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االتصال  في  العراقية  الحكومة  تجريها  التي  المحاوالت  كل 
كارثة  تجلب  قد  تصعيدية  خطوة  اية  لمنع  اإليراني  بالجانب 
قابلة  تسكين ألوضاع  عملية  انما هي  محسوبة،  غير  ترامبية 
المنتهية  واليته  ترامب  مغادرة  اعقاب  في  العنيف  لالنفجار 
العودة  راية  برفع  بايدن  جو  يقم  لم  اذا  جديد،  رئيس  ومجي 
على  المفروضة  العقوبات  وايقاف  اإليراني  النووي  لالتفاق 

ايران. 
بالرغم من التساهل الذي ابداه بايدن مع ايران حتى االن ، لكن 

ذلك ليس له مجال وشيك للتطبيق امام حكومة أمريكية 
جديدة عليها ان تراعي مصالحها مع حلفائها في الخليج وعدم 
ارسال رسائل سهلة بالتخلي عنهم لصالح إرادة إيرانية ستبدو 

انها فرضت نفسها من دون خوض معركة واحدة . 
ممكنة،  االمريكية  اإليرانية  التسوية  فإّن  ذلك  من  بالرغم 
لثالثة أسباب األول هناك اندفاع ورغبة وربما اردة من بايدن 

النجازها بغض النظر عن شروط تحققها. 
والسبب الثاني، هو الموافقة اإلسرائيلية المعلنة في ان تل ابيب 
ستكون مع تسوية العقوبات والملف النووي في حال تم شمول 
البالستية اإليرانية بأي اتفاق جديد له بنود  برنامج الصواريخ 

الزامية أوضح . 
اما السبب الثالث فهو الصواريخ اإليرانية ذاتها التي هي العقبة 
وان  المنطقة،  في  واشنطن  وحلفاء  للغرب  والمخيفة  الكبيرة 
طهران قد تلوح بإمكانية فتح حوار تفاوضي نسبي حولها مقابل 
رفع العقوبات، لكن كل  األسباب ستكون في مهب الريح اذا 
استمر استهداف ايران لمصالح واشنطن في العراق والمنطقة 
من جهة ، واذا استمر التمسك اإليراني ببرامج الصواريخ التي 
تصل الى اهداف مهمة في عمق أوروبا وأماكن انتشار  بعض 

حامالت الطائرات االمريكية في المحيطات . 
قد  تعبر األيام األخيرة لترامب من دون مفاجأة ، لكن األيام 
سياساتها  في  جذرياً  تغيرت  أمريكا  ان  تعني  ال  بعده  االتية 

الخارجية. 

 شموع رأس السنة
)١(

القلُب الحنوْن
اليستوطنُه
غير الحب.

)٢( 
طيفُها

يضيُء غرفة النوم
فكيَف يناْم؟

)٣(  
استحالْت عاريًة

حتى يغطيها بجسدِه.
)٤( 

من فرِط حنينِه إلى العائلِة
التي تركها في المهجر

أصبح قلبُه
دمعًة كبيرة.

)٥(
ألنَّهم شربوا من الرافدين

في  نخيالً  صاروا 
المهاجر.

)٦(
في جائحة كورونا 
ازدهَر جيب الدفَّان

بالنقود.
)٧(

لم يكْن عاشقها
بين المشيعيْن

ُه سبقها إلى القبر. ألنَّ
)٨(

َتاَرةُ من جلودنا السِّ
والخشبة من ضلوعنا

والذي ُيمثُِّل عليها
الساسُة األجالف والطغاْة.

)٩(
رجٌل من جمٍر

عانق امرأًة من جليٍد
فأنجبا نهراً.

)١٠(
هذِه السنُة الشاحبُة
ُح لها بالوداع يلوِّ

ُه يدعوها فتظنُّ
أْن تبقى معُه.

)١١( 
المسكوُن باألمل

حتى ظلُُّه ُيضيء.
)١٢(

عندما تعشُق امرأة
 رجالً ما بصدٍق

ترى حتى حماقاتُه
اْت. ملذَّ
)١٣(

الذي ال ُيغنِّي
سيعلو حنجرتُه

الصدأ.
)١٤(

الصامُت
يثرثُر كثيراً

مع نفسِه.
)١٥(

ال بهجَة في قلبِه
مادام رأس السنة

في وطنِه
جُه الدماء. تضرِّ

     )١٦(
متى يرى رأس السنة

في وطنِه
بال ضماد.

)١٧( 
 رأس السنة في المهاجر 
نُه القناديل واألزهار تزيِّ
ورأس السنة في وطنِه
يتصاعُد منُه الدخان.

   )١٨( 
ال تغلْق النافذة

في الليل
خاللها  من  سترى  ألنََّك 

القمر 
عندما يبزغ.

)١٩(
المختنق

ال يعرُف لوعتُه
غير رئتيِه.

)٢٠(
القصيدة

مثل  تصدُح  ال  التي 
عندليٍب

أو تهدُل مثل حمامٍة
عليها أْن تصمت.

)٢١(
مبدٌع ذلك الشاعُر
الذي يكتُب قصيدًة

تشبُه العروس
في ليلة دخلتها.

)٢٢(
وحدها القصيدة

ال تزعجُه
حين توقظُه من النوِم

حتى يكتبها.
)٢٣(

ُه ال يشبُههم   ألنَّ
ويسرُح كثيراً

ُح موتُه الناُس ترجِّ
أو تمضية بقية عمرِه

بمشفى المجانين.
)٢٤(

هو صادٌق بكل شيء
حتى بكذبِه

وهي كاذبة بكل شيء
حتى بصدقها.

)٢٥(
الوردةُ 
قُبلة هللا

على األرض.
)٢٦(

العشُق في حقيقتِه
مقامرة.

)٢٧(
ليسْت حبَّات مطٍر 

على نافذتِك
إنَّها عبراته.

)٢٨(
الحديقة

التي اليدخلها العشاق
مصاطبها توابيت
وزهورها ذابلة.

)٢٩(
الموهوبون

طيبون دائماً.
)٣٠(

 الصعاليك
صورة  لديهم  ليسْت 

للذكرى
ألنَّهم بالكاد يحصلوَن على 

الزاد
وجرعة خمر  آخر الليل

في زمن الحصار
صورة  يلتقطوَن  فكيف 

تجمعهم
كان ثمنها

يكفيهم للعيش ثالثة أيام.
)٣١(

هذا الصباح
تراجَع عن قطِف الوردِة

ُه سمَع دقَّات قلبها. ألنَّ
من الخوف.

)٣٢(
يا لهذا الوجه األسيان

ال يرى غير اآلالْم
ويا لهذا القلب الولهاْن

غير  بابه  تطرُق  ال 
األحزاْن.

)٣٣(
كلُّ بياٍض مغشوش

إالَّ بياض القلْب. 
)٣٤(

كلُّ ماقّدمُه الوطن لنا
ُه مألَ جيوبنا بالتراب أنَّ

حتى ال ننساهُ
في مهاجرنا البعيدة.

)٣٥(
ِة دقَّاِت قلبِه من شدَّ

َم أنَّها طرقْت الباب. توهَّ
)٣٦(

يصدُح العندليب
عندما تحاصرهُ الوحشة.

)٣٧(
من طول انتظارِه

صارت أصابع قدميِه
جذوراً.

بقية املقال على موقع )الزمان(

حسن النواب

باريس )أ ف ب( - رغم أن 2020 ستبقى 
مطبوعة بالقلق الذي ساد العالم بسبب 
السنة  هذه  شهدت  كوفيد19-،  جائحة 
خرقت  غريبة  أو  طريفة  أحداثا  أيضا 
نستعرض  العامة،  القامتة  األجواء 

بعضا منها في ما يلي:
طلب زواج باملدرعات 

الروسي  اجليش  في  ضابط  اختار 
مميزة،  بطريقة  احلب  بعيد  االحتفال 
من  مدّرعة  عشرة  بست  نفسه  فأحاط 
نوع "تي72- بي 3" اصطفت "على شكل 

قلب"، بهدف طلب يد حبيبته للزواج.
وقد جثا دنيس كازانتسيف على ركبته 
بيديه  ورد  باقة  حامال  مثلج  في طقس 
أالبينو  قاعدة  في  حبيبته  يد  لطلب 
تخف  ولم  موسكو.  قرب  العسكرية 
دهشتها  كوبيتوفا  ألكسندرا  خطيبته 

إزاء هذا الطلب "غير املتوقع".
سرقة أوراق مراحيض 

بسكاكني  مسلحني  رجال  ثالثة  نفذ 
شاحنة  سائق  حق  في  سطو  عملية 
أحياء  أحد  في  شباط/فبراير  نهاية 
هونغ كونغ حيث سرقوا شحنته من... 
أوراق املراحيض، في غّلة زادت قيمتها 
دوالرا   129( محلي  دوالر  ألف  عن 
كورونا  فيروس  ظهور  ومع  أميركيا(. 
يشبه  ما  ساد  الصني،  في  املستجد 

املستهلكني  لدى  اجلماعية  الهستيريا 
أوراق  شراء  على  أقبلوا  إذ  العالم  في 

املراحيض خشية انقطاعها.
 تزلج في املنزل 

دفعت أيام احلجر املنزلي الطويلة خالل 
العالم  حول  كثيرين  كوفيد19-  جائحة 
يتحدون  غريبة  أنشطة  ابتداع  إلى 
عن  ينجم  قد  الذي  الضجر  خاللها  من 

مالزمة املنزل باستمرار. 
ومن بني هؤالء، صّور شاب من برشلونة 
في الثامنة والعشرين من العمر، نفسه 
ميارس  وهو  نيسان/أبريل  مطلع  في 
على  املنزل  داخل  في  التزلج  حركات 
سرير.  غطاء  سوى  ليس  "جبل"  سطح 
وقد نشر الشاب تسجيال مصورا تقرب 
مدته من دقيقة ويظهره ممارسا حركات 
العّدة  مستخدما  التزلج  لرياضة  شتى 
الُتقطت  مشاهد  في  للرياضة،  الكاملة 

عبر كاميرا مثبتة على السقف.
 "كورونا" و"حجر" ألسماء األطفال أيضا 
عن  املسبقة"  لألفكار  "التصدي  بهدف 
جنوب  في  ثنائي  أطلق  كوفيد19-، 
املولودين  طفليهما  على  الهند  شرق 
في نيسان/أبريل اسمي كورونا كومار 

وكورونا كوماري.
زوجان  اختار  أيضا،  الهند  وفي 
آالف  تبعد  منطقة  في  علقا  مهاجران 

تسمية  منزلهما،  عن  الكيلومترات 
مولودهما "لوكداون" )إغالق(.

السماء متطر احلشيشة 
احملشوة  األكياس  مئات  هطلت 
في  على ساحة  السماء  من  باحلشيشة 
أثار  ما  أيلول/سبتمبر،  في  أبيب  تل 
حماسة لدى املارة. لكن ما حصل ليس 
معجزة بل هي مبادرة من مجموعة تؤيد 
وهي  إسرائيل،  في  احلشيشة  تشريع 
عينها  باملبادرة  القيام  عزمها  أعلنت 
جرى  وقد  البالد.  من  أخرى  أماكن  في 
الطائرة  لتسييرهما  شخصني  توقيف 

املسّيرة املستخدمة في العملية.

 أفعى بدل الكمامة 
مدينة  في  حافلة  شخص  استقل 
أيلول/ في  البريطانية  مانشستر 
ووجهه  عنقه  حول  يلف  وهو  سبتمبر 

ثعبانا.
"لم  املشهد  هذا  أن  الشهود  أحد  وأكد 
األفعى  بدأت  عندما  حتى  أحدا"  يزعج 

استكشاف احلافلة.
أن  البريطانية  السلطات  وأوضحت 
بديلة  بكمامات  االستعانة  إمكان 
األفاعي،  بجلد  االستعانة  يشمل  "ال 
خصوصا إذا ما كان مثّبتا على األفعى".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أخبار طريفة خرقت األجواء
القامتة في 2020 

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6849 االثنني 11 جامدى اوىل  1442 هـ 28 من ديسمرب )كانون أول( 2020

رحيل   2020 العام  شهد   - ب(  ف  باريس-)أ 
حول  مختلفة  مجاالت  في  بارزة  شخصيات 

العالم:
كانون الثاني/يناير

عاما(،   80( سعيد  بن  قابوس  السلطان   :10  -
في سلطنة عمان حيث  النهضة احلديثة  عّراب 

تولى احلكم خلمسة عقود.
كرة  جنم  عاما(،   41( براينت  كوبي   :26  -
األميركي  بالدوري  مرات  خمس  الفائز  السلة 
للمحترفني )أن بي إيه( مع فريق لوس أجنليس 

ليكرز. وقد توفي في حادث حتطم مروحية.
الكاتبة  عاما(،   92( كالرك  هيغنز  ماري   :31  -
أعمال  لها  التشويق"،  بـ"ملكة  امللقبة  األميركية 

كثيرة حققت أفضل املبيعات.
شباط/فبراير

- 05: كيرك دوغالس )103 سنوات(، أحد آخر 
عمالقة هوليوود.

مصر  رئيس  عاما(:   91( مبارك  حسني   :25  -
لثالثة عقود منذ 1981 حتى إطاحته عقب "ثورة 

25 يناير" في 2011.
آذار/مارس

فيلم  )90 عاما(، جنم  - 08: ماكس فون سيدو 
مواطنه  أفالم  في  ُعرف  إكزورسيست"،  "ذي 

اخملرج السويدي إينغمار برغمان.
- 24: ألبير أوديرزو )92 عاما(: رسام القصص 
أستيريكس  مبتكر شخصية  الفرنسي  املصّورة 

)مع زميله رينيه غوسيني(.
أسطورة  عاما(   76( ديبانغو  مانو   :24  -
إصابته  إثر  توفي  الكاميروني  األفرو  اجلاز 

بكوفيد19-.
وقائد  مؤلف  بندريكي،  كريستوف   :29  -
في  طليعية  شخصية  وكان  بولندي  أوركسترا 

الستينيات.
نيسان/أبريل

الكاتب  عاما(   70( سيبولفيدا  لويس   :16  -
اإلسباني جراء  منفاه  في  توفي  الذي  التشيلي 

مضاعفات إصابته بكوفيد19-.
بوليوود  جنم  عاما(،   53( خان  عرفان   :29  -
بينها  بارزة  أفالم  في  بأدواره  املعروف 

"سالمدوغ مليونير" و"جوراسيك وورلد".
أيار/مايو

الذي  اجلزائري  عاما(املغني   70( إيدير   :02  -
يوصف بأنه سفير األغنية األمازيغية.

بـ"ليتل  املعروف  بينيمان  واين  ريتشارد   :09  -
شهير  أميركي  مغني  عاما(،   87( ريتشارد" 
القرن  خمسينات  في  رول  أند  الروك  رواد  من 

العشرين.
أبرز  أحد  عاما(،   94( بيكولي  ميشال   :12  -

ممثلي السينما الفرنسية في القرن العشرين.
يافاشيفملك  فالدمييروف  كريستو   :31  -
تغليف  ملك  عاما(،   84( بـ"كريستو"  املعروف 

النصب بالقماش واملنشآت الفنية العابرة.
حزيران/يونيو

رئيس  عاما(:   55( نكورونزيزا  بيار   :08  -
املتمرد  والقائد  و2020   2005 بني  بوروندي 
1993-( األهلية  احلرب  خالل  للهوتو  السابق 

.)2006
متوز/يوليو

املؤلف  عاما(،   91( موريكوني  إنيو   :06  -
املوسيقى  ألف  الذي  اإليطالي  املوسيقي 
التصويرية ألكثر من 500 فيلم خصوصا ألعمال 

سيرجيو ليوني.
سنوات(،   104( هافيالند  دي  أوليفيا   :26  -
معروفة  أوسكار  جائزتي  احلائزة  املمثلة 

خصوصا بدورها في "غون ويذ ذي ويند".
آب/أغسطس

فائز  أول  عاما(،   88( ليسوبا  باسكال   :24  -
برئاسة الكونغو في انتخابات متعددة األحزاب، 

إثر  فرنسا  في  منفيا  األخيرة  سنواته  عاش 
إطاحة حكمه سنة 1997.

أيلول/سبتمبر
 77( بـ"دوتش"  امللّقب  إياف  غويك  كاينغ   :02  -
في  احلمر  اخلمير  نظام  قادة  أهم  أحد  عاما(، 

كمبوديا.
)92 عاما(، محام جنوب  - 09: جورج بيزوس 
مانديال  نلسون  عن  بدفاعه  اشُتهر  إفريقي 
الفصل  نظام  ضد  بارز  حقوقي  وناشط 

العنصري.
بريطانية  ممثلة  عاما(   82( ريغ  ديانا   :10  -
أبرزها  أعمال  في  وشاركت  عدة  جوائز  حازت 
وزوجة   )1965-1968( أفنجرز"  "ذي  مسلسل 
العميل السري جيمس بوند في فيلم "أون هير 

ماجيستيز سيكرت سيرفس" )1969(.

- 18: روث بادر غينسبورغ )87 عاما(: عميدة 
اليسار  وأيقونة  األميركية  العليا  احملكمة 

التقدمي في الواليات املتحدة.
- 23: جولييت غريكو )93 عاما(، مغنية وممثلة 

فرنسية.
أرجنتيني  مصمم  وهو  عاما(   88( كينو   :-30

مبتكر شخصية "مافالدا" الكرتونية.
تشرين األول/أكتوبر

- 04: كنزو تاكادا املعروف بـ"كنزو" )81 عاما(، 
أشهر مصممي األزياء اليابانيني صاحب عالمة 

جتارية شهيرة حتمل اسمه.
املمثل  عاما(،   90( كونري  شون   :31  -
بكونه  السينما  تاريخ  طبع  الذي  االسكتلندي 

أّول من أّدى دور العميل السري جيمس بوند.
تشرين الثاني/نوفمبر

- 24: مامادو تاجنا )82 عاما(، رئيس النيجر 
بني 1999 و2010.

السينمائي  - 24: كامبوزيا برتوي )64 عاما(، 
اإليراني  الفيلم  سيناريو  كتب  الذي  اإليراني 
في  الذهبي"  "الدب  بجائزة  الفائز  الوحيد 

مهرجان البندقية.
- 25: دييغو مارادونا )60 عاما(، أسطورة كرة 
القدم األرجنتيني. كان يوصف بأنه أفضل العب 

في تاريخ اللعبة.
كانون األول/ديسمبر

- 01: هنري تسييه )91 عاما( هو قس كاثوليكي 
الكاثوليكية  الكنيسة  وراعي  فرانكو-جزائري 
على  مباشر  شاهد  وهو  سابقا  اجلزائرية 
1992-( اجلزائر  في  األهلية  احلرب  هجمات 

.)2002

عاما(،   94( ديستان  جيسكار  فاليري   :02  -
رئيس فرنسا بني العامني 1974 و1981. شهد 
الفرنسي  التاريخ  في  بارزة  محطات  عهده 
احلديث بينها تشريع اإلجهاض وتدشني أولى 

خطوط القطارات السريعة.
أميركي  طّيار  عاما(،   97( ييغر  تشاك   :07  -
سنة  الصوت  حاجز  يكسر  من  أول  كان  شهير 

.1947
قدم  كرة  العب  عاما(   64( روسي  باولو   :09  -
إيطالي بطل مونديال 1982 الذي فازت به بالده.
روايات  ملك  عاما(،   89( كاريه  لو  جون   :12  -
خصوصا  املعروف  البريطاني  التجسس 
بروايته "ذي سباي هو كامي إن فروم ذي كولد".

18-: بيار بويويا )71 عاما( وهو رئيس سابق 
لبوروندي )1993-1987 و1996-2003(.

هونغ كونغ )أ ف ب( - جتهش سامنتا 
نبتة  حتوي  علبة  فتحها  بعد  بالبكاء 
الهدية  فهذه  امليالد...  عيد  في  صّبار 
غير املتوقعة وصلتها من حبيبها القابع 
في  مشاركته  بسبب  السجن  في  حاليا 
تظاهرات في هونغ كونغ العام املاضي.

منسقة  فكانت  بينهما  الوسيط  أما 
التي  إيب  إليز  كونغ  هونغ  في  األزهار 
أشخاص  جانب  من  هدايا  حتّضر 
السجن على خلفية  في  امليالد  ميضون 
الرافضة  التظاهرات  في  مشاركتهم 

لتشديد بكني قبضتها على هونغ كونغ.
قصاصة  على  املسجون  احلبيب  وكتب 
حتبني  لكنها  الكالب،  حتب  "هي  ورق 
أكثر". وقد وجدت إليز إيب هدية مناسبة 
لسامنتا هي عبارة عن نبتة صبار على 

شكل رأس جرو.
لوكالة  ظاهر  بتأثر  سامنتا  وتوضح 
يشّكل  الهدية  هذه  "تلقي  برس  فرانس 
دعما كبيرا لي. السجناء ال تتسنى لهم 
في العادة فرصة إرسال زهور أو هدايا".
من  شخصا  خمسني  حوالى  وتلقى 
األقارب أو األصدقاء هدايا ميالدية طلب 
باجمّلان  وحّضرتها  سجناء  إرسالها 
متوز/يوليو  في  أطلقت  التي  إيب  إليز 

جمعيتها "أرسل معكم الزهور".
برس  فرانس  لوكالة  أوضحت  وهي 

إلى  املبادرة  أنها تسعى من خالل هذه 
القابعني  األشخاص  بني  أكثر  "التقريب 
في السجن وأولئك الذين بقوا خارجه".

عملية  كل  مع  أيضا،  "أريد  وأضاف 
توصيل من هذا النوع والقصص املرفقة 
معها، أن أذّكر العالم بأن كثيرين ضّحوا 
بحياتهم السعيدة والطبيعية للدفاع عن 

مدينتنا".

شخص  آالف  عشرة  من  أكثر  وأوقف 
في هونغ كونغ ملشاركتهم في تظاهرات 
هونغ  عّمت  بالعنف،  منها  كثير  اتسم 
من  اعتبارا  أشهر  مدى  على  كونغ 

حزيران/يونيو 2019.
مطردا،  ازديادا  السجناء  عدد  ويسجل 
فيما تزداد مهمة حماية حقوقهم تعقيدا 
املؤيدين  النواب  جميع  إقصاء  ظل  في 

للدميوقراطية من البرملان.
إضافية  عقبات  السلطات  كذلك وضعت 

على الزيارات إلى السجون.
التابعة  "وال-فير"  جمعية  وتساعد 
للنائب السابق شيو كا-تشون السجناء 
على إبقاء التواصل مع العالم اخلارجي 
النباتات  أو  األزهار  إيصال  وتتولى 

املرسلة من ذويهم إليهم.

بكني )أ ف ب( -   يتابع ماليني املعجبني 
وهي  ربيعا  عشر  التسعة  ذات  إميي 
"ذا  نسق  على  صيني  برنامج  جنمة 
فويس" ميزتها أنها شخصية افتراضية 

من صنع حاسوب.  
وكما إميي، يشارك 31 "مرّشحا" آخر في 
هذا البرنامج املوسيقي اخلاص بفضل 
تقنية العزل اللوني الرقمية ويخضعون 
ثالثة  من  مؤّلفة  حتكيم  جلنة  لتقييم 

أخصائيني بلحمهم وشحمهم.  
برنامج  من  حلقة  كّل  وتستقطب   
العام  هذا  أطلق  الذي  نوفا"  "دامينشن 

ماليني املشاهدين عبر اإلنترنت.  

ظاهرة  على  البرنامج  هذا  ويرتكز   
باتت  لكنها  اليابان  في  النور  أبصرت 
لـ  أخرى،  آسيوية  بلدان  في  رائجة 
"معبود اجلماهير"، وهو مغن مرح بهّي 
الطلعة  تدار بواسطته حملة ترويجية 
من  ممكن  عدد  أكبر  جلمع  واسعة 

املعجبني.  
أنه  نوفا"  "دامينشن  منتجو  ويؤّكد   
أول برنامج مواهب مبشاركة مرّشحني 

افتراضيني.  
الثامنة  يقول ليو جون، وهو شاب في 
تطّورات  يتابع  العمر  من  والعشرين 
إميي "نحن ال نعرف شيئا عن حياتهم 

خملّيلتنا"،  العنان  يطلق  ما  اليومية، 
يتعلق  ما  في  احلال  هي  ملا  خالفا 

بالنجوم احلقيقيني. 
ال  اجلماهير  "معبود  أن  ليو  ويكشف   
يقهر. فصورته تبقى دوما محفورة في 
القلوب". وهو حضر كاملئات غيره نحو 
فيها  شاركت  وفعاليات  حفالت  عشر 

إميي.  
الفعاليات  إحدى  خالل  له  تسّنى  وقد   
كبيرة.  شاشة  عبر  معها  "التواصل" 
على  "اإلهداءات"  توّزع  آلة طبع  وكانت 

املعجبني.  
وهي  االفتراضيون،  النجوم  ويلقى   

في  النور  أبصرت  أخرى  ظاهرة 
اليابان، شهرة متنامية في الصني عبر 
والبرامج  اإلعالمية  والتقارير  احلفالت 
البّث  منّصة  وبحسب  التلفزيونية.    
التدّفقي الصيني "إيتشيي" التي تعرض 
الظاهرة  هذه  تثير  نوفا"،  "دامينشن 
ويقول  صيني.     مليون   390 اهتمام 
منتج البرنامج ليو جياتشاو إن "الفكرة 
من برنامج املواهب هذا تقضي بإثبات 
االفتراضيني  النجوم  استقدام  إمكان 

إلى العالم احلقيقي".  
فّنانو رسوم متحّركة تصميم   ويتوّلى 
على  للشخصيات  اخلارجي  املظهر 

غير  األبعاد،  ثالثية  بتقنية  احلواسيب 
يضّخون  الذين  هم  فعليني  ممّثلني  أن 
التقاط  تقنية  بواسطة  فيهم  احلياة 

احلركة.  
تؤّدي  املمّثلون،  يتحّرك  فعندما 
احلركات  االفتراضية  الشخصيات 

عينها على الشاشة.  
التنفيذي  املدير  يونغ  ليو  ويقول   
لشركة "بيجني ميجي تيك" التي ابتكرت 
افتراضي  جنم  "كّل  إن  إميي  شخصية 
يتمّتعون  وهم  فعلية.  بروح  يحظى 
ومواصفاتهم  اخلاصة  بشخصيتهم 

وميزاتهم".  

منسقة أزهار تساعد سجناء
على إرسال الهدايا إلى ذويهم 

جنوم افتراضيون يتأّلقون في الصني  واملعجبون باملاليني  

أبرز الراحلني في 2020 جنوم في السينما 
واألدب والرياضة واملوسيقى واألزياء

قطع حرفّية 
مصنوعة بأيدي 

مسّنني تروي 
قصصا مثيرة
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لورينا  تلبس  شتاء  كّل   - ب(  ف  )أ  كامتاندو 
ستابيت اجلوارب امللّونة التي تنسجها جّدتها 
للشعور بالدفء، وهي قّررت في أحد األّيام بيع 
هذه املنتجات في أنحاء العالم أجمع مصحوبة 
وتقول  النيبال.   في  احلياة  تروي  بقصص 
تأسيس  في  ساهمت  التي  عاما(   32( لورينا 
لديها قّصة وقيمة  "كّل قطعة  إن  "آجيز"  شركة 
هذا  على  احلفاظ  وأردنا  وثقافية.  تاريخية 
اإلرث مع ما يختزنه من دراية حّيا للمستقبل".  
شقيقتها  مع   2018 سنة  "آجيز"  أطلقت  وهي 
أن  علما  توالدار،  بورسارت  وزوجها  إيرينا 
النيوارية  باللغة  جّدة  تعني  "آجي"  كلمة 
مصنوعة  قطعا  اجملموعة  وتقّدم  احمللية.   
بأيدي أشخاص كبار في السّن، هّن جّدات في 
وبّطانيات  مالبس صوفية  من  األحيان،  أغلب 
فيها  صوتّية  مبدّونات  ترفق  وحلي،  وأساور 
قصص أو أغنيات تروي حياة هؤالء احلرفيني 
ُزوّجت  كيف  العمر. وتروي واحدة  من خريف 
عما  أخرى  تكشف  حني  في  الثامنة،  سّن  في 
في  اخلمسة  أوالدها  وحيدة  لترّبي  كابدته 
الغنى  الروايات  هذه  وُتبرز  ذكوري.  مجتمع 
تعكس  لكنها  البلد  في  والثقافي  االجتماعي 
أيضا منظومته االجتماعية املتشّددة واحملابية 

للذكور.  
أغلبية  كانت  زمنهم،  "في  لورينا  وتصّرح 
إلى  مشيرة  ُتشترى"،  وال  يدويا  تصنع  القطع 
بها  يتحّلى  التي  الوافرة  واخلبرات  "املواهب 
هذا اجليل".   وبدأت لورينا ستابيت املولودة 
وهو  "كاتاك"،  كراقصة  مسيرتها  كامتاندو  في 
نوع من الرقص الهندي التقليدي اشُتّق اسمه 
من كلمة "كاتاكا" السنسكريتية التي تعني "من 
يسرد القصص"، قبل أن تنتقل للعمل في مجال 
عاشت  وهي  تقريبا.  سنوات  لعشر  التنمية 
إطار  في  وإيطاليا  وأوزبكستان  أوغندا  في 
والصندوق  "أوكسفام"  منظمة  مع  تعاونها 
الدولي للتنمية الزراعية التابع لألمم املتحدة.  


