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(تـنويه : هـذه قصـة من أدب احليـوانات  تُـقرأ فـقط لألطفـال قبل
الـنـوم لـغـرض الـتسـلـيـة وهي حتـمل مـعـنى احلكـمـة والـعـبـرة لذا

إقتضى التنويه) ..
ـعروف بأسم اخلرتيت أن في سابـقة خطيـرة أراد وحيد القرن ا
ـزرعـة أحلـيـوانـات والـتي تـضم مـخـتلف ـسـؤول أالول  يصـبح ا
حقول احليوانات الداجنة والبرية قائال أمام اجلميع: أنا أضخم
زرعـة بـشـكل جـيد  فـأنـا أمـتلك حـيوان فـيـكم وبـإمـكانـي إدارة ا
جـلـدا سـمـيـكـا  وجـمـجــمـتي أكـبـر من جـمـاجـمـكم وأمـتـلك قـرنـا
عـظيما فوق أنفي ال يقدر بثمن  هـنا أعترض اجلميع على كالمه
وقالـوا له: أن ما تتمتع به من صفات جسمانية غير كافية ليكون
ـزرعـة خاصـة وأنه يُـعـاب علـيه الـتـهور وبـعض الـغـباء مسـؤول ا
وأنه حـيـنـمـا يـثـور وبـسـبب ضـعف بـصـره فـإنه قـد يـفـقـد تـوازنه
ـزرعة بحـاجة الى حيوان ذي ويـدهس كل من يقف أمامه  وأنّ ا
عـقل كــبـيـر وحــكـمــة راجـحـة  ال الى جـمـجــمـة ضـخــمـة وجـسم

خشن!! .
إمتـعض من كالمـهم فـحزم أمـره لـلـسيـطـرة على كـرسي رئـاسة
قاطعة تنفذة  في ا زرعـة ولذلك توجه الى كِبار الشخصيات ا ا
ـزرعـة وقـدم لـهم شـتـى الـهـدايـا ووعـدهم بـأكـبـر الـتي تـتـبــعـهـا ا
نحهم قرنهُ غـريات للفوز برضـاهم ولكنهم إشترطـوا عليه أن  ا
ـوافـقة ـزرعة  ولم يـكن له غـير ا الـثمـ بـعد أن يـفـوز بكـرسي ا

مباشرة على شرطهم!!. 
ـسـؤولـية وقد صـدرت أالوامـر بـأن يتـسـلم صـاحبـنـا اخلـرتيت ا
ولم يــصـدق أنه أصــبح األمـر الـنــاهي الـذي ســيـقــرر مـســتـقـبل
ـزرعة ويـقود إدارتـها  ولـكنه واجه أول مـشكـلة حـينـما أراد أن ا
ـزرعة  فـبـطـنه يـرتـدي بـدلـة رسـمـيـة لـلـظـهـور الالئق بـ أفـراد ا
الكـبـيـرة وجلـده الـسـميك يـحـوالن دون إلـتقـاء أزرار الـسـترة مع
ــنع إرتـــداء الــبــدالت في بــيـــوتــهــا  ولـــذلك أصــدر أول قـــرارا 
ـزرعــة!!. فـكــر اخلــرتـيت  في كــيـفــيـة إدارة شــؤون حـيــوانـات ا
ــزرعــة وأراد أن يُــثــبت لــلــجــمــيـع أنه لــيس أقل شــأنــا من أي ا
مــسـؤول ســابق ولـذلك أراد إحــداث ثـورة كــبـيــرة فـيــهـا  ولــذلك
أصدر حـزمة أوامر بعد أيام من التفكير وألتأمل  فقرر أن يكون
حـقل الـدواجن مـسـكـنـا لـلكالب وقـام بـتـحـويل بـيـوت القـطط الى
بيوت للغزالن  وأصدر أمرا بأن يتم  توزيع الثعالب والواوية ب
قطـعان بقية احليوانات لضمان حصوله على أخبار جميع أفراد
ـزرعـة وكـلف مـجـمـوعـة من أنـاث اخلـنـازيـر مـهـمـتـهنّ الـتـرويج ا
ــزرعـة ألفــكـاره وإقــامــة مـظــاهــر اإلحـتــفــال خالل جتــواله في ا
ـسـؤوليـة مـخـازن الـلحم  وأمـرّ اخلـرتيت وكـلفّ أحد الـضـبـاع 
اجلـمـيـع  بـالـتــقـشف في الـصــرفـيـات وأن يــقـتـصــدوا بـوجـبـات
ـقـررة  ومـنعَ اجلـمـيـع من الـسـفـر وإاليــفـاد وحـضـور الـطــعـام ا
ـؤتـمرات ضـغـطـا لـلـنـفـقات   لـكـنه إسـتـثـنى نـفـسه ومـساعـديه ا

اخلراتيت من كل إجراءات التقشف!!.
ــزرعــة وهـــو يــتــنــاول جـــلس اخلــرتــيـت عــلى كــرسي رئـــاســة ا
ـناصب ـكـسرات   ومن حـوله مـساعـدوه الـذين   منـحـهم كل ا ا
ــزرعـة والــصالحــيـات وإالمــتــيـازات وأطــلق أيــديــهم في إدارة ا
كتب اخلرتيت  رفع السماعة فـجأة رنّ جرس الهاتف اخلاص 
سـكـرتـيره أالول  الـذي ناول الـسـمـاعـة بـعـجـالـة الى سـيده دون
ـقـاطـعـة الـذين ـتـنـفـذيـن في ا الـتـفـوه بـحـرف واحـد  كـان أحـد ا
ـتـصل  إرتـبك ــنـصب هــو ا ســاهـمـوا بــوصـول اخلــرتـيت الى ا
تصل  وراح يـرحب بحفاوة بالغة اخلـرتيت عندما سمع صوت ا
تنفذ قال: لقد حان دورك يا خرتيت للوفاء بإلتزاماتك  غير أن ا
وإرسال مـا وعدتـنا به مـقابل الـكرسي الـذي منـحناه لك رغم أن
هـناك من هو أحق منك  وعـليك أن ترسل لـكل واحد منـا قرنا له
!!  هـنا ردّ اخلرتيت : ولكني يـا سيدي ال أملك سوى قرن واحد

فوق أنفي.
ـتنـفـذ : لـيست مـشـكـلـتي... أنا ومـن معي مـنـحـناك ردّ الـسـيـد ا
ـنصب وأالن جاء دورك لـتسـديد ديـنك لنا وإال ف... !!  قـاطعه ا
ساء ستكون اخلرتيت بسرعة: ال يا سيدي سأتدبر أالمر وفي ا
كل الـقرون عـندكم  ثم أقـفل سمـاعة الـهاتف ونظـر الى من حوله
من اخلــراتــيت مـتــأمال قــرونــهم الــضـخــمــة قـائـال: حـان دوركم

أعزائي  اخلراتيت !  

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6019 Monday 23/4/2018الزمان - السنة احلادية العشرون العدد 6019 االثن 7 من شعبان 1439 هـ 23 من نيسان (ابريل) 2018م

92 U¼œöO  bOFÐ dO¼UA*« l  qH²% YOÐ«eO ≈ WJK*«

مــسـاع حـثــيـثـة جلـلـب الـتـرفـيه
لـلــسـعـوديــة ويـأتي ذلك ضـمن
خـــــــطـــــــة طـــــــمـــــــوح لـإلصالح
السياسي واالجتماعي وضعها

ولـي الـعــهـد األمــيــر مـحــمـد بن
ســـلــمـــان حتت عـــنـــوان (رؤيــة
2030) والــــــتـي تــــــهـــــــدف إلى
إصـالح االقــتــصــاد الــســعـودي
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ـؤشــرات األولى عـلى وظـهــرت ا
رفض اجلـسم لـلـوجه عام 2016
وفـي تـــشـــرين الـــثـــاني أضـــطـــر
األطباء إلزالة الوجه.وبقي أمون
بال وجـه في غــرفــة مـــســتــشــفى
جورج بومـبيدو في باريس دون
القدرة عـلى الرؤيـة أو السمع أو
احلــديث حـتـى  الـعــثــور عـلى
وجـه جـــــديــــــد وإجـــــراء زراعـــــة

جديدة.
وجتـنــبـا لـرفض اجلــسم لـلـوجه
ـلقب في اجلديـد عـولج امـون ا
وســـائل اإلعـالم الــفـــرنـــســـيــة بـ
(صــــاحـب الــــوجـــوه الــــثـالثـــة)
بأسلـوب خاص لتـنقيـة الدم قبل
الـزراعـة.ومـا زال وجـهه اجلـديـد
بـال حـــراك لــــعـــضـالته ومـــا زال
يحتاج لـضبط وجهه اجلديد مع
جمـجمـته ومالمح الوجه ولـكنه

يشعر بتفاؤل إزاء شفاه.
وقال أمـون للتـلفـزيون الـفرنسي
(لو لم أقبل الوجه اجلـديد لكان
األمر مروعـا. إنهـا مسألـة هوية
إنه أمر جـيد هـذا أنا. أنا في الـ
تبرع في الـ  ?22وهكذا  43وا
اصبـحت في الثـانيـة والعـشرين
مجـددا). دامت اجلراحـة ساعات

{ لـــنــدن - وكــاالت - حــضــرت
لـكة إلـيزابيث مـلكـة بريطـانيا ا
شـاهـير حـفال خاصـا زاخـراً بـا
ـاضي لـتـحـتـفل أكـبـر الـسـبـت ا
ملوك العالم سنا وأطولهم بقاء
في احلكم بعيـد ميالدها الثاني

 . والتسع
ـغـنـي الـويــلـزي تـوم وافــتـتـح ا
جونز احلـفل بأغنـيته الـشهيرة
(إت إز نــوت أن يــوجــوال) قـبل
ـلـكــة إلـيـزابـيث في أن تــظـهـر ا
ـلـكـيـة بـقـاعـة ألـبـرت الــشـرفـة ا
بلندن يحيط بها أفراد عائلتها.
وكــان من بــ احلـضــور كــيـلي

طــــــوال وكــــــانت حتـت إشـــــراف
الـبـروفـيـسـور لـوران النـتـيـيـري
ــــتـــخـــصص فـي زراعـــة الـــيـــد ا
والــوجه والـذي أجــرى جــراحـة
أمون األولى مـنذ ثـمانـية أعوام.
وقــال النـتــيـيــري لـصــحـيــفـة لـو
بـاريــزيــان (اآلن نـعــلم إن اجـراء
ـكن. زراعـة ثـانـيـة لـلـوجه أمـر 

مينـوج وستينج ولـيدي سميث
بـالك مــــــامــــــبــــــازوا وشــــــاجي
ــسـرح بــاإلضــافــة إلـى جنــوم ا

والتلفزيون.
وفي خـــتـــام الــلـــيـــلــة صـــعــدت
إليـزابيث إلى مـسرح احلفل مع
ابنـها األميـر تشارلـز الذي مزح
ــلــكــة إلــيـزابــيث لم قــائال (إن ا
تــــكن تــــتـــــوقع في عــــام 1948
عندما ولد تشـارلز إنها ستقف
بعـد عقـود بجـانب ابنـها الـبالغ
مـن الــــعــــمـــر 70 عــــامــــا عــــلى
ـسـرح). وابـتـسـمت إلـيـزابيث ا

للحضور ولوحت لهم.

ويـعــد احلــفل كـســرا لــلـقــواعـد
بـالنـسـبة لـلـملـكـة التي عـادة ما
حتـتـفل بـعيـد مـيالدهـا بـصورة
خــاصــة مع وجــود الــقــلــيل من
االحـتـفـاالت الـعـامـة علـى الرغم
من إقــامـة احــتـفــاالت عـامـة في

 . عيد ميالدها التسع
الى ذلك قالت صـحيـفة (ذا صن
أون صـــنــداي) األحــد إن بــيــبــا
مـيـدلـتـون الـشــقـيـقـة الـصـغـرى
لكيـت دوقة كمـبردج حامل وفي

انتظار طفلها األول. 
واشـتـهـرت بـيـبـا عـلى مـسـتوى
الـعــالم عــنـدمــا كـانـت وصـيــفـة

األمر لم يـعـد فقط مـجـاال للـبحث
بل دخل حيز التطبيق).

وقــال طــبــيب الــتــخــديــر بــرنــار
شـولي (أن يـفـقـد شـخص وجـهه
ـتـبرع ويـتوجب عـلـيه االنـتظـار 
مــحــتـمل مــفــتـرض لــفــتـرة غــيـر
معلومة...إنه أمـر لم يشهده أحد

هنا سابقا).

لشقيـقتها كـيت في حفل زفافها
عام 2011 على األميـر وليام
وهـو الــثـاني في تــسـلـسل
الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرش فـي
بـــريـــطـــانـــيــا.ونـــقـــلت
الــــصـــــحــــيــــفــــة عن
صــديـق لم تــذكــره

بــــاالسم قــــوله :
ــقــرر إن من ا

والدة
الطفل في
تـشـرين

األول. –uŠUý wKŽ bL×

بغداد
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وأضـــاف (تـــذهـــلـــنـي شـــجـــاعــة
مـريض تــمـكن من حتـمـل مـحـنـة

مثل هذه). 
وكــــانت أول جــــراحــــة لــــزراعـــة
الوجه في العـالم في فرنـسا عام
2005 ومنذ ذلك احل أجريت
نـحـو 40 جـراحــة مــشـابــهـة في

مناطق مختلفة من العالم.

بـحــيث ال يـعــتـمــد عـلى الــنـفط
بحلول 2030.

وكانت هناك العديد من صاالت
الـسـيـنـمـا في الـسـعـودية خالل
اضي لكن سبـعينـيات القـرن ا
رجـال الدين أقـنـعـوا السـلـطات
بـحـظـرها. ويـقـبل الـسـعـوديون
عـلى اإلعـالم الـغـربي والـثـقـافـة
الـــغــربـــيـــة ولـــكـــنـــهـم كـــانــوا
يـــشــاهـــدون األفالم الـــغــربـــيــة
بــصــورة خــاصــة في مــنــازلـهم
عـبــر الـقــنــوات الـفــضـائــيـة أو

الهواتف احملمولة.
وتـعـتـقد الـسـلـطات الـسـعـودية
وسالسل دور العـرض أن هناك
ســوقــا ضــخــمــة جــديــدة لـدور
الــعـرض فـي الــســعــوديــة وقـد
تصل عائداتها إلى مليار دوالر
في الـعـام من مـبيـعـات الـتـذاكر
عــبـر 350 دار عــرض بــحــلــول
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ية بيـونسيه نولز تعاونت الـنجمة العـا
ـــان من أجل إطـالالتــهـــا في مع دار بـــا
مـهــرجــان كـوتــشــيال  حــيث غـنت 26
أغـنـيـة واجـتـمعت مـجـدداً مع فـرقـتـها
الــشــهــيـرة  Destiny’s Childعـلى
ــسـرح.صــمم اإلطالالت أولــيــفــيـيه ا
روستيـنغ فارتدت بيـونسيه شورت
يز جينز مع كنزة صفراء وبوت 
من كـريسـتيـان لـوبوتـان.كمـا إرتدت
مالبس مــســتــوحــاة من احلــضــارة
ـصـرية وبـودي سوت الـفرعـونـية ا
جلدي أسـود يعكس األلوان بـطريقة
ــيـــزة وجــذابــة.وخـــر بــراق خالل
إطاللـــتـــهـــا مع (دســـتـــني جـــايـــلــد)
ـيـزة مـغـطاة بـاإلضـافـة إلى إطاللـة 
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قـــــال أول شــــخص فـي الــــعــــالم
يـــخــضع لــعــمـــلــيــة زراعــة وجه
مرت إنه بخير وذلك بعد ثالثة
أشـهــر من أحـدث جــراحـة رائـدة
جتـــــرى له.وكـــــان الـــــوجه األول
الذي زُرع جليـروم أمون قد أزيل
اضي بعد مؤشرات على العام ا
رفـض اجلــــسم له بـــــعــــد عالجه
ـــضــاد حـــيـــوي إثــر إصـــابــته
ضاد تفاعل سلبيا بالبرد. لكن ا
ــــــــزروع.وبــــــــقي مع الــــــــوجـه ا
الـفــرنـسي الـبـالـغ من الـعـمـر 43
ـسـتشـفى بـدون وجه عـامـا في ا
ــدة شـهــرين أثــنــاء الـبــحث عن
وجه مالئم.وقــال (قــبــلت الــوجه
األول علـى الفـور وهـو مـا حدث
ـرة أيـضـا).ويـعانـي أمون هـذه ا
من مـرض وراثي يــسـبب أورامـا
حتـــــدث تــــــشـــــوهــــــا حـــــادا في
الـــــوجـه.وأجــــريـت له جـــــراحــــة
نــــاجـــحــــة عـــام 2010  ولـــكــــنه
أصيب بالبرد عام 2015 وعولج
ـضـاد حـيـوي. وكـان الـعـقار ال
يـــتــــمـــاشي مع أدويـــة اجلـــهـــاز
ـنــاعي الـتي يــتـلـقــاهـا حـتى ال ا

زروع. يلفظ اجلسم الوجه ا

{  الـــــــريـــــــاض  –وكـــــــاالت -
عـرضت شــاشـات الـسـيـنـمـا في
السعودية أول فيلم بالبالد منذ
نــحــو أربــعــ عــامــا.وقــد جـاء
الــعــرض بــعــد رفع احلــظــر عن
العروض السينـمائية كجزء من
جــمـلـة اصـالحـات كـشف عــنـهـا
ولـي الـعــهـد االمــيــر مـحــمـد بن
ـاضي وثــمـة ســلــمـان الــعــام ا
ـــئـــات من دور خـــطط لـــفــــتح ا
عـــرض الــســـيـــنـــمــا فـي الــبالد
بـحـلـول عام 2030. وقـد بـيعت
تـذاكر الـفـيلم األمـريـكي ( النـمر
االسـود) الـذي يـصـور بـطوالت
أميـر خـيالي عـبر االنـترنت في
غـــضــون دقـــائق.كـــمــا تـــضــمن
شروبات العرض اعالنا ألحـد ا
الـغـازيـة تـظـهـر فيـه امرأة وهي
تقـود سيارة وهـو ما يـشير الى
اصالح آخــر مــرتــقب في شــهـر
ـقـبل حيث سـيـسمح حـزيران ا

حـــيــنـــهـــا لـــلـــنــســـاء بـــقـــيــادة
الـسـيـارات في الـسـعـوديـة ألول

مرة في تاريخ البالد.
ــاضي بــدايــة وشــهــد الــعـــام ا


