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التي  النظر  ووجهات  والآراء  البيانات  جميع 
وامل�شاركني  واملحللني  الُكتاب  خمتلف  يكتبها 
اأيام كندية  اآراء ومعتقدات جريدة  ل تعك�س 
م�ش�ؤولة  لي�شت  كندية  اأيام  النا�شرين.  ول 
الكتاب  ول  والآراء  والبيانات  املطالبات  عن 
اأو  اإعالن  اأو  منتج  اأي  ذلك  يف  مبا  املتط�عني، 

معل�مة تن�شر على �شفحاتها

ر�سالة على الطريق اإىل احلكومة الكندية..
متا�سيا مع عوامل ال�سالمة التي متتاز بها كندا عن كثري من البلدان 
لعدد من  الإنتباه  لفت  اأود  امل�سمار.  الرائد يف هذا  البلد  تعترب  بل 
كندا.  يف  ال�سريعة  والطرق  ال�سري  قوانني  ببع�ض  املتعلقة  امل�سائل 
بلد  يف  املخاطر  من  الكثري  فيها  يجد  النا�ض  اأغلبية  حقيقة،  والتي 

تعرف بتطبيقها لأعلى معايري الأمن وال�سالمة يف العامل.

الطريق  ملنت�سف  بعربته  ال�سائق  بتقدم  ال�سماح  الأوىل هي  امل�ساألة 
هذه  يف  اأن  �سك  ل  ي�سارا،  لالإنعطاف  اخل�سراء  الإ�سارة  متجاوزا 
احلركة كثري من املغامرة والت�سويق وكل من ي�سوق يف �سوارع كندا 
يعرف املق�سود بهذه احلركة لالإلتفاف ي�سارا عند تقاطع الطريق، 
ولكن ل اأدري ما الغاية من هذا القانون الذي ي�سمح برتك ال�سائق 
حوادث  عنها  ينجم  قد  جمه  ملخاطر  عر�سة  احلافلة  يف  معه  ومن 
اإن مل تكن قاتلة ب�سبب ما ي�ساحب هذه اللحظات  مرورية خطرية 

من ترقب وح�سابات قد تكون خاطئة وقاتلة يف نف�ض الوقت.

امل�ساألة الثانية: تتعلق بالقانون الذي يلزم ال�سائقني الإلتفات بكامل 
اأو حتى  الإجتاهني  اأي من  الإنعطاف نحو  وي�سرة عند  الراأ�ض مينة 
حني الإنتقال من م�سار لأخر على الطريق امل�ستقيم. ب�سراحة هذا 
)املراآة(  اإ�سمه  اإخرتاع  هناك  يكن  مل  لو  مربر  يكون  قد  الت�سرف 
لك�سف  مهيئة  اليوم  لل�سيارات  اجلانبية  املرايا  معظم  واأن  خا�سة 
الزوايا العمياء ) blind spots ( على جانبي الطريق. اأ�سمحوا 
يل باأن اأو�سح مايلي، اإن الوقت الذي ي�ستغرقه ال�سائق لالإلتفات مينة 
ليك�سف  اأكرث  اأو  لثانيتني  اأحيانا  للعربة ي�سل  قيادته  اأثناء  ي�سرة  اأو 
الطريق واأحيانا هذه احلركة تتكرر لأكرث من مرة عند الإنتقال من 
م�سار لأخر. فاإذا افرت�سنا اأن عربة ت�سري ب�سرعة 100كم بال�ساعة، 
الأمر  وا�ستغرق  ال�سريع،  الطريق  على  بها  امل�سموح  ال�سرعة  وهي 
ثانيتني تقريبا لالإلتفات ميينا اأو ي�سارا عند الإنتقال من م�سار لأخر 
فهل تعلم عزيزي القارئ باأن امل�سافة التي تقطعها العربة خالل ال 2 
ثانية ي�سل تقريبا ل 55 مرت وهذا الوقت الذي مير دون نظر ال�سائق 
لالأمام يف ح�سابات الزمن وال�سرعة يعترب مناخ كايف حلدوث حادث 
مروع ل قدر اهلل!!! اإذ اأن معظم احلوادث اخلطرية حتدث يف اأجزاء 
اأثناء القيادة، ناهيك اأن  من الثانية يكون ال�سائق من�سغال باأمر ما 
الإلتفات اأثناء القيادة يفقد ال�سائق الكثري من الرتكيز والإنتباه وهو 

اأمر مربك للغاية خا�سة حلديثي العهد بقيادة ال�سيارات.

على  وال�سحن  الرتويل  عربات  بحركة  تتعلق  الثالثة:  امل�ساألة 
نلحظ  اأن  املوؤ�سف  من  حقيقة  ال�سريعة..  والطرق  الأوت�سرتادات 
اأن  بلد مثل كندا، من املالحظ  �ساأتي على ذكرها يف  التي  ال�سلبية 
عربات ال�سحن والناقالت والقاطرة واملقطورة ت�سري دون اأي �سوابط 
اأو مواقيت حمددة ت�سبط فرتات �سريها اأو �سرعتها على الطرقات 
ال�سريعة. اإذ تارة تباغتك هذه الناقالت من اليمني ومرة من الي�سار 
ومرة يف منت�سف الطريق وهذا اأمر غاية يف اخلطورة خا�سة عندما 

ي�ساحب ذلك تردي حالة الطق�ض وهطول الأمطار والثلوج.

ال�سالمة  على  واحلري�سة  املوقرة  الكندية  احلكومة  على  اأقرتح 
العامة، النظر يف هذه املالحظات الثالث،

اأول: اإلغاء ال�سماح بتجاوز ال�سيارات اإ�سارة املرور اإىل نقطة تقاطع 
الطريق لالإنعطاف ي�سارا.

وثانيا: تعديل اإمتحانات ال�سواقة فيما يخ�ض الإلتفات بكامل الراأ�ض 
مينة وي�سرة عند تغيري امل�سار على الطريق. وثالثا: تخ�سي�ض اأوقات 
بال�سري يف فرتات  لها  ال�سماح  الثقيلة وعدم  العربات  ل�سري  حمددة 
الذروة واإن تعذر الأمر حبذا على الأقل اإلزام عربات النقل الثقيلة 

بال�سري ح�سرا على امل�سار اليميني من الطريق ال�سريع و�سمن حدود 
�سرعة ل تزيد عن 80 كيلو مرت يف ال�ساعة ول�سمان الإلتزام مبا ذكر 
�سائقي  يرتكبها  جتاوزات  لأي  عالية  غرامات  فر�ض  اأقرتح  اأنفا، 

ال�سحن على الطرقات ال�سريعة.

يلزم  قانون  �سن  حبذا  وهي  اإليها  الإ�سارة  اأود  هامة  اأخرى  نقطة 
�سائقي العربات الثقيلة والربادات اإزالة الثلوج املرتاكمة على �سطح 
مركباتهم قبل ال�سري بها، اإذ اأن هذه الكتل الثلجية عادة ما تتهاوى 
بقوة  لرتتطم  �سريها  اأثناء  والربادات  ال�ساحنات  اأ�سطح  على  من 
على ال�سيارات ال�سغرية وبلور ال�سيارات امل�سرعة على الطريق وهذا 
كثريا ما يوؤدي اإىل حجب جزئي للروؤية اأثناء القيادة وب�سراحة هذا 

اأمر يف غاية اخلطورة ول يجوز التهاون فيه باأي حال من الأحوال.

اأمتنى اأن يكون من �سمن �سروط منح رخ�سة القيادة الكندية متتع 
ال�سائق مبرونة القيادة و�سرعة التنبه على الطريق ذلك بعد الأخذ 

بعني الإعتبار قوانني ال�سري املعمول بها.

نقطة اأخرية اأختم بها تتعلق باإمتحان ال�سواقة ال�سفوي G1. اأ�سكر 
احلكومة اأن خ�س�ست منوذجا باللغة العربية للقادمني اجلدد ولكن 
اأرجو العمل على حت�سني جودة الرتجمة اإذ بعد الإطالع وجدت باأن 
ترقى  ل  التي  والتعبريية  اللغوية  بالأخطاء  مليئة  العربية  الن�سخة 
بلغة غري  الأ�سئلة كتبت  اأن مقدمة  العربية وامل�ستغرب  اللغة  جلمال 
اأو لغة اأخرى وقد لفت نظر املديرة  اأو فار�سية  عربية رمبا ب�ستونية 
امل�سوؤولة يف اأحد مراكز ال�سواقة لهذا الأمر وا�ستغربت وجود هكذا 

خطاأ وامتنى اأن يكون مت ا�ستدراك ذلك. 

مع خال�ض التحية ومتنياتي بال�سالمة الدائمة للجميع.

بقلمي.. معتز اأب�كالم
كتبت هذه املالحظات بدافع احلر�س وال�شع�ر بامل�ش�ؤولية 
حديث  باأنني  علما  واإهتمام،  تقدير  كل  منا  ي�شتحق  لبلد 

الإقامة يف كندا.
الأول  وطننا  من   2015 عام  وعائلتي  اأنا  مهاجرا  قدمت 

دم�شق �ش�ريا ل�طننا الثاين كندا.
حمى اهلل بالدنا وحمى كندا
like us on Facebook
Canadian Days اأيام كندية  

حلول اإجتماعية
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وتغيريات  كبريٍة  اأحداٍث  عن  كتبت  قد  كنت  ال�سابقة  املقالة  يف 
هائلة حتدث يف فرن�سا يف زمن قدمي من خالل ال�سعود يف اآلة 
تفتح كل حني  التي  الهائلة  الزمنية  النافذة  والدخول يف  الزمن 
التحولت  عندها  وتكون  امل�سهد  تفا�سيل  وُتغريرِّ  العامل  فتهز 
الوقت،  ذات  يف  ومهمة  ممتعة  الرحلة  تلك  كانت  وكم  الكربى 
كل  على  بها  اأًُمرُّ  الزمن  بجولة عرب  اأبداأ  اأن  قررت  كله  لذلك  و 
النوافذ الزمنية املفتوحة لأ�ساهد التحولت الكربى، فاأراها كما 
خالل  من  باللحظة  ال�سعور  اأن  حيث  بها  اأ�سعر  اأن  واأحاول  هي 
النا�ض  اأفعال  وتدرك  واملواقف،  الأحداث  تتفهم  يجعلك  عي�سها 
اأكرث، واحلكم عليها من خالل فهم الظروف التي عا�سوها، ولي�ض 
من خالل ظروفنا وزماننا ومفاهيمنا املختلفة لختالف الزمان 
واملكان، كمثال على ذلك: كان من الن�سانية يف زمن الرومان اأن 
اأن ل ت�سربه ومن يفعل ذلك  تاأكل،  اأًَمَتك مما  اأو  تطعم عبدك 
د رحيمًا اإن�سانيًا ي�ستحق املديح اأما يف زماننا فمجرد ذكر كلمة  ُيعَّ
وعارًا كبريًا،  وُجرمًا  اأمرًا مقززًا  د  ُيعَّ الفكرة  تناول  اأو  العبودية 
اإنه اختالف الزمن، وللحكم عليه لبد من اأن نعي�ض اللحظة يف 
وخا�سة  وم�سلماته  مفاهيمه  ا�ستيعاب  من  بد  ول  الزمن،  ذلك 
َلَنا  َو�سَ ما  اأن   - اأعرف  ممن  كثرٌي  كما   - مقتنعا  اأ�سبحت  اأنني 
من التاريخ كتبه املنت�سرون ولي�ض من ال�سروري اأن يكون قد وقع 
فعاًل واأحيانًا كثريًة ن�سمع ون�ساهد ونقراأ اأ�سياء ُنِح�ضُّ يف داخلنا 

اأنها مبالٌغ بها اأو غري منطقية، ول ت�سح عقاًل. 

املفتوحة يف عام  الزمنية  النافذة  الزمن وندخل  اآلة  اإذًا لرنكب 
)1789( لنحط يف باري�ض. 

باملو�سيقى  َتُعجُّ  كانت  التي  ت�سمى  كما  النور  عا�سمة  باري�ض 
اجلميلة  �سوارعها  ثقافًة،  وت�سج  والأدبية  الفكرية  واملنتديات 
القتل  يحرتق،  ذلك  كل  العتيدة،  مكتباتها  الراقية،  وق�سورها 
والنهب وال�سلب يجوب �سوارع باري�ض، املوت ُي�سِرع اخُلطا ويح�سد 
مبنجله اأرواح النا�ض من كل الفئات، ل ت�سمع اإل اأ�سوات احلقد 
واأخرى  تنهب  خمازن  البي�ساء،  املدينة  ُيلرِّون  والدم  والنتقام، 
اأن ال�سلطة امللكية هي من  ُتدَمر، لبد  حُترق، مكتبات ومتاحف 
املفاجاأة  ولكن  الطوفان  بعديرِّ  ومن  اأنا  مبداأ  على  باري�ض  ر  ُتدمرِّ
اأن الثوار هم من يقومون بذلك بداأت اأ�سئلٌة تدور يف ذهني: هل 
هذه هي الثورة؟ اأين احلرية والعدالة وامل�ساواة، ل ميكن للحرية 
اأن تعي�ض مع الدم والقتل يف مكاٍن واحد اأو يف قلٍب واحد لبد اأن 

ينهي اأحدهما الأخر. 

اأراين ُعدت للحكم على ما يحدث من خالل مفاهيمي يف القرن 
الواحد والع�سرين وهذا خلل يف احلكم كما �سبق وقلت، اإذًا لنتابع 
املعلومات  من  قدر  اأكرب  نعرف  اأن  ونحاول  يجري  ما  م�ساهدة 

والتف�سريات ثم نحاول اأن نحكم على ما جرى.

رجل يقود اجلماهري هو زعيم الثورة وخطيبها كما ا�سطلح على 
ت�سميته وقتئذ، اإنه املحامي ال�سهري  روب�سبيرب الذي يقول: ) اإن 
يقودها  التي  الثورة  اإن  يقول  وكاأنه  اهلل(  اإرادة  هي  اجلمهورية 
ويلب�سها  اإلهي  اأمٌر  هي  امللكية  عن  بدياًل  باجلمهورية  وتنادي 
وتكون  الدينية  النا�ض  عاطفة  يخاطب  وبهذا  الديني  اللبا�ض 
اأفعاله  وتربر  اأجله  من  املوت  َي�سُهِل  مقد�سًا  رداًء  تلب�ض  قراراته 
مهما كانت اإجرامية كما يقول الفيل�سوف غو�ستاف )من امل�سهود 
ل  رجاٌل  حوله  يلتف  النا�ض  بني  جديد  معتقد  ي�سيع  عندما  اأنه 
�سهواتهم  لإرواء  و�سيلة  فيه  يرون  اأنهم  �سوى  اأمره  من  يهمهم 

واأطماعهم (.

وجدت نف�سي اأفكر يف خطاب روب�سبيرب واقواله املمتلئة بالعاطفة 
اأن  ي�ساع  ما  كل  عك�ض  ووجدته  ال�سابقة  مقولته  يف  كما  الدينية 
الثورة عزلت الدين متاما عن ال�سيا�سة والدولة فكيف يتفق هذا 
الف�سل مع قوله اإن اجلمهورية هي اإرادة اهلل؟ يحق يل اأن اأ�ساأل 
ولبد يل اأن اأ�سمع اأكرث واأزور القادة من كل جانب وقررت اأن اأزور 
الدين ونظام امللك يف تلك املرحلة  الثوار ورجال  اأراء  واأ�ستطلع 
با�ستنتاجات قريبة  اأخرج  لعلي  فاأقاربها  لأفهم وجهات نظرهم 
من ال�سواب تف�سر لنا تلك املرحلة ولكني الآن �ساأتابع و�سف ما 

يحدث على اأن اأقوم بزياراتي يف املقالت القادمة. 

اأعود اإىل باري�ض يف م�سهد تاريخي اأ�سحى عالمة فارقة يف تاريخ 
ال�سعوب، اجلماهري الغا�سبة الثائرة تندفع اىل �سجن البا�ستيل 
ثورية  رمزية  يف  تعلمنا(  كما  والظلم  ال�ستبداد  )رمز  ال�سهري 
تب�سر بعهد جديد من القيم الكربى كاحلرية والعدالة وامل�ساواة، 
الذين �سوف ي�سفكون  ُتخٍرج كل امل�ساجني، امل�ساجني  اجلماهري 
دم باري�ض، وي�سرمون النار يف تاريخها، ويقطعوا اأعناق العلماء 
وكل  العلمية،  النه�سة  يف  �ساهموا  الذين  العلماء  لفوازيه،  مثل 

ذلك بحجة عداء ثورة العدالة. 

الراأي  �سجناء  فيهم  كان  واإن  البا�ستيل  �سجن  من  اخلارجني 
�سارقني،  اأو  قتلة،  اأو  جمرمون،  منهم  الكثري  ولكن  واحلرية، 
ملمار�سة  فر�ستهم  وجدوا  هوؤلء،  املري�سة  ال�سلوكيات  اأ�سحاب 

�سذوذهم الفكري وال�سلوكي باإ�سم الثورة واحلرية. يف هذه املعمعة 
وهذا الهياج يغيب التعقل متامًا وتقود العاطفة اجلماهري ويثبت 
يف اأذهان النا�ض اأن من يطالب بالتعقل اأو الرتوي، هو خائن لبد 
من قتله، وهذا ي�سهل عمل املجرمني كي يعيثوا يف الأر�ض ف�سادًا 
حتت �سعار الثورة، قلت يف نف�سي هذا ميكن اأن يحدث كما يف كل 
الثورات هناك من ي�سيء للثورة والأكيد اأن قادة الثورة ل ير�سون 
هذا النهج لذلك عدت لأرى القائد روب�سبيرب الذي اأعلن انت�سار 
الثورة وقيام اجلمهورية بدياًل لطغيان امللك املطلق ال�سيادة، كما 
يقول، روب�سبيرب نف�سه الذي اأ�سبح اأول رئي�ض مطلق ال�سالحية 
)وح�سب  الإرهاب-  عهد  عهده  و�سمي  التاريخ  يف  م�ستبد 
م�سطلح  فيها  ي�ستخدم  التي  الوىل  املرة  فاإنها  امل�سادر  بع�ض 
الإرهاب(- وقتل فيه �ستة الف من املعار�سني له ومنهم الكثري 
من قادة الثوار بتهمة عداء الثورة واحلقيقة هو عداء �سخ�سي 

وتناف�ض على امل�سالح. 

�سلطة مطلقة، ف�ساد مطلقة ، فرن�سا ترتاجع وتعي�ض ع�سرًا من 
ال�سطراب املهول الذي مل تعرفه منذ احلروب الدينية . 

خم�ض �سنوات �سوداء من حكم روب�سبيرب، ينهيها وللمفارقة رفاق 
الثورة، بقتله يف املجل�ض الت�سريعي رمز العدالة اجلديدة، لتبداأ 
عهود جديدة من اأنظمة حتكم با�ستبداد اأ�سوء من امللكية ذاتها.  
الفرن�سية هل حقًا  الثورة  الرومان�سية عن  تتحطم خيالتنا  هنا 
الجرام،  لدرجة  متناق�سني  بطبعنا  متوح�سني  الب�سر  بني  اأننا 
يطالبون باحلرية والعدالة، ثم يقتلون الخرين ويدمروهم حتت 

عنوان عداء الثورة.

والإرهاب  والقتل  والنتقام  فرن�سا هو احلقد  الن يف  ما يحدث 
اإنه عهد الإرهاب. 

احلالية  ح�سارتنا  اإىل  اأو�سلتنا  التي  الثورة  هي  هذه  حقا  هل 
من  لبد  واإن�سانية،  وحرية  دميقراطية  من  نعي�سها  التي  وقيمنا 
تلك  يف  املوؤثرة  الأطراف  بقية  مع  اللقاءات  وتتمة  اأكرث  البحث 
الرومان�سية  من  وننتهي  اأكرث،  نفهم  لعلنا  اتفقنا،  كما  الفرتة 

املزيفة، لننتقل اىل الواقع ونرى احلقيقة. 

واإىل امللتقى يف الرحلة القادمة 

بقلم.. عمار مرعي

الثورة ما بني العدالة واالنتقام

فكر
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ميت  ول  "�سكوى  بعنوان  بوك  الفي�ض  على  ل�سديقة  بو�ست  قراأت 
رقوة" وهو عن �سديقة لها دائمة ال�سكوى حتى متنع العني عنها، 
فاأثار لدي ت�ساوؤلت حول مو�سوع احل�سد والعني واخلرافة والقدرية 
والتطري وانت�سارها ب�سكل وبائي يف املجتمع امل�سري منذ �سبعينات 

القرن املا�سي وبن�سبة اأعلى كثريًا من باقي الدول املحيطة.
للبحوث اجلنائية  القومي  املركز  درا�سة �سدرت عن  قراءة  وبعد   
للدكتور حممد عبد العظيم والتي قدر فيها ان امل�سريني ينفقون 
اأكرث من 10 مليارات جنيه على قراءة الغيب وفك ال�سحر والعالج 
ال�سعب  جممل  من  و٦٣٪  م�سر،  ن�ساء  من  وان٪50  اجلان.  من 
واأ�سحاب  امل�ساهري  من   ٪٣8 منهم  باخلرافات  يوؤمنون  امل�سري 
 2٤0 لكل  دجال  هناك  وان  واجلي�ض.  الدولة  يف  الرفيعة  املنا�سب 
مواطن واحتلت القاهرة املركز الول يف عدد الدجالني واحتل حي 
ال�سرابية املركز الول يف العا�سمة يليه حي ال�سيدة زينب ثم حي 
حي  واأخريًا  واجلمالية  القدمية  فم�سر  �سربا  حدائق  ثم  املطرية 
يدعون  م�سر  يف  �سخ�ض  األف   ٣00 هناك  وان  اجلديدة،  م�سر 
قناعتي  تاأكدت  الأرواح،  حت�سري  بوا�سطة  المرا�ض  من  العالج 
عقلي  يف  كثرية  اأ�سئلة  وثارت  امل�سري  العقل  يف  اخلرافة  بتحكم 

�ساأطرحها واحاول الجابة عليها.   
غريه؟  دون  ما  جمتمع  يف  اخلرافة  تنت�سر  ملاذا  هو  الول  ال�سوؤال 
ما،  جمتمع  يف  ال�سحري،  والتفكري  اخلرافة  انت�سار  باإن  اعتقد 
وقلة  بالعجز  والح�سا�ض  واحلرمان  القهر  �سعور  مع  يتنا�سب 

وما  النحطاط  ع�سور  يف  تزدهر  وهي  الو�سيلة  وانعدام  احليلة 
يف  يعي�ض  املقهور  فالإن�سان  والعوز،  اجلهل  تف�سي  من  ي�ساحبها 
حالة انعدام للطماأنينة على �سحته ورزقه وذويه ومكانته وي�ساب 
بالقلق الدائم من امل�ستقبل املبهم نتيجة للقرارات الع�سوائية التي 
يتخذها احلكام بني ع�سية و�سحاها حلل م�سكلة اآنية بدون تفكري 
من  في�سبحوا  معينني  افراد  مل�سلحة  او  امل�ستقبلية  العواقب  يف 

اأ�سحاب املاليني.
املعدمة  بالطبقات  خا�سة  الظاهرة  هذه  هل  هو  الثاين  ال�سوؤال 
ذوي  من  هامة  و�سرائح  املتعلمة  الطبقة  اأي�سا  ا�سابت  انها  ام 
املنا�سب الهامة يف الدولة كالبولي�ض واجلي�ض؟ توؤكد الدرا�سة ان 
اخلرافة تعدت احلدود الطبقية بني الفقراء واملعدمني )وان كانت 
زينب(  وال�سيدة  ال�سرابية  كحي  الفقرية  املناطق  يف  تركيزا  اكرث 
لت�سل ايل الوزراء وروؤ�ساء الهيئات العلمية و�سركات القطاع العام 
لي�ض  منا�سبهم  علي  ح�سلوا  الروؤ�ساء  هوؤلء  ان  بب�ساطة  وال�سبب 
ملن  والتذلل  ال�سلطان  مبنافقة  بل  واخلربة  والعلم  الكفاءة  ب�سبب 
بيده المر وبالتايل يكونون عر�سة لتقلبات احلاكم وقد يهوون من 
القمة ايل القاع بني يوم وليلة كم حدث مع ال�سحفي حممد ح�سنني 
وذراعه  خلطاباته  وكاتبا  للزعيم  دائما  مرافقًا  كان  الذي  هيكل 
اأو ي�سعد  املوؤمن،  الرئي�ض  باأمر  به المر م�سجونا  وانتهي  الأمين، 
من القاع ايل القمة كما حدث لل�سحفي مو�سي �سربي الذي انت�سله 
ال�سادات من هيئة الرثوة احليوانية، التي ُابعد اليها،  ليحتل اأعلى 
من�سب يف جريدة اخبار اليوم نتيجة ملقالته التي ت�سفق وتهلل . 
وما حدث مع �سعراوي جمعة وزير الداخلية الذي كانت تنخلع قلوب 
امل�سريني ملجرد ذكر ا�سمه وانتهي به المر يف زنزانة حقرية يف 

مزرعة ليمان طرة هو وحممد فائق وزير العالم. 
الظاهرة؟  هذه  من  الدولة  اأجهزة  موقف  هو  ما  الثالث  ال�سوؤال 
ي�ستفيد الديكتاتور من انت�سار اخلرافة فهي مهرب الن�سان املقهور 
ملواجهة  والنهو�ض  تعا�سته  اأ�سباب  مواجهة  م�سوؤولية  حتمل  من 
القدر  �سماعة  على  امل�سوؤولية  وتعليق  تغيريه  على  والعمل  واقعه 
اأ�سا�ض  هو  الذي  القمعي  النظام  على  ولي�ض  والن�سيب  والق�سمة 

ماأ�ساته ونتيجة لطول عهود القمع والقهر يف م�سر تعلم الن�سان 
املقهور حكمة "املكتوب علي اجلبني لزم ت�سوفه العني" و"اللهم 
ل ن�ساألك رد الق�ساء، بل ن�ساألك اللطف فيه". ويقوم الديكتاتور 
واأجهزة دولته  برعاية املقامات وذوي الكرامات والطرق الدينية 
حتى يعم اجلهل وتتاأ�سل ال�ستكانة والهروب اإىل القوي الغيبية 
يف  القمعية  ال�سلطة  اعالم  وي�ساهم  م�ساكله.  حل  علي  القادرة 
انت�سار اخلرافات بتخ�سي�ض برامج للعالج بال�سكال الهند�سية 
المن  ان  لدرجة  �سهري  برنامج  املهند�ض يف  ل�ساحبه  والرتويج 
الربنامج حلمايته من  اإذاعة  بعد  املهند�ض  اأحاط مبنزل  املركزي 
للتحدث عن  الدكتوراه  ا�ست�سافة بع�ض حملة  او  �سدة الزحام؟؟؟ 
الذي  الكفتة  الرتويج جلهاز  ال�سحر؟؟او  التمر على مقاومة  تاأثري 

اخرتعه العامل الفهامة اللواء عبعاطي؟؟
  وي�ساهم الق�ساء اأي�سا يف انت�سار هذه الظاهرة من خالل احكام 
ق�سائية غري منطقية، مثل �سدور حكم حمكمة اجليزة البتدائية 
ان زوجها متزوج من  ادعت  لزوجة  بالطالق  ال�سخ�سية  لالأحوال 
جنية؟؟ او احلكم ببنوة طفل ابوه غائب يف ال�سعودية ملدة ٤ اعوام 

لأنه ممكن ان ياأتيها على جناح من اجلن؟؟؟ 
ويقوم ازهرنا الو�سطي اجلميل لي�ض فقط بتعميق اخلرافة بل باإ�سفاء 
الديني عليها فتتاأ�سل وتبلغ مرتبة الميان الذي ل يتزعزع  الطابع 
باملقد�سات؟؟  وم�سا�ض  بالأميان  ت�سكيك  ايل  عنها  ال�سائل  ويتحول 
والمثلة ل تعد ول حت�سى، فال�سيخ ال�سعراوي �سكر اهلل على هزمية 
٦7 لأنها "عقاب من اهلل لبتعادنا عن طاعته" او خطبة �سيخ الزهر 
مالئكة  راي  ال�سلحني  اأحد  ان  فيها  اأكد  التي   7٣ معركة  بعد 
عبد  براأ  قد  يدري  ان  بدون  فال�سعراوي  جنودنا؟؟  مع  حتارب 
النا�سر وعامر من م�سوؤولية الهزمية املروعة وعزاها اىل قوي عليا 
ل راد لق�سائها؟ و�سيخ الزهر ي�سلب الن�سر ممن �سنعوه ويعزوه اىل 

قوي خرافية ولي�ض اىل ال�ستعداد اجلدي للحرب؟؟
وحني اري اإعالنات عن احلجامة وقراءة الطالع يف اجلرائد العربية 
التي ت�سدر يف كندا، او ان ا�سمع عن م�سرية يف كندا متت خطبتها 
حملنا  اننا  يل  يتاأكد  العني  من  خوفا  البنات  ا�سدقائها  تدعوا  فلم 
تخلفنا وزرعناه يف اوطان املهجر التي تقدمت بالعلم ولي�ض بالدين 
او اخلرافة وان انت�سار اخلرافة مل ت�سيب بع�ض افراد من ال�سعب بل 
اأ�ساب هذا  تيارا كا�سحًا  واأ�سبحت  امل�سري  العقل اجلمعي  ا�سابت 
العقل بالعطب فاأ�سبح يلتم�ض النتائج من غري اأ�سبابها، لذلك يطول 

عمر عهود ال�ستبداد ويهناأ احلكام ب�سعوب �سهلة الركوب والنقياد.
حممد فتيح

مذكرات مهاجر.. 

17اخلرافة حتكم العقل امل�سري

ُكتبت على اأحد املعابد يف تدمر باللغة االآرامية التدمرية عبارة.. ال ت�ستم اإلهًا ال تعبده..

هذه العبارة التي كتبت قبل األفني وخم�سمائة عام تقريبًا ..
مل يكتبها عبثًا اأجدادنا وهم الذين تباهوا بتعدد اآلهتهم ..

بل اإنهم عندما حفروها على ال�سخر  اأرادوها ر�سالة لتقراأها كل الأجيال التي كانت 
�ستولد على اأر�ض �سورية اجلميلة امللونة ..

ملاذا .."اإلها ل تعبده".. ؟
لأنك عندما ت�ستم اإله الآخر

»دينه ، طائفته ، ع�سريته ع�سريته اإلخ«
فاإنك بذلك الفعل تخلق منه عدوًا .. وحت�سره يف زاوية �سيقة وتبعث لديه كل الإح�سا�ض 

البدائي بالدفاع عن النف�ض ..
�ستم دين الآخر او طائفته او التجروؤ على القول على »قناعاته«  يوقظ امل�ساعر  ما قبل 

املدنية .. ويخرب املجتمعات ويفكك الأوطان..
فلي�سمع العامل كله ما طبيعة اأهل �سورية منذ الفي عام ..

لكم دينكم ويل ديني

مذكرات
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بداأ الالجئون ال�سوريون عام 2٠١8 من خالل التربع بالدم »الإظهار تقديرهم«

 القادمون اجلدد يريدون اأن يقولوا �سكرا كندا »اأر�ض احللم«

�شارل�ت ت�بيت

28 دي�شمرب، 2017 

لبلدهم  تقديرهم«  »لإظهار  بالدم  للتربع  امليالدية  ال�سنة  راأ�ض  يوم  لق�ساء  ي�ستعدون  �سوريًا  لجئا   50
اجلديد، كندا.

لبدء  منحة   50 وجمع  التعيينات  بتعبئة  كاجلاري  يف  ال�سوريني  الالجئني  دعم  جمموعة  اأع�ساء  التزم 
عام 2018. وقال الالجئون اإن هدفهم هو »اإظهار التقدير والإخال�س وال�فاء لكندا وال�شعب 
الكندي«، كما اأن مراكز خدمات الدم الكندية تفتح عيادة اإيو كلري ماركت يف 1 يناير حتى يتمكنوا من 

القيام بذلك.

اأعلى  "يف �سوريا، يعترب التربع بالدم  وقال �سام منورا، املتحدث با�سم املجموعة، لـ كاجلاري هريالد: 
�سكل من اأ�سكال الولء للمجتمع، وهو رمز الولء والوفاء.

»هنا، هناك تعط�ض كبري بني الالجئني ليقولوا �سكرا جزيال لكندا على كل ما مت القيام به بالن�سبة لهم، 
للتعبري عن ولئهم لهذه الأمة«.

الالجئني  مل�ساعدة  للتطوع  حياته  كر�ض  وقد  20عامًا.  قبل  كندا  اإىل  وانتقل  دم�سق،  يف  منوره  ولد 
الآخرين.

و�سرح ملاذا كانوا يريدون التربع بالدم، مع مئات من الالجئني الذين يحر�سون على امل�ساركة عاجال اأو 
اآجال، واأ�ساف: »اإنها و�سيلة لإظهار مدى ال�سكر ملا تلقوه من ح�سن معاملة من قبل الكنديني«.

»كثريون منهم ي�سعرون اأنه يف الوقت الذي اأدار فيه العامل باأ�سره ظهره، كانت الدولة الوحيدة التي وقفت 
معهم و�ساعدتهم هي كندا، وهذا هو مثل حلم الأر�ض لهم«.

ياأتي عر�ض الالجئني لوقتهم وتربعاتهم بالدم يف وقت مهم حيث تواجه كندا حاجة ملحة على ال�سعيد 
الوطني للمانحني، وخا�سة خالل فرتة عيد امليالد وراأ�ض ال�سنة اجلديدة ب�سبب ال�سفر والأن�سطة العائلية 

والتغريات يف الروتني.

يف وقت �سابق من هذا ال�سهر، اأ�سدرت خدمات الدم الكندية نداء للمانحني مللء عاجل ٣5،000 من 
العيينات بحلول ٦ يناير، وكانت هناك زيادة حادة يف التربعات منذ ذلك احلني - ولكن لي�ض مبا فيه 

.-O الكفاية. هناك حاجة ما�سة لزمرة

وقال ريك برينزن، مدير �سل�سلة التوريد يف خدمات الدم الكندية: "اإن فرتة العطلة متثل دائما حتديات 
بالن�سبة لنا ونحن نعمل ل�سمان وجود ما يكفي من الدم ومنتجات الدم لتلبية احتياجات املر�سى.

اأن يكر�سوا الوقت لإنقاذ  اأن الكنديني م�سغولون بال�سفر والأن�سطة خالل العطالت، وناأمل  "نحن نعلم 
حياة واإعطاء الدم، واأن حياة املر�سى الكنديني تعتمد عليهم".

اأعد الرتجمة معتز اأب�كالم- جريدة وم�قع اأيام كندية بالتن�شيق مع النا�شط الإن�شاين 
�شام من�را الذي زودنا باخلرب لإعداد الرتجمة والن�شر.

النا�شط الإن�شاين �شام من�را

Your Success
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متى تفقد حّق الإقامة يف كندا ؟
و متى يتّم ترحيلك خارجها؟
ما هي حقوقي كمقيم دائم؟

ماذا ميكنك و ماذا لميكنك اأن تفعله كمقيم  دائم داخل كندا؟؟
الإقامة  معنى  عن  املعلومات  من  مزيد  املدونة  هذه  �ستخربك 

الدائمة.
ذلك،  ومع  وامل�سوؤوليات.  احلقوق  من  الكثري  لديك  دائم،  كمقيم 
اأن  املهم  فمن  ولذلك،  كندي.  كمواطن  احلقوق  نف�ض  لديك  لي�ض 

تعرف ما ميكنك ول ميكن اأن تفعل كمقيم دائم.
كمقيم دائم، ميكنك:

مبا  الكنديون،  املواطنون  عليها  يح�سل  التي  الفوائد  معظم  تلقي 
)قر�ض  اأو�ساب  من  والتمويل  ال�سحية  الرعاية  تغطية  ذلك  يف 

الدرا�سة(.
جامعة. اأو  كلية  اأو  ثانوية  مدر�سة  اأي  •ح�سور 

كندا. يف  مكان  اأي  يف  والعمل  •العي�ض 
الكندية اجلن�سية  على  للح�سول  بطلب  •التقدم 

للحقوق  الكندي  وامليثاق  الكندي  القانون  مبوجب  احلماية  •تلقي 
واحلريات.

الكندية  القوانني  جميع  واحرتام  ال�سرائب،  دفع  عليك  •يجب 
على امل�ستوى الحتادي وم�ستوى املقاطعات والبلديات.

كمقيم دائم، ل ميكنك:
ال�سيا�سي. للمكتب  الرت�سح  اأو  •الت�سويت 

الأمني    التخلي�ض  متطلبات  لديها  التي  الوظائف  بع�ض  •عقد 
رفيع امل�ستوى.

جنائية  جرمية  بارتكاب  اإدانتك  مّتت  اإذا  كندا  يف  تبقى  •اأن 
خطرية وقيل لك اأن تغادر البلد.

ي�سمح لك و�سع الإقامة الدائمة لك بالعي�ض يف كندا، ولكن هناك 
خارج  فيها  تعي�ض  اأن  ميكن  التي  املدة  ب�ساأن  زمنية  مهلة  اأي�سا 
البالد. للحفاظ على و�سعك كمقيم دائم، يجب اأن تعي�ض يف كندا 

ملدة �سنتني على الأقل خالل فرتة خم�ض �سنوات.
ميكنك اأن تفقد و�سع املقيم الدائم اخلا�ض بك

الإقامة  حالة  تفقد  اأن  ميكن  التي  الطرق  من  العديد  هناك 
الدائمة:

اإذا كنت ل تفي  الدائم اخلا�ض بك  اأن تفقد و�سع املقيم  •ميكن 
بالتزام الإقامة. على �سبيل املثال، اإذا كنت خارج كندا لأكرث من 

ثالث �سنوات يف غ�سون فرتة خم�ض �سنوات.
ويتم  و�سعك  تفقد  قد  خطرية،  بجرمية  اأدانتك  مّتت  •اإذا 

ترحيلك من كندا.
مواطنا  ت�سبح  عندما  الدائمة  الإقامة  و�سع  اأي�سا  •تفقد 

كنديا.
الدائمة الإقامة  • بطاقة 

اإذا كنت اأنت وعائلتك تريد ال�سفر، بطاقة املقيم الدائم هو دليل 
ر�سمي على و�سعك كمقيم دائم يف كندا.

هذه البطاقة البال�ستيكية بحجم املحفظة مطلوبة جلميع املقيمني 

الدائمني يف كندا الذين ي�سعون لإعادة الدخول اإىل كندا.
للعودة  البطاقة  هذه  حتتاج  �سوف  كندا،  خارج  ت�سافر  كنت  •اإذا 

اإىل كندا.
البطاقة. حتتاج  ل  البالد،  ملغادرة  تخطط  ل  كنت  •اإذا 

ومع ذلك، يف حالة الطوارئ التي يطلب منك مغادرة كندا، �سيكون 
من املفيد اأن يكون لديك بالفعل بطاقة الإقامة الدائمة املتاحة من 

اأجل العودة اإىل كندا.
كندا،  تغادر  اأن  ويجب  الدائمة  الإقامة  بطاقة  لديك  يكن  مل  اإذا 
ال�سادرة  ال�سفر  وثيقة  للح�سول على  لتقدمي طلب  لديك  �سيكون 

عن مكتب كندي يف اخلارج.

مراد حمزة

بقلم.. مراد حمزة

 wind الرياح  لتوربينات  امل�سممة  املهند�سة  هي  �سريين 
 General الكهربائية يف �سركة جرنال اإلكرتيك turbine
يف  املاج�ستري  درجة  على  ح�سلت  �سنيكتادي.  يف   Electric
وحا�سلة  فرن�سا  يف  فر�ساي  جامعة  من  املتجددة  الطاقة  اإدارة 
على براءة اخرتاع دولية لت�سميمها نظام عنفات هوائية يف عام 
2015 اخرتعت �سريين ت�سميمًا جديدًا للتوربينات حيث اأو�سحت 
�سريين اأن اخرتاعها عبارة عن ت�سميم جديد للتوربينات التي 

ت�ساعد على حماية  العنا�سر الكهربائية يف داخلها. فهي تقول: 
»عانينا يف عملنا من اأ�سرار بع�ض تلك العنا�سر نتيجة  احلركة 
امل�ستمرة للتوربينات،  مما جعلني اأفكر يف و�سيلة للحفاظ عليها 
فقد  حم�سو،  حتققه  اإجناز  اأول   هي  الخرتاع  براءة  تكن  ومل 
»هاجر«  فيلمها  خالل  من  ذلك  قبل  العربي  اجلمهور  عرفها  
لتحقيق  ويدفعهم   املهاجرين  لكل  الأمل  الفيلم   هذا  يعطي  و 
الق�سري  الفيلم  اأ�سبح هذا  الق�سوى من  خرباتهم.  الإ�ستفادة 
فرتة  خالل  م�ساهدة  مليون  من  اأكرث  على  وح�سل  جدًا  �سعبيًا 
اأي�سا  �سريين  �سنفت  وقد  والفي�سبوك.،  اليوتيوب  على  ق�سرية 

من قبل �سبكة الـBBC �سمن اأف�سل 100 امراأة حول العامل.

من اأف�سل ١٠٠ امراأة يف العامل لعام 2٠١7
ال�شابة ال�ش�رية �شريين حم�ش�
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اأ�شامة �شفار 
زاهية  فرا�سة  �سماء اجلمال  تطلع يف  عام  كل  يناير من  يطل  حني 
العتاب لكنها ل  الألوان مبهجة ولكنها حزينة .. متلك عيناها حق 

تبوح بحزنها لأحد 
يحدث هذا منذ نحو �ستة ع�سر عاما حيث رحلت �سندريال ال�سا�سة 
يف  اأخرية  غدر  بطعنة   2001 يونيه   21 يف  ح�سني  �سعاد  العربية 
اأطل �سهر  بالد غريبة عنها و حتولت روحها ايل فرا�سة تطل كلما 

ميالدها  
متتد  �سداقاتها  وكانت  التوهج  �سنوات  يف  النجمات  جنمة  كانت 
عبد  الأ�سمر  بالعندليب  عالقتها  تكن  ومل  اخلليج  ايل  املحيط  من 
احلليم حافظ �سرا رغم حماولتهما لخفائها وكان للعا�سق الأكرب 
يف الوطن العربي نزار قباين دورا مهما يف الق�سة التي كانت حمورا 
حلياة العندليب وال�سندريلال فقد كان حبهما زهورا و ابت�سامات و 
دموع و كان ختامه رحيلها املاأ�ساوي وكان نزار هو الو�سي علي تلك 

امل�ساعر بعد رحيل حليم 
وكان    2001 يونيه   21 يف  ورحلت   19٤٣ يناير   2٦ يف  �سعاد  ولدت 
والدها�سعاد اخلطاط ال�سوري حممد ح�سني البابا و ال�سيدة ال�سورية 
جوهرة حممد ح�سن ولدت يف القاهرة وعا�ست يف كنف زوج اأم طيب 
لكنها انتمت لعامل الفن الذي ارتبط فيما بعد بعامل ال�سيا�سة فكان 
الغدر م�سريها لكنها عا�ست ومازالت تعي�ض يف اأحالم اأجيال بكاملها 
رمزا للجمال وخفة الروح وبني امليالد والرحيل عا�ست ميلودراما ل 
حتتملها اجلبال ..لكن اأق�سي ما حدث لها حدث بعد قتلها اذ تواطاأ 

الكثريون علي القول بانتحارها
رحلت �سعاد ح�سني، فجاأة، يف عا�سمة ال�سباب الباردة اخلالية من 
اأي دفء تعودت عليه ال�سندريلال، التي عا�ست حماطة بقدر من احلّب 
الرجال  من  اأو  بها  املحيطني  من  اأو  معجبيها  من  �سواء  والإعجاب، 
الذي  جاهني،  �سالح  الكبري  الراحل  اأبرزهم  بها،  اأغرموا  الذين 
ح�سني  �سعاد  فقدت  وبفقدانه  والتلميذة،  والإبنة  احلبيبة  اعتربها 
الأب واملر�سد احلقيقي... ل �سيما اأن جاهني كان الأب الفعلي لتلك 

امل�ستعلة موهبة ولي�ض والدها اخلطاط ال�سوري الأ�سل ح�سني البابا.
عندما رحلت �سعاد ح�سني انت�سر خرب يف و�سائل الإعالم مفاده اأنها 
لأجيال  حلمًا  كانت  اأن ممثلة  الت�سديق  ال�سهل  من  وكان  انتحرت، 
بكاملها بجمالها ودللها واأوقعت عبد احلليم حافظ يف فّخ الزواج، 
حتى لو كان عرفيًا، حتّولت بني ليلة و�سحاها اإىل جنمة من�سّية يف 
�سوارع لندن وتغرّيت مالحمها ومل تعد تلك ال�سابة اجلميلة، فقررت 
اإنهاء حياتها بطريقة دراماتيكية واألقت بنف�سها من الطابق ال�سابع 
يف مبنى »�ستيوارت تاور« حيث كانت تقيم مع �سديقتها نادية ي�سري 

منهية �سنوات من العذاب والغربة.
ق قلة  هذه هي ال�سورة التي ُنقلت اإلينا و�سّدقها كرث فيما مل ت�سدرِّ
اأن تكون نهاية �سعاد بهذه الطريقة التي تعرّب عن ياأ�ض وعدم قدرة 

على ال�ستمرار والتحّدي. 
ولعل من يلقي نظرة علي بع�ض ف�سول مدكراتها والتي ن�سرت يف جملة 
ق�سة  خلف  تكم  كثرية  اأ�سرار  ثمة  اأن  يدرك  امل�سرية  اليو�سف  روز 

املةت املاأ�ساوي و يتقاطع فيها العاطفي مع ال�سيا�سي واملخابراتي 

تعرتف �سعاد  - يف مذكراتها - اأنها وعبد احلليم وبعد وفاة جمال 
عبد النا�سر قد �سعرت بفقدان الأمان واأنها يف مرمى نريان �سفوت 
ال�سريف رجل املخابرات امل�سئول عن جتنيد الفنانات للجهاز ووزير 
بل  اأدوات..  من  له  كان  ما  كل  �سفوت  اأعاد    .. بعد  فيما  العالم 
زكريا  ال�سابط  اإليه  ان�سم  اأن  بعد  خا�سة  قبل  ذى  من  اأقوى  �سار 
عزمى –رئي�ض ديوان مبارك الرئا�سي -  وعليه فقد اأعاد �سفوت كل 
ال�سباط ال�سغار واملخربين الذين كانوايعملون يف جهازه اإيل احلزب 
الوطني الدميقراطى احلاكم يف ذلك الوقت مب�سر ، يف تلك الأثناء 
قرر حليم اأن يتزوج �سعاد ر�سميًا بعد زواج عرفى دام طوياًل.. لكن 
�سفوت ال�سريف خاف اأن يحكى حليم لل�سادات – رئي�ض اجلمهورية 
-  احلكاية القدمية اخلا�سة بعمل �سعاد ح�سني فى جهاز املخابرات 
ل�سعاد..  �سرًا  بت�سويرها  �سفوت  قام  التى  الإباحية  الأفالم  وتلك 
واأخذ يبتزها بها ويجربها علي القيام باأدوار خا�سة رغمًا عنها فى 
بداية حياتها الفنية حيث كانت �سغرية فى ال�سن جدًا وفى الوقت 
الذى مل ت�ستطع اأى فنانة اأخرى كبرية اأو �سغرية اأن تفلت من اأ�سابع 

�سفوت ال�سريف.
رئي�سًا  يعمل  وقتها  كان  والذى  عزمى  زكريا  بتجنيد  �سفوت  قام 
لديوان رئا�سة اجلمهورية قام بتجنيده يف مهمة واحدة ووحيدة وهى 
منع اأى تقارب اأو زيارات �سخ�سية خا�سة يطلبها عبد احلليم حافظ 
للقاء اأنور ال�سادات خوفًا من اأن يحكى حليم لل�سادات احلكاية كلها.. 
وال�سوؤال هنا هل كان ال�سادات ل يعلم �سيئًا لي�ض عن احلكاية فقط بل 
عن عمل �سفوت ال�سريف اأيام �ستينيات القرن املا�سى؟ كيف ذلك؟ 

وقد كان ال�سادات واحدًا من اأعمدة نظام جمال عبد النا�سر.
اأدوات  لكل  ال�سريف  �سفوت  ا�ستعادة  عقب  اإنه  ح�سنى  �سعاد  تقول 
القوة اأعاد حلظريته معظم املمثالت اللواتى �سكلن جمموعتهالقدمية 
للفن  املرتدية  القت�سادية  احلالة  م�ستغاًل  جديدة  بطرق  وعاد 
امل�سرى وقتها وطلب خدمات خا�سة منهن حتى يحقق بها العديد 
من املكا�سب ال�سيا�سية علي امل�ستويني املحلي والعربى.. لكنها كانت 

قد �سئمت وتقدمت يف العمر ون�سجت.
وهنا نطرح �سوؤاًل اآخر: هل الفنانات اللواتى ا�ستعاد �سفوت العمل 
بهن من جديد اأمل يتقدمن يف ال�سن وي�سبحن غري مالئمات لتلك 

املهام التى تتطلب فتيات �سغريات ن�سرات ور�سيقات؟
اأكرب  الآن  اأيدينا  بني  �سعاد  فيها  تفجر  التي  املذكرات  اإيل  نعود 

املفاجاآت وهى حماولتها قتل �سفوت ال�سريف بامل�سد�ض!
من  التخل�ض  قررت  اتزان  وعدم  ياأ�ض  حلظة  يف  اأنها  �سعاد  تذكر 
�سفوت ال�سريف فى لندن حيث كانت وقتها تقيم هناك عام 197٤ 
يف فندق »دور�سي�سرت« يف منطقة »بارك لن« الرثية بو�سط العا�سمة 
املادية منتع�سة جدًا وقامت �سعاد  اأحوالها  الربيطانية، حيث كانت 
ب�سراء م�سد�ض عيار 8 ملليمرت وو�سعت به ثالث طلقات كانت كافية 
لتفجري قلب �سفوت عن اآخره.. واأعدت اخلطة با�ستدراجه عندما 
يزور لندن.. وقررت اأن ت�سطحبه اإيل حديقة الهايد بارك ال�سهرية 
يف امل�ساء حيث يكون اأهاىل لندن نياما.. لكنها مل تفعل رغم ح�سوره 

بالفعل اإيل هناك.
حينما ذهب �سفوت اإىل الفندق الذى تقيم فيه �سعاد وطلب زيارتها 
كان  فما  خدها  علي  بالقلم  �سفعها  حتي  لت�سافحه  جاءت  اإن  وما 

�سعاد ح�سني 

بني عبد احلليم حافظ ونزار قباين 

حكايات الع�سق و الرحيل 

فن
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بهو  ويف  النا�ض  اأمام  خده  �سفحة  على  ال�سفعة  له  ردت  اإل  منها 
عبداحلليم  يقتل  اأن  �سفوت  قرر  اللحظة  ذات  ال�سهري. يف  الفندق 
حافظ وقال لها ذلك فعاًل اأمام النا�ض اأنه �سوف يقتل حليم خالل 

اأ�سبوع واحد!
لها  قال  بيننا؟  مبا  حليم  عالقة  وما   : عليه  �سعاد  ردت  مذهولة.. 
�سفوت مفاجاأة مل تكن تتوقعها وهي نية حليم للزواج الر�سمى منها 
ي�سعى  واإنه  الزواج..  ليتم  لندن  اإىل  ياأتى  �سوف  ــ  حليم  اأى  ــ  واأنه 

للتقرب من ال�سادات ليحميه ويحميها من �سفوت ورجاله!.
لكن هل �سفوت ال�سريف بهذه ال�سذاجة حتى يحكي ل�سعاد خططه 
اجلهنمية؟ وهل تكفى نية حليم للزواج من �سعاد كى يقتله �سفوت 
اأم اأن هناك اأ�سرارا اأخرى مل حتكها �سعاد رمبا لأنها تدينها وتفتح 

ملفات قدمية كانت حتاول اإغالقها؟
لكن زكريا عزمى الذى مت تعيينه يف اأول يناير 1975 مديرًا ملكتب 
ديوان رئي�ض اجلمهورية قد نفذ مهمة �سفوت على اأكمل وجه ومنع 
اأى لقاء خا�ض بني ال�سادات وحليم ، وف�سلت كل حماولت حليم للقاء 

الرئي�ض.
وحينما ذهب   ، عليه  بحليم خوفًا  �سعاد قطع عالقتها  قررت  وهنا 

اإليها فى لندن طلب يدها.
ا�ستقالته عام 19٦٦ من  اأن قدم  بعد  لندن  يزور  قبانى  نزار  وكان 
اأن�ساأ  ووقتها  وال�سعر،  لالأدب  وتفرغ  �سوريا  يف  الدبلوما�سى  العمل 
له  وحكت  �سعاد  والتقته  قباين«  نزار  »من�سورات  با�سم  الن�سر  دار 
خماوفها.. بل جممل عالقتها بحليم وتهديدات �سفوت.. وكان نزار 

بالن�سبة لها مبثابة الأب.. وزوجته بلقي�ض كانت مبثابة اأم ل�سعاد.
حينما كان نزار يزور بريطانيا كانت �سعاد تنزل �سيفة يف منزلهما 
كان  فقد  ل�سعاد،  الإفطار  طعام  ليعد  ي�ستيقظ  نزار  وكان  اخلا�ض 
ت�سبهها  اإنها كانت  املنتحرة، يقول  ال�سغرى  اأخته  يرى فيها �سورة 

متامًا.
حكى نزار ل�سعاد اأنه كان يتابعها منذ الطفولة واأنه من اأطلق عليها 
لقب »اأخت القمر« تلك الأغنية التي ا�ستهرت بها �سعاد وهى طفلة 
القمر«  و»اأخت  امل�سرية..  بالإذاعة  �سارو  بابا  برنامج  فى  تغنى 
»خبز  ا�سمها  له  �سهرية  ق�سيدة  عنوان  من  نزار  اأخذه  م�سطلح 
اأخته  علي  نزار  اأطلقه  الذي  الت�سبيه  نف�ض  وهو  وقمر«،  وح�سي�ض 

املنتحرة قدميًا.
حليم  حب  ق�سة  حكاية  ت�سم  ق�سيدة  يكتب  اأن  نزار  قرر  �ساعتها 

ب�سعاد اخلالدة فكانت »قارئة الفنجان«.
به  حكايتها  وتنهى  حليم  عن  تبتعد  اأن  �سعاد  من  طلب  نزار  لكن 

�سمانًا لأمنه و�سالمته وهو ما نفذته �سعاد باحلرف.
ما  له  حكى  الذي  نزار  التقى  ثم  �سعاد  التقى  حليم  �سافر  حينما 
نزار  قام  وقتها  عنه  بالبتعاد  ن�سحها  اأن  فكان  �سعاد  به  اأخربته 
بقراءة ق�سيدة »قارئة الفنجان« على حليم الذى انهار وبكى ب�سدة 
خا�سة من مطلع »يا ولدي قد مات �سهيدًا من مات فداء للمحبوب«، 
لكن حليم طلب تغيري �سطر �سعرى كامل من الق�سيدة كان يقول: 
يا  كبري  والق�سر  مر�سود  ق�سر  يف  نائمة  ولدي  يا  قلبك  »فحبيبة 
ولدى وكالب حتر�سه وجنود« خاف حليم من اإثارة �سفوت ورجاله 

بعبارة »وكالب حتر�سه وجنود«.
فى  اأمتها  حتى  عامني  ملدة  املوجى  حممد  مع  الأغنية  كلمات  ظلت 
حلنه الرائع واجلميل وغناها حليم فى عيد ربيع 197٦ وهى ذات 
الأغنية والق�سيدة التي ب�سببها مت منع دخول نزار قبانى مل�سر فرتة 

طويلة.
عقب  عبداحلليم  مبنزل  ات�سل  نزار  اأن  �سعاد  حكت  املذكرات  يف 
احلفل حيث كان متاأثرًا للغاية مما حدث من جمهور البلطجية يف 
امل�سرح وقال له جملة واحدة عزاه فيها على حبه لها بقوله »البقية 
فى حبك يا حليم لقد كنت رجاًل نبياًل.. وخلدت حبك لها و�سوف 
يعرف العامل فى يوم ما احلقيقة «، �سعاد تذكر هنا اأنها علمت مبا 
حدث مبنزل حليم اأثناء املكاملة من » �سهري حممد على « �سكرترية 
حليم اخلا�سة التى عملت معه منذ عام 1972 حيث اأكدت ل�سعاد اأن 

حليم اأغلق ال�سماعة وهو يبكى حبه فعاًل.
وقد علمت �سعاد من �سهري حممد على اأن حليم بكى على كتف نزار 
فى اأول لقاء بينهما فى لندن عقب قارئة الفنجان واأنه اأعلن لنزار 
اأنه مل يحب اأحدًا مثل �سعاد وكان نزار قد طلب منه كلما غني قارئة 

الفنجان اأن يغنيها من قلبه من اأجل حبه ل�سعاد.
وجدت  �سغرية  ورقة  يف  وفاته  يوم  خل�سه  ل�سعاد  حليم  حب  ورمبا 
م�ساء  بلندن  كولدج«  كنجز  م�ست�سفى  توفى يف  اأن  بعد  اأغرا�سه  يف 
الأربعاء فقد حكت �سعاد وهى تذكر اأنها كانت تبكى وهى حتكى اأن 
كتب  مرة  لآخر  العمليات  غرفة  دخوله  قبل  ورمبا  وفاته  قبل  حليم 
بخط يده مقطعا �سغريا من قارئة الفنجان هو: »وبرغم اجلو املاطر 
والإع�سار.. احلب �سيبقي يا ولدى.. اأحلى الأقدار« وكان يعلن لها 
فى  الوحيدة  املراأة  كانت  واأنها  يع�سقها  وهو  مات  اأنه  ميوت  وهو 

حياته.
وتنهى �سعاد الف�سل بروايتها عن اأن نزار ات�سل بحليم قبل دخوله 
يكتب  اأن  لبد  مات  لو  اأنه  حليم  فاأو�ساه  لي�سجعه  العمليات  غرفة 
ق�ستهما معًا عندما ي�سجل مذكراته فيما بعد فطماأنه نزار ووعده 
باأنه �سيعي�ض ليكتب بنف�سه الق�سة، لكنها قالت فى نهاية اآخر �سطر 
يف الف�سل: » لقد اأخلف نزار وعده حلليم مرتني الأوىل عندما وعده 
اأنه �سيعي�ض ، والثانية عندما مات ومل ي�سجل مذكراته وكان قدرى 

اأن اأحكى ق�ستنا.. فاأنا قارئة الفنجان
واأدى  ال�سندريلال  لنهاية  بالتمهيد  وهذا اجلزء من املذكرات كفيل 
ت�سارب الآراء حول مقتلها، هل هو انتحار اأم جمرد حادث �سقوط 
عادي اإىل بلبلة �سحفية؛ لكن بعد وفاتها مبدة، بداأت احلقائق �سيًئا 
ف�سيًئا بالجنالء، بعد اأن بداأت ت�سعف مزاعم اأ�سحاب الراأي الأّول 
املبا�سر، والذي ما اأن اأعلن عن وفاتها، وقبل بدء التحقيقات، بداأوا 
�سعاد  انتحار  فيها  بع�سهم  يزعم  �سحفية  ومقالت  تقارير  بن�سر 
البع�ض  يتحّدث  حني  يف  منها،  تعاين  كانت  التي  الأمرا�ض  نتيجة 
الآخر عن موتها ب�سبب مر�سها ودون اإرادة منها، وهو الراأي الذي 
�سرح به ع�سام عبدال�سمد الطيب، الطبيب املكلف مبتابعة حالتها 
يف امل�ست�سفى، فقال اإنها كانت تعالج لنقا�ض وزنها باأحد م�ست�سفيات 
التاأهيل، وخرجت من امل�ست�سفى قبل احلادث بايام معدودة وكانت 
تعاين من حالة اكتئاب �سديد ب�سبب ال�سغوط النف�سية وال�سائعات 
التي تعر�ست لها يف الفرتة الأخرية ونتيجة للهبوط الذي ي�ساحب 

لأنها  ال�ساد�ض  الدور  من  ح�سني  �سعاد  �سقطت  القا�سي  الريجيم 
هذا  لكن  ال�سلم.  من  تنظر  وهي  ج�سدها  يف  التحكم  ت�ستطع  مل 
الراأي كذلك مت رده، حيث اأّن هناك من قام بفتح ثغرة يف ال�سباك 
احلديدية التي كانت حتيط بال�سرفة التي �سقطت منها �سعاد ح�سني، 
التحّكم  من  ميكنها  ل  بنيوي  �سعف  من  تعاين  �سعاد  تكون  فكيف 
بتوازنها، يف حني ت�ستطيع �سنع ثغرة بقطع ال�سباك احلديدية املثبتة 
يف ال�سرفة. كل هذه التناق�سات �سّبت يف اجتاه واحد، وهو اأن جهة 

اأمنية قتلتها عن الطريق العمد
اإ�سافة اإىل اتهامات عائلتها باأن هنالك جهة اأمنية كانت وراء قتل 
�سعاد ح�سني، �سبق لعتماد خور�سيد كذلك اأن اتهمت خالله �سفوت 
ال�سريف رئي�ض جمل�ض ال�سورى امل�سري الأ�سبق، بقتل الفنانة �سعاد 
�سعاد  لقتل  ا�ستاأجر جمرمني  اأن  بعد  ح�سني وعمر خور�سيد، ذلك 
ح�سني، حيث قتلت يف �سقتها واألقيت من ال�سرفة يف لندن. وتابعت 
"خور�سيد" قائلة، اإن �سعاد ح�سني مل تنتحر، بل مت قتلها يف لندن. 
بكتابة  قرارًا  اتخاذها  بعد   " مذكراتها  يف  خور�سيد  اعتماد  تقول 
مذكراتها، وبيعها، لحتياجها ال�سديد للمال، للعالج، بعد اأن طلبت 
من �سفوت ال�سريف اأكرث من مرة اإر�سال اأموال لها، م�سرية اإىل اأنه 
ال�سابق،  القرار  تتخذ  اأبدًا، مما جعلها  مكاملاتها  على  يرد  يكن  مل 
علمه  بعد  خا�سة  قراره،  اتخذ  ال�سريف،  �سفوت  علم  ومبجرد 
باجتماعها مع ال�سحفي عبداللطيف املناوي لكتابة املذكرات ب�سكل 
جيد، موؤكدة اأن �سعاد قتلت يف اليوم نف�سه الذي كانت متوجهه خالله 
اإىل املطار للعودة اإىل القاهرة، ب�سحبة ال�سرائط التي �سجلت عليها 
اأقاربها  اأحد  اأن  اإىل  اأن قام املناوي بكتابتها، لفتة  مذكراتها، بعد 
ذهب اإليها لي�سطحبها اإىل املطار، لكنه وجد البولي�ض اأمام املبنى، 
فابتعد قلياًل ووقف على اجلانب الآخر ي�ستف�سر، فقال له اجلريان 
انتهت قبل  ال�سقق، لكن ال�ستغاثة  اإحدى  ا�ستغاثة من  اإنهم �سمعوا 
“�سعاد”  �سقطت  اللحظة،  هذه  يف  اإن   : م�سيفة  ال�سرطة.  و�سول 
من �سرفتها، اأمام اأعني قريبها، الذي �ساهد كل �سيئ لكنه يخ�سى 
�سعاد مل يخرج منها نقطة دم واحدة  اأن  لها  اأكد  والذي  احلديث، 
بعد �سقوطها، وهو ما ف�سرته باأنها قتلت قبل اأن يتم اإلقاءها، م�سرية 
اإىل اأن هذا املبنى ملك املخابرات العامة امل�سرية، موؤكدة اأن نادية 
ي�سري اإحدى جمندات املخابرات العامة، لفتة اإىل اأن املتعامل مع 
املخابرات الذي يفكر يف كتابة مذكراته، يجب اأن يقتل فورًا مهما كان 
الثمن، مدللة على حديثها مبا حدث لرجل خمابرات م�سري �سهري، 
منذ فرتة ق�سرية، رف�ست ت�سميته، كما رف�ست اأن يذكر “ني�سان” 

ا�سمه اأي�سًا قائلة له “اأوعى تقول ا�سمه حتى لو عرفته”.«
الإجازة  لأن  جثمانها  ت�سريح  من  تاأخر  الطبي  التقرير  اأن  ويذكر 
ال�سبت والأحد و�ُسرح  ال�سرعيني يف لندن وهي  ال�سبوعية لالأطباء 
بنقل  اخلا�سة  الأوراق  بلندن  م�سر  �سفارة  تنهي  ثم  اجلثمان 
ملتابعة  لندن  اإىل  �سافر  وقد  الأربعاء.  يوم  القاهرة  اإىل  اجلثمان 
ترتيبات اجلنازة ونقل اجلثمان �سقيقها وهو مو�سيقي اأي�سًا وكذلك 

زوجها ماهر عواد ال�سيناري�ست وعدد من اأ�سدقائها املقربني

فن
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اأ�شامة �شفار
يكت�سب الراحلون حديثا هالة من القدا�سة و التعاطف تطول اأحيانا 
حول  ثقافتها  و  املجتمعات  لطبيعة  نظرا  اأخري  اأحيان  يف  وتق�سر 
و  املبدعني  يخ�ض  فيما  لالأحياء  بالن�سبة  الأهم  لكن  نف�سه  املوت 
الأ�سخا�ض ذوي التاأثري ب�سكل عام هو اأن يتم رفع هالة القدا�سة عن 
هوؤلء و عن منتجهم الثقايف اأو ال�سيا�سي ومن ثم اخ�ساعه للدرا�سة 

من دون ع�سمة لتكون جتربتهم جمال عربة ودرو�ض للمجتمعات . 
تنتمي  الأ�سطورة عبد احلليم حافظ  ولعل جتربة املطرب امل�سري 
ايل تلك التجارب التي ظل التعاطف معها ل�سنوات طوال ومل يجروؤ 
اأحد علي احداث ال�سدمة املعرفية لرياجع من خاللها جتربة حليم 
ويخ�سعها ملنظار الباحث والقارئ للظواهر الفنية وعالقتها باملحيط 

ال�سيا�سي واملجتمعي .
وعرب اأربعني عاما م�ست ظلت اأ�سطورة العندليب الأ�سمر عبد احلليم 
والر�ساقة  الو�سامة  بح�ساب  حمبيه،و  اأذهان  يف  عالقا  لغزا  حافظ 
يف  امل�سرية  ال�سينمائية  للبطولت  معيارا  كانت  والتي  اجل�سدية 
مع  يتما�سى  "حليم"  يكن  مل  الع�سرين  القرن  من  الثاين  الن�سف 
ورغم  الأول،  ال�سباك  لي�سبح جنم  �سرطا  كانت  التي  املعايري  تلك 
ذلك فان �ساحب هذا البنيان ال�سعيف ا�ستطاع اأن يتحول اإىل اأهم 
ي�سكل  اأن  ا�ستطاع  اأنه  بل  فقط  هذا  لي�ض  العرب،  مطربي  واأ�سهر 

مالمح احلب والع�سق يف وجدان املحبني ال�سباب اإىل يومنا هذا.
اأما مبعيار  ال�سوت، فانه مبقارنته بقامات غنائية م�سرية وعربية 
ووديع  عبدالوهاب  وحممد  الأطر�ض  وفريد  كلثوم  اأم  مثل  عا�سرته 
ال�سايف وغريهم ، ميكن القول ميكن اأنه اأ�سعف من كل هوؤلء ورغم 
وا�ستطاع  بل  املحبني،  قلوب  علي  ال�سطو  يف  وفاقهم  �سبقهم  ذلك 
ت�سكيل مالمح الطبقة الو�سطي �سواء علي م�ستوي ال�سكل اأو ال�سمات 

املجتمعية.
ما ال�سر اإذن؟ 

حول  "حليم"  رفاق  �سهادات  امل�سرية  ونقادال�سينما  موؤرخو  يوثق 
تفا�سيل حياته الفنية  الق�سرية  ن�سبيا ، حيث توفى عن عمر ٤8 
عاما تاركا مئات الأغاين وماليني الحالم يف القلوب و17 فيلما يف 
الفتي  ذلك  �سر  ملعرفة  و  الفائق  النجاح  ذلك  اأغوار  ل�سرب  حماولة 
امتلك  بعدما  رحيله  بعد  اأ�سطورة  اإيل  حتول  الذي  الأ�سمر  الريفي 
اختلقت  التي  احلب  ق�س�ض  من  العديد  وهناك  حياته  يف  القلوب 
اختالقها  يكن  دون علمه ومل  اأو من  بعلمه  �سواء  حول عبد احلليم 
جنم  اأو  للمطرب  اجلماهريي  الرتويج  لفكرة  مميز  طابع  �سوي 
ال�سنني جتتهد ال�سحف يف  اأنه وبعد رحيله بع�سرات  ال�سينما حتي 
لها  غني  التي  الفتاة  تلك  من  اأو  املجهولة  احلبيبة  معرفة  حماولة 

اأغنية حمددة ويبدو الأمر اأ�سبه مب�سل�سل ت�سويق عاطفي .
وقدم حليم ما يفوق 200 اأغنية و 17فيلما هي ر�سيد خلوده بالإ�سافة 
الأجيال  وترث  احلب  ق�س�ض  من  وع�سرات  احلكايات  الف  اإيل 
للم�سريني  اجلينية  اخلريطة  يف  مكانه  احتل  كان  لو  كما  ع�سقه 

والعرب اأي�سا.
"حليم" حظ فريد من نوعه متثل يف وجودنظري  رافق �سعود جنم 
له يف عامل ال�سيا�سة وهو الرئي�ض جمال عبد النا�سر ووجدا معا – 
نا�سر وحليم -  هدفا م�سرتكا حققه كل منهما لالخر بالتبادل فقد 
وجد " نا�سر " اأن " حليم " ي�سلح لطرحه علي وجدان ال�سعب من 
خالل اأغنياته عرب الذاعة التي كانت حديثة ن�سبيا ) يف خم�سينيات 
ال�سلطة  من  القرب  اأن  احلليم  عبد  راأي  بينما   ) املا�سي  القرن 

ال�سيا�سية عقب حركة ال�سباط الأحرار �سوف ي�سمن له الكثري 
 195٣ عام  يف  البداية  منذ  بعبدالنا�سر  احلليم  عبد  التقي  وقد 
وابن  �ساب  فنان  "اأنت  النا�سر  عبد  له  وقال  الثورة  قيادة  مبجل�ض 

خمل�ض للثورة" و�سارت هذه الكلمات عقدًا ل يف�سم بني حليم وبني 
الثورة وكان ما بعدها تنفيذًا لبنود العقد.

"نا�سر" حيث ولد طفال  "حليم" مع  و ثمةارتباط �سخ�سي عا�سه 
يتيما وراأي يف نا�سر – ب�سكل ما – اأبوة افتقدها فالرجل كان يعوده 

يف مر�سه ويرعاه يف �سحته ويقدمه علي غريه . 
كان  بينما  ولدت  التي  بالثورة  الأ�سمر  العندليب  قدر  ارتبط  وكما 
يتلم�ض طريق النجومية، ارتبط قدره بالزعيم الأهم والأكرث �سعبية 
وجماهريية وقوة يف تلك املرحلة بل وجمعتهما �سفات م�سرتكة، فقد 
توحد كل منهما مع اأهدافه الكربي وكان م�ستعدا لبذل كل �سيء يف 

�سبيلها.
اأحالم  كانت  و  وبالأمة..  بالوطن  تتعلق  عبدالنا�سر  اأحالم  فكانت 
نقطة  وجدا  الثنني  لكن  واملجد،  وال�سهرة  بالنجاح  تتعلق  العندليب 
الزعيم  فو�سل  وبزعيمها  وبالأمة  بالوطن  حليم  تغني  حيث  التقاء 
الأر�ض  نتائج اجنازاته علي  اأن تظهر  قبل  العندليب  باأغاين  للقلوب 
واكت�سب حليم �سعبية جارفة كان منبعها �سعبية نا�سر وقوة كان منبعها 
ارتباطه بالثورة وزعيمها وهو ما اأتاح له الظهور �سنويا مع الزعيم يف 

حفل عيد الثورة والتمتع بالدعم الدائم يف ال�سحة واملر�ض.
الأغاين  يف  الثورة  ل�سالح  موهبته  حافظ  احلليم  عبد  ُي�سخر  مل 
الأكرب  م�سروعها  يف  الثورة  ل�سالح  جندها  لكنه  فقط  الوطنية 
علي  ترتكز  التي  قيمها  لها  املجتمع  يف  و�سطي  طبقة  ت�سكيل  وهو 
وغني  احلب  يف  القوية  املراأة  قدم  اأن  فكان   ، املراأة  حتريروتقوية 
لها راجيا اياها العطف واحلنان وطلب منها األ تظلمه بينما كانت 
اأن من  الثقافة ال�سائدة قبل حليم متنع علي الرجل التو�سل وتعترب 
العيب التعبري عن م�ساعر ال�سعف جتاه احلبيبة، ومل يكن ذلك جزءا 
من اأداء العا�سق عبداحلليم حافظ يف احلياة ومل يكن اأي�سا �سلوكا 
معتادا عند الرجل امل�سري اأو ال�سرقي بل كان ت�سورا ملا ينبغي اأن 

تكون عليه املراأة والرجل يف الطبقة الو�سطي.
وعرب اأكرث من مائتي اأغنية ا�ستطاع حليم اأن ي�سكل مالمح ووجدان 
فتيات م�سر و اأن يجعل موقفهن يف احلب م�سابهًا ملواقف حبيباته 
يف الأفالم ويف الأغنيات و اأن يجعل رجال اجليل الالحق له ع�ساقًا 

هائمني ينتظرون ر�سا احلبيبة اأو يعانون من ظلمها.
وحليم اأي�سا هو مانح الأمل لل�سباب يف خم�سينات و�ستينات القرن 
املا�سي يف التحرر من الفقر عرب املوهبة وعرب العمل اجلاد واملبدع 
و  للحرب  واحل�سد  العايل  ال�سد  لبناء  اأغنيات احل�سد  وهو �ساحب 
احل�سد ملداواة جرح هزمية ٦7، حليم هو �سوت م�سر الثورة يف ظل 

نظام الزعيم جمال عبد النا�سر .
ومل تكن عالقة حليم وثورة يوليو ال امتدادا لرتاث الب�سرية كلها يف 
توظيف الفن والبداع ل�سالح الأهداف الكربي التي يراها احلكام 
�سالح  ومعه  حافظ  احلليم  عبد  ج�سد  فقد  لذلك  ما،  مرحلة  يف 
القبيلة  �ساعر  دور  املطربني  وقليل من  ال�سعراء  من  و عدد  جاهني 
دعايتها  ووزير  القبيلة  موؤرخ  كان  الإ�سالم حيث  قبل  ما  مرحلة  يف 
و�ساحب معلقات الفخر باأبنائها، خا�سة حني تخرج ق�سيدة فريدة 
علي  يتفقوا  مل  واإن  حلالوتها  الأخري  القبائل  اأبناء  األ�سن  تتناقلها 
حمتواها، وج�سد يف مرحلة اخلالفة الأموية وما بعدها تلك البطانة 
ومينحهم  اخلليفة  يجال�سون  كانوا  الذين  واملبدعني  الأدباء  من 

العطايا مقابل تلك املجال�سة واملدائح اأي�سا .
وارتبط العندليب بتح�سن نوعية حياة الفالح والعامل ون�سوء طبقة 
واحلب،  الأغاين  اإيل  وال�ستماع  للدرا�سة  تفرغت  املراهقني  من 
وكان �سوت العندليب مر�سدها العاطفي يف حب الوطن وحب الفتاة 
ال�ستينيات وال�سبعينيات من بعدها علي �سوته  معا فتفتحت فتيات 
وكلمات اأغانيه التي تعلي من �ساأنهن ويتمني فيها العا�سق اأن يقطف 

جنم الليايل ويبني لهن ق�سرا عاليا .
اأغانيه  قدم  والنظام،  لل�سعب  الثائرة  الروح  عن  حليم  عرب  وكما 
املتاهة  عن  عرب  ما  قدم  و  الهزمية  بعد  الأبنودي  مع  احلزينة 
" ليخرج  ال�سجرة  " اأبي فوق  ال�سهري  املجتمعية والقيمية يف فيلمه 
من منظومة القيم النبيلة والعظيمة التي روج لها اإيل منظومة اأخري 
ل معني لها �سوي عند جمهور كان يقوم باح�ساء القبالت بينه وبني 
البطلة يف الفيلم، ولعل املربر الوا�سح لهذه املتاهة هو تلك الهزمية 

النف�سية التي مني بها ال�سعب بعد النك�سة.
مل يكن عبد النا�سر جمرد زعيم للعندليب ومل يكن جمرد م�سدر 
يف  فقده  الذي  الأب  عن  الإلهي  التعوي�ض  كان  لكنه  الفخر  و  للقوة 
طفولته، لذا كان نا�سر �سندا حلليم طوال م�سواره ومل ل ونا�سر مل 
يق�سر حتي يف زيارته يف مر�سه رغم ان�سغالته العديدة والتحولت 

الكربي التي مرت بها م�سر يف تلك املرحلة.
ورغم  العندليب  نهاية  بداية  ليمثل  النا�سر  عبد  وهكذا جاء موت   
عبد  مل�سرية  املتاأمل  اأن  اإل  بالنجومية  ومتتعه  الغناء  يف  ا�ستمراره 
حني  حتي  قبلها  املطرب  ذات  يكن  مل  اأنه  يتاأكد  حافظ  احلليم 
" عا�ض  لل�سادات  وغني  احل�سد  علي  املبهرة  القدرة  تلك  ا�ستدعي 
اأغنية  ع�سرة  اثنتي  مقابل  فقط   " القنال  عدوا  للرجال  قال  اللي 

غناها لنا�سر با�سمه والع�سرات التي غناها مل�سر ال�سعب ولالأمة.
واأجاد عبد احلليم طوال حياته متثيل دور العا�سق �سواء يف اأغانيه اأو 
اأفالمه، كما اأجاد تقدمي دور الفتي الفقري الذي تدفعه موهبته اإيل 
الغني وال�سهرة والنجومية منذ قدم فيلمه حلن الوفاء« فالت�سقت به 
تلك ال�سورة وتكررت يف اأكرث من فيلم بعد ذلك بق�س�ض خمتلفة 
ليكون ممثال للغالبة الذين ا�ستطاعت ثورة يوليو اأن تخلق يف قلوبهم 
الأمل يف حراك طبقي لالأعلي بعد اأن كان م�ستحيال قبلها وهي ر�سالة 

كان النظام يود تعميق ودودها داخل الوجدان امل�سري .
مرحلة  يف  يتقاطع  مل  امل�سري  ال�سينمائي  ال�سيا�سي  التاريخ  ولعل 
اأخري بال�سكل الذي حدث يف تلك املرحلة اذ كان لل�سينما م�ساحة يف 
بيان الرئي�ض الأول مل�سر بعد الثورة وهو حممد جنيب و من ثم جاء 
الرتكيز علي ال�سينما والغناء كاأ�سلحة للتوجيه الوجداين و متثل اأكرث 
يف حتويل ال�سينما ايل �سناعة مملوكة للدولة " موؤ�س�سة ال�سينما ".

واأكرثهم  التزاما  النا�سر  عبد  جنود  اأ�سد  الأ�سمر  العندليب  وكان 
قدرة – رغم املر�ض – علي البذل يف هذا الجتاه .

ومل يكن تقدمي حليم لدور اليتيم العا�سق الفقري الذي يحلم بالتحقق  
متثيال كامال فهي حياته بالفعل حيث تربي يف ملجاأ لالأيتام و ا�ستغل 
ينبغي  الذي  للم�سار  ي�ست�سلم  األ  قرر  ثم  ق�سرية  لفرتة  بالتدري�ض 

عليه ال�سري فيه طبقا لظروفه العائلية والطبقية.
وولد حليم بقرية "احللوات" التابعة ملحافظة ال�سرقية لأ�سرة فقرية 
وماتت والدته بعد ولدته ثم رحل والده فكانت بيوت الأقارب ملجاأه 
اإيل اأن اأدخل بالفعل اإيل ملجاأ لالأيتام، لكنه ا�ستطاع بقدرة جبارة 
الياأ�ض  اإيل  الذي كان يدعوه  واملناخ  الفقر  يتجاوز  اأن  التحدي  علي 
والكتفاء بالتدري�ض اأن يحقق ما مل يحققه غريه من الذين ولدوا يف 

ظروف طبيعية واأكرث ي�سرا من ظروفه.

تفكيك اأ�سطورة العندليب االأ�سمر 
يف ذكراه االأربعني

فن
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و�سجاد  فاخرة  وثريات  ثمينة  خمطوطات  دم�شق:  مفق�دات 
الأموي النادر اأين امل�سري؟

اأوزارها �سوف تدرك مدينة  اليوم وت�سع احلرب  ياأتي ذلك  عندما 
دم�سق مدى اخلراب والت�سويه الذي حَلّ بها خالل ال�سنوات املا�سية، 
»ماذا  بغ�سب:  وي�ساألنا  ال�سوريني  من  جديد  جيٌل  �سياأتي  وعندها 

فعلتم بدم�سق؟«

املدن، ولن  الأجمل بني  بقايا مدينة كانت  �سيبحث هذا اجليل عن 
يجدها اإّل يف كتب التاريخ واأ�سعار نزار قباين. �سيكت�سف هوؤلء باأن 
»مدينة اليا�سمني« �سوهت يف بع�ض الأحيان اإىل درجة ل يت�سورها 
اأر�سفة  جميع  دم�سق.  ت�سبه  تعد  مل  حتما  الأحياء  فبع�ض  العقل، 
املدينة ك�سرت اأو �سرقت ول مكان للم�ساة عليها اإما من اأجل نراجيل 
احلرا�سة.  كولبات  اأو  الكهرباء  مولدات  اأو  ومقاعدها،  املقاهي 
احلدائق حرقت واجلدران �سوهت، بردى اجلميل جف كليًا و�سارت 

روائحه م�سدر اإزعاج لكل من كان يتباهى به اأو ي�سكن يف جواره.

كبيوت  الرياح  بها  تلعب  اليوم،  مظلمة  القدمية  دم�سق  ق�سور 
الأ�سباح. البع�ض منها انهار جزئيًا فوق روؤو�ض اأ�سحابه، مثل �سرايا 
عبد الرحمن با�سا اليو�سف يف �سوق �ساروجا، والبع�ض الآخر ُق�سف 
بقذائف الهاون كق�سر الأمري عبد القادر اجلزائري بحي العمارة، 
مثل  والإهمال  الرتاخي  ب�سبب  اأعيننا  اأمام  تتال�سى  ق�سور  وهناك 

ق�سر الرئي�ض حممد علي العابد.

ول  فحدث  �سورية،  �سهداء  �ساحة  اأو  العريقة  املرجة  �شاحة  اأما 
حرج، ب�سطات، فو�سى، وت�سويه ب�سري ل مثيل له.

اأو  دم�سق،  نفائ�ض  من  الكثري  �ساع  فقد  يكفي،  ل  ذلك  كل  وكاأن 
فقدت، ول اأحد يعرف م�سريها. منذ فرتة مثاًل اأثريت ق�سية ٤00 
موؤذين  غرفة  يف  بقني  مياه  �سناديق  يف  خمزن  عثماين  خمطوط 
مل  التي  الفاخرة،  القدمية  الرثيات  ق�سية  وتالها  الأموي،  اجلامع 
ت�ساءل  وموؤخرًا  فقط.  واحدة  اإل  اجلامع  م�ستودعات  يف  منها  يبق 
البع�ض عن م�سري �سجاد جامع بني اأمية الكبري بعدما مَتّ ا�ستبداله 
يف  الكبري  اجلامع  مع  قبل  من  ح�سل  كما  متاما  حديثة،  بب�سط 
حلب، مع اإنه قبل احلرب مت ت�سكيل جلنة ملعاينة ممتلكات اجلامع 
يف دم�سق، وقررت اإر�سال �سجاده الفاخر اإىل متحف الأموي، حتت 

اإ�سراف العالمة ال�سيخ عبد الرزاق احللبي رحمه اللـه.

ن�شاأل فقط: اأين �شجاد الأم�ي؟
قد تكون ال�سلطات املعنية نقلته اإىل مكان اآمن، حفاظًا عليه، ولكن 
من حقنا اأن نعرف ذلك. يف �ستينيات القرن املن�سرم مّت نقل معبد 
اإن�ساء  خالل  غرقه  لتجنب  اأ�سوان  غرب  جنوب  الأثري  �سمبل  اأبي 
بحرية نا�سر، واأُعيد تركيبه يف موقع جديد اأمام كامريات التلفزيون 
اأي من معامله  اأو تتم �سرقة  امل�سري والعاملي، لكي ل يعبث به اأحد 

متامًا  امل�سرية،  احلكومة  ملك  ولي�ض  الب�سرية  احل�سارة  ملك  فهو 
مثل �سجاد اجلامع الأموي بدم�سق، فهو ملك ال�سعب ال�سوري.

اأو الإ�سفاف بالدم�سقة، ولكن اهتمامي  قد يتهمني البع�ض بالرتف 
عدم  يعني  ل  الهرمة  دم�سق  وب�سوارع  ح�سرًا  الأموي  ب�سجاد 
الكرتاث مل�سيبة الرقة اأو كارثة تدمر اأو نكبة دير الزور اأو جرمية 
الدمار  نقبل  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  القلب،  تدمي  فجميعها  حلب، 
اأما  احلرب  اأنهكتها  املدن  تلك  احلرب.  ظروف  ب�سبب  ون�سرعه 
دم�سق فقد كانت �سحية الإهمال والف�ساد فقط ل غري، فبا�ستثناء 
بع�ض القذائف وظروف احلياة اليومية القا�سية هي مل تع�ض احلرب 

باملقارنة من �سقيقاتها من املدن ال�سورية.

مع ذلك لقد فقدت دم�سق الكثري الكثري يف ال�سنوات املا�سية، فاأين 
قبل  عنه  �ساألنا  كلما  الذي  مثاًل،  التلفزيون  ملبنى  القدمي  الأر�سيف 

احلرب قيل اإنه يف »م�ستودع ال�سبينة«. هل دمرته احلرب يا ترى؟

يف مبنى الربملان ال�سوري، كان هناك مكتب فخم من اخل�سب الفاخر 
يعود للرئي�ض فار�ض اخلوري توارثه جيل بعد جيل من روؤ�ساء املجال�ض 
منذ مطلع الأربعينيات، ولكنه غري موجود اليوم ومَتّ ا�ستبداله مبكتب 
هل  الأ�سلي.  املكتب  ذهب  اأين  يعرف  اأحد  ول  مزيف  ولكن  م�سابه 

�ساع يف م�ستودعات املجل�ض اأم مت نقله اإىل مكان اآخر؟

ال�سهيد  توقيع  حتمل  ال�سورية  الدفاع  وزارة  يف  وثيقة  اأي  يوجد  ل 
للرئي�ض  دم�سق  اإذاعة  يف  �سوتي  ت�سجيل  اأي  ول  العظمة،  يو�سف 
ثانويات مدينة  اأوىل  اأر�سيف مكتب عنرب،  القوتلي.  �سكري  الراحل 
دم�سق، نقل اإىل قبو مدر�سة جودت الها�سمي قبل �سنوات ول نعرف 

م�سريه اليوم؟ هل هو بخري؟ اأم اإنه �ساع اأو تلف.

اأكرث  باإتالف  تقريبًا  �سنوات  خم�ض  منذ  الهندية  احلكومة  قامت 
الأوراق  كمية  اأّن  بحجة  الوطني،  اأر�سيفها  من  وثيقة  األف  من 150 
املوجودة مل تعد حُتتمل، لأ�سباب تقنية ولوج�ستية ومالية. اأثار هذا 
القرار غ�سب ن�سطاء وموؤرخني هنود وعامليني، حتديدًا فيما يتعلق 
تلك  باأّن  الر�سمي  اجلواب  وكان  غاندي.  املهامتا  اغتيال  مبلفات 
وثيقة  األف   11 على  حتتوي  علبة   52 داخل  خمّباأة  باأماٍن،  الأوراق 

�سرية مل ُيك�سف النقاب عنها حتى اليوم.

يف الهند �سمعنا جوابًا من ال�سلطات ولكن ل جواب ياأتي حتى الآن يف 
دم�سق وقائمة مفقودات املدينة تطول وتطول. فهل من جميب وهل 
اأن ن�ساأل عن دم�سقنا ومقتنياتها وما م�سريها وماذا حل  يحق لنا 

بها؟ �سوؤال ننتظر الإجابة عليه.

ر�شة مازهر...
و�سل اإىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت زعيم دم�سق ونائبها ال�سابق 
فخري بك البارودي لتلقي العالج ب�سبب ال�سيخوخة وتراكم الأمرا�ض 

وذلك يف العام 19٦٤.

كان فخري بك قد اأنفق كل ما ميلك على احلركة الوطنية ومل يتمكن 
يومها من ت�سديد فاتورة امل�سفى، كما روى �سديقه ال�سابط املتقاعد 

اأنذاك مطيع ال�سمان، اأحد رجالت النف�سال.

قبل  من  املبلغ  ت�سديد  البارودي  عجز  خرب  ال�سمان  �سماع  عند 
�سقيقته، طلب ال�سمان من �سديقه ال�سحفي اللبناين كامل مروة، 
�ساحب جريدة احلياة البريوتية اأن يتو�سط مع الرئي�ض فوؤاد �سهاب 

لتتكفل احلكومة اللبنانية مفقات العالج.

و�سل  )والذي  املطلوب  املبلغ  ومعه  البارودي  لزيارة  ال�سمان  ذهب 
الرئا�سة  عرب  ولي�ض  العرب  ال�سدقاء  اأحد  عرب  املطاف  نهاية  يف 
اعد  "مل  قائال:  امل�ست�سفى  من  للخروج  يتح�سر  فوجده  اللبنانية( 
بحاجة اليه، قبل �ساعى ار�سل يل فالن من حلب املبلغ الالزم، لذلك 
املبلغ خلالد بك )العظم( لنه خرج من  اقرتح عليكم اعطاء هذا 
للنفقات  اخت�سارًا  �سفائه  متام  قبل  بالفيا�سية  الأملاين  امل�ست�سفى 

التي يخ�سى ان ينوء حتت اعبائها ان ا�ستمرت هذه الأحوال."

خالد بك طبعُا كان من اثرى اأثريا �سوريا قبل التاأميم واكرمهم خلقًا 
واأكرثهم جاهًا. رف�ض العر�ض املايل طبعًا واأعاد املبلغ ل�ساحبه من 

ال�سكر.

امل�شدر: �شفحة و�ش��شات �شامي عتيق

و�سو�سات 

�سامي عتيق

للم�ؤرخ الدم�شقي �شامي مبي�س

تاريخ
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اأ�شامة �شفار 
�سورية  عرفت  ثم  لبنان،  هو  الطباعة  عرف  عربي  بلد  اأول  كان 
الطباعة لكنها ظلت بدائية ل�سوء احلالة القت�سادية والثقافية، ثم 
فيها  والتي طبعت   1800 عام  الإ�سكندرية  ال�سرق يف  كانت مطبعة 
الدخول  ويبقى  الأوىل،  العربية  اجلريدة  وهي  جريدة»التنبيه«، 
الأكرب للطباعة يف الوطن العربي مربوطا بحملة نابليون على م�سر، 
مع  املطبعة  تلك  وخرجت   ،1798 عام  املطبعة  معه  اأدخل  حيث 
خروج الفرن�سيني اأي�سا، وبقيت م�سر بعد هذا التاريخ دون مطبعة 
حتى عام 1819 عندما اأمر وايل م�سر حممد علي باإن�ساء مطبعة 
املطبعة  با�سم  ومعروفة  هذا  يومنا  حتى  موجودة  وهي  م�سر،  يف 
الأمريية ويعمل فيها ما يقارب اأربعة اآلف عامل، وهي اأكرب مطبعة 

يف ال�سرق العربي.
الثقافية  النه�سة  تاريخ  البولقية  اأو   ) الأمريية  املطبعة)  وتخت�سر 
و املعرفية امل�سرية منذ العقد الثالث من القرن التا�سع ع�سر وحتي 
تن�ساأ  ر�سمية حكومية  اأول مطبعة  وتعترب  الع�سرين  القرن  منت�سف 
نقلة  اإحداث  على  وتعمل  للطباعة  �سناعة  اأ�س�ض  وتقيم  م�سر  يف 
لي�ست نوعية فح�سب بل نقلة كمية ومعرفية للعلم يف املنطقة العربية 

باأ�سرها.
واأن�ساأها حممد علي يف عام 1820 م كما هو ثابت باللوحة التذكارية 
لتاأ�سي�ض للمطبعة، التي هي عبارة عن قطعة من الرخام طولها 110 
نق�ست بحيث برزت عليها  �سنتيمرًتا وقد  �سنتيمرتات وعر�سها 55 

الأبيات ال�سعرية باللغة الرتكية . 
وكان اأول رئي�ض لها هونيقول م�سابكي الذي تويل حّتى 18٣0، وكان 
بني املبعوثني من قبل حممد علي با�سا اإىل روما وميالنو لدرا�سة فن 

الطباعة، فعاد باأحدث ماكينات
جاءت اأوىل اإ�سدارات املطبعة يف عام 12٣8 هـ/ 1822 م ممثلة يف 
»قامو�ض اإيطايل-عربي« ملبية لفكر حممد علي يف �سرورة النفتاح 
اإىل  احلاجة  ظهرت  ثمَّ  ومن  تقدمها؛  اأ�سباب  لقتبا�ض  اأوروبا  على 
اإر�سال  اإيطاليا يف  اإىل  اأول الأمر  اأنه اجته  اإىل  الرتجمة، بالإ�سافة 

البعثات وكانت اللغة الإيطالية اأول لغة اأجنبية ُتدر�ض يف مدار�سه 
واختلفت الآراء والروايات حول الأ�سباب التي اأدت اإىل اإن�ساء مطبعة 
بولق: فجورجي زيدان قال: اإن حممد علي �سمع يف م�سر عن مطبعة 
احلملة الفرن�سية وراأى بع�ض اآثارها فجدد تلك الآثارواأحياها فيما 
يقلد مطبعة  اأن  اأراد  اإنه  قال:  رينو  اأما  بولق،  با�سم مطبعة  ُعرف 
فاأن�ساأ  الزمان  من  بقرن  ذلك  قبل  اأن�ساأت  التي  الق�سطنطينية 
ملا  اإنه  بريون:  قال  حني  يف  املطبعة،  تلك  ليحاكي  بولق  يف  مطبعة 
اأن�ساأ املدار�ض املتعددة وجد احلاجة اإىل مطبعة تن�سر ما يحتاج اإليه 
التالميذ والطالب من الكتب املدر�سية فاأن�ساأ مطبعة يف بولق، لكن 
راأي جيز كان خمتلًفا حيث قال: اإن حممد علي كان متاأثًرا بالتقدم 
عن  اإل  ياأتي  ل  م�سر  يف  الأحوال  تقدم  اأن  فراأى  اأوروبا  يف  املادي 
طريق ال�سعلة التي ن�سرت اأ�سواء العلوم واملعارف يف اأوروبا وما هذه 
كان  املطبعة  اإن�ساء  يف  ال�سبب  اإن  قال  كما  الطباعة  فن  اإل  ال�سعلة 
الرغبة يف طبع الكتب ال�سرقية القدمية التي عبث بها تقادم العهد 
ا  فاأ�ساع الزمان معظمها وكاد ياأتي على ما بقى خمطوًطا منه، اأي�سً
يعزو اإن�ساء املطبعة اإىل اأن حممد علي ملا اأ�س�ض م�سروعاته الإدارية 
والتجارية كان من ال�سروري اأن يوجد بجانب هذه امل�سالح واملعامل 

مطبعة تطبع ما يلزم لها من ال�سجالت.
نابليون بني 1798 -  اإىل م�سر مع حملة  املطبعة  الفرن�سيون  جلب 
اأخذت  الذين  امل�سريني  اأده�ست  تقنيات  بني  من  وكانت  1801م، 
بالدهم قهرًا ومل يدركوا حينها اأن ع�سرًا جديدًا بداأ، يتوارى فيه 
لكن  اأخرى.  واأ�سياء  واملدفع  للمطبعة  ويتاأ�س�ض  واملحربة  ال�سيف 
وقتًا طوياًل، فخالل عقدين  ي�ستغرق  التحّولت مل  مع هذه  التاأقلم 

اأن�ساأ امل�سرّيون مطبعتهم اخلا�سة. 

�سعيد  اخلديوي  اإىل  املطبعة  انتقلت  با�سا،  علي  حممد  رحيل  بعد 
الذي اأهداها �سنة 18٦2 اإىل اأحد الوجهاء امل�سريني عبد الرحمن 
بك ر�سدي. ثم ا�سرتاها اخلديوي ا�سماعيل و�سمها لأمالك الدائرة 
اخلديوي  عهد  يف  الدولة  ملكية  اإىل  املطبعة  عادت  ثم  ال�سنية. 
على  وو�سع  وتو�سعات  جتديدات  عليها  واأجريت  با�سا1880،  توفيق 
اللون وحروفها بارزة مذهبة  مدخلها لوحة رخامية خلفّيتها زرقاء 
الدولة.  مللكية  املطبعة  توفيق  اخلديوي  باإعادة  تفيد  الرتكية  باللغة 
وظلت كذلك اإىل عهد الثورة 1952، ثم احلقت املطبعة �سنة 195٦ 
بوزارة ال�سناعة التي قررت تطويرها وحتديثها، فتغري ا�سمها اإىل 
»الهيئة العامة ل�سوؤون املطابع الأمريية«. هكذا انتقلت مطبعة بولق 
من كوبري اأبو العال اإىل موقعها احلايل يف ال�سفة الغربية للنيل يف 
بداية  ويف   .197٣ �سنة  افتتاحها  اأعيد  حيث  اأمبابة،  كوبري  جوار 
الهيئات  من  الوزراء،  جمل�ض  من  بقرار  املطبعة،  اعتربت   1979
وت�ستعد  ال�سناعة،  لوزارة  تابعة  تزال  ول  القت�سادي  الطابع  ذات 
اأكتوبر، على  اأو�سع واحدث يف مدينة ٦  اإىل مبنى  لالنتقال جمّددًا 

م�ساحة 100 الف مرت مربع.
تخلت مطبعة بولق عن دورها الوحيد يف طبع اأوامر اجلي�ض امل�سري 
جناح  با�سا  علي  حممد  لحظ  حيث  قليلة،  باأ�سهر  ان�سائها  بعد 
وكانت  الكتب.  طبع  فاأدخل  عنها،  ال�سادرة  الأوراق  ودقة  املطبعة 
التي اعتمدت  امل�ستخدمة هي طريقة الطباعة على احلجر  التقنية 
لتنفيذ كتاب »�سباغة احلرير« �سنة 182٣، وطبعت بالطريقة نف�سها 
ال�سهادات الر�سمية للدولة. ثم واكبت التطور وا�ستخدمت احلروف 
اخل�سبية، وهي حروف من�سورية ال�سكل وتوجد لها مناذج يف متحف 
املطبعة المريكية. واحتوت املطبعة يف �سنواتها الأوىل على �سندوق 
�سخم ي�سم ٤٦0 حرفًا، منها 1٤٦ حرفًا منف�ساًل واحلروف الباقية 
اأو ثالثة يف �سبيكة واحدة. ثم دخلت املطبعة  جتمع ما بني حرفني 
ورمبا  الأمة،  �سمري  يف  والثقل  الوزن  اأعطاها  جديد  منعطف  يف 
جعلها مرجعًا يف »بريوقراطية« الدولة امل�سرية. وذلك ب�سدور اأول 
للدولة، يف  الر�سمية  امل�سرية«، اجلريدة  »الوقائع  عدد من جريدة 
٣ كانون الأول دي�سمرب 1828 باللغتني العربية لغة ال�سعب والرتكية 
 22  x  ٣7 مقا�ض  �سفحات،  باأربع  اجلريدة  و�سدرت  احلاكم.  لغة 
اأعلى  اإىل عمودين فقط، ومر�سوم  الواحدة مق�سمة  ال�سفحة  �سم، 
اأول  وكانت  م�سرية«.  »وقايع  عنوان  حتته  زهور  اأ�سي�ض  ال�سفحة 
اأول موؤ�س�سة �سحفية يف م�سر  �سحيفة م�سرية يومية، ت�سدر عن 
حتريرها  راأ�سوا  ممن  عديدين  باأ�سماء  وارتبطت  العربي.  والعامل 
مثل ال�سيخ رفاعة رافع الطهطاوي والمام ال�سيخ حممد عبده، كما 

�سارك يف حتريرها الزعيم ال�سيا�سي �سعد با�سا زغلول.
وظلت اآلت بولق تدار باليد حتى عام 18٦0، عندما جلب اخلديوي 
�سعيد ماكينات حديثة تدار بالبخار. فات�سع عمل املطبعة خ�سو�سًا 
على املوؤلفات اخلطية التي كانت متالأ دار الكتب. وظّلت ت�ساير اأي 
تطور جديد يف عامل اآلت الطباعة التي كانت ت�ستورد من حمالت 
اأوروبية �سهرية. ومل تهمل مطبعة بولق على مدار العهود ال�سيا�سية 
التي عرفتها م�سر طوال القرن املا�سي. فعلى الرغم من معاهدة 
وحددت  علي،  حممد  امرباطورية  لنهيار  اأّرخت  التي   18٤0 لندن 
حجم وحركة قوته الع�سكرية والبحرية، واأدت اإىل اهمال ال�سناعة 

واملدار�ض، ظّلت املطبعة تعمل وتتطور وت�سدر »الوقائع«.
ال�سيخ  اإىل   ،18٤2 �سنة  امل�سرية«،  »الوقائع  حترير  رئا�سة  اأ�سندت 
باري�ض  بعثة  اإمام  وكان   ،187٣  -  1801 الطهطاوي  رافع  رفاعة 
الرتجمة،  يف  �ض  تخ�سّ با�سا.  علي  حممد  اأوفدها  التي  الأوىل 
وعاد �سنة 188٣ من باري�ض بعد اقامة 5 �سنوات، ليحدث تغيريات 
عميقة ووا�سعة الأثر يف ال�سحيفة. فهو اأ�ساف اإليها ق�سمًا للحوادث 
اخلارجية، لكن اأهّم اجنازاته اأّنه غرّي لغتها ال�سا�سية من الرتكية 
اإىل العربية، كما برز مع الطهطاوي فّن املقالة ال�سيا�سية. وانتظمت 

حمررين  الطهطاوي  عنّي  فيما  �سدورها،  مواعيد  يف  ال�سحيفة 
الأخبار،  جللب  الوزارات  الدواوين  يف  �سحافيني  ومرا�سلني  وكتابًا 

وحدد �سعرًا ثابتًا للن�سخة التي �سارت ت�سدر كاملة بالعربّية.
الذي تخل�ض من كل  الأول  توىّل احلكم عبا�ض  بني 18٤9 و1855، 
و�سائل الثقافة يف م�سر، و�سفى مدر�سة الأل�سن يف اأول اأعوام حكمه 
التجهيزية. وا�سطر  املدر�سة  األغى  ثم  تاأ�سي�سها،  �سنة على  بعد 1٤ 
الطهطاوي الذي اأ�ّس�ض »الأل�سن« واأدار حترير »الوقائع« اإىل اختيار 
»املنفى« يف ال�سودان بتعبري ن�سر حامد اأبو زيد. لكن »مطبعة بولق« 
ظّلت تعمل، وواظبت »الوقائع« على ال�سدور بعد اأن تقل�ست واختفت 
يف  وانح�سرت  والأخبار  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املقالت  منها 
القرارات الر�سمية. وجنت املطبعة من التدمري يف عهود النتكا�ض 
ال�سيا�سي. فبعد اأن األغى �سعيد با�سا ديوان املدار�ض و�سفاه وا�ستدعى 
توىّل  احلربية،  للمدر�سة  وكياًل  لي�سبح  ال�سودان  من  الطهطاوي 
حممد  اأفكار  فعادت   ،18٦٣ �سنة  البالد  حكم  ا�سماعيل  اخلديوي 
جملة  الطهطاوي  واأ�س�ض  املدار�ض،  فتح  واأعيد  للظهور،  با�سا  علي 

جديدة هي »رو�سة املدار�ض« 1870.
ال�سدارات  من  جمموعة  العربية  للثقافة  بولق«  »مطبعة  قدمت 
يف  »ُطبع  عبارة  وكانت  املرتجمة.  اأو  الرتاثية  خ�سو�سًا  املهمة، 
بولق« تعني اجلودة والأهمية والقيمة ل�سنوات طويلة، خ�سو�سًا يف 
القرن  الول من  والن�سف  ع�سر  التا�سع  القرن  الثاين من  الن�سف 
»امليزان  بولق:  عن  �سدرت  التي  املهمة  العناوين  ومن  الع�سرين. 
لعلي مبارك،  التوفيقية«  و«اخلطط  واملوازين«  واملكاييل  الأقي�سة  يف 
عوائد  غريب  يف  املفاخر  »قالئد  ودمنة«،  »كليلة  وليلة«،  ليلة  »األف 
الأوائل والأواخر جزءان، »قدماء الفال�سفة« ترجمة، »كتاب املنطق« 
ترجمة... اإ�سافة اإىل كتب الطهطاوي: »تخلي�ض البريز يف تلخي�ض 
باريز«، »اأنوار توفيق اجلليل يف اأخبار م�سر وتوثيق بني ا�سماعيل«، 
تربية  يف  الأمني  »املر�سد  اجلغرافية«،  ملريد  ال�سافية  »التعريفات 
الألباب  مناهج  يف  امل�سرية  الألباب  »مباهج  والبنني«،  البنات 
الع�سرية«، »تعريب القانون املدين الفرن�ساوي«. كما اأ�سدرت بولق 
»عجائب الثار يف الرتاجم والخبار« لل�سيخ عبد الرحمن اجلربتي، 

وغري ذلك من اأمهات الكتب.
اأحدثته  ما  المر،  اأول   ، امل�سرية  العربية  الطباعة  حتدث  ومل 
ومن  الديني  وال�سالح  النه�سة  حركات  يف  الأوروبية  الطباعة 
اختمار ثوري اأو انقالبي. ول تعدو م�ساهمتها طبع املتون واحلوا�سي 
والتقارير بدًل من ا�ستن�ساخها باليد، لكّنها عاونت بذلك على ن�سر 
حممد  فريى  امل�سري،  املجتمع  �سعيد  على  اأما  احلكومي.  التعليم 
تثبيت  الأدوات يف  اأقوى  من  اداة  »كانت  الطباعة  اأن  �سفيق غربال 
حممد  با�سم  تقرتن  التي  ال�سلطان  النافذة  املركزية  الدارة  ودعم 
علي. لكّنها ما لبثت اأن حتررت عند نهاية حكم اخلديوي ا�سماعيل، 

فتحولت اإىل اداة من اأدوات النهو�ض القومي والفكري«.

2018لي�ست االأقدم ولكنها االأعظم تاأثريًا .. حكاية املطبعة البوالقية يف م�سر 
تاريخ
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اأ�شامة �شفار 

 2018 عام  اإزاء  التفاوؤل  من  حالة  كندا  يف  املالية  الأو�ساط  ت�سود 
خا�سة بعد اأن �سجلت قيمة الدولر الكندي مقابل نظريه الأمريكي 
 ،٪٦.7 بنحو  الآن  حتى  �سنوية  مكا�سب  حمققًا  كندي  دولر   1.2٦
ت�سجل عملة كندا 1.2٣ دولر  اأن  التقديرات  تك�سف متو�سط  فيما 

كندي بنهاية العام املقبل

ويقول حملل يف بنك "ويلز فارجو" اإن بنك كندا من املرجح اأن يكون 
القت�ساد  اإىل  ذلك  مرجعًا  ن�ساطًا،  الأكرث  املركزية  البنوك  اأحد 
الذي ي�سري ب�سكل جيد، بالإ�سافة اإىل اأن الت�سخم يف كندا يتحرك 
لأعلى ب�سكل تدريجي ف�ساًل عن ارتفاع اأ�سعار النفط اإىل ما يقرب 

من ٦0 دولرًا للربميل" 

وخالل نوفمرب املا�سي، انخف�ض معدل البطالة يف كندا لأدنى م�ستوى 
يف عقد من الزمان لي�سجل 5.9٪ مقابل ٦.٣٪ يف ال�سهر ال�سابق له، 
كما ارتفع عدد الوظائف يف كندا خالل نف�ض الفرتة بنحو 79.5 األف 

وظيفة لت�سبح اأكرب �سعود �سهري منذ اأبريل 2012.

ومع اجتاه الدولر الأمريكي لت�سجيل اأ�سواأ اأداء يف عقد من الزمان 
العملة  ب�ساأن  الإيجابية  الإ�سارات  بع�ض  يرى حمللون  خالل 2017، 
رئي�سية  لعمالت  قوي  اأداء  مع  بالتزامن  املقبل  العام  يف  الأمريكية 

اأخرى 

الذي  الدولر  موؤ�سر  �سجل   ،2017 دي�سمرب   28 تعامالت  وبنهاية 
يقي�ض اأداء العملة الأمريكية مقابل ٦ عمالت رئي�سية 92.٦1 دولر 
متجهًا لت�سجيل خ�سائر �سنوية بنحو 9.٤٪ منذ بداية العام اجلاري

واأظهر م�سح حديث اأجرته �سبكة "بلومبريج" اأن املحللني اتفقوا على 
اأن ال�سيا�سة النقدية قد تقود حركة العمالت الأجنبية خالل الأ�سهر 
املقبلة لكنهم اختلفوا فيما يتعلق بانعكا�ض تلك ال�سيا�سات على اأداء 

ال�سوق.

اليورو  اأداء  تعزيز  يتم  اأن  املرجح  من  اأنه  املحللون  غالبية  ويرى 
بحلول نهاية العام املقبل يف حني تباينت الآراء ب�ساأن تقييم العملة 

اليابانية 

نهاية  ين حتى  الدولر م�ستوى 112.59  اأمام  الياباين  الني  و�سجل 
تعامالت 28 دي�سمرب متجهًا لت�سجيل مكا�سب �سنوية بنحو 8.٣٪، 
�سوف  اليابانية  العملة  باأن  امل�سح  توقعات  متو�سط  اأظهر  حني  يف 

ت�سجل 112 لكل دولر خالل العام املقبل

"تورونتو  بنك  يف  الأجنبية  العمالت  ا�سرتاتيجية  رئي�ض  وقال 
ت�سريحات  يف  ماكورميك"  "مارك  ال�سمالية  باأمريكا  دومينيون" 
الأرجح عملية  ي�سهد على  �سوف  الني  الدولر مقابل  اإن   ، لل�سحف 

حتول، حيث يبلغ قمته عند 115 ين ياباين لكنه �سيعود �سوب م�ستوى 
100 ين بالعام املقبل 

وخالل الربع الثالث من العام 2017، منا القت�ساد الياباين بنحو 
م�سجاًل  ف�سلي  اأ�سا�ض  على  التوايل  على  ال�سابعة  للمرة   ٪1.٤
اأطول موجة تو�سع منذ عام 2001، يف حني يوا�سل معدل الت�سخم 
الأ�سا�سي يف البالد الرتفاع خالل نوفمرب املا�سي لل�سهر الـ11 على 
التوايل لينمو موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلكني الذين ي�ستثني اأ�سعار الغذاء 

بنحو ٪0.9 

يف حني يتوقع خبري ا�سرتاتيجي يف �سرف العمالت الأجنبية يف بنك 
اليابانية و�سط ن�ساط قوي  "جوان برادا" اأن ترتفع العملة  باركليز 
وتدريجيًا ببطء يف زيادة الت�سخم الأ�سا�سي لي�سل الدولر اإىل 105 
يغري  قد  اليابان  بنك  اأن  اإىل  العام 2018، م�سريًا  نهاية  بحلول  ين 

موقفه النقدي يف الن�سف الثاين منه  

"فا�سيلي  اأجريكول  جريدي  بنك  يف  حملل  ي�سري  النقي�ض،  وعلى 
البنوك  اجتاه  يتخلف عن  قد  اليابان  بنك  اأن  �سرييربياكوف" اإىل 
املركزية العاملية يف الجتاه نحو �سيا�سات نقدية اأكرث ت�سددًا وهو ما 

يعني عدم وجود حافز لتعزيز اأداء الني. 

البالغ  ال�سالب  النطاق  عند  الفائدة  �سعر  على  اليابان  بنك  ويبقي 
-0.1٪ دون تغيري كما اأن برنامج �سراء الأ�سول ثابت عند م�ستوى 
التي  املركزية  البنوك  يتبع  مل  اأنه  يعني  ما  �سنويًا،  ين  تريليون   80

بداأت ترفع �سعار نهاية ع�سر التحفيز خالل عام 2017 

ويف ت�سريحات �سابقة ملحافظ البنك املركزي يف اليابان "هاروهيكو 
من  املحتملة  الأ�سرار  قرب  عن  يراقب  البنك  اإن  يقول  كورودا"، 
املالية  املوؤ�س�سات  هوام�ض  على  توؤثر  قد  والتي  التي�سريية  ال�سيا�سة 
مو�سحًا اأن القت�ساد اكت�سب زخمًا ما يعزز توقعات ال�سوق باأل يكون 

هناك حوافز اإ�سافية مقبلة يف مار�ض 2018. 

 1.19 نف�سها  الفرتة  يف  الأمريكية  العملة  اأمام  اليورو  قيمة  وبلغت 
دولر لتقفز مكا�سبه اإىل 1٤٪ منذ بداية عام 2017، يف حني ت�سري 
متو�سط التوقعات اإىل اأن العملة املوحدة �سوف ت�سل اإىل 1.21 دولر 

بحلول نهاية العام املقبل. 

ويو�سح املحلل يف بنك جريدي اأجريكول اأن اأوروبا هي الأف�سل اأداًء 
تليها اأمريكا ال�سمالية ثم اآ�سيا، مرجحًا اأن يتم تعزيز اليورو لي�سل 

اإىل 1.2٣ دولر بحلول نهاية العام املقبل.  

فاإن  "يورو�ستيت"،  مكتب  عن  �سادرة  اقت�سادية  بيانات  وبح�سب 
 ٪0.٦ قدره  منوًا  �سجل  اليورو  منطقة  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 
مع  يتوافق  مبا  ف�سلي  اأ�سا�ض  على   2017 من  الثالث  الربع  خالل 

التوقعات و2.5٪ على اأ�سا�ض �سنوي 

بينما يعتقد كبري ال�سرتاتيجني يف �سعر ال�سرف الأجنبي يف بنك 
"�سي.اآي.بي.�سي" الكندي "بيبان راي" اأن يقوم املركزي الأوروبي 
برنامج  ينتهي  اأن  على  املقبل  العام  منت�سف  بحلول  روؤيته  بتعديل 
�سراء ال�سنداء يف �سبتمرب من العام القادم، متوقعًا اأن ت�سعد العملة 

املوحدة اإىل 1.25 دولر

م�سرتياته  تقلي�ض  العام  هذا  خالل  الأوروبي  املركزي  البنك  وقرر 
يورو بداية من  اإىل ٣0 مليار  لتهبط  الن�سف  ال�سندات مبقدار  من 
يناير املقبل وحتى �سهر �سبتمرب 2018 اأو متديده اإذا دعت ال�سرورة 
لذلك، لكنه اأبقى على �سعر الفائدة الأ�سا�سي عند معدلته ال�سفرية 

احلالية، بح�سب بيان ال�سيا�سة النقدية

وا�ستقرت عملة الكرونة ال�سويدية اأمام اليورو عند 9.85 كرونة يف 
طريقها لت�سجيل خ�سائر بنحو 2.7٪، لكن متو�سط التقديرات ت�سري 

اإىل اأن عملة ال�سويد �ست�سل اإىل 9.٣0 لكل يورو بنهاية عام 2018 

كرونة   9.85 اليورو  مقابل  الرنويجية  الكرونة  عملة  �سجلت  بينما 
متجهة لت�سجيل خ�سائر بن�سبة تزيد عن 8٪ منذ بداية العام اجلاري، 
بينما من املرجح اأن ترتفع العملة الرنويجية اإىل 9.20 لكل يورو مع 

نهاية العام املقبل 

ويتابع حملل بنك باركليز توقعاته ب�ساأن العمالت ليوؤكد اأن الكرونة 
العام  يف  اأداًء  الأف�سل  تكون  �سوف  الرنويجية  والكرونة  ال�سويدية 
اليورو مقابل  ليتداول  اأوروبي قوي،  املقبل مدلاًل على ذلك بن�ساط 
اأمام  اليورو  ي�سجل  حني  يف  كرونة   9.٣0 عند  ال�سويدية  الكرونة 

الكرونة الرنويجية 9.20 كرونة 

دولر،   0.78 الأمريكي  الدولر  مقابل  الأ�سرتايل  الدولر  وي�سجل 
�سوف  اأنه  اإىل  املقبل  العام  بنهاية  التوقعات  متو�سط  ت�سري  بينما 

ي�سجل 0.80 دولر

نهاية  حتى  �سجل  الأمريكي  نظريه  اأمام  النيوزيلندي  الدولر  اأما 
التقديرات  متو�سط  لكن  دولر   0.71 العام  من  الأخري  اخلمي�ض 

تو�سح اأنه �سوف يبلغ 0.72 لكل دولر 

ويو�سح حملل بنك "اإت�ض.اإ�ض.بي.�سي" اأنه مل يعد هناك حاجة اإىل 
حيث  ونيوزيلندا،  اأ�سرتاليا  يف  الطارئة  النقدية  ال�سيا�سة  اإعدادات 
الأمر  الأ�سا�سية وهو  ال�سلع  واأ�سعار  العمل  اأ�سواق  انتعا�سة يف  توجد 

الذي �سيدفع البنوك املركزية يف كال البلدين للخروج من ال�سوق 

اأ�سهر املنتهية  اأ�سرتاليا خالل الثالثة  وت�سارع النمو القت�سادي يف 
اأ�سرع  م�سجاًل  ف�سلي  اأ�سا�ض  على  بنحو ٦.٪0  املا�سي  �سبتمرب  يف 

وترية منو منذ عام.

عام الدوالر الكندي2018

اإقت�ساد
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اجلزء الثاين

هل كانت الفرا�شات لتطري اإىل النار ل� علمت باأنها �شتحرتق؟

اأثناء طباعتي لبع�ض الأوراق، غ�ست يف �سورة معلقة على احلائط 
لقارب على �سفة نهر ينبع من بني اجلبال ويتدفق اإىل ما لنهاية، 
كتب  ال�سماء.  ملء  ال�سفق  فيها  يظهر  الفجر-  طلوع  عند  التقطت 
اأ�سفت اإىل هذه  "امل�ستقبل هو فقط ملن لديه اأحالم".  اأ�سفلها:  يف 
اأجنحة خفية، لكنها  اأن الأحالم تعطينا  العبارة يف ذهني: �سحيح 

بحاجة اإىل تفكري وتدبري وا�سرتاتيجية.

ماذا لو و�سعت لك عزيزي القارئ لفتة عري�سة يف بداية الطريق 
مثل  يكون  قد  اأي�سًا  احللم  متحركة؟  رمال  انتبه!  عليها:  مكتوب 
وجهان  لها  امل�سيء،  بالقمر  اأ�سبه  والهجرة  وي�سم!  يعمي  احلب، 
الراغبون  اأدرك  ولو  الثمن.   هو  والثاين  الرباقة  الواجهة  هو  الأول 
بها الواقع الذي ينتظرهم لعد اأكرثهم لالألف قبل اأن يقدموا على 

هذه اخلطوة. 
بعد  اأف�سل  بحياة  اأحدهم  بحلم  يبداأ  الهجرة  �سيناريوهات  اأحد 
بالهدايا  بجيوب مالأى حمماًل  الأ�سحاب  اأو  الأقارب  اأحد  ياأتي  اأن 
وبالبهجة للقاء الأحبة، ي�سرد يف جو الفرح مغامراته الناجحة التي 
بحار  ال�سبعة  جاب  الذي  اجلبار  كهرقل  الظهور  خاللها  من  يريد 
وعاد حمماًل بالغنائم. �سورة �ساحرة حتم�ض ال�سباب. وب�سبب قلة 
ياأتي  خربتهم يف احلياة، ي�سعون لل�سفر باأي طريقة وباأي ثمن. ثم 
الواقع ليجيب على هذه الأحالم ب�سفعات و�سدمات قد تق�سي على 
بع�سهم نف�سيًا وماديًا واأ�سريًا، اأو قد جتعلهم اأ�سلب كما يقول املثل 
" ال�سربة التي ل متيتك تزيدك قوة ". هوؤلء يعودون لزيارة ذويهم  
يف اأوطانهم ب�سورة هرقل امللهمة وهلم جرا.  تنطبع �سور الناجحني 

وتتال�سى �سور من مل يعد يف ذاكرة معارفه. 
والعمل  الهجرة  وزارتي  تقدمها  التي  البحث  حلقات  خالل 
اأن كل مهاجر  للمهاجرين، �سرحت لنا اأخ�سائية نف�سية اجتماعية 
بالغ مير مبراحل خالل فرتة تاأقلمه وانخراطه يف املجتمع اجلديد. 

ومدى  مهاجر  كل  طبيعة  ح�سب  مدتها  ويف  �سدتها  يف  تتباين  وهي 
مرونته. اأول هذه املراحل هي الن�سوة- مرحلة حتقق احللم. عندها 
فبعد  والنت�سار،  بالمتنان  �سعوره  قمة  يف  اجلديد  القادم  يكون 
ثم  املحدود  الطموح غري  لنداء  وتلبيته  الأم  بلده  املهني يف  جناحه 
متابعة طلب الهجرة وطول انتظاره، و�سل اأخريًا اإىل البلد اجلديد 

الذي يرحب به ويتبناه. 
باأنني  جيدًا  واأذكر  الثقافية.  الأزمة  اجلديد  القادم  عند  تبداأ  ثم 
مرة.  لأول  بها  �سمعت  عندما  ال�سخرية  ببع�ض  املعلومة  تلك  قابلت 
املاليني؟  حلم  له  حتقق  وقد  كندا  اإىل  املهاجر  يتاأزم  قد  ماذا  من 
الغرب وجمتمعاتهم عن طريق  وثقافة  الكثري عن حياة  نعلم  نحن 
قنواتهم الف�سائية. نراهم يف �سيارات فاخرة ويف بيوت فخمة واملراأة 
و  باأن هناك اختالف  الأيام علمتني  ولها كيان. لكن  تعمل  عندهم 
تباين كبري بني ما ن�ساهده وما نعي�سه، بني ما نتعلمه  نظريًا و ما 
نختربه باأنف�سنا. اأحد املواقف الهجينة التي �سهدتها كان يف املدر�سة 
الفرن�سية عندما اأعلنت اإحدى املدر�سات بني �سلة من الطالب باأنها 
الطفل،  اأب  عن  اأحدهم  �ساألها  ثم  املوجودين  اأكرث  هناأها  حامل. 
فقالت برباءة باأنها لي�ست متاأكدة بعد من هو الأب. كان اإىل جانبي 
�سديقة م�سلمة تلعثمت مطوًل اأمام املالأ، فهي ل ت�ستطيع اأن تبت�سم 
وتهنئ املدر�سة على فعل الفاح�سة وثمرتها، وكذلك هي على دراية 
تامة باأنها يف جمتمع احلرية اجلن�سية ول ميكنها اأن تعرت�ض.  من 
ا�سطحابي  عند  كان  اأي�سَا  بنف�سي  �سهدتها  التي  املحرجة  املواقف 
يف  جل�سنا  اأوكام.  حي  يف  العاملية  الأغنية  مهرجان  حل�سور  لبنتي 
ال�سف الأمامي وبداأت فرقة قادمة من جامايكا با�ستعرا�سها املثري. 
ثم قام �ساب كان يجل�ض بقرب ابنتي ور�ض البرية على راأ�سه وج�سده 
وحمله  البال�ستيكي  الزبالة  برميل  عانق  ثم  قمي�سه  خلع  اأن  بعد 
للبحث عن مكان  ا�ستدرت  باأنه قد �سكر(.  اأدركنا  وراق�سه )وهنا 
اآخر للجلو�ض فتفاجاأت باأننا و�سط ح�سد من اجلن�سيني املثليني، كثري 
تربيتنا  – بح�سب  لأنه  الهلع  اأ�سابني  وزيادة. عندها  يتعانق  منهم 

وعليه  كهذا.  جو  يف  بناتها  حت�سر  اأن  تقبل  فا�سلة  اأم  من  لي�ض   -
مرة  اأ�سابتني  اأخرى  �سدمة  بخيبة.  مبا�سرة  كله  املهرجان  غادرنا 
اأقف على دور الدفع، و كان املوظف املكلف  اأحد الأ�سواق: كنت  يف 
بخدمة الزبائن من اجلن�ض الثالث، اأنف رجل و ذقن حملوقة لكنها 
وردة  مع  نطاق  و  اأنثوي  بلبا�ض  نحيل  ج�سد  كامل،  مكياج  وا�سحة، 
على اخلا�سرة، حلق طويل يتدىل اإىل الرقبة مبحاذاة تفاحة اآدم. 
اأنتبه  باجتهاد ومل  يعمل  وكاأنه خملوق ف�سائي  ببالهة  اأراقبه  كنت 
– تف�سلي"  " مدام  اأن دوري قد حان للدفع. عندئذ ناداين باأدب 
�سعره  فتدىل  قلياًل  انحنى  الكي�ض  يف  اأغرا�سي  يل  و�سع  وعندما 
�سخريتي  اأثارت  وا�سحة  اأنثوية  بطريقة  واأعاده  كتفه،  على  الطويل 
لكنني مل اأجتراأ حتى على البت�سام. �سرحت يف طريق عودتي بهذا 
العربي  جمتمعنا  يف  خملوقًا  كان  لو  ماذا  ال�سبية.  هذه  اأو  ال�ساب 
رزقه  تك�سبه  عمل  بفر�سة  حظي  اأكان  املختلف؟  ي�ستوعب  ل  الذي 
اأم اأن النا�ض كانت قد دفعته دفعًا لالنحراف واملخدرات واجلرمية 
برد  الثقافية  ال�سدمات  مناذج  اأختم  الجتماعي؟   النبذ  ب�سبب 
عن  لتوه  �سمع  قد  كان  الأم�سيات.  اإحدى  يف  الأ�سدقاء  لأحد  فعل 
قام  املحافظة.  العربية  الأ�سرة  قوانني  على  متردن  فتيات  ق�س�ض 
بهلع اإىل ابنته ذات الأربعة اأعوام يهزها وي�سرخ: اأنت ل�ست كندية، 
دمك! اأنت عربية م�سلمة! عندئذ تدخل اأحد احلا�سرين " هيه! ما 
ح�سل لغريك ل يح�سل لك بال�سرورة. هناك العديد من الكنديات 

املحافظات من اأ�سول �ستى".
يتبع يف العدد القادم ...
 هدى البني 

للعي�س يف كندا  اأ�شرتها  امراأة �ش�رية هاجرت مع  اإىل ع�امل هي جمم�عة ي�ميات وخ�اطر جابت يف ذهن  ب�ابة 
يعي�شها  التي  ال�ردية  الأحالم  مقابل  ال�اقع  �شدمة  وكذلك  املجتمعني  بني  واحل�شاري  الثقايف  التباين  وعا�شت 
وال�شفافية  بال�شدق  يت�شم  اأدبي  قالب  و�شكبتها يف  دونتها يف كرا�شة  الأمريكية، ثم  القارة  اإىل  الهجرة  كل طالب 

وامل��ش�عية. 

الهجرة.. و الوجه االآخر للقمر 

Your Success
 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !

خواطر



19 Newspaper

www.canadiandays.ca

ُيولُد الإن�سان يف عائلة حتيطه باملحّبة و الّرعاية، و ينتهي به املطاف 
اإىل تاأ�سي�ض عائلة �سمن اإطار احلّب و الهتمام املتبادل. البيت هو 
عالقة  كّل  و   ، اإن�سان  لأّي  احلّب  و  الطمئنان   ... م�سدرال�ّسعادة 

ي�سوبها اخلوف ُتعترب نوعًا من اأنواع العنف و ال�سطهاد . 
اإّن العنف املنزيّل يحدث ب�سبب رغبة اأحد ال�سريكني يف ال�ّسيطرة، 

اأي فر�ض قّوته و اإرادته على الّطرف الآخر .
املنزيّل  العنف  معظم حالت  اأّنه يف  اإىل  كندا  الأبحاث يف  ت�سري  و 
اأو اأقارب يعلمون عن هذا العنف لكّنهم  القاتل، كان هناك جريان 

يجهلون كيفّية امل�ساعدة . 
على  حّثهم  و  املتفرجني  ت�سجيع  لأهمّية  و  قّوة،  املعرفة  اأّن  مبا 
امل�ساعدة، بالإ�سافة لإمياين باأّن العلم ُي�ساعد على تن�سئة جيل من 
لإيقاف  توعية  بحملة  اأ�سارك  والواعية؛  امل�سوؤولة  اجلّيدة  ال�سبيبة 
 OCASI (Ontario Council العنف �سّد املراأة مع منظمة
of Agencies Serving Immigrant(و التي تبذل جهودًا 

كبرية لإيقاف العنف �سّد املراأة منذ اأربع ع�سرة �سنٍة . 
 اإّن العنف املنزيّل ل يرتبط مبجتمع معنّي، اأو م�ستوى ثقايف اأو مادّي 
معنّي ،ل يرتبط بانتماء ديني معنّي اأو بفئة معّينة من الّنا�ض . وهو 
ب�سبب  تقتل  امراأة  هنالك  اأّيام  �سّتة  كّل  اأّنه  كندا، حيث  م�سكلة يف 

عنف �سريكها 
)Canadian Women’s Foundation( 55.8٪ من الّنا�ض 
يف اأونتاريو قد يتدّخلون اإذا �ساهدوا عالمات زرقاء اأو جروح و �سّكوا 

 )Interval House( .اأّن �سريك هذه املراأة �سببًا لها
�ساأبداأ يف هذا العدد بالّتعريف عن اأنواع العنف امل�ساهدة يف حالت 

العنف املنزيّل: 
الركل-   – الّلكم  اخلنق-   – رب  ال�سّ فع-  اجل�سدّي:ال�سّ العنف 
الّدفع - النزع- الّرمي - احلرق- �سّد ال�ّسعر- لوي الّذراع- احلب�ض 

الأ�سّد ظهورًا يف حالت  ُيعّد خطر اخلنق  و  الأ�سلحة.  ا�ستخدام   -
العنف املنزيّل القاتل.

العتداء  الّزواج(-  حالت  يف  )حّتى  الغت�ساب  اجلن�سّي:  العنف 
اأنواع  اأّي نوع من  اأو  اجلن�سي كا�ستخدام القّوة يف ممار�سة اجلن�ض 
الّتّحر�ض   - بالقّوة  الّزواج  الآخر-  للّطرف  مرغوب  الغري  الّلم�ض 
اغت�ساب  اأ�سبح   198٣ العام  )يف  باجلن�ض.  الجتار  اجلن�سّي- 

الّرجل لزوجته غري قانويّن يف كندا(
راخ - حلف اليمني- الّتهديد - الكالم املهني.  العنف الكالمّي : ال�سّ
اأو  معنوّية  قيمة  له  مقتنى  تخريب  اأو  حتطيم  العاطفّي:  العنف 
وجدانية اأو الّتهديد بذلك- القيام بايذاء احليوانات الأليفة - عزل 
ال�سريكة عن الّنا�ض الذين تهتّم لهم - تخجيلها و اإذللها بالكالم 

اأو الّت�سرفات.
 Gaslighting اأ�سلوب  اأو  الآخرين  عن  عزلها   : الّنف�سي  العنف 
مقتنياتها  كاإخفاء  عقلها  تفقد  باأّنها  ايهامها  و  بها  الّتالعب  اأي   (
اأّنها ن�سيت قيامها بتغيري املكان (  اأو تغيري اأماكنها و جعلها تعتقد 

كقوله :«اأنا مل اأ�سربك ، اأنت تتخيلني ذلك » 
 - مالها  �سحب   - البنكّي  بح�سابها  الّتحّكم  القت�سادّي:  العنف 
اقتطاع املال من ح�سابها- رف�ض عملها- اأو اأخذ �سيكاتها -الّتحّكم 

باأموالها و اإعطائها م�سرفًا فقط . 
العنف اللكرتوين :ا�ستخدام الأجهزة الألكرتونّية وو�سائل التوا�سل 
الجتماعّي - ا�ستخدام الّتلفون اأو الكمبيوتر للّتحّكم بها اأو ترهيبها 

اأو تهديدها اأو تخويفها . 
العنف الّروحي :ا�ستخدام الّدين لتربير العنف اأو منعها من ممار�سة 
طقو�سها الّدينّية ال�ستهزاء بها اأو اهانتها ب�سبب اإميانها اأو اإجبارها 

على دين معنّي . 
و  كمراقبتها  بها  مرغوب  الغري  و  املتوا�سلة  املتابعة   : مطاردتها   
ال�ّسيطرة عليها  اإىل  الّتحّكم بها - انتهاك خ�سو�سّيتها - قد يلجاأ 
عن طريق اإخوتها اأو اأحد اأفراد عائلتها يف الّدائرة الوا�سعة للعائلة 

و  معنّي  جمتمع  اأو  اأ�سخا�ض  طريق  عن  مراقبتها  اأو   - مبراقبتها 
جعلهم ينقلون تقارير عنها . 

ة قتل الّدكتورة Elana Fric و هي اأم لثالثة اأطفال يف  و لعّل ق�سّ
1 كانون الثاين 201٦ من قبل زوجها الطبيب 

اأّن �سبب العنف  اأكرب الأدّلة على  Mohammed Shamji من 
املنزيّل هو رغبة ال�سريك بال�ّسيطرة و فر�ض قّوته.

ال�ّسريكني  لتناغم و تفاهم  اأن تكون مو�سيقا جميلة   احلياة ممكن 
امل�سوؤولّيات كما يف حتديد  توزيع  و  الأمور  و م�ساواتهما يف مناق�سة 

اأهدافهما يف احلياة. 
ملن يحتاج ) يف حالت العنف الأ�سري(: خدمات امل�ساعدة املجانّية 

متوفرة عرب الهاتف 2٤ �ساعة يف اليوم ب اأكرثمن 200 لغة .
0511-8٦٣-8٦٦-1

 78٦8-8٦٣-8٦٦-1 :TTY ملن لديه م�ساكل بال�سمع
                                                                          awhl.org

   مع حمّبتي : يا�شمني فريج   

نحو عاملٍ  اأف�سل 

ق�سايا اإجتماعية
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جناحات علمية وجوائز كندية بارزة حت�سدها 

الطالبة  ال�سورية غيد ع�سفور..

ع�سفور  غيد  اجلامعية  الطالبة  بطلتها  العدد  لهذا  النجاح  ق�سة   
وقد حر�ست جريدة اأيام كندية Canadian Days اأن تلتقي 
معها ومع عائلتها لت�سليط ال�سوء على ق�سة جناح هذه ال�سابة وهي 

قادمة جديدة و�سلت مع عائلتها اإىل كندا.
اأن نتوجه بال�سوؤال اإىل والد ووالدة غيد، لنتعرف على  بداية نود 
عليها؟  تبدو  النبوغ  معامل  بداأت  وكيف  ومتى  غيد،  ون�ساأة  طفولة 
وحبذا لو ت�سلطوا ال�سوء قليال على عالقة غيد باملدر�سة واملعلمات 

يف بلدها الأم، �سورية.
ا�ست�سافتنا على �سحفات  ن�سكركم على  اأن  نود  بداية  ال�الدين: 
جملتكم املميزة اأيام كندية راجني لكم وجلميع القائمني على جملتكم 
مزيدًا من التقدم والنجاح. ن�ساأنا يف بلدة ريفية �سغرية »بلدة حرنة 
يف مدينة التل« على اأطراف مدينة دم�سق. بعد الزواج �سافرت اإىل 
ال�سعودية للعمل، وهناك در�ض جميع اأبنائي واأولهم ابنتنا البكر غيد 
حتى املرحلة املتو�سطة. وبعد انتهاء عقد عملي يف منت�سف 201٣ 
�سافرنا اإىل اأمريكا حيث مكثنا هناك �ستة اأ�سهر، ومن هناك تقدمنا 
بطلب جلوء اإن�ساين اإىل ال�سلطات الكندية. يف منت�سف �سهر يناير 
من عام 201٤ و�سلنا اإىل احلدود الربية الكندية حيث منحنا موظفو 

الهجرة اإذن الدخول اإىل الأرا�سي الكندية.
هو  واإمنا  »نبوغ«  اأ�سميه  اأن  اأحب  ل  فاأنا  غيد،  لبنتنا  بالن�سبة  اأما 
قبل  من  وخ�سو�سًا  البيت  يف  ومتابعة  ودعم  للطاقات  ا�ستغالل 

زوجتي وقبل كل هذا هو توفيق من اهلل...
ل ت�ستغرب اإن قلت لك اأن طفولة »غيد« كانت �سعبة نوعًا ما، فهي 
ل حتب النقد والتوجيه واإمنا كانت حتب الن�سيحة والتوجيه الغري 
مبا�سر »واأظن اأن هذا حال معظم الأطفال« فاأولدنا "جواهر ولكننا 

حدادون" ح�سب عنوان كتاب يف الرتبية لأحد املخت�سني،
باخت�سار... املنزل هو الأ�سا�ض.

دور  تلعب  اأن  غيد  من  نطلب  وكنا  املنزل،  يف  »�سبورة«  لدينا  كان 
متنوعة  مكتبة  لدينا  كان  الطالب.  بدور  نقوم  وزوجتي  واأنا  املعلمة 

يف البيت وكانت غيد حتب القراءة واملطالعة كثريا لأنها كانت تراين 
لها  بال�سرتاك  لذا قمت  يومي،  �سبه  ب�سكل  وندر�ض  نقراأ  واأمها  اأنا 
يف جملة لالأطفال، وقد فازت غيد يف عدة م�سابقات يف تلك املجلة 
وكان لها بع�ض الكتابات يف تلك املجلة وهي مل يتجاوز عمرها الع�سر 

�سنوات.
اأهم  هو  العقول  يف  ال�ستثمار  باأن  را�سخ  يقني  لدينا  وزوجتي  اأنا 
واأجدى من ال�ستثمار يف الق�سور فلقد كنا ن�سعى دائمًا لأن نطور من 
اأبنائنا عن طريق ت�سجيلهم يف دورات تطويرية وريا�سية.  مهارات 
باخت�سار... كنت اأنفق معظم راتبي من اأجل تطوير وتنمية مهارات 

اأبنائي وقدراتهم الفكرية واملعرفية.
ومتى  كندا  اإىل  رحلتك  عن  ن�ساألك  اأن  نود  غيد،  بك  مرحبا  �س: 

و�سلتم اإليها؟
غيد: بداية، اأ�سكركم على منحني الفر�سة مل�ساركة ق�سة جناحي 
لي�ست  كندا  اإىل  رحلتنا  كانت  العربي.  املجتمع  مع  التقليدية  غري 
الأكرث اإثارة ول اأ�سهل رحلة. ق�سينا ما يقرب من 12 �ساعة يف غرفة 
�سغرية على احلدود الكندية يف حني فح�ض بع�ض �سباط ال�سرطة 
اأمتعتنا ودعا �سخ�ض بعد الآخر ليطرح علينا بع�ض الأ�سئلة. وكانت 
واحدة من اأ�سعد اللحظات بالن�سبة يل عندما قال �سابط ال�سرطة 

باأننا موؤهلني لدخول البالد.
بكل �سراحة، كنت مكتئبة  لفرتة طويلة بعد و�سولنا اإىل مي�سي�ساغا، 
منزل  ا�ستئجار  من  نتمكن  ومل  مدر�ستي،  اأحب  اأكن  مل  اونتاريو. 
ب�سهولة. واملغزى من الق�سة هو: حتى لو مل تبدو متفائال يف البداية، 

ل تفقد الأمل.
�س: كيف كان انطباعكم عن املجتمع الكندي يف البداية، واإىل اأي 

مدى ت�سعرون بالندماج مع املجتمع الآن؟
تفاعل  اأول  كان  عظيما.  كان  الكنديني  عن  الأول  انطباعي  غيد: 
الثانوية  مدر�ستي  اإىل  ذهبت  عندما  الكنديني،  مع  يل  حقيقي 

وعندما  بالزهور  املطرز  الوردي  احلجاب  اأرتدي  كنت  للت�سجيل. 
على  قالت  بو�ساحي  اعجابها  املكتب وعربت يل عن  قابلت موظفة 
مدى  عن  لكم  اأعرب  اأن  اأ�ستطيع  ل   "! حجابك  اأحب  "اأنا  الفور، 
بهما من خالل كلماتها اجلميلة.  اللذين �سعرت  والتفاوؤل  المتنان 
حقيقة اأنها اأثنت علي وتعرفت على ا�سم احلجاب يف اللغة العربية 
وعبارتها تلك كانت كفيلة اأن تعطيني فكرة كافية عن مقدار التنوع 

والإحرتام الذي تعي�سه كندا.
عندما كنت طفلة انتقلت عائلتي من منزل لأخر لأكرث من 10 مرات 
وكنا قد تنقلنا بني املدن والبلدان من قبل، لذلك اأنا حقا قادرة على 

التكيف مع بيئات جديدة.
مت  حيث  الأبرز  جناحك  ق�سة  على  ال�سوء  ن�سلط  اأن  نود  �س: 
م�ستوى  على  الأوائل  وطالبة  طالبًا  ع�سر  اثنا  �سمن  من  اختيارك 
درا�سية من جامعة  منحة  لنيل  علمت  كما  تر�سيحكم  وقد مت  كندا 
املنحة  هذه  خ�سائ�ض  عن  حتدثينا  اأن  لك  هل  ال�سهرية،  غويلف 
بهذه  الفوز  من  مكنتِك  التي  والعوامل  تدر�سينه  الذي  والتخ�س�ض 

املنحة الدولية.
منحة  هي  ت�سان�سيلور  األيك�ساندر  لينكولن  منحة  بالتاأكيد!  غيد: 
درا�سية بقيمة ٤0،000 دولر متنح على مدى ٤ �سنوات، لذلك فهي 
واحدة من اأرقى املنح الدرا�سية يف اجلامعة. وهي منحة وطنية متنح 
لـ 12 طالبا فقط كل عام لأولئك الذين يظهرون التفوق الأكادميي 
المتيازات.  من  العديد  مع  ذلك  وياأتي  والقيادة.  املجتمع  وخدمة 
واحد  مع  ال�سيف  خالل  بحث  اإجراء  ا�ستطيع  املثال،  �سبيل  على 
بنف�سي يف مو�سوع يهمني، وهي  اأختاره  التدري�ض  اأع�ساء هيئة  من 
فر�سة مذهلة اأي طالب يف ال�سنة الأوىل يحلم بها. واأنا م�سجلة يف 
نوعه  فريد من  برنامج  وهو  الطبية احليوية،  ال�سموم  علم  برنامج 
زلت  ما  الذي  الكبري  ال�سوؤال  الآن  غويلف.  جامعة  يف  فقط  متوفر 
اأ�ساأله لنف�سي حتى هذا اليوم هو "كيف ح�سلت على هذه املنحة؟" 

ق�س�ض جناح
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يف الواقع ل اأملك �سوى جزء من اجلواب لأنني ما زلت اأحاول معرفة 
كيف حدث هذا!

عليه  اأنا  ما  لأكون  كنت  ما  دونه  من  اهلل  من  نعمة  كان  اأوًل:   •
اليوم.

ي�سبح  اأحقق ذلك  فعندما  ال�ستحقاق  لنيل  �سعيت  لقد  ثانيًا:   •
مبقدور والدي احل�سول على جزء كبري من هذا ال�ستحقاق. ودون 

دعم والدي ل اأريد حتى اأن اأت�سور اأين �ساأكون الآن.
كانت اأمي هناك بجانبي عندما كانت درجاتي تتدهور يف املدر�سة 
والداي  كان  الإطالق.  على  للذات  قيمة  اأي  لدي  يكن  مل  وعندما 

يوؤمنون بي حتى عندما مل اأكن اأوؤمن بنف�سي.
• وب�سراحة »ودون تفاخر«، فاأنا ا�ستحق بع�ض من هذا ال�ستحقاق 
معظم  التا�سع، خ�س�ست  ال�سف  يف  كندا  اإىل  و�سويل  فمنذ  اأي�سا! 
ببع�ض  واأقوم  اآكل،  املدر�سة،  من  البيت  اإىل  اأعود  للدار�سة.  حياتي 
ثم  ومن  اأخرى  مرة  الطعام  وتناول  والدرا�سة،  املدر�سية،  الأعمال 
فرتة  طوال  بلدي  يف  حياتي  روتني  هذا  وكان  الفرا�ض.  اإىل  الذهاب 
الدرا�سة الثانوية. مل يكن لدي يف الأ�سا�ض اأي حياة اجتماعية ول وقت 
اإما على مقاعد  كنت  القبيل.  �سيء من هذا  اأي  اأو  لالأ�سدقاء  يذكر 

الدرا�سة اأو يف خدمة املجتمع. واأود اأن اأقول اأن تلك اجلهود اأثمرت.
�س: بالإ�سافة اإىل التميز العلمي، �سمعنا موؤخرا اأنك متطوعة بارزة 
يف الأن�سطة الإن�سانية. هل ميكن اأن تخربينا عن ذلك وعن الربنامج 

الذي تدعمينه؟
تعليم  بداأت   ،201٤ �سبتمرب  ففي  متاما!  �سحيح  �سمعته  ما  غيد: 
الأطفال من مرحلة ريا�ض الأطفال اإىل ال�سف ال�ساد�ض يف املناطق 
مدينة  قبل  من  اأ�سبري  م�سروع  خالل  من  املنخف�ض  الدخل  ذات 

Peel Youth Village مي�سي�ساغا، يف
كرئي�سة  تطوعت   ،201٦ �سباط  لغاية   2015 الأول  كانون  من   •
املدار�ض  يف  حتدثت  لل�سرطان.  مارغريت  الأمرية  ملوؤ�س�سة  حملة 
العاملي  اليوم  يف  ذروتها  احلملة  وبلغت  بال�سرطان.  الوعي  حول 

لل�سرطان يف �سباط 201٦.
جلائزة  مي�سي�ساغا  مدينة  قبل  من  تر�سيحي  مت   ،201٦ عام  • يف 
لقد ح�سلت  عام.  كل  فقط  واحد  ل�سخ�ض  مُينح  لقب  الغد.  زعيم 
على اجلائزة يف حفل توزيع جوائز الأو�سكار اخلام�ض الذي عقدته 

�سركة فولونتري اإم بي �سي يف اأبريل 201٦.
 Plan Canada التطوعي مع  العمل  اأيلول 201٦، بداأت  • يف 
الأمهات  تواجهها  التي  بال�سعوبات  الوعي  زيادة  ظيفتي  وكانت 
ونيجرييا  وال�سنغال  وهايتي  اأوغندا  يف  الولدة  حديثي  والأطفال 

وغانا.
وهو  مي�سي�ساغا،  الغد  بذور  رئي�سة  اأنا  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة   •
حياة  جلعل  وقتي  مكر�سة  ال�سباب،  يقودها  ربحي  غري  م�سروع 
اأنحاء العامل. نحن جنمع الأموال لرعاية  الأطفال اأف�سل يف جميع 
املغذي  والغذاء  ال�سحية  والرعاية  بالتعليم  وتزويدهم  الأطفال 
عائداتنا  من  جزء  يذهب  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  النظيفة.  واملياه 
لتوفري الإغاثة الفورية يف حالة تف�سي املر�ض اأو عند حدوث كوار�ض 

طبيعية.
�س: نود اأن ن�ساألك عن اأهدافك امل�ستقبلية وتطلعاتك على امل�ستوى 
املدى  على  لتحقيقه  ت�سعني  الذي  احللم  هو  ما  والإن�ساين.  العلمي 

الطويل؟
جمال  يف  ومتحم�سة  طموحة.  طبيبة  اأنا  �سيء،  اأي  قبل  غيد: 
الطب واأنا على ا�ستعداد لق�ساء ال�سنوات ال 10 املقبلة من حياتي 

البحوث، لذلك  اأي�سا يف  ال�سعي لتحقيق هديف. لدي اهتمامات  يف 
املجتمع  يف  دائم  تاأثري  من  لها  ملا  اأبحاثي  بع�ض  ن�سر  بالتاأكيد  اأود 
العلمي والطبي. بع�ض املو�سوعات اأجدها مثرية لالهتمام واأنا على 
ا�ستعداد ل�ستثمار الوقت والطاقة يف علم الفريو�سات وعلم الوراثة 
اجلزيئي. واإىل جانب ذلك، اأود موا�سلة الدعوة اإىل متكني املراأة، 

وامل�ساواة بني اجلن�سني ومكافحة الت�سلط وامل�سايقات يف املدار�ض.
اأي ن�سيحة للمجتمع العربي ب�سكل عام والقادمني  �س: هل هناك 

اجلدد على وجه اخل�سو�ض؟
اإىل  بحاجة  حقا  اأنه  اأعتقد  �سيئا  عربي  لكل  اأقول  اأن  اأود  غيد: 
ل  الآخرين.  لإر�ساء  اآخر فقط  ك�سخ�ض  تعي�ض حياتك  ل  �سماعه. 
تكون زائفًا. كن اأنت. وحدد اأهدافك، واعمل على حتقيقها. تذكر، 
اأهدافك تاأتي اأول، واجلميع وكل �سيء اآخر ياأتي يف املرتبة الثانية. 
لو بقيت قلقة ب�ساأن مطابقة وتقليد الآخرين فقط للح�سول على هذا 

ال�سعور بالنتماء، فال اأعتقد باأنني كنت �ساأكون ما اأنا عليه اليوم.
عمري فقط 18، وقد بداأت مبدر�سة، واأم�سيت اأكرث من 1000 �ساعة 
يف العمل التطوعي، واأقوم برعاية طفل، والتقيت رئي�ض الوزراء يف 
كان  اأنه  تعتقد  األ  النا�ض.  اأمام مئات من  الربملان، وحتدثت  مبنى 

علي التخلي عن �سيء لتحقيق كل هذا؟
�س: كلمة اأخرية ترغبني توجيهها للمجتمع الكندي ب�سكل عام.

يحتذا  مثال  لإنكم  لكم  �سكرا  اأقول،  الكندي  املجتمع  اإىل  غيد: 
يف كيفية تعامل النا�ض مع الآخرين. لقد م�سى علي يف كندا فقط 
دعونا  وطني.  كندا  تكون  اأن  فخورة  اأنا  ولكن  الآن،  اإىل  اأعوام   ٤

ال�ستمرار يف العمل جنبا اإىل جنب لنبني للعامل ح�سن خلقنا!
اأجرى احل�ار وترجمه لالإنكليزية معتز اأب�كالم
Photo credit:
Grant Martin - Jonathan Cox
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مقتل بائع الكتب .. 
رواية عراقية يف »حتقيق �سحفي ا�ستق�سائي«

اأدب

اأ�شامة �شفار  
قتل �سخ�ض جمهول املثقف النخبوي العراقي حممود املرزوقي من 
ا�سم قاتله فكان موته م�سابها حلياته  دون �سبب وا�سح ومل يعرف 
اذ عا�ض يف الهام�ض و ا�ستمرفيه مبوت جماين ل يليق برجل يحفظ 

التاريخ بني عينيه وبني وجدانه واأوراقه .
والباحث  للكاتب   “ الكتب  بائع  مقتل   “ رواية  بطل  هو  واملرزوقي 
الق�سرية  القائمة  ايل  �سعدت  التي  رحيم  �سعد  حممد  العراقي 

للبوكر مع �ست روايات عربية اأخري عام 2017. 
الطويلة  القائمة  يف  ودخلت  عام  مرة  لأّول  الرواية  �سدرت  وقد 
للجائزة العاملية للرواية العربية لعام 2017، وهي الن�سخة العربية 
جلائزة “بوكر” العاملية للروايةثم ارتقت لتدخل القائمة الق�سرية 

لرت�سح للفوز باجلائزة لعام 2017 
ويعيد حممد �سعد رحيم رواية التاريخ املعا�سر للعراق عرب حتقيق 

ا�ستق�سائي يبداأ مع و�سول 
�سحفي يقوده الف�سول ويدعى “ماجد بغدادي” اإىل مدينة بعقوبة 
)٦0 كم �سمال بغداد(، يف مهمة ا�ستق�سائية، متتد ل�سهرين، كّلف 

بها من قبل �سخ�ض ثري متنفذ، لن نعرف هويته. 
لنجد اأنف�سنا اأمام جمهول اأول واأ�سا�سي يريد اأن يعرف �سبب املوت 
ال�سمع  ملء  يكون  اأن  له  ينبغي  كان  العراقيني  من  لواحد  املجاين 

والب�سر حيا وميتا طبقا ملا ح�سدته يداه وعقله ووجدانه .
وكان التفاق يقت�سي من ال�سحايف تاأليف كتاب يك�سف فيه اأ�سرار 
وهو  قتل  الذي  املرزوق”،  “حممود  والر�ّسام  الكتب  بائع  حياة 
ال�سحايف  ويعقد  مقتله  مالب�سات  وك�سف  عمره،  من  ال�سبعني  يف 

عالقات مع معارف الراحل واأ�سدقائه.

و تتوايل املفاجات عن القتيل - املجهول تقريبا - ويعرث على دفرت 
دّون فيه املرزوق بع�ض يومياته، التي توؤرخ حلياة املدينة منذ اليوم 

الأول للغزو الأمريكي واحتالل العراق. 
ويعرث ال�سحفي على ر�سائل بينه وبني امراأة فرن�سية تعمل عار�سة 
فنون )موديل( للر�ّسامني تدعي “جانيت” وتوؤكد الأوراق اأن عالقة 

عاطفية كانت تربطه بها خالل فرتة جلوئه اإىل باري�ض.
ا�سات  والق�سّ امل�سادر  هذه  من   “ املرزوق   “ �سخ�سية  وتتك�سف 
امل�ستقرة، وعالقاته  املثرية غري  وغريها وتظهر ف�سول من حياته 
و�سداقاته مع الن�ساء والرجال، وجتربته ال�سيا�سية يف العراق، ومن 
ثم يف ت�سيكو�سلوفاكيا، وهروبه منها اإىل فرن�سا. ويبقي �سبب القتل 

جمهول .
اأ�سبابا  القارئ  “ يكت�سف  “ املرزوقي  ن�سال  لتفا�سيل  ر�سده  ويف 
تدوينه  وحتي  مثقفا  كونه  من  بدءا  مثله  رجل  لقتل  ت�سلح  عديدة 

لتاريخ احتالل العراق منذ اليوم الأول 
لي�ض  املرزوق  اأن  املفاجئة  الدرامية  النعطافة  بهذه  الراوي  ويوؤكد 
ي�سعر  الروائي  لظهوره  الأويل  اللحظة  فمنذ  متاما  عاديا  �سخ�سا 
القارئ اأنه التقاه يف منتديات القاهرة اأو ال�سالونات الثقافية لبغداد 
اأو معار�ض الفن الت�سكيلي يف اجلزائر اأو حتي جاوره يف مظاهرة فهو 
ر�سام وعا�سق للمو�سيقى والأدب واللغات والكتب واجلمال والعالقات 

الإن�سانية احلميمة.
اأو خارجه  ويخت�سر البطل تاريخا من الن�سال �سواء داخل العراق 
ليك�سف حممد �سعد رحيم عن ق�سة تكررت لعظماء بال عدد �ساءت 
وا�سحة يف  اأ�سباب  دون  يعي�سوا جمهولني وميوتوا من  اأن  اأقدارهم 

اأر�ض الوطن اأو خارجه

وقال  الأدبية،  ال�سالونات  ولن�ساط  للنخبة  �سورة  الرواية  قدمت 
اأن تكون  املوؤلف يف ت�سريحات �سحفية: كتبت الرواية بلغة حاولت 
ب�سيطة، متجنًبا التجهيل،فلي�ض ثمة راٍو كلي العلم يحكي لنا عن كل 
التفا�سيل  ببع�ض  ك  ت�سكرِّ ال�سخ�سيات  وحتى  موؤكد،  بو�سوح  �سيء 
التي ت�سردها. وتتكرر خالل ال�سفحات كلمات من قبيل )رمبا، لعّل، 

قد، ل اأدري، ل�ست واثًقا جًدا(.
1957وعمل  عام  بالعراق  ديايل  يف  ولد  �سعدحممدرحيم  والروائي 
ال�سحف  بع�ض  يف  ال�سحافية  ون�سراأعماله  ال�سحافة.  حقل  يف 
يف  والفكري  الأدبي  انتاجه  ون�سر  والعربية  العراقية  والدوريات 
املن�سورة  كتبه  ومن  والعربيةمنها  العراقية  والدوريات  ال�سحف 
الأحمر”  التوت  1989و”ظل  اجلوزاء”ق�س�ض  برج  “ال�سعوداإىل 

199٣و” نـهي والبحر”2000. بغداد و “ حتري�ض “ 200٤
و ح�سل رحيم علي عدد من اجلوائز بينها جائزة البداع الروائي 
عام 2000 و جائزة اأف�سل حتقيق �سحفي عام 2000بالعراق و هو 

ع�سوالحتادالعام لالأدباءوالكتاب يف العراق منذعام 1987.
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من الأمور املده�سة يف احلياة الطرف والق�س�ض واحلكايا والأمثال 
كان  �سغريًا  كنت  ،ومنذ  بينهم  فيما  النا�ض  يتناقلها  التي  ال�سعبية 
لدي �سوؤال حمري ، وهو:من يوؤلف النكات، ومن اأين تبداأ الق�س�ض؟ 
وكنت اأفكر اأحيانًا عندما اأ�سمع نكتة ما اأن اأ�ساأل راويها ممن �سمعها 
ثم اأتابع حتى اأ�سل اإىل م�سدر النكتة.ولكني مل اأفعل ،رمبا لقناعتي 
منذ ذلك احلني باأين لن اأ�سل اإىل �سيء.وكما تعلمون فاإن من العبث 
حماولة معرفة اأين بداأت نكتة معينة اأو ق�سة طريفة اأو حتى اإ�ساعة 
ما، وحني اأردت اأن اأكتب مقدمة هذا الكتاب فاإين �سعرت بال�سعور 
تبداأ  اأين  من  ،و  النكات  يوؤلف  :من  املحري  �سوؤايل  وتذكرت  نف�سه 

الق�س�ض؟
للوهلة الأوىل قد يبدو اأنني اأنا �سخ�سيًا موؤلف هذا الكتاب واأن ق�سة 
الأفكار،ولكن  بع�ض  اأ�سطر  وبداأت  بالقلم  اأم�سكت  يوم  تبداأ  كتابته 
بعد النظرة العميقة خطر يف بايل اأن الق�سة تبداأ يوم رزقت بطفلي 
الأول، وبنظرة اأكرث عمقًا وجدت اأن الق�سة رمبا تبداأ حني تزوجت 
،وبالتدقيق اأكرث وجدت اأن الأوىل اأن تكون بداية الق�سة حني كنت 
طفاًل �سغريًا وكان والدي رحمه اهلل ووالدتي حفظها اهلل يتعاونان 
لأ�سل  التفكري  يف  نف�سها  طريقتي  مع  ا�سرت�سلت  ثم  تربيتي،  يف 
كانت  ،وكم  الأجداد  من  مزيد  اإىل  ثم  ومن  وجداتي  جدودي  اإىل 
ده�ستي �سديدة عندما اكت�سفت اأن ق�سة كتابي ترجع اإىل مئات من 
ال�سنني التي تراكمت اأثناءها طرق ومهارات تربوية خمتلفة متباينة 

ومتناق�سة بع�سها مفيد وغالبها ل ي�سمن ول يغني من جوع.
تذكرت والدي رحمه اهلل وتذكرت معه ع�سا اخليزران التي كانت 
والدي  يراها  خمالفة  اأرتكب  اأن  اإىل  خزانته  فوق  ب�سالم  ترقد 
�سديدة فكان يت�سل بي ويطلب مني اأن اأجهز اخليزرانة ريثما ياأتي 
وكانت فرتة النتظار هي الأ�سد رعبًا وكانت كثريًا ما تتدخل جهود 
دبلوما�سية حثيثة من جدتي رحمها اهلل ملحاولة حل امل�سكلة بالطرق 
ال�سلمية وكانت م�ساعيها كثريًا ما تنجح ،خا�سة اأنني الطفل املدلل 
يف الأ�سرة ،كيف ل واأنا ال�سبي الوحيد الذي جاء بعد اأربع بنات (
جئت على �سفحة ولفحة) ول اأدري ما هي ال�سفحة ول ما هي اللفحة 
واإذا كان اأحد القراء لديه عادتي نف�سها يف تتبع اأ�سل الأمور فلعله 
يقوم م�سكورًا بتق�سي اأ�سل ال�سفحة واللفحة، املهم مع اأن الو�ساطة 
ذلك  يف  �سغري  كطفل  اأنني  اإل  جتدي  ما  غالبًا  كانت  الدبلوما�سية 
الوقت كنت اأتلقى �سحن من الرعب الذي زرع يف قلبي جتاه والدي 
اأبناء، �سبيني  اأبًا لأربعة  واأجد نف�سي  الأيام  وجتاه اخليزرانة،ومتر 

وبنتني واخلام�ض اأو اخلام�سة ل�ست اأدري قد بداأ م�ساك�ساته وهو ما 
زال يف بطن اأمه، وكنت قد اأق�سمت يف �سري اأين لن اأعامل اأولدي 
بالطريقة التي عوملت بها ولكن الإن�سان ين�سى .وكم كانت �سدمتي 
بالغة يوم وعيت فجاأة اأن لدي خيزرانة مو�سوعة يف مكانها املحدد 
يف منزيل واأن اأبنائي )ال�سبيان امل�ساكني( قد جترعوا من مرارتي 

ومرارتها ما كان كافيًا ليحّول حياتنا اإىل
جحيم، لقد كانت �سدمتي بالغة لأ�سباب عدة:

1- لأين اكت�سفت اأن التاريخ يعيد نف�سه.
2- لأين اكت�سفت اأين حنثت بق�سمي.

الطريقة  ،واأن  يحبني  اهلل  رحمه  والدي  كان  كم  اكت�سفت  لأين   -٣
التي كان ي�ستخدمها ما هي اإل و�سيلة خاطئة للتعبري عن حبه ورغبته 

يف اإي�سايل اإىل اأف�سل ما ميكن.
واأنهم  اأولدي  نظر  " يف  "بعبع  اإىل  اأنني حتولت  اكت�سفت  لأين   -٤
ينتظرون بفارغ ال�سرب حلظة مغادرتي للمنزل ليتنف�سوا ال�سعداء 
اأنني م�سدر �سعادة لأبنائي بذهابي  اأن اأعي  ،لقد كانت �سدمة يل 

ولي�ض بقدومي.
اإليها مل تكن هي  اأ�سرتي  التي و�سلت  النتائج  اأن  5- لأين اكت�سفت 

التي اأريدها ومع ذلك فقد كنت اأنا امل�سوؤول عن تلك النتائج.
٦- لأين مع كل ما اكت�سفته كنت اأقف حائرًا ل اأدري ماذا اأفعل ومن 

اأين اأبداأ.
7- لأين اكت�سفت اأن اأبنائي جواهر ولكنني كنت حدادًا ،ا�ستخدمت 

معهم مطرقة احلداد وع�سالت احلداد ونار احلداد.
يف ذلك اليوم قررت قرارًا م�سرييًا ي�سلح اأن يكون بداية ل باأ�ض بها 
مل�سمون  هذا الكتاب،لقد كان القرار هو اأنني �ساأعتزل احلدادة واأبداأ 

بتعلم مهنة ال�سائغ، واأدوات ال�سياغة ،وح�سا�سية ورقة ال�سائغ.
ولكن هل كان الأمر �سهاًل؟ اللهم ل واألف ل.

هل اأتقنت هذه املهنة الراقية؟ اللهم ل واألف ل.
ملهنة  اإتقاين  هو  عائق  اأكرب  وكان  بالطبع  عوائق؟  هناك  كان  هل 
احلدادة التي ورثتها عن اآبائي واأجدادي كابرًا عن كابر.وكاأين حني 
اأن تتخلى عني،وبقيت  قررت التخلي عن هذه املهنة ،مل تر�ض هي 
اإىل  زالت  ول  ال�سياغة  ملهنة  تعلمي   يف  تتدخل  القدمية  مهاراتي 

.... اأو ثالثة  يومني  فعلته من  �سئتم لأخربتكم مبا  ،ولو  يومي هذا 
اأمار�ض  كنت  جوهريًا،فقد  كان  الفرق،والفرق  ح�سل  لقد  ولكن 
مهارات احلدادة حتت عنوان :واجبي الرتبوي،اأما الآن فقد �سرت 

اأمار�سها حتت عنوان:اأخطائي الرتبوية.
وقد احتاج مني هذا التفريق اإىل قدر غري قليل من ال�سجاعة وال�سدق 
مع النف�ض،كما احتاج اإىل مقدار كبري من التوا�سع، والأ�سعب من 
ذلك كله هو فرتة التخل�ض من الإر�ساءات القدمية واإعادة برجمة 
نف�سي من جديد، ولكم اأن تتخيلوا �سعوبة حتول اجلزار "اأبو كا�سم 
" اإىل الدكتور "اأبو كا�سم" الأخ�سائي يف اجلراحة التنظريية للعني. 

اأعتقد اأن اأحدًا لن ي�سلم عينيه لأبي كا�سم ولكن فر�سة
كا�سم يف اإتقان املهارات اجلديدة �ستكون اأكرب بكثري.

املهم اأين بداأت تلك الرحلة وا�ستغرقت مني حتى الآن حوايل اأربع 
�سنوات مع الكثري من ال�سراع يف داخلي واأنا اأمزق قناعاتي البالية 
حويل  من  مع  اخلارجي  ال�سراع  من  والكثري  ة،  الّرا�سّ ومهاراتي 
ممن ما زال متم�سكًا باإرثه ،وما زال يلقي بالالئمة على هذا اجليل 
والأنرتنت  التلفزيون  وعلى  ال�سوء  ورفاق  الفا�سدة  املدار�ض  وعلى 
التعي�ض  الأبناء،وعلى حظه  تربي  تعرف كيف  التي مل  وعلى زوجته 
،ورمبا على املوؤامرات اخلارجية التي حتاك لإف�ساد اأبنائه، ومل يدر 

امل�سكني اأن امل�سكلة يف قناعاته،ويف اأدواته ومهاراته.
هذه كانت بدايتي... فهل ت�سجعكم على بداية جديدة؟

بقلم د. م�شلم ت�شابحجي

ابناوؤنا جواهر ولكننا حدادون

تربية
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characteristics of this scholarship, your major 
and the factors that have enabled you to win 
this Grant!

Ghaid: For sure! The Lincoln Alexander 
Chancellor’s Scholarship is a $40,000 
scholarship granted over 4 years, so it is one 
of the most prestigious scholarships at the 
university. It is a national scholarship awarded 
to only 12 students every year who demonstrate 
academic excellence and community service 
and leadership. It comes with many perks. For 
example, I get to conduct research over the 
summer with a faculty member of my choice on 
a topic that interests me, which is an amazing 
opportunity that any first-year student dreams 
of. I am enrolled in the Biomedical Toxicology 
program, which is a unique and specialized 
undergraduate program only offered at the 
University of Guelph.
Now the big question that I still ask myself until 
this day is “how did I get this scholarship?” 
I actually only have a part of the answer 
because I am still trying to figure out how it 
all happened!
• First off, it was a blessing from Allah SWT. 
Without him, I would not be where I am 
today.
• Secondly, I have been taught to give credit 
when credit is due and in this case my parents 
deserve a big chunk of this credit. Without my 
parents’ support I don’t even want to imagine 
where I’d be now. My mom was there for me 
when my grades were deteriorating at school 
and when I had no self-worth whatsoever. My 
parent believed in me when even I did not 

believe in myself.

• And obviously (and without bragging), I 
deserve some credit too! Since my arrival in 
Canada in grade 9, I have dedicated most of 
my life towards school. I would come home 
from school, eat, do some chores, study, eat 
again and then go to bed. This had been my 
routine all throughout high school. I basically 
had no social life and no time for friends or 
night-outs or anything of that sort. I was either 
studying or serving the community. And I 
would say that definitely paid off.

Q: In addition to your educational excellence, 
we recently heard that you are a prominent 
volunteer in humanitarian activities. Can 
you tell us about that and the program you 
support?

Ghaid: Whoever told you that was absolutely 
right!

• In Sept 2014, I started tutoring kids from 
kindergarten to grade 6 in low income areas 
through the ASPIRE project by Safe City 
Mississauga, at Peel Youth Village

• Dec 2015 - Feb 2016, I volunteered as a 
campaign leader for the Princess Margaret 
Cancer Foundation. I spoke at schools about 
cancer awareness. The campaign culminated 
with World Cancer Day in Feb 2016.

• In 2016, I was nominated by Safe City 
Mississauga for the Leader of Tomorrow 
Award. A title awarded to one person only 
every year. I received the award at the V-Oscars 
held by Volunteer MBC in April 2016.

• In Sept 2016, I started volunteering with 
Plan Canada. Now, I am involved as a Youth. 
My job entails raising awareness about the 
barriers mothers and newborn children face in 
Uganda, Haiti, Senegal, Nigeria and Ghana.

• Additionally, I am the President of Seeds 
of Tomorrow Mississauga, a youth-led non-
profit project dedicated towards making the 
lives of children better worldwide. We raise 
funds to sponsor children and provide them 
with education, healthcare, nutritious food 
and clean water. In addition to that, a part of 
our proceeds go to provide immediate relief 
in case of a disease outbreak or a natural 
disaster.

Q: We would like to ask you about your future 
goals and aspirations on the scientific and 
human level. What is the dream that you seek 
to achieve in the long term?

Ghaid : Before anything, I am an aspiring 
physician. I am passionate about medicine 
and I am willing to spend the next 10 years 
of my life in the pursuit of my goal. I am also 
interested and involved in research, so I’d 
definitely like to get some of my work published 
and have a lasting impact in the scientific and 
medical community. Some of the topics I find 
intriguing and am willing to invest time and 
energy in virology and molecular genetics. 
Besides that, I’d like to continue advocating 
for female empowerment, gender equity and 
anti-bullying.

Q: Is there any advice to the Arab community 
in general and newcomers in particular?

Ghaid: I would like to tell the Arabs something 
I think they really need to hear. Do not live 
your life as someone else's just to please 
others. Don’t be phony. Be your authentic 
self. Set goals, and work towards achieving 
them. Remember, your goals come first, and 
everyone and everything else come second. If 
I had worried about conforming and copying 
others just to get that sense of belonging, I 
do not think I would be where I am today. I 
am only 18, but I’ve already started a school, 
spent more than 1000 hours volunteering, 
sponsored a child, met the Prime Minister in 
his Parliament Hill, and spoken in front of 
hundreds of people. Don’t you think I had to 
give up something for all of this?

Q: One last word you would like to address to 
Canadian society in general.

Ghaid: To the Canadian society I say, thank 
you for setting the example of how people 
should treat others. I have only been in Canada 
for 4 years now, but I am proud to call Canada 
home. Let’s continue getting along together 
and showing off our niceness to the world! 

Interviewed and translated by:
Moutaz Abu kalam
Photo credit: Grant Martin . Jonathan Cox
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 Scientific success and distinguished Canadian
 prizes won by Syrian student Ghaid Asfour ..

The success story for this issue is 
championed by university student 
Ghaid Asfour. The Canadian Days 
newspaper was keen to meet with 

her and her family to highlight the success 
story of this young lady, a new arrival with 
her family to Canada.

First we would like to ask Ghaid' parents about 
their daughter's childhood and the dmartness 
emergence of Ghaid, and when and how the 
signs began to shine? We would rather shed 
some light on Ghaid's relationship with school 
in her home country, Syria.

Parents: At the outset, we would like to 
thank you for hosting us in your distinguished 
magazine, Canadian Days, and wish you and 
all your team further progress and success.

Actually, we grew up in a small rural town 
called Herna, in Tal city near Damascus. After 
marriage I traveled to Saudi Arabia to work, 
and there all my children went to school till 
preparatory school. Mid-2013, we traveled 
to America. We stayed there for six months, 
and from there we applied for humanitarian 
asylum to the Canadian authorities. Mid-
January 2014 we arrived at the Canadian land 
border where immigration officials granted us 
permission to enter Canadian territory.

As for our daughter's success story, it was a 
compination  of energies and support beside 
home follow up, especially by Ghaid's mother 
and above all this is a blessing of God ...

Do not be surprised if I told you that (Ghaid) 
had a bit difficult childhood, she does not like 

criticism and guidance, but she likes advice 
and indirect guidance (and I think, this is the 
case of most children).
In short ... home is the foundation of success. 
At home we had a small library containing 
some books, and we were keen to add and 
diversify some new books.
We had a blackboard at home and we were 
asking our children to play the role of teachers 
and my wife and I were playing students.
(Ghaid) was fond of reading because she 
saw me and her mother reading and studying 
almost daily, so I encouraged her to become a 
member in a magazine for children. She won 
several competitions and had some writings 
in that magazine, when she was only ten 
years old. My wife and I have a firm belief 
that investing in minds is more important 
than investing in palaces. We have always 
sought to develop the skills of our children 
by enrolling them in development and sports 
courses. In short ... I spent most of my salary 
to develop my children's skills in intellectual 
and cognitive abilities.
Welcome Ghaid, we would like to ask you 
about your trip to Canada and when did you 
arrive in here?
Ghaid: First off, thank you for granting me the 
opportunity to share my rather non-traditional 
success story with the Arab community. Our 
trip to Canada was not the most exciting nor 
the easiest trip to be honest. We spent almost 
12 hours in a small room at the Canadian 
border while some police officers checked 
our luggage and called one person after the 

other and asked us questions. It was one of the 
happiest moments for me when a police officer 
said we were eligible to enter the country.
To be very honest, I was depressed for a long 
time after we arrived to Mississauga, ON. I 
did not like my school, and we weren’t able 
to rent a house easily. The moral of the story 
is: even if it does not look optimistic at the 
beginning, don’t lose hope.
Q: How was your impression of Canadian 
society at first and how far do you feel being 
integrated with the society now?

Ghaid: My first impression of Canadians 
was great. The first real interaction I had with 
Canadians was when I went to my high school 
to register. I was wearing a pink headscarf 
with big flowers on it and when a random staff 
member walked into the office she looked at 
my scarf and immediately said, “I love your 
hijab!” I cannot tell you how grateful and 
optimistic that made me feel. The fact that 
she complimented me and knew the name 
of the headscarf in Arabic really highlighted 
how diverse and welcoming Canadians are! In 
terms of integration, I am a pro at it! My family 
had moved houses over 10 times when I was 
a kid and we had moved cities and countries 
before, so I am really good at adapting to new 
environments. My transition was very smooth 
and quick.
Q: We would like to highlight your success 
story; you have been selected as one of the 
top 12 Canadian students. You have been 
nominated for a scholarship from Guelph 
University. Can you tell us about the 
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Of the top 100 women in the 
world for 2017. A 31-year-
old woman born in the city of 
Hama. Sirin is the engineer who 

designed wind turbine electric motors 
at General Electric. She obtained her 
Master's Degree in Renewable Energy 
Management from the University 
of Versailles in France. And has an 
international patent for designing an air 
turbine system. In 2015, Sirin invented 
a new design for turbines, where Sirin 
explained that her invention is a new 

design for turbines that help protect 
inner electrical elements. "We have 
suffered from some of these elements 
as a result of the constant movement of 
the turbines, which makes me think of a 
way to preserve them," she says.
This was not the first achievement of 
Sirin. The Arab world knew her before, 
with her film "Hajar". This film gives 
hope to all immigrants and drives them 
to make the most of their experiences. 
This short film has become very popular 
and has received more than a million 
hits in a short period on YouTube and 
Facebook. Sirin has also been ranked by 
the BBC as one of the top 100 women 
around the world.

Syrian inventor Sirin Hamsho

Cold symptoms, including runny or stuffy nose, sore 
throat, cough and congestion, typically appear one 
to three days after exposure to a cold-causing virus 
and can last for up to two weeks.

Children are one of the most at-risk groups for getting the 
flu because their immune systems are still developing. Flu 
symptoms in children may include a 100 degree fever or 
higher or feeling feverish, a cough/or sore throat, a runny 
or stuffy nose, headaches and/or body aches, chills, fatigue, 
nausea, vomiting, and/or diarrhea. Cold and flu tend to 
have many of the same symptoms and can be treated with 
the same medications. Make sure you are aware of the 
signs and symptoms of cold and flu so you can find the 
best treatment solutions to help your little one get back to 
feeling their best.
Almost everyone ages 6 months and older should get 
a flu shot each year. Your child can get a flu shot from 
your Walgreens pharmacist or Healthcare Clinic nurse 
practitioner (state and age restrictions apply).
What are the treatment guidelines for cold and flu?
For a child's cold, often the simplest solutions are rest, 
fluids, and keeping the air moist with a humidifier. But 
if these aren't easing or comforting your child, there are 
many OTC medications that may help.
Make sure to read the box before administering to make sure 
the medication matches your child's symptoms. Keeping in 
mind the proper age guidelines for medications is important 
when treating little one's cold and flu symptoms. It is also 
important to avoid duplicating ingredients when using 
multi-symptom cold products with several ingredients.
SOURCE WebMD

Signs and Symptoms of Cold and Flu Health
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By Charlotte Tobitt

December 28, 2017 16:49 GMT

Fifty Syrian refugees are preparing to 
spend New Year's Day giving blood 
to "show their appreciation" for their 
new country, Canada.

The members of the Syrian Refugee Support 
Group of Calgary committed themselves to 
fill appointments and collect 50 donations to 
start 2018. The refugees said it was their aim 
to "show appreciation and devotion to Canada 
and the Canadian people" and Canadian Blood 
Services is opening its Eau Claire Market 
clinic on 1 January so they can do so.

Sam Nammoura, spokesman for the group, told 
the Calgary Herald: "In Syria, the donation of 
blood is considered the highest form of loyalty 
to the community. It's very symbolic.

"Here, there is a huge hunger among refugees 
to say thank you in some way for everything 
that has been done for them. To express their 
loyalty to this nation."

Nammoura was born in Damascus, and moved 

to Canada 20 years ago. He committed the 
rest of his life to volunteering to help other 
refugees.

Explaining why they wanted to do the blood 
drive, with hundreds of refugees reportedly 
keen to take part sooner or later, he added: 
"It's a way to affirm, to show how thankful 
they are about how they've been treated by 
Canadians.

"So many of them feel that at a time when the 
entire world turned their back on them, the 
only country that stood for them and helped 
them was Canada. This is like a dream land 
for them."

The refugees' offering of their time and blood 
donations comes at an important time as 
Canada faces an urgent nationwide need for 
donors, especially over the Christmas and New 
Year period due to travel, family activities and 
changes in routines.

Earlier this month, Canadian Blood Services 
released an appeal for donors to urgently fill 
35,000 appointments by 6 January, and there 
has been a sharp increase in donations since - 
but not enough. There is a particular need for 
O-negative blood.

Rick Prinzen, Canadian Blood Services' chief 
supply chain officer, said: "The holiday period 
always presents challenges for us as we work 
to ensure we have enough blood and blood 
products to meet patients' needs.
"We know that Canadians are busy with travel 
and activities over the holidays, and we hope 
that they will make time to save a life and 
give blood. Canadian patients' lives depend 
on them."

SOURCE: IBT
Translated into Arabic by Moutaz Abu 
Kalam- Canadian Days, the first Newspaper 
and website in Canada in coordination with 
human activist Sam Namora, who provided 
us with the news for publication.

Sam Nammura
Humanitarian activist

Syrian refugees celibrated 2018 by donating blood to Canada
to 'show their appreciation'The refugees want to say

thank you to Canada, their "dream land".
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In the previous article I had written about 
great events 
and changes in a huge change in France 
in ancient times through the rise in the 

time machine and enter the huge time window, 
which opens every time and change the details 
of the scene and then the major transformations 
and how it was an enjoyable and important at 
the same time. Therefore I decided to start a 
tour through time to pass on all open windows 
to see the great transformations. I see it as it 
is and I try to feel it. The sense of the moment 
by living makes you understand the events 
and the situations, and the people's actions are 
more aware and judged by understanding the 
circumstances they lived through, not through 
our circumstances and time, as an example: 
it was humane in the time of the Romans to 
feed your servant or your slave what you eat, 
that you do not hit him/her and who does it is 
a human compassion worthy of praise, but in 
our time simply mentioning the word slavery 
is a disgraceful thing, a crime and a great 
disgrace. That is the difference of time, and to 
judge it, one must live the moment at that time, 
and must be absorbed concepts, especially as 
I became convinced - as many others - that 
history was written by the victors and does not 
have to have already occurred and sometimes 
we hear, see and read things we feel inside 
they are exaggerated or irrational. 
If we install the time machine and enter the 
open window in 1789, we will land in Paris. 
Paris is the capital of light as it is called, which 
was full of music, intellectual, literary forums 
and culture. Its beautiful streets and high-
end walls, its libraries, all burning, killing, 
plundering and looting wandering the streets 
of Paris. Death hastens error and reap the 
lives of people of all classes. Revenge, blood 
colors the white city, stores looted and others 
burned, libraries and museums destroyed, the 
royal authority must be destroying Paris on the 
principle of me or the flood but the surprise 
that the revolutionaries are doing so began 
questions in my mind: Is this a revolution? 
Where are freedom, justice, equality? Freedom 
can not live with blood and murder in one 
place or in one heart. One must end the other. 
 I see that I have come back to judge what is 
happening through my conceptual thinking in 
the 21st century. This is a flaw in governance, 
as I said before, if we continue to watch what is 
going on and try to know as much information 
and explanations as possible, we try to judge 
what happened.
A man who leads the masses is the leader of 
the revolution and it's voice speaker, as he 

was called at the time, the famous lawyer 
Robespierre 
"The Republic is the will of God" as if to say 
that the revolution he is leading and calling 
for the republic as an alternative to royalty, 
is divine and it wears religious dress, thus 
addressing the religious people's feelings 
and decisions wearing a holy garment that 
facilitates death for it and justifies its actions, 
Gustav, the philosopher says: (It is well known 
that when a new belief is spread among people, 
people do not care about it except that they 
consider it as a way to quench their greeds and 
voracity ).
I found myself thinking of the speech of 
Robespierre and his words filled with religious 
sentiment as in his previous saying and found 
it contrary to all rumors that the revolution 
isolated religion completely from politics and 
state, how this chapter agrees with the saying 
that the Republic is the will of God? I have 
the right to ask and I must hear more and visit 
the leaders from every side and decide to visit 
and explore the views of the revolutionaries, 
the clergy and the regime at that stage to 
understand their views so to draw conclusions 
close to the right to figure out that stage but 
now I will follow the description of what 
happens in the coming articles. 
I return to Paris in a historical scene that 
has become a milestone in the history of the 
peoples. The angry masses rush to the famous 
Bastille prison (a symbol of tyranny and 
injustice as we have learned) in a revolutionary 
symbolism that promises a new era of great 
values such as freedom, justice and equality. 
Prisoners setting free from the Bastille, some 
of whom were conscience and freedom 
prisoners but the majority were criminals, 
killers, or thieves, who have these sick 
behaviors, have found their chance to practice 
their intellectual and behavioral anomalies in 
the name of revolution and freedom, they shed 
blood in Paris, and set fire in its history, and 
cut the necks of scientists such as Lavoisier, 
scientists who contributed to the scientific 
renaissance, all under the pretext of hostility 
to the revolution of justice.
It is a period of madness, which is completely 
absent of reason and leads the passion of the 
masses and proves in the minds of the people 
that those who ask for reason or calculation 
are traitors who must be killed. This facilitates 
the work of the criminals in order to wreak 
havoc under the slogan of revolution. As in 
all revolutions there are those who offend the 
revolution and sure that the leaders of it do 
not like this approach so I came back to see 

the commander Robespiper, who declared the 
victory of the revolution and the establishment 
of the Republic as an alternative to the tyranny 
of the absolute  sovereignty of the king, as 
says, Robespierre
himself, who became the first president with 
absolute authority in history and called it the 
era of terrorism - (According to some sources, 
it is the first time the term terrorism was 
used and he killed six thousand opponents, 
including many of the leaders of the rebels on 
charges of hostility to the revolution and the 
fact is personal hostility and competition for 
interests.
Absolute authority, absolute corruption, 
France is retreating and living an age of big 
turmoil that it has not known since religious 
wars. 
Five years of the rule of Robespierre, ended by 
the revolutionary comrades of the revolution, 
with his murder in the Legislative Council the 
symbol of new justice, to begin new epochs 
of regimes that control despotism worse than 
royalty  itself. 
Here, our romantic fantasies about the French 
Revolution are shattered. Is it really that we 
humans are severely savage, demanding 
freedom and justice, then killing and destroying 
others under the banner of the antagonism of 
the revolution?? 
What is happening now in France is hatred, 
revenge, murder and terrorism, that is the era 
of terrorism. Is this really the revolution that 
brought us to our present civilization and our 
values of democracy, freedom and humanity. 
We must look more and more and meet with 
the rest of the stakeholders in that period as 
we agreed, perhaps we understand more, and 
end the false romance, to move to reality and 
see the truth. 
To be continued.. 

Amar Murray
Translated by: Moutaz Abu kalam

The Revolution
Between Justice and Revenge
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In accordance with the safety factors that 
characterize Canada as a leading country 
in this regard, I would like to draw 
attention to a number of issues related to 

some traffic and highway laws in Canada.
First, passing the green light traffic to the 
middle of the intersection for a turn left: No 
doubt, that in such a gesture, a lot of risk 
may occur. I have always wondered about the 
purpose of this law, which accepts to make the 
driver and passengers in one vehicle subject 
to high risk that may result in  serious traffic 
accidents or even fatal ones. These moments 
of waiting at the intersection are sometimes 
accompanied with wrong anticipation and 
calculations which may cause horrible 
consequences at the intersection area.
 The second issue: The law which obliges 
drivers to turn full head left and right toward 
either direction or even while moving from 
lane to lane on the road.
Honestly speaking, this law might be justified 
if there was not an invention called (mirror), 
especially that most of car side mirrors are 
designed  to detect (blind spots) on both sides 
of the road.
Please, let me point out the following, the 
time it takes a driver to turn right or left while 
driving a vehicle could be estimated up to two 
seconds or more to reveal the road. Sometimes 
this gesture  is repeated more than once at a 
time. Assuming that a vehicle travelling at 
a 100 km per hour, and it took a driver two 
seconds to check the road by turning the head 
left or right, do you know, that the distance 
traveled by the vehicle during 2 seconds is 
approximately 55 meters, and this time and 
this distance are really enough for a horrible 
accident to occure!!! as most serious accidents 
occur in fractions of a second while a driver is 
preoccupied with something while driving.

The third issue is regarding the trolley and 
freight cars on highways.
It's really shocking to see in a country like 
Canada, that freight cars, tankers, tractor and 
trailer moving without any control or specific 
timings seize periods of driving or speed on 
the highway. These heavy vehicles sometimes 
appear to you from the right side or the left 
side and sometimes in the middle of the road. 
This is extremely dangerous, especially when 
accompanied by the tough weather.
My suggestion to the Canadian government is 
to reconsider these three issues.
First, by repealing the law that allows vehicles 
enter the interpretation when turning left.
Second, amending G2 and G driving test as 
far as turning the head right and left while 
driving.
Third, allocating specific periods of time for 
heavy vehicles on the road, particularly not 
during rush hour. Also to exclusively force 
heavy vehicles to drive on the right lane of 
the highway and within the speed limit, not 
exceeding 80 kilometers per hour and to ensure 
compliance to the above, I kindly suggest  
issuing tickets for any excesses committed by 
drivers on highway.
Another point, I would like to mention is 
preferably to set a law that forces drivers of 
heavy vehicls to remove snow accumulated 
on the roof of their vehicles before driving  
out, as these ice blocks usually fall from the 
roofs of trucks and trolleys to hit hard on other 
small vehicles on the road. This risky situation 
often leads to partial blockage of vision while 
driving. This is extremely dangerous and 
shouldn't be compromised in any way.
Finally، in terms of G1 driving test/ Arabic 
version/, please work on revising the Arabic 
translation because it contains tons of mistakes 
which contradict with the beauty of the 
language, even the introductory instruction 
is written in a language that is not related to 
Arabic.
Please be safe and drive safely.
I wrote these notes out of my sense of 
responsibility for a country that deserves all 
our appreciation and concern,
Please note that I am a new immigrant in 
Canada, almost 20 months ago, my family and 
I moved from our first homeland, Damascus, 
Syria, to our second homeland Canada.
God Bless Syria and Canada.
Moutaz Abu Kalam
Canadiandays1@gmail.com 
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