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القرنبيط يحمي من �سرطان املعدة
من  وه��ي  واملنغنيز   C للفيتامني  مم��ت��ازاً  م�صدراً  القرنبيط  يعترب 
واح���داً من  ك��وب��اً  ت��ن��اول  الفاعلة مبتياز. ويكفي  الأك�����ص��دة  م�����ص��ادات 
القرنبيط للح�صول على 55 مللغ من الفيتامني C كما اأنه يحتوي 
الغذائية  امل��ك��ون��ات  ال��ك��اروت��ني وغ��ره��ا م��ن  ع��ل��ى ن�صبة ع��ال��ي��ة م��ن 
القرنبيط، يحمي الن�صان ج�صمه  املكافحة للتاأك�صد.  لذلك بتناول 
القلب،  واأمرا�ض  كال�صرطان  بالأك�صدة  مرتبطة  كثرة  اأمرا�ض  من 
القرنبيط على  بال�صن. - يحتوي  التقدم  اآث��ار  اإىل احلد من  اإ�صافًة 
K والأح��م��ا���ض ال��ده��ن��ي��ة اأوم��ي��غ��ا 3  ك��م��ي��ات ك���ربى م��ن الفيتامني 
اإذ يحتوي الكوب الواحد من  التي ت�صاعد على احلد من اللتهابات 
K و0،21 ملغ من  11 ميكروغرام من الفيتامني  القرنبيط على 
الأحما�ض الدهنية لذلك ي�صاعد تناول القرنبيط بانتظام على احلد 
وال�صمنة  وال�صكري  والقرحة  كالتكل�ض  بامرا�ض  الإ�صابة  خطر  من 

والتهابات اجلهاز اله�صمي.
القلب  اأمرا�ض  من  احلماية  تاأمني  على  القرنبيط  تناول  ي�صاعد   -
ي�صاعد  اأنه  كما  الأك�صدة  مب�صادات  لغناه  الع�صبي  اجلهاز  واأمرا�ض 
والقلب  ال�صرايني  حماية  على  ي�صاعد  ما  ال��دم  �صيالن  حت�صني  على 

وخمتلف الأع�صاء الأ�صا�صية يف اجل�صم.
الألياف  من  غ   3.35 على  القرنبيط  من  الواحد  الكوب  يحتوي   -
من  والتخل�ض  اله�صمي  اجل��ه��از  تنظيف  على  ي�صاعد  م��ا  الغذائية 
من  للمعدة  احلماية  توؤمن  خا�صة  م��ادة  على  يحتوي  كما  ال�صموم. 
من  احل��د  على  ي�صاعد  ما   Helicobacter Pilori جرثومة 

خطر الإ�صابة ب�صرطان املعدة والقرحة.
ويعترب  ب  الفيتامينات  من  عالية  ن�صبة  على  القرنبيط  يحتوي   -

م�صدرا ممتازاً للربوتينات والفو�صفور والبوتا�صيوم.

انقطاع التنف�س خالل النوم 
يرتبط باملياه الزرقاء يف العني 

وجدت درا�صة جديدة اأن انقطاع التنف�ض اأثناء النوم يزيد من خطر 
العني  فح�ض  ينبغي  وب��ال��ت��ايل  اجللوكوما  ال��زرق��اء  باملياه  الإ���ص��اب��ة 

لكت�صاف املر�ض.
وذكر موقع هلث داي نيوز الأمركي اأن الباحثني يف جامعة تاييبي 
الطبية يف تايوان نظروا يف �صجالت ملا يزيد عن األف �صخ�ض يف �صن 
التنف�ض  بانقطاع  اإ�صابتهم  ت�صخي�ض  مت  ع��ام��اً  الأرب��ع��ني  ع��ن  يزيد 
اأثناء النوم بني العامني 2001 و2004، وقارنوها مبجموعة من 

6000 �صخ�ض غر م�صاب باحلالة. 
وتبنينّ اأن امل�صابني بانقطاع التنف�ض اأثناء النوم يزيد لديهم احتمال 
 5 1.67 مرة خالل  الزرقاء يف العني  املياه  الإ�صابة بنوع رائج من 
اأكرث احلالت  الزرقاء هي ثاين  واملياه  ت�صخي�ض احلالة  �صنوات من 

ت�صبباً بالعمى يف العامل.
وقال الباحث امل�صوؤول عن الدرا�صة هينغ-�صينغ يل ناأمل باأن ت�صجع 
التنف�ض  انقطاع  بحالة  امل�صابني  حتذير  على  الأطباء  الدرا�صة  هذه 
بوجوب  الباحثون  ون�صح  ال��زرق��اء  باملياه  ارتباطها  من  النوم  اأث��ن��اء 
تبداأ  العني عندما  الأربعني لفحو�ض  اإخ�صاع من يزيد عمرهم عن 

اأعرا�ض املر�ض بالظهور وحت�صل تغيرات يف النظر.

يقتل جارته ظنًا اأنها زوجة �سقيقه
اأقدم �صوداين على قتل جارته يف منطقة �صاللب مبدينة بورت�صودان 

ظنا اأنها زوجة �صقيقه، بح�صب �صحيفة اخلرطوم . 
وقال املتهم اإن خالفات عائلية قائمة بينه وزوجة �صقيقه واأ�صاف اأنه 
�صدد طعنة قاتلة اإىل جارته التي جاءت اإىل منزله بغر�ض الزيارة بعد 

اأن اعتقد اأنها زوجة �صقيقه. 
اأنه �صعيف النظر وقد �صجل  اأم��ام املحققني  اأقواله  وادع��ى املتهم يف 

�صد املتهم بالغ بالقتل فيما ت�صتمر التحقيقات معه. 

مطاردة �سلحفاة 
ع�ست �سبيًا

 8( �صبيا  �صلحفاة �صخمة  هاجمت 
بركة حملية  ي�صبح يف  كان  �صنوات( 
بافاريا  ب���ولي���ة  ���ص��غ��رة  ق���ري���ة  يف 
بجهاز  واأع�صاء  متطوعون  ويجري 
قرية  يف  مت�صيط  عملية  الإط���ف���اء 
الريف  يف  الواقعة  ال�صغرة  اإر���ص��ي 
الطبيعية  مب��ن��اظ��ره  ي��ت�����ص��م  ال����ذي 
اخل��الب��ة ع��ن��د ���ص��ف��وح ج��ب��ال الألب 
الأملانية للبحث عن ال�صلحفاة التي 
اأ���ص��م��اه��ا ال�����ص��ك��ان امل��ح��ل��ي��ون لوتي 
ونظرا   . الأول  اأم�ض  لتقارير  طبقا 
عند  ال�صبي  ع�صت  ال�صلحفاة  لأن 
الأ�صبوع  ���ص��ب��اح��ت��ه  اأث���ن���اء  ال��ك��اح��ل 
املياه  م��ن  التخل�ض  ج���رى  امل��ا���ص��ي 
اأ�صماكها  ن��ق��ل  وج�����رى  ال���ربك���ة  يف 
ب�صكل موؤقت اإىل بركة مياه قريبة. 
وخا�ض النا�ض و�صط الطمي اأمال يف 
الإم�صاك بال�صلحفاة قبل اأن تهاجم 
�صخ�صا اآخر. وجرى و�صع كامرات 
خا�صة تعمل بالأ�صعة حتت احلمراء 
يورو  األ��ف  قيمتها  مكافاأة  وحتديد 
)1330 دولر( ملن يديل مبعلومات 
بال�صلحفاة.  لالإم�صاك  ت��ق��ود  رمب��ا 
من  بخرباء  اأي�صا  القرية  وات�صلت 
ب�صوؤون  امل��خ��ت�����ض  م��ي��ون��ي��خ  م��ع��ه��د 
عن  البحث  يف  للم�صاعدة  احل��ي��وان 
ال�����ص��ل��ح��ف��اة ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 40 
كيلوجراما   14 ووزن��ه��ا  �صنتيمرتا 

ومل يعرف جن�ض ال�صلحفاة.

نافورة ب�سرية 
يف غيني�س

اأب��ه��ر رج���ل اأرب��ع��ي��ن��ي م��ن غ��ان��ا املاليني 
ل����رتات ون�صف   4 ���ص��رب  ب��ق��درت��ه ع��ل��ى 
90 ثانية  اأق����ل م��ن  امل����اء يف  ال��ل��رت م��ن 
ليتحول بعدها اإىل نافورة ب�صرية وعجز 
الأطباء عن اإيجاد تف�صر علمي لكيفية 
لرتات   4 ت�صتوعب  حتى  معدته  مت��دد 
م���ن امل�����اء دف���ع���ة واح������دة وت���ف���وق طاقة 
ديك�صون اأوبوجن قدرة اأي اإن�صان اآخر، اإذ 
كما  امل��اء،  من  كبرة  كمية  �صرب  ميكنه 
يتمكن من التحكم يف معدته ليخرجها 

مرة اأخرى على �صكل نافورة .
وذكر املوقع الإلكرتوين اأوديتي �صنرتال، 
يتكون  ال��ط��ب��ي��ع��ي  الإن�������ص���ان  ج�����ص��م  اأن 
تعد  التي  املياه  65٪ من  اإىل  من٪50 
م��ه��م��ة ل���ص��ت��م��رار احل���ي���اة، ول��ك��ن �صرب 
الكثر منها يف فرتة ق�صرة من الزمن 

ميكنها اأن تنهي حياة الإن�صان فوراً.

الربوف�صور يف علم الأوبئة يف معهد األبرت اأين�صتاين 
نيويورك  يف  يا�صيفا  جامعة  يف  الطب  لكلية  التابع 
جيفري كابات وهو املعد الرئي�صي لهذه الدرا�صة يقول 
اإن هناك العديد من الدلئل على اأن امل�صاألة تبداأ يف 
مراحل عمرية مبكرة ت�صاعد يف زيادة خماطر الإ�صابة 
ب��ال�����ص��رط��ان، وم��ن ه��ذه ال��ع��وام��ل الأ���ص��ل��وب الغذائي 
النمو  ت�صاهم يف  ال��ت��ي  اجل�����ص��م  وه��ورم��ون��ات  امل��ت��ب��ع، 

الطبيعي، ومع ذلك فالعلماء ما زالوا غر 

متاأكدين متاماً من تاأثر هذه العوامل.
ي�صيف �صارحاً وجهة النظر هذه فيقول اإن ال�صرطان 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى الن��ق�����ص��ام غ���ر امل�����ص��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه وغر 
املن�صبط للخاليا غر الطبيعية يف العمليات املرتبطة 
بالنمو، ما يعني اأن لهذه العملية عالقة بالهورمونات 
اأو بغرها من عوامل النمو التي توؤثر يف طول القامة 

ويف زيادة خماطر الإ�صابة بال�صرطان.

ال جمال للخوف
الربوف�صور والرت ويليت رئي�ض دائرة التغذية يف كلية 
الدرا�صة  اإن  يقول  ه��ارف��ارد  جلامعة  التابعة  الطب 
يجب األ ت�صكل م�صدر خوف لطويالت القامة، على 

الرغم من العالقة بني طول القامة وال�صرطان.
وي�صيف اأن الزيادة طفيفة ويف الإمكان موازنتها 
بواحدة من مزايا طول القامة، اإذ اإن الطويالت 
اأقل اإ�صابة باأمرا�ض القلب من غرهن وبالتايل 

اأن الأب���ح���اث ب�صاأن  ل��ل��خ��وف، وامل��ه��م ه��و  ل جم���ال 
اأن تو�صلنا  العالقة بني الطول وال�صرطان ميكن 
اأو  بال�صرطان  الإ���ص��اب��ة  ملنع  ج��دي��دة  و���ص��ائ��ل  اإىل 

لل�صفاء منه.
ال��ربوف�����ص��ور ت��وم��ا���ض روه�����ان م���ن م��ع��ه��د األبرت 
اإن  امل�صاركني يف الدرا�صة يقول  اأحد  اأين�صتاين وهو 
اأي�صاً،  الأ�صباب،  اأح��د  تكون  قد  الوراثية  اجلينات 
اأن��ه��ا قد  ك��م��ا  ال��ق��ام��ة،  ب��ط��ول  فللجينات ع��الق��ة 
يف تطور  م��ع��روف��ة مت��ام��اً  غ��ر  ب��ط��رق  ت�صاهم 

ال�صرطان.

م�سببات حمتملة
ي��ق��ول ال��ربوف�����ص��ور ك���اب���ات اإن����ه وزم����الءه 
اأك����رث م��ن ع�صرة  و���ص��ع��وا يف ح�����ص��اب��ات��ه��م 
م�������ص���ب���ب���ات حم���ت���م���ل���ة خل���ط���ر الإ�����ص����اب����ة 
والعمر  ال����وراث����ة  ف��ي��ه��ا  ب��ال�����ص��رط��ان مب���ا 
والتدخني  احلمل  منع  و�صائل  وا�صتخدام 
الغذائية  وال��ع��ادات  الكحولية  وامل�����ص��روب��ات 
ومع  الجتماعية،  واحلالة  التعليم  وم�صتوى 
باحتمال  م��رت��ب��ط  ال��ق��ام��ة  اأن ط���ول  ت��ب��ني  ذل���ك 

الإ�صابة بال�صرطان.
وكان املعهد القومي لل�صحة العامة قد اأجرى بالتعاون 
املتحدة  الوليات  يف  املتخ�ص�صة  املعاهد  من  عدد  مع 
الأ�صباب  ملعرفة  عاماً  ع�صر  خم�صة  ا�صتغرقت  درا�صة 

ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
للوفاة بني الن�صاء اللواتي جتاوزن اخلم�صني 

من اأعمارهن. من بني املائة واخلم�صة والأربعني األف 
امراأة �صاركن يف الدرا�صة اأ�صيبت ع�صرون األفاً و928 

امراأة بال�صرطان اأثناء الدرا�صة.

الن�سبة بني الوزن والطول
بعد ا�صتبعاد العوامل الأخرى امل�صببة لل�صرطان مثل 
البدانة، اأو على الأ�صح موؤ�صر كتلة اجل�صم اأي الن�صبة 
باأي  الإ�صابة  اأن احتمالت  ال��وزن والطول، تبني  بني 
نوع من ال�صرطان تزيد بن�صبة 13 % مع كل ع�صرة 

�صنتمرتات زيادة يف طول القامة.
اأن خماطر الإ�صابة  اأظهرت الدرا�صة  التفا�صيل،  ويف 
الدم  �صرطان  اأو  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  اأو  الكلى  ب�صرطان 
اأن  ح��ني  %، يف  و29   23 ب��ني  ت���رتاوح  بن�صبة  تزيد 
خماطر الإ�صابة ب�صرطان اجللد اأو الثدي اأو املبي�ض 

اأو القولون تزيد بن�صبة ترتاوح بني 13 و17 %.
الأمركية  اجلمعية  ت�صدرها  التي  ل��الأرق��ام  ووف��ق��اً 
لأب���ح���اث ال�����ص��رط��ان، ف����اإن اح��ت��م��الت اإ���ص��اب��ة امل����راأة 

بال�صرطان طوال عمرها هي 38.2 %.
العالقة  اأن  اإىل  اأ�صارتا  قد  �صابقتان  درا�صتان  وكانت 
ال�صرطان تزداد  اأن��واع  القامة واأي نوع من  بني طول 
امل��دخ��ن��ات، ول��ك��ن ال��ربوف�����ص��ور كابات  ق��وة م��ع الن�صاء 
وزمالءه اأكدوا اأن العالقة بني الطول وال�صرطان ل 

تتاأثر مب�صتوى التدخني.

�صرطان  خاليا  على  تق�صي  م��واد  على  حتتوي  الأوريغانو  مثل  والأع�صاب  والكرف�ض  اخلر�صوف  اإن  اأمركيون  باحثون  ق��ال 
البنكريا�ض.

وقال باحثون من جامعة اإلينوي اإن ا�صتخدام فالفونويد )مركبات ع�صوية قابلة لالنحالل يف املاء( مثل البابوجن واللوتيولني 
قتل خاليا  ل  ي�صهنّ ما  انزمي  تثبيط  ي�صاهم يف  الكيميائي  العالج  قبل  والأوريغانو  واخلر�صوف  الكرف�ض  املوجودين يف 

�صرطان البنكريا�ض.
اأدى اإىل موت اخلاليا يف نوعني من �صرطان البنكريا�ض  اإن البابوجن وحده  اإلفرا ميجيا  وقالت الباحثة 

العدائي، ولكننا ح�صلنا على النتائج الأف�صل، عند معاجلة اخلاليا بالبابوجن ل�24 �صاعة ثم ا�صتخدام 
الدواء الكيميائي جيما�صيتابني ل�36 �صاعة .

�صرطان  جينات  يف  خلل  اإىل  اأدى  ما  بيتا  كينا�صي-3  الأن��زمي  ثبط  البابوجن  اإن  الباحثون  واأ���ص��ار 
البنكريا�ض وتدمر نف�صها ب�صبب ت�صرر احلم�ض النووي.

م�صتوى  لرفع  ال��الزم��ة  الكمية  اأك��ل  م��ن  الأرج���ح  على  يتمكنوا  ل��ن  املر�صى  اإن  ميجيا  وق��ال��ت 
ال، ولكن ميكن لالأدوية املكثفة اأن  الفالفونويد يف البالزما اإىل القدرالفعنّ

اخل�صار  تناول  من  الإكثار  اإن  قالت  اأنها  غر  بذلك  تقوم 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ه���ذه امل����واد ع��ل��ى م���دى احلياة 

دورية  يف  الدرا�صة  ون�صرت  الوقاية  يف  ي�صاهم 
التغذية واأبحاث الطعام .

 

طويالت القامة معر�سات لالإ�سابة بال�سرطان! 

اخلر�سوف والكرف�س للق�ساء على �سرطان البنكريا�س 
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جوجل تبداأ بت�سفري بيانات امل�ستخدمني 
اأعلنت �صركة جوجل اأنها �صتعمل على ت�صفر ملفات امل�صتخدمني املخزنة 
 Google( دراي���ف  ج��وج��ل  لها  التابعة  ال�صحابي  التخزين  خ��دم��ة  يف 
Drive(، وذلك على نحو افرتا�صي وقالت ال�صركة الأمركية يف من�صور 
لها، اإن خوادمها �صتقوم من الآن ف�صاعداً بت�صفر كل البيانات التي �صيتم 
اأكدت  اأما عن البيانات التي مت تخزينها قباًل،  تخزينها يف جوجل درايف 

جوجل اأنها �صتعمل على ت�صفرها خالل الأ�صهر القادمة.
اأن��ه يف ح��ال ق��ام امل�صتخدم  واأو���ص��ح مدير املنتجات يف جوجل ، دي��ف ب��ارث 
باملتاعب  و�صفها  مم��ا  �صرتيحه  امل��ي��زة  ه��ذه  ف���اإن  ب��ي��ان��ات��ه،  ت�صفر  بطلب 
واأ�صاف  الت�صفر،  وف��ك  الت�صفر  مفاتيح  اإدارة  ع��ن  الناجمة  وامل��خ��اط��ر 
بالنيابة  وذل��ك  بنف�صها،  الت�صفر  مفاتيح  ب���اإدارة  تقوم  ال�صركة  اأن  ب��ارث 
التي  نف�صها  املفاتيح  اإدارة  اأنظمة  م��ن  امل��ئ��ات  م�صتخدمة  امل�صتخدم،  ع��ن 

ت�صتخدمها جوجل لت�صفر بياناتها اخلا�صة.
وتقوم ال�صركة بت�صفر البيانات والبيانات الو�صفية عن اأي عن�صر موجود 
ت�صفر  ي�صتخدم خوارزمية  با�صتخدام مفتاح فريد  ال�صحابية  يف اخلدمة 
متطورة بطول 128 بت، كما ميكن للم�صتخدمني اإدارة مفاتيح الت�صفر 

اخلا�صة بهم، وذلك قبل تخزين البيانات، ح�صبما قال بارث.
اأن  عن  اإخبارية  تقارير  �صدور  من  �صهر  ح��وايل  بعد  ياأتي  ه��ذا  اأن  ُيذكر 
جوجل تعمل على اختبار تقنية جديدة تتيح لها ت�صفر امللفات يف جوجل 
درايف ، وذلك كو�صيلة للحد من حماولت احلكومة الأمركية واحلكومات 
الناطق  اأك��د  جهته،  وم��ن  امل�صتخدمني  ملفات  اإىل  الو�صول  من  الأخ���رى 
الر�صمي با�صم جوجل اأن ال�صركة لن تقوم باإعطاء مفاتيح الت�صفر اإىل اأي 

حكومة واإن مت ذلك فلن يكون اإل وفقاً للقانون.

بعد  حتى  بال�سرطان  اإ�سابتها  خماطر  بزيادة  عالقة  املراأة  قامة  لطول  اإن  موؤخرا  ن�سرت  درا�سة  تقول 
احلياة  واأ�سلوب  الغذائية  والعادات  وال�سن  والتدخني  والوراثة  كالبدانة  االأ�سباب  بقية  ا�ستبعاد 

وغريها.
اجلمعية  ت�سدرها  التي  االأوبئة(  )علم  جملة  من  االأخري  العدد  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  ت�سيف 
االأمريكية الأبحاث ال�سرطان اأن احتماالت االإ�سابة باأي من اأنواع ال�سرطان املعروفة بعد �سن الياأ�س 
وانقطاع احلي�س تزداد مع طول القامة، وذلك بعد متابعة احلالة ال�سحية ملائة وخم�سة واأربعني 

األف امراأة ترتاوح اأعمارهن بني خم�سني عامًا وت�سعة و�سبعني.
ي�سرح وا�سعو الدرا�سة االأمر بالقول اإن اخلطر ال يكمن يف طول القامة يف حد ذاته، بل يف ما ميثله 

للج�سم،  الداخلية  االأع�ساء  حجم  زيادة  اأخرى  كثرية  اأمور  بني  يعني  الطول  اإن  اإذ  نتائجه،  ويف 
اأي�سًا، وهي عوامل موؤثرة يف  وبالتايل زيادة عدد اخلاليا، باالإ�سافة اإىل زيادة م�ساحة الب�سرة، 

الت�سبب بال�سرطان.

كيفية تفادي زيادة 
وزنك بعد الوالدة

من املعروف ان وزن الن�صاء احلوامل 
يزداد خالل احلمل، لكن ما العمل 
عندما يتعذر فقدان هذا الوزن بعد 
ي��زداد بالرغم من  اأو حتى  ال��ولدة 
ان املراأة تر�صع؟ يف ما يلي ن�صائح 
�صبب  يكون  اأن  :  ميكن  لها  جملة 
انحبا�ض  ال��ك��ربى يف  ال����وزن  زي����ادة 
ال�صوائل يف ج�صم احلامل اأو ميكن 
ان ينتج عن تكد�ض الدهون يختلف 
النظام  ط��ب��ي��ع��ة  ب��ح�����ص��ب  الأم��������ر 
الغذائي الذي تتبعه كل ام��راأة.  يف 
كل احل��الت، اذا كانت امل��راأة تر�صع 
طفلها، فهي حتتاج اإىل الإكثار من 
خا�ض  ب�صكل  وامل��اء  ال�صوائل  �صرب 
اأي�صاً ين�صح باحلد من تناول امللح 
التخفيف  ع��ل��ى  ذل���ك  ي�����ص��اع��دك  اذ 
من انحبا�ض الو�صائل يف اجل�صم اإذا 
من  ال�صا�صية.   امل�صكلة  هذه  كانت 
جهة اخرى، ين�صح باحلد من كمية 
ال��ده��ون يف ال��غ��ذاء ، ل يجب تظن 
املراأة اأنها �صرورية لالإر�صاع، فهذا 
املعتقدات  بعك�ض  ���ص��ح��ي��ح��اً  ل��ي�����ض 
على  الرتكيز  ي�صتح�صن  ال�صائعة.  
والفاكهة  اخل�صار  وعلى  ال�صوائل 
من  معتدلة  وكميات  والربوتينات 
الن�صويات . بهذه الطريقة تخف�ض 
وت�صتمر  ف�صيئاً  �صيئاً  وزن��ه��ا  امل���راأة 

باإر�صاع طفلها ب�صكل �صحي.
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عرو�س عاملية لالألعاب ال�سحرية ا�ست�سافتها مدينة العني حتلق حولها الكبار وال�سغار
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

���ص��ه��دت م��دي��ن��ة ال��ع��ني وع��ل��ى م����دى الأي������ام القليلة 
ال��ف��ط��ر عرو�صاً  اأي����ام ع��ي��د  اأول  اب���ت���داء م��ن  امل��ا���ص��ي��ة 
ل���الأل���ع���اب ال�����ص��ح��ري��ة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا اإح�����دى الفرق 
مول(  )ب��وادي  التجاري  املركز  وا�صت�صافها  الأجنبية 
باملدينة حيث  التجارية  امل��راك��ز  اأك��رب  م��ن  يعد  ال��ذي 
الداخلية  ال�صاحة  يف  يومي  وب�صكل  الع�صرات  حتلق 
ال��ت��ي اأع���دت ل��ه��ذا احل���دث م��ن خ��الل اإق��ام��ة م�صروع 
يومي  ب�صكل  توا�صلت  التي  العرو�ض  لتقدمي  م�صرح 
للعرو�ض  املقدم  الفريق  ا�صتطاع  امل�صائية.  الفرتة  يف 
خا�صة  الكثرين  اهتمام  على  ي�صتحوذ  اأن  ال�صحرية 
الفقرات  جميع  متابعة  على  حر�صوا  الذين  الأطفال 
حيث مل يكتفوا بهذا ليعتلوا خ�صبة امل�صرح للم�صاركة 
احل�صور  من  ت�صجيعا  لق��ت  التي  الفقرات  بع�ض  يف 
بالذكر  الأطفال. اجلدير  ه��وؤلء  واأمهات  اآب��اء  خا�صة 
اأن األعاب اخلفة اأو ال�صحر هي تقليد قدمي رمبا بداأت 
يف  لتتوا�صل  مب�صر  ال��ف��راع��ن��ة  ع�صر  يف  امل��ي��الد  قبل 
الدار�صني  من  ع��دد  ليقوم  ه��ذا  يومنا  حتى  النت�صار 
الآلية رغبة منهم يف حتديد  ا�صتخدام احلوا�صيب  يف 
املتفرج  يلحظها  ل  وال��ت��ي  ل��ل�����ص��اح��ر  احل��رك��ة  م�����ص��ار 
ا�صتطاع  وا�صتغرابه. هذا وقد  اندها�صه  العادي لتثر 
اأن  ال�صحرية  الألعاب  امل�صارك يف تقدمي هذه  الفريق 
األعاب اخلفة ليكون  يبهر احل�صور بتنفيذ مناذج من 
وكذلك  النحا�صية  واحللقات  الكرات  تبادل  بينها  من 
تبادل الع�صي حيث اأكدت الأرقام القيا�صية العاملية اأنه 
الواحدة  املرة  يلتقط يف  اأن  املاهر  ال�صاحر  با�صتطاعة 
بثمانية  الإم�صاك  اأو  كرة  ع�صرة  اإح��دى  اأو  حلقة   12
اإ���ص��ارة من م�صوؤول عمليات  . ويف  ع�صي دفعة واح��دة 

الرتويج بالبوادي مول قال اأن املركز التجاري حري�ض 
املنا�صبات والأعياد على  بني احلني والآخ��ر خا�صة يف 
ا���ص��ت��ق��ط��اب ف���رق ع��امل��ي��ة ل��ت��ق��دمي ع��رو���ص��ه��ا رغ��ب��ة يف 
الرتويج عن الزائرين اإ�صافة اإىل ا�صتقطاب اأكرب عدد 

اإ�صافة  الدولة  واإم���ارات  العني  ال��زوار من مدينة  من 
اأولياء  من  ع��دد  من  مداخلة  ويف  عمان.  �صلطنة  اإىل 
الأم���ور والآب���اء والأم��ه��ات ق��ال��وا باأهمية تقدمي مثل 
اإ�صافة  الأبناء  من  الكثر  ت�صعد  التي  العرو�ض  هذه 

وب�صكل مبا�صر يف عمليات  ي�صاهم  اأن تقدمي هذا  اإىل 
اأخذت موقعها  العني والتي  ال�صياحي ملدينة  الرتويج 
اأ�صبحت  اأنها  حتى  للدولة  ال�صياحية  اخلريطة  على 

مزارا للكثرين خا�صة يف املنا�صبات والأعياد.

اأطفال العني ي�ساركون يف 
االألعاب ال�سحرية

•• العني-الفجر:

ح��ر���ض ال��ع��دي��د م��ن اأط��ف��ال م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة ف��ري��ق الألعاب 
ال�صحرية فقراتهم حيث تتابع الأطفال يف اعتالء خ�صبة امل�صرح التي اأعدت 
بع�ض  لتعلم  ب��وادي مول يف حماولة منهم  التجاري  باملركز  لغر�ض  لهذا 

الألعاب ال�صحرية التي يجيدها الفريق العاملي الزائر.

•• العني-الفجر:

امل�صري  بالنادي  امل�صرية  اجلالية  لأبناء  لقاء  يف 
بالعني ح�صره رئي�ض جمل�ض اإدارة النادي املهند�ض 
امل�صري  الكني�صة  وراع���ي  ال��دا���ص��ر  �صعيد  حممد 
ال�صكر  اجلالية  اأبناء  ق��دم  �صاوير�ض  الأب  بالعني 

ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل 
على ت�صامنها مع ال�صعب امل�صري ودعمه من اأجل 
جتاوز الأزمة التي تعي�صها م�صر حاليا وثمن اأبناء 
ب��ه �صمو ال�صيخ  ال��ذي ق��ام  ال��رائ��د  ال���دور  اجلالية 
اخلارجية من  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  اهلل  عبد 

اأجل دعم ال�صعب امل�صري. وكان اللقاء قد ت�صمن 
فقرة تغنت بحب م�صر قدمتها طفلة م�صرية مل 
تتجاوز الع�صر �صنوات �صاركها فيها �صقيقها الذي 
مل يتجاوز ال�صبع �صنوات على اآلة الأورج لي�صاركها 
التي تعرب عن م�صر  الأغ��اين  احل�صور يف ترديد 

ليحظى ال�صقيقان بتكرمي رئي�ض جمل�ض الإدارة.

يف لقاء النادي امل�سري

اأبناء اجلالية امل�سرية بالعني ي�سيدون بدور االإمارات الرائد يف دعم ال�سعب امل�سري

»من بالدي االإمارات« ت�سفي اأجواء الرتاث االإماراتي 
على مردف �سيتي �سنرت لغاية االأربعاء املقبل

متكنت فعالية من بالدي الإمارات التي تنظمها موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات 
والتجزئة �صمن حملة ال�صيف حتماً دبي يف مردف �صيتي �صنرت، يف اأيامها 
الأوىل من ا�صتقطاب اهتمام كبر من املواطنني وجن�صيات متنوعة �صواء 

من الزوار اأو املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
لغاية  وت�صتمر  املا�صي  اخلمي�ض  يوم  انطلقت  التي  الفعالية  هذه  وت�صهد 
اأمام  املجال  تتيح  كونها  كبراً  اهتماماً  اأغ�صط�ض،   21 املقبل  الأربعاء  يوم 
الأجداد  حياة  واأ�صلوب  الإم���ارات  ما�صي  على  ق��رب  عن  للتعرف  اجلميع 
من خالل عر�ض جمموعة من الأدوات التقليدية التي ا�صتخدمها �صكان 
امل�صابقات  ب��ني  تتنوع  التي  الأن�صطة  اإىل  بالإ�صافة  املا�صي،  يف  الإم����ارات 
الرتاثية والرق�صات والأهازيج ال�صعبية واحلرف اليدوية التي تقدم يومياً 
 10 4 ع�صراً وحتى  يف القاعة الرئي�صية ملردف �صيتي �صنرت منذ ال�صاعة 

م�صاًء.
كما تقدم الفعالية جمموعة من امل�صابقات الرتاثية اليومية التي ي�صارك 
فيها �صباب اإماراتيون متحم�صون لإبراز تراثهم العريق وعاداتهم وتقاليدهم 
الأ�صيلة. وتت�صمن هذه امل�صابقات م�صابقة اأف�صل �صناعة حملية للدخون 
واأف�صل م�صروبات �صعبية  واأف�صل زي تراثي واأجمل نق�ض حناء  والعطور 
ت�صمل القهوة وال�صاي بالإ�صافة اإىل اأطيب الأكالت ال�صعبية مثل اجلباب 
والهري�ض والبالليط. وتقوم جلنة متخ�ص�صة بتقييم الأعمال امل�صاركة يف 
كل م�صابقة واختيار الأف�صل من بينها ليتوج فائزان مع نهاية كل م�صابقة 

يح�صل كل منهم على هدايا قيمة تقدمة اأباريل غروب. 
كما يوجد م�صابقة اأخرى خا�صة بفعالية من بالدي الإم��ارات على موقع 
اإلتقاط �صور متنوعة من  التوا�صل الإجتماعي، حيث ميكن لكافة الزوار 
بالدي  من  الها�صتاك  باإ�صافة  الإن�صتغرام  موقع  على  وحتميلها  الفعالية 

للفوز بجوائز قيمة تقدمة اأباريل غروب اأي�صاً. 
ومن �صمن الفعاليات امل�صوقة التي �صتقدمها الفعالية يف يومها اخلتامي 
عر�ض العر�ض الإماراتي ، الذي يج�صد التقاليد واملرا�صم التي ترافق هذه 
ومظاهر  العرو�صني  ولبا�ض  وتقاليد  ع��ادات  من  الإجتماعية  الإحتفالية 

الحتفال وزينة واإك�ص�صوارات العرو�ض. 



حني ترتفع حرارة الطق�ض، غالباً ما ن�صعر باحلاجة اإىل تنظيم منازلنا وتنظيفها. ال�صيف 
تعليمهم مهارات  بت�صهيل حياتنا ف�صاًل عن  الأولد  للقيام بذلك ولإقناع  مو�صم منا�صب 
مده�صة تفيدهم يف احلياة. ل توؤثر حا�صتنا الطاغية على طريقة تف�صرنا للمعلومات 
فح�صب بل على طبيعة مهاراتنا الطبيعية اأي�صاً، حتى يف ما يخ�ض اأعمال التنظيف.

لذا  التفا�صيل،  الرتكيز على  اإىل  الب�صر  لديه حا�صة  ال��ذي تطغى  الطفل  مييل 
يجب ال�صتفادة من هذه امليزة قدر الإمكان وتكليف الطفل مبهام حتتاج اإىل تركيز 
ب�صري. من املنا�صب مثاًل اأن نطلب منه ترتيب خزانة اأو درج لأنه �صيحر�ض على 
ترتيب وتنظيم كل �صيء بال�صكل املنا�صب. لكن يجب األ نتوقع منه عماًل �صريعاً لأن 
الأداء اجليد قد يتطلب بع�ض الوقت وميكن اأن يكون هذا النوع من الأطفال على 
األ ن�صغط  ال��دق��ة. يجب  ع��اٍل من  م�صتوى 
بتكليفه  ن��ك��ت��ف��ي  اأن  ب���ل  ال��ط��ف��ل  ه���ذا  ع��ل��ى 
درج  ترتيب  على  تقت�صر  تنظيمية  مب��ه��ام 
اأو خزانة واح��دة يف كل م��رة. ويجب  واح��د 
على  حتتوي  اأدراج  اختيار  على  نحر�ض  اأن 
الأوعية  اأو  املالب�ض  مثل  )اآم��ن��ة(  اأغ��را���ض 
املطبخ  اأدوات  البال�صتيكية بدل اختيار درج 
اأغرا�ض غر منا�صبة  لأنه قد يحتوي على 

لالأطفال.

يرغب يف امل�ساركة
ي��ح��ب ال��ط��ف��ل ال�����ذي ت��ط��غ��ى ل���دي���ه حا�صة 
اجلميع  ك��ان  واإذا  امل�صاعدة،  تقدمي  اللم�ض 
من�صغلني بالتنظيف فال �صك يف اأنه �صرغب 
يف امل�صاركة ب��دوره.  �صيحمل الأغرا�ض اإىل 
اأخرى بكل �صرور، و�صيم�صك املجرود  غرف 
ب��ي��ن��م��ا ي��ك��ن�����ض الآخ������رون و���ص��ي��م�����ص��ح طاولة 
القهوة واخلزائن يف املطبخ. هذا الطفل قد 
اليدوية،  الأع��م��ال  ك��ربى يف  م�صاعدة  يقدم 
لكن ل تتوقعوا منه اأن يركز على التفا�صيل 

اأو اأن يربع يف املهام التنظيمية لأنه مييل اإىل اإمتام الأعمال �صريعاً. تكمن نقطة قوته يف 
ل، فهو يتابع تقدمي امل�صاعدة حتى اإنهاء املهمة، ل �صيما اإذا  الن�صاط اجل�صدي وقدرة التحمنّ
لحظ من حوله املجهود الذي يبذله. اإذا كان الطفل يتعلم الكتابة، ميكن ال�صتفادة من 
هذه الفر�صة للتطبيق العملي كاأن نطلب منه ت�صنيف الأدراج وال�صناديق وال�صالل وفق 

حمتوياتها.

يف�سل املهام الهادئة
قد تكون املكن�صة الكهربائية وغ�صالة الأواين والراديو والأ�صوات التي ت�صدر اأثناء تفريغ 
اخلزائن التي ل نفتحها كثراً مزعجة بالن�صبة اإىل الطفل الذي تطغى لديه حا�صة ال�صمع، 
ينح�صر  ل  كي  مفتوحة  م�صاحة  �صمن  العمل  اأو  هادئة  مهام  اإيجاد  نحاول  اأن  يجب  ل��ذا 
ال�صوت يف مكان �صينّق. من املفيد اأن ي�صغي الطفل اإىل املو�صيقى املف�صلة لديه واأن ن�صمح له 
بابتكار نظامه اخلا�ض. �صتنده�صون عند مالحظة مدى تطور مهاراته املعرفية وبراعته يف 
اإيجاد طريقة جديدة وفاعلة لت�صنيف الأغرا�ض. تتما�صى مهارات هذا الطفل مع مهام عدة 
مثل اختيار املالب�ض التي يجب التربع بها للجمعيات اخلرية وتلك التي ميكن منحها اإىل 
الأقارب، وت�صنيف الكتب والأقالم والأوراق، واإعادة تنظيم اخلزانة. اإذا كان العمل جماعياً، 

�صُي�َصرنّ الطفل الذي تطغى لديه حا�صة ال�صمع بالدرد�صة والتنظيف يف الوقت نف�صه.

يعتني ب�سقيقه
كل عمل ي�صمل العناية باحليوانات اأو ب�صقيق اأ�صغر �صناً �صيكون الأن�صب بالن�صبة اإىل الطفل 
بنتيجة ما  اإذا كان ي�صتطيع ال�صتمتاع  �صيما  ال�صم، ل  اأو  ال��ذوق  ال��ذي تطغى لديه حا�صة 
ال�صقيق الأ�صغر وهو يلهو  اأو روؤية  الق�ض  األيف يلعب فوق  يقوم به، مثل م�صاهدة حيوان 
بالألعاب القما�صية املرتنّبة. مييل هذا النوع من الأطفال اإىل البتعاد عن منتجات التنظيف 
ا�صتعمال منتجات خفيفة  اأن جنرب  والعطور، لذا يجب  الروائح  لأنه يكون ح�صا�صاً جتاه 
يكون  الطفل  هذا  اأن  مبا  الغبار.  مل�صح  باملاء  مليء  ب��رذاذ  ا�صتبدالها  اأو  للتنظيف  الرائحة 
عاطفياً بطبيعته، ميكن اأن نتوقع منه بع�ض املقاومة والرف�ض اإذا طلبنا منه التخل�ض من 
اإذا كان الولد  األعاب مك�صورة، لذا قد نحتاج اإىل تنظيم الأم��ور بهدوء.  اأو  مالب�ض قدمية 

اأكرب �صناً، يجب التفاهم معه قبل التخل�ض من اأحد اأغرا�صه.
اأولدك��م عرب م�صاهدة  اأهم ما يف الأمر هو جعل التجربة ممتعة! ا�صتمتعوا بالتعرف اإىل 
طريقتهم يف تنظيم الأمور ومعاجلة م�صاكل التنظيف. �صتتمكنون بذلك من روؤية نقاط 

قوتهم الطبيعية وم�صاركتهم اللحظات عرب التفاعل معهم يومياً.

اأعمال التنظيف تعّلم اطفالك مهاراٍت مفيدة 

مــنــ�عـــات

23
منت�سر اأكرث مما قد نتخّيل 

نظرة �ساملة اإىل هو�س االكتئاب 

)هو�س  القطب  الثنائي  اال�سطراب  عن  احلديث  االخت�سا�سيون  ي�ستغرب  ال 
تداوله  عند  غريبًا  يبقى  الداء  هذا  فاإن  ت�سخي�سه،  �سعوبة  ورغم  االكتئاب( 
بني العامة، يف ظّل عدم اطالع النا�س على حيثياته. الالفت اأن املر�س منت�سر 
اأكرث مما قد نتخّيل. يف ما يلي اأ�سواء على اال�سطراب الثنائي القطب وطرق 

عالجه.
دوغال�س  مايكل  املمثل  زوج��ة  جونز  زيتا  كاثرين  االأمريكية  املمثلة  فاجاأت 
العامل، حني �سّرحت لو�سائل االإعالم باأنها تعاين من اال�سطراب الثنائي القطب، 

فتحدثت عن مر�ٍس ال تعرف عنه العامة اإال القليل.

الناحيتني  ال��ق��ط��ب(  )ال��ث��ن��ائ��ي  م�����ص��ط��ل��ح  ي��ع��ن��ي 
ذهان  ما م�صى ب  وُع��رِف يف  والنف�صية،  اجل�صدية 
يف�صر  ما  عادياً  ال�صلوك  ويبدو  والكتئاب،  الهو�ض 
توؤخذ  م��ا  غالباً  دق��ي��ق.  ت�صخي�ض  تقدمي  �صعوبة 
هذه احلالت على اأنها اأزمات عابرة ُتعزى اإىل طبٍع 
�صيئ اأو �صعوبات موؤقتة، ل �صيما اإذا كانت متباعدة 

زمنياً.

مرحلة الهو�س
 م�صطلح الهو�ض مرادف مل�صطلح اجلنون يف اللغة 
اليونانية، وميكن ترجمته بالإثارة املر�صية. يبدو 
ال�صخ�ض �صعيداً ل بل مبتهجاً فيمرنّ يف حالٍة عامة 
م�صروع يف  م��ن  اأك���رث  وينفذ  امل��ف��رط  الن�صاط  م��ن 
الوقت عينه. كرثة الكالم هي اإحدى مظاهر هذه 
احل��ال��ة، ف��ال ي��ك��فنّ امل��ري�����ض ع��ن ال��ك��الم ن��ظ��راً اإىل 
حاجته اإىل التعبر عن م�صائل متعددة، وقد يبدو 
يف قمة ال�صعادة اإل اأن دموعه تنهمر فجاأًة ويجه�ض 
مزعٍج  ب�صكٍل  اأحياناً،  احلالة،  ه��ذه  ت�صتد  بالبكاء. 

ي�صعب حتمله.
عالوًة على ذلك، قد توؤثر هذه احلالة 

الجتماعي،  اأو  احلميمي  العاطفي  ال�صلوك  على 
من دون اأن تتوافر اأي عوامل مانعة. يكون املري�ض 
ك��ث��ر ال���ك���الم، ي��ب��ح��ث ع��م��ا ي��ت��ح��دث اإل���ي���ه، يعتمد 
كثراً،  يتحرك  بغرابة،  يت�صرف  مفاجئة،  اأ�صاليب 
يختار اأزياًء غريبة وم�صتفزة، وقد ي�صرف يف �صرف 
اأزمة  ل��ه  ي�صبب  ق��د  م��ا  ب��ه  م��ب��ال��غ  ب�صكٍل  الأم�����وال 

مادية.
غ��ال��ب��اً م��ا ي��ك��ون الأ���ص��خ��ا���ض امل��ه��وو���ص��ون م�صابني 
بجنون العظمة، ومقتنعني باأنهم اأقوياء، وهو �صعور 
يوؤدي اإىل نتائج م�صرة لأنه يرتك لديهم انطباعاً 
باأنهم ميلكون جراأة على فعل كل �صيء، كذلك قد 
ترتاجع لديهم احلاجة اإىل النوم فينخف�ض معها 
وزنهم حتى لو كانوا يتناولون طعاماً �صحياً كافياً. 
تكمن امل�صكلة يف غياب موؤ�صرات من �صاأنها تف�صر 
اأ�صل الإف��راط، ففي معظم الأوق��ات يغيب احلدث 

ال�صادم الذي يدل على بداية مرحلة الهو�ض.

مرحلة االكتئاب
الكتئاب  املري�ض  يعاين  ال�صابقة،  للمرحلة  خالفاً 
ب���ب���طء ويفقد  ف��ي��ع��م��ل  وال���ت���ع���ب،  واحل������زن 
اإىل حدنّ  الأم�����ر  ي�����ص��ل  احل��م��ا���ص��ة وق����د 
احل�����زن ال�����ص��دي��د ال�����ذي غ���ال���ب���اً ما 
ال�صعراء  ب����ه  ي��ت��م��ي��ز 

عميقة.  اكتئاب  حالًة  فعلياً  ويعك�ض  الرومن�صيون، 
يرغب البع�ض يف املوت فيكونون عر�صًة لالنتحار 

لأنهم فقدوا احلافز والطاقة احليوية.
ب�صكٍل  اليومية،  حياته  متابعة  عن  املكتئب  يعجز 
طبيعي، ويبدو اأي جمهود بالن�صبة اإليه اأمراً ي�صعب 
حتمله. يظهر ذلك من الرغبة يف النعزال والبقاء 
كان املكتئب  اإذاً  اأما  يف املنزل والقيام مبهام عادية. 
املف�صلة،  ريا�صته  ممار�صة  عن  فيتوقف  ريا�صياً، 
والأمر �صيان بالن�صبة اإىل املثقفني الذين يهجرون 
على  املكتئب  ق��درة  تتاأثر  اأن  غريباً  ولي�ض  الكتب، 

الرتكيز الفكري وكذلك ذاكرته.
ومن املوؤ�صرات اأي�صاً عدم القدرة على النوم وتناول 
العاطفية  ال��رغ��ب��ة  وف��ق��دان  اأو حت�����ص��ره  ال��ط��ع��ام 
ذلك  مي��ن��ع  اأن  دون  م���ن  اخ��ت��الل��ه��ا،  اأو  احل��م��ي��م��ة 
ال�����ص��ع��ور ب��ال��ذن��ب ال���ذي ي��زي��د م��ن ح���دة الكتئاب 
والقلق. ا�صتناداً اإىل احلالة، ي�صبح بع�ض امل�صابني 
بالكتئاب مزعجني ب�صكٍل ي�صعب حتمله فيما مييل 

البع�ض الآخر اإىل تناول كميات من الأدوية.
لت�صخي�ض الإ�صابة بالكتئاب ل بدنّ من اأن ت�صتمر 
احلالة 15 يوماً كحٍدنّ اأدنى، علماً اأن هذه املدة قد 
املري�ض  يتلقَّ  مل  اإن  ع��دة  اأ�صهر  اإىل  لت�صل  ت��زي��د 

العالج ال�صروري.
 

الت�سخي�س
ي�����ص��ه��ل ت�����ص��خ��ي�����ض الإ����ص���اب���ة ب��الك��ت��ئ��اب حني 
مت��ت��د ع��ل��ى ف����رتات ط��وي��ل��ة، ف��ف��ي حالة 
تبدو  القطب،  الثنائي  ال�صطراب 
وا�صحة،  الهو�ض  مرحلة  اأعرا�ض 
عادياً  ي��ب��دو  ال�����ص��ل��وك  اأن  اإل 
ناحية  م��ن  الأزم���ت���ني.  يف 

اأخرى، تختلف حدة الأزمات من فرٍد اإىل اآخر.
من هنا، ُي�صتنتج اأن تقارب الأزمات يتطلب مراجعة 
املحيطون  املري�ض مر�صه كذلك  الطبيب. ل يعي 
ب��ه يف ظ���لنّ ع���دم ق��درت��ه��م ع��ل��ى م��الح��ظ��ة الناحية 
الثنائي  ال�صطراب  مع  العي�ض  ي�صعب  النف�صية. 
ال��ق��ط��ب، ول��ك��ن ق��د مت���رنّ ���ص��ن��وات ق��ب��ل اأن يراجع 
املري�ض الطبيب لت�صخي�ض حالته. ُيقدر يف فرن�صا، 
على �صبيل املثال، اأن %40 من امل�صابني بالكتئاب 

هم اأ�صاًل م�صابون بال�صطراب الثنائي القطب.
اأفكار  ت���راوده  ال��ذي  اأو  احل��زي��ن  ال�صخ�ض  ُي�صننّف 
ان��ت��ح��اري��ة ���ص��م��ن امل�����ص��اب��ني ب��الك��ت��ئ��اب م���ن دون 
الثنائي  ب��ال���ص��ط��راب  ي��ك��ون م�����ص��اب��اً، ����ص���رورًة،  اأن 
املر�ض  وراء  الكامنة  الأ���ص��ب��اب  اأن  علماً  ال��ق��ط��ب، 
ت�صمل  حتاليل  اإج���راء  وتتطلب  وتتنوع  تتعدد  ق��د 

الكريات البي�ض ون�صاط الغدد الدرقية...
ي�صاهم بع�ض العادات كتعاطي املخدرات يف الإ�صابة 
اأن  وُيقدر  القطب،  الثنائي  وال�صطراب  بالكتئاب 
اأ�صا�صاً  هم  ال�صطراب  بهذا  امل�صابني  من   60%
م��ن امل��دم��ن��ني، ول ب��دنّ هنا م��ن الإ���ص��ارة اإىل بع�ض 

الأمرا�ض النف�صية كالنف�صام.

اأ�سخا�س معنيون
ي�صيب ال�صطراب الثنائي القطب غالباً الأ�صخا�ض 
يف مرحلة الر�صد وُيقدر امل�صابون به يف فرن�صا مثاًل 
املر�ض  درج���ات  اأن  علماً  �صخ�ض،  مليون  ب��ح��واىل 
تتفاوت من �صخ�ٍض اإىل اآخر. وي�صيب الداء الن�صاء 
اأ�صول  ب��اأي  ���ص��واء، ول يرتبط  وال��رج��ال على ح��د 
املر�ض،  ع��وار���ض   ت��ن��در  ع��رق��ي��ة.ق��د  اأو  اجتماعية 
فال ُي�صاب ال�صخ�ض اأحياناً اإل باأزمٍة واحدة طوال 
ذهن  اإىل  الن��ت��ح��ار  حم���اولت  تتبادر  وق��د  حياته. 
اإن  �صيما  ل  القطب،  الثنائي  بال�صطراب  امل�صاب 
ترتفع  اإذ  حالته،  ملعاجلة  دواء  اأي  يتناول  ل  ك��ان 

كلفة عالج حالت مماثلة.

العالج
تتعدد اأنواع العالج من بينها:

• الأدوي��ة: تهدف اإىل �صبط امل��زاج لتتيح حت�صني 
نوعية احل��ي��اة واحل���دنّ م��ن ح��دة الأزم����ات. اإنها 
ب��دنّ من متابعتها  الأم��د ل  عالجات طويلة 
اأو  ع��ام  اإىل  ق��د ت�صل  اأ�صهر  م��دى  على 
ك��لنّ �صخ�ض، وقد  اأك���رث، وف��ق��اً حلالة 
اتباع  اإىل  امل��ر���ص��ى  ب��ع�����ض  ي�صطر 
ال��ع��الج ط���وال ح��ي��ات��ه��م. يف مطلق 
يتوقف  اأن  م���ن  ب���دنّ  ل  الأح�������وال، 
امل���ري�������ض ت����دري����ج����اً ع����ن ت���ن���اول 

الدواء.
ُي��ع��ت��رب ال��ل��ي��ت��ي��وم ال�����دواء الأك���رث 
ا�صتعماًل حتى يف ظلنّ ظهور اأدوية 

اأو م�صادات  ال��ذه��ان  م�����ص��ادات  فئة  ج��دي��دة �صمن 
الثنائي  اإيجاباً على ال�صطراب  توؤثر  التي  ال�صرع 
القطب. يعتمد العالج الذي يختاره الطبيب على 
ق��د ُيظهرها وتاريخ  ال��ت��ي  امل��ري�����ض وامل��وان��ع  ح��ال��ة 

عائلته املر�صي.
لأنها  منومات  با�صتعمال  الأط��ب��اء  ين�صح  ما  ن��ادراً 
تتطلب اإجراءات وقائية حقيقية وقد يوؤدي التوقف 
عن تناولها اإىل اأزمات جديدة. يف مطلق الأحوال، 
كمية  دق��ي��ق،  ب�صكٍل  الطبيب،  يتابع  اأن  م��ن  ب��دنّ  ل 

الدواء الذي يتناوله املري�ض ومدته.
ال�صت�صفاء: �صروري حني ت�صتد حالة املري�ض،   •
املري�ض  ت��ف��ك��ر  اإم���ك���ان���ي���ة  ال���ط���ب���ي���ب  وي����الح����ظ 
عالجات  فيتلقى  خطرة،  ب�صلوكيات  اأو  بالنتحار 
ب��ح��الت ه��و���ض. ح��ني ي�صاب  ك��ان مي��رنّ  اإذا  مهدئة 
اإىل  الطبيب  يلجاأ  ح��ادة،  اكتئاب  باأزمات  ال�صخ�ض 
الأوردة. يف  احلقن  طريق  ع��ن  الكتئاب  م�صادات 

هذا  اأن  علماً  كهربائياً،  عالجاً  الطبيب  ي�صف  قد 
العالج يختلف عن العالج الذي �صاع يف ما م�صى، 
اإذ ي�صاعد على حت�صني حالة املري�ض. ينفذ الطبيب 
ال��ع��ام ومراقبة  ت��اأث��ر التخدير  ال��ع��الج حت��ت  ه��ذا 
اجلانبية  ال��ع��الج  اآث���ار  اأن  اإىل  ُي�صار  دقيقة،  طبية 

تافهًة ل ُتذكر.
ُت�صتعمل عادًة ملعاجلة املر�صى  عالجات نف�صية:   •
ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن ا����ص���ط���راب ث��ن��ائ��ي القطب 

ويعتمدون عالجاً دوائياً.
وملا كان هذا املر�ض مزمناً يف اأغلب الأحيان، ت�صاعد 
العالجات الطويلة الأمد يف ت�صريع ال�صفاء اإل اأنها 

ل حتلنّ حمل الأدوية.ُت�صتعمل العالجات ال�صلوكية 
يف بع�ض احلالت وتعتمد على اأمور معينة ومواقف 
ملمو�صة حتتاج اإىل تغير. عالوًة على ذلك، ي�صاعد 
اكت�صاف عالمات املر�ض الأوىل على اتخاذ خطوات 

عالجية منا�صبة.
• العالج العائلي: يتيح لل�صريك ولالأولد امل�صاركة، 
ل �صيما اأن عائلة املري�ض وحميطه يعانون من اآثار 
املر�ض وتداعياته...اعتماد منط حياة �صحي مثايل 
يقوم على اأ�صا�صيات متعددة كاحرتام �صاعات النوم 
وال�صتيقاظ للح�صول على �صاعات كافية من النوم 
اأف�صل  تعلنّم  ال�صرتخاء،  متارين  ممار�صة  امل��ري��ح، 

الأ�صاليب للحدنّ من التعب وال�صغط...

امل�ساهري اأي�سًا
ع�صر  يف  اجل��ن��ون  اأو  الهو�ض  ُي�صمى  مل��ا  و���ص��ٌف  ورد 
له  ظهور  اأول  امل�صطلح  ه��ذا  �صجل  وق��د  اأب��ق��راط، 
ولكن  ع�صر،  التا�صع  القرن  منت�صف  يف  فرن�صا  يف 
القرن  ال�صتينيات من  اإىل  النتظار  بدنّ من  ل  كان 
القطب  الأح��ادي  ال�صطراب  بني  للتمييز  املا�صي 
امل�صاهر  ه��م  ال��ق��ط��ب.ك��رٌث  الثنائي  وال���ص��ط��راب 
ال��ذي��ن ع��ان��وا ال���ص��ط��راب ال��ث��ن��ائ��ي ال��ق��ط��ب حتى 
ومنهم:  ه��ذه  اإ�صابتهم  الت�صخي�ض  ي��وؤك��د  مل  واإن 
الر�صام في�صنت فان غوغ، الكاتب الأمركي اإرن�صت 
اأبراهام لينكولن وغرهم. ول  همنغواي، الرئي�ض 
بدنّ من الإ�صارة اإىل اأن املر�ض ل يرتبط بالعبقرية، 
ب����اأي ���ص��ك��ل م��ن الأ����ص���ك���ال، ب��ل مي��ك��ن اأن ي��ح��دنّ من 

الإبداع اأحياناً.
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لتوثيق ذلك، يعمد الدكتور غرينّب اإىل اختيار 610 
ال�صعر  دواوي���ن  املن�صورة يف  الأب��ي��ات  اآلف  م��ن  اأب��ي��ات 
امرئ  مبعلقة  ب��دءاً  العربية  �صعراء  ملختلف  العربي، 
اد  رونّ اإىل  وو�صوًل  الأندل�صي،  بال�صعر  م��روراً  القي�ض 
ال��ن��ه�����ص��ة ال��ع��رب��ي��ة، وم���ا اأحت��ف��ن��ا ب��ه ك��ل م��ن جربان 
ال�صابي  القا�صم  واأب���و  م��ط��ران  وخليل  ج��ربان  خليل 
ذاك  اأن  ناجي.  ويو�صح  وابراهيم  �صبكة  اأب��و  واإليا�ض 
باإبطال  كفيل  وح��ده  ه��و  الق�صائد  م��ن  الهائل  الكم 
الدع��اءات املزيفة. ويجيء الكتاب املوثق �صاهداً على 
الإبداع الذي متيز به �صعراوؤنا الكبار، والذي متاهى 

يف نتاج زاخر بالفن والتجدد والأ�صالة.
���ب عنا�صر  ب��ح��ث��ه، ي��ج��د ف��ي��ك��ت��ور غ���رينّ م���ن خ����الل 
رومنطيقية يف ال�صعر العربي القدمي، وقد وجد اأي�صاً 
حماور رومنطيقية مثل: �صعر الطبيعة و�صعر احلب 
و�صعر احلنني و�صوًل اإىل �صعر القلق والتمرد. وهذا 
املعاناة  بعد  انطلق  ال��ذي  ال�صعر  م��ن  الأخ���ر  امل��ح��ور 
الطويلة التي عا�صتها ال�صعوب العربية يف ظل جتاهل 
املحاور هي يف حد  البائ�صة، وهذه  لأو�صاعها  احلكام 
ذاتها، ت�صكل العنا�صر الرئي�صة التي متثل يف الأعماق، 

)الثورة( الرومنطيقية يف العامل.
يلفت غرينّب اإىل اأن الرومنطيقية العربية، مل ت�صهد 
حقبة حمددة �صمن اأطر �صارمة، يف ما ي�صمى مبرحلة 
)ما قبل الرومنطيقية(. اإمنا برزت عوامل �صاعدت يف 
ت�صكيل هذا النوع الرومنطيقي اجلديد. هذه العوامل 
هي: العن�صر ال�صيا�صي، العن�صر الجتماعي، وال�صعور 
�صعبة،  حقبات  يف  م��رت  العربية  فالبلدان  الوطني. 
على غرار البلدان الغربية، اإن يف القطاع ال�صيا�صي اأو 
البوؤ�ض  العرب  القت�صادي. وقد واجه  اأو  الجتماعي 
التي  ال�صيا�صية  والنقالبات  الهزات  كذلك  واجل��وع، 

�صبقت، كما والتي تبعت احلرب العاملية الأوىل.

�سرية �سخ�سية
غنوا  ال��ع��رب،  الرومنطيقيني  اأن  اإىل  امل��وؤل��ف  ي�صر 
اأ����ص���ح���ى ���ص��ع��ره��م ن���وع���اً م���ن ال�صرة  ح��ب��ه��م، وق����د 
العميق.  والإح�����ص��ا���ض  ب��ال�����ص��دق  املغلفة  ال�صخ�صية 
وباأن  للهروب،  اأي�صاً، م�صلكاً  الطبيعة  وقد وجدوا يف 
واإنهم،  ف��ق��ط.  الطبيعة  يف  ه��و  الأوح�����د،  اخل��ال���ض 

اأعطوا  الأوروب��ي��ني،  الرومنطيقيني  مثل 
)الغاب(  فكان  للطبيعة.  الفل�صفي  املعنى 
لالإن�صان  رم��زاً  املهجريني،  ال�صعراء   مع 
ال���ه���ارب، م��ن �صجيج احل��ي��اة وم���ن عامل 
كذلك  وال������ظ������امل.  ال����ب����اط����ل  الإن���������ص����ان 
اأغنت  فهي  ح��ي��وي،  حم��ور  ه��ي  الطبيعة 
خيال ال�صعراء، فال�صعراء الرومنطيقيون 
ي�صكل  اأ�صبح  حتى  الأمل،  عظموا  العرب 
ك���م���ا فعل   م���ت���م���م���اً يف ح���ي���ات���ه���م،  ج�������زءاً 
هو  امل��ح��ور(  )العن�صر-  ه��ذا  ال��غ��رب��ي��ون. 
ال�صكل الغنائي،  اأعطى لل�صعر العربي  ما 
املفعم باملو�صيقى، لت�صبح، اإذ ذاك ال�صور، 
وح���ي���وي���ة. وه���ك���ذا ين�صم  ت���ن���وع���اً  اأك�����رث 
يقوله  ما  اإىل  الرومنطيقيون،  ال�صعراء 
الكاتب الفرن�صي نوديه: )اإن املثال الأوىل 
طبيعتنا  يف  الكمال  لي�ض  للرومنطيقي، 

الإن�صانية، اإمنا يف �صقائنا(.
م���ن خ����الل ال���ك���م ال���ه���ائ���ل م���ن الأب���ي���ات 
بحثه،  يف  ��ب  غ��رينّ تناولها  التي  ال�صعرية 
العرب  ال��روم��ن��ط��ي��ق��ي��ني  اأن  اإىل  ت��و���ص��ل 

املحاور  والأوروب��ي��ني قد تالقوا يف جميع 
الأدب  يف  الرومنطيقي  املنحى  جت�صد  التي  ال�صعرية 
العاملي وهي: يف الغنائية ال�صعرية واخليال واحلنني 
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة والأح�����الم،  واحل����ب والأمل والإح�����ص��ا���ض 
ويف م��وق��ف الإن�����ص��ان م��ن احل���ي���اة، يف ال��ت��ج��ارب كما 
اأح�صها وو�صفها  ق��د  امل��واق��ف  ال��ع��واق��ب، فكل ه��ذه  يف 
ال�صعراء يف ال�صرق كما يف الغرب. حتى ولو كان عدد 
اأك��رث مناًل  اأخ��ذ عند البع�ض،  امل��ح��اور، قد  من ه��ذه 
وم�صاحة من البع�ض الآخر. على �صبيل املثال، احلنني 
الأخ�ض  وعلى  العرب  الرومنطيقيني  ال�صعراء  عند 
�صعراء املهجر، اأخذ عند هوؤلء اهتماماً واأعمق و�صفاً 
من الرومنطيقيني الأوروبيني، بينما �صعر احلب عند 

الأوروبيني كان اأكرث اإنتاجاً واأف�صل اأداًء.
اأم����ا يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق يف حم����ور ال��ط��ب��ي��ع��ة، وه����و حمور 
يف  ال��ع��رب  لل�صعراء  ف��ك��ان  الأ���ص��ا���ض،  الرومنطيقية 
الطبيعة  اأع��ط��وا  اأن  تاريخهم  من  املتعددة  احلقبات 
بالتايل ل�صعراء  الدواوين. وكان  الأوف��ر يف  امل�صاحات 

الأن���دل�������ض ال��ع��ط��اء ال��ق��ي��م وال�����ص��خ��ي يف ال��ت��غ��ن��ي يف 
الخ�صرار  مع  اخلالبة  ومناظرها  الأندل�ض  طبيعة 

والزهور.
�سبات طويل

العربية،  الرومنطيقية  اأن احلركة  اإىل  الكاتب  يلفت 
العربية بني  لل�صعوب  وعميق  �صبات طويل  بعد  تاأتي 
حيث  ع�صر،  التا�صع  القرن  وبني  ع�صر  ال�صابع  القرن 
يف  وال��ن��ك��اب  امل�صائب  يف  تعي�ض  ال�صعوب  ه��ذه  ك��ان��ت 
واجتماعية.  واقت�صادية  �صيا�صية  من  كافة  املجالت 
ال��ت��ام لعن�صر  ال��ب��وؤ���ض وال�صياع  ويف ه��ذه احل��ال م��ن 
يف  اجلفاف  تعاين  العربية  الق�صيدة  كانت  احل��ري��ة، 
اأمام  تفتح  جديدة،  اآفاقاً  اإن  اخليال.  يف  كما  امل�صاعر 
بداية  يف  انطلقت  عندما  ال��ع��رب،  وال��ك��ت��اب  ال�صعراء 
لتح�صر  ج��اءت  اأ�صا�صية  عوامل  ع�صر،  التا�صع  القرن 
النه�صة.  ا�صم  حتت  العربي  الأدب  يف  التجدد  حركة 
هذا من جهة، اأما من جهة اأخرى فهو عناد ال�صعراء 
يف رف�ض الواقع يف كافة مندرجاته والعمل يف �صبيل 

تغير امل�صار املرتبط اأوًل، باملنهجية امل�صتبدة يف عمل 
احلكام، وثانياً بالقيود يف تكبل ال�صعراء يف الت�صرف 
الإبقاء  �صبيل  يف  مت��ار���ض  ال��ت��ي  وال�����ص��غ��وط  ب��ح��ري��ة 
الق�صيدة  يف  اإن  )اخلليلية(  املقايي�ض  �صالمة  على 
الع�صيان،  اأن  ��ب  غ��رينّ ال�صعرية.يتابع  امل��وازي��ن  يف  اأو 
القدمية ويف  الكال�صيكية  املفاهيم  الذي ح�صل، �صد 
اللبنانيني  ال�صعراء والكتاب  باإدارة  كان  الأدب عموماً 
ول��ق�����ص��ائ��د جربان  نعيمة  ل��ك��ت��اب��ات  وك���ان  امل��ه��ج��ر  يف 
ورفاقهما يف املهجر اخلرب اليقني. وقد قام ال�صعراء 
التجديد  لعلمية  اأعطت  حركة  يف  م�صر  يف  والكتاب 
امل��م��ي��زة وال�صاغطة  امل��ت��اب��ع��ة  اإ���ص��اف��ي��اً. وك��ان��ت  دف��ع��اً 
اأوبولو(.  )جماعة  وبعدها  ال��دي��وان(  )جماعة  عند 
الزركلي  مثل  املجددين  بع�ض  �صورية  يف  ب��رز  كذلك 
كافة  التطورات  هذه  �صاهمت  البزم.  وحد  واجلابري 
ال�صعراء  ولوج  �صبيل  املالئمة يف  ال�صاحة  يف حت�صر 
العرب �صاحات التجدد واحلداثة. فقدموا يف احلركة 
الرومنطيقية اإنتاجاً جديداً ي�صمل ال�صكل وامل�صمون 

الرومنطيقية يف ال�سعر العربي املعا�سر... موؤ�سلة يف التاريخ

ال�سباب هم اأكرث منا تذّوقًا وفهمًا لالأنغام

الرواية يف الفن الت�سكيلي... اللون م�سحورًا بال�سرد

ثقافة وفن�ن
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ميخائيل �سي�سكني على خطى نابوكوف 
�صباب  م��ن  وجيله  يتبنى  اإن���ه  �صي�صكني  ميخائيل  ال��رو���ص��ي  ال��روائ��ي  ق��ال 
اإىل  والن��ت��ق��ال  ال��رو���ص��ي  الأدب  لتحديث  ج��دي��دة  ن��زع��ة  ال��رو���ض  املبدعني 
نابكوف  فالدمير  الكبرين  الكاتبني  من  كل  ع�صقها  جديدة  اإحداثيات 

وفليمر خليبنيكوف.
واأ�صاف �صي�صكني يف ت�صريحات ل�صحيفة )رو�صيا اليوم( اأنه يكتب روايات 
يحاول فيها الرد على اأ�صئلة تهمه وت�صغله كمبدع، ففي رواية )�صقوط قلعة 
اإ�صماعيل( حاولت طرح م�صاألة اأن احلياة هي عدو يجب ال�صتيالء عليه كما 
ن�صتويل على قالع، ورواية )مرا�صالت( حاولت اإبراز اأن املوت لي�ض عدواً، 

بل هبة و�صعادة مثل احلب، واأن ظهورك يف هذه احلياة امتياز كبر.
رواية  ع��ن  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ب��وك��ر  ج��ائ��زة  ح�صل  �صي�صكني  ميخائيل  اأن  ُي��ذك��ر 
)�صقوط قلعة اإ�صماعيل(، وح�صل على جائزة )الكاتب الكبر( عام 2011 

عن رواية )مرا�صالت(.

بعنوان  كولومبي  معر�ض  وا�صنطن  يف  افتتح 
جمموعة  ويت�صمن  ال�����ص��ح��ري��ة(،  )ال��واق��ع��ي��ة 
لوحات ومنحوتات ت�صتلهم واقعية الكولومبي 
ا ماركيز ال�صحرية التي ا�صتهر  غابرييل غار�صينّ

بها من خالل الرواية.
ي��ف��ت��ح م���ع���ر����ض )ال���واق���ع���ي���ة ال�������ص���ح���ري���ة( يف 
وال�صرد  ال��رواي��ة  اأث��ر  ح��ول  النقا�ض  وا�صنطن 
الروابط  يبني  بل  الت�صكيلي،  الفن  الأدب��ي يف 
الفنون  خم���ت���ل���ف  جت���م���ع  ال����ت����ي  وال���������ص����الت 
تاأثر  فمثلما  ببع�صها،  الأدب���ي���ة  والأج��ن��ا���ض 
ماركيز باأدب كاتب األيخو كاربنتر يف ت�صويره 
الأدبية،  اأعماله  اأغلب  يف  ال�صحرية  للواقعية 
واقع  يف  )اأن  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ون  ال��ف��ن��ان��ون  اأدرك 
ل  يتحونّ ورائعاً،  مده�صاً  �صيئاً  اليومية  احلياة 
د(، وذلك وفقاً للحديث الذي اأدىل به  ويتجدنّ
والإبداع  والت�صامن  الثقافية  ال�صوؤون  رئي�ض 
يف  بحثنا  )لقد  دوكيه:  ي�صيف  دوكيه.  اإيفان 
تلك املراحل التي كان للفنان فيها ن�ض ي�صرد 
نربط  اأن  ال��ب��الد. وحاولنا  ك��ان يحدث يف  ما 
اأريزا  غونزالو  للفنان  الطبيعية  املناظر  بني 
وبني اللوحات العارية اخلا�صة بالفنان لوي�ض 
كابالرو، مروراً بالأ�صكال الهند�صية لنيغرت، 
رايو،  عمر  اأو  فيالميزار،  رودريغيز  واإدواردو 
الزاخرة  الإب���داع���ي���ة  الأع����م����ال  اإىل  و����ص���وًل 
اأولغا  بالألوان، مثل اأعمال متت حياكتها من 

اأمارال(.
لتكون  ب��ارز  من��وذج  ال�صحرية  ماركيز  واقعية 

اأمثال  كما  مت��ام��اً  الت�صكيلي،  ال��ف��ن  ج��وه��ر  يف 
الإيرلندي  الفنان  �صعى  املجال.  هذا  يف  كثرة 
الوثيقة بني كل  ال�صلة  اإع��ادة  اإىل  توم مولوي 
وذل��ك من  الع�صور،  والفن على مر  الأدب  من 
وي�صتلهمه  ثانوية(  )حبكة  الفني  عمله  خالل 
من رواية )1984( للكاتب الربيطاين جورج 
اأورويل. واعتمد مولوي على فكرة احلب الذي 
يف  وزميلته  املوظف  �صميث  �صخ�صية  بني  ربط 
ال��ذي يحارب ويقف  العمل جوليا، ذلك احلب 
الزمن  ال��رواي��ة، ويف  زم��ن  النظام يف  يف وجهه 
امل�صاعر  وتهمي�ض  ال�صتهالك  مفهوم  املعا�صر 

الإن�صانية التي تنباأ بها اأورويل.
الفن  اإىل  ينتمي  ال���ذي  م��ول��وي  عمل  ي�صتمل 
املفاهيمي على 235 لوحة، هي عدد �صفحات 
التي  ل��ل��رواي��ة  ال��ث��ان��وي��ة  احلبكة  على  ال��رواي��ة 
وين�صنت  ح��ب  لق�صة  الأ���ص��ل��ي  ال��ن�����ض  ت��ت��ن��اول 

�صميث وجوليا.

ال�صقراء
للر�صامني،  اإلهام  م�صدر  ال��رواي��ة  كانت  لطاملا 
الر�صامني  م��ن  يطلب  ال��روائ��ي��ني  بع�ض  وك��ان 
الأدبي.  لن�صه  مرافقة  لتكون  ر���ص��وم  ا�صتلهام 
الفرن�صي هرني  ال��ر���ص��ام  م��ن  ُط��ل��ب  م���رة،  ذات 
دولر   5000 م��ق��اب��ل  ي�����ص��اه��م  اأن  م��ات��ي�����ض 
جليم�ض  )يولي�صي�ض(  رواي��ة  ت�صتوحي  بر�صوم 
الرواية  م��ن  ف��اخ��رة  طبعة  يف  لن�صرها  جوي�ض 
طال�صم  اأن  م��ات��ي�����ض  اك��ت�����ص��ف   .1934 ع����ام 

وج��د من  كما  ال��ف��ك،  ن��رث جوي�ض ع�صية على 
اليقظة  اأح��الم  يف  الرواية  �صخ�صيات  ا�صتغراق 

خالل جتوال بطله بلوم حول دبلن.
مبلغ  اإىل  ما�صة  ح��اج��ة  يف  ك��ان  ماتي�ض  ول��ك��ن 
واأجن��ز جمموعة  الرواية جانباً  املكافاأة فو�صع 
)يولي�صي�ض(  م���ن  ب�����دًل  ال���ت���ي،  ال���ر����ص���وم  م���ن 
التي  هومرو�ض،  )اأودي�صا(  ت�صتوحي  جوي�ض، 
ولكن  رواي��ت��ه.  لبناء  اإط���اراً  جوي�ض  ا�صتخدمها 
اأ���ص��ه��ر ع��م��ل م��ن اأع��م��ال ال��ف��ن ال��ب�����ص��ري التي 
اإيف  ���ص��ورة  ه��ي  يولي�صي�ض  رواي����ة  ت�����ص��ت��وح��ي 
مونرو  م��ارل��ني  ال�صقراء   1955 ع��ام  اأرن��ول��د 
وهي تقراأ ن�صخة من الرواية. وكان ُيراد بذلك 
لي�صت  م��ارل��ني  اإن  اأوًل  ت��ق��ول  ر���ص��ال��ة  اإي�����ص��ال 
رواية  )يولي�صي�ض(  اإن  وثانياً  �صحلة،  �صقراء 
لي�صت للخرباء والأكادمييني فح�صب، بل كتاب 
ل��ك��ل م��ن ي���ق���راأ. ومي��ك��ن ك��ت��اب��ة درا����ص���ة طويلة 
وم��ف�����ص��ل��ة ح���ول ع��الق��ة )ي��ول��ي�����ص��ي�����ض( بالفن 

الت�صكيلي، ولكن هنا لي�ض مكانها.
 )دون كي�صوت( بطل رواية الإ�صباين ثرفانت�ض 
ك���ان اأي�����ص��اً ���ص��اح��راً ل��ل��ر���ص��ام��ني يف ال��ع��امل من 
�صلفادور دايل اإىل بابلو بيكا�صو، كل ر�صمه على 
 ، بيكا�صو،  ل��وح��ة  ب�صاطة  رغ��م  على  طريقته، 
والأ�صهر عن الفار�ِض ال�صهر. ل يحتاُج الناظُر 
اإىل تعريٍف للوحة كي يعرف مبا�صرة اأَن الفار�ض 

الطويل النحيل هو دون كي�صوت.
ر�صوم  �صل�صلة  حقق  دومييه  اأون��وري��ه  الر�صام   
ك��ي�����ص��وت(، ميكن  رواي�����ة )دون  م���ن  ان���ط���الق���اً 

اأعماله. ففيها، اكرث مما يف  اأهم  اعتبارها من 
اأي اعمال اأخرى له، عرف دومييه، ووفق تعبر 
الباحثني، كيف يعلن )ولدة الفجر اجلديد( يف 
ر  ال�صباين، حقق دومييه يف لوحاته �صونّ الفن 
الن�صان اجلديد،  اأزمان  املغوار مفتتح  الفار�ض 
وحيداً  ح�صانه،  على  يخبنّ  ال�صحراء  يف  دائماً 
ولكن  بان�صا.  �صان�صو  رفقته  يف  ك��ان  واإن  حتى 
دائماً وهو يبحث عن اأفقه ويبدو �صبه واثق من 
اأنه �صيجده يف نهاية الطريق ل حمالة. وبهذا 
من الوا�صح اأنه ل ميكن اعتبار دومييه، يف ما 
ر�صمه لدون كي�صوت، جمرد ر�صام يعك�ض الواقع 
اأو ما يريده من هذا الواقع، بل فنان يريد من 

لوحته اأن تكون فاعلة يف حركية املجتمع.
م الر�صام الفرن�صي املعا�صر جرار غارو�صت  قدَّ
���ص��ل�����ص��ل��ة ل���وح���ات ف��ن��ي��ة ا���ص��ت��ل��ه��م��ه��ا م���ن رواي����ة 
الأمل�������اين غ���وت���ه. يك�صف  ل��ل��ك��ات��ب  )ف���او����ص���ت( 
اأو  امل�صوهة  ال�صخ�صيات  ال��ل��وح��ات  خ��الل  م��ن 
الدينية  الكتب  م��ن  اأ�صتلهمها  التي  الدميمة 
الع�صور،  خمتلف  من  والأ�صاطر  الق�ص�ض  اأو 
ورك�����ز غ���ارو����ص���ت ع��ل��ى ���ص��خ�����ص��ي��ة ب��ط��ل رواي����ة 
)فاو�صت( الذي تعامل مع ال�صيطان يف مقابل 

اأن يعطيه ال�صباب الدائم.
هذه مناذج عابرة حول ا�صتلهام الفن الت�صكيلي 
من الرواية، وهي كثرة وكثرة، وميكن تدوين 
ع�صرات املقالت حولها، خ�صو�صاً اأن ثمة روايات 
اأ�صبحت رموزاً وح�صورها يف الثقافة اأقوى من 

الأ�صاطر.

للتوزيع  )املطبوعات  �سركة  عن  حديثًا  �سدر 
والن�سر( كتاب )الرومنطيقية يف ال�سعر العربي 
اإىل  القي�س(  )ام���روؤ  معلقة  م��ن  املعا�سر... 
واملفكر  للباحث  النه�سة(،  رواد  اإىل  االأندل�س 

اللبناين فيكتور غرّيب. 
يفاجئ كتاب )الرومنطيقية يف ال�سعر العربي 
ويدح�س  وال�سرق،  الغرب  يف  النقاد  املعا�سر( 
يف  الرومنطيقية  اأن  وهي  لعقود  �سادت  مقولة 

ال�سعر العربي املعا�سر، ا�سترياد غربي. 
ويف  ال��رتاث  يف  موؤ�سلة  اأنها  املقابل  يف  ويوؤكد 
كذلك  اخلالدين.  العرب  ال�سعراء  اإب��داع��ات 
ي�سري اإىل اأن كل اإيحاءات ت�سدر عن اأي كاتب 
وحم�س  باطلة  هي  اإمن��ا  ان��ت��م��اوؤه،  يكن  مهما 

افرتاء.
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ال�سعر ال�سحي يحتاج اإىل تربة خ�سبة

 طرق ب�سيطة ت�ساعدك على العناية بتاج راأ�سك

ال�سعر اجلميل املتنا�سق والرائع ال ياأتي يف حزمة منف�سلة، واإمنا جنبا اإىل جنب مع 
فروة الراأ�س ال�سحية، الأنها مثل الرتبة اخل�سبة التي ينمو ال�سعر فيها ويزدهر، 
االمر  متزايدا،  اهتماما  واأعطيتها  بها  اعتنيت  اإذا  اإال  يتحقق  بالطبع ال  وهذا 
الذي ي�سمن لك �سعرا جميال. عندما تنتج فروة الراأ�س خاليا جديدة واأكرث 

�سحة، تت�ساقط اخلاليا القدمية تلقائيا، وهذه اجل�سيمات ال�سغرية ال 
ميكننا روؤيتها بوا�سطة العني املجردة، لكن عندما تظهر لديك 

ا�ستبدال  عملية  اأن  يعني  فهذا  الراأ�س،  على  ق�سرة 
خاليا فروة الراأ�س ت�سري ب�سكل خاطئ.

لكن ما هي بال�صبط فروة الراأ�ض ال�صحية؟
ومرنا،  ون�����ص��ط��ا  متناغما  ي��ك��ون  ال����ذي  اجل��ل��د  ه��ي 
ففروة الراأ�ض املرنة ت�صم �صبكة من الن�صيج ال�صام 
والأوعية الدموية التي متدها مبا حتتاجه من مواد 

مغذية.
اأي�صا،  نظيفة  ال��راأ���ض  ف��روة  على  املحافظة  ويجب 
فهي متاما مثل وجهك، وهذا يعني اأنه كما يح�صل 
يف  ان�����ص��داد  اأي�صا  يح�صل  وج��ه��ك  م�صام  يف  ان�����ص��داد 
ي��ح��دث ه���ذا ب�صبب  اأن  ال�����ص��ع��ر، ومي��ك��ن  ب�����ص��ي��الت 

التزييت الثقيل والدهون.
)الزهم(،  بها  اخلا�صة  الدهون  تنتج  الراأ�ض  ففروة 
اليها،  الدهون  املزيد من  اإ�صافة  اىل  لنا  ول حاجة 
الراأ�ض  ف��روة  على  املنتجات  من  املزيد  تراكم  اإن  اإذ 
اإنتاج  يزيد من  وبالتايل  املزيد من اجلفاف،  يخلق 
الراأ�ض  ف���روة  ب��ت��وازن  اأن يخل  وه���ذا ميكن  ال��زه��م، 

بعدم ال�صماح للجلد بالتنف�ض اأو التعرق.

طرق العناية
هناك العديد من الطرق التي ت�صاعدك على العناية 

بتاج راأ�صك منها: 
بغ�صلها  تكون  راأ�صك  بفروة  للعناية  و�صيلة  اأب�صط   -
رطبة  عليها  واحل��ف��اظ  م��ت��ك��رر،  ب�صكل  وترطيبها 
ومرنة، اإ�صافة اإىل ذلك ا�صتخدمي منتجات تلطيف 
مثل  قا�صية  م��ك��ون��ات  على  حت��ت��وي  ل  ال��ت��ي  ال�صعر 
الأمونيوم وكربيتات ال�صوديوم، وا�صتخدمي �صامبو 
مرطب ب�صكل ا�صبوعي، وال�صامبو ال�صايف للتنظيف 

كل ا�صبوعني فقط.
- اذا كنت متار�صني ال�صباحة فعليك التاأكد من غ�صل 
�صعرك بال�صامبو املخلبي الذي �صيزيل جميع الكلور 
اأي�صا  ا�صتخدام الرتطيب والتكييف.  عنه، ومن ثم 
على الأ�صخا�ض الذين ميار�صون الريا�صة ويتعرقون 
بكرثة غ�صل فروة الراأ�ض باملاء البارد للتخل�ض من 

الروا�صب امللحية اجلافة التي تكون عليها. 
- ابتعدي عن اأجهزة التجفيف، لأنها من املمكن اأن 
تقلل من حمتوى الرطوبة يف فروة الراأ�ض، وهي يف 
الواقع جتفف الراأ�ض، ول ت�صعي املجفف على فروة 

الراأ�ض مبا�صرة فهذا يجعل اجللد خ�صنا. 
غ��ذائ��ي��ة متوازنة  ت���ن���اول ح��م��ي��ة  ع��ل��ى  اح��ر���ص��ي   -
للحفاظ على فروة الراأ�ض وال�صعر، ف�صعرك هو اآخر 
اآخر  يف  ويقع  التغذية،  على  يح�صل  ال��ذي  الأج���زاء 

فيه  تاأكلني مبا  اإذا كنت ل  لذا  النتظار،  قائمة 
الكفاية فاإن �صعرك لن يح�صل على 

اأي �صيء يف نهاية اليوم.
- الريجيم القا�صي ميكن 

يدمر  ان  اأي���������ص����ا 
���������ص��������ع��������رك، 

لذلك 

ل حترمي ج�صمك مما يحتاجه من عنا�صر غذائية، 
وتناويل الكثر من الفواكه واخل�صروات الطازجة، 
مثل  )ب��ي(  فيتامني  فيها  يتوافر  التي  وخ�صو�صا 
املك�صرات، احلبوب الكاملة اأو حتى البازلء، وعليك 
اأقل،  ب��روت��ي��ن��ات  م��ع  ال��ده��ون  قليلة  حمية  اخ��ت��ي��ار 

وطبعا: ل.. ل.. للتدخني. 
- ح���اف���ظ���ي ع���ل���ى ف�������روة راأ������ص�����ك خ���ال���ي���ة م����ن اأي 
كما  ب�صهولة  بالتنف�ض  لها  وا�صمحي  م�صتح�صرات، 
كاملاء  ب�صال�صة  �صعرك  يتدفق  و�صوف  اأن��ت،  تفعلني 
عندما ين�صاب، وا�صمحي له اأن ين�صاب كال�صالل اإىل 

اأ�صفل الظهر.

حاالت فروة الراأ�س
�صبب  ولكل حالة  بحالت كثرة،  الراأ�ض  ف��روة  متر 

وعالج:
اأول: اذا كنت تواجهني احلكة، ولديك رقائق بي�صاء 
�صغرة على قمة راأ�صك وكتفيك، فاإنك تعانني من 

فروة راأ�ض جافة.
• ال�صبب

درج��ات احل��رارة الباردة، 
وال���������رط���������وب���������ة يف 
املغلقة  الأماكن 
ت���������ص����اه����م يف 
ظ��������ه��������ور 

على  اجل��ل��د  مثل  فهي  ال��راأ���ض.  ف���روة  على  الق�صرة 
وال�صامبو  عط�صة.  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  تتق�صر  ج�صمك 
اخل���ا����ض ب���ك مي��ك��ن اأن ي��ك��ون اجل�����اين، ح��ي��ث من 

الوا�صح انه يحتوي على زيوت مغذية اأقل.
• العالج

يتم العالج بالزيت احلار مرة واحدة يف ال�صبوع.
اغ�صلي �صعرك ب�صامبو كرميي ثم جففيه باملن�صفة. 
�صعي كمية من زيت اجلوجوبا يف ربع كوب ملدة 20 
و�صعيها  ال��زي��ت،  يف  القطن  ك��رة  اغم�صي  ثم  ثانية، 
ع��ل��ى ف����روة ال���راأ����ض وا���ص��غ��ط��ي ع��ل��ي��ه ك��ل��ه، ث��م لفي 
�صعرك باملن�صفة ملدة 20 دقيقة، وبعد ذلك اغ�صليه 
بال�صامبو مرة اأخرى و�صعي البل�صم، وا�صطفيه كما 

تفعلني عادة.
ثانيا: اذا كنت تواجهني جذورا دهنية ورقائق بي�صاء 
و�صفراء اللون يف جميع اأنحاء �صعرك فرمبا تعانني 

من فروة راأ�ض دهنية.
• ال�صبب:

فروة الراأ�ض لدى بع�ض الأ�صخا�ض تكون مفرطة يف 
اأن يزيد الأمر �صوءا(،  انتاج الدهون )التوتر ميكن 
وعندما يختلط الزيت مع البكرتيا �صتت�صكل رقائق 

�صميكة، وتت�صاقط، ومت�صك بال�صعر.
احللوة  اأو  والدهنية  ج��دا  املاحلة  الأطعمة  وت�صهم 
يف زيادة درجة احلمو�صة )الرقم الهيدروجيني( يف 

فروة الراأ�ض، ما يجعلها �صديقة للبكتربيا.
• العالج: 

ال��راأ���ض ث��الث م��رات يف الأ�صبوع بعالج  دلكي ف��روة 
ال�صف�صاف احلم�صي الذي يعمل على تق�صر هذه 
لفروة  قناعا  �صعي  ثم  بالدهون،  والتحكم  الرقائق 
ال���راأ����ض م���رة واح����دة اأ���ص��ب��وع��ي��ا، م��ك��ون��ا م��ن ملعقة 
على  �صعيه  ال�صامبو.  مع  اخلبز  �صودا  من  �صغرة 
ال�صعر ثم ا�صطفيه. بعد ذلك اخلطي كوبا من املاء 
وك��وب��ا م��ن خ��ل ال��ت��ف��اح م��ع ث��الث ق��ط��رات م��ن زيت 
فهذا  راأ���ص��ك،  ف��روة  على  امل��زي��ج  وا�صكبي  الالفندر 
الراأ�ض،  ف���روة  يف  احل��م��و���ص��ة  درج���ة  م��ن  �صيقلل 
تت�صكل  ل��ن  ول��ذل��ك  البكتريا،  م��ن  يجردها  م��ا 

الق�صرة. 
بي�صاء  ب��ث��ور  وج���ود  م��ن  تعانني  كنت  اذا  ث��ال��ث��ا: 
ع��ل��ى ط����ول م��ن��ب��ت ���ص��ع��رك ف���اإن���ك ت��ع��ان��ني من 
التهاب جريبات فروة الراأ�ض، والتهاب جرثومي 

لب�صيالت ال�صعر.
• ال�صبب

فالعرق  ال��ري��ا���ص��ة،  ممار�صة  اأث��ن��اء  قبعة  ارت���داء 
اأن  ميكن  والبكتريا  وال��ده��ون  حتتها  املحا�صر 
برثات  وت�صكل  ال�صعر،  ب�صيالت  �صد  على  تعمل 
�صغرة )الأ�صخا�ض الذين يعانون من الأكزميا 
الأك��رث عر�صة لهذه  ال�صباب هم  اأو حب  املزمنة 
ان  ميكن  ع��الج  دون  م��ن  تركتها  واذا  احل��ال��ة(. 
يوؤدي  ما  دائما،  ت�صررا  ال�صعر  ب�صيالت  تت�صرر 

اىل فقدان ال�صعر.
• العالج

اغ�صلي �صعرك ب�صامبو �صجرة ال�صاي بعد كل تدريب، 
وتلطف  للجراثيم،  طبيعي  م�صاد  ال�صاي  ف�صجرة 

فروة الراأ�ض امللتهبة.
منبت  اإىل  متتد  التي  ال�صديدة  للحالت  وبالن�صبة 
ف��اإن طبيبك قد  باأكملها  الراأ�ض  ف��روة  ال�صعر وعلى 

ي�صف لك ال�صترويد املو�صعي لتقلي�ض البثور.
م�����ن اجللد  ل���ب���ق���ع  م���واج���ه���ت���ك  ح������ال  راب�����ع�����ا: يف 
)ق�صور(  ف�صية  رقائق  ينتج  ال��ذي  املتق�صر  الأحمر 
ف��رمب��ا ت��ع��ان��ني م��ن ال�����ص��دف��ي��ة، وه���و م��ر���ض جلدي 
اأوائل  يف  اأو  الع�صرينات  يف  ين�صاأ  اأن  ميكن  التهابي 

الثالثينات. 

• ال�صبب
الوراثة، فال�صدفية ميكن اأن تكون وراثية، والإجهاد 

ي�صاعد يف اإ�صعالها. 
• العالج: 

ال�صيطرة  ل��ك��ن مي��ك��ن  ع���الج،  ل��ه��ا  لي�ض  ال�����ص��دف��ي��ة 
عليها، لذا عليك ا�صتخدام �صامبو م�صاد للفطريات 
مكون من بروكتني اأولمني ثالث مرات يف ال�صبوع 
الأعرا�ض  ت��ه��داأ  مل  واذا  وال��ت��ق�����ص��ر،  احل��ك��ة  ل��وق��ف 
فعليك بزيارة طبيب اجللدية الذي قد يو�صي لك 
يف  ي�صاعد  م��ا  الفحم،  ق��ط��ران  على  يحتوي  ب��ع��الج 

تخفيف اخل�صونة والبقع املتق�صرة.
للح�صول على �صعر جميل

بالتاأكيد اأنت يف انتظار الن�صائح للح�صول على �صعر 
رائع وجميل واإليك بع�صا منها:

و�صعيها  �صغرة،  �صرائح  اىل  ليمون  حبة  قطعي   -
يف قليل من زي��ت ج��وز الهند مل��دة ن�صف ي��وم، ومن 
�صوء  يف  اخل��ارج  يف  واتركيها  زجاجة  يف  �صعيها  ثم 
على  �صعيها  ث��م  وم��ن  تقريبا،  ا�صبوع  مل��دة  ال�صم�ض 

فروة الراأ�ض بالتدليك ببطء. 
واختاري  البي�صاء  ال��ك��رك��دي��ه  زه���رة  ع��ن  ابحثي   -
الهند.  ج���وز  زي���ت  اإىل  واأ���ص��ي��ف��ي��ه��ا  ال��ب��ت��الت  بع�ض 
اأن يربد،  �صخني اخلليط حتى يغلي ثم خزنيه بعد 
ا�صبوع  مل���دة  زج��اج��ة  يف  ال�صم�ض  يف  و���ص��ع��ه  ميكنك 
تقريبا، واحر�صي على ت�صفيته وا�صتخدامه وو�صعه 

على ال�صعر ب�صكل منتظم. 
- ا�صحقي 8 حبات من الفلفل الأ�صود و�صخنيها مع 
زيت جوز الهند و10 اأوراق تول�صي، اغلي اخلليط 
وبرديه  دق��ائ��ق،   5 مل��دة  اتركيه  ث��م  ن��ار خفيفة  على 
قبل التخزين، فهذا الزيت ي�صاعد يف حت�صني حالة 

�صعرك وجعله جيدا.
امل�صال(  )ال��زب��ادي  اللنب  ك��وب من  اإ�صافة  - ميكنك 
ع��ل��ى فروة  ال���ك���اري، وو���ص��ع��ه��ا  اأوراق  م��ن  ك���وب  اإىل 
باملاء  اغ�صليه  دق��ي��ق��ة   20 وب��ع��د  و���ص��ع��رك،  راأ����ص���ك 

الدافئ، فهذا �صيوؤخر من ظهور ال�صيب املبكر.
ع�صر  واأ�صيفي  الكرف�ض،  اأوراق  من  كوبا  اغلي   -
بهذا  �صعرك  وا�صطفي  املحلول،  اىل  واح��دة  ليمونة 
�صحي  �صعر  على  و�صتح�صلني  غ�صله،  بعد  اخلليط 

وبراق بلمح الب�صر. 
- اإذا اأردت احل�صول على �صعر ناعم عليك با�صتخدام 

اأوراق ال�صاي املغلي لل�صطف. 
ذلك  لأن  رط��ب  وه��و  ال�صعر  مت�صيط  ع��دم  يجب   -

ميكن اأن يوؤدي اىل تلفه وتك�صره. 
كربيتات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  م��ن��ت��ج��ات  ت�صتخدمي  ل   -
لوريث  ال�صوديوم  كربيتات  اأو  ال�����ص��ودي��وم،  ل��وري��ل 
على  ت�صره  الكيميائية  امل���واد  ف��ه��ذه  ���ص��ع��رك،  على 
املدى الطويل، والهم من ذلك، يقال اإنها قد تكون 

من العوامل امل�صببة لل�صرطان. 
- اذا كان �صعرك دهنيا جدا فعليك ا�صتخدام �صامبو 
وزيوت  ال��ن��ع��ن��اع  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اأن  ويف�صل  وب��ل�����ص��م، 

�صجرة ال�صاي. 
تدليكه على  يوميا من خالل  البل�صم  ا�صتخدمي   -
ال��راأ���ض جيدا وتركه لفرتة من دقيقتني اىل  ف��روة 
ثالث، واذا كان �صعرك دهنيا فعليك مقاومة الرغبة 
ال��ذي مت و�صعه، واله��م من ذلك  البل�صم  ف��رك  يف 

�صطفه جيدا. 
- ل يعمل املايونيز على جتفيف �صعرك، لذا �صعيه 
اإىل اجل���ذور، ثم  ان��ح��اء �صعرك و���ص��ول  على جميع 
�صعي قبعة على راأ�صك واتركيها لفرتة من الوقت، 

وبعدها ا�صطفي �صعرك جيدا.
اأن  ميكن  فهو  الت�صقر  ع��ن  ب��الب��ت��ع��اد  نن�صحك   -

ي�صر �صعرك.

فعالة  منزلية  عالجات   7
مل�سكلة الهاالت ال�سوداء

ي��وؤث��ر على نف�صيتك ويجعلك  ال��ع��ني،  ا���ص��وداد يف حميط  ت��ع��اين م��ن   ه��ل 
ال��ه��الت الداكنة توقف  امل��ن��زل؟ ل تدعي ه��ذه  تتهربني م��ن اخل���روج م��ن 
حياتك وت�صيبك بالحباط لأننا وجدنا احلل المثل للتخفيف من هذه 

الهالت وعالجها .
ولكن  فقط  البيوت  رب��ات  منها  تعاين  ل  �صائعة  م�صكلة  الداكنة  ال��ه��الت 
اأي �صخ�ض يعاين من الجهاد والع�صبية والرق ميكن اأن يعاين من هذه 
الهالت املزعجة. ول تعد هذه الهالت م�صكلة خطرة ولكن ميكن ان تزيد 

من عمرك.
نقدم لكم بع�ض الن�صائح الهامة للتخل�ض من هذه امل�صكلة:

- ابر�صي حبة بطاطا ثم غم�صي كرات القطن يف ع�صر البطاطا. اإغلقي 
عيونك ثم �صعي كرات القطن على عيونك. تاأكدي من انها تغطي الهالت 
ال�صوداء ا�صفل العيون، ترتك الكرات على القل ملدة 10 دقائق ثم تغ�صل 
ا�صتعمال ع�صر البطاطا بانتظام �صوف يخفف من الهالت  البارد.  باملاء 

ال�صوداء بفعالية.
- بنف�ض الطريقة ال�صابقة، غم�صي كرات القطن يف مزيج من ملعقة �صغرة 
من ع�صر الطماطم وملعقة �صغرة من الليمون، ت�صتعمل الكرات مرتان 

يوميا لتخفيف الهالت الداكنة حول حميط العيون.
- ا�صربي ع�صر الطماطم مع بع�ض اأوراق النعناع وع�صر الليمون وامللح 

مرتان يوميا.
- اطحني 4 اإىل 5 حبات لوز ثم امزجيها مع القليل من احلليب. �صعي 
هذا املعجون على املنطقة املتاأثرة من 10 اإىل 15 دقيقة. هذا �صيخفف من 

لون اجللد الداكن حول العيون.
ر�صة  م��ع  ال��ط��ازج  الأن��ان��ا���ض  م��ن ع�صر  ع��دة مالعق �صغرة  ا�صتعملي   -
من م�صحوق الكركم، ال�صتعمال املنتظم يخفف من اللون الداكن للجلد 

بفعالية.
و  اإي  فيتامني  ك��رمي يحتوي على  كمية من  النوم، �صعي  قبل  ليلة  كل   -

فيتامني ج حول العيون.
- افرمي بع�ض اوراق النعناع ثم �صعيها مبا�صرة حول العيون. القيام بذلك 

يخفف من تعب وارهاق واجهاد العيون وي�صاعد يف تربيدها.
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الأ�صد(  )ق��ل��ب  فيلم  ع��ر���ض  الآن  وح��ت��ى 
ت���األ���ي���ف ح�����ص��ام م��و���ص��ى واإخ��������راج كرمي 
واإنتاج  اأوىل جتاربه كمخرج،  ال�صبكي يف 
رم�صان،  حممد  وبطولة  ال�صبكي  اأحمد 
وحورية فرغلي، وح�صن ح�صني، وعايدة 
يعمل  �صاب  اأحداثه حول  وت��دور  ريا�ض، 
حار�صا لقف�ض الأ�صود يف ال�صرك، ويقرر 
اأن يغر جمرى حياته بالبحث عن مهنة 
اأخرى، ويراهن املنتج اأحمد ال�صبكي على 
اإي��رادات كبرة،  حممد رم�صان لتحقيق 
خا�صة بعد اأن حقق فيلمه الأخر )عبده 
اإي��رادات �صخمة دفعت به لقائمة  موتة( 

جنوم ال�صباك . 
ك��م��ا ت�����ص��م ق��ائ��م��ة الأف������الم ال��ت��ي تاأكد 
عر�صها حتى الآن، فيلم )نظرية عمتي( 
فريد  اأك���رم  واإخ����راج  ط��اه��ر  تاأليف عمر 
فرغلي  وح��وري��ة  ال���رداد  ح�صن  وبطولة 
اإطار كوميدي  اأحداثه يف  ولبلبة، وتدور 
جتربة  اأول  ال��ف��ي��ل��م  وي���ع���د  اج��ت��م��اع��ي، 
عدد  بعد  ال���رداد  حل�صن  مطلقة  بطولة 
اآخرها  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  م���ن جت����ارب 
يا�صمني  اأم���ام  م��ام��ي(  يف فيلم )الآن�����ص��ة 

عبدالعزيز .
ب��ق��وة للعر�ض  امل��ر���ص��ح��ة  وم���ن الأف�����الم 

يف م��و���ص��م ال��ع��ي��د فيلم )ف��ار���ض اأح���الم( 
ت���األ���ي���ف حم��م��د رف���ع���ت واإخ��������راج عطية 
ع��ادل وتدور  اأم��ني، وبطولة درة وه��اين 
اجتماعي،  روم��ان�����ص��ي  اإط����ار  يف  اأح���داث���ه 
و)ج���ر����ص���ون���رة( ت��األ��ي��ف واإخ������راج هاين 
جرج�ض فوزي وبطولة غادة عبدالرازق 

ومنذر رياحنة ون�صال ال�صافعي.
ومن املنتظر اأن يدخل املناف�صة اأي�صا فيلم 
)الفيل الأزرق( املاأخوذ عن رواية حتمل 
نف�ض ال�صم للكاتب اأحمد مراد، واإخراج 
عبدالعزيز  وبطولة كرمي  مروان حامد 
ولبلبة،  ال�����ص��اوي  وخ��ال��د  ك��رمي  ونيللي 
اأحداثه حول طبيب نف�صي يعمل  وتدور 
املجرمني  ل��ع��الج  نف�صية  ت��رك��ي��ب��ة  ع��ل��ى 
ب�صديق  ويفاجاأ  حكومي،  م�صت�صفى  يف 
عمره بني املر�صى، فيحاول اإنقاذه، لكنه 

يقع يف كثر من امل�صاكل .
للعر�ض يف  بقوة  املر�صحة  الأف��الم  وم��ن 
تاأليف  ، فيلم )توم وجيمي(  هذا املو�صم 
حممد نبوي واإخراج اأكرم فريد وبطولة 
ه���اين رم����زي وت��ت��ي��ان��ا، وال��ط��ف��ل��ة جنى، 
وت��دور اأح��داث��ه ح��ول رج��ل يعاين تخلفاً 
به  املحيطني  م��ع  يتعامل  يجعله  ذهنياً 

بعقل طفل �صغر .
وت�����ص��م ق��ائ��م��ة الأف�����الم امل��ر���ص��ح��ة اأي�صا 
م�صطفى  ت��األ��ي��ف  )ال��ربن�����ص��ي�����ص��ة(  فيلم 
ال�صبكي واإخراج وائل عبدالقادر وبطولة 
ال��ب��ح��ري و�صم�ض،  وران������دا  غ���امن  ع���ال 
وت���دور اأح��داث��ه ح��ول ف��ت��اة ف��ق��رة تعمل 
من  قوتها  ك�صب  حت��اول  مناديل،  بائعة 
ت�صبح  ب���اأن  وحت��ل��م  ال�����ص��ي��ارات،  تنظيف 
ثرية، فت�صطر للعمل يف املالهي الليلية، 

لكن حياتها تنتهي ب�صكل ماأ�صاوي .
ي�صعى  اأن���ه  ال�صبكي  اأح��م��د  امل��ن��ت��ج  واأك����د 

امل���وج���ودة  ال���ع���ر����ض  ح��ال��ي��ا لإق����ن����اع دور 
بو�صط القاهرة من اأجل تنظيم حفالت 
منت�صف الليل، م�صرا اإىل اأن عددا كبرا 
من دور العر�ض تخ�صى من تنظيم هذه 
ال�صتقرار  ع��دم  ح��ال��ة  ب�صبب  احل��ف��الت 

التي تعي�صها البالد حاليا .
ال�����ص��ب��ك��ي : يف ح���ال���ة ع����دم وجود  وق�����ال 

حفالت منت�صف الليل �صيتكبد املنتجون 
ه��ذه احل��ف��الت تدر  ك��ب��رة، لأن  خ�صائر 
دخال كبرا خا�صة اأننا يف اجازة ال�صيف، 
ال��ع��ائ��الت ت�صهر ح��ت��ى وقت  وك��ث��ر م��ن 
مبكر من اليوم التايل، اإىل جانب اأن هذه 
احلفالت حتقق اإيرادات كبرة خا�صة يف 

امل�صايف .

�سباك التذاكر يواجه �سبح عدم اال�ستقرار

)قلب االأ�سد( يناف�س )جر�سونرية( يف �ساالت العر�س
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عا�سي احلالين : اأ�سلوبي تلقائي وعفوي 
)The Voice( جدًا يف

عرب عا�صي احلالين، ع�صو جلنة حتكيم برنامج )The Voice( عن 
اإعجابه بربنامج )واي فاي 2( الذي قلد معظم برامج املواهب يف العامل 
رغم  البالم  قبل ح�صن  تقليده من  اأح��ب مقطع  اأن��ه  اإىل  واأ�صار  العربي، 
مالحظاته على التقليد حيث قال: )طاقم الربنامج � مه�صومني � جدا 
تعابري  يف  اأك��رث  يركز  اأن  فعليه  جيدا،  تقليدي  البالم  يتقن  مل  ولكن 
زمالئي  تقليد  ب��اأن  �صعرت  اأن��ن��ي  حيث  �صوتي،  ون��ربة  ج�صدي  وح��رك��ات 
ولكن  تقليدي،  من  اأف�صل  كان  الرباعي  و�صابر  ال�صاهر  كاظم  الفنانني 
اإىل  الفرحة  اأنها تدخل  دام  اأنني �صعدت كثرا بتقليدي ما  هذا ل مينع 

قلوب اجلمهور، ب�صرط األ تطرح ب�صخرية اأو تاأتي باإ�صاءة(.
وعن اأ�صلوبه املرح يف برنامج )The Voice( قال: )اإن اأ�صلوبي تلقائي 
وذل��ك لإ�صفاء جو مريح ومرح  الطرف اجلديدة،  وعفوي جدا يف طرح 

على الربنامج وامل�صرتكني(.
اأ�صدقائي واأنا على توا�صل  اأعز  وحول عالقته بزمالئه قال ): هم من 
دائما بالفنان �صابر الرباعي الذي اعتربه �صديقي، ورغم زيارات الفنان 
عرب  دائ��م  توا�صل  على  نبقى  اأن��ن��ا  اإل  لبنان  اإىل  القليلة  ال�صاهر  كاظم 

الهاتف(.

تعود بها اإىل اللون اخلليجي

اأنغام... )مقهورة من جوه(
باللون  )مقهورة(  ا�صم  اأغنية جديدة حتمل  لطرح  اأنغام  الفنانة  ت�صتعد 
ا�صتمر ثالث  بعد غياب  اللون  اإىل هذا  لها  ل عودة  ت�صكنّ والتي  اخلليجي 
التي  اأنغام )ال�صنغل( من بني عدد كبر من الأغنيات  �صنوات. واختارت 
عر�صت عليها يف الفرتة الأخرة، وهي من كلمات ال�صاعر م�صعب العنزي، 
اأحلان الأنني، وتوزيع ربيع ال�صيداوي، ومت ت�صجيلها يف ا�صتوديوهات فايز 

ال�صعيد يف دبي.
اأنغام،  والفنانة  العنزي  م�صعب  ال�صاعر  ب��ني  الأول  ال��ت��ع��اون  ه��و  وه���ذا 
ويقول  اخلليجية،  اأعمالها  يف  اأنغام  قدمته  عما  اإيقاعاً خمتلفاً  و�صيكون 

مطلعها:
مقهورة اأنا من جوه ....عاحلب اأنا ما اأقوى
ذابحني... جمنني.... باحلب يا نا�ض اأهواه

اتعاىل عليه واأنا اأبيه.... ودي بحبه وكيف اأجيه
ويف �صياق اآخر؛ ت�صتعد اأنغام لطرح األبوم خليجي كامل �صتتعاون فيه مع 
اأو اللحن ومنهم فايز  البارزة على �صعيد الكلمة  جمموعة من الأ�صماء 

ال�صعيد و�صهم...

ال�سباب هم اأكرث منا تذّوقًا وفهمًا لالأنغام

غادة �سبري.. �سوت 
ميتلئ باالإح�سا�س واحلياة

تغني كاأنها ل تغني، فاملطربة غادة �صبر )41 عاماً( ل تبذل اأي جمهود لإخراج الكلمات، بل تبدي ثقة 
مطلقة يف طاقتها وتتابع الأداء، �صوت ميتلئ حياة واإح�صا�صاً مع خفة ظل ت�صفي على لقاءاتها مناخاً من 
الألفة والن�صجام، عدا عن �صلوكها وهي تغني، مربزًة الأ�صالة والرتاث بكل مناخهما املتقدم وباأ�صلوب 

حديث راق وموؤثر.
)الراي( التقت ب�صبر التي قدمت مع اأربعة مو�صيقيني )كونرتبا�ض، عود، قانون وكمان( ليلة طربية 
اآلة واحدة فقط، كما �صيفعل الفنان مر�صيل خليفة مع عوده  مبناخ كال�صيكي حميمي وكاأنها تغني مع 
فقط يف حفلة اليتيم مع مهرجانات بعلبك يف املقر املوقت بخان احلرير )�صد البو�صرية - �صاحية بروت 

ال�صرقية( ليل 24 اأغ�صط�ض اجلاري.
غادة ا�صتعملت ع�صرين يف املئة من طاقة �صوتها احلقيقية، ما اأده�صنا لوجود هذا ال�صوت النبيل والقوي 
واحل�صاري الذي يتنقل بني نتاجات الكبار وكاأمنا هي املالكة ال�صرعية لكل هذا الإرث املهم، خ�صو�صاً 
اأبو العال حممد، وغرهم، فغننّت: )اأهوى قمراً(،  ر من اأعمال: �صيد دروي�ض، عبدو احلامويل،  ما تي�صنّ
اأدر(، )يا ندميي(، )هلنّ على الأ�صتار(، )بدت من اخل��در(، )قم بنا(، )جاين احلميا(، )هجرين  )بدري 
البان(، )م��وال ابن زي��دون(، )ما احتيايل(، )ليايل الو�صل(، )يا غ��زاًل(، )ب��در مت(  حبيبي(، )يا ق��وام 

ل يا غننّام(. و)حونّ
تتحدث �صبر عقب احلفل عن كثافة احل�صور لال�صتماع، فتقول: )حتى يف الأوقات العادية يحتاج النا�ض 

اإىل وقت هادئ كي يتاأملوا وُين�صتوا باهتمام اإىل اأ�صوات طربية، �صواء كنت اأنا اأو اأحد غري(.
وعن ح�صور ال�صباب، ردنّت: )ل ت�صتغرب اأبداً، فال�صباب هم اأكرث منا تذوقاً وفهماً ودراية يف املجال ال�صعري 

لع وفاهم ويعرف وجهته بو�صوح(. والنغمي مبا يوؤكد اأنه جيل مطنّ
ن برناجماً مكثفاً وخمتارات �صعبة وحتتاج جهداً م�صاعفاً،  اأدائها باأريحية رغم اأن احلفل ت�صمنّ وحول 
فاإنها ترى اأن اخلربة هي التي تلعب الدور الفعال، اإىل جانب الدرا�صة والتدري�ض، خ�صو�صاً اأنها باحثة 
املارونية،  ال�صريانية  والأحل��ان  الدينية  والأنا�صيد  ال�صرقية  التقليدية  املو�صيقى  جمالت  يف  مو�صيقية 
ل احلنجرة مبا حتتاجه من غذاء  اأن ميونّ وهي جداً مفيدة، )فالعقل املمتلئ باملعلومات والثقافة، لبدنّ 

لالإبداع(.
الكرمي،  القراآن  يف  التجويد  اأنغام  بني  املقارنة  اأطروحتها  تناق�ض  اإذ  للدكتوراه،  تتح�صر  اأنها  وك�صفت 

والرتتيل يف الإجنيل، فقد وجدت الكثر من التقارب، و�صتكون درا�صة مذهلة يف ا�صتنتاجاتها.

األ�����ق�����ت االأح���������داث 
ال�ساخنة  ال�سيا�سية 
م�سر  ت�سهدها  ال��ت��ي 
على  بظاللها  ح��ال��ي��ا 
الفطر  ع��ي��د  م��و���س��م 
كان  حيث  ال�سينمائي، 
من املنتظر اأن ت�ستقبل 
جمموعة  العر�س  دور 
اأفالم جديدة ال يعرف 
كانت  اإن  م��ن��ت��ج��وه��ا 
�ستحقق اإيرادات كبرية 

اأم ال .
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واحلديث عن �صلمى حايك، دائماً يجعلنا نت�صاءل، من اأين تكون البداية، 
فرن�صا  يف  الوحيدة  ابنتها  مع  مقيمة  الآن،  هي  حيث  من  هل 

مع رجال الأعمال الفرن�صي فران�صوا هرني بينليه، اأو من 
بدايات م�صرتها.. اأو طفولتها.

هاجرت  حيث  ذل��ك،  ك��ل  قبل  م��ا  اىل  �صنذهب  ولكننا 
اأ�صرة والدها، من لبنان اىل اأمركا اجلنوبية، �صاأنها 

����ص���اأن ال��ك��ث��ر م���ن امل��ه��اج��ري��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني يف تلك 
هو  وال��ده��ا  املك�صيك،  يف  ال�صتقرار  ليتم  ال��ف��رتة، 
بعد ح�صور  املك�صيك  ول��د يف  ال��ذي  �صامي حايك، 

والده )جد �صلمى( اىل تلك البقعة من العامل.
اأ�صرة  م��ن  م��دي��ن��ا،  دي��ان��ا خيمنيز  ه��ي  وال��دت��ه��ا 
املو�صيقى، واأ�صبحت مغنية  ار�صتقراطية، در�صت 

اأوبرا.
ل��ق��اء �صلمى ح��اي��ك م��ع دي��ان��ا خيمنيز  وك���ان 
واي�صاً  ب��الرت��ب��اط..  ال����رثاء،  حلقة  ليكمل 
اأراد  ال��ذي  و�صلمي  اجلميلة  الب��ن��ة  مبيالد 
لها والدها ان تدر�ض القانون، ويف البداية 
)القلب  اأك���ادمي���ي���ة  يف  ل��ل��درا���ص��ة  ار���ص��ل��ه��ا 
امل��ق��د���ض( يف ك��وت��و ال��ك��ربى ل��وي��زي��ان��ا، ثم 
اجلامعة  بعدها  وم��ن  اخل��ا���ص��ة،  امل��دار���ض 

العالقات  ل��درا���ص��ة  الأم��رك��ي��ة  الي��ب��ري��ة 
الدولية.

 ،1966 �صبتمرب   2 يف  �صلمى  ميالد  ج��اء 
وكانت تتمنى ان ت�صر على خطى والدتها 

والغناء  املو�صيقى  ويف  ال��ف��ن��ي،  امل��ج��ال  يف 
ع���ل���ى درج������ة اخل�������ص���و����ض، ب��ي��ن��م��ا كان 
القانون  يف  متخ�ص�صة  والدها  يريدها 

وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، وه���ذا م��ا �صارت 
ال����زم����ان، وكانت  م���ن  ع��ل��ي��ه ردح������اً 

والوليات  امل��ك�����ص��ي��ك  ب��ني  تتنقل 
املتحدة للدرا�صة، حيث ا�صتقرت 

ل�صنوات عدة يف هيو�صنت عن 
عمتها اللبنانية الأ�صل.

وع�����������ن�����������د ع��������ودت��������ه��������ا 
امل�������ك���������������ص�������ي�������ك،  اىل 

درا�صة ح�����������������ي�����������������ث ف�������������������ص���������ل���������ت 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ه��ن��اك، ك��ان��ت حتر�ض 
ببع�ض  ف���راغ���ه���ا  وق�����ت  ت��ق�����ص��ي  ان  ع���ل���ى 
الأعمال امل�صرحية، حيث �صاركت يف تقدمي 
وال�صخ�صيات  وامل�����ص��اه��د  الأدوار  بع�ض 
م��ا و�صلت اىل دور  ���ص��رع��ان  ال�����ص��غ��رة، 

الدين  )ع���الء  م�صرحية  يف  البطولة 
وامل�صباح ال�صحري(.

لتاأتي يف ذات الفرتة، عرو�ض العمل 
التلفزيونية،  الإع��الن��ات  يف جم��ال 
لل�صهرة،  ذهبية  فر�صاً  منحها  ما 

املك�صيك  اأه�������ل  ل��ع�����ص��ق  وذل�������ك 
للتلفزيون وكل ما يعر�ض به.

الأه��م، حينما  الفر�صة  وتاأتي 
امل�صل�صل  بطولة  اليها  ي�صند 

ال�����ت�����ل�����ف�����زي�����وين ال�������ص���ه���ر 
ال���ذي جتاوزت  )ت���ري���زا( 
حلقة،  امل����ئ����ة  ح���ل���ق���ات���ه 

جنوميتها،  ر�����ص����خ����ت 
ودبلجة  ترجمة  ومتت 

ه������������ذا امل���������ص����ل���������ص����ل 
اللغات  لع�صرات 
م������������ن ب����ي����ن����ه����ا 

حتى  ال���ع���رب���ي���ة، 
ب�����������ات اجل����م����ي����ع 

ي���������ت���������ح���������دث ع�����ن 

)تريزا( يف اأنحاء العامل، ولكن تلك ال�صهرة والنجومية، مل جتعلها 
تعرب احلدود اىل حيث تريد، ونعني الوليات املتحدة، حيث 

كانت تتمنى ان تخلق النجومية هناك.
وذات يوم، قررت �صلمى حايك، ان حتمل اأمتعتها وكل 
اجنلو�ض،  لو�ض  اىل  تغادر  وان  نقود  من  جمعته  ما 
وك����ان����ت ت��ع��ل��م )ج�����ي�����داً( خ����ط����ورة اخل����ط����وة التي 
ول  ه��ن��اك..  يعرفها  اأح���د  ل  حيث  عليها،  اأق��دم��ت 
اأو  املك�صيكية  الأ�صول  ذوي  من  للماليني  تاأثر 

ال�صبانية.
ل��ق��د و�صلت  الأ���ص��ع��ب،  اللحظة  ت��اأت��ي  وه��ن��ا 
�صلمى اىل اأمركا بزيارة ر�صمية )فيزا( من 
�صرعان  ولكن  الفنية،  لأعمالها  الرتويج  اأج��ل 
من  تعي�ض  ان  عليها  وك��ان  الفيزا  انتهت  ما 
القامة،  لقوانني  وخمالفة  اأوراق.  دون 
وتتحمل الكثر من الظروف، من بينها 
عدم احل�صول على فر�ض عمل كممثلة، 
بل ان اق�صى ما ح�صلت عليه هو العمل 
تاأمني  اأج���ل  م��ن  امل��اك��ي��اج  يف  كم�صاعدة 

م�صاريف اقامتها.
واليوم، كلما كان احلديث من املتاعب، 
يف م�صرة �صلمى حايك، بادرت للحديث 
مطلع  يف  واجهتها  التي  ال�صعوبات  عن 
والتي  اأجن��ل�����ض،  ل��و���ض  يف  الت�صعينيات 
والتي  )الأ�صواأ(،  الفرتة  باأنها  ت�صفها 
���ص��رع��ان م��ا جت��اوزت��ه��ا لح��ق��اً وبكثر 
من ال�صرب، كما كانت هنالك حمطات 
ت��ت��درج يف دائ���رة )الأ����ص���واأ( ول��ك��ن تظل 

مبا متتلك ارادة قادرة على التجاوز.
وعينها  بالقليل،  تر�صى  �صلمى  وظلت 
اأكرب  الكثر، دور �صغر هنا ودور  على 
حتى  هناك،  وتواجد  هنا  وظهور  هناك، 
اختيارها  الأه��م، حينما مت  النقلة  ج��اءت 
)دي�صربادو(  فيلم  بطولة  يف  للم�صاركة 
ال�صباين  النجم  اأم���ام   1995 ال��ع��ام  يف 
ليلة  وك���اأن  ي��وم��ه��ا،  ب��ان��دي��را���ض  انطونيو 
ل��ه��ا، راح���ت ���ص��وره��ا حتتل  ال��ق��در فتحت 
اأغلفة كربيات املجالت وال�صحف وح�صدت 
اليجابية  ال��ن��ق��دي��ة  ال���ك���ت���اب���ات  م���ن  ك���م���اً 
املاليني..  من  واف��راً  ح�صاداً  الفيلم  وجمع 

والنت�صار.
ويف العامل التايل، وكح�صاد لتلك التجربة، 
�صخ�صية  ال�50  �صمن  حايك  �صلمى  ج��اءت 
ا�صتبيان  ح�صب  وذل���ك  ه��ول��ي��وود  يف  الأج��م��ل 

جملة )بيبول( الوا�صعة النت�صار.
 1999 ع�����ام  ل���ت���ق���دم يف  امل�������ص���رة،  ومت�������ص���ي 
ير�صخ  اآخ��ر  فيلم  العام  ذات  ويف  )دوغما(  فيلم 
اأمام  املتوح�ض(  )ال��غ��رب  فيلم  حيث  ح�صورها، 

ويل �صميث.
الكبرة  جت��رب��ت��ه��ا  تن�صى  ل  ت��ظ��ل  �صلمى  ان  اإل 
يف ف��ي��ل��م )ف����ري����دا( ال����ذي ج�����ص��دت خ��الل��ه حياة 
)فريدا  املك�صيكية  الت�صكيلية  الفنانة  و�صخ�صية 
كحلو(، حيث تر�صحت �صلمى لذلك الدور لالو�صكار 
الفيلم  حقق  كما  غلوب(  و)ال��غ��ول��دن  )بانتا(  واي�صاً 
امل�صكلة  ان  ال  مهمة،  نقدية  وكتابات  كبرة  جناحات 
ال�صا�صية، والتي �صنفتها �صلمى بانها تاأتي �صمن دائرة 
ا�صطرت  فقد  امل��ال��ي��ة،  باخل�صائر  ك��ان��ت  الأ����ص���واأ،  الأي����ام 
ت�صتطع تغطيته..  الفيلم لأخذ قر�ض، مل  �صلمى لنتاج 
ال بعد اأكرث من خم�صة اأعوام، وبدعم كبر من �صديقتها 
تر�صخها  راح���ت  ال��ت��ي  ك���روز  بينلوبي  ال�صبانية  النجمة 

للعمل يف اأكرث من عمل وتقف اىل جوارها.
ومت�صي امل�صرة، وتتوا�صل الأعمال لتقدم اأفالم )غرون اب�ض( 

2010 امام ادم �صاندلر وغرها من الأعمال التي تعود من خاللها اىل 
جمهورها.. ومن اأهم الأعمال التي قدمتها ن�صر اىل )زمن الفرا�صات( 
2001، املاأخوذ عن رواية جوليا القارز، كما راحت �صلمى تقرن ح�صورها 
�صي(  بي.  )اي.  قناة  مع  قدمت  حيث  والتلفزيون،  ال�صينما  بني  الفني، 

العديد من الأعمال.
)دي�صبرادو(  بينها  اأعمال عدة من  ب�صوتها )كمطربة( يف  �صاركت  كما 
ال�صخ�صية  الأعمال، وحينما ن�صل اىل حمطة اجلوانب  اآخر من  وعدد 
املحطات  م��ن  الكثر  حتملت  التي  اجلميلة،  النجمة  ه��ذه  م�صرة  م��ن 
ال�صعبة لتبلغ النجومية فاننا ن�صر اىل ان �صلمى حتمل، بال�صافة اىل 

اجلن�صية املك�صيكية اجلن�صية الأمركية التي ح�صلت عليها لحقاً.
الفرن�صي فران�صوا  الأعمال  برجل  ر�صمياً  ارتبطت   2007 9 مار�ض  يف 
هرني بينليه، واجنبت يف 21 �صبتمرب 2007 طفلتها )فالنتينا بالوما 
انف�صلت  ق�صرة  بفرتة  بعدها  كاليفورنيا،  اأجنلو�ض،  لو�ض  يف  بينليه، 
�صلمى عن زوجها، ليعودان اىل الزواج والرتباط 25 اأبريل 2009 يف 

مدينة البندقية.
وبعيدا عن الفن، فان للنجمة �صلمى حايك ادواراً اجتماعية مهمة، اأبرزها 
امل�صاركة يف حمالت دولية يف مو�صوع العنف �صد املراأة واأي�صاً العنف �صد 
لدعم  الن�صانية  احلمالت  من  العديد  يف  لعملها  بال�صافة  املهاجرين، 

التعليم وحماربة الفقر.
�صلمى حايك  النجمة  ان  يعرفون  الذين  العربي،  العامل  قلة يف  ولعلهم 

تتمتع بعالقات �صداقة حميمية مع عدد بارز من الأ�صر العربية..
هذا وتقيم �صلمى هذه الفرتة بني فرن�صا ولو�ض اأجنل�ض، وهي تتحرك 
يف العديد من املجالت الجتماعية والفنية.. وان ظلت حت�صر اهتمامها 

بابنتها التي قالت عنها ذات يوم: )انها كل حياتي(.
فما اأروع النجوم حينما يلتفتون لأبنائهم.. واأحفادهم.. واأ�صرهم!

ظلت تر�سى بالقليل، وعينها على الكثري

�سلمى حايك.. النجمة املك�سيكية ذات االأ�سول اللبنانية
تنازلت عن جنوميتها و�سهرتها يف بالدها من اأجل جنومية هوليوود

جون ترافولتا 
وكري�ستي اآيل... معًا من جديد

يحل النجم الأمركي جون ترافولتا �صيفا يف م�صل�صل )كري�صتي(، ليجتمع 
جمددا مع �صريكته ال�صابقة يف البطولة كري�صتي اآيل.

وذكر موقع )ديدلين( الأمركي اأن ترافولتا �صيوؤدي دور م�صاعد بتهيئة 
امل�صرح يف عر�ض اآيل )مادي( يف م�صارح برودواي، وبعد اإم�صائهما ليلة معا، 

خالل الفيلم، تفاجاأ اآيل باأن النزوة لن متر ب�صالم.
املقبل، حول جنمة  4 دي�صمرب  الذي يبداأ عر�صه يف  الفيلم،  وت��دور ق�صة 
برودواي اآيل )مادي�صون بانك�ض(، التي تنقلب حياتها راأ�صا على عقب عندما 
يظهر ابنها اإريك بيرت�صون )اأرلو( ب�صكل مفاجئ يف حياتها، بعد اأن كانت 
تخلت عنه عند ولدته، يف حماولة منه للتوا�صل مع والدته البيولوجية، 

بعد وفاة والديه بالتبني.
يوؤدي  بينما  املف�صلة،  و�صديقتها  اآيل،  م�صاعدة  دور  ب��رمل��ان  ري��ا  وت���وؤدي 
مايكل ريت�صاردز دور �صائقها. وقال ترافولتا: )اأنا متحم�ض للعمل جمددا 
مع كري�صتي، اإ�صافة اإىل وجود موهبة رائعة يف امل�صل�صل(، م�صيفا: )طاملا 
كان من املمتع اأن يكون املرء حماطا باأ�صخا�ض يحرتمهم على ال�صعيدين 

ال�صخ�صي واملهني(.

)من حتب( اغنية 
جتمع كايتي بريي وجون ماير

ثنائية حتمل  اأغنية  كايتي بري وجون ماير  الأمركيان  النجمان  اأطلق 
ا�صم )من حتب(.

ب��اأن النجمني نقال عالقتهما  اإ���ض ماغازين( الأم��رك��ي  واأف��اد موقع )ي��و 
اإىل ا�صتوديو الت�صجيل، واأطلقا معا اأغنية ثنائية حتمل ا�صم )من حتب(، 
م�صرا اإىل اأن بري هي التي اطلقت الأغنية التي ت�صمع يف نهايتها �صحكة 

�صغرة.
و�صئلت بري عن معنى ال�صحكة، فاأكدت اأنها كانت تعبراً عن احلب. ي�صار 
اإىل اأن الأغنية �صتكون �صمن اأغاين الألبوم اجلديد ال�صاد�ض ملاير )وادي 

اجلنة(.
يذكر ان ماير وبري على عالقة منذ انتهاء طالقها من زوجها ال�صابق 
املغني الربيطاين را�صل براند، وقد انف�صال فرتة وجيزة يف مار�ض 2013، 

لكنهما عادا اىل بع�صهما يف يونيو.
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قمة  اىل  فلكية  وب�سرعة  تقفز  ان  ا�ستطاعت  لبنانية،  اأ�سول  من  مك�سيكية  جنمة  حايك  �سلمى  �سديد  باخت�سار 
النجومية يف هوليوود والعامل، ولكنها ال تن�سى االأيام ال�سعبة التي عا�ستها قبيل االنطالق اىل ال�سهرة، يف لو�س 
اأجنل�س، والتي �سكلت الحقًا مبثابة الدافع واملحفز، فقد عا�ست �سلمى اأ�سهرًا عدة من دون اقامة اأو اأوراق ر�سمية يف 

الواليات املتحدة، وتنازلت عن جنوميتها و�سهرتها يف بالدها من اأجل جنومية هوليوود.
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�لعيد
اأع����ي����ادن����ا ك����ل ي������وم م���اه���ي���ب ع��ي��دي��ن

ي����ا�����س����ادة ال���دن���ي���ا م����ن ال����ع����دل وال���ل���ني

داع������ني ي�����امل�����ع�����ازي�����ب  ل����ي����ل����ة  ك������ل  يف 

الدين يف  ال�����س��رب  وع���ن  ال����زاد  ع��ن  �سمنا 

ن���ب���ق���ى ل����ك����م واف��������ني وامن����������وت واف�����ني

وال����ع����ني ال���������س����ر  م�����ن  ي���ح���ف���ظ���ك���م  اهلل 

م�ساكني رح��م��ت��وا  وان���ك���م   ، ال��ع��ط��ا  جل���ل 

وال���ع���ي���د م���اه���و ي����وم ، ه��ال��ع��ي��د ك���ل حني

اع����ي����ادن����ا ك�����ل ي������وم م���اه���ي���ب ع��ي��دي��ن

ي����ا�����س����ادة ال���دن���ي���ا م����ن ال����ع����دل وال���ل���ني

م�������س���ت���م���رة ظ����ل����ك����م  يف  اأع�������ي�������ادن�������ا 

ح������ب)ن( ل��ك��م يف ك���ل ق����ل����ب)ن( م��ق��رة

عمره اي��ط��ي��ل  اهلل   .. ب��اإ���س��م��ه  ك�����ل)ن( 

ذك����ره ال����ي����وف  يف  م���ا����س���ام  ال������وال  واّل 

ف���������دوا ل����ك����م ب����ن����م����وت م����ل����ي����ون م����رة

م����اي���������س����ره ل�����ك�����ل  ي���خ���ل���ي���ك���م  واهلل 

امل����ج����رة ه��������ذي  خ������ري  ج���ع���ل���ك���م  اهلل 

ال����ع����ي����د �����س����وف����ت����ك����م ب����ل����ي����ّا م���ظ���رة

م�������س���ت���م���رة ظ����ل����ك����م  يف  اع������ي������ادن������ا 

ح������ب)ن( ل��ك��م يف ك���ل ق����ل����ب)ن( م��ق��رة
حممد العكربي علي فوالذي اخلوريغالية

كلنا خليفة

�لزين كله

ال���ع���ي���د ����س���وف���ك ي���ارئ���ي�������س ال����دول����ة

ارواح�������ن�������ا ف����������دواك ه�����ي م���ب���ذول���ة

حم����ّل����ه م��������ن  رم�������������اين  ي������ل������ي  اأال 

ي�����ت�����وح �����س����ه����ام ل������و اجل�����ف�����ن ����س���ّل���ه

�����س����وي����ب وب����احل���������س����ا م����ل����ي����ون ع���ّل���ه

ع���ط�������س ال������ف������واد وم������ن غ������ريه ي��ب��ّل��ه

ظ��ّل��ه ح�������س���رت���ه  يف  ال�������س���م�������س  ه���ج���ري 

ط���ّل���ه وغ�����ن�����ج  دل  ال����ع����ن����ق  ت����ل����ي����ع 

ح خ������اط������ري ع����ق����ب ال����ت����ول����ه ي������ف������رِّ

م�����ف�����ّن�����د م�������اخ�������ٍذ م������ال������زي������ن ك����ّل����ه

دارك ي������احم������ل������ّي  ي�������دمي�������ك  اهلل 

واق����ل����وب����ن����ا ل�����ك ك�����ل ع����ي����د ات�����ب�����ارك

ب����ن����ظ����رة م������ن ع����ي����ون����ه ق������د ����س���ق���اين

ع�������ن ع�����ي�����ون�����ه �����س����ه����ام����ه م�������ا ت�������واين

ك�������واين ي���������ويف  يف  ال�����������س�����وق  و�������س������و 

ي�����ل�����ي �����س����وف����ت����ه حت�����ي�����ي ب�������ي ك����ي����اين

ون�����������ور اخل���������د م�������ن ������س�����ّع�����ه ع�������س���اين

ن����ع����ي����م ال������ط������رف اأه������ي������ف دجن��������واين

ي����ل����ي م�����ن ����س���اف���ت���ه وف�����رح�����ت ع���ي���اين

�������س������ب������اين وم������������ن غ������������ريه �����س����ب����اين

هم�س الفجر

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 
 عبدالعزيز ال�سبّيل

 a_alsbil@  

ن�سيحتي للي يعاين من احلب ،

اإذا جفاك اللي حتب / حب غريه !

**

 مرمي الزعبي

 AlMaryim@  

مّيه وغالتي بّطلي �سرية املوت

املوت حق ولكن اأبغاك تبقني

اأنِت اأمان ودونك العمر تابوت

وحلظة حتت رجلك تفرحني �سنني.!

**

 علي بن فّقا�س

 Bu7esan@  

من �سّيعوا حلم الفقرّي من يده

اأم�سى حتت اأنقا�س بيت الّتجربة

لو قد طواه اليا�س من حلمه .. عده:

�سامخ .. وينف�س عن كتوفه االتربة !!

ي�����ط�����ري وال  اي�������ع�������اي�������د  الح�����������د 

ال������ع������ذري ح����ب����ن����ا  ت����ن���������س����ى  دام 

ب���������دري ع������ي������دن������ا  ي�����ه�����ن�����ي  ويل 

ي����������وم غ�����ب�����ت ورح������������ت ي����اع����م����ري

ي����������وم ت���������س����ت����ط����رب م��������ع �����س����ع����ري

ي�������س���ري احل���������س����ا  يف  �����س����وت����ك  وي��������وم 

ي������اول������ي������ف������ي ق��������د ن������ف������ذ �����س����ري

ه���������ان ع������ن������دك ي�����ال�����غ�����ال ق���������دري!

م������������رين ه�����ال�����ع�����ي�����د م���������ع ف�����ط�����ري

ودم���������ت وان���������ت اب�����خ�����اط�����ري ت���ط���ري

������س�����ب�����ح ه������������ذا ال������ع������ي������د ق������دام������ي

ي�������وام�������ي وال  ي�������ع�������اي�������د  الح�������������د 

ال�������دام�������ي ج�������رح�������ي  يف  م�����������������ادرى 

وي����������وم ان��������ا اب��������ال �����س����وم����ي����ه ظ���ام���ي

وي�����������ن راح�������������ت ذي�����������ج االي��������ام��������ي؟

ح��������ارم��������ن��������ي م�������ن�������ه ل����������ك ع�����ام�����ي

ع����������ن ج������م������ي������ع اخل����������������ود الرام�������������ي

ي�����������وم ق��������������درك ف�����������وق االع�������الم�������ي

ي������ع������ل رب������������ي ي�����ق�����ب�����ل ا������س�����ي�����ام�����ي

دون����������ك����������م ه������ال������ع������ي������د ي����ل����ت����ام����ي

الحد يعايد!


