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اء لـتخـفيف الـصوديوم يـحتـفظ اجلسم بـا
الــزائــد نـتــيــجــة تــنـاول وجــبــات غــذائــيـة
ــلـحــة. وعـلى الــرغم من أن هــذا األمـر له
اء باجلسم تـأثير بسيط عـلى زيادة وزن ا
ـرور الوقت ـا يـضر بـالـصحـة  إال أنه ر
حــيث إن اإلبـقــاء عــلى الـصــوديـوم الــزائـد
ـارسة والـسـوائل يزيـد من ضـغط الدم. و
ـكـثـفة الـريـاضـة حـيث تـزيـد الـتـدريـبـات ا
خـــاصــة في الـــطــقس احلـــار والــرطب من
ـاء. هذا هـو السبب مـعدل الـعرق وفـقدان ا
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ـكـن أن يـكـون احـتـفـاظ اجلــسم بـكـمـيـات
ــاء ســبــبــاً النــزعــاج الـبــعض زائــدة من ا
ــتـابــعــة أوزانـهم خــاصـة مـن يـهــتـمــون 
لـكنـها حلسـن احلظ مشكـلة قـصيرة األجل.
ــاء في ومن الــطــبــيــعي أن يــتــبــاين وزن ا
اجلسم من يوم آلخر ولعل هذا هو السبب
الـــرئــيـــسي في أن مـــراجــعـــة وزن اجلــسم
تابـعة اليـومية. أسـبوعيـاً تعد أفـضل من ا
ويـوضح خـبـراء بـعض األنـظـمـة الـغـذائـيـة
كن أن تؤثـر على مدى ـشروبات الـتي  وا
ـدى القـصـير اء عـلى ا احـتـفاظ اجلـسم بـا
مـنهـا كربـوهيـدرات أقل حيث تـسهم تـقليل
كـمـيـات الـكـربـوهـيـدرات في زيـادة تـخـلص
ـــاء ألن اجلـــسم يـــلـــجــأ إلى اجلـــسم من ا
اســـتــــهالك مـــخــــزون اجلاليـــكــــوجـــ في
اخلاليـا. فـعنـدما تـقل نـسبـة اجللـوكوز في
الــدم يـــبــدأ اجلــسـم في عــمـــلــيــة حتـــطــيم
الــغاليــكــوجــ إلى الــوحــدات األســاســيـة
ـــكــونـــة له وهي الـــغـــلــوكـــوز. ويـــنــصح ا
اخلـبراء بـتناول مـزيد من الـبروتـ اذ عند
تـناول كـمـيات أكـبر من الـبروتـ في إطار
نـظـام غـذائي عـالي الـبـروتـ لـتـعـزيـز فـقد
ــاء عن ـزيــد من ا الــوزن يــفــقــد اجلـسـم ا
طـريق الـبـول. ويجب تـنـاول كـميـات كـافـية
اء حيث إن تكسر البروت يؤدي إلى من ا
تــكــون الــيــوريــا وغـــيــرهــا من الــنــفــايــات
اء إلزالـتها الـنيـتروجـينيـة التي تـتطـلب ا
من اجلــسم. واإلقالل من مـلـح الـطـعـام النه

لـو تـكررت الـزيارة لـلتـسوق طـيلـة ايام
. الرحلة وفي اليوم الواحد مرت
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هـو شـاعـر كـردي من هـمـدان عاش في
القرن اخلامس الهجري واحلادي عشر
تـصوف ـيالدي قصـة هذا الـشاعـر ا ا
غريبة جدا فقد كان اميا يعمل حطابا
فـي الليل وفي النـهار يذهب إلى إحدى
ـــدارس ويــســـتــمع إلـى الــطالب وهم ا
يــــقـــراؤن دروســـهم وكــــانـــوا الـــطالب
يـسـخـرون مـنه وفي يـوم سـأل أحـدهم
:مـا الـذي يفـعـله الطالب لـكي يـتـمكـنوا
درس لهـم? فقال له مـن فهم مـا يقولـه ا
أحــد الـطالب مــا زحـا : انـهم يــدخـلـون
هـــذه الـــبـــركـــة في مـــنـــتـــصف الـــلـــيل
ـاء أربـعـ ويــغـمـسـون رؤوسـهم في ا
مـرة وبـعـد أن ينـهـوا من هـذه العـمـلـية
سـيفـهمون تـعاليم االسـتاذ. بابـا طاهر
صـدق هـذه القـصة وقـام بالـعمل نـفسه
عـلى الرغم من برودة الـطقس عند ذاك
ـاء أربع مرة وهـو يغمس رأسه في ا
ظـــهـــرت ومــضـــة خــارقـــة من الـــضــوء
ودخـلت في فـمه في اليـوم التـالي جاء
درسة وبدأ مناقشات فلسفية مع إلى ا
الـطالب لم يسـتطيـعوا ان يردوا عـليها
بـجواب وحـينـما سـألوه عن سـبب هذا
ـفاجئ في حـياته حـكى لهم الـتغـيـير ا
ـشــهـورة (لـقـد قــصـته قـائال مــقـولـته ا
امــضــيت الــلـيل كــرديــا واصـبــحت مع
الـنــهـار عـربـيـا) ويـقـال ان حـرارة غـيـر
عــاديــة تــنـبــعث من جــســمه لــدرجـة ال
ـكن ألحد اجللـوس بالقـرب منه لذلك
كـــان يــقـــضي أوقــاتـه بــالــتـــجــوال في
الـغابات واجلـبال وينـظم اشعاره التي
اطـلق عـليـها (الـربـاعيـات) نحن الـيوم
ـتــصـوف زرنــا ضـريـح هـذا الــشـاعــر ا
ـكنى (عـريان) وسبب هـذه التسـمية وا
هـي "لــغـــزارة عــلـــمه الـــتي تـــعــود إلى
الـتعـرف على أصل األشـياء وحقـيقـتها
اي" تــعـريــة "الـشـيء من قـشــرته او مـا
يــحـيط به لـكي يـكــون شـفـافـا واضـحـا
وجــلـــيــا في عــرض حــقــائق األشــيــاء
وعـرف ايضا باسم (بابا) باالشارة إلى
(الــدروشــة ) والــتــصــوف  الــتــقــاط
الـــعــديــد مـن الــصــور داخـل الــضــريح
ـبـنى وأمـام وقــرب الـقـبـر وفي أعــلى ا
ربــاعــيـاتـه الـتي كــتــبت عــلى اجلـدران

ومنها :
صـورتك اجلـميـله يا حـبيـبتي ال تـغادر

فؤادي
وخدك الناعم جزء مني

سأحكم إغالق عيني بقوة يا حبيبتي
كـي تــغــادر حــيــاتي قــبل أن تــغــادرني
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في كـل مـديـنـة في الـعــالم يـكـون هـنـاك
قـد وجـديد وغـالبـا ما يـكون اجلـديد
ـعمار عـاصرة في ا يـعبـر عن احليـاة ا
والــبـنـاء والـذوق احلـديث امـا مـا كـان
عـليه سابـقا فهـو القد وبـقدر اعتزاز
الـشــعـوب بـأصـولـهـا وارثـهـا وتـراثـهـا
يــنــعـكس عــلى مــدى احلــفـاظ وأحــيـاء
الـقد واالستفادة منه مـعنويا وايضا
مــاديــا مـن خالل صــنــاعــة الــســيــاحــة
الـتـاريخـيـة. همـدان اول عـواصم إيران
وهـي تــضــاهي أثــيــنــا ورمــا في خــلق
ــدن كــانت فــيــهــا الــبــيــوت بــالــزمن ا
الــقـد فــخـمـة ومــتـطـورة فـي عـمـرانه
وتــشـيــر الــوثـائق الــتــاريـخــيـة إلى أن
الـهـمـدانـي كـانـوا "يـفـضلـون الـبـيوت
ذات الــسـيـاج الـعــالي ويـسـتــحـسـنـون
ـغـلـقـة" ونـحن نـزور هـمدان احلـوائـر ا
ــة وأثـارهـا الــضـاربــة في عـمق الــقـد
الــتــاريخ كــان لـنــا زيــارة لــبـعـض تـلك

كنه مساعدتك على فإن جهاز غوغل هوم 
الـقـيـام بـذلك عن طـريق األوامـر الـصـوتـية
وتـقـليل االعـتمـاد عـلى هاتـفك الـذكي. فيـما
يــلي 5 طــرق تــســاعــد عــلى الــنــوم بــشــكل
أفـضل: االسـتـمـاع إلى مـوسـيـقى هـادئة: ال
شك أن االســتــمــاع إلى مــقــاطع مــوسـيــقى
هــادئـة يـســاعـد عـلـى االسـتـرخــاء والـنـوم
بـشــكل أسـرع كل مــا عـلـيك فــعـله هـو قـول
عــبـارة: "مــرحــبــا غـوغل شــغل مــوســيـقى
اسـترخـاء".  سيعـثر لك مـساعـد غوغل على

ـســافــات طـويــلـة في أن بــعض الــعـدائــ 
يـزنون أنـفسهم قـبل وبعـد اجلري لتـحديد
مـقـدار الــسـوائل الـتي يـجب أن يـشـربـوهـا

لتحل محل فقدان العرق.
اضي وعـملت غوغل عـلى مدار العامـ ا
عــلى دمج مـيــزات الـرفــاهـيــة الـرقـمــيـة في
مـعـظم الـتطـبـيـقات واألجـهـزة الـتابـعـة لـها
ـستـخدمـ على ـساعـدة ا بـشكـل متـزايد 
إيـجاد التـوازن ب استخـدام التكنـولوجيا

وحتقيق األهداف الشخصية.

قـائـمـة تـشـغـيل لـلـمـوسـيـقى الـهـادئة الـتي
تـســاعـد عـلى االسـتـرخــاء. والـتـخـلص من
ـزعـجــة: إذا كـنت تـعـاني من الـضــوضـاء ا
ـرور في الـضــوضـاء الـنـاجتــة عن حـركـة ا
الــشـــوارع أو أعــمــال اإلنـــشــاء اجملــاورة
ـكن أن يساعدك غـوغل هوم في التخلص
مــنـــهــا فـــقط قل: "مــرحـــبــا غـــوغل; شــغل
play white noise الــضـجــيج األبـيض ــ
وسـيـقـوم غـوغل هـوم بـتـشـغـيل مـجـمـوعـة
أصـوات لـلـتغـطـيـة على صـوت الـضـوضاء

زعجة.  اخلارجية ا
واالســـتــمـــاع إلـى الــبـــودكـــاست اذ  يـــعــد
االسـتـمـاع إلى مـقـاطع بـودكـاست هـو أحد
الـطـرق الـشـائـعـة لـلـنـوم عـنـدمـا ال يـتـوقف
الـعقل عن التفكيـر فقط قل: "مرحبا غوغل;
شــغل بــودكـاسـت" وسـيــخــتـار لك قــائــمـة
تــشـغـيـل تـتـنــاسب مع اهــتـمـامــاتك. ولـكن
ــكـنك حتــديـد مــا تـريــد االسـتـمــاع إلـيه
حــيث إن الــتــطـبــيق مــليء بــالــبــودكـاست
ـــســـاعــــدتك عـــلـى الـــنـــوم. اخملـــصـــصــــة 
واالسـتمـاع إلى أصوات الـطبـيعـة إذا كنت
من األشــخـاص الــذين تـســاعـدهم أصـوات
الـطـبـيـعـة على الـنـوم بـسـرعـة مـثل: صوت
ــــطــــر أو صـــوت الــــريــــاح أو أصـــوات ا
ــكـنك األنــهـار أو الــشالالت وغــيـر ذلك 
االســتـعــانــة بـغــوغل هــوم لــتـشــغــيل هـذه
األصــوات قــبـل الــنــوم فــقط قل: "مــرحــبــا
غــــوغـل; شـــــغل أصـــــوات الـــــطــــبـــــيـــــعــــة

لالسترخاء".

ضـريح ارسـطـو اإلسالم ابن سـيـنا في
هـــــمــــدان دلــــيـل عــــلى ذلـك وقــــبل ان
نـتــحـدث عن زيـارتـنـا لـضـريح ونـصب

ابن سينا سوف نتحدث عن همدان.
هـمـدان مـدينـة مـظـلـومة عـبـر الـتاريخ
فهي كانت عاصمة احلضارة والتاريخ
اكــثــر من مــرة لــكــنــهــا كـانـت مــلـتــقى
وسـاحة لـلحروب والـتنـافس للسـيطرة
ـهم وسـبب عـدم بـقاء عـلى مـوقـعـهـا ا
الــكـثــيــر من االثـار الــتــاريـخــيـة لــهـذه
ـديـنـة العـريـقـة يـعود الى  تـعـرضـها ا
لـــلــهـــدم اكــثـــر من مــرة فـــاالســكـــنــدر
ـــقـــدوني قـــد هـــدم هـــمـــدان   ودمــر ا
مـردارج هــمـدان عـنـدمـا قـام بـتـاسـيس
الـدولة البويهـية  وخرب ودمر همدان
ايــضـا زلـزال سـنـة 345 هــجـريـة كـمـا
ســقــطت بــيــد الــسالجــقــة واصــبــحت
عــاصـمـتـهم سـنـة 420 هــجـريـة كـذلك
ـــغـــول قــد هـــدمت هـــمـــدان وفـــتــكت ا
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قــمت بــزيــارة احلــكـيـم والـفــيــلــسـوف
الـكبيـر ابن سينـا والذي يقع في وسط
رقد يـحتوي على مـدينة همـدان كان ا
قــبـر ابن سـيـنــا الـذي كـانت والدته في
(أوزبـكـستـان) وانتـقل للـعمل والـعيش
فـي همدان وهناك في تـركيا من يدعي
ابن ســـيــنـــا (تــركـــيــا) بــالـــرجــوع إلى
(األصـل) بـيـنــمـا يــرى اإليـراني ان ابن
سـيـنا عـاش و عمل والف كـتبه بـاللـغة
الــفـارسـيـة ومـات فـي إيـران وأحـيـانـا
الـعرب يـعدونه عربـيا النه من النـاحية
ا للغة العربية من الثقافية كان عربيا 
سـيـطـرة عـلى تـألـيف الـكـتـب الـعـلـمـية
وانتشارها لكنه فعال عاش في همدان
حـــتى أصــبـح وزيــرا لألمـــيــر (شــمس
الـدين البويـهي) وتوفي في همدان عن
عـمـر ينـاهز 58 عـامـا ويـعد ابن سـيـنا
ظـاهــرة فـكـريـة عـظـيـمـة وأطـلق عـلـيه
ـفكر الـبعض (ارسـطو اإلسالم) وذكر ا
الــفــرنــسي (جــورج ســاتــون) بــأن ابن
ســيـنـا" ال يـوجـد مـن يـعـادله في ذكـائه
ونــتـاجـه الـفــكـري ويــعــد مـرجــعـا في
الـفلـسفة بـالقـرون الوسطى" ولـشهرته
ومــركـزه الــعــلـمي أصــبح الــكـثــيـر من
حـــســاده يــتـــهــمــونه بـــاالحلــاد زرنــا
ــكـون من ــتــحف ا الــضــريح وكــذلك ا
قـاعـت تـتـوزع فـيهـمـا نتـاجـات وكتب
ابن سـيـنا واألدوات الـطـبيـة الـتي كان
يــسـتـخــدمـهـا. ومــجـمـوعــة من الـكـتب
ـكــتــبــته  وصـور ـة الــعــائــدة  الــقــد
كــبــيـرة البـن سـيــنــا ثم انــتـقــلــنـا إلى
ــقـابـلـة لــلـضـريـح اللـتـقـاط احلــديـقـة ا
الــصــور مع تــمــثــال ابـن ســيــنــا وهـو
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ـراكــز الـتــجـاريـة هــمـدان ال تــعـد من ا
ــهـمـة فـي إيـران فـهي تــذكـر بــالـعـلم ا
ا يـكون احلديث عـنها والـشعر اكـثر 
اقـتــصـاديـا لـكن فـيـهـا سـوق مـشـهـور
جــدا(ســوق ابــو عـلـي) تـفــتح مــحالته
صـبـاحا وتـبـاع فيه كل الـسـلع وأنواع
احلــاجـات وتــتـفــرع مــنه اسـوق لــبـيع
تـعلقـة بالتوابل الـسلع التـخصصـية ا
والـعـطور واألعـشـاب كمـا تـنتـشـر فيه
ــطــاعم وهـو ســوق واسع  لــلـمــشـاة ا
والـتـسـوق تغـلق احملالت في الـسـاعة
9مـســاء وقـبل ان تـغـلق بـعـشـر دقـائق
تــدخل عـربـات حتـمل بـضـائع من نـوع
آخـر زهـيـدة  الـثـمن لـتـفـتح (اجلـنـابر)
وهــكـذا يـبــقى الـسـوق مــزدحـمـا حـتى

الساعة الواحدة ليال.
الـنساء يـعشقن التـسوق من سوق ابو
عـلي وعلى الرجال ان ال يتذمروا حتى
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الـسـفر عـن طريق الـطـيران حـرمـنا من
ـر فــيه عـنـد مــتـعــة (الـطـريق) الــذي 
الــسـفـر الــبـري ومـا نــصـادفه من مـدن
وقــرى أمــا  في رحـلــتــنـا إلى هــمـدان
تــوفـــرت لــنــا مــتــعـــة الــســفــر الــبــري
(بــالـسـيــارات). كـمــا أن الـسـفــر بـهـذه
الـواسـطـة  يكـون أقل كـلـفة من الـسـفر
بـالطـيران. إذ كـلفة الـرحلـة إلى همدان

115دوالر.
انـطــلـقت احلـافـلـة من بـغـداد الـسـاعـة
6:30 صـــبـــاحــا لـــتــصـل إلى احلــدود
ـنـذريـة في قـضاء اإليـرانـيـة - مـنـفـذ ا
خــانـقـ الـسـاعـة 10:30 اهـم األمـاكن
الـتي مررنا فـيها هي (بحـيرة حمرين)
وهـي مــســـطح مـــائي كـــبـــيـــر يــشـــكل
ـساعـدة سد حـمرين مـخزن لـلحـفاظ
ـياه ومن الـطـبـيعي ان عـلى مـنـاسب ا
ترى الكثير من صيادي السمك خاصة
بـعد  اطالقـات وزارة الزراعة 6 مـليون
(اصــبـعـة) - يـرقــة- من أسـمـاك كـارب
فـي بــحـــيـــرة حــمـــرين لـــدعم الـــثــروة
ـياه الـسـمـكـيـة بعـد ارتـفـاع مـنـاسب ا
بــفـضل األمـطــار الـغـزيــرة في الـعـراق
وايــران. إجــراءات الـعــبـور مـن مـنــفـذ
ــنـذريــة إلى مـنــفـذ خـســرو اإليـراني ا
ســـريـــعــة وغـــيـــر مــعـــقـــدة. واذا كــان
اجلـانب اإليراني ال يـختم اجلـواز عند
الــدخـول واخلـروج مـن إيـران كـاجـراء
ذكـي لـعـدم تــعـرض مـن يـســافـر إيـران
إلـى حرمـانه من الـسـفر لـبـعض الدول
الــعـربـيــة واالوربـيـة فـنــحن نـظن هـذا
اإلجـــراء غـــيــــر كـــاف وعـــلى اجلـــانب
الـعراقي ايضا ان ال يختم اجلواز عند
اخلـــروج والـــدخـــول ألن وجــود خـــتم
اخلـروج من الـعراق وعـدم وجـود ختم
الــدخـــول إلى أي بــلــد اخــر يــعــني ان
صـــاحب هــذا اجلـــواز قــد ســـافــر إلى
نح ـشـكـلـة  إيـران وقـد تـتـسـبب له 
الـــفـــيـــزا لـــبـــعض الـــدول الـــعـــربـــيـــة
ــدن احلــدوديــة بــ واالوربـــيــة. كل ا
العراق وايران ال حتمل من ذكريات اال
مـا يـتـعلق بـاحلـرب والقـصف هـذا ما
احــســســنـا بـه ونـحـن جنـتــاز مــديــنـة
(قـــصــر شــيـــرين) و (ســربـــيل ذهــاب)
صــعـدنــا احلــافـلــة اإليـرانــيـة بــعـد أن
تـركـنــا احلـافـلـة الـعـراقـيـة عـنـد مـنـفـذ
ـنـذريـة ومع اختالف احلـافـلة تـغـير ا
ـغـاسل الــطـرق احلـدائق كـل شيء ا
ــنـاخ وهـكـذا كـانت الــسـاعـات تـمـر ا
ـدن اإليـرانـيـة ـر بـالـقــرى وا ونــحن 
حـتى توقفـنا لتـناول الغـداء في مدينة
(كــر مـنـشــاه) .انـا شــخـصـيــا حـيــنـمـا
ـلل أمـارس هـوايـتـي بـقراءة أشـعـر بـا
الـروايـات  وكنت قـد اصـطبـحت معي
روايـــة لـــلـــروائي "مـــحـــسن الـــرمـــلي"
بعثر) وهي الرواية بـعنوان (الفتيت ا
احلــــائــــزة عــــلى جــــائــــزة أركــــســــنـــا
مـتعة األمـريكـية وهي من الـروايات ا
في صـياغتـها االسلوبـيه التي يتصف
بـــهـــا الــرمـــلي واألحـــداث الــدرامـــيــة

ــتــصــاعــدة لــشــخــصــيــات الــروايــة ا
ـتعددة. وفيها السارد يسجل بصدق ا
مـا حدث في الـعراق وحمـاقات احلرب
ـا وقــسـوتـهـا الـروايـة تــخـلق لـنـا عـا
مـتكامال جتري به األحداث انها رواية
(احلــيــاة) ولـنــا وقــفـة نــقــديـة الحــقـا.
وصــلـنــا إلى مـديــنـة هــمـدان الــسـاعـة
7مـساء. وبعد االسـتراحة قمـنا بجولة
ــديــنـة لــلــتــسـوق لــيــلــيـة فـي مـركــز ا
ــرطــبــات  وكــعـادة وتــنــاول بــعض ا
جـــــمـــــيع االهـــــالي فـي إيــــران كـــــانت
احلـــدائق مـــزدحــمـــة بــالـــعــوائل وهم
يـــتـــنـــاولـــون الـــعـــشـــاء. الـــفـــرق بــ
. هم يحـضرون اإليـرانيـ والعـراقيـ
طـعامـهم في البـيت ويخرجـون للـتنزه
واالكـل في احلدائق نحـن نطلب االكل
طاعم وجنلس نتاوله في البيت. من ا
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فـي هــــمـــــدان الــــكـــــثـــــيــــر مـن االثــــار
واالضــرحـــة االثــريــة لــكن الــتــســويق
ــســـتــوى الـــســيـــاحي لـــهــا لـــيس بـــا
ـغارة ـطـلوب هـنـاك اهتـمام كـبـير  ا
(عـلي صدر) وهي اكبـر كهف مائي في
الــعـالـم يـقع عــلى مـرتــفـعــات الـقــريـة
الـقـريـبـة من قـريـة عـلـي صـدر ويـبـعد
75كـم عن همـدان بأجتـاه  شمـال غرب
ـديــنـة  في سـلـسـلـة جـبـال زاغـروس ا
هو يشبه مغارة وعلى ارتفاع 1980م
(مــــولـــيس) فـي فـــرنــــســـا ومــــغـــارتي
(شـوالية) و(بوكان) في اسـتراليا لكنه
ـسـاحـة الـواسـعـة وال ـتـاز عـنـهم بـا
يـدخل الـيه النـور فلـيست فـيه كائـنات
ـاء فــيه من 4 إلى حــيــة يــبـلـغ عـمـق ا
ـــــيــــاه فــــيـه بــــاردة جــــدا وهي ا 14م
صـافية وعذبة ال طعم فيها وال رائحة
ــكن رؤيـة قــعـرهــا حـيــنـمـا يــسـلط و
عــلـيـهــا الـضــوء وانـعـكــاس األشـكـال
ـاء غــايـة الــطـبــيـعــيــة الـغــريـبــة في ا
ــغـــارة يــرجع إلى بـــاجلــمــال عـــمــر ا
مـليون سنة وأجـرة الدخو ل إليها 80
تـــومــان اي مــا يــعــادل 9 االف ديــنــار
ـغـارة من قـبل عــراقي  اكـتـشــاف ا
16 شــخص من هــواة تـسـلـق اجلـبـال
قبل 50 سنة وذلك من خالل رؤية شق
فـي حــافـــة اجلـــبل واخــذوا بـــاحلـــفــر
وصـوال إلى بـوابـة كـبـيـرة تفـضي إلى
اجملــــهــــول وكـــان ذلـك عـــام 1976ولم
يـستـقبل غـار علي صـدر الزائرين وكل
ـغــارة طـبـيـعي 100 مــا مـوجـود في ا
ـتع وسـهل كــان ركـوبـنــا بـالـقــوارب 
ــعــرفــة جــمــال الــطــبــيــعــة الــتــحــرك 
والـتـحف الـفنـيـة التي جـادت بـها  في
ــكـان وهــنــاك أشــكـال تــســحـر هــذا ا
الـــســـائح وتـــعـــبـــر عـن احلـــيـــوانــات
اخملـتـلـفـة ومع ان الـتـصـويـر مـسـموح
ـغارات كمغارة ولـيس كما في بعض ا
جـعـيــته في لـبـنـان لـكن الـصـور تـظـلم
جــمـــال الــلــقـــطــة الــســاحـــرة بــســبب

اإلضاءة وعدم دقة الكاميرا.
بـعدها كانت لنـا زيارة إلى مدينة الفن
وصــنـاعــة اخلـزف
اإليـــــــــــرانـي وهـي
مــديــنــة الجلــيــ
الـــــــتـي تـــــــقــــــوم
بـصـناعـة اخلزف
والــــســـيـــرامـــيك
وتـــــــصـــــــدر إلى
خــــــارج إيـــــران
وقـد زار وفد من
الـيونـسكـو هذه
ـــــــــديـــــــــنــــــــة ا
وســـــــــجــــــــــلت
كــــــمــــــديــــــنـــــة
(اخلـــــــــــــــــــزف

ية). العا
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هـــــــــــمــــــــــدان
مــتــكــونـة من
مــــقــــطــــعـــ
(هـم) وتعـني
(الـــــــــــــــــكـل)

و(دان)
وتــــــــعـــــــني
ـــعـــرفـــة) (ا
لـــــــــــــــــــذلـك
هـــــــمــــــدان
تــــــــعـــــــني
(الـــــــــــــــكـل
يــعـلـمـون)
او مـديـنـة
الــعـلـمـاء
ووجــــــود

ـعـالم الـسيـاحـية الـتـاريخـيـة التي ال ا
عـنـية حتـاول احلـفاظ زالت اجلـهـات ا
عـليها وأحـياء تلك االثار. هـناك مجمع
ة يـعبر عن منـطقة همدان لالثـار القد
ة يطـلق عليه" حكـمتانه" وتعني الـقد
هـذه الكلـمة (اجملمع)  الـتجوال على
أمـاكن تعبر عن تقـاطع الطرق جملون
ــعــمل ــا يــســمى (ا كــبــيــر يـــجــســد 
ــركـزي) ومــنه طــريق نـتــوجه به إلى ا
ــتــحف الــقـــد وفــيه هــيــاكل حــيـث ا
ـة ومــسـكـوكـات عــظـمـيــة وادوات قـد
نقدية ومنه إلى موقع يجسد الكنيسة
ة في همدان وقد تشير الوثائق الـقد
الــتــاريــخــيــة إلى أن هــذه الــكــنــيــســة
االرمـــيـــنـــيـــة قـــد بـــنـــاهـــا "الـــقـــديس"
اسـتبانوس"مـساحة الكـنيسة 300متر
علومات مـتكونه من قسـم وتشيـر ا
الــتـاريـخـيـة الــتي تـعـرفـنــا عـلـيـهـا من
"بان ـرشدة السياحية اإليرانية" مر ا
فـي عام 1885 بــنـاء هـذه الـكـنـيـسـة
مـن قــــبـل ثالثـــــة اشــــخـــــاص وكــــانت
لك" نـاصر الـدين شاه"وهي ـوافقـة ا
ـــســـاهـــمـــة من أمـــوالـــهم اخلـــاصــة
وتـبـرعـات الـناس وانـتـهى الـبـنـاء عام
لك 1886 وفـي يوم االفـتـتـاح حـضـر ا
نــاصــر شــاه ورئــيس بــلــديــة هــمــدان
ورئــيس الــكـنــيــسـة وجنــلــيه لم تــعـد
تـسـتخـدم الكـنيـسـة عنـد خروجـنا من
الـكـنـيـسـة التـراثـيـة في اجملـمع أخـذنا
اســـتــراحـــة لـــتــنـــاول الـــقــهـــوة وكــان
الـشخص الـذي يقـدم لنا الـقهـوة يعلق
صــــلـــيـــبــــا يـــدل عـــلـى وجـــود بـــعض
ـرشدة ـسـيـح فـي همـدان سـألت ا ا
ارس مـر اال توجـد كنـيسـة حديـثة 
ـسـيـحـ طقـوسـهم كـما فـيـهـا هؤالء ا
هـــو احلـــال فـي طـــهـــران واصـــفـــهــان
وشـــيــراز وحــتى فـي عــبــدان قــالت ال
تـوجد حسب عـلمي غيـر هذه الكـنيسة
التي حتولت إلى جزء من آثار همدان.
كـان لنا ايـضا زيارة إلى تـمثال (األسد
احلـجـري) وهـو يـذكـرنا بـتـمـثـال (أسد
بـــابل)  و بـــنــاؤهـــا من قـــبل حـــكــام
ـلك "ردايج" نـقله إلى (مـاهـا) وحـاول ا
ا ادى إلى مـديـنة "ري" ولن يـستـطع 
كـسـر احـد اطـرافه وهـو من قـام بـكـسر
األطـراف األخـرى مـهـنـدس"سـيـحـون"
كان هـو من نقل األسد احلجري لهذا ا
وسـط احـدى احلــدائق وهــنــاك (قــبـة
) قمنا بزيارتها وفيها متحف الـعلوي
ـة ايـام حـكم لــلـصـور واالعـمـال الــقـد
الـعـلويـ لـهم وكـذلك سرداب فـيه قـبر
الحــد الــســادة الــعــلــويــ في هــمـدان
ويـطلق على هذه القـبة او البرج (كنبد
)  كـان ذلك في زمن شـاه مار الـعـلـويـ
وقــد كــان ســابـقــا (جــامع) كــان بـودي
ــة يــوجــد فــيــهـا زيــارة مــنــطــقــة قــد
30بـيت وضـعت حتت تـصـرف منـظـمة
ــــرشـــدة الــــتـــراث الــــثـــقــــافي لــــكن ا
السياحية اإليرانية مر لم تعرف اين

تقع هذه البيوت التراثية.
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عــنــدمــا قـررت الــســفــر الى هــمـدان لم
يــخــطـر بــبـالي اال اسـم (بـديع الــزمـان
ـقــامـات) وهي الــهـمــداني) صــاحب (ا
ـتع الـنـاس بـالـقـصص الـطـريـفة "فن 
ـــواعظ وبـــاســلـــوب ســاحـــر" وهــو وا
شــاعـر ولـغــوي واديب من اصل عـربي
لـكـنه ولـد فـي همـدان ودرس واكـتـسب
ثـقافته فـيها وحيـنما زرت ضريح ابن
ســـــيـــــنـــــا وضـــــريـح بـــــابـــــا طـــــاهــــر
ــعـرفـة كـانـت لـدي رغــبـة  الــهـمــداني
مـصــيـر بـديع الـزمـان الـهـمـداني الـذي
ـعلـومـات الـتاريـخـيـة بـإنه قد تـشـيـر ا
رحل الى اصفهان ومنها الى نيسابور
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ـؤسسة الـوحيدة الـتي حافظت عـلى سمعـتها ((اجليش الـعراقي هو ا
على مر العهـود اال اننا اليوم جنـد ان هذه السمعة بـحاجة الى حماية
جدية)) هذا الـكالم قلته عام 1987 قبل االنتـصار على ايـران  بسنة
كـبـاحث من ب خـمسـة بـاحثـ في الـندوة الـعلـمـية الـسنـويـة جلامـعة
الـبكـر الـتي اقيـمت بـرعـاية وحـضور الـرئـيس صـدام حسـ ... وكان

ـدة اسـبوع  ـوذج اجـازة مـزور  الـدلـيل عـلى كالمي هـو ان هـنـاك 
بيعه لشخص ما! 

تفلسفت حيـنه كيف ان احلرب  طويلة االمـد تؤدي الى تفشي الفساد
ؤسسة العسكرية ! الذي يجرأ على نقد مؤسسة تقاتل وتنتصر في ا
لسن سبع وهي مؤسسته  يجرأ بالتأكيد ان يطالب مجلس القضاء
ـالي بل االعـلى بـحـمـايـة سـمـعـة القـضـاء  وال اقـصـد هـنـا الـفـسـاد ا
الـفـسـاد الـقــانـوني (ظـاهـرة الــقـاضي الـسـيــاسي والـقـاضي اجملـامل

للدولة ).. كيف?? 
مــثـل بــســيط  يــثــبت حــالــة ان بـــعض الــقــضــاة يــكــونــون مع الــدولــة
واطن ومؤسساتها وليس مع القانون بل ليسوا حيادي ب الدولة وا
مـدعـيــا كـان ام مــدعى عـلـيـه خـصـوصــا خالل احملـاكــمـات الـــــــــتي
تتـعــــــــلق بـقـوانـ غـيـر دسـتـوريـة (سيـاسـيـة وغـامـضـة بـالـضرورة)
كالقانون (72) وحجتي هنـا كاحلجة الـتي طالبني بـها احد احلضور
كن لك ان تـقدم لـنا دلـيال علـميـا على وجود في النـدوة اعاله (( هل 

عسكري ال يؤمنون بأهداف قادسية صدام اجمليدة??)) 
ـركـز االصالحي ـئـات الــهـاربـ فـي ا وكـنت قـد اجــريت اسـتــبـيـانــا 
لـلـفـيـلق االول وكـانت هـنـاك نـسـبة %4 اجـابت عـلى سؤال هـل تؤمن
بـأهداف احلـرب اجلـاريـة  وكـانـــــــت االجابـة كال . .. هـذا الـشخص
الـذي سـألـني غـاضـــــــــبـا مـدافـعـا حـضـر مـؤتـــــــــمـر لـنـدن بـعـدهـا
عضو فرع...) شمول بـه ( محافظ  حجتي هي ان القانـون اوضح ا
وهـذا لـيس مـجــال نـقـاشـنـا  ولــكن هل نص الـقـانــون عـلى مـصـادرة

اموالهم ?? 
كال بــالـطــبع وأال مــا بــرزت احلـاجــة لــلـجــان واحملــاكم واالسـتــئــنـاف

والتمييز .. عليه ما الذي يصادر ?? 
اموالهم التي حصلوا عليها (بدون بدل) ?? 

الية ا احتجنا بالطبع سوى الى تعميم للداخلية وا كال بالتاكيد  واال 
صادرة اموالهم التي (بدون بدل) وهناك دليل آخر وهو انه والزراعة 
ال يوجد نص في القانون يشير الى ذلك بل ان كلمة (بدل) لم ترد في
القـانون مـطلـقا وال حتى الـقريـبة مـنها (بـدل بلـد  دبل ) وكون (بدل)
ا ان الـلجـنة تـقع مقـابل (حيـدر دبل) قررت (اجـتهادا يشـبه (دبل) و
وبـدون نص قـانـوني مـصـادرة كل عـقـار (بـدون بـدل) وهـذا الـذي قـال
دنـي ((ال مساغ)) وقالـت عـــــــنه القـاعدة القـانــــــونية عنه الـقانون ا
((ال اجــتـهــاد في مــورد الـنص)) وقـــــــــال عـنه الــقـــــــــانــون االعـلى
ـة وال عقـوبـة اال بنص واالسـمـــــــى في البالد (الـدسـتور) (( ال جـر
ة وال عقوبـة اال على الفعل الـذي كان يعـده القانون وقت اقـترافه جر
ادة لـوحدهـا تنـسف دستـوريـة اربعـة قوانـ نافـذة منـها ...)) وهـذه ا
القانون (72)... كنت اكـتب احيانـا خطـابات مفـتوحـة للسـادة النواب
خالل الـدورات الــثالث اوقـفــتـهـا عــنـد تـيــقـني انـهـم مـتـخــاصـمـ مع
الـقـراءة  ونـشـرت الحـقا ســـــــــتـة مـقـاالت مـوجـهة لـلـسـادة الـقـضاة

وتـيـقــنت من وجـود احلــالـة نـفــسـهـا  وزاد يــقـيـني
عندمـا قمت بتضـم الئحـتي لهم هذا الكالم وال

يقرئوه  وما هو هذا الكالم ?? 
انه نــصـوص قـانـونــيـة في قـانــون بـقـدر مـا هـو

سياسي هو مختصر للغاية .
وللحديث بقية

جاءت الـرسالة الـتي بعث بهـا وزير الصـحة العـراقي الدكتـور العلوان
بعد معاناته التي عاناها بحسب ادعاءه طيلة فترة وزارته والتي أعلن
كن فيـها استـقالـته بشكل رسـمي حيث يـرى احملللـون أن االستقـالة 

أن جند فيها بعدين :
االول : أن الوزير يـتبجـح ويريد اخلروج بـحجة(وهـذا مستـبعد) أو أنه
وهذا فعال هناك مافيات الفساد والـذين أرغموا الوزير على االستقالة
ما يضعنا أمام معضلة كبيرة وخطيرة في نفس الوقت وذلك إذا كان
مـنـصب كبـيـر ومهم وهـو الـرأس في السـلم الـوظيـفي لـلدولـة الـعراقـية
كنه فمن الذي  كن له إيقاف مافيات الفساد ومحاربة الفاسدين وال
هدي خصـوصاً وإذا علـمنا ان الـسيد رئـيس الوزراء عادل عـبد ا هذا
كونـهـا لم تأتي بـقـوة القـانون هـو االضعـف حلـقة من حـلـقات الـسـلطـة
بل جــاء حتت وطــأة االحـزاب الــتي تـســلــطت عـلى الــدولـة والـدســتـور
ومــقــدراتــهــا  وتــمــكــنت مـن الــســيــطــرة عــلى حــركــة حــكــومــة عــبــد
وتـقـويض أي إجراء مـن شانه أيـقـاف عجـلـة الفـسـاد ومحـاربة ـهدي ا
الفاسدين . خطـوة السيد الوزير لم تـكن مستغربة أمـام الكتل الكبيرة
من رجـال الفـساد الـذين تمـكنـوا من نـهب موارد الـبالد وتهـريبـها الى
ـهـربـة بـحـوالي 75 مـلـيـار دوالر وأغـلـبـهـا اخلـارج إذ تـقـدر االمـوال ا
ـكن الـوصــول الـيـهم الرتــبـاطـهم بـحـســابـات وهـمــيـة وألشـخــاص ال 
بأحـزاب وكتل كـبيـرة في الدولـة العـراقيـة  الى جانب ذلك فـان الدولة
ـكـنـهـا تـسـلـيم تـلك االمـوال الـى الـسـلـطات ـهـرب اليـهـا االمـوال ال  ا
صارف والبنوك لديها  ما يعد العراقية كونها تعد راس مال يحرك ا
احتمال عودة هذه االموال الى خزينة الدولة العراقية من الصعوبات 
ؤسسات الرقابـية عن الوثائق الدامغة التي تثبت الى جانب تغاضي ا
تورط السـياسيون في مـافيات الفـساد وعصابـات السرقة لـلمال العام
وحتى عندما  واستغالل الوظيفة لألغراض الشخصية وحتى عندما
عـنـية يـتم الـتـغاضي عـنـها تـصل هـذه الـوثائق الى الـدوائـر الرقـابـيـة ا
بحجة عدم وجود الدليل  وعندمـا تقدم لهم االدلة يتم التغاضي كذلك
بسـبب سيـطرة تـلك االحزاب والـشخـوص النـافذين في عن هذه االدلـة
ـالي واالقتـصـادي جلمـيع الوزارات ـلف ا الـدولة  وسـيطـرتـهم على ا

وحتكمهم بالعقود وجلان الشراء فيها .  
مـا حـصل من اسـتـقـالـة الـســيـد وزيـر الـصـحـة هـو نـتـاج لـعـمـلـيـة بـيع
خصـوصاً وان هـدي الـوزارات التي سـادت في حكـومـة السـيد عـبـد ا
لك وزارة الـصـحة من حـصـة "سائـرون" ويـعـلم اجلمـيع ان الـوزيـر ال
شـيـئـاً وان الـوزيـر االصـلي هـو رئـيس الـكـتـلـة " االم" وهـو من يـتـحـكم
ـطروح ـقـدرات الوزارة وحتـريك مـدراءهـا العـامـون ولكـن السـؤال ا
اآلن هو قـدرة الوزيـر اجلديد عـلى أنقـاذ الوزارة من اخطـبوط الـفساد
الذي تمـكن من بث أذرعه في دوائر الوزارة كـافة  حتى وصل احلال
الى مـكـتب الـوزيـر نـفسـه وهذا الـشيء لـيس مـسـتـغربـاً امـام سـيـطرة
االحزاب الـنافـذة على الـدولة نـفسهـا فكـيف بنـا بوزارة تـعد من أفشل
الوزارات وأكـثرهـا تراجـعاً في الـدولة مع حـجم الفـساد الـكبـير الذي
ضرب الـدولة الـعراقـية وجـعلـها غي مـقدمـة الدول الـفاسدة فـي العالم

لذلك فـان السـيد رئـيس الوزراء الـذي لم يتـمكن من
حمايـة وزير الصحـة من شبكـة الفساد في وزارته
فهل سيكون قـادراً على محاربة حـيتان الفساد
والـقــضــاء عــلــيــهم وهل هـي رسـالــة لـألحـزاب
الـسيـاسـيـة أن استـقـالة الـوزيـر ما هي اال لـعـبة
يـقـوم بـهـا رئـيس احلـكـومـة لـلـضغـط علـى الكـتل

السياسية من اجل رفع يدها عن حكومته ?!

وانـتـهى في خـراسان الـتي تـوفى سـنة
 395هــجـريــة ودفن في مـديــنـة (هـراة)
ـــديــنـــة مــشـــهـــد اهل هــمـــدان قــد ال
يـحـبـون (بـديع الزمـان الـهـمـداني) مثل
عـشـقـهم لـلحـكـيم "ابن سـينـا" والـشـاعر
ـتـصوف "بـابـا طاهـر الهـمـداني" لذلك ا
جــعـلــوه يـرحل فـي عـمـره ( (22ســنـة 
ا وقـد يتـجنب الـهمـدانيـون تذكـيرهم 
قــاله عــنـهم بــديع الــزمـان الــهــمـداني "
هـمــدان لي بـلـد أقـول بـفـضـله لـكـنه من
أقـبح الـبـلـدان صـبـيـانه في الـقـبح مـثل
شـيـوخه فـي الـعـقل كـالـصـبـيـان" ومات
بـديع الـزمان الـهـمداني مـبـكرا وقـصته
مــوته غــريــبــة " مـات وعــجــلــوا بــدفـنه
فــافـاق من قـبـره وسـمـع صـوته بـالـلـيل
ونبش عليه فإذا هو قابض على حليته
عن مـيت (بنـوبة قـلبـية) من هـول القـبر

عمر يناهز 40 عاما!
t U½ ZM  W¹d

في الـيوم االخـير لـرحلـتنـا اجتهـنا الى
الـقريـة السيـاحيـة الثقـافيـة (كنج نامه)
والـــتي تـــبـــعـــد عن هـــمــدان5 كم  و

تـــأســـيس هـــذه الـــقــريـــة ســـنــة 1999
?وحــرص الـقـائـمــون عـلـيــهـا ان تـكـون
ـيــة لـلـنــشـاطـات فــيـهـا مــواصـفــات عـا
ا فيهـا من (منصات لـلقفز الـرياضيـة 
"بـاجني") و(تلـفريك) و(جدران صـخرية
مـخـصـصـة لـهواة الـتـسـلق) و(مـضـمار
غامري مـخصص للقـفز واالستعـراض 
الـدراجـات الهـوائـية) كـمـا تضم (صـالة
لـلبـوليـنغ ورمايـة كرة الـطالء ومـضمار
لــلـفـروســيـة ومـضـمــار لـلـتــزحـلق عـلى
اجلــلـيـد) الـشالل اوال اللــتـقـاط الـصـور
ومـن ثم الــنــشــاطـات االخــرى مـع غـداء
فـاخر في احضان الطبيعة حيث اجلبل
ـتــدفـقـة من اجلـبـال ـيـاه ا والــشالل وا
ـــكــان والـــفـــواكه عـــلى االشـــجــار  بـــا
ــارســون الحــظـــنــا ان الــهــمــدانــيــ 
الترفيه حتى في اكثر االوقات (حزنا)!

WLðU)«

في اليوم التالي كان علينا الرجوع الى
الــعـراق وعــلـيـنــا االنـطالق مـن هـمـدان
صـبــاحـا في الـنـقل الـبـري الـبـرنـامج ال
يـنتهي حتى في اليوم االخير(الرحلة 5
ايـام)  لـذلك بـعـد ان جتـاوزنـا هـمدان-
اسـالم اباد  –كــنـكـادر- والـتـوقف عـنـد
ا فيها من (بيت العسل) مدينة صحنه 
االصـلي والزهيدة الـثمن  والتوجه الى
شـالل صـحـنه الـسـاحـر ومن ثم الـغـداء
ــشــويـات فـي كـرمــنــشـاه—وبــعــدهـا ا
اسـالم آبــاد- كــرنـــد- ســربـــيل ذهــاب-
قــصــر شــيــرين- واخــيــرا خــسـرو اال
ـدن بــذكـريـات عــصـيـبـة! تــذكـرك هـذه ا
ومـنـهـا الـدخـول الى احلـدود الـعـراقـية
ـنـذريـة واغـرب مـا سـمـعـته من مـنــفـذ ا
رجـال الـكمـرك في اجلـانب العـراقي هو
عـدم الـسـمـاح لـعـبـور الـعـسل لـسـبـ :
اوال ألنه مــحـمــول بـاكــيـاس الــنـايــلـون
ولـــيس مـــخــفي بـــاحلــقـــائب! الـــســبب
الـثـاني ألن فـيه (شـمـع) الـعسـل بـحـجة
ـــكن أن يـــحـــتـــوي عـــلى ان الـــشـــمـع 
(اخملـــدرات) لــذلك بـــعــد نــقـــاش عــقــيم
ن يـحـمل الـشـمع مع الـعـسل سـمـحـوا 
ـر ولـكن عـلـيه مـراقـبـة نـفـسه بـعد ان 

تناول العسل!
انــتــهت رحــلــتــنــا الى مــديــنــة هــمـدان
وكـــانت رحـــلــة جـــمـــيــلـــة ومـــنــاســـبــة
مــاديـا(115 $) عــلى الــرغم من الــسـكن
واالقــامــة الـفــاخـرة في فــنـدق  5جنــوم
(هـيتل بـابا طاهـر الهمـداني) الذي يقع
في مــركـز مـديـنـة هـمـدان وفـيه مـسـبح
وحــمـــام ســاونــا وقــاعــات تـــســتــقــبل
مـناسـبات مـختـلفـة مثل عـودة احلجاج

الى همدان.

دينة همدان uÝ‚∫ (الزمان) في سوق شعبي 
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