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هل مزج الشعراء الحب والمال في وصف الجمال؟
بغداد  -سلوى السياب
ّ

� ّإن ال��ع��ودة �إىل التاريخ وا�ستقراء �آث���اره ي�ساعدنا على
الك�شف عن �سريورة طبائع الإن�سان ال�ساكنة فيه وا�ستجالء
تلون
م�ضامينها ،ولي�س �أح�سن من ال�شعراء الذين مهما ّ
خطابهم � اّإل �أ ّنه يحمل الكثري من امل�سكوت عنه ،في�ساعدنا
وواقعياً ،هما
نظري ًا
على الربط بني قيمتني متباعدتني
ّ
ّ
واحلب.
املال
ّ
ح�رضت الناقة ك�صورةٍ ف ّنيةٍ عالية اجل��ودة يف ال�شعر
اجلاهلي ومن بعده الإ�سالمي ،ومن البداهة �أن نربط �صورة
ال�شعرية بالواقع ال�صحراوي ،فهي �سفينة ال�صحراء
الناقة
ّ
لكن الأمر �أبعد من ذلك ،فالناقة قيمة
معي�شتهم،
جوهر
وهي
ّ
مالية ،ح ّتى � ّأن اجلاهلي كان يطلق عليها لقب
ة
اقت�صادي
ّ
ّ
املال وهذا هو �أبو الكرم العربي حامت الطائي يربط معنى

اجلمالية مع املال ح ّتى
املال بالناقة ،فيقول :وترتبط القيم
ّ
فنيةُ ،يطلب من خاللها
ي�صبح الدرهم والدينار ت�شابيه ّ
املدح والرثاء والكرم ،فتقول اخلن�ساء يف رثاء �أخيها �صخر:
من الطبيعي �أن ُتعترب الناقة ما ًال و�أن ُتعترب النخلة حالالً،
جمالية ،لكن
�شعرية
و�أن ي�صبح الدرهم والدينار ت�شابيه
ّ
ّ
وخا�صة �أ ّننا
نقبله
ال
الذي
احلب تو�أم املال ،فهذا
ّ
�أن يكون ّ
احلب العذري ،الذي جتاوز الواقع
مفهوم
ما�ضينا
ورثنا من
ّ
االجتماعية والأن�ساب والأح�ساب ،ح ّتى
والطبقات
واخليال
ّ
ظ ّنناه �إله ًا لرت ّفعه عن الدنيا والآخرة ،وهذا هو جمنون ليلى
احلج:
ُين�شد يف ّ
احلب العذري هو اال�ستثناء� ،إن كان واقع ًا �أو خياالً ،وهذا
ّ
احلب ارتبط مع املال ب�شكلٍ �شديدٍ ،و�إن مل يكن
يعني �أن
ّ
ب�شكلٍ مبا� ٍرش ظاه ٍر للعيان � ،اّإل �أن �آثار املال والغنى وما
عي�ش وانعكا�سه على معا�ش
تنعم ورفاهية ٍ
يرت ّتب عليها من ّ

احلبيبة وجمالها ،قد كان ظاهراً ب�ش ّدة يف �أ�شعار ال�شعراء
الع�شاق.
ّ
أهم مظهرين ن�ستجلي من خاللهما
�
والغزل
الن�سيب
عترب
ُي
ُّ
توجهنا البحثي ،فمن خاللهما �سرن�صد �أثر املال على جمال
ّ
احلبيبة من خالل الأو�صاف التي �ألب�سها � ّإياها ال�شاعر،
وعلى املنوال نف�سه �سرنى الهجر وال�ص ّد من احلبيبة نتيج ًة
لفقر ال�شاعر� ،إ�ضاف ًة لتق ّدمه يف العمر من خالل ظهور ال�شيب
نت وهو �شاب،
عليه ،ل ّأن ال�شاعر الذي ذهب العمر به ومل يغ ِ
قوة ال�شباب والإ�رصار
فاملنطق يفر�ض �أال يغتني بعد ذهاب ّ
وا َ
جللَد.
و� ْإن جئنا �إىل الزمن الإ�سالمي ،لنا يف عمر بن �أبي ربيعة
�ب
خري مثالٍ كتعبري ّ
عما ذهبنا فيه بربط اجلمال واحل� ّ
باملال:مب ّتلة �صفراء مه�ضومة احل�شا /غذاها �رسور دائم
ونعيمّ � .إن الع�شيقات اللواتي يتغ ّزل ال�شعراء بهن ومن خالل

الكلمات امل�ستخدمة ب�أ�شعارهم نالحظ �أثر املال على جمال
�صح ًة ون�ضارة ب�رشة ،لن
الع�شيقات ،فالغذاء ّ
اجليد ير ّتب ّ
حتوز هذه ال�صفات الأنثى الفقرية ونتبينّ ذلك من قول
ب�رش " :من الالئي غُ ذين بغري ب�ؤ�س ".
و�إذا انتقلنا من جودة الغذاء �إىل التبطّ ل والك�سل الذي �أورث
وحمر ًة مرغوبة ،لن نراها
الن�ساء
حمببة ُ
الرثيات ُ�صفر ًة ّ
ّ
عند الأنثى الفقرية ،فقال املر ّق�ش الأ�صغر:ال ت�صطلي النار
بالليل والُ /توقظ للزاد ،بلهاء ن�ؤوم.
وقال ب�شار بن برد:و�صفراء مثل اخليزرانة مل تع�ش /بب�ؤ�س
ومل تركب مطية راع
املال يك�سي �صاحبه ثياب ًا من حري ٍر وخ ٍّز وعقوداً وجواهر
ويعطّ ره ب�أجمل العطور ومي ّتعه بالنظافة واال�ستحمام متى
�شاء ،وهكذا نرى مع�شوقات ال�شعراء ،يرفلن باحلرير واخل ّز
حمام.
ويتقلّدن اجلواهر والذهب
ّ
ولهن يف ك ّل ليلة ّ

حظك

7

اليوم

الحمل
مهني�� ًا :ي��وم متع��ب وبانتظ��ارك الكث�ير م��ن الأعب��اء
العالق��ة ،وتواج��ه �ضغوط ًا م��ن قبل مناف���س �رش�س او
خ�صم ذي عالقات وا�سعة
ً
عاطفي ًا :كن متحفظ ًا ج��دا وجتنب اخلالفات وال�شجار،
وال ته��ب ثق��ة عمي��اء مل��ن ال ي�ستحقه��ا ،وت�ضط��ر اىل
معاجلة بع�ض االو�ضاع املعقدة

الثور
مهني�� ًا :تنجح يف ا�ستمال��ة الكثريين اليك ،لكن ح�سك
الكب�ير بامل�س�ؤولي��ة وقدرتك على ال�صم��ود والتحمل
ي�سلطان عليك اال�ضواء
عاطفي ًا :تبدو حت ّركاتك وحما�ستك يف �أوجها ،وتبدي
ا�ستع��داداً للقي��ام ب�أم��ور م�ستحيلة لإر�ض��اء ال�رشيك
فقط

الجوزاء
مهني�� ًا :يتحدث هذا اليوم عن �أو�ضاع مهنية متينة
وممتازة ،وما بد�أت به قابل لال�ستمرار والتط ّور �إذا
واظبت عليه بجدك ون�شاطك املعهودين
عاطفي ًا :غيمة �سوداء قد ت�ؤثر يف عالقتك باحلبيب
لكن �رسعان ما تعود الأمور �إىل طبيعتها

الرسطان
مهني�� ًا :يرتك��ز اهتمامك عل��ى �إدخ��ال تعديل على
�أم��ورك املالي��ة ،الفر�ص��ة متاح��ة لذل��ك وال �سيما
اليوم
عاطفي ًا :تنجح يف تعزيز عالقتك باحلبيب باحلوار
وال�رصاحة والروية

االسد

مهني�� ًا :ت�شتد ال�ضغوط فت�صب��ح الأجواء م�شحونة،
ب�إمكان��ك بالطبع ّ
تخط��ي ال�صعوبات لكن يتوجب
عليك �أو ًال �ضبط النف�س وعدم االنفعال
عاطفي�� ًا :من ال�رضوري التحامل على الذات وعدم
االجنراف وراء االنفعاالت يف تعاطيك مع ال�رشيك

العذراء

الكشف

عن "سر مخيب"
في الموناليزا

�أث��ارت لوحة "املوناليزا" الت��ي ر�سمها ليوناردو دافين�شي ،حرية كبرية على مر
الع�صور ،وظل النقاد منق�سمني ب�شدة حول ما �إذا كانت املر�أة التي ر�سمها الفنان
الإيطايل الفذ مبت�سمة يف العمل الفني الذي يعود �إىل نحو  6قرون.
وك�شف��ت درا�س��ة �أجريت يف جامع��ة �سين�سيناتي الأمريكي��ة� ،أن االبت�سامة التي
تعل��و �شفتي امل��ر�أة لي�ست حقيقية ،و�سبب هذه اخلال�صة هو �أن مالمح وجهها مل
تكن متنا�سقة.واعتمد الباحثون يف ق�سم العلوم الع�صبية باجلامعة ،على تقطيع
�ص��ورة االبت�سامة �إىل ن�صفني ،ثم جرى عر�ضهما على عينة من � 42شخ�صا من
خالل تقنية تعرف بـ"�صور املرايا" �أو ال�صور املعكو�سة.
وك�شفت النتائج �أن  92.8يف املئة من امل�ستجوبني الحظوا �سعادة على الن�صف
الأي��سر من ال�شفة ،لكن املفاج���أة ال�صادمة ،هو �أنه مل يالحظ �أي �شخ�ص ،وجود
�سعادة يف الن�صف الأمين.

دراستان :مخاطر األغذية
المصنعة "أسوأ مما تتخيل"
خل�ص��ت درا�ستان كبريت��ان �إىل �أن الذين يتناولون
الكث�ير من الأطعمة امل�صنع��ة ،يكونون �أكرث عر�ضة
للإ�صاب��ة ب�أمرا���ض القلب واملوت املبك��ر ،مقارنة
مبن يتناولون الطعام ب�شكله الأ�صلي.
وغالب��ا ما تكون ن�سب��ة ال�سكر والده��ون وال�سعرات
احلراري��ة الفارغ��ة م��ن �أي قيم��ة غذائي��ة� ،أكرب يف
الأطعمة فائقة الت�صنيع.
وتناول الكثري من هذا الطعام مرتبط منذ وقت طويل
بزيادة خطر الإ�صابة مب�شكالت �صحية خمتلفة ،قد
ت���ؤدي �إىل �أمرا�ض القلب �أو البدان��ة وارتفاع �ضغط
الدم والكولي�سرتول وال�رسطان واالكتئاب.
والآن تق��دم الدرا�ست��ان اللت��ان ن�رشت��ا يف الدورية
الطبي��ة الربيطانية (بي �إم ج��ي) ،دليال جديدا على
املخاطر ال�صحية للأطعمة فائقة الت�صنيع.
وربط��ت �إحداهما تناول �أكرث م��ن  4ح�ص�ص يوميا
م��ن هذه الأغذي��ة بزيادة ن�سبته��ا  62باملئة خلطر
الوفاة املبكرة.
وربط��ت الأخ��رى كل زي��ادة مقداره��ا  10نق��اط
مئوية يف احل�صة الغذائية املكونة من هذه الأغذية،
بزي��ادة قدره��ا املئة يف خط��ر الإ�صاب��ة ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية.
وقام��ت الدرا�س��ة املتعلق��ة بالعالق��ة ب�ين الأغذية
فائق��ة الت�صنيع والوفاة مب�س��ح كل عامني للعادات
الغذائي��ة لنح��و � 20أل��ف �شخ���ص ،معظمه��م يف
�إ�سباني��ا ،وت�تراوح �أعماره��م ب�ين  20و 91عاما،
بني �سنتي  1999و.2014
وتويف � 335شخ�صا خالل تلك الفرتة.
ووج��دت الدرا�سة �أن الذي��ن تناولوا كميات �أكرب من
الطع��ام امل�صنع� ،أي �أكرث م��ن  5ح�ص�ص يوميا يف
املتو�س��ط ،مييل��ون للبدانة وم��ن املدخنني وحمبي
الوجبات اخلفيفة ب�شكل متكرر ومن املعتادين على
م�شاه��دة التلفزيون ،وتزيد بينهم ح��االت الإ�صابة
بال�رسط��ان وداء ال�سك��ري وارتف��اع �ضغ��ط ال��دم
وارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول واالكتئاب.

كلمات

الكعب
العالي

يثير الجدل في اليابان..
والحكومة تتدخل

كان ارت��داء ال�سي��دات للأحذي��ة ذات الكع��ب الع��ايل ،حم��ل نقا���ش يف اليابان يف
الأ�سابيع الأخرية ،مما دفع احلكومة �إىل التدخل والتعليق على الأمر.
ودافع وزير ال�صحة والعمل الياباين عن �أرباب العمل الذين يطلبون من املوظفات
لديه��م انتع��ال الكع��ب العايل �أثن��اء الوج��ود يف املكات��ب وجاء ت�رصي��ح الوزير
تاكوم��ي نيموت��و ردا على عري�ض��ة قدمتها جمموعة من الن�س��اء �إىل وزارة العمل،
طالنب فيها بتدخل احلكومة اليابانية لل�ضغط على �أرباب العمل لو�ضع حد الرتداء
�أحذي��ة ذات كعب ع��ال .وقال نيموتو �أم��ام جلنة ت�رشيعية�" :إن ه��ذا الأمر (ارتداء
الكعب العايل) مقبول اجتماعيا� .إنه �شيء �رضوري ومنا�سب من الناحية املهنية".
و�أطل��ق احلمل��ة �ضد �إل��زام الن�س��اء انتعال الكع��وب العالي��ة خالل العم��ل ،املمثل
والكات��ب امل�ستق��ل يوم��ي �أ�سهي��كاوا ،حت��ت ا�س��م " ،"KuTooعلى غ��رار حملة
" "MeTooالعاملية �ضد االعتداءات اجلن�سية.

الحب

تضحية غريبة من شاب
إلعادة محبوبته

جنون

اخت��ار �شاب هندي طريقة غريبة من �أجل �إع��ادة حمبوبته ال�سابقة ،بعد �أن علم �أنها
تن��وي ال��زواج م��ن غريه ،وفق ما ذك��ر موقع "�أوديت��ي �سنرتال" . ،فق��د دخل ال�شاب
�أنانتا بورمان ،من منطقة البنغال الغربية يف الهند ،يف �إ�رضاب عن الطعام ،بعد �أن
رف�ض��ت �صديقته ليبيكا الرد على مكاملاته الهاتفي��ة ور�سائله عرب تطبيق وات�ساب،
ف�ض�لا ع��ن حظ��ره من �صفحته��ا يف في�سب��وك .ومل يكت��ف بورم��ان بالإ�رضاب عن
الطع��ام ،ب��ل اعت�صم �أم��ام منزل حمبوبته لأي��ام عدة ،وهو يرفع الفت��ة يذكرها من
خاللها بال�سنوات الثمانية ،التي ق�ضياها معا ،الأمر الذي �أثار انتباه �سكان املنطقة
والكثري من املارة .ومع مرور الوقت ،بد�أ النا�س يتعاطفون معه يف حمنته ،واحت�شد
ع��دد منهم حوله ،يف حني ات�صل العري�س الذي تقدم �إىل حمبوبته بال�رشطة من �أجل
�إبع��اده من املكان .ورف�ض بورمان اال�ستجاب��ة �إىل دعوات ال�رشطة له بالرحيل عن
املكان� ،أو حتى �إنهاء �إ�رضابه عن الطعام.

متقاطعة

مهني�� ًا :ي��وم منا�س��ب ملالحق��ة بع���ض الأعم��ال
واالت�ص��االت املهني��ة وتظه��ر عن �شجاع��ة كبرية
وقدرة على التكيف
عاطفي�� ًا :ت��راودك م�شاع��ر حتم��ل �إلي��ك احلما�س��ة
والعزمي��ة لإحداث تغي�ير كبري� ،أو للق��اء حبيب �أو
للإقدام على مغامرة ا�ستثنائية

امليزان

مهني�� ًا :ت�سم��ع �أخب��اراً حتزن��ك كث�يراً ،العالق��ات
عدائية نوع ًا ما بينك وبني الزمالء يف املهنة
عاطفي�� ًا :املفاج�آت هي �سي��دة املوقف يف حياتك
العاطفي��ة ه��ذا الي��وم ،وق��د تتح��ول عالق��ة ل��ك
ب�شخ�ص التقيته �أخرياً �إىل ق�صة حب حقيقية

العقرب

مهني��اً :تتح��رر من القي��ود وتعي�ش يوم�� ًا واعداً
بالنج��اح عل��ى ال�صعي��د املهن��ي ،وتتفاهم مع
حميطك ب�شكل ب ّناء
عاطفياً :تعي�ش جواً �صعب�� ًا وتدفعك االنفعاالت
نح��و الهاوي��ة ،فتمال��ك نف�س��ك وال تعر���ض
ا�ستقرارك العاطفي للخطر

القوس

مهني��اً :تعي��د النظر ه��ذا الي��وم يف ا�ستثماراتك
وطريق��ة �إ�رساف��ك للم��ال خ�شي��ة الوق��وع يف
خ�سائر كبرية رمبا تعجز عن تعوي�ضها
عاطفي��اً :ال جتع��ل قلقك وع�صبيت��ك ي�ؤثران يف
عالقتك باحلبيب مهما تكن الظروف ،فهو بالغ
احل�سا�سية ويتفهم �ضعك جيداً

الجدي

مهني�� ًا :ال �ش��ك يف �أن��ك تع��رف حرك��ة كب�يرة جداً
ونقا�شات واجتماعات وحتاول يف بع�ض الأحيان
التخفيف من حدة املواجهات
عاطفي�� ًا :يحالف��ك احل��ظ با�ستع��ادة ثق��ة احلبيب،
وت�شت��د رغبتك يف ك�سب �إعجاب��ه فتغمره بالهدايا،
وتفاجئه بخرب �سار

الدلو

البطيخ ..فوائد رائعة و"خطر وحيد"
رغم �أن البطيخ يحتوي على ما ن�سبته  92يف املئة من املاء ،ف�إن
ل��ه فوائ��د �صحية عدي��دة ،وكل ق�ضمة منه حتت��وي على فيتامني
"�إي��ه" "و�سي" وم�ضادات للأك�سدة و�أحما�ض �أمينية ،ويقال �إنه
كلم��ا كان البطيخ �أكرث ن�ضج��ا ،ازداد م�ست��وى الليكوبني والبيتا
كاروتني فيه.
ووفق��ا لدرا�س��ة ن�رشت يف دوري��ة "كروماتوغرايف" ،ف���إن اجلزء
الأبي���ض من ق��شرة البطيخ يحت��وي على املزيد م��ن ال�سيرتولني
واحلم���ض الأمين��ي ،ال��ذي يح�س��ن ال��دورة الدموي��ة يف القل��ب،
وبالتايل �صحة القلب و�سالمته.
بالإ�ضاف��ة �إىل ذلك ،ثم��ة فوائد لبذور البطي��خ ،التي حتتوي على

املغني�سيوم والربوتني والدهون ال�صحية وفيتامني بي.
وفيما يلي الفوائد ال�صحية الكاملة للبطيخ:
 .1مينع الإ�صابة بال�رسطان
يحت��وي البطيخ عل��ى مادة الليكوب�ين التي ترتب��ط بالوقاية من
�أمرا�ض ال�رسطان يف اجلهاز اله�ضمي.
ويقلل الليكوبني خطر الإ�صابة بال�رسطان من خالل تقليل عامل
النم��و �شبي��ه االن�سول�ين "�آي ج��ي �أف" ،وهو عبارة ع��ن بروتني
ي�ساعد على انق�سام اخلاليا ،ويقال �إن امل�ستويات العالية من هذا
الربوتني تزيد فر�ص الإ�صابة بال�رسطان.
 .2حت�سني �صحة العيون

ي�ساع��د الليكوب�ين عل��ى حماي��ة العني م��ن االلته��اب والأ�رضار
امل�ؤك�س��دة .ويعم��ل بو�صف��ه مركبا م�ض��اد لاللتهاب��ات وم�ضاد
للأك�س��دة ،الأمر الذي قد ي�ساعد يف من��ع ال�ضمور البقعي املرتبط
بالعمر.
 .3يعزز �صحة القلب
يعتقد �أن املحتوى العايل من الليكوبني يف البطيخ يقلل من خطر
�أمرا���ض القلب ،فهو يقلل من الكولي�سرتول ال�سيئ و�ضغط الدم� ،إذ
وفق��ا لدرا�س��ة ن�رشت يف املجل��ة الأمريكية الرتف��اع �ضغط الدم،
ف���إن البطيخ ي�ساع��د يف تقليل ارتفاع �ضغط ال��دم ويخف�ضه لدى
البالغني الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة.

مهني�� ًا :تب��دو �سعي��داً مبج��رى الأم��ور الت��ي بد�أت
تتح�س��ن من��ذ �أن �أو�ضح��ت وجهك نظ��رك يف �سري
العم��ل  ،عاطفي�� ًا� :إفت��ح قلب��ك لل�رشي��ك يف كل
الأوق��ات ،و�صارح��ه بكل ما ي�س��اورك من م�شاعر
و�شكوك وهواج�س

الحوت
مهني��اً :ت�أث�يرات �إيجابي��ة وج ّيدة عل��ى �صعيد
العمل ،وهذا يرتافق مع مطالبك املالية املحقة
وقد تبلغ الهدف قريب ًا
عاطفي��اً :علي��ك تقيي��م العالق��ة بال�رشي��ك مبا
يتنا�سب مع طموحات��ك وتطلعاتك
امل�ستقبلي��ة ،وهذا ي�ساع��د من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل

