
إضاءة

هـنـــالـك بعــض املـتـــاعـب
تــــــــــــــســــــــــــــــــود عــالقــــــتـــك
الــعـــــــــــــــاطــفـــــني، اهـــــتـــــم
بــاألعمــال الضـروريـة وال
تقـم بعــدة أعـمــال دفعــة
واحدة، رسالة من صديق

تصلك هذا األسبوع.
رقم احلظ/ 7

يوم السعد/ السبت

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

تـنـتـــابك حــالـــة نفــسـيــة
غــــــريــبـــــــة متأل أفـكــــــارك
بـــالـــرغـبـــة الـتـي تـنــشـط
فجـأة، أهرب من صـداقة
املتـشــائمـني واقتــرب من

املتفائلني.
رقم احلظ/5

يوم السعد/ االثنني

عالقــة عــاطـفيــة تقــودك
إلــــى عالقـــة أخـــرى هـــذه
األيــــــــــــــام. إن حتــلـــــيــلـــك
لـــنـفــــــســـيـــتــك ونـقــــــــدك
الـــــذاتـي سـيـكـــــون لهـمـــــا
فــائـــدة كبــرى ملـسـتقـبلك

اجلديد.
رقم احلظ/19

يوم السعد/ اخلميس

ـ
ـ

ال تـغــــــــــــرق يف بـحــــــــــــر
الـوعـود الـتي يـطلقهـا
احملـيطـون بك. عـليك
بــالـسـمع أوالً ومـن ثم

التحقق من ذلك.
رقم احلظ/8

يوم السعد/ اجلمعة

ـ ـــــــــــــدـ الـــــتــحــلـــــيــل مــفـــــي
وبخاصة إذا انطلق من
احلـقــــــــائـق، كـفــــــــاءتــك
عـاليـة وثقـتك بنفـسك
ـــــــــــــأس بــهـــــــــــــا. كـــــن ال ب
مـوضــوعيـاً يف تعــاملك

مع اآلخرين.
رقم احلظ/11

يوم السعد/ السبت

ـ

ـ ـ

ـ ـ

مـن احملـتـمـل أن تقـــوم
بـرحلة ألسـباب مهـنية
ـــــــوع الـقـــــــادم ال األســـب
تـضيع الـوقت واستفـد
مــــنـه، مـفــــــــــاجــــــــــأة يف

الطريق إليك.
رقم حلظ/20

يوم السعد/ األربعاء

ـ ـ

ـ ـ

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

الكلامت املتقاطعة
123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-فيـلم لفـريـد شــويف ومحمـود
ياسني ونادية اجلندي.

2-االســم الــثـــــانــي ملــــســتــــشـــــرق
وعـــالم قــام بــرحلــة إلـــى جنــوب

بالد العرب.
3-شحذمت السكني.

4-ضد اجلزئي - فقدت عقلي.
5-ممثل عربي.

6-االسم األول لـلمــستـشــرق يف
)2( أفقي.

7-صوت احلمام.
8-أمـــــراض تـنـقل مـن مـــــريــض

إلى آخر باللمس أو بالنفس.
9-مجــازفــة يف عـمل مــا - نـــأتي

بعد.
10-مقــــدم بـــــرامج تـلفــــزيــــونـي

عربي.
11-عـالم بـالفلك والـريـاضيـات
والكالم أسـس مـرصـداً مـشهـوراً

ومكتبة كبيرة - غزال.
12-إجادة عمل الشيء.

عموديافقي
اعداد: حيدر عاشور

1-للتعريف - والدات.
2-من أسماء اهلل احلسنى.

3-حـــب: الـقـهـــــــــوة - مـــــصـــــــــور
جغـــــرايف يـبـني حـــــدود الــبلـــــد

وغيرها.
4-سهولة وانقياد.

5-لــقــــــب لــإلعــالمــــــي يف )10(
أفقي - مكاتب.

6-مصيبة قوية.
7-يخاف الغير.

8-آلة طرب ذات ستة أوتار.
9-أرض حتـيـط بهــا املـيــاه مـن

جميع اجلوانب.
10-غـــــــزاة اسـكــنـــــــدنـــــــافــيـــــــون
اجتاحوا أوروبـا اشتهروا باسم
الـنــــورمــــان - أغـنـيـــــة لفــــريــــد

األطرش.
11-تـكـــملــــــة اســم الـفلـكــي يف

)11( أفقي.
12-نهبنت.

يـبقـــى املـــال أمـــر مهـم
بالنسبة لك، ال تصاب
بـاليأس، مـشاريعك يف
طـريقها إلى التحقيق
وتــتخــطــــى احلــــواجــــز

بسهولة.
رقم احلظ/25

يوم السعد/ اخلميس

ســـتحـــصــــــد جنــــــاحــــــاً
ممــتــــــازاً خالل األيـــــام
القلـيلــة القــادمــة. كن
أكثــر حــزمـــاً وال تخف
من أحد ألن احلـقيقة

واحدة.
رقم احلظ/35

يوم السعد/ اجلمعة

ــــــــــدل جــــــــــو مــــــــــرح يــــب
مــــــزاجــك ويفــــــرحـك.
الوقـت مناسـب ومفيد
لالشتراك يف شـركة أو
ضــــــــــم جــــهــــــــــــــــــــــــــــودك

لآلخرين.
رقم احلظ/5

يوم السعد/ األحد

ـ ـ ـ

ـ ـ

هـــــــذا األسـلـــــــوب الـــــــذي
تـــتـــبـعـه يف الـعـــمـل قــــــــد
يــكـــــــــون جـــيـــــــــداً. ولــكـــن
اإلصــــــــــــرار عـلــــيـه قــــــــــــد
يـــدخـلك يف الـــروتـيـنـيـــة

واجلمود.
رقم احلظ/10

يوم السعد/ اجلمعة

أظـهــــــــــــر رغـــــبـــــتـــك يف
االسـتـمــــاع بــــاهـتـمــــام
ملـشــاكل النـاس وسـوف
تــــســمع مـــــا يـــــذهلـك.
ـــــــــذي ـــــــــون هـــــــــو ال الـل

يستهويك.
رقم احلظ/12

يوم السعد/ األربعاء

ـ

ـ ـ ـ

األعمـال التحـريـضيـة
لـــن جتلــب لـك ســــــوى
املتــاعب والـصعــوبــات،
ــــــداً وتـفـهــم فـكــــــر جــي

األمور قبل اتخاذها.
رقم احلظ/ 9

يوم السعد/ اخلميس

ـ ـ

العدد )212( االحد )26( ايلول 2004
NO (212) Sun. (26) September 9-8 استراحة املدى

عنــدمــا نــزل أمـــر من زعـيم احلــزب يقــول
بأن على سكان القرية أن يهجروا سلوكهم
)البـأس( الـذي درجــوا عليه، والـذي تـسـول
لهم أنفـسهـم أن يعتـرضــوا أو يصـروا علـى
مـــــسلــكهـــم فهــــــذا يعــنـــي أنهـــم ال يهـــمهــم
مستقـبل القريـة وسيعيـقون تطـورها ال بل
يـــــزيـــــدونهـــــا فـــســـــاداً علـــــى فـــســـــاد. هـــــؤالء
سـيكــونــون عــرضــة للـتغــرمي والـسـجن، بــدأ
األهــــالــي عقـب هـــــذا اإليعــــاز يـتـــســــاءلــــون
ـــــاذا يجـــب علــيــنـــــا أن نـهجـــــره؟(. )ولـكــن مل
)البـــــأس( هـــــذا أسلـــــوب حــيـــــاة ورثـــــوه عــن
أسـالفهـم، دم يـــســــري يف عــــرقهـم، ســمعــــوا
هـذا التعبير )البأس( وهم ال يزالون أجنة
يف أرحــــام أمهــــاتهــم فلـمــــاذا يـــشـتـكـي مــنه
وكــيف ميـكــن له أن يـكــــون ضــــد الــتقــــدم؟
لقـــد فـــاجـــأهـم هـــذا األمـــر بـــالــتخلـي عـنه

هكذا بال قيد أو شرط.
كانوا بحاجة إلى أجوبة ليقتنعوا.

وصل هــــذا االلـتـبــــاس إلــــى زعـيـم احلــــزب
وانتـشــر بني قــادته فكـان لـزامــاً علـيهم أن
يخــــرجــــوا أمــــام ســــور القــــريــــة لـيـــشــــرحــــوا
ويـوضحوا األمور. يف الـيوم املوعـود خرجت
املــدينـة عـن بكـرة أبـيهــا واحتـشـد األهــالي
لـيـسـمعــوا مــا يقــال. قــال الــزعـيـم بـصــوت

جهوري:
)إننا ندخل اآلن عصر )الرضاعة(

صاح احلشد بصوت واحد:
)الرضاعة؟(

ولكن سـرعـان مــا خيـم الصـمت. لقـد وقع
النــاس يف حيــرة من األمــر والتـمع الـشك

يف العيون 
)الرضاعة تعني..(

بــــدأ رجـل عالمــــة يـــشــــرح لـكـي ال يــطــــرح
احلشد مزيداً من اآلسئلة.

)الرضـاعة تعني عـصراً جديـداً لنا. سنكف
ـــــال عــن زراعـــــة الفـــــوم والــــســمــــســـم لألجــي
القـــادمـــة، لـن نـــزرع بعــــد أال املكـــائــن لكـي

تكون ملكاً ألطفالنا..(
ارتفع من جديد صوت احلشد جميعاً:

)مكائن؟(
فاخذ احلكيم يصف لهم:

)املكـائن مـثل الثيـران ولكنهـا ستكـون أكثـر
مقـاومــة وأضخم ومـصنـوعــة من احلـديـد.
تعـمل ليل نهـار دون راحـة ولن يكـون علـى
أوالدنــا أال أن يــطعـمــوهــا، عـنــدمـــا تهـضـم
طعــامهـــا تنـتج ونـبيـع إنتــاجهــا. لـن يكــون
هـنـــاك بعـــد تعـب مـضـن وال ظهـــر محـنـي

مثلما يحدث يف زراعة الفوم والسمسم(.

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ

كـاريكاتير

بني قوسني
)...(

قرية )البأس(

بقلم شارت كوربجيتي
ترجمة جودت جالي

كمبيوتر وانترنيت

برامج بداية التشغيل 

العدد )   239( اخلميس )28 (تشرين االول 2004

NO (239) Thu. (28) October

تــــرددت أصــــداء هـتــــافــــات وتــــشجــيع. الـكل
يـريــد سمـاع املـزيـد والكـل سعيــد.. ستكـون
هــنـــــاك مـكـــــائــن حتـل محـلهــم ولــن يـكـــــون
علـيهم سـوى جـمع إنتـاجهـا، ولكـن.. تبقـى
املشكلة نفـسها.. ملاذا ينبغي التضييق على

)البأسنا( فيجيب احلكيم:
)آه.. هذا. شيء مهـم. ال نريد أن نهجرها
ألنهـا ستكون صعـبة ولكننـا يجب أن نفكر
هـنــا مبـبـــدأ حقـيقـي.. ال يحـصل اإلنــســان
علــى شـيء دون أن يكـســر شـيـئــاً آخــر. إذا
أراد الـبنـــاء فعلـيه الهـــدم. فمـثالً إذا أردنــا
أن نـــــشق الـــطـــــرق يف املـــــديــنـــــة لــنــتحـــــرك
داخلهــا علـينـــا عنــدهــا أن نقـطع األشجــار
لـنـمـــد األرصفـــة، ولكـن ميكـنـنـــا بعــدهــا أن
نزرع غيـرها بـطريقـة أسرع وأكثـر تنظـيماً.
يجـب أن جنعل القــريــة أوالً متــر مبــرحلــة
رضـاعـة العهـد اجلـديــد لنـصل إلـى سعـادة
املـسـتقـبل، علـينــا أن نـتخلــى عن الـقنــاعــة
الـــوضـيعـــة الـتـي تـنـطـــوي علـيهـــا )البـــأس(
والـسبب هـو إننـا حني نـدخل عصـر املاكـنة
ســيجــب علــــى الـنـــــاس العـمـل مع املـكــــائـن
جـنـبــاً إلــى جـنـب، ال يجــوز االعـتقــاد بــأن
املكـائـن ستعـمل علـى طــريقـة )البـأس(، ال
ميـكن أن يكـون عـملنـا )البـأس( منـتظـرين
أن ينجـز العمل من تـلقاء نفـسه كمـا كان
احلـــال حـني كـنـــا نـبــــذر الفـــوم والــسـمــسـم
وقـتمـا نـشــاء صبـاحـاً أو مـسـاءاً، )البـأس(،
مــثـل هــــــذا ال يــــصـح مـع املـكــــــائــن فـحــني
تــشـتغـل املكــائـن علــى الـنــاس أن يــشـتغلــوا
أيـضــاً وأال حـصل مــاال يـحمــد عـقبــاه. كل
ـــــا، يجـــب أن نحـــــول هـــــذه مــنـــــا، وجــمـــيعــن
القـريـة املـتخلفـة إلــى مكــان إنتــاج، وهكـذا
علــى الـــذين يـحبــون هــذه القــريــة، الـــذين
يحبـون أن يـروهـا متقـدمـة، الـذين يـأملـون
بحـيـــــاة سعـيــــدة يف املـــســتقــبل أن يـنـبــــذوا
سلــــوك )البــــأس( هــــذه اعـتـبــــارا مـن هــــذا

اليوم(
سأل الزعيم الناس:

)هل نستطيع معاً أن ننبذ هذا السلوك؟(
أجاب احلشد من كل جانب:

)نستطيع، نستطيع(
لــوح الــزعـيـم بـيــده طــالـبــاً مـنهـم الـصـمـت

وسأل وهو يبتسم ابتسامة واسعة:
هل ما زال لدى أحدكم أدنى شك؟(

صرخ أحدهم من جانب السور:
)أنغير أذن أسم القرية؟(

ردد الزعيم بكل وقار:
)البأس، ال نحتاج إلى تغيير هذا، البأس(
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ديمقراطية الستاليت
عبير حسن عبد العزيز العاني

سألت املعلمة الطالب:
- من يُعرِّف لي الدميقراطية؟

فرفع طالب واحد يده... استبشرت املعلمة خيراً:
- نعم... تفضل يا بني..

- هي "الستاليت"!
ثارت ثائرة املعلمة وصرخت:

- ماذا تقول؟ هل تـسخر من موضـوع جاد ومهم؟! لقد
شـــرحت لـكم يف الــدرس املـــاضي مـعنــى الــدميقـــراطيــة
ويجــدر بكم أن تكـونـوا قـد استـوعـبتم املـوضـوع.. ألـيس

كذلك؟
أجاب الطالب:

- نعـم.. ولقـــد استـــوعبـت فعالً... ولـكن عــذراً ألنـني ال
أستــطيـع أن أعيــد لك مــا شــرحـته بــالـصـيغــة نفــسهــا
ألنـني  مـا زلـت صغيــراً علــى "فلـسفــة" درستهــا أنت يف

اجلامعة!
وسأوضح لك ما عنيت...

لم أكـن أعرف سـابقـاً ما "الـستـاليت"، ولكن حـني جلبه
والـدي لنا قبل أيـام.. اكتشفت أن "الستـاليت" هو عالم
كبيـر، وبدأت النزاعات بيننا جميعاً.. والدي يبحث عن
محطات األخبـار.. أمي تريد أن تتـابع حلقات املسلسل
العـــربي.. أخـتي الـكبــرى تـــرغب يف مـشــاهــدة األغـــاني
العــربيــة واألجنـبيـة.. اخـتي الـصغـرى حتــارب من أجل
)افالم الـكارتـون(.. أما أخـي الكبيـر فيـبحث عن قـنوات

"سرية" ليالً ال أعرف حتى اآلن ماذا تعرض!
وأنـا أمتنـى أن يـسمحـوا لي بـأن أمتم ولـو مبـاراة كـاملـة
لكرة القـدم.. لذلـك يا )ست( أرى أن "الـستاليت" يـعبر
عن كل مـا بـداخلنـا أنـا واسـرتي.. هـو يـضم كل األفكـار
والـــرغبــات، وكـل منـــا عبـــر عمــا يــريــده بحــريــة وجــرأة

ووضوح.
ابتــسمـت املعـلمــة وكـــادت حتتـضـن ذلك الـطــالـب وهي

تقول له:
- ممتاز يا عبقري!

فرفع طالب آخر يده وقال بلهجة صارمة:
- ولكـن "الــســتاليـت" لــم يعـبـــر عـمـــا يـــريـــده اجلـمــيع
بوضـوح، ألننـا حتـى اآلن لم نعـرف ماذا يـشاهـد أخوك

يف الليل!!
فضحكت املعلمة وهي تنظر إلى أعلى: 

"يا إلهي.. كيف أمتكن من تدريس هذا اجليل؟".

فاتن جبار القيسي
الـدنيــا تغيـرت.. وريـاح هــذا التغـييـر
هـبـت وتـــابعـت سـيــرهـــا ووصلـت إلــى
نهـري دجلـة والفـرات قـيم جـديـدة..
وبعـض فـتـيـــاتـنـــا يف هـــذا الــتحقـيق
أحـبـنب الــشخـصـيــة أوالً ثـم املهـنــة..
ـــــس حـــــــداد أو جنـــــــار أو نـعـــم لـعـــــــري
ــــــــدوي مـــيــكــــــــانـــيــكـــي أو أي عـــمـل ي
فـاأليـدي اخلــشنـة املـطهـرة بــالعـمل
والـثيــاب امللـطخــة أحيـانـاً بـالـزيـوت
والــشحــوم أفـضـل بكـثـيــر مـن حــسـن
املـظهــر وســوء اخملـبــر والــدعــوة إلــى
احتـرام العـمل اليــدوي مطلـوبـة ألن
اجملتـمع بحـاجـة إلـى )كـوادر( قـادرة
علـــى العـمل يف مهـن كــانـت يف نـظــر

بعض الناس متواضعة.
وتـسـاءل الـشبـاب.. مـن يكـفل لنـا أن
نـعمل يف هـذه احلــرف واملهن دون أن
نتعـرض أو نـواجه علـى سبـيل املثـال
رفـضـــاً اجـتـمـــاعـيـــاً عـنـــدمـــا نـتقـــدم

للزواج؟
أحـد الـشبـاب قـال: تقــدمت خلـطبـة
فتاة أحببتها بادلتني احلب واتفقنا
علــــى الــــزواج لـكــن املفــــاجــــأة كــــانـت
قاسـية.. أهل الفـتاة رفـضوا والـسبب
ـــــاقـــــش ـــــا أن نــن إنــنــي حـــــداد وقـــــررن

القضية ونطرحها للحوار..
مجمـوعة من الـفتيات وجهـنا إليهن

السؤال بشكل مباشر:
لـو تقـدم خلطـبتك حـداد أو جنـار أو
ــــــــاك فـــمــــــــاذا يــكــــــــون ردك؟ هـل ســـب
تقبـلني؟ هل تـرفـضني؟ ومــاذا يكـون
ــــــو وافـقــت واعــتــــــرضــت مــــــوقـفـك ل

أسرتك؟
إميـان أحمـد سـالم مـوظفـة يف دائـرة

الكهرباء أجابت:
ــــــاك نـعــم أوافـق.. احلــــــداد أو الـــــســب
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 والــصـنــــاعــــات اخلــــوصـيــــة الـتـي
تـــــــصـــــنـع مـــــن سـعـف الـــــنـخـــــيـل
واملهـــــافــيف )مـــــروحـــــات يـــــدويـــــة
شعـبيــة( وصنـاعــة اخلل وإذا كـان
قـضـــاء أبـي اخلـصـيـب قـــد عـــرف
بـصـنــاعـــاته احمللـيــة الـتـي تــوارث
صناعها اآلباء عن األجداد.. فإن
أبــــا اخلــصـيـب مــــديـنــــة اإلبــــداع

عمّان / املدى
برهان الطويل

كــان الـفنـــان هيـثم حـسـن خجالً
يف احلـوار مقتـضباً يف اإلجـابات،
حـتـــى أن بعـض إجـــابـــاته جـــاءت
مـرتبكـة، فـأدركت بـأن الـسبب هـو
حلـــظــــــة املــــــواجهــــــة واإلنــــشــــــداد
لتجـربته الفنيـة اجلديـدة والتي
أثـارت اهتمـاماً وولـدت انتبـاهات
كـثـيـــرة بـــسـبـب إعـالنه الــصــــريح
والـــواضح عـن العالقـــة القــائـمــة
بـــيـــنـه وبـــني الـفـــنــــــــان الــكـــبـــيــــــــر
إسمـاعـيل التـرك، ممـا ولـد لـديه
شعوراً مغايراً جعله يف منأى عن

إطالق كوامن نفسه.
وعـنــدمــا أدركـت حـــواري معه لـن
يصل إلـى ما اريـد من نتـائج لـها
صلـة بتجـربته الـفنيـة، اقتـرحت
علــيه مــــوعــــداً ثــــانـيــــاً وجــــديــــداً
وفعـالً حتقق لـنـــا لقـــاء مخــتلف
وبحــضـــــور ثالثــــة فـنــــانـني عـبــــد
القــادر بخـيت الـفنـان الـســوداني
املعـــــروف والـــصــــــديقــني فـــــاخـــــر
مـحمــد وعــامــر خـليـل ودار بيـني
وبيـنه حــوار طــويل وأحـــاول نقل
بعـض من ذلك احلـوار الـذي قـاد
إلـــــى حـــــوارات مــــســـــائــيـــــة يف دار

صديقي الفنان عامر رشاد.
اكتشفت الفن العراقي

وتعلمت منه
قـــــال الفـنــــان هـيـثـم حـــسـن عـن
ســــــؤال حــــــول أهــمــيــــــة األصــــــول

مديحة جليل البياتي
الـتفــاح هــو الـثـمــرة الــوحـيــدة ذات
األسطـورة النبيلة واملاضي املقدس،
وإنهـا كـانـت يف نظـر اإلنـسـان دائمـاً
الثمرة املـمتازة فهي لإلنـسان مذاق
شهي وغـذاء ودواء، ومهمـا يـكن من
أمــــر هـــــذه الفـــــاكهــــة وأصـلهــــا فــــإن
هـناك إجـماعـاً كامـالً لدى األطـباء
ـــــأنهـــــا تـــــأتــي يف وغــيـــــر األطــبـــــاء ب
مقـدمـة الفـواكه املغـذيــة والشـافيـة
يف آن واحد. وحتـى قيل يف األمثال
)إن تفــاحــة واحــدة يـتنــاولهــا املــرء
على الـريق ال تدع للـطبيب طـريقاً

إليه(.
ومن خصـائص التفـاح التي جتعله
جــديــراً بــاالعـتـمـــاد علـيه دومــاً، إن
أشجاره وهـي من الفصـيلة الـوردية
تــــزرع يف أغلـب املـنــــاطـق املعـتــــدلــــة
والــبـــــاردة، والــتفـــــاح أنـــــواع كــثــيـــــرة
ـــــــــوان واألحـجـــــــــام مـخـــتـلـفـــــــــة األل
ـــــــذات واألشــكـــــــال، وتـقـــــــدم ثـالث ل
لإلنـــســــان هـي لــــذة الـنــظــــر، ولــــذة
اللـمــس، ولـــذة الـــذوق، والـتفـــاحـــة
مغلفــة دائمــاً بقـشــر ملــون تلــوينــاً
بــديعـــاً، منــوعــاً، وبــراقــاً كــالــشمـس
نفـــــسهـــــا. هــي صلــبـــــة دون قــــســـــوة
ــــــرهــــــا سـكـــــــري تخــــــالــــطه وعـــصــي
حـمــوضــة خفـيفــة، عـطــرهــا نــاعـم
ومنـوع فال ميل اإلنسـان استنـشاقه
وعــصـيــــرهــــا فــــريـــــد حقــــاً ولــــذيــــذ
لـلغــــايــــة. وفــيه أنــــواع لـم يـتـــــوصل
العلـم إلـــى اكـتــشـــافهـــا بعـــد بـــدقـــة
كاملـة وتشيـر الدراسـات التحليـلية
للتفـاحـة أنهـا حتتـوي أكثـر من 30
عـنـصـــراً كـيـمـيـــاويـــاً مخــتلفـــاً وهـي
العـنـــاصـــر الـتـي تعــطـي الـتفـــاحـــة
عطـرهــا وطعمهـا اخلـاص الـذي ال
مـثـيل له. الـتفــاحــة لـيــسـت مجــرد
ــــــســــــــان.. فــــــســكــــــــرهــــــــا ــــــــذة لـإلن ل
وفـيـتــــامـيـنـــــاتهــــا وأمـالحهــــا الـتـي
حتـتـــــويهـــــا، كل ذلـك يجـعل مــنهــــا
غــــذاءاً ممـتــــازاً، ولـكـنـه يفــتقــــر مع
ذلـك إلـــــى الــبـــــروتــني والـــــدهــن. إن
عـصـيــر الـتفـــاح يحـتـــوي علــى %10
سكـر مـنهــا 9% سكـر بــسيـط وحيـد
يـوجـد بـشكل كلكـوز وسكـر الفـاكهـة
ـــــواع وهـــــذان الــــسـكـــــران أبــــســـط أن
الـــسـكـــــريـــــات لـــــذا فـــــإن اجلـــسـم ال
ــــــى جـهــــــد لـهــــضــمـهــــــا يـحــتــــــاج إل
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حكاية من تايلند

حالوة نهر خوز
حيبها البرصيون وتنترش يف دول اخلليج

حـالوتـه )حـالوة نـهـــــــــــــر خـــــــــــــوز(
وأضــاف: العــام املـــاضي احـتفـلنــا
مبـــرور 113 عـــامـــاً علـــى صـنـــاعـــة
حـالوتنــا )نهــر خــوز( وهــذا العــام
سـنحــتفل بـــالـــذكـــرى 114 عـــامـــاً
على تواصلنا يف صناعة احلالوة،
ولكـننـا طـورنــا صنــاعتهـا متـشيـاً

مع روح العصر...
ثــم ســــــألـــته )املــــــدى( عــن املــــــواد
الـرئيسـة التي تصـنع منها فـأشار
احلـــــاج صــــــالح عــبـــــد الـــــرحــمــن

ـ ـ الرحمـن إبراهيم: اكـتسبنـا مهارة
صـنع حالوة نهـر خـوز من والـدنـا
أنـــا وشقـيقـي، وقـــد تـــوارثهـــا عـن
أبـيه إبـــراهـيـم الــــذي يعـتـبـــر أول
مـنتج محلي لـصناعـة حالوة نهر

خوز. 
سـمـيـت بهـــذا االسـم ألن القـــريـــة
التي ولـدنا فيهـا وعشنا فـيها وما
زال اسـمهـــا )قـــريـــة خـــوز( وفـيهـــا
نهــر اطلق علـيه )نهـر خــوز( ومن
هـنـــا أطلق جــدنــا إبــراهـيـم علــى

الرحمن، مـن قرية نهـر خوز بدءاً
مـــن مـــنـــــــــاطـق أبـــي اخلـــــصـــيـــب
املـــشهـــورة حـيـث الــطــــريق مبـمـــر
واحــــد حتـيـــط به مـن اجلــــانـبـني
أشجــــار الــنخــيل. اســتقــبلـنـي يف
داره حيث طلـبت منه أن يـحدثـنا
عـن حالوة نهـر خــوز ومتـى بـدأت
صـنــاعـتهــا وملــاذا سـمـيـت بحالوة
نـهـــــــر خـــــــوز وكــيـف وصـلــت إلـــــــى
الــــصـــني وأوروبـــــــا ودول اخلـلـــيـج.
وهـنــــا قــــال احلــــاج صـــــالح عـبــــد

الــــــشعــــــري والـــثقــــــافــــــة واألدب..
ويكفي أن يكـون السـياب ابـن هذا
القــضــــاء مــثلـمــــا هــــو الـــشــــاعــــر
سعــــــدي يــــــوسـف ومحــمــــــد علــي
إسـمــاعـيل وشخـصـيـــات ثقــافـيــة
وفكــريــة وأدبيــة وعلـميــة خــرجت
مـن حتـت ممـلكــة أبـي اخلـصـيـب،
فال غـرابـة إذن أن يحــافظ احلـاج
صــالـح عبــد الــرحـمن إبــراهـيم /
تـولــد 1936 وشقـيقه فــاضل عبـد
الــــرحـمـن / تــــولــــد / 1925 علــــى
معـــمل والـــــدهــمـــــا احلـــــاج عــبـــــد
الـــرحـمـن إبـــراهـيـم الـــذي تـــوارث
صــنـــــــاعــــــــة نهـــــــر خـــــــوز عــن أبـــيه

إبراهيم.
ومع مـــرور األيـــام اتـــسعـت شهـــرة
حالوة نهــر اخلــوز وبــات مـــذاقهــا
احلـلـــــــــو يـــــــــدخـل حـــتـــــــــى افـــــــــواه
األوروبــيــني واآلســـــويــني والعـــــرب
وبـــــالــــــذات دول اخللــيـج العـــــربــي

ولكن كيف؟ 
)املــدى( زارت احلــاج صـــالح عـبــد

البصرة / عبد احلسني
الغراوي اقترنت تسمية حالوة نهر خوز املشهورة

باسم ابي اخلصيب، املعروف بكثرة قراه
وفروع نهيراته وبساتني نخيله وعادات
أهله الطيبة وصناعاتهم الشعبية مثل

الطرشي اخلصيبي ذائع الصيت وصناعة
حالوة نهر اخلوز التي مضى على صنعها

114 عاماً،

إبـراهيم - تـصنع حالوة نهـر خوز
من الــراشي والـدبـس، وحـافـظنـا
على مقيـاس صناعتهـا منذ ذلك
الــوقت علـى الــرغم مـن أن هنـاك
مــن قلــــدهــــا، لـكـن لـيـــس بجــــودة
ومذاق وشهـرة حالوتنـا التي عـبر
اسـمهــا العــالم حـيث وصـلت إلــى
الــــــدول اآلســيــــــويــــــة واألوروبــيــــــة
والعـــــربــيـــــة وأكــثـــــرهـــــا األقـــطـــــار
اخللـيجـيــة حـيـث تـــرسل هــدايــا.
ســابقـاً كـان الـسعــر رخيـصـاً وألن
املــــواد ارتـفعــت فقــــد وصـل سعــــر
الكــيلـــو 3750 ديـنـــاراً فـيـمـــا كـــان

1500 دينار.. يف السابق.
ثـم ســــألـنــــا احلــــاج صــــالح عـبــــد
الرحمن - إذا كـانت نوعية واحدة
فــــأكــــد: هـنــــاك أنــــواع الــــراشـيــــة
والـسكـريـة واجلـوزيـة والــدهينـة..
ونحـــن نعــمـلهــــــا بــــــاملـــــــواصفــــــات
واجلـودة نـفسهـا وبعضهـا نـصنعه
مــن الــتــمـــــر احلالوي والـــســـــايـــــر

والسمسم. 
واخــتــتــم احلـــــــاج صـــــــالـح عــبـــــــد
الــــرحـمـن احلــــديـث عـن حـالوته
اخلوزيـة التي بـاتت مشهـورة منذ
أواخـر القـرن الثـامن عـشـر حتـى
يـــومـنـــا هـــذا. إن اإلقـبـــال علـيهـــا
يبـدأ يف شهر رمـضان املبـارك، أما
صناعتها فتبدأ من شهر حزيران
حتـى نهـايـة الـسنـة.. وحالوة نهـر
خــوز يف رمـضـــان الكــرمي حتـظــى

بإقبال البصريني.

النحات هيثم حسن!

اشتغلت عىل رموز دينية قديمة
التقيته على هامش معرضه املقام يف دار االندى
مساء يوم 2 / 9 الذي كان حتية إلى الراحل إسماعيل

فتاح الترك.. وفعالً كان الفنان الترك يهيمن على اجلو
العام السائد بسبب عرض فيلم حواري مع الترك.

واستطاع الغائب حتقيق حضور فاعل وقوي يف
اجتذاب جمهور حاشد من العراقيني املوجودين يف

عمان، إنه جمهور مثقف ومهتم بالثقافة العراقية
والفن.

األسطورة ورموزها
*استـثمــرت األسطـورة واشـتغلت
علــــــى عــــــدد مــن الــــــرمــــــوز الــتــي
عـــرفــتهـــا الـــديـــانـــات الــشـــرقـيـــة
القدمية، حتـى صارت - الرموز -
مــــــراكـــــــز مهــمــــــة، متــــسـكـــت بهــــــا
اجملاالت احلـضاريـة ولم تغـادرها
أبــداً ومـثـــال ذلك الـثــور بـــوصفه
واحــــــداً مــن اهــم الــــــرمــــــوز الــتــي
عــــرفهــــا الفـن العـــراقـي القـــدمي،
وظـل مهــيــمــنــــــاً يف الــــــديــــــانــــــات
الالحقـة.نعم هـذا صحيح متـاماً
وأكـــــدت أنـــــا علــيه، لـكـن حـــــوارك
معـي أضـــاء لـي تفـــاصـيل كـثـيـــرة
لهــا عالقــة بــاألسـطــورة والــرمــوز
الــــشـــــــائعـــــــة وتعـــــــاملــت مـعهــمــــــا
بـوصـفهمــا ذخيــرة حيـة وفـاعلـة.
إال إنــنــي مــــــدرك لإلطــــــار العـــــام
بـعــيـــــــداً عــن اجلـــــــزئــيـــــــات الــتــي
تفــضلــت بهــــا. كلـنــــا نعـــرف بـــأن
املــــرجعـيــــات كـثـيــــرة، وتـلعـب دوراً
باعتـبارها مكوناً يقظاً وراسباً يف
آن واحـــد، حتـني لهـــا حلــظـــة مـــا
فــتعــــاود صعــــودهــــا عـبــــر الــــرمــــز

العالقة قـد تركـت تأثيـراً واضحاً
علــى أعـمـــالك الـنحـتـيــة ولـيــس
صـعباً علـى املتلقي التـوصل إلى
ذلــك، وخــــــصـــــــــــوصـــــــــــاً يف هـــــــــــذا

املعرض.
هـذا مـا أعبـر عنه دائمـاً، وأصـرح
به عـن روافد جتـربتـي ومكونـاتي
الفـنـيـــة، املـتــشـكلـــة يف املـــؤثـــرات
األولــــــى وقــــــوة األصـــــــول وبقــــــاء
امـــتــــــــدادهــــــــا أوالً ومـحــــــــاولـــتـــي
التعــامل مع تــوجيهــات أستـاذي
الكـبـيــر إسـمــاعـيل فـتــاح الـتــرك
وإضفــاء مالمح خـاصــة ال تلـغي
صخــامــة جتــربـته، وأنــا أثق بــأن
الـتجـــارب الكـبـيــرة تـنـتج تـبــادالً
مع اآلخــر وإيـضــاً تــوفــر فــرصــة
لالسـتـثـمــــار ثــــانـيــــاً والبــــد مـن
اإلشــارة إلــى الـتعــدد الـثقــايف يف
مــصــــادره الكـثـيـــرة مـن مــــرحلـــة
الـطفــولـــة وحتــى اآلن. ال أخـفي
علــيك تـــأثـــري بـــالفـن العـــراقـي
القـــــدمي، وهـــــذا يــنــطــــــوي علـــــى
تبـادل حـواري بيـني وبني جتـارب
عـــراقـيــــة مهـمـــة جـــداً كـتجـــربـــة

جواد سليم.

العــــراقـيــــة األولــــى مــــؤكــــداً بــــأن
حلظة الـتصرف عليهـا واكتشاف
مـكــــــونـــــــاتهــــــا واالقــتــــــراب أكــثــــــر
لعنـاصـرهـا الثقـافيـة / الـدينيـة،
كانت حلظة جـديدة متاماً، ألنها
وضعـتـنـي وســـط مجـــــال مـــــارس
تــأثـيــراً وسـطـــواً علـي. وسحـبـنـي
لإلطالع علـى الـنظــام الثقـايف /
والـديـني الـسـائــد خالل املــرحلـة
الــســـومـــريـــة / واألكـــديـــة.. وكـــان
الفــن يف املـــــــرحلــتــني خـــــــاضعــــــاً
لـــــــوظـــــــائـف الـــــــديـــــــانـــــــة.. أي أن

األلوهة هي السائدة واملهيمنة.
*ولـذا اعتقـد وبقنـاعـة بـان هـذه

التفاح.. غذاء.. ودواء

عرييس حداد.. وأحبه!
يــؤدي عـمالً شـــريفــاً لـيــس عـيـبــاً أن
يكــون اإلنــســان حــداداً أو سـبــاكــاً يف
اعــتقـــــادي أن العــمل يف هـــــذه املهــن
أفـضل كـثـيــراً مـن أن يكــون الـشـبــاب
عـــــــاطالً، لـكــنــنــي أفــــضل أن يـكــــــون
مـتعـلمــاً وفـــاهمــاً للـحيــاة ومعـتمــداً

على نفسه.
أما هـناء سعـيد وهي طـالبة يف كـلية
التــربيـة جـامعـة بغـداد فقـد أجــابت
علـى سؤالنـا بسؤال طـرحته وملاذا ال

أوافق؟
ونسأل هناء:

-وماذا لو رفض أهلك؟
*جتيـب: أقنـعهم، املهـم ليـس العمل
أو املهـنــــة الـتــي يعـمـل بهــــا، املهـم يف
نـظــري األخالق وأن يـحتـــرم احليــاة
الزوجية ويتولى الصرف على بيته.
*ســوزان علـي وهي أيـضـاً طــالبـة يف

كلية التربية أجابت:
إن كـنــت مقـتــنعــــة به فـــســــوف أوافق
علـى الفـور ودون تـردد وسـأقـنع أهلي
به أيضـاً وأعمل املـستحـيل من أجله
ألن املهنـة التي يزاولها مهنة شريفة
شـــرطـي الـــوحـيـــد أن يحـــافــظ علـــى

بيته وأسرته.
*رنا أحـمد عـبد اهلل طـالبـة يف كلـية

الفنون اجلميلة أجابت:
بــصـــــراحـــــة ال أوافـق علـــــى حـــــداد أو
جنــار أو صـبــاغ حـتــى لــو كــان دارســاً
فـاملـركـز االجـتمـاعـي مهم جـداً لـدي
وله تــأثـيـــره الكـبـيــر كـمــا إن الـــوضع
األسـري ال يــسمح بــأن يتـســرب إليه

حداد أو جنار.
ونــــســـــأل رنـــــا: ومـــــا العــيــب يف هـــــذه

املهن؟
جتـيـب: ال عـيـب فـيهــــا، لكـن ملـــاذا ال
أرتبط مبهندس أو طبيب عوضاً عن

احلداد أو النجار.
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املدى/خاص 
تـوجد بعـض البرامـج والتي تعمل
تلقــائـيــاً عـنــد تــشغـيل الـنـظــام ..
وتـشـاهــد البعـض منهـا يف شــريط
املهـــام بجــانـب الــســـاعه مـثل هــذه
الـصــورة .. والـبعـض اآلخــر يعـمل
بــــاخللفـيــــة .. وميكـنـك معـــرفـتهـــا
ــــــــــــــــــى األزرار ــــــــــضــغــــــــــط عــل ــــــــــــــــــال ب
 Ctrl+Alt+Delوسـتــظهــــر لـك
ــــــافــــــذه وفــيـهــــــا أســمــــــاء جــمــيـع ن
ـــــــة ويف بـعــــض ـــــــرامـج الـعـــــــامـل الـــب
األحــيــــــان تــتــــــراكــم الـكــثــيــــــر مــن
ــــــرامج .. ممــــــا يـــــســبــب بـــطء الــب
اجلهــــاز ويـــسـتـنــــزف الـكـثـيــــر مـن
الـــذاكــــرة .. وأغلـب تـلك الـبــــرامج
ــــــة .. أو أنـك ال لــيـــــســت ضــــــروري
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مع نظام الويندوز ..: 
Start .. 2. Run .. 3. 1.
msconfig : أكتب األمـر التـالي

Startup  4واختر نافذة. 
 .5أزل الـعالمــــــة مــن أمــــــام اســم
ــــــامج ملــنـعه مـــن العـــمل يف الــبــــــرن

بداية تشغيل اجلهاز . 
.6 إضغـط علـى  .. Okثم أعـد

تشغيل اجلهاز . 
وميـكـنـك يف أي وقـت آخــــر إعــــادة
مـيــــزة الـتـــشغــيل الـتـلقــــائـيــــة ألي
بـرنــامج .. وذلك بـتكـرار الـعمـليـة
الـسابقـة .. والتأشـير بعالمـة أمام
اسـم الـبــرنـــامج .. وسـتجــده عــادة
مجــدداً للعـمل تلقــائيــاً يف بــدايــة

التشغيل .

ـ

حتتاجها كلها . 
وميكـن التغـلب علـى هـذه املــشكله
System Conf عـبــــر بــــرنـــــامج
ـ figuration Utilityواملــلــحـــق

ناصر عطية
ان االنــســـان فـــوق األرض قـبل
آالف الـــــســنــني كــــــان معـــــزوال
وأعزل وسـط الطبـيعة، ويـبدو
كل شــئ له ســــرا، حـتــــى املــــوت
كـان يعتبـره حالـة استثـنائـية.
كـــــــان مـــــشـــــــدوهـــــــا أمـــــــام كـل
الظواهر الطبيعية لقوى غير
مـتـعقلــة، كــان يــرد الـظــواهــر
الطـبيعيـة الى عـفاريـت وقوى
غيـر معـرفـة له، كــان متـوسل،
ذلـــيـل، خــــــــائـــب، كـــي متـــنـحـه

االستمرار.
حني أبـصر اإلنـسان كـانت أول
نــظــــرة الــــى الـــسـمــــاء بــبعــض
االنـتبــاه الحـظ ذلك احلـشــد
املكــون مـن الـنقــاط املـضـيـئــة
ــــــائه لــيـــــس مجــــــرد خلــيـــط ت
عـــشـــــوائـي إمنـــــا هـــــو مــــشهـــــد
مــنـــظــم ومــتــنـــــاغــم بـــصــمــت،
وعلـــــى هـــــدي مــن أمـــــره، وراء
هـــذا املـــشهــــد اللـيلـي املــــرصع
بــالنجـوم شـيء من االنـتظـام،
وقـانـون. وهـذا هــو االكتـشـاف
األول والكـبيـر، كـان يــسمــو به
ويعلــو فـــوق ذاته، ألنه عـظـيـم
وجــمــيـل، ضخــم وســـــاطع وال
مـتـنـــاه، ولـــد شعـــور لإلنــســـان
بــأنه صـغيـــر بحجـمه، عـظـيم
مبـــا يعلــو فـــوقه، هــذا الــوعـي
جعلـه اكثر قوة وإصرار، وأمده

باإلميان واحلياة واألمان.
كـــــــــــونــــت األرض مــــن ذرات يف
مـــنـــتـهـــــــى الــــصـغـــــــر، واألرض
ليسـت سوى كـوكب صغيـر من
اجملمـوعة الـشمـسيـة الكبـيرة،
واجملمـوعـة الـشمـسيــة ليـست
ســـوى نقـطـــة دقـيقـــة جـــدا يف
عــــالـم اجملـــــرات الالمـتـنــــاهـي
يـحـــتـــــضـــنـهــــــــا كــــــــون هــــــــائـل
وغــامض، يـسيـر بـسـرع عـاليـة
جـدا الى نقطـة ما )؟؟؟(، وان
كل هـــذا النـظــام الالمـتنـــاهي
مــــن اجملـــــــــــرات ال ميــــثـل مــــن
الكون الهـائل إال عشرة بـاملائة
)10%( والبـــاقي مــادة مـظـلمــة
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أول نظـرة اىل السمـاء
... لذا أقول أخطأ من قال ان
كـــل شــــــــئ صــــــــنـــع مــــــــن اجـــل
االنـســان، بل كـل شئ مـن اجل
ذات احلقيقة الكونية املطلقة

ودميومتها.
تُعلـمـنــا هــذه الـصـــورة؛ ميكـن
خليـــالنـــا ان ينـظــر لـلحقــائق
ــــــوجـه دون خــــــوف أو وجـهــــــا ل
ــــــــا ان احلـلـــم ــــــــردد؛ تـعـلـــمـــن ت
واخلــــيـــــــــال واألمـل ميــكــــن ان
تـكون حقيـقة، وان الصـدفة ال
وجــــــود لهـــــا يف هـــــذا الـكـــــون،
وحتــت كل فـــــوضـــــى ظـــــاهـــــرة،
هـنــــاك انـتــظــــام، واالنـتــظــــام
يخــضع الـــى قـــوانـني ثـــابـتـــة.
ـــــى فهــم ـــــا القـــــدرة عل تـعلــمــن
العــدد الالمـتنــاهي يف الـكبــر،
ـــــــــاهــــي يف والـعـــــــــدد الـالمــــتــــن
الــصغـــر، وكل شـئ كـبـيـــر جـــدا
وصغيـر جدا يف الـوقت نفسه.

ان نيــوتن هــو الــذي صــاغ أدق
ــــــــــســـــــط وأعـــــم قـــــــــــــوانـــــني واب
الـطبيعــة، وعلمنـا ان القـانـون
مـا هــو اال عالقـة صـوريــة بني
احلـــالـــة الـــراهـنــــة والالحقـــة،
وكل القــوانـني الـتـي اكـتــشفـت
لم تـكن شـيئــا كهــذه العالقــة،
ـــــة إنهــــــا معــــــادالت تفــــــاضلــي
ــــــول تــتــــصــــــارع إليـجــــــاد احلـل
واألرقـــــام ميـكــن مــن خـاللهـــــا
تفــسيــر الـظــاهـــرة فيــزيـــائيــا،
ــــــة ــــــرحـل وانـــتـقــــــالـهــــــا مـــن امل
ـــــة ــــــرحل ـــــى امل ـــــة إل الالهـــــوتــي
الـوضعيـة. ان اكتـشاف قـوانني
الطـبيعـة يعـني معـرفـة بـعض
أســرارهــا والـتـحكـم بــواسـطــة
قـوانـينهـا، وال ميـكن تغـييـرهـا
ألنــنـــــا أول مـــن يخـــضـع لهـــــا،
ومـــن ملـك نـــــاصــيـــتهـــــا صـــــار
سيـدهــا احملتـرم، ولـن يتــوسل
إلـــيهـــــا كــمـــــا كـــــان عــبــيـــــدهـــــا
القــدمــاء، وامـــا من ســاء فـهم
حقـــيقـــتهـــــا صـــــار مــتــــــوسال،
ذلـيال، خـــائبــا، ال لقـــوانيـنهــا،

بل لسيدها احملترم.
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اوسلو - 
أظهـرت دراسـة مـشتـركــة بني جـامعـة
تــــــــرومــــــســــــــو يف الـــنــــــــرويـج ومـعـهــــــــد
كـاروليـنسـكا يف الـسويـد إمكـانيـة نزع
األورام الـــســــرطــــانـيــــة مــن األطفــــال
مبـســاعــدة احلبــوب العــاديــة املهــدئــة
لآلالم. وقـــــد أثـــــارت هـــــذه الـــــدراســـــة

اهتماما كبيرا يف أوروبا.
ويـشير مـصدر من معهـد كارولينـسكا
أن نـتــــائج الــــدراســــة ميـكـن أن تـكــــون
إجنـــــازا عــظـيـمـــــا يف مجـــــال مـــــداواة
احلــــــــــــاالت الـــــــطــــبــــيـعــــيــــــــــــة لـألورام
الــســـرطـــانـيـــة لــــدى األطفـــال. وقـــد
تـــوصل الـبـــاحـثـــون يف مجـــال مـــرض
السرطان يف املؤسستني إلى إثبات أن
دوائي فــولتــارين وسـيلـيبـرا ميـكن أن
يكـــونـــا أداتـني مهـمـتـني ضـــد مـــرض
نــوروبالستـوم الــذي يصـيب األطفـال

حتى سن العاشرة.
وقـد جــرب البــاحثـون الــدوائني علـى
خاليـا أخذت مـن أورام سرطـانيـة من
خاليــا ســرطـــانيــة أخـــذت من إنـســان
وحقـنـت يف أجــســـام جـــرذان. وبـيـنـت
الــتجــــربــــة أن الــــدوائـني تـــسـبـبــــا يف
خفـض عـــدد اخلاليـــا الــســـرطـــانـيـــة

بشكل واضح. 
انتحار اخلاليا

وأكـــــــــد الـــبـــــــــروفـــيـــــــســـــــــور بـــــــــالـــــــــدور
سـفاينبـيورنسـون بقسم البـاثولـوجيا
بجــــامعـــة تـــرومــســـو الـنــــرويجـيـــة يف

األدوية املهدئة تقتل اخلاليا الرسطانية  
حــــــــديـــث مـع املــــــــوقـع اإللــكـــتــــــــرونـــي
لـألبحـــــاث الــنـــــرويجــيـــــة والـــــدولــيـــــة
بجــامعــة أوسلــو مـصــداقيــة الـنتــائج
الـتي تـوصـلت لهــا التجـارب وقـال إن
هـذه حقيقة، وأضاف أنه بكل بساطة
مت اكـتـــشـــــاف أن اخلاليــــا متــــوت وأن
الــدوائني املـذكــورين يـسـببــان انتحـار

اخلاليا السرطانية. 
واجلـــــــــــديـــــــــــر ذكـــــــــــره أن الـــــــــــدوائــــني
يـــــــــــــســـــــتــعـــــــمــالن يف تــخــفـــــــيــف آالم
الروماتيزم. وقـد أثبتت دراسة سابقة
أن األشخــــاص الــــذيــن يعــــانــــون مـن
ســرطـــان األمعـــاء الغلـيـظــة يـتـــوقف
املــــرض لـــــديهـم عـن الـنـمـــــو مبجــــرد
استـعمــال الفـــولتـــارين والـسـيلـيبــرا.
وكــانـت األبحــاث تــركــز يف حقـيقـتهــا
علــــــى أنــــــواع الـــــســــــرطــــــان األخــــــرى
واكـتشفت هـذه النتـائج عرضـا، ولقي
الـبــاحـثــون يف هــذا اجملــال اهـتـمــامــا
كـــبـــيـــــــــرا يف األوســـــــــاط اإلعـالمـــيـــــــــة
السويديـة ونالوا على اكـتشافهم هذا

جائزة قيمة من الدامنارك.
ويــذكــر املــوقع اإللـكتــرونـي لألبحــاث
النـرويجيـة والدولـية بـجامعـة أوسلو
أنه يف إيطـاليـا اعتبـر االكتشـاف أهم
إجنـاز علمي يف هـذا اجملال، كمـا يرى
الـبــروفـيــســور بــالــدور أن االكـتــشــاف
سـيـتـم تـبـنـيه علــى املــسـتــوى األوربـي
مبـشــاركــة العــديــد من املــستـشـفيــات
واألطـفـــــــــــال املــــــصـــــــــــابــــني مبـــــــــــرض

السرطان. 

املدى/خاص 
اعلن بـاحثون بريطـانيون ان الكون
يتــسع بـــوتيـــرة متــزايــدة مــؤكـــدين
ذلك بـاملــراقبــة املبـاشـرة مبـسـاعـدة
تلسكوب لـوكالة الفضـاء االميركية
)نـــاســـا(. نـظـــريـــات تـنـطـــوي علـــى
انعكـاسـات اســاسيـة علـى مـسـتقبل

الكون. 
وتـسـتـنــد هــذه االسـتـنـتــاجــات الــى
مـــراقبــة "الـطــاقــة الـســوداء" )دارك
انيرجـي( بواسطة تلسكوب فضائي
يـعمل بــاشعـة اكـس علـى مــا اوضح
الـقيمـون علـى هـذه االعمـال خالل
مـؤمتـر صحـايف عقـد يف مقـر نـاسـا

يف واشنطن. 
واعتبـر ستـيفن آلن عـالم الفيـزياء
الـفلـكـيــــة مـن مـعهــــد كــــامـبــــريــــدج
للفـلك )بــريـطــانـيــا( الــذي تــرأس
هـــذه االعـمـــال ان "الكـــون يـتــســـارع
فعال انه تأكيد مباشر له انعاكسات

كبيرة على مستقبل الكون". 
ويجـهل الـبـــاحـثـــون تـــركـيـبـــة هـــذه
الطاقـة لكنهم يعتبـرون ان كثافتها

حتدد وتيرة توسع الكون. 
وعلق بـول هيـرتـز البـاحث يف نـاسـا
بقــــــوله "تـــــوسـع العـــــالــم يــتــــســـــارع
والـسـؤال املـطـروح االن هــو معـرفـة
ملــاذا يتـم ذلك". ومـضــى يقــول "كل
اخليـارات مفتـوحـة" امـام مسـتقبل
الـكــــون "حـتــــى نـتـــــوصل الـــــى فهـم

تركيبة الطاقة السوداء". 
وثمــة ثالثــة سـينــاريــوهــات ممـكنــة

وفقا لكثافة الطاقة السوداء. 
فــــــاذا بقــيــت كــثــــــافـــتهــــــا ثــــــابــتــــــة،
سـيتـواصل تـســارع التـوسع. ويقـول

ـ

مستقبل الكون

ويعـتـبـــر الـبـــاحـثـــون الـــذيـن اجـــروا
الــدراســـة ان الكــون مــؤلف بـنـسـبــة
75% مـن الطـاقـة الـســوداء وبنـسبـة
21% من املادة السوداء )دارك ماتر(
وبنسبـة 4% من املادة العـادية كتلك

التي تتألف منها االرض 
ويف اطار اعمالهم درس العلماء 26
جتـمع مجــرات تقع علـى مـسـافـات
تــتـــــراوح بــني ملــيـــــار الـــــى ثــمـــــانــي
مـليـــارات سنــة ضـــوئيــة، وهـي فتــرة
زمـنيــة تـشـمل املــرحلــة الـتي عــرف
فـيهـــا تـــوسـع الكـــون تـبـــاطــــؤا بعـــد
االنفجـار العـظيـم )بيغ بـانـغ( قبل
ان يـتــســـارع بــسـبـب عـملـيـــة الـنـبـــذ

التي متارسها الطاقة السوداء.

تتألف منها املادة". 
وقـــال البــروفـســـور آلن ان "الـطــاقــة
السـوداء تهيمـن على الكـون وميكن
ان تهيـمن عليه اكـثر يف املـستقبل"،
معـتبــرا ان النـظــريــة الـتي طــورهــا
البرت "ايشنتـاين حول كثافة ثابتة
للطاقة الـسوداء تبدو وكـأنها املثال

اجليد" لعمل الباحثني. 
وخلــص مـيــشـــال تـيـــرنـــر الـبـــاحـث
املــــســتـقل يف جــــــامعـــــة شــيـكـــــاغـــــو
ــــــة للـعلــــــوم واملــــــؤســــســــــة الــــــوطــنــي
االميـركية الـوضع بقوله "طـاملا لن
نتــوصل الــى فـهم افـضل لـلتـســارع
الكــوني وطـبيعــة الطـاقـة الـسـوداء
لن نتمكن من فهم مصير الكون".

ـ

هـيــرتــز يف هــذا االطـــار "بعــد مـئــة
مليــار سنــة فقـط سـتكـون الــسمـاء
مكــانـــا مقفــرا نــسـبـيـــا فعــوضــا ان
يكــون مــسكــونــا مبـليــارات اجملــرات
ميكـن رؤيتهـا بــالتلـسكـوب سـيبقـى

فيها مئات منها فقط". 
يف املقـابل يف حال تراجعت الكثافة
فــان "التــوسع سيـتبـاطـأ الـى درجـة
ان الـكـــــون ســيـــنهــــــار مجـــــددا قـــبل
انهـيــار" عــام واخـتفـــاء الكــون يلـيه
انفجــار عـظـيم جــديــد )بـيغ بــانغ(

رمبا. 
امــــا اخلـيــــار الـثــــالــث فهـــــو ارتفــــاع
كـثــــافــــة الــطــــاقــــة الـــســــوداء الـتـي
سيكـون تأثيرها "تـدمير الذرة التي

والـعـالقـــــــــة، لــكـــن الـــتـفـــــــــاصـــيـل
األسطـوريـة هي إضـافـات املـتلقي
الـعـــــــــارف. ودلـــيـلـــي حـــــــــول ذلــك
اإلضــــافـــــات املهـمــــة الـتـي ذكــــرت
حــول الثــور / واألجنحـة وعالقـة
ذلـك بـــــاألســـطـــــورة األغــــــريقــيـــــة
املـعــــــــروفــــــــة عـــن اآللـهــــــــة لـــيــــــــدا

وعالقتها باإلله زيوس.
*ولــد الفنــان هيـثم حــسن 1957

/ محافظة األنبار
*فنان متفرغ

*دبلـــــــوم نحــت مـعهـــــــد الفــنــــــون
اجلميلة / بغداد 1980

*بـكــــــالــــــوريـــــــوس نحـــت / كلــيــــــة
الفنون اجلميلة / 1987

*عـضو نـقابـة الفنـانني وجمعـية
الـتـــشكــيلـيـني وعــضـــو الـــرابــطـــة
الـــدولـيـــة لـلفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة،

وعضو مؤسس جلماعة بغداد
*أقـــام ستــة معـــارض منــذ 1980،
والــســـابع حتـيـته إلـــى إسـمـــاعـيل

فتاح الترك
*حــصل علــى كـثـيــر مـن اجلــوائــز
وامليداليات عن مشاركاته النحتية

املــطـبــــوخـــــة يف معــــاجلــــة الــصــــرع
ومعــاجلــة اجلــروح الـنـتـنــة ونـظــراً
ـــــاف فــــــإنه ـــــى األلــي الحــتـــــوائـه عل
يــــســـــاعــــــد األمعـــــاء يف حـــــركـــتهـــــا
االستدارية وميـنع حدوث اإلمساك
ويقـضـي علـــى القـبـض املـــزمـن وال
حـــاجـــة ملـــا يـــدعـيه الـبعـض مـن أن
الـتفــاح ثقـيل الهــضم عــسيــر علــى
املعـدة أو إنه يثيـر حرقتهـا إذا كانت
أغشيتهـا ملتهبة، فإن املضغ اجليد
ـــــاتقـــــاء جــمـــيع احملـــــاذيـــــر كفـــيل ب
وبـــإتـــاحــــة الفـــرصــــة للجــســم لكـي
يفـيــد مـن هـــذه الفـــاكهــة الـثـمـيـنــة
أحـسن فـائـدة. وتفيـد الـدراسـات أن
املـنــــاطق الـتـي تـكـثــــر فــيهــــا زراعــــة
التفـاح قـد جنـا أهلهـا من اإلصـابـة
بـــاحلـصـيـــات الـكلـــويـــة أو الـبـــولـيـــة
نــظـــراً خلـــاصـيـــة الـتفـــاح كـمـــذيـب
لـلحــصـــى ومــــانع لــتكـــويـن الــــرمل

املسكوب.
ويكـــون الــتفـــاح مــصــــدراً للــطـــاقـــة
ومـــــدرراً للـبـــــول وملـيـنــــا ويـنـــشــط
الـــدورة الـــدمـــويـــة، وإنعــــاش القلـب
وواقياً من الذبحـة الصدرية ويفيد
يف شفـاء أصابع القـدمني احملتـقنة
واملـوجعــة من البـرد يف الـشتـاء كمـا
يـفيــد يف معـاجلــة بعـض األمـراض
والـوقـايــة من بعـضهـا اآلخــر حتـى
يكـاد يكــون صيــدليـة كـاملـة قــائمـة

بذاتها.
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الــشعــوب حـضــارة والـــذي يبــدو أنه
يتــسبـب عن الــسكــر الــذي يتـخمــر
حتت تــأثيــر بعـض اجلـراثـيم الـتي
تعــــشــــش عـــــادة يف جتـــــويـف الفــم،
ويحتل التفـاح بفضـائله الـشفائـية
ـــــــة الــــصـــــــدارة يف أمـــــــراض مـــــــرتـــب
األطـفـــــــال والســـيـــمـــــــا تـلــك الـــتـــي
تــصـيـب اجلهــــاز الهــضـمـي، ويـلعـب
ـــــوز دوراً مهــمـــــاً وحـــــامـــض الــــسلــيل
التفـاح ومفعوله املضـاد لاللتهابات
إذ يعـــدل الـنــسـبـــة اجلـــرثـــومـيـــة يف
األمعـاء وهكـذا جنـد أن الفعـاليـات
الـشفـائيـة يف التفـاح هي الـسليلـوز
والبكتني وحامض التفاح. وللتفاح
دور مهم يف معـاجلة أمـراض الكـبد
واألمعــاء والطـرق والقـصبــات، كمـا
يعـد من أفضل الـفواكه يف معـاجلة
احلـمـيـــــات ومعـــــاجلـــــة اإلسهـــــاالت
ـــــــــزحـــــــــار ويف شـفـــــــــاء اجلـــــــــروح وال
واحلـــروق وعالج آالم العـيـــون علـــى
شـكل كـمــــادات معــــدة يف مـــسحــــوق
الـتفــاح مع حلـيب األم تـطـبق علـى
العـني املصـابـة بـالـرمـد واسـتعمـال
عصـارة التفـاح املطـبوخ يف معـاجلة
ـــــــزم وكـــمـــــــا ـــــــرومـــــــات الـــنـقـــــــوس وال
اسـتعـملـت عـصـــارته
املــــسحـــــوقــــــة
غـيــــر
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حتـتـــوي علـيهــــا، وللقــشـــرة فـــوائـــد
كـثـيـــرة ألنهـــا مـــدرر للـبـــول، ونقـيع
الـتفــاح شــراب لــذيــذ الـطـعم جــداً،
ودسم ومـفيــد للغـايـة يف األمـراض

احلادة وااللتهابية.
فهـو يخفف من أالم احلمـى وينفع
العـــطـــــش ويقـلل مــن الــتـــــألـــم وله
مـفعــــول مفـيــــد يف الكـبـــد والـكلـــى
واملـثـــانـــة بحـيـث يـــسهل عـمل هـــذه
األعـضـــاء جـمـيعـــاً، وهـــو يــسـتعـمل
كثـيراً ضـد التـهابـات األمعـاء بغليه
ملــدة عـشــر دقـــائق، وللـتفــاح فــوائــد
للصـدر فهـو يهـدئ السعـال ويـسهل
إفـراز الـبلغم. إن الـقيمــة العالجيـة
لعـصير الـتفاح تكـون كبيـرة جداً يف
ـــــات ويف احلـــــاالت أمـــــراض احلــمــي
التي تسـتدعي تدخالً جـراحياً وهو
مفـيـــد قـبل الـتــــدخل اجلـــراحـي أو
بعــــده، وكــــذلـك يف حــــالــــة الــتهــــاب
األعصـاب احلـاد أو املـزمن، والـوهن
القلـبـي وأمــــراض الكـبـــد، وعـصـيـــر
التفـاح له فـوائـد كـثيــرة يف صيـانـة
األوعـيـــة الـــدمـــويـــة فهـــو يـقلل مـن
ســـرعـــة عـطـبهـــا بـيـنـمـــا يـــزيـــد مـن
نـشــاط القـلب، والـتفــاح يـسـتخــدم

اليــوم ضــد نخــر األسنــان
وهــــو مــــرض

أكـثــــر
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وامـتــصــــاصهــــا ومتـثـيـلهــــا. لــــذلـك
الـسبب كـانـت التفـاحـة غـذاء يـبعث
الـنـــشــــاط ويـــســــاعـــــد علـــــى العــمل
العـضلي أثنـاء الهضـم. إضافـة إلى
ذلك فـــإن الـتفـــاحـــة حتـتـــوي علـــى
فيتامني C، كما حتتوي على كمية
عـــالـيـــة مـن فـيـتـــامـني )ب( املـــركـب
املفـيـــــد لعـمـل اجلهـــــاز الهــضـمـي.
ولـتـلك األسـبـــاب جنـــد إن عــصـيـــر
الــتفـــــاح وعــصـيـــــر بعـــض الفـــــواكه
األخـرى قـد احـتل مكـانـة مـرمـوقـة
كـــشــــراب وهــــذه الـبــــادرة لهــــا دالئل
اجـتـمـــاعـيـــة مهـمـــة فهـي محـــاولـــة
للـتخلـص من املـشـروبـات الــروحيـة
كـــاخلـمـــور والـبـيـــرة واالســتعـــاضـــة
عــنهـــا بــشـــراب خـــال مـن الـكحـــول
كعـصيـر الفـاكهـة والتفــاح ومن هنـا
نفـهم األهـميـة الـطـبيـة والـصـحيـة
واالجـتـمـــاعـيــــة لعــصـيــــر الفــــاكهـــة

وبشكل خاص التفاح.
ومـن الفــوائــد الـطـبيــة والعـالجيــة
للـتفــاح أنه يـسـاعــد الهـضم بـكثـرة
الـلعـــاب، فـــإذا مــضغـت جـيــــداً فهـي
تقـــاوم الغـــازات واإلمــســـاك بفــضل
الكميـات الكبيـرة من البكـتني التي


