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ـــاء  في حـــ أن مـــصـــدر طـــاقــة ا
مـوجة الـتـسـونامي هـو حـركـة  كتل

اء في األعماق.  ا
 إن من أســــبــــاب تـــولــــيــــد مــــوجـــة
التسونامي هي الهزّات األرضيّة في
أرض احملــيـط والــبــراكــ وســقــوط
الـــشـــهب الـــنـــيـــازك الـــثــقـــيـــلـــة في
احمليطـات (نوع يـحدث طوال الـسنة
ولكنّه اليـظهر بـقدرة عالـية)  وكذلك
جــــنــــوح وإنـــــزالق  الــــغــــوّاصــــات
العمالقة في قـعر احمليط.  إنّ النوع
األكثـر تدميـراً وشيـوعاً  في وسائل
اإلعالم هـو الـتــسـونـامي الـنـاجت عن
الـــهــــزّات األرضـــيــــة الـــواقــــعـــة في
احملـيطـات بـسبب إنـقالب الـصـفائح
الــــتـــكــــتــــونــــيّــــة في أرض احملــــيط
وحتــريــرهــا  لــكــمــيّــات هــائــلــة من
ـاء والـتي تنـتـقل نـحو الـطاقـة الى ا
السطح الـعلوي لتـزيح معهـا كميات
ـسـتوى ـاء تـرتـفع عن ا هـائـلـة من ا
اإلعتـيادي لـسطح الـبحـر  بعـشرات
األمــتــار لــتـنــزل بــعـدهــا بــفــعل قـوّة

اجلاذبيَة.   
وجة بـطاقتها  تتماوج وبإحتفاظ ا
نــحــو األعـــلى   أفــقــيّــاً  وهــذه هي
بــالــتــحـديــد مــرحــلـة نــشــوء مــوجـة
التسونامي  التي تتحرّك  بإنطالق
 يــــصل الى 800 كــــيـــلــــومــــتـــر في
وجة بعيدة الساعة! وعندما تكون ا
عـن الــســـاحل فـــإنّ من الـــصـــعـــوبــة
الكـشف عنـهـا بسـبب إنتـقالـها حتت

اء.  السطح في عمق ا
ـــوجـــة الى وعـــنـــدمـــا تـــصل هـــذه ا
مـــنـــاطق  ضـــحـــلـــة  في الـــســـاحل
تنـضـغط بكـميـات مـاء أقل وبإرتـفاع
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" زارنا حليفنا فلم نراهُ ولم يرانا " 
ابـسط تـوصـيف لـلـزيـارة الـتي قـام بـهـا رئـيس االدارة االمـريـكـيـة دونـالـد
ـيالد واالطالع عـلى تـرامب لـقـاعــدة عـ األسـد لـتـهـنــئـة جـنـودة بـعــيـد ا

اوضاعهم العسكرية .
زيارة الرئيس ترامب  حتمل ب طـياتها رسائل كثـيرة وذات ابعاد كبيرة
 فاالشـارة واضحـة من عدم رضى - تـرمب-  عن تشـكيـلتـنا احلـكومـية
اجلديدة  وهو مايبـرر عدم مراعاته لبـروتكوالت الزيارة الـرسمية لرئيس

دولة يزور بلداً اخر ذا سيادة واستقاللية . 
طـبــعـاً الــزيـارة  تــمـنــحـنـا اشــارة ذات داللـتــ : االولى ;عــدم االعـتـراف

باحلكومة احلالية او اشعارهم بعدم الرضا عنهم .
نـتـشرة والثـانـية ; ال سـيـادة لـلعـراق في ظل وجـود القـواعـد االمـريكـيـة ا
عـلى ارضه. والـزيـارة دون عـلم خـيـر دلـيل واثـبـات   وعـلى من  يـحـتـفل
بـيـوم - الـسـيــادة-  عـلـيه ان يـعـلـم انه كـالـذي شـارك بـالــتـرويج لـكـذبـة "

نيسان"  الفرق بينهما ابداً الن احلقيقة تقول االثن أكذوبة. 
راجـعة شجـاعة لـلعمـلية في كتابـات سابـقة طالـبنـا االخوة السـياسيـ 
ـنفلـت والتـهديد السـياسـية واعـادة ترمـيمـها بعـيداً عـن فوهات الـسالح ا
والوعيـد ومحاولـة الغاء األخر   الن مـدخالت اخلطـأ ستعطـي مخرجات

خطأ ايضاً ? 
 فيمـا سيبـقى من تقـضم حقوقـه يتحـ الفرصـة لألنتـقام واستـرجاع ما
سـلـب مـنه بــالــقـوة ولــو عــلى حـســاب الــسـيــادة  كـمــا فــعـلــهـا ســلــفـهم
ن وافقوا ان يـكون لهم دور فـاعل في اسقاط نـظام صدام عارضـون  ا

سموم .  بقوة الدبابة االمريكية وخنجر الغدر العربي ا
فـاجئة علـينا  البد ان ونحن في رحاب موضـوع زيارة الرئـيس ترامب ا
نـتــوقف عــنـد ســيــاسـة  احملــاور الــتي حـذرنــا الــسـاســة الـعــراقــيـ من
االجنرارخلـفهـا كونـها بـدأت تأتي أؤكـلها .. واألن  أحـتسـاب ساسـتنا
على احملـور االيراني فـكان الـرد بزيـارة بـسيـطة تُـعّبـر عن مدى اسـتهـانة

األدارة االمريكية بسيادة العراق وعدم احترام حكومته وشعبه.
وبـعـيــداً عن االفـتـراضــات الـتي قـد الجتــدي نـفـعـاً وبــيـانـات االســتـنـكـار
والشـجب الـتي التـصـلح ان تكـون (حـجـاب شيخ  لـالطفـال تـعـاجلهم من
اجلفلـة )  عليـنا ان نفـكر ملـياً اين مصـلحة الـعراق وشعـبه ضمن دائرة
ـنطـقتنـا من مخـاطر مع شـبح عودة تـنظيم الصراع الـدولي  ومايـحيط 

داعش االرهابي كونها صناعة مخابراتية .
 انتهكت السـيادة العراقية من قـبل الرئيس ترامب   وستـبقى تُنتهك في
كل وقت وزمان  النـنا فـشلـنا في ايـجاد نـظام حـكم قادر عـلى ان يبـتعد
نـتجة عن سياسـة الظلم واالسـتبداد و الـطائـفية  ويـغادر االغلـبية غـير ا
وينـتـهج منـهج بـناء الـدولـة في اخـتيـار رجـاالته دون النـظـر الى أنتـمـائهم
ـذهـبي وبـذلك نـتـخـلص من شـراذم احلـزبي او الـعـقـائـدي  الـقـومي او ا
التـبعـية ونـحيـا احراراً  فـللـحريـة ثمن لـيس ببـسيط ومن اليـستـطيع دفع
فاتورة احلرية عليه ان اليحتفل بسيـادة منقوصة  وستبقى تُنتهك مادام
غا والـشعب في واد كهـنة السـلطـة يقـطنـون معـابد الـكراسي وتـوزيع ا

وهم في وادً اخر . 
 عـزائي في هـذه الـزيـارة ان اغلـب سيـاسـيـيـنـا ذهـبـوا لالحـتـفـال بـأعـياد
يالد خـارج وطـنهم وبـعـيدا" عـن شعـبـهم بيـنـما الـرئـيس ترامب يـحـتفل ا
عــلى ارض الــعـراق مـع جـنــوده  في حــ جــنــودنــا عــلى خط الــتــمـاس
عركة التي تمنحهم زخم الصمود يشكون من توفير  ابسط مستلزمـات ا

وحتدي اخملاطر احملدقة بالعراق . 
نصيحة لكل ساستنا:

الغوا االحتفال بيوم السيادة فبـعد زيارة أمس ال نقبل بسيادة كاذبة كما
ــقـراطـيـة لم نـقـبـل بـفـوضى خالقــة دمـرت الـبالد  كــمــــــا لن نــقـبل بـد
تـعـدديـة ضـيـعت حق االقـلـيـات بـتـفـشي الـفـسـاد والـظـلم وضـيـاع الـعـدل

واالنصاف.
اعـصـبــوهـا بـرأسي وانــا الـعـبــد الـفـقــيـر (الـفــرسـان تـبــحث عن فـرسـان
ـيـدان )  وال تـبحث عـن ذيول تـلـوذ خـلف كراسي تنـاظـرهـا في سـاحة ا
السلطة بـحثاً عن اجلاه واحلمـاية ومال السحت احلـرام  تذكروا معارك
سـلمـ والكـفـار  وخاصـة في بدر الـكبـرى عـندمـا خرج ابـو جهل ومن ا
مـعه من سـادة قــريش لم يـقـبــلـوا ان يـنـازلــهم من هـو ادنى مــنـهم اسـمـاً
وشرفـاً بـ قـومه فـقال اخـرجـوا لـنا نـظـرائـنا من ابـنـاء قـومنـا فـكـان لهم
سـيـدنـا (عـلي) كــرم الـله وجـهه  وابـا عـبــيـدة اجلـراح  وكـانت الـصـولـة

عركة.  لسيف ذو الفقار ليعلن نصراً للمسلم قبل ان تبدأ ا
من هم نـظـراء اعـدائــنـا .لـقـد تـعـلــمـوا هم مـروءة الـعـرب ونــحن تـمـسـكـنـا
بكـراسي الـسـلطـة الـتي لم تـمنـحـنـا سوى الـضـعف والـوهن وقلـة احلـجّة

والوقوع بدائرة االتهام  ماب العمالة والفساد  
سمى واحد سميات ونتمسك  يوم السيادة احلقيقي عندما نـغادر كل ا
هو الـعراق الـعـظيم حـينـهـا سيـحـترمـنا االعـداء رغم  انـوفهم  وسـنرسم

طوق السـيادة حـباً وتضـحية وآيـثاراً  لـلوطن وما دون
ـنتــهكـة والكاذبة ذلك " سلمولي "ّ عـلى السيادة ا
زيــــفة قـراطيـة ا والتي التـختـلف كثـيراً عن الـد

فروضة بقوة السالح ...  وا
حـــفظ الـــلـه الـــعـــراق واهـــلـه من شـــرور االعـــداء
واالبنـاء الـعـقـوق غـيـر الـعــــارفـ بـقـيـمـة ومـكانه

بلدهم . 

والـتبـريكـات لشـعـبنـا العـراقي الصـابر
ونـــــــتــــــمـــــــنـى له االزدهـــــــار واالمــــــان
واالستـقـرار نتـطلع الى حتـقيق حـقوق
الــفــنـانــ الــعــراقـيــ كــافــة وكل عـام
وفنانينا وعراقنا بالف خير متمن ان
يكـون العـام اجلديـد عام خـير وسـعادة

واستقرار ).
ـــطــرب رضــا اخلـــيــاط عن وحــدثـــنــا ا
امـنيـاته بالـقول (  حتـقـقت امنـيتي في
ـاضي عـنـدما سـجـلت وصورت الـعام ا
اغنـية دعـاء االمهـات ونحن نـطل قـريبا
عــلى الــعــام اجلــديـد  2019اتــمـنى ان
تــكـون هــنــاك نـهــضـة فــنــيـة وثــقـافــيـة
مـتـطـورة نـحـو افق جـديـد يـرتـقي لـلفن
الـعــراقي ) وقـال الـفـنـان الـرائـد سـامي
عـبـد احلـميـد عن امـنـيـاته ( كـنت امني
النفس في ان تتحـقق امنيتي في العام

وان تعرض مسرحيتي االرامل 2018
لــكـن مع االسف االمـــنــيـــة لم تــتـــحــقق
ولــــذلك اجـــــدد امــــنــــيــــتـي في عــــرض
مــســرحـيــة االرامـل في الــعــام اجلــديـد
وامنيتي ان تعود الدراما العراقية الى

سابق عهدها ).
واشــار اخملـرج غـا حــمـيــد ( حتـقـقت
امـــنـــيـــتـي في الـــعـــام  2018من خالل
ـهـرجان عـرض مـسـرحـيـة مكـاشـفـات 
الـقـاهــرة الـدولي لــلـمـســرح الـذي اقـيم
مـؤخــرا وامـنـيــتي لــلـعـام اجلــديـد هي
عــرض مـسـرحـيـة الـبـطل الـقـنـاص ابـو
حتسـ وهي من تـاليـف الكـاتب باسل
شـــبـــيـب ومن اخـــراجي ).فـــيـــمـــا قـــال
اخملرج حسـ علي صالح ( لم تـتحقق
اضي في ان يـكون امنـيـتي في العـام ا
هناك مـسرح جوال خاص لـلطفل وبكل
تاكيد اتمنى في مطلع العام اجلديد ان
يـاخـذ مـسرح الـطـفل وضـعه الـطـبـيعي
ـــهـــمـــة الن الـــطــــفل ثـــروة اجملـــتـــمع ا
والضرورية واالهتمام بها حاجة ملحة
لـلـجـمـيع ) .الى ذلك قـال الـفـنان صالح
الــقـــصب ( امــنـــيــتي كــانـت في الــعــام

ي عربيا وحتققت نتهي ان يتم تكر ا
هـــذه االمــنـــيــة في مـــهــرجـــان قــرطــاج
بـتـونس كـافضـل فنـان عـربي وامـنـيتي
لـلــعــام اجلـديــد هي عــرض مــسـرحــيـة
ريـتشـارد الثـالث الخـتتم بـهـا مسـيرتي

سرحية ). الفنية وا
وقــال اخملـرج جــمــال عـبــد جـاسم ( في
ـوجــود في الـثــقـافـة خـضم الــسـبــاق ا
والفن استـطعت ان اجنـز فيلـما روائيا
قـصـيرا بـعـنـوان برنـو وامـنـيتي لـلـعام
الـقـادم ان تـتـاح لي فـرصـة سـيـنـمـائـية
الخـراج فـيلـمـا روائـيال طـويال ) واشار
ــســـرحي مـــثـــال غــازي الى الـــكــاتـب ا
امــنـيـته قـائال ( امـنــيـتي حتـقـقت الـتي
كنت اطمح لها دوما وهي نيلي شهادة
الــدكــتـوراه في اخــتــصـاص مــشـروعي
الــــنـــقــــد واالدب فـي حــــنـــايــــا الــــنص
ـســرحي الـعـراقي واتــمـنى في الـعـام ا
ــهـرجــانـات الــعـربــيـة اجلـديــد عـودة ا
والـــدولــيــة عــلـى مــســارح الـــعــاصــمــة

بغداد). 
qÐu½ …ezUł 

وفي عـالم اجلـوائـز كـانت جـائـزة نوبل
لـلـسالم هذا الـعـام من حـصـة العـراقـية
نـاديـة مـراد   حـيُث مـنـحت مـراد وهي
نـاشـطــة ايـزيـديــة تـبـلغ مـن الـعـمـر 25
عـامـا من قـضـاء سنـجـار الـواقع شـمال
الـعـراق اجلـائـزة بـعـد أن روت جتـربـة
اخـتـطــافـهـا واغــتـصـابــهـا وقـتل  6من
أشــقـائـهـا عـلى أيـدي مـسـلـحي تـنـظـيم
داعــش عـــــــــــام .2014وكــــــــــــانـت األ

تـحدة قـد عيـنتـها في أيـلول ?2016 ا
سفيـرة للنوايـا احلسنة.وتعـيش حالياً
ــانـيــا بــعــد أن تــزوجت من مـراد فـي أ
عــابـــد شــمـــدين وهــو نـــاشط إيــزيــدي

أيضاً.
وكانت مـراد قـد فازت في تـشرين األول
عـام  2016بــجــائــزة سـخــاروف وهي
أرقى جائـزة أوروبـية في مـجال حـقوق

اإلنسان.

ــائـة و األغـلــبـيـة من بـنــسـبـة 20 بـا
ــائــة) تــســـتــطــيع األجــهــزة (80 بـــا
ـتــسـبّب عن حتـسّـس الـتـســونـامي ا

الهزّات األرضية. 
 تــشـــيــر الــوثــائق الــتــاريــخــيــة الى
إحتمال تأشير  أول تسونامي  كان
ـــيالد أثـــنــاء في الـــعــام 479 قـــبل ا
إحــــدى الـــغــــزوات   احلـــربــــيـــة في
اليونان.  وقـد عُرفت منذ ذلك احل
ـد الـبـحـري اجلـارف  أو ـوجـات ا
ـيــنــاء (تـســونــامي) والـتي مــوجــة ا
ـد واجلزر  ذات التـرتبـط بأنـشـطـة ا
 الـــعالقــة مـع قــوى الــتـــجــاذب بــ
الــشــمس والــقــمــر.  وفي الــتــمـثــيل
العـلـمي  والتـحلـيل الـفيـزياوي لـها
تُعـتبـر التـسونـامي موجـة ذات سعة
كبيرة  تمتـلك قمة وقعر  حتمل ب
ـاء وطاقة طيّاتـها كـتلة  هـائلة من ا
اء حركـية فائـقة مـنتقـلة في مـوجة ا
ـــــوجب مــــبــــادىء ــــتــــحــــرّك.  و ا
الــفــيـزيــاء فـإنّ لــكل مــوجــة مـعــادلـة
تفـريق تـرتبـط عن طريـقـها مـعامالت
ـوجة كـالـتدد  وثـابت اإلنـتـقال في ا
حــــ يــــعــــتـــمــــد إرتــــفــــاع مــــوجـــة
ــكن أن يــبــلغ الــتــســونـــامي الــذي 
عـشرات األمـتـار  عـلى مـقـدار  عمق

اء.   حدوثها حتت سطح ا
 لــو نـظــرنــا الى مـوجــة مــاء احملـيط
اإلعــتــيــاديــة ومــوجــة الــتــسـونــامي
فــسـنــجـد أنّ كالهــمـا  مــسـتــعـرضـة
سافة ب قمّت تمتلك قمة وقعر ( ا

متـتـابعـتـ هي طـول موجـة واحدة)
ـــوجــة  وإنّ مـــصـــدر الــطـــاقـــة في ا
ـاء  احملـيط هـو الـرياح اإلعـتـياديّـة 
ويظـهر تـأثيـرها مـحدوداً عـند سطح

بعد عـدّة أشهر من حـدوث تسونامي
فـي إحــدى اجلـــزر اإلنـــدونـــيـــســـيّــة
شـهـدت إنـدونـيـسـيـا تـسـونامـي آخر
جــديـد في  مـنــطـقــة خـلــيج سـونـدا
متد ب جـزيرتي سومطرة وجاوة ا
 والـذي يــربط بـحــر جـاوة بــاحملـيط
الـــهــنـــدي. حــدث هــذا  مـــســاء يــوم
ـــــاضي (2018/12/22) الـــــســـــبت ا
بـدون إنذار مـسـبق وراح  ضـحـيّته�
عدّة مئـات من القـتلى وعـدد أكبر من
اجلــــرحى (أكــــثـــر من 1500) وتـــرك
الـعــديـد من الـبـيـوت مــهـدّمـة.   لـقـد
تولّـد هذا الـتسـونامي بـسبب إنزالق
ـــاء  نــتـج عن إنــدالع أرضي حتت ا

البركان 
ـنــطــقـة (آنــاك كــراكـاتــاو) في هــذه ا
. التي توصف بأنّها نشطة بالبراك
لقد حـدث آخر تسونـامي بركاني من
نـطقة قبل أقل هذا النـوع في نفس ا
من مائة عاماً وهو نوع نادر التتوفّر
عـنه إحــصـائـيّـات كــثـيـرة أو أجـهـزة

إنذار مبكّر. 
 وهـنا نـذكـر أنّه في مـثل هـذا الوقت
من عام 2004 حدث تسونامي مدمّر
 من نوع آخـر ناجت عن هـزّة أرضية
ـنـطـقـة راح ضـحيّـته 226 في هـذه ا
ألف شـخص في أكـثـر من عـشـر دول
(120ألفً  شخـصاً في إنـدونيـسيا)
ــنـــطــقــة وكـــان األســوأ في تـــاريخ ا
واجلـــزر اإلنـــدونــيـــســـيـــة (عــرضتُ
ــحــاضـرة ــوضــوع في حــيــنـهــا  ا
عــلــمـــيــة في كـــلــيّــة مـــديــنـــة الــعــلم

اجلامعة).
WKzU¼  UOL

لقـد حـرّك البـركـان كمـيـات هائـلة من
واد الـتي يحتـويهـا  مضيـفاً قدرة ا
تأثيريـة كبيرة الى قـدرة التسونامي
مـــتـــصـــاحـــبـــة مـع حـــدوث اإلنــزالق

األرضي.
ـتـوفّرة ـبـكّر  ا  إنّ أجـهزة اإلنـذار ا
عن التـسونامي التـستـطيع التـحذير
عن تــلك الــنــاجتــة عـن الــبــراكـ إالّ

أقل يزيد عن   30متـراً وتعـرف هنا
مـــوجــات مــيـــاه الــســـاحل. من هــذه
الـصـورة جـاءت تـسـمـيـة تـسـونـامي
ـيـنـاء الـسـاحـلي. حـيث تـظـهــر في ا
وجـة الى الـساحل فإذا وصل قـعـر ا
ـسـافـة ـاء سـيـنـسـحب   أوّالً فـإن ا
وجـة للمنظقة أبعد قبل أن تضرب ا

الساحلية.
ÍœuLŽ ‰UI²½«

ـوجة وهـنـا تنـتج أضـرار إجـتـيـاح ا
لـــلــبــنــايــات والــبـــشــر في الــســاحل
ـاء مــرة ثـانــيـة مــحـمّالً وســيـعــود ا

باألنقاض الناجتة وهكذا.
ـكن أن نـضـيف جـوانب فـيـزيـائـية
ـوجــة تـنـتــقل فـوق سـطح وهي أن ا
اء بـشـكل دوائـر (موجـات مـدارية) ا
وفي كل نقـطة يـكون إجتاه إنـتقـالها
عموديّاً على مستوي التذبذب تماماً
مـثـلـمــا يـحـدث عـنـد إلـقـاء حـجـر في
ـوجـة بـركـة مـاء. وعـنـدمـا  حتـدث ا
ـاء في عـمـق أكـبـر من نـصف حتت ا
طول مـوجة(مـسافـة ب قـمّة وقـعر)
ـوجة يـعتمـد فقط على فإنّ إنطالق ا

وجة.  طول ا
ـوجـة وهـذا يـعـني أنّه كـلّـمـا كـانت ا
طـويلـة يـكون إنـطالقـهـا عالـيـاً.  أما
ـيـاه الـضـحـلـة (الـعـمق أقل من في ا
ـوجـة نـصف مــوجـة) فـإنّ إنــطالق ا
يــعـتـمــد عـلى الــعـمق  وبــشـكل عـام
وجـة أبـطـأ بسـبب عـمـلـيات تـكـون ا
ـوجة إحـتـكـاك في مـسـارات حـركـة ا
بــعــيــداً عن الــعــمق. وحــ وصـول
ــوجـــة الى الــســاحـل فــإنّ احلــالــة ا
الـــثـــانـــيــة فـي أعاله تـــنــطـــبق وهي
قلّـةالـعمق. وحـينـئـذ يشـهد الـساحل

موجـة ذات آنطالق مـتـناقص بـسبب
ـاء وزيـادة إحـتـكـاك ضـحـالـة عـمق ا
ــاء في مــســارت ذات عـمـق ضـحل. ا
يكانيكية ولكنّ قانون حفظ الطاقـة ا
ــوجــة عــنــد يــنـص عــلى أنّ طــاقــة ا

الساحل تساوي الطاقة النهائية. 
وفي طـــرفي مــعــادلــة حــفظ الــطــاقــة
يكـون لديـنا مـجمـوع طاقـت حـركية
وكـــامــنــة(جــاذبــيـــة) عــنــد الــســاحل
ـــاثـــلـــتـــ ومـــجـــمـــوع طـــاقـــتـــ 

. نهائيّت
فـلــو إعـتـبــرنـا أنّ مـوجـة تــسـونـامي
بـطول 700 كـيلـومـتـراً قـد حدثت في
قعر احمليط بعمق 10 كيلومتراً فهذا
يــــعـــــني أن نـــــصـف طــــول مـــــوجــــة
الـــتــســونــامي هـــو دائــمــاً أكــبــر من

العمق (هنا  35مرّة أكبر).
ـــوجــة عـــنــد إنّ تـــنـــاقص إنـــطالق ا
الـــســاحل يـــعــني تــضـــاؤل الــطــاقــة
احلـركــيـة هـنــاك ولـكن لـكي تــنـحـفظ
الـــطــاقـــة البــد من حـــدوث زيــادة في
ـتــضـمّــنـة لــقـوّة الــطـاقــة الـكــامـنــة ا
اجلاذبيـة واإلرتفـاع.  وهذا مايـفسّر
زيـادة عـلـوّ مـوجـة الـتـسـونـامي عـند
وصـــولــهــا الــســاحل وإجــتــيــاحــهــا

للبنايات الواطئة نسبيّاً هناك.
°ÂU²)« —uDÝ

وبعيداً عن التسونامي ..
بعد مرور ثمان عاماً على بناء أوّل
حـــاســوب  ونــحـن مــازلــنـــا نــعــيش
تــــــطـــــويــــــر اجلــــــيـل اخلـــــامـس من
احلـــواســـيب  بــــتـــقـــانـــات الـــذكـــاء
الصـناعي فـهل أن مـناهج الـتدريس
الــعــمـلي لــلــذكـاء الــصــنـاعـي لـديــنـا

طلوب?!  تواكب ا
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حدث إلـتـــبـاس في وضع اسم الـكاتب الـصـحـفي هـارون مـحمـد على
وافق 23/ 12/ 2018 نـشـور يـوم األحد ا عمود (كـر أهل البـيت) ا
عـلى الـصـفـحـــة اخلـامـسـة مـن (الـزمـان) والـصــحـيح انه مـنـقـول من

التراث االسالمي.
فعذراً للقراء الكرام وله.   

لكـنك الـيوم فـيـما مـضى كـنت تـرى فيه وجـهـا ينم عن بـراءة وطـيـبة وخـلق رفـيع 
وجدت فـيه وجها حـاقدا لـئيمـا فظـا ..باألمس كان لك رفـيقـا أمينـا وفيـا  واليوم

كشف عن طويته فاذا به خائنا يريد الشر لك .
ان الـوجه الـذي كــان يـرافـقك طـيــلـة الـوقت والـوجـه الـذي أولـيـته ثــقـتك قـد بـانت

حقيقته بعد أن سقط القناع الذي كان يرتديه .
فما هـو هذا الـوجه اآلخر الذي لم نـكن نحسب حـسابه لـيطعـننا الـطعنـة النجالء

ويترك فينا جروحا ال تندمل ?
ا يبتسم لنا ويرافقنا أترانا كـنا غافل فلم نعرف ماذا وراء هذا الوجه الـذي طا

سيرة ? في ا
عاشرة الطويلة معه ? كيف لم يتسن لنا معرفة نواياه من خالل ا

ـا فـيـهـا من خـيـر وشر .. ـمـيـزة  ـا ال شك فـيه أن لـكل انـسـان خـصـائـصه ا
فح تـكون لك الـقوة فسـيكون سـلوكك مخـتلـفا عمـا لو كان فـيك ضعف  فأنت
في ضعفك كحمل وديع ولكنك في قوتك تستأسد على فريستك لتنهش حلمها .

لقد تغير الوجه الذي كنت عليه ..أي تغيير !
باديء كنت ها أنت فـقدت القدرة على التوازن وركلت بقـدميك جملة من القيم وا
شاعر التي آذيتها وجرحتها . يوما تتر بها وضربت حبل الصداقة غير آبه با
ان الوجه اآلخـر يبدو بوضوح حيـنما يفتح احلظ بـابه لك وتنتهزها فـرصة لتتبوأ
ن كان بـاألمس قريبـا ومحبا مكـانا ما كنـت حتلم به ثم تلـعب لعبـــــــتك وتتنـكر 

لك .
ـرأة التي اقـترن بـها لـتكشف وكم من رجل أصابـته الدهـشة واحلـيرة من وجه ا

ا هي شيطان . له األيام أن من كان يحسبها مالكا ا
ـا كان هـذا هـو الـوجه اآلخـر الـذي يـهـتـز مـوقـفه في أول امـتـحـان  فال يـبـالي 

يلفظ لسانه من كالم معسول لك طيلة سنوات .
في السـاعات احلاسمة والتي هـي ساعات الشدة يخـذلك من كنت ترى فيه عونا
فاجـأة التي لم تـتوقـعها لـيكـشف عن وجه قبـيح يزداد سـوءا بعد لك فيـفاجئـك ا

سوء .
ان حـيـاتنـا ملـيـئة بـالـوجوه الـتي تـخدعـنا بـ حـ وح  ومع ذلك فـثـمة من له
الـوجه الـواحـد الــذي ال يـتـغـيــر مـهـمـا تـقــلـبت األيـام .. ذلك أن الــنـفس األبـيـة ال

ساومات الرخيصة . ترضى بالذل والهوان وال تقبل با
ولــعل أقــرب مــا يــكــون لــلــوجه اآلخــر في الــصــورة بل
أبـشـعـهــا هـو مـشـهــد احلـاكم حـيـنــمـا يـتـمــلق رعـيـته
ويـعــدهـا بــالـوعــود ويـتــحــدث حـديــثـا فــيه حب ووئـام
وسالم غـيـر أنه يـتـضح فـيـمـا بـعـد أنه لـيس اال قـاتال

سفاحا  وهذه لعمري أسوأ صورة للوجه اآلخر.
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ساكن مياه التسونامي تضرب القرى وتدمر ا
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وحيد عليغا حميدصالح القصب

لـــلــفـــنـــان الــعـــراقي والن هـــذا هــو من
اولـويـات عـمـلـنـا ومـشـروعـنـا ومـايـزال
نقيب الفنان جبار جودي يحثنا على
ضــرورة الــتــواصل والــعـمـل في اعـادة
الــثــقــة لــلـــفــنــان الــعــراقي في الــداخل
ــشـروعـة واخلــارج وضـمن حــقـوقـهم ا
التي فـقدوهـا فمـا يهمـني ان نعـيد ولو
جــزء مـهم من هــذه احلـقـوق وبــالـتـالي
نـعـيـد الـثـقـة والـتـواصل مـابـ الـفـنان
ـعــنـيــة وفـعال واحلـكــومـة واجلــهـات ا
بــاشـرنـا بـاقـامـة الـنـدوات واالمـسـيـات
وصل وهي هرجـانات في بـغداد وا وا
جزء من اعادة الـثقة بـيننـا وب فناني
ــوصـل الــتي احملـــافــظـــات وخــاصـــة ا
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ونــحـن نــودع عــام  2018ونـــســتـــقــبل
يكثر احلديث بتفاؤل عن 2019

امــنـــيــات نـــتـــمــنى حتـــقـــيــقـــهــا وفي
مـوضـوعـنـا هـذا نـتـعـرف عـلى امـنـيات
اطــارهـــا عــالم الـــفن. اذ يــقـــول رئــيس
جمعية الفـنان التشكيـلي العراقي
قــاسم ســبــتي ( يــقــيــنـا ان امــنــيــاتــنـا
التتوقف عند حد فنحن الفنان نطمح
الى ان نـزهو بـبوادر الـفن والنـنا نـهتم
ـشـهـد الـتـشـكـيـلي نـتمـنى من وزارة بـا
الـثقـافـة وفي عهـدهـا اجلديـد ووزيـرها
شـهـد الـتشـكـيلي ـنـتخب ان تـهـتم بـا ا
ودعم الــفــنـــان بــهــدف تــقــد اعــمــاله
ومـــعــارضه داخل وخـــارج الــعــراق من
شـهد الـتشـكيـلي وان توفر اجل نشـر ا
الـــتــســهـــيالت الالزمـــة لــلــفـــنــان عــنــد
مـشاركـاته اخلـارجيـة لنـؤكـد حضـورنا
ومـشـاركـاتـنـا الـعـربـيـة والـدولـيـة وهي
امــنــيــة تـــتــكــرر كل عــام وعــســاهــا ان
تـتــحـقـق في الـعــام اجلــديـد ).و تــقـول
نائب نقـيب الفنـان العـراقي الـفنانة
اسـيا كـمـال ( نتـمـنى من الـعام اجلـديد
ان يحمل معه الكثير من االمنيات التي
تـزرع االمل واالبتـسـامـة والفـرحـة على
وجـوه جـمـيع العـراقـيـ ومن مـخـتلف
شــرائـحــهم وقــومــيـاتــهم ومــذاهــبـهم)
واضـافت ( ومن خالل ادارتـنـا للـنـقـابة
والـتي تــضم في عــضـويــتـهــا عـشـرات
االالف مـن الـــفــــنــــانـــ من مــــخــــتـــلف
احملافـظـات العـراقيـة نتـطلع في 2019
ان نــسـهـم في اعــادة الـقــوة والــهــيــبـة

عـــادت الى احــــضـــان الـــوطن مـــعـــززة
ومنتصـرة وسياتي اليـوم الذي نحتفل
مـع اهــلــهـــا بــاعـــادة اعــمــارهـــا  كــمــا
نــتـــواصل خالل الـــعــام اجلــديـــد عــلى
تـنشـيط صـندوق تـكافل الـفـنانـ الذي
ــرضى يــضــمن مــسـاعــدة الــفــنــانـ ا
ــيــســوري احلــال وتــوفــيــر حق من وا
ـشـروعـة وكل عـام وعـراقـنـا حـقـوقـهم ا
وفـــنــانـــيـــنـــا بـــالف خـــيـــر وعــام مـــلئ
بــاالجنـــازات االنــســانــيــة والــعــمــلــيــة

للجميع ).
وقـــال امـــ ســـر نـــقـــابـــة الـــفـــنـــانـــ

طرب وحيد علي ( العراقي السـابق ا
في الوقت الـذي نقدم فـيه احر الـتهاني
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