
إضاءة

سيـطــرأ هـــذا االسبــوع
ــــــــــر يف حتــــــــســــن كــــبــــي
اوضــاعك املـــاليــة ممــا
يجـعلك جتـني فــوائــد

كثيرة يف النهاية.
رقم احلظ/.20

يوم السعد/ االحد.

ـ ـ
يستحيل عليك ايجاد
جـواب شــاف للمـسـألـة
التي قـد تواجهك هذا
االسبـوع ورمبـا متـضي
وقـتــــاً طــــويـالً إليجــــاد

احلل.
رقم احلظ/.3

يوم السعد/اجلمعة.

اذا لم تفكر جيداً هذه
االيــام ستجـد صعـوبـة
بــــــالغـــــة بــــــإيجــــــاد حل
عــملـي ملـــســــألــــة كــــادت

تصبح مستعصية.
رقم احلظ/.18

يوم السعد/االثنني.

املـعـــــــــــروف ان الـفــكـــــــــــرة
اجلـيــدة تــســاوي مـبـــالغ
طـــائلـــة اذا عـــرفـت كـيف
تــستـغلهــا فــإن وجــدتهــا
تـفــــيـــــــــــدك فـــــــــــأسـعـــــــــــى

لتطبيقها.
رقم احلظ/.2

يوم السعد /االربعاء.

ــــــــرون يـقــــــــدرون الــكـــثـــي
اآلخــريـن مبــا ميـلكـــونه
ــــــدالً ممــــــا يف الـــبـــنـك ب
ـــــوبهــم ميلـكـــــونـه يف  قل
فهـــذا شـــائع جـــداً هـــذه
االيام. احذر من ذلك.

رقم احلظ/.19
يوم السعد/الثالثاء.

ـ ـ

ـ ـ
ـ

مــــن االفــــــضـل لــك ان
تــــركـــــز جل انـتـبــــاهـك
على واجبـاتك العادية
مـــــــن دون ان تـــغـــــــــــض
الــطـــرف عـمــــا يجـــري

حولك.
رقم احلظ/.4

يوم السعد/السبت.

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- العــبـــــد والـفقــيـــــر ســمــيـــــا
بذلك إلنقطاع اخلير عنهما.

2- كانون النار.
3- اغـــفـــــــــــــــــــــــر واصـــفـــح عـــــــــن

اخلاطئ.
4- االسم االول ملـمثـل مصـري

راحل- االسم الثاني له.
5- الليل والنهار.

6- اغنية حملمد بلوشي.
7- سفينة حربية.

8- نباح الكلب.
9- مـن مــــؤلفـــات الــشـــاعـــر يف
)11( عــــمــــــــــودي - يــــــــــرددهــــــــــا

االناني.
10- تـتفــرق وتـنـتــشــر اغـصــان

الشجرة.
11- من مــؤلفــات الـشــاعــر يف

)11( عمودي - تشاهد.
12- صحيفة كويتية.

ـ

عموديافقي
أعداد:حيدر عاشور

1- وسخ الــــظفـــــــر - اتقــــــدت
واشتعلت النار.

2- بالغ يف اكرام اآلخر.
3- اضطرم - خصمي.

4- نقيض اعجله.
5- تـتـم بـني الـنـــاس- شجـــرة

ممتدة الظالل.
6- جـالء حـقـــيـقــــــــة الــــــــواقـع

وتبيان غموضها.

7- صاحب امللك.
8- سـجن مـشهـور يف بـاريـس

اقتحمه الثوار.
9- اجنــر الــسفـينــة الــذي به

تثبت يف مكانها.
10- فرعـون بنى ثـالث اهرام

اجليزة - الوم الغير.
11- دبلــــــومــــــاســي وشــــــاعــــــر
فـــرنــسـي نـــال جـــائـــزة نــــوبل

1960.
12- اداة احدى احلواس.

ـــــــوع ـــــــات االســـب مـجـــــــري
ستجعـلك تركـز افكارك
علـــى مــســـألـــة جـــديـــدة
ـــــــى اتـخـــــــاذ ـــــــدلــك عـل ت
مــسـلك يــــؤدي ملكـــاسـب

كثيرة.
رقم احلظ/.7

يوم السعد/الثالثاء.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الـــكـــــــــــــواكـــــب تــخــــــــطــــــــط
إلعــطــــائك فـتـــرة هـــادئـــة
حتى تـستطـيع خاللها ان
تــــتـفـــــــــرغ ألمـــــــــور تـقـــــض
مـضـجعك ملــا تــواجهه. يف

العمل من مشكالت.
رقم احلظ/.16

يوم السعد/اجلمعة.

ـ

ـ ـ

اذا بقي احلــال علـى مـا
هـــــو علـــيه بــيــنـك وبــني
مــن حتــب فـــــإن االمـــــور
سـتزداد سـوءاً يومـاًُ بعد

يوم.
رقم احلظ/.5

يوم السعد/اخلميس.

ـ
مهــمـــــا حـــســب املـــــرء
ـــــــأنـه يـــــــزداد نـفـــــسـه ب
حـكــمـــــة فــــــإنه يـــظل
ـــأ نه مـــا زال مـــوقـنـــاً ب
طـفالً قـــــد يـــتعـــــرض

للتأنيب والتوبيخ.
رقم احلظ /.15

يوم السعد/السبت.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ــــــك ان ــــــــــي يــــجــــــــــب عــــل
تـتــصــــرف كــــالـبـــــالغـني
وتـــــؤدي مـــــا علــيـك مــن
ـــــــــات بــكـل رؤيـــــــــة واجــــب
وامـعـــــــان خـــــــاصـــــــة مـع

احلبيب.
رقم احلظ/.6

يوم السعد/االربعاء.

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

كـلـــــمــــــــــــا تـقــــــــــــدمـــــت يف
اعـــمـــــــالـك كـلـــمـــــــا بـــــــدأ
طــــالعـك اكـثــــر اشــــراقــــاً
فــكل مــن تـــطــــــرق بـــــــابه
ســـتـجـــــــده افــــضـل ممـــــــا

اختبرته ذات مرة.
رقم احلظ/.17

يوم السعد/االحد.

ـ ـ

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

شهــدت االغنيـة بعـد ولـوجهـا عـالـم الفيـديـو
كليب تطـوراً من حيث صنـاعتها علـى اساس
التـعامل مع ما تـوحي بها كلـماتها ومعـانيها
مــن آالم وافـــــــراح وفــــــــراق ولقـــــــاء وتـــــــوجـــــس
وتـرحاب وايحـاءات اخرى كـثيرة تبـدو كلمات
ايـة اغنيـة تبـنى عـلى اسـاسهـا ومنهـا تتـشكل
املفـردات الـتي ينـبغي علـى اسـاسهـا التعـامل
صـــوريــــاً مع مـــا تـــوحــي به ومـن ثـم دمـج كل
ذلك بـ )مـوتيفـات وكلـيشـات( تـأخــذ بكلمـات
االغـنـيـــة الـــى رحـــاب اوسع واشـمل ملـــا تـــريـــد
كـلمــات االغـنيــة مـن التــرميــز او االيحــاء به
حتـى تكـون اقـرب ايحــائيـاً الـى فهـم املتـلقي
وبــالتــالي ايـصــال فكـرة االغـنيـة بــشكل آخـر
تضـاف اليـها االيـحاءات الـصوريـة من مالك
وممثلني والوان وشوارع وجـسور وبحور وكتل

اخرى لها عالقة مبا يدور يف االغنية.
ان بـنــــاء الـــسـيـنــــاريــــو أليــــة اغـنـيــــة يــــأخــــذ
باالعتبار ما تعنيه كلماتها والرموز الداخلة
يف دالالتهــا اللغـويــة ويتـم التعــامل مع ذلك
صـوريــاً ويتـم بنـاء املـشـاهـد وحـركـة املـطـرب
وادخــــالهـمـــا يف بــــوتقــــة معـيـنــــة وعلــــى فهـم
الكامـيرا احملمولة علـى الكتف او التي تدفع
علــى سكك مـوضـوعـة لهـذا الغـرض وتعـليق
الكــامـيـــرا يف مكـــان محــدد كـــأن يكـــون علــى
شجــرة او بنـاء عــالٍ حتـى يكـون وضع الـكتل
املتحـركة عـلى وفق حـركتهـا.. ومن ذلـك فإن
بـنـــاء الــسـيـنـــاريـــو لالغـنـيـــة مـن حـيـث بـنـــاء
املـــشــــاهــــد هــــو اقــــرب لـلعــمل الـتـلفــــزيــــونـي
الـوثــائقي الـذي يكــون اغلب مـشـاهـده خـارج
االستـوديـو ويف امـاكـن مفتـوحــة حتــى تكـون
حـــــركـــــة الـكـــــامــيـــــرا اكــثـــــر حتـــــرراً مــن داخل

االستوديو املغلق الذي يحيد حركتها..
ــــــــة ويف تـــــطــــــــور مـحـــمــــــــوم صــــــــارت االغـــنـــي
)الفيديوكـليبية( تدخل صـراعات جديدة لم
تــألفهــا االغـنيــة الـتقـليــديــة ســابقـــاً وراحت
تـــــــدخل ضــمــن حــــســـــــاب العــــــرض والــــطلــب
وحـسبمـا موجـود يف طروحـاتها !! عـلى ذلك
صـــارت تـــايـــوان ومـــالـيـــزيــــا والهـنــــد وبعــض
حــدائق احليـوان ودول ذات مـسحــة سيــاحيـة
ومنــاطق جليـديـة بعيـدة وكنـائـس ومسـاجـد
واسـواق شـعبيــة ونسـاء شبه عـاريـات وصبـايـا
ضـــــاحـكـــــات  وشــبـــــاب اكــثـــــر وســـــامـــــة وســـط
مجــمـــــوعـــــة لــيــــس لهــم شـــــأن بـــــاجلــمـــــال او
الـوسـامـة يـرقصـون ويتـراكضـون وكـأن  الهم
لهـم ســــوى ذلـك وبــــات امــــر االغـنـيــــة اشــبه
بالعـرض اكثر مـنه اهتمامـاً مبا تريـد كلمات

ـ ـ ـ ـ

بني قوسني
)...(

الفيديو كليب 
صباح محسن

كمبيوتر وانترنيت

العدد )   282( السبت)25(كانون االول 2004

NO (282) Sat. (25) December

االغـنية من الـتدليل علـيه من قيم فكـرية او
جمـاليـة او حتــى انسـانيـة.. وسط هـذا الكم
الهــائل من االجـسـاد الـتي ال تعــرف العالقـة
مع املالبـس. ان سبـاق التعـري والـرقص نـأى
بــاالغـنـيـــة بعـيــداً عـن مــا تــود قـــوله للـنــاس،
حتـت طائـلة ان الـسوق يـدير هـذا االمر، وان
الـنـــاس متـيـل لهـــذا الـنـــوع مـن االخـتـيـــارات
وصــار املـطــرب الــرجل يـضع مـكيــاجـــاً حتــى
يتواءم مع مـا موجود من شـابات جميالت!!.
ان االنـصــراف عـن املغــزى الــداللـي لـكلـمــات
االغـنيـة حـطـم فكـرة االنـثيـال الـذي حتـاول
االغنيـة استهـدافه من خالل كلـماتهـا، وصار
ديـــــدن القـــــائـمــني علـــــى وضع الـــسـيـنـــــاريـــــو
لالغـاني هـو الرقـص يف امكنـة غيـر مأهـولة،
وكمـثال علـى ذلك كـأن تكـون كلمـات االغنـية
يدويـة واملالك الـذي تراه امـامك يف االغنـية
املصـورة علــى شكل شبـاب مقـنعني ويلـبسـون
زي )الكابوي( ويـرقصون علـى انغام الروك!!
او اغـنـيــــة رومــــانـــسـيــــة عــن الفــــراق وعــــذاب
احلـبـيـب وتــطلـع علــيك االغـنـيـــة بــسـيـــارات
حـديثــة تطـارد الـواحـدة االخــرى وسط رشق
مـن اطالقــات نــاريـــة السلحــة حــديـثــة )وو..
الكـثـيـــرمـن تـلك االغـــانـي املــصـــورة الـتـي ال

عالقة لها بكلمات االغنية(.
ان تــوقفــاً بــسيـطــاً امــام مــا تقــدمه االغـنيــة
الغــربـيــة نــرى مـن خالله ان هـنــاك تـــوافقــاً
درامـيـــاً بـني مـــا يقـــدم مـن صـــوره اخـــراجـيـــة
رائعــة ومحـكمـة وبـني كلمـات االغـنيـة واملـزج
املـقتـــدر بني الـكيــانــات مـجتـمعـــة من حــركــة
كــامـيــرا الــى اخـتـيـــار امكـنــة الـتـصــويــر الــى
حـــركــــة املالك الــــى وضع املــطـــرب ضـمـن مـــا
تـشي به املعـاني يف كلمـات االغنـية ومـن هذه
االمـثلــــة الكـثـيـــر حـتـــى بـــاتـت بعـض اغـــانـي
املـطــربـني العــاملـيني وكــأنهــا افـالم ذات ميــزة
اخــراجيـة وفـنيــة وجمــاليـة غـايـة يف الـروعـة
الشك بـأن اغلب الـذين يـهتمـون بهـذا االمـر

يعرفون ذلك..
ان فكـرة بناء سينـاريو محكم أليـة اغنية هي
هدف جـمالـي وفني اوالً واخيـراً، وان التعـكز
علــى اجــســـاد واشكـــال ومالكــات لـيــسـت لهــا
عـالقة بـسيـناريـو االغنيـة لذلـك نرى خـفوت
حـــالـــة االلـتــصـــاق يف االغـنـيـــة وكـثـيـــرة هـي
االغـانـي املصـورة علـى طـريقـة املالهـي والتي
قـدمتها الـسينمـا العربيـة اوائل االربعيـنيات
واخلـمـــسـيـنـيــــات والـتـي هـي عـبــــارة عـن هــــز

البطون واالرداف ليس اال.

ليلة رأس السنة
بشار الشداد احلياوي 

سألني صديقي: هل ستحتفل بليلة رأس السنة..؟
أجبـته: رأس الــسنــة.. يــا صــديقـي مهــدد بــالقـطـع من

االرهابيني وغيرهم..!
لقـد كـان صـديـقي محقـاً يف سـؤالـه، فليلـة رأس الـسنـة
مـن الليــالي الفـريــدة يف سنـني العمــر، انهــا ليلــة يقف
عنــدهــا كل انـســان وقفــة تــأمل وتـسـتحق ان نـقيـم لهــا
االفـراح وان نــستقـبلهـا بـاملـسـرات يف داخل االسـرة ومع

االصدقاء.
فـهي بــدايــة لعــام جــديــد وجــرد حـســاب ملـــا حتقق ومــا
سيـتحقـق من االمــانـي واالحالم انهــا الـشـــروع يف سنــة
جديـدة يجب ان تـزخر بـالتـفاؤل والـكل يتمـنى لـنفسه

ولآلخرين عاماً سعيداً مليئاً بالنجاح والتفوق.
سيـحتفل العـالم بهــذه الليلـة وسـوف تنـطفئ االضـواء
للحظـات عند حلول الـساعة الثـانية عشـرة . ويستمتع
الناس بـاملشـاعل الضـوئية )الـصعادات( ويقـبل بعضهم
بعضـاً ويـسهـرون تلـك الليلــة الليالء علـى انغـام احملبـة

واضواء املستقبل وعطور االماني.
امـا انـا يـا صــديقي ســوف احتفل ومـعي كل العـراقـيني،
علـى طـريقـة خـاصـة تخـتلف عمــا يشهـده العـالم بهـذه

الليلة.
نـحن ال نـطـفئ االنــوار، ألننــا  اصالً بــدون كهــربــاء، وال
نـراهـا يف اللـيل وال يف النهـار، وانـا سـوف اسهــر يف ليلـة
رأس السنـة يف مكان ال يـعرفه اآلخـرون، انني اسـهر مع
ثلـة املـنكــوبني يف مـحطـة الـبنــزين او الغــاز  او النـفط،
وانـنـــا نــسـتـمـتع مبــشــــاعل ضـــوئـيــــة ال تقـــدم الـبـهجـــة
للنـاظرين بل تزهق االرواح وتريق الـدماء، انها مشاعل
الــسيـــارات املفخخـــة التـي يفجــرهــا االرهـــابيــون يف كل

زمان ومكان.
يـا صـديقـي، اننـا هنـا ال نـسـتطـيع ان نتحـدث عن رأس
الــسـنــة ألن بـيـنـنـــا مجـمــوعـــة مغــرمـــة بقــطع الــرؤوس
ولعـلهــــــا ســـتقــــطع رأس الــــســنــــــة كــمــــــا قــــطعــت رؤوس
النـيبـــاليـني وغيـــرهم مـن العــراقـيني ورجــال الـشــرطــة

واحلرس الوطني.
ليلة رأس السنـة ليلة جمـيلة  تستحق ان نـخاف عليها
كـمـــا تــسـتـحق ان يحـتفـــى بهـــا واالحـتفـــال بقـــدومهـــا،
ولـكنهــا ليلـة مـؤجلـة يف العـراق. يـا صــديقي، واالحالم
واالمـاني فـيها ال تـتعدى العـودة لعوائلـنا سـاملني آمنني
او احلـصــول علـــى لتـــر بنــزيـن او قنـينــة غــاز او ســاعــة

كهرباء زيادة على البرمجة وكل عام وانتم بألف خير.

كـاريكاتري

ترجمة/ د. جنم الدين عبد محمد
عن مجلة الطب العاملية البريطانية

اثار االيدز زوبعة اعالمية يف كل ارجاء العالم منذ
مـا يقـارب الـربع قـرن فهــو يفتك بـاجلهـاز املنـاعي
يف اجلـــسـم، وهــــذا اجلهـــاز املـنـــاعـي يف الـــشخــص
الــسلـيـم يـتكــون مـن نــوعـني مـن اسلحـــة الهجــوم
املـــضــــــادة للــمــيـكـــــروبـــــات، االول يــــشـــمل اسـلحـــــة
هجـــومـيـــة مـن نـــوع )امللـتهـم( للـمــيكـــروبـــات، امـــا
الـثــانـي فهــو عـبــارة عـن اسلحــة دفــاعـيــة مـن نــوع
)القـذائف( املـدمــرة. النــوع االول يتـمثل يف وجـود
Immui بعض املواد )الـزاللية( املنـاعية وتـسمى
 noglobulineالــتــي يـكــــــونهـــــا نــــــوع معــني مــن
Bone Morrow خاليــــــا الـــنخـــــــاع العـــظــمــي
ويفـرزها الـى الدم إللـتهام املـيكروبـات الغازيـة، اما
النـوع الثـاني فهـو خاليـا دمـويـة  بـيضـاء  معـروفـة
بإسم )خاليا - تي ( Ti cellتسـمى احيانًا )تي -
ليـمفوسايت  (Ti lymphocyteتنـتجها الغدد
اللمفـاويـة  lymph nodesاملـوزعـة يف مـختلف
انحـــاء اجلــسـم كـــالـــرقـبـــة مـثالً،  هـــذا الـنـــوع مـن
اخلاليـــا ال يعـمل اال بعــد انـتــاج مــواد كـيـمـيــاويــة
Antibodi خاصة تعرف بإسم االجسام املضادة

 iesالقادرة على درء ميكروب املرض.
وااليـــــدز شـــــديـــــد الــتخـــصـــص يف مقـــــدرتـه علـــــى
مهـــــاجــمـــــة نـــــوعــني مــن خاليـــــا الــــــدم املعـــــروفـــــة
) ( T.cellsالـنــــوع االول يعـــرف بـــإسـم )اخلاليـــا
املنشطة  ( inducersوعملهـا االساسي تنشيط
اجلهـاز املنـاعي لصـد هجمـات اي ميكـروب يحاول

اعيـــــــــــاد امليـــــــــالد ورأس الســـــــــــــــنة
مثل كل ليلة يف مثل كل عام، عندما نزرع افراحنا يف قلوبنا
متضامنني مع احبتنا واخوتنا من الطوائف املسيحية، حيث
نؤمن جميعاً بأننا أبناء وطن واحد، نقيم حملبته طقو سنا
وصلواتنا وقداساتنا و نحو سمائه الواسعة الرحبة
ينطلق صوت املؤذن من جوامع ومساجد وبيوت
اهلل يشاركنا هذه العبادة الروحية النابعة من صفاء
القلوب وعمل اخلير، من ان نظل كما عشنا منذ
ان فتحنا اعيننا وشاهدنا اخوتنا يف حب

االيــــــــــــــــــدز .. رسطــــــــــــــــــان جـــــــنــــــــــــــيس مـــــــن نــــــــــــــــــوع خــــــــــــــــــاص!

املدى/خاص
يـتحــدث الكـثـيــرون عـن ظــواهــر غـيــر
مألوفة تقع خارج الـتفسيرات املمكنة.
هل حقــاً أن هــذه الـظــواهــر مــوجــودة
وهل عجــز الفكـر اإلنـسـانـي عن كـشف

النقاب عنها؟
ال نــسـتـطـيع  مـن حـيـث املـبــدأ حـصــر
الظواهر غير املألوفة يف قائمة معينة،
ونـكتفي بعـرض بعضهـا يف عجـالة. أن
الــتخـــاطـــر هـــو أهـم هـــذه الــظـــواهـــر
ويعرف بأنه انتقـال املعلومات واألفكار
مــن شخــص إلــــــى شخــص آخـــــر دون
وسـاطة فـيزيـائيـة واضحـة. لن نـكتفي
مـن الــظـــاهـــرة بـــذكـــرهـــا وحــســب، بل
سنطـرح بعض التفـسيرات املمكـنة لها
دون أن يكــون أي تفــسيــر منهــا نهــائيـاً
بحــال مـنَ األحــوال. تـســاوي الـطــاقــة
الـتي تـطـلقهــا الـبيــولــوجيــا يف قـطــاع
املــوجــات الــراديــويــة واملـيكــرويــة 5-10
واط لــكل ســم2 . لـــــرمبـــــا أن أجـــســـــام
البشر مزودة بحـساسات خاصة لتلقي
املعلـومــات علــى وفق هــذين الـصـنفني
من املــوجــات وإن هــذه احلـســاســات مــا
هي إالَّ املـنظـومـات الكهـربـائيـة األشبه
بـاحلاسبات االلـكترونية الـتماثلية. إن
ـــدّر للـتخــاطـــر أن يحـــدث علـــى وفق قُ
ـــــز املـــــرسل ـــــرَمّ هـــــذه األلــيـــــة فـكــيف يُ
املعلـومـات وكـيف يفك املــستقـبل تلك
الرموز. من املعلوم أن ارسال املعلومات
علــى منت املـوجــات الكهــرمغنـطيــسيـة
يـتم اما بتعديل تواتر املوجة أو سعتها
أو طــورهــا وملــا كــان الـتخــاطــر يتــرافق
ــــر ــــوت عـــــادة مع خـفقــــان يف الـقلــب وت
عــــصــبــي وارتـفــــــــاع يف ضـغــــط الــــــــدم
واضــطــرابــات حــروريــة فـال شك بــأن
الــتخـــاطـــر ســيحـــدث بــتعـــديـل سعـــة

املوجة.
ميكـننــا االفتـراض بــأن التــرميـز وحل
ـــــــــا يف خـاليـــــــــا الـــــــــرمـــــــــوز قـــــــــد يـــتـــمّ
الهـيـمـــوغلــوبـني أو لــرمبــا يف جــزيء
الـ RNAويف التجـربـة مـا يــشيـر إلـى
ذلـك. ثـبـت أن اإلصـــدار الـــراديـــوي أو
املـيـكــــروي يف مجـــال اجلــسـم األســـود
يؤثـر على نحو ما يف اجلهاز العصبي.
تـتــأيــد وجهــة الـنـظــر هــذه بـفكــرة أن
جتمـيع املعلـومـات املــرسلـة أو املـتلقـاة
علــى مجمـوعــة من خاليـا االسـتقبـال
يخفـض نــسبـة الـضـجيج إلـى اإلشـارة
وهـــو أمـــر بـــالغ األهـمـيـــة يف مــســـائل
اإلرسال واالستقبال. لـكن املشكلة هنا
ليـسـت فيـزيــائيـة صـرفـة، فــاملتخـاطـر
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ظواهر غري مألوفة توجه حياتنا

الفتـرة أن األجـسـام لـم تكـن منــاطيـد
وال طـائرات. كـانت هيئـة اجلسم مـنها
أشبه بـصحن مقلـوب كـامل االستـدارة
فـضـي اللــون. وممــا كــان يلفـت النـظــر
أن كل جـسم يف السـرب كان يـدور حول
نفــسه بــســرعــة مــذهلــة وكــانـت تـبــدو
واضحــة للـعني اجملــردة رقــاقــةٌ مــؤينــة
مــن الهــــواء حتــيــط بــــذلـك اجلـــســم

وكأمنا جنمت عن لفِه املذهل.
ال بـد من توفر دلـيل ملموس يف سياق
صياغـة نظرية مـتكاملة لـتفسير تلك
املشاهدات. إن الـشهادات بحد ذاتها ال
تعــد كــافـيـــة، لكـنهــا تــدرج يف قــائـمــة
املــؤشــرات. ال نــستـطـيع مـثالً أن نقـبل
بأن تكون تلك األجسام من صنع أحد
الفـــرقـــاء الـــذيـن شـــاركـــوا يف احلـــرب
العـــاملـيـــة الـثـــانـيـــة ذلـك أن الـنـمـــاذج
البــدائيــة من الـطــائــرات الـنفــاثــة لم
تكـن قــد ظهــرت بعــد نــاهــيك عـن أن
أجـسـامـاً مبقـدورهــا التــوقف املفــاجئ
يف الهواء واالخـتفاء بـسرعـة والدوران
الـسـريع املـذهل حـول نفـسهـا مـا زالت
غـيــر ممكـنــة يف إطــار الـتكـنــولــوجـيــا
املعــاصــرة. يــزداد األمـــر صعــوبـــة مع
تقــادم الــشهــادات اذ ال بــد مـن تـثـبـيـت
الــسمــات األســاسيــة لـتلك الــشهــادات
كي نــستـطيـع االنتقــال بعــد ذلك إلـى
اكـتــشــاف الــرئـيــسـيــة فــيهــا ومـن ثـم
تفــسـيــرهــا. يعـنـي الـتقــادم أن تـضـيع
تلك الــسمــات وتتـشـوه إلـى حـد روايـة
واقعـة لـرمبـا أنهـا لم حتـدث علـى وفق

ما أتى يف الشهادات.
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بهــا األجــســام الـطــائــرة اجملهــولــة يف
منــاطق عــديــدة ومـنهــا دمــشق. فعلــى
مــدى حــوالـي الــشهــر تقــريـبــاً كــانـت
سمــاء دمـشق تـشهــد طلـعتـني أو أكثــر
لــرفٍ مـن تـلك األجــســام. كــان الــرف
يتكـون من عــدة أجسـام طـائـرة وكـانت
األجـســام فيـه تبــدو أكثــر تبــاعــداً عن
بعـضهــا بــاملقــارنــة مع رف الـطــائــرات
املعــــاصــــر. كــــانــت تــظــــاهــــرات الــــرف
تخـتلف مـن يــوم آلخــر وان كــان قـطع
سماء املـدينة من الـشمال الغـربي إلى
اجلـنـــوب الــشـــرقـي هـــو املــــرجح لـكـن
األجـسام كـانت تتـسمـر أحيـاناً يف كـبد
السـماء لتعلو بعـد ذلك بسرعـة هائلة
مخـتفيـة يف غيـاهـب الفضـاء. لـم تكن
ــــى االرتفـــاع األجــســـام يف الــســــرب عل
نفــــسه مــن األرض وكـــــان أكــبــــــر تلـك
األجـســام هــو األقــرب لألرض وبــدا أن
لــــذلـك اجلـــســم مـــــوقعــــاً قــيــــاديــــاً يف
الـسـرب. تقـدر الـشهــادات املتـوفــرة من
ذلك التـاريخ ارتفـاع اجلـسم الـرئيـسي
عن األرض مبــا يتـراوح بـني ثمـامنـائـة
مـتر وألفي متـر وكان يلقـي بظله على
النــاظــرين املـشــدوهـني أكثــر من مــرة
ممـا يـدل علـى طيـرانـه املنخفـض. لم
يكـن طـيــران الــســرب مــصحــوبــاً بــأي
صـوت أو ضجـيج وال حتـى هــسيـس أو
حفيف. حـافظت طلعـات السـرب على
مــواعـيــد محـــددة الفهــا املــشــاهــدون
الـــذيـن كـــانـــوا يعـــودون ملـــراقـبـــة تلـك
األجـسـام الغـريبـة. تـؤكــد صحف تلك
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يجـب أن يـتـمـيــز مبـصــداقـيــة عــالـيــة
تـضـمــن انخفــاض الـنــسـبــة املــذكــورة.
طـرح الـعلمـاء فكـرة أخـرى مفـادهـا أن
مجــاالت كهــرمـغنــطيــسيــة ذات تــواتــر
ضــئــيـل لـلـغـــــــايـــــــة تـــــشـحــن املـــــــرسـل
واملـستقبل بـاألفكار واملـشاعـر ذاتها واذ
ذاك  يـفـقـــــــــد املـــــــــرسـل واملـــــــســـتـقـــبـل
أهمـيتهمـا يف عمليـة التخـاطر. تُـعزى
تــلــك اجملــــــــــــــاالت إلــــــــــــــى األحــــــــــــــداث
اجلـيــوفـيــزيــائـيـــة وتقلـبــات الــطقــس
وتـتــســم بقــــدرتهــــا علـــى اخـتــــراق كل
احلجب. تـستجـيب البـيولـوجيـا لتلك
اجملــاالت بـنـمـط مـن أمنــاط الـطـنـني
ميكن أن ندعـوه الطنني البيئي. هناك
تفــسـيــر آخــر يُــسـتـمــد مـن املـيكــانـيك
الـكـــوانـتــي مفـــاده أن قفـــزة كـــوانـتـيـــة
تــتحـقق يف دمــاغ املُــســتقــبل يف هـيـئــة

أمناط معلوماتية محددة. 
ظـاهـرة أخـرى غيـر مـألـوفـة هـي متييـز
األلــوان بــواسـطــة الـلمـس بــاألصــابع.
التفسيـر هنا بـالغ البسـاطة. ميثل كل
لــون ســويــة طــاقـيــة معـيـنــة. يـتــرافق
اإلصــدار الـطــاقـي مـن لــون معـني مع
ضيــاع يف الطـاقـة محـدد بـاللــون قيـد
البحـث.  تتـمثـل الطـاقــة الضـائعـة يف
هـيـئـــة حـــرارة وفـق القـــانـــون الـثـــانـي
لـلتــرمــوداينـمك. تـصل هــذه الـطــاقــة
رؤوس األصــابـع وميكـن الـتفـــريق بـني
لـون وآخر عـلى وفق كـميتهـا املتـناسـبة
مـع لـــــــــون مـعـــني ذلــك أن الـــــــشـعـــــــــور
ـــاللـمــس يـتــأتـــى أصالً عـن الــضغــط ب
املتــزايــد جلــزيئــات الهــواء أو الــوسـط
املُــستـشعــر علــى اجللــد. يحتـاج األمـر
تــدريـبــاً خــاصــاً لـتحــســس الـتغـيــرات
الطيفية التي تطرأ على هذا الضغط
جــــراء ملـــس لـــــون معــني دون آخــــر. ان
األمـر ليـس مسـتحيالً مـن حيث املـبدأ
وميـكـن تـــدريــب أي شخــص علــيه وان

كان التدريب قد يحتاج فترة طويلة.
هل تــصــنّف مـــشـــــاهـــــدات األجـــســـــام
الــطــــائـــــرة اجملهــــولــــة والــتــي تُعــــرف
بـالصحـون الطـائرة يف عـداد الظـواهر

غير املألوفة؟.
احلـــــديــث عــن األجـــســـــام الــطـــــائـــــرة
اجملهـولـة حـديث طـويل وشـائك حـيث
أننــا ال منلـك من وقــائع الـظــاهــرة إالَّّ
الـــشهـــادات. ان لـكـل شهــــادة تفــسـيـــراً
خاصـاً بها. نتـطرق مثالُ علـى شهادات
تعـود إلــى الفتــرة األخيــرة من احلـرب
العــامليــة الثــانيــة حـيث كــان ربـيع عــام
1944 منـاسبـة لعـروض متـواترة قـامت
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تـتمـثل معــاجلــة األبعـــاد الثـالثيــة يف
األلعاب احلديثة مثل دووم وأمثالها ،
والبـد - إذا أردت أن تــستـمتع بـالـلعب
كـمـــا يجـب - أن تكــون ســرعـــة املعـــالج
قــادرة علــى القيــام بجمـيع العـمليـات
الـتـي تـتــطلــبهــــا هــــذه الـلعـبــــة أثـنــــاء
تــــشغـيـلهــــا فــــوراً بــــدون تــــأخـيــــر وإال
ضـــاعـت مـتعــــة اللعـب ، ويـتــســـاوى يف
هــذا أيـضــاً بـــرامج الــرسـم الهـنــدسـي
التي تكون بطيئة جداً ومملة يف حال

كان املعالج بطيئاً .
حتتـاج معـاجلـة الـرسـومـات الـثالثيـة
األبعــاد لسـرعـة كـبيـرة من املعـالج كي
تكـون سـرعـة املعـاجلـة مــرضيــة وذلك
ألن كل جـسم من األجسـام التي تـريد
إظهـــارهـــا علـــى الــشـــاشـــة تـتكـــون مـن
آالف املـثلـثــات الــصغـيــرة جــداً والـتـي
تــطلب إعـادة حـسـاب مــوقع كل مـثلث
مـن هـــذه املـثلـثــــات يف كل مـــرة تـــريـــد

معاجلة األبعاد الثالثية
حتريك هذا اجلسم فيها .

ومبا أن عدد هـذه املثلثات كبـير فيلزم
عـدد كـبيــر من العـمليـات احلـسـابيـة ،
ومبـــــا أن حجــمهـــــا صغـيــــر فـتـتـــطلـب
القيـام بعملـيات حـسابـية دقـيقة ) أي
حـســابــات أرقــام الفــاصلــة العـــائمــة (
ممـــا يـجعل أهـمـيـــة وحـــدة الفـــاصلـــة
العـائمـة كبـيرة يف هـذا اجملال . وكلـما
كـان املعـالج أسـرع كلمـا كـانت الـرسـوم

الثالثية األبعاد أسرع .
يف أيــــامـنــــا هــــذه زاد االحـتـيــــاج لقــــوة
املعــــاجلــــة الــثالثـيـــــة األبعــــاد بـكـثــــرة
األلعــاب الـثالثـيـــة األبعــاد ، ولـم تعــد
قوة املعـاجلة ألي من املعـاجلات تكفي
لهـذه األلعـاب ، لـذا فـوجـود املسـرعـات
الـــثالثــيــــــة األبعــــــاد علـــــى بـــطـــــاقـــــات
الـفيـديـو قــد خفف العـبء عن وحـدة
املعـــاجلـــة املـــركـــزيـــة كـثـيــــراً وميكــنك
الـرجـوع لقـسم بطـاقـة الفيـديـو ملـزيـد

من املعلومات عن هذا اجملال .

أعـلن باحثـون من كليـة الطب
بـجــــــــــامـعــــــــــة بــــــــــريــــــــســــتــــــــــول
الـبــريـطــانـيــة وشــركــة مـيــرك
لألدويــــــة اعــتـــــــزامهــم إجــــــراء
اخـتـبـــارات علـــى مـصـل لعالج

مرض السكري العام املقبل.
يف هـــــذه االخــتــبـــــارات ســيــتــم
حقـن 72 مـتــطــــوعــــا بجــــزيء
بــروتـيـنـي ميــاثل يف الـتــركـيـب
جــزيـئــا مــوجــودا يف جــزيــرات
الـبـنـكــــريــــاس املـــســــؤولــــة عـن
إنـتـــاج األنــســـولـني، وسـيـــؤدي
احلــقــــــن بــهـــــــــــــــذا اجلـــــــــــــــزيء
البـروتـيني إلـى إيقـاف نشـاط
خاليا الـدم البيـض يف تدمـير
خاليـــــــا بــيــتـــــــا املـــــــوجـــــــودة يف
جـــزيـــرات الـبــنكـــريـــاس، كـمـــا
أثــــبــــتــــت الــــتـجـــــــــــارب عـلـــــــــــى

الفئران.
ومـن املعروف أن هـناك نـوعني
من مـرض الـسكـري. يف النـوع
األول يهــاجـم اجلهــاز املنــاعي
للجــسـم علـــى سـبـيل اخلـطـــأ
نـــــوعـــــا مــن اخلاليـــــا يـــســمـــــى
خاليا بيتـا، وينتج عن تـدمير
هـــــــذه اخلـاليـــــــا زيـــــــادة سـكـــــــر
الـغلـــــوكـــــوز يف الـــــدم بـــصـــــورة
كـبـيـــرة يـــؤدي لــظهـــور مـــرض

السكري.
أمـــــا يف الــنـــــوع الــثـــــانــي وهـــــو
األكـثـــر شـيـــوعـــا، فــــإن خاليـــا
بـيـتــا تـنـتج األنــســولـني ولكـن
بكـميـات ضـئيلــة، أو منــاسبـة،

ـ ـ

ولـكــن ال يــــســتـــطـــيع اجلــــســم
االســتفـــــادة مــنهـــــا لــــســبــب أو

آخر.
وستهـدف املـرحلـة األولـى من
االخـتبــارات املــزمع بــدؤهــا يف
آب 2005 إلـى اخـتبـار فــاعليـة
وسالمــــــة املــــصل بــــــالــنــــســبــــــة
للـبــشـــر. فـــإذا مـــا تـــأكــــد ذلك
سـيـتـم االنــتقـــــال للـمـــــرحلــــة
الثــانيــة، حيـث ستـتم جتــربــة
املـصل علـى مـتطــوعني قـد مت
تـــــشـخـــيــــصـهـــم بـــــــاإلصـــــــابـــــــة
بـالـسكـري حـديثـا وهم الـذين
لـــــــديهــم واحــــــدة مــن بـــني كل
خمـس جـزيـرات بـنكـريـاس ال
تـــــــــزال قـــــــــادرة عـلـــــــــى إنـــتـــــــــاج

األنسولني.
أمـا يف املـرحلـة الثـانيـة سـيتم
اخــتــبـــــار فــــــاعلــيـــــة املــــصل يف
احلفـــاظ علـــى قـــدرة اخلاليـــا
الـبــــاقـيـــــة بغـيــــر عــطــب علــــى

مواصلة إنتاج األنسولني. 
يــذكــر أن بـــاحثـني أستــرالـيني
أعلنـوا أواخـر تـشـريـن الثــاني
املاضي عـن تطويـر مصل ضد
السكـري لوقـاية األطفـال من
املــرض، أو رمبــا تــأجـيله لــدى
األطفــــال األكـثــــر عــــرضـــــة له

حوالي خمس سنوات.
ويـتــــوقع بـــاحـثـــون آخـــرون أن
يـصـبح املـصـل متــاحــا بـصــورة
جتــــاريــــة بـحلــــول عــــام .2015

باحثون يعتزمون اختبار مصل جديد للسكري 

املدى/خاص
فـــــاقــت مــبــيعـــــات روايـــــة الـكـــــاتــب
اإلسـبــــانـي مـيـغل دو ســــربــــانـتـــس
املعــــروفــــة بـ "دون كـيـــشــــوت" الـتـي
كتبت قبل أربعـة قرون مبيعات كل
مثيالتها من القصص يف إسبانيا
وتـشيلي واألرجنـتني. بل أصبحت
أكثـر الكتب طبـاعة يف الغـرب بعد
كتاب العهد اجلديد.وبينما تتهيأ
إسـبـــانـيــــا لالحــتفـــال بـــالـــذكـــرى
األربـعمــائـــة لنـشـــر تلك الــروايــة.
يتـســابق اإلسبـان لـشـراء نـسخهم
مـــنـهـــــــا.ويف هـــــــذا اإلطـــــــار نـقـلـــت
صـحيفــة البـايــس اإلسبــانيــة عن
أحــد بــاعــة الكـتب قــوله إن بعـض
األشخـــــاص يــــشــتـــــرون عــــشـــــرات
النـسـخ لتــوزيعهــا علــى أطفــالـهم
وأحفــادهم.وقــد وزعت إحـدى دور
النـشــر نـصف مـليــون نـسخـــة من
تـلك الــروايــة يف أســواق إسـبــانـيــا
وأمـيـــركــــا الالتـيـنـيـــة وهـــو نــصف
الـعدد الـذي يتـوقع أن يبـاع خالل
ســـنـــــــة .2005وتـــتـهـــيـــــــأ الــــــســـــــوق
الســتقـبـــال ســيل مـن املـــواد الـتـي
لهــا عالقـة بـكيـشـوت مبــا يف ذلك
مــوســوعــة خــاصــة بــاألطفــال عن
حيـاة الكـاتـب ميغل دو سـربـانـتس

وعن احلياة يف زمانه.
يـذكر أن سـربانتـس كان قـد سجن
بــــســبــب عــــــدم اســتـــطــــــاعــتـه دفع

الـديون التي كـانت عليه. ورغم أن
الــــــــــروايــــــــــة لـــم جتـلـــب لـه املــــــــــال
والـــــشهــــــرة الــتــي حـــصـل علـــيهــــــا
معـــاصـــروه مـن أمـثـــال شكــسـبـيـــر
فإنهـا مثلـت جناحـا فوريـا له مما
جعل اجلــزء األول مـنهــا يـتــرجـم
إلى اإلجنلزيـة بعد نشـره بسنوات

قليلة.
وقـــد تـــرجـمـت هـــذه الـــروايـــة إلـــى
سـبعـني لغــــة وجعلـت اإلسـبـــانـيـــة

تعرف بـ "لغة سبربانتس".
وســيحـــــاول اخلـبـــــراء كــــشف ســـــر
"أبــديــة" هــذه الــروايــة. وهل يعــود
ذلك إلــى مــوضــوع الــروايــة أم هــو
خيـال سـربــانتـس اجليـاش أم هـو

أسلوبه؟ 

دون كيشوت بالصدارة رغم مرور 400
عام عىل كتابتها

املدى /خاص
رفـض قــــاض بكـــالـيفـــورنـيـــا أمــس
محــاولــة من جــانـب محــامـي جنم
مــوسيقــى البـوب مــايكل جـاكـسـون
إسقــــاط تهـم الــتحـــرش اجلـنــسـي
عــنه أو إرجـــــاء محــــاكـمــته ســبعــــة
أشهــر. وطــالـب محــامــو جــاكـســون
بـــإسقـــاط الئحـــة اتهــام مـن هـيـئــة
مـحلفـني كبــرى بـسـبب مـــا أسمــوه
الــسلـــوك احلكـــومـي املــسـتفـــز مـن
جــانب كـبيـر ممـثلي االدعـاء الـذي
يــــــزعــمــــــون  أنـه يخــــــوض حـــملــــــة

شخصية ضد جاكسون.
ورفــــض رودنــي مـلـفــيـل الـقـــــــاضــي
مبحـكـمــــة ســــانـتــــا مــــاريــــا الـعلـيــــا
الطلـبني قـائال إن إرجـاء احملـاكمـة
املقـــررة يف 31 مـن يـنـــايـــر/ كـــانـــون
الـثــــانــي القــــادم سـيـكــــون خــطــــوة
ضخـمـــة للـــوراء. علـــى حـــد قـــوله.
وأضـــــاف أن احملـكــمـــــة ســتــبـــــدأ يف

القضاء يرفض تأجيل حماكمة مايكل جاكسون

حيـث يبـدأ عـام عــراقي جـديـد
مطـرز بـالـزهـو والبنـاء بعـد ان
تـتــــوج جتــــربــته االنــتخــــابـيــــة
بــــــوالدة الــــــدولـــــــة العــــــراقــيــــــة
اجلـــــــــديـــــــــدة مـــن اجـل عـــــــــراق
مـــــــســـتـقـــــــــر وآمـــن يـــبـــنـــيـه كـل

العراقيني.

العـراق وشـعبه  مـن كل مكـروه
وان يــــسهــم كـل العـــــراقــيــني يف
بــنــــــائه مــن اجل غـــــد مــــشـــــرق

زاهر..
لـــتـــــطـفــــــــأ الــــــشـــمــــــــوع وتــــــــدق
الـكــنــــــائـــــس اجـــــــراسهـــــــا بعــــــد
مـــــــنـــــــتــــــــــصــف 31 / 12/ 2004
ايــــــــذانــــــــاً بـعــــــــام 1 / 1 / 2005

اجملـيــــد ويـنــــزعــــوا بقـــســــوتهـم
وشرورهم ابـتسامـات االطفال،
ولـيلـــة الفـــرح الكـبـيــر عـنــدمــا
تلـتقـي العـــوائل املــسـيحـيــة يف
كـرنفـال احتفـالي بهـيج وكبيـر
حتــــت االضـــــــــــواء اجلــــمــــيـلـــــــــــة
والــشـمــوع املـضــاءة والــدعــوات
الــى الــرب الـــرحمـن ان يحـمي

مسلـماً او مسـيحياً او صـابئياً
أو عــــــربــيــــــاً او كــــــرديــــــاً ا ومــن
مخــتـلف االطــيــــــاف واالديــــــان
واالقـليــات يف العــراق اجلــديــد
تـــنـــــــدرج حتـــت اســـم واحـــــــد يف
جـــوازاتـنــــا او شهـــادة املـيالد او
شهـــــادة االحـــــوال املـــــدنــيـــــة، او
شهـــــادة الـــــوفـــــاة )اجلــنــــســيـــــة
عراقـية( وما دمنـا نندرج حتت
هــذا االسـم اجلمـيل )العــراق(
عـــــراق احلـــضـــــارات والــتــــــاريخ
العـــريـق - نحـمـله جـمــيعـــأً يف
قـلـــــــــوبـــنـــــــــا، بـل يف كـل نـــبـــــض
يـــتـحـــــــــرك يف عـــــــــروقـــنـــــــــا، ألن
الـــــــوطــن لـلـجــمــيـع، وحتـقــيـق
الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة لــم يعــــد
معجـزة ومـثلمـا كــان اطفــالنـا
ومــا زالــوا يـسـتقـبلــون االعيــاد
ببـراءة عــراقيــة اجبلـوا عـليهـا
حــيــث يحــتـفلـــــون مبــنـــــاســبـــــة
االعياد دون فوارق او عصبيات

حتول دون ذلك.
فــلــــــمـــــــــــــــــاذا اذاً يــحـــــــــــــــــرمــهــــــم
االرهابـيون والقـتلة املـأجورون
واعـــــــــــداء الـعـــــــــــراق واحملــــبـــــــــــة
والـسالم، ان يـحتفلــوا مثل كل
عـام علـى مـر الـسنـني بعيـدهم

وبـسـبب تــوافــد الــسيــاح الــى هــذه اجلــزر وانتـشــار
حـــاالت الــشـــذوذ اجلـنــسـي جـــاء االفـتـــراض بـــأن

الفيروس تسرب  يف جسم ما واصبح معدياً.
الرجال اكثر عرضة لالصابة من النساء

تـدل معـدالت االصـابـة بـااليـدز حتـى اآلن ان نحـو
75 % من االصـابـات قـاصـرة علـى الـرجـال من دون
الـنساء، ممن تتـراوح اعمارهم بـني 25 الى 45 سنة
وهــذه احلقيقـة امنـا تـدل علــى ان ثمــة اختالفـات
جوهريـة موجودة بـني الرجال والـنساء، فقـد تبدو
هـــــذه االخــتالفـــــات مــثاًل يف درجـــــة اســتعـــــدادهــم

الطبيعي للعدوى باملرض.
كمـا شـوهـدت حـاالت نـادرة جـدًا ألطفـال مصـابني
بــااليــدز وهــؤالء ثـبـت انهـم ولــدوا مـن امهــات كـّن

مصابات باملرض نفسه.
هل من عالج؟

يـــؤكـــد اخلـبـــراء بــصـــورة عـــامـــة ان االيـــدز مـــازال
عالجه احلقيـقي مستحياًل وان املـرض يتسبب يف
قتل  80% من ضحاياه يف غضـون سنتني، وبالرغم
مــن ذلـك فــــــالـعلــم لــم يـقف مـكــتــــــوف الــيــــــديــن،
فــاالبحــاث مـسـتمــرة وكـثيــرة، كــذلك اسـتخـــدمت
الـلقـــاحــــات للـتـخفـيف مـن حـــدة املـــرض وهـنـــاك
ابحــــاث تــــركـــــز معــظــمهـــــا علــــى اكـتـــشــــاف مــــادة
)انتــرويــوكني  ( interieukenوهي قــادرة علــى
تعـزيز قـدرة اجلهـاز املنـاعي املفـقود لـلمصـابني اذا
ما حقنـت يف دمهم ولكن احلصول علـى هذه املادة
لــيـــس امـــــرًا سـهالً. لـــــذلـك يـلجـــــأ الـعلــمـــــاء الـــــى
تـصنـيعهــا بــإستـعمــال تقـنيــة الـهنــدســة الــوراثيــة
وهـنــاك رأي آخــر هــو اعـطــاء املـصــاب دواء يـــوقف
تكـــاثــــر الفـــايـــروســـات ويف الـــوقـت نفــسـه يعــطـــى

املصاب منشطات للمناعة ولتجديد اخلاليا.

العام ويفقد بعضاً من وزنه بسبب فقدان الشهية،
كمــا يصـاب بنـوبـات اسهـال مـتتـاليـة وبتـضخم يف
الغــدد اللـمفــاويــة والـطحــال وارتفــاع مـسـتمــر يف
حــرارة اجلــسـم دون سـبـب معــروف ثـم احـمــرار يف
منطقة الـوجه )احتقان( واوجاع شـديدة يف الغدد
اللـمفـــاويـــة يف الـــرقـبـــة واالبــط ومـنــطقــــة اعلـــى
الفخـــذ ثم يـصــاب املــريـض بحــالــة هــزال شــديــد
وممكـن ان يصـاب بـإلتهـابـات رئـويـة وكثـرة التعـرق
الـليـلي، اضـافـة الـى طــائفـة اخــرى من االمـراض
اخلــطـيـــرة الـتـي تــظهـــر فـيـمــــا بعـــد، مـثـل بعــض
االمـراض اجللـديـة الـسـرطــانيـة. ويـؤكـد الــدكتـور
)كلـيفــوردلني( وهــو مـتخـصـص يف هــذا املــرض ان
االيــــدز يقـــوم بـتحــــويل اخلاليــــا اللـمفـــاويـــة الـــى
مــصــنع إلنـتــــاج )فـيــــروس االيــــدز( وهــــذا املــصــنع
يـتـمـتع بـكفـــاءة انـتـــاجـيـــة عـــالـيـــة. فقـــد اظهـــرت
االبحــاث الـتـي اجـــرتهــا جـــامعــة هــارفــرد ان ثـمــة
مركباً وراثياً من فيروس االيدز يسمح له بالتكاثر
بسـرعـة تفـوق الف مـرة سـرعـة تكـاثـر الفيـروسـات
االخــرى. وهنــاك افتـراض آخـر وهــو ان الفيـروس
كــان يــوجــد يف حــالـــة سكــون يف اجلـسـم البـشــري
ولكـن بـــواسـطـــة بعـض االدويـــة الـتـي يـتعـــاطـــاهـــا
االنــســان حــدث انـقالب يف الفـيــروس وحتــول مـن
حـالة الـسكون الـى احلالـة املعديـة كما ان االصـابة
بهـــذا املـــرض ال تقـتـصـــر علـــى ممـــارســـة الــشـــذوذ
اجلنــسي او االدمــان علـى اخملــدرات فحـسـب لكـنه
قـد ينتقل ايضاً عـبر الدم امللوث بـاملرض وهذا امر
بالغ اخلـطورة، ويعـزى الى افتـراض كان مطـروحًا
ايـضـًا ان الـفيـروس املــسبـب لاليـدز قــادم من جـزر
اجلامبيك وهاييتي حيث كان هناك اشخاص من
الــزنــوج يحـملــون املـــرض لكـنهـم ليـســوا مــرضــى،

اعراض وعالمات االصابة بااليدز
يـتفق اخلبـراء علــى ان فتــرة حضـانـة االيــدز وهي
الفتــرة التـي تنـقضـي منـذ بـدايـة حـدوث العـدوى
حتـى ظهـور االعـراض، قـد تتـراوح مـا بني 6 اشهـر
الـى 36 شهراً، وغالبـاً  ما تكون عـامني قبل ان تبدأ

على املريض اي اعراض.
بعـــــد انقــضــــاء هـــــذه الفـتــــرة تـبــــدأ االعــــراض يف
الظهور فيشعر املريض بحالة من االجهاد البدني

 (kapoziوهـو نـادر جــدًا عنـد املــراهقني ويـوجـد
عـادةً عند كبار الـسن وعلى عكس العـادة وجد عند
الــشـبــــاب فكـــان ايــضـــًا غـــريـبـــاً، عـنـــد هـــذا احلـــد
اصـبحت هـذه احلــاالت هي نقـص يف املنـاعـة لـكن
بــدون معـرفـة الـسـبب وحــسب احـصــائيــات معهـد
الـبحــوث يف اطـلنـطــا فــإن عــدد املـصــابني بــااليــدز
يتضـاعف كل سـتة اشهـر واليـوم اصبح العـالم كله

موطناً له.

اســتـهالكـــــًا كــبــيــــــرًا لهـــــذا الــــــدواء وبعـــــد الـــبحــث
والـتدقيق وجد ان الـذين يتناولـون هذا الدواء هم
شبـان صغار الـسن مصـابون بنـزالت صدريـة ولكن

تلك احلاالت الست كانت غريبة جداً!.
عـــــام 1983 ازداد العــــدد مـن  6 حــــاالت الــــى 2200
حـالة منها 81 يف فرنسا وهذه احلاالت هي حاالت
نقــص يف املـنــــاعــــة تـكــــون مــصحــــوبــــة بـني احلـني
واآلخـــــر بــــســـــرطــــــان اجللـــــد مــن نـــــوع )كـــــابـــــوزي

غـــزو اجلــسـم، امـــا الـنـــوع الـثـــانـي فـيعـــرف بـــإسـم
)اخلاليـــا املقـيّـــدة   ( supperssorsوهـي الـتـي
تقـيد او حتـد من عمل اجلهـاز املنـاعي اال يتـمادى
يف نشاطه، ويدمـر بالتالي اجلـسم. ولضمان عمل
اجلهــاز املـنــاعـي علــى الـــوجه االكـمل يلــزم دائـمــًا
وجــــود تــــوازن بـني اعــــداد ودرجــــة نـــشــــاط نــــوعـي

اخلاليا يف الدم.
ومــا يحــدث يف حــالــة االصــابــة بــااليــدز هـــو خلل
مفاجئ لهـذا التوازن الـطبيعي بني نـوعي اخلاليا
ألسبـاب غيـر معـروفـة فيـصبح دم املـريـض محماًل
بكميـات كبيـرة من )اخلاليـا املقـيدة( عـلى حـساب
)اخلاليـــا املنـشـطــة( ممـــا يتــرتـب علـيه ان يـصـبح
اجلهاز املنـاعي مكباًل او مقيدًا ال يـستطيع القيام
بـــوظـيفـته املـنـــاعـيـــة االســـاسـيــــة. وهكـــذا  يـصـبح
اجلــسـم  نهـبـــًا لفـتك االمــراض والـعلل واالوجــاع
ويـصـبح عـرضــة لالصـابـة بـاالمـرض الـفيــروسيـة

وااللتهابات البكتيرية واالورام السرطانية.
تأريخ ظهور املرض وعوارضه

يف حــزيــران مـن عــام 1981 لــوحـظـت سـت حــاالت
لنزالت صدرية لدى ستة اشخاص صغار السن يف
مـركـز مــراقبـة االمــراض يف اطلنـطـا يف الـواليـات
املتحدة االمـريكية، ومن اجلـدير بالـذكر ان مرض
االيـدز يـوجـد عـادًة لـدى اولـئك الــذين يـتنـاولـون
مخفـضـــات للـمـنـــاعــــة. ولكـن اولــئك الــصغـــار لـم
يـتنـاولـوا هـذه االدويــة كمـا ان مـثل هـذه احلـاالت
تــــوجــــد عــــادة لــــدى الــطــــاعـنـني يف الـــســن، وبعــــد
التـــدقيـق يف تلك احلـــاالت تبـني انهـــا من الـشــواذ
جـنــسـيـــاً. يف الـــوقـت ذاته كـــان مـــركـــز املـــراقـبـــة يف
Lomidene اطلنـطـا هـو املـوزع الــوحيـد لـدواء
الـصـــالح للـنــزالت الـصــدريـــة، فلــوحـظ ان هـنــاك

اســـتـــــــدعـــــــاء احملـلـفـــني األســـبـــــــوع
القـــادم. ودافع جـــاكــســـون بـبـــراءته
مـن تهم اإلتيــان بسلـوك فـاجـر مع
صبي مبـزرعته يف نيفـرالند فـالي،
كـمـــــا أنه مــتهـم بــتقـــــدمي اخلـمـــــر
للــطفل إلسـتـمـــالـته والـتـــامـــر مع
العـــــاملـني لــــديـه للـتـــسـتـــــر علــــى

تصرفاته.

البصرة / عبد احلسني الغراوي

 لــــذا فــــإن لــيلــــة عـيــــد املــيالد
متثل انعطافـة انسانيـة جليلة
ونحـن نشارك اخـوتنا واحـبتنا
املـسيحيني افراحهم واعيادهم
وصـلـــــــــواتـهـــم وقـــــــــداســـــــــاتـهـــم
واعتـدنـا منـذ نعـومـة اظفـارنـا
سمــاع اجــراس الـكنــائــس وهي
تــدق يف االحـيــاء الـتـي نعـيــش
فــــيـهـــــــــــا مـعـــــــــــاً مــــتـجـــــــــــاوريــــن
مـتحــاببـني جتمـعنــا العالقــات
االجـتمـــاعيــة واالنـســـانيــة، بل
انهم كـانـوا يـوجهـون الـدعـوات
حلـــضـــــــور احـــتفـــــــاالت اعــيـــــــاد
املـــيالد ورأس الــــســنـــــة وكـــــانــت
لـدقات الـنواقيـس الليليـة بعد
انتـصــاف اللـيل ايــذانــاً بــوالدة
عــام ميالدي جـديــد، عنـد ذاك
يـبــدأ املــسـيحـيـــون العــراقـيــون
بــالقــاء التـحيــة علــى بعـضـهم
فــــرحـني مـــسـتـبـــشــــريــن بعــــام
جـديـد يطـرز افـراح العــراقيني
والـكل يف مـثل هـــذه املـنـــاسـبـــة
يـدعـو البـركـة واخليـر واالمـان
واالسـتقـــرار واحليــاة الكــرميــة
والعيش الـسعيد بال مـنغصات
وال حـــــروب، بل دعـــــوة للــــسالم
مـــن اجل االنــــســـــــان العــــــراقــي
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