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غــالبـاً مـا درس الـشعـر اجلــاهلي بـوصـفه انعكـاسـاً لـنمـط البـداوة، أو صـدوراً عـن وعي
بـدائي، باعـتبار املـاهية )اإليكـولوجيـة( املباشـرة للعصـر. وهذا يعنـي أن ثمة خلـطاً بني
الـشعـر والال شعـر، يفـسـر أحـدهمـا بـاآلخـر، األمـر الـذي كـان ذا أثـر سلـبي عـميق علـى

القيمة الفنية واحلضارية للشعر اجلاهلي. وهذا ما يشكل جوهر مشكلة البحث.

فلسفة الشعر اجلاهيل
Thu (239) October 2004

قلـت لــصـــــاحـبــي: لقـــــد اتـفقـنـــــا علـــــى
مـواصلة الـنقاش حـول قضيـة السـاعة:
االرهاب واالجرام وتطـرقنا الى احللول
السـياسيـة والعسكـرية، فمـا الذي تـريد

اضافته.
قــــال: لـيـــس لــــدي مــــا ميـكـن تـــسـمـيــته
اضافة، امنا هو صلب وجوهر املوضوع.

قلت: هل من تفسير؟
قــــــــال: ال ســـبـــيـل الحلــــــــاق الـهــــــــزميــــــــة
بــــــــــاالرهــــــــــابــــيــــني وكـل اجملــــــــــرمــــني اال
بــــاالعـتـمـــــاد علـــــى ضحــــايــــا االعـمــــال
االرهــــابـيــــة االجــــرامـيـــــة، فهـم الــــذيـن
يــشكلــون الــضمــانـــة االكيــدة لــدحـــرهم
ولــــــذا يــنـــبغــي تــــــوظـــيف قـــــــدراتهــم يف

االجتاه الصحيح.
قلـت: اعـتقـــد انـنـــا سـبق ان اكـــدنـــاهـــذه
احلقــيقـــة اكـثـــر مـن مـــرة يف الـلقـــاءات
السـابقة، وقـدمنا اكـثر من مقتـرح بهذا

الشأن.
قــال: وعلـينـا ان نـؤكـد ذلـك من جـديـد
وجديـد، ونقول بـصراحـة ان النـاس هم
الــدرع الــواقـي القــادر علــى الــدفـــاع عن
سالمــــة الــــوطـن اذا مــــا جـــــرت تعـبـئــــة

قواهم وطاقاتهم اخلالقة.
قلت: وملن توكل هذه املهمة؟

قـــــال: لالحـــــزاب والقــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
بــــــالــــــدرجــــــة االولـــــــى، وللــمــنـــظــمــــــات
االجـتـمــاعـيـــة واملهـنـيــة والــشخـصـيــات
الـوطـنيــة. اليـست االحـزاب هـي طالئع
اجملـتمع وهـذا مـا تـؤكــده بنفـسهـا؟ اذن
فلـتبرهـن ما من شـأنه استقـطاب اوسع
القطـاعات الـشعبيـة وتفعيل دورهـا من
خالل تـــشكـيل جلـــان شعـبـيـــة يف املـــدن
واملـناطق واالحـياء الـسكنيـة وبالـتعاون
مع االجهزة احلكوميـة اخملتصة لرصد
الـتحـــركـــات املــشـبـــوهــــة واالبالغ عـنهـــا
للحـؤول دون تنفيـذ االعمـال االرهابـية
والــتخــــريـبـيــــة الـتـي بــــاتـت تـــســتهــــدف
املواطنني وابـناءهم املنخـرطني يف قوى

حفظ االمن واالستقرار.
قلــت: وال شـك يف ان ذلـك يــــســتــــــدعــي
تنظـيم حملـة تثـقيفيـة واسعـة النـطاق
لـــشـــرح اهـمـيــــة وابعـــاد هــــذه العــملـيـــة
الـوطنـية، اضـافة الـى فضح وتعـرية كل
القــوى الــداعمــة لالرهــاب واالرهــابـيني
مـــن خـــــــــارج الـــبـالد، املـــتـــــــســـتـــــــــرة وراء
الـشعـارات الـدينيـة والقـوميـة. ويتـحتم
وضع احلـروف علـى النقـاط دون خجل

او وجل.
قــال: نعـم.. هــذا مــا يـنـبغـي القـيــام به،
فــإن مـهمــة ايقــاف النــزيف العــراقي ال
تقبل التـأجيـل، وعلى االحـزاب والقوى
الـسيــاسيـة وكل قــوى اجملتـمع العــراقي
ان تــتحــمل كـــــامل مـــســــؤولـيـــــاتهــــا دون

تأخير.

ـــــــــــــــات ـلـقـــــــط

*كم جـميل منظـر اولئك الشـباب، وهم
يقـــودون عـملـيـــة انــسـيـــابـيـــة الــسـيـــر يف
غيـاب رجل املـرور! اربعـة شبـاب قبـل ايام
قاموا بهذه املهمة يف شارع حيفا بعد ان
اشتد االزدحام، وكـانوا افضل من مفرزة
مـرور كـاملــة وليـسـوا رجل مـرور واحـداً!
ـــــــــــــة لــهـــــــــــــؤالء مـــــن االعـــــمـــــــــــــاق. ـحتـــــي ـ ـ

* شيء مـؤلم ان ينقـسم شـارع الرشـيد
الـى قسـمني، يفصل مـا بينـهما حـواجز
كــونكـريـتيــة، وذلك يف املـسـافـة املـمتـدة
مــن حــــــافــــظ القــــــاضــي الــــــى ســــــاحــــــة
الرصـايف. مشـهد مـؤلم حـقاً، يـلغي من
الــــذاكــــرة مـكـتـبــــة مـكـنــــزي، والــتجــــوال
والتـسكع يف هـذه املـسـاحـة احللـميـة يف
الـــــســـبعــيــنــيـــــــات. ولـكــن مــــــــاذا نفـعل؟

* يـــومـيـــاً اسـتـمع الــــى محـمـــد عـبـــد
الـوهــاب وام كلثـوم واالغــاني العـراقيـة
القــدميــة لـكي ال تـتلــوث ذائقـتي، مبــا
يـذاع يف القنــوات الفضـائيـة العـراقيـة
والعــــربـيــــة. اخــــاف علــــى ذائقـتـي مـن
)امك علـى الـبيــر( ومطـربهـا و )يـويـو
يــــــو( الــــــى آخــــــر الــيــــــووات ومـــطــــــرب
احلـــــــواســم الـقـــــــزم يف كـل الـعــــصـــــــور.

* يف الــشـــورجـــة بــــإمكــــانك شـــراء مـــا
حتــتـــــاج الــيه مــن ســمـك حــي وعــنــبـــــة
اصـلـــيـــــــة، وطـــــــرشـــي ممـــتـــــــاز، ورمـــــــان
)مفـــشك( والـــى آخــــره ولكـن بــــأسعـــار
خـــصـــصـــت للـــتجـــــــار فقـــط، ولــيــــســت
ـــــــــــــــا. ـــــــــــــــالــــــن ـلــلــعـــــــــــــــامـــــــــــــــة مــــــن امــــــث ـ ـ ـ

فة
وق

* ال ادري مـا احلكمـة يف فتـح احلدود
امام من هب ودب، مقـابل مبلغٍ ضئيل
جــــــداً، وغـلق الـــــشــــــوارع الـــــــداخلــيــــــة،
وبــــــالــتــــــالــي الــكل يـــصـــيح االرهــــــاب،

االرهاب، حذار من االرهاب.
اغـلـقــــــــوا احلــــــــدود رجــــــــاء وافـــتـحــــــــوا
شــوارعنـا، فـاملــوت يف بالدي اجـمل من

احلياة وراء احلدود.

سعود الناصري

حوار/املدى
ــــــر الـعــــــراق on-offالقــــــى فـلــمـه األخــي
احـتفـــاء كـبـيـــرا يف عــــروضه األوربـيـــة، اذ
عـرض لـوحـة مـأسـاويـة عـن واقع العـراق
حني كــان حتـت ظل الـطـــاغيـــة. عن هــذا
الفـيلـم ســـألـته املـــدى كـي يعـطـي صـــورة

للقارئ فأجاب:
*يـحكـي الفـيلـم قـصـــة سـيـنـمـــائـي بعـــد
ثـالثني سنة مـن املنفى، يحـاول يف أواخر
العـــام الفـني الـنــزول ســرا مـن كــردسـتــان
العـراق الـى بغـداد لـزيـارة امـه احملتضـرة.
لم تكن زيارة مفترضـة بل كانت حقيقية

ـ ـ ـ

إعادة توزيع املشهد 
اللوحة يف أحيان كثيرة لعبة بصرية حاولتها
الـتـكعـيـبـيــــة حـني شــظـت املــــوضــــوع املــــرئـي
وأحاطته بـالنظر من كل جـانب. اربكت املكان
ولكن مـنحته حـركـة. يف هـذه اللـوحـة يحـاول
كمـال كــريش )مـواليـد 1958( تقـطيع املـشهـد
الى مربـعات متسـاوية ثم يعـيد توزيعـها. انها
ليـست تـشـظيـة مـن داخل اللـوحـة، بل تـوزيع
هندسي من خارجهـا. والهدف واحد يف اعادة
صـيــــاغــــة املــــشهــــد وافـــســــاد فـكــــرة احملــــاكــــاة

للطبيعة.
مـــشهــــد مـن االهــــوار كـمــــا هــــو واضح: امــــرأة
متــسـك بفـــالـــة صـيـــد. مــشـــاحـيف، اسـمـــاك،
وبضعة تفاصيل داخلية، كأنا نطل عليها من
نـوافـذ. الفنـان أراد لألهــوار أن تنتـسب لعـالم
داخلي، لــذلك أضفـى عـليهـا عـتمــة ليل، هـو
لـيـل مملـكــــة االهــــوار الـــسـفلــــى، بــــاسـتـثـنــــاء
تفصيلني من جسد املرأة، الذي يتوسط قلب

اللوحة بلونه الوردي.
اللعبـة الـبصـريـة تكـمن يف إن العـني ال متلك
أن تـتـــابع املـــربعـــات بـــانـتـظـــام مـنفــصلـــة عـن
بعــض، بل تـنـظــر الــى الـكل مـن اجل تــولـيــد
حــركــة ال مـتـتـــابعـــة، بل مـتـــداخلــة كـتـــداخل
مــــشـــــاهــــــد االحالم او االحلـــــان املـــــوســيقــيـــــة
بـبعـض. وحــدهــا املــربعــات الــسفلــى الـثالثــة
تبـدو حــركتهـا بـطـيئـة وعـميقـة كـصـوت آالت

كونترباص غليظة. 

واشـنطـن: اعلن الــدكتـور األمـريـكي
"ليـــونيـل بيـســـون " عن اسـتخــدامه
لــطــــريقـــة غـيـــر تـقلـيـــديــــة يف عالج
mesotherapy"" الــسـمـنــة تــسـمــى
تعـتمـد علــى التخلـص من الـدهـون
بأقـل جراحـة ممكـنة بـاإلضافـة إلى
فـعاليـتها يف إذابـة الشحـوم بسـرعة.
يؤكـد الطـبيب إن هـذه العملـية ذات
فعـــالـيـــة عـــالـيــــة ألنهـــا تـــســتهـــدف

عباس اخلفاجي
جتــري الـتمــاريـن علــى مـســـرحيــة
"أيـــوب" تقـــدمي الفــرقـــة القــومـيــة
للـتمـثيل وهـي من تــأليف وإخـراج
الفـنــان املـبـــدع سعـــدون العـبـيــدي
مبـشـاركــة مجمـوعـة مـن الفنــانني
مـــنهـــم فخــــــري الـعقــيــــــدي، أيــــــاد
الـــطــــــائــي، زيــــــاد الـهاللــي، بــــــاسل

الشبيب.
املــســـرحـيـــة تـتحـــدث عـن معـــانـــاة
الفـنــــان وتــــأرجـحه مــــا بــني الفـن

بابل / كتابة وتصوير: إقبال
محمد

من يـدخل إلى السـوق الكبير يف
مـــــديــنـــــة احللـــــة وأيــضـــــاً ســـــوق
الصـوب الـصغيـر ينـتبه للحـركـة
واألزدحــام الــشــديــديـن وارتفــاع
أصـوات احلمالني وهم يـطالبون
مـن تـــوقف أن يـتحـــرك لـيفــسح

املدى- وكاالت
حـصـلت شــركــة أميــركيــة علــى
ـــســـــويق ــــإنــتــــاج وت ــــرخــيــص ب ت
شــريحــة إلكـتــرونـيــة مـصـمـمــة
لــكــي تـــــــــزرع يف الـــــــــذراع، وهــي
حتــوي الـبـيــانــات الــشخـصـيــة
والـــسـجالت الــطــبــيــــة لـلفــــرد،
ويـنتـظـر اسـتخــدامهــا من قـبل
األطقـم الــطـبـيـــة، خـــاصـــة يف
حــــاالت الــطــــوارئ، كــمـــــا أنهــــا
ــــــؤمــن الــــسـجـالت الـــطــبــيــــــة ت

الشخصية لألفراد.
ويــســمح الـتـــرخـيــص لــشـــركـــة
"أباليــد ديجـيتــال ســولــوشنــز"
ـــيـه يف 13 ـــتـــي حـــــصـلـــت عـل ال
تـشرين األول احلـالي من هـيئة
الغــــذاء والــــدواء األمـيــــركـيــــة،
ـــإنـتـــاج رقــيقـــة "فـــري تــشِـب" ب
) (VeriChipلــألغـــــــــــــــــــــــــراض

الطبية.
وهــــذه هــي املــــرة األولــــى الــتــي
ـــــى حتـــصل فــيهـــــا شـــــركــــــة عل
تـرخيص استزراع شـريحة لهذا
الغــرض يف الـبــشــر. وال يــزيــد
ـــــــى حــبـــــــة األرز، حـجــمـهـــــــا عـل

وتستزرع يف جلد الذراع.
والـرقـاقـة اجلـديــدة هي إحـدى
صور التقنيـة املعروفة بـ"شارات
التعــرف علـى تـرددات الـراديـو"
أو ) .(RFID tagوحتـــتــــــــــوي
الـشــارة علـى شــريحـة )رقـيقـة(
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مع اخملرج السينمائي العراقي سعد سلمان

الثقافة ليست بضاعة قابلة للبيع والرشاء
السينمائيون العراقيون يف اخلارج ثروة ال يستهان

بها، فنتيجة للمعايشة الطويلة لفن السينما
استطاعوا اكتساب خبرات هائلة تخص التقنيات

السينمائية واألساليب وكيفية معاجلة الصورة.
تلك الفرص التي اتاحها املنفى جعلت من وجود

اولئك اخملرجني ضرورة للفن السينمائي العراقي
الذي عانى الكثير حتت ظل النظام السابق، خاصة

وقد ضرب طوق كبير حول حرية اخملرج
السينمائي يف اختيار موضوعته بعد ان لم تنج
السينما من عملية التهميش حالها حال احلقول

الثقافية والفنية األخرى. واخملرج سعد سلمان
عاش طويال يف فرنسا واخرج عددا من األفالم

القصيرة والوثائقية اغلبها له عالقة بالعراق البلد
واحلضارة.

السينما العراقية اليوم؟
*الـسينـما عـمومـا هي مجـموعـة عالقات
انتـــاجيــة وحـــرفيــة وفكــريـــة ضمـن منــاخ
ثقــــايف جملـتــمع مــــا، ولـتـحقــيق سـيـنـمــــا
عـراقيـة فـنحن بحـاجـة الـى تـراكم ثقـايف
كـي نخلق كوادر تستطـيع ان متيز بني ما
هـو تلفـزيـون ومـا هـو سـينمـا، بني مـا هـو
اعالم ومـا هـو تهــريج. اآلن ليـسـت هنـاك
هــذه االرضيــة، ليــس هنـاك تــراكم حـريف
ــــــاك ــــــة لـالدعــــــاء ان هــن كــمــي، وال ارضــي
سـيـنـمـــا. ال نــسـتـطـيع ان نـخلق سـيـنـمـــا
ـــــى احلــــــريف للــكلــمـــــة مـــن خالل ــــــاملعــن ب
األخالق االرتــزاقيـة الـسـائـدة يف الــوسط
االعالمـي. ليــس هنـاك وسـط سيـنمــائي
وال احـــــد يــــســـــأل عــن االبـــــداع. اجلــمــيع
يتحدث عن االنتاج كبيع وشراء. الثقافة
ملــك للـــــوطــن والــنــتـــــاج الــثقـــــايف  كــنـــــز
للجـمـيع ولـيــس بـضـــاعـــة قـــابلـــة للـبـيع
والــشــراء. حـني يكــون هـنــاك وعـي بهــذه
احلقـائـق الفطـريـة نـستـطيع القـول اننـا
بـــصـــــدد تهــيــئـــــة االرضــيـــــة خلـلق فـــيلــم
ســيــنــمـــــائــي جــيـــــد وال اقـــــول مــتــمــيـــــزا.
احملـاوالت التي جـرت منـذ سقـوط صدام
حــسـني حـتـــى هــــذه اللحـظـــة ال تـتجـــاوز
اصـابع الـيد وتـصطـدم دائمـا بكـل موروث
ثقـــافـــة)الـلكـلكـــة(، وهـــذا مـــا يـــؤسـف له

بعمق.
*وماذا عن مشاريعك الفردية؟

ــــــدي مـــــشــــــاريـع -بـعــــــد مـجــيــئــي كــــــان ل
وطمــوحــات عــديــدة ولكـن االكتـــواء بنــار
الواقع العراقي جعلت مني انسانا أنانيا،
بـــــاملعـنـــــى الفـنــي للـكلـمــــة. تـخلـيـت عـن
مــشـــاريع تـــدريـب وعـمل ورش ويف خـضـم
جهنم هذه اكتب سيناريو يستمد شرعية
عـنـفه وسالطـته مـن خالل عـمق الــشــرخ

الذي يدمي قلب اجملتمع العراقي.
*مـن خالل اقــامـتك الـطــويلــة يف اوربــا،
وفـرنـسـا حتـديــدا هل ميكـن اعطـاء حملـة

عن اجتاهات السينما العاملية اليوم؟ 
-اللغـة الفيلميـة تطورت خالل العـشرين
سنـة املــاضيــة تطــورا لم يــسبق له مـثيل،
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جـــــاءت تفـــــاصــيـلهـــــا معــبـــــرة عــن األلــم
العــراقي وتـضـاريــسه. الفـيلـم اليخــاطب
العـقل لـــــدى املــــشـــــاهـــــد بـل العـــــاطفـــــة،
واألحـــاسيـس، الن االحـــاسيـس ال تـطـلب
اذنــا مـن احــد. املــشــاهــد الـتـي جــاءت يف
الفـيلـم اخــذت يف قـــرى وبلــدات ال تـبعــد
كـثـيـــراً عـن بغـــداد، وصــــورتهـــا حـني كـــان
الــطــــاغـيـــــة علــــى كــــرســيه. ومـن اقـــســــى
مشاهـد الفيلم قـصة ذلك املـواطن الذي
عــاقبـه النـظــام بقـطع اذنه وكــان يــرويهــا

شخصيا.
-عـدت بعد سقـوط النظـام فكيف وجدت

ـ ـ

ـ

يف  مجاالت الـتعبيـر واملعرفـة كافـة. عني
املشاهد تغيرت بسبب التلفزيون، وثقافة
الصـورة تغيرت، وكـذلك سحرهـا ولغزها.
اصبحت الـسينما يف متناول اجلميع. يف
الـوقت احلاضـر ليس من املهـم ان تصور
وتـســـرد حكــايــة ولـكن كـيف تفـعل ذلك
ومن اي زاوية. امـساك كاميـرا وتصوير
مـــــشهـــــد اصـــبح يف مــتــنـــــاول اجلــمـــيع

بـسبب شيوع اجهـزة الكاميـرا والتطورات
التقـنيـة. لـكن ان تكــون سيـنمــائيـا فهـذا
شيء آخـر. ال اتـصــور ان هنــاك مخـرجـا
يـتحجـج بقلـــة االمكــانـيــات الـتـي متـنعه
مـن اجنـــاز فـيلـمـه، االمكـــانـــات مـتـــوفـــرة

وكـــامـيـــرا صغـيـــرة جـــدا تــسـتـطـيع ان
تصـور مـا تـريـده شـرط ان تكـون

حــــرفـيـــــا وتعــــرف ايـن تـــضع
الكـاميرا ومـاذا تريـد قوله.

اليـــوم ليــس هنـــاك شكل
مـحدد للـسينـما، هـناك
الـــسـيـنـمــــا االيــــرانـيــــة
ـــــــــــــــــــة وهـــــــي جـــــــمـــــــيــل
ـــــــــــســـــيــــــــــــــــة والــفـــــــــــــــرن

واالمـــــيــــــــــــــركـــــيـــــــــــــــــة
وااليطـالية ولكنني
ال اســتـــطـــيع اال ان
اكــــــــون مـخــــــــرجــــــــا
عراقيـا ينطلق من
هـذا التنـور. يجب

ـــــــســــتــــمــــــــــد ان ت
الــــكـــــتـــــــــــــــابـــــــــــــــــة

ـــــمـــــيــــــــــــــــــة الــفـــــيــل
شـــــــــــــرعـــــيـــــتــهـــــــــــــــــا
وقواعدها وقيمها
اجلــمـــــالــيـــــة مــن

هـــــــــــــــــــــــذا
اللهب.
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عىل الطريق / بائع أغذية الفطور
بــالـصـيــام ألن اسـتعـمـــالهــا قـبل

شهر رمضان قليل.
أثـارت الـصحـافـة مـشكلـة الغـش
ــــــــــــواد الـغــــــــــــذائـــــي يف بـعـــــــض امل
الـغـــــــذائــيـــــــة، مـــــــا صـحـــــــة هـــــــذا

اإلدعاء؟
املـعلـبــــات املعـــروضـــة يف مـحلـنـــا
قلـــيلـــــة وتـكــــــاد تقــتـــصــــــر علـــــى
معجون الطماطة واملربيات، أما
املــــواد األخــــرى فهـي مـكـــشــــوفــــة
وبــــــــاإلمــكــــــــان مـعــــــــرفــــــــة مــــــــدى
صـالحهـــا بـيــســــر وسهـــولـــة. وال
نعرض يف محلنـا ما هو تالف أو
غـيــرصـــالح لالسـتعـمــال قــريـب

من النفاد.
أنـــــــــا مـعــك، الـغـــــــش الـغـــــــــذائـــي
مــوجــود ومـنتـشــر وهــو سـبب يف
حــــصــــــــول كــــــــوارث صـحـــيــــــــة يف
املــــســـتقـــبل.. ويــــشــتـــــرك فـــيهـــــا

الرقابة الغائبة وجتار احلرام.
كــــــادت األسعـــــار حتـــــافـــظ علـــــى
مـستـويـاتهـا املعـروفـة بـاستـثنـاء
زيـادة ملحـوظـة يف سعـر العـدس
مثالً، حيـث كان بـ650 ديـناراً ويف
األيام األولى مـن رمضان استقر
سعــر الكـيلــو الــواحــد مـنه علــى
ـ1000 ديـنـــــار فقــط.. والبــــد مـن
اإلشــارة إلــى أن اسـتقــرار صــرف
الـــديـنــــار له تـــأثـيـــر كـبـيــــر علـــى
اســتقـــــرار األسعـــــار يف الـــســـــوق،
وهـذا الـثبــات النـسـبي يقـلل من
اخلـــســــارات الـكـبـيــــرة واملـتـكــــررة
الـتـي عــــرفـنــــاهــــا قـبـل سقــــوط

النظام الفاشي.
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/ نومي بصرة / الشعرية.
أال تـعتقـد بــأن رمضـان سـبب يف

هذا التنوع؟
رمــضــــان سـبـب يف زيـــــادة بعــض
كـمـيــــات املـــــواد الغــــذائـيــــة مــثل
العـدس / الـشعـريــة / ومعجـون
الـطمـاطـة وحـاجــة العــائلــة من
الكشمش ونومي بـصرة مرتبطة

مجاالً للمـرور. حتدثنـا مع عبد
احلــــســن بــــــاديــن بـــــــائع جـــملــــــة
ومفـرد للمواد الغـذائية وأجـابنا
علــــى ســــؤال حــــول أكـثــــر املــــواد

طلباً:
املـواد املعروفـة واألكثر اسـتعماالً
هـــي مـعـجـــــــــون الـــــطـــمـــــــــاطـــــــــة.
واملعكرونة / العدس / الكشمش

رسامون من بالدي

كــــامل كـــــــــــريـــــــــش

رشحية ألكرتونية بالذراع الستدعاء سجالت املريض
الـعقـــــد ألخــيــــــر فقــط، وذلـك
ألنها صـارت أصغر وأرخص وال
حتـتــاج إلــى بـطــاريــات تــولـيــد
طـاقـة إذ إنهـا تــرسل املعلـومـات
فـحــــســب عــنــــــدمــــــا تــتـعــــــرض
للـمــاسحــات الـبــاعـثــة ملــوجــات
الـــــــــراديـــــــــو، وذلــك مـقـــــــــارنـــــــــة
بـأسالفهـا الـتي كـانت ال يـوجـد

فيها مثل هذه امليزات. 
فهــذه الــتقـنـيــة تـــدمج اآلن يف
مفــاتـيح الــسـيــارات احلــديـثــة،
ويف شــارات تعــريف األشخــاص
للــدخــول الــى املبــاني املــؤمنــة.
كما أن بـعض الشـركات الـكبرى
بـــدأت يف اســتخـــدامهـــا لـتـتــبع
منـتجــاتهــا ومتــابعــة رصيــدهــا

اخملزّن من السلع.
وقـــــــد أثـــــــار اإلعـالن عــن هـــــــذا
الترخيص مخاوف البعض من
أن يــصــيـــــر زرع هـــــذه الــــشـــــارة
اإللـكــتــــرونــيــــة أمــــرا إلــــزامــيــــا
ـــا مــن بعــض الفـئـــات، ـــوب مــطل
مــثل الــسجـنـــاء أو األشخــاص
ـــــاء )غــيـــــر املـــــواطــنــني( الغـــــرب
املقيمـني يف غير بالدهـم لسبب
أو آلخــــر، خــــاصـــــة إن الهــــدف
الــرئيــس لهــذه الـشــارات ميـكن
حتـقـــيـقـه مـــن خـالل وســـــــــائـل
ــــســط وال تــنــتهـك اجلــــســـــد أب
كـــالــســـوار أو الـبــطـــاقـــة الـتـي
حتــوي الـبـيــانــات الـتعـــريفـيــة

بالفرد.
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حـاسـوبيـة مـشفـرة حتـوي رقمـا
تعــريفـيــا خــاصــا، إضــافــة إلــى

هوائي متناهي الصغر.
ولـكــي "تُقــــرأ" الـــشــــارة، يُــمــــرر
مــاسـح يبـعث مــوجــات الــراديــو
بـالقــرب منهـا. حـيث يَـستـشعـر
الهـوائي موجـات الراديو فـيولد
تـيـــارا كهـــربـيـــا ضـئــيال، ولـكــنه
كـــــــاف لــتـــــشـغــيـل الـــــــرقــيـقـــــــة
احلــاســوبـيــة، فـتــرسل بــدورهــا
رقم التـعريـف اخلاص بـها عـبر
إشارة راديـو إلى املـاسح البـاعث

ملوجات الراديو.
وأهـــمـــيـــــــــة هـــــــــذه الـــــــــرقـــــــــائـق
اإللكترونـية أنها تتيح الوصول
ـــيـــــــــة إلـــــــــى الــــــسـجـالت الــــطـــب
الــشخـصـيــة فقــط لألشخــاص
املصــرح لهم بـذلك. وكـذلك يف
حــاالت الـطــوارئ، حـني تــشـتــد
احلــــــــاجــــــــة الســتــــــــدعــــــــاء كـل
الــــسـجـالت الـــطــبــيــــــة لـلـفــــــرد
املـصاب من كل قـواعد البيـانات
اخملـتلفــة الـتـي حتـمـل سجالت
له، أو يف احلـاالت الـتي يـصعب
ـــى الهـــويـــة، فــيهـــا الــتعـــرف عل
نــتــيـجـــــــة فـقـــــــدان الـــــــوعــي أو

احلوادث أو ما شابه.
ورغم أن تـقنيـة شـارات التعـرف
علـى مـوجـات الـراديـو مـوجـودة
مـنــذ قــرابــة 50 عــامــا، إال أنهــا
أخــذت تــدمج علــى مــدى واسع
يف الكـثيــر مـن املنـتجــات خالل
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تقنية جديدة للتخلص من السمنة
اسـتخـــدامهــا أيـضــا لـعالج العــديــد
مـــــن األمـــــــــــــراض األخـــــــــــــرى مـــــثــل
الــشقـيقــة وآالم الـظهــر والـشـــرايني
أمـا فـيمـا يـتعلق مبـوضـوع الـسـمنـة
فيـشــدد األطبـاء علـى ضـرورة األكل
الــصحـي بـــاإلضـــافـــة إلـــى ممـــارســـة
الـتمارين الـرياضيـة إلى جـانب هذه
الــطــــريقــــة للــمحـــافــظــــة علـــى وزن

مثالي.

ـ ـ
منـاطق اإلصـابـة بـالـسمنـة مبـاشـرة
ولـذلك يعتقـد الطبـيب بيسـون أنها
أكــــثــــــــــر أمــــنــــــــــا مــــن اجلــــــــــراحــــــــــات
الــتجـمــيلـيــــة، وتقـتــصــــر األعــــراض
اجلـانـبيـة للعـمليـة علـى ظهـور بقع
ســوداء وزرقــاء حــول مكــان الـعمـليــة
ولـكنها سرعـان ما تختفـي بعد فترة
وجـيــــزة. جــــديــــر بــــالــــذكــــر إن هــــذه
الـــــطــــــــــريـقــــــــــة اجلــــــــــديــــــــــدة ميــكـــن

)أيوب ( يف املرسح الوطني
احلـقيقي والهزيل، إذ املطلوب من
املــســـرح يف هـــذه الفـتــــرة أن يكـــون
بــرملــانــاً جـمــالـيــاً ومعــرفـيــاً لقــول
احلقـيقــة ويكـثف عـمله ومعــرفـته
وإن ال يقتـرب مـن املتلـقي لغـرض
مغـــازلــته بل لـصـــدمه بـــاحلقـــائق
عـبــر وســـائل الــدهــشـــة. وأن يكــون
فـــاعالً ومــؤثــراً ويــشـــارك بقــوة يف

صناعة ثقافة بالده.
املسـرحيـة ستقـدم ضمن مهـرجان
دائــــرة الـــسـيـنـمــــا واملـــســــرح الــــذي

سيقام يف شهر كانون األول.


