
�أن  يجب  �ل�����ش��يء  فعل  يف  �ل��رغ��ب��ة  لكن 
و�شلبياته،  باإيجابياته  معرفة  تر�فقها 
بعد،  �لتدليك  ج��رب��ت  ت��ك��وين  مل  ف���اإذ� 
�ملزيد من  �إىل معرفة  �لإ���ش��ر�ع  فعليك 
ف���و�ئ���ده �ل�����ش��ح��ي��ة، وم���ا مي��ك��ن توقعه 

خالل دورة �لتدليك �لعالجية. 

ما التدليك؟
�لتدليك عبارة عن �ل�شغط على �أجز�ء 
م��ن �جل�شم م��ع ف��رك �جل��ل��د وحتريك 
�لع�شالت و�لأوتار و�لأربطة، ويتم ذلك 
وميكن  و�لأ���ش��اب��ع،  �لأي���دي  با�شتخد�م 
و�ملرفقني  �ل�شاعدين  ��شتخد�م  �أي�شا 
�مل�شاج بني  يتنوع  �لقدمني، وقد  وحتى 

�لتم�شيد �خلفيف و�ل�شغط �لعميق. 

اأنواعه
�أن��و�ع خمتلفة من �لتدليك، مبا  هناك 

يف ذلك �لأنو�ع �ل�شائعة، وهي:
بطريقة  ويتم  �ل�شويدي،  �مل�شاج  �أول: 
�إىل  طويلة  �شربات  وي�شتخدم  لطيفة، 
�لعجن،  ت�شبه  �ل��ت��ي  �حل���رك���ات  ج��ان��ب 
و�حل����رك����ات �ل���د�ئ���ري���ة �ل��ع��م��ي��ق��ة، مع 
بالأ�شابع  و�لنقر  �لهتز�ز  �إىل  �للجوء 
للم�شاعدة على �ل�شرتخاء و�لتن�شيط.

�ل��ع��م��ي��ق، وه�����ذ� �لنوع  �مل�������ش���اج  ث���ان���ي���ا: 
ي�����ش��ت��خ��دم ت��ق��ن��ي��ة �ل���ت���دل���ي���ك �لأب����ط����اأ 
ل�شتهد�ف  ق����وة  �لأك�����ر  و�ل�������ش���رب���ات 
�لع�شالت  م����ن  �ل��ع��م��ي��ق��ة  �ل���ط���ب���ق���ات 
ي�شتخدم  م��ا  وع����ادة  �ل�����ش��ام،  و�لن�شيج 
مل�������ش���اع���دة �ل���ع�������ش���الت �مل���ت�������ش���ررة من 
�لريا�شي،  �لتدليك  ثالثا:  �لإ�شابات. 
لكنه  �ل�شويدي،  للتدليك  مماثل  وه��و 
يف  ي�شاركون  �لذين  لالأ�شخا�ص  موّجه 
منع  يف  للم�شاعدة  �لريا�شية  �لأن�شطة 

�لإ�شابات �أو عالجها.
ر�بعا: م�شاج �ل�شغط بالأ�شابع، ويركز 
�ل�شيقة  �لع�شالت  �ألياف  مناطق  على 
�لتي ميكن �أن تت�شكل يف �لع�شالت بعد 
�مل��ف��رط لهذه  �أو �ل���ش��ت��خ��د�م  �لإ���ش��اب��ة 

�لع�شالت.

فوائده 
يعترب �لتدليك جزء� من �لطب �لبديل 
و�ل��ت��ك��م��ي��ل��ي، وجت����ري �ل���ش��ت��ف��ادة منه 
مع  جنب  �إىل  جنبا  م��ت��ز�ي��د  نحو  على 
و��شعة  ملجموعة  �ملعتاد  �لطبي  �ل��ع��الج 
�أثبتت عدة  وق��د  �لطبية،  �حل���الت  م��ن 
در��شات �أنه عالج فعال للحد من �لتوتر 

و�لأمل �أو �رتخاء �لع�شالت.
�مل���زي���د من  �إىل  ب��ح��اج��ة  �أن���ن���ا  ���ش��ك  ول 
�ملتخ�ش�شة  و�ل�����در�������ش�����ات  �لأب�����ح�����اث 
للوقوف على �لفو�ئد �لأخرى للتدليك 
وتاأكيدها، فقد وجدت بع�ص �لدر��شات 
�أن����ه ق���د ي��ك��ون م��ف��ي��د� �أي�����ش��ا يف عالج 
�جلهاز  و�����ش���ط���ر�ب���ات  و�لأرق  �ل��ق��ل��ق 
�لع�شلي  و�لإج��ه��اد  و�ل�شد�ع  �له�شمي 
�آلم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأمل،  ي�شبب  �ل����ذي 
�لع�شب و�لإ�شابات �لريا�شية و�إ�شابات 
�ملف�شل �لفكي �ل�شدغي. وبع�ص �لنا�ص 
ما  غالبا  لأن���ه  بالتدليك،  ي�شتمتعون 

يو�شل �إىل �لر�حة و�ل�شعور �جليد.
�لكثرية  �ل���ف���و�ئ���د  م���ن  �ل���رغ���م  وع���ل���ى 
بديال  يكون  �أن  ميكن  ل  فاإنه  للم�شاج، 
ع��ن �ل��رع��اي��ة �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ع��ادي��ة، لذلك 
جتربني  ك���ن���ت  �إذ�  ط��ب��ي��ب��ك  �أخ��������ربي 
�مل�شاج، وتاأكدي من �تباعك لأي خطط 
�أجل  من  تركها  وع��دم  لديك،  عالجية 
ت�شاحب  �لتي  بالر�حة  �ل�شعور  بع�ص 

�مل�شاج. 

خماطره
�حلديث  يجب  نقطة  �أه���م  �إىل  و�شلنا 
�أن  �شحيح  �مل�شاج،  خماطر  وه��ي  عنها، 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  ميكنهم  �ل��ن��ا���ص  معظم 
�حلالت  بع�ص  ه��ن��اك  ل��ك��ن  �ل��ت��دل��ي��ك، 
ق���د ي��ت�����ش��ب��ب ف��ي��ه��ا �مل�����ش��اج ب���الأ����ش���ر�ر، 
��شطر�بات  م���ن  ي���ع���ان���ون  م���ن  وم��ن��ه��ا 
�أدوية ملنع  �أو يتناولون  �لدورة �لدموية 
�أو لديهم جروح مفتوحة،  �لدم،  جتلط 
ي��ع��ان��ون م��ن وجود  ك��ان��و�  �أو  ك�����ش��ور،  �أو 
يف  ن��ق�����ص  �أو  �لأوردة،  يف  ع��م��ي��ق  خ��ث��ار 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��دم��وي��ة،  �ل�شفيحات 
عليك  لذلك  �ل�شديدة،  �لعظام  ه�شا�شة 
و�شلبياته  �مل�����ش��اج  �إي��ج��اب��ي��ات  م��ن��اق�����ش��ة 
�أو  حامال  كنت  �إذ�  خا�شة  طبيبك،  مع 
م�شابة بال�شرطان �أو ت�شعرين باأمل من 

دون مربر.
قد ترتك بع�ص �أنو�ع �مل�شاج �شعور� بقليل 
من �لأمل يف �ليوم �لتايل، لكن يجب �أل 
يكون �مل�شاج موؤملا �أو غري مريح، و�ذ� كان 
نوعه ل ي�شعرك بالر�حة، �أو �أنه موؤمل، 
عليك �لتحدث على �لفور �إىل طبيبك، 
�لكثري  ب�شبب  تاأتي  �مل�شاكل قد  فاأخطر 

من �ل�شغط خالل �لتدليك.
ن����ادرة،  ب��ع�����ص �حل�����الت، لكنها  وه��ن��اك 
تلفا  �ل��ت��دل��ي��ك  ف��ي��ه��ا  ي�شبب  �أن  مي��ك��ن 
موؤقتا،  و���ش��ل��ال  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ل��الأع�����ش��اب 
�أو  ل����زي����وت  حت�����ش�����ش��ي��ة  ف���ع���ل  ردود  �أو 

م�شتح�شر�ت �لتدليك. 

امل�صاج ال�صحيح
�أنت ل�شت بحاجة �إىل �أي �إعد�د�ت خا�شة 
بالتدليك قبل �أن تبدئي عملية �لعالج 
به، لكن يجب �أن تنتبهي، فعلى �ملدلكة 
�أن ت�شاألك عن �أي �أعر��ص تعانني منها، 

وعن تاريخك �لطبي، وما تتاأملينه من 
�أي�شا  وعليها  بالتدليك،  �لعالج  فو�ئد 
���ش��رح ن���وع �ل��ت��دل��ي��ك �ل����ذي ���ش��ت��ق��وم به 

و�لتقنيات �لتي �شوف ت�شتخدمها. 
بالتدليك  �ل���ع���الج  ج��ل�����ش��ة  يف  مي��ك��ن��ك 
نف�شك  وتغطية  طاولة  على  �ل�شتلقاء 
بغطاء خفيف، وميكنك �أي�شا �حل�شول 
على �لتدليك و�أنت جال�شة على كر�شي 
وم��رت��دي��ة م��الب�����ش��ك ب��ال��ك��ام��ل. وعلى 
من  �لتقييم  �إج��ر�ء  بالتدليك  �ملعاجلة 
�ملتوترة  �ملناطق  لتحديد  �للم�ص  خالل 
�ل�شغط  م���ق���د�ر  ل��ت��ح��دي��د  �أو  و�مل����وؤمل����ة 

لتطبيقه.
و�عتماد� على ما تف�شلينه، فاإن �ملدلكة 
�خل��ا���ش��ة ب���ك ق���د ت�����ش��ت��خ��دم �ل���زي���ت �أو 
�لحتكاك  م��ن  للتقليل  معينا  حملول 
على جلدك، لذ� عليك �إخبارها �إذ� كنت 

تعانني ح�شا�شية من �أي من �ملكونات. 
 15 قد ت�شتمر جل�شة �لتدليك ما بني 
�ع��ت��م��اد� على نوع  و90 دق��ي��ق��ة، وذل���ك 
�ل��ت��دل��ي��ك، وك���م م��ن �ل��وق��ت حتتاجني 
وبغ�ّص  ج���ي���دة،  ن��ت��ائ��ج  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
�لنظر عن نوع �لتدليك �لذي تختارينه 
يجب �أن ت�شعري بالهدوء و�لر�حة �أثناء 

�لتدليك وبعده.
قوي  ب�شكل  ت�شغط  �مل��دل��ك��ة  ك��ان��ت  �إذ� 
تخفيف  منها  �ل��ط��ل��ب  فعليك  ل��ل��غ��اي��ة، 
�ل�شغط، و�أحيانا قد تكون لديك بقعة 
باأنها  ت�شعرين  �لع�شالت  يف  ح�شا�شة 
مت  �إذ�  ت��وؤمل��ك  ج�شمك  يف  ع��ق��دة  ت�شكل 
�ملحتمل  وم��ن  عليها،  �ل�شديد  �ل�شغط 
تقوم  ع��ن��دم��ا  م��ري��ح��ة  غ���ري  ت���ك���ون  �أن 
موجعة  ك��ان��ت  �ذ�  ل��ذ�  بعملها،  �مل��دل��ك��ة 
وموؤملة فعليك �لتكلم معها لتخفف من 

�ل�شغط �ل�شديد على �ملنطقة. 
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يحول منزله متحفا للحيوانات 
�ىل  د�و�شت )75 عاما( منزله  �لربيطاين جورج  �أعمال  حول رجل 
متحف ي�شم 300 نوع من �حليو�نات �لنافقة �لتي ��شطادها بنف�شة 

على مدى �ل�� 40 عام �ملا�شية.
و�ل��زر�ف، ويجري  و�لأفيال  �لأ�شود  للجدل  �ملثري  �ملعر�ص  ويت�شمن 

�لآن حتويلة �إىل متحف بقيمة 5.3 ماليني جنيه ��شرتليني.
هذه  جميع  ��شطاد  د�و�شت  �أن  �لربيطانية  �ل�شن  �شحيفة  وذك��رت 

�حليو�نات ببندقيته �خلا�شة خالل تنقلة حول �لعامل .
�إنه  دندي  �لكندي  �لتم�شاح  ب�  �مللقب  �ملليونري  �لعمال  رجل  و�عترب 

حمظوظ بح�شوله على �ملال و�ل�شحة لي�شبع بهو�يته.
وقال د�و�شت �إن �أول بد�ية له كانت قبل 40 �شنة حينما �أطلقت �ول 
طلقة يف �شمال كيبيك، ومنها توجه يف رحلتني �إىل مقاطعة كولومبيا 

�لربيطانية، ثم �إىل �إفريقيا .
و�أ�شاف �أنه مل يتوقف عن �ل�شفر ملمار�شة هو�يتة يف 40 دولة حول 
�لعامل، ولفت �إىل �أنه كاد يفقد حياته على يد وحيد �لقرن و�أفر��ص 

�لنهر �أثناء رحلة يف تنز�نيا.
�مل��اء حلماية  د�خ��ل  يومها  تق�شي  �لنهر  �أف��ر����ص  �أن  تعلم  �إن��ه  وق��ال 
نف�شها من �ل�شم�ص، ويف �لليل تخرج لالكل و�ذ� و�جهتهم يف �ل�شباح 
ل� دو��شت  �أحدث رحلة  رمبا يوؤذونك لنك ت�شبب لهم عقبة. وكانت 
يعتزم  وه��و  �ل�شحر�ء،  يف  �لربية  �لغ��ن��ام  ��شطاد  حيث  �ملك�شيك  يف 

�لذهاب �إىل غانا وجنوب �فريقيا ملطاردة �لغزلن.
�أكر  �أنه ما يجعله  �إن �حلياة �عطتة كل �شيء و�عترب  وقال دو��شت 
�شعادة هو �أن يعطي هذه �حليو�نات ملتحف يحافظ على �لعمل �لذي 

بد�أ فيه.

�ضجن مزارع لدفاعه عن اأر�ضه بالألغام
�أ�شبح بطال جلماعته يف فيتنام لت�شديه لمر طرد  حكم على مز�رع 
خم�ص  بال�شجن  �ل�شنع  حملية  و�لغام  ��شلحة  با�شتخد�م  �شرعي  غري 
�شنو�ت بعد �ن وجهت له تهمة حماولة �لقتل يف ق�شية �أث��ارت غ�شب 

�لنا�ص ب�شاأن �نتز�ع �لر��شي بدعم من �لدولة.
وقالت و�شائل �لعالم �حلكومية �نه �شدرت �حكام بال�شجن على دو�ن 
فان فون و�شقيقيه و�بن �شقيق له لفرت�ت ترت�وح بني عامني وخم�شة 
�عو�م بعد ��شابة �شبعة من �فر�د �ل�شرطة و�جلنود يف منطقة هايفون 
من  �ثنني  على  وحكم  �ملا�شي.  �لثاين  كانون  يناير  يف  �لبالد  ب�شمال 
و18   15 بني  ت��رت�وح  لفرتة  �لتنفيذ  �يقاف  مع  بال�شجن  �ل��زوج��ات 
بطريقة  ���ش��و�ء  �لر����ش��ي  على  و�ل�شتيالء  �ل�شلطات.  ملقاومة  �شهر� 
من  �لعام  لال�شتياء  رئي�شيا  م�شدر�  ميثل  م�شروعة  غري  �أو  م�شروعة 
وكانت  �لبالد.  �ر��شي  كل  �لتي متتلك  فيتنام  �ل�شيوعية يف  �حلكومة 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  �لنطاق يف  و��شعة  �حاديث  مثار  �لق�شية 

و�ملدونات ويدعو منتقدون �ىل �دخال تغيري�ت على قو�نني �لر��شي.
�طار  مل��ز�رع��ني يف  عاما   20 مل��دة  �لر����ش��ي  تاأجري  وعر�شت �حلكومة 
�ن  ق��ال��و�  منتقدين  لكن  �لت�شعينات  يف  للفالحني  م��و�ت��ي��ة  �شيا�شات 
موظفي �حلكومة �لفا�شدين �شمحو� بعمليات ��شتيالء غري م�شروعة 
مقابل ر�شا من ��شحاب �لعمال. و�أظهرت لقطات للتلفزيون �حلكومي 
وكابالت  �لطهو  لغاز  ��شطو�نات  �ملحكمة  بقاعة  �ملا�شي  �ل�شبوع  يف 
قنابل  �شنع  يف  و�ق���ارب���ه  ف���ون  ��شتخدمها  �شلب  و�ن��اب��ي��ب  كهربائية 
وم�شد�شات. و�قرت �ل�شلطات يف هايفوجن باأن طردهم كان غري قانوين 

ويو�جه �لعديد من �مل�شوؤولني حماكمة يف �ل�شبوع �لقادم.

التخدير املو�ضعي يعيق منو �ضر�س العقل 
وجدت در��شة جديدة �أن �إخ�شاع �لأطفال للتخدير �ملو�شعي لالأ�شنان 
ق��د يعيق من��و �أ���ش��ر����ص �ل��ع��ق��ل ل��دي��ه��م. وذك���ر م��وق��ع ه��ل��ث دي نيوز 
�لأمريكي �أن باحثني يف جامعة تافت�ص �أجرو� در��شة على 220 طفال 
و�ل�شتة  �لعامني  بني  ي��رت�وح  عمر  يف  وه��م  لأ�شنانهم  عالجات  تلقو� 
3 مر�ت  �أع��و�م، وخ�شعو� ل�شور لأ�شنانهم بالأ�شعة �ل�شينية �أكر من 

بعد �أول عالج لهم.
�ل�شني  للتخدير  خ�����ش��ع��و�  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���ص  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
4 مر�ت لفقد�ن جذور  �ملو�شعي يف فكهم �ل�شفلي، كانو� �أكر عر�شة 
�أ�شر��ص �لعقل �ل�شفلية، مقارنة مبن مل يخ�شعو� لهذ� �لتخدير. وقال 
�أ�شر��ص  �إن  فقد�ن  �أنتوين �شيلف�شرتي  �لباحث �مل�شوؤول عن �لدر��شة 
�لعقل كان �أكر ب�شكل ملحوظ لدى �ملجموعة �لتي خ�شعت لتخدير 
مو�شعي لالأ�شنان . وعادة، تبد�أ جذور �أ�شر��ص �لعقل بالنمو يف �جلزء 
�خللفي من �لفم بني �شن �لثانية و�ل�شاد�شة، ويبزغ �ل�شر�ص يف نهاية 

�ملر�هقة وبد�ية �لر�شد.

ال�ضجن 50 عامًا لمراأة قتلت ر�ضيعتها
�أ�شدر حكم  بال�شجن ملدة 50 عاما بحق، كاتي �شتوكتون، بعد �إد�نتها 
�أن  بعد  �لأم��ريك��ي��ة،  �إلينوي  ب��ولي��ة  كري�شتال  �لر�شيعة  �بنتها  بقتل 
تركتها تتجمد حتى �ملوت. وذكر موقع �شكاي نيوز عربية �ن �شتوكتون 
�أخفت حملها عن �أ�شرتها و�أ�شدقائها وزمالئها يف  قد  كانت  عاما   32
كانت  بينما   2004 دي�شمرب   17 يف  �شرية  يف  طفلة  و�أجن��ب��ت  �لعمل 
�أن  ميكن  ك��ان  �إلينوي،  قانون  ومبوجب  �مل��خ��در�ت.  �إدم���ان  من  تعاين 
�أ�شئلة، ولكن  �أي  �أن تو�جه  �آم��ن من دون  تتخلى عن طفلتها يف مالذ 
بدل من ذلك، و�شعت �شتوكتون طفلتها يف حقيبة �إىل جانب �مل�شيمة، 
ومالب�شها �لد�مية. وتركت �شتوكتون �حلقيبة باأكملها وبد�خلها �بنتها 
�لر�شعية عارية خارج منزل �أ�شرتها �لريفي على بعد حو�يل 6 �أمتار 
من طريق �ل�شيار�ت، ما ت�شبب يف �ختناق �لطفلة ووفاتها ب�شبب �لربد 
بعد  �ملا�شي  ف��رب�ي��ر  يف  بجرميتها  �شتوكتون  �ع��رتف��ت  وق��د  �ل��ق��ار���ص. 

�شنو�ت من �دعاءها �لرب�ءة.

تتوا�صل  ج��اك�����ص��ون  اإب��ن��ة 
�������ص������رًا م������ع وال����دت����ه����ا 
�إبنة  �ن  �أم��ريك��ي��ة  م�����ش��ادر  ك�شفت 
�لر�حل  �لأم����ريك����ي  �ل���ب���وب  م��ل��ك 
مع  �شر�ً  تتو��شل  جاك�شون  مايكل 

و�لدتها �لطبيعية ديبي رو.
�لأمريكي  زد  �إم  ت��ي  م��وق��ع  ون��ق��ل 
ع�����ن م���������ش����ادر ع������دة م���ق���رب���ة من 
ب���اري�������ص ج��اك�����ش��ون وو�ل���دت���ه���ا �ن 
�جليدة  رو�ب��ط��ه��ا  ��شتعادت  �لفتاة 
بو�لدتها، لدرجة �نها �أم�شت جزء�ً 
قبل  ميالدها  عيد  ي��وم  من  كبري�ً 

�أيام معها.
و�أكدت �مل�شادر �ن جاك�شون و�بنتها 
ت��ن��ق��ل��ت��ا م���ع���اً وت��ق��رب��ت��ا ك���ث���ري�ً من 
عالقة  �ن  على  م�شددة  بع�شهما، 

جيدة باتت تربط �لأم و�بنتها.
ي�شار �إىل �ن رو كانت زوجة مايكل 
برين�ص  ل��ه  �أجن��ب��ت  وق��د  جاك�شون 
وباري�ص قبل طالقهما، وقد وقعت 
�لو�شاية  ح��ق��وق  ع��ن  ت��ن��ازل  ع��ل��ى 
يوم   2011 �لعام  يف  ولديها  على 

كانت �بنتها يف �لثالثة من �لعمر.
ويذكر �ن رو مل تتو��شل مع �بنتها 

منذ طالقها من و�لدها.

�صتونز(  )رول��ي��ن��غ  ت��ذاك��ر 
دق�����ائ�����ق  ب�3  ت����ن����ف����ذ 
بيعت تذ�كر �حلفل �لذي �شتحييه 
�لربيطانية  �شتونز  رولينغ  فرقة 
يف  ل��ن��دن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  بالعا�شمة 
�لثالث  ي��ت��ع��د  مل  ق��ي��ا���ش��ي  وق�����ت 

دقائق.
تلغر�ف  دي��ل��ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  و�أف�������ادت 
رولينغ  ب���ان حم��ب��ي  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
���ش��ت��ون��ز ذه���ل���و� ب��ع��دم��ا ن��ف��ذت 65 
�ألف تذكرة حلفل �لفرقة �ملقبل يف 
متوز يوليو 2013 يف منتزه هايد 
بارك يف لندن، خالل ثالث دقائق 

فقط من عر�شها للبيع.
بريطانيا  يف  �حل��ف��ل  �ن  �إىل  ي�شار 
يندرج يف �إطار جولة رولينغ �شتونز 
يف  �لفرقة  بها  تقوم  �لتي  �لعاملية 

�لذكرى �ل�50 لنطالقها.
هايد  �إىل  تعود  �لفرقة  �ن  ويذكر 
�إحيائها  على  �شنة   44 بعد  ب��ارك 
حفاًل فيه ولكنه كان حفاًل جمانياً 
�آنذ�ك، فيما ثمن �لتذكرة �لعادية 
للحفل هذه �ل�شنة يزيد عن 135 

دولر�.
مبيعات  ح��ق��ق��ت  �ل���ف���رق���ة  وك���ان���ت 
قيا�شية حلفالتها �ل�5 �لتي �أحيتها 
قّدرت  �إذ  �ملا�شي،  يف �لعام 2012 
دولر،  م���ل���ي���ون   38 م����ن  ب����اأك����ر 
ت��ذ�ك��ر �حل��ف��الت جميعها  وب��ي��ع��ت 

بعد دقائق معدودة من طرحها.

ف�����رو������س خ����ط����ر ي���ه���دد 
م�������ص���ت���خ���دم���ي ف��ي�����ص��ب��وك 
حتاول �أكرب �شبكة �جتماعية يف �لعامل 
ينت�شر  خطري  فريو�ص  �نت�شار  �يقاف 
�لربق.  ب�شرعة  �لن��رتن��ت  �شبكة  على 
�لجتماعية  �ل�شبكة  موظفو  ويبحث 
في�شبوك عن �شبل للق�شاء على �نت�شار 
ه��ذ� �ل��ف��ريو���ص �خلطري �ل��ذي يظهر 
�مل�شتخدم.  هوية  من  للتحقق  كنافذة 
يتم  �لتحقق  زر  ع��ل��ى  �ل�شغط  وب��ع��د 
وهمية  �شفحة  �ىل  �مل�شتخدم  توجيه 
ل�شبكة �جتماعية، حيث يقوم �مل�شتخدم 
باإدخال ��شمه وكلمة �ملرور �خلا�شة به. 
�لقر��شنة  �للحظة يح�شل  ومن هذه 
�ل�شخ�شية  و�لبيانات  �ملعلومات  على 
ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم �ل��ت��ي مت حت��م��ي��ل��ه��ا على 
�لتي  �لوهمية  �ل�شخ�شية  �ل�شفحة 
يتم  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�شافة  ل��ه،  ظهرت 
�مل�شاب  �مل�شتخدم  ع��ن  نيابة  تلقائيا 
لل�شفحة  رو�ب���ط  �إر���ش��ال  بالفريو�ص، 
�إىل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  لل�شبكة  �ل��وه��م��ي��ة 
�مل�شتخدمني يف قائمة �أ�شدقاء �شحية 
قائمة  �إىل  ل�شمهم  وذل��ك  �لفريو�ص، 

�شحاياه. 

�ضيجارة يف اليوم ت�ضاعف خطر وفاة 
املراأة بال�ضكتة القلبية املفاجئة

ح���ّذر ب��اح��ث��ون ك��ن��دي��ون م��ن �أن ت��دخ��ني ���ش��ي��ج��ارة و�ح����دة يف 
�ملفاجئة  �لقلبية  بال�شكتة  �لن�شاء  وفاة  خطر  ي�شاعف  �ليوم 
�ألربتا،  �لقلب يف جامعة  كهرباء  علم  �لخت�شا�شي يف  وق��ال 
ن�شرت  �لتي  �لدر��شة  يف  �لأ�شا�شي  و�لباحث  �شاندو،  روبيندر 
�إليكرتوفيزيولوجي  �إن���د  �أرذم��ي��ا  �شريكولي�شن:  دوري���ة  يف 
�أن  تظهر  در����ش��ت��ن��ا  �إن  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ق��ل��ب  جلمعية  �ل��ت��اب��ع��ة 
لدى  �ملفاجئة  �لقلبية  �ل�شكتة  يف  ه��ام  ع��ام��ل  ه��و  �ل��ت��دخ��ني 
�لن�شاء وميكن تغيريه.  و�أ�شاف �أن �لإقالع عن �لتدخني قبل 
�لإ�شابة باأمر��ص �لقلب �أمر �أ�شا�شي وقام �لباحثون بدر��شة 
على 101 �ألف �مر�أة �شليمة، ور�قبو� معدل وفياتهن جر�ء 
�لتي  �شجالتهّن  على  �طلعو�  كما  �ملفاجئة  �لقلبية  �ل�شكتة 
تعود �إىل �لعام 1980 و متت متابعتهّن على مدى 30 عاماً، 
�لدر��شة ترت�وح  �أعمارهّن يف بد�ية  �مل�شاركات كانت  �أن  علماً 
بني 33 و50 عاماً.  و�أو�شحو� �ن تاريخ هوؤلء �لن�شاء �لطبي 
كان خالياً من �أمر��ص �لقلب و�ل�شكتة �لدماغية و�ل�شرطان، 
م�شريين �إىل �أن 351 �مر�أة توفني بال�شكتة �لقلبية �ملفاجئة 
خالل �لدر��شة.  و��شتنتج �لباحثون �أن تدخني �شيجارة و�حدة 

�إىل  منخف�ص  مب�شتوى  �لتدخني  �أو  حتى  �ل��ي��وم  يف 
�لقلبية  بال�شكتة  �ملدّخنات  وفاة  يزيد خطر  معتدل 

باملقارنة مع غري  �ملرة  ون�شف  �ملفاجئة مرتني 
�ملدخنات.  كما ��شتنتجو� �أنه مع كل 5 �شنو�ت 
 8% من �لتدخني، �زد�د هذ� �خلطر بن�شبة 
�أ���ش��ن مبر�ص  �ل��ل��و�ت��ي  �لن�شاء  �أن  ولح��ظ��و� 
خطر  �نخف�ص  �ل��در����ش��ة،  ه���ذه  خ���الل  قلبي 
وفاتهّن بال�شكتة �لقلبية �ملفاجئة ليو�زي هذ� 
�خلطر لدى غري �ملدّخنات، بعد فرتة ترت�وح 
بني 15 و20 عاماً من �إقالعهّن عن �لتدخني 
بال�شكتة  �ل���وف���اة  خ��ط��ر  �ن  �ل��ب��اح��ث��ون  ور�أى 
ي�شاوي  معدل  �إىل  �نخف�ص  �ملفاجئة  �لقلبية 
م��ع��دل غ��ري �مل��دخ��ن��ات، بعد �أق���ل م��ن 5 �شنو�ت 
در��شة  �ن  �إىل  ي�شار  �لتدخني.  �لإق��الع عن  من 
�أظهرت  �ملا�شي،  �لعام  �أجريت  �شابقة،  �أمريكية 

�أن �لن�شاء �ملدخنات �أكر عر�شة لالإ�شابة باأمر��ص 
�لقلب مقارنة بالرجال.

امل�ضاج ا�ضرتخاء وانتعا�س..
لكن انتبهي جيدًا!

منا ال يرغب يف جل�صة  من 
الن�صاط  تعيد  تدليك 

اإىل  واحل����ي����وي����ة 
ج�صمه  اأع�������ص���اء 

ك����ل����ه����ا، وجت���ع���ل���ه 
ال�صديد  باال�صرتخاء  ي�صعر 

بالطبع  املتناهية؟  غر  والراحة 
معظمنا يع�صق التدليك اأو امل�صاج، الأنه يحرك جميع الع�صالت يف اأج�صامنا ويجعلنا يف �صحة اأف�صل.



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

حديقة �لفيزياء.. مبادرة طرحها طالب 
مبدر�شة  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة  وط���ال���ب���ات 
لت�شتقطب  ب��ال��ع��ني  �ل���دول���ي���ة  �خل��ل��ي��ل 
�أكادميية  وطالبات  طالب  من  �لع�شر�ت 
�لأن���دل�������ص و�لأ�����ش����و�ء �خل��ا���ش��ة وق�شر 
�ملعرفة �خلا�شة لي�شاركو� جميعا يف بيئة 
�لقاعات  من  تتحرر  �أن  حاولت  تعليمية 
و�ل���غ���رف �ل��در����ش��ي��ة ح��ي��ث ق���ام �لطالب 
جمل�ص  رئي�ص  من  بت�شجيع  و�لطالبات 

حجازي  �ب��ر�ه��ي��م  خليل  �مل��در���ش��ة  �إد�رة 
�لبخاري  غ�������ش���ون  �مل���در����ش���ة  وم����دي����رة 
�إ���ش��اف��ة �إىل �أ����ش���رة �ل��ف��ي��زي��اء مم��ث��ل��ة يف 
باإقامة  �لفاخروي  وف���اروق  �شمارة  ر�شا 
�لعام  �إطارها  يف  �شكلت  متكاملة  حديقة 
�لطلق ل حتده  �لهو�ء  خمترب علمي يف 
�أ����ش���و�ر ل���ي���ب���دوؤو� ع��ل��ى �ل���ف���ور يف �إج����ر�ء 
�ملنهج  �شميم  يف  ت��دخ��ل  علمية   جت���ارب 
�لدر��شي لتكون ملكة �لإبد�ع هي �ملكاملات 
�لغالبة على جميع �لنتائج �لعلمية لهذه 
�لتجارب حيث بادر جمموعة من �لطالب 
يف �إج�����ر�ء جت��رب��ة �مل�����ش��ت��وى �مل���ائ���ل وقد 

ت�شاعد  �لتي  �لعلمية  ب��الأدو�ت  ��شتعانو� 
على �إجن��اح هذه �لتجربة ومن على بعد 
ومن  و�ملعلمني  �مل�شرفني  �أع��ني  ترقبهم 
�ل��ق��ي��اد�ت �لأك��ادمي��ي��ة و�لإد�ري����ة  بعدهم 
و�لأكادمييات  و�مل��د�ر���ص  �خلليل  ملدر�شة 
�لطالب  تتوقف حم��اولت  �مل�شاركة ومل 
و�لطالبات عند جتربة بعينها بل �شملت 
�لعديد من �لتجارب �لعملية �لتي ت�شب 

جميعها يف �ملنهاج �لدر��شي.
جتربة حديقة �لفيزياء �لتي لقت قبول 
و�أع�����ش��اء هيئة  و�لطالبات  �ل��ط��الب  م��ن 
�لتعليمي  �لعني  مكتب  حر�ص  �لتدري�ص 

على  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  مل��ج��ل�����ص  �ل��ت��اب��ع 
ت�شجيع �لتجربة وح�ص �لطالب �لآخرين 
على تعميم مثل هذه �لتجارب �لناجحة 
وك����ان ه����ذ� و����ش��ح��ا ل����دى م��دي��ر قطاع 
�لذي  �لها�شمي  �ملد�ر�ص �خلا�شة حممد 
و�لوقوف  �لفعالية  �فتتاح  على  ح��ر���ص 
على حمتوياتها من خالل تفقد �أن�شطة 
�لطالب و�لطالبات �لعلمية و�ملتمثلة يف 
جتارب تدخل يف �شميم �ملنهاج �لدر��شي 
وق���د �أث��ن��ى حم��م��د �ل��ه��ا���ش��م��ي ع��ل��ى هذه 
�لطالب  �أن حت���رر  ع��ل��ى  م��وؤك��د�  �مل���ب���ادرة 
�شاأنه  من  �ليومي  �ملدر�شي  �لروتني  من 

ويدفع  ب��ل  �لإب���د�ع  عمليات  ي�شاعف  �أن 
فيما  �لتفكري  �إىل  �لطالبة  �أو  �ل��ط��ال��ب 
يحيط به من خملوقات و�إبد�عات بيئية 
�إليه  يف معظم �لأحيان لبد و�أن ت�شيف 

�جلديد.
عند  تتوقف  �لفيزياء مل  جتربة حديقة 
ح���دود �مل��در���ش��ة فقط ب��ل �م��ت��دت لت�شل 
�أول��ي��اء �لأم���ور م��ن �لآب���اء و�لأ مهات  �إىل 
�لأ�شئلة  �لعديد من  لتجهلهم يطرحون 
�لتي ت�شب يف م�شلحة �أبنائهم ليتاأكدو� 
�أن مثل هذه �ملبادر�ت غري �لتقليدية لبد 

و�أن ت�شيف �جلديد �إىل �أبناءهم.

جتميل احلديقة
 باأيدي الطالب

•• العني-الفجر:

�ل��ط��الب و�لطالبات  ك��ان��ت و�ح����دة م��ن م��ه��ام  �ل��ف��ي��زي��اء  جتميل ح��دي��ق��ة 
ليقوم  �ملختلفة  �لأل��و�ن  تكوين  �لطالب على  �أحد  �مل�شاركني حيث حر�ص 
ميزج  �أر�د  وك��اأن��ه  �لفر�شاة  ذل��ك  يف  م�شتخدما  �حلديقة  بتجميل  بنف�شه 

�لعمل �لإبد�عي �لت�شكيلي بتجارب فيزيائية ل تقل �إبد�عا. 

األحد -  7   أبريل    2013 م    -    العـدد   10760
Sunday   7    April     2013  -  Issue No   10760ش�ؤون حملية�

22

حديقة الفيزياء.. جتربة جديدة تتجاوز اأ�ضوار 
املدار�س واملختربات اإىل عامل الطبيعة

•• العني-الفجر:

�إن�شاء حدقة حتتوي  متكن �لع�شر�ت من طالب وطالبات �ملد�ر�ص ويف مقدمتهم مدر�شة �خلليل �لدولية من 
على عدد من �لنباتات �لتي تتنا�شب وطبيعة دولة �لإمار�ت لتكون �ملكان �ملف�شل للقيام باإجر�ء �لتجارب �لعلمية 

�لتي تدخل يف �شميم �ملنهاج �لدر��شي بعيد� عن �أ�شو�ر �ملخترب�ت؟
��شتطاع �لطالب و�لطالبات ومعهم �لقياد�ت �لأكادميية من �ملعلمني و�ملعلمات تكوين بيئة طبيعية تتنا�شب مع 
�إجر�ء �لتجارب و�لتي لقت جميعها جتاوبا من جميع �لطالب و�لطالبات ليبادر كل و�حد منهم على �إجر�ء 

جتاربه يف �إطار �إبد�عي طاملا كانو� يف حاجة �إليه .

نباتات طبيعية ت�ضكل بداية لأول حديقة لإجراء التجارب العلمية

الطالبات ين�ضدن للطبيعة
•• العني-الفجر:

�لطبيعة مل تفارق طالبات حتى وهن ي��رددن �إح��دى �لأغ��اين �لتي تتغنى 
للح�شور  بها  يلوحن  زه��رة  �أو  ب���وردة  منهن  ك��ل  �أم�شكت  حيث  بالطبيعة 
وكاأنهن يذكرهن باأن �لطبيعة هي م�شدر �لإب��د�ع حتى و�إن كان ذلك من 

خالل جتارب خمتربية . 

التحليق يف الف�ضاء
 وجتربة املنطاد

•• العني-الفجر:

جتربة �ملنطاد كانت و�حدة من �لتجارب �لعلمية �لتي نفذتها �لطالبات 
يف �ل���ه���و�ء �ل��ط��ل��ق ح��ي��ث ق��ام��ت جم��م��وع��ة م��ن��ه��ن ب����الإع����د�د للتجربة 
جتويف  د�خ��ل  �للهب  لإ�شعال  �لعلمية  �لو�شيلة  ذل��ك  يف  م�شتخدمني 
�أحد  جن��اح  ب��ذل��ك  ليثبو�  �ل��ه��و�ء  يف  حملقا  تدريجيا  لريتفع  �مل��ن��ط��اد 

�لتجارب �لعلمية �ملقرر عليهن.



اإنه �صبّي
�جلن�ص هو �أول توقعات �لأهل من �أطفالهم، فبع�ص 
�لأهل يتمنى �أن يرزقه �هلل ب�شبي يحمل ��شم �لعائلة 
ول  بفتاة.  ُي��رزق  �أن  منهم  �لقليل  ياأمل  بينما  �أوًل، 
يز�ل حتى �أيامنا هذه يلعلع �شوت �لقابلة �شارخاً: 

�إّنه �شبّي!
�لقابلة  ل�شان  �أتت على  �إن  �شارة لالأهل  ب�شرى  �إنها 
�أم عن نتيجة تخطيط طّبي �أ�شبح يتيح لنا حتديد 
جن�ص �ملولود قبل �أ�شهر من ولدته. وتبدو حتديات 
�إذ  �ل��ب��د�ي��ة  يف  ن�شبياً  و����ش��ح��ة  �ل�شبي  ه���ذ�  ت��رب��ي��ة 
حني  من  مينحنا  و�أن  ينام  و�أن  ياأكل  �أن  منه  نريد 
�أنفا�شنا،  ن�شرتّد من خاللها  �شالم  �آخ��ر حلظة  �إىل 
وهو ل يلبث �أن يبت�شم فت�شحرنا �بت�شامته وي�شبح 
�شيتحّول  �لطفل  ه��ذ�  لكن  �أحاديثنا.  ج��ّل  مو�شوع 
�أم �آجاًل �إىل �شبي �شغري ثم �إىل فتى يافع،  عاجاًل 
جديدة  ط��رق��اً  ويجد  �خلا�شة  �شخ�شيته  و�شتنمو 
يف  ويقع  فو�شى  و�شيحدث  عامله،  لكت�شاف  ولفتة 
�لولد  لي�ص  �أن��ه  �أحياناً  و�شيثبت  وورط���ات،  م�شاكل 
�لأه�����ل، ويف  ب��ال��ت��ح��دي��د. فلمعظم  ت��وق��ع��ن��اه  �ل����ذي 
غالبية ح�شار�ت �لعامل، توقعات ومثل عليا تتما�شى 
�أك��ر ما يعتربه �لنا�ص من  �ل��ذك��ور، لكن  مع ع��امل 
ودقيقاً  �شحيحاً  لي�ص  �ل��ذك��ور  ���ش��اأن  يف  �مل�شلمات 

متاماً.

حول اجلن�صني
�لو�قع،  ع��دة. يف  �أم��ور  و�لفتيات يف  �لفتيان  يت�شابه 
تفوق  �لت�شابه  �أوج����ه  �أن  �ل��ب��اح��ث��ني  معظم  يعتقد 
ب��ك��ث��ري �أوج�����ه �لخ���ت���الف. ف��ك��ال �جل��ن�����ش��ني يحتاج 
�ل�شخ�شية  و�إىل  و�لت�شجيع،  و�لن��ت��م��اء  �حل��ب  �إىل 
�لفتيان  ي��ح��ت��اج  و�ل�������ش���رب.  �حل��ي��ات��ي��ة  و�مل�����ه�����ار�ت 
�إمن����ا ح���ازم���ة و�إىل  ل��ط��ي��ف��ة  ت��رب��ي��ة  �إىل  و�ل��ف��ت��ي��ات 
عالقة وطيدة ومتينة مع �لأهل و�لر��شدين �لذين 
يهتمون بهم. �أدمغة �لذكور و�لإناث مت�شابهة �أكر 
مما هي خمتلفة خالل معظم مر�حل �حلياة، �إل �أّن 
�أنها جزء من  ثمة فروقات مرتبطة باجلن�ص يبدو 

�أطفالنا منذ �لولدة.
يتعر�ص �جلنني يف �لرحم للهورمونات �جلن�شية، ما 
يجعل �أدمغة �لذكور و�لإناث تنمو باأ�شكال خمتلفة 
حتّدثت  �جلن�ص،  ع��ن  �ملذهلة  در��شتها  ويف  قلياًل. 
�لخت�شا�شية �شوز�ن جيلربت عن بع�ص �لفروقات 

�ملفاجئة بني �أجنة من �لفتيان و�لفتيات:
�ل�شبي  ولدة  عند  �ملخا�ص  مدة  تكون  ما  • غالباً 

�أطول مما هي عليه عند ولدة �لفتاة.
�لطفل �لذكر يتعّر�ص لل�شغط �لنف�شي  �أن  • يبدو 

ب�شهولة �أكرب من �لطفلة �لأنثى.
بالنظر  �لتو��شل  م��ن  �لفتاة  تتمكن  م��ا  غالباً   •
قبل  �جتماعية  وت�شبح  �ل�شبي،  م��ن  �أب��ك��ر  وق��ت  يف 

�ل�شبي يف طفولتها.
�لهرج و�مل��رج فهو  �ل�شبي  ما يثري �لطفل  غالباً   •
�أكر  �أن يهد�أ  �أكرب ويجد �شعوبة يف  يبكي ب�شهولة 

من �لفتيات.
�أكر ه�شا�شة عاطفياً من �لفتيات  �ل�شبية  • يبدو 
�لتغيري�ت  م��ع  �لتكيُّف  يف  �أك���رب  �شعوبة  وي��ج��دون 
�لأهل  م��ع غ�شب  �لتعاطي  ع��ن  ف�شاًل  �ل��روت��ني  يف 

و�كتئابهم.
و�للغوية  �حلركية  �لقدر�ت  عادة  �لفتيات  • تطور 

قبل �ل�شبيان.
�ل�شبيان �نفعاليون �أكر من �لفتيات ويتعلمون   •

�ملهار�ت �ملتعلقة ب�شبط �لنف�ص ببطء �أكرب.
ج�شدياً  �أك������ر  ن���ا����ش���ط���ون  �ل�������ش���ب���ي���ان   •

مما  �أكر  تناف�شية  �ألعاباً  ويختارون 
تفعل �لفتيات.

�لفروقات  ه���ذه  �أن  يف  ���ش��ك  ل 
ه��ي ف��روق��ات عامة يف ح��ني �أن 
�بنك �شخ�ص فريد ل ي�شبه �أّي 

ول��د �آخ��ر. وم��ع م��رور �ل�شنو�ت 
و�لر�ئع  �ملميز  �ل�شاب  �شتكت�شفني 

�لذي هو �بنك.

ا�صاطر ومعتقدات
تخّيلو� �أبطال �لأفالم �لتي �شاهدمتوها يف �شغركم 
و�لذين يو�جهون هجوم �لأعد�ء وحدهم، وينقذون 
نف�شه؟  �لوقت  يف  �لعامل  وينقذون  �جلميلة  �ل�شابة 
)ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب ك��ان��ت ب��ط��ول��ة �أف�����الم �حلركة 
�أن  �شبي  بكل  ُيفرت�ص  �أل  �ل��رج��ال!(  على  تقت�شر 
يرغب يف �أن يكون جون و�ين �أو برو�ص ويلي�ص؟ هل 
�إن ربطته  �أمه(  �أو )حبيب  يكون �ل�شبي تابعاً لأمه 
عالقة متينة وقوية بها؟ هل يجب �أن يتمتع �لآباء 
�أن  ينبغي  �أل  �أب��ن��ائ��ه��م؟  تربية  يف  �لف�شل  بالكلمة 
�ل�شليم ك� هكلبريي فني يف جزء منه  يكون �ل�شبي 

على �لأقل؟
�لثقافية  ب���الآر�ء  متاأثرين  غري  �أنكم  تعتقدون  قد 
�مل�شبقة عن �جلن�ص، �إل �أن �لفرت��شات عن �ل�شبيان 
و�لفتيات وما يجعلهم ما هم عليه ر��شخة يف �لأدب 

وو�شائل �لرتفيه و�لثقافة.

اأ�ص�س تربية ابنك
ب��ه قبل  �بنك وك��ل م��ا يتعلق  �أن��ت �خل��ب��رية برتبية 
لأن  و�لخت�شا�شيني،  و�لأطباء  �لكتب  �إىل  �لرجوع 
�هلل عز وجّل قد �أنعم عليك طبيعياً بقدرة �كت�شاف 
�إليه، فثقي يف  يعانيه وما يهمه وما هو بحاجة  ما 

حكمتك ويف معرفتك به.
�لأ�شئلة.  م��ن  و�ل��ك��ث��ري  �لكثري  �لأه���ل  معظم  ل��دى 
ينام  �أن  على  �بنك  ت�شاعدين  كيف  تت�شاءلني  لعلك 
يرتدي  �أو  �مل��رح��ا���ص  ي�شتخدم  وك��ي��ف  �لليل  طيلة 
�لأعمال  ع��ن  �أ�شئلة  ل��دي��ك  رمب��ا  بنف�شه.  مالب�شه 
�ملدر�شية.  �ل��ف��رو���ص  �أو  م��ب��اح  ه��و  م��ا  �أو  �لروتينية 
�ملنظمة  �لريا�شات  كانت  �إذ�  ما  تت�شاءلني  لعلك  �أو 
فكرة جيدة، �أو كم من �لوقت يجب �أن ي�شاهد �بنك 
باأن  له  ت�شمحي  �أن  عليك  ك��ان  �إذ�  ما  �أو  �لتلفزيون 

يلعب �لألعاب �لإلكرتونية.

احلب وحده ال يكفي
تعطيها  �أن  مي��ك��ن  ه��دي��ة  �أه���م  �أن  تعتقدين  لعلك 
لب��ن��ك ه��ي �حل���ب. ل��ك��ن �لأه����ل غ��ال��ب��اً م��ا يقومون 
باأمور عقيمة �أو حتى موؤذية با�شم �حلب. قد تقول 
�أولدي  )�أعطي  �ملثال:  �شبيل  على  �لأم��ه��ات  �إح��دى 
كل ما يريدونه لأين �أحبهم(، وتقول �أخرى: )�أجعل 
�أولدي يعملون جاهدين لأجل �أّي �شيء لأين �أحبهم 
ف��ال��ع��امل �خل��ارج��ي ق��ا���ٍص(. ينتقد �لأه���ل �أولده���م 

ويعاقبونهم ويدللونهم، كل هذ� با�شم �حلب.
�إذ�  م��ا ي��ك��ون �حل��ب ه��و �مل�شكلة يف �ل��رتب��ي��ة.  ن����ادر�ً 

ر�ق��ب��ت �ب��ن��ك وه���و ي��ن��ام ل��ي��اًل يف ���ش��ري��ره فاأنت 
باحلب.  �ل�شعور  ذ�ك  غامر  هو  كم  تعرفني 

ل��ك��ن �حل���ب ي��ك��ون ف��اع��اًل ع��ن��دم��ا ميتزج 
ت��رب��وي��ة فاعلة  ب��احل��ك��م��ة ومب���ه���ار�ت 

�لنتائج  يف  �لتفكري  على  وب��ال��ق��درة 
�لطويلة �لأمد لقر�ر�تنا.

رواد يف الرتبية
�أدلري  �لفرد  �لطبيبان  ك��ان 

وورودول����������������ف در�ي�����ك�����ر 
م�����ن ب�����ني �ل����������رو�د يف 

�شلوك  وفهم  در��شة 
و�لدكتور  �لأولد. 
�أدلري طبيب نف�شي 
ع���ا����ص يف ف��ي��ي��ن��ا يف 
زم��ن ف��روي��د ولكنه 
�ل������ر�أي  �خ���ت���ل���ف يف 
�ل�شهري  زم��ي��ل��ه  م��ع 
كافة  �مل�������ش���ائ���ل  يف 
�نطلق  ت����ق����ري����ب����اً. 

من  �أي�����ش��اً،  فيينا  م��ن  نف�شي  طبيب  وه���و  در�ي���ك���ر، 
تعاليم �دلري ثم �نتقل يف نهاية �ملطاف �إىل �لوليات 
�جلمهور  �ل��ث��الث��ي��ن��ي��ات  يف  ع�����ّرف  ح��ي��ث  �مل���ت���ح���دة 
�لأمريكي على فكرة تعليم �لرتبية. د�فع در�يكر عن 
�أن  �ملتبادل ووجد  �لقائمة على �لح��رت�م  �لعالقات 
�لأطفال يحتاجون �إىل ح�ص �لنتماء �إىل عائالتهم 

و�أهميتهم فيها �أكر من �حلب وحده.

�نتماء
�إطار �لعالقات وُتعترب  يتعّلم �لأولد عن �حلياة يف 
ع��الق��ات��ه��م �لأوىل ه��ي �لأه����م. وب��غ�����ص �ل��ن��ظ��ر عن 
كافة  �لأولد  يحتاج  �ملوهبة،  �أو  �ملظهر  �أو  �جلن�ص 
وباأن ثمة  �إىل عائالتهم  ينتمون  باأنهم  لأن يعرفو� 
باأنهم  يعرفو�  لأن  �لأولد  يحتاج  فيها.  لهم  مكاناً 
وباأنهم حمبوبون  �شرط  �أو  دون قيد  مقبولون من 

رغم �شلوكهم �ل�شعب �أحياناً.
�أهم  �أن  �إىل  �حلديثة  �ل��در����ش��ات  ت�شري  �ل��و�ق��ع،  يف 
هو  ل��ل��ول��د  �لأب  �أو  �لأم  ت��ق��دم��ه��ا  �أن  مي��ك��ن  ه��دي��ة 
�أو  قيد  دون  م��ن  ومقبول  حمبوب  ب��اأن��ه  �لإح�شا�ص 
�شرط. فالعمل على بناء �رتباط �آمن �أمر �شروري 

لرتبية �بن �شعيد و�شليم.
يحتاج �لأولد �إىل �ل�شعور باأهميتهم �خلا�شة �أّي �أن 
�أو  يفعلونه  عما  �لنظر  بغ�ص  مهّمون  �أنهم  يعرفو� 
ينجزونه، و�أن �خليار�ت �لتي يقومون 
ب���ه���ا يف �حل����ي����اة م���ه���م���ة. يف 
�ل���و�ق���ع، ي���رى �أدل����ري �أن 
لدى كل �لب�شر رغبة 
�لتو��شل  يف  غريزية 
�ملحيط  �ملجتمع  م��ع 
بهم ويف �إعطائه �شيئاً 

يف �ملقابل.

اأهمّية العالقات
ق��ب��ل ���ش��ن��و�ت ع�����دة، بد� 
�مل�شاكل  م����ع����دلت  �أن 
و�لعاطفية  �ل�����ش��ل��وك��ي��ة 
و�ملر�هقني  �لأط��ف��ال  بني 
ومل  �لرت������ف������اع  يف  �آخ��������ذة 
يف�شر  �أن  �أح����د  ي�شتطع 
�لو�شع  �أن  علماً  �ل�شبب، 
�ملادي يتح�ّشن يف �أمريكا، 

فِلَم يعاين �لأولد �أكر؟
لحظ كر �أن وترية �حلياة 
�لعائلية تت�شارع ب�شكل مثري 

للقلق. فمن �ل�شائع �ليوم �أن يعمل �لأب و�لأم خارج 
�شنو�ت  من  كبري�ً  ج��زء�ً  �لأولد  مي�شي  و�أن  �ملنزل 
ح��ت��ى عندما  �ل��رع��اي��ة.  م��ر�ك��ز  �لأوىل يف  ع��م��ره��م 
جتتمع �لعائلة، يبدو �أن ما من وقت للتو��شل ب�شكل 
�لتلفزيون  جهاز  لديه  ف��رد  فكل  و�شحيح،  حقيقي 
عن  ف�شاًل  �خل��ل��وي  وهاتفه  وحا�شوبه  ب��ه  �خل��ا���ص 
�لأعمال �ملنزلية �لروتينية. ويتبع �لعمل �لأهل �إىل 
�خلارجية  بالن�شاطات  �لأولد  ين�شغل  فيما  �ملنزل 

وبالو�جبات �ملدر�شية.
وثمة طرق عدة مل�شاعدة �لأطفال على تنمية �إح�شا�ص 
���ش��ل��ي��م و���ش��ح��ي ب��الن��ت��م��اء و�لأه���م���ي���ة، م���ن بينها: 
و�لرتبية  معاً  �لوقت  ومت�شية  و�لإ�شغاء  �لت�شجيع 
�لفاعلة و�ملحرتمة وتعليم �ملهار�ت �لالزمة للحياة.

توا�صل
يقول �لباحثون �ليوم �إّن دماغ �لإن�شان مربمج منذ 
�أدمغة  مع  �لتو��شل  لأج��ل مهمة حم��ددة:  �ل���ولدة 
�أخ��رى. �إذ� كنت و�ل��دة �شبي فهذ� يعني �أن��ت. يعرّب 
د�يفيد  ك��ل��ي��ة  م��ن  �ل��ط��ب  دك���ت���ور�ه يف  ���ش��ك��ور،  �آلن 
غيفني للطب يف جامعة كاليفورنيا، لو�ص �أجنلي�ص، 
عن ذلك كالتايل: )لقد ولدنا كي ن�شّكل �رتباطات 
مع  ب��ال��رت�دف  لتتطور  مو�شولة  �أدم��غ��ت��ن��ا  �أن  كما 
يبد�أ  �ل��ذي  �لعاطفي  �لتو��شل  ع��رب  �أخ���رى  �أدم��غ��ة 
قبل �لنطق بالكالم(. مبعنى �آخر، يحتاج �بنك �إىل 
�لتو��شل معك بقدر ما يحتاج �إىل �لطعام و�لأمان 
وتنظرين يف  وتهدهدينه  و�مل��اأوى. عندما حتملينه 
جمموعة  ي��ط��ّور  �أن  على  دم��اغ��ه  ت�شاعدين  عينيه 
�مل�شتقبل.  يف  و�ل��ت��ع��ّل��م  للعالقة  �ل��الزم��ة  �لأن��ظ��م��ة 
ل��ع��ل��ك ت��ت��ذك��ري��ن �أن �لأط���ف���ال م���ن �ل�����ش��ب��ي��ان هم 
�لعاطفي  �ل�شعيدين  على  �لفتيات  من  �شعفاً  �أكر 
و�جل�����ش��دي. ي��ح��ت��اج �ب��ن��ك �إىل �ل��ك��ث��ري م��ن �حلنان 

و�لوقت و�لهتمام و�لنتباه كي ينمو ويكرب.

تعاون
�أو�خر  هو  �لوقت  ماألوف.  �شيناريو  للحظة  تخّيلي 
فرتة بعد �لظهر. طفلك ياأخذ قيلولته ول يز�ل يف 
و�لأم�شية  للع�شاء  ت�شتعدين  �ملطبخ  يف  �أن��ت  مهده. 
ماذ�  طفلك.  بكاء  ت�شمعني  ف��ج��اأة،  تنتظرك.  �لتي 
تفعلني؟ يتجه معظم �لأمهات وب�شكل غريزي نحو 
غرفة �لنوم ليكت�شفن ما يجري. لعل �بنك ��شتيقظ 
لتوه وهو يتوق �إىل �أن ُيحمل ويدلل! لعله جائع �أو 
وي�شعر  نومه  �أثناء  باحلمى  �أ�شيب  لعله  �أو  مبتل! 

�لآن بالتعب!
ت��ت��دخ��ل غ���ري���زة �لأم����وم����ة ع��ن��دم��ا حت��م��ل��ني �بنك 
وتنظرين �إليه. ورغم �أن �إ�شار�ت �لأهل كلهم تتعّطل 
من حني �إىل �آخر، �إل �أنك تعرفني معظم �لوقت ما 
عليك �أن تفعليه. ي�شتمتع �لأهل �ملهتمون و�أطفالهم 
�أّن  ويبدو  �لتعاوين  �لتو��شل  �لباحثون  ي�شميه  مبا 
ه���ذ� �ل��ت��و����ش��ل ه��و �أه���م كتلة ب��ن��اء يف 
تطّور �لدماغ و�لرتباط �لآمن، 
ف���������ش����اًل ع�����ن ك����ون����ه �إح�������دى 
�لقليلة  �ل��رتب��وي��ة  �مل���ه���ار�ت 
�حل�شار�ت  يف  جن��ده��ا  �ل��ت��ي 

�ملعروفة كافة.
�أعاق  م��ا  �شيئاً  �أن  لنفرت�ص 
ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة. ل��ن��ف��رت���ص �أن 
�شوت �لتلفزيون منعك من �شماع 
بكاء طفلك �أو لعلك مكتئبة ومتعبة 
�إىل  ب��اأّي رغبة يف �ل�شري  ول ت�شعرين 
غرفة �بنك لرتي ما �لأمر. قد تظنني �أنه جائع يف 
حني �أنه مبتل يف �لو�قع �أو لعلك مل تنتبهي �إىل �أنه 
م�شاب باحلمى �أو بطفح. يف هذه �حلالة، لن تتمكني 
من تلبية حاجاته، وهذ� لي�ص بالتو��شل �لتعاوين. 
خاطئ  ب�شكل  �لر�شالة  و�شتتلقني  كاملة!  �أم  من  ما 
من حني �إىل �آخر مهما بذلت من جهد. لكن، طاملا 
لأمره  وتهتمني  �إليه  ت�شتمعني  �أن��ك  يعلم  �بنك  �أن 
حاجاته،  لتلبي  ج��ه��دك  ق�����ش��ارى  �شتبذلني  و�أن���ك 
ي�شبقن  �لفتيات  �أن  ومب��ا  وينجح.  وينمو  ف�شيكرب 
�لنفعالية  �مل���ه���ار�ت  ت��ط��ور  �شعيد  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��ي��ان 
و�لجتماعية، فمن �ل�شروري �أن ت�شتمعي �إىل �بنك 
وتلم�شيه وتتحدثي �إليه وتتو��شلي معه. �إنه يحتاج 

�إىل عالقة معك كي ي�شبح �شاباً �شعيد�ً ومنتجاً.

مــنــــ�عـــات
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ال�صبيان(  تربية  )دليل  كتاب  من  االأوىل  الطبعة  نفدت  اأن  بعد 
العائلية  ال�صوؤون  يف  واملتخ�ص�صة  النف�صية  املعاجلة  راأت  ال�صهر 
�صريل ايروين اأن اأمورًا كثرة قد تغّرت على هذا ال�صعيد، فانكبت 
على مراجعته اإ�صافًة وتعدياًل، واإذا به ي�صبح كتابًا جديدًا خمتلفًا 
ال�صبيان  تربية  كيفية  ملعرفة  م�صرتكة  رحلة  يف  بيدك  مي�صك 
وتعيد  ايروين  �صريل  املوؤلفة  تدرب  الفرا�صة(.  دار  )من�صورات 
تاأهيل الكثر من االأوالد واملراهقني كما ت�صاعد االأهل على تقومي 
اأدائهم منذ اأكرث من 15 �صنة. ومن خالل هذه املمار�صة امل�صنية، 
وتوثيقية  علمية  مراجع  اأ�صبحت  عدة  كتبًا  ت�صع  اأن  ا�صتطاعت 
من  وي�صتفيد  املوؤ�ص�صات،  خمتلف  اأبحاثها  اإىل  ت�صتند  وتربوية 

توجيهاتها معظم العائالت.

هل تختلف تربية ال�ضبيان عن البنات؟

اأوقفي بكاء طفلك بخم�س خطوات
 

�لبيئة  ي�شتغرب  �أن  �لطبيعي  فمن  �ل��رح��م،  م��ن  �جلنني  خ��روج  بعد   
�خلارجية، ول يعرف كيفية �لتعامل معها، مما يف�شر بكاءه و�نزعاجه. 
�لرحم يف  �أن  بيد  �ل��ه��دوء.  �إليه هو  ب��اأن كل ما يحتاج  وق��د تعتقدين 

�حلقيقة لي�ص مكاناً هادئاً بل مليء بالأ�شو�ت، وكثري �لهتز�ز. 
دق��ات قلبك طو�ل  و�شماع  و�ل��دفء  بيئة �حل�شن  د على  تعوَّ فالطفل 
فعليك حمل  �لرحم،  بيئة  �أردت متثيل  و�إن  �لرحم.  وج��وده يف  ف��رتة 
�لطفل �إىل قلبك لي�شعر بالدفء ونب�شات �لقلب ول تهزيه ل�شاعات 
�مل��ق��اب��ل، ين�شحك  غ��ري منطقي. ويف  �أم���ر�ً  ي��وم��ي��اً، فهو م��ا يعد  ع��دة 
�خلرب�ء باتباع هذه �لطرق �لب�شيطة لتهدئة �لطفل و�إمد�ده �ل�شعور 

بالر�حة و�ل�شرتخاء: 
�مل�شتلقي على  �لطفل  حتت  ناعمة  قما�ص  مالءة  �شعي  �للف:   -  1
حتى  خفيف،  ب�شكل  جل�شمه  �ملال�شقتني  يديه  ح��ول  ولفيها  ظهره، 
ت�شيفي عليه �شعور�ً بالدفء و�ل�شم، ولكن ل تلفي رجليه، بل �تركيها 

حرة. 
�أو �جلانب: من �لأ�شهل �أن تهّدئي �لطفل و�أنت  2 - �لنوم على �ملعدة 
حتملينه �أو وهو م�شتلقي قربك لو كان نائماً على جنبه �أو بطنه، ولكن 
ل يجب �أبد�ً �أن ينام �لطفل على بطنه خالل �أول �أ�شهر حياته، فذلك 

�أمر خطر قد ي�شبب وفاته.
)�ش�ش�ص(  ���ش��وت  ب��اإ���ش��د�ر  �ب����د�أي  )�ش�ش�ص(:  ب�شوت  �لإ���ش��ك��ات   -  3
لإ�شكاته، ولتكون نربتك عالية بعلو بكائه يف �لبد�ية حتى ي�شمعك. 
�مل�شو�ص و�مل�شابه ل�شوت مكن�شة  فالطفل قد تعود على �شوت �لرحم 

كهربائية. 
�لنوم  وي�شاعده على  و��شرتخائه،  تهدئته  �شيعمل على  �ل�شوت  فهذ� 
�لنمو.  �أث��ن��اء  عليه  تعود  �لتي  �ل��رح��م  م��ن �شوت  ملقاربته  �أط���ول  مل��دة 
ولتهدئة �لر�شيع، طو�ل �ليوم وحت�شني روتني نومه وقيلولته، يقرتح 
حتذف  �لتي  )�لأ�شطو�نات(  دي  �شي  �أو  �ل�شوتية  �لأجهزة  ��شتخد�م 
�لأ�شو�ت من �لبيئة �مل�شماة )�لإزعاج �لأبي�ص( من ولدة �لطفل و�إىل 

�شهر�ً.   12
�لطفل م�شرتخياً  تبقي  و�لهادئة  �لبطيئة  �ملرجحة  �لهدهدة:   -  4
بالتهدئة  وي�شيح ب�شوت عال، فين�شح  �ملنزعج كثري�ً  لينام. وللطفل 
من  قريباً  �أو  قوياً  �أو  عنيفاً  يكون  �أن  يجب  ل  ولكن  �ل�شريع،  بالهز 
�خل�ص. و�إذ� �شعرت بالع�شبية �أو فقدت �أع�شابك، فدعيه على �لأر�ص 
�أ�شر�ر�ً  ل��ه  ي�شبب  ق��د  ف��ذل��ك  بعنف،  تهزيه  ل  ول��ك��ن  �ل��ه��ز�زة،  يف  �أو 

دماغية. 
�لتز�ن  لبد�ية  �ل�شر  هو  �لأط��ف��ال  لكثري من  �مل�ص  يعد  �مل�ص:   -  5

و�ل�شرتخاء و�لهدوء. 
كما �شدد �خلرب�ء على تفادي �لأم �إر�شاع طفلها �لر�شاعة �لطبيعية �إن 
كانت تعاين من �أزمة نف�شية �أو توتر �أو قلق، حتى ل تنتقل هرمونات 
�لتوتر خالل �حلليب �إىل �لر�شيع وت�شبب �نزعاجه وع�شبيته، وخالل 

هذه �لأوقات، ين�شح بال�شتعانة باحلليب �ل�شناعي. 
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�لعا�شمة  ه���ي  �أب���وظ���ب���ي  �أن  ع��ل��ي��ه  �مل���ت���ع���ارف  ف��م��ن 
و�لأعمال  �مل��ال  عا�شمة  ودب��ي  ل��الإم��ار�ت  �ل�شيا�شية 
�لإمار�تية  �لثقافة  عا�شمة  بكونها  �ل�شارقة  وتنفرد 
�ل�شمو  �شاحب  ج��ان��ب  م��ن  �لكبري  لالهتمام  ن��ظ��ر� 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�مل��ج��ل�����ص �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ب��ال��ع��م��ل �لرت�ثي 
�شكلت  �لتي  �لرئي�شية  �ل�شمة  ه��و  لي�شبح  و�لثقايف 
وج����ه �ل�������ش���ارق���ة ع���رب ت��اري��خ��ه��ا �حل���دي���ث ..وي����اأت����ي 
ليكر�ص  ع��ام  كل  �لرت�ثية يف  �ل�شارقة  �أي��ام  مهرجان 

مكانتها وريادتها �لثقافية.
هذ� وقد غ�شت �شاحة �لرت�ث باأكر من �أربعة �آلف 
�أيام  )مهرجان  �فتتاح  حفل  لي�شاهدو�  وز�ئ��ر  مدعو 
�لأربعاء  ع�شر  �ل�11  دورت��ه  يف  �لرت�ثية(  �ل�شارقة 
�ملا�شي يف �كرب عر�ص تر�ثي �شارك فيه عدد كبري من 
�ملوؤ�ش�شات و�جلهات و�أكر من 76 �شخ�شية خليجية 
و�أكادمييني  و�إع��الم��ي��ني  مفكرين  ب��ني  م��ا  وع��رب��ي��ة 
كل  ع��ن  ف��ك��رة  ليقدمو�  ب��ال��رت�ث  مهتمني  وباحثني 
�لرت�ث �لإمار�تي و�لعاملي �إ�شافة �إىل عرو�ص �لأزياء 
و�لفنون  و�لأل��ع��اب  �لفرو�شية  وع��رو���ص  �لتقليدية 

�ل�شعبية.
�حلالية  �ل��دورة  يف  ت�شارك  �ملنظمة  �للجنة  وبح�شب 
و�ملغرب  وعربية مثل قطر  دول خليجية  للمهرجان 
ب��خ��الف �جل��ن��اح �لإف��ري��ق��ي �ل����ذي ي�����ش��م دول لمو 
من  �ل��ك��ب��رية  للم�شاركة  �إ���ش��اف��ة  وممبا�شا  وزجن��ب��ار 
�جلهات و�لدو�ئر �حلكومية ومن �ل�شركاء �لر�شميني 
�لعمل �ل�شخم  ك��ان �لهدف من ه��ذ�  و�ل��رع��اة. وق��د 
بالن�شيان  د�ئ��م��ا  �مل��ه��دد  �لإم����ار�ت����ي  �ل����رت�ث  �إح���ي���اء 
و�لت�شتت لأنه يف ذهن �لكثريين من �لنا�ص هو )مادة 
متحفية( كما جاء على ل�شان خولة �شعيد �ل�شام�شي 
م�����ش��اع��د �مل��ن�����ش��ق �ل���ع���ام ل��ل��م��ه��رج��ان ورئ��ي�����ش��ة جلنة 
�لعر�ص  هذ�  �ن  �عتربت  �لتي  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
ف��ر���ش��ة جل��ع��ل �لإم���ار�ت���ي �أك���ر ح��ر���ش��ا ع��ل��ى تر�ثه 
�ملحلي وموروثه �ل�شعبي �لغني ودفعه لال�شتلهام منه 
وعدم �ل�شتخفاف به قبل فو�ت �لأو�ن لن �لتقليد له 

حدود يف حني �ن �لإبد�ع ل حدود له.
وتقول م�شاعد �ملن�شق �لعام للمهرجان.. تدفق حتى 
�لآن �أكر من 20 �ألف ز�ئر على مقر مهرجان �أيام 
�ل�شارقة �لرت�ثية �ل� 11 ب�شاحة �لرت�ث �لذي بد�أت 
للما�شي  �ل�شوق  يدفعهم  �أي��ام  ثالثة  قبل  فعالياته 
�مل��ج��ي��د وم��ع��رف��ة �لإرث �ل��ك��ب��ري �ل���ذي خ��ل��ده �لآب���اء 
و�لأجد�د يف كل بقعة من بقاع دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
وت�شيف.. ��شتقبلت �أجنحة و�أركان �ملهرجان �ملختلفة 
ه���وؤلء �ل���زو�ر م��ن �لآب���اء و�ل�شباب و�لأط��ف��ال و�شط 
منظومة متكاملة من �لتجهيز�ت �لتي وقفت عليها 
ب��ارزة جعلت  �شمة  للمهرجان  لتقدم  �ملنظمة  �للجنة 
�جلميع يتغلغلون بني ممر�ت �شاحة �لرت�ث بحثا عن 

�لرت�ث �لقدمي و�حل�شارة �لع�شرية.
�لأجنحة  يف  �شالتهم  وج��دو�  �جلميع  �أن  و�أو�شحت 
�ملهرجان حيث  توزعت بني م�شاحات  �لتي  و�لأرك��ان 
م��ع��رو���ش��ات م�شوقة  م��ا لديها م��ن  ك��ل جهة  ق��دم��ت 
كان  كما  �أعمارهم  مبختلف  �ل���زو�ر  ��شتح�شان  نالت 
لالأجنحة �خلليجية �مل�شاركة وجناح �أفريقيا ن�شيب 
�لذين حر�شو� على معرفة  �ل���زو�ر  ع��دد  �لأ���ش��د من 

تر�ث �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.
�لرت�ثية  �ل�������ش���ارق���ة  �أي������ام  م���ه���رج���ان  ب����ان  ون���وه���ت 
�ل�شعبية  و�لفنون  �ل�شعوب  لأزي��اء  عرو�شا  يت�شمن 
و�ل����ش���ت���ع���ر�����ش���ات و�لأغ���������اين �ل���رت�ث���ي���ة و�حل�����رف 

�لقدمية. 
وذك����رت �ن �أن�����ش��ط��ة �مل��ه��رج��ان ت��ق��ام يف ث��م��اين مدن 
ب���الإم���ارة ت��ع��ر���ص من����اذج ح��ي��ة م��ن ت����ر�ث �لإم�����ار�ت 
و�شور� من �حلياة �لقدمية لأبناء �خلليج وت�شتقبل 
يوميا �ملئات من حمبي �لرت�ث من �لإمار�ت وخمتلف 

�أنحاء �خلليج.
�ملهرجان  ه��ذ�  فعاليات  �ن  �إىل  �ل�شام�شي  و�أ����ش���ارت 
ت�شمل 30 فعالية تت�شمن عرو�شا وم�شابقات تر�ثية 
و�أ�شو�قا  �ل�شعبية  للفنون  وعرو�شا  حرفية  و�أ�شو�قا 
لالألعاب  وق���ري���ة  �ل���رت�ث���ي���ة  �لإم���ار�ت���ي���ة  ل���الأط���ب���اق 
تر�ثية  وعرو�شا  و�جل��م��ال  �خليل  ورك���وب  �ل�شعبية 
�ملهرجان  فعاليات  �ن  ..م��وؤك��دة  ذل��ك  وغ��ري  بحرية 
�لذي  و�ل��رت�ث��ي  و�ل�شياحي  �لثقايف  ب��امل��وروث  تزخر 

تتمتع به �لدولة.
�إليها �ملهرجان على  وفيما يتعلق باملكانة �لتي و�شل 
�أيام  �مل�شتوى �لإقليمي و�لعاملي تقول �ل�شام�شي.. يف 
�حلا�شر  ���ش��ورة  ن��رى  �أن  تعودنا  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شارقة 
فهو  ولذلك  بالعاملي  و�لوطني  باملا�شي  متتزج  وهي 

مهرجان تتالقى فيه �حل�شار�ت و�ملعارف وهو هدف 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  له  �شعى 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
مبكر� وكانت غايته �أن يجعل من هذه �لأيام �لرت�ثية 
تتنوع  و�إمن���ا  �لطيني  بنائه  على  يقت�شر  ل  م��رك��ز� 
وبالفعل  وثقافية  وت��رب��وي��ة  علمية  �جت��اه��ات  د�خ��ل��ه 
�أعطت  يغر�ص مفاهيم جديدة  �ملهرجان  وجدنا هذ� 
يغذي  �آخ��ر  وجها  وجعلتها  خمتلفة  دللت  للدولة 
�شورة �إن�شان متنوع �لخت�شا�شات و�ملفاهيم و�لتطلع 
ووظائفه  �خلا�شة  ق�شاياه  يف  غنى  �أك��ر  حياة  �إىل 
�ملتعددة وبتنامي هذ� �لجتاه مع بناء قاعدة تربوية 
�أن ن�شل �إىل غاياتنا �لتي خططت  وعلمية ن�شتطيع 

لها حكومتنا �لر�شيدة.
�أيام �ل�شارقة �لرت�ثية هي ملتقى لروؤية  وت�شيف .. 
ت�شعى لها �لإمار�ت يف �لإطارين �لد�خلي و�خلارجي 
ويف تنمية �لعالقات مع وجوه عربية وعاملية نريد �أن 
�لذي يخطط لأن  �لبلد  �لوجه �حلقيقي لهذ�  ترى 
يكون منارة روحية وعلمية وهي �إر�دة لبد من �شنعها 
من �لد�خل بالعتماد على �إن�شان هذ� �لوطن و�لذي 
ميلك �لقابليات �لتي ل تطرحه كم�شروع يبقى عبئا 
�أن  على دخل ريعي و�إمنا لإجناز مهمات كبرية لبد 

ترى �لنور مقرتنة بالفعل �ملنتج و�لن�شط.
�أن تاأخذ فكرة عن  وز�دت .. نريد من �شعوب �لعامل 
ثر�ء وتعدد ثقافة دولة �لإمار�ت يف خمتلف تعبري�تها 
حتى ي�شبح ما نقر�أه يف �ل�شحافة �لعاملية �أقرب �إىل 
�ل��و�ق��ع يف �ل��دول��ة ..م��ع��رب��ة ع��ن �أم��ل��ه��ا يف �أن تكون 

�لعرو�ص فر�شة للتعرف على �ملجتمع �لإمار�تي.
�ل�شام�شي.. ما  ت��ق��ول  �مل��ه��رج��ان  وح���ول رم��زي��ة ه��ذ� 
و�إمنا  �لآين  �ل��ب��ع��د  ف��ق��ط  لي�ص  �مل��ه��رج��ان  ل��ه  ي��رم��ز 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م���ا ي����ر�ه �مل��خ��ط��ط يف 
�شباق حمموم  �أننا ندخل يف  �لبعيد خا�شة  �مل�شتقبل 
فالبد  وبالتايل  و�لتطور  �لقفز�ت  �شريع  ع��امل  م��ع 
�أعمال  �إن�شاء منظومة  �إيجاد عقد مع �لزمن يف  من 
توؤهلنا لأن ن�شل �إىل غاياتنا �لعليا ومن هذ� �ملفهوم 
نريد �أن يرى كل من ي�شل �إىل هذ� �لوطن �أننا ل�شنا 
حقول نفط و�شحر�ء و�شم�شا ت�شطع على مد�ر �لعام 
فيهما  تتالقى  و�إن�شان  حكيمة  قيادة  و�إمن��ا  فح�شب 
مبادر�ت �لعمل و�إر�شاء دورة جديدة ت�شيف للمنطقة 

و�لنز�عات  للحروب  يذهب  ل  ر��شخا  مبد�أ  و�لعامل 
�لعاملية  �لقوى  �ملتكافئة وجعل  �لفر�ص  و�إمن��ا خللق 
�إىل  طريقنا  جن��ده  �ل���ذي  �ل��ت��ط��ور  تنمية  يف  �شريكا 
�لذي هو عنو�ن  �ل�شالم  و�أه��د�ف  �لإن�شانية وبكفاءة 

�لتعاي�ص و�لعطاء �لد�ئمني.
�يام  يف  و�ملا�شي  �حلا�شر  بني  �لتناغم  م��دى  وح��ول 
�ل�شارقة �لرت�ثية تقول.. �ذ� كان �ملجتمع �لإمار�تي 
يف  يفرط  مل  �أن��ه  �إل  ع�شره  متغري�ت  �ل��ي��وم  يعي�ص 
هويته وتر�ثه بل ��شتطاع �أن يجمع بني �لطيب من 
�لبناء  فن�شيج  حا�شره  و�ق��ع  م��ن  و�لطيب  تقاليده 
�ل��ع�����ش��ري يف �لإم������ار�ت ت��رت�ب��ط ف��ي��ه �ل��ت��ق��ال��ي��د مع 
�إىل  �حلكومة  ت�شعى  حيث  ووف��اق  مبتانة  �لتحديث 
وثقافيا  فكريا  �لإم��ار�ت��ي  �حل�شاري  �مل��وروث  �إحياء 
ع��ن �جلو�نب  و�ل��ت��ع��ب��ري  وم��ع��م��اري��ا و�حل��ف��اظ عليه 

�لثقافية للنه�شة �لإمار�تية �حلديثة.
و�ل���د�ل���ف �إىل ���ش��اح��ة �ل����رت�ث ه���ذه �لأي�����ام ي��ج��د �ن 
ت���اري���خ هذه  م���ن  ���ش��ط��ر�  �ل��ع��رو���ص �حل��ي��ة تخت�شر 
و�لتجارية  �لبحرية  وعالقاتها  �خلليج  من  �ملنطقة 
�أزم���ن���ة �شحيقة  ت�����ش��رب ج���ذوره���ا ع��م��ي��ق��ا يف  �ل��ت��ي 
وموغلة يف �لقدم كما تتجلى �أهمية �لبيئة �ل�شاحلية 
جميعها  �شكلت  �لتي  و�جلبلية  و�لزر�عية  و�لبدوية 

تاريخ �ملنطقة وموروثاتها �لثقافية. 
�ملنطقة  ت��اري��خ  يف  �لبحر  �أهمية  �ل�شام�شي  وتو�شح 
قائلة.. �لبحر كان بالن�شبة لنا كل �شيء قبل �كت�شاف 
�لنفط �إذ مثل م�شدر �لرزق �لوحيد ل�شكان �ملنطقة 
�للوؤلوؤ  عن  بحثا  و�لبادية  �حل�شر  �أه��ل  فيه  وغا�ص 

كما كان م�شدر �لغذ�ء �لوحيد لأهل �ملنطقة.
�أحد  علي  �آل  �شيف  �شعيد  �مل��و�ط��ن  يقول  جانبه  من 
تكبدناه  ما  �لبحر رغم  �لبحرية..  �لبيئة  ق�شم  زو�ر 
ك��رمي��ا معنا ول  ك��ان  �أن���ه  �إل  �أه����و�ل وم�شاعب  م��ن 
�أخذنا منه  يبخل علينا ورغ��م كرة ما تخوفنا منه 
�شاطئه  زرن��ا  كلما  بالأ�شماك  وكافاأنا  و�ملحار  �للوؤلوؤ 

�لأزرق.
�إىل  بنا  دفعت  كثرية  �أ�شباب  ثم�ة  قائال:  وي�شتدرك 
ر�أ�شها  على  �ملهنة  ه��ذه  غمار  وخو�ص  �لبحر  دخ��ول 
توفري لقمة �لعي�ص لأهلنا ولعدم وجود م�شادر رزق 
بديلة تغنينا عن �ملخاطرة باأنف�شنا لذلك مل يكن من 
بهذه  �لعي�ص  �شظف  ن��و�ج��ه  �أن  �إل  �أمامنا  ب��د  �لأم���ر 

�ملخاطرة ر��شني بقدر �هلل لنا قانعني مبا يق�ش�مه لنا 
من رزق يف قاع �لبحر.

�ملجتمع  بت�شكيل  �ل�شاحلية  ببيئته  �لبحر  ينفرد  مل 
�لقيم و�لعاد�ت و�لأعر�ف �لتي  �لإمار�تي ومنظومة 
ترخي بظاللها عليه فالبادية وحياتها �لقائمة على 
�ملاء و�لكالأ لعبت بدورها  �حلل و�لرتحال بحثا عن 
�أي�����ش��ا دور� م��ا ج��ع��ل م���وؤث���ر�ت �ل��ب��ادي��ة ت��ت��و����ش��ج مع 

موؤثر�ت �لبحر يف ت�شكيل هذ� �ملجتمع.
�شوق  يف  متو�جدين  �لبدو  ك��ان  �ل�شام�شي..  وتقول 
�لعر�شة �ملجاور لهذه �ل�شاحة يح�شرون يف �ل�شباح 
و�ليقط  و�حل��ط��ب  �ل��ده��ن  �لإب���ل  على ظهور  �لباكر 
و�لقهوة  �ل��ع��ي�����ص  بثمنه  ل��ي�����ش��رتو�  جم��ف��ف(  )ج���ن 

و�لأ�شماك �ملجففة.
وت�شيف.. كانت �حلياة ت�شري باأ�شلوب ب�شيط فعالقة 
�لأخ����وة و�ل����ود ت��رب��ط ب��ني �حل�����ش��ري و�ل���ب���دوي كما 
دعامة  ه��ي  كانت  �لطرفني  ب��ني  �ملتبادلة  �ملنفعة  �ن 
ذلك  يف  خ�شو�شا  �لطرفني  ل��دى  �حلياة  ل�شتمر�ر 
�لعنو�ن  و�لعوز هما  فيه �حلاجة  كانت  �لذي  �لوقت 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ت��ل��ك �ل���ف���رتة ف���اأه���ل �ل�����ش��اح��ل يذهبون 
و�أهل  �ل��ب��دوي��ة  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل�����ش��ي��ف  وق���ت  للمقيظ 

�لبادية يتقيظون حاجياتهم من �أ�شو�ق �ل�شاحل.
من جانبها توؤكد ذكريات معتوق رئي�ص قرية �ملعارف 
�لتقليدية �ن �لقرية هي حدث �ملهرجان و��شتقطبت 
منذ �لفتتاح �أكر من 8 �آلف ز�ئر وما ز�لت ت�شهد 

�إقبال �شديد� من �لزو�ر.
و�أو�شحت �ن �لقرية عبارة عن قاعتني �لقاعة �لأوىل 
فيها معر�ص �لتعليم حيث يتم عر�ص م�شرية �لتعليم 
قيام  على  �شنو�ت   110 م��رور  مبنا�شبة  �ل�شارقة  يف 
و�لقاعة  �لآن  �إىل  �لكتاتيب  نظام  من  ب��دء�  �لتعليم 
مت  �لتقليدية  �مل��ع��ارف  عن  معار�ص   9 ت�شم  �لثانية 
مقتنيات  على  حت��ت��وي  ل  حديثة  بطريقة  عر�شها 
ب��ال��ل��غ��ت��ني �لعربية  ب���ل م��ع��ل��وم��ات م�����ش��روح��ة ك��ت��اب��ة 
و�لجنليزية و�لقرية حتوي جميع �ملعارف �لتقليدية 
مثل ق�ص �لأثر و�لغو�ص و�لهتد�ء بالنجوم ومنابع 

�ملياه و�لنخلة و�خليل و�لإبل.
وت��ق��ول م��ع��ت��وق.. م��ه��رج��ان �أي���ام �ل�����ش��ارق��ة �لرت�ثية 
�لذي يعقد هذ� �لعام حتت �شعار )�ملعارف �لتقليدية 
عماد �لرت�ث( ياأتي على �شكل �حتفالية كرنفالية بكل 
وغناء  فنية  عرو�شا  تتجلى  معنى  من  �لكلمة  يف  ما 

و�ألعابا �شعبية و�أطعمة �شهية.
وت�شيف.. مل تعد �أيام �ل�شارقة �لرت�ثية حدثا عاديا 
ي�شتمر ب�شعة �أيام ثم ينتهي كما بد�أ لقد حتول هذ� 
و�حل�شاري  �لثقايف  �لرقي  نحو  نافذة  �إىل  �ملهرجان 
ولقاء �شنوي ينتظره ع�شاق �لرت�ث و�ملهتمون بالفكر 
للحو�ر  فر�ص  من  يتيحه  ملا  �ل�شرب  بفارغ  و�لثقافة 
�ملثمر وتالقح �لتجارب و�ل�شتمتاع بالرت�ث و�لإبد�ع 

يف خمتلف �ملجالت.
�ل�شائح  ي��وؤك��د  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة..  �حل���رف  ق�شم  وب���ج���و�ر 
هذ�  مب��ث��ل  �أن���ه  �شوي�شر�  م��ن  ف��رين��ان��دي��ز  ��شتيفون 
�لتي  �لتقليدية  �ل��وط��ن��ي��ة  �حل���رف  تلقى  �مل��ه��رج��ان 
عرفها �ملو�طن �لإمار�تي منذ قدمي �لزمان �لهتمام 

�لكايف و�لتقدير �لو�جب.
هذ�  خ��الل  م��ن  ح��ر���ص �حلكومة  و����ش��ح  وي�شيف.. 
�ملهرجان على �حلفاظ على ��شتمر�رية تلك �حلرف 
�لأجيال  �لتقليدية و�نتقال مهار�تها وخرب�تها عرب 
هذه  على  �لقائمني  ت�شجيع  يجرى  �لإمار�تية حيث 
�أمامهم لال�شرت�ك يف هذ�  �مل��ج��ال  و�إف�����ش��اح  �حل��رف 

�ملهرجان �لرت�ثي �لكبري.
�أي ركن يف �ملهرجان من �لعرو�ص  ويتابع.. ل يخلو 
�لرت�ثية �حلية منها زفة �لعرو�ص وعر�ص لالأدو�ت 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��زي��ن��ة �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة ..ف�����ش��ال عن 
�مل�شابقات �لرت�ثية كما تقام و�لألعاب �شعبية للبنات 

وق�شم للطبخ �ل�شعبي �لإمار�تي.
وبجو�ر ق�شم �لأكالت �ل�شعبية تقف �ل�شائحة ماري 
ر�ئحة  ت�شتن�شق  وه��ي  تتحدث  �ملانيا  م��ن  كري�شتني 
بوجودي  �شعيدة  �ن��ا  �لأ���ش��ي��ل..  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ط��ع��ام 
�أول  �أنه  �أكر  �أ�شعدين  �ملهرجان و�لذي  كز�ئره لهذ� 
�لذوق  قلبي عن طريق حا�شة  تر�ثي دخل  مهرجان 
من خالل �ملطبخ �ل�شعبي �لذي قدم �أكالت وحلويات 

تر�ثية يجري حت�شريها يف نف�ص �ملكان.
وت�شيف.. �أجمل ما �شد �نتباهي يف �ملهرجان �لأعد�د 
�لكبري من �لن�شوة �للو�تي يفرت�شن �لأر�ص وهن يف 
لتح�شري  �لنار  مو�قد  و�أمامهن  �لتقليدي  �للبا�ص 
من  وغريها  و�ملحلى  و�لبالليط  و�للقيمات  �خلبز 
�أمام �لز�ئر  �لأكالت �ل�شعبية وعملية �لطهو جترى 

مبا�شرة. 

ثقافة وفن�ن
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تعي�س �صارقة االإمارات يف 
الفرتة احلالية وحتى 20 
خالل  ومن  احلايل  ابريل 
ملهرجانها   11 ال���  ال���دورة 
احلقيقي  عر�صها  الرتاثي 
امل�صروع  حقها  ومت��ار���س 
على  الثقافية  الريادة  يف 
امل�صتويني االإماراتي ب�صكل 
ب�صكل  وال��ع��رب��ي  خ��ا���س 

عام.

�ضدور رواية الثعلب ل�ضون
�شدرت عن د�ر )�ل�شاقي( يف بريوت رو�ية )�لثعلب( ل�شون، وهو �أحد �أكر 
�لقدمية يف  �آي�شلند�  �لرو�ية مالمح من  تقّدم  �إنتاجاً.  �ملعا�شرين  �لكّتاب 

قالب حديث �ل�شكل.
�لقا�شي ميُثل كخلفّية  �آي�شلند�  �شتاء  1883. منظر طبيعي يف  �لعام  �إنه 
�أزرق غام�شاً.  �شون يف مطاردته ثعلباً  للم�شهد. نتبع �لكاهن بلدور �شكوغَّ
عامل(فريدريك  �إىل  بعيد�ً  ننجرف  حتى  �لزناد،  على  ي�شغط  �إن  ما  لكّنه 
تعاين  �لتي  )�أبا(ُعهدُته  و�لفتاة  �لو�قعي،  �ملذهب  ذي  فريدريك�شون(  ب. 
متالزمة د�ون. كان فريدريك قد و�شل م�شادفة خالل تخلي�شها، بعد �أن 

ُعِرَ عليها �لعام 1868 مقّيدة �إىل دعائم خ�شبية د�خل �شفينة جانحة.
ويف  وتدريجاً،  جوهرية،  ب�شورة  مرت�بطة  م�شائرها  �ل��رو�ي��ة  �شخ�شيات 

�شياق
على  م�شتمل  �لأّخ������اذة  �حل��ك��اي��ة  ه���ذه  م��ن  ج����زء�ً  �أن  ف  �شيتك�شَّ م��ف��اج��ئ، 

�خلر�فة،
وجزءها �لآخر م�شتمل على �لغمو�ص.

�أوىل  ن�شر   .1962 ع���ام  رك��ي��اف��ي��ك  �لآي�����ش��ل��ن��دي��ة  �لعا�شمة  يف  ���ش��ون  ول���د 
جمموعاته وهو يف �شّن �ل�شاد�شة ع�شرة. وتتالت موؤّلفاته بعد ذلك لت�شمل 

�ل�شعر، �لرو�ية، �مل�شرحيات وكتب �لأطفال.

)احلرف والغراب( جمموعة �ضعرية 
جديدة لل�ضاعر العراقي اأديب كمال الدين

عن �لد�ر �لعربية للعلوم نا�شرون - بريوت، �شدرت حديثاً جمموعة �شعرية 
�لدين يف عنو�ن )�حلرف و�لغر�ب(،  �أديب كمال  �لعر�قي  لل�شاعر  جديدة 
ق�شائد:  منها   ،2012 و   2011 ب��ني  ُكتبت  ق�شيدة  �أرب��ع��ني  تت�شمن 
)درو�ص، �لغر�ب و�حلمامة، �أّية �أغنية هذه، لوركا، فنادق، مهند �لأن�شاري 
مبادلة،  رود،  �ل��ب��ارك  �شّقة  ز�ئ��ر  �لنقطة؟  معنى  م��ا  �حل���رف:  ق��ال  ثانيًة، 
لوحة  �شاحرة؟(  عارفة؟  ملكة؟  دّم��و،  جان  قّنينة  دو�شتويف�شكي،  مثّلثات، 

�لغالف للفنان نور �لدين �أمني و�لتنفيذ للفنان �شامح خلف.
�شبق لأديب كمال �لدين �أن �أ�شدر 14 جمموعة �شعرية باللغتني �لعربية 
و�لإنكليزية، منذ �نطالق م�شو�ره �ل�شعري مع جمموعته �لأوىل )تفا�شيل( 
)1976(، وهي: )�عتمدت �حلرف مالذ�ً روحياً وفنياً: نون، جيم، ديو�ن 
عربي، �لنقطة، حاء، �أخبار �ملعنى، ما قبل �حلرف.. ما بعد �لنقطة، �شجرة 
�حلروف، �أربعون ق�شيدة عن �حلرف، �أقول �حلرف و�أعني �أ�شابعي، مو�قف 

�لألف(. ويف �لإنكليزية �أ�شدر: )�أبّوة وثّمة خطاأ(.
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 مما ل �شك فيه �أن هناك �لعديد من �لعو�مل 
حول  �خل��ط��وط  ه��ذه  ت�شكل  على  ت�شجع  �ل��ت��ي 
�ل��ع��ي��ن��ني، ك��ال��ت��ع��ر���ص لأ���ش��ع��ة �ل�����ش��م�����ص، كرة 
�لتحديق، �لتدخني، �لنوم على �لوجه، وبطبيعة 
ق��در� كبري�  يق�شون  �لذين  �لنا�ص  ف��اإن  �حل��ال 
من �لوقت يف �لهو�ء �لطلق هم �لأكر عر�شة 
�إن و���ش��ع ك���رمي �حلماية  ل��ظ��ه��ور �خل���ط���وط.  
و�رتد�ء  �لتدخني،  عن  و�لإق���الع  �ل�شم�ص،  من 
�لنظار�ت �ل�شم�شية و�لقبعات تعترب من �لطرق 
�ملقابل  ويف  �خل��ط��وط،  ه��ذه  لتجنب  �لرئي�شية 
علينا �أل نخاف �إذ� ظهرت علينا هذه �لعالمات، 

فالوقت مل يفت بعد ملنعها من �أن ت�شوء �أكر.
�شتحتاجني  �لوقائي  �جلانب  من  �لنتهاء  بعد 
للحد  لوجه  وجها  �خلطوط  مع  �لتعامل  �إىل 
من ظهورها، �أو �لتعامل معها مهنيا للتخل�ص 
منها ب�شورة موؤقتة، فمن �ملوؤكد �أنه لي�ص هناك 
ينبوع لل�شباب، وكل �لب�شر �شتظهر لديهم هذه 
هذ�  م��ن  تقلقي  �أل  ع��ل��ي��ك  ل��ذل��ك  �خل���ط���وط، 
وتتخذي  �مل�����ش��ك��ل��ة،  ه���ذه  ت��و�ج��ه��ي  و�أن  �لم����ر، 

�خلطو�ت �لالزمة لإز�لتها.

العالجات املنزلية 
ولي�ص  �لعينني عنيدة  �لتجاعيد حول  خطوط 
�ملنزلية،  بالعالجات  معها  �لتعامل  �ل�شهل  من 
ف��ه��ن��اك عدة  �لوىل  �مل���ر�ح���ل  ك��ان��ت يف  �إذ�  �أم���ا 
من  و�حل��د  لتخفيفها  جتربتها  ميكنك  �أ�شياء 

ظهورها.
����ش��ت��خ��د�م كرميات  ه��ي  ل��ذل��ك  و�شيلة  �أرخ�����ص 
و�خلطوط  �لنتفاخ  من  للحد  �مل�شممة  �لعني 
�لكرمي �حر�شي  �لدقيقة، لكن عندما ت�شعني 

على �أن ت�شيفي �إليه ذرة ملح.
ميكنك مالحظة فو�ئد كرميات �لعني �ذ� قمت 
بتطبيقها بانتظام، لأن منطقة �لعني �خلارجية 
ع���ادة م��ا ت��ك��ون ج��اف��ة ج���د�، و�ل��ك��رمي��ات و�ملو�د 
�لتي  �ل��رط��وب��ة  م��ن  �لكثري  ت�شيف  �لهالمية 
حتتاج �إليها، لذ� �حتفظي بها بعيد� عن �ملناطق 

�لتي تكون عر�شة لالنتفاخ. 
�ل��ت��وت ميكن  ت��ن��اول  �أن  �إىل  �لبع�ص  �أ���ش��ار  كما 

�لربي  ف��ال��ت��وت  �مل��ب��ك��رة،  �ل�شيخوخة  مينع  �أن 
و�لعنب �لربي و�لفر�ولة جميعها حتتوي على 
لب�شرتك،  ج��د�  مفيدة  لالأك�شدة  م�شادة  م��و�د 
�لتغذية  ف����و�ئ����د  روؤي�������ة  ج��م��ي��ع��ا  مي��ك��ن��ن��ا  ل�����ذ� 
�ل�شليمة و�تباع نظام غذ�ئي �شحي على ن�شارة 

وجوهنا.

العالجات املهنية
بالعالجات  �مل�شكلة  من  �حلد  ت�شتطيعي  مل  �ذ� 
لإجر�ء  �جللدية  يف  �خت�شا�شي  زوري  �ملنزلية، 
عدة  فهناك  وو�شع خطة عمل،  تقييم حلالتك 
�إجر�ء�ت باإمكانك وطبيبك �ختيار �ف�شلها، مثل 
بالبوتك�ص  �لعالج  �أو  �لكولجني  وحقن  �لليزر 

�لذي �أ�شبح م�شهور� جد� يف �لوقت �حلايل.

الليزر
ي��ق��وم �ل��ل��ي��زر ب���اإز�ل���ة �ل��ط��ب��ق��ات �خل��ارج��ي��ة من 
بقع  ت�شاوؤل  يف  وي�شهم  وينعمه،  وي�شده  �جللد 
�لعمر و�حلد من ظهور �مل�شام، فاإذ� قمت بهذ� 
�لإج��ر�ء فقد يعمد �لطبيب �ىل عالج م�شاكل 
�مل��ن��اط��ق �لأخ����رى ورمب���ا وج��ه��ك ك��ام��ال، ومن 
�أ�شابيع  لعدة  ح�شا�شا  �جللد  يبقى  �أن  �ملتوقع 

و�شوف يكون عليك جتنب �أ�شعة �ل�شم�ص.

حقن الكوالجني
ت�شيف حقن �لكولجني �ملو�د �ملالئة لتجاعيدك، 
�لر�ئع  �ل�شبابي  �ملظهر  فهي ت�شقلها ومتنحك 
�شمعت  تكونني  ورمب��ا  ب��ه،  كنت حتلمني  �ل��ذي 
باأن حقن �لكولجني ت�شتخدم �أي�شا يف �ل�شفاه 
لعالج  فعالة  وهي  �أ�شغر،  بكميات  ولكن  مللئها، 
�لغر�ب  �أرج����ل  عليها  يطلق  م��ا  �أو  �ل��ت��ج��اع��ي��د 
لي�شت  �ل��ن��ت��ائ��ج  ف���اإن  �حل����ال،  وبطبيعة  �أي�����ش��ا. 
غ�شون  ويف  ب�شرعة،  �أح��ي��ان��ا  وتختفي  د�ئ��م��ة، 
حياتك،  نوعية  على  يتوقف  ه��ذ�  وك��ل  �أ�شابيع، 
ون��وع��ي��ة ب�����ش��رت��ك و�ل����ور�ث����ة، ل��ذل��ك ع��ل��ي��ك �أن 
تطرحي �لأ�شئلة على �ملخت�ص عند تخطيطك 
للعالج، ود�ئما �بحثي عن �ملخاطر قبل حتديد 

موعد لأي �إجر�ء.

البوتوك�س
�ملف�شل  �لعالج  هو  �لبوتوك�ص  �أن  جميعا  نعلم 
ل���دى �مل�����ش��اه��ري، وم��ن��ذ �إق�����ر�ره م��ن ق��ب��ل �إد�رة 
ب��اأن��ه �لعالج  �لأغ��ذي��ة و�لعقاقري وه��و م��ع��روف 
حقن  تعمل  ك��م��ا  لل�شيخوخة،  �جل��ر�ح��ي  غ��ري 
ي�شعف  موؤقت  ب�شلل  �لت�شبيب  على  �لبوتوك�ص 

�لع�شالت فيق�شي على �لتجاعيد.
هذ�  من  �لكاملة  �ل�شتفادة  مالحظة  ميكن  ل 
�أ�شابيع وقد ت�شتمر ملدة  �إل بعد ب�شعة  �لجر�ء 
ثالثة �أ�شهر تقريبا، وهناك �لعديد من �مل�شاهري 
�لذين يقومون بحو�يل �أربعة �أو خم�شة عالجات 
يف �ل�شنة، ولكنهم ل يعرتفون بذلك، و�أنت �أي�شا 

ل�شت م�شطرة �إىل �إخبار �أحد بهذ� �لمر.

الدوائر ال�صوداء واالنتفاخ
�ل�شود�ء  �ل��دو�ئ��ر  ت�شبح  �لعمر  بنا  تقدم  كلما 
وعلينا  و�شوحا،  �أك��ر  �لعينني  حتت  و�لأكيا�ص 
�مل�شكلة لي�شت حكر� على  �أن هذه  �أن نعي جيد� 
ميكن  ول��ك��ن  فح�شب،  �لعمر  يف  يتقدمون  م��ن 
هذه  من  ي�شتكو�  �أن  �أي�شا  و�ملر�هقني  لل�شباب 

�مل�شكلة �ملزعجة.
هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي ت�شهم يف ظهور 
�ملنتفخة  و�لأكيا�ص  �لقبيحة  �ل�شود�ء  �ل��دو�ئ��ر 
حت���ت �ل��ع��ي��ن��ني، و�أك����ره����ا ���ش��ي��وع��ا ق��ل��ة �لنوم، 
�لتغذية  �شوء  �لإجهاد،  �ل�شيخوخة،  �حل�شا�شية، 

و�لور�ثة.
فلي�شت  ج��ر�ح��ي��ة،  ع��م��ل��ي��ة  �أج���ري���ت  �ذ�  وح��ت��ى 
من  للتخل�ص  �أو  للعالج  م��وؤك��دة  طريقة  هناك 
�لدو�ئر �أو �لأكيا�ص، لكن من خالل �تخاذ بع�ص 
�لتقليل  باإمكانك  �مل��ن��زل  يف  �ل�شهلة  �خل��ط��و�ت 
�لعامة  و�ل�شحة  منها، وحت�شني مظهر عينيك 

�خلا�شة بك، وهذه �خلطو�ت هي كالتايل:
رطبة عليها  حافظي  • �أول: 

�مل��اء، فهذ� �شينظف ج�شمك  �لكثري من  ��شربي 
من �ل�شموم ويحد من �لتورم.

�لغذ�ئي نظامك  ر�قبي  • ثانيا: 
�لكافيني  م����ن  ت��ت��ن��اول��ي��ن��ه  م����ا  ك��م��ي��ة  خ��ف��ف��ي 
و�ل�شوديوم، فكالهما يعمل على تعزيز �حتبا�ص 

و�نت  وج��ه��ك  يف  ي�شتقر  �أن  مي��ك��ن  �ل����ذي  �مل����اء 
تناويل  ل��ذ�  �لعيون.  �نتفاخ  ي�شبب  مم��ا  نائمة، 
�لفو�كه  من  و�لكثري  �لفيتامينات  من  �لعديد 
فو�ئد  ظهور  �شتالحظني  ورمب��ا  و�خل�شرو�ت، 
و�نخفا�ص  �ل����دم  ���ش��غ��ط  خ��ف�����ص  م��ث��ل  �أخ�����رى 

�لدهون يف �جل�شم.
�لإجهاد م�شتوى  قللي  • ثالثا: 

وذل���ك م��ن خ���الل �حل���د م��ن �لإج���ه���اد، فالنوم 
كما  �أك��ر،  فاعلية  ذوي  يكونان  �شوف  و�ل��ر�ح��ة 
عليك �أن تقللي من فرك عينيك، وهذ� �شيعمل 

على جعل تعبري�ت وجهك �أكر ��شرتخاء.
منتظم نوم  على  �ح�شلي  • ر�بعا: 

قلة �لنوم �شبب رئي�شي لظهور �لهالت �ل�شود�ء 
�ل��ع��ني، وه���ذ� ي�شتوجب منك  و�لأك��ي��ا���ص حت��ت 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى م��و�ع��ي��د ن���وم م��ن��ت��ظ��م��ة، حاويل 
فالو�شائد  و���ش��ادت��ني،  ر�أ���ش��ك على  ورف���ع  �ل��ن��وم 
�شتكون �أقل عر�شة لت�شتقر يف وجهك ومتنحك 

مظهر �لعيون �ملتعبة.
�لعينني تعب  خففي  • خام�شا: 

�حلليب  يف  و�غم�شيه  قطنا  �ل��ن��وم  ق��ب��ل  خ���ذي 
ومرريه على جفنيك ملدة خم�ص دقائق، ثم قومي 

بتجفيفها و�شتالحظني �لنتائج يف �ل�شباح.
• �شاد�شا: �شعي كماد�ت باردة 

ميكنك  �لتي  �لب�شيطة  �لعالجات  بع�ص  هناك 
تعمل  �لباردة  فالكماد�ت  �ملنزل،  يف  ��شتخد�مها 
وميكنك  عينيك،  حتت  �لنتفاخ  من  �حلد  على 
�أي�شا ��شتخد�م �أكيا�ص �ل�شاي و�شر�ئح �لبطاطا 

�أو �شر�ئح �خليار.
وللحل �ل�شريع، �شعي ملعقتني يف �لثالجة ملدة 
ترت�وح ما بني 15 و20 دقيقة، و�شعيهما على 

عينيك عندما تكونني م�شرتخية.
�لكون�شيلر ��شتخدمي  • �شابعا: 

ميكن للكون�شيلر )خايف �لعيوب( عمل �ملعجز�ت 
لإخفاء �لهالت �ل�شود�ء و�لنتفاخ حتت �لعينني، 
ول��ذل��ك �خ��ت��اري �ل��ل��ون �ل���ذي ي��ك��ون فقط ظله 
لونا فاحتا  فاذ� �خرتت  �لب�شرة،  لون  �أخف من 
�إخ��ف��اء �لعيوب  ج���د� ف���اإن ذل���ك ل��ن يعمل ع��ل��ى 

و�مل�شاكل.

باإ�شبعك،  �ل��رب��ت  ب��و����ش��ط��ة  �لكون�شيلر  �شعي 
�شعي  ثم  طبيعيا،  يبدو  بحيث  جيد�  و�مزجيه 

�لأ�شا�ص وبعده �لبودرة.
�لختبار�ت بع�ص  �جري  • ثامنا: 

يف  �لعالجية  �لعني  كرميات  من  �لعديد  هناك 

�لتي �شممت خ�شي�شا للحد من  �ليوم،  �ل�شوق 
ناأمل  عينيك،  حتت  و�لأكيا�ص  �ل�شود�ء  �لهالت 
بع�ص  بتجربته  تقومني  حل  �أول  لك  يوفر  �أن 
�لر�حة من هذه �مل�شكلة �ل�شائعة، و�إذ� مل تقومي 

بالتجربة فاإنك لن تعريف ذلك على �لإطالق.

�حلمل  �لأول  متاماً:  منف�شلني  جزءين  �إىل  و�حلمل  �ل�شكري  مر�ص  ينق�شم 
ملري�شة �ل�شكري، و�لثاين �شكر �حلمل، ويطلق على مر�ص �ل�شكري �لذي يظهر 

للمرة �لأوىل �أثناء �حلمل.

احلمل ملري�صة ال�صكري
�أو متنعه؟  �ل�شكري فر�ص �حلمل  �لإ�شابة مبر�ص  تقلل  يت�شاءل كثريون هل 
�لطبية  �خل��دم��ات  وت��ق��ّدم  و�لتكنولوجي  �لعلمي  للتقدم  فنتيجة  ل،  �لإج��اب��ة 
و�لعالجية ميكن �لطمئنان متاماً �إىل �أن مر�ص �ل�شكري ل يوؤثر على فر�شة 
حدوث �حلمل، لكن يجب �ملتابعة �لد�ئمة مع طبيب متخ�ش�ص وطبيب �أمر��ص 

�لن�شاء و�لولدة.

ما يجب عمله قبل احلمل
مر�جعة �لطبيب �ملخت�ص بال�شكري قبل حدوث �حلمل مبدة ل تقل عن �شهرين 

و�للتز�م بتعليماته. ثمة خطو�ت يجب �تباعها كما يلي:
�شامل: �كلينيكي  طبي  فح�ص  • �إجر�ء 

م�شاعفاته،  من  �أي  ح��دوث  ع��دم  من  �لتاأكد  �ل�شكري،  مر�ص  تاريخ  مر�جعة 
متابعة �لعالج و�ملحافظة على م�شتوى �ل�شكر يف �لدم �شمن �لطبيعي.

فحو�ص خمربية هامة: • �إجر�ء 
- منها ما يتعلق مبر�ص �ل�شكري مثل: م�شتوى �لهيموغلوبني �مل�شكر، وظائف 
�لكلى وحتليل كامل للبول. �إذ� لزم �لأمر �إجر�ء فحو�شات �أخرى مثل م�شتوى 

�لدهون يف �لدم ووظائف �لكبد.
- يف�شل �إجر�ء فح�ص قاع �لعني عند �أخ�شائي �لعيون ملعرفة حالة �ل�شبكية.

- �لتاأكد من �أن �ملري�شة مت تطعيمها �شد �حل�شبة �لأملانية.
- �إذ� كانت �ملري�شة من �ملدخنني فعليها �لتوقف متاماً عن �لتدخني.

- يجب �أن تلّم �ملري�شة بكيفية �ل�شيطرة على �ل�شكر يف �لدم. ومن �ملهم وجود 
جهاز لتحليل �ل�شكر يف �لدم يف �ملنزل لجر�ء حتليل مر�ت عدة يومياً.

- يجب �لتاأكد من �أن �ملري�شة على علم بكيفية تعديل جرعة �لأن�شولني ح�شب 
�لوجبات و�ملجهود �لبدين.

تاأثرات �صلبية على اجلنني
تقليل  �إمنا ميكن  �شلبية  تاأثري�ت  �إىل  �ل�شكري  ملري�شة  يتعر�ص �جلنني  - قد 
�ر�شاد�ت  �تباع  بدقة،  �لدم  �ل�شكر يف  ن�شبة حدوثها عن طريق �شبط م�شتوى 
�أمر��ص  وطبيب  �ملعالج  �ل�شكري  طبيب  مع  منتظمة  دوري��ة  متابعة  �لطبيب، 

�لن�شاء و�لولدة.
- �أثبتت �لأبحاث �لعلمية �أن �إ�شابة �جلنني بعيوب خلقية يف �حلمل �لطبيعي 
قد ت�شل �إىل حو�يل 2-%3، ويف حمل مري�شة �ل�شكري قد ت�شل �إىل %8 �أو 

�أكر. وتقّل هذه �لن�شبة مع �شبط م�شتوى �ل�شكر يف �لدم.
�لن�شف  يف  �لرحم خ�شو�شاً  ووف��اة �جلنني يف  �إجها�ص  ن�شبة ح��دوث  �رتفاع   -

�لثاين من �حلمل.
- يف بع�ص �حلالت يوؤدي مر�ص �ل�شكري �إىل زيادة يف حجم �جلنني وكثري�ً ما 

يزيد وزن �ملولود عن 4 كيلوغر�مات.

�ل�شكري  مري�شات  م��و�ل��ي��د  تتابع  �ل��ت��ي  �لأب��ح��اث  �أن  �لعجيبة  �لأم����ور  م��ن   -
�أثبتت �أن ن�شبة �إ�شابة هوؤلء مبر�ص �ل�شكري من �لنوع �لثاين ترتفع غالباً يف 

�لأربعينيات من �لعمر.

تاأثرات �صلبية على االأم احلامل
�لدم �ملطلوب �شكر  • م�شتوى 

لدى مري�شات �ل�شكري تزد�د ن�شبة حدوث ت�شمم �حلمل، ل �شيما لدى �ملري�شات 
�للو�تي يعانني م�شاعفات مزمنة قبل �حلمل، خ�شو�شاً �رتفاع �شغط �لدم �أو 
تاأثري �شبكية �لعني �أو تاأثري �لكلى )زلل يف �لبول(. و�إذ� كانت �ملري�شة تعاين 
تاأثري �ل�شبكية فال بد من �ل�شيطرة عليه قبل بدء �حلمل مع �أخ�شائي �لعيون، 
وعدم �تخاذ قر�ر �حلمل �إل بعد �أن يعطي طبيب �لعيون �ل�شوء �لأخ�شر و�إل 

كانت �لعو�قب غري �شارة.
لدى مري�شات �ل�شكري قد ترتفع ن�شبة �لولدة �ملبكرة ) قبل �لأ�شبوع �ل�شابع 

و�لثالثني( كما قد ترتفع ن�شبة �لولدة بعملية قي�شرية. 

ن�صائح ملري�صة ال�صكري احلامل
- حتليل م�شتوى �ل�شكري يف �لدم مر�ت عدة يومياً بهدف �أن يرت�وح بني 70-

�ملائة  يف  ملليغر�ماً   130-110 وبني  �لوجبات،  قبل  �ملائة  يف  مليغر�ماً   90
بعد �لوجبات ب�شاعتني.

- عمل حتليل �لهيموغلوبني �مل�شكر كل �شهرين بحيث ل تتعدى �لن�شبة 7%.
- عدم �لعتماد على �ل�شكر يف �لبول ملعرفة �ل�شكر يف �لدم.

الغذائي • النظام 
ل يختلف �لنظام �لغذ�ئي ملري�شة �ل�شكري �حلامل عن �لنظام �لغذ�ئي ملر�شى 

�ل�شكري مع مر�عاة �لنقاط �لتالية:
- �حت�شاب �ل�شعر�ت �حلر�رية �ملطلوبة يومياً بالرجوع �إىل وزن �حلامل �حلايل، 
ج�شم  وزن  من  كيلوغر�م  لكل  حر�رياً  �شعر�ً   35-30 وغالبا ما ترت�وح بني 

�ملري�شة.
- زيادة تناول �لربوتينات �ليومية عن �ملعدل �لطبيعي بحو�يل 20-30 غر�ماً 

يومياً �إل يف بع�ص �حلالت )وجود زلل يف �لبول(.
 5 �إىل  ب��ني ن�شف م��ل��ل��ي��غ��ر�م  ت����رت�وح م��ا  ب��ج��رع��ة  �ل��ف��ول��ي��ك  ت��ن��اول حم�ص   -

ملليغر�مات يومياً.
كبرية. وجبات  - تق�شم �لوجبات �ليومية �إىل 5 وجبات �شغرية بدل من 3 

�صكر احلمل
�أثناء  �لأوىل  للمرة  وت�شخي�شه  �كت�شافه  يتم  �لذي  �ل�شكر  هو 
ت��رت�وح ما  �ل��دول �ملختلفة بن�شب  ي��رت�وح حدوثه يف  �حلمل. 

بني 1-14%.
مالحظة: ثمة فئات نادر�ً ما ت�شاب ب�شكر �حلمل:

- �ل�شن �أقل من 25 �شنة عند حدوث �حلمل.
- �لوزن يف �ملعدل �لطبيعي.

- عدم وجود تاريخ عائلي ملر�ص �ل�شكري.
- متت �لولد�ت �ل�شابقة من دون م�شاكل �أثناء �حلمل و�لولدة.

االأثار ال�صلبية ل�صكر احلمل على اجلنني
هذه �لأثار �أقل حدوثا و�أقل �شدة من �لأثار �لتي تنتج عن �حلمل ملري�شة �ل�شكر. 

لكن يجب عدم �ل�شتهانة بها و�حلر�ص على تنظيم م�شتوى �شكر �لدم.
ت�شمل �لأثار �ل�شلبية على �جلنني:

- زيادة يف وزنه.
- �رتفاع ن�شبة وفاة �لأجنة د�خل رحم �لأم.

- �رتفاع ن�شبة �نخفا�ص �شكر �لدم و�ل�شفر�ء لدى حديثي �لولدة.

االأثار ال�صلبية ل�صكر احلمل على االأم احلامل
�أهمها  �أث��ن��اء �حل��م��ل و�ل����ولدة:  �آث���ار �شلبية حت��دث   -

�زدياد ن�شبة ت�شمم �حلمل و�لولد�ت �لقي�شرية.
�لبعيد: لدى  �مل��دى  �آث��ار �شلبية حتدث على   -

بعد  �ل�شكري  مر�ص  يختفي  �لن�شاء  غالبية 
�ل��ولدة، فيما ي�شتمر عند ن�شبة قليلة بعد 

م�شتمر،  ع���الج  �إىل  ي��ح��ت��اج  م���ا  �ل������ولدة 
�حلمل،  تكر�ر  مع  �حلمل  �شكر  ويتكرر 

�لإ�شابة  ن�شبة  �زدي����اد  �إىل  ي���وؤدي  م��ا 
�مل�����ش��ت��دمي��ة مب��ر���ص �ل�����ش��ك��ري. وقد 

 50% ح����و�يل  �أن  �لأب���ح���اث  �أث��ب��ت��ت 
من �لن�شاء �للو�تي ي�شن ب�شكر �حلمل 

بعد  �ل�شكري  لالإ�شابة مبر�ص  معر�شات 
�شنو�ت من �حلمل قد ت�شل �ىل 15 �شنة.

لذلك نن�شح بالتايل:
�لولدة  بعد  �ل��دم  لل�شكر يف  �إج���ر�ء حتليل   -

بحو�يل �شتة �أ�شابيع و�إذ� ثبت عدم �لإ�شابة به 
يعاد �لتحليل كل �شنة.

و�مل��ح��اف��ظ��ة عليه  �ل�����وزن  �ن��ق��ا���ص   -
�شمن �لوزن �ملثايل.

- �لهتمام 

مبمار�شة �لريا�شة مع �للتز�م بنظام غذ�ئي �شليم.
م�شتويات �ل�شكر يف �لدم �ملطلوبة حتى ل حتدث �آثار �شلبية:

يف حالة �ل�شيام يف�شل �أن يكون م�شتوى �ل�شكر يف �لدم �أقل من 95 ملليغر�ماً، 
وبعد �لأكل ب�شاعتني �أقل من 130 ملليغر�ماً.

الغذائي •النظام 
ملر�شى  �لغذ�ئي  �لنظام  عن  �حلمل  �شكر  ملري�شات  �لغذ�ئي  �لنظام  يختلف  ل 

�ل�شكري.
ين�شح بالرتكيز على �لنقاط �لتالية:

- يف حالة �ل�شمنة يجب تقليل �ل�شعر�ت �حلر�رية.
- تناول جرعة قليلة من حم�ص �لفوليك ل تتعدى ن�شف مليغر�م.

- توزيع �لوجبات على 3 وجبات رئي�شة ووجبتني خفيفتني.
كافياً  يكون  ق��د  �لغذ�ئي  �لنظام  على  �لرتكيز   -

ل�شبط �ل�شكر يف �لدم.
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ال�صحك،  وخطوط  العينني،  حول  تدريجيا  تت�صلل  اأخ��ذت  التي  الرفيعة  اخلطوط 
الكثرات منا، ولكن ماذا  االأماكن، تقلق  العديد من  التي بداأت تنت�صر يف  والتجاعيد 
تبداأ  بنا  العمر  تقدم  فمع  ب�صرتنا،  يف  ويوؤثران  بنا  يلعبان  والطبيعة  فالوقت  نفعل، 
اخلطوط الدقيقة بالظهور حول اأعيننا، وتظهر التجاعيد ب�صكل جلي على مالحمنا، 
وهي تعرف عادة بخطوط التجاعيد اأو خطوط القلق، اإ�صافة اإىل اأن اأ�صلوب حياتنا 

اليومية ميكن اأن يوؤدي اإىل تفاقم امل�صكلة وي�صبب ال�صيخوخة املبكرة لب�صرتنا.

قد ترتفع ن�صبة الوالدة املبكرة اأو القي�صرية

ال�ضكري وتاأثرياته ال�ضلبية على احلامل وجنينها

التجاعيد حول العينني.. الأ�ضباب والعالج
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؟ غياب  بعد  �مل�شرح  خل�شبة  عودتك  �شر  • ما 
- �أغيب عن �مل�شرح كثري� لكنه يبقى يف دمي، لأنني 
�مل�����ش��رح، وم���ن خالله  ب����د�أت م�����ش��و�ري ع��ل��ى خ�شبة 
وقفت  �أن��ن��ي  ويكفيني  و�لن��ت�����ش��ار،  �ل�شهرة  حققت 
على خ�شبة �مل�شرح �أمام �لفنان �لكبري �لر�حل فوؤ�د 
و�مل�شرح  بناتك(،  على  )�شك  م�شرحية  يف  �ملهند�ص 
رغم �مل�شاكل �لعديدة �لتي تو�جهه فانه يعد ذ�كرة 

�أي �أمه، و�ملعرب �لأكر �شدقا عن هموم �لنا�ص .
خارجا  �أم  مق�شود�  �مل�شرح  عن  غيابك  كان  هل   •

عن �ر�دتك ؟
- بالتاأكيد كان خارجا عن �ر�دتي، فامل�شرح يف م�شر 
�أزم��ات كثرية، تتعلق  يعاين منذ �شنو�ت عديدة من 
�أخ��رى تتعلق  �أزم���ات  �لد�ري���ة، ف�شال عن  بامل�شاكل 
عن  وع��زوف��ه��م  ع��ن��ه  �جل��م��ه��ور  و�ب��ت��ع��اد  بالت�شويق، 
�ل��ذه��اب مل�����ش��ارح، خ��ا���ش��ة يف �ل��ف��رتة �لأخ����رية �لتي 
�شهدت ��شطر�بات �شيا�شية، لكنني حتم�شت للعودة 
من جديد عندما تلقيت عر�شا للم�شاركة يف بطولة 
بدر  �شو�شن  مع  و�ملحرو�شة(  )�ملحرو�ص  م�شرحية 

ولقاء �شويد�ن و�أحمد �شيام و�ملخرج �شادي �شرور .
؟ �حلما�ص  هذ�  �شبب  • وما 

�ملوؤلف  كتبه  �ل���ذي  للن�ص  حتم�شت  �ل��ب��د�ي��ة  يف   -
�أب��و�ل��ع��ال �ل�����ش��الم��وين، لأن���ه و�ح���د م��ن ك��ب��ار كتاب 
تطرح  نف�شها  و�مل�شرحية  ح��ال��ي��ا،  م�شر  يف  �مل�����ش��رح 
�أن���ه���ا ت�����دور يف ح��ق��ب��ة زمنية  ق�����ش��اي��ا م��ه��م��ة رغ����م 
قدمية، حيث تدور �أحد�ثها يف فرتة �حلكم �لأيوبي 
و�لعبا�شي، وتتعر�ص لل�شر�عات �لتي عا�شتها �شجرة 

�لدر و�لتي تقوم بدورها �لفنانة �شو�شن بدر.
؟ �مل�شرحية  يف  دورك  عن  • ماذ� 

- �أج�شد �شخ�شية �خلليفة �مل�شتع�شم �لذي يرف�ص 
�ن تتوىل )�شجرة �لدر( حكم م�شر، لأنه من وجهة 
ن��ظ��ره ل ولي���ة ل��ل��م��ر�أة، و�أن���ا �شعيد ب��ال��دور لن به 
ي�شعد  ب��ال��ت��اأك��ي��د  وه���ذ�  ك��ب��رية،  متثيلية  م�����ش��اح��ات 
�مل�شرح  �نتاج  من  �لعر�ص  �ن  عن  ف�شال  ممثل،  �أي 
�أحد  يف  بامل�شاركة  فنان  �أي  يت�شرف  �ل��ذي  �لقومي 

عرو�شه .
�لتلفزيونية حاليا؟ �لدر�ما  من  ر�تب  �أحمد  • �أين 

من  تعاين  حاليا  م�شر  يف  �لتلفزيونية  �ل��در�م��ا   -
م�����ش��اك��ل ك���ب���رية ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ت�����ش��وي��ق، ب�شبب 
�لأزمات �ملالية �لتي تو�جهها �لف�شائيات، و�متناعها 
دفع  ع��دم  جانب  �ىل  جديدة،  م�شل�شالت  �شر�ء  عن 
�ملنتجني  م��ن  ع���دد  م�شتحقات  �لف�شائيات  بع�ص 
�شاأ�شارك يف  لكنني  �ملا�شي،  رم�شان  م�شل�شالت  عن 
بطولة م�شل�شل )�لد�عية( �لذي كتبه مدحت �لعدل 
بطولته  وي�شارك يف  �لعدل  ويخرجه حممد جمال 

هاين �شالمة يف �أوىل جتاربه �لتلفزيونية .
قريبا  �مل�شرية  �لدر�ما  �أزم��ة  �نتهاء  تتوقع  هل   •

؟
- ل �شيء ميكن توقعه يف م�شر حاليا، لكنني رغم 
�أي �شيء متفائل، فالفن �مل�شري مر باأزمات عديدة 
خ��الل ت��اري��خ��ه، ود�ئ��م��ا م��ا ك��ان �لب����د�ع ينت�شر يف 
�لنهاية، لن �ل�شعب �مل�شري عا�شق للفن، و�جلمهور 
�لعربي من �ملحيط �ىل �خلليج عا�شق للم�شل�شالت 

�لعربية، ول ميكن �ن ي�شتغني عنها.
؟ �ل�شينمائية  �أعمالك  عن  • ماذ� 

)���ش��غ��ط عايل(  ف��ي��ل��م  ���ش��رف يف  �أ����ش���ارك ك�شيف   -
ت��األ��ي��ف حم��م��ود ���ش��اب��ر و�خ����ر�ج ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ح�شاد 
وب��ط��ول��ة ن�����ش��ال �ل�����ش��اف��ع��ي و�أح���م���د ب��دي��ر وعايدة 
ريا�ص، وتدور �أحد�ثه حول �شاب يتعر�ص ل�شغوط 

عديدة يف حياته .

• كيف ترى جتاربك �ل�شينمائية مع �لنجوم �ل�شباب 
وجتاربك �ل�شابقة؟

مثل  �ل�شباب  �ل�شينما  جن��وم  م��ع  بتجاربي  �أع��ت��ز   -
�ل��غ��ر�م( و�أحمد حلمي  ه��اين �شالمة يف )�لأول���ة يف 
يف )م���ط���ب ����ش���ن���اع���ي( و)�أح�����م�����د ع���ي���د يف )ر�م�����ي 
�لعت�شامي(، لكنني �أع�شق جتاربي �ل�شينمائية مع 
�لزعيم عادل �مام، و�أ�شعر جتاهها بنوع من �لفخر، 
خا�شة �أنني قدمت معه �أفالما مهمة مثل )�لرهاب 

�لد�مناركية(  و)�ل��ت��ج��رب��ة  و)�مل��ن�����ش��ي(  و�ل��ك��ب��اب( 
و)ب��خ��ي��ت وع��دي��ل��ة(، فالعمل م��ع ع���ادل �م���ام متعة 

كبرية جد�.
• هل لديك �أعمال جديدة مل تر �لنور ؟

�مل��ا���ش��ي بعنو�ن  �ل��ع��ام  م��وؤج��ل م��ن  ل��دي م�شل�شل   -
)�ل�شقر �شاهني( �أ�شارك يف بطولته �أمام تيم ح�شن 
�شخ�شية  خالله  من  و�أج�شد  �شوقي،  فريد  ور�ن��ي��ا 
ك��ب��ري �ل�����ش��ي��ادي��ن �ل���ذي ي��ت��زوج م��ن �م����ر�أة ت�شغره 

�شاب يف مثل  غ��ر�م  و�ل��ت��ي تقع يف  ع��دي��دة،  ب�شنو�ت 
عمرها.

مب�شتقبل �لفن يف م�شر ؟ متفائل  �أنت  • هل 
تيار  �أي  �أك��رب من  �أك��ون متفائل، فم�شر  �ن  - لب��د 
�شيا�شي، ومهما حدث �شتبقى م�شر م�شدر� لال�شعاع 
ماز�ل  �مل�شري  �ل�شعب  �ن  و�أعتقد  و�لفكري،  �لفني 
قادر� على �ن يقدم لالأمة �لعربية نو�بغ يف خمتلف 

�ملجالت، ومنها بالتاأكيد جمال �لفن.
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يج�صد �صخ�صية اخلليفة امل�صتع�صم يف )املحرو�س واملحرو�صة(

اأحمد راتب: امل�ضرح ذاكرة اأي اأمة واملعرب الأكرث �ضدقا عن هموم النا�س 

ال�ضبكي يوؤجل )املولد(
�أبطال  فيه  ي�شارك  �لذي  )�ملولد(  فيلم  ت�شوير  �ل�شبكي  �أحمد  �ملنتج  �أجل 
هوؤلء  لرت��ب��اط  رم�شان،  �شهر  بعد  م��ا  �إىل  و)ك��ب��اري��ه(  )�حلفلة(  فيلمي 
مب�شاريع در�مية. يذكر �أن �لفيلم كان يفرت�ص ت�شويره �لعام �ملا�شي لكنه 

تاأجل ب�شبب �لأو�شاع �ل�شيا�شية.

حورية فرغلي يف )بدون ذكر اأ�ضماء(
�نطلق  �ل��ذي  �أ�شماء(  ذكر  )ب��دون  فريق عمل  �إىل  �ن�شمت حورية فرغلي 
�لذي  حامد  وحيد  تاأليف  من  �مل�شل�شل  مطلقة.  ب�شرية  �أخ���ري�ً  ت�شويره 
�لعمل،  م�شمون  �أو  �شخ�شياتهم  عن  �لإف�شاح  عدم  �ملمثلني  على  ��شرتط 

وت�شارك يف بطولته روبي.

)اآدم 
وجميلة( 
قريبًا

�نتهى �ل�شيناري�شت فد�ء 
�ل�شندويلي من كتابة )�آدم 
وجميلة( )60 حلقة( 
و�شيبد�أ ت�شويره قريباً. 
�مل�شل�شل من �إخر�ج �أحمد 
�شمري فرج، �إنتاج �شركة 
�ل�شباح، بطولة: ح�شن 
�لرد�د وي�شر� �للوزي، 
يتوقع �أن يعر�ص خارج 
مار�ثون رم�شان، وبعد 
�لنتهاء من ت�شويره 
بالكامل.

رانيا فريد 
�ضوقي

 يف )حلظة 
�ضعف( 

ت�شّور �لفنانة ر�نيا فريد 
�شوقي �أول م�شاهدها يف 

م�شل�شل )حلظة �شعف( �لذي 
تخو�ص فيه �شباق �لدر�ما 

�لرم�شانية مع �لنجم جمال 
�شليمان و�لفنانة فريال 

يو�شف، حتت �إد�رة �ملخرج 
�أحمد �شفيق.  جت�شد ر�نيا 

�شخ�شّية �أم لفتاة تدر�ص يف 
�خلارج وعندما تعود �إىل م�شر 
حتاول و�لدتها تهيئتها نف�شياً 
ب�شبب �لفو�رق بني �ملجتمعني 

�مل�شري و�لغربي.

يوا�صل الفنان اأحمد راتب حاليا بروفات م�صرحية )املحرو�س واملحرو�صة( التي تنتجها فرقة امل�صرح القومي ومن املنتظر عر�صها على خ�صبة م�صرح 
ميامي، ويج�صد من خاللها �صخ�صية )اخلليفة امل�صتع�صم(، وي�صاركه البطولة �صو�صن بدر ولقاء �صويدان . واأكد اأحمد راتب اأنه �صعيد بالعودة خل�صبة 
امل�صرح من جديد، خا�صة اأنه ي�صعر بحنني خا�س جتاهه، مو�صحا ان العمل مع جنوم ال�صينما ال�صباب ي�صعده، لكنه ي�صعر بالفخر كلما تذكر االأفالم 

املهمة التي قدمها مع الفنان الكبر عادل امام .



وقد  ب�شيطة،  حكاية  �أم��ام  �شديد،  باخت�شار  ونحن 
لعدد  �ليومي  �ل�شتخد�م  �أي حلظة، حول  بعثها يف 

من �لأدوية، ولكن ماذ� عن �آثارها �جلانبية.
�أك��ر من  �ختار  �شودبريغ،  �أن  �لبد�ية ت�شري �ىل  يف 
�لعنو�ن  ك��ان  �مل�����ش��روع  ب��د�ي��ة  ففي  لفيلمه،  ع��ن��و�ن 
)ح��ب��وب م��ن��ع �حل��ل��م( ث��م )ح���ب���وب( و�أخ�����ري� )�آث���ار 
�أم�����ام ح��ك��اي��ة �مي��ي��ل��ي و�شديقها  ون��ح��ن  ج��ان��ب��ي��ة( 
وبنجاح  كبرية  حب  حكاية  يعي�شان  �لذين  م��ارت��ن، 
ت�شطر  حياتهما،  ت�شتمر  �أن  �أج���ل  وم��ن  م�شرتك، 
�حلمل..  منع  حبوب  �أن��و�ع  �أح��د  ل�شتخد�م  �مييلي 
ولكن �لنتيجة تذهب �ىل ما هو �أبعد.. حيث �لآثار 
�لنف�شية  �لأع��ر����ص  من  جلة  يف  تدخلها  �ليجابية 
�لقا�شية.. �لتي تدمر حياتها وحياة كل من يحيط 
ب��ه��ا. ن��وع��ي��ة م��ن ح��ب��وب م��ن��ع �حل��م��ل، ت�شتخدمها 
�أج���ل ����ش��ع��اد زوج��ه��ا )ي��ق��وم بالدور  ف��ت��اة �شابة م��ن 

�لنجم �ل�شرت�يل ت�شانينج ثاتوم( ولكن تلك �لفتاة 
�أ�شياء  �لآث��ار �جلانبية �ىل  )روين م��ار�( تذهب بها 
وممار�شات ل ت�شدق.. وك��اأن �ملخرج يريد من تلك 
�شركات  مم��ار���ش��ات  ي��ع��ري  �أن  �لتقليدية  �حل��ك��اي��ة 
���ش��ن��اع��ة �لأدوي������ة �ل��ع��م��الق��ة، �ل��ت��ي جت���ري �لكثري 
م��ن �ل��ت��ج��ارب �ل��ي��وم��ي��ة، وت��ق��دم م��الي��ني �لأ�شناف 
�آثارها �جلانبية  ب��اأن  تعلم جيد�ً  �لأدوي���ة، وهي  من 

مدمرة.. وقاتلة!
فيلم يف�شح �لطرق �مللتوية ل�شركات �لأدوية، وكيف 
�لرئي�شة  �ل�شخ�شيات  �لأدوي��ة على حياة  تلك  توؤثر 
�لأربعة للفيلم وهم )روين مار�( و)�شايننج ثاتوم( 

و)جود لو( و)كاترين زيتا جونز(.
كل من تلك �ل�شخ�شيات بحد نف�شه متورطا يف تلك 
�حلكاية، �لتي يظل حمورها �لأ�شا�شي تعاطي �أدوية 
تخلف  ولكنها  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  يف  �مل��الي��ني  يتناولها 

�جلنون...  حد  �ىل  متعاطيها  تو�شل  جانبية  �آث��ار� 
ولرمبا �أبعد من كل ذلك.

هذ� ما يقدمه لنا فيلم )�آثار جانبية(، و�لذي �أعلن 
جيد�  يعلم  لن��ه  بالتقاعد  بعده  يفكر  �ن��ه  خمرجه 
�شناعة  �شركات  �شتفجرها  �لتي  �مل��و�ج��ه��ات  نوعية 

�لأدوية �شده �شخ�شيا.
زد. برينز  �شكوت  كتبه  �شيناريو  على  يعتمد  �لفيلم 
�لذي قدم من ذي قبل �أفالما مهمة ومنها )عدوى( 
239( و)�شيء ل ي�شدق( و)مالحظات  يو  و)ب��ي. 
من �لكذب( وغريها من �ل�شيناريوهات �لتي قد ل 

متر مرور �لكر�م على �شناع �لفن �ل�شابع عامليا.
ما  و�شرعان  �لأوىل،  �مل�شاهد  يف  هادئا  يبد�أ  �لفيلم 
ي��اأخ��ذن��ا ذل��ك �ل��ه��دوء وت��ل��ك �مل�����ش��اه��دة: �مل��ث��رية �ىل 
يقيعان �لأمل �لنف�شي، ونحن نكت�شف �أدق �لتفا�شيل 

�لتي حتيط بالآثار �جلانبية لكثري من �لأدوية.

ينتهي  �ن  ق��ب��ل  وح��ت��ى  ب��ان��ن��ي  �شخ�شيا،  و�ع����رتف 
ع��دة، ح��ول هذ�  ر�ح��ت حتا�شرين خ��ي��الت  �لفيلم، 
�نتهاء  وف����ور  ����ش��ت��خ��دم��ه...  �ل����ذي  ذ�ك  �و  �ل�����دو�ء 
�خلا�شة  �لتقارير  لأق��ر�أ  عيادتي  �ىل  ذهبت  �لفيلم 
��شتخدمها،  �لتي  �لأدوي���ة  جلملة  �جلانبية  ب��الآث��ار 
�ملفر...  فاأين  و�ل��ك��ث��ري...  �لكثري...  تقول  بها  ف��اذ� 
تلك  �و  �لث���ر...  ذل��ك  للتخل�ص من  �ل�شبيل  وكيف 

�لآثار �لكثرية.
ميز�نية �لفيلم بلغت )30( مليون دولر، �أكر من 
مبلغ  �ىل  بال�شافة  �لنجوم،  لأ�شعار  ذهبت  ن�شفها 
حول  خا�شة  وبحوث  تقارير  على  للح�شول  �شخم 

�لآثار �جلانبية لكثري من �لأدوية �ملهمة.
ويبقى �ن نقول...

خمرج فيلم ي�شنع فيلما مثري� للجدل.... هكذ� هو 
�شتيفن �شودبريغ يف فيلم )�آثار جانبية(.

فــن �أجــنبــي

27

قّدم املخرج االأمركي املثر للجدل �صتيفن �صودبرغ خالل م�صواره الفني وحتى االآن 35 فيلما ولكن نقطة التحول كانت يف عام 1989 من خالل فيلمه )جن�س، كذب، 
وفيلم فيديو( الذي نال عنه جائزة ال�صعفة الذهبية يف مهرجان كان ال�صينمائي، لي�صكل ذلك االجناز، مبنزلة النقلة الكربى يف م�صرة الفنية، ومن قبلها قدم اأفالم 
ق�صرة ولكنه بعدها انطلق بعيدًا ليخرج فيلم )كافكا( 1991 وعدد اآخر من االأفالم التي راحت تر�صخ ح�صوره يف تقدمي نتاجات �صينمائية توؤكد هويته وب�صمته 
ولغته ال�صينمائية حتى وهو يقدم اأفالم املغامرات يف �صل�صلة اأفالم )اأو�صن اليفن( حيث اأخرج فيلم )اأو�صن تولف( و)اأو�صن ثرتني( ثم قدم حتفة �صينمائية بعنوان 
)�صي( عن حياة ت�صي جيفارا. ليحط رحاله يف عامل اأفالم االأمرا�س بالذات يف فيلم )عدوى 2011( الذي اأثار يومها الكثر من اجلدل، ويبدو اأن ا�صتغاله على 

مو�صوع االأمرا�س واالأدوية، فتح اأمامه الباب ملواجهة �صركات �صناعة االأدوية والتجارب التي تقوم بها من خالل اأحدث اأفالم )�صايد اأفكت( اأو )اآثار جانبية(.

من توقيع املخرج املثر للجدل �صتيفن �صودبرغ

)اآثار جانبية( يف�ضح عامل �ضناعة الأدوية؟!

الفيلم  تنتظر  ميناج  نيكي 
املنا�ضب لدخول عامل التمثيل 
�لغناء،  على  يقت�شر  نيكي ميناج ل  �لأمريكية  �ل��ر�ب  �أن طموح مغنية  يبدو 
�ملنا�شب  �لفيلم  تنتظر  �أن��ه��ا  �أك���دت  ب��اه��ر�ً،  جن��اح��اً  �أغنياتها  حققت  �أن  فبعد 
�لأمريكية:  بو�شت  نيويورك  ل�شحيفة  ميناج  وقالت  �لتمثيل.  عامل  لدخول 
)لدي وكيل �أعمال �أتفقد معه بع�ص ن�شو�ص �لأفالم، و�شرنى ماذ� �شيحدث(. 
وعن جد�لها �ملتكرر مع �لنجمة �لأمريكية ماريا كريي ذكرت: )�إننا حتدثنا 
عن خالفاتنا(، م�شيفة: )كان لدينا خالفات، لكنها حلت �لآن، ونذهب �إىل 
بربنامج  �حلكم  جلنة  يف  �ملغنيتني  �أن  �إىل  ي�شار  بعملنا(.  ون��ق��وم  �لربنامج 
�ملو�هب )�أمريكان �أيدول( قد تو�شلتا �إىل هدنة بعد �شجار قوي بينهما حول 
لأنها  وتهديدها،  ك��ريي  ب�شتم  ميناج  ب��د�أت  �إذ  �لربنامج،  يف  �ملت�شابقني  �أح��د 
تدخل  وقد  للم�شابقة.  �لأد�ء  جتارب  خالل  موؤهلة  غري  باأنها  ت�شعر  جعلتها 
�لرئي�ص �لأمريكي بار�ك �أوباما �شخ�شياً ليوقف �لنز�ع بني �لنجمتني، وطلب 

منهما �أن ترتكا لل�شالم مكاناً بينهما.

يتم �لتح�شري ر�هنا مل�شروعي فيلم عن �يف �شان لور�ن، �أيقونة �ملو�شة �لفرن�شية، �لذي تويف عام 2008، ح�شبما قال �لقائمون على �مل�شروعني.
ل��ور�ن(، ويقوم بدور �مل�شمم �ملمثل غا�شبار  �إنه يعد فيلما يتناول �شرية �يف �شان لور�ن بعنو�ن )�شان  وقال �ملخرج برتر�ن بونيللو لوكالة فر�ن�ص بر�ص 
�ولييل، �ىل جانب جريميي رينييه، �لذي يوؤدي دور بيار بريجيه �لذي كان �شريك حياة �شان لور�ن خلم�شني عاما تقريبا. و�شتقوم لي �شيدو بدور لولو ل 
فاليز، عار�شة �لزياء �لتي حتولت �إىل م�شممة جموهر�ت لد�ر �شان لور�ن، ح�شبما �و�شح بونيللو، ويركز �لفيلم، �لذي يتوقع �ن يبد�أ ت�شويره يف �لربيع، 
على نحو ع�شر �شنو�ت من حياة �مل�شمم من 1965 �ىل 1967 تقريبا. �ما �مل�شروع �لثاين، وهو بعنو�ن )�يف �شان لور�ن(، فيخرجه جليل �ل�شرب مع بيار 

نينيي يف دور �مل�شمم، و�ىل جانبه �ي�شا �ملمثل غيوم غاليني يف دور بيار بريجيه، و�ملمثلة �شارلوت لو بون يف دور عار�شة �لزياء �ل�شهرية فيكتو�ر.

ي�شارك �ملمثالن كولني فاريل و�أنتوين هوبكنز يف بطولة فيلم �لإثارة )�شول�ص( )مو��شاة(، بح�شب تقرير ن�شره موقع )ديدلين دوت كوم( �ملعني باأخبار 
�ل�شينما �أم�ص �لأول. يدور �لفيلم حول حمقق من مكتب �لتحقيقات �لحتادي )�إف.ب��ي.�آي( ي�شتعني مب�شاعدة طبيب متقاعد يف مالحقة �شفاح خمتل 
عقليا. ويرتدد �لطبيب يف �مل�شاركة يف جهود مالحقة �ل�شفاح بعد �إ�شابته ب�شدمة نف�شية ب�شبب وفاة �بنته. ويلعب فاريل دور �لقاتل بينما يج�شد هوبكنز 

دور �لطبيب �ل�شابق. ومل يحدد حتى �لآن من �شيج�شد دور �ملحقق.

كولني فاريل واأنتوين هوبكنز معًا يف )موا�ضاة( فيلمان عن حياة اإيف �ضان لوران 
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بيت الق�صيد

حممد ال�شهري

ع��ذري ه���وى  م��ن  يل  ي�صتكي 

ق��ل��ت ك��ل��ن��ا  ب��ال��ع�����ص��ق ن���دري

ي���ال���زمي ال�������ص���دق  ي���ا ذخ���ري

اوغ��م��ري ال��ه��وى  ب��ني ف��اه��م يف 

ف�رسي و   م��ان��ع   ردي    ي����اك   

ح��ا���رس ل����ك  ل���و ت��ب��ا  ت�����رسي

يطري ل��ك   و  �صابك  م��ن  �صوب 

����ص���اف  زي����ن  زاه����ي ال�����ص��وره
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و���ص��وره ال�����ص��ايف   ع��ط��اك  يل 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ودي ا�صاأل كل من ي�صعر بخوف

اأنت يف حاجة طماأنينة ل� بُْكره؟

ل تفّكر يف احلياه ويف الظروف

�صّل هلل .. وافتتح يومك بذْكره
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�صع������به عن  ال�ص������ر  حت������د  ي������د 

ال�صين������ه نوى  الل������ي  �ص������د  ل������د 

)خلي������فة( ف�  ال������ود،  ت������ود  ل������و 

وع������وده ف���  رد  ك������د  م������ا  رد! 
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لري������������اده وح������از  ج������د  ك������د 

لب������الده اخلي������ر  مت������د  وي������د 

وا�ص������ط������اده بال������هد  له  ف������د 

�ص������دّاده القل������ب  ود  ج������د، 

واأن������داده النج������م  بعد  ن������د! 

لقي������اده وفخ������ر  ذخ������ر  �ص������د 
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" واد  يف  والل�ه  واإن��ْت  وادي  يف  اآنا   "

 .. وبعاد  جافني  احلني  القلوب  اأدري 

! زاد  ال  و  ينق�س  دوم  ق��درك  خّليت 

ف��اد ! م��ا  ف��اد تقديري و ه��احل��ب  م��ا 

ال ترجع تنادي ! واأرجوك ب�س عاد !

 .. اإين كنت جلروحك �صماد  ما هّمك 

! ميالد   : ل��الأف��راح  اأ�صبح  الغال  م��وت 

! عناد  �صّمه  اأو  م��وت  اأو  ف��راق  �صّمه 

بالد  ل���  يف  دّور  وروح  ب��ع��ي��د  اإرح����ل 

! راد  م��ا  الل��ه  ل��ك��ن   ، تبقى  دع��ي��ت 

! ل�صانك  يف  قلتها  ُجمله  تن�صى  ال 

حنانك  فاقد   : القلب  اإّن  حت�صب  ال  و 

! مكانك  و  غالك   / بيدينك  غّرت  و 

و ال فاد عمري الّلي وهبته / ع�صانك !

�صانك و   / تخونه  قلٍب  ي�صمعك  م��ا 

و ال ، ح�صمت الّلي حتّمل .. جنانك !

!  .. اأوانك  هو  ما  الع�صق  اأوان  واأ�صبح 

ب��� زم��ان��ك ! اأك����ون  م��ا ع���اد يعني يل 

! هوانك  ب�  حت�س  اإّن��ك  لو  يهمني  ما 

! مكانك  يعّو�س  الّلي  ج��اين  اليوم  و 

كلنا خليفة
ي��اخ��ل��ي��ف��ت��ن��ا خ���ل���ف خ�����ر ال�������ص���الي���ف

ال�صحايف ب���ني  ن��ا���ص��ع��ة  ���ص��ف��ح��ة  ان����ت 

و���ص��ف��ك امل��و���ص��وف ���ص��ايف يف ال��و���ص��اي��ف

ي��������اذرى احل����اي����ر وم�����اأم�����ن ك����ل خ��اي��ف

خليفة  م��ث��ل��ك  ال  اإخ������الف  ع��ل��ي��ك  ال 

�صحيفة  ال��دن��ي��ا  يف  �صفحتك  ال���ص��رى 

و�صيفة ت��ن��ق�����س  وال  ����ص���ايف  ي��ا���ص��ف��ا 

العفيفة  النف�س  ذو  ال�صعب  ياحبيب 

ال�شاعر االإماراتي الكبري /  عارف عمر اخلاجة

�شعر : وجدان االأحمد  

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

عبداهلل الطلحي
  @talhi_abdullah 

اجمل �صباح اإذا عرفت اإنك بخر
لوكان ما�صفتك والكلمتني

حبيت اعلمك اإن حب�ك بال�صمر
لكن مدري عنك ماعلمتني

**
بدر الظفري 

  @elbader1 
عفوًا على حبي واآ�صف على ازعاجك
و�صكرًا على �صدك وُت�صكر م�صاعّيك

ما اثقل خطاويك ال من قلت حمتاجك 
وان قلت لك روح .. يام�صرع خطاوّيك !

**
عبدالرحمن الروي�س 
  @ALRWOES 

خايفني من الهوى بع�س اخلاليق ..
 لو دروا باللي اأح�ّصه خافوا اأكرث .. 
يح�صبون احلب دمع و�صدر �صايق .. 

واهلل اإن احلب تعقيداته اأكرب !
**

احمد ندا 
  @ahmedneda 

مايحزن اللي مّتخذ ربي وكيل
�صبحانه.. عاّلم االمور اخلافيه

قبل ال�صاله : فيني حزن ماهو قليل
وبعد ال�صاله : مافيني اال العافيه

**
بندر املحيا

  @BanderAlmohayya 
لعل و�صل اأحباب من غابوا  يجود 

ويهزم جفاف اأر�س الهجر وبل غيمه 
من غاب .. �ِصعد عيوننا كانه يعود 

ومن جا لنا .. فقلوبنا له مقيمة

اإهداء اإىل مقام �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان  
رئي�س الدولة– حفظه اهلل ورعاه - .

�ل�شمري يح�شد جائزة �شعاد �ل�شباح
�شعاد  بجائزة  �لفائز  �ل�شاعر  تكرمي  �لثقافية  �جلهات  من  ع��دد  تو��شل 

�ل�شباح لالإبد�ع �لأدبي للعامني 2011 - 2012.
و�عترب �ل�شاعر �لعر�قي قا�شم �ل�شمري ح�شوله موؤّخر�ً على �ملركز �لأول 
يف جائزة �شعاد �ل�شباح لالإبد�ع �لأدبي يف جمال �لديو�ن �ل�شعري، �إجناز�ً 

له �أهمية خا�شة.
و�أكد �ل�شمري يف لقاء مع وكالة �أنباء �ل�شعر �إن كل �شاعر يتمنى �أن يقرتن 
��شمه بجائزة عريقة وقيمة حتمل ��شم �شاعرة عربية كبرية هي �ل�شاعرة 

�شعاد �ل�شباح.
م�شري�ً �إىل �أن هذه �مل�شابقة هي من �أقدم �مل�شابقات �لأدبية �لعربية؛ وقال  
�ل�شمري: ول �أخفيكم �شر�ً �إن ح�شويل على �ملركز �لأول يف م�شابقة تقام يف 
دولة �لكويت تعني يل �لكثري كوين �شاعر�ً عر�قياً، ويف هذ� دللة على �أن 
�لأدب ��شتطاع �أن يتجاوز �لأمور �ل�شيا�شية ويقرب بني �أهل �لل�شان �لو�حد 

وهو ر�شالة حب و�شالم لكل �شعوب �لعامل .
وختم بالقول: �إنني  بغاية �ل�شغف �أنتظر �شدور ( �أخطاء ) – وهو ��شم 
 �ملجموعة �لفائزة – عن د�ر لها ثقلها يف �ملجال �لأدبي هي د�ر �شعاد �ل�شباح.
�أمري �ل�شعر�ء  �أحد جنوم برنامج  �أنباء �ل�شعر فال�شمري  و بح�شب وكالة 
وله م�شاركات عديدة يف كثري من �لفعاليات و�ملهرجانات �لأدبية �لعر�قية 

و�لعربية.
�أ�شماء  �شمت  �ملتعددة  فروعها  يف  �لأدبية  �جلائزة  حتكيم  جلنة  �أن  يذكر 
مم��ي��زة م��ن��ه��ا: د. ع��ب��د�هلل �ل��غ��ذ�م��ي، �ل�����ش��اع��رة رو���ش��ة �حل����اج، د.مر�شل 
�لعجمي، د. جنمة �إدري�ص، و�لأديب ��شماعيل فهد ��شماعيل، و�أ�شرف عليها 

�لكاتب علي �مل�شعودي.
مايقارب  قبل  �جلائزة  ��شتحدثت  قد  �ل�شباح  �شعاد  د.  �ل�شاعرة   وكانت 
�لربع قرن لت�شجيع �ل�شباب �لعربي �ملبدع، و�شيتم �إ�شد�ر �لديو�ن �لفائز 

خالل �لفرتة �لقليلة �ملقبلة ح�شبما �شرح م�شوؤول يف �لد�ر.

تهنئة 
تهنئة من القلب لالأخ العزيز/ منذر طالب ال�صمري ، 

مبنا�صبة زفافه ، جعله اهلل زواجًا مباركًا واألف مربوك.

اأ�صرة التحرير


