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الرزاز: علينا ا�عداد لمواجهة »كورونا«
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وحدات استيطانية جديدة في الضفة
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 عربة بث خارجي من الديوان الملكي
لكلية إعالم اليرموك 

 افتتاح »بيت ا'خوات« في الكرك بعد تأهيله كمركز حرفي 



     
     
      






    
     






       


    
     




      






     

     
    

     
     
  
  



     
    


  
    
     



      

     

     

      
     

     



     
     

     
    


   


   
     
     



     

     



      


    
      






    


     


     

      
     
     


     
     
     
 
     
     


 

     
     
      



 
    
     

     

     
     
     
     

   
     

 
     

    
    
    





     
     
    
     
      
    



      
     
     
     


     
     


 
     

     
    
    

    
    
     









 مفوض حقوق ا/نسان: سألجأ 
للقضاء في حال إقالتي 

 تقييم حقوق ا/نسان: ا'ردن ا'فضل 
في الشرق ا'وسط وشمال إفريقيا 
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 الرزاز يوجه لتأمين موقع صحي الئق للمشتبه بإصابتهم بالكورونا 


 رئيس الوزراء: التوسع بالتعليم الدامج وتذليل العقبات 
أمام ذوي ا2عاقة 

 مشروع ?دراج النخلة ا2ردنية على قائمة التراث لليونسكو 
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 المعايطة: حمالت لتحفيز مشاركة المرأة والشباب باالنتخابات 

أ بو رمان: على الشباب تجاوز االحباط والتشكيك في االنتخابات 



    
    


    


    
    


   
   
    
     

 

    
     

   

   
    



     



    







    
    
    
     




     
    
    

 



   


     
     

   


     

     
    
   

    


    
    
 




      
   
   
     


     









     
    
   

    


 


   
 

     
    

   
    

   



     
    
  
    

   


    
    

    

  


   

    
      
   
   
    
    

    


     
 
    
     
     
  




   
   


  
  
     

    
   



 
     
    

    


     



     
   



   


    






    
    
   

   
  
    


    


    
    

     
    




 تخفيض موازنة الالمركزية لمحافظة إربد
أثر على بناء مساكن الفقراء 




    
    

    

   



   
    


     
   

    
    















    


    


    
    
    

  
    
    
   
    

     
   

   


  







    
    


    
   
    










 بلدية مؤتة تعلن زيادة رواتب موظفيها 

 بحث التعاون العسكري مع تركيا 

 توفير ٢٠٠ فرصة عمل لDناث بمشغل 
خياطة في الحالبات 

 تأهيل اLبراج الحدودية بالمنطقة  الشرقية 
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عودة: سنطيح بصفقة 
»ترمب - نتانياهو«








وحدات استيطانية جديدة 
في الضفة
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 مقتل ثالثة جنود أتراك في إدلب ومعارك طاحنة على أطراف »سراقب« 


     
 
 



    

 
     



       



      




    



    
     


     
     





     

     
     
  



    

     

     
     
     






      
  



     

      


    


    
  




 

 

      


 




       


     
 
    



    
 
  

  
    



      


    



     

     
      



  




  
     
      
     






 البرلمان العراقي يخفق في االنعقاد لمنح 
الثقة للحكومة 
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 انزالق مستمر لمؤشر البورصة والتداول يبلغ ٤ ماليين دينار 


   
        



       
        















          
        
          







        







     
        
       
       
       
      


       


       
      






       
       

       


   


       
       
       

        





وزيرة الطاقة تلتقي السفير السعودي





     

 


     
  

     

     
     





 إعفاء البضائع السورية المصدرة للخليج بواسطة 
الشاحنات ا9ردنية من رسوم الترانزيت 

      

       



        
      




      



        

      
      




      
      
      







 

     




      

        
     



»تنمية المدن والقرى« يسعى لتحسين 
واقع المجتمعات المحلية 




     


   

      

     

     
    
  
      
     

     
      


       

      


     


     
   
     
     



 مذكرة تعاون بين هيئة االستثمار 
ومنظمة ميرسي كور الدولية 
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   »يد أهلي سداب الُعماني« يستعير الهنداوي 
من »السلط« 

 الجولة الثالثة من »كرة البنك العربي ت١٧ 
عام*« اليوم 

   »كرة العقبة« يتعاقد مع أبو ربيع 
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   دوري »حماده« لناشئات الكرة ينطلق اليوم 


      
    



  



       
       

        
      
      

      
       


       




       

     
      
    
     









 
    
     
    




    

     


     


    
     





     

 


    









    






   

    







   


    




    
     
  
     






   

    
     

   

   
    




    


   





 

  
    
  
    



    







   النصر ُيتوج بلقب »طائرة الشابات« 
والمقاولون ثاني* 



 السعودي الخضراوي والسورية ظاظا 
يتأهالن لCولمبياد 

   »واف« واتحاد كرة القدم يؤكدان 
تعزيز التعاون 
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 الترجي وا�هلي يبحثان عن الثأر.. وجاريدو 
يخطف ا�نظار 





   

     
    
    
   



 

    








    




    
     
    


 

    
    
     

       
      



    









   

 

  


    


     


    
   
  

    




    
    
    

    
    
    
    

 
    



   
   
   



 
    
      


  

    
     


    

    


    
  


  
   
   
     

  

    

     

 



   

    



   

 


     
     
    
 
     
    
    


    

    
   

 



 

   دورة ا�مير فيصل المدرسية للناشئين 
تنطلق اليوم 

   دوري ا�شبال للتايكواندو يستأنف اليوم 

   ا�سبوع ا�ول بـ  »كرة الثالثة« يختتم اليوم 
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 »ضربة معلم« لـ جوارديوال.. وليون يفاجئ رونالدو ورفاقه 
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   بوسطن وكليبرز يواصالن الصحوة في دوري السلة ا�ميركي 


      
   
      
       


   
      

        


        
       
       


     
     





      




       




       


      
       


      
      
        




       

       
        



      












       
      


       
      




      
       

      
 
      








      


      
     





   نادال يتقدم وزفيريف يغادر »تنسية أكابولكو« 
–
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 الحكومة التونسية تواجه تحديات كبيرة 
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رسم وكتابة: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - اللون والحلم

يل�ون الصباح ندى الفجر،تهرب الش�مس عرب اش�عتها 

الن�ادرة يف ش�تاء هذه االي�ام، تح�اول حرارتها انعاش 

القل�وب املتعبة،تلك املناجاة،س�اعة الضح�ى ال تنتهي 

فالزه�ر يغن�ي م�ع عصافري ش�جرة هرمة تح�اول ان 

تس�تعيد ذاكرتها بعد ضياع اغصانها وخوفها من عبث 

التجار ولصوص االخشاب.

هي شجرة من الحياة، عشنا ظلها وناسها وسمعنا تنهد 

يمام�ات تحتم�ي بظاللها وأنس�ها و مواقيتها يف الزهر 

والرباعم والسبات.

ان�ه اللون الذي ينحن�ي عىل مصطبة نق�ر لها باألرسار 

وحدي�ث ال�دار، حبيب�ي يتب�ادل النعاس م�ع يمام هو 

الرم�ان الغ�ايف فمن يته�ادى بالوردي ورائح�ة العطر 

وارسار الحكاي�ات عن زم�ن اللون البنفس�جي والحلم 

الخ�ارج من ثناي�ا كل االل�وان الحالكة يف ليل عاش�قة 

تتناوب عىل شقة قلبي وهي تدري!

..نرس�م ونتبادل قبالت مرسوقة من دفاتر تعج بالحب 

والجم�ال والذكري�ات، نعش�ق الحل�م وق�د كش�ف لنا 

تل�ك الح�رارة وان غالبه�ا ان�ن وورود تتن�اوب ظالل 

تل�ك االوراق الندية من عرق ولهاث فقد اش�تقت اىل ما 

سيكون من نثر العطر وبراعم البنفسج النادر.

2 - ..وهج االنتظار!

..كتبته�ا وغابت ه�ي يف تفاصيل األول م�ن رجب، نلنا 

الرض�وان و لكنن�ي كنت اغني بحزن العاش�ق املتلهف 

لحض�ن بنفس�جي االعطاف،مجنون كطينة األس�اطري 

الت�ي تش�كلها يمامات يخفن عىل ح�د البهجة وترضع 

الوهج واالنتظار!.

انا يف الصباح اغني :

- ويل يف وهج االنتظار،

اه يا غريبي

احرتاق »قلبي«..ومن غريه ال يكتوي به..

اه واه غري اني انا العاشق.

..وهك�ذا انام واصحو ال ارى غ�ري املحبة وصوراً تروى، 

دفق رسي يتناوب مس�ارات تل�ك الرشاين العصية عىل 

الدم ومنها ينبت البنفسج.

-صباح البنفسج اذا ضج.

-..وه�و صب�اح حبيبتي عندما يغش�اها ظل البنفس�ج 

فتتغط�ى بالحري�ر وطي�ف بنفس�جي ينث�ر العط�ر 

والقبالت؟

3 - من يرمم القلب؟

وحيدا قال يل قذح زند الفكر:

- هناك عرب طيف حرير الروح، لون يرمم القلب،ينش�ل 

الروح من قلقها..

فتضاحكت وقلت مخفيا نشوة عاشق :

- كان�ت قال�ت يل ذل�ك يف ذات الصباح ال�ذي رست فيه 

املل�م زه�ر البنفس�ج ع�ن رستها وم�ن ب�ن اصابعها 

وكاهله�ا وقد نامت تجاور النهر وتبتس�م،كأنها يف حلم 

ال ينتهي،وجوالت من الخوف واالنتظار واالفكاروالكتابة 

والهجرة والتناوب عىل تلقف القبالت ومهارات الرسائل 

التي تبثه�ا يماما تختفي وتتضاحك عىل هوس عش�اق 

كبار.

يف نهاي�ة النعاس،كان الوطن ينثر من بن يديها وعنقها 

تالال من البنفس�ج وش�ذرات من الفض�ة والذهب،كنت 

اسمع همسها وانا اسري عىل طن األسطورة:

- بحب البنفسج جدا.

مطبخ

04

12

مشوار كلية 

الطب..

رحلتي من 

االبتدائية 

لألستاذية

أ. د كميل فرام

تشّوش الدماغ.. 

ات أوىل  مؤشرِّ

عىل اضطراب 

نقص االنتباه!

11

وجود عالقة سببية مباشة بني تركيبة 

سكريات حليب األم ومنو قامة ووزن رضيعها

..عن عشاق البنفسج!

مايا دياب

بأوبريت »صناع األمل«

12

معاين فروسية العصور الوسطى

بني أوراق »لوفر أبو ظبي«
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آخر األسبوع الجمعة 28 شباط 2020

ندى شحادة

تمكنت السيدة سهام الطالفحة أم عالء ، 
61 عاما من أن تنهض بأرستها اقتصاديا 
واجتماعيا ، بعد أن أقامت مرشوعها 
الخاص ببيع منتجات الحليب ومشتقاته 
منذ أكثر من خمسة عرش عاما.

قاع املدينة

نداء الشناق

ترتك الهدايا أثرا كبريا من البهجة والرسور يف 
نفس املهدى له، ملا تحمله من معاني الحب والود، 
واالحرتام، والعديد من اإلشارات التي ترمز لها 
الهدية، فبات أمر تغليف الهدية أمراً جماليا أساسيا 
وليس كماليا كما يف السابق.

ونج�د اآلن بع�ض النس�اء املبدع�ات اللوات�ي اس�تثمرن 
موهبته�ن يف التزي�ن والتنس�يق، ونقله�ا لعال�م تغليف 
الهدايا، ليصممن أجمل التصاميم بابتكارات جديدة وحس 
مرهف ينتقي إختيار األلوان بدقة،وذوق،ومهارة عالية، و 

بأقل التكاليف، لتصبح مصدر رزق لهن.
تع�د الهدايا نوع من توطيد العالقات اإلنس�انية و يحرص 
الكث�ري قب�ل اختيار الهدي�ة إىل اختي�ار تصامي�م جميلة 
لتغليفه�ا تعب�ريا لطيف�ا ع�ن ص�دق املحبة وامل�ودة من 

أصحابها.
تق�ول رب�ة البيت ورود الناط�ور، أم لثالث�ة أطفال: »لقد 
كانت بدايتي محدودة جدا يف تغليف وتنسيق الهدايا حيث 
كن�ت أعمل تصاميم البنائي الصغ�ار يف تغليف هدايا عيد 

املي�الد الصدقائهم وكان�ت تنال إعجابه�م، ليصبحن بعد 
ذل�ك يطلبن مني عم�ل صنادي�ق لتغليف الهداي�ا مقابل 
امل�ال، وبعدها أصبح�ت منتجاتي تعج�ب الجميع والقت 

استحساناً من الزبائن«.
وتابع�ت حديثه�ا: »أصبح�ت هوايت�ي يف تغلي�ف الهدايا 
مص�در رزق يل حي�ث قم�ت بتوس�يع أعم�ايل بابتكارات 
جديدة وتصاميم مختلفة من املخلفات البالس�تيكية وعمل 
أش�كال متنوعة حسب املناس�بة كالتخرج، والزواج وأعياد 
امليالد، واملوالي�د، وأصبحت تدر عيلّ امل�ال الوفري _ الحمد 
هلل _ وظ�روف حيات�ي املعيش�ية أصبحت أفض�ل بكثري، 
وساهمت يف تحمل املسؤولية مع زوجي يف نفقات البيت«.

وتضي�ف: »لقد اجته�دت بعمل أعمال فني�ة متعددة فيما 

يتعل�ق بتغلي�ف الهداي�ا يصع�ب حرصه�ا وخضعت إىل 
دورات تدريبي�ة متخصص�ة، ووس�عت مرشوعي بإرشاك 
مجموعة من النس�اء وقمت بتدريبهن ع�ىل تغليف الهدايا 
وبعدها ش�اركن مع�ي يف العم�ل وتقاس�منا األرباح وكل 

النساء يف املرشوع عاطالت عن العمل«.
وتخربنا سعاد حرزاهلل: »إنها تعمل يف مجال تغليف الهدايا 
من�ذ أربع س�نوات، ويعت�رب مص�در رزق لعائلتها وتقوم 

ببيعها للمتاجر واملعارض«.
وتشري إىل أن: »هناك عدة طرق يف فن تغليف الهدايا وبأقل 
التكالي�ف من خ�الل اس�تخدام قصاصات ال�ورق امللون 
واملطبوع بالحروف واألش�كال الجميلة املختلفة، باإلضافة 
إىل استخدام خيوط الصوف املغزولة »الكروشيه« والخيش 

واألقمشة املتنوعة«.
وتعمل حرز اهلل عىل: »إعادة تدوير املخلفات البالس�تيكية، 
س�واء من الورق أو املعلبات واألواني املنزلية التي ال حاجة 
يف اس�تخدامها، فتقوم بإحضار الصم�غ وملصقات المعة 
ملونة بأش�كال هندس�ية ورس�ومات مختلفة حسب نوع 

املناسبة التي تقدم فيها الهدية«.
وتب�ن حرز اهلل أن: »هناك كثرياً من الزبائن يفضلون عمل 
صناديق جذابة لتغليف الهدايا بأشكال مختلفة، باإلضافة 
إىل اس�تخدام الورود الصناعية أو الطبيعية حسب الطلب 
واألقمش�ة وخصوصا »الستان« مللمس�ها الجميل وأكياس 
القماش أو الورقية واملطبوع علية تصاميم وأسماء صاحب 

الهدية وغريها من التصاميم واألفكار«.

تغليف الهدايا.. جامل وإتقان ومصدر رزق

وه�ي دائم�ا تقول: »ضاق الح�ال بي وبأبنائ�ي بعد وفاة 
زوجي، و أصبحت املس�ؤولة الوحي�دة عن تأمن التزامات 
بيتي وأبنائي بش�كل كامل، ف�كان لزاما عيل أن أبحث عن 
مخرج يس�اعدنا عىل تخطي تلك املرحلة الصعبة، فاتجهت 
نحو اقرتاض مبلغ من املال وأقمت مرشوعا متواضعا لبيع 

الحليب ومشتقاته«.
م�ن خالل مرشوعها عملت عىل إنت�اج كميات محدودة من 
األلبان وغريه�ا وتوزيعها عىل محافظ�ات اململكة، والحقا 

عملت ع�ىل توس�يع مرشوعها ليش�مل مش�تقات الحليب 
مث�ل اللبنة والجبن�ة والزبدة، وانتقلت بع�د فرتة لبيع تلك 
املنتج�ات من داخل منزلها إىل الس�وق املح�يل عرب افتتاح 
محله�ا يف منطقة املزار الش�مايل خاصة بعد ازدياد الطلب 

عىل منتجاتها بشكل كبري.
مرشوعه�ا الصغري بما فيه من برك�ة وانجاز وتحد، جعل 
الس�يدة الطالفحة، بحرية اتخاذ القرار ان تمتلك مرشوعا 
مستقال لها ومشغال مجهزا باملعدات الالزمة النتاج مختلف 

أنواع مشتقات الحليب من األلبان واألجبان وغريها.
وتتمي�ز منتجاتها باملذاق البلدي االصي�ل الطيب والجودة 
العالية، وهذا كان س�ببا يف ازدياد الطلب عىل منتجاتها من 

كافة أنحاء مناطق اململكة.
وتذكر بأن مرشوعها كان س�ببا بأن يص�ل أبناؤها الثالثة 
إىل مرحل�ة التعليم الجامعي، وتلف�ت إىل أنهم يقدمون لها 

يد العون واملساعدة يف أوقات فراغهم.
مش�كالت وصعوب�ات عدي�دة واجه�ت الطالفح�ة أثن�اء 

عملها تمثل�ت بصعوبات التمويل، والتس�ويق، والتكاليف 
التش�غيلية العالية، إال أنها استطاعت تخطي تلك العوائق 

بعملها الجاد وإرادتها الصلبة.
وتختم حديثها بالقول: »لقد عملت طوال السنوات املاضية 
والتي تعدت خمس�ة عرش عاما بكل جهد وشغف، وبحمد 
اهلل تمكن�ت م�ن أن أؤمن حي�اة فض�ىل يل وألرستي، ولوال 
توفي�ق اهلل يل ووقوف إحدى الجه�ات التي اقرضتني املال 

ملا استطعت أن أصل إىل ما وصلت إليه اآلن«.

سهام الطالفحة: مرشوعي املتواضع لبيع الحليب ومشتقاته.. أنقذ عائالت!
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آخر األسبوع -

وليد سليامن

قبل أيام قليلة ويف هذا الشهر 
شباط–دخلنا يف فرتة »سعد 
السعود« التي تُعترب من فرتات 
خمسينية الشتاء الحالية.
وفصل الشتاء املمطر والبارد يف 
األردن ينقسم عادًة اىل: املربعانية 
أي 40 يوماً، ثم الخمسينية أي 
50 يوماً.

ومن الناحية الفلكية فإن 
ظاهرة السعود تعود إىل ما يعرف 
بـالخمسينية التي تُقسم عىل 4 
فرتات زمنية هي )الذابح، البالع، 
السعود، الخبايا(. فيكون كل سعد 
مدته تقريباً 12،5 يوم.

الفرتة األوىل: سعد الذابح من 1 شباط وحتى 
13 شباط.

الف�رتة الثانية: س�عد بلع م�ن 13 لغاية 24 
شباط.

الفرتة الثالثة: س�عد الس�عود من 25 شباط 
إىل 9 آذار.

الفرتة الرابعة: سعد الخبايا من 9 آذار لغاية 
موعد االنقالب الربيعي يف 21-20 آذار.

وم�ع انتهاء خمس�ينية الش�تاء، يب�دأ فصل 
الربي�ع فلكي�اً، وتعت�دل األج�واء تدريجي�ا 

وصوالً إىل االنقالب الصيفي.

من هو سعد؟!

تق�ول الحكاي�ة الش�عبية ع�ن قص�ة رجل 
يُس�مى )س�عد( كان ينوي الس�فر بعيداً يف 
ف�رتة خمس�ينية الش�تاء.. فنصح�ه أبوه أن 
يت�زود بفراء وبقليل من الحط�ب إتقاءً لربٍد 

محتمل.
فل�م يس�مع س�عد نصيح�ة أبي�ه ظان�اً أن 
الطقس لن يتغري كثرياً أثناء رحلته، وكان يف 

ذلك الوقت دافئاً اىل حٍد ما.
ولكن ما أن بلغ س�عد منتص�ف الطريق إىل 
حي�ث يقصد حتى اكفهرت الس�ماء وتلبدت 
بالغي�وم وهب�ت ريح ب�اردة وهط�ل املطر 
والثل�ج بغ�زارة، ولم يكن أمامه س�وى ذبح 
ناقته–حتى ال يم�وت- وهو كل ما كان يملك 

!! حتى يحتمي بأحشائها من الربد القارص، 
لذلك ذبح ناقته )سعد الذابح(.

وبع�د أن احتمى يف أحش�ائها من الربد، دب 
الجوع يف سعد و لم يجد أمامه سوى أحشاء 
الناقة ولحمها لألكل وهكذا كان)سعد بلع(.

وبعد أن انتهت العاصفة و ظهرت الش�مس 
خرج س�عد فرحاً من مخبئه وفرحاً وسعيداً 

بكتابة الحياة له مجدداً )سعد السعود(.
وحرصاً منه عىل متابعة طريقه دون مشاكل 
قام بصنع معطف له من وبر الناقة، وبحفظ 
وتخبئ�ة بع�ض اللح�م املتبقي م�ن الجمل 
وتربيده بواس�طة الثلوج، وهكذا كان)س�عد 

الخبايا(.

السعود عند الفالحني

ويعترب س�عد الدابح كناية عن الربد الش�ديد 
ال�ذي يح�دث يف فرتت�ه، ويُع�رّب عن�ه باملثل 
الشعبي »س�عد دبح كلبو ما نبح وفالحو ما 

فلح وراعيه ما رسح«.
أما س�عد بلع فس�مي بهذا االسم ألن األرض 
في�ه تبتلع ماءه�ا، فتفيض األنه�ار وتمتلئ 
اآلبار، ويقال يف املثل الش�عبي: »بس�عد بلع 

بتنزل النقطة وتنبلع«.
ويأتي س�عد الس�عود ليَكرسرِ الج�و برودته 
ويمي�ل إىل ال�دفء.. ل�ذا قال الن�اس قديماً: 
»بسعد الس�عود بتدب املاوية بالعود وبيديف 

كل مربود«.
ويف س�عد الخباي�ا تزه�ر األش�جار وترسح 
الح�رشات واألفاعي، ويدب يف األرض ربيعها 
»بس�عد الخباي�ا بتطل�ع الحياي�ا وتتفت�ل 

الصبايا«.
وتُع�رف آخ�ر أربع�ة أيام من ش�باط وأول 
ثالث�ة أيام من آذار باس�م )املس�تقرضات( 
وسميت بهذا االسم الستقراض شهر شباط، 
وال�ذي يعترب أقرص ش�هور العام من ش�هر 

آذار كي يطول وقت نزول املطر.
وتس�مى ه�ذه األي�ام الس�بعة أيض�اً »أيام 
العج�وز« ألنها تقع يف آخر الش�تاء، ويكون 
ال�ربد يف أش�ده واألمط�ار غزي�رة، ويف املثل 
الش�عبي قالوا :« قال شباط آلذار ثالتة منك 

وأربعة مني لنخيل العجوز تويل«.

األيام الحسوم

وتنتهي خمسينية الشتاء برِ�»األيام الحسوم« 
والتي تبدأ من 11 آذار، وقيل يف مدتها أنها 6 
أو 8 أيام، وُسميت بذلك كونها أياماً ذات برد 

وريح شديدة.
ويُحك�ى يف تقس�يم الش�تاء ع�ن »س�قوط 
الجمرات الثالث«، أنه تسقط الجمرة األوىل يف 
20 شباط، وهي جمرة الهواء، فيشعر الناس 

بدفء الهواء.
بينما تس�قط الجم�رة الثانية يف 27 ش�باط 

وهي جمرة املاء، فيش�عر الناس بدفء املاء، 
والثالثة يف 6 آذار وهي جمرة األرض، فيشعر 

الناس بدفء االرض.
وما تزال التسميات املوروثة للفصل الشتوي 
تعترب روزنام�ة للفالحن، ومازال املزارعون 
يربمج�ون أعمالهم يف الحقول بحس�ب تلك 
التس�ميات التي سبقت التس�ميات الهجرية 

وامليالدية لألشهر.

سعد وحكايات أخرى

وقيل أيضاً قديماً يف الرتاث الشعبي العربي:
أن رج�الً اس�مه س�عد س�افر يف األول م�ن 
ش�باط.. وعندم�ا اش�تد ال�ربد ذب�ح ناقت�ه 
واحتم�ى بجلدها حتى انته�ى الربد، فيما لم 
يقبل من رافقه فعل اليشء نفس�ه، وحافظوا 
عىل قطعان إبله�م، فجرتهم مياه األمطار يف 

الوديان، فيما ظل سعد عىل قيد الحياة.
وم�ن روايات أخرى ج�اء فيه�ا: أنَّ جماعة 
م�ن البدو خرجوا للصيد يف عهد بني أمية يف 
خمس�ينية الشتاء، وتعرضوا ملطر وابل أهلك 
معظمه�م، ولم ين�ج منه�م إال القليل، ومن 

بينهم رجل اسمه سعد.
وملا عادوا إىل مضاربهم س�أل أبو س�عد عن 
ابنه فقالوا له: س�عد ذبح ناقته واختبأ بها.. 
ثم ابتلع�ت األرض األمطار.. فأفرجت وخرج 

سعد من مخبئه ومن هنا جاءت التسمية.

مع جلد البقرة

وهناك حكاية أخرى تقول:
إن�ه يف قدي�م الزمان خرج ش�خص من منزله 
ويدعى )س�عد( إىل الحقل برفق�ة بقرته، ويف 
هذه األثناء هبت عاصفة قوية وبرد قارس مع 
ثلوج غزيرة فلم يستطع سعد العودة إىل بيته.. 
فحزنت أم�ه كثريا، فقال لها والده: ال تحزني، 
وتأكدي أن س�عداً إذا ذبح فلن يُذبح!!! وإن لم 
يذبح فس�يُذبح!!! وفعالً عاد سعد بعد فرتة إىل 

منزله وهو متلحف بجلد البقرة.
وهك�ذا فإن ه�ذه الحكايات ج�اءت بناء عىل 
انقالب أح�وال الطقس، فس�عد الذابح يعني 
القايس ألنه معروف بشدة برودته، وسعد بلع 
ألن األرض تبلع مياه األمطار أو بسبب جفاف 
املياه بفعل الرياح، وس�عد السعود بسبب بدء 
ارتفاع ح�رارة الج�و، وس�عد الخبايا تخرج 

الحرشات بعد السبات الشتوي.
ويف األمثال الشعبية قالوا عن السعود:

- سعد ذابح ما بخيل كلب نابح.
أما س�عد بلع فقالوا فيه: بسعد بلع ال زرع وال 
قلع.. وبسعد بلع السما بتشتي واألرض بتبلع.
وعن سعد الس�عود قالوا فيه: بتتحرك امليه يف 

العوده.
وعن س�عد الخبايا قالوا: بسعد الخبايا إشلح 

الفروة وإلبس العبايه.

ريبورتاج

عود! َسعد السُّ
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مطبخ

مطبخ

حساء الخضار بالدجاج والكاري

املكونات

 زيت ذرة
 عدد 2 بصل مقطع جوانح

 راس ثوم مفروم
 50 غرام زنجبيل مطحون

 20 غرام كاري
 عدد3 فليفلة خرضاء حارة مقطعة

 200 غرام كريما لبّاني
 500 غرام قطع صغرية دجاج مسلوق

 مرق دجاج
 عدد4 حبات كوسا مقطعة رشائح

 عدد4 حبات باذنجان مقرش ومقطع مكعبات
 100 غرام بازالء

 100 غرام كرفس مفروم
 فلفل أسود

الطريقة

1- س�خني الزيت ثم أضيفي إليه رشائ�ح البصل الجوانح 
حتى يذبل، ث�م الزنجبيل والثوم املفروم والكرفس املفروم 

وقلبي املكونات جيداً.
2- أضيفي مرق الدجاج، ثم الكاري وقلبي جيداً.

3- أضيفي البازالء والكوسا والباذنجان والفليفلة الخرضاء 
حتى تب�دأ يف النضج، ث�م الكريما اللبّان�ي وقطع الدجاج 

املسلوق مع رشة من الفلفل األسود.
4- اتركي املكونات عىل نار هادئة حتى تس�تكمل الخضار 

نضجها وقدميها ساخنة ومزينة بأوراق الكرفس.

حساء العدس والربغل

املكونات

 250 غرام عدس أصفر
 250 غرامربغل

 بصل مقطع صفري 250 غرام صايف

 كوب صغري زيت نباتي
 ملح حسب الرغبة

 بابريكا حسب الرغبة
 فلفل أخرض رومي/حسب الرغبة

 نصف كيلو بندورة
 3 حبات جزر

 فلفل أسود/ حسب الرغبة
 كزبرة مطحونة/حسب الرغبة

الطريقة

1- يف إناء كبري يحتوي عىل املاء انقعي الربغل والعدس ملدة 
ساعة.

2- يف إناء آخر ميلء باملاء، ضعي البصل والجزر والطماطم 
والفليفل�ة الخرضاء، وضعي املزيج ع�ىل النار وزيديه ماءً 
كلم�ا احتاج إىل أن يغيل، ث�م أضيفي الربغل والعدس حتى 

يتكثف الحساء وينضج العدس والربغل.
3- أضيفي امللح والفلفل األسود.

4- اخلطي املكونات جيداً يف الخالط الكهربائي.
5- أعيدي الخليط فوق نار هادئة وأضيفي إليه البابريكا.

6- شوحي البصل املقطع مع ملعقة الكزبرة يف ملعقة زيت 
ملدة 10 دقائق، ثم أضيفيه إىل خليط الخرضاوات والعدس 

والربغل املطحون وقدمي الحساء ساخناً.

حساء الفاصوليا

املقادير

 كوب�ان م�ن الفاصولي�ا الس�وداء الجاف�ة )نحو نصف 
كيلوغرام(، أو 3 علب )زنة كل منها 425 غراماً(.

 ملعقتان كبريتان من البصل املفروم.
 ساقا كرفس مقطعتان.

 فصا ثوم كامالن.
 ملعقتان من امللح.

 ليرتان من مرق الدجاج أو الخرضاوات.
 صفار بيضة مسلوقة.

 ثمن ملعقة من الفلفل األسود.
 نصف ملعقة صغرية من الخردل الجاف.

 ملعقة كبرية من الطحن العادي.
 ملعقة كبرية من الزبدة.

 7 مالعق كبرية من الكريما الحامضة )إن شئت(.

الطريقة:

 إن قررت اس�تعمال الفاصوليا املجفف�ة، فانقعيها باملاء 
طوال الليل.

 صّفي الفاصوليا واغسليها باملاء البارد. أضيفيها إىل قدر 
كب�رية مع البصل، الكرف�س، الثوم، واملل�ح وما يكفي من 
املرق ليتجاوز املكونات األخرى بنحو س�نتمرتين إىل ثالثة 
س�نتمرتات. اتركي القدر لتغيل عىل نار هادئة مع تحريكها 
من حن إىل آخر إىل أن تطرى الفاصوليا، أي نحو ساعة إن 

كنت تستعملن فاصوليا معلبة.
 اطحن�ي الخلي�ط م�ع مرق�ه ع�ىل دفع�ات يف الخ�الط 
الكهربائي. وأضيفي إليه ما يكفي من املاء أو املرق ليصبح 
أقرب إىل الكريما الكثيفة. اهريس صفار البيض مع الفلفل 

والخردل وأضيفي املزيج إىل الحساء.
 اهريس الطحن مع الزبدة بواسطة شوكة وضعيهما عىل 
نار متوس�طة يف مقالة أو قدر صغرية إىل أن يكتس�با لوناً 
بني�اً داكناً. خفف�ي الخليط بقليل من امل�رق وأضيفيه إىل 
الحس�اء. اتركي الحس�اء عىل النار مدة خمس دقائق. وإن 

الحظت أنه شديد الكثافة، أضيفي إليه املاء.
 أضيفي ملعقة صغرية من الكريما الحامضة إىل كل طبق 

حساء عند التقديم إن شئت.

حساء البطاطا بالفطر

املكونات

 بطاطا مقطعة أصابع
 بقدونس مفروم

 صعرت
 ورق لورا

 مرق دجاج
 بصل مفروم

 زبدة
 كريما لباني

 فطر
 ملح

 فلفل أسود
 الكمية

 1/2 كلغ
 ملعقتان كبريتان

 ملعقة كبرية
 3 ورقات
 3 أكواب
 ثمرتان

 ملعقة كبرية
 1/2 كوب

ً  150 غراما
 1/2 ملعقة
 1/2 ملعقة

الطريقة

1- يف إناء عميق وعىل نار هادئة، شوحي البصل والفطر يف 
الزبدة إىل أن يتغري لون الفطر ويذبل البصل.

2- أضيف�ي املرق وورق ال�الورا والصع�رت إىل اإلناء حتى 
الغليان.

3- أضيفي البطاطا وقلبي جيداً. اخفيض النار حتى تنضج 
البطاطا ثم أزييل أوراق الالورا.

4- يف الخ�الط الكهربائ�ي، اخفق�ي املكون�ات كافة حتى 
تصبح لزجة ومتجانسة.

5- ضعي الحس�اء يف اإلناء مجدداً، وضعيه عىل نار هادئة. 
أضيف�ي الكريما وتبيل الخليط بامللح والفلفل األس�ود، مع 

مراعاة إضافة قليل من املاء إذا كان الحساء سميكاً.
6- قدمي الحساء ساخناً وزينيه بالبقدونس املفروم.

موسم الشوربات يف شتاء يهب الخريات
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األستاذ الدكتور عماد العبدالالتموىس جورج فرام

تربية

مو�سى كميل فرام الأ�ستاذ الدكتور كميل فرام
قبل تلبي�ة والدي لنداء ربه ورحيله ع�ن دنيانا بالرغم أنه 
يس�كن بقلوبنا ونسري عىل هديه، وجدته يف جلسة مكاشفة 
مش�جعا عىل إكمال مس�ريتي العلمية كما أحلم، وقد أبدى 
اس�تعداده للتعوي�ض امل�ادي ال�ذي أحتاج اليه يف س�بيل 
توف�ري الظ�روف املريحة التي تس�مح بمواصلة املس�رية، 
فمؤامرة الحقد الفاشلة التي تزعمها رشذمة من الطائشن 
الفاشلن، قد عبدت طريق التحدي إلظهار الحقيقة بالرغم 
م�ن ع�رض مقايضة إلنه�اء مس�ريتي األكاديمي�ة مقابل 
التحف�ظ ع�ىل ملفات ملفق�ة، محش�وة بش�هادات الزور 
الت�ي انتزعت بالتهدي�د، فعرض والدي مس�اعدتي بفتح 
عيادة يف القط�اع الخاص تعتمد عىل س�معتي ومهاراتي، 
وتريحن�ي من عن�اء التفكري بالقضية وجلس�ات املحكمة، 
وعندما رشحت له أن قضيتي هي قضية كل إنسان طموح 
ومجته�د، يحاول أن يضع قدمة عىل ش�اطىء االس�تقرار 
وسط غابة الحيتان، وإثبات براءتي تمهيدا لعودتي للعمل 
مرفوع الرأس، أصبحت هدف�ا يتيما، يحتل األولوية ضمن 
رؤيتي املس�تقبلية، وتنهد قائالً: ي�ا إبني ال تقلق يف األردن 
من الحصول عىل حقوقك، فقضاؤنا س�ينصفك وستصبح 
أنموذجا لالحتذاء بمس�ريته وسلوكه، وتحقق وعده قبل أن 

يغادرنا وهو يف كامل صحته وقوته وإرادته.
لعائلت�ي الصغرية دور مهم بنجاح املس�رية، والتي وفرت 
الظروف املناس�بة ملفاصل الرحلة، فكانت الداعم األسايس 
واملشجع املثابر، تقرأ لغة عيوني الصامتة وتترصف بردود 
إيجابي�ة، تح�اول جاهدة توف�ري البيئة املثالي�ة عىل أنغام 
سيمفونية حفيف الش�جر، فإبني الصغري موىس يترصف 
بمس�ؤولية، دائم االستفس�ار عن حاجت�ي، يحاول جاهدا 
معرف�ة س�بب تمس�كي بالرتقية لرتب�ة األس�تاذية، وتبدأ 
املناقش�ات عىل املستوى العائيل عن الخيارات واالحتماالت، 

فرشحت لهم باس�تفاضة عن الظ�روف التي تحكم العمل 
والرتقي�ة، فأن�ا مطمنئ بإمت�الك ال�رشوط وخصوصا يف 
الجان�ب البحثي، وكن�ت دائم�ا متفائالً ولك�ن ذلك ليس 
الخي�ار الوحيد للنتيج�ة، فهناك ظ�روف ومعايري جزئية 
له�ا كلمة تس�مع أو تفرض ع�ىل النتيج�ة، ويف املحاولتن 
الفاش�لتن، وجدت التفهم العائيل والتشجيع محورا داعما 
وط�اردا لرياح اليأس، فأنا تقبلت قرار عدم إجازة ترقيتي 
األوىل بص�در رحب، ولكن القرار يف املرة الثانية قد أتس�م 
برسالة مش�فرة للتحجيم ومعرفة حدود الترصف لتكسري 
املجادف، ويف واقعه أعطى نتيجة معاكس�ة، فكان مصدر 

للطاقة والنش�اط وإج�راء املزيد من األبح�اث التي نرشت 
بمجالت محكمة من الفئة العاملية األوىل بجهود ش�خصية 
وذاتي�ة، والتي أثم�رت لوالدت�ي املتج�ددة يف الرابع عرش 
من ش�هر ترشين األول املايض عندما ق�رر مجلس العمداء 
الرتقية املس�تحقة بع�د مالحظات إيجابية م�ن الحضور، 
شكل اس�تحقاقي للرتبة؛ فش�خصيتي املخلصة، مهاراتي 
العملية، أخالقي املثالية، وسمعتي الوطنية والعاملية، كانت 

العوامل املشرتكة بن الحضور.
هناك فضل كبري للدعم املس�تمر بغري حدود والذي منحني 
إي�اه مجموعة من الزمالء يف الكلية واملستش�فى، فقد كنت 
محتاج�ا لجرعة من الذين س�لكوا ال�درب، فمجرد كلمات 
ومواقف منهم كان�ت كفيلة بالطمأنينة خصوصا بظروف 
اخت�الط األف�كار والتوقع�ات، وبالرغم من قوت�ي وثقتي 
بذات�ي، لكن ذلك ل�م يمنحني مناعة م�ن لحظات ضعف، 
يتضاع�ف تأثريها الس�لبي بم�رور الوقت انتظ�ارا لقرار 
ونتيج�ة مهم�ا كانت، وب�ذات الوق�ت هناك أس�افن غري 
مب�ارشة من الذين يحرصون النج�اح لذاتهم حتى لو كان 
بهم�ة اآلخرين، ولكنني كنت أس�لك طري�ق اإلدارة للزميل 
العزيز األس�تاذ الدكتور عماد العبدالالت، فأجد برصاحته 
ودعم�ه ج�دار الق�وة والعزيمة، بابتس�امة تعل�و محياه، 
ومواقف تس�طر الع�ربة لألعمال ع�ىل أرض الواقع، نابعة 
م�ن القلب، وربما تش�ابه الظروف بيننا منحني مس�احة 
أك�رب لالطمئنان حتى بالنتائج غ�ري املرضية، وهو املوقف 
الذي يس�جل للصديق واألخ العزيز األستاذ الدكتور محمد 
الرشي�دة ليس بصفت�ه الوظيفية كعميد للدراس�ات العليا 
ومدي�ر للقبول والتس�جيل، ب�ل كصديق مخل�ص ارتقى 
بدنياي ملرتبة األخ الغيور، فالفشل ليس عكس النجاح، بل 

جزء من النجاح وللحديث بقية.

مشوار كلية الطب

رحلتي من االبتدائية لألستاذية

محطات اعرتاف 

قبل الخامتة

أ. د كميل موىس فرام

وها قد شارفت عىل االنتهاء من توثيق 

منعطفات وفصول رحلتي العلمية التي 

امتدت إثنني وأربعني عاما ألتوج فيها 

بحصويل عىل رتبة األستاذية بكلية الطب، 

ففصولها غريبة، مليئة بالتحديات، غنية 

بالعرب واإلثارة، طريقها صعبة غري معبدة 

وهي تحكي وتحاكي قصة طالب ريفي 

يتمتع بدرجة من الطموح، ويحلم بسقف 

من الحماية، فإمكانات العائلة املادية 

متواضعة، بينما تمتلك مخزونا هائال 

من الصرب واألمل، ألن جميع بني البرش 

يخلق عىل هذه األرض بالتساوي يف فرص 

امتالك الخاليا الدماغية، ومنهم من يجد 

فرصة سهلة وميرسة لتطورها ونموها 

بهدف استخدامها وبدرجات متفاوتة، 

بينما الظروف تحكم البعض ويستنزف 

الرصيد عرب سنوات العمر بحلته الخلقية. 

الذكاء بمفهومه املطلق لن يرتجم لواقع 

بغري جهود حقيقية لرتجمة شيفرته؛ 

جهود شخصية، عائلية، بيئية، مدرسية، 

عىل أن التداخل بني هذه األمور سيوفر 

مساحة للتطور اإليجابي بالتفكري ويروي 

شجرة الطموح، وقد نمت شجرة تطوري 

الشخيص مقرونة بأدائي العلمي، حيث 

ذكرت بحلقات رحلتي التي وثقتها، 

األحداث التي نقشت يف الذاكرة، وبالرغم 

من قناعتي أن االنجاز والعطاء هو 

اجتهاد ومثابرة شخصية لألفراد، لكن 

هذه القاعدة ليست كفيلة بإنهاء السباق 

الزمني بالوقت املحدد، فالعوامل املساعدة 

مهمة جدا يف جميع املراحل والتحديات، 

وأهمها الدعم املطلق من األهل والوالدين 

بالتحديد، وهي الزاوية التي ينظر منها 

الجميع للوالدين بالذات، فقد تلقيت 

دعما معنويا ومتابعة، وتوفري الظروف 

املناسبة للدراسة والتحصيل لالرتقاء 

بدرجات السلم العلمي، لم أشعر بأي من 

األيام بضيق ذات اليد لوالد مكافح ووالدة 

معطاءة، وربما أعرتف بهذا الشعور حتى 

يومنا الحارض عندما أحتاج لدفء من 

برد األيام، فأذهب اليها يف الحصن لسماع 

كلمة ونصيحة ودعاء.

الأ�ستاذ الدكتور محمد ال�سريدة
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فوتوغرافيا | إعداد: محمد القرالة

فوتوغرافيا
من زمان

من�ذ الثالثينيات وحت�ى الس�تينيات من القرن امل�ايض كانت 

�ان م�ن أش�هر املتاج�ر الحديث�ة  »مح�الت الحاي�ك« يف عمَّ

املتخصصة بأناقة املالبس الرجالية والنس�ائية واألقمش�ة من 

األص�واف والحرائر وأدوات الزين�ة.. حيث كانت تلك األغراض 

ان. تُستورد من باريس ولندن وبرلن اىل عمَّ

وكان صاح�ب »مح�الت الحاي�ك« هو رجل األعم�ال املعروف 

»ش�فيق محم�د صالح الحاي�ك« وتل�ك املحالت ت�م افتتاحها 

يف عم�ان ع�ام 1933 ضمن أحد محالت عم�ارة آل مايض التي 

تقع يف ش�ارع امللك فيصل« السلط سابقاً« ما بن سوق الذهب 

والبنك العرب�ي. وتم فيما بعد قديماً افتت�اح »معرض محالت 

الحاي�ك« يف أول طل�وع جب�ل عم�ان« طلعة الحاي�ك« املؤدي 

لل�دوار األول يف جبل عمان. ويف ن�رشة إعالنية »ورقة« صادرة 

عن املطبعة الوطنية يف عمان بشهر نيسان من العام 1955 كان 

يتم توزيعها عىل الناس يف األس�واق واملحالت بمناسبة الزفاف 

امللكي الس�عيد »زواج امللك الراحل الحسن بن طالل من امللكة 

الراحلة دينا عبد الحميد«- انظر اىل الصور املرفقة -.

»محالت الحايك« أشهر 

متجر لألزياء الحديثة يف 

عامن عام 1933

وليد سليامنحكاية صورة.. 

منظر للس�احة الدائرية الشهرية وامُلحاطة باألعمدة الحجريّة 
الضخمة يف مدينة جرش األثرية، وتبدو العديد من السيارات 
والكرفانات التي تواجدت يف هذه الس�احة بالقرب من املدرج 
الرومان�ي الكبري – غري الظاهر يف الص�ورة – وذلك من أجل 
زي�ارة ه�ذه املدين�ة األثرية الضخم�ة وربما للقي�ام ببعض 
الرتميم�ات التي تقوم بها بعض البعث�ات األجنبية بالتعاون 
م�ع دائرة اآلث�ار األردنيّة وذل�ك يف فرتة خمس�ينيات القرن 

املايض.

صورة قديمة تجمع مجموعة من الفنانن الدرامين األردنين املش�هورين، من اليمن: املرحوم عثمان الش�مايلة، أس�عد خليفة، حس�ن الشاعر 
وزياد الجغبري.

فنانون أردنيون أيام الشباب

واجهة محالت الحايك يف شارع فيصل بعمان يف الخمسينيات

محالت الحايك عىل يمني الصورة يف شارع فيصل قديماً

من اليمني شفيق الحايك يف محالته لبيع األقمشة واألزياء

عىل يسار الصورة يف املبنى األبيض كان قديماً »معرض 
محالت الحايك« يف طلوع الحايك بجبل عمان

ورقة بها نرشة إعالنية ملحالت الحايك بمناسبة 
الزفاف امللكي عام 1955
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وثائُق األرشيف العثامين

 يف ه�ذه الحلقة، نعرض أس�ماء املجموع�ة الثالثة من 
املعتقل�ن يف حادث�ة الكرك،وتاري�خ اعتقال�ه، والته�م 

املوجهة لهم، كما تقوله الوثائق العثمانية، وُهم؛
 )_ عشرية بني حميدة؛ مبارك )الجماعن..؟(؛

 أه�ايل الك�رك؛ عبد اهلل ب�ن )عب�د اهلل( املعايطة؛ أحمد 
ب�ن ذياب؛ مش�افق بن عي�ى املجايل؛ عيد ب�ن )عليان( 

)العويص..؟(؛ أرشد بن عيل أبو خلفة؛
رش�يد  ب�ن  مف�ري  س�اليطة(؛  )الس�ليط؛  عش�رية   

)الغيثات؟(؛
 أه�ايل الكرك؛ )س�الم( بن ذياب )الصع�وب(؛ إبراهيم 
بن )مش�ّوح( النوايسة؛ )عيد؛ عبد( بن يوسف النوايسة؛ 
أحمد بن سليمان الصعوب )املبيض؛ املبيضن(؛ سليمان 
بن ش�توي )القمص..؟(؛ هالل بن جعفر الخطبا؛ سالم 
بن محمد الرشفا؛ سالم بن إسماعيل البواليز؛ عطا اهلل بن 
سالم املرصي؛ سليمان بن رحيل؛ محمد القطاونة؛ حامد 
بن محمود الصعوب؛ )عيد؛ عبد( بن سليم السبايلة؛ عبد 
ربه ب�ن عيل املرايات؛ عب�د القادر بن م�روح )البداريه؛ 

البدارنة..؟(؛
 هن�اك معتقلون عىل ذم�ة حادثة الك�رك، ولكنّهم من 
خارج منطقة الكرك، كعش�رية بني خال�د وعرب اللجاة 

وقرية كتم وغريها؛

 عشرية بني خالد؛ سعيد بن )عز؛ عنز..؟( العيل؛
 قرية كتم )عجلون؛ إربد(؛ محمد بن يعقوب القويدر؛

 عرب اللجاة؛ ش�نوان بن مقبل؛ )مفيش؛ مفيض..؟( بن 
عويص الطعمة؛

 عشرية الرولة؛ زبن بن أطلس؛ هالل بن جاسم؛
 قرية )القريّة؛ جبل العرب(؛ حمود بن سليمان شقر؛

 قرية )سكة..؟(؛ مصطفى بن سالمة املعاز.. يتبع(.

مقّدمة تاريخيّة ومالحظات؛

 َهيّ�ة الكَ�َرك؛ هي عصيان مدنّي، م�ا لبث أن تحّول إىل 
ثورة مس�لّّحة، ضّد التجنيد اإلجب�اري وتعداد النفوس. 
حيث اندلع العصيان يف 5_12_1910 بالتوقيت امليالدي، 
املواف�ق ل�22 ترشي�ن الثاني )11( ع�ام 1910 بالتوقيت 
الروم�ي امل�ايل، واس�تمّر نح�و ش�هرين، وكان أعن�ف 
االحتجاجات ض�ّد العثمانين، التي اندلعت قبيل الحرب 
العامليّ�ة األوىل، حيث قمعتها الس�لطات العثمانيّة بعنف 

شديد.

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ )1847م ـ 

1911م(

 ولد يف املوصل س�نة 1847م تقريباً، وهو ابن عيل رضا 
ب�ن محمود الفاروقي. انتس�ب إىل الس�لك العس�كري، 
وتخ�رج من الكلية الحربية العالية يف اس�تانبول، برتبة 
ضاب�ط )أركان ح�رب(، وتخط�ى مراح�ل الرتفي�ع يف 
الخدمة، فوصل إىل رتبة فريق أول. قاد الحملة العسكرية 
النجدي�ة س�نة 1906م. حيث أرس�لت حملة عس�كرية 

لنج�دة ابن رش�يد أم�ري نجد، حي�ث كان�ت مهمة هذه 
الحملة العس�كرية هي الوقوف بن الطرفن املتحاربن 
آل س�عود وآل الرش�يد، وق�د كان نصيب ه�ذه الحملة 
الفش�ل الذريع. قاد الحملة العس�كرية عىل جبل الدروز 
ع�ام 1910؛ وكانت فيها الرضبة القاضية واس�تطاع رد 
الدروز إىل طاعة الس�لطان. وقاد الحملة العسكرية عىل 
الك�رك ع�ام 1910، بعد إخم�اد ث�ورة الدروزحيث ثار 
عربان بني صخر واملجايل وغريه�م يف الكرك وجوارها، 
ويذك�ر أن ترصفات القائمقام الرتك�ي صالح الدين بك 
الشاذة من أكرب العوامل لهذا العصيان، وكانت أشد هوالً 
وطغياناً من عصيان جبل الدروز. اقرتن س�امي باش�ا 
بكريم�ة عّمه عبد اهلل حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. 

تويف يف العام 1911.

فضاءات

أثر وإنسان..

كتب: خالد قوقزةحارات منسية..  راديو ابو غالب

أسماء املجموعة الثالثة من املحكومني يف حادثة )هيّة( 

الكرك عام 1911 )100(

محمد رفيع

يف حاراتنا املنسية، كان للراديو والذي دخل عليها متاخرا، شأن كبري، وكان وكانه أداة 

سحرية، فكيف لصندوق خشبي مزخرف، يتسع ألولئك الذين يقرأون نرشات األخبار، وألولئك 

الذين يعزفون املوسيقى بكافة ادواتها، ويغنون تلك االغاني الجميلة كمحمد عبداملطلب، 

وسيد درويش، ونجاح سالم وام كلثوم، واسمهان، وفريد وتوفيق النمري وغريهم؟!! فكان 

الكثري من ابناء الحارات ال يكادون يصدقون ما يسمعون من هذا الجهاز العجيب الرهيب. 

وكانت نساء الحارة ينظرن اليه عىل انه.. ِهجِنة.. ورضب من الخيال، بل واكثرهن ْكّن يبتعدن 

عنه خجال وخوفا من ان يراهن من ِبداخله، وبعضهن يقول ان الذي صنع هذه اٱللة قد ال 

يكون من البرش.

ه�ذا أبو غالب من رجال الحارة املقتدرين.. َزنقيل 
ر ويلعب بالنريات لعب… )بالطبع أبو غالب  ومتَنًغرِ
كان م�ن الزناقيل الن�ه كان يملك ما يقارب مايتي 
دين�ار( حصل ع�ىل موافق�ة الحكومة وإش�رتى 
راديو يعمل عىل البطاريات من عمان بسعر.. نرية 
ونص.. وأحرضه ملنزله الطابق�ن.. الُعلّية...والتي 
كانت تتميز بلكونتها املطلة عىل ذلك الشارع الذي 
�ة صيفا ولم  ال زال ترابي�ا.. طن بالش�توية وَعجِّ
يحظى.. بالَرصفة والزفتة اإلنجليزية... وقد س�مع 
به األقارب واملعارف، فذهبوا اليه ليس حباً بتقديم 
التهاني، بل لرؤية هذا.. الس�احر.. وس�ماع صوت 

َمن فيه.
اب�و فالح واب�و ع�ودة وابو مصطفى وهويش�ان 
الراعي يجلس�ون وقت الضحى.. ُق�ّدام تُكّانة ابو 
عي�ى التُكّنج�ي. فيحرض غال�ب إبن اب�و غالب 
فيق�ول البي عي�ى: عّم�وه أب�وي وّدان�ي عليك 
وبيقول ليك بده.. س�طلية إعقال الشايب، ونُّصية 
هراي�س، ورطل چعيچب�ان… يتنَطح له ابو عواد 

ويبادره بس�ؤال فضويل: ش�وه َعّموه كأنه عندكوا 
الش�لبي وبدك�وا إتطه�روا أخوك الزغ�ري. فيقول 
غال�ب: ال واهلل عّموه أخ�وي بعده إزغري عالطهور. 
ه�اظ الُعقبَة عن�دك أبوي إمب�ارح أجى من عمان 
وجاب مع�اه راديو، وبقول ليك�وا تفضلوا لعنده 
الليلة مساويات إتحلوا. يسأل هويشان وشو يعني 
رادو )رادي�و(؟! يقول غالب: عّموه هاظ بده رشح 

كثري! أنت تعال وشوف بعينك واسمع بإذنك.
قبل الغياب قام ابو فالح بأدخال الطرشات للخان 
وعلّفهن، وقام أبو عودة وبَيّت الفدان، وهويش�ان 
َفّوت املعزى عالصرية وحلبهن، وابو عيى س�كّر 
التُكّان�ة. وتوجهوا جميعه�م اىل.. ُعلّية.. ابو غالب. 
فوج�دوا املضافة متلولة بالضي�وف والكل صافن 
وبس�مع للرادي�و وم�ش إمصدقن اليل بش�وفوه 
وبس�معوه، والبعض كان يطرح أسئلة وابو غالب 

يجاوب.
بعدم�ا ش�اهد الراع�ي هويش�ان الراديو وس�مع 
االخب�ار واالغاني غري مصدق قال البي غالب: بدي 

ن�ك خيوه هالطلب. َخّمن ابو غالب ان هويس�ان  مرِ
ب�ده واح�د مثله. فرد علي�ه وقال: خي�وه هاظ ما 
نّك ع�ىل َحّقه، ومتى ما حبيت تس�مع إيش تعال  مرِ
وأقعد َقد ما بّدك. قال هويش�ان: خيوه من وين يا 
حرسة، بس خيوه بديّاك تس�أل هاظا املاخود عن 
أخوي إطويرش اليل فقدناه قبل حولن، بلكي َدلنا 
علي�ه؟. قال اب�و غالب: خيوه هاظ جه�از بذيعوا 
فيه االخبار والغنان�ي وبقلها من إذاعات موجودة 
بالبل�د وبرا البلد، وم�ا لهوش عالق�ة بأخوك اليل 

فقدتوه زمان!!
ابو فالح يسأل ابو غالب: خيوه بدي اسألك سؤال. 

يرد ابو غالب: يا خوك اول هام الزم تشوف الراديو 
اليل بدك تشرتيه، وبعدين توخذ ورقة بمواصفاته 
للقائمق�ام، مش�ان يرف�ع فيه�ا للداخلية مش�ان 
يعطوك رخصة اقتن�اء. ابو عيى التُكنجي يقول: 
أن�ي بع�رف واحد بع�كا وممكن اوصي�ه يخمش 
يل رادي�و من هن�اك تهريب. ق�ال ابو غال�ب: اذا 
بقضبوك الدرك وما عندك رخصة بلبس�وك قضية 

وبحطوك بدار خالتك وبتهموك إنك داسوس…..
اهلل عىل ُزلُم الحارات بهظاك الزمن لو لّحقوا هااليام 
وش�افوا هالتكنولوجيا واإلتص�االت والفضائيات، 

والهواتف الذكية شو بده يصري بحالتهم؟!!.
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فرح تسأل

من أين 

نحصل عىل 

الذهب

يحىك أن
من حكايات كليلة ودمنة

ال شك بأن التدخن عادة سيئة وله مضاّر عديدة، 
حي�ث يحت�وي عىل الكث�ري م�ن امل�واّد الكيميائية 
الس�اّمة التي ترض بجسم اإلنس�ان وتسبّب له األمراض 
الكث�رية والخط�رية، وأبرزه�ا رسط�ان الرئ�ة والف�م، 
وأمراض اللثّة، وأم�راض القلب، والتعرض إىل األزمات 
القلبيّة املفاجئة؛ فلذل�ك ال بّد لك من اإلقالع عنه بإرادة 
وعزيم�ة، ق�د تس�تصعب األمر بداي�ة ولك�ن عليك أن 

تحاول.
والخط�وة األوىل يف طريق تركك للتدخ�ن قد ابتدأت يا 
عزي�زي طاملا أنك عرف�ت أن هذه العادة س�يئة وقاتلة 
وأن�ك تحاول مقاومته�ا والتخلص منها. ف�اإلرادة أمٌر 
رضوري للتخل�ص م�ن أي عادة س�يئة، وخذ نصيحة 
مج�رب، فعندما كنت يف س�نك لم أكن أعرف كل مضار 
التدخ�ن وعندما أقنعني أح�د األصدقاء بالتجربة حتى 
أبدو كبرياً رصت أدخن أمام الناس وخصوصاً الفتيات، 
إال أنني فوجئت بهم يضحكون مني س�اخرين حتى أن 

فتاة قالت ياله من منظر سخيف.

وبعده�ا ذهبت إىل الكتب فلم يك�ن لدينا انرتنت آنذاك، 
وق�رأت ع�ن مض�ار التدخ�ن خصوصاً عن�د األطفال 
واملراهق�ن فارتعب�ت خوف�اً، عندم�ا علم�ت أن ه�ذه 
الس�يجارة اللعين�ة تحتوي ع�ىل 4000 م�ادة كيميائية 
س�امة، وأنها تس�بب مرض الرسطان القاتل وأمراض 
القل�ب والرئة والربو وم�ا أخافني كثريا هو أن التدخن 
عند األطفال واملراهق�ن يعمل عىل زيادة احتمال خطر 

الوفاة املفاجئة.
وعرفت أيض�ا، أن التدخن ال يجلب اهتمام اآلخرين بل 
ينّفره�م مني وكذل�ك ال يجلب الس�عادة وال يزيل الهّم 
كم�ا ق�ال صديقي، بل أن�ه يضيق التنفس ويش�عرني 
باالختناق إضافة إىل أنه مكلف جداً. لذا قررت أن أتركه 
تماماً، وقررت أن أبتعد عن أّي صديق مدخن فال أكلمه 
إال إذا ترك التدخن. وبرصاحة أحيانا كانت تس�اورني 
نفيس ألش�رتي س�يجارة إال أن�ي كنت أنظ�ر إىل ثمنها 
ث�م أق�رر رشاء يشء لذيذ ومفي�د بثمنها...وهكذا كربت 

صحيح الجسم معاىف وأصبحت الطبيب شطور.

التدخني
أعرف أن التدخني عادة مرضة جداً، لكن أصدقائي نصحوني أن أجرب، وبعد فرتة اعتدت عىل تناول 

السجائر وتعلقت بها فكيف أتخلص منها.

زعموا أنّه كان بأرٍض تاجر، فأراد الخروج إىل بعض الوجوه 
البتغاء ال�رزق، وكان عنده مائة طن م�ن الحديد، فأودعها 
عند رجل من إخوانه وذهب يف وجهه، ثم قدم بعد ذلك بمدة، 
فج�اء وطلب الحديد فقال له: قد أكلت�ه الجرذان. فقال: قْد 
س�معت أّن ال يشء أقط�ع من أنيابها للحدي�د. ففرح الرجل 
بتصديق�ه عىل ما ق�ال وادعى، ث�م أن التاجر خ�رج فلقي 
ابن����اً للرجل، فأخذه وذهب به إىل منزله، ثم رجع الرجل 
إلي�ه يف اليوم التايل فقال له: هل عندك علمٌ  عن ابني؟ فقال 
له التاجر: إني ملا خرجت من عندك باألمس رأيت بازياً )طري 
جارح يش�به العقاب( قد اختطف صبي�اً صفته كذا وكذا..، 

ولعله ابنك.
فلطم الرجل رأس�ه وق�ال: يا قوم هْل س�معتم أو رأيتم أن 
الب�زاة تختط�ف الصبي�ان؟ فقال: نع�م، وإن أرض�اً تأكل 
جرذانها مائة طن من حديد ليس بعجب أن تختطف بزاتها 
الفيل�ة. قال ل�ه الرجل: أنا أكلت حديدك وه�ذا ثمنه، فأردد 

عيل ابني.
وقد رضب هذا املثل لنعلم أنّه إذا صاحب أحد صاحباً وغدر 

به، فإنه غري أهل للصداقة.

دنيا الفرح | تعّدها: نهلة الجمزاوي

تاجر الحديد

كجرةرِ النحاْس

أشعُّ يف الفضاءْ

يف قلبَي الكبري

اللؤلؤالوّضاءْ

كأننَي الذهْب

خدوده حمراءْ

رشابَي اللذيذ

لكّل األقوياءْ

أزيُن األشجار

أغصانها الخرضاءْ

شعر: نهلة الجمزاوي

إذا عرفتني، أرسل
اسمك وصورتك وجواب الفزورة

إىل بريد دنيا الفرح
df@alrai.com

لتصبح من أصدقائنا األعزاء

فكر واحزرفكر واحزر

شغل عقلك

؟
يوجد الذهب يف الطبيعة عىل شـكل عنرص 
خـام، بحيـث يتواجـد يف طبقـات األرض 
الداخلية عىل شـكل عروق صفراء المعة، 
كمـا يتواجـد يف قاع األنهـر والبحار داخل 
الصخور عىل شكل حبوب صفراء واضحة 
للعـني، ويكثر تواجـده يف الواليات املتحدة 
األمريكية وبالتحديد غي والية كاليفورنيا، 
ووالية أالسـكا، ونيفـادا، ومنطقة داكوتا 
الجنوبيـة، ومقاطعـة أنتاريـو يف كنـدا، 

وأيضـاً يف بعض البـالد العربية، كما يوجد 
بكميات عالية يف جنوب إفريقيا يف منطقة 
الراند مختلطاً مع صخور الكونجلومريات 
بحيـث يشـكل معـدل الذهب املسـتخرج 
منهـا ما يعادل 40% مـن إنتاج الذهب يف 
العالـم، باإلضافـة إىل تواجـده يف املنطقة 
الغربية من أسـرتاليا، بحيـث وجدت أكرب 
قطعة ذهب خام يف أسرتاليا بوزن 2.280 

أونصة.

األجوبة
1. األعور.
2. العمر.

3. الشاي.
4. املشط.

1 - من الذي يرى عدوه وصديقه بعن واحدة؟
2 - ماهو اليشء الذي كلما زاد نقص؟

3 -  ماه�و ال�ذي يكون أخ�رض يف األرض ويكون أس�ود يف الس�وق 
ويكون أحم��ر يف البيت؟

4 - ما هو اليشء الذي له أسنان وال يعض؟
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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.

يفيدالمخثصونعنال

ه�نموةفحازلاتارشح

االعقاربانجميعه�ا

ومسرطحفلثخيوةماس

مه�امنحيثالنوعوال

راقعلاىقبتدفومجح

باياماوشه�ورابدون

اكلذكوبارشواماعط

لاقاعيويقالانسما

خرثكاتوبكنعلاىثن

طرامنالذكرويوجدا

طاناوه�راقنميفمسل

ولالثعابينفبالعا

ونويثابلاناشعثمل

يزيدطوله�عنعسرةام

ساملاريطخه�م-وراث

كلمة الرس

نوع من املعادن الصلبة الثمينة 
يطلق عليه "ملك الصناعة" من 

مقطع و)5( احرف

يفيد املختصون عن الحرشات الزاحفة 
ومنها العقارب ان جميعها سامة 
ويختلف خطر سمومها من حيث 

النوع والحجم وقد تبقى العقارب اياما 
وشهورا بدون طعام او رشاب وكذلك 
االفاعي ويقال ان سم انثى العنكبوت 
اكثر خطرا من الذكر ويوجد السم يف 
منقاره وان اطول الثعابن يف العالم 

ثعبان الباثيون ويزيد طوله عن عرشة 
امتار وسمه خطري.

الحل السابق: األوىل

الكلامت املتقاطعة

أفقياً:

-1 ممثلة مرصية من أفالمها "وداعاً للعذاب" -2 

وقت – والدة – رجاء -3 ممثل دولة لدى دولة 

أخرى – دوبية سامة -4 يضجر – ضد ربح 

-5 كتم غيظه – ثار – والد -6 صادق – ألف 

مليون -7 سارق – مكافأة – طحن -8 مقدام 

– حاجز – حليب رائب -9 ضد رضر – ما كان 

لونُه لوَن الرماد -10 نغم – ما ال أول له وال آخر 

-11 حوادث يومية – نقص.

عمودياً:

-1 ممثلة مرصية اضطلعت ببطولة فيلم 

"الضائعة" -2 ما بن األرض والسماء – بنك 

-3 جهاز لالتصاالت ال أسالك له – يعرف 

-4 عضو حاسة الشم – عّمار – نقيض ميت -5 

سفينة أنيقة للرحالت – نظر بإمعان -6 خيّال 

– محرتف الفنان -7 اكتمل – أقرباء – دعس 

أو وطأ شيئاً -8 سيئ الخلق – طريق -9 طوق 

– منطقة -10 ضد حلو – ماهر – خفق القلب 

-11 ثوب واسع – مصباح.
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أفقياً:

-1 يوسف شاهن -2 وجع – كهل – رسب -3 سالم – تعليم 
-4 دميم – يمام -5 شدة – عامل – دق -6 عم – جامد – حيا -7 

بالون – خلص -8 إرب – يتوانى -9 يم – بلع – فم -10 ابتعد 
– باعث -11 فخ – نداء – مال.

عمودياً:

-1 يوسف شعبان -2 وجل – دمار – أخ -3 سعادة – لبيب 
-4 م م – جو – متن -5 شك – يعاني – عد -6 اهتمام – تبدى 
-7 هلع – مدخول -8 ليل – العب -9 نسيم – حصن – أم -10 

رمادي – أفعى -11 أب – مقام – مثل.

- 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 عاٍل. وجوده إيجايب 

ومطمنئ دامئا وحتى لو مل يكن يف مركز القيادة، يبقى مثابراً ونابضاً بالحياة عىل الدوام.  

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

نقاط الضعف: ميكن أن يكون ضحية أو شهيداً، 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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ليست جديدة

يقول س�ورمان إن كبار الس�ن املصابن باضطراب 
نقص االنتب�اه وفرط الحركة عاش�وا طوال حياتهم 
وهم مصابون بهذه الحال�ة لكنهم ما كانوا يدركون 
حقيق�ة وضعهم. كان�وا يضطرون ع�ىل األرجح إىل 

التعامل مع املشاكل التالية:
 النسيان.

 قلة التنظيم.
 التأجيل.

 فقدان االهتمام بمختلف املهام.
 االلتهاء بسهولة.

 غي�اب الفاعلية يف العمل، ال س�يما عن�د أداء مهام 
متعددة يف الوقت نفسه.

وأي  واإلنف�اق  الخط�ط  )يف  باندف�اع  الت�رصف   
نشاطات جديدة(.

 قلة الصرب.
 التفوه باألفكار عشوائياً.

تظه�ر األعراض بطرائق متنوع�ة يف مختلف مراحل 
الحي�اة ألن االلت�زام بوظيفة أو برتبية أوالد يف س�ن 
الدراس�ة مثالً قد يضغط عىل الش�خص ويجربه عىل 
إتم�ام املهام وااللت�زام بامُلَهل واملواعيد. يس�مح هذا 
الشكل من نظام الحياة أحياناً بإبقاء األعراض تحت 

السيطرة. لكن قد يتغري الوضع يف سن التقاعد.
يوضح س�ورمان: قد ال يلتزم كبار السن بالواجبات 
نفس�ها. بل إنه�م يس�تطيعون وضع النظ�ام الذي 

يريدونه وقد يواجهون حينها مصاعب كربى.

تشخيص الحالة

التأك�د من إصابتك باضط�راب نقص االنتباه وفرط 
الحركة أمر معقد ألنه يتقاسم الخصائص نفسها مع 

االضطرابات التالية:
 تراجع مهارات التفكري.

 ضغط نفيس أو قلق أو اكتئاب.
 تشوش التفكري بسبب أخذ مضادات الكولن.

تش�مل ه�ذه األدوية عالجات ش�ائعة لس�لس البول 
ولالكتئ�اب  )ديرتوب�ان(،  األوكس�يبوتينن  مث�ل 
مث�ل األميرتيبتيل�ن )إيالفي�ل(، وللحساس�ية مث�ل 

الديفينهيدرامن )بينادريل(.
للبدء بتمييز اضط�راب نقص االنتباه وفرط الحركة 
عن حاالت أخرى، تساءل إذا كنت تجد صعوبة دائمة 
يف تدبّر أم�ورك أو االلتزام بامله�ام وإنهائها )إال إذا 
كانت تلك املهام مث�رية لالهتمام أو محصورة بمهلة 

محددة(.
يمكنك أن تس�اعد الطبيب النفيس الذي يُقيّم وضعك 
عرب إبالغ�ه بأهم املعلومات املرتبطة بنمط التحديات 
الت�ي تواجهه�ا مع مرور الوق�ت، أو اصطحب معك 
ش�خصاً مقّرباً منك إذا أمكن كي يتكلم عن أعراضك 

وقدرتك عىل أداء املهام.
سيش�مل التقييم أيض�اً تاريخك الصح�ي والطبي، 
حت�ى أن�ك ق�د تخض�ع الختب�ار محوس�ب لقياس 

مستوى انتباهك.

العالج

أب�رز خي�ار عالج�ي  تبق�ى  األدوي�ة  أن  صحي�ح 
الس�تهداف التحديات التي يفرضها اضطراب نقص 
االنتب�اه وف�رط الحركة عىل مس�توى االنتب�اه، لكن 
يقول سورمان إن بعض االسرتاتيجيات غري الدوائية 
يس�اعد األفراد أيضاً عىل إتم�ام املهام املتوقعة منهم 
يومي�اً: »يس�تطيع معظم كبار الس�ن املصابن بهذا 
االضط�راب أن يرشحوا املهام واملواق�ف التي يبلون 
فيها حس�ناً وأن يحددوا املصاع�ب التي يواجهونها، 
فيقدم�ون بذل�ك م�ؤرشات ح�ول العوام�ل الت�ي 

تساعدهم عىل التكيّف مع أعراضهم«.
ع�ىل صعيد آخر، قد ت�ؤدي أدوي�ة اضطراب نقص 
االنتباه وفرط الحركة، مث�ل امليثيلفينيديت )ريتالن 

كونس�ريتا( وأمالح األمفيتامن )أديرال(، إىل تراجع 
الش�هية ونش�وء مش�كلة األرق أو تس�ارع رضبات 
القلب أو ارتفاع ضغط الدم، وقد تكون هذه املشاكل 

كلها أكثر خطورة عىل كبار السن.
مت�ى تصب�ح األدوية الت�ي تعالج اضط�راب نقص 
االنتباه وفرط الحركة رضورية إذاً؟ يجيب سورمان: 
»حن تبدأ املش�اكل املرتبطة بقل�ة االنتباه أو العجز 
ع�ن إتمام امله�ام يف الوقت املناس�ب بمن�ع املريض 
م�ن االعتناء بنفس�ه أو امليض قدم�اً وتؤثر يف عاداته 

الصحية وعالقاته املهمة«.

وسائل دعم بال أدوية

تكف�ي تعديالت س�لوكية عدة للتخلص م�ن املعاناة 
التي يس�ببها اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. 
يمكن�ك أن تحصل عىل أف�كار مفيدة م�ن جماعات 
الدع�م أو م�ن مدرب�ن متخصص�ن بمعالجة ذلك 
االضطراب، أو يمكنك أن تخضع لعالج بالكالم تحت 
إرشاف طبيب نفيس. ستس�اعدك ه�ذه الجهات كلها 
عىل تجديد اس�رتاتيجيات وحلول كانت قد أفادتك يف 

مراحل سابقة من حياتك.
يمكن أن تشمل تلك االسرتاتيجيات ما ييل:

 اجعل نشاطاتك مثرية لالهتمام واعتيادية ومشرتكة 
بدرجة إضافية.

 اتصل بأحد أصدقائك لطلب املساعدة.
 سّجل أفكارك املبعثرة يف لوائح.

 اس�تعمل أنظم�ة لتذك�ريك بما تري�ده )رزنامة أو 
منبه( عىل هاتفك الذكي.

ْد مناط�ق تقّل فيها مصادر اإلله�اء يف املنزل أو   جرِ
العم�ل، بعيداً عن ضج�ة التلفزي�ون أو الهواتف أو 

حتى الناس )قد يكون إغالق باب غرفتك كافياً(.
يختم سورمان قائالً: »مع قليل من املساعدة، ستفهم 
أفضل الطرائق التي تسمح لك بعيش الحياة الصحية 

التي تطمح إليها«.

ات أوىل عىل اضطراب نقص االنتباه! تشّوش الدماغ.. مؤشرِّ

يف بعض الحاالت، قد يكون اضطراب نقص 

االنتباه وفرط الحركة السبب الكامن وراء 

مشاكل الذاكرة والعجز عن إتمام املهام.

هل تقلق بشأن صحة ذاكرتك حني تالحظ 

أنك تجد صعوبة يف تذّكر األغراض التي 

تستعملها كل يوم، أو تلتهي أثناء قيامك 

بأعمال منزلية أو أي مهام أخرى، أو حني 

ترشد خالل املحادثات؟ ربما قد تكون 

مصاباً باضطراب نقص االنتباه وفرط 

الحركة الذي يشري إىل خلل يف أسالك الدماغ، 

وكان يُعترب سابقاً حكراً عىل األوالد. بالنسبة 

إىل الراشدين، يُسبّب هذا االضطراب غالباً 

مشاكل عىل مستوى الذاكرة واالنتباه أكثر 

من فرط الحركة.

يقول الدكتور كريغ سورمان، اختصايص 

يف علم النفس العصبي وباحث يف مجال 

اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة يف 

مستشفى »ماساتشوستس« العام التابع 

لجامعة هارفارد، وأحد املشاركني يف إعداد 

 FASTMINDS: How to Thrive If كتاب

 )You Have ADHD )or think you might

)عقول رسيعة: كيف تتطور حني تصاب 

باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة )أو 

تظن أنك مصاب به( الصادر عن دار نرش 

هارفارد للمؤلفات الصحية: »يحمل 2 أو 

3 % من الناس يف عمر الستينات وما فوق 

خصائص اضطراب نقص االنتباه وفرط 

الحركة«.
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ه�ي   )HMOs( الب�رشي  الحلي�ب  وس�كاريدات 
س�كريات قص�رية التسلس�ل توجد يف حلي�ب األم، 
ولك�ن أمعاء األطف�ال الرضع ال تهضمه�ا مبارشة، 
حيث إنها تعم�ل بمثابة مركب�ات بريبايوتكس عن 
طريق قيامها بالتأثري عىل تركيبة األحياء امليكروبية 
والبكتريية التي تس�توطن األمع�اء الدقيقة. وكانت 
دراس�ات س�ابقة قد وجدت أن س�كاريدات الحليب 
البرشي تلعب دوراً أيض�اً يف حماية الطفل الرضيع 

من امليكروبات املسببة لألمراض.
وق�د اكتش�فت دراس�ة جدي�دة أن تركيب�ة تل�ك 
الس�كريات الطبيعي�ة تح�وي أنواعاً معين�ة تؤثر 
بطرق مختلفة عىل نم�و قامة ووزن األطفال ابتداء 
م�ن مرحلة الرضاع�ة ووص�والً إىل نهاي�ة مرحلة 
الطفولة املبكرة التي تمتد إىل عمر 6 س�نوات، وهي 
األنواع التي يأمل الباحثون أن تشكل أساساً البتكار 
أول أدوي�ة ملعالج�ة اختالالت النمو والس�منة لدى 

األطفال.
الدراس�ة الجديدة أجريت بتموي�ل ودعم من جانب 
معهد يونيس كينيدي رشيفر الوطني لصحة الطفل 
والتنمية البرشية )NICHD(، وهو جزء من املعاهد 
الوطنية للصحة يف الوالي�ات املتحدة األمريكية. ومن 
املق�رر أن تنرش الدراس�ة قريبا يف الع�دد املقبل من 

املجلة األمريكية للتغذية الرسيرية.
وحتى اآلن، تم اكتش�اف ما يقرب من 150 نوعاً من 
س�كاريدات الحليب البرشي، ويوجد يف حليب كل أم 
تركيب�ة خاصة به�ا تتألف من تركي�زات معينة من 
تلك السكريات، وهي الرتكيبة التي تتشكل بمؤثرات 
متنوع�ة من بينها العوامل الوراثي�ة إىل جانب أنواع 

اإلنزيمات التي تعالج تلك السكريات.
ويف س�ياق دراس�تهم، قام الباحث�ون بتقييم حوايل 
800 أم وأطفاله�ن الرض�ع بهدف رصد تطور نمط 
نم�و ووزن ووطول قامة كل طف�ل يف ضوء تركيبة 
الس�كريات الطبيعي�ة الت�ي يف حلي�ب أم�ه، حيث 
قام�وا بتحليل محتوى س�كاريدات الحليب البرشي 
يف عين�ات من حلي�ب األمهات )وه�ي العينات التي 
ُجمع�ت منهن عندم�ا كان عمر األطفال 3 أش�هر(، 
وكان م�ن بن تلك الس�كاريدات نوعان يضافان إىل 
بعض تركيبات حليب األطفال االصطناعي ويُعرفان 

.»LNnT«و »FL›2«�اختصارا ب
ولوحظ أنه بغض النظر عن بدانة أو عدم بدانة األم، 
فإن تركيبات حليب أمه�ات األطفال الذين أصبحت 
قاماته�م أطول وأوزانهم أثقل من نظرائهم يف نهاية 
مرحل�ة الطفول�ة املتأخرة كانت تمي�ل إىل أن تكون 
أقل تنوًعا يف عدد أنواع س�كاريدات الحليب البرشي 

بشكل عام، إىل جانب ارتفاع تركيزاتها من السكاريد 
.LNnT وانخفاض تركيزاتها من السكاريد FL›2

وق�ال الباحثون إن نتائج هذه الدراس�ة تؤكد نتائج 
اثنت�ن م�ن دراس�اتهما املح�دودة الس�ابقة، وأن 
الدراس�ات الثالث كش�فت مجتمعة عن وجود عالقة 
تأثريية س�ببية مبارشة بن تركيبة س�كريات حليب 

األم ووترية نمو قامة ووزن رضيعها.
لكن الباحثن أوضحوا أنه عىل الرغم من أن دراستهم 
كشفت عن وجود عالقة بن تركيبة سكريات الحليب 
الب�رشي وبن النمو خالل مرحل�ة الطفولة املبكرة، 
فإنها لم تثبت أن التنوعات يف أنماط تلك الس�كريات 
هي وحدها املسؤولة عن تفاوتات النمو بن األطفال.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن سمنة األم قد تنعكس 
س�لبياً عىل تركيبة الس�كريات الطبيعي�ة املوجودة 
يف حليبه�ا، وهو م�ا يؤث�ر بالتبعية ع�ىل نمط نمو 

رضيعها.
ل�ذا، خل�ص الباحث�ون إىل أن�ه إذا أكدت دراس�ات 
إضافية مس�تقبلية هذه النتائ�ج التي توصلوا إليها، 
فإن ذلك س�يعني أن س�كريات حلي�ب األم البرشية 
تش�كل »منجما« يح�وي »الث�روات« الالزمة إلنتاج 
أول عالجات ملش�اكل نمو الطفولة املبكرة وملش�اكل 

السمنة لديهم.

أساس صحة الرّضع ومنوهم:

وجود عالقة سببية مباشة بني تركيبة سكريات حليب 

األم ومنو قامة ووزن رضيعها

عبدالعليم الحجار

عندما يُخاطب شخص أمه متودداً إليها 

بعبارة »يا ُحلوة الحليب«، فإنه قد ال يدري 

أن مقولته تلك تعرب عن حقيقة علمية 

مفادها أن حليب األم يحوي عرشات األنواع 

من السكريات »الحلوة« التي خلصت 

دراسة بحثية أمريكية جديدة إىل أنها 

تنطوي عىل »أرسار« تبرش بتمهيد الطريق 

إلنتاج عالجات ملشاكل النمو والسمنة لدى 

األطفال.

وفقاً ملراجع االصطالحات العلمية املعتمدة 

عىل مستوى العالم، تُعرف السكريات التي 

توجد طبيعياً يف تركيبة حليب ثدي األم 

البرشية بـHMOs، وهو املصطلح الذي 

يعني »سكاريدات الحليب البرشي قليلة 

التعدُّد«.
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تنوير

يق�ول رئيس دائ�رة الثقافة والس�ياحة يف أبو 
ظبي، محم�د خليفة املب�ارك يف تقديمه لكتاب 
»فن الفروسية بن الرشق والغرب« لنئ أسهمت 
املعارض الفنية السابقة، يف مساعدتنا عىل فهم 
الرم�وز والقي�م املعق�دة للفروس�ية يف الغرب 
والرشق، كل عىل حدة، فإن معرض الفروس�ية 
بن الرشق والغرب، يعد أول معرض من نوعه، 
يجمع ويقارن بن ثقافة الفروس�ية يف العاملن 
املس�يحي واالس�المي يف العص�ور الوس�طى، 
عامل�ان وج�دا نفس�يهما يف رصاع يف كث�ري من 

األحيان.
يكشف املعرض وأنشطته، عن الجذور املشرتكة 
لتقاليد الفروس�ية والقتال املرتسخة يف العرص 

القديم، ويفتح افاقا فكرية جديدة ومثرية.
فالدف�اع عن الدين ل�دى الحاكم، يأتي يف املقام 
األول، فيتلق�ي ب�دوره أس�مى أي�ات التقدي�ر 
واالحرتام، وتعكس ذلك صورة الركوع واملراسم 
االحتفالي�ة، كم�ا يظه�ر يف إح�دى اللوح�ات، 
الحاكم جالسا عىل عرش منخفض، حامال كأسا 

ومحاطا بخدم، وحلقة من الفرسان.
ويص�ور الحاك�م مرتديا زي الف�ارس املقاتل، 
اذ يكش�ف هذا النوع ان الفروس�ية هي أساس 
الس�لطة يف العدي�د م�ن الحيان،ووص�ل األمر 
ببعض األمراء وامللوك بجعل أختامهم عىل هيئة 

فارس.
تتح�دث اليزابيت تابوريه، م�ن أمناء املعرض، 
عن الس�لطات الدينية، فتقول: »كانت السطات 
الديني�ة املس�يحية كما املس�لمة، تحاول فرض 
رؤيته�ا للح�رب، فق�د كان ه�دف الح�روب 
الصليبية، االس�تيالء ع�ىل القدس ع�ام 1099، 
وتحق�ق لها ذلك، حت�ى حررها ص�الح الدين 

األيوبي عام 1187.
وهذه الفرتة من الرصاعات االسالمية املسيحية، 
تخللته�ا ه�دن كث�رية، ش�كلت لحظ�ة للف�ن 
والتحفيز الفكري، ال سيما يف املجال العسكري، 
وترك�ت أث�را ال يمح�ى يف املش�هد الطبيع�ي، 
ع�ىل  كالق�الع  املعماري�ة،  بالش�واهد  امل�ىلء 
امتداد املنطقة، بل يف املش�هد الثق�ايف واملخيلة 

والقصص بن الطرفن.
مدي�ر لوفر أبو ظبي مانوي�ل راباتيه، يؤكد أن 
تب�ادل الخربة واملعرفة، حول فن الفروس�ية يف 
الرشق والغرب عىل املس�توى ال�دويل، تكمن يف 
صميم رس�الة اللوفر، املتمثلة يف تسليط الضوء 

عىل قصص االنسانية املشرتكة.
وتبن مدي�رة متح�ف كلوني–املتحف الوطني 
للعصور الوس�طى يف فرنسا س�يفرين لوباب: 
»أن ازده�ار الف�ن الذي تربط في�ه عالقة قوية 
بن االنس�ان والحص�ان، وتاريخ�ه االجتماعي 
والثق�ايف، هو موض�وع هذا املع�رض الرائع،..

إذ يتن�اول بطريقة موازي�ة ومقارنة تطور فن 
الفروس�ية يف منطقتن جغرافيتن، هما الرشق 

والغرب«.
وتضيف، يتجس�د فن العي�ش الفرويس بفضل 
الجمع بن قط�ع فنية ش�ديدة التنوع، تعكس 
ثقافته املادية الغنية، وأشكاله الفنية، املصممة 
للتعب�رب عن القي�م االيدلوجية لنخب�ة محاربة، 
لضم�ان هيمنتها االجتماعي�ة واالقتصادية عىل 

البالد والعباد.
وتظهر املعروضات، ان التسلح الدفاعي يف بالد 
االسالم، كما يف أوروبا، إزداد مع الوقت اكتماال، 
مس�تخدما الزرد، ث�م صفائح املع�دن لحماية 

االبدان.

وظل الس�يف، هو السالح الهجومي الرئيس يف 
العاملن، تصحبه أسلحة يدوية رميا أو قذفا.

وشكلت الس�يوف والخوذ والدروع تحفا فنية، 
خاصة لالمراء وكبار القادة.

اضاف�ة لذلك، هناك ابداع فني يف واقي الس�اق، 
وحمال�ة الس�يوف، وجعب�ة الرم�اح، وركائب 
الخي�ل، والش�كيمة واللج�ام، ون�وط التكريم 

وفأس القتال واالقواس.
ارتبطت فروس�ية العصور الوس�طى، بهياكل 
ثقافي�ة واجتماعي�ة، واس�اليب قت�ال متباينة، 
ففي الغرب، خيالة ثقيلة مجللة واخرى مدرعة 

باملعدن، لتتحمل الصدمات االمامية.
ويف ال�رشق خيال�ة خفيف�ة، اعتادت املناوش�ة 
والرم�ي بالس�هام،ركوبا ع�ىل ظه�ور الخيل، 
واقتب�س الغ�رب، مش�اهد قتالي�ة م�ن تقاليد 

الرشق، يف اسيانيا واالتراك واملماليك.
تبن مديرة املقتنيات الفنية والبحث العلمي، يف 
لوفر أبو ظبي ثريا نجيم، ان الفروسية العربية، 
لم تكن وريثة البالط الساس�اني، واملمارس�ات 
الفروس�ية للطبق�ة النبيلة فحس�ب، بل كانت 
ايض�ا وريث�ة النظري�ات العس�كرية للخ�رباء 
االس�رتاتيجين اليونان والبيزنطين، والش�عر، 
والقي�م الت�ي حملها فرس�ان ما قبل االس�الم، 

وتدريب وخربة خيالة العثمانين.
وتش�ري اىل أن الفروسية الرشقية، كانت تتطلب 
من الكفاءات البدنية والرياضية، قدر ما تتطلب 
م�ن الكف�اءات الثقافي�ة والعلمي�ة، وقد ولدت 
مع العباس�ين، وتطورت من�ذ النصف الثاني 
من القرن التاس�ع، مخل�دة التقاليد االجتماعية 
لفرسان أسيا الوسطى، الذين كانت تتكىء عىل 

سيوفهم السلطة.

وين�وه باتري�ك ب�ورشون االس�تاذ يف كولي�ج 
دوفرانس، »اىل ان الغرب املسيحي، كما الرشق 
املس�لم اعتمد خيالة النخبة، عىل عدة عسكرية، 
وجمل�ة معارف فنية، وأس�اليب تعلم وتدريب، 
وطرق تحديد شعارات النبالة، وتعليم املجاالت 
الخاصة بأنش�طة الصي�د، ونظام ل�ه قوانينه 

وقيمه ويتسم بطابع ديني.
وبن ثنايا الكتابات، يتكشف ان هناك اعدادات 
خاص�ة مكتوب�ة للتدريب، ويق�يض املجندون 
الش�باب مدة طويل�ة يف تعلم الفروس�ية، قبل 
ان يصبح�وا فرس�انا، قادري�ن ع�ىل االلتحام 
بفرسهم، وتوجيهها بال لجام، والسري يف حلقة، 
واالستقرار والثبات، وتغري الخطوات والرتاجع، 
واملواجه�ة  والرماي�ة،  االس�لحة  واس�تخدام 

والتشكيل العسكري.
كما يتعن عىل الفرس�ان، خارج فرتات القتال، 
الت�درب واملثابرة عىل ركوب الخيل، وممارس�ة 
األلع�اب والتمارين، وظل الصيد، هو النش�اط 
املفضل لالمراء والفرس�ان، س�واء يف الرشق أو 

الغرب.
ولعب الفرسان الش�طرنج، بمعان حربية، من 
جنود وحصان وقلعة، اضافة اىل البولو، وسباق 
الخيل، واملبارزة، وموسيقى الخيول، عدا فنيات 

املراسم العسكرية.
يف النهاية، الحرب ال تمثل سوى جزء من نشاط 
املقاتلن، وكان عليهم أن يتجهزوا ويتدربوا عىل 
أكم�ل وجه، اس�تعدادا للقتال، ال�ذي يعتربونه 
قم�ة االنج�از، وكان بن ثنايا االع�داد للحرب، 
انج�ازات فني�ة وعمراني�ة وقي�م نبيل�ة لحياة 
الفرسان، كما عكستها أنشطة املعرض يف لوفر 

ابو ظبي.

أبو ظبي - زياد الرباعي

تجول معاني الفروسية يف 

العصور الوسطى، بني ندوات 

لوفر أبو ظبي وانشطته، 

وكتبه الخاصة بمعرض »فن 

الفروسية بني الرشق والغرب« 

الذي يتواصل يف أبو ظبي حتى 

الثالثني من ايار، ضمن تعاون 

مع متحف كلوني ومجموعة 

املتاحف الفرنسية.

أصبحت ثقافة الفروسية يف 

الرشق تُفهم بمعنى أوسع، 

لتشمل واقعا يختلف عن ثقافة 

الفروسية الغربية يف تلك الحقبة 

الزمنية، ومع ذلك اشرتكت 

الثقافتان يف نواميس القيم 

ونفوذ النخب الدينية.

معاين فروسية العصور الوسطى

بني أوراق »لوفر أبو ظبي«
الرأي
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حدثينا عن دورك يف مسلسـل »وكأن يشء 
لم يكن«.

أجس�د ش�خصية »تم�ارض«، الت�ي تتعرض 
ملش�كالت أرسي�ة من جه�ة األب يف ن�وع من 
العنف نتابع تأثريه عىل تكوينها، والدور ليس 
معقداً، ولكن للمرة األوىل أجس�ده، وهي فتاة 
هادئة مس�كينة عك�س ما اعت�اده الجمهور، 
وتم�ر ه�ذه الفت�اة بمراحل عدة ويش�اهدها 
الجمهور بن حقبتن، التسعينيات من القرن 
املايض وهي فرتة زمنية جميلة ومحببة للقلب، 
والوق�ت الراهن، وعالقتها م�ع والدتها جميلة 
لكنه�ا متوترة مع والدها وش�قيقها، ولكن يف 

نهاية الحلقات تتبدل األمور.

هـل تتطلـب العمـل اسـتعدادات خاصة 
باعتبـار أن أحداثـه تقـع بـني حقبتـني 

زمنيتني السيما التسعينيات؟
بالفعل، ومعنا فريق عم�ل متكامل اهتم بهذا 
الجان�ب واش�تغلنا عىل الصورة التي س�وف 
نظه�ر به�ا من حي�ث األزي�اء والل�وك، حتى 
أس�لوب الحوار بن ش�خوص العمل مختلف 
عن وقتنا الحايل، وال اخفيك رسا عند االنخراط 

يف التصوير تنامى يف داخلنا حنن لتلك الفرتة 
من حيث العالقات اإلنس�انية واملش�اعر التي 
ت�وارت يف الوقت الحايل بس�بب عرص الرسعة 
ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، والعدي�د من 
األحداث التي سوف يشاهدها الجمهور وتثري 

يف النفس الحنن لهذا املايض الجميل.

صورة مغايرة

هل يشـهد العمل دويتو مع خالد الشاعر 
أسوة بـ »دفعة القاهرة«؟

نع�م، أجتمع مع خالد يف هذا املسلس�ل، ولكن 
سوف نظهر بصورة مختلفة عن الثنائية التي 
قدمناه�ا يف »دفع�ة القاهرة«، وه�ذا نابع من 
رغبتنا يف أن نظهر بصورة مغايرة، وس�اعدنا 
ع�ىل ذلك أن القصة مختلفة وبعيدة عن أجواء 
الرومانس�ية التقليدية، ليشاهد الجمهور حباً 
م�ن نوع آخر، ولعل أكثر ما اس�تفزني يف هذا 
املسلس�ل الح�وارات املكتوب�ة بعناي�ة والتي 
تعرب عن حقبة التس�عينيات، حتى املش�كالت 
والقضاي�ا الت�ي كانت منت�رشة يف تلك الفرتة 
س�وف تكون حارضة ضمن السياق الدرامي 

لألحداث.

متى نشاهد كال منكما يف عمل منفصل أو 
خط درامي مستقل؟

يف مسلس�ل »دفع�ة ب�ريوت« ال�ذي نص�ور 
ل�ن  اللبناني�ة  العاصم�ة  يف  حالي�اً  أحداث�ه 
تتقاطع الخطوط الدرامي�ة بيننا، ربما نلتقي 
يف مش�هد أو اثنن فقط، ولكن بش�كل عام أنا 
أح�ب التعاون مع خالد فنياً، ورغم ذلك هناك 

رشوط محل اتف�اق بيننا وهي أال نقدم أعماالً 
مكررة.

دفعة بريوت

لنتوقـف عند »دفعة بريوت« ونتعرف عىل 
بعض تفاصيل العمل.

املسلسل من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة 

وإخ�راج ع�يل الع�يل، ويتطرق لحقب�ة زمنية 
جديدة، وس�وف أظهر بدور مميز وش�خصية 
بحريني�ة، والعم�ل يرصد قص�َص وحكايات 
ش�باب وش�ابات م�ن مختل�ف الجنس�يات، 
يجتمعون يف بريوت، يف فرتة الستينيات ملتابعة 
دراستهم، فندخل معهم يف تفاصيل مشاكلهم 
االجتماعية املتشعبة واملرتابطة، يف قالب درامّي 
مش�ّوق جداً، ويلعب دور البطولة فيه كل من 
النجوم بشار الش�طي، ونور الغندور، ومهند 
الحم�دي، وفاطم�ة الصفي، وخالد الش�اعر، 
وعيل كاكويل، وحمد االشكناني، وشيالء سبت، 
وروان امله�دي وغريه�م، كما س�ينضّم للعمل 
نج�وم م�ن لبن�ان بينهم س�ارة أب�ي كنعان، 
وأنطوانيت عقيقي، وأس�عد رش�دان وغريهم، 

إضافة إىل نجوم من سورية واملغرب العربي.

الدرامـا  لصنـاع  مهمـة  بصمـة  هنـاك 
البحرينية يف املشهد الخليجي بوجه عام؟

هلل الحمد، وهذا األم�ر ليس وليد املصادفة، بل 
نتاج س�نوات من الجهد والنجاحات املرتاكمة، 
وأنا س�عيدة جداً أنني جزء من هذه النجاحات 
ملخ�رج مث�ل حس�ن الحليب�ي وع�يل الع�يل، 
وتعلمت منهما الكثري عىل صعيد التمثيل، فهما 
يحفزان الفنان عىل االبداع وأن يتحىل بمشاعر 
حقيقي�ة وحس فن�ي، وال أقارنهما بمخرجن 

آخرين ألنني لم أعمل مع غريهما.

التواصـل  بمواقـع  عالقتـك  عـن  مـاذا 
االجتماعي؟

لس�ت مش�غوفة به�ا، ب�ل يقت�رص حضوري 
لرتوي�ج أعمايل الفنية ومرشوعي الخاص الذي 
يعرب عن ش�خصيتي خصوصا أنن�ي من قبل 
دخ�ويل املج�ال الفن�ي احب البزن�س واتطلع 

للنجاح فيه.

تعرضت النجمة العاملي�ة  كاتي بريي  لإلغماء 
يف كواليس تصويرها حلقات املوس�م الجديد 
من برنام�ج »Amercian Idol«، بعد حالة من 
الخ�وف والهل�ع أصابتها وزميليه�ا يف لجنة 
التحكي�م إضاف�ة إىل املش�رتكن وطاقم عمل 
الربنامج بسبب ترسب رائحة غاز يف االستديو 

حيث كانوا يصورون.
وعرض�ت تقاري�ر إعالمية، مقط�ع فيديو تّم 
تداوله عرب مواقع التواصل اإلجتماعي، تظهر 
في�ه بريي عىل ك�ريس لجنة التحكيم لتس�أل 
زميليها اللذين يجلس�ان عىل جانبيها إن كانا 
يشمان رائحة غاز، ليقول لها أحدهم نعم إنها 
رائح�ة غاز الربوبان، لرتّد بريي وهي محاولة 
الخروج »أشعر بصداع«، وبعدها شوهد عدد 
قلي�ل من رج�ال اإلطفاء وه�م يتعاملون مع 
الوضع، يف حن ُس�مع جرس اإلنذار والطلب 
من الجميع مغادرة املكان، إىل أن تظهر بريي 
يف الخارج تقول: »أنا لست عىل ما يرام«، قبل 

أن تسقط عىل األرض.
وم�ن أخبار كاتي، أنه خ�الل ليلة عيد امليالد، 

تبادل أفراد األرسة الواحدة واألصدقاء الهدايا، 
لكن عائلة املغنية العاملية  كاتي اس�تغنت عن 
هذه العادة، بإنف�اق األموال عىل قضاء عطلة 

عائلية تجمع أفراد العائلة.
وقالت بريي حينه�ا، إّن »أفراد العائلة الكبار 
اليحصل�ون ع�ىل هداي�ا، ألننا نذه�ب لقضاء 
العطل�ة، ونعترب ذلك أفض�ل هدية، نذهب يف 
إجازة ونس�تمتع بالطعام، ونتوقف عن اتباع 
النظم الغذائي�ة«، مضيفة، أنها املرة الوحيدة 
يف الع�ام التي نتجمع فيها معاً تحت س�قف 

واحد مدة 10 أيام.
وكان�ت بريي  ألغ�ت حفلها ال�ذي كان مقرراً 
أن تحيي�ه يف مرص، إذ قال�ت الرشكة املنظمة 
ل�ه: »الحفل تم إلغاؤه بس�بب ضي�ق الوقت، 
وصعوب�ة تنظيم حفل ضخ�م يف تلك الفرتة، 
وفق ما أخطرتنا ب�ه الرشكة الدولية التي كنا 
ننسق معها إلقامته، إذ كانت مفاوضاتنا معها 
إلقام�ة الحفل جادة جداً«، لكن بريي احتفلت 
بعيد ميالده�ا يف مرص خالل زيارة قامت بها 

برفقة خطيبها املمثل العاملي أورالندو بلوم.

املمثلة البحرينية نور الشيخ تحرص عىل الظهور بصورة مغايرة

كايت بريي تتعرض 

لإلغامء يف كواليس 

»American Idol«

رواق الفنون

يف حوارها مع صحيفة الجريدة الكويتية قالت املمثلة البحرينية نور الشيخ انها انتهت 

من تصوير مشاهدها يف مسلسل »وكأن يشء لم يكن« للمخرج حسني الحليبي واملؤلف 

سحاب، والذي يشارك فيه إىل جانبها نخبة من الفنانني، منهم زهرة عرفات، وفهد 

العبداملحسن، وهبة الدري، وخالد الشاعر، ومحمد صفر، وتقع أحداثه بني حقبتني 

زمنيتني. من جهة أخرى، توجد نور حالياً يف العاصمة اللبنانية لتصوير دورها يف الدراما 

الرمضانية »دفعة بريوت«، وعن دورها يف العملني ومشاركتها زوجها خالد وكيفية 

تعاطيها مع املشاهد التي تقع أحداثها خالل حقبة التعسينيات وفرتات زمنية سابقة، 

تحدثت نور لـ »الجريدة« يف دردشة فنية فيما يأتي تفاصيلها:
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أك�دت املمثل�ة األمريكي�ة جينيف�ر أنيس�تون ع�ودة 
مسلس�ل FRIENDS م�ن جديد بعد عرشة مواس�م، 

وتوقف 16 سنة.
وأعلنت جينيفر أنيس�تون بدء تصوي�ر حلقة جديدة 
من مسلس�ل FRIENDS، حيث ن�رشت صورة تجمع 
أبط�ال العم�ل كورتن�ي كوك�س، ليزا ك�ودرو، مات 
لوب�الن، ماثيو ب�ريي وديفيد ش�ويمر، وعلقت عليها 
عرب حس�ابها بموقع إنس�تغرام، مؤكدة بدء التصوير 
بالفعل، علما بأنه س�يعرض ع�ىل منصة »إتش بي أو 

ماكس« يف مايو املقبل.
مسلس�ل FRIENDS ه�و كوميدي�ا موق�ف )س�يت 
ك�وم( أمريكي. تم عمله بواس�طة ديفيد كرين ومارتا 
كوفمان، وتم بثه عىل شبكة إن بي يس من 22 سبتمرب 

1994 إىل 6 مايو 2004، استمر لعرشة مواسم.
تدور أحداث املسلسل حول ستة من األصدقاء يعيشون 
يف مانهاتن، الفقرية، واملدللة و»دلوعة البابا«: رايتشل 
غرين، ثم املهووسة بالنظافة وكبرية الطباخن مونيكا 
غيلر؛ املدير التنفيذي الس�اخر واملمتع تشاندلر بينغ؛ 
املمث�ل املغمور جوي تريبياني؛ عالم اإلحاثة )دراس�ة 
أش�كال الحياة السابقة( روس غيلر )شقيق مونيكا(، 
ال�ذي يمر بث�الث زيجات فاش�لة؛ واملدلك�ة املتفائلة 

واملغنية السيئة فيبي بوفيه.

توقف 16 

عاًما.. مسلسل 

FRIENDS يعود 

من جديد

بأوبريت »صناع األمل«
اك�دت النجمة اللبنانية مايا دياب انها تش�ارك يف أوبريت 
»صن�اع األمل« الذي ينت�ج ويعرض يف اإلم�ارات العربية 
الهادف اىل ترس�يخ ثقافة العمل اإلنس�اني، إىل جانب 30 
نجماً عربياً والعديد من الشخصيات اإلعالمية واالجتماعية.

وعرّبت عن سعادتها باملشاركة يف هذا العمل الذي وصفته 
باإلنساني. مشريًة لعمق تقديرها لصاحب مبادرة »صناع 
األم�ل« الش�يخ محم�د ب�ن راش�د آل مكت�وم. وذلك عرب 
حس�ابها الخاص ع�ىل موقع »تويرت« حي�ث كتبت: »دولة 
األم�ل والس�عادة.. اإلمارات التي جعلت م�ن الوطن قدوة 
للعالم، تنفرد بأوبريت »صناع األمل« وذلك س�مو الش�يخ 
محمد بن راش�د عىل أمل أن نس�تطيع أن ن�زرع األمل يف 
قل�وب من يحتاجه، أغنية س�وف يرددها العالم مع املنتج 
املوس�يقي العاملي ري�دوان، ويف اس�توديو حبيب القلوب 

سفري األلحان فايز السعيد«.
يذك�ر أن األوبري�ت يأتي متزامناً مع حف�ل الدورة الثالثة 
م�ن »صناع األمل«، الذي اقيم بتاريخ 20 ش�باط 2020 يف 
قاع�ة كواكوال آرينا يف دبي، لتش�كل هذه املبادرة رس�الة 
أمل وتف�اؤل من دولة اإلم�ارات لصنع التغي�ري اإليجابي 

للمجتمعات العربية.
أم�ا يف م�ا يخص نش�اطها الفن�ي، فهي تضع اللمس�ات 
األخ�رية عىل فيدي�و كليب أغني�ة »أنا« التي الق�ت إعجابا 
وتفاع�ال كبريي�ن عىل مواق�ع التواص�ل اإلجتماعي، ومن 
املتوق�ع أن يكون الكليب مصوراً ع�ىل طريقة الغرافيكس 

وسيتم طرحه يف األيام القليلة املقبلة. )وكاالت(

مايا دياب
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ش�ارك املمث�ل الس�وري ف�ادي صبي�ح ضيف�اً ع�ىل 
برنامج »املش�هدية« الذي تتواله النا الس�احيل عىل قناة 
»امليادين«، معّدداً النقاط الفنية التي تمنى تحقيقها يف 

حال إنضم إىل »نقابة الفنانن السورين«.
فنّد نجم مسلس�ل »دقيقة صمت« الخطة التي وضعها 
لبي�ان ترش�حه. فمن املع�روف أن االنتخاب�ات يف تلك 
النقابة قد بدأ العّد العكيس لها، وأعلن صبيح ترش�حه 
له�ا قبل أيام. خط�وة النجم الس�وري قابلها تأييد من 

قبل زمالئه. فبعدما أعلن باس�م ياخ�ور دعم زميله يف 
انتخاب�ات »نقابة الفنانن الس�ورين«. أعربت كاريس 
بشار عن تأييدها للنجم السوري. النجمة السورية التي 
نادراً ما تعلن عن مواقف عىل صفحاتها عىل السوش�ال 
ميدي�ا، س�ّجلت أم�س نقطة دع�م لصبي�ح بخطوته 
املنتظرة. وغردت بطلة مسلس�ل »غداً نلتقي« قائلة »لم 
أك�ن أتحّمل فكرة االنتس�اب إىل النقابة. لكن هذه املرة 

إذا كان فادي نقيباً فأنا ال أفكر، أنا أنتسب مبارشة«.

أعل�ن املنتج وليد منص�ور أنه يف النصف الثاني من ش�هر 
رمض�ان أي يف ش�هر أي�ار )مايو( املقبل، س�وف يس�تهل 
تصوي�ر فيلم »حبيب�ي« )تأليف أمري طعيم�ة( الذي تلعب 
بطولته ش�ريين عبدالوه�اب. بهذه الخطوة، تع�ود املغنية 
واملمثل�ة املرصي�ة إىل الس�ينما بع�د غي�اب 17 عام�اً، بعد 
آخ�ر أفالمها »ميدو مش�اكل« الذي قّدمت�ه مع النجم أحمد 

حلم�ي ع�ام 2003. لم يكش�ف املنتج عن الالئح�ة الكاملة 
ألبط�ال الفيل�م، الفت�اً إىل أن�ه يف الفرتة املقبلة س�يعلن عن 
املمثلن بعدما اس�تقر عىل التعاون مع املخرج محمد شاكر. 
ع�ىل الضفة نفس�ها، يخوض أم�ري طعيمة تجرب�ة الكتابة 
الس�ينمائية للم�رة الثاني يف »حبيبي« بعدم�ا نجح يف فيلم 

»املمر« الذي أخرجه محمد شاكر.

»حبيبي« يعيد شريين إىل السينامكاريس بشار تدعم فادي صبيح

شاكريا

تزغرد بفرح!

ألهبت النجمت�ان العامليتان ش�اكريا وجنيفر 
لوبي�ز األج�واء عىل م�رسح البطول�ة يف حفل 
ال�� »س�وبر ب�ول« ال�ذي أقيم بن ش�وطي 
املباراة النهائية ل�دوري كرة القدم األمريكية، 
أطلقته�ا ش�اكريا  الت�ي  »الزغ�رودة«  لك�ن 
ش�غلت مواقع التواصل بحثاً عن أصول هذه 
النغم�ة الت�ي أطلقتها بلس�انها. وهو ما ركز 
علي�ه املغ�ّردون الذي�ن تداولوه�ا وحولوها 

ل�»ميمات« عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وكان لوق�ع هذه »الزغرودة« تأثرياً عىل أجواء 
عىل الحدث لدرج�ة دفعت صفحة اتحاد كرة 
الق�دم األمريكية عىل »توي�رت« العتبار اللحظة 
التي أطلق�ت فيها هذه النغمة أم�ام الكامريا 

»أعظم لحظة يف تاريخ السوبر بول«!
َف�ت »الزغ�رودة« ب�»الصوت أو  وفيم�ا ُوصرِ
الضج�ة الت�ي أصدرتها ش�اكريا بلس�انها«، 
أوضح�ت مغ�ردة أنه�ا تُس�ّمى »زغروطة« 
يطلقه�ا الناس تعب�رياً عن الف�رح يف الثقافة 
العربي�ة، مش�رية الرتباطه�ا أيض�اً بالثقافة 

الكولومبية التي تتحدر منها. )وكاالت(



حكومات اإلذاعات

أريد صوبة تقيني وعائلتي برد الشتاء.. يقول املتصل 
بربنام�ج صباح�ي يتلق�ى ش�كاوى وهم�وم الناس 
كل طال�ع ش�مس، فريد املذي�ع.. إبرش تراه�ا أجتك، 
وبامل�رة يطل�ب دواء وإيصال املياه وقس�ط مدرس�ة 
وآخ�ر متأخراً للبنك ويبكي، فريد املذيع بحرقة، ابرش 
وتنته�ي املكاملة وإىل أخرى ويميض النهار فتكون كل 

مشاكل املتصلن قد حلت.
مكامل�ة واحدة مع برنام�ج صباحي يب�ث عىل إذاعة 

محلية كفيل بحل مشكلتك برمشة عن.
هذه صوبة وهناك قس�ط مدرس�ة ويف مكان آخر ملة 
لس�داد الديون وأكث�ر من ذلك حلول فورية ملش�اكل 
املياه والكهرب�اء والطرق وتيس�ري معامالت والوزير 
ال�ذي ل�م يح�ل املش�كلة عندم�ا حطت ع�ىل مكتبه 
يحلها فورا عندما يجه�ر بصوته عىل اإلذاعة، واملدير 
املتغط�رس يبذل أعىل درجات التواضع عندما تهاتفه 
اإلذاعة ويصبح بقدرة قادر خادما للناس.. ماس�ورة 
مي�اه معطل�ة تصب�ح صالحة برمش�ة ع�ن، رسير 
مفقود يف مستش�فى قطاع ع�ام يتوفر بلمحة، طريق 
غري معب�د، تنهمر فوقه الجرافات وتنصب فيه الزفتة 

السوداء ويصبح نافذا بنصف نهار وهكذا.
إذا كان�ت برام�ج اإلذاعات قادرة عىل حل مش�اكل ال 
تستطيع حكومات حلها فلتحل محل الحكومات إذا!!.

ال ب�أس إن تنقلت ب�ن اإلذاعات طيلة ف�رتة الصباح 

فعنده�ا الخرب اليق�ن، قد أجمع صوب�ات وحرامات 
وأقس�اط م�دارس وأدوي�ة وربم�ا وظيف�ة وعروس 

وتكاليف الزواج.
»بال حكومة إلكرتونية بال بطيخ« يا عزيزي اإلذاعات 
أرسع يف إنج�از املعام�الت ووضع الحل�ول وإذا كان 
املس�ؤول يتهرب من اس�تقبالك لس�ماع شكواك فهو 
سيستقبلك مرغما عىل أثري اإلذاعة وتستطيع أن تقول 
له ما تش�اء وتقرعه وتصيح وتزبد وترغد وهو مرغم 
عىل س�ماع كل كلم�ة، يريد أن يبدو مس�ؤوال صالحا 
وخدوم�ا أمام الناس لكن تحت تهديد وترغيب املذيع 
الذي ينض�م يف كثري من األحيان اىل املتصل الش�اكي 
والباك�ي مؤيدا له يف تقريع املس�ؤول، وختام املكاملة 
يوجزها املذي�ع الفرح باإلنجاز، مع كثري من الدعوات 
واإلط�راء يكيله�ا املواطن ب�ال ميزان، قيق�ول املذيع 
مخاطبا املس�ؤول أو الناس من جمهور املس�تمعن، 
»طيب سنتابع معك املوضوع، ونرجو أن يكون الحل 
موج�ودا وإال سنس�تمر يف تقريع�ك وتهديدك، وبدك 
تتحم�ل ألن�ك يف منصبك مس�ؤول من الن�اس وأنت 

مكلف وسنحاسبك«.
وإىل اللق�اء يف صباح الغد مع حل�ول رسيعة وعاجلة 
ل�كل مش�اكل الن�اس واآلن نرتككم م�ع اإلعالن وهو 
برعاي�ة رشكة كذا فهذا الربنامج تم بعناية ودعم هذه 

الرشكة.
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سهري بشناق  أوراق متعبة

تقف ام�ام مرآته�ا، تحدق بمالمحه�ا التي 
يبدو لها انه�ا تغريت كثريا ؛ ال بأس محاولة 
اقناع ذاتها فس�نوات العمر ال بد لها ان ترتك 

اثرا كلما مرت بنا.
لكنها لم تتعامل مع العمر اال بقدر ما تشعر 
ب�ه ل�م يعنها م�ن قب�ل مالمحها م�ا دامت 
متصالح�ة هي م�ع ايامه�ا وال تح�اول ان 
تستعيد س�نوات مضت...فالعمر ليس سوى 
محطات ويف كل محطة نودع جزءاً من ذاتنا

لكن مقارنته�ا باالخري�ات كان دوما يؤملها 
دون ان تبوح بذلك.

هي لم تعد كما كانت :
غريتها الحياة وااليام ونالت منها مسؤوليات 
الحي�اة الكث�ري يف كل مرة تح�اول ان تبحث 
بايامه�ا ع�ن الوقت ال�ذي تس�تحقه هي و 
تستعيد به جزءاً من ذاتها، تعود لذات الدائرة 
املغلق�ة وتمنح االخرين كل ما تس�تحقه هي 

ولكنها تميض هكذا مع االيام.
لتكتش�ف بانها كان�ت تس�تحق ان تتوقف 
قلي�ال وت�رى مالمحها كما هي، ك�م اتعبتها 

االيام ونالت منها الكثري
امرأة يف منتصف االربعينات.

تغ�ريت مالمحها وباتت تح�اول ان تتجاهل 
عبث س�نوات العم�ر املاضية الت�ي لربما لم 
تس�توقفها كثريا لكنها لالخري�ن من حولها 

مختلفة.
امراة يف منتصف االربعينات.

فكر مختلف وش�عور اخر بالحي�اة، تبحث 
عن وجوده�ا بمالمح من تحب، بقدرتها عىل 
االس�تمرار بالعط�اء وهي االكث�ر حاجة ملن 

يمنحها دفء العمر الهارب.
يتجاوزون هم عن وجودها وحاجتها ولكنهم 
يتوقف�ون كث�ريا ام�ام مالمحه�ا ليذكروها 

دوما،بانها كربت...
يرونها كما يريدون :

وه�ي لم تعد ترى ذاته�ا اال من خاللهم وما 
اقساه من عمر.

هكذا تميض سنوات العمر..

لم ينالها منه سوى بعض من مالمح، لم تعد 
تريض الذين من حولها....

تلك املالم�ح التي هم فقط ايقظ�وا وجودها 
بنفسها بعد ان كانت لسنوات مضت تمر من 

امامها غري مكرتثة
لربم�ا العطاء املحمل بالح�ب يخفي لنا كنه 

سنوات العمر
لربم�ا مراقب�ة مالمح من نحب تش�ع فرحا 

وتألقا تنسينا انفسنا.
ن�يضء ش�موع ايامنا مل�ن نحب ش�معة تلو 
االخ�رى.... نضيئه�ا ونح�ن غ�ري مكرتث�ن 

بشموع اعمارنا
لكنه�م يكرتثون بما غري بن�ا العمر لرييدونا 
ان نك�ون مختلفن، ال نك�رب.... وال نتغري.... 

وال نتبدل....
امراة يف منتصف االربعينات..

تت�وق ليشء مختلف،لربما ه�م ال يروق لهم 
؛للمسة حب. واهتمام.

تس�توقفهم  تحبه�م  م�ن  ب�ان  الكتش�اف 
منتص�ف  يف  ام�راة  وه�ي  مش�اعرها 
االربعينات.... ل�م تفقد بعد بريق العمر لكن 
كل ما تحتاجه اال يطفئ اآلخرون من حولها 

بريقها.
..

ال س�نوات العمر املاضية تعنيها وال القادمة 
تستوقفها !

ما دامت تلك املالمح تعلن وجودها لهم.
ليس�ت اليوم تحتاج الن تق�ف مرات ومرات 
امام مرآتها فتلك املالمح لم تتغري وتتبدل اال 

بمقدار ما منحت روحها ملن تحب.
وه�م ال ي�رون الروح بق�در ما تس�توقفهم 
مالمحه�ا الت�ي باتت له�م تخلو م�ن بريق 
العم�ر الذي يستش�عرونه بمالمح اخرى لم 

تتعبها الحياة ولم تخذلها قلوب....
يف نفسها بريق لم ينطفئ..

..ولهفة لس�نوات وان كانت باالربعينات من 
العمر ، بس�نواته وتفاصيله وحجم عطائه ال 

يزال محتفظا بعبق الياسمن.

امرأة األربعينات

تلول الذهب!
تصوير املهندس عامر خامش

حركـة  يف  الجـورايس  العـرص  صخـور 
انهيـارات بطيئـة مسـتمرة، يف منطقـة 
وادي النمر قرب تلول الذهب، عىل السفح 
الجنوبي لسيل الزرقاء رشق بلدة دير عال.
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