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وقف النار في سوريا






     










    









»المستقلة« تنقح جداول الناخبين 



ا!ردن يدين االنتهاكات في ا!قصى
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الملك يأمر الحكومة بتحسين أوضاع 
المتقاعدين العسكريين 
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 مسودة نظام النفايات المشعة 
والوقود المستهلك 

 شروط حفر آبار جوفية مالحة
في وادي ا)ردن 




    
      
    


 


     


     
      

     
      


 


     
     
 

    
    
   


    
     


     
    
    
    
    

    


    

    


      
    
      

     
     
   






      



    

     


 
    
     
     



    
      
    
    
     
   







     
     
       
      
    
 





    

 
  

    

   




 


     







    
    
   
     






 
     



     
     

    
     

      
 



 غنيمات: »التربية ا/عالمية« ضمن ا)ولويات 

 تطوير المناهج يسير على وقع القلق 
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 وزير الزراعة: لن نسمح باستيراد نقطة زيت 


 مشاريع لمساعدة ا%سر الفقيرة والنهوض بمستواها ا�نتاجي 





  
      


     
   
     
     


     
     



    
 
      
     
       


     
    

 
     
    
   


   
    
    




  
    


   
    
 

    
     
    





    


    
      
     





    

    
      
     
     
    


    
    
    

     
     
      
    
    

    






     




    
      
  

    

 
     


  
    


    





     






    

     




    


    





    
    

    


    

   
    
    






    








     
     

    
     
    
     

     


    



     



    

     
   





 معصرة أبو خضر حاضرة في أذهان أبناء السلط 




    
 



  



     
    


    


    






    






     

     

     


   



     
     
    



    



   
 
       


    
     
      



     








  
   


 




 
   
    

   
   

  
    




   


   


   


    
  




 
   
    



   
    


 ا%سيرة اللبدي لـ $: لن أفك إضرابي 
حتى أعود لـ »بيتي ا%ردن« 
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 إطالق أكاديمية »تلمذة مهنية«.. ا%سبوع الحالي 
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 »اتوبارك إربد« سجال متجدد بين البلدية والتجار 
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 الداوود: أهمية اطالع طلبة الجامعات 
على آليات العمل 

 صرف تأمين التعطل نهاية الشهر الحالي 
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 العاملون في مقاسم التربية يلوحون باعتصام 



       

       
      
       





        
 

    
   


        
        
        

     

 وزير اAشغال: ٩٨ فرقة عمل مجهزة لفصل الشتاء 
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 الملكة رانيا: سعيت لتقديم ا�فضل والصواب 





      
        
      

  
  

 



       




        
     
     
      


      
 

   
     

      
     
       
     

   



      

     
     




       



      

    

       
      
     

      

      



 
      

       







       
   
      


  
     
  
     
  
       

      
      



    
  

      
      


       
      


      


 
     
      


      
     
 
        
       

       

     


         
        


     
        






» المهندسين« تقر النظام المعدل 
لصندوق التكافل 



   

   




   
    

   
   



  



    

   
     




   

   


    

     


   

    
   



   
 






  





   
    
   
   
    





    








 تحويالت على اتوستراد الزرقاء - عمان.. غدا 
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رسالة الملكة.. عناوين عريضة ترفض التشكيك والطعن بنزاهة المنجز
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أسبوع صعب في إسرائيل
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بنس: أنقرة ستعلق عمليتها العسكرية خالل ٥ أيام
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   اتحاد كرة القدم يمنح أجهزة إنعاش 
القلب للمدن الرياضية 

   انطالق الدورة الدولية لمدربي 
حراس المرمى 

  

        

      


   
    

 
     
       
     

    
      







     


     
   
     


    




   
     
      
     
   



» الرخصة ا0سيوية« لستة أندية 
في دوري المحترفين 
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   »التايكواندو« يرصد قرعة الجائزة الكبرى اليوم 



 القطب يتأهل لدور الـ ١٦ وعدس يودع »تنسية قطر« 


    
     
    

     
     

   


    
    
 

    


     

    
 
     
   



   

     
    




   




    

 








   

    
 

     
 
 




   البطولة العربية لمنتخبات الجودو
الشهر المقبل 




    
   



      

     








 الجبيهة يتفوق على الوحدات ويخلط أوراق المجموعة 
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     الوحدات ُيعرقل وادي موسى وشباب الحسين 
يطوي صفحة العودة 





    
     


   
    
    
    

 
     
    




     




     



     
    


    
     

   
     

    
   






   
    
    

     
    

 
    


     

 


     
    
     


  
    
   
   
    




    
 
     


  
 
     

    


   


    
    


    

   

     


  


 
    
     
    
    
    

 
    
   



  



    
   
    

    
    

    
   
   
    







    
     
     
     
   




    
 
     
 
    



    
   



 



   تواصل بطولة ا&ندية العربية للبريدج 



     


     
    



      

     

      
    
      


       
      



     

     



      

      






   كأس النساء للكارتنج ينطلق اليوم 





     


       




     

     

    


     

       


      
    
      


      
      
    
      





الدورة الرياضية للكليات الجامعية 
تفتتح .. ا&حد   

   رابطة الالعبين تعلن المستفيدين 
من المنح الدراسية 
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   منتخب الشباب يلتقي نظيره العراقي 
وديA بكرة القدم اليوم 
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 مؤشر بورصة عمان يعود لالرتفاع في نهاية تعامالت ا�سبوع 
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 اتفاقية بقيمة ٤٥ مليون يورو لتمويل 
مشاريع طاقة متجددة 





     
     



   
   



      




      

      



    







     
     
     
      
     


     

     

     
    




 لبنان يفرض رسوم3 على االتصاالت
عبر ا7نترنت 










     
      





      


     
       
      
      




      
     


      



      

      



       


     
     




     
 



     

     




 





      



 
 

 


» المناطق الحرة«: الهايبرد آمنة وا7شاعات تضرّ بالسوق 


   
      
    

 
    

   
   
     
  
    
   


  

     

 

    


    
 

     
 

   
    
   


  
     
     
    

 
   




    

  

 المياه: ١٦,٣ مليون يورو منحة أوروبية لمشاريع 
بديرعال والكرامة 
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» حالة البالد« يناقش القطاعات االقتصادية 




















 مذكرة تفاهم بين المناطق الحرة 
وجمعية »تواصل« 



     
     
 

    



    
    


    




     
     



     

   

    

   


    
    




 



    



      
    
      
     
    
    
     



مناقشة مسودة المصفوفة المحاسبية االجتماعية الوطنية



 الصين تتفوق على أميركا في براءات االختراع 

» شل« :ال مستحقات متأخرة على مصر 

 »غوغل« تطلق هاتفها الجديد بخصائص عديدة 



    
     
      




     




      


     

      


     









      








      
      




       
     







       
     






     


     

 
     
       
    

      



       
  
 

        
      


      
 





      
       




    









       


       
       
      







   
    

   
   
  
   




    
     
     


    
     
    
 
   




 


    


    


 


    



   
   

   
 
   
   
  




   
  
   

    
     
   



    


    
     


 





   
  REACH 

   
  



    
   


   



    
  


   
    





    
  



    


     

     

     


    
   


     
   

     



    

     


 
      


   
      





   






     

    
     

   


  
   
    
    




    

    

    
   

  
     

    
   
   


 
    
    
   
     
     
   
    



 



    
   


  
     
    

    




    




     

    
   
   
   

 
    



  

   
   
    








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













 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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



         

     
      

 


 
        


          

 

 


   
         
 
 

    




          
          

        
        
        

       
        




        

      




A h m a d  h @ y u  e d u  j o


        
        
        
       



        
         
      





 


      
        
        
  
  

      



        
    

       




       
 
       
      
       
       


        
        
   

    
   
         
        
        



       
   
      









        



        

        


        
          


        

         

 

        
        
 



         


 












       
       


       



        
        



 
      


      
        
       



       
     


       
      






إسبانيا مهد صقور »الخليج«



    
        

  
        
 
        


     


       


   




 
      



    
        



        


        






       
   


      
       





 

   



       



        
       






      




    







       

      


        
            
    



   
         
       



   
        


  



       
 


     

      

         
      
         


 
 

 








آخر األسبوع
ملحق أسبوعي منوع يصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية lnews@alrai.com

مجلة يف جريدة

/alrainewspaper 179العددللتواصل وإبداء اآلراء الجمعة 18 ترشين األول 2019

حة
صف

 16

14 12

كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

يرنو صديقي الش�اعر املعلم ش�هيد قبيالت 
اىل فرضية ازلية يف الوجود ويرصخ:

»يقنُي األعمى
َدة.!« يَُروُِّض فكرَة الضوِء امُلَتَدِّ

..ويف ح�د البحر النهر، هن�اك حرير الروح، 
يف  لالندم�اج  وتتأه�ب  اليق�ني  تتن�اوب 
الح�وار األزيل عن يقني العاش�ق، تراه بعني 
الوله،ترس�م عني العاش�ق باالحساس وهي 

تقص:
»..تج�اور قطاران، من بني الركاب الكثريين 
رأيت�ك من ناف�دة القط�ار املقاب�ل تابعتك 
فرح�ة، يف لفت�ة من�ك التق�ت أعينن�ا لتمتد 

جس�وراً هامسة، اقتبت من نافذتك متفادياً 
من تتعثر به م�ن ركاب قطارك، اقتبت من 
نافذت�ي غ�ري عابئة بمن ح�ويل، مددت يدك 

ومددت يدي.
تفاوت�ت الرسع�ة ب�ني القطاري�ن وضاعت 
نافذتان�ا، الج�رس الهام�س يقربن�ا والي�د 
م�ن  ضاع�ت  بناف�ذة  تذكرن�ي  املم�دودة 

ناظري.«..
يف قصيدت�ه »الح�ب يف هذا الزم�ان«، خرج 
الش�اعر العرب�ي امللهم ص�الح عبدالصبور 
عاش�قا م�ن خ�الل الجم�ل الش�عرية التي 
تخلل�ت قصيدته التي تحم�ل خيالء وكرامة 
وق�وة الف�ارس املنت�رص عىل صهوة فرس�ه 

وفيها ما يقول:
»اليوم.. يا عجائب الزمان!

قد يلتقي يف الحب عاشقان
من قبل أن يبتسما

ذكرت أننا كعاشقني عرصيني
يا رفيقتي

ذقنا الذي ذقناه
من قبل أن نشتهيه

ورغم علمنا بأن ما ننسجه مالءًة لفرشنا
تنقضه أنامل الصباح«.

..اي يق�ني، يقين�ي م�ن مح�ب ه�ام ومال 
يف دهش�ة خريفي�ة تتن�اوب ع�ىل قطاراتها 
ريح تحم�ل الورق االصف�ر والقلب االبيض 

وحساسني تبحث عن اعشاشها.
..ق�رأت س�ورة حري�ر الروح فغ�ام قمري، 
اتس�ع مرة اخرى وبات يتحداني اتبعني لو 

غمت، نافسني لو طاب عاملي.

..صمت العاشق يقنُي

مطبخ

04

15

11

10

منة شلبي 

نجمة »تراب 

املاس«

دهون البطن.. 

مشكلة

عند الرجال

أدوية القلق.. الرضورة الصعبة

تصوير: حسني دعسة 

نرسين طافش:

دور بنت البلد املرصية يناسبني وأمتناه!

الفاكهة 

املجّففة.. 

مصدر غني 

بالطاقة 

والحيوية!
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آخر األسبوع الجمعة 18 ترشين األول 2019

يقول الحاج عدنان الرشيف: »بعد سقوط األمطار الخريفية 
نبدأ بقطف ثمار الرمان الناضجة وجمعها وتسويق الثمار 
ذات الحج�م املتوس�ط والكب�ري منها يف مهرج�ان الرمان 
الس�نوي الذي ينظ�م من قب�ل وزارة الزراعه، أم�ا الثمار 
الصغرية واملتش�ققة فيت�م جمعها واس�تخدامها لصناعة 
منتجات الرم�ان املختلفة »كدبس الرم�ان« اللذيذ واملفيد 

للصحة«.
وح�ول طريقة صنع »دبس الرمان« يبني الرشيف: »تجمع 
ثم�ار الرم�ان يف أوان خاص�ة وم�ن ث�م تعرص بواس�طة 
املع�ارص الحجري�ة أو من خ�الل العص�ارات الكهربائية 
التي يمرر فيها العصري عرب قطع قماش�ية، و الحقا يوضع 

داخل طناجر نحاسية وعىل نار قوية ملدة ال تقل عن ثماني 
ساعات متواصلة حتى يصبح قوامه كثيفا، وخالل وضعه 

عىل النار يجب إزالة الزبد عن سطحه بني حني وآخر«.
ويضيف: »بعد أن يصبح كثيف القوام يحفظ داخل عبوات 

زجاجية لتسويقه وبيعه أو الستهالكه«.
ويلفت إىل أن: »س�عر كيلو دبس الرمان يتاوح ما بني )12 

- 15 دينارا( وذلك بحسب جودة املنتج وكثافته«.
وتتعدد استخدامات دبس الرمان الغذائية والطبية، وتشري 
الحاجة لطفية صبيح ب�أن: »دبس الرمان يدخل يف الكثري 
من الطبخات الرشقيه، فهو يستخدم أثناء تجهيز طبخات 
املح�ايش والكبب بأنواعها والس�لطات املختلفة، إذ يضفي 

عليها نكهة ومذاقا مميزا، وم�ن الناحية الطبية فإن دبس 
الرم�ان يس�تخدم يف معالجة الكثري من األم�راض ويعترب 
ج�زءا من الطب الش�عبي ملا ل�ه فعالية كب�رية يف معالجة 
اإللتهابات والتشققات والفطريات التي تظهر عىل الجسم، 
كم�ا يس�تخدم ملعالجة اإلس�هال ومعادلة ضغط وس�كر 

الجسم«.
وتؤك�د ع�ىل أن لحب�ات الرمان فوائ�د كث�رية ومذهلة، إذ 
يق�ي الرمان ع�ىل العديد من األم�راض ويعمل عىل منع 
نم�و وتط�ور الرسطان مل�ا يحويه م�ن مس�تويات عالية 
للخصائ�ص املض�ادة لألكس�دة والتي تحف�ز خاليا الدم 

البيضاء عىل تحييد السموم يف الجسم«.

ندى شحادة

يف نهاية شهر أيلول وبداية شهر ترشين 
األول من كل عام تنشط صناعة منتجات 
الرمان بالطرق التقليدية واليدوية املنزلية، 
وذلك بعد قطف ثمار الرمان الناضجة 
واملتشققة وسقوط املطر الخريفي.

قاع املدينة

»دبس الرمان« خري الرتاث ال يندثر

إن موسم قطاف الزيتون يعترب مصدر رزق للفالحني، 
ينتظرونه بفارغ الصرب بعد اعتناء طوال السنة لكروم 
ش�جر الزيتون،املحمل�ة بالخ�ري والعط�اء، والجمال، 

والربكة، والسخاء، واملحبة، والفرح احتفاءً بقدومه.
وهن�اك ع�ادات وتقالي�د جميل�ة يتخذه�ا الفالحون 
لقط�ف الزيت�ون تتس�م بالتع�اون ما يع�رف باللمة 
»الفزعة« من قبل كل أفراد األرسة والجريان للمساعدة 
يف جني املحصول مقاب�ل كمية من الزيتون عن طيب 

نفس من صاحب كرم أشجار الزيتون.
يقول الحاج أبو محمد الرفاعي صاحب كرم من شجر 
الزيتون إن: »الجميع يف موسم قطاف الزيتون يهبون 
للمساعدة القريب والجار واألهايل واألصدقاء وهذا من 
عاداتن�ا وتقاليدن�ا الجميلة والحميدة، فالكل يس�اعد 

ويعمل بجد ومحبة«.

ويتابع أن: »موسم قطاف الزيتون يعترب مصدر رزق 
لكثري من األرس، تعينهم يف النفقات العائلية وتساهم 
يف »املونة« وهي أخذ جزء من خريات املحصول للبيت 
كم�واد غذائية من زي�ت الزيت�ون، والرصيع »مخلل 
الزيت�ون« حي�ث يعت�رب مص�دراً غذائياً له�م طوال 

السنة«.
ويضيف الرفاع�ي: »الجميع يس�تعد لقطف الزيتون 
قبل املوس�م بأش�هر وذل�ك من خالل االعتن�اء به من 
حيث نظافة األرض، وري أش�جار الزيتون وتقليمها، 

واإلرشاف عليه بشكل منتظم«.
وخ�الل جولتنا ب�ني كروم الزيت�ون التقينا بالنس�اء 
املجتمع�ات حول ثمار الزيت�ون حيث يقمن بتصفيته 
من الش�وائب، واوراق ش�جر الزيتون الس�اقطة عىل 
املف�ارش أثن�اء جن�ي املحصول من خالل ما يس�مى 

»بالغربال أو املنخل« من أجل عمل »رصيع« أي مخلل 
الزيتون والذي ال تخلو وجبة االفطار والعشاء منه«.

تقول س�مية ام عيل: »جميع ابنائي يتعاونون يف جني 
املحصول وحس�ب أوقاتهم، فأبن�ي طالب جامعي ال 
يستطيع مساعدتنا إال بعد عودته من الجامعة، والذي 
تن�اط به مهم�ة وضع املحص�ول يف أكياس »ش�وال 

الخيش« ليتم إرساله اىل معرصة الزيتون«.
يف حقول الزيتون تستمتع بأجوائها الجميلة، ومشاهد 
صور م�ن التعاون واملحبة والخري، ومناظر الس�اللم 
الخش�بية واملعدني�ة، الت�ي تعت�رب م�ن أدوات جني 
املحص�ول، والفرش تحت األش�جار، حتى ال تس�قط 
حبات الزيتون عىل األرض، والتي تعترب بمثابة الذهب 
األخ�ر للفالحني ومرص رزق، وخري، ومصدر غذائي 

مهم وأسايس يف حياتهم اليومية منذ األزل.

موسم قطاف الزيتون.. مصدر رزق »الفالحني«

جولة: نداء الشناق

مع بداية فصل الخريف من كل عام يبدأ 

موسم جني محصول الزيتون، الذي يشهد 

احتفاًء كبرياً من قبل املزارعني األردنيني 

وكأنه كرنفال سنوي يمتد لبضع أشهر، 

يتوجهون إىل كروم الزيتون لقطف ثمار هذه 

الشجرة املباركة، من أجل تحويله إىل زيت 

وتخليل ثماره.
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ريبورتاج

وح�ول هذا األمر أص�در الباحث بره�م املعرش ع�ام 2015 كتابه 

الضخم« ِب 450صفحة بعنوان: )تاريخ القبائل العربية املسيحية 

الغس�انية عرب العصور(، بعد تقصي�ه للحقائق عن املايض البعيد 

لعشائر الدبابنة وما تفرع منها، وكذلك العشائر العربية املسيحية 

الغس�انية يف كٍل من: السلط والفحيص والرميمني والكرك ومادبا، 

باالضافة اىل عشائر الضفة الغربية يف فلسطني.. مستخدماً طريقة 

علم االنس�اب لتنس�يب كل عائلة وقبيلة وعشرية غسانية مسيحية 

يف االردن وفلسطني.

كالزيتون و السنديان

فمن�ذ ان تش�كلت الحض�ارات يف بالدنا قب�ل 8000 عام اصبحت 

هذه الب�الد ملتقى االديان والحضارات واالحتالالت.. وبقي العرب 

املس�يحيون واملس�لمون ومن تعرب بهم راسخني معاً.. عرب الزمن 

كاشجار الزيتون والتني والبلوط والسنديان.. ذلك رغم املغالطات 

التاريخي�ة الت�ي ج�اءت ع�ن س�وء نية عن�د مؤرخ�ني جهلة او 

مغرضني!! شككوا او اغفلوا اللحمة العميقة بني العرب املسيحيني 

والحضارة العربية االسالمية.

بني قحطان

فأغل�ب قبائ�ل الجن�وب من بن�ي قحطان ه�م ممن بن�وا املمالك 

العظيمة قبل االسالم يف الجزيرة العربية والعراق وبالد الشام وهم 

من الغساس�نة اىل املناذرة اىل الكندي�ني اىل التغالبة اىل البكريني.. 

وما زال اس�م دي�ار بكر يف جنوب تركيا ش�اهدا عىل امتدادهم اىل 

الش�مال وخاصة من رسيان وكلدانيني وأش�وريني وغريهم.. فهم 

عرب ايضا بعدما ورثت العروبة كافة الس�اميني الس�ابقني الذين 

جاءوا من الجزيرة العربية.

ويق�ول برهم يف بحثه: علينا ان نتذكر ان هناك مؤرخني مس�لمني 

م�ن غ�ري العرب مم�ن اغفلوا ح�وادث مهم�ة من تاري�خ العرب 

املس�يحيني ضمن الجاهلية املظلمة التي استوجبت مجيء االسالم 

وتصحيح املغالطات التاريخية.

دولة الغساسنة

فالغساس�نة دولة عربية ظهرت يف عهد الدول�ة الرومية الرشقية، 

ويعود الغساسنة بنسبهم اىل جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء 

السماء بن حارثة بن ثعلبة بن مازن ابن االزد.

وللغساس�نة تحالف َقب�يل يطلق عليه اس�م )ابناء جفن�ة( وانما 

يس�مون غساس�نة نس�بة كما يذكر االخباريون إىل ماء )غس�ان( 

الواقعة ب�ني وادي رمع ووادي زبيد باليم�ن )تهامة(، اذ هاجرت 

قبائل الغساس�نة من اليمن اىل الش�ام منذ زمن قديم )يقال انه يف 

اواخر القرن الثالث امليالدي(.

حيث اس�توطنوا ح�وران والبلق�اء وجعلوا عاصمته�م )الجابيه( 

املعروف�ة الي�وم بجابي�ة الج�والن وعندم�ا ظهر االس�الم كانت 

)البرصى( عاصمة الغساسنة.

ولق�د س�كنت القبائ�ل العربي�ة بالد الش�ام قبل االس�الم ومنهم 

الغساس�نة يف ح�وران، وقضاعة يف جهة البلق�اء وجنوبي رشقي 

االردن، يف ح�ني اس�تقرت قبيلت�ا ج�ذام ولخ�م جن�وب االردن 

وفلسطني.

األمري الشاعر امرؤ القيس

ففي أوائل القرن الرابع رحل أمري غس�اني اسمه امرؤ القيس من 

الع�راق اىل الجزيرة العربية ومنها اىل الحجاز، حيث اس�تقر فرع 

من عشائر الغساسنة هم االوس والخزرج يف يثرب.

ثم تقدم امرؤ القيس الغس�اني اىل العقبة وهزم جيش الروم، وقد 

توغل�ت قبيلة طي يف ارض الروم مما أرعب جيش الروم من قدرة 

قبائل غس�ان وكن�دة املحاربة يف جيش�ني يف آن واحد مما اضطر 

ال�روم اىل عقد معاه�دة أعطت الغساس�نة الهيمنة ع�ىل املنطقة 

من فلس�طني اىل قنرسين، وقد س�كنوا يف م�ؤاب والبلقاء وال تزال 

أثارهم يف قرية الس�ليحي، وس�ميت السليحي نسبة قبائل السليح 

قرب السلط ودير داوود يف حوران، وبعدها بدأت الثورات العربية 

واجتمع ملك الغساسنة مع ملك اللخميني وأتفقا عىل تحديد مملكة 

كل منهما.

دولة الضجاعمة

ويذكر املؤرخ املعروف مصطفى الدب�اغ يف كتابه القبائل العربية 

وس�الئلها يف الب�الد العربي�ة ؛ ان الغساس�نة تمكن�وا يف عه�ود 

س�ابقة من انتزاع الس�يطرة عىل املنطقة التي كانت تس�مى دولة 

الضجاعم�ة م�ن العرب القحطاني�ني، وكانت هذه الدولة تش�مل 

ما بني جبل الش�يخ وجبال فلس�طني باالضافة اىل البلقاء والغور 

والقصب�ة وجب�ال الك�رك باالضاف�ة اىل اجزاء كبري م�ن الحجاز 

والعراق والشام.

وتلتق�ي قبائ�ل عاملة وج�ذام ولخم يف ج�ٍد واحد ه�و عدي ابن 

الحارث، حيث تش�كلت من اعقاب ابنه الحارث قبيلة عاملة، ومن 

ابنه عمرو قبيلة جذام، ومن اعقاب ابنه مالك قبيلة لخم.

ويف خالل القرن الرابع امليالدي دخلت دولة غس�ان بالشام ضمن 

النفوذ البيزنطي السيايس واعتنق الغساسنة النرصانية عىل مذهب 

اليعاقبة.

الحارث بن جبلة

وقد بلغ الغساسنة ذروة مجدهم يف القرن السادس امليالدي وذلك 

اي�ام حكم ملكهم الحارث الثاني بن جبلة )نحو 569-529م( وهو 

ال�ذي اخمد ثورة الس�امريني الذي�ن ثاروا يف فلس�طني عام 529 

ميالدي�ة مما جع�ل االمرباطور الرومي يوس�تنليانوس ينعم عليه 

بتعيينه س�يداً عىل جميع القبائل العربية يف سوريا كما انعم عليه 

بألقاب كبرية ال يفوقها إال رتبة االمرباطور!!.

وينس�ب للملك الحارث بن جبلة )امللك الغس�اني( بناء القس�طل 

والزرق�اء والحف�ري ومصنع�ة وق�رص املش�تى وال�رساح واذرح 

والجرباء ومعان القديمة وقد عني االمرباطور )ابو كرب بن جبلة( 

شقيق الحارث عامالً عىل عرب فلسطني.

من حوران اىل العقبة

ويظهر من شعر حسان بن ثابت الغساني ان ُملك الغساسنة كان 

يمتد من حوران اىل خليج العقبة.

ويذك�ر ان الغساس�نة الذي�ن ق�وض االس�الم ملكهم يف الش�ام 

وأضعفه�م، ظلوا حت�ى انقراض مل�ك القي�ارصة، وبعدها نزلوا 

يف ب�الد الرشك�س )بح�ر قزوي�ن( وهناك ذه�ب قس�م منهم اىل 

القس�طنطينية واختلطوا بالرشاكس�ة ودخلت انساب بعضهم يف 

بعض حتى يذكر كثري من الرشاكسة انهم من نسب الغساسنة!.

وم�ن ش�عراء الع�رب الذي�ن كان�وا يف�دون ع�ىل قص�ور ملوك 

الغساس�نة، النابغ�ة الذبياني واالعىش وحس�ان ب�ن ثابت ولبيد 

واملرقش االكرب وعلقمة والفحل.

وللغساسنة بقايا معروفة اىل يومنا هذا يف الشام والبلقاء والريموك 

والفحيص وجنوب االردن وفلس�طني وخاص�ة يف عني عريك وبري 

زيت وبيت جاال.

وهناك عائالت كثرية بقيت يف سوريا ولبنان مثل آل معلوف ومنهم 

الحمامرة يف النارصة )فلس�طني( وآل عطية وعش�رية الخازن كما 

ان منه�م العزي�زات والحدادي�ن والدبابنة والقع�اورة واملدانات 

والعمام�رة وغريهم الكثري من مس�يحيي رشق االردن وفلس�طني 

الذين يعودون بأنسابهم اىل الغساسنة.

الغساسنة يف فلسطني

وقد جاء يف مرجع »تاريخ النارصة« للقس اسعد منصور ان معظم 

الروم الكاثوليك من سكان النارصة هم من احفاد الغساسنة.

وهناك عش�ائر اخرى مثل قضاعة الصغ�رى وقضاعة الكربى بن 

عمرو بن قزة بن زيد بن مالك، وهم ش�عوب عظيمة سكنت اليمن 

)املنطقة الساحلية( حيث كانت الديانة املسيحية منترشة بينهم.

مع الجيش االسالمي

وق�د هاجروا اىل نج�ران عاصمة العرب املس�يحيني ث�م الحجاز 

فالش�ام فالعراق، وقد انضم كثري من اخوتهم )قضاعة الصغرى( 

يف جيوش الفتوحات االسالمية، وكانت لهم سيطرة كبرية يف مرص 

وكانوا يش�كلون الج�زء االكرب من الجيش االس�المي الذي اقتحم 

اسوار االسكندرية وطردوا الروم منها.

وال نن�ى ايض�ا املعركة الش�هرية )طبقة فح�ل( يف االردن التي 

انضم فيها العرب املسيحيون من لخم وجذام والغساسنة وعاملة 

والقني وقفاعة اىل العرب املس�لمني ضد ابناء دينهم منحازين اىل 

قوميتهم.

كذلك شاركوا إخوانهم املسلمني يف معركة أجنادين والريموك التي 

كان�ت بداية نهاي�ة الوجود البيزنطي يف بالد الش�ام، بل كان لهم 

دور عس�كري وس�يايس بارز يف فتح مدينة دمشق.. باالضافة اىل 

ال�دور البارز لقبائل تغل�ب يف حماية الثغور ع�ىل اطراف الدولة 

العربية االسالمية وتوسيع حدود الدولة رشقاً.

ورغم ان »تغلب« بقيت عىل مسيحيتها جمهوراً وقيادة، إال انها لم 

تتوان عن اخذ زمام املبادرة يف الجهاد مع بني قومها.

وال ننى ان العرب املسيحيني كانوا مع القائد صالح الدين االيوبي 

يف حصار القدس الرشيف.

ولقد منح�ت االمرباطورية الرومي�ة البيزنطية الغساس�نة حكما 

ذاتياً.. بسبب دور الغساسنة يف حماية الحدود الرشقية والجنوبية 

لالمرباطورية البيزنطية.

هدايا متبادلة

وكان الغساسنة قد ارسلوا الوفود ملقابلة الرسول الكريم صىل اهلل 

عليه وس�لم يف غزوة تبوك وت�م تحرير الجنوب ب�دون قتال!! ألن 

املنطق�ة كانت تحت س�يطرة العرب الغساس�نة، الذين بقوا عربا 

مس�يحيني ولم يدفعوا الجزية ألن الرس�ول الكريم تسامح معهم 

مقابل اتفاقية تبوك وإكراما للزيارة التي قام بها صاحب السيادة 

يوحنا بن رؤية مطران العقبة« أيلة« للقاء الرسول العربي الكريم 

محمد بن عبداهلل صىل اهلل عليه وسلم.

وق�د اهدى املطران يوحنا اىل الرس�ول الكري�م )بغلة بيضاء التي 

اعجب بها(.

وب�دوره اهدى النبي الكري�م املطران يوحنا ب�ردة من برده، وقد 

تمخض�ت املقابلة ع�ن عقد اتف�اق لفتح ابواب م�دن أخرى امام 

جيوش الفتح االسالمي وقد حققت هذه الجيوش النرص الحاسم.

معاً ضد الرومان

وباملقاب�ل لم يطلب الرس�ول الكريم من مس�يحيي جنوب االردن 

تغيري دين آبائهم، ولذلك التزمت الجيوش االس�المية فلم تتعرض 

للس�كان العرب املسيحيني بل وجهت س�يوفها ورماحها فقط يف 

مواجهة جند الروم البيزنطيني.

والجدير بالذكر ان العرب الغساس�نة احتفظوا بمظاهر عروبتهم 

احتفاظا كامال تمثل باللغة واالتصال املبارش مع الجزيرة العربية 

ثقافيا واقتصاديا.

ويف كت�اب برهم املعرش الكثري من الرس�وم التوضيحية ألنس�اب 

وعش�ائر املس�يحيني الغساس�نة، مع رشوح وتفصيالت تاريخية 

قديمة وحديثة عن كل تلك العائالت والعشائر الغسانية.

"برهم املعرش« يف بحثه:

انية يف األردن القبائل العربية املسيحية الغسَّ

وليد سليامن

لقد حقق الكاتب االردني برهم املعرش 
حلماً كان يراوده.. وربما كذلك أحالم 
أجداده الذين كانوا ينادون بتوثيق 
العشرية ليكون لهم مرجعاً تاريخياً.
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جودي هيفردجز

يمكن أن نلبّي رغبتنا يف تناول الذرة 
الحلوة عرب الذهاب إىل متاجر البقالة 
املحلية بحثاً عن أكواز الذرة الطازجة 
ثم قضم الحبات املقرمشة واحدة تلو 
األخرى. بعد تناول الكمية الكافية، 
جربي هذه الوصفات الشهية التي 
تمنحك كميات مضاعفة منها مع 
السلطات التي تشمل أفضل منتجات 
الصيف السهلة التحضري.

ح�ني فتحن�ا كت�اب ميليس�ا هاملت�ون وكريس�توفر 
 ،Canal House Cooks Every Day هريش�ايمر بعن�وان
لف�ت انتباهنا بعض وصفات الحس�اء الب�ارد بالذرة، 
لكن رسعان ما وقعنا تحت س�حر طبق »السوكوتاش« 
التقلي�دي بال�ذرة والفاصولياء. نبدأ باس�تعمال بقايا 
الذرة وال داعي الحتساب املقادير بشكل متساٍو بحسب 
الكاتبَني. هذه الس�لطة ال تتطلب دقة عالية بل يس�هل 
تحضريه�ا. يمكن�ك إضاف�ة بع�ض الزيت�ون والجبنة 

املالحة أيضاً.

سلطة »سوكوتاش« بالذرة والفاصولياء )6 (

طريقة الطبخ

1- ضعي 4 حبات بطاطا شمعية قرشتها رقيقة يف طنجرة 
من املاء الباردة واململحة.

2- اغليها عىل حرارة متوسطة. أثناء طبخ البطاطا، أضيفي 
4 أكواز ذرة إىل الطنجرة. اطبخيها بني 3 و5 دقائق. انزعي 

الذرة من املاء وبرديها.
3- أضيف�ي 226 غراماً من الفاصولي�ا الطويلة املقرشة إىل 

الطنجرة. اطبخيها إىل أن تصبح طرية، حواىل 5 دقائق.
4- أخرج�ي الفاصوليا من الوعاء بملعقة. برديها رسيعاً يف 
وعاء م�ن املاء املثلجة. صفي البطاط�ا حني تصبح طرية، 

مدة 20 دقيقة تقريباً بحسب حجمها.

خلط املقادير

1- انزعي حبات الذرة عن األكواز وضعيها يف وعاء كبري.
2- قطع�ي البطاط�ا إىل رشائح أو قط�ع. أضيفيها إىل 
الوعاء. صفي الفاصوليا الخراء واسكبيها يف الوعاء.

3- أضيف�ي حبة ك�راث مقطعة بش�كل رفيع، وقبضة 
م�ن ورق البقدونس الطازج بعد فرمه، وثلث كوب من 
زيت الزيتون الص�ايف، وامللح والفلفل. اخلطي املقادير 

بهدوء.
4- عّديل التوابل عرب إضافة بعض الزيت عند الحاجة.

طامطم محشّوة بسلطة الذرة واملانغا )6 (

التقطيع

1- انزع�ي أطراف 6 حبات طماط�م كبرية. اقطعي الحافة 
الداخلية من كل حبة طماطم.

2- استعميل ملعقة أو يديك الستخراج معظم الجزء الداخيل 
)احتفظي به الستعمال آخر( وشكيّل ما يشبه الكوب. ريش 
األجزاء الداخلي�ة بامللح والفلفل. انزعي حبات أربعة أكواز 

ذرة وضعيها يف وعاء كبري.
3- أضيفي نصف حبة مانغا مقرشة ومقطعة إىل مكعبات، 
ونص�ف قبضة من البصل األخ�ر املقطع، ونصف كوب 
من الطماطم الصغرية املقطعة إىل النصف، وربع كوب من 
الكزب�رة الطازجة املفرومة، ونص�ف حبة فليفلة مفرومة، 
وملعقة كبرية ونصف من زي�ت الزيتون، و3 مالعق كبرية 

من عصري الليمون الطازج.

خلط املقادير

1- اخلطي املقادير جيداً وتبيل الخليط بامللح.
2- اسكبي السلطة فوق قطع الطماطم. انقليها إىل طبق.

3- زينيها برباعم الثوم املعمر الطازج أو براعم أخرى قابلة 
لألكل )مثل الكبوسني(. قدمي الطبق عىل حرارة الغرفة.
.Heather Christo’s Generous Table مقتبسة من كتاب

ذرة مشوية مع األفوكادو والكزبرة )4 (

طريقة التحضري

1- س�خني املشواة عىل حرارة متوسطة. اشوي 4 أكواز من 
الذرة املقرشة وقلّبيها بش�كل مس�تمر إىل أن تتفّحم بعض 

اليشء، مدة 15 دقيقة. برديها قليالً.
2- انزعي الحبات من األكواز.

3- اخلط�ي الذرة مع حبة مقطعة م�ن األفوكادو وربع كوب 
من ورق الكزبرة الطازجة، فضالً عن ملعقة كبرية من عصري 

الليمون الطازج وزيت الزيتون. تبيل الخليط بامللح الخشن.

 Meatless: More Than 200 of the Very مقتبسة من كتاب
Best Vegetarian Recipes، من مطبخ مارثا ستيوارت.

فوائد الذرة الصفراء املسلوقة

تؤخ�ذ وصفات مختلف ان�واع الذرة الصفراء املس�لوقة 
إلنق�اص ال�وزن، فم�ا فوائده�ا للرجي�م او يف وصفات 
الطب�خ يعترب الذرة من املحاصيل الزراعية الهاّمة جداً يف 
العال�م، حيث ينتمي إىل مملكة النباتات، ورتبة الفبئيات، 
والفصيلة النجيلية، وش�عبة مس�تورات البذور، وطائفة 
أحاديات الفلقة، وتقس�م الذرة إىل عدة أنواع منها: الذرة 
املخططة، والذرة الشمعية، وذرة البوشار، وذرة الدقيق، 
وال�ذرة الصواني�ة، وال�ذرة الصواني�ة، وذرة البوش�ار، 
والذرة الس�كرية، والذرة املنغوزة. موط�ن الذرة األصيل 
ه�و غواتيم�اال، ومناط�ق جنوب املكس�يك، كم�ا تزرعه 
وتنتجه كل من: املكسيك، وإندونيسيا، والواليات املتحدة 
األمريكي�ة، والربازي�ل، والهن�د، والص�ني، واألرجنت�ني، 

وفرنسا.

املعلومات الغذائية

حس�ب وزارة الزراعة األمريكي�ة، كل مائةغ من الذرة عىل 
كل م�ن: 3.27غ م�ن الربوتني، و2غ من األلي�اف الغذائية، 
و86غ م�ن الس�عرات الحراري�ة، و1.35غ م�ن الده�ون، 
و6.26غ م�ن الس�كر، و18.7غ م�ن الكاربوهي�درات، كما 
تملك الذرة الكالس�يوم، والحديد، واملغنيزيوم، والفسفور، 
والنح�اس، وفيتام�ني يس، وفيتام�ني الثيام�ني، والزن�ك، 
والنح�اس، والصوديوم، والنياس�ني، واللوتني، واألحماض 

الدهنية املشبعة، واألحادية، والريبوفالفني.

فوائد الذرة الصفراء املسلوقة:

للذرة الصفراء املسلوقة الكثري من الفوائد منها:
 تخفض من مستوى الكولستول الضار يف الجسم، وذلك 
الحتوائها عىل كمية قليلة من السعرات الحرارية، والدهون، 

كما تق�وم برفع الكولس�تول النافع يف ال�دم. تخفف من 
احتمالية اإلصابة برسطان القولون.

 تس�اعد يف بناء الخاليا الجديدة يف الجس�م، خاصة خاليا 
جس�م املرأة يف فتة الحمل، وأثناء الوالدة، وذلك الحتوائها 

عىل الفوالت.
 تح�ارب األمراض التي تصيب الجس�م، كم�ا أنّها تقوي 
جهاز املناعة يف الجس�م، وذلك الحتوائه�ا عىل فيتامني ج، 
والبوتاسيوم، واملغنيزيوم، فيتامني أ. تمنع من التعرض إىل 

االلتهابات يف املثانة البولية.
 مهدئة لألعصاب.

 تعالج مرض النقرس، والتهاب املفاصل.
 منّشطة للجسم. تمنع القيء، والغثيان.

 تمنع النزيف.
 مدّرة للبول، كما أنه مفتت للحىص املتاكمة عىل الكليتان.

 تس�اعد يف عملي�ة التمثي�ل الغذائي، وذل�ك الحتوائها يف 
.B1 فيتامني

 تس�اعد يف وظائف الجسم الفسيولوجية، وذلك الحتوائها 
عىل فيتامني B5. تمّد الجس�م بالطاقة، وذلك الحتوائها عىل 

نسبة عالية من األلياف.
 تمنع من احتباس املاء يف الجسم. تقي القلب من النوبات 

القلبية، وانسداد الرشايني.
 تخفض من مستوى السكر يف الدم.

 تحافظ عىل الخاليا العصبية من التلف.

 تقلل من الوزن الزائد، وتكافح السمنة.
 تمنع التهالت يف الجلد. تقي الجسم من فقر الدم، وذلك 
الحتوائه�ا عىل نس�بة عالية من الحديد، والفوليت. تس�ّهل 
عملي�ة الهضم، وتق�ي من اإلمس�اك، وتقلل م�ن أعراض 

مرض القولون العصبي،
 كما أنّها تمنع التعّرض إىل التلبّك املعوي.

 تكاف�ح عالم�ات الش�يخوخة مث�ل: التجاعي�د. مضادة 
لألكسدة.

 تحافظ عىل صحة العني، والبرص.

مطبخ

مطبخ

الذرة زينة يف سلطات الخضار
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الأ�ستاذ الدكتور وليد المعاني الأ�ستاذ الدكتور غ�سان فرح الأ�ستاذ الدكتور كميل فرام

تربية

بداية العمل كانت بالرتبة الجديدة )أس�تاذ مساعد( 
غري مثبت حس�ب تعليمات الجامع�ة والذي يحتاج 
لتجديد عقد سنوي والتصنيف الفني الجديد ويحدد 
حسب االطاعة والقبول، رتبة علمية أكاديمية موقرة 
ولكنها كانت وعرة جدا وطريقها مرصوف باألشواك 
ومغل�ف بالتحدي�ات الكب�رية واحتاج�ت لتوظيف 
األس�لوب الدبلومايس للنقاش كأحد فنون الحصاد، 
فبدأت معركة إثبات الذات بجهود مضاعفة، بالرغم 
م�ن حف�ر مدخ�ل رسي وس�حري لتحجي�م ع�دد 
املرىض حت�ى ال يكون قطر النج�اح أعىل من معدل 
األق�ران، لكنني بحكمة اس�توعبت الدرس وابتعدت 
عن اس�لوب التحدي يف البداية بسياسة اللني واألخذ 
والعطاء التي اصطدمت بعثرات مس�تقبلية س�وف 
أذكرها بحلقات الحقة يف الوقت املناسب. أكاد أدعي 
وأجزم بالقول أن مؤرش ارتفاع ش�عبيتي وتقديري 
ب�ني املقيمني والطلب�ة وامل�رىض كان رشارة وقنبلة 
انفج�رت محتوياته�ا بتوقيت مس�تقبيل بالرغم أن 
عرابه�ا كان ضعيف�ا باالخراج لضع�ف التخطيط، 

ولكنها تس�ببت بجروح نازفة وكش�فت حقائق فئة 
تتلح�ف بالحقد واالبتس�امة، فوصلن�ي العديد من 
التحذي�رات م�ن زمالئ�ي بأنني تح�ت املجهر بكل 
خطواتي ويجب ارتداء ثوب الحذر والتوثيق حتى ال 
أجد نفيس محارصا بسيل من االنتقادات واالتهامات. 
اس�تبعدت األم�ر و ل�م أتوق�ع أن ذلك ق�د يحصل 
أب�دا بس�بب تحليالت�ي الت�ي اعتمدت ع�ىل أدبيات 
وأخالقيات ق�د اندثرت ومثالي�ات أفتخر بامتالكي 
له�ا وانته�ت صالحيتها، كم�ا أنني لم أح�اول أبدا 
أن أغري بس�لوكي و ت�رصيف لقناعتي بصحة االجراء 
إضافة أنني لس�ت من هواة جمع األعداء، بل مسالم 
مس�تقل عني�د مناقش صلب ألبعد الح�دود ال أهاب 
م�ن قول وال أجامل بإبداء ال�رأي الذي أقتنع فيه، ال 
أخالف األنظم�ة والتعليمات للمؤسس�ة التي أنتمي 
اليه�ا وأعمل فيه�ا، فترصفاتي بالعم�وم هي عبارة 
عن خربات متاكمة من تجارب وشخصيات اآلخرين 
م�ع اضاف�ات وترميم�ات وتعدي�الت واجتهادات، 
أح�اول تقليد من ينجحون بجهده�م واالرتفاع لهم 

بفخ�ر ومحبة وتق�رب، وعندي من نم�اذج النجاح 
قائم�ة طويلة وتطول تش�كلت بها مواد دس�توري 
الش�خيص والعميل ألنن�ي أرفض أن أقل�ل من جهد 
اآلخري�ن ونعته�م محاوال تثبي�ط عزائ�م نجاحهم 
ومردها التغول عىل طوابق النجاح بأسلوب فطري، 
ألنن�ي أؤمن أن النج�اح لتحقيق الطم�وح هو ثروة 
لآلخرين يجب احتامها واالمتثال فيها حتى وصلت 
فئة ضئيلة غري مس�تحقة فال مجال للقياس والحكم 

عليها ملن يبحث عن التميز.
دخ�ويل العف�وي بمجال وس�ائل اإلعالم املس�موعة 
واملشاهدة واملقروءة نتيجة ارتفاع شعبيتي املقرونة 
بأدائ�ي املميز يف عميل وتدرييس كان س�ببا آخر من 
أس�باب الحروب الت�ي تعرضت لها وكن�ت مدافعا، 
فبني مقابلة تلفزيونة ش�هرية عرب شاش�ات التلفاز 
املختلفة للحديث عن آخر املس�تجدات باالختصاص 
ملقابالت إذاعية بنفس املساق، ألخبار االنجازات التي 
تكرمت جريدة الرأي املوقرة بنرشها وأحتفظ بها يف 
لوحة خاص�ة يف مكتبي ليومنا هذا، إضافة العالنات 
الشكر من قبل املرىض وذويهم، كلها عوامل ساعدت 
بزي�ادة الضغ�ط وتضييق الحصار وم�دى الحركة 
حي�ث تلقي�ت نصيحة م�ن صديق وزميل بالقس�م 
برورة الحذر واالنتباه فهناك خطط ايقاع يتبناها 
البع�ض وأدبيا ال يمكنه الدخ�ول يف التفاصيل ومع 
ذلك فقد صنّفت نصيحته بقائمة املس�تحيل بالرغم 
من رائحة عدم اس�تقرار، وربم�ا كنت أحاول تربير 
ذل�ك ألريح نف�يس ألنه قدر وسياس�ة بمؤسس�اتنا 
بمعامل�ة كل وافد جديد بسياس�ة التهيب والتهديد 
حتى ال يتمادى ويبقى مستمرا بمصريه الذي يقدره 

اآلخرون.
ارصاري عىل ابداء الرأي واملناقشة واالعتاض أحيانا 
دون ضمان�ة بالتصويت أو الطاعة ش�كل منعطفا 
خطريا بمستقبيل حيث تلقيت تحذيرا بقالب نصيحة 
بأن تجديد العقد الس�نوي للعم�ل لن يكون روتينيا 
ويخض�ع الختبارات متعددة ليس من ضمنها تقييم 
الطلبة ورىض املرىض ومستوى العمل وااللتزام الذي 
يفرس حس�ب األهواء، خصوصا أن سماع الرأي لدى 
أصحاب القرار أحيانا يجانبه الصواب عىل حس�اب 

املستجدين وللحديث بقية.

مشوار كلية الطب

رحلة ممتدة من االبتدائية إىل األستاذية

بدء العمل بالكلية واملستشفى

الأ�ستاذ الدكتور اأكرم �سناق

مستشفى الجامعة األردنية

د. كميل موىس فرام

بعد العودة للوطن ومشاركة األهل 

واألصدقاء فرحتي تقدمت بأوراق املبارشة 

للعمل بالكلية واملستشفى، فكانت أوىل 

النصائح التي تلقيتها بقالب الحرص 

برضورة عدم االستعجال قبل االنتهاء من 

اجراءات التعيني، وربما كان ذلك رسالة لم 

أدرك تفاصيلها فقررت االصغاء احرتاما 

للنصيحة، وبعد فرتة انتظار ألسابيع 

أقسمت اليمني الجامعي برفقة مجموعة 

من الزمالء أمام األستاذ الدكتور وليد 

املعاني رئيس الجامعة الذي رحب بأعضاء 

الهيئة التدريسية الجدد متمنيا لنا التوفيق 

ألبدأ مشواري العميل بالكلية واملستشفى 

بعد مقابلة روتينية مع عميد الكلية االستاذ 

الدكتور أكرم الشناق الذي وعد بتسهيل 

األمور ومدير املستشفى االستاذ الدكتور 

غسان فرح الذي تمنى يل التوفيق بمهمتي 

ومجال اختصايص الفرعي، وألعرتف بفضل 

هؤالء عىل مسريتي حيث تلقيت الدعم 

والنصيحة وفيضا من النصائح وصوراً من 

التوقعات، فعدت للقسم حسب املخطط 

ليبدأ فاصل الصعوبات بفرض الواقع قبل 

االنزالق فكانت أوىل الصعوبات بالحصول 

عىل مكتب مستقل لعدم الرضورة بعد 

ماراثون مفاوضات ورجاء، ولكن سياسة 

االطاعة واالصغاء مع استخدام مهارات 

النقاش وتوظيف الكلمات منحتني مكتبا 

صغريا يف العيادة بدون تهوية أو شباك، 

فقبلت عىل مضض اقتناعا بمبدأ خذ ما 

توفر وفاوض للمزيد وتحقق ذلك الحقا عرب 

مسافات الزمن واأليام.
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فوتوغرافيا | إعداد: محمد القرالة

فوتوغرافيا
من زمان

»أس�امة  واملثق�ف  الكات�ب  كان   1967 ع�ام  يف 

شعش�اعة« قد أس�س مكتبته املتميزة يف وس�ط 

عّم�ان التج�اري ق�رب الربي�د – مقاب�ل مقهى 

جف�را اآلن- ول�م يلب�ث أن أظه�ر اهتمامه بنرش 

الكت�ب األدبية، وع�دم االكتفاء ببيع القرطاس�ية 

ومواد الرس�م والورق والكتب املستوردة العربية 

واالنجليزية من بريوت والقاهرة.

كان من بني من نرشت لهم مكتبة عّمان حينذاك: 

ف�دوى طوقان ومحم�ود درويش وحن�ا أبو حنا 

وعبد الرحيم عمر وعيى الشعيبي.. كذلك نرشت 

مكتب�ة عّم�ان كتاباً عن نص محارضة سياس�ية 

مطولة لوصفي التل رئيس وزراء األردن األسبق.

ووجود مكتبة عمان وس�ط البلد كان يُعترب مقراً 

هاماً ألهل الفك�ر واالدب و االكاديميني، فقد كان 

يزورها ابراهيم بكر بعد ان يخرج من املحكمة.

وكان يص�ل إليها الش�اعرعبد الرحيم عمر حوايل 

الواح�دة ظهراً، ووصف�ي التل ال�ذي كان يرتاد 

املكتبة بقصد البحث عن الكتب الجديدة.

أما صباح يوم الخميس فقد كان يوم كباراملدرسني 

يف الجامع�ة االردنية: كالدكتور محمود الس�مرة 

والدكتور عبد العزيز الدوري،ومرات ينضم إليهم 

الدكت�ور محمد عدن�ان البخيت والش�اعر حيدر 

محمود،وغريه�م م�ن أه�ل الفك�ر واالدب حيث 

يلتقون يف تلك املكتبة.

وبدأت مكتبة عمان تعمل عىل نرش كتب املحدثني 

م�ن الش�عراء واالدباء االردنيني حي�ث لم يكن يف 

عمان آنذاك أية دار للنرش.

وذل�ك ألن مكتب�ة عمان ل�م تنجح ع�ىل الصعيد 

املايل، فكان املنق�ذ الوحيد هو ان تخوض مرحلة 

النرش الجامعي املحيل..أي ان تنرش كتب االساتذة 

الذين يُدرِّس�ون يف الجامعة االردنية لتباع لطالب 

الجامعة أنفس�هم، وبعد ذلك أخذت تنرش الكتب 

الثقافية واالدبية للمبدعني.

وكان اس�امة شعش�اعة قد نقل مكتبته إىل مكان 

آخ�ر يف الدوار الثالث بجب�ل عّمان عام 1979، ثم 

أقدم عىل إغالقها نهائياً عام 2014.

مالحظة: اسامة شعشاعة هو من يشعل سيجارة 

يف إحدى الصور.

ن« أول دار نرش للكتب يف عامن »مكتبة َعامَّ

وليد سليامنحكاية صورة.. 

قرية سمخ يف العام 1931

مناظر لطائرات إنجليزية تابعة للخطوط الجوية لالمرباطورية الربيطانية أيام االنتداب الربيطاني ألرض فلس�طني، واملكان هو يف بحرية طربيا 
ش�مال فلس�طني، قرب قرية س�مخ، حيث تظهر بعض اللقطات صوراً لطائرات برمائية بريطانية تسري عىل سطح البحر، وصوراً اخرى تظهر 

بعض الطائرات وهي تحط عىل األرض قرب بحرية طربيا، وكانت احدى الطائرات من نوع »هانو«.
ويف صورة اخرى يبدو حش�د كبري من اهايل منطقة س�مخ والقرى املجاورة لبحرية طربيا يش�اهدون قوارب الصيد التي تس�ري عىل سطح مياه 
بحرية طربيا، وينتظرن وصول وهبوط اول طائرة برمائية بريطانية س�وف تهبط عىل س�طح البحرية يف مش�هد عجيب ومدهش يف ذلك الوقت 

القديم وذلك يف العام 1931م.
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األحداث يف يومي )19( و)20( 

)1912_10_

 يف هذي�ن اليوم�ني، وردت أنباء عن رفع األح�كام العرفية 
ع�ن بريوت؛ ومطالبات وأماني برف�ع تلك األحكام عن الكرك 

وحوران.

 كم�ا كتب رفيق العظم م�ن القاهرة إىل صديقه محمد كرد 
عيل، صاحب املقتبس، بمقتح يتبناه حزب الحرية واالئتالف، 

قوامه؛ دعوة عشائر بني صخر، ودروز جبل العرب، ونوري 

الش�عالن، بأن يثبت�وا والءهم للدول�ة باملش�اركة الفاعلة يف 

الحرب من خالل تقديم الفرس�ان والخيول، وهو مقال بالغ 

األهمية يرس�م أحوال العرب والدول�ة العثمانية قبيل الحرب 

العاملية األوىل بعامني.

 ويف اآلس�تانة جرى مهرجان تحريي للع�رب؛ امتدح فيه 
الس�لطان العثماني محمد رش�اد العرب كعنرص من عنارص 

الدولة.

 كم�ا وردت أنباء عن املطالبة بدفع الدولة العثمانية ألثمان 
الخيول التي تأخذها للحرب من األهايل نقداً.

مقّدمة تاريخيّة ومالحظات؛ 

 َهيّة الكََرك؛ ه�ي عصيان مدنّي، ما لبث أن تحّول إىل ثورة 
مس�لّّحة، ضّد التجنيد اإلجباري وتعداد النفوس. حيث اندلع 

العصيان يف 22 ترشين الثاني )11( عام 1910، واستمّر نحو 

ش�هرين، وكان أعن�ف االحتجاج�ات ضّد العثماني�ني، التي 

اندلع�ت قبيل الحرب العامليّة األوىل، حيث قمعتها الس�لطات 

العثمانيّة بعنف شديد.

 املص�در الصحفي الدمش�قي له�ذه الوثائق ه�و من أكثر 
املص�ادر الصحفي�ة توازن�اً يف تل�ك الف�تة، وه�ي صحيفة 

)املقتب�س( الدمش�قيّة لصاحبه�ا محمد كرد ع�يل، غري أنّها 

تبق�ى صحيف�ة موالي�ة للس�لطة العثماني�ة، وال تخرج عن 

طوعه�ا. ال يتدّخ�ل الكاتب يف الوثائق املنش�ورة إاّل يف أضيق 

الح�دود، به�دف ال�رشح أو التوضي�ح فقط ال غ�ري. هنا يف 

صفحة فضاءات، سننرش الرواية الصحفية العربية العثمانيّة 

الرسميّة ألحداث الكرك، والتي استمّرت ملا يزيد عن شهرين، 

كما رأته�ا الس�لطات العثمانيّة يف حينه، ع�ىل هيئة يوميات 

ومتابعة صحفية لألحداث. وتش�كّل هذه املاّدة جانباً وثائقيّاً 

صحفياً لِ�)َهيّة الكَرك(، كرؤية رس�مية للسلطات آنذاك. أما 

السلطات العثمانيّة فقد أسمتها؛ )فتنة الكََرك(..!

ال��ف��ري��ق س��ام��ي ب��اش��ا ال��ف��اروق��ي؛ 

)1847م � 1911م(

 ول�د يف املوصل س�نة 1847م تقريباً، وهو ابن عيل رضا بن 
محمود الفاروقي. انتس�ب إىل الس�لك العسكري، وتخرج من 

الكلي�ة الحربية العالية يف اس�تانبول، برتب�ة ضابط )أركان 

ح�رب(، وتخطى مراحل التفي�ع يف الخدمة، فوصل إىل رتبة 

فريق أول. قاد الحملة العسكرية النجدية سنة 1906م. حيث 

أرس�لت حملة عس�كرية لنجدة ابن رش�يد أم�ري نجد، حيث 

كانت مهمة هذه الحملة العس�كرية هي الوقوف بني الطرفني 

املتحاربني آل سعود وآل الرشيد، وقد كان نصيب هذه الحملة 

الفش�ل الذريع. قاد الحملة العس�كرية عىل جبل الدروز عام 

1910؛ وكان�ت فيه�ا الربة القاضية واس�تطاع رد الدروز 

إىل طاعة الس�لطان. وقاد الحملة العس�كرية عىل الكرك عام 

1910، بع�د إخماد ثورة الدروزحيث ث�ار عربان بني صخر 

واملج�ايل وغريه�م يف الك�رك وجوارها، ويذك�ر أن ترصفات 

القائمق�ام التكي صالح الدين بك الش�اذة من أكرب العوامل 

لهذا العصيان، وكانت أش�د ه�والً وطغياناً من عصيان جبل 

الدروز. اقتن س�امي باش�ا بكريمة عّمه عب�د اهلل حبيب بك 

العمري ولم يعقب ولداً. تويف يف العام 1911.

فضاءات

أثر وإنسان..

حني كنا صغارا يف حاراتنا املنس�ية، كنا نمارس كثريا م�ن ادوار الكبار ونجيدها بكل 

ِحرفيّ�ة. فاإلفاق�ة من النوم تأتي مبك�رة.. قبل َفّجة الضو.. فقبل الذهاب اىل املدرس�ة 

كان�ت تُعهد الين�ا مهمة َزْرب البََهم بالزريبة وإلحاق املناي�ح بالراعي…. والذي كانت 

كروته )أجرته( الش�هرية ال تتعدى العرش قروش عن كل رأس، وبعدها نُكلّف بتوريد 

الحليب اىل الدكانة )كانوا يس�مونه العمي�ل( ورشاء إحتياجات الدار الرورية، والتي 

كان�ت ال تتعدى لَّف�ة خريس للجيل ومكعبني نيلة وفتلة للفنيّار ونكاش�ة للببور وفالة 

مَل�دّك الببور، وكف جعيجبان لواحد من الصغار املفطومني حديثا. بعد هذا كله نذهب 

للمدرس�ة الوحيدة بالقرية مش�يا عىل األقدام.. وأية أقدام تل�ك التي كانت ال تقيها من 

ح�ر الصيف او برد املربعانية اال س�بّاط )حذاء( بالس�تيكي او ش�اروخ )صندل من 

الكاوتش�وك( أو ان كانت الحالة ميس�ورة يقيها بوط صيني لَبس�ه من قبل ثالثة من 

االخوة... نعود من املدرس�ة فيُقال.. فوت كُّل مش�ان تلّحق ُشغلك.. واألكل وجبة ليست 

بيتزا هوت وال كنتاكي وال هوت دوغ او إسباغيتي وال مشاوي مشكلة، بل كانت صحن 

م�ن املري�س او الرايب مع إرشاك�ة او إكماجة وعدد من زنابي�ط البصل األخر، وان 

كان�ت االمور جي�دة فكانت الوجبة صحن م�ن الربغل او الش�اكرية او املجدرة بزيت 

بلدي. من ثم نقوم بحل الواجبات املدرسية ومراجعة دروس اليوم قبل غياب الشمس، 

ألنه يف الليل حيث ال غرفة خاصة وال فنيّار خاص بل كنا ال نجد اال الفنيّار او املش�بّك 

والذي كنا نتزاحم حوله مش�اركة مع أهل الدار وأحيانا مع الضيوف الذين كانت لهم 

حصة االس�د يف التمتع بالض�وء، واذا كانوا من خارج االقارب كانوا يتس�امرون حول 

اللوكس ابو ش�مرب الذي يعادل املئة شمعة بحس�بة الكهربائيني. وقبل غياب الشمس 

نذه�ب ملالقاة الراع�ي إلحضار املناي�ح، وبعد حلب املناي�ح نُحرر البهم م�ن الزريبة 

لرضاعة ما تبقى من حليب، ومن ثم تأتي األوامر من الجهات العليا بتزويد الطرشات 

)الحمار والبغلة( بالتبن والش�عري او ما يتوفر من حش�يش. ويف الليل كان يس�مح لنا 

بالس�هر لبعد آذان العشاء وبعدها تصدر األوامر بالنوم لنفيق باكرا كاملعتاد. ويا ويل 

اليل ترشق عليه الشمس وهو نايم فكل األصوات تأتي من حوله… قوم ياولد… أصحى 

ي�ا لعني الُحريس.. ترى الدنيا صارت الظهر واحيانا تس�مع من امُلن�ادى.. اليل داوموا 

رجعوا.. او قوم اهلل ال يقيمك ترا الشمس غابت. وهذه نغمة كنا نسمعها صباح كل يوم 

حتى وان كان عطلة نهاية االسبوع )واي نهاية أسبوع فكل االيام كانت بداية االسبوع( 

او عطلة رسمية او عطلة بسبب تسكري الطرق بالثلج.

…… رغم قس�اوة ذلك الزمن ورغم الُحكُم باألشغال املؤبدة الذي صدر بحق طفولتنا 

اال انه�ا كان�ت أيام�اً جميلة ب�كل معنى الجم�ال. فبس�اطة العيش وصف�اء القلوب 

واإلبتسامات التي ترتسم عىل شفاه كل الناس وبياض القلوب والتكافل والتعاون كلها 

كانت تطغى عىل التعب واملشقة وقساوة الحياة.

ُسقيا لك يا ذاك الزمان….

كتب: خالد قوقزةحارات منسية..  أطفال بعزمية زُلُم

2

اقرتاح بمطالبة )بني صخر ودروز حوران والشعالن( 

بـ)تقديم الفرسان والخيول( للمشاركة يف الحرب.. 

و)مطالبات برفع األحكام العرفية عن الكرك 

وحوران( و)دفع أثمان خيول األهايل نقداً(

يَوميّات )َهيّة الَكَرك(.. و)الَحملة الُحورانية( يف 

الصحافة العربية العثمانيّة  )1910 _ 1912( )83(

محمد رفيع

7

6

3 1

4

5
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df@alrai.com

فرح تسأل

ماذا يحدث يف 

جيب الكنغر

يحىك

أن
حكاية من الرتاث الشعبي

 كّل منا يستطيع أن يكون مبدعاً...بالطبع يا عزيزي 
لديك مهارات متعددة، ول�كلٍّ منَّا مهارة هي موهبٌة 
�ٌة بنا، أي أنها قدرات يتمي�ز فيها الواحد فينا  خاصَّ
ع�ن اآلخرين، وتنميتُك لهذه املوهب�ة قد تجعل منك 
ش�خًصا مميَّ�ًزا يف ه�ذه الحياة، وع�ىل العكس فإنَّ 
إهمال�ك لها وعدَم ممارس�ِتها س�يؤدِّي إىل ضياِعها 

منك.
وأحيان�ا تك�ون امله�ارات وس�يلة الكتش�اِف ذاتك 
�د لك الطري�َق الختي�اِر طريقك يف  وقدرات�ك، فتمهِّ
هذه الحياة. وتس�اعدك يف تحديُد األهداِف وتس�هيُل 
اتِّخ�اِذ القرارات مثل الكلِّي�ة التي تريد االلتحاَق بها 
مس�تقبالً. كم�ا أّن تنميُة امله�اراِت تزيد م�ن ِثقتك 
بنفس�ك. ومن هنا يح�ق لك أن تتس�اءل عن كيفية 

تنمية تلك املهارات.
بداية عليك أن تستكشف موهبتك وتخترب نفسك، يف 
أّي من تلك املهارات تجد نفسك جيداً، وبداية، حاول 
القي�ام بتخصيص مكاٍن مناس�ٍب باملنزل أو غرفتك 
حيُث يُمكنك ممارسُة هوايِتك ِبُحرِّيٍَّة. وأيضاً، استثمْر 
وقتك يف تنميِة مهارت�ك، وبالتايل عليك بالتقليِل من 
مشاهدِتك التلفاز وألعاب الكمبيوتر. ومما يساعدك 
أيضا، قراءةُ الكتِب والبحُث عىل االنتنت لتعلُِّم املزيد 
ع�ن تلك املهارة ومعرفة تفاصيله�ا.و ال تخجْل أبدا 

من الس�ؤاِل إذا واجهتك مشكلٌة ما، اسأْل والديك أو 
مدرِّسيك أو ابحْث عىل االنتنت.

وأخ�ريا ال تي�أْس م�ن التجرب�ِة وتك�راِر املحاولة، 
فالفشُل دائًما يعقبُه نجاٌح بكل تأكيد.

كيف أُصبح مبدعاً؟
كم أعشق املوسيقا وكم أحّب الغناء والرسم، ولعبة كرة القدم... لكنّي ال أعرف 

يف أّي منهـا يمكننـي أن أبدع... فهل لدي مهارات حقـاً وكيف أطورها ألصبح 

مبدعاً؟

كان م�ن عادة راع�ي أغناِم أخ�ذ خرافه لرعيها خ�ارَج القريِة، 
وعندما يشعر بامللل يفكّر بما يُمكن أن يُسلّيه، ويف يوٍم من األيّام 
قّرر هذا الراعي أن ينادي بأعىل صوٍت، مخرباً الجميع بأّن هناَك 
ذئباً يري�د أكَل ِخرافه، وأخَذ الراعي بتنفيذ فكرته، فنادى بأعىل 
صوت�ه: أنقذوني، هناَك ذئٌب س�يأكل خرايف، فأرسَع أهُل القريِة 
لنجدته، لكنّهم عندما وصلوا لم يجدوا س�وى الّراعي مس�تمتعاً 
بكذبته، فغضبوا منه وع�ادوا إىل بيوتهم، ويف اليوم الالحق قّرر 
الراعي أن يُعيد لعبته الس�ابقة، فن�ادى بأعىل صوته: أنقذوني، 
هناَك ذئٌب س�يأكُل ِخ�رايف، فاعتقد أهُل القري�ِة أنّه صادٌق هذه 
املّرة، ولك�ّن ظنّهم خاَب عندما وجدوا الراعي وخرافه بأماٍن. يف 
الي�وم الثالث، رأى الّراعي ذئباً يق�تُب من خرافه، ففِزَع وأدرَك 
أّن مقلب�ه ق�د أصبَح حقيق�ًة، فنادى أهل القري�ِة بأعىل صوته: 
أنقذون�ي، هناَك ذئٌب س�يأكل خرايف، لكّن لم ي�أِت أحد من أهِل 
القريِة لنجدته، فقد اعتادوا عىل كذبته. اقتَب الذئب من الخراُف 
وأخَذ يلتهمها أماَم الّراعي الذي شعَر بالنّدِم والحرسِة عىل كِذبه 

سابقاً؛ ألنّه لم يعد عليه سوى بالخسارة.

هـل تصدقـون أّن أّم الكنغر تلـد صغريها بعد 
أربعـني يومـاً من الحمـل فقط، وقبـل الوالدة 
بيوم أو يومني تستلقي األم عىل ظهرها وتلعق 
بطنهـا وتنظـف "الجيـب" جيـداً السـتقبال 

الصغري.
ومـن الغريب أّن األم  تسـيل لعابها عىل بطنها 
لرتسم لصغريها طريقاً يتبعه ليصل إىل الجيب.
ومن املدهش أنـه عند امليالد يكون صغرياً جداً، 
فطولـه ال يتجاوز نصـف السـنتيمرت وال يزن 
أكثـر من جرام واحد، وتكـون رجاله مجعدتني 
وقصريتـني ويتمسـك بفـرو األم وخـالل ثالث 
دقائـق يزحف عىل بطنها ثـم يدخل الجيب من 
دون أيـة مسـاعدة، وعندما يصبـح يف الداخل 
يصل إىل حلمة الحليب املوجودة هناك ويتمسك 
بها بقوة عظيمة حتى يصبح من العسـري جداً 
إبعاده عنهـا، ويظل داخل الجيب يرضع وينام 
ملدة 190 يوما وبعد هذه الفرتة يصبح جسـمه 
ممتلئـاً بالشـعر، فيخرج ألول مرة رأسـه من 
جيب أمـه، وأحيانا يقفز ويتنزه خارج الجيب، 
ولكنه يعود ويختبئ فيه برسعة عند أقل خطر 

يستشعره. 

وبعد عام يصل وزنـه إىل عرشة كيلو جرامات، 
فتشـجعه أمه عىل الخروج ألنـه يوجد داخلها 
دائماً مولود جديد. وتسـتمر مـدة الحضانة يف 
جيب األم نحـو 235 يوماً. وتضـع األم مولوداً 
واحداً كّل عام، ويعيش الكنغر 15 عاماً تقريباً.

ويوجد يف اسـرتاليا ويف الجزر القريبة منها ويف 
أمريكا الجنوبية.

ورأس الكنغـر صغـرية يشـبه رأس االبـل وله 
مقدمـة مدببـة، كمـا ان فيـه اذنـني كبريتني 
منتصبتني ألعىل يمكـن ان يديرهما من الخلف 
لالمام. ويغطي جسـم الكنغر فـراء قصري ذو 

ألوان مختلفة ومعظمها يكون بنياً أو رماديا.
 وللكنغـر قوائـم خلفيـة كبـرية وقويـة بينما 
تكـون القوائـم األماميـة صغـرية، ولـه ذنب 
قـوي أسـطواني الشـكل يصل طولـه إىل نحو 
120سـم، وهـو غليظ يف بدايته ومسـتدق عند 
النهاية،يسـاعده عـىل الجلـوس وكأنـه رجل 
ثالثـة. ولكي يتوازن جسـمه الكبـري يتخذ من 
ذيله أداة اتزان حيث يضعه فوق سطح االرض 
عىل شـكل زاويـة قائمة تقريبا. وال يسـتطيع 
الكنغر ان يقفز إال إذا ارتكز بذيله عىل األرض.

؟

دنيا الفرح | تعّدها: نهلة الجمزاوي

الراعي والذئب

أصدقاء دنيا الفرح

سلمى محمد ربيع

فهد مؤيد

ياسني إياد الزعبي

محمد برجس

جواب العدد املايض: امللح

عظمي ما أقوى عظمي

ويخبئ دوماً جس���مي

عظمي قاٍس يحمين��ي

أسكن فيه ويأوين�����ي

ويقيني كّل األخط���اْر

ك�الّدرع الح�امي الجبّاْر

جبٌل صخريٌّ وصغي��ْر

أحمله فوقي وأس�����ي�ْر

أمي أمي ال أحتاْر 

يف بُ�ط�ئي ع�زٌم  وق�راْر

عظمي يف خارج لحمي

ف�كّ��ر ف�كّ�ر ما اسمي

شعر: نهلة الجمزاوي

فكر 
واحزر
فكر 
واحزر

إذا عرفتني، أرسل
اسمك وصورتك وجواب الفزورة

إىل بريد دنيا الفرح
df@alrai.com

لتصبح من أصدقائنا األعزاء
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حلول األلعاب تنرش يف صفحات »أبواب« السبت

حل العدد
السابق

حل العدد
السابق

قم باستكمال الشبكة، حتى يصبح كل صف وعامود واملربع الذي يتكون من 3 صفوف وأعمدة )باللون 
الغامق( يحتوي عىل كل رقم من 1 - 9

لحل مسابقة كاكورو عليك ادخال رقم من 9-1 يف 
املربعات الفارغة.

مفاتيح الحل هي االرقام املوجودة يف املربعات السوداء 
وهي التي تعطي حال ملجموع االرقام.

االرقام املوجودة فوق الخط تعطي الحل االفقي واالرقام 
املوجودة تحت الخط تعطي الحل العامودي.

مفتاح الحل رقم 3 سيكون الحل لرقم 2 ورقم 1 ورقم 
5 سيكون حال لرقم 4 ورقم 1 او رقم 2 ورقم 3.

اي من املربعات ستحل بالشكل الصحيح تعتمد عىل 
حل املفتاح باالتجاه اآلخر

ال يجوز تكرار الرقم يف الحل لذا رقم 4 سينتج عنه 
االرقام 1 و3.

ظنوةماعيلوقمانمي

اىالاماميتتللاعد

فلمجتحلجه�دداخثنق

ةعردالمقانرنلونل

اابرلاجللعكبيلظا

لظحه�خه�اغخةادفتاخ

بافناارالئ�نمةلفي

يفريرييفاياحااةر

ئ�حافجمادفبوملناا

ةاببةبلاةللنعملت

اه�اصمةمدفامببابل

للرتنثاغيةفه�اه�يا

اةاواوئ�بايفلستئ�د

ويمللليةلاكلييةي

لصتزممةمعمراعاوف

ىاصانلاصاحبدبمحي

كلمة الرس

املرتبة التي يحتلها األردن عربيّاً 
يف السياحة العالجيّة من مقطع 

و)6( أحرف

يفيد التاريخ القديم عن نظافة البيئة 
وحمايتها من التلوث ان الخليفة العباس 
عبداهلل بن محمد بن املقتدر كان اول من 
فكر بحماية البيئة عند توليه الخالفة يف 

العاصمة بغداد فاغلق جميع املجاري 
املائية امللوثة بمياه الحمامات الخارجة 

من املنازل وتصب يف نهر دجلة وامر 
بحفر ابار امتصاصية لها حفاظا عىل 

نظافة البيئة.

الحل السابق: الخرطوم

الكلامت املتقاطعة

أفقياً:

1 – شاعر أمريكي اشتهر بمجموعته "أوراق 

العشب" 2 – جسَّ أو مسَّ – خروف – داخل 

اليشء 3 - يحتس – حلم مزعج 4 – عريض 

5 - مزارع – ضد مختلفون 6 - محبة – ضد 

نرش – متفع عن الدنايا 7 - مال مدفون 

يف األرض – اشتى 8 - أستحي – صواب 

9 - ثبت يف موضعه – ريح شديدة 10 – شدة 

نشاط وفرح – أحمق - للتأوه 11 – ضد حلو 

– لؤلؤة – عالم بالنحو.

عمودياً:

1 – روائي أمريكي له "الصخب والعنف" 

2 - أبرص – لنّن – حديث يف الليل 3 - تعادل 

– ممتلئ 4 - شاطئ – فاصل 5 - يسجن 

– محزن ومؤلم 6 - اكتمل – أخو األب – 

فصاحة 7 - سلطان – ضد فوق – سكب  8 

- عضو حاسة الشم – حربة أو وتد 9 - نفد 

– قانون 10 - صاحب موهبة – حرف عطف 

11 - نوع – عاصمة الهند.

12345678910 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أفقياً:

1 - رضوى عاشور 2 - وجس – ظمأ – جوع 3 - زرافة – وجع 
4 - مر – صنف – حر 5 - لفَّ – درب – أبيض 6 - ينبوع – 

يأس 7 - ود – سافر – أجَّ 8 - سقم – يختالون 9 - تلة – جهة 
10 - ريب – قفل – عي 11 - بدن – حل – يهدم.

عمودياً:

1 - روز اليوسف 2 - ضجر – فندق – رد 3 - وسام – متني 
4 - فردوس – لب 5 - عظة – رعاية 6 - أم – صبَّ – فخ – قلَّ 
7 - شؤون – يرتجف 8 - جفاء – أهيل 9 - رجع – بسالة 10 - 

حي – جو – عدَّ 11 - معارضة – نسيم.

- حل كلامت متقاطعة:

8/23 إلى 9/22

9/23 إلى 10/22

6/22 إلى 7/22

11/22 إلى 12/21

امليزان

العقرب

األسد

2/19 إلى 3/20

الحوت

عندما تقوم باعداد الئحة 

بمشترياتك ال تنفذها فورا. اعرضها 

على شريك حياتك فهو مقتصد. 

شخصية برج امليزان

متوازن يف حياته ويبحث دوما عن العدالة يف كل يشء يقوم به. هو أيضا موضوعي 

ومن األشخاص الذين مييلون إىل القيام بالترصفات األنسب لكل األطراف

نقاط القوة: دبلومايس، مسامل، مثايل، راقي.

عيوب امليزان: يهتم باملظاهر، مرتدد يف اتخاذ القرارات، ال يشعر باالرتباط تجاه أي 

يشء، مبالغ يف االهتامم بذاته.

الطريقة االفضل للوصول الى القمة هو صعودها بهدوء وتصميم، اذا كان عليك 

ترتيب شيء رتبه االن. 

12/22 إلى 1/19

الجدي

تستطيع ان تحصل على المزيد من 

المال وذلك بمساعدة شخص تهمه 

مصلحتك. تعود على التواضع. 

اذا عرض عليك عمل فال ترفضه النك 

تتخيل انك ال تعرف كيفية القيام 

به. ال يولد االنسان متعلما. 

قد تشعر وكأنك تحمل هموم 

العالم على اكتافك. ان لقاء مع 

حبيب قد يخفف هذه الهموم. 

هذا الوقت غير مالئم لمعارضة 

مسؤولك. تصرف وكأنك تحت انظار 

اشخاص مهمين. 

عندما تقوم بدفع ديونك والوفاء 

بتعهداتك فستجد ان حمال ثقيال قد 

انزاح عن اكتافك. 

الجوزاء

5/21 إلى 6/21

ارادتك قوية جدا ويمكنك التوقف 

عن العناد الثبات ذلك. ادخل تعديالت 

في بيتك ليصبح مريحا لمن تحب. 

الجميع يعرف انك تسعى الى 

الكمال في عملك. ال تقلق من 

الذين يثيرون المتاعب فالكثيرون 

يقدرون جهودك.

الرسطان
7/23 إلى 8/22

القوس

10/23 إلى 11/21

العذراء

1/20 إلى 2/18
هناك اعتبارات مالية تمنعك من 

مواصلة تعليمك. ليس من العيب 

االعتماد على اقاربك. 

الدلو

كلما اهتممت بعملك اكثر كلما 

تعودت عليه واستمتعت به. 

الموهبة ليست كافية وحدها دون 

الخبرة. 

اليوم انت مشغول جدا ولكن ال تدع 

ذلك يمنعك من لقاء الحبيب. اغتنم 

الفرص كلما استطعت. 

4/20 إلى 3/215/20 إلى 4/19

الثورالحمل

تسايل
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صحة وتغذية

يجي�ب الدكت�ور ماي�كل دي جينس�ن، اختصايص 
الغ�دد الصم�اء يف مايو كلينك، يف روتشس�ت بوالية 
مينيس�وتا، عن األسئلة الش�ائعة حول دهون البطن 
عند الرجال. ملاذا تش�كل دهون البطن مش�كلة عند 

الرجال؟
ال تقترص مش�كلة دهون البطن ع�ىل طبقة إضافية 
من الحشو تحت الجلد )دهون ما تحت الجلد(. فهي 
تش�مل أيًضا الدهون الحش�وية - التي تقع يف عمق 

البطن، املحيطة بأعضائك الداخلية.
بغ�ض النظ�ر عن وزن�ك الع�ام، فإن زي�ادة كمية 
الدهون يف البط�ن تزيد من خطورة إصابتك بالتايل: 
أم�راض القلب واألوعي�ة الدموية داء الس�كري من 
الن�وع الثاني رسط�ان القولون واملس�تقيم انقطاع 
النفس أثناء الن�وم دهون البطن هل يؤدي العمر أو 

الوراثة دوًرا يف اكتساب دهون البطن؟
يتم تحدي�د وزنك إىل حد كبري بمق�دار التوازن بني 
الس�عرات الحراري�ة الت�ي تتناولها والطاق�ة التي 

يستهلكها الجسم.
إذا تناول�ت أطعم�ة كثرية للغاية وكانت ممارس�تك 
للرياضة قليلة جًدا، فسيزيد وزنك عىل األرجح، بما يف 
ذلك دهون البطن. ومع ذلك، فالشيخوخة لها دور يف 
ذلك. كلما كربت بالس�ن، تفقد العضالت، خاصًة إذا 
لم تكن نش�يًطا بدنيًا. وفقدان الكتلة العضلية يقلل 
من معدل استخدام الجسم للسعرات الحرارية، مما 

يصعب الحفاظ عىل وزن صحي للجس�م. باإلضافة 
لذلك، تفقد الخاليا الدهنية بالذراعني والساقني عند 
بع�ض الرجال القدرة عىل تخزي�ن الدهون، وهو ما 
يتس�بب يف انتقال أي دهون زائ�دة إىل البطن. أيًضا 
قد تؤثر الجينات عىل فرص زيادة الوزن أو السمنة، 
باإلضاف�ة إىل لعبها دوًرا يف م�كان تخزين الدهون. 

هل يمكن أن يكرب حجم البطن من الرشب؟
إن رشب الكحوليات املفرط قد يتس�بب يف اكتس�اب 
دهون البطن – »بطن الجعة.« مع ذلك، ليست الجعة 
هي السبب الوحيد. اإلفراط يف تناول الكحوليات من 
أي نوع يزيد من دهون البطن، عىل الرغم من اقتاح 
بعض األبحاث استثناء الخمر من األمر. تجنب تناول 
الكحوليات. كلما تجنبت تناول الكحوليات، تستهلك 
س�عرات حرارية أق�ل وتقل احتمالي�ة زيادة دهون 
البطن. كي�ف يمكن معرفة م�ا إذا كان لديك الكثري 
من الدهون يف البطن؟ كيف يمكن معرفة ما إذا كان 

لديك الكثري من الدهون يف البطن؟

ببساطة قس محيط الخرص:

قف وضع رشيط القياس حول البطن مبارشة، فوق 
عظم ال�ورك تماًما. إذا س�قطت البطن، فاس�تلقي 
ألخذ القياس. اس�حب رشيط قياس حتى يتناس�ب 
بش�كل مريح حول الخ�رص، دون أن تضغطه عىل 
الجلد. تأكد من تس�اوي رشي�ط القياس عىل طول 

منطقة الخرص. اس�تخ ثم خذ زفريًا وقس الخرص، 
وق�اوم الرغبة يف ش�فط البطن. بالنس�بة للرجال، 
يش�ري مقياس الخ�رص ألكثر م�ن 40 بوصة )102 
س�م( إىل تركيز غري صحي لدهون البطن وخطورة 
كب�رية لإلصابة بمش�كالت صحية. كي�ف تتخلص 
م�ن دهون البط�ن؟ يمكنك تقوية عض�الت البطن 
بممارس�ة تماري�ن الجرش أو غريها م�ن التمارين 
التي تس�تهدف البط�ن، ولكن مج�رد القيام بهذه 

التمارين ال يزيل دهون البطن.
ومع ذلك، فإن الدهون الحش�وية تس�تجيب للنظام 
الغذائي وإستاتيجيات ممارسة الرياضة التي يمكن 
أن تس�اعدك عىل التخلص من ال�وزن الزائد وتقليل 
إجمايل دهون الجس�م. للقضاء عىل هذا الربوز: اتبع 
نظاًم�ا غذائيًا صحيًا. تأكد م�ن تناول األطعمة ذات 
األصل النباتي، مث�ل الفواكه والخروات والحبوب 
الكامل�ة، واختي�ار مص�ادر الربوت�ني الخالي�ة من 
الده�ون ومنتجات األلب�ان منخفضة الدهون. يجب 
الح�د م�ن الده�ون املش�بعة، املوج�ودة يف اللحوم 
ومنتج�ات األلب�ان مرتفع�ة الده�ون مث�ل الجبن 
والزب�دة. يج�ب اختيار كميات معتدل�ة من الدهون 
األحادية غري املش�بعة والدهون املتعددة غري املشبعة 
– املوجودة يف األس�ماك واملك�رسات وبعض الزيوت 

النباتية – بدالً من ذلك.
احرص ع�ىل ضبط كمية الطعام. فحت�ى عند اتباع 

خيارات صحية، فإن الس�عرات الحرارية تضاف إىل 
ال�وزن. يف املنزل، قلل كمية الطع�ام. أما يف املطعم، 
تش�ارك الوجب�ات أو تناول نص�ف الوجبة وخذ ما 
تبقى معك يف املنزل ليوم آخر. احرص عىل ممارس�ة 

األنشطة البدنية ضمن روتينِك اليومي.
بالنس�بة ملعظ�م البالغ�ني األصحاء، ت�ويص وزارة 
الصح�ة والخدمات اإلنس�انية بممارس�ة األنش�طة 
الهوائية املعتدلة، مثل امليش الرسيع، ملدة 150 دقيقة 
ع�ىل األقل أس�بوعيًا أو ممارس�ة األنش�طة الهوائية 
القوي�ة، مث�ل الرك�ض، مل�دة 75 دقيقة ع�ىل األقل 

أسبوعيًا.
ينصح بممارس�ة تدريبات القوة عىل األقل مرتني يف 

األسبوع.
إذا أردت إنق�اص وزنك أو تحقي�ق أهداف محددة 
م�ن اللياقة البدني�ة، فقد تحتاج إىل ممارس�ة املزيد 
م�ن التماري�ن. إلنقاص الده�ون الزائ�دة وضمان 
عدم عودتها، اس�تهدف فقدان الوزن ببطء وثبات – 
بمعدل ما يصل إىل رطلني )1 كيلوجرام( يف األسبوع.

استرش الطبيب ملساعدتك يف البدء والبقاء عىل املسار 
الصحي�ح. تذكر، يمكنك التخلص من دهون البطن، 
فاألمر فقط يتطلب مجهوًدا وصربًا. يف الواقع، فقدان 
بعض الوزن الزائد القليل قد يس�اعدك عىل الشعور 
بصح�ة أفض�ل ويخف�ض م�ن خط�ورة إصابت�ك 

بمشكالت صحية.

دهون البطن.. مشكلة عند الرجال

إذا كنت زائد الوزن قليالً، 

فأنت لست الوحيد. ولكن ال 

يستحسن اتباع األغلبية يف 

هذه الحالة.

قد تكون هناك خطورة من 

زيادة الوزن، خاصًة دهون 

البطن.
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صحة وتغذية

ووفق�ا مل�ا نقلت�ه الصح�ف األمريكية، فق�د وجدت 
الرشط�ة بع�ض أدوي�ة املهدئ�ات يف غرفت�ه، ول�م 
يتوصلوا ألدلة تش�ري إىل االنتح�ار أو القتل، وبنتائج 
الترشي�ح للجث�ه توصل�وا إىل أن الوف�اة كانت جراء 
تن�اول جرع�ات زائدة م�ن املهدئات وأدوي�ة النوم. 
فعندما تغمرك حالة من القلق الذي يصيب القلب، أو 
يتمكن منك الخوف، أو تنهك من ليلة أخرى بال نوم، 

فستفعل أي يشء تقريبًا لتخفيفه.
وليس هناك ش�ك يف أن الدواء قد يس�اعدك عىل الحد 

من األرق، ولكن هل األدوية هي دائما الحل؟

أعراض التوتر والقلق 1

1 - الشعور بألم يف املعدة.
2 - شد عضيل.

3 - املعاناة من آالم الصداع.
4 - ازدياد رسعة رضبات القلب.

5 - التعرق والشعور بالدوخة.
6 - األرق الشديد.

7 - املعاناة من اإلسهال.
8 - اإلعياء.

9 - التنفس بشكل رسيع ومضطرب.
10 - الرجفة.

 Help Guide تش�ري األبحاث، وفق ما نرش عىل موقع
إىل أن األش�خاص الذي�ن يعانون التوت�ر والقلق هم 
أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط 

الدم، والسكري.

أما األعراض النفسية أو العاطفية 

فتشمل:

الش�عور بالذعر والعصبية، الس�يما خ�الل املواقف 
االجتماعي�ة. كمواجه�ة بعض الصعوب�ة يف التكيز، 
والش�عور بالغض�ب م�ن دون أي م�ربر فضاًل عن 

الش�عور باألرق. أدوية عالج القلق يس�تخدم العديد 
من أنواع األدوية املختلفة يف عالج اضطرابات القلق، 
بم�ا يف ذلك األدوي�ة التقليدي�ة املض�ادة للقلق مثل 
البنزوديازيبين�ات، وخي�ارات أح�دث مثل مضادات 
االكتئ�اب SSRI »غالب�اً م�ا يوىص ب�ه كمحلول قلق 

طويل األجل«.
يمك�ن أن توفر هذه األدوية راحة مؤقتة، لكنها تأتي 
أيًضا م�ع آثار جانبية واهتمامات تتعلق بالس�المة، 
بعضه�ا مه�م. البنزوديازيبينات وه�ي )املهدئات(، 

أكثر أنواع األدوية املوصوفة عىل نطاق واسع للقلق.
ألنه�ا ذات فاعلي�ة رسيع�ة يف غض�ون 30 دقيقة إىل 
س�اعة، تس�اعد ع�ىل تخفي�ف نوب�ة ف�زع أو حالة 
قل�ق ش�ديدة أو أرق ومع ذلك، فهي تس�بب اإلدمان 

الجسدي وغري مستحسنة للعالج عىل املدى الطويل.
تعمل ه�ذه النوعية م�ن املهدئات ع�ن طريق إبطاء 
الجهاز العصبي، مما يس�اعد عىل االستخاء جسديًا 

وعقليًا.
ولك�ن يمك�ن أن ت�ؤدي أيض�ا إىل آث�ار جانبية غري 

مرغوب فيها.
فكلما زادت الجرعة، زادت حدة هذه اآلثار الجانبية. 
ومع ذل�ك، فإن بعض الن�اس يش�عرون بالنعاس، 
والضباب، ويبدون غري متناغمني مع مشكالت العمل 
أو األنشطة اليومية مثل القيادة، عىل الرغم من تناول 

جرعات منخفضة.

اآلثار الجانبية الشائعة للمهدئات

1 - نعاس.
2 - دوخة.

3 - صعوبة يف التكيز.
4 - ارتباك وأرق.

5 - اضطراب املعدة.
6 - ص�داع الرأس وعدم وض�وح الرؤية وال تعد تلك 

العقاق�ري املهدئة عالج�ا. فهناك العديد من األس�ئلة 
حول فاعليته�ا عىل املدى الطوي�ل، وفًقا لألكاديمية 
األمرييكي�ة ألطب�اء األرسة، تفق�د املهدئ�ات تأثريها 
العالج�ي املض�اد للقل�ق بع�د 4 إىل 6 أش�هر م�ن 

االستخدام املنتظم.
ووج�د تحليل حديث ن�رش يف JAMA Psychiatry أن 
فعالي�ة SSRIs يف عالج القلق قد تم�ت املبالغة فيها، 
ويف بعض الحاالت ليس�ت أفضل من الدواء الوهمي. 
بروزاك وزولوفت.. لح�االت القلق املزمنة تعمل هذه 
األدوية عىل رفع نس�بة السريوتونني يف الجسم، وهي 
أقل شيوًعا واس�تخداًما من أدوية البنزوديازيبينات، 
لكنه�ا أق�ل خط�ًرا، باإلضافة إىل ذلك، ف�إن مفعول 
مض�ادات االكتئاب بطيء بعض اليشء، إذ تبدأ حالة 
املريض بالتحس�ن يف غضون فتة ت�تاوح بني 4 إىل 
6 أس�ابيع، وبالت�ايل يقترص اس�تخدامها عىل حاالت 
القلق املزمنة التي تتطلب العالج املس�تمر. من أشهر 

أنواعها بروزاك، وزولوفت، وباكسيل وغريها،

وتشمل تأثرياتها الجانبية الشائعة ما 

ييل:

الش�عور باإلعي�اء والغثي�ان، والش�عور بالنع�اس، 
وزي�ادة الوزن، واإلس�هال، واألرق، والعجز الجنيس، 
والش�عور بالعصبية، والصداع، وجفاف الفم فضاًل 

عن زيادة التعرق.
املهدئ�ات.. وع�ودة االكتئ�اب وفًق�ا إلدارة األغذي�ة 
والعقاق�ري FDA، يمكن للمهدئات أن تزيد من حاالت 

االكتئاب املوجودة مسبًقا،
وتش�ري الدراس�ات الحديث�ة إىل أنه�ا قد ت�ؤدي إىل 
االكتئ�اب املق�اوم للعالج. عالوة عىل ذل�ك، يمكن أن 
تس�بب التخفيف العاطفي املؤقت أو التنميل وزيادة 
األف�كار الس�لبية واملش�اعر االنتحاري�ة. مض�ادات 
»الحساس�ية«.. قاتلة تعت�رب البنزوديازيبينات آمنة 

نس�بيًا عندما تؤخ�ذ فقط من حني آلخ�ر وبجرعات 
صغرية، لكنه�ا يمكن أن تكون خطرة وحتى مميتة، 
عندم�ا تدمج مع مثبطات الجه�از العصبي املركزي 
األخرى. لذا احذر من الجمع بني األدوية. فقد اشارت 
الدراسات اىل خطورة سمية الدواء اذا أعقبه املريض 

برشب بعض املرشوبات.
وح�ذرت من تزام�ن أخذها م�ع مس�كنات األلم أو 
حب�وب الن�وم، حيث ي�ؤدي األم�ر إىل جرع�ة زائدة 
مميت�ة. وكذلك مض�ادات الهيس�تامني- املوجودة يف 
العدي�د من أدوي�ة النوم والربد والحساس�ية التي ال 
تحت�اج إىل وصفة طبية- تضخم من آثارها الجانبية. 
وينص�ح بتوخ�ي الحذر عن�د الجمع م�ع مضادات 
االكتئاب. SSRIs مثل Prozac و Zoloft يمكن أن تزيد 
من سمية املهدئات. خطورة عقار Alprozolam للقلق 
 Alprozolam الجدير بالذكر أن جرعة زائدة من عقار

يمكن أن تكون قاتلة.
قد تش�مل أع�راض الجرع�ة الزائدة: النعاس الش�ديد 
واالرتباك وضعف العضالت وفقدان التوازن أو التكيز 
والش�عور برأس متنح واإلغماء. ويس�اعد االنس�حاب 
التدريج�ي للدواء ع�ىل تقليل ردة الفعل االنس�حابية. 
فقد يخطئ كثري من األش�خاص يف أعراض انسحابهم 
بس�بب ع�ودة حال�ة قلقه�م األصلي�ة، مم�ا يجعلهم 
يعتقدون أنهم بحاجة إىل إعادة تناول الدواء. املهدئات 
وكبار الس�ن يعد كبار الس�ن أكثر حساس�ية لتأثريات 
البنزوديازيبين�ات املهدئ�ة. حتى الجرع�ات الصغرية 
يمك�ن أن تس�بب االرتب�اك، وفقدان الذاك�رة، وفقدان 

التوازن، وضعف اإلدراك الذي يشبه الخرف.
ويرتبط اس�تخدام املهدئ�ات لدى كبار الس�ن بزيادة 
خطر السقوط والوركني املكس�ورين وكذلك الساقني، 
وحوادث السيارات. ويزيد استخدام املهدئات عىل املدى 

الطويل من خطر اإلصابة بمرض الزهايمر والخرف.
alqabas.com

أدوية القلق.. الرضورة الصعبة

تويف الفنان األسرتايلّ هيث 
ليدجر قبل عرض فيلمه فارس 
الظالم The Dark Knight إثر 
جرعة زائدة من مهدئات القلق 
التي أثارت جدالً واسعا حول 
شبهة موته بني االنتحار والقتل، 
ورغم ذلك حصل ليدجر عىل 
جائزة أوسكار ألفضل ممثل عن 
أدائه شخصية الجوكر يف آخر 
أعماله بعد وفاته.
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عند تجفيف الفاكهة الطازجة، س�تتكز فيها نس�بة كبرية 
م�ن مغذياته�ا املفي�دة للصحة. ي�وىص بتن�اول الفاكهة 
املجففة يف حاالت كثرية برشط استهالكها باعتدال نظراً إىل 

احتوائها عىل نسبة مرتفعة من السكريات.
تنّظ�م حركة األمعاء: تحتوي الفاكه�ة املجففة عىل كميات 
جي�دة من األلي�اف القابلة للذوبان وغ�ري القابلة للذوبان. 
يُعت�رب ه�ذا الخليط مث�رياً لالهتم�ام عىل مس�توى تنظيم 
حركة األمعاء برشط أن يتافق اس�تهالك الفاكهة املجففة 
م�ع ترطيب الجس�م. عىل صعي�د آخر، تس�هم األلياف يف 
تجدي�د توازن البيئ�ة امليكروبية املعوي�ة وتخفيض معدل 
الكولس�تول والش�حوم الثالثي�ة والتخلص من الس�موم 
وتنظيم الش�هية. لكن يف حال اإلصاب�ة بمتالزمة القولون 
العصبي، من األفضل تناول هذه الفاكهة بوترية تدريجية.

تكاف�ح الش�يخوخة: تحت�وي الفاكهة املجفف�ة عىل كمية 
ُمركّ�زة من عن�ارص البوليفين�ول والكاروتين�ات القادرة 
ع�ىل التصدي ألرضار الج�ذور الحرة ومكافحة األكس�دة. 
بالتايل، تس�هم إضافة الفاكهة املجففة إىل وجبات الطعام 
يف االحتماء من ش�يخوخة الخاليا واألم�راض املرتبطة بها 

مثل الزهايمر والسكري وبعض أشكال الرسطان...
الجس�دية:  الجه�ود  ب�ذل  بالطاق�ة عن�د  الجس�م  تَُم�ّد 
السكريات البس�يطة التي تحتوي عليها الفاكهة راملجففة 
كفيل�ة بتجديد طاقة الجس�م رسيعاً. لك�ن نظراً إىل وجود 
األلي�اف، لن يرتفع مؤرش س�كر الدم يف الجس�م بطريقة 
مفاجئة. يحم�ل معظم األنواع مس�توًى معتدالً من مؤرش 
س�كر الدم. لذا يكفي أن نس�تهلك كمية صغرية الستجاع 
النش�اط م�ن دون إثقال املع�دة. عىل صعيد آخر، تش�كّل 
الفاكهة املجففة مصدراً جيداً ملعدن املغنيسيوم الروري 
النقباض العضالت، والبوتاس�يوم الذي ينظم تبادالت املاء 
داخل الجس�م. كذل�ك تتمتع بمفع�ول قل�وي إيجابي، ما 
يس�مح بالتعويض عن إنتاج حمض اللبنيك خالل الجهود 

الجسدية وحماية العظام والعضالت.

1 - خصائص الفاكهة املجففة

تكاف�ح التع�ب: باس�تثناء الفيتام�ني C الحس�اس تجاه 
اله�واء، تبق�ى الفاكهة املجفف�ة أكثر غن�ى بالفيتامينات 
واملع�ادن م�ن الفاكه�ة الطازج�ة. تحتوي ه�ذه الفاكهة 
أيض�اً عىل كمية كبرية من الكربوهيدرات ونس�بة أعىل من 
الس�عرات الحرارية )حتى ع�رشة أضعاف!(. وهي مصدر 
جيد للمغنيسيوم املضاد للتعب والضغط النفيس، والحديد 
املض�اد لاللتهاب�ات وفقر ال�دم، والس�كريات التي تغذي 
الدم�اغ والعضالت. يمك�ن اعتبار الفاكه�ة املجففة وجبة 
أفض�ل من البس�كويت أو ألواح الش�وكوالتة مثالً ألن هذه 
املنتجات تعطي الجس�م »س�عرات فارغة«، م�ا يعني أنها 
تزيد طاقته عن طريق السكر والدهون وتتاجع فيها نسبة 

املغذيات الدقيقة املفيدة.

2 - منافعها كثرية

الخوخ املجفف يكافح اإلمساك:

يُسّهل الخوخ املجفف حركة األمعاء نظراً إىل غناه باأللياف 
القابل�ة للذوبان وغري القابلة للذوب�ان، فضالً عن احتوائه 
عىل س�كر الس�وربيتول الذي يحرك األمعاء بدوره. يتمتع 
الخوخ أيضاً بمفعول مضاد لألكس�دة، ما يجعله من أبرز 

العنارص املستعملة ملكافحة شيخوخة الخاليا.
يمكن اس�تهالكه عند اإلصابة باإلمس�اك بع�د نقعه طوال 
الليل يف كوب من الش�اي تزامناً مع ترطيب الجسم لتقوية 
مفعول األلياف. أو يمكن إضافته إىل خلطات كثرية س�واء 

كانت مالحة أو حلوة املذاق.

التمر بديل جيد عن السكر:

يحت�وي كل 100 غ�رام م�ن التمر عىل أكثر م�ن 64 غراماً 
من الكربوهيدرات! تتمتع ه�ذه الفاكهة بمذاق حلو وقوي 

لك�ن يبقى مؤرش س�كر الدم فيه�ا معتدالً )ب�ني 31 و50 
بحس�ب نوع التمر(. لذا يُعترب التمر بدي�الً مثرياً لالهتمام 
عن الس�كر لكل من يريد الحفاظ عىل رشاقته أو تخفيض 
كمية السكر املستهلكة بسبب اإلصابة بالسكري مثالً. عىل 
صعيد آخر، يحتوي التمر عىل نس�بة جي�دة من مضادات 

األكسدة واأللياف والبوتاسيوم واملغنيسيوم.
يمكن اس�تعمال التمر بدل الس�كر عند تحضري الحلويات 
أو هريس�ة السمس�م النيء أو أي صلصات وأطباق حارة 

مثل الطاجن.

التني املجفف كالحليب:

يتّس�م التني املجفف بغناه بالكالس�يوم أكث�ر من الحليب 
واأللبان! يمكن أن تغط�ي الحصة املؤلفة من 4 حبات تني 
حاجات الجسم إىل هذا املعدن الروري بالنسبة إىل صحة 
العظام. ع�ىل صعيد آخ�ر، يتمتع التني املجف�ف بمفعول 
مضاد لألكس�دة. لك�ن ال بد م�ن توخي الح�ذر إذا كانت 
األمعاء حساسة ألنه يحتوي عىل نسبة مرتفعة من األلياف 

غري القابلة للذوبان يف معظمها.
يمك�ن اس�تهالك الت�ني املجفف م�ع األطباق املتوس�طية 
واملأكوالت املالحة )أجب�ان، وخراوات نيئة، ودواجن...(. 
أو يمكن أن يُعاد ترطيبه وخلطه الستبدال كمية من السكر 

يف قوالب الحلوى أو لتحضري املثلجات.

الزبيب مفيد خالل الحمل:

الزبي�ب غني باملع�ادن وفيه كميات ملحوظ�ة من الحديد 
ال�ذي يكاف�ح فقر ال�دم والفيتامني B9 ال�روري إلنتاج 
خالي�ا جدي�دة. كذل�ك يحت�وي ع�ىل نس�بة صغ�رية من 
الكالس�يوم الذي يفيد صح�ة العظام والبوتاس�يوم الذي 
يكافح التش�نجات. ويتمت�ع بعض أنواع�ه بمفعول قوي 
عىل مس�توى مكافحة األكسدة. لذا يسمح تناول قبضة من 
الزبي�ب من وقت إىل آخر بالحفاظ عىل الرش�اقة، ال س�يما 

خالل الحمل.
يمكن اس�تهالكه مع البذور يف بعض أنواع املقبالت: سميد 
مالح أو حلو، وخبز وحلويات، أو دجاج محيش، أو سلطات 

مخلوطة، أو خراوات نيئة.

توت غوجي لتجديد النشاط:

يحتوي توت غوجي عىل فيتامينات ومعادن تفوق الكميات 
املوجودة يف األن�واع األخرى من الفاكهة املجففة، من بينها 
البوتاسيوم واملغنيسيوم والكالس�يوم والحديد، فضالً عن 
أنه غني بالربوتينات واأللياف ومضادات األكسدة. إنه غذاء 
مثايل الستجاع الطاقة وتقوية املناعة وتجديد الجسم كله.

يمكن اس�تهالكه مع البذور و/أو أنواع أخرى من الفاكهة 
املجففة يف خلطات متنوعة أو مقبالت: سلطات خراوات، 

ومافن، وبسكويت...

املشمش املجفف يحمي البرشة:

يتميز املش�مش املجفف باحتوائه عىل نس�بة مرتفعة من 
البيتا كاروتني الذي يُفّع�ل الفيتامني A القادر عىل حماية 
الخاليا من اعتداءات الجذور الحرة وتحس�ني لون البرشة. 
يتمتع هذا املشمش أيضاً بمفعول مضاد لألكسدة أكثر من 
املشمش الطازج بثالثني مرة! فضالً عن الحديد والفيتامني 

E والبوتاسيوم.
يمكن استهالكه مع أطباق الطاجن والكسكس والسلطات 
املخلوط�ة أو لتحلي�ة مش�تقات الحلي�ب الطبيعية. كذلك 
يمك�ن إضافته إىل قوالب الحلوى بعد إعادة ترطيبه أو إىل 

صلصات الخل ومثلجات الفاكهة.

املوز املجفف مناسب للرياضيني:

يحتوي املوز املجفف عىل نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات 
املركّبة وعىل كميات ش�به متساوية من النشا والسكريات. 
تُعترب هذه التكيبة مثالية وسهلة الهضم وتسمح بتجديد 
طاقة الجسم فتة طويلة، ما يعني أنها وجبة مناسبة قبل 
بذل الجهود الجس�دية املطّولة )سباق، أو ركوب الدراجة 
الهوائي�ة...(. كذل�ك، يحتوي عىل البوتاس�يوم الروري 
لتنش�يط الخاليا العضلية ومضادات األكسدة القادرة عىل 
مكافحة الجذور الحرة التي ينتجها الجسم خالل حصص 
الرياض�ة. أخ�رياً، يتمتع املوز املجف�ف بمفعول قلوي، ما 
يجعله خياراً مثالي�اً للتصدي إلنتاج حمض اللبنيك داخل 

الجسم.
يمك�ن اس�تهالكه ع�ىل ش�كل رقائ�ق أو حب�ة كاملة مع 
الغران�وال والش�وكوالتة أو أي أن�واع أخرى م�ن الفاكهة 
املجفف�ة، أو م�ع حب�وب الفط�ور أو مش�تقات الحلي�ب 

الطبيعية وحتى األطباق الغنية بالتوابل.

ال�ت�وت ال�ب�ري امل�ج�ف�ف ي�ك�اف�ح االل�ت�ه�اب�ات 

البولية:

يُعترب ه�ذا النوع من التوت غذاءً خارق�اً نظراً إىل احتوائه 
عىل نسبة مرتفعة من مضادات األكسدة وكمية معتدلة من 
املعادن والفيتامينات، فضالً عن عنرص الربوأنثوسيانيدين 
ال�ذي يمن�ع التصاق بع�ض الجراثيم باملثانة ويس�هم يف 
الوقاي�ة من االلتهابات البولية. كذلك ينعكس التوت الربي 

إيجاباً عىل صحة الفم.
يمكن إضافة هذا التوت إىل الصلصات والفاكهة املطبوخة 
بع�د إعادة ترطيب�ه وخلطه، أو إىل الحلويات والس�لطات 

املخلوطة أو الخراوات النيئة أو الفاكهة.

3 - طريقة استهالكها

اختاري أفض�ل األنواع: راجعي غ�الف املنتج قبل رشائه. 
صحيح أن الفاكهة املجففة تك�ون طبيعية لكن يمكن أن 
تُضاف إليها عنارص غري مرغوب فيها مثل زيت النخيل أو 

رشاب الغلوك�وز أو حتى الطحني لتحس�ني نكهتها ومنع 
التصاقها.

احفظيه�ا بأفضل الطرائق: ال مش�كلة طامل�ا يبقى غالف 
املنت�ج مقفالً. لك�ن بعد فتحه، يس�هل أن تتعفن الفاكهة 
رسيعاً. لذا من األفضل حفظه�ا بعيداً عن الضوء والهواء. 
ضعيه�ا إذاً يف أوعية زجاجية داخ�ل خزانة مغلقة. يمكن 
وضع الفاكهة األكثر غنى باملاء، مثل الخوخ أو املش�مش، 

يف الرباد منعاً لجفافها.
تن�اويل كمي�ات معتدلة منه�ا يف الوقت املناس�ب: تحتوي 
الفاكه�ة املجففة ع�ىل س�كريات تفوق تل�ك املوجودة يف 
الفاكه�ة الطبيعي�ة. ل�ذا يجب اس�تهالكها باعت�دال عىل 
الفط�ور مث�الً أو يف فتة العرص، قبل حص�ة الرياضة أو 
خالله�ا أو بعدها، مع خلط�ات مالحة أو حل�وة متنوعة. 
يمكن�ك أن تكتف�ي بوجب�ة يومي�اً يف إطار نظ�ام غذائي 

متوازن.

وصفات لذيذة بالفاكهة املجففة

طاجن بالزبيب والتوت الربي )6 إىل 8 أشخاص(

 افرمي 3 حب�ات بصل و250 غراماً من الكرفس وابريش 
4 حب�ات ج�زر. اخلطي الخراوات يف ق�در مع ملعقتني 

كبريتني من زيت الزيتون.
 أضيفي 15 غرام�اً من التوابل مع 100 غرام من صلصة 
الطماط�م وفيصَّ ثوم مقّطعني إىل مكعبات، وقّطعي رأس 

ملفوف أحمر.
 اس�كبي نص�ف لي�ت من م�رق الخ�راوات واطبخي 

الخليط عىل نار هادئة.
 انقع�ي 30 غراماً من الزبيب و30 غراماً من التوت الربي 

يف 25 سنتليتاً من زهر الربتقال.
 اغس�يل 125 غراماً م�ن الكينوا واس�كبيه يف طنجرة مع 
ملعق�ة كب�رية من زيت الزيت�ون و15 غراماً م�ن التوابل. 
اغم�ري الخلي�ط باملاء واغلي�ه، ثم دعيه ع�ىل النار لعرش 

دقائق بعد كشف الغطاء. صّفيه واتركيه يربد.
 اغ�يل حبة لفت يف ماء مالح. قّطعي الكرفس إىل مكعبات 
ث�م أضيفيها إىل القدر ودعي الخلي�ط عىل نار هادئة مدة 

عرش دقائق من دون تغطيته.
 اخلط�ي الكين�وا مع 200 غ�رام من الحم�ص والفاكهة 

املجففة. قّدمي الطبق مع الخراوات وزيّنيه باألعشاب.

كرات مفعمة بالطاقة )5 كرات(

كرات خارقة بالتمر:

 اخلط�ي 150 غرام�اً م�ن الكاجو املنق�وع يف ماء طوال 
س�اعة مع 4 حبات تمر منزوع�ة البذور وملعقة كبرية من 

زيت جوز الهند ورّشتنَي من امللح.
 ضعي الخليط يف الثالجة طوال ساعة.

 شكيّل كرات وغّطس�يها يف الكاكاو النيء ويف جوز الهند 
املربوش.

كرات بالسمسم:

 اخلط�ي 150 غراماً من ج�وز البقان املنقوع يف ماء فاتر 
س�اعة عىل األقل مع 100 غرام من الزبيب املنقوع وملعقة 
كبرية من هريس�ة السمس�م وملعقة كبرية من زيت جوز 

الهند.
 ضعي الخليط يف الثالجة طوال ساعة.

 شكيّل كرات صغرية وغّطسيها يف بذور السمسم.

كرات بتوت غوجي وبذور الكتان:

 اخلط�ي 150 غرام�اً من املكاديمي�ا املنقوعة يف ماء فاتر 
طوال نصف ساعة مع 120 غراماً من توت غوجي وملعقة 
كبرية من هريسة اللوز وملعقة كبرية من زيت جوز الهند.

 ضعي الخليط يف الثالجة طوال ساعة.
 شكيّل كرات وغّطسيها يف بذور الكتان.

رشاقة وجامل

قبل االلتزام بربامج الريجيم والحميات الغذائية:

اعتادوا عىل الفاكهة املجّففة.. مصدر غني بالطاقة
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سينام

ول�د يف نف�س الع�ام ال�ذي خرج�ت في�ه رواي�ة »دكتور 
جيفاج�و« إىل الن�ور، أبوه كان دبلوماس�ياً مث�ل االتحاد 
الس�وفيتي يف معرض بروكس�ل الذي ظه�رت فيه الرواية 
ألول م�رة. ع�اد األب إىل لينينجراد بهدي�ة لولده عبارة عن 
سيارة فولكسفاجن صغ�رية، ونسخة مطبوعة من الرواية 
أخفاه�ا يف حقيبت�ه الدبلوماس�ية. جم�ع األب العديد من 
األعمال األدبية املحظورة لكتاب معارصين، مما أتاح لالبن 
االطالع عىل نابوكوف، برودس�كي، سولجينيتس�ني. صنع 
االبن من هذه املجموعة من الكتب مكتبته »غ�ري الرشعية«، 
يف إش�ارة س�اخرة ملنع الس�لطات الس�وفيتية تداول هذه 
األعم�ال. ورغ�م أن االبن فقد نس�خة الرواي�ة ال�تي كان 
يملكها، حيث اس�تعارها أحد األصدق�اء ولم يعدها، إال أن 
تاري�خ الرواية والجدل الذي ثار حولها ظل حيا يف ذاكرته. 
ويف ع�ام 1988، بعد فتح الحدود الس�وفيتية، س�افر االبن 
إيفان تالس�توي إىل فرنس�ا وحصل عىل نسخة من الرواية 
الغامض�ة، إىل جانب رواي�ات أخرى كتبها أدب�اء املهجر، 
مم�ن حظرت أعمالهم، وبعد أن ق�رأ الرواية، صار لديه ما 
يش�به اليقني أن ما أث�ري حول الرواية صحيحاً. قرر إيفان 
فت�ح امللف، والبحث عن دالئل تؤكد هواجس�ه ال�تي ظلت 

تطارده عىل مدار سنوات طويلة.
تحكي رواية باس�تناك »دكتور جيفاجو« – وهي التسمية 
الصحيح�ة للرواي�ة وليس دكت�ور زيفاج�و – عن يوري 
جيفاجو، الذي فارقت أمه الحياة وهو مازال صغ�رياً، رباه 
خال�ه كوليا، التحق ي�وري بكلية الطب بجامعة موس�كو 
حيث قابل تونيا، تزوجها وأنجب منها طفله ساش�ا، خدم 
يوري بالجي�ش كضابط طبيب، يف مدين�ة صغ�رية حيث 
قاب�ل الرا، وقع يف غرامها. ونظراً لصعوبة وقس�وة الوضع 
يف موس�كو، فاألرسة الصغ��رية عانت لتوف�ري احتياجات 
الحياة األساسية، لذا قرر يوري الرحيل إىل مدينة أخرى... 
فاريني�كا. تم�زق ي�وري بني عن�اء الحياة وواقع روس�يا 
الس�وفيتية العني�ف املضط�رب، وبني ح�ب امرأتني، كفر 
بالث�ورة، ال�ت�ي كرس�ت للقم�ع والظلم والتعس�ف، فقد 
خذلته وخيبت أمله، تبدلت أفكار الثوار بعد الثورة، وفعلت 
الس�لطة فعلها يف البرش. إنها الرواية ال�تي رسمت صورة 
لف�رد ينترص ملا يؤمن به، رافضاً املاركس�ية، األيديولوجية 

الرسمية للدولة.
تحولت الرواية إىل فيلم سينمائي لديفيد لني، بطولة النجم 
املرصي عمر الرشيف وجويل كريس�تي. لكن ما هو الرس يف 
اختيار هذه الرواية بالتحدي�د لتحويلها لفيلم عام 1965؟ 
اإلجابة تبدأ عن�د املخابرات الربيطانية ال�تي رأت يف رواية 
باس�تناك فرصة ل�رب االتحاد الس�وفيتي يف مقتل، ملا 
له�ا من قيم�ة دعائية، فهل تمث�ل اتجاهاً معاكس�اً تماماً 
لأليديولوجية الس�وفيتية وتيار الواقعية االش�تاكية، الذي 
كان س�ائداً حينها. أرس�لت املخابرات الربيطانية رس�الة 

لنظريتها االمريكية مع نسخ من الرواية وأوصت بنرشها يف 
روسيا ودول الكتلة الش�يوعية. لقى األمر قبوالً لدى وكالة 
االس�تخبارات األمريكية عىل الفور، فقررت بدء العمل عىل 
الف�ور يف تنفيذ خطة لنرش الرواي�ة، ليس فقط داخل دول 
الكتلة الش�يوعية، لكن ترجمتها بعدة لغ�ات أجنبية تتيح 
فرصاً أك�رب لتش�ويه االتحاد الس�وفيتي عىل نطاق أوسع. 
حقق الفيلم نجاحاً ك�برياً وأحرز عدة جوائز أوسكار، مما 
تس�بب يف وضع السلطات السوفيتية يف حرج بالغ. وجدير 
بالذكر أن الفيلم تم عرضه يف مرص ملدة قصرية لم تتجاوز 
األس�بوع عام 1971، لكن�ه رفع بناء عىل أوامر الس�لطات 
املرصي�ة وقته�ا، بس�بب احتج�اج رئي�س وزراء االتحاد 

السوفيتي كوسيجني الذي علم بعرض الفيلم.
وق�د ص�در يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية كتاب�ا بعنوان 
»قضية جيفاج�و: الكرملن و اليس آي إي�ه واملعركة حول 
الكت�اب املمن�وع«، أع�ده كل م�ن بي��تا ك�ويف، الباحثة 
الروس�ية، وبي��ت ف�ن، الصحف�ي بجري�دة الواش�نطن 
بوس�ت. يرشح الكت�اب الطريقة ال�تي روج�ت بها وكالة 
االس�تخبارات األمريكي�ة للرواي�ة، وكي�ف رتب�ت إلصدار 
نسخة باللغة الروسية يف هولندا، تم توزيع هذه النسخة يف 

معرض كتاب بروكس�ل، يف جناح الفاتيكان، ووزعت منها 
العديد من النس�خ عىل الزوار الروس. وهذا يتفق تماماً مع 
رواية إيفان تالستوي. ذكر فن وكويف كيف انتهى باستناك 
م�ن كتابة الرواية بعد وفاة س�تالني، وكيف كان س�تالني 
داعم�اً له. وقد ركز فريق االس�تخبارات األمريكية املفوض 
بالتوي�ج للرواي�ة، عىل رأس�هم جون موري، عىل رس�الة 
باس�تناك ال�ت�ي تقوم عىل حرية الف�رد يف تقرير مصريه 
والتمتع بحيات�ه الخاصة، بعيداً عن الدول�ة، وهي الفكرة 
ال�تي مثلت تحدياً مبارشاً أليديولوجية االتحاد الس�وفيتي. 
وامللف�ت حقاً هو مس�اهمة االتحاد الس�وفيتي نفس�ه عىل 
نحو غ�ري مب�ارش يف التويج للرواية، م�ن خالل الطريقة 
ال�ت�ي اتبعه�ا يف التعامل مع الرواية وم�ع كاتبها بوريس 
باس�تناك، حيث مارس�ت السلطات الس�وفيتية ضغوطاً 
هائلة عىل باس�تناك، ومنعت نرش الرواية من خالل ستار 
حديدي، قوض لحد ك�بري انتش�ار الرواية داخل روس�يا، 
ح�ت�ى انهي�ار االتح�اد الس�وفيتي. وتعرض باس�تناك 
ملح�اوالت تش�ويه، وهجوم حاد م�ن زمالئه، وم�ن اتحاد 
الكتاب الس�وفيتي ورئيس�ه الذي وصف�ه ب��»الخنزير«، 
وقيل أيضاً إن الس�لطات السوفيتية أج�ربت باستناك عىل 

رفض جائزة نوبل. وعاش باس�تناك يف روسيا ح�تى بلغ 
الس�بعني، تويف عام 1960 بس�بب إصابته برسطان الرئة، 

ومعاناته من متاعب يف القلب.
تق�دم فن وكويف بطلب للس�لطات األمريكي�ة باإلفراج عن 
املس�تندات الخاصة بالقضية ولكن الطلب قوبل بالرفض، 
لكنه�ا وافق�ت الحقاً، ونجح ف�ن وك�ويف يف الحصول عىل 
الك�ث�ري م�ن املعلومات حول ه�ذه العملي�ة الك�برية، من 
خ�الل ش�هادات أق�ارب باس�تناك وأصدقائ�ه األحي�اء، 
باإلضاف�ة إىل ع�دد م�ن املص�ادر األخ�رى. وذك�ر فن أن 
عميالً لالس�تخبارات الربيطانية هرب ص�ورة فوتوغرافية 
من ن�ص الرواية، أودعه باس�تناك يف حوزة مجموعة من 
األجانب كانوا يف زيارة له، بعد تأكده من رفض الس�لطات 
الس�وفيتية نرش الرواية، ومن ضم�ن هؤالء النارش اإليطايل 
جيانجياكوم���و فليتنييل. وس�لم باس�تناك نس�خاً من 
الرواي�ة كذل�ك ملحارضي�ن يف جامع�ة أوكس�فورد، هم�ا 
الفيلس�وف اس�يا برلن وجورج كاكتوف، أثناء زيارتهم له 
يف بيت�ه يف بريدلينك�و قرب موس���كو. وم�ن املحتمل أن 
يكون ج�ورج كاكتوف، ال�ذي كان يتقن اللغة الروس�ية، 
هو الوس�يط الذي س�لم النس�خة للمخابرات الربيطانية، 
فق�د كان له عالقات واس�عة مع الك�ثري من أفراد الس�لك 

الدبلومايس الربيطاني.
ويف تقري�ر له�ا، ذك�رت صحيف�ة الجاردي�ان أن الحرب 
الب�اردة ل�م تكن أب�دا حكراً ع�ىل الجيوش املس�لحة، إنما 
وظف السياس�يون أسلحة أخرى نعرفها اآلن باسم »القوة 
الناعم�ة«. ولي�س بغافل عىل أح�د دور محط�ات الراديو 
كص�وت أمريي�كا والب�ي ب�ي يس يف بث أخب�ار من خالل 
موجاتها القصرية إىل دول الكتلة الش�يوعية، فشلت أجهزة 
التشويش الس�وفيتية يف تعطيلها. لكن مايلفت النظر حقا 
يف حال�ة دكت�ور جيفاجو هو أنها منتج خ�رج من االتحاد 
الس�وفيتي. ورغم اضطراب عالقة باس�تناك بالس�لطات 
الس�وفيتية، لم يضع نفس�ه يف تحد معها أبداً، لكن روايته 
أزعجت الرقيب الس�وفيتي جداً، ألنها رسمت ثورة أكتوبر 
والحرب األهلية والرصاع بني الجيش األحمر واألبيض بشكل 
محايد. ويف محاولة لرد الهجوم، قام خروش�وف وخلفاؤه 
بهج�وم مضاد من خالل نرش أعمال جراهام جرين بأعداد 
ك�برية. واملضحك حقاً أن جرين حقق مكاسب ك�برية من 
بيع كتبه، لكنها كانت بعملة االتحاد الس�وفيتي، ال�تي لم 
تكن لها قيمة خارجه، لذا فقد عجز عن التمتع بحصاد بيع 
كتبه خارج االتحاد، لكن�ه تمتع بتناول كميات ك�برية من 
الكافيار أثناء رحالته املتكررة إىل روس�يا الشيوعية. ورغم 
ذلك، لم تنجح السلطات السوفيتية يف هذا الهجوم املضاد، 
حي�ث انت�رصت يف النهاية الق�وة الناعمة الغربي�ة وانهار 
االتحاد الس�وفيتي، واعتف خروش�وف ذات مرة أنه ندم 

عىل عدم نرش »دكتور جيفاجو«.

عندما استخدمت املخابرات األمريكية رواية

»دكتور جيفاجو« يف الحرب الباردة

أحمد صالح الدين

كاتب ومرتجم وباحث مرصي، خاص لوكالة أنباء 

»رياليست"

رواية »دكتور جيفاجو«، تحولت 
الرواية إىل فيلم سينمائي لديفيد 
لني، بطولة النجم املرصي عمر 
الرشيف وجويل كريستي. لكن ما 
هو الرس يف اختيار هذه الرواية 
بالتحديد لتحويلها اىل فيلم عام 
1965؟

املؤلف: بوريس باستناك
البلد: إيطاليا

اللغة: الروسية
تاريخ النرش: 1957

النوع األدبي: رواية تاريخية، رواية رومانسية
املوضوع: الحرب العاملية األوىل

الدكتور جيفاغو رواية كتبها الروائي الرويس بوريس 
باس�تناك ه�ذه الرواي�ة س�رية ذاتية يف ج�زء منها 
ورواي�ة ملحمية يف جزئها اآلخ�ر، إنها قصة متعددة 

الطبقات بدءاً بالعام 1903، وإثر موت والدته.
أما والده، وهو صناعي غني، فقد انتحر جراء التأثري 
املحبط الذي مارسه محاميه كوماروفسكي، والرواية 
تجمع فن الطب والعالقات العائلية والحب والرسد يف 

مقابل الخربة والثورة واملجتمع والحرب.
الش�خصية الرئيس�ية فيه�ا هو ي�وري أندرييفيتش 
جيفاغ�و وهو يف س�ن العارشة مع أم�ه. يقع يف حب 
توني�ا ويرزق�ان بطفل. يخ�دم يوري كطبي�ب إبان 
الحرب، وهناك يركض إىل أحضان الريسا فيودوروفنا 
الفت�اة الش�ابة. أما الرا فق�د أغراها كوماروفس�كي، 

فتحس بالذنب وتخرسه لتتزوج من محبوبها يف فتة 
الطفولة بافلوفيتش )باش�ا، آنتيب�وف( الذي يتحرر 
م�ن الجيش. ترك�ت مجموعته خلف خط�وط العدو 
فتأت�ي الرا للبح�ث عنه. اعت�ربوه ميتاً لكن�ه كان يف 
الواقع س�جيناً. كان ش�عور الرا ويوري الواحد تجاه 
اآلخر هو االنجذاب من دون التعبري عن هذا الشعور.

يف »دكت�ور جيفاغو« تعترب الفلس�فة واألدب والطب 
كالً متكام�الً، فف�ي كل منها مج�ال للتعبري عن حبه 
واحتامه للحي�اة يف كل تلك امليادين هو غري عقائدي 
وغ�ري منطقي لكنه يتوق إىل العدالة، إنه يقدر الخربة 
الحس�ية ويفضله�ا ع�ىل تل�ك العقائدي�ة أو النظرة 
املنطقي�ة لألم�ور، وه�و يك�رر نظرت�ه إىل العالم يف 
حبك�ة الرواي�ة. تظه�ر ش�خصيته مج�دداً. ترتبط 
األش�خاص واألح�داث ببعضها لتمول ن�زاع الحرب 
وتبدو الثورة كأنها مجرد اعتاض لربنامج ما. برغم 
ذل�ك، هذا االعتاض كان كافي�اً لقتل يوري. واوضح 
الكات�ب يف الرواية ان الحب ال يمكن ان يتغري بالرغم 
م�ن الظروف الت�ي يمر بها املحبون وقد جس�د ذلك 
يف العالق�ة بني ي�وري والرا فعىل الرغ�م من تباعدها 
لفتات عدة متقطعة إال أن ذلك لم ينه الحب بينهما.

الدكتور جيفاغو )رواية(
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• ماذا عن تعاونك املرتقب مع محمد رمضان يف عمل 
جديد؟

- ل�دي بالفعل مرشوع مع محمد رمضان الذي أحب ما يقدمه 
للغاي�ة وأح�ب اغنيات�ه كث�رياً وتعاوني معه س�يكون يف أمر 
تجاري عىل األرجح لكن ال أستطع الحديث عنه بالوقت الحايل، 

نظراً لوجود اتفاقات تمنعني من ذلك.

جامهريية كبرية

• لكن رمضان عادة ما يواجه االنتقادات يف أعماله؟
- برأيي الش�خيص أن محمد رمضان فنان له جماهريية كبرية 
يف الوطن العربي، وهذه الجماهريية نتاج موهبته التي اعتربها 
اس�تثنائية فهو يقدم خط�ا فنيا خاصا به س�واء يف الغناء أو 
التمثيل، وعىل املستوى الشخيص احب ما يقدمه كما ذكرت لك 

خاصة أغنية »نمرب وان«.

• هشل املشروع مرتبط بالصشورة التي نشرت لكما 
برفقة قيص خويل؟

- بالفعل، هذه الصورة اثناء االجتماع ملناقشة االمر.

ارتباطات مسبقة

• بعشد نجاحشك يف فيلم »نادي الرجشال الرسي« توقع 
كثريون أن تركزي بالعمل يف مرص؟

- بالفع�ل، وجاءتن�ي عروض فني�ة كثرية للمش�اركة بأعمال 
مرصي�ة، وس�عدت به�ذه االعم�ال لك�ن لألس�ف كان ل�دي 
ارتباطات مسبقة يف س�ورية جعلتني أعتذر عن هذه االعمال، 
لك�ن يف الفتة املقبلة س�يكون هناك أكثر من مرشوع يف مرص 

خاص�ة وأن ل�دي رغب�ة حقيقة بالعم�ل يف هولي�ود الرشق، 
وصناعة تاريخ فني بها.

فيلم مهم

• هل ترين ان الفيلم فتح لك أبواب السينما املرصية؟
- بالتأكي�د، فالعمل يف فيلم مهم مثل »ن�ادي الرجال الرسي« 
منحن�ي فرص�ة التعرف ع�ىل الجمهور املرصي بش�كل اكرب 
والوص�ول إلي�ه وهو انتش�ار مه�م ألي فنان خاص�ة وانني 
ش�اركت مع كريم عبد العزيز وهو نجم سينمائي كبري وكذلك 

باقي فريق العمل من النجوم.

فرصة جيدة

• ملاذا رصحت مؤخراً بندمك عىل االعتذار عن »ششيخ 
العرب همام«؟

- ألن العمل كان فرصة جيدة للغاية يل لكي يعرفني الجمهور 
املرصي، كما أنني كنت سعيدة بالعمل مع الفنان الكبري يحيى 
الفخراني، لكن ظرويف وقت تحضري العمل جعلتني أعتذر عن 
املسلسل وشعرت بالندم أكثر بعد النجاح الذي حققه املسلسل 
وهو من التجارب املهمة درامياً يف السنوات االخرية، لكن هناك 
دائم�اً ظروفاً وارتباطات تجعل االنس�ان ال يس�تطع التواجد 

بكل عمل يعجبه.

* يف حال اختيار املوضوعات الدرامية هل سـرتكزين 
يف الغناء أم التمثيل خالل الفرتة املقبلة؟

- يف الوق�ت الح�ايل أعكف ع�ىل التكي�ز يف التمثي�ل واختيار 
املوضوعات التي يمكن أن تناس�بني وتضي�ف يل خاصة وأن 

ل�دي رغب�ة يف أن تك�ون خطوات�ي القادمة يف م�رص بأعمال 
قوية وأدوار أش�عر باالستمتاع وأنا أقوم بتقديمها، فالجمهور 

املرصي متذوق للفن ويرتبط باألعمال واألدوار الجيدة.

• هل تعاقدت بالفعل عىل عمل؟
- تعاقد رس�مي حتى اآلن لم يتم، لكن هناك مناقشات اقتبت 
م�ن االتفاق�ات النهائية خالل الف�تة الحالية وقريباً س�أقوم 
باإلعالن عنها لكني ال أحبذ اإلعالن عن عمل قبل توقيع تعاقده 

واالتفاق مع جهة االنتاج عىل اإلعالن رسمياً.

• كيف ترين املنافسة مع النجمات املرصية؟
- لدي قناعة بأن كل فنانة لديها بصمة خاصة بها، وال افكر يف 
املنافسة ألني ال أؤمن بها من األساس، فكل شخص يعمل بجد 
ينجح يف عمله والس�احة الفنية تتسع الجميع، فاملهم دائماً هو 

االختيار والتكيز يف العمل.

• هل ترين أنك قادرة عىل تقديم مختلف األدوار؟
- أعتقد ذلك، وسأس�عى إليه يف اختيارات�ي، فكل دور أتعامل 
مع�ه باعتباره تحدي�اً لقدراتي التمثيلية وأس�عى فيه إلثبات 
موهبت�ي، ومن األدوار التي أتمنى تقديمها يف مرص، دور بنت 
البلد، الفتاة الشعبية فهذا الدور بالرغم من أنه سيكون صعبا 

لكنني متحمسة لتقديمه بشدة.

• هل تفكرين يف تقديم عمل استعرايض؟
- بالتأكي�د ل�و هن�اك فرصة لعمل اس�تعرايض ل�ن أتردد يف 
هذا االمر س�واء عىل املرسح أو يف الس�ينما خاصة وأنني أقوم 

بالغن�اء وبالت�ايل تقديم ه�ذه النوعية من االعم�ال لن يكون 
صعباً بالنسبة يل عىل االطالق، ولدي حماسة لهذه النوعية من 

االعمال السيما يف ظل قلتها واختالفها عن ما هو سائد.

عمل عريب

• حرصت عىل حضور مهرجان الجونة مؤخراً، كيف 
ترين النسخة الثالثة منه؟

- استمتعت بوجودي يف الجونة خالل فتة املهرجان وهي فتة 
ثرية يل عىل املس�توى الفني خاصة يف االفالم التي ش�اهدتها، 
واس�تمتعت بأكثر من عمل عربي وأجنب�ي، فنحن بحاجة إىل 
مزي�د من املهرجان�ات الس�ينمائية املتميزة الت�ي تضيف إىل 
صناعة السينما وتجلب لنا أفالماً عاملية لنشاهدها بها حتى لو 
لن تعرض يف الصاالت الس�ينمائية، واعتقد ان الدورة االخرية 
للجون�ة تضمنت عروضاً من أفضل إبداعات الس�ينما العربية 
خاص�ة الفيلمني الس�وداني »س�تموت يف العرشين« واملغربي 

»آدم«.

الجزء الفني

• لكن إطاللتك يف املهرجان أثارت الكثري من الجدل؟
- الجان�ب االحتف�ايل يف املهرجان�ات الفنية موج�ود إىل جانب 
الجزء الفني املرتبط باألفالم، واهتمامي بإطاللتي أمر طبيعي 
نظراً ألنن�ي متواجدة عىل الس�جادة الحم�راء، وحرصت عىل 
اختيارها بش�كل جيد ومنس�ق بحيث تتناس�ب مع الفاعليات 
املختلف�ة الت�ي احرها، وتابع�ت التفاعل معه�ا عىل مواقع 
التواصل االجتماعي، ربما جرأتها يف التصميم واالختالف الذي 

ظهرت به.

تتواصل أخبار آل »كاردش�يان«، وآخرها كورتني التي أكدت 
أنها تستمع إىل أغنيات عربية، حيث ذكرت تقارير إعالمية أنها 
تابعت منشورات النجمة العاملية  كورتني، وتوقفت عند إحدى 
صورها يف السوش�يال ميدي�ا، وتضمنت هذه الص�ورة، التي 

نرشتها كورتني، الئحة األغنيات التي تسمعها خالل سفرها.
وأف�ادت التقاري�ر ب�أن من بني ه�ذه األغنيات أغان�ي لنجوم 
لبنانيني، منهم الفنان  مساري  الذي تستمع ألغنيتني خاصتني 
له، وأيضا الفنانة  نانيس عجرم  بأغنيتي »عم بتعلق فيك« و"يا 
طبط�ب«، كذلك »الديو« الذي جمع  ماي�ا دياب  وزياد برجي، 

وأغنية »وخرسنا بعض«.
يذكر أن كورتني زارت بلدها األم أرمينيا، إىل جانب ش�قيقتها 
كيم كاردشيان، التي قررت أن يحصل أطفالها األربعة، نورث 
وس�اينت وس�الم وش�يكاغو، عىل رس العم�اد يف بلدها، حيث 
أقيمت املراسم يف كربى كاتدرائيات البلد وهي »إتشميادزين«.

وس�بق أن قضت كورتني وعائلتها عطل�ة ممتعة يف رسدينيا، 
حيث التقطت عدس�ات كامريات الباباراتزي صورا لها هناك، 
وارت�دت النجمة البالغة 40 عاما فس�تانا مزين�ا بالورود من 

.Dolce & Gabbana
وكان�ت كورتني برفقة أوالدها الثالثة مايس�ون )9 س�نوات( 

وبينيلوبي )7 سنوات( وراين )4 سنوات(.

وكش�فت كورتني، يف أكتوبر املايض، أنها باتت تتناول األلبان 
والغلوت�ني م�رة أخرى بعد اس�تبعادها س�ابقا م�ن نظامها 
الغذائ�ي، مبينة أنها تس�تيح م�ن نظامها الغذائ�ي حتى ال 

يصبح جسمها غري متجاوب تجاه أشياء معينة.
واملعروف ع�ن كورتني، وه�ي نجمة تلفزي�ون الواقع أيضا، 
أنها ترصح بمواقفه�ا كثريا، حيث تضامنت مع جيجي حديد، 
عرب صفحاتهما الخاصة عىل أحد مواقع التواصل، مع الشعب 
الس�وداني يف ظل األزمة السياس�ية التي م�رت بها منذ فتة، 

ومع تأزمها حاليا يف ظل التعتيم اإلعالمي عىل القضية.
ون�رشت مقاال لألح�داث الحاصل�ة يف الس�ودان، وطلبت من 

متابعيها الدعاء لهم.
ومن مغام�رات كورتني، نرشت تقارير أنه�ا ال تحتاج الكثري 
من الوقت لتخطي أي عالقة حب، فبعد مرور نحو ش�هر عىل 
انفصالها ع�ن الجزائري يونس بنجيم�ا، تمكنت من تجاوزه 
وبدء حياة جديدة، حيث التقطت عدسات كامريات الباباراتزي 
ص�ورا لكورتني برفقة صديقه�ا الجديد الذي يصغرها ب�20 
عاما، وهو عارض األزياء الش�اب لوكا س�ابات، عندما كانا يف 

طريقهما إىل أحد املطاعم يف لوس أنجلس.
وكانت تقارير عاملية ذكرت يف أغس�طس امل�ايض أن كورتني 

انفصلت عن عارض األزياء الجزائري يونس بينجيما.

رواق الفنون

نرسين طافش ال تنفي حبها ألعامل محمد رمضان وكريم عبد العزيز:

دور بنت البلد املرصية يناسبني وأمتناه

كورتني كاردشيان تضع مساري ومايا ونانيس عىل الئحة أغنياتها املفضلة

قالت الفنانة السورية نرسين طافش انها تستعد ألكثر من عمل فني خالل الفرتة 
الحالية يف مرص، حيث تنوي الرتكيز للعمل بالدراما والسينما املرصية.
ولفتت يف حوارها مع جريدة »الجريدة«، اىل مشاريعها القادمة باإلضافة إىل إطاللتها 
األخرية يف املهرجانات الدولية واخرها مهرجان الجونة. بمرص:
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الشارقة - الرأي

يحّل املمثل الكوميدي األمريكي الش�هري »س�تيف هاريف«، 
ضيفاً عىل فعاليات الدورة 38 من معرض الشارقة الدويل 
للكت�اب 2019، الذي ينطل�ق بتنظيٍم من هيئة الش�ارقة 

للكتاب يوم 30 ترشين األول الجاري.
ويس�تعرض هاريف أم�ام الجمهور، تجربته الش�خصية 
ورحلت�ه نح�و النجومية وكي�ف أصبح واح�داً من أبرز 
الش�خصيات العامة عىل مس�توى العالم. كما تتوفر كتبه 

خالل فعاليات املعرض.
وتأتي دعوة »هاريف«، الحائز عىل »جائزة إيمي« وصاحب 
الربنامج املسائي الذي يشاهده ماليني املتابعني، بالتزامن 
م�ع احتفاالت الش�ارقة بمنحه�ا لقب العاصم�ة العاملية 

للكتاب لعام 2019.
وق�ال رئي�س هيئة الش�ارقة للكت�اب أحمد ب�ن ركاض 
العام�ري: »تعرّب هذه االس�تضافة عن رؤي�ة املعرض يف 
جمع التجارب والفنون والشخصيات اإلبداعية تحت مظلة 
واح�دة، ونحن ع�ىل ثقة بأن فطنة ه�ذا الفنان واإلعالمي 
وارتجال�ه وروح دعابته س�تمنح ال�زّوار فرصة التعرف 
عىل ش�خصية ذات خصوصية عىل صعيد العمل اإلعالمي 

العامل�ي«. واس�تطاع ه�اريف عىل امت�داد مس�ريته ممثالً 
كوميدياً ومنتجاً ومقدماً برامج إذاعية وتلفزيونية، ورجَل 
أعمال، وناش�طاً يف مجال األعمال الخريية واإلنسانية، أن 
يرس�خ لنفس�ه مكانة متقدمة يف الفض�اء اإلعالمي. وإىل 
جانب نش�اطاته يف هذا املجال، ق�ام بتأليف مجموعة من 
الكتب ُصنّفت ضمن قائمة الكتب األكثر مبيعاً وفقاً ملجلة 

»نيويورك تايمز«.
ويُقّدم ه�ذا اإلعالمي برنامَجي »ن�زاع العائالت« و"نزاع 
مش�اهري العائالت«، ويُعّد الربنامج الصباحي الذي يحمل 
اس�مه أكثر الربامج ش�عبية ب�ني املس�تمعني يف الواليات 
املتحدة، كما يُقّدم مسابقة »ملكة جمال الكون«، وبرنامج 

»ليلة رأس السنة مع ستيف هاريف«.
يُذك�ر أن ه�اريف ب�دأ مش�واره املهن�ي ب�أداء الكوميديا 
االرتجالية يف ثمانين�ات القرن املايض، حيث حقق نجاحاً 
ق�اده إىل تقديم برنامج »حان وقت العرض« عىل »مرسح 
أبول�و«، إىل جان�ب أدوار أخ�رى يف التمثي�ل والكتاب�ة 
واإلنت�اج. ويف ع�ام 2017، أطل�ق الفنان »عالمة س�تيف 
ه�اريف العاملي�ة«، التي جمع�ت أعماله كاف�ة تحت مظلة 
واح�دة، تُركّز عىل تأليف وأداء محتويات ترفيهية محّفزة 

من شأنها إلهام الجماهري يف أنحاء العالم.

رواق الفنون

»ستيف هاريف« ضيفاً عىل 

معرض الشارقة للكتاب

توبا بويوكستون:

»سنوات الضياع« هو األفضل

تحدثت النجمة التكية  توبا بويوكس�تون  عن مسلس�لها األول يف 
مس�ريتها التمثيلية )س�نوات الضياع(، الذي حق�ق حينها نجاحا 

كبريا يف تركيا والعالم العربي، واشتهرت وقتها بدور »مليس«.
ووصف�ت توبا ه�ذا العمل بالرائع، وأنه األفضل بني مسلس�التها 
مته�ا، وأضافت أنها كان�ت بذلك الوقت بريئ�ة، وأرادت  الت�ي قدَّ
أن تثب�ت للجمي�ع أنها قادرة ع�ىل النجاح والوصول إىل الش�هرة 

واألضواء.
جدير بالذكر، أن توب�ا نفت أخريا خرب حصول خالف بينها وبني 
زوجها، مشرية إىل أنهما استمتعا بعطلتهما وقضيا أوقاتاً جميلة.

خالد سليم.. »بال دليل«

س�جل خالد سليم أغنية تت مسلسله الجديد »بال دليل«، وهي من 
كلمات أمري طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع املوس�يقى 
أسامة عبداملنعم، ومن املقرر أن يتم طرحها يف األيام القليلة املقبلة 
مع انطالق عرض املسلس�ل منتصف أكتوبر الجاري عىل شاش�ة 

.cbc
مسلس�ل »بال دلي�ل« ينتمي لنوعية أعمال ال� 45 حلقة ويش�ارك 
يف بطولته خالد س�ليم، ونيقوال معوض، وحازم س�مري، وإس�الم 
جمال، وعمر الش�ناوي، وجمال عبدالنارص، وأرشف زكي، وأنعام 
الجريتيل، وتأليف إنجي عالء وإخراج منال الصيفي وإنتاج رشكة 
س�ينرجي. وكان آخ�ر أعم�ال س�ليم يف الدراما مسلس�ل »أبواب 
الشك« وتم عرضه العام املايض وشارك يف بطولته لقاء الخمييس، 
ونبي�ل عي�ى، وأحم�د صالح حس�ني، وجيه�ان خلي�ل، وتامر 
ش�لتوت، وميار الغيطي، وعبدالرحمن أبو زهرة، وحنان سليمان، 

وعائشة بن أحمد، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمري فرج.

منة شلبي نجمة »تراب املاس«

أعلن�ت مؤسس�ة دير جيس�ت، القائمة ع�ىل حفل توزي�ع جوائز 
أوسكار الس�ينما العربية )ACA( لألفالم، قائمة النجوم الفائزين 
يف دورتها الرابعة املقرر تسليمها يف احتفالية تعقد يف اوائل 2020.
وذهب�ت أغلب الجوائز مناصفة بني فيلم�ي »تراب املاس« و«يوم 
الدين« مع جائزة وحيدة لفيلم »عيار ناري«، وحصلت النجمة منة 
شلبي عىل جائزة أفضل ممثلة، ونال النجم ماجد الكدواني جائزة 
أفض�ل ممثل، كم�ا حصلت الفنان�ة دالل عبدالعزي�ز عىل جائزة 

أفضل ممثلة دور كوميدي عن دورها يف فيلم »البدلة«.
وأش�ارت املؤسس�ة، يف بيان رس�مي، إىل أنه كان من املقرر إقامة 
االحتفالي�ة 24 الجاري، لكن تم تأجيلها حتى يناير املقبل العتماد 

هذا التاريخ كل عام.



اىل أمني عامن

أحيي أمني عمان الكربى يوس�ف الش�واربة »هيك 

م�ن الب�اب للطاق�ة« مع أنن�ي منزعج ج�دا مثل 

مئات األالف من س�كان عمان من مرشوع الباص 

الرسي�ع، وأعرف أنه هذا املرشوع الذي تأخر كثريا 

س�يكون صحيحا لو تم يف موع�ده وأعرف أنه لو 

عرض عىل الشواربة اليوم أو حتى يف حينها ألختار 

م�رشوع متو تح�ت األرض وليس باص�ا رسيعاً 

بعجالت يف عرص تكنولوجيا النقل.

أحي�ي أم�ني عمان ألش�ياء كث�رية لكن س�أنتقي 

واح�دة منها فقط، وهي لج�ان الرقابة والتفتيش 

الحضارية التي تقوم بمهمات التفتيش عىل املحال 

واملطاعم.

لج�ان األمان�ة حضاري�ة، نعم ألنهم يرت�دون زيا 

يميزهم ع�ىل قمصانهم ش�عار األمان�ة ويعلقون 

باج�ات تحم�ل إس�م املفت�ش ورقم�ه الوظيف�ي 

وصفته، وعىل صدورهم عدس�ات لكامريات مثبتة 

ومرتبطة باملرك�ز ملراقبة أداء املوظ�ف لواجباته، 

كيف يقوم باملهمة وفق القانون واألنظمة واللوائح 

والتعليم�ات وكي�ف يتحدث ويتعام�ل مع التجار 

وأصحاب املحالت.

معنى ذل�ك أن عن�رص املباغتة لي�س موجودا وال 

التصيد، فالهدف كما يبدو هو تصويب األخطاء إن 

وجدت واإلرشاد والتوعية وليس املخالفة لذاتها.

ي�ا ري�ت كل لجان ال�وزارات والدوائ�ر تتبع ذات 

األس�لوب وتتوقف عن التخف�ي واملباغتة ألن الثقة 

وتعزيزها هما األس�اس وألن اإلرشاد والتوعية أهم 

من املخافة والجباية.

وظيفة أمن وحماية.. يعني »حارس«.

ال أع�رف من�ذ متى يح�ب كثري م�ن األردنيني هذه 

الوظيف�ة، أمن وحماية أو ح�ارس، بدليل أن معظم 

طلب�ات الوظائف التي تقدم للرشكات واملؤسس�ات 

هي وظيف�ة حارس أو أمن وحماي�ة، هذه الوظيفة 

جديدة يف األردن وال أعرف يف الحقيقة منذ متى ومن 

اكتشفها، لكن للرورة أحكاماً وهي باب رزق عىل 

أية حال.

ربم�ا نش�أت ه�ذه الوظيف�ة لحاجة، عندم�ا بدأت 

تتعرض كثري من املنشآت يف املناطق النائية لالعتداء 

والرسق�ة، وفج�أة يت�ربع أحدهم بأن يت�وىل مهمة 

الحماية والحراسة، فيصبح رجل أمن وحماية.

حت�ى وزارة العمل اعتربت ه�ذه الوطيفة من املهن 

املغلقة فال يجوز أن يعمل فيها غري األردنيني، نتفهم 

طبعا الدواعي األمنية.

ه�ذا النوع من الوظائف لي�س صعبا وال يتطلب أي 

جه�د، وال مهارة وال تعليم وال يشء فقط الوقوف يف 

املكان املحدد مع آلة كش�ف مع�ادن غالبا ال تعمل، 

وأي�دي تفت�ش دون أن تبحث عن يشء، والش�عور 

بالس�لطة مع ك�رشة قوية تزعم أنها ق�ادرة عىل أن 

تحبط من تسول له نفسه بالعبث.

هل تعترب هذه من الفرص اإلنتاجية مثال؟..
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سهري بشناق  أوراق متعبة

لم تكن تنوي ان تتذكر فهي ليست سعيدة بتلك 
الذكريات ليس النها مضت فحس�ب بل النها بها 

وخاللها تستعيد شيئاً مىض ورحل ولن يعود
ل�م تكن تنوي ان تحيا بتلك الذكريات من جديد 
فه�ي تتقن فن التعامل مع ذكرياتها التي تؤملها 
وال تس�تعيدها كلما الحت بمخيلته�ا كيال تتالم 
مرت�ني االوىل به�ا والثاني�ة لع�دم قدرته�ا عىل 

استعادتها
ولكن رائحة املطر اتعبتها...

رائحة االرض وهي تس�تقبل اوىل قطرات املطر 
اعادته�ا اىل اي�ام مضت وذكري�ات رحلت عنها 

منذ زمن
كيف تجتاحن�ا تلك الذكريات وتس�تقر بقلوبنا 
وانفاسنا بلحظات ما لتحولنا اىل اناس مختلفني 

يتملكنا الضعف والحنني؟؟؟
كيف يمك�ن لرائحة املطر ان تعي�د لنا ذكريات 
مضت نحن اليوم ابعد بكثري من ان نستعيدها او 

ان نحيا بها ولو للحظة واحدة من اعمارنا؟؟؟
هي ام�رأة قوية علمتها الحياة ان االش�ياء التي 
ترح�ل ال تع�ود وان روايات الح�ب التي تنتهي 
تم�ي اىل مكان آخر ال يبقى منها اال القليل من 
الذكريات التي هي ايضا ال تستحرها بايامها

وتدرك جيدا ان تل�ك الروايات ال تتكرر بالحياة 
رغم ان قلوبنا تنبض باستمرار وعقولنا تتناىس 
م�ا مر بنا لكن يبقى يشء ما بالنفس يذكرنا بما 

مىض كرائحة املطر.....

رائحة املطر اتعبتها....
الذكريات ليست سوى صفحات من العمر تغلق 
سواء كان ذلك بارادتنا ام بخيارات القدر امامنا 
ونم�ي نحن وه�ي كل واحد فين�ا بمكان آخر 

مختلف
نكون بعد انتهائها ورحيلها عنا اقوياء نتمس�ك 
بما نحياه وبما نعيش�ه من روايات اخرى نحن 

ايضا اوفياء لها النها تعني لنا الكثري
لك�ن يبقى بالنفس يشء آخر ينبض يف مكان ما 
ولحظ�ة ما يس�حبنا اىل تلك الذكري�ات دون ان 
يكون لنا قرار حياله س�وى ان نحياه ولو لوهلة 

ويمي من جديد...
وهي كذل�ك لم تكن تعلم ان حنيناً ما اعادها اىل 

تلك الذكريات...
لربما ذاك الحنني ال يرتبط دوما برغبة باستعادة 

روايات رحلت منذ زمن
ولربم�ا هو حن�ني يعتينا رغ�م ادراكنا بانه لن 

يعود....
ولك�ن ذكريات�ه ه�ي الت�ي تع�زف ع�ىل اوتار 
قلوبنا.... تذكرن�ا بمراحل ما من اعمارنا مضت 
تماما كفصول السنة ال يمكن ان نبقى عىل فصل 

واحد بها مهما كان يستهوينا ونجد انفسنا به
هي يف كل مرة تشتم بها رائحة املطر تعيش تلك 
الذكريات رغم مقاومته�ا الدائمة لها النها تعلم 

جيدا انها من اجمل ما مر بحياتها
وذاك الجمال ال يش�به ش�يئاً آخر ألن القلوب ال 

تتشابه مع بعضها بعضا
فنحن ام�ام روايات العمر نختزن الكثري وندرك 
ان كل رواي�ة مختلف�ة عن االخرى له�ا رونقها 

وايامها وذكرياتها وحنينها
واصع�ب تل�ك الروايات تلك الت�ي تمي ولكن 
امام يشء ما يمر بنا نس�تعيد ذكرياتها لنش�عر 
بلحظ�ة ما وكأنه�ا لم تمض ول�م تغادرنا رغم 

انتهائها...
هي تلك الحياة بيشء ما تش�به ما باعماقنا نودع 
رواي�ات ونس�تقبل آخرى ونعيش فيم�ا بينهما 
تأخذنا اىل أماكن أخرى ال يمكننا ان نعيد املايض 
لكن ذاك الحنني ال نملك امامه سوى ان نستعيد 
ضعفنا ول�و للحظات فقط ونم�ي لنغلق تلك 

الروايات
تل�ك الرائحة ملط�ر لم تكن هي ع�ىل موعد معه 

اعادها اىل ذكريات مضت
بوح ما باعماقها تحياه هي وذاتها فقط يخربها 
كم مضت س�نوات العم�ر وال ت�زال تمتلك تلك 

القدرة عىل استعادة ذكريات
ملاذا تتذكر هي اليوم...؟؟؟

ومل�اذا ياخذها ذاك الحن�ني اىل مكان رحل عنها 
منذ زمن....؟؟؟

لربما الننا نتذكر كل ما هو كان صادقا بحياتنا
لربم�ا نتذكر الننا ال نقوى س�وى ان نتذكر ويف 
بع�ض الذكريات ال�م ممزوج بس�عادة ما الننا 
ن�درك انها لن تتكرر بالحي�اة ونحن ايضا امام 
رواي�ة أخرى ال نكون كم�ا كنا فنحن ايضا امام 
الرواي�ات الكبرية باعمارنا ال نكون نحن س�وى 
مرة واحدة فقط.... تمام�ا كرائحة االرض وهي 
تستقبل اوىل قطرات السماء يف املرة االوىل منها...

رائحة املطر وذكريات مضت..

مسجد 
الجامعة 

األردنية

تصوير وكتابة:

سقراط قاحوش

أذكر مراحل بناء املسجد 
جيداً وكنا نستمتع ونحن 

نصعد درجات املأذنة 
يومياً، وأذكر عندما كنا 

نرشف عىل طلبة كلية 
الهندسة )قسم العمارة( 

وهم ينفذون وضع 
الفسيفساء عىل القبة، 

واذكر املرحوم الفنان 
املبدع عميد الزخرفة 

العربية األستاذ جمال 
بدران وهو يصمم وينفذ 

الخطوط والزخارف 
اإلسالمية بإتقان... 
وأذكر أشياء كثرية 

وجميلة تجول يف خاطري 
كرشيط فيلم رسيع.

تصوير جوي يعود
اىل سنة 2005
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