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رعاية منها للموهوبني

مؤسسة (

مت يف مقـر مـؤسـسـة "املـدى"
للـثقــافــة واإلعالم والـفنــون،
تكــرمي الـطفلــة املــوهــوبــة يف
ف ــن الـ ـ ـ ــرس ــم ال ــت ـ ـ ـش ـكـ ـيـل ــي،
فــاطمـة أكــرم علي ،تــشجيعـاً
لهـ ـ ــا يف ت ــطـ ـ ــويـ ـ ــر وان ــضـ ـ ــاج
ملكتهـا اإلبداعـية ،وقـد ضم
ال ـتـك ـ ـ ــرمي مجــمـ ـ ــوعـ ـ ــة مــن
الهـدايا املـنوعـة ،شملـت عدة
فـنيـة كـاملــة ومجمـوعــة من
املالبــس املــدرسـيــة وكــامـيــرا
تصوير.
من جـانبه عبر والـد الطفلة
عـن شكــره ملــؤسـســة (املــدى)
واع ــت ـ ـ ــزازه الـكـ ـب ــي ـ ـ ــر بـه ـ ـ ــذه
ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ،يف حــني عــب ـ ــرت
ال ـ ـطـفـل ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوه ـ ـ ــوب ـ ـ ــة عــن
سع ـ ــادتهـ ــا وسـ ــروره ـ ــا لهـ ــذه

االلتفـاتـة الكـرميـة ،مـؤكـدة
انه ــا ســتكـ ــون دافعـ ـاً ق ــويـ ـاً
وحقـيقياً ملواصلة مسيرتها
اإلبــداعيـة يف مــستقـبل فن
التـشـكيل العــراقي اخلالق،
ومـن اجل ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان
الطفلة املوهوبة قد شاركت
يف احـ ـتـفـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــة نـهـ ـ ـ ــارات
(املـ ــدى) ال ـ ــرابع ـ ــة ،ولفـتـت
أنظــار احلضـور واملـشــاركني
مـن الفنـانـني التـشـكيلـيني،
بـع ـ ـ ـ ــد ان تـف ـ ـ ـ ــوق ــت عـل ـ ـ ـ ــى
قريـناتها اللـواتي شاركن يف
االح ــتفـ ـ ــالــيـ ـ ــة ،م ــن خالل
ت ـ ــألـقه ـ ــا يف م ـ ــزج األل ـ ــوان
وتـشكيـل لوحـاتهـا بتـأمالت
عـمـيق ــة وض ــرب ــات ف ــرش ــاة
رشيقة.

وقفــــــة

تكرم الطفلة فاطمة اكرم عيل
) ِّ

بغداد  /املدى

م ــؤس ـس ــة (امل ــدى) لـم تـغفل
رعـ ــايـ ــة مــثل هـ ــذه املـ ــواهـب
ف ــسـ ــارعـت ال ـ ــى تخ ـصـيــص
رات ــب شهـ ـ ــري لهـ ـ ــا ،يغـ ـطــي
نفقــات دراسـتهــا ،فـضـالً عن
تـأمني احتـياجـاتهـا لوسـائل
تعـبيــرهــا الفـنيــة اخملـتلفــة،
مـن اجل م ـسـتقـبل إب ــداعـي
يف فن الرسم.

صورة جديدة لوجه سيدونيا املرخيي

الـتقط املـسبــار الفضـائـي األوروبي إكـسبـريـس الـذي
يــدور يف مــدار حــول امل ــريخ صــورا جــدي ــدة للـمَعْلـَـم ِ
املريخي املعروف باسم "وجه سيدونيا".
وذلـك املعلـم ال ــذي يق ــول عــنه علـم ــاء الفـض ــاء إنه
عبـارة عن جبل علـى سطح املـريخ كانـت قد الـتقطت
أول ص ــورة له يف عــام  1976عـنــدم ــا أرسلهــا امل ـسـبــار
األمريكي فايكنغ واحد.
ويـشبـه املعلم املــريخي وجه اإلنـســان حيـث له جبهـة
وعينان وأنف وفم ،وهذه الصورة اشتهرت على نطاق

رصاع حتى الثاملة

واسع السـيم ــا بني أنـصــار نـظــريــات املــؤامــرة ال ــذين
قــالــوا إنهــا مـن بني األدلــة الـتي حت ــاول أن تخفـيهــا
وكــالــة الفـضــاء األمــريـكيــة نــاســا وتــدل علــى وجــود
حـضارة عـاقلـة قدميـة علـى سطح املـريخ .وقـد واجه
الـعلمـاء صعـوبــة يف التقـاط صـورة واضحــة للمـعلم
امل ــريخـي املــوجــود يف مـنـطقــة يف مـنـتـصف ال ـشـطــر
الشمالي من املريخ تعرف باسم "سيدونيا".
وت ـسـمــى املـنــطقــة الـتـي تقع فـيهــا سـيــدونـيــا بــاسـم
األرض العـربيـة والتـي تتميـز بأنهـا منطقـة متحـولة
تـضم وديـانـا ملـيئـة بـالـركـام وبقـايــا هضـاب معـزولـة
مختلفة األحجام واألشكال.
ومتثلـت تلك الصـعوبـة بارتـفاع املـسبـار عن الـوجه أو
يف وجود سحب من الغبار والزوابع التي تغطيه.
وقــد اسـتخــدم املــسبــار عــدسـته املـتقــدم ــة لتـصــويــر
الوجه ومعالم جيولوجية أخرى باألبعاد الثالثة.
ويـستلــزم من أجل تـوليـد تلـك الصـور تــدخل خبـراء
التـصويـر يف وكالـة الفضـاء األملانيـة إلجراء عمـليات
جتمع صـورا مـسـطحـة وأخـرى فــوقيــة لتــوليـد صـور
ثالثـية األبعـاد بحيـث يشعـر النـاظر بـأنه يطيـر فوق

الوجه بطائرة خفيفة.
ويرى العلـماء أن الصور اجلديـدة دقيقة ومفصلة يف
غايـة الروعـة سواء بـالنسبـة للمهتمـني باملنـطقة من
غـيـ ــر الـفلـكـيـني ولـلخـب ـ ــراء املهـتـمـني بـ ــالـتـ ــركـيـبـ ــة
اجليولوجية للمريخ.
ويهتم العلماء مبنطقـة سيدونيا ألنها تطلعهم على
عمليات احلت على سطح الكوكب األحمر.
وكــانـت الـصــور الـتـي الـتقـطـت ل ــوجه سـيــدونـي ــا مع
دخــولنــا القـرن احلــادي والعـشــرين قــد أظهــرت كمـا
يق ــول العلـمــاء أن الــوجه لـيــس دلـيال علــى حـضــارة
مــريـخيــة قــدميــة وإمنــا هــو شكـل جيــولــوجي تــشكل
بـسبب احلـت الريحـي على املـريخ وبدا كـذلك بـسبب
انعكاس الضـوء بشكل متمـيز ،وإن كان أنصـار نظرية
املؤامرة ال يزالون يشككون يف هذه املعلومة.
وك ــان امل ـسـب ــار امل ــريخـي األوروبـي ق ــد الـتقـط ص ــورا
جـديـدة أخــرى يف مطلع هـذا العـام حـظيت بـاهتمـام
كبـير بني الـناس تصـور وجها بـشريـا جديـدا مبتـسما
هـذه املـرة ،ومن بـني الصـور اجلـديــدة أيضـا صـورة ملـا
يشبه اجلمجمة البشرية.

القضاء الرتكي يربئ
الروائية سافاك
اسطنبول /ا ف ب
اعلـنت وكــال ــة انبــاء االنــاض ــول الت ــركيــة انه
متت تبـرئـة الـروائيـة التـركيــة ايليف سـافـاك
يف افتتـاح محـاكمتهـا املثيـرة للجـدل بتهـمة
"اه ــان ــة اله ــوي ــة ال ــوطـنـي ــة" يف كـت ــاب تـن ــاول
اجملــازر ضــد االرمـن يف عهــد االمـبــراطــوريــة
العثمانية.
وكـ ــانـت الـكـ ــاتـب ـ ــة معـ ــرضـ ــة لـلحـكــم علــيهـ ــا
بــالــسجـن ثالث سـنــوات ب ـسـبـب تـص ــريحــات
شخصـيات خـيالـية يف روايـتها االخـيرة "االب
واللقيط" التي نشرت يف آذار يف تركيا.
واعـتبـر املــدعي العـام والـقضـاء انه ال تـوجـد
ادل ــة ك ــافـي ــة الته ــام ال ــروائـي ــة الـتـي لــم تكـن
حــاضــرة يف اول جلـســة مح ــاكمــة لهــا النهــا
رزقت ببنت.

عدويه الهاللي
كانت العجـوز ام محمد تخشـى املوت حد اللعـنة ،كانت
اذا مــر ام ــامهــا مــوكـب ت ـشـيـيع الحــد املــوتــى ،تــدثــرت
بلحـافهـا يـومـا كـامال لـتبعـد عـن ذهنهـا شـبح التـابـوت،
واذا حت ــدث اوالده ــا امـ ــامه ــا عـن وف ــاة احـ ــد املع ــارف،
ت ـس ــألهـم بـتـ ــوسل واضح :كـيـف ميكـنـنـي ان اه ــرب مـن
املــوت؟ ثم تـردف هـامـسـة مبــرارة النهـا تـدرك يف قـرارة
نفسهـا ان اوالدها يـستنكـرون مخاوفهـا :لو اقـدر فقط
على الهرب منه؟
يف نه ــاي ــة االم ــر ،وعـن ــدم ــا ن ــالـت ال ـشـيخ ــوخ ــة مـن ام
محمـد مأربـها ،اسـتقبلت املـوت دون ان تشـعر بـاقتـرابه
منها فقـد غطت يف غيبـوبة طويلـة اسلمتها الـى نهاية
هادئة...
بينـنا ال يـوجد الـيوم مـن يعيش عـذابات ام محـمد فال
احد يجد الوقت للتـفكير يف الهرب من املوت بل يعمل
اجلـمـيع علــى مـصــارعـته فــاحلـيــاة حقـيقــة ال بــد مـن
مواجهتهـا والكفاح وسيلة لـذلك ،ويف احلياة الوان من
العـ ـ ــذاب ،كل واحـ ـ ــد له ع ـ ــذاب ذو شــكل ول ـ ــون ودرج ـ ــة
معـينــة وكل واحــد يـضع يــده يف الـنهــار علــى جــرح ويف
اللــيل عل ــى ج ــروح فال اح ــد يـنج ــو مـن العـ ــذاب ،لكـن
احلياة حقيقة برغم ذلك ونداءاتها ال تعد وال حتصى
ومن يــؤمـن بحقـيقــة وج ــوده يف احليــاة علـيه ان يلـبي
ولو بعضاً من نداءاتها كذلك العجوز الذي كان يغرس
شجـرة فمـر به شـاب وسـأله :اتـزرع شجـرة وانت يف هـذه
الــسن؟ ف ــالتـفت الـيه وهــو محـني الـظهــر وقــال :انـني
اتصـرف يـا بني وكـأنـني لن امـوت أبـدا ..عنـدهـا ،خجل
الشـاب من نفـسه فقـد كـان يـتصـرف وكـأنـه سيمـوت يف
كل حلظة!
مـسكيـنة ام محـمد فقـد امضت عمـرها يف اخلـوف ولم
تـفعل شـيئــا لـتفــاديه ،حــاول اوالده ــا اقنــاعهــا بــزيــادة
جـرعـة اميـانهـا فـاالميـان يـزرع القــوة يف النفـوس لـكن
خـوفها فـاق اميانهـا ،وحاولـوا اشغالهـا باعـمال بسـيطة
تنـاسب سنها فـلم تشعر بجـدوى أي شيء تفعله ما دام
املــوت يـقف لهــا بــاملــرصــاد كــان ي ـشـغلهــا طــوال الـيــوم
الـتـفكـيــر يف ضــرورة زيــارة الـطـبـيـب ألي ط ــارئ صحـي
وكـانت تضع حتـت وسادتهـا كيسـا مليئـا بانـواع االدوية
وهـو ما اسـلمها الـى موت صـامت كمـا يبدو فقـد قضت
العقـاقيـر علـى طـاقتهـا وخـدرتهـا متـامـا ..ولـو قـدر الم
مـحمــدان تـعيــش حتــى هــذا اليــوم وتـشعــر كمــا نـشعــر
جميعا بأنـنا نوشك يف اية حلظـة ان نصبح زبائن ملوت
مف ــاجئ وســريع ومــريع غ ــالبــا ،رمبــا ك ــانت ق ــد فكــرت
بــانه ــا ليـسـت املقـصــودة وحــده ــا وانن ــا جمـيعــا نــواجه
حـقيقة احلـياة ونكـافح ونصـارع مهما كـان املوت قـريبا،
ورمبــا كــانـت سـتعـمل وتعـيــش كل يــوم بحـيــاتهــا حـتــى
الثمـالـة وكـأنه اليـوم االخيـر ،النه ال بـد ان يكـون يـومـا
كذلك.

