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َ
بيع ألماسة ملكية زرقاء
بـ  6.7مليون دوالر

فتاة فلسطينية تهتف في مسيرة نظمها أبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنون في شيكاغو بالواليات المتحدة ،الليلة قبل الماضية ،احتجاجا على نقل السفارة االميركية إلى القدس المحتلة،
(أ.ف.ب)
والمجزرة التي رافقتها													.

سبايك لي :فيلمي عن «كيه.كيه.كيه» صرخة تحذير ألميركا
كان  -فرنس���ا  -رويترز :يقول المخرج األميركي س���بايك لي إن أحداث
فيلمه الس���اخر (بالك كالنزمان) ربما تدور عن حركة (كو كلوكس كالن)
في السبعينيات لكنه يتناول في حقيقة األمر العنصرية المميتة التي
ال تزال سائدة في الواليات المتحدة.
وفيلم (بالك كالنزمان) مقتبس عن القصة الحقيقة لرون س���تالوورث
وهو ضابط ش���رطة أس���ود اخترق حركة (كيه.كيه.كي���ه ).في كولورادو
سبرينجز.
ويعرض الفيلم في مهرجان كان الس���ينمائي الدولي وهو من بطولة
جون ديفيد واش���نطن ،ابن الممثل دنزل واش���نطن ،وآدم درايفر الذي

يلعب دور الشرطي األبيض الذي يساعد ستالوورث في مخططه.
وفي نهاية الفيلم عرضت لقطات إخبارية لمس���يرة لليمين المتطرف
ف���ي تشارلوتس���فيل بفرجينيا ف���ي آب الماضي والت���ي قتلت خاللها
المتظاهرة المعارضة هي���ذر هاير ولقطات للرئيس دونالد ترامب وهو
يلوم "الطرفين" في أحداث العنف .واس���تغل ل���ي مؤتمرا صحافيًا في
مهرجان كان للتعبير عن رأيه في تلك المسألة.
وقال إن ترامب "كانت لديه فرصة ليقول نحن نؤيد الحب ال الكراهية".
وأضاف" :كانت لحظة حاس���مة وكان بوس���عه أن يقول للعالم وليس
الواليات المتحدة إننا أفضل من ذلك".

وبعد واقعة تشارلوتس���فيل بيومين قال ترامب إن حركة (كيه.كيه.
كيه) "تمقت كل ش���يء نعتز ب���ه كأميركيين" .لكن بالنس���بة للي جاء
ه���ذا الرد بعد فوات األوان .ويقول لي" :هذا الفيلم بالنس���بة لي صرخة
تحذير ...ال يهمني ما يقوله النقاد أو أي ش���خص آخر .نحن على الجانب
الصائب من التاريخ بهذا الفيلم".
ويمثل الفيلم عودة للي إلى مهرجان كان بعد غياب استمر  30عاما.
وكان آخر فيلم عرض له في المهرجان هو (دو ذا رايت ثينج) الذي كان
ينافس على الس���عفة الذهبية ولم يفز به���ا .وينافس (بالك كالنزمان)
على السعفة هذا العام والتي ستسلم يوم  19أيار.

دراسة «تبرئ» الحقيبة المدرسية من «تهمة» آالم الظهر
رويترز :أفادت مراجعة اس����ترالية لعدد من الدراسات السابقة بأن
الحقيبة المدرس����ية ال تزيد عل����ى ما يبدو من مخاطر ش����عور األطفال
والمراهقين بآالم الظهر.
وتوصي إرش����ادات نش����رتها منظمات مختلفة بوضع قيود على وزن
حقيبة الظهر بما يتراوح بين خمس����ة في المئة و 20في المئة من وزن
الطفل الذي يحملها.
وقالت تاي بارما ياماتو التي قادت الفريق البحثي من جامعة
س����يدني في نيو س����اوث ويلز لرويترز هيلث عبر البريد اإللكتروني
"الرأي الس����ائد ه����و أن الحقائب المدرس����ية تمثل مش����كلة لألطفال.
ويعتقد كثي����ر من أولياء األمور وحتى األطباء أن الحقيبة المدرس����ية
ربما تك����ون مضرة لألطفال وأنه����ا ربما الس����بب وراء آالم الظهر التي
يشعرون بها".
وأضافت أن ما يتردد على أنها المس����ببات الرئيسية لتلك اآلالم هي

وزن الحقيب����ة وطريقة حملها وتصميمها لكنها أش����ارت إلى أن عدم
وجود أدلة للمراجعة يثير القلق.
وقال����ت "لهذا الس����بب قررنا تحري األبحاث في ه����ذا المجال لنفهم
بطريقة أفضل العالقة بين الحقائب المدرسية وألم الظهر".
وذكرت بارما ياماتو وزمالؤها في البحث المنشور في الدورية
البريطاني����ة للط����ب الرياض����ي أنهم راجع����وا  69دراس����ة متعلقة
باس����تخدام الحقيبة المدرسية وآالم الظهر .وشملت تلك الدراسات ما
يزيد على  72ألف طفل في المجمل.
وتناولت خمس من تلك الدراس����ات العالقة بين اس����تخدام الحقيبة
المدرس����ية والش����عور ب����آالم الظهر بم����رور الوق����ت .وتوصلت إحدى
الدراس����ات إلى أن األطفال الذين واجه����وا صعوبة في حمل حقائبهم
المدرسية كانوا أكثر عرضة آلالم الظهر المستمر فيما كشفت دراسة
أخرى أن ال����وزن المفترض للحقيبة المدرس����ية مرتبط بزيادة مخاطر

ألم الظهر.
لكن عندما راجع الباحثون الدراسات لم يجدوا دليال على أن خصائص
الحقيبة المدرس����ية ،مثل وزنها أو تصميمها أو طريقة حملها ،كانت
سببا في زيادة مخاطر شعور األطفال والمراهقين بآالم في الظهر.
أما األدلة التي جرى استنتاجها من باقي الدراسات ،والتي لم
تتاب����ع تطور أل����م الظهر لدى األطف����ال ،فلم تظهر نمط����ا ثابتا من
االرتباط بين الحقيبة المدرسية وألم الظهر.
وقال����ت بارما ياماتو "يظ����ن الناس خطأ أن ألم الظه����ر لدى األطفال
إصابة لذا يبحثون عن س����بب لتلك اإلصابة فتكون الحقيبة المدرسية
هدفا سهال إللقاء اللوم".
وأضافت "النشاط البدني والثقل مفيد في واقع األمر للعمود
الفق����ري ...ونري����د أن يكون األطفال نش����طاء من الناحي����ة البدنية
ويحملون األثقال".

جني���ف -رويترز :بيعت ألماس���ة زرقاء
تناقلته���ا عائالت مالك���ة أوروبية لمدة
 300عام في مزاد بسعر  6.7مليون فرنك
سويس���ري ( 6.7ملي���ون دوالر) لتتجاوز
بذلك توقع���ات دار س���وذبيز للمزادات
التي تراوحت بين  3.5و 5ماليين فرنك.
وأول م���ن أهديت لها ه���ذه الجوهرة
ذات الزرقة الداكنة التي تزن 6.16قيراط
كانت إليزابيث فارني���زي ابنة دوق بارما
وكان ذلك عام  1715عندما تزوجت الملك
فيليبي الخامس ملك إسبانيا.
وفيم���ا بعد انتقل���ت األلماس���ة التي
استخرجت من مناجم في الهند عبر أكثر
من س���بعة أجيال وسافرت مع ساللتهما
التي تزوجت من عائالت أوروبية أخرى من
إسبانيا إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا.
وبيعت ألماس���تان أخريان أول من امس
في مزاد س���وذبيز بمدينة جنيف بأسعار
أعلى متجاوزتين أيضا التوقعات الخاصة
بهم���ا إذ وص���ل س���عر خاتم به ألماس���ة
بيضاوية ووزن���ه  50.39قي���راط إلى 8.1
مليون فرنك كما بيعت ألماسة مستديرة
وزنه���ا  51.71قيراط بس���عر  9.26مليون
فرنك( .الدوالر =  1.0017فرنك سويسري)

البطاطا  ..كافيار
الدنمارك
كوبنهاجن  -د ب أ :تشتهر الكمأة
والكافي���ار حول العالم بأس���عارهما
المرتفعة للجرام .ولكن في الدنمارك
هذه السلع الفخمة ال تقارن بالبطاطا
المتواضعة.
تباع أولى بطاطا الموسم في جزيرة
سامس���و الس���ياحية بأعلى األسعار
سنويا.
ويبلغ الس���عر في هذه الفترة نحو
 155دوالرا للكيل���و ،بحس���ب مجلس
الس���ياحة في الجزيرة ،وتحصد هذه
األحجار الكريمة الذهبية يدويا.
وقال مجلس الس���ياحة في سامسو
إن المزارعين في سامسو يتنافسون
لرؤي���ة أول م���ن س���ينضج محصوله
من البطاطا ،وه���و األمر الذي يتطلب
مه���ارة وصب���را عند تحدي���د الوقت
المحدد لحصاد البطاطا.

AL-AYYAM

من يعزي غزة؟
سما حسن
اعتقدت أن وفاة والدي قبل عدة أش���هر هي كارثة الكوارث ،واعتقدت
أن الحياة س���تتوقف وأن حزني أكبر من أي ح���زن ،وأن مصابي ال يوصف
وال يش���بهه أي مصاب ،وبكيت حتى كاد قلبي يتوقف وعش���ت مع الحزن
ً
والذكري���ات ليالي طواال حتى كدت أفقد عقلي ،إلى أن بدأ الحزن ينكمش
ويقب���ع ف���ي بقعة من قلبي ،ويتفت���ح مع ذكرى وموق���ف ،ومع كل لحظة
أختلي بها بنفسي أنكأ بنفسي الجرح ،واعود للبكاء الذي أعتبره نوعًا من
الوفاء بل أقل الوفاء.
ً
تذكرت مثال لجداتنا الماضي���ات بال عودة وهو أن من رأى مصاب غيره،
ته���ون عليه مصيبته ،وهكذا كنت أعزي نفس���ي وأنا أرى مصاب أمهات
الش���هداء الذين قضوا في األيام القليلة الماضي���ة في غزة ،وبعد موجة
جديدة من الص���راع مع االحتالل ،وبقوة غير متعادل���ة ،وقوة مفرطة في
الوحشية.
رأيت بأم عيني األمهات المكلومات ،رأيت الدموع وس���معت الشهقات،
وكان األلم بأبش���ع صوره على وجوههن ،ولم أجد كالما يقال س���وى أنني
همس���ت لنفس���ي أن العزاء ال معنى له ،وأن تقديم كلمات المواساة ألم
تفقد ابنها يش���به أن تقدم ملعقة لغريق في بحر واس���ع يوش���ك على
االختفاء تحت األمواج العاتية.
الصمت في حضرة األمهات الباكيات الجزعات الملهوفات ،الصمت في
حضرة الدموع الس���اخنة الصادقة ،والصمت ف���ي حضرة القلوب التي لن
تتوقف عن البكاء حين يخونها دمع العين حياء أو مهادنة.
ُّ
ق���ررت أن أصم���ت أمام حزنه���ن ،وجمعت ما لدي من ش���جاعة وصمت،
كن���ت أتوقع أن ابكي أمام دموع أم الش���هيد ،ولكن���ي وجدت أن الصمت
هو س�ل�احي ،لو بكيت كنت سأتحدث عما أش���عر به ،فهي أم وأنا كذلك،
سأتحدث عن الفراغ ،والمائدة التي نقصت واحدا ملتفا حولها ،والضحكة
التي غابت في شقوق البيت القديم ،والمداعبات التي ذهبت بال عودة مع
ابن مش���اكس خرج من البيت وهو يعتقد أنه سيعود ،ولكن قلب أمه كان
يعرف الحقيقة أنه الخروج األخير.
كنت س����أخبرها أنني اعرف القبضة الباردة حين تعتصر الجوانب ،وحين
تقبض على الضلوع ،وحين تودين الصراخ كل لحظة ،ثم تتراجعين فيصدر
منك صوت مث����ل المواء ،ثم يخفت ويتحول إلى أني����ن ،ثم يختفي وتفلت
منك تنهيدة حارقة ،ثم تستلمين إلى النوم بحثا عن حلم أو رؤية.
خرجت من المكان الضيق حيث تجتمع النسوة حول األم الثكلى زائغة
العينين ،التي تحاول التماس���ك أم���ام الوافدين ،والت���ي تتعجل الليل
والفراغ والوحدة ،ووقفت أمس���ح دمعا فر بس���رعة في المسافة بين باب
البيت وخيمة العزاء التي أقيمت في الس���احة الفارغة أمامه ،فلمحت والد
الشهيد ،ال يعقل كل هذا الحزن فوق كتفي هذا الرجل الضئيل الحجم ،ال
يمكن أن تكون هذه النظرات ترى ما أمامها ،وهاتين اليدين المرتجفتين
تتعرف���ان على م���ن يصافحهما ويهزهما بقوة ،ال يمكن لهذا المش���هد
البشري أن يكون لرجل ال زال حيًا.
أعرف ش���عور هذا الرجل ،نظراته لم أخطئها ،انني أحفظها ،فحين تتقبل
العزاء في عزيز ،س���وف تنس���ى بعد أيام من جاء لتعزيتك ،لن تتذكر س���وى
رائح���ة القهوة ،والخيمة القاتمة والعرق ال���ذي تفصد من كل خلية من خاليا
جسدك ،وحاجتك القاتلة لكي تستلقي على سريره وتشم رائحته ،وتعب من
عطره العالق بمالبسه ،ثم تقف ثانية على قدميك.
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