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ابراهيم كيفو :الحرب إيقاع خاطئ على األذن البشرية
الجزء االول

يكر�س
بطاقةٍ ال تن�ضب ،و�صوت ميزج احلزن مع الفرحّ ،
الفنان ال�سوري ابراهيم كيفو نف�سه منذ �سنوات ليقول
جلماهري متنوعة وعلى ع�رشات امل�سارح العاملية :الفن
هو و�سيلتنا للخروج من حمنتنا ،واحلفاظ على هويتنا
الغنية واملعقدة يف �آن معاً .لي�س من ال�رضورة
ال�سورية
ّ
�أن يفهم امل�ستمع كل اللغات التي يغني بها كيفو ومنها
الكردية والأرمنية والعربية وال�رسيانية والآ�شورية ،والتي
يدجمها �أحيان ًا يف �أعنية واحدة ،فتعابري وجهه و�أحا�سي�سه
وعزفه املرافق على �آلة البزق ُتف�صح عما يقوله ويعبرّ عنه
بالفن ،فهو يغني ويعزف للحب واحلياة ويف مواجهة
الأمل واالغرتاب ،وي�ؤدي �أغنيات تراثية يتطابق م�ضمون
ت�رشد
معظمها مع حال ال�سوريني اليوم وما يختربونه من ّ
و�أمل و�ضياع ،و�أمل وحب يف الوقت ذاته .جتمع �شخ�صية

ابراهيم كيفو ( 53عاماً) ،ودون ق�صد منه ،خليط ًا �سوري ًا
فريداً للغايةُ .ولد يف قرية دوكر التابعة ملدينة عامودا
مبحافظة احل�سكة �شمال �رشق �سوريا� ،ضمن عائلة �أرمنية
هربت �أوائ��ل القرن املا�ضي من املذابح التي ا�ستهدفت
الأرمن ،وا�ستقرت يف �سوريا بحث ًا عن الأمان.
وحل�سن حظه ،كان هذا اال�ستقرار يف بيئة غنية تختلط فيها
القوميات العربية والكردية والأرمنية والأديان الإ�سالمية
وامل�سيحية مبختلف طوائفها ومذاهبها ،فكرب وهو يتحدث
اللغات املنت�رشة يف هذه املنطقة ،وتعلّم الغناء وعزف
البزق ،وحفظ مئات الأغ��اين الرتاثية ومزجها الحق ًا يف
م�ؤلفات خا�صة به و�ضمن قوالب جديدة ،لينطلق بها نحو
العاملية.
يتحدث كيفو عن تلك الطفولة ،حيث يعترب ب��أن ن�ش�أته
يف قرية ينتمي معظم �سكانها للطائفة الإيزيدية كان
لها الف�ضل الأكرب يف ولعه باملو�سيقا وت�شكيل �شخ�صيته

الفنية.
ففي تلك القرية ،كانت املو�سيقا مبثابة "املقد�س" الذي
يحظى بتقدير اجلميع على عك�س مناطق �سورية �أخرى
وحتولت
بع�ضها مل يكن ي�سمح مبمار�سة الفن بحرية،
ّ
مطحنة قدمية كان والد كيفو ميتلكها �إىل ما ي�شبه املركز
الثقايف حيث يجتمع املئات من القرية والقرى املجاورة
لتبادل �آخر الأخبار فيما يخ�ص الثقافة والفن ،و�أي�ض ًا
العزف والغناء ب�شكل جماعي.
هنا ،ومنذ �سن التا�سعة تقريباً� ،شعر الفنان ب�شغف كبري
بهذه الأجواء الفنية التي تختلط فيها الثقافات ذات الغنى
والتنوع الكبريين ،وبت�شجيع من �أهايل القرية بد�أ الغناء
ب�شكل علني وباللغات التي ن�ش�أ عليها كطفل وعلى ر�أ�سها
العربية والكردية والأرمنية .ونظراً لفقر البيئة املحيطة به،
مل يكن �أمامه �سوى �أن ي�صنع �آالته املو�سيقية بنف�سه ،فكان
ي�ستعني ب�أوعية و�أخ�شاب و�أ�سالك قدمية ليكون لديه �أول

بزق ميكن �أن يعزف عليه ،ولت�صبح هذه الآلة �إىل جانب
�آالت وترية �شبيهة كالعود واجل��وزة رفيقه الدائم حتى
اليوم.
بعد ذلك ،قرر كيفو درا�سة املو�سيقا ب�شكل احرتايف يف
وتخرج منه
املعهد املو�سيقي مبدينة حلب �شمال �سوريا،
ّ
عام  .1987ومنذ ذلك احلني اتخذ الفنان ال�سوري طريق ًا
�أ�صبح عالمته املميزة،
فهو من القالئل الذين يغنون مبعظم اللغات املحلية
املنت�رشة يف �سوريا ،وي�سعون حلماية الرتاث ال�سوري عن
أغان ومو�سيقا من خمزون هذا
طريق اال�ستمرار يف تقدمي � ٍ
الرتاث وو�ضعها يف بع�ض الأحيان �ضمن قوالب مو�سيقية
جديدة وحديثة ومب�شاركة �آالت غربية� ،إ�ضافة لدمج الغناء
مع العزف على البزق ،حيث مييل كيفو لت�صنيف نف�سه على
مغن ي�ستخدم العزف يف خدمة غنائه ،وي�صعب �أن
�أنه ٍ
تنف�صل لديه حالة العزف عن تلك اخلا�صة بالغناء.
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اليوم

الحمل
مهنيا :يتيح لك هذا اليوم فر�ص��ا جديدة ،ال ت�ستخف
مب�س���ؤولياتك ،بل ابتعد عن الت�رسع والتهور والطي�ش
والعبث باحل�س��ابات .عاطفيا :تتمتع بو�ض��ع عاطفي
واعد وبظروف �إيجابية ،وتعي�ش يوما م�ش��وقا وحا ّرا
جدا تتوقع خالله مفاج�أة �سا ّرة.

الثور
مهني��ا :يجعل��ك ه��ذا الي��وم تط�� ّل عل��ى تغيريات
�إيجابية وحتلم بامل�س��تقبل� ،إ ّال � ّأن بع�ض الظروف
يح��ذّر م��ن التط�� ّرف واالنفع��االت .عاطفي��ا :ق��د
ت���ؤدي العالق��ات العاطفي��ة دورا يف جناحات��ك،
ورمبا تعبرّ عن نف�س��ك بطريقة الفتة تثري �إعجاب
ال�رشيك.

الجوزاء

مهنيا :يجعلك هذا اليوم قادرا على �إيجاد طرائق
جديدة يف العمل قد ت�س��اعدك على زيادة دخلك
وك�س��ب ثقة الآخرين بك �أكرث ف�أكرث .عاطفيا :ال
تدع الأمور ترتاكم بينك وبني احلبيب وناق�ش��ها
ب�أولها و�ض��ع النق��اط على احل��روف اليوم قبل
الغد.

الرسطان
مهني��ا :ق��د تتعر���ض ه��ذا اليوم مل�ص��اعب كب�يرة ،ما
ي�س��تدعي احليطة قبل الإقدام على تغيريات جوهرية يف
العم��ل .عاطفيا :قد تتبدل طب��اع ال�رشيك �رسيعا ،وهذا
ل��ن يروق��ك ،فحاول �أن تفه��م الدوافع حت��ى تتمكن من
املعاجلة ،قبل فوات الأوان.

االسد

مهني��ا :يزيد ه��ذا اليوم رغبتك يف التقدم لكنك قد
ت�ص��طدم ببع���ض العراقي��ل� ،إمنا بت�ص��ميمك تعيد
ت�ص��ويب الأم��ور .عاطفي��ا :قلق ال�رشي��ك قد يكون
�س��ببه �أنت ،من الأف�ض��ل �إيجاد الطريق��ة الناجعة
لتخلي�ص��ه مم��ا يعانيه و�إ�ش��عاره بال�س��عادة التي
ي�ستحقها.

العذراء

"عالج إلكتروني"

لمن يعانون األرق

خل�ص��ت جتربة حديثة �إىل �أن الأ�ش��خا�ص الذين يعانون من الأرق ،ويح�صلون على
عالج �س��لوكي معريف عن طريق الإنرتنت ،قد ترتاجع حدة الأعرا�ض لديهم �أكرث من
�أولئك الذين يح�صلون فقط على �إر�شادات لتح�سني نومهم .واختار الباحثون ع�شوائيا
 1700من مر�ضى الأرق� ،إما لتلقي العالج ال�سلوكي املعريف عرب الإنرتنت� ،أو ما
يعرف بتعليم عادات و�س��لوكيات النوم ال�ص��حية التي ت�ستهدف حت�سني موعد النوم
املعتاد والت�ش��جيع على جتنب مواد مثل الكافيني والكحوليات ،التي ميكن �أن ت�ؤثر
على النوم .وميكن للعالج ال�س��لوكي املعريف �أن يدرب املر�ضى على �أ�ساليب للتغلب
عل��ى العوامل العقلي��ة (�أو املعرفية) املرتبط��ة بالأرق ،مثل تداع��ي الأفكار والقلق
وغريها من امل�ش��اعر ال�س��لبية التي كثريا ما ت�صاحب عدم القدرة على النوم .و�أظهر
بحث �س��ابق �أن العالج ال�س��لوكي املعريف ميكن �أن ي�س��اعد كذلك الذين يعانون من
ا�ضطرابات النوم على اتباع روتني �صحي ملوعد النوم وحت�سني �أمناطه.

ناسا ..إيرباص تزود مركبة
الفضاء أوريون بوحدة للطاقة
قدم��ت �رشكة �إيربا�ص الأوروبي��ة "وحدة للطاقة"
�إىل مركبة الف�ض��اء اجلديدة �أوريون التابعة لإدارة
الطريان والف�ض��اء الأمريكية نا�سا .ومن املقرر �أن
تق��ل املركبة �أوري��ون رواد الف�ض��اء �إىل القمر وما
وراءه يف ال�س��نوات املقبل��ة ليتحق��ق بذل��ك هدف
كب�ير م��ن �ش���أنه �أن ي���ؤدي �إىل طلبي��ات مبئ��ات
املاليني من اليورو يف امل�ستقبل.
وو�ض��ع املهند�سون يف م�صنع �إيربا�ص يف برمين
ب�أملانيا اخلمي�س مركبة الف�ضاء بعناية يف حاوية
خا�ص��ة على �أن يتم نقلها يف طائرة �شحن �ضخمة
من طراز �أنتونوف �إىل مركز كنيدي للف�ضاء التابع
لنا�س��ا يف فلوريدا وهي اخلطوة الأوىل يف طريقها
�إىل الف�ضاء.
ويف فلوري��دا� ،ستن�ض��م ه��ذه الوح��دة �إىل وح��دة
طاقم �أوريون التي �صنعتها �رشكة لوكهيد مارتن،
يعقبها �أكرث من عام م��ن االختبارات املكثفة قبل
ذهابها يف �أول مهمة عام  2020وهي مهمة غري
م�أهولة للدوران حول القمر ت�ستمر ثالثة �أ�سابيع.
وق��ال بيل جري�س��تنماير املدير امل�س��اعد ل�ش���ؤون
اال�ستك�ش��اف والعملي��ات الب�رشي��ة يف نا�س��ا �إن
الإنت��اج امل�س��تقبلي للمركب��ة �أوري��ون والوح��دة
الأوروبي��ة ميك��ن �أن يثم��را ع��ن طلبي��ات جدي��دة
مبلي��ارات ال��دوالرات لل��شركات امل�ش��اركة يف
ال�سنوات املقبلة.
وق��ال "هذا ه��و النظ��ام ال��ذي �س��يمكن الب�رش من
االنتقال ب�شكل م�ستدام �إىل الف�ضاء ال�سحيق".
وتتمث��ل اخلط��ط احلالي��ة يف �إر�س��ال �أول مهم��ة
م�أهول��ة ع��ام  ،2022وتخط��ط نا�س��ا ووكال��ة
الف�ض��اء الأوروبي��ة لإطالق مهمة م�أهولة �س��نويا
بعد ذلك مما يعطي م�رشوع �أوريون �أهمية �سيا�سية
واقت�ص��ادية يف وقت تت�س��ابق فيه ال�ص�ين ودول
�أخرى للح�صول على موطئ قدم يف الف�ضاء.

كلمات

هواتف
آيفون

التغيير المدوي سيحدث في 2020

ك�شف تقرير تقني حديث� ،أن �رشكة "�أبل" تخطط لطرح هاتف �آيفون يدعم �شبكات
اجليل اخلام�س املتطورة ،بحلول عام  .2020ونقل موقع "فا�ست كومباين" عن
م�ص��در م�ضطلع يف �رشكة "�أبل" مل تك�شف عن ا�سمه� ،أن ال�رشكة �ستطلق هواتف
م��زودة ب�رشيح��ة �إنت��ل  ،8161تدعم �ش��بكات اجليل اخلام���س ،يف عام
�آيف��ون ّ
طورت لأغرا�ض
،8060
ا�سم
حتمل
رقاقة
اختبار
حاليا
يجري
أنه
 ،2020وب�
ّ
االختب��ار .و�أ�ش��ار موقع "غيزم��ودو" التقني� ،إىل �أن عمليات التطوير اخلا�ص��ة
بهذه الفئة من الهواتف تواجه حتديات تتمثل يف احلرارة املرتفعة الناجمة عن
معاجلة املوجات املليمرتية (ترتاوح بني  30و 300غيغاهريتز) ،التي �ستعتمد
املزودة لالت�ص��االت ،لربط الهوات��ف الداعمة للجيل اجلديد من
عليها ال�رشكات ّ
مطورو الهواتف التي �ستعمل ب�شبكة
يواجه
احلرارة،
ارتفاع
ال�شبكة .و�إىل جانب
ّ
اجليل اخلام�س من االت�صاالت ،م�شكلة �أخرى تتمثل بعمر البطارية،

متقاطعة

أفقياً

بطاريات

الهواتف الجديدة" ..الحقيقة
الصاعقة"

بالرغ��م من �أن ��شركات التكنولوجيا ت�رص يف كل مرة على �أن هواتفها اجلديدة �أف�ض��ل
بكثري من نظريتها ال�س��ابقة� ،إال �أن درا�س��ة حديثة ك�ش��فت العك�س ،خ�صو�صا فيما يتعلق
ب�إمكاني��ات البطارية .وتو�ص��لت الدرا�س��ة ،التي �أجرتها �ص��حيفة "وا�ش��نطن بو�س��ت"،
�أن عم��ر البطاري��ة يف الهوات��ف اجلديدة للعديد م��ن ال�رشكات ت�أثر �س��لبا كثريا ،مقارنة
بالأجهزة القدمية .و�أجريت �سل�سلة من االختبارات على  13هاتفا ،مبا فيها "iPhone
 "XSو" ،"Google Pixel 3ملعرفة مدى قوة البطارية وعمرها.
وكان��ت النتائ��ج مثرية ،حي��ث �أن بطارية �آيفون  XSنفذت قب��ل  21دقيقة ،مقارنة مع
الهاتف ال�سابق لل�رشكة الأمريكية �آيفون .X
ويف الوقت نف�سه ،انطف�أ هاتف "بيك�سل  "3قبل �ساعة ون�صف ،مقارنة مع "بيك�سل ."2
يف املقابل ،بدا "�آيفون  "XRمقاوما لعمر بطارية الهاتف ال�سابق� ،إذ تفوق على �آيفون
 Xبنحو � 3ساعات

عامودياً

مهني��ا :بع���ض زمالئ��ك ي�ش��كك يف قدرات��ك الإبداعية،
فح��اول �أن تبث��ت جدارت��ك للني��ل منهم وو�ض��عهم عند
حده��م .عاطفيا :عالقة قدمية تل��وح يف الأفق ،لكن من
الأف�ضل �أن تتطلع �إىل امل�ستقبل بتفا�ؤل كبري والتخطيط
ملا ي�ؤمن لك ال�سعادة والراحة.

العقرب
مهني��ا :يح��ذرك ه��ذا اليوم م��ن التخطي��ط مل�رشوع
جدي��د ،م��ا يحتم علي��ك �أن تك��ون �أكرث حر�ص��ا على
ا�ست�ش��ارة الآخرين قب��ل �أن تتخذ �أي ق��رار .عاطفيا:
ت��صرف بعفوية م��ع احلبيب حتى تقرب��ه منك �أكرث،
كف��اك تهجما علي��ه وعامله بلطف ورومان�س��ية كي
ت�ستعيد ثقته وحبه لك.
مهني��ا :ي��وم واع��د ج��دا ،تب��دو ن�ش��يطا يف العمل
ولدي��ك الدواف��ع واحلما�س��ة الكبرية لتنفي��ذ مهام
جديدة .عاطفي��ا :احلياة العملية تلهيك عن احلبيب
وتبع��دك عنه ،لذا فك��ر فيه وامنح��ه الوقت الكايف
للبقاء بقربه.

الجدي
مهنيا :ات�ص��االتك ناجحة جدا ما ي�شعرك بالقوة،
وتطل��ق م�رشوع��ا �أو حتتف��ل بجدي��د �أو تلتق��ي
م��ن يهم��ك �أمره��م .عاطفي��ا :تزعج��ك الدع��وات
املتوا�ص��لة من ال�رشيك ،ومن الأف�ضل م�صارحته
التهرب من املو�ضوع.
بدل ّ

الدلو

مهني��ا :حاول �أ ّال توظ��ف �أموالك يف ا�س��تثمارات من
دون و�ضع خطط ثابتة لها ،وتريث حتى جتد العر�ض
املنا�س��ب .عاطفي��ا :ال�رشي��ك يطالبك بجواب حا�س��م
ح��ول طبيع��ة العالق��ة بينكم��ا� ،إىل جان��ب ع��دد من
الأمور التي تهم الطرفني.

تقنية ثورية "إلزالة" سرطان الدماغ
اخت�بر جراح��ون بريطاني��ون تقني��ة جدي��دة ميكنه��ا التع��رف
عل��ى اخلالي��ا ال�رسطاني��ة يف الدم��اغ ب�رسع��ة ،وبالت��ايل جع��ل
العملي��ة اجلراحي��ة لإزالتها �أكرث فعالية ،وفق ما ذكرت �ص��حيفة
"غارديان" الربيطانية ،الأحد .و�أجريت االختبارات على �أ�شخا�ص
ي�ش��تبه ب�أنهم يعانون مما ي�س��مى "ورم دبقي" ،وهو �أكرث �أ�ش��كال
�رسطان الدماغ �شيوعا ،با�س��تخدام مركب دوائي يطلق عليه ا�سم
 .5-ALAوم��ا �أن ي��شرب املري���ض هذا املركب تب��د�أ اخلاليا
ال�رسطانية ب�إعطاء �إ�شارات �ضوئية بلون وردي ،الأمر الذي ي�سهل
على اجلراحني �إزالة اخلاليا التالفة دون امل�سا�س بال�سليمة منها.

امليزان

القوس

 1مبعنى رحلة وأصلها من كلمة سفر  oأصل كلمة � 1 Amحاج��ز للامء  oأصل كلمة  Castle oأصل كلمة
ber
Gap
 2النسبة إىل مجموعة الدول  oمن أسامء السيف مبعنى 2ف��مoأغص��ان
السيف القاطع
 3أصل كلمة  Algebra oطويل الشجر جميله
 3مناضلة جزائرية ضد االحتالل الفرنيس
 4من أسامء الغزال  oمرتفع صغري
 4أصل كلمة  Gap oرد دفاعا عن اليشء وذودا  oشعور  5ميتنع عن األكل طوعا
بالضيق من أمر ما
 6أصل كلمة  Solid oاملاء املنساب الصايف
 5أصل كلمة  Zero oأصل كلمة Cut
 7أخت األب  oأنترص وتغلب عىل  oقط
6دقالج��رسoأص��لكلم��ةTamarind
 8مجموع ما كتب يف مقال أو كتاب  oأصل كلمة
 7مجموعة النوق والجامل  oعكس ح��ر  oثلث��ا وص��ل
 Cotton oمن األطراف
 8أصل كلمة  Canal oبيت الدجاج
 9شجاع  oأصل كلمة Down
 9من تطلب شهادته
 10فس��د وتعفن  oأصل كلم��ة  Chemise oثلثا
10أص��لكلم��ةBouquetoأص��لكلم��ةCrimson
سيف

و�أظهرت �أبحاث �س��ابقة �أن املركب  5-ALAيرتاكم يف اخلاليا
ال�رسطانية �رسيعة النمو ،لكنهم على ما يبدو مل متكنوا من معرفة
موا�ضعه ب�شكل دقيق� ،إىل �أن مت جتريب التقنية اجلديدة .و�أُجريت
الدرا�س��ة على  99مري�ضا ي�شتبه يف �إ�صابتهم ب�أورام يف الدماغ،
مت عالجه��م يف م�ست�ش��فى روي��ال ليفرب��ول ،وم�ست�ش��فى كين��غ
اجلامعي يف لندن ،وم�ست�ش��فى �أدينربوك يف كامربيدج ،تراوحت
�أعماره��م ب�ين  23و 77عاما .و�أثناء عملياته��م� ،أفاد اجلراحون
ب�أنهم �شاهدوا ومي�ضا لدى  85مري�ضا ،ت�أكد �أن  81منهم لديهم
مر���ض يف مرحلة متقدمة ،وواح��د فقط يعاين من املر�ض بدرجة

مهني��ا :ال تغام��ر م��ن �أج��ل �أم��ور تافه��ة ،لأنها
ق��د تنعك���س علي��ك �س��لبا فتدف��ع ثم��ن اندفاعك
برر .عاطفيا :ال ت�س��تعجل للو�ص��ول �إىل
غ�ير امل� َّ
الأهداف التي ح ّددتها لنف�سك ،فالت�رسع قد يخلق
لك متاعب غري متوقعة مع ال�رشيك.

منخف�ضة ،يف حني مل ميكنوا من تقييم البقية .وقاد هذه الدرا�سة
�أ�س��تاذ جراحة املخ والأع�ص��اب ورئي�س برنامج �رسطان الدماغ
يف جامعة برمنغهام ،كول�ين وات�س ،الذي قال" :يجب �أن يكون
جراحو الأع�ص��اب قادرين على متييز �أن�س��جة الورم عن �أن�س��جة
الدماغ الأخرى ،خا�ص��ة عندم��ا يكون الورم يحتوي على خاليا
�رسطاني��ة �رسيع��ة النم��و" .و�أ�ض��اف" :مي��زة ه��ذه التقنية هي
�أنها قد ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى املر�ض يف مرحل��ة متقدمة ب�رسعة
�أك�بر ،و�أن��ه ميك��ن �إزالة املزيد من الورم ب�ش��كل �أك�ثر �أمانا ،مع
م�ضاعفات �أقل".

الحوت
مهنيا :معطيات ُمربكة تحُ زنك بع�ض ال�ش��يء ،فحاول
�أ ّال تتوقّ��ف عن��د حلظات كهذه ف�ترات طويلة .عاطفيا:
االهتم��ام ال��ذي يو ّف��ره ل��ك ال�رشي��ك ي�س��اعدك كث�يرا
لت�س��تعيد عافيتك ،وذلك �سيع ّد دينا عليك �أن توفيه يف
الوقت املنا�سب.

