
النخبة... والعامة

في  الــنــاس  ألسنة  على  مــتــداولــة  كثيرة  مفاهيم 
مع  متناسبة  أجــدهــا  ال  والفنية،  الثقافية  الساحة 
أرى فيها إجحافا قد يؤثر  الحال ومعظمها  واقــع 
ســلــبــا عــلــى املــنــتــج الــثــقــافــي والــفــنــي فـــي تجلياته 

وأهدافه.
ومـــن هـــذه املــفــاهــيــم مــفــهــوم »الــنــخــبــة«... وبعيدا 
سنبحث  فإننا  للمفردة...  اللغوية  التفسيرات  عن 
ــا تعنيه  ــدى املــثــقــفــن، ومــ فـــي مــدلــولــهــا الـــشـــائـــع لــ
العنصرية  رائــحــة  لــأســف- فيها  فــكــرة يشتم-  مــن 
ــعـــزال الــتــام عــمــن يــطــلــقــون عليهم فــي املقابل  واالنـ
»الــعــامــة«، وهــم كما تــســّول لهم قناعاتهم... هــؤالء 
الذين ال يتعاطون مع الثقافة أو أنهم البشر الذين 
يمثلون سواد املجتمع من عمال وموظفن وأطباء 
ومهندسن وغير ذلك من املهن والتخصصات، إال 
القصة،  أو  الــروايــة  أو  الشعر  أنهم ال يكتبون مثال 
وال يصدرون الكتب، وال يهتمون بحضور الندوات 

وغيرها.
وســتــجــد أن مــفــردة »الــنــخــبــة« تــطــغــى بــشــكــل أو 
بـــآخـــر عــلــى افـــكـــار الــشــريــحــة الـــتـــي يــطــلــقــون على 
أنفسهم املثقفن، وهو ادعــاء أيضا يدخل في حيز 
العنصرية، وكأن بقية افراد املجتمع وهم األكثرية 
غــيــر مــثــقــفــة، مـــع الــعــلــم بــــأن الــثــقــافــة ال تــحــددهــا 
معينة،  فكرية  مساحة  عند  تقف  وال  تخصصات، 
فــقــد تــجــد عــامــال بــســيــطــا إال أنـــه أكــثــر ثــقــافــة ممن 
يقول عن نفسه أنه مفكر، فهذا العامل يفهم الحياة، 
ويـــتـــعـــامـــل مــــع الــــنــــاس بــــاحــــتــــرام، ويــــقــــدر املـــواقـــف 
اإلنسانية، ويسعى في األرض إصالحا وتسامحا، 
واملــفــكــر الــــذي يــنــتــج الــكــتــب الـــتـــي- ربـــمـــا- ال تمثل 
الــحــيــاة،  عــن روح  الــبــعــيــدة  الــحــقــيــقــيــة،  شخصيته 

ليس مطلوبا أن ندرجه ضمن »النخبة«.
بأنها  »الــنــخــبــة«  معنى  تفسر  اللغة  كــانــت  وإذا 
ــــيء، أو الـــذيـــن لــديــهــم مــؤهــالت  املــخــتــار مـــن كـــل شـ
محددة جعلته األفضل في مجتمعاتهم، ولكن الذي 
أود طــرحــه: مــن هــو األفــضــل للمجتمع كــي نضعه 
الكتابة  يتقن فنون  الــذي  هــذا  النخبة،  فــي صحبة 
فنون  يتقن  الــذي  أم  الحياة،  فنون  واألدب ويجهل 

الحياة ويجهل األدب، أم الذي يتقن االثنن معا؟
صراحة أنا ال أجد أي مبرر في أن نخرج من يتقن 
صحبة  مــن  واألدب،  الكتابة  ويجهل  الحياة  فنون 
النخبة، ولصق هذه الصفة على األدبــاء واملفكرين 
دون سواهم من البشر، فكل إنسان هو من النخبة 
في مجال حياته، فالطبيب من النخبة إذا كان متقنا 
مــرضــاه، واملهندس من  عمله ويتعامل برحمة مع 
النخبة طاملا أنه متفان في عمله، وهكذا، فمسألة أن 
يكرر الذين ينتمون لحقول الثقافة والكتابة والفكر 
بــأنــهــم مـــن الــنــخــبــة، تــدخــل فـــي مــجــال الــعــنــصــريــة، 
الكبير املحيط  االنــعــزال عــن املجتمع  فــي  والــرغــبــة 
بهم، وادعاء امتالك الحقيقة املطلقة، التي جعلتهم 
من النخبة، والتفرد بصفة، من املمكن أن تطلق على 

أي فرد في املجتمع لديه دراية كافية بالحياة.
ففي حقيقة األمر ال تريحني مفاهيم تستخدمها 
النخبة واملثقف  فئة من املجتمع دون سواها مثل 
واملفكر واملبدع... ألنها صفات ال يقتصر وجودها 
إنسانية  فــئــات  أيــضــا  فهي تضم  معينة،  فئة  على 
أخرى عاملة وفاعلة في املجتمع، ولكنها تعمل في 
التي  األلــقــاب  أن تحصل على  فــي  تفكر  صمت وال 
تضخم قشرتها، وال تؤثر على لبها الداخلي املفيد.

 وأرى أنه من األفضل أن نقلل من هذه املفردات 
ننكرها  وال  بعينها،  فــئــة  عــلــى  حــكــرًا  نجعلها  وال 
على اآلخرين فهي من حقوقهم، طاملا أن لهم دورًا 

بناء في مجتمعاتهم.
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إضاءات

| د. صباح السويفان* |

ربع قرن على مبادرة »يوم الوفاء« لرواد الفكر العربي

دار سعاد الصباح تكرم املفّكر التونسي الحبيب الجنحاني
الــــصــــبــــاح  ســــــعــــــاد  دار  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــا ســـتـــكـــرم  ــ ــهـ ــ ــع أنـ ــ ــوزيــ ــ ــتــ ــ ــ ــنـــشـــر وال ــلـ لـ
الحبيب  الـــدكـــتـــور  الــتــونــســي  املــفــكــر 
الـــجـــنـــحـــانـــي وذلــــــك لـــكـــونـــه صــاحــب 
والثقافية  والعلمية  الفكرية  املسيرة 
املــمــتــدة عــبــر ســنــن طــويــلــة، والــــذي 
ــــة واضــــــــحــــــــة فـــي  ــمـ ــ ــــصـ ــت لــــــــه بـ ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ
على  والعربية  التونسية  الساحتن 
ــكـــر والـــثـــقـــافـــة والـــبـــحـــث  ــفـ صـــعـــيـــد الـ

األدبي والعلمي.
ــأتــــي الـــتـــكـــريـــم ضـــمـــن مـــبـــادرة  ويــ
»يوم الوفاء«، التي أطلقتها الدكتورة 
الربع  يقارب  ما  الصباح منذ  سعاد 
ــــت بـــإقـــامـــتـــهـــا دوريـــــــا  ــزمـ ــ ــتـ ــ قـــــــرن والـ
لتكريم الــرواد العرب األحياء في كل 
املجاالت األدبية والعلمية والثقافية 
الــــذيــــن قــــدمــــوا خــــدمــــات جــلــيــلــة فــي 
الذي  للجميل  كــردٍّ  ليأتي  مجاالتهم 
ألبــنــاء جيلهم  املفكرون  هــؤالء  قدمه 
واألجـــيـــال الــالحــقــة مــن آداب وعــلــوم 
وفكر وثقافة.. واحتفاء بكبار االدباء 
واملــفــكــريــن حــــال حــيــاتــهــم خـــالفـــا ملا 
ــربــــي مــن  ــعــ ــاد عـــلـــيـــه االعـــــــــالم الــ ــ ــتـ ــ اعـ
االحتفاء بهم عند مغادرتهم الحياة.

ويــتــضــمــن الــتــكــريــم حــفــال يــدعــى 
ــن االقـــــطـــــاب الــثــقــافــيــة  ــ ــه عــــــدد مـ ــيــ الــ
يتحدثون فيه عن مسيرة الجنحاني 
العلمية واألدبية ونشاطاته املتوزعة 
في املجاالت السياسية واالجتماعية 
وتسليط الضوء على كتبه وبحوثه 
الحفل  وسيقام  ومقاالته  ودراســاتــه 
التونسية قريبا، وقال  العاصمة  في 
لــلــنــشــر  الـــصـــبـــاح  مـــديـــر دار ســـعـــاد 
الـــــــــدار تــعــمــل  ــــودي، ان  ــعـ ــ ــسـ ــ عـــلـــي املـ
متزامنا  تكريمي  كــتــاب  انــجــاز  على 
ــل يــــســــتــــعــــرض مـــســـيـــرة  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ مـــــــع الـ
د.الــجــنــحــانــي، ويــلــقــي الـــضـــوء على 
جــوانــب شخصيته مــع ســرد سيرته 
ــا رواهــــــــــا بـــنـــفـــســـه،  ــمــ ــة كــ ــيـ الـــشـــخـــصـ
ــاد  ــ ــعـ ــ ــة بـــقـــلـــم د.سـ ــدمــ ــقــ مـــتـــضـــمـــنـــا مــ
ــات  ــ ــــى دراســ ــة إلـ ــافـ ــاح، بـــاإلضـ ــبـ الـــصـ
األصــدقــاء،  وشـــهـــادات  املتخصصن 
وبعض الصور التي ترصد محطات 

من حياته.
ــاون بــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وكــــــانــــــت جــــــــــذور ال
ود.الـــحـــبـــيـــب  ــبــــاح  الــــصــ ــاد  ــعــ ســ دار 
 ،1993 فبراير  إلــى  تعود  الجنحاني 
عــنــدمــا تــحــولــت الـــــدار إلـــى مؤسسة 

ت 
ّ
حــســب الــقــانــون املــصــري، وتضمن

أنــشــطــتــهــا الــنــشــر والـــتـــوزيـــع فـــي كل 
مـــــن مــــصــــر والـــــكـــــويـــــت، وخـــصـــصـــت 
ــامـــت  صــــنــــدوقــــا لــــعــــالج األدبـــــــــــاء، وقـ
بــتــقــديــم املـــنـــح الــثــقــافــيــة لــلــمــبــدعــن، 
وتـــكـــريـــم الــــــــرواد مــــن األدبــــــــاء ومــنــح 
الجوائز، بعد أن كان ذلك حكرًا على 
مجلس  وتــكــّون  الحكومية،  الهيئات 
أمـــنـــاء لـــلـــدار يــومــهــا مـــن شخصيات 
عــربــيــة مــعــروفــة مــثــل د.عــبــدالــعــزيــز 
حـــجـــازي، ود.ســـعـــد الـــديـــن إبــراهــيــم، 
ود.ثروت عكاشة، ود.سمير سرحان، 
ـــــا مـــيـــنـــا، 

ّ
وشـــــاكـــــر مـــصـــطـــفـــى، وحـــــن

الدين، ود.سليمان  ود.عدنان شهاب 
العسكري، ود.حسن اإلبراهيم، وكان 
الجنحاني..  د.الحبيب  منهم ومعهم 

وآخرون. 
ولـــم يــقــتــصــر الــتــعــاون عــلــى ذلـــك، 
الـــصـــبـــاح  فـــقـــد أصــــــــدرت دار ســــعــــاد 
للجنحاني الحقا كتابا يحمل عنوان 
)دفاعا عن الحرية(، أهداه إلى شهداء 
الـــحـــريـــة فـــي الـــعـــالـــم وإلـــــى الــشــعــوب 
الـــعـــربـــيـــة وإلــــــى الـــشـــبـــاب الــتــونــســي 
ليبقى يقظا ذائـــدًا عــن ثــورتــه، وكــان 

الــكــتــاب إســهــامــا فــي تــشــريــح النظام 
ــدادي ونـــــشـــــر الــــــوعــــــي فــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االسـ
بأساليب  الناشئة  األجــيــال  صــفــوف 

مقاومته.
وقالت سعاد الصباح إن املبررات 
ــــى تـــكـــريـــم شــخــصــيــة  الــــتــــي تــــدفــــع إلــ
هذا  مسيرة  توضحها  كالجنحاني 
السنن،  املمتدة عبر عــشــرات  الــرجــل 
ــه لـــــم يــــكــــن رقـــمـــا  ــ ــ والـــــتـــــي تـــســـجـــل أنـ

ــلــــده، خــصــوصــا  زائـــــــدًا فــــي تــــاريــــخ بــ
وأنـــه قــد نــاصــر اإلنــســان فــي قضيته 
الجوهرية؛ بأنه إنسان، والحق العلم 
منذ نعومة أظفاره في بالده تونس 

به األوروبي. ثم في تغرُّ
يذكر أن سعاد الصباح كرمت في 
»يــوم الوفاء« من األعــالم املعاصرين 
ــا الـــفـــكـــري  ــ ــهــ ــ ــا وزنــ ــهــ شـــخـــصـــيـــات لــ
ــويـــت  ــكـ والــــثــــقــــافــــي واألدبــــــــــــي مـــــن الـ

وخارجها، وهم:
ــاذ عـــبـــدالـــعـــزيـــز حــســن  ــ ــتـ ــ 1. األسـ

)الكويت( 1995.
الـــعـــريـــض  إبــــراهــــيــــم  ــاعــــر  الــــشــ  .2

)البحرين( 1996.
3. الــشــاعــر نـــزار قــبــانــي )ســوريــة( 

.1998
4. د. ثروت عكاشة )مصر( 2000.

الـــفـــيـــصـــل  عــــبــــدالــــلــــه  األمــــــيــــــر   .5
)السعودية( 2001.

6. د. عــبــدالــكــريــم غـــالب )املــغــرب( 
.2003

7. األستاذ غسان تويني )لبنان( 
.2007

)الــكــويــت(  العجيري  د. صــالــح   .8
.2013

وتتزامن هذه االحتفالية مع مرور 
ربــع قــرن على مــبــادرة »يـــوم الــوفــاء« 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا د. ســـعـــاد الــصــبــاح 
األديـــب  أن  لتأكيد   1992 عـــام  أواخــــر 
الـــعـــربـــي يــحــتــاج إلــــى الــتــكــريــم حــال 
حياته بخالف التكريم الذي اعتادت 
عليه الثقافة العربية بتكريم األديب 

وذكر مآثره بعد وفاته.

سعاد الصباح الحبيب الجنحاني

مناظرة شعرية

القصيدة عبارة عن مناظرة شعرية بن طرفن... أحدهما 
النهاية  وفــي   ،)2( يذمها  واآلخـــر   ،)1( العربية  اللغة  يمدح 

تنتصر اللغة العربية بجمال مفرداتها...
)1(

ــن فـــجـــر األزل ــ ــــت كـــالـــشـــمـــس مـ ــرقـ ــ ــد أشـ ــ قـ
وتـــــــــــربـــــــــــعـــــــــــت مــــــــلــــــــكــــــــا يـــــــــعـــــــــز زمـــــــــانـــــــــي

لــــــــغــــــــة تـــــــتـــــــيـــــــه بـــــــمـــــــجـــــــدهـــــــا وجــــــمــــــالــــــهــــــا
ــي ــ ــانـ ــ ــسـ ــ وتــــــــــفــــــــــوح طــــــيــــــبــــــا مــــــــــع كــــــــــــــام لـ

)2(
األزل أطــــــــــــال  ــي  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ تـ وقــــــفــــــت  مـــــــن  يـــــــا 

ارجـــــــــــــــع وشـــــــــاهـــــــــد مـــــــــا جــــــــــــرى بــــــــأوانــــــــي
ــن ــ ــزمـ ــ ســــطــــعــــت لــــــغــــــات فـــــــي ســــــــمــــــــاوات الـ

ــان ــيــ ــح الــــــــعــــــــرب فــــــــي نــــســ ــ ــيـ ــ ــــصـ دفـــــــنـــــــت فـ
)1(

ــا ــبــــرهــ ــكــ قــــــــد جــــــــــــــــاوزت حــــــــد الــــــســــــمــــــاء بــ
فـــــــــهـــــــــي الـــــــــكـــــــــريـــــــــمـــــــــة حـــــــــلـــــــــة الـــــــــــقـــــــــــرآن

ــا ــنـ ــلـ ــمـ ــا وحـــــــــــد شـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ لـــــــســـــــان الــــــــضــــــــاد فـ
لـــــــــيـــــــــرجـــــــــح الــــــــــعــــــــــربــــــــــي فـــــــــــــي املـــــــــــيـــــــــــزان

)2(
ــاتــــهــــا ــمــ ــلــ ــب فــــــــي كــ ــ ــعــ ــ ــــصــ ــ دعـــــــهـــــــا فـــــــــــإن ال

قــــــــد غــــــــب جــــــهــــــدي فــــيــــهــــا قــــــــد أشــــقــــانــــي
ــا ــنـ ألـــسـ ــقــــى  ــلــ تــ الــــــكــــــون  نــــــواحــــــي  فــــــي  در 

اليونان الصني في  السند في  الهند في  في 
)1(

بــــهــــا أحــــــــــادثــــــــــهــــــــــم  أن  ألفــــــــــخــــــــــر  إنـــــــــــــــي 
فــــــصــــــدى عـــــروبـــــتـــــهـــــا قــــــــد هــــــــز أركــــــانــــــي

ــا ــهـ ــفـ ــي بـــوصـ ــ ــومــ ــ قـــــــد أبـــــــدعـــــــت أعـــــــــــــراب قــ
ــي ــ ــانـ ــ ــعـ ــ فــــــتــــــقــــــطــــــرت ذهـــــــــبـــــــــا يــــــفــــــيــــــض مـ

)2(
اســــــــمــــــــع بــــــــربــــــــك مـــــــــا أقـــــــــــــــول فــــــقــــــد غـــفـــا

ــا مــــــنــــــذ زمـــــــــان ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـــــــــــدم الـــــــعـــــــصـــــــور عـ
ــاءل الـــــــنـــــــور الـــــــــــذي فـــــــي حـــجـــرهـــا ــ ــــضــ ــتــ ــ فــ

ــان ــ ــشــ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ ــ ــل ــ ــ وبــــــــــــــــــــــدت كــــــــنــــــــبــــــــع شــــــــــــــح ل
)1(

ســــــــــارت عــــلــــى بــــحــــر الـــــــزمـــــــان فــــمــــا دنــــت
كـــــالـــــنـــــجـــــم يـــــعـــــلـــــو فـــــــــي ســــــمــــــا أوطـــــــانـــــــي

ــا ــهــ ــانــ ــكــ مــ أعــــــــــــز  أمــــــــضــــــــي  أن  فــــــعــــــزمــــــت 
ــي ــانــ ــيــ ــكــ بــ تــــــرتــــــقــــــي  و  مـــــــجـــــــدي  لــــــتــــــديــــــم 

ــا ــ ــ ــدن ــ ــ ــل ــ ــ عــــــــربــــــــيــــــــة فـــــــصـــــــحـــــــى تـــــــجـــــــلـــــــت ل
بــــــــــــثــــــــــــوب حـــــــــســـــــــن رائـــــــــــــــــــــــع الـــــــتـــــــبـــــــيـــــــان
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شعر

شاهد على الحرب العاملية الثانية

متحف كهف روميل يستقبل زواره
| القاهرة ـ من رانيا البحراوي |

بـــــعـــــد اغــــــــالقــــــــه ملــــــــــدة تــــزيــــد 
ــنـــوات، يــعــاد افــتــتــاح  عــلــى 6 سـ
ــيــــل، لــيــعــود  مــتــحــف كــهــف رومــ
مــن جديد،  زواره  استقبال  الــى 
أوائـــل موسم الصيف، بعد  مــع 
ــال تــرمــيــمــه  ــمــ ــن أعــ االنــــتــــهــــاء مــ
وتـــطـــويـــره فـــي مــديــنــة مــطــروح 

اقصى شمال غربي مصر.
 ومــتــحــف كــهــف رومـــيـــل هو 
احـــــد الـــكـــهـــوف الــطــبــيــعــيــة فــي 
ــة مـــــرســـــى مـــــطـــــروح،  ــظــ ــافــ ــحــ مــ
ــذي اتـــخـــذه الــقــائــد االملــانــي  ــ والـ
ــل لــيــكــون مـــقـــرا له  ــيـ ــــن رومـ ارفـ

الثانية،  العاملية  الــحــرب  أثــنــاء 
عــلــى  مـــنـــهـــا  جــــــزء  دار  والـــــتـــــي 
املــصــريــة، خصوصا  األراضـــــي 

في منطقة الصحراء الغربية.
 وفي عام 1997، جاءت فكرة 
تـــحـــويـــل الـــكـــهـــف الــــــى مــتــحــف 
ليكون  وأثــــري،  كــمــزار سياحي 
ــــرب  ــحـ ــ ــــى هـــــــــذه الـ ــلـ ــ شـــــــاهـــــــدا عـ

الطويلة واملؤثرة.
 ويضم متحف كهف روميل 
الحربية  األدوات  من  مجموعة 
وخــريــطــة لــلــمــواقــع الــعــســكــريــة 

خالل الحرب العاملية الثانية.
وقالت رئيس قطاع املتاحف 
الهام  االثــاراملــصــريــة  فــي وزارة 

املــــقــــاوالت  شــــركــــة  »إن  ــــالح  صــ
من  تماما  االنتهاء  من  اقتربت 

اعمال التطوير«.
من  العمل  فــريــق  يعكف  كما 
بــرئــاســة  ــار  االثـــ مــرمــمــي وزارة 
ــلـــى تــرمــيــم  ســــامــــح املــــصــــري عـ
الــــقــــطــــع االثـــــــريـــــــة املــــعــــروضــــة 

تمهيدا لالفتتاح، خالل أيام.
ولــفــتــت إلـــى ان قــــرار افــتــتــاح 
املـــــتـــــحـــــف مـــــــن جــــــديــــــد أوائــــــــــل 
ملــدة تزيد  إغــالقــه  الصيف بعد 
على 6 ســنــوات، جــاء لتشجيع 
ــافــــي مـــــرســـــى مــــطــــروح  مــــصــــطــ
والساحل الشمالي الغربي على 
زيارة املتحف، األمر الذي يعمل 

ــلــــى ربـــــــط مـــخـــتـــلـــف طــــوائــــف  عــ
الــــشــــعــــب املـــــصـــــري بـــاملـــتـــاحـــف 

ورفع الوعي األثري لديهم.
الـــــــــوزارة  أن  إلــــــى  وأشـــــــــــارت 
أشـــــرفـــــت عـــلـــى أعـــــمـــــال تــرمــيــم 
ــــي  ــتــ ــ ــ ــــف وال ــحــ ــ ــتــ ــ وتــــــطــــــويــــــر املــ
سيناريو  تنفيذ  عــلــى  تشتمل 
وتغيير  جديد،  متحفي  عــرض 
مــنــظــومــة اإلضــــــــاءة والـــتـــأمـــن 
ــرات لـــلـــمـــراقـــبـــة.  ــيــ ــامــ ووضـــــــع كــ
ــاح  ــتـ ــتـ افـ ســـــاعـــــات  ان  وأكــــــــــدت 
ــتــــحــــف ســـتـــمـــتـــد الـــــــى الـــلـــيـــل  املــ
حـــتـــى يــتــســنــى لـــلـــزائـــريـــن لــيــال 
الشاطئ  و  بالبحر  االستمتاع 

كما في ساعات الصباح.

»املاء والصحة«... جديد
 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

أصدر املركز العربي لتأليف 
ــلـــوم الــصــحــيــة-  وتـــرجـــمـــة الـــعـ
العرب  الصحة  وزراء  مجلس 
فـــي جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة- 
ــدًا بـــعـــنـــوان »املــــاء  ــديـ كــتــابــا جـ
الـــ 90  والصحة« وهــو الكتاب 

من سلسلة الثقافة الصحية.
معلومات  الكتاب  يتضمن 
ــن املــــــاء فــمــمــا الشـــك  مــهــمــة عــ
املـــاء ضــــروري للكائن  فــيــه أن 
من  الــعــيــش  يمكنه  الــحــي وال 
لــه أهمية كبيرة  دونـــه، واملـــاء 
وبناء  الهضم  عمليات  إلتمام 
ــا، وتـــرطـــيـــب أنــســجــة  الــــخــــاليــ

الجسم وحــمــايــة املــفــاصــل من 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــات والـ ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـ
ــم الــطــبــيــعــيــة  حـــــــــــرارة الــــجــــســ
كــــمــــا يــــســــاعــــد فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
البروتينات  ونقل  امتصاص 
والــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات واألمــــــــــالح 
ــــص مـــن  ــلـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ املـ

السموم.
ووفـــقـــا لــلــكــتــاب تــحــتــاج كل 
ــا الســــتــــهــــالك كــمــيــة  ــنـ ــائـ أعـــضـ
كــافــيــة مـــن الـــســـوائـــل، واألكــثــر 
احــتــيــاجــا لــهــا هــمــا الــكــلــيــتــان 
الــــــلــــــتــــــان تــــــقــــــومــــــان بـــمـــهـــمـــة 
الجسم  نــفــايــات  مــن  التخلص 

ــريـــق طـــرحـــهـــا مــــع املــــاء  عــــن طـ
ــول، إضـــافـــة الهــمــيــتــه  ــبــ فـــي الــ
فـــي وظــيــفــة الــكــلــيــتــن. فــاملــاء 
ــاز الـــــــــــدوران  ــهــ ــجــ ضـــــــــــروري لــ
لتجنب النقص في حجم الدم، 
املمرات  رطوبة  على  ولإلبقاء 
ولتسهيل  بالرئتن  الهوائية 
ــريــــر  ــمــ ــل، وتــ ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ حـــــركـــــة املــ
الــطــعــام فــي االمــعــاء بالجهاز 

الهضمي.
يقسم هذا الكتاب إلى أربعة 
فصول يتحدث من خاللها عن 
تركيب املاء ووظائفه في جسم 
اإلنـــســـان واهــمــيــة تــــوازن املــاء 

فـــي الــجــســم، ثـــم يــعــطــي نــبــذة 
عن مصادر املياه ودالئل مياه 
الشرب من الناحية امليكروبية 
والـــنـــاحـــيـــة الــكــيــمــيــائــيــة، كما 
ــــي  ــتـ ــ يــــــــوضــــــــح األمـــــــــــــــــــــراض الـ
تنتقل عن طريق املــاء وأنــواع 
األمــــــــــراض املــــعــــديــــة املــتــعــلــقــة 
ــــالج  ــعـ ــ بــــــــاملــــــــاء، ويــــــتــــــنــــــاول الـ
ــاء  ــ الـــطـــبـــيـــعـــي بــــاســــتــــخــــدام املـ
واآلثار املترتبة عليه، ويختتم 
الــكــتــاب بــالــحــديــث عــن كيفية 
املــحــافــظــة عــلــى املـــاء وترشيد 
ــــالك املــــــــــاء فــــــي املــــنــــزل  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
واملدارس وأي مكان بالخارج.
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