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وال ـصـنـ ــاعـ ــات اخلـ ــوصـيـ ــة الـتـي
تـ ـ ـ ـصـ ـ ـنـع م ـ ــن سـعـف الـ ـ ـنـخـ ـ ـيـل
وامله ـ ــافــيف (م ـ ــروح ـ ــات ي ـ ــدوي ـ ــة
شعـبيــة) وصنـاعــة اخلل وإذا كـان
قـض ــاء أبـي اخلـصـيـب ق ــد ع ــرف
بـصـنــاع ــاته احمللـيــة الـتـي تــوارث
صناعها اآلباء عن األجداد ..فإن
أبـ ــا اخل ـصـيـب مـ ــديـنـ ــة اإلبـ ــداع

ناصر عطية

مديحة جليل البياتي

 ...لذا أقول أخطأ من قال ان
ك ــل شـ ـ ـ ـ ــئ صـ ـ ـ ـ ـن ــع م ـ ـ ـ ــن اج ــل
االنـســان ،بل كـل شئ مـن اجل
ذات احلقيقة الكونية املطلقة
ودميومتها.
تُعلـمـنــا هــذه الـص ــورة؛ ميكـن
خلي ــالن ــا ان ينـظــر لـلحقــائق
وجـه ـ ـ ــا ل ـ ـ ــوجـه دون خ ـ ـ ــوف أو
ـت ـ ـ ـ ــردد؛ تـعـلـ ـم ــن ـ ـ ـ ــا ان احلـل ــم
واخلـ ــيـ ـ ـ ـ ــال واألمـل مي ـكـ ــن ان
تـكون حقيـقة ،وان الصـدفة ال
وجـ ـ ـ ــود لهـ ـ ــا يف هـ ـ ــذا الـكـ ـ ــون،
وحتــت كل ف ـ ــوض ـ ــى ظ ـ ــاه ـ ــرة،
هـنـ ــاك انـت ـظـ ــام ،واالنـت ـظـ ــام
يخــضع ال ــى ق ــوانـني ث ــابـت ــة.
تـعل ـمــنـ ـ ــا القـ ـ ــدرة علـ ـ ــى فهــم
العــدد الالمـتنــاهي يف الـكبــر،
والـعـ ـ ـ ـ ــدد الـالم ـ ـتـ ــنـ ـ ـ ـ ــاهـ ــي يف
الــصغ ــر ،وكل شـئ كـبـي ــر ج ــدا
وصغيـر جدا يف الـوقت نفسه.
ان نيــوتن هــو الــذي صــاغ أدق
وابـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ــط وأع ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ـ ــني
الـطبيعــة ،وعلمنـا ان القـانـون
مـا هــو اال عالقـة صـوريــة بني
احل ــال ــة ال ــراهـنـ ــة والالحق ــة،
وكل القــوانـني الـتـي اكـتــشفـت
لم تـكن شـيئــا كهــذه العالقــة،
إنهـ ـ ـ ــا مع ـ ـ ــادالت تف ـ ـ ــاضلــيـ ـ ــة
ت ـتـ ــصـ ـ ـ ــارع إليـج ـ ـ ــاد احلـل ـ ـ ــول
واألرق ـ ــام ميـكــن مــن خـالله ـ ــا
تفــسيــر الـظــاه ــرة فيــزي ــائيــا،
وانـ ـت ــق ـ ـ ــالـهـ ـ ـ ــا م ــن امل ـ ـ ــرحـل ـ ـ ــة
الالهـ ـ ــوتــيـ ـ ــة إلـ ـ ــى امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة
الـوضعيـة .ان اكتـشاف قـوانني
الطـبيعـة يعـني معـرفـة بـعض
أســرارهــا والـتـحكـم بــواسـطــة
قـوانـينهـا ،وال ميـكن تغـييـرهـا
ألن ـن ـ ــا أول م ــن يخـ ـضـع له ـ ــا،
وم ــن ملـك ن ـ ــاص ـي ــته ـ ــا ص ـ ــار
سيـدهــا احملتـرم ،ولـن يتــوسل
إل ــيه ـ ــا ك ـم ـ ــا ك ـ ــان ع ـب ـي ـ ــده ـ ــا
القــدمــاء ،وام ــا من ســاء فـهم
حق ــيق ــتهـ ـ ــا صـ ـ ــار مــت ـ ـ ــوسال،
ذلـيال ،خ ــائبــا ،ال لق ــوانيـنهــا،
بل لسيدها احملترم.

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
أمـ ــر ه ـ ــذه الف ـ ــاكهـ ــة وأصـلهـ ــا فـ ــإن
هـناك إجـماعـاً كامـالً لدى األطـباء
وغ ـي ـ ــر األط ـب ـ ــاء بـ ـ ــأنه ـ ــا ت ـ ــأتــي يف
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 بــاالعـتـم ــاد علـيه دوم ـاً ،إن
أشجاره وهـي من الفصـيلة الـوردية
تـ ــزرع يف أغلـب املـنـ ــاطـق املعـتـ ــدلـ ــة
وال ـب ـ ــاردة ،والــتف ـ ــاح أن ـ ــواع ك ـث ـي ـ ــرة
مـخـ ـتـلـفـ ـ ـ ـ ــة األلـ ـ ـ ـ ــوان واألحـجـ ـ ـ ـ ــام
واألشــكـ ـ ـ ــال ،وتـقـ ـ ـ ــدم ثـالث لـ ـ ـ ــذات
لإلنـ ـسـ ــان هـي لـ ــذة الـن ـظـ ــر ،ولـ ــذة
اللـمــس ،ول ــذة ال ــذوق ،والـتف ــاح ــة
مغلفــة دائم ـاً بقـشــر ملــون تلــوين ـاً
بــديعـ ـاً ،منــوع ـاً ،وبــراق ـاً كــالــشمـس
نف ـ ــسه ـ ــا .هــي صل ـب ـ ــة دون ق ـ ـس ـ ــوة
وعـ ـصــي ـ ـ ــره ـ ـ ــا سـكـ ـ ـ ــري تخ ـ ـ ــالـ ــطه
حـمــوضــة خفـيفــة ،عـطــرهــا نــاعـم
ومنـوع فال ميل اإلنسـان استنـشاقه
وع ـصـيـ ــرهـ ــا فـ ــري ـ ــد حق ـ ـاً ولـ ــذيـ ــذ
لـلغـ ــايـ ــة .وفــيه أنـ ــواع لـم يـت ـ ــوصل
العلـم إل ــى اكـت ـش ــافه ــا بع ــد ب ــدق ــة
كاملـة وتشيـر الدراسـات التحليـلية
للتفـاحـة أنهـا حتتـوي أكثـر من 30
عـنـص ــراً كـيـمـي ــاويـ ـاً مخــتلفـ ـاً وهـي
العـن ــاص ــر الـتـي تع ـطـي الـتف ــاح ــة
عطـرهــا وطعمهـا اخلـاص الـذي ال
مـثـيل له .الـتفــاحــة لـي ـسـت مجــرد
ل ـ ـ ـ ــذة لـإلن ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــان ..فـ ـ ـ ـســك ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا
وفـيـتـ ــامـيـن ـ ــاتهـ ــا وأمـالحهـ ــا الـتـي
حتـت ـ ــويه ـ ــا ،كل ذلـك يجـعل مــنهـ ــا
غـ ــذاءاً ممـتـ ــازاً ،ولـكـنـه يفــتقـ ــر مع
ذلـك إل ـ ــى ال ـب ـ ــروتــني وال ـ ــدهــن .إن
عـصـيــر الـتف ــاح يحـت ــوي علــى %10
سكـر مـنهــا  %9سكـر بــسيـط وحيـد
يـوجـد بـشكل كلكـوز وسكـر الفـاكهـة
وهـ ـ ــذان ال ـ ـسـكـ ـ ــران أب ـ ـس ــط أنـ ـ ــواع
الـ ـسـك ـ ــري ـ ــات ل ـ ــذا ف ـ ــإن اجلـ ـسـم ال
يـحــت ـ ـ ــاج إل ـ ـ ــى جـه ـ ـ ــد لـه ـ ـض ـمـه ـ ـ ــا
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الرحمن ،مـن قرية نهـر خوز بدءاً
م ــن مـ ـن ـ ـ ـ ــاطـق أب ــي اخلـ ـ ـصـ ـي ــب
امل ــشه ــورة حـيـث ال ـطـ ــريق مبـم ــر
واحـ ــد حتـي ــط به مـن اجلـ ــانـبـني
أشجـ ــار الــنخــيل .اســتقــبلـنـي يف
داره حيث طلـبت منه أن يـحدثـنا
عـن حالوة نهـر خــوز ومتـى بـدأت
صـنــاعـتهــا وملــاذا سـمـيـت بحالوة
نـه ـ ـ ــر خ ـ ـ ــوز وك ـيـف وصـلــت إل ـ ـ ــى
ال ـ ـص ــني وأوروب ـ ـ ــا ودول اخلـلـ ـيـج.
وهـنـ ــا قـ ــال احلـ ــاج ص ـ ــالح عـبـ ــد

الرحمـن إبراهيم :اكـتسبنـا مهارة
صـنع حالوة نهـر خـوز من والـدنـا
أن ــا وشقـيقـي ،وق ــد ت ــوارثه ــا عـن
أبـيه إب ــراهـيـم الـ ــذي يعـتـب ــر أول
مـنتج محلي لـصناعـة حالوة نهر
خوز.
سـمـيـت به ــذا االسـم ألن الق ــري ــة
التي ولـدنا فيهـا وعشنا فـيها وما
زال اسـمه ــا (ق ــري ــة خ ــوز) وفـيه ــا
نهــر اطلق علـيه (نهـر خــوز) ومن
هـن ــا أطلق جــدنــا إبــراهـيـم علــى

فاتن جبار القيسي

حـالوتـه (حـالوة نـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز)
وأضــاف :العــام امل ــاضي احـتفـلنــا
مب ــرور  113ع ــامـ ـاً عل ــى صـن ــاع ــة
حـالوتنــا (نهــر خــوز) وهــذا العــام
سـنحــتفل ب ــال ــذك ــرى  114ع ــامـ ـاً
على تواصلنا يف صناعة احلالوة،
ولكـننـا طـورنــا صنــاعتهـا متـشيـاً
مع روح العصر...
ثــم سـ ـ ــأل ــته (املـ ـ ــدى) عــن املـ ـ ــواد
الـرئيسـة التي تصـنع منها فـأشار
احل ـ ــاج صـ ـ ــالح ع ـب ـ ــد ال ـ ــرح ـمــن

الـ ـ ــشعـ ـ ــري وال ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة واألدب..
ويكفي أن يكـون السـياب ابـن هذا
الق ـضـ ــاء مــثلـمـ ــا هـ ــو الـ ـشـ ــاعـ ــر
سعـ ـ ــدي يـ ـ ــوسـف ومح ـمـ ـ ــد علــي
إسـمــاعـيل وشخـصـي ــات ثقــافـيــة
وفكــريــة وأدبيــة وعلـميــة خــرجت
مـن حتـت ممـلكــة أبـي اخلـصـيـب،
فال غـرابـة إذن أن يحــافظ احلـاج
صــالـح عبــد الــرحـمن إبــراهـيم /
تـولــد  1936وشقـيقه فــاضل عبـد
الـ ــرحـمـن  /تـ ــولـ ــد  1925 /علـ ــى
مع ــمل وال ـ ــده ـم ـ ــا احل ـ ــاج ع ـب ـ ــد
ال ــرحـمـن إب ــراهـيـم ال ــذي ت ــوارث
ص ـن ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة نه ـ ـ ــر خ ـ ـ ــوز عــن أب ــيه
إبراهيم.
ومع م ــرور األي ــام ات ــسعـت شه ــرة
حالوة نهــر اخلــوز وبــات م ــذاقهــا
احلـل ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ــدخـل حـ ـت ـ ـ ـ ــى اف ـ ـ ـ ــواه
األوروب ـيــني واآلس ـ ــويــني والع ـ ــرب
وب ـ ــالـ ـ ــذات دول اخلل ـيـج الع ـ ــربــي
ولكن كيف؟
(املــدى) زارت احلــاج ص ــالح عـبــد

البصرة  /عبد احلسني
الغراوي
إبـراهيم  -تـصنع حالوة نهـر خوز
من الــراشي والـدبـس ،وحـافـظنـا
على مقيـاس صناعتهـا منذ ذلك
الــوقت علـى الــرغم مـن أن هنـاك
مــن قلـ ــدهـ ــا ،لـكـن لـي ــس بجـ ــودة
ومذاق وشهـرة حالوتنـا التي عـبر
اسـمهــا العــالم حـيث وصـلت إلــى
الـ ـ ــدول اآلس ـيـ ـ ــويـ ـ ــة واألوروب ـيـ ـ ــة
والع ـ ــرب ـي ـ ــة وأك ـث ـ ــره ـ ــا األقـ ـط ـ ــار
اخللـيجـيــة حـيـث ت ــرسل هــدايــا.
ســابقـاً كـان الـسعــر رخيـصـاً وألن
املـ ــواد ارتـفعــت فقـ ــد وصـل سعـ ــر
الكــيل ــو  3750ديـن ــاراً فـيـم ــا ك ــان
 1500دينار ..يف السابق.
ثـم سـ ــألـنـ ــا احلـ ــاج صـ ــالح عـبـ ــد
الرحمن  -إذا كـانت نوعية واحدة
فـ ــأكـ ــد :هـنـ ــاك أنـ ــواع الـ ــراشـيـ ــة
والـسكـريـة واجلـوزيـة والــدهينـة..
ونح ــن نع ـمـلهـ ـ ــا بـ ـ ــامل ـ ـ ــواصفـ ـ ــات
واجلـودة نـفسهـا وبعضهـا نـصنعه
مــن ال ـت ـم ـ ــر احلالوي والـ ـس ـ ــاي ـ ــر
والسمسم.
واخ ـت ـتــم احل ـ ـ ــاج ص ـ ـ ــالـح ع ـب ـ ـ ــد
الـ ــرحـمـن احلـ ــديـث عـن حـالوته
اخلوزيـة التي بـاتت مشهـورة منذ
أواخـر القـرن الثـامن عـشـر حتـى
ي ــومـن ــا ه ــذا .إن اإلقـب ــال علـيه ــا
يبـدأ يف شهر رمـضان املبـارك ،أما
صناعتها فتبدأ من شهر حزيران
حتـى نهـايـة الـسنـة ..وحالوة نهـر
خــوز يف رمـض ــان الكــرمي حتـظــى
بإقبال البصريني.

التفاح ..غذاء ..ودواء

أول نظـرة اىل السمـاء
ان االن ـس ــان ف ــوق األرض قـبل
آالف الـ ـ ـس ـنــني ك ـ ـ ــان معـ ـ ــزوال
وأعزل وسـط الطبـيعة ،ويـبدو
كل شــئ له سـ ــرا ،حـتـ ــى املـ ــوت
كـان يعتبـره حالـة استثـنائـية.
كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــشـ ـ ـ ــدوهـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـ ــام كـل
الظواهر الطبيعية لقوى غير
مـتـعقلــة ،كــان يــرد الـظــواهــر
الطـبيعيـة الى عـفاريـت وقوى
غيـر معـرفـة له ،كــان متـوسل،
ذلـ ـيـل ،خـ ـ ـ ـ ــائ ــب ،ك ــي متـ ـنـحـه
االستمرار.
حني أبـصر اإلنـسان كـانت أول
ن ـظـ ــرة الـ ــى الـ ـسـمـ ــاء بــبعــض
االنـتبــاه الحـظ ذلك احلـشــد
املكــون مـن الـنقــاط املـضـيـئــة
ل ـي ـ ــس مج ـ ـ ــرد خل ـي ــط ت ـ ـ ــائه
عـ ـش ـ ــوائـي إمن ـ ــا ه ـ ــو مـ ــشه ـ ــد
م ـنـ ـظــم وم ـت ـن ـ ــاغــم بـ ـص ـمــت،
وعل ـ ــى ه ـ ــدي مــن أم ـ ــره ،وراء
ه ــذا امل ــشهـ ــد اللـيلـي املـ ــرصع
بــالنجـوم شـيء من االنـتظـام،
وقـانـون .وهـذا هــو االكتـشـاف
األول والكـبيـر ،كـان يــسمــو به
ويعلــو ف ــوق ذاته ،ألنه عـظـيـم
وج ـم ـيـل ،ضخــم وسـ ـ ــاطع وال
مـتـن ــاه ،ول ــد شع ــور لإلن ـس ــان
بــأنه صـغي ــر بحجـمه ،عـظـيم
مب ــا يعلــو ف ــوقه ،هــذا الــوعـي
جعلـه اكثر قوة وإصرار ،وأمده
باإلميان واحلياة واألمان.
كـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ــت األرض مـ ــن ذرات يف
مـ ـنـ ـتـهـ ـ ـ ــى ال ـ ـصـغـ ـ ـ ــر ،واألرض
ليسـت سوى كـوكب صغيـر من
اجملمـوعة الـشمـسيـة الكبـيرة،
واجملمـوعـة الـشمـسيــة ليـست
س ــوى نقـط ــة دقـيق ــة ج ــدا يف
عـ ــالـم اجمل ـ ــرات الالمـتـنـ ــاهـي
يـحـ ـتـ ـ ـضـ ـنـه ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ــائـل
وغــامض ،يـسيـر بـسـرع عـاليـة
جـدا الى نقطـة ما (؟؟؟) ،وان
كل ه ــذا النـظــام الالمـتن ــاهي
مـ ــن اجملـ ـ ـ ـ ـ ــرات ال مي ـ ـثـل مـ ــن
الكون الهـائل إال عشرة بـاملائة
( )%10والب ــاقي مــادة مـظـلمــة

حيبها البرصيون وتنترش يف دول اخلليج

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
 114عاماً،

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؟! لقدش ــرحت لـكم يف الــدرس امل ــاضي مـعنــى الــدميق ــراطيــة
ويجــدر بكم أن تكـونـوا قـد استـوعـبتم املـوضـوع ..ألـيس
كذلك؟
أجاب الطالب:
 نعـم ..ولق ــد است ــوعبـت فعالً ...ولـكن عــذراً ألنـني الأستــطيـع 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
الع ــربي ..أخـتي الـكبــرى ت ــرغب يف مـشــاهــدة األغ ــاني
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
وال ــرغبــات ،وكـل من ــا عب ــر عمــا يــريــده بحــريــة وجــرأة
ووضوح.
ابتــسمـت املعـلمــة وك ــادت حتتـضـن ذلك الـطــالـب وهي
تقول له:
 ممتاز يا عبقري!فرفع طالب آخر يده وقال بلهجة صارمة:
 ولكـن "ال ـســتاليـت" لــم يعـب ــر عـم ــا ي ــري ــده اجلـمــيعبوضـوح ،ألننـا حتـى اآلن لم نعـرف ماذا يـشاهـد أخوك
يف الليل!!
فضحكت املعلمة وهي تنظر إلى أعلى:
"يا إلهي ..كيف أمتكن من تدريس هذا اجليل؟".

عرييس حداد ..وأحبه!
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افقي
-1فيـلم لفـريـد شــويف ومحمـود
ياسني ونادية اجلندي.
-2االســم ال ـث ـ ــانــي مل ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــرق
وع ــالم قــام بــرحلــة إل ــى جنــوب
بالد العرب.
-3شحذمت السكني.
-4ضد اجلزئي  -فقدت عقلي.
-5ممثل عربي.
-6االسم األول لـلمــستـشــرق يف
( )2أفقي.
-7صوت احلمام.
-8أم ـ ــراض تـنـقل مـن م ـ ــريــض
إلى آخر باللمس أو بالنفس.
-9مجــازفــة يف عـمل مــا  -ن ــأتي
بعد.
-10مقـ ــدم ب ـ ــرامج تـلفـ ــزيـ ــونـي
عربي.
-11عـالم بـالفلك والـريـاضيـات
والكالم أسـس مـرصـداً مـشهـوراً
ومكتبة كبيرة  -غزال.
-12إجادة عمل الشيء.

وامـت ـصـ ــاصهـ ــا ومتـثـيـلهـ ــا .لـ ــذلـك
الـسبب كـانـت التفـاحـة غـذاء يـبعث
الـنـ ـشـ ــاط ويـ ـسـ ــاع ـ ــد عل ـ ــى العــمل
العـضلي أثنـاء الهضـم .إضافـة إلى
ذلك ف ــإن الـتف ــاح ــة حتـت ــوي عل ــى
فيتامني  ،Cكما حتتوي على كمية
ع ــالـي ــة مـن فـيـت ــامـني (ب) امل ــركـب
املفـي ـ ــد لعـمـل اجله ـ ــاز اله ـضـمـي.
ولـتـلك األسـب ــاب جن ــد إن ع ـصـي ــر
الــتف ـ ــاح وع ـصـي ـ ــر بع ــض الف ـ ــواكه
األخـرى قـد احـتل مكـانـة مـرمـوقـة
كـ ـشـ ــراب وهـ ــذه الـبـ ــادرة لهـ ــا دالئل
اجـتـم ــاعـي ــة مهـم ــة فهـي مح ــاول ــة
للـتخلـص من املـشـروبـات الــروحيـة
ك ــاخلـم ــور والـبـي ــرة واالســتع ــاض ــة
عــنه ــا ب ـش ــراب خ ــال مـن الـكح ــول
كعـصيـر الفـاكهـة والتفــاح ومن هنـا
نفـهم األهـميـة الـطـبيـة والـصـحيـة
واالجـتـم ــاعـيـ ــة لع ـصـيـ ــر الفـ ــاكه ــة
وبشكل خاص التفاح.
ومـن الفــوائــد الـطـبيــة والعـالجيــة
للـتفــاح أنه يـسـاعــد الهـضم بـكثـرة
الـلع ــاب ،ف ــإذا مــضغـت جـيـ ــداً فهـي
تق ــاوم الغ ــازات واإلم ـس ــاك بفــضل
الكميـات الكبيـرة من البكـتني التي

حتـت ــوي علـيهـ ــا ،وللق ـش ــرة ف ــوائ ــد
كـثـي ــرة ألنه ــا م ــدرر للـب ــول ،ونقـيع
الـتفــاح شــراب لــذيــذ الـطـعم جــداً،
ودسم ومـفيــد للغـايـة يف األمـراض
احلادة وااللتهابية.
فهـو يخفف من أالم احلمـى وينفع
العـ ـط ـ ــش ويقـلل مــن ال ـت ـ ــأل ــم وله
مـفعـ ــول مفـيـ ــد يف الكـب ــد والـكل ــى
واملـث ــان ــة بحـيـث ي ــسهل عـمل ه ــذه
األعـض ــاء جـمـيعـ ـاً ،وه ــو ي ـسـتعـمل
كثـيراً ضـد التـهابـات األمعـاء بغليه
ملــدة عـشــر دق ــائق ،وللـتفــاح فــوائــد
للصـدر فهـو يهـدئ السعـال ويـسهل
إفـراز الـبلغم .إن الـقيمــة العالجيـة
لعـصير الـتفاح تكـون كبيـرة جداً يف
أمـ ـ ــراض احل ـمــيـ ـ ــات ويف احلـ ـ ــاالت
التي تسـتدعي تدخالً جـراحياً وهو
مفـي ــد قـبل الـتـ ــدخل اجل ــراحـي أو
بعـ ــده ،وكـ ــذلـك يف حـ ــالـ ــة الــتهـ ــاب
األعصـاب احلـاد أو املـزمن ،والـوهن
القلـبـي وأمـ ــراض الكـب ــد ،وعـصـي ــر
التفـاح له فـوائـد كـثيــرة يف صيـانـة
األوعـي ــة ال ــدم ــوي ــة فه ــو يـقلل مـن
س ــرع ــة عـطـبه ــا بـيـنـم ــا ي ــزي ــد مـن
نـشــاط القـلب ،والـتفــاح يـسـتخــدم
اليــوم ضــد نخــر األسنــان
وهـ ــو مـ ــرض
أكـث ـ ــر

الـدنيــا تغيـرت ..وريـاح هــذا التغـييـر
هـبـت وت ــابعـت سـيــره ــا ووصلـت إلــى
نهـري دجلـة والفـرات قـيم جـديـدة..
وبعـض فـتـي ــاتـن ــا يف ه ــذا الــتحقـيق
أحـبـنب الــشخـصـيــة أوالً ثـم املهـنــة..
نـع ــم لـعـ ـ ـ ــريـ ـ ــس حـ ـ ـ ــداد أو جنـ ـ ـ ــار أو
مـ ـيــك ـ ـ ـ ــانـ ـي ـك ــي أو أي عـ ـمـل ي ـ ـ ـ ــدوي
فـاأليـدي اخلــشنـة املـطهـرة بــالعـمل
والـثيــاب امللـطخــة أحيـانـاً بـالـزيـوت
والــشحــوم أفـضـل بكـثـيــر مـن ح ـسـن
املـظهــر وســوء اخملـبــر والــدعــوة إلــى
احتـرام العـمل اليــدوي مطلـوبـة ألن
اجملتـمع بحـاجـة إلـى (كـوادر) قـادرة
عل ــى 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
رفـضـ ـاً اجـتـم ــاعـيـ ـاً عـن ــدم ــا نـتق ــدم
للزواج؟
أحـد الـشبـاب قـال :تقــدمت خلـطبـة
فتاة أحببتها بادلتني احلب واتفقنا
علـ ــى الـ ــزواج لـكــن املفـ ــاجـ ــأة كـ ــانـت
قاسـية ..أهل الفـتاة رفـضوا والـسبب
إن ـنــي حـ ـ ــداد وقـ ـ ــررنـ ـ ــا أن نــنـ ـ ــاق ـ ــش
القضية ونطرحها للحوار..
مجمـوعة من الـفتيات وجهـنا إليهن
السؤال بشكل مباشر:
لـو تقـدم خلطـبتك حـداد أو جنـار أو
س ــب ـ ـ ـ ــاك ف ــم ـ ـ ـ ــاذا يــك ـ ـ ـ ــون ردك؟ هـل
تقبـلني؟ هل تـرفـضني؟ ومــاذا يكـون
مـ ـ ـ ــوقـفـك ل ـ ـ ــو وافـقــت واعــت ـ ـ ــرضــت
أسرتك؟
إميـان أحمـد سـالم مـوظفـة يف دائـرة
الكهرباء أجابت:
نـعــم أوافـق ..احل ـ ـ ــداد أو الـ ـ ـســب ـ ـ ــاك

يــؤدي عـمالً ش ــريف ـاً لـيــس عـيـب ـاً أن
يكــون اإلن ـســان حــداداً أو سـبــاك ـاً يف
اعــتقـ ـ ــادي أن العــمل يف هـ ـ ــذه املهــن
أفـضل كـثـيــراً مـن أن يكــون الـشـبــاب
عـ ـ ـ ــاطالً ،لـك ـن ـنــي أفـ ــضل أن يـك ـ ـ ــون
مـتعـلم ـاً وف ــاهم ـاً 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 املهـنـ ــة الـتــي يعـمـل بهـ ــا ،املهـم يف
نـظــري األخالق وأن يـحت ــرم احليــاة
الزوجية ويتولى الصرف على بيته.
*ســوزان علـي وهي أيـضـاً طــالبـة يف
كلية التربية أجابت:
إن كـنــت مقـتــنعـ ــة به فـ ـسـ ــوف أوافق
علـى الفـور ودون تـردد وسـأقـنع أهلي
به أيضـاً وأعمل املـستحـيل من أجله
ألن املهنـة التي يزاولها مهنة شريفة
ش ــرطـي ال ــوحـي ــد أن يح ــافــظ عل ــى
بيته وأسرته.
*رنا أحـمد عـبد اهلل طـالبـة يف كلـية
الفنون اجلميلة أجابت:
ب ـص ـ ــراح ـ ــة ال أوافـق عل ـ ــى ح ـ ــداد أو
جنــار أو صـبــاغ حـتــى لــو كــان دارس ـاً
فـاملـركـز االجـتمـاعـي مهم جـداً لـدي
وله تــأثـي ــره الكـبـيــر كـمــا إن ال ــوضع
األسـري ال يــسمح بــأن يتـســرب إليه
حداد أو جنار.
ون ـ ـس ـ ــأل رن ـ ــا :ومـ ـ ــا الع ـيــب يف ه ـ ــذه
املهن؟
جتـيـب :ال عـيـب فـيهـ ــا ،لكـن مل ــاذا ال
أرتبط مبهندس أو طبيب عوضاً عن
احلداد أو النجار.

اوسلو -
أظهـرت دراسـة مـشتـركــة بني جـامعـة
تـ ـ ـ ــروم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــو يف الـ ـنـ ـ ـ ــرويـج ومـعـهـ ـ ـ ــد
كـاروليـنسـكا يف الـسويـد إمكـانيـة نزع
األورام الـ ـسـ ــرطـ ــانـيـ ــة مــن األطفـ ــال
مبـســاعــدة احلبــوب العــاديــة املهــدئــة
لآلالم .وق ـ ــد أث ـ ــارت ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة
اهتماما كبيرا يف أوروبا.
ويـشير مـصدر من معهـد كارولينـسكا
أن نـتـ ــائج الـ ــدراسـ ــة ميـكـن أن تـكـ ــون
إجن ـ ــازا ع ـظـيـم ـ ــا يف مج ـ ــال م ـ ــداواة
احلـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـط ـ ـب ـ ـيـع ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة لـألورام
ال ـس ــرط ــانـي ــة لـ ــدى األطف ــال .وق ــد
ت ــوصل الـب ــاحـث ــون يف مج ــال م ــرض
السرطان يف املؤسستني إلى إثبات أن
دوائي فــولتــارين وسـيلـيبـرا ميـكن أن
يك ــون ــا أداتـني مهـمـتـني ض ــد م ــرض
نــوروبالستـوم الــذي يصـيب األطفـال
حتى سن العاشرة.
وقـد جــرب البــاحثـون الــدوائني علـى
خاليـا أخذت مـن أورام سرطـانيـة من
خاليــا ســرط ــانيــة أخ ــذت من إنـســان
وحقـنـت يف أج ـس ــام ج ــرذان .وبـيـنـت
الــتجـ ــربـ ــة أن الـ ــدوائـني تـ ـسـبـبـ ــا يف
خفـض ع ــدد اخلالي ــا ال ـس ــرط ــانـي ــة
بشكل واضح.
انتحار اخلاليا
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـب ـ ـ ـ ــروفـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــور ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدور
سـفاينبـيورنسـون بقسم البـاثولـوجيا
بجـ ــامع ــة ت ــروم ـس ــو الـنـ ــرويجـي ــة يف

حـ ـ ـ ــدي ــث مـع املـ ـ ـ ــوقـع اإلل ـكـ ـتـ ـ ـ ــرون ــي
لـألبح ـ ــاث ال ـن ـ ــرويج ـي ـ ــة وال ـ ــدول ـي ـ ــة
بجــامعــة أوسلــو مـصــداقيــة الـنتــائج
الـتي تـوصـلت لهــا التجـارب وقـال إن
هـذه حقيقة ،وأضاف أنه بكل بساطة
مت اكـتـ ـش ـ ــاف أن اخلاليـ ــا متـ ــوت وأن
الــدوائني املـذكــورين يـسـببــان انتحـار
اخلاليا السرطانية.
واجل ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــر ذك ـ ـ ـ ـ ــره أن ال ـ ـ ـ ـ ــدوائـ ــني
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـعـ ـ ـ ـمــالن يف ت ـخ ـفـ ـ ـ ـيــف آالم
الروماتيزم .وقـد أثبتت دراسة سابقة
أن األشخـ ــاص الـ ــذيــن يعـ ــانـ ــون مـن
ســرط ــان األمع ــاء الغلـيـظــة يـت ــوقف
املـ ــرض ل ـ ــديهـم عـن الـنـم ـ ــو مبجـ ــرد
استـعمــال الف ــولت ــارين والـسـيلـيبــرا.
وكــانـت األبحــاث تــركــز يف حقـيقـتهــا
علـ ـ ــى أنـ ـ ــواع الـ ـ ـسـ ـ ــرطـ ـ ــان األخـ ـ ــرى
واكـتشفت هـذه النتـائج عرضـا ،ولقي
الـبــاحـثــون يف هــذا اجملــال اهـتـمــامــا
كـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــرا يف األوس ـ ـ ـ ــاط اإلعـالمـ ـي ـ ـ ـ ــة
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
الـبــروفـي ـســور بــالــدور أن االكـت ـشــاف
سـيـتـم تـبـنـيه علــى امل ـسـتــوى األوربـي
مبـشــاركــة العــديــد من املــستـشـفيــات
واألطـف ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــابـ ــني مب ـ ـ ـ ـ ــرض
السرطان.

الــشعــوب حـضــارة وال ــذي يبــدو أنه
يتــسبـب عن الــسكــر الــذي يتـخمــر
حتت تــأثيــر بعـض اجلـراثـيم الـتي
تع ـ ـشـ ــش عـ ـ ــادة يف جتـ ـ ــويـف الفــم،
ويحتل التفـاح بفضـائله الـشفائـية
مـ ـ ـ ــرت ــبـ ـ ـ ــة الـ ــصـ ـ ـ ــدارة يف أمـ ـ ـ ــراض
األطـفـ ـ ـ ــال والسـ ـي ــمـ ـ ـ ــا تـلــك الـ ـت ــي
ت ـصـيـب اجلهـ ــاز اله ـضـمـي ،ويـلعـب
الـ ــسلــيلـ ـ ــوز دوراً مه ـمـ ـ ـاً وح ـ ــام ــض
التفـاح ومفعوله املضـاد لاللتهابات
إذ يع ــدل الـن ـسـب ــة اجل ــرث ــومـي ــة 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
احلـمـي ـ ــات ومع ـ ــاجل ـ ــة اإلسه ـ ــاالت
والـ ـ ـ ـ ــزحـ ـ ـ ـ ــار ويف شـفـ ـ ـ ـ ــاء اجلـ ـ ـ ـ ــروح
واحل ــروق وعالج آالم العـي ــون عل ــى
شـكل كـمـ ــادات معـ ــدة يف م ــسحـ ــوق
الـتفــاح مع حلـيب األم تـطـبق علـى
العـني املصـابـة بـالـرمـد واسـتعمـال
عصـارة التفـاح املطـبوخ يف معـاجلة
الـ ـنـقـ ـ ـ ــوس والـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــزم وك ــمـ ـ ـ ــا
اسـتعـملـت عـص ــارته
املـ ــسح ـ ــوق ـ ـ ــة
غـيـ ــر

امل ـطـبـ ــوخ ـ ــة يف معـ ــاجلـ ــة ال ـصـ ــرع
ومعــاجلــة اجلــروح الـنـتـنــة ونـظــراً
الحــتـ ـ ــوائـه علـ ـ ــى األلــيـ ـ ــاف ف ـ ـ ــإنه
يـ ــسـ ـ ــاع ـ ـ ــد األمعـ ـ ــاء يف حـ ـ ــرك ــتهـ ـ ــا
االستدارية وميـنع حدوث اإلمساك
ويقـضـي عل ــى القـبـض امل ــزمـن وال
ح ــاج ــة مل ــا ي ــدعـيه الـبعـض مـن أن
الـتفــاح ثقـيل الهــضم عــسيــر علــى
املعـدة أو إنه يثيـر حرقتهـا إذا كانت
أغشيتهـا ملتهبة ،فإن املضغ اجليد
كف ــيل بـ ـ ــاتق ـ ــاء ج ـم ــيع احمل ـ ــاذي ـ ــر
وب ــإت ــاحـ ــة الف ــرصـ ــة للج ـســم لكـي
يفـيــد مـن ه ــذه الف ــاكهــة الـثـمـيـنــة
أحـسن فـائـدة .وتفيـد الـدراسـات أن
املـنـ ــاطق الـتـي تـكـثـ ــر فــيهـ ــا زراعـ ــة
التفـاح قـد جنـا أهلهـا من اإلصـابـة
ب ــاحلـصـي ــات الـكل ــوي ــة أو الـب ــولـي ــة
ن ـظ ــراً خل ــاصـي ــة الـتف ــاح كـم ــذيـب
لـلح ـص ــى ومـ ــانع لــتك ــويـن الـ ــرمل
املسكوب.
ويك ــون الــتف ــاح م ـصـ ــدراً لل ـط ــاق ــة
وم ـ ــدرراً للـب ـ ــول وملـيـنـ ــا ويـنـ ـشــط
ال ــدورة ال ــدم ــوي ــة ،وإنعـ ــاش 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.

كــان الـفن ــان هيـثم حـسـن خجالً
يف احلـوار مقتـضباً يف اإلجـابات،
حـت ــى أن بعـض إج ــاب ــاته ج ــاءت
مـرتبكـة ،فـأدركت بـأن الـسبب هـو
حلـ ـظـ ـ ــة املـ ـ ــواجهـ ـ ــة واإلن ـ ـشـ ـ ــداد
لتجـربته الفنيـة اجلديـدة والتي
أثـارت اهتمـاماً وولـدت انتبـاهات
كـثـي ــرة بـ ـسـبـب إعـالنه ال ـصـ ــريح
وال ــواضح عـن العالق ــة القــائـمــة
بـ ـيـ ـنـه وب ــني الـفـ ـنـ ـ ـ ــان ال ـكـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــر
إسمـاعـيل التـرك ،ممـا ولـد لـديه
شعوراً مغايراً جعله يف منأى عن
إطالق كوامن نفسه.
وعـنــدمــا أدركـت ح ــواري معه لـن
يصل إلـى ما اريـد من نتـائج لـها
صلـة بتجـربته الـفنيـة ،اقتـرحت
علــيه مـ ــوعـ ــداً ثـ ــانـي ـ ـاً وجـ ــديـ ــداً
وفعـالً حتقق لـن ــا لق ــاء مخــتلف
وبح ـض ـ ــور ثالثـ ــة فـنـ ــانـني عـبـ ــد
القــادر بخـيت الـفنـان الـســوداني
املع ـ ــروف والـ ـصـ ـ ــديقــني ف ـ ــاخ ـ ــر
مـحمــد وعــامــر خـليـل ودار بيـني
وبيـنه حــوار طــويل وأح ــاول نقل
بعـض من ذلك احلـوار الـذي قـاد
إل ـ ــى ح ـ ــوارات م ـ ـس ـ ــائ ـي ـ ــة يف دار
صديقي الفنان عامر رشاد.

ق ـ ــال الفـنـ ــان هـيـثـم حـ ـسـن عـن
سـ ـ ــؤال حـ ـ ــول أه ـم ـيـ ـ ــة األصـ ـ ــول
احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

اعداد :حيدر عاشور

21اذار 20نيسان

21نيسان 20ايار

21ايار 20حزيران

21حزيران 20متوز

21متوز 20اب

21اب 20ايلول

عمودي

هـنـ ــالـك بعــض املـتـ ــاعـب
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود عــالق ـ ـ ــتـ ــك
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطــفـ ـ ــني ،اهـ ـ ــتـ ـ ــم
بــاألعمــال الضـروريـة وال
تقـم بع ــدة أعـم ــال دفع ــة
واحدة ،رسالة من صديق
تصلك هذا األسبوع.
رقم احلظ7 /
يوم السعد /السبت

تـنـت ــابك حــال ــة نف ـسـيــة
غـ ـ ــري ـب ـ ـ ــة متأل أفـكـ ـ ــارك
ب ــال ــرغـب ــة الـتـي تـن ـشـط
فجـأة ،أهرب من صـداقة
املتـشــائمـني واقتــرب من
املتفائلني.
رقم احلظ5/
يوم السعد /االثنني

عالقــة عــاطـفيــة تقــودك
إلـ ــى عالق ــة أخ ــرى ه ــذه
األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .إن حت ـلـ ـ ـي ـل ــك
لـ ـنـف ـ ـ ـسـ ـيـ ـتــك ونـق ـ ـ ـ ــدك
ال ـ ــذاتـي سـيـك ـ ــون لهـم ـ ــا
فــائ ــدة كبــرى ملـسـتقـبلك
اجلديد.
رقم احلظ19/
يوم السعد /اخلميس

ال تـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق يف بـح ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـوعـود الـتي يـطلقهـا
احملـيطـون بك .عـليك
بــالـسـمع أوالً ومـن ثم
التحقق من ذلك.
رقم احلظ8/
يوم السعد /اجلمعة

الـ ـ ـت ـح ـلـ ـ ـيــل م ـف ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
وبخاصة إذا انطلق من
احلـق ـ ـ ـ ــائـق ،كـف ـ ـ ـ ــاءتــك
عـاليـة وثقـتك بنفـسك
ال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس بــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .ك ـ ــن
مـوضــوعيـاً يف تعــاملك
مع اآلخرين.
رقم احلظ11/
يوم السعد /السبت

مـن احملـتـمـل أن تق ــوم
بـرحلة ألسـباب مهـنية
األس ــبـ ـ ـ ــوع الـقـ ـ ـ ــادم ال
تـضيع الـوقت واستفـد
م ـ ـنـه ،مـف ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ــأة يف
الطريق إليك.
رقم حلظ20/
يوم السعد /األربعاء

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20ت اول

21ت اول 20ت ثاني

21ت ثاني 20ك اول

21ك اول 20ك ثاني

21ك الثاني 20شباط

21شباط 20اذار

يـبق ــى امل ــال أم ــر مهـم
بالنسبة لك ،ال تصاب
بـاليأس ،مـشاريعك يف
طـريقها إلى التحقيق
وتــتخ ـطـ ــى احلـ ــواجـ ــز
بسهولة.
رقم احلظ25/
يوم السعد /اخلميس

س ــتحـ ـصـ ـ ــد جنـ ـ ــاح ـ ـ ـاً
مم ـتـ ـ ــازاً خالل األي ـ ــام
القلـيلــة القــادمــة .كن
أكثــر حــزمـ ـاً وال تخف
من أحد ألن احلـقيقة
واحدة.
رقم احلظ35/
يوم السعد /اجلمعة

ج ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــرح يـ ــب ـ ـ ـ ـ ــدل
مـ ـ ــزاجــك ويفـ ـ ــرحـك.
الوقـت مناسـب ومفيد
لالشتراك يف شـركة أو
ض ـ ـ ـ ـ ــم جـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودك
لآلخرين.
رقم احلظ5/
يوم السعد /األحد

ه ـ ـ ــذا األسـل ـ ـ ــوب ال ـ ـ ــذي
تـ ـتـ ـبـعـه يف الـعـ ـمـل قـ ـ ـ ــد
ي ـك ـ ـ ـ ــون جـ ـي ـ ـ ـ ــداً .ول ـك ــن
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــرار عـل ـ ـيـه قـ ـ ـ ـ ـ ــد
ي ــدخـلك يف ال ــروتـيـنـي ــة
واجلمود.
رقم احلظ10/
يوم السعد /اجلمعة

أظـه ـ ـ ـ ـ ـ ــر رغـ ـ ـبـ ـ ـت ــك يف
االسـتـمـ ــاع بـ ــاهـتـمـ ــام
ملـشــاكل النـاس وسـوف
ت ـ ـســمع م ـ ــا ي ـ ــذهلـك.
الـلـ ـ ـ ـ ــون هـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ــذي
يستهويك.
رقم احلظ12/
يوم السعد /األربعاء

األعمـال التحـريـضيـة
ل ــن جتلــب لـك سـ ـ ــوى
املتــاعب والـصعــوبــات،
فـك ـ ـ ــر جــي ـ ـ ــداً وتـفـهــم
األمور قبل اتخاذها.
رقم احلظ9 /
يوم السعد /اخلميس

العالقة قـد تركـت تأثيـراً واضحاً
علــى أعـم ــالك الـنحـتـيــة ولـيــس
صـعباً علـى املتلقي التـوصل إلى
ذلــك ،وخ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ـاً يف ه ـ ـ ـ ـ ــذا
املعرض.
هـذا مـا أعبـر عنه دائمـاً ،وأصـرح
به عـن روافد جتـربتـي ومكونـاتي
الفـنـي ــة ،املـت ـشـكل ــة يف امل ــؤث ــرات
األولـ ـ ــى وقـ ـ ــوة األص ـ ـ ــول وبقـ ـ ــاء
امـ ـتـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ــا أوالً ومـحـ ـ ـ ــاولـ ـت ــي
التعــامل مع تــوجيهــات أستـاذي
الكـبـيــر إسـمــاعـيل فـتــاح الـتــرك
وإضفــاء مالمح خـاصــة ال تلـغي
صخــامــة جتــربـته ،وأنــا أثق بــأن
الـتج ــارب الكـبـيــرة تـنـتج تـبــادالً
مع اآلخــر وإيـض ـاً تــوفــر فــرصــة
لالسـتـثـمـ ــار ثـ ــانـي ـ ـاً والبـ ــد مـن
اإلشــارة إلــى الـتعــدد الـثقــايف يف
م ـصـ ــادره الكـثـي ــرة مـن مـ ــرحل ــة
الـطفــول ــة وحتــى اآلن .ال أخـفي
علــيك ت ــأث ــري ب ــالفـن الع ــراقـي
الق ـ ــدمي ،وه ـ ــذا ي ـن ـطـ ـ ــوي عل ـ ــى
تبـادل حـواري بيـني وبني جتـارب
ع ــراقـيـ ــة مهـم ــة ج ــداً كـتج ــرب ــة
جواد سليم.

قرية (البأس)

مستقبل الكون

التقيته على هامش معرضه املقام يف دار االندى
مساء يوم  9 / 2الذي 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.

عمّان  /املدى
برهان الطويل

()...

بقلم شارت كوربجيتي
ترجمة جودت جالي

اشتغلت عىل رموز دينية قديمة

العـ ــراقـيـ ــة األولـ ــى مـ ــؤكـ ــداً بـ ــأن
حلظة الـتصرف عليهـا واكتشاف
مـكـ ـ ــون ـ ـ ــاتهـ ـ ــا واالق ـتـ ـ ــراب أك ـثـ ـ ــر
لعنـاصـرهـا الثقـافيـة  /الـدينيـة،
كانت حلظة جـديدة متاماً ،ألنها
وضعـتـنـي وس ــط مج ـ ــال م ـ ــارس
تــأثـيــراً وسـط ــواً علـي .وسحـبـنـي
لإلطالع علـى الـنظــام الثقـايف /
والـديـني الـسـائــد خالل املــرحلـة
ال ـس ــوم ــري ــة  /واألك ــدي ــة ..وك ــان
الفــن يف امل ـ ـ ــرحل ـتــني خ ـ ـ ــاضع ـ ـ ـاً
ل ـ ـ ــوظ ـ ـ ــائـف ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــان ـ ـ ــة ..أي أن
األلوهة هي السائدة واملهيمنة.
*ولـذا اعتقـد وبقنـاعـة بـان هـذه

بني قوسني

حكاية من تايلند

النحات هيثم حسن!

اكتشفت الفن العراقي
وتعلمت منه

-1للتعريف  -والدات.
-2من أسماء اهلل احلسنى.
-3ح ــب :الـقـه ـ ـ ـ ــوة  -مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــور
جغ ـ ــرايف يـبـني ح ـ ــدود الــبل ـ ــد
وغيرها.
-4سهولة وانقياد.
-5ل ـقـ ـ ــب لــإلعــالمـ ـ ــي يف ()10
أفقي  -مكاتب.
-6مصيبة قوية.
-7يخاف الغير.
-8آلة طرب ذات ستة أوتار.
-9أرض حتـيـط بهــا املـيــاه مـن
جميع اجلوانب.
-10غ ـ ـ ــزاة اسـك ـن ـ ـ ــدن ـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــون
اجتاحوا أوروبـا اشتهروا باسم
الـنـ ــورمـ ــان  -أغـنـي ـ ــة لفـ ــريـ ــد
األطرش.
-11تـك ــملـ ـ ــة اســم الـفلـكــي يف
( )11أفقي.
-12نهبنت.

األدوية املهدئة تقتل اخلاليا الرسطانية

األسطورة ورموزها

*استـثمــرت األسطـورة واشـتغلت
علـ ـ ــى عـ ـ ــدد مــن الـ ـ ــرمـ ـ ــوز ال ـتــي
ع ــرفــته ــا ال ــدي ــان ــات ال ـش ــرقـي ــة
القدمية ،حتـى صارت  -الرموز -
مـ ـ ــراك ـ ـ ــز مه ـمـ ـ ــة ،مت ـ ـسـك ــت بهـ ـ ــا
اجملاالت احلـضاريـة ولم تغـادرها
أبــداً ومـث ــال ذلك الـثــور ب ــوصفه
واحـ ـ ــداً مــن اهــم الـ ـ ــرمـ ـ ــوز ال ـتــي
عـ ــرفهـ ــا الفـن الع ــراقـي الق ــدمي،
وظـل مه ـي ـم ـن ـ ـ ـاً يف الـ ـ ــديـ ـ ــانـ ـ ــات
الالحقـة.نعم هـذا صحيح متـاماً
وأك ـ ــدت أن ـ ــا علــيه ،لـكـن ح ـ ــوارك
معـي أض ــاء لـي تف ــاصـيل كـثـي ــرة
لهــا عالقــة بــاألسـطــورة والــرمــوز
ال ـ ـش ـ ـ ــائع ـ ـ ــة وتع ـ ـ ــاملــت مـعه ـمـ ـ ــا
بـوصـفهمــا ذخيــرة حيـة وفـاعلـة.
إال إن ـنــي مـ ـ ــدرك لإلطـ ـ ــار الع ـ ــام
بـع ـي ـ ـ ــداً عــن اجل ـ ـ ــزئ ـي ـ ـ ــات ال ـتــي
تفــضلــت بهـ ــا .كلـنـ ــا نع ــرف ب ــأن
املـ ــرجعـيـ ــات كـثـيـ ــرة ،وتـلعـب دوراً
باعتـبارها مكوناً يقظاً وراسباً يف
آن واح ــد ،حتـني له ــا حل ـظ ــة م ــا
فــتعـ ــاود صعـ ــودهـ ــا عـبـ ــر الـ ــرمـ ــز

والـعـالق ـ ـ ـ ــة ،ل ـك ــن الـ ـتـف ـ ـ ـ ــاصـ ـيـل
األسطـوريـة هي إضـافـات املـتلقي
الـع ـ ـ ـ ــارف .ودلـ ـيـل ــي ح ـ ـ ـ ــول ذلــك
اإلضـ ــاف ـ ــات املهـمـ ــة الـتـي ذكـ ــرت
حــول الثــور  /واألجنحـة وعالقـة
ذلـك ب ـ ــاألسـ ـط ـ ــورة األغـ ـ ــريق ـي ـ ــة
املـعـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ــة ع ــن اآللـهـ ـ ـ ــة لـ ـيـ ـ ـ ــدا
وعالقتها باإلله زيوس.
*ولــد الفنــان هيـثم حــسن 1957
 /محافظة األنبار
*فنان متفرغ
*دبل ـ ـ ــوم نحــت مـعه ـ ـ ــد الف ـنـ ـ ــون
اجلميلة  /بغداد 1980
*بـكـ ـ ــالـ ـ ــوري ـ ـ ــوس نح ــت  /كل ـيـ ـ ــة
الفنون اجلميلة 1987 /
*عـضو نـقابـة الفنـانني وجمعـية
الـت ــشكــيلـيـني وع ـض ــو ال ــراب ـط ــة
ال ــدولـي ــة لـلفـن ــون الـت ــشكـيلـي ــة،
وعضو مؤسس جلماعة بغداد
*أق ــام ستــة مع ــارض منــذ ،1980
وال ـس ــابع حتـيـته إل ــى إسـم ــاعـيل
فتاح الترك
*حــصل علــى كـثـيــر مـن اجلــوائــز
وامليداليات عن مشاركاته النحتية

املدى/خاص
اعلن بـاحثون بريطـانيون ان الكون
يتــسع ب ــوتي ــرة متــزايــدة مــؤك ــدين
ذلك بـاملــراقبــة املبـاشـرة مبـسـاعـدة
تلسكوب لـوكالة الفضـاء االميركية
(ن ــاس ــا) .نـظ ــري ــات تـنـط ــوي عل ــى
انعكـاسـات اســاسيـة علـى مـسـتقبل
الكون.
وتـسـتـنــد هــذه االسـتـنـتــاجــات الــى
م ــراقبــة "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
الـفلـكـيـ ــة مـن مـعهـ ــد كـ ــامـبـ ــريـ ــدج
للفـلك (بــريـطــانـيــا) الــذي تــرأس
ه ــذه االعـم ــال ان "الك ــون يـت ـس ــارع
فعال انه تأكيد مباشر له انعاكسات
كبيرة على مستقبل الكون".
ويجـهل الـب ــاحـث ــون ت ــركـيـب ــة ه ــذه
الطاقـة لكنهم يعتبـرون ان كثافتها
حتدد وتيرة توسع الكون.
وعلق بـول هيـرتـز البـاحث يف نـاسـا
بقـ ـ ــوله "ت ـ ــوسـع الع ـ ــالــم ي ـت ـ ـس ـ ــارع
والـسـؤال املـطـروح االن هــو معـرفـة
ملــاذا يتـم ذلك" .ومـضــى يقــول "كل
اخليـارات مفتـوحـة" امـام مسـتقبل
الـكـ ــون "حـتـ ــى نـت ـ ــوصل ال ـ ــى فهـم
تركيبة الطاقة السوداء".
وثمــة ثالثــة سـينــاريــوهــات ممـكنــة
وفقا لكثافة الطاقة السوداء.
ف ـ ـ ــاذا بق ـيــت ك ـثـ ـ ــاف ــتهـ ـ ــا ثـ ـ ــاب ـتـ ـ ــة،
سـيتـواصل تـســارع التـوسع .ويقـول

كمبيوتر وانترنيت

برامج بداية التشغيل
املدى/خاص

تـوجد بعـض البرامـج والتي تعمل
تلقــائـي ـاً عـنــد تــشغـيل الـنـظــام ..
وتـشـاهــد البعـض منهـا يف شــريط
امله ــام بجــانـب ال ـس ــاعه مـثل هــذه
الـصــورة  ..والـبعـض اآلخــر يعـمل
بـ ــاخللفـيـ ــة  ..وميكـنـك مع ــرفـته ــا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـضــغ ـ ـ ـ ـ ــط عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى األزرار
Ctrl+Alt+Delوسـتــظهـ ــر لـك
ن ـ ـ ــاف ـ ـ ــذه وف ـيـه ـ ـ ــا أســم ـ ـ ــاء ج ـم ـيـع
ال ــبـ ـ ـ ــرامـج الـعـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ــة ويف بـعـ ــض
األح ـيـ ـ ــان ت ـتـ ـ ــراكــم الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن
الــب ـ ـ ــرامج  ..مم ـ ـ ــا يـ ـ ـس ـبــب ب ــطء
اجلهـ ــاز ويـ ـسـتـنـ ــزف الـكـثـيـ ــر مـن
ال ــذاكـ ــرة  ..وأغلـب تـلك الـبـ ــرامج
ل ـيـ ـ ـســت ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة  ..أو أنـك ال

عنــدمــا نــزل أم ــر من زعـيم احلــزب يقــول
بأن على سكان القرية أن يهجروا سلوكهم
(البـأس) الـذي درجــوا عليه ،والـذي تـسـول
لهم أنفـسهـم أن يعتـرضــوا أو يصـروا علـى
ـم ـ ــسلــكه ــم فهـ ـ ـ ــذا يع ـن ــي أنه ــم ال يه ــمهــم
مستقـبل القريـة وسيعيـقون تطـورها ال بل
ي ـ ــزي ـ ــدونه ـ ــا فـ ـس ـ ــاداً عل ـ ــى فـ ـس ـ ــاد .ه ـ ــؤالء
سـيكــونــون عــرضــة للـتغــرمي والـسـجن ،بــدأ
األهـ ــالــي عقـب ه ـ ــذا اإليعـ ــاز يـتـ ـسـ ــاءلـ ــون
(ولـكــن ملـ ـ ــاذا يج ــب عل ـي ـن ـ ــا أن نـهج ـ ــره؟).
(الب ـ ــأس) هـ ـ ــذا أسل ـ ــوب ح ـي ـ ــاة ورث ـ ــوه عــن
أسـالفهـم ،دم يـ ـسـ ــري يف عـ ــرقهـم ،ســمعـ ــوا
هـذا التعبير (البأس) وهم ال يزالون أجنة
يف أرحـ ــام أمهـ ــاتهــم فلـمـ ــاذا يـ ـشـتـكـي مــنه
وكــيف ميـكــن له أن يـكـ ــون ضـ ــد الــتقـ ــدم؟
لق ــد ف ــاج ــأهـم ه ــذا األم ــر ب ــالــتخلـي عـنه
هكذا بال قيد أو شرط.
كانوا بحاجة إلى أجوبة ليقتنعوا.
وصل هـ ــذا االلـتـبـ ــاس إلـ ــى زعـيـم احلـ ــزب
وانتـشــر بني قــادته فكـان لـزام ـاً علـيهم أن
يخـ ــرجـ ــوا أمـ ــام سـ ــور القـ ــريـ ــة لـيـ ـشـ ــرحـ ــوا
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)..
بـ ــدأ رجـل عالمـ ــة يـ ـشـ ــرح لـكـي ال ي ـطـ ــرح
احلشد مزيداً من اآلسئلة.
(الرضـاعة تعني عـصراً جديـداً لنا .سنكف
عــن زراعـ ـ ــة الفـ ـ ــوم وال ـ ـس ـم ـ ـس ــم لألجــيـ ـ ــال
الق ــادم ــة ،لـن ن ــزرع بعـ ــد أال املك ــائــن 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 ،عـنــدم ــا تهـضـم
طعــامه ــا تنـتج ونـبيـع إنتــاجهــا .لـن يكــون
هـن ــاك بع ــد تعـب مـضـن وال ظه ــر محـنـي
مثلما يحدث يف زراعة الفوم والسمسم).

تـ ــرددت أصـ ــداء هـتـ ــافـ ــات وتـ ــشجــيع .الـكل
يـريــد سمـاع املـزيـد والكـل سعيــد ..ستكـون
ه ـن ـ ــاك مـك ـ ــائــن حتـل محـلهــم ولــن يـك ـ ــون
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 مبـب ــدأ حقـيقـي ..ال يحـصل اإلن ـســان
علــى شـيء دون أن يكـســر شـيـئ ـاً آخــر .إذا
أراد الـبن ــاء فعلـيه اله ــدم .فمـثالً إذا أردنــا
أن ن ـ ــشق الـ ـط ـ ــرق يف امل ـ ــدي ـن ـ ــة ل ـنــتح ـ ــرك
داخلهــا علـين ــا عنــدهــا أن نقـطع األشجــار
لـنـم ــد األرصف ــة ،ولكـن ميكـنـن ــا 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
ال ــوضـيع ــة الـتـي تـنـط ــوي علـيه ــا (الب ــأس)
والـسبب هـو إننـا حني نـدخل عصـر املاكـنة
ســيجــب علـ ــى الـن ـ ــاس العـمـل مع املـكـ ــائـن
جـنـب ـاً 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
احل ــال حـني كـن ــا نـبـ ــذر الف ــوم وال ـسـم ـسـم
وقـتمـا نـشــاء صبـاحـاً أو مـسـاءاً( ،البـأس)،
م ـثـل هـ ـ ـ ــذا ال ي ـ ـصـح مـع املـك ـ ـ ــائــن فـحــني
ت ـشـتغـل املكــائـن علــى الـنــاس أن ي ـشـتغلــوا
أيـض ـاً وأال حـصل مــاال يـحمــد عـقبــاه .كل
م ـن ـ ــا ،وج ـم ــيعــنـ ـ ــا ،يج ــب أن نح ـ ــول ه ـ ــذه
القـريـة املـتخلفـة إلــى مكــان إنتــاج ،وهكـذا
علــى ال ــذين يـحبــون هــذه القــريــة ،ال ــذين
يحبـون أن يـروهـا متقـدمـة ،الـذين يـأملـون
بحـي ـ ــاة سعـيـ ــدة يف املـ ـســتقــبل أن يـنـبـ ــذوا
سلـ ــوك (البـ ــأس) هـ ــذه اعـتـبـ ــارا مـن هـ ــذا
اليوم)
سأل الزعيم الناس:
(هل نستطيع معاً أن ننبذ هذا السلوك؟)
أجاب احلشد من كل جانب:
(نستطيع ،نستطيع)
لــوح الــزعـيـم بـيــده طــالـب ـاً 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)

مع نظام الويندوز :..
حتتاجها كلها .
وميكـن التغـلب علـى هـذه املــشكله Start .. 2. Run .. 3. 1.
عـبـ ــر بـ ــرن ـ ــامج  System Confأكتب األمـر التـالي msconfig :
figuration Utilityوامل ـلــحـ ــق 4.واختر نافذة Startup
5.أزل الـعالمـ ـ ــة مــن أمـ ـ ــام اســم
ال ـبـ ـ ــرن ـ ـ ــامج مل ـنـعه م ــن الع ــمل يف
بداية تشغيل اجلهاز .
 6.إضغـط علـى Ok ..ثم أعـد
تشغيل اجلهاز .
وميـكـنـك يف أي وقـت آخـ ــر إعـ ــادة
مـيـ ــزة الـت ــشغــيل الـتـلقـ ــائـيـ ــة ألي
بـرنــامج  ..وذلك بـتكـرار الـعمـليـة
الـسابقـة  ..والتأشـير بعالمـة أمام
اسـم الـبــرن ــامج  ..وسـتجــده عــادة
مجــدداً للعـمل تلقــائي ـاً يف بــدايــة
التشغيل .

كـاريكاتير

هـيــرتــز يف هــذا االط ــار "بعــد مـئــة
مليــار سنــة فقـط سـتكـون الــسمـاء
مكــان ــا مقفــرا ن ـسـبـي ــا 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 الـك ـ ــون س ـي ــنهـ ـ ــار مج ـ ــددا ق ــبل
انهـيــار" عــام واخـتف ــاء الكــون يلـيه
انفجــار عـظـيم جــديــد (بـيغ بــانغ)
رمبا.
امـ ــا اخلـيـ ــار الـثـ ــالــث فه ـ ــو ارتفـ ــاع
كـثـ ــافـ ــة ال ـطـ ــاقـ ــة الـ ـسـ ــوداء الـتـي
سيكـون تأثيرها "تـدمير الذرة التي

تتألف منها املادة".
وق ــال البــروفـس ــور 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 مـي ـش ــال تـي ــرن ــر الـب ــاحـث
امل ـ ـس ـتـقل يف جـ ـ ــامع ـ ــة ش ـيـك ـ ــاغ ـ ــو
واملـ ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــة الـ ـ ــوط ـنــي ـ ـ ــة للـعلـ ـ ــوم
االميـركية الـوضع بقوله "طـاملا لن
نتــوصل الــى فـهم افـضل لـلتـســارع
الكــوني وطـبيعــة الطـاقـة الـسـوداء
لن نتمكن من فهم مصير الكون".

ويعـتـب ــر الـب ــاحـث ــون ال ــذيـن اج ــروا
الــدراس ــة ان الكــون مــؤلف بـنـسـبــة
 %75مـن الطـاقـة الـســوداء وبنـسبـة
 %21من املادة السوداء (دارك ماتر)
وبنسبـة  %4من املادة العـادية كتلك
التي تتألف منها االرض
ويف اطار اعمالهم درس العلماء 26
جتـمع مجــرات تقع علـى مـسـافـات
ت ـت ـ ــراوح بــني مل ـي ـ ــار ال ـ ــى ث ـم ـ ــانــي
مـلي ــارات سنــة ض ــوئيــة ،وهـي فتــرة
زمـنيــة تـشـمل املــرحلــة الـتي عــرف
فـيه ــا ت ــوسـع الك ــون تـب ــاطـ ــؤا بع ــد
االنفجـار العـظيـم (بيغ بـانـغ) قبل
ان يـت ـس ــارع ب ـسـبـب عـملـي ــة الـنـب ــذ
التي متارسها الطاقة السوداء.

