
إضاءة

ســتكــون ايــامـك القــادمــة
ملــيــئـــــة بــــــالعــمل اجلـــــاد
والـدؤوب الرضـاء رؤســائك
يف العــمل وســتـــــدر علــيـك
ـــــى امـــــوال تـــســـــاعـــــدك عل

جتاوز ازمتك املادية.
رقم احلظ/.9

يوم السعد/ األربعاء.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

سفــــرة قــــريـبــــة حتــمل
ــــــة ــــــد مــــــادي لـك فــــــوائ
ومعنـوية عـاليـة تدخل
مجـــــاالت عـــــدة حتـقق
فـــيهــــــا طــمــــــوحــــــاتـك

املطلوبة.
رقم احلظ/.1

يوم السعد/االحد.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

عد إلـى نفسك وانـظر
إلـى حـالتـك النفـسيـة
الـتـي لـيــسـت علــى مــا
يــرام فــالــسهـــر واللهــو
وبعـثـــرة أمـــوالك عـــدو

لك.
رقم احلظ/.6

يوم السعد/االثنني.

ال تــتـــــردد يف اســتــــشـــــارة
االصـدقـاء الـذين تعـرف
ان يف نـصـــائحهـم خـيـــراً
لك. حـاول ان تنـسـى مـا
حـــــــــصــل لــــك ولــــكــــــن ال
تـقـــــــطـع خـــــيـــــــط االمـل

الرفيع.
رقم احلظ/.6

يوم السعد /السبت.

ــــــــى بـعـــــض حتـــــصـل عـل
املتعة يف سفرة سياحية
خارج البلـد وقد تصلك
ــــــة مـــن ــــــة ثـــمـــيـــن هــــــدي

شخص غالٍ عليك.
رقم احلظ/.10

يوم السعد/اخلميس.

ـ

ـ ـ ـ

حـاول ان تـنسـى مـا حصل
لـك مــن املفـــــاجـــــآت غــيـــــر
الـــــــســــــــارة الـــتـــي اهــــــــدرت
امــــوالـك. وحــــافـــظ علــــى
امـــــوالـك الــبـــــاقــيـــــة الــتــي
سـتــســاعـــدك علــى جتــاوز

امورك احلياتية.
رقم احلظ/.11

يوم السعد/اجلمعة.

ـ ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلامت املتقاطعة

1- قــــاص عــــراقـي مـبــــدع، مـن
اشهر مجاميعه معمرة علي.

2ـ مـتــشـــابهــات - مــشـتـبه بهـم
ومدانون.

3ـ مــن الــــصفــــــات االخالقــيــــــة
احلميدة - أبي جنا مبعثرة.

4ـ ممــثلـــة مــصـــريـــة اشــتهـــرت
بجمال عينيها.

5ـ أداة تنبيه - اداة استفهام.
6ـ اداة نــــصــب ومــــصـــــــدريـــــــة -

ضمير متصل ومنفصل.
7ـ ناقد ادبي عراقي معروف.

8ـ هــرمي مـبعثــرة - احتـسبـتم
وحتملتم العناء.

9ـ التــابع الستـاذ وعــالم )م( -
يصر.

10ـ جـــــدهــــــا يف أكلــت - االســم
االول لــروايــة شـهيــرة لـنجـيب

محفوظ.

عموديافقي
أعداد: حسن سلمان عبد الواحد

1ـ مــطــربــة مــصــريـــة راحلــة مـن
اجمل اغـانيها )قـالولي هـان الود

عليه(.
2ـ فار - دولة آسيوية )م(.

3ـ تـوصف بها املعـارك الشـديدة -
جزيرة يف املتوسط )م(.

4ـ باغتهم بالهجوم.
5ـ جــــــــــــاري الــــــــــــدمـع )م( - اســــم

موصول - اداة نفي.
6ـ تـبـــرهـنـــا وتــــدلال )م( - الــصل

مبعثرة.
7ـ االسم االول ملمثلة مصرية من
أدوارهـا املميزة خمـاسية السـاقية

- نهاية النهر يف البحر.
8ـ خلـطــوا ومــزجــوا - مـن اسمــاء

اهلل احلسنى.
9ـ يـــنـــــــــــاســـب ويـــــــــــوافـق ويـالئـــم

ويصادف - قرآ بعناية وتأن.
10ـ متـشـابهـان - ارقــد - مصــائب

وشدائد.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ال تـعـــــــــادِ مـــن يـهـــتـــم
مبــصـلحـتـك مـن دون
غـــايـــة ألن الـنـــدم لـن
يــنـفع واالعــتــــذار لــن

يكون كافياً.
رقم احلظ/.25

يوم السعد/االحد.

ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـــــتـــــــــــســـــــــــــــاهــل يف ال ت
املــطـــالـبـــة بـحقـــوقك
كــاملــة وال تـتنــازل إذا
عرضـت عليك تسـوية
جزئية ألنك محق يف

مطالبك.
رقم احلظ/.15

يوم السعد/الثالثاء.

ـ ـ ـ
ـ

سفـــرة قـــريـبـــة حتـمل
ـــــد مـــــاديـــــة لـك فـــــوائ
ومعنوية عالية تدخل
مجـــاالت عـــدة حتـقق
فـــيهـــــا طــمـــــوحـــــاتـك

املطلوبة.
رقم احلظ/.36

يوم السعد/السبت.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

حتقق جنــاحــاً كـبـيــراً
يف عـــملـك الــيـــــومــي.
افكــارك دائمــاً سبـاقـة
ألوانهـا فال تـتسـرع يف

بيع سيارتك.
رقم احلظ /.8

يوم السعد/اجلمعة.

ـ
مسـؤوليات جـديدة تقع
علــــى عـــــاتقـك مبجــــرد
أثـبــات قــدراتـك. علـيك
القيــام دائمــاً مبمـارسـة
الـــــريـــــاضـــــة لــتـخفـــيف

وزنك.
رقم احلظ/.6

يوم السعد/اخلميس.

ال تـزال تنـتظـر احتـرافـاً
يف احلــــب مــــن عـالقـــــــــــة
ســـــــابقــــــة تــتــمــنــــــى لــــــو
يـصــارحك بـأقــرب وقت.
تـعــــيــــــــــــد ذكــــــــــــريــــــــــــاتـــك
اجلــمــيلــــــة. اخلـــــد إلـــــى

الراحة هذه األيام.
رقم احلظ/.18

يوم السعد/السبت.

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

يشغف الكـثير من القـراء بعالم األبـراج، خاصة
شــــــريحـــــة الــــشــبـــــاب. وذات مـــــرة أغـــــوانــي احـــــد
األصـدقـاء بهـذا العــالم وهمـس لي بـأن العـديـد
من ضربات احلظ تأتي من خالل األبراج، وبعد
ان أقنعنـي عبر العـديد من الـدالئل التي ذكـرها
لي، طلب مني تاريخ والدتي فاستفسرت منه ان
كــــان يــــريــــد ان ميــنحـنـي هــــويـــــة أو املغــــزى مـن
استفـسـاره قــال لي: ان اخـتيــار البـرج يـتم بهـذه
الطـريقـة، وبعـد ان أجبـته بكل مـا أراد، اخبـرني
بـأن برجـي هو )املـيزان( ورحـت أتابع مـا يضـمره
لـي برج املـيزان وكـانت أول كـوارثه هي: "مفـاجأة
ســـارة لـك نهـــايـــة الـــشهـــر"... وانـتـظـــرت نهـــايـــة
الـــشهــــر وأنــــا ملـيء بــــاألحالم واألوهــــام، وحـني
وصلت نهايـة الشهر كانت املفـاجأة )السارة( هي
عقــوبــة قـطع راتـب ملــدة أسـبـــوع لعــدم الـتــزامـي
بــأوقــات الـــدوام، فعــدت إلــى صــاحـبـي مـتــذمــراً
متـشنجـاً، وبــدالً من ان يهـدئ من غـضبـي ردّني
مدافعاً عن برج امليزان وكأنه ابن عمه أو صديق
طفـولـته، وأخيـراً صـرخ بي: ان كـنت غيـر ملتـزمٍ
بالدوام الرسمي فالبرج غير مسؤول عن ذلك.

حــزنت ملـا حـلّ بيّ ورحـت أفتـش مـرة أخــرى عن
بــرج يـنــاسـب أحالمـي وحـظـي )العــاثــر طـبعــاً(
ورحـت استــشيــر صــديقــاً آخــر مــولعــاً بــاألبــراج
وشــــرحــت له مــــا حـــصل لــي مع بــــرج )املـيــــزان(
فـاخبـرني بـان طـريقـة اخـتيـاره كـانـت مخطـوءة
ألننـي لم أذكــر اسم والــدتي حـيث ان مــواليـدي
غير كـافية وفقـاً للضوابـط املعمول بهـا يف عالم
األبــــراج فـــــزودته بــــاسـم )املــــرحــــومــــة( والــــدتـي
واخبرني بعد ساعتني باسم برجي اجلديد وهو
)برج الثـور(، وأتضح لي فـيما بعـد انه اسم على
مـسمـى، فـأول مفـاجـآت هــذا البــرج معي كــانت:
)ارث لعـــائلــتكـم سـيغـيّـــر كل أوضـــاع حـيـــاتك(..
فـصــدقـت وكــدت ارقـص فــرحــاً حـني تــذكــرت ان
هـنــاك أكـثــر مـن خـمــسـني دومنــاً ألرض زراعـيــة
تـركهـا املـرحـوم والـدي وهي أرث حقـيقي ومـثبت
يف سـجالت دائـــــرة زراعــــــة العــمـــــارة، ورحــت ازف

بني قوسني
)...(

أبراج
كاظم غيالن

كمبيوتر وانترنيت

العدد )   280( االربعاء)22(كانون االول 2004

NO	(280)	Wed.	(22)	December

التهــاني لـشـقيقــاتي وعقـدنـا أمــالنــا علـى هـذا
اإلرث الــذي سيـغمــرني بـالـسعـادة، وغـادرت إلـى
الدائرة املـذكورة من بغداد قاطعـاً مسافة مهلكة
متعـبة تقـدر بـ)400(كم، وحني الـوصول للـدائرة
ولقــــائــي العــــديــــد مـن مــــوظفــيهــــا األصــــدقــــاء
اخبــرتـهم بــاألمــر، فقـــادني احـــدهم إلــى )قــسم
املــســـاحـــة(، وبعـــد الكــشف عـن خـــريـطـــة مـــوقع
األرض اإلرث نـصحني رئيس القسـم بإبقاء هذا
ـ اإلرث ـ على حاله ألنه ال يعادل ـ وقتذاك ـ سعر
)غرفـة نوم(!! فـاستفسـرت منه بـأن )برج الـثور(
اخبرني بأنه يعادل ما يقرب على املليار  دينار ـ،
لكـنه مـــا إن ســمع تقـــديـــر )الـثـــور( حـتـــى أطلق

ضحكة عالية وهو يقول لي: "أنه ثور حقاً!!
وأردت يف اليـوم التالـي التأكـد من األمر بـنفسي
فاستـأجرت سيـارة أوصلتني إلـى موقع) اإلرث (
الـــــذي وجــــــدته عــبـــــارة عــن ارض جـــــرداء غــيـــــر
صـاحلـة للـزراعـة بــرغم كـميــة األمطـار الغـزيـرة
التـي اجتــاحتهـا إضـافـة إلــى بُعـدهـا عـن النهـر
الــوحـيــد يف املـنـطقــة. عــدت إدراجـي هــذه املــرة،
ورحـت اخلـص غـضـبـي مـن عـــالـم األبـــراج عـبـــر
شرح احلـادثتني ملن تعـنيهم األبراج، فـوجدت ان
هنـاك الكثير ممن وقعـوا يف كل برج، فهناك من
قــال له بـرج )اجلــدي( عالقـة عــاطفيـة جـديـدة
تـؤمـن لك حيـاة هـانئـة منـتصف هـذا العـام ـ إال
ان الــسحـــر انقلـب علــى الــســاحــر حـيـث انـتهـت
عالقــته بـــــزوجــته بـــــالــطـالق وكلـمـــــا بحـث عـن

حبيبة خاب ظنه.
ولـــذا أجـــد مـن املـنـــاسـب جـــداً ملـن يعـنـيهـم أمـــر
األبــــراج ان يـــســتحــــدثــــوا ـ فـبــــركــــات ـ جــــديــــدة،
سـيـــاسـيـــة الــطــــابع، ألن الــسـيـــاســـة واخـبـــارهـــا
أصــبحــت ديـــــدنــنـــــا، كــــــأن يقـــــول بـــــرج اجلـــــدي
ـــــــــــــــــــــاوي مــــــــــــصـــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ال
بـجـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــة قـلــــبــــيــــــــــة ويــــــــــرقــــــــــد يف
مــسـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشفـــى بغـــداد الــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلـيـمـي"
ولـيخبـرنـا بـرج ـ العقـرب ـ بـأن "أفــــــــــــــــــــــعـى تلـدغ

صــــــــــــــــــدام يف السجن" و...الخ.

ـ ـ ـ

عبد االمري الطويرجاوي
ستار جاسم ابراهيم

هو عـبد االمـير كـاظم ابـو محمـد الطـويرجـاوي. ولد
يف طويريج وذلك سنة .1886 جاء إلى بغداد واستقر
فـيها فترة من شبـابه ثم سيق إلى اخلدمـة العسكرية
العـثمــانيــة سنــة 1914، وسفــر إلــى واليــة قفقــاسيــة،
لـكنـه استـطــاع ان يهــرب من قـسـاوة حـرب ال نـاقــة له
فيهـا وال جمل، وعـاد إلـى العـراق مـشيـاً علـى االقـدام
وهـربـاً مـن قسـاوة التـرك واستخـدامهـا الـشعـوب غيـر
التــركيــة لتكـون وقـوداً ملعـركـة خـاسـرة بـطلهـا الـرجل
العـثـمـــانـي املـــريـض، ومـن ثـم اضـطـــرته الـظـــروف أن
يعـمل حمـاالً يف سـوق الشـورجـة ثم عـامالً يف مقهـى،
مـــواصال االسـتـمــاع إلــى مــا يــذاع مـن اغــان عــراقـيــة
ومقـــامـــات حـــركـت لــــديه مـــوهـبـتـه الفـنـيـــة الـتـي لـم
يستطع اخـفاءها. وتسـلق الطويرجـاوي سلم الشهرة
الغنـائيـة بسـرعـة ادهـشت اآلخـرين، ممـا دفع شـركـات
التسجيل الباحثة عن االصـوات الغنائية التي تسعى
بـاحلـاح للتعـاقـد معه خـاصـة شـركـة بـيضـافــون، التي
سجلـت له اغلب اطـوار االبـوذيـات الــريفيـة العــراقيـة
مع البستات الشعبيـة الرائجة آنذاك. ولم يكن األمر
اعـتياديـاً ان يهتم مـوسيقـار كبيـر مثل الـراحل جميل
بــشيــر ملـــوهبــة هــذا الـفنــان املـقتــدر، فـسـجل له ثالث
اســــطــــــــوانــــــــات مـع فــــــــرقـــتـه املــــــــوســـيـقـــيــــــــة. ومـع ان
الــطـــــويـــــرجـــــاوي عـــــرف كـمــطـــــرب ريفــي إال انه قـــــرأ
املقـامات العراقيـة وان غلبت عليه )الذبـة( الريفية أو
)الــشمـــرة( غيــر املقـــاميــة لـكن الـنفـس الـغنـــائي كــان
عــراقيــاً حقـاً، وكــان أداؤه يف مقـاه مـثل مقهـى املـميـز
والـبولـوجنيـة وغيـرهمـا. واستـدعته اإلذاعـة العراقـية
عـنـــد افـتـتـــاحهـــا يف 1 / 7 / 1936 وقـــدم أول حـفالته

على الهواء.
حكـم علــى هــذا الـفنــان بــاالعــدام شـنقـــاً حتــى املــوت
الشتــراكه يف ثـورة مـايـس 1941 بهـوسـات واغـان ضـد
احملــتـلــني االنـكـلــيـــــــز، لـكــنـه متـكــن مــن االخــتـفـــــــاء
واالحـتـمــــاء مبحـبــيه الـكـثـيــــريـن مــن شعــب العــــراق

األصيل.
قرأ الـطويـرجاوي كثـيراً من األطـوار الغنـائية، ومـنها
أطـــوار املـثـكَل والعـيـــاش والعـنـــزي والـصـبـي وغـيـــرهـــا
مبـزيج ريـفي مقــامي. تـأثــر بطـريـقته الـراحل حـسن

داود وهو فنان غنائي اختص بغناء الصبي.
وكـان الـطـويـرجـاوي شـاعــراً غنــائيــاً ألف الكـثيــر من
اغـانـيه واعطـى بعضـاً منهـا لغيـره مـن املطـربني ومن

اشهر اغانيه:
"شنهو الرأي دليني"

كتـب له الكـثيــر من شعـراء االغـنيـة العــراقيــة امثـال
املال عـبــــود الـكــــرخــي، واملال حــنفـي وعـبـــــد العـبــــاس
احللي، ومال سلمان الشكرجي، وجبوري النجار واملال

فدعوس العفجاوي وغيرهم.

كـاريكاتري
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مديحة جليل البياتي
ال يخلو منـزل من الفاكهـة، وكلنا يتـناولها
مــن قــبـل ذات طعــم حلـــــو مــــســتحــب، ومع
حـالوة الــــطـعــم حتــمـل الـفـــــــواكـه فـــــــوائـــــــد
مـــتعــــــددة لالنــــســـــان.. ومتــنـحه قـــــدراً مــن
الــوقــايــة مـن بعـض االمــراض كـمـــا تعـــالج
امـراضـاً اخـرى. ويف الـشتـاء تـتضح أهـميـة
الـبــــرتقــــال الــــذي ميــنح الــصغــــار والـكـبــــار
)c (منـاعة ضد الـبرد  وتعويضـاً لفيتامني
كما يكفل عصير الليمون وقاية شاملة من
حـــــــاالت مـــــــرضـــي الـكـــــــولـــيـــــــرا واحلـــمـــــــى
الـتـيفــوديـــة، وبكـثـيــر مـن الـتفـصـيل نقــدم
فــــوائــــد عــصـيـــــر بعــض انـــــواع الفـــــواكه يف

الوقاية والعالج.
عصير البرتقال

البـرتقال فـاكهة شعـبية جـمعت يف تركـيبها
مـركبـات غـذائيـة وفـيتـامـينـات واقيــة تفيـد
الـصغيـر والكـبيـر، واملــريض والــسليـم، كمـا
تـفيــد املــرأة احلــامل واملــرضع. وممــا يــزيــد
من اهـميـة البـرتقـال وفـرة انتــاجه ورخص
ثــمـــنه، االمــــــر الــــــذي يـجعـله يف مــتــنــــــاول
اجلمـيع. ويعــد البــرتقـال مـن اغنـى فــواكه
الـشتـاء بفـيتــامني  (c(الـواقـي من مـرض
االسقــربــوط الــذي يــسـبـب ضعف الـبـنـيــة

تـبلغ )سـيبـوكـو( الــرابعــة واخلمــسني
مـن العـمـــر اآلن، ويـــالـلعجـب! الحـظ
انهـا قائد قبيلة )بالتيس( واول امرأة
ترأس )بوتسوانـا( منذ تأريخ نشوئها،
وتـسلـمت هـذه الـسـلطــة منــذ خمـسـة
عشـر شهـراً بعـد حتـديهـا وانـتصـارهـا
علـى جهـود عــائلتهـا اخلـاصـة إلبقـاء
الــرئــاســة حــالــة ذكــوريــة. يقــول احــد
ابـنــــاء عــمّهــــا: لـــــديهـــــا العــــديــــد مـن
االعــمـــــــام الـــــــذيــن ميـكــنـهــم اســتـالم
العرش بقـوة، ولكن املـسألـة اصبحت:
مــــــــا الــــــــذي يــــــــوقـفـهــــــــا عـــن حتـقـــيـق

طموحها؟
يبـدو ان املـوضـوع صـغيـراً جـداً، فـفي
مجتـمع يتوقع فيه ان تنحني النساء
لـــرغبــات الـــزوج اجلنــسيــة دون ســؤال
حتـى وان كـن غيـر مـخلصـات وكـذلك
تـعتبـر عـمليـة االعتـداء علـى الـزوجـة
بــــالــضــــرب امــــراً مــــألــــوفــــاً جــــداً ويف
مـجـــتـــمـع حـــيـــث زواج املــــــــرأة خــــــــارج
القـوانني املعـروفـة، امـر ميـثل االقليـة
لـم يكن انتصـار هذه املـرأة حالـة بارزة
فقـط بل هــو حــالــة انـحنــاء تقـــاليــد
)بــــوتـــســــوانـــــا( القــــدميــــة جــــداً امــــام

التغيير الذي ال ميكن مقاومته.
فــاملــرأة احلــازمــة مع املــوقف احلــاسم
واالســتعـــــداد الــتـــــام لـلقــيـــــادة تــبـــــدو
)سـيـبـــوكـــو( مـــرتـــاحـــة جـــداً لـــدورهـــا

اجلديد.
ولـكــن مـــــسلــكهــــــا خالل اكــثـــــر طـــــرق
)بوتـسوانـا( تقلـيديـة كان سـهالً جداًُ،
فـبعــد وفــاة والــدهــا عــام 1966 اصـبح
عـمها الـرئيس يف الـبالد وجاء بعـدها
شقـيـقهـــا الـــوحـيـــد عـــام 1996 وحـني
تـــويف هـــذا الـــشقــيق عــــام 2001 وضع
اقـــــارب والـــــدهـــــا وريــثـــــاً لـلعـــــرش مــن
االعـمــــام وحـــسـب الـنــظـــــام املعــــروف

بأحقية الرجال باحلكم فقط.
امــا )سـيـبــوكــو( وبــدعـم مـن والـــدتهــا
وشقــيقــــــاتهـــــا الــــســبع اصــــــرت علـــــى
احقـيـتهـــا بــــالعـــرش وحــسـب قـــانـــون
بـوتـسـوانـا الــدائم والـذي يـؤكـد عـدم
الـتمـييــز بـني اجلنــسني. وقــد شجّعــا
بــــــذلـك قـــــــادة حقــــــوق املــــــرأة اجلــــــدد
وطلـبــوا مـنهــا الـتقــدم بـطلـب حقهــا
بـــالعــرش قـــائلـني بــأن الـنــســـاء يجـب
علــيهـن اخـتــطـــاف الـــسلــطـــة ولـيــس

فاضل جاسم 
فــــــريــــــد هــــــو اول مـــن ادخل )االوبــــــريــت(
بـصورته النـاضجة والـشامـلة املصـرية من
خـالل فـــيـلـــم )انـــتــــصــــــــار الــــــشـــبــــــــاب( يف
االربعـينيـات بعـد ان عـرفـت السـينمـا قبل

ذلك بوادر هذا الفن على نحو بسيط.
كمـا يتـميـز فـريـد بعـزف اخـاذ ومـتقن قل
ان اجنـبت الـسـاحـة العـربيـة مثـيله.. فهـو
ليـس عـازفــاً محتـرفــاً )اقصـد بــذلك( انه
لـم ميتهن العـزف كمهنـة بل هي جـزء من
عمـله كمـلحن ويف يـوم مـا جعـل اجلمهـور
يـصفق لـ 18 دقـيقـة امـا ابــرز مقـطـوعــاته
املــــوســيقـيــــة فهـي )تــــوته( وحلــن اخللــــود
وزهــرة يف خيــالي ورقـصــة العـبيـد ونـاديـة
وزمــردة ورقـصــة اجلــواري وغـيــرهــا ومـثل
فــريــد 31 فـيلـمـــاً اولهــا انـتـصــار الــشـبــاب
وآخرهـا نغم يف حيـاتي وقد انـتج منها 18

فيلماً على حسابه اخلاص.
كان فريد ابي النفـس وعزيزها ويبذل من
اجل االصـدقـاء كل مـا ميلكه وبـال حسـاب
لـكـن ذات يــــوم اتــصـل به وفــــد عــــربـي مـن
االصـدقـاء للـسـالم عليه فـدعــاهم حلفلـة
يف اليــوم التــالي بــرغم انه لـم يكـن ميلك
وال فلــــســـــاً واحـــــداً.. ثـــم طلــب مــن احـــــد
االصـدقـاء الـذيـن يعطـيهم بـال حسـاب ان
يــسلفـه مئــة جنـيه وحـني صعـد الـصــديق
إلـى غرفة امه لـيطلب املبلغ سمعهـا فريد
تقــــول البــنهــــا انه يـلعــب القـمــــار ودائـمــــاً
مديـن لآلخرين فهـرب فريـد االطرش من
الـبيت وعـاد إلـى منـزله خـائبـاً لكن وجـود
الـفنــانــة ســـاميـــة جمــال مـن وقع احلــادث
عليـه رفض بـشــدة ثم رن الهــاتف ليــسمع
فريد خبراً جعله يسـتريح إذ اعتذر الوفد

املرأة التي قادت بوتسوانا 
بقلم / شارون الفرانيا

ترجمة/ عمران السعيدي
لـم تــصـــادق )سـيـبـــوكــــا( علـــى ارتـــداد
املــــرأة للجـيـنـــز او املـلكـيـــة املــشـتـــركـــة

للمدارس.
ميـكــن الـــــذيــن يـــــسخـــــرون مــن حـكــم
)سيـبوكو( اآلن بـالقول: انهـا موجودة
عـلــــــــى رأس الــــــسـلــــطــــــــة ألن رؤســــــــاء
بوتـسوانـا  لم تـعد لـديهم الـقوة عـلى
ادارة الـــبـالد. وعـلــــــــى مــــــــرّ الــــــســـنـــني
فــاملسـؤولـون املنـتخبـون قـد اغتـصبـوا
الــكــــثــــيــــــــــر مــــن دورهــــم اخلــــــــــاص يف
الـــــسلـــطــــــة. ولـكـــن يف العــــــديــــــد مــن
الـوحـدات داخل هـذه البالد مبـا فيهـا
)رامــــوتـــســــوا( مـنـــطقــــة )سـيـبــــوكــــو(
اخلـــاصـــة فقـــد بقـي رؤســـاء القـبـــائل

محافظني على مواقعهم احملترمة.
ولـدت )موسـادي سيـبوكـو( يف السـابع
مـن حــزيــران عــام 1950 كـــأول طفلــة
لـتـــسعـــة آخـــريـن. وكـبـــاقــي االطفـــال
مـنحـت اسمــاً انكـليــزيــاً )مــوريل( مع
اسمها االصلي وهـو )ستسوانا( ومات
والـدها وهـي ال تزال يف سن املـراهقة.
ولـم يعـــد لـــوالــــدتهـــا اي عـمل وعـنـــد
اكمال دراستها العالية راحت سيبوكو

تبحث عن عمل لها.
وتــوصلت فـيمـا بعـد الـى درجـة مـديـر
قسـم يف بنك )بـاركلـي( واصبحت امـاً
ألربع بـنات وطلّقـت بعد زواج دام ست
سنوات. وحني قدمت طلـبها بوصفها
وريـثــــاً لـلعــــرش كــــانــت تعــمل مــــديــــراً
ملكـتب جـمعيـة خـاص  بــالتـجهيـزات.
واآلن تعيـش مع والـدتهـا الـتي تـشكـو
مـن ازعــــاج القــــرويــني لهــــا يف الـبـيـت
وهـم يقـــدمـــون الـــشكـــاوى والــطلـبـــات
داخل  مسكنهـا وباسـتمرار ممـا يؤدي

الى تعب والدتها جراء ذلك.
وتـتــسلـم سـيـبـــوكـــو بـــوصفهـــا رئـيــســـاً
)الفـــي دوالر شهــــــريــــــاً( وهــي تــــــديــــــر

اعماالً واسعة متثل وحدة الضمير.
امـــــا سلــــوك )سـيـبــــوكــــو( يف احلـيــــاة
العـــامـــة فهـــو عـملـي جـــداً وذو طـــابع
ودي اال اذا مــــــــس االمـــــــــــر كــــيـفــــيـــــــــــة
صعــودهــا الــى الـسلـطــة وخــاصــة من
افراد عائلتها، فهي تغضب كثيراً ضد
هذا املـوقف وحني يثـار  هذا املـوضوع
خالل الـلقـــــــاءات الـــصـحفــيــــــــة فهــي
تقـطع احلـوار فــوراً وال جتيـب عن اي

استفسار ألنه يثير  غضبها.
عن نيويورك تاميز

العـــامــــة. فهـي تـــدعــم بقــــوة عقـــوبـــة
اجللـــد للـمجـــرمـني واملـــذنـبـني علـنـــاً
وامـــام الـنــــاس لكــي تكـــون رادعـــاً لـكل
خـارج علـى القـانـون وال تـأخـذه فـيهم
ايــــة رحـمــــة وخــــاصــــة يف مـنـــطقــتهــــا
)رامــوتـســوا( ويــؤيــدهـــا يف ذلك كـبــار
اعـضـــاء  قـبـيلـتهـــا )الـبـــالـتـيــــز( لكـي
يــــــســــــــود الـقــــــــانــــــــون. حـــيـــث جتــــــــري
احملاكمـات والعقوبـة يف مقرهـا املبني
مـن القــرميــد االحمــر والــذي يعـتبــر
مقـــــراً لالجـتـمــــاعــــات حـيــث جتلـــس
بـــــزيّهــــا الـتـقلـيــــدي اجلـمــيل وكـــــامل
زينتهـا مع قبعـة حريـرية عـلى رأسـها
ويف هـــذا املكــان تـتخـــذ القــرارات دون

تراجع.

االفـضـل ومن الـصـعب تـصــور الــرجل
وهــو يـتحــدث حــول اهــانــة املـــرأة كمــا
تـــتـحـــــــــدث ســـيـــبـــــــــوكـــــــــو يف لـقـــــــــاءات
الــصحفـيـني وذكــرت بـــأن زوجهــا كــان
يـضــربهــا وقــالـت إنهــا طلّقـته يف عــام
1978 واضــــافـت: ال اسـتــطــيع حتــمل
العـــنف وال اســـمح بــــــإهــــــانــتــي ابــــــداً
وحــــــول احلقـــــوق اجلــنــــســيــــــة تقـــــول
سـيبـوكـا: انــا اؤمن بــأن للمــرأة القـوة
لــتقـــــول ال لـلجـنـــس واســتغـالله مـن

قبل الرجل ضدها.
امـــا بـــالـنــسـبــــة لقــضـــايـــا الـتقـــالـيـــد
املـتــــأصلــــة يف محـيـــطهــــا فهـي متــيل
كثيـراً الـى مـواقف الـرجـال نـفسهـا يف
احلكم والرئـاسة للقـوانني والتقـاليد

مبـاشـرة يف الـدفــاع عن حقـوق املـرأة.
واالكثر يـقول: بأنهـا قد ثبتـت نفسها
بـسلوكهـا الصـريح واملبـاشر واقتـرابها
مع التركـيز اكثر على مشاكل الشباب

يف بالدها.
يقـــول احـــد الــشـبـــاب العـــاطلـني عـن
الـعمل عنهـا انهـا تعمل بـصورة جـيدة
ولــم يـكــن شقــيـقهـــــا مـــــوجـــــوداً امـــــام
الـنــــاس مـبــــاشــــرة. ومـنــــذ اسـتـالمهــــا
الـسلطـة ميكنـك مالحظـة مـا يجـري
بوضـوح، وللشـباب دنـو واضح نحـوها

وهم يستمعون لها جيداً.
وقـد تقلـب )سيبـوكـو( نظـريـة القـائـد
الـتقلـيــدي رأســـاً علـــى عقـب احـيــانــاً
وتغـيـــر اكـثــــر املفـــاهـيـم تخـلفــــاً نحـــو

االنتـظار الـى حلظـة ان مينحهـا لهن
اآلخرون.

ولـم يـــأت ذلك الـتغـيـيـــر خالل لـيلــة.
فــأمــام سـيبــوكــو قـضــايــا هــامــة يـجب
مـــراجعـتهــا يف مـــواجهــة الـتحــديــات

امام تسلم املرأة للسلطة.
ويف حـفل الــتــتـــــــويج نــثـــــــروا علـــيهــــــا
الهــدايــا املنــاسبــة للــرئيـس: شــاحنــة
فـضيّــة، جهــاز حــاســوب وآلــة طــابعــة،
وكــــذلك مـــاكـنـــة غــسـيـل املالبـــس مع
مكـنسـة كهـربـائيـة. ومنـذ ذلك احلني
عـززت سـيبـوكـو نفـسهـا امـام القـبيلـة
بـــاملـــوازنـــة بـني نـــداءات الــتغـيـيــــر مع
احتــرام التقــاليــد التـام. ويـرى بـعض
الرجال والـنساء بأنهـا تتحدث بجرأة

يف الذكرى الثالثني
لرحيل املوسيقار فريد االطرش

الفنان الراحل فريد االطرش
هو احد أولئك الفنانني الذين

رسموا قصائد حب جميلة
ورائعة بصوته وموسيقاه.

نستعرض هنا بعض اجلوانب
غير املعروفة عن حياة
املوسيقار الراحل فريد

االطرش الذي يكفيه فخراً
ظهوره بني قمم الغناء

واملوسيقى كام كلثوم وعبد
الوهاب والقصبجي

والسنباطي واستطاع ان يحفر
اسمه بعناية بينهم وافلح يف
احتالل موقع مهم يف خارطة

سبق تاشيرها قبله موهبته
التي اعادت تشكيلها مجدداً.

العديدة التي جرت يف هذا االجتاه.
فريد تنـاول طبق مهلبية قبل رحيله وهي
اشهـــــــر اكلـه له.. وقــبـل مغــــــادرتـه للـعالج
طـلـــب مـــن احـــــــد الـكـــتـــــــاب ان يـكـــتـــب لـه
سيـناريـو فيلم تـكون بـطلته سـعاد حـسني
لـكــن املــنــيــــــة عـــــــاجلـــته قـــبل ان يـــتحـقق

الطلب.
قـاد الـطـائــرة التـي نقـلت جـثمـان الـفنـان
الـراحل من بيـروت إلى القـاهرة ابن خـالة
فريـد الطيـار ابو احلـسن وفـاء لفن فـريد
اما عن آخـر حلظات عمره فترويها سلوى
القـــدسـي تـلك االنــســـانـــة الـتـي كـــان مـن
املـؤمل ان يتـزوجهـا فـريـد عنـد عـودته من

آخر رحلة عالج إلى لندن..
تقـــول سلــوى: حـني عــاد مـن لـنــدن كــانـت
صحـته مـتـــدهـــورة وطلـب مـنـي ان اهـــربه
من املـطــار إلــى الـبيـت يف بيــروت حتــى ال
يـــتحــــــدث إلــــــى مـعجــبـــيه ملـــــــرضه وفـعالً
هربنـاه.. ويف البيت طلـب ان اذهب به إلى
مــصــــر ويف اللــيل ازدادت حـــالــته تـــدهـــوراً
وطلـب من املمرضـة قرص )االوزردين( ثم
قــال لـي ان ضــربــات قلـبه غـيــر مـنـتـظـمــة
وهو يعـرف قلبه أكثـر من املـمرضـة وطلب
ان ادلــك قلـــبه لـكــنــي خــــــرجــت لــــــدعــــــوة
الـطـبيـب وحني عــدت وجــدت ان راسه قــد
اصطـدم بـالـسـريـر وظل الـطبـيب ميـارس
خفض القلب بـالصدمـة الكهربـائية لـ 42
دقيقــة من دون جـدوى وهكـذا رحل فـريـد

االطرش.
لقــــد رحـل الفـنــــان الـكـبـيــــر االطــــرش يف
الـرابع والعشرين من كانون االول من عام
1974 بجـســده وظل حيــاً بيـننــا من خالل

اغنياته اجلميلة واحلانه الرائعة.

العــربي الن حـادثـاً مــا جعلـهم يـسـافـرون
فـوراً فـاخـرج فـريـد املصحـف الشـريف من
جيـبه وقـبله وقــال "مــا دام املـصحف مـعي

فان اهلل يحفظني من كل حرج"!!
وقــد تعـلم فــريــد الـغنـــاء من امـه االميــرة
علـيــاء املـنــذر الـتـي كــانـت تـتـمـتع بـصــوت
رائع وحني ملـسـت حب فـريــد للغنـاء بـدأت
تعلـمه العــزف واصــول الـغنــاء وتــاثــر بهــا

فريد كثيراً.
امــا ملــاذا لـم يتــزوج فــريــد فــان احلكــايــات
الـتـي حتــــدثـت عـن ذلـك كـثـيــــرة بعــضهــــا
اصـــابـت الـــدقــــة وبعــضهـــا اآلخــــر محـض
كذب! وحقيقة عدم زواجه هي ان االطباء
نـصحـــوه بعــدم الـــزواج ألن قلـبه قــد مــات
منـذ عــدة سنــوات قبـل رحيله اضـافـة إلـى
ذلك أن الــزواج يجـعله مـقيــداً يف حــركـته
وسفـره وفنه حسب اعتقـاده وكذلك تهرب
من الزواج ألن العـائلة تريـده زوجاً المرأة
مـن عـــائلــة االطــرش الـتـي حتــافــظ علــى
قـــدسيــة الــزواج وال يـتم الـطالق فـيهــا إال
بــدفع الـدمــاء كمـؤخــر طالق! لـكن فـريـد
االطــــــرش احـــب العــــــديــــــد مــن الــنــــســــــاء
ووصلـت بعــض عالقـــاته بهـن إلــى الــزواج
لكنـها تـنتهي يف حلـظة مـا لالسبـاب التي
ذكــرنــاهــا مـنهـن شــاديــة وســامـيــة جـمــال

وآمال وغيرهن.
فـريـد هـو الـفنــان العــربي الــوحيـد الـذي
يحمـل اربع جنـسيـات عــربيـة يف آن واحـد
هـي املــصــــريـــــة واللـبـنــــانـيــــة والـــســــوريــــة
والـــســـــودانــيـــــة.. ومــن امــنــيـــــاته الــتــي لــم
تـتحقق هـي حضـور عـرض فيلـمه االخيـر
نغم يف حـياتي لكـنه رحل قبل رؤيته بـايام
كـمـــا لـم تـتـحقق امـنـيـته يف الــتلحـني الم
كلـثــــوم وعـبـــــد احللـيـم بــــرغـم احملــــاوالت

عـــــــصــــــــــــائــــــــــــر الـفــــــــــــواكـه
االحـمـــاض العـضـــويـــة الـطـبـيعـيـــة، وهـــذه
االحـماض تختلف عـن االحماض النـاشئة
عــن الهــضــم.. ففـي الــــوقـت الــــذي تـــسـبـب
احـمــــاض الهــضـم احـيــــانــــاً بعــض حــــاالت
احلمـوضــة الضـارة، تقــوم احمـاض عـصيـر
العنب مبعادلـة االحماض الضـارة، وابطال
آثارهـا السيـئة، وقـد تبـني ان عصيـر العنب
اغنـى من عصائر الفـواكه االخرى يف نسبة
مــركـبــات احلــديــد الـتـي تــدخـل يف تكــويـن
الــــدم، ومــــركـبــــات الـكلـــس الـتـي تــــدخل يف
تكـــويـن العـظـــام، واالسـنـــان، والغـضـــاريف،
ولعـــصــيــــــر العــنــب خــــــواص اخــــــرى، فهــــــو
يحـتــــوي علــــى مقـــاديـــر عـــالـيـــة مـن املـــواد

السكرية سهلة الهضم واالمتصاص.
عصير الرمان

،)A) يحتـوي عصيـر الرمـان على فيـتامني
)(C)  ،)B(ويحتـوي علـى نـسبـة عـاليـة من
السكـريات.. يـستخـدم للـوقايـة من الـرشح
)النـشلـة( احلـادة اضـافـة الــى انه يـحتـوي
علــى عـصــائــر فــاحتــة للـشـهيــة زائــداً مــواد
دبـاغيـة مـوجـودة يف عـصيـر الـرمـان اضـافـة
الى انه مدرر جيـد ويف الوقت نفسه مقشع
فعـــال ويــسـتخـــدم اللـب االبـيــض ملعـــاجلـــة
حــالــة االسهــال بعــد تفــويــره.. وله فــوائــد
صنـاعيـة ايضـاً اذ يـستخـدم كمـادة دبـاغيـة

يف اجللود واستخراج االصباغ.

علـى شكل كمـادات معــدة يف عصيـر التفـاح
مع حلـيب االم تـطـبق علـى الـعني املـصـابـة
بـالـرمــد.. ويكــون التفـاح مـصــدراً للـطـاقـة
ومـــــدرراً للـبـــــول وملـيـنــــاً ويـنـــشــط الــــدورة
الـدمويـة وينعـش القلب ويـقى من الـذبحة
الصـدريـةويفيـد يف شفـاء اصـابع القـدمني
احملتـقنــة مـن البــرد يف الــشتــاء كمــا يـفيــد
عصيـر التـفاح يف معـاجلة بعـض االمراض
والــوقــايــة مـن بعــضهــا اآلخــر حـتـــى يكــاد

يكون صيدلية كاملة قائمة بذاتها.
عصير العنب

يحتـوي عصيـر العنب عـلى مـقاديـر عالـية
مـن السكريـات سهلة الهـضم واالمتصاص،
ويعــد عــصيــر العـنب مـن خيـــر املنـشـطــات
واملقـــــويــــــات للــمــتعــبــني اجملهـــــديــن وذلـك
لقـيمـته الغـــذائيـــة وتنــاوله بـــإنتـظــام يعــد
عالجـاً ناجحـاً لكثيـر من حـاالت النحـافة.
ويعـد عـصيــر العـنب مـن اغنــى الفــواكه يف
مـركبات احلـديد الـضروريـة لتكـوين الدم..
وعــصـيـــــر العـنــب له فــــوائــــد كـثـيــــرة، ومـن
الــــضــــــــروري تـــنــــــــاولـه يف الـــبـــيــــــــوت بـعــــــــد
استخـراجه بواسطـة اخلالط الذي يخلط
الـثـمــرة وبــذورهــا معــا علــى شــرط ان يـتـم
تناولـه بسرعـة، ألن لعصيـر العنب خـاصية

التخمر السريع.
ان عــصيــر العـنب يـحتــوي علــى كـثيـــر من

عـرفهـا العـرب مـن قبل، فجـاء يف كتـاب ابن
الـبيـطــار: وعــصيــر اللـيمــون مقــو للـمعــدة
منـبه لشهـوة الطعـام، مطيـب للنكهـة، مقو
للقلـب، مقاوم ملضار السمـوم املشروبة، وهو
ايـضاً مبـرد إللتهاب املعـدة، مطفئ خلـدمة

الدم وتوهجه، ملطف.
عصير التفاح

ان القيمـة العالجيـة لعصيـر التفـاح كبـيرة
جــــداً يف امــــراض احلـمـيــــات ويف احلــــاالت
التـي تسـتدعـي تدخـالً جراحـياً وهـو مفـيد
قـبل التـدخل اجلــراحي او بعـده، كـذلك يف
حــاالت الـتهــاب االعـصــاب احلــاد او املــزمن
والــوهـن القلـبي وامــراض الـكبــد، وعــصيــر
التفـاح له فـوائـد كثيـرة يف صيـانـة االوعيـة
الـــدمـــويـــة فهـــو يـقلل مـن ســـرعـــة عـطـبهـــا
بـيـنـمـــا يـــزيـــد مـن نــشــــاط القلـب، ويحـتل
عـصيـر التفــاح بفضـائله الـشفـائيـة مـرتبـة
الــصـــدارة يف امــــراض االطفـــال وال سـيـمـــا
تـلك التي تـصيب اجلهـاز الهـضمي، وهـكذا
جنـــد ان الفعـــاليــات الــشفـــائيــة يف عــصيــر
التفــاح هي الـسيـليلــوز والبكـتني وحــامض
الـــتفــــــاح. ولعـــصــيـــــر الـــتفــــــاح دور مهــم يف
معاجلة امراض الكبد واالمعاء والقصبات
كـمـــا يعــد مـن افــضل الفـــواكه يف معــاجلــة
احلميـات ومعاجلة االسهـاالت والزحار ويف
شفـاء اجلروح واحلـروق وعالج آالم العـيون

بقلـة تـوجـد يف اآلخــر  بكثـرة وبـذلك جنـد
يف هـــــــذا اخلـلــيــــط مـقـــــــاديـــــــر وافـــــــرة مــن

الفيتامينات واالمالح املعدنية.
عصير الليمون

يهـتـم االنــســان عـــادة بعـصـيـــر اللـيـمــون ال
لقيمته احلـرارية بل للحصـول على شرابه
املـنعـــش ذي الفـــوائـــد الــطـبـيــــة العـــديـــدة،
ومـزجه بـاالطعمـة ليعـطيهـا طعمـاً خـاصـاً
مقـبــوالً. وعـصـيـــر اللـيـمــون غـنـي كعـصـيــر
الــبـــــرتقـــــال بفــيــتـــــامــني )c (الـــــواقــي مــن
االمــراض وااللـتهــابــات. وعــصيــر اللـيمــون
مقـــاوم لكـثـيــر مـن الــسـمــوم وان مـيكــروبــاً
الكـــوليـــرا واحلمـــى التـيفــوديــة يـهلكــان اذا
وضعا يف محلول يحتوي على )6( غرامات
حــــامــض لـيـمــــون يف كل لـتــــر  مــــاء اي مــــا
يعـادل )10( غـرامـات عـصيـر يف كـميـة املـاء
املـذكـورة نفـسهـا وبــذلك ميكـن تعقـيم مـاء
الشرب عنـد انتشار االوبـئة بإستـعمال هذا
العصير، خصوصـاً يف املناطق التي يصعب
فـيهــا احلـصــول علـــى ميــاه نـقيــة معـقمــة.
اضــافــة الــى معــاجلــة احلـنجــرة والقــصبــة
الهــوائـيـــة بعـصـيـــر اللـيـمــون، وذلـك يعـمل
غـرغرة بـالعصيـر اخملفف ويسـتخدم ايـضاً
يف عالج احلاالت الـروماتيزمـية. كما ميكن
اسـتخــــدامه مع الــشـــاي يف شفـــاء احلـمـــى
املـتقـطعــة. وجمـيع هــذه الفــوائــد الـطـبيــة

وإدماء اجللد وتبقعه وحتلل املادة اجليرية
التي بــالعظـام، كمــا يسـبب ارتبـاك الهـضم
وفقــدان  الـشـهيــة للـطعــام وعــدم مقــاومــة
اجلـسـم لبعـض االلتهـابـات. وليـست قـيمـة
الـبرتقـال يف فيتـامينـاته وامالحـه املعدنـية
فحــسـب، بل قـيـمـته ايــضـــاً فـيـمــــا يعــطـيه
لـلجــــســم مــن طـــــاقـــــة هــي مـــصــــــدر بعـــض
الـنــشـــاط والقـــوى احلـيـــويـــة يف االنــســـان،
مبعــــدل )80( سعـــرة حـــراريــــة للـبــــرتقـــالـــة
الــــواحــــدة. والـــسعــــرة هــي مقــــدار احلــــرارة
الالزمــة لــرفع درجــة حــرارة غـــرام من املــاء
درجـــة حـــرارة مـئـــويـــة واحــــدة. ويف مقـــدور
بــرتقــالــة واحــدة كـبيــرة يف كل يــوم ان متــد
الـــــواحـــــد مــنـــــا بــكل مــــــا يلــــــزمه مــن هـــــذا
)c( الفـيتـــامني. وبــسبـب نقـص فـيتـــامني
وعـنــصــــر احلــــديــــد يف حلـيـب الــــرضــــاعــــة
واحلليب الصناعي كان من واجب كل ام ان
تعــوض هــذا الـنقــص عنــد تغــذيــة طـفلهــا
الــرضيع بــإعطــائه عـصيـر فــاكهــة يحتـوي
علـى مقـاديـر منـاسبـة من هـذا الفـيتـامني
ومــن هــــــذا العــنـــصــــــر املعـــــدنــي. وعـــصــيـــــر
الـبـــرتقـــال هـــو انــسـب عـصـيـــر يـحقق هـــذا
الغـــرض خـصـــوصـــاً يف الــشـتـــاء. وعـصـيـــر
الـبرتقـال واحلليب يكـمل كل منهمـا اآلخر
مـن الـنــاحـيـــة الغــذائـيــة. فـــالفـيـتــامـيـنــات
واالمالح املعـدنيــة التي تـوجـد يف احـدهمـا

املدى/خاص
تطلـق الشـمس مـن الطـاقـة يف كل
ثـــانيــة مـــا يكـفي اإلنـســـانيــة مــدة
200000 سنة، فـالشمـس حتول كل
ثـــانـيـــة مـــا يــســـاوي 1.6×1011 كغ
من الـهيــدروجني إلــى 5.99×1011
كـغ من الـهيـليـــوم، يتــرجـم الفــارق
بني الكتلتني إلى طاقة تزودنا بها
الـــشـمـــس، يـــســــاوي هـــــذا الفــــارق
4×109 كغ، نـــــذكــــــر للــمقـــــارنـــــة أن
قـنـبلـــة هـيـــروشـيـمـــا حـــولـت 10 غ

فقط من املادة إلى طاقة!!
تسـاوي كتلـة الشـمس 2×1030 كغ،
يعني ذلك أن الهيدروجني سينفذ
بعـــــد 1011 ســنــــــة، واقع األمـــــر أن
الهيــدروجني املـركـزي يف الــشمـس
هـــو الـــذي يــتحـــول إلـــى هــيلـيـــوم
فـقــــط، بـكـلـــمـــــــات أخـــــــرى إن %10
فقـــط مــن كـــتلـــــــة الهــيــــــدروجــني
تــــشـــــارك يف تـــــولــيــــــد الهـــيلــيـــــوم،
نـخـلــــص مـــن ذلـك إلـــــــى الـعـــمـــــــر
الـتقـــديـــري اإلجـمـــالـي للــشـمــس
الـــذي يــســـاوي 1010 سـنــــة، ولقـــد
بقـي مـن هــــذا العـمـــر اآلن 5×109

سنة.
يـزداد الهـيليـوم يف بـاطـن الشـمس
مع تقـدم الوقت، هكذا يصبح دفع
الــطـــــاقـــــة خـــــارج الـــشـمـــس أكـثـــــر
سـهولـة، يعـني ذلك فيمـا يعنيه أن
الــشمــس ستــزداد يف إشعــاعهــا مع
الــوقـت، وسـتـــرتفع درجــة احلــرارة
علــى األرض من 50 إلـى 60 درجـة
مئـويــة، تبـدأ احملـيطـات بـالـتبخـر
وتــــــــــأخــــــــــذ األجــــنــــــــــاس احلــــيــــــــــة
بــاالنقــراض، ال يـبقــى مـن أشكــال
احلـــيــــــــاة إال أمنــــــــاط مـعـقــــــــدة يف
قــيعـــان احملـيــطــــات لكــنهـــا متـــوت
تـــدريجـيـــاً مع اسـتـمـــرار الـتـبخـــر،
تــزداد حــرارة كــوكب الــزهــرة أثنــاء
ذلك ويـأخذ باالنصـهار، أما املريخ
فــيـفـقـــــــد كـل غـالفـه اجلـــــــوي، لــن
تتــأثـــر الكـــواكب اخلـــارجيــة بهــذه
الـتغـيـــرات الـتـي يـتـــوقع حـــدوثهـــا
بعـــــد 500 ملـيــــون سـنــــة مـن اآلن،
يــنفـــــذ الهــيـــــدروجــني مــن بـــــاطــن
الــشمـس يف غـضــون 4000 مـليــون
سـنــــة، لكـن الــتفــــاعالت الـنـــوويـــة
االنـــدمـــاجـيـــة تــسـتـمـــر يف اجلـــزء
احمليطي من الشـمس حيث توجد
كـمـيـــات أخـــرى مـن الهـيـــدروجـني،
يبــدأ مــركــز الــشمـس تـبعــاً لــذلك
بـــاالنكـمــاش، ويـتـضـــاعف سـطــوع
الــشـمــس كـمـــا يـــزداد حجـمهـــا يف
ســمـــــاء األرض، لــن تـقع عــنـــــدهـــــا
أحـــــداث كــــســـــوف حــتـــــى لــــــو بقــي
القمـر، نظـراً لكبـر حجم الـشمس

عندما متوت الشمس
تغـدو كتلة هامـدة من اإللكترونات
ال تــطـلق مـن الــطــــاقــــة إال الـنــــزر

اليسير.
إن عـمــــر الكـــون عـــدة آالف أخـــرى
مــن مـاليــني الـــــســنـــــــوات، تــــصــبـح
الـشمـس قـزمـاً أسـود يعجـز متـامـاً

عن إطالق الطاقة.
حقـــاً إنهــا كــارثــة! ولـيــسـت هـنــاك
طـريقـة لتحـاشيهـا أو تــأجيلهـا يف

أسوأ األحول؟
درس العالم هيوبرت ريفز إمكانية
دفع املـتجمع من غـاز الهيـدروجني
يف مـحيـط الــشمـس إلــى بــاطـنهــا
فــــوجــــد أن الــتفـــــاعالت الـنــــوويــــة
االنــدمـــاجيــة سـتقـــدح من جــديــد
وأن عمــر الــشمــس سيـطــول حتــى
100000 مـلـــيــــــــون ســـنــــــــة، هـــنــــــــاك
إمكـانية أخرى هي حتريك األرض
بــــاســتخــــدام الـــــدفع الــنفــــاث مـن
مــــــدراهــــــا احلــــــالــي حــتــــــى مــــــدار
املـشتري، يلـزم لذلك طـاقة قـدرها
1019 واط، وميــكـــن تــــــــــأمـــيـــنـهــــــــــا
بـواسطـة حرق الـديتـيريـوم "نظـير
الـهيــدروجـني" مبعـــدل 2.4 طن يف
الثــانيــة، واسـتخــدام الـهيــدروجني
كـمـــادة للـــدفع مبعــدل 15000 طـن
يف الثــانيـة، قــدر العـلمــاء النــسبـة
املــطلـــوبـــة مـن الـــديـتـيـــريـــوم إلـــى
الهـيدروجـني بحوالـي 1 إلى 6500،
تــطــــابق هـــذه الـنــسـبـــة الـتـــركـيـب
الـسـائـد يف كــوكب املــشتــري، يجب
أوالً نقل الديتيريوم والهيدروجني
ــــــــــــى األرض ــــــــــــري إل مـــــن املــــــــــشـــــت
بـاستخـدام الصـواريخ املعتـادة، أما
تــوقيـت البـدء بـاملـشــروع فهــو بعـد
4000 مـلــــيــــــــــون ســــنــــــــــة مــــن اآلن!
ويــسـتغـــرق تـنفـيـــذه حـــوالـي 1000
ملــيــــــون ســنــــــة! يــتــــــوجـــب يف كال
املــــشـــــروعــني اســـتخـــــدام اخملـــــزون
الـنــــووي علـــى األرض، وهـــذا غـيـــر
ممـكــن احلـــــدوث إال إذا اســتـــطـــــاع
اجلـنــس الـبــشــري صـيــاغــة نـظــرة

كونية مستقبلية موحدة.
ذهـــب بعـــض الـعلــمــــــاء إلــــــى حــــــد
الـــتفـكــيـــــــر بعـــــــزل الهــيــــــدروجــني
املـــوجـــود يف كـــوكـبـنـــا واسـتخـــدامه
بـــرمــته كـــوقـــود لــتحــــريك األرض
بعـيــــداً عـن الـــشـمـــس يف غـيــــاهـب
الفــضــــاء املــظلــم بحـثــــاً عـن جنـم
بــديل تــوضع األرض حــوله لـتبــدأ
انــــطالقــــــة جــــــديــــــدة مــن احلــيــــــاة
والــتـــطـــــــور، أال ميـكـــن للـهجـــــــرات
الــكــــــــونـــيــــــــة أن تـلـعـــب دوراً يف حـل
األزمـة متامـاً كمـا فعل اإلنـسان يف
مــــــراحـل مخــتـلفــــــة مــن تــــــاريـخه
بــــاكـتـــشــــاف واسـتـيــطــــان مـنــــاطق
جــــــــــديــــــــــدة مـــن كــــــــــوكـــب األرض؟

ـ ـ

درجات احلـرارة يف كل من املشتري
وزحل إلـى 200 درجة مئـوية بيـنما
تصبح درجـات احلرارة يف الـكواكب
البــاقيــة بحـدود 20 درجــة مئـويـة،
بــــدوره يـبــــدأ الهــيلـيــــوم يف بــــاطـن
الــــشــمــــس بـــــاالنـــــدمـــــاج الــنـــــووي
لــتكـــويـن عـنـــاصـــر أثـقل، وتــصـــدر
الــشـمــس إبـــان تلـك الفـتـــرة 1011
ضـعفــــــاً مــن إصــــــدارهــــــا الــــــراهــن
للطاقة، جتنح الـشمس يف مرحلة
تـاليـة إلـى الـتقلص وتـصبح جنمـاً
متغيـراً يخفت ويـسطع بـدور قدره

عدة ساعات.
لــو بقـيت األرض إلــى ذلك الــوقت
لـشاهد الـناظر من سـطحها جنماً
سـاطعاً أزرق اللـون يف كبد الـسماء
بـاحلجم احلـالي للـشمس نفـسها،
لـكــن بـــــدرجـــــة حـــــرارة ســــطحــيـــــة
تتجاوز 15000 درجـة مئويـة، تبقى
الشمس علـى هذه احلال مدة 100
مليون سنـة، تطلق أثناءهـا كميات
كــبــيـــــرة مــن مــــــادتهـــــا وتــنـخفـــض
كــتلــتهـــــا إلـــــى الــنـــصف، تــتـقلــص
الــشـمــس بعــــد ذلك إلـــى أن تغـــدو
بــــاحلجـم احلـــالـي لألرض، متـــوت
الـشمـس فيمـا يـصطلح الـفلكيـون
علـــى تــسـمـيــته القـــزم األبـيـض إذ

الهـائل، يعزى ازديـاد السطـوع عند
هــــذه املـــــرحلــــة إلــــى متــــدد ســـطح
الـــشـمـــس علــــى الــــرغـم مــن بقــــاء
درجـــــــة حـــــــرارة ذلـك الـــــســــطـح يف
حـدود 5000 درجة مئـوية، تـتعاظم
األحـــــوال الــــســيــئـــــة يف الـكـــــواكــب
القريبة من الشمس، فتصل درجة
احلـرارة يف كوكب عطارد إلى 1100
درجــة مئـويــة، بيـنمـا تــرتفع درجـة
حـــــرارة كـــــوكــب الـــــزهـــــرة إلـــــى 400
درجــة مئــويــة، وكــوكب األرض 300
درجــة مئـويــة، يف حني تـبلغ درجـة
احلـــــرارة علـــــى املـــــريخ 200 درجـــــة
مئـوية، تسـخن الكواكب اخلـارجية
ــــــــــــــرة مبــعــــــــــــــدالت يف تــلـــك الــفــــــت

منخفضة.
تـتــــابع درجـــات احلـــرارة يف بـــاطـن
الــشـمــس ارتفـــاعهـــا فـتـــسجل 108
درجة مـئويـة، يكبـر حجم الـشمس
بعـد ذلـك فيغــدو قطـرهـا مـسـاويـاً
60 ضعفـــاً قـطـــرهـــا احلـــالـي، ومع
انـخفــــــاض درجــــــة احلــــــرارة علــــــى
سـطحهـا إلـى 3500 درجــة مئـويـة،
يـــــــــزداد ســـــطـــــــــوعـهـــــــــا 400 ضـعـف
سطـوعهـا احلـالي، يـتبخــر عطـارد
إثـر ذلك، وحتترق الـزهرة واألرض
واملــريخ وتـبتـلعه الــشمـس، تـــرتفع
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لم يكن اسم )موسادي سيبوكو( االول اسماً حقيقياً اضافة الى كونه انعكاساً لصدمة والدها حني
شاهدها ألول مرة. وحني يترجم هذا االسم من اللغة احمللية )تسوانا( يعني بكل بساطة )املرأة(
كان والدها رئيس قبيلة )باليتس( وهي واحدة من اهم القبائل الثماني لبوتسوانا والذي استقر
يف هذا االقليم جنوبي العاصمة )جابورون( قبل ما يزيد على قرن من الزمن. ويف نظام هذه

القبيلة يكون الرئيس هو اول ذكر يأتي حلكام )باليتس( وهو الذي يرث العرش. تقول سيبوكو:  قال
والدي حسناً انها امرأة وماذا بإمكاني فعله؟ فهي ابنتي على كل حال.

أي قطعـة إلكتـرونيـة يف أي جهاز ومـنها
املعـــالج حتـتــــاج ألن تكـــون ضـمـن مـــدى
معـني من درجـات احلـرارة التـي افتـرض
الــصـــــانـع أنهـــــا ســتعــمل فــيه. وإذا زادت

درجة احلرارة عن هذا احلد فإنها : 
	•تقصر من عمر املعالج 

	•تبطئ أدائِه 
	•تتسبب بأخطاء يف احلسابات 

	•تتسبب بتـوقف احلاسب عن العمل
بشكل متكرر 

	•قـــد يعـيــد احلــاسـب تــشغـيل نفــسه
بدون سبب 

	•قـــــد حتـــــدث أشــيـــــاء غـــــريــبـــــة مــثل
أخطاء يف القرص الصلب 

	•يف أحيان نادرة تؤدي لعطب املعالج
كلياً . 

أشـيــاء مـثل هــذه قـــد ال تخـطــر يف بــال

احلـديثة هـي باستعـمال املبـدد احلراري
ومروحة التبريد :

	•املـبدد احلراري)*( : وهـو عبارة عن
شـــــريحــــة مــن املعـــــدن تلـتـــصق بـــســـطح
املعـــالج )مـــربعــة الــشـكل أو مــسـتـطـيلــة
عـادة إال أن بـعضهـا شبه دائـري ( يخـرج
مــنهــــا بـــشـكل عـمــــودي عــــدد كـبـيــــر مـن
العـــواميــد املعـــدنيــة )*( ، وفــائــدة هــذا
املبـدد احلـراري هـو أن احلــرارة النـاجتـة
مـــن املعــــــــالج تــنــتـــــشــــــــر يف القـــضــبـــــــان
العـمـــوديـــة ذات املـــســـاحـــة الـــســطحـيـــة
الـكبيـرة فتقــوم بتبـديـد احلـرارة. وكلمـا
كــان املـبــدد احلــراري أكـبــر كــان أفـضل ،
ويــــصـــنـع املـــبـــــــدد احلـــــــراري عـــــــادة مـــن

األملونيوم ألنه موصل جيد للحرارة. 
	•مـروحـة الـتبـريــد : وعملهـا هـو دفع
الهــواء بني العــواميـد املعــدنيـة للـمبـدد
احلـراري بحـيث ميكـن تبـديـد قـدر أكبـر

من احلرارة ا

مهنـدس الـصيـانـة خـاصـة يف بالد حـارة
ومع وجـود التـقدم الـتكنـولوجـي الكبـير

يف بالدنا العربية !!!
إن هـذه احلـرارة نـاجتـة عن مـرور الـتيـار
الـكهــربــائـي يف الـتــرانــزسـتـــرات ، وكلـمــا
كــانـت فــولـتـيـــة املعـــالج ومعـمــاريـته أقل
كلمـا كانت احلرارة النـاجتة أقل لذا فإن
املعــــــاجلــــــات اخملــتـلفــــــة تــنـــتج كــمــيــــــات
مخـتلفــة من احلــرارة فــاملعــالـج بنـتيــوم
الـثـــالـث مـثالً يـنـتج كـمـيـــة مـن احلـــرارة
أكبـر من بنتيـوم ، و تقاس كمـية احلرارة

الناجتة من املعالج بـ"الواط" .
بـدأت مـشكلـة التبـريـد منـذ املعـالج 486
وجـمـيـع املعــــاجلــــات الـالحقــــة تـتــطلـب
طريقة للتبريد ، أما املعاجلات 386 وما
قبـله فلم يـكن يلـزمه الـتبـريـد ألن عـدد
التـرانـزستـرات لم تكـن كبيـرة مم يجعل

درجة حرارته معتدلة .
إن الـطريقـة املتبـعة يف تبـريد املعـاجلات

1-1 تربيد املعاجلات

املدى/خاص
تقـــول نــظـــريـــة جـــديـــدة مـثـيـــرة
ـــــى الــكالم لـلجــــــدل إن القــــــدرة عل
واللغــة لــدى اإلنــســان نـتجـت عـن
تـغيـر طـارئ ألحـد املـورثــات يف مخ
شخـص واحــد عــاش قـبل عــشــرات
اآلالف مـن الــسـنـني صــاحـب هــذه
النظـرية هـو البـروفيسـور تيـم كرو،
وهــو من عـلمـاء الـنفـس املعــروفني
يف جــامعــة أكــسفــورد بـبــريـطــانـيــا
ويعـتقــد الـبــرفـيــســور كــرو أن هــذا
احلــــدث العـــارض ســـاعــــد يف فهـم
سيطرة اإلنسان على كوكب األرض
وقـــال كـــرو أمـــام مـــؤمتـــر خلـبـــراء
احلفـــــريـــــات واملـــــورثـــــات وعلــمـــــاء
اإلنـــــســـــــان بـــــــدأ يف لــنـــــــدن أمـــــس
الـثالثــاء إنه رمبــا ولــد شخـص مــا
وقـد أصاب تغـير مـورث "واي" لديه
ضمن احلـامـض النـووي، وهـذا هـو
املـورث املـوجـود لـدى الـرجــال فقط
هـــذا الــتغـيـــر الــطـــارئ قـــد يـكـــون
ــــة مــن ــــسل الـــســبــب يف حـــــدوث سل
التغيرات البيـولوجية والكيـميائية
الـتــي أدت يف نهـــايـــة املــطـــاف إلـــى
اختصاص كل جزء من نصفي املخ
بوظـائف معينـة، ومنو القـدرة على
الكالم. وقـال البـروفـيسـور كـرو إننـا
نـعلـم الـكـثـيـــر عـن املـــورثـــات لـــدى
اإلنسـان والـشمبـانـزي واحليـوانـات
األخرى، وكثيـر منها متـشابه. لكن
هـناك اختالفـات، والسـؤال هنا هل
يــــــرجع االخــتالف بــني اإلنــــســـــان
والــشـمـبــانــزي لـلفــروق املــوجــودة
بيـنهمـا وقــال البـاحـث البــريطــاني
إن نــظـــــريــته ميـكــن اخــتــبـــــارهـــــا
بــالطـرق احلـديثـة لـبحث املـورثـات
ويعـتقــد أن اإلنــســان األول بــدأ يف
الـظهــور يف إفــريـقيــا قـبل 150 ألف
عام. ويـتفق معظم علمـاء اإلنسان
علــى أن اإلنــســان كــان لــديه شـكل
من أشكـال اللغة قـبل 30 ألف عام.
غــيـــــر أن الـــــوقــت الـــــذي بـــــدأ فــيه
اإلنـســان يف الكالم والـكيـفيـة الـتي
كـان عليه هـذا الكالم ال يـزاالن من
األمـور امللغـزة وهنـاك أسئـلة مهـمة
تـسـاعـدنـا علـى فهـم أسبـاب ازدهـار
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أحد املورثات هو الذي ولّد اللغة
اإلنـســان علــى حـســاب احليــوانــات
املـشـابهـة له. ورمبــا منـحت القـدرة
املـتقــدمــة علــى التــواصل والقــدرة
علـــى الـتـنــظـيـم الـتـي قـــد تـكـــون
تــولــدت عـنهــا بـنـي اإلنــســان مـيــزة
حاسمـة على منافسيه من العلماء
الذين أثـارتهم نظـرية الـبروفيـسور
كــرو البــروفيـسـور كـريـس ستـرجنـر
الـــــــــذي يـعــمـل يف قــــــســم أصـــــــــول
اإلنسـان مبتحف التاريخ الطبيعي
يف بريـطانـيا، لكـنه متحفظ بـشأن
إرجـاع القدرة على اللغـة إلى حدث

بيولوجي-كيميائي فريد 
ويعتقـد البـروفيـسـور ستـرجنـر أنه
مـن احملـتــمل أن تـكـــون الـلغـــة قـــد
تشكلـت تدريجـيا عبـر فترة طـويلة
من الزمـن وقال إن محل االهـتمام
هـو فترة ما قـبل التاريخ، وال ميكن
للمـخ أو اللغة أن يـتركـا آثارا تـبقى
علــى هـيـئــة حفــريــات فـيـمــا بعــد
وميكن دراستها. فكل ما يتبقى هو
العـظــام واألحجــار. ولــذلـك يجـب
أن نـلـجـــــــــأ لـلــــــسـجـالت ونـحـــــــــاول
تخمـني متى بدأت اللغة. واخلبراء
هنـا منقـسمـون وعنـدمـا نصل إلـى
ما يعرف بـإنسان نيانـدرتالي الذي
انقـرض اآلن، يقول بعـض اخلبراء
إنه كـان يتمتع ببـعض اخلصائص،
ومـن املـمكـن أنه كــان يـتـمـتع بقــدر
مـن الـلغـــة لـكـن بـــروفـيــســـور كـــرو
يعـتقــد أن الـتغـيــر يف املــورث -كـمــا
تقــــول نــظــــريــته- جـعل اإلنــســــان
عــرضــة لألمــراض الــذهـنـيــة مـثل
انفــصــــام الـــشخــصــيــــة والـكــــآبــــة
اجلنونـية. وقد أدى هذا إلى تعطل
قــدرة املخ علــى الـتعــامـل مع اللغــة
ومهـارة معـاجلـة اللغـة ومع القـدرة
علــى اللغـة حــدث تنـوع كـبيـر لـدى
اإلنــســـان، ومـن بـني هـــذا الـتـنـــوع
ــم بهــــــا املخ. ــظّ الـكــيفــيـــــة الــتــي نُ
ويعـتقــد البــروفيـســور كــرو أن هــذا
مـتـعلق إلــى حــد مــا بــاسـتعــدادنــا
لإلصــابــة بــاألمــراض الــذهـنـيــة،
والـتـــأخـــر يف الـلغـــة، والــتعـثـــر يف
الـقـــــــراءة والــكــتـــــــابـــــــة. وكـل هـــــــذه
األشــيـــــاء قـــــد يـكـــــون مـــــرتــبــطـــــا

بتخصص املخ يف اللغة .
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