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بيدرسون يغادر دمشق ويؤكد الحاجة إلى حل سياسي
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حفريات إسرائيلية قرب »ا�قصى«
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الرزاز: فخورون بجهود ا�جهزة المعنية 
في التعامل مع الظروف الجوية





       


      



       





      
       

      




      





الجبهة القطبية تنتهي بزيادة مخزون 
السدود ٣ ماليين م٣
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 مجلس ا�عيان يناقش الموازنة.. ا�حد 

 محافظ المفرق يبحث مطالب مناطق
في البادية الشمالية 

 بحث التعاون االعالمي مع لبنان 

 بدء تقييم أعمال المسابقة االعالمية لسلطة 
»العقبة الخاصة« 

 القبض على ١٢ متهم> بقضايا سرقات 



     
   


      
      









     





     
      



      







     







      











     

       


    

       
    


  
       
    
     
     





      
   
   

       


      


     
      
      
      

      


     










      
      


    





      
      
      
       
     
       



    


       
 



 النائب البكار: ما يشاع عن بيع ١٢٠٠ دونم
من ا�راضي الشاطئية غير صحيح 

 هبوط وتشققات في ساحة مدرسة »حوشا« والتربية 
تعزوه �خطاء فنية في البناء 

 ١٦ بلدية تقر مطالب موظفيها 
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 مخاوف من انهيار جدار استنادي على 
شارع الستين في السلط 

 ا�مطار تجدد الينابيع في راجب 
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 الرزاز يشيد بجهود ا�جهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية 



    



     
    
   
     


   

















     
      
     
    
    


     


 




   

     
   
    
  


     


     

    
    




     




     
    





    
    






     
      
      



  







     

     

     





   

   



     
  


     

     



     

    





    
 


     
    
  


 













 الجبهة القطبية تنتهي بزيادة 
مخزون السدود 
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ا رتفاع قليل على الحرارة اليوم وغد+ وحوادث 
محدودة خالل المنخفض 
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TIPHHebron  
in Presence International Temporary

  
     
      


   




     

     
     

 










    


  

     
      
    

      
    

    

    
      
     
      

     
     


 
      

      
       

  







      
      

  

      


  

       

     


       


     
     

 

    


 



     
      

      

     
     
     


       

    


    



حفريات إسرائيلية قرب »اقصى«.. وتحذيرات
من تغيير وضعه التاريخي



بيدرسون يغادر دمشق ويؤكد الحاجة إلى حل سياسي
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 أبو ردينة: خطة سالم ال تتضمن دولة عاصمتها القدس مصيرها الفشل 
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 شحادة قطاع ا�تصاالت ا�شد تنافسية 
بين الدول العربية 
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شركات الكهرباء تجتاز المنخفض الجوي بجاهزية عالية 




 التلهوني: التحكيم لحل المنازعات التجارية في 
ا�ردن شهد تطور6 سريع8 ومتميز6  
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 فيتال: النشامى جاهز لدور الـ ١٦ ويبحث عن ا�نجاز في كأس آسيا 
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.. عُمان تتأهل  
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 بين الحسم وا�نتظار! 
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 الوحدات يتخلص من الكرمل بصعوبة ويمضي نحو 
موقعة اللقب 



 يوفنتوس »سوبر إيطاليا« 
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 القطب إلى نهائي »تنسية« التجمع ا/سيوي 

 المجالي تتوج بالذهب في الدوري ا/سيوي للمبارزة 

 »الدرك« يؤمن وصول العبات المنتخب 
الوطني لكرة القدم 

 ذات راس يتعادل مع الرمثا وديD بكرة القدم 
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» سيّدات الحواسّ الخمس« لجالل برجس.. تشكيل التفاصيل 


 



 
 


      
 





 
 ""
" "" 
       "
        
      
        
         " 

 


"
" 
   
       

"


     "  "  
       
 ""
         
  ""

 


          
         
          
       

         
   

       



 
       


"
          
         


 
 

 "


     



        
    
          
    " 
      

 "


   
       "  "

      

   "  "    
        
    

         
          





       
      
         
        
       " "



         

 
   


    "  "    
       



   
        

"         
  


 "
      



          
        

         
 

       
       
        
   







         


 

 "" 
     


          
       

     
 

           

         

         


"

          
      "   
         

 



   
                              

                 

 

   

     
         
  
 
 
       
        


  
       
         
 
 

      
  
        
      
 

  

 


     
"
         
         


   
        


        


   
        
  
          



         
 


       
  

         

  
 
 
 
      



 
       
            
         
      
 
           
             

             

  
         
  
          
           



 
  
 
           


  
  
        
        

 

        
          
         
  

         
    


             "

   
       

            
 
     
 
   
 
            
 
  


 
        
  



          

       


  "
               
        
  
           
   
  
  

 
             


        
  
       




   
          
       


          
       
   
     

  
   
 
           
      
    
    
"  

   …        
  
  


             
          
     

 
   
 
         
 
 
 








w w w . a l r a i . c o m


» خيمة في الخاصرة« لـ حسام الزعبي.. جمر ا�سئلة 
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 الحـــــا لــــة 









 

أيمن المجالي




طارق المومني
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١٢ ألف متظاهر في بروكسل
من أجل المناخ
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ملحق أسبوعي منوع يصدر عن المؤسسة الصحفية األردنية

آخــــر األسبوع
فحة

١٤ ص

lnews@alrai.com

مجلة يف جريدة
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سلسلة حلقات من 
كتاب "اسرتاتيجيات  
يف الدمج الرتبوي 

ملجتمع أفضل ..أذكياء 
لكنهم مختلفون
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فوتوغرافياببمشوار كلية الطب
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آالم القلب العاطفية  ...
العالج الحيوي والطبيعي

يشفيها

زيادة
الوزن 
املريض

الرسد
وآفاق التلقي  
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أروى جودة تنضم 
إىل «صانع أحالم»



02
  الجمعة 18 كانون الثاني 2019

قاع املدينة

» تعتبر من التراثيات الشعبية  صلْ صناعة القش الجميلة « القَ
القديمة والتي كانت ومازالت مصدرا للجمال واألناقة والزينة .

من  القش  صناعة  تعلمت  منزل»  ربة   » الحمد  غيث  أم  تقول 
«المطبقانيات»  القش  أطباق  لنا  تصنع  كانت  التي  جدتي 
غميقة  دائرية  وهي  و«القبعة»  األشكال  المتنوعة  والسالسل 
متعددة االحجام تستخدم لوضع االغراض والبيض داخلها كما 
عمل  الى  باإلضافة  الخبز «الجونة»  حافظة  صنع  منها  تعلمت 

صناديق كبيرة وصغيرة الحجم للمالبس والحلي .
أدوات  لصناعة  الطرق  كيفية  جدتي  من  تعلمت  لقد  وتضيف 
بعد  األلوان  وتنسيق  بإتقان  عملها  وكيفية  القش  من  جميلة 
» وصنع أشكال فنية تكون  صلْ صبغ القش والذي نسميه «القَ

عبارة عن تحف متقنة الصنع بألوان مبهجة وجميلة.
ألسرتي  رزق  مصدر  أصبحت  القش  صناعة  مهنة  أن  وتشير 
جدا  صعب  المالي  ووضعنا   ، الزراعة  مجال  في  يعمل  فزوجي 
لندرة  التراثية  القش  صناعة  بمهنة  أعمل  أن  قــررت  لذلك 
األماكن  ،وتزين  الزينة  بغرض  للناس  وبيعها  بها  يعمل  من 
السياحية والتراثية ، فهي تعتبر إرثا تاريخيا وثقافيا كما يرغب 
معظم الناس أن تكون جزءاً من زينة منازلهم ألنها تذكرهم 
الزمن  من  وجــزءاً  أجدادهم  مع  الماضي  وذكريات  بقصص 

الجميل .
وتبين الحمد أن مهنة صناعة القش القت استحسانا كبيرا من 

الزبائن ، حيث أبيع كميات جيدة وأقوم بعرض منتوجاتي في 
المعارض التراثية .

ماهرات  النساء  من  مجموعة  مع  «أقوم  العمري،  فدوى  تقول 
وبارعات في مهنة صناعة أطباق القش بشكل باهر ، وجميعنا 
ضيق  من  نعاني  بالقش  العمل  قبل  كنا  فقد  بيوت  ربات  من 
العيش ولكن بعد عملنا بتلك الحرفة الرائعة تحسنت ظروفنا 
المعيشية وبتنا نشعر بسعادة ولم يعد لدينا وقت فراغ وظروف 
حياتنا تغيرت نحو األفضل، غير انه يتولد لدينا كل يوم حماس 
وصناعتها  والسالسل  القش  اطباق  من  المزيد  لصناعة  أكثر 
من  وصواني  ومزهريات  الهدايا  كصناديق  مختلفة  بطرق 

القش .
عيدان  من  المصنعة  القش  صناعة  مهنة  أن  العمري  وتضيف 
» غير مكلفة ومتوفرة في األرياف  صلْ القمح المسمى بـ «القَ
إلى  الحصاد  موسم  في  نذهب  حيث   ، الزراعية  والمناطق 
حقول القمح «بيادر القمح» ونقوم بجمع القش وتحويلها الى 
بالرسومات  الممزوجة  المميزة  واألشكال  الفنية  التحف  أجمل 
جمالية  ولمسات  وحرفية  ببراعة  المختلفة  الفنية  والخطوط 
مميزة مؤكدة أن صناعة القش تعتبر موروثاً جمالياً تراثياً يجب 

المحافظة عليه .

 نداء الشناق
نساء ريفيات مبدعات انتهجن طريق الصناعة اليدوية الرتاثية العريقة لتوف فرص عمل لهن وتوف مصدر 

رزق ألرسهن .

يقول شديفات : « بعد أن كان الحاج صالح دافعا وراء تطوعي 
أعوام  لعدة  عمان  العاصمة  في  الشبابية  المبادرات  إحدى  لدى 
مبادرة  تأسيس  حين  بعد  عليمات  أنــوار  وصديقتي  قررت   ،
للفقراء  آمنا  مالذا  لتكون  اإلنساني»  للعمل  الرحيمة  «القلوب 

والمحتاجين» .
ويشير شديفات الى أن  التطوع أصبح يمثل لديه أسلوب حياة ، 
ومع تأسيسه للمبادرة منذ سبعة أعوام أضحى تأمين وتقديم 
والمحتاجين  الفقراء   ، األيتام   ) المستهدفة  للفئات  المساعدات 
، وذوي اإلحتياجات الخاصة « يتم بشكل  أيسر وخصوصا بعد 

بلوغ عدد متابعي المبادرة الى أكثر من ١٥ ألف متابع.
فعاليات  «تتنوع  يبين:  ونشاطاتها  المبادرة  فعاليات  وحول 

أقمنا   الماضي  العام  ففي   ، عام   كل  في  وتختلف  المبادرة 
إفطارات رمضانية لأليتام  ومهرجانات خاصة بذوي اإلحتياجات 

الخاصة شملت توزيع األسرة الطبية والكراسي المتحركة».
ويضيف : «كذلك ، فإن  أعمال المبادرة  شملت توزيع  كسوة 
الطرود  وتوزيع  الماضي،  العام  طفل   ٥٠٠ من  ألكثر  العيد 
من  عدد  ومساعدة  المحتاجة،  العائالت  من  عدد  على  الغذائية 

طلبة العلم في تأمين األقساط الجامعية». 
الحياة  واقــع  من  ألشخاص  به   يحتذى  مثال  خير  الشديفات 
تمكن  فمؤخرا  حوائجهم،  وقضاء  اآلخرين  لمساعدة  يسعون 
وظيفة  وتأمين  القرنية  زراعة  من  الفتيات  إحدى  مساعدة  من 

تمكنها من العيش بكرامة .

 ويؤكد الشديفات على  أن  العمل التطوعي يحتاج الى تضافر 
الجهود كافة  وتذليل العقبات نحو دعم التطوع باعتباره جزءا 

مهما من النسيج اإلجتماعي ألفراد المجتمع .
موحد  بنظام  الخيرية  الجمعيات  عمل  ضبط  يتم  بأن  ويأمل 

على مستوى المملكة من قبل وزارة التنمية اإلجتماعية .
والجمعيات  المبادرات  وتأسيس  األفــراد  تطوع  فإن   ، وختاما 
المساعدات  تقديم  في  دورها  من  الحكومة  يعفي  ال  الخيرية 
لألسر المعوزة والمحرومة وإنما يشكل حلقة وصل بين فئات 
المجتمع وأطيافه كافة ،وعليه فإن على المؤسسات الحكومية 
المعنية دعم المبادرات التطوعية باعتبارها ركيزة أساسية في 

بناء المجتمع وتماسكه .

ندى شحادة
مة حارضة يف ذاكر رغم ميض  « ال تزال صورة الحاج صالح وهو يبحث عن فتات الخبز من حاويات الق
ثابة رشارة أوقدت يف داخيل شعلة الخ والعطاء ، وجعلتني أميض يف دروب  سنوات طويلة ، فكانت 

املحبة واإلخاء « هكذا أعرب راكان شديفات  عن الباعث  لنية التطوع والخ من أجل الغ .

شديفات.. مبادرة القلوب الرحيمة للعمل اإلنساشديفات.. مبادرة القلوب الرحيمة للعمل اإلنسا
عي عيحركت حن العمل االجت حركت حن العمل االجت

أطباق القش والسالل الرتاثية من عبق الريف ... أطباق القش والسالل الرتاثية من عبق الريف ... 
بأيٍد نسائية باهرةبأيٍد نسائية باهرة
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ريبورتاج

وكان ستيفن قد ولد في إنجلترا عام 
العصبون  مرض  صارع  ١٩٤٢،وقــد 

الحركي معظم حياته.
العلوم  درس  قــد  ستيفن  وكـــان 
ــورد وحــصــل  ــســف ــة أك ــع ــام ــي ج ف
ــى  األول الــشــرف  درجـــة  على  منها 
ــه  ــت ــل دراس ــم ــاء، أك ــزي ــي ــف ــي ال ف
كامبريدج للحصول  فــي جــامــعــة 
الــكــون،  على الدكتوراه في علم 
ــم  ـــه أبـــحـــاث نـــظـــريـــة فــي عــل ل
بين  العالقة  فــي  الــكــون وأبــحــاث 
الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، 
كما له أبحاث ودراسات في التسلسل 

الزمني.
يعتبر   ... للزمن  موجز   تاريخ فكتاب 

من أهم الكتب العلمية الحديثة
 حيث يأخذك ستيفن هوكنج في رحلة
كيف  لك  العلم ويشرح  تاريخ  عبر 
 ،، ولمجرتنا   ،، للكون  نظرتنا  تغيرت 
 ولكرتنا األرضية ، وألنفسنا كذلك عبر 

العصور.
مصدر يأس لوالدي كنت **

ذات  نفسه  عن  ستيفن  قاله  ومما 
مرة:

في  لوالدي  يأس  مصدر   كنت  “لقد 
بفك  أقــوم  كنت  دائماً  إذ  صباي، 
الذي  يجعلها  تصدر  ما  ألرى  األجهزة 
 - بإمكاني  يكن  لم  بع  وبالطّ أصواتاً، 
إالّ  أخرى،  مرة  أجزائها  -  جمع  عادة 
على  السيطرة  بإمكان  أنني  شعرت 
إذا   - بأخرى  أو  بطريقة   - شيء   أي
موقن  من  وأنا  عمله،  كيفية   فهمت 

وجود الشعور  نفسه لدى اآلخرين.
ال  يلحظ  عالم  في  أنفسنا  نجد  فنحن 
وجودنا في الغالب وال  يهتم به، بل - 
 .. صراحةً الوجود  هذا  أحياناً -  يعادي 
األمامية“  فك   “اللوحة  أمكننا  لو  لذا 
نصبح  فربما  خلفها  والنظر  للكون 
تعمل  تلك  كيف  فهم  على   قادرين 
المجرات،  أعني  العجالت  الصغيرة، 
يجري  م  فيما  التحكّ ببعض  ولشعرنا 
من أحداث، ولحسن  الحظ فنحن غير 
مرة  الكون  تجميع  إلعادة   مدعوين 

أخرى بعد فك  لوحته األمامية .
** العالم العبقري والمرض 

أُصيب  قد  العبقري  العالم  هذا  وكان 
بمرض التصلب الجانبي الضموري..

وهذا المرض يصيب الجهاز العصبي 
قدرته  به  المصاب  ،ويفقد  الحركي 
على التحكم في عضالته, أما األطباء 
فقد أخبروه بأنه لن يعيش ألكثر من 
وعزيمته  الرجل  إصرار  ولكن  عامين! 

جعلتاه يعيش كل هذا العمر
ليمأل األرض بإبداعاته.

كان ستيفن وقتها يحضر رسالته في 
الفيزياء النظرية بجامعة كامبريدج 

ولم يمنعه مرضه من إكمالها ليشغل 
كان  الذي  الرياضيات  أستاذ  منصب 
نفس  في  قديماً  ”نيوتن“  يشغله 

الجامعة.
حتى عام١٩٧٥ كان هوكنج يستطيع 
أن  إال  الشيء  بعض  بنفسه  العناية 
لكرسي  حبيساً  جعله  المرض  تفاقم 
متحرك ،باإلضافة إلى ذلك فقد عانى 
ليفقد  للحنجرة  استئصال  عملية  من 

صوته تماما!!.
الكمبيوتر،  ،خبير  وولتوز  والت  لكن 
أن  له  يتيح  عبقريا  برنامجا  أهــداه 
على  قوائم  سلسلة  من  كلمات  يختار 
مفتاح  على  كبسة  بمجرد  الحاسوب، 
به  م  يتحكّ أن  ويستطيع  بل  يده،  في 
وعندما  كذلك,  رأسه  وحركة  بعينيه، 
إلى  يرسلها  جملته  بناء  من  ينتهي 
ناطق الكلمات! وقد ثبت الجهاز على 
ستيفن  ليستطيع  المتحرك  كرسيه 

التحدث مع الحركة بحرية أكبر.
** أعلى منصب في تخصصه

الرياضيات  كرسي  هوكنج  احتل  وقد 
منصب  أعلى  ،وهــو  كامبريدج  في 
حيث   , اختصاصه  في  أستاذ  يحتله 
وتشارلز  نيوتن  أمثال  علماء  شغله 

بابيج وبول ديراك. 
ولستيفن أبحاث نظرية في علم الكون 
السوداء  الثقوب  بين  العالقة  وفي 
في  ودراســات  الحرارية  والديناميكا 
نظريات  وضع  كما  الزمني,  التسلسل 
عديدة عن  بداية الكون منذ االنفجار 

الكبير, وأيضاً عن الثقوب السوداء 
إشعاع  إشعاعها  على  أطلق  والتي 

هوكنج.
** عن كتاب ستيفن 

في المقدمة يعلل المؤلف لماذا وضع 
عدد  وجود  من  بالرغم  الكتاب,  هذا 

من الكتب الجيدة قائالً:
الكتب  مــن  أي  ــأن  ب شعرت  ”لــقــد  
األسئلة  حقاً  يخاطب  يكن  لم  األخرى 
التي أدت إلى القيام بالبحث في علم 
أين  فمن  الكم..  ونظرية  الكونيات 
أتى الكون!! وكيف !! ولماذا بدأ!! هل 
األمر  كان  وإذا   !! نهاية  إلى  سيصل 

كذلك, فكيف ستكون النهاية!؟.
** الكون وأبعاد الزمان

نوعاً  مبسطة  وبصورة  الكتاب  هذا 
ما، يعرض بعض نظريات العلماءالتي 
كنظريات  والزمن  الكون  عن  تحدثت 

 أرسطو وآينشتين وجاليليو ونيوتن 
ويدور الكتاب في أساسه حول الكون 
ــدوده,  وح وإنكماشه  تمدده,  :عــن 

وعن أبعاد  الزمان.
عن  ستيفن  يحدثك  الــبــدايــة  فــي 
بإختصار  للكون  التصور  القديم 
األشهر  بتصور  أرسطو  لك  ويمثل 

مروراً ببطليموس وغيرهم.
كالتالي:  أرسطو  تصور  كــان  فقد 
أولية   عناصر   ٤ من  تتكون  المادة 

هي:
في  وتؤثر  الماء،النار،الهواء،األرض. 

هذه العناصر قوتان:
”الجاذبية“ أي نزعة األرض والماء إلى 
الهواء  نزعة  أي  و“الخفّة»  الهبوط. 

والنار إلى الصعود.
** الكون يتمدد !

يرى  كما  يتمدد  الكون  أن  وإكتشاف 
الثقافية  الثورات  ،هو  إحدى   هوكنج 

 العظيمة في القرن العشرين
فإن  وراًء،  بالتأمل  هوكنج:  يقول  ,إذ 
لم  ــدا  ألن  أح التعجب  السهل  من 

كان  فقد   ، قبل  من  ذلك  في  يفكر 
يتبينوا  أن  وغيره  على   نيوتن  ينبغي 
أن كونا ستاتيكيا- ساكناَ-  لن يلبث 
بتأثير  االنكماش  في  سريعا  أن  يبدأ 
من  بدال  ولكن  لنفرض  الجاذبية.. 

ذلك أن الكون يتمدد . 
إلى  بطيئة  يتمدد  بسرعة  كان  فلو 
ستجعله  قوة  الجاذبية  فإن   ، ما  حد 
ليبدأ  التمدد  عن  يتوقف  النهاية   في 

بعدها في  االنكماش . 
فإن  بسرعة  أكبر,  يتمدد  كان  إذا  أما 
بما  قوية  قط  تكون  لن  الجاذبية 
يستمر  وسوف   ، تمدده  يكفي  لوقف 

 الكون في التمدد لألبد. 
 وهذا يشبه  نوعا ما, ما يحدث عندما 
يطلق أحدهم من  فوق سطح األرض 
كانت  سرعته  فإذا  ألعلى..   صاروخا 
الجاذبية  فــإن   ، ما  حد  إلــى  بطيئة 
النهاية  وسيبدأ  في  ستوقف  الصاروخ 
في السقوط عائدا .. ومن جهة أخرى  
من  أكبر  الصاروخ  سرعة  كانت  إذا 
سبعة  حوالي   ) معينة   سرعة  حرجة 
ال  الجاذبية  فإن  الثانية   )  في  أميال 
إلى  لشده  يكفي  بما  قوية  تكون 
في  سيستمر  فإنه  وهكذا   ، ــوراء    ال
االنطالق بعيدا عن  األرض إلى األبد. 
وسلوك الكون هكذا كان  يمكن  التنبؤ 
الجاذبية  عن  نيوتن  نظرية  من  به 
عشر  التاسع  القرن  وقت  من  أي  في 
القرن  حتى  أواخر  أو  الثامن  عشر  أو   ،
بثبات  اإليمان  أن  عشر  !!  إال  السابع 
الكون كان من القوة بحيث ظل  باقيا 

ألوائل القرن العشرين.
** المكان والزمان

والزمان،  المكان  بين  اإلرتباط  وعن 
كتابه  هذا  عن  في  ستيفن  يتحدث 
والتي  توّجها  نيوتن  نظريات  أهمية 

بوضعه  لقانون الجاذبية الكونية. 
الفكر  بين  التعارض  بــدأ   ووقتها 
النجوم  يرجح   ثبات  الــذي  القديم 
خالل  ومن  نيوتن,  به  جاء  ما  وبين 
التساؤل  هــذا  من   تفكيره  للخروج 
إذا  تجاذب  النجوم  يحدث  إن  أوضح 
كانت  إن  صغيراً..  أما  عددها  كان 
عددها غير محدود ومتناسقة التوزيع 
  بطريقة أو بأخرى في الفضاء الشاسع 
مركزية  نقطة  تكون   هناك  فلن   ،

لتتجمع عليها.  
وبالمناسبة فقد اعتبر أينشتين الكون 
النسبية  حين  وضع  النظرية  ثابتاً 

العامة
في  بها  قام  غلطة  أكبر  اعتبرها  ,وقد 

حياته، عدل  فيها  فيما بعد.
ليقول ستيفن :

النسبية  عن  أينشتاين  نظرية  ان 
بأن  تتنبأ  في  ذاتها  هي   ، العامة 
االنفجار  مفردة  عند  يبدأ  ”الزمكان“ 
عند  نهايته  إلى  يصل  وسوف    الكبير, 
تقلص  إذا   ) االنسحاق  الكبير  مفردة 
الكون كله ثانية ), أو عند  مفردة  من 
داخل ثقب أسود  لو تقلصت منطقة 

محددة ،  مثل أحد النجوم . 
إلى  داخل  الثقب  ستهوي  مادة  وأي 
يظل  ولن   ، المفردة  عند  ستتدمر 
جاذبية  تأثير  إال  في  الخارج  محسوسا 

كتلتها. 
يؤخذ  عندما   ، ومن  الناحية  األخرى 
،  فإنه  الكم  تأثيرات  الحسبان  في 
يبدو أن كتلة أو طاقة المادة ستعاد 
وأن   ، الكون  باقي  النهاية  إلى   في 
مفردة  من  وأي  هو  األســود  الثقب 
داخله ، سوف يتبخر بعيدا  ليختفي في 

النهاية.
تأثير  الكم  لميكانيك  يكون  فهل 
مفردتي  لذلك  على  مساوٍ  ــي  درام
!؟  الكبير  الكبير  واالنسحاق  االنفجار 
األطوال  أثناء  حقاً  يحدث  وما  الذي 
من  جــداً  أو  المتأخرة  جــداً  المبكرة 

العشرين،  في  نهاية  القرن  تم  الذي 
وجــود  حدث  من  بالفعل  تيقننا  هو 
 أول: االنفجار العظيم، الذي قد يشبه 
البيضة  أكثر  مما يشبه الدجاجة، ومع 
ظهر  فقد  منهما!!  كــأيٍ  ليس  ذلك 
أول  للوجود  والزمان  الكون  من  كل 
وذلك  العظيم،  االنفجار  مرة   عندم 
فهم  فإذا   استطعنا  األول،  السبب  هو 
االنفجار العظيم فسنعرف سبب ظهور 

  الكون على صورته تلك.
إلى  بعدها  ستيفن  المؤلف  وينتقل 
توصلنا  المادة..كيف  تكوين  عناصر 
نتخيل  وكيف  كنا  الذرة,  إكتشاف  إلى 
لإلنشطار  من  وقابليتها  المادة   أجزاء 
بصفتها  الجاذبية  ويحيلك  إلى   ، قبل 
 من القوى المؤثرة على عناصر  كوننا 

األساسية.
الكوارك  ،ويعتبر  هذا  يومنا  فحتى 
هو  والكوارك  أصغر   الجسيمات,  هو 
بالقوى  يحس  مشحون  أولي  جسيم 
والنيترونات  الكبرى: البروتونات 

يتكون كل منهما من ٣ كواركات.
** الثقوب السوداء

الثقوب  إلى  أخيراً  الكاتب  بك  يصل 
منطقة  هو  األسود  والثقب  السوداء.. 
أي  يستطيع  الزمان ,ال   - المكان  في 
الضوء  حتى  وال  منها  الهروب  شيء 

لقوة جاذبيتها الشديدة.
ويذهب بك بعد ذلك إلى أن الثقوب 
أن  كما  ســوداء!  ليست  جد   السوداء 
كانت  كلما  أصغر  كانت  كلما  الثقوب 
قدرتنا  تكون  ،وبالتالي   أشد  توهجاً 

على  رصدها أفضل.
** الجسيم ومضاده

من  نوع  فكل  ومضاده  الجسيم  وعن 
جسيم  مضاد  له  المادة  جسيمات 
الجسيم  يصطدم  وعندما  له..  مناظر 
يتخلف  وال  يفنيان,  فإنهما  بمضاده 

عن ذلك إال الطاقة.
والــفــكــرة هــي عــدم تــســاوي عدد 
هذا  و   !! مضاداتها  مع  الكاوركات 
من حسن حظنا... فلو كانت متماثلة 
الكون  في  اآلخر  أحدهما  أفنى  لكان 
باإلشعاع  مليئاً  كوناً  ولتترك  المبكر 

الذي ال يكاد يحتوي أي مادة.!
وتخيل ان الكون بال مجرات وال نجوم 

وال كواكب وال نحن مثالً!.
** الكون بال بداية وبال نهاية 

 ويرى ستيفن هوكنج أن معظم الناس 
جعل  الكون  بأن  إلى  اإليمان  وصلوا 
 ليتطور حسب مجموعة من القوانين 

التي ال تكسر.  
ولكن هذه القوانين  تخبرنا بما ينبغي 
بدايته,  عند  الكون  عليه  يكون  أن 
بداية  بال  الكون  كان  لو  أنه  وعلى 
 وبال حرف ،  فإنه ال تكون له بداية وال 

نهاية فهو  ببساطة موجود .
 : فرعي  بعنوان  فصل  الكتاب  وفي 
يحدثنا  ”حيث  الزمان  سهم  ”فصل 
وارتباطه  مفهوم  الزمن  هوكنج  عن 
أن  ستيفن  يرى  إذ  بنظرية  النسبية, 
األمام  بين  إتجاهي  كبيراً  فارقاً  هناك 
الحياة  الحقيقي  في  للزمان  ــوراء   وال

العادية.
ويدلل عل ذلك بمثال طريف ليقول:

 تصور ان قدحاً من الماء يقع من على 
مائدة وينكسر   على األرض إلى قطع

 ، سينمائياً  فيلماً  لذلك  أخذت  فلو   ..
إذا  تعرف  بسهولة  أن  فإنه  سيمكنك 
أي  وراًء   - أو  أماماً  الفيلم  يسير  كان 
فالش باك - ,  ولو سيرته وراًء فسوف 
معاً  فجاة  تجمع  نفسها  القطع  ترى 
من على األرضية وتقفزعائدةً لتكون 

قدحاً  كامالً على المائدة!.
** إن توقف الكون عن التمدد!

عن  الكون  توقف  إن  سيحدث  مــاذا 
التمدد  وبدأ في  اإلنكماش؟؟!! سيؤدي 
التي  اإلحتماالت  من  صنوف  إلى  هذا 
العلمية  ــات  ــرواي ال نــوع  يشبه   من 
بالنسبة  للناس الذين سيبقون  أحياء 
من طور  التمدد حتى طور اإلنكماش.

فهل سيرون األقداح المكسورة تجمع 
وتبدأ  األرضية  من  على  معاً   نفسها 

عائدة  فوق المائدة؟!.
ما  لمعرفة  أسرع  طريقة  ثمة  أن  على 

 سيحدث:هي  القفز في ثقب أسود
طور  في  سيقل  اإلضطراب  كان  إن 
قد  المرء  فــإن  للكون  ،   اإلنكماش 
الثقب  في  يقل  أن  له  أيضاً  يتوقع 

 األسود!.
سيسقط  الذي  الفلكي  لعل  وهكذا 
من  األســـود  سيتمكن  فــي  الثقب 
بأن  الروليت  لعبة  نقوده  في  كسب 
يتذكر  أين ذهبت  الكرة قبل أن يضع 

رهانه!!!.

ذكرى السن .. وهاهي سنة جديدة 2019

ن وليد سلي

من خالل مبادرة (القراءة للجميع) التي ترعاها سنوياً وزارة الثقافة يف االردن ,صدر هذا الكتاب (تاريٌخ موجز 
ن العديد من مفكرينا  يف االردن. للزمن) قبل أسابيع من هذا العام ٢٠١٨, حيث أشاد بصدوره يف ع

حياة  فبعد   , العا مستوى  الكون عىل  النظرية وعلم  ء الفيزياء  عل أبرز  من  وهو  هوكينج“  و“ستيفن 
علمية حافلة، تويف عا الفيزياء الربيطا الشه عام ٢٠١٨ يف شهر آذارعن عمر ناهز ٧٦عاماً.

كان هوكنج يستطيع 
العناية بنفسه بعض 

اليشء إال أن تفاقم املرض 
جعله حبيساً لكريس متحرك 

،باإلضافة إىل ذلك فقد 
عا من عملية استئصال 

للحنجرة ليفقد صوته 
اما!!.

لكن والت وولتوز ،خب 
الكمبيوتر، أهداه برنامجا 

عبقريا يتيح له أن يختار 
ت من سلسلة قوائم  كل

جرد  عىل الحاسوب، 
كبسة عىل مفتاح يف يده، 

بل ويستطيع أن يتحّكم به 
بعينيه، وحركة رأسه كذلك, 

وعندما ينتهي من بناء 
جملته يرسلها إىل ناطق 
ت! وقد ثبّت الجهاز  الكل

عىل كرسيه املتحرك 
ليستطيع ستيفن التحدث 

مع الحركة بحرية أكرب

الكون  عندما تكون مجاالت  الجاذبية 
تجاهل  يمكن  ال  بحيث  القوة  من 

تأثيرات  الكم !؟.
** هل للكون  بداية أو نهاية؟!

؟  نهاية  أو  حقيقة  بداية  للكون  هل   
وإذا كان  األمر كذلك ، فكيف تبدوان ؟  

بتوسيع  بعدها  ستيفن  يــقــوم  و 
وما  نشأ!!  عن  الكون،  كيف  مداركك 
اإلنسان  بدأ  و  كيف  التمدد!!  معنى 
 يستكشف مجموعته  الشمسية وأرضه 
إلى  بنا  من  حوله!.ليذهب  والكون 

نظرية اإلنفجار الكبير.
الكون  نشأة  حول  الجدال  استمر  لقد 
وتاريخه في   الزمان,  هل له بداية في 
الزمان؟ أو كان محدودا في الفضاء  ؟!.

هابل  العالم  قــام   ١٩٢٩ عــام  في 
المجرات  والنجوم  تتباعد  أن  بإثبات 
آخذ  ككل  الكون  وان  كبيرة,  بسرعة 
 في التمدد  واإلتساع..  وقد أدى ذلك 
االنفجار  نظرية  منابت  ظهور  إلى 
 الكبير, وبدأت فكرة تتخيل كيف كان 
ال  الصغر  وكثافته  متناهياً  في  الكون 
مع  بدأ  الزمن  أن  وترجح  متناهية !! 

االنفجار الكبير.
أن  النظرية  أصــحــاب  يعتقد  حيث 
صغيرة  كتلة  عن  عبارة  كان  الكون 
ذات كثافة وحرارة ال يمكن تصورها, 
ثم انفجرت هذه الكتلة انفجاراً هائالً 
عن  لينتج  سنة,  مليار   ١٣ قرابة  منذ 
الغاز  من  هائلة  سحابة  انفجارها 
أن  الكاتب  ويؤكد  الكوني..  والغبار 
ال   يمكن  الكبير  االنفجار  قبل  الزمان 

تحديده!!
يسمى  ما  هناك  يكن  لم  آخر  بمعنى 

 بالزمان أصالً!؟.
** االنفجار العظيم 

المتميز،  االكتشاف  كان  ذلــك،   مع 

الزمان واملكان .. 
والكون هل له بداية ونهاية! 

وذجاً دراسات ستيفن هوكنغ 
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عالقات

من  تعافيت  سنة):   ٣٩) سلوى 
الطالق بمساعدة علم الحركة

قــررت  ــا،  ــه زواج انهيار  بعد 
معالجة  مساعدة  طلب  سلوى 
الحركة.  علم  في  متخصصة 
تساهم  الجلسات  أن  اكتشفت 
العصبي  جهازها  تهدئة  في 
منظار  من  النظر  إلى  وتدفعها 
االنفصال  تجربة  إلى  روحاني 

التي خاضتها.
عندما  السابق  زوجي   التقيت»
من  عشرة  السادسة  في  كنت 
عمري وظللنا معاً إلى أن بلغت 
عندما  والثالثين.  الــحــاديــة 
الحزن،  تملكني  زواجنا،  انهار 
والصدمة،  والخدر،  والغضب، 
بأنني  شعرت  أنني  عن  فضالً 

فقدت هويتي.

تجربة  أو  بصدمة   تمر عندما 
عصيبة، يختل جهازك العصبي 
عجزك  مع  خصوصاً  بالكامل، 
سليم  بــشــكــل  الـــنـــوم  عـــن 
المواجهة  فعل  رد  وانطالق 
سرعة.  بأقصى  ــهــرب  ال أو 
اكتشفت أن علم الحركة يحقق 
ضبط  إعادة  في  مذهلة  نتائج 
الجهاز العصبي. ثمة نقاط على 
تحرير  نقاط  تدعى  الجبين 
وعندما  العاطفي.  اإلجــهــاد 
عليها،  تضغط  المعالجة  كانت 
كانت تساهم في تحفيز عملية 

إخراج اإلجهاد من جسمي.
على  أيضاً  الحركة  علم  يعتمد 
العضالت  اختبار  تدعى  تقنية 
الكامن  السبب  تحديد  هدفه 
العاطفي  التوازن  اختالل  وراء 
منه.  والتخلص  الجسدي  أو 
أحياناً  التقنية  هذه  تستخدم 
أو  أزهار،  خالصات  أو  بلورات، 
معنى  تحمل  مقاطع  أو  كلمات 

. عميقاً تقرأها بصوت عالٍ
الروحاني،  المستوى  على  أما 
في  الحركة  علم  فساعدني 
المعاني  ــق  ــم أع ــشــاف  ــت اك
االنفصال  بعملية  المحيطة 
سبيل  على  بها.   مــررت التي 
في  الجلسات  رسخت  المثال، 

عقلي ضرورة أن أكرم ذاتي.
العضالت،  اختبار  خالل  ومن 
تحديد  في  المعالجة  نجحت 
تناسب  ــالصــات  وخ ــورات  ــل ب
المثال،  سبيل  على  حالتي. 
الــكــوارتــز  أن  إلـــى  تــوصــلــت 
الوردي، وهو حجر الحب الذاتي، 
شأنه  بــفــائــدة،  علي  يــعــود 
Aura- عطر  شــأن  ذلــك  في 

 Lady Nadaمـــــن  Soma
يهدف  الذي   ،Quintessence
إلى تبديل الطاقة السلبية إلى 

طاقة إيجابية.

عزيمة راسخة في عملي. ولكن 
إلى  حياتي الخاصة، أتحول  في 

إنسان حساس وخجول جداً.
كنت  إذا  عما  المعالج  سألني 
مكان  إلى  الذهاب  في  أرغــب 
يمكنني فيه لقاء والدي. كانت 
على  بالجلوس  أشبه  التجربة 
طرف العالم والنظر إلى الكون. 
في  أمامي  أبــي  تجلى   ، فجأةً
هذا  خالل  الصور.  من  سلسلة 
اللقاء، اعتذر مني ألنه انتقدني 
هشاشتي  ــأن  ب وأقـــر  بــشــدة 
كذلك  ضعفه.  بنقاط  ذكرته 
بناء  إلى  عمدت  أنني  أخبرني 
جدار كبير بسبب الطريقة التي 
عاملني بها وأن علي هدم هذا 
الحواجز  من  والتخلّص  الجدار 
كي أنجح في الدمج بين نقاط 

قوتي وبين ضعفي.
بأنني  شعرت  الجلسة،  عقب 
شفيت. خالل عملية المصارحة 
استعدت  ــذه،  ه والمسامحة 
نفسي  أحب  وصــرت  هدوئي، 
أتاحت  وهكذا  طبيعتها.  على 
الحياة  اســتــرجــاع  تقنية  لــي 
بالتنويم  العالج  في  الماضية 
حياتي  مواصلة  المغناطيسي 
التقيت  سنة،  وبعد  بسالم. 
رقتي  يعشق  رجل  روحي:  توأم 

وحساسيتي».
ساعدني  سنة):   ٤٥) ــارول  ك
في  الطاقة)  (عالج  ريكي  عالج 
اإلجهاض  عمليات  مع  التأقلم 

القسري المتكررة
لجلستين  تخضع  كارول  كانت 
الياباني  ــكــي  ري عـــالج  ــن  م
نجحت  وبفضله،  أسبوعياً. 
واألســى  الحزن  مواجهة  في 
عمليات  عـــن  ــاجــمــيــن  ــن ال
المتكررة  القسري  اإلجهاض 

التي عانتها.
أو  ريكي  عالج  جلسات  «بدأت 
ما يعرف بعالج الطاقة الياباني 
كانت   .٢٠١٢ عام  أواخــر  في 
أغسطس  في  توفيت  والدتي 
 حملت كذلك  السنة.  تلك  من 
الجنين  ألفــقــد  سبتمبر  فــي 
هاتان  كــانــت  نوفمبر.  فــي 
حدثت  كافيتين  الخسارتان 
حياتي،  في  ــزان  األح لتتراكم 

فشعرت بأنني محطمة.
أختي خبيرة متخصصة في عالج 
عمليات  من  نوع  وهو  ريكي، 
تفاعالت  على  يعتمد  الشفاء 
الحياة  طاقة  ويستخدم  الطاقة 
عليها   اقترحت لذلك  الكونية. 
جلسات  بضع  لي  تخصص  أن 
الجلسات،  تواصلت  كلما  منه. 
شعرت بأنني أحتاج إلى تحرير 
العالقة  المسائل  من  مزيد 
بالغضب  ممتلئة  كنت  ألنني 

والحزن.

وهكذا ولّد علم الحركة مساحة 
من  أشفى  أن  لي  أتاحت  آمنة 
العلم  هذا  ساعدني  جراحي. 
على أن أتقبل بكل هدوء واقع 
أنني أمر في عملية صعبة وأن 
يلفني  ــذي  ال السيئ  الشعور 
ال  يــدوم.  لن  كياني  ويغلّف 
في  عميقاً  الغوص  أن  في  شك 
إال  الجرأة،  يتطلب  مشاعرك 
في  يساعدك  الحركة  علم  أن 
بدل  ومعالجتها  مواجهتها 

كبتها}.
ساعدني  ســنــة):   ٣٩) وداد 
المغناطيسي  بالتنويم  العالج 
واستعادة  المسامحة  على 

الشعور بالسالم
بعد وفاة والدها، خضعت وداد 
المغناطيسي،  بالتنويم  للعالج 
الذي يقوم على تقنية استرجاع 
بغية  ذلــك  السابقة،  الحياة 
وتخطي  حزنها  على  التغلب 
كانت  التي  المعقدة  العالقة 

تجمعها بوالدها.

«جمعتني بوالدي عالقة كثيرة 
احتوت  أنها  صحيح  التقلبات. 
على الحب، إال أنها شملت أيضاً 
خالفات عدة ألنه ما انفك ينتقد 
من  الحساس  الفني  الجانب 
عندما توفي،  شخصيتي. لذلك 
لتنزف.  العاطفية  جراحي  عادت 
مع  مرتاحة  لست  أنني  الحظت 
وأنني  الرقيق  األنثوي  جانبي 
مع  عالقاتي  في  مشاكل  أواجه 
الرجال. ويعود ذلك إلى عالقتي 

المضطربة مع والدي.
جــراحــي  ــم  ــه أف أن   أردت
تقنية  أن  وعرفت  العاطفية، 
في  الماضية  الحياة  استرجاع 
المغناطيسي  بالتنويم  العالج 
تتيح لإلنسان لقاء أناس رحلوا 
خوض  قررت  لذلك  دنياه.  من 

هذه التجربة، فحجزت جلسة.

بالتنويم  المعالج  لــي  ـــد  أكّ
أتمتع  أنــنــي  المغناطيسي 
هذه  على  كاملة  بسيطرة 
أشعر  ــم  ل ــذلــك  ل العملية، 
تقنية  ل  تشكّ مطلقاً.  بالخوف 
في  الماضية  الحياة  استرجاع 
المغناطيسي  بالتنويم  العالج 
تجربة هادئة تستكشف خاللها 
رحلة روحك خالل مراحل حياتك 
تشبيهها  ويمكن  المختلفة، 
بالتأمل. رأيت سبعاً من حيواتي 
بصيرة  منحني  ما  السابقة، 
الحالية.  حياتي  بشأن  واسعة 
ـــدى هـــذه الــحــيــوات،  ــي إح ف
في  طموحة  محامية  كنت 
في  عشر.  الثامن  القرن  أواخر 
حياتي الراهنة، أنا امرأة قوية، 
وصاحبة  التركيز،  وشــديــدة 

ساعدتني في فتح قلبي وتحرير 
أتمدد  كنت  العالقة.  المشاعر 
ر في أنني  في غرفة العالج وأفكّ
بخير وأنني ال أعاني أي خطب. 
حتى  قليلة  دقائق  إال  هي  وما 
ما  كل  محررةً  بالبكاء،  أجهش 
أسابيع  طوال  به  البوح  وددت 
كنت  وهكذا  أشهر.  حتى  أو 
أخرج بعد كل جلسة وأنا أشعر 
في  إنني  حتى  تامة،  براحة 
أسترخي  كنت  الجلسات  بعض 
النوم  فــي  فــأغــط  بالكامل 

بهدوء.

في عام ٢٠١٥، حملت مجدداً، 
إال أنني لم أوقف جلسات عالج 
عام  مايو  شهر  وفــي  ريكي. 
الوسيم.  بابني  رزقت   ،٢٠١٧
طوال  العمل  عن  أتوقف  لم 
أسبوع  ونصف  أسبوعاً   ٣٩
خضت  كــذلــك  حــمــلــي.  ــن  م
دامت  طبيعية  مخاض  عملية 
في  الفضل  ــزو  وأع ساعتين. 

 ــســات، شــعــرت ــجــل ـــالل ال خ
ــن يــدي  ــخــرج م ــرارة ت ــح ــال ب
تضعهما  راحت  فيما  المعالجة، 
قرب نقاط مختلفة من جسمي. 
ولّد اإلحساس بطاقة ريكي في 
وكلما  مذهالً.  شعوراً  أعماقي 
نمت  الجلسات،  في  تقدمت 
بتلك  اإلحساس  على  قدرتي 

الطاقة.

تكررت  التالية،  السنوات  في 
القسري  اإلجــهــاض  عمليات 
التي عانيتها إلى أن وصل عدد 
إلى  خسرتهم  الذين  األطفال 
عصيبة  بمرحلة  مررنا  سبعة. 
ومريرة ألن زوجي ما كان يعلم 
هذه  مع  التعاطي  إلى  السبيل 
نفسه  يلوم  وظــل  المشكلة 
في  توالت  التي  الخسائر  على 
كبت  أنا  حاولت  فيما  حياتنا، 
تعتمل  كانت  التي  المشاعر 
في داخلي وتعتصر قلبي. لكن 
المنتظمة  ريكي  عالج  جلسات 

إذ  ريكي،  عالج  إلى  كله  ذلك 
ساعدني في تخطي اآلالم التي 
في  مكنني  ما  بها،  أمر  كنت 
نهاية المطاف من إنجاب طفل 
جميل. وما زلنا أنا وصغيري نزور 
اختي مرتين أسبوعياً للخضوع 
والالفت  ريكي.  عالج  لجلسات 

أن طفلي أيضاً يحبها».
صونيا (٥٩ سنة): تخلصت من 

غضبي بالعالج بالفن
مع  جلسة  أن  صونيا  تؤكد 
أحد  فــي  متخصصة  معالجة 
شكلت  بالفن  العالج  مراكز 
بعدما  للشفاء  كافياً  حــافــزاً 
التي  الكبرى  شقيقتها  خسرت 

كانت تصارع داء السرطان.

بالفن  الــعــالج  ــى  إل  ــجــأت «ل
المحض.  المصادفة  باب  من 
سافرنا أنا وزوجي إلى المنطقة 
أختي  فيها  تقيم  كانت  التي 
في  السابق  زوجــهــا  لنساعد 
الضرورية  اإلجـــراءات  تنظيم 
من  ولكن  وصيتها.  لــقــراءة 
كان  بــه  لقاءنا  أن  المؤسف 

مضطرباً ولم ينته على خير.
شعرت  المواجهة،  هذه  عقب 
زوجي  قرر  لذلك  كبير.  باستياء 
عما  وسألها  بندى،  االتصال 
تخصيص  تستطيع  كانت  إذا 
أعلم  كنت  لي.  الوقت  بعض 
كنت  أنني  إال  معالجة،  أنها 
في  متخصصة  أنــهــا  أجــهــل 

العالج بالفن.
شعرت في البداية بإحراج كبير، 
إال أن ندى تتمتع بطريقة هادئة 
ومميزة في التعاطي مع الناس. 
وطلبت  كبيرة  ورقــة  أعطتني 
األلــوان  بعض  أختار  أن  مني 
عن  نتحدث  رحنا  فيما  وأرسم 
الحديث  قادنا  عندما  شقيقتي. 
ومواجهتنا  السابق  زوجها  إلى 
إلى  المطاف  بي  انتهى  معه، 
التلوين.  أقالم  من  عدد  كسر 
خالل هذه الجلسة، لم أكتشف 
في  يعتمل  الذي  الحزن  مدى 
أحمل  كم  بل  فحسب،  داخلي 

في قلبي من استياء وكره.
ولد  بأعمال  أشبه  رسمي  بدا 
ولكن  عمره.  من  الثانية  في 
عندما أدارت ندى الورقة، رأيت 
نحبها،  وشقيقتي  أنا  كنا  أموراً 
الشمس،  ـــروب  غ كمشهد 
ذُهلت  والماء.  النخيل،  وأشجار 
تحمل  صــورة   شاهدت حين 
الغاضبة  األفــكــار  مــن  كثيراً 
إيجابية.  لوحة  إلــى  تتحول 
رسم  إلــى  ذلــك  بعد  انتقلت 
ثانية،  ومـــرة  أخـــرى.  صـــورة 
صــوراً  فرأيت  ــدى،  ن أدارتــهــا 
يعتبر  ــذي  ال الــكــوي،  لسمك 
رمزاً للشجاعة والمثابرة، وهذه 
بالتحديد نظرتي إلى شقيقتي.

األولـــى،  الجلسة  خــتــام  فــي 
تحرق  أن  نــدى  علي  عرضت 
أعددته  ــذي  ال األول  الــرســم 
وتعطيني رماده ألتخلص منه، 
بدت  المرحاض.  في  فرميته 
مطهرة،  الخطوة  هــذه  لــي 
من  التحرر  فــي  وساعدتني 
في  أحمله  كنت  الذي  الغضب 

داخلي.
برسم   احتفظت المقابل،  في 
سمك الكوي ووضعته في إطار. 
لم  الصورة،  هذه  رسمي  خالل 
األلوان  أختار  كنت  أنني  أدرك 
التي تحبها شقيقتي من األحمر 
وهكذا  البرتقالي.  إلى  القاني 
شيء  إلى  الرسم  هذا  تحول 
بشقيقتي  دوماً  رني  يذكّ جميل 
التي  اللصيقة  وبــالــعــالقــة 
جريدة  معاً».»ترجمات  جمعتنا 

الجريدة»  

آالم القلب العاطفية  ...
العالج الحيوي والطبيعي

يشفيها
مواجهة الخسارة العاطفية أمر 

بالغ الصعوبة، سواء شملت تفكك 
عالقة لصيقة، أو فقدان شخص 
عزيز عىل قلبنا، أو موت حيوان 

أليف نحبه، أو خسارتنا وظيفة 
ة. لكن الجيد  نعلّق عليها آماالً كب

أنك لست مضطرة إىل مواجهة 
فردك، فثمة  هذا التحدي 

تك  ة تدعم مس عالجات بديلة كث
دك مقاربة  نحو الشفاء. اعت

عالجية طبيعية شاملة يساعدك 
يف التعايف من أية خسارة 
عاطفية، حسب تؤكد أمثلة 

النساء األربع التالية.
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صحة

أزمة صحية اسمها 
إلتهاب األذن الوسطى

إلتهاب  يُعرف  ك  أو  بالعدوى  إصابتها  هي  شيوًعا  األذن  أوجاع  أسباب  أك  وسية تصيب األذن الوسطى. إن  ية أو ف األذن الوسطى ، وهو عدوى بكت

عرضةً  أكــثــر  هــم  ــال  ــف األط  
األذن  بــإلــتــهــاب  ــة  ــإلصــاب ل
الوسطى وغالبا ما يكون  سببا 
التي  األوجــاع  بسبب  لبكائهم 
أيضا  البالغين  فإن  يسببها،  
به.  لإلصابة  أيضا  معرضون 
يسبب  التهاب األذن الوسطى 
بسبب  ــك  وذل شــديــدا  ألــمــا 
السوائل  تراكم  و  االلتهابات 
(وهــي  الــوســطــى  األذن  فــي 
المساحة التي تكون خلف طبلة 
األذن و التي تحتوي على عظام 
االهتزازية.)  الصغيرة  األذن 
التهاب  يصاحب  ما  غالبا  و   ،
واألنفلونزا  البرد  نزالت  األذن 
الجهاز  التهابات  من  وغيرها 
األذن  ألن  ــك  ذل  ، التنفسي 
بالجهاز  متصلة  الــوســطــى 
قناة  عبر  العلوي  التنفسي 
صغيرة تسمى قناة إستاكيوس 
للجراثيم  يمكن  فإنه  وهكذا 
التي تنمو في األنف أو تجاويف 
الى  تصعد  أن  األنفية  الجيوب 
األذن  وتدخل  إستاكيوس  قناة 

الوسطى لتبدأ في النمو .
 أسباب إلتهاب األذن الوسطى؟

توجد خلف طبلة األذن منطقة 
الوسطى  األذن  تسمى  صغيرة 
الذي  للهواء  مجرى  تعد  حيث 
قناة  خالل  من  األنف  من  يعبر 
إستاكيوس، يحافظ هذا الهواء 
الوسطى  األذن  تكون  أن  على 
أحيانا  ولكن  وجافة،  نظيفة 

الصداع
إرتفاع درجة الحرارة

خروج سائل من األذن
عالج إلتهاب األذن الوسطى:

كبير  دور  لها  المنزلية  الرعاية 
عمل  يمكنك  حيث  بالعالج 
فوق  ووضعها  دافئة  كمادات 
إستخدام  أو  المصابة  األذن 
قطرات األذن لتخفيف األلم  أو 
المسكنات مثل األسيتامينوفين 
يمكن  أيضا  واإليبوبروفين، 
الوسطى  األذن  إلتهاب  عالج 
أو  اإلحتقان  مــضــادات  بأخذ 
يجب  ولكن  الحيوية  المضات 
ذلك.  قبل  الطبيب  تسأل  أن 
اإللتهاب  يعالج  لم  إذا  أحيانا 
التدخل  فإن  السابقة  بالطرق 

الطبي أو الجراحي هو الحل.
لم  اذا  األذن  إلتهاب  يؤدي  قد 
يتم عالجه الى مضاعفات أكثر 
الخشاء  إلتهاب  وهي  خطورة 
يصيب  ــادر  ن التهاب  وهــو   )
لــألذن)،  الــمــجــاورة  العظمة 
طبلة  في  ثقب  السمع،  فقدان 
شلل  أو  السحايا،  إلتهاب  األن، 

العصب الوجهي.»»

كافية  كمية  توجد  ال  عندما 
األذن  يهوي  الذي  الهواء  من 
الوسطى تصبح المنطقة رطبة 
مثالية  بيئة  تصبح  و  دافئة  و 
لتكاثر الجراثيم. و من الممكن 
األذن  إلتهاب  يحدث  أن  أيضا 
أو  فيروس  أو  بكتيريا  بسب 
إنفلونزا  أو  بــرد  نزلة  نتيجة 
قناة  في  إحتقانا  تسبب  حيث 
إستاكيوس أو الممرات األنفية، 
تراكم  الى  يــؤدي  الــذي  األمــر 

السوائل في األذن الوسطى.
إن أكثر مسببات إلتهاب األذن 
لدى األطفال هي عدوى الجهاز 
تجعل  والتي  العلوي  التنفسي 
قناة استاكيوس متورمة بحيث 
يتدفق  أن  للهواء  يمكن  ال 
أيضا  الوسطى،  األذن  الــى 
وحبوب  للحساسية  يمكن 
الحيوانات  ووبر  والغبار  اللقاح 
والسموم  األدخنة  إستنشاق  و 
التأثير.   نفس  لها  يكون  أن 
الوسطى  األذن  التهاب  يحدث 
فمثالً  مختلفة،  أنــمــاط  فــي 
بالتهاب  اإلصابة  تكررت  اذا 
أربع  إلى  الثالث  مابين  األذن 
هذه  تدعى  السنة  في  مــرات 
الحالة بالتهاب األذن الوسطى 
ما  وغالبا   ، المتكرر  و  الحاد 
وجود  على  الحالة  هــذه  تــدل 
استاكيوس  قناة  في  ما  خلل 
في  السوائل  تتراكم  حيث   .
ما  مسببةً  الوسطى  األذن 

يسمى بالتهاب األذن الوسطى 
المصحوب باالنصباب الدموي، 
فيها  تتراكم  التي  الحالة  وهي 
بسبب  األذن  داخــل  السوائل 
للتهوية  األذن  تعرض  عــدم 
الجراثيم  تبدأ  أن  دون  الكافية 

و الميكروبات بالنمو بعد.
أن  الــدراســات  بعض  أظهرت 
تاريخ  لديهم  الذين  األشخاص 
و  األذن  إلتهابات  من  عائلي 
في  ضعف  من  يعانون  الذين 
جهاز المناعة أو أمراض مزمنة 
في الجهاز التنفسي مثل التليف 
أكثر  هــم  الــربــو  أو  الكيسي 
لإلصابة  غيرهم  من  عرضة 
الوسطى  األذن  بــإلــتــهــاب 
العلماء  لبعض  ا  ووفقً المتكرر. 
يتلقون  الذين  األطفال  فــإن 
رضاعة طبيعية هم أقل عرضة 
من  األذن  بإلتهاب  لإلصابة 
من  يرضعون  الذين  األطفال 

زجاجة حليب.
أعراض اإلصابة بإلتهاب األذن 

لدى األطفال
خاصة  األذن  في  بألم  الشعور 

أثناء اإلستلقاء
البكاء أكثر من المعتاد

مواجهة صعوبة في النوم
صعوبة في السمع أو اإلستجابة 

الى األصوات
فقدان اإلتزان واإلصابة بالدوار

الرغبة  وعدم  الشهية  فقدان 
في تناول الطعام

طفرات  بروتينية يف الدم   
تسبب فقدان السمع

توصل باحثون أمريكيون إلي أن تعرض األذن الداخلية للضوضاء 
واختفائه  الدم  في  خاص  بروتين  مستويات  علي  يؤثر  قد  العالية 
، وأن ذلك ينبئ باحتمال فقدان السمع .. . وتشير النتائج إلى أن 
قبل  السمع  فقدان  خطر  من  األشخاص  تحذر  قد  الدم  اختبارات 

التعرض ألضطرار بالغة .
العالم  ويخدع  األشخاص  إلى  يتسلل  أن  السمع  لفقدان  ويمكن 
كما  الضرر..  حــدوث  بعد  إال  مالحظته  يمكن  ال  ولكن  ببطء، 
لضوضاء  المزمن  التعرض  بسبب  السمع  فقدان  يحدث  أن  يمكن 
عقار  مثل  السمع،  علي  تؤثر  قد   ، األدويــة  بعض  كذلك  عالية، 
«كيسبالتين» المعالج للسرطان ، خاصة األورام السلطة، والمضاد 
الحيوى» الجنتاميسين» الفعال ضد مجموعة واسعة من اإللتهابات 
البكتيرية، ولكنه يضر بالسمع كأثر جانبى، لكن ليس كل المرضى 
كل  وصف  واليزال  السمع،  ضعف  من  سيعانون  بها  عولجوا  الذين 
من هذه العقاقير وغيرها من األدوية المعروفة بأنها تضرر السمع 
عندما تفوق فوائدها المحتملة على المخاطر يتم إيقافها فى حالة 

حدوث فقدان سمع.»وكاالت»
فى  والحنجرة  واألذن  األنف  أستاذ  باروشو»،  الدكتور»كوشن  قال 
فقط  يمكنك   ، الحالى  الوقت  جامعة»واشنطن»: «فى  الطب  كلية 
له،  عالج  يوجد  ال  أنه  وبما  حدوثه،  بعد  السمع  فقدان  تحديد 
شركات  من  باحثون  يعكف   ، لذلك  مدمرا..  قيدا  يشكل  ذلك  فإن 
يحذر  أن  يمكن  دم  اختبار  لتطوير  فرنسية  صيدالنية  مستحضرات 
أن  قبل  الداخلية  لألذن  مبكر  ضرر  حدوث  من  وأطباءهم  المرضى 
تالحظ ضعف السمع.. وقال «باروشو»: «تشير أبحاث السمع ، إلي 
إن مستويات البروتين ،وهو بروتين متواجد فقط فى خاليا األذن 
الداخلية، ترتفع بشدة عندما تتضرر تلك الخاليا وتبدأ فى الموت، 
تم العثور على أن بروتين «بريستين» على وجه التحديد فى خاليا 
الشعر الخارجى لألذن لتصبح بمثابة مكبرات صوت، وهو بروتين 

خاص يستجيب للموجات الصوتية.. 
نظرا لعدم تواجد هذا البروتين فى أى جزء من الجسم ، فقد تشير 
المستويات المرتفعة له في الدم إلى تلف خاليا الشعر الخارجية في 
األذن.. وهذا ما تم العثور عليه عند تعرض األذن ألصوات عالية جدا 
اكتشاف  عن  اإلبالغ  تم  و  الدم..  فى  البروتين  مستوى  قياس  وتم 

مماثل في العام الماضي بعد تعرض الفئران للروتين.

زيادة الوزن املريض :
السمنة   ٤ أنواع  وبائية!

جاهدين  منهم  كثيرون  ويعمل  وباء،  السمنة  الباحثون  يعتبر 
لتطوير الحلول. ولكن هل من جواب واحد؟ تشير البحوث إلى 
أن للسمنة أشكاالً مختلفة وأن المقاربة ذاتها يتفاوت تطبيقها 

بين شخص وآخر.
 يشير الخبراء من منظمة الصحة العالمية إلى السمنة كـ{وباء 
عالمي» من الضروري معالجته إذا أردنا تفادي تأثيراته السلبية.

من  كثيرة،  صحية  حاالت  في  كبيراً  خطر  عامل  السمنة  ل  تشكّ
وأنواع  القلب،  ومرض  الثاني،  النمط  من  السكري  الداء  بينها 
مقاربة  إلى  التوصل  الضروري  من  لذلك  السرطان.  من  عدة 

عالجية فاعلة.
لكن معدي دراسة جديدة شملت بيانات من آالف من يعانون 
لعالج  فاعلة  واحدة  طريقة  تتوافر  ال  أنه  من  يحذرون  السمنة 

السمنة وال يمكن التوصل إلى واحدة.
رود  في  بروفيدونس  في  براون  جامعة  من  باحثون  توصل 
هذه  تتفاعل  وقد  السمنة.  من  فرعية  أنواع  أربعة  إلى  آيالند 

المجموعات بشكل أفضل مع مقاربات مختلفة.
تقرير  على  أشرفت  باحثة  فيلد،  أليسون  البروفسورة  تذكر 
الدراسة: «ما من عالج واحد سحري للسمنة. وإذا كان متوافراً، 

فسيختلف بالتأكيد باختالف مجموعات األشخاص».
في  األوبئة  علم  قسم  ترأس  التي  فيلد،  البروفسورة  تشدد 
أن  وتعتقد  للسمنة.  أفضل  تصنيف  اتباع  ضرورة  على  براون، 
تمييز  طريقة  وتتطلب  جداً  واسعة  الحالية  التشخيص  عملية 
العالج  تحديد  لألطباء  تتيح  الخطوة  هذه  ألن  فاعلية  أكثر 

المناسب على أساس فردي.
تدرج  الناس  من  متنوعة  مجموعة  حقاً  «ثمة  موضحة:  تتابع 
مفرطة  سمنة  يعاني  الذي  الولد  لكن  واحدة.  فئة  في  كلها 
يكتسب  شخص  عن  االختالف  كل  يختلف  الخامسة  سن  في 
الخامسة  سن  في  سميناً  ليصبح  الوقت  بمرور  تدريجياً  الوزن 

والستين».
أنه  بما  التنوع،  بهذا  نقر  أن  «علينا  الباحثة:  هذه  تشدد 
مع  أكثر  تتالءم  السمنة  لمعالجة  مقاربة  تطوير  في  يساعدنا 

حاجات األفراد».

تحليل  إلى  «السمنة»،  مجلة  في  نشرت  التي  النتائج،  تعود 
بيانات ٢٤٥٨ مشاركاً خضعوا لجراحة تخفيف الوزن للتخلص 

من السمنة.
المعدة  ربط  أو  المعدية  المجازة  لجراحة  المشاركون  خضع 
بين شهري مارس عام ٢٠٠٦ وأبريل ٢٠٠٩. واستعان بهم 
تخفيف  جراحة  لتقييم  الطولية  الدراسة  خالل  من  الباحثون 

الوزن.

أنواع فرعية
تأمل الباحثون متغيرات المشاركين النفسية، من بينها أنماط 
هورموناتهم  ومعدالت  وزنهم  تاريخ  عن  فضالً  الطعام،  تناول 

إلى جانب عوامل بيولوجية أخرى.
تؤكد البروفسورة فيلد أن هذه أول دراسة تشمل تحليالً لهذه 

العناصر النفسية.
مرضى  من  مختلفة  مجموعات  أربع  تحديد  الباحثون  استطاع 

السمنة، مستخدمين أسلوباً إحصائياً مميزاً لتحليل البيانات.
ارتفاع  األولى  المجموعة  شملتهم  من  عانى  الجراحة،  قبل 
الدهني  البروتين  معدالت  وانخفاض  الدم  في  السكر  معدالت 
المرتفع الكثافة، الذي يدعى «الكولسترول الجيد» ألنه يساعد 

في التخلص من فائض الجزيئات الدهنية.
أُصيب نحو ٩٨٪ من األشخاص في هذه المجموعة بنمط من 

أنماط الداء السكري.
واجه المشاركون في المجموعة الثانية اضطرابات في سلوكهم 

الغذائي. تشير االكتشافات إلى أن:
األكل  تناولوا  المجموعة  هــذه  في  األشخاص  من   ٪٣٧  •

بشراهة.
الوجبات  تناولهم  على  سيطرتهم  فقدان  أكدوا  منهم   ٪٦١  •

الخفيفة بين الوجبات الرئيسة.
• ٩٢٪ قالوا إنهم تناولوا الطعام عندما لم يشعروا بالجوع.

مفاجئة.  الثالثة  المجموعة  خصائص  فيلد  البروفسورة  تعتبر 
هذه  في  المشاركون  حمل  ــض،  األي عملية  إلــى  بالنسبة 
المجموعة عموماً صفات تتالءم مع السمنة. لكنهم أفادوا عن 

مستويات متدنية من اضطرابات الطعام. فقد ذكر ٧ ٪ فقط 
أنهم تناولوا الطعام عندما لم يشعروا بالجوع.

هذه  ميزت  أخرى  عوامل  ال  أن  الالفت  «من  الباحثون:  يكتب 
المجموعة عن المجموعات األخرى».

أشار المشاركون في المجموعة الرابعة إلى تشخيص إصابتهم 
عموماً  جسمهم  كتل  مؤشر  بلغ  فقد  الطفولة.  منذ  بالسمنة 
بين  األعلى  المؤشر  هذا  واعتبر  عشرة.  الثامنة  سن  في   ٣٢
المجموعات، علماً بأن معدل مؤشر كتلة الجسم اإلجمالي بلغ 

في حالة المجموعات الثالث األولى ٢٥ في السن ذاتها.
عالوة على ذلك، امتلك المشاركون في المجموعة الرابعة أعلى 
مؤشر كتلة جسم (٥٨) قبيل خضوعهم للجراحة، في حين بلغ 
معدل مؤشر كتلة الجسم في حالة المجموعات األخرى ٤٥ في 

المرحلة عينها.
تصنيفات عامة

الجراحة،  بعد  األولى  الثالث  السنوات  من  البيانات  تأمل  عند 
الحظ الباحثون أن النساء خسرن كمعدل ٣٠٪ من وزنهن قبل 

الجراحة، في حين خسر الرجال ٢٥٪.
المشاركين  أن  اكتشف الفريق  المجموعات،  بين  التمييز  وعند 
من المجموعتين الثانية والثالثة تمتعوا بأكبر فوائد من جراحة 

تخفيف الوزن.
على وجه الخصوص، خسر من أشاروا إلى معاناتهم اضطرابات 
في عاداتهم الغذائية أكبر مقدار من وزنهم قبل الجراحة: خسر 

الرجال ٢٨,٥ ٪ والنساء ٣٣,٣ ٪ كمعدل.
قادت هذه االكتشافات البروفسورة فيلد وزمالءها إلى التشديد 
بدل  الصحيح  بالشكل  السمنة  مرضى  تصنيف  أهمية  على 
هذه  تؤكد  بينهم.  تميز  ال  واحدة  فئة  في  كلهم  إدراجهم 
دون  حالت  التي  األسباب  «أحد  الدراسة:  قادت  التي  الباحثة، 
توصلنا إلى اكتشافات مهمة في مجال بحوث السمنة تصنيفنا 

كل هؤالء الناس في فئة واحدة».
تتابع مشددة: «ربما تتوافر إستراتيجيات عالية الفاعلية تسهم 
من  المرضى  نجمع  عندما  ولكن  وعالجها.  السمنة  تفادي  في 

مجموعات مختلفة معاً، نخفف من تأثيرها».
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٤فوتوغرافيا
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تنوير

ان االضطرابات العاطفية والسلوكية المعروفة باالضطراب العاطفي او االضطراب 
العاطفي الحاد خارج مجال التعليم الخاص، يشير الى فئة من الطلبة ذوي صعوبات 
اجتماعية وعاطفية وسلوكية مزمنة وحادة مع انماط سلوكية معروفة تقع عموما 

في احدى او كلتا الفئتين التاليتين:
(أ)السلوكيات الخارجية.

(ب)السلوكيات الداخلية.
مستمرة،  عدوانية  سلوكيات  انها  على  تحديدا  الخارجية  السلوكيات  تعريف  يتم 
معبرة عن ذاتها متفردة وغالبا ما تتسم بسلوك مضطرب ومتصلب. وباالضافة 
مثل  سلوكية  انماط  ابداء  الى  ميالون  الخارجية  السلوكيات  ذوي  فان  ذلك  الى 

اشعال الحرائق او االعتداءات او التعنيف، اما السلوكيات الداخلية فهي:
(أ)االنعزال.

(ب)االكتئاب.
(ج)القلق.

(د) ضعف المهارات االجتماعية.
(هـ) سلوكيات الهوس والقهر.

االنطواء  الى  ميالون  تحديدا  والسلوكية  العاطفية  االضطرابات  ذوي  الطلبة  ان 
بينت  فقد  ذلك  والى  اآلخرين  تجاه  عداء  يظهرون  انما  االجتماعي،  االنعزال  او 

االبحاث ان الطلبة ذوي االضطرابات العاطفية والسلوكية يختبرون:
(أ)الفشل االكاديمي.

(ب)الرفض االجتماعي.
(ج)العزلة.

المتخصصون  يعرف  ان  هو  ذلك  من  واالهم  اجتماعيا  اكفاء  غير  (د)اعتبارهم 
والسلوكية  العاطفية  المشاكل  ان  بالذات  الفئة  هذه  مع  العمل  على  المتدربون 

كافة هي مترابطة، وقلما يبدي احدهم نمطا متصلبا واحدا فقط.
ثم ان المراضة المشتركة (او االعتالل المشترك) هو مصطلح يعبر عادة عن حدوث 
اضطرابات مشتركة، غالبا ما ترتبط بذوي االضطرابات العاطفية والسلوكية الن 
ان  والندروم  كوفمان  يقول  شتى  عوارض  يظهرون  للتشخيص،  ونتيجة  هؤالء 
تصنيف االعتالل المشترك شائع على نحو متزايد، وان الفرد الذي يبدي اعراض 
االضطرابات العاطفية والسلوكية قد يبدي اعراضا من السلوكيات الداخلية (اي 
االكتئاب والقلق والعزلة االجتماعية) والسلوكيات الخارجية (اي السلوك المجادل 
(اي  لالضطرابات  المتعدد  التصنيف  الى  تعزى  قد  والتي  والعدوانية)  المتحدي 

الصعوبات التعلمية، اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط والقصور في النمو).
لمحة عامة عن بعض المزايا التي قد تراها في الطلبة.

المزايا: السلوكيات التي قد يظهرها طالب ذو اضطرابات عاطفية وسلوكية
الصعوبات التعلمية:

- اداء دون مستوى صفه.

- مهارات تهجئة ضعيفة.
- مهارات مفردات ضعيفة.

- صعوبة في التركيز.
- تأخر اكاديمي.

- فترة انتباه قصيرة.
أنواع السلوك:

- العزلة االجتماعية.
- القلق.
- الكآبة

- الهم المفرط.
- االنعزال.

- السلوكيات المتكررة.
- البحث عن االطمئنان.

- النشاط المفرط.
- االندفاع.

- اساليب ضعيفة للتأقلم.

ضروب العدوانية:
- الصراخ.

- استخدام األلفاظ النابية.
- نوبات الغضب.

- الرفس.
- االنفعال.

- جذب االنتباه.
- القتال.

- افعال مسيئة او عنيفة.
- اذالل اآلخرين.

استراتيجيات التدريس في صف دامج

الدمج  يف  «اسرتاتيجيات  كتاب  من  بترصف  حلقات  سلسلة  االسبوع»  «آخر  ملحقها  خالل  من  «الرأي»  تنرش 
الرتبوي ملجتمع أفضل ...أذكياء لكنهم مختلفون «بالتعاون مع مركز سكيلد يف لبنان الذي يرأسه الدكتور 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  وخاصة  الرتبية  مجاالت  يف  ومختص  ي  اكاد مؤلف  نتاج  وهو  قسطه،  نبيل 

كية . والتعلمية من مركز سكيلد وجامعة بيوال االم
يعمل هذا الكتاب الذي صدر عن دار «منهل الحياة» يف لبنان ويقع يف (٤٤٠) صفحة من القطع املتوسط،  عىل 
ن فيهم ذوو االختالفات التعلمية ، واالحتياجات الخاصة ويدعو اىل مراعاة احتياجات  تعزيز قيمة االطفال   

التعلم الفردية ودمج جميع االطفال يف صفوف التعليم العام .
ك يتوجه الكتاب اىل معلمي الصفوف املدرسية من مرحلة ما قبل املدرسة حتى املرحلة الثانوية، ويقدم 

خطوات عملية لدمج االطفال ذوي االختالفات التعلمية يف الصفوف العادية .

 اسرتاتيجيات الدمج لذوي االضطرابات العاطفية والسلوكية  (٢/١)

والفعال  ــالزم  ال الدعم  لتوفير  ابتغاء 
العاطفية  االضطرابات  ذوي  للطلبة 
ينبغي  دامـــج،  صــف  فــي  والسلوكية 
هذه  تعقيدات  يدركوا  ان  للمعلمين 
االضطرابات  تحديد  ان  االضطرابات. 
في  ومعالجتها  والسلوكية  العاطفية 
بسبب  هائال  تحديا  يشكل  بدايتها، 
ثمة  لذلك  المشترك.  االعتالل  مزايا 
نجاح  سبيل  تعترض  كثيرة  عــوائــق 
االضــطــرابــات  طلبة  مــن  الكثيرين 
العاطفية والسلوكية وقد افادت البحوث 
ان نحو٧٥٪ من طلبة ذوي االضطرابات 
فصلهم  تم  قد  والسلوكية،  العاطفية 
مؤقتا او نهائيا من المدرسة مرة واحدة 
من   ٪٥٥ من  اكثر  وان  ــل،  االق على 
هؤالء الطلبة قد تركوا المدرسة بسبب 
تورطهم  و/أو  العلمي  تحصيلهم  تدني 

في جنوح االحداث.
تظهر االضطرابات العاطفية والسلوكية 
في  طالب  كل  عند  مختلفة  بمظاهر 
يكتنف  االحيان  من  الكثير  وفي  الصف. 
تلبى  ال  وهــكــذا  مــزايــاهــا،  التغاضي 
فعلى   .واف نحو  على  الطالب  احتياجات 
باضطرابات  طالبان  المثال،  سبيل 
ــد،  واح صــف  فــي  وسلوكية  عاطفية 
مختلفة  سلوكية  انماطا  يظهران 

واحدهما عن االخر بشكل الفت.
خارجية  احدهما  سلوكيات  تكون  قد 
االهتمام  ويستلزم  «منزعجا»  فيبدو 
ان  حين  في  المعلم،  قبلِ  من  الدائم 
االخر قد يقوم بتصرف اكثر هدوءا وقلما 
انما  الصف  في  المعلم  انتباه  يجذب 
يواجه حزنا وضيقا في عزلته االجتماعية.

من  انماطا  الطالب  ر  يظهِ عندما 
السلوكية،  أو  العاطفية  االضطرابات 
شأنها  من  داخلية  ام  كانت  خارجية 
ان  بالمعلمين  يجدر  المخاوف  تثير  ان 

يأخذوا بعين االعتبار االمور التالية:
مشكلة  هــل  العمر:  تناسب  (أ)مـــدى 
عمر  ــى  ال بالنسبة  غريبة  الــســلــوك 
الثالث  الصف  في  طالب  (اي  الطالب؟ 

ما  على  الضوء  وتسلطان  به  القيام 
ذلك  والى  به  القيام  الطالب  يستطيع 
مسار  في  االشتراك  من  الطلبة  بد  ال 
ولجو  المعنى،  لفهم  تعزيزا  ــدروس  ال

مؤات في الصف.
دروس  (او  يومي  برنامج  وضــع  عند 
صف  في  وفاعال  مفيدا  يكون  اكاديمية) 
انماط  يراعي  ان  المعلم  على  دامــج، 
المختلفة  واالحتياجات  المتنوعة  التعلم 
المعلم  يستخدم  وقد  طالب  كل  لدى 
في اطار عمله التصميم الشامل للتعلم 
للوصول الى االحتياجات الفردية االمثل 
الطلبة  اختالفات  بين  الجمع  خالل  من 
المعرفة  في  مهاراتهم  اكتساب  في 
تطبيق  تحديدا  ويمكن  عنها  والتعبير 
عند  للتعلم  الشامل  التصميم  مبادئ 
وضع برنامج الصف، عبر ادخال االنشطة 
المتعددة  التعلم  انماط  تعزز  التي 
الهادئ،  الوقت  االستراحة،  اوقات  (اي، 
المثال،  سبيل  وعلى  البصرية)  االشارات 
اضطرابات  ذو  طالب  استصعب  اذا 
نشاط  من  االنتقال  وسلوكية  عاطفية 
الى آخر، قد يكون من المفيد للمعلم ان 
(ويعطيه  الوقت  ضبط  جهاز  يستخدم 
مثال دقيقة واحدة) كتذكير بان النشاط 

اشرف على االنتهاء.

بناء عالقات مودة
واالحترام  الثقة  ارساء  المعلم  ابتغى  اذا 
جهدا  يبذل  ان  عليه  التعلم،  بيئة  في 
طالب  بكل  مودة  عالقة  لبناء  متعمدا 
الوقت   من  متسع  فتخصيص  صفه  في 
للمعلم  يتيح  كفرد،  طالب  بكل  للتعرف 
افتراضات  ــة  اي مــن  التخلص  فرصة 
االكاديمي  الطالب  ملف  حول  حيكت 
االضطرابات  ذوو  فالطلبة  السلوكي  او 
يصلون  تحديدا  والسلوكية  العاطفية 
الى  يسبقهم  بملف  المدرسة  الى  غالبا 
احداثا  يظهر  تاريخا  ويتناول  الصف 

سلوكية ال تعمل لمصلحتهم.
آمنة  بيئة  يهيء  ان  للمعلم  ينبغي 
يتقدموا  كي  الطلبة  لجميع  ومرحبة 
اكاديميا بغض النظر عن اضطراباتهم. 
الملفات  تقويم  هام  المر  انه  حين  وفي 

الصف،  في  طاولته  على  صــورا  يرسم 
جدران  على  للكتابة  الطالء  رش  مقابل 

الحديقة العامة).
مرة  كم  الحدة:   ، المدة  (ب)التكرار، 
الوقت  من  كم  السلوك؟  مشكلة  تتكرر 
(اي  ظهورها؟  فداحة  مدى  وما  تستمر؟ 
في  دقائق  خمس  لمدة  غضب  نوبة 
النطق  مقابل  الشهر  في  ومرة  الصف، 
وجه  في  عالٍ  وبصوت  بذيئة  بكلمات 
كل  ارضا  الكتب  رف  ورمي  المعلمين، 

يومين).
ــع كــل االنــمــاط  ــحــال م وكــمــا هــي ال
حالة  كــل  تفحص  ينبغي  السلوكية 
واستخدام  دقيق،  توثيق  مع  حدة  على 
التقويمات السلوكية (اي تقويم السلوك 
الوظيفي) لضمان تحديد دقيق وتطوير 
ذوي  الطلبة  لدعم  الالزمة  المداخالت 

االضطرابات العاطفية والسلوكية.
بيئة الصف:

دامجة،  تعلمية  بيئة  النشاء  وابتغاًء 
العاطفية  االضطرابات  طلبة  ولدعم 
والسلوكية دعما فاعال، ينبغي للمعلمين 
ان  شأنها  من  بينة  ممارسات  مزاولة 

تدعم السلوك االيجابي.
واحــدة  استراتيجية  وجــود  يتعذر  واذ 
جميع  الحتياجات  تلبية  الجميع  تناسب 
الطلبة ذوي االحتياجات المتنوعة فال بد 

من مراعاة التوصيات التالية:
توقعات وبنية

االيجابي  للسلوك  المجال  في  افساحا 
ايجاد  من  البد  الدامجة،  الصفوف  في 
قواعد ومفاهيم للتدريس، من شأنها ان 
تراعي احتياجات جميع الطلبة العاديين 
فعندما  الخاصة  االحتياجات  وذوي  
لدى  الفريدة  االحتياجات  المعلم  يراعي 
بتوجيهات  الصف  يأتي  فانه  طالب  كل 
يفهمها الجميع ويسهل عليهم تطبيقها 
فالمعلم الذي يبغي تلقين دروسه عليه 
قبل كل شيء ان يضع في جعبته طعاما 
(اي دروسا) يستسيغه جميع الطلبة اكال. 
وااليجابية  الكالم  صياغة  في  فالبساطة 
قائمة  تصبح  ان  من  الدروس  تحفظان 
مرهقة ومتعبة لما ليس بمقدور الطلبة 

على  للحصول  والسلوكية  االكاديمية 
من  فانه  طالب  كل  عن  عامة  فكرة 
االهم عدم السماح لمحتوى الملفات ان 
يحدد اسلوب التعامل معهم في الصف. 
بكل  مودة  عالقة  تأسيس  لبدء  وابتغاء 
التوصيات  تراعى  قد  الصف  في  طالب 

التالية:
ابدأ بالترحيب وانته باالحتفال

ابدأ كل يوم بإلقاء التحية على كل طالب 
عند عتبة باب الصف، والترحيب به ذاكرا 
يبدو  العمل  بهذا  القيام  ان  ومع  اسمه 
ان  اذ  اسهل  يبدو  اهماله  فان  سهال، 
المعلم غالبا ما يكون منهمكا بالتحضير 
فيه  يصل  الذي  الوقت  ابان  يومه،  لبدء 

الطلبة الى الصف.
يستطيع المعلم ان يرسي في ذهن كل 
حين  والتشجيع  االهتمام  انطباع  طالب 
يحييه باسمه ويقدر وجوده في الصف.

تنم  بكلمات  التدريس  يــوم  وانــهــاء 
بدئه  عن  اهمية  يقل  ال  االيجابية،  عن 
الطالب  لسن  ووفقا  والتحية  بالترحيب 
قد يقدم المعلم مالحظة تقدير صغيرة 
في نهاية اليوم الدراسي منوها بانجازات 
اي  المالحظة  تتخذ  وقــد  طالب  كــل 
كاالشياء  للطالب،  معنى  ذا  يكون  شكل 
العينية (مثل هدية صغيرة او ملصقة او 
شهادة) او التشجيع بالكالم (اي عبارات 

ثناء محددة) او النشاط الجماعي.
  

اعد هذا الفصل 
هي  لو  ــغ-  وون ميكي  الدكتورة   -
في  المختصة  التربية  في  مساعدة  استاذة 
االضطرابات  في  ومتخصصة  بيوال،  جامعة 
وهي  االحــداث.  وجنوح  والسلوكية  العاطفية 

عضو في مجلس االطفال االستثنائيين.
االلكتروني،  التنمر  قضايا  على  ابحاثها  تركز 
في  والــعــنــف  الــعــصــابــات،  جــرائــم  وتحليل 
والتدخالت  التقويمات  وكذلك  الــمــدارس، 

العالجية التي ترتكز على السلوك والوظيفة.
ــيــس، تــواصــل  ــزال رانــــدي غــون  -
جامعة  في  النفس  علم  مادة  في  تخصصها 
ثالث  لمدة  مساعدة  مدرسة  عملَت  بيوال. 
الصفوف  لطالب  مجاني  برنامج  في  سنوات 
المتوسطة وعملَت مع ذوي الثقافات واللغات 

المتعددة.

سلسلة حلقات من كتاب "اسرتاتيجيات 
يف الدمج الرتبوي ملجتمع أفضل ..أذكياء 

لكنهم مختلفون
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فرح تسأل

هل تعترب الُفْقمُة سمكة؟
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بـرد.. بـرد.. ماذا يجري

بـرد.. في أجسامنا 

يسـري 

بـرد.. بـرد مـن ذا قـادم 

خلف نـوافـذنــا يتراكـم

 ........

هيــا هيــا  يـا  أطـفـال

نعـمـلـه أحلى  ا'شـكال 

وكرات بيــض نـركـلـهــا 

هيا هيــــــا كي 

نجمــــعها 

نلعب وبلطف...نرميها

كي ال نؤذي أحدا فيهــا

وتغطت كل السـاحـات

حتى صارت كالغيمـات

حطت فـي كل ا'رجـاء 

بحر مـن ضـوء وســـناء

..............

أنظر أنظر نحو الكون 

مختاال في أحلـى لون

ما أروعه حين نـسير

كالقطن المنفوش 

يصير

..............

بيـضاء كـل ا'شـــياء

وتشـع بهــاء وضيــاء

مـا أجملـــه ما أحاله 

في هذا الكون 

المعطاء

  

 أرسل إسمك وصورتك
 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح
 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

 ال تقلق يا عزيزي فأنت ولد ذكي وشاطر  مثلي 
تماما، أما ما يحدث لك فهو أمر وهمي يحدث مع 
والمتميزين.  األذكياء  من  ومعظمهم  الكثيرين 
على  وحرصهم  الشديد  قلقهم  بسبب  وهذا 

الحصول على أعلى النتائج. 
وال زلت أضحك من نفسي كلما تذكرت العالمات 
السيئة التي كانت تجلس في شهادتي المدرسية، 
كنت أشعر أنها تصرخ في وجهي وتقول لي لماذا 
جعلتني بهذا الرقم المتدني. أتضايق منها وأقسم 

أن أتحداها بأال  أجعلها تظهر ثانية بهذا الشكل.
 أتعرف كيف؟ صرت أدرس يوميا وال انتظر موعد 
اإلمتحان ألرهق نفسي في الدراسة ليل نهار كما 

سابقا. أفعل  كنت 
أن  جدا  والمهم 
على  كثيرا  أتمرن 
اإلجابة أي أن أضع 
نفسي في امتحان 
البيت  في  مشابه 
من  عدداً  فأضع 
وأجيب  األسئلة 
عليها دون الرجوع 
كتمرين  للكتاب 
جيد على اإلمتحان 

الحقيقي.

لي  تقول  كانت  حين  أمي  أصدق  صرت  أني  ثم   
أنها  رغم  ناجحا،  طبيبا  وسأصبح  ذكي  بأني 
سخرية  أمام  ذلك  تقول  كانت  التي  الوحيدة 
أبي  وكذلك  فشلي.  توقعوا  ممن  مني.  اآلخرين 
كان يقول بصوته الخشن ال عليك يا شطور فقد 

أسميناك شطور وأنت فعال كذلك. 
وآكل   وأنام  جيدا  وأدرس  بنفسي  أثق  صرت  لذا 
جيدا. حتى اني صرت أنتظر ورقة األسئلة بشوق 

ألنها أصبحت صديقتي وال أخاف منها أبدا.
 فصرت أحصل على عالمات مرتفعة حتى اصبحت 
ستصبح  أنت  وكذلك  تراني.  كما  شطور  الطبيب 

مهندسا أو طبيبا أو معلما أو ربما  عالما كبيرا...
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ملاذا أنسى 
 ا�متحان؟
مع أّني أدرس جيدا، أجتهد وأذاكر جيدا وأفهم كل كلمة يقولها معلمي ..ولكن 
خوفا..  أرتعد  حتى  موعده  يق4ب  أن  ا�متحان..فما   
  5 يحدث  ماذا  أدري  ال 

 رأسي وعندما أمسك ورقة ا?سئلة،أشعر أ> نسيت كل شيء   Cوأشعر بأ

فال أتقن ا�جابة 
 ا�متحان وال أحصل على عالمات متفوقة. 

     الثعلب والعصفور الدوريالثعلب والعصفور الدوري
الشديد  بالجوع  يشعر  وهو  نومه  من  الثعلب  أفاق 
الغابة  في  فانطلق  يأكله..  ما  جحره  في  يكن  ولم 
أرنب  على  انقض  كلما  كــان  لــه.  طعام  عن  يبحث 
أفلت منه  سريعا، وإذا حاول اWمساك بفأر أسرع هذا 
من  يهلك  الثعلب  كاد  حتى  الضيق،  جحره  ودخل 

الجوع والتعب. 
فجأة لمح عصفور\ دوريا مشغوال بالتقاط الحب عن 
فرحا  بيده  به  وأمسك  سريعا  عليه  فانقض  ا'رض، 

بصيده هذا. 
قال الدوري الصغير للثعلب: ماذا تراك فاعل بي؟ أنا 
صغير الحجم قليل اللحم ال أغني من جوع وال أكفي 

وجبة صغيرة!
كالمه  أن  وعــرف  النحيف  ــدوري  ال إلى  الثعلب  نظر 

صحيح… 
ثم أضاف الدوري قائال: 

نصائح  إليك  وسأسدي  عليك..   gبا سراحي  أطلق   -
ثالثا تكون نافعة لك في حياتك..

أسديك النصيحة ا'ولى وأنا في قبضة يدك..
أما  هناك،  الشجرة  غصن  فوق  وأنا  الثانية  وأسديك 

الثالثة فأسديكها وأنا طائر في الجو..
عدم  ــدرك  ي ــان  وك العصفور،  بكالم  الثعلب  فكر 

كفايته لسد جوعه، وقال له: 
- حسن، هات النصيحة ا'ولى. 

قال الدوري: ال تندم على ما فوتَّ من أمرك. 
ثم طار وحط على الغصن -وقد شعر بأنه حر- فقال 

الثعلب: 
- والنصيحة الثانية ما هي؟

قال: ال تصدق كّل ما تسمع ويقال لك، ثم طار محلقا، 
ولما صار في الهواء قال للثعلب: 

- لو أنك التهمتني 'شبعك لحمي ورواك دمي أيها 
ا'حمق. 

الفرصة وحزن حزنا شديدا،  الثعلب على فوات  ندم 
ثم نظر إلى العصفور وقال فجأة: 

- ولكن أين النصيحة الثالثة التي وعدتني بها؟ 
قال العصفور: 

نظر  عن  غــاب  ثم  نصائحي.  من  تنتفع  أن  تعلم   -
الثعلب. 

انطلق الثعلب المخدوع يبحث عن طعام من جديد، 
الوقوع  احــذر  عليها:  كتب  بلوحة  طريقه  في  فمر 
البئر! فابتسم وقال: ال.. لن أصدق كل ما أسمع  في 
ويقال!! ثم عبر وسقط في البئر فقضى جوعا وندما!   

 صحيح إنها تعيش في البحر، لكنها ليست سمكة، فالققمة 
ديِي أملس. وهي سباحةٌ ماهرةٌ، تقضي  ي ثَ حيوانٌ بحرِ
على  صغارها   دلت ولكنها  الماِء،  في   الوقت  م معظَ

.اليابسة
 ر كَ الذَّ ينمو  وربما   ،أكثر أو  سنةً   ٤٠ قمةُ  الفُ  يشعت
 ــه زنو وصــلَ  وربــمــا  ــوالً،  طُ ٦,٥م  إلــى  ليصلَ  منها 
 حراوتي الدهنِ  من  بقةٌ  طَ  قمة وللفُ إلى٣,٦٠٠كجم. 
سمها،  ها بين ٢,٥ و١٥سم، تساعدها في تدفئة جِ سمكُ
اقة عندما ال تستطيع الحصولَ على الغذاِء،  وتمدها بالطّ
 أغلب بِها   قزموت  مِسكت مدببةٌ  حادةٌ  أسنانٌ   وللفقمة
 ــودجو لعدمِ  عامِ  الطَّ مضغَ   يعطستت وال  رائِسها.  فَ
 األسماك  علبتت فهي  ولذا  ألسنانِها،   ية مستوِ وحٍ  سطُ

الصغيرةَ بأكملها.
 قمات الفُ  عظمم  وتستطيع  ، المعةٌ كبيرةٌ  عيونٌ   قمة للفُ
 . أن ترى وتسمع جيداً، ولكن حاسةَ الشم لديها ضعيفةٌ
 واربش وهي  العليا،   ة الشفَ على   واربش  مات قْ الفُ ولكلِّ 

. حساسةٌ للَّمسِ
 ةاألمامي ولُ  طُ يصلَ  أن   نمكي  زعانف  مة قْ للفُ أنّ  كما 

١٥سم،  لحوالي  وعرضها  ٤٥سم  من   أكثر إلى  أحياناً  منها 
وياً. مما يجعلُ منها سباحاً قَ

في  أو   المحيطات في   مات قْ الفُ  أنواع  م معظَ  رشنتوي
منها  القليلُ   يشعي بينما   ،اليابسة على   ةاخليالد البحارِ 

.العذبة في المياه
 اليابسة على  وقتها   م معظَ  قمات الفُ أنواعِ   بعض تقضي 
قمات الفراِء  . وتبقى فُ عٍ كبيرة عائمة من الثّلجِ أو على قطَ
 ثمانية لمسافة ر ، وتهاجِ الشماليةُ في البحرِ لثمانية أشهرٍ

.آخر يِيد آالف كيلو متر في العامِ أبعد من أي حيوان ثَ
 إزالة رائها، وبعدلف قمات يصطاد الناس بعض أنواعِ الفُ
 ،للحيوان غذاًء   باعوي أحياناً،   قمة الفُ  لَحم  دمجي الفراِء 
يةٌ  وِ ويأكلُ بعض اإلسكيمو لَحم الفقمة. وللحمها نكهةٌ قَ
 . العالَمِ من  األخرى  األجزاِء  في  الناسِ   عظمم منها   رنفي
 لإلضاءة يشعلُ  أو   ، لْيِ القَ في   الفقمة  نهد ويستعملُ 
من  صيدهم   مالبس اإلسكيمو   عصني كما   .دفئةوللت

.قمات جلود الفُ
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شغل عقلك

ارام نضال السقراتفهد مؤيد الزعبيمحمد برجس الزعبي
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محوثطقايحلوانملا
راملطلضردالوالفن
امواواةااامدسورع
لداناةادددناتااق
شخهـوليلبعبايخمعا
فتمرتبمنلنسعدهـنم
اسىدفرصمىمثاممةو
هـاثقرتالالخلبهـفل
كنهـييبرولوداطنيع
نمفاخسعاماميااام
فلىوانةوووخفقةلل
ووطنلاومتةاةامعا
شاعاصتاهـىبتدتيصد
يماكنسوطووميادوي
وثموااليتطاالقرف
سمهـيعنمنحخلعملات

صاحب مقولة "ان توقد شمعة خير لك من ان تلعن الظالم" من مقطع و(٨) احرف

 
 املعايدة  بطاقات  استخدم  من  اول  هم  انهم  القدمية  العصور   
 الفراعنة  عن  املعلومات  تفيد 
بدأ  من  واول  وحتنيطهم  املوتى  على  احلــداد  بدأ  من  واول  اخلطوبة  خامت  استخدم  من  واول  االعياد 
 
رياضة املصارعة واول من استأنس ب4بية القطط والتفريخ الصناعي وكانوا يقررون الثوم واهميته 

طعامهم ثم اول من استخدم احمر الشفاه.

حلول ا?لعاب تنشر 
 صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: لندن

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - نيقوال غوغول ٢ - أب – هجر – سندس ٣ - تيار – ?يا ٤ - إنسا= – حملة ٥ – منمنمة ٦ - يسر – ريح – تام ٧ - سم – 
مواصالت ٨ - إيراد – وهب ٩ - رنني – ملبورن ١٠ - أعشى – احتد١١ - تنب – ملحن – بن.

عموديًا:
١ - ناتا^ ساّروت ٢ - يبّين – سمني ٣ - أسمر – رّيان ٤ - وهران – مانع ٥ - لجَّ – منرود – شم ٦ - أرمينيا – مال ٧ – ?صول 

٨ - وسيلة – لهبان ٩ - غنام – تابوت ١٠ - ود – حتات – رحب ١١ - لسعة – لندن. 

تسايل

افقيًا
١ - كتاب ظريف لبهاء الدين العاملي ٢ - 
 - – أقرباء ٣  – زاوية  الطعام  صنف من 
 k يسقط   – زعيم   -  ٤ بني   – إنصاف 
االمتحان ٥ – متشابهان – متعلق بوطنه 
لهو   -  ٧ موجع   – pيء   -  ٦ رفض   –
 – يوم ٨ - حكمة  – حــوادث كل  وتسلية 
– أسرف  ضوضاء ٩ - سرب من الطيور 
 – – اجتهد ١٠ - مرتبك  احلاكم k الظلم 

أعرابي ١١ - طحني – ملعان.

عموديًا
 – ?بة   -  ٢ ربه  عبد  البن  قّيم  كتاب   -  ١
 – النار  شعلة   – وعاء   -  ٣ الدابة  طعام 
نقيض ميت ٤ - شديد العداوة – انفصال 
– يزيد  – نّية وضمy ٦ - ريب  ٥ - طابة 
ويك~ – جذل ٧ - طائر ُينسب إ� اجلزائر 
اخلالدات – علك الطعام ٨ - متشابهان 
خفق   – اكــ�اث  عدم   -  ٩ سلبي  ضد   –
االرض  بني  – ما  – منزل  – قط   ١٠ القلب 
 – ــاص  خ ضــد   – تسوية   -  ١١ والــســمــاء 

سمني.

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 
  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   
 ـــــودة  ـــــوج امل
حل  تعطي  التي  وهي  السوداء 

جملموع االرقام.
ــوق اخلط  ــودة ف ــوج االرقـــام امل
واالرقـــام  االفــقــي  احلــل  تعطي 
املوجودة حتت اخلط تعط احلل 

العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
ــل لــرقــم ٢ ورقـــم ١ ورقـــم ٥  احل
او   ١ ــم  ورق  ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ســتــحــل  املـــربـــعـــات  مــــن  اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اqخر
ال يجوز تكرار الرقم 
 احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

حل العدد السابق

3/21 إلى 4/19

5/21 إلى 6/21

9/23 إلى 10/22

12/22 إلى 1/19

1/20 إلى 2/18

4/20 إلى 5/20

7/23 إلى 8/22

11/22 إلى 12/21

الثور

العقرب

الجدي

الحملالدلو

السرطان

العذراء

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج الجدي
الجدي يعمل بحرفية عالية ويتمسك بالقيم التقليدية كذلك. يحب هذا الربج 
من  يشء  كل  عن  فكرة  ليجمع  الحياتية  الشؤون  كل  عىل  اإلطالع  العقال 
ة تجعله ناجح يف حياته  لك استقاللية كب حوله. يعترب من أك األبراج جدية و

أكان عىل الصعيد املهني أو الشخيص. 

نقاط القوة: مسؤول، مدير جيد، منضبط، فكاهي .

ا  عيوب الجدي: يدعي معرفة كل يشء، ال يسامح وال يتنازل، يتوقع األسوأ دا

الجوزاء

6/22 إلى 7/22

للسفر  المالئمة  الظروف  اخيرا   -
ـــــذي يــنــاســب  ـــع الـــشـــريـــك ال م

طبيعتك ومزاجك. انت محظوظ. 

- اصدقاء يساعدونك في اقامة عالقات رائعة. دعهم يعرفون ماذا تريد. 

تــالءم  ال  المكتبية  االعـــمـــال   -
طبيعتك مع انها سهلة. ابحث عن 

عمل يتطلب الحركة. 

- فكر في رأي شخص لديه تجارب 
اردت  اذا  ــجــاربــك.  ت عــن  تختلف 

االرتباط فالزواج ليس لعبة. 

من  الكثير  تجلب  جديدة  مهمة   -
قادر  انت  الحظ  لحسن  المشاكل. 

على مواجهتها. 

- حــبــك لــالســتــطــالع قــلــيــل هــذه 
في  الساعات  تقضي  قد  االيــام. 

البحث عن الحقيقة التي تريدها. 

- هناك اشياء منسية في البيت. 
حاول بيعها واالستمتاع بثمنها. 

يعطيك  السن  في  كبير  شخص   -
تذكر  الــمــال.  توفر  كيف  نصيحة 

القرش االبيض لليوم االسود. 

يحبوا  ان  الجميع  مــن  تتوقع  ال   -
الروتين مثلك. الظروف احيانا جيدة 

من اجل التغيير. 

- المال يأتي ويذهب بسرعة. مرن 
والــحــذر  االقــتــصــاد  على  نفسك 

وترتيب االولويات. 

اجــل  مــن  جــيــدة  االن  ــظــروف  ال  -
تــغــيــيــرات فــي الــبــيــت. ظــروفــك 

المالية تسمح بشراء اثاث جديد. 

اعصابك  فقد  وشــك  على  انــت   -
االخطاء  تصلح  ان  تذكر  ثانية.  مرة 

مع االصدقاء. 

ا'سد

8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

الميزان
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تربية

للطبيب  العالج  ففنون  دائما 
المتميز هي قصة تبدأ باحترام 
أدبيات المريض وظروفه دون 
أبو  لنا  أراد  كما  طبقي  تمييز 
قسمه  في  قــراط)  (أبو  الطب 
لمهنتنا  عالقة  ال  الشهير: 
أو  اللغة  أو  العرق  أو  بالدين 
مهنه  أصحاب  فنحن  الجنس، 
من  بها  اهللا  احتبانا  سامية 
وتخفيف  المحتاجين  شفاء  أجل 
واجتهدنا  جهدنا  بما  ألمهم 
على  المعرفة  ــدود  ح ضمن 
على  باالجتهاد  نتعالى  ال  ان 
حساب حياه االخرين، فالتعاون 
ضرورة  الزمالء  مع  والتشاور 
تمنح  شخصيه  وميزة  وحكمة 
وفي  ودرعــاً،  وساماً  ممارسها 
قد  انه  يعتقد  فمن  المقابل 
المعرفه  متطلبات  أنــهــى 
واكتفى، فعليه العوده للصفوف 
االبتدائية ألدبيات المهنة حتى 
ال يدخل في حديقة الغرور التي 
جففت بحور الكثيرين ونقلتهم 
للصفوف الخلفية بعد أن كانوا 
كل  في  نعم!  قامات.  و  قــادة 
العيني  القصر  زوايا  من  زاوية 
حكمة  عنبر  كل  وفــي  حكاية 
عن  يبحث  لمن  فرصة  وهــي 
االولى  الصفوف  في  الجلوس 
وأخال  ويملكها  يجمعها  بأن 
أو  وحققت  اجتهدت  قد  نفسي 
تحتاج  فمهنتنا  أتصور،  هكذا 
الستخدام فنون التفكير واألداء 
الحسابات  عن  بعيدا  والعمل 
رسل  باعتبارنا  المتضاربة 
على  المؤتمنين  االنسانية 

الحياة.
الزمالء  مع  والتحدث  الجلوس 
الثروة  من  يزيد  السنوات  عبر 
وتتغير  الفرد  يعشقها  التي 
حسب  ــصــاص  األخــت مــالمــح 
تمنح  الــتــي  الــفــرص  ظـــروف 
القصر  فــي  ولكنها  للفرد، 
مختلف،  طــابــع  لها  العيني 

وجامعة  شمس  عين  كجامعة 
الرفاهية  من  درجــة  االزهـــر، 
االرتــبــاط  لــزيــادة  االيجابية 

باألرض والمكان.
  بين ساعات الدراسة والعمل 
لنيل  ضــرورة  وبين  الطويلة 
وفرصة  ــة  ــراح ال مــن  قسط 
للتفكير بظروف المستقبل كان 
ال بد من الذهاب الستراحة في 
قرب  مثال  الفيشاوي  مقهى 
ــام  األي فــي  خصوصا  ـــر  األزه
رمضان  فشهر  الرمضانية، 
طقوسه،  كل  في  مختلف  مصر 
ننتظره سنويا ببرنامج جماعي، 
فال قيود على الطعام والشراب 
أو  يأكل  من  تشاهد  ال  ولكنك 
كالتزام  بل  خوفاً  ليس  يشرب 
أخالقي وأدبي واحترام متوارث 
في  الحياة  تــرى  للمناسبة، 
تسير  النهار  أثــنــاء  القاهرة 
بينما  الطبيعية  بطقوسها 
القاهرة في الليل عالم مختلف 
والحيوية  بالنشاط  مليئ 
أشهرها  المميزة،  وجلساته 
في  الفيشاوي  مقهى  جلسات 
محيط  الجامع األزهر في منطة 
المتعة  تجد  حيث  الحسين 
الزائرين  حركات  مراقبة  في 
أثناء  العفوية  وتصرفاتهم 
عصير  أو  شاي  فنجان  احتساء 
المصرية  الشيشة  أنغام  على 
الدعاية  أصوات  تتداخل  حيث 
ولحن  كسيمفونية  للجلوس 
وعلى  ومصر،  بالقاهرة  خاص 
فاصل  أنسى  لن  اآلخر  الجانب 
في  فأشارك  حييت  ما  استراحة 
نهلت  التي  الثقافية  الجلسات 
نجيب  األديب  حضرة  في  فيها 
النيل  مقهى  فــي  محفوظ 
بجلساته األسبوعية المشهورة 
التي  الجمع  أيــام  والمعتمدة 
سمحت ظروفي بمرافقة أديبنا 
حداد  نبيل  الدكتور  األستاذ 
بقيمته  أعتز  لقبا  منحني  حيث 
االدبــاء  ”طبيب  الساعة  حتى 
وأديب األطباء“، فقد كان محجا 
فنون  منه  تعلمت  بساعاته 
واألدب  ــاء  ــغ واالص الصمت 
الكتساب  والتعبير  والمناقشة 
الشخصيه التي تناقش وتسأل 
بما  لغتي  فاثريت  وتستفسر 
مع  بالتوازي  ظروفي  سمحت 
كطبيب  بمهنتي  علمي  اثــراء 
من  جعل  واقع  بالتميز،  يحلم 

واسمحوا لي بهذه الخصوصية 
بما  مرافقه  لكل  الحنين  حيث 
أوتيت من همة وعطاء، فكيف 
بشهادة  حادثة  أنسى  أن  لي 
يطلب  عندما  الشخصية  عيني 
المقيمين  من  مجموعة  من 
مرضية  حالة  لتقييم  بالحضور 
بصورتها  نادرة  بأنها  تصنف 
بهدف  والتشخيصية  السريرية 
األستاذ  مــن  المعرفة  ــف  دل
الحكاية  بدأت  عندما  للطالب 
وعي  وفقدان  إغماء  بشكوى 
المكان  في  بتغير  المريض 
لجلسة  الطريقة  أو  والزمان 
قد  والــذي  االستلقاء  وضع  أو 
كفيلة  غيبوبة  إلــى  يـــؤدي 
في  المعالج  الطبيب  بإدخال 
عن  للبحث  المتاهات  بحر 
تــشــخــيــص وعــــالج ويــكــون 
في  الحقيقي  التشخيص 
مباشرة  عالقة  ذا  ليس   عضو 
ورم  وجود  بسبب  القلب  وهو 
األيمن  األذيـــن  فــي  حميدي 
الستخدام   يحتاج  مثال  للقلب، 
األحداث  وربط  الخبرة  فنون 
المرضية  السيرة  وتسلسل 
قرائنه  مع  التشخيص  وحصر 
في  المركب  غرق  قبل  القريبة 
المخبرية  الفحوصات  بحور 
ومثال  دليل  وهو  واإلشعاعية 
ورداته  ألرى  الذاكرة  اختزلته 
بعد  أنتجت  قد  وبذوره  تتفتح 
تلقي أكثر من مكالمة هاتفية 
بعد سنوات من الذين حضروا 
منهم  والــبــعــض  المشهد 
إال  واألقدمية  السلطة  بحكم 
اعترف  المخلص  الضمير  أن 
واجه  عندما  المعلم  بعظمة 
في  مشابهة  مرضية  حــالــة 
بالد الغرب حيث الثقة واألداء، 
أســرار  لتعميم  رســالــة  وهــي 
ال  فالعلم  األجيال  عبر  المعرفة 
يحتكر أبداً، درس لنا فيه عبرة 
بتعلم  نأمل  ورسالة  وحكمة 

فنونها وأدائها.
نفسي  أجد  الجزئية،  هذه  في 
والذاكرة  الخلود  صفحة  أقلب 
من  مساحة  احــتــل  بموقف 
عن  ألبحث  الشخصية  تكوين 
حكاية التقنية الحديثة الوليدة 
األوروبية  األبحاث  مراكز  ألحد 
من  جــراراً  جيشاً  سخرت  التي 
الدعاية  وأصحاب  المندوبين 
مصنف  لعالج  التسويق  بهدف 

إذابة  في  السحر  قائمة  ضمن 
المؤثرة  القلبية  الجلطات 
اإلنسان  العالم  اشترط  حيث 
مختار  شريف  الدكتور  األستاذ 
في  الحثيثة  الرعاية  اســتــاذ 
مستوى  على  العيني  القصر 
والعالم  العربي  والوطن  مصر 
علمي  مؤتمر  عقد  بــضــرورة 
من قبل الشركة المصنعه في 
ردهات القصر العيني واإللتزام 
األوراق  تــقــديــم  ــات  ــي ــأدب ب
للمناقشة  البحثية  العلمية 
والبرهان ألصحاب االختصاص 
وافقت  حيث  االعتماد،  قبل 
ألنها  مضض  على  الشركة 
العيني  القصر  بوابة  ان  تدرك 
العلمي  للتسويق  طريقها  هي 
أفاضل  علماء  من  تحويه  بما 
اذا ثبت كفاءة المفعول حسب 
سؤالين  لكن  الوعد،  شــروط 
اوقعا  الجليل  عالمنا  من  اثنين 
االجابة  لتعذر  بصدمه  الشركة 
نتيجة  االكتشاف،  خلل  وتعرية 
االعتراف  بعد  لالنسحاب  أدت 

بالفشل. 
باعتراف  ر  نذكّ ال  ان  لنا  كيف 
فضل االستاذ الدكتور اسماعيل 
الباثولوجي  اســتــاذ  كــامــل/ 
واالنسانية  للطب  منح  الــذي 
نسيجية  تشخيصيه  خطوات 
تساعد على التشخيص بهدف 
ــي عــالج  ــشــفــاء ف ــالج وال ــع ال
لعالمتنا  كذلك  والحال  األورام، 
الدكتورة  األســتــاذه  الجليلة 
علم  استاذة  الجوهري  نــوال 
االدوية عندما ساهمت بتطوير 
لعالج  الكيميائي  التركيب 
على  المتربع  الشهير  الضغط 
قائمة عالجاتنا النسائية اليوم 
لعالج ضغط الدم نتيجه الحمل 

”تسمم الحمل“ األلدوميت.
القصر  بــوابــه  مــن  ــدخــول  ال
الشهيره  الرئيسية  العيني 
نيل  على  والمطلة  بزخارفها 
النحت  وفنون  العظيم  مصر 
ــدراســة  ال ــذكــريــات  ل تجعل 
والعمل طعماً آخر، حيث تمتعت 
الشيء  بعض  تزيد  بمزايا 
او  فلظرف  اخرين،  زمالء  عند 
آلخر - وال داعي لشرح ظروفه 
تصريح  عــلــى  احــتــصــلــت   -
الشخصية  سيارتي  لــدخــول 
لجامعتنا  التابعه  للمستشفيات 
األم والجامعات االخرى القرنية 

لحديقة  جداراً  األمسيات  تلك 
شتالت  تحتضن  التي  اللغة 

الطموح بالكتابة.
  ال يمكن الفصل بين ذكريات 
وذكريات  الجامعيه  الدراسة 
ــي ســنــة االمــتــيــاز  الــعــمــل ف
ظروف  فكلها  االقامه  وبدايات 
متداخله متراكمه تجمع وتثري 
واكتساب  والتعلم  بالحكمة 
ممتد  فصل  فهي  ــارة،  ــه م
من  ــوصــول  ال جسر  ويمثل 
فبئر  للطبيب،  الطالب  مرحلة 
المعلم  قصة  يحتضن  الذاكره 
تجاره  بمهنة  المعروف  رضا 
في  إجتماعي  بمركز  القصب 
قريته عندما أحضر ابنه الوحيد 
عند  منزلي  لطهور  خضع  الذي 
جزار القرية الذي بتر جزءا من 
التمرة و أحضره برفقة نفر من 
العيني  القصر  لطوارىء  رجاله 
للبحث عن طبيب ينقذ الموقف 
في  الخبرة  علماء  اجتمع  حيث 
فنون المسالك البولية وجراحه 
الجزء  العادة  الدموية  االوعية 
المبتور خالل ثالث ساعات من 
فذكرى  بالنجاح،  تكللت  العمل 
ذوقي  تمتع  زغاريده  أهازيج 
أسمع  عندما  حالي  وهو  الفني 
والعندليب  الــشــرق  كــوكــب 

االسمر.
الدم  عينات  نرسل  ال  ”نحن    
الطبية  ــــراءات  االج ونــمــاذج 
نرسلها  بل  التشخيص  بهدف 
التشخيص“،  تاكيد  بهدف 
عبارة ما زالت تردداتها تضرب 
امارسها  حيث  الذاكره  مخازن 
وتعلمتها  سمعتها  مــنــذ 
بها  وأنصح  لطالبي  وأدرسها 

مقالتي  في  ذكرت  كما  فهناك 
عائلي  وراثـــي  جــزء  السابقة 
واألجداد  اآلباء  بعطاء  مرتبط 
العلمية  الكليات  فــي  حتى 
ويبقى  منها  األدبية  أو  األخرى 
مختلف  بثوب  مغلقا  الــحــال 
وهم  اآلخــريــن  ــام  أم متجدد 
الخريجين  من  الكبرى  النسبة 
واحد  السطور  هــذه  وكاتب 
التشريح  لعلم  فمحبتي  منهم، 
إختلفت  األساسية  بالسنوات 
في  دخــلــت  عندما  ظــروفــهــا 
الطبية  الجريمة  اكتشاف  متعة 
الشرعي  الــطــب  بتخصص 
ابتعدت  ما  سرعان  والسموم، 
مغرماً  نفسي  ألجد  السحابة 
بأنواع االختصاصات الجراحية، 
ولكن ليس من ضمنها جراحة 
العيون أو األذنية مثالً، ووجود 
نية وتصميم للتميز باختصاص 
رياح  قابلته  األطفال  جراحة 
مشاغبة من تخصص األمراض 
التناسلية  ومــن  الباطنية 
أن  بعد  القلب  أو  والجلدية 
كريم  األكبر  شقيقي  أمتهن 
العصبية  األمراض  اختصاص 
للرسو  يحن  بالمركب  وإذ 
النسائية  ـــراض  األم بميناء 
والتوليد والعقم حيث إجتمعت 
بشقها  االخــتــصــاص  عظمة 
يقابلها  وأقسامها  الباطني 
شاطئ الشق الجراحي بظروفه 
اختصاص  ــي  وه المختلفة 
فقط،  بالوالدة  حصريا  ليس 
بأن  علماً  البعض،  يعتقد  كما 
التوليد يدرس بالجامعات تحت 
التوليد،  علم  فنون  مسمى 
وهي ليس وظيفة فسيولوجية 
فطرية كما يعامله البعض بل 
هو الرحلة األجمل واألحلى في 
الهبوط  شريطة  العائلة،  حياة 
بعد  الحياة،  مدرج  في  اآلمن 
وأيــام  وأسابيع  شهور  رحلة 
بنتائجها  الــســعــادة  تفرض 
ألضيف إليها وسائل المساعدة 
خذلتهم  لمن  اإلنجاب  على 
ظروف الحياة، وكانوا يصنفون 
لها  التي  الــرأفــة  فئة  ضمن 
لعل   ” خيمة  تحت  تتكيف  أن 
أصحاب  رياحنا  فهبت  وعسى“ 
أننا  لتؤكد  االختصاص  معشر 
واإلبحار  التحليق  على  قادرون 
والتزلج  البحث  ـــواء  أج فــي 
عن  بحثا  الزاحفة  المياه  على 
شمعتها  أضيئت  أمل  ومضة 
من  السابع  العقد  نهايات  في 
علمية  بثورة  الماضي  القرن 
األمل  ــادت  وأع الفرق  صنعت 
للعائالت  بواقع  الحلم  وترجمة 
الحادثة  هذه  وربما  المحرومة، 
في  بـــراون“  لويزا   ” بانجاب 
 ١٩٧٨ ســنــة  ــي  ف ــدا  ــن ــرل إي
ساعدني  معينا  أثـــراً  تركت 
للسير  رســاة  فكانت  بالقرار 
بعد  فيما  االختصاص  بهذا 
برج  ببناء  المحتاجين  ألساعد 
وليس  معاناتهم  لشفاء  األمل 
أصعب  األنين  فصوت  أنينهم، 
على مسامعنا من صوت حفيف 
األمل، ولربما الكتابة مستلقياً 
بصالة  الشفاء  سرير  على  من 
التدوين  مــن  أفضل  ودعـــاء 
وحكمه  ــرض  ــم وال للصحة 
المتنقلة لتسديها لمن يعشق 
يمتلكها  ان  ويستطيع  الحياة 
سيناقش  وموضوع  ظرف  وهو 
بحروف  الذكريات  بــردى  عبر 
كلماتها  وتتفقط  تختلف 
فرحا  معانيها  ــراقــص  ــت وت

بالنتائج وللحديث بقية.

دكتور كميل موىس فرام 

أو  حروف  الستعادة  هناك  إىل  ينقلني  املنطاد  وجدت  حيث  وعنابره  العيني  القرص  صفحات  من  الذكريات  تفتحت 
يف  أنهم  ثقة  عىل  وأنا  تتلمذوا  أن  بعد  أبدعوا  زمالء  مع  وردة  أو  العمر  حديقة  يف  شتلة  غرس  مواقف  صورةأو 
مقدمة الربع القيادي اآلن يف جميع أقطار الوطن العر ك نحن هنا، إن كان ذلك يرتجم واقعاً ويبقي للخربات 
رة يف رصيدي اآلن وهي  التي تجمعت يف غدير العمر فرصة  لالستمتاع بتاريخ نهلت منه ومضة أو قطفت منه 
ء يف مرص العروبة دائم اإلنتاج برواد متميزين خصوصا من أبناء القرص العيني  جزء من رصيد العمل، فمصنع العل

دون تعصب

لن أنىس فاصل 
اسرتاحة ما حييت 

فأشارك يف الجلسات 
الثقافية التي نهلت 

فيها يف حرضة األديب 
نجيب محفوظ يف 

مقهى النيل بجلساته 
األسبوعية املشهورة 

واملعتمدة أيام الجمع 
التي سمحت ظرويف 

رافقة أديبنا األستاذ 
الدكتور نبيل حداد 

حيث منحني لقبا أعتز 
بقيمته حتى الساعة 
”طبيب االدباء وأديب 

األطباء“، فقد كان 
محجا بساعاته تعلمت 

منه فنون الصمت 
واالصغاء واألدب 

واملناقشة والتعب 
الكتساب الشخصية 

التي تناقش وتسأل 
وتستفرس فاثريت 
ا سمحت  لغتي 

ظرويف بالتوازي مع 
هنتي  اثراء علمي 
كطبيب يحلم بالتميز

نجيب  محفوظ

مشوار كلية الطبمشوار كلية الطب

سنوات الدراسة يف طب القرص العيني
ب الفخر والذاكرة
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أثر وإنسان..
ن الطرايرة).. ) و(سلي ؛ (منصور وخليل الذنيبات) والحكم عىل (زعل املجايل) و(محمد أبو الل إعداماُت الكَركّي

_ منصور الذنيبات: (خطّيتي برقبة الّيل ظَلمني)..
_ الحكم بحبس (زعل املجايل) ١٥ أعوام..

ن الطرايرة) ١٠ أعوام ) و(سلي _ الحكم بحبس (محمد أبو الل

يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف الصحافة 
نّية  (١٩١٠ _ ١٩١١) (٤٦) العربية العث

• محمد رفيع 

(١٣)؛  الثالثاء  (١٢)؛  اإلثنين  (١١)؛  األحد  (يوم  أيام  في  األحداث 
األربعاء (١٤)_٦_١٩١١) 

ركيين)  _ في هذه األيام، تم تنفيذ أحكام إعدام في اثنين من (الكَ
في (ساحة االتحاد) بـ(دمشق)، وهما؛

* منصور بن إبراهيم الذنيبات، أحد أفراد الدرك (قرية الجديدة)
* خليل بن هالل الذنيبات، وهم عم األول (منصور) (قرية الجديدة)

المسندة  والتهم  باإلعدام  السلطان  أحكام  عليهم  تليت  وقد   _
إليهم.

_ كما صدرت قرارات بالحبس لمدة ١٥ سنة، على (زعل المجالي)، 
الذي كان يعمل جابياً.

أبو  سليمان  بن  (محمد  من؛  كل  على  أعوام،   ٥ لمدة  والحبس   _
اللبن)، و(سليمان بن جدوع الطرايرة).

_ وقد وردت أخبار عن زيارة والي سورية (علي غالب بك) للكرك، ثم 
مادبا، ثم السلط، ثم عمان.

مقدمة تاريخية ومالحظات؛ 
ثورة  إلى  تحول  أن  لبث  ما   ،مدني عصيان  هي  رك؛  الكَ هية   _
اندلع  حيث  النفوس.  وتعداد  اإلجباري  التجنيد   ضد مسلّحة، 
نحو   واستمر  ،١٩١٠ عام   (١١) الثاني  تشرين   ٢٢ في  العصيان 
اندلعت  التي  العثمانيين،   ضد االحتجاجات  أعنف  وكان  شهرين، 
العثمانية  السلطات  قمعتها  حيث  األولى،  العالمية  الحرب  قبيل 

بعنف شديد.
_ المصدر الصحفي الدمشقي لهذه الوثائق هو من أكثر المصادر 
الصحفية توازناً في تلك الفترة، وهي صحيفة (المقتبس) الدمشقية 
لصاحبها محمد كرد علي، غير أنها تبقى صحيفة موالية للسلطة 
الوثائق  في  الكاتب  يتدخل  ال  طوعها.  عن  تخرج  وال  العثمانية، 
فقط  التوضيح  أو  الشرح  بهدف  الحدود،  أضيق  في  إالّ  المنشورة 
العربية  الصحفية  الرواية  سننشر  فضاءات،  صفحة  في  هنا  غير.  ال 
يزيد  لما  استمرت  والتي  الكرك،  ألحداث  الرسمية  العثمانية 
هيئة  على  حينه،  في  العثمانية  السلطات  رأتها  كما  شهرين،  عن 
جانباً  المادة  هذه  ل  وتشكّ لألحداث.  صحفية  ومتابعة  يوميات 
آنذاك.  للسلطات  رسمية  كرؤية  رك)،  الكَ لِـ(هية  صحفياً  وثائقياً 

رك)..! أما السلطات العثمانية فقد أسمتها؛ (فتنة الكَ

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ (١٨٤٧م ـ ١٩١١م)

ولد في الموصل سنة ١٨٤٧م تقريباً، وهو ابن علي رضا بن محمود الفاروقي. انتسب إلى 
السلك العسكري، وتخرج من الكلية الحربية العالية في استانبول، برتبة ضابط (أركان حرب)، 
وتخطى مراحل الترفيع في الخدمة، فوصل إلى رتبة فريق أول. قاد الحملة العسكرية النجدية 
سنة ١٩٠٦م. حيث أرسلت حملة عسكرية لنجدة ابن رشيد أمير نجد، حيث كانت مهمة هذه 
الحملة العسكرية هي الوقوف بين الطرفين المتحاربين آل سعود وآل الرشيد، وقد كان نصيب 
فيها  وكانت  ١٩١٠؛  عام  الدروز  قاد الحملة العسكرية على جبل  الذريع.  هذه الحملة الفشل 
الضربة القاضية واستطاع رد الدروز إلى طاعة السلطان. وقاد الحملة العسكرية على الكرك 
الكرك  في  وغيرهم  والمجالي  صخر  بني  عربان  ثار  الدروزحيث  ثورة  إخماد  بعد   ،١٩١٠ عام 
وجوارها، ويذكر أن تصرفات القائمقام التركي صالح الدين بك الشاذة من أكبر العوامل لهذا 
العصيان، وكانت أشد هوالً وطغياناً من عصيان جبل الدروز. اقترن سامي باشا بكريمة عمه 

عبد اهللا حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. توفي في العام ١٩١١

جولة يف بلدي

فضاءات

هيا الدعجة

الكثير من المبادرات الشبابية  نراها اليوم ، تهدف الى المساعدة وزرع 
الخير في المجتمع بأفكار واشكال مختلفة ، وبالتأكيد هي جهود تستحق 

الشكر والتقدير وتسليط الضوء عليها . 
فكانت أحدى هذه المبادرات الفاعلة هي مبادرة أطلق عليها اصحابها 
اسم « الي ما بلزمك بلزمنا « انطلقت في عام ٢٠١٠ بعدد ٢٠ متطوعاً 
واليوم في ٢٠١٩ يصل عدد المتطوعين ٤٥٠ على مستوى المملكة، 
جاءت الفكرة حيث يرى مؤسسوها،  اننا نقوم بالتخلص بين كل فترة 
كالمالبس   ، نحتاجها  نعد  لم  التي  المستلزمات  من  الكثير  من  واخرى 
السر  واهمية   حاجة  تكون  قد  انها  نغفل  ولكننا   ، المثال  سبيل  على 

واطفال بحاجة لها . 
فقرر الشاب عبداهللا ابو خضير وفريق شبابي البدء بجمع هذه المالبس 
واالحذية واالدوات ، ومن ثم يقومون بفرزها والعمل على اعادة ترتيبها 
وتكييسها ووضعها في مكان اطلقوا عليه اسم «بيت المالبس» ، كما 

يقومون بعد ذلك بايصالها لالسر المحتاجة في المناطق االقل حظا . 
بتنظيم  قاموا  وانما  المالبس،  بيت  فكرة  على  الفريق  هذا  يكتف  لم 
الفرح  ليرسموا  للسرطان،  الحسين  لمركز  ومتواصلة   مستمرة  زيارات 

لهم  وفعاليات  انشطة  وعمل  السرطان  مرضى  اطفال  على  والبهجة 
وتوزيع هدايا بحضور شخصيات فنية وكوميدية. الى جانب ذلك زيارات 
افطارات  وتنظيم  المسنين،  ودور  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لمراكز 

بشهر رمضان المبارك . 
نظمت المبادرة اكبر حملة للتبرع في الدم لمركز الحسين للسرطان ، 
بالشراكة والتعاون مع مديرية االمن العام ، وهيئة شباب كلنا االردن . 

وتقوم المبادرة ايضا باالشراف والتنظيم لندوات لجهات مختلفة .
المملكة،  على  تؤثر  التي  الجوية  للمنخفضات  مؤخرا  المبادرة  تستعد 
فقاموا بتشكيل فريق من سيارات الدفع الرباعي لمساعدة المواطنين، 
تحتاج  حالة  الي  يصل  بحيث  الفريق  مع  للتواصل  خاص  طوارىء  ورقم 

للعون ، تعمل لمدة ٢٤ ساعة.
تهدف المبادرة الى رسم البسمة على وجوه كل من يحتاج اليها ، واعطاء 
بصيص امل لكل من يشعر بفقدانه ، وقيم عملهم هي التطوع، العطاء 

واالحترام، التعاون، االستمرارية والمسؤولية .
حصلت المبادرة على وسام التميز لرواد العمل التطوعي، وتكريم اخر 

من منظمة طفل الحرب الكندية والجمعية الخيرية الشيشانية .

«ايل ما بلزمك بلزمنا»
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كتاب

بمكتبة  الــســرديــات  مختبر  حــصــاد   وتمثل 
عمالً   ٥٦ مناقشة  في   ٢٠١٥ لعام  اإلسكندرية 
أدبيا منها ٢٤ مجموعة قصصية و٢٢ رواية و٢ 
و٣  جدا  قصيرة  قصص  مجموعات  و٤  نوفيال 

كتب نصوص سردية ومسرحية واحدة.
أعمالهم  نوقشت  الذين  المبدعين  عدد  وكان 
٣٨ مبدعا و٢٢ مبدعة، وقد ناقش أعمالهم ٥١ 
الذين  الشباب  نسبة  وكانت  ناقدة.  و٢٧  ناقدا 
اإلجمالي،  من   ٪٥٣ أعمالهم  مناقشة  تمت 
 ٪٤٢ المناقشات  في  المشاركين  النقاد  ونسبة 
الوسط  جيل  نقاد  من  و٢٩٪  الكبار  النقاد  من 
تقديم  تم  الذين  الشباب  النقاد  من  و٢٩٪ 
خالل  من  مرة  ألول  الثقافية  للحياة  بعضهم 

المختبر.
اإلسكندرية  من  مبدع   ٢١ أعمال  نوقشت  وقد 
البحيرة،  من  و٦  القاهرة  من  و١٣   ،٪٣٥ بواقع 
اإلسماعيلية  من  كل  من  وواحد  طنطا،  من  و٢ 
إلى  إضافة  وبنها،  والمحلة  وسوهاج  وبورسعيد 
١٢ من ٧ دول عربية هي عمان واليمن ولبنان 
واألردن والبحرين والسودان والمغرب. أما النقاد 
و١٥   ،٪٧١ بواقع  اإلسكندرية  من   ٥٥ فمنهم 
وناقد  العراق،  من  وناقدان  القاهرة،  من  ناقدا 
وعمان  وســوهــاج  البحيرة  من  كل  من  واحــد 

واألردن والسعودية والمغرب.

بمكتبة  الــســرديــات  مختبر  كتاب  محتويات 
اإلسكندرية (السرد وآفاق التلقي ٢٠١٥)  

أوال: دراسات قدمت فى ندوات
• على دراجة- مجموعة قصصية شريف سمير

د.شريف  سمير  لشريف  دراجة)  فى (على  قراءة   •
عابدين

•  سؤال الكتابة، وفضاء الحالة النصية
عطية  محمد  سمير  لشريف  دراجــة"  "على  في 

محمود
•  يوم يصلح للرحيل- نوفيال حسام الدين فاروق

(يوم  نوفيال  في  قراءة  األدباء..  يكتبه  التاريخ   •
يصلح للرحيل) لـ/ حسام الدين فاروق أميرة عبد 

الشافي
• الحب والحرب- رواية خالد السروجى

• البناء الفنى ودالالته
فى رواية الحب والحرب لخالد السروجى د.أحمد 

المصرى
• "الحب والحرب" لخالد السروجي

أحمد  د.  تنضج  أن  قبل  احترقت  رواية  مشروع 
صبرة

• على باب الهوى- رواية صبحى فحماوى
رواية   .. فحماوي  لصبحي  الهوى"  باب  "على   •
واقعية قلقة، وصادمة مدهشة د. مدحت الجيار

• فانديتا- رواية بهاء الدين رمضان
• الصعيد مبدعا د. زينب العسال

مختار  د.أحمد  وفانديتا  رمضان  الدين  بهاء   •
مكي

• ٣١٣- رواية عمرو الجندى
• عندما يصير األلم بابا يوصلنا للحقيقة.. قراءة 

في رواية ٣١٣ لعمرو الجندي محمد مخيمر
• شوق الدرويش- رواية حمور زيادة

• تمثيل األنا واآلخر في شوق الدرويش د. أحمد 
صبرة

لحمور  الــدراويــش"..  "شوق  روايــة  في  قــراءة   •
زيادة مختار سعد شحاتة

• أحمر شفاه- قصص د.شريف عابدين
القصة  عابدين..  شريف  للكاتب  شفاه"  "أحمر   •

ذاب الركابيبالكلمات ع عزف
• قبل أن تقرأ.. القصة القصيرة والحفر في صخر 

النفس محمد عطية محمود
• أوالد الحور- قصص د.غادة العبسى

• أوالد الحور بين الرمزية و فلسفة التناص
قراءة (أوالد الحور) لغادة العبسي

رانيا ثروت
التفاصيل  وولــع  الحكي  متعة  الحور..  أوالد   •

د.ندى يسرى
• ليالى عزبة البوهى- رواية عاطف عبد الرحمن

سرد  في  قراءة  والغريب..  الذبيح  بين  المرأة   •
عاطف عبد الرحمن أحمد إبراهيم أحمد

• رواية " ليالي عزبة البوهي " د.سعد عبد الغفار
• العالم على جسدى- رواية يوسف نبيل وزينب 

محمد
• التهجين اإلجناسي فى النص الروائي : البنيات 
رواية"  في  قراءة  الكتابة..  أسئلة  و  المتجاورة 

العالم علي جسدي" د. أحمد فرح
• الشخص- رواية أحمد محيي الدين

"الشخص"..  رواية  فى  المتخيل  العالم  بنية   •
(الرؤية والتشكيل) نجال سعيد

• برتقال مر- رواية بسمة الخطيب
والتناص..  والرمز  األنثربولوجيا  من  فسيفساء   •
في رواية (برتقال مر) لبسمة الخطيب أميرة عبد 

الشافي
• حب برائحة البرتقال قراءة فى رواية.. "برتقال 
محمد  د  الخطيب  بسمة  اللبنانية  لألديبة  مر" 

عبد الحميد خليفة
• بوالق أبو العال- رواية فتحى سليمان

• جدارية "بوالق أبو العال" للكاتب فتحي سليمان 
د.لبنى إسماعيل

• فيما يشبه الركوع- قصص عبد الهادى شعالن
• ثنائية الروح والجسد.. في مجموعة (فيما يشبه 

الركوع) لعبد الهادي شعالن نجال سعيد
• ممرات سرية للفرح.. قصص حنان سعيد

• قراءة جنوسية ومجازية لمجموعة حنان سعيد
ممرات سرية للفرح د.أحمد حسن صبرة

دينــــــا  للفرح"  سرية  "ممرات  في  الجنوسة   •
نبيـــــــل

• أعالى الخوف- رواية هزاع البرارى
والرواية  البراري  هزاع  للكاتب  الخوف"  "أعالي   •

البورتريه عذاب الركابي
• هيمنة السرد الذاتي، وهاجس الوجود

محمد  البراري  لهزاع  الخوف"  "أعالي  رواية  في 
عطية محمود

• حيل للحياة- قصص رحاب إبراهيم
القصصية  المجموعة  في  واألمل  األلم  ثنائية   •

(حيل للحياة ) د. أبو المعاطي الرمادي
• بقعة زرقاء- رواية د.حاتم رضوان

• تجربة الموت والكتابة من على الحافة.. قراءة 
عبد  محمد  د.  رضوان  لحاتم   " زرقاء  بقع   " فى 

الحميد خليفة
وااللتفات  البالغي  االلتفات  بين  زرقــاء  بقع   •

السردي د. وداد محمد نوفل
محمد  قصص  لفضيحة-  الممل  التفصيل   •

العبادى
قراءة  الجنون..  وتجريب  التجريب  جنون  بين   •
د.أحمد  لفضيحة  الممل  التفصيل  مجموعة  فى 

المصرى
• اليوم السابع- ق ق ج آمال الشاذلى

نصوص  في  جــدا  القصيرة  القصة  عناصر   •
مجموعة أمال الشاذلي (اليوم السابع) د. شريف 

عابدين
• قراءة في المجموعة القصصية القصيرة جدا

محمد  الشاذلي  آمال  للقاصة  السابع)  (اليوم 
محقق

• حكايات يوسف تادرس- رواية عادل عصمت
يوسف  (حكايات  ــة  رواي في  نقدية  ــراءة  ق  ٥٩

تادرس) لعادل عصمت د.حمدان الحارثى
• حكاية يوسف تادرس.. الذي يهرب من الخوف 

إلى الرسم محمد العبادى
• جبل الطير- رواية عمار على حسن

• الواقع االفتراضي في "جبل الطير" بين انفتاح 
النص وتعدد الداللة د.السعيد الورقي

ثوب  في  العرفاني  العابد..  وشجرة  الطير  جبل   •
المعرفي إنتصار عبد المنعم

• تحوالت السرد في رواية ما بعد الحداثة
أنموذجاً  حسن  علي  لعمار  الطير"(١)  "جبل 

دينـــا نبيـــــــــل
إيهاب  مسرحية  أجنحة-  عن  تبحث  فراشات   •

الحضرى وإيمان الشافعى
قراءة  الفراشات..  زمن  فى  نبى  خمسة  الرقم   •
في مسرحية (فراشات تبحث عن أجنحة) ميسرة 

صالح الدين
• رئيس جمهورية العالم- قصص سامح بسيونى

دراسة   .. نفسه  جمهورية  رئيس  فقط  سامح   •
جمهورية  رئيس   : القصصية  المجموعة  عن 

العالم نادين أيمن
• رجل الحواديت- وجع األغانى (نصوص سردية) 

آمال عويضة- سهى زكى
• عن "أميرة الحكايات" و"رجل الحواديت".. قراءة 
للكاتبتين "سهى  النصوص  من  مجموعتين  في 

زكي" و"آمال عويضة"
آمال عويضة

• أن تستمتع بسيدة الحواديت وهى ال تحكى عن 
رجل الحواديت سهى زكى

• حياة قيد االحتراق- ق ق ج صابرين الصباغ
حياة..  ترسم  قصص  االحــتــراق  قيد  حياة   •
قيد  (حياة  ق.ج  القصصية  المجموعة  في  قراءة 

االحتراق) أميرة عبد الشافي
• بالغة اإلضمار في نصوص حياة قيد االحتراق 

د.شريف عابدين
• العتبات- رواية مفلح العداون

د.أحمد  التحوالت  وقسوة  العتبات  سحر  بين   •
المصرى

مفلح  "عتبات"  في  جمالية  قراءة  الــوراق  إرث   •
العدوان حسين دعسة

• هى رنة- قصص حسن المصرى

د.  المصري  ربه  عبد  حسن  للقاص  رنة"  "هى   •
عبد الباري خطاب

وتقنية  الثوار  مالئكية  بين  يناير   ٢٥ ثــورة   •
القصصية  المجموعة  في  قراءة  باك..  الفالش 

"هي رنة" محمد مخيمر
• عشرة طاولة- رواية محمد الشاذلى

• عشرة طاولة في األرض الخراب أحمد إبراهيم 
أحمد

ثانيا: دراسات مؤتمر مصر المبدعة
األعلى  بالمجلس  القصة  لجنة  مع  بالتعاون   •

للثقافة الدورة األولى (اإلسكندرية والبحيرة)
د   " للمهمشين  تنتصر  "رواية   ١٠ رقم  بوابة   •

. أحمد فرح
• مالمح للكتابة القصصية في زمن متغير محمد 

عطية محمود
القارئ..  على  سلطته  النص  يمارس  عندما   •
العالم  جمهورية  رئيس  مجموعة  في  ــراءة  ق

للكاتب سامح بسيوني محمد مخيمر
وضياع  األزمة  تجليات  بين  الشخصيات  مالمح   •

الحلم
اهللا  العدسات"لعبد  "عمى  مجموعة  فى  دراسة 

عنتر
نجال سعيد

٨٨ القصة المصرية القصيرة.. وتواصل األجيال 
أحمد الشيخ

في  قــراءة  ــذات..  ال وسجن  الــروح  سجن  بين   •
د.أحمد  السنهوري  لرباب  سجناء  كلنا  مجموعة 

المصري
• هيباتيا لن تقتل بعد اليوم.. قراءة في مجموعة 

لست بأنثي لشيماء زايد د.أحمد المصري
• سفر الغرباء وشهادة للتاريخ سلوي بكر

الوزيرى  هيثم  مجموعة  قصص  في  ــراءة  ق  •
"الوفاة المؤلمة لريسكي" سلوي بكر

• أحالم آخر البشر
أحمد  للكاتب  للقيامة"  "مفتتح  رواية  في  قراءة 

الملواني د. عزة بدر
• قوارير.. قصص قصيرة جدا من العطر والرماد

شيرين  للكاتبة  "قوارير"  مجموعة  في  قــراءة 
طلعت د. عزة بدر

عمر  لعبا  بوصفها  الكتابة  وحيدة"..  اليوم  • "أنا 
شهريار

الفراغات  يمأل  صمت  جدارية"..  حول  "نقوش   •
عمر شهريار

هالة  زكي  مصطفي   : رأسه  من  الطير  تأكل   •
البدري

• مسرحة السرد.. قراءة في المجموعة القصصية
حسين  بسنت  للكاتبة  داليدا..  تغنها  لم  أغنية 

أمينة زيدان
إيمان  رواية  فى  والرومانسية  اإليديولوجية   •
عاطف أرواح معلقة على جدار د.عبد البارى خطاب

أيمن  للكاتب  قصصية  مجموعة  "فريسكا"..   •
الشايب مى خالد

نادين  بقلم  نوفيال  الوضوء..  التفسد  الفئران   •
أيمن مى خالد

• وكان المختبر قد نظم في ٢٠١٥ توزيع جوائز 
مختبر  مع  بالتعاون  اإلسكندرية  حورس  مسابقة 
السرديات بالمغرب ووحدة السرد بجامعة الملك 
والتي  للنشر،  الدولية  حورس  ومؤسسة  سعود 
وفاز  عربية  دول  ست  من  مبدعون  فيها  شارك 
بها مبدعون من أربع دول. وكذلك مؤتمر مصر 
بالمجلس  القصة  لجنة  مع  بالتعاون  المبدعة 
من   ١٩ أعمال  نوقشت  حيث  للثقافة  األعلى 

مبدعي اإلسكندرية والبحيرة الشباب.
وشارك مختبر السرديات بمكتبة اإلسكندرية في 
األول،  بعامه  العماني  السرديات  مختبر  احتفال 
وتوقيع بروتوكوالت تعاون مع مختبر السرديات 
والدعوة  العماني،  السرديات  ومختبر  المغربي 
أنشئ  أخرى  عربية  سرديات  مختبرات  إنشاء  إلى 
وتم  باليمن  وآخر  بعمان  مختبر  بالفعل  منها 

اطالق ثالث باألردن"مختبر السرديات االردني". 

كتبة اإلسكندرية مخترب الرسديات 
يُصدر مجلد «الرسد وآفاق التلقي»  

كتبة اإلسكندرية مجلًدا بعنوان «الرسد وآفاق التلقي» يضم الدراسات النقدية  اإلسكندرية يف ٢٠ ديسمرب– أصدر مخترب الرسديات 
الً إبداعية ضمن فعاليات املخترب خالل عام ٢٠١٥. والقراءات التي تناولت أع

وأشار األديب من عتيبة؛ املرشف عىل املخترب، أن هذا املجلد بداية ملرشوع يتبعه مجلدات أخرى لباقي السنوات التي عمل بها املخترب 
ية املنهجية  ًا من كيفية تلقي العمل األد بداية من الدراسات األكاد منذ ٢٩ ديسمرب٢٠٠٩ حتى اآلن، موضًحا أن املجلد يقدم طيًفا كب

. ثل معظم طرق تلقي العمل األد حتى القراءات اإلبداعية للنص األد والقراءات التي ال تخلو من االنطباعية، لكنها جميعا 

ر عيل حسن  د. ع

قبل ست سنوات استضافني "مختبر السرديات" التابع لمكتبة اإلسكندرية في ندوة عن 
في  وكان  للكتاب،  اإلسكندرية  معرض  إلى  متثاقال  يومها  ذهبت  العابد".  روايتي "شجرة 
مكان قصي من المدينة، متسائال عما إذا كان من المجدي أن أتكبد كل هذا العناء من 
صار  زمن  في  الواحدة،  اليد  أصابع  من  أقل  عدد  سوى  يحضرها  ال  قد  أدبية  ندوة  أجل 
بوسعنا أن نتواصل مع جمهور غفير عن بعد عبر مواقع التواصل االجتماعي، نحدثهم عن 
نصوصنا القصصية والروائية، وفي وقت كنت أحضر فيه ندوات سياسية يحضرها اآلالف 
حتى لو كانت في جوف النجوع والكفور المنسية، وكنت أصرخ داخلي: متى يكون جمهور 

األدب، عشقي األول، بهذا الحضور المهيب.
لكن ما إن وصلت إلى مقر الندوة حتى وجدت المنتظرين أكثر بكثير مما تصورت، واألهم 
هو أن من بينهم نقادا وكتابا ومثقفين رفيعي المستوى، وقراًء شغوفين باألدب. وناقش 
عن  أخرى  ندوة  وعقد  السناري"،  و"بيت  الطير"  "جبل  هما  لي  أخريين  روايتين  المختبر 
محمد  والدكتور  حسنين  رشاد  أحمد  األستاذ  الناقدان  فيها  قدم  القصصية  مجموعاتي 

السيد إسماعيل دراستين كاملتين.
أيديهم  وفي  المناقشون  جاء  إنما  عابرا،  شفهيا  النقاش  يأت  لم  المرات  هذه  كل  وفي 
دراسات نقدية، تحدثوا من خاللها، ثم نشروها، مثلما فعلت الناقدة الواعدة دينا نبيل. بل 
إن هذه اللقاءات أثمرت عن تسجيل أطروحة للدكتوراه بجامعة اإلسكندرية، هي الرابعة 
تعدها  اإلسكندرية  ورسالة  اآلن،  حتى  األدبي  منجزي  تناقش  التي  الرسائل  في  عشرة 
الورقي،  السعيد  الدكتور  األستاذ  إشراف  تحت  القويسي  سارة  المتميزة  والكاتبة  الباحثة 

الذي أسعدني كتابته لمقالين عن روايتي "شجرة العابد" و"جبل الطير".
 ٢٩ في  فعالياته  أولي  عقد  حيث  العاشر،  عامه  بدء  من  المختبر  يقترب  األيام  هذه  في 
ديسمبر٢٠٠٩م. وقد تواصلت مع القائم عليه أو منسقه، وأول المتحمسين له، الروائي 
اختباري  ظل  في  انطالقه،  منذ  المختبر  أنجزه  عما  ألسأله  عتيبة،  منير  األستاذ  والقاص 
لفرضية تطاردني دوما حول قدرة المبادرات الثقافية، فردية أو جماعية، رسمية أو خاصة، 
في  إيجازه  يمكن  السنوات،  هذه  بحصاد  مسردا  لي  فأرسل  بالدنا،  في  االستمرار  على 

النقاط التالية:
اإلسكندرية،  بمكتبة  وتعقد  أسبوعية،  األولى  رئيسية  فعاليات  ثالث  المختبر  ينظم  ـ   ١  
عنوان  تحت  تجري  الشباب  مع  شهرية  والثالثة  بالقاهرة،  السناري  بيت  شهرية  والثانية 
"مختبر السرديات للفتية" ببيت السناري أيضا، وترمي إلى اكتشاف أصوات أدبية جديدة.

إبداعية  أعمال  لمناقشة  ندوات  على  موزعة  سنويا  فعالية   ٩٠ حوالي  المختبر  ينظم  ـ   ٢
وورش  نقدية،  أعمال  حول  وأخرى  والدرامي،  والمسرحي  والقصصي  الروائي  السرد  في 
عمل ومسابقات في السرديات جميعا إلى جانب السيناريو والدراما اإلذاعية واللغة العربية 

واإللقاء... إلخ. كما ينظم مؤتمرات منفردا أو بالتعاون مع جهات ثقافية أخري.
للثقافة  األعلى  المجلس  منها:  عديدة  جهات  مع  فعالياته  بعض  في  المختبر  يتعاون  ـ   ٣
بمصر- مختبر السرديات المغربي- مختبر السرديات العماني- مختبر السرديات األردني- 
وحدة السرد بجامعة الملك سعود بالرياض- جامعة واسط بالعراق- جامعة اإلسكندرية 

وغيرها.
جدا  القصيرة  للقصة  مؤتمر  أول  منها  المهمة  المؤتمرات  من  عددا  المختبر  نظم  ـ   ٤
رائد  رجب  حافظ  محمد  ومؤتمر   ،٢٠١٣ سنة  عربية  دولة   ١١ ممثلو  فيه  شارك  بمصر 
القصة  لجنة  مع  بالتعاون  السنوي  المبدعة  مصر  ومؤتمر  العربية،  القصة  في  التجديد 
بالمجلس األعلى للثقافة والذي انعقدت منه أربع دورات حتى اآلن، ومؤتمر األدب المصري 

والمغربي، ومؤتمر األدب المصري والسعودي، وغيرها.
مثل  كونفرانس  بالفيديو  فعالياته  بعض  فيعقد  التقني  التطور  من  المختبر  يستفيد  ـ   ٥

مؤتمر األدب السكندري والعراقي مع كلية التربية جامعة واسط بالعراق.
يعيشون  كانوا  سواء  بالعربية  يكتبون  الذين  الكتاب  كبار  باستضافة  المختبر  يهتم  ـ   ٦
في الوطن العربي أو المهجر، كما يهتم باستضافة من ترجمت لهم أعمال إلى العربية 

فاستضاف كتابا من الصين وسلوفينيا وتركيا.
أداء  في  المختبر  يستمر  كي  رجلين،  جهد  إلى  يشير  أن  لي  رسالته  في  عتيبة   ينس لم   
حسام  األستاذ  الصحفي  والكاتب  المشروعات،  قطاع  رئيس  عزب  خالد  الدكتور  دوره: 
ولن  لم  بينما  بها،  اإلشادة  في  غضاضة  أجد  وال  جيدا،  أعلمها  مسألة  وهي  عبدالقادر، 
يتوقف انتقادي لكثير من األنشطة والفعاليات المظهرية المنحازة للسلطة التي تقوم بها 
مكتبة اإلسكندرية، وهي مسألة لم أكف عن طرحها منذ سنوات، وكنت أطالب دوما بأن 
ووجدت  النخبوية،  هو أبعد من اللقاءات  تأثيرها في الحياة الثقافية إلى ما  المكتبة  تمد 
في بعض أنشطة "بيت السناري" و"مختبر السرديات" استجابة لهذا االتجاه، ويا حبذا لو 
ا قيمة صارت عزيزة  تعزز في المستقبل، حتى يظل هذا المسار محتفظا ببذور بقائه، محققً
المنال في مبادرتنا الثقافية، التي طالما سادت ثم بادت، توهجت ثم انطفأت، اللهم إال 
من مبادرات قليلة، هي االستثناء الذي يثبت القاعدة ويرسخها، مثل "ورشة الزيتون" التي 

تستحق، من دون شك، إفراد مقال خاص بها عما قريب.

كتبة اإلسكندرية»..  «مخترب الرسديات 

أي تجربة ثقافية هو؟

بيت السناري - القاهرة

منير عتيبةخالد عزب
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رواق الفنون

تصوير الجزء الـ 25 من «جيمس بوند»
يف أذار املقبل مع توديع  نجومية دانييل كريغ

تقرر البدء في تصوير الجزء الـ ٢٥ من سلسلة أفالم جيمس بوند، 
في ٤ مارس المقبل. ويرجح أن تكون هذه المرة األخيرة التي يعيد 
فيها دانييل كريغ تجسيد دور العميل السري الشهير. وفي المشهد 
األخير من «سبكتر»، يظهر بوند وهو يقود سيارته طراز «أستون 
استهزاء،  ابتسامة  وجهه  على  ارتسمت  وقد   «٥ بي.  دي.  مارتن 
وإلى جانبه تجلس د. مادلين سوان، التي جسدت دورها الممثلة 
ه القديم؛ السيد وايت،  الفرنسية ليا سيدو (٣٣ عاما)، كريمة عدوِّ
 ٧٠) كريستنسين  جيسبر  الدنماركي  الممثل  دوره  جسد  الذي 

عاما).
الذي  بلوفيلد،  الشرير  أرسله  قاتل  من  سوان  بحماية  بوند  وقام 
كريستوف  نمساوية،  أصول  من  األلماني  الممثل  شخصيته  جسد 
فالتز (٦٢ عاما)، ثم نشأت بينه وبينها قصة رومانسية قوية. وأكد 
سلسلة  أفالم  أحدث  مخرج  عاما)،   ٤١) فوكوناجا  كاري  األميركي 
بدور  ستقوم  سيدو  ليا  أن  البريطانية،  ميل  ديلي  لصحيفة  بوند، 

سوان في الفيلم المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن كريغ طلب، بصفة شخصية، من سيدو إعادة 

تجسيد دورها.
يشار إلى أن عودة سيدو لتجسيد الدور هي المرة الثانية في تاريخ 
فيلم للقيام بنفس  في  فيها بطلة  تعود  التي  بوند،  سلسلة أفالم 
التي  جيسون،  إيونيس  البريطانية  الممثلة  وكانت  مجددا.  الدور 
السابق،  في  بذلك  قامت  التي  الوحيدة   ،٢٠١٨ يونيو  في  توفيت 
حيث جسدت شخصية «سيلفيا ترينش» في فيلم «دكتور نو»، ثم 
عاما)   ٨٨) كونري  شون  االسكتلندي  النجم  أمام  الشخصية  نفس 
في «من روسيا مع الحب»، وهو من إنتاج عام ١٩٦٣، وقدمت في 

الفيلم دورا ثانويا.
لفيلم  مباشرا  امتدادا  سيكون   «٢٥ فيلم «بوند  أن  يبدو  وبذلك، 
«سبكتر»، وال يزال من غير الواضح ما إذا كان فالتز سيشارك في 

الفيلم الجديد.
له  المقبل،  مارس  في   ٥١ الـ  عامه  سيكمل  الذي  كريغ،  أن  ويبدو 
لتقارير  ووفقا  بالفيلم.  الخاصة  المهمة  بالقرارات  يتعلق  فيما  رأي 
بويل  دانــي  المخرج  مغادرة  عن  جزئيا  مسؤول  فإنه  إعالمية، 
للمشروع في أغسطس، بعد اختالف في وجهات النظر. ولم تحدث 
مثل هذه الفضيحة من قبل في التاريخ الطويل ألفالم جيمس بوند. 
لكن سرعان ما وجد المنتجان؛ بارو بروكلي ومايكل جي، ويلسون 
فوكوناجا، بديال مناسبا وعلى نفس المستوى الراقي لبويل. وتعهد 
بالقول: «ستكون  صحيفة «انكويرار»  مع  له  مقابلة  في  فوكوناجا 
هناك أشياء تم توقعها في فيلم بوند»، مضيفا: «ال أستطيع قول 
الذي  الخالف  سبب  زال  ما  الحاضر،  الوقت  وفي  ذلك».  من  أكثر 
يغادر  أن  إلى  أيضا  أدى  والذي  وبويل،  كريغ  بين  حدث  أنه  تردد 
كاتب السيناريو جون هودج الفيلم، سرا. أما السبب المعلن، فكان 
«االختالف اإلبداعي». وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية أفادت 
بأن مصدر الخالف هو رفض بويل أن يقتل بوند أثناء أحداث الفيلم.

الفيلم  في  بوند  مقتل  على  فوكوناجا  وافق  حال  في  أنه  إلى  يشار 
القادم، فإن ذلك سيكون نهاية رائعة لحقبة كريغ، الذي كان بدأ 
تثور  سنوات،  ومنذ   .(٢٠٠٦) رويــال»  «كازينو  فيلم  في  مهمته 

تكهنات مختلفة حول الخلفاء المحتملين لبوند.

رفضت محكمة فيدرالية في لوس أنجليس دعوى بالتحرش الجنسي 
رفعتها الممثلة األميركية آشلي جاد ضد المنتج السينمائي األميركي 
الشهير هارفي واينستين. حكم القاضي، فيليب غوتيريز، بأنّ ادعاءات 
جاد لم تندرج ضمن النظام القانوني األساسي الذي قدمت من خالله 

الدعوى لمقاضاة واينستين، المنتج الحائز جائزة أوسكار.
واينستين  إن  جاد  فيها  قالت  التي  التشهير،  دعوى  إنّ  قال  القاضي   
الجزء  ذلك  أنّ  إذ  تستمر.  أن  يمكنها  المهني،  مشوارها  عليها  أفسد 
«واينستين  أنّ  يذكر  األميركية  الممثلة  قدمتها  التي  الدعوى  من 
جاد  بسمعة  ضرر  إللحاق  الترفيه  صناعة  مجال  في  سلطته  استخدم 
الجنسي  التحرش  دعوى  وكانت  عمل».  إيجاد  على  قدرتها  وتحجيم 
النظام  على  طرأ  تغيير  بعد  رفعها  أعيد  قد  جاد،  بها  تقدمت  التي 
قبل  من  األول  طلبها  لرفض  أدى  ما  كاليفورنيا،  والية  في  القانوني 

القاضي غوتيريز في سبتمبر-أيلواللماضي.
فيلم  بطلة  تقول  البريطانية»،  اإلذاعة  «هيئة  موقع  نقل  ما  ووفق 

من  فيها  مرغوب  غير  تصرفات  رفضت  إنها   Double Jeopardy
المهني.  مشوارها  تدمير  ذلك  بعد  حاول  وإنه  واينستين،  جانب 
مع  يتعامل  الذي  القانون  أن  بيان  في  ذكر  غوتيريز  القاضي  أن  إال 
ليشمل  تعديله  جرى  ــذي  وال الالئقة،  غير  الجنسية  السلوكيات 
المنتجين والمخرجين، ينص على أنه ال ينطبق في العالقات الرسمية 

بأثر رجعي على الدعوى التي رفعتها جاد.
من جهتها، رحبت فيليس كابفيرستين، ممثلة الدفاع عن واينستين، 
الدعوى  هذه  إن  البداية  منذ  «قلنا  بيان:  في  وقالت  القاضي،  بقرار 
لم يكن لها ما يبررها، ونحن سعداء بأن المحكمة نظرت إلى األمر 
بنفس الطريقة. نحن واثقون من أننا سننتصر في النهاية على جميع 

مزاعمها األخرى».
منفصلة  جنائية  قضية  يواجه  واينستين  يزال  ال  متصل،  سياق  في 
لكنه  االغتصاب،  فيها  بما  الجنسي،  باالعتداء  ادعاءات  خمسة  تضم 

يصر على نفيها جميعاً.

منذ عام ١٩٦٢، ولدى عشاق السين اعتقاد قوي، بأن «جيمس بوند سوف يعود». ظهرت هذه الجملة الذائعة الصيت 
ة، أثناء عرضه األول عىل الشاشة  للمرة األوىل يف «دكتور نو»، األول ضمن سلسلة أفالم العميل الرسي «٠٠٧» الشه
ة. وكان هذا أول فيلم تدور أحداثه حول العميل الربيطا جيمس بوند، وهو من إنتاج عام ١٩٦١. ووجدت الجملة  الكب
طريقها منذ ذلك الح إىل جميع أفالم بوند الرسمية، والتي كان آخرها «سبكرت» (الشبح)، وهو من إنتاج عام ٢٠١٥، 

وقام ببطولته النجم اإلنكليزي دانييل كريغ (٥٠ عاماً).

أروى جودة تنضم 
إىل «صانع أحالم»

في  الدرامي  اإلنتاج  إلى  بقوة  يعود  أن  الرفاعي  مفيد  يحاول 
رمضان المقبل. صاحب شركة MR٧ لإلنتاج الفني ابتعد لفترة 
هذا  قرر  أنه  غير  اللبنانية،  الدراما  صعيد  على  المجال  هذا  عن 
وقّع  فقد  منوعة.  أعمال  مجموعة  بتقديم  غيابه  تعويض  العام 
الرفاعي عقد عمل مع النجم السوري مكسيم خليل ليلعب بطولة 
مسلسل يحمل اسم «صانع األحالم» (كتابة بشار عباس، وإخراج 

محمد عبدالعزيز) لرمضان ٢٠١٩. 
 الالفت   أنّ العمل الدرامي االجتماعي المذكور، سيضم ممثلين 
لبنانيين وسوريين ومصريين. هذه الخلطة تعتمد حالياً لضمان 
الترويج للمسلسالت على قنوات عربية عدة. من هذا المنطلق، 
طوني  اللبنانيان  الممثالن  األحالم»  «صانع  لـ  انضم  أن  سبق 
عيسى وجيسي عبدو. أما من مصر،  فقد قالت  مصادر لـ  صحيفة 
جودة  أروى  الممثلة  مع  االتفاق  جرى  أنه  اللبنانية   «األخبار» 
للوقوف أمام خليل، في هذا العمل المثير؛  في انتظار الكشف عن 

هوية بقية األبطال، وتفاصيل سيناريو العمل.

 « رفض دعوى  « آشيل جاد»ضد «هاريف واينست

«تان تان» متهم 
بالعنرصية منذ انطالقته 

يف   عام ١٩٣٠
التسعين.  ميالدها  بعيد  العام  هذا  الكرتونية  تان»  شخصية «تان  تحتفل 
مبتكرها  ورثة  باطالق  مرتبط  جدل  مع  تترافق  الضوء،  إلى  العودة  لكن 
البلجيكي الراحل هيرجيه (١٩٠٧ ــ ١٩٨٣) طبعة جديدة من قصة «تان 

تان في الكونغو» المتهمة بالعنصرية والعائدة إلى سنة ١٩٣٠. 
كانت تلك المغامرة في المستعمرة البلجيكية آنذاك من بين قصص «تان 
تان» األولى التي وقّعها هيرجيه، وتقوم شركة أرملته بإطالق نسخة رقمية 
رمزية باأللوان لالحتفال بمرور ٩٠ عاماً على ظهور الشخصية للمرة األولى 
الذي  الكالم  الناشرون  ورفض   .١٩٢٩ عام  في  بروكسل  صحف  إحدى  في 
مآزر  يرتدون  حمراء  وشفاه  زائد  بوزن  أفارقة  تصور  التي  القصة  أنّ  يؤكد 

تعد إشكالية. 
وإنهاء  تفكيك  والعمل  أهمية،  أكثر  «الحوار  إنّ  يؤكد   فاندنبرغ  روبرت   

لالستعمار، ال يقل أهمية عن ذلك».
بارلي  بروكسل،  في  المقيم  الكونغولي  الكوميدي  الفنان  قال  ذلك،  ومع 
باروتي، لوكالة «رويترز» إنه شعر بأن ابتكار طبعة جديدة من العمل في 
أوروبا أمر  في  ازدياد  في  والعنصرية  القومية  الجماعات  فيه أنّ  يبدو  وقت 
مشكوك فيه: «نحن حقاً نسأل أنفسنا إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة».

في  األولى  للمرة  كسلسلة  النور  أبصرت  التي  الكونغو»  في  تان  «تان 
١٩٤٦، تتبع «تان تان» وكلبه «سنوي» وهما يتصارعان مع مهربي الماس 
طلباً  سنوات  عشر  قبل  رفضت  قد  بلجيكية  محكمة  وكانت  والصيادين. 
القصة  أنّ  إلى  يومها  القضاة  ولفت  الكتاب.  لحظر  كونغوليين  لناشطين 
«تعكس المواقف االستعمارية في زمنها ولم يكن هناك أي دليل على أن 

هيرجيه كانت لديه آراء عنصرية».
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

 ذاك الحب ..
ال يستحق ان نخطئ ..

 
لم يكن يوما مختلفا لها، عن كل ما مضى .

ولن تكون االيام االتية اكثر اختالفا .
قرار  حسابات  هي  تسدد  تزال  وال  سنوات  منذ 

خاطئ لم يكن لها حياة ال وجود لها بها 
بالحياة  ان  تتعلم  ان  عليها  كان  سنوات  منذ 
طيلة  سترافقنا  عليها  اقدمنا  ان  خيارات  هناك 
رفضنا  واعالن  التوقف  من  نتمكن  لن  االيام 

وندمنا عليها .
جرأة  اكثر  تكون  ان  عليها  كان  سنوات  منذ 
حياة  كخيار  بل  كمرحلة  ال  بالحب  ثقة  واكثر 

وعمر وايام آتية .
منذ سنوات كان عليها ان تستمع لصوت قلبها 
وان تمنح ذاتها فرصة، لتكون كما تريد هي- 
وان   - عمرها  لحب  االنتصار  من  تتمكن  ان 
تسير بهذا الدرب فان لم تنجح فانها تكون قد 
تعثرت مرة وعاشت متصالحة مع قلبها وايامها 
بدال من ان تتحول كل ايامها الى ندم تعيشه 

في كل لحظة من لحظات عمرها .
مسبق  موعد  بال  ياتينا  الحب  يقابلنا  عندما 
واكثر  جماال  اكثر  بالعمر  اخر  مكان  الى  يحملنا 
صدقا يتغلغل الى اعماقنا نحيا اجمل اللحظات 
اخر  انسان  لوجود  الحقيقية  بالسعادة  نشعر 
دون  فالحياة  العمق  من  القدر  بهذا  بحياتنا 
اخر  شيء  اي  من  اقرب  لنا  يكون  وحبيب  رفيق 
تصبح اكثر صعوبة .... عندما يقابلنا هذا الحب 
ال ندرك حينها ان التخلي عنه موجع وان تركه 
وسيغتال  ألماً  سيزيدنا  وحيدا  العمر  حافة  على 

اجمل االيام االتية التي نحياها.
عندما يقابلنا الحب نحياه بلحظاته ونعتقد اننا 
ان لم نتمسك به معنا يشاركنا كل ايام عمرنا 
القادمة سنتمكن من تخطي هذه المرحلة من 
وان  بدونه  لنا  حياة  ال  ان  نكتشف  لكننا  جديد 
حقيقي  معنى  بال  ستكون  القادمة  االيام  كل 
خاطئة  بقرارات  االولى  مرتين  انفسنا  لنخسر 
شيئاً  تمنحنا  قد  الحياة  بان  بقناعاتنا  والثانية 
افضل من ذاك الحب .... شيئاً اقرب الى الوهم 

الذي نحياه لندرك بعده حقيقة ما خسرناه .
كل   .... الوهم  هذا  تحيا  سنوات  منذ  وهي 
ايامها مشبعة بالندم كيف تمكنت من تجاهل 
حياتها  تكمل  بأن  قــرار  واتخاذ  عمرها  حب 

بدونه ؟ 

كيف ارتكبت تلك الخطيئة بحق ذاتها وحياتها 
وقلبها ؟  

اعتقدت  ضعف  هي  ما  بقدر  خيانة  ليست  هي 
ايامها  من  والغاؤه  عليه  التغلب  بامكانها  انها 
قيمة  عن  تنازلت  بسالم  العيش  من  لتتمكن 
الفرح الذي كانت تحياه لكنها لم تعتقد ان هذا 
حياتها  كل  وسيحول  سيالزمها  بذكراه  الحب 

الى فصول راوية لن تنتهي بدونه. 
استعادة  على  قادرة  تعد  لم  انها  جيدا  تعلم 
هذا الحب بالرغم من انه ال يزال نابضا بقلبها 
اليوم  تحياها  التي  الحياة  ان  جيدا  وتعلم   ....
لكنها  االخر  وعن  عنها  غريبة  موحشة  باردة 
وفية  تكون  ان  سوى  تملك  ال  النها  تستمر 
لخيار اتخذته يوماً ما لم تدرك حجم االلم الذي 

سيخلفه لها .
كم هي متعبة حياتها وايامها !

تشعر  ال  التي  اللحظات  تلك  موحشة  هي  كم 
بها بنفسها .... تعيش بعالم ليس لها، مطالبة 

هي ان تمنح كل شيء اال قلبها ونبضاته .
بها  نتخذ  التي  اللحظات  تلك  مؤلمة  هي  كم 
قرارات خاطئة بايامنا ؛ نعتقد انها لن تترك اثرا 

بكل ما هو آت ....
كم هي مؤلمة تلك االيام التي ال تمنحنا شيئاً 
بها  نعيش  الننا  معنى  اي  دون  هكذا  نحياه 

غرباء عن انفسنا وعن كل من حولنا .
هي اليوم تحيا في مكان اخر ليس لها بقلبها 
 ..... يكون  اال  عليه  كان  خاطئ،  لخيار  انين 

وكان ...
امام الحب والصدق علينا ان نكون اكثر صدقا 
ان  يمكنها  الحياة  ان  نعتقد  اال  لخياراتنا؛ 
الجميلة  الصادقة  المشاعر  تلك  عن  تعوضنا 

التي لن تتكرر مع اي انسان اخر 
اال نخذل انفسنا وقلوبنا وقيمة من احببنا امام 
صعوبة  اكثر  تصبح  الحياة  الن  اخر  شيء  اي 
بها  نستطيع  ال  لمرحلة  لنصل  الما  واكثر 
ما  نسيان  على  نقوى  وال  نحب  من  استعادة 

عشناه يوماً ما وكان االجمل واالصدق. 
اوفياء  لنكن  الحب  امام  خياراتنا  نتخذ  عندما 
نتمكن  لن  فبدونها  قلوبنا  ولنبضات  النفسنا 
مرات  بالعمر  لنشقى  نريد  كما  نحيا  ان  من 
خياراتنا  يستحق  يكن  لم  االمر  كل  الن  ومرات 

الخاطئة امام هذا الحب الكبير. 

 •.. وللجرذان نصيب من الدعم الحكومي .

األولى  للتفجير  الفاشلة  المحاولة  من  الوحيد  وربما  األول  المستفيد 
لصوامع الحبوب في  ميناء العقبة هي الجرذان .. نعم هي الجرذان 
بكل ما يعنيه ذلك، فقد مثل لها فرصة ذهبية للفرار والنجاة بجلدها 

ألن التفجير كان صوتيا  أيقظها ومنحها وقتا لترتيب أوضاعها.
هذا اكتشاف مذهل، ٥ر٢ مليون جرذ تقبع في الصوامع، تأكل وتمرح 
وتقتات وتتزاوج وتتكاثر، لم تحظ بفرصة مثيرة للنجاة كما توفرت 
لها، ها هي تسرح وتمرح في العقبة، بحرها، شوارعها وأزقتها، لتمرح 

وتسرح وتقتات وتتزاوج وتتوالد من جديد .
الكشف األهم، وربما األكثر إثارة هو أن هذا العدد الهائل من الجرذان 
الذي يعادل خمس السكان من البشر كان لسنين طويلة شريكا لنا  
في غذائنا المدعوم من خزينة الدولة، حبوب وذرة وشعير حتى القمح 
الذي يأتي منحة من أميركا عبر البحار، الجرذان شركاء لدافع الضريبة 
األميركي ولبرنامج الغذاء العالمي أيضا ... هذه ليست نكتة يا سادة 

وأنا ال أسوقها هنا بوصفها طرفة .
هربت الجرذان بكل قواها وعافيتها التي نمت بفضل قمحنا وشعيرنا، 
وهي بصحة جيدة، ولعلها اآلن تشعر بالطمأنينة  واالمتنان لتستأنف 
حياتها الطبيعية، وتواصل رحلة البحث عن مصادر أخرى للحياة،  بعد 
من  ومتأكدة  مرتاحة  ممتلئة،  معدات  على  فيه  نامت  شتوي  بيات 

حظها في مبادئ تكافؤ الفرص.
لها  تبني  العقبة  نواحي  في  الــجــرذان  فانتشرت  التفجير  فشل 

مستعمرات جديدة وتبحث عن جحور جديدة.
لم  الدعم  رفع  لكن  أيضا،  الخبز  دعم  من  نصيب  للجرذان  كان  نعم 

يشملهم فهم يأكلون من أصل المصدر
حسنا تعالوا معي نفترض أن الصوامع لم تهدم وأن الفئران حافظت 
على مرتعها الخصب، ما هي الحالة في المديين المنظور والمتوسط، 
إليكم هذه المعلومات، تلد إناث الجرذان من ثالث إلى ست مرات في 
العام، وتمتد فترة الحمل ثالثة أسابيع، وتلد أغلب إناث الجرذ ستة 
أو سبعة جرذان صغيرة في الحمل الواحد، وبعضها  تلد  ثمانية أو 

تسعة جرذان!
الموجود  العدد  نصف  أن  فرضنا  لو  بسيطة  وبحسبة  ذلك  معنى 
بمتوسط  جرذ  مليون  ٢٥ر١  أي  اإلناث  من  جرذ  مليون  ٥ر٢  وهو 
مواليد ٦ للحمل الواحد مضروبة بثالث مرات للحمل في سنة واحدة 
بالمتوسط  فسيكون لدينا نحو ٢٧ مليون جرذ، بالتأكيد هذا العدد 
المكافحة  حمالت  أو  الطبيعة  بفعل  الوفيات  خصم  مع  فيه  مبالغ 
وغيرها من األسباب ولو خصمنا نصف هذا العدد في حصيلة الضحايا 
٥ر١٣  األقل  على  لدينا  فسيكون  اإلنسان  بفعل  أو  طبيعية  ألسباب 
مليون جرذ .. يا سالم، حينها لن يبقى لنا شعير وال قمح نأكله ولن 

يبقى للخزينة أي مبرر لإلبقاء على دعم ما هو غير موجود ..
حوالى٣٥٠  يعطى  الفئران  من  واحدا  زوجا  أن  نظريا  القول  ويمكن 
من  أكثر  أن  األحصائيات  أثبتت  ،كما  سنوات  ثالث  خالل  فأر  مليون 

٣,٥ مليون فأر يمكن أن يولد يوميا .
لكن لماذا لن يبقى لنا شعير وال قمح , هذا يقودنا للحديث عن غذاء 
الجردان فهي تأكل   كميات   تعادل حولى ٧٪ من أوزان أجسامها 
يأكل  جرام   ٢٥٠ يزن  الذى  الحقل  فار  المثال  سبيل  فعلى  يوميا، 
حوالى ٢٥ جرام من الحبوب فى اليوم الواحد أى كمية مقدارها ٦,٥ 

كجم من الحبوب فى العام .
أما فأر المنزل فيأكل يوميا كمية تكافئ ١٥٪ من وزنة ، فمثال الفأر 
الذى يزن ٢٥ جرام يأكل مابين ٣-٤ جرام تقريبا فى اليوم الواحد، 

وهذة الكمية تعادل حوالى ١,٤ كجم من الحبوب فى العام الواحد.
سأترك تقدير كميات الحبوب المنهوبة بفضل الفئران من الصوامع 

للقارئ الكريم فهذه حسبة معقدة.
إليكم الحل .. تقول الروايات في األثر أن  الجرذان كانت  مشكلة لدى 
قدماء المصريين  وكانت تأكل من صوامع الغالل وتفسدها  كما هو 

الحال في العقبة.   
فأصبح  اللدود   الفئران  عدو   القط  في  الحل  وجد  القديم   المصري 
للقط منزلة رفيعة   حتى أن المصريين عثروا  في إحدى المقابر على 

نحو مليون  قط محنط .
وهي  الذكاء  الى  تفتقر  مخلوقات  الجرذان  النبأ،  هذا  لكم  نزف  أخيرا 
شبه عمياء، لكنها في العقبة ذكية كما اكتشف ذلك كبار المكافحين 
وضع  ولدى  أنه  المكافحة  فرق  الحظت  وقد  التعلم  سريعة  فهي 
األخرى  الجرذان  تسارع  جرذ  حياة  يخطف  الذي  المسموم   عم»  «الطُ

الى الفرار.
ستردم  الصوامع  منطقة  والهلع“  الخوف  إلى  يدعو  ما  يوجد  ”ال 
مواقع  في  عنها  فابحثوا  إليها   العودة  في  للفئران  أمل  وال  بالكامل 

أخرى . 

عصام قضمانيكل جمعة

ة زقطان عىل الفيس بوك الصورة من صفحة الفنانة زه

ل وحده ..ال يكفيال يكفي حسناوات الدراما اللبنانية حسناوات الدراما اللبنانية ل وحده ..الج الج
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