القول الهندي في المرأة :
بالشعبي قالوا :

عمَرك ياذي جبتني ال
فوق الكعدة
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

1التكف املرأة عن الكالم إ َّال لتبكي.
2الغزل هو سلَم احلب ،واحلب هو الدار واملعبد.
3إذا غضبت امرأة كسرت اجلرة التي حتوي جميع
أسرارها.
4إذا خدعتك املرأة ألول مرة فهي امللومة ،أما إذا خدعتك
مرة ثانية فأنت امللوم.
5التضرب املرأة إال بزهرة.
6املال بني يدي امرأة اليدوم أبد ًا ،والطفل بني يدي رجل
اليعيش أبد ًا.
7الغيرة تقتل املرأة واحلزن يقتل الرجل.
8املرأة متطرفة في احلب والكره  ..وال تعرف الوسط.
9صوت احلب عند املرأة  ..أقوى من أي صوت.

جراحة لتصغير معدة أضخم
وأثقل امرأة في العالم
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أجريت عملية جراحية لتصغير حجم
معدة امرأة يعتقد بأنها األضخم وزناً
في العالم .وقالت ريني وليامس ،التي
يبلغ وزنها حوالي  367كيلوغرام ًا
وعمرها  29عام ًا بعد العملية «أشعر
وكأن شاحنة مرت فوقي «وأضافت
«إن األمر يستحق كل هذا العناء إذا
استطعت استرجاع استقالليتك وكان
مبقدورك اصطحاب أطفالك إلى احلدائق
العامة والتحرك مبفردك من دون
مساعدة» .وقال الطبيب الذي أجرى العملية لوليامس في مستشفى
رينايسانس يونان نوزارادان إنه يتوقع أن تفقد مريضته ما بني 60
و 90رط ًال خالل  3أشهر ،متوقع ًا أن يصل وزنها إلى حوالي 90
كيلوجرام ًا خالل سنتني .وأشارت وليامس إلى أنها تعاني البدانة منذ
الطفولة ،مشيرة إلى أن سائق ًا ثم ًال صدمها منذ
عامني ما فاقم في حالتها بعد تسببه في تهشيم
ساقها ،واتبعت ذلك بقولها« :ذهلت عندما ذهبت
إلى املستشفى وأبلغوني بأنني بتلك البدانة .
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�إ�صالح العبد
كعادتي ك��ل صباح خرجت مسرعة
حتى احل��ق الوقت وأص��ل إل��ى عملي
فلدي موعد هام.
ك ��ان اجل ��و خ��ان �ق � ًا وال��رط��وب��ة عالية
وأشعة الشمس ال ترحم  ،فأسرعت
اخل��ط��ى وأدرك� � ��ت ال� �ب ��اص ق �ب��ل أن
يتحرك بثواني  .جلست خلف امرأتني
 ،ألقيت عليهما التحية ولكنهما كانتا
منشغلتني باحلديث لدرجة إنهما لم
تشعران بي  .حترك الباص فتحرك
لا ف��ارحت��ت قلي ً
م �ع��ه ال� �ه ��واء ق �ل �ي� ً
ال
وبدأت باالستماع إلى حديث املرأتان
وكان احلديث عن ارتفاع األسعار.
قالت إحداهما( :والله وفي بوي أن
ام�ت�ج��ار م��اي�ص��دق��وا ان��ه ف��ي ارتفاع
قليل في األسعار إال ويرفعوا أضعاف
مضاعفة).
ف��ردت عليها امل��رأة األخ ��رى( :كيف
يرفعوا كذا من ريوسهم  ،ماشي حد
يراقبهم ؟).
فردت عليها باستهزاء  ( :حد يراقبهم
وشو دي بيراقبهم ؟ ياامي ماشي عاد
حسيب وال رقيب وكل واحد يسي ذي
في رأسه ).
فقالت لها( :ها ال قده كذا ها رعيهم
بايحلحلونا بأسعارهم ونحن ماشي
معانا دخل ثاني إال امرواتب).
فقالت لها بغضب (م��اق��ده امرواتب

هيه السبب  ..وامتجار يسمعوا أن
ف��ي زي��ادة قليلة م��ن ام��روات��ب ويالله
ورفعوا هم قدر الزيادة عشر مرات
وامسؤولني يتفرجوا عليهم ).
ف� � ��ردت ع �ل �ي �ه��ا( :ام� �س���ؤول�ي�ن مش
يتفرجوا عليهم ال عادهم يبرروا لهم
هذه الزيادة من األسعار ويقولوا أن
في ارتفاع عاملي في األسعار).
فقالت لها املرأة األخرى ( :أيه والله
صدقش  ،مرة رحت اشتري دقيق من
امبقاله  ،قال لي سعر امقطمة 3800
ريال  .قلت له  :صلي على النبي  ،أنا
قلت لك قطمه ماشي قلت لك كيس
كبير  ،قلت ماهل نص كيس !! وزد
علي صاحب البقالة وق��ال لي :ايوه
ياوالدة ايوه القطمة سعرها كذا ايش
أنتي مش عارفه أن األسعار ارتفعت
؟ م��ش ب��س عندنا حتى ال��دول كلها
 .ماتسمعيش األخ �ب��ار وال تسمعي
املسؤولني وهم يقولوا أن في ارتفاع
عاملي في األسعار؟ ).
ف� ��ردت ع�ل�ي�ه��ا وق��ال��ت ل �ه��ا ( :يعني
امل��س��ؤول�ي�ن ه ��م ذي ي� �ب ��روا ل �ه��م وال
ه���وه ص���دق ف ��ي ارت� �ف ��اع ع��امل��ي في
األسعار؟ ) فقالت لها  ( :وش دراني
أنا ؟ املسؤولني يقولوا كذا وامتجار
يفرحوا ويقولوا ألي ارتفاع يرفعوه
من أسعارهم ارتفاع عاملي ،ويقولوا
(عمرك وادي جبتني
كما يقول املثل َ
ال فوق الكعده) .
وضحكت من املثل  ،ألني دائم ًا كنت
اسمعه ولم اعرف معناه  ،ولكن هذه
امل� ��رة ع��رف��ت م �ع �ن��اه أي أط� ��ال الله
ف��ي ع �م��رك ي��ام��ن دفعتني إل��ى فوق
العصيدة الشهية ( الوليمة ).

