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رحلة متخيلة إلى العصر العباسي للقاء “الجاحظ”
بغداد  -الجورنال  -الجزء االول

يعود بنا الكاتب املوريتاين “�أحمد فال ولد الدين” يف
روايته اجلديدة “احلدقي” �إىل القرنني الثاين والثالث
لعلم من �أعالم
الهجري ،لريوي لنا ما ي�شبه �سرية متخيلة ٍ
الأدب يف تاريخنا العربي هو� :أبو عثمان عمرو بن بحر
الكناين الب�رصي ،املعروف باجلاحظ.
يف”احلدقي” ،يروي لنا الكاتب املوريتاين �أحمد فال ولد
لعلم من �أعالم الأدب يف
الدين ما ي�شبه �سرية متخيلة ٍ
تاريخنا العربي “اجلاحظ”
غري �أن الرواية التي ت�أخذ ا�سمها من �شخ�صية هذا الأديب،
الذي ات�سم بربوز وا�ضح يف حدقتيه ،لن تبقى يف �إ�سار
املا�ضي� ،إذ �إن الكاتب يخلق روابط مع الع�رص احلديث
من خالل حبكة فنية تتيح له االنتقال بني الزمنني ،زمن

اخلالفة العبا�سية والزمن احلايل.
ويكون ه��ذا عرب �شخ�صية ال�شاب املوريتاين “حممد
القروي” الذي ي�أتي �إىل الدوحة للعمل مدقق ًا لغوي ًا يف
قناة �إخبارية �شهرية هي “العروبة” ،حيث ي�صدم لكرثة
التعديات التي تلحق باللغة العربية ،ويبد�أ �شن حرب
هوجاء على كل من يلحن يف الكالم� ،أو يعبث بقواعد
النحو� ،أو يهتك ال�صياغة ال�سليمة .و�رسعان ما يعاين
من عداوات تن�ش�أ بينه وبني باقي املوظفني الذين يرون
ومعري ًا جلهلهم بها ،فيتواط�ؤون
فيه متع�صب ًا للغة،
ّ
مع بع�ضهم لإبعاده ،وهذا ما يدفع برئي�س التحرير �إىل
تكليفه مب�رشوع �آخر ،هو الكتابة عن �شخ�صية مف�صلية
يف تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية ،لينتجوا عنها فيلم ًا
تاريخياً .وتكون ال�شخ�صية التي يختارها للكتابة عنها
هي اجلاحظ.

ماذا لو كان هناك فر�صة لنتعرف على �شخ�صيات نع�شقها
من تراثنا؟ رواية “احلدقي” تعود بنا �إىل القرنني الثاين
ثم تخلق رواب��ط مع
والثالث الهجري لنقابل اجلاحظ! ّ
الع�رص احلديث من خالل حبكة فنية تتيح للقراء االنتقال
بني الزمنني ،زمن اخلالفة العبا�سية والزمن احلايل
يبد�أ “القروي” كتابته مب�شهد جلد اخلليفة املهدي لل�شاعر
“ب�شار بن برد” بتهمة الزندقة .هذا امل�شهد الذي ر�آه
يذكره
“اجلاحظ” طف ً
ال لكنه بقي يف ذاكرته طوال عمرهّ ،
وقوتها �أمام الكلمة احلرة.
ال�سلطة
بجربوت
ّ
ي�صور الكاتب ب�شكل متقن مدينة الب�رصة يف ذلك الوقت،
ّ
واجلو الذي ن�ش�أ فيه اجلاحظ ،فيحكي عن طفولته وتتلمذه
ّ
على اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،و�أب���رز املناق�شات
واملناظرات التي �ش ّكلت �شبابه ،فتطالعنا بني ال�صفحات
مناظرة جميلة حول الثنوية والتوحيد ،بني اثنني من

رج��االت ذلك الع�رص .كما حتفل الرواية باحلديث عن
كتب اجلاحظ التي �أ ّلفها ،وما هي امل�صادر التي �ألهمته
كتابتها ،وكيف ك��ان يعمل عليها ،وبخا�صة كتب
“البخالء”“ ،احليوان”“ ،البيان والتبيني” ،وعلى الرغم
نتف قليلة جداً منها� ،إال
من �أن الرواية ال حتوي �أكرث من ٍ
�أنها حمر�ضة على �إعادة قراءة هذه الكتب واال�ستمتاع
بها.
ينتقل الزمن الروائي بني ذلك الع�رص والع�رص احلايل،
ين ما هو �إال انعكا�س
حتى يبدو للقارئ �أن كل
ٍ
حدث �آ ّ
حلدث يف املا�ضي ،ويكون “حممد القروي” يف الدوحة،
مر�آة للجاحظ يف الب�رصة وبغداد� ،إذ ال ينح�رص امل�شرتك
بني االثنني على اهتمامهما ب��الأدب وحر�صهما على
اللغة العربية ،بل ميتد ملا هو �أبعد ،فكالهما عا�ش يف
زمنٍ كرثت فيه ال�رصاعات".

روبوت

ثوري ضد الكسر ..
هذه مهامه
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اليوم

الحمل
تعي���ش ا�سبوعا مثمرا مع وجود القمر اجلديد اىل جانب
ال�شم���س واورانو�س يف برج الث��ور اي بالربع االول من
الدائرة الفلكية ما يعن��ي ان اهتماماتك �ستكون مهنية
مالي��ة فوات�ير معام�لات اق�س��اط امتحان��ات مدر�سية
اجته��اد وتق��دم لت�أ�سي���س م�ستقب��ل اف�ض��ل اليوم�ين
املقبلني

الثور
عي���ش حرك��ة فعال��ة ون�ض��ج كب�ير وانفراج��ات مع
و�ص��ول كوكب عطارد اىل برج��ك لين�ضم اىل ال�شم�س
واورانو���س ما يعني انك �س��وف حت�سم االمور العالقة
م��ن نتائج امتحان��ات مر�ضية �سيكون ه��ذا اال�سبوع
االف�ضل واالهم يف م�سريتك املهنية واالجتماعية

الجوزاء
ا�سب��وع فعال �رسي��ع االيقاع يحمل ل��ك التقدم يف
الق��رارات املهم��ة م��ن اال�سابي��ع املهمة ج��دا فقط
انتب��ه اىل يوم��ي ال�سبت واالحد مع وج��ود ال�شم�س
عطارد والقم��ر اجلديد يف مواجهة برجك من الثور
انتبه من الت�رسع يف القرارات

الرسطان
ا�سبوع مهم ومثمر ىيجعلك تنتهي من مرحلة
�صعبة لتنطلق وحتلق عاليا مع وجود ال�شم�س
عط��ارد والقمر اجلديد يف ب��رج الثور ال�صديق
يوم��ي ال�سب��ت واالح��د ي�سم��ح ل��ك باالنفتاح
والنظر اىل تطلعات جديدة

االسد

ح��اول ان تنظ��م اوقات��ك وان حت��دد واجبات��ك
املهنية كي ال يرتاكم العمل امامك جتنب التاجيل
والت�أخري يف تنفيذ امل�شاريع خا�صة يومي ال�سبت
واالح��د مع وجود القمر اجلدي��د يف النقطة االعلى
بالن�سب��ة لربج��ك ما يعن��ي انه علي��ك االنتباه من
التق�صري واهمال االمتحانات الدرا�سية

العذراء

كشف

حقيقة عمر بطاريات
آيفون

�أ�ش��ار تقري��ر حديث �صادر ع��ن �رشكة "ويت���ش" الربيطاني��ة املتخ�ص�صة بتوفري
ن�صائح وا�ست�شارات للم�ستهلكني ،عن عيب يف هواتف �رشكة "�أبل".
وقالت ال�رشكة� ،إنها اختربت ت�سعة مناذج من هواتف ال�رشكة الأمريكية ،ووجدت
�أن قدرات بطاريات هذه الأجهزة مل تكن وفق ما ذكرت "�أبل" بن�سبة تراوحت بني
 18و 51يف املئة ،ح�سب ما ذكر موقع "بزن�س �إن�سايدر".
ووفق النتائج ،مل يتطابق �أداء الهاتف "�آيفون  "XRمع تو�صيف ال�رشكة لقدراته
فيما يتعلق بزمن التحدث ،حيث ا�ستمرت بطارية اجلهاز بالعمل لـ� 16ساعة و32
دقيقة ،فيما يذكر موقع "�أبل" �أن الرقم ي�صل لـ� 25ساعة.
و�أ�ضاف��ت" :هن��اك تكام��ل يف �أجهزتنا بني املكونات ال�صلب��ة والربجميات ،كما
تتمي��ز هواتفن��ا بكونه��ا م�صممة بطريقة تكف��ل �إدارة الطاقة ب��ذكاء ،لإطالة عمر
البطارية لأق�صى حدود".

أسهل طريقة لتجنب "ارتفاع
ضغط الدم" على الدوام
ي���ؤرق ارتفاع �ضغط ال��دم ماليني الب�رش يف العامل،
ويعجز الكثريون عن كبحه ،على الرغم من �أن طرق
احل��د من فر���ص ظه��وره ق��د ال تكلف امل��رء �سوى
دقائق قليلة يوميا.
وميكن خف�ض خماطر ارتفاع �ضغط الدم عن طريق
�إج��راء بع�ض التمارين الريا�ضية الب�سيطة �أو تغيري
من��ط احلي��اة ليك��ون �صحيا �أك�ثر ،وفق م��ا ذكرت
�صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية،
وي�ؤث��ر ارتف��اع �ضغط الدم على حي��اة �أكرث من 25
يف املئ��ة م��ن عدد البالغ�ين يف اململك��ة املتحدة،
التي يبلغ عدد �سكانها �أكرث من  66مليون ني�سمة.
وترجع كثري من الدرا�س��ات الطبية فر�ص الإ�صابة
بارتف��اع �ضغ��ط ال��دم �إىل النظ��ام الغذائ��ي غ�ير
ال�صح��ي ال��ذي يتبع��ه الإن�س��ان� ،أو ع��دم القي��ام
بتمارين ريا�ضية كافية.
ويقول الأطباء �إن ممار�سة ريا�ضة قيادة الدراجات
بانتظام ،ميكن �أن ت�ساعد يف جتنب �أعرا�ض ارتفاع
�ضغ��ط ال��دم ،باعتباره��ا �أح��د �أف�ض��ل الريا�ض��ات
للت�صدي للمر�ض املعروف با�سم "القاتل البطيء".
وتكف��ي ال�شخ���ص رحل��ة م��ن ن�ص��ف �ساع��ة عل��ى
دراجت��ه يومي��ا ،ب�رسع��ة عادي��ة ،من �أج��ل خف�ض
�ضغط الدم ،الذي ميكن �أن يتطور مع الوقت وي�ؤدي
�إىل ت�صلب ال�رشايني وكذلك ال�سكتات القلبية.
و�س��واء كنت ترك��ب دراجة ثابت��ة يف املنزل �أو يف
اجلي��م� ،أو تف�ضل دراجة تقليدي��ة يف الهواء الطلق،
ف���إن رك��وب الدراج��ات �سيفيدك كث�يرا ،بح�سب ما
يقول الأطباء.
و�إذا كن��ت ممن ال يحبون ركوب الدراجات ،فيمكنك
�أي�ضا تقليل خطر ارتفاع �ضغط الدم مبجرد امل�شي،
فهو ريا�ضية مثالية لكبح الإ�صابة باملر�ض.
وين�صح الأطباء بامل�شي ملدة  30دقيقة على الأقل
يف الي��وم ،وه��ذه الف�ترة الريا�ضية كافي��ة للت�أثري
على �ضغط الدم.

كلمات

هواوي

تتفوق على "آبل"
في سوق الهواتف الذكية

يف تقري�� ٍر ن�رشت��ه �رشك��ة  IDCللأبح��اث حول حج��م �شحنات الهوات��ف الذكية
هبوط
خالل �أول � 3أ�شهر من � ،2019أ�شارت اىل �أن ال�رشكات بغالبيتها تعاين من ٍ
يف مبيعاته��ا با�ستثن��اء �رشك��ة ه��واوي التي حقق��ت �صعوداً و�ص��ل لنحو 50%
باملقارنة مع عام .2018
وبح�س��ب التقرير ،ف�إن مبيعات ه��واوي ال�صينية من الهواتف الذكية جتاوزت تلك
الت��ي حققتها مناف�ستها الأمريكية �آب��ل يف الربع الأول من العام اجلاري ،منتزعة
منه��ا املرتبة الثانية عامليا يف �سوق الهواتف الذكية الذي تت�صدره "�سام�سونغ"،
وفق ما �أفادت �رشكة تتابع الأ�سواق.
ومت �شحن  310,8مليون هاتف ذكي عامليا خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من العام
برتاج��ع ن�سبته  6,6باملئة ع��ن الفرتة ذاتها من الع��ام  ،2018بح�سب معلومات
�أول ّية �صدرت عن "�رشكة البيانات الدولية" ال�صينية.

ك�ش��ف ع��دد من مهند�سي "جامعة بريكلي" عن روب��وت ا�سفنجي على �شكل كرة القدم ،ال
ينك�رس عند �سقوطه من ارتفاع  600قدم �أي  183مرتًا.
ويتك��ون الروب��وت من �شبكة ثالثية الأبعاد من ق�ضب��ان قابلة لالنقبا�ض وتغيري �شكلها
والتنق��ل عل��ى الأر���ض ،وميكن لف��رق الط��وارئ ن�رش �أ�رساب م��ن الروبوت��ات يف مناطق
احل��رب �أو ال��زالزل ،ما يتيح لهم معرفة املوقف احلايل بن��ا ًءا على البيانات التي تر�سلها
الروبوت��ات .و�صم��م الروب��وت للحاالت التي توج��د فيها خماوف كيميائي��ة وبيولوجية
و�إ�شعاعي��ة ونووي��ة ومتفجرة ،وتوفر امل�ست�شعرات معلوم��ات �رسيعة وحيوية حول مدى
�أمان دخول الإن�سان �إىل موقع معني ُيعتقد �أنه خطري.
وتعم��ل هذه الروبوتات مع القدرة على جمع املعلومات الب�رصية وال�سمعية والكيميائية
والبيولوجي��ة والإ�شعاعية وكذل��ك ا�ستخدام " ،"GPSميكنهم اكت�ش��اف الغازات ال�سامة
واملخاطر البيولوجية.

متقاطعة

انفراج��ات اجوبة �س��ارة تقدم جن��اح و�سهولة يف
التعامل م��ع االمور احلظ داعم وبداية ا�سبوع جيد
جمي��ل ال�شم���س عط��ارد والقم��ر اجلدي��د يف الثور
يوم��ي ال�سبت االحد اجلو الع��ام ممتاز ال يوجد اي
�سبب للتذمر لكن حاول ان تركز اكرث على اعمالك

امليزان

ا�سب��وع مهم ميتحنك ويق��دم لك كل فر�ص النجاح
والتو�س��ع واالنت�ش��ار ال�شم���س املوج��ودة يف برج
الثور والقمر اجلدي��د يومي ال�سبت واالحد يدعمان
خطواتك ما يجعلك االكرث حظا بني االبراج حاول
ان تختار االهداف املهم��ة لتبني عليها امل�شاريع
الناجحة

العقرب

�سب��وع جيد فع��ال مثمر حاف��ل بالنجاحات
لك��ن يج��ب ان تدر���س خطوات��ك جي��دا يف
بداي��ة اال�سبوع وان تاخ��ذ يف ح�سابك بع�ض
االعتب��ارات ك��ي تتف��ادى بع���ض ال�سقطات
املهنية امل�ؤذية التي ت�ؤثر يف م�سريتك والتي
قد تعيدك اىل نقطة ال�صفر

القوس

بداي��ة ا�سب��وع موفق��ة حتق��ق ل��ك النج��اح
واال�ستق��رار املهن��ي مزودا بقوة كب�يرة تدفعك
اىل االم��ام حي��ث تالق��ي اعمال��ك الكث�ير م��ن
االعج��اب والتقدي��ر م��ن االخرين ا�سب��وع واعد
بالنج��اح واالنت�صارات ان وج��ود القمر اجلديد
يف القو�س اي يف البيت ال�ساد�س

الجدي

ا�سبوع تراب��ي بامتياز يتفاعل م��ع طاقتك احللوة
ويعطي��ك حق��ك ا�سب��وع مه��م ج��دا يقدم ل��ك جر�أة
مفاجئ��ة اح��داث وتط��ورات مت�سارع��ة ومتزامن��ة
ن�ش��اط فائ�ض وحركة غ�ير اعتيادية يومي ال�سبت
واالحد حتت تاثريالكواكب جمتمعة ال�شم�س عطارد
اورانو�س والقمر اجلديد

الدلو
نظ��م اوقات��ك وان حت��دد واجبات��ك املهنية كي ال
يرتاكم العمل امامك جتن��ب التاجيل والت�أخري يف
تنفي��ذ امل�شاريع خا�صة يوم��ي ال�سبت واالحد مع
وج��ود القم��ر اجلدي��د يف النقطة االعل��ى بالن�سبة
لربجك ما يعني انه عليك االنتباه من التق�صري

أشياء يجب التخلص منها قبل النوم لتجنب الضرر
ب�سب��ب الإعي��اء والإره��اق �أحيان��ا ن�ست�سلم للنوم ب�ش��كل مفاجئ
وقه��ري ،دون �أن نن��زع �أ�شياء ال يج��ب النوم بها ،ق��د تت�سبب لنا
مب�شاكل وخماطر �صحية ال نعلمها ،فما هي؟ وح�سب موقع "ويب
ط��ب" املتخ�ص�ص ،ف���إن �ستة �أ�شي��اء يجب التنبه له��ا والتخل�ص
منها قبل التوجه �إىل الفرا�ش
املكياج
رمب��ا تالحظ بع�ض ال�سيدات ما يحدث م��ن تهيج للب�رشة ،وظهور
عالم��ات الإجهاد بها وانت�شار احلبوب عليها ،ال�سبب قد يكون هو
الن��وم باملكي��اج دون تنظي��ف الب��شرة جي��داً لأن البكترييا تنمو

به��ا ،وحي��ث �أن املكياج ي�سبب �س��د م�سام الوج��ه ويجعل الب�رشة
ال تتنف���س لي�لاً ،وي�رسع من ظه��ور عالمات ال�شيخوخ��ة املبكرة
والتجاعيد.
حمالة ال�صدر
ال تتمك��ن كثري من الن�ساء التخلي عن حمال��ة ال�صدر �أثناء النوم،
وهو �أم��ر خاطىء ،فغالب ًا م��ا تكون حمالة ال�ص��در م�صنوعة من
خام��ات �صناعي��ة ،وميك��ن �أن ت�سبب تهيج وحك��ة يف اجللد .كما
�أن حمالة ال�صدر ال�ضيقة ت�سبب ال�ضغط على الثدي ،ولذلك يف�ضل
تخلي�صه من هذا ال�ضغط خالل النوم،

و�شاح الرقبة
كم��ا يلج�أ كث�ير من الأ�شخا���ص الرتداء الأو�شح��ة للح�صول على
التدفئ��ة يف مو�س��م ال�شتاء ،ولك��ن ال ين�صح الن��وم بو�شاح الرقبة
لأنه ي�ؤدي �إىل تقييد احلركة وبالتايل �صعوبة التنف�س .ولذلك من
الأف�ضل عدم �إرتداء �أي �أو�شحة حول الرقبة يف فرتة النوم.
4العد�سات الال�صقةوم��ن الع��ادات اخلاطئة والت��ي ت�شكل خطورة عل��ى ال�صحة النوم
بالعد�سات الال�صقة ،وذلك لأن �أن�سجة العني حتتاج �إىل الأك�سجني
لكي تعمل ب�شكل �صحيح.

الحوت
بداي��ة ا�سب��وع جي��دة ومريح��ة م��ع وج��ود القمر
اجلدي��د اىل جان��ب ال�شم�س عط��ارد واورانو�س يف
الثور يومي ال�سبت واالحد يف البيت الثالث يعطيك
القدرة على جماراة االمور افكارك متفائلة وذكية
م��ا يجعل��ك ت��رى احلياة م��ن منظار
متفاءل وايجابي

