
إضاءة

مـفــــــــردة صــبــــــــر لــيــــــســت
مـــــوجـــــودة يف قـــــامـــــوسـك
ــــا وطــمــــوحــك اليقــيــم وزن
للعــراقـيل واحلــدود، جنــاح
عـلــــــــــى صـعـــيــــــــــد الـعـــمـل
مـــضــمــــــون، ولـكــن عـلــيـك
الــتحــــرك ضــمــن احملــيــط

االجتماعي.
رقم احلظ/10

يوم السعد/االربعاء

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

انـت قـلق بــشـــأن وضـعك
الصحي وتـلجأ الـى عدد
مـن االطبــاء ولكـن ليـس
هنــالك مـــايقلق، رســالــة
مـن اخلـــارج تـنـقل الــيك
اخبــاراً ســارة من صــديق

عزيز.
رقم احلظ/8

يوم السعد/االثنني

أصــدقــاؤك هــذا االسـبــوع
يلـتفــون حــولـك ويعـملــون
جــاهــديـن الرضــائك، انـت
تـخــــطــــط لـلــمــــــســتـقــبـل
وتـسعـى لتـامني غــد أفضل
وهـــــــــــــذه مــــن صــفـــــــــــــاتــك

احلسنة.
رقم احلظ/9

يوم السعد/اجلمعة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

انـتـظــر مفــاجــآت كـثـيــرة
ــــى صعـيـــد بــني 22و29 عل
الـعــمـل امــــــــا يف مـجــــــــال
العـــاطفــة هـنـــالك عــودة
حللم قـدمي، وامـراة كـانت
ــــبــك، تـخــــيــــم عـلــــــــــــى قـل
ــــــئـــــــــــــــــاً وجتــعــلـــك ممــــــتــل

بالتفاؤل والسعادة.
رقم احلظ/4

يوم السعد/السبت

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

تخرج هـذا االسبـوع من
االزمـــة العـصـبـيــة الـتـي
أملـت بك وتعود لوضعك
الطـبيعي ويـسود الـفرح
علــــى اجــــوائـك وتعـمــــر
السعادة والفرح قلبك.

رقم احلظ/11
يوم السعد/اخلميس

مفـاجـآت متعـددة هـذه
ــــــــرغـــم بـعــــض املــــــــدة ب
ـــــر يف االزعـــــاج والــتـــــوت
احمليط األسري تدافع
عـــن حقــــــوقــك بقــــــوة،
وتكسب الرهان اخيراً.

رقم احلظ/6
يوم السعد/االحد

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلامت املتقاطعة
123456789101112
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10

11

12

1-بــــركــــان يف الـيــــابــــان وســط
هونشو اعلى قمة يف البالد.

2-أغنية لعبد احلليم حافظ.
3-مدينة مصرية.

4-املغـارة الــواسعـة املـنقـورة يف
اجلبل  –أشار بيده.

5-االدراج.
6-الصحة التامة.

7-نـصـيب وحـصـــة الثنـني من
عمل واحد بينهما.

8-شهر هجري.
9-اقـتلـعت الــشيء مـن أصله-

صافح باليد.
10-وضـع البـضــائع املــستــوردة
يف اخملــــــازن تـــــشـــــــرف علـــيهــــــا

اجلمارك.
11-مـبــــذرات يف صــــرف املــــال-

لعب ولهو.

12-صياح.

عموديافقي
اعداد: حيدر عاشور

1-هرب-مطربة عربية.
2-الغالم.

3-احــتــــــرام-حجـــــاب مـــــابــني
املنخرين.

4-غايات ومأرب.
ــــــــــمــــــــــثــــل 5-االســــــــــم االول مل

مصري-االسم الثاني له.
6-نضجت واستوت الثمار.

7-جـعـل شـهــــــــادة اجـــنـــبـــيــــــــة
مـــســــاويــــة لـــشهــــادة وطـنـيــــة

معينة.
8-مغـنـيـــة عـــاملـيـــة مــن اصل

عربي.
9-اخملبز.

10-بـــدلـــوا او غـيـــروا الــشـيء
من حال الى اخرى-عال.

11-مــــن مـــــــــــؤلـفـــــــــــات امــــني
الريحاني.

12-مطربة عربية.

ـ ـ ـ

ـ ـ

انـت ضـــائع يف بحــرهــائج
والتعـــرف لـنفـــسك قـــراراً
اسـتـــشـــــر املقــــربـني مـنـك
ليــرشــدوك الــى الـطــريق
الـصحيح الـذي البـد منه
الكــــمــــــــــال مــــــــســــيــــــــــرتــك

احلياتية.
يوم احلظ/5

يوم السعد/االحد

طبــاعك شـرسـة وتـظهـر
بعـض العـداء خـفف من
تــــــــوتــــــــراتــك الـــتـــي قــــــــد
التعـود علـيك بـالفـائـدة
يــدخـل حيـــاتك شخـص
مـهـــم ويـكـــــــون لـه دور يف

امورك.
رقم احلظ/16

يوم السعد/االربعاء

الــروتني يــسيـطــر علـيك
خـالل هـــــــــــذه الـفــــتـــــــــــرة
ومــــــامــن شــيء جــــــديــــــد
يهــــدد حـيــــاتـك او يقـلق
بــالـك انتـبه الــى الـغيــرة

فهي احيانا قاتلة
رقم احلظ/3

يوم السعد/اخلميس

بـعــــض الـعـــــــراقــيـل قـــــــد
تــــواجهـك لـكــنهــــا تــــزول
بعنـادك وثبـاتك وجتـتاز
الــصعــوبــات كــافــة. حـب
جديـد مفاجـئ قد يغـير

مجرى حياتك.
رقم احلظ/12

يوم السعد/الثالثاء

تـــسـتــيقــظ مــن حلـمـك
بــضــــربــــة مــــوجعــــة، قــــد
تــكـــــــــون خـــــــســـــــــارتــك يف
العــمل واملــــال كـبـيــــرتـني
وبـعـــــــد مـــــــدة قــــصـــيـــــــرة
تـتـــاقلـم مع احلـيـــاة مـن

جديد.
رقم احلظ/7

يوم السعد/السبت

مـــــدة صعـبــــة ومـتــــوتــــرة
متــرفـيهــا حتــس بـضـيق
علــى مخـتلف االصعــدة
حتــاول جــاهــدا اخلــروج
من محنـتك لكن احلظ
يعـانــدك، كن اكثـر عنـاداً

لتتجاوز كل ذلك.
رقم احلظ/14

يوم السعد/االثنني

العدد )212( االحد )26( ايلول 2004
NO (212) Sun. (26) September 9-8 استراحة املدى

املقام الرابع او )اجلهاركاه( كما يسمى هو
من املقـامـات املـشهـورة الـتي كــان ينـشـدهـا
القـراء واملـطـربــون يف االعيــاد واملنــاسبـات

الدينية واحلج ويسمى )باخللوة(.
الــسلـطـــان العـثـمــانـي سلـيـم الـثــالـث وهــو
مـــــوســيقــي ومـلحــن خــصــص هـــــذا املقـــــام
لقراءة القرآن ومنع استخدامه يف الغناء.
علـــــى الـــــرغــم مــن ذلـك فــــــان العـــــراقــيــني
تفــردوا يف اسـتخــدام هــذا املقــام بـكثــرة يف

غنائهم وطربهم.
املعـروف ان اغلب قـراء املقامـات واملطـربني
االوائل يف العـراق من املال عثمان املوصلي
الـــى املال عـبـــدالفـتـــاح املعـــروف واملال جنـم
الشيخلي الـى محمد القبـنجي واملال عبد
الستـار الطـيار ويـوسف عمـر وغيـرهم لهم
الـبــدايـــات نفــسهــا حـيـث يـبـــدأونه بقــراءة
القـرآن واملنـاقب الـنبـويـة واالذكـار واالوراد
واالدعية ثم ينتهون الى املقامات والبستة

من دون قطع الصلة مباضيهم.
ويذكـر ان الكثير من قراء املقام من الهواة
كانوا غـالباً مايلجأون الـى منائر اجلوامع
تنفيـساً لرغبـتهم وذلك بالتحـميد وقراءة
االذكــار واالدعيــة خصـوصــاً ليــالي اضـافـة
الــــى احـيـــــائهـم االفــــراح واملــــوالـيــــد حـيـث

يشاركون الناس افراحهم واتراحهم.
وجنــــد الـكـثـيــــر مــنهـم يـــســبق اسـمـه لقـب
)املال( وهذا ماجنـده يف مصر ايضـاً فكثير
ـــــــون ـــــــوشـحـــــــات واملـلـحـــن مـــن مـقـــــــرئـــي امل
واملـطــربــون القــدامــى غــالبــاً مــاجنــد لـقب
)الــشــيخ( يــســبق اســمه كـــالــشـيـخ سالمـــة
حجـازي والشيخ ابـو العال محمـد والشيخ

ـ ـ ـ ـ

بني قوسني
)...(

املال عثامن املوصيل

مصطفى فرحان

كمبيوتر وانترنيت

العدد )   256( الثالثاء)23 (تشرين الثاني 2004

NO (256) Tus. (23) November

زكـــريـــا احـمـــد والــشـيخ حــسـنـني والــشـيخ
السـيد درويش والشيخ امام وغيرهم ورمبا
وجـدت هـذا يف بـاقي الـدول العـربيـة سـواء

املشرقية منها ام املغربية.
وصلـــة الـتـصـــوف بـــالـطـــرب قـــدميـــة حـيـث
شـكلت االغـانـي الصــوفيـة نـوعــاً من انـواع
الــطــــرب وحتــــولـت الـــــى ادوار وطقــــاطــيق
وقــــــدود حلــبــيـــــة وبــــســتــــــات. املال عــثــمـــــان
املـــوصلـي املـــوسـيقـي وصـــاحـب املـــوشحـــات
الـشهيـر الـذي اصبح ارثه املـوسـيقي تـراثـاً
عــــراقـيــــاً اوالً ومــــوصلـيــــا ثــــانـيــــاً، تعــــرض
متثــاله وسـط املــوصل الــى حــادث تفـجيــر
ــــــاسفــــــة علــــــى مــــــاذكــــــرت بعـــض بعــبــــــوة ن

الصحف.
واملال عــثــمـــــان تــنـقل بـــني حلــب واملــــــوصل
واالسـتـــانــــة والقـــاهـــرة وســـائـــر الـــواليـــات
العثمـانيـة املعـروفة واحـيا عـدة حفالت يف
جانب الكـرخ يف بغداد مبعاونـة مديره املال
فـتـــاح املعـــروف )قـبل ان يــتجه الـــى قـــراءة

وجتويد القران الكرمي(.
وهـو صـويف وقــارئ منـاقـب نبـويــة ومطـرب
موشحات عالم باملوسيقى، احب الدنيا يف
سـبـيل نـيل أجــر االخــرة لــذا اصـبح علـمــاً
ورمزاً من رمـوز العراق واملوسيقـى العربية
واالسالمــيـــــة، والادري كـــيف فـكـــــر هـــــؤالء
بـــاسـتهـــداف مـثل هـــذه الـــشخــصـيــــة بعـــد
عـشــرات الــسنـني من رحـيلهــا وملــاذا» رمبــا
النه كــــان امللحـن لـ)طقـطـــوقـــة( )فـــانـــوس
خــدك لــوفـنــر لـــوكهــربــائـي لــوكـمــر( الـتـي
غـنـــاهـــا املال فـتـــاح املعـــروف قـبل ان يــتجه

الى قراءة وجتويد القران الكرمي.!

ـ ـ ـ

بائعو الكالم
أحمد عبد القادر
مــا أكـثــر الـكلـمــات الـتـي يـطـلقهــا بـــائعــو الـكالم هــذه
االيـام، كل يحـاول ان يفلـسف مـايجـري، مبـرئـا نفـسه

من اخلطأ وصابا جام غضبه على االخرين.
الكـتّــاب يف اجلــرائــد-االمــانــدر- يــشــرقـــون ويغــربــون
وكــأنهم وحــدهم العـارفــون ببــواطن االمـور، االخـذون
بـنــــاصـيــــة احلقــيقــــة، وهـم يف الــــواقع عــــاجــــزون عـن
التـشخـيص، ســاقطـون يف فخ اجملـاملـة واملـراوغـة، اذا
خـــالـفهـم أحـــد يف الــــرأي اتهـمـــوه بــــالقــصـــور، ورمـــوه
بـاخلروج عـلى الطـاعة، كـأن االنسجـام يأتي مـن قبول

االخر على عالته واالنصهار يف مرضاته.
املـسـؤولـون يف دوائــرهم وصـومعــاتهم يـطلقـون وعـوداً
ســرعــان مــاتـخلف وراءهــا زبــداً، ممـــا خلق نــوعــاً مـن
اجلفــوة بـينـهم وبـني النــاس، وكــأن هــؤالء نـسخــة من
اولــئك الـــذيـن كـــانـــوا بـــاالمـــس يـحكـمـــون الـكلـمـــات
متشـابهة واالسلـوب واحد، اذ نـادراً مايصـدقون االهم
اال مع مــآربهم ودوافـعهم الــذاتيـة واال مـاتفـسيـر هـذا
الفــســاد املــسـتــشــري يف كـل مكــان» واذا قـيل لهـم ايـن
انـتـم مــنه» اجــــابــــوك بـلغــــة مـتـنـــطعــــة: ان هــــذا مـن
مخلفـات عهـد غـابـر اشـاع الفـسـاد، ودمــر البالد وكـأن
هـذا الكالم شمـاعة يعـلقون علـيها اخفـاقهم ويـسدون

على احملاور ابواب املكاشفة واحلقيقة.
بعـض اخلطباء يف مساجدهـم، بليغون، فصيحون، ما
ان يـــروا بـــاحـــة املـــسجـــد متــتلـئ بــــالقـــاصـــديـن الداء
الفــريضــة حتــى تنهـال علـى رؤوس هــؤالء، الصـواعق
املاحقـة والسيـول اجلارفـة من الكلـمات مـكفريـن هذا
الفــريق، ورافـعني شــأن االخــر، اليـعبــأون مبــا تـصـنعه
هــذه الكـلمــات مـن بلـبلــة يف الـنفــوس، ومــاتغــرســة يف
الـقلـــــوب مــن حقـــــد وضغـيـنـــــة، واذا ســـــالــتهـم:: ملـــــاذا
التــدعــون الـصفــوف الــى الــوئــام والـسالم، وجتــادلــون
بالتي هي احسـن» اجابوك: اننا نغير املنكر بالسنتنا،

وندرأعن الناس حيفاً نحن ادرى بكبح جماحه.
نحن احوج مـانكون الى البناة الـذين يعملون بصمت،
وال شـاهـد علـى اخالصـهم وتفـانـيهم اال مـايقـدمـونه
للمجـتمع، امـا مـزورو الكـالم، ومطلقـوه علـى عـواهنه
فـأولى بهـم ان يثوبـوا الى رشـدهم، فخلف كلـماتهم او
بني سـطــورهــا املعـســولــة يكـمن الـسـم القــاتل املـغلف
بـالـبالغـة وحــسن الـتعـبيــر، علـى شـاشــة الفـضــائيـات
يخـــــرج علـيـنــــا اســــاتــــذة جـــــامعـــــات ومحــــررو صـحف
يـأخذون دور البـاكي على مـايحدث يف الـوطن اجلريح
بينـما هم يصبون الزيت علـى ناره املشتعلة محرضني
على املوت متـخذين من الوطـنية حجة لـبلوغ مآربهم
ناسني ان اكثرهم يف يوم ما كان الصامت االبدي على
املآسي واجملازر التي كانت تـرتكب على ايدي اسيادهم
الــذيـن بـــايعــوهـم يف الــســراء والـضــراء واقــامـــوا لهـم

اسمى آيات التبجيل.
لقــــد آن لـبـــــائعـي الـكالم ان يـــــراجعـــــوا انفـــسهـم، واذا
اقـتـضــى احلــال ان يـبـيعــوه، فلـيـجعلــوه ثـمـيـنــاً كـي ال
يشتري الناس اخملـدوعون سلعة رخيصة فاسدة تلقي
بهم الـى مهـاوي الـضاللــة، اجعلـوهـا يـاسـدنـة القـول
كلمـات طـيبـة فـدمـاء االف النـاس امـانـة يف اعنــاقكم،
وكل كلـمــة قـصــدهــا اثــارة الفـتـنــة والـتحــريـض علــى
الفــوضــى هـي سهـم تــســـددونه الـــى قلــوب الـنـــاس مع

الترصد وسبق االصرار.

كـاريكاتري

محمد صايل
يعـتبــر الكبـريت احـد اهـم عنـاصـر
اللـبنـة االســاسيــة يف تكــوين املـادة
احليـة التـي تتـشـكل منهـا اخلاليـا
وميـثل وحــده نحـــو 0.25% من وزن
جــسم االنـســان، اي مــا يقــارب من
140 غــــم مــــن الــكــــبــــــــــريــــت لــــــــــدى
الـشخص البـالغ، ويظهـر الكبـريت
املوجـود يف اجلسم عـمومـاً عنـصراً
اســـاسـيـــاً يف تـــركـيـب الـبـــروتـيـنـــات،
فــمــثـالً تعـــــود الــــــرائحـــــة املــمــيـــــزة
الـنـــاشـئـــة عـن احـتـــراق الـــشعـــر او
الصــوف لتحـرر مـركبــات الكبـريت
مـن احـتــــراق بــــروتـيـنــــات الــــشعــــر
احلـاويـة علـى الـكبـريـت خصـوصـاً
الكيـراتني ) (Keratineيحتـوي
هذا البروتني على نسبة عالية من
احلــــــامـــض االمــيــنــي الــــســــســتــني
ـــــــــــــشـــــــتـــــــمــل يف ) (Cysteineوامل

تركيبه الكيميائي على الكبريت.
واليـقتـصـر وجـود الـكبــريت ضـمن
تـــركـيـب الـبـــروتـيـنـــات فقـط وامنـــا
يتعــداه ليـشمـل ايضـاً بـدرجـة اقل
بعـض الفيتـامينـات مـثل فيتـامني
 Bوالبـايوتني، مـن اجلدير بـالذكر
ان هذين الفيتامينني مهمان جداً
يف منــو الــشعــر ويــوجـــد الكـبــريـت
ايـضـــاً ضـمـن تـــركـيـب الغـضـــاريف
بشكل كبريتات الكوندرويتني التي
متثل الـوحـدة الـبنـائيـة االسـاسيـة

ـ

بابل/املدى
محسن اجليالوي

د.صفـاء الـسعـدون فنـان تـشكيلـي يتعـامل مع
اللون بشفافـية واللوحة بالـنسبة اليه صفحة
يف سـجل كـبـيـــر أســمه احلـيـــاة، عـــشق الــــواقع
وريــشتـه تنـــاغي الــشنــاشـيل والــوجـــوه املتـعبــة

ذكــر الـبــاحـثـــون ان عالجــاً مـتـطــوراً لــضغـط
الـدم العــالي يـسـتطـيع ان يقلـل من مخـاطـر
االصـابة بالنـوبة القلبيـة واجللطة الـدماغية
وحــــاالت املكـــوث يف املــسـتـــشفـــى بـنــسـبـــة %30
حــتــــــى الولــئـك الــــــذيــن لـــــــديهـــم ضغـــط دم

طبيعي.
وقـد ذكــر البــاحثــون من مـؤسـسـة كـليف النـد
الــســويــديـــة يف صحـيفــة اجلـمعـيــة الـطـبـيــة
االمـــريكـيــة ان مـثل هـــذا العالج املـتـطــور مـن

شأنه ان يعيق حدوث انسداد يف الشرايني.
ان املــصــــابـني بــضغــط الــــدم والــــذي يـــسـمــــى
بـضغط الـدم العـالـي، ويبلغ معـدله من )80/
120( الــــــــــى )140/90( الميــكـــن ان نـعــــــــــدهـــم

مشمولني بعالج الضغط الدم الواطئ.
ولـكن اظهـرت الـدراسـات احلــديثــة ان العالج
الــذي يـســاعــد علــى غلـق قنــوات الكــالــسيــوم
والذي يسمى )أملودين( يـوفر منافع عديدة،
حتى لـوكان هـذا العالج يعمل علـى تخفيض

الضغط بنسب متواضعة.
ويف بـعض االحيـان تكـون الـدراسـات احلـديثـة
مـشـابهـة الـى حـد كـبيـر للـدراسـات احلــاليـة،
والــتــي وجـــــدت ان الـعالج املــتـــطـــــور ملـــــرضـــــى
الـقـلـــب، ومـع تــــــــوفـــيــــــــر عـقــــــــارات تـخـفـــيــــض
الكــولــوسـتــرول يف الــدم مـن شـــأنه ان يعـطـي
نـتـــائـج عكــسـيـــة حـتـــى عـنـــدمــــاتكـــون نــسـبـــة
الكولوسترول لديهم ضمن املعدل الطبيعي.
وقـــــد اشـــــارت الـــــدراســـــات بــــــان ضغـــط الـــــدم
ومـستـويـات الكـولــوستــرول من املـمكن عـدهـا
طـبيـعيـــة عنـــد النــاس االصحــاء، رمبــا تكــون
عاليه جـداً عند الذين لديهم خلل يف انظمة

السجاد عامل من االلوان واخلطوط
مبديات لونية مهيبة وخطوط مرسومة مبهارة

فائقة، وكتل موضوعة بعناية متتلئ بأشكال مزدهرة
منها مايوحي بقطعة موسيقية تبدو رموزها وهي
تتوزع على سطح السجادة بتوزيع هارموني رائع،

واخرى تبدو لك على شكل أميرة نائمة باسترخاء تدنو
أصابعك ملالمستها وكأنك تريد ايقاظها وتارة اخرى ترى

حيوانات تكن لها نوعاً من االحترام خاصة اذا كانت لها
عالقة مبا مت زرعه يف ذاكرتك من انها التهاجم امرأة

تعرف ان الذي امامها ليس من النوع الذي يكون نداً
لها وهناك عناوين كثيرة تزدهر بها واجهات السجاد تلك

احلرفة او الصناعة التي متيزت بها كثير من الشعوب،
كونها تدخل من االبواب الواسعة يف اهتمام الناس

المتالكها النها متثل نوعاً من االختيار الذي يأتي بعد ان
تكون قد اكتشفت معالم اجلمال الذي تزخر به صناعة

السجاد.

صباح محسن
تصوير : سمير هادي

لــذلك فــان دور الـعبــادة والقـصــور الفـخمــة
وصــــــاالت العـــــرض وخـــطـــــوط االســـتقــبـــــال
للــســـاســـة وقـــاعـــات االسـتقـبــــال الكـبـــرى يف
الفنادق والباحات اخملصصة لزوار املعارض،
وقـــــاعـــــات املـــــوســيقـــــا والــبــيـــــوت الـــصغــيـــــرة

املتواضعة التخلو من السجاد.
ان املهـابـة الـتي تعـطيهـا الـسجـادة يف املكـان
املـوضوعة فيه التعـادلها مهابـة اخرى كونها
متثل حضوراً جـمالياً اسـراً، اقرب من حيث
بـريق الـوانهـا ومتـانـة نـسيجهـا الـى التحف
الفنيـة ويف جـولـة سـريعـة يف عـالـم السجـاد
الـرائـع واملشـوق، عـرفنـا ان هنـالك اكثـر من
مصـدر النتاج الـسجاد وصنـاعته، فالكـاشان
االيــراني هـو ابـرز انــواعهــا واكثـرهــا متـانـة،
لتـميزه باحليـاكة اليدويـة واسلوب معاجلته
االلــــوان واالشـكــــال الـتـي تـتـخلـل القـــطعــــة
الـواحــدة، واالرضيــات املفتـوحــة علـى الـوان
عـديـدة جـميلــة لكـن هنــالك عــدة منــاشيء
النـتــــاج سجـــاد ال يـقل شـــأنـــاً امـــام ســطـــوة
الـسجــاد االيــراني ومـنهــا الـسجــاد العــراقي
الــصنــاعـي واليــدوي فقــد احتفـتنــا معــامل
صنــاعــة الـسجــاد مـثل معـمل سجــاد بغــداد
ومعـمـل سجــــاد بــــابـل ومعـمـل سجــــاد فــــرح
بنـوعيه الـصنــاعي واليـدوي الـرائعني. وكـان
هـنـــاك مكـــان مـتفـــرد يف صـنـــاعـــة الــسجـــاد
اليــدوي يف بغـداد اال وهـو سـجن ابـوغــريب
الـــذي يـنـتج الـنـــوعـيـــات اخلـــاصـــة )يـــدويـــا(
ويكــون احلـصــول علـيه بــشق االنفـس كــونه

يضاهي صناعة السجاد اليدوي االيراني.
وهــنــــــاك دول عــــــديــــــدة تــنـــتج الــــــسجــــــاد بـ
)مـاركات( مختلفة منها البـاكستاني املسمى
بـ)ابي الـظـفيــرة( وهــو مـن اشهــرهــا وهنــاك
الفـيـتـنـــامـي وهـــو صـنـــاعـــة يـــدويـــة ايــضـــاً،
وهنـالك األملـاني ومـن أبرز أنـواعهـا الهـيرات
وهـو معمـول بطـريقـة ميكـانـيكيــة والسـوري
واملقـدف الـذي يـصنع بـاآلت بلجـيكيـة وهـو
مـن أفخـم األنـــواع وتكــون مـيـــزته بـطـــريقــة
)احملفـر( بنـقشـة بـارزة )البـولـستـر( امـا اقل
الـسجـاد شـأنــاً فهـو الـسجــاد التــركي الـذي
ليـسـت له شعـبيـة يف االسـواق وذلك لـرداءة
اخليـــوط والنـسـيج املـسـتخـــدم يف صنــاعـته
وتــدخل يف صنـاعــة وحيـاكـة الـسجـاد انـواع
عـديـدة مـن العنـاصــر التـي تكـون الـسجـادة
جزءاً من عمليـة انتاجهـا ومن ذلك خيوط
بـــارزة )الـبـــولــسـتـــر( نـــوع )كـــريـلك( وهـنـــاك
نـوعــان من تلـك اخليـوط العـادي والــوسط
ويــتــم ادخـــــال خــيـــط اخـــــر وتــــســمــــــى تلـك
العملـية بـ الـ)ممـزوج( وهنـاك خيـط اجلوت
الـذي يـدخل يف صنـاعـة الـسجـاد الـصنـاعي
وتكــون نــسـبــة القـطـن يف الــسجــاد الـيــدوي
100% وعلــى ذلـك فهــو اليـتــأثــر بــالـظــروف

البيئية او احلوادث مثل احلريق.

نحتاج اىل املدرسة الواقعية
الفنان التشكيلي صفاء السعدون:

عــمالً صـــــادقـــــاً مـــــدروســـــاً وحــصــيلـــــة خلـبـــــرة
متـراكمـة ومـرحلـة مـتطـورة ملـراحل سـبقتهـا..
اي البـد ان يـسـبقهـا اسلــوب واقعي مـتني، امـا
االنتقـاله الـسـريعـة واملفـاجــأة للحـداثــة فهي
غير صحيحة وهـذا الينطبق فقط على الفن
الـتـــشـكــيلــي بل يف كـل الفـنــــون وبـــشـكل عــــام
اخلـطــاب يف الـفن مــوجه الـــى فئـتني، االولــى
هـي النـخبـــة من املـثقفـني وذوي االختـصــاص
وهذه تتقبل احلداثة النها حتمل وعيا وخبره
وتذوقـاً ثقافـياً، امـا الفئـة الثـانيـة فهي عـامة،
والبــد مـن مخـــاطبـتهــا بــواقـعيــة ورومــانــسيــة
وهــذه نظـريـة قـدميـة شخـصت يف اجملـتمعـات
املتحـضــرة من زمـن بعيـد حتـت عنــوان )الفن
للـفن( و)الفـن للنــاس( واعتقــد ان مجتـمعنـا
مـــازال بحــاجــة الـــى واقعـيــة لـتـنـمـيــة قـــدراته
املعــــرفـيــــة وذائقـتـه الفـنـيــــة فــــالــــواقعـيــــة هـي
الــوثـيقـــة الثبــات هــويـتنــا بـشـــرط ان التكــون

فجة ومباشرة.
س:هـل لـلـفـــــن الـــــتــــــــــشـــكـــــيـلـــــي الـعــــــــــــــراقـــــي

خصوصية..»
ج:نعـم وله مـالمح واضحـــة يف الـتـــاثـيـــر علـــى
مـنــطقـــة الــشـــرق االوسـط حـيـث يـــشغل قـمـــة
الهـــرم فــيه، فقـــد جــمع الفـنـــان العـــراقـي بـني
املعــاصـــرة والتــراث وهـي معــادلــة صـعبــة علــى
الــرغم مــااصــاب العــراق والعــراقـيني والـفنــان
بـــشـكل خــــاص مـن ظــــروف قــــاسـيــــة وحــــروب
ابعـــــدت الـكـثـيـــــر مـن ذوي االخـتــصـــــاص عـن

ممارسة اختصاصاتهم..

وقــــد تــــاثــــرت به كـمــــا تــــاثــــرت مبـعلـمـي االول
املرحوم فائق حسن.

س:ماذا تشكل اللوحة لك»
ج:ان ظـاهر الـسؤال بـسيط لكن االجـابة عليه
مـتـــشعـبـــة، له عـــدة تـــاويالت، فـمـن الـنـــاحـيـــة
املـاديــة، هنــالك عنـاصـر تكــوين اللـوحــة، فهي
ليـسـت قمـاشـاً ملـونـاً محـدداً بـاطـار او قـطعـة
مــن الكـــارتــــون، بل مـــوضــــوع له كـيـــان خـــاص
وهنــالك بعـداً ســايكلــوجيـاً يــشكل هـو االخـر
اهـميـة كـبيـرة يف اجنـاز اللـوحـة قــد يتـمثل يف
نـافـذة تـطل من خاللهـا علـى العـالم االخـر او
الهروب من الذات او محطة استراحة وما الى
ذلك مــن معـــان. فــــالعــملـيــــة الفـنـيـــة تـــربـيـــة
لالحــــاسـيــــس ولغـــــة تعـبـيـــــر لهـــــا ردود افعــــال

متباينة.
س: وماذا عن بعدي اللوحة..»

ج:اذ قلت اللـوحـة عبـارة عن بعـدين، فـسيقـوم
الفنـان بعمل الـبعد الـثالـث من خالل املنـظور
الهنـدسي بـاستخـدام اخلط واللـون لتـسجيل
مــدة زمنيــة حيث تـشكل بعـدا رابعـاً هـو االخـر

ميثل هوية وموطن وانتماء الفنان.
س:مارأيكم يف االجتاهات احلديثة بالرسم..»
ج:االجتــــاهــــات احلــــديـثــــة نـتــيجــــة طـبــيعـيــــة
لــتــــــسلــــــسل زمــنـــي وفق املــــــوروث احلـــضــــــاري
للفـنـــون، وانـــا شخـصـيـــاً يـتـــسهـــويـنـي العـمل
احلــديـث مبقــومــاتـه الفلــسفـيــة واجلـمــالـيــة
اخلــاصــة وبــأســراره اخلـفيــة بـشــرط ان يكــون

والطـبيعـة الـتي عـشقهـا كـثيــراً اذ هي
سمفونيات يحب دائمـاً سماعها تخرج
يف اكــادمييــة الـفنــون اجلمـيلــة /بغــداد
عـام 1986، وله مشـاركات يف العـديد من
املعــــــارض الــتــي اقــيــمـــت داخل وخــــــارج
العــراق وســافــر الــى روسيــا يف عــام 1995
الكـمـــال دراسـته الـعلـيـــا )املـــاجــسـتـيـــر
والــدكتـوراه( علـى نفـقته اخلـاصـة،
عـــــــاد الـــــــى ارض الـعـــــــراق عـــــــام
2004، يعمل حالياً تدريسياً
يف كليـة التـربيـة الـفنيـة
/جـــامعـــة بـــابل، وعـنـــد
سؤالـنا عن رحلة االلف

ميل قال:
كـانت رحلـة غنـية يف كل
ابـعــــــــادهــــــــا ســــــــواء مـــن
نـــــــــاحـــيـــــــــة الـــــــــدراســـــــــة
االكـــادميـيــــة او االطالع
علـــى عــــادات وتقـــالـيـــد
وحــضـــــارة بـالد ملـيـئـــــة
بـــاالســـاطـيـــر والفـنـــون،
ونـهـلـــت يف بـحــــــــر املـعـلــــــــومــــــــات الـــنــــظــــــــريــــــــة
والتـطبـيقيـة لـكبــار الفنــانني الـروس والــذين
اليقلــون شــأنــاً عـن عـبــاقـــرة الفـن الفــرنــسـي
وااليـــطـــــالــي مـــثل ســيـــــروف، ريــبــني، فــــــروبل،
ارخيبـوف وكريـكوري كـرافجـنا وهـو من عـظام
الفنانني املعاصرين الذي درسني مادة االلوان

عالج ضغط الدم
جهاز الدوران.

وقـال الــدكتـور كـارل جـي بني مـن كليـة الـطب
يف جــــامعــــة فلـــوريــــدا ان االبحـــاث اجلـــديـــده
تـقتـــرح ان النــاس الــذيـن يعــانــون مـن ضغـط
الـدم يجـب ان يكـونــوا ضمـن فئـة خـاصــة من
الـــسـكــــان حـيـث تـكــــون لـــــديهـم مـــسـتــــويــــات

مختلفة من ضغط الدم والكولوسترول.
وقـد درس الــدكتـور سـتيفـن نيلـسـون وطلـبته
يف عيـادة كـليف النـد 1.991 مــريضـاً يعـانـون
جـمـيـعهـم مـن امــــراض الـــشــــريــــان الـتــــاجـي
والـــــذيــن تـلقــــــوا عالجـــــاً مـــــؤقــتـــــاً مـــن ادويه
لتـخفيـض الكـولــوستــرول وحبــوب االسبــرين
وعقـــارات اخـــرى لـعالج الـقلـب، وكــــان معـــدل
الـــضغــط لـــــديهـم قــــرابــــة 129/78 وقــــد اعــــد

معدالً طبيعياً الى حد ما.
تلقــى ثلث املـصــابني الـعالج بعقــار املــوديني
وعالج نــــورفــــاس بــــاالضــــافــــة الــــى عـالجهـم

املؤقت.
وتلقـى الثلث االخـر عقاقـير معـاجله لضغط
الــدم مـثل انـكلـتــسـن وعقــار انـيلـبـــريل الــذي
يعـمل عـن االحـــاطـــة بـــاالنـــزمي، وامـــا الـثلـث

االخير فتلقى عالجاً ايحائياً )وهمياً(.
وقــد اظهــرت سـنتـــان من الــدراســـة ان العالج
بعقـار املـوديني يعـطي نتـائج عكـسيه بنـسبه
30%، مـــثل الـــتعـــــرض الـــــى حـــــاالت الــنـــــوبـــــة
القلـبيـة واجلـلطـة الـدمــاغيــة والتعـرض الـى

العمليات اجلراحية او املوت.
امـــا الـــذيـن يــتلقـــون العـالج بعقـــار انـــالـيـــري
فــــانهـم يــتعــــرضــــون خلــطــــر االصــــابه بــتلـك

احلاالت بنسبة %15 

الكربيت عنرص سام اليستغني اجلسم عنه 
كـبريـتات وبـجرعـات تكـون بني 500
الـى 1000 ملغم لعالج بعـض انواع
الــرومـــاتيــزم، وتـسـتخلـص حـــاليــاً
مــــادة كـبــــريـتــــات الـكــــونــــدرويـتـني
Condroitine Sulfate)(
الـــــداخلـــــة يف تـــــركــيــب غــضـــــاريف
املفاصـل، تستخلص مـن غضاريف
بعض انـواع االسماك مـثل اسماك
الـقــــــــــــرش وتـعـــــــطــــــــــــى لـعـالج االم

املفاصل والنقرس والروماتيزم.
وملــــركـبــــات الـكـبــــريــت العــضــــويــــة
استخـدامـات اخـرى، فـمثالً يعـالج
داء الـصرع مبـزيج من مـادة الزنك
Taurine)( ومــــــــــادة الــــتــــــــــوريــــن
احلـاوية يف تركيبهـا على الكبريت،
وظهرت حالـياً يف االسواق العـاملية
مـادة من مشـتقات الكـبريت تـدعى
مـــــثـــــيـل سـلـفــــــــــــونـــــيـل مـــــيـــــثــــــــــــان
Methylsulfonylmethan(
 (eتـــســتخـــــدم لعـالج االشخـــــاص

الذين يعانون فرط احلساسية.
ولسـد حـاجـة اجلـسم اليـوميـة من
الكبريت يكفي تناول بيضة واحدة
او اثنـتني يومياً او االستعاضة عن
ذلـك بــبـعــــض الــبــــصـل او الــثـــــــوم،
ولـيــس هـنــــالك مـن داع للـتخـــوف
مـن ارتفــاع الكلــولــستــرول نتـيجــة
تنــاول الـبيـض اذا مــاروعـي تقلـيل
تنـاول بقيـة اشكـال املـواد الــدهنيـة

االخرى طوال اليوم.

االمالح الـصفــر املتخـصصـة بهـذه
العـملية. وتـوجد يف خاليـا اجلسم
مـــركـبـــات تـــؤدي وظــــائف حـيـــويـــة
مـهــمـــــــة وكــثــيـــــــرة مــثـل تــنــــظــيــم
الـفعــــالـيــــات االيــضـيــــة وتــــدعـيـم
دفــــاعـــــات اخللـيــــة وازالــــة سـمـيــــة
املـــركـبـــات اخلـطـــرة الـــداخلـــة الـــى
اجلــسـم او املــتكـــونـــة فــيه كـنـــواجت

عرضية.
وللـكبـريـت استـعمـاالت عـديـدة يف
مجـــــــال صحــــــة االنـــــســـــــان، فقــــــد
استخـدم منـذ القرن الـتاسع عـشر
حـتـــى االن لـعالج امــــراض اجللـــد
مـــثـل الــــصــــــــدفـــيــــــــة واالكــــــــزميــــــــا
والـتهــابــات اجللــد االخــرى، وذلك
بشكله اخلام مـضافاً الـى املعاجني
والـدهـون وبــاستخـدامه مــوضعيـاً،
وهـو يعطـى احيـانـاً مع الـزنك عن
طـــريـق الفـم يف عالج الــصـــدفـيـــة،
وتعـــالج حـــالـيـــاً مــشـكالت الـــشعـــر
واجللــــد بــــأســتخــــدام احلــــوامــض
االميـنيــة احلــاويــة علــى الـكبــريت
Cysteine)( مـــثـل الــــــســــــســـتـــني
Methionine)( واملــــيــــثـــــــــــونــــني

واجللوتاثايون.
واليقتصر استخدام الكبريت على
عالج املـــشـكـالت اجللــــديـــــة فقــط.
فـالـرومــاتيـزم كـان واليــزال يعــالج
بـــامليــاه الـــدافئــة للـينــابـيع احلــارة
احلاوية على الكبريت، وهو يعطى
ايـــضــــــاً عــن طــــــريـق الفــم بــــشــكل

للغـضــاريف واالنــسجــة الــرابـطــة.
يحـصل اجلـسـم علــى حـــاجتـه من
الكبريت عن طـريق تناول االغذية
الغـنيـة بــالبـروتـينـات مـثل اللحـوم
والـبـيــض واحللـيـب والـبقـــول كـمـــا
ميـكـن احلــصــــول علــيه مــن بعــض
اخلــضــــراوات الغـنـيـــة بــــالكـبـــريـت
ولــكـــن بــــــشــكـلـه غـــيــــــــر املــــــــرتـــبــــط
بــــالـبــــروتـني مــثل الـبـــصل والـثــــوم

والقرنابيط واللهانة.
يـشغل الكـبريـت وظائف عـديدة يف
جــسـم الكــائـن احلـي، فهــو يـــدخل
جــــــــــزءاً اســــــــــاســـيــــــــــاً يف تــــــــــركـــيـــب
الـبـــروتـيـنـــات، فهـنـــاك مـثالً انـــواع
الــبــــــروتــيــنـــــــات تعــــــود وظــــــائـفهــــــا
احلـيــــويــــة بــصــــورة كلـيــــة لــــوجــــود

الكبريت ضمن تركيبها البنائي.
نـذكر على سبيل املثـال هنا بروتني
الكـــوالجـني الــــذي يعــطــي اجللـــد
مـرونته وصفته املـطاطيـة وبروتني
الهيبارين املسـؤول عن تخثر الدم،
هـــــرمـــــون االنـــســـــولــني وهـــــو احـــــد
اشـكال البـروتينـات ويشغل وظـيفة
تـنــظـيــم سكـــر الـــدم ويـتــضـمـن يف
تـــــركــيــبه الـكــبـــــريــت، وميـكــنــنـــــا ان
نعـتـبـــره مـثـــاالً اخـــر علـــى اهـمـيـــة
الـكــبــــــريــت يف تــنـــظــيـــم فعــــــالــيــــــة

البروتينات.
وللـكبــريت اهـميـة اخـرى بـدخـوله
يف عــملـيــــة امـتــصــــاص الــــدهــــون
وذلـك لـــــوجـــــوده ضــمــن تـــــركــيــبـــــة

7-  نظـام التـشغـيل وينـدوز ال يعـمل من
تلقاء نفسه .

بعـــد تـــشغـيـل الكـمـبـيـــوتـــر تـتـم عـملـيـــة
الـتفحص الـذاتي  POSTبنجـاح من دون
اإلشارة إلى أية مشكلة يف برامج تشغيل
أي من املكونات، وعندما يحني وقت بدء
تـشـغيـل النـظــام أوتــومـــاتيـكيــاً كــالعــادة،
جتـــده يـنـتـقل إلـــى نـــافـــذة أوامـــر الـــدوز
 DOS Promptمن دون عــرض أيــة رســالــة
خطأ أو معلومات إضافية عن املشكلة. 

أغلـب الظـن أن سبب هـذه املـشكلـة يعـود
إلـــى عـــدم قـــدرة الـنـظـــام علـــى إيجـــاد أو
التـوصل إلـى مجلـد وينـدوز. وحلل هـذه
املشكلـة، قم بـتشغـيل النظـام عبـر قرص
بـــدايـــة الـتـــشغـيل. ولـــدى ظهـــور نـــافـــذة

أوامر الدوس، اتبع ما يلي: 
1-  انتقل إلـى القـرص الـصلب بـإدخـال
األمـــر التـــالي  :cومـن ثم الـضغـط علــى

تغـيـيــــر ذلك مـن قـبل املــسـتخـــدم أثـنـــاء
تثبيت النظام. 

5- يف حـــــال كـــــان الــــســـطـــــران الــــســــــابق
ذكـــرهمـــا غيــر مــوجــوديـن علــى اإلطالق
ضمن القسم  [Pathsلسبب أو آلخر، فإن
عليك إضـافـتهمـا بنفـسك، وهي عـمليـة
بــسـيـطـــة أشـبه بـتحـــريـــر الـنـصـــوص يف
بــــرنــــامـج املفـكــــرة أو الــــدفـتــــر يف بـيـئــــة

ويندوز. 
6- بعــد االنـتهــاء من إجــراء الـتعــديالت
املطلـوبـة، احـفظ امللـف ثم أغلق احملـرر.
وال تـنــــس أن تعـيــــد خــــاصـتــي اإلخفــــاء
والقراءة فقـط إلى امللف  msdos.sysمرة
attrib :أخـرى، مــستخـدمـاً األمــر التــالي
 s +h +r msdos.sys+ومـن الــضغــط علـــى

Enter.  املفتاح
 -7أخيراً، قم بإعادة تشغيل النظام. 

Enter.  املفتاح
attrib -s -h :2أدخل األمر الـتالي بـدقة-  
 r msdos.sys-ثـم اضغـط  .Enterالغـــرض
من إدخـال األمـر السـابق إزالـة خـاصتي
اإلخـفــــــــاء والـقــــــــراءة فـقــــط مـــن املـلـف
 msdos.sysكي تـستطيع بالتـالي حتريره

أو تعديله. 
edit :3- قــم بــــــإدخــــــال األمــــــر الــتــــــالــي

Enter.  ثم اضغطmsdos.sys 
 -4تـظهـر لك نـافـذة جـديـدة، تـوجه إلـى
القــسـم  [Pathsوتـــأكـــد مـن أنه يـتـضـمـن

السطرين التاليني: 
WinDir=C:\Windows

WinBootDir=C:\Windows
وتـأكـد كــذلك من أن املـسـار املـذكـور بعـد
اإلشــارة )=( هــو املـســار الـصحـيح جمللــد
الـنظـام لـديـك. يتــوضع مجلـد الـنظـام
دائمـاً يف املـسـار c:\windows، مــا لم يـتم

مشاكل بدء التشغيل

املدى/خاص
اوصت دراسـة امــريكيـة بـتنـاول
الـتمر الغني بفيتامني أ بنسبة
تـعـــــــــــادل املـــــــــــوجـــــــــــودة يف زيــــت
الـسـمك، والـزبـد، ولــذلك فهـو
يــــــســــــــاعــــــــد عـلــــــــى زيــــــــادة وزن
االطفال. يحفظ التمر رطوبة
العــني وبــــــريـقهــــــا ،كــمـــــــا يعــــــد
مــضــــادا لـلغـــشـــــاوة اللــيلـيــــة و
يجعـل البـصـر نـافـذا ثــاقبـا يف
ــــــــــــــيـــــل فـــــــــــــــــــــضـــــال عــــــــــــــن الـــــل
النهـار،ويحتـوي علــى فيتـامني
ب1 و ب2 املــــقــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــة
لـالعــــصــــــــاب،وتـلـــني االوعـــيــــــــة
الـدمويـة ترطب االمـعاء، وتقي
مـــن آفــــــــات الــكـــبــــــــد، وتــــــشـقـق
الشفـاه، وكسر االظـافر وتشقق
اجللـــد. يــشـتـمل الـتـمــــر علـــى
نــسـبـــة عـــالـيـــة مـن الفـــوسفـــور
تـفــــــــــوق املـــــــشــــمـــــــش والـعــــنــــب
بــــــاالضــــــافــــــة إلــــــى احلــــــديــــــد
والكــالــسيــوم واملـغنــسيــوم ،ممــا
يجـعله مـن االطعـمـــة املـضـــادة
للــســرطــانــات ،هــذا فـضال عـن
وجود السـكريات فيه ما جتعله
مصــدرا للطـاقـة لغـسل الكلـى،
وتــنــظــيف الـكــبـــــد، وهـــــو عالج
لالمـــــســــــاك الحــتــــــوائـه علــــــى
األلـيــاف . و الـتـمــر مـن أفــضل
األغـــــذيـــــة يف الـــبالد احلـــــارة و
الـــبـــــــاردة فـهـــــــو سـهـل الـهــــضـــم
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املدى/خاص
اكتـشـف علمــاء اميــركيـون طـريقـة
للتالعـب بواحد من اجلـينات لدى
القـــرود، وحتـــويـلهـــا الـــى نـــوع مـن
العبيـد ينفـذ اعمـال السخـرة، بعد
ان اصــبـحــت مـخـلـــــــوقـــــــات تـــــــؤدي
اعمـاال رتـيبـة مـن دون ان يصـيبهـا
الـضجــر. وحتــولـت نـتـــائج الـبحـث
الـــــى مـــــوضـع للــتــــســـــاؤالت حـــــول
احـتـمــــال تــــوظــيف الــطــــريقــــة، يف
استعبـاد البـشر. واظهـرت االبحاث
علـــــى قـــــرود الـــــريــص، وهــي قـــــرود
هنــديــة قــصيــرة الـــذيل، انه ميـكن
وألول مـرة تغيير سلـوك اخمللوقات
بـشكل ال رجعـة فيـه، وحتويلهـا من
مخلـوقـات عـدائيـة الـى مخلـوقـات
)طـــائعــة(. ويـتــشـــابه اجلـني الــذي
أخــضع للـتغـيـيـــر مع جـني يـــوجـــد
لــدى االنــســان. وكـــان العلـمــاء قــد
شــــــرعـــــــوا يف بحـــثهـــم اصال لـعالج

رحلة يف عامل اجلينات
احلاجة الى أي مكافأة.

وكـــان الهـــدف االســـاسـي للـــدراســـة
الـــبحــث عــن طــــــــرق لعـالج بعـــض

االمراض العقلية والنفسية.
وقــــــــال الـــبــــــــاحـــث االمـــيــــــــركـــي ان
املصـابني بـالكـآبـة مثـال، يختلفـون
بــــــأنهـــم يعـــتقــــــدون انه ال تـــــوجـــــد
مـكــــافــــأة تـــسـتـحق بــــذل أي جهــــد
لـنـيـلهــــا، ولــــذلـك فــــان العــمل هــــو
حـمل ثقيل. امـا املرضـى املصـابون
بـالهـوس، فـانهـم يعملـون ويعملـون
ويــظلـــون غـيـــر راضـني عـن نـتــــائج
عـمـلهـم. واشـــار الــــى ان القــضـــايـــا
الـــتقــنــيــــــة املـــتعـلقــــــة بــــــالـــتالعــب
النهـائي بهذا اجلني لـدى البشر ال
تـــزال معقــدة وشـــائكــة. ومـع ذلك،
فقــد اعتـرف بـأن املعــارف العلـميـة
والـطــرق احلـــديثــة لـتغـييــر جــسم
االنـســان وسلــوكه قــد أضحـت غيـر
بـعيــدة عـن التــطبـيق يف املـسـتقـبل

القريب.

خلقـنـــا وضعـيــة يـتـم فـيهــا إجــراء
أعـــمـــــــــال روتـــيـــنـــيـــــــــة مـــن دون أي
مكـافـأة(. وشملـت التجـارب تـنفيـذ
اعمال لـتحريك عـتالت حال تـغير
األلـــوان علـــى الــشـــاشـــات املقـــابلـــة
لـلقــــرود. ويف العــــادة، فــــان القــــرود
تــبـــــــذل كـل جـهـــــــدهـــــــا مــتـــــــوقـعـــــــة
احلــصــــول علــــى املكـــافـــأة بـنهـــايـــة
الـعـــمـل، لــكـــنـهــــــــا، وبـعــــــــد حــــــــدوث
الــتـالعــب اجلــيــنــي، ظـلــت تـعــمـل
بجهـد كبير وبسـرعة من دون ابداء
أي تــــــــذمــــــــر او شــكــــــــوى. واضــــــــاف
ريـتـــشـمــــونــــد ان غــــالـبـيــــة الـنــــاس
تـنــــدفع لـتــــأديــــة اعـمــــالهــــا بـبــــذل
جهـدها وهـمتها متـوقعة الفـوز إما
مبكافـأة مالية او بكلـمة من الشكر
اجلــزيل. إال ان العـلمـاء وجـدوا يف
هــذه االخـتبــارات، ان ازالــة الـصلــة
الــــرابــطــــة بـني هــــاتـني احلــــالـتـني،
تــــؤدي الــــى وضعـيــــة يـــســــود فــيهــــا
العـمل املـتكــرر والــروتـينـي من دون

حــاالت األمـــراض العـصـبـيــة لــدى
االنـــســــان.. وجنح الـعلـمــــاء اثـنــــاء
تالعـبهـم اجليـني يف قـطع الـصلــة
بني عمل اخمللـوقات وبـني حاجـتها
الــى نــوع مـن املكــافــأة مقـــابل ذلك
العمل، ونشـرت تفاصـيله يف مجلة
»نيتشـر نيروسـاينس» املتخـصصة
يف العلـوم العـصبيـة. وقـام العلمـاء
بـوقف عـمل جني يـطلـق عليه )دي
2( الـــذي يقـطع الـصلــة الــرابـطــة
بـــني )الـهـــمّــــــــة( وبـــني )املــكــــــــافــــــــأة
املنـشــودة(. وأخــذ القــرود يـنفــذون
اعـمـــــالهـم بــنفــــس الهـمـــــة واألداء
حــتــــــى بعـــــد قـــطـع أي صلــــــة لهــم

بـ»املكافأة» املتوقعة.
ونـقلت صـحيفــة »صنـداي تـاميـز»
البــريطــانيــة عن بــاري ريتـشمـونـد
الـباحث يف املعهد القـومي للصحة
العقليـة يف الواليات املـتحدة الذي
اشــرف علـــى البـحث، قـــائال: )لقــد
متكـنــا مـن إزالــة هــذه الــصلــة، ثـم

)يهضم خالل سـاعة تقـريبا يف
املعـدة (و يـسـاعـد اجلـسم علـى
الـتخلص مـن اإلمسـاك ألن له
أليافاً سليوزيـة تساعد األمعاء
عـلى حـركاتـها االسـتداريـة إلى
جــــانـب أن الـتـمــــر غـــــذاء فهــــو
فاكهة و شراب و حلوى و دواء 

و يتــركـب من 21% مــاء ، وعــدد
كـبيــر مـن الفـيتــامـينــات، %1.2
بــــــــــروتـــني ، و18% دهــــــــــونــــــــــاً ، و

73%سكريات ، و 3%ألياف .   
الكـيلــو غــرام واحـــد من الـتمــر
يعطي القيمة احلرارية نفسها
الـتـي يعـطـيهـــا كـيلـــوغـــرام مـن
الـلحــم ، و ثالثــــة أضعــــاف مــــا
يعـطي كيلو غـرام من السمك ،
، و يــرطـب األمعــاء فـيحفـظهــا
مــن االلـــتهـــــابـــــات و الـــضـعف ،
وهـو غـني بـسكـر العـنب و سكـر
الفـــــاكهــــة و سـكـــــر القــصـب ، و
يحــــوي مــــادة تـخفـــض ضغــط
الــــدم عـنــــد احلـــــوامل ، و ميــــد
اجلــسم بــاحلــرارة والفـيتــامني
املــســـاعـــد علـــى الـنـمـــو املقـــوي
لألعـصــاب ، و يعــطي احلــديــد
الالزم للــدم و الفــوسفــور املـهم
للتفكيـر و يساعـد على الهدوء
و الـراحـة النفـسيـة لـذلك فهـو
يـــوصـف للعـصـبـيـني و ثـــائـــري
املـــزاج كمـــا أن أكله علــى الــريق

يقتل الدود.  

كــشفت دراسـة علـميـة أجـراهـا
ــــــــــــــاحــــــثــــــني عــــــــــــــدد مــــــن الــــــب
الـــدامنـــاركـيـني أن األشخـــاص
األكـــثـــــــــر عـــــــــرضـــــــــة حلـــــــــاالت
االكـتـئــــاب واحلــــزن الـــشــــديــــد
بشكل مـستمر هم أكـثر الناس
عــــرضــــة لـتـلف ومــــوت خاليــــا
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ.
وذكـر الــدكتـور مــانيــو وايف من
فـــــــريـق الـــبـحـــث مبـعـهـــــــد بـــت
ســيــنـــــدا الــتـــــابع ملـــســتــــشفـــــى
"أورهـــــــوســـت هـــــــوســـبـــيـــتـــــــال"
الـدامناركـي أن االكتئـاب يؤدى
بـــصـــــورة مــبـــــاشـــــرة إلـــــى تـلف
خاليــــا املخ، وأن أكـثــــر الـنــــاس
حـــــزنـــــاً أقــــــربهــم لإلصـــــابـــــات
ـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــاغــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة.  ال
وأوضـح مـــــــانــيـــــــو يف اتــــصـــــــال
أجـــــرته مـعه اجلــــزيــــرة نـت أن
هـنــاك مــركــزيــن يقعـــان علــى
جانبي الدمـاغ وهما مسؤوالن
عـــــن حــــــــــــاالت اإلحـــــــــســــــــــــاس
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وأن الـذين يعـانـون من حـاالت
احلزن الـشديـد واالكتئـاب هم
األكثــر فقـدانــا لتـلك اخلاليـا
املــوجــودة يف هـــذين املــركـــزين،
مـــــــوضـحـــــــاً أن تـلـف اخلـاليـــــــا
هـنـــاك يـــؤدي إلـــى انكـمـــاشهـــا
وهـو مـا قـد يـســاهم يف فقـدان
الـذاكـرة أو التعـرض إلصـابـات
ــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــرى. دمــــــــــــــــــــاغــــــــي
وقــــــال مــــــانــيــــــو إن الــــــدراســــــة
وضـعـــت تـــــــوصـــيـــــــات كـــثـــيـــــــرة
للحـيلــولــة دون الــوصــول إلــى
مـوت خاليـا الـدمـاغ، ونـوه إلـى
ضـــــــــرورة قـــيـــــــــام املـــــصـحـــــــــات
النفسية واحلكومات بالتعاون
يف معـاجلـة احلـاالت النفـسيـة
والعــاطـفيــة لـــدى النــاس قـبل
أن تـــتحـكــم فـــيهــم أحـــــــزانهــم
وتــدخلهـم يف غيـــاهب اكـتئــاب
مـــزمن يــؤدى إلـــى تلف خاليــا
يـصعب تـوليـدهـا أو تعــويضهـا
ـــــــــــــــــــــا ســـلــــــــيــــــــمـــــــــــــــــــــة بـــخـــالي
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واملـــــشـــــــاعـــــــر ويـــتحـكــمـــــــان يف
العـــــواطف ويــتــصـــــديـــــان ألي
ضغــوط عـصـبـيــة وعـــاطفـيــة،
مشيـرا إلى أن احلـزن الشـديد
واالكـتـئــــاب وتـقلـب املـــشــــاعــــر
واألحاسيس العاطفية القوية
يعـرض خاليا جـانبـي املخ إلى
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــف.
وأشـــــار إلــــــى أن تلـف اخلاليـــــا
الذي يـتعرض له املـكتئب يقع
بـصورة بـطيئـة ولكنـه يؤدى يف
النهـاية إلـى نتيجـة مأسـاوية،

ـ ـ ـ

احلزن واالكتئاب يؤديان إىل موت خاليا الدماغ

سيــاتـل )واشنـطن( - ذكــرت تقــاريــر صحـفيــة
االربعـــاء أن شـــركـــة الـبـــرمجـيـــات االمـــريكـيـــة
الـعمالقـة مــايكـروســوفت كــورب تعتـزم إطالق
محـرك بحث جـديد علـى االنتـرنت ملـنافـسات
الـشـركـات الـكبـرى يف هـذا اجملــال مثل غـوغل

وياهو. 
ونسبت خدمة آي.دي.جي نيوز االخبارية إلى
مصـادر يف مـايكـروسـوفت أن احملـرك اجلـديـد
سيطلق على موقع إم.إس.إن على االنترنت. 
تأتـي هذه احملـاولة مـن مايـكروسـوفت مبثـابة
خـطــوة كـبيــرة ملــواجهــة الـتحــدي الكـبيـــر من
جــانب محـركـات الـبحث الـكبــرى مثل غــوغل
وياهو التـي حتاول استغالل تفوقها يف مجال
البحث على االنتـرنت لزيادة مساحة وجودها
على شاشات الكمبيوتر ملستخدمي االنترنت.
وقــال دانـي ســولـيفـــان محــرر مـــوقع "سـيــرش
إجنـــني ووتــــــش دوت كـــــــوم" املـعـــنـــي بـــتـقـــيـــيـــم
محـــركـــات الــبحــث علـــى االنـتـــرنـت خلـــدمـــة
آي.دي.جــي إن االصـــــدار الـــتجـــــريــبــي الـــــذي
شــاهــده مـن محــرك بـحث مــايكــروســوفـت لم
يـثـــره علــــى االطالق وإنه مـــازال يفـتقـــد إلـــى

التميز. 
وتـــــســـتخــــــدم مــــــايـكــــــروســــــوفــت حــتــــــى االن
تكنـولــوجيـا الـبحث علــى االنتـرنـت من يـاهـو
لكـن جنـــاح يـــاهـــو وغــــوغل يف مجـــال خـــدمـــة
الـبحـث علــى االنـتــرنـت دفع الــشــركـتـني إلــى
التطلع الفـاق جديدة ميكن أن تـشكل تهديدا

ملايكروسوفت يف السوق. 
وطـــرحـت غـــوغل الـــشهـــر املـــاضـي بـــرنـــامجـــا
للـبحـث علــى أجهـزة الـكمـبيـوتــر وليـس علـى
االنتـرنت ممـا دفع مـايكـروسوفـت إلى تـكثيف

جهودها لدخول هذا السوق
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