
 Tel: (905) 276 4252 Mob: (416) 830.9263
ghalla888@gmail.com /2325 Hurontario st, Unit 17 

Mississauga , Ontario , L5A 4C7

تحويل وصرف العمالت بأقل األسعار 

 تقدمي كافة اخلدمات
املالية للجالية العربية

 ن�شرتي الذهب نقداً
 باأف�شل الأ�شعار
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8 للصرافة والحواالت الماليةغال
Money, Cash, Transfer

ال�سوريون يف رحلة ا�ستك�سافية.. ينظمها مركز اجلالية ال�سورية يف اونتاريو
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بوتن واإمرباطورية النفط  
ُم�سَتبدون يف ِبالد احلرية

هوؤلء ل يتحدث عنهم الإعالم تراث الأمة والثورات
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لعل عنو�ن �ملقالة ي�ضع �لقارئ �أمام �إحتماالت عدة..
ا�سرتاحوا  قد  احلرية  بالد  يف  يعي�سوا  الذين  اأن  البع�ض  يظن 
من املُ�ستبدين واملت�سلطني ) واأنا هنا ال اأق�سد اإ�ستبداد احلكام 
والطغاة يف بالد العامل الثالث فهذا اأمر اأ�سبح قدر موؤُ�سف!!( 
كانوا  �سواء  لالأ�سخا�ض،  االأ�سخا�ض  ِا�ستبداد  عن  اأحتدث  بل 
ال�سبكة  ملّتهم  جمموعات  اأو  اأ�سدقاء  اأو  واحدة  لعائلة  ُمنتمني 
العنكبوتية اأو الفي�سبوكية اأو ما اإىل هنالك من و�سائل التوا�سل 
التي �َسبكت ماهب ودب من الب�سر يف حني مل تفلح كثريًا يف تاآلف 
لنت�سامر  ولكن  و�سلتكم  الفكرة  لعل  واالأ�سحاب.  االأهل  وتوادد 
ون�ستفي�ض قليال واأح�سب اأن معظمنا مايزال يعي�ض حتت وطاأة 

طبع من طبائع االإ�ستبداد وهو يدري اأو ال يدري..!!
..من املالحظ ورغم اأننا نعي�ض يف بالد احلرية التي اأنعم اهلل 
عربية  نفو�ض  )لي�ست  ال�سغار  النفو�ض  بع�ض  اأن  اإال  علينا  بها 
فح�سب بل من كل جن�ض وعرق.. ( تاأبئ اإال اأن متار�ض اإ�ستبدادها 
اأو  “اخلنفو�سارية”  وقراراتها  اآرائها  بفر�ض  �سواء  املتوارث 
بالتلفظ بعبارات تقطر �ُسّمًا وهي ال ت�سعر اأو رمبا ت�سعر وت�ستمتع 
مبمار�سة طبائعها االإ�ستبدادية. وهذه الفئة موجودة يف كل مكان 
وزمان والطامة الكربى اإذا توّلت من�سبًا اأو عمال اإداريا حينها 
اإتخاذ  ميكن اأن ترى العجب العجاب من التع�سف والتخبط يف 

القرارات.
اأ�ستغرب كيف و�سلت نف�سيات كهذه اإىل كندا مثال!!! ليت وزارة 
الهجرة ت�سع �سرطًا يلزم املهاجر اإليها اأن يكون متمتعًا بنف�سية 
مرنة متفاعلة مع االآخرين، ال يعنف.. ال ي�سادر راأي االآخرين.. 

ال يح�سر اأنفه يف اأفكار واأذواق النا�ض.
وتلزم  االآخرين  خماطبة  يف  اأي�سا  تتاأدب  النفو�ض  تلك  ليت 
حدودها وال تتفرعن فزمن الفراعنة واّل منذ زمن بعيد واأ�سبحنا 
يف ع�سر اإحرتام الراأي االأخر وعلينا اأن نفهم باأن كل االآراء ينبغي 
اأن حُترتم مهما اأت�سعت وتباينة الفجوة فيما بينها. ع�سر اإحتكار 
ي�ستحوز  اأن  الأحد  اإنتهى بال رجعة فاحلقيقة ال ميكن  احلقيقة 
عليها لوحده. نظرتنا للحقيقة ينبغي اأن تكون كنظرتنا لل�سماء، 
ت�ستوعبونا جميعًا بال اإ�ستثناء وبال حتيز. ع�سر الت�سلب للراأي 
لعني كمر�ض  الأنه مر�ض  ينتهي بال رجعة،  اأن  ال�سخ�سي يجب 
 ت�سلب ال�سرايني الذي يوؤدي بدوره لتوقف القلب ثم املوت املحتوم.
ممار�سة  على  ُي�سرون  احلرية!!  بالد  يف  امل�ستبدون  ولكنَّ   ..
والتحابب  التوا�سل  دعائم  ُتقو�ض  التي  اخل�سبية  العادة  هذه 

بني النا�ض، فمثل املُ�ستبد كمثل القابع يف �سندوق حديدي اأ�سم 
اإ�ستبداده..  حبي�ض جدران  باأنه  يدري  ال  لكنه  قويًا  نف�سه  يظن 
ومتتع  ال�سدئة  قوقعتك  من  واأخرج  الغبي...!!  اأيها  حترر 
تفاعل ذرات  االآخرين، فلوال  التقارب مع  التفاعل وظل  ب�سم�ض 
الهيدروجني واالأوك�سجني مع بع�سها البع�ض، ملا تكون املاء وملا 

كان هناك حياة..
جديد  نوع  من  اإ�ستبداد  اأي�سا  اإنتباهي  لفت  ثانية  ناحية  من 
اأفرزته لنا و�سائل التوا�سل االإجتماعي، فالبع�ض ال ي�سدق نف�سه 
حني ين�سئ )غروب( على الفي�سبوك اأو الوت�ض اآب، فجاأة يتحول 
له  يتهيئ  ومنهم من  “في�سبوكي”.  وبطل  اإفرتا�سي  زعيم  اإىل 
ُي�سبه له  اأو لها باأنه فيل�سوف ع�سره ومفكر زمانه، ومنهم من 
وُيرهبهم  اأحيانا  ُيرغبهم  النا�ض،  ليعظ  ُمر�سل  نبي  باأنه  لها  اأو 
واله�ستريية  النف�سية  وحالته   مزاجه  ح�سب  ذلك  وكل  اأحيانا 
من  االأتاوة  بدفع  يق�سر  اأو  اأولئك  كل  ُيخالف  ملن  الويل  والويل 
الاليكات والكومنتات فم�سريه مع الوقت احلذف والعياذ باهلل 

اأو )البلوك( وبئ�ض امل�سري.
املت�سنع،  الداعية  ذلك  موؤخرًا  علينا  خرج  ثانية،  ناحية  من 
حفيظتهم،  واأثار  النا�ض  اأ�سحك  خمبول!!  ال�سالحية،  املنتهي 
باالأدعية  ويتع�سَور  ينهال  وهو  الكعبة  مع  �سيلفي  نف�سه  ي�سور 
املالئكة  وكاأن  غريهم  دون  �سفحته  على  من  كل  بها  ويخ�ض 
عندها ح�ساب عالفي�سبوك ومهمتها اأ�سبحت ت�سجيل ح�سنات اأو 
�سيئات من يف �سفحة ذلك الداعية )الفي�سبوكي( حقا اأ�سبحنا 

نعي�ض يف زمن املهزلة والبهدلة وامل�سخرة بكل معنى الكلمة!!
جميعًا  ولنعلم  حولكم   من  وعلى  اأنف�سكم  على  هونوا  ختامًا.. 
باأننا قيا�سًا لهذا الكون الف�سيح البديع، كلنا �سعفاء مهما اأدعينا 

القوة وكلنا تافهون مهما عال �ساأننا..
دعونا نلتم�ض اأعذار بع�سنا البع�ض ون�ستوعب الراأي االآخر مهما 
اأختلفنا معه واإذا مل نتو�سل حلل فلن�سع اأنف�سنا مكان الطرف 
االأخر ع�سى اأن تت�سح ال�سورة اأمامنا اأكرث، فرمبا نتاأكد اإن كنا 
على �سواب حقًا اأو نكت�سف باأننا كنا منتطي راأ�ض احلماقة دون 

اأن ندري!!!!
بقلم رئي�س �لتحرير
معتز �أبو كالم
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�لنظر  ووجهات  و�الآر�ء  �لبيانات  جميع 
و�ملحللني  �لُكتاب  خمتلف  يكتبها  �لتي 
ومعتقد�ت  �آر�ء  تعك�س  ال  و�مل�ضاركني 
جريدة �أيام كندية وال �لنا�ضرين. �أيام 
�ملطالبات  عن  م�ضوؤولة  لي�ضت  كندية 
و�لبيانات و�الآر�ء وال �لكتاب �ملتطوعني، 
مبا يف ذلك �أي منتج �أو �إعالن �أو معلومة 

تن�ضر على �ضفحاتها

فكر

Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu kalam

هذه �ملقالة م�ضتوحاة من �لو�قع...

ُم�سَتبدون يف ِبالد احلرية !!!
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ا�سرتاحتي  وجعلت  الزمن  اآلة  يف  الرحالت  عن  توقفت  اأن  بعد 
فر�سة لكتابة املالحظات عن الرحالت ال�سابقة، قررت اأن الوقت 
قد حان ملتابعة الرحالت وخا�سة اأن �سوؤااًل اأخذ يت�سكل يف ذهني، 
ونتائجها  الثورات  :)ملاذا  يلي  كما  تلخي�سه  ميكن  ال�سوؤال  هذا 
خمتلفة من �سعٍب اىل اأخر فقد جتد �سعوبًا تقوم بثورتها فتحرق 
كل �سيء حتى نف�سها، بجنون ثوري غري من�سبط بعقل اأو حكمة، 
فهي ثورة غ�سب جامح وقد جتد �سعوبًا اأخرى حتتاج اإىل �سنني 
وباملقابل  بداأ،  قد  والتطور  الهدوء  معامل  ترى  حتى  جدًا  طويلًة 
هناك �سعوب ثورتها تكون هادئة متزنة مرنة حتقق ما تريد دون 
ان تدمر ذاتها (بهذا ال�سوؤال قررت اأن اأُ�سافر يف اآلة الزمن كي 

اأبداأ جولة جديدة من الرحالت اأرى فيها جوانب خمتلفة للثورة،

 املكان: مدينة بوردو الفرن�سية، عام ١٧٤٨

الهيئة  جميل  مقهى  اإىل  و�سلت  حتى  بوردو  �سوارع  يف  -م�سيت 
وطريقة  اأ�سكالهم  تدل  رجال  املقهى  داخل  اليه  الدخول  قررت 
كالمهم على م�ستوى ثقايف رفيع، �سخ�ٌض يتكلم، الكل ي�ستمع اليه، 
جل�ست على طاولٍة بعيدة، كان يجل�ض عليها �سخ�ض واحد �ساألته 

-مرحبا �سيدي املحرتم هل ميكنني اجللو�ض 

-اأجاب: طبعا تف�سل 

الذي  ال�سخ�ض  هذا  من  اأ�ساأل،  اأن  ميكن  هل  ف�سويل،  اغفر   -
يتكلم 

ال�سيد  اإنه  هنا  جديد  اإنك  يبدو  ح�سنًا..  اوه..  تعرفه،  -اال 
مونتي�سكو 

- مونتي�سكو الفيل�سوف؟ 

-اأجل هو

-اعذرين الزعاجك، �ساأن�ست ملا يقول موني�سكو. 

روح  كتابه  يف  اأودعها  التي  نظريته  ي�سرح  مونتي�سكومتكلمًا، 
القوانني:  

اأيها ال�سادة اإن اأ�سكال احلكم ثالث

-ملكية وفيها تورث ال�سلطة ولكن �سمن حدود معروفة 

-وديكتاتورية ويحكم فيها احلاكم وحده دون حدود قانونية ويثبت 
حكمه بوا�سطة اإرهاب املدنيني 

-واجلمهورية وهي نظام يحكم فيه ال�سعب اأو ممثلوه 

وال ريب ان النظام اجلمهوري هو االأمثل للحكم وال بد من الف�سل 
بني ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية

نظر الرجل الذي بجانبي اإيل: هل �سمعت ما اأجمل هذا الكالم 

على  الفعلي  واملوؤثر  املوؤ�س�ض  هو  فمونتي�سكو  جميل،  اإنه  اأجل، 
د�ساتري االأنظمة الدميقراطية كلها 

ولكن هل هذا يعني اأن الفالح الب�سيط يحق له اأن ي�سبح حاكمًا 

-كال يا�سيدي يقول مونتي�سكو اإنه ال يجب االنتقال بني الطبقات 
يف املجتمع ويعتقد اأي�سًا اإن كل طبقة لها خ�سو�سيتها ولوجودها 

اأهمية يف املجتمع.

ال�سورة  وبداأت  احلانة  مبغادرة  النا�ض  وبداأ  احلوار  توقف  هنا 
للثورة  الروحيني  االآباء  واحٌد من  مونتي�سكو هو  ان  تتجلى  عندي 
الثورات الالحقة لذلك  املوؤثرين فيها ويف  اأبرز  الفرن�سية، واحد 

تاأثري  مقدار  اأكرث  اأتفهم  حتى  عنده  ح�سوري  اأكثف  اأن  قررت 
االأفكار على اأحداث الثورة.

لقد تبنت الثورة فكر موني�سكو، ولكنها يف ذات الوقت تبنت جانبًا 
عن�سريًا حاقدًا، فاأ�سبح البغ�ض واحلقد للمختلف ديدنا، وراأيناه 

يتجلى يف قتل ثالثمائة األف فالح وحماكمات مرعبة 

يقول املوؤرخ الفرن�سي "بيري كارون" الذي اأ�سدر عام )١935م( 
عهد  اإبان  الباري�سية  ال�سجون  يف  حدثت  التي  املذابح  عن  كتاًبا 
الثورة يف ) 2 �سبتمرب ١٧92م(.. يقول عن هذه املذابح: اإن هذه 
املذابح كان لها طابع )�سعائري( جارف، وقد بداأت بالهجوم على 
بع�ض ال�سجون بزعم الق�ساء على بع�ض املوؤامرات التي كانت تدبر 
حمكمني  اأنف�سهم  "الدهماء" من  واأقام  بالثورة،  لالإطاحة  فيها 
ال�سجناء  كان  حيث  ال�سجون،  هذه  فناء  يف  وحملفني  وق�ساة 
ويحكم  التهم  اإليهم  فتوجه  االآخر  بعد  واحًدا  للمحاكمة  يقدمون 
ملظهرهم  تبًعا  واإمنا  وال�سواهد؛  لالأدلة  تبًعا  لي�ض  عليهم  اأو  لهم 
كان  كما  اجل�سدي.  وتكوينهم  بل  و�سخ�سيتهم  و�سلوكهم  العام 
اأي تردد اأو اأي ا�سطراب يظهر على ال�سخ�ض يعد دلياًل لالإدانة 
يتوىل  الذي  وكان  باالإعدام،  عليه  فيحكم  التهمة  ثبوت  وعلى 
ا عادًيا، كما كانت اأحكامه تقابل  املحاكمة واإ�سدار احلكم �سخ�سً
ال�سوارع  من  جتمعوا  الذين  اجلماهري  من  وال�سياح  بالت�سفيق 
يحكم  الذي  ال�سخ�ض  وكان  حملفني،  مبثابة  واأ�سبحوا  املحيطة 
برباءته يوؤخذ باالأح�سان والتهنئة والقبالت ويطوفون به ال�سوارع، 
بينما كان ال�سخ�ض الذي يحكم عليه باالإدانة يتم اإعدامه طعًنا 
عنه  تنزع  ثم  الثقيلة  بالهراوات  و�سربه  وال�سيوف  باخلناجر 

مالب�سه ويلقى بج�سده فوق كومة من اأج�ساد الذين �سبقوه.

والغريب اأن الذين كانوا يقرتفون هذه املذابح كانوا يرتكبونها با�سم 
احلرية وحقوق االإن�سان واملواطن والعدالة وامل�ساواة(.....(

يتبع 

كتبها �لباحث 

 Amar Murray

تراث الأمة والثورات مرياث البنات
متى يفك اأ�سره 
ويوؤدى لأهله!!

اإن كان يف بع�ض االأرياف يوجد اأباء ال يورثون البنات،! ففي بع�ض 
اأن  قبل  االأجل  يدنوا  وقد  وت�سيخ  بناتهم  تكرب  املدن هناك عائالت 
حتظى الواحدة بحقها من مرياث اأمها اأو اأبيها !! من امل�سوؤول عن 
هذا التعطيل وعن هذه املع�سلة التي جت�سم على �سدور جل العائالت 

العربية؟ 

اأهيب بكل اأب اأن ين�سف بناته واأبناءه وهو مايزال حي يرزق بينهم، 
واأهيب بكل اأخ خلف اأبيه يف مال اأو تركة اأو عمل اأن ين�سف اأخواته 
واأخوانه واأن ال يختلط عليه احلابل بالنابل في�سوف ومياطل وي�سيع 
احلق بالباطل وهو من�سغل يف روتينه اليومي متجاهاًل باأن له اأخوة 
واأخوات حقوقهم معلقة يف رقبته. دعوا كل بنت ت�ستفيد مما ترك لها 
والديها من حق. ماهذا اجلور الذي ا�ست�سرى بني العائالت فباتوا 
حقا!!  اهلل  نخاف  هل  البع�ض.  بع�سهم  وحقوق  ح�س�ض  ينه�سون 
ياأمن  فكيف  بينهم،  فيما  حقوقهم  على  ياأمنوا  ال  االأخوة  كان  اإذا 
توزيع املرياث فيما  توؤخروا  ت�سوفوا وال  اإذًا. ال  الغريب  الغريب من 
بينكم اإن كان هناك عقارا اأو اأر�سا اأو مركبة اأو حتى دابة فبادروا 
ببيعها ولو دون ثمنها ولياأخذ كل حي حقه ينتفع به، فاالآجال يا �سادة 
العي�ض  تعاين من �سيق  النا�ض  ومعظم  ياأتينا غفلة  واملوت  ق�سرية 
والوعي  احلكمة  وقلة  التدبري  �سوء  �سببه  هذا  وكل  احلياة  و�سظف 
لو  البع�ض.  بع�سهم  اأمور  االأخوة  تي�سري  وعدم  النا�ض  معظم  لدى 
احلركة  لتح�سنت  املوروثة  ممتلكاتها  بت�سييل  بادرة  عائلة  كل  اأن 
التجارية يف البالد والأرتاح العباد ففي احلركة بركة ولكن اأن تبقى 
املواريث حمبو�سة الآجال غري معلومة بعد رحيل االأب دون حتريك 
�ساكن، ويكون املنتفع من ذلك البع�ض دون االأغلبية من االأوالد فهذا 
ا�ستغالل وجور و�سحت ومال حرام لن يبارك اهلل فيه. هناك بنات 
�ساخت وهي �ساكته تتجرع االأمل والفاقة كل يوم واأخوانها واأخواتها 
اليبالون وتراهم يف ال�سفوف االأوىل يف امل�ساجد يراوؤون اهلل والنا�ض 
وتراهم مق�سرين يف تاأديت احلقوق الأرحامهم. لن اأطيل عليكم يا 

�سادة فخري الكالم ما قل ودل.

اأعرف  ممن  الكثريات  ولكن  االأمر  هذا  يف  اأكتب  اأن  قبل  ترددت 
وممن ال اأعرف طلنب مني التحدث عن هذه امل�سكلة التي ا�ستفحلت 

وت�سرطنت. فاأرجو اأن ال اأكون قد ق�سرت يف تبليغ الر�سالة.

اأو ابنة  اأو ابنة عمة  اأو ابنة عم  ُكتبت هذه الر�سالة باإ�سم كل اأخت 
اأو انحب�ض حقها وتعاين الهم وال�سيق وال  اإن�سانة �ساع  اأي  اأو  خالة 

يعلم بحالها اإال اهلل.

و�ل�ضالم ختام..
بقلم.. معتز �أبوكالم
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بخ�سو�ض  كندا  يف  امل�سرية  ال�سفارة  من  امييل  و�سلني 
"االنتخابات"  النظام  عليه  يطلق  ما  اال�ستفتاء...او 
لكن  كاملعتاد  للزبالة  االمييل  ابعت  عاوز  كنت  الرئا�سية؟ 
يوم  االإعادة حتدد  "يف حالة  بتقول  نكتة ظريفة  ا�ستوقفتني 
من  نف�سي  ام�سك  ماقدرت�ض  �سراحة  للت�سويت.  وكذا  كذا 
ال�سحك و�سور يل خيايل حال عبفتاح يف حالة االإعادة مع 
املر�سح  هو  كان  اإذا  ازاي،  تيجي  طب  ب�سرطة؟؟   عبفتاح 
مرجان  احمد  مرجان  ال�سرعي  املحلل  بخالف  الوحيد 
والذي يظهر يف ح�سابه  امل�سهور ب مو�سي م�سطفي مو�سي 
علي الفي�ض بوك �سورة ال�سي�سي وحتتها عبارة "نوؤيدك رئي�سًا 
مل�سر" والذي اعلن ان زوجته حتب ال�سي�سي )دي ليها و�سف 

مقدر�ض اكتبه ع�سان انا موؤدب لكنه ال يخفي علي فطنة اأ�سدقائي علي الفي�ض(.

ما يحدث يف م�سر م�سرحية تفوقت علي م�سرحيات العبث التي انتجها �سمويل بيكيت او يوجني يوني�سكو 
او �سارتر او حتي كافكا والتي ي�سيع فيها اخلط الفا�سل بني احلقيقة والوهم فال ي�ستطيع املمثلون او 
اجلمهور ان يفرق بينهما. اأهم مظاهر م�سرحيات العبث انها حتدث يف مكان �سيق او حمدود كغرفة 
مظلمة موح�سة او باردة ورطبة ال ي�سعر من يعي�ض فيها باالأمان او اال�ستقرار ويظل قلقًا دوما ويخاف من 
بداخلها من كل �سيء خارج هذه الغرفة الأنه ال يوجد خارجها �سوي االخطار واملوؤامرات واخلوف من 
امل�ستقبل. الغرفة دي ت�سبه م�سر بال�سبط!!! مظهر اآخر من مظاهر م�سرح العبث هو قلة عدد املمثلني 
فيه؛ فم�سرحية اال�ستنخابات او اال�ستفتاءات ال ُي�سخ�ض فيها �سوي ال�سلطان ورئي�ض ع�س�سه )الداخلية( 
ال�سلطان ومت  او �ُسجن من �سولت له نف�سه بالرت�سيح ملن�سب  ُابعد  وكبري ب�سا�سيه )املخابرات( فقد 
الف �سوت كهدية  اليه ٤٠  وُاهدي  فوؤادة حالل  يكون جواز عرتي�ض من  �سرعي حتي  ا�ستح�سار حملل 
متوا�سعة من خمابرات ال�سلطان لقبوله الرت�سيح ُجمعت يف يوم واحد وهذا قمة االعجاز العلمي بعد 

اخرتاع جهاز الكفتة ل�ساحبه اللواء عبعاطي ر�سي اهلل عنه.

يعني  امل�سرحية؛  يف  اجلمهور  اندماج  هو  العبث  مل�سرح  عبده  اجلرنال  ا�سافها  الذي  العظيم  االإجناز 
�سدقوا العبث وان فيه انتخابات بحق وحقيقي ويندمج يف الدور ويذهب للت�سويت ودي اعرا�ض مر�ض 
النفاق الالاإرادي وهو مر�ض ع�سال والعياذ باهلل م�سابه متاما ملر�ض التبول الالاإرادي فامل�ساب به ال 
ي�ستطيع التحكم يف ع�سالته فتهتز اردافه وت�سفق يديه ويهلل ويزغرد اإذا �سمع ت�سريحا من اأي رئي�ض 

او م�سوؤول متاما زي كلب بافلوف الذي ي�سيل لعابه ملجرد فتح باب القف�ض.

حني اري جموع املنافقني واملهللني يف م�سر ي�سطفون للذهاب للت�سويت ال ت�سيبني الده�سة فبع�سهم 
اجلي�ض  او  الداخلية  انك�سارية  يف  االجنال  اأحد  تعيني  او  �سركة  توكيل  او  )�سفقة  ما  منفعة  �سيجني 
وخالفه(، اما ان يحدث ذلك يف جمتمع دميوقراطي مثل كندا فهو �سيء جدير ان تراه يف "�سدق او 
ال ت�سدق" بجريدة االهرام. ففور و�سول االمييل من ال�سفارة �سرح �سخ�ض من الكني�سة القبطية بان 
هناك اتوبي�سات جمانية للذهاب ايل العا�سمة اوتاوا )تبعد حوايل 5٠٠ كم( للت�سويت وردت عليه �سيدة 
"احنا جاهزين وجايني معاكم". �سراحة انا ا�سبت بالذهول ونف�سي اأقول  يف نادي اجتماعي م�سري 
لل�سخ�ض االول: انت يا عزيزي ت�سفق لرئي�ض ع�سكري متحالف مع ال�سلفيني الذين اأطلق يدهم يف اعالم 
املخابرات ل�سبكم وتكفريكم، لرئي�ض مت يف عهده حرق اأكرب عدد من الكنائ�ض. انت ت�سفق لرئي�ض يقف 
اأبواب ال�سفارات االوروبية واالأمريكية والكندية للهجرة ب�سبب  االقباط يف عهده بع�سرات االالف على 
التمييز الوا�سح �سدهم يف التعيني يف الوزارات ال�سيادية كاجلي�ض والبولي�ض والق�ساء   بل واالأدهى يف 
االن�سمام ايل فريق كرة القدم؟؟ اال تري او ت�سمع ان اقباط املهجر هنا يف كندا �سعداء لكونهم ُيعاملون 
كمواطنني كنديني ولي�سوا ذميني او مواطنني من الدرجة الثانية كحالهم يف م�سر لذلك تفوقت اعداد 
كبرية منهم واحتلوا منا�سب رفيعة يف اجلامعات ومراكز االأبحاث العلمية وجماالت الهند�سة والطب 
وال�سيدلة؟؟؟ عزيزي امل�سوؤول ال تهدر اأموال االقباط فيما ال طائل من ورائه واعطها لفقراء االقباط 

يف م�سر فمهما نافقتم لن يتح�سن حالكم عما هو عليه االآن بل العك�ض هو ما يحدث و�سيحدث.  

واأقول ل�سيدة النادي االجتماعي اأنتم منتهي اآمالكم الظهور يف �سورة مع ال�سيد ال�سفري او امل�ست�سار 
االإعالمي وداميا جاهزين للتطبيل وهز الو�سط واالرداف يف جميع املنا�سبات مع الثورة ثم �سد 
دواليك.  يو�سف وهكذا  با�سم  ثم �سد  يو�سف  با�سم  االخوان، مع  ثم �سد  االخوان  الثورة، مع 
�سيدتي عليك مراعاة تقدم �سيدات النادي يف ال�سن خا�سة انني ا�ستطعت احل�سول على 
�سواء   ٪9٨.999 بن�سبة  �سينجح  عبده  اجلرنال  وان  الكنرتول  من  اال�ستفتاء  نتيجة 

ادليتم باأ�سواتكم ام ال.   

كل ��ضتفتاء و�أنتم طيبني

عبفتاح �سد عبفتاح.. 

او مهزلة ال�ستفتاءات

بقلم �لكاتب حممد فتيح

�سدق اأو ال ت�سدق هذا ال�ساب ال�سوري الذي 
مل ي�سمع به اأحد ومل يتم تكرميه. امل�سغولني 
عن  متاما  اعينهم  اغم�سوا  التفاهات  بن�سر 
الذي  عالف  القادر  عبد  ال�سوري  النابغة 
العلماء  اليابان )بلد  ح�سل على دكتوراه يف 
و املخرتعني( م�سروعه الذي حري اليابانيني 
الكمبيوتر  يف  التحكم  هو  اجله  من  كرموه  و 

با�ستعمال حركات العينني واإ�سارات الدماغ.
»3١�سنة«   حلب  مدينة  من  ال�سوري  الدكتور 
مهند�ض  »�سهادة  اجلزائرية  اجلامعة  خريج 
من  ماجي�سرت  و  م�ستغامن  جامعة  من  دولة 
جامعة وهران« ومتح�سل على الدكتوراه من 
م�سروع  اليابان..  كوكب  يف  اجلامعات  اأكرب 
با�ستعمال  الكمبيوتر  يف  التحكم  يف  دكتوراه 

حركات العينني واإ�سارات الدماغ.. م�سروع مفيد لالأ�سحاء و املعاقني و هو حاليا يعمل مع اليابانيني 
على م�سروع كبري للتحكم يف رجل اآيل.

اأمثال هذا العامل ال�ساب ال يتحدث عنهم االإعالم الأنه بب�ساطة مل ي�سارك يف التفاهات حتى ت�ستقبله 
والتميز  النجاح  ابن �سورية وحلب ووفقك يف حياتك و مزيد من  يا  جحافل املغفلني . حفظك اهلل 

واالإبداع.
�مل�ضدر حلب في�س بوك

هوؤلء..
 ل يتحدث عنهم الإعالم !
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العامل،   ا�سعد رجل يف  انه  اليوم  ي�سعر  ال بد ان فالدميري بوتن 
امل�سرحية  االنتخابات  يف  فوزه  يف  �سك  اي  عنده  كان  النه  لي�ض 
انتهت متاما كما خطط لها  الرو�سيه ولكن ال ن تلك امل�سرحيه 
والذين  اليه  بالن�سبة  الن�ساز  واملر�سحني  ال�سغرية  بازعاجاتها 
ملاذا  يعلم  العامل  احد يف  وال  له.  لزوم  ال  اإزعاجا  ي�سكلون  كانو 
وعلى  هو  �سواه  االنتخابات  تلك  اجراء  عناء  نف�سه  بوتن  يكلف 

�سوء ما يدور يف عقله الذكي وال�سديد التعقيد.

لقد فاز يف االنتخابات بن�سبة كبريه ومل يكلف احد عناء نف�سه 
باإح�ساء االأ�سوات التي نالها اي  مر�سح اخر فاالمر اقل من ان 

ينفق فيه املرء وقتا للتفكري .

وهاهو ي�سيف �ستة اأعوام اخرى اىل االأعوام الثمانية ع�سر التي 
حكم بها الكرملني بقب�سته احلديدية امل�ستندة على جهاز بولي�سي 
خمابراتي ال يقل �سطوة عن �سطوته ايام االحتاد ال�سوفياتي يف 

ذروة عنفوانه. 

هل  �سوءل  حيث  النتيجه  اعالن  بعيد  املراوغ  جوابه  والطريف 
�سترت�سح لالنتخابات التاليه �سيدي الرئي�ض ؟ 

من  املائة  ابلغ  حتى  احلكم  يف  �سابقى  انني  تظنون  وهل  فقال 
العمر، طبعا ال ؟

وظيفة  ترك  الرو�سيه  املخابرات  يف  ال�سابق  اجلا�سو�ض  بوتن   
ميار�ض  حيث  اجلا�سو�ض  بعقلية  يحكم  مازال  ولكنه  اجلا�سو�ض 
لعبة ثعلبيه مع كل اقرانه من الرووؤ�ساء االأمريكيني الذين  تعاقب 
منهم اثنان ولن يلبث الثالث ان يتغري وال�سيد بوتن قابع يف �سدة 

رئا�سة الكرملني.

نعم ذكاء الثعلب يكاد ال يفي بوتن حقه يف املكر،  فمن ا�ستفادته 
من نقاط �سعف روؤ�ساء اأمريكا  يف التهور  حينا والالمباالة حينا 
اخر وعدم الكفاءه احيانا اخرى ا�ستطاع بوتن ان يفر�ض نف�سه 
اأقوى يف م�سرح ال�سيا�سة العاملي رغم وجود قوه ع�سكرية  العبا 

تفوق قدرته اأ�سعافا  ولكنها املهارة ال�سيا�سية.

اختار اأهدافه بعنايه ومار�ض لعبة األقوه الغا�سمة �سد االأهداف 
االأ�سعف مثل اأوكرانيا و�سوريا،  وال�سيا�سه والتخويف �سد اأوروبا،  
واملراوغه وجتنب املواجهة �سد خ�سمه االقوى الواليات املتحده 

االمريكيه. 

اأوروبا بحاجة للطاقة ال�ستمرار اقت�سادها يف التفوق  عرف ان 

فتابع �سيا�سة اإمدادها بالغاز والبرتول بثمن يقرره هو ويف �سبيل 
ذلك تابع ال�سيا�سة ال�سوفياتيه يف منع و�سول برتول اخلليج اىل 
اأوروبا عرب �سوريا وا�ستمرار االمداد عرب خطوط النفط والغاز 
بني رو�سيا واأوروبا وتربع بذلك على عر�ض امرباطورية تدر على 
رو�سيا ) لي�ض بال�سروره على �سعب رو�سيا ( ثروة هائلة تنتهي 
و�سمن  وان�ساره  وحما�سيبه  اتباعه  وجيوب  الكثريه  جيوبه  يف 
وا�ستمراره  به  املحيطة  االوليغاركيه  القله  تاأييد  ا�ستمرار  بذلك 

يف احلكم وا�ستحق بذلك لقب اإمرباطور الطاقه العاملي.

االلتزام  ال�سيده مريكل  له يف جتنب  اأوروبا  جليا خ�سوع  يظهر 
موءخرا مع بريطانيا مبقاطعة االألعاب الريا�سية يف رو�سيا التي 
اقتطاع  �سديد  م�س�ض  على  اأوكرانيا  قبول  ويف  قريبا  �ستجرى 

اإقليمني مهمني منهما لت�ستويل عليهما رو�سيا.  

" هل  وهو  عليه  االإجابة  هو  حتى  ميلك  ال  الذي  ال�سوؤال  يبقى 
التعامل  ي�ستطيع  بحيث  االأمريكيني   امل�ستقبل  روؤ�ساء  �سياتي 
الرو�ساء  مع  بها  تعامل  التي  وال�سخرية  ال�سهولة  بنف�ض  معهم 

الذين �سبقوهم ؟ " 

لننتظر ونرى! 

بوتن
واإمرباطورية النفط  

بقلم �أ�ضتاذ �لفيزياء �لطبية وليد عد��س

Your Success
 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !



ق�س�ص جناح
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�أ�ضامة �ضفار 
قانون  بقوة  اأكبادهم،  فلذات  ح�سانة  منهم  انتزعت  واأمهات  اآباء 
قوانني  طائلة  حتت  وقعوا  من  اأحالم  لتتبخر  امل�ست�سيفة،  الدول 
باالأم�ض  واجلريان،  االأهل  اعتربهم  والذين  االإن�سان،  حقوق  بلدان 
حيث  امل�سيفة،  البلدان  اىل  هجرتهم  ب�سبب  حمظوظني  القريب، 

احلقوق واملال.
اأ�سر مل تتخيل حلظة اأن �سغارها �سيوؤخذون منها بالقوة، الأن الطفل 
يف اأوروبا ملك للدولة ولي�ض ملكا الأبويه وح�سب، ومن ثم فاإن اأي �سرر 
متعمد اأو غري متعمد اأو حتى جمرد بالغ كاذب اأو غري كاذب من اأي 
�سخ�ض بخ�سو�ض �سوء معاملة االأطفال قد يت�سبب يف نقل ح�سانة 
يثبت  اأ�سر غريبة عنه حتى  لتحت�سنه  الطبيعيني،  اأبويه  الطفل من 
العك�ض. وهذا ما يجعل اآباء عرب واأفارقة يعانون مرارة فراق فلذات 

اأكبادهم، اإىل حني اقتناع ال�سلطات باأحقيتهم يف تربية اأبنائهم.
اأ�سرهم بني املهاجرين العرب  وتنت�سر ق�س�ض انتزاع االأطفال من 
االأمر  اأن يحدث  واأمريكا لكن اجلديد  اأوروبا  بلدان  واالأوفارقة ايل 

نف�سه يف اأوروبا لكن الأم كندية 
�ضوء فهم 

تقول االأم الكندية التي تقيم يف الرنويج اإنها تعي�ض كابو�سا بعد اأن 
من  البالغ  ابنها  واأخذت  منزلها  اإىل  الطفل  رعاية  �سلطات  جاءت 

العمر ١2 عاما ب�سبب ما تطلق عليه "�سوء الفهم".
وليف كري�ستيانزن" �سريط فيديو على في�سبوك  "تريي�سي  ون�سرت 
يظهر فيه بكاوؤها وطلب امل�ساعدة بينما تالحق ال�سرطة والعاملني 

االجتماعيني " كاي " خارج ال�سقة العائلية يف الرنويج.
وبينما تتعامل ال�سلطات مع ابنها بني الثلوج يف اخلارج، ي�سمع �سوت 
تريي�سي يف ال�سريط: "انظروا اإىل ما تفعلونه، نحن وحدنا، ومل نفعل 

�سيئا، فهل ميكن ل�سخ�ض ما م�ساعدتنا!"
واأو�سحت كري�ستيان�سن، يف حوارت �سحفية عرب الهاتف من منزلها 
يف مدينة اآ�سي�ستيان، اأنه بعد اأ�سابيع من قول وكالة "بارنيفرينيت"، 
يف  ابنها  تعليم  اأرادت  اإنها  الرنويج،  يف  الطفل  حماية  وكالة  وهي 
املنزل ب�سبب تعر�سه" للتنمر" يف املدر�سة، ولهذا ال�سبب اقتحمت 
" كاي" من املنزل وو�سعه يف  اأجل ا�سطحاب  ال�سلطة منزلها من 

رعاية الكفالة.
امل�سهد،  لت�سجيل  ت�سغيل كري�ستيان�سن هاتفها  قليلة من  قبل دقائق 

كان ابنها قد اأغلق علي نف�سه يف غرفة نوم وخرج من النافذة.
قالت: "هرب الأنه ال يريد اأن يذهب مع اأي �سخ�ض"

وتقول كري�ستيان�سن اإنها مل تر ابنها منذ ذلك احلني، ومل تتحدث 
معه اإال عن طريق الهاتف مرة واحدة، يف الليلة التي اأخذ فيها. انها 
فقط  انه  فيه،  يعي�ض  الذي  املكان  وال طبيعة  ييعي�ض  كيف  تعرف  ال 
انتقال ايه،  اأنه مبنى 6٠ كيلومرتا بعيد عن بيتها وال توجد و�سائل 
وهي غري قادرة على الذهاب لروؤية ابنها، وقالت انها وزوجها ليف 

اأ�سبحا يائ�سني من معرفة اأي �سيء عن ابنهما.

اإن ابنها ذكى ومبادر وحمبوب يف احلي الذي  وتقول كري�ستيان�سن 
بها.  التحاقه  منذ  املدر�سة  يف  للتخويف  تعر�ض  لكنه  فيه،  يعي�ض 
وعندما بداأ االأوالد يف مدر�سته يخربونه قبل عطلة عيد امليالد اأنهم 
�سيقتلونه، قرر كري�ستيان�سن وزوجها �سحب ابنهما من املدر�سة يوم 

3 يناير املا�سي.
اأخذوه.. ليدر�ض  املنزل  يف  ابقاءه  اأو  املدر�سة  تغيري  اأرادت  وحني 

تقول: 
التعليم املنزيل قانوين يف الرنويج، لكن - طبقا لالأم كري�ستيان�سن - 
م�سوؤولو بارنيفرينيت اأخربوا اأ�سرتها اأنهم كانوا قلقني اأن ابنهم لن 

يح�سل على "التن�سئة االجتماعية" خالل التعليم املنزيل.
لنقله  جيدة  مدر�سة  على  نعرث  حتى  موؤقتا  املنزيل  للتعليم  "جلاأنا 
اإليها. وقال كري�ستيان�سن انه مل يكن من املفرت�ض ان يكون التعليم 

املنزيل على املدى الطويل على االطالق.
تعرتف باأن االأ�سرة تكافح ماليا منذ و�سولها اإىل الرنويج قبل عامني 
توجد  وال  جيد،  ب�سكل  يتغذى  ابنها  اإن  كري�ستيان�سن  تقول  تقريبا، 
ق�سايا تتعلق باإ�ساءة معاملة االأطفال، اأو ق�سايا الكحول اأو املخدرات 

التي من �ساأنها اأن تثري �سلطات رعاية الطفل للتدخل.
وقالت االأم اإنها ت�سر على اأن "هذا مل يكن ليحدث اأبدا يف كندا"، 
البالد هي  اأن  تعتقد  كانت  الرنويج،  اإىل  و�سولها  قبل  اأنه  وت�سيف 

واحدة من اأف�سل االأماكن يف العامل للعي�ض.
اأن  تزعم  مل  الرنويجية  ال�سلطات  اأن  دونيلي  مايك  املحامي  ويوؤكد 

كاي يواجه اأي اإهمال اأو اإ�ساءة.
الواليات  مقرها  جمموعة  يف  العاملية  التوعية  مدير  و"دونيلي" هو 
املتحدة ت�سمى جمعية الدفاع عن الدرا�سة باملدر�سة الرئي�سية، وتقدم 
املدر�سة.  مع  م�ساكل  تواجه  التي  الذي  لالأ�سر  القانونية  امل�ساعدة 
وقد ا�ستعر�ض املرا�سالت التي اأر�سلتها ال�سلطات الرنويجية لرعاية 
الطفل اإىل االأ�سرة، ويقول اإن ال�سبب الوحيد الذي ذكره الإبعاد كاي 

من منزله هو الأنه مل يكن يف املدر�سة.
الرنويج  يف  وقاين  م�سموح  املنزيل  التعليم  كري�ستيان�سن:  وتقول 

وال�سلطة تعرف اأننا قررنا تعليمه يف املنزل ورغم ذلك 
مل يحذرنا اأحد اأو يقول "اإذا مل ت�سع طفلك مرة اأخرى يف املدر�سة، 

ف�سوف نحرمكم منه ".
وتذكر دونيلي اأن العديد من االأ�سر قد اأر�سلت �سكاوى حول اأ�ساليب 
دون  رعايتهم  من  اأطفالها  اأخذت  الوزارة  اأن  مدعية  بارنيفرنيت، 

�سبب كاف.
التي عمل عليها دونلي يف عام 2٠١5،  البارزة  اإحدى احلاالت  ويف 
مت اأخذ خم�سة اأطفال من عائلة رومانية اأمريكية من اآبائهم ب�سبب 
وبعد احتجاجات منظمة يف عدة  املنزل.  خماوفهم من احلجز يف 
مدن اأوروبية، مت جمع �سمل االأ�سرة بعد ت�سعة اأ�سهر من االنف�سال.

ليتوانية  اأم  من  ت�سمنت طفلني   2٠١5 عام  اأخرى يف  حالة  وهناك 

مولودتني اأخذتهما ال�سلطات ب�ساأن ما قالته من ادعاءات ال اأ�سا�ض 
لها من ال�سحة.

�أطفال عرب
ومن النوريج ايل ال�سويد حيث تداول نا�سطون على مواقع التوا�سل 
االجتماعي يف نهاية نوفمرب املا�سي فيديو لل�سرطة ال�سويدية وهي 
اإىل  واأخذهم  ال�سويد  ال�سوريني يف  اأطفال من ذويهم  ب�سحب  تقوم 

دار الرعاية )ال�سو�سيال(.
وقد ظهر والد االأطفال وهو يحاول الدخول ملنزله بعد �سماعه �سراخ 
يحملون  وهم  ال�سرطة  اأفراد  وخرج  منعته،  ال�سرطة  لكن  زوجته، 
من  طالبة  ت�سرخ  وهي  وراءهم  ترك�ض  االأم  وكانت  �سغرية،  طفلة 
ال�سرطة ترك اأوالدها، دون اأن ي�ستجيب لها اأحد بل حاولت ال�سرطة 
بحالة  االأم  الإ�سابة  اأدى  باأوالدها، مما  اللحاق  من  ومنعها  اإيقافها 

ه�ستريية �سعبة.
بلدة  يف  مظاهرة  خرجت  ال�سريط  ظهور  من  اأ�سبوعني  وقبل 
االجتماعية  ال�سلطات  اأخذ  "�ساندفيكن" بال�سويد، لالحتجاج على 
ال�سويدية "ال�سو�سيال" 3 اأطفال من عائلة �سورية الجئة يقطنون يف 
")link is external( البلدة، بح�سب ما ذكره موقع "الكومب�ض

الفتًا  كردية،  �سورية  لعائلة  االأطفال  اأن  اإىل  ال�سويدي  املوقع  واأ�سار 
اأنه خالل املظاهرة ان�سمت عائالت اأخرى اأي�سًا فقدت اأطفالها يف 

حاالت م�سابهة.
ون�سر املوقع مقطع فيديو للمظاهرة وردد ملتظاهرون خاللها �سعارات 
واحدة تطالب بالعدالة، وجابت املظاهرة �سوارع مركز املدينة، يف 
حني األقت "اإحدى �سقيقات االأطفال الثالثة كلمة هاجمت بها �سلطة 
ال�سوؤون االجتماعية واتهمتها بالتع�سف"، وفقًا لـ"الكومب�ض"، الذي 
األقت  الثالثة  االأطفال  �سويدية مقربة من عائلة  "عائلة  اأن  اأ�ساف 

كلمة ت�سامن مع العائلة".
ور�سدت جمعية »حركة املغاربة الدميقراطيني القاطنني باخلارج«، 
حاالت م�سابهة ال�سر مغربية حيث يتم ت�سليم ح�سانة االأطفال الأ�سر 
اأو  املادية  اإما  االأبوين،  قدرة  عدم  اأو  االإهمال  بحجة  اإما  حا�سنة، 
املعنوية، على تربية طفلهما اأو طفلتهما، لتتم رعايته من قبل اأ�سر 

حا�سنة اأجنبية عن الطفل دينا وثقافة.
تعلم  اأ�سابيع-  �ستة  اآنذاك  العمر  من  -البالغة  اآية  والدة  تكن  ومل 
قام  حيث  االأخرى،  ح�سن  منهما  الواحدة  وتفتقد  يوم  �سياأتي  باأنه 
يف �سبيحة يوم تعتربه والدة اآية يوما اأ�سود طبيب االأطفال بزيارته 
باإخبار  تكلفت  التي  م�ساعدته،  رفقة  الآية،  التفقدية  ال�سباحية 

ال�سلطات فور اكت�سافها رفقة الطبيب اإ�سابة اآية بك�سر يف فخذها.
باالت�سال  امل�ساعدة  قامت  حينما  اآية  والدا  معاناة  ف�سول  بداأت 
مبوؤ�س�سة حماية الطفولة دون اإخبارهما طلبا الإ�سعاف اآية وحمايتها 
من والديها، اللذين اعتربا يف نظرها ونظر الطبيب مذنبني يف حق 
طفلتهما  منه  تعاين  الذي  بالك�سر  مباالتهما  عدم  ب�سبب  ابنتهما 

ال�سغرية التي مل تكف منذ اأيام عن البكاء.

ق�سايا كندية

يحدث مع العرب والأفارقة: ال�سرطة الرنويجية حترم اأم كندية طفلها
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اأ�سوار املدينة.. اخليالية  
كلما ا�ستهيت اأن اأ�سم اإيل كتابا، تراين اأت�سرب من �سجيج االأق�سام، 
و�سو�ساء الطلبة، وجر الطاوالت والكرا�سي، وبلبلة �سماعات ومكرفون 
املخرب ال�سوتي، اأت�سلل على روؤو�ض اأ�سابعي اإىل مكتبة اجلامعة خمافة 
اأن تدركني االأب�سار فال األج عواملي. اأتخذ هناك ركنا ميانيا، اأقف يف 
ح�سرة الكتب،  رفوف عمالقة، اإين  اأراها �سامتة ترت�سد ملن  ينب�ض 
اإطراقها، ملن  يحرك �سفتيه فتتحدث به عنها، واإين الأ�سم اأريج اأوراق  
األوانها  االأغلفة، يف  واأب�سرها  الن�سر،  دور  فرن  الطازجة من  الكتب 
البهية واأ�سكالها الطلية، واأحجامها الق�سيمة. ت�ستفزين الكتب، حتى 
اأو اأخالها هدايا تختبئ يف لفائفها و�سرائطها ترتقب من  اأراها  اإين 
يف�سها، فينبرت مني �سوق قتال اإليها، وتزدحم مياه ماحلة يف مقلتي، 
دفعة  كلها  عليها  اأطلع  الأن  تلهبني  رغبة  بني  �سارم  وطي�ض  ويحتدم 
واحدة، وبني قدرتي العقيمة التي تخيب ذاك الرجاء اخل�سب، ولكم 
يعذبني �سعور االأمل يعانق رغبتي، ميازج  اإح�سا�ض العجز ذاك الذي  
اأطعموين  اأحت�سر،  اإين  ونرثا،  �سعرا  اأت�سور  هاآنذي   قدرتي.  يجني 
كتبا واأ�سقوين علما واأدبا، اإين األفظ جهل ذاتي، اأزفر ظلمة موح�سة 
متحدة يف ر�سم اإ�ستفهام، ويف مكان ما يف هذا الكائن الذي اأدعوه اأنا، 
يجيئ للفطرة ال�سليمة -على راأي الطبيب االإغريقي غالن- خما�ض 
اإين   ااااه،  األيم، فت�سع املعرفة من ذاتها ومما يرتع�ض من حواليها. 
اأتلهف الأجال�ض األربتو مانغويل، فيحاجيني عن اأمبيذكل�ض،و اأبيقور�ض 
واإقليد�ض، واحل�سن بن الهيثم، اأتوق ليوميات ديل كارنيجي ونظريات 
خلدون  ابن  مثل  من  املخل�سني  االأ�سدقاء  بع�ض  ون�سائح  ودرا�سات 
خبريا  االأكويني  وتوما  اأغ�سطين�ض،  والقدي�ض  الغزايل،  حامد  واأبو 
اآه،  اآه منهم  اأراه،  اإىل نور ال  اإال معراج عجيب  العيون، هوؤالء ما هم 
مملكة  يقيمون  انهم  الداخلية،  اأح�سائي  يف  خيامهم  ين�سبون  اإنهم 
البقاء فيها يا اأر�سطو، ويقومون بعمليات التنظيف املكثفة يف الفطرة 
اأحملها،  اأقرئه،  اأقرئه وما ال  اأنتقي من الكتب ما  اأنا  ال�سليمة. االآن، 
حتى اأكاد ال اأملح خطواتي، اأم�سي بها ومت�سي معي اأطياف اأ�سحابها، 
نذهب جميعا اإىل مكان �سري يف املكتبة، طاولة منعزلة تن�سكب عليها 

اأ�سعة ال�سم�ض الع�سلية، كما ينعك�ض �سياء م�سباح فاتر يف دجنة  على 
يتخطفني ذلك  بهاء، كذلك  بلوري فيرتقرق ال معا يف  �ساي  فنجان 
كامللكة  عليه  واأرتخي  بهدوء،  الكر�سي  اأ�سحب  حلظي.  وياأ�سر  املكان 
اأر�سلها  ثم  اأجفاين  اأطبق  عوي�ض،  �سعور  عندها  يجتاحني  بلقي�ض، 
واإذا بها جدران املكتبة واأر�سيتها ترتفع اإىل الف�ساء، ثم فجاأة ت�سقط 
�سورة ح�سرموت متلب�سة املكان في�سافر اإيل الزمان، اأركن اإىل بع�ض 
الكتب واأنا اأفلي اأخرى واأم�سح الغبار عن غريها. اأنا اأقراأ، اأقراأ كاأنني 
العجيبة  روحها  اإىل  الكتب،  اإىل  اأنظر  القراءة.  �سوى  �سيئا  اأجيد  ال 
اإال  �سمتها  وما  الباقية،  ال�سامتة  حكمتها  يف  واأحار  فيها،  الكامنة 
حديث يكمل ر�سالة تنتقل عرب الزمن، الكتب  مركبة الزمان واملكان. 
وحده الكتاب ما يبقى اأبدا ومن رام خلودا فليخط خطوطا وليناجي 
بها ال�سماء يف االأر�ض، تلك اخلطوط ال�سماوية ال�سحرية، �سرتتفع به 
اإىل العلياء فتكتب ا�سمه على اأدمي ال�سماء ليقراأه كل رفع اإليها راأ�سه، 
�سرتتفع روؤو�ض عديدة اإذاك لتقراأ ا�سمه يف الوقت الذي ينعم هو فيه 
اأني�ض فاق�سد كتابا و�سامره، واإن كنت  بال�سالم. اإن كنت تفت�ض عن 
تروم �ساحبا اأو �سديقا فابحث عن كتاب وجال�سه، واإن كنت حتتاج 
معك  �سيكون  وحده  الأنه  واحت�سنه.  الكتاب  اإىل  فارك�ض  حبيب  اإىل 
ولك.  الكتاب لن يتذمر اإن تركته ل�سرب فنجان قهوة وم�ساهدة منظر 
طبيعي، هو لن ي�ستاء منك وال حتى يلومك اإن ذهبت مل�ساهدة فيلم 
اأو تخربه بذلك، الكتاب لن  اأن تاأخده معك  اأو مباراة كرة قدم دون 
ينفجر يف وجهك اإن تركته وذهبت لق�ساء بع�ض الوقت مع غريه. هو 
حتـــى بعد اأن ترتكه وحيــدا على طاولة خ�سبية، اأو على �سرفة غرفتك، 
يف درج املكتب اأو ت�سجنه بني كتابني، �سينتظر عودتك بلهفة، فهو مل 
احلديدية  االأدوات  تلك  تفتحه  لن  اأنت،  تفتحه  مل  واإن  لك،  اإال  يكن 
انحدارك  بعد  وحتى  ال�ساخب،  عاملك  اإىل  انطالقك  بعد  الغريبة. 
منه مع �سم�ض الغروب منهكا مما حت�سبه حياة، �ستجده مثلما تركته، 
لي�ض  قاله  ليعيد لك ما  ينتظرك، وهو م�ستعد  املكان  هناك يف ذلك 

مرة بل كل مرة. 

 ال يا �سيدي القارئ، ال يا �سيدتي الكتاب لي�ض كاتبه، وال قارئه وال 
�سيدي  يا  الكتاب  نـــاقديه،  اأراء  حو�سلة  وال  حاكيه  لي�ض  مرتجمه، 
لي�ض كالما على ورق، �سفحة رقم واحد وتكملتها حتى مائتني و�ستني، 
تلوك  اأفكار  اأو  اأ�سا�سية،  فكرة  ن�سميها  فكرة حمدودة  لي�ض  الكتاب 
بع�سها البع�ض وهي ت�سفق للفكرة االأم. الكــــتاب كاحلياة وكاملوت 
ميوت على �سفاهك معنى خيايل ليخلق اأخر ينافيه من رحم الواقع، 
وبعث من مقلتيك الإميان ت�سعر به قبل اأن تراه. الكتاب اإنف�سال عن 
يفتك مبيالد  وعبودية، ميالد متجدد  بعوامل، حترر  وات�سال  عامل 
واملعنى  خ�سب،  تكاثر  فيه  احلرف  ولودة،  مقربة  الكتاب  جديد، 
حقل ومروج خ�سراء. الكتاب قناعتك عند حاجتك، �سالحك عند 
الكتاب  عوزك،  عند  وكنزك  مقا�ساتك،  عند  �سهادتك  فزعك، 

حياة.             

د. �آمال بن �ضارف

خواطر

ال�سرر املتطاير من عيناها �سديدتي الزرقة و وجهها االأحمر نا�سع 
البيا�ض الذي �سبغة الغ�سب بلون اأحمر كانا موؤ�سرًا حل�ساب ع�سري ..

 

املنزل  اإذ عرثت يف حديقة  بعد مغامرتي  كان قلبي يخفق بعنف 
من  ق�سم  مبا  متخم  احلركة  بطئ  �سخم  »حردون«  �سب  على 
ع�سب، قب�ست عليه واقتدته لغرفتي الإجراء التجارب والتي كان 

اأهمها تعري�سه لتيار كهربائي عايل .. 

 6٨٠ جلهد  تعر�سه  مع  ين�سجم  ال  �ساذًا  بطيئًا  فعله  رد  بدا 
الغلظة!! بالغ  جلده  من  يتطاير  الذي  ال�سرر  رغم   فولت 
كانت  »اأبيلة«  بـ  بو�سعه  حيًا  باإحراقه  االقرتاح  جاذبية  اأقاوم  مل 

م�ستعلة قريبًا..

ثم  انتفخ ج�سده  الذي  ال�سب  اأفعال  ردود  نراقب  واأقراين  وقفت 
بانفعال جتاه املنزل الإخبار  للرك�ض  اأ�سغرنا  انفجر بقوة ما دفع 

جدتي مباحدث ..

وثالثون  �سبعة  تنجح  مل  بعبارات  املعتاد  من  اأعنف  التقريع  كان 
�سنة مب�سحها من ذاكرتي..

)اأنت تعذب روحًا(!!

)اهلل وحده من يعاقب باحلرق( )!!! ما فعلته اإثم كبري عليك ان 
ت�ستغفر اهلل وتتوب اإليه عن ما فعلت..(

»وقت  امل�سائية  القهوة  فنجان  وقت  وحل  �ساعات  بع�ض  م�ست 
امل�سوية«..

على كر�سيها الوثري مقابل الوادي املطل على �سهل الزبداين كانت 
جدتي جتل�ض متاأملة كعادتها، اقرتبت بحذر كان غ�سبها قد زال 

فربتت على راأ�سي بحنان قائلة:

مات  وقت  اأن�سيت   ... اهلل  من  بيجوز  ما  هيك؟!!  لي�ض  بنيي  يا 
ال�سو�ض كم تاأثرت؟

فكان  هذا  اأما   .. احلياة  وي�ستحق  جمياًل  �سو�سًا  كان  ولكنه 
التجارب!!! بع�ض  الإجراء  فر�سة  وكانت  ي�ستحق،  ال  ب�سعًا  �سبًا 

 

*:يابني اهلل هو من يهب اجلمال وهو من من يهب احلياة وله وحده 
احلق ب�سلبها.. ال يحق لك اأن حتكم على االأخرين من خالل �سعورك 
 جتاههم واإال عليك اأن تقبل اأن ي�سربك ويلحق االأذى بك من ال يحبك؟!! 

+: ومل ي�سربني؟ واأنا مل اأفعل �سيئًا؟

قد  اأ�سياء  هناك  احلياة  يف  ال�سب؟!!  هذا  لك  فعل  وماذا   :*
فتحب  مزاجك  يتغري  وقد   .. حتبها  اأ�سياء  توجد  كما  حتبها  ال 
منحب  ما  عمرنا  طول  نحنا  بابني  باالأم�ض  حتبه  تكن  مل  اأمرا 
االأفعال. هذه  ملثل  تعود  اأن  اإياك  الدم..  وال  العذاب  وال   االأذى 
طافت بذاكرتي تلك االأحداث التي جرت �سنة ١9٧9 واأنا باملقهى 

وعن  بلدي  يجري يف  الذي  العنف  يحدثني عن  ل�سديقي  اأ�ستمع 
القتل والتعذيب واقتالع القلوب وقطع االأع�ساء ... 

ليتفادى  قاتل  �سري  حلادث  يعر�سنا  ان  والدي  كاد  حني  تذكرت 
ده�ض قطة قطعت ال�سارع ب�سكل مفاجئ ...

�سرحت واأنا اأ�ساأل نف�سي بذهول: مالذي غرينا؟ وحولنا ملجرمني 
دمويني؟

حدث يف دم�ضق يف 4 �أذ�ر 2015

بقلم: في�ضل �لعطري

ح�ساب ع�سري
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يف عام ١956 زارت ال�سيدة اأم كلثوم دم�سق واأقيمت ماأدبة ع�ساء 
على �سرفها يف منزل الزعيم فخري البارودي، ح�سرها لفيف من 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والفنية.
املعروف  البابا،  اأنور  الراحل  الدم�سقي  الفنان  بينهم  من  كان 

ب�سخ�سية اأم كامل الداية. بداأ احل�سور يطالبونه باإح�سار اأم كامل 
لكي تتعرف على اأم كلثوم. اأحلوا عليه فنه�ض البابا لتلبية الطلب، 

ودخل على غرفة جماورة لالت�سال باأم كامل.
اأم  »و�سلت  لها:  وقال  العربي  الغناء  �سيدة  من  البارودي  اقرتب 

كامل يا �ست، هي يف الغرفة دي.«
دخلت اأم كلثوم ووجدت اأنور البابا وهو يرتدي ن�سف مالب�ض اأم 
اأم كامل  بنطال من حتت. �سحكت  كلثوم، مالية من فوق ومعها 
توؤبريني،  ال�سهرية: »يوه يوه بوه، قويل د�ستور  بلهجتها الدم�سقية 

واإذا كنت اأم كلثوم يعني؟«
اأبو  اأو  كامل  اأم  �ست؟  يا  بقى  تبقي  مني  »وانت  كلثوم:  اأم  ردت 

كامل؟«
ثم اأخرجتها اأم كلثوم من الغرفة وهي تقول: »اأدامي! تعايل اأوام« 

ا�ض ي�سحكون على م�سهد هذا الثنائي الن�سائي. والَنّ

�مل�ضدر: و�ضو�ضات �ضامي عتيق
بقلم �ملوؤرخ د : �ضامي مبي�س

و�سل اإىل اجلامعة االأمريكية يف بريوت زعيم دم�سق ونائبها ال�سابق فخري بك البارودي لتلقي العالج ب�سبب ال�سيخوخة وتراكم االأمرا�ض 
وذلك يف العام ١96٤.

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 رجاالت االنف�سال.

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

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

حتت اعبائها ان ا�ستمرت هذه االأحوال.”

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

�مل�ضدر: �ضفحة و�ضو�ضات �ضامي عتيق

و�سو�سات �سامي عتيق
بقلم �ملوؤرخ د.�ضامي مبي�س

�ل�ضورة الأم كلثوم و�أم كامل، �أو �أبو كامل، يف د�ر �لبارودي.

ر�سة مازهر

والت�سحية  العطاء  حب  عن  تكفي  يومًا  جربتي  هل  املراأة  عزيزتي 
واالإباء 

وتع�سقي  حتبي  اأن  ذاك  اأو  ذاك  تع�سقي  اأن  بداًل  يومًا  جربتي  هل 
روحِك وفكرِك وج�سدِك بكل مفاتنِه اأو حتى ثغراتِه

اأو  الإ�سرتِك  وتقدميه  الطعام  اأ�سهى  تعِد  اأن  بداًل  يومًا  جربتي  هل 
اأ�سدقائوِك اأن تعِد اأجمل واأ�سهى طبق وتقدميه مع �سمعًة حمراء اأو 

بي�ساء ومعزوفًة جميلة وجتل�سني وت�ستمتعني بِه وحدِك 
هل جربتي اأن تكفي قلياًل عن اأر�ساء ولدِك املدلل الأنه جمرد ذكر اأو 
اأر�ساء اإخاِك الأنه ح�سب ُعرفنا ُعذوتِك واللذان غالبًا ال ير�سيهما 

اأي �سيئ اإال اذا كان م�سحوبًا بنفعة معنوية وياحبذا لو مادية 
ما  الذي غالبًا  لزوجِك  فيه  املبالغ  وداللِك  اإر�سائِك  تكفي عن  واإن 

من  هذا  الذات  وفناء  الت�سحية  اأن  على  ووالدتِه  جدتِه  من  تعود 
�سفاتِك ليقف عند اأب�سط خالف بينكمِ ويقول لِك مباذا اأنا ق�سرت 

معِك يازوجتي!!
هي لي�ست دعوة للتمرد وال للثورة على الواقع ال�سرقي وبع�ض العقول 

املغلفة بالكرتون ، هي دعوة لتحِب ومتجِد نف�سِك
اأحبي نف�سِك لكي ت�ستطيعي املحافظة على من حتبي من حولِك

اأحبي نف�سِك لتكوين اأول داعم اإذا اأحدهم  خذلِك
بِه  حتلمي  اأو  متنيتِه  طاملا  ل�سيئ  ت�سلي  مل  واإن  حتى  نف�سك  اأحبي 

فوجودِك هو بحد ذاته �سيئًا ثمني ملن بقربِك 
يف  مازالِت  حتى  اأو  ال�سبعني  اأو  بال�ستني  كنِت  اإن  يهم  ال  نف�سك  اأحبي 
الع�سرين تلفتي و�سرتين اأن هناك الكثري قدمتي و�ستقدمي بدون حتى 
اأن ت�سعري وحت�سبي باأنه ال�سيئ ويكاد اأن يكون هو حياة ملن حقاأ يحبِك �إعد�د فاطمة خوجة

Your Success
 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !
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ب�سعبها  كندا  ينتظر  الذي  العظيم  للم�ستقبل  حدود  يوجد  »ال 
املتعايف والطموح واملثقف و�سخي القلب«

ال�سري ون�ستون ت�سر�سل  
اأ�سرتق النظرات عرب زجاج النافذة. مل تنقطع العا�سفة الثلجية 
كرقعة  النوافذ  هذه  خارج  باأكملها  الدنيا  تبدو  اأم�ض.  ليلة  منذ 
بالنا�ض  يذكرين  ال�سريع  الطريق  يف  ال�سيارات  وم�سهد  بي�ساء، 
العديدة التي نتقاطع معها يف فرتة اأو حدث من احلياة ثم يذهب 
منا منهمك  كل  �سا�ساتنا  اأمام  كل يف طريقه. نحن هنا غارقون 
تهلل  " هالولويا" التي  اأغنية  مبا�سرة  الهواء  تبث على  مبهامه.  

الأفكاري لتخرج جمددًا اإىل الف�ساء النقي. 
الذي  الدافئ  الوطن  �سهادة حق عن  اإال  �ساأقول  فيما  لي�ض هديف 
يحت�سن وافديه بهدوء و�سالم. منذ اكت�سافها اأطلق على كندا لقب 
وجهة القا�سدين. �سكانها االأ�سليون هم الهنود احلمر. اأتاها يف 
تب�سريية  حمالت  ا�سم  حتت  واالإنكليز  الفرن�سيون  النه�سة  عهد 
اأكرثهم ومتلكوا  " املتوح�سني" فاأبادوا  للهنود احلمر  وتن�سريية 
تر�سل  الدولتان  وكانت  بينهم.  فيما  عليها  تنازعوا  ثم  االأر�ض، 
ليعمروها  اإليها  املالجئ  واأوالد  واملحكومني  واملنفيني  اجليو�ض 
جياًل  هوؤالء  اأ�سالب  من  ياأتي  اأن  اهلل  �ساء  ثم  فيها.  ويتكاثروا 
ويخدم  جميدة  دولة  ي�سنع  اأن  قرر  وجمتهدًا  وواعيًا  متوا�سعًا 
والهاربون  الالجئون  ق�سدها  اأن  لبث  ما  ثم  بها.  وينه�ض  البلد 
فيها من جديد وخا�سة منذ  ليبدوؤوا  العامل  اأنحاء  واحلاملون من 
فرتة احلرب العاملية االأوىل. باالإرادة امل�سرتكة ويدًا بيد �سنع كل 
هوؤالء جمد كندا وحولوها اإىل واحدة من خرية بلدان وجمتمعات 
املتح�سر  جمتمعها  هي  -براأيي-  االأ�سا�سية  ثروتها  العامل. 
والواعي واملتعدد الثقافات ثم ياأتي بعدها املاء واملوارد الطبيعية 
لكن  االأر�ض،  اأمم  بني  ن�سبيًا  ق�سري  كندا  تاريخ  والتكنولوجيا. 
اإن�سانية �سامية  اأهلها يعتزون به ويحافظون على تراثهم. قيمهم 
ينقلونها باأمانة عرب االأجيال، يقد�سون العمل ويح�سرون له جيدًا. 
وي�سرّي القانون الكندي جمتمعه املتعدد الثقافات ب�سيا�سة واحدة 

يقبلها اجلميع اأال وهي العدل. 
غريهم  من  وحرارة  ون�سًا  اأكرث  هم  كيبك،  اأهل  عن  باحلديث   
ثقافات  على  انفتاحًا  اأكرث  وكذلك  االأخرى  املقاطعات  �سكان  من 
اأ�سول  من  فقرية  اأقلية  كانوا  باأنهم  التاريخ  يحدث  ال�سعوب. 
عنهم  تخلت  اأن  بعد  االنكليزية،  كندا  يف  وم�سطهدة  فرن�سية 
اأن مر دهر  الثامن ع�سر. بعد  حكومة فرن�سا يف منت�سف القرن 
على ن�سالهم ال�ستمرار وجودهم كقلة فرن�سية يف القارة االأمريكية 
املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات  اأواخر  يف  حا�سمًا  قرارًا  �سنعوا 
يتجزاأ  ال  جزء  هادئة،  ثورة  هي  نعم  الهادئة".  "الثورة  وخا�سوا 
هدر  بدون  االإجنازات  اأعظم  خاللها  اأجنزت  كيبك  تاريخ  من 
ونتائجها على  واإجنازاتها  الهادئة  الثورة  �سرح  يحتاج  نقطة دم. 
كيبك كتابًا كاماًل. لكني هنا �ساأوجزها باأنها نه�سة علمية وثقافية 

واجتماعية، تطور الكيبيكيون ب�سببها من اأقلية جاهلة م�ست�سعفة 
اإىل نخبة كندية تبنت احلداثة واالنفتاح على العامل وف�سل الدين 
عن الدولة ودعم الفرنكوفونية. تبنت هذه احلركة ن�سيدًا وطنيًا 
دوركم،  اأتى  قد  الوطن،  �سباب  يا  كور�سها:  ين�سد  بكيبك  خا�سًا 
لتتحدثوا عن احلب!  يحدث التاريخ باأن الكيبيكيني منذ عهدهم 
قطنت  التي  ال�سعوب  من  غريهم  من  العامل  على  انفتاحًا  اأكرث 
الهنود احلمر واملهاجرين ومل يعتزلوهم  كندا، فقد تخالطوا مع 
ورغبتهم  انفتاحهم  وب�سبب  واأعطوهم.  الكثري  منهم  فاأخذوا 
ال�سادقة يف التطور اأ�سبحوا االآن �سعبًا راقيًا وواعيًا تربى وتعلم 
والب�سا�سة و�سيا�سة احلوار، وحرية  االآخر  التوا�سع واحرتام  على 

التعبري والت�سويت ثم االلتزام براأي االأكرثية. 
يف كل كندا يت�سرب املواطن الرقي منذ الطفولة.  ين�ساأ االأطفال 
منذ احل�سانة يف جو منظم ومن�سبط. فيتعلمون الوقوف يف الدور 
وعدم اإثارة ال�سغب وعدم اأذية االآخرين. ثم اأثناء التعليم االبتدائي 
يتدربون على قبول االختالف والتعاي�ض مع االآخرين واحرتام جميع 
االآراء واالأفكار واالأديان.  يف االإعدادية يتعلمون معنى تقييم الذات 
وتقديرها ويدر�سون مادة االأخالق االجتماعية: كيفية التعبري عن 
الت�سويت  وفن  نظرهم،  وجهات  و�سرح  وم�ساعرهم  اأفكارهم 
الفطرية،  ميولهم  ح�سب  درا�سيًا  اليافعون  يتوجه  القرار.  و�سنع 
ثم يف الثانوية يتح�سر الواحد فيهم نف�سيًا لفكرة اال�ستقالل واأنه 
�سي�سبح قريبًا يف عداد املواطنني امل�سوؤولني ك�سخ�ض بالغ وعاقل. 
منذ  الفرح  ثقافة  يت�سربون  عامة  والكنديون  خا�سة  كيبك  �سعب 
واهتمامهم  واحتفاالتهم  كرنفاالتهم  يف  ذلك  ينعك�ض  الطفولة. 
فيه  ما  وكل  واملو�سيقى  بالفن  وولعهم  ال�سياحة  بقطاع  ال�سديد 

ت�سليه ومرح لل�سغري والكبري.
اأما مونرتيال، ال�سدر احلنون الذي ي�سم كل الباحثني عن وطن 
بحرارة ال مثيل لها، اأكرث ما ا�ستهر اأهلها به هو الت�سامح ال�سديد 
اإىل  اأميل  هم  الكنديني،  من  وكغريهم  املع�سر.  وح�سن  والطيبة 
التوا�سع واحرتام اأفكار االآخرين، فاأغلبهم تربوا على اأن يت�سوروا 
لوحة  مبثابة  وثقافات  وح�سارات  اأمم  من  حتتويه  مبا  االأر�ض 
ف�سيف�ساء �سا�سعة، كل فيها له مكانه ودوره، وال تكتمل اللوحة اإال 
بكل تفا�سيلها. هم اأي�سَا �سلميون وودودون ويقدرون ب�سدة م�ساعر 
االآخرين. من طرفهم علموين الكثري... اللغة والنظام وقيمًا عليا 
اأمد  الفرح. من طريف، قررت منذ  الكثري من  قلبي  اإىل  واأدخلوا 
بعيد اأن اأنظر دائمًا اإىل اجلانب امل�سرق، واأن اأبحث حتى يف حلكة 
اأنا يف مذكراتي هذه لن  الليل على النجوم املنرية. ولذلك  �سواد 
من  ك�سائره  العديدة  الكندي  املجتمع  م�ساكل  يف  اخلو�ض  اأحاول 
املجتمعات، بل اأن اأ�سور ما ا�ستح�سنته واأنقله كر�سالة اإىل �سعبي 
العربي احلبيب، اأ�سلي وجذري ع�سى اأن ي�ستفيد من جتارب غريه 

االإيجابية. 
يتبع يف �لعدد �لقادم ... هدى �لبني 

البـلــــد باأهـلــــــــــــه
وخو�طر  يوميات  جمموعة  هي  عو�مل  �إىل  بو�بة 
�أ�ضرتها  مع  هاجرت  �ضورية  �مر�أة  ذهن  يف  جابت 
للعي�س يف كند� وعا�ضت �لتباين �لثقايف و�حل�ضاري 
بني �ملجتمعني وكذلك �ضدمة �لو�قع مقابل �الأحالم 
�لوردية �لتي يعي�ضها كل طالب �لهجرة �إىل �لقارة 
�الأمريكية، ثم دونتها يف كر��ضة و�ضكبتها يف قالب 

�أدبي يت�ضم بال�ضدق و�ل�ضفافية و�ملو�ضوعية. 

اجلزء اخلام�ص

نحّلق حولها بابت�سامة عري�سة،اإّنه اجتماع عائلّي حمّبب... لقاء ...و 
فيه  نتبادُل   . عليه  اعتدنا  و  احتوانا  اأ�سريٍّ  تقليٍد  من  طويل  تاريخ 
نا  تفا�سيل يوِمنا فهو نهٌر من اخلرباِت احلياتّيِة و رابطٌة ت�سُلنا بع�سُ

ببع�ٍض .
�ساألتني زميلة عمل لطيفة طّيبة القلب ابنتي هل فعاًل تقومني بطهو 

الطعام لعائلتك بعد عملك هنا اأجبتها فرحة - » نعم »
-«ملاذا؟«

-بب�ساطة« الأّنني اأحّبهم »
-فعاًل حتتاجني ملحّبة كبرية الأداء ذلك .

بالّن�سبة يل الع�ساُء وقٌت ممّيٌز قّدرٌت قيمتُه كثريًا الأّنني ُحرمُت منُه 
طيلَة ال�سنِة االأوىل يف كندا ؛

كثريًا-  و  لياًل  ع�سرَة  للحاديَة  الّرابعة  ال�ساعة  من  كان  فعملي 
الإخفاِء  الّدائمة  ابت�سامتي  �سدُل  اأُ كنُت  االأّيام-  مرور  مع  خ�سو�سًا 

دموعي املتفّجرِة ُحزنًا قبَل دقائَق ِمن و�سويل لعملي .
لعملي  قّدموين  الذين  لالأ�سخا�ض  كثريا  و ممتّنٌة  �ساكرة  اأنا  لذلك 

اجلديد الذي اأعمل فيه حاليًا و �سباحًا.
غالبًا اأقوم باإعداد الع�ساء و اأنا اأ�ستمع لالأخبار املحلّية و قد هالني 
العقل  الكبريعلى  املاريوانا  تاأثري  عن  الّدرا�سات  االأخرية  االآونة  يف 

الب�سرّي يف طور النمّو و البناء قبل عمر الرابعة و الع�سرين !!!
تذّكرت خويف عند ا�ستماعي لراأي بع�ض العاملني معي و عن ثقافتهم 
التي تت�ساهل يف اأمر تعاطي اأبنائهم املاريوانا  قائلني« اإّننا كنديون« 

!! و طبيعي اأن يجّرب اأبناوؤنا املاريوانا!! .
قراأت و بحثت و كان مو�سوع نقا�سنا على الع�ساء ...

فاملراهقني قد ي�سابون بعّلة دائمة ال �سفاء منها مثل ال�سيزوفرينيا 
..الذهان ..الهلو�سة ..االأوهام ..

و�سببًا  االنتباه  و  الذاكرة  مراكز  على  كبري  تاأثريها  يكون  غالبًا  و 
النخفا�ِض اُلقدرةِ على الّتعّلم .

و كثريًا تكون �سببًا يف انخفا�ض م�ستوى التعليم ملدمنيها.
باالإ�سافة الإ�سابتهم باخلوف ..القلق..و اإنعدام الّثقة باالآخرين .

يخ�سرون  و  بالذات  االإح�سا�ض  يفقدون  بكرثة  املاريوانا  متعاطي 
الر�سى الذاتّي و يتدنى اأداءهم املهنّي و يبتلون ب�سرعة و طول فرتة 

�سقوطهم يف م�ستنقع الياأ�ض و الكاآبة .
اإحدى العامالت معي لفرتة ق�سرية و كنت قد نّوهت اأمامها ملو�سوع 
تعاطي املاريوانا – دون ذكر اأّنني اأعرف اأّنها تدمنها – اأخربتني اأّن 

البع�ض ي�ستخدم املاريوانا للّتخّل�ض من اأمله و حزنه. 
كم باحلرّي ِبنا كاأهل اأن منعن الّنظر يف م�ستقبل اأبنائنا ...يف مدى 

تقّبلنا لهم و ليومّياتهم ..
بهم  رابطتنا  تقوية  على  م�ستمّر  ب�سكل  نعمل  اأن  بنا  باالأجدر  كم 
حتقيق  على  ت�سجيعهم  و  لهم  لال�ستماع  الوقت  توفري  خالل  من 

اأحالمهم.
ال �سيء مياثل االإح�سا�ض باالأمان و االطمئنان العائلّي .

عليه  يعرُب  الذي  االأماِن  ج�سر  امل�سرق  للم�ستقبل  نكون  فدعونا 
اأبناوؤنا.

مع حمّبتي .. يا�ضمني فريج 

طاولة الع�ساء
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يف عام 2٠٠٧، ويف قرية �سغرية )Mt. Vernon( يف والية 
بجانب  خمارًة  يفتح  اأن  اأعمال  رجُل  ر  قرَّ االأمريكّية،  تك�سا�ض 

 .)Baptist( كني�سة معمدانية
اإىل  �سائل  بالرَّ الكني�سة حملًة �سدَّ اخلمارة و�ساحِبها  اُد  ُروَّ بداأ 

ارة كلَّ ليلٍة يف الكني�سة. عاء على اخلمَّ البلدية، ثّم بالدُّ
ارة. وعندما اأو�سكت اأعمال البناء على  م العمل يف بناء اخلمَّ وتَقدَّ
االنتهاء، وكانت احلانة على و�سك اأن تفتح اأبوابَها، َبِرَق الربق، 

وزجمر الّرعد، و�سربْت ال�ساعقُة مبنى احلانة، فدّكته دّكا.
لدعائهم  واإجابِته  لهم،  الرّب  بانت�سار  الكني�سة  اأع�ساُء  احتفل 

على اخلّمارة.

الكني�سة  �سدَّ  ق�سائية  دعوى  فرفع  ارة،  اخلمَّ �ساحب  اأّما 
الكني�سة  اأن  اأ�سا�ض  على  دوالر  بـمليوين  وطالب  واأع�سائها، 
اأو  مبا�سرة  بو�سائل  ا�ستثَمِاره  زوال  عْن  م�سوؤولًة  كانت  بدعائها 

غري مبا�سرة.
ة كلَّ م�سوؤولية، ونَفْت كلَّ عالقٍة  يف املحكمة، اأنكرْت الكني�سُة ب�سدَّ
بين�سون  لالأ�ستاذ  بدرا�سة  م�ستِدّلًة  احلانة،  وزوال  �سلواتها  بني 
)Dr. Herbert Benson( من جامعة هارفارد التي اأّكدْت 

نيا. رياِت اأُمور الدُّ الة والّدعاء على جُمْ اأّن ال تاأثري لل�سّ
نظَر القا�سي يف االأمر، واأثناء الت�سريح باحلكم، قال:

من  يبدو  ولكن  الق�سية،  هذه  يف  �ساأْحُكُم  كْيَف  اأعرف  "ال 
ولدْينا  عاء،  والدُّ الة  ال�سّ ة  بقوَّ يوؤمن  اًرا  َخمَّ لدْينا  اأنَّ  االأوراق 

جْممًعا كني�سًيا باأكمله ال ُيوؤْمن به".
تتمنى �أيام كندية لو تعرف كاتب �ملقالة لت�ضكره ...

ما بني...

الدين وال�سيا�سة
وقليل من اخلمر
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�أ�ضامة �ضفار 
ال يوجد �سبب منطقي واحد حلدث كبري، ثمة اأ�سباب كثرية ت�ستطيع 
لذلك  اأي�سا  اجتهادًا  االأمر  ويبقي  ما  تف�سري ظاهرة  ت�ساهم يف  اأن 
لي�ض من املوؤكد متامًا اأن هتلر انتحر حني علم ب�سقوط اأملانيا علي يد 

قوات احللفاء لتنتهي بذلك احلرب العاملية الثانية عام ١9٤5 
ولي�ض من املوؤكد اأي�سا اأنه مت اغتياله يف احدي دور العر�ض الفرن�سية 
اجلي�ض  قيادات  من  كبري  وعدد  جوبلز  الدكتور  دعايته  وزير  مع 
تارانتينو... كوينتني  اإيطايل  اأ�سل  من  االأمريكي  كما حكي  االأملاين 
اأي�سًا  االأخري  الق�س�ض  ماليني  لكن  موؤكدتني  غري  اإذن  الق�ستان 

تظل غري موؤكدة.
تارانتينو  كوينتني  للجدل  املثري  االأمريكي  املخرج  يتعامل  هكذا 
 Inglourious �سفلة«  »اأوغاد  فيلمه  يف  التاريخي  احلدث  مع 
Basterds 2009 وهو يدرك – فيما يبدو – اأن التاريخ خدعة 
يخدع  اأن  تارانتينو  قرر  لذا  يريدون  كما  املنت�سرون  يكتبها  كبرية 
اجلميع يف كل اأفالمه فقد اأوهمنا اأنه ي�سنع فيلمًا عن احلرب العاملية 
الثانية يف ذلك الفيلم بينما كان ي�سنع فيلمًا وفقط وهو ما فعله يف 
فيلمه االأخري “جاجنو بال قيود” Django Unchained حيث 
قدم اأجواء مرحلة تاريخية اأمريكية مرتبطة بوجود العبيد يف اأمريكا 
العبيد  بتحرير  املرتبط  املعني  اإيل  معًا  والناقد  امل�ساهد  ليخطف 
واإيل تلك املرحلة بينما كان ي�سنع فيلمًا ال عالقة له بوقائع تاريخية 
بتاريخه وجغرافيته  اأفالمه  لتارانتينو يف  حمددة فالعامل كما يبدو 
عنيفة  ولكنها  ممتعة  اأفالم  ل�سنع  مادة  اإال  لي�ض  وب�سره  واإ�ساءته 

ومتاأملة كثريًا.
وتدفع اأفالم تارانتينو االأخرية اإيل تاأمل ق�سته االأويل ذلك اأن الرجل 
الذي يكتب اأغلب اأفالمه بنف�سه اقتحم عامل ال�سهرة والنجاح بفيلم 
ملتب�ض م�ستقل بتكلفة مل تتجاوز مليونًا ومائتي األف دوالر وهو رقم 
متوا�سع بالن�سبة لالإنتاج االأمريكي وجاء مو�سوع الفيلم عن جرمية 
نر  اأحداث مل  االأبطال عن  ن�ساهدها وقدم حوارًا متوا�ساًل بني  مل 
�سوي القليل منها ليطعن ال�سينما يف مقتل وهي الفن الب�سري بال 
منازع وفن احلكي بال�سورة من االأ�سا�ض ومع ذلك ال ميكن مل�ساهد 
فيلم “م�ستودع الكالب” Reservoir Dogs 1992 اأن ي�سعر 
بامللل ولو حلظة واحدة وكما لفت االأنظار بكرثة الدماء و�سدة العنف 
حتي  زادت  بل  الدماء  هذه  عن  تارانتينو  يتخل  مل  االأول  فيلمه  يف 
ولكن من  “جاجنو بال قيود”..  اإيل درجة ق�سوي يف فيلم  و�سلت 

اأين ياأتي العنف يف اأفالم تارانتينو؟
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال علينا اأن نعود اإيل ذلك ال�سخ�ض ذي االأ�سل 
االيطايل والذي ولد يف الواليات املتحدة االأمريكية عام ١963 وما ان 
يبلغ �سبعة ع�سر عاما فقط حتي يرتك الدرا�سة ويبداأ يف العمل مبحل 
لتاأجري اأفالم الفيديو طمعا يف م�ساهدة تلك االأفالم وهو ما حدث 

بالفعل، وبجراأة غريبة يقتحم عامل ال�سينما كممثل مبتدئ دون اأن 
�سوارع  عرب  ت�سكلت  التي  الذهنية  بتلك  يحتفظ  اأن  مف�ساًل  يدر�ض 
مدينته وعرب االأفالم التي �ساهدها وكاأن الدرا�سة االأكادميية لل�سينما 
ت�سنع قوالب يف راأ�ض دار�سها فال يخرج عن املاألوف اإال نادرا بعدها 
لذا ينطلق تارانتينو لك�سر كل القواعد التي تعارف عليها ال�سينمائيون 
ويقدم عنفا بال حدود ويقدم عبثا يحمل يف داخله منطقًا ويقدم ما 
ال ميكن اأن يبعث علي امللل لكنه يبعث علي التاأمل طارحًا يف فيلمه 
“منتهي اخليال” Pulp Fiction 1994منوذجًا ل�سخ�سية 
تبدو كما لو كانت مفتاحًا اآخر من مفاتيح اإدراك تارانتينو للعامل اأنه 
رجل الع�سابات الزجني الذي يقتل وقبل نهاية الفيلم بقليل يطرح 
علي نف�سه املعني املق�سود من الن�ض ليقرر التوقف عن القتل ويبداأ 
اأن املقوالت العظيمة واحلكيمة  حياة جديدة وهو ما يعني بب�ساطة 
اأي�سا لال�ستخدام يف  �ساحلة متاما لال�ستخدام يف القتل و�ساحلة 
حياة �ساحلة ونافعة للب�سرية.. بب�ساطة ال توجد ثوابت لدي تارانتينو 
وال توجد قواعد حاكمة ثمة عبثية �سبه مطلقة يف احلياة واالأمر كله 

يخ�سع الإرادة االإن�سان يف فعل القتل اأو فعل احلب.
تارانتينو باأفالمه الثمانية هو االبن املخل�ض للثقافة االأمريكية والتي 
تتجلي  كما  املختلفة  هوليوود  اإنتاجات  هوليوود  يف  �سورتها  تتجلي 
يف ال�سيا�سة االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط وغريه من مناطق العامل 
اذ تعيد هذه الثقافة �سياغة العامل جغرافيًا وتاريخيًا وفقا ملا تريد 
نف�سها  االأمريكية  الثقافة  متنح  وكما  تارة  وباحلوار  تارة  بالعنف 
التاريخ  امل�ستقبل فانها تعيد كتابة  الواقع ور�سم  اإعادة �سياغة  حق 
اإرادة  ك�ساحب  تارانتينو  ين�سب  وهكذا  الأهدافها  ووفقا  تريد  كما 
ليكون  واالإن�سانية  ال�سينمائية  واملعاين  القيم  ت�سكيل  يعيد  مطلقة 
وجتاوزها  بوح�سيتها  االأمريكية  الثقافة  من  كربونية  �سورة  بذلك 

وانطالقها باأنانية تامة كاأنه ال يوجد يف العامل �سواها.

تارانتينو املوؤلف واملخرج واملنتج واملمثل هو الواليات املتحدة ذاتها 
العجوز  القارة  من  وقيمها  وب�سرها  ثقافتها  الدولة  تلك  ورثت  فقد 
اأوروبا وقامت بتطوير كل ذلك و�سبغته ب�سبغة اأمريكية خا�سة وهو 
تطوير  ورائد  االيطايل  مواطنه  ورث  اإذ  االأمريكي  املخرج  فعله  ما 
اأفالم الكاوبوي “�سرجيوين” ليقدم منطًا خمتلفًا متامًا يف “جاجنو 
الذي ظهر  املف�سل  واأملانيا ممثله  النم�سا  كما ورث من  قيود”  بال 
من  االأو�سكار  علي  وح�سل  �سفلة”  “اأوغاد  يف  اأملاين  ك�سابط  معه 
هذا الدور بينما مل يكن قبل تارانتينو يتمتع �سوي ب�سهرة حمدودة 
با�ستعباد  يوؤمن  ال  الذي  االأملاين  �سخ�سية  اأخري  مرة  معه  ليقدم 
االإن�سان لالإن�سان ويتبني البطل االأ�سمر ويعلمه القتل وي�ساعده علي 
قيود”  بال  و”جاجنو  �سفلة”  “اأوغاد  احلالتني  ويف  زوجته  حترير 

ميوت االأوروبي بينما يفوز االأمريكي باحلبيبة واحلياة.
والذي ال �سك فيه اأن تارانتينو �سخ�ض مهوو�ض متامًا بال�سينما ولهذه 
ال�سينما مالمح تبدو وكاأنها قادمة من خرباته ال�سخ�سية ولعل من 
وقد  اأفالمه  اأغلب  يف  الغام�سة  الفاتنة  املراأة  لظهور  ع�سقه  اأهمها 
جعل من كل �سخ�سية مثلت هذا الدور رمزًا ذا خ�سو�سية فكانت 
 kill منتهي اخليال(، لو�سي لو يف( pulp fiction اأوما ثورمان يف
 inglourious basterds لوران يف  بيل(، ميالين  )اقتل   bill
يتلذذ  الذي  املختل  القاتل  فهو  الكبري  حبه  اأما  �سفلة(  )اأوغاد 
rrese  بعذابات الب�سر مثل مايكل ماد�سن يف )م�ستودع الكالب(
 pulp fiction )فينج رامي�ض يف )منتهي اخليال ،voir dogs

.inglourious basterds )وبراد بيت يف )اأوغاد �سفلة
ومن الطبيعي بعد ذلك اأال جند اهتماما بالزمن اأو ترتيب امل�ساهد، 
فكل اأفالمه تقريبًا ت�سري بخطوط غري مرتبة زمنيًا وم�ساهد متداخلة 

ويت�سق متامًا مع رجل ال يري يف احلياة اأي ثوابت �سوي ال�سينما.

تارانتينو .. وح�ص 
احلداثة الهوليوودي 
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�سحة

من مّنا مل يقم بتغيري نظام غذائه واإتباع الريجيمات املتداولة على 
االأقل مرة يف حياته؟ 

الكثري منا يعاين من عدم فعالية بع�ض هذه االأنظمة الغذائية اأو من 
اإما  يعود:  وال�سبب  الريجيمات،  هذه  ا�ستمرارية  على  قدرته  عدم 
لق�ساوة النظام الغذائي املتبع اأو الأتباع نظام غذائي وريجيم غري 
اأو حتى الأمرا�ض  منا�سب حلالة ال�سخ�ض ال�سحية، وزنه، عمره، 

عائلته الوراثية.

مع تقدم العلم وتطوره، تو�سل الباحثون اإىل النظام الغذائي الذي 
االأول  باملركز  الرجيم  هذا  و�سنف  اجلميع.  ما  حد  اإىل  ينا�سب 
لعام 2٠١٨ كحمية غذائيةمتكاملة، وكاأف�سل نظام غذائي ل�سحة 
القلب. و�سنف باملركز الثاين كنظام غذائي ملر�سى ال�سكري. وهذه 
الت�سنيفات كانت اإ�ستنادًا على تقارير عاملية يف الواليات املتحدة 

االأمريكية كاأف�سل نظام غذائي الذي يقام �سنويًا.

ي�سمى هذا النظام الغذائي بالـ
DASH Diet
Dietary Approaches To Stop Hypertension 

النظام الغذائي لوقف ارتفاع �سغط الدم.

ان�ساأت هذه احلمية الغذائية من قبل املعهد الوطني للقلب والرئة 
نظام غذائي  باأنها  وتعرف  االأمريكية.  املتحدة  الواليات  والدم يف 
واإنقا�ض الوزن. وتبني  اإىل منع ارتفاع �سغط الدم  متوازن يهدف 
مع الوقت اأن الـ DASH Diet ت�ساعد على التقليل من م�ستوى 

الكولي�سرتول ال�سيئ LDL والرتيغلي�سريد يف الدم. 

تعتمد الـ DASH Diet على تناول اخل�سار، الفاكهة، احلبوب 
الد�سم،  من  اخلالية  اأو  الد�سم  القليلة  احلليب  م�ستقات  الكاملة، 
مملحة،  الغري  املك�سرات  احلبوب،  البقوليات،  الدجاج،  ال�سمك، 

والزيوت النباتية. كما تن�ض على احلد من تناول امللح، املعلبات، 
ال�سكريات، امل�سروبات ال�سكرية، واللحوم احلمراء.

الواحدة  »احل�سة  اليوم  يف  ح�س�ض   5-٤ يعادل  مبا  • اخل�سار: 
كوب  ن�سف  اأو  مطبوخة  غري  خ�سار  مل(   25٠( كوب  تعادل 

)١25 مل( خ�سار مطبوخة«

الواحد  »احل�سة  اليوم  يف  ح�س�ض   5-٤ يعادل  مبا  الفاكهة:   •
من  كوب )١25 مل(  ن�سف  اأو  متو�سطة احلجم،  فاكهة   ١ تعادل 

الفاكهة املقطعة، اأو ربع كوب )63 مل( من الفاكهة املجففة«.

»احل�سة  اليوم  يف  ح�س�ض   ٧-٨ يعادل  مبا  الكاملة:  احلبوب   •
الواحد تعادل ن�سف رغيف خبز �سغري، اأو ن�سف كوب )١25 مل( 
كوب )25٠ مل( من  اأو  املطبوخة،  املعكرونة  اأو  املطبوخ  الرز  من 

ready to eat cereal »رقائق الذرة اجلاهزة

• م�ستقات احلليب قليلة الد�سم اأو اخلالية من الد�سم: مبا يعادل 
2-3 ح�س�ض يف اليوم »احل�سة الواحدة تعادل كوب )25٠ مل( 
من احلليب، اأو كوب )25٠ مل( من اللنب، اأو ا�سبعان )5٠ غ( من 

اجلبنة« 

• ال�سمك والدجاج: مبا يعادل 2 ح�سة يف اليوم »احل�سة الواحدة 
تعادل )٨5 غ( من ال�سمك، اأو )٨5 غ( من الدجاج« 

الفول  مثل  والبقوليات  مملحة  الغري  واملك�سرات  احلبوب   •
واحلم�ض والعد�ض: مبا يعادل ٤-5 ح�س�ض يف االأ�سبوع »احل�سة 
الواحدة تعادل ثلث كوب )3/١( مك�سرات غري مملحة، اأو ن�سف 
من  كبريتان  ملعقتان  اأو  املطبوخة،  البقوليات  من   )2/١( كوب 

احلبوب« 

»احل�سة  اليوم  يف  ح�س�ض   3-2 يعادل  مبا  النباتية:  الزيوت   •

الواحد تعادل ملعقة �سغرية من الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، 
اأو زيت جوز الهند، اأو ملعقة �سغرية من الزبدة« 

ما هي عالقة �لـ DASH Diet باإنقا�س �لوزن؟

وقف  كان  الغذائي  النظام  هذا  من  االأ�سا�سي  الهدف  اأن  رغم 
من  العديد  يف  وطيدة  عالقة  ظهرت  اأن  اإال  الدم،  �سغط  ارتفاع 
الدرا�سات العلمية بدور هذه احلمية الغذائية باإنقا�ض الوزن اأكرث 
من احلميات الغذائية الهادفة اإىل ذلك ب�سكل اأ�سا�سي. ويعود ذلك 
االأطعمة  على  واحتوائها  باالألياف   DASH Diet الـ  غناء  اإىل 
الغنية بالربوتني، البوتا�سيوم، والكال�سيوم. كما اأنها اثبتت دورها 
م�ستوى  ورفع   LDL ال�سيء  الكولي�سرتول  م�ستوى  اإنقا�ض  يف 

الكولي�سرتول اجليد HDL يف الدم.

ال�ساملة  الغذائية  احلميات  اأهم  من   DASH Diet الـ  تعترب 
الدم،  �سغط  رفع  اإيقاف  على  ت�ساعد  الطعام،  مكونات  جلميع 

تعديل م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم، واإنقا�ض الوزن.

اأهم االأنظمة الأمرا�ض  اأن هذا النظام الغذائي ي�سنف من   رغم 
القلب، ومر�سى ال�سكري، والأي �سخ�ض يرغب باإتباع نظام غذائي 
احتياجاته اخلا�سة  لكل �سخ�ض  بالتاأكيد  اأن  اإال  ومتكامل،  �سحي 
اعتمادا على حالته ال�سحية، وزنه، وعمره. لهذا على كل �سخ�ض 
يرغب باإتباع اأي نظام غذائي اأو حمية غذائيةا�ست�سارة اأخ�سائي 
املنا�سبة  احل�س�ض  وكمية  املنا�سب  الريجيم  نوع  ملعرفة  التغذية 

اإ�ستنادا على احلاالت الفردية للح�سول على النتائج املرجوة.

ريتا �ضموئيل

ماج�ضتري يف �لتغذية و�ملعاجلة �لغذ�ئية 

ريتا �ضموئيل
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عائلية  رحلة  اآذار   ١٨ يف  اونتاريو  يف  ال�سورية  اجلالية  مركز  نظم 
القيقب  �سكر  و�سناعة  ا�ستخراج  طريقة  على  للتعرف  ا�ستك�سافية 
�سائر  عن  كندا  بها  متتاز  التي  املادة  هذه   .maple sugar

البلدان.

من  م�سارك   3٠ عن  مايزيد  االإ�ستك�سافية  الرحلة  هذه  يف  �سارك 
ال�سورية يف  اأن مركز اجلالية  اإىل  ال�سورية. جتدر االإ�سارة  اجلالية 
اأونتاريو �سينظم ١2 رحلة عائلية ملناطق �سياحية خمتلفة خالل عام 

 .2٠١٨

.. �لقيقب  �ضر�ب  عن  • ملحة 
اأو  القيقبية  الف�سلية  من  نباتي  جن�ض  )اال�سفندان(  القيقب 
)ال�سابونية(، والقيقب اأنواع : )القيقب ال�سكري، القيقب االأحمر، 
االإيطايل،  القيقب  االأوراق،  اخلما�سي  القيقب  اال�سود،  والقيقب 
القيقيب  �سجرة  .تنمو  ال�سعب(  ثالثي  والقيقب  الدائري،  القيقب 
يف كندا، فعلم كندا يحمل �سعار )ورقة �سجرة القيقب( الذي يكرث 
من  وتعترب  املرتفعة،  احلرجية  املناطق  يف  تنمو  فهي   . فيها  منوه 
مفيدة جدًا  القيقب  وثمرة   . الزينة جلمال منظرها  اأ�سجار  اأ�سهر 
لالإن�سان، في�ستخرج من هذه الثمرة �سراب �سكري ي�سمى )بال�سراب 
الذهبي(، ي�ستخرج منه ال�سكر ويعترب بدياًل عن ال�سمندر وق�سب 
العام من املخزون  ال�سجرة طوال  ال�سكر موجود يف  . وهذا  ال�سكر 
الن�سوي االحتياطي . من فوائد �سراب القيقب باأنه ي�ساعد يف اإبطاء 
كما   . الرئتني  وغدد  الربو�ستات  غدد  يف  ال�سرطانية  اخلاليا  منو 

ويحارب �سراب القيقب البكترييا يف اجل�سم، وي�ساعد يف تخفي�ض 
ن�سبة االإ�سابة مبر�ض ال�سكري ؛ الأنه يحتوي على م�سادات االأك�سدة 
القولون  اأمرا�ض  عالج  يف  القيقب  �سراب  �سرب  وي�ساعد  فيه. 

واأمرا�ض الدماغ.

)املنغنيز  كـمعادن  الهامة  املعادن  على  القيقب  �سراب  يحتوي 
والزنك(، اللذان ي�ساعدان على حماية القلب، وتقوية جهاز املناعة، 
فيحمي اجل�سم من الربد ومر�ض احلمى . كما يحتوي على معادن 
وكل  واملغني�سيوم(،  والبوتا�س�سيوم  والثيامني  )كالكال�سيوم  اأخرى 
وارتفاع  الدماغية  ال�سكتات  من  اجل�سم  حتمي  الفيتامينات  هذه 
يتمتع  طبيعي،  �سكر  م�سدر  القيقب  �سراب  ويعد   . الدم  �سغط 
�سرابه بخ�سائ�ض م�سادة لاللتهابات، وي�ساعد يف خف�ض ال�سعرات 
القيقب على  املنغنيز املوجود يف �سراب  . وي�ساعد معدن  احلرارية 
زيادة الطاقة ويحتوي على م�سادات لالأك�سدة التي بدورها ت�ساعد يف 
عمل االأع�ساب ب�سكل اأف�سل، مع عمل الدماغ اي�سًا . و�سرب �سراب 
ال�سيخوخة  حماربة  على  ويعمل  ب،  بفيتامني  اجل�سم  ميد  القيقب 
املبكرة، الإحتوائه على م�سادات االأك�سدة املو�سعية .و يعالج �سراب 
اجلهاز  ويحمي  والغازات،  كاالنتفاخات  اله�سم،  م�ساكل  القيقب 
اله�سمي من االأ�سرار . وي�ساعد على تغذية اجللد، بفرك ال�سراب 
اجللد  اإعطاء  على  يعملون  الني  واحلليب  ال�سوفان  مع  اجللد  على 

التغذية املنا�سبة والنعومة املطلوبة .

�مل�ضدر مو�ضوع.كوم

ال�سوريون يف رحلة ا�ستك�سافية
ينظمها مركز اجلالية ال�سورية يف اونتاريو
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�أ�ضامة �ضفار 
 ياأبي النجم اأحمد حلمي اإال اأن ي�سنع اأ�سطورته اخلا�سة يف ال�سينما، 
فقد  والدموع  بامليلودراما  اإال  تكتمل  لن  والأنها  اأي�سًا،  احلياة  ويف 
�سنعها اأواًل يف اأفالمه، »حتى الكوميدي منها«، لكنه اأي�سا وبب�ساطته 
يف  �سادفته  ما  كثريًا  التي  والدموع  االأمل  يتجاهل  كان  روحه  وخفة 
لكن  ال�سعاب،  كل  عن  التجاوز  مف�ساًل  ال�سينما  يف  ولي�ض  احلياة 
درجة  علي  جاءت  املختلف  واملمثل  النجم  يدفعها  التي  ال�سريبة 
عالية من اخلطورة واالأمل ورغم ذلك مل ن�سمع الآالمه �سوتًا اإال بعد 

اأن جتاوز االأق�سي بينها، 

اأحمد حلمي �ساب ب�سيط وزوجته مني زكي ممثلة ال تعرف التمثيل 
�سالم  يف  احلياة  طويل  زمن  من  االثنان  يتمني  الكامريا،  اأمام  اإال 
بعيدا عن هام�ض ال�سهرة التي جترب النجم علي دفع ثمنها، ورغم 
حياتهما  اأعادت  املحنة  اأن  اإال   - ذلك  يف  ما  حد  اإيل   - جناحهما 
ال�سخ�سية واالأ�سرية اإيل الواجهة بني اأمنيات من اجلمهور والو�سط 
ب�سبب  الذين هاجموهما  اأولئك  يعلنه  ال  وبني حرج  بال�سفاء  الفني 

والدة طفلهما الثاين )�سليم( يف اأمريكا.

يطيق  وال  ال�سحفية  واحلوارات  الفوتوغرايف  الت�سوير  يكره  اأحمد 
اخلطاب املبا�سر اأو النظر لكامريا الت�سوير اال كممثل ولي�ض يف االأمر 
اأي تعال ولكنه ذلك ال�ساب اخلجول الذكي والذي يكره االفتعال وال 
يخون نف�سه اأبدا فال يفعل اإال ما يريد وهي ال�سفات التي دفعته دفعا 
وجمهورا  حقيقية  �سهرة  له  �سمن  برنامج  �سناعة  يف  النجاح  نحو 
وجناحه  �سهرته  به  وبداأ  حلقة  واأربعني  مائتني  نحو  وا�ستمر  وا�سعا 

وهو »لعب عيال«، امل�سافة بني لعب عيال، 

مده�ض  بديهي  �سر  يف  يكمن  وزمالئه  حلمي  بني  الرئي�سي  الفارق 
وهو اأنه �سوي بالقدر الذي ي�سمن له جناحا متوا�سال علي م�ستواه 
ال�سخ�سي ويح�سنه �سد الغرور اأو التق�سري اأو عدم االإتقان فاأحمد 
التمثيل  عن  بعيدا  اليه  االأنظار  لفت  طبيعي  م�سري  �ساب  حلمي 
وبني زمالئه بالتحديد حيث متيز بذكاء حاد وتفكري مبدع حتي اأنه 
وبينما كان موظفا يف القنوات املتخ�س�سة مبرتب �سعيف ويقيم مع 
�سديقني له يف �سقة مفرو�سة باملهند�سني قرر تنمية دخله عرب عمل 
كتاب اإعالين عن معار�ض االأثاث واجتهد يف اإقناع اأ�سحاب حمالت 
االأثاث حتي خرج الكتاب االإعالين اإيل النور وك�سب ب�سعة اآالف من 
فاإنه  البداية  يف  اأ�سدقائه  �سخرية  الفكرة  اأثارت  وبينما  اجلنيهات 
وبعد اأن انتهي من هذه املرحلة يف حياته فوجئ باأ�سحاب املعار�ض 
يبحثون عنه لتنفيذها مرة اأخري فاأقنعهم بالعمل مع ال�سديق الذي 

�سخر من الفكرة يف بدايتها.

ن�سابها  يف  االأمور  ي�سع  لكنه  وذكي  مثقف  �سخ�ض  حلمي  واأحمد 
اأفالمه  ب�سبب جناح  اإياها  ال�سماء  األهمته  بعبقرية ما  يوؤمن  فهو ال 
اإيل  وال يتم�سك ب�سخ�سية معينة حتي ي�ستهلكها خوفا من االنتقال 

غريها مبا ال ي�سمن عدم قبول اجلمهور له فيها.

ظهر اأحمد حلمي يف فيلم الناظر مع عالء ويل الدين وكان امل�سهد 
ال�سهري لليمبي هو قرار اإلهي بنجاح ملحمد �سعد ثم تاله حلمي الذي 
قدم حتي االآن 22 فيلما بداأ البطولة فيها منذ قدم »ميدو م�ساكل » 
قلوبهم  اإيل  يت�سرب  ثم  اإعجاب اجلمهور ومن  تثري  ليقدم كوميديا 
باأفالم جتمع بني الكوميدي والدرامي ويبداأ يف التنويع حتي ي�سبح 
اأو مكي  اأحمد حلمي ممثال وجنما ولي�ض جمرد كاراكرت مثل �سعد 
مبحافظة  بنها  مدينة  يف   ١9٧5 نوفمرب   ١٨ بتاريخ  حلمي  ولد  وقد 

القليوبية.

وهو االبن االأو�سط بني 3 اإخوة )خالد - اأحمد - �سايل(. عا�ض يف 
اململكة العربية ال�سعودية عدة �سنوات ب�سبب عمل والده بال�سعودية 
تلقي تعليمه حتي ال�سف الثاين ثانوي مبدار�ض ال�سعودية تخرج يف 
املعهد العايل للفنون امل�سرحية - ق�سم الديكور. بداأ عمله مذيعًا يف 
بعدها  وجنح  عيال(.  )لعب  برنامج  يف  امل�سرية  الف�سائية  القناة 
حيث  احلدود  علي  عبود  فيلم  يف  اأدواره  باأول  وقام  للتمثيل  فاجته 

�سارك املمثل عالء ويل الدين وكرمي عبد العزيز البطولة ولفت اإليه 
املتابعون باأدائه الكوميدي

والد  »نا�ض  م�سل�سل  الفنية عام ١993 يف  اأحمد حلمي حياته  بداأ  و 
نا�ض«، ثم انقطع ليلتحق باخلدمة الع�سكرية، وليعمل بعدها بالديكور 
لفرتة قبل اأن يعود اإىل عامل التلفزيون خمرجًا لربامج االأطفال ثم 

مذيعًا ومقدمًا لربنامج »لعب عيال« الذي حقق جناحًا باهرًا.

ويف عام ١999، اختاره املخرج �سريف عرفة الأول دور �سينمائي له 
يف فيلم »عبود على احلدود« مع كرمي عبدالعزيز وعالء ويل الدين، 

لتلتفت جميع االأنظار ملهاراته الكوميدية وخفة ظله.

اأفالم  ال�سينمائية، فمثل يف ثالثة  اأحمد حلمي  اأدوار  بعدها  توالت 
و«الناظر«.   »2٠٠٠ و«عمر  اأحبك«  خلتني  »ليه  وهي؛   2٠٠٠ عام  يف 
حلقها بثالثة اأفالم اأخرى يف عام 2٠٠١، وهي؛ »رحلة حب« و«ال�سلم 

والثعبان« و«55 اإ�سعاف«.

حفل  يف  زكي  منى  الفنانة  من  حلمي  اأحمد  تزوج   ،2٠٠2 عام  ويف 
خارج  الع�سل  �سهر  وق�سيا  م�سر  يف  الفن  جنوم  ح�سره  اأ�سطوري 

م�سر خالل ت�سويرها فيلمها »مافيا« مع اأحمد ال�سقا.

زكي  ومنى  رزق  الأحمد حلمي، حيث  حافاًل  عامًا   2٠٠3 عام  وكان 
مبولودتهما االأوىل يل يل، التي اأدخلت البهجة لقلبيهما.

اإمام  عادل  فيلم  يف  �سرف  ك�سيفي  العام  نف�ض  يف  معًا  ظهرا  كما 
»�سهر  فيلم  يف  اأخرى  مرة  معًا  ظهرا  ثم  الدمناركية«،  »التجربة 
الليايل« فت�ساركا البطولة مع حنان ترك، و�سريف منري، وخالد اأبو 
ليحققوا  فا�سل.  الوهاب، وعال غامن، وجيهان  وفتحي عبد  النجا، 
جميعًا جناحًا حتدث عنه نقاد ال�سينما ل�سنوات، فكان فيلم »�سهر 
اأحمد حلمي  الليايل« من اأجنح االأفالم امل�سرية احلديثة، وح�سل 

على جائزة يف مهرجان دم�سق ال�سينمائي عن دوره فيه.

بطولة  دور  باأول  حلمي  اأحمد  يقوم  اأن  قبل   2٠٠3 �سيف  ينته  ومل 
�سريين  الفنانة  مع  م�ساكل«  »ميدو  الكوميدي  الفيلم  يف  له  مطلقة 
عبد الوهاب التي اأدت يف هذا الفيلم اأول دور متثيلي لها. وكان هذا 
الفيلم هو انطالقة البطوالت الأحمد حلمي حيث مل يقبل بعدها اإال 
اأدوار البطولة املطلقة، فاأدى دور البطولة يف فيلم »�سايع بحر« يف 
العزيز  عبد  يا�سمني  مع  �سان«  »زكي  فيلم  يف  تاألق  ثم   ،2٠٠٤ عام 
يف عام 2٠٠5 ليرتك ب�سمة يف عامل الكوميديا ال�سينمائية وليتحول 
اجلمهور  وينتظره  ال�سحف  عنه  تتحدث  �سباك،  جنم  اإىل  بعدها 

ويرتقبه النقاد.

طارق«  »ظرف  فيلمي  ببطولة  حلمي  اأحمد  قام   ،2٠٠6 عام  ويف 
»مطب  فيلمي  تالهما  عادل.  غادة  مع  جمرمًا«  و«جعلتني  نور،  مع 
�سناعي« مع نور، و«كده ر�سا« مع منة �سلبي يف عام 2٠٠٧ الذي حاز 
على جائزة تقديرية خا�سة من مهرجان اأو�سكار ال�سينما امل�سرية 
جلنة  جائزة  على  حلمي  اأحمد  وحاز  والع�سرين،  التا�سعة  بدورته 

التحكيم اخلا�سة الأح�سن ممثل على دوره فيه.

القومي  املركز  جائزة  على  حلمي  اأحمد  فح�سل   2٠٠٨ عام  ويف 
فيلم  يف  دوره  عن  لل�سينما  القومي  املهرجان  من  وجائزة  لل�سينما 

»اآ�سف على االإزعاج« مع منة �سلبي ومثل فيلم »األف مربوك« يف عام 
2٠٠9، و«ع�سل اإ�سود« و«بلبل حريان« يف 2٠١٠.

اأما يف عام 2٠١١ فمثل جمموعة ق�س�ض ق�سرية �سمن فيلم بعنوان 
يناير وعن املظاهرات والف�ساد، مع  »١٨ يوم«، يحكي عن ثورة 25 
جمموعة من جنوم ال�سينما ومنهم منى زكي، وهند �سربي، وحنان 

ترك وعمرو واكد. و�سارك الفيلم يف مهرجان كان ال�سينمائي.

االأطفال  برنامج  حلمي  اأحمد  قدم  العام،  نف�ض  من  رم�سان  ويف 
التلفزيوين »�سوية عيال«، الذي القى اإعجاب اجلمهور العربي. وكان 
هذا اأحد الربامج التلفزيونية العديدة التي قدمها اأحمد حلمي يف 

م�سريته، ومنها »من �سريبح البونبون«.

وتربع اأحمد حلمي على عر�ض االإيرادات يف نهاية عام 2٠١١ بفيلمه 
»اإك�ض الرج« مع االأختني اإميي �سمري غامن ودنيا �سمري غامن، الذي 
مهرجان  يف  �سينمائي  فيلم  الأح�سن  اجلمهور  جائزة  على  ح�سل 
لثالث  ممثل  اأف�سل  جائزة  على  حلمي  وح�سل  الكاثوليكي،  املركز 
مرة على التوايل يف هذا املهرجان. كما ح�سل اأي�سًا يف بداية عام 
يف  ممثل  اأف�سل  وجائزة  كوميدي  ممثل  اأف�سل  جائزة  على   2٠١2
حفل توزيع جوائز »دير جي�ست«. اإ�سافة اإىل تكرميه يف حفل افتتاح 

مهرجان االأق�سر.

وقام اأحمد حلمي بعدة اأدوار على ال�سا�سة ال�سغرية منها؛ م�سل�سل 
»ال�سندريال«، »حلظات حرجة« وغريهم.  الزمن«،  »دمعة على خد 
االإذاعية ومنها؛ »�سالح اخلري«،  امل�سل�سالت  اأدوراه يف  اإىل  اإ�سافة 

و«اطلبيني من بابا«، وم�سرحيته »حكيم عيون«.

اأحمد حلمي.. م�سوار النجومية بال �سجيج 
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�أ�ضامة �ضفار 
الذكاء  ذلك  هو  الفني  ح�سني  تامر  م�سوار  يف  يلفت  ما  اأهم 
وال�سهرة  االنت�سار  لتحقيق  و�سيلة  الفن  من  يجعل  الذي  ال�سرير 
احلالة  تلك  اأغانيه  كلمات  جت�سد  حيث  اإيجابية  ر�سالة  دون  من 
عاما  ع�سر  خم�سة  من  اأكرث  منذ  م�سر  تعي�سها  التي  الع�سوائية 
الفجة  باملخيالت  ويتالعب   « التاأويل  حتتمل  كلمات  في�ستخدم 
التي تنت�سي للتلميحات غري الالئقة ويج�سد تامر ح�سني اإجماال 
»ذوق الع�سوائيات » التي تبلورت ك�سلوك وتقاليد وذوق » وفر�ست 
وحني  ال�سنني  لع�سرات  مبارك  دولة  جتاهلتها  ما  بعد  وجودها 
وفنيا  ومو�سيقيا  ثقافيا  وانهارت  بال�سعف  الدولة  هذه  اأ�سيبت 
فر�ض تامر وجمهوره الذي ينتمي اإيل كل الطبقات ذوقهم الفني 
اأن جمهور  واأدرك بذكائه وهو البائع القدمي للعطور يف ال�سوارع 
تلك ال�سوارع هو درجات �سلم ال�سعود بالن�سبة له لذلك مل يدخر 
و�سعا يف اللعب بكلمات اأغانيه واأدواره ال�سينمائية علي امل�سمون 

ومل يفكر باملغامرة بر�سالة اإيجابية.
فرغلي  عبا�ض  �سريف  ح�سني  امل�سري  املطرب  هو  تامر  والد 
ووالدته �سورية اجلن�سية وتدعي فاطمة ال�سباغ انف�سل والده عن 
والدته وهو يف ال�سابعة من عمره وعا�ض هو واأمه و�سقيقه االأكرب 
االأويل يف  ح�سام دون م�سدر رزق، فعمل تامر يف �سنوات عمره 
والتحق  ال�سارع،  يف  العطور  وبيع  ماركت  و�سوبر  بنزين  حمطة 
�سديق  والدة  من  مب�ساعدة  اأكتوبر   6 جامعة  يف  االإعالم  بكلية 
يغني  كان  فقد  اجلامعية  درا�سته  خالل  الفني  م�سواره  وبداأ  له، 

بحفالت اجلامعة.
يف اإحدي الندوات يف اجلامعة ا�ستف�سرت املذيعة �سلمي ال�سماع 
اإذا كان هناك من ميتلك اأي موهبة فقام بغناء اأغنية: »قولوا ال« 
�سمت  حفلة  يف  ي�سارك  اأن  منه  طلبت  وبعدها  باأدائه  فاأعجبت 
كبار الفنانني ونخبة من املجتمع فقام تامر بغناء اأغنيته »قولوا 
املنتج  علي  ال�سماع  �سلمي  عرفته  بعدها  به،  احل�سور  فاأ�ساد  ال« 
ن�سر حمرو�ض الذي اقتنع مبوهبته ووقع معه عقدا. كانت اأغنية » 
�سكلي هاحبك » اأول اأغنية ت�سجل له علي �سريط �سمن جمموعة 
�سريين  واملطربة  هو  املنتج  ر�سحه  ذلك  بعد  ملطربني.  اأغاين 
والتي كانت قد قدمت فقط اأغنية واحدة وكانت مع حممد حميي 
» وفعال  » تامر و�سريين  للغناء يف �سريط واحد بعنوان  »بحبك« 
ومن  واالنت�سار  باملبيعات  قيا�سية  اأرقاما  وحقق  ال�سريط  �سدر 
و�سل  ال�سنمائية  واأفالمه  الفنية  األبوماته  وتوالت  جنمه  بزغ  ثم 

ل�سعبية كبرية يف وقت ق�سري.
يف بداية 2٠٠6 اتهم تامر يف ق�سية تزوير للتهرب من اأداء اخلدمة 
الع�سكرية وتزوير يف �سهادة جامعية تابعة لكلية التجارة جلامعة 
يف  عاما  بال�سجن  عليه  وحكم  تامر  واأدين  امل�سرية،  املن�سورة 
تلك الق�سية ولكن احلكم مل ينفذ وقد قال تامر يف هذا: مل اأكن 
وما حدث  الع�سكرية  اأداء اخلدمة  �سهادة  تزوير  �سيئا عن  اأعلم 
اأنني ا�ستعنت ببع�ض املعارف الأ�ساألهم عنها والأعرف منهم كيف 
�سليمة  ال�سهادة  اأن  اأظن  وكنت  فعلوا،  ما  ففعلوا  عليها،  اأح�سل 
الأنني ال اأعرف �سكل ال�سهادات املزورة. ولكن ق�سي تامر 6 اأ�سهر 
يف ال�سجن الع�سكري بعد تخفيف العقوبة. يف عام 2٠١2 تزوج من 

ب�سمة بو�سيل وهي مطربة �ستار اأكادميي مغربية.

• �ملطرب 
األبوم  اأول  باإطالق   2٠٠2 عام  الفنية  م�سريته  ح�سني  تامر  بداأ 
م�سرتك له مع الفنانة �سريين ثم يف عام 2٠٠٤ اأطلق اأول األبوم 
منفرد له با�سم »حب« والذي حقق جناحا كبريًا وقد قام ح�سني 
ويف  حبيبي«  »قرب  وهي  االألبوم  هذا  من  واحدة  اأغنية  بت�سوير 
عام 2٠٠5 اأطلق تامر ح�سني ثاين األبوماته »عينيا بتحبك« وحقق 

مبيعات عالية.
ويف عام 2٠٠٧ اأطلق ثالث األبوماته با�سم »يابنت االإيه« وبالرغم 
جناحًا  حقق  اأنه  اإال  باالأ�سواق  طرحه  قبل  االألبوم  ت�سريب  من 
اأغان  �سخمًا ومبيعات عالية وكان هذا االألبوم يحتوي علي �سبع 
من اأحلان وكلمات تامر ح�سني نف�سه ويف عام 2٠٠٨ اأطلق تامر 
األبوم  واالآخر مو�سيقي،  اأحدهما ديني اجتماعي  األبومني  ح�سني 
يقدم  ديني  اجتماعي  البوم  اأول  يعترب  كان  بيوتنا«  يف  »اجلنة 
اتغري«  عارف  »م�ض  اأغنية  خ�سو�سًا  كبريًا  جناحا  حقق  والذي 
للكثري من  التي تعرب عن حالة نف�سية  التي اعتربت من االأغاين 
ال�سباب العربي. األبوم »قرب كمان« الذي اأطلق نف�ض ال�سنة كان 
يحتوي علي 9 اأغان من اأحلان وكلمات تامر ح�سني اأربع منها مت 
عر�سها يف فيلم »كابنت هيما« ويف عام 2٠٠9 اأطلق تامر ح�سني 
األبوم »هاعي�ض حياتي و�سم االألبوم اأول اأغنية باللغة االإجنليزية 
من  قدم   ”come back to me« با�سم  ح�سني  لتامر 
حم�سن  وكرمي  احل�سيني  ح�سام  من  كال  ح�سني  تامر  خاللها 
اللذين �ساركاه الغناء فيها. ومت ت�سوير اأغنية تاعب كل النا�ض يف 

تركيا وكانت من اإخراج يا�سر �سامي.
با�سم اخرتت  الغنائية وكان  األبوماته  �سابع  ويف عام 2٠١٠ قدم 
باللغة  اأغنية  ثاين  علي  يحتوي  وكان  كبريًا  جناحًا  حقق  �سح 

.sweet melody االإجنليزية با�سم
مع  له  األبوم  وثالث  له  غنائي  األبوم  ثامن  اأطلق   2٠١١ عام  ويف 
�سركة مزيكا با�سم “ اللي جاي اأحلي” والذي حقق جناحًا كبريًا 
ومت ت�سوير اأكرث من فيديو كليب من هذا االألبوم، ويف عام 2٠١2 
قام تامر ح�سني باإ�سدار اأغنية �سنجل وهي اأغنية Smile مع 
املطرب العاملي �ساجي وقد حققت جناحا كبريا وقام بت�سويرها 

يف اأمريكا.

• �ملمثل 
بداأ تامر ح�سني جمال التمثيل عام 2٠٠3 بفيلم حالة حب والذي 
كان يناق�ض م�ساكل ال�سباب واملجتمع امل�سري حيث كان يناق�ض 
الغربي  املجتمع  ونظرة  واملحبة  والهجرة،  العمل،  يف   « م�ساكل 

للمهاجرين العرب.
اأما فيلم »�سيد العاطفي« فهو ثاين فيلم لتامر ح�سني مت عر�سه 
ورف�ض  االأعمال  رجال  ف�ساد  ق�سايا  يناق�ض  كان  عام 2٠٠5و  يف 
ي�سم  كان  واأي�سا  الريا�سي  والتع�سب  اإ�سرائيل  مع  التطبيع 
اجلانب الرومان�سي، ثم مت اإطالق اأول جزء من فيلم عمر و�سلمي 

عام 2٠٠٧.

اأعلي  وحقق  الفيلم  من  جزء  ثاين  اإطالق  مت   2٠٠9 عام  ويف 
االإيرادات كان اجلزء الثاين يدور حول امللل الذي يواجه الزوجني 

بعد الزواج وبعد االإجناب.
ويف عام 2٠١١ قرر تامر ح�سني اأن يكون هناك جزءا ثالثا للفيلم 
بعد النجاح الكبري الذي حققه اجلزء االأول والثاين مت االنتهاء من 

ت�سوير الفيلم ومت عر�سه يف اأوائل عام 2٠١2 بدور ال�سينمات.
اأن يحاول االقرتاب  ويف ظل ما تعر�ض له يف التحرير قرر تامر 
من  خاللها  ويقرب  م�سل�سل  يف  اآدم  �سخ�سية  فقدم  الثوار  من 
اأحداث  تدور  �سعيد«  »خالد  امل�سرية  الثورة  اأيقونة  �سخ�سية 
امل�سل�سل حول تامر ح�سني )اآدم( وهو �ساب فقري من بيئة �سعبية، 
الفنانة  والدته  من  املكونة  االأ�سرة  عائل  في�سبح  والده،  ميوت 
تو�سيل  عامل  للعمل  الظروف  فت�سطره  واأخواته  �سعيب،  عفاف 
مي  الفنانة  وتقدم  ال�سريعة،  املاأكوالت  مطاعم  الأحد  للطلبات 
اإطار  اإن�سانية مع »اآدم« يف  عز دور فتاة م�سيحية جتمعها عالقة 
االأخوة وال�سداقة، وت�ساعده يف حياته كثرًيا لي�سل اإيل اأهدافه، 
�ستاأخذه  دولة،  اأمن  �سابط  بدور  فيقوم  زاهر  اأحمد  الفنان  اأما 

االأحداث اإيل مطاردة اآدم وتقوم املمثلة درة بدور حبيبة اآدم.

�سعود مطرب ع�سوائيات

فن
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وفجاأًة  مت�سلقان ي�سعدان طريقًا جبليًا  االأيام كان هناك  اأحد   يف 
املت�سلقني  اأحد  اأمام دب �سخم ، جل�ض  وجدا نف�سيهما وجهًا لوجه 
فورًا على االأر�ض و�سحب زوجًا من اأحذية الرك�ض من حقيبته التي 
ال�سخم،  الت�سلق  حذاء  خلع  بعد  ب�سرعة  ينتعلهما  وبداأ  ظهره  على 
فحّدق املت�سلق االآخر فيه منده�سًا و�ساأله : ماذا تفعل ؟ هل تظن اأنك 

ت�ستطيع اأن ت�سبق الدب؟

�أجاب �ملت�ضلق �الأول: لي�ض املهم اأن اأ�سبق الدب، املهم اأن اأ�سبقك 
اأنت !

ولكن  ال�سياقات  بع�ض  يف  االأول  املت�سلق  فكر  كما  نفكر  اأن  مانع  ال 
يف  نكون  عندما  عملي  وغري  مقبول  غري  التفكري  من  النمط  هذا 
اإطار االأ�سرة، كان احلل بالن�سبة للمت�سلق االأول هو الهرب وحماولة 
اإبعاد نف�سه عن املوقف ال�سعب ، وربط جناته بقدرته على التفوق 
يف  املناورة وهزمية االآخر الذي ي�سبح �سحية لذلك املوقف اخلطري 
، ولكن عندما يكون هذا االآخر جزءًا مني واأنا جزء منه، فال معنى 
لنجاتي دون جناة االآخر اإال اإذا قبلت بالقول ال�سائع : جنحت العملية 

ولكن املري�ض مات.

كثري من االآباء واالأمهات يهربون من املواقف ال�سعبة، يهربون من 
حتمل امل�سوؤولية ويحاولون اإلقاءها على �سخ�ض اآخر ، لذلك يرتكون 
كثريًا من واجباتهم التي لن ي�ستطيع غريهم القيام بها، يرتكونها 
للرو�سة اأو للمدر�سة اأو ملقدمي الرعاية اأو اأي �سخ�ض اأو جهة ير�سلون 

االأطفال اإليها .

كثري من االآباء واالأمهات ياأتون اإيل يف ا�ست�سارة تربوية وهم يريدون 
ابتداء اأن ياأتوا بابنهم امل�ساك�ض اأو ابنتهم املراهقة الأ�سلحها لهم ، 
ولكني اأ�سر على اأن اأقابل االأهل اأواًل ، ويف اأكرث االأحيان ال اأقابل اإال 

االأهل ، الأن االإ�سالح واحلل يبداأ عند االأهل ولي�ض عند االأبناء . 

ال تتنّب طريقة " املقاول العام "

 يف القيام بواجبك الرتبوي

 با�ستعمال اأو ا�ستئجار " مقاولني فرعيني " 

للقيام بالعمل الفعلي املتمثل

 ببناء اأو تدريب اأو تعليم اأو تربية اأبنائك 

مبثال  امل�سوؤولية  حمل  يف  واالأمهات  االآباء  واجب  اأ�سرح  اأحيانًا 
ب�سيط:

هل حدث معكم مرة اأنكم بعد انتهائكم من ارتداء القمي�ض اكت�سفتم 
اأنكم قد اأخطاأمت يف تزرير االأزرار بحيث بقي زر يف االأعلى لي�ض له 
عروة اأو بقيت عروة لي�ض لها زر ، بالطبع كل منا مر بهذه التجربة 
نكت�سف  اأمرنا،كيف  من  على عجلة  نكون  عندما  وخا�سة  امل�سحكة 

عادة اأننا اخطاأنا ؟!؟

 طبعًا عندما ننظر اإىل املراآة ونرى ياقة مرتفعة و اأخرى منخف�سة.

ماذا نفعل عادة؟!؟

 طبعًا �سوف نحمل امل�سوؤولية ون�سحح اخلطاأ.

اإىل اأين نتوجه باأيدينا عادة عندما نريد اإ�سالح اخلطاأ؟!؟ 

اأننا راأينا اخلطاأ هناك يف املراآة  اأنف�سنا،وبالرغم من  طبعًا باجتاه 
اإال اأن اأي عاقل منا لن يتوجه بيديه نحو املراآة لي�سلح اخلطاأ .

ملاذا؟!؟ 

اأيدينا،  وجنرح  ف�سنك�سرها  املراآة  نحو  باأيدينا  توجهنا  اإذا  الأننا 
وعندئذ ال نرى اخلطاأ بالرغم من اأنه ما زال موجودًا!

اأبناوؤنا  اأيها االإخوة القراء هم مراآة لنا نرى يف ت�سرفاتهم انعكا�سًا 
�سيء  يعجبنا  مل  اأقوالنا،فاإن  �سدى  كالمهم  يف  لت�سرفاتنا،ون�سمع 
فعلوه اأو قالوه فلنتجه اإىل اأنف�سنا ولن�سلح منها ،الطفل العنيد وراءه 
اأم اأو اأب اأعند منه،واالبنة التي تخاف وراءها عادة اأم تخاف اأكرث 
االنفعال،واالأطفال  منها  ر�سع  اأ�سرة  وراءه  االنفعايل  منها،واالبن 
الذين ي�سرخون وراءهم اأ�سرة مل يعّود فيها االأبوان نف�سيهما على 
�سبط النف�ض واإدارة الذات وخف�ض ال�سوت، والطفل الذي ي�سرب 
عندما  اأبويه  قبل  من  مرارًا  رب  �سُ قد  �سيء  من  ينزعج  عندما 

انزعجوا منه.
نتحمل  اأن  املربني  نحن  علينا  ينبغي  الهارب  اجلبال  مت�سلق  بعك�ض 
الدعم  ببع�ض  ا�ستعنا  ولئن  اأبنائنا،  تربية  يف  الكاملة  امل�سوؤولية 
وم�ساركتنا  االأ�سا�سي  دورنا  يلغي  ال  هذا  فاإن  اخلارجية  وامل�ساندة 

الفّعالة يف هذه املهمة احل�سا�سة .
يحاول بع�ض النا�ض الهروب حينما يرون الدب

على اأمل اأنه �سياأكل �سخ�سًا اآخر بداًل منهم
ولكن الدب كامل�سوؤوليات

فهي �ستم�سك بك اإذا حاولت الهرب منها
لذلك من االأف�سل لك مواجهتها بداًل من الهرب

ال تهرب
اثبت واحمل م�سوؤولية االأ�سرة ب�سكل كامل

حول هذه امل�سوؤولية اإىل متعة
وعندما تقوم بواجبك �سيتعلم منك
اأبناوؤك كيف يحملون هم امل�سوؤولية

ال حلول �سحرية
وال خيارات �سريعة

وقد ال جتدي بع�ض امل�سكنات
االأمر يحتاج اإىل الوقت وال�سرب

ولكن يف النهاية ت�سبح امل�سوؤولية
مقيا�سًا حلياتنا
و�سعادة اأبنائنا

ومــــا اأولدنا اإل مراآة لنا
حياتنا تلك ال�سجرة الكبرية نعلق عليها اأخبارنا

اأوراقنا
اأ�سرارنا

اأحالمنا 
من  ،اأخ�سر...والكثري  ،اأبي�ض  اأحمر  اأ�سود،   : باالألوان  نزينها 

الرمادي
تختلط االأحالم باالأ�سرار

تت�ساقط بع�ض االأوراق مثقلة بريح الهموم
تت�سابك االأوراق هينًا

ومتتزج االألوان هينًا اآخر
واحلنني !  

واحلنني... ذلك الطوق الذي يحاوط االأغ�سان ويت�سلق تلك ال�ساق 
املتطاولة

ودمعة  مريرة  باإبت�سامة  ممتزجا  متغلغال  تع�سبق   ... واحلنني 
م�ستورة

واحلنني يزين �سجرتنا متبجحًا بحقه يف اإمتالكنا 
واحلنني قطرات ندى جميلة ممزوجة ب�سديد االأنني... 

اأملًا يع�سر اأعماقنا 
اأملًا مكتوم وم�سموع...

اأنا...!
من اأنا �سوى ريح عا�سفة

اأنا...! 
من اأنا �سوى �سكون اإع�سار مرتقب

اأنا من اأنا؟! 
اأنا ن�سمة عليلة 

ن�سمة تداعب وجدان من راأين ،من �سمعني
اأنا ن�سمة مع�سوقة اأهز الكيان 

اأنا احلب
اأنا احلنني

اأنا لفحة اجلنون يف عقلك، يف قلبك، يف نف�سك، يف كيانك
اأنا من �سلبت روحك وزهدت بي

اأنا احلنان واالأمان 
اأنا الركن امل�ستاق 

اأنا االأمل البعيد القريب
اأنا حلمك امل�ستحيل

اأنا...!
من اأنا؟!

اأنا اخلوف من التغيري
اأنا �سوت ال�سمري

اأنا..من اأنا
اأنا من تركتني وعينك تدمع وقلبك يدمي

اأنا من تركتني باإختيارك 
اأنا من هربت من اأح�ساين

خوفا من اأن اأمتلكك
يا �سيدي اهرب وهرول وال تنظر وراءك

اأنا معك كخيالك
اأنا تربعت يف اأحالمك

اأنا من اإ�ستعمر وجدانك
�ساأبقى ورقة يف �سجرتك

�ساأبقى قو�ض قزح...اأُلون اأوراقك 
�ساأبقى تلك اللبالبة املتع�سبقة على �ساقك واأوراقك

�ساأبقى اأنا نب�ض احلنني ي�سري يف عروقك
اهرب.......

وكيف �ستهرب يا �سيدي من �سوت احلنني!

مُلى

احلنني
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ها قد م�سى عقد من العمِرعلى رحيلَك املُـوجع كموج بحٍر هائج 

مرارُة عناق فراقَك االأخري، كطعم العلقِم ال يزال عالقًا يف فمي

وبَك عربقارات  اأرك�ُض الهثة فيَك ومعَك  اأنا كعادتي الزلُت  وها 
العامل الثالث

باحلزِن  واالأمِل،  باالأملِ  ُم�سبعٌة  الفي�سان،  حدَّ  بحبَك  مُمتلئٌة 
والذكريات

ُمكتظٌة بب�سماِت اأ�سابعَك اخل�سنة على ج�سدي الناعِم امللم�ض 

ُمنت�سيٌة بَك حد الذوبان،هائمٌة بحبَك الالمن�سي والالمتناهي. 

اأدوُر واألتُف حول نف�سي وحوَل زوابعَك املزاجية 

ومدَك  بهبوبَك  الطاغي،  وح�سورَك  ب�سوتَك  فيَك،  غارقٌة 
وجزرَك

مبزاجَك العا�سف املتقلب، بجفاَك وق�سوتَك، بحنانَك وعطفَك 

ُمنتهيٌة فيَك ومعَك وبَك واإليَك.     

كم اأع�سق ا�سمك ؟!!!!! كم اأع�سق تلك احلروف العربية اخلم�سة 
التي تداعب قلبي فرحًا ومتليه ن�سوًة عندما اأنطق بها اأو ا�سمعها 

من االأخرين،

فكل �سيء يف حياتي �سار ا�سمَك، وكل َما اأحتاجه �سار �سوتَك. 

اأحاوُل  املنهكة،  روحي  الوحدة  تنه�ض  الباردة،  ال�ستاء  ليايل  يف 
جاهدًة الهروَب منَك اإىل �ساحات النوِم النائية عني، الهاربِة من 

�سريري البارِد الكئيب

ُاخِف�ُض كل �سوٍت حويل ال�ستجمع �ستات روحي، فاإذ بي ا�ستمُع اإىل 
دقات قلبي تردُد ا�سمَك، فتحلق روحي اإىل عاملك البعيد املتجايف 
عني عرباالأثريالف�سائي تتبُع اأثرك، لرتوي ظماأ العني وت�ستن�سق 

عطرال�سورة، وت�سمع �سوتك اجلارح.

اأح�سُد كل �سخ�ض له يف ركنَك االإلكرتوين االأزرق م�ساحة يكتُب 
لَك فيها  

كل �سخ�ض ُتـِظهُر له الوَد واالحرتاَم واالهتماَم  والتقدير

كل �سخ�ض تاأخذُه يف ح�سنَك وتربُت بيديك على ظهرِه وتالطف 
خده 

كل من تهتم الأمره و�ساأنِه وت�سغُل وقتَك وتفكريَك فيِه. 

وهموم  بعوامل  وان�سغالَك  عني،  وتغيبَك  غيابَك  اأثناء  اأتعلم!! 
االأخرين 

لهم،  العون  يد  ومد  عليهم،  واالأمان  ال�سالم  اأجنحة  ون�سر 
والتخفيف عنهم 

و التفاين من اأجلهم، واالإنغما�ض الكامل باأحوالهم منتا�سيًا عاملي 
وعاملك

�سيواًل حارقة حفرت  واأمطرت  الدموِع يف عيوين،  غيوُم  ن�سجت 
خطوطها على وجهي  وا�ستوىل احلزن على ليلي ونهاري، �سيفي 

و�ستائي

اأما يف ليايل اخلريف احلزينة فحدث وال حرج...

اخلريف.... يف كل عام يوقظ يف روحي حلظات الوداع االأليمة

ت�سرين  الكهل  ذلك  هو  اخلريف،  من  واآااٍه  اخلريـف  هــو 
الغليظ ب�سيجاِر جفاَك، ينفُث يف عيوين بال رحمة  يح�سوغليونه 

دخانه املتعايل القا�سي والالمبايل،  

يدمي عيوين حزنًا واأملاأً ويجرح قلبي ويك�سر روحي 

روحي التي باتت منهمكة ومنك�سرة من هذا الدخان اخلانق.

اأتعلم.... يتيمة اأنا من دونَك ، يتيمة...

منذ ذلك اخلريف البعيد واليتم يفجع قلبي 

من  املنهمر  املطر  وذلك  االأخري،  االأخريوعناقك  ت�سرينك  منذ 
عيوين ال يتوقف

�سيٍف  بعد  املتعبةِ  واالأوراِق  ال�سجِر  بني  من  املنبعث  القمر  �سوء 
طويل 

يذكرين بتلك اللحظات اخليالية التي م�سينا فيها معًا يدًا بيد يف 
الطرقات الريفية 

و�سبابك،  طفولتك  فيهاعن  حتدثني  و�ساعات  �ساعات  جل�سنا  و 
اأحالمك واآمالَك 

العجوز  والدَك  احلارة،عن  ال�سيف  ليايل  يف  القمر  عن 
اأر�سنا  يف  الزيتون  وحقول  العتيق  ال�سجر  املت�سابي،عن 
املنكوبة،عن اأمك والفقد واليتم الذي اأوجَع قلبَك وما زال يجري 
اأ�سناف  من  عليك  مرَّ ومن  اأخوتَك  هذا،عن  يومَك  اإىل  فيك 
الن�ساء،    عن اأفراح قلبَك واأحزانه، همومك وخماوفك،عن عقم 

امل�ستقبل املجهول

عقلي  اإىل  دائم  تطفو  االأحاديث  تلك  من  التفا�سيل  تفا�سيل 
وقلبي 

الأنك  فرحًا  قلبي  ويرق�ض  �سفتاي  فتبت�سم  روحي  تداعب 
خ�س�ستني بها.

اأملي  يف  رحمة  بال  ليوغل  بي  يرت�سد  ما  دائمًا  اخلريف  ذلك 
وحزين 

وحرقة  الفراق  دموع  لوعة  نف�سي  يف  يثري  اخلريف  يف  ما  كل 
االأ�سواق

كل ما يف اخلريف يوؤملني، يوجعني ب�سدة 

منذ كالمنا االأخري وانقاطعه االأخري....

انتظُر هطولَك  كاملطِر يروي ظماأ اأر�سي العط�سى لك 

انتظرَك والنار حترق روحي �سوقًا اإليَك وخوفًاعليك من نف�سك.

ذكريات ت�سرين االأخري داهمتني وغ�ست الذكريات يف قلبي

وطافت روحي �سوقًا لرائحتَك العطرة، ل�سوتك ونظرات عيونك 
الثاقبة

وقطرات مطرك التي نرثتهاعلى فمي زخاٍت عطرة. 

الدقيقة  الدقيقة...  بتفا�سيلها  معًا  ق�سيناها  التي  االأيام  تلك 
جدًا 

ال تزال حا�سرًة ماثلًة اأمامي، وكاأنها تتج�سد اأمامي االأن.

كل ما يف روحي ينادي بحرقٍة اأريدكَ ... وال اأريد �سواَك   

انتظرتَك طوياًل...انتظرُت �سنوات و�سنوات و�ساأنتظر

عني  اأطلَت  ومهما  عليِّ  ق�سوَت  مهما  انتظرَك  اأن  لَك  فعهدي 
الغياب 

و �ساأظل اأنتظُر اإىل اأن يق�سي اهلل اأمرًا ويفتح لنا اأبواب رحمته.

و لكن !!!!! ال متعن وت�ستبد يف ق�سوة الغياب 

التق�سى اأكرثعلى قلٍب خار من كرثة اجلراح 

ارحم قلبًا ُمتعبًا.... ُمرهقًا.... من �سدة اجلفاء وطول الغياب 

اأبِق يل رمقًا من احلياة اأقوى بِه على البقاء  

اجمع �ستات قلبي املك�سور ومللم روحي املنهكة بني يديك 

دعني اأرى النور واخلال�ض يف نهاية الطريق 

اأبعد الهم واحلزن عن قلبي والظلمةعن عيوين   

دع احلياة تفتح ذراعيها لنا وت�سمنا بني جناحيها 

اجعل لنا ع�سًا دافئًا يحمينا من �سبح الوحدة والربد يف �سيخوختنا 
القادمة 

منك،  اأرتوي  دعني  وحنان،  حٍب  من  قلبي  يف  ما  امنحَك  دعني 
الأرويك.

ال تكن قا�سيًاعليَّ وعلى نف�سَك اأكرث، فنحن ن�ستحق اأن من�سي ما 
تبقى من هذا العمر ب�سالٍم بحٍب وعطٍف وحنان ، باأماٍن وراحٍة 

وا�ستقرار. 

ن�ستحق اأن يورق هذا احلب يف الربيع بعد تلك االآالم املربحة يف 
اخلريف.

 فاأنا منَك واأنَت مني وت�سرين �ساهد بيننا وعلينا. 

نور �لهدى رجب

اآلم واآمال ذلك اخلريف 

اآلم واآمال
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Due to the urgent need for blood at some blood 
donation centers in Canada. Immigrant Minds 
Group in Canada organized a blood donation 
campaign. On March 3rd, a group of Canadian 
Syrians donated blood at the Heartland Center 
in Mississauga city, expressing their love and 
pride of Canada, the great country.
The Regional Director and staff at the 
Heartland Center expressed their gratitude for 
this super positive initiative.
Syrian Arab Community of Peel Blood 
Donation Drive
Heartland Town Centre Blood Donor Clinic 
March 3rd at 11:00.
765 Britannia Rd. W 
Mississauga 
L5v 2y1
1. Moutaz Abu Kalam/campaign organizer
2. Ammar Alhinawi 
3. Khallad Alsappag
4. Wassim Dari Omari
5 . Khaled Alhelali 
6. Hayan Zraiq
7. Khaled Alsayed Hasan
8. Yasir Sibai
9. Abdul Alrahman Sibai

بالدم  التربع  مراكز  بع�ض  يف  للدم  املا�سة  للحاجة  نظرًا 
حملة  كندا  يف  مهاجرة  عقول  جمموعة  نظمت  كندا.  يف 
تربع بالدم، حيث توجه يوم ٣ اآذار جمموعة من ال�سوريني 
بالدم لدى مركز هارت الند و�سط مدينة  للتربع  الكنديني 
بكندا،  واعتزازهم  بذلك عن حمبتهم  مي�سي�ساغا معربين 

هذا البلد العظيم.

وقد اأعربت املديرة االإقليمية والعاملني يف مركز هارت الند 
عن بالغ امتنانهم لهذه املبادرة االإيجابية.

Due to urgent needs, Canadian 
Syrian group donates blood

Such a scientist 
the media doesn,t 

talk about!
 Believe it or not, this young Syrian,
 whom has never heard of and has not
 been honored. Those who worked in the
 publishing of vanities completely closed
 their eyes to the Syrian genius Abdul
 Qadir Allaf, who received a doctorate
 in Japan (the country of scientists and
 inventors), his project that puzzled the
 Japanese and his vineyard is to control
 the computer using eye movements and

.brain signals
 The Syrian doctor from the city of Aleppo
 «31 years» graduate from the Algerian
 University «certificate of state engineer
 from the University of Mostaganem and
 Master from the University of Oran»
 and obtains a doctorate from the largest
 universities in the planet of Japan .. PhD
 project in control of the computer using
 eye movements and brain signals .. He
 is currently working with the Japanese

.on a large project to control a robot
 Such a young scientist, the world does
 not talk about. God save you son of
 Syria, Aleppo and we wish you good
 luck in your life and more success,

.excellence and creativity
 Translation

 Canadian Days
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 is Our Business 
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Research in dentistry proves that 
the bacteria causing periodontal 
(gum) disease are not only 
present in the oral cavity. When 

a patient has gum disease, the same bacteria 
is found in the blood which may lead to heart 
disease. The mouth is the access to the body, 
therefore, a healthy mouth is necessary for a 
healthy body.   

Have you ever found traces of blood on your 
toothbrush or gums while brushing your 
teeth?

An early sign of periodontal disease many 
may not recognize or feel is painful. 
Ongoing research in dentistry takes place 
for the purpose of finding the finest and 
least invasive periodontal disease treatment. 
Tooth-paste and dental apparatus companies 

improved their products to best fit an ideal 
periodontal treatment. A holistic dentist 
approach towards gum disease is to eliminate 
bacteria causing the disease in the least 
painful and invasive manner, in combination 
with modern dental diagnosis and treatments. 
Specific oral hygiene instructions, in addition 
to in-office treatments including natural anti-
bacterial gel and nutritional supplements 
have been successful in reducing inflamed 
tooth pockets back to healthy.

Holism is a theory by which parts of a whole 
are in intimate interconnection. An approach 
used in the medical field which stresses on 
treating a patient as a whole by taking into 
consideration all the patient’s needs. Holistic 
dentistry correlates oral health with other 
systems in the body like; the nervous, heart, 
circulatory and immune system among 
others.

By: Dr. Rachad Kudsi

Instagram: @drkudsi

Holistic Dentistry

The University of Toronto 
Mississauga’s Political Science 
and Pre-Law Association hosted a 
panel on March 15th, discussing the 

objective of political journalism to the matter 
of “fake news” and the impact of the internet 
on journalism today.
Featured on the panel was producer for CBC 
News The National, Tarannum Kamlani, 
Canadian journalist Steven Zhou, and 
managing editor of The Medium, and U.S. 
HuffPost contributor Menna Elnaka.
Executive associate for the PSLA, Wilson 
Adore, moderated the discussion with the 
three journalists. Asking what the job is of a 
political journalist, all three panelists shared 
the same sentiment.
“The main job of a journalist, if we’re 
talking politics, is to hold politicians and the 
government accountable,” said Elnaka.
Kamlani also spoke about the necessity of 
having the right facts. “When you’re going 
after people to hold them accountable you 
need to make sure you have your facts correct. 
The last thing you want is to have a good 
argument but be proven wrong over a small 
detail, which could undermine everything else 
that you’ve presented.”
Another issue brought to the panel’s attention 
was on controversial stories and how they have 
dealt with them in the past. Elnaka detailed her 
time as an intern at Al Jazeera Media Network 

in Qatar, and her investigative journalism on 
prisoners of conscience in Egypt.
“Investigating anything in the Middle East 
that’s political is very risky,” she said. “Are the 
people you are interviewing telling the truth? 
Do prisoners of conscience really do what 
they’re accused of? Trying to find the truth 
and the facts in these stories is difficult.”
Elnaka recommended speaking to a multitude 
of people when searching for the truth, 
especially when relying on individual 
accounts.
In regard to the trend of fake news spreading 
throughout North America, Tarranum said, 
“People’s trust in journalists and the media 
has never been worse.”
Zhou made a distinction between fake news 
and flawed news saying, “Journalism is a 
human endeavour. Once in a while, it’s likely 
that you’ll get something wrong.”
Zhou went on to explain a study on the spread 
of true and false news online, which analyzed 
every major news story in English across 
the span of Twitter’s existence. The study 
concluded that fake news reached more people 
and spread much faster than accurate stories.
“I think it’s mainly because of polarization in 
politics and how easy it is to use the internet,” 
Zhou said, “Anybody can do anything.”
Elnaka also discussed the declining trust 
between audiences and news outlets. 
Suggesting a way to perhaps deal with it, she 
said, “Maybe news outlets have an agenda, 
but they should come forward with what their 
agenda is and make that clear. In the end, even 
though they do have an agenda, their articles 

can still be neutral and bring you both sides of 
the story.”
When asked whether social media has 
changed how political journalism works, 
Kamlani emphasized the permanent changes 
the internet has brought to journalism. “[The 
internet] is a fact of life. You can’t turn back 
the clock. You just have to adapt.”
“The papers in Canada are doing terrible,” 
added Zhou. “I know that The Globe and Mail 
revenues have been declining over the past 
two-to-three years. The Star laid off a bunch 
of people—no more internships.”
The Toronto Star used to hire post-secondary 
students for summer internships in their 
newsroom. However, they announced in 
February of 2018 that the internship program 
would be put on indefinite hiatus.
Following the panel discussion, panelists 
participated in an hour of Q and A from the 
audience.
The panel marked the end of the PSLA’s 
current affairs events for the academic year.

Journalism Panel

By: Menna Elnaka
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Mr. Putin, the Strong man of 
Russia, must feel today that 
he is the happiest man on 
earth. Not because he had any 

doubt about winning  the Russian staged 
presidential election, but because the whole 
election campaign and its little nuisances are 
now behind him.
He “won” the elections by 73 % majority and 
secured another 6 years as President of Russia, 
to be added to the past 18 years as Russia’s 
president, at times as prime minister and at 
other times as president and  continually the 
supreme power holder in that country.
Putin, the ex-spy, played a fox game with 
American Presidents. He saw Two of them 
come and go, and one incumbent who will 
also go, pinpointed the weaknesses of each, 
ranging from recklessness to carelessness to 
mere incompetence and carried out his policy 
of dominance with great skill, playing the 
brutal game of power against weaker targets 
like the peoples of Ukraine and Syria among 
others.
But one of the best games he played, was 
and still is being played against the stronger 
nations of Europe, is the Energy Game.
He didn’t invent anything new, he simply 
continued the policy of the ex-soviet union 

just the same, albeit with greater brutality.
The soviets undeclared policy of reaching 
the warm waters of the Mediterranean was 
compounded by enriching Russia ( though not 
the Russian people ) with the flow of proceeds 
of selling gas and oil.
He ensured the continuation of these sales by 
brutally blocking any possibility of routing 
the flow of energy through Syria from the 
Gulf States.
Ensuring that the pipelines transporting energy 
from Russia to Europe remain competitive in 
comparison to energy transported by tankers 
from the gulf to Europe.
Such an advantage is two-fold.
Financial, as cheaper energy will ensure the 
continued flow of funds to Russian hands, 
and,
Political which will make European countries 
more flexible in their dealings with Russia. A 
recent example is Mrs. Merkels reluctance to 
go along with Britain in boycotting the coming 
games in Russia, Ukraine’s submission to the 
loss after dismemberment of Donetsk and the 
Crimea among other concessions from other 
countries in Europe.
Analysts don’t comprehend how and why the 
US allowed Putin to get away with all such 
aggressions.

His continued presidency and clinging to 
power indicates that he may Harbour a plan of 
President for Life like the Chinese president 
that only he himself can answer.

However the  question that he cannot answer 
and only future will reveal is “ will Mr. Putin 
always get American Presidents that he can 
easily and sarcastically deal with as he has 
done in the past ? 

Only future will tell.

Sent from Walid Addas , Toronto

Putin, Gas Emperor of The World

Professor of Medical Physics 
Walid Addas
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After I stopped the journeys in the 
time machine and made my break 
an opportunity to write notes 
about the previous trips, I decided 

that it was time to follow the flights and 
especially that a question was taking shape 
in my mind, this question can be summarized 
as follows: (Why are revolutions and their 
results different from one people to another? 
Some may lead a revolution of rage to ruin 
and burn everything even themselves without 
any sense of wisdom or sanity. Also, you may 
find other people that need so many years to 
see the signs of calm and development have 
begun. On the other hand, there are people 
whose revolution is calm, balanced and 
flexible, they achieve what they want without 
destroying themselves). With this question, I 
decided to travel in a perpetual machine to 
start a new round of trips where I see different 
aspects of the revolution.

Place: Bordeaux, France, 1748
- I walked through the streets of Bordeaux 
until I reached a beautiful cafe and decided 
to enter. The men`s forms and their way 
of speaking showed a high cultural level. 
Someone speaks. Everyone listens. I sat at 
a distant table where one man was sitting. 
I gently asked him, « Hello sir, can I sit 
down?»

Answer: Of course, you are welcome.

- Forgive my curiosity, may I ask who is this 
person speaking?

- You do not know him! oh ... well .. you seem 
new here. Mr. Montesquieu

- The philosopher Montesquieu?

- Yes, it is.

- Excuse me for any inconvenience, I will 
listen to what Montesquieu says.

Montesquieu speaks and explains his theory, 
which was illustrated in his book, the Spirit 
of Laws:

Gentlemen, the forms of government are 
three:

- Ownership: in which the power is inherited 
but within the limits known.

- Dictatorship: The country is ruled by the 
ruler alone without legal limits and proves 
his rule by terrifying civilians.

 Republic: It is a system in which the people 

or their representatives govern the state.

No doubt that the republican system is ideal for 
governance where the executive, legislative 
and judicial branches must be separated.

The man next to me looked at me and said: 
Have you heard how nice this speech is?

Yes, it is beautiful. Montesquieu is the founder 
and the real influence on the constitutions of 
all democratic systems.

But does this mean that the simple farmer has 
the right to become a ruler?

No, Sir, Montesquieu says that there is no 
need to move between classes in society. It 
is also believed that each layer has its own 
specificity and its importance in society.

Here the conversation stopped and people 
started to leave the pub and I started to clarify 
the image that Montesquieu is one of the 
spiritual fathers of the French Revolution, 
one of the most influential of the revolution, 
and in the subsequent revolutions. Therefore, 
I decided to intensify my presence until I 
understand how much influence the ideas 
have on the events of the revolution. The 
revolution adopted the idea of Montesquieu, 
but at the same time adopted a racist and 
hateful aspect. The hatred of the different 
people became a perpetual habit, and we saw 
it reflected in the killing of three hundred 
thousand farmers and terrifying trials.

The French historian Pierre Caron, who 
published a book in 1935, about the massacres 
that took place in the Parisian prisons during 
the period of the revolution on September 
2, 1792. He says of these massacres: These 
massacres had a sweeping (ritual) character, 
and the «riffraff» set themselves arbitrators, 
judges and jurors in the courtyard of these 
prisons, where prisoners were prosecuted 
one by one and charged and sentenced, not 

according to evidence; but according to their 
general appearance, behavior, personality and 
even physical composition. Any hesitation 
or disturbance on the person was evidence 
of the conviction and the charge and he/she 
would be sentenced to death. The person who 
undertook the trial and the sentence was an 
ordinary person. His sentences were met with 
applause and shouting from the masses who 
would gather from the surrounding streets and 
became jurors. The innocent would be taken 
by embraces, congratulations and kisses, 
everywhere on the streets. The convicted 
person would be executed by stabbing and 
swords, beaten with heavy batons, then taken 
off his clothes and thrown into a pile of bodies 
by his predecessors.

Strangely enough, those who committed 
these massacres, committed them in the name 
of freedom, human rights, citizen, justice and 
equality)

To be continued ...

Written by the researcher

Amar Murray

Translated by Moutaz Abu Kalam

The Nation`s Heritage and Revolutions
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The title may bring to the reader’s mind 
several concepts.  Some people think 
that those who live in the land of 
freedom have rested from the tyrants 

and the oppressors, and here I do not mean 
tayarant rulers. This is something that has be-
come like the inevitable in the third world, but 
I talk about tyranny of people whether they 
belong to one family or are friends or groups 
on social media like facebook.
It is noticeable that although we live in the 
land of freedom, which God has blessed us, 
but still there are some people practising their 
inherited despotism whether in the views, or 
in the clumsy  decisions they take.  
Unfortunately, this kind of people exists every 
where and every time, and you can’t imagine 
the disaster if such people undertook an admin-
istrative position then you can see the wonder 
in the arbitrariness in making decisions.
 I wonder how such psycho arrived in Canada 
!!! If the Ministry of Immigration obligates 
those wishing to immigrate to Canada to main-
tain a flexible, interactive mind with others, do 
not abuse .. Do not confiscate the opinion of 
others .. Do not cling to the thoughts and tastes 
of people.
 If those also be polite and respectful in ad-
dressing others and do not branch out the Pha-
raohs. Not long ago and today we live in the 
era of respect for the other opinion and we 
must understand that all opinions should be 
respected regardless of the wide gap among 

them. The time of monopoly of truth has end-
ed irrevocably, the truth can not be won by 
one alone. Our views of the truth should be 
like our view of the sky, accommodate us all 
without exception and without prejudice. The 
era of stubborn mind must also end, because it 
is a disease like the disease of atherosclerosis, 
which leads to cardiac arrest and then death, 
but the tyrants in the land of freedom insist 
on the practice of the wooden habit that un-
dermines the foundations of communication 
and love among people. A despot is like a one 
in a solid iron box, he thinks himself/herself 
strong but he/she does not know that they are 
locked in their despotism. Free your mind, you 
idiot!!!! ... Get out of your rusty shell and en-
joy the sun of interaction and rapprochement 
with others.
But for the atoms of hydrogen and oxygen in-
teract with one another, then there would have 
been no water, and life would have never ex-
isted!!!
On the other hand, what drew my attention is 
a new type of tyranny, which was revealed to 
us by the social media. Some people do not 
believe it when they set up a group on Face-
book or any other social media. Suddenly they 
turn into a virtual leaders and  heros. Some of 
them think they are second to none philoso-
phers. Some others feel they are prophets sent 
to preach people willingly or unwillingly and 
woe!!!! to the ones who violate all of those 
or shorten the payment of likes and comments 
on their pages, otherwise they are destined to 
deletion, God forbid or (Block) and the worst 
fate!! Hahaha
In conclusion .. Take it easy, and in com-
parison to the vast universe, we are all weak, 
no matter how strong we are, and we are all 
trivial, no matter how important we are .. 
Let us make excuses and understand the other 
opinion and if we do not get the result we have 
to put ourselves in place of the other party to 
clear the picture more, then we may be sure 
that we are right or discover that we were fool-
ish without knowing!

 Editor-in-Chief : Moutaz Abu Kalam
Canadiandays1@gmail.com 

This article
 is inspired by reality

The tyrants in the land of 
freedom !!! After I stopped the journeys in the 

time machine and made my break 
an opportunity to write notes 
about the previous trips, I decided 

that it was time to follow the flights and 
especially that a question was taking shape 
in my mind, this question can be summarized 
as follows: (Why are revolutions and their 
results different from one people to another? 
Some may lead a revolution of rage to ruin 
and burn everything even themselves without 
any sense of wisdom or sanity. Also, you may 
find other people that need so many years to 
see the signs of calm and development have 
begun. On the other hand, there are people 
whose revolution is calm, balanced and 
flexible, they achieve what they want without 
destroying themselves). With this question, I 
decided to travel in a perpetual machine to 
start a new round of trips where I see different 
aspects of the revolution.

Place: Bordeaux, France, 1748
- I walked through the streets of Bordeaux 
until I reached a beautiful cafe and decided 
to enter. The men`s forms and their way 
of speaking showed a high cultural level. 
Someone speaks. Everyone listens. I sat at 
a distant table where one man was sitting. 
I gently asked him, « Hello sir, can I sit 
down?»

Answer: Of course, you are welcome.

- Forgive my curiosity, may I ask who is this 
person speaking?

- You do not know him! oh ... well .. you seem 
new here. Mr. Montesquieu

- The philosopher Montesquieu?

- Yes, it is.

- Excuse me for any inconvenience, I will 
listen to what Montesquieu says.

Montesquieu speaks and explains his theory, 
which was illustrated in his book, the Spirit 
of Laws:

Gentlemen, the forms of government are 
three:

- Ownership: in which the power is inherited 
but within the limits known.

- Dictatorship: The country is ruled by the 
ruler alone without legal limits and proves 
his rule by terrifying civilians.

 Republic: It is a system in which the people 

or their representatives govern the state.

No doubt that the republican system is ideal for 
governance where the executive, legislative 
and judicial branches must be separated.

The man next to me looked at me and said: 
Have you heard how nice this speech is?

Yes, it is beautiful. Montesquieu is the founder 
and the real influence on the constitutions of 
all democratic systems.

But does this mean that the simple farmer has 
the right to become a ruler?

No, Sir, Montesquieu says that there is no 
need to move between classes in society. It 
is also believed that each layer has its own 
specificity and its importance in society.

Here the conversation stopped and people 
started to leave the pub and I started to clarify 
the image that Montesquieu is one of the 
spiritual fathers of the French Revolution, 
one of the most influential of the revolution, 
and in the subsequent revolutions. Therefore, 
I decided to intensify my presence until I 
understand how much influence the ideas 
have on the events of the revolution. The 
revolution adopted the idea of Montesquieu, 
but at the same time adopted a racist and 
hateful aspect. The hatred of the different 
people became a perpetual habit, and we saw 
it reflected in the killing of three hundred 
thousand farmers and terrifying trials.

The French historian Pierre Caron, who 
published a book in 1935, about the massacres 
that took place in the Parisian prisons during 
the period of the revolution on September 
2, 1792. He says of these massacres: These 
massacres had a sweeping (ritual) character, 
and the «riffraff» set themselves arbitrators, 
judges and jurors in the courtyard of these 
prisons, where prisoners were prosecuted 
one by one and charged and sentenced, not 

according to evidence; but according to their 
general appearance, behavior, personality and 
even physical composition. Any hesitation 
or disturbance on the person was evidence 
of the conviction and the charge and he/she 
would be sentenced to death. The person who 
undertook the trial and the sentence was an 
ordinary person. His sentences were met with 
applause and shouting from the masses who 
would gather from the surrounding streets and 
became jurors. The innocent would be taken 
by embraces, congratulations and kisses, 
everywhere on the streets. The convicted 
person would be executed by stabbing and 
swords, beaten with heavy batons, then taken 
off his clothes and thrown into a pile of bodies 
by his predecessors.

Strangely enough, those who committed 
these massacres, committed them in the name 
of freedom, human rights, citizen, justice and 
equality)

To be continued ...

Written by the researcher

Amar Murray

Translated by Moutaz Abu Kalam
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Your Success...
 is Our Business... Your Next Ad Could Be Here !

Due to urgent needs, Canadian Syrian group donates blood
7

Putin
Gas Emperor of The World

The tyrants in the land of
 freedom 

The Nation`s
Heritage and Revolutions

Such a scientist the media 
doesn,t talk about!


