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طائر�ت �أقلعت من دون حقائب م�سافريها!! 
غادر اآالف امل�صافرين مطار هيرثو القريب من العا�صمة الربيطانية 
التعامل  اأمتعتهم، ب�صبب خطاأ يف  لندن على منت طائرات، من دون 

مع حقائبهم.
اإن  وقييالييت هيئة االإذاعيييية الربيطانية )بييي بييي �ييصييي( اميي�ييس االثيينيين، 
3000 حقيبة ظلت على اأر�س املطار ومل يتم نقلها اإىل الطائرات يف 
رحلة يوم االأحد، ب�صبب وجود م�صكلة يف نظام الفرز االآيل للحقائب 

يف اجلناح ال�صمايل.
اإ�صافين قاموا  اأن عمااًل  اأكييدت  �صلطات مطار غاتويك  اأن  واأ�صافت 
التي  امل�صافرين  حقائب  وو�صع  امل�صكلة  ب�صبب  يدوياً  احلقائب  بفرز 
ون�صحت  اأخيييرى،  رحييات  يف  طائراتهم  ميينت  على  حتميلها  يتم  مل 
ا�صتخدموها  التي  ب�صركات الطريان  املت�صررين االت�صال  امل�صافرين 

عند و�صولهم.
ون�صبت )بي بي �صي( اإىل بيان اأ�صدرته �صلطات مطار غاتويك، قوله 
امل�صافرين يف  اأمتعة  اأنظمة فرز  اإن م�صكلة فنية وقعت يف واحد من 
ا�صافين  عمال  تخ�صي�س  اأثرها  على  ومت  باملطار،  ال�صمايل  اجلناح 

لفرز احلقائب يدوياً وحتميل الغالبية العظمى منها يف الطائرات«.
من  للتاأكد  الطريان  �صركات  مع  وثيق  ب�صكل  نعمل  البيان  واأ�ييصيياف 
املتاحة حتى  التالية  اأي حقائب مفقودة على منت الرحات  حتميل 

ميكن مل �صمل الركاب مع اأمتعتهم.
 40 بن  يييرواح  ما  تتعامل مع  اإنها  غاتويك  �صلطات مطار  وتقول 

و50 األف حقيبة كل يوم اأحد خال ف�صل ال�صيف.

�سيدة تخطف طفلة من قاعة �أفر�ح
من  تبلغ  طفلة  بخطف  اليي�ييصييعييودييية  الييعييربييييية  باململكة  �ييصيييييدة  قييامييت 
العمر �صنة وثاثة اأ�صهر، من اإحدى قاعات االأفراح يف مدينة �صكاكا 

بال�صعودية، بح�صب �صحيفة عكاظ ال�صعودية. 
وني�س  بيين  داميييان  العميد  اجلييوف  ل�صرطة  االإعييامييي  الناطق  وقييال 
الدرعان، اإن �صرطة العزيزية يف �صكاكا، تبلغت من قبل اأحد املواطنن 
بتعر�س حفيدته الأبنه الطفلة البالغة من العمر �صنة وثاثة اأ�صهر 
للخطف اأثناء تواجدها مع والدتها يف اإحدى قاعات االأفراح حل�صور 

منا�صبة زفاف. 
داخل  ذويييهييا  قبل  ميين  عنها  البحث  اأنيييه مت  اليييدرعيييان،  العميد  وبيين 
الق�صر وخارجه، ومل يتم العثور عليها، م�صريا اإىل اأن اأحد االأ�صخا�س 
املتواجدين اأمام الق�صر اأبلغ ذويها باأنه �صاهد امراأة تخرج من قاعة 
الفور  وعلى  اأنييه  مبينا  االأو�ييصيياف،  بنف�س  طفلة  حتمل  وهييي  الييفييرح 
البحث  ب�صرعة  امليييييدان  يف  االخت�صا�س  جلهات  العاجل  التعميم  مت 
والتحري وعند ال�صاعة اخلام�صة من فجر اليوم نف�صه، ح�صرت امراأة 
ومعها الطفلة املطلوبة اإىل نف�س قاعة االأفراح، حيث مت �صبطها من 

قبل رجال االأمن املتواجدين بالقرب من القاعة. 
واأو�صح الدرعان اأنه مت ت�صليم ال�صيدة ملركز ال�صرطة املخت�س وت�صليم 
الطفلة لذويها، حيث مت اإحالة املراأة املذكورة ل�صجن الن�صاء وجرى 
اإ�صعار هيئة التحقيق واالدعاء العام وال تزال التحقيقات جارية ملعرفة 

ماب�صات هذه الق�صية. 

�أغرب و�سيلة ملنع ت�سجيل هدف
من  اأف�صل  و�صيلة  االأوكيييراين  �صيفا�صتوبول  نييادي  جماهري  جتد  مل 
�صباك  يف  ي�صجل  كيياد  حمقق  هييدف  ملنع  اليينييارييية،  االألييعيياب  ا�صتخدام 
فريق  اأميييام  ملعبه  على  �صيفا�صتوبول  مييبيياراة  �صهدت  فقد  فريقها. 
باإلقاء جماهري  الييدوري االأوكييراين حادثة فريدة، متثلت  دنيربو يف 
على  اليينييارييية  واملييقييذوفييات  ال�صماريخ  ميين  كبري  لييعييدد  �صيفا�صتوبول 
اأر�صية امللعب يف الدقيقة 54 للحيلولة دون ت�صجيل الفريق املناف�س 
لهدف يف �صباك فريقها. �صغب جماهري �صيفا�صتوبول مل يتوقف عند 
هذا احلد، فقد قامت اأي�صاً بالفعلة نف�صها للتعبري عن غ�صبها جتاه 
�صاهم  بعدما  خ�صو�صاً  بها،  يعاملهم  التي  والطريقة  النادي  رئي�س 

مب�صاعدة ال�صرطة يف منعهم من ح�صور مباراة فريقهم ال�صابقة.
وا�صطر احلكم الإيقاف املباراة التي انتهت بالتعادل بهدف ملثله، حيث 
غري  جماهريه  ت�صرفات  ب�صبب  اليينييادي  معاقبة  تتم  اأن  املتوقع  من 

الريا�صية.

�ختناق �لنوم يزيد 
�حتمال )�لغلوكوما( 

اأجريت  حييديييثيية  درا�يييصييية  تييو�ييصييلييت 
النوم  اخييتيينيياق  اأن  اإىل  تييياييييوان  يف 
-انقطاع التنف�س اأثناء النوم- يزيد 
الزرقاء  باملياه  االإ�صابة  خطر  من 
ينبغي  وبييييالييييتييييايل   ، اليييغيييليييوكيييوميييا 
املر�س.  الييعيين الكييتيي�ييصيياف  فييحيي�ييس 
تايبي  الباحثون يف جامعة  وراجييع 
الطبية يف تايوان �صجات ما يزيد 
على األف �صخ�س تتجاوز اأعمارهم 
اإ�صابتهم  ت�صخي�س  ومت  الي40 
النوم  اأثيييينيييياء  الييتيينييفيي�ييس  بييانييقييطيياع 
و2004،   2001 الييعيياميين  بيين 
 6000 من  مبجموعة  وقارنوها 

�صخ�س غري م�صاب باحلالة.
بانقطاع  املييي�يييصيييابييين  اأن  وتييييبيييين 
لديهم  يزيد  اليينييوم  اأثيينيياء  التنف�س 
احييتييمييال االإ�ييصييابيية بيينييوع �صائع من 
املياه الزرقاء يف العن بي1.67 مرة 
خال خم�س �صنوات من ت�صخي�س 
احليياليية. واملييييياه الييزرقيياء هييي ثاين 
العمى  يف  ت�صببا  االأميييرا�يييس  اأكيييرث 
بالعامل. وقال الباحث امل�صوؤول عن 
ياأمل  اإنه  �صينغ يل،  الدرا�صة هينغ 
االأطباء  الييدرا�ييصيية  هييذه  ت�صجع  اأن 
بانقطاع  امليي�ييصييابيين  حتييذييير  عييلييى 
ارتباطه  ميين  اليينييوم  اأثيينيياء  التنف�س 
الباحثون  ون�صح  الييزرقيياء.  باملياه 
بييوجييوب اإخيي�ييصيياع ميين يييزيييد عمره 
لييفييحييو�ييس العن  عييلييى االأربييييعيييين 
عندما تبداأ اأعرا�س املر�س الظهور 

وحت�صل تغيريات يف النظر.

�سباق للخرفان و�ملاعز 
ال�صنوي  الييي�يييصيييبييياق  اأ�ييصييكييتييليينييدا  نييظييمييت 
للعام  املاعز  اخلييراف ومن  للما�صية من 
الييثيياين عييلييى الييتييوايل يف �ييصييوارع مدينة 

موفات.
ومتييّكيينييت اليينييعييجيية �ييصيين بييولييت – ن�صبة 
يو�صن  اليييبيييارز  اجلييامييايييكييي  اليييعيييداء  اإىل 
بولت – من الفوز يف ال�صباق املخ�ص�س 

للخراف.
اليييييدييييييليييييي ميل  �يييصيييحيييييييفييية  واأ�ييييييييصييييييييارت 
اإىل  لها،  م�صور  تقرير  يف  الربيطانية، 
اأن اليي�ييصييبيياق اجييتييذب لييلييعييام الييثيياين على 
كما  كبرياً،  جماهريياً  ح�صوراً  التوايل 
امل�صاركن من  �صهد مناف�صة وا�صعة بن 

اخلراف واملاعز.
امليي�ييصييابييقيية جمموعة  تييلييك  يف  وُيييي�يييصيييارك 
االأ�صكتلندين  الييييرعيييياة  ميييين  وا�يييصيييعييية 
والنعاج؛  الكبا�س  اأنييواع  باأجود  املحلين، 
بعام  خييروف  اأ�صرع  بجائزة  يناف�صوا  كي 

.2013
للمرة  دامفرايز وجيياالوي  بلدتا  وفييازت 
�يييصيييبييياق موفات  جييييوائييييز  بيييكيييل  اليييثيييانييييييية 
املا�صية  وتييي�يييصيييارك  واملييييياعيييييز،  ليييليييخيييراف 
جميعها وعلى ظهورها عرائ�س �صغرية 

ت�صبه الفر�صان.

 وت�صيف اأن للمزاج الطيب تاأثرياً اإيجابياً على احلالة ال�صحية لاإن�صان، وذلك من خال 
متابعة االأو�صاع ال�صحية الألف واأربعمائة وثاثة وثمانن �صخ�صاً يتمتعون ب�صحة جيدة، 
ومقارنتهم بب�صعة اآالف يعانون بدرجات متفاوتة من اأمرا�س القلب، على الرغم من اأن 
اجلميع، االأ�صحاء واملر�صى، مل يتجاوزوا ال�صتن من العمر. وخ�صع امل�صاركون يف الدرا�صة 
ملتابعة دقيقة طوال خم�صة وع�صرين عاماً ملعرفة العاقة بن الوراثة وت�صّلب ال�صراين، 
را�صن عن  كانوا  اإذا  ال�صحية وما  اأو�صاعهم  ا�صتمارات دورية عن  كانوا خالها مياأون 
يف  مت�صائمون  اأو  متفائلون  هييم  وهييل  االأو�ييصيياع،  هييذه  ميين  قلقهم  م�صتوى  وعيين  حياتهم، 
من   208 اأن  امل�صرفون  الحييظ  الدرا�صة  بييدء  على  عاماً  ع�صر  اثني  م�صي  بعد  حياتهم.  
الذين  اأولييئييك  اأن  من  وتيياأكييدوا  التاجي،  ال�صريان  يف  م�صاكل  من  يعانون  باتوا  امل�صاركن 
اإ�صابتهم مبثل  تت�صم �صخ�صياتهم ومواقفهم باالإيجابية والتفاوؤل واملرح كانت احتماالت 
تبن  لي�س هذا فقط، فقد  تقريباً.  الثلث  بن�صبة  اأقييل من غريهم  ال�صحية  امل�صاكل  هذه 
للم�صرفن على الدرا�صة اأن امل�صاركن املحتمل اإ�صابتهم مب�صاكل ال�صراين، لكنهم واجهوا 
%50 مقابل  املوقف باملرح والتفاوؤل، حققوا تقدماً وحت�ّصنت اأو�صاعهم ال�صحية بن�صبة 

اأولئك الذين واجهوا املوقف بالت�صاوؤم والوجوم.

التفا�ؤل مفتاح �سحري
يف �صهر فرباير املا�صي ن�صرت جملة العلوم النف�صية نتائج درا�صة اأثبتت وجود عاقة بن 
التفكري االإيجابي يف احلياة واحلالة ال�صحية اجليدة، فالتفاوؤل كما تقول الدرا�صة ميكن 

اأن يكون املفتاح ال�صحري لل�صحة اجليدة وللعمر املديد اأي�صاً.
اإن ال�صحة اجليدة ال تقت�صر  تقول الباحثة يف كلية الطب جلامعة هارفارد جوليا بومي 
ومتغرياتها،  احلياة  اإىل  فيها  ننظر  التي  الطريقة  على  بل  االأمييرا�ييس،  غياب  على  فقط 
فالتفاوؤل وال�صعادة واملرح ميكن اأن حتمي القلب وال�صراين من االأمرا�س وميكن اأن تقلل 

احتماالت االإ�صابة بالنوبات القلبية واجللطات الدماغية اأي�صاً.
مت�صي هذه الباحثة فتقول اإن ال�صعداء واملتفائلن واأ�صحاب املزاج الطيب واملرح يف احلياة 
غالباً ما يت�صرفون بطريقة �صحية.. ميار�صون الريا�صة ويحر�صون على تناول ال�صحي 

واملفيد من الطعام وينامون ل�صاعات كافية وينخرطون يف ن�صاطات اجتماعية.

ال�سبب �النتيجة
لكن  اجليييييدة،  وال�صحة  الييتييفيياوؤل  بيين  وجييود عاقة  املتخ�ص�صن على  بيين  اإجييميياع  هناك 
وهل  اجليدة،  ال�صحة  اأم  واالإيجابية  التفاوؤل  االآخيير:  قبل  اأيهما  يت�صاءل:  منهم  البع�س 

التفاوؤل يوؤدي اإىل ال�صحة اجليدة، اأم اأن االأخرية ت�صبب التفاوؤل؟
�صحية  بطريقة  للت�صرف  الدافع  هو  يكون  رمبا  االإيجابي  التفكري  اإن  املت�صائلون  يقول 
و�صحيحة يف احلياة، مما يعني يف النهاية حت�صن العديد من العوامل ك�صغط الدم مثًا، 
ويف املقابل فقد يكون الت�صرف ال�صحي وال�صحيح وحت�ّصن �صغط الدم هما ال�صبب وراء 
حت�ّصن احلالة النف�صية. ويف ما يلي بع�س النتائج ال�صحية للتفاوؤل والتفكري االإيجابي يف 

احلياة:

التفا�ؤل �الكولي�سرت�ل
تقول درا�صة لباحثن من كلية الطب التابعة جلامعة هارفارد، ُن�صرت مطلع عام 2013 يف 
املجلة االأمريكية الأمرا�س القلب، اإن املتفائلن يف حياتهم كانت عاقتهم بالكولي�صرول 
اأن  كما  اأقييل  ال�صيء  والكولي�صرول  اأعييلييى  اجليد  فالكولي�صرول  غييريهييم..  ميين  اأف�صل 
م�صتويات الدهون الثاثية لديهم اأف�صل من م�صتوياتها لدى اأ�صحاب النظرة الت�صاوؤمية 

يف احلياة.

جهاز املناعة
تييقييول درا�يييصييية اإن الييتييفيياوؤل يف 
بفكرة  واالحييييتييييفيييياظ  احلييييييييياة 

م�صتجداتها  عيييييين  ورديييييييييييية 
اجلهاز  على  اإيجابية  ب�صورة  يييوؤثيير 

ويزيده مناعة يف مواجهة  يقويه  املناعي.. 
االأخطار ال�صحية التي تهدد اجل�صم.

من  مئات  لب�صع  ال�صحية  االأو�ييصيياع  متابعة  فبعد 
طاب ال�صنوات اجلامعية االأوىل، وهي �صنوات غالباً 

ما ت�صهد جناحات درا�صية واإخفاقات اأي�صاً، تبن اأن 
ما  على  تعتمد  لديهم  املناعية  االأجهزة  ا�صتجابة 

اإذا كانوا اإيجابين اأو �صلبين يف حياتهم.

اجللطة الدماغية
اأو�يييصيييع درا�يييصييية مييين نييوعييهييا ملييعييرفيية العاقة  يف 
االإ�صابة  واحييتييميياالت  االإيييجييابييي  الييتييفييكييري  بيين 

وامييراأة مل  رجييًا  و44  اآالف  ل�صتة  ال�صحية  االأو�صاع  متابعة  الدماغية، متت  باجللطات 
ي�صبق الأي منهم اأن اأ�صيب بجلطة. وو�صع امل�صرفون على الدرا�صة �صلماً للتفاوؤل من �صت 
ع�صرة درجة، ومع كل درجة يحققها امل�صارك تقل احتماالت اإ�صابته باجللطة بن�صبة 9%.

باجللطات  االإ�صابة  خماطر  وانخفا�س  التفاوؤل  بن  العاقة  تيياأكييدت  الدرا�صة  ختام  يف 
الدماغية، وبن الت�صاوؤم وازدياد هذه املخاطر.

املواقف ال�سعبة
حن يواجه املرء موقفاً �صعباً غالباً ما ي�صيطر عليه التوتر، وبالتايل ي�صعب عليه التفكري 
الو�صع  حت�صن  على  يعمل  الييذي  التفاوؤل  يفعله  ما  بال�صبط  هييذا  لكن  اإيجابية،  ب�صورة 
بتخفيف التوتر، كما توؤكد الباحثة باربرا فريدريك�صون يف درا�صة تقول فيها اإن ال�صخ�س 
املتفائل غالباً ما ينجح يف تفكريه االإيجابي يف اخلروج من املواقف ال�صعبة باأقل اخل�صائر 

املمكنة.
اإيجابياً على التعايف من �صغوط احلياة، فحن يخاطب املرء  اأن للتفاوؤل تاأثرياً  وت�صيف 
جموعاً من النا�س، غالباً ما تت�صارع نب�صات قلبه ب�صبب التوتر ال�صديد الذي ي�صيطر عليه 
يف مثل هذه املواقف، لكن تبن اأن نب�صات القلب �صرعان ما تعود اإىل معدلها الطبيعي يف 

حال كان املرء اإيجابياً يف تفكريه ومتفائًا يف نظرته اإىل احلياة.
ويف درا�صة ثانية لعدد من املتخ�ص�صن يف علم النف�س تبن اأن املتفائل باإمكاناته اأكرث قدرة 

من غريه على حل ما يواجهه من م�صاكل يف املواقف ال�صعبة واملتوترة.

يطيل العمر
احلياة  يف  التفاوؤل  اأن  حقيقة  اإىل  واملتخ�ص�صون  الباحثون  خل�س  النتائج  هييذه  كل  بعد 
يطيل العمر اأي�صاً. فالتفاوؤل يقّوي جهاز املناعة ويقلل خماطر االإ�صابة بالنوبات القلبية 
واجللطات الدماغية واأمرا�س القلب وال�صراين والكولي�صرول، ويف النهاية ميكن القول 
مائتن  على   2012 عييام  اأجييريييت  درا�ييصيية  ويف  اأي�صاً.  العمر  يطيل  التفاوؤل  اإن  ثقة:  بكل 
اأ�صباب  على  الوقوف  بهدف  املائة،  جتيياوزوا  الذين  املعمرين  من  �صخ�صاً  واأربعن  وثاثة 
ب�صفات  يتميزون  اأنهم  برازياي،  نري  الدكتور  الباحث  يقول  كما  تبن،  اأعمارهم،  طول 

تعك�س نظراتهم ومواقفهم االإيجابية واملتفائلة يف احلياة.

اأكرث  تعترب من  االأطفال  بها جميع  ارتبط  والتي  الفرا�س  قبيل موعد  اللنب احلليب خا�صة  �صرب  عييادة  اأن  �صك  ال 
العادات ال�صحية التي يكت�صبها االإن�صان من فرة الطفولة وعلى الرغم من اأن جتربة تناول كوب احلليب ارتبطت 

يف اأذهان كثري من االأطفال بخربات �صيئة اإال اأن فوائد تناول احلليب متعددة جدا وقد يكون اإ�صرار االأمهات على 
تناول اأوالدهن احلليب مبا ي�صبه االإلزام هو االأمر الذي يجعل الطفل يعزف عن �صرب احلليب.

هناك اأي�صا ت�صاوؤالت دائمة من االأمهات عن الكمية املطلوبة للحفاظ على حياة �صحية للطفل واال�صتفادة 
من العنا�صر الغذائية املوجودة يف كوب احلليب، وحتر�س معظم االأمهات على اأن يتناول الطفل كثريا من 

اأنه كلما زادت كمية احلليب املقدمة للطفل زادت الفائدة بال�صرورة.  اأكواب احلليب ب�صكل مفرط، ظنا 
ولكن هذا االعتقاد لي�س �صحيحا متاما من الناحية الطبية وال ينطبق على كل االأعمار. واأ�صارت اأحدث 
درا�صة علمية تناولت املقدار الذي يجب اأن يتناوله الطفل من احلليب، اإىل اأن االأطفال يكفيهم تناول 

كوبن فقط من احلليب يوميا للحفاظ على حياة �صحية �صليمة لاأطفال حتى عمر اخلام�صة.
 the journal االأطفال  االإلكرونية من جملة طب  الن�صخة  ن�صرت يف  قد  الدرا�صة  وكانت هذه 

Pediatrics قام بها فريق من اأطباء م�صت�صفى �صان مايكل بوالية تورنتو الكندية. 

�لتفاوؤل مفتاح �ل�سحة �جليدة

كوبا حليب يوميًا يكفيان للحفاظ 
على حياة �سليمة للطفل
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مر�سى �لهيموفيليا يعانون �لأمّرين بفل�سطني 
بقلق وحر�س تتابع اأم هيثم �صميدي من بلدة حوارة جنوب مدينة نابل�س 
�صمال ال�صفة الغربية اأوالدها الثاثة هيثم واأحمد وداود، وتدعوهم الأخذ 
احليطة واحلذر يف كل خطوة يخطونها �صواء يف العمل اأو حتى اأثناء اللعب، 
فقد حّول مر�س نزف الدم الهيموفيليا الذي يعاين منه اأبناوؤها الثاثة 
حياتها اإىل جحيم، وباتت ت�صكو معاناتهم ال�صحية يف حياتها التي ك�صتها 

الق�صوة منذ بدايتها.
وتقول اأم هيثم اإن هذا املر�س خطري للغاية، مما ي�صطرها ملراقبة اأبنائها 
�صغري،  نييزف  حتى  اأو  جييرح  اأو  خد�س  اأي  ميين  عليهم  واخليييوف  با�صتمرار 
الليل  �صاعات متاأخرة من  اأبنائها يف  لنقل  اأحيان كثرية  كما ي�صطرها يف 

للم�صفى مبدينة نابل�س لتلقي العاج.
الييدم، وينجم عن وجود نق�س يف  اآلية تخرث  والهيموفيليا مر�س ي�صيب 
وهو  التخرث،  عوامل  وت�صمى  الييدم  تخرث  عن  امل�صوؤولة  الربوتينات  اأحييد 

مر�س وراثي.
12 مواطنا من املر�س ذاته، ويقول من�صق  ويف بلدة حوارة نف�صها يعاين 
اجلمعية الفل�صطينية ملر�صى الهيموفيليا ب�صمال ال�صفة �صالح ال�صميدي 
ال�صفة.  �صمال  يف  الهيموفيليا  حيياالت  حيث  من  املناطق  اأكييرث  حييوارة  اإن 
باملر�س  اأي�صا  43 عاما وامل�صاب  العمر  يبلغ من  الذي  ال�صميدي  ويوؤكد 
الظروف  ظل  يف  خا�صة  املر�صى،  يواجه  ما  اأخطر  يعد  العاج  نق�س  اأن 

االقت�صادية ال�صعبة وارتفاع تكلفة العاج.
ويوؤكد اأنهم ال يتلقون اأية م�صاعدات مالية من اأي من موؤ�ص�صات ال�صلطة 
تعرف  ال  االجييتييميياعييييية  اليي�ييصييوؤون  وزارة  وحييتييى  الفل�صطينية،  الييوطيينييييية 
من  الب�صيطة  االإعييفيياءات  بع�س  “با�صتثناء  االإعيياقيية،  ذوي  من  كجزء  بهم 
اأخرى  م�صاكل  من  املر�صى  معاناة  اإىل  يلفت  كما  احلكومية”.  املوؤ�ص�صات 
باملر�س  املرتبطة  االجتماعية  امل�صاعب  مثل  العاج،  م�صكلة  اإىل  ت�صاف 

كمو�صوع الزواج مثا.

حني تت�سم باملرح �تتعامل مع احلياة بالتفا�ؤل �تقابل الأ�قات 
ال�سعبة مبزاج طيب، ل تقت�سر النتائج على اأن تكت�سب حب 
كل من حولك، بل تكت�سب اأي�سًا حب قلبك، لأنك ت�سدي له 

ر بثمن، ف�سفاتك هذه تبعده �تبعد ال�سرايني  معر�فًا ل يقَدّ
اأي�سًا عن الأمرا�ض �حتفظ اجلميع يف حالة �سحية طيبة. هذا 

ما توؤكده درا�سة ُن�سرت مطلع �سهر يوليو اجلاري يف املجلة الأمريكية 
كلية  يف  الباطني  الطب  اأ�ستاذة  يانك،  ليزا  للرب�في�سورة  القلب  لأمرا�ض 

الطب، التابعة جلامعة جون هوبكنز العريقة.
تقول الرب�في�سورة ليزا يانك يف درا�ستها اإن املرح �البهجة �التفا�ؤل �سفات حتمي �سحة 

القلب، �تقلل احتمالت اإ�سابته بالنوبات �غريها من امل�ساكل ال�سحية.

�لربيطانيون ياأخذون 
طعامهم بعطالتهم �خلارجية

ذكرت درا�صة جديدة ام�س اأن اأكرث من 
ثلث الربيطانين ياأخذون طعامهم 
ال�صيفية  عطلهم  ق�صاء  عند  معهم 
خارج بادهم. وقالت الدرا�صة، التي 
 ، اك�صربي�س  ديلي  �صحيفة  ن�صرتها 
اإن %35 من الربيطانين اعرفوا 
اأخييذوا طعامهم معهم يف اآخر  باأنهم 
والأ�صباب  اخليييارج  يف  ق�صوها  عطلة 
بينهم توفري  انييتيي�ييصيياراً  اأكييرثهييا  كييان 
املال، تاه االعراف باأنهم يدققون 
واأ�صافت  الييطييعييام.  م�صاألة  يف  كييثييرياً 
اأخذوا معهم  اأن بع�س الربيطانين 
الطعام يف عطلهم اخلارجية لتجنب 
الييتييخييليي�ييس ميينييه، فيييييمييا زعيييم اآخييييرون 
اأطفالهم  الأن  معهم  اأخييييذوه  بيياأنييهييم 
اأن طعام  الدرا�صة  ووجييدت  يحبونه. 
الييفييطييور واخلبز  احلييبييوب لييوجييبييات 
ياأخذها  التي  الطعام  الئحة  ت�صدرا 
عطلهم  يف  مييعييهييم  اليييربييييطيييانيييييييون 
ال�صوكاته  تييلييتييهييمييا  اخلييييارجييييييييية، 
واأكيا�س  املقلية  البطاط�س  ورقييائييق 
ال�صاي. واأ�صارت اإىل اأن 21  % من 
الربيطانين ياأخذون الطعام الأنهم 
حيييجيييزوا اأمييياكييين ذاتييييييية اخليييدمييية يف 
عطلهم  فيها  يق�صون  التي  االأماكن 

ال�صيفية.
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�حلروب �سمن لوحات فنية قدمها ع�سرة من �لفنانني �لعر�قيني 
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

اأجيال  اإىل  ينتمون  العراقين  الفنانن  من  ع�صرة 
اأن ينقلوا  وجتييارب ومييدار�ييس فنية خمتلفة حيياولييوا 
جتاربهم الفنية التي امتد بع�صها اإىل ما يقرب من 
خم�صن �صنة متخذين من احلروب التي مرت على 
العراق م�صدر اإلهامهم الفني ليختاروا قاعة مركز 
الفنون بالقطارة مبدينة العن لتكون املكان املف�صل 
العر�س  لي�صكل هذا  الفنية  االإبييداعييات  لعر�س هذه 
من  تتخذ  امل�صتقبل  يف  ملييعييار�ييس  وانييطيياقيية  بييداييية 
اأبوظبي وغريها من مدن االإمييارات مكانا يحت�صن 
هيييذه االإبيييداعيييات الييفيينييييية والييتييي غييالييبييا مييا حتيطها 

م�صحة حزن يكون الوطن واالإن�صان م�صدرهما.
اإمكانياتهم  يوظفوا  اأن  الع�صرة  الفنانون  ا�صتطاع 
التي امتدت ل�صنوات وطافت العديد من دول العامل 
يف نقل �صورة اأقرب اإىل الواقع الذي خلقته احلروب 
على العراق وكاأن ل�صان حالهم يقول هذه هي العراق 
مهد احل�صارة القدمية وقد ارت�صمت على ماحمها 
م�صحة من احلزن الذي خلفته احلروب وال�صراعات 
ي�صتطيع  وال  الوطن  هذا  بتابيب  مت�صك  ومازالت 
الفكاك منها ليكون من بن هوؤالء الفنان عاء ب�صري 
الذي ا�صتخدم منهجه ال�صريايل ومعاجلاته الرمزية 
لت�صبح اللوحة الفنية عنده �صهادة يطالعها اجلميع 
ليقروا باأنهم جزء من عاملها الباطني اأو الظاهر على 
ع�صو  وهو  ب�صري  عاء  الفنان  ا�صتطاع  وقد  ال�صواء 
جمعية الفنانن باململكة املتحدة اأن ي�صارك يف اأكرث 
من �صبعة ع�صرة معر�صا يف الواليات املتحدة واأوروبا 

وله الكثري من اأعمال النحت بالعراق .. 

كما قييدم الييفيينييان �ييصييامل الييدبيياغ ثيياث اأعييمييال مثلت 
الف�صاء وعاقة  القائم على  الفنية وبحثه  جتربته 
الوحيدان  اللونان  وهما  واالأبي�س  االأ�ييصييود  اللونن 
على  مييركييزا  عالية  وبحرفية  ا�صتخدمهما  الييلييذان 
منذ  فيها  بييرع  التي  الهند�صية  التجريبية  النزعة 
بداية ال�صبعينيات من القرن املا�صي وا�صتطاع الفنان 
اأ�ص�س جماعة املجددين ومنذ �صتينيات  الدباغ الذي 
املعار�س  الييكييثييري مييين  امليي�ييصيياركيية يف  املييا�ييصييي  اليييقيييرن 
وبلجيكا  ويوغ�صافيا  والربتغال  اأملانيا  يف  العاملية 

واالأرجنتن والكويت وفر�صنا واالإ مارات  .
ال�صعدون  اليييدكيييتيييور حمييمييد  الييفيينييان  ا�ييصييتييطيياع  كييمييا 
اأول  معه  حمل  اأن  ومنذ  االإميييارات  بجامعة  االأ�صتاذ 

اأن يحول  الع�صوائي  باب حمرق من بقايا الق�صف 
هذا الباب اإىل لوحة ت�صتقر بتفحمها اأمام كل ملتقى 
كما متكن الفنان من توظيف اأدواته الفنية لريكب 
االأ�صئلة  من  العديد  لتفتح  ب�صريا  تتفاعل  ا�صكاال 
حيييول معنى الييفيين اليييييوم وقيييدم الييفيينييان عييلييي ر�صيد 
االأثر  ر�صم  يف  لتجربته  امييتييدادا  ت�صكل  فنية  اأعماال 
املرتبط باللحظة والزمن رغبة منه يف االإ�صارة اإىل 
�صمولية املعنى يف الامرئي حيث يحيل امل�صاهد اإىل 
قراءات تاأتي وح�صب بنية املتلقى الثقافية وال�صيا�صية 
ويراهن الفنان ر�صيد على اأن هناك قراءات متعددة 
حنون  منري  الفنان  وقييدم  املتلقي  باختاف  تختلف 
جيييداريييية مبنا�صبة  اأكيييرب  بييجييائييزة  وفييياز  �صبق  اليييذي 

�صد  اال�صبانية  احليييرب  قيييييام  على  املئتن  الييذكييرى 
اجلي�س النابليوين جتربته يف ا�صتخدام لغة ت�صكيلية 
وا�صتنفار  والييتيياأثييري  واملييجييادليية  ال�صمود  ميين  تتمكن 
الذي  اأخاقي  الا  ال�صرح  هذا  جمابهة  يف  االأ�صئلة 
باملنكوب  الييييذي و�ييصييفييه  عييامليينييا  الييعييومليية يف  تيير�ييصييمييه 
وجاءت الفنانة اإميان عبد اهلل حممود ع�صو جمعية 
حيث  باملدونة  اأ�صبه  اأعمال  لتقدم  االأملانية  الفنانن 
الييتييدوييين �صمن ف�صاء  طييابييع  لديها  الييلييوحيية  تيياأخييذ 
ب�صري تتمثل �صكل املخطوطة تكتب عليها �صياغات 
تت�صكل ب�صريا حيث حولت الفنانة احلرف اإىل �صرد 
فكرة  فيه  ا�صتجمعت  ب�صري  خلطاب  يرمز  �صكلي 

االأثر ومدلوالته الفكرية.
كما قدم الفنان فاخر حممد �صمن لوحاته عاملا غري 
للو�صول  حميياوليية  يف  الب�صرية  ملييفييرداتييه  م�صتن�صخ 
بامل�صاهد اإىل ف�صاء يقرب من اأحامه وقدم الفنان 
التي  اخلزفية  اأعماله  من  جمموعة  القي�صي  وليد 
غري  �صياغة  يف  الييطيين  تطويع  على  قييدرتييه  تظهر 
اجلميلي  �صدام  الفنان  قدم  كما  الفن  لهذا  منطية 
والتاأويل  الييواقييع  بيين  جدلية  لعاقة  فنية  اأعييميياال 
خمييتييزال الييكييثييري ميين االأ�ييصييكييال والييتييفييا�ييصيييييل بروؤية 
تاأملية يقودنا من خالها اإىل مدلوالت تتج�صد يف 
البعد الذهني لل�صيغ الب�صرية وقدم الفنان مدحت 
االأحيييادي  الييلييون  بيياأ�ييصييلييوب  التمثيلية  جتربته  كيياكييي 

)املنوكروم( با�صتخدامه تقنية الظاهر واملخفي. 
اإىل  ينقلوا  اأن  العراقيون  الفنانون  ا�صتطاع  وهكذا 
للفنون  القطارة  االإمييييارات وميين خييال مركز  دوليية 
جلميع  امييتييدت  الييتييي  الفنية  جتربتهم  الت�صكيلية 
عامل  يف  مكانتها  لتاأخذ  الييعييامل  يف  الفنية  املييدار�ييس 

و�صف باأن جميع امل�صاركن فيه من املبدعن.

�لد�ر�سات وحماولة 
��ستنطاق �لو�قع

•• العني-الفجر:

تييوقييف الييعييديييد ميين الييطييالييبييات والييدار�ييصييات حيييول بع�س االأعيييميييال الفنية 
املعا�صر يف حماولة للتعرف على هذه  العراقي  الفن  التي �صمها معر�س 
االإبداعات التي جاءت جميعها وليدة احلرب امتدت بالعراق وانعك�صت على 
العديد من الفنانن ليكونوا يف النهاية لوحات حتاول ان ت�صتنطق الواقع 

ليتعرف عليه كل من ي�صاهده.

�لأثريون و�لفنانون معًا
•• العني-الفجر:

الت�صكيلية  الفنون  مركز  ا�صت�صافه  الييذي  املعا�صر  العراقي  الفن  معر�س 
بالقاطرة بالعن مل يقت�صر فقط على املتخ�ص�صن يف جمال الفنون بل 
�صم اأي�صا متخ�ص�صون يف علم االآثار لي�صتمع اجلميع اإىل �صرح من الفنان 
الدكتور حممد ال�صعدون االأ�صتاذ بجامعة االإمارات حول االإبداعات الفنية 

التي جاءت جميعها انعكا�صا حلرب طالت العراق و�صعبه.

�إقبال وح�سور طالبي يف 
�لفعاليات �لرت�ثية بنادي مليحة

حققت فعاليات �صيف بادي بنادي مليحة الريا�صي الثقايف �صمن اأن�صطته 
لعدد  ر�صخت  التي  والقيم  االهييداف  العديد من  والنا�صئة  لل�صباب  املوجة 
من املعطيات التي حتر�س عليها اإدارة النادي يف �صل�صلة اأهدافها للن�صاط 
ال�صيفي املقام حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة 
. وجنحت فعالياتها الراثية يف اإقبال كبري وح�صور �صبابي الفت من قبل 
املنت�صبن للفعاليات للم�صاركة يف جوانبها التي اأبرزت حياة املا�صي وما بها 

من اأوجه زراعية وبحرية و�صحراوية .
اإبراز  ميين  تناولتذ  ومييا  الييراثييييية  باملعرو�صات  ال�صباب  امل�صاركون  واأ�ييصيياد 
الراثية  الفعاليات  معتربين  قييدمييياً  االإميياراتييي  االإنيي�ييصييان  حياة  لطبيعة 
حول  املعا�صرة  لاأجيال  عامة  معلومات  لتقدمي  فر�صة  مليحه  نييادي  يف 

الفولكلور االإماراتي 
االثار  اهمية  النادي حما�صرة عن  نظم  الراثية  الفعاليات  زخم  و�صمن 
الثقافة  بييدائييرة  الييراث  ادارة  من  عبا�س  عي�صى  القاه  مليحة  منطقة  يف 
�صواب  من  عييدد  مب�صاركة  القهوة  عمل  كيفية  عن  دورة  تناولت  واالعييام 
عليها  احلييفيياظ  واأهمية  الراثية  املفاهيم  ميين  وعيييززت  ون�صائها  املنطقة 
بجانب تعليم االبناء املنت�صبن كيفية ا�صتقبال ال�صيف وتقدمي كافة اأ�صكال 
للر�صم  خ�ص�س  مر�صم  الفعاليات  وت�صمنت  كما  به  والرحيب  ال�صيافة 

الراثي وم�صابقه يف هذا املجال.
روؤية  اإن  مليحة  لنادي  العام  ال�صر  اأمن  اخلا�صوين  �صلطان  وقال حممد 
االإماراتي من  والييراث  الوطنية  الهوية  ا�صتدامة  تتمثل يف  نادي مليحخ 
خال احلفاظ على املوروث ال�صعبي وت�صجيع ال�صباب كجزء من املجتمع 
الن�صاطات  فعلت  الفعاليات  اأن  م�صيفا  اأ�صكاله  مبختلف  ممار�صته  على 
اأجل  ميين  والتقاليد  بييالييعييادات  املرتبطة  والثقافية  الراثية  واملييمييار�ييصييات 

ا�صتدامة الهوية وتقوية الروابط االإن�صانية واملجتمعية.

�لعر�س �جلماعي �لثالث لقبيلة �ملقابيل

•• العني - الفجر:

الثالث  بالعر�س اجلماعي  ال�صرقية  املنطقة  املقبايل يف  احتفلت قبيلة 
لاأفراح  الظاهر  �صالة  يف  اأم�س  اول  م�صاء  اأقيم  الييذي  القبيلة  الأبناء 
بح�صور  القبيلة،  اأبيينيياء  من  وفتاة  �صابا   12 مب�صاركة  العن  مبدينة 

الظاهري  �ييصييرور  بيين  احييمييد  ال�صيخ  الييعيين  يف  الييبييلييدي  املجل�س  رئي�س 
وعدد من ال�صيوخ واأعيان القبائل وكبار ال�صخ�صيات وح�صد كبري من 
بعرو�س  احلربية  فرقة  م�صاركة  احلفل  وت�صمن  واالأهيييل،  املدعوين 

واأهازيج متنوعة من
الدولة  ورئي�س  الييوطيين  حييب  يف  �صعرية  وق�صائد  االإميياراتييي  اليييراث   

واأ�صحاب ال�صمو حكام االإمارات.
املقبايل رئي�س جلنة تنظيم العر�س اجلماعي  وقال حممد �صيف علي 
الباهظة  التكاليف  تقليل  يف  ت�صاعد  الظاهرة  هذه  اإن  املقابيل  لقبيلة 
حلفات الزفاف واحلد من مظاهر الرف واالإ�صراف وهي خطوة يف 

طريق تعزيز العاقات االجتماعية بو�صفها موروثاً اإماراتياً ُيعتز به. 



تبدو  اأن  دوًميييييا يف  الييقيي�ييصييرية  الييفييتيياة  تييرغييب 
اأكيييييرث طييييييواًل، وتيييليييجييياأ مييعييظييم الييفييتيييييات اإىل 
ب�صعة  الإ�صافة  وحيد  كحل  العالية  الكعوب 

�صنتيمرات اإىل طولها، لكن يف الواقع هناك 
عند  اإتباعها  ميكن  التي  احليل  ميين  العديد 
طواًل،  اأكييرث  ييك  بيياأَنّ لت�صعرك  املاب�س  اختيار 

وتتمَثّل يف ما ياأتي:
ال�صيقان  تييبييدو  حييتييى  1ي 
الييقيي�ييصييرية اأكيييييرث طييييواًل، 
بنطلون  ارتيييييييداء  ميييكيين 
القمي�س  بلون  م�صتقيم 
ي  يغِطّ اأن  على  الكنزة  اأو 
نييي�يييصيييف كييييعييييب احلييييييييذاء، 
يكون  اأن  ل  يف�صَّ واليييذي 

بنف�س لون البنطلون.
2ي اجلاكيت بييدوره يجب 
بن�صبة  طييولييه  يييكييون  اأن 
ميييييعيييييقيييييولييييية، بييييحيييييييييث ال 
بت�صميم  قيي�ييصييرًيا  يييكييون 
طيييوييييًا  اأو  الييييبييييولييييريو 
ي ن�صف االأرداف، بل  يغِطّ
ي اخل�صر،  ل اأن يغِطّ يف�صَّ
وينزل بقليل عن م�صتوى 

احلزام.
جتييينيييب  ييييييل  يييييييفيييييي�ييييييصَّ 3ي 
والتفا�صيل  الييكيي�ييصيياكيي�ييس 
تغرق  ييييهييييا  الأَنّ اليييكيييثيييرية؛ 
ب�صكل  يييييه  وتييغييِطّ اجليي�ييصييم 

ييييهييييا ت�صو�س  اأَنّ يييييربز �ييصييغيير حييجييمييه، فيي�ييصييًا 
املظهر.

ل اأن تكون الت�صميمات ب�صيطة  يف املقابل يف�صَّ
واالإ�صافات  الك�صاك�س  من  قدر  باأقل  وناعمة 
تكون  واأن  اخلييفيييييفيية،  الييتييطييريييزات  با�صتثناء 
الرقبة على �صكل حرف V؛ الأَنّها كلما كانت 
مفتوحة، كلما اأعطت انطباًعا بطول الرقبة.

ائد يف ال�صيف حالًيا  4ي املظهر البوهيمّي ال�َصّ
على �صكل ف�صاتن وتنورات طويلة قد ينا�صب 
ييييا  يييوييييات اأو مييتييو�ييصييطييات الييقيياميية، ورمَبّ اليييَطّ
بالنعومة  يتمَتّعن  كييَنّ  اإذا  ا  اأي�صً ال�صغريات 
تنا�صب  ال  لكَنّها  اجليييراأة،  تعك�س  وب�صخ�صَيّة 
احلالة  هييذه  ويف  لامتاء،  املائلة  الق�صرية 
اأو بطول  قيي�ييصييرية  فيي�ييصيياتيين  اخييتيييييار  ييل  يييفيي�ييصَّ

ط فوق الركبة اأو يام�صها. متو�ِصّ
5ي حتقيق املظهر املنا�صب ال يحتاج اإىل الِنّ�صب 
تلعب  ييا  اأييي�ييصً فييياالأليييوان  فح�صب،  ال�صحيحة 
داجمار  ويو�صح  اليي�ييصييدد،  هييذا  يف  مهًما  دوًرا 
كل العام مبدينة  بوثيه م�صت�صار ال�صورة وال�َصّ
هامبورج، اأَنّ التاعب بدرجات اللون الواحد 
جتعل اجل�صم يبدو اأكرث طواًل، كذلك ماب�س 

اجلينز البي�صاء.
ما  جتُنّب  حماولة  ب�صرورة  بوثيه  يو�صي  6ي 
ذلك  اأَنّ  مو�صًحا  التلوين،  كتلة  با�صم  ُيعرف 
تييتيينييافيير االألييييييوان ب�صكل غري  يييحييدث عيينييدمييا 

باالأحمر  كنزة  ال�صِيّدة  ترتدي  كيياأن  متنا�صق، 
اآخر  ليييون  وجيييود  عيييدم  مييع  اأزرق  بنطلون  مييع 
يييربييط بييييينييهييمييا، فييعيينييدمييا يييحييدث ذليييك يبدو 
اجل�صم كما لو اأَنّه �صطر اإىل ن�صفن مما يربز 

ق�صر القامة.
لون  مييع  اجليييوارب  لييون  يتما�صى  اأن  7ي يجب 
ال�صاقان  تبدو  اأن  على  ي�صاعد  فهذا  التنورة، 

اأكرث طواًل.
8ي على املييراأة ذات احلجم ال�صغري اأن ترتدي 
بيييليييوزات بييياأليييوان فيياحتيية ممييا يييجييذب االأنظار 
اإىل اجلزء العلوي من اجل�صم، كذلك اختيار 
قيييادة نيياعييميية يييكييون لييهييا نف�س الييتيياأثييري، مع 
اأو  ييب االإكيي�ييصيي�ييصييوارات كبرية احلجم جييًدا  جتييُنّ
ول املنا�صب  ف اختيار الُطّ ال�صميكة، لكن يتوَقّ

للقادة على تنا�صب مقايي�س ج�صم املراأة.
ييدات الييقيي�ييصييريات عييلييى ارتييييداء  9ي عييلييى اليي�ييصييِيّ
االأحذية ذات الكعب العايل، ويقول اإَنّ امل�صكلة 
لي�صت يف علوها، بل يف جهل العديدات منهَنّ 
اإىل  ي�صري  وبالتايل  �صحيح،  ب�صكل  بها  امل�صي 
للغاية  عاٍل  بكعب  باأحذية  اال�صتعانة  اإمكانَيّة 

حيحة. على �صرط تعُلّم طريقة امل�صي ال�َصّ
جتعلك  اأن  �صاأنها  ميين  عر  ال�َصّ ت�صريحة  10ي 
عر  ال�َصّ ل ربط  اأكرث طييواًل، حيث يف�صَّ تبدين 
اأو تثبيته على �صكل  الكعكة  عالًيا ليبدو مثل 

�صينيون بداًل من تركه من�صداًل.

هل ميكن اأن تتعريف اإىل عوار�ض �سرطان املبي�ض؟ ما من فح�ض د�ري لر�سد هذا النوع من 
ال�سرطان. يتم ت�سخي�ض املر�ض عند اأكرث من 60% من الن�ساء بعد انت�سار ال�سرطان، حني ت�سبح 

ن�سبة النجاة خلم�ض �سنوات اأقل من %30.

10 ن�سائح للق�سرية لتبدو �أكرث طوًل

�ل�سرطان عند �لن�ساء... ر�سد �ملوؤ�سر�ت قد ينقذ حياتِك 
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5 موؤ�سر�ت على
 �أن �سريكك يحبك ب�سدق

  هل يحبني اأو ال يحبني؟ هذا هو ال�صوؤال الذي يوؤرق الكثري من الفتيات، 
اإىل  يا عزيزتي ل�صت بحاجة  اأو اخلطوبة، ولكن  التعارف  خا�صة يف فرة 
عرافة اأو باقة ورود ملعرفة االإجابة. فالرجل العا�صق ال ي�صتطيع اأن يخفي 
وعندها  ت�صرفاته  مييراقييبيية  اإىل  فقط  بحاجة  اأنيييت  احلقيقية،  م�صاعره 

�صتعرفن االإجابة.

5 موؤ�سرات على اأنه يحبك:
بقربك  ليكون  الوقت  يجد  �صوف  العا�صق  الرجل  م�صغوال،  كان  مهما   .1
اأو)اأنا  لييدي(، )لييدي عمل كثري(  : )ال وقت  ال�صائعة مثل  االعييذار  دائما. 
متعب( غري موجودة يف قامو�صه. بطبيعة احلييال، قد يكون هناك حاالت 
خمتلفة - قد يكون متعبا حقا اأو مثقا بالعمل، ولكن بعد االنتهاء من كل 

ذلك، تاأكدي باأنه �صريد على كل ر�صائلك ومكاملاتك.
2. الرجل العا�صق ي�صعر بالفخر بك، و�صي�صتغل كل فر�صة ليقدمك بكل 
فخر الأفراد عائلته واأ�صدقائه. ولن يردد يف دعوتك لان�صمام لعائلته 

لتناول الطعام اأو االحتفال مبنا�صبة ما.
لتختاري  اخليار  لك  �صيرك  بل  بييراأيييه،  يتم�صك  لن  العا�صق  الرجل   .3
االأماكن التي ترغبن يف الذهاب اإليها، ولن يتحدث عن امل�صافة اأو الوقت 

اأو االإن�صغال مبواعيد اأخرى. اأنت الوحيدة �صاحبة القرار يف حياته.
اأ�صدقائك  عيين  وي�صاأل  ب�صدق.  وبيياأحييوالييك  بييك  يهتم  العا�صق  الييرجييل   .4
وهيييوايييياتيييك وتييفيي�ييصييييياتييك، وييييحييياول الييتيياأقييلييم ميييع اأ�ييصييلييوب حييييياتييك قدر 

امل�صتطاع.
التي  امل�صتقبل  خطط  �صي�صع  العا�صق  – الرجل  اآخييرا  ولي�س  واأخييريا   .5
الذهاب  اأو  �صيء حتبينه  اأي  التخلي عن  دائما، ولن يطلب منك  تنا�صبك 

اىل مكان ال حتبينه.

نييعييرف ج�صمنا، لكن ال  اأنيينييا  نييّدعييي  قييد 
�صرطان  عييوار�ييس  الن�صاء  معظم  تييدرك 
واملهبل  والييرحييم  الييرحييم  وعنق  املبي�س 
واليييفيييرج بييحيي�ييصييب االأبييييحيييياث. قيييد ييييوؤدي 
االإغيييييفيييييال عيييين الييييعييييوار�ييييس امليييهيييمييية اأو 
تاأخري  اإىل  خييطييرية(  )غيييري  اعييتييبييارهييا 
التي  ال�صحية  الرعاية  على  احل�صول 

ميكن اأن تنقذ حياتنا.
اإىل معلومات  النا�س  يفتقر معظم  ملاذا 
عن اأنواع ال�صرطان التي تطاول الن�صاء 
عموماً  االأ�ييصييبيياب  اأحيييد  يتعلق  حيي�ييصييراً؟ 
موا�صيع  عيييين  اليييتيييحيييدث  يف  بييييرددنييييا 
د. رمييييونيييد  قييييييول  بييحيي�ييصييب  حييي�يييصيييا�يييصييية 
والن�صاء  التوليد  طييب  يف  اأ�ييصييتيياذ  ليييوي، 
هارفارد  كلية  يف  التنا�صل  وبيولوجيا 
عن  الييتييحييدث  يحب  اأحيييد  )ال  الطبية: 
�صرطان  اأن  كييمييا  عيييميييومييياً،  اليي�ييصييرطييان 
�صائعاً  مو�صوعاً  لي�س  التنا�صلي  اجلهاز 

للنقا�س(.

غياب التوعية
نادراً ما ن�صمع عن �صرطان اجلهاز 

و�صائل  يف  امليييييراأة  عيينييد  التنا�صلي 
االإعييييييام. يف مييا يييخيي�ييس اأنييييواع 

التي  الييي�يييصيييرطيييان 
الن�صاء،  تييطيياول 
ت�صليط  ييييييتيييييم 
على  اليييييي�ييييييصييييييوء 

�صرطان الثدي ح�صراً. 
و�صائل  اهييتييمييام  �ييصيياهييم 
م�صاعدة  يف  االإعيييييييييام 
الن�صاء  ميين  كييبييري  عيييدد 

عييييلييييى فييييهييييم عييييوامييييل 
اخليييييطييييير ومييييعييييرفيييية 

اخليييييييييييييييطيييييييييييييييوات 

اليييازمييية ليير�ييصييد كييتييل اليييثيييدي، لييكيين ال 
موؤ�صرات  ر�صد  طريقة  معظمنا  يعرف 

�صرطان املبي�س اأو الرحم.
عييلييى رغيييم تيييراجيييع الييركيييييز عييلييى هذه 
�صرطان  نييياأخيييذ  اأن  يييجييب  امليييوا�يييصيييييييع، 
حممل  على  الن�صائي  التنا�صلي  اجلهاز 
�صرطان  ت�صخي�س  يييتييم  اأييي�ييصيياً.  اجليييد 
واملهبل  والييفييرج  واملبي�س  الييرحييم  عنق 
عند اأكرث من 82 األف امييراأة كل �صنة. 
الوحيد  النوع  هو  الرحم  عنق  �صرطان 
اليييذي ميكن ر�ييصييده عييرب فح�س دوري 

)اختبار م�صحة عنق الرحم(.

اكت�ساف العوار�ض
يجب اأن تكون املراأة يقظة دوماً واأن تبلغ 
الطبيب عن اأي عوار�س م�صبوهة. لكن 
ميكن اأن يكون ر�صد موؤ�صرات ال�صرطان 
اأمراً �صائكاً. على �صبيل املثال، قد تكون 
املبي�س  �صرطان  عييوار�ييس  ميين  النفخة 
على  موؤ�صراً  اأي�صاً  تكون  قد  لكنها 
كذلك،  االأكيييييييل.  يف  االإفييييييييراط 
املهبل  نزيف  اأن  املعروف  من 
قلق  م�صدر  هو  العادي  غري 
انقطاع  عييلييى  �ييصيينييوات  بييعييد 
اإذا  لييييكيييين  الييييطييييمييييث، 
كيييييانيييييت امليييييييييييييراأة يف 
مرحلة  بييييييداييييييية 
الطمث،  انييقييطيياع 
الدورة  تييكييون  حيث 
م�صطربة،  اليي�ييصييهييرييية 
جداً.  طبيعياً  الييو�ييصييع  يييكييون 
لييكيين كيييييف ميييكيين الييتييمييييييييز بن 

االأمرين ؟
مهم.  موؤ�صر  العوار�س  مييدة 
)العوار�س  لييوي:  د.  يقول 
الطويلة االأمد واملتكررة قد 

تكون خطرية(.

معرفة املخاطر
كل  تعرف  اأن  ال�صروري  من 
املحتملة  املخاطر  اميييراأة 
ميييييييثيييييييل تيييييياريييييييخييييييهييييييا 

بع�س  يخ�س  مييا  يف  �صيما  ال  الييعييائييلييي، 
اأي  اأنييواع ال�صرطان التي ال ترافق مع 
د.  يو�صح  املر�س.  انت�صار  قبل  عوار�س 
لوي: )اإذا كان �صرطان اجلهاز التنا�صلي 

املربر  ميين  العائلة،  ن�صاء  بيين  منت�صراً 
التنبه  اأو  اإ�صافية  لفحو�صات  اخل�صوع 

على االأقل اإىل خمتلف العوار�س(.
املييخيياطيير، من  ن�صبة  عيين  اليينييظيير  بغ�س 

اأو  االأف�صل االت�صال بالطبيب الن�صائي 
مزّود الرعاية ال�صحية االأولية يف حال 
ظهور اأي عوار�س جديدة اأو مقلقة من 

اأجل تقييم احلالة.
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• كيف لنا اأن نتعرف اإىل ال�صاعرة واالأديبة ن�صرين بلوط؟
يدن�س  قد  ما  كل  عن  اأرتقي  فمعها  كلها،  كينونتي  ترجم  ق�صائدي   -
وحزنت...  فرحت  وبها  طفولتي  تبلورت  معها  �صر.  اأو  كييره  من  روحييي 

بكيت وابت�صمت اأحببت وابتعدت.
ولدت ن�صرين من رحم الق�صيدة، التي بزغت يف حوا�صي زمني ومكاين 
بكل نب�س من احلنن والتوق وال�صغف، وعندما اأعرف عادة عن نف�صي 

اأعرف بها بق�صيدة )يا ملكة الغروب(، حيث اأقول:
غدر احلب كرحى الظام فدعيه.

دعيه لعامله الفوالذي..

ليجاذبه اأطراف ريائه.
وعودي عودي

يا ملكة الغروب لرحيق الزهر.
• كيف ترين احلالة االأدبية يف لبنان راهناً؟

اأو زمييان، لهذا  اأو يطلبه ال يحده يف مكان  اأو يكتبه  - من يع�صق ال�صعر 
فامل�صهد الثقايف ال يتغري اإال بتغري النا�س وميولهم. ومن ن�صاأ على حب 
ميين طقو�س هذا  الييبييلييدان ال يغري  ميين  اأو غييريه  لبنان  �ييصييواء يف  الكلمة 
لكنه  بخري،  الثقايف  الو�صع  زال  مييا  وال�صعر.  لييياأدب  الييروحييي  ال�صغف 
بحاجة يف بادنا العربية كافة اإىل دعم من احلكومة وت�صجيع اأكرث الأن 
اأعلى  جماليات الكلمة ال حدود لها، تثقف الييذات والييروح وتعلو بنا اإىل 

املقامات.
• �صدر لك )اأرجوان ال�صاطئ و)روؤيا يف بحر ال�صوق( و)مهربة كلماتي 

اإليك(، كيف تقيمن هذه االأعمال واأيها االأقرب اإليك؟
- اخت�صرت يف )اأرجوان ال�صاطئ( غربتي عن وطني وجرحي من احلبيب 
واأملي لفقداين االأب واالأم يف �صن مبكرة، فتلون ب�صبغة من االأ�صى على 

رغم تدفق احل�س فيه.
اليي�ييصييوق(، تغري هييذا امل�صار ليعرب من  الييثيياين )روؤييييا يف بحر  يف دييييواين 
اجلوى اإىل الهوى، من الظام اإىل االأحييام، من علو ال�صور اإىل روعة 
امل�صاعر حيث  النور، فجاءت مثًا ق�صيدة )ال جتفل( لترجم كل تلك 

اأقول:
ال جتفل... فال�صبح قريب..

وال�صهد يعرب بك اإىل متاهات الظام..
فتتكي نف�صك املنهكة على اأمد حالك..
دع عنك احلزن وعانق النجم ال�صنّي..

فيزدهي اأمدك باملنى..
وي�صيل رونقا )عابقا(..

ميتطي بك اأ�صرعة االأحام..
تن�صق االأمل وام�صي..
روعك الدجى باأزقته..

 يرخي على اأهدابك �صتائره..
فانتف�س لكربك... وتدىل يف �صريرة الدهر..

كالرو�س يحفه الورد.. وي�صبل اأجفانه للحب..
ال جتفل.. ال�صبح ياأتي.. كما يرحل امل�صاء..

• ماذا عن روايتك، وهل ثمة تعار�س بن كتابة ال�صعر والرواية؟
- لدي رواية انتهيت منها مل اأ�صع لها عنواناً بعد، ورواية جديدة بداأت 
من اأيام كتابتها. بالطبع، ثمة تعار�س بن ال�صعر والرواية، فالق�صيدة 

الب�صر.  مليييح  ييييربق يف  �ييصييعييري  انييبييثيياق 
هي ت�صبه الييربق االآ�ييصيير اخليياطييف. اأما 
اليييروايييية فييهييي اإ�ييصييهيياب يف اليي�ييصييرد ويف 
اأنا�س  وميي�ييصييري  بيييياالأحييييداث  الييتيياعييب 
كثريين. ن�صتطيع اأن نرتب منها اأجزاء 
اإن كانت االأحداث تتواىل ب�صكل معقول 

ال ميل القارئ منه.
ال  وهذا  �صعري  باأ�صلوب  الرواية  اأكتب 
الرواية...  خ�صو�صيات  يف  فيه  مييانييع 
ر�صم  يف  بالتعبري  عائق  اأي  يوجد  وال 
ال�صعر.  اإىل  مييييييل  بيياأ�ييصييلييوب  اليي�ييصييور 
لكن لكل فن نزعته ونكهته و�صروطه، 
امليثيوجليا  فتيلة  من  ي�صتعل  فال�صعر 
اأما الرواية فرتكز على الواقع املطعم 
باخليال واملبالغة والتمادي يف االأحداث 

كي ال ت�صل اإىل املتلقي ب�صكل جاف.
ميادين  يف  حيييا�يييصيييراً  اليي�ييصييعيير  كييييان   •
الثورات العربية االأخرية، هل ترين اأنه 
ما  ال�صعر  قارئ  واأن  مكانته  �صي�صتعيد 

زال موجوداً؟
يف  وحييا�ييصييرة  را�صخة  مكانته  ال�صعر   -
االأحوال  كانت  كل زمان ومكان ومهما 

والظروف. من يبحث عن الق�صيدة احلقيقية �صيظل يبحث عنها مهما 
وهم  حقيقيون،  �صعراء  اأنهم  يزعمون  �صعراء  من  ال�صعر  ميدان  يف  برز 
يف احلقيقة �صراب ووهم وباحثون عن ال�صهرة الزائلة التي لن ينالوها 
مهما �صعوا اإليها، الأن القلم ال يكذب مهما حاولوا هم الكذب اأو التحايل 
عليه، اأو �صحنه باإغراءات اخلطاب وال�صراخ، فيك�صف عن �صريورة الكاتب 

االإبداعية اأو االأ�صلوبية، الأن روح ال�صاعر اأو االأديب يف حلق القلم.
• البع�س يقول اإننا نعي�س ع�صر الرواية الأنها طغت على االألوان االأدبية 

االأخرى، فما راأيك؟
- ال اأبداً... يف املو�صيقى، اإن عزفنا على القيثارة ال ن�صتطيع اأن ن�صتغني 
املييو�ييصيييييقييييية ميين يحبها ويتذوقها  الييقييطييع  لييكييل ميين هيييذه  الييينييياي..  عيين 
ويع�صقها. ال�صعر ذاكرة را�صخة على مر الع�صور وكذلك الرواية... لكل 

قيمته وكينونته.
• اأين الوطن من كتابتك؟

الأين  تواأمي  هو  كالهذيان،  روحييي  ويف  قلمي  يف  دائماً  حا�صر  الوطن   -
اأنا  الوطن  به، بخيباته وجروحه و�صموخه وقوته.  نف�صي  �صبهت  لطاملا 
واأنا هو، ومن ال يتماهى يف االن�صهار يف وطنه ال جذور له وال اأ�صل وال 

حياة.
• ما راأيك باملبادرات التي تقام لدعم ال�صعر يف الوطن العربي؟

اأن  بلد عربي  با�صتطاعة كل حكومة يف كل  اأن  اأعتقد  املبادرات قليلة.   -
تن�صط من فعاليات مهرجاناتها وتكثفها وتدعمها ب�صكل اأف�صل.

• ميياذا عيين الييروافييد والييتييجييارب التي �صكلت وعيييييّك االإبييداعييي و�صقلت 
موهبتك االأدبية؟

- فقدان االأهل يف مرحلة الطفولة وجرح الوطن والغربة والطبيعة يف 

وطني من اأ�صجار واأنهار و�صاالت ووديان وجبال و�صوت املوؤذن وحفيف 
االأغ�صان... كلها عنا�صر ت�صافرت لت�صكل هويتي واإبداعي وتر�صم اآفاق 

قلمي ونزعاته.
• مبن تاأثرِت يف كتاباتك ال�صعرية واالأدبية عربياً وعاملياً؟

اأن  القدر  باأمي رحمها اهلل، فقد كانت �صاعرة مل يتح لها  اأواًل  تاأثرت   -
تاأثرت بجربان  واملثابرة.  القراءة  على  وهي من حثني  النور،  اإىل  تربز 
نعيمة،  ميخائيل  حمييفييوظ،  جنيب  ال�صياب،  �صاكر  بييدر  جيييربان،  خليل 
حممود دروي�س، وقراأت لنجيب حمفوظ  ويو�صف اإدري�س وغريهم من 
لوركا  مثل  غربين  واأدبييياء  ول�صعراء  والييرواييية،  واالأدب  ال�صعر  عمالقة 

وغوته وجورج �صاند وكفايف و�صك�صبري، وفيكتور هيغو.
تاأثرت اأي�صاً بفكر اأبي القا�صم ال�صابي مما حثني على زيارة مدينته توزر 

ووقفت على �صريحه وكتبت له ق�صيدة من القلب هذا مطلعها:
وهناْك.. َرَق�َصْت...

بها قلٌب باَت عليا... كلماٌت هرَّ
للرابيِة اخل�صراْء...

َجلَ�َصْت يف عْر�ِس �ُصهاٍد..
َر�َصَمْت ل�صنابِل نهٍر...

عر�صاً... ماًء... و�صبيا...
ومعْك... َهَتَفْت...

لل�صابي معها ق�ص�ٌس... قبٌل...
تنهاُل مواويا...

• ما هو جديدك يف الفرة املقبلة؟
اأطبعها  مل  لكني  منها  انتهيت  وروايييية  ميييوزون،  جديد  �صعري  دييييوان   -

بعد.

اأعلنت دار )راندوم هاو�س للن�صر( م�صروعاً هدفه اإي�صال 
اأعمال �صك�صبري اإىل اأكرب عدد من القراء، وذلك بتكليف 
روائين يف اأنحاء العامل باإعادة كتابة م�صرحيات ال�صاعر 
لغتها  ميين  اأ�صهل  نييرثي  ن�س  يف  الكا�صيكية  والييكيياتييب 

االأ�صلية االإنكليزية القدمية.

كتابة  ميي�ييصييروع  هيياو�ييس(  )رانيييييدوم  اأن تنجز  املييقييرر  ميين 

عام  قييالييت،  كييمييا  مييعييا�ييصييرة،  بلغة  �صك�صبري  ميي�ييصييرحيييييات 
وفاة  على  �صنة   400 ميييرور  مبنا�صبة  وذليييك   ،2016

�صاحب )روميو وجولييت(.
بح�صب بيان الدار، �صتكون الن�صو�س اجلديدة مل�صرحيات 
االأ�صلية  الن�صو�س  يف  الييدرامييا  لييروح  اأمينة  �صك�صبري 
مثرية  فر�صة  املوؤلفن  اإعطاء  مع  ال�صعبية،  وجاذبيتها 

الإعادة بناء هذه االأعمال الرائدة يف االأدب االإنكليزي.

ميي�ييصييرحيييييات �صك�صبري  �ييصييكييل  تييغيييييري  اأن  ييييرى  مييين  ثييميية 
امل�صروع  كييان  واإن  املييركييبيية.  ال�صعرية  لغتها  �صيفقدها 
يو�صل �صك�صبري اإىل جمهور اأو�صع من القراء، ولكن بعد 
جتريده من هالته التي لطاملا خربها القراء املخت�صون 
اليييذيييين يييبييحييثييون عييين نيي�ييصييو�ييس درامييييييية مييكييتييوبيية بلغة 

كا�صيكية قد ي�صعب علينا فهمها.
ولغة  باأ�صلوب  ال�صك�صبريي  الن�س  كتابة  اإعييادة  اأن  على 
الن�صو�س  معظم  عن  للحديث  املجال  تفتح  معا�صرين 
الراثية والكا�صيكية التي يجد اجليل اجلديد �صعوبة 
االإنرنت  ثييقييافيية  رواج  ميييع  خيي�ييصييو�ييصيياً  مييطييالييعييتييهييا،  يف 
القراء اجلدد غري قادر  اأن بع�س  والفي�صبوك. واحلييال 
)عولي�س(  مثل  �صعبة  روايييية  مطالعة  يف  ال�صرب  على 
لتوما�س  اليي�ييصييحييري(  )اجليييبيييل  اأو  جيييويييي�يييس،  جليييييميي�ييس 
برو�صت  ملار�صيل  املييفييقييود(  الييزميين  عيين  )البحث  اأو  مييان 
و)البوؤ�صاء( لفكتور هوغو. واإذا كان اجليل اجلديد يجد 
�صعوبة يف تناول الروايات الكا�صيكية، فكيف احلال يف 
مثل  واالقت�صادية  هايدغر  كتب  مثل  الفل�صفية  الكتب 
املال( ملارك�س والق�صائد الكا�صيكية والن�صو�س  )راأ�س 

ال�صوفية؟

متطلبات امليديا
ملتطلبات  منطقي  ا�صت�صام  هيياو�ييس(  )رانيييدوم  م�صروع 
)امليديا( واحلياة املعا�صرة واللغة الهجينة واأهواء املدن 
الييكييربى، وهييو باملعنى املييجييازي )حميييياورة( بيين اجليل 
�صك�صبري  اأعمال  وبيين  والكتاب  الروائين  من  اجلديد 
التي تعترب رمزاً ثقافياً للغة االإنكليزية يف العامل. ورمبا 
ت�صبه جتربة اإعادة كتابة اأعمال �صك�صبري تلك التجارب 
االإخراجية الكثرية التي قدمت اأعماله، �صواء يف ال�صينما 
اأو يف امل�صرح، فكل خمرج كانت له لغته وف�صاوؤه يف طريقة 

االإخراج، ويقدمه بال�صورة التي يراها ويح�س بها.
اأعمال  يف  اقتب�صت  �صك�صبري  م�صرحيات  اأن  واليينييافييل   
مو�صيقية واأفام عدة فاأ�صبحت )روميو وجولييت( فيلم 
)العا�صفة(  م�صرحية  وحتولت  الغربي(،  احلي  )ق�صة 
اإىل فيلم )العودة اإىل الكوكب املحّرم(، وا�صتوحى الكاتب 

اأجنح  اإحيييدى  لكتابة  )هييامييلييت(  م�صرحية  �صتوباد  تييوم 
م�صرحياته، وا�صتعار نريي برات�صيت من م�صرحية حلم 

)ليلة �صيف( لكتابة اإحدى رواياته.
ولي�صت املرة االأوىل التي تقدم فيها م�صرحيات �صك�صبري 
قبل  ال�صادرة  عا�صفة(  )مواقف  فرواية  جديدة،  بلغة 
مدة عبارة عن معاجلة ع�صرية مب�صطة و�صاخرة الإحدى 
تاأليف  ميين  الييرواييية  )العا�صفة(.  �صك�صبري  م�صرحيات 
بينهما  يجمع  �صابتان  وهما  هيلمز،  واإميييي  اأ�صكيو  كيم 
حبهما للعمل اجلماعي، كذلك اإعجابهما ال�صديد باأدب 
اأكييرث االأدبييياء قدرة  اأحييد  كييان  اأنييه  اإذ تعتقدان  �صك�صبري، 
على فهم م�صاعر واأحا�صي�س الفتيات والفتيان حتت �صن 
الع�صرين، والتعبري عنها ب�صدق و�صفافية، وهو ما �صاعد 
اإعادة  لهما فكرة  ميين هنا جيياءت  اخلييلييود.  اأعييمييالييه على 
معاجلة م�صرحيته )العا�صفة( باأ�صلوب ع�صري مب�صط 
اال�صتمتاع  من  اجلييديييدة  االأجيييييال  تتمكن  حتى  و�صاخر 

بها.  

ن�سو�ض حمنطة
م�صرحيات  هيياو�ييس(  )رانيييدوم  تقدم  اأن  مفيداً  يكون  قد 
لهم  لييروائييييين  املهمة  وتيييويل  معا�صرة  بلغة  �صك�صبري 
املقابل،  يف  اللغة.  لتحوالت  واملييواكييب  ال�صهل  اأ�صلوبهم 
لطاملا توافرت يف اأك�صاك ال�صحف يف بريوت ن�صخ لبع�س 
كي�صوت(  )دون  اأبييرزهييا  املييعييروفيية،  الكا�صيكية  الكتب 
نييابييوكييوف ورواييييات  لييفييادميييري  لرثفانت�س و)لييوليييييتييا( 
جيين اأو�ييصييتيين بييرجييمييات رديييئيية وخمييتيي�ييصييرة اأو كتبت 
�صهرة  من  ي�صتفيد  النا�صرين  بع�س  للفتيان.  خ�صي�صاً 
هذه الكتب فيطبعها يف ن�صخ خمت�صرة، من دون احرام 
اإىل الثقافة عموماً  املعايري االأدبية واللغوية، ما ي�صيء 

والراث والكا�صيكيات خ�صو�صاً.
ال ي�صتوي راأي املثقفن والكتاب يف اإعادة كتابة الروايات 
�صواء  واحييد،  �صمت  على  الراثية  والكتب  الكا�صيكية 
يييجييد يف  ميين  فثمة  لييغييريه،  اأو  ل�صك�صبري  الييكييتييب  كييانييت 
)حمنطة(  باتت  ن�صو�س  جوهر  الإحياء  �صرورة  االأميير 
واأ�صلوبها،  عباراتها  �صعوبة  من  القارئ  ويتهرب  لغوياً 

املقابل، ثمة من  اآخيير مل تعد ت�صبه زمنه. يف  اأو مبعنى 
يعترب اأن حماولة تدوين الكتب الراثية بلغة معا�صرة 
يف  جييديييداً.  تقدم  وال  الثقايف  االإرث  ت�صويه  يف  ت�صاهم 
اأن  اخليون  ر�صيد  العراقي  الكاتب  يييروي  االإطيييار،  هييذا 
اأحد اأ�صدقائه اأهداه كتاب )البخاء( للجاحظ، �صارحاً 
�صياغة  وم�صاغة  جديدة،  بلغة  مكتوبة  الن�صخة  اأن  له 
مقروءة. فقال له اخليون، قبل ت�صّلم الكتاب منه: اأظنها 
الريفي  العراقي  الغناء  حتويل  اأراد  الييذي  جتربة  مثل 
وبذلك  القيثارة،  على  اأحلانه  ُيعزف  اأوروبيييي  منط  اإىل 
اأبو  اأغنية )عمي يا بياع الورد( الدافئة حل�صريي  دمر 
تييذوقييهييا وال نحن  االأوروبيييييي  فييا   !)1972 عييزيييز )ت 
�صدنا حلنها اجلديد! فلكلِّ فن اأحلانه واأجييواوؤه، فعام 
هذه العوملة املبكرة الباردة! �صحك �صاحبه وقال: بهذا 
املثال �صدت نف�صي من قراءة اإعادة كتابة اجلاحظ! ودفع 
الكتاب له.فهل تكون كتب �صك�صبري بلغة معا�صرة مثل 

اجلاحظ بلغة جديدة؟!

م�سرحيات جوالة
لعر�س  الييليينييدنييييية،  غيييليييوب(  )ذا  ميي�ييصييرح  فييرقيية  ت�صتعد 
من  جمموعة  تقوم  دول.   205 يف  )هاملت(  م�صرحية 
الذي عر�س  املتماثلة للم�صرح  الن�صخة  الفرقة،  ممثلي 
بتقدمي  االأوىل،  للمرة  اأعييمييالييه  �صك�صبري  خ�صبته  على 
م�صرحية )هاملت( يف القارات اخلم�س، احتفاال مبنا�صبة 
مرور 450 عاماً على مياد الكاتب االإنكليزي. وكانت 
اإدارة امل�صرح ال�صهري قد اأعلنت على موقعها االإلكروين 
عن م�صروعها ال�صخم هذا، والذي �صي�صارك فيه ثمانية 
على  مييوزعيية  دول   205 بيين  الييتيينييقييل  عليهم  ممييثييليين 
و�صت�صتغرق   .2014 عييام  بداية  مع  اخلم�س،  الييقييارات 
اأبريل   23 تبداأ يف  امل�صرحية نحو عامن،  رحلة عر�س 
من العام املقبل. و�صيتم االحتفال يف ذلك اليوم بالذكرى 
450 على مياد �صك�صبري، على رغم اأن التاأريخ املحدد 
ملياده غري معروف، اإذ تتوافر معلوماٍت عن اليوم الذي 
تعّمد فيه، وهو 26 اأبريل، يف م�صقط راأ�صه �صراتفورد 

– اأبون )غرب اإنكلرا(.  

تنحاز د�مًا اإىل الق�سايا احلياتية املعا�سة

�ل�ساعرة �للبنانية ن�سرين بلوط:
 �مل�سهد �لثقايف ل يتغري �إل بتغري �لنا�س وميولهم

الوطن حا�سر دائمًا يف قلمي �يف ر�حي كالهذيان

�سك�سبري بلغة معا�سرة �لزمن يهزم �لكال�سيكية �لإنكليزية

ثقافة وفن�ن

البيئة اللبنانية �الطبيعة اخلالبة لها التاأثري الأكرب على ال�ساعرة ن�سرين بلوط، لذا تاأتي كتابتها حملقة 24
يف اأفاق اجلمال �لكن من د�ن جتاهل �اقعها، �تنحاز د�مًا اإىل الق�سايا احلياتية املعا�سة. تو�سح اأن اأ�سلوبها 
كالرجل  فاعل  كائن  املراأة  اأن  موؤكد  ب�سمته،  اإن�سان  لكل  اأن  �ترى  للر�اية،  كتابتها  ين�سحب على  ال�ساعري 

بعطائها �اإبداعاتها �خميلتها.
جائزة �ل�سيخ ز�يد تو��سل ��ستالم 

�مل�ساركات يف دورتها �لثامنة
يوا�صل فرع جائزة ال�صيخ زايد للن�صر والتقنيات الثقافية ا�صتام امل�صاركات 
يف الدورة الثامنة للجائزة 2013 - 2014. وكانت االأمانة العامة للجائزة 
قد قررت العام املا�صي �صراء األف ن�صخة من كل كتاب يفوز باأحد فروع اجلائزة 
التاأليف  بعامل  واالرتييقيياء  املهمة  الكتب  لن�صر  وت�صجيعا  الن�صر  لييدور  دعما 
 2006 عييام  اإطييياق اجلييائييزة  وميينييذ  املا�صية  ال�صنوات  الييعييربييي. ويف خييال 
منحت جائزة هذا الفرع لعدد من دور الن�صر والتوزيع العربية والعاملية .. 
ففي دورة عام 2008 فاز مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث اال�صراتيجية 
املن�صورة  العناوين  عدد  يف  والكيفي  الكمي  ال�صعيدين  على  متيز  من  له  ملا 
تاأليفا وترجمة التي �صدرت عنه منذ تاأ�صي�صه ولدوره احليوي والن�صط يف 
املعرفة  فييروع  خمتلف  يف  املتخ�ص�صن  املوؤلفن  من  جمموعة  مع  التعامل 
ال�صيا�صية واالقت�صادية واملجتمعية واال�صراتيجية ومراعاته حلقوق امللكية 
وتوزيع  التقنية  الناحية  ميين  الن�صر  مب�صتوى  االرتييقيياء  يف  ودوره  الفكرية 
الكتاب الورقي واالإلكروين داخل الدولة وخارجها مبا يعزز كفاءته يف هذا 
املجال. ويف دورة عام 2009 فازت الدار امل�صرية اللبنانية بفرع جائزة الن�صر 
والتقنيات الثقافية وكانت الدار قد عملت على ا�صتيفاء �صروط وموا�صفات 
الن�صر من ناحية االإنتاج واحلفاظ على حقوق امللكية الفكرية واإبداء عنايتها 
بدوائر املعارف واملو�صوعات املتخ�ص�صة واالهتمام بالكتب املوؤلفة واملرجمة 
والتعامل مع اأكرث من 750 كاتبا وباحثا وكذلك تعاملها مع اأكرث من مائة 
مرجم ن�صرت ترجماتهم عن لغات عدة ف�صا عن عنايتها باالإخراج الفني 
للكتب التي �صدرت عنها وحر�صها على توزيعها على نطاق وا�صع يف خمتلف 
دول العامل. ويف دورة عام 2010 فازت جمموعة �صركات نه�صة م�صر للن�صر 
التي تتكون من خم�صة اأجنحة هي نه�صة م�صر للطباعة والن�صر والتوزيع 
لل�صحافة  االإلكرونية ونه�صة م�صر  واإنتاج احلزم  لت�صميم  ونه�صة م�صر 
واالإعام ونه�صة م�صر للمحتوى الفكري ونه�صة م�صر للتجارة والتوزيع 
مثل  متنوعة  كتب  ن�صر  يف  فاعا  دورا  االأجنحة  هذه  لعبت  تاأ�صي�صها  ومنذ 
باالأجيال  واهتمامها  واملرجمة  املوؤلفة  واملعاجم  واملو�صوعات  االأطفال  كتب 
اجلديدة من الكتاب والباحثن واملوؤلفن وحر�صها على توزيع الكتب املن�صورة 
على نحو وا�صع النطاق يف دول العامل اإىل جانب حر�صها على تن�صيط الدعوة 
اإىل امللكية الفكرية واحلفاظ على حقوق الن�صر. ويف دورة عام 2012 فازت 
دار بريل للن�صر الهولندية لدورها التاريخي يف حتقيق املخطوطات العربية 
اأوروبية  لغات  واإىل  الاتينية  اللغة  اإىل  وترجمتها  العربي  الييراث  ودرا�صة 
الكتب  واإ�ييصييدارهييا  احلديثة  للطباعة  مبكر  نحو  وعلى  وا�صتخدامها  عييدة 
اأ�صهر امل�صادر واملراجع واملو�صوعات  1683 ون�صرت الدار  العربية منذ عام 
عن االأدب العربي واالإ�صامي واالأطال�س الراثية اخلا�صة بالباد العربية 
عن  ف�صا  العربية  والدرا�صات  املخطوطات  من  �صخم  الأر�صيف  وامتاكها 
واالإ�صامي  العربي  العاملن  عيين  اليينييادرة  للكتب  امل�صوقن  اأكييرب  ميين  كونها 
يف  الفكرية  وامللكية  الن�صر  حلقوق  ومراعاتها  عييام   300 ميين  اأكييرث  خييال 
2013 فازت مدينة  كل الكتب التي �صدرت عنها حتى االآن. ويف دورة عام 
وكانت  الثقافية  والتقنيات  للن�صر  زايييد  ال�صيخ  بجائزة  الكورية  باجو  كتاب 
الدار قد تاأ�ص�صت يف عام 1989 �صمن روؤية تنموية �صاملة تهدف اإىل و�صع 
اأ�ص�س فاعلة لن�صر املعرفة واملعلوماتية بحيث تلعبان دورا رئي�صا يف التنمية 
تخطيط  من  الكتاب  �صناعة  عمليات  كل  ح�صر  خييال  من  وذلييك  الوطنية 
مكاين  حيز  �صمن  وتوزيع  ون�صر  لوج�صتي  وتن�صيق  فني  وت�صميم  وطباعة 
واحد اإ�صافة اإىل توافر مكتبتن �صخمتن للقراء والزائرين و�صالة لعر�س 
ثقافية  مهرجانات  وتنظيم  والفن  والثقافة  بييياالأدب  العاقة  ذات  االأفيييام 
مع  دورييية  حييوارييية  منتديات  على  واحتوائها  لاأطفال  بع�صها  عييدة  وفنية 

اأ�صهر الكتاب واملوؤلفن �صنويا.
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اأكرب  - ثاين  تكون مونريال  قد 
مدينة يف كندا، ثاين اأكرب مدينة 
الفرن�صية،  تييتييحييدث  اليييعيييامل  يف 
االهتمام  ان  غيييري  بييياريييي�يييس،  بييعييد 
الفرن�صية،  ل�صمتها  ييييوىل  اليييذي 
الطابع  ذات  املييطيياعييم  انت�صار  اي 
الباغيت،  خبز  وتيينيياول  الفرن�صي 
الييتييحييييية بقول  �ييصييكييانييهييا  وتيييبيييادل 
)بيييييوجنيييييور(، قيييد يييبييعييد االنيييظيييار 
عييين جييالييييياتييهييا االثيينييييية االخيييرى 
تتميز  مونريال  ان  اذ  العديدة. 

بتنوعها امللحوظ.

والربتغاليون  فييياالييييطييياليييييييون 
ظاهر  وجييود  لديهم  واللبنانيون 
لييكييل عييين، كييمييا ان املييدييينيية تنظم 
مكّر�صة  �يييصييينيييويييية  مييييهييييرجييييانييييات 
ملييخييتييلييف الييفييعيياليييييات، ابيييتيييداء من 
االمريكية   - االآ�ييصيييييوييية  االفييييام 
اىل االطعمة واالأطباق الكاريبية.

ومونريال - باال�صافة اىل ذلك 
مهّماً  وفيينييييياً  ادبييييياً  مييركييزا  تعد   -
فهي  واحليييداثييية.  بييالييتيينييّوع  يتميز 
الروائي  منها  اتيييى  الييتييي  املييدييينيية 
�صاترن.  وليييييام  واملمثل  بيلو  �صول 

وهيييي تييقييدم - اىل جييانييب ذليييك - 
للزائر ما يبحث عنه، ان كان ذلك 
املعا�صر  الفن  او  ال�صوري  املطبخ 

او الت�صوق.
اليييعيييام املا�صي  فييفييي فيييربايييير مييين 
طليعي  مييعييميياري  طيييراز  ذو  مبنى 
يطلق عليه ا�صم لو - 2 - 22 يف 
�ييصييارع �صانت كيياتييرييين. وهييو يقدم 
ملحة عن ال�صاحة الثقافية املتنوعة 
للمدينة، ففي قاعة املدخل يوجد 
مركز معلومات ي�صتخدم اأ�صاليب 
اجهزة  به  املتطورة،  التكنولوجيا 

تعمل  ب�صا�صات  ميييزودة  كمبيوتر 
بييالييلييميي�ييس، ييييتيييعيييرف الييييزائيييير من 
والعرو�س  املعار�س  على  خالها 
اليييفييينييييييية واليييفيييعييياليييييييات االخيييييرى 
املييقيياميية يف امييياكييين خمييتييلييفيية من 
مهرجان  بييييينييهييا  وميييين  امليييديييينييية، 
ومهرجان  االفييريييقييييية  املو�صيقى 
الييييليييييييييايل االفييييريييييقييييييييية اليييييييدويل، 
االأعيييييليييييى  الييييطييييابييييق  وتيييييوجيييييد يف 
الكتب  تبيع  الييكييتييب  لبيع  مكتبة 
والق�صايا  امليي�ييصييائييل  تييتيينيياول  الييتييي 
بينما  املحلية،  وال�صحف  الفنية 
ت�صت�صيف قاعة فوك�س غالريي 

املعار�س الفنية.
الواقعة  ال�صكنية  املنطقة  وتعد 
عند تقاطع بلوليفار �صان لوران 
و�صارع رو را�صيل �صورة م�صغرة 
باملطاعم  تكتظ  للربتغال، فهي 
وهناك،  اليييدجييياج  تيي�ييصييوي  الييتييي 
اأي�صاً، مطاعم اأخرى التي تقدم 
اأطباق اللحم البقري واملاأكوالت 
ال�صاردين  وفيييييليييييه  الييبييحييرييية 
ونكهات  الربتغالية،  بالطريقة 

�صبه اجلزيرة االأيبريية.
ال�صيا�صي يف  الييو�ييصييع  يييكييون  قييد 
باحلزن  ييي�ييصيييييب  اأميييييير  �يييصيييورييييا 
اأف�صل  اأن  غييييري  واالكييييتييييئيييياب، 
لذلك  اليييثيييقيييافييييييية  اليييي�ييييصييييادرات 
البلد، اأي مطبخه املميز، جتده 
ميييييزدهيييييراً يف مييطييعييم )حيييليييب(. 
ب�صيط  بييديييكييور  يت�صم  واملييطييعييم 
ال جتد فيه بع�س االأدوات التي 

اليييتيييي تقدم  املييطيياعييم  جنيييدهيييا يف 
وهو  االأو�صط  ال�صرق  من  اأطباقاً 
املييزات واأطباق  اأنييواع  اأف�صل  يقدم 

الكفتة والكباب.
جتد  االآحييييييييياد  اأيييييييييام  �يييصيييبييياح  ويف 
�صارع  يف  بال�صباب  تكتظ  املقاهي 
بع�صهم من طاب  لورييه  اأفنيو 
ياأتون  حيييييث  الييعييليييييا،  اليييدرا�يييصيييات 
لييتيينيياول االإفييييطييييار، خيي�ييصييو�ييصيياً يف 
املييطيياعييم اليي�ييصييرق اأو�ييصييطييييية، حيث 
وال�صاي  االأومييييليييييييييت  ييييتييينييياوليييون 
واحلليب  الييييييورد  ومييييياء  بييالييهيييييل 
باخلبز  الفيتا  وجيينب  واملييكيي�ييصييرات 

العربي والنعناع.
ال�صكنية  ايند  وتعد منطقة مايل 
التي توجد بها  املناطق  اأكييرث  من 
العتيقة  االأ�يييصييييييياء  بيييييع  حمييييات 
الرجالية  القدمية  املاب�س  ميين 
بل  االأثيييياث  قطع  اإىل  والن�صائية 

وال�صي�صة امل�صرية.
�صان  بييوليييييفييار  �يييصيييارع  وتيييوجيييد يف 

تقّدم  التي  القاعات  بع�س  لييوران 
توؤديها  التي  املو�صيقية  احلفات 
خمتلفة  مناطق  من  قادمة  فييرق 
من العامل، حيث جتد فرق قادمة 
مييين ميينييطييقيية الييبييلييقييان واأميييريكيييا 
ومنطقة  واأفيييرييييقيييييييا  اليياتييييينييييية 

الكاريبي.
جوالته  اأثيينيياء  الييزائيير  �صعر  واإذا 
بالفتور واالإرهاق وت�صتت الذهن، 
اأحييييد  اإىل  اليييييذهييييياب  عيييليييييييه  فييييييياإن 
املييحييات يف بييوليييييفييار �ييصييان لوران 
ال�صينية  الطبية  االأع�صاب  يبيع 
و�صفائه،  الذهن  لتهدئة  بع�صها 
وهناك خلطة من نبات الكركدي 
لييعيياج حيي�ييصييا�ييصييييية الييبيي�ييصييرة وغري 

ذلك من االأع�صاب ال�صحية.
ليل  الكثري يف  اأن هناك  نن�س  وال 
اليييذي تييقييّدمييه للزائر  مييونييريييال 
ومطاعمها  مقاهيها  خيييال  ميين 
الفنية  وفييييرقييييهييييا  ومييي�يييصيييارحيييهيييا 

واملو�صيقية.

من  بالعديد  يزخر  ولكنه  �صغري،  بلد  مالطا   
ت�صم  فهي  اليها،  الزائر  جتييذب  التي  اجلوانب 
مييواقييع اثييرييية اقييدم ميين االهييرامييات، كما كانت 
اال�صر  او�يييصييياط  يف  مييعييروفيية  فيياليييييتييا  عا�صمتها 
بيياأنييهييا )�ييصييوبيير ني�صيما( اي  احليياكييميية يف اوروبييييا 

االكرث كربياء ورونقا.
الراحل  الوزراء الربيطاين  وقد و�صفها رئي�س 
)ديزرائيلي( بنجامن ديزرائيلي باأنها )مدينة 
الييقيي�ييصييور الييتييي بيينيياهييا نييبيياء مييين اجيييل نباء( 
و�صمت منظمة اليوني�صكو، هذه املدينة البديعة 
زالت  ومييا  ع�صر  ال�صاد�س  القرن  اىل  تعود  التي 
حمافظة على رونقها اىل قائمتها ملواقع االرث 
االن�صاين يف العامل، وقد اعتربت كنائ�صها التي 
العامة،  و�صاحاتها  كني�صة   320 عييددهييا  يبلغ 
وا�يييصيييوارهيييا احليييامييييييية بييياأنيييهيييا مييين اميييييييز االثييييار 

التاريخية.

يف  فائقة  �صجاعة  ابيييدوا  �صكانها  ان  نن�صى  وال 
مييواجييهيية االمليييييان وااليييطييالييييين خيييال احلرب 
باأكلمها منحوا  الباد  ان  الثانية، حتى  العاملية 
الكثري  يعرف  وقييد ال  ل�صجاعتهم،  جييورج  و�صام 
ميين زوارهييييا هيييذا االمييير عيينييدمييا ييي�ييصيياهييدون من 
لهم  وتييبييدو  وحقولها،  تالها  الييطييائييرة  نييوافييذ 
ا�صمها الذي  بييل حييتييى  مييريييحييا وهيييادئييياً،  مييكييانيياً 
يعني  امنييا  مالطا  اي  الفينيقيون،  لها  منحه 

املاذ االآمن.
عييام مبدنه  اآالف   7 تيياريييخ،  بلد يحمل  ومالطا 
بديعة  �صواطئ  ي�صم  الييذي  و�صاحله  ال�صغرية 

وعدة قرى يقطنها �صائدو اال�صماك.
القيام  الزيارة  بداية  بها  واف�صل طريقة ميكن 
املدينة  هييذه  تقف  حيث  فاليتا  مرفاأ  يف  بجولة 
امل�صورة على �صخرة عالية تطل على مياه امليناء 
�صمات  للمباين  والعمارة  الفن  العميق، ويحمل 

الفينيقين  عييين  مييالييطييا  ورثيييتيييه  الييييذي  املييعييمييار 
واليييييييونيييانييييييين، واأهييييييل قيييرطييياجييية، والييييرومييييان، 
يف  جميعاً  اأ�صهموا  الذين  والعرب  والعثمانين 

ت�صكيل خ�صائ�س املعمار املالطي.
املتحف  زيارتها  يجب  التي  االأميياكيين  بيين  وميين 
الييوطيينييي لييلييفيينييون اجلييميييييليية يف فيياليييييتييا املييقييام يف 
متحف  وكييذلييك   ،1570 عييام  اىل  يييعييود  مبنى 
ال�صغرية  البلدة  مدينة  اأييي�ييصيياً  وهيينيياك  االآثييييار، 
للزوار  ييي�ييصييمييح  ال  الييتييي  اخليييا�يييس  الييطييابييع  ذات 
ب�صياراتهم،  املتعرجة  ال�صيقة  �صوارعها  بدخول 
متعة  القدمن  على  �صرياً  فيها  للتجول  اإن  بل 
ياأخذك الطريق اىل حديقة �صاي  خا�صة حيث 
كما  اجلييزيييرة،  على  يطل  مقهى  وهييو  فونتيا، 
اأنواع  بتقدمي  املقهى  هييذا  ويتميز  البحر،  على 

من الكيك خا�صة به.
اجلزيرة  غييوزو  اىل  الييذهيياب  للزائر  ميكن  كما 

الو�صول  ميكن  التي  ملالطا  ال�صقيقة  ال�صغرية 
والطريق  دقيقة،  ثاثن  خال  بالعبارة  اليها 
ال  الييتييي  ال�صغرية  كومينو  بجزيرة  مييير  اإليها 
ي�صتطيع  مكان  وهييي  ال�صيارات،  فيها  ت�صتخدم 
فيه االإن�صان اخللو بنف�صه ويعي�س حالة الهدوء 

وي�صتمتع بامل�صي وباملناظر البديعة.
وهناك اأمور تغريت يف مالطا، ففي العام املا�صي 
مت وقف ا�صتخدام ا�صطول البا�صات من النمط 
اليييربييييطييياين اليييقيييدمي الييييذي يييطييلييق غيييييميية من 
الدخان، با�صطول حديث، وقد فقد النقل العام 

نتيجة ذلك �صخ�صيته املميزة تلك.
مكان،  كييييل  يف  مييياليييطيييا  يف  الييييطييييازج  والييي�يييصيييميييك 
الطازج  وال�صمك  �صهرية  حملية  اطباق  وهناك 
�صوربة  اىل جانب  وذلييك  فيها،  الرئي�صي  املكون 
ال�صمك التي تتميز بنكهة الثوم والفلفل احلار 

والطماطم والبقدون�س والتي تقدم مع االرز.

مدينة الق�سور التي بناها نبالء من اجل نبالء

مالطا .. �ل�ساحرة.. تاريخ عريق ومتنوع

ثاين اأكرب مدينة يف العامل تتحدث الفرن�سية

مونرتيال.. باري�س �لكندية
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مارلني مونرو كانت مقتنعة 
باأنها �ستتزوج جون كينيدي 
اأنها  درجيية  اإىل  كينيدي  فيتزجريالد  بجون  مغرمة  مونرو  مارلن  كانت 
ات�صلت بزوجته جاكي لتوؤكد لها اأنها �صتتزوجه، بح�صب كتاب �صدر موؤخرا 

لل�صحايف االأمريكي كري�صتوفر اأندر�صن.
االإثيييارة( مرحب بها يف  اأن )رمييز  اأع�صاب  بييربودة  ال�صيدة االأوىل  واأجييابييت 
االأخرية  ال�صنة  الذي يك�صف تفا�صيل  الكتاب  االأبي�س، بح�صب هذا  البيت 
بعنوان  والكتاب  الع�صرين.  القرن  �صهرة يف  االأكييرث  االأزواج  اأحد  من حياة 

)ذيز فيو بري�صو�س دايز. ذي فاينل يري اوف جاك ويذ جاكي(.
اأنت  اإذن و�صتهتمن  املنزل  �صاأترك  واأ�صافت جاكي كينيدي: )هذا مذهل، 

بكل امل�صاكل(.
هي  �صتبقى  اأنييهييا  لزوجها  اأكيييدت  االأوىل  ال�صيدة  اأن  اأي�صا  الكتاب  وك�صف 
نييووي. وتطرق اإىل حزن  واالأوالد معه يف وا�صنطن يف حال حدوث هجوم 
االأمريكي  الرئي�س  خيييييانييات  واإىل  بيياتييريييك  طفلهما  وفييياة  بعد  الييزوجيين 

الزوجية املتعددة.
وحاول الكاتب يف عمله هذا اأن يعرف ما اذا كان جون كينيدي البالغ من 

العمر اآنذاك 46 عاما وزوجته جاكي )33 عاما( متحابن بالفعل.
وا�صتنتج يف كتابه الذي ينتهي عند اغتيال الرئي�س يف داال�ييس يف نوفمرب 
مارلن  كانت  جاكي  قلق  تثري  كانت  التي  الوحيدة  الع�صيقة  اأن   1963

مونرو.

ونعود اىل الوراء، حيث ولدت غريتاغاربو وكان ا�صمها يوم والدتها )غريتا 
ا�صرة فقرية،  1905، من  �صتوكهومل )ال�صويد(  لويزاغو�صتاف�صون(، يف 
جعلت والدها امام الفقر ال�صديد، يجعلها تخرج من املدر�صة، بل وتعمل 

ب�صكل مبكر جدا من طفولتها.
بها  ت�صتعن  ال�صركات  احييدى  جعل  مييا  وهييذا  الفييت،  ب�صكل  جميلة  كانت 
للعمل يف جمال الدعاية، ولطاملا �صاهمت يف تقدمي من االعمال الدعائية 
تلك  المتاك  الييقييدرة  متتلك  ان  دون  اال�صتهاكية  الب�صائع  من  لعدد 

الب�صائع.
ال�صابعة ع�صرة من عمرها، ن�صجت وتفجر جمالها ب�صكل  وحينما بلغت 
 1922 الفت حيث ر�صخت للعمل يف ال�صينما، وكان دورها االول يف عام 
الييدرامييا يف  مييا جعلها تنخرط يف مدر�صة  وهيييذا  بييييير(  )لييوفييار  يف فيلم 
ما  �صرعان  الييذي  �صتيلر  موري�س  املخرج  على  تعرفت  حيث  �صتوكهومل، 
ابدى اعجابه ال�صديد بها، ودعاها اىل بطولة عمله اجلديد بل ومنحها 

ا�صمها الذي عرفت به وهو )غريتاغاربو(.
لقد حول ع�صقه الكبري بها، اىل االهتمام بت�صويرها، ومنحها كل الفر�س 
لن  �صتيلر  امييام  ت�صنح  الييظييروف مل  ان  اال  افييامييه،  لتكون جنمة جميع 
املخرج  العمل مع  اىل  تتجه  ما جعلها  املطلقة، وهذا  النجومية  مينحها 
الدامناركي باب�صت يف فيلم ال�صهري )�صارع اليوجد به �صرور )فرح( عام 

1925 يف املانيا، اىل جوار النجمة االملانية ال�صهرية ا�ص�صكابنل�صن.
تلك  يف  رافقته  حيث  املتحدة،  الييواليييات  اىل  الهجرة  �صتيلر  قييرر  بعدها 

ال�صفرة )غريتا(.. وهناك وجدت الفر�صة الذهبية.
اقييطيياب ورموز  ميين  عييدد  مييع  �صتيلر  التي يجمعها  الييعيياقييات  وبيينيياء على 
�صتديوهات )مرو غولدن ماير( ا�صتطاع ان يح�صل على عقد له وعقد 

لها بالعمل مع تلك اال�صتديوهات العريقة.
التي �صدرت عن )غريتاغاربو( اىل حادثة يف غاية  الكتب  وتذكر جملة 
االهمية، هي انها حاولت ان ت�صرط بع�س ال�صروط خال العقد، فكان 
ان رد عليها لوي�س ماير )احد اقطاب �صتديوهات )غولدن ماير( بجملة 
)ارجوك  �صتيلر  اىل  يومها  قييال  حيث  بها  التعريف  يف  خييالييدة  ا�صبحت 
ال�صمينات  الن�صاء  اليحب  االمريكي  اجلمهور  ان  ال�صيدة  لهذه  تقول  ان 
ال�صاع  �صرد  انها  نف�صها  يف  تقول  وهييي  االأمل،  كاأ�س  )غريتا(  وجترعت 
�صاعن، حينما ت�صل وتتاألق وهذا ما حدث فعا حيث كانت غريتاغاربو 
لوي�س  فيها  وا�صحابها، مبا  ال�صتديوهات  بها  تذل  التي  اال�صاليب  تبتكر 
ماير الذي جعلته ذات يوم ينتظر امام �صقتها الكرث من ربع �صاعة بحجة 

انها مل ت�صمع قرع الباب.
وحينما بداأت العمل يف هوليوود، كان اول من تخل�صت منه هو )�صتيلر( 

الذي حملها اىل هوليوود وفتح لها ابواب العمل.
 1926 عييام  )االعيي�ييصييار(  فيلم  كييان  امييريكييا  يف  ال�صينمائية  اعمالها  اول 
اجلرمية  عييامل  اىل  الييرجييال  بيياغييواء  مغرمة  اميييراأة  دور  ج�صدت  ويومها 
ما  اىل  ال�صويدية  اجلميلة  غريتاغاربو  ا�صم  حتييول  وتدمريهم.يومها 
الكثري  عرو�س  لتهدد  ال�صينما،  هوليوود  على  هبت  التي  العا�صفة  ي�صبه 

من النجمات، ومنذ تلك اللحظة باتت غريتا هي جنمة النجمات.
وقد يت�صور البع�س ان تلك النجومية منحت غريتا ال�صعادة، رغم املال 
تت�صح يف �صورها،  تعي�س حالة من احلييزن،  ان غريتا ظلت  اال  واليييرثاء، 
واي�صا اداء البالغ من االعمال، والذي يعك�س دائما م�صاحات احلزن التي 

كانت تخيم على ماحمها واحا�صي�صها.
حتمل  التي  االعييمييال  تلك  تختار  )غريتا(  راحييت  اجلييانييب  هييذا  ولتاأكيد 
يف  كما  احلييزن،  مع  اجلميلة  املامح  حيث  وامل�صمون،  ال�صكل  ازدواجييييية 
افام مثل )غادة الكاميلية( و)املراأة الغام�صة( وقد تفجرت كل مفردات 
االزدواجييييييية بيين اجلييمييال واحلييييزن يف تييلييك االفييييام الييثيياثيية عييلييى وجه 

اخل�صو�س.
ال�صينما  ان  بييل  احليييزن  ذلييك  �صر  يييعييرف  احييد  وال  حييزييينيية،  ولكنها ظلت 
ان  بها، دومنييا  تبوح  كانت  التي  ال�صامته حفلت مبفردات ونظره احلييزن 

تنطلق.
واي�صا  النقاد  من  الكثري  حذر  الناطقة،  ال�صينما  اىل  االنتقال  مع  حتى 
كانت  غاربو  غريتا  الن  النقلة،  تلك  من  ال�صتديوهات  يف  االنييتيياج  �صناع 
تتحدث بلكنه انكليزية )�صويدية( خا�صة، وهذا يعني انها �صتفقد الكثري 

من جمهورها الذي كونته على مدى �صنوات طويلة.
املاأخوذ عن م�صرحية بوجن  )اآنا كري�صتي(  1930 قدمت فيلم  يف عام 
ليحقق  الناطقة،  ادوارهييا  اول  1922( وهو ما ميثل  عام  اوينل )كتبها 
الفيلم اعلى جناحات يف ذلك العام، وحقق ا�صتديو عوائد جتاوزت املليون 
الييوقييت. وفيييازت يومها غريتا غيياربييو باأول  دوالر وهييو رقييم كبري يف ذلييك 

تر�صيح الو�صكار كاأف�صل ممثلة.
هيييياري( يف فيلمها  اليي�ييصييهييرية )ميياتييا  قييدمييت �صخي�صة اجلييا�ييصييو�ييصيية  بييعييده 
)جا�صو�صة احلرب العاملية( لي�صبح الفيلم مبثابة ثالث اعلى فيلم دخا 
الكبري( حيث  )الفندق  بعدها فيلم  لتقدم  ال�صينما االمريكية،  تاريخ  يف 
كراوفورد  جيين  الفيلم  يف  معها  كييان  رو�صية،  بالية  راق�صة  دور  ج�صدت 
يف  اداء  اف�صل  عيين  نقد  اف�صل  على  غريتا  وح�صدت  مييور.  بيياري  وجييون 
م�صوارها الفني. وفاز الفيلم باالو�صكار. ومع )35( مليون دوالر بعدها 
اجرها  عيين  ميييرات  اعييلييى خم�س  واجييير  وبيي�ييصييروط  طلبت جتييديييد عقدها 

ال�صابق، وكاأنها )تنتقم( من ال�صتديو.
ومن فورها قامت ببطولة فيلم )امللكة كري�صتنا( امام لورن�س اوليفية.

ثم راحت تختار الروايات العظيمة لتقدمها ومبوا�صفات انتاجية، وكاأنها 
ال�صتديوهات وهذا ما ح�صل معها رواييية )اآنييا كارتيننا(  تريد ان )تييذل( 
الثالث  بالر�صيح  لتفوز  كيييييكييور.  جيييورج  مييع  )كيياميييييلييي(  ثييم  لتول�صتوي 

لاو�صكار.
املخرج جورج  الوجهن( مع  ذات  )املييراأة  فيلم  بعد  االهييم  اللحظة  وتاأتي 
1941 حيث قررت بعدها االعتزاز، ومل ي�صدق احد اخلرب،  كيكور عام 
�صتعود اىل  وانها  بانها جمرد )مزحة(  اعتقدوا  لها  املقربن  اقرب  حتى 
كما  انطلقت  الييتييي  النجمة  فييهييذه  ا�صابيع،  ولييرمبييا  اييييام  خييال  ال�صينما 
ال�صهم والتي اجنزت حيث و�صلت ال�صاد�صة والثاثن من عمرها ثماين 

على  املتوجة  غري  النجمة  ر�صختها  التي  التحف  هي  فيلماً  وع�صرين 
عر�س هوليوود يف الع�صر الذهبي ب�صينما االمريكية وهوليوود.

الثانية، وتوقع اجلميع  العاملية  ايام احلرب  لقد جاء قرارها مع 
بانها �صتعود عن قرارها فور ان ت�صع احلرب اوزارهييا.. ولكنها 
ذهبت اىل حيث ال ترى احداً اال القلة من اال�صدقاء، لقد قررت 

ان تبقى �صورتها يف ذاكرة العامل، املراأة اجلميلة.. وااليقونة 
اخلالدة.

ونيي�ييصييري هيينييا حيي�ييصييب امليييراجيييع اخلييا�ييصيية بييذكييرييياتييهييا، ان 
غريتاغاربو ومنذ بدايتها الفنية، مل تذهب اىل اي من 

احلفات العامة وال�صهرات واملنا�صبات، بل انها مل 
توقع يف حياتها اي )اوتييوغييراف( او ترد على اي 

انه  بل  �صحايف،  لقاء  اي  يف  تتحدث  او  بريد 
اليوجد لها اي حديث �صحايف.

بل انها كانت ت�صطب بيدها ال�صروط 
ال�صتديوهات  تيي�ييصييعييهييا  كيييانيييت  اليييتيييي 
واملييييتييييعييييلييييقيييية بييييحيييي�ييييصييييور امليييييييوؤمتيييييييرات 

حتى  االفييتييتيياح.  حييفييات  او  ال�صحافية 
حفات  مييين  حييفييل  اي  يف  تييظييهيير  مل  انيييهيييا 

االو�صكار، حتى حينما تر�صحت للجائزة مرات عدة.وتقول كتب الذكريات 
التي ن�صرت عنها، ان اكرث عملية كانت ترددها هي )اريد ان اكون وحيدة( 
وقد جاء هذه اجلملة يف فيلم )الفندق الكبري( الذي ح�صل على الرتبة 
االمريكية  ال�صينما  تاريخ  يف  اهمية  االكييرث  املئة  االفييام  بن  الثاثن 
)ح�صب ا�صتبيان املعهد االمريكي( كما جاءت ذات اجلميلة ولكن ب�صيغة 
خمتلفة )اريييد ان اكييون وحيدة( اف�صل ان اكييون وحيدة يف فيلم )�صباح 

1927( ويف فيلم )حالة مفردة قالت من خال ال�صخ�صية!!
اأنيييا ا�ييصييري لييوحييدي، النيينييي ارييييد ان اكيييون لييوحييدي.وتييكييررت هييذه اجلملة 
مطوال يف العديد من االفام وعرب العديد من ال�صخ�صيات التي قدمتها 
حتى  تعك�صها  راحييت  حقيقية  بوحدة  ت�صعر  كانت  وكانها 

على ال�صخ�صيات التي تقدمها.
غييريييتييا مل تيييتيييزوج ومل يييكيين لييهييا اي 
ابييينييياء، الييعيياقيية الييتييي ييي�ييصييري اولها 
الكثري كانت مع �صريكها يف عدد من 
االفام جون جلريت الذي ارتبطت 
به يف الفرة من 1927-1926 

لتف�صل عنه. 
تييوفيييييت غييريييتيياغيياربييو يف 15 
عمر  عيييين   1990 ابييييريييييل 
احد  عييامييا يف  ييينيياهييز )84( 
لف�صل  نتيجة  امل�صت�صفيات 

كلوي.
غريتاغاربو..  وتيييبيييقيييى 
ميييليييكييية هييييوليييييييييوود.. 

الغام�صة.

الكندي  املييييخييييرج  �ييصييييينييجييز 
ثاثة  كييييياميييييرون  جيييييميي�ييس 
)افاتار(  فيلمه  ميين  اجيييزاء 
بن عامي 2016 و2018 
ا�صتديوهات  اعلنت  ما  على 

فوك�س.
الذي   )2009( )افييياتيييار( 
حقق اكرب العائدات يف تاريخ 
 2.8 حييييوايل  مييع  ال�صينما 
كان  الييعييامل  يف  دوالر  مليار 
جزاأين  ينجز  ان  يييفيير�ييس 
جيم�س  ان  اال  فييقييط  ميينييه 
كييامييرون قييرر الييذهيياب ابعد 

من ذلك.
بيييييييان  يف  املييييييخييييييرج  وقييييييييييال 
اليييييذي  اليييييعيييييامل  تيييطيييويييير   (
ا�ييصييتييحييدثيينيياه ميييع )افييياتيييار( 
نييادرة ومر�صية  كان جتربة 

وعند  احليييييييدود.  ابيييعيييد  اىل 
كيييتيييابييية االفيييييييام اجليييدييييدة 
افيييياتييييار  عييييييامل  ان  ادركيييييييييت 
وال�صخ�صيات  واليييقييي�يييصييية 
توقعته  مما  اغنى  ا�صبحت 
ان  يل  وتيييبييين  اليييبيييدايييية  يف 
فيييييلييميين )ا�يييصيييافييييييين( لن 
ليحما  كيييافييييييين  ييييكيييونيييا 
ا�صعه على  ان  ارييييد  مييا  كييل 

ال�صا�صة(.
ويييروي فيلم )افيياتييار( وهو 
من بطولة �صيغورين ويفري 
وزوي  ورثييييييينيييغيييتيييون  و�ييييصييييام 
�ييصييالييدانييا مييغييامييرات جندي 
كوكب  اىل  يييير�يييصيييل  ميييعيييوق 
هو  اليييذي  املتخيل  بيييانيييدورا 
ب�صبب  ميييطييياميييع  ميييو�يييصيييع 

الرثوات التي يزخر بها.

�صت�صور  الييثيياثيية  االجيييييزاء 
الت�صوير  و�صيبداأ  بالتزامن 
على   2014 الييييييعييييييام  يف 
ميييييا او�ييييصييييحييييت فييييوكيييي�ييييس يف 
بيييييان.و�ييصييتييعيير�ييس االفييييام 
اليييثييياثييية عييلييى الييييتييييوايل يف 
و2017   2016 دي�صمرب 

و2018.
وميين اجييل اجنيياح م�صروعه 
اي�صا  كامرون  جيم�س  قييرر 
ان يحيط نف�صه باربعة كتاب 
�صيناريو بينما كتب مبفرده 
�يييصييييييينيييارييييو )تييياييييتيييانيييييييك( 

وافاتار(.
)فراييتي(  جمييليية  وذكييييرت 
ميزانية  ان  املييتييخيي�ييصيي�ييصيية 
االفييييام الييثيياثيية قييد ت�صل 

اىل مليار دوالر.

�لدت يف ال�سويد من اأ�سرة فقرية �عملت يف الإعالنات

غريتاغاربو... ملكة هوليوود غري �ملتوجة!

جيم�س كامرون �سيخرج ثالثة �أجز�ء من )�أفاتار( 
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1941 قررت النجمة غريتاغاربو ان تعتزل �ان تبتعد على ال�سواء �ال�سينما �حياة  ذات يوم يف عام 
املجتمعات ب�سكل نهائي حتى ان اخر �سور تعرف لها، كان تاريخها عام 1941 يوم اعتزالها �هي يف قمة 
النجومية، بعد م�سوار حافل بالجنازات �الب�سمات، بداأت مع ال�سينما ال�سامتة حتى الناطقة، التي ر�سخت 
ح�سورها �مكانتها �اي�سا جمالها الخاذ، لقد كان اعتزالها �هي يف ال�ساد�سة �الثالثني عن عمرها، مبثابة 
الفن  املراأة اجلميلة يف ذاكرة  ان تبقى  �سر اخللود، �هي  اليوم  اكت�سفت يف ذلك  للجميع، �كانها  املفاجاأة 

�ال�سينما �الزمن.
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• ما ال�صر وراء م�صاركتك البطولة مع جمموعة من 
املمثلن يف )نريان �صديقة(؟

بالبطولة،  االنييفييراد  لي�صت  اإيل  بالن�صبة  امل�صاألة   -
الأنها ال ت�صغل بايل، باعتبار اأن الدراما التلفزيونية 
ال�صيناريو  قييراأت  عندما  لييذا  ال�صينما،  عن  خمتلفة 
والعنا�صر  وروعييييية  بييعيينيياييية  مييكييتييوب  اأنييييه  والحيييظيييت 
اخلييا�ييصيية بييه جييذابيية كييذلييك طييريييقيية اليي�ييصييرد، قررت 

امل�صاركة يف بطولته.
كاأنه  يظهره  �صيناريو  عيين  يبحث  البع�س  لكن   •

النجم االأوحد.
اأقي�صها  ال  فاأنا  عندي،  البطولة  معيار  يختلف   -
بامل�صاحة اخلا�صة بالدور، الأن هذه الطريقة انتهت 
اأو ي�صري  اأحييد يهتم بها  منذ وقت طويل ومل يعد 
البحث  الناجح  املمثل  على  النظرية.  لهذه  وفقا 
عن دور جيد يظهر موهبته بعيداً عن كونه البطل 
تييكييون وحدك  اأن  يييفيييييدك  اليييذي  مييا  للعمل،  االأوحييييد 
الظاهر والباقي يف خلفية الكادر؟ بالتاأكيد �صي�صبب 
باأن  ذلك ف�صل العمل. املمثل اجليد هو من يوؤمن 
العمل جمموعة عنا�صر متكاملة لكل منها دوره 

يف اإجناحه ومتيزه.
• من ر�صحك لل�صخ�صية التي ج�صدتها؟

- عندما قراأت ال�صيناريو اأعجبت بال�صخ�صيات 
الن�صائية و�صعدت بها، وعندما حتدثت مع 
املوؤلف حممد اأمن را�صي واملخرج خالد 
ر�صحاين  اأنهما  منهما  عرفت  مرعي 
فاأعجبت  راأفت،  اأمرية  لدور 

به ال �صيما اأنه حموري للغاية.
• ما الذي جذبك يف �صخ�صية اأمرية حتديداً؟

- الغمو�س الذي مييزها، فاأنا ال اأ�صتطيع فهمها يف االأوقات 
كافة، كونها �صخ�صية غنية بالتناق�صات والتفا�صيل التي 
تتغري كل يوم، ما يدخلها يف حتدي ال�صخ�صيات االأخرى 
يف امل�صل�صل، حتى اإنها جعلتني اأعي�س على اأع�صابي يومياً 
الدور  اأن  اإىل  باالإ�صافة  وغرابتها،  غمو�صها  اإىل  نييظييراً 

مكتوب بحرفية عالية.
• ما معيار جناح الفنان براأيك؟

- اأن يجد  الدور اجليد الذي يلقى �صدى لدى امل�صاهد، 
من املمكن اأن يحوي  عمل ما عنا�صر النجاح لكن اجلمهور 

ال يعجب به، لذا اأمتنى اأن ينال امل�صل�صل اإعجابه.
امل�صاهد  جييذب  يف  ي�صاهمان  والغمو�س  االختاف  هل   •

اإىل )نريان �صديقة(؟
- بالطبع، الأن امل�صل�صل املختلف يلقى قبوال ويكون فر�س 
الرهان بن امل�صاهدين، ويف امل�صل�صل ت�صري االأحداث ب�صكل 
منطقي وطبيعي وتبتعد عن اأي فذلكة اأو فل�صفة رغم اأنها 

غريبة للغاية.
• وماذا عن املناف�صة مع امل�صل�صات االأخرى؟

- تيييوؤدي كييرثة االأعييمييال املييعييرو�ييصيية يف �صهر رميي�ييصييان اإىل 
�صيق  ميينييهييا:  الأ�ييصييبيياب  ليياأ�ييصييف  للظلم  بع�صها  تييعيير�ييس 
تقاليد  وممار�صة  ال�صاة  بييياأداء  النا�س   ان�صغال  الييوقييت، 
تنتج  اأن  اأنييه ال بد من  الف�صيل، ما يعني  بال�صهر  خا�صة 
اأعمال حتلق خارج ال�صرب، اأي تختلف عن ال�صائد، عموماً 
اأن تظلم  و�صيتابعها  اأوؤميين باأن االأعمال اجليدة ال ميكن 

اجلمهور �صواء يف رم�صان اأو خارجه.

خطوة جديدة متيز م�ساركة منة �سلبي يف الدراما الرم�سانية هذا العام، من 
خالل م�سل�سلها اجلديد )نريان �سديقة(، كتابة حممد اأمني را�سي �اإخراج 
خالد مرعي، �جت�ّسد فيه �سخ�سية خمتلفة بعد غياب �سنتني عن الدراما 
منذ اآخر اأعمالها م�سل�سل )حرب اجلوا�سي�ض(. حول جديدها كان معها 

هذا احلوار: 

27
رانيييييا اأكييييدت عييلييى اأن �ييصييبييب اإ�يييصيييرارهيييا عييلييى تقدمي 
العملن  اأن  اإىل  ييييرجيييع  واحيييييدة  دفيييعييية  ميي�ييصييليي�ييصييليين 
مكتوبن ب�صكل رائع فاالأول عن رواية رائعة للمبدع 
الييكييبييري اليييراحيييل اأ�ييصيياميية اأنييييور عييكييا�ييصيية واليييثييياين عن 
را�صى  اأمن  للكاتب حممد  ومبتكر  �صيناريو جديد 
وخالد  يا�صن  حممد  املخرجن  يف  لثقتها  واأييي�ييصييا 
مرعي اللذان قاما على اإخراج امل�صل�صلن وحر�صهما 
التي  عن  وخمتلفة  جيدة  ب�صورة  يقدماها  اأن  على 
دائما-  الأنييهييمييا  ال�صابقة  اأعييمييالييهييا  يف  عليها  ظييهييرت 
والروؤية  التجديد  على  يحر�صان   - قولها  حد  على 
املختلفة وكان من ال�صعب اأن ارف�س اأي من العملن 
الأنه لي�س من ال�صهل احل�صول على ن�صو�س وادوار 

مكتوبة مبثل هذا ال�صكل اجليد واجلديد .
اإذا كان ظهورها يف عملن يعر�صان يف توقيت  وعما 
رانيييييا يف  قييالييت  يييحييدث عييدم تركيز للم�صاهد  واحيييد 
ت�صريحات ال اعرف بهذه النظرية فهناك العديد 
والفنانات  الفنانن  ميين  والييزميييييات  الييزميياء  ميين 
يقدمون ويقدمن اأكرث من عمل يف رم�صان وال يوؤثر 

على جنوميتهم او ي�صرف امل�صاهدين عنهم.
املا�صي  قبل  رم�صان  يف  قدمت  اأن  �صبق  واأ�ييصييافييت: 
م�صل�صلن هما )اأهل كايرو( و)احلارة( وحققا جناحاً 
النهاية  يف  الفي�صل  بيياأن  كاملة  قناعة  ولييدي  كبريا 
لنجاح اأي ممثل يكمن يف التنوع الذي يقدمه يف اأدواره 
و�صخ�صياته التي يقدمها ب�صكل عام ولي�س يف مو�صم 
واحد وهذا ما حر�صت عليه هذا العام ففي )موجة 
عيين دوري يف م�صل�صل  اليييدور خمتلف متييامييا  حيييارة( 
زوجة  �صخ�صية  اأج�صد  االأول  فاأنا يف  نييريان �صديقة 
ل�صابط �صرطة هو الفنان اإياد ن�صار وت�صعر بامللل يف 

حياتها معه وتتغري معاملتها له ما يجعله ي�صك يف 
�صلوكها ويف امل�صل�صل الثاين اأج�صد �صخ�صية ممثلة 
يقرب  مييا  ميييدى  عييلييى  النجومية  قييميية  اإىل  ت�صعد 
حياتية  مبييواقييف  ال�صخ�صية  ومتيير  عاما   20 ميين 
ال�صنوات  هييذه  طيييوال  وخمتلفة  متغرية  ونف�صية 
وهذا امل�صل�صل الثاين هو دراما خمتلفة متاما من 
يطرحها  التي  والق�صية  وامل�صمون  ال�صكل  ناحية 
من  حاليا  اجلمهور  ي�صاهده  ما  وهييذا  ويناق�صها 

متابعي هذا امل�صل�صل اأو امل�صل�صلن ب�صكل عام.
توفيق(  )نييور  املمثلة  �صخ�صية  اأن  البع�س  ردد   •
التي جت�صدينها يف هذا العمل هي ق�صة حقيقية 
ال�صاحة فما حقيقة  تزال موجودة على  ملمثلة ال 

ذلك؟ 
- قالت رانيا لي�س املق�صود بهذه ال�صخ�صية جنمة 
اأو فنانة بذاتها لكنها ماأخوذة عن ق�صة كفاح اأكرث 
من جنمة م�صرية بالفعل مازلن موجودات على 
بعينها  جنمة  ن�صمى  اأن  ميكن  ال  لذلك  ال�صاحة 

وتقول اإن ال�صخ�صية تروى ق�صة كفاحها اأو حياتها 
)اأهل  م�صل�صل  يف  ممثلة  �صخ�صية  قدمت  اأن  و�صبق 
الييكييام وقلت وقتها لي�س  وتيييردد نف�س هييذا  كييايييرو( 

املق�صود ا�صم جنمة اأو فنانة بعينها.
)نريان  م�صل�صل  يف  اجلماعية  البطولة  وعيين 

اأكييدت رانيا  �صديقة( وهل يزعجك ذلييك؟ 
بالبطوالت  اليي�ييصييديييد  تييرحيييييبييهييا  عييلييى 

اجلماعي  العمل  وقييالييت  اجلماعية 
ال�صينما  اأو يف  الييدرامييا  �ييصييواء يف 

بالن�صبة يل اأكرث اأمتاعاً الأنه 
املناف�صة  ميين  حيياليية  يخلق 

بن اأبطال العمل وهذا 
املمثل  �صالح  يف  يكون 
اليييعيييميييل  �ييييصييييالييييح  ويف 

نف�صه.
وحيييييييول مييييا تيييييييردد عن 

وجود خافات وم�صاكل 
التي  �ييصييلييبييي  ميينييى  ميييع 

بطولة  �يييصييياركيييتيييهيييا 
�صديقة(  )نيييريان 
هذا  رانيا:  قالت 
خاطئ  اليييييكيييييام 
ولي�س  متييييياميييييا 

اأ�ييييصييييا�ييييس  اأي  لييييييه 
اأو  الييي�يييصيييحييية  مييييين 

اأوال  امليي�ييصييداقييييية 
املناف�صة  الن 

بيني وبن منه �صلبي �صريفه متاما مثل املناف�صة مع 
اعز �صديقاتي  وثانيا منة من  امل�صل�صل  اأبطال  باقي 
 4 من  اأكييرث  معا  وع�صنا  �صقيقتي  مبثابة  واعتربها 
�صهور اأثناء ت�صوير هذا امل�صل�صل وهناك توافق كبري 
اخلاف  اأو  لييلييغييرية  جمييييال  وال  بييييينيينييا 
منا  ليييكيييل  الن  االإطيييييييياق  عيييليييى 
�صخ�صيتها املختلفة متاما عن 
جمهورنا  اأن  كما  االأخييييرى 
عملنا  وقد  خمتلف  اأي�صا 
�صنوات  عييييدة  ميينييذ  مييعييا 
)حييييرب  ميي�ييصييليي�ييصييل  يف 
وكانت  اجلييوا�ييصييييي�ييس( 
مثالية  عيييياقييييتيييينييييا 
لييييلييييغيييياييييية ومييييييازالييييييت 

كذلك..

اأ�سبحت من جنمات رم�سان يف ال�سنوات الأخرية

ر�نيا يو�سف: �لعمل �جلماعي بالن�سبة يل �أكرث �أمتاعًا
خالل ال�سنوات الأخرية اثبتت الفنانة رانيا يو�سف تواجدها بني الفنانات �النجمات الالتي يحر�سن على الظهور 
�)نريان  حارة(  )موجة  م�سل�سلني  خالل  من  جمهورها  على  رانيا  اطلت  املا�سي  رم�سان  �خالل  رم�سان  �سا�سة  على 
�سديقة( ج�سدت يف امل�سل�سل الأ�ل �سخ�سية ز�جة �سابط �سرطة ي�سك يف �سلوكها بعد اأن اأ�سبحت ت�سعر بامللل يف 
حياتها معه �يف الثاين ج�سدت ق�سة �سعود ممثلة حتى ت�سل اإىل قمة النجومية �متر مبراحل �مواقف حياتيه 

خمتلفة �متقلبة.
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كيف حتافظ على 
مالب�سك جديدة

 جمييمييوعيية ميين اليينيي�ييصييائييح واخليييطيييوات الييتييي حتييافييظ بييهييا عييلييى ماب�صك 
واأحذيتك الأطول فرة ممكنة.

احلفاظ على ماب�صك يحتاج اإىل عناية خا�صة ملنع تلفها اأو ظهورها كاأنها 
اأنيق  على مظهر  التالية ميكنك احل�صول  قدمية، ومن خال اخلطوات 
وماب�س بحالة تبدو كاجلديدة متاماً رغم اإنه قد تكون م�صت فرة على 

�صرائها.
1( ال ترتدي اأحذيتك البي�صاء يف االأيام املمطرة حيث اأنها �صتت�صخ ويذهب 

رونقها.
ارتداء  املتنا�صبة مع بع�صها، واحر�س على عدم  االأ�صياء  ارتييداء  2( حاول 
اإىل  تييوؤدي  للغ�صل بكرثة  مييرات متتالية حتى ال يحتاج  الطقم نف�صه عدة 

اإهاكه.
3( ال ترتدي املاب�س ال�صديدة االأناقة اأو االأحذية اجللدية يف اأي منا�صبات 
اأن  باأي ريا�صة، كما  الأنها غري منا�صبة للقيام  ريا�صية ت�صارك فيها نظراً 

اجللد �صيتلف.
تتكون  ال  يومن حتى  اأو  يوم  كل  ت�صتخدمها  التي  املاب�س  بغ�صل  قم   )4

البقع عليها نتيجة العرق.
5( عند ركوب ال�صيارة مرتدياً حذاء جلدياً، ال داعي جلعل رباطه معقوداً 

بل االأف�صل تركه غري معقود للح�صول على الراحة وعدم اإتاف اجللد.

�ل�سالت �لريا�سية
 تنقل �لأمر��س

ال�صاالت  اأربييياع رواد  ميين ثاثة  مييا يقرب  ان  درا�ييصيية طبية حديثة  اكييدت   
الييريييا�ييصييييية ملييمييار�ييصيية الييتييمييارييين واحليي�ييصييول عييلييى اجليي�ييصييم املييثيياىل تعر�صوا 

للمر�س ب�صبب �صوء النظافة.
واعرف ما يقرب من ن�صف رواد ال�صاالت الريا�صية با�صتخدام منا�صف 
انهم  ثلثهم  ميين  اأكييرث  اأكييد  كما  تخ�صهم،  ال  الغالب  يف  للمياه  وزجيياجييات 

مترنوا بدون ا�صتخدام مزيل العرق اأو ارتداء اجلوارب.
حوايل  اأن  تبن  ال�صحية  نوفيلد  موؤ�ص�صة  اأجييرتييه  ا�صتطاع  خييال  وميين 
من  العديد  ان  اكيييدوا  الريا�صية  ال�صاالت  رواد  ميين   74% اأربييياع  ثاثة 
قلة  ذلييك  يف  مبييا  ال�صحية  البدنية  اللياقة  اآداب  اىل  يفتقرون  الييزائييرييين 

النظافة مثل عدم تنظيف املعدات التى تفوح منها رائحة العرق.
وحذرت نوفيلد من اأن هذا ال�صلوك ال�صىء ميكن اأن يرك الباب مفتوحا 
اللتقاط العديد من االأ�صخا�س لنزالت الربد واالنفلونزا من امل�صتخدمن 
الفطرية،  بييااللييتييهييابييات  اال�ييصييابيية  وكييذلييك  الييريييا�ييصييييية،  لل�صالة  االخييرييين 

واجلراثيم التى ت�صبب القيء واال�صهال واأي�صا التهابات اجلهاز التنف�صي.
امراأة تداعب كلبتها اأثناء مظاهرة �سد �سوء معاملة احليوان يف �سان خو�سيه حيث �سارك اآلف الأ�سخا�ض يف 

احتجاج للمطالبة باأن يوافق الربملان على قانون لتجرمي العتداء على احليوان. )ر�يرتز(

احرت�ض من ا�ساءة ا�ستخدام الد�ية
من  املخت�صون  يييحييذر 
اال�ييصييتييهييانيية بييياالدويييية 
الن بع�صها قد يتحول 
ا�صئ  مييا  اذا  ادميييان  اىل 
هذه  وميين  ا�صتخدامه 
االدوية اقرا�س النوم.

القومي  امليييركيييز  ونيييييوه 
االمريكي لادمان اىل 
انواع  ثيياثيية  هيينيياك  ان 

دائما  التي  االدويييية  ميين 
ما ي�صاء ا�صتخدامها نتيجة لتعاطيها بكرثة. 

- املواد امل�صابهة لافيون وغالباً ما تو�صف للتخل�س من االمل. 
- م�صادات االكتئاب واملهدئات. 

- املن�صطات التي تو�صف للتخل�س من م�صاكل النوم. 
وين�صح املركز باتباع التايل منعاً ال�صاءة اال�صتخدام: 

- اطاع الطبيب على االدوية امل�صتخدمة مبا فيها االدوية التي ت�صرى 
دون رو�صتة. 

- اخذ االدوية املو�صوفة فقط. 
- قراءة التحذيرات الطبية املرفقة بالدواء قبل البداأ يف اخذه. 

- �صوؤال الطبيب او ال�صيديل عن االدوية اجلديدة خا�صًة اذا ما �صككت يف 
تاأثريها.

• متى اأعلن ا�ستقالل الوليات املتحدة ؟
�صهر  ميين  الييرابييع  يف  االمريكية  املتحدة  الييواليييات  ا�صتقال  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان االحتاد من 13 والية فقط، وكتب توما�س 
م�صاهري  فيها  عاونه  االعييان  وثيقة  من  االأعظم  اجلييزء  جيفر�صون 

مثل جون اآدمز - بنيامن فرانكلن 
ما يطلق ؟ �على  ؟  بنغالدي�ض  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ا�صم بنغادي�س على مكان يعرف �صابقا با�صم )باك�صتان ال�صرقية 
( ومعناه البنغال احلر . 

يف اأعمار احليوانات �النباتات؟  ال�سحيحة  القاعدة  هى  • ما 
القاعدة ال�صحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�صرات ما ال يعي�س يف طور البلوغ اأكرث من �صاعات 
بينما يطول عمر ال�صاحف واالإن�صان اإىل قرن اأو اأكرث وتعي�س بع�س 

االأ�صجار اآالف ال�صنن. 

• هل تعلم اأن بع�س اخل�صروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن اأن يكون لها تاأثري �صار على االإن�صان حيث 
على  �صام  تاأثري  لها  مييواد  عنه  نتج  اال�صفرار  اإىل  االخ�صرار  لونه من  لو حتول  اخليار  اأن  البحوث  اأثبتت 
االإن�صان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�صكل املعوج لها تاأثري �صام على االإن�صان .. و هذه املادة ال�صامة توجد 

يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�صبي لاإن�صان. 
ن�صبة  ارتييفيياع  على  يق�صي  فهو   .. القلبية  بيياالأزمييات  االإ�ييصييابيية  املدم�س مينع  الييفييول  تيينيياول  اأن  تعلم  هييل   •
اإىل  تييوؤدي  املييواد التي  الكول�صرول يف الدم .. و بذلك يخف�س تناول الفول املدم�س ن�صبة واحد باملئة من 

ت�صلب ال�صراين. 
 • هل تعلم اأن االأذن الي�صرى اأ�صعف �صمعاً من االأذن اليمنى. 

 • هل تعلم اأن اأقوى ع�صلة يف ج�صم االإن�صان هي ع�صلة الفك. 
 • هل تعلم اأن اجل�صم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية

• هل تعلم اأن الكبد هو الع�صو الوحيد الذي ميكنه اأن يحول الربوتينات و ما حتويه من اأحما�س اأمينية 
اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�صكر.

•هل تعلم اأن نق�س فيتامن ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�س واللحم واالأجا�س والفول واحلنطة غري 
يف  وا�صطرابات  تهيجات  وي�صبب  وي�صّوه  النمو  يوؤخر  والبطاطا  واللوبياء  كالفا�صولياء  واحلبوب  امل�صّنعة 

االأع�صاب وام�صاكا حاّدا . 

اأن  ال�صطرجن قبل  قليًا من  ثم  ي�صبح،  الكرة،  يلعب  يذاكر،  باجتهاد..  دائماً  يعمل  ن�صيطاً جداً  كان رمزي 
يذاكر مرة اأخرى يتخلل ذلك ال�صاة وبع�س الطعام اخلفيف، يح�صر طبقاً من الفاكهة ي�صرك اأخواته معه، 
ثم يدخل لري�صم قليًا، بع�س اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�س االأفكار واملاحظات.. اأ�صياء كثرية يقوم 
42 �صاعة فيقول  اأن يكون النهار  بها طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�صطراً ودائماً يقول اأمتنى 
والده منذ اأن جئت من املدر�صة واأنت ال ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �صاعة.. اآه الأ�صمع 
بع�س املو�صيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ال ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�صرخ عليه والده 
فينام، ويف اأحد االأيام قال رمزي لوالده ملاذا ال يكون النهار 42 �صاعة �صكت االأب قليًا ثم قال ح�صناً لك ما 

تريد غداً �صيكون النهار 42 �صاعة.
جاء رمزي من املدر�صة فجل�س يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�صل 
اأبييوه معه وبعد  وعندما حل امل�صاء وكييان االأب قد نام يف النهار وارتيياح دخل رمييزي ليلعب يف غرفته ودخييل 
االنتهاء طلب منه والده اأن يدر�س قليًا ثم اأن ي�صلي وير�صم ويدق بع�س االأحلان على البيانو ويدون بع�س 
اأن يرفع  اإىل مرحلة ال ي�صتطيع  الوالد لكن رمزي و�صل  اأعمال كثرية كثرية طلبها  اليوم و...  ماحظات 
يديه واأخذ يقاوم حتى ال ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�صه وغط يف 
نوم عميق.. ا�صتيقظ بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�صر يوماً درا�صيا وكان اأبوه قد جاء من العمل 
فنظر اإليه وقال هل ما زلت تريد النهار 42 �صاعة فهم رمزي �صوؤال والده وقال ال يا اأبي لبدنك عليك حق 

و�صبحان من جعل لنا وقتاً للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.

الطالب املجتهد

اأدم هاين طه
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اماين حمم�د
مع  ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

دانة هاين طه
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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تناول �للنب بعد �حللويات يحمى �أ�سنانك من �لت�سو�س
 ك�صفت درا�صة اأمريكية حديثة عن معلومات جديدة ومثرية 
ب�صاأن اإحدى الو�صائل الفعالة يف حماية االأ�صنان من الت�صو�س 

الناجم عن تناول احللويات واالأطعمة ال�صكرية.
بجامعة  ليياأ�ييصيينييان  �صيكاغو  بكلية  بيياحييثييون  عليها  واأ�ييصييرف 
باأّن  اأ�صاروا  الذين  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  اإيلينوى 
املحتوية  االأطعمة  اأحييد  تيينيياول  اللنب عقب  كييوب ميين  تيينيياول 
على ن�صبة كبرية من ال�صكر مثل: حبوب االإفطار ال�صكرية 
اجلاهزة، والتي تتكون من الن�صا وال�صكر له دور كبري يف احلد 
من اأ�صرار تلك االأطعمة على االأ�صنان، حيث اأثبتت التجارب 
الباك  ميي�ييصييتييويييات  ميين  التقليل  يف  ييي�ييصيياهييم  اأنييييه  الييبيي�ييصييرييية 
وتاآكل  تلف  حييدوث  من  يقي  ما  وهييو  باالأ�صنان،  والبكترييا 
مينا االأ�صنان، والذي يوؤدي بطبيعة احلال اإىل ت�صو�صها، وهو 

ما يجعل اللنب يحمي االإن�صان من حدوث ذلك.
درجيية حام�صية  رفع  ي�صاهم يف  اللنب  اأّن  الباحثون  واأ�صاف 
الو�صط املحيط باالأ�صنان، ولكن اإذا اأعقب ذلك تناول ع�صري 
مرة  للمخاطر  تعري�صها  اإىل  ذلك  ف�صيوؤدي  بال�صكر  فواكه 
تيينيياول اجلنب  اأنيييه ميكن  الييبيياحييثييون اإىل  اأخييييرى، وكييمييا لفت 
كبرية  كميات  على  املحتوية  الوجبات  نهاية  يف  للنب  كبديل 
تقل  وبييالييتييايل  احلم�س  اإفييييراز  مييعييدل  وتقليل  ال�صكر،  ميين 
فر�س تعر�س االأ�صنان للت�صو�س. اجلدير بالذكر اأّن درا�صات 
يف  مييرات   4 مبعدل  الكربوهيدرات  تناول  اأّن  ك�صفت  �صابقة 
ب�صكل  يرفع  باليوم  جييراًمييا   60 من  اأكييرث  بكميات  اأو  اليوم 
يك�صف  ما  وهييو  االأ�صنان،  بت�صو�س  االإ�صابة  خطر  من  كبري 

حقيقة املخاطر التي نتعر�س لها جميًعا.

االء �شيد حامد
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


