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هذه الرواية هي احللقة الوسيطة اليت يلتئم فيها
عقد ساللة من النساء الباسالت اللواتي يبدأن
يإزاسوميز يف ابنة احلظ  ،وينتهني بكالراوروسا يف
بني االرواح  ،لتشكل لذلك الكتاب الثاني من هذه
الثالثية الفسيحة اليت تغطي ما يزيد على قرن من
تاريخ تشلي.
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الصيدليات اخلافرة ..

املواطن حباجة اليها ،واصحاب الصيدليات خائفون !

قالت:
 قـبل يومـني تعرضـت حلالـة مغصمعـوي شديـد وكان الـوقت متـأخرًا
فحــاولـت ان اجــد أي دواء مــسكـن
وبقيـت ادور حتى الـصباح فـلم اجد
شيئاً ،ومبـا ان الصيدليـات اخلافرة ال
تعمل كما كانـت يف السابق ،لذا قررت
ان اشرتي بـعض االدويــة املهمــة من
باب االحتياط.
الـسيــد عمـر عـادل قـال :ان وجـود

مى عزالدين تنفى اعتزاهلا
نفت املمثلـة الشـابة مي عـز الدين مـا تردد مـؤخرا بـشأن
اعتزاهلا العمل الفين وارتداء احلجاب وتقديم برنامج ديين
باحدي الفضائيات معربـة عن أسفها لذلك وقالت إنها تقوم
اآلن بـأداء دورهـا يف مـسلـسل (أبــوإسكنـدر) أمــام حممـود
عـبدالعزيـز للعرض يف رمضـان وأضافت :أن إخـفاق أفالمها
الثالثة (كلم ماما) و (كيمو وأنتيمو) وأخريا (فرح) ال يعين
نهـايـة املطـاف بل أن الطـريق أمـامهـا اليـزال طـويال وهي
تــكـــتـــــــســـب خـــربة مـــن هـــــــــذه األعـــمـــــــــال.

الــوقت احلـاضـر ال يــسمح بـوجـود
ب كثرية،
الصيـدليات اخلـافرة وألسبـا ٍ
اوهلـا :ان اكثر الصيادلة من النساء مما
ال ولساعات متأخرة
جيعل تواجدها لي ً
ال يف ظل تــدهــور احلــالــة
مـسـتحـي ً
االمنيـة ،ثاني ًا كيف يـستطيع املريض
ان يصل اىل الصيدليـة اخلافرة وهو ال
يـأمن على حيـاته وجيازف للخروج يف
ساعـة متأخـرة؟ ثالثـاً :كانت هـنالك
حـصص دوائية لكل صيدلية من قبل

الدولة اما اآلن فهذه احلصة الغيت.
* مـاذا لـو كــان هنــالك تعــاون بني
النقابة والداخلية؟
 هنـاك الـلجنـة الـعليـا ،وهـي جلنـةمـشرتكـة بـني النقـابـة والــداخليـة
ووزارة الـصحـــة ولكـنهـــا ملعــاجلــة
الـصيـدليـات الـوهـميــة واليت يقـدر
عددهـا  78صيدلـية ومل يتم معـاجلة
هذا االمر ،املسألـة كلها عائدة اىل حالة
البلد االمنية

جيهان فاضل فى (املرسى واالرض)
فـوجئـت الفنـانـة جيهـان فـاضل اثنـاء تصـويـر دورهـا يف
مسـلسل (املرسى واألرض) ،واليت جتسد فيه دور فتاة ريفية
 ،بـاملخـرج حممـد النجـار يـوقـف التصـويـر العرتاضه علـى
املاكياج الذى على وجهها  ،مشرياً اىل ان الفالحة ال تضع هذه
الكمـية مـن املاكـيـــــــــــــــاج  .فـاعتـذرت جيهـان وعنـدما
أحست بـأن هذه املالحظـة انتقاد هلا قـالت دوري يف مسلسل
(املرسى واألرض) ليس هو الوحيد يف جتاربي الفنية.

تشارلز :طالقه من ديانا
أفرغ جيوبه
قال املـستشار املـالي الشخصي
الـســابق لـالمري تـشــارلــز،
جيفـري بغـنيـل لصـحيفـة
السـانـدي تلغـراف إن األمرية
ديــانــا أخـــذت كل الـثــروة
الـشخـصيـة اليت كـان ميلكهـا
ولي عهـد بـريطـانيـا األمري
تـشـارلـز يف إطـار تـسـويـة
طالقهما عـام  1996وقبل عام
على مقـتلها يف حـادث سيارة
يف نفق (أملا) يف باريس.
وأضـــاف بغـنـيـل( ،تلقـيـت
أوامـر بتـسيـيل كل شيء ،كل
استثماراته ،كي يعطيها املال).
ومل يفصح بغنيل عن قـيمة هذه الثـروة إال أنه كان تردد
يف حينه أنها تراوحت بني  25و  33مليون دوالر.
وقد عمل بغنيل مع األمري تشـارلز ألكثر من عشر سنوات
وحتـى عـام  ،1996وقـال إن ولي العهـد اضطـر اىل بيع كل
سنـدات االستثمـار اخلاصـة به لتلبـية االلتـزامات املـالية
املرتتبة عليه جتاه ديانا.
أضاف (لقـد أخذت ديـانا كل ملـيم كان حبـوزته ،جردته
بشكل تـام ومل يكن سعـيدا بـذلك عـلى االطالق .وتـركت
منـصـيب كمــستـشـار مــالي ألنـه مل يتـبق لــديه ثـروة
شخصـية).تـصرحيـات بغنـيل ،هي االوىل من نـوعهـا اليت
تتحـدث بالتفصيل عن الثأثريات املالية على األمري تشارلز
بسبب طالقه من األمرية دايانا.
يـذكر ان ديـانا حـصلت وفق تسـوية الطالق يف يـوليو من
عام  ،1996على  17.5مليون جنيه اسرتليين أي ما يعادل 32
مليون دوالر .اضافة اىل خمصصات ملكتبها اخلاص.
كما مسحت ملكة بريـطانيا اليزابيث الثانية لطليقة ابنها
وحفـيديهـا االمريين ولـيام وهـاري ان يواصال اإلقـامة يف
قصر كنسنغتون يف وسط لندن.

حممود محيدة جيسد دور رشدي أباظة
رشحت إحدى القنـوات الفرنسية حممـود محيدة لبطولة
أحـد األفالم الـسيـنمـائيـة حــول قصـة حيـاة دوجنـوان
السينما املـصرية رشدي أبـاظة .بشرط ان يـدخل شريكا
يف االنتاج بنسـبة  51يف املائة على ان تشـارك القناة بنسبة
 %49باعتبـار ان رشدي عالمة بارزة يف كالسيكـيات السينما
املصـريـة ومتـثيـل قصــة حيـاته شـرف كـبري حلـميـدة
وأعـطته مهـلة للـرد وإال رشحت أحـد الفنـانني العـامليني
للقيام بالدور وحتويله اىل فيلم عاملي.

بال رتوش

Editor - in- Chief

صيدليـة خافرة لكل مـنطقة ضرورة
ملحة فـأنا من سكـنة منطقـة الشعب
وقبل فرتة تعرضت والـدتي حلالة من
القيء الـشـديــد فلم اجــد صيــدليـة
واحــدة وكـــانت الـســاعــة تــشري اىل
العاشرة مسا ًء مما جعلين اذهب بها اىل
مستشفى النعمان وهو اقرب مستشفى
ملنطقة الشعب.
د .رعد عـبد اجلـبار امـني سر نقـابة
الصيادلة  -يقول :ان الظرف االمين يف

) للثقافة والنشر والفنون

صورة عتيقة

Fakhri Karim

كتابة وتصوير/آمنة عبد العزيز
قـد تتـعرض حلـالة مـرضيـة ما بـعد
مـنتـصف الـليل وقـد تكـون حبـاجـة
حلبـوب مسـكنة تـوقف امل ًا (مـا) حتى
الـصبــاح ،وتفكـر ان جتــد صيــدليـة
خـافرة تسـاعدك علـى اجتياز احلـالة
ولكن  ..اين الصيدليات اخلافرة؟
السيد حيدر محادي يعمل يف صيدلية
الرواد يف املنصور ،قال :امتنى ان تكون
هنالك صيـدليات خافرة ولكن اين هو
االمـان؟ كـيف يسـتطيـع الصيـدلي ان
يعـمل يف ظرف امـين غري مسـتقر؟ ان
عملـنا فـيه الكثري مـن اجملازفـة لذلك
فــإن اقـصــى وقـت نعـمل فـيه هــو
العاشرة والنصف مساءً.
*اذًا ما هو احلل؟
 تـــوفـري محـــايـــة مـن الــشـــرطـــةللـصيــدليــات املنـاوبــة عن طــريق
التعـاون بني وزارة الداخليـة والصحة
وهذا االمـر ليس باملـستحيل يف الوقت
احلالـي .ان مالكات الـشرطـة احلالـية
بــإمكــانهــا ان تقــوم بهــذه املـهمــة
االنـسانيـة وان تكون هـنالك صيـدلية
خـافـرة واحـدة لـثالث منـاطق علـى
االقل.
الـصيـدلـي جعفــر صبـاح/صــاحب
صيدلية راغبـة خاتون /يقول :توفري
االمـــان هـــو اهـم عـــامل لـــوجـــود
الـصيدليـات اخلافـرة اضافـة اىل توفري
الــدواء يف الصيـدليـات واملـستـشفيـات
وخـاصـة لالمـراض املـزمنـة كـالـربـو
والسكر وامـراض القلب ،وهذا يـساعد
املريض على عدم الذهاب للبحث عنها
يف الصيدليات خارج املستشفى.
*هل يعين ان االدويـة غري موجودة يف
صيدليات املستشفيات؟
 نعم ،هنـاك ادويـة يصفهـا الطـبيبغري موجـودة يف املستشفيـات ويضطر
املريض اىل جلبهـا من خارج املستشفى
يف وقت ال توجد صيدلية خافرة!
* اىل متى تبقى تعمل يف الليل؟
 حبـكم قــرب بيـيت من الـصيــدليـةابقـى اىل الساعـة  11مسا ًء ولـكن هنالك
حاالت مرضية طارئة يف املنطقة يأتي
اصحــابهــا اىل البـيت فــأذهب وافـتح
الصيدلية لتلبية طلباتهم يف املنطقة.
نغم منري التقـيناها يف صيدلية راغبة
خاتون وهي تشرتي الكثري من االدوية
املختلفـة وعندمـا سألتـها عن الـسبب

القناعة والقناع !
سعود الناصري
سألين حمدثي :ما القناعة؟
اجبت :قيل كنز ال يفنى.
قال :وما القناع؟
قلت :اياك ان ترتديه ،فهو نقيضها!
قال :ولكنهما جيتمعان!
قلت :كيف؟
قـال :كثريًا ما تـرتدي القنـاعة رداء
القناع فتصبح (قناعة مقنعة!).
قلت :افصح!
قــال :امل تـطـــرق مسعك يـــوميــ ًا
(هتافـات) الدميقراطيـة والتعددية
وحـريـة الـرأي والفكـر واالختالف،
وحقوق االنسان واملرأة.
قلـت :بلــى ..وهي حــالــة صـحيــة
ينبغي ان نـرعاهـا وننعم بهـا ،بعد
كل سنوات القهر اليت عشناها.
قـال :اراك مل تـفهم قـصـدي ،وقـد
اختلطت عليك االوراق!
قلت :زدني علماً!
قـال :كم عـدد االحـزاب والـتكتالت
والتجمـعات (وكـذلك الـشخصـيات)
الـسيـاسيـة اليت تـردد (اهلتـافـات)
ايـاها ،وعـلى اقتنـاع بها ،وتـسعى اىل
تـطـبــيقهـــا علـــى الـنفــس قـبل
اآلخـــريـن؟ وكـم مـنهـــا (تــثقّف)
منتسبيها جبدواها؟ ومل تضطهدهم
عند بـروز اي (بارقـة)! رأي خمالف
لـرأي قيـاداتهـا؟ وكـم منهـا اختـار
صنــاديـق االقرتاع لـتكــون احلـكم
الفـصل يف اصطـفاء هـذه القـيادات؟
وكم مـن الدميقـراطيـني (االقحاح)
تنكـروا لـدميقــراطيتـهم عنـد اول
هـــزميــــة حلقـت بهـم؟ وكـم مـن
صـراعــاتهـا الــداخليـة افـضت اىل
معـارك ضـاريـة مل حتـسم اال بقـوة
الـــــسالح ،او ادت اىل (والدات) غــري
طبيعيـة لتنظيـمات مشـوهة؟ وكم
منهـا ال يـزيـد عـدد اعضـائهـا علـى
اصـابع اليـد الواحـدة؟ وكم ..وكم..
اخل.
***
ثم حـلت حلـظــة صـمت ،اسـرتجع
فيها انفاسه واضاف:
بعـد كل هذا ..هل تعتقـد يا سيديبــأن هــؤالء ذوو قـنــاعـــة أم انهـم
(متقنعونِ) مبا يدعون؟ وهل تدري
ما هي املصيبة االعظم؟
قلت :كال
قــال :املصـيبـة يـا صـديـقي ان كل
حزب او تكتل او جتمع مـتمسك مبا
يعـتربه حق ًا شـرعي ًا ال يـسمح الحد
بالتطاول عليه مهما كلف االمر!
قلت :افصح!
قـــال :مـتـمــسـك حبقه املــطلق يف
التحدث باسم الشعب!
قلت :كـان اهلل يف عـون هـذا الـشعب،
ولكن زدني علماً.
قال :يف اللقاء القادم!
وافرتقنا
***

