




اإلنفلونزا انتشار  مواسم  أسوأ  من  واحدا  تشهد  أمريكا 

واليونان إيطاليا  من  الالجئني  استقبال  إعادة  عملية  تنهي  أملانيا 

ملرص مرشفة  صورة  وهدفنا  باملنافسة  نرحب  السييس:  أنشــطـةمحلة  مواجهة  يف  تــرمــب 
جمدداً لالستقرار  املزعزعة  إيران   

اليوم من  بدءاً  فيسبوك  عىل  خصوصية"  "اختبارات 

زالت  ما  اإلنفلونزا  إن  الطبي  املجال  يف  أمريكيون  مسؤولون  قال 
وإن  املتحدة  الواليات  من  خمتلفة  أجزاء  يف  واسع  نطاق  عىل  منترشة 
2014/2015 حني أصاب  هذا املوسم يتجه ليصبح األكثر حدة منذ موسم 
املستشفيات. إىل  آالف   710 نقل  يف  وتسبب  شخص  مليون   34 الفريوس 
ترضرا  األكثر  السن  كبار  كان  اإلنفلونزا  مواسم  معظم  وخالل 
ترتاوح  من  فإن  احلايل  املوسم  يف  لكن  الصغار.  األطفال  يليهم 
املسنني. بعد  باملرض  إصابة  األكثر  هم  عاما  و64   50 بني  أعامرهم 
األمريكية  باملراكز  اإلنفلونزا  قسم  مدير  جرينيجان  دان  الدكتور  وقال 
ملكافحة األمراض والوقاية منها يف مؤمتر هاتفي مع الصحفيني إن نشاط 

بروكسل - رويرتز
أعلنت رشكة فيسبوك، االثنني، أهنا ستنرش مبادئها املتعلقة باخلصوصية 
عىل  مستخدميها  ملساعدة  تعليمية  فيديوهات  وستصدر  األوىل  للمرة 
التحكم يف األشخاص الذين يمكنهم االطالع عىل معلوماهتم، وذلك استعدادًا 
البيانات. حلامية  األورويب  االحتاد  فرضه  جديد  قانون  رسيان  لبدء 
وقالت كبرية مسؤويل اخلصوصية يف فيسبوك، إيرين إجيان، يف تدوينة، 
التي  البيانات  الفيديوهات ستوضح للمستخدمني كيف يتحكمون يف  إن 
املشاركات  حذف  وكيفية  إعالنات  عليهم  ليعرض  املوقع  يستخدمها 
حسابه. بإلغاء  املستخدم  يقوم  عندما  للبيانات  حيدث  وما  القديمة 
وقال  العامل.  حول  املليارين  فيسبوك  مستخدمي  عدد  ويتجاوز 
قبل  من  ينرش  مل  إنه  العامل  يف  األشهر  االجتامعي  التواصل  موقع 
املستخدمني. معلومات  مع  الرشكة  تعامل  قواعد  حتدد  التي  املبادئ 
فيسبوك  جهود  إىل  إشارة  هو  االثنني  تم  الذي  واإلعالن 
البيانات  حلامية  األورويب  االحتاد  قانون  لتطبيق  لالستعداد 
يف  تعديل  أكرب  سيشكل  بام  أيار/مايو   25 يف  سيرسي  الذي 
اإلنرتنت. ظهور  منذ  الشخصية  البيانات  خصوصية  قواعد 
وبموجب القانون ستلتزم الرشكات باإلبالغ عن أي اخرتاق للبيانات خالل 
البيانات وحذفها. 72 ساعة، باإلضافة إىل السامح للمستخدمني بتصدير 
وبنود  رشوط  عن  فيسبوك  يف  اخلصوصية  مبادئ  ختتلف  كام 

اإلنفلونزا بدأ يرتاجع يف بعض أجزاء الواليات املتحدة خاصة كاليفورنيا 
وواليات أخرى عىل الساحل الغريب لكن املوسم مل يقرتب من هنايته بعد.

معظم  يف  مرتفعـا  يــزال  "ال  اإلنفلونـــزا  نشـــاط  أن  وأضـــاف 
تعانــي". املناطـــق  بعــض  تـــــزال  ال  بينمـــا  األميــركيــــة  الـــواليــــات 

يناير   20 يف  املنتهي  األسبوع  يف  باإلنفلونزا  أطفال  سبعة  وتويف 
املوسم. هذا  يف   37 األطفال  من  الضحايا  عدد  ليبلغ  الثاين  كانون 

الثاين  كانون  يناير  يف  احلاالت  عدد  يف  الزيادة  تزامنت  وربام 
العام. منتصف  إجازة  عقب  للمدارس  األطفال  عودة  مع 

املوقع. عىل  حلساب  فتحه  لدى  املستخدم  عليها  يوافق  التي  االستخدام 
وكتبت إجيان قائلة: "نحن ندرك أن الناس تستخدم فيسبوك لتتواصل لكن 
ال يرغب اجلميع يف مشاركة كل يشء مع كل الناس بام يشملنا نحن. من 
املهم أن يكون لديك خيارات عندما يتعلق األمر بكيفية استخدام بياناتك".

فهم  عىل  املستخدمني  مساعدة  للرشكة  اخلصوصية  مبادئ  بني  ومن 
وحتسني  املعلومات  تلك  أمان  عىل  واحلفاظ  بياناهتم  استخدام  كيفية 
التنظيمية. اجلهات  ملحاسبة  واخلضوع  باستمرار  فيها  التحكم  سبل 

اختبارات  يف  املنتجات  "نضع  املدونة:  يف  إجيان  أشارت  كذلك 
رقابية  بجهات  أيضًا  نلتقي  كام  البيانات.  ألمن  عنيفة 
العامل  أنحاء  من  اخلصوصية  جمال  يف  وخرباء  ومرشعني 
بالبيانات". املتعلقة  وسياساتنا  ملامرساتنا  املزيد  لنضيف 

ويزيد القانون األورويب اجلديد كثريًا من مستوى الغرامات التي تفرض 
ما نسبته  إىل  البيانات لرتفعه  لقانون محاية  انتهاكها  لدى  الرشكات  عىل 
أكرب. أهيام  يورو  مليون   20 أو  للرشكة  السنوية  العاملية  العائدات  من   4%

وخضع موقع فيسبوك لتحقيقات من جهات رقابية يف االحتاد األورويب 
اإلنرتنت. عىل  ألنشطة  ورصده  مستخدمني  لبيانات  استعامله  بسبب 

من  اعتبارًا  مستخدميه  سيذكر  فيسبوك  أن  إجيان  وأضافت 
للتأكد  حساباهتم  عىل  خصوصية"  "اختبارات  بإجراء  االثنني 
عليها. يطلع  ومن  يشاركوهنا  التي  للبيانات  مطمئنون  أهنم  من 

ترمب  دونــالــد  األميــــركي  الــرئيـــس  اهتــم 
استقرار  بزعزعة  إيران  االثنني  جمددًا 
السفرية  عرضت  حني  يف  األوسط  الرشق 
هييل  نيكي  املتحدة  األمم  لدى  األمريكية 
اليمني. النزاع  يف  إيران  انخراط  عىل  أدلة 
أعضاء  بني  اجتامع  يف  ترمب  وشارك 
القومي  األمن  وجملس  الدويل  األمن  جملس 
من  الكثري  هناك  إنه  فيه  قال  األمريكي، 
االبيض. البيت  يف  إنجازًا  ينتظر  الذي  العمل 
التصدي  منها  أهداف  جمموعـة  وعّدد 
اإليرانية"،  االســتقــرار  زعــزعــة  "ألنشطــة 
اإلرهاب  وحماربة  سوريا  يف  احلرب  وهناية 
النووية. الشاملية  كوريا  أسلحة  ونزع 
جملس  وفد  هييل  رافقت  سابق  وقت  ويف 
لتعرض  بواشنطن  عسكرية  قاعدة  إىل  األمن 
من  اليمن  من  أطلق  صاروخ  حطام  هلم 
السعودية. األرايض  عىل  احلوثيني  قبل 
عىل  اإلثباتات  تتكدس  كيف  "نرى  وقالت 
تعهداهتا  وقح  بشكل  تتجاهل  إيران  أن 
ليس  اإليراين  "العدوان  أن  مضيفة  الدولية" 
بأرسه". للعامل  أيضًا  بل  للجريان  هتديدًا  فقط 
املتحدة  األمم  إقناع  إىل  ترمب،  إدارة  وتسعى 
خالل  من  خصوصًا  إيران  ضد  بالتحرك 
الصاروخي. برناجمها  عىل  عقوبات  فرض 
التفاهم  واشنطن  عىل  يتعني  لكن 
والتي  طهران  حليفـة  موســـكو  مــــع 
األمن. جملس  يف  الفيتـــو  حق  متــلـــك 
وحيمل احلطام خصوصًا شعار رشكة عسكرية 
إيرانية وعبارة "صنع يف إيران" عىل إحدى القطع.

للرئيس  االنتخـــابيـة  احلملــــة  أعــلــنــت 
أهنــا  السيســــي  الفتــــاح  عبـــــد  املصــــري 
االنتخابات  يف  الرشيفة  باملنافسة  ترحب 
املقبل. مارس  إجراؤها  املقرر  الرئاسية 
املتحدث  شقة،  أبو  حممد  الدكتور  وقال 
باب  إن  للسييس،  االنتخابية  احلملة  باســــم 
والدستور  للجميــــع،  مفتــــوح  املنافســــة 
تعجيزية  شــــروطًا  يضعــــا  مل  والقانــــون 
الرشوط. يستويف  مرشح  أي  تقدم  متنع 
مساء  للحملة  صحايف  مؤمتر  خالل  وأضاف 
طالبي  عىل  أغلق  الرتشح  باب  أن  االثنيــــن 
انتظار  يف  زلنا  وما  فقط،  اثنان  ومها  الرتشح 
تعمل  احلملة  أن  مؤكدًا  النهائية،  القائمة 
ستواجه  بأهنا  مسبقًا  معدة  خطة  وفق 
منافسًا. سيكون  من  تعلم  أن  دون  منافسة 
حاليًا  تقوم  احلملة  أن  شقة  أبو  وأوضح 
عدة  من  املكون  التنظيمي  هيكلها  باستكامل 
جلان، مضيفًا أن هناك توجهًا واضحًا ورصحيًا 
السييس  الرئيس  وهو  الرتشح  طالب  من 

فقط، إضافة إىل 549 نموذج تزكية صادر عن 
أعضاء جملس النواب رافضة تقديم توكيالت 
عامًا.  18 من  أقل  هم  من  هبا  تقدم  وتأييدات 
للحملة  داخلية  الئحة  إعداد  تم  أنه  وأضاف 
الثالثاء  السيــــيس  الرئيــــس  عىل  ســـتعرض 
العتامدها حيث تشكل دستور عمل للحملة، 
تقف  أن  الالئحة  بنود  بني  من  أن  إىل  مشريًا 
عبد  صفة  بني  فاصل  خط  عىل  احلملة 
وصفته  اجلمهورية  كرئيس  السييس  الفتاح 
الرئاسية. االنتخابات  خالل  للرتشح  كطالب 
تتضمن  الالئحة  أن  عىل  أبوشقة  وشدد 
احلملة  إىل  ينتسب  شخص  كل  إلزام  أيضًا 
ورصيح  واضح  بشكل  ملتزمًا  يكون  أن 
اخلاصة  األجهزة  من  أي  مع  التعامل  بعدم 
تنفيذية  غري  أو  تنفيذية  كانت  سواء  بالدولة 
أن  مؤكدًا  تام،  بحياد  التعامل  يكون  وأن 
لتحقيقهام،  تسعى  هدفان  أمامها  احلملة 
االنتخابات،  يف  السييس  الرئيس  فوز  األول 
ملرص. مرشفة  صورة  االنتخابات  تقدم  وأن 

ممكن. نطاق  أضيق  يف  اإلنفاق  يكون  بأن 
احلملة  أن  احلملة  باسم  املتحدث  وأعلن 
املواطنني  من  تأييد  نموذج  ألف   915 تلقت 
للهيئة  وتقدمت  اجلمهورية،  مستوى  عىل 
تأييد  نموذج  ألف   173 بـ  لالنتخابات  الوطنية 

يف  أملانيا  بينها  من  أوروبية  دول  التزمت 
باستقبال   2015 عام  الالجئني  أزمة  أوج 
الشواطئ  إىل  يصلون  الذين  اللجوء  طالبي 
استقبلت  أملانيا  أن  غري  واليونانية،  االيطالية 
البداية. يف  به  وعدت  مما  بكثري  أقل  أعدادا 
عددها  يف  األملانية  فيلت"  "دي  صحيفة  كشفت 
الثاين  كانون  يناير/   29 )االثنني  اليوم  الصادر 
الداخلية  وزارة  باسم  متحدثة  إىل  استنادا   )2019
الجئني  مستقبال  تستقبل  لن  أملانيا  أن  االحتادية 
من دول جنوب أوروبا كإيطاليا واليونان. وقالت 
عملية  كبري  حد  إىل  استكملت  "أملانيا  املتحدثة 
وأضافت   ."2017 عام  الالجئني  توزيع  إعادة 
سوى  األمر  يتعلق  لن  املقبلة  األسابيع  خالل  أنه 
عملية  أن  مؤكدة  وفردية،  معزولة  بحاالت 

األورويب  املستوى  عىل  الالجئني  توزيع  إعادة 
.2017 أيلول  سبتمرب/   62 يف  رسميا  انتهت 
عام  التزمت  األورويب  االحتاد  دول  أن  ويذكر 
الجئ  ألف   160 عن  يقل  ال  ما  باستقبال   2015
إعادة  عملية  أن  غري  وإيطاليا،  اليونان  من 
منها  شخص،  ألف   25 سوى  تشمل  مل  التوزيع 
بعدما  أملانيا،  استقبلتهم  الجئ  آالف  عرشة 
وزارة  أن  غري  ألف.   27 باستقبال  وعدت 
أكرب  استقبلت  أملانيا  أن  أوضحت  الداخلية 
األخرى. األوروبية  البلدان  مع  باملقارنة  عدد 
داخلية  وزراء  أن  متصل،  سياق  يف  ويذكر 
قبل  أهنوا  االورويب  االحتاد  يف   28 الـ  الدول 
من  األخرية  املرحلة  بحث  صوفيا  يف  أسبوع 
حتقيق  دون  من  للجوء  األورويب  النظام  إصالح 

الالجئني. استقبال  حصص  حول  تقدم  اي 
 واجتامع اخلميس هو األول الذي تنظمه الرئاسة 
مهمة  اليها  أوكلت  والتي  لالحتاد  البلغارية 
املقبل  الصيف  بداية  بحلول  اتفاق  اىل  التوصل 
عام. ونصف  عام  منذ  املتعثر  امللف  هذا  بشأن 
دي  توماس  األملانية  الداخلية  وزير  وقال   
يونيو،   / حزيران  حتى  اآلن  "من  حينها  ميزيري 
إقراره  مع  سيايس"،  اتفاق  اىل  التوصل  علينا 
عدد  رفض  بسبب  صعبا"  سيكون  "األمر  بأن 
اللجوء  طالبي  استقبال  حصص  الدول  من 
املجر  أي  فيزغراد،  جمموعة  دول  وخصوصا 
وأضاف  تشيكيا.  ومجهورية  وبولندا  وسلوفاكيا 
جدا  معتدلة  أصواتا  "سمعت  األملاين  الوزير 
أوروبا"،  رشق  يف  زمالئي  جانب  من  اليوم 
أسايس". تقدم  هناك  "ليس  العمق  يف  ولكن 



ألول مرة.. باحثون يستنسخون قردة بطريقة النعجة دويل

تطبـيـــق  ريــاضــي  يكشـــف  أســـراراً  عـسـكــريـة

احليوانات،  من  الكثري  مع  االستنساخ  جتارب  نجاح  من  بالرغم 
الِقردة،  استنساخ  يف  صعوبة  وجدوا  الباحثني  ن  م كثريا  أن  إال 
العلامء  صيني.  علمي  فريق  فيه  نجح  ذي  ال األمر  وهو 
العلمية. التجربة  هذه  يف  ومشكك  مرحب  بني  انقسموا 
أعلن باحثون من الصني أهنم استنسخوا ألول مرة عىل مستوى 
دويل  النعجة  هبا  استنسخت  التي  الطريقة  بنفس  ة  قرد العامل 
نرشت  التي  دراستهم  يف  الباحثون  وقال  عاما.   2 2 نحو  قبل 
وبقيا  حيني  ولدا  نسناسني  إن  اخللية  ألبحاث  سيل"  " جملة  يف 
مولدمها. أعقبت  التي  األوىل  األسابيع  يف  احلياة  قيد  عىل 
 20 من  أكثر  مع  دويل  استنساخ  تقنية  نفس  جاح  ن ورغم 
أن  إال  والكالب  واخلنازير  األبقار  مثل  احليوانات  ن  م نوعا 
الطريقة.  بنفس  قردة  استنساخ  يف  اآلن  حتى  فشلوا  ني  الباحث
استطاع  املتحدة  الواليات  يف  الباحثني  من  فريقا  ن  أ ورغم 
إال  لقردة  جذعية  خاليا  استنساخ  عاما  عرشين  و  نح قبل 
حية. حيوانات  والدة  ملرحلة  يصل  مل  االستنساخ  هذا  أن 
نواة  بنقل  الباحثون  قام  دويل  النعجة  مع  حدث  ما  رار  غ وعىل 
بجسم  خلية  من  وراثي  جمموع  من  حتمله  ما  بكل  ة  اخللي
نواهتا.  من  إفراغها  بعد  خلية  بويضة  إىل  املتربع  وان  احلي
الذي  للقرد  اجلينية  املعلومات  نفس  يمتلك  قردا  أن  م  ورغ

تطبيقات  تنتج  رشكة  كشفت  ان  بعد  أمنية  خماوف  ظهرت 
عسكرية  قواعد  ىف  اجلنود  تدريب  طرق  البدنية  اللياقة  لتتبع 
خريطة  البز"  "سرتافا  رشكة  ونرشت  العامل.  حول 
. لدهيا  تسجلها  التي  مستخدميها  مسارات  تبني  حرارية 
بنية  البدنية  اللياقة  لتتبع  تطبيق  أطلقها  حرارية  خرائط  تظهر 
بلدان خمتلفة، بام يف ذلك سوريا  العسكرية األجنبية يف  القواعد 
تتبع  وسوارات  التطبيق  هذا  اجلنود  ويستخدم  وأفغانستان. 
ما  العسكرية،  القواعد  أو حول  البدنية ويتحركون داخل  اللياقة 
والكامئن. اهلجامت  خماطر  إىل  العسكرية  وقواعدهم  يعرضهم 
أماكن رسية، ترتكز املخاوف من الكشف عن معلومات حساسة 
العامل،  يف  انتشارها  وأماكن  وحلفائها  األمريكية  القوات  حول 
قياس  تعمل عىل  والعراق. وأظهرت خريطة  بام يف ذلك سوريا 
تظهر  حيث  مستخدميها،  أماكن  البدنية  اللياقة  مستويات 
بشكل  حمددة  لطرقات  التطبيق  مستخدمي  سلوك  اخلريطة 
متكرر، كام متيز ترددهم عىل بعض القواعد العسكرية املعروفة، 
ما يؤدي إىل خماطر من استهدافهم من قبل اجلامعات اإلرهابية.
خريطة  فإن  معروفة،  القواعد  هذه  بعض  مواقع  أن  حني  ويف 
أيضًا طرقًا يبدو أهنا  للتطبيق تظهر  املنتجة  "سرتافا البز"  رشكة 
القاعدة،  جدران  خارج  يتحركون  عسكريني  بيانات  من  تأيت 
الصغرية  املخيامت  عىل  التعرف  إىل  تؤدي  أن  املمكن  من  والتي 
وهي  اخلريطة،  بواسطة  العراق  وغرب  شامل  يف  املعروفة  غري 
والكامئن. اهلجامت  لتخطيط  استخدامها  يمكن  معلومات 
خارج  ممتدة  لطرق  اخلريطة  كشف  يف  األكرب  اخلطورة  وتكمن 

املستنسخ  احليوان  أن  إال   1999 عام  بالفعل  ولد  منه  نسخ  است
بشكل  املخترب  يف  املخصبة  للبويضة  البسيط  االنقسام  عن  نشأ 
املتامثلة. أي  البويضة،  وحيدة  التوائم  مع  حيدث  ما  ه  يشب
معهد  من  سون  كيانج  إرشاف  حتت  الباحثني  فريق  خدم  است
لطريقة  موسعة  آلية  شنغهاي  يف  للعلوم  الصينية  كاديمية  األ
خاص  بشكل  النووي  احلمض  جدائل  أعدوا  حيث  يل  دو
التي  التجارب  ولكن  البويضة.  إىل  بعد  فيام  بنقلها  مح  يس
ذلك. رغم  فشلت  بالغة  قردة  خاليا  نوايا  عىل  الباحثون  راها  أج
وحقق الباحثون نجاحا مع نحو 100 جنني اعتمدت عىل املجموع 
التجارب عن والدة  الوراثي ألجنة حية لقردة. ومتخضت هذه 
قردين وبقاء أحدمها عىل قيد احلياة ملدة 40 يوما واآلخر ملدة 50 
يوما. ومعلقا عىل الدراسة قال ايكهارد فولف من مركز أبحاث 
اجلينات التابع جلامعة ميونخ األملانية إنه عىل الرغم من أن معدل 
النجاح ليس "مذهال بشكل هائل" إال أن النتائج تعترب خطوة هامة.
وضم دانيل بيرس، املدير التنفيذي للشبكة األملانية للخاليا اجلذعية، 
صوته إىل مواطنه معتربا نتائج الدراسة استمرارا مهام يف التطور 
ضوء  يف  وذلك  النتائج  هذه  حيال  واحلذر  باحليطة  نصح  أنه  غري 
صحة  تثُبت  وقال:"لن  سابقة  استنساخ  دراسات  تزوير  فضائح 
العامل". خمتربات  من  العديد  يف  تتأكد  أن  بعد  إال  الدراسات  هذه 

أبقوا  اجلنود  من  التطبيق  مستخدمي  أن  يعني  ما  القواعد، 
حول  تفاصيل  بتقديم  يسمح  ما  تنقلهم،  خالل  تعمل  أجهزهتم 
اخلريطة  وأظهرت  منتظم.  بشكل  يستخدموهنا  التي  الطرق 
يف  اجلوية  "باغرام"  قاعدة  يف  املستخدمني  بعض  مسارات 
أفغانستان. وغرب  جنوب  يف  أخرى  مناطق  ويف  كابول،  شامل 

مسألة جدية و تعليامت أمنية.
وقالت املتحدثة باسم وزارة الدفاع األمريكية، أودريشيا هاريس، 
ويستعرض  اجلد"  حممل  "عىل  املسألة  هذه  يأخذ  البنتاغون  إن 
السياسات اخلاصة باجلنود ىف الواليات املتحدة وخارجها. وذكرت 
رضورة  أبرزت  األخرية  املنشورات  أن  البنتاغون  باسم  املتحدثة 
الشخصية،  ومعلوماهتم  لبياناهتم  حفظًا  أكثر  اجلنود  يكون  أن 
عىل  بـ"احلفاظ  البنتاغون  ويويص  باإلنرتنت.  يتصل  فيام  خاصة 
أدنى  يف  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الشخصية  املعلومات  استخدام 
االجتامعي. التواصل  أيضًا عىل وسائل  ينطبق  حد ممكن. وهذا 
تدريب  إىل  حاجة  هناك  كانت  إذا  ما  الدفاع  وزارة  وستدرس 
وضع  إىل  حاجة  هناك  كانت  إذا  وما  إضافية  مشورة  أو 
املخاطر  يتجنبوا  حتى  للجنود  إضافية  توجيهية  مبادئ 
املعلومات. تلك  مثل  ترسيب  عن  تنجم  أن  يمكن  التي 
ويقول املحلل األمني   توبياس شنايدر يف حسابه عىل موقع التواصل 
االختباء"،  "القواعد غري متحركة ويصعب  "تويرت":  االجتامعي 
إرسال  عدم  خاصية  به  التطبيق  أن  إال  خاطر،  امل زيادة  يعني  ما 
البيانات والتي من املمكن أن تشكل حاًل لتلك األزمة يف حالة مل يكن 
مستخدميه. عىل  يتنصت  اخلصوصية   اعد  قو خيرتق  التطبيق 

سـلمـى حايـك تتـهم هاريف واينسـتني بالتحـرش اجلنسـي

عـلـمــــاء يفتحـــون البــاب أمــام إحيــاء مــرض اجلـــدري!

انضمت النجمة السينامئية سلمى حايك إىل قائمة النساء، الاليت 
اجلنيس بالتحرش  واينستني  هاريف  األمريكي  املنتج  يتهمن 
باسم  متحدثة  نفت  فيام  "وحش".  بأنه  هلا  مقالة  يف  ووصفته 
دقيق. غري  ذلك  واعتربت  اجلنيس  السلوك  سوء  مزاعم  هاريف 
نساء  قائمة  إىل  حايك،  سلمى  السينامئية،  النجمة  انضمت 
السلوك  بسوء  واينستني،  هاريف  املنتج،  يتهمن  الاليت  هوليوود 
تايمز  نيويورك  صحيفة  نرشهتا  مقالة  يف  وصفته  اجلنيس، 
يف  املكسيك  يف  املولودة  الشهرية  املمثلة  وكتبت  "وحش".  بأنه 
يرعبني".  وحشا  لسنوات  "ظل  تقول  بالصحيفة  رأي  مقالة 
والتنمر  اجلنيس  للتحرش  تعرضها  بالتفصيل  سلمى  ووصفت 
متحدثة  وهي  بريد،  هويل  أصدرت،  فيام  والتهديدات. 
كام  سلمى،  قالته  ما  ونفت  عنه  نيابة  بيانا  واينستني،  باسم 
دقيقة. غري  بأهنا  اجلنيس  السلوك  بسوء  مزاعمها  وصفت 
أو اعتدى  50 امرأة أن واينستني حترش جنسيا  وتزعم أكثر من 
واينستني  وينفي  املاضية.  الثالثة  العقود  مدار  عىل  عليهن 
هيل،  سامانثا  وقالت  عنها.  رغام  امرأة  أي  مع  اجلنس  ممارسته 
سلمى  كتبتها  التي  املقالة  "إن  حايك  سلمى  باسم  متحدثة  وهي 
يف  الرشطة  وأعلنت  احلايل".  الوقت  يف  لتقوله  لدهيا  ما  متثل 
يف  حتقق  أهنا  ولندن  هيلز  وبيفريل  انجليس  ولوس  نيويورك 
االغتصاب. أو  اجلنيس  باالعتداء  تتهمه  واينستني  ضد  مزاعم 
ويف سياق متصل، قالت سلمى يف مقالتها إن كشف أخريات عن 
وتركز  به.  مرت  عام  للحديث  أهلمها  واينستني  مع  جتارهبن 
)فريدا(  فيلم  بطولة  خالله  أدت  الذي  الوقت  عىل  كثريا  حديثها 
كاهلو.  فريدا  املكسيكية  الرسامة  دور  قدمت  عندما   2002 عام 

حيث  كبرية،  انتقادات  إلكرتوين  موقع  عىل  اجلدري  ملرض  اجليني  التسلسل  خمطط  عرض  لقي 
الفتاك. الوباء  هذا  لنرش  وتستغلها  مسؤولة  غري  أياد  يف  املعلومات  هذه  تقع  أن  من  النقاد  خيشى 
يعترب  الذي  اجلدري،  ملرض  اجليني  التسلسل  خمطط  بنرش  الكندية  ألبريتا  جامعة  من  عاملان  قام 
ولقي  العلمية.  وان"  "بلوس  لدورية  اإللكرتوين  املوقع  يف  دراستهام  نتائج  ونرشا  رسميًا،  عليه  مقضيًا 
وعلامء  خرباء  طرف  من  كبرية  انتقادات  العامة  عىل  وعرضها  الدراسة  هلذه  الكنديان  العاملان  نرش 
دراستهام  بأن  نويس  ريان  وزميله  إيفانس  ديفيد  الفريوسات  عاملا  وبرر  عدة. 
يمكن  اصطناعي  فريوس  ابتكار  هبدف  لألدوية  رشكة  من  ممولة  كانت 

العمل  فرصة  عىل  حلصوهلا  سعيدة  كانت  إهنا  سلمى  وقالت 
ألن  حينئذ  يملكها  كان  التي  مرياماكس،  ورشكة  واينستني  مع 
الرشكة كانت عنوانا "للجودة واحلنكة واجلرأة يف صناعة األفالم"، 
أكثر من  إليها  واينستني جنسيا  لتقرب  انتهى بصدها  األمر  لكن 
مرة. وأضافت :"ومع كل رفض كان يثور غضب هاريف املاكر".
وأردفت نفس املتحدثة أن واينستني كان هيدد بوقف إنتاج )فريدا( 
وأنه ضغط عليها لتقديم مشهد جنيس مع امرأة يف الفيلم. وقالت 
سلمى إهنا عندما أدت املشهد "للمرة األوىل واألخرية يف مسرييت 
واينستني  سلمى  ووصفت  عصبي".  باهنيار  أصبت  املهنية.. 
املواهب  ويشجع  باملجازفات  ويقبل  بشدة  للسينام  "عاشق  بأنه 
السينامئية وأب عطوف ووحش". وأضافت "مل أظهر هلاريف قط 
كيف كنت أرتعب منه". وتابعت "إىل أن حيني الوقت الذي تسود 
نفس  للجميع  ليكون  جمالنا،  والنساء  الرجال  بني  املساواة  فيه 
القيمة يف كل يشء فإن جمتمعنا سيظل بيئة خصبة للمفرتسني".
السيد  "يعترب  واينستني  باسم  املتحدثة  بيان  يف  جاء  املقابل  يف 
واختارها  األول  الصف  ممثالت  إحدى  حايك  سلمى  واينستني 
إين  أتايم  أبون  )وانس  مثل  أفالمه  من  عدد  يف  للمشاركة 
كبري  بفخر  شعر  لقد   .)54 و)ستوديو  و)دومجا(  مكسيكو( 
يف  دورها  عن  ممثلة  أفضل  أوسكار  جلائزة  رشحت  عندما 
السيد  يتذكر  "ال  البيان  وأضاف  عملها".  يدعم  زال  وما  )فريدا( 
له  مربر  ال  جنيس  مشهد  ألداء  سلمى  عىل  ضغط  أنه  واينستني 
املزاعم  كل  التصوير.  وقت  حارضا  يكن  ومل  أخرى  ممثلة  مع 
وهناك  دقيقة،  ليست  سلمى  عنها  حتدثت  التي  اجلنسية 
آخرون ممن شهدوا األحداث لدهيم رواية خمتلفة عام جرى".

األملاين. كورير"  "فوخن  موقع  يف  جاء  كام  اجلدري  مرض  ضد  فاعلية  أكثر  لقاح  تطوير  إىل  يقود  أن 
مرض  ضد  لقاحات  من  الكفاية  فيه  ما  بالفعل  "هناك  أن  بيكر  شتيفان  األملاين  الفريوسات  عامل  ويرى 
مركز  من  إنغليسبي  توماس  الفريوسات  عامل  وانتقد  أخرى.  لقاحات  لتطوير  داعي  ال  وأن  اجلدري" 
األمن الصحي من جامعة جونز هوبكينز األمريكية هو اآلخر هذه اخلطوة ووصفها بـ"اخلطأ الفادح"، 
األملاين. "فوكوس"  موقع  يف  جاء  ما  حسب  للجدري"،  عرضة  أكثر  اآلن  أصبح  "العامل  أن  مضيفًا 
املرض  هذا  إحياء  عىل  اجلدري  مرض  خمطط  نرش  حُيفز  أن  الفريوسات  علامء  وخيشى 
من  الوباء  هذا  ونرش  بيولوجية  اعتداءات  لشن  البعض  يستغله  وأن  ثانية  مرة  اخلطري 
عقودًا  البرشية،  تاريخ  يف  األوبئة  أبشع  من  يعد  الذي  اجلدري،  استئصال  استغرق  وقد  جديد. 
عام  محلة  تنظيم  يف  بدأت  العاملية  الصحة  منظمة  أن  السيام  طائلة،  وأموال  جهود  واستثامر 
هنائيًا. املرض  عىل  القضاء  يف  نجاحها   1980 عام  لتعلن  الفتاك،  الوباء  هذا  عىل  للقضاء   1967

املنتج األمريكي 
هاريف واينستني

 يف قفص االهتام 
من جديد.



حتقيق أمريكي يف واقعة "املتابعني املزيفني"
والتغيريات فتح املحقق العام يف نيويورك حتقيقا يف تقارير قالت إن رشكة باعت "متابعني 

مزيفني" حلسابات شخصية عىل وسائل التواصل االجتامعي، بام يف ذلك حسابات ختص 
مشاهري وسياسيني ومستخدمني عاديني.

ويف وقت سابق، كشف حتقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية أن أكثر من 200 ألف 
شخص، بينهم شخصيات رفيعة املستوى، اشرتوا متابعني مزورين عن طريق رشكة تعرف 

باسم "ديفومي".
وكتب املحقق العام يف نيويورك إريك شنايدرمان عىل "تويرت": "انتحال الشخصيات واخلداع 

أعامل غري مرشوعة وفقا لقانون نيويورك. نحن فتحنا حتقيقا بحق ديفومي وبيعها الواضح 
حلسابات ومهية باستخدام هويات مرسوقة".

وتابع شنايدرمان: "اإلنرتنت جيب أن يكون أحد أعظم أدوات الديمقراطية، لكنه يتحول عىل 
نحو متزايد إىل يشء غامض".

واعترب املحقق العام أن "االنتشار املتنامي للحسابات الومهية يعني أن األصوات احلقيقية عادة 
ما تغرق يف حمادثاتنا العامة. من يمكنهم الدفع أكثر للحصول عىل متابعني بإمكاهنم رشاء 

تأثريهم".
و"ديفومي" رشكة جتذب عمالءها ممن يرغبون يف أن يكونوا "من أصحاب التأثري" عىل 

مواقع التواصل االجتامعي، ال سيام "فيسبوك" و"تويرت".
وتنشئ الرشكة حسابات ومهية ألشخاص غري موجودين، أو حسابات "مقلدة" لشخصيات 

حقيقية ال تعرف عن هذه احلسابات شيئا.
ووفقا لتقرير "نيويورك تايمز"، باعت "ديفومي" ماليني املتابعني إىل عدد من املشاهري ونجوم 

الرياضة والصحفيني والسياسيني، ورسقت بيانات ختص ما ال يقل عن 55 ألف حساب 
ومهي تابع هلا، من أسامء وصور بعض األشخاص عىل "تويرت".

ابتكر نطبيق يدعى "سويت كوين" طريقة جديدة لتحفيز املستخدمني عىل ممارسة الرياضة، 
بمكافئتهم بجوائز قيمة عند إكامل عدد من التمرينات.

وأشار موقع "ماشبل" إىل طريقة عمل التطبيق اجلديد، وهو عن طريق متابعة عدد اخلطوات التي 
يقوم هبا املستخدم من خالل هاتفه الذكي.

ويوزع التطبيق عمالت رقمية باسم "سويت كوين" عىل املستخدمني، عند إكامهلم لعدد من اخلطوات، 
ابتداء بألف خطوة، وهو "إنجاز" سيمنح املستخدم عملته األوىل.

وتضم اجلوائز جهاز تلفزيون أو تذكرة طريان بقيمة ألف دوالر، يستطيع املستخدم احلصول عليها 
باستخدام عمالت "سويت كوين"، التي تتجمع عند إكامل عدد من خطوات امليش اليومية.

وتكلف بعض اجلوائز القيمة 20 ألف "سويت كوين"، مما يعني أن عىل املستخدم امليش 10 آالف 
خطوة يوميا، ملدة أعوام للحصول عليها.

وتعني كلمة "سويت كوين" كلمة "عملة العرق"، والتي تعرب عن فكرة التطبيق، التي تكافئ اجلهد 
املبذول بالعملة الرقمية.

تتميز منصة يوتيوب بالعديد من اخلصائص التي قد ختفى عن عدد كبري 
من املستخدمني. نستعرض هنا 3 "حيل ممتعة" قد تعجبك.

فإذا كنت تريد مشاركة جزء معني من مقطع فيديو مع أصدقائك، 
يمكنك فعل ذلك من خالل إضافة هذه الرموز #t= إىل هناية رابط 

الفيديو متبوعا برقم الدقيقة والثانية، ثم قم بمشاركة الرابط مع 
أصدقائك عىل أي من تطبيقات الرتاسل الفوري أو مواقع التواصل 

االجتامعي.
أما إذا أعجبك جزء من مقطع فيديو عىل يوتيوب وتريد حتويله إىل 

صور متحركة Gif، فكل ما عليك فعله هو إضافة كلمة gif قبل 
كلمة يوتيوب يف عالمة تبويب املتصفح، ليظهر عىل الشكل التايل 
gifyoutube.com، ليتم بعد ذلك إعادة توجيهك إىل صفحة 

جديدة.
ومن خالل الصفحة التي تم توجيهك إليها، يمكنك حتديد اجلزء الذي 

تريد حتويله إىل صورة متحركة، برشط أال تزيد مدته عن 15 ثانية، كام 
يمكنك إضافة نصوص وملصقات للصورة املتحركة وحفظها لديك، وذلك 

وفقا لـ"البوابة العربية لألخبار التقنية".
وثالثا، إذا كنت تود مشاهدة مقطع فيديو عىل املنصة وتريد إبطاء الفيديو أو 

جعله يعمل بشكل أرسع، فيجب عليك التوجه إىل اإلعدادات ثم انتقل إىل رسعة 
التشغيل وقم بتحديد الرسعة التي تريد مشاهدة الفيديو هبا.

أدانت رشكات فولكسفاغن ودايملر ويب.إم.دبليو األملانية لصناعة السيارات، جتربة علمية تعرضت خالهلا قرود 
لعوادم ديزل سامة، يف أحدث حلقات فضيحة التالعب بنتائج اختبارات الديزل التي هزت أوساط صناعة السيارات.

واستعانت الرشكات الثالثة بمجموعة البحوث األوروبية املعنية بالبيئة والصحة يف قطاع النقل "إي.يو.جي.
مت للدفاع عن استخدام الديزل، بعد الكشف عن أن أبخرة عوادم الديزل تسبب اإلصابة  يت" إلجراء دراسة ُصمِّ

بالرسطان، حسبام قالت "صحيفة نيويورك تايمز".
وأفادت الصحيفة أن "إي.يو.جي.يت" كلفت بدورها معهد "لوفليس" ألبحاث اجلهاز التنفيس يف نيومكسيكو بإجراء 

الدارسة.
وصمم املعهد جتربة ُحبست فيها القردة يف غرف ال يدخلها اهلواء واستنشقت عوادم سيارة فولكسفاغن بيتل.

وأضافت نيويورك تايمز، أن الرشكات الثالثة مولت بالكامل الدراسة التي أجرهتا املؤسسة، لكن مل يتضح بعد ما إذا 
كانت الرشكات كانت عىل علم باستخدام القرود يف التجارب التي أجرهتا "إي.يو.جي.يت".

الرشكات األملانية تدين
وأدانت الرشكات الثالثة، يوم السبت، استخدام احليوانات يف التجربة.

وقالت فولكسفاغن "تنأى جمموعة فولكسفاغن بنفسها بكل وضوح عن كافة أشكال القسوة ضد احليوان. يتناقض 
استخدام احليوانات يف التجارب مع املعايري األخالقية للمجموعة".

وقالت فولكسفاغن إن الدراسة انتهت يوم 30 يونيو 2017 ومل تنرش نتائجها.
بينام ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الدراسة أجريت عام 2014. وانضمت رشكات منافسة لفولكسفاغن إىل إدانة 

التجربة.
وقالت يب.إم.دبليو إن "املجموعة مل يكن هلا أي تأثري عىل تصميم أو منهجية الدراسات التي أجريت نيابة عن 

مؤسسة )إي.يو.جي.يت(".
وأضافت املجموعة أهنا ال جتري جتارب تشتمل عىل حيوانات ومل يكن هلا أي دور مبارش يف هذه الدراسة.

أما رشكة دايملر، الرشكة األم لعالمة مرسيدس بنز التجارية، فقالت إن "الرشكة تنأى بنفسها عن الدراسة التي 
أجراها املعهد حتت إرشاف إي.يو.جي.يت". وقالت إهنا حتقق يف أسباب إسناد التجربة إىل املعهد.

كام ذكرت الرشكة أن "دايملر ال تتهاون مع أي معاملة غري أخالقية للحيوانات، وال تسمح هبا"، مضيفة أهنا تشعر أن 
جتربة كهذه مثرية لالشمئزاز وغري رضورية.

واعرتفت فولكسفاغن عام 2015 باستخدام أجهزة للتالعب يف مستوى انبعاثات سياراهتا وذلك برتكيب برنامج 
يعمل عند خضوع السيارة لالختبار.

أضافت رشكة "واتساب" ميزة جديدة تتيح ملستخدم تطبيق املراسالت واسع االنتشار، تصنيف اإلشعارات التي 
يستقبلها حسب قائمة أولوياته اخلاصة.

وامليزة اجلديدة التي ستطلق يف التحديث املقبل لتطبيق "واتساب" عىل نظامي تشغيل "أندرويد" و"iOS"، يطلق عليها 
اسم "قناة اإلشعارات"، ومن شأهنا متكني املستخدم من الرتكيز عىل الرسائل املهمة وجتاهل املحادثات املزعجة.

وتعطي هذه اخلاصية املستخدم 10 تصنيفات لإلشعارات، بحيث يمكنه التحكم يف ظهور أو عدم ظهور اإلشعارات 
لكل منها، أو إعطائها درجات متفاوتة من األمهية.

وعىل سبيل املثال، فإن الرسائل من األشخاص "األكثر أمهية" ستظهر عىل الشاشة وبإشعار صويت، أما األقل أمهية 
فسوف يكتفى فيها بالصوت فقط، واألقل ستكون بال أي إشعار، وهكذا.

وسيكون بإمكان املستخدمني حتديد صوت اإلشعار املرغوب فيه، وإن كان التنبيه سوف يصلهم عىل الشاشة إن 
كانت مغلقة، أم لن يصل.

تعد الطاقة الشمسية أكثر مصادر الطاقة املتجددة وفرة، حيث يصيب األرض يف كل حلظة أكثر من 173 ألف 
ترياواط. التوجه العاملي نحو مصادر الطاقة البديلة زاد من االعتامد عىل األلواح الشمسية كمصدر للطاقة.
تتكون األلواح الشمسية من خاليا ضوئية حتول ضوء الشمس الساقط عليها إىل تيار كهربائي مستمر. هذه 
الطاقة ترسل إىل بطاريات شحن ختزهنا. األجهزة املنزلية تعمل بالتيار املرتدد، ولذا يضم النظام 
حمواًل للتيار حيول ما أنتجته األلواح الشمسية من تيار مبارش إىل تيار مرتدد. ويف حالة 
امتألت البطارية بالطاقة، تغلق قطعة تعرف بمنظم الشحن، منعًا لتلف البطارية 
ويذهب املتبقي من أشعة الشمس دون أن يستغل. بعض الدول توفر نظامًا 
آخر يعرف بالنظام املزدوج أو العمومي. هذا النظام يستغني عن البطارية 
العمومية،  الكهرباء  بشبكة  املنزل  يف  النظام  ويوصل  الشحن  ومنظم 
صاحب  يصبح  آخر  بمعنى  الكهرباء.  من  الفائض  إليها  لريسل 
املنزل وكأنه يبيع الفائض من الطاقة التي أنتجها منزله ملصلحة 
الكهرباء. هذا النوع من األنظمة يتطلب عدادات خاصة 
وأنظمة تشغيل خاصة يف مصالح الكهرباء ال 
توفرها. ال  العربية  الدول  معظم  تزال 

"تجارب القردة"..
 فضيحة جديدة

 في عالم
 السيارات
 األلمانية

تطبيق يكافئ مماريس الرياضة 
بجوائز قيمة

"جتاَهل املزعجني" بميزة جديدة من "واتساب"
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بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور .. وقد تكون بطعم النار .. 

لكنها ) بصمه(

قوَسه  حامال  كيوبيد،  بصور  الدنيا  ستمتلئ  اليوم، 
وسهاَمه. كيوبيد هو أكرُب طفٍل يف الوجود. عمره 3000 
شأن  يشيخ،  وال  يكرب  ال  الذي  األبدي  الطفل  هو  عام. 
، معصوُب العينني؛ شأَن  احلب، عابٌر للزمن؛ شأَن احلبِّ
، ويصيُب القلوَب من دون إنذاٍر وال َمنطٍق، شأَن  احلبِّ
فينوس ابُن  الرومانية،  امليثولوجيا  يف  هو،  أيًضا.  احلبِّ 

إن  األسطورُة  تقول  احلرب.  إلِه  وماْرس،  اجلامل،  إهلِة 
Psy�  الغريَة رضبْت قلَب فينوس من األمرية سايكي

عبادهتا.  عن  الناَس  شغَل  الفائَق  مجاهَلا  ألن   ،che
أكثر  لتحبَّ  بسهٍم  يصيَبها  أن  كيوبيد  ابَنها  فأمرْت 
ينبهَر  سوف  كيوبيد  لكن  ودمامًة.  فقًرا  األرض  رجال 
إلٌه  وألنه  بسهم.  قدَمه  ويرمي  هواها  يف  ويقُع  بجامهلا 
يزوُرها  تراه. ظلَّ  أن  عليها  إنساٌن، فكان ممنوًعا  وهي 
تنظَر  أن  هلا  سايكي  شقيقتا  أوعزت  حتى  ليلة،  كلَّ 
إليه. وملا فعلت غضب كيوبيد واختفى. واختفت أيضا 
قلعُتهام اجلميلُة بحدائقها، فرضهبا احلزُن وهامْت عىل 
وجهها شاردًة حتى صادفت هيكَل فينوس. فأمرهتا أن 
فيل لتعبئه  حتمَل صندوًقا صغرًيا وتذهَب إىل العامل السُّ
لكن  الصندوق.  تفتَح  أال  عىل  بلوتو،  زوجة  مجال  من 
يشبه  نوًما  بل  مجاال،  جتد  فلم  تفتحه  جعَلها  فضوهَلا 
املوات. وملّا وجدها كيوبيد ملقاًة يف الصحراء كاملوتى، 
الصندوق،  يف  ووضعه  النوَم  منها  فانتزَع  هلا،  قلُبه  رقَّ 
رّبَة  لتصرَي  باأللوهية  جوبيرت  عليها  فَمنَّ  تزوجها.  ثم 
 .Psychology النفس  علُم  اِْشُتقَّ  ومنها  الروح. 
الرومان.  قدامى  عند  الربيع  فصل  بداية  هو  اليوَم، 
حيث مهرجاُن اخلصب والنقاء. كانوا يكنسون البيوَت 
إىل  الكهنُة  يذهُب  ثم  أركاهنا  يف  واملِلَح.  القمَح  وينثرون 
الكهف املقدس، حيث كان الطفالن اإلهلان: روميلوس 
حتت  يعيشان  الرومانية،  الدولة  مؤِسسا  وريميس؛ 
رمًزا  عنزًة،  القرابني:  يذبحون  ذئب.  أنثى  رعاية 

قسم كتابه إىل واحد وثالثني جزءًا،ضاع منها اآلن 
األجزاء الثالثة عرش األوىل، ووصلت إلينا عرب الدهور 

األجزاء الثامنية عرش الباقية
أكرم األهنار قاطبة وهو هنر النيل الذى يسميه 
هومريوس أجييبتوس، ثم نصف سائر ما يثري 

االعجاب مما يوجد ىف هذه البالد.
- حكاية متاسيح النيل  

كيف كانت مرص يف القرن الرابع امليالدي سؤال مهم 
جييب عنه كتاب نادر لرحالة روماين زار البالد وكتب 

عنها  .يف هذا الكتاب املهم الذى مل يعد متدواال حيث 
ترمجه الدكتور وهيب كامل وبدءا الكتاب بتعريف 

الرحالة اميانوس كان أميانوس يونانى املولد، وكانت 
مسقط رأسه أنطاكية عاصمة من عواصم الرشق 

اليونانى ، ومع ذلك فقد آثر أن يكتب تارخيه بالالتينية.
سلك  ىف  االنخراط  إىل  تطلع  منذ  أنه  الظن  وأغلب 
فهى  فأتقنها،  الالتينية  دراسة  عىل  عكف  اجلندية 
يملكون  الذين  الرؤساء  ولغة  الرسمية،  الدولة  لغة 
ترسم  يوم  احلربية  املداوالت  ولغة  والرفع،  اخلفض 
اخلطط وتنظم ميادين القتال، وهى بعد لغة اجلند مهام 
املأثورة. والتعبريات  املألوفة  القواعد  عن  انحرفت 

للغته  يربرإمهاله  ال  الالتينية  اللغة  إتقانه  ولكن 
واإلفصاح  هبا،  التعبري  عىل  شك  وال  أقدر  وهو  األوىل، 
قومه  لغة  بعد  وهى  طريقها،  عن  أفكاره  عن 
بينهم. فضله  ويشتهر  صيته  يذيع  أن  يؤثر  الذين 

نظنها  لعوامل  بالالتينية  الكتابة  آثر  أميانوس  ولكن 
وأخر  باخللود،  هلا  تنبأ  التى  روما  لغة  فهى  كثرية، 
الذين  اخلاصة  لغة  وهى  أصحاهبا،  مع  ختلد  أن  باللغة 
االصطالحات  لغة  وهى  األدبية،  املسائل  ىف  لرأهيم  يؤبه 
لغة  وهى  ترمجتها،  يصعب  التى  واالدارية  احلربية 
التقارير الرسمية التى يعتمد عليها ىف تأليفه، وهى لغة 
املراجع التى يرجع إليها ىف تقصى األسباب واملقدمات.

فكرة  ألميانوس  خطرت  عندما  أنه  ىف  عندنا  شك  وال 
الذى  له  املعارص  التاريخ  كتابة  هدفه  كان  التاريخ،  كتابة 
أن  اشرتك أحيانًا ىف بعض أحداثه. وظل هذا هدفه إىل 
استقر  وملا  طويل.  بأمد  بدليل  تارخيه،  كتابة  من  فرغ 
عزم أميانوس عىل كتابة التاريخ املعارص واجهته مشكلة 
أين  فمن  املؤرخني.  من  غريه  تواجه   ما  كثريًا  كربى 
التاريخ  أن  إىل  املرهف  التارخيى  لقد هداه حسه  يبدأ؟. 
حلقات متصلة ال تنقطع، هذا إىل أن احلوادث املعارصة ال 
تعدو أن تكون نتائج ملقدمات مضت ىف األزمنة اخلواىل.

آخر  أن  إىل  الصائبة  النقدية  نظرته  هدته  لقد 
رسد  الذى  تاسيتوس  هو  الرومان  املؤرخني  فحول 
دوميتيانوس االمرباطور  عرص  إىل  روما  تاريخ 

تاريخ  يتخذ  أن  من  إذًا  بأس  فال  86م(،   81-(
حيث  هو  يبدأ  وأن  لروايته،  أساسًا  تاسيتوس 
إعتالء  بعد  تارخيه  يكمل  وأن  تاسيتوس  انتهى 
موت  إىل  96م.  سنة  روما  عرش  نريفا  االمرباطور 
378م. سنة  أدريانوبل  معركة  ىف  فالنس  االمرباطور 
اآلن  منها  جزءًا،ضاع  وثالثني  واحد  إىل  كتابه  وقسم 
الدهور  عرب  إلينا  ووصلت  األوىل،  عرش  الثالثة  األجزاء 
حوادث  تتناول  وهى  الباقية،  عرش  الثامنية  األجزاء 
األعوام اخلمسة والعرشين الواقعة بني سنة 353م. وهى 
السنة السابعة عرشة من حكم قسطنطني الثانى، وبني 
أن  إذًا  فالبد  أدريانوبل،  موقعة  دارت  حني  378م  سنة 

ُيقّطعون  ثم  والوفاء.  للنقاء  رمًزا  وكلًبا،  للخصوبة، 
جيوُب  الدم،  يف  يغمسوهنا  صغريًة  رشائَح  العنزة  جلَد 
واحلقول النساء،  وجوَه  ليمسحوا  الطرقاِت  األوالُد  هبا 
ُتلقي  املساء،  وعند  وحماصيَل.  إنجاًبا،  اخلصُب:  فيعمُّ 
الفتياُت أسامءهن يف َجّرة، ويأيت شباُب الرومان يلتقُط 
 ١٤ احلب  عيد  هذه قصة  صاحبَتها.  فيتزوُج  ورقًة،  كلٌّ 
أما احلكايا  امليالد.  لنا أساطري ما قبل  فرباير، كام روهتا 
عهد  يف  عاش  فالنتني  اسمه  قّديًسا  إن  فتقول  األحدث 
اإلمرباطور كالوديس، الذي َجّرم الزواَج عىل الشباب؛ 
لكن  القتالية.  اجلنود  لياقة  ُيضعُف  الزواَج  أن  العتقاده 
القديَس الطيَب رأى ذلك القانوَن جُمحًفا وغرَي رشعّي

العاشقني يف كنيسته  ا اإلمرباطور، يزّوُج  فراح، متحّديًّ
للمحّبني.  أيقونًة  فصاَر  ُأعدم.  أمُره  اِكُتشَف  وملا  ا.  رِسًّ
احلكايا، نجد هذا  الفينوسية وعديد  األسطورة  وما بني 
عند  الطيور  تزاوج  موسم  بداية  هو  فرباير(   ١٤( اليوم 
إنجلرتا وفرنسا. هلذا أصبح ِسمًة للرومانسية، يتبادُل فيه 
العشاُق، واألصدقاء أيًضا، بطاقاِت هتنئة وهدايا. وترقُد 
لليوم، يف مكتبة لندن، أقدُم هتنئة يف التاريخ، من عاشق 

رفيقا  هينا  مرًا  مرت  قد  األوىل  عرش  الثالثة  األجزاء 
تناولتها،  التى  سنة  واملائتى  واخلمسني  السبع  بحوادث 
مقدمة. من  أكثر  مؤلفها  عند  تكن  مل  فهى  غرو  وال 

وصف مرص
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ومتشيًا مع مقتضى املقام، لنتناول اآلن باختصار 
املوضوعات املرصية التى تناولتها بإسهاب ىف حديثى 

عن أعامل هادريانوس وسيفريوس، راويا ىف األغلب ما 
شاهدت بنفسى.

تكون  أن  إال  طرًا،  الشعوب  أقدم  هو  املرصى  الشعب 
املنافسة بينه وبني االسكيثيني عىل العراقة. وحييط به 
من ناحية اجلنوب خليج رسته ورأسا فيكوس وبوريون 
ومتتد  خمتلفة.  أخرى  وشعوب  اجلارامنتيني  وقبيلة 
وكلتامها  ومروى-  الفنتينى  إىل  الرشق  ناحية  ىف  مرص 
األمحر  والبحر  الشالالت  وإىل  اإلثيوبية-  املدن  من 
وعرب سيناء الذين نسميهم اآلن الرشقيني أما من ناحية 
التى  املرتامية  الرقعة  من  جزءًا  تكون  فمرص  الشامل 
الرشق  من  وحيدها  السورية،  والواليات  آسيا  منها  تبدأ 
البارثينى. البحر  البعض  سامه  الذى  االيسياكى  البحر 

ومن املناسب هنا أن نشري باختصار إىل أكرم األهنار قاطبة 
ثم  الذى يسميه هومريوس أجييبتوس،  النيل  وهو هنر 
نصف سائر ما يثري االعجاب مما يوجد ىف هذهالبالد.

عىل  روعى  ىف  استقر  فيام  ستظل-  النيل  منابع  إن 
اآلن.  هى  كام  القادمة  األجيال  ىف  جمهولة  االقل- 
ال  واجلغرافيني  املبدعني  الشعراء  أن  حيث  ولكن 
متضاربه  بآراء  يدلون  وهم  رأى،  عىل  يستقرون 
كلامت  ىف  أسوق  فسوف  املبهم،  املوضوع  هذا  ىف 
احلقيقة. يقارب  أنه  أعتقد  ما  آرائهم  من  قليلة 

فبعض الفالسفة الطبيعيني يذهبون إىل أن الشتاء البارد 
كبرية  كتاًل  ويكون  شئ  كل  جيمد  الشاملية  اجلهات  ىف 
من الثلج تذوب بفعل الشمس املتوهجة فتكون سحابًا 
املوسمية  الرياح  دفعتها  فإذا  الزائدة  بالرطوبة  مشبعًا 
الشديدة  احلرارة  بتأثري  األمطار  هطلت  اجلنوب  صوب 
النهر. ماء  ىف  الكبرية  الزيادة  يعتقدون  فيام  وسببت 

يقال  التى  اإلثريبية  األمطار  أن  إىل  آخرون  ويذهب 
احلرارة  فصل  ىف  املناطق  تلك  ىف  بغزارة  تسقط  إهنا 
أوقات  ىف  النهر  فيضان  ىف  السبب  هى  القائظة 
الرأيني  هذين  من  كاًل  أن  ويبدو  السنة.  من  معلومة 
البتة  تسقط  األمطارال  إن  يقال  إذ  احلقيقة،  جياىف 
متباعدة. فرتات  عىل  تسقط  أهنا  أو  إثريبية  ىف 

أن  إىل  يذهب  الرأيني  هذين  من  ذيوعًا  أكثر  رأى  وثمة 

حلبيبته يف عيد احلب. وكانت من تشارلز، دوق أورليانز
 .15 لزوجته حني كان سجينا يف برج لندن يف القرن ال 
الضخم  املرياث  هذا  كلَّ  منحتنا  التي  العاطفة  تلك  ما 
والروايات،  واملرسحيات،  واألوبرات،  األغنيات  من 
املوسيقية  واملقطوعات  للمشاعر  املاّسة  والقصائد 
ليبدع  اإلنسان  دفعت  التي  العجيبة  القوة  ما  اآلرسة؟ 
واألساطري التشكيلية  واللوحات  النحتية  القطع 
الشعور  ذلك  ما  الكيمياء؟  تلك  ما  اخلرافية.  واحلكايات 
يف  القصوى  السعادة  فيجلب  العقل،  خيطف  الذي 
إنه  واحَلَزن؟  اليأَس  جيلب  التالية  اللحظة  ويف  حلظة، 
بالبهجة  البرَش  وغمر  العامَل  َل  مَجَّ الذي  احلبُّ  احلب. 
يسبب  قد  به،  ُيستَخفُّ  حني  الذي  احلبَّ  إنه  والفرح. 
كذلك. والعقيل  واجلسدي  النفيّس  العذاب  ألوان  أشدَّ 

. يقول رالف إمريسون يف كتابه  هو لغٌز اسمه احلبُّ
ُل احلياة": "احلبُّ ُيعيل من طاقة املوهبة "اجلامُل ُمفعِّ

وا، َتِصّحوا.  وبه نتغلُب عىل العثرات." أحبِّ
***

اليوم يف عيد فالنتني، أهدي قّرائي هذه القصيدة:

الرياح الرائدة وبعدها الرياح املوسمية هتب ملدة مخسة 
رسعته  وتقلل  النهر  تيار  فتصد  متتالية،  يومًا  وأربعني 
يرتفع ماؤه  املضادة  الرياح  تغالبه  فريتفع ماؤه. وفيام 
وتيار  الوراء  إىل  تدفعه  الريح  أن قوة  فأكثر حيث  أكثر 
مياهه اجلارف يدفعه إىل األمام، فإذا عال غطى كل شئ 
وغمر األرض ىف السهول والوديان وبدا كأنه بحر جلى.
الكتب  نصوص  عىل  معتمدًا  جوبا،  امللك  ويذهب 
النيل ينبع من جبل واقع ىف موريتانيا  الفينيقية، إىل أن 
هذا  صحة  عىل  األدلة  إن  ويقول  املحيط،  عىل  ويطل 
ىف  توجد  التى  واحليوانات  والنباتات  األسامك  أن  الرأى 
النيل. حوض  ىف  منها  يوجد  ما  تشبه  املستنقعات  تلك 
األسامء  االثيوبية  البالد  خالل  جمراه  ىف  النيل  ويتخذ 
املختلفة التى تطلقها عليه الشعوب املختلفة أثناء انسيابه 
الثرى حتى يصل  ىف أراضيها. وهو يتقدم بامئه الغزير 
وينحدر  االنحدار-  شديدة  صخور  وهى  الشالالت-  إىل 
منها متدفقًا أكثر منه منسابًا. ومن هنا أجلأت الرضورة 
بالقرب  الذين كانوا فيام مضى يسكنون  اآلتيني-  قبيلة 
استمرار  من  عندهم  السمع  حاسة  فقلت  النهر  من 
الضوضاء- إىل النزوح عن أراضيها إىل أراضأكثر هدوءًا.
البحر  ىف  ويصب  بلطف  النهر  ينساب  الشالالت  وبعد 
برأسه ىف  القائم  كالنهر  خالل مصبات سبعة كل منهام 
مظهره وفائدته. وليس للنهر ىف جمراه ىف مرص روافد 
السبعة-  الفروع  وهذه  مطلقًا.  باملاء  تزوده  خارجية 
وهى غري القنوات العديدة التى خترج من فروع رئيسية 
وتصب ىف غريها وتكاد تضارعها أتساعًا- صاحلة للمالحة 
وكثرية األمواج وقد أطلق عليها القدماء األسامء اآلتية:

الفرغ اهلرقىل والسبنيتى والبولبيطى والفاثميتى 
واملنديسى والتانيسى والببلوزى.

ينبع النهر إذًا من هناك كام ذكرنا ويسري من 
املستنقعات حتى يصل إىل الشالالت ويكون جزائر 

كثرية يتسع بعضها فيبلغ حدًا من السعة بحيث أن تيار 
النهر ال يعرب الواحدة منها ىف أقل من ثالثة أيام.

مروى  مها  إثنتان  اجلزائر  هذه  من  وتشتهر 
إسمها  اختذت  الدلتا  أن  الواضح  ومن  والدلتا، 
املثلث"دلتا". اليونانى  اهلجائى  احلرف  شكل  من 
ىف  النهر  يبدأ  الرسطان  مدار  ىف  الشمس  تقع  وعندما 
إىل  الشمس  تتحول  أن  إىل  يوم  مائة  ويستمر  الزيادة 
يكشف  ماؤه  يقل  وعندما  بعدها،  ينخفض  ثم  امليزان 
للمالحة  صاحلة  فيضانه  وقت  كانت  التى  السهول  عن 
وأصبحت اآلن بعد إنحسار مائه صاحلة لركوب اخليل.
املرتفع  الفيضان  رضر  فإن  شئ  من  يكن  ومهام 

احلالة  ىف  النهر  ألن  املنخفض،  الفيضان  رضر  يعادل 
الغزير  بامئه  جدًا  طويلة  مدة  األرض  يغمر  األوىل 
املنخفض  الفيضان  أن  كام  احلقول،  حرث  فيؤخر 
قط  مالك  يتمنى  وال  ضعيف.  بمحصول  البالد  هيدد 
اتفق  وإذا  ذراعًا.  عرشة  ست  من  أكثر  النهر  يرتفع  أن 
التى  احلبوب  تؤتى  فقد  متوسطًا  الفيضان  كان  أن 
والنيل  ضعفًا.  سبعني  قرابة  خصبة  أرض  ىف  تبذر 
مطلقا. رياحًا  يثري  ال  الذى  العامل  الوحيدىف  النهر  هو 
ومنها  الربية  منها  املختلفة،  باحليوانات  غنية  ومرص 
البحرية ومنها ما تعيش ىف الرب والبحر ومن هنا تسمى 
الغزال  يرعى  اجلافة  السهول  وىف  الربمائية.  احليوانات 
الضحك لشدة  واجلاموس واالسربنتورنيقية وهى تثري 
قبحها، وغريها من احليوانات التى ال يعنينا ذكرها اآلن.
أنحاء  كل  ىف  كثري  وهو  التمساح  املائية  الوحوش  ومن 
يعيش  خبيث،  فتاك  أربع  ذو  وحش  وهو  البالد،  هذه 
لسان  له  وليس  السواء.  عىل  املاء  وىف  اليابسة  عىل 
العلوى فقط، وأسنانه مصفوفة كاملشط  الفك  وحيرك 
مهلكة،  بعضات  يالقى  ما  كل  افرتاس  ىف  يلج  وهو 
األوز. بيض  تشبه  بيضات  من  صغاره  التمساح  ويلد 
من  به  مازود  جانب  إىل  أيضًا  أصابع  له  أن  علمت  فإذا 
خمالب عرفت أنه يقوى حتى عىل قلب السفن ببأسه 
وىف  طوال،  ذراعًا  عرشة  الثامنى  أحيانًا  ويبلغ  الشديد. 
الليل يستكن ىف املاء، أما ىف النهار فيتشمس عىل األرض 
أن  الغلظة  من  يبلغ  الذى  جلده  صفاقة  عىل  معتمدًا 
السميك. ظهره  جلد  ىف  تنفذ  تكاد  ال  املدافع  رضبات 
تنبذ  الدوام، فإهنا  التامسيح ضارية عىل  أن  وبالرغم من 
رضاوهتا وهتدأ كأنام عقدت هدنة عسكرية طوال أيام 
العيد السبعة التى حيتفل فيها كهنة منف بميالد النيل.
تبقر  وبعضها  طارئ  بموت  بعضها  التامسيح  وهتلك 
لوحوش  املسننة  الظهرية  الزعانف  الرقيقة  بطوهنا 
تشبه الدلفني وتعيش ىف هنر النيل، وبعضها يموت امليتة 
اآلتى وصفها: إذا كان التمساح مستلقيا عىل األرض، فإن 
الرتوخيلوس- وهو طائر صغري- حيوم حوله أثناء بحثه 
عن فتات الطعام. ويدغدغ التمساح ىف أصداغه دغدغة 
أشداقه.  إىل  الطائر  فيصل  فاه  التمساح  فيفغر  لذيذة. 
فاه  النمس-  فصيلة  من  وهو  البحرى-  الفأر  رأى  فإذا 
التمساح فاغرًا دخله، ومزق بطنه وهنش أحشاؤه ونفذ 
فإنه  التمساح مع من يفرون منه،  خارجا. ومع جرأة 
وهو  جرأة،  مهامجه  ىف  وجد  إن  اجلبن  شديد  يكون 
يتناول  ال  إنه  ويقال  املاء  ىف  منه  برصًا  أحد  األرض  عىل 
طعامًا البتة طوال شهور الشتاء األربعة وتعيش أفراس 
سائر  من  حكمة  أكثر  وهى  البالد  تلك  ىف  أيضًا  البحر 
العجاموات. وهلا حوافر مشقوقة مثل اخليول، وأذناب 
قصرية ويكفى هنا أن نسوق مثلني عىل خبثها: فإن هذا 
شديدة  موحلة  عالية  أعشاب  بني  مأواه  يعد  الوحش 
الكثافة، ويتحني فرصة اهلدوء ىف حرص وحذر، فإذا 
آنس مزيدًا من األمن خرج لريعى احلبوب. فإذا ما امتأل 
وبدأ آخر األمر ىف الرجوع قفل راجعًا بخطى معكوسة 
تاركا وراءه أثارًا عديدة حلوافره حتى ال يقتفى الصيادون 
خط سري واحد واضح فيجدونه ويقتلونه بدون عناء.
وامتالء  هنمه  لشدة  نتيجة  بالثقل  شعر  إذا  وكذلك 
حديث  غاب  عىل  وقوائمه  أفخاذه  أدار  بطنه، 
من  فيخفف  الدم  وينساب  قوائمه  فتجرح  الكرس، 
تلتئم. أن  إىل  بالطني  املثلومة  األجزاء  يغطى  ثم  امتالئه، 

جتلُس 
يف ركِن الداِر

وحيدًة
ال يسامُرها سمرٌي

وال يربُت عىل ظهِرها
حاٍن

وال يقطُع صمَت بيِتها
إال دفُق األغاين

التي ترَكها املوتى 
ى.  لنتعزَّ

ُحّط بجناحيك املصدوعني
عىل رشفِة داِرها

وغّن
ما تيرّسَ من قصاِر األغاين

تفتُح لَك القلَب
ومتدُّ كّفيها باحَلبَّ

من شعرِي احلقوْل
فُكْل 

واسرِتْح
ونْم ليلَتَك فوق صدِرها

فإن شِبعَت
وصحَّ جناحاك عند العرْص

َأشِبْع قلَبها عشًقا
ا يًّ وَرِ

فهي مثُلَك ظمأى
منذ دهٍر

وانزْع بمنقاِرك شوكًة
مغروسًة يف قلِبها

لتربَأ
مثلام أنَت برأَت

ثم طريا مًعا
جناًحا بجناٍح

إىل حيُث اهلوى والرباء.  

حيدُث 
أن يدقَّ القلَب

عصفوٌر ُمهاجٌر
جاَء

من أقصى األ رض يسعى. 

ه هجرٌي مسَّ
وهجٌر فادُح الوقِع

أحرق شيًئا من جناحيه
فانزَوى

جْر يف ُحضِن الشَّ
وصَمَت عن الغناِء،

والشدُو 
يف صدِره
خبيٌء 

ثائٌر
يتقاطُر 

فوق أوراِق الشجِر
وَجًعا حمزوًنا

خافًتا
كان يف سالِف الدهِر

صْدًحا.  

أنبأته الشجرُة األمُّ
بحكمِتها:

داة يا شادي الشُّ
هل يصمُت عصفوٌر؟!

ال يسكُن أيكتي صموٌت
وال كسرُي جناٍح،

إن ِخفَت عىل حباِل 
حنجرتِِك

اِرحْل عند الفجْر
إىل حيُث الوطِن البعيْد

فثمة فتاٌة يتيمة

حلم يوسف كام كان ليوسف حلاًم انا ايضًا يل حلم  أهيا احلياة                       
االبـــــــــــــــــــــــــــــــداع 

الفص االيمن يف النافوخ هو الذي  يرتبط ارتباطًا مبارشًا 
اإلدراكية  كي  امكاناته  ، فاحليوان يطور  االبداع  بعملية 
يتوافق ويتكيف مع واقعه يف العامل الذي حيي فيه، بينام 
االنسان ذلك ) الكائن البرشي ( ، هو املخلوق الوحيد الذي 
يمكن ان خيلق عاملًا خاصًا به بام يصنعه من حضاره وبم 
أوسطيه  الرشق  منطقتنا  وشعوب  تاريخ   من  يسجله 
والفينيقيون  القدماء  املرصيون   ، ذلك  عيل  دليل  خري 
ايضًا  واألمازيغ،  والرسيان  واالشوريون  والكلدان 
اليونان والرومان والفرس صنعوا حضارات هلا بصمه. 
نفس االنسان يف مناطق اخري مل يعمل لديه الفص االيمن
مغمورًا  حترضًا  وأقل  ابداعًا  اقل  فظل  جيب  كام 
. وإالدغال  الكهوف  يف  او  الصحاري  غياهب  يف 
من  االيمن  الفص  اعمل  الذي  املتحرض  االنسان 
رسم  من  الفنون  ألوان  كل  خلق  الذي  هو  النافوخ 
وأبدع  النغم  مع  عاش  الذي  هو  وعامره،  ونحت 
يف  تساعده  التي  األدوات  ابتكر  الذي  وهو  املوسيقي 
الذي خلق  احلياه، هو  والبناء وكل سبل  والري  الزراعة 
منظومة  هلا  وأسس  كينونه  هلا  عمرانية  جمتمعات 
بني  حتكم  التي  القوانني  ورشع   سن  كام  احلكم 
بواكري  منذ  فكر  و  للتعايش،  متحرض  كأسلوب  األفراد 
املتحرض  الكائن  هذا  احلياه،  بعد  وما  الغيب  يف  التاريخ 
وفهم  السكن  وبني  النغم   واستعذب  االبجديه  عرف 
االنتامء. يكون  وكيف  الوطن  ومعني  االستقرار  معني 
كدر  املتحرضون  البرش  بعض  التاريخ  مر  عيل 
عدوانيون  آخرون  برش  ابداعاهتم  وأفسد  صفوهم 
يتذوقوا  او  يعرفوا  ومل  االيمن  الفص  يعملوا  مل 
الوطن  معني  يعرفوا  مل  ماهيته،  وال  االبداع  مذاق 
الرش  عيل  أقترص  إبداعهم  اآلخرين،  اوطان  فهامجوا 
فافسدوا  املتحرض  لإلنسان  مقاوم  كعنرص  وجدوا   ،
الراقيه. الشعوب  حضارات  من  الكثري  وطمسوا 
يف  يبدو  ما،  لعمل  يتصدي  حني  الدراما  كاتب   

هذا  املؤلف  يكتب  :ملاذا  االول   .. سؤاالن  األفق 
عام؟ بشكل  األديب(  العمل  )اوذلك  السيناريو 
العمل؟  هذا  يطرحها  التي  الرساله  وما  اهلدف  ما 
هو: االنطالق  يف  االبداع  رشارة  لتبدأ  اآلخر  السؤال 
ماذا حيدث لو ؟ وهنا تبدأ الفكرهوعندما حيكم الكاتب 
باحلياه  تنبض  حيه  شخصيات   بخلق  الدراميه  حبكته 
به  تنطق  الذي  واملنطقي  الطبيعي  احلوار  هلا  ويوفر 
اجتاه  يف  الدرامي  العمل  احداث  حيرك  ،وعندما 
البطل  يواجه  الذي  الرصاع  عن  معربًا  للذروه  صعوده 
ويميض به ايل حيث هناية العمل كيفام جائت، عندئذ 
ماذا  املطروح  السؤال  َعيِل  االجابه  الكاتب  لدي  يتوفر 
للمتلقي جليه  التي حيملها  الرساله  تبدو  ؟  لو.   حيدث 
الكاتب  ابدع  ملاذا   : االول  السؤال  عيل  الرد  ايضًايأيت   ،
مبدع  كل  يعيشها  املمتعه  املعاناه  هذه  ؟  العمل  هذا 
كان  ان  عمله  هبا  يتعاطي  التي  األدوات  اختالف  مع 
رسامًا ام نحاتًا ام موسيقيًا ، لكن ،،وضع لكن هذه بني 
قوسني ) لكن ( املبدع مهام اجاد ومهام جاد عليه فّصه 
مهام  أبدعه  متامًاعام  راضيًا  غري  يبقي  للنافوخ  االيمن 
ابداع جديد  حاول ان يوهم االخرين برضاه ، ومع كل 
أسطورة  لعل   ، خمرج  الال  ايل  التجربة  تقوده  ينتجه 
برنارد  چورچ  العمالقان  هلا  تصدي  التي  بيجامليون 
عمل  يف  ابدع  الذي  املبدع  ذلك  عن  احلكيم  وتوفيق  شو 
ثم   ، هواه  يف  أسريًا  وقع  حتي  الكامل   حد  ايل  أنتجه 
جاءالوقت الذي متني ان يتحرر من هذا األرس ليحصل 

تبقي  هذه  بيجامليون  منه..  سلبت  التي  أحلريه  عيل 
عندما  اليها  نصل  قد  حاله  عن  تعرب  اسطوره  جمرد 
السطح  عيل  يطفو  هنا   . األرس  بانفسنايف  أنفسنا  نضع 
حالة  ايل  املبدع  اليصل  ملاذا  نفسه:  يطرح  آخر  سؤال 
الرضا التام عن ابداعاته ؟.. النه يعلم بداخله ان افرازات 
الفص االيمن يف اي ابداع مل تأيت من فراغ او من عدم
فكلام أراد ان يقدم ابداعًا ما يبقي مقيدًا بام هو متاح له 
فقط   لكن ان يكون حرًا باملعني املطلق فهذا غري وارد .
احلريه تعني إمكانية االختيار بني املتاح اليك ، وليس ابعد 
من ذلك ، هي نسبيه وليست مطلقه وهي ايضًا مرشوطه
لذلك   ، اآلخر  حرية  ايل  يتجاوز  حرًاان  ليس  فاإلنسان 
فان قمة السالم والسعاده هو ان نتعايش مع اآل حرين
وهذا يف حد ذاته ابداع انساين ال يقدر عليه وال يتقبله اال 
اللذين يعمل لدهيم الفص االيمن .  فاإلنسان وحده من 
ويكتب  حضاره  خيلق  ان  يستطيع  الذي  الكائنات  دون 
تارخيًا ، ان ابداع احلضاره عمل انساين خالص ، لذا من 
ويتمسك  هبا  يفخر  ان  عظيمه  حلضاره  سليل  كل  حق 
التاريخ.. يزوروا  ان  حاولوا  مهام  هلا  منتميًا  ويظل  هبا 
ال  يدك  بصمة  وهي  دمك  فصيلة  هي  حضارتك 

استفزاز  حالة  يف  االنسان   . امحر  خط   - عليها  تساوم 
حالة  يف  دائاًم  وهو   ، الظروف  عليه  تفرضه  بيئي 
دائم  خماض  حالة  يف  املبدع  أبداعًا.  ليفرز  استنفار 
ثانيه الفيمتو  ايل  وصل  ان  ايل  جديد  ابداع  مليالد 
دائاًم  يبقي  االنسان  لكنه   ، معجزي  علمي  ابداع  وهو 
العدم  من  اليأيت  االبداع  ان  وهو  ما،  بنقص  يشعر 
ويظل حمكومًا بالنظرية الفيزيائية  ان املاده ال تفني وال 
حرصيًاللخالق  يبقي  العدم  من  فاخللق  العدم  من  خُتْلق 
سبحانه به  خاص  امتياز  انه   ، فقط  واالوحد  األعظم 
يف  به  خاص  عامل  خلق  املبدع  االنسان  حاول  كلام  لذا 
شتي مناحي احلياه ال حيصد الرضا الكامل .. فهو وان 
. حمدود  غري  خالق  أبدعه  حمدود  كائن  انه  اال  ابدع 
     عزيزي القارئ ان كان فصك االيمن يعمل فهنيئًا لك ابداعك
تعايشك  يف  ابدع   .. والسالم  واحلب  اخلري  اجل  من 
الفص  اعمل   .. اآلخر  البرشي  الكائن  رشيكك  مع 
وطن  اجل  ومن  افضل  غد  اجل  من  وأبدع  االيمن 
االبداع  يف  انسانيه.استمر  اكثر  وبرش  حترضًا  اكثر 
ليست  حريتك  ان  التنيس  كربياء.  وبال   ، توقف  بال 
حمدود فأنت  ابدعت  مهام  انك  تنيس  وال  مطلقه 
او  النافوخ  من  االيمن  فصك  تستعمل  ال  كنت  ان  اما 
ليس لديك فص او نافوخ أصاًل ،امتني لك نومًا هانئًا ..

برنامج بصمه .. إعداد وتقديم :  يوسف متى
يمكنكم متابعة الربنامج عيل موقع القناة 

http// www. Csat.tv
Arabic package

 Ip tv
Magic box. (405(

الربنامج يذاع اربع مرات يف االسبوع 
اخلميس    Am & 4:00 pm      توقيت كاليفورنيا 

              Am & 2:00 pm         توقيت مرص 
األحــــد    pm & 4:30 Am       توقيت كاليفورنيا

            Am &4:30 pm        توقيت مرص



    يرى العروبيون أعداء احلضارة املرصية أّن اللغة العربية هى أول 
وأقدم لغة ىف العامل، وألهنم يستخدمون األسلوب العاطفى غريالعلمى، 
هبا  حتدث  )آدم(  وأّن  اجلنة((  ))لغة  ويعتربوهنا  يـُـزايدون  فإهنم 
اللغويات.   علم  وخاصة  العلم  بلغة  له  العالقة  الذى  آخركالمهم  إىل 
   بينام أمجع علامء املرصيات واللغويات عىل أّن جدودنا املرصيني 
برسم  األولية،  بصورته  الكتابة  لفن  توصلوا  من  أول  هم  القدماء 
اتصال  للتعبريعن  الطيورواألزهاركوسيلة  مثل  رموزالطبيعة 
بلغه  ما  عىل  ))..وزيادة  برستد  فكتب  البعض،  البرشببعضهم 
ىف  نجحوا  فإهنم  والرقى،  املدنية  مبادىء  من  القدماء  املرصيون 
الكتابة  استعملوا  أهنم  األبحاث  ودلْت  والقراءة.  الكتابة  اخرتاع 
منذ نحومخسة آالف سنة. وأّن اخلط اهلريوغليفى الذى أستعمل 
فجأة  خُيرتع  مل  واخلزانة،  احلكومة  إلجراءات  البحرى  الوجه  ىف 
بمدة  ذلك  قبل  مستعمال  كان  بل  العرش  مينا  امللك  اعتالء  وقت 
ىف  مستعمال  كان  اهلرياتيكى  اخلط  أّن  هذا  عىل  ودليلنا  طويلة. 
إذن  فالبد  اهلريوغليفى.  للخط  وهواختزال  األوىل،  األرسة  مبدأ 
وذكردليل  طويل((  األرسبزمن  قبل  األخريمستعمال  يكون  أْن 
ما  السكان وتدوين كل  دأبوا عىل إحصاء عدد  آخرهوأّن جدودنا 
خيص الشئون احلياتية واإلدارية واألعامل التجارية واملالية وأضاف 
كبرية  كل  تدوين  استلزم  اإلدارى  النظام  هذا  أّن  ))والُيـخفى 
وصغرية، فال عجب إذا بلغ اخلط اهلريوغليفى وقتئذ درجة كبرية 
من الدقة. ورغم أنه حيتوى عىل احلروف املُركبة فهوحيوى أيًضا 
حروفــًـا هجائية بسيطة. والفضل ىف كشف حروف اهلجاء يرجع 
نحوألفنْي  منذ  معرفتها  إىل  توصلوا  الذين  املرصيني  قدماء  إىل 
احلروف  استعامل  عىل  وثابروا  سائراألمم.  قبل  سنة  ومخسامئة 
لذلك  24حرفا هجائًيا  الرغم من وجود  املُركبة عىل  اهلريوغليفية 
أبناء  ودّون  احلروف.  هذه  كشف  عىل  3500سنة  ومرور  اخلط 
أثرعظيم  صارهلا  والدينية  الطبية  املعلومات  بعض  الوقت  ذاك 
فيام بعد. وسّجلوا أحداث تلك العصورىف آخركل سنة إىل آخرأيام 
حجرأثرى  عىل  مدّونة  السجالت  تلك  العثورعىل  وتم  ملك.  كل 
هبا((  داربالرمواملحفوظ  إىل  نسبة  بحجر)بالرمو(  ُيعرف 
هى  أخرى  مرحلة  إىل  جدودنا  احلجرانتقل  عىل  الكتابة  بعد      
فإهنم  تعبريبرستد  ووفق  الربدى  أوراق  عىل  الكتابة  مرحلة 
بذلك  فكّونوا  لصقوها  ثم  مستطيلة  قطًعا  الربدى  أوراق  ))شقوا 
فكان  املكاتبات،  ىف  واملداد  الربدى  فاستعملوا  املعروفة.  األدراج 
فينيقيا  إىل  ورسيانه  اهلريوغليفى  انتشاراخلط  أسباب  أعظم  من 
ثم إىل سائرالعامل املتمدن فاستعريْت منه حروف هجائية. وبعدما 
التى  الطينية  األلواح  بالنقش عىل  بعًضا  يـُـكاتب بعضهم  القوم  كان 
يرتاوح وزن كل منها بني ثامنية وعرشة أرطال، ويستعملون اخلط 
املسامرى، أصبحوا يستعملون ورق الربدى خلفته وسهولة حفظه. 
كل هذه امليزات تـُـظهرلنا الرسىف كثرة توريد األدراج الربدية من 
الفينيقيني  عىل  استحال  ..وملا  12ق.م  القرن  ىف  فينيقيا  مرصإىل 
كتابة حساهبم باخلط املسامرى، أخذوا يستخدمون اخلط املرصى 
تدرجيًيا. وىف القرن 11ق.م كانت فينيقيا تستعمل حروف اهلجاء 
ثـّم انترشْت  املرصية ىف خمطوطاهتا بشكل حروف ساكنة، ومن 
هذه احلروف إىل اليونان ومنها إىل سائرممالك أوروبا..كام اتضح لنا 
أّن اخلط الذى أستعمل ىف كريت قبل اخلط اليونانى حيوى آثاًرا من 
تلك اجلهات((   إىل  انتشاراخلط املرصى  اخلط املرصى، فثبَت بذلك 
    وذكرالعامل ت. ج. جيمس أّن العلامء ىف املتحف الربيطانى والعلامء 
الربدى  مشكلة  أّن  فاكتشفوا  بردى،  ورق  انتاج  اإليطاليني حاولوا 
مرصالقديمة.  ىف  موجوًدا  يكن  مل  وهوعيب  )التبقع(  هى  احلالية 
باستخدام  الربدى  ىف  اللون  معاجلة  ىف  نسبًيا  اإليطاليون  وأفلح 
التقنيات احلديثة هى  أية حال قد التكون  الغسيل ))وعىل  تقنيات 
خرباهتم  هلم  كانت  فاملرصيون  قدياًم،  مستخدمة  كانت  التى 
كل  جتعل  األمورالتى  ومن  اآلن((  يتوفرلنا  مل  بام  ومعلوماهتم 
 papierاإلنجليزية و paper مرصى يشعربالفخرأّن  كلامت 
الفرنسية وpapyros اإلغريقية مشتقة من papuro املرصية. 
أهنم  إالّ  السومرية،  أم  الفينيقية  أسبقية  حول  العلامء  اختلف      
حروفها  أسامء  دون  بأشكاهلا  ترضب  وتلك  هذه  أّن  عىل  اتفقوا 
وهولفظ  اهلريوغليفية  وبالتحديد  القديمة  املرصية  الكتابة  إىل 
يونانى قديم يـُـفيد الكتابة اإلهلية. واليزيد هذا اللفظ اليونانى عن 
التعبرياملرصى نقال حرفًيا وهو)ميدو نوتر( لذا كتب عامل اللغويات 
واحد،  أصل  تنحدرعن  العامل  ىف  األبجديات  بوتر))كافة  سيمون 
املرصية((  الصورية  الكتابة  من  أشتقْت  مجيًعا  األبجديات  فهذه 
اكتشف  حتى  العدم  حكم  ىف  املدون  التاريخ  جاردنر))ظّل  وكتب 
الصورية((  الكتابة  األرسمبدأ  قبل  ما  حقبة  هناية  قبل  املرصيون 
a ىف النسق األبجدى  وذكرالرحل اجلليل بيومى قنديل أّن حرف 
الالتينى الذى تـُـكتب به لغات حية حديثة منحدرعن حرف األلف 
اليونانى القديم a عن نظريه الفينيقى a وهذه مجيًعا عن احلرف 
األول املُـناظرىف اهلريوغليفية وُيمثله الصقراملرصى(( وكتبْت عاملة 
باسم  ُيعرفون  مرصكانوا  ىف  املعابد  كهنة  رويزأّن  أنــّـا  املرصيات 
الساعات(  )مراقبى  اهلريوغليفى  عن  وترمجتها  أونوت(  )إيمى 
فربام تكون هى أصل كلمة minute وذكرسليم حسن اخلطوات 
أْن  اخلطوات  هذه  نتيجة  ))كانت  املرصية  باألبجدية  مّرْت  التى 
تكّونْت أبجدية من 24حرفــًـا ساكنـــًـا وهى التى انتهْت فيام بعد 
إىل أرض كنعان وأخذْت منها احلروف األبجدية األوروبية..فكانت 
به  اعرتفْت  وهوما  اإلنجليزية((  اللغة  بذيوع  أشبه  املرصية  اللغة 
العاملة نوبلكورالتى ذكرت أّن الفينيقيني قاموا بإعادة تنظيم الكتابة 
ظهرْت  ثم  إلينا  أشكاهلا  ونقلوا  اإلغريق  اقتبسها  ))التى  املرصية 
رسالته  ىف  طلب  وذكرالشاعرحسن  األوروبية((  أبجديتنا  ىف  ثانية 
من  انتقلْت  اهلجائية  احلروف  أّن  الفلسفة  أصل  للامجستريعن 
أكده  وهوما   العلامء.  معظم  أقّربه  األمرالذى  الفينيقيني  مرصإىل 
د.سمريحييى اجلامل ))اقتبس الفينيقيون عن املرصيني حروفهم 
اهلريوغليفية ونقلوها إىل الدول التى تاجروا معها والسيام اليونان 
الذين اختذوا حروف كتابتهم بعد تغيريات بسيطة وأخذهتا عنهم 
بعد ذلك بالد أوروبا(( وكتب د.إسحاق عبيد ))إّن الفينيقيني )أهل 
منها  فبلوروا  اليونان  بالد  إىل  اهلريوغليفية  احلروف  نقلوا  لبنان( 
البحراألبيض  أمية حوض  أّن مرصحمْت  تزيد  األبجدية. وبدون 
األموراخلارقة  ))من  املرصية  احلضارة  معجم  ىف  وجاء  املتوسط(( 
آالف  مخسة  من  تقرب  ملدة  اللغة  حتيا  أْن  اللغات  تاريخ  ىف 
أوائل  وظهرْت  اللغوية.  املعجزة  هذه  املرصيون  حقق  إْذ  سنة، 
 20- بني  ما  أّن  برنال  وذكرمارتن  3100ق.م((  حواىل  النصوص 
عن  ويغيب  مرصية((  ألفاظ  من  مشتق  اليونانية  األلفاظ  من   25%
كثريين أّن جدودنا اختاروا أكثرمن اسم ملرصمثل )كيمى( ومنها 
فهوحتويرلكلمة  )قبط(  اسم  أما  مريى(  و)تا-  الكيمياء  جاءْت 
Ai� أصبحت التى  بتـّاح  اإلله  روح  معبد  أى  بتاح(  كا-   )هور- 

اإلنجليزية.    ىف   Egypt إىل  ومنها  القديمة  اليونانية  ىف   gyptos

نفسية  وطاقة  عمر  من  تسلبك  ما  وبالرغم  أالمها  من  بالرغم  الغربة 
وذكريات مجيلة واناس حتبهم كاالهل واالصحاب والزمالء .. هي 
ايضا متنحك اكثر مما قد تتصور ... فالغربة مدرسة من مدارس احلياة 
املتعددة .. قد تكون مدرسة قاسية صارمة تضع لوائح غري مسموح 
يكفي  بام  قويا  خمتلفا  انسانا  منك  تصنع  ولكنها  هبا  االستهتار  لك 
لتحمل املشقات ... قد جتد يف بلدك االصيل اهل واصدقاء يساندونك 
الغربة لن جتد كل هذا وعليك شئ واحد هو  يف الضيقات ولكن يف 
ان تتحمل الصعاب والضيقات ايل ان حتل وتتجاوزها وتنطلق مرة 
اخري الستكامل حياتك هبا فالغربة مثل حمرقة ذهب تنقيه متاما 
حتي يزداد بريقا ونقاءا وصالبة ...ويف الغربة ستجد مساحة كافية 
من الوقت لتقف مع نفسك وتفكر وربام تعتاد الوحدة ولكن ستعيد 
هيكلة نفسك من جديد ويف نفس الوقت ستاخذ فرصة التصالح مع 
النفس لدرجة من السهل ان ترشب فنجان قهوتك وحيدا دون ان 
وصاحبت  واحبيتها  نفسك  مع  تصاحلت  قد  النك  بالوحدة  تشعر 
يف  احلياة  اجيابية  ايل  وستدفعك  لك  صديقة  ستكون  وهي  نفسك 
الغربة باعادة توظيف كل مواهبك التي كنت ال تعرف انك موهوب 
هبا ... فستشكر الغربة ايل منحتك هذه الفرصة الرائعة التي اخربتك 
بكم انت انسان موهوب  .. وعيل اجلانب االخر سوف تنظر ايل اهلك 
القدامي بشكل اخر  سوف حتبهم بشكل خمتلف مثل  واصدقائك 
اذا كان يوجد اي خالف مع اي شخص منهم فستساحمهم وال يعود 
بينكم قطيعة وان ساعة واحدة باتصال تليفوين اليقدر بكنوز الدنيا 
.. اذن الغربة تعلم التسامح بطريقة عملية .. ايضا يف الغربة ومقابلة 
اناس خمتلفة اجلنسيات واالديان والعادات والتقاليد يعطي انعكاسا 
ثقافيا عيل الشخصية ويوسع افق االنسان .. يبدو ان ذلك االنسان مل 
يعد االنسان القديم الذي مل يتحرك من بلده .. الغربة جتعلك تقرتب 
من ارستك الصغرية من اكرب موقف ايل الدقائق القليلة فهذا جيعلك 
عيل  تركز  نفسك  ..وستجد  ومكتملة  صحيحة  ارسية  حياة  تعيش 
ان  ترغب  التي  بالطرق  تربيتهم  من  تتمكن  حتي  اوالدك  تربية 
فيه  هبا  مسموح  غري  االصيل  موطنك  ان  املمكن  من  منها  يستقون 
.. فتصنع لنفسك والوالدك نموذج تربوي مالئم .. يف الغربة سوف 
وستستمتع  املختلفة  ومعادهنا  الناس  انواع  يف  كبرية  خربة  تاخذ 
هبذه اخلربة .. احيانا يقال عيل الغربة ان اليمكن ان تصنع اصدقاء 
ولكن الناس هي الناس واالنسان هو االنسان واملحرتم حمرتم والسئ 
عيل  مساوئ  من  يقال  ما  ننيس  دعنا   .. العامل  يف  مكان  كل  يف  سئ 
 ... ارادتنا  بكامل  جئنا  اننا  نقول  دعنا   .. عنها  ندافع  دعنا   .. الغربة 
دعنا نعطيها حقها املسلوب .. دعنا نحرر انفسنا من سجن الفشل 
بالتعليق عيل شامعة الغربة .. دعنا نعرتف ان للغربة فضل علينا ... 
الغربة هتذيب ... الغربة قوة  الغربة ال وقت للمشاكل مع االخرين  
الغربة ال وقت ضائع .. الغربة عمل دائم .. الغربة استثامرات نفسية  
اجتامعية  نفسية  اكاديمية  الغربة   .. خسارة  وليس  كسب  الغربة 
اهلل  عيل  بل  برش  عيل  يتكل  ال  االنسان  الن  اهلل  مع  مواجهة  الغربة 
االصيل  وطنهم  ويف  كثريين  اناس  اهلل  ايل  اقرتب  الغربة  يف   .. وحده 
كانوا غري ذلك فاستفادوا يف الغربة .. اخريا ان اخربكم بشئ رصيح 
ورجع  بلد  اي  ايل  هاجر  واحدا  انسانا  اعرف  مل  انني  لكم  اقول  ان 
الغربة  من  يشكو  تسمعه  ان  املمكن  ومن   ... بلده  ايل  ثانية  مرة 
اعرف   ال   .. اعرف  ال   .. اعرف  ال   : االجابة  ؟  ملاذا   .. ؟   ملاذا   .. ؟  ملاذا 
؟  الغربة  عيل  القسوة  ملاذا  ؟  الغربة  نضطهد  ملاذا  ؟  الغربة  نظلم  ملاذا 
اود ان اعطي سطورا بسيطة الويف حق الغربة عيل مجيع املغرتبني  
ومتميزة  ناجحة  شخصيات  اخرجت  التي  الغربة  اشكر  ان  اود 
وغري متكررة .. اشكر الغربة التي استحملت كل هذا العدد اهلائل 
تتعب  وال  تكل  مل  التي  الغربة  اشكر   .. العامل  حول  املهاجرين  من 
الغربة  اشكر  حني  اخريا   ... اليها  يقدم  انسان  الي  قلبها  فاحتة 
االعداد  هذه  كل  الستيعاب  القائمة  احلكومات  مجيع  معها  اشكر 
هبم  تنهض  التي  املساعدات  هلم  مقدمني  املهاجرين  من  اخلفرية 
اليوم  يلعن  مهاجر  كل  عيل  بسيط  عتاب  يل  واخريا   .. افضل  حلياة 
الذي جاء به ايل املهجر واقول له يف حالة انك تعد من اللذين خرسوا 
موطنك  ايل  ترجع  مل  ملاذا   .. اسالك  ان  يل  اسمح   .. الغربة  يف  كثريا 
ارجو  كاريزما  املفضلة  جريدتكم  قراء  اعزائي  ؟  االن  ايل  االصيل 
واملغرتبني  الغربة  لكم مشاعري عن  ان اسطر  اكون  قد وفقت  ان 
 . اهلل  إنشاء  القادم  العدد  لقاء  وايل   .. العظيمة  الغربة  نظلم  وملاذا 

تآلفت  ربام  أو  الزمن،  لوهنا  رسق  كتاب  صفحات  بني  وردة 
وتبادال  معًا  فتامزجا  املرسومة  وكلامته  الكتاب  أوراق  مع 
النائمة.  الذاكرة  يف  نرضة  وتعود  أوراقها  ترتوي  وفجأة  األلوان، 
كلون  أزرق  برشيط  مربوطة  رسائل  جمموعة  عىل  تقع  نظرة 
عامٍل  إىل  الواعي  الفكر  ويسافر  العيون  فتجمد  السعيدة،  السامء 
القدر...  كزيارة  املوعد  جمهول  لقاٍء  إىل  الشوق  يعذبه  حنون 
كأوراق  الروح  فرتتوي  رقيقة،  ناعمًة  تصدح  موسيقى 
الكريستالية. الندى  بقطرات  الفجر  يقبلها  عندما  الشجر 
املحمومة  الذاكرة  خدر  يف  الغافية  املشاعر  تثري  السحر،  من  ملسة 
بصخب احلياة ... فكم يستمر هذا اإلحساس؟! ثواٍن، دقائق، أجزاء 
املنيس  إىل مكانه  ثم يعود  يوم كامل...  الساعة، وملرهفي احلس  من 
عىل  متوقف  املحرض  وهذا  إليقاظه،  ما  حمرٍض  بشغٍف  ينتظر 
بمتطلبات  الدائم  االنشغال  بسبب  الناس،  من  كثرٍي  لدى  الصدفة 
احلياة. لذلك يف أغلب دول العامل خصص يوم يف السنة ليكون جرس 
احلب. عيد  أو  احلب  يوم  دعي  املنسّية،  واملشاعر  للذاكرة  إيقاظ 
اإلنسان  إليها  يترضع  للحب  آهلة  هناك  كان  السحيق  املايض  يف 
كيوبيد( عشتار،  )أفروديت،  مثل  وأرضه  حياته  ليخّصب 
الشامل  احلب  اختذ  لإلنسان  والفلسفي  الثقايف  النضوج  ومع 
بتقزيمه  احلب  بعيد  نحتفل  احلارض  الزمن  يف  واآلن  اهلل.  اسم 
املحب  يقدمها  التي  احلمراء  التوليب  وردة  يف  معنا  ليتسع  كثريًا 

هل  ولكن  بعضهام.  جتاه  األنيقة  الرقيقة  ملشاعره  رمزًا  ملحبوبه، 
خيمد  وهل  احلمراء؟  الوردة  بذبول  العاطفي  التأجج  هذا  يذبل 
املوعود؟ لقائهام  يف  رافقتهام  التي  الشمعة  بذوبان  الشوق  وهج 
كحدث  احلب  إىل  النظرة  كانت  إذا  واقعًا،  سيكون  ذلك  كل  بالتأكيد 
رومانسية  كخطوة  أو  العمر،  من  معني  جمال  يف  يتأرجح  زمني 
أبعاده.  املشاعر  ترسم  بعيد  عامٍل  إىل  للولوج  الواقع،  عن  متجردة 
الوجود  عنوان  احلب  أن  عىل  الرؤية،  يف  نضوج  هناك  كان  إذا  أما 
يتحرر  عندها  اخللق،  معجزة  مع  متوائمة  معجزة  وبأنه  واحلياة، 
كالضوء  حرًا  فينطلق  فيها،  وضعناه  التي  الضيقة  قوالبه  من  احلب 
وال  باآلخر،  إال  ذاته  جيد  ال  فاحلب  مجعاء.  اخلليقة  وجه  يالمس 
أو  زماين  مقياس  يوجد  وال  املتبادلة،  بالرتوية  إال  ويزدهر  ينمو 
مكاين حيدد حجمه، ولكن من املستطاع عّد املرات التي تردد فيها 
كلمة أحب بتلقائية وعفوية بدون الرتكيز عىل معناها العميق، ولو 
نتنفسه الذي  اهلواء  هو  احلب  أن  أليقّنا  الزمن،  من  لربهة  فكرنا 
يكتشف  حي  وجود  هو  البرشية،  النفس  تزكي  التي  والروح 
ويتغنى  معه  ويتفاعل  كله،  العامل  يف  يعيش  أنه  خالله  من  اإلنسان 
بني  احلواجز  تنتفي  ففيه  أحالمه.  أجنحة  عىل  وحيلق  بأفراحه، 
ولألجيال  ألبنائه  مجيل  وطٍن  لبناء  اإلنسان  يسعى  وبه  البرش، 
حييا  أن  وإنام  املتخشب؛  الرقاد  هو  فليس  املوت  أما  تليه،  التي 
دورة  احلياة  ويرى  العامل،  هذا  إىل  االنتامء  يرفض  حب  بال  اإلنسان 
البطيء. االنتحار  وأنه يامرس حياته كنوع من  ال معنى هلا  نمطية 
مع  نتصالح  جيعلنا  الذي  للحب  األيام  بطول  شمعة  لنيضء 
الياسمني  عبق  بالغيث،  احلبىل  ترشين  غيوم  نصبح  فبه  ذاتنا، 
قبالت  من  الذائبة  الثلوج  دموع  اخلرافية،  الغسق  أمسيات  يف 
أنامل  رضير،  عكاز  جائع،  بيد  خبٍز  رغيف  احلارة،  الشمس 
أصابع  بني  رصاص  قلم  الصوان،  حجر  من  هنرًا  تفجر  مّثاٍل 
إنسان. فأنا  وطني،  أحب  أمي،  أحب  أيب،  أحب  يكتب:  طفٍل 
• اإلهداء لكل إنسان مازال يعتقد أن القلب منبع احلب فهو ال يشيخ، وإن 
عاكس املنطق العلمي بأن القلوب مضخات ويومًا ما ينال منها الصدأ.

حيث  من  العظيم  الصني  دهاء  عن  املايض  العدد  يف  حتدثنا 
الداخل  مواطني  معاناة  لتخفيف  للخارج  مواطنيها  إرسال 
قيام  وكذلك  للتنمية  حتتاجها  التي  الصعبة  العمالت  وجللب 
للصني  وارساهلا  الغرب  تكنولوجيا  عىل  بالتجسس  مواطنيها 
رخيصة  عاملة  وبواسطة  رديئة  بمواد  املنتجات  لتصنيع 
بأسعار  املنتجات  هبذه  الغرب  غزو  ثم  ماهرة،  ليست  لكن 
الغريب. لإلقتصاد  ضخمة  خسائر  يف  تسبب  مما  رخيصة 
لويكيبيديا طبقا  الصني  سور  بناء  قصة  اليوم  ونحكي 
للصني  الغربية  والشاملية  الشاملية  احلدود  عىل  يمتد  سور  هو 
بحر  خليج  عىل  تشنهوانغتاو  من  الشعبية(،  الصني  )مجهورية 
مقاطعة  يف  غاوتاي  منطقة  إىل  الرشق  يف  األصفر(  )البحر  بوهاي 
من  وامتد  اجلنوب،  إىل  آخر  سور  بناء  تم  الغرب.  يف  غانسو 
 2400 هو  العظيم  الصني  سور  وطول  هاندن.  إىل  بكني  منطقة 
الرتاث  مواقع  أهم  أحد  هو  العظيم  الصني  وسور   ،]2[ مرت  كيلو 
العامل  يف  اجلديدة  السبع  الدنيا  عجائب  من  واحدا  واختري  العاملي 
العظيم  الصني  سور  أصبح   .2007 عام  الدويل  للرأي  استطالع  يف 
والسائحني.  للزوار  بالنسبة  رؤيتها  من  البد  التي  األشياء  أهم  من 
عام.]3[ كل  العامل  أنحاء  مجيع  من  الناس  إليه  يتوافد  حيث 
بارزا  قديام  عسكريا  دفاعيا  مرشوعا  العظيم  الصني  سور  ويعترب 
ومل  الصينية،  لألمة  رمز  إنه  البرشي.  املعامري  التاريخ  يف  ونادرا 
بذلوا  جهدا  جيسد  بل  فحسب،  الصينيني  أسالف  ذكاء  يظهر 
وضخامة  العريق  بتارخيه  العامل  يف  ويشتهر  والدماء.  العرق  فيه 
حتصيناته وعظمته وقوته. بدأ بناء سور الصني العظيم خالل عهد 
عام.  2000 من  أكثر  قبل  املتحاربة  املاملك  وعهد  واخلريف  الربيع 
دفاعي  مرشوع  هو  بل  فقط،  سورا  ليس  العظيم  الصني  سور  إن 
واملمرات  املراقبة  وأبراج  الدفاعية  احليطان  من  يتكون  متكامل 
املنشآت  من  وغريها  اإلنذار  وأبراج  اجلنود  وثكنات  االسرتاتيجية 
الدفاعية. ويسيطر عىل هذا املرشوع الدفاعي نظام قيادي عسكري 
يف  الصني  سور  فلنأخذ  خمتلفة.  مستويات  من  يتكون  متكامل 
يالوه  هنر  من  يبدأ  الذي  السور  هذا  كان  كمثال،  امللكية  مينغ  أرسة 
 7000 طوله  إمجايل  بلغ  غربا  قوان  يو  جيا  ممر  عند  وينتهي  رشقا 
منطقة  ولكل  عسكرية،  إدارية  مناطق  تسع  إىل  ينقسم  كيلومرت 
رئيس تنفيذي إلدارهتا بصورة منفصلة ومسؤول عن إصالح السور 
داخل املنطقة وترميمه وهو مسؤول أيضا عن الشؤون الدفاعية يف 
املنطقة أو مساعدة املناطق العسكرية املجاورة عىل شؤوهنا الدفاعية 
عىل  املرابطني  اجلنود  عدد  وكان  الوطنية.  الدفاع  وزارة  ألمر  وفقا 
جندي. مليون  حوايل  بلغ  امللكية  مينغ  أرسة  عهد  يف  السور  خط 
ومعقدة،  خمتلفة  جغرافية  بتضاريس  العظيم  الصني  سور  يمر 
املروج  وجيتاز  الصحراء  وخيرتق  واألجرف  اجلبال  يعرب  حيث 
وغريبة  خمتلفة  للسور  املعامرية  اهلياكل  إن  لذلك  األهنار.  ويقطع 
أيضا إذ بني السور يف املناطق الصحراوية بمواد مكونة من األحجار 
والطوب.  الصخور  لشح  نظرا  الصفصاف  من  املحلية ونوع خاص 
فبني  الصني،  غريب  شامل  األصفر  الرتاب  هضبة  مناطق  يف  أما 
متني  لكنه  املحروق،  غري  الطوب  أو  املدكوك  بالرتاب  السور 
وبني  واآلجر.  بالصخور  املبني  السور  متانة  عن  يقل  ال  وقوي 
أو  الصخور  أو  الطوب  من  غالبا  امللكية  مينغ  أرسة  عهد  يف  السور 
عىل  املياه  يرصف  قناة  وتوجد  والصخور.  الطوب  من  بخليط 
السور.  ومحاية  تلقائيا  األمطار  مياه  رصف  ألجل  السور  قمة 
التنمية  العظيم عىل  الصني  أثر سور  العسكري،  إىل دوره  وباإلضافة 
تقريبا  متطابق  الصني  سور  اجتاه  إن  أيضا.  الصينية  االقتصادية 
الصني،  يف  اجلاف  واملناخ  الرطب  شبه  املناخ  بني  الفاصل  اخلط  مع 
البدوية. واملناطق  الزراعية  املناطق  بني  فاصال  الواقع  يف  وأصبح 
تم بناء أوىل األجزاء من السور أثناء عهد حكام تركيو صبحيو تشانغو 
، كان البناء اجلديد يسمح هلم بحامية مملكتهم من هجامت الشعوب 
وهو  تشني،  أرسة  حكام  أحد  قام  وقد   ، الرتك(  و  )املغول  الشاملية 
تشني يش هوانغ ببناء أغلب أجزاء السور ، وقد كان هو أيضا خيشى 
احلمالت التي كانت تشن من قبل قبائل بدوية من السهوب الشاملية.
ق.م(   221( عام  هوانغ  يش  تشني  قبل  من  الصني  توحيد  بعد 
تسارعت وترية بناء السور، انتهت األعامل عام )204 ق.م(، بعد أن 
 202( "هان"  ، واصلت أرسة  300,000 شخص  أكثر من  شارك فيها 
ق.م( ، ثم "سوي" )589 - 618 م( أعامل البناء. سامهت أرسة "منغ" 
األجزاء  استبدال  تم  كام  وتدعيمه،  السور  مد  يف  م(   1644  -  1368(
النهائي  طوله  البناء  بلغ  الطوب.  من  ببناءات  بالطني،  بنيت  التي 
انحناءاته  وتشكلت  املجاورة  األهنار  بموازاة  وامتد  كم(   6,700(
الصني  سور  أضيف  جيتازها.  التي  والتالل  اجلبال  تضاريس  مع 
.1987 عام  اليونسكو  حددهتا  التي  العاملي  الرتاث  قائمة  إىل  العظيم 



 
عرشون  بعد  أنجبه  طاحون،  هالل  للعمدة  الوحيد  األبن  هو  سيف 
يشغل  كان  الذي  طاحون  سامل  عمه  ابنة  سامية  من  زواجه  من  عامًا 
كان  مرص،  صعيد  يف  القري  كعادة  هالل.  قبل  العمدة  منصب 
وأكثرها  وأغناها  القرية  عائالت  أكرب  عىل  حكرًا  العمودية  منصب 
إىل  سيف  جاء  وفتكًا.  افرتائًا  أشدها  األحيان  معظم  ويف  وبأسًا  جتربًا 
واحد  ابن  فهو  بالغة  بحفاوة  أبويه  واستقبله  غامرة  بفرحة  الدنيا 
اليأس  برداء  قلوهبم  التحفت  أن  بعد  عليهم  السامء  به  جادت  وحيد 
الطفل  خيلف  ومل  بالشيب،  رؤوسهم  واشتعلت  عيوهنم  وأظلمت 
وترعرعت  وترعرع  كرب  فقد  وأخواله  وأعاممه  والده  ظن  الوليد 
أنواعه  بمختلف  والسالح  الفروسية  وعشق  الزعامة  نبتة  بداخله 
واجلرينوف.  الكالشينكوف  وحتى  الغزال  قرن  املدية  من  بدءًا 
إال أن ولعه الدائم وعشقه اجلنوين كان يقترص عىل اخليل والنساء، برع 
بأنواع اخليول وأنساهبا وألواهنا وطفراهتا  يتعلق  ما  الفتي يف فهم كل 
أن  وقبل  واالمتطاء  الركوب  يف  بارعًا  أصبح  حتى  خربته  وإزدادت 
أخربه  غبار.  له  يشق  ال  وخيااًل  فارسًا  كان  عمره  من  العرشون  يبلغ 
األصيل،  العريب  النسب  ذات  البيضاء  املهرة  هذه  عن  أصدقاءه  أحد 
مل يتواين عن السفر إىل الرشقية يف نفس الليلة ومع بزوغ النهار كان 
وهلا  ومرسوم  مقسم  وجسدها  بيضاء  املهرة  املزرعة،  داخل  سيف 
شمس  بريق  حتت  خصالته  تلمع  الذى  املصفر  األبيض  العرف  ذلك 
الضحى وأيضا الذيل الطويل الذي يضاهي العرف يف بياضه وإصفراره 
وملعانه، كانت يف عينيه مهرة من مهور اجلنة. ألح عىل أبوه العمدة يف 
بالتامم. حاول هالل  ألف جنيه  كاماًل، مخسون  الثمن  املجيء ومعه 
أن يثنيه عن رغبته متحججًا بأن األسطبل ممتيلء باملهور واجلياد عىل 
باملهرة  ومتسك  يرتاجع  ومل  يرضخ  مل  سيف  أن  إال  ولون،  شكل  كل 
من  بدًا  هالل  جيد  مل  األمر،  كلفه  مهام  رشائها  عىل  وأرص  اجلميلة 
الدائمة معه منذ عرشون عامًا. عاد سيف  أبنه كعادته  أمام  الرضوخ 
إىل القرية مزهوًا يقود السيارة الربع نقل وبجانبه هالل العمدة يتميز 
البيضاء  هذه  عيون  أجل  من  جنيه  ألف  مخسون  خرس  ألنه  غيظًا 
 . للسيارة  اخللفي  الصندوق  تقبع يف  التي  األصفر  الشعر  اجلميلة ذات 
هجر النوم أجفان سيف وأيضًا أبوه العمدة يف هذه الليلة، لكن الفرق 
النوم عىل  كان شاسعًا بني أسباب اهلجر عند  كليهام، فقد استعيص 
ساعات  وكانت  رغدة  أسامها  التي  اجلديدة  بمهرته  لفرحته  سيف 
إىل  ليخرج  الفجر  بزوغ  يتعجل  كان  فقد  عليه  وثقيلة  طويلة  الليل 
أما  رآها،  أن  أطلق عليها منذ  القرية متباهيًا بمهرته اخلواجايه، هكذا 
هالل فقد استعيص عليه النوم لضجره وحنقه من مجوح ولده وميله 
فرشته  ىف  هالل  تقلب  واالستعراض.  والفتونة  امللذات  نحو  اجلارف 
فيسطعت  املصباح  إىل  يدها  أمتدت  سامية،  زوجته  أيقظ  مما  بعنف 
 . يشء  ال  متأففًا:  زفر  بك؟  ماذا  إليه:  وألتفتت  خافت  بنور  الغرفة 
سامية: أنت تعبد املال، كل هذا الغضب ألنك دفعت مخسون ألف جنيه؟!
األخرية؟! نزوته  هى  هذه  وهل  الفراش:  عىل  وجلس  هالل  انتفض 

سامية: أنسيت أنه أخرة صربنا؟!
هالل: هلذا السبب حتديدًا كان البد أن نحسن تربيته وهتذيبه .

سامية: وهل ينقصه األدب؟!
مشاكل  القرية،  يف  يفعله  ما  بأمارة   ... العفو  ال  بسخرية:  يضحك 
ويداعب  واحدة  يطارد  والفتيات،  النساء  خلف  وسعي  وعراك 
أخري، أتركيني وال تفتحي جرحًا دفينًا يف قلبي، ال يكف عن األنني. 
وجهها  إىل  الغطاء  وسحبت  فأطفأته  املصباح  إىل  بعصبية  يدها  مدت 
 . وحيده  لفساد  وإنزعاجه  زوجها  غضب  من  هربًا  النوم  مستعجلة 
أنطلقت جوقة العصافري والديكه يف العزف معلنة مولد صباح جديد، 
رسيعًا  الفطار  وتناول  ساخنًا  محامًا  أخذ  فراشه،  من  سيف  قفز 
وأرتدي جلبابه الفاخر الذي يعتز به كثريًا وال يرتديه إال يف املناسبات 
الثمن  الباهظ  العطر  ذلك  من  وتعطر  بعناية  شعره  صفف  السعيدة، 
ثم تلفح بذلك الشال احلريري املذهب. نزل إىل األسطبل ليجد السايس 
قد أعد له املهرة رغدة ووضع عليها ذلك الرسج األسود امللوكي املبطن 
صهوهتا  امتطي  املذهبة،  باحليل  واملرصع  الالمعة  السوداء  بالقطيفة 
ملكيتها  تعود  التي  البرص  امتداد  عىل  املتشابكة  الغيطان  إىل  وخرج 
أرايض  نصف  من  أكثر  وأخواله،  وأعاممه  هالل  العمدة  والدة  إىل 
 . األنساب واألصهار  املختلفة  بفروعها  القرية يف حوزة عائلة واحدة 
ينطلق يف طريقه فيشق العباب بينام تتابعه عيون الفالحني من أهاىل 
القرية املرسعني إىل أعامهلم، املهرة رشيقه وجتري يف رسعة ومهارة 
كام أن مجاهلا الفتان يتجسد يف ذلك العرف األصفر الالمع الذي هيفهف 
بقوة أمام وجه ذلك اخليال املتجارس الذي يمتطيها ويعدو هبا مثريًا خلفه 
عاصفة ترابية. ظل النهار كله يصول وجيول يف أنحاء القرية مستعرضًا 
مراده  بلغ  قد  سيف  كان  النهار  انتصف  عندما  الفروسية،  مهاراته 
وحقق غايته فقد كان هدفه يف هذا اليوم ليس فقط أن جيرب مهرته 
القرية وال سيام الصنف  الكثري من أهايل  اجلديدة ولكن األهم أن يراه 
الناعم. هذه الفئة حتديدًا هي اجلمهور املستهدف هلذا اخليال النزق .
يف  فشلت  التي  املدرسة  مالبس  ترتدي  مدرستها  من  عائدة  رآها 
اجلرس  من  اقرتب  قد  كان  املكتنز.  وصدرها  الفاتن  مجاهلا  أخفاء 
متوسطة   ، احلقول  بني  الطويل  املمر  نحو  ختطو  رآها  عندما 
قرب  عن  رآها  حتى  منها  اقرتب  ملفوف،  قوم  ذات  الطول 
عندما  اخللف  إىل  ألتفتت  أسكره.  الذي  مجاهلا  لفرط  فشهق 
نفسه  يتملك  فلم  منها  تقرتب  احلصان  حوافر  صوت  سمعت 
 . وجهها  من  املتدفق  الضياء  من  الطوفان  ذلك  صدمة  عندما 
جرحها بنظراته احلادة كأنصال اخلناجر فتحولت نظرهتا املستغربة 
سريها  مستأنفة  طريقها  إىل  لتنظر  وعادت  وتقريع  لوم  نظرة  إىل 
ال  وأنا  قريتنا  يف  موجود  اجلامل  أهذا  مفتونًا:  رصخ  منزهلا.  نحو 
ممتطيًا  يتبعها  وهو  مبتعدة  خطوها  يف  أرسعت  اليوم؟  حتى  أعرفه 
املذهب  الكستنائي  شعرها  من  عينيه  ويشبع  اخلواجايه  مهرته 
جزعها  هناية  يقارب  حتى  ناعاًم  يتدفق  حصان  ذيل  يف  عقدته  الذي 
من  دلفت  ثم  قليلة  خطوات  وسارت  اليمني  نحو  انعطفت  اللدن. 
باب بيت عتيق شبه متهدم يوحى مظهره بفقر قاطنيه. ترجل من 
عرفه  الذي  العابرين  الفالحني  أحد  واستوقف  اخلواجايه  ظهر  عىل 
هذا  عن  وسأله  منتهرًا  استوقفه  به.  الرتحيب  يف  وأنطلق  الفور  عىل 
الذي  الغلبان  دميان  يقطنه  البيت  أن  الرجل  أخربه  وأصحابه.  البيت 
سارة  وزوجته  أبوة  العمدة  أرض  يف  باليومية  أجريًا  فالحًا  يعمل 
اجلاموسة  حليب  من  بنفسها  تصنعه  الذي  القريش  اجلبن  تبيع  التي 
الذي جتمعه من  القليل  البيض  أيضًا  تبيع  التي يمتلكوهنا كام  اليتيمة 
باملعلومات يف كرم  الرجل  أغدق  املنزل،  تربيه يف  الذي  الدجاج  حتت 
سيف  فهذا  يغدق؟!  ال  وكيف  استنطاقة  إىل  سيف  حيتاج  أن  دون 
السبب  خيمن  أن  استطاع  أنه  كام  يعرفه  اللئيم  ،والفالح  العمدة  ابن 
فقد  وساكنيه  البيت  عن  ويسأله  يستوقفه  أن  إىل  سيف  دفع  الذي 
 . البيضاء  مهرته  ظهر  عىل  متمخطرًا  الفتاة  يتبع  وهو  بعيد  من  رآه 
ومد  جنيهًا  اخلمسون  فئة  من  ورقة  حافظته  من  سيف  أخرج 
ثم  املانحة  لليد  مقباًل  ليلتقطها  أنحنى  الذي  الرجل  إىل  هبا  يده 
من  أسودت  التي  املتهدمة  الصفراء  أسنانه  فبانت  مكر  يف  ابتسم 
معلومات  من  سبق  ما  إىل  الرجل  أضاف  وخالفه.  احلشيش  تدخني 
يكدحان  وزوجته  دميان  القصيد،  بيت  هي  التي  معلومة  أهم 
من  يرزق  مل  دميان  ماريا.  الوحيده   أبنتهم  أجل  من  املال  جلمع 

وأبوها  دراستها  يف  متفوقة  وهى  اجلميلة  الفتاة  هذه  إال  األبناء 
 . مهندسة  أو  طبيبة  يراها  أن  واحد  أمل  أجل  من  ويكدح  يعيش 

ابتسم سيف وسأله :  هي يف ثانوي؟
 . باشا  يا  ثانوي  أويل  وجهه:  يفارق  مل  االبتسامة  وشبح  الرجل  أجاب 

رصفه سيف وامتطي ظهر اجلواجايه وأنطلق كالسهم إىل والده 
العمدة، دخل عليه املندرة وأصابه يف قلبه بسهم ناري: أريد أن أتزوج 

ماريا ابنة دميان؟!
العمدة: أنت اختبلت ... دول نصاري؟

سيف: وإيه يعني ... الرشع ال يمنع !
العمدة صائحًا: وهى البنات خفيت ... ما أنت قدامك احلريم عىل كل 

شكل ولون !
صاح سيف مهتاجًا: أنا أريد ماريا هي أمجل من كل أنثي خلقها اهلل!

زعق العمدة لريتفع صوته حتى بلغ كل من بالدار: أهذه مهرة 
خواجايه تريدها هي األخري؟!

سيف: هي كذلك بالضبط . 
اندفعت سامية زوجة العمدة إىل داخل املندرة صائحة: ماذا حدث؟! 
صاح العمدة يف وجهها والرشر يتطاير من عينيه: اسأيل املحروس ابنك !
نصال  وعيناها  الشمع  بياض  بيضاء  ماريا  كاملجنون:  سيف  يرصخ 
جناية.  أرتكبت  وإال  هبا  زوجوين   ... أمي  يا  أريدها   ... وتدمي  تذبح 

رضبت املرأة صدرها بيدها وشهقت: ماريا بنت دميان وسارة، يا 
ولدى دول خدامني عندنا!!.

مل تفلح توسالت العمدة وزوجته يف إثناءه عن رغبته  و يف الصباح الباكر 
أرسل العمدة إىل شيخ البلد وأخربه باملوضوع وقبل أن ينتصف النهار كان 
شيخ الغفر ومعه عدد من الغفر قد قبض عىل دميان من بيته واقتاده إىل 
دواره العمدة. وقف الرجل أمام العمدة الذي كان يفحص هيئته الرثة 
القديم املتسخ وهو يتقزز يف نفسه،  وجلبابه الذي هبت لونه وحذائه 
كيف له أن يناسب هذا الفالح الفقري، بينام كان قلبه يتقد نارًا والغيظ 
يأكل كبده أن وحيده الذي يرجوه من الدنيا يورده املهالك واألزمات . 

حتدث العمدة بجفاء: أنا قررت أصاهرك يا دميان !
دميان: تصاهرين ... العفو يا حرضة العمدة؟

العمدة: هو كدة ... جهز ماريا ابنتك ... الفرح والدخلة غدًا !
دميان: يا عمدة أنت تكربين يف العمر !

جلجلت ضحكة العمدة وضحك معه من حوله شيخ البلد وشيخ 
الغفر واخلفراء: يا رجل يا خمبول ... هل تظننى أنا العريس؟ !

دميان: من إذن؟ 
العمدة: ولدي سيف

دميان: ربنا خيليه ويفرحك بيه يا جناب العمدة، لكننا غالبة !
العمدة: هذا ال هيم ... أنا سوف أتكفل بكل يشء !

دميان باكيًا: أرجوك يا عمدة ... إال ابنتي !
العمدة: أبني يريدها وال يريد غريها !

غمرت  التي  قبالته  صوت  وارتفع  وجهه  عىل  دميان  سقط 
! رشيف  تذبح  ال  لكن  عمدة  يا  أذبحنى    : العمدة  حذاء 
أنحنى شيخ الغفر ليلتقط دميان الباكي ويرفعه ويلطمه بقوة صارخًا : 
العمدة يكون نسيبك وجد أحفادك يا كلب ... أنت تطول أن  أخرس 
العمدة حمتدًا: كفاية ... أوصولوه إىل بيته وال تنسوا أن تضعوا أثنني من 
الغفر حراسة عيل البيت. جذب الغفري دميان خارجًا به وعند العتبة 
جاء صوت العمدة مؤكدًا: جهز البنت يا دميان ال تنيس الدخلة غدًا . 
دخل الرجل إىل بيته باكيًا ومعفرًا، رأته زوجته ففزعت وعندما أخربها 
بكل ما حدث وعرفت ما يريده العمدة افرتشت األرض باكية وكفاها 
جيمعان تراب الفرن الرمادي ويرتفعان إىل رأسها لتعفر وجهها بالرتاب، 
 . هكذا  وأمها  أبوها  رأت  عندما  وفزعت  غرفتها  من  ماريا  خرجت 
الفتي  أن  أمها  وأخربت  وأبنه  العمدة  يريده  ما  والدها  من  عرفت 
احتضن دميان  النهمتني.  بعينيه  يأكلها  عىل جواده وكان  أمس  تبعها 
احلزين  البكاء  كونرشتو  معًا  الثالثة  وعزف  سارة  وزوجته  وحيدته 
مقطوعة  لتخرج  األمل  أنني  مع  يتحد  الذي  املتقطع  النشيج  ذو 
 . السامء  نحو  املرتفع  الباكي  املقهورين  رصاخ  من  موسيقية 
البيوت  فوق  ليجثم  الليل  جاء  ثم  القرية  عىل  ستائره  املساء  أسدل 
بيت  كان  القرية.  أرجاء  عىل  السواد  املعتمة  عباءته  فاردًا  والغيطان 
قام  التي  األنوار  بدأت  وقد  والرقص  والطرب  بالغناء  يغص  العمدة 
عىل  سعيد  بحدث  املنذرة  البهجة  من  مزيدًا  تضفي  برتكيبها  العامل 
الرجال  يقوم  الذي  الفخم  الرسادق  وهذا  البيت  ذلك  يف  احللول  وشك 
البنادق والطبنجات  البيت، وانطلقت  أمام  بنصبه عىل مساحة كبرية 
يف  وتلعلع  طلقاهتا  تدوى  واألعرية  األنواع  خمتلفة  اآللية  واألسلحة 
سامء القرية، وكانت وترية البهجة تزداد وصخب الفرح يرتفع كلام 
تقدم الليل وزاد عمرة ساعة. أرصت سامية زوجة العمدة وأم العريس 
أن حتمم وحيدها بنفسها كعادة أهل الصعيد والريف، ألبست وحيدها 
وقرة عينها جلبابًا ناصع البياض وصففت شعره بنفسها وطيبته بأغىل 
العطور وأغرقت جلبابه ومالبسه الداخلية بالعطر وكانت تسوي كل 
بالقبالت يف وجهه وعنقه وصدره وكأهنا عشيقته  ذلك وهي تغمره 
وليست أمه. فرشت له الغرفة أبيض يف أبيض وأضاءت له شموع بيضاء 
كبرية احلجم و أرصت أن ينام مبكرًا حتى يأخذ قدرًا كافيًا من الراحة . 
ويف بيت دميان كان احلزن والسواد، الرجل احلائر اخلائر القوى يرمتي 
عىل األرض باكيًا منتفضًا وزوجته حتتضن أبنتها ويموتان رعبًا وحزنًا 
وال مهرب وال مفر، فالعمدة وأبنه قد احتاطا ووضع العمدة اخلفراء 
يف  االحتفال  ضجيج  يرتفع  بينام  و  وابنته.  الرجل  هيرب  ال  حتى 
منزل العمدة وترتامي إىل أسامعهم أصوات الطرب والصخب وتصم 
النارية كان يزداد ذلك اهللع هنشًا يف أكبادهم .  أذاهنم أصوات األعرية 

تتحدث األم إىل زوجها  : ما العمل يا دميان؟
رفع الرجل وجهه إليها فرأت كبدة وقلبه وأحشاءه الدامية قد تركت 
جسده كله وارتفعت إىل عينيه: نصيل يا أم ماريا ... معندناش غري الصالة . 
وبجوارها  املسيح  للسيد  كبرية  أيقونة  أمام  ركبتيه  عىل  دميان  ركع   
العذراء وخلفه ركعت سارة وأبنتها ماريا متجاورتني  للسيدة  أيقونة 
باكية:   احلناجر  ورصخت  تترضع  السامء  نحو  أيادي  ستة  وارتفع 
إنقذنا   ... الكل  من  أقوى  وأنت  غالبة  إحنا   ... غريك  مالناس  "يارب 
 ... تسيبناش  ما  إنك  وعدت  أنت  مش  رش،  وشبه  رش  كل  من  يارب 
أقوم  األن  البائسني  وتنهد  املساكني  شقاء  أجل  من  قلت  أنت  مش 
الليل نحو حلظة  الوقت يميض وكلام اقرتب  "  كان  وأصنع اخلالص 
صلواهتم  جلة  ازدادت  كلام   .. الوليد  الفجر  شعاع  حتت  مرصعه 
من  املنهمرة  الدموع  من  الربكة  تلك  رقعة  واتسعت  وترضعاهتم 
عيوهنم حتى بللت مالبسهم وبللت األرض التي يركعون عليها، غلبهم 
نومًا  يكن  الفجر، مل  نوم قصرية قرب  نوبة  الثالثة يف  التعب فسقط 
طوال  وجاهدت  أضنيت  التي  األجساد  أصاب  قصريًا  إغامءًا  كان  بل 
 . بخور  كرائحة  السامء  نحو  ترتفع  تنقطع  ال  حارة  صالة  يف  الليل 
وأسودت  الفجر  ضوء  إليها  ترسب  عندما  السامء  أبيضت 
يوم  حتي  سوداء  تظل  وسوف  وزوجته  العمدة  عيني  يف  الدنيا 
مدوي  رصاخ    ، األحد  صباح  ىف  باكر  الفجر  شق  عند  القيامة، 
املكلوم،  الرصاخ  صوت  عىل  الناس  استيقظ  السامء،  عنان  يشق 
أحدهم  تربع  حتى  كعادهتم  السؤال  يتبادلون  الفالحون  راح 
 !! العمدة  دوار  عند  من   ... البلد  بحري  من  جاي  الرصاخ   : جميبًا 
ظن الناس يف البداية أن العمدة قد تويف لكن املفاجأة كانت أكرب من أن 
حتتملها عقوهلم البسيطة. يف بيت العمدة كان هناك نوح وبكاء وعويل 
كثري، زوجة العمدة تبكي ملتاعة عىل وحيدها وهى ال تريد أن تتعزي 
ألن أبنها العريس ليس بموجود، سقط العمدة عىل جثة نجله الوحيدة 
أنت   ... يا حبيبي   .. يا سيف   .. .. سيف  : سيف  يبكي ويرصخ  كان 
الرجال  اندفع   يا ولدي.  أبوك  أنا  يا سيف  ... كلمني  النهارده  عريس 
نحو العمدة وتعاونوا عىل محله عنوة بعيدًا عن جثامن الفتي، بينام 
كانت سامية ال زالت ساقطة عىل وجهها عىل األرض بعد أن فشلت 
كل حماوالت النساء يف رفعها، وعال صوت بكائها املكتوى بنار بركان 
ال ينطفئ ولن ينطفئ، وكانت ترصخ مرددة مجلة واحدة ال تغريها : 
" يا ريتك يا ولدى ما فتنك مجال ماريا ، يمكن كنت عشت و بقيت ليا ... " 

يف الرابع عرش من فرباير من كل عام، الحظ الناس، أن الطيور 
تبدأ ختتار رشيكها؛ فتساءلوا: وملاذا ال تكون تلك هي، أيضًا، 

طبيعة البرش؟!..
   فكان هذا اليوم من كل عام، عيدًا للحب!

...   ...   ...   
   قد ال نستطع رؤية احلب؛ فاألشياء العظيمة ال ُترى..

   لكننا:
  .. رأيناه، وملسناه، متجسدًا يف املسيح املصلوب!
  .. وكّلمنا عن نفسه، يف أنشودة بولس الرسول!

  .. وال يزال، روحه، يف وسطنا،  يف كل أم!
...   ...   ...   

   من حيب، كمن يدخل إىل معبده اخلاص، وهناك..
   .. يلتقي باملالئكة، والقديسني، والشعراء، ويشعر أنه حي، أنه 

فالن، أنه شخص، أنه إنسان!
   .. ويكتشف أن احلب ليس ذكرًا وأنثى، واّنام وحدانية الذات 

واآلخر!
   .. ويرى أن الكثريين ال يملكون سامء، وال مستقباًل، وال أفقًا، 
وال مصريًا، ويموتون وهم عطشى لقليل من احلب، وأن ملثل 

هؤالء، جيب أن نعطي هلم: حبنا، وعطاؤنا، بفيض ال يتوقف!
   .. ويعرف أن احلب بذل وتضحية، كام فعل القديس فالنتاين، 

شفيع احلب، واملحامي عن كل العشاق يف كل العامل!
...   ...   ...   

   ال شك أن هناك فارقًا..
    بني حب آدم حلواء، وحب شمشون لدليلة، وحب قيس 

لليىل، وحب أنطونيو لكليوباترا، وحب أوديسيوس لبنلوب، 
وحب هنري اخلامس لكاترينا، وحب دون كيشوت لدولسيا، 

وحب روميو جلوليت، وحب عنرت لعبلة!
   فأجعلوا حبكم أكثر حضورًا من الذين مّروا بتجربته، 

بحلوها، ومّرها!
   أحّبوا كام لو أن أحدًا مل يعّذبكم قط!

  أحّبوا، ذلك احلب الذي يف رشاسة الكراهية؛ فاحلب كثريًا 
ماكان دواء شافيًا، أو عالجًا نافعًا، حلياة طويلة بأرسها!

   أحبوا حبًا  كبريًا نبياًل؛ فوجود احلب، جيعل احلياة جديرة بأن 
تعاش، وأن تستمر!

هذى بالدى قد سَمْت                وتنفـََسْت عبقــــًا ظليـــــْل
د بعـــد جيــــــْل ــُعــــْه               جياًل تفرَّ شعٌب توحَد مَجْ
يا مرُص قد نادى اهلوْى               ومحائٌم هتفـَْت هــديــــل
فكنـائـــٌس و مسـاجـــٌدْ                 رمٌز تعانــق فوق نيـــــــْل 
جرٌس يدُق سمـاحــــًةْ                 ومؤذٌن طـــرَد الدخيــــْل
فنسيُج وحدتـِنا عـــــالْ                 يتقاسُم احلمــــَل الثقيـــــل 
فدمــاُؤنا سالْت معــــًا ْ                 والنرُص يشــهُد بالدليـــــْل
داْ                  أنشوَدَة الوطـِن اجلليـــــْل قــٌس وشــيـٌخ غـــــرَّ
باحُلِب عيسى قـد دعـاْ                 وحممٌد صفــــح ٌ مجيــْل
وطــٌن تبــارك ىف العــالْ                 والفرُع من نبٍع أصيــــــل ْ
ومراكٌب ســــارْت بناْ                   َمـْيٌل لريــــٍح مســـــتحيْل
قلٌب يعيـــش كراهـــًةْ                  يمضى وحيدًا كالعليـــــْل
قلــٌب هييــــم بــــربــــِهْ                 يأبـــــى حلقـــٍد أْن يميــــْل
كـــم حاقــٍد مسـتعمــٍرْ                زرَع اجلفــــاوَة والغليـــــْل
بستاُن حٍب مصـُرنـــاْ                  متضى عىل درِب السبيْل
د شــــْملَنـاْ                 ما أمجل الوطن املثيــــل!  فاحلُب وحَّ
ل بالرحيــل وجَد القلـوَب تألفـــْتْ                قد خاَب عجَّ



هل تعلم عزيزي القارئ ان احلد االقيص الذي يمكن احلصول 
عليه من social Security اذا تقاعدت عن العمل عند سن  
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وحساب مبلغ املعاش عند سن التقاعد.
من  متاحه  كانت  اذا   401K من  االستفاده  عليك  جيب 
تشارك  العمل  جهه  كانت  اذا  خاصه  العمل  جهه  خالل 
أو  شهريا  دوالر   ١٠٠ تقتطع  كنت  اذا  فمثال  املبلغ  بنفس 
فبعض   401K يف  واالستثامر  لالدخار  راتبك  من   %  ٣ نسبه 
.401K يف  لالستثامر  املبلغ  بنفس  تساهم  العمل  جهات 
يف  البدء  فعليك   401K تتيح  ال  العمل  جهه  كانت  اذا  اما 
Individu� ايل  اختصار  IRA Account  وهي   فتح
وعونا  سندا  لك  al Retirement Account  لتكون 
هو   IRA يف  لالستثامر  االقيص  احلد  التقاعد.  سن  عند 
اذا   $6500 أو  ٥٠ عاما  اقل من  اذا كان عمرك  العام  5500$ يف 
لك  تتيح   IRA Account  . عاما   ٥٠ من  اكثر  عمرك  كان 
سواء  املبلغ  هذا  استثامر  يف  تفضلها  التي  الوسيله  اختيار 
من  رشكات  اسهم  رشاء  حريه  البورصه  ولك  يف  استثامر 

بنكيه. كوديعه  االستثامر  أو  سندات  رشاء  أو  اختيارك 
Tradi� ايل بالنسبة  الدفع  مؤجلة  الرضائب   وتكون 

عند  ألن  رضيبيا  تستفيد  جيعلك  tional IRAمما 
كنت  اذا  عام  منخفضا  دخلك  سيكون  التقاعد  سن 
حتت  سيكون  التقاعد  سن  عن  دخلك  وبالتايل  تعمل 
كثريه. امواال  توفر  جيعلك  مما  اقل  رضيبيه  رشحية 
IRA Ac� يف االستثامر  عند  تفيدك  اخري  ميزه   وهناك 
كنت  اذا  الصحي  التأمني  تكلفه  يف  التوفري  count  وهي 
مستفيدا من  اوباما كري  Covered CA وذلك الن تكلفه 
التأمني الصحي من خالل اوباما كري تنخفض كلام انخفض 
ان دخل  لذلك هاذا افرتضنا  السنوي لالرسه وكمثال  الدخل 
باستثامر  قاما  الزوجني  وان  العام  يف  دوالر   ٥٠٠٠٠ االرسه 
الدخل  حيتسب  احلاله  هذه  يف  العام  نفس  خالل  دوالر   ١٠٠٠٠
تكلفه  يف  الكثري  لك  يوفر  مما  فقط  دوالر   ٤٠٠٠٠ السنوي 
  .Covered CA كري  اوباما  خالل  من  الصحي  التأمني 
األرباح  مجيع  ان   IRA يف  االدخار  من  اآلخري  وامليزه 
الرضائب. من  معفاه   IRA االستثامر  يف  عن  الناجته 

يمكنك فتح حساب IRA يف كافه البنوك التجارية أو 
رشكات التأمني عيل احلياه. 

ارحب بجميع أسئلتكم املتعلقة باي نوع من انواع التأمني 
عيل االيميل التايل

samy@goldenwayins.com
مع امنيايت الطيبه بالتوفيق يف كل أمور حياتكم

التقـاعد؟ لسـن  أنـت مسـتعد مالياً  هـل 
بقـلــــــم

األستاذ/ سـامى بشـاى
خبيـــر تـــأميـــن

خاص جلريدة كاريزما

أنفجرت  اجلارى،  يناير  منتصف  منذ   -
من  األلف  بخروج  بالسودان  األوضاع 
تندد  صاخبة،  مظاهرات  ىف  املواطنني 
قلب  مــــن  خــرجت  واملجــاعــة،  بالغــــالء 
ىف  أيضًا   . وضواحيهم  وأمدرمان  اخلرطوم 
عدة  مدن ىف واد مدنى والقضارف والفارش  
هذه  ومستمرة  إستمرت  وغريها. 
أحزاب  مظلة  حتت  اإلحتاجية  املظاهرات 
ومجاهريية.                                                                                         للنظام  معارضة  سياسية 
املظاهرات  السودانية هذه  الدول  - واجهت 
باحلسم والعنف بواسطة عسكريني متدربني 
املظاهرات  ومتخصصني ملواجهة مثل هذه 
العصى  اىل  باإلضافة  الغاز  قنابل  إستخدمت 
احلى.  الرصاص  وحتى  القليظة  اخلشبية 
ومسئولني  أحزاب  رؤساء  أعتقلت  أيضًا 
داخل  من  سياسني  وناشطني  وقانونيني 
 . اإلحتجاجية  السلمية  املسريات  هذه 
الشيوعى  للحزب  العام  األمني  أعتقل 
وقيادات نسائية من حزب األمة والعرشات 
وناشطات  الناشطني  بعض  من  اآلخرين 
مدنية.                                                   منظامت  أو  سياسية  احزاب  من 
ومنظمة  موحدة  كانت  اهلتافات  أن  رغم   -
عن  ناتج  فعل  كرد  واجلوع  بالغالء  تندد 
نصف  من  اخلبز  رغيف  قيمة  مضاعفة 
أسعار  ىف  كبرية  وزيادات  جنيه  اىل  جنيه 
...الخ،وهى  واللبن  والزيت  والدقيق  السكر 
السودانى  املواطن  حلوجة  أساسية  مواد 

أن  املتوقع  من  اليومى.  لغذائه  وأساس 
الن  اإلحتجاجات   هذه   وتتوسع  تستمر 
األزمة  هلذه  معاجلات  تضع  مل  الدولة 
                                       . املتظاهرين   ملطالب  تستجيب  ومل 
- ترجع األزمة اإلقتصادية احلالية ىف السودان  
بعد فصل جنوب السودان ،وإعالن إستقالله 
السودان  يعتمد  كان   . السودان  شامل  عن 
الكبري  الدخل  عىل  اإلنفصال  قبل  املوحد 
ىف  معظمه  املوجود  البرتول  خام  صادر  من 
جنوب السودان ، وبذلك فقد شامل السودان 
ىف  كبري  عجز  فظهر  الكبري  الدخل  هذا 
ميزانية الدولة . لتغطية هذا العجز  أو جزء 
رضائب  السودانية  احلكومة  فرضت   ، منه 
الصادر  وعىل  املحىل  اإلنتاج  عىل  وأتاوات 
رضائب  الواليات  فرضت  أيضًا   ، والوارد 
ورسوم عىل إنتاج ونقل املنتجات ىف أراضيها 
سياسة  املركزية  احلكومة  أعلنت  أيضًا   .
حترير األسعار ورفع قيمة الدوالر وأطلقت 
هذا  أدى   . والطلب  العرض  حسب  األسعار 
والعمالت  الدوالر  قيمة  تصاعد  إىل  الوضع 
االجنبية مقابل اجلنيه السودانى حيث وصل 
سعر الدوالر 35 جنيه سودانى ، أيضًا رفعت 
البرتوليةوتعريفة  املشتقات  أسعار  احلكومة 
كبرية  بمقادير  القطاعات  جلميع  الكهرباء 
                                                                  . واألسعار   اإلنتاجية  التكلفة  رفع  ىف  أثرت 
- للسودان إمكانيات طبيعية إقتصادية هائلة، 
حيث تقدر األراضى اخلصبة الصاحلة للزراعة 

250 مليون فدان . ما يستغل منها  باكثر من 
25 مليون فدان أى  ىف الزراعة فعليًا أقل من 
زراعية  إنتاجية  وذات   ،  10% حواىل  فقط 
الزراعية  االساليب  إستخدام  لعدم  ضعيفة 
للعديد  مستورد  السودان  مماجعل  احلديثة 
الزراعية والفواكه ، حيث من  املنتجات  من 
فمثاُل   ، العامل  غذاء  سلة  يكون  ان  املفرتض 
من  إحتياجاته  نصف  من  أكثر  يستورد 
ثروة حيوانية كبرية  للسودان  أيضًا   . القمح 
تعترب الثالثة ىف أفريقيا ،ولكن ال جتد الرعاية 
وتصنيعه  إنتاجها  لتطوير  الألزمة  البيطرية 
للتصدير  والتجهيز   الذبح  من  عائدها  لرفع 
املخلفات  وباقى  اجللود  من  ولإلستفادة 
أيضًا   . كبري  عائد  ذات  داخلية  صناعات  ىف 
ذهب  من  هائلة  معدنية  ثروة  السودان  ىف 
الخ وحديد...  ونحاس  وفضة  وأورانيوم 
منها  مواقعها،املستقل  حمدد  معادن  وعدة 
سطح  عىل  املتواجد  الذهب  حتى  حمدود 
معظم  ىف  بسيطة  أعامق  وحتت  األرض 
املعدنيني  من  معظمه  ُينتج  السودان  واليات 
الذهب   إنتاج   . وصل  بدائية  االهليني بطرق 
بنك   . معظمه  هيرب   ، طن  املائة  العام  هذا 
السودان والدولة ال تتحكم إال ىف نسبة ال تصل 
التعدين  يلزم ىف جمال   . اإلنتاج  %30 من  اىل  
إدخال األساليب احلديثة للبحث واإلستخراج 
من  للحد  املنتج  عىل  اإلرشاف  الدولة  وعىل 

عنرص  املعدنية  الثروة   . احلاىل  التهريب 
جيب  قومية  ثروة  وهى  متجدد  غري  
مواطن  لكل  وبنصيب  بالفائدة  تعود  ان  
تعود  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطريقة 
                                                                                                   . واخلدمات  والتعليم  الصحة  بتطوير  عليه 
من  اخلرضاء  بالطاقة  جدًا  غنى  السودان   -
مساقط مياه عند السدود واخلزانات القائمة 
غري  شمسية  وطاقة  تشييدها،  يمكن  والتى 
 . املواقع  بعض  ىف  رياح  وطاقة   ، حمدودة 
الكهرباء  إنتاج  يمكن  اخلرضاء  الطاقة  من 
ىف  عجز   . اآلن  السودان  منها  يعانى  التى 
وأكثر من نصف مواطنيه مل تصلهم  اإلمداد 
 . معها  ليتعاملوا  الكهربائية  الطاقة  بعد 
جدًا  ضعيف  الكهرباء  من  الفرد  ونصيب 
ورفع   . املجاورة  األخرى  بالدول  مقارنة 
ىف  تؤثر  كبرية  ملقادير  الكهرباء  تعريفة 
                                   . املواطن  املعيشة عىل  زيادة األسعار وتكلفة 
احلالية  اإلقتصادية  السياسة  تغيري  يلزم   -
والتوجه اىل توسيع اإلنتاج واإلنتاجية ىف املجال 
 ... واملعادن  والصناعى  واحليوانى  الزراعى 
الخ ، بالدعم والتشجيع بتوفري الطاقة الآلزمة 
الرضائب  وختفيض  تكلفتها  وختفيض 
وختفيض   ، اإلنتاج  مواد  عىل  والرسوم 
الصادر  تشجيع  مع  والرتحيل  النقل  تكلفة 
قيمة  وحتسني   ، األجنبية  العملة  لتوفري 
اجلنيه السودانى وحياة املواطن السودانى  .                                                 



حتت قبه الربملان تعلو اصوات وتنخفض اصوات كال حسب موقفه والربملان املرصى 
به نساء قادرين عىل خوض كافه املجاالت  فاملراة املرصيه استطاعت ان تثبت اهنا 

تستطيع العمل السياسى بشكل جاد 
مرجريت عازر امللقبه باملراه احلديديه املرصيه التى استطاعت دخول الربملان املرصى 

الن هلا قاعده شعبيه كبريه ومن اوىل اهتامماهتا العمل املجتمعى 
وعازر أهنت دراستها بكلية التجارة جامعة عني شمس لتبدأ يف دراسة احلقوق بجامعة 

القاهرة.. وتم تعيينها بوزارة الرتبية والتعليم ووصلت إيل موقع املدير املايل واإلداري 
هبا.. ولكنها رغم وضعها االجتامعي كأم - فهي لدهيا - ولد وبنت وكالمها خرجيى 
اهلندسة، فإهنا كانت دائمة الرتكيز عيل العمل باملنظامت األهلية األمر الذي اعطاها 
ميزة يف تكوين شبكة عالقات جيدة مع عدد من املنظامت العاملية التي كانت إحدي 

الدعائم األساسية يف تقديم املنح والدورات لشباب حزهبا ومنفًذا لسفرهم إيل بلدان 
خمتلفة.

ونظًرا لكوهنا احدي طالبات د. حييي اجلمل الذي ترأس حزب اجلبهة وقت تأسيسه 
انضمت إيل جمموعة املؤسسني للحزب والذين دأبوا عيل عقد اجتامعاهتم داخل منزل 

اجلمل قبيل اعالن احلزب، إيل أن أنشأت أول مقر للحزب يف منطقتها بحي شربا يف 
منطقة روض الفرج وبعدها قامت بتأسيس مقر آخر للحزب بمنطقة مرص اجلديدة 
ساهم يف تسميتها باملرأة احلديدية وجاهدت عازر اىل ان وصلت اىل جملس الشعب بعد 
دخوهلا حزب الوفد وكانت ضمن قائمه ىف حب مرص التى حصدت اعىل اصوات ىف 

املرحله االنتخابيه 
والتى اختارها الناس عن اقتناع وعىل امل لتحقيق رغباهتم 

فقررت كاريزما اخلوض ىف عامل املراه احلديديه املرصيه لنتعرف معها عن مايدور ىف 
احلياه السياسيه

ما رايك ىف االسامء املطروحه عىل الساحه 
السياسيه التى اعلنت خوضها لالنتخابات 

الرئاسيه ؟
كيف رايتى البيان الصادر من الفريق امحد 

شفيق ؟ واعالن ترشحه خلوض انتخابات 
الرئاسه وانسحابه؟ 

أرى أن الرتشح حق اكفله الدستور ومن حق املواطن 
ان خيتار ما يريد وعن انسحاب الفريق امحد شفيق 
لرئاسة: السابق  واملرشح  األسبق  الوزراء  رئيس  كان 

مخس  عن  زادت  ملده  الوطن  ارض  عن  غاب  انه 
جيري  ملا  الدقيقة  املتابعة  عن  ابعده  وهذا  سنوات 
صعوبة  رغم  وإنجازات  تطورات  من  األرض  عىل 
واإلرهاب. العنف  أعامل  أوجدهتا  التي  الظروف 

وعن االسامء املطروحه حتى االن
عبد الفتاح السييس: هو الرئيس املنتهية واليته 

األوىل وقد رشح نفسة يف االنتخابات القادمة ومتديد 
رئاسته لفرتة ثانية.

اإلنسان  حقوق  جمال  يف  حمامي  عيل:  خالد 
والرئيس السابق للمركز املرصي للحقوق االقتصادية 
عرقلة  يف  رئيسيا  دورا  لعب  أن  بعد  واالجتامعية 
خطة احلكومة لنقل سيادة تريان وصنافري إىل اململكة 
ىف  للرئاسة  ترشحه  عن  أعلن  السعودية،  العربية 
مؤمتر صحفي ُعقد ىف مقر حزب الدستور بتاريخ 
املرشحني  من  كل  أعلن  وبعدها   .2017 نوفمرب   8
املحتملني محدين صباحي والسفري معصوم مرزوق 
عن دعمهم لرتشحه وعدم نيتهم خوض االنتخابات
معامري  مهندس؛  دكتور؛  هو  قنصوه:  امحد 
املعامرية،  اهلندسة  مدرس  واستشاري،]7[ 
املسلحة  بالقوات  باخلدمة  عامل  وضابط 
من  اهلندسة  يف  الدكتوراه  عىل  حصل  املرصية، 
إىل  يدعو  املتحدة،  الواليات  يف  كاليفورنيا  جامعة 
اسم  حتت  للديموقراطية  تدعو  انتخابية  محلة 
الزمالك  نادى  رئيس  منصور  مرتضى 
أعلن املستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك 
أنه  مؤكدا  املقبلة،  الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه 
النواب  من  توكيالت  جلمع  النواب  ملجلس  سيتوجه 
حيصل  مل  وإذا  اجلمهورية،  لرئاسة  ترشحه  بشأن 
الشعبية. بالتوكيالت  النواب سيكتفى  توكيالت  عىل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما شكل االنتخابات الرئاسيه لعام 2018 ؟

اجلدول  مرص  يف  لالنتخابات  الوطنية  اهليئة  حددت 
املرصية  الرئاسة  انتخابات  لـ  امللزم  النهائي  الزمني 
يناير   20 يف  الرتشح  طلبات  تلقي  يبدأ  بحيث   2018
2017 وملدة 10 أيام، وتم حتديد أيام 16؛ 17 و18 مارس 
لتصويت املرصيني يف اخلارج، عىل أن يبدأ التصويت 
أيام،   3 وملدة  نفسه  الشهر  من   26 من  الداخل  يف 
وسُتعلن نتيجة االنتخابات يف 2 أبريلويف حال أسفرت 
النتائج عن احلاجة إلعادة ستجرى انتخابات يف الفرتة 
21 من الشهر نفسه بالنسبة للمرصيني يف  19 إىل  من 
 26 إىل   24 من  اإلعادة  ستجرى  الداخل  ويف  اخلارج، 
مايو[ من2  األول  يف  النهائية  النتيجة  وتعلن  أبريل، 
لقبول  ُيشرتط  بأنه  الرتشح،  آلية  الدستور  حيدد 
الرتشح لرئاسة اجلمهورية أن يزّكي املرتشَح عرشون 
أن  أو  النواب،  جملس  أعضاء  من  األقل  عىل  عضوًا 
مواطن  ألف  وعرشين  مخسة  عن  يقل  ال  ما  يؤيده 
حمافظة  عرشة  مخس  يف  االنتخاب  حق  هلم  ممن 
حمافظة  كل  من  مؤيد  ألف  أدنى  وبحد  األقل،  عىل 
من  أكثر  تأييد  جيوز  ال  األحوال،  مجيع  وىف  منها. 
القانون.[ ينظمه  الذي  النحو  عىل  وذلك  مرتشح، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما وجه االستفادة من كثره املؤمترات التى تتم 

حتت إرشاف رئاسة اجلمهورية؟
الشباب  املبارش بني  للحوار  املؤمترات ملتقى دوري 
املرصي وممثلني عن احلكومة املرصية ومؤسساهتا 
السييس. الفتاح  عبد  الرئيس  رعاية  حتت  املختلفة 
مبارش  وبإرشاف  الشباب،  من  وطنية  جلنة  تشكيل 
فحص  بإجراء  تقوم  اجلمهورية،  رئاسة  من 
عىل  املحبوسني  الشباب  ملوقف  ومراجعة  شامل 
قضائية. أحكام  أية  بحقهم  تصدر  ومل  قضايا،  ذمة 
قيام رئاسة اجلمهورية، بالتنسيق مع جملس الوزراء 
وجمموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سيايس 
لتدشني مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية.
مجيع  مع  بالتنسيق  اجلمهورية  رئاسة  قيام 
للشباب  شهرى  مؤمتر  عقد  نحو  الدولة  أجهزة 
من  الشباب  ممثيل  من  مناسب  عدد  حيرضه 
عرض  خالله  يتم  واالجتاهات  األطياف  كافة 
والقرارات  التوصيات  مجيع  موقف  ومراجعة 
للشباب. األول  الوطني  املؤمتر  عن  الصادرة 
حوار  عقد  لتنظيم  باإلعداد  احلكومة  قيام 
خالل  التعليم  وإصالح  لتطوير  شامل  جمتمعي 
املتخصصني  مجيع  حيرضه  األكثر  عىل  شهر 
وطنية  عمل  ورقة  وضع  هبدف  واخلرباء 

التقليدية. املسارات  خارج  التعليم  إلصالح 
إلعداد  السياسية  والقوى  األحزاب  شباب  دعوة 
برامج وسياسات تسهم يف نرش ثقافة العمل التطوعي 
السياسية. واألدوات  الوسائل  كافة  خالل  من 
النواب  جملس  مع  بالتنسيق  احلكومة  تكليف 
الترشيعات  إصدار  من  باإلنتهاء  لإلرساع 
اهليئات  تشكيل  من  واإلنتهاء  لإلعالم  املنظمة 
واإلعالمي. الصحفي  للعمل  املنظمة  واملجالس 
قيام احلكومة بالتعاون مع األزهر الرشيف والكنيسة 
عقد  بتنظيم  بالدولة  املعنية  اجلهات  ومجيع  املرصية 
حوار جمتمعي موسع لرتسيخ القيم واملبادئ واألخالق 
الديني اخلطاب  لتصويب  سليمة  أسس  ووضع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هناك بعض األشخاص ال يشعرون بتغري أو انفراجه 
ىف احلاله اإلقتصاديه ويشعرون بتازم احلال من كثره 

الغالء؟!
االنفراجه  ىف  االن  حتى  يشعر  مل  املواطن  بتأكيد 
من  املشاكل  حل  عىل  نعمل  أصبحنا  الننا  االقتصادية 
األجيال  يلقى  وهذا  مسكنات   غري  من  جزورها 
القادمه اإلفالس مثال األرسه حينام ياتى دخلها تفكر 
اوال ىف األبناء تعليمهم صحتهم وماكلهم وتدخر جزء 
وجملس  فاحلكومه  عوز  ىف  وهلام  حتى  ملستقبلهم 
يقيموا  بيحاولوا  كده  بيعملوا  والرئيس  الشعب 
اصبحت  التى  التحتيه  البنيه  وتصليح  املرشوعات 
متهالكه علشان أوالدنا تستطيع احلياه واجلميع يصرب 
النه يثق ىف ان العمل جاد وان املستقبل افضل ان شاء اهلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع تكرار احلوادث االرهابيه بام تشعرين 

وتعليقك عىل احلادث اخلاص باملسجد وقتل 
املصلني أثناء اداءهم صاله اجلمعه

احلادث األخري اثبت ان هؤالء ليس لدهيم دين واهنم 
أعداء االنسانيه واهنم مش بس خطر عىل مرص هؤالء  
خطر عىل العامل كله وان هؤالء انعدمت منهم االنسانيه 
وهم  املسلمني   واملصلني  املسيحيني   املصلني  قتلوا 
مجيعا عزل وعندما نتأمل ىف املوضع نجد ان هؤالء 
فام  يدعون  كام  الدين  نرصه  هو  وجودهم  هدف 
موقف الدين من هؤالء اعتقد اهنم قتله  وماجورين 
انسانيه وال  دين  الى  ينتمون  وال  اخرى  ألهداف 
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ملاذا ال يتم اخالء سيناء من املرصيني ومواجهه 

املرصيني؟
اهلجوم  وإدانة  بشجب  االكتفاء  جيب  ال  إنه 
اجليش  وقوات  مره  كل  ىف  حيدث  الذى  اإلرهايب 
حرهبا  يف  مفرطة  بحساسية  تتعامل  والرشطة 
أرواح عىل  خوفًا  املنطقة  هبذه  اإلرهاب  عىل 
القومى  لألمن  خيضع  االمر   ولكن  املدنيني 
ورؤيتها  أبعادها  هلا  االمنيه  اخلطط  الن  ملرص 
من  االرهابى  فرز  نستطيع  جيعلنا  التهجري  وهل 
سهل موضوع  مش  لدراسه  حيتاج  هذا  عدمه 
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ملاذا يتم فتح معرب رفح عىل فرتات خاصه 

ىف كل مره يتم فتحه حتدث فاجعه ؟
يف  العالقني  بسفر  ليسمح  رفح  معرب  فتح  يتم 
والطلبة  واملرضى  اإلنسانية  احلاالت  من  غزة  قطاع 
غزة إىل  املرصي  اجلانب  يف  العالقني  وعودة 
اجلانبني  بني  مشرتك  بتنسيق  تتم  العبور  حركة 
االختصاص  جهات  ىف  ممثال   والفلسطينى  املرصى 
الفلسطينية  واحلدود  املعابر  وهيئة  املرصية  األمنية 
مراجعة  بعد  غزة  من  القادمني  بمرور  ويسمح 
املوافقة  اسامئهم والتأكد أهنا واردة ىف كشوف سبق 
بيم  ربط  يوجد  فال  ملرص  غزة  من  ملسافرين  عليها 
رفح  معرب  وفتح  ارهابيه  عمليات  من  حيدث  ما 
العريش  مدينه  ىف  خاصه  امنى  تقصري  هناك  هل 

هتجري  هبا  حدث  العريش  أن  من  وبالرغم 
مسيطر غري  واألمن  للمسيحيني  قبل  من 
االمن  قوات  من  امنى  تقصري  يوجد 
مع  رشسه  حرب  نواجه  اننا  ننسى  وال 
احلرب  اصول  يعرف  ال  واضح  غري  عدو 
حمدده  تكون  بلدين  بني  حتدث  التى  احلرب 
مش  الشوارع  حرب  االرهاب  حرب  ولكن 
حد  مني   ومن  منني  هيجى  تتوقعى  ممكن 
ناس   يقتل  الدين  أجل  من  حيارب  من  يتصور 
فريضه والصالة  مجعه  يوم  اجلامع  ىف  بتصىل 
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بام تشعر ىف كل مره حيدث فيها اعتداء عىل 
اجليش والرشطه وسقوط العديد من ابناءنا ؟

االعتداء عىل رجال القوات املسلحة والرشطة البواسل 
ليس من الدين كام يزعم املعتدون وكلنا ثقة ويقني أن 
بالدنا ستظل واحة أمن وأمان وأن شعبنا يقف خلف 
قواتنا املسلحة حتى نقتلع اإلرهاب من جذوره مرص 
حتقق هلا أمنها واستقرارها بفضل شجاعة وبطولة 
محاية  يف  املرصية  والرشطة  املسلحة  القوات  أبناء 
الغالية سيناء  وهو  أرضها  من  العزيز  اجلزء  هذا 
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هل االرهاب اصبح ال سقف له ؟ 

اإلرهاب  أن  يثبت  الروضه  بمسجد  اخلاص  احلادث 
العبادات أماكن  يراعى قدسية  يستهدف اجلميع وال 
عقائد  وكل  مقدس  يشء  اإلرهاب  أمام  يعد  مل 
التكفري  سلطة  حتت  هو  به  يؤمنون  وما  البرش 
وموضع  البرش  يقدسه  وما  االستباحة  وحتت 
بالفناء مهدًدا  السنني  مئات  عرب  إيامهنم 
اختلط  حيث  للتواريخ  قديمة  تصفية  يبدو  واالمر 
موضع  يتم  ما  كل  وأصبح  شىء  بكل  شىء  كل 
إمكانية  عىل  اجلامعات  حتصل  أين  من  تساؤل 
كل  وراء  ومن  والتخريب  املوت  فعل  ارتكاب 
ومرص  وليبيا  والعراق  سوريا  ىف  جدث  وما  هذا 
اإلرهاب متارس  عربية  بيد  كله  والسعودية 
أن هذه املحاوالت كلها ليست أكثر من ترمجة عملية 
ألفكار سوداء تعمل بدأب عىل بث الكراهية بني أبناء 
الديانات املختلفة وعىل إشعال الفتن بني أبناء الفرق 
املتعددة داخل الديانة الواحدة، وكلها ىف النهاية تسعى 
وهذا  وحمبة،  سالم  ىف  األمة  هذه  أبناء  يعيش  أال  إىل 
هذه  وإحباط  مفارقة  ىف  ليس  التفكري  يستدعى  كله 
املحاوالت اإلرهابية فقط، وإنام أيًضا ىف آليات مقاومة 
وراءها. خيتفون  الذين  املرتبصني  ونوازع  أفكار 
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هل االرهاب فكره وعقيده ام اجرام ؟  

قوية  صالت  هلا  اإلرهابية  املنظامت  بعض  - إن 
املنظامت  تستأجر  املنظمةحيث  اجلريمة  بعصابات 
اجلريمة  عصابات  من  عصابة  أحيانا  اإلرهابية 
حلساهبا ختريب  أو  قتل  بعمليات  للقيام  املنظمة 
- يتسم كل من اإلرهاب واجلريمة املنظمة بنزوحهام 
اإلرهابية  فاجلامعات  احلدود,  وعبور  العاملية,  نحو 
تعمد  قد  املنظمة,  اإلجرامية  اجلامعات  مثل  مثلها 
دولة  يف  وتدريبهم  دولة,  يف  أتباعها  جتنيد  إىل 
جهات  من  متويل  مصادر  عن  والبحث  أخرى 
أخرى دول  يف  اإلجرامية  بأنشطتها  والقيام  متعددة 
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حتى االن مل يتم تنفيذ االحكام عىل مصدر 
االرهاب الرئيسى الذين داخل السجون ؟

نملك  مرص  ىف  الننا  القضاء  اجكام  ننتظر  نحن 
ومعروف  وحمرتمه  عريقه  قضائيه  مؤسسه 
مثل  ىف  وقتا  تاخد  القانونيه  االجراءات  ان 
كثريه  اوقات  ىف  نمر  ايضا  ونحن  القضايا  هذه 
ومشاكل  ارهابيه  ومشاكل  اقتصاديه  بمشاكل 
القضائيه  املؤسسه  عىل  عبء  ذلك  فكل  طائفيه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل مرص حتارب االرهاب  بمفردها نيابتا 

عن العامل كام قال الرئيس ؟ 
مسريهتا  عن  مرص  إيقاف  إىل  هيدف  اآلن  يتم  ما  أن 
وحتركنا  إرادتنا  لتحطيم  حماولة  احلرب  هذه  ىف 
اإلجرامى  املخطط  إيقاف  إىل  هيدف  الىل 
من  تبقا  ما  تدمري  إىل  هيدف  الذى  الرهيب 
جيب  التى  كمرصيني  رضيبتنا  هذه  منطقتنا 
نتكاتف   ان  علينا  مرص  تبقى  لكى  حتملها  علينا  
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ملاذا حتى االن الخيرج علينا االزهر بترصحيات 
شديده اللهجه ضد ما يصدر من الدواعش ؟
من قبل أوضح أن شيخ األزهر مرارا أن داعش "بغاة 
حماربون هلل ورسوله ومفسدون يف األرض، جيب عيل 
والة األمر قتاهلم ودحرهم وختليص العامل من رشورهم
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هل يوجد تعنت من االجهزه االمنيه جتاه 

االقباط فيام يتعلق بغلق الكنائس ؟ 
ىف احلقيقه مافيش تعنت بس مفيش رؤيه للتصحيح 
ولألسف  مسيطرة  املغلوطه  املفاهيم  مازالت  الن 
بعض املسئولني الصغار يسببون مشاكل كبريه لعدم 
حلها  يتم  الكبري  للمسؤول  تصل  وحينام  فهمهم 
الثقافية  للمورثات  رهيبه  مشكله  ىف  لالسف  ولكن 
ىف  بس  مش  القانون   من  اكثر  هبا  تتمسك  الناس 
نواجهها التى  القضايا  كل  بل   الكنائس  غلق  مشكله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف ترين ترصيح االعالمى تامر امني بان 

هناك ارهابى مسيحى متشدد ؟
مل  يقوله  مثال  عنده  واال  مسيحى  إرهايب  أرى  مل   
التشدد  مسيحى  متشددين  من  إرهابية  عمليه  نرى 
املسيحيه  بالتعليم  الشديد  االلتزام  املسيحيه  ىف 
اعنيكم  ل  باركوا  اعدائكم  احبوا  عىل  تنص  التى 
اليكم  يسئون  للذين  صلوا  مبغضيكم  اىل  احسنوا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف ترين عالقه الدوله بالكنيسه ؟ 

الطرفني  من  كال  وسالم  واخوه  حمبه  كلها  عالقه 
فقداسه  ابنائها  ومصلحه  الوطن  ملصلحه  يسعى 
تبادل  عىل  حريص  الثانى  توارضوس  البابا 
سياده  وايضا  املواطنه  مبدا  ترسخ  التى  الزيارات 
االعياد  ىف  التهانى  تقديم  عىل  حريص  الرئيس 
احلزن  حاالت  ىف  التعازى  تقديم  عىل  ايضا  وحريص 
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كثري يلوموا عىل قداسة البابا توارضوس ألنه 
يعضد الرئيس ويسانده ىف املقابل يقوم األمن 

باغالق الكنائس؟!
البابا يعمل بحكمه النه رجل وطنى ونحن ىف ظروف 
صعبه االرهاب حيرصنا ىف كل مكان والعدو مرتبص 
حكامء  كنو  اجلميله  االيه  مثال  نتعامل  ان  نحاول  بنا 
شاطر الرب  عىل  ال  ودائام  كااحلامم  ودعاء  كااحليات 
يقول البابا عىل الرئيس عبد الفتاح السيسى دائام الىل 
واإلنجازات  بيشتغل..  والرئيس  مبيتكلمش  بيشتغل 
مستشهدا  األخرية  السنوات  ىف  للغاية  عظيمة 
الطرق  شبكة  رأسها  وعىل  الضخمة  املشاريع  ببعض 
السمكى  االستزراع  ومرشوعات  الضبعة  ومرشوع 
من  أكثر  كلها  املنظومة  وأن  االقتصادية،  واملناطق 
الذى يقود فرقة  "املايسرتو"  الرئيس مثل  رائعة وأن 
ملموسة. نتائج  إىل  يؤدى  ضخم  عمل  ويقود  كبري 
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كأعضاء جملس شعب كيف يتم معاجله 

ما حيدث؟
الذى  مرص  برملان  هو  الشعب  جملس 
وأعضاؤه  والرقابة  الترشيع  سلطتى  يتوىل 
 . إرادهتا  عن  املعربون  األمة  ممثلو  هم 
يتوىل  الشعب  جملس  فان   : الدستور  لنص  وطبقًا 
للدولة  العامة  السياسة  ويقر  الترشيع  سلطة 
واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية  العامة  واخلطة 
عىل  الرقابة  يامرس  كام  للدولة  العامة  واملوازنة 
الدستور  اوجب  كام  التنفيذية  السلطة  أعامل 
جملس  عىل  الدولة  مليزانية  اخلتامى  احلساب  عرض 
تاريخ  من  أشهر  ستة  عىل  تزيد  ال  مدة  الشعب 
باب  باب  عليه  التصويت  ويتم  املالية  السنة  انتهاء 
السنوى  التقرير  عرض  جيب  كام  بقانون.  ويصدر 
عىل  ومالحظاته  للمحاسبات  املركزى  للجهاز 
اجلهاز  من  يطلب  أن  وللمجلس  الشعب.  جملس 
أخرى تقارير  أو  بيانات  أية  للمحاسبات  املركزى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل ترين أن شعبيه الرئيس تراجعت ىف 

االونه االخريه ؟
 مل ترتاجع شعبيه السيسى عىل االطالق ولكن هناك 

بعض الفئات التى حتاول 
هام  امر  يعد  وهذا  السييس  الرئيس  حول  االلتفاف 
من أجل عبور هذه املرحلة االقتصادية عىل القرارات 
وضع  خلق  إىل  أدت  األخرية  الفرتة  يف  الرئاسية 
هذه  ولتجاوز  املواطن  عىل  كبري  بشكل  أثر  صعب 
املرحلة جيب أن نعلم جيًدا أن أي قائد سيايس يف ظل 
حازمة  قرارات  يتخذ  البالد  هبا  متر  التي  الظروف 
الوعي  من  املزيد  نرش  وجيب  اقتصادًيا  البالد  إلنقاذ 
الشعبي لتكاتف اجلامهري مع الرئيس وهو ماينتج عنه 
يف حالة التنسيق زيادة شعبية الرئيس وليس العكس. 
رهانة  االقتصادي  اإلصالح  يف  يضع  بدأ  الرئيس  وأن 
األكرب ويراهن عىل شعبيته من خالل هذا اإلصالح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىف 2018 ماذا تتمنى ملرص ؟ 

امتنى ان نقضى عىل االرهاب وان يعم السالم وان 
كل شاب حيقق ما يتمناه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلمه من سيادتك جلريده كاريزما 

جريده متميزه ومتالقه وهبا كتاب حمرتميـــن 
اقالمهم حره ذات ثقافه عاليه وستضيف الـــى 
االعالم الصحفـــى كثـــيـــرا ودائمـــًا موفقيـــن. 



بالرغم من إن علم التنمية البرشية يعد من أهم العلوم اإلنسانية 
حياتنا  تغيري  عىل  القادرة  العلوم  أهم  أحد  أنه  كام  وأقدمها 
لألفضل إال أنه ىف السنوات األخري فقد مصداقيته بسبب كثرة 
املدعني الذين نسبوا أنفسهم له بشهادات أغلبها  غري حقيقى 
حيث  اإلجتامعى  التواصل  مواقع  عىل  صفحات  خالل  من 
أهنم مل حيصلوا به سوى عىل كورسات ضعيفة المتكنهم حتى 
من تغيري أنفسهم ومن ثم فقد هذا العلم أحد أهم سامته وهى 
التخلص من  الناس به وبأنه قادر عىل أن يساعدهم عىل  إيامن 
هذا  لنا  كان  لذا  حياهتم  ىف  هلا  يتعرضون  التى  املشاكل  أغلب 
التنمية  أساتذة  أهم  أحد  الدين  صالح  وليد  دكتور  مع  اللقاء 
علوم  مجيع  تدريب  حق  عىل  احلاصل  والوحيد  البرشية 
. "ويل"  برنامج دكتور  الفقى  وصاحب فكرة  إبراهيم  دكتور 

دعنا نبدأ كالمنا من نشأة هذا العلم ومتى بدأت؟
اإلنسان  عرفها  التى  العلوم  أقدم  من  البرشية  التنمية   علم 
عىل  يقوم  علم  ألنه  واألنبياء  الرسل  اىل  يرجع  وأصله 
اإلرتقاء  اىل  هتدف  والدراسات  األبحاث  من  جمموعة 
الشخصية  أو نجاحه ىف حياته  بربه  باإلنسان سواء ىف عالقته 
سيجد  عام،  بشكل  األنبياء  لتاريخ  يرجع  فمن  لذا  والعملية 
باإلنسانية للنهوض  العلم  هذا  إستخدموا  من  أول  أهنم 
تدرس  التى  العلوم  أهم  من  يعد  البرشية  التنمية  علم  فإن  لذا 
باخلارج من مرحلة احلضانه وحتى اجلامعة كام أن هناك دول 
املواد  كأحد  املدارس  ىف  تطبيقه  فرتة  منذ  بدأت  كثرية  عربية 
العلوم  ىف  جدا  متقدمني  كنا  كعرب  نحن  ولألسف  الرئيسية  
اإلنسانية وقد أخذها الغرب منا وقاموا بتطويرها وإستطاعوا 
أن  منذ  ونحن  وشعوهبم  بمجتامعاهتم  اإلرتقاء  خالهلا  من 
أخذها  حتى  السنوات  مئات  اخللف  اىل  عدنا  هبا  العمل  أمهلنا 
جديد. من  لنا  يعلمها  وبدأ  أخرى  مرة  الفقى  إبراهيم  دكتور 

وكيف أصبح ىف مرص إذن مهنة من المهنة له ؟
عىل  إعتمدوا  مرص  ىف  العلم  هذا  يدرسون  من  معظم  ألن 
يلموا  مل  ثم  ومن  عليها  حصلوا  وبسيطة  قصرية  كورسات 
عىل  قادرين  غري  أصبحوا  وبالتاىل  فروعه  وال  العلم  بأصل 
من  مهنة  الوقت  مع  بالفعل  أصبح  حتى  املعلومة  توصيل 
صفحة  ويؤسس  كورس  عىل  حيصل  من  كل  ألن  له  المهنة 

عىل الفيس بوك ليعلن عن نفسه فيها ولكن عندما يستمع 
عىل  تساعدهم  أهنا  أمل  عىل  كورساته  اىل  أو  إليه  الناس 
حياهتم  ىف  يواجهوهنا  معينة  مشاكل  أو  مواقف  ختطى 
الجيدوا أى نتيجة حتى فقدوا ثقتهم ىف قيمة العلم نفسه .

من يشاهد برناجمك " دكتور ويل " يدرك أنك 
تعمقت ىف دراسة هذا العلم بكل فروعه .. فهل 

هذا صحيح ؟
علم  ىف  دكتوراه  عىل  حصلت  بالفعل  فأنا  صحيح  نعم 

األهم  ألن  الذهنية  اخلرائط  علم  ودرست  النفس 
كيفية  تعليمه  هو  للمتدرب  املعلومة  توصيل  من 

تطبيقها فاملعرفة المتثل أكثر من %10 من قيمة 
من تعلمناه إنام التطبيق هو األهم وهذا ما أركز 
عليه ىف كورساتى بمعنى أن من يعانى عندى 
إختاذ  ىف  إندفاع  أو  النفس  ىف  ثقة  مشكلة  من 

باجلزء  أكتفى  فال  الزائد  اخلجل  أو  القرارات 
ىف  معه  أبقى  وإنام  إياه  علمته  الذى  النظرى 
معا  لنعيش  الشارع  معه  أنزل  أنى  حتى  التطبيق 
مواقف خمتلفة وأراه كيف يتعامل فيها ومن ثم 
أستطيع أن أحدد حجم املشكلة وكيفية عالجها .

هل حقيقى أن أغلب املرصيني يعانون 
من اإلكتئاب ؟

مرض  اإلكتئاب  ألن  بذلك  نجزم  أن  النستطيع 
التى  الشعوب  من  حتديدا  واملرصيني  خطري 
مما  ولكن  عاليه  ومرح  تفاؤل  بروح  تتمتع 
الشك فيه أن السنوات الصعبة التى مرت علينا 
سيىء  أثر  تركت  األن  وحتى   2011 يناير  منذ 
الضغوط  أن  اىل  باإلضافة  مجيعا  نفوسنا  ىف 
ىف  هلا  تعرضنا  التى  والسياسية  اإلقتصادية 

حتت  تقع  مرص  ىف  الناس  جعلت  حتديدا  األخريين  العاميني 
ضغط مما دفعها لإلكتئاب ولكنه ليس أكثر من شعور عارض 
. اإلقتصادى  الوضع  إستقرار  وبدء  السبب  بزوال  سيزول 

تعتقد أن هذا اإلكتئاب العارض هو سبب حالة الفوضى 
التى مازالت مستمرة ىف الشارع املرصى ؟

الوقود املحرك ألى إنسان هو مشاعرة وإنفاعاالته ونحن بالفعل 
مازلنا نتعرض حلالة من القلق واخلوف من املستقبل خاصة ان 
%70 من املرصيني يعانون من الضغوط اإلقتصادية وهذا جعلهم 
ىف حالة من الرتبص ببعض ولكن كل هذا سيختفى مع الوقت 
ونعود لطبيعتنا والتى تعد الشهامة و"اجلدعنة" هى األصل فيها .

تعتقد هل سنستطيع ىف العام اجلديد جتاوز هذا القلق 
والتوتر؟

نعم سنستطيع إذا ركزنا عىل أهدافنا وتيقنا من قدراتنا ومن 
إننا سنستطيع حتقيق أحالمنا املهم أن نحسن الظن باهلل وهو 

سيكون عند ظننا به .

البشــــرية التنميـــة  )ســــاحـــــر( 
الــــديـــــن: صــــالح  د.ولـيــــــــد 

الفـقـي  إبراهيم  أوصاه  الـذي  الوحيـد  أنـا 
وأفكـــــاره عـلـومــــه  بـتــــدريــــس 

هل البد لإلنسان أن يقف مع نفسه من وقتا ألخر 
حتى يعيد حساباته ويرتب أولوياته؟

بالتأكيد فمهم جدا آال يرتك اإلنسان نفسه فريسة لدوامة احلياة 
وضغوطها حتى يستيقظ عىل العمر وقد إنتهى دون أن يكون 
فعل به شيئا حلياته وآخرته لذا فالبد علينا أن نتوقف مع أنفسنا 
كل فرتة لنعيد حساباتنا وترتيب أولوياتنا ونعرف أين نقف .

بامذا تنصح الشباب ىف العام اجلديد ؟
اإلنسان  حياة  ىف  مرحلة  أهم  هى  الشباب  فمرحلة  بالتطوير 
أن  لذا عليه  التى يؤسس فيها نفسه وحياته  الفرتة  أهنا  حيث 
يطور من نفسه وال يعتمد عىل ما تعلمه ىف املدارس واجلامعات 
1970 لذا عليه بأخذ  والتى تعد أحدث مراجعها ما كتبت سنة 
التطوير  كورسات  رأسها  وعىل  بإمكانياته  اإلرتقاء  سبل  كل 
التى نعطيها ىف جمال إدارة األعامل ودورات دينامكية التكيف 
النجاح  سبل  مع  عصبيا  اإلنسان  تكيف  اىل  هتدف  والتى 
العلوم اإلنسانية  وكذلك  الدبلومات املتخصصة ىف  باإلضافة اىل 
ليعرف  احلياة  رشيك  وإختيار  األرسى  اإلرشاد  كورسات 
كيف يؤسس حلياة ناجحة عىل املستوى الشخصى والعمىل .

ولكن تلك الدبلومات ليست متوفرة بام ينبغى أن 
تكون عليه بسبب عدم توافراخلرباء املوثوق هبم ؟

ال طبعا هى متوفرة ولكن ليس كثري فنحن نعطيها لكل املراحل 
العمرية ولدينا مركز ىف القاهرة وأخر ىف األسكندرية و يف امريكا 
شخص  أى  عىل  جدا  مهم  ولكن  العامل  دول  ومجيع  واوروبا 
يريد أن حيصل عىل تلك الدبلومات أو لديه مشكلة تؤرق حياته 
الثقة بالنفس آال يذهب ألى مكان  كاإلنطواء أو اخلجل أو عدم 
وإنام عليه أن يتأكد أوال من املكان الذى سيحصل منه عىل الكورس 
ويسأل عن الدكتور الذى سوف يتدرب معه حتى يطمئن أنه 
ألن  يرجوها  التى  النتيجة  فيه  سيجد  وأنه  الصحيح  املكان  ىف 
. وأصول  قواعد  له  علم  ولكنه  سحر  ليس  النهاية  ىف  املوضوع 

ملاذا يلقبونك بساحر التدريب ؟
الناس  من  اللقب  هبذا  فوجئت  نفسى  وأنا  فعال  حقيقى  هذا 
معى  نفسى  عالج  جلسات  أو  كورسات  عىل  حصلوا  الذين 
حاصل  وذكرت  سبق  كام  أنا  وإنام  السحر  ىف  ليست  والفكرة 
عىل دكتوراه ىف علم النفس باإلضافة لكونى الوحيد الذى عهد 
عندما  ثم  ومن  مواده  كل  لتدريس  الفقى  إبراهيم  دكتور  إليه 
تأتى إىل أى حالة الأتعامل مع األمر بشكل سطحى وإنام أتعمق 
به ألقصى درجة ممكنة حتى أستطيع أن أعرف أصل املشكلة
اللقب  هذا  عىل  أطلقوا  وقد  أعاجلها  كيف  أعرف  ثم  ومن 
ىف  كانت  أشخاص  مساعدة  ىف  اهلل  وفقنى  بعدما 
أكثر  اإلنتحار  حاولت  أهنا  حتى  تام  يأس  حالة 
من مرة وأخرين كانوا يعانون من حالة دمار 
أرسى وأوشكوا عىل اإلطالق واحلمدهلل بفضل 
أساعدهم  أن  إستطعت  املشكلة  ودراسة  العلم 
حتى غريت حياهتم 180 درجة وأصبحوا األن 
أشخاص ناجحني ومستقرين ىف حياهتم العملية 
واألرسية كام إنى قمت بتدريب أكثر من 2000 
مدرب عىل مستوى مرص والوطن العربى عىل 
البرشية بأصوله الصحيحة . التنمية  تدريس علم 

هل حقيقى أنك قمت بمساعدة بعض 
نجوم الفن ىف مرص وتعليمهم أصل التنمية 

البرشية ؟
نعم فقـــد أعطيت كورســـات بالفعل للفنـــان 

الكبيـــر الراحل نور الشــريف واملـــوســـيقار عمـــر 
خيـــرت والفنانة صابرين وغريهم ولكن كـان 
اهلـــدف منهــــا فهم طبيعة النفس البشـريـــة 

وبعـــض قواعـــد علـــم النفس والتنمية البرشية 
والتى يمكنهم أن يسـتفادوا هبا ىف حياهتم وفنهم .

شكرًا د. وليـــد صـــالح الدين عـلـي احلـوار 
الشـيـق واملفيــد ونتـمـنى لك كل النجـاحات و 

التوفيق من جريدة كاريزما.

حوار/ رانيــا نــور







الفالنتني أوعيد احلب العاملي.. حيُث حَيتِفل 
ُكل  14فرباير من  بتاريخ  بعيد احلب  الُعشاق 
قلوب  يف  احلب  ِبقيمة  وتذِكري  ختليًدا  عام 
عىل  احلب  يقترص  ال  كام  والعشاق  املحبني 
يوم  لكوِنه  أيًضا  لألزواج  لكّنه  فقط  الُعّشاق 
ينسون فيه ُكل مهوم األيام املاضية ويرتكون 
ُظهورهم  وراء  وَمشاكلها  احلياة  مهوم 
حتدوا  الذي  بُحّبهم  اليوم  هبذا  فيحتفلون 
هذا  ِمثل  يف  وجيددونه  أجله  من  املُستحيل 
اليوم  ُهو  الفالنتاين  يوم  موعد  متى  اليوم 
ملعرفة  والعاشقات  الزوجات  تنتِظره  الذي 
ذلك  عن  ُمعرّبين  هلم  أزواجهم  حب  مدى 
خاص. نوع  من  بحتفال  أو  َهدّية  أو  بقبلة 
ُنقّدم  الفالنتاين   يوم  موعد  تاريخ  عن 
الفالنتاين  أو  احلب  عيد  موعد  لكم 
واملُحبني  الُعشاق  من  املتسائلني  لُكل 
املميز. اليوم  هذا  يفوهتم  ال  حتى 
الكنيسة  تقويم  حسب  فرباير   14 ففي 
الغربية من ُكل عام حيتفل العشاق واملحبون 
عن  ُتعرّب  أمَحراء  بورد  بالتهادي  واألزواج 
البقاء  عىل  ملحبوبيهم  وامتناهنم  حبهم  مدى 
وُمّرها  بُحلوها  السنوات  تِلك  كل  معهم 
الَيوم  هذا  حيمل  كام  وضيقها..  وفرحها 
طابع خاص من اهلدايا واإلحتفاالت والزينة 
التي متتاز باللون األمحرالذي يرمز إىل احلب.
أواَل: جيب التعرف عىل القديس فالنتني يف 

عيد احلب..
"الشهداء"  من  عدد  محل  حيث  و 
القديس  أما  فالنتني  اسم  األوائل  املسيحيني 
من  عرش  الرابع  يف  تكريمه  جيري  الذي 
حقيقية  حكاية  هناك  فليس  فرباير  شهر 
فحكايته  اآلن  حتى  القديس  هذا  عن  ثابتة 
احلكاية  لكن  ُأخرى  إىل  منطقة  من  ختتلف 
حكم  أيام  يِعيش  كان  ِقّسيس  بأنه  األقرب 
الثاين  كلوديس  الّروماين  االمرباطور 
وأعدم  امليالدي  الثالث  القرن  أواخر  يف 
ألّنه  م   270 فرباير  يف  فالنتني  القسيس 
أي  عقد  منع  أوامراإلمرباطورالذي  َعارض 
امليالدي  الثالث  القرن  يف  ألّن  زواج  أو  ِقران 
الرومانية للغزو من  تعرضت اإلمرباطورية 
مرض  انترش  ذاته  الوقت  ويف  القوط  قبل 
الطاعون أو اجلدري، ما أسفر عن وفاة 5 آالف 
اجلنود. من  الكثري  بينهم  من  يوميا  شخص 
إىل  احلاجة  زادت  املوتى  عدد  تزايد  وعقب 
االعتقاد  وكان  الغزاة  القوط  لقتال  اجلنود 
العزاب  هم  املقاتلني  أفضل  بأن  السائد 
الزواج  الثاين  اإلمرباطوركلوديوس  فحظر 
العزاب  أّن  الحظ  النه  اجلنود  عىل  التقليدي 
من  احلرب  يف  صرًبا  أشّد  الغريمتزوجني 
املتزوجني الذين غالًبا ما يرفضون الذهاب إىل 
املَعارك، إاّل أّن فالنتني كان يقوم بتزويج اجلنود 
مسيحيني  أم  كانوا  وثنيني  رًسا  كنيسته  يف 
احرتاًما منه ملشاعر العشاق واملتحابني إىل أن 
فالنتني  القديس  اضطهاد  تم  و  أمره  افَتضح 
بسبب ذلك وبسبب إيامنه باملسيحية  واقتيد 
كلوديس  االمرباطورالروماين  وقام  للسجن 
فالنتني  القديس  ونال  بنفسه  باستجوابه 
إعجاب كلوديس الذي دخل معه يف مناقشة 
الوثنية  إىل  بالتحول  يقنعه  أن  فيها  حاول 
عن  بالتخيل  و  الرومان  هبا  يؤمن  كان  التي 
فرفض  األصنام  لعبادة  والعودة  معتقداته 
بحياته  لينجو  األمر  ذلك  فالنتني  القديس 
فالنتني  القديس  ولكن  أغراء  اي  ورفض 
االمرباطور  يقنع   أن  ذلك  من  بداًل  حاول 
املسيحيه   باعتناق  كلوديس  الروماين 
فيه.  اإلعدام  حكم  أصدار  تم  السبب   وهلذا 
قام  قد  إنه  قيل  اإلعدام  حكم  تنفيذ  وقبل 
يدعي  الذي  سجانه  ابنة  شفاء  بمعجزة 
كفيفه  عليلة  ابنتة  كانت  و   "Asterius"
وُهناك  أن يصيل ويشفيها  أبوها  وطلب منه 
تعرف عليها فاستعادت برصها بأعجوبة ما 
إىل  جنبا  املسيحية  إىل  يتحول  والدها  جعل 
جنب مع العديد من اآلخرين ووقع يف حبها 
وقبل أن ُيعدم قام فالنتني قبل إعدامه بكتابة 
رسالة إىل ابنة السجان التي وقع يف حبها“من 
املخلص فالنتني و وقعها قائال "من عاشقك".

بالعيص  للرضب  فالنتني  وتعرض 
فشلت  املحاولة  لكن  لقتله  واحلجارة 
خارج  رأسه  فقطعت  فالنتني   يمت  ومل 
روما  بوابات  إحدى  فالمينيا"  "بوابة 
م.  269 فرباير/شباط   14 يف  القديمة 
الرومان  دوله  دخت  أن  بعد  وهكذا   
يف  روما  يف  كنيسة  بنيت  املسيحيه  يف 
لذكراه. ختليدا  فيه  أعدم  الذي  املكان 
جالسيوس  البابا  قام  ميالدي   496 عام  ويف 
بتعيني يوم 14 فرباير "يوم القديس فالنتني"
للمسيحية،  األوىل  الثالثة  القرون  وخالل 
أشكال  من  الكثري  املسيحيني  عىل  مورس 
االضطهاد، فألقي هبم أحياء يف املاء املغيل أو 
قطعت ألسنتهم وُعذبوا بطرق أفظع من ذلك 
والسجالت  الكتب  من  الكثري  تدمري  تم  كام 
الرغم  املسيحية.عىل  والكتابات  التارخيية 
من وجود مصادر حديثة شائعة تربط بني 
اإلغريقي  العرص  يف  فرباير  شهر  عطالت 
الروماين والتي يزعم عنها االرتباط باخلصوبة 
واحلب وبني االحتفال بيوم القديس فالنتني.. 
عىل  يطلق  كان  القديم  األثيني  التقويم  ويف 
ومنتصف  يناير  منتصف  بني  ما  الفرتة 
إىل  نسبًة  جامليون"  "شهر  اسم  فرباير 

وهريا.. زيوس  بني  تم  الذي  املقدس  الزواج 
لوبركاييل  أحتفال  كان  القديمة  روما  ويف   
باخلصوبة  ترتبط  التي  الدينية  الطقوس  من 
اليوم  يف  يبدأ  بمراسمه  االحتفال  وكان 
حتى  ويمتد  فرباير  شهر  من  عرش  الثالث 
الشهر. نفس  من  عرش  اخلامس  اليوم 
املحلية  املهرجانات  أحد  لوبركاييل  ويعترب 
مدينة  يف  هبا  حُيتفل  كان  التي  اخلاصة 
والذي  عمومية  األكثر  االحتفال  أما  روما 
والذي  فيربوا"  "جونو  اسم  عليه  يطلق  كان 
العفيف"  "جونو  أو  املطهر"  "جونو  يعني 
الثالث  يومي  به  االحتفال  يتم  كان  فقد 
فرباير.  شهر  من  عرش  والرابع  عرش 
)الذي  األول  جيالسيوس  البابا  قام  وقد 
 492 عامي  بني  البابوية  السلطة  توىل 
لوبركاييل.  احتفال  بإلغاء  و496( 
ومن اآلراء الشائعة أن قرار الكنيسة املسيحية 
يف  فالنتني  للقديس  الديني  بالعيد  باالحتفال 
منتصف شهر فرباير قد يعرب عن حماولتها 
الوثنية.. لوبركاييل  احتفاالت  تنصري 
إتالفها،  تم  قد  السجالت  من  العديد  وألن 
تعد  فالنتني  القديس  حياة  تفاصيل  فإن 
سوى  عنها  يعرف  وال  جدا  شحيحة 

حتى  جليل  جيل  من  تنتقل  وكانت  القليل، 
Legen�" يف  م    ١٢٦٠ عام طباعتها   تم 
بواسطه  ونرشت   "da Sanctorum
ذلك  يف   "Jacobus de Voragine"
Nurem�"  العام، ومن ثم تم نرشها يف كتاب
.1493 عام   "berg Chronicle
وبدأ األدباء منذ العصور الوسطى بربط يوم 
القديس فالنتني باحلب إىل أن أصبح يف هناية 
املطاف خالل القرن الـ18 أحد التقاليد التي يتم 
خالهلا تبادل الزهور واحللويات والشيكوالته 
ثم  احلب"  بـ"عيد  املعايدة  بطاقات  وإرسال 
احلب  عيد  بمنزلة  املاس  صناعة  ارتقت 
لتجعل منه مناسبة إلهداء املجوهرات وما يف 
بعض املدارس االبتدائية يف أمريكا الشاملية، 
فيقوم األطفال يف هذا اليوم بتزيني حجرات 
وتناول  املعايدة  بطاقات  وتبادل  الدراسة 

احللوى.
وعادًة ما تذكر بطاقات املعايدة التي يتبادهلا 

هؤالء التالميذ يف هذا اليوم الصفات التي 
جتعلهم يشعرون بالتقدير جتاه بعضهم 

البعض. 
يف  كبريًا  دورا  دائام  كيوبيد  لعب  كام 
كيوبيد  ويعرف  واملحبني  احلب  احتفاالت 
اجلامل  شديد  كاملالئكة   طفل  كان  بأنه  
احلب  بوشاح  ومتشح  عاري  شبه  والوسامه 
قليل  يبدوا  كام  كان   و  وجمنح   العشق  و 
قليل احلظ و يظهر يف هيئة مالك بجناحني 
كان  وأحيانا  احلب  سهم  و  بقوسه  وممسك 
أعمى  احلب  أن  عيل  كرمز  أعمى  يصور 
مملؤه  جعبه  ويرتدي  نحب  من  نختار  وال 
أن  شأنه  من  و  احلب  و  العشق  سهام   من 
ضحاياه  قلوب  خترتق  معه  التي  السهام 
احلب.  يف  هلم  عميق  سقوط  يف  تتسبب  مما 
باسم  يعرف  كان  القديمة  اليونان  يف 
احلب  إهلة  ألفروديت  الشاب  االبن  إيروس 
كيوبيد  كان  الروماين  التاريخ  يف  واجلامل. 
ابن لفينوس إهله اجلامل و احلب و العشق ..
باحلب  مرتبط  كيوبيد  رمز  أصبح 
و  املطبوعات  عيل  يصور  و  أعياده  و 
العشاق بني  احلب  لتبادل  رمزًا   و  اهلدايا 
هاوالند  اسرت  بدأت  فقد   ،1847 عام  يف  أما   
املوجود  منزهلا  يف  ناجًحا  جتارًيا  نشاًطا 
ماسشوسيتس  والية  يف  ووسرت  مدينة  يف 
احلب  لعيد  بطاقات  صممت  فقد 
للبطاقات.  إنجليزية  نامذج  من  مستوحاة 
القرن  يف  احلب  عيد  بطاقات  انتشار  كان 
التاسع عرش يف أمريكا - التي أصبحت فيها 
بطاقات  جمرد  احلب  عيد  بطاقات  اآلن 
مؤرًشا   - باحلب  ترصحًيا  وليست  للمعايدة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  حدث  ملا 
هذه  مثل  حتويل  بدأ  عندما  ذلك  بعد 
من  الرتبح  يمكن  جتاري  نشاط  إىل  املناسبة 
هبا  قامت  التي  اإلحصائيات  وتشري  ورائه  
املعايدة  بطاقات  لنارشي  التجارية  الرابطة 
عدد  أن  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
كل  يف  تداوهلا  يتم  التي  احلب  عيد  بطاقات 
بطاقة  مليار  يبلغ  عام  كل  يف  العامل  أنحاء 
تقريًبا وهو ما جيعل يوم عيد احلب يأيت يف 
بطاقات  عدد  كثرة  حيث  من  الثانية  املرتبة 
املعايدة التي يتم إرساهلا فيه بعد عيد امليالد.
صدرت  التي  اإلحصائيات  توضح  كام   
يف  ينفقون  الرجال  أن  الرابطة  هذه  عن 
هذه  عىل  النساء  تنفقه  ما  ضعف  املتوسط 
األمريكية. املتحدة  الواليات  يف  البطاقات 
يف  اإلنرتنت  شعبية  زيادة  أسهمت  وقد 
تقاليد  ظهور  يف  اجلديدة  األلفية  مطلع 
ويف  احلب  بعيد  باالحتفال  خاصة  جديدة 
كل عام  يستخدم املاليني من الناس الوسائل 
املعايدة  رسائل  وإرسال  لتصميم  الرقمية 
شكل:  تأخذ  والتي  احلب  بعيد  اخلاصة 
احلب  كوبونات  أو  اإلليكرتونية  البطاقات 
أو  املحبون  يتبادهلا  التي  املصّورة  واهلدايا 
طبعها. إعادة  يمكن  التي  املعايدة  بطاقات 
دول  مجيع  يف  به  األحتفال  أصبح  و 
وطقوس  احتفاالت  وجود  مع  العامل 
خمتلفه... تواريخ  يف  دولة  لكل  خاصه 



)إلىل ما يعرفش يقول عدس(
راقب شاب منزال لدى مغادرة الزوج له تاركا زوجته وحدها 

فدخل الشاب املنزل وهّم باالعتداء عىل الزوجة التي رصخت مستغيثة
ولسؤ حظ الشاب كان اول من لّبى نداء االستغاثة الزوج الذي استّل

خنجره لقتل الشاب الذي هرب برسعة وملح عىل مدخل املنزل طبقا
عليه كمية من العدس فأخذ ملء كفه منه وتابع هروبه والزوج يالحقه 

واجتمع اجلريان وأوقفوا الشاب فقال هلم : انظروا هذا البخيل - يقصد الزوج
اخذت ميلء كفي عدسا من طبق امام منزله ويريد قتيل بسبب ذلك

وعّز عىل الزوج ان يقول احلقيقة، فقال : اليل ما يعرفش يقول عدس 

)دخول احلّمم مش زي خروجه(
إفتتح أحدهم محاما تركيا وأعلن أن دخول احلامم جمانا 

وعند خروج الزبائن من احلامم كان صاحب احلامم حيجز مالبسهم 
ويرفض تسليمها إال بمقابل مايل والزبائن احتجون قائلني

أمل تقل بأن دخول احلامم جماين ؟ 
فريد عليهم: دخول احلامم مش زي خروجه 

)حســــبــــة بــــرمــــا(
حسبة برما مقولة مرصية دارجة تقال عندما حيتار املرء يف حساب شئ ما

ويعود أصل هذة املقولة الشهرية إىل احدى القري املرصية التابعة ملركز طنطا بمحافظة 
الغربية وهي قرية ) برما ( التي تبعد عن طنطا بحوايل 12 كيلو مرت

وقد جاءت هذه املقولة عندما اصطدم أحد االشخاص بسيدة كانت حتمل قفصا حممال 
بالبيض فأراد تعويضها عام فقدته من البيض فقال هلا الناس: كم بيضه كانت بالقفص ؟ 
فقالت: لو احصيتم البيض بالثالثة لتبقي بيضة ، وباالربعة تبقي بيضة ، وباخلمسة تبقي 

بيضة ، وبالستة تبقي بيضة ، ولو احصيتموه بالسبعة فال تبقي شيئا
وبعد حسابات وحرية كثرية عرفوا ان القفص كان حيتوي عىل 301 بيضة ومن هنا 

جاءت املقولة...حسبة برما

أين أراضيكم
واحلق يناديكم
من أكرب راس

إىل أصغر من فيكم

بئس ما تفعلون
وبئس ما تضمرون

ىف جبالكم
وىف حواريكم

أال يبست أياديكم
التي حتول األفراح

إىل جراح
والبهجة إىل نواح
أال ُشّلت نواصيكم

كربت األنا فيكم
وأخذتكم العزه

من الواحه إىل غزة
أال ُهدمت رواسيكم

يف النار أنتم خالدون
وال جنات تدخلون

وقد ماتت الرمحة فيكم
يا قساة القلوب
وأصل الكروب

والدمع ال يقرب مآقيكم
حربكم حترقنا

وسالحكم يغرقنا
واغتيل اإلنسان فيكم

فلتسقط أفكاركم
ولتهوى صواريكم

يف األرض ويف السامء
صباحا ويف املساء
قد ُكتبت أساميكم

بمداد من عدم
حماط باألمل  
فال عقل لكم

وليس من يوصيكم 
ولئن تصولوا أو جتولوا بأموالكم 

الطائلة، 
فبلدنا متفائلة، ودولتكم زائلة

ال رجاء لكم، وال أمل فيكم

نوايص= قدرات 
  صواري= رايات

مع من العني ارى الدَّ مآقي= جَمَ
روايس= اجلبال الثوابت

الِعشق أن ..
ارشف حروف اسمك ..

من فنجان ِشعري
ُق ُقبلة يف العمق ُاَعتِّ
فُتحيي يل مَخري

اداعب باللسان َلفظة
امتتم فكرة جتري

تدمدم قلبي تغمر ..
أوصايل بالدم املُنَطلِق

ينادي يف البالد ِعشقك
جياهر العباد حبك
د العناد ألجلك ُيَعبِّ

الِعشق أن ..
ابارش قصيدًة ظمأى ..

لقلمي ُمنتهى اللذة
اثابر حتى املُنتهى

ُع من اهلوى أحرفًا ُامَجِّ
تراوض يف َخَجل حضني

تناهض القصيدة يف غريٍة ُمّرة
ال امخد بغري لقاء ..

األلف والنون واجليم والياء
يا معشوقتي احلسناء

الِعشق أن ..
اكتُب قصيدة هي اسمك
ارسم صورة هي وجهك

بال قصيدة انا ال انا
وال قصيدة بدون ِعشقك

الِعشق أن ..
تطلقني سهامًا

من قويّس عيونك
القابعني يف الُعال

فيهمُّ صدري لّلقاء
تبدرين غرامًا

براحتّي جفونك
فتهيم روحي كُسنبلة

تشُع ذهبًا للبقاء

الِعشق أن ..
ترتّنح اجلدائل املُنسدلة

عىل ضفاف خرصك املنحوت
فتزلزل صدري تشعله
بلهيب شوقي املكبوت
باألرِض تتالعب قدماِك
فتشّد إليها ورق التوت
والنيزك عندما يموت

لِك جاذبية تفوق األرض
يا سيدة األوصاف والنعوت

فكيف يل أن أرمتي
وكيف يل أن أنتمي

وكيف يل أن أحتمي
بغري حضنك املغبوط

ُضّميني حقًا إن الَضّمة ترفعني
فاعل ومبتدأ حني اكتُب
فبغرِي َضّمتِك القصيدة ..

هي سيدة ال ُتْنِجُب

من قراءاتى - املرحلة امللكية
 )The Royal Phase(

بعض  سيصل  األعوام  وتواىل  السنني  م  ترصُّ مع 
)املرحلة  تدعى  النضج  من  ملرحلة  البرش 
امللكية( وكلمة )امللكية( ترمز إىل أمرين مجيلني 
الثاين:  واألمر  املرحلة،  وروعة  فخامة  أوهلا: 
فيها  وستهنأ  لك  ملكًا  ستكون  حياتك  أن  يعني 
البال!  وراحة  الفرح  من  واسعة  بممتلكات 
حياته،  اإلنساُن  فيها  يمتلك  )مرحلة(  هي 
النظرة  فيها  وتبعد  املدارك  فيها  تتسع  )مرحلة( 
ويتسع فيها الصدر، )مرحلة( تتشّكل بعد مجلة 
من  وكٍم  التجارب  من  وسلسلة  اخلربات  من 
وفكر  واٍع  بعقل  معها  صاحبها  يتعامل  املواقف 
يقظ فيتعلم منها أشياء مجيلة وإن أتت متأخرة! 
تصل!  ال  أن  من  لك  خري  متأخرًا  تصل  أن  ولكن 
)جداالت(  يف  تتورط  لن  امللكية(,  )املرحلة  يف   *
ولن  صغرية،  ملعارك  تستدرج  ولن  تافهة 
مواضيع،  من  يستحق  ال  ما  عىل  جهدًا  تبذل 
جدل  مستنقع  يف  قابعًا  نفسك  وجدت  ولو 
دقيقة  ترصف  ولن  الصمت  ستلتزم  سقيم 
حماوالت  يف  أو  يفهم!  أن  يريد  ال  من  إقناع  يف 
أضيع  لن  يقول:  حالك  ولسان  مساره!  تعديل 
املسؤول!  وأنت  اختيارك  ذاك  عليك،  وقتي 
* يف )املرحلة امللكية( لن تعطي توافه األمور أكثر 
من قدرها؛ لن يزعجك صوت طفل ولن يقض 
مضجعك سكب العصري عىل السجاد، ولن يكدر 
مزاجك زحام الشوارع، ولن حترق أعصابك كلمة 
األمور  كل  أن  حينها  ستعرف  سقيم،  من  نابية 
توافه وال يشء يستحق االهتامم سوى طاعة اهلل! 
ألحد  عقلك  تؤجر  لن  امللكية(  )املرحلة  يف   *
أحكامك  عنك،  يفكر  حولك  من  جتعل  ولن 
املرحلة  تلك  ويف  يقررها  من  أنت  اآلخرين  عىل 
ستصدر أحكامًا منصفة عادلة ال عجلة وال اندفاع! 
بكاذب؛  ُتبتىل  عندما  امللكية(  )املرحلة  يف   *
ببنت  تنبس  ولن  شعرة  فيك  تتحرك  فلن 
إلثبات  والقرائن  األدلة  حتشد  ولن  شفة 
ووقتي  عليه  كذبه  ستقول:  بل  كذبه، 
يؤخر!  وال  يقدم  ال  أمر  معاجلة  من  أثمن 
* يف )املرحلة امللكية( ستدرك أن اهلداية بيد رب 
العاملني وأنك ال هتدي من أحببت؛ فالبعض قدره 
أن يكون جاهاًل والبعض قدره أن يكون عالة عىل 
مستنقع  يف  يغرق  أن  قدره  والبعض  اآلخرين، 
ستدرك  صبًا،  عليه  املواعظ  صببت  ولو  الغواية 
حينها أن اجلهد عليك والتوفيق بيد رب العاملني! 
من  تبقى  ما  هتدر  لن  )امللكية(  املرحلة  يف   *
واألروع  »األحسن«  عن  البحث  يف  عمرك 
ستتجمد  عندها  أنك  أدركت  ألنك  واألمجل 
ستقبل  بل  هنائي(!  )الال  االنتظار  موقف  عند 
و«املقبول«  »احلسن«  بـ  )امللكية(  املرحلة  يف 
يف  حني  بعد  نفسك  جتد  لكي  و«اجلميل« 
عليه.  كان  مما  كثريًا،  أو  قلياًل  أفضل  موضع 
* يف )املرحلة امللكية( ستدرك أنك املسؤول متامًا 
عن صحتك وعن كل شؤون حياتك، وستعرف 
حينها أنه لن حيمل أحد عنك مهًا ولن يقاسمك 
املرض  بأخذ  أحد  يتربع  ولن  سهرًا  شخص 
رشيك  بني  أضعف  حلقة  تكون  لن  لذا  عنك! 

احلياة والولد، يف )املرحلة امللكية( لن تعمل بنظام 
شخصًا  نفسك  جتعل  ولن  املحرتقة  الشمعة 
وتدللها  بنفسك  ستعتني  بل  الثانية،  الدرجة  من 
وتقدمها دون أنانية أو هضم حقوق من حولك. 
هي  كم  ستدرك  امللكية(  )املرحلة  يف   *
طاهر  تكون  أن  حتتاج  فقط  احلياة،  كريمة 
اهلل  عىل  متوكاًل  متحركًا  مبادرًا  القلب 
مكان!  كل  من  اهلبات  عليك  ستنهال  وبعدها 
* ستدرك يف )املرحلة امللكية( أن خيارك الوحيد 
للخري،  لذاتك،  لربك،  حمبًا  حمبًا،  تكون  أن 
احلياة!  جيني  احلب  يزرع  فمن  للبرشية  حمبًا 
حقها،  نفسك  تبخع  لن  امللكية(  )املرحلة  يف   *
حتقري،  أو  اضطهاد  دون  زمامها  ستلوي 
يعتمدان  والنجاح  السعادة  أن  حينها  وستعرف 
تسلط  دون  وتقويمها  النفس  مناقشة  عىل 
والتقدير.  باحلب  جديرة  فنفسك  وتصغري! 
ال  احلال  أن  ستدرك  امللكية(  )املرحلة  يف   *
والظلم  ينتهي  والوجع  يزول  األمل  وأن  يدوم، 
ثمة  ال  أنه  املرحلة  تلك  يف  ستدرك  يرفع، 
احلياة  يف  نكبات  وال  مشاهد  وال  مواقف 
اخلالص  ُيرجى  ال  التي  فاحلاالت  منها؛  ميؤوس 
جدًا!  نادرة  تبعاهتا  من  االنفكاك  عدم  منها 
ولن  الناس  أخبار  تتبع  لن  امللكية(  )املرحلة  يف   *
سافروا  كانوا  إن  هيمك  ال  أحواهلم؛  تتقصى 
سيارهتم؟  هي  وما  أكلوا  ماذا  يسافروا,  مل  أو 
تؤخر!  وال  تقدم  ال  أمور  يسكنون؟  أين 
* يف )املرحلة امللكية( لن هتتم إال بنفسك ولن يشغلك 
)املرحلة  اجلميلة  املرحلة  هذه  ويف  إصالحها!  إال 
امللكية( لن تقارن نفسك بأحد بل ستعيش حياتك 
كام كتب اهلل لك، ال مًد للعني وال استنقاصًا من نعم 
ويف  عليها!  له  اهلل وشاكرا  وهبك  ملا  آخذًا  بل  اهلل, 
املرحلة امللكية ستدرك أن حياتك رهن تفكريك؛ 
وليس  التفكري  طريقة  بتغري  منوط  فالتغيري 
بتغيري بيئة أو بامتالك مال أو برتقية يف وظيفة! 
ليسوا  البرش  أن  ستدرك  امللكية(  )املرحلة  يف   *
ن ومنهم  مالئكة ففيهم سيئ اخللق ومنهم قليل التديُّ
بسيط الفهم وستدرك أن البعَض ال ُتسعفه أخالقه 
أْن يكون صاحب مروءة حتى يف أوقات الوئام! 
مع  التكييف  أن  ستدرك  امللكية(  )املرحلة  يف   *
كانت  فهام  السعادة  أسباب  أهم  أحد  الظروف 
قسوة ظروفك وصعوبة حياتك فلن تندب احلظ 
يمكن  ال  ما  مع  ستتأقلم  بل  الظروف  تلعن  وال 
تغيري!  يمكن  ما  لتغيري  تسعى  وسوف  تغيريه 
معينة  عمرية  مرحلة  تنتظر  ملاذا  وأخريًا.. 
اآلن  من  هبا  وخذ  امللكية(  بـ)املرحلة  تنعم  حتى 
باملجان،  تأخذه  ما  احلياة  دروس  من  فقليل 
وحياكون  احلكمة  يلتقطون  من  هم  والعقالء 
ويستفيدون  التجارب  من  يتعلمون  العظامء 
أدعوك  هنا  وأنا  سامهتا  هي  وما  القوانني  من 
مؤونة  من  النفس  وإعفاء  الوقت  الختصار 
السن،  بك  يتناهى  أن  تنتظر  وال  التجارب 
احلياة  ساحل  وتبلغ  الشباب،  مراحل  وتطوى 
الشباب،  ظل  يف  وأنت  امللكية(  بـ)املرحلة  وانعم 
بك!  تليق  فخمة  حياة  لتعيش  العمر  وربيع 

إعداد
 م. جمدى عزيز



ىف يوم 14 اكتوبر سنة 1941 الحظ بواب العامرة 
رقم 16 شارع ابو السباع بوسط القاهرة " صربى 
اليه ساكنته  منذ  انتقلت  " والذى  ابو علم حاليا 
يوم 18 يناير 1939 ان اآلنسة "كبرية السن  التى  
ايام عدة  منذ  يشاهدها  مل  الثالث  الدور  ىف  تقيم 
وحينام تطلع برأسه ألعىل العامرة-حيث تطل 
مل  أيام،  منذ  حاهلا  عىل  وجدها  شقتها،  نوافذ 
تفتح مطلقا بعكس ما اعتادت عليه اآلنسة منذ 
انتقاهلا للسكن بالعامرة، وكانت املفاجأة الكربى 
شقتها  باب  أمام  مكدسة  اليومية  الصحف  أن 
منذ أيام ، ما يدل عىل أهنا مل تفتح باب شقتها!!!
وحماميها  بصديقها  البواب  اتصل  الفور  وعىل 
الشهري  املحامى  مرعى  مصطفى  االستاذ 
الربملان  ىف  للملك  املعارض  والقطب  وقتها 
إىل  نور  السيدة  وزوجته  هو  أرسع  ،حيث 
إجابة  دون  بقوة  الباب  يطرقان  وظال  الشقة 
الشقة باب  كرس  إال  والبواب  منه  كان  فام 
ليجدوا صاحبتها مسجاة ىف رسيرها تعاين من 
واالدوية  املكان،  تغلف  واألتربة  غيبوبة،  حالة 

أهنا  عىل  يدل  ،مما  رسيرها  تغطى  املسكنة  
سوى  طعام  بال  أيام  لعدة  الفراش  ىف  ظلت 
مسكنات االمل، ومن حسن احلظ أن أحد سكان 
الفور  عىل  ،حرض  نمساويا  طبيبا  كان  العامرة 
وشخص احلالة هببوط ىف ضغط الدم يستدعى 
عىل  ماتم  وهو  املستشفى،  اىل  فورا  نقلها 
املعادى. مستشفى  اىل  حماميها  بسيارة  الفور 
"مى  سوى  اآلنسة  هذة  تكن  مل  وقطعا   
الشهرية  اللبنانية  والشاعرة  األديبة  زيادة” 
وصاحبة  وعامليا،  عربيا  الصيت  ذائعة 
الرشق"،و  "نابغة  منها  األلقاب  من  العديد 
ألب  وحيدة  ولدت  ،والتى  مى"  "اآلنسة 
قبألان  أرثوذكسية،  فلسطينية  وأم  لبناين 
.1907 عام   للقاهرة  ،ثم  لبنان  ىف  للحياة  ينتقلوا 
عالجها  بدأ  حتى  املستشفى  وصلت  أن  وما 
ترفض  كانت  ،ولكنها  والتغذية  باملقويات 
"دعوين  تقول  وعيها  إليها  عاد  وكلام  متاما 
أموت، أرجوكم دعونى ارتاح" ،وهو ما حدث 
املستشفى دخوهلا  من  أيام  مخسة  بعد  فعال 
أكتوبر  من  عرش  التاسع  ظهرية  يف  وحتديدا 
ابتسامة  مى  وجه  عىل  ارتسمت  ،عندما   1941
وصعدت  أنفاسها  لفظت  بعدما  مالئكية 
روحها عند خالقها عن عمر يناهز ال55 عاما.
            مل يكن مصطفى مرعى حماميها وحسب
وإنام كان وزوجته السيدة نور يمثالن أكثر من 
بالنسبة ملى،  فكانا كامتني ألرسارها ىف  األرسة 
حيث  الرحيل،  وحتى  حياهتا  سنوات  آخر 
حترير  رئيس  اجلميل  بأنطون  مرعى  اتصل 
االهرام وصديق مى القديم ،ليتصل بابنى عمها 
باعتبارمها ورثتها، ليحرضا ىف اليوم التاىل لشقة 
واجلميل  مرعى  مصطفى  وجود  ىف  الفقيدة 
،حيث ظال يطوفان بالشقة لعدة دقائق دون أن 
يتفوها  بكلمة، ثم  سلمهام مرعى مفتاح خزانة 
بعدما  املستشفى  ىف  وهى  له  سلمته  الذى  مى 
استعادت وعيها لدقائق قبل ان تدخل ىف غيبوبة 
الوفاة، حيث فتحها أمام اجلميع  فوجدوا هبا 
غري.  ال  فقط  املاس  من  وخامتني  جنيها،   800
ثالثة   رسيرها  بجوار  صغرية  مائدة  وعىل 
للشاعر  بالفرنسية   "غرازيال"  رواية  هى  كتب 
صورة   " وايلد  ،وروايةأاوسكار  المارتني 
كتاهبا  ونسخة   ، باالنجليزية   " غراى  دوريان 
املقتطف. ملجلة  ،وجملد   " البادية  باحثة   "
التاىل  اليوم  وهو  أكتوبر   20 يوم  ظهر  بعد 
املعادى  مستشفى  من  جثامهنا  نقل  لوفاهتا 
عليه للصالة  شربا  بحى  املارونية   الكنيسة  اىل 
القديمة  بمرص  املارونية  الطائفة  مدافن  إىل  ثم 

أمام مسجد عمرو بن العاص، حيث سار وراء 
نعشها السيدة هدى شعراوى التى تولت تنظيم 
حترير  رئيس  اجلميل  ،وأنطون  الدفن  موكب 
السيد لطفى  وأمحد  مطران،  وخليل  االهرام، 
نور وزوجته  حماميها  مرعى  ومصطفى 
ومندوب جريدة املقطم اليومية، ىف حني غاب 
والشعراء  واألدباء  املفكرين  من  اصدقائها  كل 
وغريهم. واملنفلوطى  حسني  طه  كالعقاد، 
املارونية  املقابر  من  االيرس  اجلانب  وعىل 
رحلة  بعد   " زيادة  مى   " جثامن  رقد 
واالجتامعى  النفسى  والعذاب  االمل  من 
املتواضع قربها  عىل  نقش  ،وقد  والصحى 

العرب  اديبات  ،زعيمة  الرشق  نابغة  ترقد  هنا   "
واالجتمع لآلداب  األعىل  املثل 

زيادة، مى  املرحومة   
" 1941 .صلوا الجلها  20 اكتوبر  دفنت ىف 

قبل  مرة  آخر  القاهرة  اىل  زيادة  مى  عادت 
قادمة   1939 عام  يناير   12 يوم  احلياة  تودع  أن 
املستشفى  ىف  احتجازها  مأساة  بعد  لبنان  من 
مؤامرة  ىف  اجلنون  بتهمة  أشهر  لعدة  هناك 
وورثتها  بثروهتا  للفوز  أقارهبا  عليها  اتفق 
املطاف  هناية  ىف  تكن  مل  والتى  بالقاهرة، 
األاملاس  من  وخامتني  جنيها   800 سوى 
ىف  اختفت  والكتب  املخطوطات  من  ،وثروة 
رحيلها!!!. وبعد  وفاهتا  قبل  غامضة  ظروف 
منزال  متتلك  تكن  مل  للقاهرة  عادت  حني 
حيث  وصوهلا،  وبمجرد  فيه،  تقيم 
مسكنها  بتسليم  قاموا  أقارهبا  أن  اكتشفت 
بورصة  بجوار   " علوى  شارع    1 رقم  القديم 
مالك  إىل   " القاهرة  بوسط  املالية  األوراق 
والداها. فيه  توىف  الذى  املنزل  وهو  العقار، 

؟ الــوثــائــق  أيــن 
خلص العقاد القيمة  الفكرية واالدبية  ملى زيادة  
بقوله " لو مجعت الرسائل التى كتبتها مى ،أو 
كتبت اليها من نوع هذا االدب اخلاص لتمت هبا 
بعد  لذلك  العريب"،  أدبنا  ال نظري هلا ىف  ذخرية 
وفاة مى زيادة أرشف انطون اجلميل عىل فرز 
الشاعر  بمساعدة  اخلاصة  أوراقها  من  تبقى  ما 
ومطران  مجيل  تناقش  حيث  مطران،  خليل 
ىف نرش الرسائل املتبادلة بني مى وأمحد لطفى 
السيد الذى اعرتض، فبقيت ىف حوزة أصدقاء 
وأقارب ملى ، رغم أن رأى عميد األدب العريب 
طه حسني كان نرشها للتاريخ واحلقيقة، حيث 
طاهر  الصحفى  يد  ىف  اخلطابات  هذه  وقعت 
1962 فنرشها ىف جملة اهلالل . الطناحى سنة 

عىل  العثور  الفرز  خالل   املفاجأة  وكانت 
ىف  أصدقائها  إىل  رسائلها  من  كبري  جزء 
العقاد  فرسه  الذى  األمر  الشخصية،  أوراقها 
ردت  حياهتا  أواخر  ىف  زيادة  مى  بأن  وقتها 
لتسرتد  اليهم  أصدقائها  بعض  رسائل  مى 
تقول  مى  كانت  ،حيث  إليهم  خطاباهتا  منهم 
إن   " اهلالل  دار  مؤسس  زيدان  إلميل  دائام 
ينفى  وهذا  اليقدر"،  ثمن  املوتى  ملخطوطات 
كام  رسائلها  حرقت  قد  مى  تكون  أن  أيضا 
ضاعت  ملى  أخرى  رسائل  وهناك  العقاد،  قال 
وفاة   بعد  وصل  بعضها  والعراق  مرص  بني  ما 
نرشهتا  التى  العاليىل  مجيلة  السيدة  اىل  مى 
األدبية. األديب  بمجلة  دراسة  ىف   1974 سنة 

املنزل عن  البحث 
 14 رقم  هو  مى  فيه  اقامت  منزل  اول  كان 
حيث  بالقاهرة،  اللوق  بباب  مظلوم  بشارع 
 1913 التي اسستها عام  الثالثاء  لندوة  كان مقرا 
الطابق  اىل   1914 سنة  ارسهتا  مع  انتقلت  ،ثم 
بوسط  املغربى  بشارع   28 رقم  بالعقار  اخلامس 
تنتقل  ان  قبل   1927 سنة  حتى  ايضا  القاهرة 
مبنى  خلف  علوى  شارع   1 ىف  افضل  سكن  اىل 
حيث  اللوق،  بباب  القديم  االهرام  جريدة 
اهتامها  بازمة  لتمر  لبنان  اىل  منها  خرجت 
ىف  لعامني  لتعيش  للقاهرة  تعود  ،ثم  باجلنون 
العامرة رقم 16 شارع أبو السباع بوسط القاهرة 
،والذى خرجت منه اىل قربها بمرص القديمة 
. عاما   76 قبل  االيام  هذه  مثل  ىف   1941 سنة 
وبناء عليه قمنا بزيارة اىل العناوين  التى عاشت 
فيها مى بقلب القاهرة لنبحث عام تبقى من اثار 
مى فيها ، فشارع مظلوم بباب اللوق صار اسمه 
قائم  اليزال   14 رقم  واملبنى  عارف  السالم  عبد 
ولكن مجيع السكان حديثى العهد به واقدمهم 
يرجع اىل 20 عاما ماضية ،وال يعرف احد منهم 
مطلقا مى زيادة بل ال يعرفون من هى أساسا 
شارع  ليصري  اسمه  فتغري  املغربى  شارع  ،اما 
عدىل حيث  املعبد اليهودى ،ولكن ال احد يتذكر 
ىف  عاشت  التى  زيادة  مى  هى  من  يعرف  او 
الطابق اخلامس بالعقار الذى سكنه اكثر من 30 
ارسة خالل ال70 عاما املاضية ،بحسب اجلريان .
من  سبقه  كمن  فهو  علوى  شارع   1 اما 
ابو  شارع   16 رقم  والعامرة   ، السابقة  العناوين 
حاليا  علم  ابو  صربى   " القاهرة  بوسط  السباع 
 ،1939 يناير   18 يوم  منذ  اليه   انتقلت  والذى   "
ىف  من  ،فاقدم  السابقني  من  حاال  افضل  فليس 
حتى  واليتذكر  عاما   40 قبل  اليه  جاء  الشارع 
العقار. او  املنطقة  ىف  زيادة  مى  اسم  سمع  انه 



؟ مرعي  اختفى  أين 
الهنام اخر من عاشا مع مى سنواهتا االخرية 
روحا  استسالم  ساعات  حارضين  وكانوا 
كل  ،بعد  عنهام  البحث  من  البد  ،كان  خلالقها 
ان  ،لنكتشف  مى  وفاة  من  عاما   76 من  اكثر 
اما    1987 نوفمرب   7 ىف  توىف  مرعى  مصطفى 
احلياة  قد  عىل  ظلت  فقد  نور  السيدة  زوجته 
وفاة  نعى  بحسب  ماضيني  عامني  حتى 
مرسى  نارص  باخلارجية  السفري  شقيقها 
 2006 فرباير   16 يوم  االهرام  بوفيات  املنشور 
االخرى. هى  بعد  فيام  توفيت  .،ولكنها 
استاذ  السنهورى  عصام  الدكتور  وبحسب 
طب النساء والتوليد باالسكندرية وابن شقيقة 
فاهنا  مرعى  مصطفى  زوجة  نور  السيدة 
من  عامني  ،وقبل  مطلقا  ينجبا  مل  وزوجها 
 19 رقم  بالعقار  شقتها  من  انتقلت  رحيلها 
بشارع النيل باجليزة بجوار مقر جملس الدولة 
باالسكندرية  شقيقتها  ابن  مع  ،لالقامة  حاليا 
قادرة  غري  وصارت  السن  ىف  كربت  بعدما 
شقتها  عن  تنازلت  وفاهتا  ،وبعد  احلركة  عىل 
زيادة  مى  فيها  يستقبلون  كانوا  التى  وهى  
السعوديني. العقار  مالك  ،اىل  رحيلها  حتى 
اوراق  أية  عن  السنهورى  الدكتور  سئلت 
السيدة   خالته  تركتها  مقتنيات  او  شخصية 
؟؟ مرعى  مصطفى  لزوجها  او  هلا  نور 
معى  تتحدث  ،مل  مطلقا  شيىء  اليوجد  قال 
اى  عن  االسكندرية  ىف  معنا  اقامتها  خالل 
والنعرف  زيادة،  مى  ختص  او  ختصها  اوراق 
شقتها  ،حتى  لدهيا  كانت  اوراق  اى  مصري 
وكانوا  طويلة  سنوات  فيها  عاشت  التى 
يستقبلون فيها مى ،ىف سنوات حياهتا االخرية.

جربان ؟؟ خليل  وثائق مي جلربان  كيف  ضاعت 
كان " إلياس واغناطيوس " ابنى عمى مى زيادة 
مستمرة  بصفة  بالقاهرة  بشقتها  يزوراهنا 
1935 اقنعاها  بان يبحثا هلا عن  وىف صيف عام 
 " خدمات   عن  استغنت  بعدما  امينة  خادمة 
وحرضت  مى  ،فوافقت   " بشري  السودانى 
اسابيع  عدة  مى  بمنزل  وعملت  السيدة 
ماهى  اخلادمة  هذة  ان  مى  تكتشف  ان  قبل 
رسقت  ،واهنا  اعاممها  ابناء  احد  زوجة  اال 
هامة  ورسائل  ووثائق  اوراق  مكتبتها  من 
علموا  بعدما   ، عمها   ابناء  وطردت  فطردهتا 
احلكومة  اىل  الثمينة  مكتبتها  اهداء  بعزمها 
اللبنانية. للحكومة  منها  جزء  واهداء  املرصية 
ادوية  دسهم  اىل  عمها  بابناء  االمر  ووصل 
باهنم  واقناعها  الطعام،  ىف  هلا  خمدرة 
اخرى  ،ومرة  مغناطسيا  بتنويمها  يقومون 
حتضري  جلسة  معهم  حترض  بان  باقناعها 
الرحيانى. المني  مى  ماحكته  ،وهو  ارواح 
مرور  بمناسبة   1981 عام  نرش  ما  بحسب  و 
أنه  جربان  خليل  جربان  وفاة  عىل  عاما   50
تدعى  امريكية  سيده  ظهرت   مى  وفاة  بعد  
لبنانى  ملغرتب  ارملة  وهى   " خورى  "مارى 
وأهنا   نيويورك،  بمدينة   44 الشارع  ىف  وتعيش 
ايضا  يراسلها  وكان  جلربان،  صديقة  كانت 
القلمية  الرابطة  جعلت من بيتها منتدى الدباء 
،وىف مقدمتهم جربان ،واشتغلت وفاة جربان 
وتاجرت برسائله اخلصوصية ،وباعتها باسعار 
،ووصل  ضخمة  مادية  ثروة  وحققت  باهظة 
االمر اهنا كانت تبيع تلك الرسائل عرب رشكات  
جربان  اىل  مى  رسائل  ومنها  العلنى،  املزاد 
جزء  هناك  ان  ،كام  املزاد  ىف  ايضا  بيعت  التى 
ضمن  لبنان  وصلت  جلربان  مى  رسائل  من 
بالعربية   1979 سنة  ,نرشت  اخلاصة  وثائقه 
. الزرقاء"  الشعلة   " عنوان  حتت  دمشق  ىف 

الكتب دار  رئيس  زيارة  انتظار  ىف  مفاجئة 
بمنزهلا  ملى   

 " فهمى  منصور  الدكتور  ذهب   1936 عام  ىف 
بعدما  زيادة  اىل مى  " وقتها   الكتب  دار  رئيس 
واالقارب  واالهل  واالصدقاء  الناس  اعتزلت 
قبل  مرات  عدة  شقتها  باب  جرس  دق  حيث 
ان تفتح األديبة الباب وترتاجع مهرولة لداخل 
الذي  فهمى  الدكتور  شاهدت  بعدما  شقتها 
الشعر  نفشاء  إنسانة   " وصفه  حسب  رأي 
،متقرحة  الوجه  ،شاحبة  الرأس  ،مشعثة 
ابيض  جلباب  املرتهل  جسمها  يلف   ، العني 
ضوء  من  صفراء  أشعة  وتالمسه  فضفاض، 
يتدىل من سقف  خافت يرسله مصباح صغري 
" وهذا عىل حد وصفه ،حيث مل ترش  الدهليز 

االستقبال  لغرفة  بالدخول  أو  باجللوس  مى  له 
باكية  باسمة  شبة  وهى  امامه   واقفة  وظلت 
املشهد  استعاد  بعدما  منها  وطلب  ومتوسلة، 
الرياضة  متارس  وأن  عزلتها،  من  خترج  أن 
تنهمر  تكاد  الدموع  كانت  التى  مى  ولكن 
الشيىء  ، شكرا   " بقوهلا  ردت  عينيها  من 
الشيىء ، أريد أن انام .رب مل كانت اخلطيئة ؟"

عليها واحلجر  واجلنون  مى 
بمستشفى  ممرضتها  سألتها  يوم  ذات 
عن  بلبنــــــان  "املجــــــانيــــــن"  العصفــــــورية 
ردهــــــا: فكــــــان  بجبــــــران  عالقتهــــــا 
نحكى  بعد  ..ليش  جربان  مــــــات   .. اف   "
" فقــــــط  بالرسائل  بعضنا  عرفنا   ! عنــــــه 
لبنان   من  قادما  للقاهرة  وصل   1936 عام  وىف 
بعدما   .. زيادة  جوزيف  الدكتور  نسيبها 
النفسية  بحالتها  رسالة  له  ارسلت  قد  كانت 
ومضايقات أبناء عمومتها ورسقتهم هلا ليعود 
اجلو  وتغيري  والنقاهة  للراحة  بصحبتها  لبنان 
بعيدا عن منزهلا وعن القاهرة وعن مرص كلها  
باشكاتب  ومعه  ملنزهلا  التاىل  اليوم  ىف  ليحرض 
املحكمة  دفرت  ىف  لتوقع  عابدين  حمكمة 
سألت  اهنا  لدرجة  وقعت  عالم  تدرى  أن  دون 
فنظر  بالدفرت  توقيعها  مكان  عن  الباشكاتب 
عىل  توقع  اهنا  يعرف  كان  ،فقد  يرد  ومل  اليها 
تغادر  ان  ،قبل  لنسيبها  شيىء  كل  عن  تنازهلا 
نسيبها  وضع  ،بعدما  لبنان  اىل  القاهرة   معه 
استأجره  بمنزل  متعلقاهتا  وكل  منزهلا  اثاث 
اقامت  حيث  بشربا  املارونية  بالبطريركية 
وتطلب  بامللل  تشعر  أن  قبل  لشهرين،  بمنزله 
ىف  يضعها  به  فاذا  بالقاهرة  ملنزهلا  عودهتا 
مستشفى االمراض العصبية والعقلية ببريوت 
زيادة  مى  ،لتعيش  العصفورية  باسم  املعروف 
مآسيها  اىل  ،تضاف  بريوت  ىف  مروعة  مأساة 
 " زيادة  " مى  ان  اشيع ىف مرص  ،فقد  السابقة  
جنت وادخلت " العصفورية " وهى مستشفى 
تعادل مستشفى املجانني ىف العباسية بالقاهرة 
مي  بأن  اللبنانيون  يدر   مل  حني  ،يف  حاليا 
مقال  من  إال  املجانني  مستشفى  يف  زيادة 
نوفمرب   17 يوم  اللبنانية   " املكشوف   " بجريدة 
؟  جمنونة  مي  االديبة  هل   " عنوانه   1937

مني أعقل  مي   يعرتف:  فلسطني  وديع 
 1941 سنة  توفيت  الهنا  شخصيا  اعرفها  "مل   
وكنت ال أزال طالبا "،هكذا قال لنا االديب الكبري 
وديع فلسطني آخر من عاش عرص مى زيادة 
أن  "وكان مفروض  االن ،مضيفا  احلياة  يد  عىل 
قبل  حمارضة  آخر   1941 يناير  ىف  هلا  أحرض 
أحرضها  مل  االمتحانات  بسبب  ،ولكن   وفاهتا 
منحة  تعطينى  كانت  االمريكية  واجلامعة 
مقابل  مصاريف  جنيهات  ثامنية  من  بإعفائى 
ان اشتغل ىف اجلامعة منها شغلة وظيفة استقبال 
العامة  اخلدمة  بقسم  للمحارضات  القادمني 
ترتيبها  تم  ملحارضة  قادمة  زيادة  مى  ،وكانت 
مى  وممتلكات  أموال  كل   كانت  حيث  بقصد 
جمنونة" اهنا  بسبب  عليها  حمجور  بمرص 
اجلامعة  ان  فلسطني  وديع  ويضيف 
الذى  للقاضى  ايضا  الدعوة  وجهت 
زيادة  مى  عىل  احلجر  قضية  ينظر 
القاضى:- قال  املحارضة  ،وبعد  بالقاهرة 
منى. اعقل  ..دى  دى  جمنونة  دى   بقى 
مى  عىل  احلجر  لقضية  جلسة  اول  وىف 
،وانا  عنها  احلجر  برفع  حكمه  اصدر  زيادة 
الذين  الناس  من  واحد  اكون  مفروض  كنت 
لالسف  ،ولكن  ندوهتا  ضيوف  يستقبلوا 
وهى  اعتذرت،  اخلاصة  االمتحانات  بسبب 
فقد  ذلك  ورغم  هبا  التق  ومل   1941 سنة  ماتت 
راضيا  أكن  مل  األول  عنها   كتابني  بتأليف  قمت 
كثريا. عنها  ،وكتبت  تانى  كتاب  فعملت  عنه 
ان  ىل  يقول  شخص  بى  اتصل  ومؤخرا  
عند  موجودة  زيادة  مى  ممتلكات  كل 
ماتت  دى  ؟؟  ايه  ممتلكات  له  ،فقلت  واحد 
اجيار  شقة  ىف  تعيش  ،وكانت   1941 سنة 
أقارهبا  أخذها  إما  الشخصية  ومقتنياهتا 
فيه. تقيم  كانت  الذى  البيت  صاحب  او 
أحرض  ومل  مطلقا  لوجه  وجها  هبا  التقى  مل 
منزل  سيدة  اىل  حتولت  أهنا  ثم  جنازهتا، 
وسالمة موسى كتب اهنا شاهدها مرة حتمل 
متفرغة  كانت  االخرية  ايامها  ،وىف   " "كرنبة 
احلفار  لسلمى  ،واعطيت  الشخصية  العامهلا 
شهادة  هبا  لدى  كانت  جمالت  الكزبرى 

مستشفى  ىف  كانت  ان  وقت  ممرضتها 
ندوهتا  ،وىف  العصفورية  ىف  العقلية  االمراض 
وتعزف  تغنى  كانت  جمدها  وقت  االسبوعية 
 " قائال  رثاها  ماتت  .،وحينام  البيانو  عىل 
" الرتاب  هذا  من  .....اه  الرتاب  ىف  هذا  كل 
قائال  شهادته  فلسطني  وديع  ويستكمل 
ىف  بالتابوت  دفنت  مى  توفيت  حينام 
القديمة  بمرص  املارونية  الطائفة  مقابر 
عبارة: عليها  وكتبوا  حديقة  حوله  قرب  ىف 
 " هنا ترقد نابغة الرشق ،زعيمة اديبات العرب 
املرحومة مى   ، االعىل لالداب واالجتامع  املثل 
زيادة،دفنت ىف 20 اكتوبر 1941 .صلوا الجلها "
يزرها  ومل  املقربة  وامهلت  االيام  ومضت 
كل  تكون  ان  عليها  عز  املقابر  ،ادارة  احد 
زيادة  ملى  فقط  خمصصة  املساحة  هذه 
احدى  ىف  ووضعوها  التابوت  فاستخرجوا 
موجودة  االن  حتى  ،والزالت  املقابر  فتحات 
االصلية  املقربة  زارت  الكزبرى  ،وسلمى 
غري  وهى  كتاهبا  ىف  له   صورة  ووضعت 
املقابر. بجدار  فيها   ترقد  التى  احلالية  املقربة 
؟ زيادة  مى  تتزوج  مل  سألته 
؟؟ تتزوجى  مل  ملاذا  مرة  ذات  سألوها  قال 
الراهبات  مدارس  ىف  تربيت  ألنى  فقالت 
جنسية  عالقة  "الزواج  ان  لنا  يقولون  وكانوا 
هذه  ىف  انغمس  ان  اريد  ال  انا    " و   " قذرة 
. متساحمة  زيادة  مى  كانت  القذارة"،فقد 

اللوق       باب  حايت  عند  وكفتة  كباب 
اللبنانيني  اصدقائها  من  مى  زار  من  اخر  كان 
هو الدكتور كنعان اخلطيب احد اصدقاء حمنة 
اهتامها باجلنون ىف لبنان، وكانت الزيارة ىف شتاء 
عام 1940 اى قبيل وفاة مى بعام ونصف ،حيث 
بشارع  الصغرية  بفرح ىف شقتها  استقبلته مى 
ابو السباع ،وجلسا معا لساعتني ،ثم دعته للعشاء 
بمطعم احلاتى الذى اليزال قائام حتى اآلن بباب 
بالغة  بصعوبة  متضغ  مى  كانت  ،حيث  اللوق 
وارجعت مى ذلك اىل إهنا تعانى من امل بأسناهنا 
اى  الخيلع  حتى  للطبيب   الذهاب  وختشى 
منها ثم انتهت السهرة ىف احدى دور السينام .
وىف اليوم التاىل وبحسب شهادة كنعان اخلطيب 
ملنزهلا  مى  دعته  فقد  الصحف  ىف  املنشورة 
املحامى  صديقها  عىل  والتعرف  الشاى  لرشب 
،وظل  نور  السيدة  ،وزوجته  مرعى  مصطفى 
. االوىل  الصباح  ساعات  حتى  وقتها  السمر 
وقبل ان يغادر الدكتور اخلطيب عائدا  اىل لبنان 
وأخربه  منزله  ىف  حسني  طه  د.  بزيارة  قام 
كان  حيث  حسني  طه  فاندهش  بمى  بلقائه 
باجلنون ،وهنض طه  يظن اهنا الزالت مريضة 
: قائال  بمى  ليتصل  منزله  تليفون  اىل  حسني 
املشرتك  صديقنا  ان  ؟  يامى    "إزيك 
وابلغنى  االن  عندى  اخلطيب  الدكتور 
تستقبليننى؟ فمتى  طيبة  بصحة  انك 
استاذ  يا  نفسك  التكلف   " مى  - فردت 
بريوت  مستشفيات  ىف  سجينة  كنت  عندما 
،وال  صحتى  وعن  عنى  بالسؤال  تفكر  مل 
انطون  وال  الرازق  عبد  مصطفى  وال  انت 
.  " ..شكرا  مطران  خليل  ،وال  اجلميل 
اهلــــاتــــف  ســــمــــاعة  مــى  واقفــــلــت 
التأثر  عليه  بدا  الذى  حسني  طه  وجه  ىف 
قائال: كنعــــان  للدكتــــور  حديثــــة  ووجــــه 
وقد  العصفورية  مصحة  ىف  اهنا  لنا  قالوا 
؟ افعل  ان  وسعى  ىف  ،فامذا  باجلنون  اصيبت 
رأى  مرة  آخر  فؤاد  اللبنانى  صديقها  وحيكى 
كانت   "  : ،قائال   1939 سنة  ذلك  وكان  مى  فيها 
،ولكنها  ،متواضعة  ارضية  شقة  ىف  مقيمة 
لنفسها  ،تطبخ  غرفتني  من  مؤلفة  انيقة 
جدا  طبيعية  وكانت  نفسها  بخدم  ،وتقوم 
،وطبخت ىل بيدهيا وتناولنا الغداء معا ،وبقيت 
 " معها  لقاء  آخر  هذا  ،وكان  لساعات  عندها 

املختفية؟ املجلدات  أين 
سنة  بالقاهرة  املقيم  عمها  ابن  رواية  بحسب 
1979 ،فان مى حينام كانت ىف مصحة املجانني 
ىف بريوت ،فان عدد كبري من جملدات مكتبتها 
بيع اىل صاحب مكتبة كبرية ىف القاهرة يدعى 
" حصل  " ابن عمها  " ،ولكنه  " حممد ابو العال 
عىل  10 كتب ادبية مهداة اليها بخط مؤلفيها.
ان  قبل  جملد   7000 تضم  مى  مكتبة  وكانت 
اىل  عادت  ،وحينام  بريوت  اىل  القاهرة  تغادر 
عليها  احلجر  الغاء  حكم  عىل  وحصلت  مرص 
كان عدد املجلدات قد وصل 1500 جملد بعدما 

والرتصد  االرصار  سبق  مع  ورسق  اختفى 
اىل   1939 عام  مى  كتبت  ،حيث  جملد   5500
وال  ملعقة  جيدوا  مل   " قائلة  اصدقائها  احد 
وال  حلة  وال  والمفرشا  ،والفوطة  شوكة 
الكرسى  هو  اجلرد  قائمة  ىف  ،واملدون  طبقا 
؟؟ امتعتى  تلك  ..فهل  والكنبة  والطاولة 
ايضا  مرعى  نور  السيدة  شهادة  وبحسب 
التاىل  اليوم  ىف  مى  شقة  دخلت  حينام  انه 
كان  مى  عمومة  ابناء  وجود  يف  لوفاهتا 
 " و   " العصفورية  لياىل   " كتابيها  مسودة 
. مكتبتها  ارفف  احد  ىف  موجودة   " املنقذون 
تركت  مى  بان  زيادة  جان  عمها  ابن  ويعرتف 
تعدها  كانت  وفاهتا  قبل  مؤلفات  جمموعة 
،ووجود  وقتها  احلرب  ظروف  لوال  للطبع 
خيص  حياهتا  ىف  ملى  نقد  كان  ،كام  ورق  ازمة 
 " "و  شهرزاد   " احلكيم  توفيق  االديب  كتابى 
اهل الكهف " وذلك سنة 1934 ىف رسالة للحكيم 
شخصية  معرفة  اى  ،دون  اليه  هبا  بعثت 
ىف   1977 عام  الرسائل  هذة  احلكيم  ،ونرش 
 " االدب  كواليس  من  وثائق   " عنوانه  كتاب 
،وابدى  اكتوبر  بمجلة  ثانية  مرة  ،ونرشها 
. مى  رسالة  عىل  يرد  مل  انه  عىل  ندمه  احلكيم 
اما آالت مى املوسيقية التى كانت بشقتها قبل 
االخرى  هى  هنبت  فقد  لبنان  اىل  تسافر  ان 
البيانو  سوى  هناك  يكن  ومل  بيتها  اثاث  مع 
احلجر  رفع  بعد  استعادته  الذى  هبا  اخلاص 
االن  حتى  موجودا  اليزال  البيانو  ،وهذا  عنها 
بمرص  املارونية  بالكنسية  الثانى  الطابق  ىف  
اجلديدة ،حيث ظل لسنوات طويل يعزف علية 
فريق كورال الكنيسة قبل ان يتم تكهينه ،وذلك 
سكرترية  هيام  السيدة   لنا  ماقالته  بحسب 
قمص الكنيسة املارونية بمرص اجلديدة  حاليا .

الكزبرى احلفار  سلمى 
احلفار  سلمى  الشهرية  السورية  االديبة  ظلت 
17 عاما تبحث  1967 وطوال  الكزبرى منذ عام 
زيادة مـــى  وتــــراث  ومقتنيــــات  اوراق  عن 
مرات،وايطاليا،ولبنان  عدة  القاهرة  وزارت 
والتقت بكل من كان عىل قيد احلياة من ارسة 
هبا  التقى  من  وكل  واقارهبا  واصدقائها  مى 
خمطوطة   200 قرابة  لدهيا  اصبح  ،حتى 
جواز  منها  شخصية  ،واوراق  مى  يد  بخط 
ضخم  مؤلف  ىف  ذلك  كل  ،ووضعت  مى  سفر 
منهم  الواحد  صحفات  عدد  يصل  جزئني  من 
وذلك  الكبري  القطع  من  صفحة   500 قرابة  اىل 
امللك فيصل  1987 وحصلت به عىل جائزة  عام 
،حيث عثرت الكزبرى ىف  هناية السبعينات  ىف 
خمطوطات مى بالقاهرة عىل وصية بخط يدها 
بعنوان " ارادتى كتبت بالقلم الرصاص ،ونرشهتا 
الكزبرى ىف احدى مؤلفاهتا عن مى ،كام عثرت 
اليها  وجهها  خمطوطة  رسالة   30 عىل  ايضا 
واكثرها  العربية  باللغة  منها  قليل  مسترشقون 
واالنجليزية. والفرنسية  االيطالية  باللغات 

زيادة مى  جثمن  يرقد  هنا 
الطائفة  ملقابر  الرئيسى  الباب  يمني  عىل 
عمرو  مسجد  امام  القديمة  بمرص  املارونية 
احد  ىف  زيادة  مى  جثامن  يرقد  العاص  ابن 
الرخام   من  لوحة  عليه  وضع  وقد  االدراج   
الرشق  ..نابغة  زيادة  مى  االديبة   " عليها  نقش 
حيوى  الذى  التابوت  نقل  بعدما  ،وذلك   "  1941
احلديقة  ذات  الضخمة  املقربة  من  جسدها 
الواسعة الذى وضعت فيه يوم وفاهتا ىف اكتوبر 
تابوت  يرقد  زيادة  مى  درج  واسفل    .  1941
جثامن "انطون اجلميل " رئيس حترير االهرام 
السابق واحد اصدقاء مى املقربيني بعدما توىف 
مى  درج  يعلو  حني  ،ىف  سنوات  بعد  مى   بعد 
درج اخر حيوى تابوت جثامن املرحوم  رزق 
الطائفة  اهلل عازر ،وذلك بحسب سجل وفيات 
اجلديدة. بمرص  املارونية  بالكنيسة  املارونية 

سألنا  القائمني عىل املقابر ....
من يزور قرب مى زيادة ؟

طويلة   فرتة  كل  سوى  احد  ال  الرد   وجاءنا 
والصحفيني. والدارسني  الباحثني  من  خاصة 
زيادة  مى  اليه  انتهت  الذى  الدرج  هذا  وامام 
هى  عاما   55 عاشت  بعدما  عاما،   76 قبل 
الرشق   نابغة  خالهلا  صارت  حياهتا،  كل 
والوطن  مرص  وادباء  شعراء  كبار  ومعبودة 
: الشهري   العقاد  رثاء  سوى  ،التتذكر  العربى 

الرتاب" هذا  من  .....اه  الرتاب  ىف  هذا  "كل 



Egypt’s Mohamed Salah celebrates defeating Congo 
during the 2018 World Cup group E qualifying soc-
cer match at the Borg El Arab Stadium in Alexandria, 
Egypt. Photo: Photo: AP Photo
Let us begin on the field of dreams. It is Monday 
lunchtime and we are in Nagrig, a small farming vil-
lage tucked away off the main route that connects 
Cairo with Alexandria.
Down a dusty path that splits a field of jasmine, the 
scent of which lingers in the air, nine little boys are 
playing football. The pitch, scorched and bobbly, 
is squashed in between a row of flats — some are in 
disrepair, others have been left half-built — the local 
mosque and a community centre.
This is where the local children come to enjoy them-
selves and be free. Nagrig might be economically 
challenged but its people are friendly and happy and, 
today, they have never been more proud. It is from 
these humble beginnings, after all, that world foot-
ball’s latest star emerged. This is the home of Mo-
hamed Salah.
To walk around these quiet streets, you would not 
think it possible for someone to embark on such a 
thrilling journey but Salah, the eldest of four chil-
dren, played on that same pitch, a two-minute walk 
from his family apartment, believing he could emu-
late his idols Ronaldo, Zinedine Zidane and Frances-
co Totti. Now this generation believe they can emu-
late him.
Salah has given many things to Nagrig. He bought 
gym equipment for the community centre that now 
bears his name and paid for an all-weather football 
pitch to be built at Mohamed Ayyad Al-Tantawy 
school, where he studied. He gives money to help 
couples get married and frequently contributes to 
charity. 
More than anything, he has given hope.
‘He still comes back to Nagrig, every Ramadan, to 
present prizes to local kids,’ says Mohamed Bas-
syouni, a childhood friend. ‘He comes here, he plays 
table tennis and pool. When he comes back, he signs 
every autograph, stands for every picture. He hasn’t 
changed.’
‘Here’ is the cafe that Bassyouni owns but ‘cafe’ will 
not give you the right image. Think of a big garage 
with a wall missing, next to a football court, that 
has a large TV to show games from Europe. But it is 
charming and is still one of Salah’s favourite places.
‘He was always going to go far,’ Bassyouni continues. 
‘Why? The left foot! Always left foot! He was so quick, 
so clever. We all used to play together. His brother, 
Nasr, would join us but we couldn’t get the ball from 
Mohamed. We knew he could get to the top.’
The question Salah faced was how he would get there. 
It is hard enough getting down the pot-holed bumpy 
roads from Nagrig to Tanta, the nearest big town, but 
how would he fulfil his aim?
The answer arrived in the form of the Pepsi League, 

a competition organised by the drinks company for 
schools. Arab Contractors FC (El Mokawloon) have 
scouts and subsidiary clubs all over Egypt and they 
spotted him playing in Tanta when he was 14. He was 
invited to train with them in Cairo.
Some days his father would take him on the five-hour, 
200-mile round trip. Other days he had to get five 
buses. The long days and tiring journey would not 
deter him and soon enough he was invited to stay. Za-
malek and Al-Ahly are Egypt’s biggest clubs but Arab 
Contractors believe in youth.
They have lodgings built into the main stand of their 
Osman Ahmed Osman stadium to motivate those 
with aspirations of playing at the top and we are given 
a tour of the facility. Salah’s simple room, 510, over-
looked the pitch.
They recall him being ‘hadi’ (the Arabic word for ‘qui-
et’, which crops up frequently), someone who would 
do his work and then retreat for the evening after 
having his favourite meal of soup, barbecued chicken 
and green salad. On Merseyside Liverpool’s players 
are well aware that a perfect day for him is spending 
time with his wife, Magi, and daughter Makka.
‘Mohamed was willing to sacrifice everything,’ says 
Hamdi Nooh, a former Egypt international who was 
Salah’s first coach at El Mokawloon. ‘When he came, 
it was too much left foot. I looked at him and said, 
“You have to use your right”. He replied, “OK, sir!” 
Always the same answer, always polite.
‘The next morning, he is there: practise, practise. I 
told him how to change from being an amateur to a 
professional and to get to the top level. The more you 
practise, the more you will become famous, the more 
you’ll earn. But you have to carry on when you’re not 
here.
‘I called his father when he used to go home. I told 
him to keep a timetable: no staying up late to watch 
TV. No getting out of bed late. He didn’t. He lived as 
he should. He would pray and then go to sleep early. I 
am not the man who made him but I know he listened 
to me. He listened to everyone.’
Yet the journey from Egypt to Europe owed some-
thing to another key figure at the club.
Before becoming Egypt’s Prime Minister, Ibrahim 
Mahlab was El Mokawloon chairman. It has been 
reported Salah turned down a move to Zamalek in 
2011, but what is not known is that both Zamalek 
and Al-Ahly returned with offers for Salah a year lat-
er. Mahlab wouldn’t consider doing business.
‘Mahlab felt he belonged at a club in Europe,’ says 
Alaa Nabil, El Mokawloon’s academy director and a 
former assistant coach of Egypt. ‘He was convinced 
he would succeed.
‘Salah was anxious about leaving Egypt, but Mahlab 
knew he would do it. Now he is a megastar.’ His arriv-
al at Basel in Switzerland would prick the attention of 
Liverpool scouts in 2013. They watched him in all the 
important games, particularly in the Europa League 

against Tottenham and Chelsea. There were missions 
to watch him in training camps.
Then Chelsea signed him in 2014, but Liverpool con-
tinued to follow Salah, through spells at Fiorentina 
and Roma, chief scout Barry Hunter, Dave Fallows, 
the head of recruitment and sporting director Mi-
chael Edwards were adamant Liverpool should act if 
the chance arose. It was discovered Salah felt he had 
‘unfinished business’ in the Premier League after dif-
ficulties at Stamford Bridge and when it was put to 
Jurgen Klopp — who had also long been a Salah fan 
— at the end of 2016 that Liverpool should pounce, 
the verdict was unanimous.
What has happened since his arrival in June has been 
beyond all expectations, but there is more to it than 
just 20 goals from 26 games. Salah is becoming the 
hero the Kop had craved and, back in Egypt, his pop-
ularity has gone off the scale. He carries the hopes of 
a nation, the bond between player and fans cemented 
when he scored a last-minute penalty against Congo 
in October to send Egypt to a first World Cup since 
1990.
‘Salah had a hand in all seven goals that took us to Rus-
sia — two assists, scoring five of his own,’ Mahmoud 
Fayez, Egypt’s assistant manager, explains.
‘The penalty? It was one of the most unforgettable 
moments in my life. But we all trusted him. The day 
before we played Congo, I called him. I told him, 
“You are the one for the penalty kick if we get one”. 
The first thing he did was practise. Three or four pen-
alties. When he did it for real, it was amazing. The 
emotion was incredible.’
Salah was offered a villa as a reward by Mamdouh 
Abbas, a former president of Zamalek. But the player 
asked that a donation be made to Nagrig instead. And 
there is another tale that has not been told.
While Salah was playing in Alexandria, his family 
were robbed. The thief was caught a couple of days 
later and it was the intention of Salah’s father to press 
charges.
When his son heard what happened, however, he 
asked him to drop the case. What happened next 
gives you the biggest insight of all into his character, 
as Salah gave the thief some money to get his life up 
and running and tried to help him find a job.
Salah wants everyone to have a chance to better them-
selves and that it is why the Egyptian is uniting a na-
tion.   
‘He is doing an extraordinary job,’ Fayez says. ‘The se-
cret of his brilliance? It is his modesty.
‘He is a superstar but he lives as a simple person. He 
uses his abilities to serve his country and you can see 
what it means to him when he sings the national an-
them.
‘He fights every second, every moment, every sprint, 
every tackle, every shot. He fights. This is Salah. This 
is why he is the hero of every Egyptian.’

The Egyptian Messi who never forgot where he came from



The controversy over health care reform often boils 
down to two issues: coverage and cost. The Afforda-
ble Care Act (ACA) made significant impact on the 
coverage issue, dropping the uninsured rate below 10 
percent for the first time in the recorded history of 
the United States, covering 20+ million Americans in 
the 8 years since it was passed, and putting the United 
States on a reasonable path toward universal cover-
age.
Despite its name, however, the ACA has not made 
health care “affordable” for the vast majority of Amer-
icans. While the individual marketplace has offered 
reasonable, comprehensive coverage to nearly 10 mil-
lion customers in the individual market, premiums 
continue to climb, deductibles continue to rise, and 
the opacity of health care pricing persists.
While liberals often focus on coverage and conserva-
tives tend to care about costs, what can health reform 
advocates on either side of the political divide accom-
plish in 2018, tempered by the fact that the enemies 
of Obamacare control the White House and the Con-
gress? In this — my annual policy prescription — I de-
tail a few possible ways advocates can act to improve 
on coverage numbers while also suggesting a means 
to reduce the cost of care in the United States. It’s 
simple, really. Let’s ask voters and the states to bring 
coverage options to more Americans while asking the 
federal government to make meaningful changes de-
signed to bring down the cost of health care.
The next step in coverage expansion should be the 
continued pursuit of Medicaid expansion in the re-
maining non-expansion states. Closing the Medicaid 
Gap in states that have yet to do so has the potential 
to cover over 2.3 million Americans. Last November, 
voters passed a ballot initiative in Maine bypassing an 

Sometimes, it happens. You do everything right dur-
ing the day. You wake up early, eat healthy, have a busy 
day, nail your bedtime routine to a tee, and you’re 
ready for a great night’s sleep… and then it happens. 
Before you know it, hours have gone by and you’re 
still wide awake.
Whether it’s caused by stress, caffeine intake or just 
the jitters, fear not! We want you to sleep better and 
sleep happy, so our Mattress Firm team has put to-
gether a few tips for the next time you just can’t seem 
to catch some shut eye.
1. No Electronic Devices. Seriously. When you have 
trouble falling asleep, it may seem easy to reach out to 
grab your phone and scroll through your Instagram 
feed or add another item to your to-do list. Resist the 
urge. Turn your electronic devices off. Still can’t re-
sist? Try this novel concept and remove them from 
your bedroom entirely. The Mattress Firm study, 
“Dozed and Confused: Why Americans Have Trou-
ble Sleeping” recently showed that quality of sleep is 

unwilling state legislature. Advocates on the ground 
in Idaho, Utah, and Nebraska are currently consid-
ering identical strategies. If successful in all three, 
168,000 Americans could gain coverage. For Sena-
tors Orrin Hatch (Utah), Deb Fisher (Nebraska), and 
Bill Nelson (Florida) who will all be attempting to get 
re-elected this fall, their constituents should make 
minding the Medicaid Gap into a campaign issue.
Advocates in other states – especially Florida, Geor-
gia, North Carolina, Tennessee, Texas, and Virginia – 
should inquire if enough interest exists in expanding 
Medicaid by ballot initiative there. Odds are it does, 
as opinion polling shows that Americans view the 
Medicaid program favorably (71 percent) and also 
think that it works well in their own state (64 percent) 
even among people residing in non-expansion states.
The other option advocates could pursue would be 
to open up their state Medicaid program as a “pub-
lic option.” Nevada recently passed this type of plan 
through its legislature, although it was vetoed by the 
governor. A broader public option proposed by Ha-
waii Senator Brian Schatz and New Mexico Congress-
man Ben Ray Lujan would allow a Medicaid Public 
Option in every state. Polling shows favorable views 
of a public buy-in option (such as a Medicare buy-
in) across the political spectrum. Because it remains 
unlikely that the current Congress and White House 
will act on these bills, advocates may choose instead 
to push for a state-by-state Medicaid buy-in wherever 
it is politically feasible.
Now, let’s discuss health care costs. For the rapid rise 
of health care costs to abate, two things need to occur. 
At the federal level, it is past time that the Medicare 
Prescription Drug Benefit (Part D) be allowed to cre-
ate a formulary, exclude drugs that are expensive yet 

negatively impacted because of stress-induced tech-
nology usage. Our team at Mattress Firm knows it’s 
easy to get used to late night device usage but your 
sleep will improve by changing that habit.
2. Cool Down.The room temperature might be affect-
ing your ability to doze off. If you are warm when you 
sleep or if you wake up cold, try adjusting the ther-
mostat— 65 degrees is the ideal sleep temperature. 
Too much cooler and you might find yourself waking 
up in the middle of the night to grab more blankets; 
any warmer and your body heat could wake you up.
3. Don’t Count Sheep. A study from the University 
of Oxford found that counting sheep doesn’t actual-
ly help your sleep patterns. Do you know what does? 
Picturing relaxing images of places that make you feel 
calm — think beaches or mountains. People who im-
agine relaxing scenes actually fall asleep an average 
of 20 minutes earlier than they would have otherwise.
4. Get Up. If you’ve been watching the clock for more 
than 20 minutes, the best thing to do may be to actu-
ally get out of bed. Try moving to another location 

have cheaper alternatives, and to negotiate drug pric-
es with the pharmaceutical industry. Albeit almost 
impossible with a president who reneged on his cam-
paign promise and with a Secretary of Health and 
Human Services nominee who previously was on the 
payroll for Eli Lilly, there are bills in Congress that 
would allow Medicare to accomplish that task. Those 
bills — HR 4138 (sponsored by Elijah Cummings of 
Maryland) and S 2011 (sponsored by Bernie Sanders 
of Vermont) — could save taxpayers at least $230 bil-
lion over 10 years.
Additionally, advocates should encourage the adop-
tion of all-payer claims databases. While states could 
get a large swathe of insurers to contribute informa-
tion, due to a recent Supreme Court ruling, many 
self-funded (i.e., ERISA) health plans would be ex-
cluded. If the federal government will not waive that 
pre-emption, advocates should call on Congress to 
facilitate a federal all-payer claims database which 
would incorporate private insurance and public 
health program payments. The market faithful must 
agree that in order to make a health care market work, 
we require price transparency. The first step is know-
ing what prices are actually being paid for health care 
services across the country. The proprietary nature 
of health care transactions keeps health care costs 
opaque and permits excessive medical price inflation.
If advocates can rally behind various reforms in 2018 
— grassroots efforts to expand Medicaid, an option 
for Americans to buy into their state Medicaid pro-
gram, price negotiation and formulary creation for 
Medicare Part D, and robust support for all-payer 
claims databases across the country — we can accom-
plish the dual goals of expanding coverage and cut-
ting health care costs.

— like sitting at a desk or on the couch. Don’t forget 
to keep the electronics off, though. This will likely 
tire your mind and help you get back to bed ready for 
sleep. Oh, and please remember to get back to bed be-
fore dozing off.
5. Just Breathe. Tossing and turning restlessly? Try 
focusing on your breathing. Many swear by the sim-
ple 4-7-8 breathing technique: just breathe in for four 
seconds, hold your breath for seven seconds, and 
spend eight seconds exhaling. This technique, which 
helps promote slower breathing, can also be used to 
combat stress.
Sure, everyone gets stuck with a sleepless night once 
in awhile, but if it becomes a repeating occurrence, 
consider what else may be contributing to the prob-
lem. Caffeine intake or late-night scrolling through 
social media are often the culprit. Of course, don’t 
forget to check the tag on your mattress — if it’s more 
than eight years old, the cure for late-nights could be 
as simple as replacing that mattress with a brand new 
one.

Can’t Fall Asleep? Here Are 5 Things to Do Right Now.



Later this week, the interior ministers of the Ger-
man states will be discussing, and voting on, a 
proposal to be begin forcibly repatriating Syrian 
refugees once their asylum status lapses — as ear-
ly as next June. If they agree, it would then be up 
to the federal interior ministry to decide whether 
parts of Syria are safe for return. That is consid-
ered unlikely, at least for the moment.
But as Syrian President Bashar al-Assad mops 
up remaining opposition to his rule, and as the 
threat from the Islamic State melts away, Germa-
ny and other European states will have to judge 
— far sooner than they expected to — whether 
to send Syrians back to their devastated home-
land, or to some portion of it. Given the political 
pressures, there is no reason to assume that the 
decision will be based on the best interests of the 
refugees themselves.
The obligation of states is spelled out clearly in 
the 1951 U.N. Refugee Convention, which stip-
ulates that an individual may not be returned if 
“his life or freedom may be threatened on account 
of his race, religion, nationality, membership of a 
particular social group or opinion.” Guidelines 
issued by the U.N. High Commission on Refu-
gees dictate that, once granted asylum, refugees 
may be forcibly returned only when conditions 
in their home have changed fundamentally and 
enduringly, in such a way as to ensure a guaran-
tee of protection to formerly persecuted people.
In practice, that standard has been routinely vio-
lated. In December 1996, for example, Tanzania 
gave 500,000 Rwandan Hutu refugees one month 
to go home, though revenge killings of Hutus 
were still common. In 2015, Kenya announced 
that it would close the giant Dadaab refugee 
camp and expel the 463,000 Somali refugees; they 
were stopped only after an international outcry. 
In 2016, Iran forcibly returned 410,000 Afghans, 
while Pakistan sent back another 253,000.
Those are, of course, poor countries. The over-
whelming fraction of refugees wind up in poor 
neighbors of the poor countries they flee. When 
the refugees are felt, fairly or not, to constitute an 
intolerable burden, they are at risk of expulsion, 
no matter the conditions at home.
European countries have never engaged in mass 
forcible expulsion. Then again, they’ve never 
had an influx like 2015. And they have begun to 
practice retail, if not wholesale, repatriation. In 
the fall of 2016, the European Union extracted 
from Afghanistan an agreement to accept and 
resettle — in “a smooth, dignified and orderly” 
manner — migrants who had made it to Europe. 
About 10,000 returned in 2016. Of those, 6,900 
were deemed “voluntary,” though this often sim-
ply means that migrants have chosen to accept 

Syria’s war isn’t over, but a growing number of German policymakers are trying to revoke asylum and send Syrians 
back home — against their will, if necessary.
2 months ago 
James Traub

modest resettlement assistance rather than risk 
forcible return.
Of course, the violence and chaos that provoked 
people to flee Afghanistan has only deepened in 
recent years. The EU has nevertheless invoked 
the doctrine of the “internal flight alternative,” 
which dictates that while refugees may not be 
able to return to their actual home, they can be 
sent back to places in the country considered 
safe. Those places are considered to include Ka-
bul, currently the most violent place in Afghan-
istan. News accounts have highlighted the sto-
ries of children returned to strange places and 
refugees killed in bombing attacks and the like. 
The “Joint Way Forward,” as the pact is called, 
appears to be a giant exercise in hypocrisy. In-
deed, German pilots are said to have refused on 
over 220 occasions this year to fly asylum-seekers 
back to Afghanistan.
Syria is going to present a much more tempting 
target for repatriation than Afghanistan.
Germany has some 200,000 Afghan asylum-seek-
ers, but about 600,000 Syrians. And while Af-
ghanistan’s civil war only grows worse, Bashar 
al-Assad is likely to regain his grip on most or 
even all of the country after waging a pitiless 
war that has led to around 400,000 deaths. The 
kinds of fundamental changes across the country 
required by the UNHCR for safe return may not 
occur for a generation, but European states look-
ing to reduce political pressure caused by anger 
over refugees and migrants may treat the end of 
widespread hostilities as a good enough stand-
ard.
Many Syrian refugees have received asylum for 
one year, to be renewed as needed. Some of Ger-
many’s provincial interior ministers would like to 
shorten the period to six months in order to per-
mit expulsions starting in June. They would start 
with those accused of crimes in Europe, and then 
perhaps begin deporting broader groups. Like 
Afghans, Syrians would be sent to zones deemed 
safe, or to “de-escalation zones” like Idlib prov-
ince governed by fragile cease-fire agreements.
Would it be acceptable to compel, say, families 
who have fled Aleppo to return to a home that 
is flattened but no longer violent? The answer is 
surely no, both for legal and for moral reasons. As 
Bill Frelick, the director of refugee rights at Hu-
man Rights Watch points out, while in a hearing 
for refugee status the burden of proof lies with 
the asylum-seeker, forcible repatriation shifts the 
burden to the state in question. Have the condi-
tions that compelled flight changed fundamen-
tally and enduringly? In Syria, the threat comes 
from the Assad regime itself. Even though barrel 
bombs have stopped falling on Aleppo, returnees 

would plainly be at risk of persecution and death 
from the regime and its militias. And no part of 
Syria can be deemed safe so long as Assad aspires 
to regain total control. A recent report by the Mi-
gration Policy Institute sensibly calls for an end 
to forced repatriation to all countries in conflict.
The deus ex machina of all refugee situations is 
voluntary return. Normally one knows that re-
turn is safe when refugees go back on their own 
— at first tentatively and then, once the news 
spreads, in a flood. But that’s true only when refu-
gees are perched across the border. Most Afghans 
returned home from Pakistan when the Taliban 
was routed; few of the Vietnamese boat people in 
the West went back when conditions improved. 
In the ensuing years, they had stitched their lives 
into a new and generally rewarding culture. One 
can imagine a situation some number of years 
from now — who knows how many — in which 
Syrian refugees in Lebanon, Jordan, and Turkey 
start to return, but those in Europe stay put. And 
they will stay put. The 2015 refugees are there to 
stay, unless driven out.
Pain is always the best teacher, and there is a 
painful lesson here for Europe. The original sin in 
which the migration crisis was born, as I pointed 
out last year in Foreign Policy, was the failure to 
take decisive action while the storm was still on 
the horizon. If the EU had taken collective action 
in 2014, it could have avoided the chaotic human 
flood that in turn provoked a political backlash. 
If the West, more broadly — and here I include 
the United States — had had the sense to fully 
fund refugee efforts in the neighboring coun-
tries, far fewer people would have sought asylum 
in Europe. A humanitarian catastrophe in Syria 
need not have produced a political catastrophe in 
Europe.

Can Europe learn this lesson? At the moment, 
perhaps not. The refugee crisis is only the most 
dramatic manifestation of the immense phe-
nomenon of illegal, uncontrolled migration to 
Europe. The millions on the move pose a grav-
er challenge to Europe’s future than illiberal de-
mocracy in the east or financial profligacy in the 
south — or even Russia, for that matter. The EU 
needs a coherent policy on refugees and on mi-
gration. But it’s precisely the nationalist back-
lash, of which the debate in Germany over forc-
ing the Syrians back home is only a single small 
example, that has precluded the strengthening of 
European institutions desperately needed to deal 
with Europe-wide problems.
Europe has gotten itself into a pickle. But it must 
not take out its failure on the migrants.



Egypt places colossus of Ramses II in atrium of new museum

Scientists successfully clone monkeys; are humans up next?

With much fanfare, Egypt on Thursday placed 
the ancient statue of one of its most famous phar-
aohs, Ramses II, in the entrance hall of a new an-
tiquities’ museum under construction near the 
pyramids of Giza, just outside Cairo.
This was fourth time the statue, which dates back 
3,300 years, had been moved. It was first discov-
ered in 1820 near ancient Memphis by Giovanni 
Battista Caviglia, an Italian explorer and Egyp-
tologist who was also a key figure in the excava-
tion of the Sphinx of Giza.
Ramses II, also known as Ramses the Great, 
ruled Egypt for around 60 years, from 1279 B.C. 
to 1213 B.C. He is credited with expanding an-
cient Egypt’s reach as far as modern Syria to the 
east and modern Sudan to the south.
The placement of the colossus, weighing over 80 
tons and towers at a height of about 12 meters 

(39 feet), took place amid a ceremony attended 
by Egyptian officials and foreign diplomats.
The massive statue — which for over 50 years 
had graced the Ramsis Square, named after the 
statue, in downtown Cairo — was moved in an 
iron cage hung like a pendulum on a steel bridge 
for about 400 meters (yards) from where it stood 
earlier, at the museum compound.
“We are celebrating the arrival of the first arti-
fact to its final venue in the atrium of the Grand 
Egyptian Museum,” Antiquities Minister Khaled 
al-Anani said, referring to the colossus.
The relocation of the colossus cost 13.6 million 
Egyptian pounds, al-Anani said, which today is 
about $770,000, and involved military corps of 
engineers and a contracting company.
Al-Anani said the museum entrance hall will also 
host some 87 other artifacts, including 43 mas-

sive statues. He said that the first phase of the 
new museum, including the atrium, will be inau-
gurated later this year. The grand opening of the 
new museum is expected to take place in 2022.
The museum covers about 490,000 square meters 
(586,120 square yards) and will house some of 
Egypt’s most unique and precious artifacts, in-
cluding many belonging to the famed boy King 
Tutankhamun.
Egypt hopes the inauguration of the new muse-
um, along with a string of recent discoveries, will 
help spur a vital tourism industry that has been 
reeling from the political turmoil that engulfed 
Egypt following the 2011 popular uprising that 
toppled longtime autocrat Hosni Mubarak.
On Thursday, Egypt marked the seventh anniver-
sary of the uprising.

For the first time, researchers have 
used the cloning technique that 
produced Dolly the sheep to create 
healthy monkeys, bringing science an 
important step closer to being able to 
do the same with humans.
Since Dolly’s birth in 1996, scientists 
have cloned nearly two dozen kinds 
of mammals, including dogs, cats, 
pigs, cows and polo ponies, and have 
also created human embryos with 
this method. But until now, they have 
been unable to make babies this way 
in primates, the category that includes 
monkeys, apes and people.
“The barrier of cloning primate spe-
cies is now overcome,” declared Mum-
ing Poo of the Chinese Academy of 
Sciences in Shanghai.
In a paper released Wednesday by the 
journal Cell, he and his colleagues 
announced that they successfully cre-
ated two macaques. The female baby 
monkeys, about 7 and 8 weeks old, are 
named Zhong Zhong and Hua Hua.
“It’s been a long road,” said one sci-
entist who tried and failed to make 
monkeys and was not involved in the 
new research, Shoukhrat Mitalipov of 
Oregon Health & Science University. 
“Finally, they did it.”
The Vatican’s top bioethics official said 
Thursday that it was an important sci-
entific development, but one that re-
quires urgent ethical debate.
Archbishop Vincenzio Paglia, head of 
the Pontifical Academy for Life, said 
scientific progress must have as its 
goal prioritizing human life, and said 
this could allow cloned animals to be 
designed for medical experimenta-
tion.
But he warned that many animal lives 
were lost in reaching the milestone 
and that “we must always consider the 
effect of our interference in the eco-
system and evaluate the risks.”
Poo said the feat shows that the clon-
ing of humans is theoretically possible. 
But he said his team has no intention 
of doing that. Mainstream scientists 

generally oppose making human ba-
bies by cloning, and Poo said society 
would ban it for ethical reasons.
Instead, he said, the goal is to create 
lots of genetically identical monkeys 
for use in medical research, where 
they would be particularly valuable 
because they are more like humans 
than other lab animals such as mice or 
rats.
The process is still very inefficient — 
it took 127 eggs to get the two babies 
— and so far it has succeeded only 
by starting with a monkey fetus. The 
scientists failed to produce healthy 
babies from an adult monkey, though 
they are still trying and are awaiting 
the outcome of some pregnancies. 
Dolly caused a sensation because she 
was the first mammal cloned from an 
adult.
The procedure was technically chal-
lenging. Essentially, the Chinese sci-
entists removed the DNA-containing 
nucleus from monkey eggs and re-
placed it with DNA from the monkey 
fetus. These reconstituted eggs grew 
and divided, finally becoming an early 
embryo, which was then placed into 
female monkeys to grow to birth.
The scientists implanted 79 embryos 
to produce the two babies. Still, the 
approach succeeded where others 
had failed. Poo said that was because 
of improvements in lab techniques 

and because researchers added two 
substances that helped reprogram the 
DNA from the fetus. That let the DNA 
abandon its job in the fetus, which 
involves things like helping to make 
collagen, and take on the new task of 
creating an entire monkey.
The Chinese researchers said cloning 
of fetal cells could be combined with 
gene editing techniques to produce 
large numbers of monkeys with cer-
tain genetic defects that cause disease 
in people. The animals could then be 
used to study such diseases and test 
treatments. The researchers said their 
initial targets will be Alzheimer’s and 
Parkinson’s.
Mitalipov, noting the Chinese failed 
to produce healthy babies from adult 
cells, said he suspects attempts to clone 
babies from a human adult would also 
fail. “I don’t think it would be advisa-
ble to anyone to even think about it,” 
he said.
Jose Cibelli, a scientist at Michigan 
State University, said it might be tech-
nically possible someday, but “crimi-
nal” to try now because of the suffering 
caused by the many lost pregnancies 
the process entails.
If the procedure became efficient 
enough in monkeys, he said, socie-
ty could face “a big ethical dilemma” 
over whether to adapt it for humans. 
The key step of transferring DNA 

might be combined with gene editing 
to correct genetic disorders in embry-
os, allowing healthy babies to be born, 
he said.
Of course, the familiar image of hu-
man cloning involves making a copy 
of someone already born. That might 
be possible someday, but “I don’t think 
it should be pursued,” said researcher 
Dieter Egli of Columbia University. “I 
can’t think of a strong benefit.”
Henry Greely, a Stanford University 
law professor who specializes in the 
implications of biomedical technol-
ogies, said the strongest argument 
he can think of would be the desire 
of grieving parents to produce a ge-
netic duplicate of a dead child. But 
he doubts that’s a compelling enough 
reason to undertake the extensive and 
costly effort needed to get such a pro-
cedure approved, at least for “decades 
and decades.”
Marcy Darnovsky, executive director 
of the Center for Genetics and Soci-
ety in Berkeley, California, called it 
unethical to subject that new child 
to “the psychological and emotional 
risks of living under the shadow of its 
genetic predecessor.” Human cloning 
could also require many women to 
donate eggs and to serve as surrogates, 
she said.
At the moment, because of safety con-
cerns, federal regulators in the U.S. 
would not allow making a human 
baby by cloning, and international 
scientific groups also oppose it, said 
biomedical ethics expert Insoo Hyun 
of Case Western Reserve University in 
Cleveland.
People for the Ethical Treatment 
of Animals condemned the mon-
key-cloning experiments.
“Cloning is a horror show: a waste of 
lives, time and money — and the suf-
fering that such experiments cause 
is unimaginable,” PETA Senior Vice 
President Kathy Guillermo said in a 
statement.



 برعاية القنصل املرصي العام 
بكاليفورنيا 

السيدة ملياء خميمر
 وبمشارك ٢٠ مطرب ومطربه من أملع 

نجوم الطرب يف كاليفورنيا
 يتكون احلفل من ثالث أجزاء

 اجلزء األول
 يبدأ املوسيقار جمدي احلسيني 

بالعزف عيل األورج ملقطوعه موسيقيه 
بمصاحبة فرقته املوسيقيه

 ثم يبدأ مشاركة ١٠ مطربني ومطربات 
بالغناء بمصاحبة أسطورة العزف عيل 

األورج جمدي احلسيني يف حدود ساعه 
تقريبًا وسيعقبها إسرتاحه ٢٠ دقيقه 

 وسيكون متوفر طعام عريب مقدم من 
مطعم املحروسه بأهنايم

 وبعدها

 اجلزء الثاين
 سيحكي لنا املوسيقار جمدي احلسيني 

ذكريات مسريته الفنيه مع العاملقه 
ملدة ١٠ دقائق

 وبعدها
مراسم تكريم األسطوره املوسيقار 

جمدي احلسيني ويبدأ مراسم التكريم 
بكلمة القنصل املرصي العام بكاليفورنيا 
السيدة ملياء خميمر وتقديم درع التكريم 

للموسيقار جمدي احلسيني وبعدها

اجلزء الثالث 
 يبدأ أيضًا بمقطوعه موسيقيه عيل 

األورج 
 للموسيقار جمدي احلسيني

 ويعقبها مشاركة املجموعه األخري 
للمطربني واملطربات بالغناء

 ويف هناية احلفل
 سيشرتك كل املطربني واملطربات يف 
أغنيه مجاعيه سيعلن عنها يف وقتها.

 وبالفعل بدأت بروفات املطربني 
واملطربات مع املوسيقار حمدي 

احلسيني يف جو مفرح مبهج يملؤه 
السعاده الغامره للطرفني فاملوسيقار 

جمدي احلسيني إنسان متواضع 
وتعامل مع املطربني واملطربات يف 
الربوفه كام كان يتعامل مع عاملقة 

الغناء الذي تعامل معهم من قبل وأيضًا 
املطربني واملطربات كانوا يف قمة 

السعادة لغناؤهم عيل أنغام عازف من 
زمن الفن اجلميل شارك مع أم كلثوم 
وعبد احلليم وشاديه ونجاة الصغرية 

وفايزه أمحد وعمر خورشد وغريهم 
من عاملقة زمن الفن اجلميل.

 ومن املطربني املشاركني
 الفنان محيد والفنان مجيل سموع 
والفنان إبراهيم املرصي والفنان زياد 
احللواين والفنان تانر دبوكي والفنان 

أمحد كامل والفنان رامي مويس 

والفنان مهند خلف والفنان إياد وهبي 
والفنان زياد أنصاري .

 والفنانه ناريامن فرح والفنانه ريتا فرح 
والفنانه مريفت باشا والفنانه سلفانا

 كام سيشارك يف العزف يف فرقة 
املوسيقار جمدي احلسيني

 الفنان مارك خوري عيل الطبله 
والربكشن

والفنان حممد عبد الرايض عيل الرق 
والفنان موريس مرشبش عيل الدف

 والفنان إييل عيل باص جيتار

 ويمكنك مشاهدة أجزاء من بروفات 
احلفل التارخيي عيل الفيسبوك من 

خالل صفحة :
Facebook/Photo Hatem 
 ويبدأ حفل التكريم يف متام الساعة 

السابعه مساًء وينتهي يف حدود الساعة 
١٠:٣٠ مساًء

 وتباع التذاكر اونالين من خالل اللنك:
http://bpt.me/3219066 

 او باإلتصال بمنسق احلفل املوسيقار 
حاتم منري . موبايل:

714-260-1400 
 العدد حمدود جدًا

 لذلك يرجى حجز مقعدك قبل نفاذ 
التذاكر

ألول مره بكاليفورنيا
حفل تارخيي موسيقي لتكريم 

األسطوره
 املوسيقار جمدي احلسيني
يوم السبت ١٠ فرباير ٢٠١٨

يف باسادينا






