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الرئيس المنتخب جو بايدن متمرس بلعبة السياسة، وحين 
نائباً  اول مرة  دخله  كما  ليس  اليوم  االبيض  البيت  يدخل 
للرئيس، واّنما متسلحاً بعوامل انتاج حقبتين رئاسيتين، قد 
تلتقيان عند المصالح  تتناقضان في مفاصل كثيرة لكنهما 
انَّ  في  كبير  ايراني  أمل  هناك  المتحدة.  للواليات  العليا 
كان  كثيرة  قرارات  عن  الرجوع  نيته  اعلن  الذي  بادين 
في  المناخ  اتفاقية  من  االنسحاب  منها  ترامب،  اتخذها 
يمكن  العالمية،  الصحة  منظمة  من  واالنسحاب  باريس 
كذلك أن يعدل عن االنسحاب من االتفاق النووي االيراني 
ويلتحق مجدداً مع الجانب االوروبي الذي اليزال متمسكاًَ 

باالتفاقية. 
العمل  سيكون  ربما  بايدن،  اتخذه  لو  بالذات  القرار  هذا 
ال  التي  الجديدة  االمريكية  الخارجية  للسياسة  الجوهري 
اتخاذ هذا  لقيادتها. وال يمكن  المرشح  تنتظر االسم  تزال 
القرار ما لم تكن اآلليات االمريكية كلّها مستوعبة لقرار 
آخر هو العدول عن العقوبات االمريكية ضد ايران، والتي 
بدأ مفعولها يتفاعل بقوة تأثير كبيرة قد ال تحتملها ايران 

أربع سنوات مقبلة.
 طبيعة بايدن غير المتسرعة، ستجعله يتمهل في التعاطي 
التعاطي  في  واضحة  الصورة  تكون  أن  قبل  ايران  مع 
التوقيت والموقف من  مع االطروحة االسرائيلية في هذا 
تشمل  قد  والتي  ابيب،  تل  مع  المتتالية  التطبيع  عمليات 
بشكل  شمولها  يعني  مما  اليران،  االستراتيجي  المحيط 

مباشر أو غير مباشر بتلك األطروحة.
الجديدة  التوجهات  عن  للنظر  متعددة  مرايا  لديها  ايران 
للبيت االبيض ، منها مرآة العراق، هذا البلد الذي سيكون 
وربما  النبض،  جس  لتبادل  المرشحة  االولى  الساحة 
االستفزاز، وقد يصل األمر الى الدفع بواشنطن الى زاوية 
مستقبل  ازاء  جديد  موقف  اتخاذ  على  إلجبارها  حتمية 

العالقة مع ايران.

ذاكرُة اجُلندي

حسن النواب

لندن-)أ ف ب(  الزمان 
االحتيال  عمليات  كثرة  من  بالرغم 
  ، املزيفة  والشركات  الوهمي  والبيع 
بتكوين  على  املتجدد  التهافت  يعيد 
تداوالت  في  قيمتها  تخطت  التي 
أعلى  في  دوالر،  ألف   15 اجلمعة 
ثالث  من  يقرب  ما  منذ  مستوى 
العمالت  سنوات، اجلدل بشأن طبيعة 
الرقمية: هل هي "ذهب رقمي" أم أصول 
ارتفعت  فقد  مجازفة؟  على  تنطوي 
قيمة البتكوين بأكثر من 30 % خالل 
أسبوعني ونصف األسبوع لتقترب من 
كانون  في  املسجل  األعلى  املستوى 
 20 قارب  والذي   2017 األول/ديسمبر 
 21 في  صعوده  بدأ  وهو  دوالر.  ألف 
أعلنت  عندما  األول/أكتوبر  تشرين 
مجموعة "باي بال" العمالقة في مجال 
تتيح  خدمة  إطالق  اإللكتروني  الدفع 
وحفظها  افتراضية  عمالت  "شراء 
من  االحتاد  رئيس  وقال  وبيعها". 
سامين  الرقمية  األصول  تطوير  أجل 
بولروت "هذا تثبيت لسوق كان يسوده 

غموض نسبي قبل سنوات".
يد  على   2008 في  إطالقها  ومنذ 
شخص مجهول، تقّدم "بتكوين" نفسها 
دون  من  التقليدية  العمالت  عن  بديال 
وتتولى  املركزي  املصرف  من  ضوابط 
مسار  في  المركزية،  شبكة  إصدارها 
املالية  األدوات  ثوري جمع طويال بني 

التقليدية والعمالت املشفرة.
أن وصول العبني  إلى  بولروت  وأشار 
في  مبا  "بتكوين"،  إلى سوق  تقليديني 
مينح  و"ماستركارد"،  بال"  "باي  ذلك 
جتدد  عن  األهمية"  بالغة  "إشارات 

االهتمام بهذه العملة االفتراضية.
ليسوا  القطاع  في  الالعبني  أن  كما 
إعالن  فبعد  ذلك:  يقول  من  وحدهم 
"جي  في  احملللون  يتحدث  بال"،  "باي 
استثماري  مصرف  أكبر  مورغان"،  بي 

بني  كبيرة  شبه  أوجه  عن  العالم،  في 
هؤالء  وأشار  والذهب.  البتكوين 
سوق  في  الرساميل  حجم  أن  إلى 
مرات  بعشر  أعلى  املشفرة  العمالت 
الذهب.  صعيد  على  املسجل  ذلك  من 
ذلك  متخصصة  إعالم  وفّسرت وسائل 
كبيرة  منو  قدرات  إلى  مؤشر  بأنه 
التنفيذي  املدير  أن  رغم  للبتكوين 
هذه  وصف  داميون  جاميي  للمصرف 
بأنها  عامني  قبل  االفتراضية  العملة 

"جي  اعتبرت  وفيما  احتيال".  "ضرب 
محل  البتكوين  حلول  أن  مورغان"  بي 
فإن  عدة،  سنوات  يتطلب  قد  الذهب 
بنسبة  ارتفع  االفتراضية  العملة  سعر 
81%8 % اخلميس، فيما ارتفع سعر 
الذهب في الوقت عينه بنسبة 2%45 
بشأن  السائد  التشويق  من  بدفع   %
وقد  األميركية.  االنتخابات  نتائج 
املقارنة بني هذين  إعادة  إلى  ذلك  أدى 
بولروت  ولفت  األصول.  من  النوعني 

إلى أن "العمالت االفتراضية قد تشكل 
بالنقد  الثقة  تراجع  إطار  في  مالذا 

اإللزامي".
البتكوين  شأن  من  بالذهب،  وأسوة 
املركزية  البنوك  سياسات  من  اإلفادة 
لتطويق  جهودها  تكثف  التي  الكبرى 
كوفيد19-،  جلائحة  املدمرة  التبعات 
جاذبية  من  اإلضعاف  شأنه  من  ما 

العمالت التي تصدرها.
الطابع  إلى  ذلك  مع  البعض  ويشير 
لهذه  املضاربة  على  القائم  املتذبذب 
فيما  األشهر،  االفتراضية  العملة 
يرفض مراقبون كثر لألسواق التقليدية 

اخلوض في املوضوع.
"ال مكان  وقال وسيط جتاري في لندن 
مبررا  العمالت"،  في محفظة  للبتكوين 
رفض ذكر اسمه في موضوع عن هذه 
العملة املشفرة بالقول "في آذار/مارس، 
 %  25 من  يقرب  ما  البتكوين  فقدت 
أصول  مدير  إلى  بالنسبة  قيمتها.  من 
إليجاد  الذهب  يستخدم  العمالت  من 
حتمل  استثماراته،  بقية  مع  توازن 
بحسب  لكن  مدمرا".  أثرا  البتكوين 
تشارلز موريس من شركة "بايت تري" 
فإن  املشفرة،  العمالت  في  املتخصصة 
بأسهم  شبيها  أداء  حتقق  "البتكوين 
األقوى  الترابط  التكنولوجيا،  شركات 
مثل  االجتماعية"  الشبكات  مع  هو 

فيسبوك.

لندن- الزمان 
كشفت دراسة حديثة أن املضادات احليوية 
الدودية  الزائدة  التهاب  تعالج  أن  ميكن 

بكفاءة ال تقل عن العملية اجلراحية.
في  باحثون  أجراها  التي  الدارسة  وفي 
 1500 األطباء  قسم  واشنطن،  جامعة 
التهاب  مبرض  فجأة  أصيبوا  مريض 
حيث  مجموعتني،  إلى  الدودية  الزائدة 
من  على جرعات  املتطوعني  حصل نصف 
املضادات احليوية، في حني مت استئصال 
الزائدة الدودية لدى اجملموعة األخرى في 

عملية جراحية روتينية.
من   70% من  أكثر  أن  النتائج  وأظهرت 
املضادات  على  حصلوا  الذين  املرضى، 
في  اجلراحة  جتنب  من  متكنوا  احليوية 

األشهر الثالثة التالية، وأبلغ املرضى في 
اجملموعتني عن معدالت شفاء متماثلة بعد 
»ديلي  العالج.، بحسب صحيفة  من  شهر 

ميل« البريطانية.
وتشير النتائج إلى أنه ميكن جتنب اآلالف 
من العمليات اجلراحية، إذا اعتمد األطباء 
احليوية،  املضادات  على  األول  املقام  في 
وأشار العلماء في ورقتهم البحثية إلى أن 
املضادات احليوية قد تصبح أكثر شيوعًا 
أن  بعد  الدودية،  الزائدة  اللتهاب  كعالج 
على  املستشفيات  من  العديد  اقتصرت 

عالج مرضى »كورونا«.
وهي  الدودية  الزائدة  التهاب  ويسبب 
أعلى  في  اإلصبع  يشبه  رفيع  أنبوب 
األمين  اجلانب  في  شديدًا  أملًا  القولون، 

للزائدة  وميكن  اجلسم،  من  السفلي 
يومني،  غضون  في  تنفجر  أن  الدودية 
املريض  ميوت  وقد  األعراض،  بدء  بعد 
إذا انفجرت الزائدة الدودية ألن البكتيريا 
إلى  تتسرب  أن  ميكن  للعدوى  املسببة 

البطن. 
وأكثر أشكال العالج شيوعًا هي اجلراحة، 
اجلسم،  من  الدودية  الزائدة  إزالة  ويتم 
 4 أو   3 بعمل  األطباء  يقوم  أن  بعد 
شقوق صغيرة في البطن، وبعد اجلراحة 
الروتينية، يستطيع معظم املرضى العودة 
إلى املنزل في اليوم التالي، والعودة إلى 
وكانت  أسبوع.  بعد  الطبيعية  أنشطتهم 
العديد من الدراسات األوروبية قد أظهرت 
بالتهاب  املصابني  األشخاص  معظم  أن 

بنجاح  عالجهم  ميكن  الدودية،  الزائدة 
باملضادات احليوية بداًل من اجلراحة، ما 
يعزز النتائج التي توصل إليها الباحثون، 
ويعطي أماًل للتخفيف من معاناة املرضى، 
والتخفيف من املضاعفات اجلانبية، التي 

ميكن أن حتدث بعد العملية اجلراحية
فيما قال خبراء التغذية ان بعض النباتات 
لها مفعول سحري في تهدئة اوجاع البطن 
الشيح،  يساعد  قد  انه  وقال   ، واالمعاء 
الشاي  يصنع  مورق  أخضر  عشب  وهو 
املر، في تخفيف شكاوى اجلهاز الهضمي، 
مثل  به،  املرتبطة  اآلثار  وبالتالي تخفيف 
إلى  البشرية  الدراسات  وتشير  االنتفاخ. 
تزن  التي  اجملفف  الشيح  كبسوالت  أن 
عسر  تخفف  أو  متنع  قد  واحدا،  غراما 

العلوي  الراحة في اجلزء  الهضم أو عدم 
من البطن.

تعزز  العشبة  هذه  فإن  لألبحاث،  ووفقا 
ميكن  والتي  الهضمية،  العصارات  إفراز 
الصحي  الهضم  حتسني  في  تساعد  أن 

وتقليل االنتفاخ.
التي  الدراسات  تشير  ذلك،  على  وعالوة 
أجريت على احليوانات وأنبوب االختبار 
الطفيليات،  إلى أن الشيح قد يقتل أيضا 

التي ميكن أن تكون السبب في االنتفاخ.
وفقا لألبحاث الطبية احلديثة ، فإن شاي 
السميكة  الزجنبيل، املصنوع من اجلذور 
 ،%%%%%%%% officinale لنبتة 
منذ  املعدة  أمراض  لعالج  ُيستخدم 

العصور القدمية.

ف  )أ   8-11-2020 نيويورك% 
"غيرلز"،  مسلسل  جناح  بعد   - ب( 
دانهام  لينا  األميركية  املنتجة  تقدم 
"إنداستري"  اسم  يحمل  جديدا  عمال 
حيث  املال  عالم  خالله  من  تستكشف 
في  هويتهم  عن  بحثا  شباب  يغوص 

هذا اجملال.
هاربر  أمام  يكون  اجلديد،  العمل  وفي 
بضعة  وزمالئهم  وغاس  وياسمني 
"بيربوينت  في  جدارتهم  إلثبات  أشهر 
املالية  املؤسسات  أهم  إحدى  كو"،  أند 
ويعيد  لندن.  في  ومقرها  العالم  في 
تبدأ  الذي  للمسلسل  الترويجي  املقطع 
الواليات  في  االثنني  بثه  أو"  بي  "إتش 
أخرى  أعماال  الذاكرة  إلى  املتحدة، 
فيلم  تطرق  فقد  عينه.  الفلك  في  تدور 
ستون  ألوليفر  بجزئيه  ستريت"  "وول 
ستريت"  وولف  أوف  وولف  و"ذي 
ملارتن سكورسيزي، ومسلسال "بيليينز" 
املوضوع  هذا  إلى  مونداي"  و"بالك 
غير  مختلفة.  زوايا  من  مقاربته  رغم 
داون  ميكي  كتابة  من  "إنداستري"،  أن 
قطاع  في  عمال  اللذين  كاي  وكونراد 
عميقا  إنسانيا  بعدا  يقدم  املال سابقا، 
في هذا اإلطار. وأوضح ميكي داون في 
لينا  أن  "نوكتورنال"  موقع  مع  مقابلة 
"غيرلز"  مسلسل  على  القائمة  دانهام 
 2012 بني  أو"  بي  "إتش  بثته  الذي 
و2017 ورفع صوت جيل بأكمله، "كان 

ويتشارك  كتابتنا".  في  كبير  أثر  لها 
كاتبا السيناريو مع لينا دانهام القدرة 
زي"،  "اجليل  صورة  نقل  على  الكبيرة 
حديثا،  بالغني  باتوا  األشخاص  أي 
مع هواجسهم ومنط حياتهم. ويصّور 
ثماني  على  املمتد  اجلديد  املسلسل 
أوساط  في  الصاخبة  احلياة  حلقات، 
قطاع املال، مبا يشمل تعاطي اخملدرات 

مرورا  املتفلتة  اجلنسية  والعالقات 
على  القائمني  أن  غير  الكحول،  بإدمان 
العمل يسعون من خالله إلى إظهار بعد 

"شامل" وفق ميكي داون.
ويقوم ذلك على عرض اللحظات الفريدة 
القطاع في  العاملون في  التي يعيشها 
أشهرهم األولى، من خالل إظهار التنوع 

في هذا اجملال.

امللكة إليزابيث الثانية تكّرم اجلنود البريطانيني ضحايا احلروب
لندن- الزمان 

 زارت امللكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا  
قبر اجلندي اجملهول، بحسب بيان  أعلنه 
مكتبها فيما تكرم بريطانيا جنودها الذين 
مختصر  بشكل  احلرب  خالل  حتفهم  لقوا 

هذا العام بسبب وباء كوفيد19-.
 94 العمر  من  البالغة  امللكة  وضعت  وقد 
على  األسبوع  هذا  الزهر  من  إكليال  عاما 
وسط  آبي  وستمنستر  في  املوجود  القبر 
اجملهول  اجلندي  هذا  ذكرى  إلحياء  لندن 
قبل  األولى  العاملية  في احلرب  الذي سقط 
باكنغهام  قصر  أوضح  ما  وفق  عام   100

في بيان.
وجاء في البيان أن اإلكليل املكون من أزهار 
التي  الباقة  من  األوركيد واآلس مستوحى 
أحيت  وبالتالي  زفافها،  في  امللكة  حملتها 
بعدما  والدتها  أرسته  الذي  امللكي  التقليد 
وضعت باقة الزهور التي حملتها في حفلة 
زفافه عام 1923 على قبر اجلندي اجملهول 

تكرميا لشقيقه الذي قتل في احلرب.
كوفيد19-  وباء  انتشار  عودة  إلى  ونظرا 
 48 من  أكثر  بحياة  اآلن  حتى  أودى  الذي 
سيتم  املتحدة،  اململكة  في  شخص  ألف 
البريطانيني  لتكرمي  االحتفاالت  تقليص 
يتم  والتي  املعارك  في  حتفهم  لقوا  الذين 
سواء  كبيرة،  ضجة  وسط  عادة  تنظيمها 
كل  يقام  الذي  الذكرى"  "أحد  إلى  بالنسبة 
ثاني أحد من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
أو في 11 منه لالحتفال بهدنة وّقعت عام 

1918 بني أملانيا واحللفاء.
ومنذ اخلميس، دخلت قيود صحية جديدة 
من  يحد  ما  إنكلترا،  في  التنفيذ  حيز 
ويعقد  االجتماعية  والتفاعالت  األحداث 

عملية جمع األموال للمحاربني القدامى.

لوس اجنلس- الزمان 
قام تطبيق واتساب بتجديد أساليب تفريغ سعة التخزين املرتبطة به، ما يسهل على املستخدمني 
العثور على امللفات التي تشغل مساحة كبيرة من ذاكرة هواتفهم، ومن ثم حذفها. وشارك واتساب 
مستخدميه مقطع فيديو يوضح كيفية عمل اآللية اجلديدة.  ووفقا لواتساب، فإن األدوات اجلديدة 
طريقة  إلى  الوصول  وسيتم  األسبوع.  هذا  العالم  أنحاء  جميع  في  للمستخدمني  متوفرة  ستكون 
الضبط اجلديدة من خالل التوجه إلى قائمة اإلعدادات، ومن ثم اختيار التخزين والبيانات، ومن 
ثم إدارة الذاكرة. وبشكل مبسط، ستعمل أداة واتساب اجلديدة على فرز جميع احملادثات بحسب 
والصور  الرسائل  عدد  بإظهار  التطبيق  احلرة".وسيقوم  "قناة  وفق  حتتلها،  التي  املساحة  حجم 
ومقاطع الفيديو وصور  في كل دردشة، ليتيح للمستخدم حذف الفئة التي يريدها بأقل عدد نقرات 
لكنه ال مينح املستخدمني طريقة لتصفح  فإن األمر عملي،  التقني،  فيرج"  "ذي  ممكن.ووفقا ملوقع 
احملتوى الذي يقومون بحذفه. وتقدم األداة اجلديدة صورا للمحتوى الذي يرغب املستخدم بحذفه، 
وسيتم جمع البيانات في فئات، مبا في ذلك الرسائل التي "مت إعادة توجيهها عدة مرات"، وتلك التي 

"يتجاوز حجمها 5 ميغابايت".

تهافت متجدد على العملة الرقمية
برغم كثرة احملتالني 

كشف طبي..معاجلة الزائدة الدودية باملضادات بدل اجلراحة

 إنداستري مسلسل يغوص في حياة 
العاملني في قطاع املال

النبات  عالم  يحلم   - ب(  ف  باريس-)أ 
الفرنسي فرانسيس هالي بغابة "أجمل" 
على  بالنفع  تعود  وتنوعا"  ثراء  و"أكثر 
غابة  إنشاء  خالل  من  واملناخ  البشر 
من  محمية  الغربية  أوروبا  في  عذراء 

االستغالل البشري.
الغطاء  وضع  األوروبي،  االحتاد  في 
 40 ويغطي  يتقدم  فهو  جيد،  احلرجي 
في املئة من مساحة البلدان الـ 27. لكن 
هذه  فإن  هالي،  فرانسيس  إلى  بالنسبة 
البيانات مضللة. فقد أوضح هذا العالم 
بني  "منزج  عاما   82 العمر  من  البالغ 

مزارع األشجار والغابات".
وقال "في مزارع األشجار، عادة ما يكون 
هناك نوع واحد فقط منها وكلها زرعت 
الفترة نفسها، وبالتالي هناك تنوع  في 
وتعامل  منخفض.  وحيواني  نباتي 
العادية،  الزراعة  مثل  األشجار  مزارع 

باملدخالت واملبيدات".
احلقيقية،  الغابة  "في  ذلك،  عكس  وعلى 

األنواع كثيرة جدا، واألشجار لها أعمار 
وأخرى  ميتة  أشجار  فهناك  مختلفة 
جدا"  وكبيرة  كبيرة  وأخرى  صغيرة 
غاباتها  كل  أوروبا  فقدت  للعالم.  وفقا 
غابات  محلها  وحلت  الشاسعة،  األولية 
ثانوية يديرها اإلنسان باستثناء واحدة 
وهي بياوفيجا على احلدود بني بولندا 
مهددة،  الغابة  هذه  أن  غير  وبيالروس. 
العام  في  األوروبي  القضاء  أدان  إذ 
األشجار.  قطع  بتهمة  بولندا   2018
لنفسي  "قلت  اخلطر،  هذا  مواجهة  وفي 
هنا"  أولية  غابة  إنشاء  هو  احلل  إن 
كما قال هالي. وهو تخيل مساحة تبلغ 
بني  متداخلة  هكتار،  ألف   70 حوالى 
وأملانيا  ولوكسمبورغ  وبلجيكا  فرنسا 
"مشروعا  جعلها  أجل  من  وسويسرا، 
املشروع  يبدأ  أن  "يجب  وقال  أوروبيا". 
دمرت  حيث  السهلية"  األراضي  في 

الغابات األولية في املقام األول.
وأضاف "قد تبدو املساحة هائلة" لكنها 

"في الواقع مربع مساحته 26 كيلومترا 
مينوركا  جزيرة  مساحة  يعادل  ما  أو 
صغيرة  نقطة  وهي  البليار  جزر  في 
املتوسط".  األبيض  البحر  خريطة  على 

لبناء  عام  ألف  حوالى  األمر  يستغرق 
فترة  وهي  جرداء،  تربة  من  أولية  غابة 
تابع  كما  نفسها"،  الغابة  منو  "فرضها 
يكون  أن  في  يأمل  الذي  النبات  عالم 

عمره  نباتي  غطاء  من  البدء  على  قادرا 
إنشاء  إعادة  هو  والهدف  عدة.  قرون 
مقاييس  ذات  وأشجار  مغلقة  "ظالل 
مترا   70 إلى   50 بارتفاع  استثنائية" 

وخشب ميت يعج بالفطريات واحلشرات 
ورطوبة  جدا  وغنية  فضفاضة  وتربة 
عالية ومجموعة متنوعة من احليوانات 

والنباتات.

عالم نبات فرنسي يحلم في إنشاء غابة عذراء في أوروبا

وفاة مرجع موسيقي والقبض على مخترع هارب 

واتساب يضيف خاصية نشيطة
لتفريغ الذاكرة

عندما تكون إجازتي بيومها األخيرأشرب كثيًرا؛ مع حرصي على ترك«بطل عرق« في خزانة مكتبتي، 
كانت أمي حترص على مروري من حتت القرآن ساعة التحاقي إلى جبهة احلرب؛ ودمعة حائرة 
بعيني، لو أجمع كلَّ قواميس اللغة ال تصفها؛ بينما عبرات أمي تتساقط مثل جنيمات منصهرة على 

األرض فيرتعش القرآن بيدها النحيلة؛ أسمع صوتها املنكوب:
- »ميه حسْن، ليش تخلِّي بطل عرگ بالبيت وأنا أصّلي؟«

- حتى يبقى عندي أمًلا ألعود وأشربه.
في الطريق إلى مرآب املدينة تباغتني ذكريات حياتي اجلامعية..

كان الوقُت عصرًا حني جاءْت إلى رابيٍة قريبٍة من نهر دجلة يسبقها عطر املسيح الساحر وهي ترتدي 
ة أرنب حتى ال يرانا أي  رٌة بلون الرماد وقميٌص بلون قلبي، هبطُت من الرابية بخفَّ الزيِّ اجلامعي. تنوُّ
كائن على األرض حلظة اللقاء. وقفْت على بعد أمتار وتأملتني بغضب ثم سمعُت صوتها وأصابعها 
س.. الشمعية تدلك صورة مرمي الذهبية الغافية على صدرها الذي يشبه قطعة مرمر في ضريٍح مقدَّ

- أنَت سكران؟
- الوطن كله سكران باحلرب يا ..

قبل أْن أنطق اسمها زفرْت ساخطة لتضع سبَّابتها على أنفها الذي يعجبني التمعن فيه لروعتِه، لم 
أر في حياتي أنف امرأة بأناقتِه..

- اشششش .. ال يسمعك السفلة؟؟ 
مليئة  مستوطنٍة  عن  عبارة  حينها  رأيتُه  فيه،  ندرُس  الذي  الزراعي  املعهد  إلى  بوجهي  استدرُت 
باألوغاد؛ حاولُت إيجاد كلمة تناسب حتذيرها لكني فشلت، أخرجُت بطحية العرق من جيب بنطالي 
وكرعت جرعة قوية حتى رأْت لعابي يسيل على حليتي التي طالت، شعرُت أنَّ اجلرعة التي شربتها 
أكثر من طاقتي فأغمضُت عيني وحبسُت أنفاسي حتى ال ألفظها من معدتي، المَس شفتيَّ شيف 
برتقال يقطر عطًرا، فتحت عيني ألرى يدها متسك برتقالة مقشرة وحتاول أْن تطعمني ما استطاعْت 
رُت رواية األم ملكسيم غوركي في  منها؛ كادت دمعة تنزلق من عيني لكني متاسكُت، ال أدري ملاذا تذكَّ

حينها؟ سألتها هل قرأِت تلك الرواية؟
ضحكْت عيناها وملع دمٌع بعيد في مجاهيلها.. كأنها صفعتني حني قالت:

-عندي رواية الشرق املتوسط  أروع منها.
ة التي تفصلنا عن أنظار اآلخرين وشربُت جرعة أخرى؛ وإذا بها تدنو مني  اختفينا خلف تراب السدَّ
لتقرفص بجواري وألقمتني شيف برتقال، لثمُت أنفها بغتًة وحني أردُت تكرار ذلك مانعْت بلطف، 

غمرتني سعادة مبهمة وسال الدمع على خدي، قلت بنبرٍة مختنقة:
-ما هي إال شهوًرا وأكون في احملرقة.

-سيتوقف قلبي إذا رأيتك في مالبس احلرب.
ها لتستقرَّ على شفتي، شعرُت أنَّ  بدأْت تداعب شعري املنسدل على متني كهندي أحمر؛ ثم رفعْت كفَّ
جْت في عروقي؛ أخذُت بيدها  فراشة أغلقْت فمي بجناحيها فنهضُت متفاديًا نيران الرغبة التي توهَّ
لنا في عمقه حتى وصلنا إلى ضفة نهر دجلة ونحُن نراقُب زورقًا لصياٍد  صوَب بستان التني، وتوغَّ
حْت بيدها إعجابًا، فرفَع عقيرتُه بالغناء مبتهجًا  كان يغّني بلوعٍة، لبثنا ُنصغي لصوتِه الشجي، لوَّ
حتى أصبح مبنأى عن أنظارنا، استلقيُت على ظهري من الثمالة كعشبٍة سحقتها قدم ثور؛ عصرْت 
شيف برتقال على وجهي، ُثمَّ أخرجْت لسانها، كأنَّ زهرًة قرمزيٌة انبقثْت من فمها الشهي؛ وبشعٍف 
ازة ذقني؛ فارجتَف  َع في غمَّ راحُت تلطُع عصير البرتقال الذي جتمَّ
بدني والتهَب دمي؛ كأنَّي مع َسحابٍة هبطْت من السماء لتشاكسني؛ 
أيقونٍة  مثل  الغروب  شمس  شعاع  غمرُه  الذي  وجهها  أرى  كنُت 
سٍة تخطُف األبصار، احتضنتها بني ذراعي مثل غريٍق يتشبَُّث  مقدَّ

ُر شيئًا. بحورية من حرير، وما عدُت أتذكَّ
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