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اعت��رف س��لفاتوري مانين��و البال��غ م��ن العم��ر  52عام �اً ،ال��ذي
اختف��ى ف��ي إيطالي��ا ت��اركاً لزوجت��ه حقيب��ة م��ن النق��ود ،أن��ه ال
يعاني من فقدان الذاكرة ولم يذهب إلى امرأة أخرى.
وذكرت صحيفة ديلي ميل ،أن مانينو الذي ترك النقود ورسالة
مش��فرة إلبن��ه يعت��ذر فيها منه ،أق��ر بأنه هرب من إيطاليا بس��بب
تذمر حماته المستمر ،فهو لم وال يعاني من أي فقدان للذاكرة،
بل أراد العيش بسالم وحسب ،بعيداً عن حماته النكدية.
وكان مانين��و ق��د ق��ال للش��رطة االس��كتلندية آن��ذاك إنه فقد
الذاكرة ولم يستطع التعرف على عائلته .في ذلك الوقت ،وفي
محاولة لش��رح س��لوك الرجل ،اشتبهت الشرطة االسكتلندية بأن
مانينو مختبئا من المافيا الصينية.
واعترف مانينو بقوله( :لقد فعلت ذلك للتخلص من مالحقة حماتي ..أنا لم أفقد ذاكرتي أبداً ..كنت أريد أن أثبت لعائلتي أنني
مهم بالنسبة لها ..وأرغب في استعادة مكاني في البيت بصفتي زوجاً وأباً ،ألنني شعرت بأن حماتي سلبتني ذلك).
وألق��ى مع��ارف وجي��ران مانين��و ،ف��ي إيطاليا ،الل��وم عليه ودانوه ولم يتفهموا ق��راره في اتخاذ مثل هذه الخطوة اليائس��ة ،ولم يقتصر
األمر برأيهم على جعل أفراد أسرته يعانون ألم فقدانه ،بل إنه أرهق الشرطة في البحث عنه معنوياً ومادياً.
وقال ممثل الشرطة( :زوجته فرانتشيسكا تعيسة للغاية ،لقد جعلها تعاني ،وأمها ليست بهذا السوء ،هناك من هو أسوأ بكثير).

قطع فنية مذهلة عُ ثر عليها
في القمامة!
بع��د ش��راء من��زل في ع��ام  ،2007وج��د توماس
ش��ولتز والري جوزيف أنه يحتوي على أكثر من
 3000لوح��ة للفنان أرثر بيناجيان .كان الرس��ام
قد توفي في عام  1999وطلب من عائلته التخلص
م��ن أعمال��ه بع��د وفات��ه ،لكنه��م ل��م يتمكن��وا م��ن
القي��ام بذل��ك ،وب��د ًال م��ن ذل��ك ترك��وا أعماله
ف��ي منزله الفارغ .بعد اس��تعادة األعم��ال الفنية،
بلغت قيمتها حوالي  30مليون دوالر.
وبعد أن اشترت صورة بقيمة  5دوالرات من متجر
لإلدخ��ار ف��ي التس��عينيات ،أخ��ذت تي��ري هورت��ون
لصديق مقرب .وقبل
اللوح��ة إلى منزلها ل ُتهديه��ا
ٍ
أن تتمك��ن م��ن القي��ام بذلك ،وج��دت معلمة فنون
اللوح��ة ف��ي منزله��ا واقترحت أن األس��لوب الفريد
يمكن أن يعني أنها كانت من عمل الفنان الشهير
جاكس��ون بول��وك .بع��د الحصول على ش��هادة في
نهاي��ة المط��اف ،قدَّرت ص��االت الع��رض أن قيمتها
قد تصل إلى  50مليون دوالر!.

ت��م التعاق��د م��ع ش��ركة إزال��ة للتخل��ص م��ن
عناصر في شقة كانت مملوكة لفنان .اكتشف
الموظ��ف (ني��ك دي مول��وال) برمي�ل ًا مغلق �اً
وببس��اطة قام بتخزينه بعيداً عن القمامة األخرى
التي كان من المقرر نقلها إلى مستودع .بعد عدة
س��نوات عاد إل��ى برميل لفتحه ،وعث��ر على العديد
م��ن القط��ع األثرية التي تعود لحضارة المايا التي
بيعت بمبلغ  16500دوالر.
كان��ت ناش��طة التح��ف الفني��ة (ل��ورا س��توفر)
تبحث في محتويات متجر التوفير عندما صادفت
نس��خة م��ن قطع��ة مش��هورة .أدرك��ت أنه��ا كانت
فريدة إلى حد ما ،حيث اش��ترتها بسعر منخفض،
م��ع العل��م أنه��ا ل��م تك��ن ذات قيم��ة كبي��رة .أثن��اء
محاولتها تنظيفها لعرضها في متجرها الخاص،
وجدت أن وراء الطباعة ملصق فيلم نادر عن فيلم
 All Quiet on the Western Frontالكالس��يكي
ال��ذي ُع��رض عام  1930والذي كان يس��تحق ثروة
صغيرة.
خ�لال قي��ام ضب��اط الش��رطة بتفتي��ش ش��قة
صغي��رة فارغ��ة عام  2012وس��ط ميونيخ ،كش��ف
التحقي��ق عن كن��ز يضم حوال��ي  1300لوحة تم
س��رقتها م��ن أصحابه��ا خ�لال الح��رب العالمي��ة
الثاني��ة م��ن قب��ل النازيين ،مما جعله��م في نهاية
المط��اف يش��قون طريقه��م إل��ى كورنيلي��وس
غورلي��ت .كان هذا الرجل قد خ ّزنهم في الش��قة
إلى جانب مجموعة من األشياء التي ال قيمة لها
حتى وفاته.
كان��ت إليزابي��ث جيبس��ون تس��ير ف��ي ش��ارع
ف��ي مانهات��ن بنيوي��ورك عندم��ا صادف��ت لوح��ة
مل ّون��ة زاهي��ة ملق��اة ف��ي الش��ارع بجان��ب بع��ض
القمامة .التقطتها واعتقدت أنها ستبدو جميلة
ف��ي منزله��ا ،وتبي��ن الحق �اً أنه��ا تع��ود للرس��ام
المكس��يكي روفينو تامايو وتبلغ قيمتها حوالي 1
مليون دوالر .بعد أن اس ُتخدم تمثال اع ُتقد أنه ال
قيم��ة له على اإلطالق كموق��ف للدراجات لعدة
س��نوات ،أدرك اثن��ان م��ن العاملي��ن ف��ي متح��ف
 God’s House Towerفي ساوثهامبتون أنه كان
ف��ي الواق��ع عم�ل ًا فني �اً عم��ره  2700ع��ام .ت��م نقل
التمث��ال ،ال��ذي يص��ور الملك المص��ري القديم
فرعون طهرقة ،إلى صالة العرض الخاصة به.

الماسة قل نظيرها في العالم!
تط��رح دار م��زادات (كريس��تيز) للبي��ع ف��ي جني��ف
األس��بوع المقب��ل ألماس��ة وردية ش��ديدة الن��درة تزن نحو
 19قيراط �اً ،م��ن المتوق��ع أن يصل س��عرها إلى  50مليون
دوالر.
وفق �اً ل��دار م��زادات (كريس��تيز) ف��إن األلماس��ة
مستطيلة الشكل هي أكبر ألماسة وردية تطرح في مزاد
على اإلطالق.
وتع��ود األلماس��ة الت��ي أطل��ق عليه��ا اس��م (بين��ك
ليجاس��ي) إل��ى عائل��ة أوبنهايم��ر الت��ي س��يطرت لفت��رة
طويل��ة عل��ى ش��ركة (دي بي��رز) والت��ي احتك��رت قط��اع
األلماس على مستوى العالم حتى أواخر الخمسينات من القرن الماضي.
وعل��ى الرغ��م م��ن ارتف��اع الس��عر المق��در له��ا ويتراوح بي��ن  30و 50ملي��ون دوالر فإن دار (كريس��تيز)
تتوقع أن تجتذب مشترين ،خاصة من آسيا ،بحسب ما نقلت (رويترز) .ومن بين ما يميز هذه األلماسة
الوردية الزاهية أنها مستطيلة وهو القطع الذي يستخدم عادة مع األلماس األبيض مما يزيدها تفرداً.
وفي السنوات األخيرة أصبح األلماس الملون يستقطب اهتماماً كبيراً إذ تحطم األسعار التي تباع بها
األحجار الثمينة باللونين األزرق والوردي األرقام القياسية في المزادات.

رسالة انتحار بودلير
تباع بـ 234ألف يورو
بيعت رس��الة كتبها الش��اعر الفرنسي شارل
بودلير ،صاحب كتاب (أزهار الش��ر) في ش��بابه
ويكشف فيها نيته االنتحار ،يوم األحد الماضي
ف��ي مزاد بس��عر  234ألف ي��ورو ،أي بمبلغ يمثل
ث�لاث أضع��اف س��عرها المق��در بش��كل أول��ي.
وكانت الرسالة تمثل القطعة األهم في المزاد
الذي نظمته دار (أوزنا).
وتحم��ل رس��الة ش��ارل بودلي��ر تاري��خ يوني��و
 1845وعنوان حبيبته جان دوفال ،وكان سعرها
مق��دراً ف��ي البداي��ة م��ا بي��ن  60و 80أل��ف ي��ورو.
وباتت الرس��الة اآلن ضمن مجموعة خاصة في
فرنس��ا ،وفقا لما أوضح��ت دار المزادات الواقعة
ف��ي فونتينبل��و ق��رب العاصم��ة باري��س .وكتب
ش��ارل بودلي��ر ف��ي الرس��الة (عندما ستس��لمك
اآلنس��ة ج��ان ليمي��ر ه��ذه الرس��الة أك��ون ق��د
رحل��ت ( )..أن��ا س��أنتحر إذ ل��م يع��د بمق��دوري
العي��ش ،فل��م أع��د أتحم��ل تع��ب الن��وم وتعب

االس��تيقاظ) .ويذك��ر أن ش��ارل بودلي��ر طع��ن
نفس��ه بس��كين بع��د ذل��ك ،م��ن دون أن يص��اب
بج��روح خط��رة .كان يومه��ا بودلي��ر ف��ي س��ن
الرابع��ة والعش��رين من عمره ،وظ��ل بعدها على
قيد الحياة مدة  22س��نة إضافية ،وقد توفي في
العام  1867بعدما أصيب بمرض الزهري.
وق��د بيع��ت نص��وص أخ��رى لبودلي��ر خ�لال
وجهها رسامون وك ّتاب
المزاد فضال عن رسائل ّ
م��ن أمث��ال أوجي��ن دوالرك��روا وفيكت��ور هوغ��و
وإدوار ماني��ه .وق��د اخت��ار متح��ف دوالك��روا،
بحس��ب م��ا أف��ادت دار أوزنا في بيان ،أن يش��تري
مسبقا رسالة الرسام بسعر  7540يورو.

مطعم يُقدم الوجبات األخيرة ألشهر السجناء المحكوم
عليهم باإلعدام!

ج��ذب مطع��م  Ningenف��ي طوكي��و ،الكثي��ر م��ن اهتمام وس��ائل اإلع�لام خالل األس��بوعين الماضيي��ن ،وذلك
بس��بب تقديم��ه فرص��ة تجربة الوجبات األخيرة التي تم طلبها من ِقبل أش��هر الس��جناء المحك��وم عليهم باإلعدام
الحكم.
قبل تنفيذ ُ
ت��م افتت��اح المطع��م ال ُمثي��ر للجدل من ِقب��ل مجموعة فن ّية يابان ّية ُتدعى  ،Chim ↑ Pomوخالل أس��بوعين قدّم
المطع��م آخ��ر وجب��ات للمجرمين األمريكيين األكثر ش��هرة ،بما في ذلك الس��ارق القاتل غ��اري جيلمور ،وجودي
بونونو ،والقاتل المهرج جون واين جاسي.
يع��رض المطع��م ضم��ن قائم��ة الطع��ام عناص��ر مُختلفة ،بما في ذلك ش��رائح اللح��م ،والبطاط��س ،والحليب،
والقه��وة ،الت��ي طلبه��ا غاري جيلمور ،وأيضاً برغ��ر الجبن مع البطاطس المقلية والس��لطة وصلصة ثاوزند ايالند
التي طلبها جوزيف بول جيرنيغان ،ووجبة الخضار المطهية بالبخار والفراولة الطازجة للقاتل جودي بونونو.
من ال ُمدهش أن المطعم لم يواجه نفس االنتقادات مثل المطاعم األخرى التي استخدمت نفس المفهوم في
الماضي .على سبيل المثال ،مطعم  Death Row Dinnersالذي اف ُتتح عام  2014في لندن ،وهو الذي قدّم وجبات
مس��توحاة من الطلبات األخيرة للعديد من الس��جناء المحكوم عليهم باإلعدام ،لكن المطعم تم إغالقه بعد ليلة
واحدة من افتتاحه ،بسبب (السلوك الخطير ال ُمهدِّد).

أغرب اسم للمطر عند العرب..
قد ال يخطر على بالك أبد ًا
تتس��اقط األمط��ار الغزيرة على مناطق واس��عة من العال��م ،في هذه األيام
الت��ي تفتت��ح فصل #الش��تاء .إال أن المطر الذي نضطر لوصفه بالش��ديد أو
الغزي��ر ،يمتل��ك اس��ماً ممي��زاً في #اللغ��ة _ العربي��ة ،دون أن نضطر إلضافة
كلمة ،مثلما أن للمطر ذاته ،عشرات األسماء التي قد يكون غاب بعضها عن
ذاكرة البعض ،إال أنها ال زالت مستقرة في أمهات العربية.
�ف المط��ر وأضعف��ه هو (الطل) ثم (ال��رذاذ) ثم (البغش) ث��م (الد ّ
وأخ� ّ
ّث).
بحس��ب الثعالب��ي ،عب��د المل��ك ب��ن محم��د ب��ن إس��ماعيل ،والمتوف��ى س��نة
 429للهج��رة ،وال��ذي ر ّت��ب ف��ي (فق��ه اللغ��ة) أكث��ر م��ن  30اس��ماً بالتوال��ي،
للمط��ر ،عن��د الع��رب ،ه��ي :الحي��اء (إذا أحي��ا األرض بع��د موته��ا) و(الغي��ث)
(إذا جاء بعد المحل) وإذا دام مع س��كون فهو (الديمة) و(الضرب) و(الهطل)
و(الهتالن) (المطر الضعيف) و(القطقط) و(الرهمة) و(الغبية) و(الحشكة)
و(الحفشة) و(الذهاب).
وإذا كان المط��ر مس��تمراً فه��و (ال��ودق) ويك��ون (الواب��ل) إذا كان ضخم
القط��ر ش��ديد الوق��ع ،وإن تب ّع��ق بالم��اء ،ص��ار اس��مه (البع��اق) ،وإن روى كل
شيء صار اسمه (الجود) ،وإن كان عاماً صار(الجدا) واسمه (العين) إذا دام
أيام �اً ،و(المرثعن) اس��مه إذا كان مسترس�لا ،وإن كثر قط��ره فهو (الغدق)،
وإن كان كثي��را فه��و (الع � ّز) ،و(الس��حيفة) إن كان كثي��ر الص��وب ،وإن
ج��رف م��ا م � ّر ب��ه فه��و (الس��حيتة) ،وعندما يقش��ر وج��ه األرض يصير اس��مه
(الس��احية) ،وإن أ ّث��ر ف��ي األرض م��ن ق��وة وقع��ه يس��مى (الحريص��ة) ،أم��ا إذا
أصاب أرضا هناك وترك أرضا هنا فاس��مه (ال ُّنفضة) ،وإن كان اإلمطار آتيا
بعد إمطار متزامن يصبح اسمه (الرصدة) ،ويكون اسمه (الولي) إذا جاء بعد
مطر معهود كالوس��مي ،وإن تكرر س��قوطه فهو (الرجع) ،ويصبح (اليعلول)
إذا تتابع الرجع ،و(الشآبيب) اسم المطر لو جاء على دفعات.
وتس � ّمي العرب المطر بأس��ماء غريبة علينا ،اآلن ،فيما كانت في أصلها،
بالغ��ة الوص��ف والتحدي��د الدقيق للمدلول ال��ذي تحمله .ويق��ول ابن دريد،
محمد بن الحس��ن األزدي ،والمتوفى س��نة  321للهجرة ،في (جمهرة اللغة)،
إن أش ّد (ما يوصف به المطر) هو في القول( :أصابنا مط ٌر جا ّر الضبع).
ويؤك��د (لس��ان الع��رب) م��ا ورد ف��ي الجمهرة( :ج��ا ّر الضبع أش � ّد ما يكون
م��ن المط��ر) .وينق��ل اس��تعما ًال تناقلت��ه الع��رب ف��ي ه��ذا الس��ياق( :أصابتن��ا
السما ُء بجار الضبع) .ويشرح اللسان س ّر تسمية العرب للمطر بجا ّر الضبع
فيقول( :جا ّر الضبع ،أشد ما يكون من المطر ،كأنه ال يترك شيئا إال أسا َله
وج َّره) .وينقل( :جاءنا ،جا ّر الضبع!) .ويوضح ابن س � ّيده ،علي بن إس��ماعيل،
والمتوفى سنة  458للهجرة ،في (المحكم) أن إطالق اسم (جا ّر الضبع) على
المط��ر الش��ديد ،س��ببه أن المطر يتس��بب بس��يل يخ��رج الضباع م��ن وجرها!
فيق��ول( :ج��ا ّر الضب��ع ،المطر الش��ديد) ثم ينق��ل( :وقيل إن ج��ا ّر الضبع ،هو
أش ّد ما يكون من المطر ،كأنه ال يدع شيئاً إال وج َّره).
ويق��ال :غي� ٌ�ث ج��ا ّر الضبع ،أي أنه غزير إلى درجة دخوله إلى ِوجار الضبع،
وإخراجها منها.
ومن األسماء الغريبة للمطر عند العرب ،نجد (العدر) وهي تعني الجرأة
إضافة إلى أنها تعني المطر الشديد .وبتالزم معنى الجرأة والمطر الشديد،
يمك��ن تخ ّي��ل م��ا ه��ي نوعي��ة ه��ذا المط��ر ال��ذي س � ّمته الع��رب بالع��در .وم��ن
األسماء التي غابت في بطون األمّهات ،للمطر ،هو القاحف ،ويسمى المطر
بذلك ،إذا جاء بغت ًة فيقتحف كل شيء .يؤكد القاموس المحيط ،ومعه
لسان العرب وتاج العروس.

وم��ن أس��ماء المط��ر عن��د العرب ،المح��وة! ويس��مى المط��ر بالمحوة ألنه
يمحو الجدب( :إذا تغطى وجهها (األرض) بالماء حتى كأنها محيت) .ورد
في محكم ابن س � ّيده المورد مقولة( :الش��تاء كله ربي ٌع عند العرب والمطر
عنده��م ربي��ع مت��ى ج��اء) .ويتف��ق معه ف��ي (محوت��ه) غالب جمي��ع األمهات.
والمطر يصبح اسمه (الدهن) إذا اقتصر هطله على وجه األرض ،فدهنها.
وم��ن األس��ماء اللطيف��ة الغريب��ة التي أطلقته��ا العرب عل��ى المطر ،نجد
(الخدر) .ويرد في المحكم أن العرب أطلقت الخدر على المطر ،ألنه (يخدر
الناس في بيوتهم).
وكان��ت الع��رب تس � ّمي المط��ر األول ،بالعه��د .يقول األزه��ري ،محمد بن
أحم��د ب��ن األزه��ر ،المتوف��ى س��نة  370للهج��رة ،ف��ي تهذيب��ه ال��ذي ف َت��ن ابن
منظور ،صاحب اللسان.
�ك .والمط��ر الش��ديد ه��و اله� ّ
وم��ن أس��ماء المط��ر ،اله� ُّ
�ك عن��د الع��رب.
يتمجن في كالمه ،وتقال لفاس��د العقل ،واش��تق من
والمهك��وك تق��ال لمن ّ
األص��ل لف��ظ (الهكهك��ة) .فبدمج كل هذه االس��تعماالت للكلمة ّ -
الهك –

يمك��ن تخي��ل م��ا يكون علي��ه المطر عندما أطلق��ت عليه العرب هذا االس��م.
وتس��مي الع��رب المط��ر الس��اكن ،بال ّره��و .وتس � ّمي المط��ر الش��ديد أحيان �اً
بالهف��ن ،وهي قليلة االس��تعمال إلى درج��ة أهملها فيها كثير من اللغويين،
إال أن (تاج العروس) أثبتها.
وم��ن غريب أس��ماء المطر ،القاع��ف والقعف ،والبغي (دفعنا بغي الس��ماء
عن��ا) ينق��ل موضح �اً ،اب��ن س��يده .والماع��ون المط��ر .والحميم المط � ُر الذي
يأتي بعد أن يش��تد ح ّر األرض .وابن الس��كيت ،يعقوب بن إس��حاق ،المتوفى
سنة  244للهجرة ،يقول إن الهطف هو المطر الغزير.
ويوضح في مؤلفه الش��هير (إصالح المنطق) أن العرب قالت( :عام أرمل)
إذا كان قلي��ل المط��ر ،ويك��ون العام جاحداً ،إذا كان قليل المطر ،بقول ابن
ف��ارس ،أحم��د ب��ن ف��ارس ،المتوفى س��نة  395للهجرة ،والذي يضي��ف محدداً
المعنيي��ن األساس��يين اللذي��ن يش��تملهما لف��ظ المط��ر ف��ي العربي��ة ،األول
المط��ر ال��ذي هو الغيث ،والثاني المط��ر الذي يعني نوعاً من (ال َع ْدو) .أي أن
كلم��ة المط��ر في العربية ،بحس��ب ابن فارس ،تختزن معنى الماء الس��اقط
من السماء ،ومعنى الحركة والمشي ،في آن واحد معاً.
ويعطي ابن فارس مثاالَ ( :ت َّ
مطر الرج ُل في األرض ،إذا َذ َهب!) .وكذلك
ّ
المتمطر ،فهو الراكب فرسه يجري به!
فإن
والشعف ُة ،هي اسم القطرة الواحدة ،من المطر.
وبالنظ��ر إل��ى الفيضان��ات الت��ي ضربت أكثر م��ن منطقة عربي��ة ،أخيراً،
بسبب غزارة األمطار ،فإن أكثر اسم عربي قديم يناسب المطر الذي سقط
عليها هو :جا ّر الضبع!

حيوان الالما يستقل سيارة أجرة
تداول نش��طاء عل��ى مواقع التواص��ل االجتماعي مقطع فيديو
يظه��ر في��ه حيوان الالم��ا يركب على المقعد الخلفي في س��يارة
أجرة في بيرو.
ويظه��ر مقط��ع الفيدي��و كي��ف تق��وم فت��اة بفت��ح ب��اب س��يارة
األجرة لتجلس فيه أختها ،ثم يصعد حيوان الالما ويجلسان معاً
على المقعد الخلفي .وتجلس هي على المقعد األمامي.
وق��ام بتصوي��ر الفيدي��و وال��د الفت��اة ف��ي أح��د ش��وارع مدين��ة
كوسكو في بيرو.

