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أزمة البحرين.. 
تزيل األقنعة

الغيرة.. شعور 
إنساني ال يقاوم

احملنة التي متر بها مملكة البحرين الشقيقة كشفت لنا 
الكثير من املواقف وأزالت الكثير من االقنعة لبعض مدعي 

الوطنية، وخاصة من النواب الذين مازالوا يرفعون االصوات 
ويوالون التصريحات املنددة بحكومة البحرين واملؤيدة 
للمتظاهرين الذين تسببوا في شل احلياة في البحرين 

وأخلوا باألمن وروعوا الناس دون هدف معلن أو مصلحة 
متحققة من وراء هذه االحتجاجات املدمرة.

لقد أيد بعض هؤالء النواب استخدام احلكومة للعنف 
ضد املواطنني والنواب في احداث ديوانية احلربش، 
وتصريحاتهم ومواقفهم ثابتة وموثقة، وصمتوا عن 

استخدام ايران للقوة لقمع االحتجاجات التي حصلت في 
طهران، كما أنهم باركوا دخول القوات االجنبية للعراق عن 

طريق االراضي الكويتية إلزالة نظام صدام، كل ذلك ألنه 
يوافق هواهم ومعتقدهم، وألنهم لو كانوا أصحاب مبادئ 
ومواقف ثابتة ملا كالوا مبكيالني وملا ظهروا بهذه الصورة 

املضطربة في املواقف والتصريحات.
ان اخلطوة املباركة التي قامت بها الكويت بإرسال قوات 

عسكرية ملساعدة االشقاء البحرينيني حلفظ أمنهم وعودة 
األمن واألمان هي جديرة بالدعم والتأييد من غالبية 

الكويتيني، وعلى الغالبية من أعضاء مجلس األمة اصدار 
التصريحات املؤيدة لذلك حتى يعتقد املراقب للشأن الكويتي 

ان موقف الشعب الكويتي هو مع البحرين وان االقلية ال 
متثل إال نفسها وأفكارها. 

انني على يقني من ان أهل الكويت على اختالفهم الطائفي 
يقفون خلف احلكومة في توجهها الداعم للبحرين، اال 

ان بعض النواب الذين كانوا يتغنون بطاعة ولي األمر من 
قبل قد انكشفوا على حقيقتهم وظهرت نواياهم املبطنة 

وأفكارهم املشوشة وأصبحت طاعة ولي االمر عندهم على 
املزاج والهوى.

ان واجبنا اآلن دعم حكومة البحرين بكل الوسائل إلعادة 
األمن واألمان وحفظ دماء وأعراض البحرينيني، وعلينا أال 
نبخل على اخواننا بالدعاء واالبتهال الى اهلل عز وجل أن 
يحفظ البحرين وأهلها من كل مكروه، وأن يدحر كل من 

أراد بها مكرا وسوءا، اللهم آمني.

الغيرة.. شعور انساني غريزي يأتي فجأة لكنه بعدها ال 
يذهب أبدا، يأخذ أشكاال متعددة، فنحن نراه في كل وقت 

وفي كل مكان، في العمل، بني األصدقاء، في البيت، بني من 
جتمعنا بهم رابطة الدم وأيضا بني العشاق واحملبني، وهذا 

هو األشرس واألخلد ألن الغيرة أكثر ما يلهب العشاق واكثر 
ما يشعل جذوة احلب، وقد خلدها كتاب وشعراء وعشاق، 

وهناك قصص كاألساطير خلدت كل أشكال الغيرة.
ال احد منا لم يعش في حياته او مير بهذا االحساس، ال أحد 
منا لم يكتو بهذه النار في مواقف كثيرة، فيتحول التنافس 
الشريف الى غيرة والصداقة الى حرب بسبب صراع على 

موقع او منصب، انه شعور متوحش حينما يداهم االنسان 
ال يتركه أبدا ويسيطر عليه حتى انه مبرور الوقت يقتل 
كل ما هو جميل بداخله، والكتب السماوية رصدت هذا 

الشعور املعقد وجسدته لنا في صورة لسيرة وقصص حية، 
منها قصة قابيل وهابيل، التي كانت منوذجا لغيرة األخوة 

الشرسة التي وصلت إلى حد سفك الدم وبسبب هذا الشعور 
حضت األحاديث النبوية دائما على نبذه ودعت الى ان حتب 

ألخيك ما حتب لنفسك.
حينما تسمع كلمة »غيرة« حتما تتذكر حبا ضائعا أو 

اغنية قدمية أو واقعة لها ذكرى، وما اكثر ذكريات احملبني 
الغيورين، وهذا أخطر انواع احلب فاحملبة قد تصبح 

مرادفا للموت »ومن احلب ما قتل« والغيرة قد تكون قاسية 
وموحشة كالقبر ولكنها ايضا ميكن ان تكون كالهواء الذي 

يجدد احلياة لألزهار ويعيد إليها النضارة والرونق، واملفارقة 
انه رغم ان الغيرة قد تكون قاتلة وملهبة اال انها ايضا ملهمة، 

وتأملوا عشرات من كتب احلب وأساطيرها اخلالدة جتدوا 
آالفا من االبيات املفعمة باحلب واآلسى والشعور بالغيرة 

و»نار الغيرة«.
والغيرة النبيلة هي التي جرى وصفها بقلم شاعر احلب 

أحمد رامي الذي انشد يقول: 
»أغار من نسمة اجلنوب على محياك يا حبيبي *** وأحسد 

الزهر حني يهفو على شفا جدول لعوب«.
اما غيرة الشك القاتلة فقد جرى وصفها بقلم األمير الشاعر 

عبداهلل الفيصل حينما أبدع قائال:
»يكذب فيك كل الناس قلبي *** وتسمع فيك كل الناس 

أذني«.
إلى ان يقول: 

»اكاد أشك في نفسي ألني *** أكاد أشك فيك وانت مني«.
ويضيف الشاعر الغنائي عبدالوهاب محمد، بعدا جديدا 

للغيرة حني يقول في رائعته »ظلمنا احلب«:
»انا وأنت ظلمنا احلب بالغيرة *** وجبنا للظنون سيرة *** 

وقطعت األمل مرات ما بني الشك واحليرة *** وكان احلب 
بينا كبير *** صغر ملا ابتدينا نغير«.

لكن الغيرة عند عبدالوهاب محمد في رائعته فكروني 
»مختلفة«:

»يا حياتي انا كلي حيرة ونار وغيرة وشوق إليك *** نفسي 
اهرب من عذابي نفسي ارتاح بني ايديك«.

ورغم نار الغيرة ورغم عذاب احلب ال احد منا يستطيع ان 
يعيش من دون حب ومن دون االحساس بالغيرة امللهمة، 

فيقول الشاعر:
»لعلك يا محب ظننت ظنا *** بأن احلب جمع وافتراق 

اجل هو جمع وافتراق اوصال تداعت *** وفرقة مهجة ودم 
يراق

احلب سر سرمدي، خالد، وقصة طويلة، رفيقة للحياة، مليئة 
بالضحايا والشهداء، مليئة بالقتلة واألبرياء، مليئة باألقوياء 

في احلب والضعفاء«.
احلب.. عاطفة نبيلة، والغيرة عاطفة مشبوبة، وغيرة احملبني 

هي كالهواء لألزهار واملاء للظمآن«.
 والشاعر القروي يلخص العاطفتني في بيت واحد فيقول: 

»اني كرمي احب املال مشتركا 
لكن غيور أحب احلب محتكرا«.

تنويه..
في مقال األمس ذكرت انني اثلج صدري طالئع قوات درع 

اجلزيرة وهي تتوافد على مملكة البحرين لتساهم في 
تأمينها وحمايتها، والقصد ليس حمايتها من أبنائها الشيعة، 

ليس هذا هو املقصود، ولكن لتجنيب الطرفني سيل الدماء.
فهؤالء قاموا باالعتصام ولديهم مطالب إنسانية يجب على 

حكومة اململكة ان تنظر اليها وتتفهمها، واهلل يحفظ البحرين 
من عدو خارجي يتربص بها ويستغل هذه الظروف لتحقيق 

اجندته.
.. والعبرة ملن يتعظ!

إصدار ديوان »شعراء آل نهيان«
 لـ 16 شاعرًا من األسرة احلاكمة

»مايكروسوفت« تطلق رسميًا 
»إنترنت إكسبلورر 9«

اغتصاب امرأة كل 26 ثانية
 في جنوب أفريقيا

أبوظبيـ  كونا: أصدرت أكادميية الشعر التابعة لـ »هيئة 
ابوظبي للثقافة والتراث« الديوان الشعري »شعراء آل نهيان« 
من إعداد وحتقيق الباحث ســـلطان العميمي وهو أول عمل 
يضم النتاج الشعري لـ 16 شاعرا من أسرة آل نهيان خالل 

فترة 3 قرون من القرن الـ 18 حتى القرن الـ 20.
وقالت الهيئة في بيـــان لها أمس ان الكتاب الذي يتألف 
من 356 صفحة ملونة يتناول الشـــعر الذي واكب حكام آل 
نهيان منذ بداية ظهورهم في املشهد السياسي واالجتماعي 

في امارة ابوظبي واملنطقة.
وأوضح »ان القصائد التي مت جمعها وحفظها ألفراد هذه 
األسرة التي يعود تاريخ حكمها في إمارة أبوظبي الى أكثر 
من 5 قرون هي صورة مشاركة مجتمعية أدبية جلنس أدبي 
شكل جزءا مهما من الهوية احمللية وتاريخ املنطقة وثقافتها 
وانعكاسا لذات إنســـانية متواضعة من خالل لغة شعرية 

راقية وصور فنية مبتكرة«.

واشنطنـ  أ.ش.أ: أطلقت شركة »مايكروسوفت« األميركية، 
عمالق صناعة البرمجيات في العالم، رسميا متصفح الويب 

»انترنت إكسبلورر 9« واتاحته بأربعني لغة عاملية.
وقد حققت النسخة التجريبية من املتصفح اجلديد رقما 
قياســـيا في عدد مرات التحميل بلغ 40 مليون حتميل منذ 
اطالقها. وتعمل النســـخة اجلديدة مـــن املتصفح »انترنت 
إكســـبلورر 9« فقط على نظامي تشـــغيل »ڤيستا« املزودة 
بحزمة اخلدمات الثانية و»ويندوز 7«. وكانت »مايكروسوفت« 
قد قدمت أحدث متصفحاتها للمســـتخدمني في جميع أنحاء 
العالم عبر ثماني معاينات كان اولها العام املاضي، وآخرها 

النسخة املرشحة التي أطلقت في فبراير املاضي.

أبوجا ـ أ.ش.أ: كشـــف تقرير صادر عـــن »صندوق االمم 
املتحدة لالنشـــطة الســـكانية« عن ارتفاع خطير في معدالت 
التحرش اجلنسي بالنساء في جنوب افريقيا وما يفضي اليه 
ذلك من ارتفاع وتيرة حاالت االغتصاب التي تتلقى شـــرطة 
جنوب افريقيا بالغات بها. وأشـــار التقرير ـ الذي وزع عبر 
مركز إعـــالم االمم املتحدة في العاصمـــة النيجيرية أبوجا ـ 
إلى أن حالة اغتصاب جديدة تســـجل كل 26 ثانية في جنوب 
افريقيا منذ بداية العام اجلاري االمر الذي يشير إلى حالة من 
اخللل االجتماعي اخلطير في هـــذا البلد رغم كونه أحد أكبر 
اقتصاديات العالم العشرين. وقد عكف على إعداد هذه الدراسة 
»مركز مكافحة االغتصاب واجلرائم املوجهة ضد املرأة« في كيب 
تاون والذي تأســـس في عام 1999 وذلك بالتعاون مع خبراء 
من االمم املتحدة وهو املركز الذي يقول خبراؤه ان االغتصاب 

بات يشكل جرمية إنسانية.

التركية »عايشة«.. تبحث عن زوج عربي
القاهرة ـ ام بي سي: نفت الفنانة التركية 

جانسو ديريه، التي جتسد شخصية 
»عايشة« في املسلسل التركي »إيزل«، 

وجود عالقة حب جتمعها ببطل املسلسل 
»كنان أميرازلي أوغلو«، مؤكدة أنه مجرد 

صديق، غير أنها أبدت تقبلها لفكرة 
الزواج من شخص عربي، ستبحث عنه 

خالل زيارتها للمنطقة.
وقالت جانسو ـ في حوار ملجلة زهرة 

اخلليج اإلماراتية الصادرة هذا األسبوع 
ـ »في احلقيقة ال أعيش احلب، ما زلت 

عزباء، إذ لم يسبق لي الزواج، وأعتقد أن 
احلب على ما مينحه من سعادة قد يكون 
أحيانا سببا من أسباب التعاسة، ولكنني 

بكل تأكيد أود أن أعيش قصة حب 

حقيقية، وخاصة أننا نؤدي مشاهد احلب 
عبر مسلسالتنا ونتمنى أحيانا أن تكون 

حلظات حقيقية«.
وأضافت »كنان شاب وسيم وأنا أحبه 
جدا كونه صديقا، ولكن ليس أكثر من 
ذلك، وأعتقد أن هذه الشائعة مرتبطة 

أكثر بأحداث املسلسل«.
واستطردت »بالنسبة لي احلب هو أعمق 

من إعجاب شخصني، فهو حالة خاصة 
قد ال تتكرر كثيرا في حياة اإلنسان وهي 

أن تلتقي بالشخص الذي ال ميكنك أن 
تكمل حياتك من دونه، فقد يقول البعض 

إنني أبالغ بعض الشيء ولكن هذا هو 
احلب بالنسبة لي«.

وال متانع جانسو في الزواج من رجل 

عربي قائلة »احلب ال يعترف بشيء 
سوى األحاسيس، ولكنني بكل تأكيد 
علي أن أفهم أكثر عن الرجل العربي، 
فزياراتي لإلمارات أتاحت لي فرصة 
ذهبية للتعرف على األجواء العامة، 

ولكنني لم أدخل في عمق احلياة اليومية، 
وسأحاول أن أتعرف أكثر إلى العرب 

والعادات العربية، ومن يدري قد ألتقي 
بالشخص املناسب هناك«.

وعن اجلديد في أجندة جانسو الفنية 
قالت: حاليا مشغولة بتصوير املوسم 

الثاني من »إيزل«، ولكنني سأدخل 
قريبا لتصوير فيلم جديد، كما أنني أقرأ 

سيناريو ملسلسل جديد سنصوره بعد 
»إيزل« إن شاء اهلل.

وفاة مطرب أغنية
 »جاري يا حمودة«

دبيـ  العربية: توفي بعد ظهر الثالثاء بالعاصمة التونسية 
الفنان الكبير أحمد حمزة، صاحب أغنية »جاري يا حمودة«، 
التي تعتبر أشهر أغنية تونسية في العالم العربي، والتي 
شـــدا بها الكثير من الفنانني العرب، مثل املطربة الكبيرة 
علية التونســـية واملغنية اللبنانية لورا خليل وغيرهم 

كثير.
وبحسب موقع »التونسية« 
الفنان »أحمد  اإللكتروني فإن 
حمزة« ولد يوم 14 ديســـمبر 
1932 بحـــي »بـــرج النار« في 
مدينـــة صفاقس التونســـية، 
وترعرع في عائلة فنية عريقة، 
حيث كان والده يغني املألوف 
التونســـي ويعـــزف على آلة 
»البيانو« التقليدية وله الكثير 

من املعجبني.
الفنان أحمد حمزة  ودرس 
التونسية  الفرنسية  باملدرسة 
في صفاقس، لكنه قرر التخلي عن الدراسة ملساعدة والده 

في شؤون العائلة.
وبدأ مشـــواره الفني بإحياء حفالت الزواج واخلتان 
والتخرج، ثـــم واصل أداء أغاني الفنـــان فريد األطرش، 
ومحمد فوزي وذلك بالتوازي مع تعلم املوسيقى مبدرسة 
املوسيقى العصرية، ثم تواصلت رحلته الفنية في تونس 

واجلزائر.
وفي عام 1958 سافر املرحوم »أحمد حمزة« إلى القاهرة، 
حيث التقى الفنان »محمد عبدالوهاب« وسجل العديد من 
األغاني لإلذاعات على غرار إذاعة الشرق األوسط وصوت 

العرب.
وفي سنة 1960 تولى مهمة إدارة قسم املوسيقى الشبابية 
بإذاعة صفاقس، واملعروف عن الفنان أحمد حمزة أنه كرس 
حياته للفن التونســـي ورفع املشـــعل بعد علي الرياحي 

والهادي اجلويني وآخرين.

أحمد حمزة 

صحتك

سيدني ـ د.ب.أ: ما رأيك عندما ترى العاملني في املكتب يهرولون وقت 
الغداء وكل منهم ميسك زجاجة مياه تتسع للترين، بينما يحتاج العداءون 
املمتازون كمية مياه أقل منها ليقطعوا مسارا ميتد لنحو 42.1 كيلومترا؟ 

أصبح هذا األمر ظاهرة أثارت حيرة وقلق إريك سيل الباحث بجامعة 
ملبورن، الذي حذر في ورقة بحثية نشرت مؤخرا في دورية »مديكال 

جورنال أوف استراليا« من أن شرب كميات كبيرة من املياه بنفس درجة 
سوء شرب كمية قليلة من املياه. وميكن أن تؤدي زيادة السوائل في 
اجلسم إلى حالة تسمى »النشاط املرتبط بنقص الصوديوم في الدم« 

وهو اضطراب في سوائل وأمالح اجلسم، حيث تسفر زيادة السوائل في 
اجلسم عن انخفاض تركيز األمالح في مصل الدم بصورة قليلة على 
نحو غير طبيعي. وميكن ان يؤدي شرب كميات كبيرة من املياه إلى 

تخفيف الصوديوم املطلوب إلى مستو خطير، ما يسبب القيء والهذيان 
وأحيانا الوفاة. وبحث سيل وزمالؤه املشكالت الصحية لالستراليني الذين 

يسيرون عبر ممر »كوكودا ترايل« الذي ميتد بطول 96 كيلومترا إلى 
منطقة »أوين ستانلي رينج« في دولة »بابو غينيا اجلديدة«.

نصيحة طبية: ال تسرف في شرب املياه

سورية تطالب بجمجمة قاتل »كليبر«
دمشق ـ أ.ش.أ: ترغب دمشق 
في استعادة جمجمة سوري اغتال 
كليبر عام 1800 أعلن مؤخرا في 
العاصمة الســـورية عن اعتزام 
الســـلطات مطالبة فرنسا عبر 
القنوات الرسمية بإعادة جمجمة 
الذي  السوري سليمان احللبي 
اغتال اجلنرال الفرنســـي كليبر 

الذي كان يحكم مصر في العام 
.1800

وطالب د.»جـــورج جبور« 
رئيس الرابطة الســـورية لألمم 
العاملي  اليوم  املتحدة مبناسبة 
الذي  العنصرية  للقضاء علـــى 
الثقافية في  املراكـــز  عقد بأحد 
دمشق، الرئيس الفرنسي نيكوال 

ســـاركوزي بالنظر فـــي إعادة 
إلى  جمجمة »سليمان احللبي« 

سورية.
ولد سليمان احللبي عام 1777م 
في قرية عفرين شمال غرب حلب 
بســـورية من أب كان يعمل في 
جتارة الســـمن والزيوت فتعلم 
الكتابة وأرسله أبوه عام 1797 إلى 

القاهرة ليتلقى العلوم اإلسالمية 
في جامعة األزهر وأقام في »رواق 
الشوام« املخصص لتعليم الطلبة 
القادمني، وعاد بعد ذلك إلى بلدته 
ثم فكر في الرجـــوع إلى مصر 
وهناك اغتال اجلنرال كليبر خليفة 
نابليون بونابرت بطعنه بسكني 

في حديقة منزله.


