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بحثاً عن مقولٍة أخرى!
عادل العامل Sun. (23) April 2006

وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

بعـض الـســاســة اجلــدد، الــذيـن لم يـكن الــواحــد منـهم شـيئــاً
مذكـوراً قبل سـنة أو سـنتني، اصبحـوا صيـداً سهالً لفـضائـيات
االثـارة العـربيـة. فتـراهم يـصرحـون، ويتـشقلبـون، ويتثعلـبون،
مـتصـورين انهـم يحيـرون بـذلك عـدوهم، ويجـعلهم مـصيـبني
يف جــمــيع االحــــوال أو بـــــديهــيــني حلــــد املـلل، وكـــــأنهــم ذلـك

الشاعر، حيث قال:
كأننا، واملاء من حولنا

قوم جلوس حولهم ماء
مع انهم يعرفون جيداً انه مـا كل ما يلمع ذهباً، وان مثل هذه
الفضائيات ميكن ان تستأنس بآراء حتى عبد الباري عطوان،
ومصـطفـى بكــري، وعطــوة املتخـلف احيـانـاً! ولـكن لـكل شيء
جــدة، كمــا يقــال، ولكل فـرخ بـطٍ عـومــة. ولهـذا جتـد الـواحـد
مــنهــم يحـــاور ويـنـــاور ويــــداور، بعـيـــداً عـن مـــربــط الفـــرس،
ويتحدى ويـتصدى ويتـردى، بلغة "أكلك مـنني يا بطـة" وليس
بلغة السياسة، السياسة التي يحسب فيها لكل حرف حساب!
وعلـيـك ان ال تفــاجــأ إذا مــا انـتفـض فــرخ الـبـط هــذا وضــرب
طـاولــة فيـصل القـاسـم، مثالً، قــائالً من جــانب إن األمـريكـان
يتـآمــرون ويخـطـطــون لغــزو العــراق منـذ الـثمــانيـنيــات، ومن
جــانب آخــر إنـهم جــاءوا إلــى بلــد احلـضــارات من دون خـطــةٍ
مــدروســة، خــاصــة ان كــونــدولـيــزا رايــس نفــسهــا قــالـت إن
االمــريكــان ارتـكبــوا آالف االخـطــاء يف بالد مــا بني الـنهــرين.

وقد قال شاعر:
اذا قالت كوندوليزا فصد قوها

فنعم القول ما قالت كوندوليزا
وال يهـم اخــتالل الـــوزن يف بـيـت الــشعـــر هـنـــا النه جـــزء مـن
االختالل العـام الـذي نتحـدث عـنه! فعنـدمـا جتـلس وحتـسب
معه هذه االخطاء، ومنها بالطبع حل جيوش صدام القمعية
ووزارة اعالم الـصحــاف و"تعــذيب" الـسـجنــاء، فــإنـكمــا بــالكــاد
تـصالن إلـى ألـف خطـأ، وهـذا كـافٍ إلرسـال االمـريكـان مـرتني
إلى جهـنم! فمن اين جاءت كـوندي باآلالف االخـرى، يا ترى؟
وملـاذا؟! وقـد يـتحمـس آخـر ويخــرج لك علـى الهـواء مبالبـسه
الداخلية، على طـريقة برزان التكريتي، ليستفز فيك غيرتك
على الشرف العربي الذي ال يراق على جوانبه الدم كي يسلم

من االذى، كما آرتأى الشاعر حني قال:
ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

حتى يراق على جوانبه الدم
فـان علـيك ان تـؤيــده يف ذلك، بــرغم كل هـذه الـدمـاء املـراقـة،
قـبل ان يخــرج لك علــى طــريقــة طــرزان هــذه املــرة.. ربـي كمــا
خلقـتني! وال تـتوقـف املسخـرة عنـد هذا احلـد، بالـطبع. فـقد
صـرح احـدهم ذات يـوم قـائالً: ان العـراقـيني ال ينـفع معهم إال
طــاغـيــة مـثل صــدام أو احلجــاج بـن يــوسف الــثقفــي، مع انه
حتــى هــذا احلـل لم يـنفع! فقــد مــات احلجــاج مــريـضــاً اشـبه
بـاجملنـون، وها هـو صدام يف حـالٍ ليسـت افضل من اخـيه، وما
زال العــراقـيــون يـتقــاتلــون بحـثــاً عـن مقــولــة اخــرى اصــدق،

تنطبق عليهم وتخلصهم مما هم فيه.. إنه سميع مجيب!
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* زائرون يستمتعون بربيع لندن 
يف الهايدبارك.

* سياح يتمتعون مبنظر بركان ميرانبي الذي يبلغ
ارتفاعه 2914م يف مدينة بابادان االندونيسية.

* املمثلة اليساندرا مارتينز تصل إلى حفل
جوائز الفلم االيطالي يف روما.

* عارضة ازياء تعرض إمنوذجاً للمصمم
العربي داركو كوستتش.

نيـويورك: أظهـرت دراسـة جـديـدة ان املـراهقني الـذين يـتبعـون نـظم حـميـة أو
اجـراءات مُضرة بـالصحـة خلفض أوزانهم قـد ينتهـي بهم األمر بـزيادة أوزانهم
عـلى املـدى البعـيد. ووجـد البـاحثـون ان هؤالء املـراهقني يقعـون فيـما يـبدو يف
شـرك اتباع منـوذج غذائي غيـر مفيد للـصحة وانتهـاج طرق لفقـد الوزن بشكل
كـبيـر ويف بعـض األحيــان يتعـرضــون الضطـرابـات تـتعلق بـاالكل.  ومـن بني مـا
يــزيــد علــى 2500 مــراهـق شمـلتـهم الــدراســة تعـــرض من قــالــوا انـهم حــاولــوا
السيطـرة على أوزانهم لـزيادة يف الوزن أكثـر ثالث مرات من قرنـائهم الذين زاد
وزنهم بعد خـمس سنوات. كما انهم أصبحوا أكثـر عرضة الضطرابات االفراط
يف األكل أو للـتقـيــؤ او اسـتخــدام أقـــراص للحـمـيــة مـثل مُــسهـالت لالمعــاء او

مُدرات للبول يف مسعى خلفض الوزن. 
وتــرى نتــائج الـدراســة وفقـا ملــا يقــوله معـدوهـا ان احلـميــة واألشكـال األُخـرى
للـسيطـرة على الـوزن اما ان حتفـز زيادة الـوزن وتتسـبب يف اضطـرابات خـاصة

باالكل او تعمل كمنبه مبكر ملشكالت قادمة. 
ويـضيفون انه مهمـا كان االمر فـانه يبدو انه حني يتـبع املراهقون حمـية، حتى

ولو بطريقة صحية، فان فوائدها تكون محدودة. 
وأوردت البـــاحثــة دانـي نيــومـــارك ستـينــر وزمالؤهــا يف جــامعـــة ميـنيـســوتــا يف

منيابوليس النتائج يف دورية رابطة احلمية الغذائية االمريكية. 
وشـملـت الـــدراســـة 2516 طـــالـبـــا يف مـيـنـيــســـوتـــا اسـتــطلعـت آراؤهـم بــشـــأن أي
اجـراءات يـتبعـونهــا للتـحكم يف الـوزن. وشـمل ذلك االشكــال الضـارة بــالصحـة
للحـميــة الغــذائيـة مـثل الغــاء وجبـات أو اسـتبــدال الغـذاء مبـشـروبـات حـميـة
غـذائيـة، بـاالضـافـة الـى اجـراء تغيـرات يف نظـام الغــذاء تعتبـر مفيـدة للصحـة

مثل تناول مزيد من الفاكهة واخلضراوات وتقليل احللوى. 
وسُئل املراهقون كذلك بشأن ما اذا كانوا يـتناولون أقراص حمية غذائية سواء

مُسهالت لالمعاء او مُدرات للبول خلفض الوزن. 
وعلـــى وجه العـمــوم ذكــر 58 يف املــائــة مـن الفـتـيــات و 31 يف املــائــة مـن الــذكــور
اتـبـــاعهـم بعــض أشكـــال املـمـــارســـات غـيـــر الــصحـيـــة خلفــض أوزانهـم. وهـــؤالء
املـراهقـون كـانـوا أكثـر عُـرضـة لـزيـادة الـوزن بعـد خمـس سنـوات حتـى مع أخـذ
أوزانـهم الراهـنة يف االعتـبار.  وعالوة علـى ذلك فانـهم يزداد لـديهم بنـحو ست
مـرات تقـريبـا احتمـال التعـرض الضطـراب االفـراط يف األكل ويـصبحـون اكثـر
عـرضـة التخـاذ اجــراءات مبـالـغ فيهـا خلفـض اوزانهـم. كمــا أصبـحت الفـتيـات
الالتـي ذكرن انـهن اتبعـن طرقـا ضارة بـالصحـة خلفـض أوزانهن أكثـر احتـماال
لـتـتعــرضـن الي شـكل مـن أشكــال االضـطـــراب الغــذائـي بعــد خـمــس سـنــوات.
وتـشيـر نيـومـارك سـتينـر وزمالؤهـا البـاحثـون الـى وجـود حـاجـة الحـداث "نقلـة

يف دراسة جديدة

دبي: كـنا قبل أسبـوع تقريبـاً قد
أشــــــــــرنــــــــــا مــــن خـالل إيـالف، أن
املمثلـة العـامليـة الـشهيـرة شـارون
سـتـــون لـم تعـــد تــصلح لـتقـــدمي
أدوار اإلغــراء بــسـبـب كـبــر سـنهــا
الذي جتـاوز اخلمسـة واالربعني،
وذلـك بـــسـبــب تقـــــدميهـــــا بهـــــذا
الــسـن اجلـــزء الـثـــانـي مـن فـيلـم
"الغـــريـــزة األســـاسـيــــة"، إال أنهـــا
تعــــود اآلن وتــــؤكــــد بـــشـكل غـيــــر
مبـاشر عـدم صالحيتهـا لإلغراء
مـــن خـالل إعـالنـهـــــــا قـــبـل أيـــــــام
بــأنهـا سـتتـولـى بـنفـسهـا إخـراج
اجلــــــزء الــثــــــالــث مــن فـــيلـــمهــــــا
الـشهيـر"غـريـزة أســاسيـة" لـكنهـا
لــن تقـــوم بـــدور الـبــطـــولـــة فــيه،
وقــــالــت أنهــــا قــــامـت بـبــطــــولــــة
الفـيلـمني الـسـابـقني وأن لــديهـا

احلمية اخلاطئة تؤدي إىل السمنة  شارون ستون تبتعد عن اإلغراء 

سينـاريو جـاهز بـالفعـل ألحداث
تــصلح جلــزء ثــالـث مـن الفـيلـم
لكـنهـــا هـــذه املـــرة سـتـقف خـلف

الكاميرا لتخرج الفيلم.
كــمـــــا أضـــــافــت أن لـــــديهـــــا رؤيـــــة
مخـتلفـــة لهــذا اجلــزء اجلــديــد
تــشـجعهـــا علـــى خـــوض جتـــربـــة
اإلخــــراج وأنهـــا تـنـــوي تــصـــويـــر
الفـيلم يف بـريطـانيـا كمـا مت مع

اجلزء الثاني من الفيلم.
ومـن هـنـــا ال نــــدري هل نـنـتــظـــر
بـشغف اجلــزء الثــالث مـن فيـلم
ال يصلح إال جلـزء واحد منه، أم
ننـتظـرهـا خلف الكـاميـرا لـرمبـا
تــشـفع لهــا خـبـــرتهــا وتــسـتـطـيع
تقدمي عمل ميكن مشاهدته من
خالل االخــراج.. دعــونــا نـنتـظــر

ونتابع.

كـبيــرة" يف التــوجهـات بـشـأن الـتحـكم يف الــوزن. ويلـمحـون الــى ان الكـثيــر من
املراهقني يحتـاجون على االرجح الى املـساعدة يف اجراء تغيـرات صحية دائمة
يف حمـيتهم وعـاداتهم اخلـاصـة مبمـارسـة التمـارين الـريـاضيـة كمـا يحتـاجـون
الـى معارضة اجراء تـغيرات سريعة.  ويـرى الباحثون ان أكثـر ما يثير القلق يف
االمــر هــو املــشـكالت الــدائـمــة املــرتـبـطـــة بجهـــود حتكـم املـــراهقـني يف اوزانهـم

السيما الطرق الضارة بالصحة. 


