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حقيقة تؤكدها
الدراسات وُيعلنها األطباء

فى حديث السياسة داخل اجلامعة
٣٠ يونيو التى  قبل ثورة 

اإلخوان، سيطر  أطاحت بحكم 
طالب «اإلخوان»، و«مصر 

و«أحرار»،  و«الدستور»،  القوية»، 
احلركة  على  و«الناصريون»، 

وفيها  اجلامعة،  فى  السياسية 
السياسة  أحوال  انعكست 

حالة  وظهرت  جلية،  املصرية 
كرر  إذ  واالستقطاب،  االنقسام 

التعاون  اإلخوان كالمهم عن 
التيارات داخل اجلامعة،  مع كل 

«الدستور»  طالب  تعاون  بينما 
مع اجلميع، عدا اإلخوان، 

أنهم لم يحصدوا مقاعد  إال 
االحتادات،  انتخابات  فى  كثيرة 

القوية»  وتعاون طالب «مصر 
استثناء،  بال  مع اجلميع 

الفكر  أندية  أشار منسق  فيما 
نشاطهم  تراجع  إلى  الناصرى 

على  واالقتصار  السياسى، 
«مش  ألنها  الثقافى،  النشاط 

زى زمان»، وقد أجمع طالب 
على  واحلركات  التيارات  جميع 

«الوطنى»  نبذ فلول طالب 
املنحل، وعلى ما يالقونه من 

روتينى  إدارى  وتعّنت  صعوبات 
فى احلصول على تصاريح 

أنشطتهم.. مبمارسة 
أبرز معالم  هذه كانت 

.٢٠١٣ ٣٠ يونيو  اخلريطة قبل 

حتقيق - محمد وليد بركات: 
شهدت اجلامعات أحداثاً جساماً، 
دعت الدولة إلى التدخل بأجهزتها 
وقراراتها  وتشريعاتها،  األمــنــيــة، 
املوقف،  على  للسيطرة  اإلداريــــة 
وهو ما رآه آخرون قمعاً للحريات، 
إذ بدأت هذه القرارات عندما جاء 
اختيار  ليُقر  التشريعى  التعديل 
الكليات  وعمداء  اجلامعات  رؤساء 
بقرار من رئيس اجلمهورية، مروراً 
فى  اجلامعة  لرئيس  احلق  بإعطاء 
الذى  التدريس  هئية  عضو  فصل 
وهو  الــعــنــف،  أعــمــال  فــى  يشترك 
الدولة،  مجلس  ألغاه  الذى  القرار 
جابر  الدكتور  تأكيد  إلــى  وصـــوالً 
نصار، رئيس جامعة القاهرة، عدم 
الطالبية  األسر  إلغاء  عن  تراجعه 
ــى أو  الــقــائــمــة عــلــى أســــاس حــزب
سياسى أو دينى، وأنه سيتم التعامل 
الذين  املخالفني  الطالب  مع  بحزم 
ســيــمــارســون أنــشــطــة حــزبــيــة من 
أى  وشطب  القانون،  تطبيق  خالل 
وأفكار  لبرامج  تــرّوج  طالبية  أسر 
حزبية، موضحاً أن القرار جاء بعد 
واحلزبية  السياسية  الــصــراعــات 
بني الطالب، وحتى تتفّرغ اجلامعة 
جيد  بشكل  التعليمية  العملية  ألداء 
لــلــطــالب، مــؤكــداً أن اجلــامــعــة لن 
للطالب  فعاليات  أى  على  تعترض 
والفئوية  الطالبية  باملطالب  تتعلق 

معها. وستتجاوب 
بكلية  الطالب  أحمد،  سامح  قال 
امليدان  أســــرة  وعــضــو  الــهــنــدســة 
إن  الــدســتــور،  حــزب  ــى  إل املنتمية 
السياسة  منع  إلــى  يهدف  الــقــرار 
«األسر  أن  مــؤكــداً  اجلــامــعــة،  فــى 
قسراً  اجلــامــعــة  طـــالب  حتــمــل  ال 
أى  أن  إلــى  مشيراً  أحزابها»،  إلــى 
تصاريح،  دون  العمل  ميكنها  أسرة 
نصف  فــى  نشاط  تنظيم  وميكنها 
الــطــالب ويحقق  فــى  يــؤثــر  ســاعــة 
ينتبه  مردوداً وصدى جيداً قبل أن 
حديثه  ــتــم  واخــت ــه،  ــف ــوق وي األمــــن 
الطالب  يــعــرف  أن  بــد  «ال  بقوله: 
الطالب  حق  ومن  وحرياته،  حقوقه 
السياسية  األنــشــطــة  ميـــارس  أن 
فاجلامعة  بها،  والعلمية  والفنية 
وفكر  آراء  له  طالباً  يتنج  استثمار 
أنشطة  تــقــتــصــر  أم  واجتـــاهـــات، 
الرحالت،  على  واالحتــادات  األسر 
يعيدنا  هذا  السابق،  فى  كان  كما 

إلى عصور قدمية».
فيما أشار محمد أشرف، الطالب 
حل  قــرار  أن  إلــى  القاهرة  بتجارة 
لن  الــنــشــاط احلــزبــى  األســـر ذات 
ولكنه  مــبــاشــرة،  نتائج  ــى  إل يـــؤدى 
ـــدى الــبــعــيــد، ال  ــد يــؤثــر عــلــى امل ق
مالحقة  القرار  صاَحبت  إذا  سيما 
هذه  إلــى  املنتمني  للطالب  أمنية 
السياسية  اخلريطة  وعــن  األســر. 
فى  ــروزاً  ب «األكثر  قــال:  للجامعة، 
املــشــهــد هــم طـــالب اإلخـــــوان، و٦ 
وال  الثوريني،  واالشتراكيني  أبريل، 
مترد،  حلركة  طالبياً  وجــوداً  أرى 
والــشــيــوعــيــون مــجــرد أفــــراد بال 
انتهى  الــنــاصــرى  والــتــيــار  تنظيم، 
تأثر  القوية  ومصر  اجلامعة،  من 
عبداملعنعم  الدكتور  باختفاء  سلباً 
السياسى  املشهد  عــن  أبــوالــفــتــوح 
عن  الطالبية  األسرة  انفصال  رغم 

احلزب».
«اجلامعة  قائًال:  حديثه،  واختتم 
بشكل  الطالب  وعى  لتشكيل  مكان 
عام، مبا فى ذلك العمل السياسى، 
والثقافى  االجتماعى  جــانــب  إلــى 
التى  املــؤســســة  وهـــو  ــمــوى،  ــن ــت وال
فيخرج  الطالب صغيراً،  بها  يلتحق 
على  قــــادراً  كــبــيــراً  مــواطــنــاً  منها 
وقد  أســرة،  وبــنــاء  واإلنــتــاج  العمل 
حتديداً،  الــقــاهــرة،  جامعة  ــادت  ق
تاريخ مصر  السياسى طوال  العمل 
مخصصة  يوماً  تكن  ولم  احلديث، 

فقط». للدراسة 

«نصار»: إلغاء األرس 
ذات النشاط الحزىب 

والسياىس والدينى وال 
مشكلة مع  املطالب 

التعليمية

الطالب املعارضون: 
الهدف منع السياسة 
وأن يتوقف نشاطنا 

عىل الرحالت

كتب - محمد جمال:
عانت مصر العديد من املشكالت 
بسبب األحداث التى مرت بها فى 
ــرة، وكـــان ضمن  الــســنــوات األخــي
النشاط  تدهور  املشكالت  هــذه 
عليه  تعتمد  الــــذى  الــســيــاحــى 
مصر كثيراً كمصدر للدخل، وهو 
التأثير  إلــى  بــالــضــروره  أدى  مــا 
املصرى،  االقتصاد  على  بالسلب 
الشباب  من  العديد  سعى  لذلك 
املصرى لتدشني عدد من املبادرات 
السياحى  النشاط  عــودة  أجــل  من 
املبادرات  هـــذه  ومـــن  أخـــرى  مـــرة 

مبادرة «بلدنا أحلى بينا».
قــــــال مـــحـــمـــد عـــــربـــــى، أحـــد 
املــؤســســني، إن املــبــادرة بـــدأت فى 
فكرة  أن  مضيفاً  املاضى،  مــارس   ١٩
املبادرة جاءت من خالل زيارته األماكن 
أجل  من  القدمية،  القاهرة  فى  األثرية 
أغلب  أن  فالحظ  هناك،  الناس  تصوير 
رغبة  األماكن،  هذه  إلى  يذهب  اجلمهور 
قيمة  معرفة  أو  زيـــارة  دون  الــصــالة،  فــى 
«عربى»  اقترح  لذلك  ــه،  ذات حد  فى  األثــر 
على زميلته خريجة كلية اآلداب قسم التاريخ 
تعريف  يكون هدفها  مبادرة سياحية  تدشني 

الناس بتاريخ بلدهم.
يضيف «عربى» أن هدف املبادرة تنشيط 
السياحة الداخلية ومحاولة إعادة النشاط 
السياحى إلى الشارع املصرى مرة أخرى 
الكبيرة  السلبية  اآلثار  جتّنب  ومحاولة 
اخلارجية  السياحة  غياب  خلّفها  التى 
فـــى مجال  ــني  ــل ــام ــع ال ــى مـــاليـــني  عــل

السياحة.
فعاليات  أولى  أن  إلى  «عربى»  وأشار 
املبادرة كانت من خالل تدشني «إيفينت» 
«فيس  االجتماعى  التواصل  موقع  على 
ــارة شـــارع املــعــز، ووصـــل عدد  ــزي ـــوك» ل ب
املبادرين إلى ٣٠ شخصاً، واصفاً املبادرين 
بأن لديهم طاقة إيجابية هائلة فى أولى 
فى  الفعاليات  ثانية  وكانت  الفعاليات 
املبادرين  عــدد  ووصــل  األديـــان،  مجمع 
إلـــى ٧٥ شــخــصــاً، ممــا يـــدل عــلــى حب 

اجلمهور للفكرة.
التى  الفعاليات  عــدد  أن  «عربى»  يذكر   
قامت بها املبادرة وصل إلى ٣٢ فعالية منها 
فعاليات ألماكن أثرية كزيارات إلى شارع 
املعز واألهرامات ومجمع األديان ومسجد 
عمرو بن العاص ومسجد أحمد بن طالون 
ــر طـــاز واملــتــحــف احلربى،  وقــصــر األمــي
جوالت  منها  ترفيهية،  أخــرى  وفعاليات 
بولينج،  ومركز  النيل،  على  مبركب  نيلية 
باإلضافة إلى تنظيمهم لكرنفال «رجعنا 
البسمة فيهم»، وأول كرنفال كان اسمه 
«اضحك باأللوان» فى منطقة قصر النيل، 
وثانى كرنفال كان اسمه «صندوق الدنيا» فى 
اخليرية،  الفعاليات  أما  املعز،  شــارع  منطقة 
ومستشفى  الــطــعــام  بنك  ـــارة  زي منها  فــكــان 

سرطان األطفال «٥٧٣٥٧»،.
من  يتم  املــبــادرة  أن متويل  «عربى»  أوضــح 
الفعاليات،  يحضرون  الذين  املبادرين  خالل 
إلى   ١٠ من  مبلغ  بدفع  مبادر  كل  يقوم  حيث 
أن  الفعالية، مضيفاً  لالشتراك فى  ١٥ جنيهاً 
األعضاء اجلدد الذين ينضمون للمبادرة يكون 
الفعاليات،  فى  يشاركون  الذين  من  اختيارهم 
عضو  دخــول  فــى  األســاســى  فالشرط  لذلك 
جديد فى التنظيم أن يكون من خالل استمراره 

فى املشاركة بالفعاليات التى تقيمها املبادرة.

«بلدنا أحلى بينا»
مبادرة شبابية لتنشيط 

السياحة

الناس الل� بتحل� صورة الوطن

كتبت - رنا جنم وشروق مختار:
بني التحقق والفشل مساحة أمل تقوى العزم 
والقدرة على تخطى كل تلك األشياء التى قد 
إجنازاً  ومتنح  تستحيل،  رمبا  أو  صعبة  تبدو 
بطعم شرفات احلياة الطيبة، بينما االستغراق 
التحقق،  بعدم  يكتفى  ال  سكون  اليأس  فى 

أمراض  أو  السيئة  األشياء  تلك  يحمل  بل 
أمريكية،  دراســة  أظهرت  هكذا  العصر، 
املرحلة  من  باالكتئاب  اإلصابة  أن  مؤكدة 

عاماً   ٢١ إلى   ١٣ من  العمرية 
التعرض  احتمالية  تــزيــد 
القلب  بــأمــراض  لإلصابة 
والـــســـكـــر والـــضـــغـــط فى 

املستقبل.
واستمعنا  الشباب  قابلنا 

التى  العوامل  وتــعــددت  إليهم 
االكتئاب  تزيد مساحة  أنها  يرون 

فى هذه املرحلة العمرية وإن أجمع 
أغلبهم على أن اإلحساس بالفشل 
وانعدام األمل فى املستقبل تأتى 

على رأسها.
تقول سارة طه، ٢١ عاماً: «أشعر 
باالكتئاب فى أغلب الوقت بسبب 

وصعوبة  ــاط  ــاإلحــب ب شــعــورى 
فأصبحت  أحـــالمـــى،  حتقيق 
كل  إلـــى  سلبية  بــصــورة  أنــظــر 

التعامل مع اآلخرين  وأكره  شىء 
االكتئاب  شعور  تصاحب  ودائماً 

صعوبة التنفس وتعب فى األعصاب 
والصداع الشديد والشعور بالكسل طوال 

الوقت.
«أشعر  ٢٥ عاماً:  وتضيف فاطمة على، 

باالكتئاب نتيجة ضغوطات املجتمع فى مختلف 
فترات احلياة، فى الدراسة عندما كنت طالبة، 
وضغوط العمل بعد التخرج والدخول فى حالة 
أن  شعور  ينتابنى  عندما  خاصة  االكــتــئــاب، 
الدنيا ضدى وأن املجتمع يوفر فرصاً آلخرين 
ال يستحقونها، فيصاحب شعورى انخفاض فى 

ضغط الدم مع سرعة ضربات القلب».
أنه  عــامــاً،   ١٩ عبداجلليل،  محمد  يوضح 
يشعر باالكتئاب عندما يفشل فى حتقيق هدف 
الثقة  من أهدافه، حيث تنتابه حالة من عدم 
بالنفس، وهو شعور يحدث عند فقدان شخص 
ما  سرعان  لكننى  «محمد»:  ويضيف  عزيز، 

أتخلص من هذه احلالة وأبدأ من جديد.
من جانبه أكد الدكتور «خالد شهاب» خبير 
االكتئاب  أسباب  أبــرز  أن  البشرية،  التنمية 
والتشاؤم  الفكرى  التشتت  هو  الشباب  عند 
ومواجهة  املشكالت  على حل  اإلقدام  وجتنب 
الصعوبات، ومحاولة إيجاد فرص جديدة بعد 
كل فشل، مضيفاً أن االكتئاب فى السن املبكر 
يزيد من احتمالية اإلصابة بالسكر والضغط 
وأمراض القلب، فنجد هذه األمراض، انتشرت 
كالوباء فى مجتمعنا، وأصبحت غير مرتبطة 
بسن محدد بسبب كثرة تعّرض الشباب ملختلف 

الضغوطات النفسية.

التشّتت الفكرى 
والتشاؤم وتجنب 

اإلقدام عىل حل املشاكل 
ومواجهة الصعوبات 

أهم األسباب

مبادرات تنشيط السياحة

الدراسات وُيعلنها األطباء

تعريف  يكون هدفها  مبادرة سياحية  تدشني 
الناس بتاريخ بلدهم.
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عمالة
 األطفـــــال

كتب - أمين الشعشاعى ومحمد عبداللطيف:
األمل  ونضوب  واإلجــهــاد  احلــزن  من  مساحات 
تكاد تشكل حالة مستقرة ال تفارق أولئك األطفال 
وفقدان  الصعبة  الظروف  تضعهم  الذين  الفقراء، 
األسرة  دعم  ومحدودية  العائل  عجز  أو  غياب  أو 
املبكر،  العمل  إلى  واملؤسسات االجتماعية املختلفة 
أطفال يعملون، جتدهم فى كل مكان، تارة فى ورش 
إصالح السيارات، أو فى محالت البقالة واجلزارة، 
أو حتى فى املصانع الصغيرة ذات التأثيرات الصحية 
الضارة، وجتدهم أيضاً فى مختلف أعمال البناء، أو 
املرور،  يتسولون على األرصفة، وفى إشارات  رمبا 
أينما تسير فى شوارع وأحياء القاهرة جتدهم فى 
كل مكان، وهو ما دفع «صوت اجلامعة» إلى رصد 
وتداعيات  أسباب  حول  واحلقوقيني  اخلبراء  آراء 
املدى  على  إليه  تــؤدى  أن  وما ميكن  الظاهرة  تلك 

البعيد.
ترى الدكتورة ليلى البهنساوى أستاذ علم االجتماع 
بجامعة القاهرة، أن مشكلة عمالة األطفال ترتبط 
فى األساس بعوامل اجتماعية وأسرية، على رأسها 
التفكك األسرى، وحاالت الطالق والتعامل السلبى 
التعليمية  املنظومة  تكون  وقد  الطفل،  مع  لألسرة 
السيئة سبباً يجعل الطفل ينفر من التعليم، ويتجه 
حجم  أو  عمره  مع  تتناسب  ال  أعمال  امتهان  إلى 

جسده.
يجّرم   ٤٦ لعام   ١٢ رقــم  الــقــانــون  أن  وأوضــحــت 
للمخاطر،  وتعريضه  التعليم  مــن  الطفل  حــرمــان 
وذلك من خالل األعمال التى ال تتناسب مع عمره، 
مشيرة إلى خطورة ما يترتب على ذلك من استخدام 
البلطجة  وأعمال  السياسى  الصراع  فى  األطفال 
وجتارة األعضاء، وزواج القاصرات، إضافة إلى ما 
يرتبط بذلك من االختالفات السلوكية فى التعامل 

واأللفاظ التعبيرية.
وشّددت «البهنساوى» على ضرورة اهتمام الدولة 
بحصر هؤالء األطفال، والعمل على إصالح املنظومة 
التعليمية، خاصة بعد ارتفاع نسبة األمية فى اآلونة 
األخيرة إلى ما يقرب من ٤٠٪، وتابعت قائلة: «لست 
ضد عمل الطفل وفق حدود وضمانات القانون وأن 
مهاراته  وينمى  العمرية  الفئة  مع  العمل  يتناسب 

ويساعده على تنظيم أوقاته».
من جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى سعيد رئيس 
أن  التربوية،  الــدراســات  مبعهد  النفس  علم  قسم 
املرحلة العمرية للطفل تبدأ منذ الوالدة وحتى سن 
تكوين  يتمثل فى  املرحلة  تلك  وأن هدف  عاماً،   ١٢
مهارات الطفل األساسية واكتشاف قدراته، ثم تبدأ 
ليبدأ توظيف مهاراته، مستشهدة ببعض  املراهقة، 
مناذج  تفتتح  التى  وفرنسا،  إجنلترا  فى  املــدارس 
مختلفة للعمل داخل أسوارها، ملساعدة الطالب على 

توجيه أفكاره وتنمية قدرته على اتخاذ القرار.
مبثابة  األطفال  عمالة  أن  سعيد  أمانى  وأكــدت 
اختراق ملرحلة التكوين، وهو ما يخلق قيماً واجتاهات 
ومجتمعه،  أســرتــه،  جتــاه  الطفل  ِقبل  مــن  سلبية 
ووطنه، جتعله جاهًال بقيمة التعليم والقيم الوطنية، 
إضافة إلى خلق مشاعر ال إرادية من الغيرة، والكره، 
املختلفة، خاصة جتاه غيره من  بأشكاله  والعدوان 
األطفال فى نفس املرحلة العمرية ممن هّيأت لهم 
هذا  يكون  «قــد  مضيفة  كــرميــة،  معيشة  أسرتهم 
التعدى على  أو  اللفظى  باالعتداء  العدوان مباشراً 
ال  بصورة  يحدث  مباشر  غير  أو  بالضرب،  غيره 

إرادية، مثل كسر شجرة».
لهؤالء  النفسى  التأهيل  إعـــادة  أن  وأضــافــت 
األطفال يأتى من خالل إعادة حق التعليم، وتغيير 
نظرة املجتمع إليهم، وتوفير كل احتياجاتهم املادية 
بالسلوكيات  الطاقات اإليجابية  واملعنوية الستبدال 

السلبية، للنهوض باملجتمع.
وتؤكد انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية 
يعاقب  األطفال جرمية  عمالة  أن  اإلنسان  وحقوق 
عليه القانون، وال بد من حتديد عقوبات ملن يجبر 

األطفال على العمل دون السن القانونية.

مصانع إنتاج الكراهية
والعنف ضد املجتمع

علامء اجتامع 
وحقوقيون: 

تغليظ عقوبة 
التشغيل املبكر 
وإصالح التعليم

كتبت - ميادة عادل:
هناك داخل إحدى املصابغ فى حى تسكنه 
الضوضاء  حيث  العاملة،  الطبقة  أبناء  غالبية 
«أحمد»،  كان  برائحة رطوبة،  والزحام تختلط 
وجهه  فإن  نحافته  رغم  لفتى  الشخصية  تلك 
وكلماته يحمالن طموحاً وثقة، ورغم أن عمره 
لم يزد على ١٤ عاماً فإنه يبدو كعامل متدرب 
نفحات  وسط  يقف  وجدناه  يفعل،  ملا  ومتقن 
البخار املنطلقة من املكواة التى كان يرسم بها 
لوحته الفنية على واحدة من مئات قطع الثياب 

التى حتاصره ١٢ ساعة يومياً.
علينا فى صوت  فيرد  «أحمد»،  مع  نتحدث 
بضجيج  مــتــواصــل  بتشويش  يقاطعه  هـــادئ 
بعض  مــن  تتوقف  ال  التى  الشعبية  األغــانــى 
اهتزازات  املحيطة، فضًال عن صوت  األماكن 
مغسلة الثياب، وصراخ األطفال فى الشارع، وملا 
طلبنا منه أن يحدثنا قليًال عن شغله، نظر إلينا 
وقال:  ابتسامة خاطفة،  بدت على وجهه  وقد 

«باقوم بدرى قوى وآجى هنا الشغل، وفترة بعد 
الضهر باروح للبيوت أجمع الهدوم من الزباين 

واجيبها املحل أكويها وأرجعها لهم».
ثم  مشاكسة  «لــيــاقــة»  مــن  لينتهى  يتوقف 
أروح  إنى  من  بكتير  لى  أحسن  «ده  يستطرد: 
كنت  إنى  عنه  فاكره  اللى  كل  مكان  املدرسة، 

بانضرب فيه من املدرسني».
احلد  أن  يرى  املحل  إبراهيم» صاحب  «عم 
األدنى لسن العمل القانونية فى مصر هى ١٤ 
عاماً، معتقداً أنه رغم صعوبة املهنة فإن إحلاق 
له  تؤّمن  حرفة  تعلم  على  يساعده  بها  الطفل 
مستقبله، ويشرح مستقبل «أحمد»، قائًال: «كان 
فى البداية يقدم العون البسيط للمحل، ولكنه 
وغسيل  اجلاف،  التنظيف  ماكينات  يدير  اآلن 
املالبس وفصلها عن بعضها وكّيها، فهى مهارة 
إليه فى  لينظر  الكبير»،  بالفضل  عليه  ستعود 
(أحمد)  حــال،  كل  «على  متمتماً:  وحــب،  حنو 

مهتم بالقراءة والكتابة».

كتبت - رضوى خالد:
تفرض احلياة تضاريسها الصعبة أحيانا على البعض، فيتعايشون 
فى محاولة للبقاء والتحلى باألمل بأن تتغير التضاريس الصعبة إلى 
األحسن، داخل هذا اإلطار تعانى هذه األسرة الصغيرة املكونة من 
ثقيلة  احلياة متر  قاسية جتعل محطات  ظــروف  من  أفــراد  خمسة 

وتصّعب من مرور األيام وتلقى بظلها على ما هو قادم.
أب وأم وأبناء جميعهم يلهثون من أجل توفير لقمة العيش، ويدورون 

فى ساقية احلياة، ليوفروا ما يسد رمق األسرة، ويخفف شقاءها.
إلى  ومحال  قعيداً  صــار  رجــل  أبناء  ومحمود»  وأحمد  «محمد 
التقاعد، وأبناء لسيدة مريضة منهكة، يعملون فى كل األوقات املتاحة 
«ليرفعوا  األكبر  االبن  رأى  وعلى  ويستمروا،  ليعيشوا  الدراسة  بعد 

راسهم بني الناس».
«بابيع لعب أطفال عشان دى أكتر حاجة كان نفسى يبقى عندى 
ثالثة  العمر  البالغ من  بدأ «محمد»  وأنا صغير»، هكذا  كتير،  منها 
نفسه  على  يعتمد  أن  الصغر  منذ  قــرر  والــذى  كالمه،  عاماً  عشر 
ويتغلب على مصاعب احلياة، يعيش متجوالً بني محطات املترو كل 
يوم بـ«لعب األطفال» بعد انتهاء اليوم الدراسى الطويل، مشيراً إلى 
تعاطف ومساندة بعض  بعدم  لهم، ومندداً  أقاربهم  انعدام مساعدة 
األقارب حلالتهم وظروفهم، وحيث ال يجدون من يقف إلى جوارهم، 
خاصة عندما تتعثر الظروف املادية لدرجة غياب القدرة على مواصلة 
احلياة الفتقاد النقود املطلوبة لتقضية اليوم، ويضيف: «نفسى أكون 

مهندس وأرفع راس أمى وأبويا وأرحمهم من الذل».

معرباً  الثانوى،  الثانى  بالصف  الطالب  أحمد  أخــوه  يصل  وهنا 
عن مدى تعبه وأخيه طوال اليوم، وحرصهما على عدم إظهار ذلك 
لوالديهما حتى ال يتحمال فوق األعباء عبئاً، وليطمئنا -بقدر يسير- 

على مستقبل االبن األصغر الذى لم يتم عامه الرابع.
ويساعد  احلقوق  ليجلب  شرطة  ضابط  يكون  أن  يريد  «أحمد» 
املحطات  فى  والشغالني  للعمال  ورعاية  حماية  ويوفر  املحتاجني، 
واملواقف، وال يفرض عليهم غرامة «واّال أخلى حد ياخد بضاعتهم 

ويصادرها».
يختتمان كالمهما بعيون مجهدة تخالطها دموع قدمية، متمنني أن 
يفروا من الذل والعوز وتوفير حياة بسيطة مناسبة توفر األساسيات 
«مش عايزين نعيش منتظرين مساعدة من حد، ال قريب وال بعيد».

كتبت - مرمي الغرباوى:
بعد أن غابت الشمس، معلنة عن ليل جديد، لم مينعه 
تأخر الوقت بالنسبة ملن هم فى مثل عمره من االستجابة 
فى  تخصهم  التى  األشــيــاء  بعض  بــشــراء  والـــده  ملطالب 
بل  وصعباً،  غريباً  األمــر  يكون  قد  الصغيرة،  جتارتهم 
مساء  الثامنة  الساعة  تخطت  وقد  آخر  لطفل  مستحيًال 
وهو مضطر ألن يصعد إحدى عربات املترو، عائداً وفى 
إحدى يديه حقيبة سوداء كبيرة، مظهرها يجعلك تتأكد من 
أنها حتوى بضاعة مثل التى يحملها الباعة اجلائلون فى 
املترو، وفى يده األخرى ميسك أخاه الصغير، ليس األمر 
جديداً على «أحمد» البالغ ١٣ عاماً، فهذا جزء بسيط من 

مقتضيات احلياة اليومية التى اعتادها.
األصغر  أخيه  بيد  ممسكاً  صمت،  فــى  املــتــرو  صعد 

ويساعده على الصعود بحرص واهتمام كبيرين، مير بائع 
تبتاع  لكى  بالعربة  السيدات  إحــدى  توقفه  فجأة  بالون، 
منه بالوناً أحمر ومتنحه ألخيه.. «أحمد»، أو «سكر» كما 
ينادونه، تألألت عيناه بشىء ما، كأنه يتذكر ما غاب عنه 
فى طفولته فى العمل، لكن رغم كل شىء ما زالت مشاعره 
حاضرة.. نسى اللعب منذ زمن، واعتبره شيئاً ال يناسب 
«صاحب مسئوليات» وبدالً من أن ميضى يوم اإلجازة مع 
أصدقائه، يذهب للعمل مع والده، هذا العمل الذى أخذ 
داخله  ترسخت  التى  واجباته  يُنسه  ولم  وطفولته،  وقته 
قبل أوانه. نضجه املبكر جعله يتمنى أن يصبح طبيباً فى 
املستقبل ليساعد املرضى واملحتاجني فى الشفاء، قائًال: 
فلوس  معاه  وأى حد مش  أعاجله،  أى حد عيان  «نفسى 
أعاجله»، ويبقى «أحمد» وغيره أطفاالً مع إيقاف التنفيذ.

«سكر».. طفولة عَبرت واستبقت حقيبة عمل«أحمد»: «لسعة» املكواة أرحم من «عصا املدرسني»
من املدرسة إل� املصبغة.. رايح مش جا�

كتبت - شيماء دهب:
هــى واحــــدة مــن احلــكــايــات الصعبة 
ــعــزم فــى أن  املــضــّفــرة أيــضــاً بــاألمــل وال
احلياة تفتح أبوابها وتتغير األيام، عندما 
يدق اجلرس، ليعلن انتهاء اليوم الدراسى 
جلميع التالميذ، توفر ألبنائها متطلباتهم 
ولـــو فــى حـــدودهـــا الــتــى جتــعــل احلياة 
يستكمل  أن  الطفل  ويستطيع  متضى، 
مستقبل،  عــن  بحثاً  ــه  ودراســت واجــبــاتــه 
وسط كل ذلك فإن محمود جمال التلميذ 
إحدى  فى  االبتدائى  الرابع  الصف  فى 
مع  ليلعب  يخرج  ال  االبتدائية  املــدارس 
اجتاه  فى  يخرج  لكنه  مشاغبني،  زمــالء 
املرهقة،  األخـــرى  اليومية  رحلته  لبدء 
حيث يذهب لبيع النظارات فى ناصية أو 
بحثاً  القاهرة،  شــوارع  أحد  فى  «فرشة» 

عن لقمة العيش.
لألسرة  الوحيد  ــن  االب هــو  «محمود» 
فى  والــده  ويعمل  األكبر،  أخيه  وفاة  بعد 
رزقاً  احلــيــاة  لــه  قـــّدرت  حيث  الصعيد، 
فهى  والــدتــه  أمــا  هنا،  يجده  ال  بسيطاً 
اخلاصة  املــســتــشــفــيــات  ــأحــد  ب عــامــلــة 
الصغيرة فى القاهرة تكد أيضاً فى سبيل 
االستمرار العيش اليومى، هو أيضاً يسعى 
أن مينعه  دون  تيسير ظروف احلياة  فى 
ذلك من استكمال تعليمه أو التقصير فى 

الذهاب إلى املدرسة.
وأعالج  دكـــتـــور..  أكـــون  نفسى  «أنـــا 
الناس»، هكذا عبر «محمود» عن أمنيته 
فى املستقبل، وأضاف: «أنا مش مبسوط 
من شغلى فى الشارع»، معبراً عن حزنه 
الشديد ملا يتعّرض له من أزمات تفرضها 
عليه احلياة رغم صغر سنه، لكنه وسط 
كل ذلك يدرك أنه ال حل أمامه سوى أن 
يواصل العمل بجانب املدرسة، لكى يوفر 

املال الستكمال دراسته ومساعدة أهله.

االسم: أناضل.. أتعلم

لو احلياة تضحك
وأطلع دكتور

بالون األحالم الطائر

كتبت - شروق مختار:
يبدو لك الطفل الذى ال يتجاوز عمره سبع سنوات، معتلياً 
تلة مرتفعة، ليمنحك من بعيد إحساساً بأنه ينظر إلى احلياة 
من أعلى، وكأنه يعلن حتديه أو رفضه لها، أو رمبا ليهرب من 
تلك املشكالت اليومية، تتعدد أطراف احلكاية التى حملت 
للقمامة  ناقال  يوم،  يعمل كل  إلى هنا، وحيث  الصغير  ذلك 
القمامة  جبل  إلى  جديداً  طابقاً  يضيف  حيث  إلى  املنزلية 
الراسخ فى هدوء وثبات، وليعتليه «محمد» فى الصباح من 

جديد، لينتظر بدء يوم عمل آخر.
احلكاية ال تختلف كثيراً عن دراما احلياة اليومية.. فهذا 
قد  عمل  عن  بحثاً  القاهرة  إلى  القادم  السوهاجى  الطفل 

استقر هنا فى هذه املهنة، وفى هذا املكان، ليحل مشكالت 
بحكم  لكنه صار مسئوالً عنها  يشارك قط فى صنعها،  لم 
الوجود والبقاء.. إعالة أسرة مكونة من أم وأخوات صارت 
قضيته وهمه وأمله اليومى الصغير، حيث لم يستكمل «محمد» 
دراسته نظراً للظروف القاسية التى متر بها أسرته،  فقرر 
يعود  ثم  قمامتها،  يجمع  املعز  قاهرة  إلى  الهبوط  «محمد» 
مساء إلى عمته املقيمة بجانب «مقلب زبالة» بدار السالم. 
تفسير  كان  تتجوز»، هكذا  باشتغل عشان أختى عاوزة  «أنا 
«محمد» سبب عمله فى هذه السن الصغيرة، فكان التفسير 
كالسهم الصائب، أصابنى بالصمت ملدة دقيقة، ثم استطرد 

فقال: «كان نفسى أكمل مدرسة عشان أخدم الناس».

يا «أحمد ومحمد ومحمود».. لسه احلياة ممكنة«محمد» يصنع األمل من أعلى نقطة فى جبل القمامة
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سؤال بجد.. تعرف مني اللى بيخترع املوضة؟!

كتبت - يسرا الصحفى:
للرجولة معاٍن كثيرة داخل قواميس 
ومعاجم اللغة العربية، ورغم كثرة هذه 
التعريفات، فإنه توجد صفة مشتركة 
بينها جميعاً، وهى أن الرجولة صفة 
حميدة يوصف بها كل ذى دين وخلق 
ما شرحه  وذلك  الرجال،  من  ومــرؤة 
املتخصصون فى اللغة العربية، ولكن 
يتفق مع هذا  أن  رأيــاً ميكن  للشباب 

التعريف، وميكن أن يكون بعيداً 
كل البعد عنه، لذلك سألنا 

ووالد،  بــنــات  الــشــبــاب 
الرجولة  مفهوم  عن 

من وجهة نظرهم.
نظر  وجهة  وعــن 
البنات، تقول أفكار 
حسن، ٢١ سنة: أرى 
الرجولة  صــفــة  أن 

ليست مقصورة على 
فإنها  فــقــط،  الــرجــال 

صفة ال بد أن تتوافر فى 
تعنى  ألنها  والنساء  الــرجــال 

احلامى»،  ـــدم  و«ال احلــق  على  غيرة 
ونخوة «مش مجرد عضالت منفوخة 

على الفاضى».
 ٢٠ عبدالرحيم،  إســراء  وأضــافــت 
عندما  تأتى  الرجولة  أن صفة  سنة: 
الرجل  فشعور  ـــاً،  أب الــرجــل  يصبح 
يتحمل  يجعله  عائلة  عن  مسئول  أنه 
املسئولية التى تعتبر الوجه اآلخر من 
إنساناً  يكون  أن  يُعقل  فال  الرجولة، 

مستهتراً، ويوصف بالرجولة.
سنة:   ٢٢ محمد،  دعاء  وأوضحت   
الشباب  من  الكثير  الشديد،  لألسف 
يعتقدون أن الرجولة بشرب السجائر 
ومعاكسة البنات، وهذه ثقافة مغلوطة 
والتقدير  االحــتــرام  تعنى  فالرجولة 
تعنى  ال  فالرجولة  بالنفس،  والثقة 
تعنى  ولكنها  واالنحراف،  «الصياعة» 
والشهامة  النفس  على ضبط  القدرة 

والتمسك بالدين.

٢٠ سنة:  ســمــيــر،  ــيــا  دال وتــضــيــف 
ميكن  ال  كــبــيــرة  ــمــة  ــل ك ـــة  ـــرجـــول ال
ألنها  واحـــدة،  صفة  فى  اختصارها 
داخلها  فى  تضم  التى  الكلمة  تعتبر 
التى  احلميدة،  األخــالق  من  الكثير 
أهمها احلصول على ثقة من اآلخرين 
مصدر  يــكــون  وأن  بالنفس،  والثقة 

األمان وحماية لآلخرين.
بد  ال  ــان  ك اآلخـــر  الصعيد  وعــلــى 
الرجولة  مــفــهــوم  مــعــرفــة  ــن  م
لدى الوالد، ويرى محمود 
أن  ســـنـــة:   ٢١ ــم،  ــي ــه ف
تعنى  الـــــرجـــــولـــــة 
اإلحساس باآلخرين 
وتــخــفــيــف احلـــزن 
وتقديرهم  عنهم، 
على الوجه األمثل، 
فالرجولة فى القلب 
فى  تــكــون  أن  قــبــل 
من  قّدرت  فإذا  العقل 
حولك وشعرت مبشاكلهم 
أصبحت  أفراحهم  وشاركتهم 

رجًال بكل ما حتتويه الكلمة٠
سنة:   ٢٣ قـــمـــر،  مــحــمــود  وقـــــال 
الرجولة هى أن حتاول أن تبعتد عن 
التصرف كاحليوانات  العربدة، وسوء 
شخصية  تكون  أن  بد  فال  والبهائم، 
حتافظ على املبادئ والقيم اإلنسانية 

وتبعتد عن الهمجية. 
أن  ٢٨ سنة:  أميــن حسن،  وأوضــح 
وإمنا  املظهر  بجمال  ليست  الرجولة 
وإظهار  واالحــتــرام  األخــالق  بجمال 
وحتّمل  لآلخرين  واالحترام  التقدير 
ضغوط احلياة، فالرجل احلقيقى هو 

من يستطيع مواجهة احلياة.
وقال محمد أشرف، ٢٠ سنة: تظهر 
واألفعال  املواقف  فى  الرجولة  صفة 
والتصرف فى املواقف الصعبة ومدى 
والقدرة  معها  التعامل  فــى  احلكمة 
واتخاذ قرارات  املسئولية  على حتمل 

مناسبة.

احلكاية مش مجرد مشروب

سألنا إيه معنى «الرجولة»؟
البنات: ثقة بالنفس وليست منظرة أو عضالت
ل ضغوط احلياة  ل واحترام وحتمُّ الوالد: تعقُّ

 كتبت - يسرا الصحفى:
املوضة اسم كبير يسع أشياًء كثيرة لكن أكثرها شهرة 
فى مجال األزياء واملالبس، لدرجة أنه صار يكفى أن 
وموضع  ومنتشراً  رائجاً  ليكون  «موضة»  الزى  يكون 
إقبال، وملا كان دوام احلال من املحال فموضة أمس 
القريب تكون بال رواج بعد أن تظهر املوضة اجلديدة، 
يفرح  أخــرى  بعد  توالد، موضة  املوضة فى  وتستمر 
بها الناس ويعيشون عصرهم وتقاليده بسعادة ورمبا 
بإحساس بالتحقق وسط اآلخرين ببساطة ملجرد أنهم 

«بقوا على املوضة». 
من  الكثير  حياة  فى  أساسياً  ركناً  املوضة  ومتثل 
تبدو  حيث  اجلامعة،  مرحلة  فى  خاصة  الفتيات، 
أحياناً أماكن الوجود والدرس واملحاضرات فى احلياة 

اجلامعية ساحة لعرض مختلف ألوان املوضة، ولكن 
السؤال هنا «مني اللى ماسكني املوضة وبيحددوها؟».

املوضة بشكل عام حتددها خطوط األزياء العاملية 
اجلديدة  والتقاليع  املشهورة  الشخصيات  وإطــالالت 
التى يرى البعض فيها ما يناسبه أو أناقة ما، ولكن 
هل تعرف الطالبات من الذين يحددون املوضة، لذلك 
قمنا بسؤال بعض الفتيات عن ذلك لنفهم سر التعرف 

على املوضة.
ترى إجالل فتحى أن الغرب دائماً «بيحددوا املوضة 
يوجد  ولكن  بنقلدهم»،  الوقت  طول  واحنا  اجلديدة 
البعض من مصممى األزياء املحليني الذين يحاولون 
تغيير هذه املوضة مبا يتناسب مع عاداتنا، ولكنهم فى 

احلقيقة «قليلني أوى».

وتضيف شيماء محمد: أرى أنه ميكن ألى «بنوتة 
يقلدها،  والباقى  جديدة  موضة  تبتكر  أن  عــاديــة» 
سواء كان فى اللبس أو فى طريقة ارتــداء احلجاب 
أو فى «االكسسوارات»، فالفتاة حتب كل ما هو جديد 

ومختلف ليجعلها متميزة بني اجلميع.
هم  املوضة  يحدد  من  أن  بشير  ابتسام  وتضيف 
املشاهير فقط، فإذا مت تصميم مجموعة أزياء ولكن لم 
يرتدها أحد املشاهير أو ترّوج إعالمياً فإنها بالتأكيد 

ستختفى وال أحد سيعرف عنها أى شىء.
ده  الــســؤال  «هــو  بسخرية:  صبرى  كرمية  وتقول 
أنا،  هــو  املــوضــوع  عــن  املسئول  أن  أرى  بـــجـــد؟!!»، 
ألننى الوحيدة التى حتدد األلوان والتصميمات التى 

أرتديها.

الصحفيون ال يتزوجون مبكرًا غالبًا
كتبت - ميادة عادل وخالد جالل عباس:

النسائية  الشخصيات  أن  يعتقدون  الناس  من  كثير 
العاملة فى مجال الصحافة مثيرة لالهتمام وأكثر جاذبية 
أساساً  الصحافة  ألن  ــات،  األوق معظم  فى  غيرها  عن 
العكس،  تؤكد  الغربية  الدراسات  ولكن  بها حيوية،  مهنة 
وكما نشرت ذلك بعض الصحف األمريكية أن الصحفى 

أو الصحفية آخر شخص ميكن للمرء أن يرتبط بيه.
نتائج  عن  الصحف  نشرتها  التى  لألسباب  ومتابعة 
أسباب  عدة  إلى  يرجع  ذلك  أن  يتبني  الدراسات،  هذه 
أكثر  العمل  بإمكانهم  ونساًء  الصحفيني رجاالً  أن  منها، 
مبالغ  على  يحصلون  وال  األســبــوع،  فى  ساعة   ٧٠ من 
يضعون  ال  غــالــبــاً  ألنــهــم  ـــروات،  ث يحققون  وال  كبيرة 

املادية فى االعتبار. املكاسب 
املزاج  متقلبة  شخصيات  الــدراســة  وفــق  أنهم  كما 
أحياناً، وهو ما قد يجعل العالقة معها صعبة وحساسة 
أو  النوادى  فى  لالشتراك  وقت  لديهم  يوجد  وال  جداً، 
متابعة  هناك  أن  كما  الرياضة،  من  نــوع  أى  ممارسة 
أن تسهر  التواصل االجتماعى، فيمكنها  مستمرة ملواقع 
وتويتر  بــوك  «فيس  عبر  متجولة  الليل  منتصف  حتى 

وإنستجرام».
أفكارهم  معظم  الصحفيني  أن  ــدراســة  ال تضيف 
ــى ملف  ــيــح عــل ـــكـــات» لــوحــة املــفــات ــى «ت مــنــصــبــة عــل
األوراق  أكــوام  خربشة  فى  أو  وورد»،  «مايكروسوفت 
الناجم  والعرق  اإلرهــاق  أن  كما  املكتب،  على  املكدسة 
حضور  أو  األحــداث  لتغطية  اليوم  طــوال  التجول  عن 
اهتماماً  تولى  ال  شخصية  يجعلها  الصحفية  املؤمترات 

كبيراً باملشاعر مع شريك احلياة.

عاٍل  مالحظة  حس  لديها  الشخصيات  هذه  أن  كما 
من  لهجة  فى  تدقق  فهى  السخرية،  على  تبعث  بطريقة 
مستلقياً  كان  إن  كالمه  من  وتعلم  الهاتف،  فى  يحدثها 
صوت  مالحظتها  ملجرد  املطار،  فى  أنه  أم  أريكة  على 
دوماً  تسبب  الدقيقة  املالحظة  وتلك  احلراسة،  كالب 

الشك فى مدى مصداقية من يحدثها.
مثيل  ال  وفوتوغرافية  فوالذية  ذاكرة  متتلك  أنها  كما 
لها، فيمكنها تذكر مواقف محرجة لك وتسخر منك، ال 
باملبرمجني،  الكلمات بطريقة مستفزة فهى أشبه  تنسى 
قرر  وإذا  والقصص،  واملقابالت  األحــداث  كل  تتذكر 
حتى  له  تصححها  باألحداث  التالعب  حياتها  شريك 
الصعب  من  فتاة  والصحفية  أطفالها،  أمام  أحرجته  لو 

الغالب تكون شخصية عنيدة. إرضاؤها، فهى فى 
سبب  بأن  الدراسة  على  صحفية،  محمد  نعمة  تعلق 
عنوسة كثير من الصحفيات أنهن دائماً أصحاب دراية 
بغالبية مناحى احلياة، لهذا يتهرب منهن الرجال دائماً، 
فكثير من الرجال يهابون الناجحات ذوات الشخصيات 
القوية، لذا تصيب الصحفيات العنوسة، إال لو أسعدها 

احلظ وتزوجت بزميل لها فى بداية عملها فى املهنة.
النفس  أســتــاذ علم  عــزة حــجــازى  دكــتــورة  وأرجــعــت 
أسباب ذلك إلى أن هذه الفئة من املهنيني ذكوراً وإناثاً 
تكمن املشكلة لديهم فى أن عملهم فى مجال الصحافة 
وعند حتقيق  املمارسة،  من  فترة  بعد  يقوى شخصيتهم 
يخص  وفيما  االختيار،  فى  أقل  فرصهم  تكون  النجاح 
ومتتعه  الشرقى  الرجل  ندية  فإن  حتديداً  الصحفيات 
بروح التحدى ورغبته فى أن يكون املسيطر، وهو ما ال 

يستطيع تطبيقه فى زواجه من صحفية.

التعريف، وميكن أن يكون بعيداً 
كل البعد عنه، لذلك سألنا 

ووالد،  بــنــات  الــشــبــاب 
الرجولة  مفهوم  عن 

من وجهة نظرهم.
نظر  وجهة  وعــن 
البنات، تقول أفكار 
 سنة: أرى 
الرجولة  صــفــة  أن 

ليست مقصورة على 
فإنها  فــقــط،  الــرجــال 

صفة ال بد أن تتوافر فى 
تعنى  ألنها  والنساء  الــرجــال 

الرجولة  مــفــهــوم  مــعــرفــة  ــن  م
لدى الوالد، ويرى محمود 

ــم،  ــي ــه ف

من  قّدرت  فإذا  العقل 
حولك وشعرت مبشاكلهم 
أصبحت  أفراحهم  وشاركتهم 

رجًال بكل ما حتتويه الكلمة
أصبحت  أفراحهم  وشاركتهم 

رجًال بكل ما حتتويه الكلمة
أصبحت  أفراحهم  وشاركتهم 

أشكال 
وألوان 

باختالف
الزمان 

كتبت - ميادة عادل:
تقول إنها  الدبلة معنى مهم وجميل فى حياة البنت، يعنى ممكن جداً 
وتفضل  اليمني  فى  دبلتها  تلبس  خيالها،  فى  داميــاً  جميلة  وصــورة  حلم 
تبص على ملعتها وتفتكر أجمل يوم حصل فى حياتها، وهو يوم خطوبتها.

وميكن فيلم «بياع اخلوامت» لـ«فيروز» وأغنيته املشهورة جداً اللى الدبلة 
الدبلة جزء مهم  أو خامت اخلطوبة جوهرها بتدى إشارة إلى املعنى ده، 
معناها  عن  سألناهم  ملا  البنات  بعض  أن  لدرجة  البنت،  حياة  من  جداً 
مش  نومهم  عز  من  بيقوموا  ساعات  إنهم  قالوا  حياتهم  فى  وأهميتها 
حلقة  زى  فيهم  بنت  لكل  بالنسبة  الدبلة  صوابعهم،  فى  إنها  مصدقني 

بتضمها هى وشريك حياتها.
وإزاى  اخلطوبة  لدبلة  الرومانسية  احلالة  عن  حكوا  البنات  من  كتير 
ترى  يا  السؤال:  لكن  وجميل،  جديد  طعم  وليها  مختلفة  احلياة  بتخلى 
املعنى ده بيفضل ثابت ومستقر بعد الزواج، باختصار يعنى دبلة اخلطوبة 

قبل اجلواز زيها بعد اجلواز؟
سمعنا حكايات وكالم كتير منها إنه لم مير الزمن وبعد اجلواز بـ٣ أو 
٤ سنني بتحصل حاجات كتير زى: اللى مثًال دامياً تنسى دبلتها على رف 
احلمام فتقع، واللى دبلتها ضاقت على صوابعها وعايزة تغيرها زى ما هى 
عايزة تغير حاجات كتير من حياتها كلها، واللى كانت فاكرة الدبلة األملاظ 
الغالية هتسعدها، أتاريها محتاجة حد تكون غالية عنده أكتر من الدبلة 
وسعرها، وكمان فيه لسه اللى الدبلة محتفظة برومانسيتها وأنها بشكل 
األسرة  بني  واطمئنان  ونضج  واقعية  حياة  حالة  يناسب  ومختلف  جديد 

واألوالد، يعنى فيه لسه أمل وفيه لسه ناس باقية على دبلتها والعشرة.
كتير وافقونا الرأى أن الدبلة بتعبر عن حالة وأنه من مجرد دبلة ممكن 

جداً تعرف بعض تفاصيل حياة اللى قدامك ومدى سعادتها.

يا بّياع 
اخلوامت
دبلتك ممكن جدًا 

حتكى قصتك

قوة الشخصية 
وحس 

السخرية وكرثة 
االنشغاالت 

أسباب متداخلة
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كتب - محمد جمال ومصطفى محمود:
يسعى الشباب للتعبير عن اهتماماتهم ومواهبهم مبحاوالت متنوعة 
إلى حتّققها فى مشروعات كبيرة فى كل املجاالت،  تبدأ وتنمو سعياً 
وفى هذا السياق قام عدد منهم بتدشني فريق ثقافى تطوعى مبحافظة 
املنصورة يُدعى «دايرة» بهدف تنمية املواهب الشبابية من خالل مجموعة 

من ورش العمل واملسابقات للخروج بإبداعاتهم إلى النور.
يقول كامل أبوالعز مؤسس فريق «دايرة»، إنه مت تأسيس الفريق عام 
٢٠١٢، بهدف تنمية املواهب الثقافية من خالل تبادل اخلبرات، ويرى 
كثيراً  ولكنه متداول  به فى مصر،  يهتدى  قليل من  األسلوب  أن ذلك 
فى الواليات املتحدة األمريكية، وهذا يفسر سبب تسميتنا بهذا االسم: 
«فنحن جنلس على شكل دائــرى يستمع كل منا لبعضه اآلخــر، حتى 

نستفيد من مهارات اآلخرين». 
ويستطرد حديثه، قائًال: أبرز الفاعليات الثقافية التى أقامها الفريق، 
أنه أقام مؤمتراً يُدعى «دايرة كونفرانس» مت فيه جتميع املوهوبني كل 
فى مجاله ليتحدثوا عن جتربتهم باستفاضة ليستفيد منها احلاضرون، 
وقد القى املؤمتر جناحاً غير متوقع، حيث حضره ٢٠٠ شخص، وبعد 
ثالثة أشهر، انضم إليهم ٢٠٠ شخص آخر من أجل االشتراك فى ورش 
أغلب  على  الرسم  ورش  استحوذت  كما  وغيرها،  والرسم  املوسيقى 
املنضمني، مشيراً إلى أن فن الرسم يحظى بجمهور كبير، فقمنا بعمل 

معرض للرسومات فى مكتبة مصر العامة.
ليقيم رسومات  التشكيليني  الفنانني  نقيب  أنه مت استضافة  ويتابع 
املشاركني، وفى الوقت احلالى أعلنا عن مسابقة للرسم فريدة من نوعها 
على موقع التواصل االجتماعى «فيس بوك» سينال الفائزون فيه فرصة 
بالقاهرة واإلسكندرية  الثقافية  امللتقيات  أكبر  لتسويق رسوماتهم فى 
حتى  بها  ويشارك  اإلسكندرية،  ومكتبة  الصاوى  كساقية  واملنصورة، 
اآلن حوالى ٣٥ شاباً من جميع أنحاء اجلمهورية. وأضاف «أبوالعز» أن 
عدد أعضاء الفريق ٢٠ شخصاً فى مختلف املواهب، كالغناء واملوسيقى 

والرسم والكتابة، حيث يوجد فى الفريق مسئول لكل مجال من املجاالت 
أن األشخاص الذين يريدون االنضمام إلى الفريق،  الثقافية، مضيفاً 
سواء كمتطوعني أو من أجل تبادل اخلبرات عبر الورش التى يقّدمها 
الفريق يتم من خالل استيفاء بيانات استمارة تتكون من مجموعة من 
األسئلة منها معلومات شخصية وهل سينضم كمتطوع أو لالستفادة، 
وهكذا، ثم يقوم الفريق بعمل مقابلة شخصية مع كل مشترك على حدة 
بحضور مسئول كل موهبة فى الفريق، ويتم تقييم املتقدم من خالل 
احلكم على شخصيته وموهبته وينضم عدد معني. كما شدد «أبوالعز» 
على أن متويل الفريق قائم على اجلهود الذاتية، موضحاً أن ورش العمل 

كانت ال حتظى  املقابل  وفى  مجانية،  كانت  البداية  فى  بهم  اخلاصة 
بااللتزام فى احلضور من بعض املشاركني، وقد وجدوا أن بعض املراكز 
اخلارجية تقوم بنفس الدورات، ولكن بأسعار غالية، مما يجبر املشترك 
على احلضور، فيشير إلى أنهم جعلوها بأسعار مخّفضة تتناسب مع 
الظروف املادية للشباب.  وذكر «أبوالعز» أن أبرز املشكالت التى واجهت 
الفريق األمور املادية واإلجراءات الروتينية فى حجز األماكن الثقافية، 
مطالباً وزارة الشباب والثقافة أن تدعمهم باألماكن الثقافية، وتسهل 
اإلجراءات القانونية فى حجزها ودعم املبادرات الشبابية فى االنتشار 

فى كل محافظات مصر.

مبادرة ٥٠ كتابًا فى انتظار األعمال الروائية األولىأدب الرعب.. قراءة حتّفزها متعة الشعور باخلوف

الرواية.. ذلك الشغف العذب
النقاد: أجواء اإلثارة والتشويق وراء إقبال الشباب على الروايات

بدء قبول املشاركات أوائل العام املقبل

«دايرة».. حالة إبداعية شبابية مبذاق مختلف

خالد  ورضــــوى  دهـــب  شــيــمــاء   - كــتــب 
ومصطفى محمود:

يوتيوبيا، الهول، الفيل األزرق، اجلزار.. 
ــاء لـــروايـــات الــرعــب  ــم ــى وغــيــرهــا أس ه
الوسط  فى  فجأة  وانتشرت  ظهرت  التى 
جماهيرية  قاعدة  لها  وأصبحت  الثقافى، 
بني القراء الشباب، فضًال عما يتزامن معها 
من تلهف البعض فى انتظار حلقة برنامج 
يونس  أحمد  لإلعالمى  القهوة»  «على 
لسماع قصص الرعب، وهو ما دفع جريدة 
كتاب  عدة  مع  للحديث  اجلامعة»  «صوت 
الكتابات  من  النوع  هــذا  فى  متخصصني 
حول  جتربتهم  حول  للحديث  الروائية 

هذا األدب.
 بداية، قال محمد عصمت صاحب رواية 
«املمسوس والتعويذة اخلاطئة» إن الشرط 
يتصف  أن  الرعب  أدب  لكاتب  األســاســى 
خلف  يكون  أن  يفّضل  فهو  اخلوف  بإثارة 
رواياته  مصدر  يكون  وأن  أمامه،  ال  املدفع 

من خالل جتربة شخصية مت تطويرها.
ــاف  أض مـــؤخـــرا،  األدب  انــتــشــار  وعـــن 
مسلسًال  أصبحت  احلــيــاة  أن  «عصمت» 
وتدهور  اجلارية  فاألحداث  الرعب،  من 
األوضاع، فضًال عن احلوادث املنتشرة أدت 

إلى خلق حالة من الرعب داخل املجتمع.
حتويل  أهمية  إلى  «عصمت»  أشار  كما 
سينمائية  ـــالم  أف إلـــى  ــب  ــرع ال ــــات  رواي
الــفــنــيــة مثل  الــتــقــنــيــات  ــدام  ــخ ــت ــاس ب
مشاركة  إلى  الفتًا  واخلــدع،  «اجلرافيك» 
ــة  اآلون فــى  السينما  فــى  ــى  ــروائ ال الــفــن 
التى  األزرق»  «الفيل  كــروايــة  األخــيــرة، 
فيلمًا  «هيبتا»  لتصبح  النافذة  فتحت 
أوضح  جانبه،  من  قريب،  عما  سينمائيًا 

«مدينة  إسحاق  بن  مخطوطة  «اجلــزار»، 
رواية  صاحب  رداد  وائل  والكاتب  املوتى» 

«املصعد رقم ٧».
إلى  املقروء  الروائى  العمل  حتويل  وعن 
هذا  أن  إلــى  «اجلــيــار»  أشــار  شفاهى،  نص 
وإمكانياته  احلــاكــى  ــدرة  ق على  يعتمد 
فى  يؤثر  أن  خاللها  مــن  يستطيع  التى 
الكاتب  عــن  ســؤالــه  وعند  املستمعني،    
أن  رأى  الــرعــب،  أدب  ساحة  على  املترّبع 
التى  الفانتازية  الكتابة  يفّضلون  الشباب 
ألن  ــك  وذل مــراد،  أحمد  الكاتب  بها  بــرع 
وليس  العربى  العالم  فى  اجلديد  املتلقى 
مصر فقط، رمبا مّل واعتاد على الكتابات 
االجتماعية التى ترصد املسكوت عنه فى 
واقعنا املصرى والعربى، وبالتالى ذهب إلى 
على  القدرة  المتالكها  اجلديدة  الكتابات 

بث حالة من اخليال واإلثارة لدى القارئ.
دفعنا شغف قراءات الرعب بني الشباب 
النفسى  إلى اجلانب  ملعرفة هل هذا يعود 
أم ال؟ فمن خالل حديثنا مع االستشارى 
هناك  إن  قــال  فـــوزى»،  «أحــمــد  النفسى 
عالقة وطيدة بني مشاهدة وسماع وقراءة 
الرعب ونفسية الفرد، فهناك من ينحرف 
معني،  واقع  من  للهروب  الرعب  زوايــة  إلى 
ظهرت  حيث  احلــالــى،  اجليل  فى  خاصة 
السينما،  فى  اإلثارة  وأفالم  الرعب  أفالم 
والعقلى  النفسى  تأثيره  لــه  منها  وكــل 
الطويل،  املــدى  على  الفرد  نفسية  على 
نسبة  لديهم  يكون  قد  الكبار  أن  موضحًا 
حتكم عند مشاهدة الرعب، أما األطفال، 
العصبية  فــكــرة  عقلهم  على  فتسيطر 
والتقليد األعمى ملا يشاهدونه من مناظر 

تثير الرعب.

الرعب  أدب  أن  اجلــيــار»  «شريف  الناقد 
ليس جديدًا، ولكنه يضرب بجذوره منذ 
القدمية،  األساطير  فى  سيما  ال  القدم 
أدب  أن  مضيفًا  العربية،  وليلة  ليلة  كألف 
حقه،  يأخذ  لم  العربى  عاملنا  فى  الرعب 
ولكن  فقط،  اإلعالمى  الصعيد  على  ليس 
رغم  ـــى،  األدب النقد  صعيد  على  أيــضــًا 
أدبية  مدرسة  متثل  رائــدة  أسماء  وجــود 

هذا  فى  والــرائــد  الرعب،  أدب  كتابة  فى 
توفيق»  خالد  «أحمد  الكتابات  من  النوع 
الذى كتب سلسلة «اآلن نفتح الصندوق»، 
واستطرد  «فانتازيا»،  الطبيعة»،  وراء  «ما 
لهؤالء  الكبير  املجهود  إن  قائًال  حديثه 
الكّتاب  فــى  ملحوظ  بشكل  أثــر  الكتاب 
اجلدد، ومنهم الكاتب أحمد مراد فى رواية 
«الفيل األزرق»، وحسن اجلندى فى رواية 

كتب - مصطفى محمود وأمين الشعشاعى:
انتشر خالل السنوات القليلة املاضية فى الوسط 
الذين  الشباب  الكتاب  مــن  عــدد  املــصــرى  األدبـــى 
يرغبون فى نشر كتاباتهم املتنوعة فى األسواق، ولكنه 
ما إن يسير الشاب بقدميه خطوة إلى األمام حتى 
يتراجع مثلها ألفاً، تاركاً حلمه األدبى بسبب تخّوفه 
من األعباء املادية التى تفرضها دور النشر املختلفة 
على إصــدارات الكتب، وسواء كانت دور نشر تابعة 
كخطوة  لذلك  وتبعاً  خــاصــة،  نشر  دور  أو  للدولة 
تغييرية ونحو حل هذه اإلشكالية دّشن فتحى املزين 
مدير دار «ليان» للنشر والتوزيع، مبادرة ثقافية حتت 
عنوان «٥٠ كتاباً لـ٥٠ كاتباً مبتدئاً» يهدف من خاللها 
لتشجيع عدد من األقالم الشابة داخل الوسط األدبى 
املصرى، ألن يطلقوا العنان ألنفسهم من خالل هذه 

الفرصة التى متنحهم إمكانية التعبير عن أنفسهم.

فتحى  مع  اجلامعة»  «صــوت  حــوار جلريدة  وفى 
املزين، أشار إلى أن املبادرة تسعى إلى حتويل فكرة 
املهرجانات واملسابقات األدبية إلى أعمال حية على 
أرض الواقع من خالل فتح الباب أمام األقالم الشابة 
املغمورة ليكون لها بصمة فى الوسط الثقافى، فعلى 
السنارى  بيت  فى  مهرجان  هناك  كان  املثال  سبيل 
لتكرمي أكبر املؤسسات لصناعة الكتاب فى مصر، 
حتت  مصرية  كاتبة   ١٥٠ لتكرمي  آخــر  ومهرجان 
مسمى «نون النسوة» وغيرها، لذلك مت اإلعالن عن 

تلك املباردة بالتعاون مع عدد من دور النشر.
وكيفية  املبادرة  «املزين» خطة سير هذه  وأوضح 
األعمال  استقبال  سيتم  إنه  قائال  فيها،  االشتراك 
لعام  القادم  يناير  شهر  فى  رسمى  بشكل  األدبية 
العمل  إرســال  وعقب  الكتاب،  معرض  فى   ٢٠١٥
إلى دار النشر التى يرغب املتقدم فى التعامل معها 

الكتب  أفضل  باختيار  املختلفة  النشر  دور  ستقوم 
سيتم  التى  كتاباً  اخلمسني  ضمن  لتكون  املؤهلة 
اإلعالن عنها، من خالل جلنة مكونة من قراء الدار 
تقييم  يتم  حتى  لها  املقدمة  األعمال  عليها  تعرض 
العمل من الناحية األدبية ومن الناحية اللغوية، وهو 
ما سيتم عرضه بطبيعة احلال بعد ذلك على جلنة 
مكونة من خمسة من أفضل الكتاب فى مصر فى 
مجال الرواية لتقييم األعمال مرة أخرى حتى تكون 
إضافة جيدة لتاريخ األدب املصرى، وال يكون هناك 
باملصداقية،  املبادرة  وحتظى  محسوبية  ألى  مجال 
املباردة كانت  تلك  النشر قبل  أن بعض دور  مؤكداً 
نفقتهم  على  كتاباتهم  طبع  على  الشباب  تشجع 
اخلاصة كدار «ليلى» للنشر التى أقامت فيما مضى 
مبادرة بعنوان «النشر ملن يستحق»، لذلك نرغب فى 

أن نوّحد جهود دور النشر.

مت  عندما  أنــه  وأضـــاف 
وجدنا  املـــبـــاردة  عــن  اإلعــــالن 

النشر، فحتى اآلن وافقت  إقباالً كبيراص من دور 
سبع دور وجاٍر االتفاق مع آخرين، مشدداً على أن 
الكبيرة  النشر  دور  إلى مشاركة  املبادرة فى حاجة 
املوجودة فى القطاع اخلاص لقدرتها املتميزة على 
النشر  دور  إلى  باإلضافة  والتوزيع،  والنشر  الطبع 
يكون  حتى  لها  جيدة  بداية  ذلك  فسيكون  الشابة، 
متعارفاً عليها فى األسواق.  وأكد «املزين» أن هناك 
املشاركة  النشر  دور  جميع  على  موحدة  شــروطــاً 
لقبول األعمال، فال بد أال يزيد عمر الكاتب على 
٣٥ عاماً وأن يكون عمله األدبى فى الرواية فقط، 
الشعرية  كالدواوين  أخرى،  أعمال  تبنى  من  خوفاً 
وال حتظى باهتمام كبير من اجلمهور، وأن يكون من 

نصيب كل دار نشر خمسة أعمال فقط.

كتب - رضوى خالد ومحمد عبداللطيف ومصطفى محمود:
الشباب حول  أعـــداد  تــزايــد  رصــدت جــريــدة «صــوت اجلامعة» 
منافذ بيع الكتب وأصحاب الفرشات بسور األزبكية وبجانب بعض 
اجلامعات أمثال القاهرة وعني شمس، ووجدنا أنهم أكثر إقباالً على 
شراء الروايات الشبابية، مما دفعنا ملعرفة سبب هذا الشغف الكامن 

وراء قراءة فن الرواية دون باقى الفنون األدبية. 
يذكر «حسني صالح»، بائع كتب وروايات، أن الروايات تشهد إقباالً 
ملحوظاً مقارنة بالكتب بنسبة ٦٠٪ والنسبة األخرى للكتب، موضحاً 

أن «أحمد مراد» و«محمد صادق» يتصدران قائمة البيع.
أما عن رأى بعض الشباب قالت «دينا محمد»، طالبة بكلية التربية 
بجامعة حلوان، أنها بدأت قراءة الروايات، بداية من املرحلة اجلامعية، 
فكانت متيل لقراءة الروايات الرومانسية رغم تنّوع مضامني الروايات، 
مضيفة أن روايات أحالم مستغامنى، هى األقرب لها بداية من روايات 
«فوضى احلواس، نسيان، عابر سرير»، وأخيراً «األسود يليق بك»، أما 
روايات الرعب فلم تقرأ سوى «الفيل األزرق» ألحمد مراد، مؤكدة أن 

الكتب التقليدية لم جتد راحتها فيها. 
ولم يختلف رأى «آية عماد»، طالبة األلسن بجامعة عني شمس، 
أنها  الرومانسية، موضحة  للروايات  إلى حبها  أشــارت  حيث  كثيراً 
ترى أن مجتمعنا ينظر إلى مفهوم الرومانسية بطريقة خاطئة، نتيجة 
لوجود كثير من االنحالل وتدنى األخالق، لذلك حريصة على قراءة 
«بحب  يسمونه  الذى  الطاهر  ملشاهدة احلب  الرومانسية  الروايات 
الروايات واألفالم فقط»، مضيفة أن آخر ما قرأته وأثر فيها روايتا 

«األسود يليق بك» لـ«مستغمانى» و«هيبتا» لـ«محمد صادق». 
ومن جانب آخر يرى «وليد سيد» طالب بكلية العلوم جامعة عني 
شمس، أن الروايات استطاعت أن تخلق لنفسها شخصية مستقلة عن 
الكتب من خالل األسلوب القصصى الذى جّسد الواقع، بعيداً عن 
الرتابة التى تصيب القارئ فى الكتاب، مشيراً إلى تفضيله روايات 
الكاتب «أحمد مراد»، وعلى رأسها «تراب املاس»، نظراً لقدرتها على 
جتسيد الواقع احلالى، مضيفاً أن عنصر الشباب يتجه إلى الرويات 
ألنه يجد نفسه داخلها -على حد وصفه- فالقارئ يضع نفسه مكان 

بطل الرواية ويتخيل ماذا كان سيفعل فى تلك املواقف.
أما «عبدالغنى أحمد» طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، فيرى 
أن «محمد الصادق» أفضل روائى مصرى، وذلك بسبب قدرته على 
وضع الرواية فى تسلسل يجعل القارئ ينجذب إلى إكمالها فى أسرع 
وقت ممكن، خاصة رواية «هيبتا» التى تناولت فى جزء منها العالقة 

بني الشاب والفتاة فى العصر احلالى، 
الظاهرة، أعرب  النقاد األدبيني عن تداعيات هذه  وبسؤال أحد 
الدكتور ربيع مفتاح عن سعادته من تفوق أسلوب الشباب فى انتهاج 
فن الرواية رغم صغر سنهم، باإلضافة إلى جتسيدها فى السينما 
املصرية كرواية «الفيل األزرق» للكاتب أحمد مراد، فعلى الرغم من 
انخفاض معدالت القراءة فى مصر إال أنه وسط الزخم الروائى جعل 
القراء الشباب يتجهون إلى قراءة الروايات، باعتبارها عاملاً من اإلثارة 
والتشويق، معبراً عن آمالهم وطموحاتهم، على عكس الفنون األدبية 

األخرى كالشعر والقصة القصيرة.

 كتابًا فى انتظار األعمال الروائية األولى
مت  عندما  أنــه  وأضـــاف 

وجدنا  املـــبـــاردة  عــن  اإلعــــالن 

فريق « دايرة» لتنمية املواهب الشابة 

فتحى املزين 
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هنا شارع محمد على

الشباب:
«الهالوين» هو 

احتفال غرىب 
وال يتناسب مع 
ظروف وطبيعة 

الحياة ىف مرص

كتب - محمد عبداللطيف:
«شارع محمد على» أشهر شوارع القاهرة فى احتضان الفن 
لقرون طويلة، فمنذ بدايته، ارتبط اسمه باحلفالت واألفراح 
والـــفـــرق الــشــعــبــيــة والـــعـــوالـــم، وظــهــر فـــى الــعــديــد مـــن أفالم 
السينما املصرية كملتقى املوسيقيني، وظهرت فيه محال بيع 
أهل  فيها  ليجتمع  واملقاهى  أنواعها،  بكل  املوسيقية  اآلالت 
الفن، خاصة الشعبى ولتكون هذه املقاهى ملتقى ملن يطلب 

التعاقد معهم إلحياء احلفالت واألفراح.
الثالثة،  األلفية  دخــول  مــع  كبيرة  بــدرجــة  األحـــوال  تتغير 
املــخــتــلــفــة ومـــقـــاهـــى الفن،  املـــوســـيـــقـــيـــة  الــــفــــرق  فــتــخــتــفــى 
الطباعة  محال  فتجد  فأكثر،  أكثر  التجارية  املحال  وتنتشر 
واألكــلــيــشــيــهــات والــتــلــيــفــونــات املــحــمــولــة فــى بــدايــة الشارع، 
والباعة اجلائلني وبائعى اخلضراوات، وما أكثر محال األثاث 
الــشــارع.. من داخــل شــارع محمد  املنتشرة بطول  واملوبيليات 

على ترصد «صوت اجلامعة» أبرز ما آلت إليه أحوال الشارع.
أن  «أكليشيهات»  عــادل» صاحب محل  بداية يقول «محمد 
وانتشرت  قليلة  ســنــوات  منذ  ظهرت  األثـــاث  ومــحــال  املطابع 
إلــى خلق حالة من  أدى  الــشــارع بشكل سريع، وهــو ما  بطول 
الـــتـــزاحـــم وتــغــيــيــر طــابــع الـــشـــارع مـــن مــلــتــٍق فــنــى إلــــى شارع 

جتارى.
لم يختلف األمر كثيرًا بالنسبة إلى بائع الفاكهة، الذى عّبر 
بطريقته، قائًال: «محدش بقى يحترم حد، والشارع كان مليان 

ترومايات وفكهانية، بس املطابع زحمت الدنيا وقفلت الشارع»، 
مضيفًا « أنا عمرى كله قضيته هنا ومابقاش حد بيقّدر ». 

بقايا  ببعض  الــشــارع  يحتفظ  الكبير  التغيير  هـــذا  ومـــع 
الطابع الفنى له، وذلك من خالل عدد قليل من محال بيع 
اآلالت املوسيقية مبختلف أنواعها من وتريات آلالت اإليقاع 
والنفخ والنحاس.. وغيرها، إضافة إلى بعض الفرق الشعبية 
املستمرة منذ سنوات، وكذلك عدد قليل من املخازن اخلاصة 

بتصنيع اآلالت.
إن  اآلالت  لتصينع  مخزن  صاحب  خــالــد،  محسن  فيقول 
اإلقــبــال عــلــى الــشــراء مستمر إلـــى حــد كــبــيــر، خــاصــة اآلالت 
القدمية كالعود والناى والطبلة، والشارع ميتلك وحده مهارة 

صناعة تلك اآلالت بدقة وحرفية.
مــن أمــام مقهى «حــالوتــهــم» أشهر مقاهى الــشــارع، يجلس 
الشعبية،  لألفراح  اهللا  فرقة حسب  البيومى» صاحب  «سامى 
الذى أكد استمرار النشاط الفنى داخل الشارع إلى حد كبير، 
فاالختالف  يــوم،  بعد  يــومــًا  الطلب  عليها  يـــزداد  الفرقة  وأن 
يأتى من انتشار محال التليفونات والباعة اجلائلني، خاصًة 
محال األثاث التى انتشرت بشكل كبير الفترة املاضية، قائًال: 
«بيجيلنا أفــــراح احلــمــد هللا، واحــنــا مــعــروفــني فــى املــهــنــة من 
من  تاريخًا  شهدت  الشارع  مقاهى  أن  مضيفًا  سنة»،  عشرين 
الفنان  رأسهم  الشعبيني، على  الفنانني  الفن، وكانت ملتقى 

أحمد عدوية وعبدالباسط حمودة وغيرهما.

كتب - خالد جالل عباس:
يشبه  بشىء  معبأة  وزجــاجــات  مخيفة  أقنعة 
وأظــافــر مستعارة  وأســنــان طويلة حــادة  الــدمــاء 
ومالبس غريبة سوداء ألشباح ومصاصى دماء كل 
ذلك وأكثر جتده فى عيد الهلع (الهالوين) الذى 
يقام فى ليلة ٣١ أكتوبر من كل عام، وهو تقليد 
قدمي يعود إلى أكثر من ١٣٠٠ عام، إال أن 
الهالوين ليس فى أجندة اهتمامات الكثير 
أزياء  انتشار  أثــار  لهذا  املصريني،  من 
الهالوين فى بعض محالت بيع أغراص 
الهدايا فى مصر الكثير من االنتقادات 
على مواقع التواصل االجتماعى «الفيس 
بوك وتويتر»، خاصة من الشباب الذين 
أشاروا إلى أن الهالوين هو احتفال غربى 
ال يتناسب مع ظروف وطبيعة احلياة فى 

مصر.
خلف  «تويتر»  على  شباب  نشطاء  وسخر 
اللى  إيه  «هالوين  قائلني  الهالوين)  (عيد  نافذة 
فى  يوم   ٣٦٥ عايشاه  هى  ما  بيه!  مصر حتتفل 
السنة»، «دكتور األسنان عند معظم الناس هالوين 
مصر»، «الهالوين فى مصر بيشوفه واحد ماشى 
بنغمة  تليفونه  يرن  وفجأة  إخــوان،  مظاهرة  فى 

تسلم األيادى».
وكان لصفحات وجروبات «الفيس بوك» نصيب 
«الهالوين»،  الشباب على عيد  من سخرية  أيضاً 
فقالوا عنه «هما الهالوين علشان هالوين يلبسوا 
ــداهــو؟!»، «إحــنــا مــش محتاجني هــالــويــن.. نو  ك
بنشوف  سنني  ــع  أرب بقالنا  إحنا  أبسيليوتلى.. 
فى  إحنا  ربنا..  إال  بيها  يعلم  ما  ضالة  أشكال 
حالة من الهالوين املستمر»، «والواحد مننا على 
طول فى هالوين ملا بيشوف شكل وشه فى املراية 

الصبح». 
محل  سنة، صاحب   ٢٥ محمد،  مسعد  ويذكر 
لبيع أغراض االحتفاالت فى شارع الهرم عندما 
قابلته، أن طقوس عيد الهالوين وأجواءه املفزعة 
لذا  املصرى،  املجتمع  عليها  يعتد  لم  أشياء  هى 
يقام الهالوين فى مصر بصورة محدودة، خاصة 
فى مدارس اللغات، فالهالوين مهم عند األطفال، 
ويقومون  محلى  إلى  يأتون  األهالى  من  فالعديد 
واألقنعة  الساحرات  مثل  تنكرية  مالبس  بشراء 
بــامتــان وسوبرمان  األبــطــال  ومــالبــس  املــرعــبــة 
بالهالوين  بيحتفلوا  اللى  معظم  لهذا  ألطفالهم، 
أطــفــال، فــى حــني نحن فــى أواســـط الشباب ال 
نعيره اهتماماً، يكفينا املشاكل اللى إحنا عايشني 

فيها من بطالة وغيرها.

احلاجات الل� مش شبهنا..

«الهالوين».. واحنا مش معاهم

حوار: مصطفى محمود ومحمد جمال
الكتب،  بعض  لشراء  املكتبات  إحــدى  قصدك  عند 
ألوان  تفاجئك  قد  أغلفتها  بعض  عينك  تتابع  وبينما 
مبهجة ورسومات جذابة، رمبا تقرر أن تعرف من يقف 
فترى  بينها  فيما  تبحث  املبدعة،  املساحة  تلك  وراء 
االسم يتكرر فى كل كتاب غالفه جميل، كرمي آدم هو 
على  تساؤل  بطرح  فتقوم  االســم  عن  تبحث  املصمم، 
آدم؟!» ولكن ال  األصدقاء وشبكة اإلنترنت: «من كرمي 
جتد أحداً يوافيك بإجابة متكنك من فهم طريقة هذا 
وجنحنا،  إليه  الوصول  حاولنا  الفنى،  وأسلوبه  الفنان 
وميضى  األغلفة،  عبر  فكرته  يحمل  شاب  آدم،  كرمي 

تاركاً أثراً جميًال، أجرينا معه هذا احلوار.
* هل درست التصميم والفنون عامة؟

- كان حلمى منذ الصغر أن أعمل فى مجال الفنون، 
فمنذ طفولتى أعشق مجال التصميمات والفضل يعود 
فى ذلك لتشجيع والدى لى فكان أبى محباً لكل الفنون، 
، فكان يجلس ساعات طويلة يرسم إبداعات مختلفة، 
نتيجة  جــاءت  وعندما  رسوماته،  بتقليد  أقــوم  وكنت 

التنسيق بأنه مت التحاقى بكلية الفنون اجلميلة 
¡* ما الذى دفعك للعمل فى مجال تصميم األغلفة 

حتديداً؟
الصدفة، ففى عام ٢٠٠٩  قبيل  املوضوع من  كان   -
فتحى،  ومصطفى  جــابــر  تــامــر  صديقاى  منى  طلب 

تصميم غالف لكتابهما «حدوتة»، وبالفعل قمت بتصميم 
الغالف الذى نال إعجابهما وإعجاب «الشباب بوكس» 
ومنذ ذلك احلني بدأت التنقل من دار نشر إلى أخرى.

* هل هناك معايير يضعها «آدم» الختيار ما إذا كان 
سيصمم غالفاً لكتاب ما أم ال؟

يحتويه  مبا  ومؤمناً  مقتنعاً  أكون  أن  بد  ال  أكيد..   -
إعجابى  ينل  لم  إذا  أما  كقارئ  إعجابى  وينال  الكتاب 

فأعتذر فوراً عن تصميمه،
أو  الكتاب  اســم  أســاس  على  الغالف  تصمم  هل   *
تتبعه  الذى  النهج  الكتاب ثم تضع تصميمه؟ وما  تقرأ 

فى التصميم؟
- ال بد من قراءة الكتاب بتمعن شديد أما إذا كان ال 
يوجد متسع من الوقت أقوم بقراءة ملخص للكتاب، أو 
يتم االتفاق على عقد مقابلة مع الكاتب ملعرفة «محتوى 
أساس  على  الغالف  تصميم  يجوز  ال  ولكن  الكتاب»، 
االسم، فال بد أن يكون تصميم الغالف مكمًال لالسم 

ومعبراً عن النص الداخلى.
املدة  ومــا  أغلفتك؟  تصميم  فى  املتبع  النهج  ما   *

املستغرقة فى التصميم؟
قائمة  األمــر  ــادئ  ب فــى  تصميماتى  معظم  كانت   -
على الفوتوغرافيا، واعتمدت بشكل كبير على الصور، 
ونظراً لضعف إمكانية التصوير أو شراء صور من أحد 
املصورين، جلأت إلى التصميم عن طريق الرسم وهذا 

ما مييز أسلوبى عن غيرى من املصممني.
احلد األدنى للتصميم الواحد أسبوعان، ولكن هناك 
محتواها،  فهم  لسهولة  وقتاً،  تستغرق  ال  الكتب  بعض 

والبعض اآلخر يقضى وقتاً طويًال 
* ما أقرب غالف إلى قلب «كرمي آدم»؟

صديق  طاهر»  «عمر  ألن  اجلميل»،  الغم  «زمــن   -
نال  املــوضــوع  قــراءتــى  وعند  كتاباته،  أحــب  شخصى 
إعجابى واستطعت تصميم غالف يعبر عن نص الكتاب 

وعن روح «عمر» املعهودة. 
* ما نوعيات الكتب التى يفضل «كرمي آدم» تصميم 

أغلفتها؟ وملاذا؟
واألدب  كالروايات  األدبية  الكتب  تصميم  أفضل   -
تصميم  أفضل  وال  القصصية،  واملجموعات  الساخر 
فى  أمــانــع  ال  ولكنى  والسياسية،  األكــادميــيــة  الكتب 

تصميمها،  
أغلفة  لــه  تصممم  أن  تتمنى  الــذى  الكاتب  مــن   *

أعماله؟ 
لكتاباته  محب  ــى  ألن مــحــفــوظ..  جنيب  الكاتب   -
األدب  تاريخ  فى  بصمتهم  التاركني  الكتاب  أكثر  ومن 

املصرى. 
ماهى نصائحك للمصممني اجلدد؟

البصرية  الثقافة  تنمية  ألهمية  نظراً  كتير»  «إتفرج 
لديه.

كرمي آدم.. أغلفة الكتب تصاوير بهيجة

شباب بأفكار جديدة حيث الفنون موسيقى احلياة وزهورها

ترومايات وفكهانية ومطابع.. وبقايا موسيق�

ليست مجرد رسومات أو صور شكلها حلو

«يوتوبيا» املواهب واحللم و«نص شاعر»

احلد األدنى للتصميم الواحد أسبوعان، ولكن هناك 
محتواها،  فهم  لسهولة  وقتاً،  تستغرق  ال  الكتب  بعض 
احلد األدنى للتصميم الواحد أسبوعان، ولكن هناك 
محتواها،  فهم  لسهولة  وقتاً،  تستغرق  ال  الكتب  بعض 
احلد األدنى للتصميم الواحد أسبوعان، ولكن هناك 

صديق  طاهر»  «عمر  ألن  اجلميل»،  الغم  «زمــن   -

هنا شارع محمد علىهنا شارع محمد على
ذلك وأكثر جتده فى عيد الهلع (الهالوين) الذى 

يقام فى ليلة 
قدمي يعود إلى أكثر من 

مصر.
خلف  «تويتر»  على  شباب  نشطاء  وسخر 
اللى  إيه  «هالوين  قائلني  الهالوين)  (عيد  نافذة 

أمتنى إعادة 
تصميم روايات 
نجيب محفوظ

كتب - مصطفى محمود ومحمد جمال:
على الرغم من محدودية االهتمام امللحوظ باملواهب 
الشابة ورعايتها فى مختلف املجاالت،  يسعى بعض 
املختلفة  وإبداعاته  قدراته  إثبات  إلى  دائماً  الشباب 
بشتى الوسائل، وليقدموا فنهم، حيث ميألهم شعور 
بأهمية دورهم فى تقدمي اجلديد الذى يطور ورمبا 
يرتقى أيضاً باملستوى الفنى والثقافى العام، يفكرون 
ويجتمعون فيتفقون على تكوين فرق خاصة بهم تتضمن 

إبداعاتهم الفنية والثقافية وتعمل على نشرها.
وميثل اسم «نص شاعر» تعبيراً عن فريق شعرى 
مت تأسيسه فى ٨ أغسطس ٢٠١٤، على أيدى أربعة 
شعراء هم شريف على وإسالم مدحت وأحمد هريدى 
الروتينى  املظهر  تخطى  بهدف  مصطفى،  ومحمد 

بإلقاء  الشاعر  فيها  يقوم  التى  الشعرية  لألمسيات 
قصائده، ثم تنتهى مهمته عند هذا احلد، ومن هنا 
جاءت فكرة تكوين فريق شعرى كل عضو فيه مبثابة 

آلة موسيقية لديه أسلوبه الذى مييزه.
 ويقول «شريف على» مؤسس الفريق، إن الفريق 
يسعى إلى وصول كلماته إلى شريحة كبيرة من اجلمهور 

املحب للشعر فى مصر 
بأمسية  فعالياته  بدأ  الفريق  بأن  رؤيته  ويستكمل 
شعرية منذ فترة قصيرة، وأنهم يخططون فى الوقت 
فى  الشعرية  الندوات  من  مجموعة  إلقامة  احلالى 
أن  مؤكداً  الكندية،  األهــرام  وجامعة  حلوان  جامعة 
من  االنتهاء  بعد  إال  جديداً  يضم عضواً  لن  الفريق 
التناغم بني أعضاء  بهدف حتقيق  االنتشار،  مرحلة 

الفريق، ويضيف «شريف» أن الفريق قائم على اجلهود 
الذاتية فى التمويل، مطالباً وزير الثقافة الدكتور جابر 
عصفور باالهتمام باملواهب الشابة وإقامة املسابقات 
واحلفالت والندوات االثقافية وتقدمي مواهب جديدة 
عام  أكتوبر  فى  بداياته  فكانت  «موهوبيا»  فريق  أما 
٢٠١٣ من خالل تدشني جروب على موقع التواصل 
املواهب  بــوك» بغرض جتميع كل  االجتماعى «فيس 

الشبابية ونشر مواهبهم على نطاق واسع ، 
وطالبت «هدوى علي» أحد مؤسسى الفريق.بضرورة 
توفير أماكن للندوات واحلفالت نظراً ألن التصاريح 
حتتاج ملزيد من الوقت، إضافة إلى املطالبة بتوفير 
لتدريبهم  اإلمكانيات  وتوفير  املواهب  لتنمية  دورات 

ودعمهم معنويا قبل أى شئ.

آدم
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حكايات غير رياضية من داخل املستطيل األخضر
كتب - محمد جمال:

زى قصص ألف ليلة وليلة، جند املالعب املصرية لها 
الالعبني  أخالقيات  عن  لنا  ترويها  وحكاية  قصة  ألف 
املصريني وكيفية تصرفهم داخل املالعب، فهناك الكثير 
من النجوم صنعوا أسماًء المعة داخل املالعب املصرية 
لكن مشاكلهم املتكررة أثرت بشكل أو بآخر على مسيرتهم 
الكروية، أو شكلت جزءاً من تاريخهم فى املالعب، وذلك 
من خالل واقعة أو وقائع شهيرة، ال ينساها اجلمهور وتظل 

فى الذاكرة ضمن مسيرة هؤالء الالعبني.
أحمد حسام «ميدو»، كانت مشكلته الكبرى عام ٢٠٠٦ 
فى مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائى كأس األمم 
األفريقية عندما اعترض بحدة على حسن شحاتة مدرب 
املنتخب، بسبب تبديله فى آخر الشوط الثانى من اللقاء، 
وكاد األمر يتطور إلى اشتباك باأليدى بني الالعب ومدربه 
لوال تدخل حسام حسن قائد املنتخب، وهناك غيرها من 

املشكالت لكنها أقل بروزاً.
إبراهيم سعيد، أو وفق أحد ألقابه «هيما مشاكل»، الذى 
أهدر موهبته، وفق بعض النقاد، ملشاكله، التى كان أبرزها 
عام ٢٠٠٢ عندما ُحرم من املشاركة مع املنتخبات الوطنية 
لعامني بسبب تطاوله على زمالئه فى املنتخب، ولم يتوقف 
األمر على ذلك، بل فى ٢٠٠٤ وفى مباراة الزمالك والنجم 
لــدورى األبطال  الساحلى بتونس فى ختام دور الثمانية 

األفريقى، اعترض على استبداله وكاد يشتبك مع مدربه 
فاروق جعفر وزميله محمد عبداملنصف عقب استبداله، 
ثم حاول االعتداء على سيف العمارى عضو مجلس اإلدارة 

ورئيس البعثة، وغيرها من املشكالت األخرى.
حسام وإبراهيم حسن بدأت مشاكلهما عام 
أحد  مع  باالشتباك  التوأم  قام  عندما   ،٩٥
املنتخب  وجــود  أثناء  اللبنانى  األمــن  أفــرد 
هناك، مما دفع محسن صالح املدير الفنى 
للمنتخب، إلبعاد الثنائى عن املنتخب، وفى 
الهجوم على احلكم  التوأم  حــاول  عــام ٩٦ 

املغربى عبدالرحيم العرجون فى بطولة النخبة 
العربية بالسعودية، بعد فوز فريق الشباب على 

إبراهيم حسن  بوقف  قــراراً  األهلى، واتخذ األهلى 
املــبــاراة، ومنعه األهلى من  «العرجون» من  بعدما طــرده 
املشاركة فى البطولة، وفى عام ١٩٩٧ وجه إبراهيم حسن 
إشــارات خارجة للجماهير املغربية فى لقاء املنتخب مع 
املغرب مبلعب األخير فى التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
األمم األفريقية، وفى عام ٢٠٠١ اشتبك التوأم مع العبى 
املغرب بالقاهرة خالل لقاء مصر واملغرب فى التصفيات 
السحر  باستخدام  إياهم  متهمني  العالم،  لكأس  املؤهلة 
األسود عقب التعادل فى هذه املباراة سلبياً، وغير ذلك 

من املشاكل.

وغير هوالء النجوم يوجد العديد من الالعبني ارتكبوا 
جتاوزات متنوعة، وهنا يكون السؤال: إلى متى ستستمر 
وما  منها  نتخلص  ومتى  مالعبنا  فى  السلوكيات  هــذه 

املطلوب للتخلص منها؟
فى هذا السياق، أشار الكابنت محمود بكر 
إلى أن مثل هذه التصرفات والسلوكيات من 
الالعبني تؤثر على األندية التى يلعبون لها، 
إلى أن هؤالء الالعبني ال يلتزمون  مشيراً 
متثل  التى  واخلططية  الفنية  بالنواحى 
مكونات الفريق القوى، وهذا ما يؤثر على 
أنه  «بكر»  وأوضــح  وخططياً،  فنياً  الفريق 
حضر فترة تدريب حتت «عنوان أفضل مدرب 
فى العالم» وّجه فيها املــدرب نصيحة إلى املدربني 
لعالج هذه السلوكيات والتصرفات، وهى: «إذا كنت مدرباً 
لفريق من الناشئني ووجدت لديك العباً لديه مستوى عاٍل 
من املهارات لكن سلوكه سيئ استبعده من الصغر، ألنه يظل 
بهذا السلوك»، لذلك فى اخلارج ال جتد العبني سلوكهم 
سيئ إال نادراً، ألنهم يطّبقون هذه النصيحة. وشدد «بكر» 
على أن الالعبني الذين يتركون ناديهم ويهربون للخارج 
يُعتبر أفضل  الذى كان  الثمن، مثل «احلضرى»  يدفعون 
حارس فى مصر وأفريقيا، لكنه هرب من ناديه من أجل 

االحتراف، لكن لم يحقق شىء سوى املشكالت.

إلى التحقيق، ومت تغيير طاقم األمن.
باالنتقال إلى مسئولى املدينة، صرح الكابنت سعد 
إبراهيم، أحد املشرفني الرياضيني، بأن إقبال الطلبة 
على املالعب ضعيف جداً، رغم أن أسعار االشتراكات 
رمزية، فكرة القدم بـ١٠ جنيهات والتنس بـ٣ جنيهات 
وصالة اجليم بجنيه واحد، معرباً عن استيائه من 
سوء التسويق لها، فهو واجب احتاد الكليات للتعريف 
باألنشطة الرياضية والترويج لها، مؤكداً أن املالعب 
مؤهلة للتدريب، الفتاً إلى أن كليتى التجارة واحلقوق 
التعليم املفتوح األكثر مشاركة فى  والطب، وطالب 
وعلى  الكليات،  مستوى  على  الرياضية  الــدوريــات 

مستوى اجلامعات املصرية.
وبذكر طالب املدينة اجلامعية وّجه «سعد» إدانة 
استخدام  خاصة  وجتــاوزاتــهــم،  سلوكياتهم  لبعض 
املالعب بعد مغادرة املوظفني والقيام بكسر البوابات 
وإفساد املالعب، مشيراً إلى حالة الغرق التى أودت 

بحياة أحدهم لعدم إجادتهم السباحة.
وفى سياق متصل، أضاف عمر مصطفى، إخصائى 
الرياضية  املدينة  أن  اجلامعات،  باحتاد  رياضى 
بجامعة القاهرة أفضل مدينة فى الشرق األوسط، 
لكن تراجعت مكانتها، نظراً لسوء الصيانة، مضيفا 
أن عمال الصيانة «ال حياة ملن تنادى»، كما تعجب من 
عدم استغالل عوائد تأجير بعض املالعب وحمامات 
أنه ميكن أن  السباحة للجهات اخلارجية، موضحاً 
تدر عائداً يقدر بـ١٠ ماليني جنيه سنوياً سيحدث 

فارقاً كبيراً فى تطوير املدينة واالرتقاء بها.

أن حتقق أرباحاً هائلة، لكن ضعف الصيانة واألمن 
والنظافة حالت دون حتقيق ذلك. وتابع «فرغلى» أنه 
يتم تأجير املالعب لبعض اجلهات اخلارجية، ويحقق 
الئحة  لتعديل  خطة  وهــنــاك  هائلة،  أربــاحــاً  ذلــك 
التأجير، حيث سيتم زيادة بعض األسعار على هذه 
اجلهات دون الطالب، وهذا يساعد فى جنى ماليني 
اجلنيهات، ويشير إلى وجود حالة من اإلهمال من 
ِقبل طالب املدينة اجلامعية فى استخدام املالعب 
أحد  تــعــّرض  لــدرجــة  مالئمة،  غير  توقيتات  فــى 
الطالب للغرق، وعلى أثر ذلك مت حتويل املشرفني 

تشهد إقباالً على اإلطالق.
إجنازات  حققت  اجلامعة  أن  «فرغلى»  وأضــاف 
على  عديدة  ألعــوام  األولــى  املراكز  واحتلت  كبيرة 
مستوى جامعات مصر فى عدد من الرياضات، لكن 
الكليات كان اإلقبال منخفضاً، معلًال  على مستوى 
ذلك: «السبب هو إهمال املشرف الرياضى برعاية 
الشباب بالكليات، حيث وصل األمر ببعض الكليات 
لللمشاركة  (كسد خانة)  البطوالت  تشارك فى  ألن 
الصيانة  ضعف  األســبــاب  من  أن  مضيفاً  فقط»، 
والنظام الروتينى القائم، مشيراً إلى أن القرية ميكن 

عبداللطيف  ومحمد  جمال  محمد   - كتب 
ومصطفى محمود:

جلامعة  الرياضية  املدينة  داخــل  التجول  قررنا 
القاهرة، ملتابعة األنشطة الرياضية للطالب، ال أثر 
للمسابقات واألنشطة داخل املكان املتسع، بل املالعب 
خاوية من الطالب، فقط ميكث املدربون ومسئولو 
األنشطة بال عمل واضح، توجهت «صوت اجلامعة» 
إلى الطالب تسأل عن سبب الغياب وعدم استخدام 
إمكانيات املالعب وجتهيزاتها، فأجمع كلٌّ من أحمد 
رشدى ومحمد ناصر وأحمد محمود وعدد آخر من 
الطالب على أنهم لم يسمعوا عن املدينة الرياضية 
واألنشطة التى حتتويها، وأرجعوا ذلك لغياب التوعية 
بهذه األنشطة وكيفية املشاركة بها داخل اجلامعة، 
باملشاركة فى األلعاب  بالطبع  أنهم مهتمون  وأكدوا 
شروط  ويعرفون  الفرصة  لهم  تتاح  حني  املختلفة 
وتوقيتات املشاركة ومتطلباتها، وأن األمر يحتاج إلى 

جهود تعريفية فى مختلف كليات اجلامعة.
فى محاولتنا لفهم ما يحدث، توجهنا إلى املعتصم 
بجامعة  الرياضية  املنشآت  مــديــر  فرغلى  ــاهللا  ب
مبكان  الطالب  أغلب  جهل  أرجــع  الــذى  القاهرة، 
القرية األوملبية املتكاملة، إلى رعاية الشباب داخل 
باألنشطة  الــطــالب  بإخبار  مكلفة  فهى  كلية،  كــل 
أحوال  إلى  إضافة  املستويات،  كل  على  الرياضية 
البالد فى الفترة احلالية التى كانت عامًال مؤثراً فى 
القدم األكثر  إلى أن كرة  انخفاض اإلقبال، مشيراً 
إقباالً ثم االسكواش والتنس، أما ألعاب القوى فال 

«ميدو» و«هيما مشاكل» و«التوأم حسن» األبرز ف� وقائع الشغب

غياب بطولة الدور� وعدم الفوز عل� األهل�

الزمالك ومحنة السنوات العجــــــاف

ورئيس البعثة، وغيرها من املشكالت األخرى.
حسام وإبراهيم حسن بدأت مشاكلهما عام 
أحد  مع  باالشتباك  التوأم  قام  عندما   ،
املنتخب  وجــود  أثناء  اللبنانى  األمــن  أفــرد 

أحد  مع  باالشتباك  التوأم  قام  عندما   ،
املنتخب  وجــود  أثناء  اللبنانى  األمــن  أفــرد 

أحد  مع  باالشتباك  التوأم  قام  عندما   ،

هناك، مما دفع محسن صالح املدير الفنى 
للمنتخب، إلبعاد الثنائى عن املنتخب، وفى 
الهجوم على احلكم  التوأم  حــاول   

املغربى عبدالرحيم العرجون فى بطولة النخبة 
العربية بالسعودية، بعد فوز فريق الشباب على 

إبراهيم حسن  بوقف  قــراراً  األهلى، واتخذ األهلى 
العربية بالسعودية، بعد فوز فريق الشباب على 

إبراهيم حسن  بوقف  قــراراً  األهلى، واتخذ األهلى 
العربية بالسعودية، بعد فوز فريق الشباب على 

املطلوب للتخلص منها؟

حضر فترة تدريب حتت «عنوان أفضل مدرب 
فى العالم» وّجه فيها املــدرب نصيحة إلى املدربني 

كتب - محمد جمال:
غـــاب الــزمــالــك عــن إحــــراز بــطــولــة الـــــدورى وغــيــرهــا مــن البطوالت 
الفوز  أيــضــًا  معها  وغــاب  املاضية،  السنوات  خــالل  الكبيرة  األفريقية 
على األهلى، حدثان ينتظرهما الكثير من مشجعى الزمالك، بل إن 
غيابهما رمبا سبب حزنًا خفيًا داخل كل مشجع زملكاوى، وكل عام، ومع 
بدء بطولة الدورى يطل السؤاالن داخل عقول املشجعني لناديهم: متى 

يعود الزمالك للتتويج ببطولة الدورى؟ ومتى يفوز على األهلى؟
أنــا زمــلــكــاوى أصــيــل، ووالدى  يــقــول محمد عبداجلليل، ٢٠ عــامــًا: 
أهــــالوى، لــهــذا فــى أوقــــات املــبــاريــات، خــاصــة األهــلــى والــزمــالــك، تبدأ 
املــبــاراة بفوز األهلى،  املشاكسات بينى وبــني والـــدى، وعـــادة مــا تنتهى 
هزائم  أسباب  أن  ويوضح  واالكتئاب،  بالقهر  دائمًا  يصبينى  ما  وهــذا 
نــادى الزمالك تختلف مــن مرحلة إلــى أخـــرى، فالزمالك فــى بعض 
األحيان يكون لديه فريق متجانس، لكن ال يتمتع بالقوى املطلوبة، 
وفى األحيان األخــرى تكون عناصر الفريق قوية، ولكن الفريق ليس 
الزمالك قويًا، لكن  متناغمًا كما حدث فى مباراة السوبر، حيث كان 
الالعبني غير متجانسني معًا، مضيفًا أنه لكى يحقق أى فريق الفوز 
لــم يحققه  مــا  وهــو  الفريق قوية ومتجانسة،  تكون عناصر  أن  بــد  ال 

الزمالك بعد.
وأشار «عبداجلليل» إلى أن السبب الرئيسى فى استمراره فى تشجيع 
الفريق هو حبه له، مؤكدًا أنه حتى لو الزمالك خسر لـ٢٠ سنة قادمة 

سيظل يشجعهويدعمه، ألن املوضوع أصبح انتماًء أكثر منه تشجيعًا.
فى حني ذكر على أحمد على، ٢١ سنة، أنه يشجع الزمالك منذ أن 

كان فى الصف الرابع االبتدائى، وأكثر ما سبب له احلــزن هو خسارة 
نادى الزمالك أمام األهلى فى السوبر، رغم وجود أكثر من ١٨ صفقة 
من العيار الثقيل، وأكد استمراره مشجعًا للزمالك ألنه يعشق نادى 
أو غيرهما من  أو سلة  كــرة  أن يصبح فريق  وكيان قبل  كناٍد  الزمالك 

األلعاب.
وأضاف أن الزمالك كان يحصل على البطوالت ودائم االنتصارات، 
لكن اآلن، وخــالل آخــر ١٠ سنوات لم نحقق أى انتصارات، وأصبحت 

هناك حالة من التعود حتتاج إلى تغيير.
وباالنتقال إلى مشجع زملكاوى آخر هو أحمد نزيه، ٢١ سنة، يشجع 
أغلب عائلته أهالوية،  أن  رغــم  الزمالك وهــو فى اخلامسة من عمره 
مشيرا إلى أن أسرته منقسمة إلى شقني والدته وأخته تشجعان النادى 
األهلى، أما أحمد ووالده فيشجعان الزمالك، مضيفًا أن أقاربه حاولوا 

جعله يترك تشجيع نادى الزمالك لكنه رفض .
بالعائلة خالل مباريات األهلى  الــذى يحيط  املناخ  «أحمد»  يصف 
والزمالك بأنه مشحون، حيث يقوم أفراد العائلة باحلديث مع بعضهم 
من خالل موقع التواصل االجتماعى «الفيس بوك» الستفزاز الطرف 
الذى يشجع الفريق اآلخر، وأظهر «أحمد» أنه يشعر -على حد وصفه- 
«بالنكد» بعد خسارة الزمالك أى مباراة، خاصة مع األهلى. وأنه فى 
إحدى املباريات كان خطط للخروج مع أصدقائه، لكن هزمية الفريق 

جعلته يكتفى بالبقاء فى البيت ولم يخرج.
ُيــرجــع «أحــمــد» أســبــاب هــزائــم الــزمــالــك أمـــام األهــلــى إلـــى العامل 
النفسى، مضيفًا أن السبب اآلخر فى الهزمية هو عيوب اجلهاز الفنى 

الذى يقوم بوضع تشكيل الفريق، فمثًال مباراة السوبر األخيرة رغم 
قيام النادى بشراء العديد من الصفقات، بعضها جيد وبعضها اآلخر 
ليس جيدًا فإننا جند اجلهاز الفنى يضع تشكيًال تغلب عليه العناصر 
مما  املشاركة،  يستحقون  الذين  الالعبني  بعض  ويبعد  اجلــيــدة،  غير 

يتسبب فى الهزمية.
وصرح «أحمد» بأن السبب الرئيسى فى استمراره طوال هذه السنوات 
نــادى الزمالك، هو «االنتماء، وهو عامل أكثر أهمية من  فى تشجيع 
الفوز، وأصبح حب النادى يجرى فى دمــى»، مضيفًا أنه فى املستقبل 

سيزرع فى أبنائه حب نادى الزمالك.
وباالنتقال إلى مشجع آخر، يقول إسالم عاطف أبواملكارم، ٢٢ سنة، 
إنه يشجع الزمالك منذ أن كان فى اخلامسة من عمره، مشيرًا إلى أن 
عائلته بأكملها يشجعون وينتمون إلى النادى األهلى، ما عداه ووالده، 
مضيفًا أنه أحب الزمالك من والده الذى كان يصطحبه للتشجيع فى 

مباريات النادى.
وُيلفت «إسالم» إلى أنه فى حالة فوز الزمالك فى أى مباراة كان والده 
يحضر لهم الــهــدايــا، أمــا فــى حالة هزمية الزمالك فــإن والـــده يغلق 
التليفون أو ال يرد على اتصاالت أقاربهم وأصدقائهم الذين يشجعون 
النادى األهلى، ويرجع «إسالم» استمراره فى تشجيع الفريق، رغم عدم 
حتقيق بطوالت، إلى حبه للنادى، فيقول «إســالم»: «إحنا مش بنحب 
إحــنــا بنحب  هــو بيكسب،  الــزمــالــك علشان 
الزمالك علشان إحنا زملكاوية»، مضيفًا أن 
حب الزمالك مثل الهواء، ال تستطيع 

العيش دونه، ويرى أنه لتحقيق البطوالت يجب إتاحة الفرصة كاملة 
للجهاز الفنى، وعدم الضغط عليهم، وعدم التدخل فى األمور الفنية.

إلــى مشجع زمــلــكــاوى آخــر هــو محمد عــيــاد محمد سيد،  وننتقل 
٢١ سنة، الذى بدأ تشجيع الزمالك منذ عام ٢٠٠٠ عندما كان يتولى 
التوالى،  على  وفينجادا  وكــابــرال  أوتوفيستر  من  كل  الزمالك  تدريب 

ويكمل: «وقتها كان الزمالك ملك أندية مصر».
أوضح «محمد» أن معظم عائلته يشجعون الزمالك، باستثناء أخيه 
الصغير الذى يشجع األهلى، مشيرًا إلى أن العائله تتمتع بقدر كبير 
من إتاحة احلرية للتشجيع، بحيث تترك لكل فرد حرية اختيار النادى 

الذى يريده، والدليل على ذلك اختيار أخيه الصغير تشجيع األهلى.
وأكد «محمد» أنه يشعر باحلزن بعد كل مباراة يخسرها الزمالك من 
األهلى، فال يستطيع التخّلص من هذا الشعور إال بعد يوم أو يومني، 
مضيفًا أنه يشاهد كل البرامج املتخصصة فى حتليل أسباب الهزمية 

وهو ما يزيده حزنًا.
إلى  البطوالت  حتقيق  وعــدم  الهزائم  فى  السبب  «محمد»  ويرجع 
الداخلية  والــصــراعــات  اإلدارى  التخبط  إلــى  باإلضافة  احلــظ،  ســوء 
بــني األفـــــراد، وكــذلــك عــدم ثقة الــالعــبــني فى 
القمة.  مباريات  فــى  بــاألخــص  أنفسهم، 
ويتوقع «محمد» أن الصفقات اجلديدة 
إلى  بعيد  مــن  بالزمالك  تعود  ســوف 
شرط  جــديــدًا  بــالــبــطــوالت  التتويج 

عدم التدخل اإلدارى.

فى جامعة القاهرة.. القرية األوليمبية ال أنشطة وال فعاليات

حسام
ال أثر للمسابقات واألنشطة داخل القرية األوليمبية بجامعة القاهرة

إبراهيم  سعيدإبراهيم  سعيد
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أهمية أن نفهم الشباب يا ناس
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املـــركـــزى للتعبئة  طــبــقــًا إلحــــصــــاءات اجلـــهـــاز 
الــعــامــة واإلحـــصـــاء يــوجــد فـــى مــصــر ٢٠ مليون 
بــني ١٨ - ٢٩ عامًا.  العمرية مــا  الفترة  شــاب فــى 
هذا العدد يقترب من إجمالى تعداد سكان سوريا 
والـــصـــومـــال، ويــبــلــغ ضــعــف عــــدد ســـكـــان تونس، 
أمام  إذن  ليبيا. نحن  وثالثة أضعاف عدد سكان 
أن  مــن  متكنه  عمرية  مرحلة  فــى  يتبختر  شعب 
فــلــمــاذا تبدو  ميــضــغ احلــديــد ويبلعه ويــهــضــمــه. 
أحــوالــنــا هــكــذا؟! الــكــل يعانى أزمـــة مــع الشباب، 
السلطة  السياسية،  األحــــزاب  واألمـــهـــات،  اآلبـــاء 
نفسها لديها مشكلة أساسية مع الشباب. من بني 
مطالبًا  يصرخ،  من  خــرج  شــاب  مليون  العشرين 
بالتغيير واإلصالح، حني صمت الكبار، خرج من 
يقود حركة الشارع من أجل حتقيق هذا الهدف، 
حــني كـــان الــكــبــار يثبطون الــهــمــم ويــرجــفــون مبا 

تعودوا عليه طوال سنوات الصمت! مشكلة الكبار 
قــراءة خريطة عقل  يريدون  أنهم ال  الشباب  مع 

هذا اجليل، وبالتالى فهم ال يفهمونه.
أشـــْر لــى إلــى اســتــطــالعــات الـــرأى الــتــى حتاول 
كـــشـــف تـــضـــاريـــس تــفــكــيــر الـــشـــبـــاب، وأولــــويــــاتــــه، 
وأحـــالمـــه، وطــمــوحــاتــه، لـــن جتـــد، مـــا رؤيــــة هذا 
واالقتصاد  السياسة  فى  الكبار  يفعله  ملا  اجليل 
يعرف  أحـــد  ال  واالجــتــمــاع؟  والــصــحــة  والتعليم 
اإلجابة على وجه التحديد. الشباب سوف يشكل 
أم أبوا، ألن  معالم خريطة املستقبل، شاء الكبار 
تلك هى ُسنة اهللا فى كونه، وسنن اهللا ال تتعطل أو 
تتبدل، الكبار هم من يحتاجون إلى الشباب أشد 
االحتياج، ففى ظل عجزهم وبطئهم املحبط فى 
واإلحباطات  املشكالت  مــن  العديد  مــع  التعامل 
الـــتـــى تـــواجـــه هــــذا املــجــتــمــع، أجـــدهـــم فـــى أمس 

احلـــاجـــة إلــــى الـــعـــودة إلــــى الـــشـــبـــاب، ألن اجليل 
وابتكارية  واقــعــيــة  أكــثــر  حــلــوًال  ميتلك  اجلــديــد 
ممـــا تــنــتــجــه الــعــقــول «املــجــبــســة» الــتــى ال متلك 
التقليدية  أى مشكلة سوى احللول  فى مواجهة 
قضبان  على  مربوطة  الكبار  فعقول  والنمطية، 
سكة حديد، إال من رحم ربى، أما عقول الشباب 
أو  ميينًا  طريقها  تشتق  أن  تستطيع  فمنطلقة 
كثيرًا،  يحسبون  الــكــبــار  املــرونــة،  مبنتهى  شــمــاًال 
ودائمًا ما تنتهى بهم احلسابات «االرتوازية» إلى 
الترّدد، أما الشباب فهم أكثر جرأة، قد يحسبون 
أجل  من  التحرك  على  قدرتهم  لكن  ويخطئون، 

التصحيح تسعفهم حالة اخلطأ.
الــكــبــار أن يــدرســوا الــشــبــاب، وأن  مــن مصلحة 
الكبار،  صـــالـــح  ذلــــك  فـــى  ألن  إلـــيـــهـــم،  يــجــلــســوا 
تشكل  الــذى  ككل  املجتمع  وصالح  الشباب،  قبل 

األجيال اجلديدة وقود انطالقته نحو املستقبل.
أن عمر بن اخلطاب رضى  التراث  حتكى كتب 
اهللا عنه، كان إذا غمض عليه أو احتار فى مشكلة 
منهم  يسمع  السن،  وحديثى  الشباب،  إلى  يلجأ 
كل  عندهم  يجد  كــان  مــا  وكثيرًا  إليهم،  وُينصت 
على  تخطر  لــم  للحل  ومسالك  وجــديــد،  مبتكر 
ذهن الكبار، كان «عمر» يفعل ذلك، والكبار وقتها 
النبى، صلى اهللا عليه  هــم مــن هــم، مــن صحابة 
وسلم، وكذلك يفعل احلاكم احلصيف، واملسألة 
هنا تتم للصالح العام الذى لن يتحقق إال مبنح 
الــشــبــاب الــفــرصــة كــامــلــة لــلــمــشــاركــة فــى صناعة 
عقول  فــى  فــّتــشــوا  احلـــيـــاة.  دوالب  وإدارة  الـــقـــرار 
الــشــبــاب وســتــجــدون احلــــل. اســتــعــيــنــوا بسواعد 

الشباب وستلقون األمل.
«وفى ذلك فليتنافس املتنافسون».

مش كل «famous» على «الفيس» يستاهل «اليك»

Sout Al-Gamaa - December 1, 2014

بدأت بـ«لوس�» ف� «إشاعة حب»

كتب - ياسمني سامى وإسالم اجلوهرى:
بالشباب  يُعرف  ما  ظاهرة  األخيرة  اآلونــة  فى  انتشرت 
يطلق  كما   «famous»الـ الشباب  أو  الشهرة  فى  الراغب 
يكون  حيث  أسبابه،  عن  البحث  إلى  يدعو  وبشكل  عليهم، 
التواصل  مواقع  على  مشهوراً  يصبح  أن  الشاب  هدف  كل 
االجتماعى بحصوله على آالف املعجبني والزيارات لصفحاته 
بل  فقط،  هذا  وليس  نشره،  أو  بكتابته  يقوم  وما  وصــوره 
املالبس  وطريقة  الشعر  فى شكل قصات  «تقاليع»  بابتداع 
عامة  احلياة  فى  يُنتَهج  كامل  أسلوب  إلــى  تصل  قد  التى 

بطريقة قد تشذ عن تقاليد املجتمع املصرى والعربى.
وأحياناً  وسالسل،  غريبة  مالبس  الشاب  بعض  ويرتدى 
البناطيل الضيقة جداً «skinny» وبألوان غريبة نشاهدها 
على  كثيرة  أوشــام  بعمل  يقوم  وأحياناً  يومياً،  الشوارع  فى 
اجلسم، وامتدت الظاهرة لتشمل الفتيات أيضاً، حيث تكون 

أو  األحيان  بعض  فى  الرجل  شكل  إلى  أميل  الفتاة 
الفتاة إظهار مفاتنها  النقيض متاماً، حتاول  على 

لتحصل على عدد كبير من املعجبني واملعجبات، 
أو  الضيقة  املرقعة  البناطيل  ارتـــداء  مثل 
بأشكال  والتصوير  الفــت،  بشكل  الــوقــوف 
غير مألوفة ونشر صورهم على الصفحات 

واملواقع باعتبار أنهم «موديلز».
بالتصوير  الــشــغــف  إلـــى  األمـــر  وميــتــد 
«الهوس»  إلى  أقرب  الفوتوغرافى بطريقة 
كــمــا هـــو هــوســهــم بــجــمــع املــعــجــبــني إلى 

صفحاتهم، ومن أشهر طرق تصويرهم حركة 
يقلدها  التى   «duck face» أو  البطة«  «بوز 

الرغم  وعلى  العاديون،  والبنات  الشباب 
من اختالف مالبسهم وأشكالهم فإنهم 

واحدة  فكرة  فى  جميعاً  يشتركون 
وهى االختالف احلاد واملتعّمد عن 

املجتمع.
فبعد أن كانت شخصية «لوسى 
قّدمها  الــتــى  فكيهة»  طــنــط  ابـــن 
فيلم  فــى  رمسيس  جــمــال  الــفــنــان 

اعتبرها  والـــتـــى  حــــب»،  «إشـــاعـــة 
أفــكــار الرجل  املــجــتــمــع غــريــبــة عــن 

ما  أقصى  وكــان  امللتزم،  اجلــاد  الشرقى 
يفعله «لوسى» أنه كان يرتدى القمصان املزركشة 

صاالت  إلى  ويذهب  املوضة  من  كنوع  األزرار  بفتح  ويقوم 
التواصل  مواقع  فإن  «دلــوعــة»،  بطريقة  ويتحدث  الرقص 
الشخصيات  من  العديد  أفرزت  هذا  وقتنا  فى  االجتماعى 
التى فاقت «لوسى» مبراحل، وعلى الرغم من فصل البعض 
مفهوم الشاب «الفرفور» عن مفهوم «الفاميس» أو املشهور، 
تظل الفكرة مرتبطة فى أذهان الغالبية، بأن كليهما سيان، 

باعتبارهما ظواهر خارجة عن املجتمع.

 ،«famous»الـ صفحات  مؤسسو  اآلراء  فى  ويختلف 
التى تعرض صوراً لهم، وتقوم بتعريف الناس بهم من حيث 
لهؤالء  الشهرة  هــوس  فكرة  ورؤيتهم  الصفحات  أهـــداف 
الشباب، فيعترف محمود حسن، ٢٠ عاماً، وهو مدير صفحة 
«famous photography»، فيقول إن فكرة هوس الشباب 
بالشهرة مقابل التنازل عن التقاليد والعرف ما هى إال فكرة 
قادمة من الغرب ال محالة، وهى مؤامرة على الشباب العربى 
لتدمير فكره وإبداعه وشغله مبا هو ليس مهماً، ولكنه أنشأ 

الصفحة حباً فى جتربة ما واإلفادة فى ذلك.
أما «محمود موم» كما سّمى نفسه، وهو مسئول صفحة 
الصفحة  من  الهدف  إن  فيقول   ،«famous of Egypt»
«شيك»، على  أن هناك شباباً  للعالم  يُظهر  أن  به  اخلاصه 
التى  أمريكا وحدها  أو  أوروبا  وليس  قوله، فى مصر،  حد 
ــاً يـــرتـــدى أحــــدث وأرقــــى  ــاب متــلــك شــب
إظهار  وأيــضــاً  املــوضــة،  صيحات 
موهبة التصوير لدى الكثير من 

الشباب املصرى.
أمـــا عــمــن بـــــدأوا تلك 
مصر،  فـــى  ـــظـــاهـــرة  ال
فيقول مصطفى جمعة، 
من  إن  مــســئــول،  وهـــو 
أوائل الذين نشروا هذه 
هم  مصر  فى  الظاهرة 
بلبل،  ديــــاب،  «ســونــيــك 
تخطوا  ـــن  ـــذي ال زيــــــن»، 
األصدقاء  من  حد  أقصى 
الشخصية  حساباتهم  على 
ولديهم  بـــوك»،  «الــفــيــس  على 

آالف املعجبني واملتابعني.
علم  أستاذ  الكامل  فرج  الدكتور  ويعلق 
النفس اإلعالمى بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، 
بأفعال  يقومون  الذين  الشباب  هؤالء  إن  قائًال 
غير مألوفة وارتداء ما هو غير مستساغ بالنسبة 
للمجتمعات  تقليد  إال  هــو  مــا  ــه  ألن للمجتمع، 
األخرى، وهى ظاهرة منتشرة فى العالم كله، وليس 
فى مجتمعنا العربى فقط، أما فى جمع اإلعجابات 
يجذب  ما  وجــود  من  بد  ال  أنــه  فأكد  بها،  واهتمامهم 
معجبيهم إليهم وهؤالء ممن أصبحوا «فيماس» استغلوا تلك 
انتشار  املعجبني، خاصة مع  اإلمكانيات فى احلصول على 
اتفقنا  أو  اختلفنا  سواء  فكرهم،  وتؤيد  تدعمهم  صفحات 

معهم فى هذا األسلوب. 
أما اللواء فؤاد عالم، اخلبير األمنى، فيرى أن تلك الظاهرة، 
سواء كانت مؤامرة من الغرب على البالد أو مؤامرة داخلية من 
بعض الذين يودون الفتك بشبابنا، فإنه يجب التصدى لها وأن 
تعمل جميع أجهزة الدولة، وأولها األزهر على توعية الشباب.
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