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

ومب���وازاة ق�صة احل��ب التي يعي�شها “القروي” مع
زميلته ال�سعودية التي يرف�ض والدها تزويجها له ب�سبب
اختالف بلديهما ،يعي�ش اجلاحظ ق�صة حب مع ابنة
معلمه وال يتمكن من االقرتان بها ،قبل �أن يغرم يف ما
بعد بجارية امل�أمون “علية” ويعي�ش معها ق�صة غرام
قا�سية هي الأخرى ،بعد خطفها.
وجهان حلرب واحدة وقعت يف �رساييفو واجلزائر ..قراءة
يف رواية “حطب �رساييفو” ل�سعيد خطيبي
�سه ٌل دخول عامل بوذا ،و�صعب دخول عامل ال�شياطني..
رواي��ة هندباء برية ليا�سوناري كواباتا واحلفر يف
الأعماق
رواي��ة �سين�سيو�س وهيباتيا�� :صراع الفل�سفة والدين

امل�سيحي�“ ،سارعت ح�صة �إىل غرفتها ،و�ص ّكت الباب
حتول �إىل
وراءه��ا ،وارمت��ت فوق ال�رسير الفاخر الذي ّ
�شوك يف تلك اللحظات .كيف تفقده هكذا دفعة واحدة؟
و�ضج ذهنها ب�أ�سئلة �أبدية .كيف يتحكم وال��دي يف
ّ
م�ستقبلي لهذه الدرجة؟ كيف ال ي�سمح يل ب�أن �أقرر ،و�أنا
العاقلة البالغة الرا�شدة!”.
ال ب� ّ�د م��ن الإ���ش��ارة �إىل �أن ال��رواي��ة تر�سم م��ن خالل
�شخ�صيتها الرئي�سة م�شهداً ملا كانت عليه الأمور يف ذلك
الع�رص الغني بالأحداث� ،إذ عا�رص اجلاحظ عدة خلفاء
عبا�سيني ،وكانت فرتات حكمهم على ق�رصها حافل ًة
بالتناف�س على اخلالفة ،وكيف �أن ذلك مل يكن عائق ًا
يف اهتمامهم بالعلم والعلماء ،حتى �أن “بيت احلكمة”
يف بغداد ت�أ�س�س يف ذلك الوقت ،وا�ستدعي “اجلاحظ”
�إليه ليتفرغ للت�أليف هناك ،حتى �صار مرجع ًا لل�شعراء

والعلماء والأدب��اء ي�أتون �إليه وي�ست�شريونه ،قبل �أن
ي�صاب بالفالج يف نهاية حياته.
“يتكوم اجل�سد النحيل ممدداً بني �آالف الكتب ،داخل
ّ
غرفة معزولة يف زاوية من زوايا الب�رصة .تدور عيناه
يف �سقف الغرفة فال يرى �إال �أكدا�س الكتب .نظر �إىل
كتاب مهرتئ اجللد ،فربقت عيناه من ال�شوق ،ت�أمله
ك�أنه �صديق قدمي .فقد ا�شرتاه من دم�شق قبل �أربعني
عاماً ،ميد يده لي�أخذه لكنها ال ت�صل �إليه� .أخذت الأيام
من قوة ج�سمه و�أبدلته حدة وقوة يف العقل
وال�شعور كلما تقدم به العمر”.
وخال�صة القول� ،إن الرواية ا�ستطاعت �أن
تنقل �أجواء القرنني الثاين والثالث الهجري،
علم من �أعالمنا الذين �أثروا
و�أن حتكي عن ٍ
تراثنا العربي بفكرهم و�أدبهم ،لتقول من

جديد �أننا “تكرار مق�صود لأ�صل متجذر” .ولكن ما
ي�ؤخذ على “احلدقي” هو �أن احلوارات كانت �أكرث مما
حتتمل رواية� ،إ�ضافة �إىل بع�ض الزيادات هنا وهناك
والتي كان من املمكن حذفها حفاظ ًا على كثافة الن�ص
الروائي.
ّ
�أح��م��د ف��ال ول��د ال��دي��ن :كاتب م��وري��ت��اين ،م��ن مواليد
ال لقناة اجلزيرة ،واعتقل لفرتة �إثر
 .1974عمل مرا�س ً
تغطيته للأحداث الدائرة يف ليبيا عام  .2011وعن هذه
التجربة �صدر له كتاب “يف �ضيافة القذايف ..ق�صة
اح��ت��ج��از ف��ري��ق اجل��زي��رة يف
ليبيا”.
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اليوم

الحمل
احلم��ل رمبا لدي��ك مقابلة مهمة تنال منه��ا الكثري من
املكا�س��ب وتتكل��ل م�ساعي��ك بالنجاح فلدي��ك �أكرث من
فر�ص��ة ح��اول �أن توازنه��ا وت�ستفي��د منه��ا وحتوله��ا
مل�صلحت��ك وحظ��ك ي�أت��ي من �سف��ر و قد ت��زرع عالقة
جيدة �أو تتعرف على �شخ�ص مفيد لك م�ستقبال

الثور
الث��ور ال تنتظر مب��ادرات الآخرين لك ب��ل مبادراتك
�ستع��زز ثق��ة الآخرين ب��ك فاليوم للم��دح وقد تالقي
الدعم و�أحكام جميلة ومدح �سي�ؤثر �إيجابا يف حياتك
العملي��ة فهذه فرتة فيها دعم م��ن املحيط ودعم من
داخلك فحاول �أن تتوا�صل مع الأ�صدقاء

الجوزاء
اجل��وزاء ح��اول �أن تك��ون �أه��د�أ يف تعامل��ك م��ع
الآخري��ن وخا�صة فيما يخ�ص مرك��زك �أو مكانتك
الوظيفي��ة و انتبه �إىل �أمورك العاطفية وال�شخ�صية
فهي قد حتمل لك التبدل �أو التحول �أو �إح�سا�سك �أنك
تريد التغيري

الرسطان
ال�رسط��ان كل ما �أن�صحك به ه��و الإمتاد على
الآخرين فهن��اك �أ�شخا�ص حول��ك ي�ستطيعون
�أن ي�ساع��دوك بالت�أكي��د وانتب��ه ح�ين يب��د�أ
ج�س��دك يف منح��ك �إ�ش��ارات التنبي��ه �أنك تعب
ا�سمع نداءه

االسد

الأ�س��د ت�سرتج��ع �شعبيت��ك وتوظ��ف �إمكانيات��ك يف
مكانه��ا املنا�سب وخا�ص��ة �أن قدرتك عل��ى الإقناع
تفي��دك وق��د تكت�شف �أخط��اءك فتح��اول ت�صحيحها
�أو تق�ترب ممن حت��ب لت�رشح له وجه��ة نظرك و�أملك
و�ضيقك وت�شعر �أن الآخر يتجاوب ويتفهم

العذراء

فيسبوك

يلغي حسابات
روسية مزيفة

�ألغ��ت �رشك��ة "في�سبوك" ع�رشات ال�صفح��ات واملجموعات واحل�ساب��ات التي تدار
م��ن رو�سيا ،يف �إطار عملية تطهري م�ستمرة حل�سابات مزيفة ت�ستخدم يف التالعب
ب�آراء م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وتب��ذل "في�سبوك" جهوداً لتكثيف رد فعلها على "ال�سلوك غري املوثوق" يف بلدان
مثل الفلبني ورو�سيا و�إيران ،عقب اتهامات با�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
للت�أث�ير عل��ى االنتخابات الرئا�سي��ة الأمريكية لع��ام  ،2016وا�ستفتاء بريطانيا
على خروجها من االحتاد الأوروبي .وقامت ال�رشكة بحذف  97ح�ساب ًا وجمموعة
و�صفحة من املوقع كانت يف �شبكة واحدة مقرها رو�سيا وتركز على �أوكرانيا.
وح�سب ال�رشكة ،كانت تلك ال�صفحات واحل�سابات ت�ستخدم يف توجيه امل�ستخدمني
�إىل حمت��وى يتعل��ق بالن��زاع الع�سكري يف ��شرق �أوكراني��ا ،وال�سيا�س��ة الرو�سية،
والأخبار ال�سيا�سية يف �أوروبا ،وال�سيا�سة يف �أوكرانيا ،واحلرب الأهلية ال�سورية.

بذور البطيخ..
فوائد ال تخطر على البال
يحت��وي ب��ذر البطي��خ على ن�س��ب عالية م��ن املواد
الغذائي��ة املهم��ة ،وتنبع العدي��د من فوائ��د البذور
م��ن احتوائه��ا عل��ى ن�سبة عالي��ة م��ن فيتامينات
املجموع��ة ب والأحما���ض الأميني��ة والده��ون
املفيدة املتنوعة.
ولك��ن بالرغم من فوائد بذور البطيخ ،ف�إنها م�صدر
لل�سع��رات احلراري��ة� ،إذ �إن كوب��ا واح��دا م��ن بذور
البطي��خ املجفف��ة �أو املحم�ص��ة ،يحت��وي عل��ى ما
يقارب � 600سعر حراري.
وم��ن �أب��رز فوائ��د ب��ذور البطي��خ ،الت��ي ق��د تدف��ع
الكثريي��ن للحر�ص عل��ى تناولها �ضم��ن حمياتهم
الغذائية:
تعزيز اخل�صوبة
يحت��وي ب��ذر البطيخ عل��ى �أحما���ض �أمينية مهمة
لتح�سني ال�صح��ة اجلن�سية وتعزي��ز الرغبة ،خا�صة
ل��دى الرج��ال الذي��ن يعان��ون م��ن م�ش��اكل يف
اخل�صوبة �أو يف احليوانات املنوية.
تقوية العظام
وت�ساع��د ب��ذور البطي��خ �أي�ض��ا على تقوي��ة العظام
وحمايته��ا من اله�شا�ش��ة وال�ضع��ف والتك�رس ،عند
تناولها بانتظام.
كم��ا تكاف��ح ه��ذه الب��ذور حتدي��دا مر���ض ه�شا�شة
العظ��ام ،كونه��ا غني��ة باملغني�سي��وم حتدي��دا،
بالإ�ضافة �إىل املع��ادن الأخرى ال�رضورية ل�صحة
العظام.
ن�ضارة الب�رشة
حتتوي بذور البطيخ على ن�سبة عالية من �أحما�ض
�أوميغا  3ال�صحية ،التي ت�ساعد عند احل�صول عليها
بكميات منا�سبة يوميا على حت�سني �صحة ون�ضارة
الب�رشة.
وي�ساع��د تن��اول ب��ذر البطي��خ عل��ى احلف��اظ على
رطوب��ة الب�رشة ومن��ع ت�صبغاتها ،كم��ا يخفف من
التجاعيد الظاهرة وبقع ال�شيخوخة.

كلمات

للتخلص

من إدمان الهاتف
إتبع هذه الخطوات

�إليكم كيف ميكن للم�ستخدمني االبتعاد عن التكنولوجيا خالل �شهر رم�ضان:
 اال�ستفادة من ميزة Screen Timeتع��د مي��زة  Screen Timeواح��دة من املي��زات اجلديدة بهوات��ف �آيفون والتي
ته��دف مل�ساع��دة امل�ستخدمني على التخل�ص من �إدم��ان هواتفهم ،حيث تتيح لهم
مراقبة ا�ستخدامهم للأيفون والآيباد والوقت الذي يق�ضيه يف ا�ستخدام كل تطبيق،
�إ�ضاف��ة �إىل �إمكانية حتديد وقت معني لكل تطبيق و�أي�ض ًا خيارات خمتلفة للرقابة
الأبوية على الأطفال �أثناء ا�ستخدامهم للأجهزة،
 مميزات يوتيوب � :أما من�صة يوتيوب فهي وجهة مهمة للكثري من امل�ستخدمنيخ�لال رم�ضان ،لكن �رشك��ة غوغل طرحت خالل العام املا�ض��ي ميزة تتيح تنبيه
امل�ستخ��دم عن��د الإطالة يف م�شاهدة فيدي��و معني� ،إذ ميكن عر���ض تنبيه كل ربع
�ساعة حتى كل  60دقيقة ،وميكن تخ�صي�ص هذه امليزة بكل �سهولة.

ردمي نوت

إلى الفضاء..
ماذا فعل؟
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�أطلق��ت �رشك��ة �شاوم��ي ال�صينية ،هاتف "ردمي ن��وت  "7اىل الف�ضاء ليلتق��ط �صوراً من
�إرتفاع � 31ألف مرت فوق م�ستوى �سطح البحر ،وذلك قبل �أن ينزل مرة �أخرى �إىل الأر�ض
دون �أي �أ��ضرار .وهذه ه��ي املرة الأوىل التي تر�سل فيها ال�رشك��ة ال�صينية �أحد هواتفها
�إىل الف�ض��اء ،وقد ن�رشت ال�ص��ور التي التقطها الهاتف يف الف�ضاء ع�بر ح�سابها الر�سمي
على موقع تويرت .ونُ�رش على موقع يوتيوب مقطع فيديو يعر�ض رحلة الإ�ستعداد لإطالق
الهات��ف �إىل الف�ض��اء ،بالإ�ضاف��ة �إىل رحلته وهو يع��رج يف ال�سماء ،حي��ث �أظهر الفيديو
الإرتف��اع وال�ضغط اجل��وي ،بالإ�ضاف��ة �إىل درجة احلرارة خارج وداخ��ل الهاتف يف كل
حلظ��ة .وبح�سب الفيديو ،فقد حتمل الهاتف درجة ح��رارة خارجية بلغت  58درجة حتت
ال�صف��ر ،وهي الدرجة التي �إنخف�ضت معها درجة احلرارة الداخلية للهاتف �إىل  4درجات
مئوي��ة ،ثم وعن��د �إرتفاع  35,375م�تراً �إنفجر البال��ون لتبد�أ رحلة �سق��وط الهاتف �إىل
الأر�ض دون �أي �أ�رضار.

متقاطعة

الع��ذراء ال تدخ��ل يف متا�س مبا��شر مع من حولك
داع ف�أنت مت�رسع و من
وقل��ل من �صداماتك بدون ٍ
الأ�شخا���ص الذين يف�ضلون العزل��ة على الإ�شتباك
مع من حوله��م فتم�سك باملرونة وا�ست�رش من تثق
يف دقة �أحكامه

امليزان

املي��زان خ�بر �سعيد ي�أتي��ك يتعلق بالعم��ل �أو �أحد
املقرب�ين لك يتيح لك حل م�شكلة عالقة فال جتعل
طيبت��ك وت�رسع��ك توقعك يف خماط��ر مالية ونظم
�أم��ورك العائلية والعاطفية وخا�ص��ة فيما يخ�ص
مركزك �أو مكانتك الوظيفية

العقرب

العق��رب �أن��ت حت��اول �إيج��اد حل��ول جلميع
الأم��ور ال�صغ�يرة املرتاكم��ة ب�ش��كل نهائ��ي
و�رسي��ع و حت��ذف الأ�شي��اء غ�ير ال�رضورية
وخا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق بامل��ال و حت��اول
الإبتعاد عن الإ�رساف

القوس

القو�س احلقيقة �أنك تخو�ض ثمار العمل م�سلح ًا
مبقاومة وتفا�ؤل ورغبة يف الإجناز وهذا اليوم
ي��زودك بالطاق��ة واحلما���س ولكنه ق��د يجعلك
ع�صبي�� ًا م�ستعج ًال احللول خالي�� ًا من اللباقة �أو
اللطف

الجدي
اجل��دي القلق �سريافقك وك�أنك تنتظر تغيري �أ�سا�سي
يف حيات��ك واحلقيق��ة �أنه �شه��ر للتح�ضري �أكرث مما
ه��و للفعل ف�أنت تدر�س وت�ست�شري وتفح�ص وتوازن
لتخت��ار ب�شكل �صحيح وعطارد قد يحد من ن�شاطك
�أو يعر�ضك لالحتيال �أو وعود كاذبة وقد ت�شعر �أنك
ك�سول

الدلو
الدل��و �أن��ت متار���س �سح��رك ب��دون حتف��ظ ولق��ا�ؤك
ب�أنا���س ك�ثر يع��زز من ثقت��ك بنف�س��ك و رمب��ا ت�شارك
مبهرجان��ات �أو �أح��داث ومنا�سبات �سعي��دة �أو لقاءات
جيدة وم�صاحلات والأهم �أنك تنظر �إىل امل�ستقبل بثقة
وتفا�ؤل و�آمال جديدة

الحصبة تروع أميركا ..والسلطات تلجأ إلى "حل جديد"
جت��د الواليات املتحدة الأمريكية نف�سها و�س��ط �أزمة حقيقية ،مع
ت�سجي��ل �أكرب تف�ش��ي ملر�ض احل�صبة يف البالد من��ذ �أكرث من ربع
قرن.
ووف��ق م��ا ذك��رت �صحيف��ة "وول �سرتي��ت جورن��ال" الأمريكية،
ف�إن��ه جرى ت�سجيل مئ��ات الإ�صابات باحل�صبة من��ذ بداية العام
اجل��اري� ،أغلبه��ا يف والية نيويورك ،م�ضيف��ة "بالرغم من �إعالن
الق�ض��اء على هذا الفريو�س عام � ،2000إال �أن املر�ض �شهد عودة
�رسيعة هذه ال�سن��ة" .وتقول �إح�صائيات امل�صدر ذاته �إن �أكرث من
 420حالة جرى ت�سجيلها يف مدينة نيويورك و 212يف مدينة

روكالند بوالية ماين ،و 40يف مدينة �أوكالند بوالية كاليفورنيا.
وتعد احل�صبة مر�ض��ا فريو�سيا معديا ي�صيب عادة الأطفال ،ويف
بع�ض الأحيان الكب��ار ،ويت�سبب بارتفاع درجة احلرارة واحمرار
العينني ،قبل �أن يظهر طفح جلدي يبد�أ بالوجه وينت�رش يف جميع
�أنحاء اجل�سم.
ويق��ول �أطباء �إن الإ�صاب��ة بالفريو�س ميكن �أن ت�ؤدي مل�ضاعفات
تف�ضي �أحيانا �إىل الوفاة.
ومل يقت��صر انت�ش��ار املر���ض عل��ى الوالي��ات املتح��دة ،ب��ل ظهر
جمددا يف نيوزيلندا والفلبني ومدغ�شقر و�أملانيا ،مما دفع منظمة

ال�صح��ة العاملي��ة ،مطلع هذا الع��ام� ،إىل �إدراج "رف���ض التطعيم"
�ضمن �أكرث � 10أخطار تهدد ال�صحة العاملية.
وقال��ت "وول �سرتي��ت جورن��ال" �إن الدعاية امل�ض��ادة للقاحات
التي تقودها جمعيات طبية يف دول عدة عرب العامل ،دفعت بع�ض
الآب��اء �إىل ع��دم تطعي��م �أطفالهم �ض��د بع�ض الأمرا���ض املعدية،
ومنها احل�صبة ،الأمر الذي �ساهم يف ظهورها جمددا.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن ع��ددا من الدعاي��ات �ساهم��ت يف تر�سيخ الفكرة
الت��ي تقول �إن بع���ض اللقاحات ت���ؤدي �إىل الإ�صاب��ة بال�رسطان
و�أمرا�ض �أخرى خطرية ،وهو �أمر �أثبت الطب عدم �صحته".

الحوت
احل��وت االنتق��اد وجع��ل ال�رشيك يب��دو خمطئ ًا لن
يجعل��ك تربح املعركة بل تخ�رسها فال تفقده لأنك
ع�صب��ي وع���ش وفق�� ًا لأوليات��ك وقيم��ك وال تهتم
ملخالفة الآخرين لك يف الر�أي.

