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البطيخ وصاالت العرض
السينامئي!

محمد درويش علي

اضاءة..

ال تـقـلـق عـلــــــــــى
املستقبل، وسر يف ذات
الــنهج الـــذي ســـرت
علـيه. مــسـتقـبـلك
مـضمـون ألنـك تعمل
وفق درايــة وخـطــة

مدروسة.
رقم احلظ/8

يوم السعد/اخلميس.

اجلـانـب املضـيء فيك
هـو حبثك الـدائم عن
كل مــــــا جيـعلـك يف
خطـردائـم. مشـروع
جتاري يعـرض عليك
اسـتـثـمـــره لغــرض

النجاح.
رقم احلظ/18

يوم السعد/ اجلمعة

ال تـكن عـنيــدًا وانت
متارس لعبة احلياة مع
اآلخـريـن، التـســامح
مـطلــوب واملــرونــة
مطلوبـة هي األخرى،
وال ســـيـــمــــــــا مـع

االصدقاء.
رقم احلظ/4

يوم السعد/ السبت

احلياة فـيها الـكثري من
اجلمـال ال تتعـكز عـلى
اجلوانب الـسوداء منها.
آفــاق جــديــدة تفـتح
امـامك هـذا االسبـوع،
مــن خالل رســــالــــة

تتفاجأ مبضمونها.
رقم احلظ/10

يوم السعد/ االربعاء

حلقـة جـديـدة تـدور
فيهـا هذا االسـبوع. ال
تكـن متـشــائمــا من
الظـروف الصعـبة كل
شيء اىل زوال ميـضي،
والـصعب يـسهل ولـو

بعد حني.
رقم احلظ/11

يوم السعد/االثنني.

امـرأة تتقـدم حنـوك
خبطوات خجلى، بادر
باستثمار مـشاعرها،
وقل هلـــا مـــا تـــراه
مجـياًل. مفــاجــأة يف

الطريق إليك.
رقم احلظ/5

يوم السعد/الثالثاء

املبـاريات االخرية اليت
تـابعتهـا اثـرت عليك
سلـبيـًا، ال تـنفعل مع
كـرة القدم ألنهـا دائمًا
تـسـري بهــذا الــشكل،
ابـتعـــد عـن اجـــواء

العمل أليام.
رقم احلظ/20

يوم السعد/السبت

مــوهـبتـك جيــدة يف
الـكـتــــابــــة علـيـك
االستمـرار بـالكتـابـة
والـقراءة لتـصل إىل ما
تـريـد ال تقلق بـشـأن
اخلسارة اليت تعرضت

هلا.
رقم احلظ/25

يوم السعد/االثنني

الرسالة اليت وصلتك من
احلبـيب عــوضتـك عن
كثري من املالبـسات اليت
حصـلت بيـنكمـا، احبث
عن منفـذ جديـد معه،
الن  طـريقتك القـدمية

خاطئة.
رقم احلظ/21

يوم السعد/االربعاء

اخلجل يـضـيع علـيك
فـرص كـثرية، تعـاون
مع اصدقائك على حل

مشاكلك العامة.
ال تـكـن انــــانـيــــًا يف
التعامل مع اآلخرين.

رقم احلظ/3
يوم السعد/ اخلميس

مـزاجك متعكـر هذه
االيـــام. ابـتعـــد عـن
اجـــواء االصـــدقـــاء
لـتفــوز بـبعـض مـن
الراحة، رسالة تصلك
هذا االسبوع فيها خرب

مفرح.
رقم احلظ/10

يوم السعد/االربعاء

حيـاتك مضطربة وهذا
نـاتج من الـوحـدة اليت
وضعـت نفــسك فـيهــا،
احبث عن شـريك يـديم
علـيـك ألفـــة احلـيـــاة
ويـشـــاركك االحــزان..

واالفراح.
رقم احلظ/15

يوم السعد/االحد

احلمل
21اذار - 20نيسان

الثور
21نيسان - 20ايار

اجلوزاء
21ايار - 20حزيران

السرطان
21حزيران - 20متوز

االسد
21متوز - 20اب

العذراء
21اب - 20ايلول

امليزان
21ايلول - 20ت اول

العقرب
21ت اول - 20ت ثاني

القوس
21ت ثاني - 20ك اول

اجلدي
21ك اول - 20ك ثاني

الدلو
21ك الثاني - 20شباط

احلوت
21شباط - 20اذار

الكلمات املتقاطعة
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.1 الــسـبـب الــرئـيــس لالصــابــة
بالسرطان.

ــــــــومــــــــة يف )1( .2 حتــــــــدثـه املـعـل
أفقي.

.3 مدينة استرالية
ـــــؤدي إلـــــى .4 اداة للــتـــــدخــني ت

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

السرطان ـ خجل.

.5 ماركة سيارات.
.6 من مسببات االصابة بالسرطان.

.7 مرض خبيث.
.8 ما سقط من اخلشب عند نشره.

.9 نرشدهما ـ دولة اوروبية.
.10 حسني.

.11 جنـس حـشــرات صـغيــرة جــداً
ومضرة ـ وجع.

.12 تنزل عند انتهاء املسرحية.

.1 للــتفـــسـيــــر  ـ يـــســتعــمل تــــدخـيـنــــاً ويـــسـبـب
السرطان.

.2 جبال اوروبية.
.3 عمر ـ يستعمل تدخيناً يف اللفائف.

.4 دولة عربية.
.5 جــبهــــة ـ أول جـبــــار يف االرض ذكــــر يف سفــــر

التكوين.
.6 اسم يعرف به فريق برشلونة لكرة القدم.

.7 احدى قـمم كاسـكاد رائج االميـركية محـمية
طبيعية.

.8 مدينة اسبانية احتلها العرب.
.9  من اسماء االسد.

.10 تـكــبــــــر واعجــب بـــنفـــــسه وهـــــو يف مــــــوضع
رخيص.

.11 اداة يدخن بواسطتها.
.12 أعماري وتشييدي للبناء.

افقي

عمودي

اعداد- حيدر محودي

علي حسني عبيد
كــطـفلـــــة مـــــدللـــــة تـغفـــــو علـــــى
الكـتف الغــربـي ملــديـنــة كـــربالء
بـــوجههــا األزرق الـصــايف وألألة
كــــائـنــــاتهــــا املــــائـيــــة ونــــوارسهــــا

البيض املتألقة..
تلك هي بحيـرة الرزازة املتلفعة
بــوشــاحٍ سـمــاوي يـضــاهـي زرقــة
الــسـمـــاء وصفـــائهــا.. وتـتـنــاثــر
علـى شــواطئهــا دور االستـراحـة
ومــدينـة االلعـاب املـصغـرة الـتي
يـلهــــــو بهـــــا الــــصغــــــار وأشجـــــار
الــيـــــوكـــــالــبــتـــــوس الــتــي تــنــثـــــر
افـيـــاءهــــا علـــى رؤوس الــصغـــار
والـكـبـــــار معــــاً دومنــــا متـيـيــــز..

عوائل وجماعات وأفرادا..
هكذا كـان يجد النـاس ضالتهم
فـــيـهـــــــا أيـــــــام اجلـــمـع والـعــــطـل
الــربـيعـيــة والـصـيفـيــة وكـــذلك
املـنــــاسـبــــات.. حـيـث يـــــزورونهــــا
بـــشـكل مـكــثف يف ايــــام اجلــمع
خـاصــة ليجــدوا فيهـا مـتنفـسـاً
الذابـــــــة تـعـــب احلـــيـــــــاة وجلـلـــي
االرواح واالجـسـاد مبـاء الـراحـة
واالسـتجـمـــام فـتعـــود الـنفـــوس
الى صفـائها وحـيويـتها وقـوتها
بعـد إجهـاد العـمل املتـواصل يف
ايــام االسبـوع املـضـنيــة أو العـام
الــدراسـي املـتعـب حـيـث يـتـــوجه
الطالب الـى بحيـرتهم بـعد أرق
وقـلـق ومـخــــــــاوف مـــن الـفــــــشـل
لـيجـــدوا أجــســـادهـم واذهـــانهـم

انـها حـالة غـريبـة تثـير اكـثر
مـن ســـؤال، مــــا وصلـت إلــيه
صـاالت العـرض السـينمـائي
يف بغــــداد! فهــــذه الــصــــاالت
تستقطب اجلمهور اكثر من
املـتـنــــزهــــات وامــــاكـن الـلهــــو
العـــامـــة، ال سـيـمـــا العـــوائل
الـتـي كــانـت تـتحـمل مــشقــة
اجملــيء لــتـــــرنـــــو إلـــــى فــيلــم
سينمائي يحقق لها املتعة.

ليـس هــذا فقـط، وامنـا كـان
هنالك حجز مسبق لألفراد
والـعـــــــــــــوائـل والـعــــــــــشـــــــــــــاق.
فــــاملقــصـــورة كـــانـت تــسـمـــى
)اللـوج( والـذي كـان يـشـاهـد
مـن خـــانـــة اللـــوج فـــإنه كـــان
مـحــــــســــــــوداً، بـل اكـــثــــــــر مـــن
محسود. وكانت القاعة على
هيئة درجـات وأماكن خـاصة
بـالعـوائل أو االفـراد مــا زلت
أتذكـر مرة تسللت إلـى خانة
العــــــوائل، وكــنــت لـــــوحـــــدي،
وجلـــســت بجــــانـبـي عـــــائلــــة
مكــونــة من الــزوج والــزوجــة
وطفل، ومن حسـن املصادفة
ان الزوجـة كانت إلـى جانبي
رمبـــــــــــــا ألن مـالمـح وجـهـــــي
أوحــت لهــــا بــــاالطـمـئـنــــان..
وكـــانـت امـــرأة مـــرحـــة جـــداً
تــــضع ســــــاقـــــــا علــــــى ســــــاق،
وتـضـحك وهـي تـضــرب يــداً
بـيد، مـا زلت اتـذكر ايـضاً ان
زوجهـــــا وبـخهـــــا وقــــــال لهـــــا
)عيب الرجال كاعد بصفج(
نـظـرت الـيّ وهي مـسـتغـرقـة
يف ضحـكها بعد ان ضربتني
بـكـــــــوعهــــــا، والـــتفــتــت إلــــــى
زوجهــــا وقــــالــت: ميعــــود يــــا
رجـال يـا بـطيـخ! كنت فـرحـاً
بـــــان اوصف بــــالـبــطــيخ مـن
امـــرأة مـــرحــــة كهــــذه. ولكـن
اآلن )ال بــطــيخ وال رقــي وال
حـتــــى خـيـــــار( ألن العـــــوائل
هجــــرت هــــذه الــصـــــاالت بل
طـلقــتهـــا إلـــى غـيــــر رجعـــة.
فـــــــــــــضـــالً عـــــــــن االفـــــــــــــــــــــــراد
احملتــرمني وبــاتت اآلن هـذه
الـصــاالت مــرتعــاً للــسكــارى
واملكبـسلني والـذين ال مـأوى
لـهـــــم يف هـــــــــــــذا الـــــــصـــــيـف،
متخـذين مـن هذه الـصاالت
مكـانـاً لـلقيلـولــة، ومشـاهـدة
اربـعــــــــة افـالم يف بــــطــــــــاقــــــــة

واحدة!
يـا تـرى مـا نـوع هـذه االفالم
األربعـــــة الــتــي تـــشـــــاهـــــد يف
بطاقـة واحدة؟ وكم هو وقت

كل فلم من هذه االفالم؟
ان االفـالم االربـعـــــــــــة هـــــــــــذه
تـستمـر منـذ الصـباح وحـتى
املـســـاء وال تتـــرك استــراحــة
ولــــــو ملــــــدة دقـــيقــــــة واحــــــدة
لـلــمــتـفـــــــرج الـكـــــــرمي جـــــــداً

ليلتقط انفاسه.
هــــــــذا هــــــــو حــــــــال صــــــــاالت
العـــرض الـتـي حتـــول قــسـم
مــنهــــا إلـــــى مخــــازن لـلعــــدد
الــيـــــــدويـــــــة مــثـل ســيــنــمـــــــا
)الـشعب سـابقـاً( أو )الـزوراء
قــبل سـنــــوات( واغـلق قـــسـم
آخـــــر مـــنهـــــا مـــثل ســيــنــمـــــا
النصر التي لم جتدها نفعاً
الـعــــــــــروض املـــــــســــــــــرحـــيــــــــــة

السافرة.
ال منلـك غـيــــر الــــذكــــريــــات
والـدعــاء لعــودة احليـاة إلـى
هـــــــذه الــــصـــــــاالت، ولـكـــن ال

حياة ملن تنادي!

الــــــــــرّزازة بـحــــرية هـجــــــــــرهــــــــــا احلــــــــــاملــــــــــون
وال يــــــزال يــــــؤكـــــــد علــــــى راحــــــة
االنــــســـــان فــبـــــدون االســـتقـــــرار
والــتجــــدد وراحــــة الـبــــال لـيـــس
هـنــــاك عــمل نــــاجح كـمــــا أنـنــــا
ميكن ان نرتاح ونـهدّئ اعصابنا

بعيداً عما يسيء الخالقنا.
وقلـنـــا ملـــواطـن ثـــالـث هـــو )ابـــو
عقيـل( هل تتـمنـى الـسفـر الـى
بحـيــــرة الــــرزازة اآلن، فــــأجــــاب
ســـــريعــــاً: )أنــــا اريــــد ان اعـيـــش
بـأمـان( وأضـاف )الـرزازة بــاقيـة
يف مكـــانهـــا، قـــابل طـــايـــرة( ثـم
قـــــــــال: لـــيـــــــس كـــثـــيـــــــــراً عـلـــــــــى
العـــراقيـني ان يتــرفهـــوا مثـلمــا
تتـرفه بقـية شـعوب العـالم، إنـنا
بحـــاجـــة مـــاســــة لغـــسل اوســـاخ
الــزمن املــاضي ولكـن ليـس اآلن
هـــــو الـــــوقـت املـنـــــاسـب لـــــزيـــــارة

البحيرات..
هـكـــــذا اذن تـــصــبح الــــشـــــواطــئ
حـلــــمـــــــــــاً مــــن احـالم الــــنـــــــــــاس
املـستحيلة او الـصعبة يف أفضل
االحـــوال.. فـهل ســتعـــود الـــروح
لـــطـفلــتــنـــــا ذات الــــــوجه االزرق

والشعر احلريري امللون.. 
وهل ســتعـــــود شـــــواطــئهـــــا الـــــى
احلـيــــاة ثــــانـيــــة وهل سـيـتــــألق
وجـههــــا مـن جــــديــــد بــــاللــــؤلــــؤ
والنوارس واسـماك الصـيادين..
إنهــا أمـنـيــة ال تــزال غــافـيــة يف

احضان االنتظار.

الفــــــرح والــــــراحــــــة والــتــــــرفـــيه
تـنحسـر مع شـيوع حـاالت املوت
املــتعــــددة ابـتــــداءً مـن احلــــروب
ولـيـــس انــتهــــاء بــــاالعــــدامــــات

وغيرها..
لــدرجـــة ان النــاس نـســـوا حتــى
اسم الـشاطـئ ومفردة الـبحر او

البحيرة..
لقـــــد مـــــاتــت الـــــرزازة.. طـفلـــــة
املـــديـنـــة الـتـي انــطفـــأت بــشـكل
عجيب.. هكـذا قال لنـا املواطن
جنــــاح هــــانـي وأضــــاف.. كــــانـت
أيامـا تقتـرب من االحالم.. كـنا
ننتـظر فيهـا يوم اجلمعـة بفارغ
الــصـبـــــر ونعــــدّ عــــدة الـــــرحلــــة
االسـبـــوعـيـــة كـــاملـــة مـن لـــوازم
الــسـبــاحــة الــى املــأكــوالت الــى
االلعـاب املتنـوعة الـى العصـائر
والـثلج.. لقــد كنــا نعيـش يـومـاً
حـافالً بـاملـرح والـنشـاط لـدرجـة
انه ميــسـح تعـب أيـــام االسـبـــوع
كـلهـــــا. هـكـــــذا كـــــانــت العــــــوائل
واجملمـوعـات واألفــراد يعيـشـون
سـاعـات طـويلـة ممـتلئـة ورائعـة
بال مـنغـصـــات وهمـــوم فيـنتـهي
الـتـــوتـــر متـــامـــاً وكـــذلـك تعـــود
اعــــصـــــــابـــنـــــــا الـــــــى حـــــــالـــتـهـــــــا

الطبيعية..
وســـألنــا املـــواطن عـلي سـلمــان:
هل هنـاك تعـارض بني التـرفيه
وبني تـأدية الطقـوس الديـنية..
فقال: بـالعكـس إن االسالم كان

مجلوةً مباء البحيرة األزرق.
هكـذا كــان النــاس ميضـون أيـام
نهايـة االسبـوع أو عطلـة السـنة
الــــدراسـيـــــة وال يقـتــصــــر هــــذا
الـنشاط علـى فئة دون غيـرها..
فـــــــالـكـل يـهـفـــــــو بـلـفـهـــــــة الـــــــى
الـــشــــاطـئ الـــــرملــي العــــريــض
الـطـــويل، حـيـث املـــاء والـــزوارق
والـــيخـــــوت الــــصغــيـــــرة جتـــــوب
ســطح الـبحـيـــرة ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً
وعلـــى مـتـنهـــا عــشـــرات الـنـــاس
كـــبـــــــــاراً وصـغـــــــــاراً.. ثـــم تـــبـــــــــدأ
مـراسـيم الـسبـاحــة االسبــوعيـة
املتــواليــة بني الـشبـاب ثـم تبـدأ
االلعـاب املـائيـة املـتنـوعـة وعلـى
الــــشـــــاطــئ تــبـــــدأ الـــــدبـكـــــات..
والـغنــاء الفـلكلــوري )اجلـــوبي(
ثم ممـارسـة كــرة الطـائـرة وكـرة
القـدم علــى السـاحـات الـرمليـة

الباردة اللينة..
إنهـا ايـام ال تُنـسـى ابـداً.. حـيث
كــانـت علــى بــســاطـتهـــا وشحــة
خـدمــاتهــا للنــاس إال انهــا تعـد
مـن أروع األيــــام ألنهــــا تقــــربهـم
ولـــو بحـــدود ضـيقـــة مـن حـيـــاة
الـــــــشـعــــــــــوب األخــــــــــرى.. كــــيـف
يعيـشــون وكيف يـقضـون أوقـات
راحـتهـم.. مــا ذكــرنــاه اآلن كــان
يجــــري قــبل اكـثــــر مــن ثالثـني
عـــامـــاً ثـم بـــدأ العـــد الـتـنـــازلـي
لـتــضــيق احلـيـــاة بــــالعـــراقـيـني
جميعـاً.. عنـدمـا بـدأت مظـاهـر

لـوس اجنليس )اف ب( - يعـتزم املغني
االمـيــــركـي مــــايـكل جــــاكـــســــون املــتهـم
بــاالستـغالل اجلنـسي لقـاصــر حضـور
جلــســــة متهـيـــديـــة االثـنـني قــبل بـــدء

محاكمته املقررة يف العام .2005
حــــســبــمـــــا اعلــن احـــــد املقــــربــني مــنه

لوكالة فرانس برس.
وقــرر جــاكـســون التــوجه الــى محـكمــة
ســـانـتـــا مـــاريـــا )كـــالــيفـــورنـيـــا غـــرب(

ـ ـ ـ

حـقـــيـقــــــــة عـلـــمـــيــــــــة بـعـــيــــــــدة عـــن الــــــــدجـلالتنومي املغناطيسي
يعد التنومي املغناطيسي من العلوم

الروحانية الهامة، وقد قطع يف تقدمه
مراحل متعددة يف السنوات االخيرة

باستخدامه يف معاجلة االمراض النفسية
املستعصية والعضوية. وال يخالج الباحثني

الشك بصحة التنومي املغناطيسي
وظواهره املعروفة واملألوفة وبحوثه

العميقة الى حد انه اصبح يدرس يف كليات
الطب ويف اقسام علم النفس يف كليات

اآلداب يف بعض الدول املتقدمة.

زمن التنومي
يجــمـع علــمـــــاء الـــنفــــس واخملــتـــصـــــون
بـالتنومي ان حاالت النوم ومدتها تتصل
بـكيـفيــة سيــر الـعمـليــة ومــراحل العـمق
فـيهــا. لـــذلك قــسـمــوا الـنــوم إلـــى ثالث
حــاالت. تبـدأ احلـالـة االولـى بـاالغفـاءة
البـسيطـة التي ال تـزيد علـى 15 إلى 20
دقيقة حـيث ترتخي العـضالت. واحلالة
الـثـــانـيـــة يـــزداد الـنـــوم عـمقـــاً اكـثـــر مـن
احلالة االولى فـيتراوح زمنها من نصف
سـاعـة إلـى سـاعـة واحلـالــة الثــالثــة هي
الـنـــــوم العـيــمق الــطـــــويل االمــــد الــــذي
يــوحي إلـى املـريـض النــائم بـان يـواصل
نـومه عدة سـاعات أو أيـام بليـالها وان ال
يـــــســتـــيقـــظ مــن نــــــــومه إال يف فــتـــــــرات
يحـــددهـــا املـنـــوم لقـضـــاء حـــاجـته إلـــى
تنـاول الـطعــام وغيـرهــا من احلــاجيـات
ثم يعـود بعـدهـا إلــى النـوم ثــانيـة. وقـد
تــسـتغـــرق امـثـــال هـــذه اجللــســـات عـــدة
شهــور حــسب فــاعـليـتهــا ومــدى حتــسن
احــوال املــريـض وتقـــدمه نحــو الــشفــاء

التام.
فوائد التنومي
املغناطيسي

يـستخـدم التنـومي املغنـاطيـسي ملعـاجلة
بـعــــض امـــــــراض الـقـلــب الـــــــوظــيـفــيـــــــة
بـــاعـتـبـــارهـــا مـن االمـــراض الـنفــسـيـــة،
كـذلك معـاجلـة امراض املـعدة واالمـعاء
الـتـي لهـــا مــســـاس بـــاملـنــشـــأ الـنفــسـي.
ومعــــــاجلـــــــة بعـــض امــــــراض الــنـــــســــــاء
واالمـــراض اجلـنــسـيـــة بـــاالضـــافـــة إلـــى
مـعـــــــــاجلـــــــــة الـــــــشــكـل واالنــكـــمـــــــــاش يف
العـضالت والهــوس واضطـرابـات الـنطق
والـتـبـــــول يف اللـيـل واالحالم املـــــزعجــــة
والكـوابيـس والربـو واحلسـاسيـة وجميع
االوجاع التي ترافقها تهيجات عصبية.

الكــرسي بــاالرتفــاع فعالً، ومـهمــا حــاول
املــنـــــوم ايقـــــاف الـكـــــرســي عــن االرتفـــــاع
بـضغـطه فــوق املــسنــد، فـــانه يعجـــز عن
ايقـافه واعـادته إلـى وضعه الـسابـق فوق

االرض.

الطريقة اجلثمانية
وهــذه الطـريقـة تــشمل جـميع املـســالك
الـتي متــارس جللـب النــوم املغنــاطيــسي
عــن طــــــريق اجلــــســم كـــــاالنـــطــبـــــاعـــــات
الـــســمعـيـــة مــثل الــضـــوضــــاء او نقـــرات
الـسـاعـة أو إسـالـة املـاء مـن احلنـفيـة او
املـــوسـيقـــى والـــرقـص والــتهلـيل بـنغـمـــة
رتــيــبـــــة مـــســتـــســـــاغـــــة، كــمـــــا تفـعل األم
لـطفلهـا حلـمله علـى النـوم حـيث يكـون
تـــأثيــر رقــابــة يف الـصـــوت والنـغمــة، الن
االنــســـان يف حـــالـــة الــيقــظـــة يــتعـــرض
الثـارات صــوتيـة مـتنـوعـة الـنغمـة تـثيـر
انتباهه، يف حني ان الرقـابة املستمرة يف
الــنغــمـــــة تــبعــث إلـــــى الــنـــــوم وال تــثــيـــــر

االنتباه.
طريقة التجزئة

تــسـتعـمل هـــذه الــطــــريقـــة يف احلـــاالت
التي ال يـوصل بهـا إلـى مـرحلـة الـسبـات
مبـاشــرة وفيهـا ينـوم املــريض إلـى درجـة
سـطـحيــة بــااليحــاء، ثم يــوقـظ ويـســأل
عـمــــا شعــــر به اثـنـــاء نــــومه الـــســطحـي
ملعـرفــة االيحــاءات األكثــر فعــاليـة، فـاذا
اجــاب انه مـثالً شعــر بــارتخــاء وتـعب يف
جـــــســمـه نـــــــوّم مـــــــرة أخـــــــرى وتـــــــركــيـــــــز
االيحـاءات يف الـدرجـة األولـى إلـى زيـادة
الـــشعــــور بــتعـب اجلـــســم وارتخــــائه، ثـم
يـوقـظ من جـديـد وهكـذا تكـرر العـمليـة
إلـى ان يصل املـريض إلـى درجة الـسبات

املطلوبة.

خصوصاً عـند محاولة تتبع ذاكرة املنّوم
وتـنقلهـا بني مـراحل الـتنــومي اخملتلفـة،
ثم جـاء دور دراسـة الظـواهـر الـوسـاطيـة
املتنوعة ـ العقلية والفيزيائية ـ لتحديد
ابعـــــاد الـعالقـــــة بــني العـقل واملـخ علـــــى

أسس من التجريب الواقعي.

طرق التنومي
بعد ان يدخل املريض إلى الغرفة املعدة
للتنومي يتمدد بوضع مريح للجسم ثم
يـطلـب املنـوم ان يـركــز نظـره إلـى نـقطـة
معـيـنـــة وبعـــد تـثـبـيـت الـنـظـــر يف املكـــان
الذي حـدد له. يبـدأ املنـوم بالعـد بهدوء
وبــصـــــوت مــنـخفــض وبـــــاالحــيـــــاء إلـــــى
املـــريـض بـــانه يــشعـــر بحـــرقـــة يف العـني
وثـقل يف االجفــان يـتــزايــد اكـثــر واكـثــر
وانه يـــرى غــشـــاوة امـــا عـيـنـيه وتـنـطـبق
اجفـــانه الزديــاد الـثقل فـيهـمـــا، بعــدهــا
يــــوحـي إلــيه بــــأنه يـــشعــــر بــــارتخــــاء يف
جـميع اجلـسم، وانه يحـس بحـاجـة إلـى
الـنـــوم، وإذا لــم يكـن املـــريــض قـــد اغـلق
عـينيه يـبادر املـنوم إلـى اغالقهمـا بيـديه
ويبقي اصـابعه فـوقهـما مـدة من الـزمن
لـتبـدأ االيحـاءات تـلعب دورهـا الــرئيـس
لـــــذلـك يــنــتقــي الــكلــمـــــات الــتــي تهــيــئ
لـتخـيالت املـــريـض اتـصـــاالت مبخــتلف
االجتـــاهـــات وبـــازديـــاد هـــذه االتـصـــاالت

تزداد فعالية االيحاء.

طريقة الكرسي
يحـضــر كــرسـي له مــسنــد عــال للـظهــر،
ويــــطـلــب مــن املـــــــريــــض ان يـقـف خـلـف
مـسند الـكرسي ويضـع يديه فوق املـسند
علـى ان يتجه االبـهامـان إلى الـوراء، ثم
يــطلب مـن املنــوم ان يتخـيل بتــركيـز ان
الكرسـي يرتفع عـلى رجليـه اخللفيتني،
فـاذا جنـح املنــوم بتــركيــز تخـيالتـه يبـدأ

جالل حسن
وقــــد قـــطعـت هـــــذه االبحــــاث اشــــواطــــاً
بــــامـكــــان اسـتـقالل وعـي االنـــســــان عـن
جـــســــده يف الــــزمــــان او املـكــــان، فـكــــانـت
معوالً خطراً نزل على الفلسفة املادية.
ولـيـــس الـتـنــــومي الــطـبـي كـمــــا يـفهــمه
الناس وسيلة من الوسائل الكثيرة التي
يستخـدمها الـدجالـون للشعـوذة وكسب
االمــــــوال الــبـــــــاطلـــــــة بخــــــدع الـــــســــــذج
والـــبــــــســــطــــــــاء، بـل وســـيـلــــــــة مـــن اجنـح
الـوسـائل الـطبيــة الشـافيـة املـبنيـة علـى
أسس علمـية صحـيحة ال شك فـيها وال
دجـل، الن الـــــــدجـــــــالــني اعـجـــــــز مــن ان
يــــدخلـــوا الـتـنــــومي املغـنـــاطـيــسـي حـقل
الدجل فـيكتفون بـاستغالل اسمه فقط
القــنـــــاع الــنـــــاس مبـــــا يقـــــومـــــون به مــن

شعوذة.
ويـــرافق عـملـيــة الـتـنـــومي املغـنــاطـيــسـي
الـتي يجـريهـا اخملـتصـون امـاكن خـاصـة
معدة لهذه الغاية بعيدة عن الضوضاء،
ذات انــوار وستــائــر تـتنــاسب مـع عمـليــة
الـتـنـــومي حـتـــى يــطـمـئـن املـــريــض إلـــى
فعالـية العالج وتقـبل االيحاءات املـركزة
بــتفـــــاعل اعـمـــــاق املـــــريــض الــنفـــسـيـــــة

والبدنية من قلق وعدم ثقة.
ويـــــرجـع الفـــضـل يف تعــمــيــم مفـــــاهــيــم
الـتحلـيل الـنفـسـي إلــى العــالـم الكـبـيــر
)فـــرويـــد( الــــذي وجه جهــــوده العلـمـيـــة
ملعــاجلــة امــراض الهـسـتيــريــا بــواسـطــة
الـتـنـــومي املغـنــاطـيــسـي وأوجــد طـــريقــة
خاصة وهـي التحدث مع املريض بهدوء
واتــــزان فـيـــشــــرح فــــوائــــد املعــــاجلــــة عـن
طــــريق الـتـنـــومي الثـــارة ذاكـــرة املـــريــض

واستكشاف اسباب االمراض.
ويؤكد بعـض العلماء املهتمـني بالتنومي
املغـناطـيسي عـدم وجود ارتـباط محـتوم
بــني العـقل واملـخ، وان العـقل بـــــامـكــــــانه
االسـتقالل عـن املخ يف الــزمـــان واملكــان،

ـــــــــــــون ـــــــــــــاكـــــــــــس ـــــــــــــايـــكــل ج ـــــــــــــة م ـــــــــــــاكـــــم ـحم ـ ـ ـ ـ
اقـوال املدعي العـام توم سنيـدون الذي
سـيفــصل الـتهـم املـــوجهـــة ضـــده امـــام

القاضي رودني ميلفيل.
واجللــســـة الـتـي يفـتـــرض ان تــسـتـمـــر
ــــــراحل ـــــام واحـــــدة مــن امل خــمــــســـــة اي
ــــدء احملــــاكـمــــة يف 13 ــــرة قــبل ب االخـي

كانون الثاني.2005
وافرج عن جـاكسون )45 عـاما( بعد ان
دفع كفالة بقيمة ثالثة ماليني دوالر.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

حلضـور اجلـلسـة رغم ان وجـوده لـيس
ضــــروريــــا. وتغـيـب جــــاكـــســــون عــن كل
اجللـــســــات بــــاسـتـثـنــــاء اثـنـتـني مـنــــذ
اتهـامه بــاالستـغالل اجلنــسي لقـاصـر
ويــدفع بـاسـتمــرار ببــراءته مـن جمـيع

التهم.
وقــال املـصـــدر القــريـب مـن جــاكــســون
طـالبـا عدم ذكـر اسمه )سـيكون مـايكل
حــاضـــرا ليــستـمع طــوال الـنهــار( الــى


