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محمد درويش علي

حــــركــــة دؤوب يـــشهــــدهــــا نـفق
التحرير، تتمثل يف ازالة صور
املـــرشحـني الـتـي مألت الــنفق
والقـيـــام بــصــبغ جـــوانـب مبـــا
يعـكــــس جــمـــــال هـــــذا الــنـفق
الــذي كـنــا نـتـمـنــى ان ال يـصل احلـــال به،
الى هذه الدرجة من الوساخة واالهمال.

هـــذه احلـــركـــة تــشـمل جـــوانـب الــشـــارعـني
اللــــذيــن يخـتــــرقــــان الـنـفق، مـن ســــاحــــة
اخلـالني الــى ســاحـــة النـصــر، وبـــالعكـس.
امــا دواخل الـنفق فهـــذا شيء آخــر، حـيث
متـــتــــــــزج املــــــــرارة بــــــــاالسـف ملــــــــا آل الـــيـه.
فــاملــداخل الـتي تــؤدي الــى الـنفق مغـطــاة
بـــــاالزبــــــال والقــــــاذورات وبقـــــايـــــا قــنـــــانــي
املــــشـــــروبـــــات الــكحـــــولــيـــــة، وبـــــاتــت بـــــؤرة
للـمــشــرديـن الــسكــارى يف لـيــالـي الــشـتــاء
فعـنـــدمــــا تكـــون املـــداخـل بهـــذه الــصـــورة،

فكيف حال الدواخل?!
مــــــن شــهـــــــــــــــد
والدة هــــــــــــــــــــذا
ـــــــــــنــــفــــق، يف ال
ـــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــة ب
الــسـبعـيـنـيــــات
مـــــن الـقــــــــــــرن
املاضي، يعرف
كــــــــم كـــــــــــــــــــــــان
جـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــالً
ونـــــــظـــــيـفــــــــــــــاً،
ـــــــــوزع فــــيـه تــــت
حــــــــــــــــــــــــــــدائــــق
صغيـرة، وعدد
من املـصــورين
ـــــــــــــوثــقــــــــــــــون ي
حلـــــــــظــــــــــــــــــــات
الـعــــــــابــــــــريــــن.
وكـــــــــــــــــــــــــذلــــــك
احملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
املـنتـشــرة فيه.
مكـتبـة حتـوي
احـــــدث انـــــواع
االصــــــــــــدارات،
محل لـلتـصــويــر يـتجـمهــر حــولـه النــاس،
لـرؤيـة صــورة الفنــان خليل الـرفـاعي وهـو
يف قمــة شبـابه، بـشعـره املــرسل، وضحـكته
املـعهــــودة. صــــالــــونـــــات للـحالقــــة بــــأرقــــى
احلالقــني. محل لـبـيع االنـتــيكــــات. محل
للــتـــــسجـــيالت، ويف مــــــداخل الــنـفق كـــــان
هنالك اكثـر من بائع يـبيع حاجيـاته على
االرض. امـا الـصعــود والنـزول الـى الـنفق
فكـان بــواسطــة سلم اعـتيــادي، وسلم آخـر

كهربائي.
ايــام كــانـت الـكهــربــاء مــسـتـمـــرة. كل هــذا
الـتـنــــويع كـــان مـــوجـــوداً يف هـــذه الـبـقعـــة
الـصغيـرة من االرض. ولكـن شيئـاً فـشيئـاً،
أُهـــمـل الـــنـفـق، وتــــــــردى وضـعـه، واغـلـقـــت
احملـال فيه، وبات مـرتعاً للـصوصيـة، حتى

أُغلق بالكامل! 
ال ادري هل تعـود احليـاة الـى هـذا النفق?
ام يـبقـى احلــال علـى مـا هــو علـيه، ونقـرأ
الــسالم ثـــانيـــة، مثـلمــا قــرأنــا عله الــسالم

أول مرّة?!
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الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد/ محمد راضي

عمودي 

إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

نفـق التحريــر

.1 ممثلة عراقية قديرة.
.2 عكس ودّعت )م(. ظاهرة طبيعية.

ــــــدقـق او تـفـــتــــــش. ــــــر. ت .3 لـلـــتـفــــــســـي
مجوهرات.

.4 ممـثلـــة مـصـــريـــة شـــابـــة مـتـمـيـــزة.
نصف )اقبل(.

.5 بلــــــد عــــــربــي )م(. مــن احلــــشــــــرات
الضارة.

.6 ثَبـتَ او عكـس انهــزم. عكـس نهـاري
)م(.

.7 احد احياء بغداد )م(.
.8 الـذي يــدخل يف منــاقصـة. حـرف +

أعترف )م(.
.9 ماركة سيارات. يساعد )م(.

.10 مدينة مينية. احد اجزاء اليد.
.11 للنداء )م(. نصف )شتوي(. غزال

)م(. نافية.
.12 اسم علم مؤنث. ما تخلفه النار.

ـ ـ

.7 ظهـــرت او بـــانـت. املـنــســـوب الـــى احـــدى
احملافظات العراقية )م(.

.8 مرض جلدي )م(. حرف + للتمني.
.9 والد )م(. مطرب عراقي متميز.
.10 يصر. من اسماء اهلل احلسنى.

.11 طــــويـل القــــامــــة جــــداً. مــــا يـتـمـيــــز به
االنسان عن بقية اخمللوقات )م(. نافية.

.12 مقــــدمــــة بـــــرامج عــــراقـيـــــة يف القـنــــاة
ـالـــفــــــــــــضـــــــــــــــــــــائــــــــيـــــــــــــــــــــة )احلـــــــــــــــــــــرة( )م(. ـ ـ

.1 حــارس مــرمــى مـنـتخـب العــراق ســـابقــاً
ومدرب حالياً. سنة.

.2 عاصـمة الفلبني )م(. مـدينة قـدمية جاء
ذكرها يف القرآن اجمليد.

.3 من الطيور )م(. مدينة سودانية.
.4 متيقن. نافية. عكس خير.
.5 جاءته )م(. عكس بداياته.

.6 مـادة تسـتعمل لـتبليـط الشـوارع. يـرضـى
او يوافق.

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

وعكـة صحيـة عـابـرة تـؤثـر علـى عطـائك املـهني ، احلـبيب
يقدم لك هدية مميزة. 

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. 

ال تـسمح لعـواطـفك أن تنــال منك . طـبيـعتك احلـسّـاسـة
سوف جتعلك تبكي إذا لم تر من حتبّ ملدّة طويلة . 

 يخــضع ذكـــاؤك هـــذه الفـتـــرة المـتحـــان عــسـيـــر فـــاظهـــر
براعـتك بدبلومـاسية بعيـدة عن التشنج وال تـنس انه عند
ـــــــــــــــرء او يــهـــــــــــــــان.             ـاالمــــــتــحـــــــــــــــان يــــكـــــــــــــــرم امل ـ ـ ـ

حالـتك النفسيـة إيجابيـة، و ستبدي اسـتعداداً للمجـازفة
من أجل تـوسيع نطـاق العمل. عـاطفـيا، تـستعيـد حيـاتك
العـائـليــة وتيــرتهـا الـطـبيـعيـة ويــزول كل ســوء تفــاهم قـد
ــــــــــــنــــــــكــــــــــــم.  ــــــــــــي ـيــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــــــــــــد ظــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــر ب ـ ـ ـ ـ ـ

لسانك السليط يـسبب لك املشاكل العاطفية ، فحاول أن
تكون اكثر وداً مع احلبيب. 

العـديــد من الفـرص اجلـديــدة ستـظهـر أمــامك يف إطـار
عـمـلك وذلـك بعـــد مـــا مـــررت به مـن صعـــوبـــات و لـــذلك
ستـبقــى حــذراً. يف احلـب، إنهـــا قتـــرة منـــاسبـــة لتــرسـيخ

العالقة. 

ملــاذا تـصـــر علــى الــسـبــاحـــة عكــس الـتـيــار واثــارة الـــزوابع
حـولـك? ال تتـسـرع وكـن حيـاديـاً ألن الـوقـت غيــر منــاسب

للتمرد. ال تعامل االهل بانفعال وغضب. 

قلـقك ال مـبــرر لـه النك ركـن اســاسـي ال يــسـتغـنــى عـنه.
عــــائلـيـــا، اال تــظـن انـك يف املقــــابل ال حتـقق اهـــدافـــا يف

مرمى اهلك وبيتك? انك مقصر جتاههم. 

األيــام القــادمــة حتـمل لـك مفــاجـئــات قــد تغـيــر أفكــارك علــى
الصعيد العاطـفي ، و لكن يجب عليك التروي باتخاذ القرارات
، أحــد األصــدقــاء بحــاجــة الــى مــســاعــدتـك فال تخــذله حـيـث

ستعود مساعدتك له عليك بحدث مفيد جدا . 
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حتصل على ارباح مـالية من مشروع بـدا لك غير مضمون
الـنتـائج. عــاطفيـاً، ال تـدع غـرورك يعـميـك عن احلـقيقـة.
افــــتـح قـلــــبـــك الــــــــــــى احلــــبــــيــــب وانــــت املـــــــــســــتـفــــيــــــــــــد. 

راقب جيـدا ما يـدور حولك فقـد تكتشف حقـائق حيرتك
طويال هذه اآلونة. عاطفيا، يف احلب، الرجوع عن اخلطأ

مجموعة فضائل واالنكسار انتصار فماذا تنتظر? 

ايام كانت
الكهرباء مستمرة.

كل هذا التنويع
كان موجوداً يف

هذه البقعة
الصغيرة من
االرض. ولكن

شيئاً فشيئاً،
أُهمل النفق،

وتردى وضعه،
واغلقت احملال

فيه، وبات مرتعاً
للصوصية، حتى

 طــرح خـبــراء اثــار تــونــسـيــون وفــرنــسـيــونأُغلق بالكامل! 
"مـشروعـا منوذجـيا" العـادة االعتبـار ملديـنة
"دقــة" )غــرب تــونــس العـــاصمـــة( التـي تعــد
واحــدة مـن اهم واجـمل املــواقع االثــريــة يف
شـمــــال افـــــريقـيــــا وذلـك جلعـلهــــا مـــــوقعــــا
مـتطـورا علـى خــريطـة الـسيـاحــة الثقـافيـة

كمــا اعلنـت رئيـسـة الفــريق التـونــسيـة
عـائـشــة بن عـابــد مبنــاسبــة احتفـاالت

تونس بشهر التراث. 
ــــــد خـالل لـقــــــاء مـع وقــــــالــت بــن عــــــاب
الصحـافيني االثنني علـى اثر جـولة يف
ــــــد علــــــى "مــــــوقع دقــــــة االثــــــرى" املــمــت
مـساحـة شاسـعة فـوق هضـبة ارتـفاعـها
ــــــز ــــــرا "ان املـــــشــــــروع دخـل حــي 600 مــت
التنفيذ منذ اسابيع قليلة بعد سنوات
مـن البـحث والـتمـحيـص )...( البـتكـار
شئ طــريف يــشجع علــى خلق زائـــرين
قـارين للمـوقع )...( ولتحـويل االنظـار
الى هـذه املنطـقة اجلبلـية البعـيدة عن

الـــشــــريــط الـــســـــاحلـي الــــذي يـكــــاد يـكــــون
الــوجهــة الـــوحيــدة للــسيــاح طـيلــة مـــواسم
الــسـنــة".  وميـتــد مـــوقع دقــة االثـــري علــى
مـســاحــة 70 هـكتــارا شــاهــدا علــى اكثــر من
خمـسـة عـشـر قـرنـا مـن حيـاة هـذه املــدينـة
الــتــي اســــسهـــــا الــبـــــربـــــر يف اواخــــــر القـــــرن
السـادس قبل املـيالد والتي تـأثـرت بحضـارة
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بـــــدأ الــبـــــاحــثـــــون يف مـــــرصـــــد يف "هـــــارفـــــرد" يف
الـــواليـــات املــتحـــدة تـــشغـيـل تلـــسكـــوب جـــديـــد
مصـمم خصيـصا لغـرض واحد وهـو البحث عن
إشـارات مصدرهـا حضارات لكـائنات خـارج كوكب
األرض. وسـيقــوم الـتلــسكــوب مبــسح علــى مــدار
أيام السنة يشمل اجلزء املنظور من مجرة "درب
الـتـبــانــة" يف نـصـف الكــرة األرضـيــة الــشـمــالـي.
وتـشرف علـى التلسكـوب اجلديـد هيئـة "سيتي"،
وهي مـنظمـة علميـة هدفهـا البحث عـن إشارات
تــدل علـــى حيـــاة ذكيــة مـصــدرهــا خــارج األرض.
ويعــتقــــد بعــض الـبــــاحـثــني أنه يف حــــال وجــــود
حـضـــارات لكـــائـنـــات فـضـــائـيـــة فـمـن املـــرجح أن
تـــســتخــــدم الــضــــوء كــــوســيلـــــة للـتـــــواصل مــثل

استخدامنا للبث مبوجات الراديو. 
وقــد دأب العـلمــاء علـى اسـتخـدام الـتلـسكـوبـات
الـتــي تعـتـمـــد مـــوجـــات الـــراديــــو بحـثـــا عـن أي
إشـــارات واردة مــن مخلـــوقـــات ذكـيـــة يف الفـضـــاء
منـذ فتـرة السـتينـيات. لـكن علمـاء يعتـقدون أن
احلـضارات الفضـائية، إن وجـدت، رمبا تـستخدم
الضوء املرئي لالتصال. فالضوء املرئي ميكن أن
يــشـكل أشعــة ضــوئـيـــة، وميكـن أن يكـــون مكـثفــا

بـصــورة ال تـصـــدق، كمـــا تتـيح املــوجــات الـضـــوئيـــة ذات التــردد املـــرتفع حـمل قــدر هــائـل من
املعلومات. 

ويقول العـلماء إنه لـو افترضـنا أن تلك الـكائنـات تسـتخدم تقـنية الـعصر احلـاضر املـوجودة
على األرض، واملتمثلـة بشعاع ضوئي ساطع ومكثف مثل شعاع الليزر، فإن مثل تلك األشعة
الضـوئية ميكن لفتـرة قصيرة جـدا، أن تكون بدرجـة سطوع تعادل عـشرة آالف ضعف سطوع

النجم الذي توجد قربه تلك احلضارة التي أرسلت الشعاع. 

مقهى ام كلثوم عامل من األُلفة والطرب!
الزمن. وكـان رحمه اهلل ينـام يف املقهى
ايضـاً، ويعـده بـيته وعنـدمـا كـان يسـأل
عن سبب حبه لهذا املقهى، كان يجيب
بــأن عـــامله تــشـكل يف هـــذا املقهــى، ولـم
يــبق له شـيء يف الـــدنـيـــا غـيــــر املقهـــى

هذا.
امـــا عـبـــاس جـــاسـم احلــسـنـــاوي، فهـــو
اآلخـر يعـمل يف املقهـى، منـذ افـتتـاحه
حـتــــى اآلن، يقـــول: عــملـت هـنـــا مـنـــذ
افـتتـــاح املقهــى، ويف الـسـتيـنيــات كـنت
اعمل يف مقهـى البـرملـان، ثم عـملت يف
مـقـهـــــــى حــــــســـن عـجـــمـــي، ايـــــــام كـــــــان
صاحبها احلاج زبالة، بعدها عملت يف
مقهـــى الـــزهـــاوي. واسـتقـــر بـي املقـــام
هنـا، اذ كـنت اشـرف علــى ادارة املقهـى،
بعـد ذهـاب عبـد املعني الـى القـاهـرة يف
شـهر متـوز من كـل عام. ومـا زلت اعمل

هنا!
الــسيــد حـميــد الـســامـــرائي احــد رواد
املقهـــى يقــول: مـيــزة هـــذا املقهـــى، انه
يـجـــمـع عــــــــدداً كـــبـــيــــــــراً مـــن االدبــــــــاء
والفـنــانـني واملـثقفـني والعـمــال، أي ان
املقهى ال يقتصر على فئة دون اخرى!
ويـضـيف الـسـامـرائـي: عنـدمـا يـسـافـر
بعض العـراقيـني الى اخلـارج، وحينـما
يـعودون يجلـسون يف املقهـى، ليتـذكروا
وضعهـم السـابق. املقهـى مـازال قـائمـاً،
ورواده مــازالــوا يـتقــاطــرون علـيه، النه

عاملهم اخلاص. 

1995، بعـد ان مـاتـت زوجته، وعـاد الـى
املوصل، ليفتـتح هناك مقهـى باسم ام

كلثوم.
ابرز العاملني يف املقهى...

مــن ابــــــرز العــــــاملــني يف هـــــذا املـقهـــــى
املـــــرحـــــوم ابـــــو عــبـــــاس الـــــذي بـلغ مــن
العمر تـسعني عامـاً، وظل يوزع الـشاي
علـى الـزبـائـن، بيـدٍ تــرجتف من وطـأة

فيها.
واستمـرت الـسنـوات واملقهـى علـى هـذا
احلـال، وعبـد املعـني يسـافـر الـى مصـر
ولــبــنــــــان لـــــشــــــراء تــــــسجـــيالت نــــــادرة
الغـنـيــــات ام كلـثــــوم، حـتــــى اضــطــــرت
االذاعـــــة ان حتـــصل مــنـه علـــــى بعــض

التسجيالت النادرة.
باع املرحوم عبد املعني املقهى يف العام

 املــــرحــــوم عـبـــــد املعـني احلــــاج احـمــــد
املـــــوصلـي أســـس هــــذا املـقهــــى يف عــــام
1970 وحتــــديــــداً يف 19/آب مــنه وكــــان
اليـوم خميـساً. وكـان يف البدايـة مقهى
صغيـراً، ثـم وسعه شـيئـاً فـشـيئـاً، وكـان
من يرنـو اليه، وهو جـالس خلف جهاز
الـتــسجـيل، يــشعــر بـــأنه امـــام شخـص
مــســافــر يف عــوالـم الــسـيــدة، مـنهـمكــاً

بغداد/ مفيد الصايف
تصوير /نهادالعزاوي

حينما تدخل مقهى
ام كلثوم يف

منطقة امليدان، تطالعك
عشرات الصور اجلميلة لسيدة

الغناء العربي ام كلثوم. صورة
لها وهي تغني، صورة لها
وهي مع صاحب املقهى،

صورة مع عبد الوهاب، وصور
متفرقة اخرى. وهنالك صور

للقصائد التي غنتها، وصورة
اخرى السماء عدد كبير من

اغنياتها مع اسماء الشعراء
وامللحنني. اذاً حينما جتلس يف

هذا املقهى، تشعر وكأنك يف
عالم ام كلثوم، بألقها

وجديتها وتأريخها الذي هو
تاريخ للغناء العربي احلقيقي.

ومع رشفة أول استكانٍ للشاي،
يأتيك صوتها عبقاً، يا ظاملني،

او فكروني، او أغداً
القاك.

احلفريات قد تكشف املزيد

تلسكوب لرصد حياة يف الفضاءمدينة دقة التونسية تبوح بأرسار الرومان 
هارفر/وكاالت

التي تأسـست سنة 814 قبل امليالد 650 الف
زائر يف السنة. 

ويـتـمــثل املــشـــروع الـــذي ميـتــــد علــــى ثالث
سـنــــوات يف تـــسهــيل الــــوصــــول الــــى املــــوقع
االثـــــري وانـــشـــــاء مـــــركـــــز اعالمـي ومـــــواقع
للعـــروض ومتـحف مجــسم لـلمــوقع وصــور
افـتـــراضـيــــة تلخــص كل مـــا عـثـــر علـيه
اثـنــــاء احلفـــريــــات للــتعــــريف بـــاملــــوقع
وتـــاريـخه.  وللـمــســـاهـمـــة يف الـتـنـمـيـــة
االقتصادية واالجتماعية لهذه املنطقة
التي تبعد عن الشريط الساحلي الذي
يحــتكـــر الـنــشـــاط الــسـيـــاحـي سـتقـــام
ـــــــادق واملــــطـــــــاعـــم ـــــــة مـــن الـفـــن سـلــــــسـل
الـسيـاحيـة واملالعب اضـافـة الـى مـراكـز
للــصـنـــاعـــات الـتـقلـيـــديـــة واحلـــرفـيـــة.
واضــافـت بن عــابــد ان "ذلـك سيـســاعــد
علــــى خـلق فــــرص عــمل لـــسـكــــان هــــذه
اجلهـة التـي تصل نـسبـة الـبطـالـة فيهـا
45 بـاملـائـة وتعـتمـد فقـط علـى الـزراعـة
وتــربيـة املــاشيـة".  واكـدت ان املـشـروع الـذي
تـــتقـــــاســم احلـكـــــومـــــة الــتـــــونــــســيـــــة ووزارة
اخلـارجيـة الفـرنـسيـة ميـزانيتـه التي قـدرت
بحـوالي ثمـانيـة ماليني دينـار تونـسي )5.5
ماليني يـورو( يـطمح الـى خلق 300 وظيفـة
ورفع عــدد زوار دقــة مـن 45 الف الــى مــأتـي
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قرطاج وازدهرت يف العصر الروماني. 
ويحتـوى املـوقع علـى عـدد مـن اجمل املعـالم
االثـــريـــة يف تـــونـــس مع املـــســـرح الـــرومـــانـي
ومعبـد الكـابيتـول وبعض املقـابـر الـرومـانيـة
والقــصـــــور واقـــــواس الــنــصـــــر واحلــمـــــامـــــات
العـمــــومـيــــة واملـنــــازل الـفخـمـــــة املفــــروشــــة

بالفسيفساء فضال عن االراضي الزراعية. 
وقـــد ادرجـت "دقـــة" املعـــروفـــة قـــدميـــا بـــاسـم
"ثـــوقـــة" ضـمـن قـــائـمـــة الـتـــراث العـــاملـي فـــى
كـــانـــون االول/ديــسـمـبـــر 1997 اال ان زوارهـــا
وعلــى رغم مـن اهمـيتهــا ال يتعـدون 45 الف
زائر سنويا يف حـني تستقبل املنطقة االثرية
بقـرطـاج بـالـضــاحيـة الــشمــاليــة للعــاصمـة

تونس /وكاالت


