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عودة التعليم الوجاهي على ٣ مراحل




      
      
       
      

  
   
      
       

      

      


   
      
       

 

 



      
         




      






أمطار »المربعانية« لم تحقق معدلها بعد




     
    
   

     




   

     
  



     
    


    
    

    



    
    






بناء مساكن ل'سر الفقيرة

»االستثمار النيابية« وفريق وزاري يناقشان 
الخطة االقتصادية للتعافي من كورونا
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مساكن  �سر فقيرة بالتعاون بين الديوان 

الملكي وصندوق الزكاة 

 انقطاع الكهرباء يتسبب بانفجار خط ناقل في زي 
يوقف ضخ المياه لمناطق في العاصمة والبلقاء 
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 تدشين مشروع الصرف الصحي بعين غزال
بكلفة ٣٣ مليون يورو 



    
      
      


     





     
     
 
    
   
    



      

    


      




   
       

    
     



      
   
      



 الحنيطي: نسعى لتحسين أوضاع 
المتقاعدين العسكريين 

 الحواتمة: البرامج التدريبية تترجم 
االستراتيجيات ا�منية 

 إحباط عملية إعادة تعبئة
معسل وتبغ فاسد 
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 عودة التعليم الوجاهي المتدرج على ٣ مراحل 


 الصفدي: نقف مع العراق لمواجهة ا�رهاب 

 حملة فتح رياض االطفال: بروتوكول »التربية« 
اليتوافق واالحتياجات ا�نمائية والتعليمية 
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 ١١ وفاة بـ »كورونا« و٨٪ إشغال 
أجهزة التنفّس 

   أجواء باردة جدا وأمطار المربعانية 
لم تحقق معدلها .. بعد
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Gعاقة وجاهي� دوام ذوي ا
الفصل الثاني 
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 »مالية النواب« تناقش موازنة وزارة الصناعة 
والدوائر التابعة لها 




    

   



   


   
    

 

     


   
 
     

   


    




    
     




     


   
    


   
   
  
     
    

     
  
    
    
   



 


  
    
    






     
    



   
  

  

  


     
 



     


    
   



     
   







    



     



    
 
    

    


    
    
     


     

    
  



 التهتموني: النقل ماضية بتنفيذ المرحلة ا�ولى 
من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية 

 الضمان االجتماعي يبدأ باستقبال 
طلبات االستفادة من برنامج استدامة 

إ نجاز جميع البروتوكوالت وا?جراءات 
للعودة إلى العمل الشهر المقبل 



      
     
    


     
     





  

     
     
   





    
   

      
    
     




    


    
     
    
      
      
   











     
     


    




 
      



    
    


     
    
     
 


      
     
    







  »االستثمار النيابية« وفريق وزاري يناقشان الخطة االقتصادية 
لمرحلة التعافي من كورونا
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مخاوف من موجة عنف جديدة



ا"فتاء الفلسطيني يحذر من التغاضي
عن جرائم االحتالل ضد المقدسات
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انتشار نسخة فيروس المتحورة في العالم

 فرنسا.. طالب جامعات يتخبطون في الوحدة 
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 ا�هلي والوحدات.. وضع النقاط على الحروف 



»مؤقتة الطائرة« تلتقي هيئتها العامة #قرار خطة ٢٠٢١ اليوم
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زيدان يحظى بالثقة رغم وداع »الكأس«.. ويوفنتوس يحقق »السوبر التاسع«
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   مشاركة العبين مصابين بكورونا
بدوري اليد.. مسؤولية من؟ 


     
     


      



     
  



    
     
 

 

     
     

     








    
      
    
    



     
     


  

     

    
     


   
    

    
 



     





   


   





      


     
 
   
       


     
      

     

     
      
 
     
  
    











    


    
    





  

     

    
    

    




     


   

    


  
    
   
    



    
     
    



   

    

    


    

   

   


     

   
     
  
    









    

    
     















 






















 




راكان السعايدة
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محمد حسن التل

جهاد الشرع

 




    

     
   
 


    


    



     
    




    

    
    







    





    
     



    
      





   
     


    

 
     


    

     
 

     
      
  
     









        
         


 
         






         
 









  



       


        

      
        












        


   




         
        




        







        




        











 لحظات بعيدة عن السياسة في مراسم 
تنصيب بايدن 



   
    
     



   






    



  





 
    
     
     


  
    
 
    

    



     
     






      
     
      



 

   


    

 
    










       

 


        


        




  








        
        


 



        






        


 








      
      







 

       
 

  
      
      
         


       


  
     




        








        
      
 



        







      

        






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

مجلة يف جريدة
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حات
صف

 10

07 05

نانيس عجرم تحصد درع املليون

من »أنغامي«

مطبخ

09

08

عبري شمس الدين: النفاق

يسيطر عىل الوسط الفني

مامرسة الرياضة خالل

فرتة اإلغالق.. التطبيقات هي الحل

قصص قصرية جداً:

دوائر الحكمة

1.56 مليار 

من الكاممات 

البالستيكية رميت 

يف املحيطات 

يف 2020

كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - اوىل الدوائر

نهرني، نبهني، رضبني، س�قط الجنني، تاهت 
ايامي وس�قطت يف دائرة الرفض، اوىل الدوائر 
بعد موت نارص، سقطت عصاه وتشبعت بااللم 

لكن الجنني تاه يف بؤس حايل وانتفض.
نبهني ابي ب�أن التزم البيت، ال خروج للمطلقة 
يف رشع اب�ي، ل�م يرضبني، نبهن�ي اىل طغيان 

انوثتي برغم ما مررت به.
ش�عرت ان الوق�وع يف دائ�رة العائل�ة يجه�ض 
احالمي، انتاب ابي احس�اس بذلك,فاوضني عىل 
زوج اخر او الندم عن تفس�ر االحالم او الكشف 

عنها.

2 - دائرة الخبز

كنت احفر عىل ح�د الرغيف الحرف األول، يتوه 
بني بق�ع الخبيز التي تتلون بني اس�ود وذهبي 

ورمادي.
اعرف رغيفي، أخفيه تحت شال طبق التخزين.

وقت تغمي�س الزيت والزيت�ون، احمل رغيفي 
تع�ج  دائ�رة  ادخ�ل  الح�رف،  ع�ن  وابح�ث 
بالعالم�ات، أراه فتغوص أصابع يدي يف صحن 
الزيت، يلس�عني اب�ي، ينهرن�ي ويحرمني من 

إتمام االكل.
ينام الرغيف عىل ص�دري مبتهجا، يف يدي آثار 

ملسات وبقية االسم.

3 - حكمة الفرجار.

.... كن�ا نحتف�ي ي�وم درس الحس�اب القديم، 
اجل�س عىل مقعدي يف ص�ف محو األمية، أردت 
أن اكت�ب وان�ام وانا اق�رأ حكايات س�ندي بل 

وانظر طويال يف املكتبة الخرضاء.
ضفرت شعري، نظرت اىل دائرة وجهي يف املرآة، 

حمل�ت الفرج�ار، فالدائ�رة، كما يقول اس�تاذ 
الحساب يخطها فرجار مدبب، وقلم رصاص.

ع�ىل الورق، ترك�ت اثاره، فقد جدل يل ش�عري 
وقرصن�ي، لم اتأل�م، بل عرفت حكم�ة الدائرة 
عندما يقرصك اآلتي من بني األش�جار، ترتاقص 
عيناي، واخاف لو حدث ان شاهدني ابي، ضاع 
قلم الرصاص وبقي الفرجار وعالمات الحساب 

األخرى.

4 - دائرة القرب

ش�يعني ابي، لم تدمع عيناه، له جدل يف الروح، 
يحاوره�ا ويرن�و إىل الن�اس، يخ�ى الضعف، 

تتجمد مالمحه وتنحرس الدموع.
مددون�ي يف اللحد، كان غط�اء اخي وابي داخل 

الحفرة، ثوب زفايف، طلبت امي ذلك.
ألول مرة ينس�اق ابي لرغبات فاطمة، امي التي 
أصابته�ا جلطة دماغية عندما علمت اني طلبت 

الطالق.
التق�ت عيوني م�ع عيون اخ�ي، كانت زخارف 
الثوب تمدنا بقليل من بهجة الشمس، وحاورني 

ان اسامح!
.. ردموا وهالوا الرتاب.

س�معت نش�يج بكاء ابي، وصلني دمع حارق، 
ذكرني بسوط الجلد الخشن.
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ريبورتاج

وفيما بعد من الس�نوات ُع�رف الدكتور وليد 
رسح�ان أكث�ر.. وذل�ك عندم�ا أصب�ح يقدم 
الربامج التلفزيونية يف مجال تخصصه لجميع 
طبقات املواطنني؛ مثل برنامجه »س�لوكيات« 
الذي كان يب�ث من التلفزي�ون األردني بداية 
التسعينيات؛ والذي أدى إىل عمل توعيه نفسية 

وسلوكية ملعظم رشائح املجتمع األردني.
وبالتعري�ف املخت�ر ع�ن الدكتور الش�هر 

بالطب النفيس« وليد رسحان« فهو:
 زميل الكلية الربيطانية لألطباء النفسيني.

 زمي�ل دويل مميز للجمعي�ة األمركية للطب 
النفيس.

 مستشار الطب النفيس.
 رئيس تحرير املجلة العربية للطب النفيس.

 عض�و فخ�ري يف الجمعي�ة العاملي�ة للطب 
النفيس.

وللدكت�ور ولي�د رسح�ان العدي�د ج�داً م�ن 
األنش�طة املتنوع�ة بمش�اركته باملح�ارضات 
والتدريس والربامج املرئية واملؤتمرات العربية 
واألجنبي�ة، وتأليف الكتب والحلقات واملقاالت 
والدراس�ات النفس�ية.. عدا عن عالجه الدائم 
آلالف الناس الذين يشكون من مشاكل نفسية 
وعقلية واجتماعية يف عيادته بمنطقة الجبيهة 

ان. يف عمَّ
ويف بداي�ة ه�ذا الع�ام الجدي�د 2021 كرَّمته 
مؤسس�ة العل�وم النفس�ية العربي�ة ومقرها 
تون�س بإعطائ�ه لق�ب »الكادح�ون يف علوم 
وط�ب النفس« كش�خصية الع�ام العربية يف 

علوم وطب النفس.
وق�د ش�كر الربوفيس�ور وليد رسح�ان هذه 

املؤسسة برسالة جاء فيها:
االخ العزي�ز الدكت�ور جم�ال الرتك�ي األكرم 

رئيس مؤسسة العلوم النفسيه العربية.
تحي�ة واحرتام�اً.. ان تكريمكم يل ه�ذا العام 
عل�وم وط�ب  »الكادح�ون يف  بلق�ب   ،2021
النف�س« م�ا ه�و إال رشف كبر ووس�ام عىل 
ص�دري، م�ن التجم�ع العربي االك�رب لعلوم 
وط�ب النفس، فلم نعتد ع�ىل التكريم العربي 

بل اعتدنا عىل التكريم االجنبي.
مما ال ش�ك فيه ان هذا التكريم ال اراه إال دافع 
لب�ذل املزيد من الجه�د والعمل من اجل تقدم 

العلوم النفسانيه العربيه.
كم�ا ان تكريمي الس�ابق بلقب « الراس�خون 
يف علوم وط�ب النفس «، كان وم�ا زال يعني 
االلت�زام بالجهد والعمل بكل جد، ولطاملا كان 
التكري�م بالنس�بة يل ه�و تحٍد اكث�ر مما هو 
نهاي�ة العم�ل.. أعاهدكم عىل ان اك�ون دائما 
طالب�اً للعلم واملعرف�ه، وعامالً ع�ىل التدريب 
والتدريس، ومس�انداً للبحث العلمي العربي، 

ومدافعاً عن العلوم النفسانيه والعاملني بها.
وان تنبهك�م أخ�ي الدكتور جم�ال والقائمني 
ع�ىل الش�بكه ألهمي�ة التكريم هو أم�ر أقدره 
وأثمن�ه.. فقد غاب تكريم العل�م والعلماء عن 
الس�احة العربية اىل حٍد كب�ر، فلكم وملجلس 
ادارة املؤسس�ة كل التقدير واملحبة واالحرتام 

-عّمان–األردن يف 2021/1/1.

همسات نفسية

ومن سلس�لة كتبه ومقاالت�ه يف الطب النفيس 
فق�د كتب الكث�ر عن ذلك لتثقي�ف الجمهور 

االردن�ي والعرب�ي.. ومن ذلك مث�الً فقد كتب 
عن:

الخوف.. وعادات دون حسابات.. وقل�ق ليل�ة 
الزف�اف.. وصح�ة األطباء..وامل�رض النفيس 
بش�كل عام.. واالكتئاب.. ورسالة من مريضة 
بالفصام..اضط�راب امل�زاج ثنائ�ي القطب.. 
وال�ذكاء.. والفص�ام.. والتعامل م�ع املصاب 
بالخرف...وغ�ر ذل�ك الكث�ر م�ن املواضيع 

النفسية.

املرض النفيس بشكل عام

ومن كتابات الدكتور النفس�اني وليد رسحان 
عن املرض النفيس بشكل عام يشر اىل:

املرض النف�يس مثل غره م�ن األمراض خلل 
يف وظائف اإلنس�ان الطبيعية. فالسكري خلل 
يف عم�ل البنكري�اس، والضغط خل�ل يف عمل 
الرشايني، واملرض النفيس هو خلل يف وظائف 
النفس وهي: املزاج، االنفعال، اإلدراك، التفكر 

والشخصية والسلوك.
فعندما تتغر هذه الوظائف يسمى هذا التغير 
مرضا نفس�يا كاالكتئاب اضط�راب يف املزاج 
والوس�واس اضط�راب يف التفكر والس�لوك، 
والفصام اضطراب يف اإلدراك والتفكر وهكذا.
وهل صحيح أن ربع سكان األردن يعانون من 
أمراض نفس�ية؟! إن تقديرات انتشار املرض 
النف�يس يف العالم تصل إىل 40% من الس�كان 
وعندم�ا تق�ول إن رب�ع الس�كان يعانون من 
امل�رض النفيس فه�ذا أقل التقدي�رات العاملية 

واملحلية.
فلو أخذنا اضطرابات املزاج والقلق فإن %67 
م�ن البرش س�وف يعانون منه�ا يف مرحلة ما 
من مراحل حياتهم، وإذا انتقلنا لألطفال فإن 
5% م�ن األطفال بعمر عرش س�نوات يعانون 
م�ن التبول ال�إرادي و15% م�ن اضطرابات 

سلوكية وعاطفية.
وإذا أخذن�ا االضطرابات الجنس�ية مثالً فهي 
تصيب ما يزيد عن ثلث البرش، ومشاكل النوم 
واسعة االنتشار، فالواقع إذا جمعنا كل النسب 
املعروفة إلنتشار األمراض النفسية لتعدى هذا 
ربع الناس بكثر، ولكن مع األسف فإن غالبية 
هؤالء الن�اس ال يخضعون للع�الج، إما لعدم 

القناعة أو عدم توفر الخدمات.
األم�راض  لح�دوث  املؤدي�ة  األس�باب  وم�ا 
النفس�ية؟! من املع�روف أن امل�رض النفيس 
ليس له سبب واحد مبارش، بل هناك استعداد 
وراثي، واستعداد يف بناء الشخصية، باإلضافة 

إىل الظروف اإلجتماعية التي يعيشها اإلنسان، 
وأحداث الحياة التي يمر بها.

كل ه�ذه العوام�ل تتضافر مع�اً حتى تؤدي 
إىل تغ�رات يف الناق�الت العصبي�ة الكيماوية 
يف الدم�اغ، فه�ذه الناقالت هي املس�ؤولة عن 
تنظي�م الوظائف النفس�ية، وبالتايل قد يزداد 
الدوبام�ني  يتغ�ر  أو  يق�ل  أو  الس�رتونني 

واألستيل كولني.
وع�ن نظرة املجتمع للمري�ض النفيس هل هو 
إنس�ان مجن�ون؟! فال ب�د ان نع�رف من هو 
العاق�ل حت�ى نجيب عىل هذا الس�ؤال من هو 

املجنون!!!.
إن الط�ب النفيس يش�مل عىل أم�راض كثرة 
ومعق�ده ولي�س فيها م�رض الجن�ون، وقد 
يقص�د الناس بكلمة مجنون أش�ياء مختلفة، 
فاإلنس�ان الذي ال ينام ويشعر بالرهبة يعاني 
من القلق والذي يعاني من االكتئاب ال يش�عر 
باملتع�ة يف الحياة، والذي يش�كو من الصداع 
التوتري أو تهيج القولون، هل هؤالء مجانني؟! 

وعىل أي مقياس يمكن اعتبار ذلك!!!.
ق�د يقول الن�اس أحيانا ع�ن املعاق�ني عقلياً 
أنه�م مجان�ني والواقع أن ذكاء ه�ؤالء الناس 
أق�ل من عمرهم فق�ط، ومري�ض الفصام قد 
يتوهم بأشياء غريبة ويسمع ويرى أشياء غر 
موجودة، وليس بالرضورة أن يراها ويعرفها 
الن�اس، أن ضع�ف الثقاف�ة النفس�ية تحرم 
الكث�ر من البرش م�ن العالج وبالت�ايل ترتكه 
يعاني بس�بب مفاهيم شعبية خاطئة وكلمات 

ال معنى علمي لها.
وه�ل كما يق�ال إن األدوية النفس�ية تس�بب 

الجن�ون وال فائ�دة منه�ا ألن به�ا ن�وع م�ن 
املخدرات ي�ؤدي لإدم�ان؟! إن الطب النفيس 
هو املعني باإلدمان أساساً بمكافحته وعالجه.

وكي�ف يصب�ح الع�الج النف�يس ه�و مصدر 
اإلدم�ان ومص�در الجن�ون؟! إن الخلط الذي 
يحدث ب�ني الناس عندما نتحدث عن املؤثرات 
العقلي�ة والعقاق�ر الخط�رة ال يقص�د به�ا 
أدوية تس�تعمل للعالج، فالحش�يش واألفيون 
واألمفيتام�ني ه�ي مؤث�رات عقلي�ة وليس�ت 
عالج�ات تس�تعمل يف الطب النف�يس، إما إذا 
كان هناك بعض من يسيئون استعمال أدوية 
الس�عال والرع والقلق ويدمنون عليها فهذا 
أمر مختلف.. والطب النفيس هو املس�ؤول عن 

عالج هؤالء.
الجن�ون  النف�يس  الع�الج  يس�بب  أن  وأم�ا 
فكما س�بق وأوضح�ت فإن الجن�ون ليس يف 
قاموس�نا، وما يس�بب أمراضا نفسية خطرة 

هي املخدرات واملؤثرات العقلية والعبث بها.
وإذا ل�م يعالج املرض النف�يس من البداية فما 
هي مضاعفاته؟! إن عدم عالج املرض النفيس 
ي�ؤدي إىل تفاقم�ه، ويؤث�ر عىل إنت�اج الفرد 
ومس�رة حياته.. فالطالب يفش�ل بالدراس�ة 
والعام�ل يرتاجع يف إنتاجه وربة البيت تصبح 

غر قادرة عىل أداء واجبها.
وخصوص�اً أن�ه ع�ىل األغلب س�يقوم املرىض 
وذووه�م بزيارة املش�عوذين الذي�ن يزيدون 
املش�كلة ويفاقمونه�ا، بتفس�رهم للم�رض 
ونصائحهم وعالجاتهم التي قد تشمل الرضب 
حتى املوت، وإذا كان يف األردن أربعون طبيباً 

نفسياً فربما هناك آالف املشعوذين.
وما ه�و العالج ال�ذي يُعط�ى للمريض وهل 

يمكن أن يشفى شفاءً تاماً؟!
إن الع�الج ال�ذي يُعطى للمري�ض يعتمد عىل 
مرض�ه، فهناك مض�ادات القل�ق ومضادات 
الذه�ان،  ومض�ادات  والوس�واس  االكتئ�اب 

باإلضافة للعالج السلوكي واملعريف والنفيس.
واألمراض النفس�ية مثل غره�ا من األمراض 
قد تكون حادة قصرة أو متوسطة أو طويلة، 
ومنها ما يش�فى ش�فاءً كامالً ويوقف عالجه، 

ومنها ما يتطلب عالجا وقائيا طويل األمد.
والبد م�ن أن يتم بحث كل م�رض عىل حدى، 
وكل مريض ل�ه ظروفه ووضعه، فاملريض يف 
الس�بعني من عمره إذا أصيب باالكتئاب وكان 
يعاني م�ن أم�راض عضوية مختلف�ة يكون 
تجاوب�ه أقل، وعالجه أطول من الش�اب الذي 

يعاني من نفس املرض.

آخر األسبوع - وليد سليامن

يف العاصمة عمان كان أشهر أخصائي 
نفساني يف فرتة ثمانينيات القرن 
املايض هو الدكتور وليد رسحان.. فقد 
كان أسمه يرتدد عىل لسان األدباء 
واملثقفني، حيث كان يكتب وينرش 
مقاالته النفسية يف الجرائد األردنية 
اليومية واملجالت املتخصصة.

الدكتور وليد رسحان عام 2021

شخصية العام العربية يف علوم وطب النفس

الطبيب النفيس وليد رسحان

من مؤلفات د. رسحان من مؤلفات د. رسحان

لقب التقدير للدكتور رسحان عام 2021
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خاص آلخر األسبوع

صديقتي العزيزة دالل

ما زلت اتأم�ل مصطلحي الهجرة والغربة، وكل يوم اكتش�ف 
الجديد حول هذي�ن املصطلحني وداللتهما، ولكن اس�توقفني 
مشهد مثر أثناء عاصفة ثلجية شديدة وأنا أقود سيارتي بحذر 
وسط شوارع مونرتيال، حيث فوجئت برسب من الطيور يطر 
يف ش�كل رقم 7 كما ه�و املعتاد، تأملت هذا الرسب وتس�اءلت 

ملاذا تخلف عن السفر؟ هل رفض الهجرة أم أنه تأخر فقط؟
وأعرف أن هناك مواعيد لهجرة الطيور دائما تكون يف موسمي 
الربي�ع والخري�ف، ولكن ونحن يف الش�تاء ويف قم�ة الصقيع، 
فكيف لهذا الرسب وجوده يف هذا الجو الصعب؟ وكيف تتحمل 
ه�ذه الطيور ش�دة ال�ربد والصقي�ع، وتعيش وس�ط الثلوج؟ 
خاصة أنها تطر عىل مسافات مرتفعة حيث يصبح الربد أكثر 

شدة وصعوبة.
ذهب�ت إىل موالنا جوجل حتى أتأكد من معلوماتي، فاكتش�فت 
أن هن�اك طيورا ترفض الهجرة، وتفضل البقاء رغم اإلغراءات 
الش�ديدة، ورغ�م أنها قد تتعرض للموت بس�بب س�وء أحوال 
الج�و، تأملت كث�را هذا الوض�ع وتخيلت حوارا ب�ني الطيور 
بعضها البعض ورس�ائل متبادلة مثل رسائلنا، وهم يناقشون 
موضوع الهجرة ويجرون تصويتا ألخذ قرار الهجرة من عدمه، 

فكيف يمكن لهذا الحوار أن يكون؟
إذن األم�ر ال يتعلق بنا نحن بن�ي البرش، وحواراتنا الدائمة عن 
الس�فر والهجرة، وهل القرار صحيح أم خطأ؟ بل األمر يتعلق 
بالطيور وأيضا بعض األنواع من الحيوانات، وباملناسبة فحتى 
أس�باب الهج�رة ل�دى الطيور متش�ابهة معنا بش�كل مذهل، 
فالطي�ور تس�عى إىل األماكن الت�ي بها ال�دفء، والغذاء، وإىل 

األماكن اآلمنة للتكاثر.
حت�ى املخاطر التي تحدث أثناء الس�فر ه�ي تقريبا واحدة يف 
املفه�وم واملعن�ى، وتذكرت جي�دا الهجرة غ�ر الرشعية التي 
يغامر بها الش�باب غر عابئني بحياته�م من أجل الوصول إىل 
الش�اطئ اآلخ�ر، تذكرتها جي�دا وأنا اقرأ عن هج�رة الطيور، 
فبع�ض الطي�ور تأكل ط�وال الطري�ق أو أثن�اء الرحلة، وهم 
املرفهون الذين يسافرون درجة أوىل وبشكل رشعي، والبعض 
اآلخ�ر يأكل الكثر م�ن الطعام قبل الهج�رة، وتخزن الدهون 
التي تمدها بالطاقة يف الجس�م، ألنهم قد يظلون لعدة أس�ابيع 
ب�دون طعام أثن�اء هجرتهم، وم�ن أهم املخاط�ر التي تواجه 
الطيور املهاجرة مقابلة بعض الحيوانات املفرتس�ة، أو الطيور 

الضخمة التي تأكل الطيور الصغرة، وأيضا مقابلة الصيادين 
من البرش الذين يوجهون لهم سهامهم.

ظللت ف�رتة طويلة متأمال املقارنة بيننا وبني الطيور، ولم أجد 
ما أقوله سوى »سبحان اهلل«، وقد تكون الطيور أكثر حظا منا، 
فهي ال تحتاج إىل جواز سفر لالنتقال من بلد إىل أخرى، فالكرة 
األرضي�ة كله�ا وطن واحد لها، كما تحدثنا يف رس�الة س�ابقة 

وتساءلنا هل يمكن أن تكون الكرة األرضية وطنا واحدا؟
ه�ي فقط تبحث عن الغ�ذاء والحياة يف س�الم، وهو ما نبحث 
عن�ه بكل تأكيد، فأهدافنا واح�دة ولكن هل كل البرش يبحثون 
عن الغذاء والس�الم فقط؟ يف الحقيقة لم أستطع اإلجابة بنعم 

مع األسف. 
تدخلت املطامع البرشية واألحقاد والضغائن، وبالتايل الحروب 
والدمار ليظل حال اإلنس�ان يف رصاع دائم ومستمر، رصاع بني 

الخر والرش، بني املرض والصحة، وبني الحروب والسالم. 
عزيزتي دالل.. أتمنى لك س�الما دائما وس�كينة يف حياتك ويف 

انتظار ردك بكل شغف.

حسام عبد القادر

يسعد أوقاتك حسام، طمني عنك؟

يوم مختلف، يوقظ شهوتي للحكي! 
أصغ�ي إىل األص�وات القادم�ة من بعي�د، بعينني 
مغمضت�ني، تهب الذكري�ات، تحرك الس�اكن من 
أوراق عم�ري، وتق�رع أج�راس البع�د، الغي�اب، 

الرحيل، املنفى.
خرير مياه الحكايا يغسل وجهي ألصحو.

عش�قت طائ�ر اللقلق، ذل�ك ال�ويف املخلص للحب 
والروائ�ح وامل�كان! عش�قت تحليقه ووقوف�ه عىل 
أط�الل األحبة، حني يعود )جال�ب الحظ، املنبعث، 
املتج�دد( إىل عش�قه القديم وعش�ه القدي�م، م�ع 

بدايات الربيع.
أتفهمني؟

**************
يف غاب�ات الصنوب�ر ق�رب بيت�ي، تعي�ش طيور 
مس�تقرة، متمردة، تأب�ى الهجرة، تأب�ى الرحيل، 
برغ�م الصقيع وش�ح الطع�ام! تتناس�ل بالتمرد 
واملقاوم�ة واألم�ل، تتناس�ل بالح�ب بني أس�وار 
الحدائ�ق، وأش�جار الصنوبر، تعجبن�ي )لم تفقد 

يوما شهيتها للتحليق والغناء(.
**************

قبل أيام حسام، أرسلت يل صديقتي الوفية الشاعرة  
)فريال. ع( صورة عىل الواتس�اب، صورة لديواني 
األول )صوت مس�ام( وقالت يل: "شويف وجدته بني 
أنق�اض بيتنا املدمر قرب دمش�ق"، ُدمّر كل يشء، 
وتالش�ت تفاصي�ل وذكري�ات وأرسار البيت، لكن 

كتابي عاش بني الركام، يأبى أن يغادر!
**************

هكذا تبدأ األشياء يا صديقي
مدن نازفة، وحكايا من لهيب ورمال

شواطئ بيضاء تفتح أذرعها فقط يف الحلم
ومكان ما من العالم ينتظر الحاملني

يلوح البعد كمجمع من الخياالت الغامضة
فسيح حدود االنغالق، بعيد لدرجة االلتباس

شديد التعقيد حدود االمتناع
عال�م يوجد فقط عىل هيئة )لوح�ة كوالج( حلم أو 

رساب
هل هناك غرائبية أكثر من الرحيل الغرائبي؟

هذا هو الرشق نواة الغرائبية، من الحب إىل الحرب
وما بينهما عبقرية االغرتاب!.

من أي البوابات نخرج؟
من أي البوابات نعود إليه؟
**************

باهلل يا حسام، قل يل، كيف يكون طعم املنفى طعم 
الغربة والغياب؟

كيف يكون الشوق والحنني؟ 
نلتقي عىل حبال املعاني مجددا.

دمت لنا بخر

د. دالل مقاري باوش

»رسائل من الشاطئ اآلخر«.. مجموعة رسائل متبادلة بني الكاتب الصحفي 

املرصي حسام عبد القادر والدكتورة دالل مقاري باوش مديرة معهد دراما بال 

حدود يف أملانيا.. حول هموم وقضايا مشرتكة تهم الوطن بمفهومه الشامل، وتعرب 

عن كثري من القضايا التي تؤرقنا نحو وطننا وتتحدث عن الغربة خارج الوطن 

وداخله، خاصة قضايا الهجرة والسفر والهروب عرب البحار واملحيطات ملستقبل 

غامض عىل أمل يف غد أفضل.

هذه الرسائل األدبية تذكرنا بجنس أدبي افتقدناه كثريا وهو أدب الرسائل أو فن 

الرسائل والذي يعد من الفنون األدبية القديمة، وهو فن نثري جميل يظهر مقدرة 

الكاتب وموهبته الكتابية وروعة أساليبه البيانية القوية. والرسالة نص مكتوب 

نثرا، يبعث به صاحبه إىل شخص ما، كما تعترب الرسالة األدبيّة من أهم فنون 

الرسديات؛ حيث تخاطب الغائب وتستدرجه عرب فنيتها ببالغة الكلمة وقوتها.

الرسالة الثالثة والعرشون..

للطيور أيضا هجرتها

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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رغ�م بدء حمل�ة التلقيح ض�د كورونا، ال يظ�ن الخبر 
الطبي الربيطاني جريمي فارار أننا س�نعود إىل حياتنا 
الطبيعي�ة رسيع�اً، ب�ل إن مرحلة جدي�دة وخطرة من 
الوباء ب�دأت للتو. ويتحّدث عن كثر م�ن املخاطر التي 
س�نواجهها التي قد تح�ول العالم الذي كن�ا نعرفه إىل 

ماٍض جميل.
جريم�ي ف�ارار )59 عاماً( هو مدير »ويلكوم ترس�ت«، 
ثاني أكرب مؤسس�ة يف العالم لدع�م األبحاث الطبية. كان 
ه�ذا العاِلم رئيس وحدة األبحاث العيادية يف مستش�فى 
األمراض املدارية بمدينة »هو تيش مينه« يف فيتنام طوال 
18 سنة، وهو مستشار يف منظمة الصحة العاملية. أجرت 
صحيف�ة دير ش�بيغل األملانية معه ه�ذا الحوار للوقوف 
عىل جهود مكافحة أخطر وباء يف العالم، وأسباب تفشيه 
الرسي�ع وط�رق محاربته وكيفي�ة التخلص من�ه. وإىل 

التفاصيل:
ممارس�ة التمارين الرياضية هي أفضل ما تس�تطيعون 
القي�ام به خالل ف�رتة اإلغالق، حيث أّن بعض النش�اط 
البدن�ي ق�د يش�عركم بالتحس�ن، إىل جانب أنّه�ا عادة 

صحية جيدة.
يش�كو أغلب األشخاص من أنّهم ال يستطيعون ممارسة 
الرياض�ة لع�دم توافر الوق�ت. وبالطبع هذا الس�بب لم 
يع�د مقنع�اً يف فرتة اإلغ�الق. لذلك س�نعرفكم عىل أبرز 
التطبيق�ات التي تس�اعدكم يف ممارس�ة الرياضة، وهي 

عىل الشكل التايل:

7 Minutes Workout

يس�اعدك هذا التطبي�ق يف تدريب الجس�م، باتباع نظام 
يدعى الفائق الكثافة يف 7 دقائق فقط، من دون إستخدام 
أي مع�دات رياضي�ة يف املنزل. لذلك يُعت�رب التطبيق من 

أفضل تطبيقات متابعة الصحة واللياقة البدنية.

30 Day Fitness Challenge

يمكنك من خالل هذا التطبيق املميز أن تقوموا باملشاركة 
يف تح�ٍد ملدة 30 يوماً من خالل الرتكيز عىل أي منطقة يف 
جس�مكم. ويوّفر التطبيق ثالثة خيارات من التحديثات، 
تختل�ف يف مس�توى الصعوب�ة لك�ي تناس�ب املبتدئني 

واملحرتف�ني، كما يقّدم تدريبات مختلف�ة كل يوم. ولكن 
يجب عليكم التدرب بشكل يومي للحصول عىل نتيجة.

abs Workout

يُع�ّد تطبي�ق اللياقة البدني�ة هذا أحد أفض�ل تطبيقات 
التمرين لنظام أندرويد، الذي تّم تصميمه فقط لتحسني 
وإنشاء عضالت املعدة الس�تة وجعلها مثالية يف غضون 

42 يوماً. ولكن تذكروا أنّ�ه يجب عليكم اتباع التعليمات 
كل يوم إلكمال 6 تمارين.

Fitbit

من تطبيقات اللياقة البدنية الش�هرة، وهو يمكّنكم من 
إحتساب عدد الخطوات وتسجيل األنشطة ملساعدتكم يف 
تحقي�ق األهداف اليومية. كذلك يوّف�ر ميزات إجتماعية، 
بحي�ث يمكنكم التناف�س مع أصدقائك�م. وبذلك يكون 
خياراً ذكياً ألي شخص يتطلع إىل أن يكون أكثر نشاطاً.

8Fit

يجم�ع التطبيق بني نصائ�ح التماري�ن الرياضية 
عند الطلب والتخطي�ط للوجبات التي يجب عليكم 
تناولها، حيث ينش�ئ برنامجاً مخّصصاً لنظامكم 
الغذائ�ي والتماري�ن الرياضية الت�ي يجب عليكم 
إتباعه�ا. ويُعت�رب التطبي�ق مناس�بًا لألش�خاص 
الذي�ن يحبون الحصول عىل الكثر من اإلرش�ادات 

واإلقرتاحات والتذكرات للتحفيز.

hoMe Workout

ه�و أحد التطبيق�ات التي حصلت ع�ىل تحميالت 
وتقييم�ات عالي�ة. ويع�رض التطبي�ق تحّديات 
تعتمد عىل املدة، ويتميز بتقديم واجهة اس�تخدام 
س�هلة تس�مح بتحديد الخط�ة التدريبية من بني 
كث�ر من الخطط املعروضة، والرتكيز عىل مناطق 
معينة أو عىل الجس�م بأكمله، كم�ا يمكن اختيار 
املس�توى قبل البدء يف التدريب بحسب التعليمات 

واإلرشادات.

صحة وتغذية

مامرسة الرياضة خالل فرتة اإلغالق.. التطبيقات هي الحل

يثر كورونا خوف وقلق النساء الحوامل وخصوصا 
مع انتش�ار الكثر م�ن املعلوم�ات املغلوطة وغر 

الصحيحة.
ولتوضي�ح الكث�ر من التس�اؤالت الت�ي تدور يف 
أذه�ان الحوام�ل حول فروس كورونا املس�تجد، 
أجاب�ت منظمة الصحة العاملي�ة عىل عدد من هذه 

األسئلة.

ه�ل النس�اء الحوام�ل أش�د عرض�ة لخط�ر 
كورونا؟

تقول املنظم�ة الدولية: »يبدو أن النس�اء الحوامل 
أو الالت�ي كّن حوام�ل أخراً ممن ه�ّن أكثر تقدما 
يف الس�ن أو يعانني من زي�ادة الوزن أو من حاالت 
طبية أساس�ية مث�ل فرط ضغط الدم والس�كري، 

أشد تعرضا لإصابة بمرض كورونا«.
وتضي�ف: »يبدو أيضا أن�ه عندما تصاب النس�اء 
الحوامل باملرض، يكّن أشد حاجة إىل تلقي الرعاية 
يف وح�دات العناي�ة املرك�زة مقارنة بالنس�اء غر 

الحوامل يف سن اإلنجاب«.
وتب�ني: »نظرا للتغ�رات التي يتعرض لها جس�م 
امل�رأة الحامل وجهازه�ا املناعي، فم�ن املعلوم أن 
بعض األمراض التنفس�ية قد يكون لها تأثر يسء 
ع�ىل الحوام�ل. لذلك من امله�م أن يتخ�ذن تدابر 
احتياطي�ة لحماي�ة أنفس�هن من م�رض كورونا 

وأن يبلغن الطبيب أو مق�دم الرعاية الصحية بأي 
أع�راض ممكنة )بم�ا يف ذلك الحمى والس�عال أو 

صعوبة التنفس(«.

هل يمكن أن ينتقل كورونا من املرأة إىل طفلها 
الذي لم يولد بعد أو املولود  حديثا؟

تجي�ب املنظم�ة قائل�ة: »مازلنا ال نع�رف إذا كان 
الفروس يمكن أن ينتقل من املرأة الحامل املصابة 
بكورون�ا إىل الجن�ني أو الطف�ل أثن�اء الحم�ل أو 
الوالدة. وحتى اآلن، لم نعثر عىل الفروس النش�يط 

يف عينات السائل املش�يمي املوجود حول الطفل يف 
الرحم أو لبن الثدي«.

ه�ل يتع�ني ع�ىل الحوام�ل املصاب�ات بعدوى 
كورون�ا املؤك�دة أو املش�تبه فيه�ا الخض�وع 

لوالدة قيرصية؟
ال ت�ويص املنظم�ة باقتص�ار ال�والدة القيري�ة 
ع�ىل الحاالت امل�ربرة طبيا، وينبغ�ي تحديد إجراء 
الوالدة يف كل حالة عىل حدة اس�تنادا إىل رغبة املرأة 

وتفضيلها باإلضافة إىل رأي أخصائي التوليد.

هل يمكن للم�رأة املصابة بم�رض كورونا أن 
ترضع طفلها؟

تؤك�د املنظم�ة أن�ه »يمك�ن للنس�اء املصاب�ات 
بمرض كورونا ممارس�ة الرضاع�ة الطبيعية إن 
رغبن يف ذلك. ويتع�ني عليهن اتباع مجموعة من 
التدابر مثل تطبيق ممارسات النظافة التنفسية 
أثن�اء الرضاع�ة ووض�ع كمامة، وغس�ل اليدين 
قبل مل�س الرضي�ع وبعد ملس�ه، ه�ذا إىل جانب 
تنظيف األسطح التي يالمسنها وتعقيمها بشكل 

مستمر«.

هل بإم�كان املرأة ملس وليدها وحمله إذا كنت 
مصابة بكورونا؟

بحس�ب املنظمة ف�إن »االتص�ال الوثي�ق واملبكّر 
م�ع املولود ورضاعت�ه بالثدي يس�اعدان يف نموه. 
وينبغي أن تحصل األم عىل الدعم والتشجيع للقيام 
بالرضاع�ة املأمون�ة م�ع الحرص عىل ممارس�ات 
املول�ود  وحم�ل  الس�ليمة،  التنفس�ية  النظاف�ة 
واحتضان�ه بحيث تلتصق برشته ببرشة األم، ونوم 

الرضيع يف نفس الغرفة مع أمه«.
كذل�ك تنص�ح املنظمة األم بأن »اغس�ي يديك قبل 
وبع�د ملس طفل�ك، وحافظي عىل جميع األس�طح 
نظيف�ة. وعىل األمهات املصاب�ات بأعراض كورونا 

لبس كمامة طبية أثناء أي مخالطة للطفل«.

كورونا والحمل.. الصحة العاملية تجيب
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صحة وتغذية

من�ذ تف�يش كورونا والن�اس ال يكف�ون عن طرح 
توقعاته�م، وبخاص�ة توق�ع مس�تقبل امل�دن، إذ 
صارت ب�ؤرة للعدوى يفر منه�ا الناس، وصارت 
نس�بة كبرة من عّمالها –تبل�غ نحو الثلث– تعمل 

عن بعد.
ورأين�ا البنوك والرشكات التقنية تتوقع اس�تمرار 
العم�ل واالجتم�اع م�ن املن�ازل، ورأين�ا آالفا من 
املراك�ز التجارية تغل�ق أبوابها، يف ح�ني ارتفعت 
مبيعات التجارة اإللكرتونية بنس�بة 44.5%؛ فهل 
ستنتهي صورتها املألوفة إىل األبد، أم ستعود إليها 

بعد حني؟
ح أن التغر الذي سيستمر هو: توقف الذهاب  املرجَّ
اليوم�ي إىل العمل، وال س�يما يف الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة –وف�ق رأي جانا ريمي�س، الرشيكة يف 
معه�د ماكن�زي العامل�ي–، حيث يصل متوس�ط 
زمن التنقالت بني األعم�ال واملنازل إىل 26 دقيقة؛ 
وهذا بدوره س�يؤثر عىل مقرات العمل ومحيطها، 
م�ن مق�رات للعمل الف�ردي املركَّ�ز إىل الجماعي 

االبتكاري.
واألرجح أيًضا أن تجارة التجزئة تغرت لألبد، ففي 
أمركا وحدها أُغِل�ق 25% من املراكز التجارية، يف 
حني بذل عمالقة التجارة اإللكرتونية جهوًدا كبرة 
ملواكب�ة زي�ادة الطلب�ات عرب اإلنرتن�ت، مثل وول 
مارت التي زادت طلباتها بنس�بة 74%، وأمازون 

الت�ي احتاج�ت إىل توظي�ف 100،000 ش�هريًّا يف 
الربيع األخر.

وعن هذا قال االقتصادي العاملي الدكتور ريتشارد 

بَارخ�ام »م�ع أن اإلنرتنت اخرتق تج�ارة التجزئة 
يف كل م�كان، ف�إن أروع تط�ور له�ا ش�هدناه يف 
املدن الك�ربى؛ ولِتَزدهر س�يكون عليه�ا التوقف 

ع�ن التنافس يف الس�عر، وبدء التناف�س يف نوعية 
التجربة«، أي الجْمع بني التسوق والرتفيه والثقافة 
والف�ن. وترى ديانا ِلن�دا، مؤلفة كتاب »بريڤ نيو 
ه�وم،« أن واجه�ات املتاج�ر الفارغ�ة يف مراك�ز 
امل�دن ق�د تصبح حاضن�ات لرواد أعم�ال ما بعد 
الجائحة، فتعكس رأي عاملة الدراس�ات الحرضية 
ج�ني جيكوبز إذ قالت »إّن األفكار الجديدة يَلزمها 

بنايات قديمة.«
وقال�ت آن هيدالج�و )عم�دة مدين�ة باريس(، يف 
مع�رض حديثه�ا ع�ن تصوره�ا ملدن املس�تقبل 
عموما، وخططها ألوملبياد صيف 2024 خصوصا، 
إن الرتكيز س�يكون محليًّا، إىل حد أن قْطع باريس 
من مرشقها إىل مغربها لن يس�تغرق أكثر من »15 
دقيقة مش�يا أو ع�ىل الدراجة؛« وم�ع أن تصميما 
كه�ذا بعيد املنال من مدن أخرى عديدة، فإنه، عىل 

رأي ديانا، يحفز تفكرنا يف كيف نريد العيش.
ويش�دد فيمال كاب�ور، املدي�ر التنفي�ذي لرشكة 
هاِنيِول ِبلدنج تكنولوجيز عىل التواون، إذ يرى أن 
التطرف رّش يف كل يشء، وأن نبذ كل العمل املكتبي 
غلط؛ ون�وه إىل مفارقة احتي�اج النزعة املحلية إىل 
التقني�ات الجدي�دة، كاحتي�اج تصمي�م »مدين�ة 
الدقائق الخمس عرشة« إىل اللوجس�تيات الرسيعة 
وتقني�ات العمل ع�ن بعد، ولذا ي�رى أن »تقنيات 

فرتة الجائحة ستستمر وتصر هي املألوف«.

صنع العالم ما يقرب من 52 مليار كمامة يف العام 
2020 ملواجه�ة جائح�ة فروس كورونا املس�تجد 
)كورون�ا(، إال أن نح�و 1.56 ملي�ار كمام�ة منها 
رميت يف محيطات األرض، وفق�ا لتقرير أصدرته 
مجموعة أوشن آسيا املعنية بحماية البيئة، ومقرها 

يف هونج كونج.
وقدم التقري�ر صورة مقلقة للتلوث البالس�تيكي 
الناجم عن الجائحة، وسيتعني عىل كوكبنا التعامل 
مع هذا التلوث نح�و 450 عاما، وهو الزمن الالزم 

لتحلل البالستيك.
وذكر تقري�ر املجموعة أن حس�اباته تق�در الحد 
األدن�ى للتلوث الناتج عن الجائحة، وهي تظهر أن 
3% عىل األقل م�ن الكمامات الت�ي ينتجها العالم 

سرتمى يف البحار.
وت�ربز خط�ورة ذل�ك ح�ني يق�در التقري�ر أن 
التل�وث البحري بالبالس�تيك يقتل نح�و مئة ألف 
م�ن الثديي�ات والس�الحف البحري�ة وأكث�ر من 
ملي�ون طائر بح�ري، وأع�داد أكرب من األس�ماك 

والالفقاريات وأشكال الحياة البحرية األخرى.
ويقود هذا التأثر الس�لبي إىل تأثر س�لبي مماثل 
ع�ىل املجتمع�ات الس�احلية ومصاي�د األس�ماك 

واقتصادات الدول.
وعىل الرغم م�ن أن انبعاث�ات الكربون انخفضت 
يف العام 2020 بس�بب تراجع النش�اط االقتصادي 
الب�رشي، إال أن التل�وث البالس�تيكي ازداد بحدة 
بس�بب إنت�اج ع�دد كب�ر م�ن مع�دات الحماية 
الشخصية البالستيكية التي تستخدم ملرة واحدة، 

مثل الكمامات والقفازات.
وقال�ت املجموعة البيئية يف تقريرها إن »الكمامات 
وحيدة االس�تخدام مصنوعة من مواد بالس�تيكية 
يصع�ب إعادة تدويره�ا بس�بب تركيبتها وخطر 

التلوث والعدوى.«
وأض�اف التقري�ر »تدخ�ل ه�ذه الكمام�ات إىل 

محيطاتن�ا عندم�ا تتناثر أو يتخل�ص البرش منها 
بطريقة عش�وائية أو عندما ال تتمكن أنظمة إدارة 
النفايات من معالجها بسبب زيادة حجم النفايات 

أو ال تتوفر أصاًل ملعالجتها«
وتؤث�ر ه�ذه الكمامات غ�ر املعالجة ع�ىل أعداد 
ضخمة م�ن الحيوانات البحرية، فمثاًل لفظ البحر 
بطريًق�ا ميتً�ا عىل ش�اطئ يف الربازيل بع�د ابتلع 

كمامة برشية.

إجراءات تقليل التلوث البالستييك

يق�رتح مؤلف�و التقرير حلواًل يجب أن نس�هم بها 
جميًعا لتقلي�ل تأثر التلوث البالس�تيكي املرتبط 

بالجائحة.
منها مث�اًل ارتداء كمامات وأقنع�ة وقفازات قابلة 
إلع�ادة االس�تخدام مصنوعة من مواد مس�تدامة، 
ث�م التخلص منها بطريقة مس�ؤولة بالتعاون مع 

خدمات إدارة النفايات املحلية.
ومنه�ا أيض�ا تقلي�ل اس�تخدام البالس�تيك الذي 
يس�تخدم مل�رة واح�دة، ورشاء الس�لع أو طل�ب 
األطعمة الجاهزة من الرشكات التي تقدم البدائل.

اقرأ التقرير الكامل هنا.

ما شكل مستقبل املدن بعد كورونا؟

نحمي أنفسنا.. ونؤذي الطبيعة:

1.56 مليار من الكاممات البالستيكية رميت يف 

املحيطات يف 2020
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رواق الفنون

نجالء بدر تعود إىل السينام

بـ 3 أفالم بعد مسلسل »لؤلؤ«

كي�ف وجدت ردود الفعل عىل تجربتك الجديدة 
يف مسلسل »لؤلؤ«؟

- العمل اليزال يعرض عىل الشاش�ات، ومن الحلقة 
األوىل حق�ق نجاح�ا كبرا مع الجمهور، وس�عيدة 
ب�ردود الفع�ل، خصوص�ا أن البطول�ة األوىل ملي 
عمر، التي أحبها وتربطن�ي بها عالقة صداقة عىل 

املستوى الشخيص منذ فرتة طويلة.

لك�ن ثمة أخب�اراً عن خالفات حدث�ت بينكما 
خالل الفرتة املاضية؟

- ليس صحيحاً عىل اإلطالق، وفوجئت بهذه األخبار 
بعدم�ا نرش أح�د املواقع معلومات غ�ر صحيحة، 
فتجربت�ي مع م�ي يف »لؤلؤ« لم تك�ن األوىل، حيث 
اش�رتكنا أخراً يف »الفتوة«، وقب�ل ذلك يف »حكاية 
حياة«، وس�نكون معاً يف رمضان املقبل بمسلس�ل 
»نس�ل األعراب«، لذا اس�تغربت ه�ذه األخبار التي 
تزامن�ت م�ع نج�اح العم�ل واهتم�ام الجمه�ور 

بمتابعته.

هل تشعرين بالضيق من هذه األخبار؟
- أس�تغرب دائم�اً افتعال مش�كالت ال وج�ود لها، 
فأجواء التصوير تسر بشكل جيد، واختالق أخبار 

الخالفات أمر ال أحبه.

»نس�ل  يف  الجدي�دة  تجربت�ك  ع�ن  حدثين�ا 
األعراب«؟

- أب�ارش تصوي�ر دوري حالي�ا يف املسلس�ل م�ع 
أحمد الس�قا وأمر كرارة، وهو م�ن األعمال التي 
س�تعرض خالل رمضان املقبل، وأقدم من خالله 

للمرة األوىل ش�خصية صعيدية مليئة بالتفاصيل، 
فأجس�د ش�خصية غازية تس�تقر م�ع عائلتها يف 

الصعيد.

باللهج�ة  التح�دث  ه�ل وج�دت صعوب�ة يف 
الصعيدية؟

- األم�ر لم يكن س�هالً بالنس�بة يل لعدة أس�باب، 
منه�ا رغبتي يف أن أجي�د الحديث بها وليس مجرد 
نط�ق م�ا هو موج�ود يف الس�يناريو حت�ى تكون 
واقعي�ة، باإلضافة إىل أنه�ا امل�رة األوىل التي أقدم 
فيها ش�خصية صعيدية، وأتحدث اللهجة كواحدة 
م�ن أبناء الصعيد، لذا تدرب�ت جيداً فرتات طويلة، 

وساعدني وجود مصحح اللهجة طوال الوقت معنا 
خالل التصوير، لتصحيح أي خطأ يمكن أن يحدث 

بجانب سؤاله قبل تصوير املشاهد.

هل »نسل األعراب« تجربتك الوحيدة يف الدراما 
الرمضانية؟

- ل�دي مرشوع آخر مع املخ�رج ماندو العدل، وهو 
مسلس�ل »بني الس�ما واألرض«، الذي م�ن املقرر 
انط�الق تصوي�ره قريباً، وأش�ارك في�ه مع هاني 
س�المة ومجموع�ة كب�رة م�ن الفنان�ني، لك�ن ال 
أس�تطيع الحديث ع�ن أي تفاصيل حوله يف الوقت 

الحايل.

حدثينا ع�ن تجربتك يف حكاي�ة »الزم أعيش« 
ضمن مسلسل »إال أنا«؟

- ه�ذه الحكاية حققت نجاحا كبرا، وأعجبت كثراً 
برد الفعل الذي فاق جميع التوقعات، وكنت سعيدة 
ألنني اق�دم عمال يحمل قصة مهم�ة ويتحدث عن 
مش�كلة مرض البه�اق، والتنمر ال�ذي يتعرض له 
مرض�اه يف حياته�م، وهو أمر صعب ألي إنس�ان، 
فه�ذا العمل ج�اء يل يف وقت كنت أرغ�ب يف تقديم 
تجربة مماثلة، وبخاصة بعد أن شاهدت فيلم »يوم 
الدين« العام املايض، والذي عرض مش�كلة التنمر 

عىل مرىض الجذام وتأثره عىل حياتهم.

لكنك قدمت دور أم الفنانة جميلة عوض رغم 
أن الفارق العمري بينكما بسيط؟

- لم تش�غلني ه�ذه النقطة كثراً، ول�م أفكر فيها، 
ألن الش�خصية أعجبتني وأبح�ث دائماً عن األدوار 
الت�ي تجعلني أش�عر بس�عادة، وأن�ا أقدمها، ويف 
أغلبية مشاهدي بالعمل لم أظهر بمكياج، واملالبس 
كانت مناس�بة ملرحلة عمرية أك�رب، بما يتوافق مع 
األح�داث، فأنا ال أبح�ث إال عن الش�خصيات التي 

تضيف لرصيدي، وهو ما وجدته يف هذه التجربة.

املسلس�ل رغم بس�اطته إال أنه ينبئ عن جهد 
كبري فما رأيك؟

- نعم به جهد، فرغم أن األحداث تدور يف 10 حلقات 
فإن املسلس�ل ميء باملشاهد الصعبة، فمع العالقة 
التي تجمع بني األم وابنتها بشكل خاص، ومشكلة 
االبن�ة كان�ت هن�اك مش�اهد صعب�ة، خصوص�ا 
اإلنس�انية التي جمعتني مع جميلة يف املستش�فى 
بعد زي�ارة خطيبها، وهذا واحد من املش�اهد التي 

بكيت فيها بشدة متأثرة باملوقف.

تعودين للسينما بعد غياب طويل، حدثينا عن 
هذه العودة؟

- بالفع�ل لكن�ه غياب ليس مقص�ودا، وهدفه كان 
البح�ث عن عمل جيد يناس�بني بع�د تجربتي مع 
األس�تاذ دواد عبدالس�يد، ولدي 3 أعمال سينمائية 
جديدة أقربه�ا خروجا للنور فيل�م »النهارده يوم 
جميل« م�ع املخرجة نيفني ش�لبي، وأش�ارك فيه 
مع هنا ش�يحة، وباسم س�مرة، وأتمنى أن يحظى 
بردود فعل جيدة عند عرضه عىل الشاشات، ولدي 
مرشوعان س�ينمائيان آخ�ران أعم�ل عليهما هما: 
»املحكم�ة« مع املخرج محمد أم�ني، و»ليلة العيد« 

مع املخرج سامح عبدالعزيز.

ه�ل انش�غالك بالس�ينما والتلفزي�ون جعلك 
تس�تبعدين فك�رة الع�ودة لتقدي�م الربام�ج 

التلفزيونية؟
- بالعكس، ل�دي رغبة يف الع�ودة لتقديم الربامج، 
لكن برشط أن تك�ون الفكرة جديدة ومختلفة، وال 
أع�ود من أجل تقديم أفكار قديمة ومس�تهلكة، لذا 
اعترب نف�يس بانتظار الفكرة املختلفة التي تعيدني 

كمقدمة للربامج بعد غياب.

تتابع الفنانة نجالء بدر ردود الفعل 

عىل تجربتها الجديدة يف مسلسل 

»لؤلؤ« املعروض حالياً عىل 

الشاشات، يف وقت تعيش انتعاشة 

فنية بني السينما والتلفزيون... يف 

دردشتها مع صحيفة »الجريدة« 

تتحدث بدر عن املسلسل 

وتفاصيله، ومشاريعها الدرامية 

الجديدة خالل الفرتة املقبلة.
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»املهمة املستحيلة«..

وتوم كروز يف ديب

غادة عادل تشارك بفيلم »املحكمة«

نانيس عجرم تحصد درع 
املليون من »أنغامي«

تسلمت الفنانة اللبنانية نانيس عجرم درع املليون إعجاب من »أنغامي«، بعد أن حصدت أغنيتها »عم 
بتعلق فيك« أعىل عدد إعجابات منذ تأسيس املوقع.

وش�اركت نانيس عرب خاصية الستوري عىل حسابها ب�»إنس�تغرام« صورة الدرع، وقالت: »يسعدني 
النج�اح والتكريم، خصوصا عندما يكون مصدره األول واألخر ه�و الجمهور، وذلك يتجدد اليوم من 
خ�الل درع املليون إعج�اب ألغنية )عم بتعلق فيك( من )أنغامي(، املنصة التي أحبها ويحبها الجميع. 

يف النهاية تبقى محبة الناس دائما التكريم الحقيقي لكل فنان«.
وقب�ل أيام، دعت نانيس متابعيه�ا عرب مواقع التواصل إىل التقيد باإلجراءات االحرتازية الالزمة، بهدف 
الح�د من انتش�ار فروس كورونا، الذي تفى يف لبنان برسعة قياس�ية، حيث كش�فت وزارة الصحة 

اللبنانية عن ارتفاع عدد املصابني بشكل كبر.
ون�رشت نانيس ع�رب صفحتها ب�»تويرت«، تعليقا ج�اء فيه: » هذه الفرتة س�تكون صعبة عىل الجميع، 
يجب أن نحمي أهلنا وأوالدنا، بجلوسنا يف البيت، واتباع اإلرشادات الصحية. التزامنا اليوم هو الطريق 

الوحيد لسالمتنا«.
وختمت تعليقها بهاش�تاغ »خلينا نلتزم«، لتشجيع املواطنني عىل الصرب واألمل بالغد األفضل. وحصد 
هذا التعليق تفاعال كبرا من املتابعني، الذين أيدوا كالمها، ودعوا الجميع إىل االلتزام، أمال يف التخلص 

من هذا الفروس وعودة الحياة إىل طبيعتها.

يس�تعد النجم ت�وم كروز الس�تئناف تصوير 
فيلم�ه  Mission: Impossible  7 خ�الل أي�ام 
يف  اململك�ة املتح�دة ، ثم ينتق�ل إىل دبي للجزء 
الت�ايل م�ن التصوير. ويم�ر النج�م األمركي 
بمرحل�ة صعبة ج�دا مؤخرا، نظ�را للعراقيل 
الت�ي اعرتض�ت تصوي�ر »املهمة املس�تحيلة« 
ع�ىل م�دى 12 ش�هرا املاضية، وه�و يحرص 
ع�ىل أن تتم األم�ور يف ظ�ل إج�راءات وقائية 
من  ف�روس كورون�ا،  والت�زام م�ن العاملني 

بالتباع�د الجس�دي. وكان ك�روز اضط�ر إىل 
توقيف التصوير ألس�ابيع، عندما ثبتت إصابة 
عدد م�ن أفراد الطاق�م بالف�روس، حتى انه 
وب�خ املوظفني الذي�ن انتهكوا قواع�د التباعد 
الجس�دي أثن�اء التصوير، واس�تخدم عبارات 
جارحة ومهينة، حيث رصخ قائال: »إذا رأيتكم 
تفعلون ذلك مرة أخرى، فستختفون.. وينتهي 
أمرك�م«، وطرد كروز ش�خصني بعد رؤيتهما 

غر مهتمني بالتباعد الجسدي.

ب�دأت الفنانة غادة عادل تصوير مش�اهدها يف 
فيل�م »املحكمة« مع املخ�رج محمد أمني، بعدما 
تعاقدت عىل املش�اركة يف بطولة العمل األسبوع 
املايض، لتقديم قصته�ا الخاصة يف الفيلم الذي 
يعتم�د ع�ىل البطول�ة الجماعي�ة ويناقش عدة 
قضايا من الدائرة بساحات املحاكم، ولكل بطل 

القضية الخاصة به،تحميه او تشله.
»املحكمة« تأليف أحم�د عبداهلل، وإخراج محمد 
أمني، ويش�ارك يف بطولته غادة عادل، ومحمود 
عبداملغني، وصابري�ن، وصالح عبداهلل، وجميلة 

عوض، ونجالء بدر.
كما تواصل غ�ادة تصوير فيل�م »أهل الكهف« 

مع املخرج عمرو عرفة، والفنانني خالد النبوي، 
ومحمد ممدوح »تايس�ون«، ومحم�ود حميدة، 
ومحم�د ف�راج، وعم�رو عبدالجلي�ل، وماج�د 
امل�ري، وريم مصطف�ى، وأحمد فؤاد س�ليم، 
وصربي ف�واز، وعبدالرحم�ن أبوزهرة، وهاجر 
أحم�د، وتأليف أيمن بهجت قم�ر، وإنتاج وليد 
منصور، وإخراج عمرو عرفة. وتستعد لتصوير 
مسلس�لها الجديد »بني السماء واألرض« املقرر 
عرضه يف 15 حلقة خالل ش�هر رمضان املقبل، 
وهو بطولة هاني س�المة، وسوسن بدر، ويرسا 
الل�وزي، ونج�الء ب�در، وأحمد بدي�ر، ومحمد 
ثروت، ومحمود الليثي، وندى موىس، ونورهان.
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ق�ررت النجم�ة العاملية  ديمي لوفات�و  أن تتحدث 
ع�ن الكثر من تفاصيل حياتها الس�وداوية، وعن 
تعّرضها للخط�ر بعد تعاطيها جرع�ة زائدة من 
املخ�درات ع�ام 2018 الت�ي نقلت ع�ىل أثرها إىل 
املستش�فى، ث�م دخلت بعده�ا يف مرحل�ة إعادة 

التأهيل.
وكش�فت لوفاتو، يف تقارير إعالمية، انها سترسد 
ه�ذه التفاصي�ل بفيل�م وثائقي جديد لها س�يتم 
 DEMI LOVATO: DANCING  طرحه بعن�وان
 Michael D.  م�ن إخ�راج  WITH THE DEVIL

Ratner  عرب قناتها الخاصة عىل »يوتيوب«.
وأوضح�ت لوفات�و أن الوثائق�ي س�يتناول أكثر 
األوق�ات صعوب�ة ىف حياته�ا، حيث تكش�ف عن 
صدماته�ا الس�ابقة، وأهمي�ة صحتها الجس�دية 
والعاطفي�ة والعقلي�ة، وعلّق�ت بدوره�ا يف أح�د 
تريحاته�ا الصحافي�ة أنه�ا مس�تعدة تمام�اً 

ملشاركة قصتها مع العالم.
تأت�ي تلك الخطوة بعد عدة صدمات تعّرضت لها 
النجمة العاملية عىل م�دى األعوام القليلة املاضية، 
مم�ا دفعها لط�رح تجربتها عىل الجمه�ور لتعلّم 

الدروس ومشاركة أحزانها مع اآلخرين.
الس�نوات  أن  إىل  اإلعالمي�ة  التقاري�ر  وأش�ارت 
املاضية حمل�ت للوفاتو عثرات عدة بدأت بأزمتها 

م�ع اإلدم�ان، وانته�ت بانفصالها ع�ن خطيبها 
املمثل العاملي ماكس اريش، بعد شهرين فقط من 
إعالنهم�ا خرب خطبتهما، وحينها كش�فت تقارير 
إعالمي�ة، أن الق�رار كان صعبا للثنائ�ي، لكنهما 
ق�ررا االنفص�ال من أج�ل الرتكيز ع�ىل حياتهما 
املهنية، وقالت: »لديهم االحرتام والحب لبعضهم/ 
وسوف يعتزون دائًما بالوقت الذي يقضونه مًعا«.
وكتب�ت لوفات�و وقتها أنها »قالت نعم للش�خص 
ال�ذي جعله�ا تريد أن تك�ون أفضل نس�خة من 
نفس�ها«، مضيفة: »كنت أعرف أنن�ي أحببتك يف 

اللحظة التي قابلتك فيها«.
يف  مس�اعدتها  ع�ن  كش�فت  لوفات�و  أن  يذك�ر 
إط�الق صندوق الصحة النفس�ية وس�ط جائحة 
كورونا، فقد أش�ارت املغني�ة العاملية إىل أن »هذه 
املبادرة تهدف إىل مس�اعدة املترضرين من القلق 
واضطرابات الصحة العقلية«، مضيفة »من املهم 
ج�دا أن يك�ون لدى الن�اس هذه الخط�وط التي 
يمكن العودة لها، ألنك أحيانا قد تش�عر بالوحدة 
حق�ا وال تعرف إىل أين تتج�ه أو مع من تتحدث، 
فف�ي ذلك الح�ني أنت تخى من األف�كار املظلمة 
للغاية، وتحت�اج إىل توجيه، لذلك ه�ذا هو املكان 
الذي يوفر املس�اعدة لألش�خاص الذي�ن يعانون 

بالفعل«.

كش�فت املمثلة الس�ورية  عبر ش�مس الدين،  يف تريح صحايف، أن الوسط الفني 
أصبح مكاناً للكثر من الدخالء الذين اقتحموا عالم التمثيل ألسباب باتت معروفة. 
وقالت إن النفاق بات يس�يطر عىل األج�واء، والكذب بات صفة ال غنى عنها، وكأن 
الك�ذب بات مطلوباً أكثر م�ن أي يشء آخر، خصوصا أن املصلحة أصبحت تتغلب 
عىل املوهبة. وأكدت أن الدراما الس�ورية تحتاج إىل إعادة ترتيب أوراق من جوانب 

كثرة.
درامياً، يذكر أن ش�مس الدين تصور مش�اهدها يف مسلسل » خريف العشاق «، يف 

ثاني أعمالها هذا املوسم بعد الجزء الحادي عرش من مسلسل » باب الحارة «.

املغنية دميي لوفاتو 

تستعرض حياتها 

السوداوية يف فيلم 

وثائقي

عبري شمس الدين: 

النفاق يسيطر 

عىل الوسط الفني
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مطبخ

بودينغ بالكراميل

دجاج الروستو بالفريكة

طب�ق تحلية لذيذ وش�هي يحتضن كاس�رتد الكراميل 

الدس�م وصلصة غان�اش الغني�ة بالش�وكوال املغطاة 

بالقشدة الحامضة املخفوقة مع بعض البندق املحمص 

املفروم.

املقادير:

كاسرتد الكراميل

- كوبان وثالثة أرباع الكوب من القشدة الثقيلة.

- كوب وربع حليب.

- بيضة مع صفار ثالثة بيضات.

- ربع كوب من دقيق الذرة النشوي.

- سبع مالعق طعام من املياه.

- كوب سكر أسمر.

- ملعقة صغرة ونصف امللعقة من امللح الخشن.

- أربع مالعق طعام ونصف امللعقة من الزبدة.

- 25 غراماً من شوكوال البندق.

- ملعقتان صغرتان من عسل

م�دة التحض�ر مع الف�رتة الرضوري�ة لتربي�د الطبق 

وإعداده: ساعة.

الطريقة

1. ضعي الحليب والقش�دة يف وعاء وحّركيهما. يف وعاء 

معدني آخ�ر أو يف إناء طبخ وتذوي�ب، اخفقي البيض 

وصفار البيض مع دقيق الذرة النشوي.

2. اخلطي يف قدٍر عميق املياه والسكر وامللح واطبخيها 

ع�ىل نار متوس�طة ملدة ت�رتاوح ب�ني الدقيقتني وثالث 

دقائ�ق وحّركيه�ا من وقٍت إىل آخ�ر إىل أن تتلون بلون 

العنرب )وانتبهي كي ال تحرتق(.

3. أضيفي خليط القش�دة والحليب وحركي بروية ملدة 

تراوح بني 5 – 7 دقائق.

تعديل البيض: اخفقي بروية خليط القشدة مع البيض 

للحصول عىل أساس الكاسرتد. ضعي البيض فوق قدر 

مي�اه مغلية )إناء طبخ وتذوي�ب( واطبخيها قليالً ملدة 

6 – 8 دقائ�ق إىل أن يصب�ح الخليط س�ميكاً ويلتصق 

بامللعق�ة )ينبغ�ي أن يك�ون متماس�كاً(. اخفقيها مع 

الزبدة والشوكوال والعسل.

4. وزع�ي الخليط يف ثماني�ة أطباق. اتركيه مكش�وفاً 

ليربد ملدة 4 ساعات عىل األقل إىل أن يجمد الكاسرتد.

صلصة غاناش مع بودينغ الكراميل

املقادير:

- كوب من القشدة الثقيلة.

- 226.7 غ�رام من الش�وكوال املرة الحل�وة )يفضل أن 

تكون %55( املطحونة بشكٍل جيد جداً.

- 8 أطباق كاسرتد الكراميل.

- قشدة حامضة مخفوقة للزينة.

- بندق محمص مطحون للزينة.

الطريقة

- ضع�ي القش�دة يف وع�اء وريش الش�وكوال املطحونة 

فوقها، حركيها من وقت إىل آخر إىل أن يذوب الشوكوال 

ويصبح الخليط ناعماً. اتركيه جانباً ليربد.

- قب�ل التقديم، ريش طبق�ة )ملعقت�ان أو ثالث، قد ال 

تس�تعملني كمية الغاناش كلها( فوق بودينغ الكراميل 

وضع�ي فوقها قش�دة حامض�ة مخفوق�ة والقليل من 

البندق املفروم.

يف الحصة: 775 سعرة حرارية، 7 غرامات من الربوتني، 

53 غراماً من الكاربوهيدرات، 2 غرام من األلياف، 268 

ملغ من الكولس�رتول، 41 غراماً من الس�كر، 290 ملغ 

من الصوديوم.\\

الطريقة

1- نظف�ي الدجاج جيداً ثم اخلطي الثوم والزبدة 
والروزم�اري والزعرت واملل�ح وتبي قطع الدجاج 

من الداخل والخارج وتحت الجلد.
2- ضعي الدجاج يف صينية وغطيها بورق الفويل 
وضعيه�ا يف الفرن بدرجة حرارة ال تقل عن 220 
درجة مئوية، مل�دة 45 دقيقة تقريباً حتى ينضج 

الدجاج.
3- يف تل�ك األثن�اء، س�خني الزيت يف إن�اء عميق 
وأضيف�ي البصل والجزر والفط�ر وقلبي جميع 

املكونات ملدة 5 دقائق.
4- أضيفي املرق والفريكة وقليالً من امللح وجوزة 
الطيب، ثم غطي اإلن�اء واخفيض درجة الحرارة 

واتركي املزيج ملدة 20 دقيقة حتى ينضج.
5- اكش�في ورق الفويل عن الدج�اج بعد التأكد 
م�ن نضجه وادخليه الفرن مجدداً ملدة 10 دقائق 

حتى يأخذ اللون الذهبي.
6- يف طبق التقديم، ضعي الفريكة وفوقه الدجاج 

وقدمي الطبق ساخناً.

كنافة القشدة

املقادير:

 2/1 كيلو غرام كنافة
 كوب سمن ُمذاب

 4/1 كوب سكر باودر
 مكرسات للتزيني
 مقادير القشدة:

 2 كوب لبن
 3 مالعق نشا

 4 مالعق سكر
 4 مالعق كريم شانتيه باودر

 علبة قشدة
 للرشبات:

 2 كوب سكر
 2 كوب ماء

 عصر نصف ليمونة
 فانيليا

الطريقة:

نخلط الس�من مع الس�كر والكنافة جيداً، ثم ندهن صينية متوس�طة 
الحجم بالس�منة، ونضع فيها نصف كمية الكناف�ة ونضغطها جيداً، 
ثم نضع القشدة، وكذلك بقية كمية الكنافة ونوزعها فوق القشدة، ثم 
ندخل الصينية إىل فرن مس�خن مس�بقاً عىل درجة حرارة 180 مئوية 
م�دة 30 دقيقة، وعند إخراجه�ا من الفرن نس�قيها بالرشبات البارد 

ونزينها باملكرسات.
ولعمل القش�دة نقلِّ�ب كل املكونات، ثم ترفع عىل الن�ار مع التحريك 

حتى نحصل عىل قوام كريمي وثقيل.
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أشعار هاربة

السيد العدييس

شاعر من مرص

بهو الدار

ذات مرة
ستعلمك أمي

كي�ف تختارين الوقت املناس�ب 
لتضعي الخبز،

قبل أن تهدأ نار فرننا الطيني.
سينكفئ منك، ويحرتق

حينها ستضيق بك غرفتك
وتحزنني

بينما امي يف بهو الدار

تجمع جرانها
لتحك�ي لهم ع�ن فوائ�د الخبز 

املحرتق.

الفرصة

حت�ى أمي لم تمنحن�ي الفرصة 
أبدا

كي أبدو مهذبا
كلما صحوت مبكرا

_ لتقبيل يدها_
خبأتها يف »العجني«.

الرد

لم نرسل أية رسائل ألحد

ورغم ذلك
نضيع دائما أعمارنا

يف انتظار الرد.

التاريخ العريب وأسطورة العبّاسة عند الشاعر محمود حسن
حاتم عبدالهادي السيد

يحيلن�ا الش�اعر محمود حس�ن، من�ذ الوهلة 
األوىل يف ديوان�ه: »العبّاس�ة« اىل التاري�ح، اىل 
عص�ور الخالف�ة العربية يف الع�ر العبايس، 
حي�ث هارون الرش�يد: الدول�ة، الحكم، تنازع 
السلطات، الراع الطبقي، العنرية، وتغليب 
م�ا ه�و عربي ع�ىل ما دون�ه، نكب�ة الربامكة، 
رصاع الطوائف حول السلطة، وكأنه يستدعي 

التاريخ ليحيلنا اىل واقعنا العربي اآلن .
لقد أهدى ديوانه: »اىل االنس�انية«، وهي عبارة 
– وان كان�ت مقتضبة – اال أنه�ا دالة ومعربة، 
فاالنس�انية ليس�ت كلم�ة كالكلم�ات، لكنه�ا 
واقع معاش، حيوات يف عمر املكان والس�كان، 
تاريخ ش�عوب وحض�ارات وممالك، بدأ الخلق 
والتكوين: آدم وحواء، ورصاع البرش عىل كوكب 
األرض، رحلة القتل والظلم االنس�اني بس�بب 
الطمع والجش�ع واالستحواذ عىل السلطة، املال 
والجاه والسلطان، رصاع األيديولوجيات واألمم 
والش�عوب، القيم بمعانيها وزخمها، االنس�ان 

وتاريخه منذ بدء الخليقة.
األس�طورة  يس�تدعي  ال  ش�اعر  أم�ام  انن�ا 
ويس�تلهمها، لكن�ه يصن�ع لن�ا »األس�طورة 
العربي�ة«، فقد جعل م�ن »العبّاس�ة« – أخت 
هارون الرش�يد وزواجها م�ن يحيى الربمكي 
الظل�م  لتاري�خ  رام�زاً  داالً  الع�ني–  –زواج 
االنس�اني املقي�ت، لل�راع الطبق�ي بني بني 
الب�رش، لألفضليات واملفضليّ�ات، والتعايل من 
قبل الطغم�ة الحاكمة تجاه الش�عوب الفقرة 
البائس�ة، لص�ورة الحك�م يف ع�ر وصف – 
تاريخي�اً – وم�ا أبش�ع التاري�خ، بأن�ه عر 

التنوير، الرقى والتمدين.
فأي. عذاب لزوج يتزوج امرأته »زواج العني«، 
ف�ال يس�تطيع أن يقربها اال بأم�ر الحاكم واال 
قطع�ت رقبته، فقد زوج هارون الرش�يد أخته 
العبّاس�ة لوزيره وس�اعده يف الحك�م »جعفر 
الربمكي«، وألنه ليس عربياً، مع كونه مس�لماً، 
فقد ابتدع زواج العني ليعذبه ملا عرف بحبهما، 
ولك�ن ارادة امل�وىل كان�ت ف�وق س�طوة ظلم 
ه�ارون، فقد رفض جعفر ه�ذ الظلم وانتر 
للح�ب، وطعم زوجته فحملت م�ن ليلتها، فما 
كان من هارون الرش�يد وغطرس�ته اال أن أمر 
بقط�ع رقبته، ج�ّزا بس�كني العار االنس�اني 
دفاعاً عن هيب�ة الحاكم وكلمت�ه، وكان يمكن 
له أن يعفو عنه، لكن غطرسة الحكم وجربوته 

وس�طوته، وتعالي�ه ق�د جعلته يأن�ف يف أمر 
تكس�ر أوامره، ولم تش�فع له خدمات جعفر 
والربامك�ة يف خدم�ة الدول�ة، وم�ع ان هارون 
الرش�يد كان رجل عدل وخ�ر، اال أن الربامكة 
قد عاثوا فساداً يف الدولة والحكم، وعدم احرتام 
الحاكم، وكانت زبيدة زوجته تكرههم فأوعزت 
الي�ه للتخلص منهم عىل كراه�ة منه، ألنه كان 
يرفض رؤي�ة منظر الدماء، فقد ش�هد عره 
نهضة ثقافية وحضاري�ة، وأقام ميزان العدل 
ب�ني الن�اس، لك�ن الربامك�ة كان�وا يتحينون 
الفرص�ة لقل�ب نظ�ام الحك�م، ف�كان له�م 
باملرصاد، أي أن الكل مدان هنا، وليس هارون 
فحس�ب، فقد كان رجل ع�دل وحكيم عره، 

وكان يتهجد بالليل، ويخى الخالق كذلك.
نلحظ أن الش�اعر محمود حس�ن يرفو قماشة 
اللغ�ة ليصن�ع ث�وب الش�عرية املورفولوجي، 
ع�رب فونيم�ات الح�روف التي تصنع جرس�اً 
للش�جن يخّش اىل ضفاف الروح، فاللغة لديه 
نه�ر ينس�اب، هارمون�ي ينتظم عق�د الصور 
الجمالي�ة الباذخ�ة املنس�ابة من فق�ه الجمال 
الّس�ياقي، حيث اللغ�ة املائزة، فن�راه يتقّصد 
الش�عريّة العربي�ة ليعي�د اقتصادي�ات اللغة 
املائزة ع�رب الرتاك�م، والتق�ارن، واالنزياحات 
التي تش�كّل السياقات النصيّة الباذخة، فاللغة 
لديه ش�اهقة، ال تجد ترهالً، وال كلمة ليست يف 
موضعها، بل أننا لو حذفن�ا حرفاً من الديوان 
الختل البن�اء، بما ييش باحكام الش�اعرية من 
جهة، وحرصه عىل التأن�ق وكأنه يمكيج اللغة 
بطالء روح�ه، ويضفي عليها غالل�ة من نور، 
يدخل اىل ال�روح فرويها من نهر الجمال، كما 
أن�ه ال يس�تخدم لغ�ة دارج�ة، أو الغازية، بل 
لغة بس�يطة دافقة، وعرب التكثي�ف والتقصيد 
والرتاك�م، تجىء املعانى محّمل�ة بزخم جمايل 
وتاريخ�ي وس�يايس واحايل، كما ال يس�تخدم 
اس�تدعى  فق�د  اس�تدعاءاته،  يف  التضم�ني 
ش�خصية الش�اعر/ أبو العتاهي�ة ليحدثنا عن 
دور الش�اعر واملثقف الذي يق�ول كلمة الحق، 
فقط ربما لكونه أعمى، بينما اآلخرون صمتوا، 
أو ركنوا اىل بالط القر ومداهنة امللك، لذا فان 
أبوالعتاهية هو ش�اهد التاري�خ، املثقف الذي 
يكتب صفحاته دون مواربة، أو عىل األقل بينه 
وب�ني ذاته واملقربني يصدح بالحق، وقد يخى 
كثرون بطش الحاكم لكنن�ا رأينا أبوالعتاهية 

ينصح هارون.
ل�ن نده�ش اذا علمنا أن عزي�ز أباظة قد كتب 

مرسحي�ة عن »العبّاس�ة«، كم�ا كتب »جرجي 
زي�دان« رواي�ة عنه�ا، اال أن محمود حس�ن – 
كم�ا أرى- قد فاق هذين الرمزي�ن الكبرين يف 
كتابة واس�تلهام تاريخنا العربي، فأباظة كتب 
مرسحيته ش�عراً عمودياً موغ�الً يف الغموض، 
وكان ناظم�اً أكثر من كونه يس�تخدم الدراما 
املرسحي�ة، كم�ا اختل�ق جرج�ي زي�دان من 
مخيلت�ه الكث�ر، وأض�اف اىل التاريخ ما ليس 
في�ه، وهو وان جاز يف الّس�ياق الفن�ي، اال أننا 
أمام اس�تلهامات التاريخ الب�د أال نحّرف فيه، 
وال تشطح خياالتنا لتصورات قد تحدث فجوة 
يف ال�رسد التاريخي، وأرى أن/ محمود حس�ن 
عبدالت�واب ق�د اس�تطاع أن يهده�د املعاني، 
وي�رّوض املبان�ي، ويط�ّوع الص�ورة ليصنع 
معمارية ق�ره الش�عري املهي�ب، ليضاهي 
ق�ر العباس�ة وه�ارون يف أزه�ى العص�ور 
العربية آنذاك، فاتسقت اللغة وتمحورت عنده، 
وتزيّنت، لتضفي عىل الصورة الشعرية جمالية 
أكث�ر وضوحاً وش�فافية، وتأصيالً وترس�يخاً 
للرتاث العربي بتاريخ انيت�ه الحقيقية، فالكل 
م�دان هنا، ولم ينترش�اعرنا له�ارون كونه 
عربياً، وال لجعف�ر كذلك لكونه غر عربي. ويف 
ذكاء من�ه رأين�اه ق�د ربط امل�ايض بالحارض، 
ليطلعن�ا اىل قضايان�ا السياس�ية واالجتماعية 
واالقتصادي�ة اآلنيّة، وكأنه يس�قط املايض عىل 
وجه الح�ارض، لرينا أين نق�ف نحن اآلن من 

التاريخ عرب زمكانيته املمتدة.
الشاعر محمود حسن، يحاول كشف املسكوت 
عن�ه، أو م�ا يس�مى بفق�ه العام�ة، وتعمي�ة 

الشعوب عىل مر العصور.
انها ش�يفرات املعادلة االنس�انية الكربى التي 
أحالها الينا/ محمود حسن يف ديوانه التاريخي 
األس�طوري الش�اهق، ال�ذى يؤس�س بامتياز 
لذوق ش�اعر يع�رف التاريخ جيداً، ويس�تفيد 
من�ه لتجدي�د أوارص ودماء القصي�دة العربية 
املع�ارصة، ولعلنا نغمطه حق�ه اذا أطلقنا عىل 
كتابه هذا اس�م »ديوان ش�عر« ب�ل هو كتاب 
االنس�انية وتاريخها الذي ي�رسد جانباً مظلماً 
يف تاريخن�ا العرب�ي، جانب الظلم االنس�اني– 
املس�كوت عنه –تاريخ الثورات العربية الكربى 
ع�رب العص�ور، فال�كل م�دان، وه�ارون ل�م 
يك�ن ظاملاً كذلك لكن�ه التاريخ ال�رسي لألمم 

والحضارات واملمالك.
واذا نظرنا اىل لغ�ة الكتاب املرسحية لقلنا أنها 
مرسحية ش�عرية، أو »رواية تاريخية شاعرة«، 
أو أنه�ا مرسواي�ة ش�عرية جديدة تس�تقطب 
ككق�ارئ وتأخذك بتلهف حت�ى النهاية، لرتى 
مصر العبّاس�ة، جعفر، يحي�ى، وغرهما من 
ش�خصيات التاري�خ الت�ي ظلمت، كم�ا ظلم 

هارون.
ان ش�اعرنا هن�ا يم�رسح التاري�خ، ويمازج – 
ع�رب النوعية- ب�ني الفنون االبداعية، ويش�ارك 
الق�ارىء يف خطاب�ه التاريخ�ي، س�فره الذي 
يتوس�له، اس�قاطاته، ومعادالت�ه املوضوعي�ة 
والضمني�ة، والرمزي�ة الضف�اء واقع س�حري 
للقارئ، وكأنه يف جوق�ة املرسح والجمهور قد 
اخرتق الحاجز الوهمي الرابع ودخل اىل اللعبة، 
الع�ر التاريخي ليعيش ويق�ارن ويراكب – 

عىل ح�د تعبر س�وزان س�ونتاج، أو أنه يعيد 
تأسيس�ية جديدة للش�عرية العربية باستلهام 
الق�ارىء وارشاكه كجزء م�ن اللعبة التاريخية 
الش�عرية االحالية الرتميزية، ليحيلنا اىل ذواتنا 

املقهورة، اىل االنسان يف أي زمان ومكان.
املرسحي�ة/  الرواي�ة/  ش�خصيات  ب�ني  وم�ا 
الدي�وان/ كت�اب التاري�خ الش�عري، تتع�دد 
الش�خوص، األح�داث، الحكاي�ات و/ املتوالية 
الرسدي�ة القصصية الش�اعرة، تداخل األزمنة 
والعص�ور ع�رب دالالت املروي�ات التاريخي�ة 
عىل لس�ان، أبط�ال القصة التاريخي�ة بامتياز 
التي تس�تدعيها ش�خصيات الرواية الشعرية، 
أس�لوبية اللغة عرب املش�هدية الرتاجيدية التي 
يس�تدعيها، هارون الرش�يد، العباسة، جعفر، 
يحيى، زبيدة، الجارية بّرة، عصماء، الخيزران، 
أبواس�حاق »الش�اعر أب�و العتاهي�ة«، الوزير 
يعق�وب، الجن�ود، الح�راس، الدهم�اء »عامة 
الشعب«، نستطيع أن نقرر بأننا أمام منظومة 
الخليف�ة تتج�دد  حياتي�ة ممت�دة، فه�ارون 
مسمياته بتجدد العصور، والعباسة هي الرمز 
للجريحة/ املغدورة/ املعذبة/ الشعب، وحاشية 
كل العص�ور، والس�لطات بمختل�ف أنواعها، 
لتختلط األزمنة باألمكنة، عرب أس�طرة التاريخ، 
وال حتميت�ه كذل�ك، ولكنها صور مستنس�خة 

لالنسان .
انن�ا أم�ام العبّاس�ة، وحس�ب، س�فر يتوضأ 
بالوجع الزاعق يف بريّة الس�كون والعتمة بحثاً 
عن بصيص ضوء يأتي م�ن نهاية نفق خانق، 
ياخذ بالرؤوس والعن�اق، يلوي عنق الحقيقة، 
يعارك الحرية يف بذخها وهيبتها، يطعن اآلخر 
يف صم�ت، ش�هادة ح�ق ع�ىل ذوات مقهورة، 
رم�ز يف جب�ني العال�م الن�ازع نح�و الحري�ة 
والع�دل االنس�اني البعي�د، يج�يء ويذه�ب، 
ولكنه يسترشف الحلم بثورة الذات، الشعوب، 
استيقاظ املارد العربي من جديد، عودة الفالح 
لألرض، الفأس، ال يلوث نهراً، وال يس�طو عىل 
ج�ارة منزله، وال ينتهك حرم�ة اآلخر، حقه يف 

الحياة يف أمان وسالم
ان العبّاس�ة هى ذواتنا املقه�ورة عرب التاريخ/ 
الزمان واملكان، عرب مهج تعشق الحرية وتريد 
أن تتنفس هواء الحقيقة، تقابل اليقني وتسمو 
به لعلي�ني، تصفو بال�ذات واملجتمعات ليعود 
لألرض الس�الم، وييضء الزيتون عىل ش�جرة 
الحقيق�ة، وتغن�ي حمام�ات الح�ب بالس�الم 

املنشود للكون والعالم والحياة .
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