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ممدمة
وألن الذخابر كل ما ٌدخر من األشٌاء فمد اخترنا لموسوعتنا التً تجمع بٌن دفتٌها
المدٌم والحدٌث وتصدر شهرٌا هذا االسم لتكون نواة لتمدٌم المعرفة والثمافة
للجمٌع دون ممابل ولتكون إطبللة على بحور المعرفة المتنوعة فً عالم الشعر
الحدٌث وعالم المصة المصٌرة الحافل بالتشوٌك ومٌادٌن الفكر الرالً عبر
مماالت وخواطر وٌومٌات متنوعة ومفٌدة وتؤتى هذه الفكرة وهذا المشروع
النبٌل لٌكون جزءا من إحٌاء المشهد الثمافً العربً فً ظروؾ دلٌمة متخمة
بالحروب والدماء ونبذ اآلخر.
وال ٌسعنً سوي توجٌه كل الشكر والتمدٌر لجهود األصدلاء والزمبلء الذٌن لبوا
دعوتنا لبلشتران فً هذا السفر الممٌز داعٌن المولى سبحانه وتعالى أن ٌتمبل منا
جمٌعا هذه األعمال فً خدمة اإلبداع والثمافة.
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لدٌما:
الشاعر أحمد شولً بن
أحمد بن علً بن أحمد شولً .أشهر شعراء العصر األخٌرٌ ،لمب بؤمٌر الشعراء ،مولده ووفاته
بالماهرة ،كتب عن نفسه( :سمعت أبً ٌردّ أصلنا إلى األكراد فالعرب)
نشؤ فً ظل البٌت المالن بمصر ،وتعلم فً بعض المدارس الحكومٌة ،ولضى سنتٌن فً لسم
الترجمة بمدرسة الحموق ،وارسله الخدٌوي توفٌك سنة 1887م إلى فرنسا ،فتابع دراسة الحموق
فً مونبلٌة ،واطلع على األدب الفرنسً وعاد سنة 1891م فعٌن ربٌسا ً للملم اإلفرنجً فً
دٌوان الخدٌوي عباس حلمً .وندب سنة 1896م لتمثٌل الحكومة المصرٌة فً مإتمر
المستشرلٌن بجٌنٌؾ .عالج أكثر فنون الشعر :مدٌحاً ،وؼزالً ،ورثا ًء ،ووصفاً ،ثم ارتفع محلما ً
فتناول األحداث االجتماعٌة والسٌاسٌة فً مصر والشرق والعالم اإلسبلمً وهو أول من جود
المصص الشعري التمثٌلً بالعربٌة ولد حاوله لبله أفراد ،فنبذهم وتفرد .وأراد أن ٌجمع بٌن
عنصري البٌان :الشعر والنثر ،فكتب نثرا ً مسموعا ً على نمط الممامات فلم ٌلك نجاحا ً فعاد إلى
الشعر.

التباسات أحمد شولً
 دلات للب المرء لابلة له
رء لابِلَةٌ لَهُ
ب ال َم ِ
دَلّاتُ لَل ِ
ِإ َّن ال َحٌاة َ دَلابِ ٌك َوثَوانً
ِكرها
فَاِرفَع ِلنَفسِنَ َبعدَ َموتِنَ ذ َ
مر ثانً
نسان ُ
ع ٌ
فَالذ ُ
ِكر ِل ِ
ئل ِ

ٌوم ٌتٌه على الزمان صباحه
صبا ُحهُ
ٌَـو ٌم ٌَـتـٌهُ َ
مان َ
على الزَ ِ
َو َمـسـاإُ هُ بِـ ُمـ َحـ َّمـ ٍد َوضّا ُء
كن فٌ ِه ُم َ
الـ َح ُّ
ظفَّ ٌر
ـك عـالً ُ
الر ِ
علٌَ ِه ِلوا ُء
فـً الـ ُم ِ
ـلـن ال ٌَعلو َ
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همت الفلن واحتواها الماء
بسٌفن ٌعلو الحك والحك أؼلب
هللا أكبر كم فً الفتح من عجب
أنادي الرسم لو ملن الجوابا
سلو للبً ؼداة سبل وثابا
إثن عنان الملب واسلم به
أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا
لمن ذلن الملن الذي عز جانبه
فً الموت ما أعٌا وفً أسبابه
أٌها العمال أفنوا العمر
هنٌبا أمٌر المإمنٌن فإنما
إلى عرفات هللا ٌا خٌر زابر
لم حً هذي النٌرات
بؤبً وروحً الناعمات الؽٌدا
لؾ ناج أهرام الجبلل وناد
ٌا ناشر العلم بهذي الببلد
سل ٌلدزا ذات المصور
ناشا فً الورد من أٌامه
ظلم الرجال نساءهم وتعسفوا
أبا الهول طال علٌن العصر
مملكة مدبره
جبرٌل هلل فً السماء وكبر
لم فً فم الدنٌا وحً األزهرا
تجلد للرحٌل فما استطاعا
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ألدم فلٌس على اإللدام ممتنع
الناس للدنٌا تبع
لكل زمان مضى آٌة
ٌا رب أمرن فً الممالن نافذ
لم ناد أنمرة ولل ٌهنٌن
الملن بٌن ٌدٌن فً إلباله
أٌامكم أم عهد إسماعٌبل
صداح ٌا ملن الكنار
لؾ بالممالن وانظر دولة المال
العام ألبل لم نحً هبلال
ؼال فً لٌمة ابن بطرس ؼالً
كبٌر السابمٌن من الكرام
ضج الحجاز وضج البٌت والحرم
ٌا راكب الرٌح حً النٌل والهرما
علمت بالملم الحكٌم
إالم الخلؾ بٌنكم إالما
الدهر ٌمظان واألحداث لم تنم
هز اللواء بعزن اإلسبلم
ٌا أخت أندلس علٌن سبلم
رضً المسلمون واإلسبلم
ٌا دنشواي على ربان سبلم
ٌا لوم عثمان والدنٌا مداولة
لؾ بروما وشاهد األمر واشهد
لؾ على كنز ببارٌس دفٌن
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وطن ٌرؾ هوى إلى شبانه
نجا وتماثل ربانها
لفً ٌا أخت ٌوشع خبرٌنا
هل تهبط النٌرات األرض أحٌانا
سر ٌا صلٌب الرفك فً ساح الوؼى
بحمد هللا رب العالمٌنا
جبرٌل أنت هدى السماء
ٌا فرنسا نلت أسباب السماء
أعلى الممالن ما كرسٌه الماء
حؾ كؤسها الحبب
مال واحتجب
أنا من بدل بالكتب الصحابا
آذار ألبل لم بنا ٌا صاح
كنٌسة صارت إلى مسجد
ٌا ؼاب بولون ولً
ٌا ملكا تعبدا
سنون تعاد ودهر ٌعٌد
لمن ؼرة تنجلً من بعٌد
ملن السماء بهرت فً األنوار
ال السهد ٌدنٌنً إلٌه وال الكرى
تلن الطبٌعة لؾ بنا ٌا ساري
على أي الجنان بنا تمر
اختبلؾ النهار واللٌل ٌنسً
تحٌة شاعر ٌا ماء جكسو
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لالوا فروق الملن دار مخاوؾ
أٌها المنتحً بؤسوان دارا
ضمً لناعن ٌا سعاد أو ارفعً
أمٌدان الوفاق وكنت تدعى
من أي عهد فً المرى تتدفك
سبلم من صبا بردى أرق
رمضان ولى هاتها ٌا سالً
أٌها الكاتب المصور صور
أي الممالن أٌها
رزق هللا أهل بارٌس خٌرا
جهد الصبابة ما أكابد فٌن
لنا صاحب لد مس إال بمٌة
محجوب إن جبت الحجاز
لؾ بطوكٌو وطؾ على ٌوكاهامه
أنا من خمسة وعشرٌن عاما
لم سلٌمان بساط الرٌح لاما
طال علٌها المدم
درجت على الكنز المرون
لم ناج جلك وانشد رسم من بانوا
هذه نور السفٌنه
ٌا نابح الطلح أشباه عوادٌنا
رأٌت على لوح الخٌال ٌتٌمة
أمٌر المإمنٌن رأٌت جسرا
إلى حسٌن حاكم المنال
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خدعوها بمولهم حسناء
ال السهد ٌطوٌه وال اإلؼضاء
سوٌجع النٌل رفما بالسوٌداء
ٌا وٌح أهلً أبلى بٌن أعٌنهم
منن ٌا هاجر دابً
لمد المنً ٌا هند فً الحب البم
على لدر الهوى ٌؤتً العتاب
أرٌد سلوكم والملب ٌؤبى
روعوه فتولى مؽضبا
ما تلن أهدابً تنظم
ال والموام الذي واألعٌن البلتً
لحظها لحظها روٌدا روٌدا
الرشد أجمل سٌرة ٌا أحمد
إن الوشاة وإن لم أحصهم عددا
بثثت شكواي فذاب الجلٌد
ٌمد الدجى فً لوعتً وٌزٌد
هام الفإاد بشادن
للعاشمٌن رضان والحسنً
فً مملتٌن مصارع األكباد
لؾ باللواحظ عند حدن
مضنان جفاه مرلده
باهلل ٌا نسمات النٌل فً السحر
عرضوا األمان على الخواطر
المصدر مولع الدٌوان
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حدٌثا  -1 :د  .دعاء رخا
من أعمالها
 .1ال سوى امرأة

ب"
عشمتُ "صمتً وما أخفٌه من صخ ِ
ب
عشك الرإى لوسا ٍد ؼٌر مضطر ِ

عشكَ الفتى لفتاة فً تمنُّ ِعها
ب
إن ضاق من عف ٍة  ..ما ضاقَ من عت َ ِ

هذا ٌَراعً  ..على أورال ِه  ..تَعِبٌ
ما زال فً لذةٍ حتى بدا لهبً

ُ
الحرؾ تلو الحرؾ فً طرب ٍ
ٌموسك
َ
ضٌر من ؼضبً
وٌعلن اآلهَ  ..إذ ال
َ

األشعار  ..دون هوى
ٌا كم أجدتُ من
ِ
ب؟!
دم كذ ِ
أإن عشمتُ ٌ ..مولوا من ٍ

ب  ..فاختمروا،
وكم عصرتُ من األعنا ِ
أإن تعتّكَ  ..ما ْ
أط ُروا على ِعنبً؟!

ٌا أم لافٌتً العذراء  ..لو للمً
نادى علٌن  ..فل ِبًّ  ..إنه لنبً
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اختارهُ ربُّ ذي األلبلم  ..معجزة ً
لٌُلحكَ العشكَ فً لوحٍ به كتبً

إنً ألعلن  ..إنً كنتُ شاعرة ً
ب
أص ِ
شعر  ..ولم ِ
أردُّ مااسطعتُ من ٍ

وإننً الٌوم  ..أنثى  ..ال سوى امرأة
الشعر من كح ٍل عبل هدُبً
تفلّتَ
ُ

الشعر فً ولهً؟
ولستُ أدري  ..أذاب
ُ
أم ّ
أن بً ول َها  ..لد زاد عن أدبً؟

ٌا أ َّم لافٌتً  ..إستشعري امرأة ً
ب.
فً هٌب ِة
الطٌر إن ٌسمط على صخ ِ
ِ

 .2ولفةُ عٌد المرأة

الفكر تسهٌدي
فً لٌل ِة العٌد ،عادَ
ُ
ً
ترتٌبل بتجوٌ ِد
العمر
فرت ّ َل
َ

أطلّت الرو ُح من شبّان ذاكرةٍ
تساب ُل ال ِع ْمدَ عما الح فً جٌدي
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أجابت اآلهُ تلو اآل ِه أسبلتً
وأكد اللٌل ما لد فاق تؤكٌدي

ً منذ مدى
هذي العٌون كما جرح َّ
لو ذا الدجى كحلها مااسطاع تضمٌدي

وذي الزواٌا جوار الثؽر أرولةٌ
لو ِسرتُ فٌها ،فؤمٌا ٌل من البٌ ِد

حروؾ الضا ِد تابهةً
ومل َء صوتً
ِ
ُ
وال دلٌل سوى وٌلً وتنهٌدي

ٌ
فستان) آلنس ٍة
الخزان ِة (
وفً ِ
ُ
ٌإمن العمر من هبّات تمدٌ ِد

أما المراٌا فؤضحت لوحةً نطمت
بكل ما لد توارى خلؾ تجعٌدي

ٌا صبوة َ
الحرؾ ،إنً
محض شاعرةٍ
ِ
ُ
تبلطؾ (التا َء) من عٌ ٍد إلى عٌ ِد
ُ

وتنحتُ (النونَ ) فً وج ٍه بدون ٍفم
وترسم (العٌنَ ) إن تالت لتحدٌ ِد
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الحرؾّ ،
ٌا صبوة َ
ع خاطرتً
ِ
هزي جذ َ
السطور ،وما فً (بٌنها) زٌدي
زٌدي
َ

ص ِبًّ الضٌاء على سطرٌن لد خفٌا
ُ
لاال أنا امرأة من صفوةِ الؽٌ ِد

ً حروبا ال سبل َح لها
َ
شنُّوا عل ّ
إال سبل ًحا بتملٌ ٍد لتمٌٌدي

وجردونً من ال (الءات) طابعةً
وأخرجوا (نَ َعمً) من أجل تمجٌدي

بعض كامل ٍة
وأوهمونً بؤنً
ُ
طور تجسٌ ِد
حواء  ...لكنها فً
ّ
ِ

وسلّمونً إلى (البلنعت) راضٌةً
وكرمونً ب(كٌ ٍد) أو ب(تعدٌ ِد)
ّ

وسرعوا من سنٌنً كً تباؼت َنً
ّ
كهولةٌ لفتاةٍ لٌد تجمٌ ِد

كرمنً
ٌا صبوة
ِ
الحرؾ ،إن هللا ّ
فجردٌنً من (البلبد تجرٌدي)
األشعار أجرأها
وأخرجً لً من
ِ
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ْ
ُ
أزمان تعبٌدي
مضت
حتى ألو َل

ً
جباال من (أنا َر ُج ٌل)
حتى أزٌ َح
وأرصؾ الدرب تمهٌدا لتجدٌ ِد
َ

وأمؤل ُ
باألدٌان ،منصفةً
الدرب
َ
ِ
اللباس) الذي أضحى لتولٌ ِد
هذا (
َ

الحرؾ لولً دون تورٌ ٍة
ٌا فِطن ِة
ِ
( ّ
لهن مثل الذي) لٌست لتهدٌدِي

ع  ..وتوصٌةٌ
( ّ
لهن مثل الذي) شر ٌ
ت تعٌٌدي.
فذ ّكري من سبل إن رم ِ
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 -2د .أمانً العربً
 شاعرة وأدٌبة مصرٌةمن محافظة بورسعٌد
 حاصلة على بكالورٌوس العلوم الصٌدلٌة ..كلٌة الصٌدلة جامعة المنصورة حاصلة على شهادة تدرٌب المدربٌن (تنمٌة بشرٌة) لً دٌوان شعر فصحى مطبوع بعنوان "شؽفها حبا" شارن فً معرض الماهرة الدولً للكتاب ، 2020ومعرض األسكندرٌة الدولً للكتاب  2021ومعارض دولٌة وعربٌة .
 مشاركة بموسوعة الشعر النسابً العربً المعاصر عضو بالعدٌد من المنتدٌات والروابط الشعرٌة اشتركت بالعدٌد من المسابمات األدبٌة وفازت أكثر من لصٌدة لً بالمركز األول لً مشاركة فً دٌوان عرالً مطبوع مشاركة فً دٌوان صوتً مشترن للشواعر من إعداد بدابع الشعر العربًمشاركة فً دٌوان المرأة المبدعة فاطمة بوهرالة نشرت لً عدة لصابد بصحؾ ورلٌة وإلكترونٌة و وأذٌعت باإلذاعة المصرٌة شاركت بؤمسٌات شعرٌة متعددة لُدِمت لعدة لصابد لً دراسات نمدٌة من أساتذة فً األدب و النمد ولً العدٌد من المصابد لم تنشر بعدمن أعمالها
" - 1ت َت َت ُّوو ْ "

األحرؾ
للبً وروحً واختبل ُج
ِ
زمان ٌُوسفً
وعجاؾ سبعٍ من
ُ
ٍ

من ذا ٌُبادلنً بملبً أنجما
وٌصو ُ
ؾ؟!
تطر ِ
بؽٌر ُّ
غ أحبلمً ِ
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األخٌر بمصتً
ٌكتب الفص َل
من
ُ
َ
فؤنا الرواٌةُ
ُ
والزمان ُمسوفً

مدن المصاب ِد علَّنًِ
سافرتُ فً ِ
العمٌان دهشةَ ِمعطفً
أ ُ ْل ِمً على
ِ

وبحثتُ ع ِنًّ لم أجدنً ها ُهنا
مرجؾ
تاهت دروبً فً خٌا ٍل
ِ

أدنو فٌمصٌنً ٌ ،بارنُ ؼربتً
ُ
ب ُم ْدنَؾ
الحنٌن
وج ُع
وشوق لل ٍ
ِ

سه
فحبستُ أنفاسً أجاري هم َ
للمشاعر تمتفً
المشاعر
ع َّل
ِ
َ

إنً اصطفٌتُ هوانَ حٌن لمحْ تُه
السماء وٌختفً
ٌبدو على وج ِه
ِ

كٌؾ ٌلوذُ طٌفُن بالسما
أواهُ َ
ْ
رجت إلٌه لتحتفً
ع
ومواس ٌم َ

ت وض َّمنً
وتعطلت ك ُّل اللؽا ِ
أنٌن ُمرهؾ
منن اشتعالٌٌٌ من ٍ
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وظننتُ أنَّى لد أُداوي لهفتً
ب ْ
ٌنزؾ
إن لم
ِ
ً المل ِ
فالحبُّ ك ُّ

و َحسبتُ أ ِنًّ لد أفوز بلمح ٍة
وبالطواؾ سؤكتفً
تصؾ الطرٌكَ
ِ
ُ

َّ
ت التً
لكن للبً كالفراشا ِ
ؾ
محض
الضوء
وجدت عناقَ
تصو ِ
ِ
ُّ
َ

ب روحن للمدى
فعرجتُ فً محرا ِ
حسبً هوان به ألوذُ وأشتفً

وتبللت األروا ُح فً معراجها
متلهؾ
متلهؾ لد ذاب فً
ِ
ٌ

دى"
"-2تووض بالنّ ٰى

ْ
ت النَّدى
ٌامن توضَّؤ با ْنثٌَِاال ِ
وعلى أٌادي العاشمٌنَ ل ِد ا ْهتَدَى
ٰ

كٌؾ الصبا ُح ولم تصافحْ ناظري؟!
َ
كٌؾ المسا ُء ولم ت ُ َعان َْك َم ْو ِعدا؟!
َ

ٌوم فً هوانَ رواٌةٌ
لً ك َّل ٍ
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سطر ت ْست َِج ُّم ُمعَ ْربِدَا
فً ك ِّل
ٍ

َهى
أنت ابتدا ٌء للجما ِل و ُم ْنت ٰ
أنتَ ابتهاالتُ
المساء ُمو ِ ّحدا
ِ

س ُمت َ َج ِ ّه ٌم
زار أ َ ٌْ َكنَ عا ِب ٌ
لو َ
ت أ ْع َ
س َم ْ
طافُهُ إذ ؼ ََّردَا
لَتَبَ َّ

س ْ
ت لطراتُ َ
ش ْهدِنَ ث َ ْؽ َرهُ
أو ال َم َ
لَتَبَتَّلَ ْ
ي الجما ِل إذا بَدَا
تآ ُ

امتا
ص ِ
ت َ َه ُ
ب الفصاحةَ أعجمًٌا َ
حاء ْ
سٌَّدَا
ص ِ
أن ٌت َ َ
فٌكادُ للفُ َ

ٌاجنةً ما ُح ِ ّر َم ْ
ت إال على
ب ًّ
فظا َج ْل َمدَا
من كانَ لاسً المل ِ

ك ْم ُم ْل ِح ٍد ل َّما رآى آٌاتِها
ش َّهدا
صلى على أعتابِها وت َ َ
ٰ

من فً َج َمالِنَ لو َ
ط َر ْلتَ لُلو َبنا
صدَا
لَفتَحتَ لؤل ْفراحِ بابًا ُمو َ

أو ْ
ض ُّمنا
من
بنصؾ نمان حٌنَ ت َ ُ
ِ
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صدَى
تُحْ ًٌّ للوبًا لد تآ َكلَها ال َّ

روؾ تٌَ ُّمنًا
فلَبِ ْن ذَ َك ْرتُن بال ُح
ِ
دى
َؤر ُج
ٌت َّ
المعنى بذاكرةِ النَّ ٰ
ٰ

ألمارا تُسا ِب ُك أحر ِفً
وأخا ُل
ً
ع ْس َجدا
وب فً َ
شؽ ِ
َؾ المصٌدةِ َ
ِلتذُ َ

ى
لو كان ك ُّل
ِ
الناس وردًا أو شذ ً
لَتمَ َّ
ً ُم َجدَّدَا
ط َر الحبُّ النَّ ِم ُّ

ولَ َحلَّكَ الو ْه ُج الذي أذكٌت َه
سدَا
جوم ت ََو َّ
ب ِش ِ
ؽاؾ للبً للنّ ِ

األزهار ْ
الهوى
إن َج َر َح
كونُوا كما
ٰ
ِ
أ ْهدَ ْ
س ْر َمدا
ت إلى الدنٌا شذاها َ
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 -3تغرٌد بو مرعً  /لبنان
لبنانٌة ممٌمة فً البرازٌل.
شاعرة وأدٌبة ومترجمة.
معلمة لؽة عربٌة لؽٌر الناطمٌن بها.
حاصلة على إجازة فً الحموق والعلوم السٌاسٌة.
محررة فً جرٌدة العربً الٌوم اإللكترونٌة ( فرع لبنان ).
مسإولة عن لسم الترجمة فً مجلة أؼارٌد األدبٌة.
مسإولة ترجمة الى اللؽتٌن البرتؽالٌة واألٌطالٌة فً فرٌك " مترجمون ببل حدود" .
مدرب تنموي فً جمعٌة سوا للتنمٌة.
نابب ربٌس الجمعٌة التربوٌة واإلجتماعٌة للجالٌة اللبنانٌة فً منطمة فوز دي إٌؽواسو _ بارانا
_البرازٌل.
اللغات المتمنة :اإلسبانٌة ،البرتؽالٌة ،الفرنسٌة ،االٌطالٌة ،اإلنكلٌزٌة الى جانب اللؽة األم.
إ دارات:
تؽارٌد الشوق.
بصدد إنهاء ترجمته الى اللؽتٌن اإلنكلٌزٌة واإلسبانٌة.
دٌوان مفاتح العلوم
آٌات..وتجلٌات .
فلسفات على حافة الروح .
بصدد إصدار كتاب لؤلطفال مع الترجمة إلى اللؽة البرتؽالٌة واإلسبانٌة .
مشاركات فً دواوٌن :
دٌوان أسباب اإلنتصار فً معركة الحٌاة ،للكاتب والشاعر والنالد الكبٌر األستاذ دمحم دحروج /
مصر.
شاركت فً أول دٌوان صوتً على مر العصور بمصٌدة "فراق األحبة" .
دٌوان المبدعون العرب  1000للم ( النخبة الثمافٌة) .
موسوعة األدباء العرب ( النخبة الثمافٌة) .

موسوعة الذخابر
الجزء الرابع

موسوعة (المعلم) ( النخبة الثمافٌة).
موسوعة (المصٌدة أنثى) ( النخبة الثمافٌة) .
موسوعة (فلسطٌن فً عٌون الشعراء) (النخبة الثمافٌة) .
دٌوان سٌر األدباء للشاعر دمحم صوالحة  /األردن  ،الجزء الثانً .
كتاب( الذخابر) للدكتور دمحم فتحً عبد العال  /مصر  ،الجزء الثالث .
دٌوان ( األلؾ رباعٌة لشعراء النوارس) إعداد الشاعرة هالة محمود أحمد /مصر
موسوعة ( الشعر النسابً العربً الفصٌح) لؤلستاذة فاطمة بو هراكة /المؽرب.
أنطولوجٌا الشعر ( المصافحة الترجمٌة الخامسة ) الجزء األول والثانً إعداد وتجمٌع األستاذ
مازٌػ ٌدٌر.
أنطولوجٌا الشعر باللؽة اإلنكلٌزٌة إعداد الشاعر األمٌركً .Tony Delgadillo
أنطولوجٌا الشعر باللؽة اإلسبانٌة إعداد الشاعر Felipe Ahdez ( Umamos Al
.) Mundo Con La Poesia
أنطولوجٌا الشعر للسبلم ( المكسٌن) باللؽة األسبانٌة إعداد الشاعرة ( Celia Sanchez
. )Vientos De Liberdad
أنطولوجٌا شعرٌة للسبلم والحرٌة إعداد الشاعرة اإلٌطالٌة Gerda Garcia Hernandez
باللؽة اإلسبانٌة .
انطولوجٌا الشعر المكسٌن  Pandemia Através La Poesiaإعداد الشاعرة Norma
 Perezباللؽة اإلسبانٌة.
أنطولوجٌا الشعر  CCI Utopia Poetica Universalإعداد الشاعر المكسٌكً
 Manuel Ekiwa Estrellaباللؽة اإلسبانٌة.
ترجمات:
ترجمة كتاب طموس العشك إلى اللؽة اإلسبانٌة للشاعرة فاطمة منصور.
ترجمة مجموعة نصوص من دٌوان المجموعة الكاملة ( الجزء الثانً والثالث والرابع
والخامس) للشاعر ناصر رمضان عبد الحمٌد  ،إلى اللؽات اإلسبانٌة واإلٌطالٌة والبرتؽالٌة .
ترجمة كتاب ()Savage Wind
للشاعر آزون كومار مٌترا  ،الى اللؽتٌن العربٌة والبرتؽالٌة.
ترجمة ومضات للشاعرة اللبنانٌة ؼادة الحسٌنً إلى اللؽتٌن اإلٌطالٌة والبرتؽالٌة.
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تُرجمت العدٌد من لصابدها إلى اللؽات الكردٌة واألمازٌؽٌة واألوزبكٌة والباكساتنٌة والتركٌة
والفرنسٌة واالٌطالٌة والبرتؽالٌة واإلنكلٌزٌة واإلسبانٌة والهندٌة .
لراءات نمدٌة من لبل العدٌد من األدباء والكتاب للعدٌد من لصابد دٌوان ( تؽارٌد الشوق)
ولمجموعة كبٌرة من الخواطر والمصص المصٌرة جدًا .
لراءة أكثر من  5لصابد باللؽة األسبانٌة فً إذاعة  Andromeda_Radioالمكسٌن وإذاعة
 UMROفً إسبانٌا .
مثّلت بلدها لبنان فً المهرجان العالمً للشعر من خبلل نشٌد الشعر الذي شارن فٌها أكثر من
400شاعر وشاعرة من مختلؾ دول العالم.
شاركت فً العدٌد من النشاطات والندوات الثمافٌة العربٌة منها واألجنبٌة .
حابزة على شهادات فخرٌة وتكرٌمات من لبل اتحادات وجمعٌات عالمٌة فً إٌطالٌا وإسبانٌا
واألرجنتٌن والبرازٌل والمكسٌن ومن لبل عدة منتدٌات أدبٌة .
نشرت فً العدٌد من الموالع االلكترونٌة والمدونات والصحؾ والمجبلت
من أعمالها

 - 1لٌل الهوي
لد ُّ
تؤلّما
بت فً لٌ ِل الهوى ُم ِ
ُ
الحنٌن تكلّما
حٌث الهٌام مع
ِ

أهدٌَْتُ َمن أحْ بَبْتُ للبًا وا ِل ًها
الحبٌب ُمنَعّما
ٌَشمى ِلكً ٌلمى
َ

سلب الخٌا
أزدادُ شولًا كلّما
َ
ؽرما
ك حٌن تسكن ُم َ
ل طٌوؾ عش ٍ

ك ْم كان للبً ٌرتجً ُمتؤ ّمبل
وٌرانَ حبّ حٌاته المت َرنِّما

الورلٌة .
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لبحر عٌون ِه
أنتَ الؽرام و َمن
ِ
ُ
أشتاق  ،أنتَ الروح تجمع أن ُجما

ٌا جنّة الملب المتٌّم لد زها
لٌل الهوى متلهفًا ُمتلع ِثما

بحر الشرو ِد تشولًا
ُ
وأؼوص فً ِ
األنام تؤلّما
حٌث الهجوع مع
ِ

تسافر كالطٌو
أرسلتُ أشوالً
ُ
أزور للبًا نحو للبً لد ومى
ر
ُ

أفشً سرٌرة شهم ٍة جمعت صنو
ؾ ال ّ
شوق بٌن ٌدٌ ِه حبًا لد نما

كحكاٌ ٍة شمّ ْ
ت ظبلم لصٌدة
حٌث الوتٌن مع الهوى لد أ ْسلَما

ك
للبً لهُ ٌرنو بلهف ِة عاش ٍ
وٌرو ُم ِمن ُمضنٌ ِه ْ
ٌتكرما
أن
ّ

للبٌ ٌفٌض تولّ ًها وصبابةً
تو ّهما
ولبول َمن ٌهواهُ كان َ
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لهٌب الشّوق
-2
ُ

توالى ال ّ
شوق فً للبً وروحً
وكان الحبّ لد بلػ التّرالً

وخوؾ
هجس بؤفكاري
وبً
ٌ
ٌ
ق
ٌعادل رهبةً عند المسا ِ

وجرح ما كفاهُ ال ّ
شوق حتّى
ق
َ
اؼار على شواظٍ بالفرا ِ

ضا تبعثر فً ضلوعً
أٌا نب ً
ق
دماإنَ من لهٌ ٍ
ب واحترا ِ

ألٌس الموت أرحم من شتاتً
ق
فهل ٌهتز نعشً بِالبرا ِ

وكم لل ّ
جور عنٌ ٍد
ق من
ٍ
شو ِ
ٌَ ّ
ق
بن ِلٌستمٌلَنَ بالنّفا ِ

الجنان
عطر
ُ -3
ِ

خمرا
أرانً
أعصر األشواقَ ْ
ُ
ّنان
الموافً من د ِ
وأست َ ّل َ

موسوعة الذخابر
الجزء الرابع

دوالً ال ّ
ق ٌا ِشعرا ً و ِسحرا
ش ْو ِ
هَبٌنً ما ٌَ ِر ّق من المعانً

ش ّع ندى و ِعطرا
وض َ
جنون ّ
الر ِ
الجنان
أعطار
لتحًٌ الروح
ُ
ِ

جنٌتُ من الهوى وردا ً وزهرا
ٌُعَ ّ
ط ُرنً إلى حد التّفانً

الملب وجْ دا ً حٌن أسْرى
وفاض
ُ
َ
ك المزٌ ِد من األمانً
لتحمٌ ِ

نثرتُ
األرض نَثْرا
الخٌر فوقَ
ِ
َ
صبٌّ ٌعانً
لٌفر َح وا ِلهٌ َ

الخٌر لَدْرا
تزٌدُ إذا بذلتَ
َ
الخٌر التّهانً
إلى َمن ٌفع ُل
َ
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 -4د.رانٌا حسن بحٌري حسن شلتوت
باحث التصاد زراعى
معهد بحوث االلتصاد الزراعى  -مركز البحوث الزراعٌة.
موالٌد الماهرة  -المطرٌة ٔأكتوبر ٗٔ٩٨
من أعمالها

-1السندباد

إلى ببلد الهوى ٌشدنً الرحٌل
فالملب ٌهوى مالكا ً...
وما له بدٌل
فبل حٌاة دونه
والملب صار بعده
معذبا
مشردا
علٌل
----------عٌن الحٌاة ..عٌنهُ
ب حبهُ
وكل ُح ٍ
والعشك لً وعطرهُ
لد فاق وصفً وصفهُ
فهمسه ربابة
وصوتهُ ..وصمته
واللٌل من سوادِه
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تكحلت عٌونُهُ
والصبح من ضٌابه....
تزٌنت شموسه
والزهر فً ربٌعه
ُ
وأنتَ لً عبٌره
وأنت لً عطاء
--------

وأنت نبض للبً
وأسمع النداء
وتنبض األمانً – بالحب والوفاء
فدارنا – ودفإنا وحبنا ابتداء
وشولنا سٌبتدي – وماله انتهاء
على ٌدٌن والفإاد  ---نام فً رخاء
والحنَّاء
ي زٌنة ---
بالعطر ِ
ِ
على ٌد َّ
مبلمحً تتوه فً  ----مبلمح السماء
وأنت بً سحابة – وروحنا شتاء
وأنت لً مدٌنة – للدؾء والضٌاء

-2كل ٌوم أحبن فٌه
فى كل ٌوم..
أران ترحل ٌا حبٌبً فى دمً
لتمر عابرا مرسان بملبً
فتستمر بداخلً
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مسجبل عنوانن
..... . ...
فى كل ٌوم..
تشرق كالشمس فً روحً
فتنبت أزهارا من العنبر بجوارحً
بعد أن كادت تحترق أورالً
........
فى كل ٌوم ..
تبعث األمال فى للبً
وكؤننً أحٌا على خدود الورد
أحتسً الخمر من عٌنٌن ٌسكرنً
وعلى صوتن ترالصنً
ؾ ألتحؾ جنونن
ألختبا بٌن زراعٌن
وتدفٌنى عٌونن
وأبوح بحبً تحت جنح الظبلم
فٌروٌها العاشمٌن فى كل ٌوم
......
فى كل ٌوم ..
أرى العٌون الشاردة
تحكً تفاصٌل الؽرام بداخلن
فؤكمل أسطورة عشمً وشولً
ألنمل حبى لن من عام إلى عام
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فمولً ...
كٌؾ أمحون من أوراق ذاكرتً
وكٌؾ ٌرحل الشوق من بٌن الضلوع
وكٌؾ ٌزول العشك فٌنا
ولد ظننا أن لن نفترق
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 -5هاٌكو أو هائٌكو (بالٌابانٌة)俳句 :
هو نوع من الشعر الٌابانًٌ ،حاول شاعر الهاٌكو ،من خبلل ألفاظ بسٌطة التعبٌر عن مشاعر
جٌاشة أو أحاسٌس عمٌمة .تتؤلؾ أشعار الهاٌكو من بٌت واحد فمط ،مكون من سبعة عشر
ممطعا صوتٌا (بالٌابانٌة) ،وتكتب عادة فً ثبلثة أسطر (خمسة ،سبعة ثم خمسة).
ازدهر الـ"هاٌكو" فً مرحلته األولى فً المرن الـ 17م ،بفضل "باشو" ،المعلم األول لهذا الفن
ببل منازعٌ .شكل كل من الشاعر والرسام "بوسون" ( 1783-1716م)" ،ماسا-أوكا شٌكً"
سا" أعمدة هذا الفن .ال زال تعاطً هذا الشعر شابعا فً أٌامنا
( 1902-1867م) و"كوباٌاشً إ ّ
هذه ،وٌحتل مكانة متمٌزة فً األدب الٌابانً .كان الـ"هاٌكو" سببا فً ظهور "الصورٌة" وهً
حركة شعرٌة أنجلو-أمرٌكٌة راجت فً أوابل المرن العشرٌن (الـ 20م) ،كما أثر فً العدٌد من
األعمال األدبٌة الؽربٌة األخرى.
كان الهاٌكو ٌصل إلى اللؽة العربٌة عن طرٌك ترجمة نصوص عبر لؽات وسٌطة كاإلنجلٌزٌة
حتى نهاٌة التسعٌنٌات ،ثم بدأت تظهر ترجمات عن اللؽة الٌابانٌة .رؼم أن الكثٌر من النماد
العرب ال ٌعترفون بالهاٌكو العربً كمدرسة شعرٌة مستملة ،بل فرع من شعر النثر ،إال أن عدد
شعراء الهاٌكو ونوادٌهم فً ازدٌاد مستمر .الهاٌكو العربً عموما ً لم ٌلتزم بضوابط شكل لصٌدة
الهاٌكو الٌابانٌة ،بل أحٌانا ً خرج أٌضا ً عن إطار التصوٌر الشعري إلى الطرح األٌدٌولوجً
الذي ٌتنافى مع لواعد الهاٌكو األصلٌة .المإسس األصلً الفعلً لمصٌدة الهاٌكو العربً(
التولٌعة الشعرٌة ) هو الشاعر الفلسطٌنً عزالدٌن المناصرة عام  1964فً لصٌدتٌه :هاٌكو
تانكا --وتولٌعات وهو مازال ٌواصل كتابة الهاٌكو العربً ( التولٌعات ) حتى الٌوم.
المصدر الوٌكبٌدٌا العربٌة
حدٌثا :
د.دمحم فتحً عبد العال نماذج من الهاٌكو لمت بتمدٌمها لنادي الهاٌكو األدبً

-1ولت الؽروب
دموع ٌتردد صداها
خفمات ال تتولؾ
كلمات مبعثرة

-2زٌتون عٌنٌن
ٌضًء فإادي
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وتبمى جنبات مظلمة

-3مرآٌا الحزن
طافٌة فً كل ولت
ال شطآن لها

-4ألشجار ببل طٌور
للوب صامتة
عٌون ال تؽرد
ابتسامات من الماضً

-5البكاء على ذراعٌن
ندم على ماضً لم نعشه
شوق وحنٌن وأنٌن
حب أبدي
 -6سؤلول للعصفور
كن حذرا
عٌون الرلباء ال ترحم
د.دمحم فتحً عبد العال
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المسم الثانى

الم ة الم ٌرة
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لدٌما :
مٌخائٌل نعٌمة
هو الشاعر والكاتب والماص والنالد اللبنانً مٌخابٌل نعٌمة ،ولدَ فً  17تشرٌن األول 1889
فً جبل صنٌن فً لبنان .من لادة النهضة الثمافٌة والفكرٌة فً المنطمة ،وله العدٌد من المإلفات
باللؽة العربٌة واإلنجلٌزٌة والروسٌة والتً تُعتبر من أفضل األعمال فً الوطن العربً والتً
حفظت له مكانةً رفٌعةً فً عالم األدب.
الدراسة والنشضة :
أنهى مٌخابٌل نعٌمة مرحلةَ المدرسة فً المنطمة التً ولدَ فٌها فً مدرسة الجمعٌة الفلسطٌنٌة،
ُ
حٌث
ثُم أكمل دراسته الجامعٌّة فً مدٌنة بولتافٌا فً أوكرانٌا وذلن بٌنَ عامً  1905و1911؛
ّ
اطل َع فً هذه الفترة على اللؽة الروسٌة وأصب َح متعمما ً فً األدب الروسً ،ومن ث ُ َم ألحمها
ُ
حٌث حص َل على الجنسٌة األمرٌكٌة وانض َّم
بدراسته للحموق فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة؛
خبلل إلامته إلى الرابطة الملمٌّة التً أسسها مجموعة من األدباء العرب الذٌن عاشوا فً
الخارج .عاش مٌخابٌل نعٌمة حٌاة ً طوٌلةً امتدّت لمبة عام ،لضى أؼلبها فً لرٌة الشخروب
الجبلٌة والتً تتمتّع بطبٌعة ساحرة ومناظر خبلبة ،والتً تمع لرٌبا ً من البلدة التً ولدَ فٌها بلدة
ُ
حٌث أحبّ العزلة والتؤ ّمل ،ووجدَ فً هذه المرٌة ما ٌبحث عنه ،فكان ٌنعزل بمرب
بسكنتا؛
مب الحما ً
ُ
الشبلل لٌف ّكر فً مإلّفاته وكتاباته وطبٌعة االنسجام بٌنَ اإلنسان والطبٌعة وهللا؛
حٌث لُ َ
بلمب ناسن الشخروب.
المؤلفات:
صةً الروسٌّة
ٌعتبر مٌخابٌل نعٌمة من أكثر الكتاب اضطبلعا ً على الثمافات الؽربٌة وخا ّ
واألمرٌكٌة ،وله العدٌد من المإلفات باللؽتٌن باإلضافة إلى اللؽة العربٌة ،وتمٌّز بؤسلوب ٌختلؾ
ُ
حٌث إنّه كان ٌحاول أن ٌتخلص من الزخرفة والكبلم
عن أسلوب األدباء العرب فً تلن الفترة؛
الزابد ،وٌمٌل إلى وصؾ األحداث والسرد ،وٌمٌل أسلوبه إلى اإلٌجابٌة والتفاإل والبساطة
والوضوح والصراحة ،وٌبلحظ المارئ لدرته على النماش واإللناع .كما أنّه كان ٌبتعد بشك ٍل
واضح عن الطابفٌة والعنصرٌة خبلل
كتاباته:
ت ّم جمع مإلّفاته الشعرٌّة والنثرٌة فً ثمانً مجلدات ،ومن مإلفاته :كان ٌا مكان .همس
الجفون .البٌادر .جبران خلٌل جبران .صوت العالم .هوامش .الٌوم األخٌر .الؽربال .كرم على
درب األوثان .زاد المٌعاد .فً مهب الرٌح .النور والدٌجور ،وؼٌرها الكثٌر.
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التباسات من كتاب كان ما كان لـ مٌخائٌل نعٌمة

“األرض ال تخجل من أن تنبت الوردة والشوكة والممحة والزوانة ،ألن كل ما فً جوفها طاهر،
أما الناس فٌستحٌون من أشواكهم وزوانهم ،فٌحاولون بكل لدرتهم خنمها ،لذلن تخنمهم ،تعلّموا
الصدق من األرض”.
ً من االثنتٌن
ً روح نظٌفة فً جسم لذر من روحٍ لذرة فً جسم نظٌؾ ،وأحبّ إل ّ
“أحب إل ّ
روح نظٌفة فً جسم نظٌؾ ،األرض روح طاهرة فً جسم طاهر ،فبلصموها بؤرواحكم
وأجسامكم إن شبتم أن تكونوا من الطاهرٌن”.

المصدر مولع موضوع .كوم
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حدٌثا :
 -1رؤى مسعود جونً () roua jouni
التعلٌم:
بكالورٌوس إدارة أعمال من جامعة تشرٌن ،البلذلٌة،سورٌا.
دبلوم تربٌة من جامعة تشرٌن – البلذلٌة  -سورٌا
دبلوم ترجمة
خبرة فً العمل:
مدرسة تسوٌك وموارد بشرٌة فً معهد إدارة األعمال بجامعة تشرٌن
ترجمة مماالت باختصاصات مختلفة فً موالع انترنت والمجبلت وعمل خاص فً الترجمة
من االنكلٌزٌة للعربٌة
كتابة وترجمة مماالت ولصص أطفال لمجبلت أطفال ،ومجبلت أدبٌة وموالع الكترونٌة عربٌة
من اللؽة االنكلٌزٌة الى اللؽة العربٌة.
الكتب المنشورة:
سلسلة أطفال صادرة عن مإسسة النور التعلٌمٌة فً البحرٌن
سلسلة أطفال صادرة عن دار الصفا -اإلمارات
كتاب تربوي لٌد االنجاز
مشاركة فً موسوعة الذخابر للكتّاب والمإلفٌن العرب الصادرة عن دار (الفكر الحر)
مشاركة فً كتاب العربً اآلن مع مجموعة من الكتاب العرب الصادر عن دار نشر ( دٌوان
العرب)
ربٌسة لسم أدب الطفل فً االتحاد العالمً للمثمفٌن العرب
كاتبة لمماالت تربوٌة وثمافٌة ولصص األطفال فً عدد من المجبلت والصحؾ العربٌة(.
الشارلة الثمافٌة ،وطنً ،مبدعون ،صوت ببلدي ،المحرر ،الدٌوان الجدٌد ،مجلة واز لؤلطفال،
مجلة أسامة).....
مدونة لمصص أطفال على منصة (كٌد زوون)( (kid zooonمع نخبة من كتاب أدب الطفل
ّ
مترجمة سابمة لمماالت فً مولع sport360.fit Arabia
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دورات تدرٌبٌة :
دورات تدرٌبٌة فً اللؽة اإلنجلٌزٌة بالمركز االمٌرٌكً فً دمشك.
دورات تدرٌبٌة فً اللؽة اإلنجلٌزٌة فً مركز اللؽة األسترالٌة.
درست مهارات الترجمة فً مركز لؽة العصر المعترؾ به دولٌا ً
من أعمالها
-1غطاس وغندور

فً المٌاه العمٌمة للمحٌط الواسع ،ولد الحوتان (ؼطاس) و ( ؼندور) ،كان ؼطاس رمادي
اللون ،أما ؼندور فكان أمٌل للسواد ،ولد كانا ال ٌفترلان أبدا عن بعضهما وال عن أمهما زرلاء،
التً كانت تإمن لهما الطعام كً ٌشتد عودهما وٌكبران ،وتحمٌهما من كل األخطار ،ومن
هجوم الكابنات المفترسة.
لطالما حاولت زرلاء تعلٌم طفلٌها كٌفٌة إطبلق صٌحة عالٌة ،كً تستدل علٌهما فً حال ابتعدا
عنها ،وكان صدى صٌحاتهما ضعٌؾ فً البداٌة ،ومع مرور الولت ،أصبح ٌصل لمسافات
بعٌدة جدا ،كصوت أمهما الموي.
فً أحد األٌام ،حدث ما لم ٌكن فً الحسبان ،فبٌنما كانت سفٌنة صٌد ضخمة تعبر المحٌط ،ألمت
شباكها المتٌنة الممتدة لمساحات كبٌرة ،فً الذي كانت فٌه زرلاء تمر مع طفلٌها ،وألن الحوت
الرمادي ( ؼطاس) كان متؤخرا فً السباحة عن أمه ،فمد أسرع للحاق بها ،ولفرط سرعته لم
ٌنتبه لدخوله فً مجال الشبكة الكبٌرة لٌمع فً فخها وهو ٌصٌح وٌنادي على أمه كً تنمذه.
عادت األم أدراجها وأخذت تحاول بكل لوتها فن األسبلن التً تفصل ابنها عنها ،لكن دون
جدوى ،استمرت المحاوالت لولت طوٌل ،لكن فجؤة بدأت سفٌنة الصٌد بالتحرن ،وهً تجر
وراءها الشبكة الضخمة الممتلبة بؤسمان من كل حجم ونوع .
سبحت زرلاء مع ابنها ؼندور لمسافات طوٌلة ،فً محاولة منهما للحاق بالسفٌنة ،إلى أن
خارت لواهما ،فتولفا واأللم ٌعتصرهما ،لفراق ؼطاس.
بعد مسٌر طوٌل التربت السفٌنة من خلٌج صؽٌر ،فدخلته ،ورست فً مٌنابه ،وبدأ الصٌادون
فً لملمة الشبان ،ونزع األسمان منها وتصنٌفها تبعا لنوعها ،وحجمها ،تمهٌدا لبٌعها فً
األسواق ،وحٌن وجدوا الحوت الصؽٌر عالما فً الشبكة ،تفاجإوا ،فمد كان رؼم صؽر حجمه
ممارنة بالحٌتان إال أنه ضخم ممارنة بحجم األسمان األخرى ،واحتاروا ماذا ٌفعلون به؟! فالبشر
ال ٌؤكلون لحم الحٌتان ،وال ٌستطع البحارة إعادته إلى موطنه فالمسافة التً لطعتها السفٌنة
كبٌرة جدا ،فمرروا إطبلق سراح الحوت الرمادي وتركه لٌعٌش فً مٌاه الخلٌج .
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وبالفعل أطلك الصٌادون ؼطاس فً الخلٌج وأخذ ٌسبح فٌه بداٌة وهو ٌشعر بالضٌاع لفراق أمه
وأخٌه ،ومرت األٌام بسرعة ،وحاول ؼطاس التؤللم مع حٌاته الجدٌدة ،فكان ٌؤكل المشرٌات
واألسمان الصؽٌرة الموجودة فً الخلٌج ،وما ٌلمٌه له البحارة من أسمان وطعام حٌن عودتهم
من الصٌد ،ومع توالً األٌام أصبح ؼطاس صدٌما للصٌادٌن ٌرافمهم حتى نهاٌة الخلٌج عند
بداٌة رحلة صٌدهم ،وٌكون أول من ٌستمبلهم حٌن ٌعودون.
فً أثناء ذلن ،داومت زرلاء وابنها ؼندور على العودة إلى نفس المكان الذي ولع فٌه ؼطاس
فً الشبان ،وكانا ٌطلمان صٌحاتهما لعل ؼطاس ٌسمعهما أو ٌنادي علٌهما ،لكن دون جدوى.
مرت سنوات عدٌدة ،وكبر ؼندور وأصبح حوتا ضخما ،مملكته المحٌط الواسعٌ ،صول وٌجول
وٌؤكل آالؾ األطنان من األسمان ،ولم ٌنس أبدا ،رؼم رحٌل أمه زرلاء ،أن ٌعود كل فترة إلى
المكان الذي افترق فٌه عن أخٌه ؼطاس ،وٌطلك صٌحاته الحزٌنة.
فً الخلٌج البعٌد ،لم ٌكبر ؼطاس لٌصبح بضخامة أخٌه ؼندور ،فمن الصعب تؤمٌن آالؾ
األطنان من الطعام كل ٌوم فً مكان صؽٌر ،وكانت تواجهه مشكلة أخرى ،فمٌاه الخلٌج لٌست
عمٌمة جدا ،لذلن كانت ٌتلمى الضربات والجروح جراء اصطدامه برمال الماع ،فً كل مرة
ٌحاول الؽطس بحرٌة ،وأصبح حجمه ال ٌتبلءم أبدا مع المكان الذي ٌعٌش فٌه ،كحٌوان ألٌؾ
ٌربٌه الصٌادون ،لدرجة أنه نسً أصله ونسً ذكرٌاته ،ولم ٌحاول أبدا السباحة والخروج خارج
الخلٌج الذي ٌعٌش فٌه.
كان الصٌادون ٌدركون مشكلة ؼطاس ،وازدٌاد حجمه ،و حجم كمٌة الطعام التً من الصعب
تؤمٌنها ،وعلموا أن بماء ؼطاس فً الخلٌج ،سٌمضً علٌه فً النهاٌة.
فمرروا انه البد من إخراجه من الخلٌج نحو المحٌط الواسع ،وألنهم ٌعلمون بؤن ؼطاس لٌس
معتادا على الحٌاة المخٌفة فً المحٌط ،لرروا بداٌة سحبه بشباكهم نحو األعماق  ،ثم تركه
لٌسبح إلى جوارهم أثناء رحلة الصٌد.
وبالفعل تم األمر ،بعد جهد وتعب كبٌرٌن ،جر الصٌادون ؼطاس الخابؾ نحو المحٌط الواسع
المخٌؾ ،وبعد مسٌر مسافة طوٌلة ،نزعوا الشبان عنه ،لٌتسنى له السباحة لوحده ،وللصدفة لم
ٌدركوا أن المكان الذي أطلموا فٌه ؼطاس ،كان لرٌبا من المكان الذي اصطادوه فٌه خطؤ منذ
سنوات.
تملن الخوؾ للب ؼطاس ،حٌن وجد نفسه فً مكان واسع جدا ،ال ٌستطٌع أن ٌدرن لاعه ،وال
ٌستطٌع تمٌٌز تضارٌسه ،لكنه شعر بسهولة فً حركته ،فمرر عمل محاولة كان ٌراها مستحٌلة
فً الخلٌج ،فمد ؼطس نحو األعماق السحٌمة ،ثم عاد مندفعا لاذفا بنفسه على سطح الماء ،مسببا
موجات هابلة ،وفً أثناء ذلن كان لد ابتلع كمٌات كبٌرة من األسمان والمشرٌات واإلعشاب
البحرٌة .
أخذ ؼطاس شٌبا فشٌبا ٌشعر باالرتٌاح ،ورؼم ؼرابة المكان،لكنه كان ٌشعر بؤنه مؤلوفا بالنسبة
له،
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تتالت األٌام ،وبدأ ؼطاس ٌشعر بحبه للمحٌط الواسع ،والرؼبة فً استكشافه .
لكنه كان ٌشعر بشىء هام ٌنمصه،لم ٌدرن ما هو إال حٌن سمع صٌحة بعٌدة كان لد اعتاد أن
ٌسمعها وهو طفل ،انتفض للبه فرحا ،فلمد عادت له ذكرٌات الطفولة بكل جمالها ،وأخذ ٌكرر
الصٌحة وٌزٌدها لوة ،وهو ٌحاول الوصول إلى مصدر الصٌحات البعٌدة ،الى أن التمى األخوان
ولد ؼمرتهما الفرحة وسعادة اللماء بعد طول ؼٌاب ،بعد ذلن عاشا مترافمٌن دوما فً موطنهما
الوحٌد.
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 -2د .محمـد فتحى دمحم فوزى محمود
ُو ِلد فى مدٌنة إدفـو بمحافظة أسوان – مصر :فى الثانى من أكتوبر عام واحد وخمسٌن وتسعمبة
وألؾ – الثانى من المحرم عام واحد وسبعون وثبلثمبة من الهجرة.
أستاذ العلوم التربوٌة والتارٌخٌة ومهارات الحاسوب بمعهد الثمافة المهنٌة الفوق المتوسطٌة
بإدفــو ،وربٌس لسم الدراسات اإلجتماعٌة بها بمدٌرٌة التربٌة التعلٌم بؤسوان – ،ثم بالمعاش.
الحابز على لمب أدٌب النٌل والفرات عام  2019وحالٌا مستشار ثمافى بمإسسة النٌل والفرات
للطبع والنشر بمصر وربٌس تحرٌر سلسلة" كتاب روابع كبارالمبدعٌن العرب المعاصرٌن"
األسبك بها.
عمل بمسم التحمٌمات واألخبار بجرٌدة "أسوان اإلللٌمٌة" فى الثمانٌنٌات ثم صحٌفة "أخبار
حاضر مركزى بمصر ثمافة إدفـو فرع أسوان.
الصعـٌد" وٌلٌها جرٌدة " األسبوع العربى" ،و ُم ِ
وكاتب عمود" من هنا وهنان" بمجلة النٌل والفرات بمصر
أثرى المكتبة العربٌة بسبعة عشر كتابا فى الدراسات التارٌخٌة أحدثهـــــم
" شوارد الذكرٌات"" ،الصعٌد مع ِمل بنى هاشم فى مصر" عن النٌل والفرات للطبع ،ثم "العـمـاد
فً موكب العبالرة" عن أمجد األردنٌة للطبع ،وكتـــــــــــــابا
" محمــــد ﷺ نبــى اإلنســــانٌة" الحابز على المركز الثانى عالمٌا من إتحاد المثمفٌن العرب
ببارٌس -فرنسا ،و" أُنس المسافر من البدر السافر" دراسة وتحمٌك وتفرٌػ لمخطوطة المإرخ
اإلدفـوى ت 748هـ(ج )2عن ممام للطبع مصر ،ثم "اإلستؽـناء بسٌرة اإلمام اإلدفـوى الؽـ ِنّاء"
ومشكاة الحرمٌن" عن ببلومانٌا للطبع-
ت388هـٌ ،لٌه كتاب" :اإلمام الحسٌن(ع) دُرة النبوة ِ
مصر ،وثبلث لصص لصٌره ب ُكتُب جماعٌة وهما" األفعى والعفرٌت" و" المنتممون" و"
المنتصرون"  .ثم مماالت وخواطر متفرلات.

من أعماله
واربة الودع
ِ -4
أتت ضاربة الودع الؽجرٌة حاملة مكتلها الملىء بالرمل على رأسها تتصاٌح ُمعـ ِلنة مهنتها
ُمدعٌة بؤنها تُنَ ّجم بمراءةالطالع عن طرٌك ودعها وهو عبارة عن صدؾ بحرى صؽٌر ٌمكن
وأعرؾ
وأزوج البنات
وأضرب الودع
إٌجاده على شاطىء البحر؛ فتنادى :أب ٌِّن ِزٌن أب ٌِّن
ِ
ِ
ِّ
الجدع ...أبٌٌٌٌٌٌٌٌن
وهكذا تردد إلى أن تجد من ٌطلبها؛ فالتمت وشابا ٌرؼب فى معرفة أٌامه اآلجله وما الذى
نزلة ثِملها على األرض  ،وفتحت كٌسها وأخرجت
سٌصٌر إلٌه ؛ فؤجلسته وجلست لصاده ُ ،م ِ
ودعها وسوت الرمال فى مكتلها
وطلبت منه لابلة :ـ وشوش الودعة ٌا ِولٌدي وإرم بٌاضن بملٌل من المروش ،ولُل لها عـ ِالّلى
فٌن ٌمكن تبللى لن طرٌك ٌعافٌـن ،خبلص ٌاولٌدى :وشوشت الودعة ،هاتها أضمها مع
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أخواتها وأطرحها عـلــى الرمل لجل ما ٌظهر المستخبى وٌبان ،وتدخل من أوسع أبواب الجنان،
وتتعـــافى من سممن ،وٌتفن سحرن وتبمى فى األمان ،وأب ٌِّن زٌن أبٌَّن وأ ُخط بالـــودع
شوؾ ٌاولٌدى الودع بٌمول :إنن ماشى على طرٌك تطلب فٌه لرٌنــة الروح والوجود ،ومهرها
ؼالى و ُ
طبلَّبها كتٌٌٌٌر ٌاولٌٌٌٌدى كتٌر لوى! ،وأنت الجودة فـى الموجود ،وكمان بٌمول :عبى
جٌبن فلوس ،واترن لعـدة ال َملل والجلوس ،وال تلجــــؤ لموواٌل الشجن لحسن ٌنزل علٌن
الكابوس وتموم مهووس.
فنظر إلٌها ال ِولٌد والخوؾ فى عٌنٌه ٌ ُِملّب حاضره وماضٌه ٌُسابلها؛ فؤجابته ٌاولٌدى تشكل
الودع شكبل هو ماتراه ،وده ٌمكن ٌكون ماض أو حاضر وٌمكن ٌكون اإلثنٌن ،أنا مالى عاد
إرم بٌاضن تانى ٌاولٌدى عشان أضرب
ٌاولٌدى وٌمكن أنت وصاحبتن طالٌه فٌها راسٌنِ ،
الودع فٌب ِعـد عنن الملحوس والمنجوس؛ فردها الولٌد :هوووه ٌاخالة!!!  ،لكن نبٌنا مالال كده
ت دٌتى بس عاوزة فلوس ببل محبوس! ..ببل ملبوس !
ونصحنا بكذب المنجمٌن ولو صدفوا ،وأن ِ
ت لوحدن جبل كابوس ن َّهابة فلوس!!
دا أن ِ
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-3د  .دمحم أحمد مرسى  /م ر
" ستموت فً الخمسٌن "
من المجموعة المصصٌة (نادي المتلة)

تطلع (ادوارد) مدٌر االستمبال فً فندق (اورورا) الفندق األكثر شهرة بمدٌنة الخمسٌن إلً
الرجل العجوز المادم نحوه
مشٌة عسكرٌة وظهر مفرود مع لحٌة بٌضاء خفٌفة وشعر فضً طوٌل أحس (ادوارد) بان من
ٌمؾ أمامه ٌبدو أكثر شباب من معظم النزالء
رسم علً وجهه ابتسامة لام بتطوٌرها علً مدي سنوات خبرته الثبلثٌن لطٌفة  ،مرحبة
وعملٌة
"مرحبا بن فً فندق أورورا  .كٌؾ ٌمكننً أن أخدمن ؟ "
أراح الرجل حمٌبة ضخمة من علً كتفه علً الطاولة ورد بصوت أجش " :أرٌد ؼرفة "
لم تكن هذه أول مرة ٌري ( ادوارد) مثل هذه الحمٌبة فمعظم النزالء ٌحبون تجربة الصٌد فً
الؽابة المرٌبة ولذلن ٌموم الفندق بتوفٌر خدمات رحبلت الصٌد للنزالء ولكن لم ٌسبك أن أحضر
أحدهم بندلٌة الصٌد معه
"هل ٌوجد حجز مسبك ؟ "
"ال ،كنت متعجبل" لال العجوز
ب تحتوي علً بندلٌة الصٌد الخاصة بن ألٌس كذلن ؟"
"أسمح لً سٌدي هذه الحمًة
"اوه  ..مبلحظة جٌدة (بندلٌة براوننج نصؾ آلٌة) ال أؼادر المنزل أبدا بدونها وأعرؾ أن هنان
مناطك مخصصة للصٌد حولنا "
" اه بالطبع ولكن لؤلسؾ ال ٌسمح بدخول األسلحة إلً الفندق وال أدري كٌؾ دخلت بها فً
األساس " المً (ادوارد) نظرة توعدٌة علً الحارس الجدٌد جعلته ٌختنك بسٌجارته
تابع (ادوارد) " ولكن لدٌنا هنا مركز متخصص برحبلت الصٌد ٌموم بتوفٌر كل ما تحتاجه
أستطٌع أن احجز لن موعد  ،كما أن الحمٌبة ستظل عندنا فً األمانات حتً انتهاء إلامتن "
"ال داعً" لالها العجوز بعبوس وهو ٌدفع البندلٌة باتجاه (ادوارد)
سعطٌن ؼرفة ( )304بها سرٌر واسع وإطبللة مباشرة علً البحر"
"حسنا أ
"ال  ،أرٌد الجناح الربٌسً " ولام بوضع بطالة ابتمانٌة ذهبٌة أمام المدٌر
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ابتسم (ادوارد) وأنهً اإلجراءات بسرعة وأعطً الرجل الذي ٌحمل االسم (جٌمس جوردون )
بطالة الؽرفة "إلامة ممتعة"
انتظر (ادوارد) ساعة أخري لبل أن تصل (مارٌا) لتستلم منه المكتب كان ٌحب الجلوس فً
االستمبال أحٌانا لممابلة شخصٌات جدٌدة مثل الفتاة الحسناء الشهر الماضً ولبلها الزوجٌن
الٌابانٌٌن
كونه مدٌر االستمبال ٌعنً عدم الحاجة لوجوده بشكل دابم وإمكانٌة اختٌاره أي ولت ٌجلس فٌه
كما أن مسإولٌاته لٌست كبٌرة مثل مدٌر الفندق مما ٌمنحه حرٌة أكبر فً الحركة
ترن المكتب وتوجه إلً الممهى الموجود بالطابك الثالث حٌث ٌصنعون أفضل كوب من المهوة
الفرنسٌة بالنسبة له أخذ طلبه وجلس علً طاولته المفضلة بالمرب من النافذة التً تطل علً
الشاطا
الحظ علً الفور أن الرجل العجوز (جٌمس) ٌجلس فً مواجهة مدخل الممهى وأمامه كوب
ضخم من المهوة التركٌة ٌحتسٌه باستمتاع
تبللت أعٌنهم للحظة عبس (ادوارد) بعدها إذ رأي (جٌمس) ٌجر كرسٌه لادما نحوه
"هل تسمح لً بالجلوس معن ؟ معذرة ال أعرؾ أحدا هنا وٌبدو أننا نشترن فً حب المهوة
كبلنا "
" تفضل  ،أران تشرب كما لو أنها المرة األخٌرة " لالها (ادوارد) متهكما
" بالطبع ٌا صدٌمً فً عمرنا هذا ال تعرؾ متً سٌتولؾ الملب عن العمل علٌنا االستمتاع بكل
لحظة "
سكت (ادوارد) فتابع العجوز " اعذر التحامً ولتن الخاص ولكنً أرٌد أن أحكً لن لصة
وأرٌد رأٌن فٌها "
" ولماذا أنا ؟ "
" ال أدري ربما ألننا فً نفس العمر وأشعر بالوحدة ألنً ال أعرؾ أي شخص هنا  ،ربما بسبب
المهوة علً أي حال سؤنتهً لبل أن تنتهً من كوبن "
هز ادوارد كتفٌه بمعنً ال مانع ثم أخذ رشفة كبٌرة من كوبه
ضحن (جٌمس) " حركة لبٌمة ولكن أعجبتنً " ثم تابع " أعتمد أنه كان حفل عٌد مٌبلدي
العاشر ولتها لام والدي بإحضار عرافة ؼجرٌة كفمرة من الحفل كانت تموم بمراءة الكؾ ،
تمسن ٌدن وتتفحصها بعٌنها ثم تخبرن بما سٌحدث فً حٌاتن فً األؼلب كانت تولعات بما
سنصبح عندما نكبر ضابط ،مهندس وحتى طٌار ولكن عندما مسكت ٌدي سكتت ولم تتكلم بل
اعتذرت وطلبت أن ترحل عندما ألحٌنا علٌها أنا ووالدي لالت جملة ؼٌرت حٌاتً كلها
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(ستموت فً الخمسٌن) ثم ؼادرت أمرنً والدي أن أنسً ما لالت ولكنً عرفت أنها حمٌمة
أحسست ولتها بكلماتها تنطبع فً وجدانً نفسه
تخٌل معً طفل فً العاشرة من عمره ٌعرؾ أن أمامه أربعٌن سنة فً الحٌاة ببل خوؾ من
مرض أو موت لمد ؼٌرت هذه الجملة تفكٌري أصبحت ألوم بالكثٌر من المجازفات  ،تطوعت
فً الجٌش و عندما رأي لادتً لدراتً تم ترلٌتً لوحدة خاصة من لوات المظلٌٌن لن أستطٌع
أن أحكً عن ما لمنا به ولكن فكرة عدم لابلٌتً للموت جعلتنً ألوم بكل المهمات الخطٌرة
طوال الولت حتً فرٌمً الحظ هذا وأطلموا علً لمب (زومبً جٌمس)
أصبت بالعدٌد من الكسور واخترلت طلمة ربتً الٌمنً كما كادت لنبلة أن تفمدنً عٌنً
ومازالت ال أري بها جٌدا ولكن كل مرة التربت فٌها من الموت كنت أرجع ثانٌة
لال ادوارد والملل ظاهرا فً كل حرؾ من كلماته  :واآلن أصبحت فً الخمسٌن من عمرن
وتبحث عن مكان هادئ لتموت فٌه
" لٌس صحٌحا  ،لمد أتممت الخمسٌن لبل عام كامل وانتظرت طوال العام الماضً أن ٌحدث
شا لتتحمك نبإه العرافة ولكن مر العام بدون حتً أن أصاب بدور برد عادي فمررت أن أؼٌر
تفكٌري ربما كلمة الخمسٌن لٌست زمن وإنما مكان لذلن لضٌت الشهرٌن األخٌرٌن فً البحث
عن مدٌنة بنفس االسم و ها أنا هنا اآلن "
رشؾ ادوارد ما تبمً فً كوبه ونظر إلً جٌمس " ال أدري ما الذي ترٌدنً أن ألوله لن
ربما كنت أنت الطفل األكثر لابلٌة لتصدٌك أي حكاٌة خرافٌة تمال أمامه وربما مازالت تصدق
بوجود (بابا نوٌل)
ربما هذه العرافة هً أنجح متحدثة تحفٌزٌة فً العالم ألنها استطاعت ألناعن أنن منٌع ضد
الموت بٌنما ربما كانت فمط ترٌد المزٌد من المال
ولكن أستطٌع أن أوكد لن أن عمل اإلنسان ولدراته تفوق أكثر خٌاالتنا جموحا فمط أنظر للتطور
الهابل الذي نعٌش فٌه فً العلوم والطب والهندسة وستعرؾ أن كلمة مستحٌل ٌجب أن تمسح
من لاموس البشرٌة "
حاول (جٌمس) أن ٌتكلم ولكن (ادوارد) أولفه بإشارة منه وتابع " ما عدا الموت طبعا ألن
الحمٌمة الثابتة بٌن كل البشر أننا سنموت فً النهاٌة "
و اآلن لدي سإال لن إذا كنت تعرؾ المكان الذي ستموت فٌه ألٌس من األفضل االبتعاد عنه
وعدم الذهاب إلٌه فً األساس ؟
"هل تعرؾ لصة الموعد فً سامراء ؟ " لالها (جٌمس) ثم تابع دون انتظار الرد "عندما تؤتً
النهاٌة كلنا نهرب دابما إلً الموت ٌا صدٌمً ومنذ وصلت وأنا أشعر بالترابها "
نظر (ادوارد) فً ساعته " حسنا  ،هل تعرؾ صخرة المنتحرٌن ؟ ال ٌهم لو سؤلت سٌخبرونن
أنها تمع فً الجزء الشمالً من البلدة لابلنً هنان فً السادسة صباحا أرٌدن أن تري شٌبا "
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" وماذا ٌوجد هنان ؟ ال أعتمد أننً أرؼب فً االنتحار  ،لٌس اآلن علً األلل "
" أنها مكان ممتاز للصٌد  ،سٌدخل البهجة إلً للبن الحزٌن " لالها (ادوارد) لبل أن ٌخرج من
المكان
فً تمام السادسة ولؾ (جٌمس) علً التل المسمً صخرة المنتحرٌن ٌنظر للبحر وأمواجه
تتحطم علً صخورها المدببة  ،سمع خطوات خلفه فمال دون أن ٌنظر " لمد تؤخرت"
" كان علً أن أنهً بعض األمور أوال  ،ما رأٌن فً المكان ؟ "
" لم أري أي مخلوق منذ وصلت ما الذي سنصطاده هنا بؤي حال ؟ " لال (جٌمس) وهو ٌلتفت
نحو (ادوارد) لٌجده ٌحمل بندلٌته العزٌزة فً ٌده
" اوه  ،لمد أحضرتها كنت أعرؾ أننا سنتفك منذ رأٌتن " ومد ٌده نحوها لكن (ادوارد) تراجع
خطوة للوراء ورفع البندلٌة فً وجه (جٌمس)
" ما الذي تفعله ٌا صدٌمً ؟ هذا سبلح خطٌر ال ٌجب أن توجهه نحو البشر "
ظل ( ادوارد) ثابتا فً مكانه وظهرت علً وجهه ابتسامة لبل أن ٌتكلم
" حسنا أخبرتن أن هذه البمعة مكان ممتاز للصٌد ولم أكن أكذب فهذا مكانً المفضل للصٌد "
" ما الذي تفعله ؟  ،أخفض السبلح هذا مزاح ؼٌر ممبول "
" أنا لست أمزح  ،أستمع لما سؤلول وستفهم "
" لبل عشرٌن عاما ألدمت فتاة مسكٌنة علً االنتحار من فوق هذه الصخرة بعد أن خانها حبٌبها
وتركها
ما ال ٌعرفه الجمٌع أنها واجهت حبٌبها وأعطته خٌاران أما أن ٌتزوجها أو تسبب له فضٌحة فً
عمله الجدٌد ولكنه أختار الخٌار الثالث  ،دفعة بسٌطة من فوق الصخرة كانت كفٌلة بحل كل
مشاكله والبداٌة لصنع المعلم السٌاحً األول هنا ( صخرة المنتحرٌن )
حٌث جذب انتحار الفتاة انتباه األعبلم إلً المدٌنة ومعها ازدادت حركة السٌاحة وانتعشت
األسواق حٌنها تولدت فكرة فً عمل حبٌب الفتاة المنتحرة لٌربح هو وتربح مدٌنته
كل عام تحدث هنا من خمس إلً ست حاالت انتحار ٌكون هو مسبول عن أربعة منها فً
الؽالب وأحٌانا كلها وبحكم عمله فً الفندق األكثر شهرة فً مدٌنة الخمسٌن ٌستطٌع أن ٌمابل
معظم السابحٌن الذٌن ٌصلون إلً المدٌنة وٌختار منهم ضحاٌاه ومعظم ممتنٌاتهم المادٌة تصل
إلٌه ألنه المسبول األول عن إٌداعها فً األمانات ولكن بعد فترة أًصبح األمر أكثر من مجرد
ربح أصبح ٌستمتع بصٌد ضحاٌاه و ....
لاطعه (جٌمس) بإشارة من ٌده لبل أن ٌكمل حدٌثه " أنتظر لحظة  ،أنت تتكلم عن نفسن ألٌس
كذلن ؟ أنت سفاح مدٌنة الخمسٌن المجنون " و أطلك ضحكة تهكما
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أحمر وجه (ادوارد) ؼضبا وهو ٌمول " مجنون  ،كٌؾ ؟  ،أنا من صنعت مجد هذه المدٌنة  ،أنا
كنت صخرة المنتحرٌن هنا "
أولفه (جٌمس) ثانٌة بموله " أنا آسؾ أخطؤت فً التعبٌر أنت مجرد لص وضٌع ٌمتل ضحاٌاه "
ازداد ؼضب (ادوارد) وسدد البندلٌة نحو صدر (جٌمس) وأشار له أن ٌمفز من التل
ألترب (جٌمس) من الحافة لبل أن ٌتولؾ وٌمول " بما أننا نتصارح هنان أمر لم ألخبرن به "
" وما هو ؟ "
سمع (ادوارد ) صوت فرلعة مكتومة لبل أن تخترق ثبلث طلمات صدره وعنمه بموة لٌسمط
علً األرض
" سبلحً المفضل الحمٌمً الذي ال أذهب إلً أي مكان بدونه (بٌرٌتا " )92
" إذا هذه البندلٌة هً مجرد  "....لم ٌستطع إكمال الجملة مع تدفك الدماء من جروحه
فؤكمل (جٌمس) " مجرد واجهة  .....اصنع مشكلة كبٌرة وهمٌة لتخفً فٌها مشكبلتن الحمٌمٌة
الصؽٌرة هكذا كان ٌمول مدٌري السابك "
" كما أن فكرة أن ٌهزمنً عجوز فً الستٌن من عمره كفٌلة بجعل عظامه تتملب فً لبره "
ألترب من (ادوارد) الذي كان ٌلفظ أنفاسه األخٌرة ولال له " ال تملك ٌا صدٌمً ستظل جزء مهم
من مدٌنة الخمسٌن وسٌؤتً الناس لرإٌة لبرن ومشاهدة منزلن  ،لمد أدٌت دورن فً تارٌخ هذه
المدٌنة حتً النهاٌة "
ظهرت ابتسامة خفٌفة علً وجه (ادوارد) وهمس بجملة أخٌرة لبل أن ٌموت " أنت عجوز
أٌضا "
" نعم ٌا صدٌمً عجوز  ،عجوز علٌه المٌام باختبار أخٌر لبل أن أعود للفندق وأسترجع ما
سرلته منً وأعلن عن حمٌمتن للجمٌع "
ألترب (جٌمس) من الحافة وألمً نظرة علً الصخور الحادة فً األسفل واألمواج التً ترتطم
بها لال لنفسه ما كان ٌموله لبل كل مهمة " أنا منٌع ضد الموت  ،أنا منٌع ضد الموت  ،أنا منٌع
ضد الموت "
فرد ذراعٌه علً الجانبٌن وابتسم ثم لفز لؤلسفل ..........
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العودة
ٌمضً الشٌخ عدنان ولته فً داره بالمدس ٌتؤمل جدرانه العتٌمة التً على لدمها تحتضن
ذكرٌات األحبة  ...على طول الجدران وعرضها صور معلمة تؽزل فً كبرٌاء مبلحم كفاح
ولصص صمود وتحدي تكللت أخٌرا بالنصر تبدأ الصور بالشٌخ أحمد الحسٌنً عمٌد العابلة
وبانً هذا البٌت منذ أربعة عمود من الزمان وله سجل حافل فً مماومة الحملة الفرنسٌة على
عكا وتتوسط الصور صورة الشهٌد مصطفى والد الشٌخ عدنان الذي لتلته العصابات
الصهٌونٌة فً دٌر ٌاسٌن عام  1948وتنتهً الصور بصورة لحفٌده دمحم الذي نفاه الصهاٌنة
إلى خارج فلسطٌن  ..لمد لضى عدنان ردحا من الدهر ٌناجً صورة دمحم وٌبثها أحزانه ولشد
ما كانت سعادته مع تحرٌر االراضً الفلسطٌنٌن وعودة دمحم من المنفى .
أخٌرا وصل دمحم دار جده لٌستمبله الجد المكلوم باألحضان لاببل:
_ طالت ؼٌبتن ٌا بنً الحمد هلل أن أطال هللا بعمري ألشهد تحرٌر األرض وعودتن وعودة كل
الفلسطٌنٌن الشرفاء لدٌارهم مرة أخرى.
كؤنً فً حلم ٌا جدي ..طوال الرحلة وأنا اتذكر كل شبر فً هذه األرض المباركة واتوقلرإٌته و لرإٌاكم .
ولكن ٌراودنً السإال كٌؾ تحمك كل هذا ؟
تعال وأخبرنً ماذا علمت من أمرنا ؟ على طول الطرٌك وأنا بالسٌارة فً طرٌمً لدارنا صور لمرشحٌن للرباسة الفلسطٌنٌة !!ومرشحٌن النتخابات مجلس نٌابً جدٌد ..ومرشحات مجلس أعلى للمرأة لمد شاهدت صورة
مبلمحها تمترب من مبلمح ؼفران ابنة عمري من ضمن المرشحات .كٌؾ تحمك كل هذا فً
هذا الولت المصٌر من زوال اإلحتبلل؟ فاألمم األخرى تستؽرق عمودا لتحمك واحدا من هذه
اإلنجازات.
 لذة النصر ٌا ولدي ونشوته وحماس كل الفلسطٌنٌن بعد زوال اإلحتبلل لتعود فلسطٌن لبلةالعرب ونبراسا لحضارتهم ورلٌهم الٌوم ٌتنفس كل فلسطٌنً الحرٌة وٌتملكه األمل.
 جمٌعنا فً أوروبا سمعنا عن تحرٌر فلسطٌن من وكاالت األنباء لكن تشٌع لصص كثٌرةتتناللها األلبلم دون سند ٌا جدي وٌتملكنً الفضول أن أعرؾ من داخل فلسطٌن المصة كاملة
ماذا حدث؟! وكٌؾ حدث ؟!
 ال ٌملن أحد ٌا بنً أن ٌمنحن الصورة كاملة فلدى كل فصٌل فلسطٌنً جزء من الصورة ربماٌجلس الجمٌع ٌوما لٌمصوه على الناس حتى ٌكون درسا للتارٌخ فً الصبلبة واإلباء والوحدة
ولكن استطٌع أن ألول ما تحمك كان معجزة بكل المماٌٌس جسدها نضال و تضافر كافة الموى
السٌاسٌة والوطنٌة والدٌنٌة فً فلسطٌن لمد نبذوا الفرلة واجتمعوا على للب واحد واتفموا على
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أن ال ٌختلفوا وهذا هو األهم والكفٌل بتحمٌك األهداؾ المنشودة .تحرن الجمٌع صوب المسجد
األلصى بعدما عزم الصهاٌنة على هدمه ونشروا متطرفٌهم لحصار المسجد ومنع الفلسطٌنٌن
من الوصول إلٌه.
فانتفض الفلسطٌنٌون عن بكرة أبٌهم ولبوا نداء الشٌخ منصور مفتً المدس وتحركوا من كل
حدب وصوب نحو المدس وألمى هللا فً للوب الصهاٌنة الرعب والذوا بالفرار فحرر األبطال
المسجد األلصى وأصبح فً لبضتهم وأطمع هذا النصر طابفة من الفلسطٌنٌن لحصار ممر
الحكومة اإلسرابٌلٌة ألسابٌع بشكل مستمر وعلى الرؼم من إفراط الصهاٌنة فً استخدام الموة
وسموط العدٌد من الشهداء والجرحى من الفلسطٌنٌن لكن ذلن لم ٌفت فً عضد الفلسطٌنٌن
والذٌن تكاثرت أعدادهم بشدة فمد أؼلك الصناع والتجار أعمالهم وافترشوا الساحة المحٌطة
بممر الحكومة الصهٌونٌة ثم حانت ساحة الحسم مع نجاح بعض الشباب الفلسطٌنٌن فً التحام
بوابة الممر ودلفوا إلى الداخل ففر الحرس الصهاٌنة الجبناء كعادتهم وتركوا الممر وكان ربٌس
الوزراء االسرابٌلً فً اجتماع مع وزٌر الدفاع والداخلٌة وعلى مشارؾ إعبلن حالة الطوارئ
فً الببلد لٌمعوا جمٌعا فً لبضة الفلسطٌنٌن وبعدها ولعت كل أنظمة الدولة اإلسرابٌلٌة التابعة
فً لحظة.
لم نتولع ٌا بنً هشاشة هذه الدولة المزعومة الجاثمة على صدورنا لسنوات عدة وأذن هللا أن
تنتهً فً لحظات وٌشفً صدور لوم مإمنٌن.
 لكن سمعت ٌا جدي وأنا فً أوروبا أن ربٌس وزراء إسرابٌل حاٌٌم شارون لم ٌبد أي مماومةوأنه ساعد الفلسطٌنٌن فً إمدادهم بمعلومات كثٌرة عن األجهزة األمنٌة فً إسرابٌل فٌما عرض
وزٌر الداخلٌة والدفاع اإلسرابٌلٌٌن تزوٌد الفلسطٌنٌن بكل لوابم العمبلء المتعاونٌن معهم ممابل
اإلبماء على حٌاتهم وهو ما عجل بالسموط المدوي .
 لم أكن متواجدا ٌا بنً ولت الحصار طوال الولت لكن أخون ٌحى ٌعلم أكثر منً حول هذهاالستجوابات ونتابجها.
 أٌن هو ٌا جدي ؟كم اشتاق إلٌه لعنة هللا على هذا االحتبلل الذي وضعنً فً المنفى كل هذهالسنوات ؟تذكر ٌا جدي
 كانت أٌام عصٌبة ٌا بنً وحمد هلل على سبلمتن وعودتن لدولة فلسطٌن الحرة فً عاصمتهاالمدس .
ثم أردؾ الجد ٌ :حى اآلن ناشط سٌاسً بارز و مشؽول فً االنتخابات الرباسٌة والبرلمانٌة
الممبلة فً فلسطٌن الحرة فهو ٌدعم مروان الماسمً مرشح الحزب الدٌمولراطً للرباسة
الفلسطٌنٌة.
لكنً حتما سؤتصل به للمدوم .
حاول الجد االتصال لكن دون جدوى فمد كانت الشبكة ضعٌفة للؽاٌة ثم التفت لدمحم لاببل :
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 مازلنا نحاول إصبلح األعطاب فً شبكات الهاتؾ الخلوي واالنترنت والتً خربها الصهاٌنةالمبلعٌن لمطع االتصاالت بٌن الثوار الفلسطٌنٌن دون جدوى فمد كانت الملوب أشد اتصاال
وتلبٌة لنداء الجهاد من هواتفهم الساذجة واآلن لدٌنا شبكة فلسطٌنٌة لبلتصاالت تحاول إصبلح
ما فات .
 وفك هللا الجمٌع ٌا جدي وأٌن ابنة عمً ؼفران وهل هً المرشحة التً رأٌتها حما أم خاننًحدسً ؟
 ؼفران لمد كبرت لم تشاهدها ٌا دمحم منذ أن كانت فً العاشرة من عمرها الٌوم أصبحت شابةنذرت نفسها للجهاد ضد الصهاٌنة ولم تتزوج إلى اآلن وربما كانت المرشحة التً رأٌتها .
لمد زال االحتبلل ٌا جدي فلما ال تتزوج ؟! إنها منشؽلة اآلن بالجمعٌات النسابٌة الفلسطٌنٌة وتنمٌة دور المرأة الفلسطٌنٌة فً المجتمعواعبلء مكانتها ومن الصباح للمساء فً ندوات واجتماعات ومإتمرات وربما كان هذا سببا
أخر لعدم زواجها.
كان الحدٌث بٌن الجد والحفٌد شٌما حتى داهمهم اللٌل وهما ٌتحدثان عن الماضً وأحزانه وعن
المستمبل وآماله فاستؤذن الجد فً الخلود للنوم حتى ٌتمكن من اللحاق بصبلة الفجر التً لم تفته
لط طوال حٌاته  .دخل دمحم لٌرلد فً مخدعه الذي تركه لسنوات عدة .ألول مرة ٌطبك جفنٌه
فً آمان وٌستنشك هواء الحرٌة دون خوؾ من طرلات ؼاشمة على بابه تؤخذه إلى المعتمل أو
صوت رصاصات وأصوات الثكالى الضعفاء .
فلما أشرلت شمس الٌوم التالً وجد ٌحى ٌطرق باب ؼرفته فاحتضنه ولم ٌصدق عٌنٌه ودار
بٌنهما حوار طوٌل عن الذكرٌات الجمٌلة التً جمعتهما منذ الصبا ثم تطرلا إلى لصة سموط
العدو الصهٌونً فكان سإال دمحم لٌحى مباشرا :
 هل كان سموط ربٌس وزراء إسرابٌل حاٌٌم شارون ووزٌر دفاعه وداخلٌته كنزا للثوار كماسمعنا فً األخبار ؟
 ال لم ٌكن بكل هذه األهمٌة فلمد شكلنا نحن والحزب الجمهوري الفلسطٌنً جهاز مخابراتفلسطٌنً ضم العدٌد من المخضرمٌن فً هذا المجال مما مكننا من اختراق األجهزة األمنٌة
اإلسرابٌلٌة وتجنٌد عددا كبٌرا من اإلسرابٌلٌٌن كانوا ٌمدوننا باألخبار والوثابك الهامة وهذا كان
معٌنا لنا فً معرفة ثؽرات األجهزة األمنٌة اإلسرابٌلٌة واالٌماع بها جمٌعا والمبض على أهم
رجاالتها لمد استخدمنا نفس سبلح العدو فً تكرٌس الفرلة وتجنٌد العمبلء لكن هذا ال ٌمنع أننا
أشعنا على عكس الحمٌمة أننا حصلنا على معلومات حساسة من حاٌٌم وأنت تعرؾ جبن وخوؾ
الصهاٌنة فمد ارتعدت فرابصهم وفر العدٌد منهم بطابرات خاصة خارج الببلد خوفا من المبض
علٌهم  .لمد تعلمنا ٌا دمحم من التارٌخ وكنا اول أمة عربٌة تحرر نفسها بفضل تضافر جمٌع
الموى بها وألسم الجمٌع على نبذ الفرلة والخبلؾ مهما حدث .
-لكن ٌا ٌحى أال تخشون أمرٌكا وحلفابها
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أمرٌكا ٌا اخً فً معركة داخلٌة طاحنة أنت تعرفها بالطبع ومطلع علٌها !تمصد مطالبة حفٌد دونالد ترامب بالحكم ؟! نعم ٌا دمحم هو أجن من جده بكثٌر كما تعلم وٌرٌد استكمال مدة جده التً أخذت عنوة منهوحوله أتباع عدٌدون التحموا ممرات الكونجرس األمرٌكً والبٌت األبٌض ومجلس النواب
وحولوا أمرٌكا لساحة حرب داخلٌة مستعرة بشدة جعلت أمرٌكا فً شؽل شاؼل عن حلٌفتها
المدللة تاركة إٌاها أللدارها ولدرها المحتوم الزوال ولد حدث.
ثم أردؾ ٌحً :
سؤتركن ٌا بطل تنعم ببعض الدعة والراحة ولكن لفترة لصٌرة فؤمامنا جهدا كبٌرا فً البناء وال
تنسٌن سنوات المنفً أنن كٌمٌابً بارع وفً استطاعتن تمدٌم خدمات جلٌلة لدولة فلسطٌن
 بالطبع هذا واجبً وأنا جندي فً وطنً ولكن ما هً هذه الخدمات ؟!لنا حدٌث فً ولت آخر بل أنا متعجل وٌحملنً الفضول والحماس للمعرفة ٌا ٌحى حتى أتاهب من اآلن.دابما عجول من أمرن ٌا دمحم اعتبرها مٌزة فٌن .لمد ترن الكٌان المجرم تركة من األسلحةالكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة ٌعمل زمبلبنا على تدمٌرها ونحتاج معاونتن نرٌد عالم مختلؾ و نظٌؾ
من األسلحة الفتاكة ال ٌرتكن للموة ٌنطلك من دولتنا الحرة فلسطٌن وٌنتشر فً الكون كله .
ؼدا سؤبدأ معكمبارن هللا فٌن ٌا بطل.وفً شهور لصٌرة أعلنت فلسطٌن نفسها دولة خالٌة من أسلحة الدمار الشامل .
كانت جهود دمحم فً تحوٌل فلسطٌن لدولة خالٌة من األسلحة الكٌمٌابٌة بشكل مبتكر دون أضرار
على البٌبة حدٌث العالم وصعد نجمه بموة للدرجة التى جعلت الصحؾ العربٌة والدولٌة تتسابل
لما ال ٌكون ربٌس دولة فلسطٌن عالم كٌمٌاء ؟!
كانت مجرد تخٌل الفكرة صعب على ذهن دمحم فهً مسإولٌة عظٌمة تنوء بها العصبة أولً الموة
خاصة فً ظرؾ دلٌك كهذا وهو التحول للدٌمولراطٌة لكن لدرة ؼفران على إلناع ابن عمها
كانت طاؼٌة أكثر من الجد وٌحً اللذٌن حاوال معه لبول الترشح حتى ٌؤسا من إلناعه ..فمد
حسمت حدٌثها معه فً كلمات معدودات :
هذا زمان للعلم ٌمود فٌه العمول ٌا ابن العم ..لماذا سبمنا الؽرب ٌا دمحم ؟
فؤجاب  :أعلم مرادن فالعلم فً أوروبا جعل الناس فً شؽل شاؼل عن التطاحن والتماتل
وجعلهم فً شؽؾ لكل ما هو جدٌد فً مجاالتهم ومنحهم مهارات اإلبداع واالبتكار والتحلٌك فً
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سماء الخٌال والفكر ففهموا أن أن التكامل هو فلسفة الحٌاة ولٌس الصراع ومن هذا ألاموا
حضارة لوٌة .
 ال فوض فون ٌا ابن العم فلٌكن هذا مسارنا فً فلسطٌن حتى ننشىء حضارة عمادها العلموالفكر تنطلك من هذه األرض وٌنتشر ضٌاإها فً العالم بؤسره .
ولكن لً مطلب واحد ٌا بنت العمما هو ٌا دمحم ؟لال دمحم وهو ٌضحن :أن نعمل معا وسوٌا فً هذا الهدؾ والمسار طوال العمر .
اكتسى وجه ؼفران بحمرة الخجل ولد فهمت مراد ابن عمها فمطع علٌها خجلها بموله :عبلمة
الموافمة هً الصمت
استطاع دمحم أن ٌحصد األصوات االنتخابٌة أمام منافسٌه الذٌن احترموا صندوق االنتخاب
وبادروا إلعبلن فوزه لٌصبح أول ربٌس لدولة فلسطٌن وعاصمتها المدس لكن الجد اشترط على
حفٌده أن ٌتم لرآنه على ؼفران لبل دخول المصر الرباسً الفلسطٌنً لٌصبح العٌد فً فلسطٌن
عٌدٌن بؤول ربٌس فلسطٌنً منتخب وزوجته السٌدة الفلسطٌنٌة األولى.
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المسم الثالث
المماالت
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لدٌما

:

دمحم حسٌن هٌكل
دمحم حسٌن هٌكل :أدٌب وصحافً ،وروابً ومإرخ وسٌاسً مصري كبٌر ،صاحب أول رواٌة
عربٌة باتفاق نُمَّاد األدب العربً الحدٌث ،كما أنه لدم التارٌخ اإلسبلمً من منظور جدٌد ٌجمع
عا ،كما كان له دور حركً كبٌر فً
بٌن التحلٌل العمٌك ،واألسلوب الشابك ،وكان أدٌبًا بار ً
التارٌخ السٌاسً المصري الحدٌث.
ولد عام ٔ٨٨٨م بمحافظة الدلهلٌة ألسرة ثرٌة ،توجه فً صؽره إلى الكتَّاب ،ثم التحك بمدرسة
الجمالٌة االبتدابٌة ،وأكمل دراسته بعدها بمدرسة الخدٌوٌة الثانوٌة ،ثم لرر االلتحاق بمدرسة
الحموق المصرٌة عام ٔ٩ٓ٩م .سافر بعد ذلن إلى فرنسا لٌحصل من هنان على درجة
الدكتوراه.
عاد عام ٕٔٔ٩م إلى مصر ،واشتؽل بالصحافة حتى عام ٔ٩ٔ٧م ،مارس بعدها التدرٌس
عا بالعمل الوظٌفً ،فمرر االستمالة لٌتفرغ للعمل
الجامعً حتى عام ٕٕٔ٩م َّإال أنه ضاق ذر ً
سا له فٌما بعد ،كما
السٌاسً ،فكان أحد أعضاء مجلس إدارة حزب األحرار الدستورٌٌن ،وربٌ ً
تملد منصب ربٌس تحرٌر جرٌدة «السٌاسة» التً أسسها الحزب ،وتملَّد عدة مناصب حكومٌة
رفٌعة منها تولٌه لوزارة المعارؾ ثبلث مرات ،وتولٌه لوزارة الشبون االجتماعٌة ،كما كان
سا لوفد مصر فً األمم المتحدة عدة مرات.
سا لمجلس الشٌوخ ،وربٌ ً
ربٌ ً
مر التطور الفكري لهٌكل بمراحل ،حٌث بدأ حٌاته الفكرٌة مإمنًا بالمٌم الؽربٌة ،والنزعة
الفرعونٌة التً شهدت تنامًٌا بسبب تمدم الدراسات األوروبٌة فً حمل «المصرٌات» ،إال أنه
بعد إمعان النظر ،بدأ ٌُخضع ما ٌراه من سلوكٌات اجتماعٌة وأخبللٌة مصاحبة للحداثة الؽربٌة
للنمد ،حٌث عاصر الوجه المبٌح للمشروع الحضاري الؽربً الذي أدى لمٌام الحرب العالمٌة
األولى والثانٌة والتً تسببت فً ممتل أكثر من خمسٌن ملٌون إنسان ،كما عاٌش الظاهرة
االستعمارٌة ورأى كٌؾ أن الدٌممراطٌة الؽربٌة تكٌل بمكٌالٌن.
لم ٌكن متصومعًا على نفسهٌ ،حلك بفكره فً أبراج عاجٌة تنؤى عن هموم الناس ومشاكلها
الٌومٌة ،بل كان رجل فكر وحركة ،فكما كان ٌكتب فً الفلسفة والتارٌخ واألدب ،كان فً ذات
الولت رابدًا من رواد العمل السٌاسً العام فً مصر الحدٌثةٌ ،كافح من أجل استمبلل مصر،
ً ٍ.
ولد توفً الدكتور هٌكل عام ٔ٩٘ٙم ،بعد ثمانٌة وستٌن عا ًما لضاها فً جها ٍد فكر ّ
ي ٍ وحرك ّ
المؤلفات
حٌاة دمحم  ،حٌاة أبو بكر  ،حٌاة الفاروق  ،حٌاة عثمان
رواٌة زٌنب (تحولت ألول فٌلم صامت بمصر)
الم ادر
الوٌكبٌدٌا العربٌة  -مإسسة هنداوي
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حدٌثا :
األستاذة الدكتورة أٌمان عبد الغنً  /م ر
استاذ مساعد بطب الزلازٌك
والمدرب الدولً المعتمد
من أعمالها
-1الخروج اآلمن من الجائحة
لاربنا على عامٌن منذ اندالع شرارة الكوفٌداألولى فً مدٌنة ٌوهان الصٌنٌة والتً اخبرتنا
الرواٌات انها اصابت اول ما اصابت الرجل الذي أكل الخفاش ومنها انتشرت الى شتى بماع
المعمورة فً موجة تلو االخرى وال زالت لٌومنا هذا تحصد آالؾ األرواح ٌومٌا ً حول بالعالم
باالضافة للعبء االلتصادي الكبٌر الناجم عن الخسابر البشرٌة سواء بالوفاة او المرض او حتى
بالعبلج المنزلً.
اوطرب العالم فً باديء األمر والتصرت محاوالت كبح الجابحة على اإلؼبلق لؤلماكن التً
تفشت فٌها اإلصابات ولبس الماسكات واستخدام مستحضرات تطهٌر الٌدٌن واإللتزام بؽسلها
وتطهٌرها وعدم مبلمستها لؤلسطح ،مع فرض التباعد االجتماعً مع تمصً الحاالت المخالطة
للمصابٌن وعزلها وتطور األمر مع تفشً الذعر ولد سٌطرت اخبار الكوفٌد على االعبلم
العالمً حتى ان المواطن العادي حول العالم كان ٌنتظر ٌومٌا ً فً رعب تمارٌر نسب االصابة
والوفاة فً كل بماع المعمورة.
زادت حدة الخو مع الموجة تلو األخرى حتى وصل العالم لحالة االؼبلق التام واٌماؾ
الدراسة بالجامعات و المدارس وحظر االنتمال والسفر بل والحجر الصحً وحظر التجوال
نفسه .كانت النتابج لاسٌة على الحالة اإللتصادٌة للمواطن وهنا اكتشفت الحكومات ان العبا
االلتصادي لبلؼبلق ربما ٌعادل ان لم ٌكن ٌفوق آثار الجابحة نفسها.
تنافست شركات األدوٌة حول العالم وتسابك علماء الفٌروسات فً محاوالت تجهٌز لماح ضد
الكوفٌد.
فً ٌ 10ناٌر  ،2020تم التعر على تسلسل الجٌنوم الخاص بفٌروس كوروناوكانت منظمة
الصحة العالمٌة لد أعلنت فً  11مارس أن فٌروس كورونا لد أصبح وباء عالمٌا .وفً 16
مارس ،بدأ أول لماح للكوفٌد تجاربه السرٌرٌة.
ووافمت إدارة الؽذاء والدواء األمرٌكٌة على لماح فاٌزر-بٌونتٌن كلماح لمكافحة فٌروس كورونا
فً  11دٌسمبر  ،2020وتبع ذلن بولت لصٌر ،وبالتحدٌد فً  18دٌسمبر ،الموافمة على
استخدام لماح مودٌرنا.
وكان "أسرع لماح على اإلطبلق" من حٌث اعتماده كعبلج هو لماح النكاؾ ،الذي اعتمد بعد
أربع سنوات من التجارب ،لكن لماحا مودٌرنا وفاٌزر-بٌونتٌن لم ٌستؽرق اعتمادهما سوى 11
شهرا فمط!
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وحتى فً عام  ،2019كان ٌُعتمد أن اللماحات لن تكون متاحة لالستخدام لبل خمس سنوات
على األلل .لكن تفشً وباء كورونا دفع هذا المجال الطبً وسرع من وتٌرة العمل به بممدار
نصؾ عمد من الزمان.
حتى اآلن ،لم ٌمٌم العلماء فعالٌة لماحات كورونا المتوفرة بحسب لدرتها على منع انتمال
العدوى ،وخلص الباحثون إلى أناللماح لد ال ٌمنع انتمال العدوى لكنه ٌملل كثٌرا من حدة
أعراض المرض.
تنتشر على من ات اإلنترنت ادعاءات كاذبة وموللة بضن لماحات كوفٌد 19-تور بخ وبة
المرأة وتسبب اإلجهاض ،فهل توجد أدلة على ذلن؟
دأب األطباء على توخً الحذر بشدة لبل التوصٌة بؤي شًء أثناء فترة الحمل ،وبناء على ذلن،
كانت نصٌتحهم السابمة هً عدم حصول المرأة الحامل على اللماح.لكن الوضع اختلؾ اآلن فً
ظل توافر الكثٌر من بٌانات السبلمة ،حتى إن هذه النصٌحة تؽٌرت وأصبح األطباء اآلن
ٌشجعون بشدة حصول المرأة على اللماح (ألن اإلصابة بكوفٌد لد تشكل خطرا على الحمل
نفسه).
الخال ة :اننا لن نستطٌع فً المرٌب العاجل المضاء على الكوفٌد ولكن ٌمكننا السٌطرة على
حدة اعراض المرض وبالتالً االضطرار للحجز بالمستشفٌات والوفٌات فً حال تلمً معظم
المواطنٌن لماحات الكوفٌد المتاحة حالٌا ً والتً تم توفٌرها بالمجان بل ان دول العالم الرت بعض
العموبات على من ٌرفضون تلمً اللماح.
تتلخص الخطة الحالٌة للخروج اآلمن من الجائحة فً اتباع النماط اآلتٌة:
ٔ  -تلفً لماح كوفٌد ( 19-لتملٌل حدة اعراض المرض حال االصابة والٌوم تم اتاحة اللماح
لسن اكبر من  15سنة ٌنتظر ان ٌتم اتاحته لسن من  15-5سنة لرٌبا ً))
ٕ  -التولؾ عن التدخٌن (التدخٌن ٌشكل عببًا على الربتٌن والربة التالفة تكون اضعؾ فً
مماومة الفٌروس)
ٖ  -تناول الفواكه والخضروات الؽنٌة بالفٌتامٌنات (لرفع كفاءة الجهاز المناعً للجسم)
ٗ  -ارتداء الكمامة (للولاٌة من العدوى ومنع نشر المرض حال االصابة به)
٘  -ؼسل الٌدٌن باستمرار (للتخلص من اي فٌروسات لد تكون علمت بالٌدٌن)
 - ٙاالبتعاد عن الزحام (تجنبا ً للتعرض للعدوى)
فً الختام تطعموا ت حوا
د .إٌمان عبدالغنً  -االستاذ المساعد بطب الزلازٌك
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 األستاذة الدكتورة اٌمان دمحم كمال السٌد:األسم
 أستاذ مساعد وباحث بمسم العمالٌر كٌمٌاء النواتج الطبٌعٌة – كلٌة الصٌدلة جامعة عٌن:الوظٌفة
شمس
 – كلٌة الصٌدلة جامعة2012 دكتوراة فً العلوم الصٌدلٌة تخصص كٌمٌاء النواتج الطبٌعٌة
عٌن شمس
:ًالمجال البحث
 فصل وتعرٌؾ المركبات الطبٌعٌة المحضرة من المصادر الطبٌعٌة مثل النباتاتوالفطرٌات والكابنات البحرٌة
 دراسة التؤثٌرات الفارماكولوجٌة والطبٌة لهذة المركبات مرالبة جودة المنتجات العشبٌة تعرٌؾ المركبات الطبٌعٌة باستخدام تمنٌات الطٌؾ المختلفةScopus and ً تحكٌم االبحاث العلمٌة فً عدة مجبلت عالمٌة ذات معامل تؤثٌر فWeb of Science
-Natural Products Research
- Planta Medica مثل
Phytomedicine- Phytotherapy research Pharmaceutical Biology
:ًالمجال التدرٌس
تدرٌس ممررات العمالٌر النظرٌة و العملٌة لطبلب مرحلة البكالورٌوس و الدراسات
) دكتوراة-العلٌا (ماجستٌر
2021-2020 ًاهم االبحاث العلمٌه المنشورة فً عام
 Eman Al-Sayed, Haidy A. Gad, Dina M. El-Kersh.
Characterization of four piper essential oils (GC/MS and
ATR-IR) coupled to chemometrics and their anti-Helicobacter
pylori
activity.
ACS
Omega
(2021):
DOI:
10.1021/acsomega.1c03777 (IF: 3.51).
 Eman Al-Sayed, Michal Korinek, Ahmed Esmat, et al.. Antiinflammatory, hepatoprotective and antioxidant activity of
ellagitannin isolated from Melaleuca styphelioides.
Phytochemistry, (2020), 177: 112429 (IF: 4.07).
 Haidy Gad, Eman Al‐Sayed, Iriny Ayoub. Phytochemical
discrimination of Pinus species based on GC–MS and
ATR‐IR analyses and their impact on Helicobacter pylori.
Phytochemical Analysis, 2021;1–16 (IF: 3.37).
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 Eman Al-Sayed, Tzu-Yi Ke, Tsong-Long Hwang, Shu-Rong
Chen, Michal Korinek, Shu-Li Chen, Yuan-Bin Cheng.
Cytotoxic and anti-inflammatory effects of lignans and
diterpenes from Cupressus macrocarpa. Bioorganic &
Medicinal Chemistry Letters, (2020) 30: 127127 (IF: 2.82).
 Eman Al-Sayed, Haidy E. Michel, Mohamed Abdelrazik
Khattab, Mohamed El-Shazly, Abdel Nasser Singab.
Protective
Role
of
Casuarinin
from Melaleuca
leucadendra against Ethanol-Induced Gastric Ulcer in Rats.
Planta Medica, 2020. 86 (1) 32-44. (IF: 3.36).
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Elnaggar, Nada M Mostafa, Eman Al-Sayed, Mokhtar M
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Belonging
to
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Genus Sacrophyton and Its Impact on Biological Activity: A
Review. Marine Drugs, 2020, 18 (1), 41 (IF: 5.12).
 NM Fahmy, Eman Al-Sayed, HE Michel, M El-Shazly, ANB
Singab. Gastroprotective effects of Erythrina speciosa
(Fabaceae) leaves cultivated in Egypt against ethanolinduced gastric ulcer in rats. Journal of Ethnopharmacology,
2020 248 (10) 112297 (IF: 4.36).
 NM Fahmy, Eman Al-Sayed, M El-Shazly, S Moghannem, F.
Azam, ANB Singab. Breaking down the barriers to a natural
antiviral agent: Antiviral activity and molecular docking of
Erythrina speciosa extract, fractions, and the major
compound. Chemistry & Biodiversity, 2020 17,e1900511 (IF:
2.41).
 NM Fahmy, Eman Al-Sayed, M El-Shazly, A Nasser Singab.
Alkaloids of genus Erythrina: An updated review. Natural
product research, 2019, 34(13):1891-1912. (IF: 2.86).
 Eman Al-Sayed, Abdel-Daim M.M., & Khattab M.A.
Hepatoprotective activity of praecoxin A isolated from
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Melaleuca ericifolia against carbon tetrachloride-induced
hepatotoxicity in mice. Impact on oxidative stress,
inflammation, and apoptosis. Phytotherapy Research, 2019,
33(2): 461-470. (IF: 5.88).
 Eman Al-Sayed. Unearthing the chemical composition of
Taxodium distichum (L.) Rich. leaf essential oil and its
antimicrobial activity. Industrial Crops and Products, 2018,
126: 76-82 (IF: 5.65).
من أعمالها

 تعد فاكهة الشتاء من الفواكة المحببة لدي الكثٌرٌن نظرا لمذالها الممٌز˓ فالكثٌر من
الناس ٌستمتع باكل هذة الفاكهه مثل الرمان والجوافة والموالح بؤنواعها كالبرتمال
والٌوسفً واللٌمون .وبجانب ذلن فذه الفاكهة تعد ذات لٌمة ؼذابٌة عالٌة نظرا الحتوابها
علً العدٌد من الفٌتامٌنات والمعادن البلزمة لعملٌات التمثٌل الؽذابً (األٌض الحٌوي)
داخل جسم االنسان .فً هذا الممال نتعرؾ علً األهمٌة الؽذابٌة لهذه الفاكهة˓ كما
نستعرض االستخدامات الطبٌة لهذه الفاكهة مستندٌن علً معلومات موثمة من الطب
الشعبً او المراجع العلمٌة التً شملت دراسات طبٌة علً هذة الفاكهة .وأخٌرا نتطرق
فً هذا الممال الً االستعماالت التجمٌلٌة لهذة الفاكهة.
ٔ  -الرمان:
ٌعد الرمان من أشهر فواكة الشتاء وٌتمٌز بلونه المرمزي الرابع .تحتوي ثمرة الرمان
( 280جرام) علً حوالً  234كالوري والتً تنتج باألخص من محتوي الرمان من
الكربوهٌدرات حٌث تحوي الثمار علً  52جرام كربوهٌدرات تشمل  39جرام من
السكرٌات البسٌطة و  11جرام من األلٌاؾ الهامة لعملٌة الهضم وسبلمة المولون˓ كما
تحتوي علً حوالً  5جرام بروتٌنات و  3جرام من الدهونالؽٌر مشبعة النافعة للجسم.
وتحتوي ثمار الرمان علً محتوي متوازن من المعادن مثل البوتاسٌوم

 670مجم و

 34مجم ماؼنسٌوم وهما من المعادن الهامة لوظابؾ العضبلت بانواعها مثل العضبلت
الهٌكلٌة وعضلة الملب .وتمد ثمرة واحدة من الرمان الجسم ب

 %18من احتٌاجة

الٌومً من فٌتامٌن سً الهام لوظابؾ الجلد واللثة والؽضارٌؾ واألنسجة الضامة˓ كما
ان هذا الفٌتامٌن اساسً لمنع تكون التجاعٌد والمحافظة علً نضارة وشد البشرة ومنع
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تكون السٌلٌولٌت .كما أنه من المعروؾ أن هذه النسبة المتوازنة من فٌتامٌن سً مهمه
المتصاص الحدٌد وبالتالً للولاٌة من األنمٌا ومن هذه المعلومات ٌتبٌن أهمٌة الرمان
الؽذابٌة.
كما ٌتمٌز الرمان بؤن له تؤثٌرات طبٌة وولابٌة من العدٌد من األمراض والتً تم إثباتها
من خبلل التجارب علً حٌوانات التجارب او من خبلل التجارب السرٌرٌة .حٌث تبٌن
أن الرمان فعال فً خفض نسبة الكولٌسترول الضار وبالتالً الولاٌة من أمراض الملب
وتصلب الشراٌٌن والسكتات الدماؼٌة .كما انه تم أثبات فابدة الرمان كوالً لبعض
أنواع السرطانات وعلً رأسها سرطان البروستاتا والمولون نظرا إلحتواء الرمان علً
مواد طبٌعٌة مضادة لؤلكسدة مثل التانٌنات واالنثوسٌانٌنات التً تكسبه اللون المرمزي.
كما فطن األجداد لفابدة الرمان فنجد أن من االستخدامات المدٌمة فً الطب الشعبً
استعمال لشر الرمان كماتل للدٌدان وخاصة الدٌدان الشرٌطٌة حٌث ٌعد لشر الرمان من
العبلجات الهامة فً ذلن نظرا الحتوابة علً للوٌدات لها هذا التاثٌر.
كما ٌمكن لحواء استعمال الرمان فً العدٌد من االستخدامات التجمٌلٌة فعصٌر الرمان
له تؤثٌر جمالً فً تجدٌد البشرة وحماٌتها من أثار الشمس الضارة .كما أن ماسكات
الرمان تستعمل علً البشرة الدهنٌة البرازها بمظهر جمالً عن طرٌك اؼبلق المسام
وتملٌل إفراز الدهون وبالتالً ٌتبٌن دورة فً تخفٌؾ مشكلة حب الشباب .واٌضا ٌحافظ
عصٌر الرمان ومستخلص لشر الرمان علً شباب البشرة نظرا ألنه ٌحفز إنتاج
الكوالجٌن وبالتالً ٌمنع تكون التجاعٌد المبكرة وترهل البشرة .وفً نفس السٌاق فإن
الرمان أٌضا ٌدخل فً مستحضرات عدة لشد البشرة والحد من ظهور السٌلٌولٌت.
ٕ  -الجوافة:
تعد الجوافة من ثمار الشتاء الممٌزة لدي الكثٌرٌن حٌث تحتوي علً لٌمة ؼذابٌة عالٌة
فالثمرة (ذات وزن 165جرم) تمد الجسم ب

 112كالوري متمثبل فً

 23جرام

كربوهٌدرات تشمل  14جرام من السكرٌات البسٌطة و  9جرام من األلٌافكما تحتوي
ثمرة الجوافة علً حوالً  4جرام بروتٌنات و  2جرام من الدهون الؽٌر مشبعة الهامة
للجسم .وتحتوي ثمار الجوافة علً محتوي عالً من البوتاسٌوم  417مجم وهو من
المعادن الهامة لوظابؾ العضبلت الهٌكلٌة وعضلة الملبوتنظٌم ضربات الملب˓ مما
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ٌجعل الجوافة من أكثر الفواكة احتواءا علً هذا المعدن الهام .واٌضا تحتوي علً نسب
معتبره من النحاس والماؼنسٌوم والمنجنٌز .وتعد ثمار الجوافة من أهم المصادر
لفٌتامٌن سً حٌث تمد ثمرة واحدة من الجوافة الجسم ب  230جم وهو حوالً ثبلثة
أضعاؾ الجرعة الٌومٌة البلزمة من هذا الفٌتامٌن .وجدٌر بالذكر أن محتوي الجوافة
من فٌتامٌن سً ٌعد أكثر من الموالح.وأٌضا تمد الجوافة الجسم ب

 624وحدة دولٌة

من فٌتامٌن أ الهام للمناعة وصحة اللثة والعظام .كما تحتوي الثمار علً حمض الفولٌن
و ب المركب.
وكما للجوافة من لٌمة ؼذابٌة فؤٌضا لها استعماالت طبٌة فً الحفاظ علً صحة
ووظٌفة الملب والشراٌٌن من خبلل انتظام الضؽط وضربات الملب باألضافة لخفض
مستوي الكولٌسترول الضاروبالتالً الولاٌة من أمراض الملب وتصلب الشراٌٌن
والسكتات الدماؼٌة .كما تشٌر الدراسات ان تناول الجوافة ٌخفض من مستوي السكر
بعد تناول الوجبات خاصة مستخلص أوراق الجوافة مما ٌفٌد مرضً السكر من النوع
الثانً .وتفٌد الجوافة فً تحسن وظٌفة المولون والولاٌة من اإلمسان وخفض الوزن
وٌعزي ذلن الً محتوي الثمرة من األلٌاؾ .كما تحفز ثمار الجوافة المناعة الطبٌعٌة
نتٌجة الحتوابها علً نسبة عالٌة من فٌتامٌن سً تصل الً ثبلثة أضعاؾ الجرعة
المطلوبة ٌومٌا وبالتالً تمد الجسم بالحماٌة البلزمة للولاٌة من اإلصابات البكتٌرٌة
والفٌروسٌة.
كما تستخدم الجوافة فً العدٌد من االستعماالت التجمٌلٌة فمحتوي الجوافة من فٌتامٌن
سً باإلضافة الً مضادات األكسدة له لتؤثٌر جمالً فً تجدٌد البشرة وحماٌتها من أثار
الشٌخوخة وعبلج حب الشباب.
المراجع:
https://www.pubmed.com
https://www.verywellfit.com
https://www.nutritionix.com/food
https://www.nutrition-and-you.com
https://www.healthline.com
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االستاذة الدكتورة رشا بهنسً /م ر
التـدرج العلمً- :
 -1بكالورٌوس االلتصاد المنزلً شعبة التؽذٌة وعلوم األطعمة بتمدٌر عام ممتاز مع مرتبة
الشرؾ – كلٌة االلتصاد المنزلى – جامعة األزهر (عام .)2003
-2ماجستٌر فً االلتصاد المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة من كلٌة االلتصاد المنزلى –
جامعة المنوفٌه (عام .)2008
-3دكتوراه الفلسفة فً االلتصاد المنزلى تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة كلٌة االلتصاد المنزلى
– جامعة األزهر (عام  2012م).
 -4درجة استاذ مساعد التؽذٌة وعلوم األطعمة (ٌولٌو .)2021
التـدرج الوظٌفً- :
-1معٌدة بمسم التؽذٌة وعلوم األطعمة – كلٌة االلتصاد المنزلى – جامعة األزهر اعتبارا ً من
 2004م.
-2مدرس مساعد بمسم التؽذٌة وعلوم األطعمة – كلٌة االلتصاد المنزلى – جامعة األزهر
اعتبارا ً من  2008م.
-3مدرس بمسم التؽذٌة وعلوم األطعمة – كلٌة االلتصاد المنزلى – جامعة األزهر اعتبارا ً
من 2013م.
 -4تعمل أستاذ مساعد بمسم االلتصاد المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة كلٌة العلوم
اآلداب  -جامعة الحدود الشمالٌة -المملكة العربٌة السعودٌة اعتبارا من تارٌخ  2018وحتى
اآلن.
 -5أستاذ مساعد بمسم التؽذٌة وعلوم األطعمة – كلٌة االلتصاد المنزلى – جامعة األزهر اعتبارا ً
من 2021م.
الجمعٌات العلمٌة
 عضو الجمعٌة المصرٌة للتؽذٌة. عضو جمعٌة تؽذٌة العمل ومكافحة سوء التؽذٌة. عضو الجمعٌة المصرٌة لخرٌجً االلتصاد المنزلً. حضرت العدٌد من الدورات وورش العمل فً مجاالت جودة التعلٌم وتكنولوجٌا التعلٌم
والتنمٌة البشرٌة.
 حضرت العدٌد من الندوات والمإتمرات المتخصصة فً مجاالت االلتصاد المنزلً
وجودة التعلٌم.
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شاركت بالماء العدٌد من المحاضرات التثمفٌة فً مجاالت التؽذٌة والتؽذٌة العبلجٌة.
كانت ضٌفة للعدٌد من الحلمات االذاعٌة والتلٌفزٌونٌة فً اذاعة وتلٌفزٌون الدلتا
بجمهورٌة مصر العربٌة.
أشرفت على العدٌد من رسابل الماجستٌر والدكتوراه فً مجال التؽذٌة العبلجٌة.
لها  10أبحاث علمٌة منشورة فً مجبلت محلٌة ودولٌة متخصصة فً التؽذٌة
العبلجٌة.
من أعمالها
-1ل ِو جهازن المناعً بعشر أغذٌة :

الجهاز المناعى لئلنسان من أهم األجهزة فموة الجهاز تمٌنا الكثٌر من األمراض وتساعد كثٌرا ً
فى الشفاء.
اللٌمون:حٌث ٌحتوى على نسبة عالٌة من فٌتامٌن ج (  )Cالمضاد للتؤكسد ،والمنشط لجهاز
المناعة ،والضرورى لمحاربة الخبلٌا السرطانٌة.
الطماطم :فهى تحتوى على البٌتاكاروتٌن وفٌتامٌن ج (  )Cومادة الٌكوبٌن ومركب ٌدعى
بلٌكوسٌن ،وهذه المواد تموى جهاز المناعة ،وتحارب التؤثٌرات الضارة التى تحدثها الشوارد
الحرة ،والتى تسبب األمراض السرطانٌة .
الثوم :مفٌد جدا ً كونه ؼنى بمركبات الكبرٌت ومركبات مضادة للتؤكسد ومعدن السٌلٌنٌوم ،وهذا
ما ٌجعله منشطا ً لجهاز المناعة .
األسمان الدهنٌة :تحتوى األسمان الدهنٌة على نوع ممٌز من األحماض الدهنٌة ٌسمى
األومٌجا (Omega-3) 3-الضرورٌة لسبلمة خبلٌا الدم الدم البٌضاء ،أحد أسلحة الجهاز
المناعى ،وٌعتبر السردٌن والسالمون والماكرٌل والتونة من أؼنى أنواع السمن باألومٌجا. 3-
الزبادى ٌ :عزز تناول الزبادى أنواعا معٌنة من البكتٌرٌا الحمٌدة ،والتى توجد فى أمعاء اإلنسان
تسمى بالبروبٌوتٌن ،وهذه البكتٌرٌا ؼٌر كونها ضرورٌة لحدوث عملٌة الهضم بشكل سلٌم ،فهى
أٌضا ً تشكل جزءا ً هاما ً من نظام مناعة الجسم ضد األمراض.
المشمشٌ :حتوى على البٌتاكاروتٌن ،وفٌتامٌن ج ( ،)Cوالحدٌد المفٌد لجهاز المناعة .
الجوز :فهو من أؼنى األطعمة بمادة السلٌنٌوم المفٌدة جدا ً لجهاز المناعة.
الشاى األخور ٌ :حتوى على مضادات األكسدة ،مما ٌملل من خطر اإلصابة بالعدٌد من
األمراض .
الماء :البد من شرب ما ال ٌمل عن لترٌن من الماء ٌومٌاً ،ألن هذا مهم لمساعدة الجسم على
التخلص من النفاٌات والسموم العالمة بالجسم ،نتٌجة العملٌات الحٌوٌة العدٌدة التى تحدث بداخل
الجسم.
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-2تغذٌة األطفال فً سن ما لبل المدرسة.
ٌبدأ الطفل فً هذه الفترة باألستؽناء عن لبن األم ،وبشكل كامل وتحل األطعمه األعتٌادٌه محل
حلٌب األم  ،لذا ٌجب إعطاء الطفل األطعمه المناسبة لعمره وألحتٌاجاته الٌومٌة .
وٌمكن تمسٌم األطفال فً هذه السن إلى مرحلتٌن:
ٔ  -مرحلة الطفولة المبكرة من سن  3-1سنوات.
ٕ  -مرحلة مالبل المدرسة من سن  4-2سنوات.
فخبلل السنه الثانٌة من عمر الطفل ٌبدأ معدل النمو بالبطء ،فالطفل ٌزٌد وزنة فً هذه السنة
حوالً  5-2.5كٌلو جرامات  ،وٌزٌد طوله  7.5سم ،وبالتالً فالطفل فً مثل هذا السن ٌحتاج
إلى كمٌات ألل من الطعام عكس الذي ٌحتاجه فً فترة الرضاعة
.األحتٌاجات الؽذابٌة  :تعتبر هذه المرحلة مرحلة نمو بطًء ،حٌث تمل شهٌة الطفل ....لذلن
تمل كمٌة الطالة التً ٌحتاجها فً هذا العمر.
الطالةٌ:حتاج الطفل الكمٌة من الطالة على حسب عمره  ،الطفل من 3-1سنوات ٌحتاج إلى
6-4
 102سعر حراري لكل كٌلو جرام من وزن الجسم فى الٌوم ،أما الطفل الذي عمره
سنوات تنخفض كمٌة الطالة إلى 90سعر حراري لكل كٌلو جرام من وزن جسمه.
البروتٌن:الطفل الذي ٌترواح عمره من 3-1سنوات ٌحتاج إلى  16جرام من البروتٌن ،أما
الطفل من 6-4سنوات ٌحتاج إلى 24جرام ٌومٌا .
مبلحظة  :عندما ٌكون ؼذاء الطفل ؼٌر كافً من الناحٌة الكمٌة من الكربوهٌدرات والدهون
،فإن البروتٌن سوؾ ٌستخدم فً تولٌد الطالة بدالً من استخدامه فً بناء األنسجة أو وظابؾ
..
الجسم األخرى والمهمة ...وبالتالً ٌإدي إلى نمص فً الوزن ونمص فً معدل النمو
الدهون:تستمر حاجة األطفال إلى الدهون فً ؼذابهم كما كانت حاجتهم إلٌه وهم رضع ،وٌجب
أن تكون حاجة الطفل من الدهون  %50-30من السعرات الكلٌة...ولكن ٌجب الحذر من زٌادة
الدهون عن الكمٌة الموصى بها  ،فمد ٌإثر على شهٌة الطفل وٌمنعه من تناول األطعمه
األخرى .
العوامل المإثرة فً أختٌار الطعام  :إن كفاٌة الطعام المتناول من لبل األطفال التعتمد فمط على
وجود الطعام ووفرته لهم  ،إنما على عدة عوامل منها العادات والتمالٌد وعوامل البٌبة،
والعوامل األجتماعٌة.
كما تشكل هذه المرحلة من النمو للوالدٌن للما على أختٌار أبنابهم للطعام ،وللما على أن أطفالهم
الٌؤكلون النوع والكمٌة المناسبٌن من الطعام بالنسبة لسنهم .
ومن بٌن هذه العوامل :
 - 1لبول الطعام:إن لبول الطعام ٌتؤثر بعدة عوامل  ،مثل الحالة التؽذوٌة ،ودرجة الشبع
والطعم  ،واألعتمادات المتعلمة بؤنواع معٌنة من الطعام ..حٌث ٌرفض األطفال فً سن
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مالبل المدرسة المشروبات ذات الطعم المالح إال أنهم ٌفضلون نسبة الملح أعلى فً
الشوربة (الحساء)أكثر من الكبار.
 - 2تؤثٌر الوالدٌن:
أ  -المعلومات التؽذوٌة:إن معلومات الوالدٌن عن التؽذٌة تعد عامبلً هاما ً فً أختٌار
األطفال للطعام  ،وتتجلى فً تخطٌط وجبات العابلة ودورها بالموالؾ اإلٌجابٌة تجاه
لبول الطعام .
ب -العبللة والتفاهم بٌن الوالدٌن واألطفال:أن التفاعل بٌن الوالدٌن واألطفال ٌإثر فً لبول
الطعام لدٌهم  ،كما ٌإثر فً سلوكهم الؽذابً الذي ٌتبعونه ،حٌث ٌتمبل الوالدٌن
التؽٌرات المزاجٌة لدى األطفال أثناء تناول ما ٌحبونه من الطعام ،ألن هذه التؽٌرات
المزاجٌة الؽذابٌة العابرة سوؾ تختفً لرٌبا ً .لكن اآلباء الذٌن ٌجدون صعوبة فً تمبل
هذه السلوكٌات فٌعطونها كثٌرا ً من األنتباه  ،وذلن بمحاولة إؼراء الطفل وتشجٌعه
على تناول الطعام  ،ومنالشة ماٌكرهه الطفل أمامه  ،أو إعطابهم ماٌفضلونه من طعام
عندما ٌرفضون مالدم لهم  ،هذا سٌإدي إلى تكوٌن هذا السلون لدى الطفل بصورة
دابمة وٌصبح عادة ؼذابٌة مستدٌمة.
-3المعادن والفٌتامٌنات ومروى السكري
ٌتعرض مرضى السكري لنمص شدٌد فً بعض العناصر المعدنٌة والفٌتامٌنات خاصة الذاببة
منها فً الماء (ج وب المركب ) لفمد كمٌات كبٌرة منها فً البول لذلن:
ٌٔ .وصى بإعطاء مرضى السكري جرعات إضافٌة من الكالسٌوم للولاٌة من مرض
هشاشة العظام (٘ٔ.جم  /الٌوم) وٌمكن تحمٌك ذلن باالكثار من تناول الحلٌب المنزوع
الدسم وبدابله اوتناول الراص الكالسٌوم تحت إشراؾ طبً.
ٌٕ .وصى باالكثار من تناول األؼذٌة الؽنٌة بعنصر الكروم خاصة لمرضى السكري من
النوع الثانً  NIDDألنه ٌنشط البنكرٌاس إلفراز األنسولٌن االمر الذي ٌتسبب فً
حرق اكبر كمٌة ممكنة من الجلوكوز باإلضافة إلى خفض مستوى الكولٌسترول
ودهون الدم ٌ .وجد الكروم بكثرة فً خمٌرة البٌرة التً تعد أٌضا ؼنٌة جدا بمجموعة
فٌتامٌن ب المركب البلزمة لسبلمة األعصاب لمرضى السكري  .وٌمكن تناول
الخمٌرة بصورتها الجاهزة عن طرٌك إذابة ملعمة صؽٌرة فً كوب من الحلٌب
وتناولها ٌومٌا او تناول ألراص الخمٌرة المحضرة صناعٌا تحت إشراؾ طبً .كما
ٌتوافر الكروم فً العدٌد من األؼذٌة األخرى مثل صفار البٌض والبروكلً واألسمان
خاصة المشرٌات والزٌوت النباتٌة .وٌوصى بتناول مرٌض السكري
(ٓ٘_ٕٓٓ)مٌكروجرام من الكروم ٌومٌا لتنظٌم مستوى سكر الدم.
ٌٖ .وصى بتناول األؼذٌة الؽنٌة بعنصر الزنن الذي ٌمتاز بمدرته على حماٌة شبكٌة العٌن
من مضاعفات مرض السكري كذلن ٌحمً خبلٌا بٌتا فً البنكرٌاس من التهدم وٌساعد
كذلن فً سرعة شفاء والتبام الجروح وٌدخل فً جمٌع مراحل تخلٌك هرمون
األنسولٌن فً الجسم ٌ .توافر الزنن فً العدٌد من األؼذٌة منها األسمان خاصة
المشرٌات والدواجن والببٌض والحبوب الكاملة والبمولٌات واللحوم الحمراء وٌمكن
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تناوله فً شكل ألراص تحت إشراؾ طبً وٌوصى بتناول مرٌض السكري (ٖٓ)ٙٓ-
مجم من الزنن فً الٌوم
ٌٗ .جب أن تفً وجبات مرٌض السكري باحتٌاجاته من مجموعة فٌتامٌن ب المركب
خاصة ب ٖ وب ٙوبٕٔ والبٌوتٌن علما بؤن ب ٖ ٌشبه الكروم فً وظابفه بالنسبة
لمرٌض السكري  .توجد مجموعة فٌتامٌن ب المركب فً اللحوم الحمراء والكبدة
والدواجن والبٌض والبمولٌات والمكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورلٌة
الخضراء .
٘ .فٌتامٌن ج أٌضا ٌعتبر من الفٌتامٌنات الهامة لمرضى السكري ألنه ٌساعد فً تخلٌك
الكوالجٌن البلزم اللتبام الجروح كما ٌزٌد من مماومة الجسم للعدوى والمٌكروبات
وٌموي اللثة وٌحمٌها من النزٌؾ وٌمنع تكوٌن السوربٌتول والبروتٌن السكري
المسبولٌن عن معظم األضرار الصحٌة التً تصٌب مرضى السكري وٌستطٌع مرٌض
السكري تناول جرعة (ٓٓ٘ )ٔٓٓٓ-مجم ٌومٌا من فٌتامٌن ج.
ٌتوفر فٌتامٌن ج فً الموالح والفواكه األخرى مثل الجوافة والفراولة والشمام
والخضروات مثل الفلفل االخضر والمرنبٌط والبروكلً والكرنب والطماطم
والبطاطس .تعطً ثمرة واحدة من البرتمال حوالً ٓ ٧محم من فٌتامٌن ج .فً حٌن
تعطً ثمرة الجوافة ٕٓٓمجم من فٌتامٌن ج
ٌ .ٙعد فٌتامٌن ه من الفٌتامٌنات الهامة لمرضى السكري النه ٌعمل كمضاد لؤلكسدة
للعدٌد من مركبات الجسم الهامة خاصة األحماض الدهنٌة األساسٌة (ؼٌر المشبعة
المتعددة) وبذلن فهو ٌزٌد من حساسٌة خبلٌا الجسم لئلنسولٌن وٌملل من مضاعفات
مرض السكري ٌ .عمل كذلن على منع تجمع الصفابح الدموٌة االمر الذي ٌزٌد من
سٌولة الدم وٌمنع حدوث الجلطات الدموٌةٌ.توفر فٌتامٌن هفً الزٌوت النباتٌة
والخضروات الورلٌة الخضراء والخوخ والحبوب الكاملة والمكسرات ٌ.وصى بتناول
مرٌض السكري (ٓٓ )ٕٔٓٓ-٨وحدة دولٌة ٌومٌا من فٌتامٌن ه.
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 -3د.درر سمٌر ال وفً  /سورٌا
مدرس بكلٌة الطب البشري جامعة دمشك  /سورٌا
من أعمالها
-1التغذٌة العالجٌة لمروى الملب
تعتبر أمراض الملب من األمراض الخطٌرة التً تهدد حٌاة الكثٌر من الناس،وتحتل المرتبة
األولى من ضمن
لابمة األمراض المسببة للوفاة على مستوى العالم ،وأن النمط ؼٌر صحً ٌعتبر من أكثر
األسباب المسإولة عن
أمراض الملب ،وؼالبا تنتج امراض الملب نتٌجة تراكم الدهون على جدران الشراٌٌن مما ٌإدي
الى للة الدم
الواصل الى الملب وتزداد معه مخاطر اإلصابة بؤمراض الملب وجلطات الملب ،ونستطٌع الحد
من انتشار
أمراض الملب باتباع نظام ؼذابً مناسب لمرضى الملب .
فهنان أؼذٌة مفٌدة لمرضى الملب ٌجب األكثار منها ،وأؼذٌة ضارة ٌجب تجنبها.
وتمول جولٌا زومبانو أخصابٌة التؽذٌة فً مركزولاٌة الملب فً عٌادة كلٌفبلند بالوالٌات المتحدة
،بؤنه ٌمكن
تملٌل خطر اإلصابة بؤمراض الملب واألوعٌة الدموٌة ،بتناول األؼذٌة الطازجة والؽنٌة
بمضادات األكسدة .
الوالع لٌس هنان أؼذٌة سحرٌة ٌمكن أن تملل من خطرأمراض الملب،لكن باتباع نظام ؼذابً
صحً متنوع
ومتوازن ٌمود الى للب صحً،حسب جمعٌة التؽذٌة االمرٌكٌة.
وضع الخبراء حسب مولع "ماٌو كلٌنٌن"نصابح ؼذابٌة لمرضى الملب تساعدهم فً تملٌل
مخاطر أمراض
الملب واألوعٌة الدموٌة .
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ن ائح لنظام

حً لمروى الملب

أهم األغذٌة ال دٌمة للملب والتً تساعد فً الحفاظ وتحسٌن
 -1األغذٌة الغنٌة باأللٌا :

حة الملب:

-

تعتبر النظام الؽذابً الذي ٌحتوي على األلٌاؾ مناسب لمرضى الملب ،ومن أهم األؼذٌة التً
تحوي األلٌاؾ هو الشوفان ،حٌث أن الشوفان ٌحسن مستوٌات الكولٌسترول فً الدم ،كما
أنه ٌحمً من تصلب الشراٌٌن ،وبالتالً فإن اضافة الشوفان وؼٌره من مصادر األلٌاؾ
مثل الحبوب الكاملة التً تشمل الشعًر
والكٌنوا ،الممح ،وبذور الكتان الؽنٌة جدآبالحمض الدهنً أومٌؽا  ،-3-وؼٌرها الى النظام
الؽذابً لمرضى الملب ٌعتبرمهما ،ألنها تمد الجسم بالطالة وتموي عضلة الملب ،والترفع نسبة
الدهون فً الدم ،كما أنها تحتوي على مضادات األكسدة ،بهذه اإلضافة ٌتم حماٌة الملب
والشراٌٌن .
-2الفاكهة والخوراوات:
تعتبر الفواكة والخضراوات واألعشاب الطازجة من األؼذٌة المهمة والصحٌة لمرضى
الملب،فهً أؼذٌة ؼنٌة باأللٌاؾ الؽذابٌة،وسعراتها الحرارٌة منخفضة  ،باإلضافة لؽناها
بالمعادن والفٌتامٌنات المفٌدة لمرضى الملب،وٌعتبر الكركم من األعشاب المفٌدة للملب
والشراٌٌن ،حٌث ٌحتوي مواد مضادة لبللتهابات تملل األضرار التً تلحك بجدران
الشراٌٌن،كما أنه ؼنً بمضادات األكسدة التً تملل من الترسبات الدهنٌة على جدران الشراٌٌن
،وٌحتوى التفاح والبرتمال على األلٌاؾ المفٌدة للجسم و للصحة عامة،حٌث ٌعتبر البرتمال من
أكثر الفواكه ؼنآ بااللٌاؾ الؽذابٌة ،وٌحتوي على البوتاسٌوم بكمٌة كبٌرة ،والبوتاسٌوم ٌساعد فً
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الحفاظ على ضؽط الدم  ،كما انهما ٌحتوىان علً مضادات األكسدة التً تساهم فً الحماٌة من
أمراض الملب وتصلب الشراٌٌن
 -2الكرز:
الكرز ؼنً باالنثوسٌانٌن وهو مضاد اكسدة ٌساهم فً حماٌة االوعٌة الدموٌة وٌفٌد الملب.

 -3الجزر
أثبتت الدراسات الحدٌثة أن الجزر ٌساعد على الحفاظ على مستوٌات السكر الطبٌعٌة ،وكذلن
ٌساعد على خفض الكولٌسترول ،بسبب المستوٌات العالٌة من األلٌاؾ المابلة للذوبان الموجودة
فٌه فٌساهم فً حماٌة األوعٌة الدموٌة وحماٌة الللب.
-4المكسرات:
المكسرات من األطعمة التً تحتوى علً نسبة جٌدة من األومٌجا  3التٌتساعد على تموٌة عضلة
الملب وتمد الجسم باأللٌاؾ المفٌدة ،وهً عنصر اساسً فً األنظمةالؽذابٌة لمرضى
الملب،وأكدت الدراسات أن تناول  50ؼرام من الجوز ٌومٌا ٌخفض مستوى الكولٌسترول وٌملل
حدوث التهاب الشرٌان التاجً.وٌعتبر اللوز أٌضآمفٌد لمرضى السكري والملب الحتوابه على
الدهون الجٌدة للملب وٌساعد على خفض الكولٌسترول الضار.

 -5األسمان الدهنٌة
ٌنبؽً علىمرضى الملب االكثار من تناول االسمان والتً هً مصدر مهم للبروتٌنات وخاصة
األسمان الدهنٌة مثل :السالمون ،السردٌن ،والتوناوالماكرٌل ،فٌجب تناولهاعلى األلل مرتٌن
أسبوعٌا ،الحتوابهاعلى الحمض أومٌؽا  -3-وهو من الدهون المفٌدة جدا لصحة الملب،
فهوٌخفض الكولسترول والشحوم الثبلثٌة ،فٌساهم فً خفض ضؽط الدم ،وبالتالً حماٌة الملب
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 .ومن أهم األؼذٌة البروتٌنٌة المفٌدة لمرضى الملب أٌضآ البمولٌات ،باإلضافة الى كونها مصدر
للبروتٌن ،فهً التحتوي على الكولسترول ،وهً ؼنٌة باأللٌاؾ الؽذابٌة.

-6الحلٌب والزبادي:
ٌعتبر الحلٌب واللبن والجبنة جزء مهمآ من النظام الؽذابً الصحً للملب،حٌث ٌحتوي
الزبادي على البكترٌا المفٌدة التً تساهم فً حماٌة الملب والشراٌٌن  ،ولكن ٌنصح بتناول
الحلٌب ومنتجات األلبان الخالٌة من الدسم والؽٌر منكهةوؼٌر محبله لمرضى الملب.
 -7التوفو:
بدآل من اللحوم الحمراء ٌوصى من ولت ألخربتؽٌر الوجبة الربٌسٌة بالتوفو،الذي ٌحتوي على
بروتٌنات الصوٌا  ،وبذلن نحصل على الكثٌر من المعادن واأللٌاؾ الؽذابٌة والدهون ؼٌر
المشبعة ،وتنخفض الدهون المشبعة الموجودة فً اللحوم الحمراء التً تسد الشراٌٌن.
- 8زٌت الزٌتون:
ٌمكن استخدام زٌت الزٌتون كبدٌل للزٌوت النباتٌةاألخرى،فهو ٌحتوي على مضادات أكسدة
ودهون مفٌدة ؼٌر مشبعة ،وان حمض األولٌن األحادي ؼٌر المشبع الموجود فً زٌت الزٌتون
ٌحمً الملب ،وٌحمً من تصلب الشراٌٌن وٌحافظ على مستوى كولسترول الدم ،وبهذا الشكل
ٌ .ملل بشكل كبٌر من خطر اإلصابة بؤمراض الملب واألوعٌة الدموٌة والسكتة الدماؼٌة.

-9الشاي :
أظهر بحث جدٌد أن شرب الشاي ثبلث مرات أوأكثر فً األسبوع ٌحسن صحة الملب واألوعٌة
الدموٌة بسبب مادة البولٌفٌنول الموجودة فً الشاي األخضر واألسود ومواد ؼذابٌة
أخرى،وهً تعزز صحة الدماغ والجهاز الهضمً وتحسن بعض األمراض مثل السكري
وأمراض الملب الحتوابها على مضادات األكسدة التً تحارب الجذور الحرة فً الجسم وتمنع
ضرر الخبلٌا ،وتملل االلتهاب.
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-10الرمان:
ٌساعد شرب عصٌر الرمان فً الحفاظ على صحة الملب  ،وتموٌة عضلة الملب وخفض
الكولٌسترول ،ولد ثبت أن الرمان ٌنظؾ الشراٌٌن المسدودة ،وٌحسن تدفك الدم  ،وٌرجع ذلن
إلى ارتفاع مستوى مضادات األكسدة ،التً تحارب الجذور الحرة وتحفز إنتاج أكسٌد
النٌترٌن فً الدم الذي ٌعتبر موسع وعابً لوي ،وٌحفز افراز هرمونات معٌنة مثل االنسولٌن
وهرمون النمو البشري ،فهو فعال فً الولاٌة من أمراض الملب وارتفاع ضؽط الدم ومرض
السكري من النوع الثانً.
-11الموز:
وهو من الفاكهة الؽنٌة بالبوتاسٌوم التً تنظم عمل وظابؾ الملب ،وٌحفز الكلى على التخلص
من الصودٌوم
الزابد فً الجسم  ،مما ٌإدي إلى خفض ضؽط الدم ،وبالتالً ٌحمً الملب واألوعٌة الدموٌة
باألضافة أن الموز
ٌحتوٌعلى األلٌاؾ التً تملل الكولسترول الضار فً الدم
-12المهوة
تحافظ المهوة على نظافة الشراٌٌن ،فتملل من خطر اإلصابة بتصلب الشراٌٌن وبالتالً تملل
من اإلصابة باألمراض الملبٌة ،وأظهرت الدراسات أن األشخاص الذٌن ٌشربون 4-3
فناجٌن من المهوة بالٌوم ٌمكنهم تملٌل نسبة  %25من خطر األصابة بمرض السكرٌن و
ٌجب االنتباه الى عدم االكثار بشرب المهوة.ل

أطعمة ٌنبغً على مروى الملب تجنبها والحد منها النها تشكل وررا كبٌرا :
 -1ملح الطعام:
ٌنبؽً على مرضى الملب تجنب استهبلن ملح الطعام أو استخدام الملٌل جدا منه،لحتوابه على
الصودٌوم الذي ٌإدي الى ارتفاع ضؽط الدم وهو أحدعوامبللخطر لمرضى الملب ،كما ٌجب
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تملٌل أو تجنب األطعمة المصنعة حٌث تحتوي على نسبة عالٌة منه،وٌساهم الحد من استهبلن
الملح فً الحفاظ على صحة الملبمن خبلل خفض الضؽط ،وهذا ٌملل من أمراض الملب.
 -2البروتٌنات الغنٌة بالدهون :
ٌجب االبتعاد عن األؼذٌة الؽنٌة بالدهون مثل اللبن كامل الدسم ،والجبنةكاملة الدسم وتجنب
اللحوم الحمراءالؽنٌة بالدهون واللحوم الباردة والجاهزة والحد من تناول صفار البٌض.
وٌنصح مرضى الملب أن ٌحتوي ؼذابهم على بروتٌنات منخفضة الدهون مثل األسمان
والدواجن منخفضة الدسم وبٌاض البٌض ومنتجات االلبان منخفضة الدسم ..

 -3الدهون المشبعة والكولٌسترول
على مرضى الملب االنتباه الى ؼذابهم بشكل جٌد فٌجب تملٌل الدهون المشبعة والكولٌسترول
حتى الٌرتفع الكولٌسترول فً الدم فٌتراكم الكولٌسترول فً الدم ،وهذا ٌإدي الى ترسبه على
جدران االوعٌة الدموٌة فٌسبب تصلب الشراٌٌن وانسدادها وثم اإلصابة بالجلطة الملبٌة.
 -4الكحول:
ٌعتبر استهبلن المشروبات الكحولٌة من األسباب األساسٌة المإدٌة لحدوث أمراض الملب،
وٌساعد تجنبها الولاٌة من مرض الملب.
وعلى هذا ٌجب عدم استهبلن وجبات كبٌرة وحساب السعرات الحرارٌة لكل وجبة وٌجب
االنتباه الى نوعٌتها ،واالكثار من الخضراوات والفواكه وتجنب الدهون ؼٌر المشبعة واالبتعاد
عن التدخٌن والكحول ،والبتعاد عن الوجبات الجاهزة.
المصادر
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-2التغذٌة العالجٌة
ٌعتبرالمفهوم العلمً للتؽذٌة فً الولت الحاضر ،هو من أكثر المواضٌع أهمٌة فً الكٌمٌاء
الحٌوٌة ،فهً تحسن حٌاة البشر وتنمذهم من الكثٌر من األمراض،التً كان مجرد لفظ اسمها
ٌثٌر الرعبفً للوب الناس كمرض الببلؼرا ،البري بري ،والرخد وؼٌرها من األمراض،أما
الٌوم فهذه االمراض لم تعد تخٌؾ أحدا بعد معرفة أسبابها وطرق عبلجها.
ورؼم تطور معرفتنا عن التؽذٌة وأهمٌتها فً حٌاتنا إالأن عدد كبٌر من سكان العالم مازال
ٌعانً من نمص التؽذٌة ،وبالممابل نجد الكثٌر ٌعانون من سوء التؽذٌة ،لٌس بسبب عوزهم
للؽذاء انما بسبب افراطهم بالؽذاء ،فكان البد من توعٌة الناس باألسس العلمٌة للتؽذٌة ،واالبتعاد
عن العادات الؽذابٌة الخاطبة المتوارثة ،التً ٌموم بها الكثٌر من الناس بشكل تلمابً بدون
معرفتهم بؤنها خاطبة ومضرة ،ولذلن لحماٌتهم من الكثٌر من األمراض ،حٌث أن هنان عبللة
وثٌمة بٌن التؽذٌة المتوازنة والسلٌمة وبٌن صحة الفرد .
ٌعتبر اختٌار الطعام وكمٌاته عامآل هاما فً الولاٌة من الكثٌر من االمراض ،مثل أمراض الملب
واالوعٌة الدموٌة والكولستٌرول وؼٌرهم ،ومن هنا ظهر مصطلح التؽذٌة العبلجٌة.
تعرٌ

التغذٌة العالجٌة:

هو العلم الذي ٌربط بٌن التؽذٌة والعبلج ،وٌبٌن أهمٌة الدور الذي ٌلعبه الؽذاء المناسب فً
تحسٌن الحالة الصحٌة للمرٌض ،وٌمدم االرشادات والنصابح للمرضى لمساعدتهم على الشفاء
من األمراض ،التً ٌعانون منها،كما ٌمدم النصابح الؽذابٌة للنساء والحوامل ،لكبار السن
،لؤلطفال و الرٌاضٌٌن ،كما انه ٌعمل على نشر الوعً بٌن أفراد المجتمع وٌساعد المجتمع من
الولاٌة من األمراض التً ٌتعلك انتشارها بالعادات الؽذابٌة الخاطبة  ،التً دأب علٌها افراد
المجتمع
التؽذٌة العبلجٌةهً :دراسة تبٌن طرق الولاٌة والعبلج من األمراض واالضطرابات الشابعة.
إن كل مرض ، ،وألم هو نتٌجة الختبلل التوازن الكٌمٌابً فً الجسد .تُستخدم الحمٌة العبلجٌة
والنظام الؽذابً والتؽذٌة التكمٌلٌة للمساعدة على استعادة الوظٌفة الفٌزٌولوجٌة الطبٌعٌة
والسبلمة الهٌكلٌة للجسد وأجهزته .توفٌر الكمٌة الكافٌة ،ونوعٌة المؽذٌات الدلٌمة التً ٌجب
ً الذى تنبع
استهبلكها من لبل الخبلٌا واألنسجة ،وهذا ٌساعد على استعادة التوازن البٌوكٌمٌاب ّ
منه الصحة والرفاهٌة.
فالتؽذٌة العبلجٌة اذا هً نظام ؼذابً صحً ٌتم وصفه وتعدٌله من لبل الطبٌب حسب حاجة
الفرد ،فمن الممكن إضافة أوإزالة بعض األؼذٌة لتحسٌن الوضع الصحً لدٌه.وتمدٌم النصابح
واالرشادات المتعلمة بالتؽذٌة ،لتجنب الكثٌر من األمراض المزمنة والخطٌرة الذي ٌلعب الؽذاء
دورا فً تحفٌزها،وسرعة شفابهم من االمراض التً ٌعانون منها ،وكذلن تخفٌؾ األعراض
التً تنتج عن تناول األدوٌة ،وتعتبر التؽذٌة العبلجٌة من طرق العبلج الحدٌثة التً أثبتت
فعالٌتها فً العدٌد من االمراض المزمنة مثل ،السكري والسرطان وأمراض الكلى واضطرابات
الجهاز الهضمً وؼٌرها من االمراض.
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ٌختلؾ النظام الؽذابً العبلجً من شخص آلخر،وتختلؾ المدة البلزمة الستمراره حسب
استجابة المرٌض للعبلج وتحسن صحته،ولد ٌتم تعدٌله فً حال عدم ظهوراستجابةأوتحسن.
لد ٌكون النظام الؽذابً العبلجً مإلتا،وأحٌانا ٌصبح نظاما ؼذابٌا دابما من أجل حٌاة صحٌة
أفضل،والن االكل الصحً مهم سواء كان الفرد مرٌضا اوسلٌما ،فالتؽذٌة العبلجٌة مناسبة
للجمٌع ،لٌس دورها فمط عبلج االمراض ،بل الولاٌة منها أٌضا.
من التغذٌة العالجٌة :

الهد

-1معالجة الكثٌر من االمراض واالضطرابات عن طرٌك األنظمة الؽذابٌة العبلجٌة.
 -2معالجة أي نمص ؼذابً .
 -3ضبط كمٌة الطعام المتناول مع وزن الجسم.
 -4وضع نظام ؼذابً لكل شخص حسب حالته لتحسٌن احتٌاجاته من العناصر الؽذابٌة .
 -5المحافظة على نمط حٌاة صحٌة .
 -6تثمٌؾ المجتمع ومساعدته فً الولاٌة من االمراض التً ٌكون سببها عادات ؼذابٌة خاطبة.
اذا الهدؾ من التؽذٌة العبلجٌة هو تعزٌز الصحة العامة عن طرٌك تؽٌر وتعدٌل النظام الؽذابً،
وأسلوب الحٌاة ،للولاٌة من الكثٌر من االمراض الخطٌرة،وتوصؾ هذه األنظمة العبلجٌة من
لبل الطبٌب للمضاء على المرض أوتملٌل من أعراضه  ،وٌجب االلتزام بالنظام الؽذابً
الموضوع من لبل الطبٌب وعدم التؽٌر فٌهٌ.جب االنتباه الى ان النظام الؽذابً الٌعد عبلجا فً
كثٌر من الحاالت ،ولكنه ٌعمل بالتوازي مع العبلج الطبً او الجراحً لٌزٌد فعالٌة العبلج
،والهدؾ األهم هوتثمٌؾ المجتمع بؤهمٌةاتخاذ خٌارات ؼذابٌة سلٌمة وواعٌة .
فوائد التغذٌة العالجٌة:
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
٧
٨

 تحسٌن الجهاز الهضمً . خسارة الوزن . الحفاظ على لوة الجهاز مناعً التخلص من الملك والتوتروللة النوم تنظٌؾ الجسم من السموم،التً تسبب العدٌد من االمراض مثل األمراض الجلدٌة . امداد الجسم بالنوالص الؽذابٌة تساعد من التخلص من مشاكل ارتفاع الكولستٌرول والضؽط وهذا ٌساعد نا بالتخلصمن العدٌد من مشاكل الملب واالوعٌة الدموٌة .
 -تحسٌن وظابؾ الجسم بشكل عام.

أهمٌة التغذٌة العالجٌة:
ٔ  -وضع أنظمة عبلجٌة من لبل الطبٌب لتحسٌن احتٌاجات األفراد سواء المرضى أو
االصحاء.
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ٕ  -معالجة الكثٌر من االمراض واالضطرابات الهرمونٌة.
ٖ  -مجتمع صحً خالً من االمراض التً سببها العادات الؽذابٌة الخاطبة،مثل السمنة
والسكري
جهاز مناعً لوي ٌ.ستطٌع مماومة الجراثٌم والفٌروسات واألمراض.
الخطوات التً ٌعتمد علٌها العالج بالتغذٌة العالجٌة :
بعد وصؾ الطبٌب المختص حالة المرٌض ٌموم اخصابً التؽذٌة
-1بتمٌٌم ؼذابً شامل للفرد وتارٌخه الصحً وممارساته البدنٌة
ٌ -2ضع اخصابً التؽذٌة نظاما ؼذابٌا مناسبا للمرٌض والحالة التً ٌعانً منها حتى ٌستطٌع
مساعدته فً عبلجها بشكل دلٌك فبلٌسبب له أمراض أو انتكاسةصحٌة.
 -3هذا النظام الؽذابً العبلجً ٌعمل على إعادة توازن مكونات الجسم من البروتٌنات
،ةالكربوهٌدرات ،والفٌتامٌنات،والدهون واألمبلح،اذا ٌحتوي النظام على العناصر الؽذابٌة
األساسٌة التً ٌحتاجها الجسم،وٌجب الحرص على التنوع حتى الٌمل الشخص.
 -4النظام الؽذابً الموضوع ٌجب ان ٌهتم بالحفاظ على كمٌة السوابل ،وال ٌتعارض مع دواء
المرٌض.
ٌ -5طلب من المرٌض زٌارات دورٌة لمرالبته وتمٌٌم التمدم فً عبلج حالته،وفً حالة عدم
تحسنه ٌمكن لبلخصابً تؽٌر النظام الؽذابً العبلجً باخر.
من الخطؤ اعتبار أن األنظمة الؽذابٌة العبلجٌة بسٌطة وسهلة ،فهً مختلفة فمد تكون انظمة
ؼذابٌة عالٌة الكالٌسٌوم لمرضى الرخد وهشاشة العظام ،ولد تكون منخفضة الصودٌوم لمرضى
الضؽط ،و لد تكون أنظمة خاصة المراض السرطان والسكري ،وٌوجد الكثٌر من االنظمة
الؽذابٌة العبلجٌة للعدٌد من االمراض الذي ٌحددها اخصابً التؽذٌة بعد وصؾ الطبٌب
المختص للحالةالمرٌض.
أنواع من األنظمة الغذائٌة العالجٌة
كٌؾ تساعد التؽذٌة العبلجٌة فً عبلج بعض األمراض؟
ٌ .وجد الكثٌر من األنظمة الؽذابٌة العبلجٌةحسب كل حالة او مرض وهً فعالة فً التحكم والحد
من مضاعفات بعض األمراض الشابعة ،لد تكون مجرد حمٌة للحفاظ على الوزن ،ولد تكون
مجرد نظام صحً منها:
حمٌة السكري:
مرض السكري :هو حالة مرضٌة ترتفع فٌها مستوٌات السكر فً الدم بشكل مفرطٌ .مكن أن
ٌكون:


النوع ٌ :1نتج البنكرٌاس كمٌة للٌلة جدًا من األنسولٌن.
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النوع  :2ال ٌستخدم جسمن األنسولٌن بشكل صحٌح لتنظٌم نسبة السكر فً الدم.

ٌإدي مرض السكري إلى مضاعفات ،خطٌرة ،مثل تلؾ األعصاب ،واضطرابات الرإٌة
والسكتة الدماؼٌة وامراض ،الملب ،والمدم السكرٌة وؼٌرها من االمراض الخطٌرة.وهدؾ هذه
الحمٌة التحكم بكمٌة الطعام المستهلن من لبل مرضى السكري،وخصوصا الذي ٌإدي الى
ارتفاع السكر ،للمحافظة على سوٌة طبٌعٌة للسكر فً الجسم،وأظهرت األبحاث أن العبلج
بالتؽذٌة العبلجٌة تساعد فً السٌطرة على مرض السكري فً كثٌر من األولات ،وان كمٌة
الكربوهٌدرات المتناولة والسٌطرة علٌها ومنع تناولها بكثرةٌ،ساعد فً تخفٌض نسبة سكر
الدم،ألن الكربوهٌدرات تإثر على نسبة سكر الدم.
حمٌة داش:
تُعتبر حمٌة داش ثانً أفضل الحمٌات الؽذابٌة فً عام  2020بحسب رأي الخبراء ،هً نظام
ؼذابً عبلجً
لولؾ ارتفاع ضؽط الدم والسٌطرة علٌه؛ وذلن عن طرٌك تناول األطعمة التً تحتوي على
كمٌات كبٌرة من
البوتاسٌوم ،والمؽنٌسٌوم ،والكالسٌوم ،واأللٌاؾ؛ للمساعدة على خفض ضؽط الدم ،وتوصً
ضا بالتملٌل من كمٌة الصودٌوم وٌعتمد محتوى حمٌة داش على الفواكه والخضار ومنتجات
أٌ ً
الحلٌب للٌلة الدسم والبروتٌن باإلضافة إلى االبتعاد عن األطعمة الملٌبة بالدسم المشبع كاللحوم
.الدسمة ومنتجات الحلٌب كاملة الدسم والزٌوت االستوابٌة باإلضافة إلى السكاكر والحلوٌات
تُعتبر حمٌة داش حمٌة متوازنة بحك مما جعلها ضمن لابمة أفضل الحمٌات الؽذابٌة ،كما أنها
تحد الملح بشك ٍل كبٌر ما ٌُساهم بضبط ارتفاع الضؽط الدموي الشرٌانً والولاٌة من داء الملب
اإلكلٌلً ،وتُساعد هذه الحمٌة على خسارة الوزن على المدى المرٌب والبعٌد ،كما أنّها جٌدة جدا ً
.للمرضى الذٌن ٌُعانون من داء السكري.
حمٌة لمروى الملب:
ان األمراض التً تإثر على وظابؾ الملب ،مثل عدم انتظام ضربات الملب ،الضؽط ،وتصلب
الشراٌٌن .إذا تُركتبدون عبلجٌ ،مكن أن ٌإدي إلى نوبة للبٌة وسكتة دماؼٌة وتمدد األوعٌة
الدموٌة وفشل الملب والوفاة.
لد ٌوصً أخصابً التؽذٌة:






االلتزام بنظام ؼذابً منخفض الدهون المشبعة والكولٌسترول والصودٌوم.
والتركٌز على زٌادة الفواكه والخضروات واتباع نظام ؼذابً نباتً أكثر.
الحفاظ على وزن صحً .
ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة مرتٌن أسبوعًٌا على األلل.
الحصول على لسط كاؾ من النوم.
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حمٌة لمروى السرطان Cancer
ان مرضى السرطان نتٌجةاستخدامهم ألدوٌة السرطان والعبلج الكٌمٌابً والعبلج االشعاعً
ٌ،عانون من تلؾ بطانة الجهاز الهضمً وصعوبةالهضم ،وضعؾ الشهٌة ،ولهذا ٌوصً األطباء
مرضى السرطان اعتماد التؽذٌة العبلجٌة بالعبلج.
ٌعانً مرضى السرطان من سوء التؽذٌة لعدم لدرتهم على تناول الطعام وهضمه.
لذلن ٌوصً أخصابً التؽذٌة:
 باألطعمة الؽنٌة بالدهون عالٌة السعرات الحرارٌة ،والكربوهٌدرات والفٌتامٌنات والمعادنالضرورٌة للنمو واداء وظابؾ الجسم .
البروتٌنات التً ٌسهل استهبلكها وهضمها،حٌث تساعد البروتٌنات على بناء االنسجةوتعوٌض التالؾ منها،والولاٌة من االلتهابات ،والشفاء من الجروح والحفاظ على مناعة الجسم.
 تناول كمٌات وفٌرة من الماء لمنع الجفاؾ. فً الحاالت الشدٌدة لد ٌوصً الطبٌب بالتؽذٌة األنبوبٌة أو الورٌدٌة .IVالحمٌة بتغٌٌر العادات الغذائٌة:
هً نظام ؼذابً عبلجً لخفض مستوٌات الكولٌسترول فً الدم ،وتملٌل خطر اإلصابة بؤمراض
الملب ،ومرض السكري ،وٌُنصح بالحد من تناول الدهون المشبعة إلى ألل من  %7من إجمالً
السعرات الحرارٌة المستهلكة ٌومًٌا ،والحد من تناول الكولٌسترول إلى ألل من  200ملػ ٌومًٌا،
كما ٌُش ّجع تناول  25-10ؼرا ًما من األلٌاؾ المابلة للذوبان.
حمٌة لمروى الكلى
ٌإدي مرض الكلى ؼٌر المعالج أو المزمنة إلى بعض المضاعفات الخطٌرة ،مثل :ارتفاع
مستوٌات الكالسٌوم والبوتاسٌوم فً الدم ،وانخفاض مستوٌات الحدٌد ،وضعؾ صحة العظام،
والفشل الكلوي.
عادة ً ما ٌنصح أخصابً التؽذٌة
 الحد من تناولهم للعناصر الؽذابٌة مثل البروتٌن والبوتاسٌوم والفوسفور والصودٌوم ،وتناولماٌكفً من الكربوهٌدرات والدهون لتزوٌد الجسم بالطالة التً ٌحتاجها.
-المحافظة على وزن صحً.
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حمٌة الكٌتو
الحمٌة الكٌتونٌة ،المعروفة باسم حمٌة الكٌتو ،هً نظام ؼذابً ٌحتوي على نسبة عالٌة من
الدهونالصحٌة ،ومعتدلة من البروتٌن ،ومنخفضة من الكربوهٌدراتٌ .عتمد النظام الؽذابً
على فكرة أنه عند تملٌل تناول الكربوهٌدرات البسٌطة و/أو السكر إلى ألل من 50-30
جراما ً ٌومٌا ً ألكثر من بضعةأٌامٌ ،بدأ الجسم فً تحوٌل الدهون إلى الكٌتونات ،التً
ٌستخدمها الجسم بعد ذلن لتولٌد الطالة. .
فوائد حمٌة الكٌتو:
ٔ  -السٌطرة على الجوع .
ٕ  -فمدان الوزن.
ٖ  -استمرار بنسب السكر.
ٗ  -انخفاض بضؽط الدم
٘  -نوم أفضل.
من ٌستفٌد منها:
ٔ  -من ٌعانً من ضؽط مرتفع.
ٕ  -مرٌض السكري بنوعٌه.
ٖ  -من ٌعانً من ارتفاع الكولسترول والدهون الثبلثٌة.
ٗ  -من ٌعانً من السمنة.
٘  -مرٌض الزهاٌمر والشلل الرعاش.
 - ٙمن ٌعانً من انمطاع النفس أثناء النوم.
حمٌة ماٌو كلٌنٌن
تعمل هذه الحمٌة على صعٌدٌن ،فهً من جهة تُركز على إنماص الوزن بالطبع ،وتهتم أٌضا ً
بشكل ال ٌمل أهمٌة باتباع نمط حٌاة صحً .فعند اتّباعن لهذه الحمٌة ال ُمصنّفة ضمن أفضل
الحمٌات الؽذابٌةٌ ،تو ّجب علٌن أن تعٌد النظر فً عادات األكل التً تتّبعها ونمط ؼذابن،
وبالتالً ٌنصب اهتمام هذه الحمٌةعلىكسرالعادات
ُ
حٌث ٌإ ّكد هذا
السٌبة وإنشاء أخرى أسلم ،وكل ذلن ٌتم باالستعانة بالهرم الؽذابً لماٌو كلٌنٌن،
الهرم على
أهمٌة الخضار والفواكه والبمولٌات بشك ٍل عام.
السبب فً انتماء هذه األطعمة تحدٌدا ً ٌعود إلى كونها ال تحوي الكثٌر من السعرات الحرارٌة،
مما ٌسمح لن بتناول كمٌات كبٌرة منها دون زٌادة فً الوزن .تُعتبر حمٌة ماٌو كلٌنٌن أفضل
ُ
حٌث أن النمط
الحمٌات الؽذابٌة للمرضى الذٌن ٌعانون من داء السكري من النمط الثانً،
الؽذابً ال ُمتّبع بهذه الحمٌة ٌُخفض سكر الدم وٌُحافظ علٌه ضمن المستوى الطبٌعً .كل ما
ُهنالن أنها تتطلّب صبرا ً طوٌبلً ،كما أنها لد تكون ُمكلفة بالنسبة للبعض.
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وٌوجد الكثٌر من الحمٌات منها النماص الوزن ومنها للولاٌة من بعض االمراض ومنها للعبلج
،لكن ٌجب االنتباه الى ان هذه الحمٌات تعتمد تحت اشراؾ طبٌب واخصابً تؽذٌة.
متى ٌتم استخدام العالج بالتغذٌة الطبٌة؟
ٌدخل العبلج بالتؽذٌة العبلجٌة بعد إجراء كافة التحالٌل البلزمة ودراستها لمعرفة شدة المرض
وحالة المرٌض العتماد نظام ؼذابً مناسب.وان العبلج بالتؽذٌة العبلجٌةٌعتبر من أحدث طرق
العبلج الحالٌة،فلمد ثبت فعالٌتها فً عبلج الكثٌر من االمراض المزمنة،وتستخدم بشكل شابع
جدا فً الدول المتمدمة.
المصادر
التؽذٌة العبلجٌة هل هً للمرضى فمط –دٌ .اسمٌن نجم الدٌن. كل ماترٌد معرفته عن التؽذٌة العبلجٌة MNT—Mona Hesham -2020 ماهً حمٌة الكٌتو– -2020د .أرٌن مدرٌد-المدونةIherb-ماهً التؽذٌة العبلجٌة AbeerAlbustanji -2020
1-"Therapeutic diet", www.imedpub.com, Retrieved 21-11-2019.
Edited
2- Catheryn Peplinski, MBA, RT (R) (M), RDMS (27-9-2013), "The
Importance of - www.pedagogyeducation.com, Retrieved 22-112019. Edited
3- Jill Corleone, "Types of Therapeutic Diets" ،-2019. Edited
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 - 4د.دمحم فتحً فوزي /م ر
-1السامٌة بٌن بنى إسرائٌل وال هٌونٌة

السامٌون هم الذٌن ٌنتسبون إلى سام اإلبن البكر للنبى نوح من أبنابه حام وٌافث ،وكنعان .ولد
اعتبرت أوروبا فى المرن الثالث عشرالمٌبلدى "سام" هو مإسس السامٌٌن ،وٌرجع إلٌه
العرب ،أٌضا وذو البشرة البٌضاء بٌنما "حام" اإلبن الثانى أُعتبر أب الحامٌٌن وهم فى ببلد
أفرٌمٌا والسودان وٌمٌلون إلى اللون األسمر ؼالبا و " ٌافث" أبناءه أصحاب ببلد فارس وآسٌا
الصؽرى ،وكنعان لٌست له ذرٌة لؽرله طبما لموله تبارن وتعالى" َونَادَ ٰى نُو ٌح ا ْبنَهُ َو َكانَ فًِ
اء  ،لَا َل َال
ص ُمنًِ ِمنَ ْال َم ِ
ً ْ
سآ ِوي إِلَ ٰى َجبَ ٍل ٌَ ْع ِ
ار َكب َّمعَنَا َو َال ت َ ُكن َّم َع ْال َكافِ ِرٌنَ  ،لَا َل َ
َم ْع ِز ٍل ٌَا بُنَ َّ
اص َم ْال ٌَ ْو َم ِم ْن أ َ ْم ِر َّ ِ
اا ِإ َّال َمن َّر ِح َم َ ،و َحا َل َب ٌْنَ ُه َما ْال َم ْو ُج فَ َكانَ ِمنَ ْال ُم ْؽ َرلٌِنَ " .هود 43
ع ِ
َ
والنبى نوح أباهم هذا ٌُعتبر الحفٌد التاسع أو العاشر آلدم علٌه السبلم ٌرى المسلمون أن النبً
نوح هو أول الرسل ،ومن أولً العزم الخمسة ،بعثه هللا لما عبدت األصنام والطواؼٌت ،وحاد
الناس عن التوحٌد وكان عمره  600عاما عندما أوكل الخالك له مهمة بناء السفٌنة وعاش 350
سنة بعد الطوفان وكان عمره عند الوفاة  950عاما.
سبلم -هو ِإبراهٌِم بن تارخ بن
وعلى امتداد نوح وإبنه سام نستل نسب سٌدنا إبراهٌم  -علٌه ال ّ
ناحور بن ساروغ بن أرؼو بن فالػ بن عابر بن شالخ بن لٌنان بن أرفخشد بن سام بن نوح،
اس ُم أ ّمه نونا بنت كرنبا بن كوثا من بَنًِ أرفخشد بن سام ،وكرنبا هو الذي كرى نهر كوثا
بمعنى إستحدث حفره  .وزوجاته هم السٌدة سارة بنت عمه وأم أسحاق والٌعالبة":
اإلسرابٌلٌون" ،والعٌاصرة (:العٌصرٌون وهم الروم أبناء العٌص بن إسحاق) .ثم السٌدة "
هاجر المصرٌة" ذات الحسب والنسب وجارٌة الفرعون فى المصر وال ٌختارهم إال لنبلهم
وطٌب نشؤتهم وهى أم العرب العدنانٌة اإلسماعٌلٌة ومن نسبهم تسلسل نسب الرسول (ص) ثم
سارة
ً هللا إبراهٌم بعد وفاة زوجتٌه ّ
زوجته الثالثة" لنطورا ،ابنة ٌمطن الكنعانٌّةّ ،
تزوجها نب ّ
وهاجر ،أنجبت منه ستّةً من البنٌن :مدٌان ،وزمران ،وسرج ،وٌمشان ،ونشك ،ولم ٌُذ َكر اسم
االبن السادس ،ومن ذُرٌّتها لوم مدٌن؛ حٌث ٌرجعون إلى مدٌان ومن سبللتها العرب
المدنانٌون .ثم زوجته األخٌرة ح ّجون بنت أمٌن ،تزوجت بعد لنطورا ،فولدت منه :كٌسان،
وسورج ،وأمٌم ،ولوطان ،ونافس.

-2إدفــــو ..وما أدران ما إدفــــو
إدفـو مدٌنة عرٌمة ،من أجمل ُمدُن جنوب الصعـٌد بمصر :وهى مدخل محافظة أسوان للمادمٌن
من الماهرة من الشمال للجنوب  ،تمبع ؼرب مجرى نهر النٌل ،وهذه المدٌنة عاصمة التارٌخ
المصرى منذ فجر التارٌخ وحتى تدوٌنه ،بدءا من األسرات األولى إلى الثالثة فى العصر
صر
الفرعونى ولدماء المصرٌٌن ،وهى عاصمة المماطعة الثانٌة لمصر العُلٌا بعد مدٌنة األل ُ
،وتحتوى على العاصمة السٌاسٌة (نخب) بشرق النٌل بمرٌة المحامٌد حالٌا وبها بعض آثار
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الدولة الحدٌثة الفرعونٌة وتدعى بالٌونانٌة" إلٌتاسبولٌس" بمعنى أنثى " طابر " العماب" سٌدة
" هٌراكونبولٌس"
مدخل الصحراء  ،وتمابلها ؼرب النٌل العاصمة الدٌنٌة(نخن) وبالٌونانٌة
ومنها الكوم األحمر مسمط رأس الملن " مٌنا" موحد المطرٌن المصرٌٌن الشمالى والجنوبى ؛
ص َّور علٌها الملن "مٌنا" وهو ٌضرب أعداءه وظلت
ُ
عثِر بها على اللوحة اإلردوازٌة ُم َ
بمعبودها " حورس" اإلاله الصمر ،وتم بناء معـبدٌن فرعونٌٌن بها أحدهما للملن " زوسر" بانى
هرم سمارة المدرج إال أنهما إندثرا لعوامل الزالزل والتعرٌة ومابرحت هكذا إلى لدوم البطالمة
إلٌها من الٌونان وعلى أطبلل المعبدٌن المذكورٌن تم إنشاء أكبر وأضخم وأكمل معبد فى مصر
ضع حجر أساسه فى أؼسطس عام  237لبل المٌبلد فى عصر بطلٌموس الثالث وأُنشىء
ُو ِ
وأُفتتح للزٌارة عام 57ق.م ُوستؽرق بناءه  180سنة وأفتتح رسمٌا عام  42ق.م فى عصر
كلٌوباترا الثانٌــــــة وما فتبت على هذه الوتٌرة حتى الؽزو الرومانى ثم الحمبةالمبطٌة وأردفها
اإلسبلم ٌلٌه العصر الحدٌث والمعاصر الذى شٌدت به مصانع السكر ولُب الورق
والفٌروسلٌكون والمُرى الصناعٌة ؛فٌجدر بها أن تكون محافظة من محافظات مصر...
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- 5أستاذه رؤى جونى مسعود
-1الخٌال فً الفلسفة بٌن اإلبداع والمعرفة

الخٌال :فعل و لدرة إبداعٌة لتكوٌن صورة ذهنٌة لشًء ؼٌر ملموس بالنسبة للحواس ،أو لم
ٌسبك له مثٌل فً الوالع ،كذلن المدرة على التفكٌر النشط لخلك لصص وعالم افتراضً ؼٌر
موجود عبر كافة الوسابل اإلبداعٌة ( أدب – مسرح – موسٌمى –علوم ... -الخ )
ٌمكن للمرء استخدام الخٌال لخلك إمكانات ؼٌر والعٌة أو انتمال ألولات أخرى ؼٌر الحاضر،
وربما إلظهار وجهات نظر مخالفة لوجهات نظر األؼلبٌة ،وهو على عكس اإلدران واإلٌمان،
ال ٌتطلب من المرء تولع أمر ما أو األمل بحدوث شًء ما.
ٌشارن الخٌال فً مجموعة واسعة من األنشطة البشرٌة ،ولد تم استكشافه من لبل مجموعة
واسعة من الفبلسفة ،فلمد درس فبلسفة العمل دور الخٌال فً التفكٌر الذهنً ،و دور الخٌال فً
ابتكار أنواع مختلفة من األعمال الفنٌة والمشاركة فٌها حٌث لام علماء الفلسفة بتجارب حول
دور الفكر النظري فً اتخاذ المرارات العملٌة،و درسوا دور الخٌال فً المفارلة واالستعارة.
وبسبب اتساع نطاق هذا الموضوع ،سؤركز فً هذا الممال عن آراء الفبلسفة فٌما ٌخص الخٌال
وعبللته باإلبداع والمعرفة.
الخٌال و اإلبداع
دورا ربٌسًٌا فً العملٌات اإلبداعٌة إلى إٌمانوٌل كانط فً
ٌمكن إرجاع فكرة أن الخٌال ٌلعب ً
كتاب (نمد العمل الخالص) ،الذي ٌؤخذ العبالرة الفنٌٌن كنماذج لئلبداع .فحسب كانط عندما
ٌهدؾ الخٌال إلى الجمالٌة ،و ٌُسمح له بالمٌام بلعب دورحر ٌتجاوز الفهم المتاح للنفسٌ ،مكن
للخٌال ؼٌر الممٌد أن ٌؤخذ المواد الخام وٌنتج مخرجات تتجاوز المفاهٌم التً ٌمتلكها المرء.
على سبٌل المثال " ،العلوم  ،والحرؾ  ،واألعمال التجارٌة  ،والتكنولوجٌا  ).. ،وللحٌاة
دورا ربٌسًٌا فً المسعى اإلبداعً لبلكتشاؾ العلمً ،من
التنظٌمٌة واألنشطة الٌومٌة للخٌال ً
خبلل تحسٌن مساحة الحلول وتضٌٌمها للمشاكل العلمٌة المفتوحة باإلضافة إلى العملٌات
اإلبداعٌة للعبالرة .
لكن ٌختلؾ الفبلسفة حول طبٌعة ولوة العبللة بٌن الخٌال واإلبداع ،ففً حٌن ٌعتبر كانط
سا لئلبداع حسب رأٌه )ما ٌجعل العملٌة إبداعٌة هو استخدام الخٌال الذي ٌهدؾ إلى
الخٌال أسا ً
الجمالٌة ) ٌعتمد فبلسفة آخرون والسٌما فً العصر الحدٌث عكس ذلن أي أن هنان عبللة
سببٌة ؼٌر كاملة بٌن الخٌال واإلبداع من مبدأ أن الخٌال مفٌد للعملٌات اإلبداعٌة ،إال أن هنان
عملٌات إبداعٌة ال تنطوي على الخٌال فهنان تصورات خٌالٌة ؼٌر مبدعة
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كذلن وبحسب رأٌهم أن الخٌال لٌس مرتبط بالعملٌة اإلبداعٌة فمط بل هو مرتبط بالترفٌه
وإعادة التفكٌر.
الخٌال والمعرفة
دورا فً اكتساب المعرفة وتدعو العدٌد من الحجج الفلسفٌة إلى الخٌال عندما تبحث
ٌلعب الخٌال ً
للمعرفة المٌتافٌزٌمٌة المشروطة ،وؼالبًا ما ٌتخذ الناس المرارات من خبلل التفكٌر فً الحمابك
المضادة ،أو ما الذي ٌمكن أن ٌحدث لو كانت األمور مختلفة عن الوالع ،ومع ذلن ،فمد أثارت
مإخرا تساإالت حول نوع السٌنارٌوهات الخٌالٌة التً ٌمكن تحمٌمها
ظاهرة الخبرة التحوٌلٌة
ً
حمًا.
بشكل عام ،تستخدم التجارب الفكرٌة سٌنارٌوهات وهمٌة الستخبلص إجابات معرفٌة
لبلحتماالت ،و تتعلك بنوع خاص من التجارب الفكرٌة فً الفلسفة.
لدم رٌنٌه دٌكارت فكرة على أن ما ٌمكن للمرء أن ٌتخٌله هو دلٌل ؼٌر لابل للتخطً ولابل
للتنفٌذ لما هو ممكن حما ً بالمعنى األوسع ،بمعنى أن اإلنسان لادر على تحمٌك ما هو لادر على
تخٌله.
بٌنما ٌشن الفبلسفة المتشابمون ،فً أن الخٌال ٌمكن أن ٌعطٌنا فه ًما دلٌمًا للسٌنارٌوهات "البعٌدة
عن األعمال العملٌة للحٌاة الٌومٌة" ،مثل تلن التً ٌتم استدعاإها فً حجج الوسابط الفلسفٌة.
،عادة ً ما ٌعتبر المتفابلون أن هنان بعض االرتباط بٌن الخٌال والمعرفة الشرطٌة المٌتافٌزٌمٌة،
أي ان اإلنسان ال ٌستطٌع تخٌل إال ما كان لادرا من خبلل معرفته على تحمٌمه أي ال ٌوجد
مستحٌل فً الخٌال .وعندما ٌصطدم اإلنسان بفكرة مستحٌلة فً خٌاله فهذا بسبب عدم التصور
الصحٌح له .
على سبٌل المثال  ،لدم (ؼالٌلٌو) تجربة فكرٌة دحضت نظرٌة أرسطو للحركة ،والتً تتنبؤ بؤن
األجسام األثمل تسمط بسرعة أكبر .فً تجربة التفكٌر هذه  ،طلب جالٌلٌو من الناس تخٌل سموط
مركب خفٌؾ ومركب ثمٌل  .عندما ٌدٌر المرء تجربة التفكٌر  -أي عندما ٌتحدث المرء عن
نمطة االنطبلق فً هذا السٌنارٌو الخٌالً ٌ -بلحظ المرء عدم تناسك فً نظرٌة أرسطو :فمن
ناحٌة ٌ ،جب أن ٌتنبؤ بؤن المركب سوؾ ٌسمط ببطء أكثر ألن الجسم الخفٌؾ إبطاء الجسم
ضا بؤن المركب سوؾ ٌنخفض بسرعة أكبر ألن
الثمٌل ؛ من ناحٌة أخرى ٌ ،نبؽً أن ٌتنبؤ أٌ ً
المركب أثمل من الكابن الثمٌل وحده .على الرؼم من أنه ال جدال فً أن الخٌال عنصر أساسً
فً تجارب الفكر  ،إال أن النماشات ال تزال لابمة حول ما إذا كان من الممكن االحتجاج بالخٌال
فً سٌاق التبرٌر أو فمط فً سٌاق االكتشاؾ والتجربة.
فً النهاٌة :اختم بالمول أن كل ما حولنا بدأ بفكرة وبان اإلنسان أختص وحده دون بمٌة
الكابنات بالخٌال الخصب الذي مكنه إلى االنتمال لعوالم بعٌدة لم ٌكن ٌوما ٌدرن وجودها،
ولٌست النظرٌات الفلسفٌة سوى تبرٌرات آلفاق اكتشؾ بعضها ،والٌزال الكثٌر فً طور
االكتشاؾ.
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-6استاذ أٌمن بكر /م ر
أٌمن السٌد دمحم محمود بكر
الجنسٌه /مصرى
العمل لوات مسلحه بالمعاش
العمل الحالى /خطٌب متطوع تابع لوزارة االولاؾ
وباحث فى البنون االسبلمٌه والعلوم الشرعٌة
المإهبلت العلمٌة
-

حاصل على بكالورٌوس تجاره من جامعة الزلازٌك عام ٕٗٓٓ
حاصل على شهادة المركز الثمافً االسبلمى عامٌن بوزارة االولاؾ المصرٌه عام
ٕٓٔ٧
حاصل على دبلوم الدراسات االسبلمٌه بالمعهد العالى للدراسات االسبلمٌة بالماهره
حاصل على تمهٌدى شعبة البنون اإلسبلمٌة
باحث فى البنون االسبلمٌه
حاصل على ماجستٌر المعهد العالى لؤلبمة والخطباء بالجامعه االسبلمٌه بمنٌسوتا
بؤمرٌكا تعلٌم عن بعد
باحث دكتوراة بالجامعة االسبلمٌه للتعلٌم عن بعد بوالٌة منٌسوتا بؤمرٌكا

الدورات العلمٌة
-

دورة تدرٌب مدربٌن TOT
دورات فى التنمٌة البشرٌة soft skills
دورة استراتٌجٌة األمن المومى باكادٌمٌه ناصر العسكرٌة
دورات فى التحكٌم التجارى بدرجة مستشار تحكٌم تجارى بالمركز الدولى للوساطه
والتحكٌم بمصر
دورات فى حموق اإلنسان من مركز الحرٌة التابع لوزارة التضامن االجتماعى المصرٌة
بدرجة مستشار حموق إنسان

من أعماله
-1الهروب المؤٌد(وبشرٌات زوال الدولة الوهمٌة)

الهروب المإٌد(وبشرٌات زوال الدولة الوهمٌة)
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ال ٌتصور اعمل العاللٌن هروب ستة من االبطال الفلسطٌنٌن من سجن جلبوع شدٌد
الحراسة الذى سمعنا عنه فى لٌلة وضحاها !!!
ناظرٌن خٌبة األمل التى حلت على الٌهود فهو بمثابة السواد األعظم  ،واتضح ذلن فى
تصرٌحات المتحدث باسم الحكومة اإلسرابٌلٌة بؤنها بمثابة النكسة والخدعة العظمى فى العصر
الحدٌث  ،وبالنظر إلى المكان الذى خرج منه االبطال وما ٌمال انهم عثرو على ملعمة مصدأة
وهم ٌحفرون بها فهذه أٌضا هى الخدعة الكبرى وأرجح ذلن بموة
فهنان شا ما حدث فى اعتمادى من الٌهود أنفسهم وتعاونوا مع هإالء األبطال ولٌس المعتملٌن
هكذا نحن العرب جمٌعا نطلك علٌهم هذا االسم لتؤكٌد الحك وتؤٌٌده ،ألن اإلسرابٌلٌن أنفسهم ؼٌر
راضٌٌن عن سٌاسة الحكومة فلن نستعجل ذلن وهذا ما ستؤكده األٌام المادمه فى إعتمادى مع
شفافٌة التحمٌمات من لبل الصهاٌنه ،أن اإلسرابٌلٌن أنفسهم لفظوا سٌاسة حكومتهم تجاه
الفلسطنٌٌن العُزل ،أما ان ٌمال بؤن الملعمة هى من حفرت أالؾ االطنان من الطٌن والرمال
وعشرات األمطار فهذا ما نراه فى هولٌوود فمط وال تستطٌع السٌنما الهندٌة فعل ذلن ،وكون
الحفرة الموجودة على الطرٌك وبجواره أبراج الحراسة وتواصل االبطال مع الرانهم لٌؤتوا إلٌهم
بالعربات الستكمال الخطة فهذا هو ما أشرت إلٌه من النكبة والنكسة والعار التى أح ّل بالحكومة
اإلسرابٌلٌة ومن ثم ستكون هذه الحادثه مبشرا لوٌا فى زوال الدولة الوهمٌة.
#أمنٌة  -مصرى بدم فلسطٌنى.

-2موووع تحت عنوان ( ثمافة االحترام لآلخرٌن )

• الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على رسولنا الكرٌم دمحم بن عبدهللا وعلى آله وصحبه
الؽر المٌامٌن وبعد -:
نستكمل بفضل هللا سلسلة مكارم االخبلق ونتكلم فى موضوعنا الٌوم عن خلك عظٌم أال وهو
خلك (االحترام لآلخرٌن )فاإلسبلم دٌن اإلحترام للبشرٌة جمعاء ولٌس لدٌن بعٌنه أو جنس
أو......
ٌمول هللا تعالى فً سورة االسراء من كتابه العزٌز( َولَمَ ْد َك َّر ْمنَا بَنًِ آدَ َم)
اس
• إِ َّن ْالعَبلَلَا ِ
س ُ
ت االِ جْ تِ َما ِعٌَّةَ َم ْبنٌَِّةٌ َ
علَى االِ حْ تِ َر ِام ْال ُمتَبَادَ ِل بٌَْنَ ْال َج ِمٌعَِ ،وثَمَافَةُ االِ حْ تِ َر ِام أ َ َ
اس ،فَ ُكلُّ ُه ْم ُم َك َّر ُمونَ ،
الت َّ َوا ُ
ص ِل َوالت َّ َعا ُم ِل َبٌْنَ النَّ ِ
علَ ٌْ َها ال ُّ
ار ٍة أ َ ْو َبلَ ٍد
شعُ ُ
علَى ُّ
وب ،فَ َك ْم ِم ْن َح َ
ً ِ َوالت َّ َحض ُِّرَ ،و ُه َو ثَمَافَةٌ تَت ََربَّى َ
• َواالِ حْ ِت َرا ُم ٌَدُ ُّل َ
ض َ
الر ِل ّ
ؾ
ت َ َمٌَّزَ بِاحْ تِ َر ِام ِه بٌَْنَ أ َ ْف َرا ِدهَِ ،واحْ تِ َر ِام ِه ِلآلخ َِرٌنَ َ ،وبِ َها ُ
ع ِر َ
• وإن المرء بؤخبلله ودٌنه ٌسع الناس وال ٌسعهم بماله وأمبلكه،
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• ال ٌخفى على أحد ما تحمك للناس من تمدن وتحضر واستمرار وتعلٌم ورفاهٌة ،مما ٌستوجب
الحمد هلل والثناء علٌه.
• لكن من المهم أال ننسى أن لدٌنا شواهد كثٌرة على أن (التوحش) وما ٌصحبه من ظلم وبؽً
وجفاء ،والتعامل بالوجهٌن واالحترام المزٌؾ بسبب الجاه والمكانة والسلطة
• وظهور االنانٌة والفردٌة وحب الذات وانتماص االخر لشخصه او لفمره حتى ولو كان من اهل
الفضل
• فتجد هذه الفضاضة فً التعامل فً أي مإسسة تدخلها وهذا ناتج من فمد التدٌن
• فنحن جمعٌا ً فً حاجة إلى أن ننمً فً نفوسنا مشاعر (االستحٌاء من الذات)؛ ألننا حٌنبذ
سنموم باحترام الناس وتمدٌرهم
شعَابِ ِر َّ ِ
سً
• َوت َ ْبدَأ ُ ثَمَافَةُ االِ حْ تِ َر ِام بِت َ ْع ِظ ٌِم َ
سو ِله ﷺ َو ْالعَ َم ِل بِ َه ْدٌِ ِه َوالتَّؤ َ ِ ّ
ٌر َر ُ
اا تَعَالَىَ ،وت َْولِ ِ
صٌبلً)
س ْب َحانَهُِ ( :لتُإْ ِمنُوا بِ َّ
ااِ َو َر ُ
بِؤ َ ْخبلَلِ ِه ،لَا َل ُ
س ِبّ ُحوهُ بُ ْك َرة ً َوأ َ ِ
سو ِل ِه َوتُعَ ِ ّز ُروهُ َوت ُ َو ِلّ ُروهُ َوت ُ َ
ون َوال ِنّ َ
ضعَ ْ
ظ ِام؛ فَ ْالمَ َوانِ ُ
صا ِلحِ،
ب دٌِنُنَا ْال َحنِ ُ
ٌن ُو ِ
• َك َما أ َ ْو َج َ
ت ِإللَا َم ِة ْال َم َ
ام ْالمَانُ ِ
ٌؾ احْ تِ َر َ
َو ْال ُم َحافَ َ
س َباتِ،
علَى ْال ُممَد ََّراتَِ ،و ِ
ظ ِة َ
ص ٌَانَ ِة األ َ ْر َواحِ َو ْال ُم ْكت َ َ
• َو ِم ْن َها لَانُ ُ
ع ْن ت َْر ِوٌعِ اآلخ َِرٌنَ
سٌ ِْر ،فَاحْ ِت َرا ُمهُ ٌَ ْكفُ ُل ِل ٌَادَة ً ِآمنَةً ،خَا ِل ٌَةً ِمنَ ْال َمخ ِ
ون ال َّ
َاط ِرَ ،ب ِعٌدَة ً َ
ار»بن ماجه
ض َر َر َوالَ ِ
ع َمبلً بِمَ ْو ِل ِه ﷺ«:الَ َ
َ
ض َر َ
• وكلنا ٌعلم االستهتار فً هذا الجانب من عدم احترام االنفس التً عصمها هللا وهذا ظلم وجرم
فً حك االنسان
• َو ِم ْن َم َ
ااِ
سو ُل َّ
ار ال ِ ّ
س ِّن َواالِ ْهتِ َما ُم بِ ِه ْم ،لَا َل َر ُ
ظاه ِِر ثَمَافَ ِة االِ حْ تِ َر ِام فًِ ْال ُمجْ ت َ َمعَاتِ؛ احْ تِ َرا ُم ِكبَ ِ
ؾ ِلعَا ِل ِمنَا َحمَّهُ»احمد
ٌرنَاَ ،وٌَ ْع َر ْ
ٌرنَاَ ،وٌَ ْر َح ْم َ
ص ِؽ َ
ْس ِم ْن أ ُ َّمتًِ َم ْن لَ ْم ٌ ُِج َّل َكبِ َ
ﷺ«:لٌَ َ
ٌم ِه ،لَا َل ﷺ«:إِ َّن ِم ْن إِجْ بلَ ِل َّ ِ
س ِّن ِم ْن إِجْ بلَ ِل َّ ِ
ام ذِي
ع َّز َو َج َّل َوت َ ْع ِظ ِ
ٌر ال ِ ّ
اا َ
• فَإِجْ بلَ ُل َكبِ ِ
اا إِ ْك َر َ
ال َّ
ش ٌْ َب ِة ْال ُم ْس ِل ِم»ابو داوود
• فَإ ِ ْك َرا ُم ُه ْم ِم ْن أ َ َج ِّل َّ
عاتَِ ،و ِب ِه ْم ت َ ُح ُّل ْال َب َركَاتُ  ،لَا َل ﷺْ «:ال َب َر َكةُ َم َع أ َ َكا ِب ِر ُك ْم»بن حبان
الطا َ
ٌِرهَا َوإِ ْك َرا ُم َها،
• َو ِم ْن ثَمَافَ ِة االِ حْ تِ َر ِام :احْ تِ َرا ُم ْال َم ْرأَةِ َوت َ ْمد ُ
سو ُل َّ ِ
ص َحابَتًِ؟ لَا َل« :أ ُ ُّمنَ » .لَا َل:
سبِ َل َر ُ
• َولَ َّما ُ
صلَّى هللا علٌه وسلمَ :م ْن أ َ َح ُّك النَّ ِ
اس بِ ُحس ِْن َ
اا َ
ث ُ َّم َم ْن؟ لَا َل« :ث ُ َّم أ ُ ُّمنَ » .لَا َل :ث ُ َّم َم ْن؟ لَا َل « :ث ُ َّم أ ُ ُّمنَ » .لَا َل :ث ُ َّم َم ْن؟ لَا َل« :ث ُ َّم أَبُونَ » َو َهذَا ؼَا ٌَةٌ
فًِ ْالبِ ِ ّر َواالِ حْ تِ َر ِام...نفعنً هللا الخ
ْ
ُومٌنَ ،
االحترام :العبللةُ بٌَْنَ ال َخدَ ِم
علَى
• وا ْعلَ ُموا أنَّهُ ِمنَ العبللا ِ
والمخد ِ
ت االجتماعٌ ِة التً ت ُ ْبنَى َ
ِ
فَ ُكلُّ ُهم ُم َك َّر ُمونَ ،
ب»احمد
آدم وآد ُم ِم ْن تُرا ٍ
• ولد لا َل ﷺ «والنَّ ُ
اس بَنُو َ
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• ولد ن َّ
للخادم
والمخدومَ ،و َجعَ َل لها ُحدُودا ً وأحكاما ً وآدابا ً ت ُ َح ِمّ ُك
الخادم
َظ َم اإلسبل ُم العبللةَ بٌْنَ
ِ
ِ
ِ
َم ْ
المخدوم ْ
أن
ب اإلسبل ُم علَى
ُوم ُم َرادَهُ ِمنَ ا ِت ّخا ِذ
طلُو َبهُ ِمنَ ِ
الخادم ،فَؤ َ ْو َج َ
ِ
ِ
الخدم ِة ،وت ُ َح ِمّ ُك لل َم ْخد ِ
ُون ُ
ظ ْل ٍم أو ُم َما َ
طلَةٍ،
ً
الخادم أَجْ َرهُ المكافِ َ
ا ِل ُج ْه ِد ِه ِم ْن د ِ
َ
ٌُ ْع ِط َ
• فمال صلى هللا علٌهوسلم":أ َ ْع ُ
ع َرلُهُ...بن ماجه
ٌر أجْ َرهُ لَ ْب َل أن ٌَ ِج َّ
طوا ِ
ؾ َ
األج َ
ٌوم المٌا َم ِةَ :ر ُج ٌل أ َ ْع َ
طى ِبً ث ُ َّم َ
ور ُج ٌل باع
• ولال ﷺ":لال َّ
ااُ تعالى :ثبلثةٌ أنا َخ ْ
ؼدَ َرَ ،
ص ُمه ْم َ
ٌرا فا ْست َْوفَى ِم ْنهُ ولَ ْم ٌُ ْع ِط ِه أَجْ َرهُ.رواه البخاري
ور ُج ٌل استؤ َج َر أ َ ِج ً
ُح ًّرا فَؤ َ َك َل ث َ َمنَهَُ ،
ون ،وال ٌَ ْ
ِب وال ٌَ ُخ ُ
ط َم ُع وال
ب علَى
ع ِفٌفا ً ُمت َ َع ِفّفاً ،ال ٌَ َكذ ُ
• وٌَ ِج ُ
صادلا ً أمٌناًَ ،
ِ
الخادم أن ٌكونَ َ
ُوم ِه ،وال ٌُ ْف ِشً له ِس ًّرا،
س على َم ْخد ِ
ٌَت َ َج َّ
س ُ
• ْ
خدوم ِه ،فمد لال صلى هللا علٌهوسلم" َّ
ع َملَهُ ،وأن ٌَتَذَ َّك َر َّ
إن
ق َم
ِ
وأن ٌُتْمِنَ َ
هللا سابِلُهُ عن ُحمُو ِ
أن َ
ع َم ًبل ْ
أن ٌُت ِمنَه....شعب االٌمانفاللهم اهدنا الحسن االخبلق فبل
ع ِمل أحدُكم َ
هللا تعالَى ٌ ُِحبُّ إذا َ
َ
ٌهدى ألحسنها اال انت وصلى هللا وسلم وبارن على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن
نراكم فى خلك جدٌد من مكارم أخبلق رسولنا الكرٌم ﷺ

موسوعة الذخابر
الجزء الرابع

-7د.دمحم فتحً عبد العال /م ر
-1نحو حٌاة

حٌة لمروى الكلى

تعد الكلى من أهم أجهزة الجسم إذ تلعب أدوارا حٌاتٌة هامة فهً العضو الخاص بتكوٌن وإفراغ
البول ومصفاة لتنمٌة الدم من الفضبلت والمواد السامة مثل الكرٌاتنٌن والٌورٌا وحمض الٌورٌن
والفابض من األمبلح كالصودٌوم والبوتاسٌوم والتخلص منها خارج الجسم مع المحافظة على
ثبات المواد الحٌوٌة بالجسم عبر التحكم فً كمٌة السوابل والصودٌوم والبوتاسٌوم فً الجسم كما
تموم الكلى بتنظٌم ضؽط الدم عبر إفراز هرمون الرٌنٌن وتكوٌن كرات الدم الحمراء عبر إنتاج
هرمون اإلرٌثروبوٌتٌن إضافة لتنشٌط فٌتامٌن د بالجسم .
المصور فً وظابؾ الكلى من شؤنه التبول بكمٌات للٌلة جدا أو عدم التبول بالتالً تعطٌل
التخلص من الفضبلت بشكل كاؾ و وٌرتبط هذا المصور بؤمراض كالسكري والضؽط
وأمراض البروستات واألمراض الوراثٌة ونتاج لبعض أدوٌة األورام .
هنان عدة نصابح ؼذابٌة لضمان الحفاظ على ما تبمً من وظٌفة الكلٌتٌن:
-1تحدٌد كمٌة السوابل لتكون من  0.5إلى لتر ٌومٌا .
-2التملٌل من تناول البروتٌن لتبلفً ارتفاع مستوى الٌورٌا فً الجسم وٌمكن تحدٌد الكمٌة
المسموح بها لتكون من  60-40ؼرام ٌومٌا.
-3الحد من ملح الطعام (الصودٌوم ) والبوتاسٌوم ومصادرها كالخضراوات الورلٌة مثل
السبانخ والملوخٌة ومرالبة مستوى البوتاسٌوم فً حاالت ؼسٌل الكلى
-4تعزٌز الؽذاء بالكربوهٌدرات لتزوٌد الجسم بالطالة والفٌتامٌنات الضرورٌة كفٌتامٌنات
A,K,E,D
-5تجنب تناول الممالى والمكسرات والبمولٌات واألجبان واللحوم المصنعة مرتفعة الصودٌوم .

-2لماحات كوفٌد ومروى فً مرمى الخطر

كما كان كوفٌد متهما فً بداٌاته بكونه عنصرٌا وذو نزعة دروانٌة تنتصر لبماء األلوى
واألصلح وتناهض حٌاة الضعفاء من كبار السن ومرضى الحاالت المزمنة وهو ما اتضح
عدم صوابه مع مر من أحداث تماما كالفهم الخاطا لما نسب لداروٌن سواء بسواء فاالتهامات
نفسها تداعب مخٌلة البعض حول لماحات كوفٌد  19وتؤثٌراتها على األمراض المزمنة والخطرة
ونستعرضها فٌما ٌلً:
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-1لماحات كوفٌد ومروى السرطان
لد ال تتوافر دراسات كافٌة عن مدى آمان وفاعلٌة اللماحات بدرجة كافٌة ترسً لواعد الثمة
وتزٌل تبلل من الخوؾ والملك لدى مرضى السرطان تحدٌدا على الرؼم من االعتماد بكون
اللماحات آمنة تماما خاصة وأن أؼلب الدراسات فً هذا المضمار تدور فً فلن لماحات فاٌزر
بٌونتن ومودٌرنا وبالً اللماحات ؼاببة أو تخطو على استحٌاء لكن تبمى كفة فوابد اللماحات
تعلو ما سواها من مخاطر كما أنه لزاما التشاور مع ممدمً الرعاٌة الصحٌة لتحدٌد الولت
المبلبم للحصول على اللماح .
تتحدث دراسة بكلٌة ألبرت أٌنشتاٌن للطب بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عن نتابج مشجعة بشؤن
تزاٌد األجسام المضادة بمضً الولت بعد تلمً الجرعة النهابٌة من لماحات فاٌزر ومودٌرنا و
جونسون آند جونسون لدى  94فً المابة من مرضى السرطانات.
ٌتربع على لمة مرضى السرطان األشد خطورة عند إصابتهم بكوفٌد حٌث تزٌد الحاجة لدخول
المستشفى وترتفع معدالت الوفاة  :مرضى سرطان الربة فبل ٌنبؽً أن ننسى أن كوفٌد مرض
تنفسً فً األساس عبلوة على سرطان الدم اللٌمفاوي المزمن الذي ٌتسبب فً ضعؾ المناعة .
اإلسراع من الجرعة الثانٌة للماح لمرضى السرطانات ووضعهم على األولوٌة أمر شدٌد األهمٌة
حٌث تشٌر دراسة برٌطانٌة إلى أن لماح فاٌزر بٌونتن ٌوفر حماٌة ألل لمرضى السرطانات
الصلبة مثل سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان الدم مثل اللوكٌمٌا وذلن بعد الجرعة األولى
من اللماح مما ٌتطلب تعزٌز الحماٌة بجرعة ثانٌة مبكرة فً ؼضون ٌ21وما ال أكثر.
من المعروؾ عن لماح فاٌزر بٌونتن تسببه فً حاالت مإلتة من تضخم الؽدد اللٌمفاوٌة لكن
هذا العرض تحدٌدا كان مثٌرا للملك والرهبة لدى مرٌضات سرطان الثدي البلتً تعافٌن بعد
استبصاله من أن ٌكون عبلمة على عودة المرض الخبٌث لذلن البد من طمؤنتهن مع التوصٌة
بؤخذ اللماح فً الذراع الممابل للثدي المستؤصل وفً حالة استبصال الثدٌٌن ٌنصح بؤخذ اللماح
فً منطمة الفخذ أو الورن مع إجراء التصوٌر الشعاعً للثدي لبل التطعٌم أو بعده بمدة من
4إلى 6أسابٌع .
من التوصٌات الضرورٌة لمرضى األورام لكن بالطبع بعد التباحث والمشاورة مع ممدمً
الرعاٌة الصحٌة تؤخٌر اللماح فً حاالت اللوكٌمٌا الحادة لما بعد االنتهاء من جلسات العبلج
الكٌمٌابً المكثؾ والتً تعطى كعبلج تحرٌضً فً هذه الحاالت .
كما ٌنبؽً اإلنتباه إلى ضرورة مرور ولت كاؾ من  7-5أٌام من أخر جلسة للعبلج الكٌمٌابً
أو اإلشعاعً أو العبلجات المثبطة للمناعة حٌث ٌكون معدل خبلٌا الدم البٌضاء منخفض مما لد
ٌولع المرٌض فً براثن الحمى .
-2لماحات كوفٌد ومروى الكلى
لشد ما كان طالع مرضى الكلى مبهجا حٌنما تنالل العالم أن أول من حصل على اللماح بالعالم
وتحدٌدا لماح استرازٌنٌكا اإلنجلٌزي الشهٌر هو برٌان بٌنكر البالػ من العمر اثنٌن وثمانٌن عاما
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والخاضع لجلسات الؽسٌل الكلوي بمستشفى تشرشل مما ولد الثمة العملٌة لدٌهم فً آمان اللماح
ولو بشكل مبدبً.
تشٌر التولعات ألمان اللماح فً هذه الحاالت لكن تفرق الدراسات بٌن المرضى الخاضعٌن
للؽسٌل الكلوي واآلخرٌن الذٌن أجروا عملٌات زرع الكلى حٌث أوضحت دراسة لجامعة جون
هوبكٌنز فً مارس  2021أن متلمى الزرع لد أنتجوا 17فً المابة فمط من األجسام المضادة
المعادلة للفٌروس بعد الجرعة األولى من اللماح وما لبثت أن ارتفعت النسبة إلى 54فً المابة
بعد الجرعة الثانٌة وهو مستوى من الحماٌة متواضع إذا ما لورن بمرضى الؽسٌل الكلوي الذٌن
أحرزوا  88.9فً المابة بعد الجرعة الثانٌة من لماح فاٌزر بٌونتن بحسب دراسة نشرتها مجلة
الجمعٌة األمرٌكٌة ألمراض الكلى كما أن استجابة الخبلٌا التابٌة كانت جلٌة لدى 100فً المابة
من مرضى الؽسٌل الكلوي فً ممابل 57.8فً المابة من مرضى زرع الكلى وتذهب بعض
التفسٌرات النخفاض الحماٌة لدى مرضى الزرع الحتمالٌة تداخل مثبطات المناعة التً
ٌستخدمها هإالء المرضى لتعضٌد العضو المزروع مع لدرة الجهاز المناعً بالجسم على إنتاج
األجسام المضادة التً تحمً من كوفٌد  19مما جعل بعض الدراسات توصً بجرعة ثالثة من
فاٌزر بٌونتن أو جرعة إضافٌة من لماح جونسون آند جونسون.
نؤتً إلى أسبلة عادة ما تتناللها األلسن وأواجه كثٌرا منها على صفحتً على الفٌس بون أو فً
تساإالت بعض أصدلابً ومنها هل اللماحات تسبب العمم ؟واإلجابة فً حدود المتاح من
معلومات :ال ٌوجد عبللة حتى اآلن ومن األسبلة األخرى هل ٌوجد تعارض بٌن لماح كوفٌد
ولماحات آخرى ؟واالجابة أنه ٌوصى بإعطاء لماح كوفٌد منفردا والفصل بٌنه وبٌن أي لماح آخر
سابك علٌه أو الحك علٌه بمدة ال تمل عن أسبوعٌن وفٌما ٌخص التخطٌط للحمل بالنسبة للنساء
البلتً حصلن على اللماح فاألفضل االنتظار مدة ال تمل عن ثبلثة شهور بعد الجرعة الثانٌة
للشروع فً ذلن .
السإال األخٌر والذابع الشٌوع هل ننحً الكمامة جانبا بعد أن نتلمى جرعتً اللماح ؟اإلجابة ال
.ذلن أن فرص اإلصابة بعد اللماح واردة جدا خاصة مع اللماحات الصٌنٌة والتً لم تمنع كثرة
اإلصابات بالبلدان التً اعتمدتها والتً تدرس إضافة جرعة ثالثة ولد تحدثنا عن ذلن من لبل
إضافة أن الهواء كوسط نالل لكوفٌد مسؤلة صار لها ما ٌإٌدها وٌنبؽً الحرص فً المناطك
المزدحمة المتواجد بها حبوب اللماح أو الطلع الذي تنتجه األشجار حٌث أثبتت دراسة للمعهد
األمرٌكً للفٌزٌاء نشرت فً دورٌة فٌزٌكس أوؾ فلوٌد لدرتها على نمل الفٌروس لمسافة أبعد
من التً ٌنتمل بها كوفٌد عبر العطاس هذه الدراسة حاسوبٌة ولابمة على محاكاة الوالع ولو
أكدتها دراسات أخرى فمن شؤن ذلن تؽٌٌر لواعد التباعد المجتمعً المابم حالٌا على مترٌن
فؤكثر لٌكون أبعد بكثٌر عبلوة على أن عادات الكثٌرٌن فً الترٌض بٌن األشجار والزهور سعٌا
الستنشاق نسمات الصباح لتداعب أنوفهم بالهواء النمً المحمل باألكسوجٌن ستصبح على
لابمة الممنوعات فالهواء سٌكون مفعما بالخطر وحامبل للفٌروسات حما لمد جاء كوفٌد لٌدمر
لوحات جمٌلة نخطها بمداد حٌاتنا مستبدال إٌاها بكمامة تعلو أنوفنا وتكمم أفواهنا .
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-3أدب الرحلة
شاب مصري فً التاسعة والعشرٌن من عمره ٌخوض رحلة وصفت بالؽرٌبة استخدم فٌها
حمارا للتنمل من منطمة الجٌزة وحتى أسوان لدراسة عادات وثمافات كل مركز ولرٌة ومدٌنة
فً طرٌمه .
كانت الرحلة مادة دسمة للسخرٌة والمزاح ولكن ؼاب عن جل من مزح وسخر أن لمصر فً
الماضً باع طوٌل فٌما ٌسمى (أدب الرحبلت) والذي انمرض بمضً الولت مع انتشار الوسابل
اإلعبلمٌة التً تحفل ببرامج تدور بنا حول العالم ونحن فً أماكننا وشبكات االنترنت التً ال
تحتاج فٌها سوى ضؽطة زر لٌكون أمامن مبلٌٌن النتابج حول أي مدٌنة أو لرٌة أو طابفة
سكانٌة تود التعرؾ علٌها .
كما أن تولٌت رحلة هذا الشاب لم ٌكن موفما فمد جاءت فً أثناء جابحة كوفٌد 19 -والتً تنادي
بالتباعد المجتمعً فارضة لٌودا على التنمل والرحبلت .
لندلؾ اآلن من أبواب التارٌخ ونطرق بوابات رحبلت الماضً .وإذا ذكرت الرحبلت فً
العهود الماضٌة ال ٌمكن أن نؽض الطرؾ عن الرحالة األمٌر دمحم علً توفٌك .ربما ال ٌعرؾ
الكثٌرون عن األمٌر سوى كونه ولً عهد المملكة المصرٌة وانحٌازه لئلنجلٌز وأنه كان خٌارهم
عندما هموا بإجبار الملن فاروق على التنازل عن الحكم فً حادث  4فبراٌر الشهٌر وٌمكن
العودة فً ذلن لكتابً تؤمبلت بٌن العلم والدٌن والحضارة .ثمة وجه آخر لؤلمٌر العجوز
المصاب بالصرع والؽٌر متزوج وهو كونه توالا للرحبلت حول العالم وتسجٌل مشاهداته فً
كتب لٌمة من أبرزها :
"رحلة إلى أمرٌكا الشمالٌة"و"رحلة الصٌؾ إلى البوسنة والهرسن"و"الرحلة الٌابانٌة "و"رحلة
إلى أمرٌكا الجنوبٌة"
و"الرحلة الشامٌة"و"رحلة إلى استرالٌا" ومن أطرؾ ما الحظته فً أحادٌث األمٌر دمحم علً
كان سعٌه الشدٌد إلظهار التفرد فً الثمافة والمعرفة الشاملة واالستنتاجات االرتجالٌة فتجده
عزٌزي المارىء ٌعود بؤصول دمحم علً باشا الكبٌر ،مإسس مصر الحدٌثة ،لدٌار بكر ،على
خبلؾ الشابع من كونه ألبانً ،وذلن فً تصرٌح شهٌر له لمجلة "المصور" عام  1949كما
ٌرجح أن أصول الهنود األمرٌكٌٌن من "الٌورجوت" ومن "سكان شمال آسٌا"وأنهم هاجروا إلى
هذه الببلد عن طرٌك كامتشتكا وبالتالً فلهم السبك فً اكتشاؾ أمرٌكا لبل كرٌستوفر
كولومبس!!
وكما كان األمٌر طرٌفا فً حٌاته فمد الحمته الطرافة رؼما عنه فً أولات كثٌرة !!
هل سمعت عزٌزي المارىء عن المثل المابل "عواد باع أرضه " هذا المثل ارتبط أٌضا باألمٌر
دمحم علً ولكن عواد لم ٌبع أرضه إنما العكس الذي حدث فعنانً أحمد عواد الفبلح بكفور نجم
دخل فً خصومة ومشاحنات مع تفتٌش دابرة األمٌر دمحم علً انتهت بمصرعه كما ارتبط
األمٌر أٌضا بمصة طرٌفة مع دخول السٌارات لمصر وخوؾ الحٌوانات منها حٌنما اصطدمت
سٌارته بعربة كارو تحمل أخشابا عام  1901مما أدى لتهشمها وإصابته .
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وال ٌمكننا أن ننسى رحلة حج خدٌو مصر عباس حلمً الثانً إلى األراضً الممدسة عام
 1909والتً سجلها دمحم لبٌب البتنونً تحت اسم "الرحلة الحجازٌة" وزود كتابه بلمطات نادرة
إلتمطها اللواء إبراهٌم رفعت باشا وعددا من الخرابط أعدها اللواء دمحم صادق باشا كما حوى
الكتاب معلومات شٌمة عن الحجاز والمبابل فٌه والمحمل المصري والتكٌة المصرٌة فً مكة
والمدٌنة .وللبتنونً فً أدب الرحلة كتب أخرى مثل "رحلة الصٌؾ إلى أوروبا" و"الرحلة إلى
أمرٌكا".
ولد خلد أمٌر الشعراء أحمد شولً ذكرى هذا الحج باعتباره شاعر المصر بمصٌدة (نهج البردة)
والتً تؤتً على ؼرار بردة اإلمام البوصٌري فٌمول فً مطلعها :
البان َوالعَلَ ِم
على الماعِ بٌَنَ
" رٌ ٌم َ
ِ
سفنَ دَمً فً األَش ُه ِر ال ُح ُر ِم
أ َ َح َّل َ
سدا ً
َرمى المَضا ُء بِ َعٌنًَ ُجإذَ ٍر أ َ َ
درن ساكِنَ األ َ َج ِم"
ٌا ساكِنَ الماعِ أ َ ِ
ومن رحبلت أولً األمر إلى رحبلت صفوة المجتمع فً مصر نمضً فنجد أحمد حسنٌن باشا
خرٌج أكسفورد وصاحب المحاوالت األولى للطٌران والبطل الدولً فً لعبة الشٌش ٌخوض
عام  1920تجربة جرٌبة الستكشاؾ الصحراء الؽربٌة برفمة السٌدة اإلنجلٌزٌة (روزٌتا
نورٌس) حٌث تمكنا من اكتشاؾ واحتً العوٌنات وأركنو للمرة األولى ولمب بعدها بالرحالة
العظٌم ولد ألام له الملن فإاد حفل تكرٌم بفندق سان استٌفانو باإلسكندرٌة عام  1923أنشد فٌه
أمٌر الشعراء أحمد شولً أبٌاتا تمول :
ٌَن ِه َّمةً َ
ط َم َحت
"أَكبَرتُ ِمن َح َ
سن ٍ
َروم ما ال ٌَرو ُم ال ِفتٌَةُ المُنُ ُع
ت ُ
َفس ت َدفَعُها
َوما البُطولَةُ إِ ّال الن ُ
فٌما ٌُبَ ِلؽُها َحمدا ً فَت َندَفِ ُع
صلوا
َوال ٌُبالً لَها أَه ٌل ِإذا َو َ
ت ال َحم ِد أَم َر َجعوا
على َجنَبا ِ
طاحوا َ
ع ِل َمت
ق ِإ َّن البٌدَ لَد َ
َر ّحالَةَ الشَر ِ
ِبؤَنَّنَ اللَ ُ
ع"
ٌث لَم ٌُخلَك لَهُ الفَزَ ُ
وحسنٌن باشا عزٌزي المارىء هو نفسه ربٌس الدٌوان الملكً فً عهد فاروق والزوج العرفً
ألمه الملكة نظلً زوجة الملن فإاد الثانٌة !.

موسوعة الذخابر
الجزء الرابع

ومن الرحبلت الشهٌرة نؤتً على ذكر رحلة المفكر والصحفً اللبنانً (جورجً زٌدان) إلى
أوروبا عام  1912والتً ضمت فرنسا وإنكلترا وسوٌسرا ونشرت فً كتاب عام
.1923وجورجً زٌدان هو مإسس مجلة الهبلل فً مصر وصاحب رواٌات تارٌخ اإلسبلم
الشهٌرة والتً صورت التارٌخ اإلسبلمً للنشء كما لو كان حلمات من الصراع والمكابد
وسلسال من الدماء المتدفمة !!
بالطبع الطبمات الشعبٌة كان لها إسهامات فً أدب الرحبلت وإن بدت بسٌطة أحٌانا فنجد كتاب
(رحلة إسماعٌل فً جمٌع المحافظات وعواصم المدٌرٌات ) السماعٌل دمحم مصطفً ولد صدر
عام  1927وإسماعٌل كما ٌعرفنا بنفسه فً كتابه من الفٌوم وٌعمل بالتجارة ولد كتب كتابه
إلعبلء ذكر أبٌه وٌشمل الكتاب خرٌطتٌن للوجه البحري والمبلً ومعلومات عن الشوارع
واألحٌاء وخطوط الترام والسكن الحدٌدٌة والتلؽراؾ وهً الصورة البدابٌة التً كان علٌها
أجدادنا فً معرفة الطرق والمسارات ولنحمد هللا على ما وصلنا إلٌه من تمدم وخرابط جوجل
ونظام الجً بً اس على هواتفنا الٌوم .من الكتاب نستطٌع أن نتعرؾ على معلومات طرٌفة
منها أن عدد سكان الماهرة عام  1917كان  800,000واإلسكندرٌة  445,000وأن إحصاء
المطر المصري وصل عام  1927إلى 14,168,756نفسا!! .
لم تمتصر رحبلت الطبمات الشعبٌة الوسطى والعلٌا على محافظات مصر بل نجد دمحم ثابت
المدرس بالمدارس الثانوٌة ٌموم فً صٌؾ كل سنة برحلة حول العالم وٌسجل مشاهداته ومن
كتبه " :الجنس اللطٌؾ فً مختلؾ بماع الدنٌا أو نساء العالم كما رأٌتهن " 1940و "جولة فً
ربوع استرالٌا بٌن مصر وهونولولو  "1936و" جولة فً ربوع آسٌا بٌن مصر والٌابان
"1932و"جولة فً ربوع افرٌمٌا بٌن مصر ورأس الرجاء الصالح  "1933و"رحبلتً فً
مشارق األرض ومؽاربها"1946
ال ٌخلو أدب الرحبلت وصناعه من مآرب أخرى منها ما هو سٌاسً فنجد كتاب دمحم حسنٌن
مخلوؾ فً رحلته مع ربٌس الوزراء علً باشا ماهر للسودان عام  1941والذي حمل عنوان
"أسبوعان مع علً ماهر فً السودان " حامبل فروض الطاعة والوالء للملن فاروق .ومنها ما
هو دٌنً كالرحلة الٌابانٌة الصادر عام  1907للشٌخ (علً أحمد الجرجاوي )مإسس صحٌفة
اإلرشاد وربٌس جمعٌة األزهر العلمٌة والذي لام برحلته للٌابان عام  1906للمشاركة فً
مإتمر للممارنة بٌن األدٌان واختٌار أصلحها كدٌن رسمً لئلمبراطورٌة ولد أبلى الشٌخ ببلءا
حسنا بجهوده الشخصٌة لكن الخبلؾ بٌن الٌابانٌٌن حال دون االستمرار على دٌن محدد.
السإال الذي ٌتبادر للذهن عزٌزي المارىء ؟
لماذا كانت الٌابان وجهة لكل هإالء الرحالة من مصر وفً ولت مبكر كهذا ؟
تتلخص اإلجابة فً أن التجربة المصرٌة كانت ملهمة للٌابان فً بداٌة طرٌمها نحو النهضة حٌن
زارت بعثة من الساموراي المحاربٌن مصر فً عهد الوالً دمحم سعٌد باشا عام  1862وأبدوا
دهشة كبٌرة من مستوى النظافة فً مصر ووجود السكن الحدٌدٌة بها والتً تعمل بسرعة فابمة
لكن التفوق فً السرعة سرعان ما انتمل للٌابان التً أذهلت العالم بانتصار مدوي على روسٌا
بٌن عامً  1905-1904لتخرج كموة أسٌوٌة ال ٌستهان بها مما جعلها لبلة الباحثٌن من مصر
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للولوؾ على أسباب النهوض والتمدم ولد تؽنى شاعر النٌل حافظ إبراهٌم بهذا النهوض
واالنتصار فكتب رابعته (ؼادة الٌابان) والتً ٌمول فً مطلعها :
والدهر أبى.
سٌؾ نبا .ص َّح منً العز ُم
"ال تل ْم كفًّ إذا ال ِ ّ
ُ
ْصر فً سعٌ ِه .أخطؤ التوفٌكَ فً ما طلبا"
ُربَّ ساعٍ ُمب ٍ
كما كتب الزعٌم مصطفى كامل كتابه عن الٌابان الحدٌث تحت عنوان (الشمس المشرلة) لٌحلل
أسباب إخفالنا وأسباب نجاحهم فً التحول لحٌاة نٌابٌة سلٌمة من دستور عام  1889ومجلس
للنواب وأحزاب وأوجه التمدم فً النواحً اإلدارٌة والتعلٌمٌة والصحفٌة بالٌابان.
نعود مجددا للتجارب الشعبٌة فً أدب الرحبلت
هل أصولن من األرٌاؾ عزٌزي المارىء ؟!لو كانت اإلجابة بنعم فحتما ستجد أن الحاج ال ٌتم
حجته إال حٌنما ٌعلن لجٌرانه أجمعٌن عنها برسم طٌارة أو باخرة على واجهة منزله وتزٌٌلها
بالحج المبرور والذنب المؽفور للحاج فبلن أو الحاجة فبلنة لذلن ال تتعجب عزٌزي المارىء إن
للت لن أن أكثر ما شاهدت من كتب لدٌمة تمع تحت تصنٌؾ أدب الرحلة بؤلبلم الفبات الشعبٌة
كانت جمٌعها تخلٌدا لذكرى لٌامهم بفرٌضة الحج ومن أطرؾ ما لرأت منها كتاب (رحلتً إلى
الحجاز) لحسن حسن خرسا "خامسة ثانوي بمعهد اإلسكندرٌة" والصادر عام  1934والذي جاء
إهدابه موجها إلى حضرة الزعٌم اإللتصادي (طلعت باشا حرب) "الذي خطى بالببلد فً هذه
األٌام األخٌرة خطوة واسعة فً سبٌل تمدمها ورفع مستواها المادي بٌن األمم المتمدٌنة"
ؼرٌب ما عبللة طلعت حرب بالحج ؟!!
العبللة فً منجزات طلعت حرب الذي أنشؤ شركة مصر للمبلحة البحرٌة عام  1934وكان من
بواخرها الباخرتان (كوثر وزمزم) واللتان شاركتا فً نمل الحجٌج بٌن مٌناء السوٌس وجدة
وٌحكً خرسا عن مدى متابعة طلعت حرب لهذا المشروع باهتمام بالػ ومعاٌنته ومشاهدته
لنظام العمل على الباخرة "فٌمر عٌنا وٌهدأ باال" ولكن سبحان من له الدوام فمصٌر زمزم وكوثر
كان كمصٌر صاحبٌهما سواء بسواء فمد أدت الحرب العالمٌة الثانٌة إلى أزمة ببنن مصر وأجبر
طلعت حرب على اإلستمالة كما استخدمت الباخرتٌن فً األؼراض العسكرٌة مما أدى
لتدمٌرهما فً ؼالب ظن الباحثٌن .
تعطٌنا أٌضا رحلة خرسا معلومات طرٌفة عن عدد الحجاج عن طرٌك البحر والذي ٌمدره
بؤربعة وثبلثٌن ألفا والضعؾ عن طرٌك البر لٌصل إجمالً الحجٌج إلى مابة ألؾ حاج من
بٌنهم " أمراء الهند ذوي الثروة الطابلة والمال الوفٌر"!!
ما رأٌن عزٌزي المارىء فً أدب الرحبلت ؟!وكم تتولع أن ٌتجمع لدٌن من معلومات عن
أصحابها وما حملوه من تجارب ومشاهدات ؟ وهل فً ممدورن أن تنمل تجاربن ومشاهداتن
لآلخرٌن لمد بدأت بنفسى وكتبت رحلتً مع كوفٌد  19فً كتاب إلكترونً فً جزبٌن على
 Smashwordsوعلى لناتً على الٌوتٌوب .
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ولمإسسة إدران التابعة لمإسسة الملكة رانٌا للتعلٌم والتنمٌة باألردن دورة مجانٌة فً أدب
الرحلة ستعٌنن بالتؤكٌد فً هذه المهمة الرابعة .
د.دمحم فتحً عبد العال
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المسم الرابع

الدراسات النمدٌة
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 - 1غانم عمران عبود المعموري
 / 1969عراق  /بابل  /حلة
-

بكالورٌوس لانون لسنة 1992

-

محام فً محكمة استبناؾ بابل االتحادٌة
ٍ

-

عضو نمابة المحامٌن العرالٌٌن

-

خبٌر لضابً

-

عضو اتحاد األدباء والكتاب العرالٌٌن

-

عضو اتحاد أدباء وكتاب بابل

-

عضو نادي السرد

-

عضو نادي وترٌات لصٌدة النثر

-

عضو فً الكثٌر من المنتدٌات األدبٌة فً الوطن العربً

ُمح ْكم فً العدٌد من المسابمات العربٌة فً المصة المصٌرة والمصٌرة جدا ً والهاٌكو
والومضة
-

دراسات نمدٌة فً لصٌدة النثر والرواٌة والمصة المصٌرة والمصٌرة جدا ً

صدر له كتاب " الوصٌة الواجبة وأحكامها دراسة ممارنة" صادرة من دار مطبعة
الكتاب-بؽداد  -شارع المتنبً،2013 ،
صدر له كتاب مجموعة لصص لصٌرة جدا ً مترجمة إلى اللؽة االنكلٌزٌة ،بعنوان
عنالٌد الجمر ،صادر من دار دٌوان العرب فً جمهورٌة مصر العربٌة.2019 ،
صدرت له رواٌة بعنوان " جازتاب " الصادرة من دار دٌوان العرب فً جمهورٌة
مصر العربٌة والفابزة فً مسابمة الراحلة نجٌبة أرهونً.2020 ،
له مجموعة لصص منشورة مع كتاب عرالٌٌن وعرب فً كتاب " ترانٌم الحرؾ"
الصادر من دار المتن – بؽداد لسنة .2018
له مجموعة لصص منشورة مع كتاب عرالٌٌن وعرب فً كتاب " ترانٌم المصص "
الجزء السادس صادر مإسسة الدٌوان وطن الضاد ،دار نشر ببلومانٌا فً جمهورٌة مصر
العربٌة.2017 ،
له لصة لصٌرة بعنوان الهروب منشورة فً كتاب " دٌوان المصة انطولوجٌا المصة
البابلٌة  ،للدكتور سعد الحداد ،منشورات بابل للثمافات والفنون واالعبلم.2013 ،
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نشرت دراسة عن مجموعته المصصٌة عنالٌد الجمر فً كتاب عملنة الجنون للباحث
والشاعر كامل حسن الدلٌمً صادر من دار النخبة.
نشرت دراسة نمدٌة " تمانات المٌتا سرد فً مجموعتً المصصٌة عنالٌد الجمر ..للنالد
طالب المعموري
نشرت دراسة عن رواٌته " جازتاب" فً بحث علمً فً المجلة المحكمة ألكادٌمٌة
العلوم التربوٌة األمرٌكٌة فً واشنطن العدد األول من المجلد الخامس لعام  ، 2021من لبل
الدكتور الباحث سعد الساعدي.
-

دراسة نمدٌة عن رواٌتً جازتاب للنالد عبد الحسٌن رشٌد

الطبع

دراسة نمدٌة " بٌن الذات وصرخة الوجدان تولد المصٌدة – شعراء بابل أنموذجا " لٌد

-

دراسة نمدٌة " الرموز المثٌولوجٌة وأثرها فً المصة المصٌرة جدا ً " لٌد الطبع

-

مجموعة لصصٌة لٌد الطبع بعنوان " الٌالوتة بنت اللإلإة "

-

ً"
مجموعة لصصٌة لؤلطفال لٌد الطبع بعنوان " ٌّ
لص و ُمعلّ ٌم ذَّك ٌ

-

دراسات فً الرواٌة العرالٌة والعربٌة لٌد الطبع

من أعماله
ً ولحظة المبض على السٌاق فً رواٌة " البدلة البٌواء للسٌّد الرئٌس"
 - 5الفع ُل الزمن ُّو
للروائً والشاعر والنالد علً لفته سعٌد .
اتخذت الرواٌة العرالٌة التجدٌدٌة اتجاها ً حداثوٌا ً
متمردًا على الموالب الجاهزة واألُطر الضٌمة
ّ
واألفكار الؽربٌة الدخٌلة من خبلل التؽٌٌر الواضح فً البنٌة الفنٌة االبداعٌة واالختبلؾ فً
األٌدٌولوجٌات والشخوص والبنٌة الزمنٌة والمكانٌة وجمالٌات السرد وؼٌرها من العناصر
الجوهرٌة التً تسهم فً بناء الرواٌة ووفما ً للمعاٌٌر األدبٌة والفنٌة ،ومن الكتّاب الذٌن وضعوا
بصمتهم ولمستهم االبداعٌة الروابً والشاعر والنالد العرالً علً لفته سعٌد الذي نهل من
ٌنبوع العلم أعذبها ،زٌّن كتاباته بجمالٌة األلفاظ وألبس نصوصه ُحلَّة الببلؼة وأطر كلماته بإٌماع
الشعر ونؽماته لذا جاءت رواٌته "البدلة البٌضاء للسٌّد الربٌس" الصادرة من دار الفإاد للنشر
والتوزٌع والتً كانت بمب ٍة وسبع ٍة وخمسٌن صفحة ببصم ٍة عرالٌة خاصة اتسمت بالمعٌارٌة
نص ٌتسم
الفنٌة التجدٌدٌة
المتجردة من الموجات الؽربٌة من خبلل أسلوبه ولدرته فً بناء ّ
ّ
بالجمالٌة ووحدته وإٌماعه ،وعدم التشتّت..
لذا جاءت العنونة "البدلة البٌضاء للسٌّد الربٌس" تحمل داللة رمزٌّة توجٌهٌه ذات مؽزى وأبعاد
فلسفٌة ونفسٌة واجتماعٌة ،وإنً أرى العنونة هً الو ّهج البصري األول الّذي ٌستثٌر ُمخٌلة
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المارئ وٌولظ شعوره من السبات إلى الحٌّوٌة المفعمة بالتفكٌر والتؤوٌل والتحلٌل لٌّكون انطباعه
األولً على ما ٌُّمكن أن ترد علٌه تفاصٌل الرواٌة وما تتضّمنه من دالال ٍ
ومعان ورإٌة
ت
ٍ
والعٌة ..
َّ
ً تبدأ منه انطبللة الفعل الزمنً ولحظة المبض على السٌاق لبلنطبلق
أن العنوان "مفهو ٌم زمن ٌّ
النص ومن ثم تحدٌد األهداؾ المراد الوصول لها من خبلل متن النص.1 "..
إلى مدٌّات
ّ
تشٌر العنونة إلى الزمن االجتماعً والنفسً وتدفع المارئ دون شعور إلى التؤ ّمل والتفكٌر فً
الزمن ال ُمحدد بالعنونة (السٌّد الربٌس) أي زمن ٌكون؟ ومن الربٌس الذي ٌمصده المإلؾ؟ َّ
أن
عنصر َّ
الز َمن هو من العناصر المهمة واألساسٌة فً تشكٌل بُنٌة وهٌكلٌة الرواٌة باعتباره
البوتمة واإلطار الذي تنساب من خبلله العناصر األخرى الرتباطها الوثٌك به..
كما تتضمن العنونة المتكونة من شطرٌن ( البدلة البٌضاء ..للسٌّد الربٌس) بُعدا ً مثٌولوجٌا ً هادفا ً
فمد اعتبر اللون األبٌض رمزا ً للطهارة والمداسة وكان كبار الكهنة ورجال الدٌن والمادة ٌرتدون
ثٌابا ً بٌضاء وهذا سابد فً العدٌد من الحضارات المدٌمة إال أن الكاتب دلٌبلً على الموة والزعامة
والمٌادة فمد جعل العنونة من شطرٌن لٌكتمل المعنى والداللة ..من خبلل العنونة ٌتولد شعور
النص بؤن بطل الرواٌة هو السٌّد الربٌس الّذي ٌمصده
لدى المارئ ولبل دخوله إلى كوامن
ّ
متوجةً بصورةٍ على الؽبلؾ متناسبة ومنسجمة مع العنوان.
والسٌما جاءت عتبة الكتاب َّ
تضمنت الرواٌة لسمٌن ،األول حمل عنوان لبل الرواٌة والثانً بعد الرواٌة ،وهذا التمسٌم ٌثٌر
التساإل لدى المارئ الفعلً ..متى تبدأ الرواٌة ؟..
تسرب ضوء
تبدأ الرواٌة بحدٌث الراوي عن شخصٌة صبٌانٌة مبهمة تلج إلٌها الشهوة مثل ّ
سمر
الشمس من خبلل ثموب صؽٌرة فً جدران معتمة ،وشعور لذٌذ انتابه عند سماع حدٌث ال َ
والؽزل فكانت (أم ساهً الخٌّاطة) أول من ظهرت فً الرواٌة وهً ّ
تتؽزل بجس ِد زوجة أبٌه
وهو ٌسمع الكبلم (رٌ ٌ
ومربْربٌ وجاذبٌ لعٌون الرجال )..ص 10من الرواٌة..
ّان
ٌ
وبض َ
لٌدخل الولد فً صراع نفسً جنسً مع كل حركة لـ(أم ساهً) ولٌامها بحركا ٍ
ت مثٌرة حتى
وصل بها الحال أجلسته على فخذٌها العارٌٌن ،ذلن الٌتٌم الذي ٌخشى زوجة أبٌه وسطوتها..
أخفى الكاتب الشخصٌة الربٌسٌة فً الرواٌة مجهولة رؼم التنوٌه عنها كونه ولد ٌتٌم األم
وٌعٌش مع زوجة أبٌه الذي ٌمضً معظم ولته فً الطٌن والنفط األسود والذي طالما ٌكون
موضع اشمبزاز وسخرٌة من زوج أبٌه.
المتزوجة من رج ٍل عسكري أصٌب
ٌنمل لنا الكاتب حالة الشخصٌة الثانوٌة الخٌّاطة (أم ساهً)
ّ
فً حرب الشمال (العصاة بالشمال أصابوه برجلٌه االثنٌن )ص ..16إشارة ً منه إلى زمن الحدث
الذي ذهب ضحٌته العدٌد من الرجال وتركت الحرب أرامل ومحرومات من كل شًء ،ولد
ركز الكاتب على جانب نفسً اجتماعً مهم وهو الؽرٌزة الجنسٌة كما فً لول أم ساهً (لم
ٌكن بإمكانه النوم أو فعل شًء ..صار شؽل األصابع أكثر فً اللٌالً السود) ص.16
وهذا ٌشٌر إلى الزمن التارٌخً وبُ ْعده النفسً الشامل لفبات عدٌدة من النساء فً المجتمع
العرالً البلتً عان ََّن وٌبلت الحروب والظروؾ االجتماعٌة الصعبة.
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إن االحساس والشعور بالزمن متؤصبلً فً أعماق النفس البشرٌة لما له من أثر كبٌر وفعال من
وتسرب األحاسٌس السلبٌة أو اإلٌجابٌة من الماضً إلى الحاضر والمستمبل وعدم
خبلل تدفّك
ّ
وتمرده على اإلرادة اإلنسانٌة ،خاصة إذا
ي لسطوته
ّ
االستطاعة فً إٌماؾ هذا التدفّك الجار ّ
كانت الظروؾ ومواتٌة وحاضنة لها حٌث ( َّ
أن الشعور بالزمن عند اإلنسان الواعً ظاهرة
نفسٌة أو حدسٌة تدركها النفس بذاتها ومع ذاتها ووجودها لبل كل شًء تشعر به وتبلحظه
بذهنها)ٌ ..2كون للذاكرة دور لوي فً االلتحام والتعاٌش واالمتداد بٌن الماضً البعٌد
والحاضر المرٌب لٌشكبل زمنّا ً واحدا ً ؼٌر متجزبا ً.
تتّضح معالم شخصٌة البطل (مدلول) شٌبا ً فشٌبا ً ..الٌتم والفمر والحرمان والمؤساة التً ترافمه
منذ وفاة أمه وزواج أبٌه من شكرٌة التً كانت تفرض سٌطرتها على العابلة وال ٌستطٌع األب
فعل أي شًء ،وكان دابما ً ٌوصً ولده مدلول (ولٌدي ..من تصادفن رٌحْ لوٌّة ا ْن ِحنً لها ألن
إنتَ ببل ظهر ..من تْشوؾ روحن ضعٌفة إسْكت) ص.23
كما كان األب ٌوصً مدلول (خلًّ عٌنن بالصورة ..بحلك بٌها كل ٌوم ،إذا ِرد ْ
ِت تتْخلّص من
الماضً) ص .54وٌوضّح الراوي (وكان البكر على الٌمٌن وصدام على الٌسار )..ص..54
إشارة منه إلى زمن الرواٌة من خبلل تلن االلتفاتة باعتباره لصٌك بالشخصٌات واألماكن.
ٌعتبر الزمن باألدب بصورة عامة هو (الزمن االنسانً ..إنه وعٌنا للزمن كجزء من الخلفٌة
الؽامضة للخبرة وكما ٌدخل الزمن فً نسٌج الحٌاة اإلنسانٌة والبحث عن إذن ال تحصل ّإال
ضمن نطاق عالم الخبرة هذا ،أو ضمن حٌاة إنسانٌة تعتبر حصٌلة هذه الخبرات ،وتعرٌؾ
الزمن هنا شخصً ذاتً أو كما ٌمال نفسً ،ونعنً هذه االلفاظ أننا نفكر بالزمن الذي نخبره
بصورة حضورٌة مباشرة ).3
ٌكشؾ لنا الكاتب الشخصٌات المؤساوٌة فً الرواٌة ابتدا ًء من والد مدلول وشكرٌة وأم ساهً
وصادق الذي ذكر على لسان أبو مدلول (صادق الذي ٌحمل سمن نباتً تتدلّى من حبل ؼلٌظ
ٌسمطه فً بلوعة المٌاه الثمٌلة ..وهو ٌرى حتى األطفال حٌن ٌنزح بالوعة وٌهربون منه
)ص.52
صوره الكاتب بمشه ٍد
كل شخصٌة فً الرواٌة لها حالة انكسار خاصة بها حتى وفاة أبٌه الذي ّ
ً حزٌن وكؤننا أمام فٌلم تتحرن الشخصٌات فٌه وتسمع الصوت والبكاء والنحٌب حٌث
درام ٍّ
تمكن من نمل الصورة المربٌة إلى حسٌّة ببراعة فنٌة.
الشخ ٌة والتخٌّل
حمل المسم األول من الرواٌة أوجاع وآالم وضعؾ شخصٌة البطل (مدلول) من خبلل الوالع
االجتماعً والبٌت الذي ٌعٌش فٌه تحت سطوة زوج أبٌه والذي تحول بعد ذلن إلى نوع من
الحنان لمآرب فً نفسها حٌث كانت تصحبه معها أثناء تجوالها فً األسواق وتؽزل أصحاب
المحال بها حٌث أنه رأى صاحب المجرشة كٌؾ ٌتؽزل بها (الٌوم طالعة جمٌلة وحلوة تخبْلٌن..
دافنة كل هذا الجمال مع واحد ما ٌمدّر الجمالٌ ..عرؾ بس النفط األسود ..وال ٌتحدّث مع
الناس) ص.48
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بٌنما هو ٌذهب مسرعا ً لٌنتظرها على النهر حٌث الهدوء والسكٌنة والهواء ال ُمنعشٌ ،تخٌّل فٌه
نفسه طابرا ً فً السماء وتطلّب منه أن ال ٌتكلّم ،ولد فرضت على زوجها أن ال ٌنام بجوارها لٌبلً
ي الصؽٌر مدلول
وإنما ٌنام على فراشها مدلول ..كما صور لنا بؤسلوب رابع الحاالت التً ت ْعتر ّ
منذ اللحظات األولى لدخول اللذة إلى عالمه الصؽٌر ومٌول الخٌّاطة (أم ساهً) واستدراجه إلى
بٌتها .
أنهى لنا الكاتب المسم األول من الرواٌة بوفاة أبو مدلول ودخول شخصٌة ؼرٌبة ال ٌعرفها
المارئ أخذ بٌد مدلول وكان تموٌّها رابعا فً اخفاء الشخصٌة التً استمبلها مدلول عند مراسٌم
الفاتحة وتفاجؤ الناس بحضوره إلى شخص صؽٌر ٌتٌم األب واألم.
النص كما فً
استثمر الروابً اللهجة العامٌة واألمثال الشعبٌة فً كثٌر من المواضع ضمن
ّ
وٌرد) ص( .104دٌر
الورد ..ه ّ
( ٌَ ُ
سه ٌْودٌّنه ِ
درة) (وهذا ساٌ ْمنه ِ
بو عكال ال تخاؾ ت ََره األفندي ِل ْن َ
بالن التْخلًّ عٌْونن زاٌْؽة ..أهلهن إذا سمعوا ٌكتلونن) ص.19
العودة والحالة النفسٌة
نملنا الكاتب برحلة ممتعة فً المسم الثانً (بعد الرواٌة) حٌث أنه بدأ السرد بالعودة إلى زمن
الماضً ،حٌث ٌبتدئ أحداث المسم الثانٌة بعودة مدلول إلى مدٌنته وعودته إلى زمن الماضً
لٌصور لنا جانبا ً كبٌرا ً من حٌاته النفسٌة واالجتماعٌة وشاركته شخصٌات ثانوٌة وك ّل شخصٌة
ّ
تمر فً حٌاته تعكس فعبلً سلوكٌا ً ٌجسد الزمن فً الرواٌة هو الزمن المتصاعد حتى ٌصؾ لنا
ّ
التؽٌرات التً حدثت فً مدٌنته سوق الشٌوخ بعد أن عاد الٌها لتؽٌبه مدّة إحدى وعشرٌن سنة
وهً تشٌر إلى فترة زمنٌة من  79حتى بعد سموط نظام الحكم ،فنراه تارة ٌصؾ المناطك
والشوارع والبناٌات والمدارس وك ّل ما تنز به ذاكرتهُ ،مذكرنا بؤحداث حرب الشمال و حرب
اٌران ومرورا ً بحرب الكوٌت وما جرى من أحداث بعدها واضطرابات فً البلد لكن الكاتب لم
ً ٍ رابع دون شرحٍ أو ُملل أو
ٌسهب فً تفاصٌل األحداث وإنما تركها لذاكرة المارئ بسر ٍد فن ّ
تمرٌر ..
اتّسمت الرواٌة بالوالعٌة الحمٌمٌة لتفردها فً نمل احداث مؤساوٌة اجتماعٌة ونفسٌة وانعكاسات
لابمة على التخٌل واالبداع وهو (فعل النفاذ إلى الوالع بصورة مبدعة).4
كما تلتحم فٌها األزمنة بما تتضمنه من رؼبات وتصرفات وأفعال تتشكل فً بإرة كبٌرة تساهم
صدٌة الكاتب بحٌث ٌمسن
فً توجٌه المتلمً إلى نماط وثٌمات ٌستطٌع من خبللها الولوج إلى ل ْ
بخٌوط الحدث الذي لم ٌسهب المإلؾ فً تفصٌله ،ولكن وضع إشارات ودالبل تشٌر إلٌها
السٌما أنها جاءت من الوالع و (تجسٌد الوالع بصفة خاصة الؽوص فً جوهر تنالضاته إلدران
وتجسٌد صٌرورة عبللاته واألهم :إدران النمطً فٌها) .5
لم ٌفرض الكاتب سلطته على شخوص الرواٌة وإنما تم ّكن بك ّل براع ٍة برسم معالم الشخصٌات
بما ٌوافك الوضع الزمنً وٌصفها فً المسار المناسب لها من حٌث أسلوب الكبلم واللهجة
والتفكٌر والتصرفات وكل شخصٌة تحمل مولفها األٌدٌولوجً الخاص بها ولؽتها الخاصة وما
تحمله معها من مؽزى وبعد اجتماعً عمٌك حٌث أن البطل (مدلول) بٌن مدّ وجزر ،أي بٌن
رأي والده فً الحٌاة واؼتنام أي فرصة تصادفه وبٌن رأي خاله الذي كان له الفضل الكبٌر فً
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ب عالٌ ٍة فً حزب البعث ولكنه كان كثٌر التحذٌر لمدلول أن ال ٌكون
وصول مدلول إلى مرات ٍ
عبٌد لهم حتى لال له (من ٌصل إلى هذه المكانَة فً َ
ظرؾ لصٌر فهذا ٌعنً إنه ٌعمل أي شً
حتى لو كانت الموادَة نفسها) ص ..127كما ذكر خاله فً أحد زٌارته البن أخته (مدلول) إلى
صت فً الشمّة..
شمته فً بؽداد الكرادة (أخاؾ أن ٌُس ّجل كبلمً ..ربما هنان من وضع جهاز تن ّ
ال تستبعد هذا ٌا مدلول) ص.125
وهذا داللةً على زمن الخوؾ الشدٌد من ْ
بطش السلطة ولوتها آنذان وسٌطرتها التامة على
الشارع العرالً.
وحٌث أن الزمان ٌعتبر عنصرا ً جوهرٌا ً ربٌسٌا ً ومن العناصر التً تكون الرواٌة ببنٌتها
الزمانٌة والمكانٌة وبتبلحم البُنٌتٌن ٌتشكل العمل االبداعً الفنً إذ (ال بد للعمل الفنً من بنٌة
تعد بمثابة المظهر الحسً الذي ٌتجلى على نحوه الموضوع الجمالً كما أنه ال بد من بنٌة
زمانٌة تعبر عن حركته الباطنٌة ومدلوله الروحً بوصفه عمبلً إنسانٌا ً حٌا ً).6
أشارت هذه الرواٌة الوالعٌة إلى الكثٌرٌن من أمثال شخصٌة البطل (مدلول) المنتفعٌن
والمتلونٌن والذٌن ٌبدلون جلودهم مع كل ظرؾ ٌمر بهم من كان فً األمس تحت راٌة حزب
البعث ،صار الٌوم بكل ولاحة تحت راٌات أخرى تخفٌّا ً بلباس آخر مثل ما فعل بطل رواٌتنا
مدلول (وبعد أن شاهدت الشباب وهم ٌحرلون جدارٌة صدام وثمة هلعٍ واحتدام وتدافع حتى أن
حمٌبتً الصؽٌرة ّ
تمزق ؼطاإها وكادت تسمط من كتفً ،صعدت على كتؾ أحد الشباب من
الجٌل الجدٌد ،وهتفت :بالروح بالدم نفدٌن ٌا عراق) ص.155
لٌضع لنا أروع نهاٌة بدهش ٍة وإثار ٍة ومتع ٍة وجمال.
البراعة وعن ر الزمن
شدّنا المإلؾ فً براعته ولدرته فً استثمار عنصر الزمن فً السرد وربطه بؤسلو ٍ
ًٍ
ب درام ّ
الفت للنظر ومإثر فً ُمخٌلة المتلمً بٌن الشخصٌات وفضابها واإلحداث حٌث تنوعت األزمنة
أرخ لنا أحداث سٌاسٌة واجتماعٌة والتً تمثّل حمبة زمنٌة لاسٌة عاشها العرالً
بحٌث َّ
والتحوالت السٌاسٌة والتملبات السرٌعة فً البلد وحالة األشخاص وتلونهم وفك البٌبة والظرؾ
ً
التً تكون فٌه ولكن بؤسوب األدٌب المثمؾ ولٌس بؤسلوب المإرخ من خبلل كشؾ المخف ّ
بحس روابً البناء والتٌمة واالنتماالت وحركة الشخوص وفضابها..
والمستور والمسكوت عنه ٍ
المصادر
النص السردي ،نمد ،دار الوارث ،ط ،1ص.25
-1علً لفته سعٌد :فهم الزمن وداللته فً
ّ
 -2ابراهٌم العاتً ،الزمان فً الفكر اإلسبلمً ،دار المنتخب العربً ،ط ،1993 ،1ص.181
 -3هانزمبرهوؾ :الزمن فً األدب ،ترجمة أسعد رزوق ،مراجعة العوضً الوكٌل ،مإسسة
فرانكلٌن للطباعة والنشر الماهرة ،نٌوٌورن ،ص. 10
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 -4هورست رٌدٌكر :االنعكاس والفعل :ت فإاد مرعً ،تدلٌك عدنان جاموس ،دار الفرابً،
بٌروت ،دار الجماهٌر ،دمشك،1977 ،ص.23
 -5سٌد البحراوي :علم اجتماع األدب ،الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر ،الماهرة ،ط،1992 ،1
ص.24
-6زكرٌا إبراهٌم ،مشكلة الفن ،مكتبة مصر ،الماهرة ( د.ت) ،ص.27
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-2الداللة والرمز فً شاعرٌة الشاعرة تغرٌد بو مرعً .
 لراءة فً نص (وٌكضنّهُ التٌّهُ) للشاعرة .اللبنانٌة تغرٌد بو مرعً.
ُّو
ودالز َترا ِعً_الٌمن
لراءة أ.عبدُه عبُّو
كثٌرا ما تواجه لصٌدة النثر بالرفض واإلنكار من لبل جمهور المحافظٌن والشعراء والنماد
العرب ،فً حٌن تجد من الطرؾ اإلٌجابً ً
لبوال ووعًٌا ثمافًٌا حداثً المبول باألنواع األدبٌة
المتعددة التجنٌس والرإى ،ولٌس التجنٌس إال متطلبًا نات ًجا عن احتٌاجات الكاتب والماص
والشاعر،
الشاعرة تؽرٌد بو مرعً لم تكن إال إحدى األصوات الحداثٌة التً آمنت بحداثة التجنٌس األدبً
والشعري  ،مع كتابة الشعر العمودي الكبلسٌكً الجدٌد  ،وألول الجدٌد ألن الجدٌد من حٌث
اإلبداع ال ٌمتصر على جنس أدبً ،فكما كانت لصٌدة الشعر الحر ذات الرتابة المحافظة على
النمط الموسٌمً الظاهر وعلى نمط تفعٌلً ٌخلك وٌولد بٌن ثناٌا سطوره موسٌمى تُوابم بٌن
المفمود وبٌن ما بمً فً إطار المستحدث ،حفاظا على الذابمة الموسٌمٌة التً ألفتها األذن العربٌة
سا
منذ العصر الجاهلً حتى منتصؾ المرن العشرٌن ،تواجه بالمبول والرفض حتى صارت جن ً
أدبًٌا ال ؼبار علٌه.
فمد جاءت لصٌدة النثر إمتدادًا لتلن التً أبمت بعض الجمالٌات والحلً ولم تكشؾ الحجاب
كامبل ،ولد تركت جز ًءا من أدواتها العفافٌة حفا ً
ً
ظا على مشاعر العربً من اإللتحام أو الرفض.
جاءت لصٌدة النثر من لبل أصحاب نظرٌات العولمة  ،باعتبارها انفصا َل الحاضر عن الماضً
،فمد كانت من نتاج المرن التاسع عشر فً أوروبا  ،إستنادًا إلى التصنٌفات النمدٌة لؤلجناس
األدبٌة حسب تصنٌؾ مٌشٌل ساندرا وتبعه الكثٌر من الشعراء  ،باعتبارها نم ً
طا إبداعًٌا أجدّ ،
لٌس منمطعًا جذرًٌا عن الماضً  ،وذلن بإٌمانهم بؤن اإلبداع موجود فً ذات المبدع وفً ثمافته
ومن خبلل ما حوله..
ومن خبلل لصٌدة (وٌكؤنه التٌه) المبدوء بالتّفجع واإلستؽراب عند شاعرتنا تؽرٌد بو مرعً
.ث ّم إستعمال أداة التعجب فً كثٌر من الولفات !
ببنما أخذت الفاصلة ألل مساحة داخل السطر.الشعري أو فً نهاٌته..
ع ّك ٌ
معصمنَ ،
ٌلتؾ حو َل
از أعمى
ِ
َو ُ
ُّ
صمتُ ٌب َح ُ
لبس إلهً؟
ِمن أٌن ٌبدأ ال ّ
ث عن ٍ
سؤ ُم ،وال ّ
أن نتسال َ
،ألج ِل ْ
شر
ب ِ
شر سٌرةِ
تٌن ِمن خش ٍ
األساطٌر َو ّ
ط فً تمٌم ٍة سحرٌّةٍ،تمٌنا ّ
ِ
سنحْ ٌا على دفّ ِ
شر ِد!.
الحس ِد والت ّ ّ
الممر للٌبلً،وأربِ ُ
ندٌان!.
سؤرف ُع ظ ّل
الحو ِر وال ّ
شجر ْ
طهُ بِ ِ
ِ
س ِ
سة َ
ّ
المزامٌر!
ت ٌسمً
وكؤن إلهَ الخرافا ِ
الممم هلو َ
ِ
َ
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مندهشةً،أتسال ُ
ٌابس!
ط سراباً،كجذعِ شجرةٍ ٍ
لم تعتمد الشاعرة على السطر كوحدة موسٌمٌة
كما فً لصٌدة التفعٌلة،فمد مؤلت حمل اإلبداع من خبلل توارد ال ُج َمل والصور والمجازات
اإلنزٌاحٌة التً ال عهد لمصٌدة العمود أو التفعٌلة بها..فالعكاز هو الذي ٌهتدى من خبلله وأنت
من تحركه وتعتمد علٌه..باعتباره وسٌلة فعالة  ،لكنه هنا ٌصبح ملتفًا حول معصمن باحثًا عنن
وعن دلٌل ،
هنان ترابط بٌن السطر األول والسطر الذي ٌلٌه من خبلل الثٌّمات الداللٌة ..واستفهام ال ٌحتاج
ً
تعلٌبل عبر مجاز البلوعً بالنتٌجة التً كانت تحمل بعدًا فكرًٌا
جوابًا ،ثم النملة إلى الجملة التالٌة
ودٌنًٌا.وهو البحث عن لبس إلهً..
فعمى العكاز لٌس إال رمزٌة تحمل داللة على عدم النفع من خبلل العكاز األعمى،ومن داللة(
سنحٌا على دفتٌن من خشب) ٌوحً الفعل الدال على اإلستمبال (سنحٌا ) باألمل ضمن داللة
ورإٌة من خبلل الرمز إلى الخشبتٌن..فالخشب ٌرمز إلى الحٌاة من جهة وٌرمز إلى الجمود من
سد مفهوم ( السحر والشعوذة والعٌن)
جهة ثانٌة ،باعتباره ولاٌة من السحر والشعوذة ،كما تج ّ
باعتبار مٌثولوجٌا الشعوب جز ًءا من ثمافاتها مهما بلؽت من رلً حضاري .
ٌمدّم الممطع األول من لصٌدة (وٌكؤنه التٌه) الكثٌر من الرموز والدالالت الشعرٌة التً من
نظرا لتماهٌاتها مع اللؽة وأفمها الداللً
خبللها إستطاع أنصار لصٌدة النثر أن ٌسموها لصٌدة ً
الكثٌؾ الؽنً بالرمزٌة واإلستعارات والمجازات اإلنزٌاحٌة .
ً
رموزا لرؼبات بشرٌة ،فالشاعرة
ففً لصٌدة الشاعرة تؽرٌد بو مرعً ،هنان آلهة لٌست اال
تتحدث بلؽة األنا اآلخر الباحث عن لبس إلهً..ثم ّ
أن إله الخرافات ال ٌحتاج إلى بحث ألنه لٌس
فكرا خرافًٌا وألواال ألرب إلى الهلوسة،فهو ال
المصد من البحث عنه بالمبس ،ألنه ال ٌحمل إال ً
ٌر ِوي األفكار إال بالخرافة وفساد العمل من خبلل ما ٌمدم إلى المعتمدٌن بنفعٌته من كذب وفساد
للرإٌة الفكرٌة.
أنظر َم ِلٌّاً،
_ ُ
ص فً وجهً!
فؤرى ِمرآة َ مابِنَ تتملّ ُ
ْ
ضللتَ وجهةَ
مبلمحنَ !!
كؤنّنَ
ِ
ّباب،
ب ؼزاهُ الض ُ
كنجم هار ٍ
ٍ
نحو التٌّ ِه كؤنّنَ ما ُء ْ
ْ
الروحِ.
عض على بنانِ ِه
ب
ص ْم ِ
ّ
فبلذت بال ّ
ت لٌثارة ُ ّ
المل ِ
أرانَ تز َح ُ
ؾ َ
ُ
َمن ؼٌرنَ ٌُبَلّ َل الفرا َ
حٌث أتٌتَ !
ب وٌجري بعٌدًا بعٌدًا ُمبَلّبلً بالضٌّاعِ،فتعودُ بنَ ِمن
غ بِ ٍفم رط ٍ
سا َحةُ ّ
،وشؽؾ التٌّ ِه ٌتساء ُل ماذا حص َل!
بالرؼب ِة
حام ترشمُنَ ّ
ُ
الز ِ
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تتوزع الشاعرة بٌن سطور النص من خبلل أدواتها اللؽوٌة ومن خبلل الثٌمات الرمزٌة
واإلنزٌاحات المجازٌة ،فالمرآة ناتجة عن النظر إلى الماء ولٌست مرآة حمٌمٌة تنظر فٌها ،لكن
من خبلل الماء ،فً حالة إستمراره وهدوبه ،صار الماء ذاته مرآة للتسلٌة ..وانعكست مرآة
ً
ضاال وجهة مبلمحه
المخاطب فً وجه الشاعرة ..تتملص والتملص عملٌة جذب وشد وارتخاء،
ً
رمزا لعماب النجوم أو باعتبار الضباب هو الوجه
كؤنه مؽزو من الضباب ،فالضباب صار
المعتم للنجم ،بٌنما عند الشعراء اآلخرون _الضباب له حضور وإلهام شعري ٌوحً بلطافة
الطمس المكانً والهدوء والتؽطٌة عن األنظار التً لد تسبب ظهورها حر ًجا للمحبٌن فً لمابهم
الحمٌمً.
تتحول الشاعرٌة من بُعدها الداللً إلى البعد الرمزي
ٌزحؾ نحو التٌه ،.كماء الملب ّ ...
الوجدانً ،المتمثل فً ماء الملب ،ولٌثارة الروح التً الذت بالصمت .بعد ْ
عض على بنانه
أن
ّ
ذلن الرمز..
ُ
،وتسٌر ببل هوادة َ!
َ _3وإذ
تسكن شمابِلنَ تطفو على سطحِ ظلّنَ
ُ
ثوب ظلّ
كؤن ّ
ّ
ً وارتدَ ْ
فزاعةَ الحم ِل نصبَ ْ
الرٌ َح فوقَ لحظ ٍة راعش ٍة!!
ت
ها،تنمر ّ
ُ
َ
ت كوخها الو ْه ِم ّ
ْ
مازالت هنانَ ،
الرٌا ُح
تذرونَ ّ
ٌكادُ وج ُهنَ ٌسم ُ
التشر ِد
ومرارةِ
ّ
ب ّ
ط مننَ ،بٌن عذا ِ
َ
الروحِ
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نان " للشاعرة .اللبنانٌة تغرٌد بو مرعً
-3لراءة نمدٌة فً ل ٌدة " ِع ُ
طر ِ
الج ِ
بملم الكاتب واإلعالمً المدٌر محمود دمحم زٌتون /م ر

أؼارٌد لبنان...وعطر الجنان !.
الشعراء ال ٌبتكرون الشعر ..
فالمصٌدة هنان..فً مكان ما
من زمن بعٌد  ،والشاعر هو فمط من ٌكشؾ عنها!.
وهذا ما تملن إحساسً وأنا ألرأ لصٌدة :
« عطر الجنان » للشاعرة المفكرة المجددة تؽرٌد بو مرعً .

إنها لصٌدة وجدانٌة مفعمة باألمنٌات العذاب  ،فً سفر الروح الحالمة فً عالم السحر
والجمال  ،بعد أن أسكرتها نشوة الحب !.
كلمات موحٌة  ،وتراكٌب من نحت البٌان ،
وصور شعرٌة جمٌلة مترعة بالعاطفة كجمال عذارى لبنان!.
فشاعرتنا تعرض تجربتها الحالمة فً تمازج بٌن الحالة والفكرة  ،والبناء اللفظً والجمال
الحسً  ،والتؤثٌر الموحً  ،فً لوالب مبتكرة بصٌاؼات مثٌرة من نحت الموافً !.

البداٌة تصوٌر بارع لحالة اإلنتشاء وبعدسة (زوم) كما ٌفعل أهل السٌنما  ،فتمول :
أرانً أعصر األشواق خمرٱ
وأستل الموافً من دنان
دوالً الشوق ٌا شعرٱ وسحرا
هبٌنً ما ٌرق من المعانً
جنون الروض شع ندٱ وعطرا
لتحًٌ الروح أعطار الجنان
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« أعصر األشواق » تصوٌر للحالة ( الحلم ) والفٌضان العاطفً ٌ ،وحً بالتدفك واإلرتواء
المترع حتى السكر!.
والفكرة تتكون كالجنٌن فً رحم المصٌدة  ،فتصوؼها شاعرتنا بمهارة ورصانة حٌن تمول
«أستل الموافً » أي تنتزعها وتخرجها بشاعرٌة للب رنّام  ،وروح نشوى بلذة الحلم ونفس
سكرى بخمر الحب!.
لمد كان الشوق أرضٲ جدباء تشممت وجؾ ثراها ،فجاءت «دوالً الشوق » كنواعٌر تؽدق
الماء والنماء  ،وتزهر بٌاسمٌن تنتشر أعطاره فً الجنان!.
وهً تفعل ذلن ؛ لتسعفها الموافً  ،وتجود علٌها بما ٌعبر وٌصؾ حالتها الحالمة الناعمة
المنتشٌة المتدثرة برداء الفرحة ولمٌا الحبٌب!.
ثم تصؾ حالة الفٌض والتدفك
ببراعة تحسدها علٌها «والدة بنت المستكفً »
وٌؽار منها نزار لبانً حٌن كان ٌترن دفتر أشعاره مفتوحٲ لبل أن ٌنام ؛ لتؤتً روح الحبٌبة
فتبثه روح المصٌدة !
فتمول :
جنٌت من الهوى وردٱ وزهرٱ
ٌعطرنً ،إلى حد التفانً
وفاض الملب وجدٱ حٌن أسرى
لتحمٌك المزٌد من األمانً
إنها تنملنا من حالة الؽبطة والنشوى إلى عطاء المحب وإٌثار الكرٌم إذا أحب! ..
إنه نص صٌػ بشاعرٌة وروح محلمة بفضاءات حلم فً لٌلة من لٌالً لبنان المممرة!.

سد الحلم  ،وتراءى أمام ناظري كرالصة بالٌه نشوى على
وهلل درن شاعرتنا تؽرٌد  ،فمد تج ّ
أطراؾ أصابعها فى أرض من البلّور!.
إنه حلم اللماء ٌ ،رالص حناٌا الملب  ،وٌإدي صبلة الحب فً محراب الهوى !
وٌا لن شاعرتنا من فارسة تمتطً صهوة المصٌد بتلن الصور الشعرٌة التً رسمها ٌراعن
بمهارة سلٌمة البنٌان ساحرة البٌان!.
وهذه روحن الطاهرة الطٌبة تنثر الحب فً فضاءات الدنا وسماوات الملوب بإٌثار وعطاء :
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نثرت الخٌر فوق األرض نثرٱ
لٌفوح وإله صب ٌعانً
تزٌد إذا بذلت الخٌر لدرٱ
إلى من ٌفعل الخٌر التهانً.
هللا ..ما أجمل تلن الروح التً تسكنن شاعرتنا  ،وما أرحب للبن العامر بالعطاء  ،الزاخر
بالحب  ،حٌن ٌزؾ البشرى لمن ٌبذل الخٌر وٌبذر الحب!.
دام شراع ٌراعن ٌبحر بالخٌر
ي» الحب  ،ودامت محبرتن مترعة بالجمال  ،ولسانن رنامٲ
وٌرسو بسفٌنة روحن على «جود ّ
بؤؼارٌد الشوق!.

محمود دمحم زٌتون
كاتب وإعبلمً مصري
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-4تجارب لراء فً فن الرواٌة :رواٌة ساعة عدل أنموذجا لعدد من المراء من العالم العربً
-1العد ُل ال ُمفتمدُ فً " ساعة عد ٍلل " للماص د  .دمحم فتحً عبد العال
العدل من العدالة ؛ و العد ُل و اإلعتدا ُل فً كل شا من المٌم والثوابت الدٌنٌة واألخبللٌة وعلٌه
وتزدهر فهو ؼاٌةٌ و وسٌلة من وسابل التنافس الشرٌؾ
وب ِه تنشؤ ُ وتنمو المجتمعات اإلنسانٌة
ُ
الذي ٌُحرنُ األفراد وبالتالً المجتمعات نحو الرلً .
وهنا فً لصة أدٌبنا د  .دمحم فتحً عبد العال " ساعة عدل " ٌُجسدُ فٌها أهمٌة " العدل " فً
إحتكار لسلط ٍة أو
إلتبلع الفساد و نشر ثمافة التكافل والتنافس الشرٌؾ دون إلصاءٍ لؤلخر و
ٍ
هٌمنة األؼنٌاء علً ال ُممدرات التً منحها هللا للبشر عامة على أن ٌستفٌد منها ك ٍل على لدر
جهده وعلم ِه ببل ُ
الناس فً الحموق و الواجبات.
بن أو ظل ٌم بل بعد ٍل أساسهُ السواسٌة بٌن
ِ
ؼ ٍ
ت فً عمله
بطل الرواٌة الصٌدلً فتحً إنتصؾ به العمر بلػ األربعٌن عاما ً ولم ٌُحمك نجاحا ِ
أو مكانته فً المجتمع إسوة بؤلران ِه زمبلبه فً الدراسة وشعر فً لحظ ٍة أنهُ علٌه أن ٌُؽٌر من
مسار حٌاته لكن الصدفة ال ُمتولعة -كما لال نجٌب محفوظ فً إحدي رواٌات ِه  -تؤتً ألنها
ُ
الطرٌك إلٌها  ،وجاءت هذه الصدفة لبطل الرواٌة فً إعبلن شؽل وظٌفة
موجودة فمط نتلمس
سكانُها
صٌدلً فً الصحراء الكبري ( مناطك حدودٌة ُمتناز ٌ
ع علٌها بٌن الجزابر والمؽرب ُ
األصلٌون األمازٌج ) لم ٌشترط اإلعبلن فبة عمرٌة للعمل كصٌدلً فً مستشفً خاص ؛
فصحب إجتهاده و ُمثابرت ِه فً العمل وخبرت ِه ولراءات ِه الجٌدة للتارٌخ و التراث معه علً ْ
متن
الطابرة لٌبدأ حٌاته بعد األربعٌن فً بٌبةٌ صحراوٌة ُمؽاٌرة لمدٌنته الصؽٌرة التً عاش فٌها
نصؾ عمره اإلفتراضً !
ُمستشفً إستثماري مملوكة لفرد جاه ٌل ٌَملنُ المال فمط و ٌستثمره وفك هواهُ وعملٌتهُ فبل علم
ٌفرض علٌهم هدفه
ا سواه ؛ ٌمود مجموعةً من البشر
وال خبرة وال هدؾ سوى الربح والش ٌ
ُ
األساسً والوحٌد " مزٌد من الربح  ..تجنب الخسارة بكل السبل "  ،المستشفً ٌعمل به
مجموعة من البشر ُمختلفً و متعددي الجنسٌات واألعراق والمذاهب ؛ لكن أؼلبهم مصرٌٌن
نازحٌن أو فارٌن من ببلدهم مع عرب وجنسٌاتٌ أخري دوافعهم شتى ؛ تبللوا أو جمعهم
المإلؾ لٌعكس لنا تداعِ المٌم هو سبب النزوح والهجرة من الدول التً ٌُما ُل انها نامٌة  ،إذن
نحن مع الصٌدلً ال ُمجتهد و الخبٌر والمارئ والواعً من لراءة التارٌخ والتراث وال ُمدرنُ
وعرؾ ولرأ َ
ألم
َ
مواطن الموة ومواطن الضعؾ التً اهلكت وأبادت الممالن عبر العصور َ ،
شخصٌة الجمٌع بدءا ً من صاحب المال إلً كل الموظفٌن وفك وظابفهم و مسمٌاتِها فً الهٌكل
عرؾ المنافك والدجال المشعوذ
عرؾ عدٌم الخبرة  ،و َ
عرؾ المرتشً  ،و َ
اإلداري لل ُمستشفً ؛ َ
ْ
منابت
 ،والمتحرش ،
ِ
واألهداؾ  ،وسعى لئلصبلح  ،بادبا ً بِ
َ
عرؾ الجمٌع على إختبلؾ الطباعِ
الفسا ِد وجذور ِه بعد أن عرؾ ولمس مظاهرهُ لتكون لدٌه ال ُحجة فً المواجهة  ،و َ وضع
حصٌلة ما عرفهُ ك ِل ورتبهُ وفك األشخاص واأللسام الربٌسة فً المستشفً  ،ثُم إلتحم كما ٌمتح ُم
الثابر أوكار وجحور الثعابٌن ببل خوؾٍ ُمصطحبا ً وعارضا ً ُحجتِ ِه من خبلل مواطن الفسا ٍد
عرؾ ٌجري العمل ب ِه  ،واجه
وعبلما ِتها فً كل لسم سواء البحة أو لاعدة ؼٌر مكتوبة أو ُ
الجمٌع بوضوح  ،و وفك خطة عملٌة لٌبدأ الجمٌع فً اإلصبلح والتؽٌٌر؛ وبطبٌعة الحال واجه
إما رفضا ً واضحا ً أو ُمحاوالت اإللتفاؾ حول إسلوب اإلصبلح ال ُممترح  ،أو كما لٌل لهُ لولف ِه
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وردع ِه  ،تلن إرشادات وتوجٌهات صاحب المال  ،فسعى للماءصاحب العمل نفس ِه عسى أن ٌجد
لدٌه ما ٌُعٌنهُ ؛ لكنه فوجا أن الجمٌع صاحب العمل و موظفً المستشفً علً نفس الشاكلة ببل
لٌم أو بمٌمةُ واحدة " المال " والشا ؼٌره ٌُعلى علٌ ِه وأن الموم التارٌخ والتراث والحكم ِة لن
ٌكونوا سبٌبلً مباشرا ً لتؽٌٌرهم .
لمد حممت المستشفً نجاحا ً زابفا ً بفضل التزوٌر والمؽالطات واإلعدادات الشكلٌة امام لجان
المرالبة والتفتٌش  ،األمر الذي ألنع الجمٌع بما فٌهم صاحب رأس المال ان المستشفً ناج ٌح ؛
فا إؼتر الجمٌع  ،مما دفع دكتور فتحً إلً تمدٌم إستمالت ِه  ،وأدرن من خبلل جلسات الصوفٌة
ث
التً رأي فٌها
العلم الحدٌ ِ
لبعض الول ِ
ِ
ت مبلذا ً ِآمننا ً بٌن حدة الصراعِ الذي فً رأسه بٌن ِ
وبعض مؤ صح و ورد فً التراث ؛ فنجدهُ ٌمول ُمحدثا ً صدٌمهُ :
ٌ
(  -إن الصوفٌة هً المٌراث الجامع لكل ما لاله الفبلسفة من حكم ومواعظ تدعو الصبلح
النفس وفضابل االعمال وعلى رأسها العدل .ان الصوفٌة شمس تشرق على النفس وتسمو بها
وتصل بالروح الى المعارؾ كلها .
ال اطمبن لهذا الكبلم ٌا فتحً فشتان بٌن الفلسفة المابمة على أراء حكماء الٌونان
والتصوؾ الدٌنً االسبلمً والجمع بٌنهما مبالؽات ) .
وٌَخت ُم مإلفنا لصتهُ بهذه الفمرة كؤنما ٌُإكد لنا  ،أنه حٌن ٌَستفح ُل الفسادُ فً األُمة بداٌةُ من
الرأس إلً سابر المطٌ ُع ال ٌكون هنان سوى مهربا ً واحدا ً .
تمول سطور الفمرة :
(ؼادر فتحً المستشفً الى ؼٌر رجعة متنفسا الصعداء وبدأ ٌمبع طوال الولت مع الشٌخ أبو
السعود وشٌبا فشٌبا بدأ ٌكون حلمته الخاصة وٌتجمع حوله مرٌدٌه وأصبح من ٌومها الشٌخ
فتحً ) .
ْ
رضت َمظاهر الفسا ِد  ،و وساب ِل إلتبلعهُ لكن كان علً المإلؾ
ع
•
الرواٌةُ أو المصة َ
بنبضها وحرك ِتها
نشعر
ُكسب الشخصٌات مبلم ًحها الذاتٌة ِل
بنفس دل ِة هذا العرض أن ٌ ُ
ِ
َ
وتفاعبلتِها مع األحداث .
لُؽة السر ِد بسٌطةٌ تحم ُل عناصر التشوٌك العادٌة والسلسة فبل ؼلو وال إفراطٍ وذلن ِمن
•
ي.
خبلل احدا ِ
ث ُمتتالٌة ؼَلب علٌها وصؾ الراو ّ

ســٌــد جــمــعــه
نالدتشكٌلً وادٌب
 2021 / 10 / ٕ٨م
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-2لراءة فً رواٌة ساعة عدل لدمحم فتحً عبد العال
رواٌة جمٌلة شدتنً حتى النهاٌة تنالش والع نعٌشه ومؤساة تشمل كل الببلد العربٌة تدور
احداثها فً مشفى وبطلها صٌدلً أصنفها بالرواٌة االجتماعٌة ولكنها لٌست رواٌة علمٌة على
الرؼم من احتوابها على لدر ال بؤس به من المعلومات المفٌدة لكن تبمى مسؤلة تحدٌد الفبة
المستهدفة من الرواٌة أمر مهم فما تحمله من معلومات لن ٌمؾ عندها المارىء البسٌط أو
العادي فٌها مصطلحات طبٌة مرهمة لد تستعصً علٌه وإذا كان التوجه بالرواٌة لطبمة معٌنة
من الباحثٌن فلن تثري معلوماتهم .
د.سٌرٌن زرٌك
-3رواٌة ساعة عدل
ما إن تبدأ لراءة الرواٌة حتى تشعر بؤنها تلمس تجاربن ووالعن الذي تعٌش تمرإها بكل مالدٌن
من انتباه تستحوذ على ذكرٌات لد مرت بن فعبل تفاصٌلها وإن كانت ضرب من ضروب خٌال
الكاتب بؤسلوبها العلمً الشٌك وصورها البسٌطة الممتعة إال انها والع ٌعانً منه الوطن العربً
خاصة ودول العالم الثالث عامة فالرتابة االدارٌة والموالع الدٌنٌة ضلت المحرن االساسً
لبلستٌبلء على مشاعر الشعوب وبناء معتمداتها والسٌر على نهجها وان كانت خاطبة مما أدى
لموجات هجرة االدمؽة كما فعل بطل المصة إما لؽٌر هذه البلدان او االعتكاؾ بعٌدا عن هذه
المنازعات المادٌة المخجلة كانت عاطفة الكاتب لوٌة جلٌة بكرهه للظلم وااللتفاؾ حول الحمٌمة
لتحمٌك ؼاٌات فردٌة بعٌدة عن االنسانٌة .
المعلومات التً طرحها بالرواٌة لم تمؾ عند أسلوبه العلمً الشٌك ال بل تعداه الى الحدٌث عن
جؽرافٌا المكان وتارٌخ وعادات الشعوب المرافمة للبطل ودٌاناتهم واسلوب حٌاتهم مما ٌدفعنً
كماربة الى نسج االحداث ورسم الشخصٌات فً مخٌلتً طرٌمته المبتكرة الجدٌة ومعلوماته
الصحٌحة تدفع بالمارئ فعبل للتوسع بمعلومات الرواٌة والبحث المعمك عن لصده من خبللها
كذكره مثبل للشٌخ ماء العنٌن وعادات الزواج عند أهل الصحراء وؼٌرها من الصور للشعوب
البعٌدة عن بٌبتً ولهجتً وهذه دفعة لوٌة من الكاتب للمارئ نحو البحث وتوسعة المعارؾ
باسلوب بسٌط مؽلؾ بالمتعة ..
أحببت الرواٌة وتمنٌت لو أن بطلها فتحً فً نهاٌتها ٌحمك لنا ساعة العدل التً ننتظرها ؼٌر
انه لرر االعتزال بنهاٌتها واالعتكاؾ عندما شعر بؤن الوالع أكبر من أن ٌؽٌره كحال شبابنا
الٌوم الذي لرروا الهجرة والهروب من االنظمة الروتٌنٌة الرتٌبة ....
للكاتب الشكر الجزٌل والمزٌد من االبداع والعطاء سلمت ٌمٌنن ..
استاذه مً رووان السلوم
مدربةرٌادة اعمال
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-4لراءة فً رواٌة ساعة عدل لدمحم فتحً عبد العال
هً من نمط الرواٌات المصٌرة وهذا ٌعجبنً .لؽتها سهلة وبسٌطة وممتعة مشولة وتخلو من
التطوٌل الممل  .لمد بدأتها و انتهٌت منها فً جلسة واحدة فمد كنت متشولة جدا لمعرفة ماذا
سٌحدث ؟ .
الصراحة شدتنً أحداثها منذ بداٌتها ودفعتنً وتٌرة هذه األحداث ماذا سٌفعل فتحً إزابها .
تتلخص األحداث فً هروب فتحً من مصر لضٌك الحال و الفساد لكنه كان كالمستجٌر من
الرمضاء بالنار فإذا به ٌحط رحاله فً مكان آخر اكتر فسادا ً كؤن العالم من حولنا صار جسدا
واحدا من فساد اال من رحم ربً .فتحً كان صرٌح مع ذاته و ولم ٌدخل فً صراع مع
طواحٌن الهواء كدون كٌشوت فالحمٌمة ماثلة للعٌان وأن المكان الذي وجد نفسه فٌه ؼٌر لابل
للتؽٌٌر فالناس فٌه لابلٌن ومتؽاضٌن و متوابمٌن مع االوضاع الفاسدة بل وسعداء بها.
سواء مصر او المكان الً راحه فتحً فكلها بتعكس احوال العالم الحالً.
ٌحٌرنً السر فً تسمٌة البطل فً الرواٌة بنفس اسم المإلؾ ونفس تخصصه فهل الرواٌة جزء
من العالم المحٌط بالمإلؾ أم ماذا ؟! ام هً محض مصادفة وهو ما استبعده .
ال تخلو الرواٌة من الرمزٌة فً شخصٌة دكتور مزمل المدٌر الذي ٌمثل ضمٌر العالم المٌت و
المٌإوس منه .
النهاٌة تبدو صادمة وتوجه البطل نحو التصوؾ والزهد لكن التصوؾ وإن كان ال ٌخلو من
راحة للملب وسكٌنة للنفس لكنه لٌس أبدا حبل .
د.آٌة عبد العزٌز عمران
أخ ائٌةطب األشعة
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-5حٌنما تكون االخبلق و التصرفات اإلنسانٌه بمعاٌٌر ؼٌر التى نعرفها ،البد أن تكون
النهاٌة مساوٌة لهذا اإلنحراؾ بالطبع ،فهنان عبللة عكسٌة بٌن البعد عن اإلنسانٌة
والنجاح .رواٌة من األدب االجتماعً إال انها رواٌة خفٌفة من رواٌات البطل الواحد
فكل األحداث مركزها بطل العمل
السرد
كان السرد بسٌطا للؽاٌة مرتبا نظرا لعدم وجود لفزات زمنٌة فى السرد داخل العمل ولكنها تمت
الحوار بصورة بسٌطة ،فمد كان كل اإلهتمام بالبطل وتجربته فى العمل خارج الوطن وبالطبع
أشار الكاتب إلى المعاملة المتردٌة للمصرٌٌن فى الخارج .ظهر تماما تؤثر الكاتب بدراسته
وعمله حتى أن بطل العمل كان ٌعمل بنفس مهنته ولربما كانت تلن األحداث صادفته أو صادفت
زمٌل له.
ادرج الكاتب فمرات من كتاب األمٌر فى العمل وذلن لتوضٌح وممارنة موالؾ شخصٌات العمل
بالمذهب المٌكٌافٌلى وعلى الجانب اآلخر أدرج النمٌض من كتاب التؤمبلت لماركوس أورٌلٌوس
كما أدرج بعض المعلومات التارٌخٌة فى السرد مما ٌنبا على سعة إطبلع الكاتب .كما كان
هنان جانب روحانى صوفى فى السرد وإن كان بسٌطا للؽاٌة .بالطبع كان السرد باللؽة الفصحى
السلسة للؽاٌة وذلن رؼبة من الكاتب فى توصٌل رسالة العمل ومؽزاه للمارئ بصورة واضحه
سهلة
الشخ ٌات
كان رسمها سرٌعا للؽاٌة وتم خبلل الحوار وانمسم بناء الشخصٌات إلى فرٌمٌن األول بطل
العمل ومعه شخصٌة ثانوٌة وهم جانب الخٌر وبالى الشخصٌات فى العمل هى شخصٌات ثانوٌة
كلها شخصٌات انتهازٌه بالفعل.
الحوار
بطل العمل بالفعل فهو ناسب الشخصٌات ،علما بؤن الحوار هو بانى الشخصٌات فى العمل فمنه
استنتجنا صفات شخصٌات العمل ،ومنه عرفنا أحداث تمت فى الماضى
الو
بسٌطا للؽاٌة اال انه نمل الصورة كما أراد الكاتب بالفعل كما نمل حٌرة بطل العمل وإمتعاضة
الشدٌد من األحداث والشخصٌات.
الحبكة
كانت االحداث سرٌعة فالعمل لصٌر فعبل للؽاٌة ،حتى تلن النهاٌة الؽرٌبة التى لم أجد لها مبررا
درامٌا اال فى حاله اعتبارها نهاٌة تساهم فى الوصول لهدؾ الكاتب من العمل ككل
أستاذة دٌنا أحمد  -نالدة أدبٌة
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-6رواٌه رائعه طرٌمة سرد بسٌطة مشوله تجذبن إلنهاء الرواٌه بنفس الجلسه من أجل
معرفه النهاٌه
صراحة شعرت بؤنً اعٌش أحداث الرواٌه من طرٌمه السرد الجمٌله
البسٌطه المشوله
للصراحه اول مالرأت العنوان /ساعه عدل /
سؤلت نفسً ماذا ٌعنً
ماذا ٌمصد
ولكن عندما لرأت الرواٌه أدركت أنه عنوان ممٌز وفً المكان المناسب
فعبل ساعه عدل نحن نحتاجها فً حٌاتنا فً التعامل مع الناس وتفاجؤت بكمٌة الؽش أو العدم
مبااله بحٌاه الناس من لبل أبطال الرواٌه من الدكاتره او مسإولً المشفى وكمٌه االستهزاء
بؤرواح البشر وكؤنهم ال ٌتعاملون مع بشر
ولكن لؤلسؾ هذا والع ونعٌشه فً كل مكان
تؤثرت كثٌرا ً بهذه الرواٌه مما تحمله فً طٌاتها من مخالفات وعدم مبااله
فً كل مشهد من مشاهد الرواٌه هنان لصه هنان مخالفة هنان مشكله تحتاج أللؾ حل
للصراحه أٌضا وانا الرا الرواٌه كنت متشوله لمعرفه النهاٌه كنت انتظر حبل او نهاٌه لفساد
كان متؽلؽل فً المشفى تولعت الحل على ٌد الدكتور فتحً ماظننت ابدا انه سٌؽادر بدون حل
ولكن كانت المفاجؤة فً نهاٌه الرواٌه ان الخاتمة كانت حزٌنه ولٌست كما تولعت
بالختام الول للدكتور فتحً معن حك
إذا انعدمت األخبلق انعدم كل شً لذلن كانت هذه نتٌجه حتمٌه لهكذا مشفى ٌدٌرها هكذا ناس
عنا مثل بالسوري ٌمول
ان لم تستحً فافعل ماشبت
راٌته ٌنطبك على أبطال الرواٌه.
اشكرن دكتور على هذه الرواٌه الممتعه
ال ٌدالنٌة مها سلٌمان إبراهٌم
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المسم الخامس

الخواطر
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 د.هنا عٌساوي /الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
الدكتورة هنا عٌساوي
سورٌة األصل
أخصابٌة أمراض األسرة من
KU medical school -USA
عٌادة خاصة
أستاذة العٌادات الخارجٌة لطبلب الطب KU medical school
 مإسسة صفحة جوهرة الخواطر التً تضم شعراء و كتاب من مختلؾ ألطار الوطن العربً.. عضوة فً مجمع األطباء السورٌٌن األمرٌكٌٌن. أشرفت على دٌوان فرابد المصابد لمجموعة جوهرة الخواطر؛ الذي تولت دار الفكر للنشرطباعته و نشره
 -شاركت فً ترجمة المرجع الطبً  MERCإلى اللؽة العربٌة.

-1خاطرتً…..

أما سؤلتن ورود الٌاسمٌن عنً..؟!
أما تمنع فنجان لهوتن أن ٌمنحن رشفة بدونً..؟!
و نسٌمات الهواء العلٌل فً حدٌمتنا حٌث التمٌنا و ضحكنا و لعبنا ..أما أولفت سحر جوها
تفتمدنً..؟!
ألم تعاتبن عٌونن أنها ال ترانً..؟!
و ما أسؾ سمعن أنه ال ٌسمع تلن البحة التً ٌعشمها فً صوتً..؟!
ابتعدت ألجدن تبحث عنً..
ابتعدت لتثبت لً أنن تستحك حبً..
ابتعدت لٌمتلنً شولً إلٌن،فؤعود و أعشمن ألؾ مرة أكثر..
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أتوق سماع صوتن..
أشتاق جمٌل ضحكتن..
أفتمد حبن و هٌامن،
أحن إلى كلماتن..
فهبل عدت..
إنً..
أحبن اآلن أكثر..

-2طول احتوار!

أحبتً..
بالتسلٌم لمضاء هللا تعالى أنعً إلٌكم نفسً..
التً انتملت إلى رحمة هللا مساء السبت ٕٔ ..ٕٓٔ٧/٩/إثر صدمات متتابعة من جمٌع
اإلتجاهات..
ولفت صامدة و مبتسمة بعٌون تمؤلها الضٌاء لسنٌن و سنٌن ..حافظة خلؾ أجفانها الصورة
الحمٌمة لوالع جاهدت حٌاتها لتجعل منه دافعا ً ال مدمرا ً..
حلمت فوق كل صعاب الحٌاة و لفزت من نجاح إلى آخر ال ألجلها بل ألجل مبلبكة سوؾ
ٌحملون بعد الٌوم اسمها و صفاتها..
فما رأوا فٌها إال تلن المشرلة  ،سرٌعة الخطوات ،لوٌة الشخصٌة ،جمٌلة الكٌان ،مرحة
الروح..
لكن ٌدركون جٌدا ً أن فً األعماق سرها الكبٌر عن الجمٌع ال عنهم..

أحبتً..
هذه النفس احتضرت لفترة ..و لم تماوم هذه المرة احتضارها .جاهزة هً ،علها تخلد إلى ممرها
األخٌر ،فمد تعبت من المحطات مهما جملت أو لبحت ..و ما أصعب إرهاق األعماق..
كم من المحطات خنمت بها صرخة تذٌب حدٌدا ..و معها دمع أحرق جفنا ً و استطاعت منعه من
الهطول ،عضة تشد بها حنكٌن ٌرتجفان..
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و ٌمؾ كل ما فٌها لٌخلد كبرٌاء أبى أن ٌهدر و لو بعضا ً منه..

أحبتً..
أخٌرا..
ذلن الوجه الجمٌل أعلن الوداع،
و تلن االبتسامة التً أخفت خلفها بحر من عناءات أعلنت االستمرار على وجه شاحب لد فارق
التعابٌر إال منها..
و هذه العٌون التً أعادت ضٌاءها بالتحدي أعلنت أنها أطلمت سراح كل الصور الكاذبة التً
ألنعتكم بها..

أما للبها الصؽٌر الذي أحبكم و أرهمتموه لٌس له أن ٌعلن  ..فمد مؤلته األحزان و لبعضكم
بصمات كانت فً كل ٌوم تمتل خبلٌا نبضه فٌضعؾ عن منحها الحٌاة لكن لم ٌضعؾ عن
حبكم..

أحبتً
أنعً إلٌكم نفسً ..التً عجزت أن تجد من ٌعرؾ ما هً ككل..
أنعً إلٌكم نفسا ً ما عادت تموى على العطاء..
لم تمرر و لكن هكذا هً الحٌاة؛
لكل شًء نهاٌة،
و نهاٌة طرٌمها الذي كان محفورا فً جبل شاهك آن أن ٌنتهً،
علها أخٌرا ً تخلد إلى الراحة و تضع رأسها على صدر حنون إفتمدته طوٌبلً ..
و تمبل ٌدا ً كم ارتفعت إلى هللا داعٌة لها..

أما أنتم استمروا و اسبحوا فً حدابك الحٌاة
التً ما عادت ورودوها عطرة لها..
و ال هواءها منعش،
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و ال شمسها تحمل الدؾء،
و ال لمرها ٌضًء لٌل األحبلم..

الٌوم أنعً إلٌكم موت الحٌاة..
إرفعوا المبعات ..و احنوا الظهور
رحم هللا تلن النفس
شكر هللا سعٌكم..
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تغرٌد بو مرعً  /لبنان

-1وٌكضنّهُ
انتظار
ٌ

ب ِللت ّ ّو ِمن
يٍ ُ
،كدم ّ
وم ،وأنتَ بانتظارنَ ،فاذهبْ وتدفّ ْك مننَ إلٌنَ ٍ
س ِح َ
م ْذ لطعْتَ حبا َل النّ ِ
سر ّ
ت.
مصرؾ الول ِ
ِ

للرحٌ ِلٌُ،س ِم ُ
ُ
ط
ماء ستّونَ
س ِ
ق ال ّ
أٌّها النّازح إلى األما ِك ِن المبتورةِ،بٌنما ٌسٌ ُل جفنُنَ ّ
الحزن من عر ِ
لبرا.
ً

ك التً تشت ِع ُل.
بانتظارنَ ،ف ّك ْر بِؤطفا ِل المو ِ
وأنتَ
ِ
ت والحراب ِ

كانَ ٌنبؽً ْ
ننام!..
أن تموتَ كً َ

كانَ ٌنبؽً ْ
َ
تنفث أل َمنَ  ،وٌصب ُح رمادًا!..
ظارنَ كً
نار انتِ ِ
أن تؤك َل َ

ُم ْ
بالؽرب ِة ووحش ِة
الشعور
لً
ْ
ت ِب ِبطءٍ وأنتَ تخر ُج مننَ ،كبال ِة ور ٍد ؼش ٌَها اإلص ِف ُ
َ
رارِ ،لٌتٌ َح َ
الفراغِ.
الكهرباء.
ب فوقَ أعمد ِة
ِ
عن النّد ِ
ُ
ألعصفور الذي ؼفا فوقَ طابرةٍ ور ِلٌّةٍ،تولّ َ
ؾ ِ
ط ّ
تمؾ وس َ
ْ
ك تمولٌ :ا ِلملّ ِة حٌلتً.
رإوس
كانت
المارةِ
ّ
ُ
تعٌرهُ نظرة ً عابرة ً.وكامٌرا مجنونةٌ ُ
ُ
الطرٌ ِ

ْ
تشطب
العبور ،ث ّمةَ أٌا ٍد
أخفمت فً
ق الولتِ،ث ّمة حٌ ٌل
أٌّها الهوا ُء
ُ
بالحبر وجهَ
ُ
ِ
ِ
الممصوص ِمن ور ِ
األحزان.
ِ
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س وس َ
ار
از
أٌّها
ُ
ط هذ ِه النّ ِ
ِ
المسافر،حٌنَ تم ّل اإلتّكا َء على ع ّك ِ
انتظارنَ ،تذ ّك ْر أنّنَ مازلتَ تتنفّ َ
الخمس.
ت
صلوا ِ
،بفض ِل ال ّ
ِ
ِ

َ -2ت و َتمعَتةٌ أِن ِفرادَتٌَّةٌ

ت.
صم ِ
صدَ بابَها ِب ِرتاجِ ال ّ
دون سب ٍ
ب ،إلتادنً اللٌ ُل إلى صومعتِ ِه اإلنفرادٌّ ِة،وأو َ
أشعر أنّهُ ُ
ت بدأتُ
ّس فً رأسً.
مدار الول ِ
ٌؤذن ِلعت َمتِ ِه بالدّخو ِل إلى الثّمو ِ
ُ
ب التً تتكد ُ
على ِ
ْ
ّمابر واإلنسانٌّ ِة.
وعلى ؼفلة
ٍ،احتشدت فً أذنً كالدّمام ِل المتراكم ِة فوقَ وج ِه الض ِ
وشٌبًا فشٌبًا،ضؽ َ
الرإٌا ول ْم ٌعُ ْد ُمعٌنًا سوى ْ
ط ْ
الموة َ
ً فحج َب ِ
ت ِب ِ
ت ّ
أن أستمدّ ّ
كام ِل لواها على عٌنَ ّ
الهواء الذي ٌمتس ُم حٌلةَ
ً.
ِمن أوكسٌجٌن
ِ
ِ
العاجز فً ربت ّ
مددت ٌدي،عادَ ْ
ّ
الخوؾ والضٌّاعِ.
ً ِبمزٌ ٍد ِمن العت َم ِة ،مخت ِلطةً برابح ِة
ِ
ت إل ّ
ت ال ّ
شعوذ ِة
صورا ِمن
،أستحضر
الخوؾ
دوا َم ِة
ب والفامبٌرو وخرافا ِ
ِ
أفبلم ّ
الرع ِ
ً
ُ
ِ
نسٌتُ نفسً فً ّ
المنتحرةِ.
ساء
ونظرا ِ
ت النّ ِ
َ
ٍ،تلتؾ على عنمً.أمدّ ٌدي كً
صومعةُ أشبهُ بمطع ٍة حجرٌّ ٍة باردة
أحاطنً
كابوس شدٌدٌ،أل ّ
ّ
ٌ
عها،تعودُ ٌدي فارؼةً،
أنتز َ
ّ
كؤن ٌدي ُخ ِل ْ
عت ِمنًّ،
ّ
كؤن جسدي ُخ ِل َع ِمنًّ،
هو ُمعذّبٌ .
ب،ال
ك وتعذٌ ٍ
ُ
كؤنًّ ُمعتم ٌل فً جل َ
س ِة تحمٌ ٍ
هو ُمتّه ٌم،وفٌما َ
ٌعرؾ فٌما َ
ظلم،ال ٌرب ُ
ي.
الروحِ،وال بالح ْب ِل ال ّ
طنً ببوصل ِة ّ
كؤنًّ فً كهؾٍ ُم ٍ
س ّر ّ
ب البلزجٌِ،تراءى لً مشهدُ
ت
فً لحظ ٍة ما نه َ
ش ِ
الهواجس عملً،أتلفّتُ ٌمنةً وٌسرة ً كالذّبا ِ
ُ
ممبرتً.
ؼٌاب ك ّل حواسً،أتج ّمدُ على فرالً،وأدفَ ُن فً
احتضاري،
ُ
َ
فس،إستدر ْكتُ المعاناة َ.
ِبعشوابٌّ ِة
ِ
الخوؾ َوتخب ِّط النّ ِ
ُ
ُ،العجز،الوجٌعةُ ُ
ُ
،دفن األحبّ ِة.
،اإلنكسار،الضٌّاع
،الخوؾ
الحزن
ُ
ُ
ُ
ٌكون الموتُ ؟!
أهكذا
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