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ولي العهد: تنفيذ مشاريع سياحية 
واستدامة مخزون الحبوب





       



 
      




      



      




    
       
   

 

       
  





شهيدان بمواجهات في بيت أّمر



    
 
   
    
    









    
  
   
  

    




دودين: تمكين الناطقين ا/عالميين وربطهم 

بوزير ا/عالم 


منع محاكمة المشتكى عليهم وال عالقة النقطاع 

الكهرباء بالوفاتين
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 ا$مير حسين: ضرورة العمل على استدامة المخزون االستراتيجي للحبوب 




          
    


        



         

      









        


      
           
 

        
 












 
      


        
        



        


        
       





 العوادت: الحل السلمي يضمن بقاء سوريا آمنة وموحدة 


 خطط الستثمار إدراج »السلط« على قائمة التراث العالمي 




    




     
    

     
    



    
     
    

    
     
 


   



   

    




    

   
    







     
    
    



    
    

     

    


    



    
    

 
     
   

     
    

   

    


   
    





 


  
     

    



  

    

     

  
     
   
     

   
     

     
    

    



    
    



     
   

   
    
     
    



   
     
  

   
    

  

 الحنيفات: عدم ارتياح لتخفيض مساعدات 
الالجئين السوريين 

 الجازي: تصويب ٢٧ استيضاحC وثَّقها ديوان 
المحاسبة لشهر حزيران 

 »الشعب النيابية« ترشح عضوL النتخابات رئاسة 
مجلس النواب 

 التربية: تكليف مديري اQدارات بالدوام يومين أسبوعيا 
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 دودين: تمكين الناطقين ا�عالميين وربطهم بوزير 
ا�عالم لتوحيد الخطاب 





 أبو قديس: حريصون على تأهيل المعلمين وتدريبهم 
قبل الخدمة 



 »عمل ا9عيان«: تداعيات الجائحة تستوجب رفع 
التعاون مع العراق 
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 EBRD UNICEF 
 




      

    
       





      
    





   






     
      
    
    

     

    


      
    
    


     
    


     



      
     
    


     





    
      


      



    
     
   
    
      

      
   



     
    


     

    

    
     
     
    
      
     






     
    




     

    


    

   




    

     


     



 




     
     



 

  
     


       

   




  
     
     

    
    



     
     
      
    
      
     

 
       

      

    




      



     






      
    

     

      






  


      

       
    
    
      

    




 السفير ا9فغاني يثمن مواقف ا9ردن 

الداعمة لبالده 


 إنجاز توسعة مديرية زراعة المزار الجنوبي 

   محافظ عجلون يؤكد أهمية االلتزام 
بالبرتوكول الصحي 

» الصحة« تقرر رفع مكافأة أطباء برنامج ا�قامة 


 ١٠ وفيات و١٠٠٨ إصابات بـ"كورونا" 




     
      




      
      
      

  

      

    





        





       
 "   

      
     

      
     


        
      



      
      
     

     
      
      
      

        




      
     

      
      


     





     
      
     



       




     
     



     
      

    





       
    
      
     


        



 
    


 

     





    
       
     




    


 
     
    


     
       






   
      




       
       
        


         
         
       
 

         
         
        
 
         
        
        



      


     

      
     





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




 
    
     

   

    
 
   
    








    


   
    
   


   
   

 

   



    


    
OIC


    



    

    
   




    
    
    






    
    
 
    
    

  


     

   
    




     
    
    
     
  
 
     
    



   
   






     
    



     
    
   
    
   
    
 


 
   
   

   


   



   
    
    
     

    
    
   



      
  
  

     

   
 


 
    


    
    
     
   

     



    
    


     








   
    
   
     
    


    
     


    
     


    


    

     

  



   

   

     
    


     

   
   
   
     



    


   


  


 منع محاكمة المشتكى عليهم وال عالقة 

النقطاع الكهرباء بالوفاتين 


 دعوة رّبات المنازل والمغتربات لالشتراك 

االختياري بالضمان 


» الضمان« تدعو المغتربين إلى االشتراك االختياري 
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 مذكرة تفاهم لعقد مؤتمر عالمي
في ميادين العلوم والتكنولوجيا 



 دونغ: الصين تدعم مشاركة ا<ردن
بمبادرة الحزام والطريق 

 العقبة: اتفاق يضمن عدم فصل المياه عن المشتركين 
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 ١٠٫٥ مليون دينار التداول بانخفاض نسبته ٠٫٢٥٪ 


       
     

   
  

      
        
  

   
       
       
      

 
       

    
     


       


    

     
      




      
      
      
      
      


 
      
   
      
     

  

 ا.ردن والعراق يوقعان مذكرتي تفاهم في »الشؤون 
االجتماعية« والتدريب المهني 

 ٢ر٣٠٪ نسبة عجز الميزان التجاري للمملكة
مع االتحاد ا.وروبي 

 اGحصاءات تبدأ مسح االستثمار ا.جنبي ا.حد المقبل 



     
 




     

    
   
     



     
     
    


  


 


    



   




     






     

    


     

   

     
   

     


     
     
   


  
     
    
    






  

     


    
     

 

    


 
      

    


     




 
    
    





     





    

     

     

     
     


     
      




     







    

    

      

    
    
      
     

    




     

  
    
    




    
   








 تمديد دعم شحن الصادرات ا.ردنية 

 Jارتفاع أسعار النفط عالمي 

 نقيب شركات التخليص يثمن قرار إلغاء 
العمل بنظام باك تو باك 

 مبيعات استرازينيكا ١٧ر١ مليار دوالر 
للنصف ا.ول 
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االحتالل يمنح المستوطنين آالف الدونمات بالضفة الغربية
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» صقور ا�ردن« والفلبين.. أبعاد كثيرة 




      



     
     
    



    
      
     
    
      


      
     
  
       
      




      
     


   

  
      
    









     

     

      



    



     
     



 



     
     
     


     
     
     
      

 
      







      



      

  

      



      
      
      


     

     
 


    
     



       


      

      




     


     
 



     
      
     


      











   تخسير شباب الحسين.. وعيرا 
إلى نهائي »طائرة كأس ا�ردن« 

   الجولة ا�خيرة من إياب »كرة 
المحترفات« اليوم 

   توقيع اتفاقية لدعم سباحي »الزعانف« 










      


    
       
  
      







     

  

 
  

  



      
  
     


      

    


 







    

    


   


  


     
 






   مشاركة واسعة في البطولة العربية المجمعة للطاولة 

   القرا ينتقل لصفوف معان 
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 بطولة غرب آسيا العاشرة للرجال في ٢٠٢٣ 

–


     
    

   
     
     

    
 


     

    

   


    


   


     
    

  



    
     
    
 –   

      

      
      
–    

 

    

     
    

      
     
     

    

     
   
    



     
      
    
    
     

   
   


  
    


   


   
   
     
     
     
     


      

     






   عشيش ُينهي استعداداته لربع نهائي المالكمة 
في ا/ولمبياد 

» كرة الجليل« يسعى للتعاقد مع أربعة العبين 
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 العرب يغيبون عن منصات التتويج لليوم الثالث على التوالي 
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 عشرات الجرحى في حريق غابات
في انطاليا 



    


      

   

 
  
    


  



    

  

 

      

  
  
    
  





    
 


      

   
   
     
   
      

 
      


    
     

     
       

     
     

    


     
 


 
     
         
    


     
    
   


       







         
         
        



          


       
     
  



      

       

 




        
   


       



       


       
 

      
      
 




        










 





       


       

         


      








      





       

          
      



 





 












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

مجلة يف جريدة
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03

باسم وصبا..

معا إىل »ليلة السقوط«

مطبخ

07

06

بريوت يف »عني« مي املرصي:

الثورة واالنفجار العظيم

جائحة كورونا ومشاكل الوراثية..

كيف تتجّنبينها.. وما هي الحلول؟

قصص قصرية جدا:

.. من هي سيدة القمر البدر؟

هل ميكن أن تصاب 

الديناصورات 

بـ»كوفيد 19«؟

04

كتب :حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - مدارج النهر

.. كنا نتأمل مدارج النهر، يس�ابقنا 
م�وج لطيف نح�و تلك الق�وارب، 

تلبسني أصابعك قبل خاتم الوعد.
انتظ�ر ان يس�قط ظ�ل القم�ر يف 

حضنك المسح ثالث دمعات.
تركن�ا املدرج ملن�ازل القلب، توقف 
صاحبنا يحس�د الحصان، والكرتة 
املشنشلة بالنحاس والصوف امللون 

ودباغة الجلود النادرة.
قالت بهدوء العاشق:

-الحص�ان تأمل القم�ر، ثم اخفى 
راسه يف كيس العلف.

2 - بركات عمي الحلبي!

كان يدرس من أجل عيون سهى.
.. وهي درس�ت القان�ون التجاري 
من أج�ل عمي الوس�يم، الس�اكن 
يف غرف�ة م�ع العائلة الت�ي ترشق 
شمسها عىل خط القطار الحجازي، 
لم يعشق فيها اال بعض التفاصيل؛ 
حاول الخالص من السكن وسهى، 

أجاب عىل سؤالها:
-ملاذا انت خائف؟

-ال اعرف الخوف، انا أحميك!
-.. ممن؟.

-من اندفاع ومحاولتك الخالص من 
عامل�ك، باالختباء يف طي�ات عاملي.. 

وانا ال أصلح لك.
يف السنة الثالثة، وجد عمي الحلبي، 

غرف�ة أخ�رى، بالق�رب م�ن قلعة 
حل�ب، ألصحابه�ا خفاي�ا ودراية 
بالحب والس�حر، فأصاب�ه توهان 

العش�ق  لعب�ة  يف  وبق�ي  وعب�ث، 
والغ�رام، ي�دور ب�ن ث�الث م�ن 

ال�»سهى«.

3 - املريض النفيس.

تتبعه، تراقب حركاته، يقضم بقايا 
خب�ز الش�وارع، يتس�ول الخضار 

وتالف الفواكه.
عيناه�ا مع�ه، تن�ام إىل ج�واره يف 
خرائب من طن وقصيب وكرتون، 
يحس بها، تنتبه إىل خوفه، يغمض 
عيني�ه، تفت�ح عينيه�ا ع�ىل رصاع 
أزمن�ة وحكاي�ات يتبادله�ا بن يد 

وصدر وقدمه الخشبية.
رأت ه�ول تلك الس�يور التي تربط 

الساق باللحم.. والنفس والروح.

4 - عندما تغيب القهوة..؟

يس�يل لعاب حاذق، أل�م يف األوتار 
ينغص حياته.

اخ�رج القه�وة من دماغ�ه، تركها 
تنس�اب بحرية عىل مفرش التخت 
النح�ايس الذي يعيش ذاكرة أجيال 
نامت عليه، عششت عرشات األحياء 
ب�ن طي�ات مزخرف�ة، ال تع�رف 

الشمس إال نادرا.
ت�رك الغرف�ة، دلق القه�وة وكرس 
فنجان�ه املخص�ص، غ�اب طع�م 
معش�وقه، ه�ي القهوة.. والس�كر 
الفيض، ورائحة خش�ب الكانون،..
الس�يدة  املكان،كان�ت  ويف ط�رف 
القم�ر البدر تراق�ب اختالط رغوة 
القه�وة الرتكية وتل�ك الغفلة التي 
جعلته�ا تغي وتغ�ي اىل ان تتناثر 
مع طي�ف حري�ر ال�روح يف جولة 
ح�ول القم�ر وج�ران ذل�ك النهر 

النابت يف القلب.



02
آخر األسبوع الجمعة 30 تموز 2021

ريبورتاج

آخر األسبوع - وليد سليامن

ان يف هذين الش�هرين تموز  مع اش�تداد حرارة الجو يف عمَّ
وآب- وهو موس�م نضوج ثمار الصرب هذه الفاكهة اللذيذة 
املذاق- يبدأ باعة الصرب أو التن الش�وكي باالنتشار بكثرة 
ان؛  يف أس�واق الخضار والش�وارع وحارات العاصم�ة عمَّ
لعرض س�لعتهم تلك ذات الحبات البيضاوية الشكل وذات 

االلوان املتنوعة بقرشتها الشوكية السميكة.
لكن الباعة ومنذ س�نوات صيفية س�ابقة أخذوا بتس�هيل 
بيع حبات الصرب؛ وذلك بتقش�ر جلدتها الشوكية املزعجة 
بعد لبس�هم كفوفا يدوية عازلة للشوك والتلوث, ثم بوضع 
الحب�ات بطب�ق أو علبة بالس�تيكية مع تغليفه�ا لتصبح 

جاهزة لألكل يف البيت مع أفراد األرسة مثالً.
ه�ذا فالص�رب أو التن الش�وكي ه�و ثمر وغ�ذاء ودواء ال 

تتطلب عناية وال تسميدا، وقطافه ال يكلف ثمناً.
وثمرة الصرب هذه أُطلق عليها الكثر من األسماء مثل:الصرب 
يف االردن وفلسطن, والصبار يف سوريا والعراق، والبلس يف 
اليمن، والربش�ومي يف السعودية، والتن الشوكي يف مرص, 

وكرموس يف ليبيا, والهندية يف املغرب وتونس والجزائر.

الفاكهة الوحيدة

وج�اء يف الطب البديل ان ثمار الصرب له�ا فاعلية حقيقية 
يف مس�اعدتنا عي هض�م املواد الدهني�ة، ووجبات الطعام 
الدسمة، وينصح بتناولها عقب الوجبات الدسمة، باالضافة 

لقدرتها عي القضاء عي رائحة الفم غر املستحبة.
وللب�ذور الس�مراء املوج�ودة بداخل ثمرة التن الش�وكي 
تأثرات ايجابية فعالة يف التنشيط الطبيعي لجدران املعدة 
واألمعاء، وأن ملحتويات الثمار فوائد ملينة، ومنظفة فائقة 
الج�ودة للجهاز الهضمي لدرجة ال يمكن مقارنتها بأعظم 
العقاق�ر الصناعية يف العالم، وبن�اء عىل ذلك يعترب تناول 
ثمار التن الش�وكي أفضل طرق الوقاي�ة والعالج لحاالت 

عرس الهضم واإلمساك.
وتحتوى هذه الثمرة العجيبة عىل قيمة غذائية عالية تتمثل 

يف:
نس�بة كبرة من الس�كريات تقدر ب�� 6,14% وبروتينات 
بنسبة 1% ومقادير متوسطة من األمالح املعدنية وفيتامن 

»ج« و»أ«، ويم�د متناولي�ه ربع م�ا يحتاجونه من عنرص 
البوتاس�يوم واملغنيس�يوم ال�ذي يقي من مش�اعر التوتر 
وينّظ�م درجة الحرارة ويس�اعد عىل بن�اء وتقوية العظام 

وهو أمر هام بالنسبة للنساء واألطفال
و ل�ه فوائ�د صحية متع�ددة يمك�ن االس�تفادة منها عند 
تناول�ه، فهو مفيد لألش�خاص املصاب�ن بالقرحة املعدية 
ويحمي األغشية املخاطية للجهاز الهضمي بتأثر األعراض 

الجانبية لبعض العقاقر.
والص�رب يقلل من ش�عور الفرد بالظمأ يف ج�و الحر، وأن 
احتواءه عىل نس�بة عالية من عنرص البوتاس�يوم تس�اعد 
ع�ىل انقباض العضالت وإحداث حالة من التوازن والهدوء 
العصب�ي، باإلضاف�ة إىل إم�داد الجس�م بعن�رص الحديد 

.Bو )c(وفيتامن
كم�ا ان الص�رب يحاف�ظ ع�ىل رش�اقة الجس�م باحتوائه 
ع�ىل نس�بة ضئيلة من الس�عرات الحراري�ة، حيث تعطي 
الثم�رة الواحدة 30س�عرة حرارية وبه نس�بة ضعيفة من 
ملح الصوديوم• وهذا من ش�أنه إنقاص الوزن والس�منة 

وتخفيض نسبة سكر الدم والكولسرتول.

االهتامم بزراعة الصرب

ويف االردن زاد االهتمام منذ س�نوات بزراعة أش�جار ثمار 
الصرب بش�كل تجاري مربح ؛ بس�بب االقبال املتزايد عليها 
من الناس هن�ا، رغم أنها يف االصل كانت تنبت بريَّاً تقريباً 

عىل أطراف الحقول والبساتن واالرايض الوعرة.
و زراع�ة الص�رب ال تحت�اج اىل كمي�ات كبرة م�ن املياه، 
ويتحمل الص�رب العطش، وله فوائد عدي�دة بالحفاظ عىل 
البيئة، أهمها مكافحة التصحر واستخدام أوراقه–الشبيهة 

بالكف الغليظة–كأعالف للحيوانات.
وكان الفالح�ون قديم�اً يزرع�ون ه�ذه النبتة بدل س�ور 
الحجارة حماية حول حقولهم, ويف ذات الوقت لالس�تفادة 

من ثمرها الشهي مع حلول فصل الصيف.
ويذك�ر ان ثم�رة الصبار تحتل أهمي�ة اقتصادية كبرة يف 
ع�دد من الدول العربية واألجنبي�ة، وينترش الصبار بكثرة 

يف املكسيك وشيي ودول أمركا الالتينية واألردن ومرص.
وقد أنشئت يف العام 1993 شبكة تعاون فنية دولية برعاية 
منظم�ة األغذية والزراعة الف�او لتعزيز التعاون بن الدول 

املنتجة لهذا املحصول وتضم 14 دولة.
ويش�ر بعض خ�رباء التغذية اىل أن نب�ات الصرب يخفض 
ضغط الدم والسكر والدهنيات يف الدم.. وينصح املصابون 
بالس�كري ان يأكل�وا أوراق الصب�ار الخ�راء )االل�واح 
الطرية( كخضار مع )الس�لطة( أو رشب عصرها أو حتى 

أكلها بعد غليها–واهلل أعلم -.
وعند تحض�ر الصرب لألكل يحتاج ذل�ك اىل كفوف جلدية 
س�ميكة، ملقط املطبخ الخاص بالثلج، سكن حاد، شوكة، 
لوحة القطع، وعاء كبر، وقد نحتاج أيضا إىل رشيط الصق 
يف متناول اليد إلزالة أش�واك الصرب ال�ذي ال بد من بعضه 

الذي ينغرز عىل جلد أيادينا الناعمة.

الصرب اآلخر

�ا الصرباآلخر فهو الصمود املس�تمر عىل األش�ياء املؤملة  أمَّ
نفس�ياً وتحملها ب�روح عالي�ة ونفس طيب�ة دون إظهار 
مالمح االس�تياء واالنفعال عىل الوجه بحيث ال تكون مرئية 

أو محسوسة من قبل االخرين.
ذل�ك ألن الص�رب نصف اإليم�ان، كما أّن س�عادة اإلنس�ان 
مرتبطة بش�كٍل كب�ٍر بتحقي�ق معنى الصرب، فال س�عادة 
دون صرب؛ وذلك ألّن الحياة داء ابتالءاٍت، وكذلك ألّن املش�اّق 
واملتاعب التي تواجه اإلنس�ان فيها كثرة، فاإلنس�ان يحتاج 
إىل الصرب يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، ورّب األرسة واألم يحتاجان 
إىل الصرب يف تربية األبن�اء وتعليمهم، واملعلّم ال بُّد أن يتحىّل 
بخل�ق الص�رب ليُوص�ل العل�م إىل الطلب�ة عىل خ�ر وجٍه، 
والطال�ب يحت�اج إىل الصرب يف دراس�ته، واملوظف يف عمله، 
واملري�ض يحتاج الصرب عىل مرضه، واملبُتىل عىل بلواه، وغر 

ذلك الكثر، ومّما ال شّك فيه أّن الصرب من أعظم األخالق.

إنَّ الله مع الصابرين

والصربعىل متاع�ب وهموم الحياة ورد يف القرآن الكريم يف 
ثالث وتسعن آية، ومنها مثالً :

�ا لىَكىَِب�رىَةٌ إاِلَّ عىَ�ىلىَ  إِنَّهىَ ِة وىَ �الىَ ِ وىَالصَّ �ربرْ �تىَِعينُوا ِبالصَّ - وىَاسرْ
. سورة البقرة: 45. اِشِعنىَ الرْخىَ

. سورة هود: 49. رِبرْ إِنَّ الرْعاِقبىَةىَ ِللرُْمتَِّقنىَ اصرْ - فىَ
. سورة هود: 115. ِسِننىَ رىَ الرُْمحرْ ىَجرْ َّىَ الىَ يُِضيُع أ ِإنَّ اهلل رِبرْ فىَ - وىَاصرْ
. سورة العنكبوت: 59. ُوا وىَعىَىلىَ رىَبِِّهمرْ يىَتىَوىَكَّلُونىَ ربىَ - الَِّذينىَ صىَ

. سورة النحل: 127. َِّ ُكىَ إاِلَّ ِباهلل ربرْ ا صىَ رِبرْ وىَمىَ - وىَاصرْ
 . ِشِّ اِة وىَالرْعىَ دىَ ُعونىَ رىَبَُّه�مرْ ِبالرْغىَ �عىَ الَِّذينىَ يىَدرْ �كىَ مىَ سىَ رِبرْ نىَفرْ - وىَاصرْ

سورة الكهف: 28.
طىَرِبرْ  ُه وىَاصرْ بُ�درْ اعرْ �ا فىَ �ا بىَيرْنىَُهمىَ ىَررِْض وىَمىَ اوىَاِت وىَاألرْ �مىَ - رىَبُّ السَّ

ِتِه. سورة مريم: 65. ِلِعبىَادىَ
. س�ورة  اِئُزونىَ ىَنَُّهمرْ ُهمرْ الرْفىَ ُوا أ ربىَ ا صىَ زىَيرْتُُهمرْ الرْيىَورْمىَ ِبمىَ - إِنِّ�ي جىَ

املؤمنون: 111.
. سورة الروم: 60. قٌّ َِّ حىَ دىَ اهلل رِبرْ إِنَّ وىَعرْ اصرْ - فىَ

يف الِحكم واألمثال

إذا كان الصرب ُمرًّا فعاقبته حلوة.
اصرب تنل.

اصرب قليالً فبعد العرس تيسر وكل أمر له وقت وتدبر.
لَِّد. اصرب لكل ُمِصيبٍة وتجلًِّد واعلم بأن الدهر غر ُمخىَ
الصرب صربان: صرب عىل ما تكره وصرب عىل ما تحب.

الصرب عند الصدمة األوىل.
الصرب مفتاح الفرج.

دواء الدهر الصرب عليه.
صربك عن محارم اهلل أيرس من صربك عىل عذاب اهلل.

صربي عىل نفيس وال صرب الناس عيّ.
من صرب ظفر.

الرسم والنحت عىل الصرب

الفنان التش�كيي صاح�ب ال 24 عام�اً والصامد يف أرض 
فلسطن »أحمد ياسن خرج قبل سنوات قليلة عن املألوف 
يف أح�د قوالب الفنون البرصية، ليحول جذوع نبتة الصرب، 
إىل لوح�ات فني�ة، تحك�ي حي�اة الفلس�طينين اليومي�ة 
ومعاناته�م، وصربه�م وصموده�م يف مواجه�ة الترشي�د 

واالحتالل اإلرسائيي.
ففي باحة منزل عائلة الفنان الش�اب، شمايل مدينة نابلس 
تتناثر معاناة الفلس�طينين عىل أل�واح الصرب، بن ترشيد 
للعائالت، وأخ�رى لالجئن الذين ترك�وا منازلهم وقراهم 

قرًسا يف زمن سابق.
إنها لوحات صرٍب فنية مؤثرة لهذا الفنان تحكي االنتهاكات 
اليومي�ة الت�ي تمارس�ها دول�ة االحت�الل االرسائيي بحق 

املواطنن الُعزل.

الصرب جميل.. صمود وفن وغذاء
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صحة وتغذية

انقراضها حدث قبل نشأة جينوم الفريوس :

هل ميكن أن تصاب الديناصورات بـ»كوفيد 19«؟
ال يمكنن�ا أن نع�رف عىل وج�ه اليق�ن إذا كان من املمكن 
أن يص�اب ديناصور ب�"كوفيد 19«، لكن الدراس�ات التي 
أجريت عىل جينومات فروس كورونا تش�ر إىل أنها نشأت 
بعد انق�راض الديناصورات، ومع ذلك هن�اك أدلة عىل أن 

الديناصورات تأثرت بأمراض أخرى.
ع�زل علم�اء األحاف�ر عدي�داً م�ن األم�راض القديم�ة« 
Palaeopathologies م�ن عظام الديناص�ورات، األمر الذي 
يش�ر إىل إصابتها بأم�راض مختلفة بم�ا يف ذلك رسطان 
العظام والنق�رس ومرض يصيب العظام يس�مى التهاب 
بالطفيلي�ات.  وكذل�ك   ،Osteomyelitis ونخاع�ه  العظ�م 
يف إح�دى الح�االت الش�هرة عث�ر يف الهي�كل العظم�ي 
لترانوصورس ريكس Tyrannosaurus rex س�ميت »س�و« 
Sue ع�ىل عديد م�ن الثقوب يف عظم الفك الس�في، تش�به 
الثق�وب إصاب�ات ش�وهدت يف الطي�ور الحديث�ة املصابة 
 ،Trichomonas بطفيليات تسمى الرتيكوموناس املشعرات

.SB مما يجعل البلع والتنفس عمليتن صعبتن
 University of يعتق�د باحثون م�ن جامع�ة نيومكس�يكو
 University of وجامع�ة نرباس�کا لينكول�ن New Mexico
Nebraska-Lincoln أن الحيوان�ات العمالق�ة التي تعود إىل 
 T.rex عص�ور ما قب�ل التاريخ مثل تیرانوص�ورات ریکس
ربم�ا تفوقت عىل منافس�اتها األصغر حجماً وهي يف س�ن 
املراهقة، وهذا ما س�بب عدم احتواء السجل األحفوري عىل 

الديناصورات متوسطة الحجم.
تح�ر علماء األحافر منذ فرتة طويلة أمام انخفاض التنوع 
العامل�ي للديناص�ورات، وخصوص�اً األن�واع الصغرة إىل 
متوس�طة الحجم. وحالياً تش�ر دراس�ة جديدة نرشت يف 

مجلة س�اينس Science إىل أن هذا ق�د يرجع إىل أن األنواع 
األصغ�ر تخلفت ع�ن الديناص�ورات املراهق�ة الثروبودا 
العمالق�ة Megatheropods )الديناص�ورات الكب�رة آكلة 
اللح�وم التي تس�رعىل قدمن( التي مع أنه�ا تنمو لتصل 
إىل حج�م حاف�الت ذات طابق�ن، لكن ديناص�ورات مثل 
تي. ريكس ب�دأت حياتها صغرة نس�بياً–قريبة من حجم 
كلب التش�يواوا Chihuahua- فقد كان عليها أن تفقس من 
بيض�ة. ومن ثم فمن املحتمل أنه كان عليها أن تتنافس مع 
ديناصورات أصغر حجماً أثناء نموها، كما يقول الباحثون.
أن�ه قال�ت كات رشودر Kat Schroeder، طالبة الدراس�ات 
العلي�ا الت�ي ق�ادت الدراس�ة: »أردن�ا اختب�ار فك�رة أن 
الديناصورات قد تحل مح�ل أنواع متعددة يف أثناء نموها، 

فتح�د من ع�دد األنواع املوجودة فعليا الت�ي كان يمكن أن 
تتعايش يف مجتمع واحد«.

وأضاف�ت: »كان�ت مجتمع�ات الديناصورات مث�ل مراكز 
التس�وق بعد ظهر يوم الس�بت: مزدحم�ة باملراهقن. لقد 
ش�كلت )الديناصورات املراهقة( جزءا كبرا من أفراد نوع 
واح�د وكان من املمكن أن يك�ون لها تأثر حقيقي كبر يف 

املوارد املتاحة يف املجتمعات.
للتعم�ق يف بح�ث مس�ألة انخف�اض تن�وع الديناصورات 
جمع الفريق بيان�ات من مواقع حول العالم حيث عثر عىل 
أحاف�ر أكثر من 550 نوع�اً من الديناص�ورات. ثم نظموا 
الديناصورات بحس�ب الكتل�ة والنظام الغذائ�ي والحجم 

واملكان.

باس�تخدام ه�ذه املعلومات، كون�وا فكرة عما ب�دت عليه 
مجتمع�ات الديناص�ورات من خ�الل الجمع ب�ن بيانات 
معدالت النمو )التي توصلوا إليها بفضل الخطوط املوجودة 
يف القطاعات العرضي�ة للعظام( وعدد الصغار التي بقيت 
عىل قيد الحياة كل عام، بناء عىل السجل األحفوري ثم عمل 
الفريق عىل تحديد نسبة الديناصورات املراهقة يف نوع من 

الثروبودا العمالقة.
وذك�رت رشودر: »هن�اك فج�وة؛ إذ يوجد ع�دد قليل جداً 
م�ن الديناص�ورات آكل�ة اللحوم ب�ن 100 كغ�م و1000 
كغ�م يف املجتمعات التي عاش�ت فيها الثروب�ودا العمالقة 
والديناص�ورات األح�داث م�ن تل�ك الثروب�ودا العمالقة 

تغطيها تماماً.
وج�د الباحثون أيض�اً أن الفج�وة كانت أصغ�ر بكثر يف 
املجتمع�ات الجوراس�ية الت�ي وج�دت قب�ل 200 إىل 145 
مليون سنة مضت، مقارنة بمجتمعات العرص الطباشري 
Cretaceous communities الت�ي وج�دت قب�ل 145 إىل 65 
ملي�ون س�نة مضت، عندم�ا كان تي ريكس مل�كاً مهيمناً 

عليها.
وأضافت رشودر: »ال تتغر الثروبودا العمالقة الجوراسية 
كثراً. فاملراهقون أش�به بالبالغن مما يرتك مس�احة أكرب 
يف املجتم�ع لعائ�الت متعددة م�ن الثروب�ودات العمالقة. 
وكذلك بع�ض الحيوانات آكلة اللح�وم الصغرة... العرص 

الطباشري.
الترانوص�ورات  علي�ه  هيمن�ت  أخ�رى،  ناحي�ة  م�ن 
Tyrannosaurs واألبيليصورات Abelisaurs التي تتغر كثرا 

يف أثناء نموها."مجلة مدار«

يف ظ�ل تداعي�ات ف�روس كورون�ا، اصاب�ت البرشية 
مخاوف من االشتباه باالصابة بفروس كورونا، ويعتقد 
البعض أننا ال نُصاب بالربد إاّل يف فصل الش�تاء، غر أن 
ن�زالت الربد–ولي�س اي عارض اخ�ر–يف فصل الصيف 
من األمراض الشائعة، وربما تصبح أعراضها أكثر حدة 

وقوة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.
وقبل أن نعرف كيفية العالجات املنزلية البسيطة لنزالت 
ب�رد الصيف، علن�ا أوال معرفة األع�راض الخاصة بهذا 

.Health lineالفروس، بحسب
عادة ما تكون األعراض يف هيئة العطس وس�يالن األنف 
واالحتقان والحكّة أو التهاب الحلق، والس�عال والتعّرق 
والحم�ى، والت�ي تس�تمر حوايل أس�بوع أو أس�بوعن، 
حسب مناعتك، لكن إذا استمرت األعراض يف الظهور إىل 
م�ا بعد ذلك، فربما أنت تعاني الحساس�ية، التي ترتكز 

عادة يف منطقتي األنف والحلق.
كم�ا علي�ك االنتب�اه أنه يف حال�ة تحّس�نت األعراض أو 
س�اءت خالل الس�فر أو انتقالك من منطقة إىل أخرى، 
فمن املرّجح أنك تعاني الحساسية أيضاً، التي تشتهر يف 

فصل الصيف، مثل حساسية نباتات التلقيح.

ما أفضل العالجات لنزالت برد الصيف؟

- الكث�ر م�ن عالجات نزالت الربد يف الش�تاء س�تنطبق 

أيضاً عىل نزالت الربد يف الصيف، والتي تشمل:
- الراحة.

- عالج برد الصيف يف املنزل.
- تأكد من حصولك عىل قس�ط واف�ر من الراحة والنوم، 
وتجنّب النش�اط املفرط والتوتر، الذي يمكن أن يتحّدى 
املناعة، وبالتايل لن يس�تطيع جسمك مقاومة الفروس، 

والتحّسن رسيعاً.

- ارشب الكثر من السوائل، وخاصة املاء، وحاول تجنّب 
املرشوبات التي يمكن أن تسبب الجفاف، مثل القهوة أو 
مرشوبات الطاقة، يف حن أن املرشوبات الس�اخنة، مثل 

الشاي، يمكن أن تكون مهدئة ومفيدة لألعراض.
- وتأكد من تناولك األطعمة التي تحتوي عىل الفيتامينات 
واملع�ادن املفي�دة، أو الحب�وب املع�ززة للمناع�ة، مثل 

الحديد وفيتامن ج والزنك.

ابتعد عن السكريات

األطعم�ة الغنيّة بالس�كريات املضافة، تع�د هي العدو 
األّول للمناع�ة، ويف حاالت إصابت�ك بفروس اإلنفلونزا، 
فأنت بحاج�ة إىل نظام مناعي يعمل بأفضل حالة، لهذا 
سيكون تناول الس�كريات من األمور التي ستبطئ آلية 

الجهاز املناعي.

عالج باألعشاب

رغم أن األعش�اب ال تقتل أو تقاوم الزكام، فقد أظهرت 
بعض الدراس�ات أنها يمكن أن تدعم جهاز املناعة، مما 
يس�اعد عىل محارب�ة نزالت الربد بش�كل أفض�ل، لهذا 
احرص عىل تناول كوب أو كوبن من األعشاب الصحيّة 

كالزنجبيل واليانسون.

كيف ميكنك الوقاية من نزالت الربد 

الصيفية؟

- ربم�ا ال توجد وس�يلة ملنع نفس�ك تماًما م�ن اإلصابة 
بالزكام، س�واء يف الصيف أو الش�تاء، لك�ن هناك طرقاً 
يمكن�ك م�ن خالله�ا تقليل فرصت�ك يف اإلصاب�ة، مثل 
العناي�ة بجه�ازك املناع�ي ع�ن طريق تن�اول األطعمة 
الصحيّ�ة وتجنّ�ب اإلجهاد، والحصول عىل قس�ط كاٍف 
من النوم، إضافة إىل غسل اليدين وتعقيمهما باستمرار.

بعيدا عن الخوف من كورونا:

نزالت برد الصيف... كيف نعالجها بالبيت؟
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صحة وتغذية

البقع الجلدية

ليس�ت ه�ذه البقع البنّي�ة وراثية، ب�ل إنها تتأث�ر بنوعية 
البرشة وتفاعالتها عند التعرض لنسبة مفرطة من األشعة 
فوق البنفس�جية. حاويل أن تبقي يف الظل قدر اإلمكان. إذا 
كانت برشتك فاتحة أو هش�ة، استعمي كريماً مرّطباً تبلغ 
فيه قوة الواقي الش�ميس 15 أو 20 ع�ىل األقل وادهنيه عىل 
يديك ووجهك وكتفيك يومياً، حتى لو كنِت يف املدينة وحتى 

يف فصل الربيع.
تش�هد العالجات التي تمحو البقع الجلدية تقدماً ملحوظاً 
منذ بضع س�نوات بفضل مصابيح اإلض�اءة النابضة )إذا 
كانت البق�ع داكنة جداً( أو الليزر )إذا كانت البقع صغرة 
أو معزولة أو فاتحة جداً(. لكن يظهر بعض القش�ور بعد 

الجلسات العالجية.
ع�ىل صعيد آخر، تس�مح الكريمات التي تزي�ل االصطباغ 
بمن�ع ظهور البقع مج�دداً، وتأخر الحاجة إىل تلقي عالج 

جديد برشط استعمالها يومياً.

الدورة الشهرية

يالحظ األطب�اء أن الدورة الش�هرية املؤملة ش�ائعة ضمن 
العائ�الت نفس�ها. ال يمك�ن رب�ط الس�بب بالهرمون�ات 
بالرورة، إذ أش�ارت دراس�ة حديثة إىل أن األوجاع التي 
تراف�ق متالزمة ما قبل الدورة الش�هرية تنجم عن ظاهرة 

التهابية، لذا ال يمكن تقديم جواب قاطع حتى اآلن.
اح�ريص من�ذ البداي�ة ع�ىل التكلم م�ع الطبيب النس�ائي 
الس�تبعاد احتمال إصابتك بم�رض بطانة الرحم املهاجرة 
التي تسبب أوجاعاً حادة خالل الدورة الشهرية. ربما تكون 
حبوب منع الحمل أو اللوالب الهرمونية خيارات فاعلة جداً 
ملعالجة التش�نجات والتقلبات املزاجية، لكن يمكنك اللجوء 
إىل حلول أخرى إذا كن�ت ال تحبذين العالجات الهرمونية. 

يمكن�ك أن تأخ�ذي خالصة ش�جرة العفة قب�ل 10 أو 15 
أو 20 يوماً من الدورة الش�هرية ملكافح�ة متالزمة ما قبل 
الدورة الش�هرية، أو خذي زهرة يارو عىل ش�كل كبسوالت 

أو نقيع.
باختص�ار، يمكن�ك أن تتجنب�ي املعاناة كل ش�هر بفضل 
هذه الخيارات املفيدة، وال توقفي التمارين الجسدية، ألنها 

تخفف حدة األعراض.

انقطاع الطمث

غالب�اً ما ينقطع الطمث ل�دى االبنة مثل أمها، وتكون حدة 
األع�راض متش�ابهة أيضاً. ق�د يكون الس�بب هرمونياً أو 
نفس�ياً أو االثنن معاً. لتسهيل هذه الفرتة، يجب أن تقلعي 
عن التدخن يف أبكر مرحلة ممكنة، ألن التبغ قد يؤخر عمر 
انقط�اع الطم�ث ويس�بب اضطرابات متع�ددة. قد ينجح 
الع�الج الهرمون�ي البديل يف تخفيف نوب�ات الحر عموماً، 

لكن يجب أخذه ألقرص فرتة ممكنة.
تستفيد بعض النساء كثراً من خيارات الطب البديل، لكن 
ال بد من تجربتها للتأكد من فاعليتها ألنها ال تفيد الجميع. 
يس�مح الوخز باإلبر مثالً بتخفيف األعراض بنس�بة 36.7 
يف املئ�ة. حت�ى الرياضة ق�د تكون مفي�دة )بمعدل مرتن 
أو ث�الث مرات أس�بوعياً ع�ىل األقل، م�دة 30 دقيقة يف كل 
مرة(، فقد لوحظ تراجع نوبات الحر يف الس�اعات التي تي 
الحصص الرياضية. تسمح اليوغا أيضاً بالتحكم بالضغط 
النفيس وتقوية العظام. أخ�راً، يجب أن تعرف االبنة عمر 

أمها عند انقطاع الطمث لديها.

انحراف إبهام القدم

انح�راف إبهام الق�دم وراث�ي يف 30 يف املئة م�ن الحاالت 
تقريب�اً. لتجنب هذه املش�كلة، يقيض أفض�ل حل باختيار 

األحذية املناس�بة. إنها خطوة بس�يطة لكنه�ا تُحدث فرقاً 
كبراً. لتفادي تشوه اإلبهام، ال تختاري األحذية القاسية أو 
الكعب العايل بدرجة فائقة )4 أو 5 س�نتمرتات كحد أقىص 
للحد من الضغ�ط عىل الجهة األمامية من القدم(، وتجنبي 
القوالب الضيقة أو املس�ننة منعاً ألي احتكاك ضار. تنقي 

بن األحذية املسطحة وتلك التي يكون كعبها صغراً.

مشاكل القدمني

القصور الوريدي حالة »ُمعدية« جداً. إذا كانت األم تصاب 
بمش�اكل مثل تورم القدم أو ربلة الس�اق تزامناً مع أبسط 
ارتف�اع يف الحرارة، يزي�د احتمال أن تواج�ه االبنة الحالة 
نفس�ها بدءاً من س�ن املراهقة تحت تأث�ر الهرمونات. قد 
تك�ون عروق العنكبوت وراثية أيض�اً، لكن يمكن تقليص 

احتمال بلوغ مرحلة ظهور الدوايل.
يف املقام األول، يجب أن تتجنبي تعريض الساقن ألي شكل 
من الحرارة )س�اونا، حمام بخار، رساويل ضيقة جداً...(. 
خالل الصيف، اغس�ي ساقيك دوماً بماء منعش واستعمي 
خالصات نباتية عىل شكل كبسوالت أو هالم منعش لحماية 

الشعرات الدموية وتحسن الدورة الدموية.
يف املقاب�ل، خففي الضغط عن س�اقيك وال تطيي الوقوف. 
ارت�دي جورب�ن ضاغط�ن لترسي�ع العائ�د الوريدي، ال 
س�يما خالل الحمل وأثناء الس�فر يف الطائرة. أخراً، تبقى 
الرياض�ة أفضل مقاربة وقائية، م�ن بينها التمارين املائية 
والس�باحة واملش الرسيع لتحفيز عضالت الس�اق وتدليك 

األوردة وتجديد الدورة الدموية.
يف مطل�ق األح�وال، تحدث�ي إىل الطبي�ب النس�ائي قب�ل 
أخ�ذ حبوب منع الحمل، ألنها تزيد املش�كلة س�وءاً أحياناً. 
واستش�ري اختص�ايص الته�اب األوردة بانتظ�ام أيضاً 

ملتابعة مسار تطور املرض.

تتشابه األمهات وبناتهن عىل مستويات كثرية، 

لكن ال داعي لتقاسمهن املشاكل الصحية 

الوراثية بالرضورة، بالرغم ان عمليات الحظر 

الصحي بسبب كورونا،تركت بصماتها عىل 

طبيعة الحوار الصحي،ورافق ذلك مخاوف 

مرشوعة من عالقة مستقبلية بني فريوس 

كورونا والعوامل الصحية الوراثية يف الطبيعة..

املشاكل الوراثية ليست حكراً عىل الرجال، 

فإذا كانت األم مصابة بداء الثعلبة، يزيد 

احتمال نشوء املشكلة نفسها لدى االبنة 

بثالثة أضعاف، ويمكن أن يتساقط شعرها 

يف هذه الحالة يف مرحلة مبكرة، بدءاً من عمر 

الخامسة والثالثني أو األربعني. لكن يمكن 

إبطاء هذه العملية لحسن الحظ.

يف البداية، استشريي اختصايص الجلد ما أن 

تشعري برتاجع سماكة شعرك. يمكنك أن 

تحّدي من األرضار عرب استعمال مستحرضات 

تحفز الدورة الدموية الصغرى عىل مستوى 

الجمجمة، وتعزز نمو الشعر. يمكن أخذ عالج 

هرموني عىل شكل مكمالت أيضاً. إذا تفاقمت 

املشكلة من الناحية الجمالية، يمكنك أن 

تزرعي الشعر السرتجاع كثافته لكنها عملية 

مكلفة. حاويل أن تراقبي شعرك منذ البداية، 

ال سيما عىل مستوى الصدغني والخطوط 

الفاصلة بني الخصل، التخاذ التدابري الالزمة يف 

مرحلة مبكرة.

جائحة كورونا ومشاكل الوراثية..

كيف تتجنبينها.. وما هي الحلول؟
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رواق الفنون

شاكريا: ال أحب سامع أغنيايت وال مشاهدة أعاميل!
كش�فت املغني�ة الكولومبية الش�هرة، ش�اكرا، أنها ال 
تحب سماع أغنياتها أو مشاهدة نفسها يف أعمالها، رغم 

شهرتها العاملية.
وقالت ش�اكرا، يف ترصيحات صحافية، »موسيقاي ألي 
ش�خص آخر لكن ليست يل«، مضيفة أنها حتى تجد أنه 
من املحرج س�ماع موسيقاها الخاصة يف مطعم، وقالت: 
»أعني أنه عندما أكون عىل خش�بة املرسح، أس�تمتع بها 

بالطبع«.
وأصدرت املغنية الش�هرة أغنيته�ا الجديدة »ال تنتظر« 
منذ أقل من أس�بوع، وهي أول أغني�ة باللغة اإلنكليزية 

البحتة لها منذ وقت طويل.
أما عن اختي�ار لغة أغانيها، فقالت ش�اكرا البالغة من 
العمر 44 عاما: »أن�ا ال أقرر بطريقة قابلة للتوقع. األمر 

يحدث بشكل طبيعي«.
وذك�رت أنها تعمل حاليا عىل ألبومها الجديد، والذي من 
املحتمل أن يحتوي عىل أغان إنكليزية وإسبانية، بحسب 
بياناتها، وقالت مازحة: »من يدري، ربما سأغني واحدة 

باألملانية«.
وأشارت إىل أنها عىل عالقة جيدة مع أملانيا، ألنها تربطها 
بالعدي�د من األصدقاء واملعجبن، معلنة أنها س�تخطط 
لجولة عاملية أخرى بمجرد أن يسمح الوضع بذلك عقب 

جائحة »كورونا«.

 »Sony Music Germany« رشك�ة  بيان�ات  وبحس�ب 
للرتفي�ه، باعت ش�اكرا أكثر م�ن 80 مليون أس�طوانة 
يف جمي�ع أنح�اء العالم، وف�ازت بالعديد م�ن الجوائز 
املوس�يقية. يذكر أن شاكرا يف عام 1991 التحقت بفرقة 

الغناء الكولومبي، وأصدرت ألبومها األول Magia، الذي 
تضمن العديد م�ن أغانيها التي كتبتها، وبعدها بعامن 
أصدرت ألبومها الثاني Peligro، ولم يحققا نجاحا يُذكر.
 Dónde ب�دأ نجاح املغني�ة مع ص�دور ألبومها الراب�ع

Están los Ladrones ع�ام 1998، حيث تربع عىل صدارة 
لوائح تصنيفات بيلبورد للموسيقى الالتينية، كما فازت 
ب�أول جائ�زة »غرامي« لها ع�ن فئة أفض�ل ألبوم بوب 
التيني عن ألبوم MTV Unplugged، وس�طع نجمها يف 
س�ماء الغناء بالعالم مع ق�درة خارقة عىل أداء رقصات 

مميزة اشتُهرت بها.
ويف 2010، أطلق�ت ألبومها Sale el Sol، وتضمن أغنيتها 
الش�هرة Waka Waka التي اختارها االتحاد الدويل لكرة 
القدم لتكون األغنية الرس�مية لكأس العالم عام 2010، 

وتخطت مبيعات األلبوم 10 مالين نسخة يف العالم.
الجدي�ر بالذك�ر أن ش�اكرا ظه�رت مرت�ن يف كل من 
 Ugly Betty، Wizards ،املسلسلن األمركين الكوميدين
of Waverly Place، بش�خصيتها الحقيقي�ة، وأص�درت 
آخ�ر أغانيه�ا Me Gusta بالرشاك�ة م�ع مغن�ي الراب 
البورتوريك�ي إيمانويل جازمي س�انتياغو الش�هر ب� 
Anuel AA، يف يناير 2020، وحققت األغنية حتى اآلن 60 

مليون مشاهدة عرب ال�»يوتيوب«.
ويف يناي�ر 2021، أصبح�ت نجم�ة الب�وب الكولومبية، 
أح�دث فنانة تبي�ع حق�وق أغانيها البال�غ عددها 145 
أغنية، مع رشكة »هيغنوس�يس سونغ فاند« الربيطانية، 
وذل�ك بع�د أن قوضت أزمة تف�ش الف�روس إيرادات 

حفالت الغناء.

»البندقية« 2021: أسامء ثقيلة.. وحضور لبناين باسم وصبا.. معا إىل 

»ليلة السقوط«

أعلن »مهرجان البندقية الس�ينمائي الدويل«، عن األفالم املش�اركة 
يف الدورة الثامنة والسبعن من املهرجان اإليطايل العريق، واملقّررة 

بن األّول والحادي عرش من أيلول )سبتمرب( املقبل.
االفتت�اح س�يكون Parallel Mothers لبي�درو أملودوفار. يف الرشيط 
الذي صّور خالل فرتة الحجر الصحي التي فرضها فروس كورونا، 
يركّز أملودوفار عىل ثالث أمهات �� تجّسدهن بينلوبي كروز وأيتانا 
سانش�يز خيخون وميلينا س�ميت �� موّس�عاً صوره السابقة عن 
األنوثة، من خالل تحويل تركيزه عىل األمهات الناقصات، يف خروج 
 All عن أعماله السابقة يف استكشاف األمهات واألمومة والتي تشمل

.Pain and Gloryو و ،About My Mother
ولدى اإلع�الن عن اختيار فيلمه النطالق »البندقية«، س�بق أن قال 
املخ�رج اإلس�باني البالغ 71 عام�اً: »لقد ولدت كمخرج س�ينمائي 
ع�ام 1983 يف البندقية، يف قس�م Mezzogiorno Mezzanotte. وبعد 
ثمانية وثالثن عاماً، ُدعيت الفتتاح املهرجان. ال أس�تطيع أن أرشح 
الف�رح والرشف، وكم يعني هذا بالنس�بة يل دون الوقوع يف الرضا 
ع�ن النفس. أنا ممتن للغاية للمهرجان عىل هذا التقدير وأتمنى أن 

أكون عىل مستوى ذلك«.
 Un Autre :ومن بن األرشطة املش�اركة يف املسابقة الرسمية، نذكر
لجاي�ن   The Power Of The Dogبريزي�ه، و لس�تيفان   Monde
كامبيون، و»س�بنرس« لبابل�و الراي�ن، وThe Card Counter لبول 

رشيدر، وThe Hand Of God لباولو سورينتينو.
وضمن فئة »آفاق إكس�رتا«، س�يجد فيلم »كوس�تا براف�ا« للبنانية 
موني�ا عقل طريقه إىل العرض، بعدما فاز بجوائز عّدة منها جائزة 
التطوير يف مسابقة ملتقى »مهرجان الجونة السينمائي« يف 2017. 
ي�دور الرشيط الروائي حول عائلة »بدري« ذات الروح الحّرة، التي 
نجت من تلّوث بروت الس�ام، من خالل البحث عن ملجأ يف املنزل 
الجبي اليوتوبي املس�تدام ذاتياً الذي بنوه. لكن بشكل غر متوقع، 
ت�م بناء مكب قمامة خارج الس�ياج، مم�ا أدى إىل وصول القمامة 
وفس�اد بلد بأكمله إىل أعت�اب منزلهم. ومع ازدي�اد كمية القمامة، 
تزداد التوترات بن املغادرة أو املقاومة، مّما يهّدد البيت الش�اعري 
ووح�دة األرسة. العمل من بطول�ة اللبنانيتىَنرْ نادي�ن لبكي وناديا 

رشبل والفلسطيني صالح بكري وغرهم.

بعد الكش�ف عن مسلسل جديد يحمل 
إسم »ليلة السقوط« )إنتاج رشكة »بال 
ح�دود لإلنت�اج الفني والس�ينمائي«( 
يخرجه الس�وري ناجي طعمي، بدأت 
تتض�ح معال�م العمل ال�ذي يصّور يف 

مدينة أربيل العراقية.
وتش�ارك املمثلة كندا حن�ا يف املرشوع 

الذي يخرجه زوجها.
كشفت املواقع الفنية أن املسلسل يضّم 
نجوماً عرباً من بينهم: طارق لطفي من 

مرص، باس�م ياخور من سوريا، وصبا 
مبارك من األردن. لم يتضح س�يناريو 
العمل بع�د ولم يعلن أبطال املسلس�ل 
ع�ن إنضمامهم رس�مياً اىل املسلس�ل. 
وقد دارت حول »ليلة الس�قوط« الكثر 
من عالمات االستفهام حول ما إذا كان 
يتناول أحداثاً سياسية تتضمن سقوط 
مدينة بغ�داد عىل يد االحتالل االمركي 
الع�ام 2003، أم أن�ه ي�روي قصص�اً 

إجتماعية بعيداً عن السياسة.
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كيف نصنع وثائقياً عن الثورات أو 

االنتفاضات أو الهبّات؟

وكيف نقارب زلزاالً بحجم الرابع من آب؟

كيف تكون الكامريا شاهدًة، لكن أيضاً 

»عاِلمة« برؤيا وتصّور واضحني؟ هل 

املسافة الزمنية وحدها املطلوبة يف 

تصوير املفرتقات والتحوالت التاريخية 

والخضات االجتماعية؟

أم أّن وظيفة السينمائي هي أيضاً الحفر 

عميقاً يف محاولة لفهم كل ما جرى 

وخلفياته وامتداداته؟

رواق الفنون

أس�ئلة كثرة تراودنا ونحن نشاهد فيلم مي املرصي 
الجدي�د »ب�روت يف ع�ن العاصف�ة« )2021( الذي 
أقيم ل�ه عرض صحايفّ خاص يف ب�روت. فالرشيط 
»شكش�وكة« جمعت قضايا احتلت عناوين الصحف 
ومزاج الرأي العام وتحولت إىل »تريند« عىل منّصات 
التواصل: النضال النسوي، والثورة )أو االنتفاضة أو 
احتجاج�ات 17 ترشين 2019( وانفجار مرفأ بروت 
يف الراب�ع من آب 2020... كله�ا يف فيلم واحد من 75 
دقيقة يمكن وصفه يف أحسن األحوال بأنه ريبورتاج 

تلفزيوني طويل أكثر منه وثائقياً سينمائياً.
ت�دور األف�الم الوثائقي�ة ع�ادًة ح�ول يشء مح�دد 
وواقع�ّي، وتُعنى باملس�ائل العامة ب�دالً من األمور 
الخاص�ة، وتعك�س وجه�ة نظ�ر املخرج�ن الذين 
يس�جلون الظواهر االجتماعية التي يعتربونها مهمة 
إلبالغن�ا بها. األف�الم الوثائقية مش�تقة م�ن الواقع 
ومقترصة عليه، لكنّه�ا معالجة إبداعية لهذا الواقع. 
إذن ال ب�ّد ملخ�رج األفالم الوثائقية م�ن أن تكون له 
وجه�ة نظ�ر، تعلي�ق عىل م�ا يح�دث يف الواقع ويف 
الوقت نفس�ه إحاطة بهذا الواقع ال�ذي يصّوره من 
كل جوانبه. دراس�ة املواضيع والتعمق فيها والبحث 
ع�ن كل يشء متعلق به�ا هو من أساس�يات األفالم 
الوثائقي�ة. ف�ال يمك�ن أن نش�اهد فيلماً تس�جيلياً 
مص�ّوراً م�ن دون أن يح�وي معلوم�ات جديدة أو 
يطلعن�ا عىل ما حدث أو يح�دث من دون أي خلفية. 
لكن يف حالة »بروت يف عن العاصفة«، لم تقّدم مي 
املرصي أّي يشء، بل مجرد مش�اهد ومقابالت خالية 

من املضمون.
قب�ل ه�ذا العم�ل، حرت ب�روت بقوة يف عدس�ة 

املخرجة املعروفة.
لكن الغريب أّن فيلماً حمل عنوان العاصمة اللبنانية، 
ل�م ن�رىَ أّي أثر لها في�ه! لم ت�رىَ عيوننا ب�روت، وال 
أبناءه�ا، وال أبنيته�ا وال ش�وارعها. يّدع�ي الرشيط 
أنّه يتحدث ع�ن ثورة، أو انتفاض�ة أو تحركات 17 
ترشي�ن األول، وأن�ه »أول فيل�م ينقل م�ا حدث إىل 
الشاش�ة الكبرة«، لكّن املرصي أفرغت هذا التاريخ 
م�ن محت�واه وخلفيات�ه االجتماعي�ة والسياس�ية 
والتاريخية، وحّولته إىل ما يشبه االحتفاالت الشعبية 
يف الساحات العامة. لم نرىَ االنتفاضة وال أسبابها وال 

نتائجها. لم تُقل لنا املرصي أي يشء طوال الفيلم!
ب�دأ الرشي�ط وس�ط التظاه�رات ث�م راح يعّرفن�ا 
بالش�خصيات األربع الرئيس�ية: الفنانتان ميش�يل 
ونويل كرسوان�ي، والصحافية حنن رباح، وصانعة 
األف�الم العراقي�ة املقيم�ة يف لبنان لجن ج�و. أربع 
ش�ابات ممن ش�هدن االنتفاضة الش�عبية وعشنها 
واختربنه�ا. حك�ن لنا ع�ن معاناته�ن، وأحالمهن، 
م�ن  انس�حابهن الحق�اً  أو  وأس�باب مش�اركتهن 
التظاه�رات وطبعاً عن مهنتهن. نبقى مع الش�ابات 
طوال مدة الفيلم، لكن بدون أن نش�عر بأي تعاطف 

أو اهتمام أو حتى فكرة ثابتة يُبنى عليها.
بدأ الرشيط وسط التظاهرات ثم عّرفنا بأربع شابات 

ممن شهدن االنتفاضة الشعبية وعشنها واختربنها
ال موضوع مح�دداً يف الفيلم، بل مجموعة خواطر ال 
عالقة له�ا ببعضها ُحرشت تحت مظل�ة االنتفاضة 
لصن�ع وثائقي ال يضيف ش�يئاً. نش�عر بالكثر من 
املبالغ�ة و»املس�كنة« وتضخي�م القص�ص بش�كل 
مصطنع، ما أدى إىل تس�خيف القضية )أذا أردنا أن 

نقول إّن الفيلم يتحدث عن 17 ترشين(. بدا الرشيط 
و»بطالت�ه« متعالي�ن، كأنّنا بهما يصدح�ان عالياً 
ب�»األن�ا«. أكثر من نصف الفيلم، تتحدث الش�ابات 
عن أنفس�هن، ويتحول االهتم�ام الرئييس من الثورة 
إىل حياتهن بع�د االنتفاضة، خ�الل جائحة كورونا 

وطبعاً بعد انفجار 4 آب.
يف الخالص�ة، قّدم�ت م�ي امل�رصي فيلم�اً غارقاً يف 
املتاهة، مدفوعًة ربما باالس�تعجال وبهاجس تسمية 
فيلمها »أول رشيط عن الثورة«. مسار الفيلم الزمني 
مضعض�ع، يبدأ م�ع االنتفاض�ة ثم يأخذن�ا أربعة 
أش�هر بعده�ا، ويف الوقت نفس�ه نرى الش�ابات يف 
وس�ط بروت أو محجورات بس�بب جائحة كورونا 
أو مس�افرات، ث�م فجأة يحر انفج�ار 4 آب. وهنا 
الطام�ة الك�ربى. ل�م ترىَ امل�رصي أّي ح�رج يف أخذ 
مشاهد االنفجار والدماء واألهوال ووضعها يف الفيلم 
بطريقة فجة، ب�دون تقديم تربير أو خلفية أو حتى 

تعليق بسيط.
ل�م يقّدم الفيلم فك�رة واحدة عامة. حتى الش�ابات 
ناقضن أنفس�هن مراراً. كيف يمكن أن يتحدثن عن 
ث�ورة، ويش�اركن يف فيل�م عنها، ثم تق�ول إحداهن 
إّن الث�ورة ال تمثله�ا وال تج�د نفس�ها فيه�ا، وأنها 
فقط تحولت إىل مج�رد مراقبة فيها! تركت املرصي 
ش�خصياتها تتح�دث ع�ن كل يشء وأي يشء، مم�ا 
أبعد الفيلم عن »موضوعه الرئييس«. ترنّح مراراً من 
العام إىل الخاص ثم العام جداً مع االنفجار من دون 
أي خيط أو مس�ار واحد يرب�ط كل ما يُقال أو يُرى 

ببعضه.
يف »ب�روت يف ع�ن العاصف�ة«، ال ص�ورة وال لون 

وال رائح�ة وال ص�وت وال موضوع وال ش�خصيات. 
ق�د تك�ون الش�ابات قدم�ن الكث�ر، واالنتفاض�ة 
واالنفجار ت�ركا بصمتهم�ا العميقة عليه�ن طبعاً، 
ولكننا كمش�اهدين لم نرىَ ش�يئاً من ه�ذا. لم تتعمق 
م�ي امل�رصي ال يف موضوعها وال يف حياة الش�ابات، 
بق�ي الفيلم خ�ارج كل يشء مع الكثر من الحش�و: 
مش�اهد التظاهرات رأيناها عرشات املرات يف نرشات 
األخبار، الكالم املنطوق سمعناه آالف املرات. خمسة 
وس�بعون دقيقة م�ن ال يشء، وفوق ه�ذا الال يشء، 
يأتي مش�هد انفجار الرابع م�ن آب! »بروت يف عن 
العاصف�ة« وثائقي مبكر جداً ومتأخر جداً. مبكر يف 
حديثه عن الثورة )ألّن الحديث عنها يتطلّب مس�افة 
زمني�ة معقول�ة والكث�ر م�ن البح�ث يف الخلفيات 
والس�ياقات االجتماعية والسياس�ية واالقتصادية(، 
ومتأخ�ر جداً ألنّنا اليوم يف لبن�ان بتنا يف مكان آخر 
كلياً. يف كل األحوال، قريباً ستنهال علينا أفالم كثرة 
ع�ن هذين الحدثن، والخ�وف كل الخوف أن تكون 

نسخاً معّدة لالستهالك الرسيع!

مخرجون يف قلب الزلزال

بالرشاكة بن »بروت دي يس« وIMS، اختر خمسة 
مخرجن لبنانين تأثروا بشكل مبارش بانفجار مرفأ 
بروت يف الرابع من آب )أغسطس( 2020، للمشاركة 
يف م�رشوع يقارب هذا الزل�زال. أما املخرجون، فهم 
سارة قصقص، إيي داغر، جان كلود بولس، لوسيان 
بو رجيي، وبانوس أبراهاميان. وعىل أن تعرض هذه 
األفالم عىل موقع www.aflamuna.online خالل شهر 

آب )أغسطس(.

بريوت يف »عني« مي املرصي:

الثورة واالنفجار العظيم
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مطبخ df@alrai.com

مطبخ

كيك القهوة

املقادير

 5 أكواب من الطحن العادي.

 كوبان من السكر األسمر.
 ملعقة صغرة من صودا الخبز.

 ملعقة صغرة من القرفة.
 ملعقة صغرة من البهار الحلو.

 3 بيضات مخفوقة.
 قالب ونص�ف القالب من الزبدة )ثالثة أرب�اع كوب( الذائبة 

والباردة بعض الشء.
 كوب من القهوة الباردة.

 كوب من الدبس.

 كوب من الزبيب.
 كوب من الكشمش املجفف.

الطريقة

 حمي الفرن عىل حرارة 170 درجة مئوية.
 اخلطي الطحن مع الس�كر، صودا الخب�ز، القرفة، والبهار، 
واحريص ع�ىل أن تنخي هذه املكونات مرتىَ�ن. اخفقي البيض 
م�ع الزبدة الذائب�ة الباردة وأضيفي ثل�ث الخليط إىل املكونات 
الجافة وتابع�ي الخفق. أضيفي بعد ذل�ك نصف كمية القهوة 
ونصف كمية الدبس وواصي الخفق. أضيفي ثلث خليط الزبدة 
والبي�ض وتابع�ي الخفق. أضيف�ي ما تبقى م�ن قهوة ودبس 
وال تتوقف�ي ع�ن الخفق. أضيفي بعد ذلك م�ا تبقى من الزبدة 

والبيض وتابعي الخفق. وأخراً، أضيفي الزبيب والكشمش.
 صب�ي الخلي�ط يف صيني�ة خبز بقي�اس 22 س�نتمرتاً ب�33 
س�نتمرتاً واتركيه�ا يف الفرن إىل أن تقحمي مس�واكاً يف وس�ط 

الكيك ويخرج نظيفاً، نحو 45 دقيقة إىل ساعة.

يخنة األرز

املقادير

 300 غرام م�ن األرز )نحو كوب ونصف الكوب من األرز غر 

املطهو(.
 3 أكواب من املاء املغي.

 ربع كوب من زيت الزيتون.
 بصلة كبرة مفرومة.

 3 فصوص ثوم كاملة.
 ك�وب من الطماط�م املقطع�ة )يمكنك اس�تعمال الطماطم 

املعلبة(.
 كوب من البازيالء الخراء )يمكنك استعمالها مجلدة(.

 كوب من البطاطا املقطعة إىل قطع صغرة.
 ملعقة صغرة من البقدونس املفروم.

 4 أكواب من املاء.
 ملح.

املقادير

 صبي املاء الس�اخن فوق األرز إىل أن يغطيه بالكامل واتركيه 
لينتق�ع بعيداً عن النار مدة 15 دقيقة. اغس�ليه بعد ذلك باملاء 

البارد وصفيه جيداً.
 حمي زيت الزيتون يف قدر كبرة لها غطاء عىل نار متوس�طة 
إىل عالي�ة. قي البصل والثوم إىل أن يكتس�با لون�اً ذهبياً داكناً. 
ازي�ي بعد ذل�ك الثوم وأضيفي األرز. حركيه باس�تمرار إىل أن 
يكتس�ب بدوره لون�اً ذهبياً داكن�اً. عندئٍذ أضيف�ي الطماطم، 

البازيالء، البطاطا، البقدونس، وأربعة أكواب من املاء.
 طيبي الخليط بامللح حسب الذوق وتابعي الطهو عىل حرارة 
منخفض�ة مدة 55 دقيق�ة. اضغطي الخليط بإح�كام يف قالٍب 

تطلينه بالزبدة وقدميه ساخناً.

سلطة الباستا

س�لطة الباستا مع الروبيان والبندورة والخيار طبق مشِبع بما 
يكفي ليشكّل وجبة بحد ذاتها.

عص�ر الليمون وزيت بذر العنب ومخي�ض اللبن هي الركائز 
األساس�ية إلعداد الصلصة املناسبة لسلطة الباستا. تشمل هذه 

الصلصة اللذيذة أيضاً الثوم والفلفل والشبت الطازج.
يجب وض�ع قطع الخيار والبصل األحمر والطماطم فضالً عن 

الباستا املسلوقة يف الوعاء أوالً.
الباس�تا طبق غني طبعاً، فضالً عن أنه اختيار مناسب لخلطه 
م�ع منتجات الصي�ف الطازجة واملدهش�ة، ما يجعل س�لطة 
الباس�تا وجبة مثالية خالل النزهات. أحب تحضر السلطة مع 
ن�وع من اللح�وم ومع البندورة دوماً وأس�تعمل يف العادة نوع 
خض�ار آخر عىل األقل. يف ما يخص الصلصة، أحب االس�تفادة 
م�ن الليمون الطازج الذي أقطفه من ش�جرتي لتحضر خليط 

لذيذ يشمل أيضاً األعشاب الطازجة مع قليل من الثوم.
يف هذه الحالة، بما أنني أس�تعمل الروبيان يف الس�لطة، فكرُت 
بأن الش�بت س�يكون مناس�باً مع مذاق الليمون. إذا استعملُت 
الدج�اج، وه�و بدي�ل جي�د ع�ن الروبي�ان يف هذه الس�لطة، 

سيتناسب أيضاً مع مذاق الشبت أو الحبق.
معظ�م أن�واع الباس�تا القصرة تكون مناس�بة. أحب باس�تا 
الفوس�يي بمنحنياته�ا الجميلة كي تضمن تماس�ك الصلصة. 
أن�ا ال أتب�ع حمية خالية م�ن الغلوتن، لكني أس�تعمل الخيار 

الصحي من الفوسيي بالرز األسمر لهذا الطبق.
تك�ون الصلصة ثقيلة بعض الشء بس�بب احتوائها عىل كمية 
من مخيض اللبن القليل الدسم. هذا ما يساعدها عىل االلتصاق 
بالباس�تا والخ�روات، فتغطي بذلك جمي�ع املكونات بطبقة 

المعة بدل أن تنزلق وتقبع يف أسفل الوعاء.
عندما أحّر هذا الطبق، أحب س�لق الباس�تا يف الليلة السابقة 
ك�ي أمنحها الوقت الكايف لتربد قبل إضاف�ة املقادير الطازجة. 
يضي�ف الروبيان مذاق�اً حلواً لذي�ذاً يكّمل حموض�ة الليمون 
ومخيض اللبن. نلحظ بعض التغيرات الجيدة يف تركيبة املزيج 
أيض�اً. هكذا نحصل عىل ميزة مقرمش�ة بفضل الخيار، وميزة 
مطاطية بفضل الباستا املسلوقة، وميزة ليّنة بفضل الروبيان، 

وميزة رطبة ومنعشة.
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أشعار هاربة

السيد العدييس

شاعر من مرص

"أخبىء مدفعا يف 

حديقة الورود"

اعرتف لك.. 
أنا طيب جدا

لدرجة أن القطة دائما ما 
ترشب اللبن

 فأبيت بدون عشاء
وحني أنام ال أجفل،

 كي ال تنزعج الوطاويط
ذات مرة 

علقت يد لص يف جيب 
الصديري.. 

طفت النجوع املجاورة حتى 
وجدته،

فرددت له يده
ومعها حافظة نقودي.

ال أكذب عليك..

أنا وديع
للدرجة التي تغري الذئاب 

باالختفاء يف حظرية بهائمي.
ورغم ذلك،

أستطيع أن أعدك يا حبيبتي:
إذا نظر لك أحدهم نظرة ال 

تروقك 
سأكون قاتال وسليال 

للمجرمني.

مجموعة »أقنعة من لحم« للقاص حسني السنونة

نجاعة الرسد يف تصوير الواقع واظهار أدرانه
أحمد الطراونة

أديب وإعالمي أردين

»... رفع نظارته الغليظة وفرك عينه اليمنى، ثم نفخ عىل 
النّظارة ومس�حها بطرف يده، أعاد النّظارة إىل عينيه ثم 

استقام يعاند بسمة خفيفة.
نظر بتوجس، اقرتب قليال ثم اومأ برأس�ه، أدركت حينها 
أن�ه يريد الحديث ع�ن أمر م�ا، بادلته الرتح�اب بنفس 
الطريقة، اقرتب الرجل متوس�ط الطول بمعطفه األسود 
الطويل مني، وداهمني بس�ؤال: هل أس�تطيع الجلوس؟ 
اندلق ككأس ماء دافئ عىل روحي عندما قال وهو يخلط 
الحروف باالبتسامات الساخرة: »الوضع العربي بائس«، 
بدأ حديثه بمحب�ة ال أجيد الكتابة عنها، ومنذ ذلك الحن 
والقاص حس�ن الس�نونة يجلس يف قلبي بمكان خاص 

به..«
قرأت املجموعة التي س�بقت هذه املجموعة »ثرثرة خلف 
املح�راب«، وأيقن�ت حينها أن القاص حس�ن الس�نونة 
م�ن الجيل الجمي�ل الذي ال يغادر عتب�ات القص مجربا 
إال إذا كانت املغامرة تس�تحق، فقدم خالل »ثرثرة خلف 
املح�راب« نزوع�ا عالي�ا للتجريب م�ع االمتث�ال لقواعد 
الق�ص الراكزة والتي تؤكد هوية الجنس األدبي وتقّعده، 
فجاءت تلك املجموعة غنية باملش�اعر اإلنسانية والوطنية 
والبن�اءات الفنية العالي�ة الجدران التي تؤك�د أننا أمام 

قاص متمكن من أدواته.
يف مجموعت�ه الجديدة »أقنعة من لح�م« والتي اختارني 
الس�نونة أن أقدم له�ا، والتي أعدت قراءته�ا عدة مرات، 
وجدت أن الس�نونة الذي كثّ�ف وأغنى حواراته قد تفوق 
عىل نفس�ه يف هذه املجموعة مقارنة مع ما س�بقها، حيث 
يظه�ر جليا بن ثنايا النص�وص التي اختارها ملجموعته 
أن�ه يع�رف تماما ماذا يري�د، فثمة حي�اة مكتملة يف كل 
قص�ة، يظهر فيها الرسد ليس مجرد فكرة فقط ألبس�ت 
لب�اس القص عن�وة، وإنما حيوات متضمن�ة تنطلق من 
الرسد الذي يش�كلها وينفخ فيه�ا بنات االفكار بعيدا عن 

الركاكة.
إن الق�ارئ املتحّف�ز الباحث عن الحقيق�ة يف ثنايا الرسد 
يلتقط بس�هولة م�ا بن الس�طور ويصل بس�هولة رغم 
حق�ول الش�وك، وارتف�اع املطب�ات، إىل املعن�ى الجميل 
امللتح�ف بالكلم�ات دون احس�اس باالبت�ذال، ب�ل عىل 
العكس يرى كم هو محظ�وظ بنص باذخ يتجّول خالله 

بحري�ة، ليجد الكاتب مس�تمتعا وهو يقف�ز عىل الجراح 
يخل�ق منه�ا متعة للق�ارئ ال�ذي يغرس عيون�ه يف آالم 
النص، فيس�هم الس�نونة يف تكوين قناعات مشرتكة بن 
القراء، ويف تقري�ب املواقف من قضاي�ا الحياة، وتكوين 

الوعي الذي هو غايته.
الس�نونة الذي يصطدم مع الواقع، يفضح عتمته ويعّرى 
ما أحاطه من زيف، ويكشف عن وجهه النقاب ليتيح لنا 
الق�درة ع�ىل أن نغرس عيون وعينا يف جنباته، يف س�ياق 
بحث�ه ع�ن نهايات تعي�د إنتاج ه�ذا الواقع، وتس�هم يف 
تطوي�ر أدوات التلقي لدينا لنفهم هذا الواقع أكثر فأكثر، 
ونش�كل من خالل الرمزية النادرة واملس�تخدمة بعناية 
إبداعية عالية، يعطينا مبضعا نجرح فيه الواقع ونخلصه 
من الزوائد، ثم نعيد لظم جراحه معا، من خالل نصوص 

أقرب لنا، وأكثر تلبّسا لحياتنا.
وحن ندخل عوالم الس�نونة التي اقتنصها من هذا العالم 
الفسيح نجدها تعج بالس�خرية القاسية، نجده ال يكتب 
بقلم رقيق كغره من الكتّاب، وإنما يمس�ك سكينا يقّطع 
أوصال الجزر اإلنسانية املعزولة، كما يقّطع بائع الحلوى 
قطع�ة لتكون أكثر س�هولة لألكل، فالس�نونة يجهز عىل 
واقعنا دون تعقيم، فيعمل فيه س�كن النقد الجارح كي 
يس�تقيم، يلتقط من خالل نصوص�ه املفارقات العجيبة 
فيصفها ويحللها ويقيمها، ثم يخرج منها بموقف واضح، 
ثم يصب جام غضبه عىل موقف املجتمع منها يف سخرية 
الذعة وقاس�ية، وما بن س�خرية وقس�وة تتضح مالمح 
ش�خصية الكاتب الجسور يف تعرية مالمحنا، وكشف كل 

الس�تائر عن عوراتنا، ويفضح هذا الصمت املقيت خلف 
الحكايات، الحكايات التي نسجتها ثرثرات ألسنتنا خلف 
األس�نان، األس�نان التي تحجب ببياضه�ا الفاقع جروح 
الحكايات الغائرة يف ألس�نتنا، فيلس�ع ظهورنا بس�ياط 
أس�ئلة جارحة، تعي�د بناءنا ثم تهدمنا م�ن جديد كلعبة 
رمل يف يد طفل بريء، يرسمنا بقلم رصاص ثم يستهويه 
املح�ي، فيمحو الرؤوس، ويرتك األقدام كرؤوس الثعابن 
تس�ر عىل غر هدى، يفت�ح يف الرمل ك�وى ال يغلقها إال 

نزف أسئلته الجارحة.
لعل نظرة رسيعة يف طبيعة أمكنة السنونة املنتقاة قصدا، 
والتي عادة ما تكون طول مس�احة هذا الوطن وعرضه، 
تضعنا يف أول السخرية حتى إذا مأل الكاتب فضاء مكانه 
باألحداث والش�خصيات واملفارق�ات ووصف املكان بكل 
بيئات�ه البيئية واالجتماعية والعمرانية يظهر بحرقة وألم 
تخل�ف العمران الذي يرافقه تخل�ف العادات والعالقات 
ومستويات الوعي اإلنساني، فتظهر الصورة جلية لواقع 

مأزوم يبحث السنونة عن فك طالسمه.
يف نصوص الس�نونة الت�ي يعرب فيها عن أزمة إنس�انية 
فاقعة الل�ون ينفتح عىل املايض ويعاين الحارض ويداعب 
املس�تقبل، فالرسد الذي يعجز ع�ن خلق حالة من الوعي 
ليتقاط�ع فيها ه�ذا املثلث هو رسد عاجز، لكن الس�نونة 
وم�ن خالل النصوص التي تتداخ�ل فيها املثيولوجيا مع 
العادات والتقاليد والدين لتفيض إىل منظومة السلوكيات 
التي يعيش�ها اإلنس�ان العربي املهزوم أحيانا واملتخاذل 
أحيان�ا اخرى، أكد عىل أهمي�ة الرسد ونجاعته يف تصوير 

الواقع واظهار أدرانه.
يف مجموعت�ه »أقنعة م�ن لحم« والتي بن ي�دي القارئ 
ليحكم عليها بما شاء، ينسج السنونة بساطا غاليا، تكثر 
في�ه األل�وان الجميلة، وتتم�اوج فيه الخط�وط الزاهية، 
وتنتث�ر عىل صفحت�ه قصص وحكايات ألناس نس�جوه 
وأحس�نوا النسج والحياكة، أناس كانوا أبطاال أو ما زالوا 
ينتظ�رون الفرصة ليكونوا أبطاال يف حكايات هي أش�به 
برس�ائل إنس�انية تعلق يف ذه�ن القارئ وتعي�د توجيه 
تفكره، لقد انتظمت القصص عىل ش�كل حياة مرسومة 
وناضج�ة، فأس�ماء القصص الت�ي بدت عتب�ات الذعة 
ل�كل م�ن يدخل من تحته�ا جاءت هي األخ�رى مختزلة 
وناضجة ومستفزة: »اش�تاق للعناق فأستيقظ«، »أقنعة 
من لحم«، »ملك املوت ال يتكلم العربية«، »مجرد رس�الة 
من عج�وز«، »رصخة طينية«، »اش�هار جوع«، »اتصال 
مائي«، »فلس... طن«، »ورد وماء«، »الوسادة البيضاء«، 
»اس�مي وأس�ماؤهم«، »تقمص«، »الحب يجب ما قبله«، 
»أمي تلعن النجوم«، »ك�وري يف تاروت«، »آخرون كانوا 

هنا«، »يأكلون الهواء«، »ترانيم مواطن واقف«.
اس�تخدم الس�نونة كل األس�اليب الفنية الت�ي يمكن أن 
تس�تفيد من�ه القصة أو تس�هم يف إيصال رس�التها، ألن 
القصة القصرة ناش�طة يف اإلفادة من مس�رة األجناس 
األدبي�ة كافة. خاصة وأن القصة القصرة يف الس�عودية 
تحدي�دا تعرب م�ن خالل تكنيكه�ا وبناءاته�ا الفنية عن 
إخالصها الشديد لعنرص الحكاية والتكتيك الرسدي، ويف 
انفتاحها املفص�ي املتواصل عىل التجدي�د الفني املنفتح 
بدوره عىل روح القص، والذي ينأى بنفس�ه عن االبتذال 
اللغوي والحش�و الحكائ�ي الذي ال طائل م�ن ورائهما، 
وك�رس النمطية والتمرد عىل األط�ر التقليدية، فضاًل عن 
تناوله�ا وبرؤي�ة عرصية ملوضوع�ات موغل�ة يف املحلية 
حياتية ومفصلية واجتماعية من صلب الواقع الس�عودي 

كما يقول الناقُد السوري عمران عز الدين.
من هنا ندرك حجم الشغل الكبر الذي بذله السنونة عىل 
اشتغاالته القصصية يف مجموعاته املختلفة والتي آخرها 
»أقنع�ة من لح�م«، حيث اس�تطاع أن ينفذ م�ن الرقابة 
ومقصاته�ا املختلف�ة بس�هولة وصوال إىل م�ا نحن عليه 
من رمزية عالية وفنية أس�همت يف خلق واقع مواز يشبه 
األص�ل، طبق األصل، ولكن بحكاي�ة أخرى أقرب للوجع 
والحقيق�ة وبعيدا عن الوعظ أو الوق�وع يف فخ الخطابة 

ورشك املبارشة.
مزيدا من اإلبداع يف مجموعات اخرى.

غالف مجموعة اقنعة بال لحمالقاص حسني سنونة
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