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 »الزراعة النيابية« تطالب بدعم مربي الثروة 
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» عمل النواب« تمهل الحكومة أسبوعا 
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 مختصون: ا�صابة بالسرطان في المملكة
أقل من الدول المتقدمة 

 بلدية إربد تُشغّل بئر ماء تغطي احتياجاتها 
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السياحة رغم ا9مطار 

 تضرر بيوت في الرمثا من فيضان بركة زراعية 

 وفاة سائح إيطالي إثر سقوط حجر
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 مؤشر البورصة يواصل الهبوط في نهاية تعامالت ا�سبوع 







        















   


    






         






      
       

       
       

        
      
       
        
       

       
        

      




       
     
      

       
       
       
       
       
        
        



» الطاقة« تقارن بين كلفة استخدام 
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» البرتغال« يالقي سلوفينيا ومالطا قبل الدفاع 

عن لقبه ا�وروبي 

» سيتي« يستعيد سكة االنتصارات في إنجلترا 

   عملية جراحية تُبعد فيدرر عن مالعب التنس 
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كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - شجرة نخيل عمرية.

..كن�ا نلهث عندما نمر من أمام تل�ك املخازن، محالت 

بيع املحبة والسعادة والرضا يف زقاق ومداخل وبوابات 

القدس القديمة غالبا كنت اتذكر احبتي وانا اشم رائح 

س�وق العطارين وعصبات ش�الل التب�غ املعلقة امام 

مح�الت التنب�اك والفح�م.. يل بعض من دف�ر احوال 

سجلني فيه ابي عند مروري عرب بوابات القدس، نلهو 

ونضي�ع عرب االقبي�ة القديمة، نتله�ف لقطف زهرات 

عتيقة تتدىل من اصص معلقة مع الغيم والريح.

وكان اب�ي ينهرنا اثن�اء املرور من تل�ك االماكن،يحثنا 

ان نرك�ن اىل تل�ك ال�دروب وما كتب يف س�جالتها من 

اس�ماء لش�هداء ورجال عربوا اىل الجن�ة عينهم حرية 

االرض،وحري�ة تلك الحفريات واالث�الم الصغرية التي 

تؤك�د اثارنا وق�د هاجت به�ا االرواح وماج�ت حولها 

اطياف س�احرة تتب�ادل التداءات مث�ل نداهة يف درب 

الحن�ن والح�ب والجمال، ألكتش�ف ان حري�ر الروح 

تتب�ادل االمكنة م�ع غيمات س�ارحات يف ديار القدس 

وبخوره�ا يغلف طي�ف حرير الروح الت�ي تتباهى اىل 

جوار ظ�ي الطويل، املس�تند اىل ش�جرة نخيل عمرية 

تستند عىل شجريات متالصقة من الصنوبر الحلبي.

..وسط اكنة الشجر هناك اعشاش من حب ورضا ووبر 

ياس�من بلدي يضم يمامات عزيزات ه�ن القلب وهن 

تلك الرحلة يف دروب خطها البحر واملوج واشعلها زيت 

السريج بدوائر ساحر.

2 - باب الساهرة.

..- من هنا؟

قلت: انا!

قال يل: ابن من انت يا غالم؟

قلت: ابي املختار الصالح!

ضح�ك وتابع طرقات عصاه ع�ىل دروب وممرات »باب 

الس�اهرة«؛ بالبوابة الصغري املتواضع�ة، وكنا نتعربش 

عىل حوافها الحجرية، طمعا بمش�اهدة ما يحدث عندما 

يتجمع الناس لسرب اغوار حياتهم وما يحدث للقدس من 

اخبار وحكايات وكنت يف يفاعتي انتظر بشارة من غيمة 

تس�هر معنا اىل جوار باب الساهرة تظهر عندما يبتهج 

القم�ر ويرك ضالل�ه الفضية عىل النق�وش والزخارف 

تظهر بش�ارتي االوىل ع�ىل هيئة طي�ف؛ يتبعني وكنت 

-دائما- اقول له يا طيفي من انت؟

يسكت ويصمت وتتناثر دموعه ثم يغني:

- انا حرير الروح ومن نبيض للقدس سالم!

..وكن�ا نتتبع حرك�ة الطيف، ونرى اي�ن نحن من باب 

الس�اهرة، الواق�ع يف الج�دار الش�مايل لس�ور مدين�ة 

الق�دس، يحده إىل الرشق من ب�اب العمود، ويؤدي إىل 

ح�ارة الس�عدية وحارة ب�اب حطة. والس�اهرة تعني 

املكان املنبسط الفسيح، وقد حرفت بالعامية فاصبحت 

زاهرة.

..وم�ن دروب واثالم االرض والحىص كنا نرقب حكايات 

ام�ي العج�وز وه�ي تحكي لن�ا ع�ن الحن�اء واللومي 

وعصب�ات الحرير الت�ي تباع مع الدواج�ن قبيل كوات 

صغرية تحيط بها اصص من الزههور والورود القدسية 

النادرة بعطورها ووعبقها، حتى ان امي ندهت يف رسها:

-عىل باس�م باب الزه�ور، تقصد الزهرات م�ن الخبيزة 

والفل والياس�من الت�ي كانت تعج بها املم�رات احتفاء 

بالربي�ع وبرطوبة اعش�اب واعش�اش يمامات اس�وار 

القدس الباهرة!.

..كنت، يف ليي الس�ابق ان�ادي عىل حري�ر الروح،طالبا 

منه�ا الس�ماح يل بأن اختفي يف ظ�الل حضنها الوردي 

لتحملن�ي اىل مم�رات الباب لتكون رحلت�ي حيث ضاع 

الزمان وبقيت ذكرياتنا عارية إال من غبار تلك االس�وار 

التي تنتظر.

3 - أغنية عني وعنك و.. عن الدروب!

تقول تلك »الفريوز« يف اش�تعاالتها املسجاة بن النجوم، 

عىل نبض املوس�يقى واالح�زان: عن دروبنا وش�وارعنا 

التي لهثت مع صدورن�ا وتعلق بها جيب كتبنا وادواتنا 

التي درسنا بها:

»مريت بالشوارع... شوارع القدس العتيقة

قدام الدكاكن... ال� بقيت من فلسطن

حكينا سوى الخربية... وعطيوني مزهرية

قالوا يل هيدي هدية... من الناس الناطرين«

..واذا ابكي، ألتذكر من بكوا يف عرس تلك املقدسية التي 

عرب حصانها تلك االسوار وغاب يف الديار:

»..ومشيت بالشوارع... شوارع القدس العتيقة

أوقف عباب بواب... صارت ورصنا صحاب

وعينيهن الحزينة... من طاقة املدينة

تاخدني وتوديني... بغربة العذاب«

..وعندم�ا القيت صدري عىل بريق الطي�ف، ارتفع أنن 

حري�ر الروح من متعة الخيال وثقل الحب، جالت ورأت 

اس�طورة تتجس�د عىل قطيفتها فغامت وزرعت اصصا 

من ورد الخبيزة والبلسم والحبق واملريمية وغنت :

»كان يف أرض وكان... يف إيدين عم بتعّمر

عم بتعّمر تحت الشمس وتحت الريح

وصار يف بيوت وصار... يف شبابيك عم بتزّهر

وصار يف والد وبإيديهن يف كتاب«

و..ومعا »عندما نغني« نش�ق فس�حة م�ن فضة القمر« 

ونتاب�ع لهفة مفتق�دة، احيان�ا ارى الق�دس يف معراج 

حضنك واغي�ب، علينا ان نرك التع�ب والخوف، ونتبع 

خيط الدم ونؤس�س لوطننا، هيا اىل حد الدروب هجرتنا 

األخرية نحو بوابات الجنة..!

مطبخ

04

5

مشوار كلية 

الطب..

رحلتي من 

االبتدائية 

لألستاذية

أ. د كميل فرام

أفضل 10 أطعمة 

تحمي من مرض 

»الرسطان«..

مع العالج 

املناسب!

10

كيفية تطهري وتعقيم يديك من الفريوسات

..دفرت أحوال الدروب املقدسية

سكارليت جوهانسون

األعىل أجراً بني نجامت هوليوود

12

األمراض االلتهابية املزمنة 

ع الرتاجع املعريف ترسِّ
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ندى شحادة

يف هذا الوقت من السنة يجتمع الفالحون 
واملواطنون يف مناطق األغوار والطفيلة 
والسلط وعجلون لقطف نبتة الخبيزة 
املنترشة يف تلك األماكن.

قاع املدينة

نداء الشناق

عند انتقالك من مدينة إىل مدينة أخرى يف ربوع 
األردن، يلفت أنظارك الفخار بأشكاله املتنوعة 
املوجود عىل أطراف الطريق، والذي يتم صنعه يدويا 
أمامك، مما يجعلك توقف مسار طريق لتقتني 
تحفة فنية رائعة من الفخار وبأسعار زهيدة الثمن.

والفخ�ار عبارة عن الطن املحروق، والذي يعد من الحرف 
الشعبية القديمة األصيلة، والتي توارثتها األجيال جيال بعد 
جي�ال، وما زالت تلق�ى رواجا ليومنا ه�ذا، واهتماماً كبرياً 
م�ن قبل كثري من الناس لت�زدان بها البيوت فهي جزء من 

موروثهم الشعبي الذي يذكرهم براث اآلباء واألجداد.
إن األوان�ي الفخارية كانت جزءاً أساس�ياً يف حياة األجداد 
فه�ي تس�تخدم قديما لتخزي�ن املياه والتي كانت تس�مى 
»جرة امل�اء، أو الزير«، وما زالت تس�تخدم ليومنا هذا من 
خالل وضعها عىل الطرقات كماء سبيل، أو زينة يف البيوت 
وخصوصا حديقة املن�زل، و من أجل حفظ الزيت وبعض 
االطعم�ة خوفا عليها م�ن التلف، وتس�تخدم ايضا كأوان 

لطهي الطعام ومنها األباريق املتعددة االستخدام.
وما زالت صناعة الفخاريات حارضة إىل يومنا هذا وتزخر 
بها األس�واق الشعبية، كما توجد يف أغلب البيوت من خالل 

أوعية الزرع حيث توضع فيها الزهور املنزلية للزينة.
يق�ول صاحب متجر للفخاريات الش�اب جابر بركات إن: 
»صناع�ة الفخار من الحرف القديمة، وتعد موروثا وهوية 
وطني�ة، مازال كثري من الناس متمس�كن بها لجمالياتها، 
فه�ي تح�ف فني�ة ذات تصامي�م حديث�ة لتزي�ن البيوت 
والحدائ�ق املنزلية والس�احات العامة الفن�ادق، واملتاجر 
الس�ياحية ألنه�ا تعكس حض�ارة أهل املنطقة والس�كان 

قديما«.

ويشري إىل أن: »صناعة الفخار تحتاج إىل صلصال »الطن« 
وحرارة عالي�ة، باإلضافة إىل أيد ماهرة ودقة عالية، وحس 

فني لعمل تصاميم وأشكال مختلفة يف غاية الجمال«.
ويضي�ف ب�ركات أن: »هن�اك الكث�ري من الس�ياح يبدون 
اهتماما كبريا يف اقتناء الفخاريات والتي تمثل أدوات تراثية 
تعك�س هوية أهل املنطق�ة باإلضافة اىل أنه�ا روح تراثنا 

الشعبي األصيل«.
ويقول بائع وحريف يف صناعة الفخار سلمان العوراني إن: 
»صناعة الفخار مهنتي التي أعشقها وتعلمتها عن والدي، 
والتي م�ا زالت حارضة، فالناس يأتون من كل املحافظات 
لرشائها واقتنائها يف منازلهم لجمالها وكثري من الرس�امن 

يشرون من الفخار، ويرسمون عليها رسومات جميلة«.
ويضي�ف أن: »للفخ�ار أنواع�ا منه�ا الخ�زف الحجري، 
والبورس�الن، كم�ا وتعترب الفخاريات م�ن التحف املنزلية 
ذات النقوش والتصامي�م الفنية الرائعة بإدخال ابتكارات 

وتقنيات جديدة عىل املهنة وأدواتها«.
وتش�ري س�امية العيىس والتي التقيناها عن�د بائع الفخار: 
»دائم�ا اح�رص ع�ىل رشاء الفخاري�ات واجلبه�ا لبيت�ي 
وحديقة منزيل، وافضل تقديمها كهدايا، حيث تضيف عىل 
البيت رونقا وجماال رائع�ا وفريدا من نوعه، مضيفا لديها 
الكثري من أباري�ق، وأوان فخارية وجرة للمياة اضعها عىل 

قارعة الطريق كماء سبيل«.

صناعة الفخار مهنة األجداد وعراقة املايض تحيا بيد الشباب

وتعد الخبيزة م�ن النبات املفضلة ل�دى الفقراء الحتوائها 
ع�ىل عنارص غذائي�ة عديدة وبثمن رخي�ص، باإلضافة إىل 

إمكانية قطفها بسهولة.
يقول الح�اج أبو عمر الحوراني: »تحت�اج الخبيزة للقليل 
م�ن املياه كم�ا أنها ال تحت�اج لألس�مدة، وال توجد أماكن 
مخصص�ة لزراعتها، فيمكن أن تنب�ت يف أي منطقة دافئة 

يف اململكة«.
ويضي�ف: »ترتبط الخبيزة بفصل الربي�ع، ويف هذا الوقت 

يب�دأ مهرج�ان الخبي�زة، ويعم�د املزارع�ون م�ن خالله 
للتعري�ف عن ه�ذه النبتة وفوائدها وم�ا تحتويه من مواد 
غذائي�ة غنية بالعن�ارص املفيدة للجس�م، ومن ث�م بيعها 

للزائرين«.
ويذكر الحوراني بأن: »من أه�داف املهرجان أيضا تعزيز 
مفهوم الزراعة العضوية للحصول عىل طعام صحي وآمن 
وبعيدا عن استخدام املواد الكيميائية واملبيدات واألسمدة «.
وتلفت أم عمار الرشيف إىل أن: »الخبيزة تعد من الوجبات 

املفضل�ه للكبار والصغ�ار، إذ أنها ذات م�ذاق طيب ولها 
فوائد كثرية، ويمكن أن تضاف للعديد من الطبخات «.

وتب�ن الرشيف بأنها س�ميت بهذا األس�م ألنه�ا يمكن أن 
تكون بديال للخبز يف فصل الشتاء«.

وحول قيمته�ا الغذائية وفوائدها تب�ن أخصائية التغذية 
العالجية ش�هد القديس بأن: للخبيزة قيم�ة غذائية كبرية، 
إذ تحت�وي ع�ىل الفيتامينات واملعادن الرضورية للجس�م 
كالبوتاسيوم، الزنك، املغنيسوم، الكالسيوم، فيتامن ب 3، 

فيتامن ب 12، فيتامن أ، والحديد«.
وتذك�ر بأن�ه: »يمك�ن اس�تخدام أوراق الخبي�زة يف عالج 
الن�زالت الصدري�ة والس�عال وأم�راض الش�تاء، كما أنها 
تس�اعد عىل إدرار الحليب للمرضع�ة، ويعمل منقوع نبات 
الخبيزة عىل إزالة حصوات الكىل ويحد من االلتهابات التي 
تصيب األمعاء، وتخفف اإلمس�اك وتعترب غذائيا مثاليا ملن 
يتبعون برام�ج الحميات الغذائية، لكونه�ا غنية باأللياف 

التي تسهل عملية الهضم «.

الخبيزة.. أكل موسمي من خريات األرض
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آخر األسبوع - وليد سليامن

يف فصل الشتاء يهتم أهايل األردن وبالد 
الشام عموماً بصنع طعام »املجدرة« 
بشكٍل الفت.. ألن هذا الطعام يُعطي 
الطاقة والحرارة لجسم اإلنسان أيام 
الربد الشديد.. واملثل الشعبي يف بالد 
الشام يقول: »املجدرة أكلة ُمقدَّرة«.

وهذا الطعام ال يحتاج طبخه للحوم.. 
فهو بالعموم يتكون من العدس الحب 
واألرز والبصل املقيل بالزيت.. وهناك 
من يستبدل األرز بالربغل.

ويف م�ر بال�ذات فإن ه�ذا الطعام يُس�مى 
ِب�»الكُ�رشي« حي�ث يت�م تناوله ط�وال أيام 
السنة -وله مطاعم خاصة فخمة هناك- بسبب 

أنه طعام شعبي شهري وغري مكلف مادياً.
والك�رشي يف الع�راق يطبخ ب�األرز والعدس 
األصف�ر املج�روش ويق�دم ع�ادة م�ع كب�ة 

الحامض ويعترب مكمالً لها.
وه�ذه األكل�ة ذات أص�ل واح�د، لك�ن لها يف 
كل بل�ٍد عربي اس��ماً مختلف�اً وطريقة طهو 
مختلفة، وال�كل يصنعها طبع�اً عىل طريقته 

الخاصة.

تاريخ الكرشي

قد يك�ون أول من ذك�ر الك�رشي يف التاريخ 
امل�دون ه�و  الرحال�ة املعروف اب�ن بطوطة 
املت�وىف ع�ام 1377 م يف كتاب�ه )تحفة النظار 
يف غرائ�ب األمص�ار وعجائب األس�فار ) ففي 
وصفه للهند قال ابن بطوطة: »إنهم يطبخون 
املنج م�ع األرز ويأكلونه بالس�من ويس�مونه 
ك�رشي.. وعليه يفطرون يف كل ي�وم«. وكلمة 
كرشي مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعنى 

أرز مع أشياء أخرى.
الغذائي�ة  القيم�ة  املري�ون  أدرك  وعندم�ا 
العالي�ة للك�رشي قام�وا بإضاف�ة املكرون�ة 
والحم�ص والعدس له وارتبطوا به.. بينما قلَّ 

أرتباط الهنود به مع مرور السنن.
ويُق�ال أن أول م�رة ع�رف فيه�ا املري�ون 
الكرشي كان عند اندالع الحرب العاملية األوىل؛ 
عندما جاء الجنود الهنود إىل مر مع الجيش 
الربيطان�ي يف ع�ام ١٩١٤، يف ف�رة الحماية 

الربيطانية عىل مر.
فبس�بب اخت�الط املري�ن بالجن�ود الهنود 
عن طري�ق البيع والرشاء عرف�وا الكرشي من 
الهن�ود، وبعدها ب�دأ ينت�رش يف معظم أرجاء 

القاهرة وغريها من نواحي مر.
والك�رشي إذ يحت�وي ع�ىل الع�دس األس�ود 

واألرز والحم�ص، فقد أضاف إليه اإليطاليون 
املقيم�ون يف مر املكرونة الت�ي يفضلونها!! 
فأعجب املري�ون بهذه اإلضاف�ة وقرروا أن 

يضيفوه إىل الكرشي.
وكذلك أض�اف املريون للك�رشي الصلصة 
والدق�ة، ث�م أضافوا ل�ه البص�ل املحمر، عن 
طريق رش�ه ع�ىل طبق الكرشي بع�د االنتهاء 
م�ن تحضريه، وبعدها قاموا بإضافة الحمص 
املس�لوق.. وبه�ذا أصب�ح الكرشي م�ن أبرز 

األكالت الشعبية املرية والعربية .
ويف رواي�ة أخ�رى يُق�ال أن الك�رشي ورد يف 
كتاب »الجبتانا« أو أس�فار التكوين املرية، 
وهو كتاب يحتوي عىل نصوص دينية خاصة 
بمر القديم�ة، فقد ورد في�ه أن أصل كلمة 
كرشي من »كشري« وهو طعام اآللهة عندهم.

ملاذا ُسميت باملجدرة
هن�اك م�ن يقول قديم�اً أنَّ س�يدة من إحدى 
بالد الشام قامت بتجريب عمل أكلة ما.. وذلك 
بطب�خ األرز مع العدس!! فبدا ش�كلها وكأنها 
فتاة بيضاء مصابة بمرض الجدري، فأطلقت 
عليه�ا اس�م املج�درة!! لك�ن يف لبن�ان فإنهم 

يسمون هذا الطعام »املدردرة«.

مسامري الرُكب!

ا الحكواتية »دنيس أس�عد« من مدينة حيفا  أمَّ
الفلسطينية واملتخصصة بالحكايات الشعبية 
القديم�ة فقد َرَوت ذات م�رة حول « املجدرة« 

تقول:
يف حيف�ا وتحدي�داً يف حيّه�ا العري�ق »وادي 
النسناس« كان حلول يوم الجمعة يوماً مميزاً 
بس�بب رائحة البصل املق�ي »املحّمر واملقّمر« 
الت�ي كانت تغزو نواحي الس�وق وبس�طاته 

امللّونة منذ ساعات الصباح الباكر.
ذل�ك ألن عملية قي البصل حتى درجة ما قبل 
احراق�ه هي خط�وة رضورية عن�د تحضري 
طبخ�ة »املجّدرة«، أو كما كانت تس�ّميها أّمي 

»مسامري الركب«، بس�بب احتواء املجدرة عىل 
الع�دس الغني بفيتامين�ات الحديد، والعدس 

يُسميه الكثري ِب »لحمة الفقراء«.
ويف كّل يوم جمعة، يدرج عند أغلبية مسيحيي 
الب�الد، االمتن�اع ع�ن أكل اللح�وم ومنتجات 
الحي�وان من األلب�ان واألجب�ان والبيض وما 
ش�ابه.. وذلك اعتباراً آلالم املسيح الذي ُصلب 
يف ي�وم الجمع�ة العظي�م.. وه�ذا مم�ا جعل 
املج�درة هذه الطبخ�ة التقليدي�ة الخالية من 

اللحم، طبخة مثالية ليوم الجمعة عندهم.
وع�ىل الرغم من التغريات الكثرية التي حصلت 
يف حيف�ا، ويف وادي النس�ناس م�ن االحتالل 
لتغي�ري وجه املدينة، إال انَّ طبخ�ة املجّدرة ما 
تزال طبخة الفقراء، وما زال عبق بصلها املقيّ 

يفوح يف أنحاء الوادي كّل يوم جمعة.

أنواع املجدرة

وتق�ول دني�س: ان مقادي�ر طبخ�ة املجّدرة 
واح�دة يف أنحاء الوطن، وهي تش�مل البصل 
البلدي املقي بزيت الزيت�ون، والعدس البلدي 
الصحي�ح، وقليالً من املل�ح واألرز أو الربغل–
وه�ذا يتعلّ�ق بوج�ود أق�ارب م�ن الفالحن 
ليزودوك بالربغ�ل البلدي–وبالطبع املاء لغي 
كل ه�ذه املقادير، لكن�ه يس�تحيل أن تتكّرر 
نكه�ة املجّدرة، فل�كّل ام�رأة مجّدرتها، فتلك 
تغ�ي البصل مع العدس، وأخرى ترك البصل 
مقلياً ناش�فاً وتضيفه يف النهاي�ة إىل الطبق.. 
وهن�اك املج�ّدرة البيض�اء التي يغل�ب عليها 

األرز.
وهناك املجّدرة الحم�راء التي يتّم فيها تحمري 
البص�ل حتى يصب�ح بنّي الل�ون.. ولكّل فتاة 

وامرأة حكاية مع املجّدرة، أو ربما حكايات.
وحكايت�ي قد تش�به حكايات نس�اء كثريات.. 
فلك�ي أثبت مهارات�ي يف الطب�خ، أعددت ملن 
أصبح زوجي ورشي�ك حياتي، يف أّول زياراته 
لنا طبق مجّدرة.. وقد أعجبه الطبق، ووجدني 

ملك�ة الطب�خ، فالحّب أعمى!! وق�د أعماه عن 
الفشل الذي ُمنيت به طبختي!.

ت�ه ه�و يشء مجه�ول  والح�ّق أّن م�ا حرضَّ
املعالم!! ال يش�به املج�ّدرة املألوفة أب�داً.. وقد 
أخربن�ي الحقاً أنه أقنع نفس�ه بأنّ�ي أعددت 
املج�درة البيضاء ب�األرز، وهو معت�اد عليها 

بالربغل، ولذلك اختلف شكلها وطعمها.
وقد كان من حّظي أنه حن اكتشف أني لست 
ملك�ة يف الطب�خ، وأّن مجّدرت�ي مخبّص�ة لم 

يركني!.
وحتى أيامنا ه�ذه، كلما أع�ّد طبخة مجّدرة، 
يذكّرن�ي بذلك اليوم، ويق�ول مازحاً: »عرفت 
كيف تضحكن عيَّ بصحن مجّدرة مخبّص«.. 
وأن�ا أرّد علي�ه: »هذا ق�درك! أن تحّب امرأة ال 

تجيد صنع املجّدرة«.

فوائد العدس

هذا ويُعت�رب العدس من أغن�ى البقوليات من 
حي�ث العن�ارص الغذائية، اذ يع�ادل اللحم يف 

قيمته الغذائية بل يفوقه يف بعض النواحي.
فهو يحتوي عىل م�اء وبروتن وكربوهيدرات 
ونسبة قليلة من الدهون غري املرضة، مثل تلك 
الت�ي توجد يف اللحوم، فضالً عن نس�بة عالية 
من الحديد املفيد لعالج فقر الدم، والكالسيوم 
والفس�فور وفيتامن »أ« املفي�د لصحة الجلد 

والعيون والعظام، وفيتامينات أخرى.
اضافة اىل البوتاسيوم واملاغنيسيوم والنحاس 
والفس�فور والكربيت والكلور واأللياف، التي 
يحت�اج اليه�ا الجس�م ليس�تمد منه�ا قوته، 
ولتنظي�م امتص�اص األمع�اء للس�كريات يف 

الوقت ذاته.
هذا عدا أن العدس غذاء س�هل الهضم ورسيع 
االمتصاص، ويس�اهم يف توازن معدل السكر 
يف الدم، مما قد يُغني بعض مرىض الس�كري 
عن تناول األنس�ولن، ال�ذي يحتاجونه لنقل 
الغذاء إىل األنس�جة، وقد استخدمه القدماء يف 

الطب وقالوا عنه: قرشُه شاٍف.
كما أظهرت الدراس�ات أن تناول العدس أربع 
م�رات يف األس�بوع كغ�ذاء بديل م�ن اللحوم 
يساهم يف خفض معدل الكوليسرول ويحمي 
القل�ب ويقلل خطر تعرض الجس�م لألزمات 
واملش�كالت الصحية الخطرية.. كداء السكري 
وارتف�اع ضغط الدم.. علم�ا أن هذا النوع من 
البقوليات ال يناس�ب املصابن بأمراض املعدة 
والكبد وال�كىل وامل�رارة والراغبن يف تخفيف 

الوزن.

فوائد الربغل

أما عن الربغل أحد أنواع الحبوب التي تُحسب 
املعق�دة،  الكربوهي�درات  ضم�ن مجموع�ة 

فالرغل مصدر ممتاز لأللياف واملعادن.
والربغل يف األساس هو جريش القمح املجفف 
بعد س�لقه وطحن�ه وتنخيله، واش�تهر منذ 
الق�دم لدى املرين القدماء بش�كل خاص، 
ويعد ذا فوائد وقيم غذائية عالية، ويُس�تخدم 
يف العدي�د من بل�دان حوض البح�ر األبيض 

املتوسط كبديل لألرز.
ويوجد للربغل ثالثة أنواع رئيسية هي:

الكب�ة  يف  يس�تخدم  ال�ذي  الناع�م  الربغ�ل 
والتبولة.

الربغل املتوسط الذي يدخل يف انتاج الحبوب.
الربغل الخش�ن الذي يس�تخدم كبديل لألرز 

كما يف املجدرة.
وتبعاً للقيم الغذائي�ة العالية واملميزة للربغل 
فهو يعد ذا فوائد عديدة لجسم اإلنسان، فقد 
يدخل يف الحميات الغذائي�ة الخاصة بتنزيل 

الوزن.
وقد ُوجد أن له دوراً يف الوقاية من رسطانات 
الجه�از الهضمي ورسطان القولون بش�كل 
خاص.. ويف تعزيز صحة مريض الس�كري.. 
ول�ه قدرة ع�ىل تخفيض كل من كولس�رول 

ودهون الجسم.

ريبورتاج

رة يف أيام الربد املجدرة ُمقدَّ
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مطبخ

مطبخ

الطريقة

 يف إن�اء، أخلط�ي الطحن والبيكنغ باودر والس�كر املطحون 
ثم أضيف�ي الزبدة وافركي باليد إىل أن يصبح أش�به بحبيبات 

الرمل.
 يف إناء آخر، أخفقي البيض مع الفانيال ثم أضيفيه إىل الخليط 

السابق واخلطي جيداً، حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة.
 خذي جزءاً من العجن وضعيه يف الرباد ملدة س�اعة، وافردي 
الجزء اآلخر املتبقي م�ن العجن يف صينية مدهونة بالزبدة مع 

الضغط الخفيف.
 يف إن�اء صغ�ري، أخلطي الش�وكوال والجوز املج�روش وقلبي 

جيداً.
 وزِّعي الشوكوال والجوزعىل وجه العجينة.

 أم�ا الجزء املتبقي الذي تم تربيده، فش�كليه عىل هيئة أصابع 
طولية وضعيه بشكل منظم عىل وجه الشوكوال.

 سخني الفرن عىل 200 درجة مئوية، ثم أدخي الصينية الفرن 
مل�دة نصف س�اعة حتى تنض�ج تماماً، ثم اتركيه�ا حتى تربد 

وقطعيها وقدميها.

باستا فلورا الشوكوال 

والجوز

املكونات

 طحن كوبان، بيض–
بيضتان

 سكر مطحون–1/2 
كوب

 بيكنغ باودر–ملعقة 
كبرية

 فانيال–ملعقة صغرية
 شوكوال كريمية قابلة 

للدهن–4 مالعق كبرية
 جوز مجروش–1/2 

كوب
 زبد–1/2 كوب

الطريقة

1. انزع�ي األط�راف الخ�رضاء م�ن الفج�ل واغس�ليها جيداً 
وتخليص من تل�ك التي ذبلت أو تغري لونها. انقعيها يف طنجرة 
مليئة باملاء املالحة واملغلية إىل أن تصبح طرية، حواىل 30 ثانية. 
صفيها وانقليها إىل وعاء ميء باملاء املثلجة لوقف عملية الطبخ. 
جففيه�ا وافرميه�ا فرماً خش�ناً. احتفظ�ي بملعقتن كبريتن 

لتحضري الزيت.
2. قطع�ي جمي�ع حبات الفجل عىل ش�كل مربعات باس�تثناء 
أربع�ة منه�ا. يف الخ�الط، اخفق�ي مربع�ات الفج�ل ومعظم 

األطراف املنقوعة والثوم والبصل األخرض.
3. انق�ي الخلي�ط إىل وع�اء كبري أو إبريق ث�م أضيفي مخيض 
اللبن والكريما الحامضة وحركي املقادير جيداً. ثم تبليها بامللح 

والبهار األبيض. بردي الخليط لساعتن تقريباً.
4. أثناء مدة تربيد الحساء، اخفقي امللعقتن الكبريتن املتبقيتن 
من أطراف الفجل م�ع زيت الزيتون حتى الحصول عىل خليط 
ناع�م ث�م صفيه يف وع�اء. ال تعري أو تضغط�ي عىل القطع 

الصلبة وإال لن تحصي عىل النتيجة املرجوة.
5. عن�د تقديم الطبق، تذوقيه وعدليه عرب تتبيله بامللح والبهار. 
قطعي كمية الفجل املتبقية بش�كل رفيع. قس�مي الحساء بن 
س�تة أوعية م�ربّدة. ريش رشائح الفجل عىل كل وعاء واس�كبي 

بعض الزيت األخرض.

حساء اللنب مع الفجل 

والزيت األخرض الحار

املقادير

 قبضتان من الفجل مع 

أطرافه.
 فص ثوم مهروس.

 قبضة من البصل 

األخرض مع فرم األجزاء 
الخرضاء والبيضاء.

 3 أكواب من مخيض 

اللبن.

 كوب من الكريما 

الحامضة.
 ملعقة صغرية ونصف 

من امللح.
 نصف ملعقة صغرية 

من البهار األبيض.
 نصف كوب من زيت 

الزيتون.

الطريقة

1. يف مقالة جافة صغرية، حّميص الجوز عىل حرارة متوس�طة 
أو منخفضة وحركيه باس�تمرار مدة 4 دقائق، إىل أن يميل لونه 

إىل البني. انقي الجوز إىل وعاء سلطة ودعيه يربد.
2. يف املقالة نفسها، سخني ملعقة صغرية من زيت الزيتون عىل 
حرارة متوسطة وأضيفي الثوم األخرض. قلّيه مدة دقيقة، حتى 

تفوح رائحته، ثم أضيفيه إىل الجوز يف وعاء السلطة.
3. يف وعاء متوسط، اخلطي الفراولة مع البصل األخرض وجبنة 
البارميزان والفلفل وامللح والخل وثالث مالعق ونصف من زيت 

الزيتون. اخلطي املقادير بهدوء.
4. وّزع�ي الخضار يف طبق. أضيفي فوقه خليط الفراولة وريش 

خليط الجوز والثوم األخرض. قدمي الطبق فوراً.
يف الحصة: 220 س�عرة حرارية )نسبة الس�عرات من الدهون، 
67(، 9 غرامات من الربوتينات، 10 غرامات من الكربوهيدرات، 
3 غرام�ات م�ن األلي�اف، 17 غراماً م�ن الده�ون )3 غرامات 
من الدهون املش�بعة(، 8 مل�غ من الكولس�رول، 257 ملغ من 

الصوديوم.
»وصفة من إعداد مارغي ثورب«

ق�د تذكّ�رك ه�ذه الوصف�ة بس�لطات الس�بانخ والفراولة مع 
صلصة بذور الخش�خاش التي كانت شائعة قبل عرش سنوات. 
يف الحقيقة، يمكنك تحضري هذه الس�لطة مع الخس والسبانخ 
والجرجري وورق الس�لق الس�ويرسي الطري أو أي نوع ورقي 

أخرض وحده أو مع خلطة أخرى.
يمكن تحديث هذه الس�لطة الرائعة عرب إضافة أنواع أخرى من 
الخضار. وثمرة الجوز وصلصة أخف. يمكنك إضافة الشمندر 

الطازج واملحّمص.

سلطة خضار وفراولة

املقادير

 نصف كوب من الجوز 
املبشور.

 4 مالعق صغرية ونصف 
من زيت الزيتون الصايف.

 عرق ثوم أخرض ومقّطع 
إىل رشائح رفيعة.

 كوبان من الفراولة 
املقطعة.

 قبضة من البصل األخرض 
الصغري واملقطع.

 نصف كوب من جبنة 

البارميزان املبشورة 
واملهروسة.

 ربع ملعقة صغرية من 
الفلفل األسود الطازج.

 1/8 ملعقة صغرية من 
امللح.

 ملعقتان صغريتان من 
الخل البلسمي.

 4 أكواب من الخس مع 
تمزيق الورق إىل قطع 

صغرية.
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مستشفى الجامعة األردنيةاملستشفى امللكي جامعة سيدني

تربية

الأ�ستاذ الدكتور كميل فرام
كانت نسبة االلتزام بأدبيات التعبري أقرب للدرجة الكاملة، 
فهديف األسمى أن أبعث برسالة يمكنها اإلفادة للجميع، ِعرَبٌ 
تتع�دى ح�دود الدعاية والتعريف، ألنني باألس�اس طبيب 
واستش�اري أول متخص�ص بأمراض النس�ائية والتوليد؛ 
أتج�رد من األنانية، أُْس�َعُد بمس�اعدة املحتاجن، ال أضمر 
األذى، أزرُع بذوَر الخري، أتمتُع بدرجة من العناد، قدري أن 
أح�ارب طول الوقت، ولكنني أنام مرتاح الضمري دون قلق 
أو ن�دم، لم أقابل األذية بمثلها بل بتس�امح مطلق، فهناك 
قائمة من العثرات العفوية واملربمجة كفيلة بنسف املسرية، 
لكنن�ي وبحكمة عالجته�ا بالرغم من مس�اهمتها بتأخري 
قارب العطاء ألنها فش�لت بإخراجه عن س�كَّته وقضبانه، 
بل حصلت عىل النسبة الكربى من حقوقي بشتى أصنافها 
بق�رارات قضائي�ة قطعي�ة وأهمه�ا؛ براءة مس�تحقة من 
مؤامرة وتهم�ة هدفت لتدمري مس�تقبي لّفَقها رشذمة من 
الحاس�دين وعرابي األذية نتيج�ة افتقادهم ألدنى درجات 
التحرض، كما أن الظروف وعنادا مصطنعا نتيجة توصيات 
ألبن�اء حلق�ة الناصحن واملستش�ارين ألصح�اب القرار، 
ألزمتني للسري بالطريق القانوني بعد العديد من املحاوالت 
الودي�ة الفاش�لة لتحصيل حقوقي املادية ع�ن فرة إيقايف 
الظامل�ة واملربمج�ة عن العمل اس�تنزفت س�نوات وتكللت 

بقرار قضائي قطعي بأحقيتي باملبالغ التي ُحِرْمُت منها.
انته�ت جميع محطات�ي الحياتية بنجاح وس�عادة، حتى 
تلك املحطات التي عطلت املس�رية، وترس�خت لدي قناعة 
أن هن�اك حكم�ة رباني�ة بتوقي�ت النج�اح يحتاجه�ا كل 
من�ا، فالعطل الفن�ي جعلني أقكر بحل�ول دون االنحراف 
ع�ن بوصلة اله�دف، كما أنني أملك كن�وزا ورصيدا هائال 
مراكم�ا من الحك�م، اس�تخلصتها من تج�ارب اآلخرين، 
فزرع�ت وردة يف حديقة النجاح لكل من علمني بمعرفة أو 

بغري معرفة س�ابقة، ولألمانة، فالثم�رة األزكى هي الثمرة 
الت�ي تحصد بالجهد بعد أن تروى بالع�رق الذاتي، ولكن 
النجاح الذي يس�تثمر أبجديات من الغري يمثل ش�كال آخر 
من أشكال التخطيط السليم ونحن بحاجة اليه، واالجتهاد 
ليس بال�رضورة صائبا طول الوقت، كما أن النجاح بدون 
جهد يفتقر إلحس�اس العطاء، واقع يدرك أبعاده وخباياه 
من ورث بش�كوك مصدرها، فحياتنا مدرس�ة نتعلم منها 
وأحداثها، رشيطة التجرد من الخوف واليأس، فشعور من 
هب�ط عىل القمة مختلف تماما عن ش�عور من وصلها عىل 

درجات الس�لم املتهالك وال�ذي يرتكز عىل قاعدة متداخلة، 
فمن رصف طريق نجاحه بإمكاناته، يجدها سلسة وآمنة، 

محصنة من براكن الزمن.
مسريتي املمتدة من س�نوات املرحلة االبتدائية التي َحفرت 
بالذاك�رة الحرف والكلم�ة والرقم، وكان�ت األهم بتكوين 
معالم الش�خصية والطم�وح بدعم غري مح�دد من األهل، 
مرورا بس�نوات كلية الطب الدراسية املمتدة، ثم انخراطي 
بالعم�ل األكاديم�ي بكلي�ة الط�ب يف الجامع�ة األردني�ة، 
وممارس�تي اإلختص�اص بمستش�فى الجامع�ة األردنية 
حتى ترقيت لرتبة األستاذية، مليئة بالتحديات واملغامرات 
التي فرض�ت أحداثها ونتائجها بمراح�ل عمرية مفصلية 
وحساسة؛ فنهاية مرحلة الدراسة املدرسية بسنتها األخرية 
س�جلت تغريات مس�تجدة باملناهج الدراسية بالتزامن مع 
ع�دم وجود عدد كاف م�ن املعلمن لجميع امل�واد، كما أن 
ذهاب�ي لدراس�ة الط�ب بجامع�ة القاهرة س�نة 1977 قد 
تزام�ن مع توت�ر يف العالق�ات املري�ة- العربي�ة نتيجة 
الزيارة التاريخية للرئيس املري أنور الس�ادات للقدس، 
س�اعدت بتأخري وتعقيد إجراءات القبول، الذي لم يختلف 
حاله يف الحصول عىل مقعد اإلقامة يف مستش�فى الجامعة 
بعد مخاض عس�ري ومهدد، لكن الس�نوات األربع، تكفلت 
بتهذيب األفكار للمغامرة بمحاولة دخول السلك األكاديمي 
والحصول عىل بعثة دراس�ية للتخص�ص الدقيق بجامعة 
س�يدني/ اسراليا سنة 1996 بمخاض أصعب وأدق، ألعود 
للعمل وس�ط بيئ�ة من التحدي�ات، وأجد نف�ي محارصا 
بنريان تهم مزيفة، جهدت للرباءة منها، وتكللت الصعوبات 
بتحديات متعددة األش�كال والتأثري إلفس�اد فرحة الرقية 
التي تأخرت، ولكنها أعلنت س�نة 2019 وأنا بأمس الحاجة 

لجرعة سعادة وللحديث بقية. 

مشوار كلية الطب

رحلتي من االبتدائية لألستاذية

هبوط منطاد 

الرحلة عىل مدرج 

االستحقاق

أ. د كميل موىس فرام

وحيث أنهيت بحمد اهلل وتوفيقه، توثيق 

مسريتي الدراسية والعملية، األقرب 

ملزود السعادة والفرح لخطواتي التي 

حلمت بها يوما وحققتها ألترجمها، فال 

بد من إفراد مساحة معتربة لتوضيح 

مالحظات عن محطات املشوار، فبالرغم 

من تعريض النتقادات للمحتوى بقالب 

إدعاء الحرص، ووضعي بقفص اإلتهام 

يف مواقف متعددة لتهم لُِفَق محتواها 

بهدف التعطيل، بل وجرأة وقحة بطلب 

البعض برضورة التوقف لعدم اإلفادة، إال 

أنني أريد التأكيد للجميع أن فكرة توثيق 

املسرية ولِدت من رحم املعاناة، وتسهتدف 

باألساس فئة الطموح التي تجد ذاتها 

بعمر معني عاجزة عن الخطى ملزيد من 

الخطوات، ألسباب تثبط العزيمة بالرغم 

المتالكها لكل مقومات النجاح، وربما 

تنتابني الحرية دون سبب مقنع عن سبب 

تمتع البعض بالحرشية للتدخل، فاملعادلة 

بسيطة؛ يمكن القفز عن القراءة ملن 

يعتقد بذاته أنه ال فائدة، فالقراءة والنقد 

توأمان، وللتوضيح، عندما بادرت بكتابة 

مسريتي العلمية واألكاديمية برحلة 

دراسية متواصلة وممتدة من املرحلة 

االبتدائية حتى حصويل عىل رتبة األستاذية 

بكلية الطب، فقد تَْرَجَمْت كلماتها ما 

َن بالذاكرة عرب سنوات العمر،  ُحِفَر وُدوِّ

بأحداثها التي تفاوتت تأثرياتها بني 

سعادة مستحقة لجهد ونشاط، وجرح 

نازف عفوي أو مربمج عّطَل املسرية، 

وربما فكرت بداية أن الهدف األسايس من 

هذا التدوين ينحرص بالفائدة ألشخاص 

بظروف مشابهة، ولكنني تفاجأت 

بحقيقة أسعدتني واعتربتها املكافأة 

األسمى لهذ الجهد بشقيه؛ الجانب العلمي 

حتى الوصول للهدف، والجانب املتمثل 

بالتدوين، وأكاد أدعي لنفيس القدرة عىل 

استحضار األحداث بتواريخها وتسلسلها، 

فالحقيقة التي منحتني وسام املحبة 

والتقدير تتمثل بكمية املتابعني لقراءة 

حلقات املشوار، ومناقشة املحتوى بشتى 

الوسائل؛ اإلتصاالت الهاتفية املبارشة التي 

تستفرس وتحتاج للمناقشة والتوضيح، 

وهناك نسبة تعرب عن قناعاتها عرب 

وسائل التواصل االجتماعي املتعددة، 

يوازيها فئة كانت تناقش وتعرب وتستفرس 

وتدعم عرب الربيد اإللكرتوني، وهناك فئة 

قابلتها مصادفة بمناسبات عرفتني من 

خالل كتاباتي.
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فوتوغرافيا | إعداد: محمد القرالة

فوتوغرافيا
من زمان

ان وبالذات  م�ا زالت بعض املحالت التجارية بوس�ط البل�د يف َعمَّ

يف منطقة س�وق الس�كر تحرص ع�ىل عرض بع�ض األنواع من 

الس�كاكر الش�عبية القديم�ة التي عرفه�ا الن�اس يف األردن منذ 

سنوات طويلة.

فهناك ممن يحبون رشاء تلك الس�كاكر وأكلها بش�هية لتذكرهم 

بأيام الطفولة واملايض األليف.

فمن تلك الس�كاكر )التي يدخل يف صنعها السكر( حبات امللبس 

امللونة بنكهات الفواكه كالربتقال والليمون والتوت والنعنع، وغري 

ذلك كنكهة رشاب السوس.

وهن�اك الراحة- الحلقوم- منها الس�ادة ومنها ما يش�وبه القليل 

م�ن اللون األحمر، حيث بع�ض الناس ما زالوا يأكلونه مع رقائق 

البسكويت الهش.

وهن�اك أصاب�ع الكعكبان البيض�اء بخطوط من الل�ون الوردي 

األحمر. وكذلك املس�تطيالت الصغرية من السمس�مية والفستقية 

وجوز الهند امللفوفة بورق النايلون الشفاف.

وهن�اك أيض�اً عند ه�ؤالء الباعة العديد من س�كاكر أي�ام زمان 

الجميل�ة مثل: لفائف الدربس، وحب�ات قبقاب غوار، واملصاص، 

والقمبز، وعلكة املخدات، والسمارتز–البنبون، والنوقة، والتوفة.

سكاكر أيام 

ن زمان يف َعامَّ

وليد سليامنحكاية صورة.. 

هذا املبن�ى كان من أقدم املباني يف عمان وس�ط البلد، وقد تم 
بن�اؤه يف أوائ�ل الق�رن العرشين، وكان م�ن طابقن ومغطى 
سطحه بالقرميد األحمر، بناه محمد املفتي والد رئيس الوزراء 
األس�بق سعيد باش�ا املفتي، وكان يقع قرب سيل عمان خلف 

املسجد الحسيني الكبري وخلف سوق السكر.
وقد اس�تضاف هذا البيت سمو األمري- امللك فيما بعد – عبداهلل 
ان عام 1921. األول وعائلته فرة من الزمن عند قدومهم اىل عمَّ
كما اتخذه املعتمد الربيطاني منزالً له فيما بعد، ويف فرة الحقة 
اس�تأجرته الحكومة ليكون مقراً لرئاس�ة الوزراء األردنية، ثم 

تحول املبنى اىل مستشفى حكومي.
ويف خمس�ينيات الق�رن املايض تم ه�دم املبنى لتق�وم مكانه 

محالت تجارية قرب سوق السكر. رئاسة الوزراء يف منزل آل املفتي

جوز الهندحلقوم وبسكويتملبس حامض حلو

كعكبان

سمسمية وفستقية

قبقاب غوار
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وثائُق األرشيف العثامين

 يف ه�ذه الحلقة، نعرض جزءاً من أس�ماء املجموعة األوىل من املعتقلن 
يف حادثة الكرك،وتاريخ اعتقاله، والتهم املوجهة لهم، كما تقوله الوثائق 

العثمانية، وُهم؛
 )_ أه�ايل الكرك؛ حم�ود )األغوات(؛ عليان بن دروي�ش الخليي؛ )عبد؛ 
عيد( بن مطلق النوايس�ة؛ بدر بن زعل املج�ايل؛ )هايل؛ هائل( بن خليل 
املجايل؛ )نايف..؟( بن خليل املجايل؛  فالح بن سليمان املجايل؛ عبد اهلل بن 
خلف املجايل؛ عايد بن مه�اوش )الصعوب(؛ عطا اهلل بن عواد الطراونة؛ 
عيىس ب�ن ذياب )العبد..؟(؛ زعل بن س�الم املجايل؛ بره�م )الضموري؛ 
الصخ�وري..؟( الذنيب�ات؛ س�ليمان ب�ن ع�ي الزغابية؛ ع�ي بن محمد 
مرايات؛ عودة بن إس�ماعيل )القطاطشة..؟(؛ محمود موىس الشباطات؛ 
عي�ىس بن ربيع )البداينة..؟(؛ إبراهيم بن عبد اهلل )الجرادين..؟(؛ س�الم 
ب�ن عودة )الطويلع(؛ عودة اهلل بن س�المة الحيصة؛ مصطفى دخل اهلل.. 

يتبع(.

مقّدمة تاريخيّة ومالحظات؛ 

 َهيّة الكََرك؛ هي عصيان مدنّي، ما لبث أن تحّول إىل ثورة مسلّّحة، ضّد 
التجني�د اإلجباري وتعداد النفوس. حيث اندل�ع العصيان يف 22 ترشين 
الثاني )11( عام 1910، واس�تمّر نحو شهرين، وكان أعنف االحتجاجات 
ض�ّد العثمانين، التي اندلعت قبيل الح�رب العامليّة األوىل، حيث قمعتها 

السلطات العثمانيّة بعنف شديد.

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ )1847م ـ 1911م(

 ول�د يف املوص�ل س�نة 1847م تقريب�اً، وهو ابن عي رض�ا بن محمود 
الفاروقي. انتسب إىل السلك العسكري، وتخرج من الكلية الحربية العالية 
يف اس�تانبول، برتب�ة ضابط )أركان حرب(، وتخط�ى مراحل الرفيع يف 
الخدمة، فوصل إىل رتبة فريق أول. قاد الحملة العس�كرية النجدية سنة 
1906م. حيث أرس�لت حملة عس�كرية لنجدة ابن رشيد أمري نجد، حيث 
كانت مهمة هذه الحملة العس�كرية هي الوقوف بن الطرفن املتحاربن 
آل س�عود وآل الرش�يد، وقد كان نصيب هذه الحملة الفشل الذريع. قاد 
الحملة العس�كرية ع�ىل جبل الدروز ع�ام 1910؛ وكان�ت فيها الرضبة 
القاضية واستطاع رد الدروز إىل طاعة السلطان. وقاد الحملة العسكرية 
عىل الكرك عام 1910، بعد إخماد ثورة الدروزحيث ثار عربان بني صخر 
واملجايل وغريهم يف الكرك وجوارها، ويذكر أن ترفات القائمقام الركي 
صالح الدين بك الشاذة من أكرب العوامل لهذا العصيان، وكانت أشد هوالً 
وطغياناً من عصيان جبل الدروز. اقرن سامي باشا بكريمة عّمه عبد اهلل 

حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. تويف يف العام 1911.

فضاءات

أثر وإنسان..

كتب: خالد قوقزةحارات منسية..  أبيض وأسود والكل مبسوط

أسماء املجموعة الثانية من املحكومني يف حادثة )هيّة( الكرك عام 1911 )99(

محمد رفيع

الليلة هي الحلقة التي راح يدخل فيها ابن عجالن 
لع�رب وضحى، فكل اهل الح�وش يرقبون هذه 
الحلقة بفارغ من الصرب. فالنس�وان غسلن وَجِلن 
وكنس�ن. والزلم روحوا من الحراثة بدري وعلّفوا 
الطرش�ات، وزربوا الغنم والفطاي�م، وبلّغوا ابو 
فالح انه الس�هرة عنده الليلة، ألن�ه الوحيد الذي 
امتل�ك قبل فرة تلفزيون توش�يبا واحد وعرشين 
بوصة اسود وابيض وبشتغل عالرانزستور وعىل 

بطارية السيارة.
يبدأ تجهيز التلفزيون بعد العر لتكون الصورة 
واضح�ة وبدون نمش. يصعد مفلح اىل الس�طح 
ويبدأ بتحريك الش�بكة التي كانت تستلم اشارات 
تلفزيون س�وريا وإرسائيل وعم�ان األوىل وعمان 
الثاني�ة، وع�ىل الش�باك يق�ف ف�الح العب�ا دور 
وس�يط تمرير التوجيهات بن اب�و فالح ومفلح. 

فيقول ابو فالح: يمن ش�وي فينق�ل فالح ملفلح 
يمن ش�وي، وعندما تأتي الص�ورة غري واضحة 
يق�ول: ارجع يس�ار ش�وي. فيقول فالح: يس�ار 
اشوي. وعندما تصبح الصورة واضحة يقول ابو 
ف�الح: ايوه هيك أبرنجي ثبت. فيقول فالح ملفلح: 
إبرنجي ثبت. فيثبت مفلح الش�بكة داخل الربميل 
بعدد م�ن البلوكات، وينزل وه�و ينفخ عىل يدية 

بسبب شدة الربد.
بع�د ن�رشة اخب�ار الثامن�ة، يح�رض كل اه�ل 
الحوش م�ن رجال ونس�اء واطف�ال ملضافة ابو 
ف�الح. فيجلس الرجال بصدر املضافة، والنس�اء 
عىل الجوان�ب واألطفال يتبطحون بالوس�ط عىل 
الحصرية، وعند بدء أش�ارة املسلس�ل يعطي ابو 
فالح توجيهاته بأن يصمتوا وان ال يعملوا ازعاج. 
فحن يبدأ املسلس�ل ترمي اإلبرة وتسمع صوتها 

بسبب الصمت الس�ائد باملضافة. وعند اي لقطة 
مثرية ترى األحاس�يس بدات تظه�ر عىل الوجوه 
واالي�دي، فوالدة ابو فالح كان�ت اكثر املتفاعالت 
حي�ث عند كل مش�هد محزن تُط�ّرز الدمعة من 
عينها، وأحيانا ال تتمالك نفس�ها فتقوم بالنحيب. 
وعن�د ظهور احد املمثلن الذي�ن يتصفون بالرش 
تجد كل الحضور يف حالة من الغضب، وابو عودة 
يقاط�ع الصمت فيق�ول: آآخ لو أن�ي عندك واهلل 
ألنتََعك ش�ربية، فريد ابو عيىس: واهلل أنه يس�تاهل 

هالذايح َدبَِسة عىل إحليان ظهرة.
… نق�اء القل�وب وصفاؤها والرحم�ة كانت هي 
صف�ات اه�ل ذاك الزم�ن الجميل فتج�د الرأفة 
والش�فقة تس�ود ب�ن كل الن�اس وه�ي قاعدة 
عامة بينما يف هداالزم�ن أُنتزعت الرأفة والرحمة 
فصارت رؤية الدم والقتل امرا طبيعيا وعاديا!!..

يف حاراتنا املنسية لم يكن بمقدور كل عائلة 

ان تملك مذياعا او تلفازا، ولكن ميسوري 

الحال كان بمقدورهم ان يشرتوا ذلك بسبب 

ارتفاع اسعارها بذلك الحني، فهذا ابو فالح 

يشرتي تلفازا )أسود وأبيض( وصار ينظر 

اهل الحارات اليه بأنه ذلك الزنقيل القادر عىل 

ان يملك كمالية يف منزله والذي سيوفر ألهله 

وأقاربه متعة مشاهدة االخبار واملسلسالت 

البدوية، ومشاهدة سمرية توفيق وتوفيق 

النمري وفريد األطرش ونجاح سالم وفريوز 

والصبّوحة. ومتابعة حلقات املصارعة الحرة.
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فرح تسأل

كيف 

اكتشف 

الشاي؟

يحىك أن
حكايات من املوروث العريب

أن تكون إيجابياً، يعني أن تطرد األفكار الس�يئة التي 
تعيق حياتك وتجعلك محبط�اً، وأن تحاول التخلص 
من البؤس والضعف، وتؤمن بقدراتك عىل تحقيق كل 
األم�ور التي تحبها، ولكي تتمك�ن من ذلك، حاول أن 

تتحىل بما يي: 

االمتنان

 يعد االمتنان )أي الرىض والقبول( من أفضل الطرق 
التي تبعد تركيز اإلنسان عن األمور السلبية والشعور 
بخيب�ة األم�ل، كما تدفع�ه للركيز عىل األم�ور الجيدة يف 
حياته مما يجع�ل تفكريه إيجابياً باس�تمرار، ويمكن 
جع�ل االمتنان ع�ادة دائمة من خ�الل الحرص عىل 
الش�عور بالعرفان – أي الش�كر أو الرسور املتحقق 
من تذك�رك للنعم الت�ي بن يديك، التي تس�اعد يف 
تحقيق الس�عادة، مثل الرك�ون إىل الرسير كّل ليلة، 
وطلوع الش�مس صب�اح كل ي�وم، وبق�اء األصدقاء 
واملحب�ن بالجوار عند الحاجة إليهم، وغريها من األمور 

التي تساعد يف بقاء منظور الشخص إيجابياً عىل الدوام.

تجنب األفكار السلبية

قد يض�م الحديث الذات�ي العديد من األمور الس�لبية التي 
يخاط�ب بها امل�رء نفس�ه باس�تمرار ويؤثر ه�ذا الصوت 
الداخي عادًة عىل أداء الش�خص وتفاعل�ه مع العالم حوله، 
ومن املمكن أن تؤدي هذه األفكار املحبطة للشعور بالدونية 
والنقصان يف احرام الذات، لذا فإن أفضل ما يمكن لإلنسان 
فعله أن يتخلص من التفكري السلبي عن طريق محاربة هذه 
األفكار، والعمل عىل تغيريها وتقييم النفس بصورة واقعية، 
ومحاولة البدء يف التفكري بش�كل جي�د للحصول عىل طاقة 

إيجابية وإعادة الصياغة للسلوكيات الخاصة من جديد.
طرق أخ�رى لزي�ادة اإليجابية يمكن أن يصبح الش�خص 

إيجابياً عن طريق الخطوات التالية:
-عدم مقارنة النفس باآلخرين ألن ذلك قد يس�بب األلم لدى 

الشخص والشعور الدائم بالنقص. 
-إدراك الق�وة الذاتي�ة وع�دم التفاعل كرد فع�ل لألحداث، 
بل أخ�ذ الروح املب�ادرة يف كل ترفات�ه، واختيار طريقة 
التعامل والتفاعل املناس�بة واملعربة عن الشخصية. تثقيف 

النفس والتعليم الذاتي. الترف بش�كل إيجابي حتى وإن 
كان الش�خص مستاءً فإن ذلك يساعده يف استجالب شعور 

السعادة واإليجابية املرجوة. 
-العيش يف اللحظة الحالية وترك التفكري باملايض أو التعلق 

باملستقبل. 
- النظر إىل الفشل عىل أنه تجارب للوصول للنجاح. 

- تركيز الفرد عىل ما يريد وليس ما ال يريده ألنه الركيز عىل 
األمور التي ال يرغب بها يصعب الحصول عليها يف الحياة. 

- محاول�ة صن�ع يوم إيجاب�ي ومحاول�ة إج�راء تغيريات 
للشعور بشكل أفضل يف األوقات الصعبة.

- التمس�ك الدائ�م باالبتس�امة، وحس الفكاه�ة وعدم أخذ 
األمور كثرياً عىل محل الجد. 

- إج�ادة التواصل م�ع اآلخري�ن وتجنب التقلب�ات وردود 
األفعال الغاضبة يف التعامل مع الناس.

- تقب�ل الح�زن واألل�م ألن من الخط�أ توقع حي�اة مثالية 
وس�عيدة دائم�اً، وتقب�ل رصف بع�ض الوق�ت للتماثل يف 

الشفاء من جميع أنواع املشاعر السلبية.
- تجنب إلقاء اللوم عىل اآلخرين أو لعب دور الضحية.

كيف أكون إيجابياً
»ُكْن إيجابياً«.. كثرياً ما أسمع هذه الجملة ترتدد 

أمامي، كلما مررت بمشكلة وشعرت باإلحباط، 

فما معنى اإليجابية وكيف يل أن أكون إيجابياً؟

 كان لرجل مغّفل اس�مه فؤاد حمار، وكان يقوده يف الس�وق. فقال رجل 
لرفيق له: يمكنني أن آخذ هذا الحمار، وهذا املغّفل ال يعلم.

قال: كيف ومقوده بيده؟
فتق�دم الرجل وحل املقود ووضعه يف رأس�ه، وأش�ار إىل رفيقه أن يأخذ 
الحمار ويذهب به. فأخذه ومىض. ومىش ذلك الرجل خلف املغّفل واملقود 
يف رأس�ه ثم وقف. فجذبه فلم يمش. فالتفت ف�ؤاد املغّفل فرآه وقال: أين 

الحمار؟
فقال: أنا هو.

صاح فؤاد املغفل: وكيف هذا؟
قال: كنت عاقا لوالدتي فمس�ختني حمارا. ويل هذه املدة يف خدمتك. واآلن 

وقد رضيت عني أمي فعدت آدميا.
فق�ال املغفل: يا الهي كيف كنت اس�تخدمك وأنت آدمي؟! اذهب يف حفظ 

اهلل.
فذهب.

م�ىض فؤاد إىل بيت�ه فقص عىل زوجته القصة، فقال�ت له : اذهب غدا إىل 
السوق واشر حمارا آخر.

خرج املغفل إىل الس�وق فوجد حماره معروضا للبي�ع فتقدم منه وجعل 
فمه يف أذن الحمار وقال: يا أحمق! عدت إىل عقوق أمك؟!

دنيا الفرح | تعّدها: نهلة الجمزاوي

املغفل وحامره

-  تعلّم�ت أنّ�ه عندم�ا تضح�ك 
يضحك ل�ك العالم، وعندما تبكي 

تبكي وحدك.
لن�ا  ُوهب�ت  نعم�ة  النّس�يان   -

للتّخفيف من آالمنا.
- م�ن ال�ذكاء أن تك�ون غبيّ�اً يف 

بعض املواقف.
- تعلّمت أّن هناك أناساً يسبحون 
يف اتجاه الس�فينة وهن�اك أناس 

يضيّعون وقتهم بانتظارها.

حكم وأمثال

جزيرة الدمى

هي إح�دى الج�زر التابع�ة لدولة 
جن�وب  تق�ع  والت�ي  املكس�يك، 
مكس�يكو  املكس�يكية  العاصم�ة 
س�يتي، حيث تتميز ه�ذه الجزيرة 
باحتوائه�ا عىل عدد كبري من الدمى 
ذات األش�كال املخيف�ة ج�داً، وقيل 
ب�أن ه�ذه الدمى ه�ي عب�ارة عن 
أرواح لبع�ض املوت�ى الذي�ن كانوا 
موجودين عىل هذه الجزيرة، وتعترب 
ه�ذه الجزي�رة فارغة من الس�كان 
لخوف الس�كان من العي�ش فيها، 
حيث س�جلت حاالت وفاة وانتحار 

فيها بسبب هذه الدمى.

غرائب

؟
يق�ال أن هناك قص�ة طريفة نتج عنها 
اكتش�اف هذا ال�رشاب اللذي�ذ املعروف 
بالش�اي، إذ يحك�ى أن مل�كاً من ملوك 
الص�ني كان ال يرشب املاء أال حاراً جداً، 
ويف ي�وم من األي�ام كان امللك يف حديقة 
ق�رصه الجمي�ل يس�تمتع ب�رشب املاء 

الح�ار يف جو خريفي  وأذا بورقة نباتية 
تس�قط يف كوب مائه الح�ار،  فرسعان 
ما تغرّي، لون املاء  إىل اللون األحمر، ولم 
ينتبه امللك لذلك فرشب املاء وتعجب من 
تّغ�ري طعمه، فنظر إليه فالحظ أن لونه 
قد تّغري أيضاً، ووجد ورقة نباتية بداخل 

الكوب وع�رف أنها هي التي غرّيت لون 
وطعم املاء، فأحّب هذه الورقة النباتية 
وأعج�ب بطعمه�ا وأم�ر الباحث�ون أن 
يبحث�وا ع�ن ه�ذه الورق�ة يف الغاب�ات 
ليصنعوا، منها هذا الرشاب اللذيذ، ومن 

هنا كان أكتشاف الشاي
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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.

منالمعلومانكلانس

يساحاوه�رعاشمه�لنا

سه�الخاصةسواءكانت

زحالاواحارفالايف

انفاذاكانففيالاف

راه�ظايفجرحالفحار

ه�اللغيراماالاحزا

صتخملالوقيامبسحن

ونفيعلمالنفسانه�ل

اشملاراه�ظاىفجرحا

عربه�ااىضاعلناولك

طتىدقنازحالاضعبن

لبالكتمانواخفاءه�

لابنجتنيرخالانعا

احراجه�مبالمشاركة

بولقلاةبغرنوداه�ب

كلمة الرس

تكملة املثل الشعبي "العتاب 
صابون..." من مقطع و)6( احرف

من املعلوم ان كل انسان له مشاعره 
واحاسيسه الخاصة سواء كانت يف 

االفراح او االحزان فاذا كانت يف االفراح 
فال حرج يف اظهارها للغري اما االحزان 
حسبما يقول املختصون يف علم النفس 
انه ال حرج يف اظهار املشاعر بها ايضا 

علنا ولكن بعض االحزان قد يتطلب 
الكتمان واخفاؤها عن االخرين تجنبا 

الحراجهم باملشاركة بها دون رغبة.

الحل السابق: فريوز

الكلامت املتقاطعة

أفقياً:

-1 روائي برازيي له "أرض العنف" -2 ُمحيّا 

– غيث – قطعة من الجيش -3 مشؤوم – طائر 

فطن يأكل الحيّات -4 حاجب – ينهض 

-5 حب – جواب – تسوية – شقيق -6 مدخل – 

خوف – كره -7 ثروة ُمعّدة لالستثمار – أحىص 

-8 مبسم – ما يُكال به – ضد مملوك -9 هرب 

– جوهري -10 ضد عرس – ضجر وملل – مىض 

-11 بريق – ما كان لونُه لوَن الرماد.

عمودياً:

-1 شاعر فرني له املرسحية الرائعة "جميلة 

الغابة" -2 ألم – مستمر – مادة قاتلة -3 مخيف 

– قط – شعبة -4 ضوء – مجاز -5 والدة – 

فهم وتمييز – مقدار العمر -6 مرام – سماء 

-7 سهاد – ود – من كان لونه بن السواد 

والبياض -8 خالف نهار – ارتفع -9 وئام – 

بسط – جرى -10 طائر ال يحضن بيضه – عدم 

انحياز -11 غري ناضج – موجز – نقيض ميت.

12345678910 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أفقياً:

-1 أندريه مالرو -2 يوميات – ضفدع -3 فم – عنكبوت -4 جاع 
– أ أ – حد -5 دهان – متأهل -6 جرم – بحر -7 عتيق – عباس 

-8 نية – صد – بت -9 سم – بقالوى -10 واجه – فر – وجب 
-11 نمرود – مدلول.

عمودياً:

-1 إيفند جونسون -2 نوم – هر – يمام -3 دم – جامعة – جر 
-4 ريعان – بهو -5 يانع – بريق -6 هتك – محق – لف -7 باتر 
– صارم -8 أضواء – عدو -9 لفت – هرب – أول -10 رد – حل 

– أب – جو -11 وعيد – مستقبل.

- حل كلامت متقاطعة:

8/23 إلى 9/22

2/19 إلى 3/20

6/22 إلى 7/22

10/23 إلى 11/21

الحوت

امليزان

األسد

1/20 إلى 2/18

الدلو

ترتبك نتيجة مسألة شخصية أو عائلية 

طارئة,تحتاج الى من يسديك النصيحة قبل 

اتخاذ اي قرار, ال تهمل أحباءك وحاذر من 

القيام بمشروع جديد.

شخصية برج الحوت

التفهم هو شعار هذا الربج الراقي والحنون. ألنه متفهم ومتقبل لآلخر، تجده غالبا برفقة 

أشخاص من مختلف الشخصيات املوجودة. يعمل بتفاين، بتعاطف وبحس عايل. وجوده إيجايب 

ومطمنئ دامئا وحتى لو مل يكن يف مركز القيادة، يبقى مثابر ونابض بالحياة عىل الدوام.  

نقاط القوة: بديهي، رؤوف، فني، لطيف، حكيم، موسيقي  

نقاط الضعف: ميكن أن يكون ضحية أو شهيد، يخاف كثريا، حزين  

ما يحب: املواضيع الروحية، بعض الوقت لوحده، وسائل اإلعالم املرئية، وقت النوم، 

الرومانسية، املوسيقى، السباحة  

ما يكره: عودة آثار املايض اىل حارضه، التعرض لالنتقاد، القسوة من أي نوع، من يدعي 

معرفة كل يشء

عليك ان تحصد بنفسك ثمار اعمالك, ال تتوقع ان يقوم اي كان بهذا العمل بدال عنك

11/22 إلى 12/21

القوس

رتب أوراقك وحسن وضعك في العمل كما 

في المنزل وال تتسرع في إنهاء الصفقات 

التجارية دقق في التفاصيل وخصص الوقت 

لالستشارة راع ظروفك الصحية .

أدعوك عزيزي الى التحّلي بالهدوء 

والرصانةوّضح اقوالك ومواقفك وتجنب 

استفزاز الحبيب أو إثارة شكوكه. ال تختلق 

المشاكل بل اعمد الى تلطيف االجواء ومسايرة 

الحبيب تفاديًا لظهور أي تباين أو استياء! 

تتحمل همومًا اقتصادية ومادية ومهنية 

تتعلق بوضع متأزم أو مأزق قانوني أو 

ضرورة تغيير مكان عملك، لسبب أو آلخر. 

تسود عالقة متشّنجة مع زميل أو مسؤول، ما 

يثير غضبك في بعض األحيان. 

تشعر بتنافر االجواء والمشاعر, تفضل االبتعاد 

عن االجواء الصاخبة . ان اليوم هادئ وخال 

كليًا من الحظوظ. ما يولد التشنج ويطلب اليك 

االبتعاد عن الدراماتيكيات ويشير الى وضع 

عائلي خاص جدًا .

تسير االمور على افضل ما يرام تكثر 

المسؤوليات لكنك لن تحتار ولن تضيع في 

ايجاد الحل يوم ناجح وواعد بانفراج فال 

تتخاذل . اذا استطعت قدم المساعدة لمن 

يحتاجها. 

الجوزاء

5/21 إلى 6/21
تسمع خبرًا سارًا وتفرح لعودة النشاط الى 

حياتك يحمل اليك هذا اليوم امال جديدا 

بتحسن وتقدم وعقودًا وترتيبات لمسائل 

مالية هنالك تبادل للمعلومات بينك وبين 

االخرين نظم وضعك المالي. 

يزودك اليوم بحماسة واندفاع وثقة بالنفس 

تحتاجها في هذا الوقت فتقدم على 

مشاريعك بقدرات اقوى وعزيمة ال تقهر. 

تتطلع على ثقافات وحضارات لطالما حلمت 

بمعرفتها. 

الرسطان
7/23 إلى 8/22

العقرب

9/23 إلى 10/22

العذراء

12/22 إلى 1/19
تستعيد انفاسك لتسيطر على كل االمور 

وتتفهم ما يجري بدون توتر لم تعد ذلك 

المتعب المرهق الذي ينزوي وينقبض بل 

تشعر االن بقوة وبحب الحركة والتعاطي 

االيجابي مع كل ما يحيط بك. 

الجدي

 تعيش يوما ناشطا جدًا تتمتع بسرعة البديهة 

. تكثر المواعيد واللقاءات وكذلك االمتحانات 

والمؤتمرات . تشعر بارتياح نسبي تبدو لك 

االمور أكثر سهولة واشراقًا.

تترّكز االهتمامات على االوضاع المالية، وقد 

تتاح لك فرص لالستثمارات أو لتحقيق األرباح. 

4/20 إلى 3/215/20 إلى 4/19

الثورالحمل

تسايل
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صحة وتغذية

تمثل اليدان مصدرا رئيس�يا النتقال الجراثيم 
والبكتريي�ا لإلنس�ان. وم�ن خالل اس�تعمال 
وس�ائل التطه�ري املختلف�ة يهدف الش�خص 
إىل القض�اء عىل الفريوس�ات والبكترييا، التي 
يمك�ن أن تنق�ل إليه األم�راض املختلفة. لكن 
هذا الهدف ال يمكن أن يتحقق إال باالستخدام 
الصحيح لوس�ائل التطهري والتعقيم، التي إذا 

استخدمت بشكل غري سليم تبقى بال فائدة.
ويوض�ح العالم البيولوجي هنري�ك غابرييل، 
مدي�ر معه�د هامب�ورغ للنظافة الش�خصية 
واألحياء الدقيقة كيفية تطهري اليدين بأسلوب 
صحيح، بحس�ب ما ج�اء يف موقع »فوكوس« 

األملاني.
بالنس�بة لوس�ائل تطهري اليد التي تعتمد عىل 
الكح�ول فإن الكمية املس�تخدمة أمر حاس�م 
يف تحقي�ق املطل�وب، فإن التطه�ري ال يحدث 
إال للمناطق التي وصل�ت إليها املادة املطهرة. 
ويقول غابرييل: »إذا ما استخدمت كمية قليلة 
جدا من املطهر بن اليدين، فإنه يتبخر برسعة 
كب�رية ويتم تطهري اليد جزئيًا فقط، باإلضافة 
إىل ذل�ك تحتاج جميع املطهرات إىل وقت لقتل 

مسببات األمراض«.
وتختل�ف الكمي�ة املطلوب�ة للتطه�ري ومدى 
تأثريه�ا بحس�ب منت�ج أو مصنع تل�ك املادة 

املطه�رة. ولذلك من الجدير النظر يف تعليمات 
االس�تخدام، فهي ع�ادة ما توض�ح بالضبط 

كيفية استخدام املنتج.
أبحاث علمية تظهر أن املواد املطهرة الس�ائلة 
املحتوية ع�ىل الكحول ال تمثل مي�زة للجميع 
بال�رضورة. ففي ح�ن أن اس�تخدام األطباء 
مثال مل�واد تعقي�م اليدين أمر حتم�ي، يمكن 
أن يكتفي الن�اس يف حياتهم الخاصة بتطهري 
أيديهم عرب استخدام الصابون العادي وتكون 

له نفس الفعالية، بحسب ما نقل »فوكوس«.
لكن الش�خص الذي ال يحس�ن توزي�ع كمية 
الصابون ع�ىل يديه ويقوم بوضعها تحت ماء 
الصنب�ور لفرة قصرية ال يحمي بذلك نفس�ه 

من العدوى.
وينصح خب�ري النظافة الش�خصية بأنه »من 
الواجب غس�ل اليدين بالصاب�ون ملدة نصف 
دقيق�ة عىل األق�ل ثم غس�لها بامل�اء جيدا ثم 
تنش�يفها« وذلك »ألن البكترييا تتكاثر بشكل 
أفضل عىل الجل�د الرطب«. والصابون معتدل 

الحموضة يكفي لهذا الغرض تماما.
وعلي�ك أن تتجن�ب الصابون الخ�اص، الذي 
يحتوي ع�ىل مواد مضادة للبكترييا والجراثيم 
مثل مادة تريكلوس�ان، التي يق�ال إنها تدعم 

)DW( .مقاومة املضادات الحيوية

كيفية تطهري وتعقيم يديك من الفريوسات

آلية عمل الذاكرة

يف كل ثاني�ة من س�اعات يقظت�ك، يندفع 
مزي�ج م�ن املعلوم�ات إىل دماغ�ك ع�رب 
كل واح�دة م�ن حواس�ك الخمس–البر 
والش�م–يف  وال�ذوق  واللم�س  والس�مع 
انسجام تام. ومن بن هذا املزيج املتداخل، 
يلتقط دماغك املعلومات األبرز ليصوغ لك 
تصوراً متكامالً ملا يح�دث حولك. وتنتقل 
مجموعة صغرية منتقاة من هذه املعلومات 
الحس�ية إىل ذاكرت�ك قص�رية األج�ل، ثم 

ينتق�ل ج�زء أصغ�ر إىل ذاك�رة التخزين 
طويل�ة املدى، وهي الذاك�رة التي تتيح لك 

اسرجاع وتذكُّر التفاصيل يف وقت الحق.
وهكذا فإن تعلُّم أي يشء جديد يعتمد عىل 
تحويل التفاصيل من الذاكرة قصرية املدى 
إىل الذاك�رة طويلة امل�دى، وهو األمر الذي 
ى »الرسيخ«  يحدث من خالل عملية تُس�مَّ
الت�ي تقوم ب�دور حيوي يف بن�اء مخزون 

الذكريات.
من هذا املنطلق، س�عت الدراس�ة البحثية 
الرائ�دة، الت�ي أجريت تحت قيادة أس�تاذ 

علم النفس التعليمي الربوفيس�ور يورغن 
كورنماي�ر، إىل محاول�ة فهم ال�دور الذي 
تق�وم ب�ه الروائ�ح العطري�ة املختلفة يف 
عملية »الرس�يخ« تلك، س�واء يف س�اعات 

اليقظة أو يف أثناء النوم.

حاسة الشم... والذاكرة

عىل مر الس�نن، دأب العلماء عىل التساؤل 
حول ما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية بن 
حاسة الش�م والذاكرة، وما إذا كان ممكناً 
أن يك�ون لتلك العالقة دور مفيد يف تعزيز 

قدرات التعلُّم.
رشع  الجدي�دة،  الدراس�ة  س�ياق  ويف 
الباحث�ون أوالً يف محاولة فه�م ما إذا كان 
ه�ذا االرتب�اط يمك�ن أن خ�ارج املخترب، 
حيث اخت�اروا 54 طالباً من طالب الصف 
الس�ادس يف أملانيا للمش�اركة كمتطوعن 
ووزع�وا عليه�م أعواداً تف�وح منها رائحة 
عبري ال�ورد، وطلبوا من كل واحد منهم أن 
يواظب عىل ش�م رائحة تل�ك األعواد خالل 
دراس�ة مفردات اللغة اإلنكليزية يف املنزل. 
وبعد م�رور أس�بوع من دراس�ة الطالب 
للمفردات يف املدرس�ة ويف املنزل، جلس�وا 

لتأدية سلسلة اختبارات.
وق�ام الباحثون بتقس�يم نص�ف الطالب 
املش�اركن إىل أرب�ع مجموع�ات تجريبية 

خالل تلك االختبارات:
 املجموع�ة 1: لم يتم تعريضها إىل ش�م 

أي روائح.
 املجموع�ة 2: تعّرض�ت إىل ش�م رائحة 
عب�ري ال�ورد يف أثن�اء الدروس املدرس�ية، 
وخالل املذاكرة يف املنزل، وأثناء اختبارات 

املفردات.
 املجموع�ة 3: تعرض�ت إىل ش�م رائحة 
عبري الورد خالل املذاكرة يف املنزل، وخالل 
كل ليل�ة قبل االختب�ار، ولكن لي�س أثناء 

االختبارات.
 املجموع�ة 4: تعّرض�ت إىل ش�م رائحة 
عبري الورد خالل التعلُّم يف املنزل، وكل ليلة 

قبل االختبار، وخالل االختبارات.
أما الطالب الذين ل�م يتعرضوا ألي روائح 
يف أي وق�ت ف�إن الباحثن اس�تخدموهم 

كمجموعة ضبط محايدة.

خ« معلوماتك أثناء نومك! الروائح العطرية.. قد »تُرسِّ

عبدالعليم الحجار

إذا شمَّ شخص رائحة 

عبري عطري يف أثناء تلّقيه 

معلومات جديدة ثم نام 

بعدها وإىل جانبه مصدر 

تفوح منه رائحة ذلك العبري 

العطري ذاته، فهل يُسهم ذلك 

يف تثبيت وترسيخ املعلومات 

يف ذاكرته؟

باحثون أملان توّصلوا إىل 

إجابة عن ذلك السؤال...

سعت دراسة رائدة جديدة، 

أجراها باحثون أملان ونرشت 

نتائجها يف العدد الحايل من 

مجلة »ساينتيفيك ريبورتس« 

العلمية، إىل استكشاف 

مدى تأثري الروائح العطرية 

الفواحة عىل الذاكرة والتعلُّم، 

وما إذا كان ذلك التأثري يمتد 

إىل فرتة النوم.
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1 - التف�اح: يع�د التف�اح مص�درا جي�دا لأللياف 

وفيتامن C، وكالهما حيويان للصحة العامة الجيدة. 

ولكن عندما يتعلق األم�ر بمكافحة الرسطان، يُعتقد 

أن املكون الرئيس قد يكون »كريس�يتن«، وهي مادة 

كيميائية يمكن أن تخفف االلتهاب يف الجسم وتوقف 

تحلل الخالي�ا. وتوجد مواد كيميائي�ة أخرى مماثلة 

ملكافح�ة الرسطان، مثل »ترايتريبينويدات«، بش�كل 

رئيس يف الجلد، ولهذا السبب يعتقد بعض الخرباء أنه 

من األفضل تناول الفاكهة كاملة بدال من تقش�ريها. 

ووج�دت دراس�ة أجري�ت ع�ام 2016 يف إيطاليا، أن 

تناول تفاحة واح�دة عىل األقل يوميا، يمكن أن يقلل 

خطر اإلصابة برسطان الرئة بنس�بة 25%، كما يوفر 

حماية ضد أورام األمعاء والفم والثدي.

2 - الطماط�م: تح�وي الطماط�م مكونا رئيس�يا 

ه�و الاليكوبن–أحد مضادات األكس�دة التي تعطي 

الطماط�م الحم�راء لون�ا مميزا. ويش�ري العديد من 

الدراس�ات إىل أن مضادات األكس�دة يمكن أن تقلل 

من خط�ر إصابة الرجل برسطان الربوس�تات، عىل 

الرغ�م من عدم التأكد حول مق�دار التأثري املطلوب، 

أو ما إذا كان يفيد بعض الرجال فقط.

3 - القهوة: وجدت دراسة كبرية أجريت عام 2019 

شملت نحو نصف مليون شخص، أن القهوة اليومية 

يمك�ن أن تقلل من خط�ر اإلصابة بنوع ش�ائع من 

رسطان الكبد.وأظهرت الدراس�ة التي أجراها علماء 

يف جامعة »كوينز بلفاس�ت« أن عش�اق القهوة أقل 

عرضة بنس�بة 50% لإلصابة برسطان خاليا الكبد، 

وهو ما يمثل نحو 9 من أصل 10 حاالت من رسطان 

الكب�د. وتحت�وي حب�وب القه�وة أيضا ع�ىل مادة 

البوليفين�ول، واملواد الكيميائي�ة النباتية التي يبدو 

أنها تمنع انقسام الخاليا الرسطانية.

4 - األرز البن�ي: م�ن املع�روف أن ده�ن الحبوب 

مفي�د يف تعزي�ز الصح�ة العام�ة -وخاص�ة صحة 

القل�ب واألوعي�ة الدموية- ولكن قد يك�ون لها تأثري 

وقائ�ي عندما يتعلق األمر بالرسطان. ووفقا للمعهد 

األمريكي ألبحاث الرسطان، فإن السبب يف ذلك هو أن 

الحبوب الكاملة تحتوي عىل مادة البوليفينول، وهي 

مركب�ات نباتية يب�دو أنها تقلل م�ن خطر اإلصابة 

ببعض األورام، وكذلك أمراض القلب والس�كري من 

النوع الثاني.

5 - العن�ب: يع�د العن�ب غني�ا بالريس�فرياترول، 

وهي مادة كيميائية نباتية ُدرس�ت عىل نطاق واسع 

لتأثرياته�ا املضادة للرسطان. ويوج�د أعىل محتوى 

منها يف ق�رشة العنب األحم�ر أو األرجواني. وتظهر 

االختب�ارات أن ريس�فرياترول يمك�ن أن يمنع نوع 

الرضر املس�بب للرسط�ان يف الخاليا. وحتى يف حالة 

تطور الرسطان، تشري بعض الدراسات إىل أن املادة 

الكيميائي�ة قد تظل ق�ادرة عىل إبطاء نم�و الخاليا 

الرسطانية.

6 - البقولي�ات: إن الفول والبازالء غنيان باأللياف 

والفوالت، نوع من فيتامن B الذي يحتاجه جس�مك 

لصنع الحمض النووي واملواد الوراثية األخرى. كما 

يضمن�ان حصولك عىل مركبات مض�ادة للرسطان، 

ألن البق�ول مص�در غن�ي للس�ابونن، وه�ي مواد 

كيميائية تُظهر أنها توقف نمو الخاليا الرسطانية.

7 - القرنبيط والربوكيل: تحتوي الخرضوات هذه 

عىل مركب يس�مى غلوكوزينوالت، الذي قد يكون له 

تأثري وقائي ض�د الرسطان، وخاص�ة األورام )مثل 

بعض أنواع رسطان الثدي(. ووجدت دراسات أخرى 

أن الس�ولفورافان، وهو عنر مض�اد للرسطان يف 

الربوكي، يمنع خاليا رسطان الثدي من النمو.

8 - األس�ماك الزيتية: يمكن خفض خطر اإلصابة 

برسط�ان األمعاء بأكث�ر من النصف ببس�اطة، عن 

طريق تناول األسماك الزيتية بانتظام مثل السلمون، 

وفق�ا للدراس�ات. وهذه األس�ماك غنية ج�دا باملواد 

املغذي�ة مث�ل فيتام�ن B والبوتاس�يوم واألحماض 

الدهنية أوميغا 3.

9 - التوت الربي: يحتوي التوت الربي عىل مجموعة 

واس�عة من املواد الكيميائية املع�ززة للصحة. فهي 

غني�ة بالفيتامينن C وK، فض�ال عن كونها مصدرا 

جي�دا لأللياف الغذائي�ة. وفيما يتعل�ق بالرسطان، 

يُعتق�د أنها واحدة م�ن األطعمة الت�ي تتمتع بأكرب 

قدر من القدرة املضادة لألكسدة، أو القدرة عىل درء 

عملية نشوء املرض.

10 - الث�وم: يدرس العلماء الثوم لس�نوات بس�بب 

خصائص�ه املض�ادة للرسط�ان. ويكم�ن العام�ل 

الرئيس يف األليس�ن -مركب يُطلق عند سحق الثوم 

أو تقطيعه. وأشارت دراسات عديدة إىل أن األليسن 

يمكن�ه عرقلة نمو الورم، ع�ىل الرغم من أنه ما يزال 

م�ن غري الواضح م�ا إذا كان تن�اول كميات صغرية 

نس�بيا بشكل منتظم يكفي لتوفري حماية كبرية ضد 

الرسط�ان. ووجد أح�دث األبحاث، م�ن الصن، أن 

االس�تهالك املنتظ�م للثوم يمك�ن أن يقلل من خطر 

اإلصاب�ة برسط�ان األمعاء بنس�بة تص�ل إىل %79. 

)RT(

أفضل 10 أطعمة تحمي من مرض »الرسطان«..

مع العالج املناسب!

من املتعارف عليه ان مرض الرسطان 

من االمراض الخطرية، وهو يصيب 

الناس بشكل عشوائي دون ارتباطه 

»حرفيا« بالعمر أو الجنس أو العرق، 

ولكن لحسن الحظ، يُقّدر أن ما يصل 

إىل 40% من الرسطانات يمكن الوقاية 

منها بالكامل بتغيري نمط الحياة 

وبخاصة النظام الغذائي. ويمثل 

التحول إىل نظام غذائي صحي أمر 

بالغ األهمية، ووفقا للمعهد األمريكي 

ألبحاث الرسطان هناك أفضل 10 

أطعمة يمكن أن تقلل من خطر 

اإلصابة بالرسطان:
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االلتهاب وعواقبه

كآلية حامية تقي من أي رضر قد يلحق األنس�جة، 
يح�دث االلتهاب كرد فعل تج�اه عدوى أو إصابة، 
لكن إذا اس�تمر االلتهاب الحاد فرات أطول )أو ما 
يدعوه األطباء االلتهاب املزمن(، فقد يسبب رضراً.

س�بق أن رب�ط العلم�اء االلته�اب بمجموع�ة من 
املش�اكل الصحي�ة، م�ن بينه�ا األم�راض القلبية 
الوعائية، والرسطان، والداء السكري، والربو، لكن 

هل يؤدي االلتهاب دوراً أيضاً يف الراجع املعريف؟
أخرياً، ق�رر باحثون من جامع�ة جونز هوبكنز يف 
بالتيمور معرفة الجواب عن هذا الس�ؤال، ونرشوا 
ما توصل�وا إليه يف مجلة »علم األعصاب«. وأش�ار 
كينان والكر، باحث شارك يف إعداد تقرير الدراسة، 
إىل أن »دراس�ات أخ�رى تناولت االلته�اب املزمن 
وتأثرياته يف دماغ املس�نن«، لكن فريق البحث هذا 
أراد هذه املرة اكتش�اف ما إذا كان االلتهاب املزمن 
يف منتص�ف الحي�اة يؤث�ر يف الراج�ع املعريف مع 

التقدم يف السن.
وق�د اس�تند الباحث�ون إىل بيانات »دراس�ة خطر 
تصل�ب الرشاي�ن يف املجتمع�ات«، الت�ي تتبع�ت 
12336 مش�اركاً بل�غ متوس�ط أعماره�م 57 عاماً 

طوال 20 سنة تقريباً.
وبغية تقييم معدالت االلتهاب يف مستهل الدراسة، 
ق�اس العلم�اء م�ؤرشات حيوي�ة ع�دة يف ال�دم: 
الفيربينوج�ن، عدد كري�ات الدم البيض�اء، عامل 

فون ويلرباند، والعامل الثامن.
وهك�ذا، بدمجه�م مقايي�س م�ؤرشات االلته�اب 
املعتم�دة هذه، أعط�ى الفريق كل مش�ارك عالمة 

التهاب مركبة. وبعد ثالث س�نوات تقريباً عىل بدء 
الدراس�ة، قيَّموا حالة كل مشارك، بحثاً عن مؤرش 

.C آخر إىل االلتهاب: الربوتن املتفاعل

قياس الرتاجع

قيَّم الباحثون قدرة كل مشارك املعرفية يف مستهل 
الدراس�ة، بعد 6 إىل 9 سنوات، ومرة ثالثة يف ختام 
الدراس�ة. وخالل التحليل، أخ�ذ الفريق يف االعتبار 
مجموع�ة م�ن العوامل الت�ي قد تؤث�ر يف مهارات 
اإلنسان الفكرية، شملت مستوى التعليم واإلصابة 

بمرض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.
ويف ختام الدراسة، تبنَّ أن َمن واجهوا أعىل معدالت 
م�ن االلته�اب املزم�ن يف مس�تهل الدراس�ة عانوا 
تراجعاً أش�د بنس�بة 8 يف املئة يف الق�درة املعرفية، 

مقارنة بمن امتلكوا معدالت االلتهاب األدنى.
ع�ىل نحو مماثل، عانى َمن حملوا أعىل معدالت من 
الربوتن املتفاعل C تراجعاً أقوى بنسبة 12 يف املئة 

باملقدرات الفكرية.
وأوض�ح والك�ر أن »التغي�ري اإلض�ايف يف مهارات 
التفك�ري والذاكرة املرتب�ط بااللته�اب املزمن جاء 
متواضعاً عموماً، إال أنه بدا أكرب مما لوحظ س�ابقاً 

ارتباطه بارتفاع ضغط الدم يف منتصف العمر«.
عالوة عىل ذلك، كشف الباحثون أن الراجع املعريف 
تركّ�ز خصوص�اً يف ذاكرة املش�اركن، يف حن بدا 

األدنى يف مناطق اللغة والتخطيط.
وأض�اف والكر: »يس�ود االعتق�اد بأن كث�رياً من 
العمليات التي تقود إىل الراجع يف املهارات الفكرية 
والذاكرة يبدأ يف منتصف العمر، وأن هذه العمليات 

قد تكون األكثر تفاعالً مع التدخل العالجي يف هذه 
املرحلة من الحياة«.

سبب أم نتيجة؟

بدل القل�ق حيال نتائج الدراس�ة، يأم�ل معدوها 
أن يعتربه�ا الن�اس دعوة إىل العم�ل. وذكر والكر: 
»تُظهر نتائجنا أن االلتهاب املزمن قد يش�كّل هدفاً 
مهم�اً للتدخل«، لكننا ما زلن�ا بحاجة إىل مزيد من 
البحوث قبل أن نتمكن من االس�تنتاج أن االلتهاب 
يس�بب الراج�ع املع�ريف. ولفت أيض�اً إىل احتمال 
»أال يكون االلتهاب س�بب م�رض الدماغ التنكي 
العصب�ي، الذي يق�ود إىل الراجع املع�ريف، بل هو 

مؤرش عليه أو حتى رد فعل ناجم عنه«.
صحيح أن هذه الدراس�ة اعتمدت عىل عينة كبرية، 
إال أنه�ا تعاني بعض النواقص. عىل س�بيل املثال، 
ب�دا َمن عان�وا أعىل مع�دالت االلتهاب يف مس�تهل 
الدراس�ة أكث�ر مي�الً إىل االنس�حاب أو الوفاة قبل 

االختبارات النهائية، ما أثر قليالً يف دقة البيانات.
وذك�ر مع�دو الدراس�ة أنه�م كانوا يس�تطيعون 
تحس�ن دراس�تهم بتقييمه�م املق�درات املعرفية 
بانتظ�ام أكرب وبواس�طة فحوص أكث�ر تفصيالً. 
كذلك من املفي�د قيامهم بتجرب�ة مماثلة وإضافة 

املزيد من مؤرشات االلتهاب الحيوية إليها.
ويش�كل الراجع املعريف وااللته�اب اليوم موضعاً 
بارزاً يف أوس�اط البحوث العلمية، لذلك س�نحظى 

بمزيد من الدراسات بالتأكيد.
الدراس�ة تتبع�ت 12336 مش�اركاً بل�غ متوس�ط 

أعمارهم 57 عاماً طوال 20 سنة تقريباً.

استخلصت دراسة معارصة، أن االلتهاب 

املزمن يف منتصف الحياة يرسع الرتاجع يف 

قدراتنا الفكرية مع التقدم يف السن.

يرتبط التقدم يف السن برتاجع تدريجي يف 

مقدراتنا التفكريية العادية، لكن معاناة 

البعض تظل محدودة، يف حني يصاب 

البعض اآلخر بعجز معريف كبري. نتيجة 

لذلك، يُعترب فهم عوامل الخطر املعنية 

بالغ األهمية.

نعي اليوم بعض عوامل الخطر، عىل سبيل 

املثال، يبدو أن تدني مستوى النشاط 

الجسدي، والتدخني، والسمنة تزيد معدل 

ل أخرياً  الرتاجع، لكن بعض العلماء حوَّ

انتباهه إىل دور االلتهاب املحتمل.

األمراض االلتهابية

ع  املزمنة ترسِّ

الرتاجع املعريف
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يالحظ مش�اِهد األفالم أنه بعد عرض فيلم ريديل سكوت »غالدياير« 

)2000(، ش�هدت مالح�م العال�م القدي�م انتعاش�اً ل�دى الجمه�ور 

واس�توديوهات الس�ينما. كتاب »أفالم البلوك بس�ر والعالم القديم: 

 Blockbusters and the( املع�ارصة«  املج�از والح�رب يف هولي�وود 

 Ancient World: Allegory and Warfare in Contemporary

Hollywood - بلومس�بريي - 2019( ال�ذي ينطل�ق م�ن الدراس�ات 

األكاديمية الس�ابقة عن أفالم مالحم أو مالح�م حقبة الحرب الباردة 

يف خمس�ينيات القرن املايض وس�تينياته، بما يف ذلك أفالم »بن هور« 

و»سبارتاكوس« و»الرداء«، يستكش�ف الدورة الحالية ملالحم العالم 

القديم يف الس�ينما ضمن املناخ االجتماعي والس�يايس الناشئ يف ظّل 

أح�داث 11 أيلول 2001. يقوِّم مؤل�ف الكتاب كريس دايفيس العالقة 

بن الس�ينما الس�ائدة واملجتم�ع األمريكي من خالل تصوي�ر العالم 

القدي�م وال�راع واإليم�ان، اعتماداً عىل دراس�ة األف�الم املنتجة عىل 

خلفي�ة الحرب ع�ىل اإلرهاب والغزوات الالحقة للعراق وأفغانس�تان. 

كما يستكشف كيف تثري هذه األفالم صوراً عن الحرب العاملية الثانية 

وحرب فييتنام والكاوبوي يف تصوير الحرب يف العالم القديم، وكذلك 

يناقش تأثري »نظرية التهجن« والرسد واالستقبال. ويتساءل عن مدى 

اس�تخدام مالحم العال�م القديم للرمز والقي�اس والتلميح إىل املايض 

والحارض املتوازين يف صناعة تمليها يف الغالب قوى السوق.

الكات�ب ���� أس�تاذ مح�ارض يف م�ادة دراس�ة األف�الم يف »جامعة 

إكس�ر« الربيطانية ��� يتعامل م�ع مجموعة من أفالم املالحم ومنها 

»اإلس�كندر« و»ط�روادة« و»300«، و»قائ�د املئ�ة« و»آالم املس�يح«، 

وغريها، مقّدماً نظرة جديدة إىل التطور املس�تمر ملالحم العالم القديم 

يف السينما.

يب�دأ الكات�ب باقتباس من مقالة إميليا أريناس »الفش�ار والس�ريك: 

غالدياي�ر ومش�هد الفضيلة« حيث تق�ول: »هذه الرواي�ات القديمة 

ال تتعل�ق يف النهاي�ة بأبراه�ام أو بب�ن ه�ور أو بس�بارتاكوس أو 

بماكس�يموس أو بش�هداء مس�يحين مجهويل الهوية ومئ�ات القادة 

العس�كرين املتحولن عن دينهم، لكن عن أنفس�نا، أو عىل نحو أكثر 

تحدي�داً، عن ُمثُلنا التي يتم تقديمها تقديم�اً مالئماً يف مظهر مذهل، 

لكن�ه بعيد عن األنظ�ار وتؤكده س�لطة املايض«. يق�ول الكاتب إنها 

تمث�ل وجه�ة نظر ش�ائعة يف النقد العلم�ي ملالحم العال�م القديم يف 

الس�ينما، واالفراض القائل ب�أّن األفالم من هذا الن�وع هي أكثر عن 

الف�رة والثقافة التي يتم إنتاجها منها ع�ن تلك التي يصورونها. عىل 

س�بيل املثال، يفتح جيفري ريتش�اردز ���� أحد أه�م علماء تاريخ 

الثقافة ونقاد األفالم ���� دراس�ته حول ه�ذا املوضوع بالقول: »إن 

األف�الم التاريخية هي دائماً ع�ن الوقت الذي صنع�ت فيه وال تتعلق 

أبداً بالوقت الذي تم إعدادها فيه«. لكن صاحب هذا املؤلف يس�تدرك 

بالقول: »يف املمارس�ة، فاملعنى يف مالحم العالم القديم نادراً ما يكون 

واضحاً. فتفس�ري النص السينمائي يتأثر باألفراد املشاركن يف إنتاجه 

ويف التسويق ويف االستقبال ويف روح العر املعارص ويف دوافع املؤلف 

ويف مواد املصدر واالستجابة الشخصية للمشاهد«.

باعتماد منظور متع�ّدد التكافؤ، يقوِّم هذا املؤلف إىل أّي مدى تتفاعل 

مالح�م العال�م القدي�م الحديثة م�ع حارضها أو تجس�د موضوعات 

متك�ررة يف التاريخ والنوع نفس�ه، وبالتايل يستكش�ف كيف تطورت 

األفالم التي أُنجزت بعد فيلم »غالدياير« مع الركيز عىل عالقتها بدور 

املالحم يف منتصف القرن العرشين ودور الحرب يف تسهيل التغيري.

يقول الكات�ب: »تمتلك مالحم العالم القديم ح�دوداً من كونها أعماالً 

للف�ن الس�ينمائي ومنتجات صناع�ة الرفيه، ومن الناحي�ة النظرية 

قطع�ًة م�ن التحلي�الت التاريخي�ة. وق�د ح�ار العلماء م�ن مختلف 

التخّصص�ات كونه�ا نصوصاً متع�ددة التكافؤ تض�م مجموعة من 

املواضي�ع. أما البحث يف هذا املؤلف، فقد تج�اوز جوانب من التاريخ 

القديم والحديث والس�ينمائي واألس�اطري والدين والسياس�ة والنوع 

ونظرية املؤلف ودراسات االستقبال والذكورة والجسد الذكوري«.

مشهد من فيلم »غالديايرت«

يالح�ظ الكات�ب أنه لغاية صدور ه�ذا املؤلف، ت�م تخصيص غالبية 

الدراس�ات عن العال�م القديم يف الس�ينما ملا يمكن الق�ول إنه الفرة 

األكثر ش�هرة وش�عبية لهذا النوع، ويرجع تاريخه�ا تقريباً إىل فيلم 

»شمش�ون ودليلة« عام 1949 والكتاب املقدس: »الفرة عادة ما يشار 

إليها باس�م دورة الخمسينيات والس�تينيات التي تتضمن أفالماً مثل 

»ب�ن ه�ور« )1959( و»ال�رداء« )1953( و»س�بارتاكوس« )1960( 

و»كليوباترا« )1963(. لكن شعبية مالحم العالم القديم تالشت خالل 

الس�تينيات بس�بب مجموعة من العوامل بما يف ذل�ك ارتفاع تكاليف 

إنت�اج مالح�م هولي�وود وتخفيف الرقاب�ة يف الوالي�ات املتحدة التي 

حّفزت عىل تزايد ثقافة الش�باب املضادة التي يتم جذبها إىل مجموعة 

جديدة من املخرجن. فقد كان السوق مشبعاً بمالحم رجل العضالت 

اإليطالي�ة التي تم إنتاجها بثمن بخس وأس�همت يف أن تصبح ملحمة 

العالم القديم س�اذجة أو »كيتش، وموضوع محاكاة س�اخرة؛ األكثر 

ش�هرة يف هذا النوع فيلم »حياة براين« )1979(. لكننا نرى أن العالم 

القديم ال يزال موجوداً يف س�بعينيات القرن امل�ايض وثمانينياته عرب 

إنت�اج مسلس�الت تلفزيونية مث�ل »مس�عدة« )1981( و»تكييف« أو 

اقتب�اس مارتن سكورِس�زي رواية نيك�وس كازانتزاكي�س »اإلغواء 

األخري للمس�يح« )1988(. كما أشارت األنواع األخرى باملثل إىل مالحم 

العالم القديم مثل مغامرة الخيال العلمي »حرب النجوم« )1977( وما 

تالها من آثار تسري عىل خطاها. كما تم حفظ أفالم دورة الخمسينيات 

والس�تينيات يف الوعي العام من خالل العروض املنزلية وتلك املتكررة 

عىل شاش�ات التلفزي�ون. وحتى اليوم، ال يكتمل عي�د الفصح أو عيد 

امليالد يف اململكة املتحدة من دون عرض فيلم »بن هور««.

ش�هدت تس�عينيات الق�رن امل�ايض أيضاً تج�دد االهتم�ام باملالحم 

التاريخي�ة بإنت�اج مجموعة من األف�الم منها »الرقص م�ع الذئاب« 

)1990(، و»قلب ش�جاع« )1995(، و»إنق�اذ الجندي رايان« )1998( 

و»تايتاني�ك« )1997(، ما أفس�ح يف املجال لفيل�م »غالدياير« لريديل 

س�كوت. وهناك رأي بأن هذه الدورة نتاج مجموعة من الس�ينمائين 

مثل ِكيِفن كوس�تنر وميل غيبس�ون وجيمس كامريون وغريهم ممن 

تشكلت هوياتهم يف طفرة املواليد بعد الحرب العاملية الثانية وأضحوا 

آباءً يف تسعينيات القرن املايض وكان النظر مجدداً يف أنواع طفولتهم 

الخاصة نوعاً من النوستالجيا.

يواص�ل الكاتب اس�تعراض األعم�ال امللحمية قائ�الً: »باملثل، يمكن 

تطبي�ق هذه النظري�ة عىل املخرجن الحالين مثل ج�ي. جي أبرامز، 

واألخوي�ن بافر الذين أق�روا بأن حبهم أطفاالً ألف�الم الخيال العلمي 

يف س�بعينيات القرن امل�ايض وثمانينياته أثَّر يف عمله�م يف هذا النوع 

من األفالم. عىل س�بيل املثال، قال غيبسون إن فيلم »قلب شجاع« هو 

خليفة طبيعي لفيلم »بن هور« و»سبارتاكوس«.

ويف ح�ن أن غالبية املالحم التاريخية التي أنتجت خالل التس�عينيات 

كانت تس�تهدف جمه�ور املراهق�ن والبالغن ��� بحس�ب الكاتب 

��� ب�دأت مالحم العالم القديم بالعودة عرب أفالم الرس�وم املتحركة 

 )1997( »هرق�ل«  فيل�م  ومنه�ا  الصغ�ار،  للمش�اهدين  املوجه�ة 

واملسلس�ل التلفزيوني »هرق�ل: الرحالت األس�طورية« )1995 ���� 

1999(، و»زين�ا: األم�رية املحارب�ة« )1995 ���� 2001(. م�ع ذل�ك، 

عادت مالحم العالم القديم بالكامل إىل شاش�ات الس�ينما مع إطالق 

فيلم »غالدياير« املدين لس�ابقاته عىل نحو عام، وال س�يما »س�قوط 

اإلمرباطورية الرومانية« )1964(، و»س�بارتاكوس«، لكنها استكملت 

ثت جمالية هذا النوع لجذب الجماهري املعارصة.  الرسد الس�ابق وحدَّ

املنتج والر باركس قال عن تلك اإلنتاجات »إنهم أرادوا تجنب دالالتها 

التي خلفته�ا األفالم مع مجموعات من الرجال الذين يرتدون التنانري 

والصنادل«. وشمل ذلك كتم ألوان دورة الخمسينيات والستينيات مع 

تنمية شخصيات األفالم وإزالة اإلشارات العلنية إىل الروايات الكتابية 

أو املسيحية وتصعيد العنف يف أعقاب فيلم »إنقاذ الجندي رايان«.

كما تعامل الكاتب مع مجموعة من املصطلحات التي وظفها يف مؤلفه 

ومنها الرمز/ املجاز/ االس�تعارة، مستعيناً بتعريف إسماعيل كزافييه 

أس�تاذ الس�ينما يف الربازيل وصاحب مؤلف عن امل�ادة الذي قال: إن 

الرمز يجس�د مفهوماً أو فكرة أو أخالقاً مخفية ضمن نص، ويجادل 

ب�أن ق�درة الرمز عىل إخف�اء املعنى يف النص الفرعي، ق�د مكّنته من 

اكتس�اب أهمي�ة خاصة خالل الف�رات التي تمارس فيها الس�لطات 

االس�تبدادية الس�يطرة عىل نرش الصور والنصوص وأش�كال التعبري 

األخرى. كما يس�مح الرمز بنقل الرس�ائل إىل جمه�ور معن يف حن 

أن أولئك الذين قد يعارضون الرس�الة إما غري مدركن أو غري قادرين 

ع�ىل إثبات وجودها. مع ذلك، إن فهم الجمهور املس�تهدف الرس�الة 

الخفية يتطلب ش�كالً من الوعي والفهم املتبادلن من كل من الكاتب 

والقارئ. أما األكاديمي األمريكي املتخصص يف امليديا، دانيال هريبرت 

فالحظ أن تحليل الرموز ال يزال يمثل مشكلة، أي تحديد ما إذا كانت 

النصوص مجازية أم أنها أصبحت كذلك من خالل التفسري املجازي.

إضافة إىل ما س�بق، يالحظ الكاتب أن خلق املعنى يف السينما يتطلب 

الكيمي�اء بن نوايا الكاتب وجدول أعم�ال الناقد، وأن الرمز والتماثل 

ال يقت�ران ع�ىل العوامل الرسدية، إذ يمكن العث�ور عليهما أيضاً يف 

املش�هد الصوتي واملوس�يقى التصويرية والتحرير، ما يجعل من فك 

رموز املعنى من هذه النصوص مسعى متعدد األوجه.

نود هنا اإلش�ارة إىل كيفية اس�تعانة الكاتب بفيلم أوليفر س�تون عن 

االس�كندر املقدوني لرشح مش�كلة غي�اب الكيمياء ب�ن نوايا الكاتب 

والناق�د واملش�اهد إذ يق�ول: يف حال�ة أوليف�ر س�تون »اإلس�كندر« 

)2004(، أصبح�ت الجمالي�ة الت�ي اندلع�ت يف ح�رب فييتن�ام هي 

السائدة، وباملثل، نتجت عن تجربة ستون القتالية املبارشة يف الراع 

وتصوره�ا الحقاً يف فيلمه القتايل ش�به الس�ريي »بالت�ون« )1986(. 

ويف خلق أوجه التش�ابه ب�ن فييتنام والفتوحات القديمة لالس�كندر 

األكرب، س�مح س�تون، ربما عن غري قصد، برس�م أوجه تشابه مماثلة 

بن فيلمه واألحداث يف العراق وأفغانس�تان. لك�ن مثل هذه القراءات 

الفردية تتجاه�ل ثروة املعنى الرمزي والتاريخي واالس�تعاري الذي 

يتخلل قصص الفيلم وتصويره للح�رب القديمة وبناء اإلمرباطورية. 

ففيلم »االس�كندر« محاولة طموحة لتصوي�ر الحياة الغزيرة للغازي 

داخ�ل حدود فيل�م رسدي واحد. لكن رغم افتتان صانعه بش�خصية 

االس�كندر وحبه الواضح لهذا املوض�وع، إال أن الفيلم حصد عائدات 

مخيبة لآلمال يف ش�باك التذاكر واس�تجابة وحش�ية من النقاد. كان 

الفيل�م منذ ذلك الحن موضوعاً للعديد من األعمال األكاديمية، خاصة 

تلك املستمدة من الكالسيكين الذين يستجيبون ملحاولة ستون إلثارة 

فيلمه بكميات وفرية من التفاصيل التاريخية.

يتعامل الكاتب مع هذه املس�ألة يف الفصل الثالث بهدف تحليل الفيلم 

بالعالقة مع مخرجه وفيلمه بدالً من الش�خصية التاريخية لإلسكندر 

األك�رب. س�تون، والكالم للكاتب، س�ينمائي س�يايس رصي�ح، وغالباً 

م�ا يكون مثرياً للجدل حي�ث تهتم معظم أعمال�ه بالتاريخ واملجتمع 

األمريك�ي يف القرن العرشين. لذلك، فإن فيلم »االس�كندر« يعد ش�يئاً 

ش�اذاً ضمن دائ�رة أفالم�ه الس�ينمائي، لكن من خالل استكش�اف 

موضوعات�ه وبنيته وص�وره، فمن الواض�ح أنه فيلم أوليفر س�تون 

املثايل.

يواص�ل الكاتب التعام�ل مع الجوان�ب النظرية املرتبط�ة باملجازية 

ويس�وغ س�بب تركيزه عىل األفالم األنغلو � أمريكية عىل نحو أساس 

ألن التعليق يف الغرب تركّز عىل أحداث 11 أيلول والحرب عىل اإلرهاب 

وغ�زو الواليات املتحدة العراق وأفغانس�تان، وعىل أمريكا وترفاتها 

وبريطاني�ا أيضاً. ويفرض أنه من املرّجح أن يتعّرف الجمهور املحي 

يف هذه األس�واق عىل أي قراءات مجازية أو مشابهة يف األفالم العادية 

والتعليق عليها، أي كيفية اس�تقبالها. لكن صناعة األفالم يف هوليوود 

املدفوعة بالحوافز املالية عادًة ما تدفن »املعنى« يف الغموض النس�بي 

حتى ال تردع الجماهري املحتملة.

يلخ�ص الكات�ب محت�وى مؤلفه الع�ام بالق�ول: »تتضم�ن مالحم 

الخمسينيات والس�تينيات عادًة اإليمان كمحفز للتغيري، لكن يف دورة 

ما بعد »غالدياير«، تم استبدالها بالعنف، وتحديداً يف سياق الحرب«. 

بعدها، يتنقل املؤلف إىل تلخيص فصول كتابه قائالً: »من أجل إثبات 

هذا التغيري، يحدد الفصل األول »الحرب واإلمرباطورية: مالحم العالم 

القدي�م وأف�الم القتال والن�وع« االتفاق الع�ام ملالحم العال�م القديم 

النابعة من دورة الخمس�ينيات والستينيات من القرن املايض، وكذلك 

تطور الفيلم القتايل من الخمس�ينيات فصاع�داً. عندها، يمكن موازاة 

تط�ور ملحمة العالم القديم منذ 11 أيلول مع تطور الفيلم القتايل من 

أجل تسليط الضوء عىل تهجن النوع«.

خّص�ص الكات�ب الفصول الالحق�ة للحديث ع�ن املالح�م اليونانية 

والروماني�ة والديني�ة، قائالً: »م�ع أن هذه الفروق تس�اعد من حيث 

الوض�وح عن�د مناقش�ة األف�الم وإتاح�ة املقارن�ة الس�هلة، إال أنها 

تتب�ع أيض�اً ثالثة ف�روق عريضة يف م�ا يتعلق بالح�روب يف العراق 

وأفغانس�تان والحرب األوس�ع ع�ىل اإلرهاب. أم�ا املالح�م اليونانية 

الرئيس�ة الثالث التي يناقش�ها الكاتب فهي »طروادة« و»اإلسكندر« 

و»300«، وتصور القصص التي تركز عىل الغزوات. امللحمة الرومانية 

»امللك آرثر« و»الفيلق األخري« و»قائد املئة« و»النرس« جميعها تصور 

قصصاً ع�ن االحتالل؛ أم�ا املالحم الديني�ة »أغورا« و»آالم املس�يح« 

و»ن�وح« و»س�فر الخ�روج: آلهة ومل�وك« و»بن ه�و«، فتتعامل مع 

اإليمان والراع الديني.

الفص�الن الثاني »زم�ن أخيلس: الذاكرة والح�رب يف فيلم »طروادة« 

والثالث »الحامل�ون يرهقوننا: القاصون وأفالم القتال يف اإلس�كندر« 

يبحث�ان يف تأث�ري الفيل�م القت�ايل يف الروايات املدفوع�ة بالحرب مثل 

فيلمي »طروادة« و»االسكندر«.

الفص�ل الرابع )هل هذه إس�ربطة؟ الحرب والحري�ة وأمريكا يف فيلم 

300(، يناق�ش تأثري الفيلم القت�ايل يف الرواية املدفوع�ة بالحرب عرب 

تحليل فيلم »300«.

الفص�ل الخامس )سياس�ة الجس�د: آله�ة ورجال ووح�وش يف 300 

وامللحم�ات امليثولوجي�ة اإلغريقية(، يوس�ع النق�اش يف فيلم »300« 

لتقويم حالة الفيلم كاقتباس لرواية مصورة وتأثريها يف عودة امللحمة 

امليثولوجي�ة بما يف ذلك فيلم »خال�دون« )2011( و»رصاع الجبابرة« 

)2010( و»غضب الجبابرة« )2012(.

فيلم »غالديايرت« )2000(

خصص الكاتب الفصل السادس )بالد األحرار، روما األبطال: اإليمان 

والتعذي�ب واإلمربيالي�ة يف فيلم »املل�ك آرث�ر« 2004( لتحليل املالحم 

الروماني�ة م�ن خالل استكش�اف دور التعذي�ب واإلمربيالية يف فيلم 

»امللك آرثر«.

الفصل الس�ابع )»النرس األمريكي: اإلمربيالية يف أفالم »الفيلق األخري« 

و»قائ�د املئة« و»النرس«( يبحث عن كثب يف العالقة بن الفيلم القتايل 

واألفالم الرومانية الثالثة املذكورة.

الفص�ل الثامن )روما عىل املدى الغربي يف أف�الم »امللك آرثر« و»قائد 

املئة« و»النرس«( يأخذ يف االعتبار تهجن األنواع يف األفالم الثالثة آنفة 

الذك�ر من منظور بديل، إذ يقوِّم تأثري الغ�رب يف تصويرهم لروايات 

الحدود.

الفص�ل التاس�ع )العنف الدين�ي والتطرف يف فيلم »أغ�ورا«( ينتقل 

للركي�ز ع�ىل الدي�ن ويحل�ل تصوي�ر اإلره�اب والعن�ف الديني يف 

ذل�ك الرشي�ط. الفصل الع�ارش ��� م�رشوع اآلالم: اإليم�ان والهول 

والربوباغندا يف فيلم »آالم املسيح« 2004(، يقدم دراسة حالة عن ذلك 

الفيلم ومديونيته ألفالم الرعب.

الفصل الحادي عرش واألخري )املوجة الجديدة: روايات هرقل واملالحم 

الكتابية(، يقّوم املوجة الثانية من مالحم العالم القديم التي وصلت يف 

عام 2014، بما يف ذلك اس�تمرار امللحمة اليونانية املتأثرة بنوع األفالم 

ع�ن اإلغريق والرومان، م�ع إنتاج أفالم »هرقل« و»أس�طورة هرقل« 

و»300: صع�ود اإلمرباطوري�ة« وفيل�م الكوارث الرومان�ي »بومبي« 

وكذل�ك عودة امللحم�ة التوراتي�ة يف فيلَمي »نوح« و»س�فر الخروج: 

آله�ة وملوك« اللذين مّهدا الطريق لفيلم »انبعاث« و»بن هور« يف عام 

2016. يف تحلي�ل هذه املجموعة األخ�رية من األفالم معاً، تخلق صورة 

واضحة ع�ن كيفية تطور هذا النوع من املواضيع بش�كل جمايل منذ 

ذلك الحن منذ نهاية الحرب عىل العراق.

الــعــراق  وغـــزو  اإلرهـــاب  عــى  الــحــرب  سينام 

وأفغانستان

عن�د تحليل املؤل�ف تلك األفالم جماعي�اً، يقدم الكاتب نظرة ش�املة 

ع�ىل إحياء مالح�م العالم القدي�م يف أعقاب فيل�م »غالدياير« بهدف 

استكش�اف عالقته باملناخ االجتماعي والس�يايس ال�ذي تم فيه إنتاج 

هذه األفالم ودراس�ة عالقتها بدورة الخمسينيات والستينيات وكذلك 

باألنواع األخرى والنظر يف كيفية تعاملهم مع املناقش�ات حول األفالم 

التاريخية كتاريخ. كما يس�عى الكاتب إىل املس�اهمة يف رشح مفاهيم 

الفيلم كفن وصناعة وتاريخ، وكيفية تقاطعها يف التصوير السينمائي 

للعالم القديم.

الكات�ب ال يقر عروضه ومناقش�ته عىل املصطلح�ات واألفالم التي 

أرشنا إليها يف هذا العرض، إذ إنه يتعامل مع مجموعة كبرية من أفالم 

أخرى ذات عالقة بموض�وع املؤلف ومنها العائدة حتى إىل ثالثينيات 

القرن املايض وأربعينياته.

مالحم العامل القديم تنبعث عىل الشاشة:

إنّها الحرب يف هوليوود املعارصة

رواق الفنون

زياد منى

كاتب يف جريدة االخبار اللبنانية

يف كتابه »أفالم البلوك بسرت والعالم القديم: املجاز 

والحرب يف هوليوود املعارصة«، يستكشف املؤلف 

كريس دايفيس الدورة الحالية من مالحم العالم القديم 

يف السينما ضمن املناخ االجتماعي والسيايس الناشئ 

عن اعتداءات 11 أيلول 2001

)2-1(
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رواق الفنون

تش�ارك الفنانة رن�دا البحريي يف أح�داث فيلم »خان 
تيوال« مع الفنان نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود 

البزاوي وآخرين.
وانته�ت البح�ريي م�ن تصوير ع�دد من مش�اهدها 
بالفيل�م ال�ذي تق�دم في�ه دوراً مختلفاً ع�ن أدوارها 
الس�ابقة، كما نرشت عدداً من الصور لكواليس العمل 

عرب صفحتها الخاصة عىل إنستغرام.
وتنتظ�ر البحريي طرح فيلم »أس�وار عالي�ة« املقرر 
عرضه قريباً بدور الس�ينما، وتجس�د من خالله فتاة 
لديه�ا طموحات وأحالم كبرية تح�اول الوصول إليها 
وه�و ال�دور ال�ذي يقدمها بش�كل مختل�ف وتعتربه 

خط�وة مهم�ة يف مش�وارها الفن�ي كم�ا أك�دت يف 
تريحات صحافية.

ويش�ارك يف بطول�ة الفيل�م راني�ا يوس�ف، وأحم�د 
الع�ويض، وانتص�ار، ون�دى بهجت، ومحم�د عطية، 
وهو من تأليف أمل عفيفي، وإخراج هش�ام العيسوي 

وتدور أحداثه يف إطار عالم املخدرات.
وانته�ت البحريي م�ن تصوير عدة مش�اهد من فيلم 
»بارك�ود 615« ال�ذي ت�دور أحداث�ه يف إطار أكش�ن 
تش�ويقي، إذ يتضمن الفيلم بعض األحداث الغامضة 
داخ�ل الفي�ال، وفيه�ا رصاع ب�ن األبط�ال باإلضافة 

لبعض مشاهد األكشن واملطاردات.

رندا البحريي وسط »خان تيوال«

كش�ف النج�م الرك�ي  كيفان�ش تاتليتوغ  أن�ه تلقى 
عروض�اً م�ن رشكات إنت�اج إلص�دار ألب�وم غنائ�ي 
ل�ه، وذل�ك بعد ظه�وره يف أحد اإلعالن�ات وهو يغني 

»الراب«.
وأضاف كيفانش أن زوجته رفضت ذلك، وقالت له أن 

يبقى يف مجال التمثيل فقط بسبب براعته فيه.

يذكر أن كيفانش اشرى لزوجته أخريا سيارة جديدة 
بس�بب عدم اعجابها بس�يارتها القديم�ة، األمر الذي 
عّرض�ه النتق�ادات الذع�ة م�ن الصحافي�ن األتراك، 
إذ اش�اروا اىل أنه يوج�د العديد من الفق�راء يف تركيا 
بحاجة إىل هذه األموال، متهمن إياه باملبالغة يف رصف 

نقوده.

كيفانش تاتليتوغ.. مغنيا!

األعىل أجراً بني

نجامت هوليوود
ذك�رت تقاي�ر إعالمي�ة عاملي�ة أن النجمة  
س�كارليت جوهانس�ون  أصبح�ت األع�ىل 
أجراً بن نجمات هوليوود، إذ إنها س�بقت 
زميالتها املمثالت كالنجمة العاملية أنجلينا 

جويل وغريها.
وكانت س�كارليت تعرض�ت مؤخرا ملوقف 
 Chiltern محرج أثن�اء توجهها إىل حفل يف
Firehouse يف لن�دن، إذ ظه�رت بج�وارب 
ش�فافة ممزق�ة بالطول، وه�و األمر الذي 
التقطته عدس�ات املصورين وت�م الركيز 

عليه من جانب وسائل اإلعالم العاملية.
بع�د  ه�ذه،  س�كارليت  إطالل�ة  وتأت�ي 
مشاركتها يف حفل جوائز األفالم األكاديمية 

.BAFTA �الربيطانية الثالث والسبعن ال

سكارليت 

جوهانسون
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رواق الفنون

قدم�ت املطرب�ة آم�ال ماه�ر »دي�و« غنائي�اً جمعها 
باملطرب تامر عاش�ور يف حفل عيد الحب، الذي قدماه 

معا بمشاركة املطرب ماجد املهندس.
وعىل أنغام أغنيتها »قالو بالكتري كام يوم« استضافت 
آم�ال زميلها عاش�ور بع�د انته�اء وصلت�ه الغنائية 
بالحفل، لتبدأ بالدي�و الذي قدماه معاً بأداء روماني 

أبهر جمهور الحفل.
وب�دأ الحفل بوصل�ة لتامر قدم خالله�ا مجموعة من 
أغاني�ه مث�ل »معاك حكاي�ات«، و»تس�لم«، وغريهما 

الكث�ري، لتصعد بعده آم�ال ماهر إىل امل�رسح ليقدما 
مع�اً دي�و »قالو بالكت�ري كام يوم«، ث�م رشعت ماهر 
تغني وصلتها. وش�كر تام�ر، املطربة آمال عىل الغناء 
معها قبل أن تستكمل وصلتها لتقدم »بداية بدايتك«، 
و»كالم يف رسك«، و»يا عيني عليكي يا طيبة«، و»اتقي 

ربنا فيا«، و»سكة السالمة«، و»انت وحدك«.
واختتم الحفل بوصلة املهندس الذي قدم خاللها عدداً 
من أعماله املمي�زة مثل »أنتي أمرية«، »تناديك«، »عىل 

قدومك«.

يعترب عمرو دياب من أكثر الفنانن الذين يغيبون عن 
التريحات واملقابالت االعالمية.

ال�كل يُجمع عىل أن »الهضب�ة« يعيش يف عالم خاص 
ب�ه، وال يح�ب الظهور االعالمي. قبل س�اعات، حظي 
عمرو أديب بفرصة إج�راء مداخلة مع النجم املري 
 mbc« يف برنامج�ه »الحكاية« الذي يع�رض عىل قناة
م�ر«. يف اإلتص�ال الرسي�ع، فّج�ر دي�اب مجموعة 
مفاج�آت أوله�ا حديثه ع�ن العالقة العاطفي�ة التي 
تربط�ه باملمثلة املرية دينا الرشين�ي للمّرة األوىل يف 
اإلعالم. كذلك تطرق إىل ألبومه »سهرانن« الذي طرح 

يف األسواق أخرياً. عن »عيد العشاق«.
ق�ال نجم أغني�ة »قمري�ن«: »لقد جلبت دين�ا يل أمراً 

جمي�الً، ألنه�ا تعلم كي�ف تحفزني ع�ىل تقديم إنتاج 
»كويس« يف عمي. م�ا فعلته دينا يف حياتي يعّد أعظم 
هدي�ة«. وتحدث عن إعتزال الش�اعر أيمن بهجت قمر 
ال�ذي ش�كل مع�ه ثنائية ناجح�ة يف االغان�ي، مجيباً 
»أعرف أيمن منذ العام 1998 من أغنية »ولس�ه بتحبه 
يا قلبي«. أيمن من أحس�ن الش�عراء الذي�ن جاؤوا يف 

ال�20 سنة الي فاتوا«.
عن عمله خالل الس�نوات املاضية ونجاحه وش�هرته، 
أج�اب: »أحّب العم�ل يف مجموعة، يش�عرون بالتعب 
مني يف العمل ولكنهم يحبّ�ون هذا التعب. يبقى أنني 

أشعر دائماً بأن أعاني من تقصري يف عمي«.

عمرو دياب يعترب دينا الرشبيني »ديو« آمال ماهر.. خلطة عيد الحب

أعظم هدية!

كاييل جيرن  وترافيس سكوت 

يعمالن معاً لحل خالفاتهام.. 

واتهامات بالخيانة
ذكرت تقارير إعالمية أن النجم  ترافيس س�كوت، 
وصديقت�ه الس�ابقة نجمة تلفزي�ون الواقع  كايي 
جينر  يعمالن معاً لحل خالفاتهما وإصالح الوضع 
بينهما إلعادة عالقتهما العاطفية كما يف الس�ابق، 
خصوص�اً أن كاي�ي ب�دأت بالتق�رب م�ن رجال 

آخرين، ومنهم النجم دريك منذ أشهر.
وكان السبب يف الخالف بن سكوت وجينر اتهامه 
بخيانته�ا، لكنه رد أخرياً ع�ىل االتهامات املوجهة 
ض�ده م�اأدى إىل انفصالهم�ا، لكن�ه كت�ب ع�رب 
صفحته يف مواقع الواصل قائ�الً: »تؤثر األكاذيب 
والشائعات عىل حياتي بشكل كبري، السيما الكاذبة 
الت�ي تفتقر لألدلة والرباه�ن، فهي غري صحيحة 

بتاتاً ولم تكن هناك خيانة من أي نوع لكايي«.
ومن أخبار كايي الس�ابقة، قررت نجمة تلفزيون 
الواق�ع االحتفال عىل طريقتها الخاصة بعيد ميالد 
ابنته�ا »س�تورمي«، الثان�ي، والت�ي أنجبتها من 
س�كوت، بفكرة غري مس�بوقة، إذ قررت تأس�يس 
مدين�ة ألع�اب كامل�ة له�ا يف الوالي�ات املتح�دة 

األمريكية.
واحتفل�ت مع ش�قيقاتها وعائلتها بهذه املناس�بة 
وصمم�ت كاي�ي، بواب�ة املالهي عىل ش�كل وجه 

ابنته�ا س�تورمي، والت�ي وجهت لها رس�الة عرب 
حس�ابها الرس�مي عىل أحد مواقع تب�ادل الصور 

والفيديوهات.
إش�ارة إىل أن كاي�ي ه�ي امللياردي�رة األصغر يف 
العال�م بثروة تتج�اوز امللي�ار دوالر أمريكي، بعد 
تدش�ن خط خاص ملس�تحرضات التجميل يحمل 

اسمها.
وم�ن املواقف الصعب�ة التي تعرض�ت لها كايي، 
أنه�ا كادت أن تلقى نفس مصري العب كرة الس�لة 
األمريك�ي الراح�ل  كوبي براين�ت ، والذي قىض يف 

حادث تحطم الهليكوبر يف كاليفورنيا.
وكش�فت جينر أنها كانت ستس�تأجر الهليكوبر، 
التي تحطمت وأودت بحياة براينت وإبنته وسبعة 
آخرين، مش�رية اىل أنها كانت ت�ود مفاجأة ابنتها 
»س�تورمي« برحلة ع�رب نيوي�ورك بالهليكوبر، 

بمناسبة عيد ميالدها الثاني.
وقالت إنها قامت برحلة من قبل مع نفس الطيار، 
والذي ت�ويف يف الهليكوب�ر مع براين�ت، وذلك يف 

ذكرى عيد ميالد ابنة أخيها.
وأضاف�ت جين�ر: »كانت تلك املروحي�ة التي كنت 

سأطري بها«.



حكومة أي يت

الذكي�ة، تع�ددت  أو  الرقمي�ة  أو  اإللكروني�ة  الحكوم�ة 
الوصفات والهم واحد.

لكن هي الحكومة التي تعتمد الشبكة العنكبوتية واإلنرنت؛ 
ليس هذه املرة لربط وزاراتها ومؤسساتها بعضها ببعض، 

بل لربط الجمهور مع خدماتها.
ال ش�ك أن الفس�اد الصغري س�يكون أول الغاضبن وآخر 
املوافقن جس�د الدولة لكن هذه الثقوب الصغرية ستحتاج 
اىل أكثر من حكومة إلكرونية، طبعا لن يس�تطيع الفاس�د 
الصغري أن يطلب رش�وة أو إكرامي�ة بأن يمدد يده لتخرج 
من شاش�ة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، هذا زمن س�يويل، 
لكن�ه يس�تطيع تعطيل س�ري العم�ل، لكن اىل مت�ى فهذا 
الزح�ف االلكرون�ي الجارف ق�ادم بقوة وس�يجرفه بال 

رحمة.
الحكوم�ة اإللكرونية هي الحل ألن اآلالت والحواس�يب، ال 
تطلب إكرامية وال تطلب رشوة وال تكيف القوانن واألنظمة 
واللوائ�ح عىل هواها واألهم أنها ال تع�رف الضغوط، اال إن 

قرر املوظف املترضر أن يسحب سلك الكهرباء ويطفئها..
- لن نس�مع فيما بع�د بمصطلح البريوقراطي�ة الحكومية 
الت�ي تعني إطالة فرة إنجاز املعام�الت، أو تتباهى بكثرة 
األخت�ام والتواقي�ع لكن أرج�و أن ال ينتهز بع�ض وأقول 
بعض املوظفن الفرصة لالنشغال باأللعاب اإللكرونية أو 
بالتوير والواتس أب والفيس بوك تحت مس�مى االستجابة 

للطلبات اإللكرونية.

خطاب الحكومة الرومانيس

يعجبن�ي كثريا الخط�اب املوحد الذي يعتم�ده أصحاب 

املع�ايل الوزراء عتدم�ا يتحدثون للن�اس مبارشة أو عرب 
خطاباتهم أو يف لقاءاتهم اإلعالمية.

»أهلن�ا  الحميمي�ة،  منته�ى  يف  حن�ون  داىفء  خط�اب 
وأحباءنا«.. ه�ذا توصيف ال أقول أن�ه جديد لكنه كذلك 
إذ يأت�ي مث�ل ديباج�ة موح�دة وكأن الس�ادة الوزراء 
تدربوا عليها فباتوا يس�تهلون فيها خطبهم ومداخالتهم 
وتريحاته�م، ال يقول�ون.. أيه�ا املواط�ن وال يقولون 

اإلخوة األردنيون. بل األهل واألحبة.
ال ش�ك أن ملث�ل ه�ذه االس�تهالالت أثرها البال�غ يف أذن 
م�ن يس�تمع إليها، حتى وزي�ر املالية وه�و يتحدث عن 
الرضائب مثال فه�و ال يقول.. دافعي الرضائب وال يقول 

املواطنن، بل أهلنا وأحبتنا دافعي الرضائب.
لم يعتد املواطن كثريا ع�ىل مثل هذه الكلمات، والحقيقة 
أنه�ا تخفف من وقع بعض الق�رارات، ألن أهلنا وأحبتنا 
هم م�ن يدفع�ون الرضائب وه�م من يتحمل�ون فواتري 
الكهرباء املرتفعة وهم من يشيلون مخالفات السري وهم 
من يس�ددون رسوم املس�قفات وجمع القمامة وهم من 
يدفعون رس�وم الطواب�ع ورصيبة التلفزي�ون ورضيبة 
فل�س الريف، لذلك ه�م أهل الحكوم�ة وأرستها الكبرية 

وأحبتها.
عىل األق�ل أن هؤالء ال�وزراء ال يتحدث�ون اىل الناس من 
برج عاٍج، وهذا هو اول فهم رضورات الخطاب ومراميه 
واألثر الذي يراد ل�ه أن يبقى، عىل الناس أن يقابلوا هذه 
الديباجة بابتس�امة، وهي ال ش�ك من العوامل النفس�ية 
املؤث�رة والكابح�ة للغضب، هل يغض�ب الناس عىل من 

يخاطبهم باألهل واألحبة، طبعا ال وألف ال.
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سهري بشناق  أوراق متعبة

يف هذه الحياة، ال يشء ثابت وابدي.
ال يشء يبقي كما بدأ

البرش والعالقات االنسانية واالحالم واالمنيات 
جميعها تتغري، بقدر تغرينا.

يف كل ع�ام نك�رب ب�ه نتغ�ري- دون ان ندرك 
ذلك-..و تتغري نظرتن�ا للحياة وللبرش ولكل 

ما حولنا.
تتغ�ري مش�اعرنا وقدرتنا ع�ىل التعبري عنها 
نبتع�د عن الراحة قليال ونكتفي برؤية كل 
ما اليروق لنا لنلتزم الصمت يف اوقات كثرية.

نش�عر ب�ان م�ا يف اعماقنا لم يع�د كما كان 
س�ابقا،لم تعد التفاصيل الصغرية تستوقفنا 
ول�م نع�د قادري�ن ع�ىل الش�عور بالف�رح 
امام اش�ياء كث�رية كانت تثري بنفوس�نا ذاك 

االحساس بالفرح
نتغ�ري عام�ا تل�و االخ�ر النن�ا اس�تغرقنا 
ام�ام  بالحي�اة... ل�م نع�د نتوق�ف كث�ريا 
الخس�ارات... خسارات االصدقاء واالحالم.... 
خذالن االخرين لنا... ابتعادهم وعدم قدرتهم 
عىل البقاء،النن�ا بدانا نؤمن ب�ان من يريدنا 
ويس�توعبنا ويحبن�ا ال يبحث ع�ن بدائل وال 
يبحث عن كل ما يربر ل�ه االبتعاد فنحن من 
نملك خيارات االبقاء عىل من نحب والتمس�ك 
به�م برغ�م كل حاالته�م التي ال ت�روق لنا 

احيانا،
نتغ�ري عاما تلو االخر، فل�م نعد قادرين عىل 
ايج�اد تربي�رات دائمة ملش�اعرنا ومحاوالت 
ابقائنا يف دائرة االخرين مهما احببناهم،دون 
ان يتمكنوا م�ن فهمنا واالبتعاد عن تفاصيل 
صغ�رية كل م�ا يمكن�ه ان تفعل�ه ان تزي�د 
مس�افات البعد واالغراب.... فقد اكتفينا من 
محاوالت افهام انفس�نا لهم لسنوات طويلة 
كان االجدر بهم ان نك�ون امامهم صفحات 
بيض�اء ال نحتاج لكل هذا التع�ب ليقرأوا ما 

يكتب بها.
نتغري عاما تلو االخر لنكتفي برس�ائل نبثها 
ملن احببناهم نس�ال عن احوالهم ونتفقدهم 
بن فرة واخرى ليصبح س�ماع اصواتهم ال 
يعنينا كثريا كما كان يف السابق وكأننا نزداد 

قسوة عليهم وعىل انفسنا.

نتغري عاما تلو االخر لنبحث عن انفسنا نحن 
يف كل ما حولنا.

يف وج�وه ونف�وس احببناه�ا، يف لحظ�ات 
مرت بنا كنا نش�عر بالسعادة بها امام ملسة 

انسانية ممن نحب
ام�ام كلمات حب قيلت فنبحث عن مفرداتها 
االخرى ونرددها بيننا وبن انفس�نا ونعيش 
به�ا ام�ام رائح�ة الياس�من الت�ي لطامل�ا 
اس�توقفتنا وعلق�ت رائحتها بن�ا الننا نراها 

بذات الجمال والنقاء
نبحث عن انفس�نا بس�طور رواية العمر.... 
بم�ن رحلوا وال زلن�ا نحبه�م ونفتقدهم وال 

نربر لهم غيابهم
بم�ن ال يزال�ون بايامنا ندرك انه�م يحبوننا 
ونعلم جيدا انهم رفقاء الدرب وجمال الروح 

ووطن القلب
نتغري كثريا.

..لك�ن ما قيمة العمر ان تركن�ا االيام تغرينا 
ملا ال نريد...؟

تغرينا لنتوقف عن الشعور بالحياة وبكل ما 
حولن�ا وكانها تاخذنا اىل مكان اخر ليس لنا 

ولن نكون عليه يف اي يوم مىض؟
تغرينا لنفقد قدرتنا عىل الش�عور بمن نحب 
وللبحث عن كل م�ا يعيد لنا الفرح االتي من 
كلمة ومن ملس�ة انس�انية ومن ص�دق ومن 
ارصار ع�ىل ان نفتح ابواب قلوبنا للحياة كي 
نبقي ع�ىل االمل حيا ال تغتاله الحياة بكل ما 

تحمله من قدرة كبرية عىل اشعارنا باليأس.
نحن فق�ط من نمتلك الق�درة عىل ان نيضء 
ش�معة نرف�ض ان تح�رق امام ه�ذا القدر 
الكب�ري من التغري الذي يحيط بنا وبس�نوات 

اعمارنا.
نتغري كثريا ونكرب بقلوبنا ونفوسنا واعمارنا 
لكن رائحة الياسمن ال تزال حية بانتظار ان 
نعود م�ن جديد اليها عله�ا تمنحنا خيارات 
اخ�رى تح�ول بيننا وب�ن االس�تغراق بهذا 
التغري لنستمر ونحن نؤمن بانه ال يشء ابدي 
وال يشء يبق�ي لك�ن ال زال يشء م�ا بالقلب 
وبال�روح يتوق الن نحيا بأمل جميل كرائحة 

الياسمن....

مل نعد كام كنا!

نباتات األردن الربية: شقائق النعامن
كتابة وتصوير املهندس عامر خامش

ش�قائق النعمان وهي زه�رة برية جميل�ة ارتبطت 
باألدب العربي، قيل نبت�ت عىل قرب النعمان بن املنذر 
أشهر ملوك الحرية عندما داسته الفيلة يف معركة ذي 

قار مع الفرس.
اللون الش�ائع هو اللون األحم�ر ويوجد منها األزرق 
أيض�ا  وتس�مى  والبنفس�جي  والزه�ري  واالبي�ض 
بالدحنون ولكن هذا االس�م يطلق أيضا عىل نوع ثان 

.Ranunculus asiaticus من نفس العائلة

ولك�ن ما يمي�زه هو وجود الل�ون األبيض يف منطقة 
اتص�ال التب�الت )Tepals( وه�ذا يعن�ي ع�دم وجود 

سبالت.
النح�ل والنح�ل ال�ربي والذب�اب اهم ناق�الت حبوب 
اللقاح يف هذا النوع مما يضمن انتاج بذور وبكميات 

كبرية.
البذور تحتوي عىل زغب تساعد يف انتشار البذور مع 

الهواء وملسافات بعيدة.
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