
ما حققته اخلميس.
غــيـر أن الــشــركــة تـتــأثــر بـاالضــطــرابـات

. تحدة والص التجارية ب الواليات ا
وأفـادت تـقـاريـر بـأن شـركـة غـوغل تـعـتـزم
تطوير إصدار من محرك بـحثها على نحو

. يتوافق مع قوان الرقابة في الص
وكانت الشركة قد أغلقت محرك بحثها في
عـام   2010 وشــكت مـن تــقــيـــيــد حــريــة

التعبير.
 U×KDB  ŸËdA

وقــال مــوقع "إنــتــرســيــبت" اإلخــبــاري إن
غـوغل بـصـدد الـعـمل عـلى مـشـروع يـطـلق
عـلـيـه اسم "دراغـون فالي" ســوف يـحـجب
مصـطلـحات مـثل حقـوق اإلنسـان والدين
وهــو إجــراء ســيــثــيــر غــضب الــنــشــطــاء

بالتأكيد.
ونـفت صــحـيــفـة "ســيـكـيــوريـتــيس ديـلي"
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من الطراز األول.
ومن بــــ األســــبـــــاب الــــتي جتــــعل
شخصية "هيثكليف" مثيرةً لالهتمام
على نـحوٍ أكبـر حقـيقـة أنهـا أُطلقت
في سماء أحالم يقظتـنا الرومانسية
اجلمـاعيـة على يـد امرأةٍ يُـعتـقد أنه
لم يـكن لهـا حـبـيب قط; سـيـدة وُلِدَتْ

مـنذ  200عام ووُصِـفَتْ
بأسـالـيب مـختـلـفـة على
أنها عانس تـكره البشر
وذات شخصـية روحية

هشة.
الـالفـت أن الــــــــتــــــــزام
إميلي الصارم بإضفاء
اخلـــصـــوصــيـــة عـــلى
حــيــاتــهــا الــقــصــيـرة
التـي انتـهت وهي في
سن الـــثـالثـــ لـــيس
أكـــثــــر وغــــيـــاب أي
ــــا جــــرى تــــوثــــيقٍ 
خـاللـــــــــهــــــــــا أذكى
الـتـكـهـنـات حـولـهـا
إلـــى حـــــــــــــــــــــــــد أن
تـشــخـيص أســبـاب
وفـاتــهـا جــعل هـذه
األسباب تـشمل كل
شيء تقـريبـاً بدءاً
مــن اخلــــــــــــــــــــوف
ــرضي وفـــقــدان ا

الشهيـة للطعـام وصوالً إلى اإلصابة
ــــتالزمــــة آســـبــــرجــــر وهي أحـــد
االضــطــرابــات الــتي يــعــاني مــنــهــا

صابون بالتوحد. ا
فقد رفـض بعض البـاحثـ ببـساطة
ـشبـوبة شـاعر ا تصـديق أن تكـون ا
التي تنضح بـها صفحـات "مرتفعات
ويــذريــنغ" ولــيــدةً لــلــخــيــال وحــده.
وأشـار هـؤالء إلى أنه كـان لـ"إمـيـلي"
اهتـمامات عـاطفـية شـملت شـقيـقها

برانويل وحتى شقيقتها آن.
ولكن حـتى إن اسـتبـعدت الـتـكهـنات
األكــثـر ســخــفـاً مـن نـوعــهــا في هـذا
اإلطــار فـــســتــظـل إمــيــلـي بــرونــتي
شـخـصـيـةً مـتـفـردة جـاهـزة إلشـهـار
أسلـحـتـها دائـمـاً وليـست قـطـعاً من
بـ تـلك الـشـخـصـيـات الـتي تـصـلح

موضوعاً للثرثرة واللغو.
ـكن اإلشـارة إلى أن اجلـانب وهـنا 
األكبر من أسطورة "إميلي اجملنونة"
ـــعـــزى إلى حـــقـــيــقـــة أنـــهـــا وُلِــدتْ يُ
بـبـسـاطـة في احلـقـبـة اخلـطـأ. فـكـمـا
قـالت الـبــاحـثـة كـلــيـر أوكـاالهـان في
كـتـابٍ جـديـدٍ بـعـنـوان "إعـادة تـقـيـيم
إمــيـــلي بــرونـــتي" يــســرد الـــســيــرة

الـذاتــيـة لــهـذه الـكــاتـبــة الـشــهـيـرة:
"كانت إميلي روحاً مستقلة في زمٍن
رأة موضع لم تكن فـيه استـقالليـة ا

ترحيبٍ من الوجهة الثقافية".
ـــــكن أن تــــنـــــســــجم إذن فــــكـــــيف 
شــخـــصــيــة "هـــيــثــكــلـــيف" مع هــذا
الــسـيــاق? هي فـي نـظــر الــكــثــيـرين
ــجــســد الـبــطـل الـرومــانــسي عــلى تُ

الــــــوجـه األمــــــثل
وتـــظـــهــــر بـــشـــكلٍ
مــــنـــــتــــظـمٍ ضــــمن
نتـائج استـطالعات
الـرأي الــتي يُــطـلب
شـاركـ فـيـها من ا
حتـديـد الـشـخـصـيـة
األدبــــــيـــــة األكــــــثـــــر
رومـانـسـيـة عـلى مـر

العصور.
لـكـن آخـرين يــرونــهـا
قابـل أقل سحراً في ا
بكثير. وفي مقابلة مع
صــحـيــفــة "نــيــويـورك
ـــز" نُـــشِـــرتْ عـــام تـــا
 ?2015أســـــــــــــــــــــــرت
الروائية آن تايلر بأنها
وصــــلت إلى مــــرحــــلـــة
الـــرشــــد دون أن تــــقـــرأ
تـــقــريـــبـــاً "مــرتـــفـــعــات
ويــــذريــــنـغ". لــــكــــنــــهــــا
اكتشفت آنذاك أن الكثير
من صـديـقـاتـهـا يـعـتـبـرن
"هـيــثـكــلـيف" أكــثـر بـطـل رومـانـسي
ـــــفـــــضل لـــــديـــــهـن عـــــلى اإلطالق. مُ
وأشـارت تايـلـر إلى أنـهـا قـرأت بـعد
ذلك "نــحــو ثـالثــة أربــاع الــروايــة -
ـرحـلــة الـراشـدة من وأنـا في هــذه ا
الـعــمـر - لــتَـتَــوَلّـدْ لــديّ عـلـى الـفـور
مـــخــاوف جـــديــة بـــشـــأن الــصـــحــة

العقلية لصديقاتي".
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النـقطـة احلاسـمة هنـا تتـمثل في أن
تـايـلـر قــرأت الـروايـة وهي في طـور
الـنــضج بــخالف غـالــبـيــتـنــا الـذين
ـــراهـــقــة أي طـــالــعـــوهـــا في سن ا
عندما نكون في مرحـلةٍ عمريةٍ نتأثر
ر بـنا فيـها بـشـكلٍ جامحٍ بـكل مـا 
كتوم ونشعر خاللهـا بأن افتتانـنا ا
بــــشــــخـصٍ مــــا في سن بـــــطل تــــلك
الرواية هو قصة احلب األعظم على

اإلطالق على ما يبدو.
تـقدة عالوةً على ذلك فـإن الـرغبـة ا
التي يعبر عـنها "هيثـكليف" تتجاوز
مـجـرد الــهـوس بـأشــواط وهـو أمـر
فـعـال ومـهـم بـالـنـسـبــة لـلـمـراهـقـات
اللـواتي ينـزعن إلى تـضخـيم أهمـية
ن يُـــشـــبع ذواتـــهـن ويـــتـــعـــطـــشـن 

غـرورهن. فـضالً عن ذلك جتـدر هـنـا
ـكثـفة ـبالـغات ا مالحظـة أنه برغم ا
التي حتيط بـاألمر كله فـإن هناك ما
يـوحي بـاألمن والـطـمـأنـيـنة فـي هذه
ـشـاعـر الـتي تـتـدفق الـشـخـصـيـة وا
منـها نـظراً ألن مـا تُعبِـرُ عنه يُـغربل

. دائماً على يد راوٍ أو اثن
ففي مرحلة ما نـقرأ رواية شخصية
إيزابيال لألحداث كما قيلت لـ"نيللي"
بحسب ما

رُويت لـ"لوكـوود". كمـا أن علـينـا هنا
تذكر أن قـصة احلب التي تـتضمـنها
الــروايــة ال تــكـتــمل قـط. فــاألمـر كــله
مُشبع بكل تفاصيل ومالمح وسمات
نطقي راهـقة ما يجـعل من ا فترة ا
تماماً الـقول إن عمالً مـثل هذا يجدر
ـفضـلة لـ"بيال" به أن تكون الـرواية ا
و"إدوارد" بطـليّ سـلسـلـة "تواياليت"

(الغسق).
إلى جــانـب ذلك هــنــاك مـــســؤولــيــة
كـبــيـرة مــلــقـاة في هــذا الـشــأن عـلى
عاجلات السينمائية للرواية عاتق ا
. فشخصية "هيثكليف" جُسِدتْ أيضاً
ــــثـــلـــ مـــثل "لـــورانس عـــلى يـــد 
أولـيـفـييـه" و"رالف فـايـنس" وأيـضاً

"كليف ريتشارد".
ـعـاجلات مع وتـتعـامل مـعـظم هـذه ا
الـــنــــصف األول فـــقـط من الـــروايـــة
مُـتـفـاديــةً أجـواء الـكـآبــة الـصـريـحـة
الـتي تُـخـيم عـلى الـفـصـول الالحـقة
ـــكن أن تُــشـــعــرك بـ"رهــاب والــتي 
االحتـجـاز" من فرط تـصويـر الـكاتـبة
لـلـشـخـصـيـات الـبـغـيـضـة الـتي تُـكِّنُ
الشـر والـبغـضـاء بكل مـعـنى الكـلـمة
لـبـعـضـهـا الــبـعض. هل يـتـذكـر أحـد
رئـيس الـوزراء الـبــريـطـاني األسـبق
غـوردون بـراون عــنـدمـا شــبّه نـفـسه
بـ"هـيـثـكـلــيف"? افْـتُـرِضَ وقـتـذاك أنه
يـعــني "هـيـثــكـلـيـف" كـمـا ظــهـر عـلى
شاشة السينمـا خاصةً عندما خفف
ـا (أكون) هـذه الـعـبـارة بـالـقـول: "ر
هيـثكـليف وهـو في سنٍ أكبـر وأكثر
حكـمـة". في الـروايـة نلـتـقي بـالـفعل
بـ"هيثكليف" األكبر سناً ولكننا جند
راس شخصيته وقد صارت صعبة ا
على نـحوٍ أكـبر إذ نـراه مالك أراض
مسـتبـداً غـاشمـاً تلـتـهمه رغـبته في
كن ـنطلق فإنه  االنتقام.ومن هذا ا
للـمرء أن يـرى "هيـثكـليف" وقـد صار
أقل جـاذبـيـة إجـمـاالً إذا عـاد لـقراءة
الـروايــة وهـو أكـثــر عـمـراً ونــضـجـاً
وحـكـمـةً ومُــتـسـلـحـاً كــذلك بـالـقـطع
بـبـعض اخلـبـرة الـتي اكـتـسـبـهـا من
ـكن وصــفـهم - مـعــرفـة أشـخــاص 

مكن - بأنهم أوغاد. بكل األدب ا
فـ "هيـثـكـليف" يـبـدو - في الـرواية -
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بغداد

الـتأثـيـر واجلـاذبـيـة أثـر عـميـق على
ختلـف جتلياته األدب الرومانـسي 
وأشـــــكـــــالـه بـــــدءاً مـن الـــــقـــــصص
الـرومـانـسـيــة جـنـسـيـة الـطـابع ذات
كتوبة اإلطار التاريخي والروايات ا
خـصيـصـاً لـلـمـراهـقـ من تلـك التي
حـقــقت جنــاحـاً كــبـيــراً وصـوالً إلى
ــسـتـوى. األعـمــال األدبـيــة رفـيــعـة ا
إضـافــةً إلى ذلك ال يــقـتــصـر تــأثـيـر
هــذه الــشـــخــصــيــة عـــلى من هم في

مرحلة الشباب فحسب.
WOHÞUŽ …UOŠ

ففي اآلونـة األخيـرة أعادت سـامنـثا
عـنـيـة بأدب إمـيـلي بـرونتي إليـس ا
وأعمـالـهـا التـذكـير بـأحـد العـنـاصر
رتـبطـة بهـذا األمر من خالل مـقال ا
كتـبته بـعـنوان "كـيف دمر هـيـثكـليف

حياتي العاطفية".
ــــقـــال قــــالت إلـــيـس - الـــتي وفي ا
تـصف نــفـسـهـا بــأنـهـا "تــتـعـافى من
إدمــــان هـــــيــــثــــكـــــلــــيف" - إن هــــذه
الشخـصيـة كانت "بـوابتـها إلى عالم
ــــــرضي الــــــتــــــعـــــلـق والــــــهـــــوس ا
بشـخـصـيات روائـيـة أخرى" فـبـعده
جاء الـهـوس بشـخصـيـاتٍ مثل "ريت
ــــتـــــلــــر" و"روبــــرت كــــامـــــبل-بالك" بَ
و"سـبـايك" - وهي شـخـصـيـة ظـهرت
ـســلـسل الــتـلــيـفـزيــوني "بـافي في ا

قاتلـة مصاص
الدمـاء" وكـذلك "تـومـاس كـرومويل"
كما رسمت مالمح شخصيته الكاتبة
هيالري مـانـتـيل.وأشـارت إليس إلى
أن هذه الـشخـصـيات األدبـية ظـهرت
في حــيـــاتــهــا بــالـــتــزامن مع أخــرى
حـقــيـقــيـة لـشــبـانٍ فــاسـدين لألسف
قـائـلـةً : "عـنـدمـا وصـلت إلى مـرحـلـة
. راهـقـة كـنت أطارد رجـاالً سـيـئ ا
وفي عشـرينـياتي من الـعمـر واعدت
رجــــاالً لـم يــــكــــونــــوا صــــادقــــ أو
يتسمون باللطف معي على الدوام".
ــــعــــلم عــــلى أي حــــال األدب هــــو ا
األفضل على اإلطالق لـلبشـر خاصةً
إذا كـنــا نـتـحــدث عن أعـمـالٍ رفــيـعـة
سـتـوى منه إذ يُـرسخ رسـائله في ا
عقولنا وأفئدتنـا مُتدثرةً بطريقةٍ فذةٍ
ـــكن مــحــو في الــقـص ومــقــدرةٍ ال 
أثـــرهــــا عـــلى الـــتـــصــــويـــر.فـــنـــحن
نــســتــوعب احلــقــائق الــتي تــرد في
ـتمـيزة الـرائـعة بـشكلٍ ال الروايـات ا
شعـوريٍ تـقريـبـاً وهو مـا يـجعل من
العسـير للـغاية انـتزاعها مـن داخلنا
ناسبة في فيما بعد. ومـا من شك با
أن "مرتفـعات ويـذرينغ" تـلك الرواية
الـتي يـعـتـبــرهـا عـشـاقـاً أشـبه بـوثنٍ
يُعبد - تستحق مكانتها كعملٍ أدبيٍ
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ابـتـكـرت الــكـاتـبـة الـشــهـيـرة إمـيـلي
برونتي - التي ولدت قبل مئتي عام
- شـخصـيـةً يـعتـبـر الـكثـيـرون أنـها
جتــســد الــبــطـل الــرومــانــسي عــلى
الـوجه األمثـل بيـنـمـا تـبـدو آلخرين
مصدراً للـخطر والـتهديد كـما تقول
هـافـيــزبـاه أنـدرسـون فـي سـطـورهـا

التالية.
تتـصف شـخصـيـة "هيـثكـلـيف" التي
ابتـكـرتهـا الـكاتـبـة الشـهيـرة إمـيلي
بــرونـتي بــســمــاتٍ يـراهــا الــبـعض
كفيلـةً بأن يقع القـراء في حبها دون
حتـــفظ فـــقـــد كـــانـت غـــيـــر قـــابـــلــةٍ
لـلـتـرويض وتـغــلب عـلـيـهـا سـيـمـاء
احلـزن واالكتـئـاب ومُـعـذبـةً بـكل ما

حتمله الكلمة من معنى.
وبالـنـسـبة لـكـثـيرٍ من هـؤالء الـقراء
تشكل هذه الشخصية جتسيداً قوياً
ـا فـظـاً لـلـجـاذبـيـة الـبـايـرونـية ور
نـــســــبـــةً لـــلـــســـيــــاسي والـــشـــاعـــر
الـبـريـطـاني الـلـورد بـايـرون وكـذلك
حلركـةٍ أدبـيـةٍ حتمل اسـم "العـاصـفة
واالندفاع" ظهرت في أوروبا أواخر

القرن الثامن عشر.
لكـن األمر ال يـقف عـنـد هـذا احلد فـ
"هـيثـكـلـيف" ال يـجـسـد تـلك الـصورة

الـنـمـطيـة عـن البـطل
الرومانسي فحسب
ـــــــــــــــــــثـل بــل إنــه 
جتــــســــيــــداً حــــيــــاً
لـشـخـصــيـة أُنْـقِـذَتْ
ــا كـانـت تـعــاني
مـــنـه. فـــهــــو طـــفل
مــنـبــوذ عــانى من
إهـانـات ال نــهـايـة
لـهــا خالل نــشـأته
وحــــتـى وصــــوله
إلـى مــــــرحـــــــلــــــة
الــــــــــشـــــــــبـــــــــاب
والــرجــولــة ولم
يــــكن يــــحــــتـــاج
ســــــــــــــــوى حـب
امــرأة صــاحلــة
لــــــــتُـــــــضــــــــفي
الـسـكـينـة عـلى
روحه الــقــلــقـة
ـــضـــطـــربــة. ا
كـــــمـــــا عـــــانى
"هــيــثــكــلــيف"
مـن إســـــــــــاءة
ن الـــــفـــــهم 
حــولـه وكــان

ذا شــخـــصــيــة عـــمــيــقـــة ومــعــقــدة
وبحـاجـة مـاسة إلى شـخصٍ يـفـهمه

بحق.
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واحلب بالنسبة لهذه الشخصية ذو
طــابـعٍ مــتــطـــرف وعــدميٍ ومُـــســبب
لإلدمان فهو يتلخص في االنصهار
واالنــدمـــاج مع شـــريــكه اآلخـــر فــيه
بــإحلــاحٍ وعـجــلــة من يــرى أال شيء
آخــر يــهم. ودعــونــا ال نــنــسى هــنــا
الـصــفـات الـشــكـلـيــة الـتي أعـطــتـهـا
الــكـاتــبــة لـتــلك الــشــخـصــيــة الـتي
وصفت صاحبها بأنه وسيم وطويل
القامة وذو بشرة داكنة. وقد تعززت
ـا رُوي جـاذبـيـة هـذه الـشـخـصـيـة 
ــارس عـــنــهـــا من أن صـــاحـــبــهـــا 
الـريـاضـة وأن عــيـنـيه مـشــتـعـلـتـان
بـفــعل مـا يــتـقــد فـيــهـمـا مـن "نـيـرانٍ
ســــوداء".وبـــفــــضـل مـــا يــــكــــمن في
شخصية "هيـثكليف" من مزيجٍ نشط
من الغريزة والذكاء واحلدة والقوة
كـان فـيه شـيء مـا أفـعم الــقـراء بـكل
عـــــنـــــاصـــــر اإلقــــنـــــاع احلـــــســـــيــــة

. والشهوانية تقريباً
مـنـذ صـدور الـطـبـعـة األولى لـروايـة
"وذرينغ هايتس" (مرتفعات وذرينغ)
في عام  1847 أصبح لبطلها شديد
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أصـــــبــــحت شـــــركــــة "أبل" األمـــــريــــكــــيــــة
للـتـكنـولوجـيـا أول شركـة عـامة في الـعالم

تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دوالر.
وسجلت الشركـة الصانعـة لهاتف "أيفون"
هذه القـيمـة السـوقية في تـعامالت الـنهار
في بـورصـة نـيـويـورك حـيث ارتـفع سـعـر
األسـهـم إلى مـســتــوى قـيــاسي عــنـد 207

دوالرات.
ويـســجل ســعـر أســهم أبل صــعـودا مــنـذ
ــاضي وذلك بــعـــدمــا أعــلــنت الــثالثـــاء ا
ـتوقع الشـركـة حتقـيق نـتائج أفـضل من ا

خالل الربع الثاني.
ومـنذ طـرح هـاتف أيـفـون لـلـبـيع ألول مرة
في عام  2007 ارتفـعت أسهم أبل بـنسـبة
ـئــة كـمـا قــفـزت بـنــحـو ثـلث  1100 في ا

اضي. قيمتها خالل العام ا
وارتفع سعـر أسهم أبل بـأكثر من 50 الفاً
ئة منـذ اإلدراج في البورصة في عام في ا
 .1980ويـقـلل هـذا من شـأن الـزيادة الـتي
حقـقـها مـؤشر "سـتـاندرد آنـد بورز "500
ئة خالل نفس الفترة. بنسبة  2000 في ا
وأفاد تقـرير أبل بتـسجيل طـلب قوي على
الطرازات األغلى سعرا من أجهزة "أيفون"
بــاهـظــة الــثـمـن األمـر الــذي عــزز األربـاح

الفصلية.
dFÝ jÝu²

وسـجل مـتـوسط سـعـر جـهـاز أيـفون 724
ـتــوقع وهـو دوالرا بـزيــادة عن الــسـعــر ا

 694دوالرا.
وقالت الشركة إن جهاز أيفون إكس الذي
يبلـغ سعره  999 دوالرا وطرحته الـشركة
ـــاضي كـــان أكــثــر في األســـواق الــعــام ا

الطرازات مبيعا خالل فترة الربع سنة.
وحتسن أداء الشركة مدعـوما بنمو بواقع
ــــئــــة في خــــدمــــات أبل والــــتي  31في ا
ـوسيقية تتضمن متـجر أبل ومنصة أبل ا

ومنصة أبل للدفع.
وقفزت عائـدات الشركة اإلجـمالية  17 في
ئـة على أسـاس سنـوي لتـسجل أربـاحا ا

فصلية قدرها  53.3مليار دوالر.

ـستـثـمـرين وحذرت من سامـسـونغ آمـال ا
تـوقع ألجـهزة تسـجـيل مبـيـعـات أقل من ا
غـاالكـسي إس .9غـيـر أن شــركـة "هـواوي"
وا في العائدات الصينـية التي سجلـت 
ـئـة في الـنـصف األول من بواقع  15في ا
هذا الـعام تفـوقت على أبـل لتصـبح ثاني
أكبـر شـركـة في العـالم لـصـناعـة الـهواتف
الذكية من حـيث تسجيل مـبيعات فـصلية
وفقـا لبـيانـات مؤسسـتي "كانـاليس" و"آي

دي سي" لبحوث السوق.
ـــــركــــز الــــثــــالث بــــعــــد وتــــأتـي أبل في ا

سامسونغ وهواوي.
كانت أبل قد خاضت سبـاقا مع اثنت من
عـمالـقـة شـركـات الـتكـنـولـوجـيـا "أمازون"
و"ألفابيت" التي تملكها غوغل كي تصبح
ـتـحـدة تـسـجل أول شـركـة في الـواليــات ا
قيـمة سـوقيـة قدرهـا تريـليـون دوالر وهو

ملوكة للدولة التقرير. الصينية ا
وعـلق مــتـحـدث بــاسم "غـوغل" بــتـصـريح

زاعم. مقتضب ردا على سؤال يتعلق با
وقـال :"نتـيح عـددا من تـطـبـيـقـات الـهاتف
في الصـ مـثل تـطبـيق غـوغل لـلتـرجـمة
وتـطــبـيق "فاليس غــو" لـتــوفـيـر مــسـاحـة
تخزيـنية عـلى ذاكرة الهـاتف كما نـساعد
شـــركـــات تـــطـــويـــر صــيـــنـــيـــة ولـــديـــنــا
اسـتـثـمـارات كـبـيـرة في شـركـات صـيـنـيـة

مثل جيه دي دوت كوم".
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وأضـاف : "لــكن لن نــعـلـق عـلى تــكـهــنـات
بشأن خطط مستقبلية".

وقــالت الــشــركــة نــقال عن وثــائق غــوغل
ومـصــادر داخــلـيــة إن مـشــروع "دراغـون
فالي" بـدأ في ربـيع عام 2017 وتـصـاعدت
وتـيــرته في/كـانــون األول بـعــد أن الـتـقى
دير التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي ا

مسؤوال في احلكومة الصينية.
وأضــافت الــشــركــة أن تــطــبـيـق أنــدرويـد
يــحـــتــوي عــلـى إصــدارات تــعـــرف بــاسم
"ماوتاي" و "لـونغي" خضـعت لتطـوير قد
ــطـــرح خالل تــســـعــة أشــهـــر إذا وافــقت يُ

احلكومة الصينية.
وقــالت وكــالـــة رويــتــرز لألنــبــاء ووكــالــة
األنباء الفـرنسية إن مـصادر خاصة أكدت

التقارير لوكاالت األنباء.
وقال موقع "إنترسيبت" إن تطبيق البحث
ســــوف "يــــحــــجب عــــمــــلــــيـــات الــــبــــحث
احلـسـاسـة" مع حتــديـد مـواقع اإلنـتـرنت
ـــواقع احملـــجـــوبـــة حـــالـــيـــا من خالل وا
خــاصــيــة "اجلــدار الــنــاري الــعــظــيم" في
.ووفــقــا لــلــوثــائق الــتي اطــلــعت الــصــ
عليـها سيـؤدي البحث عـبر التـطبيق إلى
ـوقع احملـجـوبـة وإخالء قـائـمـة مـزودة بـا
سـؤولـية بـعـبارة تـقـول "بعض الـنـتائج ا
قــد تــكـــون حــجــبت بــســبـب مــتــطــلــبــات

قانونية".
وقـــالت الـــشــركـــة إن "بي بـي سي نـــيــوز"
ـــواقع و"ويـــكـــيـــبـــيــديـــا" مـن بــ هـــذه ا

احملظورة.

وارتفـعت األرباح إلى  11.5 ملـيار دوالر
ئة مقارنـة بنفس الفترة بزيادة  32  في ا

عام .2017
وقال تـوماس فـورت من مؤسـسة "دي إيه
ـسـتـفاد ديفـيـدسـون آنـد كو" إن الـدرس ا

إلدارة أبل هو جهاز أيفون إكس.
وأضاف "عندما تبيع هاتفا ذكيا بأكثر من
ـــــكـــــنك بــــــيع أقـل عـــــدد من ألـف دوالر 

الية". زايا ا الوحدات مع االستفادة با
وبـاعت أبل  41.3 مـلــيــون جـهــاز أيــفـون
خالل الــفــتــرة من أبــريل/ نــيــســان حــتى
ـئـة يـونـيـو/ حـزيـران بـزيـادة واحـد في ا

اضي. مقارنة بالعام ا
وتـتـنـاقض الـرغبـة فـي شراء أغـلى هـاتف
تــنــتـجـه شـركــة أبل مـع مـبــيــعــات شــركـة
سامسونغ أكبر شركـة في العالم لصناعة
الهـواتف الذكـيـة السيـما بـعد أن أحـبطت
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ـفــيــد الــقــول ابـتــداء ان ال مــحــكــمـة احتــاديــة او دســتــوريــة حـسب مـن ا
كـنها ان تسبغ شيء من  الـدستورية على هذا تـسمياتها فـي العالم كله 
ـكن الـقــول ان ال جـهـة فـقـهـيـة من األديـان الـسـمـاويـة الـقـانـون  وكـذلك 
ـكنـها ان تـعطي الـقـانون شيء من الـرضا الـسمـاوي فضال عن بـرمتـها 
انه ال  نـظـام قـانـوني في الـعراق والـعـالم يـعـطي شيء من الـقـانـونـية له ..
ئة من الـنواب الذين صوتوا علـيه مقتنع كـنني القول ان 90 بـا أخـيرا 
به . وأنـا جاهز ألثـبات صحـة فرضيـتي امام اي جهـة قضائـية او تنـفيذية
أو حــزبـيــة وأنـا اتــشـرف بــالـذهـاب الــيـهـم في امـاكــنـهم ومــنـهم احملــكـمـة
ـعـتــرضـ عـلى االحتـاديـة الــعـلـيــا الـتي أجــلـهـا والــتي ردت طـعن احــد ا
دسـتوريـة الـقـانون بـأن اجلـهـة اخملتـصـة هي جلـنة االعـتـراض في االمـانة
الـعـامـة جمللـس الوزراء وال ادري هـل خولـت تلك الـلـجـنـة صالحـيـة الـنـظر

بدستورية القوان ??
ـطـرقة (الـقـانـون) الـذي ال أروم اخلوض في مـتـاهـاته وغـموضه هـذا عن ا
) .. هذا االطـالق الذي وأطالق حـاالته عـلى ( غـيـر مـتـهـمـ وغـيـر مـدانـ
ـساءلـة والعـدالة عـلى اطالقه ولكـنهـا اجتـهدت ايـجابـا بعدم اخـذته هيـئة ا
ذكـر بـعض االسـمـاء من الـشـهــداء كـالـسـيـد مـحـمـد عـايش وغـيـره وأبـقت
آخـرين مثل الشـهيد مـرتضى سعـيد احلديـثي وأخيه السـيد كردي سـعيد
فـضال عن الـبـعـض من شـهـداء احلـرب ضـد االرهـاب وضـحـايـا االرهـاب
ن يحمـلون هـوية مـنظمـة السـجنـاء السيـاسيـ مثل الـلواء طالب وقـسم 
الـســعـدون . ومــحــافـظــ من زمن الــرئــيس عـبــدالــرحـمـن عـارف وظــلـوا

محافظ في زمن الرئيس صدام حس
يـتـصل بي اسـتاذ جـامـعي ويـقـول انه عـضـو شعـبـة حـتى الـعام .. 2003
ويـراسلني آخر امس ليقـول لي انه عميد مهنـدس وعضو في حزب البعث
نـسب الى الـدائرة الـهـنـدسيـة في ديـوان الـرئـاسة عـنـدمـا كان بـرتـبـة رائد
لـفـترة مـحـدودة نـشر راتـبه عـلى احلـرس اجلمـهـوري اخلـاص وأحيل الى
الـتقـاعد عام  1998 والـكل يعـلم ان احلرس اجلـمهـوري اخلاص لم تـعده
الـقوانـ من ب االجـهـزة القـمعـية  وتـتصـل بي امرأة تـتعـالج من مرض
الـسرطان لتقول لي انـها عضوة فرقة ومـشمولة باحلجـز على انها عضوة
مـكتب فـأسألـهـا هل لديك عـقارات لـتـجيـبني بـالـنفي ولـكنـهـا فقط تـريد ان
اعـلمهـا كيـفية االعـتراض فقـط ألنها تـريد ان تـثبت انهـا مقـهورة ومظـلومة
.ويـتصل احد مرافقي الرئيس صدام حـس ومحجوزة امواله حتت فقرة
ـرافق الـتي لم تعـد من االجهزة الـقمـعية بل وال يـوجد شئ اسمه هـيئة ا

رافق وهذا غيض من فيض هيئة ا
كم تـتوقعون ان تسـتغرق عملـية اصدار التعـليمات لتـسهيل تنفـيذ القانون
?? لـقد استغرقت ثـمانية اشـهر تقريـبا ومع ذلك فهي لم تقـدم توضيحا او
تـــــسهـيال ألي فقـــــــرة من فقـرات الدسـتور ولم تـربط النـهايـات السـائبة

الكثيرة والكبيرة في القانون واالسئلة كثيرة وكثيرة وكاآلتي:
شـــــمول باحلـجز ام االمالك التي تملكوها أ.هل يـتم تدقيق كل امالك ا

ؤشر ازاء كل منهم. نصب احلزبي او الوظيفي ا خالل اشغــــالهم ا
ساكن للضباط وغيرها من ب .هناك اراضي وزعت من لدن جمعية بناء ا
اجسـتير اجلـمعيـات فضال عن وجـود حاالت تخـصيص اراضي حلـملـة ا
والـدكـتوراه أو اراضي خـصـصت مـثال من الـرئاسـة لـكل مـوظفي الـطـاقة
الـذريــة وحـتــمـا يــوجـد بــيـنــهم اعـضــاء فـروع ودرجــات خـاصــة فـهل هي

صادرة مشمولة با
ت .تـوضيح آلـية التـعامل مع من اسـتلم ارضـا بسـبب منـصبه احلزبي او

الوظيفي وشيد عليها دارا من ماله اخلاص
ث .هل يـعقل ان االسماء التي هي ليـست منزلة ستبقى عـلى حالها ومنها

كررة لــــثالث مرات ?? وكيــــــف سيعترض اصحابها??    االسماء ا
ح.الـقانون موضوع البحث يؤكد حق االعتـراض تعزيزا للمبدأ الدستوري
ـشمول بـالقانون  ((حق الـتقاضي مكـفول)) وهذا مـا يتطلب ان يـتمكن ا
ـقيمـ خارج العراق بـاحلصول عـلى وكاالت وغيـرها من الوثائق اال ان ا
الـسـفـارات بـلغـت بعـدم مـنح ايـة مـعـامـلـة ألكـثر من  2000 مـواطن جـلـهم
وضوع مشمول بالقانون  72 من احلـصول على اية وثيقة وقد طرحت ا

ساءلة والعدالة ووعد بحله على السيد رئيس هيئة ا
صادرة?? ام ـشمول بإعفاء دار الـسكن ?? بعد ا ج.   مـتى وكيف يتقدم ا
نفذ االلـكتروني لم ينـشر بعد  قـبلها?? وأين يـعترض ?? مع العـرض ان ا
زرعة ومـا هي آليـة التعـامل مع دار السـكن الواقع في مـزرعة ومـساحـة ا
دو ومـساحة البيت  410 م ? خـصوصا ان النـظام القـانوني العراقي ال

ـزرعـة او يـجـيـز مـصــادرة دار سـكن الـعـائـلـة وال ا
ورشة العمل التي تسترزق منها العائلة .. بل ان

القرار (8) اعفى دار سكن بشكل مطلق
وللحديث بقية

ـاهيتهـا وعزة األوطان رهن بصنف مـواطنيها فال حـياة الشعوب رهن 
ــكن أن ـكـن أن يــرى احلـريــة  شــعب قــد تــعــود عــلى الــســكـوت وال 
كن ألي شعب أن يـتحضر شعب قد ترعرع في أحضان اجلهل كما ال 

ينال اإلستقالل وهو ال يفقه شيئاً من مباد الثائرين.  
ال خالف مـطـلـقاً في إن الـتـخـنـدق الطـائـفي والـقـومي لألحـزاب هـو سبب
دمـار البلد وال يجب أن ننـسى أو ال يحق لنا أن ننـكر دورنا السلبي في
دعم هـذه األحـزاب وتـمـكــيـنـهـا من مـقـدرات الــشـعب والـتـربع عـلى عـرش

عبثية اإلدارة في الدولة.
ـاني التـابع لـقوى  كـما ال يـحق لـنا أن نـلـوم السـيـاسي الفـاسـد وال البـر
ـية أو إقـليـمية وال خـارجيـة أو قيادات مـحلـية وال أن نـنتـقد أي دولـة عا
حـتى دول اجلوار حـ تتدخـل بالشـأن السـياسي الـعراقي أو تـتحكم في
إقـتصاد البلد أو أن جتعل لها مـوطىء قدم- عسكرياً كان أو غير ذلك -

في بقعة ما  من األراضي العراقية.
لك إال لـقلقة الـلسان وال يعرف من احلـرية إال السباب  كـوننا شعب ال 
والـشـتم وال يــرى الـوطن إال بـقـرة حـلــوب  وال يـعـرف من الـشـهـوات إال
الـبطن والـفرج لـذلك باع كـثيـر مـنهم صـوته بسـفرة طـعام شـهي أو حفل

راقص بهي.
 نـعم لــقـد دأب هــذا الــشـعب عــلى تــقـديس الــسـاســة أكــثـر من تــقـديس
الـهندوس ألبـقارهم فقـد أحاط كل حزب قـادته بهالـة القداسـة والتمـجيد
وإسـتـماتـوا في الـدفاع عـنه عـلى الـرغم من عـلمـهم إنه ال يـسـاوي شسع
نـعل ليتيم وال يرقى إلى شرف قطـرة من دموع أرملة في ليلة باردة وهي
تـضم أيتامها ب ذراعيها لتحمـيهم من برد الشتاء وجور السلطان نحن
شـعب مد رقبـته ليـذبح بيديه فـقتل الـسني الشـيعي وقـتل الشيـعي السني
وقـتل الكـردي التـركمـاني ليس بـإرادة ذاتيـة بل برغـبة حـزبيـة وحتريض
ـالمـون ال حـفـنـة األوغــاد من الـسـاسـة الــفـاسـدين فـمـا خـارجي نـحن ا
تـمـكـنـوا إال من خاللـنـا ومـا تـمـادوا إال لـكـوتـنـا سـكـتـنـا عن حـقـنـا إنـهم
يـسـتـمدون الـقـوة من شـتـاتـنـا فـمـا لـنـا ال نـتـشـبه بـاآلخـرين; فـنـثور عـلى
خـيـبـتـنـا قــبل الـثـورة عـلى حـكــامـنـا ومـالـنـا ال نــدكـدك األصـنـام الـتي في
سـتقبل صـدورنا ومالـنا ال نـلقي بـاحلزبيـة حتت أقدامـنا ومالـنا ال نـأبه 
أبــنــاءنـا.. نــعم لــنـثــور أم تـرانــا قـد وصــلــنـا إلى حــال بـاتـت فـيه الــثـورة
ذابح ا رأته من إستكانتنا ونحن على أعتاب ا تـستثنينا من حساباتها? 
سـته من عدم مـباالتـنا ألنـ األيتـام ونحيـب األرامل ونواح الـثكالى ومـا 
ومـــا رأته من تــراقـص أصــابــعـــنــا عــلى لـــوحــات مــفــاتـــيح (الالب تــوب)
وشـاشات الـهواتف غـضـباً وسـخطـاً وشـجبـاً وإستـنـكاراً ومـا أن ينـقطع
الـنت حتى نـعود إلى حـالة الـسكيـنة - عـفوا اإلسـتكـانة - واخلـنوع وكأن
وازين والـقـذف بالـفوضى شـيئـاً لم يـكن. ثورة عـارمـة هي كفـيـلة بـقلـب ا
اخلالقـة إلى أتون من نار الـسخط الشـعبي والغـضب اجلماهـيري حتى
ـواطن كل قـدسه.كي جنـنـي البد أن يـقـال شـعب تـسـيـد نـفـسه وأصـبح ا

نزرع كي نأخذ البد أن نعطي  كي نحيا البد أن نثور.
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. فظاً وعابساً وعنيفاً وبذيئاً ومُعدماً
نــراه خـالل األحــداث وهـــو يُــكَـــشِــرُ
ويتذمـر ويصـدر صوتاً كـالنـخير من
باب الـسـخـريـة. وهـو في واقع األمر
ـــكن أن لـــيس بـــذاك الــرجـل الــذي 
تُكـمل امـرأة حيـاتـها مـعه. فـحتى آن
بـــرونــــتي الـــتـي كـــانت دومــــاً عـــلى
استـعـداد خلداع شـقـيـقتـهـا وصفت
عالقـة احلب الــتي كـان "هـيــثـكـلـيف"
طرفـاً فيـهـا في العـمل بـأنهـا "عاطـفة
مـــــنــــــحـــــرفـــــة
وانـــــــــحـــــــــراف

عاطفي".
ورغم أن نـــشــأة
"هـــيــــثـــكــــلـــيف"
و"كـــــــــــــــــــــــــاثــي"
كــشـــقــيـــقــ قــد
جــــعــــلـت عالقــــة
الــولـه الــقـــائـــمــة
بـيـنـهــمـا مُـشـوبـةً
بـــــقـــــدرٍ مُـــــثـــــيــــرٍ
لــــلــــغـــــثــــيــــان من
"ســـفـــاح احملــارم"
فــــإن غــــيــــاب هـــذا
الــعــنـــصــر لم يــكن
لــــيـــــحــــول دون أن
يـــــــرى الـــــــقــــــراء -
وبـســهـولــة - أن مـا
يـربـط بـيــنــهـمــا هـو
عالقـة تـعـلقٍ مـرضيٍ
مـشــتــركٍ ذات سـمت
اسـتـحـواذيٍ ومـدمـرٍ
أي أنـهـا بـاالخـتـصـار

"عالقة سامة".
لـــذا لـــعـل من األفـــضـل أال نـــعـــتـــبـــر
"مرتفـعات ويذريـنغ" عمالً رومانـسياً
عــلى اإلطالق. فــكــمـا يــقــول الــنــاقـد
األدبي تـيـري إيـغـلـتـون الـذي وضع
نـظـريـةً تــتـعـلق بـاألعــمـال الـروائـيـة
الــتي يـــصل الــتــعــلـق بــهــا إلى حــد
الــعــبــادة فــإن عالقــة "هــيــثـكــلــيف"
كن وصفها بأنها عالقة و"كاثي" ال 

"سوى بشق األنفس".
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والـــســـبب في ذلـك حـــســـبـــمـــا يــرى
إيغـلتـون أن هنـاك - بال شك - قدراً
من الـــغـــرابــة واالخـــتالف يـــكـــتــنف
. الـــصـــلـــة الـــقـــائـــمـــة بـــ االثـــنــ
فــاالقـتــبــاســان الـشــهــيــران لـ"كـاثي"
اللتـان تقـول فيهـما "أنـا هيثـكليف!"
ــا أشــبه و"هــو يــشـــبــهــني أكـــثــر 
نفـسي" يـشـيران - بـالـقطع - ضـمـناً

يت ومهلك. إلى أمرٍ ما 
ـطاف فمـهما كان رأيك وفي نهاية ا
ـذهل أن في "هـيـثـكــلـيف" فـإنه من ا
تفكـر في أنه كان ولـيد مُـخيـلة امرأةٍ
شـابــةٍ ذات ســمــاتٍ مُـعــقــدة; عـاشت
حياةً شـبه منعـزلة ووُلِدَتْ في عام 1
 818بل ورسمت مالمح شـخصيـتها
الـروائيـة هـذه - عـلى األرجح - دون
ـشـاعر أن تكـون لـديـهـا أي خبـرةٍ بـا
والعواطف احلسيـة. ولعل كونها قد
قامت بذلك بالفعل يحدو بنا للتفكير
من جـديـد في مـسـألـة تـنـاول الشـبق
واإلثارة اجلـنـسيـة في األدب. فـبرغم
أجـواء اخلــصـوصـيــة الـتي تــكـتـنف
حياة إميلي برونتي; نعلم على وجه
الــيــقـــ من أشــعــارهـــا وأعــمــالــهــا
النـثريـة أنهـا كـانت تسـتمـد الشـعور
ـفعمة بالبـهجة الـغامرة والـسعادة ا
باحليـوية من الـطبيـعة الغـناء وهو
ـرء ليـس بـحاجـة إلى مـا يـثـبت أن ا
ـــارســــة اجلـــنس أو الــــوقـــوع في
احلب حتى لكي يشعر بهذا الفيض
الهادر من العواطف الناجم عنهما.
لكن ذلك ال ينفي بالـطبع أنك ستبقى
ا بـحاجة إلى الـتفـكيـر ملـياً قبل ر
أن تـعـتــبـر إمـيـلـي بـرونـتي وآراءهـا
ـشــورة بــشـأن مــصـدراً لــلــنـصـح وا

أمورك العاطفية.

سرح شاشة السينما وخشبة ا
ورالف فاينس كليف ريتشارد شخصية "هيثكليف" على 

ثلون مثل أوليفييه  سّد 

 وشارلوت وشقيقهن برانويل
ة األخوات برونتي; آن وإميلي

ية الكثير من التكهنات بشأن حيا
تشهد األوساط العلم


