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زيد الشهيد
تـتمـتع الــسمــاوة كـمحــافـظــة وكمــدينــة بهــدوء أمـني
الفـت ومثيـر لالعجـاب نظـراً لـوعي املـواطـنني ووعي
اجله ــات امل ـس ــؤول ــة بـض ــرورة احلف ــاظ عل ــى سالم ــة
اجلـمـيع ب ـشــراً وبـنــاءً وعــدم تــرك األيــدي اخلـبـيـثــة
تعـبث بـاملقـدرات مـا يـستــدعي املـؤسـســات احلكــوميـة
التي تـتمتع مبـا ال تتـمتع به مـدن كثيـرة إلـى ضـرورة
االهـتمام بـاجلانب اخلـدمي للمـواطن ؛ والعـمل على
الـتقليل مـن الضغـوط اليـوميـة للحيـاة  .أسـوق هـذه
الـرؤيـة وأنــا أشيـر إلـى دور دائـرة الـبلـديـة يف املــدينـة
الـتـي أراه ــا تـقف ع ــاج ــزة أو هـي ال ت ــرغـب يف حتـمل
دورهـا يف تنـسيق الـكثيـر من محـاور وقصبـات املـدينـة
وب ــاألخـص ال ـس ــوق ال ــرئـيــس ال ــذي ن ــراه الـيـ ــوم يعج
وبحـالة من النشاز والصـورة املثيرة لإلمتعاض ،حيث
ب ــاع ــة اخلـض ــروات والفـ ــواكه يحـتل ــون فـن ــاء ال ـس ــوق
بـصورة فوضويـة يف حني تركوا السـوق العصري الذي
أع ـدَّ بـصــورةٍ حـضــاريــة أثلجـت قل ــوب الن ــاس عنــدمــا
اكتـمل بنـاؤه .وممـا يـثيــر االمتعـاض هــو زحف بـاعـة
آخــريـن كبــائـعي الــدجــاج والـسـمك وم ــا يتــرك ــون من
ف ـضـالت مق ـ ــززة وروائح تـثـي ـ ــر القـ ــرف ،نـ ــاهـيـك عـن
مخــالفــة أصحـاب الـدكــاكني الــذين صــاروا يلفـضـون
بـضــاعتهـم فيخـرجــونهـا مـن داخل محــالهم وكــأنهم
يعلنــون التحــدي واالحتجـاج علـى مـؤسـســة البلـديـة
ملا يفعله بائعو اخلضراوات والدجاج واالسماك.
إنـني كـلّمــا دخـلت الـســوق وجــوبهـت بهــذه الفــوضــى
ت ــذك ــرتُ شخـصـي ــة " عـب ــد ح ــذاّف " ج ــاووش بل ــدي ــة
ال ـسـمــاوة يف خـم ـسـيـنـي ــات القــرن املــاضـي الــذي كــان
بـشخصه الـوحيـد ينـسق عمل البـاعة يف الـسوق  ،فال
بقـايـا وأزبـال تـبقـى  ،وال زحـام وجتــاوز يحـصل  .وإذا
حضر بـتلك البدلـة (العصملّيـة) والقبعة االنكلـيزية
تلفّت الباعة حولّهم لئال يكونوا رموا بعض مخلّفات
ب ـض ــاعــتهـم فـيـثـي ــروا حــنق اجل ــاووش ال ــذي يــنه ــال
عليهم بالكلمات القـاسية التي تثير ضحك اآلخرين
وجتعلهم محطاً للتندر ذلك اليوم.
واليــوم ال نــريــد جــاووش ـاً يــراقـبنــا ويــسمـعن ــا الكالم
اجلـارح؛ بل نـريـد الـرقيب الـداخلي يحـاسبنـا فـيعمل
كل واحـدٍ من مــوقعه ؛ مع التــوجيه والعقـاب الصـارم
إن أصر اخملالف على فعلته .
ن ــري ــده ــا م ــديـنـ ـةً امن ــوذجـ ـاً يف أمـنه ــا  ،ونـظ ــامه ــا ،
ونظافتها .

غسان كاظم

وع ــدة ج ــوائ ــز اخ ــرى ،واكـب عـب ــر
رحلـتـه الفـنـي ــة ع ـط ــاءات امل ـس ــرح
ب ـت ـ ــسج ـيـله ن ـ ـش ـ ــاطـ ـ ــات الف ـ ــرق ـ ــة
الق ـ ــوم ـيـ ـ ــة لل ـت ـم ـثــيل ب ـ ــالـ ـص ـ ــور
الفــوتــوغــرافـيــة الــرائـي ــة واملعـبــرة
الكـثـ ــر مـن عـ ـشـ ــريـن عـ ــام ـ ـاً ،دأب
الفـن ــان علـي عـي ـس ــى عل ــى العـمل
خ ــارج الــتقلـي ــد احل ــريف والـنـمـط
املــالــوف بــالـتــوثـيق الفــوتــوغــرايف
الـ ـ ــوظ ــيفــي ،ح ـيــث حـ ـ ــرص علـ ـ ــى
التعاطـي مع العدسة بـروح الفنان
الـ ــذي يـتـ ــوخـ ــى اخلـلق واالبـتـكـ ــار
مج ـســداً مــوهـبـته بــإخـض ــاع لغــة
الكــامـي ــرا (العـني الـثــالـثــة) لـنقل
ص ــورة احلي ــاة ذات الثــراء والعـمق
يف ال ــتف ـ ـ ــاعل احلــي مـع العـ ـ ــرض
امل ـس ــرحـي عـب ــر انـت ــاج الـتـص ــوي ــر
والتـشكل الـذي هـو مبثـابـة اخـراج
ثـان ملـشهـد املـســرحيــة حيـث تبـدو
بـ ــراعــته بـ ــإطـالق فالش عـ ــدســته
اللتقـاط زوايـا محـكمـة للـحظـات

فاعلية اللقاحات
ترجمة :سيف محمد علي
عن :الياهو هيلث

إن وظيفة اللقـاحات هـي تهيئة
جــسم الـطـفل ملقــاومــة املــرض،
وأن جمـيع هــذه اللقـاحـات أمـا
أن تـكـ ــون جـ ــرثـ ــومـ ــة مـيـتـ ــة أو
ضعـيف ــة أو ج ــزءاً مـنه ــا مل ــرض
م ـع ـ ـ ــني .وم ـ ـ ــن خــالل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
اجلــرثــومــة ســوف يـعتــاد جــسم
الـ ــطفـل علـ ـ ــى مح ـ ــارب ـ ــة ه ـ ــذا
املـ ـ ـ ــرض بـ ـ ـ ــواس ـ ـطـ ـ ـ ــة ت ـكـ ـ ـ ــوي ــن
امل ـ ـض ـ ـ ــادات احل ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة لـه ـ ـ ــذه
اجلـرثـومـة وتبقـى فعـاليـة هـذه
العـملـيــة بـشـكل دائـم أو لفـتــرة
طـ ــويلـ ــة ،وهـ ــذا يعـنـي بـ ــأنه إذا
تـعـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـطـفـل ملـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ــذه
اجلـ ــرثـ ــومـ ــة مـ ــرة أخـ ــرى فـ ــإن
وجـود املـضــادات احليـويـة الـتي
تـكـ ــونـت نـتــيجـ ــة اجلـ ــرثـ ــومـ ــة
الـ ـسـ ــابقـ ــة (جـ ــرعـ ــة الـتـلقــيح)
س ـ ــوف يـك ـ ــون أك ـث ـ ــر فـ ـ ــاعل ـي ـ ــة
ملقاومة املرض.
ولـســوء احلـظ ،فــإن املعلــومــات
عن اللقـاحــات ،ممكن أن جتعل
بـع ـ ـ ــض اآلب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــررون أال
يلقحــوا أطفــالـهم ويـضعــونـهم
يف خ ـطـ ــر اإلصـ ــاب ـ ــة مبخـتـلف
األمـ ـ ـ ـ ـ ــراض .مـ ــن األفـ ـ ـ ـضـل أن
نـفهـم الف ــائ ــدة وك ــذلـك حجـم
اخلطر لهذه اللقاحات.
قـبـل كل شــيء يجــب أن نعـ ــرف
بـأنه مـن غيــر املمـكن أن يـسـبب
لقاح ما مـرضاً معينـاً أو إصابة
ببـكتــريــا أو فيــروســات أو جــزءاً
مـ ـنـهـ ـ ـ ــا .الـلـقـ ـ ـ ــاح عـ ـبـ ـ ـ ــارة ع ــن

فـ ــايـ ــروس مخـفف جـ ــداً ملـ ــرض
م ـ ـثـل اجلـ ـ ـ ـ ــدري ،احلـ ـ ـص ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة،
احل ـصـب ــة األمل ــانـي ــة ،الــنك ــاف.
وهـ ـ ــذه الف ـي ـ ــروس ـ ــات اخملـفف ـ ــة
حتفز اجلـسم لتكوين املضادات
ممــا يـقلل مـن خـطــر اإلصــابــة
بهذا املرض.
إن اسـتخ ــدام ه ــذه (اجل ــرث ــوم ــة
اخملـففـ ــة) ملـ ــرة واحـ ــدة أدت إلـ ــى
قـتل اجلرثومة احلقيقية نهائياً.
وه ـ ــذا م ـ ــا حـ ـ ــدث يف لق ـ ــاح شـلل
األطفـ ـ ــال (الف ـم ـ ــوي) ()OPV
) ،(oral polio Vaccineإذ
حـقق ه ـ ــذا الـلق ـ ــاح جن ـ ــاحـ ـ ـ ًا يف
الـواليـات املتحـدة أدى إلـى تغييـر
تكــويـن الفـيــروس إلــى فــايــروس
غ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ()IPV
(Inactivate Polio VacT
)cineوهذا الـتغيير يف التكوين
سببه التلقيح.
مـن ال ـطـبــيعـي أال تـكـ ــون نـ ـسـبـ ــة
فعــالـي ــة العقــاقـيــر املـسـتخــدمــة
( )%100إال أن الـتـلقـيـح يع ــد مـن
أهم األسلحـة التـي منتلكهـا ضد
األمــراض الــذي يـعمـل بفع ــاليــة
(.)%99-85
إن أكـ ـث ـ ـ ـ ــر رد فـعـل لـلـق ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــات
ي ـت ـ ـض ـمــن :إح ـم ـ ـ ــرار اجلـل ـ ـ ــد أو
انـتفاخـ ًا (تورمـاً) بخاصـة عنـدما
يعـطــى الـطفل اجلــرعــة ،بـسـبب
احلـم ــى ،أو طـفخ جل ــدي ،وه ــذه
األمـ ــراض ال تعـتـبـ ــر ذات قـيـمـ ــة
أمـ ـ ـ ــام أمـ ـ ـ ــراض ممـ ـيـ ـتـ ـ ـ ــة مـ ـثـل
احل ـصـبـ ــة واجلـ ــدري والـ ــسعـ ــال
الديكي.

من اجمللة االقتصادية
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من تصوير الفنان علي عيسى

سجلت كل شيء عنهـا تقريباً وعن
امل ـس ــرح ال ــذي سـ ــأظل م ــديـن ـ ـاً له
حـيث هيـأ لي ابـداعـاً مضـاف ـاً لكي
اقدم الـصورة الفنـية اجلمـيلة وكم
التقـطت واقتنصت صـوراً احببتها
وسعـدت بتـوثيـقها ووجـدت الكثـير
مـن املتعــة واخليـال يف الكـثيــر من
االعـمـ ــال اجلـ ــادة الـتـي تـت ـضـمـن
معـ ــانـي درامـيـ ــة عـمــيقـ ــة تالم ــس
حـلم االنـســان وتـطلعــاتـه يف حيــاة
افضل.

* م ــا اب ــرز الـص ــور الـتـي ت ــؤث ــره ــا
على بقية اعمالك؟
 اعتــز كـثيــراً مبــا صــورته لـنجــومالفـن يف العــالـم والــوطـن العــربـي
الذيـن حضروا لبغـداد قبل سنوات
طـ ــويل ــة ومــنهـ ــا لق ـط ــات لـلفـن ــان
انطـوني كـوين ،جـيمس ريـد ،الذي
شـارك يف فـيلم (املـسـألـة الـكبـرى)
ومـصطفى العقـاد ،عزت العاليلي،
سع ـ ــاد ح ـ ـس ـنــي ،ع ـب ـ ــد اهلل غ ـيــث،
وغيرهم كنت ارافقهم يف جوالتهم

كربالء  /بشرى الهاللي

ترجمة-تغريد محمد
عن اجمللة االقتصادية
انـه م ــن ال ـ ـصـع ــب عـلـ ـي ــنـ ـ ـ ــا ان
نــتخــيل رجـالً ذا نف ـ ــوذ ك ـب ـي ـ ــر
واجتـاه سياسـي كشخصيـة تيد
ت ـ ـ ــرن ـ ـ ــر م ـ ـ ــؤسـ ـ ــس  ،CNNان
ال ـسـي ــد ت ــرن ــر ه ــو مـن انـص ــار
احلفــاظ علــى البـيئــة كمــا انه
(ادرى) يف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذهـ ـ ـبــه حـ ـ ـي ـ ــث
خ ـصــص ( )1بلـي ــون دوالر مـن
ث ـ ـ ــروته الـ ـ ــى االمم امل ــتحـ ـ ــدة.
وح ـ ـيـ ــث لـ ـ ـ ـ ـ ــديـه نـ ـ ــظـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة
دبلوماسية خاصة اذ انه يؤمن
بفكـرة ان اجلميع يـستطـيعون
ان يكـونـوا اصـدقـاء لنـا اذا كنـا
ودوديـن معهـم ،وبعــد هـجمــات
 11مــن ايلـ ــول قـ ــامـت شـ ــركــته
الـســابقــة ( Aol Tتــامي ورنــر)
بـ ــإبع ــاده عـن مـن ـصـبـه بع ــد ان
ص ــرح عـن رأيه جت ــاه مـنف ــذي
الهجـم ــات االنـتح ــاري ــة حـيـث
وصـفهـم ب ــاالب ـط ــال.وعـن ــدم ــا
اصـبحت روايـة حلـسني اولـيتـا
عـن حـي ــاة ت ــرنـ ــر عل ــى ح ــاف ــة
الــسق ــوط واالنهـي ــار اسـتـط ــاع
ت ــرن ــر مـن اح ــراز نـص ــر س ــريع
عـنــدمــا قــام بـتــأسـيــس شـبكــة
اخباريـة دولية لالنترنت تعمل
علـ ـ ــى مـ ـ ــدار  24سـ ـ ــاعـ ـ ــة وقـ ـ ــد
خـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـبــالي ـ ـ ــني م ـ ـ ــن
ال ـ ـ ـ ــدوالرات لـه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ــش ـ ـ ـ ــروع
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تعـبيـريــة متــوثبـة مــا بني العـتمـة
والضـوء ،انهـا عـني الفنـان املـميـزة
ال ـتــي ت ـ ـ ــرى العـ ـ ــالــم مــن رؤي ــتهـ ـ ــا
اخلــاصــة ال يـقتـصــر عـملهــا علــى
التصـوير بل تـتعداه الـى التـشكيل
واخلـلـق ،ع ــني حـ ـ ـس ـ ـ ــاس ـ ـ ــة تـ ـب ـ ـ ــرز
انـع ـكـ ـ ـ ـ ــاس املـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــر واملـالمـح
واالنـفع ــاالت ب ــاالس ــود واالبـيــض،
كمـا تـوثـق حلظــات حيــة متحـركـة
متنح حـساً دراميـاً عالـياً ،التقـيناه
واجرينا معه هذا احلوار:
* ما مفهومك للصورة؟
 مـ ــن اهـ ــم خـ ـ ـ ـ ـ ــواص ال ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــورةالفــوتــوغــرافـي ــة انهــا ذات طـبـيعــة
تـسجيليـة كمـا انها نـوع فني ممـيز
يخــرج عن حـدود الــوثيقـة وبــرغم
انها تعـرض علينا حـاالت موجودة
يف ال ـ ــواقـع اال انهـ ـ ــا تخ ــضع ذلـك
لعـمليـة حتـويل تـصل احيـانـاً الـى
حـد التجـريد وهـذا ينـشأ عـن كون
ال ـصـ ــور الف ــوت ــوغ ــرافـي ــة يف ه ــذه
احلالة ال تهدف الـى ابراز اجلوهر

()...

 -1روائـي عـ ــراقــي معـ ــاصـ ــر له
(مـوت األب) و(بـوابـة بغـداد) -
قادم.
 -2مـ ــن األوق ـ ـ ـ ـ ــات  -م ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــز
محافظة عراقية (م).
 -3بلــد ع ــربي  -يـشــرق ويـطل
ويطلع (م)
 -4فـيهم ولـديـهم وعنـدهم (م)
 أفاع. -5للنـدبة واالسـتغاثـة  -نضج
وتطور وازدهار (م)
 -6قـتل يف سبـيل مبــدأ وحق -
نرتاب ونتوجس.
 -7من مقــاييــس الطـول (م) -
زجاج عاكس.
 -8ن ـ ـ ــدم وشعـ ـ ــور بـ ـ ــالـ ـ ــذنــب -
يسحبها.
 -9هــوان وقهــر وعبـوديـة (م) -
يـضـيع (ال ــوقـت)  -مـن أج ــزاء
اجلسم
 -10ي ـطـ ــالـه ويح ـصـل علــيه -
آثم ومقترف.

الـعـ ـمـالق وبـهـ ـ ـ ــذا الـ ـت ــمـ ـ ـ ــويـل
الهـائـل اصبح واحـداً مـن اكبـر
القوى يف امريكا.
ان االداء الـ ـ ـ ـ ــرائـع لـ ـ ـ ـش ـ ـبــكـ ـ ـ ـ ــة
CNNق ـ ــد جعـلهـ ــا تـنـ ــاف ــس
الكثير من الشبكات االعالمية
املسيـطرة ومكـنها مـن ان تكون
حـافـزاً لـزيــادة انتـشـار الـتلفـاز
املستمرة.
وبعــيـ ـ ــداً ع ــن مج ـ ـ ــال االعالن
فقـد كـان تـرنـر بحـاراً مـوهـوبـاً
حـيث فــاز ببـطــولــة امــريكــا يف
 1977وكــذلـك ببـطــولــة اخــرى
للسباحة يف عام 1979.
وق ــد اسـتـط ــاع روب ــرت م ــردوك
امل ـن ـ ــافـ ــس ال ـ ـش ـ ــدي ـ ــد ل ـت ـ ــرن ـ ــر
واملــنح ـ ــاز ملـ ـصـلحـ ـ ــة احلق ـ ــوق
السـياسـية ان يهـزم ترنـر حيث
اث ـ ــر ب ـ ــال ـت ـ ــأك ـي ـ ــد يف ن ـ ـس ـب ـ ــة
مـ ـشـ ــاهـ ــدي CNN.ويعـتـبـ ــر
هــذا انتـصــاراً ســاحق ـاً لـشـبكــة
مردوك ،وقـد علق السـيد تـرنر
على مـنافسه حيث قال " :بأنه
ال تـ ــوجـ ــد اي ـ ــة مالح ـظـ ــة عـن
سلوكه االنـسانـي باستـثناء انه
شديد احلب لعائلته".
لقــد خ ـســر ال ـسـيــد تــرنــر مـن
النــاحيــة االقتـصـاديـة اضـافـة
الـى النـاحيـة الـسيـاسيـة ،لقـد
كـ ـ ـ ــان ميـلــك قـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ــد
ب ـ ــالعـ ـش ـ ــرة مــن وك ـ ــال ـ ــة(ت ـ ــامي

أعداد  /حسن سلمان عبد الواحد

عمودي
 -1مـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقــع الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
السياحية املهمة  -ملكي
 -2خـ ـ ـ ـ ــدع واألع ـ ـيـ ــب  -طـلـ ــب
األذن.
 -3كـ ــاد أن يك ــون رس ــوالً (م) -
ارتفعت (م).
 -4شـهيــر (مبـعثــرة)  -حيـوان
ضخم.
 5جـذاب وسـاحـر وجميل جـداً
 ضمير متصل  -متشابهان. -6دمج شـيئـاً علــى شيء آخـر
 عاصمة أوروبية. -7مـن األسـمـ ــاء اخلـمـ ـسـ ــة -
ارتكب معصية كبيرة.
 -8درجة ثراء.
 -9ممثـلة مـصريـة شهـيرة لـها
مسلسل جنمة اجلماهير.
 -10م ــن األفالم األم ـ ــريـك ـي ـ ــة
الـ ــشهـيـ ــرة ج ـ ــداً  -ظهـ ــر والح
وأطل (م).

وبيـرنر) تلك الوكالة العمالقة
والـ ـت ــي ابـ ـتـلـع ــت ال ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــاالت
االذاعـي ــة لـت ــرن ــر اض ــاف ــة ال ــى
CNNيف وق ــت ك ـ ـ ــان ت ـ ـ ــرن ـ ـ ــر
يـســانــد ويــشجع نـظــام وكــالــة
ت ــامي ونيــر الــى AOL.ولـكن
بعـ ــد م ـضــي اربع ـ ــة اشهـ ــر مـن
امتــام الــصفق ــة مت ابعــاده عـن
منصـبه عندمـا تدهـورت اسعار
االسـهم الـنه ــائيــة ،وقــد خـســر
بهـذا السيـد ترنـر زهاء خمـسة
باليني دوالر من ثروته.
ان هذه السيرة الذاتية املوجزة
تـوضح وبصـورة رائعـة الكيفـية
الـتـي اسـتـط ــاع به ــا ت ــرن ــر مـن
جـذب االنـتبـاه الـيه عن طـريق
زواجه مـن جنـم ــة سـيـنـم ــائـي ــة
وهي جني فوندا ،وحيث انتهى
هـذا الـزواج بـالـطالق من هـذه
امل ـمــثل ـ ــة امل ـتـ ـط ـ ــرفـ ـ ــة بع ـ ــد ان
اجنـ ـب ــت لـه طـفـل ـ ـ ـ ــة اسـ ـمـه ـ ـ ـ ــا
كريستني.
لقـد كـان والـده رجالً مـسـتبـداً
وكئـيب ـاً وكــان يف الــوقـت نفــسه
دقـيق ـاً جــداً معه وكــان يعــاقـبه
بقسوة وبـسبب مترده املـستمر.
وعل ــى اث ــر شج ــار دار بـيـنهـم ــا
قــام والــده بــإطـالق النــار علــى
نفـسه واخـذت العـائلـة تـستمـر
بعملهـا واستمـر ترنـر يف اثبات
نفسه.

والتـقط مــا اراه جمـيالً يف عمـلهم
اليومي.
* وماذا عن عملك يف الصحافة؟
 ك ـنــت ومـ ـ ــا زلــت اع ــمل مـ ـصـ ـ ــوراًصـحف ـي ـ ـ ـاً يف عـ ـ ــدد مــن الـ ـصـحف
واجملالت احمللية وجريدة الدستور
االردنية وصورت الكثير من معالم
بغــداد احلـضــاريــة واعـتــز بـصــورة
ساعة بغداد.
* عـادة مـا يكـون االســود واالبيض
هـو الـشـائع يف صــوركم مـا تفـسيـر
ذلك؟
 يف اغـلب اعمـالي الـفنيـة ال اجـدجـ ــدوى مـن اســتعـمـ ــال (الـفالش)
واعـتـم ــد كلـيـ ـاً عل ــى ان ــارة امل ـس ــرح
لــذلك لقـطــاتي تـشــوبهــا احلــركــة
ويغلفهـا السواد وااللتصاق الكبير
بني املمـثل ودوره ،وعمق التجـسيد
فـ ــأنـ ــا ال احـب الـت ـ ــزويق واخلـ ــداع
البصـري وتشـويه الـصور الـناطـقة
بــألــوان ال متـثل احلقـيقــة او انهــا
حتـيـ ــد عــن الهـ ــدف املـنـ ـشـ ــود مـن
الــتقـ ــاط صـ ــورة ذكـي ـ ــة يغـمـ ــرهـ ــا
االح ـ ـسـ ـ ــاس والـ ـصـ ـ ــدق واخ ـت ـيـ ـ ــار
للقـطات االسـود واالبيض يـضيف
مــتع ـ ــة لل ـمـ ـش ـ ــاه ـ ــد ح ـيــث ال ــظل
والضوء وانارة املسرح.
* مــن ق ـ ــاد خ ـط ـ ــواتـك ال ـ ــى ه ـ ــذا

إذاعة FMكربالء تقيم دورهتا اإلعالمية األوىل
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يعد الفنان علي عيسى احد اهم
رموز التصوير الفوتوغرايف ،بدأ
ممارسته لهذا الفن منذ عام 1977
يف دائرة السينما واملسرح،
حصل على شهادة الدبلوم يف
التصوير من املانيا عام  ،1981اقام
ثالثني معرضاً داخل وخارج
العراق ،نال اجلائزة الثالثة يف
مهرجان النرويج للصورة
املسرحية يف تونس،

التسـجيلي للمـادة املصـورة بل الى
ابـ ــراز فك ــرة عـن ط ــريق الـتـص ــرف
بـاملـادة الـواقعيـة تلك الفكـرة التي
تتميز بشكل جمالي.
* اترى الـتصويـر يف فضاء املـسرح
اك ـث ـ ـ ــر مت ـي ـ ـ ــزاً ع ـنـه يف امل ـي ـ ـ ــاديــن
االخرى؟
 ثمــة تقـنيــات خــاص ــة لتـصــويــرفعل احل ــرك ــة ل ــدى املـمـثل تـتـعلق
بسـرعة الـضوء وحـساسـية الـفيلم
اخلــام ،اضــافــة الــى جهــاز املـصــور
ذاته وي ــبقـ ـ ــى ت ـ ـ ــدخل املـ ـصـ ـ ــور يف
ال ــتقـ ـ ــاط الـلحـ ـظـ ـ ــة امل ـنـ ـ ــاس ـبـ ـ ــة،
فـاللقطة اذا ذهبـت لن تتكرر وهذا
م ـ ـ ــا يـجـعـل ت ـ ـص ـ ـ ــوي ـ ـ ــر الـع ـ ـ ــروض
املـ ـسـ ــرحـيـ ــة من ـط ـ ـاً مـتـمـيـ ــزاً عـن
امناط التصـوير الفوتـوغرايف وهو
اصـعب بكـثيــر من مهـام الـتصـويـر
االعـالم ــي يف اجملـ ـ ـ ــاالت االخـ ـ ـ ــرى
غير املسرح.
* هل حت ـضـ ــر بـ ــروفـ ــات ومتـ ــاريـن
العروض املسرحية؟
 لـكـي اع ـطـي لـلعــمل املـ ـسـ ــرحـيمـسـاحـته يف االقنـاع والـدهـشـة ،ال
بــد من حـضـور (متــرينـات) الـعمل
الـذي انـا بصـدد تصـويـره ،اذ ال بـد
من اكتمال قيمة العرض يف ذهني
حتــى يتــسنــى لي اخـتيــار الــزوايــا
واحلـركـات واملـشـاهـد الـتي يــرتكـز
علــيهـ ــا العــمل املـ ـسـ ــرحـي واذا مـ ــا
ص ــادف انـنـي لـم اسـتــطع ح ـض ــور
(الـتم ــرينــات) وكــان عـلي تـصــويــر
العمل حينئـذ يجب حضور العمل
مع اجلـمهــور دون الكــاميـرا القـوم
بـتــسجـيل املـشــاهــد واحلــركــات يف
ذهـنـي ويف الع ــرض الـت ــالـي اعـمل
وفق السيناريو الذي رسمته.
* ملاذا اخترت املسرح؟
 منـذ طفـولـتي كــانت لــدي رغبـةكبيـرة للتـمثيل ،فـالتمثـيل موهـبة
ودراسـ ـ ــة وم ـثـ ـ ــابـ ـ ــرة وكـ ـ ــذلـك فــن
الـتـصــويــر ال ــذي سحـبـنـي مـن كل
شــيء الـ ـ ــى نف ـ ـسـه فق ــط فـ ـص ـ ــرت
اع ـ ـ ــوض عــن كـل م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــواجـه ـنــي
بالصورة واالبداع.
* هـل ل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ان ن ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــرف عـلـ ـ ـ ـ ــى
جت ــربــتك مـع الف ــرقـ ــة الق ــومـي ــة
للتمثيل؟
 رافقت نشاطات الفـرقة القوميةمـن ــذ ع ــام  1980واقـمـت اكـث ــر مـن
ثـالثني معرضـاً عن انتـاجها داخل
وخارج العراق وطـوال هذه االعوام

بعـد أن كــانت اإلذاعــة الصــوت النـاطق
للـن ـظـ ــام ..ومجـ ــاالً مهـمـ ـاً أت ـسـع فه ــو
يـضـيق لـيك ــون حكــراً علــى إذاعـتـني أو
أكثر كـأذاعة بغـداد وصوت اجلمـاهير..
وبعــد أن حتــولـت اإلذاعــات إلــى أبــواق
لـلحـ ــرب ..بعـ ــد كل هـ ــذا وذاك ..يجـ ــد
املواطـن الذي أهمل اإلذاعـة أو أهملته
يف الـ ـس ــابـق ..يجـ ــد نف ــسه أم ــام ســيل
جارف مـن املوجـات اإلذاعيـة والقـنوات
الـتـلفـ ــزيـ ــونـيـ ــة واإلعالمـيـ ــة ..ومــنهـ ــا
أصـوات فـتيــة أنطـلقت مـن شتـى مـدن
الع ــراق لـت ــدخل ال ـس ــاح ــة اإلعالمـي ــة
الـتي ك ــانت عــصيــة علـيهــا ومـقتـصــرة
علــى محــافـظــة بغــداد فقـط ..وإذاعــة
)FMك ـ ـ ـ ـ ــربـالء هـ ــي اح ـ ـ ـ ـ ــدى ه ـ ـ ـ ـ ــذه
األصــوات الفـتيــة الـتي انــطلقـت منــذ
سنـة تقــريبـاً وحتـاول الـسيـر قـدمـاً يف
إثبــات حضـورهــا بني وســائل اإلعالم..
ويف مبـادرة أولى وفـريدة مـن نوعـها يف
احملـافظة ..أقـامت إذاعة )FMكربالء
ق ـسـمـ ـاً ج ــديـ ــداً لإلع ــداد والـت ـط ــوي ــر
اإلعالمي يف محـاولة مـنها لـردم الهوة
ب ــني اإلعـالم واملـ ـتـلـق ــي ..ودش ــن هـ ـ ـ ــذا
الق ـسـم دورته اإلعالمـيــة األولــى الـتـي
ب ـ ــدأت ي ـ ــوم  2004/11/27الـتـي متـت ـ ــد
علــى م ــدى ثالثــة اســابـيع مـت ــواصلــة
وتـضم أربعـة عشـر طالـباً وطـالبـة .أما
املــنهـج اإلعالمــي لهـ ــذه ال ـ ــدورة ،فقـ ــد
أشـ ـ ــرف عل ـيـه مخ ـتـ ـصـ ـ ــون يف مجـ ـ ــال
اإلعالم مـثل ال ــدكـت ــور عـب ــد الـب ــاسـط
احلفـار والـدكتــور محمـد عبــد فيحـان
وي ـشـ ــرف عل ــى ه ــذه ال ــدورة ال ــدكـت ــور
عمـران كاظم ،وتـتضمن محـاضرات يف

الفــن اإلذاعــي والــتح ـ ــريـ ـ ــر اإلعالمــي
لألخبار وغيرها.
ويف لق ـ ــاء أج ـ ــريـن ـ ــاه مـع طلـب ـ ــة ه ـ ــذه
الـ ــدورة لل ــوقـ ــوف علـ ــى آرائهـم وم ــدى
جتاوبهم مع الدورة قـالت (ملى عدنان)
الـط ــالـب ــة يف كلـي ــة الـت ــربـي ــة ج ــامع ــة
ك ـ ـ ـ ــربـالء :ش ـكـل ــت ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدورة ل ــي
ولـ ــزمالئـي وزمــيالتـي ف ــرص ــة ذهـبـي ــة
لتطوير قدراتـنا ومهاراتنا اإلعالمية..
أمــا مــا ن ـسـتـمع إلـيه مـن محــاضــرات
فـيـمـنحـن ــا معــرف ــة يف مجــال لـم نكـن
نعــرف عـنـه الكـثـيــر ..فــالـت ــواصل بـني
املـواطـن والقنــوات اإلعالميـة ضـروري
جـ ــداً لفهـم املـتغـي ــرات الـتـي مي ــر به ــا
البلد واجملتمع...
أمـا الطـالب (لـؤي حـسن) من جـامعـة

كـربالء أيضـاً فيـرى أن هذه الـدورة هي
مبـادرة رائعـة وتكـاد تكـون الـوحيـدة يف
هـ ــذا املـيـ ــدان الـتـي لــم تق ـ ــدم علــيهـ ــا
سـابقـاً أيــة منـظمـة أو دائــرة من دوائـر
الــدولــة ويـضـيف قــائـالً :إننــا بحــاجــة
إلـ ــى هك ــذا دورات لـتـنـمـي ــة ط ــاق ــاتـن ــا
وصقل مواهبنـا اإلبداعية ،ورمبا تكون
مــدخالً لنـا للـولـوج إلـى عـالم اإلذاعـة
واإلعالم.
ول ــم يق ـتـ ـص ـ ــر م ــنه ـ ــاج الـ ـ ــدورة عل ـ ــى
احملـاضــرات النـظـريــة فقـط بل تعـداه
إل ــى التــطبـيق الـعمـلي ..حـيث أشــرف
اخمل ــرج (م ــاه ــر العـم ــر) عل ــى ت ــدريـب
الـطلبـة والـطلبــات يف مجـال اإلخـراج
اإلذاعي وذلـك من خالل دعــوتهم إلـى
ممـ ــارسـ ــة اإلفـ ــراج مـبـ ــاشـ ــرة وبـ ـشـكل

بني قوسني

عملـي ،إضافـة إلى قـيام بـعض الطلـبة
ب ــتقـ ـ ــدمي بع ــض الـفقـ ـ ــرات اإلذاع ـيـ ـ ــة
ب ـ ــأص ـ ــواتهـم مـن خـلف م ـ ــا يـك ـ ــرف ـ ــون
اإلذاع ـ ــة ...وأب ـ ــدى ال ــطلـب ـ ــة جت ـ ــاوبـ ـ ـاً
مـلح ــوظـ ـاً مـع مف ــردات ال ــدورة حـيـث
قـالـت الطـالبـة (جـوالن عبـد احلمـزة)
مـن ج ــامعــة آل الـبـيـت :أن ممــارسـتـنــا
الـعمـل اإلذاعي بــشكل عـملـي ومبـاشـر
مينحنا ثقة أكبر بأنفسنا ويقودنا إلى
معــرفــة م ــاهيــة العـمل اإلذاعـي ..فهــو
يـضع خطـواتنـا علـى الـدرب الـصحيح
فـيـمـ ــا لـ ــو اخـتـ ــرنـ ــا العــمل يف اجملـ ــال
اإلذاعي.
وي ـ ــرى (أح ـم ـ ــد فـ ـ ــاضل) ال ـط ـ ــالــب يف
جـامعـة كـربالء ،أن مجـرد وجـود إذاعـة
حتمـل اسم وصــوت محــافـظــة كــربالء

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20نيسان

21نيسان 20ايار

21ايار 20حزيران

21حزيران 20متوز

21متوز 20اب

21اب 20ايلول

سـتقع يف خـسـارة مــاليـة
وقد ميـر عليك أكـثر من
يـومـني قبل أن تـسـتعيـد
قـواك .ركز جهـودك على
م ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـبـق ـ ـ ـ ـ ــى لــك مـ ــن
مشاريعك.
رقم احلظ20/
يوم السعد /الثالثاء.

ال تـهـ ـت ــم بـ ـ ـ ــالـعـ ـ ـ ــوارض
الـصحيــة البـسـيطـة وال
تكثـر مـن تنـاول األدويـة
مـ ـ ــارس الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة يف
اله ـ ــواء ال ــطلـق تعـي ــش
عالقة حب متينة.
رقم احلظ3./
يوم السعد/االربعاء.

ستقـوم أوائل هـذا األسبـوع
بـعق ـ ــد صـفق ـ ــات جت ـ ــاري ـ ــة
رابح ـ ــة ت ـ ــدر علـيـك امل ـ ــال.
فتـرة صــافيــة علــى صعيـد
العالقات االجـتماعـية أنت
محظـوظ وما علـيك سوى
استثمار احلظ.
رقم احلظ21./
يوم السعد/االحد.

فتـرة قصيـرة وتزول كل
الـسلـبيــات التـي عكـرت
صـفـ ـ ـ ـ ـ ــو ح ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــات ــك يف
الفتـرة األخيـرة ال تـدع
جنـ ـ ـ ــاحــك يف احلـ ـيـ ـ ـ ــاة
ميأل رأسك بالغرور.
رقم احلظ14./
يوم السعد /اخلميس.

يجـب أن تبــوح للحبـيب
بـكل مـ ــا تـ ــشع ـ ــر به مـن
حب وأن ال تكون كتوماً،
علــيك أن تـبـ ــذل جه ــداً
أكبــر للحصـول علـى مـا
تريد.
رقم احلظ18./
يوم السعد/السبت.

بعــض املـ ـش ـ ــاكـل مع مــن
حت ــب فح ـ ــاول أن تـك ـ ــون
أكــث ـ ـ ــر لــي ـ ـ ــون ـ ـ ــة وأكــث ـ ـ ــر
روم ـ ــان ـ ـس ـيـ ـ ــة .عل ـيـك أن
تق ــوم بـبـن ــاء ص ــداق ــاتك
ألنها مفيدة للمستقبل.
رقم احلظ5./
يوم السعد/اجلمعة.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20ت االول

21ت اول 20ت الثاني

21ت ثاني 20ك االول

21ك اول 20ك الثاني

21ك الثاني 20شباط

21شباط 20اذار

هـ ــن ـ ـ ـ ـ ــاك حـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ــدمي
يحــاول من جـديــد شق
طـ ـ ـ ــريـقـه إلـ ـ ـ ــى قـلـ ـبــك
فـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـطـه فـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ــة.
أسـل ـ ـ ـ ـ ــوبــك يف الـع ـ ـمـل
يوصلك إلى النجاح.
رقم احلظ14./
يوم السعد/األحد.

أمـ ــامك أكـث ــر مـن ف ــرص ــة
ل ـتـعــي ـ ـ ــد وتـق ـ ـ ــوم وضـعـك
املادي املتدهـور .منذ مدة.
نـ ــشـ ـ ــاطـك االج ـتــمـ ـ ــاعــي
ممـتع ج ــداً .ولكـن تعـيــش
احلذر.
رقم احلظ11./
يوم السعد/األربعاء.

حـي ــاتـك الع ــائلـي ــة ملـيـئ ــة
ب ـ ــالع ـ ــواصـف فح ـ ــاول حل
هــذه املشـاكل داخل الـبيت.
وال جتـعـل مـ ــن حـ ــيـ ـ ـ ـ ــاتــك
الع ــاطفـي ــة ع ــرض ــة لـكالم
الــن ـ ـ ــاس .أسع لـلح ــصـ ـ ــول
علـ ــى فـ ــرصـ ــة جـ ــديـ ــدة يف
العمل.
رقم احلظ22./
يوم السعد/اجلمعة.

مشاريع عـديدة وجديدة
بـرسـم النجــاح وحيــاتك
العمليـة ستـأخذ مـنحى
جــديــداً .أنـت قلق ولـكن
ال ت ـ ـظـهـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــام
الغرباء.
رقم احلظ 13./
يوم السعد/اخلميس.

سـتنـصــرف مع العــائلــة
ق ـ ـ ــري ـبـ ـ ـ ـاً إلـ ـ ـ ــى الق ـي ـ ـ ــام
بأشـياء مـسليـة تنـسيك
بعض الهمـوم ،وال تعش
لـنف ـسـك فقــط فهـن ــاك
حبيب ينتظرك.
رقم احلظ15./
يوم السعد/السبت.

عـلـ ـ ـ ــى صـعـ ـيـ ـ ـ ــد الـعـ ـمـل
هنــاك عقبـات يف طـريق
ال ــوص ــول إل ــى أهـ ــدافك
فـأعـمل بـهمــة وحمـاسـة
لتــستـطـيع أن تـتخـطــى
كل احلواجز.
رقم احلظ6./
يوم السعد/االثنني.

الفن؟
 يف طفـ ــولـتـي عــملــت مع خـ ــالـياملـصــور (عـي ـســى املـطـيــري) الــذي
كــان استـاذي االول والــذي علمـني
أن الفـن الـت ــزام وحـب ،وان املـب ــدع
ه ــو مـن يـبحـث عـن شـيء يـبــتك ــره
وي ـطـ ــوره ويـ ــوصـله الـ ــى اآلخـ ــريـن
اي ـضـ ـاً ،ومـن خـالل مالزمـتـي اي ــاه
شـغـف ــت بـه ـ ـ ـ ــذا الـف ــن وتـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورت
ح ــاسـتـي وخـب ــرتـي مب ــرور االع ــوام
مثلمـا برزت موهبتي كمصور يجد
سعـادته يف االبـداع واالبتكـار وعـزز
ذلك حـبي لـلمـســرح الــذي كــرست
لـه كل طـ ـ ــاق ـتــي كــي اقـ ـ ــدم صـ ـ ــوراً
تـتـمـي ـ ــز بحـيـ ــويــتهـ ــا اجلـمـ ــالـيـ ــة
املــتحـ ــركـ ــة الـتــي تالئــم مخــيلـتـي
وك ــأنـنـي اعـيـ ــد الع ــرض ب ــال ـص ــور
احلـ ـي ـ ـ ـ ــة ال الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــور اجل ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــدة
املـؤرشفة ،ان صوري توثق اللحظة
امل ـنـفل ـتـ ـ ــة الـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرة يف م ـيـ ـ ــدان
العــرض لقــد سعـيت طــوال عمـلي
الى ان اكون مؤرشفاً فقط ،وبقيت
ابحــث عــن مـكـ ـ ــامــن االبـ ـ ــداع وان
ي ــتحـ ـ ــول ن ـتـ ـ ــاجــي الـ ـ ــى تـخل ـيـ ـ ــد
حلـ ـظ ـ ــات امل ـ ـس ـ ــرح ع ـب ـ ــر ت ـ ـشـكــيل
ص ــوري ديـن ــامــيكـي يعـي ــد اخ ــراج
احلدث املـسرحـي بالـصورة احلـية.

اللعاب عالج طبيعي غريزي

أحمد عبد القادر

هـو مدعـاة للفـرح والفخـر وأكد قـائالً:
إنه أشــبه بـ ـ ــاحللــم أن ي ــصل ص ـ ــوت ـن ـ ــا
وصـ ـ ــوت مح ـ ــافـ ـظ ـت ـن ـ ــا اول م ـ ــرة إل ـ ــى
النــاس ،كمــا أن قيـام دورة مـتخـصـصـة
يف اجل ـ ـ ــان ــب اإلعالم ــي لهــي خـ ـط ـ ـ ــوة
رائعـة ..فقـد كـان الهـواة يف هـذا اجملـال
يجهلون اخلـطوات التي متكـن اتباعها
مـن بل ــوغ أهـ ــدافهـم وحتقـيـق حلـمهـم
بالعمل اإلذاعي.
ويف لق ــاء مع ال ــدكـت ــور (محـم ــد عـب ــد
فــيحـ ــان) املـ ـشـ ــرف علـ ــى هـ ــذه الـ ــدورة
سـ ــألـنـ ــاه عـن األهـ ــداف املـتـ ــوخـ ــاة مـن
ال ــدورة ف ــأج ــاب :مت اسـتح ــداث ق ـسـم
اإلعـداد والـتطـويــر اإلعالمي يف إذاعـة
)FMك ـ ـ ــربالء ...الـ ـ ــذي أخ ـ ـ ــذ علـ ـ ــى
عـ ــاتقه إق ــام ــة دورات شه ــري ــة لــطلـب ــة
جـامعـات محـافظـات الفـرات األوسط،
وذلــك بهـ ـ ــدف اس ــتقـ ـطـ ـ ــاب الـ ــطل ـبـ ـ ــة
الـراغبني يف زيـادة مهاراتهـم اإلعالمية
وال ــذيـن يـت ــوقـ ــون للعــمل يف مج ــاالت
الـصحـافـة واإلذاعـة والـتلفـزيــون ممن
فاتتهم فرصة العمل يف هذه اجملاالت.
وأمــا األسـتــاذ (عــام ــر مخـيف العـمــر)
م ـ ــؤسـ ــس إذاع ـ ــة ك ـ ــربـالء فق ـ ــد أب ـ ــدى
حـمـ ــاس ـ ـاً لالسـتـمـ ــرار يف هـ ــذه الـ ــدورة
وأوضح قـ ــائالً :أطـمـح للـمـ ـشـ ــاركـ ــة يف
نشـر الـوعـي اإلعالمي يف كل اجملـاالت،
اإلذاع ــة ،الــتلف ــزي ــون ،الــصح ــاف ــة بـني
املـواطـنني ،واعـتبـر هـذه الــدورة خطـوة
أولـى ستتبعهـا خطوات الحقـة إن شاء
اهلل مـع مخـتـلف دوائ ــر ال ــدول ــة وك ــان
دافعي للـبدء بهـذه الفكـرة هو الـفجوة
الـتــي خلـفه ـ ــا الـن ـظ ـ ــام الـ ـس ـ ــابق بـني
اإلعالم واملواطن.

املدى/خاص

إن الـتجــارب اإلن ـســانـيــة
ال تـقف عند حد معني..
ومن غ ــرائب م ــا اكتــشف
ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــان أن لـع ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
اإلن ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
احلـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عــالج
للج ــروح ..فه ــو يحـتــوي
علــى مــادة تـســاعــد علــى
منــو األنــسجــة اجللــديــة
واألغ ـ ـش ـيـ ـ ــة اخملـ ـ ــاط ـيـ ـ ــة
بسرعة.
وألن اإلن ـ ــسـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــا زال
يـ ـ ـب ـح ـ ــث ع ـ ــن وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل
ـدي ـ ـ ـ ــدة ملـ ــك ـ ـ ـ ــافـحـ ـ ـ ـ ــة
ج ــــ ـ
ـ
األمــراض فــإن العلـم كل
ي ــوم ي ـطـ ــالعـن ــا ب ــأخـب ــار
ـدي ـ ـ ـ ـ ــدة أغـ ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ــن
جـــــ ـ
ـ
اخل ـ ــي ـ ـ ـ ــال ،ومـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــا
اكتــشفه العـلم ــاء من أن
لعـاب اإلنسـان أيضـا فيه
شفـاء للجـروح ..وأنه إذا
ـدم ـ ـ ــت وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل
انـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التـطبـيب لعالج اجلـروح
فـإن الــوسيلـة الـطبـيعيـة
ـالج ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــي
ال ـعـ ـ
ـدم ـ ـ ــونـهـ ـ ـ ــا هــي
ـخ ـ ـ ـ ـ
يـ ـ ـس ـت ـ
الـطريقة احليوانية ..أال
وهـي لـعق مـكـ ــان اجلـ ــرح
بطريقة غريزية.
واألغ ـ ـ ــرب ممـ ـ ـ ــا ذك ـ ـ ــر أن
ـ
بـعض أنـواع الـذبـاب لهـا

فـ ــوائـ ــد كـثـيـ ــرة اللـتـئـ ــام
اجلـ ــروح ،وهـ ــذه نـتــيجـ ــة
لـدراسـات قـام بهـا بـعض
الـعل ـمـ ـ ــاء بع ـ ــدم ـ ــا ت ـبــني
ألح ـ ـ ـ ــد ال ـ ــب ـ ـ ـ ــاحـ ـث ــني أن
ـ
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وقــف
ـ
عـلـ ـي ــه ـ ـ ـ ــا بـع ـ ــض أنـ ـ ـ ـ ــواع
الـ ـ ــذبـ ـ ــاب ومن ــت عل ــيهـ ـ ــا
ي ــرق ــاته الـت ــأمـت مت ــام ــا
ـص ـ ـ ــورة ن ـ ـظ ـيـف ـ ـ ــة وأن
وبـ ـ ـ
ال ـ ـ ــتـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ــم
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح ـ
ـ
تــتعـ ــرض للـتـ ــدويـ ــد مـن
ـذب ـ ـ ــاب تـلـ ـ ـ ــوثــت
ق ـبـل ـال ـ ـ ـ ـ
وأصـيـبـت ب ــالغ ــرغ ــريـن ــة،
وبع ــد البـحث والـتقــصي
تـبـني أن أج ـس ــام ي ــرق ــات
ال ـ ــذب ـ ــاب حت ـتـ ـ ــوي عل ـ ــى
ـم ـ ـ ـ ــواد يـ ـ ـطـلـق عـلـ ـيـه ـ ـ ـ ــا
"بكـتــريــوف ــاج" ملـتحـمــة
ال ـبـك ـتـ ـ ــريـ ـ ــا وهــي املـ ـ ــادة
ال ــف ـ ـ ـ ــاع ــل ـ ـ ـ ــة ملـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ــذا
األمر..
ومثلما أفاد العلماء بأن
لع ــاب احلـي ــوان ــات م ــادة
مف ـيـ ـ ــدة لـلعـالج ..فقـ ـ ــد
ت ـ ــوصلـ ــوا أي ـضـ ــا إلـي أن
افـ ــرازات ال ــضف ـ ــادع لهـ ــا
إيج ـ ـ ــابــي ـ ـ ــة
ـ
ـص ـ ـ ــائـ ــص
خـ ـ
الحـت ـ ــوائه ـ ــا علـ ــى مـ ــواد
مـنبهــة ومنــشطـة للـقلب
واملخ.

أبو الطب ...دل عىل الطريق
املدى/خاص
كـثـي ــر م ــا ن ـسـمع عـن أب ــو الـطـب
ولكنـنا ال نعرف عنه  ..ابو الطب
هـ ـ ــو أبق ـ ــراط وه ـ ــو م ــن عل ـم ـ ــاء
اليـونــان  ،ابصــر النـور يف جـزيـرة
كــوس  .وت ــرجع االسـطــورة عـبــر
ن ـ ـس ـب ـ ــة أب ــيه هـ ـ ــرقل ـي ـ ــدس ال ـ ــى
إسقلـبيـوس  .إله الـشفـاء  .وعبـر
أمه إل ـ ــى هـ ـ ــرقل ـيـ ــس  .أو هـ ـ ــرقل
اجلـ ـبـ ـ ـ ــار و درس ال ـ ـط ــب أوال مـع
وال ــده  .ولكـنه فـيـم ــا بع ــد تلقــى
امل ــزي ــد مـن هـ ــذا العلـم عل ــى ي ــد
الـ ـط ـب ـيــب ه ـيـ ـ ــروديـكـ ـ ــوس  .مــن
مــديـنــة سـيالمـيــريــا  ،وكــان هــذا
الـطبـيب هـو الــذي جعل مـرضـاه
مي ـش ــون م ـس ــاف ــة ع ـش ــريـن مـيال
بغـيـ ــة تـخلـيــصهـم مــن االخالط
الـكـ ــريهـ ــة الــبغـي ـضـ ــة الـتـي كـ ــان
القـ ــدامـ ــى يـ ــوع ـ ــزون أنه ـ ــا تقـ ــرر
صحة املـرء ومزاجه  .وهي الدم .
والبلغم  .والصفراء  .والسوداء .
ثم أكـمل دراسته بـالـسفـر  .ولكن
تـنقالته كـانت محـدودة بـالنـسبـة

ابقراط

إلـ ــى تـنـقالت مـن ســبقـ ــوه  .وقـ ــد
زاول مـهنـته يف جـزيـرة ثـامـوس .
ويف مـ ـ ــدن عـ ـ ــدة م ــن مق ـ ـ ــاطعـ ـ ــة
ت ـ ـسـ ـ ــال ـيـ ـ ــا  .وكـ ـ ــان أول مـ ـ ــري ــض
مــشهــور ع ــاجله املـلك ب ــرديكــاس
ال ـث ـ ـ ــانــي املـق ـ ـ ــدونــي  .وال ـث ـ ـ ــانــي
دميـقـ ـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــس  .الـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ـ ــرف
بالفيلسوف الضاحك .
وخـالل إقـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة أبـقـ ـ ـ ـ ـ ــراط يف
مقـدونيا عـرف أن اليونـان مهددة
بالطـاعون فـذهب لتـوه إلى أثـينا
رغ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن مـحـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت املـل ــك
بـ ـ ــرديـك ـ ـ ــاس يف مخ ـتـلف أرجـ ـ ــاء
املدينة إلبقـائه بعيدا عن موطنه
امله ـ ــدد ب ـ ــاخلـ ـط ـ ــر  .وبـ ـ ــإشعـ ـ ــاله
احلـ ـ ـ ـ ــرائـق يف مـخ ـ ـتـلـف أرجـ ـ ـ ـ ــاء
املدينة أستطاع أن يجنبها الوباء
ال ــوبـيـل  .ذلك أن احل ــداديـن هـم
الـ ــذيـن مــنحـ ــوه فـك ـ ــرة أن لهـيـب
الـنــار يـطهــر االجــواء  .وهــو أمــر
معروف وثابت علميا .
وانـطالقــا من نـظــرته األخـالقيـة
إل ــى مهـنــة الـطـب اجلــديــرة بـكل

متجيــد  .وضع لهــا ولألشخـاص
الذين يـزاولونهـا ما عـرف بيمني
أبقــراط  .الـتي مــا يــزال يــؤديهــا
األطـباء املـتخرجـون من الكلـيات
الطبية عاما بعد عام .
وتويف يف العقد التاسع من عمره
 .أو بعـده بقليـل  .يف الريسـا  .يف
مقاطعـة تسـاليا  .ودخـل التاريخ
ب ـ ـ ــاســم خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد حـك ـيــت حـ ـ ـ ــوله
األس ــاطـي ــر وال ــرواي ــات الغ ــريـب ــة
العجيبة .
لق ــد انـتـ ــزع أبق ــراط ال ـطـب مـن
الـفل ـ ــسف ـ ــة وجـعل م ـنـه عل ـم ـ ــا .
وأنـشـأ طـريقـة سلـيمـة صـحيحـة
للتصرف والعمل  .وأتاح ملن جاء
بعــده إمك ــاني ــة استـئنــاف العـمل
مــن ح ـيــث ت ـ ـ ــوقف  .ول ـيـ ــس مــن
املغاالة يف شـيء القول أن التقدم
ط ـ ـ ــوال ق ـ ـ ــرون ان ــته ـ ـ ــى ع ــمل ـي ـ ـ ــا
بـخلــيفــته ج ــالـيـنـ ــوس .فق ــد دل
على الـطريق  .وجـاء بعده لـيبدأ
من حيث توقف .

كـاريكاتري

كمبيوتر وانترنيت

حترك املاووس
تخـيل وانـت يف مـنـتــصف اللـيل ي ــوم
اخل ـ ـمـ ــي ـ ـ ـ ــس تـع ـ ـ ـطـل املـ ـ ـ ـ ـ ــاووس وال
ت ـ ـس ـتـ ـط ـيـع الع ـمـل به .ال ــط ـ ـ ــريقـ ـ ــة
بــسيـطــة تــستـطـيع مـن خالل لــوحــة
املفاتـيح أن حترك املـاوس والطـريقة
كالتالي:
لــتحـ ــرك مـ ــؤش ـ ــر الفـ ــأرة مــن خالل
ل ـ ــوحـ ـ ــة املف ـ ــات ــيح ات ــبع اخلـ ـط ـ ــوات
التالية:
* اضغط على زر إبدأ )START
*ث ـ ــم اخ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــار إع ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات SETT
)TINGS
*ثـ ـ ـ ــم ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـح ـ ــكـ ـ ـ ــم
( )CONTROL PANEL
*اضغـط علــى اخـتـيــارات إضــافـيــة

توبة ابن آوى

لي جار ،اعـرفه منذ أن جمع القـدر بيننا فجعل
بيتـنا يـالصق احدهـما اآلخـر ،كان ضـابط أمن
برتبـة عالية لم أتـوصل إلى معرفـتها ،حيث كان
ضـباط االمن يـرتدون املالبـس املدنـية للتغـطية
علــى حـقيـقتـهم ،كــونهـم مك ــروهني مـن اغلـبيــة
ابـن ــاء ال ــشعــب ،لكـ ــونهـم ق ـس ــاة الـقل ــوب مـيـتـي
الــضمــائ ــر إال الن ــزر اليــسي ــر منـهم .وج ــاري لم
يـكن من هـذا النـزر ،فقـد كان مـكروهـا من ابـناء
مـحلتنـا ،لكـونه متعجـرفـاً ،إنعـزاليـاً ،خـاليـاً من
أي مــظه ــر مـن مـظ ــاه ــر االن ـس ــانـي ــة ،فلــم يكـن
يشـاركنا أفـراحنا واتـراحنا ،وحتـى السالم يضن
به عليها ،وإذا مـا القينا عليـه التحية أجاب من
وراء أنفه أو امتنع عن الرد.
كنت أكن لهذا اجلـار كرها ليس له حدود ،وأدعو
اهلل تعــالــى أن يــطيـل عم ــري ال حبـ ـاً يف احليــاة
ولكـن كي أرى الـنهــايــة الـســوداء لهــذا اإلنـســان
الـبــشع ،ال ــذي يحـظ ــى ب ــامـتـي ــازات ال حتـص ــى،
والشـاهـد عليهـا بيته الـفخم ،وسيـارته الفـارهـة
وحلـي زوجـته املــتكـب ــرة الـتـي تـب ــاهـي به ن ـس ــاء
احل ــارة ،زوج ــات املـ ــوظفـني واملـعلـمـني والعـم ــال
الل ـ ــواتــي جل هــمهـن أن ي ـ ــوف ـ ــرن لقـم ـ ــة حالالً
البـن ــائهـن ،مـت ــذم ــرات مـن قل ــة ال ــرواتـب وس ــوء
احلــال ،شــاكــرات اهلل بــرغـم ه ــذا علــى الـصحــة
وال ـسـت ــر يف ظل نـظ ــام ق ــاس إن ــشغل ب ــاحل ــروب
وأغ ــدق علـ ــى ازالمه الهـب ــات والعـط ــاي ــا بـيـنـم ــا
الـ ـسـ ــواد األع ـظـم مـن الـنـ ــاس ضحـيـ ــة اإلمالق
والقهر واخلداع.
اشــتغل ج ــاري يف احـ ــدى مح ــافـظ ــات اجلـن ــوب
الطـيب مسـؤوالً امنـياً ،فـصال وجـال ،وسخر كل
مـواهبه االجـراميـة يف قـمع النـاس ،بحجج كـان
يبتـدعهـا ضاربـاً عرض احلـائط معـاني الـشرف
واملـســؤوليـة ،فـإذا مـا ذكــر اسمه امــام مجمـوعـة
من النـاس استعـاذوا باهلل مـن هذا الـشيـطان يف
س ــرهم ودعــوه أن ال يــريـهم وجـهه الكــريه .وقــد
سـمعت من أحد اصدقائي املقربني منه ،أنه كان
يــروي لهـم قـصـص ـاً مــرعـبــة عـن ممــارس ــاته مع
املع ـتـقلــني ل ـ ـس ـبــب أو مــن دون س ـبــب وك ـيـف أنه
يجـعلهـم يـت ــوسلــون إلـيه اثـنــاء الـتعــذيـب حــد
تق ـب ــيل يـ ـ ــديـه واضعــني اهلل ورس ـ ـ ــوله واالئ ـمـ ـ ــة
واسـط ــة وشفـيعـ ـاً بـيـنه وبـيـنهـم ،فـي ــزداد عـنفـ ـاً
وتنهال شتائمه عليهم وعلى شفعائهم.
لقـد شــاعت قـسـوة هــذا املتـوحـش بني اجلـميع،
فمــا كــان له مـن سل ــوى إال قنـين ــة اخلمــر الـتي
أدمــنهـ ــا وقــيل إن هـ ــذا اجلالد ميـ ــارس لـ ــذته يف
التعـذيب وهـو يف قمـة سكـره .وهكـذا اسـتمـر به
احلـال مـستمـداً قـوته مـن نظـام سخـره وأمثـاله
كالبـاً مـسعــورة ال يسـلم من اذاهـا إال من كـان ذا
حظ عظيم.
ويـوم أن وقعت الـواقعـة ،وتهـاوى الهـيكل املنخـور
عـلى زبـانيـة املوت والـدمار ،هـرب هذا املـستـأسد
علـى الـضعفـاء واملـســاكني واثـبتـت التجـربـة أنه
كطـائـر البغـاث ،هـزيل  -جبـان ،لقـد فـر مـرعـوبـاً
من املـدينـة التـي أذاقها صـنوف العـذاب من دون
ان يـ ــدافع عـن ن ـظـ ــامه ال ــذي كـثـي ــراً م ــا ع ــذب
اآلخــريـن وقـتلهـم بحجــة عــدم مــواالتهـم لهــذا
الـنظام ،جـاعالً ،من نفسه حـامي حماه والـذائد
عن مبادئه وعبقرية قائده امللهم.
رجع جــاري إلــى بـيـته ملــوم ـاً محـســوراً ،هــارب ـاً
بجلـده راضيـاً من الغـنيمـة بـااليـاب ،منـزويـاً يف
داره ،سجيـناً ال يجرؤ على مغادرتها ،يحسب كل
صيحـة عليه يتخـيل كل طرقـة باب عالمـة على
الهالك .مـا زاره احــد مهـنئـاً بـالـسالمـة ،فــالكل
شـامت ،فمـا تـرك البـاطل له صـديقـاً ،قلت جـاء
دوري اآلن لـتعــذيـبه فـألقم بــزيــارته حــائكـ ـاً بني
نفـسي وبيـتي خطـة أحيل بهـا حيـاة هذا الـذئب
البشري إلى جحيم.
ط ــرقـت الـب ــاب ،خ ــرج أح ــد ابـنـ ــائه ،طلـبـت مـنه
ابالغ والـده بـزيــارتي ،بعــد قليل خـرج متـوجـسـاً
لكـننـي طمــأنـته بــابتـســامــة ،عــانـقنـي يف البــاب

داعي ـاً ايــاي إلــى الــدخــول ،جلــسنــا يف صــالــونه
الفخم ،سـألته عن حـاله بعـد فقـده مـركـزه ،بـدا
مــنك ـس ــراً وه ــو يـتح ــدث عـن ال ــوضع اجل ــدي ــد،
ملصـقاً اجلرائم واالتهـامات على القـيادة املبادة
الـتي لم تقـدم للـشعب إال املـوت والدمـار قلـت يا
جــاري ،ألم تـكن أنـت وأمثــالك مخـلبـاً متــزق به
هذه القيـادة أجساد املـساكني؟ فـلماذا تتـنصلون
من جـرائمكـم؟ أحتسبـون النـاس مغفلني؟ دافع
عـن نف ــسه وس ــألـنـي بع ــد حلـظ ــة صـمـت :م ــاذا
ت ـظـنهـم يفـعل ــون بـنـ ــا لق ــد سـمعـت ان هـنـ ــالك
جلـانـاً حكـوميـة تـنظم وثـائق عن اجلـرائـم التي
ارتـك ـبــت بـحق ال ـن ـ ـ ــاس ،وانهــم سـ ـ ــوف يـلقـ ـ ــون
القبـض على ضـباط االمن واحلـزبيني وغـيرهم
من املـس ــؤولني يف الــدولــة القــدميــة ،قـلت :هــذا
صحــيح ،وقـ ــد ســمعـت انـ ــا ،أن املـ ـسـ ــؤولـني عـن
الـتعــذيـب والقـتل مهــددون مـن قـبل مـنـظـمــات
شـكلهــا ذوو الـضحــايــا تقــوم بــاصــطيــاد كـل من
ارتكـب ج ــرميـ ـةً والسـيـم ــا أصح ــاب ال ـش ــأن مـن
هؤالء.
ب ــدأ ب ــاالرجت ــاف ،وه ــو يـص ــرخ :أيـن ن ــذهـب؟ إن
اخل ــائف ال تغـطـيه الغــاب ــة الكـثـيفــة ،صــدقـنـي
أنني ال أنام إال سـاعة أو سـاعتني يف الليل .أهب
مـذعـوراً ،أتخـيل نفـسي محـاطـاً بـالعـشــرات من
ضـحايـاي يحمل كـل واحد مـنهم حبالً لـشنقي،
لقــد كـنـت مخـيف ـاً وهــأنــا اآلن خ ــائف .قلـت اال
حتس بـالنـدم؟ أال تـروم التـوبـة بعـد هـذا العمـر
الـطــويل مـن ارتكــاب اجلــور والـظلـم؟ اجــابـنـي:
لقـد فات أوان الـتوبـة ،فأنـا مخـرّب من الـداخل،
واصـبحت حــالتي جـزءاً من املـاضـي ،وال تصـدق
أن امثـالي يـتوبـون حتـى لو تـابوا فهـي توبـة ابن
آوى كـم ــا يف القـص ــة الـتـي ق ــرأن ــاه ــا صغ ــاراً يف
املـدرسـة .لقـد مــسخنــا أسيـادنـا وأخـرجـونــا من
هـيئ ــة البـشــر ،وإذا م ــا عبــرت هــذه االزمــة فقــد
تـرانـي شخصـاً آخـر ،قـد أكـون مـتنكـراً بلبـاس أو
صفــة تخــالف صفـتي االولـى ،لـكن مـا إن تـزول
االسـبـ ــاب حـتـ ــى أعـ ــود إلـ ــى طـبــيعـتـي االولـ ــى،
متـسلطـاً برقـاب الضعفـاء ذليـالً أمام االقـوياء.
هـذا ديـدن أمثـالـي وال تصـدق أي شـخصٍ يقـول
عكـس ذلك مرت األيام والـشهور ،وجاري آمن يف
بيته ،لم تـطله يد احلكـومة ،وال تعـرض له احد
مـن الـن ــاس ب ـس ــوء ،فـتـح محالً لـلكـم ــالـي ــات يف
ال ـس ــوق بعــد اح ـس ــاسه بــاالمــان واخلــروج إلــى
املــدينـة ،أصـبح أكثـر رقـة يف معـامـلته اآلخــرين،
يلقي التـحية علـى هذا ،ويـداعب ذاك .وروى لي
احـد الثقات بـأنه رأى جاري يتـردد على املـسجد
مـطـيالً املكــوث فيه ،وقـيل إنه اصـبح علـى درايـة
بأمـور الدين والفـقه ،يئم املصلني احيـاناً ،يلقي
محــاضــرات يف ثل ــة من الــشبــاب ،يحــدثهـم عن
امـ ــور ديــنهـم ودنـيـ ــاهـم ،حـ ــاثهــم علـ ــى اجلهـ ــاد
ومقــارعــة االحـتالل وعــدم االنـصـيــاع إلــى إرادة
الـدولة اجلـديدة ،وتخـريب مؤسـساتهـا وقتل كل
من يصطف معها.
اصبح الناس يـشيرون إليه بالبنان ،كيف ال وهو
العــابــد الــزاه ــد ،التــائـب عن خـطــايــاه ،وهكــذا
محـيـت الـص ــورة القــدميــة ل ــرجل األمـن وحلـت
محـله ــا ال ـص ــورة اجل ــدي ــدة لـ ــرجل م ــشهـ ــود له
باالميان والتقوى.
ذات مـســاء قــررت ان ازور جــاري ،وجــدتـه وحيــداً
يف الـبيت بـعد ان سـافرت عـائلتـه إلى بـيت أخيه
يف بغـداد ،كـان يجلـس يف الصـالـون وآثـار الـسكـر
بــاديــة علـيه ،وأم ــامه علــى الـطــاول ــة البــوم كــان
مفتـوحـاً علـى صـورة لـه مع ولي نعـمته القـدمي
يقلــده نــوط الــشجــاعــة ،رحـب بـي وهــو مي ـســد
حليـةً مشـذبةً جعلـت منه شخصـاً مختلفـاً عما
كـ ــان قلـت مـ ــا هـ ــذه الـلحـيـ ــة؟ أهــي للــتقـ ــوى أم
التـنكر؟ قهقه بصـوت عالٍ اردفه بجملـة ذكرتني
بـلقـ ـ ــائ ــي األول معـه :إنهـ ـ ــا حل ـيـ ـ ــة ابــن آوى ،إن
امثالي ال يتوبون حتى تتوب ..الـ. ........
وإذا تابت أصبحت. ............

(ACCESSIBILITY
)OPTIONS
*اخـتــار مـن أعلــى الـنــافــذة املــاوس
)MOUSE
* ث ــم ضـع عـالم ـ ـ ـ ــة صـح لـ ـتـفـعـ ـيـل
إســتخ ــدام امل ــاووس مـن أزرار ل ــوح ــة
التحكيم
* اضــغ ـ ـ ـ ـ ــط عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
( )SETTINGإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة بـعـ ــض
اإلعدادات اخلاصة مثل:
 سرعة مؤشر املاووس. ظهـور أيقونـة خاصـة باملـاوس علىشريط األدوات.
 تفعيل زر )Num Lockإليقافوتشغيل امليزة.

الـ ـتـحـك ــم ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــاووس م ــن ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــة
املفاتيح:
 أوال اضغـط على زر NumLockلتفعيل التحكم مبؤشر الفأرة.
 إتـبـ ــاع اجلـ ــدول الـتـ ــالــي للــتحـكـمبالفأرة.
* الـزر (ـ) لتهيـئة الـضغط علـى الزر
األميـن يف الفــأرة والــزر ( )/لـتهـيـئــة
الضغط على الزر األيسر.
* الزر ( )DELللقيام بعملية
* رقـ ــم( )2لـل ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ــري ــك ألسـفـل و
()8ألعلـى و ()4للـيسـار و ()6للـيمني
و()5لـتفعـيل الـضغـط علـى مـاتـريـد
كـ ــأنـك ت ــضغ ــط علـ ــى الـ ــزر األيـ ـسـ ــر
للماوس .

