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صحيفة ايران
في العالم العربي

وفاة املراسلة التي
تكهنت اندالع الحرب
العاملية الثانية

اسعدتم صباحاً

الطرب واإلرهاب!
روى أح��د أح��رار الس��جون العراقي��ة زم��ان الطاغي��ة المقب��ور ص��دّام ..أن��ه خ�لال
انتفاضة الش��عب العراقي عام 1991م .يقول األخ قمنا بإنتفاضة داخل الس��جن أيضاً
وأس��رنا أحد الجالدين من رجال أمن صدّام ..ولكن يا س��بحان اهلل على قدرات ذلك
المخلوق!! ويا س��بحان اهلل على طيبة قلوبنا وبس��اطتنا!! الزلمه تحوّل منذ لحظة
أس��ره ال��ى تائ��ب عاب��د زاهد ..يش��تم النظام ويتب��رأ من كل جرائمه وأن��ه ليس له يد
فعلية في أي ش��يء ..مجرد «عبد مأمور» ومن جهة ثانية يمدح اإلنتفاضة وأبطالها
وقادتها ويدعو لهم بالنصر المؤزر!!..
يكمل صديقي العراقي العزيز أنه انطلت علينا اللعبة بالكامل بل رحنا «نتبرك»
ّ
بذل��ك المخل��وق!! ألن اهلل يحب��ه!! لي��ه؟! ألن اهلل تعال��ى يح��ب التوابين!! ش��فتو يا
ن��اس نح��ن فين؟! ورايحين لفين؟! والنتيج��ة معلومة ..تعاون المحتل األمريكي مع
«عدوه��م» ص��دّام وقمع��وا اإلنتفاض��ة ..وع��ادت س��يطرة النظ��ام ..وعاد ذل��ك العابد
الزاهد «حبيب اهلل» الى سالف عهده وراح ينتقم م ّنا واحداً واحد!..
ّ
تذك��رت ه��ذه الحكاي��ة وضحك��ت ..حي��ن ق��رأت خب��ر «التوب��ة» الثاني��ة للمط��رب
ً
ً
اإلرهابي فضل شاكر!! تعرفون أيّها األحبة الزلمه كان بارعا والمعا في «الهشك
بشك» بكل مجاالتها!! ثم «تاب» وانتقل لإلرهاب ..شو القصة يا شباب؟! قال لك
اي��ه؟! قال��وا أن فض��ل ش��اكر تاب عن الط��رب والغنى والرقص وكل أنواع «الفس��اد»
وصار من أبرز مريدي الشيخ أحمد األسير!!..
ه��ذا الثان��ي أيض��اً عن��ده خلفي��ة م��ن نف��س الطين��ة!! كان س��ائق أتوبي��س ..ث��م
تاب ..وصار ش��يخ ..وإمام مس��جد!! على الطريقة الوهابية ..لح ّية للس�� ّرة ودشداش��ة
للركبة وكل ش��يء حرام ..والكل ك ّفار إال يكون معنا ..ويبدو أن له عالقة حميمة
مع فضل شاكر من أيام األتوبيس ومن هنا استطاع التأثير عليه وجلبه الى «حضن
اإليمان»..
أظ��ن أنك��م أ ّيه��ا األحب��ة تتذك��رون فتن��ة أحمد األس��ير قب��ل أعوام وكي��ف توترت
األوض��اع وس��الت الدم��اء ف��ي مع��ارك «عب��را» بي��ن إرهابي��ي األس��ير وم��ن ضمنه��م
«المجاه��د األش��وس األقع��س» فضل ش��اكر ..وبين الجي��ش اللبنان��ي ..بالنتيجة..
هزمهم الجيش وهرب «المجاهدون األشوسان» أحمد وفضل ..يعني سائق األتوبيس
والمطرب الش��اب .وبعدين؟! وال قبلين ..ألقت الس��لطات األمنية القبض على أحمد
األسير وهو اآلن يحاكم في محاكمها ..أما الثاني فمازال هارباً عن وجه العدالة..
ف��ي آخ��ر ظه��ور إعالم��ي للمط��رب التائب ع��ن الطرب واإلره��اب كمان ،يق��ول أنه
متألم جداً من أعماقه لضحايا اإلرهاب خصوصاً الذين سقطوا في حفل رأس السنة
في ملهى ليلي في اسطنبول!!..
محمد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

مسابقة ألكثر الرجال حظ ًا
س��باق ليس كباق��ي الس��باقات ،ينظم في
 10من يناير كل عام جنوبي اليابان ،يجمع
اآلالف م��ن اليابانيي��ن للتناف��س عل��ى لق��ب
أكثر الرجال حظاً.
تقلي��د قديم ،يس��عى الش��عب الياباني إلى
الحف��اظ علي��ه ،إذ يجل��ب اللق��ب لصاحب��ه
حظاً وفيراً.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

ِّ
توفي��ت الصحافي��ة التي نش��رت خبر اندالع
الح��رب العالمي��ة الثاني��ة ع��ام  ،1939كلي��ر
هولينغ��ورث ع��ن عم ٍ��ر يناه��ز  105أع��وام ف��ي
هون��غ كون��غ ،حس��ب م��ا أف��ادت صديقته��ا
المقرب��ة .وف��ي التفاصي��ل ،نش��رت الصحفي��ة
هولينغورث الخبر عن اندالع الحرب العالمية
الثاني��ة  ،1939اثن��اء س��فرها وحده��ا ال��ى
الح��دود األلماني��ة ،حي��ث ش��اهدت القافل��ة
األول��ى م��ن الدباب��ات األلماني��ة وه��ي تتوج��ه
لغزو بولندا.
وبع��د ذلك بثالثة أيام ،كانت هولينغورث
أول م��ن كت��ب ع��ن ب��دء القت��ال ،لي��س فق��ط
لق��راء صحيف��ة (دايل��ي تلغ��راف) الت��ي عملت
فيها كصحافية مبتدئة ،بل أيضاً للس��لطات
البولندي��ة والبريطاني��ة ،حي��ث يُعتب��ر خبره��ا
ع��ن قيام الح��رب ،أحد أهم التقارير اإلخبارية
الت��ي س��جلت س��بقاً صحفي��اً ف��ي العص��ر
الحدي��ث .وقال��ت صديقته��ا كاث��ي هلب��ورن
فين��ج ،من��ذ أكثر م��ن ( 20عام��اً) عبر الهاتف
م��ن هونغ كون��غَّ ،
أن (هولنغ��ورث توفيت وهي
محاط��ة بعائلته��ا وأصدقائه��ا والكثي��ر م��ن
الرعاية).
وقال��ت هولنغ��ورث ف��ي مقابلة م��ع صحيفة
(تلغ��راف) ع��ام ( :2009كش��فت ه��ذه القص��ة
عندم��ا كن��ت صغي��رة ج��داً ج��داً .ذهب��ت إلى
هناك لرعاية الالجئين والعميان ومن يعانون
الصم��م وضعف القدرات الذهنية .ولكن أثناء
تواجدي هناك فجأة باتت الحرب واقعاً).
وعبرت تارا جوزيف رئيسة نادي المراسلين
األجان��ب ف��ي هون��غ كون��غ ،حي��ث احتفل��ت
هولنج��ورث بعي��د ميالده��ا األخي��ر ف��ي
أكتوبر /تشرين األول ،عن حزنها لرحيلها.
وقال��ت جوزي��ف( :كان��ت مص��در إله��ام
لن��ا جميع��اً وعض��واً ق ّيم��اً ف��ي نادين��ا .كن��ا
س��عداء للغاية إلحتفالنا معه��ا بعيد ميالدها
الخامس بعد المئة العام الماضي).

كاريكاتري

رحيل «الشجرة النفق»!
قض��ت ،ي��وم االثني��ن الماض��ي ،عاصف��ة
مطري��ة ورعدي��ة عل��ى أش��هر ش��جرة ف��ي
الوالي��ات المتح��دة ،وربما في كل العالم:
«( ،»Tunnel Treeالش��جرة النف��ق) ،الت��ي
يبل��غ ع��رض جذعه��ا ف��وق س��طح األرض
 10أمت��ار .وف��ي ع��ام  ،1885قطع نفق داخل
الش��جرة لم��رور العرب��ات الت��ي تجره��ا
الخي��ول ،وف��ي ع��ام  ،1950صارت الس��يارات
تمر داخل النفق.
نش��رت خب��ر م��وت الش��جرة «جمعي��ة
األش��جار العمالق��ة» األميركي��ة ،وغ��ردت الجمعي��ة ف��ي موق��ع «تويت��ر»« :وأخي��راً ،س��قطت
الش��جرة الرائدة .ظلت ،لمئات الس��نين ،مثيرة لإلس��تغراب بس��بب كبر س��اقها .لكن ،كانت
العاصفة أقوى منها».
وقال��ت صحيف��ة «س��ان فرنسيس��كو كروني��كل» إن الش��جرة ص��ارت تش��يخ خ�لال العق��ود
القليل��ة الماضي��ة ،وذل��ك بع��د عمر يعتق��د أنه أكثر من أل��ف عام .منذ فت��رة طويلة ،كان
هناك ما يشبه غاراً في أسفل الشجرة ،وذلك بسبب حرائق ،وبسبب طول عمر الشجرة .وفي
ع��ام  ،1885بن��ى واح��د م��ن الرواد األوائل ف��ي والية كاليفورنيا ،جيمس س��بيري ،فندقاً قرب
الش��جرة ،وقرر قطع نفق فيها ،وتحويلها إلى موقع س��ياحي .وزاد اإلقبال عليها عندما توسع
النفق ،وصار يسمح بمرور السيارات.
في البداية ،كان السياح يحفرون أسماءهم في النفق ،ثم منعوا من ذلك خوفاً من موت
الشجرة ،ثم منعت السيارات أيضاً.

إعادة تركيب وجه فلسطيني عمره  9 500عام!
توصل الباحثون باستخدام الهندسة العكسية إلى ممارسات
َّ
الطقوس القديمة التي أوجدت جمجمة أريحا ،وهي إحدى أهم
القط��ع األثري��ة في المتح��ف البريطاني؛ ليكش��فوا النقاب عن
ُجلت منذ  9500عام تقريباً.
وجه الرجل الذي ُزينت بقاياه وب ِّ
تعد جمجمة أريحا أيضاً أقدم تمثال في مجموعة المتحف
البريطان��ي .وحتى وقت قري��ب ،كان التمثال األكثر غموضاً؛
إذ كان عب��ارة ع��ن جمجم��ة مبت��ورة مغط��اة بالج��ص البال��ي،
كم��ا تحت��وي تجاوي��ف العينين عل��ى أصداف بحرية بس��يطة،
لتبدو الجمجمة تحدّق بال عيون أثناء عرضها.
أع��اد المتخصصون اآلن ،بفضل التصوير الرقمي والطباعة
ثالثي��ة األبع��اد وتقني��ات الط��ب الش��رعي ف��ي إع��ادة
التش��كيل ،وج�� َه صاح��ب جمجمة أريح��ا ،ليتضح أنها
كان��ت لرج��ل فلس��طيني ف��ي حوال��ي األربعين��ات من
عمره ،وله أنف مكسور.
تع��د جمجم��ة أريح��ا واح��د ًة بين س��بع جماجم من
العص��ر الحج��ري الحدي��ث ،تم��ت تغطيته��ا بالج��ص
وتزيينه��ا ،تل��ك الجماج��م اكتش��فتها عالم��ة اآلثار
كاثلي��ن كيني��ون ع��ام  1953ف��ي موقع تل الس��لطان
بالقرب من مدينة أريحا .
و ُنش��ر هذا االكتشاف ،وما أحدثه من ضجة أثرية
جلب��ت لكيني��ون ش��هرة عالمي��ة -ألول م��رة ف��ي مجلة
ناش��يونال جيوغرافي��ك ف��ي كان��ون األول م��ن العام
الماضي.
كتب��ت كيني��ون ،وه��ي تص��ف لق��راء مجل��ة
ناش��يونال جيوغرافيك لحظة اكتش��اف الجمجمة
األول��ى (أدركن��ا ونح��ن تغمرن��ا ل��ذة االكتش��اف أننا
ننظ��ر لهيئ��ة رج��ل ع��اش وم��ات من��ذ أكثر م��ن 7000
عام).
وأضاف��ت (ل��م يفك��ر أي عالم آثار (حس��بما كتبت) حتى في
وجود مثل هذه التحفة الفنية).
على الرغم من تفاوت تفاصيل الجماجم السبع ،جميعها تم
حش��وها في األصل بالتراب لدعم عظام الوجه الحساس��ة ،قبل
أن ُيس��تخدم الج��ص الرط��ب ف��ي خلق مالم��ح الوج��ه الفردية،
مث��ل األذن والخ��دود واألن��وف .و ُركبت أص��داف بحرية صغيرة
مكان العينين ،وحملت بعض الجماجم آثار طالء.
من��ذ اكتش��اف كينيون ،اكتش��فت أكثر م��ن  50جمجمة
مزخرف��ة ش��بيهة لتل��ك الجماجم في مواق��ع العصر الحجري

الحدي��ث م��ن الش��رق األوس��ط إل��ى وس��ط تركي��ا .رغ��م أن
الباحثين يتفقون بشكل عام على أن هذه الجماجم تمثل شك ً
ال
مبكراً من أش��كال عبادة األس�لاف ،إال أنهم لم يعرفوا إال القليل
ج��داً ع��ن األش��خاص الذين اختي��روا ليخ َّلدوا ف��ي الجص منذ
آالف السنين ،ولماذا.
كم��ا ُفحص��ت جماج��م جصية أخ��رى من العص��ر الحجري
القدي��م رقمي��اً ،ولك��ن بقاي��ا الهي��كل العظم��ي الموج��ودة داخل
جمجم��ة أريح��ا ف��ي المتح��ف البريطان��ي كان��ت األول��ى التي
ُتطب��ع بتقني��ة الطباع��ة ثالثي��ة األبع��اد ،ويُعاد بناؤه��ا بتقنيات
الطب الشرعي.

تف ّرق��ت رؤوس كيني��ون الجصي��ة م��ن العص��ر الحج��ري
الحدي��ث عل��ى المتاح��ف ف��ي جميع أنح��اء العال��م للمزيد من
الدراسة ،ووصلت جمجمة أريحا الخاصة بالمتحف البريطاني
إلى لندن عام  .1954إال أن المحاوالت األولى الستجداء المزيد
م��ن المعلوم��ات م��ن القط��ع األثري��ة غي��ر العادي��ة ،أثبت��ت عدم
جدواه��ا .فيم��ا مح��ا مرور آالف الس��نين كثيراً م��ن التفاصيل
المادية من الجص الذي غطى الجمجمة ،ولم تتمكن األش��عة
الس��ينية العادي��ة م��ن التفري��ق بي��ن كثاف��ة العظ��ام المماثل��ة
والج��ص .وكان��ت النتيجة (فقاع��ة بيضاء على لوحة األش��عة

السينية) حسب وصف ألكساندر فليتشر ،أمين معرض ريموند
وبيفرل��ي س��اكلر ع��ن الش��رق األقص��ى القدي��م ،ال��ذي ت��رأس
مشروع إعادة البناء في المتحف البريطاني.
لم تخضع جمجمة أريحا لفحص األشعة المقطعية الدقيق
حت��ى ع��ام  ،2009إذ اس��تطاع العلم��اء أخي��راً تصوي��ر البقاي��ا
البش��رية الموج��ودة تح��ت الج��ص .األش��عة أظه��رت جمجم��ة
ش��خص بال��غ تم��ت إزال��ة فكه األس��فل ،م��ن المرجح أكث��ر أنه
ذك��ر .وكان الحاج��ز األنف��ي مكس��وراً ،واألض��راس الخلفي��ة
كان��ت مفق��ودة .كم��ا ُنح��ت ثقب في مؤخ��رة الجمجم��ة ،لذا
من الممكن أنه تم من خالله تعبئة الجمجمة بالتراب .أظهرت
األش��عة حت��ى بصمة إبهام عمرها  9500س��نة ،إذ أغلق
ش��خص م��ا ف��ي النهاي��ة الثق��ب ال��ذي تم��ت تعبئت��ه
بالطين الناعم.
أنش��أ المتحف البريطاني في  2016نموذجاً ثالثي
األبع��اد للجمجم��ة م��ن بيان��ات األش��عة المقطعي��ة،
وعرف��وا الكثي��ر ع��ن رج��ل العصر الحج��ري الموجودة
بقاياه داخل جمجمة أريحا .بينما تش��ير األش��عة إلى
أن هن��اك أنف��اً مكس��وراً ،أظهر النم��وذج ثالثي األبعاد،
على سبيل المثال ،شدة الضرر.
قرر فريق فليتشر أن يمضوا قدماً فيما هو أبعد من
ذلك وينشئوا نموذجاً مادياً للجمجمة ،مستخدمين
طابعة ثالثية األبعاد .ثم اس��تخدموا مهارات ش��ركة
آر إن دي إس بارتنرش��يب  ،RN-DS Partnershipوه��ي
شركة طب شرعي خبيرة في إعادة تركيب الوجوه.
تم ّك��ن خب��راء الط��ب الش��رعي ،باس��تخدام نم��وذج
قحفة الجمجمة ونموذج فك أسفل لذكر ُجلب من
موق��ع آخ��ر للعص��ر الحج��ري بالق��رب م��ن أريحا ،من
المخ ّلقة رقمياً
إعادة بناء عضالت الوجه على البقايا ُ
الموج��ودة داخ��ل جمجم��ة أريح��ا ،كم��ا فع��ل الن��اس بتش��كيل
الخدي��ن واألذني��ن والش��فاه م��ن الجص عل��ى العظام البش��رية
األساسية منذ أكثر من  9آالف عام.
يق��ول فليتش��ر ،فخ��ور ب��أن أق��دم تمثال ش��خصي ف��ي المتحف
البريطان��ي ص��ار ل��ه وجه جديد .ويضي��ف( :إن األمر كما لو أننا
عكسنا العملية التي كانت تحدث في العصر الحجري).
س��تعرض كل من جمجمة أريحا األصلية والوجه الذي أُعيد
بن��اؤه جنب��اً إل��ى جن��ب ف��ي مع��رض المتح��ف البريطان��ي ف��ي 19
شباط ،تحت عنوان (تخليق أحد األسالف :جمجمة أريحا).

حمار يتس ّبب
دام بني عائلتني!
في شجار ٍ
تس�� ّبب حم��ار في ش��جار وصل ح�� ّد إطالق
الن��ار بي��ن عائلتي��ن ف��ي دائ��رة رأس العي��ون
بوالي��ة باتن��ة ،ش��رق الجزائ��ر ،إذ أصي��ب
خمسة أشخاص بجراح ،بينهم واحد أصيب
برصاصة من بندقية صيد.
وحس��ب م��ا نقلت��ه جري��دة الش��روق
الجزائري��ة ،ف��إن جاري��ن يعيش��ان عل��ى وق��ع
ش��جار مزم��ن بينهم��ا ،وتس�� ّبب دخ��ول حمار
أحدهم��ا إل��ى حق��ل اآلخ��ر بتالس��ن بي��ن
االثني��ن ،ليتط��ور األم��ر إل��ى ع��راك بينهما،
وبع��د ذل��ك ج��ذب أحدهم��ا بندقي��ة الصيد
مما أدى إلى نقله
وأطل��ق النار على غريم��هّ ،
المستشفى.
ول��م يتوق��ف الع��راك عن��د هذا الح��د ،بل
دخل��ت العائلت��ان كذل��ك ف��ي الش��جار،
وتبادل أفرادها الضرب بالقضبان والهراوات،
مما أدى إلى وقوع أربعة جرحى بينهم امرأة،
ّ
ول��م تنت ِه األح��داث ّإل بتدخ��ل عقالء ألجل
تهدئة النفوس.
وفتح��ت مصال��ح ال��درك الجزائ��ري
تحقيق��اً ف��ي الح��ادث ،ومعرف��ة المس��ؤولين
عن اإلصابات الجسدية.

يحمل  5آالف كيلو ويوقف
جرار بيد واحدة..
«هالك باكستان»
خ��ان باب��ا أو (هول��ك باكس��تان)
��مه أرب��اب
كم��ا يس��ميه البع��ض ،اس ُ
خض��ر حي��اة ويناه��ز م��ن العم��ر أربع�� ًة
وعشرين عاماً ،يزيد طول خان بابا عن
س��تة أقدام ،وق��د بدأ ُ
وزن خ��ان بالزيادة
المط��ردة في س��ن  18حي��ث يبلغ حالياً
 440كيلوغراماً ،وهو يس��عى إلى زيادة
وزنه أم ً
ال في المنافس��ة على لقب بطل
العالم في المصارعة الحرة العالمية.
وع��ن نم��ط أكل��ه يق��ول خ��ان باب��ا:
(أتن��اول  10آالف س��عرة حراري��ة يومياً،
آكل ف��ي وجب��ة واح��دة  2كل��غ م��ن
اللح��م والدج��اج إضاف��ة ل�لأرز والخبز
والفواك��ه ولت��ر من الحلي��ب ،وأريد أن
يبل��غ وزن��ي  500كيلوغ��رام ،أس��تطيع
حم��ل ثق��ل ي��زن  5آالف كيلوغ��رام،
وإيق��اف ج��رار بي��د واح��دة ،وأزاول
التمارين لثالث ساعات يومياً).

ينح��در خ��ان م��ن عائل��ة ميس��ورة
أسباب الراحةَ ،
عشق خان بابا
وفرت له
َ
مش��اهدة منافس��ات المصارع��ة الح��رة
��ال من��ذ ِص َغ ِ��ره،
العالمي��ة ورف��ع األثق ِ
وه��و يتمت��ع ب��روح الدُعاب��ة م��ع رفقا ِئه
وتجربة مهارا ِته عليهم أدت في أحايين
إل��ى إصاب ِته��م برض��وض ،وكثي��راً م��ا
تع��رض خ��ان لمواق��ف محرجة بس��بب
ضخامته.
ويس��تذكر خ��ان بع��ض المواق��ف
المحرجة التي عاشها في صغره قائ ً
ال:
(م��رة أهدان��ي وال��دي مركب��ة ،وم��ا إن
جلس��ت عل��ى الكرس��ي الخلف��ي حت��ى
ُ
كسر محور العجالت الخلفي وشعرت
حينه��ا بح��رج ش��ديد ،لك��ن وال��دي
ضحك وتقبل الموقف برحابة صدر).
لك��ن ضخامة خان بابا لها ضريب ُتها
فه��و يقاس��ي األج��واء الح��ارة ،ويعان��ي
تناسب
من شح المالبس الجاهزة التي
ُ
مقاس��ه ،وصعوب��ة ف��ي تنقل��ه وترحاله،
َ
ورغ��م اعتق��اد البع��ض أن خ��ان باب��ا
يعاني حالة مرضية بس��بب وز ِنه الزائد
مش��ككين بقدرت��ه عل��ى المنافس��ة ،إال
أنه ينفي إصاب َته بأية مش��اكل صحية
ويؤك��د أن��ه يحي��ى حي��اة طبيعي��ة
وهانئة.

