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زيادة فحوصات كورونا العشوائّية



      

       
        
      

  

 
  
 


        

        
       



      




»التنمية«: رفع نسبة استقبال ا�طفال
في الحضانات إلى ٧٥٪





    
  
   

 




    
   
     


 
   

   
     

  

    
   
    



تصحيح يدوي لـ ٢٠٠٠ ورقة رياضيات أدبي 
بسبب خطأ في التسلسل

الطراونة يطالب بمواقف عربية داعمة 
لEردن لرفض الضم
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توقيف ١١ شخصF بقضايا فساد
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   وزير الخارجية: اهتمامنا بحماية لبنان البلد والشعب 
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   استمرار الحوار بين جامعتي اليرموك والتكنولوجيا
على كلفة الطالب بالمدرسة النموذجية 

   جدل يرافق سحب موظفي بلدية اربد من مكتب النافذة 
الواحدة في غرفة التجارة 
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 توقيف ١١ شخًصا بقضايا فساد 
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 مؤشر البورصة عمان ينخفض في نهاية تعامالت ا�سبوع 



  



       
        




    




        
      
   





        
       

        





        
   


        



         








  




 »الصناعة والتجارة« تبحث معيقات قطاع المواد الغذائية 

 ٥٠٫٦٪ ملكية المستثمرين غير ا�ردنيين 
في الشركات المدرجة في البورصة 



     
 
  

     

   


 

 




 
 



 
    
 


    
    
 
    

    

     



   
    
    
     
     
    

  


    
 

    
     
    
 




    
      





    
   


      
     
     

     
     





     



     


     


     
     



     
    
    
      
  
   
      
    
    
      


      
      


    


     
     


     
    
   





 بحث مجاالت التعاون االقتصادية 
واالستثمارية ا�ردنية الكورية 




    



       


     
    


      
    


      
     
     
      
     




 ٧٠ شركة أردنية تعمل تحت مظلة 
مركز قطر للمال 

 نشرة استرشادية �سعار اIسمنت ا�سود 














   






     

     

       







      

     


  



    
      




      

     

      
     

      
      


      
     
     

   

مجلس الخدمة المدنية يقر تعليمات جائزة الموظف المثالي
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 فتح وحماس.. نحو الوحدة لمواجهة »الضم «


      

       





      


       

   




      

      



 
    

       
      








     


      
 
     

 
     






      


      
     

     


       




   
      





مراسم زفاف لمتطرفين على درجات 
مسجد قبة الصخرة
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القارة ا0ميركية تفقد السيطرة
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 تعيين مدراء جدد لمديريات شباب الجنوب 

 ٥ ماليين تُبعد ا(هلي عن صفقة الموسم.. والزمالك حاضر 





     




    


 
    
    

    
    



    
     

    

    

     
    
    


    
    
   
    


  
   

    






   
   



      
     




    

    







    


     





    


 
    
     



  

      

  
    

    

    



    

 


     


  
   
     
     

 

     

 




    
   


  

    









   
 

  
   




     
    





 لجنة حكام اليد تبحث جاهزية طواقمها 

 »كرة الجزيرة« يواجه شباب ا(ردن.. 
ويطلب مالقاة الرمثا واالهلي ومعان 
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 أندية ا(ولى لكرة القدم تجدد مطالبها
برفع الدعم المالي 
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 حكيمي إلى إنتر ميالن رسمي� 

 ريال مدريد لن يستطيع ضم السنغالي ماني! 



       
      
     


       








      
     










  
      








       
 
     


      
      
         


      

       


     
       
 

 
   
 







 ديوكوفيتش يتبرع لقرية صربية منكوبة بـ كورونا 


      
    





      
       


   





       
      



     


    

    








 مورينيو يشتكي من مواعيد مباريات فريقه 



      




     
       




















 إنتر يتجاوز بريشيا بسداسية.. آرسنال يواصل انتصاراته.. وتشيلسي يتعثر 
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 القاهرة: انهيار سد النهضة سيُغرق السودان 
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06 05 دليل شامل إىل 

عالجات ولقاحات 

كورونا يف مختلف 

أنحاء العامل

أدوية ضغط الدم ال تزيد مخاطر اإلصابة 

بـ»كورونا«

صمت الجدران )الجزء الثالث(

..بان الحجاب األخرض، عىل زخارف من خيط بروكار وقطيفة هندي
كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

تصوير: نادر داود

..وانت يف وس�ط عمان، ق�اع املدينة، تنتابك لحظ�ات من حوار 
متخيل، يهمس، تعش�ق تلك االش�ارات الصوتية الغريبة، لكنك 
تعرفه�ا وتتأكد انك س�معتها ان�ه صوت حرير ال�روح، تغازل 
يماماتها، حمائم اش�جار الصنوبر املتناثر كإس�ورة من غابات 

رواها سيل عمان، وحدها الحرير اسمعتني صوتها:
-ال اق�در عىل التكلم، ال أع�رف تلك الكلمات املع�رة، والعصابة 

تتبع انفايس!
-همساتك، هذيانك قلب املدينة، اكاد اكش أضغاث االحالم ألسمع 

العرات.
- أرشدني اىل عطارك، يل حاجة يف ذاكرته، أريد ما يل.

- وهل لك ما يل عند العطار؟
جئ�ت أدور وراء العطار وحري�ر يف الغروب، غروب جبال عمان 

الغافية عىل حجاب قلبي، اريد الحرية لقلبي!
كانت حرير الروح تبكي غيمات الصيف التي اخفت عنها معالم 
الط�رق واالدراج والدكاكني القديمة لعم�ان تايكي الهة الجمال 
وال�دالل، هي حكاية–يا روحي- يصطدم به�ا العطار، يفهم ان 
حرير جنية، وأن صاحبنا متبوع، منسحب، ولهان، غائب الوعي 
هيمان، ..ولهذا تعيش الجنية حرير الروح يف مكان ما بني القلعة 
وسبيل الحوريات، وهي التي يغتال صوتها صحبة الليل وسهاد 
الباع�ة ورواد املقاهي ومطاعمها القديمة بكل تقاليدها وطبيعة 

وجباتها.
..يغالب�ك العطار و يضحك ويؤرش- ان اتبع حديس معك- باألمر 

منها.
..وما بني س�وق الس�كر و س�وق االفغاني وش�ارع امللك طالل 
ومش�ارف جبل عمان تتأهب حرير الروح لغزو حيس فتتجس�د 

للعطار انسانة من بريق ولوعة ويسقط مغشيا عليه!
..تجم�ع ف�وق رأس�ة العتال�ني والس�مارسة وباع�ة الخض�ار 
واللحامني والعش�ابني، اصحاب اكش�اك الكتب والصحف منهم 
م�ن دلق فوق رأس�ه امل�اء البارد وأخ�رون تناوبوا ع�ىل تدليك 
اقدام�ه، اىل ان حمل�وه اىل رك�ن قري�ب من الجامع الحس�يني 
القديم، تال عىل رأس�ه الشيخ ما تيرس من الرقية الرشعية، بينما 
حرير تبكي وتقرص ذراع العطار وتعطر رقبته بش�ذا البلس�م 

من قارورة عرفت مكانها يف الدكان.

..أف�اق، ثم أغمض عينيه عىل به�اء وجمال يراه بأم عينه، يتمتم 
فوق رأسه:

- اس�مع قويل، باس�م اهلل الفت�اح العليم، إن نح�ن معرش الجان 
املؤمن نتبعك، نحذرك من هول تلك الحفرة، عليك ان تردد معنا 

ما تسمع !
س�معتها وح�ار نبيض، هل هي إم�راة من لحم وعظ�م، ام هي 
الجنية تأت�ي عىل قلبي فينتعش، تتناوب بني جبل وآخر تس�ند 
مرفقيه�ا عىل اعمدة هيكل هرقل يف القلعة وتدخل زقاق س�ينما 
عمان القديم لتش�م روائح مشاوي ش�هرزاد والعرائس باللحم 

والعجني.
بقدرتها ملست ما يجول يف رأيس، وكنت أحسب اني غريب مغلق 
محروس، ال احد يف عمان يعلم قاع محالتي وال ما فيها من زيوت 
وعطور واصباغ وش�اش وحرائر وتربة وش�مع وعظام زواحف 
واس�ماك وحيوانات معروفة وغري معروفة وما ملكت يميني من 
املعادن املصهورة واملخزونة والجنزارة وسبائك الذهب والفضة 
وغريب االعش�اب وااللبان واملسك واملرجان وعشب االرض وغيم 
امللك�وت والثلج الح�ار واغصان نبات مس�تقرة االرض ومنابته 

تطاول السماء السابعة.
قالت بهدوء ريح الياسمني، تغمزني:

انا انا وانت انت فقم يا عطار الزمان!
انتبهت اني »الحن« العطار فكيف تقول ذلك وهي ال تعرفني؟

ضحكته�ا زلزلت تالل عم�ان واس�معت رواد مقاهيها، عاركته 
ونكش�ت ش�عرها املذهل، تلفتت اىل قرينها الرسمدي، استأذنت 

منه وقالت:
عليك ان تحدثني عن رس حجابي، البستني اياه امي، ونبتت عىل 
اصابعي بتالت الياس�مني، اريد ان اع�رف رس الحجاب، وكيف 

افكك خطوطه وطلسمه؟
يتأمله�ا العطار وهو تائ�ه بني ايدي الناس عىل تقاطع ش�ارع 
امللك طالل واملس�جد الحس�يني وس�وق منكو، مال واس�تطال 

دافعا هواء مكتوما:
- عرفتك مع ابن الكبري، وفهمت انه ممسوس بك.

- انا امامك، هل جادك غيث يمس�س روحك، او حرارة من عيني 
تقتل هيئتك او تمسخ انفاسك؟

قال العطار ممسكا بيد حرير الروح:
- وحياة عينيك..ال!

-اذن عليك ان تحفظ، فلن اعيد، منك طلبي بني بني وليس ببعيد: 
ما رواه الحاكم والبيهقي والطراني بإس�ناد صحيح، أن رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »الجن ثالثة أصناف، فصنف يطري 

يف الهواء وصنف حيات وكالب وصنف يحلون ويظعنون«.
..وألنني حرير الروح قلبي معلق بابن الكبري، فأل: الجن مخلوق 
يختل�ف عن املالك، لكنه يتش�ابه مع اإلنس�ان يف صفات العقل 
والتميي�ز والحري�ة والق�درة عىل االختي�ار بني الح�ق والباطل 
والخط�أ والص�واب والخري والرش، لكنه يختلف عن اإلنس�ان يف 
أصل املادة التي خلق منها. فالحق س�بحانه وتعاىل يقول عنهم 
يف س�ورة الرحمن: »وخلق الجان من مارج من نار«، واملارج هو 
ط�رف اللهب كما قال ابن عباس وقال اإلم�ام النووي أن املارج 

هو اللهب املختلط بسواد النار.
..وي�ا عط�ار الزم�ان، اعلم ان :للج�ن قدرة كبرية عىل التش�كل 
والتص�ور فقد يتص�ور يف صورة الحي�ات والعقارب ويف صور 

البهائم أو الطيور أو الكالب والقطط وابن عرس.
تحس�س العطار ريقه وصلعته وقال لحرير الروح اتبعيني عىل 

هيئتك وهيلمانك وخالخيلك.
م�ى صاحبنا يرتق�ب ما تصوره ليايل عم�ان بعد حظر وحجز 
وف�ريوس ينال من الدني�ا، جائحة العرص، فهاله من صر حرير 
وانقب�اض قلب العطار، وب�ني زقاق واخر وبالقرب من وس�ط 
املدينة تالعب الريح بما يسرت الحرير، بان الحجاب االخرض، عىل 

زخارف من خيط بروكار وقطيفة هندي.
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يق�ول بري�م: »الحت فك�رة املبادرة من خ�الل كلمة 
»ش�غف«، فه�ي كلم�ة تعن�ي أقىص درج�ات الحب 

وتجمع كل من هو شغوف وعاشق«.
ويؤكد أن: »أهمية املرسح كبرية جدا يف حياة الشعوب، 
فم�ن خالله نس�تطيع تمثي�ل جميع القضاي�ا التي 
تحص�ل يف املجتم�ع وبص�ورة واضحة أم�ام الناس 
ويس�هم يف حل الكث�ري من املش�اكل االجتماعية التي 
يعان�ي منه�ا املجتمع من خالل كش�ف الغطاء عنها 

وتقدي�م الحلول له�ا، كما أن ل�ه دورا كبريا يف زيادة 
نسبة الوعي ألفراد املجتمع وخصوصا فيما يدور من 

حولهم من أمور مختلفة تمس نمط الحياة لديهم«.
ويتابع: »من أجل ترسيخ فكرة وجود املرسح األردني 
بدأن�ا باملبادرة بفن املرسح ودعمن�ا املواهب العديدة 
منذ لحظ�ة انفطار املبادرة من خالل تقديم الدروس 
النظري�ة والعملي�ة يف التدري�ب، وج�رى ذل�ك ع�ىل 
أرض الواقع يف املس�ارح العام�ة أو عن طريق إطالق 

الفيديوه�ات املختلف�ة، فكانت فرص�ة للعديدين يف 
الظهور واالنتشار«.

وييب�ن بريم: »أقمنا العديد م�ن املعارض والعروض 
املرسحية منذ تاريخ إطالق املبادرة وس�لطنا األضواء 
عىل جيل التس�عينات واهتماماتهم، وعمدنا إىل إحياء 
االحتفال بي�وم األرض يف مخيمات الالجئني واألماكن 

املختلفة«.
ويل�ف إىل أن: »أعضاء الفريق اعتم�دوا يف خطواتهم 

نح�و األمام ع�ىل التحيل بالعزيم�ة واإلرصار نحو غد 
أفضل، مس�تمدين دعمهم النفيس واملعنوي من أصل 

املبادرة«.
ويرفع بريم منذ إطالقه املبادرة شعار »كُلّكُم َشغُفكُم 

َمواِهبَكُم اإّل أنا َشَغفي أنتُم«.
ويقول بري�م: »هناك العديد من الخطط املس�تقبلية 
لتجهي�ز الع�روض املرسحية الجدي�دة لنصنع فخرا 

نباهي به جميع من حولنا«.

ندى شحادة

»مبادرة شغف« حكاية بدأت يف شهر 

أيلول من عام 2018، إذ كانت أوىل خطوات 

تأسيسها عىل يد الكاتب واملمثل املرسحي 

عمران بريم ليكون له دور كبري يف تمثيل 

الواقع وعكس ما يحصل به من أحداث.

قاع املدينة

وكم�ا ورد ذك�ر ثمار القث�اء »الفق�وس« يف القرآن 
الكريم ؛ إذ يقول اهلل تعاىل: } َفادُْع لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا 
ا تُنِبُت اأْلَْرُض ِمن بَْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها  ِممَّ
َوبََصِلَها َقاَل أَتَْس�تَبِْدلُوَن الَِّذي ُه�َو أَْدنَٰى ِبالَِّذي ُهَو 

َخرْيٌ {، )سورة البقرة: اآلية 61(.
يقول الفالح الش�اب نبيل الزعب�ي إن: »زراعة ثمار 
الفقوس تعتر جزءا أساسياً لكل بيت ريفي لفوائده 
الكب�رية، ومذاق�ه اللذي�ذ، وباإلضاف�ة إىل إمكاني�ة 
تخزين�ه »مخلل فقوس«، والذي عليه طلب، وإقبال، 

واستحسان من جميع الزبائن«.

ويضيف: »أقوم بزراعت�ه كل عام وأعمل عىل توزيع 
اإلنت�اج لألس�واق والج�ريان وللمطاع�م بعد صنع 
املخل�ل الذي يقدم م�ع الوجبات الغذائي�ة، و يعتر 
موس�م »الفق�وس« مص�درا لل�رزق وجمي�ع أفراد 
أرست�ي تتعاون معي وحتى الج�ريان، فهناك عرف 
تقلي�دي جمي�ل ما زال موج�ودا بني أبن�اء املجتمع 
الريفي يعرف »بالعونة« اي التعاون يف جني الثمار 

بدون أجر«.
زراع�ة  »موع�د  أن:  إىل  العم�ري  خلي�ف  ويش�ري 
»الفقوس« يبدأ يف أواخر الشتاء ويتم جني ثمارها يف 

منتصف شهر أيار، ويستمر ملدة شهرين«.
وتقول املزارعة أم صابر إن: »ثِمار »الفقوس« موسم 
بركة وخري للفالحني حيث يعتر مصدر دخل ورزق 
ألرسهم حيث يحقق أرباح�ا وإنتاجا وفريا »والحمد 

هلل«، فقد تحسنت أوضاعنا املعيشية«.
وتش�ري أخصائية التغذية من�ى النابليس إىل: »فوائد 
ثم�ار الفقوس« وتقول، »ثم�ار الفقوس هي مصدر 
غذائ�ي مهم خ�الل فصل الصي�ف ملحاربة درجات 
الح�رارة امل�رضة للجس�م الحتوائها ع�ىل املاء حيث 
يعم�ل ع�ىل ترطي�ب الجس�م، باإلضاف�ة إىل خل�و 

الفق�وس م�ن الده�ون والكولس�رتول، ويعمل عىل 
تحس�ني مس�تويات ضغط الدم يف الجسم، و تقوية 
جهاز الدوران، كما يس�اهم يف خسارة الوزن، مفيد 

لنضارة البرشة«.
وتضيف أن: »ثمار الفقوس تحتوي عىل عدة معادن 
كالكالس�يوم، والحدي�د، و البوتاس�يوم، كما يعتر 
مضادا لألكسدة، ويحتوي عىل األلياف الغذائية،كما 
يحتوي عىل عدة فيتامين�ات، كفيتامني »أ«، فيتامني 
ج »يس«، فيتام�ني »ك« وكما يس�اهم دور القثاء يف 

ُمحاربة مرض الرسطان«.

»الفقوس«.. ِفالَحـة تتوارثها األجيال

»شغف«... حكاية جميلة بدأت يف أيلول

نداء الشناق

بني حقول القثاء »الفقوس« الخرضاء نشاهد 

الفالحني من مختلف األعمار شبابا، وشيبا، ونساًء، 

يبارشون بجني الثمار منذ الصباح الباكر بحثا 

للرزق، هذا املنظر الجميل يجدد فينا الحنني ملاض 

رائع بحضور األجداد، فهذه الزراعة ما زالت حارضة 

إىل يومنا هذا حيث تتوارث األجيال جيال بعد جيال 

زراعة و ِفالَحـة ثمار »الفقوس« كإرث شعبي 

ومصدر للرزق ، وبشائر خري، وعطاء، وبركة.
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ريبورتاج

آخر األسبوع - وليد سليامن

قطعة من املالبس مهما كان نوعها أو 
ثمنها أو سجادة عجمية؛ يصدف ان 
تتعرض لخدش أو لتمزق أو الهرتاء 
بسيط، يحدث بها ثقب ما.
كل هذا وغري ذلك له عالج عند الخبري 
واملتخصص إلصالح هذه العيوب وهو 
« فؤاد اآلغا« يف محله العريق الذي 
أسسه والده « عادل اآلغا يف وسط 
ان خالل منتصف خمسينيات  البلد بعمَّ
القرن املايض يف طلوع الخيام بجانب 
رسفيس اللويبدة. 

من الوالد اىل االبن

وخ�الل لق�اء ملحق ال�رأي »آخر األس�بوع« مع 
ف�ؤاد اآلغا وامللقب ِب »صاحب األصابع الذهبية« 
حدثن�ا قائالً ع�ن البدايات عن ه�ذه املهنة حيث 
قال: كنُت أساعد والدي منذ صغري يف هذا املحل 
حت�ى تعلمت وأتقنت عملية وف�ن رثي املالبس.. 
حيث كان والدي رحمه اهلل قد تعلم هذه الصنعة 
أثن�اء وج�وده يف يافا، فق�د كان يعمل يف مصنع 

لصبغ النسيج.
وأثن�اء عمل�ه ه�ذا كانت تح�دث أحيان�اً بعض 
األخطاء يف خيوط النس�يج؛ لذلك كان عىل بعض 
العامل�ني ان يقوم�وا بإص�الح تل�ك األنس�جة 
واألقمش�ة يف الح�ال.. ل�ذا كانت تلك ه�ي بذرة 
عملية إصالح األقمش�ة.. وعندما ت�رك أبي عمله 
من ه�ذا املصنع فتح محالً صغ�رياً يف يافا ثم يف 
نابلس ثم يف عمان لرثي املالبس بالقطعة للناس.

ومن�ذ الخمس�ينيات عق�د الع�زم ع�ىل ان يُعلم 
ويورث هذه املهنة ألوالده وإخوانه.

االبن فؤاد اآلغا أكمل املشوار وتوسع بتعليم هذه 
املهن�ة للعديد من أفراد العائلة الكبرية من األبناء 
واألشقاء وأوالدهم حتى لبعض النساء يف العائلة.

وعن�د س�ؤالنا ِل »ف�ؤاد أب�و ع�ادل« ع�ن أنواع 
املالب�س واألقمش�ة وامل�واد األخرى الت�ي يقوم 
برثيه�ا هو وأف�راد عائلة اآلغا ق�ال: جميع أنواع 
وأش�كال املالب�س الت�ي تخط�ر عىل الب�ال من 
رجالي�ة ونس�ائية وبناتي�ة ووالدية من ش�توية 
وصيفية وغري ذلك، بما فيها املالبس الجلدية من 

السويرتات والجاكيتات واملقاعد والكنبايات.
وح�ول موضوع املالب�س واألث�اث املصنوع من 
الجلود قال: لقد طورت ش�خصياً من هذه املهنة 
وأدخل�ت عملية رثي الجلود تل�ك يف عمان ؛ فقد 
ذهب�ت يف دورة لتعلم ذلك اىل ايطاليا عام 1976، 
وهناك أخذت خرة جيدة يف تخزين الفرو وصبغ 
ورث�ي الجل�ود واملالب�س واألدوات الت�ي تُصنع 

منهما.

ملاذا يرىث الناس مالبسهم؟!

وح�ول ذلك أجاب اآلغ�ا موضح�اً: أمزجة الناس 

متنوعة! فهناك منهم َمن يأتي لدينا متأس�ياً: لقد 
اش�رتيت هذا الجاكيت قبل شهر أو شهرين بمبلغ 
مرتف�ع، وق�د تعرض مل�زع يف كمه من س�لك أو 
دربزين عمارة أو شارع، ويعز عيلَّ ان أرميه!! فهو 

عزيز عيلَّ وقد أحببت ارتداءه بمتعة ال تُصف!!.
فأقول له ُمطمئناً: وال يهمك سأرجع لك الجاكيت 
كم�ا كان قب�ل امل�زع.. وبعد أي�ام يأت�ي ليأخذ 
جاكيته فيندهش جداً ألنه يبحث عن مكان املزع 
فال يجده !! فيدفع األجرة مع إبداء فرحه وشكره.

وع�ن األس�باب األخ�رى الت�ي تُح�دث عيوب�اً 
ربم�ا تك�ون مفاجئة ملالب�س األش�خاص!! مما 
يس�تدعيهم أخذها لرثى املالبس إلصالحها فهي 

متعددة ومنها كما ذكر اآلغا:
زهرة سيجارة تسبب ثقباً بمالبس الرجال.

بروز طرف س�لك أو قضيب معدن حاد يش�بك 
باملالبس بقوة.

الجلوس عىل كريس به مسامري بارزة.
اغالق باب الس�يارة عىل طرف مالبس وانت تهم 

بالجلوس والنزول.
فحمة أو رشارة أرجيلة وقعت عىل املالبس فجأة.

الجلوس بش�كل رسيع والبنطلون ضيق فيسبب 
بتمزيقه من الخلف او الجانب.

حكايا مع الناس

وهن�اك م�ن الزبائ�ن م�ن تك�ون لديه أس�بابه 
الخاصة لحمل قطعة مالبس�ه ك�ي يقوم الرثى 
بعمل ما يطلب�ه الزبون.. ومن ذل�ك مثالً حدثنا 

اآلغا:
نق�وم أحياناً برثي عيٍب ما يف بدلة كان صاحبها 
ق�د اش�رتاها بأل�ف دين�ار أو أكث�ر.. ل�ذا يرى 

صاحبها انه يعز عليه رميها واالستغناء عنها!!.
وقديماً هناك عروس استأجرت بدلة عرس ِب 50 
دينارا، وأثناء الحفلة وكان�ت البدلة طويلة أكثر 
من ال�الزم فق�د تعرقلت بطرف الث�وب وتمزق 
جزء بس�يط منها.. فما كان�ت إال ان أحرضت أو 
زوجها ث�وب العرس وقمنا برثيه بش�كل ممتاز 
ج�داً، ودفع�ت لنا 20 دين�اً أجرة الرث�ي.. وذلك 
أفض�ل من ان تدف�ع 200 دين�ار لصاحب محل 

تأجري بدالت العرائس كتعويض!!.
وهناك ش�اب جاء قديماً لرثي بنطل�ون قال أنه 
اش�رتاه من البال�ة وثمن�ه دين�ار.. وكان الرثي 
يحتاج ملجه�ود وتعب فطلب اآلغا أجرة خمس�ة 

دنانري.. فقال الشاب: ان ثمنه كله بدينار!!.
لكن املهم هو تعب عملية الرثي وليس رخص أو 
ارتفاع ثمن البنطل�ون!! وهكذا وافق الزبون ألنه 
يح�ب هذا البنطلون جداً حتى أنه عاد بعد س�نة 
ورث�ى موقع آخر به ودفع مبلغ�اً، أعىل من ثمنه 
عدة مرات.. املهم هو عش�ق الشخص لقطعة ما 

من مالبسة بشكل مدهش!!.
وبع�ض الخياطني عندم�ا كانت ع�ادة تفصيل 
الب�دالت س�ائدة يف مجتم�ع عم�ان قب�ل هجمة 
املالب�س والبدالت الجاهزة.. كان بعضهم يخطئ 
قلي�الً بقص قماش�ة البدلة فتحت�اج اىل تصليح 
فوري فيأت�ي لدينا.. حي�ث كان الوالد عادل آغا 
يقوم عىل إصالحها بكل دقة كبرية إلنقاذ املوقف.

فن وخربة وتعب

وع�ىل ماذا تعتمد تلك املهنة الفنية النادرة « رثي 
املالبس والس�جاد والجلود«؟! هنا أش�ار اآلغا اىل 

عدة أمور منها:
اليد واألصابع التي تحمل اإلبرة.

العينان.
الدقة.

الصر.

فن األلوان والصبغات.
الرسم بالخيوط.

وهل هذا األمر متعب وشاق أم 

مسٍل وممتع؟!

فابتس�م اآلغا معلقاً: الحياة ليس�ت س�هلة.. فال 
ب�د من التعب مع املتعة للعي�ش يف هذه الحياة.. 
فرغ�م كل م�ا أتعرض له من تع�ب فإنني أحمد 
اهلل ال�ذي جعلني أعتمد ع�ىل نفيس وال أحتاج اىل 
مد يد الع�ون من أحد.. نعم مهنتن�ا فيها التعب 

املبارك من اهلل.
فمثالً ال تنَس أن مهنتن�ا متعبة للعيون ولليدين 

وللرقبة وللكتفني كذلك!!.

وكيف املحافظة عىل قوة النظر؟! 

وهل من أغذية خاصة لكم؟!.

كل سنة أو سنتني أغري نظاراتي للرؤية األوضح.. 
كذلك نحرص عىل ان تكون اإلضاة فوق القطعة 

التي نقوم برثيها إنارة بيضاء مناسبة.

أدوات بسيطة للريث

وع�ن األدوات التي يتم اس�تعمالها أثن�اء الرثي 
فهي:

األبر الرفيعة للمالبس.
اإلبر الغليظة للسجاد.

إبر منحنية.

مقص للرثي.
مكواة.

الطارة الدائرية لشد مكان الرثي عىل القماشة.
خيوط من نفس القماشة.

رثي السجاد واملقاعد

وملاذا الذهاب أحياناً اىل بيوت بعض الزبائن 
للقيام بعملية الرثي؟! فأجاب فؤاد اآلغا:

نذه�ب خ�ارج املح�ل إذا كان�ت القطع�ة كبرية 
يصعب نقلها اىل محلنا.. مثل إصالح الس�جادات 
العجمي�ة الفاخ�رة وأطق�م الكنباي�ات الفاخرة 

وربما الستائر الفاخرة وما شابه ذلك.
ونذه�ب أحياناً اىل القصور والفلل و املس�ؤولني 
الكبار واملواطنني وكل من يطلب رثي السجاجيد 
العجمي�ة وأطق�م الكنبيات القماش�ية والجلدية 
الت�ي تحت�اج للرث�ي لرتج�ع كما كان�ت فخمة 

وباهرة الجمال.

مالحظات ومواقف

وعندم�ا كانت لدين�ا بعض التس�اؤالت األخرى 
ح�ول هذه املهنة املدهش�ة!! رشح لن�ا اآلغا عنها 

بما ييل:
نش�تغل عىل رثي كل األقمشة لكن أصعبها قليالً 

أقمشة الحرير والنايلون.
يت�م االقب�ال كث�رياً يف فص�ل الش�تاء ع�ىل رثي 

وصباغة جلود جاكيتات السويرتات للشباب.
يص�دف قلي�الً ان ال يرجع الزب�ون إال بعد فرتة 
طويلة ألخذ قطعة مالبس�ه التي تم رثيها.. وإذا 
لم يرج�ع بعد س�نوات نترع به�ا للمحتاجني.. 
ولك�ن تنبه�ت من�ذ س�نوات بأخذ رق�م تلفون 
الزبون لإلتص�ال به بعد ف�رتة ألذكره برضورة 

أخذ ما يخصه.
زبائنن�ا م�ن كل مناطق عم�ان واالردن عموماً.. 
وكان من أش�هرهم قديماً جاللة املغفور له امللك 
الحس�ني، وس�مو األمري الحسن، وس�مو األمرية 
بسمة، وبعض الوزراء واملسؤولني الكبار، وأفراد 
كثريين من الش�عب األردن�ي واملقيمني يف وطننا 

األردني العزيز.

فؤاد اآلغا.. وحكايا الناس مع ريث املالبس والسجاد

من شباب عائلة اآلغافؤاد اآلغا
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df@alrai.com مطبخ

مطبخ

طاجن الشيش طاووقالكبسة السعودية باللحم

شيمني كيكشوربة الكرمية

الطريقة:
نضع الزب�دة والدقيق يف إناء عىل نار متوس�طة 
مدة 3 دقائق، ثم نضيف املياه والكريمة ومكعب 
املرق والفلفل األس�ود، ونقوم بالتحريك املستمر 
م�دة 3 دقائق، ثم نضعه يف طبق التقديم، ويزين 

بالبقدونس األخرض.

املقادير:

  كوب دقيق

كريم�ة  ك�وب   2/1  

طبخ
  لرت مياه

  مكعب كبري زبدة

  مكعب مرق دجاج

  فلفل أسود

أخ�رض    بقدون�س 

للتزيني

املقادير:

  3 كوب دقيق

  4/3 كوب حليب

  4/3 كوب زبدة ُمذابة

  4/1 كوب سكر

  ملعقة كبرية خمرية فورية

  بيضة

  زبدة

  قرفة

  صوص شوكوالتة ومكرسات للتزيني

الطريقة:

نضع الحليب والزبدة والبيضة والسكر والخمرية 
يف إن�اء ونخفقها جيدا، ث�م نضيف الدقيق حتى 
تصبح لدينا عجينة متماس�كة، ونرتكها مدة 60 
دقيقة لتختم�ر، ثم نفردها عىل هيئة مس�تطيل 
ونقطعها إىل رشائح، ثم نحرض نش�ابة خش�بية 
ونغلّفه�ا بورق فويل ث�م نلّف حوله�ا العجينة 
لتأخذ الش�كل األس�طواني، وندهنه�ا بقليل من 
الزبدة والس�كر، وندخلها الرف األوسط بالفرن 

ع�ىل درج�ة ح�رارة 180 مئوية، حتى تكتس�ب 
الل�ون الذهبي، ثم نخرجه�ا من الفرن برفق من 
النش�ابة، ثم نعيد تلميعها بقليل من الزبدة، مع 
إضاف�ة قلي�ل من حبيب�ات الس�كر والقرفة، ثم 
نضع عىل الوجه صوص الشوكوالتة واملكرسات.

املقادير:

  كيلوغرام لحم ضأن

  2 حبة طماطم مقطعة قطعاً صغرية

  3 حبات بصل متوسطة مقطعة قطعاً صغرية

  ورق لورا

  8 فصوص حبّهان )هيل(

  عود قرفة

  فلفل أخرض حار

  ملعقة صغرية كركم

  ملعقة صغرية توابل كبسة

  ملعقة صغرية بابريكا

  ملعقة صغرية كسرة ناشفة

  ملعقة صغرية فلفل أحمر باودر

  ملح

  ماء مغيل

  2 كوب أزر بسمتي

  3 كوب شوربة أو ماء

  مكرسات وبقدونس أخرض مقطع للتزيني

الطريقة:

يف إناء نضع قليال من الزيت ونش�وِّح فيه البصل 
حتى يكتسب اللون البُني الفاتح، ثم نضع الفلفل 
الحار والقرفة والليم�ون والحبهان والتوابل، ثم 
نضع اللحم ثم الطماطم وورق اللورا، ثم نضيف 
امل�اء املغيل، ونرتك اللحم حت�ى ينضج تماماً، ثم 
نس�تخلص الش�وربة، ث�م نضي�ف إليه�ا األرز 
ونرتكه ينضج، ثم يوضع يف طبق التقديم، وعليه 

اللحم ونزيّنه باملكرّسات والبقدونس.

املقادير:

  كيلوغرام صدور دجاج مقطعة مكعبات

  فلفل ألوان مقطع مكعبات

  بصل مقطع مكعبات

  4/1 كوب زيت

  3 مالعق كبرية معجون طماطم

  2 ملعقة كبرية خل

  ملعقة كبرية ملح

ملعقة صغرية من السبع بهارات
  ملعقة صغرية زعرت

  معلقة صغرية توابل دجاج

  2/1 كوب ماء

الطريقة:

يف إن�اء نضع الفلف�ل األل�وان والبصل وقطع 
الدج�اج والتوابل ونخلطها جي�داً، ثم نضعها 

يف طاجن.
ث�م نضي�ف نصف كوب امل�اء ونغط�ي اإلناء 
بغطاء أو ورق فويل، وندخله الفرن عىل درجة 

حرارة 180 مئوية مدة 60 دقيقة.
حتى ينضج الشيش طاووق، ثم نرفع الغطاء 
ونش�عل ش�واية الفرن حتى يكتسب الشيش 

طاووق لونا بسيطا.
ثم يُقدم يف طبق ويُزين بالبقدونس األخرض.
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األدوية: أمل وانتظار

1 - ديكساميثازون.. تقليل الوفيات

هذا الس�تريويد رخيص الكلفة ومتاح، وهو يف الوقت 
الح�ايل الدواء الوحي�د الذي يبدو أنه يحس�ن فرص 
البق�اء عىل قي�د الحياة لدى مرىض ف�ريوس كورونا 

املستجد.
ومع ذلك، فإن النتائج املس�تخلصة ال تنطبق س�وى 
ع�ىل الحاالت الخطرة، وهم امل�رىض الذين يحتاجون 
لجه�از التنفس االصطناع�ي وبدرجة أقل يحصلون 

عىل األكسجني.
لدى املجموعة األوىل، يخفض ديكس�اميثازون معدل 
الوفيات بمقدار الثل�ث، وفقا للنتائج األولية للتجربة 

الريطانية الرسيرية )عىل البرش( »ريكافوري«.
وأعلن�ت النتائج االثنني املايض، لكنه�ا لم تنرش بعد 
يف مجل�ة علمي�ة. ويف غضون ذلك، أعلن�ت الحكومة 
الريطاني�ة أن الدواء سيس�تخدم ع�ىل الفور لعالج 

املرىض املعنيني به.
ويس�تخدم ديكس�اميثازون بالفع�ل يف العدي�د من 
الح�االت نظ�را لتأثريه الق�وي كمض�اد لاللتهابات 

ومثبط للمناعة.

2 - رميديسيفري.. فعالية متواضعة

تروج الواليات املتحدة لهذا الدواء املضاد للفريوسات 
الذي أعلنت رس�ميا نهاية أبريل/نيس�ان املايض أنه 

يخترص فرتة شفاء املرىض.
وقد أكد ذل�ك بحث نرش أواخ�ر مايو/أيار املايض يف 
مجل�ة نيو إنجلند جورنال أوف مديس�ني. ومع ذلك، 
ل�م يثبت الدواء فعالية كب�رية، إذ إنه يقلل من الفرتة 
التي يحتاجها مرىض املستش�فى للش�فاء من 15 إىل 
11 يوما يف املتوسط، لكن لم تثبت فوائده فيما يتعلق 

بخفض معدل الوفيات.
اعتمد ريمديسيفري لالستخدام الطارئ بمستشفيات 
الواليات املتح�دة ثم يف اليابان. وتدرس أوروبا حاليا 

طلبا للحصول عىل إذن لتسويقه.
صنعه يف األس�اس مختر جلياد األمريكي ضد حمى 

إيبوال النزفية، لكن لم تثبت جدواه.

3 - هيدروكيس كلوروكني.. جدل طويل

روج ل�ه الرئيس األمريك�ي دونالد ترام�ب والباحث 
الفرن�يس املثري للجدل ديديي�ه راوول، لكن الدواء لم 
يكن بمستوى اآلمال املعلقة عليه، ال بل عىل العكس.

دراس�ة  خلص�ت  الح�ايل،  حزي�ران  أوائ�ل  فف�ي 
»ريكوف�ري« الريطانية إىل أن هيدروكيس كلوروكني 

لم يكن له تأثري مفيد يف عالج كوفيد - 19.
وأدى ه�ذا بالس�لطات الصحي�ة األمريكي�ة االثن�ني 
املايض إىل س�حب الرتخيص باس�تخدام هيدروكيس 
كلوروكني لعالج املرض، وكذلك دواء وثيق الصلة به 

هو الكلوروكني.
كم�ا أعلنت منظم�ة الصحة العاملي�ة األربعاء املايض 
أنه�ا أوقف�ت التج�ارب الرسيري�ة ع�ىل هيدروكيس 

كلوروكني كعالج لكوفيد - 19.
ويستخدم هذا الدواء يف بعض البلدان عالجا للمالريا 
أو أم�راض املناعة الذاتي�ة، وكان محور جدل طويل 

ذي جوانب سياسية منذ بدء تفيش الوباء.
وش�هد األمر فضيح�ة أكاديمية، إذ اضط�رت أوائل 
يونيو/حزيران مجلة ذي النس�يت املرموقة لس�حب 
دراس�ة نقدية ع�ن هيدروكيس كلوروكني، ش�ابتها 

شكوك قوية بالتزوير.
وقد أس�عدت ه�ذه الفضيح�ة مؤي�دي هيدروكيس 
كلوروك�ني رغم األدلة التي ترتاكم حول عدم نجاعته 

ضد فريوس كورونا.

4 - أدوية أخرى

باإلضافة إىل ما ذكر أع�اله، هناك العديد من األدوية 
األخرى قيد التجربة. وإجماال، تجرى حاليا أكثر من 
ألف تجربة رسيرية عىل عرشات األدوية حول العالم، 

وفق قاعدة بيانات النسيت.
وم�ن بني العالجات الرئيس�ية املحتمل�ة: الجمع بني 
دواءي�ن مضادي�ن لف�ريوس نقص املناع�ة البرشية 
هم�ا لوبينافري وريتونافري )بمفردهما أو باالش�رتاك 
مع مضادات فريوس�ية أخرى( ونق�ل بالزما من دم 
أشخاص تم شفاؤهم إىل املرىض، أو الكلوربرومازين 

)املض�اد للذه�ان( أو توس�يليزوماب )ال�ذي يمكن 
أن يح�ارب الظاهرة االلتهابية املس�ؤولة عن أخطر 

الحاالت(.
ورغم السباق التنافيس، لم يثبت أي من هذه املسارات 
حتى اآلن أنه حاس�م، خصوصا وأنه يبدو من الوهم 
االعتق�اد بوج�ود دواء يمك�ن أن يفع�ل املعج�زات. 
إذ يعتق�د معظ�م املتخصصني أن املفت�اح لن يكون 
يف ج�زء واحد بل مزي�ج من عدة أدوي�ة من عائالت 

مختلفة، من أجل االستفادة من تأثرياتها مجتمعة.

اللقاحات.. سباق متسارع

اللقاح مس�تحرض يعطى لتكوين مناعة يف الجس�م 
ض�د مرض معني، ويتكون من جراثيم املرض التي 
ت�م قتلها أو إضعافها، وعند دخولها الجس�م فإنها 
تحف�ز جه�از املناعة ع�ىل تكوين أجس�ام مضادة 
ملرض معني وذاك�رة مناعية، بحي�ث يتذكر جهاز 
املناعة امليكروب امُلْمِرض فيقوم بمهاجمته والقضاء 

عليه فورا عندما يدخل الجسم املرة الالحقة.
يف 16 حزي�ران الح�ايل، أحص�ت منظم�ة الصحة 
العاملي�ة 11 تجرب�ة رسيري�ة لع�دد مماث�ل م�ن 
اللقاح�ات املرش�حة يف جميع أنح�اء العالم. وتقام 
خمس من التجارب عىل البرش بالصني التي شهدت 
ظه�ور فريوس كورونا املس�تجد. ول�م تنرش حتى 
الي�وم س�وى نتائج جزئي�ة، وصف بعضه�ا بأنه 

»مشجع«.
ومن بني مش�اريع البحث األكثر تقدما، يمكن إيراد 
املرشوع األوروب�ي الذي تجريه جامعة أكس�فورد 
بالتعاون مع أس�رتازينيكا، واملرشوع الصيني الذي 
تجريه األكاديمية العس�كرية للعلوم الطبية ورشكة 

كانسينوبيو الصينية لألدوية.
وباإلضافة إىل التجارب التي بدأت بالفعل، أحصت 
منظم�ة الصح�ة 128 م�رشوع لق�اح مرش�حة يف 

املرحلة ما قبل اإلكلينيكية أي التجارب عىل البرش.
وأحصت كلية طب لن�دن للنظافة الصحية والطب 
االس�توائي ما ال يقل ع�ن 194 مرشوع لقاح يجري 

تطويرها، بينها 17 يف مرحلة التجارب الرسيرية.

مقاربات مختلفة

تصن�ف منظم�ة الصح�ة نحو 100 م�رشوع ضمن 
ثمان�ي فئ�ات مختلف�ة تتوافق م�ع أن�واع لقاحات 
مثبتة أو تجريبي�ة. وهي لقاحات تعتمد عىل فريوس 
»ح�ي موهن« أو »خامل« وتس�مى لقاحات »الوحدة 
الفرعية« التي تحتوي عىل بروتينات )توفر مستضد 
املناع�ي، ب�دون جزيئ�ات  الجه�از  ل�ه  يس�تجيب 

فريوسية(.
كما أن هناك مشاريع لقاح باستخدام »ناقل فريويس« 
تعتم�د تقنيات متقدمة لتصنيع الفريوس�ات، هدفها 
الوحيد هو الحصول عىل استجابة مناعية لدى البرش.
وهن�اك لقاح�ات تعتمد عىل الحمض الن�ووي »دنا« 
تجريبي�ة  منتج�ات  وه�ي   RNA »رن�ا«  أو   DNA

تستخدم قطعا من املواد الجينية املعدلة.

متى؟

ق�درت وكالة األدوي�ة األوروبية منتص�ف مايو/أيار 
امل�ايض أن اللقاح يمكن أن يك�ون جاهزا يف غضون 

عام وفق سيناريو »متفائل«.
لك�ن األكثر تف�اؤال يراهنون ع�ىل نهاية ه�ذا العام 
ملواجه�ة موج�ة ثاني�ة محتملة من الوب�اء يمكن أن 

ترضب نصف الكرة الشمايل الشتاء املقبل.
وكجزء من عمليتها املس�ماة »الرسع�ة الصاروخية« 
)وورب س�بيد( تأمل الحكوم�ة األمريكية توفري 300 
مليون جرعة من اللق�اح بحلول كانون الثاني 2021 
)ما يعادل تقريبا عدد السكان األمريكيني( من خالل 

تمويل ودعم مخترات األبحاث.
ويف الصني، تأمل رشكة س�ينوفارم لألدوية )مملوكة 
للدول�ة( -الت�ي تعم�ل حالي�ا ع�ىل إع�داد لقاح�ني 
مرش�حني- تس�ويق لق�اح أواخر ع�ام 2020 وأوائل 

.2021
ويف أوروب�ا، حي�ث تنفذ أيضا العديد من املش�اريع، 
يؤم�ل أن يتم تطوير لقاح بنج�اح بحلول نهاية هذا 

العام.
وق�د وقعت أملانيا وفرنس�ا وإيطاليا وهولندا اتفاقية 
مع مجموع�ة األدوية »أس�رتازينيكا« لضمان تزويد 
االتح�اد األوروب�ي ب�� 300 مليون جرع�ة من لقاح 

محتمل.

بأي مثن؟

قالت مجموع�ات صناعة األدوية م�رارا إنها تخطط 
لجع�ل لقاحاتها متاحة بأس�عار معقول�ة، أو حتى 

بسعر التكلفة.
والتزم�ت أس�رتازينيكا بأنها »لن تحق�ق أرباحا من 
هذا اللق�اح« وفق ما قال رئيس�ها الفرنيس أوليفييه 
ناتاف، عىل أن يطرح بسعر يوروهني تقريبا )حوايل 

2.24 دوالر(.

من سيحصل عىل اللقاح؟

أعلنت الوالي�ات املتحدة عزمها عىل إعطاء األولوية يف 
حمالت التطعيم املستقبلية للمسنني واملواطنني الذين 
لديهم تاريخ طبي وما يس�مى بالعمال األساس�يني. 
وتق�ول الحكومة إن األمر س�يعتمد أيضا عىل نتائج 

التجارب الرسيرية.

دليل شامل إىل عالجات ولقاحات 

كورونا يف مختلف أنحاء العامل
تجرى تجارب عىل عرشات األدوية 

لفريوس كورونا املستجد »سارس 

كوف 2« املسبب ملرض كوفيد19-، 

كما يجري العمل عىل نحو 100 

لقاح. وسواء تعلق األمر بالعثور 

عىل عالج لكوفيد19- أو الوقاية 

منه، تتقدم التجارب بخطى 

رسيعة وإن كان العالم ال يزال 

ينتظر االكتشاف الذي سيحول 

مسار املرض.

ونقدم هنا دليال شامال حول آخر 

ما توصلت إىل األبحاث يف هذا 

الشأن:
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قدم بح�ث جديد دليال يطمنئ مئ�ات املاليني من 
املصابني بارتفاع ضغط الدم بأن األدوية الشهرية 
لع�الج املرض ال تزي�د مخاط�ر اإلصابة فريوس 
كورون�ا، وذلك عىل عكس ما كان يخش�اه بعض 

الخراء.
وأصبحت فئتان من األدوية املخفضة لضغط الدم 
وهما »مثبط�ات اإلنزيم املحول لألنجيوتنس�ني« 
و»حارصات مستقبالت األنجيوتينسني 2« موضع 
تدقي�ق بع�د إع�الن املراك�ز األمريكي�ة ملكافحة 
األم�راض والوقاي�ة منه�ا يف نيس�ان املايض عن 
أن 72 يف املئ�ة م�ن املصابني بم�رض كوفيد - 19 
باملستش�فيات، وهم يف س�ن الخامس�ة والستني 

فأكثر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
ويعتقد أن تلك العقاقري تثري نش�اطا يقع يف نفس 
املس�ارات البيولوجي�ة التي يس�تخدمها فريوس 
كورون�ا ملهاجم�ة الرئت�ني، ودفع ذل�ك خراء يف 
جامعة أوكس�فورد لتوصية املرىض بوقف األدوية 
حتى تحديد املخاط�ر بدرجة أفضل، بينما نصح 

خراء آخرون املرىض باستمرار العالج.
وخلصت دراس�ة جديدة إىل ع�دم وجود مخاطر 
أكر، س�واء تتعل�ق باإلصاب�ة أو االضط�رار إىل 
دخ�ول مستش�فى للعالج من كوفي�د19-، نتيجة 
اس�تخدام عقاقري م�ن الفئت�ني املذكورتني وذلك 

مقارنة بأدوية ضغط الدم األخرى.
ونص�ح مؤلف�و الدراس�ة م�رىض ضغ�ط ال�دم 

املرتفع بعدم وق�ف العالج بهدف تفادي اإلصابة 
بالف�ريوس ال�ذي أص�اب أكث�ر م�ن 7.5 مليون 
شخص يف أنحاء العالم وأودى بحياة ما يزيد عىل 

420 ألفا.

وقال مارك سوش�ارد خبري اإلحص�اءات الحيوية 
بجامعة كاليفورنيا الذي ش�ارك يف إعداد الدراسة 

»ما توصلنا إليه مطمنئ
تمام�ا. االعتم�اد ع�ىل أدوية من فئت�ي )مثبطات 

و)ح�ارصات  لألنجيوتنس�ني(  املح�ول  اإلنزي�م 
مس�تقبالت األنجيوتينس�ني 2( آمن تماما كأدوية 
الخ�ط األول األخرى املخصصة لعالج ضغط الدم 

وذلك فيما يتعلق بمخاطر اإلصابة بكوفيد19-«.

أدوية ضغط الدم ال تزيد مخاطر اإلصابة بـ»كورونا«

الوطنـي  املعهـد  أظهـرت دراسـة نرشهـا 
اإليطايل للصحة أن البعوض ال ينقل فريوس 

كورونا املستجد.
وكانت منظمـة الصحة العامليـة ذكرت من 
قبـل إنه ال يوجـد دليل عـىل أن الوباء يمكن 
أن ينتقل عن طريق هـذه الحرشات القادرة 
عىل نقل املالريا أو حمى الضنك أو غريها من 

األمراض عند لدغ البرش.
لكن الدراسـة األخرية التي أجريت بالتعاون 
مـع »معهـد الطـب الحيوانـي التجريبي يف 
البندقيـة« )ازسـفا(، أظهـرت أن بعـوض 
النمر اآلسـيوي أو البعوض الشـائع ال ينقل 

كوفيد19-.
وأوضح املعهد يف بيـان »أظهرت االختبارات 
أن الفـريوس الـذي ينتقـل إىل البعـوض عن 
طريق حقنها بـدم يحمل الوباء، لم يتكاثر« 
لذلـك مـن املسـتحيل أن تنقـل الحـرشات 

الفريوس من خالل لدغاتها.

البعوض ال ينقل 

وباء كورونا
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أنجني أكيوريك  ونسليهان أتاغول 

أفضل ثنايئ يف الدراما الرتكيية

كش�ف الفنان محم�د رمضان عن تع�اون مرتقب 
م�ع الفنان واملط�رب أحمد فهم�ي، بصورة نرشها 
عر حس�ابه الشخيص بموقع »انس�تغرام«. وظهر 
رمض�ان متوس�طاً فهمي، وكت�ب قائ�الً »قريباً«، 
ليش�ري إىل ديو غنائ�ي بينهما يف القري�ب العاجل، 
ورسعان ما حصدت الص�ورة تفاعال كبريا من قبل 
جمهور رمضان الذي تس�اءل ع�ن محتوى األغنية 

الجديدة.
وعىل جانب آخر، تعاقدت الرشكة املتحدة للخدمات 
اإلعالمية برئاسة تامر مريس مع رمضان عىل إنتاج 

أعمال�ه م�دة عام�ني مقبل�ني، بحيث تت�وىل رشكة 
س�ينرجي إنت�اج أعماله خ�الل هذه الف�رتة، منها 
مسلس�ل رمضان املقبل، وه�و »اإلمراطور«، الذي 
يتناول الس�رية الذاتية للفن�ان الكبري الراحل أحمد 

زكي، من تأليف الكاتب الكبري بشري الديك.
وكانت الرشكة املتحدة قدمت عدة أعمال فنية مؤخرا 
للنجم محمد رمضان، حيث تولت »سينرجي« إنتاج 
آخر مسلسلني ل�رمضان هما: »زلزال«، الذي عرض 
يف رمض�ان قبل املايض، و"الرنس«، الذي عرض يف 

رمضان املايض، وحقق نجاحا مدويا.

محمد رمضان يتعاون مع

أحمد فهمي يف »ديو« غنايئ

رواق الفنون

أثناء حديث املمرضة كاسـيدي توبني، يف لقاء 
تلفزيوني أجـري معها عن بُعـد، حول عملها 
يف الخطـوط األمامية ملحاربة  فريوس كورونا، 
وجهودهـا يف عـالج مرضاه، فاجـأت النجمة  
جنيفر لوبيز  املمرضة بانضمامها إىل املحادثة 
بعـد أن علمت مقدمتا الربنامـج أّن توبني من 

أشد معجباتها.
وعندمـا رأت توبـني نجمتهـا املفضلـة عـىل 
الشاشـة، وألقـت التحية عليهـا، رصخت من 

املفاجأة.
وعـرّبت لوبيز عن امتنانها ملا تفعله توبني مع 
زمالئها يف األطقم الطبية من كل أنحاء العالم، 
مـن أجل مقاومة الفـريوس، قائلة لها: »نحن 

ممتنون لكل ما تفعلونه. شكراً جزيالً«.
كما فاجأت لوبيز، املمرضة أيضا بدعوتها بأن 
تكـون ضيفتهـا الخاصة يف أول حفـل غنائي 
لها سـتحييه بعد انتهاء الفريوس، وقالت لها: 
»أحـرضي مجموعة من أصدقائك وسـنقيض 

وقتاً ممتعاً«.

جنيفر لوبيز تدعو 

ممرضة إىل حفلتها 

بعد الجائحة

أجرى أح�د املواق�ع الرتكية اس�تفتاء حول 
أفضل ثنائ�ي تركي يف األعمال الدرامية لهذا 
املوس�م، وجاء التصويت ملصلح�ة النجمني 
الرتكيني  أنجني أكيوريك  ونس�ليهان أتاغول،  
اللذين فازا بأفضل ثنائي يف مسلسلهما » ابنة 
الس�فري «، الذي حقق نجاح�ا كبريا يف تركيا 

والعالم العربي.
جدير بالذكر، أن الرشكة املنتجة للمسلس�ل 
كش�فت أن املوس�م الثاني منه سيعرض يف 
ايل�ول املقبل، عىل أن تت�م مواصلة التصوير 

حتى نهاية اب أغسطس املقبل.
وكان املوس�م األول تم توقيفه ملدة شهرين، 
بس�بب انتش�ار ف�ريوس كورون�ا، وتوقف 
التصوي�ر، وعاد بحلقتني قبل ختامه. ويبذل 
النجمان أنجني ونسليهان جهودهما، ليكونا 
دائم�ا يف الطليعة ألي اختي�ار للمخرجني يف 
التص�دي لألعم�ال الدرامي�ة الت�ي يقومان 
ب�دور البطولة فيها جنب�ا إىل جنب، وتحقق 
تل�ك األعم�ال نس�بة مش�اهدة مرتفعة عند 

عرضها.
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رواق الفنون

ذك�رت تقارير إعالمية، أنه ال يخفى عىل أحد أن النجمات 
يحظ�ني باهتم�ام كب�ري للقيام ب�أدوار قوي�ة ومهمة يف 
صناعة األف�الم يف »هوليوود«، وللبقاء يف دائرة املنافس�ة 
النس�ائية، ولع�ب دور البطولة يجب العناية برش�اقتهن 
ونضارة وجوههّن، فم�ن يجهل أعمار بعضهن قد يفاجأ 
ح�ني يدرك الرق�م الصحي�ح، فعملي�ات التجميل تصنع 
املعج�زات، لك�ن الرياض�ة والتمارين املكثفة تس�اعد يف 

املحافظة عىل الشباب.
وأوضح�ت التقارير عينها، أن عددا م�ن النجمات مازلن 
يقدم�ن األدوار البطولة يف »هولي�وود«، ويتصدرن نجوم 
الش�باك بحركاته�ن القوية واملثرية يف املش�اهد التمثيلية 
رغم تجاوزهن الس�ن املناس�بة لذلك، وهو ال�50، لكنهن 
يحافظ�ن ع�ىل ش�هرتهن ومركزه�ن بفضل رش�اقتهن 

الدائمة.
وم�ن أب�رز تل�ك النجم�ات اإليطالي�ة موني�كا بيلوتيش، 
وجوليان مور، وكامريون دياز، ونيكول كيدمان وغريهن، 
إال أن بيلوت�يش له�ا مكان�ة خاص�ة يف الس�ينما العاملية 

واألوروبية.
ومن أخبار بيلوت�يش تميّز النجمة اإليطالية الخمس�ينية 
الحس�ناء بس�تايل الفت يف إطالالتها، بس�بب ك�م األناقة 

الكبري الذي تعتمده بأسلوبها الراقي.
ولطامل�ا أحدث إطاللة له�ا يف Sidaction Gala Dinner يف 

فرنسا يف الشهر األول من 2020.
وس�بق هذه اإلطاللة مجموعة من اإلطالالت العام املايض، 

بينها ارتداؤها جامبسوت جينز، وفستانا أحمر رائعا من 
»دولتيش آند غابانا«، وإطاللة بفس�تان أس�ود طويل من 

كريستيان ديور.
ويب�دو أن النجمة الش�هرية من محب�ي دار »دولتيش آند 
غابان�ا«، حيث تتكرر باس�تمرار إطالالته�ا بتوقيع الدار 

املذكورة.
وأطل�ت موني�كا بفس�تان جمي�ل يف فرنس�ا أيض�ا، من 
Alexandre Vauthier، وفس�تان م�ن دي�ور يف مهرج�ان 

 Les Plus Belles Annees D’Une Vie كان« يف عرض فيلم«
وإطالل�ة ببدلة بيضاء، باإلضاف�ة إىل إطاللتيها األنيقتني 
يف مراكش. من جهتها أيض�ا، تعتر النجمة جوليان مور 
س�احرة »هولي�وود«، حيث لفت�ت املمثل�ة األمريكية، 58 
عاًم�ا، األنظار بجمالها االس�تثنائي أثن�اء حضورها عىل 
السجادة الحمراء بإطاللة سوداء أنيقة يف  مهرجان »كان« 
السينمائي  بدورته ال� 71 لحضور العرض األول من فيلم 

.»Les Misérables«

واختارت مور فستاناً أسود من دار األزياء العاملية »لويس 
فيتون«، وجاء الجزء العلوي منه عىل ش�كل بولريو أسود 
م�ن الجل�د ُمزيَّن بقم�اش الدانتي�ل األبيض، أم�ا الجزء 
الس�فيل فجاء عىل ش�كل تنورة ضيقة ذات فتحة جانبية 

طويلة تصل اىل أعىل الركبة.
وأكملت جوليان إطاللتها بترسيحة شعر مموجة انسدلت 
عىل جانبي كتفه�ا، واعتمدت مكياجاً من األلوان الرتابية، 

وتزيَّنت بأقراط أملاسية طويلة.

ماييل سايرس وجنيفر هدسون وفرقة »كولدبالي«:

ُمغّنون يجمعون أمواالً للقاح ضد كورونا

نجامت هوليوود شابات رغم تجاوزهن الـ 50 عاماً

قليل�ة هي املبادرات الفنية العربي�ة التي تتبع الحدث 
او تغي�ري يف مس�ار االزمات،ولوحظ غي�اب النجوم يف 
الط�رب والغنا والفرق الفنية ع�ن اقامة حفالت تدعم 

عالجات او ادوية او اجهزة لعالج فريوس كورونا.
ش�ارك نجوم من أبرزهم فرق�ة »كولدبالي«، واملغنية 
ماييل س�ايرس، واملمثالن دواين »ذي روك« جونسون 
وجنيفر هدسون، رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
ف�ون دير الي�ني يف جم�ع أم�وال لتطوير لق�اح ضد 

»كوفيد19-« من خالل حفلة افرتاضية.

وش�اركهم نج�وم عاملي�ون يف املوس�يقى والس�ينما 
والرياض�ة واملوضة إىل حفلة موس�يقية عىل اإلنرتنت، 
لتموي�ل البحث من أجل ابتكار لق�اح للوباء، وتوفريه 

للسكان األضعف واألكثر فقرا يف أنحاء الكوكب.
وقام�ت املفوضي�ة األوروبي�ة، بالتعاون م�ع منظمة 
»غلوبل سيتيزن«، ومقرها يف الواليات املتحدة، برعاية 
هذا الحدث االفرتايض، الذي يهدف إىل جمع مساهمات 

مالية.
ويف املجم�وع، وفق�اً لالتح�اد األوروبي، س�اهمت 40 

حكوم�ة يف التحضريات له�ذه الحفلة الت�ي افتتحتها 
فون دير اليني بإعالنها أنها حصلت عىل 6.15 مليارات 
ي�ورو، بما يف ذل�ك 4.9 ملي�ارات من بنك االس�تثمار 

األوروبي، بالرشاكة مع املفوضية.
ويف الراب�ع م�ن ماي�و امل�ايض، خ�الل القم�ة األوىل 
التي نظم�ت لجمع األم�وال، تعهد االتح�اد األوروبي 
والحكوم�ات واألثري�اء املس�اهمة بنح�و 10 مليارات 

يورو، وهذا يجعل املبلغ اإلجمايل 16 مليارا.
وقالت ف�ون دير اليني يف افتتاح هذا الحدث االفرتايض 

»ل�ن ننتهي م�ن هذا الوباء حتى ينته�ي يف كل مكان. 
هذا يعني مش�اركة كل ش�خص لديه إمكان الوصول 

إىل االختبارات والعالجات واللقاحات«.
و نظ�م دواين جونس�ون حفل�ة افرتاضي�ة بثت عىل 
اإلنرتنت شاركت فيها سلمى حايك، وتشارليز ثريون، 

وفورست ويتكر، وأنجيليك كيدجو.
كم�ا ش�اركت يف هذا الح�دث ميليندا غيت�س، واملدير 
الع�ام ملنظم�ة الصح�ة العاملي�ة تي�دروس أدهانوم 

غيرييسوس.
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رواق الفنون

عن اس�باب عدم رغبتة يف تقديم مسلس�الت بدوية، 
قالت الفنان املمثل االردن�ي اياد نصار أنني كممثل 
ال أح�ب طبيع�ة ه�ذه األعم�ال، واألعم�ال األردنية 
التي كنت أرش�ح لها ارتبطت غالبيتها بها، ومن ثم 
اعتذرت عنها، ولفت يف حوار نرشته جريدةة الجريدة 
الكويتي�ة: بعد أن رش�حت ملسلس�ل »الخوابي« من 
املنت�ج عصام حجاوي، تحمس�ت للعم�ل، وبالفعل 
صورته بالكامل عىل مدار شهر تقريباً قبل أن أتفرغ 
لتجربة »ليالينا 80«.بتجربتني دراميتني أطل الفنان 
إي�اد نص�ار يف رمضان املايض ب�ني الدراما األردنية 

والعربية التي عاد إليها بعد غياب.

كيف وجدت ردود فعل الجمهور عىل مسلسـل 
»ليالينا 80«؟

س�عدت بما تلقيت�ه م�ن ردود أفعال حت�ى اليوم، 
الجمه�ور،  فالعم�ل الم�س قطاع�ا عريض�ا م�ن 
واملسلسل من األعمال التي شعرت عند قراءتها بأنّها 
من التج�ارب املهمة واملميزة، خاصة أنه اس�تفزني 
عىل املس�توى الش�خيص، وهن�اك حالة م�ن اإلبهار 
التي شعرت بها لألحداث ككل، وليس فقط بالنسبة 
لدور هش�ام، فالف�رتة التي تناولها العمل عش�تها، 
وكنت واعياً بش�أنها وبش�أن تفاصيله�ا، وانتابني 
شعور بالحنني إليها، واملخرج أحمد صالح عمل عىل 

تقديمها بأفضل صورة.

نقطة تحّول

لكـن البعض نظر للمسلسـل باعتباره يسـلط 
الضوء عىل أمور عادية يف تلك الفرتة.

هذه الف�رتة كانت نقطة تح�ّول واضحة يف تاريخنا 

ليس بمرص فقط، ولك�ن بالعالم العربي، فاألحداث 
الكث�رية التي ش�هدتها انعكاس�اتها وآثارها ال تزال 
مس�تمرة حت�ى اليوم، واألح�داث السياس�ية كانت 
يف خلفي�ة األح�داث االجتماعية التي تح�دث، ولكن 
تدريجياً أصبح األمر معكوس�اً، فالحياة االجتماعية 

ارتبطت بالسياسة بشكل مبارش.

فرتة الثامنينيات

هل هذا األمر هو سـبب تناول جزء مما قام به 
التيار اإلسالمي؟

بالتأكي�د، ألن ف�رتة الثمانيني�ات ه�ي الت�ي مّهدت 
لإلرهاب الذي شاهدناه يف التس�عينيات، وهذا األمر 
ارتبط بش�كل واضح بتوفري األم�وال وتدبريها، من 
مصادر غري مرشوع�ة لألموال لتنفيذ أعمالهم، وهذا 

األمر ظهر بشكل واضح يف العمل.

وضع حساب

وبالنسبة ملسألة األوضاع االجتماعية.
املسلسل عرض تفاصيل ما حدث من خالل الطبقتني 
االرس�تقراطية واملتوس�طة، وش�خصية هشام ابن 
الطبق�ة الوس�طى الت�ي قّدمتها تعّر ع�ن كثريين، 
فهو انش�غل برغبت�ه يف تحقيق األم�ان االقتصادي 
بشكل رئييس، ومن دون وضع حساب ألي اعتبارات 
أخرى، األمر الذي أثر عىل حياته بالسلب عىل العكس 
من شقيقه، فالعمل عرض مشكلة مجتمعية يف هذه 
الفرتة ارتبطت بالت�وازن الذي كانت تحققه الطبقة 
املتوسطة، ما بني الطبقات العليا والطبقات الفقرية، 
فه�ذا التوازن اخت�ل نتيجة التط�ورات التي حدثت 
بع�د االنفت�اح االقتص�ادي، ووجود تح�والت كبرية 

اقتصادياً للعديد من األفراد بش�كل أثر عىل األوضاع 
االجتماعية.

يحيى الفخراين

هل شاهدت أعماال فنية مرتبطة بهذه الفرتة؟
بالتأكيد، شاهدت أكثر من عمل بالفعل خالل الفرتة 
التي س�بقت التصوير، لكنني أعتر الشخصية التي 
أثرت يفّ بش�كل اكر ه�و دور د. يحيى الفخراني يف 
فيلم »ع�ودة مواطن« للمخ�رج الراحل محمد خان، 
فه�و أكثر األدوار التي وجدتها قريبة من ش�خصية 

هشام.

اإلنتاج والتوزيع

تردد أن هناك جزءا ثانيا من العمل.
بالفعل األمر تم طرحه ولم يحسم بشكل نهائي، ألن 
مس�ألة حس�مه مرتبطة بعدة أطراف ما بني اإلنتاج 
والتوزيع وردود الفعل، إضافة إىل بقية فريق العمل، 
والتص�ور عن الجزء الجديد من العمل ارتبط بفكرة 
أن يك�ون »ليالين�ا 90«، ويحكي ما حدث خالل تلك 
الفرتة، لكن كما ذكرت لك، األمر ال يزال مجرد فكرة، 

وال يوجد أي قرار بشأنه.

طبيعة املسلسل

ملـاذا جـرى تغيـري ترتيب األسـماء عىل شـارة 
العمل؟

العم�ل ينتمي للبطولة الجماعي�ة، والبطل الحقيقي 
للمسلس�ل هو القصة واألحداث، وهذا األمر هو الذي 
دفع إىل ترتيب األسماء بحسب الظهور يف كل حلقة، 
فاألمر ارتبط بطبيعة املسلسل، ولم يحدث أي خالف 

بش�أنه، كما حاول البعض الرتويج، فاألمر محسوم 
لطبيع�ة العمل واألحداث، وه�ذا األمر تم تطبيقه يف 
أكثر من عمل سلفاً، وكذلك يتم استخدامه يف األعمال 

األجنبية بكثافة.

عمل ملحمي

ألـم تقلق مـن أن يؤثر ظهـورك كضيف رشف 
يف أعمـال دراميـة خـالل شـهر رمضـان عـىل 

مشاركتك يف »ليالينا 80«؟
عىل اإلطالق، فهذا األمر لم يشغلني ولم أفكر فيه، ألن 
هذه الصورة النمطية لم تعد موجودة، ومش�اركتي 
يف »االختيار« جاءت أوال، فهو عمل ملحمي، وسعدت 
بوج�ودي فيه مع فريق العم�ل املتميز، فالعمل مهم 
وس�يبقى يف تاريخ الدراما التلفزيونية، وتجربتي يف 
»النهاية« تحمس�ت له�ا ألن طبيع�ة العمل مختلفة 
وفكرت�ه غري نمطية، لذا لم أتردد يف الظهور كضيف 

رشف فيه.

القرية الفلسطينية

ومـا سـبب عودتك للدرامـا األردنيـة من خالل 
مسلسل »الخوابي«؟

تحمس�ت للتجربة إلعجاب�ي بالفكرة الت�ي تناولها 
واملرتبطة بالقرية الفلس�طينية، كما أن غيابي طال 
ع�ن الدراما يف األردن، وكن�ت مهتما بمعرفة إىل أين 
وصل�ت صناع�ة الدراما هن�اك، وبالرغ�م من أنني 
لم أك�ن يف أفضل األح�وال خ�الل التصوير ووجود 
مالحظات يل ع�ىل العمل، فإنني لم أتحدث عن األمر 
مطلق�اً، وتعاملت من منطلق املمث�ل املحرتف الذي 

يقوم بتأدية دوره.

املمثل األردين 

إياد نصار:

مسلسل »االختيار« 

دراما ملحمية 

والجزء الثاين

من ليالينا 80

مل يُحسم
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صمد.. حكاية مدينة نادرة
كتب: حسني دعسة

تصوير: محمد القرالة

.. حكاي�ة ع�ن مدين�ة نادرة،له�ا من اس�مها حق 
الصم�ود والتجيل، انها قرية »صم�د« التي تعيش 
بقلبك ووعيك بني ظاللها س�اعات وس�اعات، تقع 
يف جنوب محافظة إربد، تتبع لواء املزار الش�مايل، 
والغالب من روايات وشفاهيات اهلها، انها سميت 

بهذا االسم نسبة إىل صمودها عىل قمة جبل.
هناك اكثر من ش�اهد عىل ذاك�رة القرية ومعاملها 
االثري�ة والعمرانية، ويقال ان اغلبه�ا يعود اىل ما 
يقارب من س�نة 90 قبل املي�الد، ودليل ذلك وجود 
الكنيس�ة املس�يحية، وجام�ع قرية صم�د القديم 

الذي قامت وزارة األوقاف واملقدس�ات اإلس�المية 
برتميمه، وأيضا مم�ا يدل عىل قدم هذه القرية هو 
وجود اآلثار اليونانية التي ال تزال شاهد عيان عىل 

قدم القرية وعراقتها وأصلها.
صم�د حكاية ن�ادرة وقمة عىل ارتف�اع 1400 مرت 
عن سطح البحر، لترشف عىل طريق اربد عجلون، 
وتبعد عن اربد حوايل 20 كيلومرت، لها من االرايض 
املزروعة ما يزيد عن 14000 دونم، يحرسها غابات 
تندثر وتحدها من الشمال حبكا ومن الغرب املزار 
الش�مايل ومن الجن�وب ش�طنا واإلبراهيمية ومن 

الرشق الحصن.
..يف صمد خلوة من الروحانيات واملعالم التي تعيد 

صورة وصر االنسان االردني عر التاريخ.

كتب: خالد قوقزةحارات منسية.. 

الدكتور )الحكيم( ُعوين

كانت حاراتنا املنس�ية تفتقر اىل وج�ود أطباء او عيادات 
صحي�ة، وحت�ى مراك�ز صحية كم�ا اليوم. ف�إذا َمِرض 
شخص من اهل القرية كانوا يعالجونه عند الحّجة سعدى 
الع�واد بالحارات، فأما ان تعطيه زع�وط او تدهن رقبته 
بزي�ت بل�دي، او تس�قيه كاس مريمية او زع�رت وأحيانا 
تعطيه جرعة من البابونج او الس�يليمچة. وإذا كان بطنه 
يمغص�ه فتقول له�م بأنه مملوع. فتق�وم بكيّه من خالل 
إحماء مس�لّة )إبرة خياطة كبرية كانت تس�تعمل لخياطة 
ش�واالت القمح( عىل الريموس حت�ى تصبح حمراء ومن 
ثم تقوم بلسع بطنه عدة مرات. فتقول: هسا بيقوم يعاِرد 
زي الحص�ان، وإذا كان يعاني من البواصري فكانت تلجأ 
اىل الك�ي بالُعطب�ة. وإذا واحد م�ن القري�ة التهبت عليه 
طاحونته )ِضس�ه او س�نّه( كان يذهب اىل الحاج محمد 
العقل�ه ابو فرح�ان، فكان يقرر رأس�ا قلعها بالكّماش�ة 
املخصصة لذلك. وأما من كانت يحرضها املخاض فكانت 

الحاجة خرضا ابو العدس دوما عىل أُهبة االستعداد.
بع�ض االمراض التي تس�تعيص عىل الحجية س�عدى او 
إحدى عجايز القرية، كان يت�م عالجها يف املدينة القريبة، 
حي�ث كان هناك عدد مح�دود من األطب�اء ويف مقدمتهم 
الدكت�ور عون�ي كم�ال، وكان معروف�ا عن�د الختياريات 
بالحكي�م ُعونِي وكانت كش�فيته ال تتجاوز النصف نرية، 

وأحيانا يقبل بيض بلدي او زبدة او قلن زيت بلدي.
ه�ذا إفليح )قري�د الِعش( إبن أبو ف�الح، يف ليلة من ليايل 
الش�توية يبدأ ب�ال حيذور او دس�تور بالقّحة الش�ديدة، 
وصوت�ه يصب�ح مبحوح�ا وتظهر علي�ه س�خونة قوية. 
فين�ادي فالح عىل اب�وه مفيض الذي كان يتعل�ل عند أبو 
عودة فيقول له: يابه اخوي فالح إمقش�عر وخاطُره مش 

طيبة وقاعد يتلوى من الوجع.
يقوم ابو فالح ويفزع معه ابو عودة وام عودة.

ابو فالح: ش�وه باله هالولد وش�وه اليل طب فيه أنا خابره 
زي العفريت؟! ال تكون الولد إنلََمس، او إنصاب بالعني!!.

ام فالح: ال ي�ا حجي الولد كان قاعد بجنب املوقدة، وِطلع 
إتَس�رّي ورجع وهوه يقول أّحيه أّحيه وبعدين صابته قّحة 

ه. وسخونة.. وهاك ِعسُّ
اب�و عودة: ممكن الولد إنلََفح. هاتي خيّه أش�وفه… يضع 
كّف�ه تحت أبط�ه، فيقول: أي ب�اهلل الولد حرارت�ه عالية، 
وينظر داخل فمه فيق�ول: يا عمي أنتوا خرعتونا الولد ما 
فيه أيش هظول بن�ات أذانه )اللوزتني( نازالت. بس خلينا 

نوخذه عالحكيم بلكي َغّزه إبره وطاب.
يق�ول ابو فالح: وين بدن�ا نروح بنصاص الليايل؟! ش�و 
رايكو نوخذه عىل الحجة خرضا ابو العدس )كانت رحمها 

اهلل قابلة–داية -( بلكي داوته.
ام فالح: ش�و يا إمس�خم هوه الولد بقايس بده يَِلد؟! مهيه 

خرضا داية بتولّد النسوان، خلينا نوخذه عالحكيم ُعوني، 
حكيم شاطر وأجرته رخيصة، وبداوي بلُب داره.

ابو فالح: طيب هاتوا البهيم خلينا إنركبه عليه.
أب�و عودة: ش�و انت تتهبل واال هبيلة!، ش�و بهيم هاظ؟!! 

خلينا نوخذه بتكسية جارنا أبو حيدر.
ابو فالح: ابوي يا فالح مثل الطلق بديّاك. روح لجارنا ابو 

حيدر وقول له بدنياه طلب للحكيم.
يذهب فالح فيحرض ابو حيدر ومعه سيارته.

ابو فالح: خيوه يا ابو عودة أُْحُدر معنا انت وام عودة.
الحكيم عوني: مالكوا يا عمي ِمترصبعني، جننتوا الولد؟!! 
خلين�ي أكش�ف علي�ه. بعد الكش�ف عليه يقول: ش�غلته 
بسيطة، اللَُوز عنده نازالت، وحرارته مرتفعة شوي، هسا 

بَُدقُّه إبره ُمضاد حيوي، وبخليه يرجع زي الغزال.
أب�و عودة يميل إعقالة )عنّقر( ويق�ول: ماني حچيتلك يا 
ابو ف�الح أنت واخت�ي ام فالح نفس الحچ�ي اليل حچاه 

الحكيم!!.
ابو فالح مازحاً: واهلل انت الزم إقريت تََمرجي، مشان تظل 

تداوي إهل هالحارة.
بع�د ما ق�ام الحكيم عون�ي بعالجه تحّس�ن وضع إفليح 

وتغرّي لون وجهه.
أم ف�الح: اهلل يس�ِعد الداية ال�يل برّشت بيك ي�ا حكيم، أنا 

عارف أنه إيدك ِبركَة، ودواك لَّطة ب لَّطة.
أبو فالح يمد يده بجيبة املزنوك )الدامر( ويس�أل الحكيم: 

شو أمِرتنا يا حكيم؟.
الحكيم عوني: بكفي نُص نرية حق اإلبرة.

… رحمك اهلل يا دكتور عون�ي، فقد كنت الطبيب املوثوق 
به من ِقبَل نسوان ورجال القرية املنسية، حتى ان بعضهم 
كان يتعاىف مجرد ما يراك، دون اي عالج.ورحم الحج ابو 
حيدر صاحب السيارة الوحيدة بذاك الوقت الذي كان ليل 

نهار تحت ترّصف أهل الحارات.

الكمربيسة

تصوير: م. عامر خامش
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