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بدء عروض بانوراما الفيلم األوروبي في القاهرة
القاه���رة  -رويت���رز :بمش���اركة عدد م���ن ممثلي
الس���فارات والمراكز الثقافي���ة األوروبية بالقاهرة
انطلقت
الدورة الحادية عشرة من بانوراما الفيلم األوروبي
مس���اء أول م���ن أم���س في س���ينما زاوية بوس���ط
العاصمة.
كم���ا حرص عدد م���ن الفنانين وصناع الس���ينما
المصريين على حضور االفتتاح من بينهم الممثلة
لبلبة والممثل س���يف عبد الرحم���ن والممثل أحمد
كمال والمنتج محمد العدل والمخرج محمد حماد.
وعقب االفتتاح شاهد الجمهور الفيلم البولندي
"حرب باردة" (كولد وور) للمخرج بافل بافليكوفسكي
الذي نافس هذا العام على جائزة السعفة الذهبية
بمهرجان كان السينمائي.
وعلى مدى  11يوما يتابع الجمهور نحو  65فيلما من
 26دولة في س���ينما زاوية وسينما الزمالك ومعهد
جوت���ه والمعهد الثقافي الفرنس���ي ف���ي القاهرة
إضاف���ة إلى قاعات ع���رض في مدن اإلس���كندرية

وبورسعيد واإلس���ماعيلية ودمياط والزقازيق وقنا
والمنيا وأسيوط والمنصورة ومنتجع الجونة.
تش���ارك في البانوراما أفالم من فرنس���ا وإيطاليا
وسويس���را والنمس���ا والدنمرك وبلجي���كا وايرلندا
وبريطاني���ا وبلغاري���ا وكرواتيا واس���تونيا وألمانيا
وجورجي���ا واليون���ان والمجر وأيس���لندا وليتوانيا
وهولن���دا وبولن���دا والبرتغال وروماني���ا وأوكرانيا
وصربيا وإسبانيا والسويد.
ويش���مل برنامج العروض أفالما ظهرت في كبرى
المهرجانات الس���ينمائية بالعال���م وحصلت على
جوائ���ز هامة من مهرجانات برلين في ألمانيا وكان
في فرنسا ولوكارنو في سويسرا.
ومن أبرز هذه األفالم "س���عيد مثل الزارو" (هابي
آز الزارو) للمخرج أليتشي رورواتشر و"راعي الكالب"
(دوج مان) للمخرج ماتيو جاروني و"موت س���تالين"
(ديث اوف ستالين) للمخرج أرماندو يانوتشي.
وتس���تمر عروض ومناقش���ات األف�ل�ام حتى 17
تشرين الثاني.

موس��كو تس��مح بعرض فيل��م "هانتر كيلر"
عن إنقاذ الجيش األميركي للرئيس الروسي
موس���كو  -أ ف ب :س���يتمكن الجمهور الروسي من
مش���اهدة جنود أميركيين ينقذون رئيسهم ...فقد
ُس���مح بعرض فيلم "هانتر كيلر" األميركي بعد قرار
منعه األسبوع الماضي على ما أعلنت الشركة الموزعة
للعمل.
وكان الفيل���م الهولي���وودي الضخ���م س���حب في
اللحظات األخيرة من برمجة الصاالت السينمائية في
روسيا بعد تأكيد وزارة الثقافة الروسية عدم تلقيها
نس���خة عن العم���ل في المهل���ة المحددة للس���ماح
بعرضه .غير أن األخصائيين ف���ي القطاع عزوا المنع
إلى موضوع الفيلم.
وكتبت "ميغوغو ديستريبيوش���ن" عبر "فيسبوك"،
"غدا س���يبدأ عرض فيل���م "هانتر كيل���ر" من بطولة
جيرارد باتلر" في الصاالت الروسية.
وأوضحت الش���ركة الموزعة للعم���ل في تصريحات
لوكالة "انترفاكس" الروس���ية لألنب���اء أن "اإلذن ببدء
ع���رض فيلم "هانت���ر كيلر" قد أعطي .س���يبدأ عرض
العمل في  8تشرين الثاني".
ويروي فيلم "هانتر كيلر" المقتبس من كتاب لجورج
واالس ودون كيث قصة قائد غواصة أميركي مبتدئ
يضطر للتعاون م���ع الوحدات الخاص���ة في البحرية
األميركية في مياه المحيط المتجمد الشمالي لنجدة
الرئيس الروسي.
وبقي الرئيس الروس���ي بحس���ب مجري���ات القصة

رهينة لدى مجموعات إرهابية روس���ية يقودها وزير
الدفاع وتحضر النقالب كما تس���عى إلطالق ش���رارة
حرب عالمي���ة ثالثة .هذا الفيلم الذي يش���ارك فيه
أيضا غاري أولدمان س���يعرض في  850صالة سينما
في روسيا.
وقال المس���ؤول في مجل���ة متخصصة بالس���ينما
ألكس���ندر غولوبتش���يكوف في تصريح���ات إلذاعة
روسية إن الس���لطات في موسكو أخرت إطالق الفيلم
بسبب موضوعه.
وأش���ار إلى أن اختي���ار الموع���د األول لبدء عرض
الفيلم ف���ي األول من تش���رين الثاني كان س���يئا
لتزامن���ه مع انطالق عرض عمل كوميدي مش���حون
بالمضامين القومية ممول من الدول الروسية بشأن
إنشاء جس���ر بين روسيا وش���به جزيرة القرم التي
ضمتها موسكو.
وفي مطل���ع العام ،س���حبت الس���لطات الروس���ية
الترخي���ص الممن���وح بتوزيع فيل���م "ذي ديث أوف
ستالين" الفرنس���ي البريطاني قبل يومين من موعد
بدء عرضه.
أما في أوكرانيا ،فقد منعت الس���لطات عرض فيلم
"هانتر كيلر" بموجب قانون بدأ العمل به حديثا على
خلفية األجواء المتوترة بين موس���كو وكييف يحظر
عرض األعمال التي تصنف على أنها تحوي مضامين
تمجد الجيش الروسي.

بعد مرور أكثر من  130عامًا على أول جريمة...

لغز "الس��فاح جاك" مازال يحير الكثيرين
لن���دن -د ب أ :قبل الرابعة بقلي���ل من فجر يوم 31
آب عام  ،1888توصل سائق إحدى العربات في لندن
إلى اكتش���اف مروع ،وهو جثة ماري آن نيكولز ،وذلك
ف���ي إحدى حارات منطقة وايت تش���ابل ،حيث كانت
ُ
تنورتها مسحوبة إلى أعلى ،وقد ُشق ْ
نح ُرها ،وبطنها.
يش���ار إلى أن نيكولز كان���ت أول ضحية "معروفة"
للقاتل المحترف ،ربما األكثر شهرة في العالم "جاك
السفاح".
أما اليوم ،فتزخر ش���وارع وايت تشابل بالمتحررين
والس���ائحين وطلبة الموضة واالزي���اء ،ولكنها كانت
في ذل���ك الحين حيًا فقيرًا ،يتس���م بالخطورة ،وكان
الكثيرون ممن يعيش���ون فيه يحصل���ون على قوت
يومهم م���ن خالل العم���ل باليومية في الس���وق ،أو
ممارسة البغاء.
وكان���ت منطقت���ا واي���ت تش���ابل وس���بيتالفيلد
القريبتان ،موطنًا لعدد كبير من المهاجرين ،األلمان
والهوجونوتيي���ن واأليرلنديين واليهود ،الذين فروا
من وجه المذابح في أوروبا الشرقية.
كما كان���ت المنطقة متاهة من الح���ارات الضيقة
واألفني���ة ،حيث تمكن "جاك الس���فاح" م���ن تنفيذ
سلسلة من عمليات القتل الوحشية" ،دون إزعاج".
وكان هناك الكثير من المشتبه بهم ،ولكن لم يتم
قط إزاح���ة الغموض عن خمس جرائ���م قتل كان من
شبه المؤكد أنه ارتكبها.
وفي غضون أس���بوع م���ن ارت���كاب أول جريمة ،تم
اكتشاف ضحية ثانية ،وهي آني تشابمان ،التي عثر
عليها وقد تم انتزاع جزء من أحشائها.
وبعد ثالثة أسابيع أخرى ،وقعت جريمتان في ليلة
واحدة ،حيث تم اكتش���اف جثة إليزابيث س���ترايد،
الس���اعة الواحدة صباحًا ،ويبدو أن القاتل قد توقف
أثناء عمل���ه :حيث ُع ِث���ر بعد  45دقيق���ة فقط ،على
ُ
كاثري���ن إي���دوز مقتولة في الش���ارع ،وق���د انتزعت
كليتها اليسرى ،ورحمها.
وقامت الس���لطات بنش���ر المزيد من أفراد الشرطة
للقيام بدوريات في الشوارع ،وخضع مئات االشخاص
لالس���تجواب .إال أن التحقيق لم يصل إلى شيء .وتم
اكتشاف جريمة قتل جديدة في العاشر من تشرين
الثاني.
ُ
وع ِث���ر على م���اري كيلي مقتولة في فراش���ها ،وقد
انتزعت أعضاء من جس���دها ووضعت على طاولة إلى
جانبها.
وكانت الشرطة تجهل كل شيء ،حيث أن التقنيات
الحديث���ة لتبديد غم���وض الجرائم لم تكتش���ف إال
بعد س���نوات طويلة الحقة .وقد قام أفراد الش���رطة
أنفسهم بالتخلص من األدلة المحتملة ،والتي كانت
تش���مل كتابة من الممكن أن يكون القاتل قد تركها
على جدار الحائط.

وأوردت الصح���ف جميع هذه التفاصيل البش���عة،
وأدانت الش���رطة بسبب فش���لها في عملها ،ويعود
الس���بب وراء ذلك ،في جزء منه ،إلى االنتقام ،بسبب
حقيق���ة أن الش���رطة البريطانية (س���كوتالند يارد)
رفضت االفصاح عن أي معلومات للصحافة.
وكان نهج القاتل واضحًا في ارتكاب جرائمه ،حيث
أن معظ���م الضحايا كانوا في أواخر ثالثينيات العمر،
أو ف���وق االربعين ،وكانوا ممن س���بق لهم العمل في
مجال الدعارة ،أو ما زالوا يعملون به.
ونفذ الجاني جرائمه خالل عطالت نهاية األس���بوع
أو العط�ل�ات الرس���مية ،وكان يق���وم بذب���ح ضحاياه
والتمثيل بجثثهم.
وربم���ا لم���ح بعض الم���ارة وجه القات���ل في إحدى
المرات :وكان ذلك م���ع الضحية الرابعة ،إيدوز ،التي
ش���وهدت بصحبة رجل قبل عش���ر دقائ���ق فقط من
اكتشاف جثتها.
ووص���ف ش���اهد عيان القات���ل لصحيف���ة "تايمز"
البريطاني���ة ،حي���ث قال إنه يبلغ م���ن العمر نحو 30
عاما ،وكان طوله حوالي  175س���نتيمترا ،كما كان ذو
بشرة فاتحة ،وله شارب أشقر قصير ،ويرتدي وشاحًا
أحمر وقبعة.
وقد تلقت الش���رطة مئات االعترافات ،بينها واحد
من شخص أطلق على نفسه اسم "جاك السفاح".
وثمة ش���كوك كثيرة في أن يكون "جاك الس���فاح"
ه���و القاتل الحقيق���ي ،إال أن اللقب كان يغذي خيال
الصحافيي���ن والمجرمي���ن ُ
قلدي���ن والمحققي���ن
الم ِ
الهواة ،وال يزال االمر كذلك حتى يومنا هذا.
وكان هناك كثير من المشتبه بهم ،وبينهم عشاق
س���ابقون ومجرمون يتمتعون بقدر جيد من المعرفة
عن االوضاع المحلية ،وج���زارون ،وأطباء وقابالت على
دراي���ة بعل���م التش���ريح ،باالضافة إلى ماس���ونيين
ومهاجرين ،وحفيد الملكة فيكتوريا وطبيبها ،وحتى
أناركي روس���ي زعم أنه كان يعمل جاسوس���ا لصالح
الحكومة البريطانية.
وتصدر قاتل "إيس���ت إند"  -بحسب ما كان يعرف
في ذلك الوقت  -عناوي���ن الصحف في أنحاء العالم.
وفي غضون عدة أشهر ،ظهرت أول رواية عن القاتل،
ال���ذي قدم���ت جرائم���ه موضوعا خصب���ا للعديد من
االعمال السينمائية والمسرحية الحقًا.
وم���ا زالت هوية القات���ل تج���ذب الكثيرين ،حيث
قالت الروائية األميركية ،باتريش���يا كورنويل ،خالل
الس���نوات األخيرة إن هناك أدلة على أن القاتل كان
هو الفنان والتر س���يكيرت ،لكنها لم تفلح في إقناع
كثيرين بتلك الرواية.
وفي كل يوم تقريبا ،تقوم مجموعات من السائحين
من جميع أنح���اء العالم ،بجوالت في وايت تش���ابل،
وكأنها تقتفي أثر القاتل الغامض.

عـن سـيـرة وإبـداعـات نـبـيـل خـوري

عرض افتتاحي لفيلم "الرقص على الزجاج" في متحف ياسر عرفات
رام الله – "األيام" :أطلق���ت دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة ،تحت رعاية وبحضور وزير
الثقافة إيهاب بسيسو ،فيلم "الرقص على الزجاج :نبيل خوري رائد الصحافة في الوطن العربي"
للمخرجة محاسن ناصر الدين ،في متحف ياسر عرفات بمدينة البيرة ،مساء أول من أمس.
وحضر الحفل وزير الثقافة األس���بق أنور أبو عيشة ،ومدير عام مؤسسة ياسر عرفات أحمد
صبح ،ورئيس دار الكلمة القس متري الراهب ،وممثلون عن أسرة خوري ،ونخبة من المثقفين
والفنانين والمهتمين.
واس���تهل بسيس���و حفل االفتتاح ،بالقول :إطالق هذا الفيلم عن حياة الكاتب والصحافي
القدي���ر نبيل خوري ،يعيدنا إلى إط�ل�اق ملتقى الدورة األولى من ملتقى فلس���طين للرواية
العربية في العام  ،2017وحملت اس���م "دورة القدس  ..دورة نبيل خوري" ،وهو الملتقى الذي
أردنا في وزارة الثقافة من إطالقه االحتفاء بأس���ماء فلس���طين وأبنائه���ا ممن صنعوا مجدًا
للوطن ،وحققوا حضورًا الفتًا على الساحة اإلبداعية العربية والدولية ،فكان نبيل خوري.
وأض���اف :نبيل خوري واحد من أبرز رواد الصحافة العربية ممن أس���هموا في إثراء المكتبة
العربي���ة ،وفي ترك بصمات واضح���ة خاصة في اإلع�ل�ام اللبناني والعرب���ي المهاجر ،وكان
األس���بق إلى توثيق االحتالل اإلسرائيلي العام  1967روائيًا ،من خالل روايته "حارة النصارى"
التي جاءت بعد أش���هر من احتالل القدس الش���رقية لتوثق بأسلوب سردي مميز مآل الحالة
االجتماعية والسياسية والوطنية خالل حرب حزيران ،فكانت أول حضوري إبداعي لتوثيق ما
عرف الحقًا بالنكس���ة أو حرب  ،1967وطبعت في العام  1969عن دار النهار في لبنان ،وبعدها
ضمن "ثالثية فلس���طين" عن دار الش���روق في مصر العام  ،1974واحتفاء م���ن الوزارة بهذه
القام���ة والقيمة األدبي���ة ،قامت بإعادة طباعة "ثالثية فلس���طين" بالتزامن مع إطالق ملتقى
فلسطين للرواية العربية بدورته األولى ،كما حرصنا على حضور هذه "الثالثية" في الجامعات
والمراك���ز الثقافية ،وعبر الش���راكة مع دار الكلمة الجامعية بخص���وص إطالق فيلم عن حياة
نبيل خوري ،للتأكيد على دوره المتواصل في أكثر من اتجاه.
وش���دد بسيس���و على أهمية إطالق هذا الفيلم من متحف ياس���ر عرف���ات ،الذي وفر مادة
أرشيفية أساسية له.
وألقى الراهب مؤس����س ورئيس دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة كلمة أكد خاللها دور الدار
في اس����تعادة وتكريس رموز الثقافة واإلبداع في فلس����طين ،الفتًا إلى أن فكرة إنتاج فيلم عن نبيل
ً
خوري كانت بمبادرة من الوزير بسيس����و ،وهو ما كان ،ويأتي اس����تكماال لدورنا في هذا المجال ،حيث
سبق "وأصدرنا كتابًا وفيلمين عن كريمة ّعبود ،وكتابًا عن إلياس البندك ،واآلن فيلمًا عن نبيل خوري".
ً
وقدم الراهب ش���يئًا مما كان كتبه يوم تأبين خوري ،مس���تعرضًا فصوال من حياته وسيرته

ملصق الفيلم.

الذاتية ،ومنها ش���غفه بالقراءة منذ صغ���ره ،ودوره البارز في الصحافة
العربي���ة حيث كتب ما يزيد على  20ألف مقال ،وصدر له س���بعة عش���ر
كتاب���ًا ،وآالف التعليقات اإلذاعية المكتوب���ة والمذاعة ،والصداقة التي
ربطته بالش���اعر الكبي���ر محمود دروي���ش ،وانتدابه من قب���ل الجامعة
العربية رفقة بطرس غالي لشرح القضية الفلسطينية للصحافة الغربية،
ومواقفه السياسية ،وغيرها.
وعب���رت المخرجة محاس���ن ناصر الدين عن س���عادتها بإخراج فيلم
"الرق���ص على الزج���اج" ،والذي "هو محاول���ة أولى لتوثيق المس���يرة
المهنية والش���خصية لنبيل خوري" ،الفتة إلى أن "جمع أرشيف نبيل

خ���وري ،والذي يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين ،كم���ا موازنات كبيرة ،كان
من أكبر المعيقات أمام الفيلم" ،موجهة الشكر على الصور األرشيفية
التي قدمتها مؤسسة ياسر عرفات لصالح الفيلم.
م���ن الجدير بالذكر أن الفيلم أنتج بدعم من وزارة الثقافة ،وس���يتم
عرض���ه في ع���دة مدن فلس���طينية ،حيث من المق���رر أن تحتضن دار
الكلمة الجامعية عرضًا له في مقرها بمدينة بيت لحم ،هذا الشهر.
واعتمد الفيلم على صور أرش���يفية ،ولقاءات في جلها مع أس���رة نبيل خوري:
أبنائه ،وشقيقه ،وابنة شقيقه ،إضافة إلى قراءة مقتطفات من رسائله إلى والده
والعائلة ،ومن بعض أعماله اإلبداعية كرواية "حارة النصارى" ،والصحافية أيضًا.

ّ
الكوي��ت :فن نحت التماثيل يتطلع للخروج من القاعات المغلقة
الكويت  -أ ف ب :أنجز النحات الكويتي س���امي محمد تمثاال للش���يخ عبد الله السالم الصباح ،أول أمير
لدولة الكويت ،بطول خمسة أمتار في العام  .1972لكن التحفة البرونزية ال تزال حبيسة قاعة مغلقة.
فعلى الرغم من وجود حياة فنية وثقافية ناش���طة ف���ي الدولة الخليجية ،إال أن عرض التماثيل
يصطدم برفض جماعات محافظة ،إذ يرى البعض في هذه التماثيل "أصناما".
ويأم���ل محمد ،كغيره من النحاتين ،بأن ّ
يتغير ه���ذا األمر لتخرج اعمالهم من القاعات ،وتعرض
في األماكن العامة ،كما هي الحال في دول عربية اخرى.
ّ
ّ
وقال محمد ( 75عاما) الذي تعلم النحت في صباه لوكالة فرانس برس" :نحن مسلمون ومتدينون
وفي بلد إس�ل�امي" ،ولكن "علينا أن نتجاوز هذه األمور ألن االنسان يملك عقال وفكرا ويستحيل أن
يرج���ع إلى عبادة األصنام" .وتابع النحات الذي يمارس مهنته الحرفية هذه منذ أكثر من خمس���ة
عقود "لسنا في عصر الجاهلية .نحن في عصر التكنولوجيا".
وال يحظر القانون الكويتي وضع منحوتات وتماثيل ألشخاص في أماكن عامة ،ولكن الجدل الذي
يثيره هذا الفن يعيق ذلك ،إذ يرى كويتيون وبينهم رجال دين وسياسيون إسالميون نافذون أن
التماثيل التي تشبه أشخاصا قد تعيد التذكير بحقبة عبادة األوثان.
وف���ي متحف الفن الحديث في الكويت الذي افتتح العام  ،2003ال تزال تماثيل صنعها فنانون
كويتيون حبيس���ة القاعات المغلقةّ .أما تمثال الش���يخ عبد الله الس���الم الصباح فيقبع في قاعة
ّ
مغلقة في مقر صحيفة "الرأي العام" التي توقفت عن الصدور.
وتض���م الكويت عدة متاحف ّ
أهمها المتحف الوطني الحكومي إضافة إلى متاحف خاصة بينها
متحف اآلثار اإلسالمية الذي يحتوي على مقتنيات إسالمية نادرة.
ورأى النح���ات الش���اب ب���در فاضل علم���دار ( 42عاما) أن "خوف" المس���ؤولين م���ن التصادم مع
ّ
المتش���ددين هو ما يحول دون وضع هذه التماثيل في الس���احات العامة ،مضيفا إنه هوجم مرارا
بسبب أعماله الفنية.
وكان النائب الكويتي السلفي محمد هايف المطيري كتب على حسابه عبر تويتر في أيلول الماضي
ان التماثيل "وتس����مى المجس����مات أخذت تغزو جزيرة العرب حتى وصل التساهل إلنشاء معابد في
بعض دول الخليج ِوفي الكويت" .وتابع "هي خطوات منكرة ( )...ويجب على وزير التجارة منعها".
وأثي���ر جدل كبير في الكويت في أيلول الماضي مع المطالبة على وس���ائل التواصل االجتماعي
بإغالق أبواب متجر يقوم بطباعة ثالثية األبعاد لتماثيل صغيرة عن طريق تكنولوجيا حديثة.
المقرب من الحكومة المتجر ونشر تسجيال ّ
وزار النائب أحمد الفضل ّ
مصورا أعرب فيه عن غضبه
جراء المطالبات بإغالق المتجر.
وقال في الفيديو وهو يشير الى الرفوف الفارغة "سأطلب اآلن ان يصنعوا لي صنمي الخاص ،وسأضعه
ّ
في مكتبي في مجلس االمة ،وسأنتظر ألرى من سيعلق على هذه األمر".
ّ
وتابع "أريد ان أعرف الى متى سيس���تمر هذا التخلف ( )...المفروض أال ترضخ لهؤالء االشخاص

							
النحات سامي محمد مع أحد تماثيله.

ب���ل أن تواجهه���م فنحن بلد حري���ات وقانون .بعد  1400س���نة تقولون
أصنام؟ عليكم ان تجلسوا في كهف وتبقوا فيه".
ّ
متش���ددون في عدة دول اس�ل�امية على
في العقدين االخيرين ،أقدم
تدمير تماثيل لألس���باب ذاتها ،وبينهم حركة طالبان في أفغانس���تان
في العام  ،2001وتنظيم الدولة االس�ل�امية أثناء س���يطرته على مدينة
الموصل العراقية في العام .2015
واضطرت السلطات القطرية في  2013الى إزالة تمثال "نطحة زيدان" للفنان
الفرنسي الجزائري عادل عبدالصمد بعد أقل من شهر من وضعه على كورنيش
الدوحة ،بعد جدل حول نصب التماثيل التي اعتبرها البعض "أصناما".
ونش���رت الصحف ومواقع التواصل االجتماع���ي صورا لعملية ازالة
التمثال الذي بلغ ارتفاعه خمس���ة امتار ّ
وجس���د "النطحة" التاريخية
التي قام بها العب كرة القدم الفرنس���ي الجزائري االصل زين الدين
زيدان خالل المباراة النهائية لمونديال  2006في المانيا ضد الالعب

(أ.ف.ب)

االيطالي ماريو ماتيرازي.
في المقابل ،تس���تضيف دولة االمارات المج���اورة عدة متاحف تضم
تماثيل الش���خاص .كذلك ،تع���رض الكثير من ال���دول العربية ،وبينها
العراق ومصر ولبنان ،تماثيل في ش���وارع مدنها وفي الس���احات العامة
لشخصيات سياسية وحتى لفنانين.
حتى ان السعودية المحافظة ،اس���تضافت في أيلول الماضي معرضا
للفن الصيني ضم تماثيل لمحاربي "تيراكوتا".
بالنس���بة لألمين العام المس���اعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب الحكومي الكويتي ،ب���در الدويش ،فإن هذه
الخطوات االنفتاحية تدعو الى األمل بحدوث تغيير في بلده.
وق���ال لوكالة فرانس ب���رس إن المجتم���ع الكويتي ق���د "يتعود على
المنحوتات في المس���تقبل" .ويحمل النحات س���امي محمد األمل ذاته،
ويقول" :ال يمكننا أن ننفصل عن العالم".

ّ
أصحاب الشعر األحمر ..بماذا يتميزون؟

لندن :يعتبر لون الشعر من العالمات التي تميز كل شخص عن اآلخر ،واللون األكثر
انتش����ارًا هو الش����عر األس����ود تليه األلوان األخرى مثل البني واألصفر ،وأخيرًا اللون
األحمر الذي يعد أقلها انتش����ارًا ،رغم وجود ماليين من األش����خاص الذين يتمتعون
ً
بالش����عر األحمر ،ولكنه مقارنة باألسود أو األصفر يصبح قليال نسبيًا .ويتمتع الشعر
األحمر بجاذبية خاصة ،والجديد أن الدراسات واألبحاث كشفت أن األشخاص أصحاب
الش����عر األحمر يمكن أن يتميزوا ببعض الصفات الجيدة ،ومنها الشخصية والتأثر
بمختلف درجات الحرارة ،وكذلك التأخير في ظهور عالمات الشيخوخة.
ينظ����ر الناس ألصحاب الش����عر األحمر بطريقة بها الكثي����ر من اإلعجاب ،ألن
اللون يلفت النظر ويعطي حالة من الحيوية والشباب ،وأيضًا نتيجة قلة انتشار
هذا النوع في المجتمعات ،وأيضًا يتمتعون بنوع من التميز والتألق.
ونتناول في هذا الموضوع المميزات التي يتسم بها أصحاب الشعر األحمر،
وكذلك االخت��ل�اف بينهم واآلخرين ،والحقائق واألدل����ة التي قدمتها األبحاث
والدراس����ات حول هذا النوع من الش����عر ،والحقائق التي تتوفر حول هذا اللون
والدول التي تضم أكبر األعداد من هؤالء.

إسكتلندا وإيرلندا
تش����ير دراس����ة حديثة إلى أن حوالى  ٪2من س����كان العالم يصنفون ضمن
أصحاب الشعر األحمر ،وذلك على أقصى تقدير لألرقام األساسية ،وهو ما يقدر
بحوالى  140مليون ش����خص في جميع أنحاء العالم ،وذلك من حوالى  7.6مليار
نسمة وهو عدد سكان العالم.
وتكش����ف اإلحصائيات الحديثة أن إس����كتلندا تعتبر م����ن أكثر الدول التي
يوجد بها أشخاص لديهم الشعر األحمر ،وتصل نسبهم إلى ما يقرب من %15
من س����كان العالم الذين يمتلكون هذا النوع من الشعر ،تليها دولة إيرلندا في
الترتيب بنسبة تصل إلى .%11
كما يتواجد في بعض الدول األخرى نسب أقل تنتشر بين مواطنيها ،ومنهم
الكثير من األمازيغ الذين يملكون لون الش����عر األحمر الغامق والمنتشرين في
بالد المغرب والجزائر وبعض دول الش����مال اإلفريقي ،وكذلك الهند وباكستان
وأعداد قليلة في بعض الدول األخرى.

دور الوراثة
يبين علم الوراثة أن الجميع يولد ببعض الصفات المتماثلة وأخرى مختلفة،
ونأخذ لون الشعر على سبيل المثال ،حيث يولد بعض األشخاص بالشعر البني
أو األس����ود أو األصفر .وآخرون يتميزون بلون الشعر األحمر ،وفي بعض األحيان
توف����ر الوراثة لألف����راد مزايا معين����ة تجعلهم أفضل م����ن اآلخرين في بعض
األش����ياء ،وفي هذا اإلطار كشف بحث علمي جديد أن األشخاص الذين يولدون

بالشعر األحمر يتمتعون بمزايا وراثية ال يمتلكها اآلخرون.
كان الدكتور أوجس����تين جالوبن أول من أش����ار في كتبه إل����ى أن المرأة ذات
ُ
ال����رأس الحمراء لديها رائحة خاصة ،الذي كتب ف����ي العام  1886قبل أن يصل
العل����م إلى نتائج حول هذه المميزات الخاصة ألصحاب الش����عر األحمر .وتطرق
العلماء إل����ى هذا التصور للدكتور جالوبن وقالوا :ربما يكون لكل البش����ر فيلم
ميكروسكوبي موجود على جلدهم ،وهو ما يطلق عليه عباءة الجلد.
وأضافوا :إن بشرة أصحاب الشعر األحمر أكثر حمضية بسبب جيناتها ،والتي
يمك����ن أن تعطيها نوع����ًا خاصًا بها من الرائحة ،ولك����ن تحتاج هذه التصورات
والفرضيات إلى مزيد من الدراس����ات واألبحاث لدعم هذه االدعاءات ،ولكن هذا
األمر يجب التفكير فيه بنوع من الجدية.

تحمل األلم
ونقل���ت صحيفة "نيويورك بوس���ت" عن أحد خبراء الش���عر األحم���ر أن الرؤوس
الحمراء قادرة على التعامل مع األلم بشكل أكثر كفاءة وتحمل األلم ،ألنها تمتلك
أنواعًا من الجينات التي تدعم ذل���ك ،وفقًا لما أكدته المكتبة الوطنية األميركية
للط���ب ،وهذه الجينات هي التي تنقل اإلش���ارات والتعليم���ات للبروتينات التي
تسمى مستقبالت ،ويلعب هذا المستقبل دورًا مهمًا في التصبغ الطبيعي.
قام العلماء بعمل اختبار على تأثيرات البنتازوس���ين في بعض األشخاص من الذكور
واإلن���اث الذين لديهم عدة اختالفات في جينات الش���عر ،وهي الت���ي تؤدي إلى وجود
تباين في ألوان الش���عر وأنواع البشرة ،والبنتازوسين يعتبر من المسكنات أو المنبهات
األفيونية الجزئية ،ويصنف من مجموعة األدوية التي يطلق عليها المسكنات األفيونية.
وأظهرت النتائج أن البنتازوس����ين لم يكن له تأثير على الرجال ،لكنه تس����بب في
استجابة متزايدة للمرأة ذات البشرة البيضاء ،وتقترح هذه الدراسة أن الجين المميز
ألصحاب الشعر األحمر يعدل المسار المحدد لأللم لدى النساء ذوات الشعر األحمر.

مزايا جينية
أجرت جامعة لويزفيل في والي����ة كنتاكي األميركية أبحاثًا في العام ،2005
واكتش����فت أن البرد يمكن أيض����ًا أن يؤدي إلى إفراط الجي����ن المميز ألصحاب
الش����عر األحم����ر ،كما بين����ت المكتبة الوطني����ة األميركية للط����ب أن البروتين
ًَ
المس����مى المستقبالت الذي يوجد لدى أصحاب الشعر األحمر ينشط أيضا في
الخاليا األخرى التي تشمل خاليا االستجابات المناعية وااللتهابية.
ودعمت دراس����ة جامعة لويزفيل الفرضية السابقة ،حيث كشفت أنه عندما
يكون الجين المميز ألصحاب الش����عر األحم����ر مبالغًا فيه ،فإنه يمكن أن يجعل
الجس����م أكثر حساسية للظواهر الحرارية .وتشير األدلة التي تم جمعها حتى
اآلن حول مميزات الش����عر األحم����ر ،إلى أنه ليس من الخط����أ القول :إن أصحاب

الش����عر األحمر لديهم جين معين وخاص بهم ،وهذا الجين يحتوي على مزايا
جينية معينة مقارنة بمن ال يمتلك هذا اللون من الشعر.

سرطان البروستاتا
وكش����فت دراس����ة بريطانية جدي����دة أن الذكور من أصحاب الش����عر األحمر
أقل عرضة لإلصابة بخطر س����رطان البروستاتا ،بنس����بة تصل إلى  %55أقل من
األش����خاص اآلخرين من أصحاب األلوان األخرى للش����عر ،وه����ذه فائدة صحية
إضافية أخرى لهؤالء األشخاص.
ويرجع تلون الشعر باللون األحمر إلى وجود مادة الفيوميالنين الصبغية في
الجينات الوراثي����ة ،وهي تميل إلى اللون الوردي أو احم����رار الجينات الوراثية
وتؤثر هذه المادة في لون الشعر والجلد وأيضًا العيون.
ويعتبر الشعر األحمر هو األقل في الكثافة عند المقارنة بباقي أنواع الشعر،
حيث يصل عدد خصالت هذا النوع من الشعر في المتوسط إلى  92ألف خصلة،
بينما الشعر الذي يتمتع باللون البني هو األكثر كثافة في األلوان ،فيصل عدد
خصالت هذا النوع في المتوسط إلى  125ألف خصلة ،بينما يصل اللون األصفر
أو األشقر إلى حوالى  112ألف خصلة لدى الشخص.
وتظهر خصل الش����عر األحمر بصورة أكثر كثافة من األلوان األخرى رغم أنها
األقل في الحقيقة ،والس����بب أنها أكثر س����ماكة وتعطي اإلحس����اس والشعور
بذلك من خالل اللون وقوة الشعر وصحته وحيويته.

التقدم في العمر
ال يعاني األش����خاص ذوو الش����عر األحمر مظاهر التقدم ف����ي العمر ،كما ال يظهر
لديهم الشعر األبيض أو الشيب الذي نراه لدى المختلفين عنهم في اللون ،والسبب
أن لون الشيب لديهم يختلف عن اآلخرين ،فأصحاب الشعر األحمر ينمو لديهم لون
يميل إلى لون الرمل المصفر على األبيض الناصح عند التقدم في العمر.
تبين دراسة حديثة أن أصحاب الشعر األحمر يتميزون بأنهم أكثر حساسية تجاه
بعض المؤثرات ،مثل الحرارة والبرودة مقارنة بمن يملكون ألوانًا أخرى من الشعر.
ويوضح بحث س���ابق أن أصحاب الش���عر األحمر عادة ما يتمتعون بالش���خصية
القوية والمؤثرة ،ولهم عزيمة عالية وقدرة كبيرة على التصميم والوصول للهدف.
ً
وتبين اإلحصائي����ات أن هناك عددًا قليال مــن أصـــحاب الش����ــــــعر األحمر
يجمعـــ����ون بيــن هذا اللـــون وبيـــن العـــي����ون الزرقاء ،فهــــي أقـــلية نــادرة
ألنه من الصعب الجمع بين هاتين الصفتين ،ولكن األكثر انتشارًا وشيوعًا هو
وجود اللون األحمر للش����عر مع اللون البني للعيون .ويتميز الكثير من أصحاب
الشعر األحمر بأنهم من العسراء ،وهاتان الصفتان من الخواص الجيدة وتنتج
عن الجينات المتنحية الثنائية ،وتجعل الشخص متفردًا ومميزًا.

