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كاريكاتري

أغرب  6عقوبات وأكثرها وحشية استخدمها البشر عبر التاريخ
ع��اش القدم��اء حي��اة بس��يطة
مقارن��ة بم��ا ه��ي علي��ه اآلن ،لكنه��ا
كان��ت وحش��ية للغاي��ة ل��كل م��ن
خالفوا القوانين واألعراف السائدة
في تلك األزمنة .ولقي المجرمون
مجموعة بش��عة من العقوبات منذ
آالف الس��نين ،ف��كان بعضها مهينا
وبعضه��ا اآلخ��ر ش��نيعا بش��كل ال
يمك��ن تصوره .وفيم��ا يلي بعض ما
واجه��ه المخالف��ون للقانون آنذاك
وفق��ا للموق��ع التاريخ��ي «Ancient
:»Origins
جدع األنف :مارس المصريون
القدم��اء اس��تخدام عملي��ة قط��ع
األن��ف ف��ي ح��ال انته��ك الن��اس
قواع��د المملك��ة ،ث��م بع��د ذل��ك
ينفى المجرمون إلى س��جن مدينة
رينوكول��ورا (حالي��ا العري��ش)،
الت��ي كان��ت ممتلئ��ة بالمحتالين
الفاقدين أنوفهم.
وكثي��را م��ا كان��ت ه��ذه
العقوب��ة القاس��ية تطب��ق عل��ى
مرتكب��ي الجرائ��م الصغي��رة
واللص��وص ،وكذل��ك عل��ى
المسؤولين الحكوميين الفاسدين.
وأب��رز مث��ال عل��ى ذل��ك ،أن��ه بع��د
أن قطع��ت زوج��ة رمس��يس الثال��ث
زلعوم��ه أثن��اء نوم��هُ ،حكم على

المتآمرين معها بإزالة أنوفهم.
أقنعة العار :أُجبر المخالفون
عل��ى ارت��داء هذه األقنعة ف��ي أوروبا
في القرنين الس��ابع عش��ر والثامن
عش��ر ،ف��ي محاول��ة لمن��ع مرتديها
عن اإلساءة مجددا.
وصنع��ت األقنعة م��ن المعدن
الصل��ب وكان��ت مؤلم��ة عن��د
ربطه��ا بإحكام على الوج��ه .وكان
المقصود منها إذالل أولئك الذين
أجب��روا عل��ى ارتدائه��ا ،وكان ه��ذا
العق��اب ُيف��رض ع��ادة على النس��اء
المدان��ات بالثرث��رة والتنص��ت
والكذب.
الموت بمداس الفيلة :كانت
ط��رق العق��اب القديم��ة ف��ي كثير
م��ن األحي��ان ،وحش��ية ،وبعضه��ا

أهالي مدينة كردية صاموا في شعبان بدال
من رمضان !

معجبة تؤدي إلى
اصطدام بين شاحنة..
وطائرة ميركل

أدى حماس إحدى معجبات المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل إلى تضرر طائرتها
بعدم��ا قف��زت المعجب��ة من ش��احنة كانت
تقوده��ا اللتقاط صورة لها مع ميركل في
مطار دورتموند ،ونس��يت في غمرة حماس��ها
أن تش��د مكابح الشاحنة ،التي تهادت ببطء
إلى مقدم��ة طائرة المستش��ارة واصطدمت
به��ا .ونش��رت النس��خة اإللكتروني��ة م��ن
صحيف��ة «ش��بيغل» األلماني��ة ،ص��ورة
الصط��دام الش��احنة بالطائ��رة وه��ي م��ن
ط��راز غلوب��ال  ،5000مضيف��ة أن المعجب��ة
عامل��ة بالمط��ار .وأك��دت الق��وات الجوي��ة
األلماني��ة ف��ي تغري��دة ع��ودة مي��ركل إل��ى
برلي��ن مس��تقلة مروحي��ة بعد الض��رر الذي
أص��اب طائرته��ا بس��بب ش��احنة ،ول��م تق��دم
مزي��دا م��ن التفاصي��ل .يع��د ه��ذا الح��ادث
صداع��ا ف��ي رأس الق��وات الجوي��ة ه��ي ف��ي
غن��ى عنه ،بعد سلس��لة من تعطل الطائرات
الحكومي��ة القديم��ة ،مم��ا أدى إل��ى إرج��اء
رحالت لميركل ومسؤولين آخرين.
وكان��ت المستش��ارة مي��ركل ق��د
تأخ��رت ف��ي أواخ��ر نوفمب��ر الماض��ي ع��ن
اجتماع لمجموعة العشرين في األرجنتين،
بع��د أن اضط��رت طائرته��ا الحكومي��ة إل��ى
القي��ام بهب��وط غي��ر متوق��ع ف��ي طريقه��ا
بسبب مشكلة فنية.

كان مرعبا أيضا ،بينها اس��تخدام
الفيل��ة لس��حق المحت��ال حت��ى
الم��وت ،ف��ي العص��ور الوس��طى ف��ي
جنوب شرق آسيا.
وكان��ت ه��ذه الممارس��ة
ش��ائعة بش��كل خ��اص ف��ي الهن��د،
حي��ث اس��تخدمت الفيل��ة لقت��ل
المحتالي��ن من��ذ الق��رن التاس��ع
عش��ر ،وذل��ك بوض��ع أرجله��ا عل��ى
رؤوس الضحاي��ا ،ويق��ال أيض��ا
إن��ه يمك��ن تعلي��م ه��ذه الحيوان��ات
الضخم��ة تقطيع المجرمين حتى
الموت «بش��فرات مدبب��ة مثبتة في
أنيابها» .الع��ذراء الحديديةُ :ذكر
أن عقوب��ة «الع��ذراء الحديدي��ة»
كان��ت ش��ائعة ف��ي أوروب��ا خ�لال
العص��ور الوس��طى ،وه��ي عب��ارة عن

ترامب مازال ينتظر االتصال اهلاتفي من ايران!

جه��از تعذي��ب عل��ى ش��كل تاب��وت
حديدي يوضع المخالف بداخله.
وه��ذا الجه��از م��زود بواجه��ة
أمامي��ة مفصلي��ة تحم��ل أدوات
معدني��ة ح��ادة بداخلها من ش��أنها
طعن الضحية عند إغالق الجهاز.
االحت��راق حت��ى الموت داخل
ثور معدني :يع��رف الثور البرونزي
الضخ��م بأنه جهاز تعذي��ب وإعدام
ُصمم في اليونان القديمة لمعاقبة
الناس بطهيهم داخله.
ويك��ون ه��ذا الث��ور كبي��را
ومجوف��ا ول��ه مدخ��ل م��ن جه��ة
واح��دة ،ويوضع المج��رم في جوف
الث��ور ويُقف��ل عليه ،ثم يت��م إضرام
الن��ار تح��ت الث��ور حت��ى يس��خن
المع��دن ويش��وى الش��خص ال��ذي
بداخله حتى الموت.
ويق��ال إن طريقة اإلعدام هذه
كانت بمثابة وسيلة ترفيه للمارة.
المحاكم��ة بالتعذي��ب:
تتضم��ن المحاكم��ات الت��ي تت��م
ع��ن طري��ق التعذي��ب ع��ادة عل��ى
أداء المجرمي��ن لحيل��ة أو مغام��رة
خطيرة ف��ي محاولة للتخلص من
الم��وت .وفي حال نجوا ،يتم إعالن
براءاته��م ،أما عندم��ا يموتون فهذا
يعني أنهم مذنبون.

تشير رواية تاريخية إلى ان سكان قضاء عقرة في محافظة دهوك
صاموا في احدى السنوات خالل شهر شعبان واحتفلوا بعيد الفطر في
اول أيام شهر رمضان.
وذك��ر الخطي��ب الموصلي ياس��ين خير اهلل العم��ري ،في كتابه
«غاي��ة الم��رام» ان خ�لال س��نة  ،1740ق��ام اهال��ي قض��اء عق��رة التاب��ع
لمحافظة دهوك في كردس��تان ،بصوم ش��هر ش��عبان القمري كامال
اعتقادا منهم انه ش��هر رمضان ،حيث احتفلوا بعد ذلك بعيد الفطر
في اول أيام رمضان من ذلك العام.
وأضاف الخطيب في كتابه ،انه وبعد صيام كامل ش��هر ش��عبان
واالحتف��ال بعي��د الفط��ر ،انتبه��وا إل��ى ان ش��هر رمض��ان قد ب��دأ حيث
أعادوا مرة اخرى الصوم بشهر رمضان من جديد.
واوضح المؤلف ان الخطأ الذي وقع به س��كان عقرة كان بس��بب
أح��د األئم��ة ال��ذي أش��ار إل��ى بداي��ة ش��هر الص��وم ف��ي ش��عبان ،وخ�لال
االحتفال بأول أيام العيد انتبهوا أن ذلك اليوم ما هو إال بداية لشهر
رمضان .يذكر ان الحادثة المذكورة في الكتاب جرت قبل  279سنة.

سيارة بورشة األقدم في التاريخ للبيع ..والسعر فلكي
أعل��ن م��زاد «س��وذبي» الش��هير أنه س��يتم
ع��رض أق��دم س��يارة صنعته��ا ش��ركة بورش��ة
األلماني��ة ف��ي التاري��خ ،ويتوق��ع أن يتم بيعها
مقابل مبلغ ضخم جدا.
وق��ال موق��ع «ياه��و ني��وز» إن مع��رض
سوذبي سيعرض أقدم سيارة من صنع شركة
بورش��ة األلمانية ،والتي يعود صنعها إلى عام
 ،1939قب��ل ان��دالع الح��رب العالمي��ة الثاني��ة
بأشهر قليلة.
وأش��ار الموق��ع إل��ى أن الس��يارة النادرة س��تباع مقاب��ل  20ملي��ون دوالر على األق��ل ،وبذلك
س��تصبح أغلى بورش��ة في التاريخ ،إذا ما تفوقت على س��يارة بورش��ة التي اس��تخدمت في فيلم
السباق الشهير «لو مان» ،التي بيعت عام  2017مقابل  14مليون دوالر.
وصمم��ت الس��يارة لس��باق مس��افته  1500ك��م بي��ن برلي��ن وروم��ا ع��ام  ،1939واس��تلهمت
تصميمها من سيارة فولكسفاغن «الخنفساء» ،التي صممتها بورشة أيضا.
وقال الموقع إن األلماني فيرديناند بورش��ة ،مؤس��س ش��ركة بورش��ة ،صمم وصنع السيارة
بنفسه ،وأطلق عليها اسم «الموديل  ،»64وقد تم إيقاف صنعها بعد سنوات قليلة.
ومن الطرائف أن السباق الذي كان من المفترض أن تخوضه سيارة بورشة لم يجر أبدا،
بسبب احتالل ألمانيا لبولندا وانطالق الحرب العالمية الثانية.

رجل يحبك
«خطة جهنمية» للتخلص
من عبء حمويه!

ق��رر رج��ل التخل��ص م��ن إزع��اج حموي��ه
المتواصل له ،ومنعهما من زيارة منزله إلى األبد،
وذلك بمس��اعدة عنكبوت كبير الحجم ،مخيف
المظهر ،يعرف باسم «العنكبوت الذئبي».
ولج��أ الرج��ل إل��ى خطت��ه المخيف��ة بس��بب
ع��دم احت��رام حموي��ه لخصوصيته وزوجت��ه ،وبعد
أن رفض��ت األخيرة وضع ضوابط لوالديها اللذين
طالما زارهما في كافة األوقات دون موعد مسبق.
وأك��د ال��زوج أنه ق��د تعب فعال م��ن تعليقات
حمات��ه المزعج��ة وزياراتها المتك��ررة لرؤية ابنتها
واألحف��اد ،حي��ث تفاق��م الوض��ع كثي��را ،إل��ى أن
حدث أمر مفاجئ وملفت ذات يوم.
وذك��ر الرج��ل أن��ه ق��د ث��ار جن��ون حماته في
إح��دى الزي��ارات ،إثر رصدها عنكبوتا في زاوية من
زوايا المنزل ،لتخطر حينها «فكرة جهنمية» على
باله ،تقضي بشرائه عنكبوتا ذئبيا كبيرا وإطالقه
ضمن منطقة مغلقة في غرفة الجلوس.
كان الرجل قد اس��تأذن زوجته في األمر ،إال
أن��ه أبق��ى عل��ى دافع��ه الحقيقي س��را ،بينما أش��ار
الحق��ا إلى نجاح الخطة بش��كل تام ،حيث اس��تمر
حم��اه بزي��ارة المن��زل ،إال أن حمات��ه انصرف��ت عن
ذل��ك نظرا لخوفها الش��ديد م��ن العناكب .ومع
مش��اركة الرج��ل قصت��ه عب��ر ش��بكات التواص��ل
االجتماعي ،أيد معظم المتابعين تصرفه ،خاصة
أنه قد حصل على إذن مسبق من زوجته.

اخالء مكتبة جامعية تماما ..فما السبب ؟
دفعت قطعة فاكهة إلى إجالء
مكتب��ة جامع��ة كانبي��را ،األس��بوع
الماضي ،واس��تجابت فرق اإلطفاء
واإلنق��اذ ف��ي إقلي��م العاصم��ة
األس��ترالية لن��داءات «رائح��ة الغاز
القوي��ة» داخ��ل الجامع��ة .وعق��ب
إخ�لاء المكتب��ة ،أص��درت خدم��ات
الط��وارئ في العاصمة األس��ترالية
بيان��ا قال��ت في��ه إن ف��رق الم��واد
الخطيرة تفح��ص المبنى وتجري
«مراقبة جوية».
وف��ي غضون س��اعة ،اك ُتش��ف مصدر الرائحة الكريهة ،وقال قس��م خدم��ات الطوارئ:
«لقد أكمل رجال اإلطفاء عملية البحث داخل المبنى ،وحددوا مصدر الرائحة» ،وأضاف
البيان« :أعيد تشغيل المكتبة اآلن ،وأعيد تسليم المبنى إلى موظفي جامعة كانبيرا».
و ُترك األمر لموظفي المكتبة للكشف عن مصدر الرائحة الكريهة ،فكان «فاكهة دوريان»
التي أطلق عليها عالم الطبيعة البريطاني ألفريد روس واالس في القرن التاسع عشر اسم
«ملك الفواكه».
ويعشق الكثيرون هذه الفاكهة الماليزية بفضل نكهتها اللذيذة ،وهي تتمتع بشعبية
كبي��رة ف��ي الصين ،لك��ن رائحتها الكريهة للغاية ،التي غالبا ما تثير االش��مئزاز ،أدت إلى
منعها من الفنادق ووسائل النقل العام عبر آسيا .وبحسب موظفي المكتبة ،فقد تم ترك
الفاكهة الصغيرة بالقرب من فتحة تهوية في الطابق الثاني من المكتبة ،وأزيلت في نهاية
المطاف عن طريق وضعها في كيس مغلق بإحكام .ووضعت مكتبة الجامعة منشورا عبر
صفحته��ا عل��ى «فيس��بوك» توضح في��ه ما ح��دث« :المكتبة مفتوحة ،والرائحة الش��بيهة
بالغاز في المبنى آمنة تماما ،إذ ترك شخص ما فاكهة دوريان في إحدى الحاويات».
وه��ذه الم��رة الثاني��ة ،منذ أكث��ر من عام بقليل ،الت��ي تؤدي فيها فاكه��ة دوريان إلى
إجالء جماعي لرواد مكتبة جامعية في أستراليا.

دب يرشو
كلبا بداعي المصلحة!
ش��ك مواط��ن كن��دي بتصرف��ات كلب��ه
المريبة وهدوئه منقطع النظير بعد أن ش��اهده
يجلس على ش��رفة البيت يمس��ك بعظام غزال
منذ  3أيام.
وذك��رت صحيف��ة ديل��ي مي��ل ،أن الكن��دي
جي��س ج��وردان الح��ظ كلب��ه «بريكلبي��ري»
يتس��لى بعظ��ام غزال م��دة  3أي��ام .وأكد الرجل

إل��ى أنه لم يش��تر لكلبه أي عظ��ام من هذا النوع
مطلق��ا .وأش��ار ج��وردان إل��ى أن ال��دب األس��ود،
عل��ى األغل��ب ،ه��و ال��ذي أحض��ر العظ��ام لكلب��ه
وكأنه يدفع «رشوة» له لكي يصمت عن النباح
إذا حض��ر وليس��تطيع ال��دب البح��ث ف��ي قمامة
المنزل عن طعام في أي وقت يشاء دون أن ينتبه
ل��ه أصح��اب المن��زل .وق��ال ج��وردان« :إن غارات
الدبب��ة الس��وداء تمث��ل مش��كلة خطيرة لش��مال
مقاطعة أونتاريو .وتتسلل هذه الحيوانات غالبا
إلى المنازل للحصول على طعامها .ومع ذلك
فإنه��ا ال تش��كل أي تهدي��د للن��اس أو الحيوانات
األليفة».

وفاة أكبر معمر على كوكب األرض
توفي رجل روسي يعتقد أنه أكبر معمر على كوكبنا ،عن عمر يناهز
 123عام��ا ،عاص��ر خالله��ا عه��ودا وع��دد من األجي��ال ،ولم يط��رق باب طبيب
خاللها إال مؤخراً.
وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية ،أن ،أباز إيليف الذي كان يعيش
في جمهورية أنفوش��يا الروس��ية ،توفي بعد أن ترك وراءه  8أبناء ،و 35حفيدا
لهم 34ولدا.
وأصدر رئيس أنغوشيا ،يونس بك يفكيروف ،بيانا نعى فيه إيليف ،وقال:
«رجلنا المعمر .أكبر مواطن روسي من حيث العمر ،يرحل عن  123عاما».
وأض��اف يفكي��روف« :أن إيلي��ف عاص��ر أجي��ال وعه��ود م��ن أج��ل تربي��ة 8
أبناء».
وفي مقابالت سابقة قدم المعمر الراحل إيليف ما يمكن اعتباره وصفة
العمر المديد ،إذ يقول إنه يحرص على النوم مبكرا عند السابعة مسا ًء ،على
أن ينام يوميا  11ساعة.
وأش��ار إلى أنه واظب على أكل الخضروات والفواكه الطازجة ،التي

كان يزرعها في أرضه ،كما كان يتناول لحوم األغنام في قريته التي تقع
في منطقة جبال القوقاز الروسية.
وإلى جانب ذلك ،كان يشرب حليب األبقار والمياه من الينابيع العذبة
المحيطة بمنطقة سكنه.
وأك��د المعم��ر الروس��ي أن��ه لم يدخ��ن يوما ولم يش��رب الكح��ول ،وبقي
بعيدا عن األطباء واألدوية ،ولم يخضع س��وى لعملية جراحية في س��ن 121
عاما ،بسبب «إعتام عدسة العين» أو ما يعرف أيضا بـ«الساد».
وتظه��ر وثائ��ق روس��ية ،منها جواز س��فر ،أن الرجل ولد ع��ام  ،1886أي في
عهد القيصر نيكوالس الثاني.
وعل��ى الرغ��م م��ن أنه أكبر معمر في روس��يا ،إال أنه ال يجيد س��وى لغته
األنغوشية.
وب��دأ الرج��ل حيات��ه ف��ي رع��ي األغن��ام ،وكان عم��ره ال يتج��اوز  7أع��وام،
وأمض��ى معظ��م حيات��ه ف��ي ه��ذه المهن��ة ،حي��ث كان يعتن��ي بمئ��ات رؤوس
األغنام.

