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انت متـشنج، وال تعـرف كيف جتـد درب السـكينـة. اضحك
تـضحك لك الـدنيـا وافتح قـلبك ميـتلئ بـاحلب. اجلـانب
االكبر من االزمة عبر ولم يبق اال القليل. اصبر فتصل. 

 سيلـومك البعـض الن لك الكثيـر من العـقل والقليل من
الــشجــاعــة فحـــاول اثبـــات العكـس. مـن املمـكن ان تـعيـش
خــــيــــبــــــــــــة امـل ولـــكــــن يــــــــــــومـــك ســــيــــنــــتـهــــي جــــيــــــــــــدا. 

يخــضع ذكـــاؤك هــــذه الفـتـــرة المـتحـــان عــسـيـــر فــــاظهـــر
براعتك بـدبلوماسية بعيـدة عن التشنج وال تنس انه عند

االمتحان يكرم املرء او يهان. 

 حتـسن مـستمـر يف أمـورك املـاليـة. إنفـراجـات واسعـة علـى
صـعيــد العـمل تـعيــد إلـيك الـثقــة بــالـنفـس و تـبعــد عـنك
ـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس.  ـ

استفتاء يتناولك و تبـدو من خالله متمكنا من عالقاتك
العـامـة. لقــاء يعيـد األمل و يـسـاعـدك علـى اتخـاذ قـرار. 

شهيتك مفتـوحة عـلى الضحـك واملرح ولكن كـن دقيقاً يف
اخـتـيـــار االشخــاص الــذيـن ســوف متـضـي معهـم االوقــات
املــــــــرحــــــــة اذ ان بـعــــضـهـــم ســــــــوف يــــــســـيء فـهـــم املــــــــزاح. 

هــذا الـشهــر سـيكــون إيجــابيــاً جــداً حـيث أحــداث مـهمــة
ستكــون مفيــدة يف حيـاتك الـشخـصيـة ، احلـظ سيـظهـر
لـك وقـــــــد حتــــظـــــــى مبـكـــــــاســـب مـــــــاديـــــــة مـفـــــــاجـــئـــــــة. 

تلتقـي بأنـاس جدد وقـد تقع يف احلـب بدون تخـطيط ، و
لكـن احـــذر مـن أحـــد األصـــدقـــاء الـــذي قـــد يـــسـبــب لك
املشاكل مع احلب اجلديد ، جناح على الصعيد املهني قد
يغـيــــر مجــــرى حـيــــاتـك ، مفــــاجــــأة مـن أحــــد األقــــارب . 

انت كثير املغاالة يف تصـرفاتك وال سيما يف تعاطيك مع
الــزمالء. ال ميكنـك االستمـرار بـدونهم لـذا تـفهم كل مـا
يـدور وعـالج االمـر. تـضطـر اللغـاء مـوعـد مـهم مع احـد

املسؤولني وقد يكون يف ذلك منفعة لك. 

 تــأتي تغـييــرات لصــاحلك و تــدخل فتــرة بنـاءة و مـثمـرة.
جتـنـب الـتــــوتــــر العــــاطفــي. مفــــاجــــآت ســــارة و تغـيـيــــرات

ملصلحتك. 

انت كثـير املـغاالة يف تـصرفـاتك وال سيمـا يف تعـاطيك مع
الـــزمالء. ال ميكـنك االسـتمــرار بــدونـهم لــذا تفهـم كل مــا
يــدور وعــالج االمــر. تـضـطــر اللغــاء مــوعــد مهـم مع احــد

املسؤولني وقد يكون يف ذلك منفعة لك. 

تخـيفك تـصـرفـات الـبعـض املـلتـويـة وتــدفعك الـى اعـادة
الـنظـر يف احكـامـك السـابقـة علــى بعض االمـور املـتعلقـة
بـهم. تــرفـض ان يفــرض علـيك األهـل آراءهم. لــذلـك لن
نـــــــســـتـغـــــــــرب انـــــــــدالع احلـــــــــرب قـــــــــريـــبـــــــــاً يف مـــنـــــــــزلــك.
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يف طــريقنـا الـى املـدرســة االبتــدائيــة يف منـطقـة
احلارثية كنا منر بحدائق قصر الزهور اجلميلة
وامللـيئـة بـالـورود الـزاهيـة. كـان حـارس احلـديقـة
وفالحها يقطع لنـا )شدات( من هذه الورود ذات
الـرائحـة الـطيبـة ونـأخـذهـا هـدايـا الـى معلـمينـا
وبجـوار هذه احلـديقة الـواسعة كـان هناك قـصر
احلارثية العائد الى امللك غازي وكان مهجوراً.

وامـامه كـانـت هنــاك حظـائـر مـستـطيلــة لكالب
امللـك، وهي كـالب صيــد جمـيلــة الـشـكل ملــونــة
ورشــيقــــة االجـــســــام. نــنــظــــر لهــــا كل يــــوم مــن
شبــابيـك تلك احلـظـائــر وتفــرح بنــا ونفــرح بهـا

ونداعبها.
يف كل مــــوســم خــــريف تــصــــاحــب هــــذه الــكالب
مجـمـــوعـــة مــن الفـــارســـات االنـكلـيـــزيـــات ذات
املالبـس احلمر يقودهن )نـشمي( سائس الكالب
فــوق حصـانه االبـيض وهـو رجـل ضخم اجلـسم
بــشـــارب طـــويل وصـــوت عـــالٍ يـــرافق الـكالب يف
التجـوال املــوسمـي حلمالت الـصيـد يف بـســاتني
الــدورة والـبـيــاع واملــزارع الــواسعــة علــى شــاطـئ
دجلة. يطـاردون الذئاب واخلـنازير البـرية وبنات
آوى واألرانـب وهـم يف حــالــة صــراخ بـني اشجــار
الـبـــرتقــال والـتــوت والـنخـيـل مع صــوت الـبــوق
الــــذي يــنفـخه )نـــشــمــي( جلــمع الــكالب عــنــــد

مقدمة حصانه حلظة اجتماع العودة.
مرّت هـذه الكالب يف احدى جوالتهـا على ارضنا
املــزروعــة بــاجلت واخلـضــار مـن طمــاطـم وخيــار
وفلفل وبطيخ وراحـت تعبث بالزرع وباحليوانات
املــربــوطــة عنــد حــافــات الـســواقـي ولم نــستـطع
ايقــافهــا عن هــذه اجلــولــة العــابثــة النهــا كالب
املـلك! ويف انــدفــاع قــوي هــاجـمـت هــذه الـكالب
الهــــــائجــــــة بحــثـــــاً عــن أرنــب أو ابــن آوى وكلــب
شقـيقي )االبـيض( والـذي يحبـه كثيـراً.. مـزقته
هــذه الـكالب ومألت جـســده بــاجلــروح القــاتلــة..
اسـتــطعـنــا يف االخـيــر انقــاذه وتـضـمـيــد بعـض
جروحـه بالـرماد والـدواء االزرق لكن بقـي عليالً
خلـمــســة أيــام.. ويف الـيــوم الــســادس ميــوت هــذا
الـكلب الــويف.. يحمـله عيـسـى ويـصعـد به بــاكيـاً
الــى قمـة تـل مقبـرة الــدورة وحفــر له قبـراً قـرب
كـومــة حلفــاء ودفنـه عنـد شـتلـة )حــرمل( حـيث
كـانت تكثر فوق تلك الـتالل. رش املال على قبره
وبكاه كثـيراً ومر بحالـة مرضية غـريبة حيث راح

يتذكره يف النوم لفترة طويلة..
جـاءت ثـورة 14 متــوز وفتـحت قـصــور امللــوك من
قـصــر الــرحــاب وقـصــر الــزهــور واحلــارثيــة الــى
غيرهـا امام املـواطنني والفالحـني منهم وفتحت
ابـواب حظـائـر الكالب واخليـول واملـواشي وسـرق
الكـثيــر مـنهــا، لكـن الكالب )ســاعـت( علــى ســدة
النهـر وراحـت تطـاردهـا كالب القـريـة الـتي راتهـا
غريـبة وشـاهدتـها كـسيـرة احلال. مـسكنـا بقـسم
منهــا ووضعنـاهـا يف سقـائف خـاصـة ولـكنهــا لم
تكـن معتـادة علـى تلك الـسقـائف املـليئـة بــالتنب
فهناك فرق بني حياتهـا السابقة وحياتها االن..
مــات قــسـم مـنهــا وقــسـم أخــذه الهــزال .. النهــا
كــانـت معـتــادة علــى حـيــاة الـتــرف واكـل اللحـم
وشــرب املــاء الـصــايف وليـس العـظــام وشــرب مــاء

السواقي واكل )الفطائس(..
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كالب امللك
عمران السعيدي

استراحة املدى

عــــالــم غــــريــب مــن لعــب
األطـفـــــــــال يـــنـــــــــدر ان ال
يعــرفه احــد مـنهــا، فـمـن
منـا ال يـذكـر لعبه االولـى،
ذلك االنـتـمــاء الــى اللعـب
والـعــــــالــم اخلــــــاص الــــــذي

تبتكره الفطرة والعفـوية، فتكون اللعبة الصديق االول
الذي نصاحله ونتخاصم معه ونبوح له بأسرارنا.

اسـمت هنـد لعبتهـا مينـا، هذا مـا تقـوله والـدة الطفـلة
هنــد وتـضـيف: اللـعبــة شـيء أكثــر من مــادي بــالنــسبــة
لــطفلـتـي، انهــا شـيء معـنــوي، االلعــاب بـصــورة عــامــة
تنمـي اخليال وتطـوره وتبعد الـكآبة والـوحدة، كثـيراً ما
أرى طـفلتي حتـادث لـعبتهـا وتبـوح لهـا بـأسـرارهـا، تغيـر
هنـد للعبـة مـالبسهـا ومتـشط لهـا شعـرهـا وتخـيط لهـا

مالبس صغيرة.
هنـد بـنت لهـا ميـول تـشبه بـطبـيعتهـا الـفتيـات اللـواتي
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تروبيكاليا: ثورة يف الثقافة البرازيلية
جـاءت بدايـتها أواخـر السـتينيـات وهي متثل احلـركة الـثقافـية الـبرازيلـية
والـتـي جـــاءت لـتـبحـث عـن هـــويـــة جـــديــــدة للفـن الـبـــرازيلـي وعـن حتـــول
اجـتمـاعـي من خـالل اإلنتـاج الـثقـايف. وقــد قمـعت هـذه احلـركــة من قـبل
االنظمة الفاشية ولكنها واصلت االستمرار يف التقدم واعطاء اجلديد يف

جميع جوانب الفن وقد اقيم معرض )تروبيكاليا( .
وكـانت التـركيبـة االساسيـة لهذا املعـرض تعود الـى الفنـان هيليـو اوتسـيكا
)1937- 1980( والــذي مـنح اسـمه الــى احلــركــة واعــاد بنــاءهــا هــادفــاً الــى
اشــراك املشـاهـد يف العـرض، وقــد اكمل املعـرض بـواسطـة أعمـال عـدد من
الـفنــانـني املعــاصــريـن يف البــرازيل وقـــد ضم جـــوانب فـنيــة عــديــدة مـنهــا

املوسيقى  والرسم واملسرح والسينما والرقص.
عن/ هيرالد تربيون

بغداد/مها عادل العزي

خرج من احد الفروع
الضيقة، كان متعباً شاحباً بالكاد

يجرجر عربته التي امتألت بألوان تثير
النفس وحترضها على الرؤية

واالكتشاف، ما هي اال دقائق وحتلق
الصغار حول العربة من كل جانب،

وكأن إشارة سرية متت باالتفاق
لرؤية ما جاء به هذا الرجل من العاب

جديدة، دببة محشوة بالقطن..
سيارات متشي باطالق أضواء

ملونة.. قطارات بسكك متحركة..
كرات ملونة، دمى بشعور ذهبية

يرتدين بدالت فاحتة
تشبه بالوانها

األزهار، غير
ذلك الكثير..

سوزان كراجنسكي
ترجمة / املدىترجمة/ عبد علي سلمان

معــــــــــارض فنيــــــــــة 
ذلك حـال الكثيـر من احملققني فقـد اعتقـد بان
املعــــركــــة كــــانـت بـــسـبـب امـــــرأة مغـنــــاج اســمهــــا
سـتيفـاني بـوتـرن دومـوتـيل تبلـغ السـابعــة عشـرة
مـن عمرهـا.ويعتقـد ليفيـو ان هذه الـشابـة كانت
تلــتقـي أكـثــــر مـن عــــاشق مـنــــاوئ جلــــالــــويـــس..
وواحد مـن هؤالء العـشاق كـان رجالً مسنـاً تزوج
يف النهـايـة امهـا االرملـة. وان جـالـويـس )حـسب
اعتقـاد ليفيـو( قد تـعرض لـستيفـاني " بكلـمات
لــم يــبـــــال بـــــاطـالقهـــــا" وهـــــو األمـــــر الــــــذي دفع

الرجلني للمبارزة دفاعاً عن شرف الفتاة.
ويعلـم لـيفـيـــو ان القـصـــة لـن يـتـم سـبـــرغـــورهـــا
متـــامـــاً فقـــد اعـتــــاد ان اليكـــون واثقـــاً وكـبـــاحـث
علمي فهو يقـول "ان اجلانب الذي استمتعت به

يف هذا العمل هو التحري".

ومناصرة القضية اجلمهورية.
وقـد افتـنت العلمـاء بـدورهم يف هـذه القـضيـة اذ
يقــول مــاريــو ليـفيــو املـســؤول يف معهــد الــرصــد
الفلـكي الفضـائي يف بـالتيـمور )كـيف ميكنك ان
التـهتـم بهــذا املــوضــوع( ويـضـيف )انه شخـصيــة
رومانسية وهو واحد بحق من املفكرين االصالء
يف تاريخ العلم فان نظرية اجملموعة وهي دراسة
يف الـتمــاثل )الـتنــاظـــر( متثـل )اخلبــز والــزبــد(

للفيزياء احلديثة(.
وبـــدالً مـن الـبحـث يف اجلـثـــة فـــان لـيفـيـــو يعـــود
للماضـي، وانفق ثالث سنوات بـاحثاً يف الـقضية
اثناء كتابته كتاباً مبسطاً يف الرياضيات عنوانه
)املعــادلــة الـتي لـم يتـم حلهــا( وقــد تـطــرق الــى
فرضيـات جديـدة حول هـذه اجلرميـة. وحاله يف

يف صبــاح الثالثـني من آيـار عـام 1832 عثـر رجل
لم تعـرف هـويـته علـى ايفــارست جـالـويـس وهـو
واحـد من عظمـاء علماء الـرياضيـات يف التاريخ
ممـدداً علــى األرض يف منـطقـة كـثيفـة األشجـار
يف بـــاريــس وقـــد اصـيـب بــطلق نـــاري يف معـــدته
اثـنــــاء مـبــــارزة وقــــد تــــويف يف الـيــــوم الـتــــالـي يف
مستـشفى كـوجن عن عـمر لم يـتجاوز العـشرين
عاماً. ومنذ ذلك احلني ظل املؤرخون يتجادلون
حــول مـن اطلـق النــار علــى جــالــويـس )وهــو اب
القــــانــــون الــــريــــاضــي املعــــروف بــــاسـم نــظــــريــــة
اجملـمـــوعـــة( جـــالـــويــس وهـــو رجل ثـــوري سجـن

مرتني بسبب سلوكه الراديكالي.
يف حـني يــرى آخـــرون انه لـم تكـن هـنــاك مـبــارزة
وان جــالــويــس قــد نـــذر نفــسه لـتهـيـيج الـتـمــرد

بالـدوالر، وباسعـار يجدهـا الكثـيرون مـبالغـة، ومع هذا
فان االقبـال عليـها لم يـكن قليالً، اللـعبة األكـثر مبـيعاً
كمــا يقــول صــاحب احملـل هي الــرشــاشــات واملـســدســات

التي تعبأ بطلق يسمى )الصجمة(.
االوالد بصـورة عـامـة تعجـبهم هــذه اللعبـة إضـافـة الـى
الطـائـرات احلـربيـة التـي تعمل بـالـرميـونت والـدبـابـات
والــسفن احلــربيـة يف املــرتبــة الثــانيـة تــأتي كـرة القـدم،
هـنــاك بعـض مـن الفـتـيــات الـصغـيــرات جتــذبهـن هــذه
االلعـاب النها تبـدو كاحلقيقـة، وهن بهذا امنـا يحاكني

االوالد.
السيدة صفية محمد باحثة اجتماعية يف علم النفس

تقول عن هذا املوضوع:
تغــزو ولـألسف سـيــاســـة العـنـف كل شـيء يف حـيــاتـنــا،
وبـصـورة طـبيـعيـة تـســربت الـى اوالدنـا وفـتيــاتنـا، فـهم
ميـيلــون يف هــذه االعـمــار بــالــذات الــى االكـتــســاب مـن
واقـعهــم وظــــرفهــم، ولــيــس يف االخــيــــر ســــوى العــنف،
الــشــارع.. نــشــرة األخـبــار.. حــوادث الــتفجـيــر والقـتل
واالخـتـطــاف كـل ذلك يـنـمـي ثقــافــة العـنـف، ولالسف
انـشغل التجـار  بــاستيـرادهم االف القـطع من االلعـاب
النـاريــة كل ذلك يـنعكــس سلبـاً علـى شخـصيـة الـطفل
حتـى انه تصعب الـسيطـرة عليه، وهنـا على العـائلة ان
تعلـم طفلهـا كـيفيــة التعـامل مع االلعـاب الـتي تـشجع
املهارات العقلية والذهبية من دون ان ترضخ ملا يريد..
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يـحــنب االلـعــــــاب الــتــي
تــنــــاســب رقــتهــن، امــــا
الـصـبيــة فـهم ميـيلــون
الـى االلعـاب العـنيفـة
كــــــــــــاملـــــــــســــــــــــدســــــــــــــات
والــــــــــــــرشــــــــــــــاشــــــــــــــــات
واملـفــــــرقـعــــــات، وهــم
بهـذا املـيل يحـاكـون
واقـع العــنف الــــذي
يـشهــدونه، فــاللـعبــة املفـضلــة هي
العــسكــر واحلــراميــة والـتي تـطــورت الــى مـسـميــات
يــدخـل ضمـنهــا االرهــابي واجملــاهــدون واالميــركي ومــا
يــشجع علــى ذلك الـكم املـطـروح يف االســواق من الـلعب
والبضائع املستوردة، خاصة ما دخل منها بعد احلرب.

خالـد طفل لم يـتجاوز العـاشرة مـن عمره تقـول والدته
انه يجبـر والـده علـى شــراء لعب الــسالح، فحني يــذهب
معه الى السوق يبهره ما يرى من بضائع مستوردة، هي

تشبه الى حد كبير السالح احلقيقي.
هــو ال يقـبل بلـعبــة الـشـطــرجن مـثالً أو املـيكــانــو، أعــاني
نـتـيجــة ذلـك الكـثـيــر لقــد اصـبح عــدوانـيــاً مع اخــوته

خاصة الفتيات.
يف احـد احملـال الـواسعـة كـانت الـبضـائع املـستـوردة تبـاع
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