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طالب »ألسن عين شمس« يطالبون بتطبيق »الدراسة الصيفية«

طالب »تجارة تعليم مفتوح« ببورسعيد 
يشكون من »تجاهل« الكلية لمشكالتهم

كتب - رحيم يسرى:
التعليم  شعبة   - التجارة  كلية  طللاب  من  عللدد  شكا 
»عشوائية«  بل  وصفوه  مما  بورسعيد،  بجامعة  املفتوح 
مسئولى  قبَل  من  بهم  االهتمام  وعدم  التعليمية  العملية 

اجلامعة.
إن  الثالثة:  بالفرقة  طالب  عطية،  عبدالرحمن  وقال 
اجلامعة  إدارة  باهتمام  يحظى  ال  املفتوح  التعليم  »نظام 
فى  متهماً،  املقررة«،  املصروفات  وزمائه  سللداده  رغم 
بتجاهل  اجلامعة  »إدارة  اجلللامللعللة«،  لللل»صللوت  حديث 
سماه  مبللا  مللنللدداً  مشكاتهم«،  حللل  وعلللدم  مطالبهم 

»عشوائية تصحيح أوراق االمتحانات«.
الفصل  دراسلليللة  مللقللررات   8 بتسجيل  »قللمللت  وتللابللع 
الدراسى قبل املاضى جنحت فى 6 منها، عندما توّجهت 
ألداء االمتحان فى املقررات الدراسية التى رسبت فيها، 

ففوجئت بنجاحى فى 3 مقررات دراسية فقط«.
واتفق معه ياسر عبداحلافظ، طالب بالفرقة الرابعة، 
مبدياً استياءه من »تأخر إعان نتيجة االمتحانات، فضًا 
عن سوء معاملة إدارة الكلية واألساتذة لهم«. وأردف: »ال 
اجلامعة  دخول  بطاقة  أو  الدراسية  الكتب  على  أحصل 
بطاقة  الستخدام  فأضطر  املصروفات،  سللدادى  رغللم 
مشيراً  املحاضرات«،  من حضور  األولى ألمتكن  الفرقة 
إلى أن »رغبته فى حتسني درجته الوظيفية دفعته لتحمل 

كل هذه التكاليف واملصاعب«، حسب تعبيره.

بالفرقة  طالبة  طللارق،  يسرا  قالت  ذاتلله،  السياق  فى 
الرابعة، أن »القائمني على نظام التعليم املفتوح يسعوون 
لتحقيق األرباح فقط على حساب الطاب«، موضحة أن 
»املصروفات تصل إلى 950 جنيهاً فى الفصل الدراسى 
يضطرون  أخلللرى  جنيهاً   50 إلللى  بللاإلضللافللة  الللواحللد، 
رسبوا  التى  املللقللررات  فى  االمتحانات  ألداء  لسدادها 
فيها«. وأضافت »يسرا« مستاءة: »تقدر رسوم التظلمات 
بل100 جنيه فى املادة الواحدة رغم أن رسومها ال تتجاوز 

20 جنيهاً فى اجلامعات األخرى«.
فى املقابل، نفى أشرف اخلضرى، مدير وحدة التعليم 
املفتوح بالكلية، اتهامات الطاب لإلدارة، مشيراً إلى أن 
»البرنامج أُنشئ ملساعدة الراغبني فى حتسني مستواهم 
وأكمل  العملية«.  حياتهم  فى  به  واالستفادة  التعليمى 
»يتسم  اجلامعة«:  لل»صوت  تصريحات  فى  »اخلضرى«، 
يومني  املحاضرات  أن  خاصة  بالسهولة،  الدراسة  نظام 
املوظفني،  من  الدارسني  معظم  ألن  األسبوع  فى  فقط 
كما يدرس الطاب فى مدرجات مجهزة بوسائل تعليمية 
التى  نظيرتها  متطورة عن  »املناهج  أن  حديثة«، مضيفاً 
على  قللادرة  واإلدارة  الللعللادى،  البكالوريوس  فى  تُللدرس 
تخطى أى معوقات«، مؤكداً فيما يتعلق بشكوى الطاب 
فى موعدها  تظهر  االمتحانات  »نتيجة  أن  النتيجة،  من 
بللوقللوع بعض األخللطللاء بشكل غير  املللحللدد«. واعللتللرف 

متعّمد لكنهم يحرصون على إصاحها على الفور.

كتب - كرمي حسن وعمر محمد:
أطلق عدد من طاب كلية األلسن جامعة عني شمس 
حملة »األلسنجية عاوزين الدراسة الصيفية« للمطالبة 
دراسة  من  ليتمكنوا  الصيفية،  الدراسة  نظام  بتطبيق 
الصيف  بإجازة  فيها  رسبوا  التى  الدراسية  املقررات 

وأداء االمتحانات فيها.
قال خالد أحمد، رئيس احتاد الطاب، إن »حملتهم 
تستهدف جمع توقيعات الطاب على طلب من املقرر 
تقدميه إلى إدارة الكلية للسماح للطاب الراسبني فى 
فى  فيها  االمتحان  وأداء  بدراستها  املللقللررات،  بعض 
فصل الصيف«. وأكد أنهم جمعوا أكثر من ألف توقيع 
على الطلب فى اليوم األول من انطاق احلملة، متوقعاً 

»إقبال املزيد من الطاب على املشاركة«.
الثانية،  بالفرقة  الطالبة  سعد،  سلمى  معه  واتفقت 
للغاية  الكلية صعب  فى  الدراسة  نظام  أن  ترى  حيث 
ويتسبب فى رسوب عدد من الطاب فى بعض املواد، 
مما يزيد من عبء الدراسة فى السنوات املقبلة، كما 
أن »تطبيق نظام الدراسة الصيفية سيخفف من أعباء 

الطاب حال رسوبهم فى بعض املقررات«.
الطالب  يللوسللف،  قلللال محمد  ذاتلللله،  الللسلليللاق  فللى 
الكلية  إدارة  استجابة  فى  يأمل  إنه  الرابعة،  بالفرقة 
إلى مطالبهم، خاصة أن »بعض الطاب يقضون فصًا 

دراسياً إضافياً بعد السنوات األربع املخصصة للدراسة 
لدراسة مادة واحدة أو اثنتني رسبوا فيها«.

الكلية  وكيل  فؤاد،  منى  الدكتورة  قالت  املقابل،  فى 
الكلية سيناقش  »مجلس  إن  والطاب:  التعليم  لشئون 
فى  مشيرة،  املقبل«،  اجتماعه  فى  الطاب  مطالب 
الوقت ذاته، إلى صعوبة تطبيق نظام الدراسة الصيفية 

ملخالفته الئحة الكلية.

املعتمدة  الساعات  نظام  الكلية  تطبق  »ال  وتابعت: 
إلى  الفتة  الصيفية«،  بالدراسة  للطاب  يسمح  الذى 
تغيير الائحة  أن »االستجابة ملطالب الطاب يتطلب 
ورفعها إلى املجلس األعلى للجامعات للموافقة عليها«. 
املقبولني  أنه »سيتم السماح للطاب اجلدد  وأضافت 
تغييرها،  الائحة اجلديدة، حال  إقرار  فى نفس عام 

بالدراسة فى الصيف«.

وزير التعليم 
العالى يدعو لحملة 

قومية لمواجهة 
الفيروسات الكبدية

عبداخلالق  السيد  الللدكللتللور  أكللد 
الدور  أهمية  العالى،  التعليم  وزيلللر 
اجلامعية  املستشفيات  تللؤديلله  الللذى 
للمرضى  الطبية  الرعاية  تقدمي  فى 
وضرورة دعمها مالياً ومعنوياً للنهوض 
بها، وتقدمي اخلدمة العاجية املناسبة 

للمواطنني.
 جاء ذلك خال افتتاح الوزير املؤمتر 
جراحة  لقسم  الثالث  العاملى  العلمى 
املرارية،  والقنوات  والبنكرياس  الكبد 
الذى نظمه معهد الكبد القومى بجامعة 
املنوفية بالتعاون مع اجلمعية املصرية 

األملانية للجهاز الهضمى والكبد.
وأشار إلى أهمية تنظيم حملة قومية 
واملراكز  اجلللامللعللات  جميع  تللقللودهللا 
البحثية املصرية ملواجهة الفيروسات 

الكبدية قبل الوصول إلى اجلراحة.
تعظيم  »عبداخلالق« ضللرورة  وأكد 
االستفادة من املوارد املتاحة والتوّسع 
فى إقامة ورش العمل والندوات العلمية 
والبحثية واملؤمترات املحلية واإلقليمية 
والدولية حول اجلديد فى مجال عاج 
الفيروسات الكبدية واملناظير وزراعة 

الكبد وجراحة املناظير.
وأشاد الوزير بحرص املعهد القومى 
فى  جديد  كل  استقطاب  على  للكبد 
عاج الفيروسات الكبدية، مشيراً إلى 
أن وحدة زراعة الكبد باملعهد متكنت 
كبد  زراعلللة  حللالللة  مللن تسجيل 227 

بنجاح.

»علوم« تحتفل بخريجى 
2013 و 2014

كتبت - إسراء احلسينى:
العلوم بجامعة القاهرة حفًا مبناسبة تخريج دفعتى 2013، و2014 وهم أرقام 85، و86  نظمت كلية 

للكلية، اللتني أُطلق عليهما اسم الدكتورة »لطفية النادى« بقاعة االحتفاالت الكبرى باجلامعة.
وجاء حفل الكلية، مبناسبة حصولها على شهادة االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم مبارس 
إلى جانب  إدارية سابقاً،  التدريس ممن شغلوا مناصب  2015. ومت خال االحتفال تكرمي أعضاء هيئة 
تكرمي أعضاء هيئة التدريس املشرفني على مشروع اجلودة، كما تُكرم الكلية كذلك أعضاء هيئة التدريس 
من خريجى دفعتى 1964، و1965، وأعضاء هيئة التدريس ممن حصلوا على جوائز علمية وأفضل رسائل 

علمية، إلى جانب تكرمي الطاب العشرة األوائل من دفعتى عام 2013، و2014.

بمناسبة حصولها على »شهادة الجودة«

»نصار«: تشكيل لجنة 
لدراسة االستغناء عن 
»فالكون« العام المقبل

تنظيم برنامج تثقيفى 
وطنى بعنوان »مصر تتغير«

كتبت - مها عمار:
الشباب  لللرعللايللة  الللعللامللة  بللللللاإلدارة  الللثللقللافللى  الللنللشللاط  إدارة  نللظللمللت 
»مصر  شللعللار  حتللت  اجلللامللعللة  لللطللاب  تثقيفيا  برنامجا  الللقللاهللرة  بجامعة 

األنشطة  تلللطلللويلللر  إطللللللار  فللللى  وذلللللللك  تلللتلللغللليلللر«، 
الثقافية  الطاب  تنمية قدرات  بهدف  الطابية 

يتيح  مما  املثقف،  الشباب  من  جيل  إلعللداد 
لهم القدرة على حتمل املسئولية.

تناول البرنامج موضوعى األمن القومى 
املؤمترات  عقده مبركز  ومت  واالقتصاد، 

باملدينة اجلامعية للطلبة.
هندسة  كلية  نظمت  أخرى،  جهة  من 
الشعرى  املللهللرجللان  الللقللاهللرة  بجامعة 
جامعات  مبشاركة  املصرية  للجامعات 

املنصورة، وطنطا، واملنوفية، وعني شمس، 
والفيوم  واألزهر،  السويس،  وقناة  وحلوان، 

وبنها.

الجامعة تشارك فى مؤتمر »اتحاد الجامعات العربية« بلبنان

إطالق مسابقة »أفضل موقع« ألعضاء هيئة التدريس

انطالق مسابقة »المخترعين والرواد« األولى لعام 2015

كتبت - إسراء احلسينى ومها عمار:
شاركت جامعة القاهرة فى اجتماعات الدورة الل48 للمؤمتر 
العام الحتاد اجلامعات العربية الذى استضافته جامعة القديس 
يوسف فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور األمني العام الحتاد 
اجلامعات العربية الدكتور سلطان أبوعرابى العدوان، ونحو 200 
رئيس جامعة عربية ورؤسللاء احتللادات دولية وممثلى منظمات 
ومؤسسات أكادميية دولية ذات العاقة بالتعليم العالى وسفراء 

ودبلوماسيني عرب وأجانب.
وصرح د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بأن اجتماع احتاد 
اجلامعات العربية، ناقش عدة موضوعات، من بينها مقترح تعديل 
النظام األساسى والنظام الداخلى لاحتاد، ونشاط األمانة العامة 
منذ الدورة السابقة التى انعقدت فى العاصمة األردنية عمان، 
واجتماعات املجلس التنفيذى لاحتاد، وآليات دعم العمل العربى 

فى مجال التعليم العالى.
وأشار »نصار«، إلى األهمية البالغة التى مينحها هذا التجمع 
السنوى بني قادة التعليم والبحث العلمى فى بادنا العربية من 
فرص تبادل الرأى واملشورة حول القضايا التى تهم اجلامعات 

العربية.
على  اجتماعاتهم،  فى  العربية  اجلامعات  رؤسللاء  واستعرض 
اجلامعات  لتدريب طاب  العربى  املجلس  نشاط  يومني،  مدى 
العربية، واملجلس العربى لألنشطة الطابية، واملجلس العربى 
للدراسات العليا والبحث العلمى، واملجلس العربى لضمان اجلودة 
واالعتماد فى اجلامعات العربية، ونشاط صندوق دعم اجلامعات 
الفلسطينية، والصندوق العربى لتمويل البحث العلمى فى األمانة 
العامة، ومركز ايداع الرسائل اجلامعية، ومركز حوسبة الدوريات، 

والتعاون بني االحتاد واملنظمات العربية واالقليمية والدولية.

كتبت - إسراء احلسينى:
مواقع«   10 »أفللضللل  مسابقة  الللقللاهللرة  جامعة  أطلقت 
ألعللضللاء هلليللئللة الللتللدريللس علللللى شللبللكللة اإلنللتللرنللت، لدعم 
والتشجيع للبحث العلمى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
مبا  اإلنترنت،  على  املعلومات  إتاحة  على  اجلامعة  وحرص 
التصنيفات  فى  متقدماً  ترتيباً  اجلامعة  اعتاء  فى  يسهم 

للجامعات. الدولية 
قدرها  ومالية  تقديرية  جوائز  املسابقة،  خللال  ويقدم 
جامعة  احتفالية  ضمن  وذللللك  مللوقللع،  لكل  جنيه   2000

القاهرة للنشر العلمى، التى تقام كل 6 أشهر.
سهولة  حول  الشروط  من  مجموعة  اجلامعة  وضعت  كما 
التصفح والتنسيق وعدد الصفحات، أهمها أن يكون أعضاء 
اإللكترونى  املللوقللع  نطاق  فللى  ومعاونوهم  التدريس  هيئة 
ينظر  وال   ،http://scholar.cu.edu.eg وهو  للجامعة 

إلى أى موقع خارج هذا النطاق.
والتقييم  الللعللامللليللة  للمعايير  اجلللامللعللة  مللوقللع  ويللخللضللع 
حذف  إلى  تؤدى  اخلاطئة  أو  املكررة  واإلدخللاالت  املستمر، 

البحث. أو محركات  العاملية  التقييمات  موقع اجلامعة من 

كتبت - مرمي وجدى وسمية صالح:
نظم معمل تنمية االبتكارات واحلضانات بالتعاون مع مركز 
الهندسة  بكلية  الهندسية  والبحوث  العليا  الدراسات  تطوير 
تعتبر  التى  واللللرواد«،  »املخترعني  مسابقة  القاهرة،  جامعة 

األولى لعام 2015.
وذكر منظمو املسابقة أنه ميكن الدخول فى هذه املسابقة 
منفرداً أو من خال فريق عمل، ومت حتديد املجاالت التى يتم 
االشتراك بها، وهى مجال البحوث الهندسية التطبيقية ملنتج 

ميكن تسويقه، وأيضاً مجال االبتكار فى حماية البيئة املصرية 
من املخاطر، واالستخدام األمثل للطاقة الشمسية مبصر.

شهادات  مبنح  والفائزين  املشاركني  الكلية  إدارة  وتكرم 
العليا  الللدراسللات  تطوير  مركز  يقدم  وكللذلللك  وملليللداللليللات، 
جنيه  آالف  بخمسة  تقدر  مالية،  جوائز  الهندسية  والبحوث 
للفائز األول، وثاثة آالف للفائز الثانى، وألفني للفائز الثالث، 
وأيضاً دعم أول املشروعات التطبيقية حتى 50 ألف جنيه من 

خال حضانة املشروعات الصغيرة بالكلية.

كتبت - مها عمار:
التعاقد مع شركة  إن قرار  القاهرة،  الدكتور جابر نصار رئيس جامعة  قال 
الرواتب  تتكلف بصرف  واجلامعة  اجلامعة،  من  تفويض  هو  للتأمني  »فالكون« 
القيام بعمل  إذا كان األمن اإلدارى باجلامعة قادر على  أنه  إلى  فقط، مشيراً 
»فالكون« العام املقبل، فسوف يتم انتهاء العقد، وإن استمر لن تتكلف اجلامعة 

سوى صرف الرواتب أيضاً.
وأضاف »نصار«، أن تكلفة شركة »فالكون« 200 ألف جنية شهرياً، وأنه سوف 
يشكل جلنة لدراسة كل األمور املتعلقة بتأمني اجلامعة وتقدمي مقترحاتها، وعلى 

أساسه ستبحث اجلامعة قرار االستغناء عن شركة »فالكون«.

جانب من حفل اخلريجني

د.جابر نصار

جامعة القاهرة -صورة ارشيفية

جامعة عني شمس -صورة ارشيفية

صورة ارشيفية
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»التثبيت« مطلب أساسى

ما بين مطرقة العمل وسندان الظروف 
عمال جامعة القاهرة يبحثون عن التثبيت

730 جنيه وعندى بنات عايزة أجوزهم«، وعليه 
فهى تقوم ببيع أدوات جتميل ألجل زيادة دخلها 
أنها تعمل منذ 9 سنوات واملعاملة جيدة  رغم 

وتريد التثبيت لزيادة مرتبها.
وقالت »أم آية«، عاملة بكلية دار العلوم، إنها 
حاولت أكثر من مرة طلب تعيينها، خاصة بعد 
يستجب،  أح��د  ال  لكن  سنوات   4 مل��دة  عملها 
مضيفة »إحنا على كف عفريت«، مبررة بأنها 
من  تطرد  ال  حتى  املعاناة  من  الكثير  تتحمل 
العمل وهى فى حاجة إلى املال لتربية أطفالها 

واملعيشة.
مستقبلنا غير مضمون

ذكر جابر أحمد، عامل بكلية التجارة، أنه كان 
يعمل فى األراضى الزراعية، ثم جاء 
منذ 4 سنوات ليعمل بالكلية وال يعمل 
جهة  أى  ف����ى 
لضيق  أخ�����رى 
ولبُعد  ال��وق��ت، 
مبركز  مسكنه 
مشيراً  العياط، 
رغبته  أن  إل���ى 
التثبيت  ف����ى 
إلى خوفه  تعود 
استغناء  م����ن 
فى  عنه  الكلية 
وألن  وق�ت،  أى 
سيزيد  التثبيت 
ويساعده  راتبه 
ابنه  تربية  على 

الوحيد. 
أحمد«،  »أم 
بكلية  ال��ع��ام��ل��ة 
دار العلوم، تقول 
تتقاضى  إن��ه��ا 
جنيه   500
شهرياً  رات���ب���اً 
م�����ن ال���ك���ل���ي���ة، 
ل����ذل����ك ت���ق���وم 
بتنظيف البيوت حلاجتها إلى املال، لكى تنفق 
على أبنائها اخلمسة، مضيفة أنها تريد تعيينها 
مثل  مستحقاتها  وتأخذ  دخلها  ليزداد  بالكلية 
مش  »أنا  قائلة:  والتأمني،  واحلوافز  املكافآت 
ما  غير  من  أشتغل  عمرى  طول  كده  هافضل 

أضمن مستقبلى«.

العامل: 
مستقبلنا 

عىل »كف 
عفريت« 
وأسامؤنا 
مكتوبة 
بالقلم 

الرصاص

محمد  وإي��ث��ار  زك���ى  أس��م��اء   - كتبت 
ونورهان عادل وهويدا أشرف:

أزمة تواجهها احلكومة فى كل مؤسسة تابعة 
لها، تثبيت املوظفني والعمال أزمة تنغص دائما 
فرحة احلكومة مبا حتاول فيه من مشروعات 
واستثمار.. مبرر احلكومة غالبا ما يكون »اإليد 
العاملون  يرى  بينما  بصيرة«..  والعني  قصيرة 
واملوظفون غير املثبتني فى جامعة القاهرة أن 
العيش مر« وهم مضطرون ألن يتحملوا  »أكل 

أزمات العمل ومصاعبه حلني تثبيتهم.
اجلنزورى،  كمال  أص���در   ،2012 ع��ام  ف��ى 
الذى   19 رق��م  ق��ان��ون  وقتها،  ال����وزراء  رئيس 
إال  أى عامل  تعيني  الدولة  أى جهاز فى  مينع 
بإعالن ينقل للجهاز املركزى املسئول عن تعيني 
العاملني، ترتب عليه إغالق الباب أمام جميع 
أصدر  القريب  وف��ى  اجلامعة،  فى  التعيينات 
اخلدمة  قانون  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس 
املدنية بأن كل العاملني غير املثبتني من تاريخ 
2012/5/1 سيحّولون إلى الباب األول لألجور 

وبعد مرور 6 أشهر يتم تعيينهم.
العمال  إل���ى  وص��ل��ت  اجل��ام��ع��ة«  »ص����وت 
القاهرة  جامعة  فى  املثبتني  غير  واملوظفني 
لترى مطالبهم، وهل وصلتهم تلك القرارات ومت 

تنفيذها أم ال.
حلمنا التثبيت لتحسني املعيشة

أعمل فى كلية اإلعالم منذ 14 عاماً وبدأت 
األم���وال  وت��دب��ي��ر  تعليمى  إلك��م��ال  العمل  ف��ى 
أحمد،  دع��اء  تقول  هكذا  بالدراسة،  اخلاصة 
التى تضيف أنها سعت للعمل بوظيفة حكومية 
اآلن  إلى  لكنها  ومعاش،  ثابت  مرتب  أجل  من 

غير مثبتة.
إدارة  فى  ليست  املشكلة  أن  »دع��اء«  توضح 
الكلية، بل فى اجلهاز املركزى، ألن أى شخص 
يعمل باحلكومة يجب التحرى عنه، ومرتبها ال 
تعمل 12 ساعة من  لذلك  يتعدى 700 جنيه، 

أجل أن يزيد مرتبها.
»أم حسن«، عاملة بكلية اإلعالم، تقول إنها 
سنوات   9 منذ  باألسبوع  فقط  أي��ام   3 تعمل 
مبرتب 700 جنيه، أرملة وتعول أسرة مكونة من 
6 أفراد غيرها، موضحة أن حلمها هو التثبيت 
ألخذ جميع مستحقاتها، خاصة حنيما تخرج 

على املعاش.
إعالم،  بكلية  فيما أوضحت »هدى«، عاملة 
باخد  ألنى  »مايأكلش عيش حاف،  مرتبها  أن 

»بادفع املرتب فى اإليجار وباشتغل بعد الظهر 
عشان أعيش«، هكذا وصف »عبداملنعم محمد«، 
عامل بكلية اآلداب حالته نتيجة لعدم التثبيت 
سنوات،   5 على  زادت  م��دة  بعد  وظيفته  فى 
لتلبية  الظهر  بعد  س��واق  يعمل  أن��ه  موضحاً 
وطفلني  زوج��ة  من  املكونة  أسرته  احتياجات 
امتيازات،  على  للحصول  بالتعيني  طالب  وأنه 
وتسهيل  الصحى  والتأمني  املرتب  زي��ادة  منها 
قرارات  لكن  وغيرها،  ق��روض  على  احلصول 

الدولة بالتعيني متأخرة بسبب امليزانية.
اجلهاز املركزى سبب املشكلة

قال يوسف السيد، مدير الشئون العامة بكلية 
عن  مسئولة  جهات  ثالث  يوجد  إنه  اإلع��الم، 
صرف رواتب العاملني وهى الصناديق واملوازنة، 
وهما مسئوالن عن العاملني غير املثبتني، أما 
اجلهة الثالثة فتتمثل فى اجلهاز املركزى الذى 

يقوم بإرسال قائمة بأسماء العمال املثبتني.
وأضاف أن العامل بالفعل له معاش، ولكن ال 
يوجد له بطاقة صحية، ومن أهم شروط قبوله 
هو أن يكون معه على األقل شهادة محو األمية، 
مشيراً إلى أن كلية اإلعالم حتتاج إلى عدد كبير 

من العاملني، لكن الدخل يحكمها.
من جانبه، قال محمد منصور، مدير الشئون 
اإلدارية بكلية دار العلوم، إن العامل غير املثبت ال 
بد أن يقضى ثالث سنوات أو أكثر قبل التثبيت، 
وهذا يرجع إلى اجلهاز املركزى ومجلس اإلدارة 
أنهم مشتركون فى تعيني  املالية، حيث  ووزارة 
العامل  أن  مضيفاً  كلها،  الدولة  فى  املوظفني 
غير املثبت له تأمني إذا حدثت له أى ظروف 

طارئة والكلية واجلامعة مسئوالن عنه.
إميان عبداحلليم، مدير إدارة شئون األفراد 
بكلية اآلداب، أوضحت أنه من املفترض أن يتم 
العمل،  العمال بعد 3 سنوات من بداية  تعيني 
لكن التأخير يعود إلى اجلهاز املركزى فى حالة 
عدم التصريح بتثبيتهم، مضيفة أن الكلية بها 
صرف  يتم   3 منهم  معينني  غير  ع��ام��اًل   22

مرتباتهم من الصناديق اخلاصة بالكلية.
العمالة،  إل��ى  حاجة  فى  الكلية  أن  وأك��دت 
لكن ميزانية الدولة أدت إلى توقف التعيينات 
العامل  ب��ني  عقد  عمل  يتم  وأن���ه  باجلامعة، 
واجلامعة فيما يتعلق مبدة اإلجازات وتأثيرها 
على املرتب، باإلضافة إلى كيفية توزيع املكافآت 
التى تتحّملها الكلية فى حالة العاملني املصروف 

لهم من الصناديق اخلاصة بالكلية.

»الصيدلة« فى مصر.. مهنة بالممارسة »مش« بالدراسة

طالب صيدلة: درسنا خمس 
سنوات وفى اآلخر الحاصل 

على دبلوم اسمه دكتور

مهن كثيرة ال حتتاج 
إلى دراسة وتعتمد على 

املمارسة، لكن عندما 
تتعلق املهنة بحياة البشر 

وأرواحهم فـهنا الوضع 
يختلف وال بد من الدراسة 

والعلم، حفاظًا على أرواح 
املواطنني.. انتشرت فى 
الفترة األخيرة ظاهرة 

املمارسني للصيدلة الذين 
بالصيدليات  يعملون 

»الروشتات«  ويصرفون 
ويفحصون احلاالت، وفى 

أحيان كثيرة ُيلقبون بلقب 
»دكتور«، دون أى مجهود.. 

وفى املقابل يعانى خريجو 
كليات الصيدلة البالغ 

عددهم حوالى 185 ألف 
صيدلى من البطالة وعدم 
القدرة على فتح صيدليات 

ميارسون فيها املهنة التى 
تعلموها.

كتبت - أسماء زكى ورضوى محمد 
ونورهان عادل:

»صوت اجلامعة« قررت فتح هذا امللف 
أصبحت  الصيدلة  هل  السؤال:  لتطرح 
مهنة من ال مهنة له؟ هل الصيدلة دراسة 
أم ممارسة؟ وهل أصبحت أرواح البشر 

رخيصة؟
دكتور باخلبرة

»ب���دأت م��ن 14 سنة وط���ّورت نفسى 
ب��االط��الع واالح��ت��ك��اك ب��ال��ن��اس«، بهذه 
جتارة  دبلوم  محمد،  سيد  ب��دأ  العبارة 
املمارس بإحدى الصيدليات حديثه، حيث 
بالدرجة  الصيدلة هى ممارسة  أن  أكد 
األولى، وأن اسمه وسمعته هما سبب ثقة 
استشارته  أو  ال��دواء  وصفه  فى  الناس 
أن  وأوض��ح  املعالج.  الطبيب  فى روشتة 
ممارسة الصيدلة وحب املجال ميكن أن 
والقراءة، كما  بالتعلم  الوقت  يتطورا مع 
أن بعض املمارسني ذوى اخلبرة الطويلة 
لدراسة  استناداً  صيدلية  لفتح  يلجأون 

أبنائهم للمهنة، واحلصول على الشهادة 
حمالت  مضايقات  ملواجهة  اجلامعية 

التفتيش.
أبوالفتوح«، حاصلة على  »دعاء  قالت 
دبلوم جتارة وتعمل بصيدلية منذ خمس 
العمل  أس��اس  هى  اخلبرة  إن  س��ن��وات: 
بأى صيدلية، وفى البداية أخذتها كمهنة 
الوقت  امل��ال، ولكن مع م��رور  لها  جتلب 
تغّير الوضع وأصبحت توجد بالصيدلية 

طوال اليوم، ألن الدكتور يعتمد عليها.
وأكدت أنها فى البداية كانت مهمتها 
وإعطاء  الصيدلية  تنظيف  تقتصر على 
احلقن فقط، وبعد فترة اكتسبت اخلبرة 
وبدأت تعطى ألى مريض الدواء اخلاص 
السكر  مرضى  أن  وأوض��ح��ت  بحالته. 
تعطى  أن  مي��ك��ن  ال  م��ح��ظ��ورة  منطقة 
استشارة  دون  دواء  أى  السكر  مريض 

الدكتور.
ق���ال أح���د امل��م��ارس��ني، راف��ض��اً ذكر 
اسمه، إنه يصرف روشتات، وقد حتدث 

أو  باخلطأ  دواء  يصرف  فقد  مشكالت 
الناس  ولكن  بدياًل،  دواء  املريض  يعطى 
تتفهم األمر، مشيراً إلى أن خبرة العمل 
تُكتسب خالل أشهر بالنسبة لألساسيات 
وأنه  متواصلة،  ساعات   10 يعمل  وأن��ه 
تدّرب على يد ممارس يعمل منذ 15 سنة 

وليس دكتور صيدلى.
خريج صيدلة وعاطل

بكلية  طالبة  السيد،  إس��راء  أش��ارت 
الصيدلة إلى أن املمارسني يسهمون فى 
التقليل من فرص عمل اخلريجني نظراً 
النخفاض أجورهم عن الدارسني للمهنة، 
مضيفة أن احلاالت البسيطة فقط هى 
التى ميكن أن يصف فيها املمارس الدواء 
للمرضى وأن مشكلة اخلريجني تتمثل فى 
رأس املال الذى يؤمن لهم فتح صيدلية 

خاصة بهم.
بكلية  طالبة  عبداملنعم،  وف��اء  قالت 
الصيدلة إنها توافق على وجود ممارس، 
سواء كان حاصاًل على دبلوم أو أى مؤهل 
آخر، ألن املوضوع خبرة وممارسة ال أكثر 
من ذلك باإلضافة إلى أن راتب املمارس 
أقل من الصيدلى لذلك هو األوفر، ولكن 

فى اآلخر املقامات محفوظة.
بكلية  طالبة  محمد،  آالء  وأش����ارت 
ممارس،  وج���ود  ض���رورة  إل��ى  صيدلة، 
إعطاء  أو  روشتات  أى  دون صرف  لكن 
فقط  املساعدة  ف��دوره  للمرضى  أدوي��ة 
ألن الدكتور ال يستطيع أن يقف مبفرده، 
ولكن أنا ال أرضى أن من يدربنى يكون 

ممارساً.
أوض���ح أح��م��د م��ج��دى، ط��ال��ب بكلية 
وغيابه  املساعد وجوده مهم  أن  صيدلة 
يضر وجتاوزه حلدود مهنته والتدخل فى 
من  وليس  ج��دا.  خطر  الصيدلى  عمل 
حقه التعامل مع املرضى ألنه غير مؤهل 
إطالقاً وال يعرف معنى تداخالت األدوية 
وال نوع األدوية التى من املمكن وقفها مرة 

واحدة أو بشكل تدريجى.
اخلبرة هى األهم

قال عالء محمد، أحد املواطنني، إنه 
وإنه  مم��ارس،  مع  التعامل  على  يوافق 
الروشتة ويعطيه األدوي��ة، طاملا  يصرف 
لديه اخلبرة الكافية، معتقداً أن الشخص 
أنه  وأض��اف  خطأ.  عليه  ليس  باخلبرة 
سنوات،  منذ  الصيدليات  م��ع  يتعامل 

لذلك يثق بهم. 
أنها  إل��ى  عبدالرحمن  أم  وأش����ارت 
ال تسأل من يصرف لها ال��دواء إن كان 
الدواء  هو  تريده  ما  كل  ال،  أم  دك��ت��وراً 
فقط، وتتعامل مع صيدلية بجوارها وتثق 
مبن فيها من أطباء وأفراد آخرين. وفى 
حالة مرض ابنها تسأل فى الصيدلية عن 
أى دواء وتأخذه، سواء من دكتور أو من 

غيره.
مهمتى حماية املهنة من الدخالء

فيما أوضح محيى الدين عبيد، نقيب 
الصيادلة، أن من أهم أعماله اآلن تعديل 
املهنة  مب��زاول��ة  اخل���اص   1955 ق��ان��ون 
لوضعها على الطريق الصحيح والتخلص 
من الداخلني عليها وأنه ليس من املعقول 
أن صيدلياً يجد شخصاً آخر يعمل باملهنة 
دون دراسة، ومن املمكن أن يستغل الدواء 
الرقابة على  بشكل سيئ. وأكد ضرورة 
بها  الرقابة سيهتم  املمارسني، وأن هذه 
شخصياً من أجل تقنني وضع املساعدين 

بالصيدليات.
أن  عليه  امل��م��ارس يجب  أن  وأض���اف 
أشهر  ثالثة  مل��دة  تدريبية  دورة  يأخذ 
وأخذ شهادة بعد ذلك ودور املواطن أن 
املهنة،  الدخيل على  مع  التعامل  يرفض 
ألنه ال يعلم بخطورة الدواء. وأوضح أن 
هناك أدوية إذا زادت جرعتها قد تؤدى 

إلى وفاة املريض.
تسعى  النقابة  أن  »ع��ب��ي��د«  وأوض���ح 
املفتش.  مهمة  لتسهيل  سيارات  لتوفير 
وصل  صيدلة  كليات  خريجى  عدد  وأن 
ليس  وه����ذا  أل���ف ص��ي��دل��ى  إل���ى 185 
شركات  ألن  إطالقاً،  النقابة  على  عبئاً 
صيدلة  خريجى  بتعيني  تقوم  األدوي���ة 
باألدوية.  كاملة  دراية  على  متخصصني 
مثل  تواجههم،  التى  املشكالت  عن  أما 
قدر  إلى  يحتاج  هذا  فتح صيدلية، ألن 
كبير من املال يصعب على حديث التخرج 
لهم  تقّدم  تسهيالت  لكن هناك  توفيره، 
مع  اتفاقية  خ��الل  من  النقابة  قَبل  من 
بنك مصر إلعطاء قرض يصل إلى 100 
ألف جنيه بدالً من 30 ألف جنيه لتسهل 

عملية فتح صيدليات للخريجني.

االستهانة 
بأرواح 

المصريين 
بلغت مداها

دعاء

أم حسن

خالل لقاء نقيب الصيادلة محي الدين عبيد
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قبل
السفر  إلى المست

كتبت - أميرة سيد: 
اجلزء  منهم  كل  يراجع  أصدقائها،  بني  جتلس 
تتحرك  سيقدمونه،  الذى  العرض  فى  به  اخلاص 
أول  فهو  مألوفة،  غير  عصبية  فى  قدماها 
»بريزنتيشن« لها منذ أن دخلت كلية اإلعالم جامعة 
تدرى  ال  فإنها  ستقوله  ما  إتقانها  ورغم  القاهرة، 
كيف ميكنها الوقوف أمام بقية الزمالء فى املدرج، 

بينما الدكتور سيتابعهم ويعلق.
التوتر هو ما يسيطر على اجلميع داخل املدرج، 
جملة  بينها  من  تفسر  الهمهمات،  أصوات  تتعالى 
تبدأ  وبينما  خير«،  على  ده  اليوم  يعدى  »ربنا 
كل  فى  نفسها  ترى  العرض،  فى  األولى  املجموعة 
من ميسك امليكروفون، 
فى خوفه، ورعشة يده، 
وتعثره فى الكالم، مير 
عرض تلو اآلخر، حتى 
كل  ويبدأ  دورهم،  جاء 
احلديث،  فى  منهم 
منتظرة  هى  وتقف 
دورها، متمنية أال تفقد 
وعيها، وعندما أمسكت 
حاولت  امليكروفون، 
الذى  خوفها  تخفى  أن 
وجهها،  على  ظهر 
ثابتة  ظلت  إنها  حتى 
إلى  تنظر  مكانها  فى 
على  متطلعة  األرض، 
مضى  هكذا  استحياء، 
ميَح  لم  لكنه  العرض، 

من ذاكرتها.
دورنا  بنتى  يا  »يال 
اجلملة  بهذه  جيه«، 
بينما  زميلتها،  نبهتها 
تسترجع  كانت  هى 
سنني  أربع  ذكريات 
نفسه  فاملكان  مرت، 
بينما الوضع مختلف، فهم أيضاً ينتظرون دورهم، 
لكن لتقدمي مشروع التخرج اخلاص بهم، وفى هذه 
محل  والثقة  التوتر،  محل  البهجة  سادت  اللحظة 
اخلوف، تتعالى الضحكات بني اجلميع، فرمبا يكون 
آخر عرض لهم بالكلية، إال أنه األحلى بعد كثير من 
التجارب التى مروا بها، على حلوها ومرها، زادتهم 
خبرة وشيئاً بشىء زالت العقبات، بل أصبح اجلميع 
يعرف بعضه، ولم يعد الدكتور »بعبع« بالنسبة لهم. 
ينادى عليها أصدقاؤها كى تنضم إليهم، تنهض من 
مكانها نشيطة، ومع كل خطوة تخطوها متر معها 
سنة دراسية قضتها، ترتسم على وجهها ابتسامة، 
وهذه املرة هى التى بدأت العرض، وجعلت اجلميع 
والطلبة،  الدكتور  بني  نظراتها  توّزع  معها،  يتفاعل 
بارتياح  تشعر  بانسيابية،  وتناقشها  األسئلة  تتلقى 
وتكتمل  الوجوه،  على  الرضا  عالمات  وجود  مع 
وحني  أرادوا،  مثلما  العرض  سار  عندما  فرحتها 
قامت بإخبار أصدقائها مبا استعادت من ذكريات 

ضحكوا جميعاً قائلني »كانت أيام«.

وهكذا متىض 
السنوات
من توتر 

»بريزنتيشن« 
سنة أوىل إىل 
ابتسامة وداع

بعد حصولها على »األيزو«

مديرة المكتبة المركزية: نطمح فى تخصيص 
ميزانية للتطوير واالستقالل بالهيكل اإلدارى

معقول يا اوالد 
حنقول »باى باى«

كتبت - رضوى صالح وأسماء زكى ونوال خالد:
حصلت املكتبة املركزية اجلديدة بجامعة القاهرة على شهادة األيزو 
فى سابقة هى األولى من نوعها بعد مبادرة داخلية ودعم من الدكتور 
 »NQA« جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة وعقد بروتوكول مع شركة
لتكون أولى املكتبات اجلامعية على مستوى الشرق األوسط التى حتصل 

على هذا االمتياز.
أمانى  الدكتورة  مع  ح��واراً  اجلامعة«  »صوت  أجرت 

حصول  كيفية  على  للتعرف  املكتبة،  مديرة  رفعت، 
املكتبة على األيزو، واخلطط املستقبلية لتطوير 

املكتبة وحتسني إمكانياتها.
بها  قامت  التى  املجهودات  ما  البداية  فى   ■

املكتبة املركزية للحصول على شهادة األيزو؟
- نحن فى املكتبة نعمل دائماً على التطوير، 
 ،»NQA« االتفاق مع شركة أنه مت  والدليل 
وهى شركة معتمدة تعمل كوسيط بني الدول 
لشهادة  املانحة  اإلجنليزية  والشركة  املختلفة 
االتفاق  الشركة من خالل هذا  قامت  األيزو، 

مت  كما  وتأهيلهم،  باملكتبة  العاملني  بتدريب 
على  يجب  ال��ت��ى  املعايير  م��ن  مجموعة  حت��دي��د 

املكتبة االلتزام بها للحصول على الشهادة، ومت عمل 
كزيارة جتريبية   2011 فى  كانت  أوالها  زيارة  من  أكثر 

ملتابعة التطورات إلى أن متت الزيارة التى مت على أساسها منح 
الشهادة للمكتبة.

■ ما الشروط التى مت وضعها للحصول على الشهادة؟
- أهم الشروط كانت عبارة عن تعليمات خاصة باستخدام القاعات 
للعمل  املوظفني  أداء  فى  والكفاءة  بالعاملني  اخلاصة  امللفات  وترقيم 
واستغرقنا فى تلبية الشروط حوالى عام ونصف العام، ثم كان االستعداد 

للزيارة النهائية التى مت على أساسها املنح.
■ ما االمتيازات املقدمة من شهادة األيزو ISO 2008/9001، للمكتبة 

املركزية؟
- أهم هذه االمتيازات أن املكتبة املركزية أصبحت أول مكتبة جامعية 

فى مصر والشرق األوسط حتصل على هذه الشهادة، وأصبح من املتاح 
تطوير  وكذلك  املكتبة،  كارنيهات  على  لأليزو  التابع  اللوجو  طباعة  لنا 
األداء املكتبى خالل مدة الشهادة التى تصل إلى 3 سنوات، لكى نرتفع 

باملكتبة إلى مستوى أعلى من األيزو.
املقّدمة  الثقافية  واألنشطة  التوعية  ب��رام��ج  نوعية  ستختلف  ه��ل   ■

للطالب بعد منح الشهادة؟
اعتراف  ال��ش��ه��ادة  ألن  لألحسن،  ستختلف  نعم   -
خدماتها  فى  متمّيزة  اجلديدة  املركزية  املكتبة  بأن 
وتنسيقها اإلدارى والطالب والباحثون راضون عن 
اخلدمات  من  العديد  تقدم  فاملكتبة  خدماتها، 
من  وغيرها  اإلب���داع  ومهرجانات  الطالبية 
املعلومات  لتنمية  ال��ع��م��ل  وورش  ال���ن���دوات 
الثقافية، وبعد حصولنا على الشهادة ستستمر 
لتحقيق  التطوير  هذه األنشطة مع مزيد من 

فائدة أكبر للطالب.
القيام  للمكتبة  ميكن  التى  التوسعات  ما   ■

بها من خالل شهادة األيزو؟
- ستساعد الشهادة فى رفع تصنيف اجلامعة، 
اجلامعة  م��خ��اط��ب��ة  امل��ك��ت��ب��ة  تستطيع  وب��ال��ت��ال��ى 
تخصيص  مت  وإذا  بها،  خاصة  ميزانية  لتخصيص 
اخلدمات  تطوير  من  سيمكننا  فهذا  للمكتبة،  ميزانية 
على  االعتماد  من  بدالً  اإلدارى،  بهيكلها  واالستقالل  املكتبية 

الدخل اخلاص باملكتبة الذى يعوق عمل التطورات الالزمة بها.
■ ملاذا ال توفر اجلامعة ميزانية للمكتبة املركزية؟

- أعتقد أن السبب فى ذلك هو وجود ميزانية إدارة املكتبات اجلامعية 
مبقر املكتبة املركزية القدمية، فنشبت خالفات تعود إلى أيام الرئيس 
اجلامعة  رئيس  نصار  جابر  الدكتور  ففضل  القاهرة،  جلامعة  السابق 
احلالى، تطوير املكتبة القدمية لتصل إلى مستوى قريب من اجلديدة 
املكتبة  من  منتدبون  احلاليني  املوظفني  ومعظم  تراثياً،  دوره��ا  ويكون 
القدمية، وحني يتم االنتهاء من تطويرها سيتم حتديد هيكل إدارى لكل 

مكتبة على حدة.

عن  احلديث  أن  أحد  ينكر  ال 
املستقبل ملىء بالغموض واإلثارة والشغف.. كما 

تسفر  أن  ميكن  ما  بوضوح  يتصور  أن  مخلوق  يستطيع  ال 
عشرات  بعد  احلياة  شكل  عليه  ستكون  وما  املستقبل  أحداث  عنه 

ورمبا مئات السنني..
العديد من االختراعات واألحداث واحلكايات عما هو قادم من بعيد لم تكن 

نعيشه،  واقع  اليوم  لكنها  للنقاش..  حتى  مطروحة  تكن  لم  بل  وقتها،  فى  مقبولة 
وكأنه أمر عادى.. من كان يتخيل أن الصعود إلى القمر ممكن بعد مائة عام من رواية 

الكاتب الفرنسى جول فيرن »من األرض إلى القمر«.. من كان يتصّور منذ مئات السنني أن 
اختراعات مثل التليفزيون والراديو والطائرة والهاتف ستصبح حقيقة بعد أن كان متخيلوها 

ميكن وصمهم باجلنون أو اخليال املريض.. حتى إن التطورات الالحقة على هذه االختراعات 
كانت خيااًل فى وقت ما..

ستكون  كيف  املستقبل؟  عن  تصوراتكم  على  نتعّرف  أن  نحاول  ال  ملاذا  نعم..  ؟!  ال  ملاذا  إذن 
احلياة.. كيف سنكون نحن أنفسنا؟! ماذا سنستخدم وماذا سيختفى؟! كيف سنتواصل ونفكر 

ونأكل ونلعب؟ كيف سننام.. نتعلم.. نذاكر.. نتزوج؟! 
حصلنا على تصورات وأفكار وأحالم وأمنيات عديدة.. عشنا فترات عاملًا مختلفًا فى علم 

الغيب.. وعند كتابتنا هذا امللف.. متنينا السفر إلى املستقبل..
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الشباب: »منح كل طالب جهاز كمبيوتر صغرياً 

عليه املناهج بدل الشنط الثقيلة«

بنات: ال حياة دون »طبيخ« 

وشباب: الحياة »ناشفة« من 

غري ملوخية ومسقعة

هتتعلم 
إزاى بعد 
50 سنة؟

الروبوت معلم.. الكتب 
تختفى.. المذاكرة عن ُبعد

اختفاء الفول
وبيتزا على هيئة أقراص

فى مطاعم المستقبل

الدرس: كتبت: هبة 
أيام العصر احلجرى كانت  الناس زمان  بيقولوا 
حذاء،  دون  بيمشوا  أنهم  نتيجة  كبيرة؛  رجليهم 
ومع الوقت بدأوا يقولوا إن قدماء املصريني كانت 
قامة،  أقصر  كأحفادهم  إحنا  وإن  طويلة،  قامتهم 
فبالتالى فيه ناس فى العصر احلالى بيعتقدوا أن 
بشر املستقبل هيتميزوا بقصر القامة الشديد عن 
اآلن، لكن عندما سألت »صوت اجلامعة« الشباب 
عن رأيهم فيما يتوقعونه بشأن شكل وهيئة البشر 

كالتالى.. اإلجابات  كانت  املستقبل،  فى 
قالت مرمي حسن، الطالبة بكلية التجارة جامعة 
عقلية  بقوة  سيتميزون  املستقبل  بشر  إن  حلوان، 
على  احلالى،  العصر  بشر  يفتقده  ما  وهو  »فذة«، 
سيعتبروننا  املستقبل  بشر  أن  مضيفًة  قولها،  حد 
سيتميز  عصرهم  ألن  الكهف«؛  »رجال  مثل 

وقتنا هذا. بتكنولوجيا متطورة عن 
التجارة  بكلية  الطالب  سالم،  محمود  وأكد 
كلما  املستقبل  فى  البشر  أن  حلوان،  جامعة 
والوزن،  احلجم  فى  تطوروا  العقود  بهم  تقدمت 

وترى  اليوم،  بشر  عن  قامة  أطول  سيكونون  لذا 
حلوان،  جامعة  التربية  بكلية  الطالبة  على،  شيماء 
»إذا  قائلة  ُصلعاء؛  سيكونون   املستقبل  بشر  أن 
كان الرجالة قرع دلوقتى والستات شعرها خفيف، 

بتوع املستقبل هيكونوا إزى؟!«. أمال 
التجارة  بكلية  الطالب  محمد،  عبداهلل  وذكر 
بشر  أن  القاهرة،  جامعة  اإلجنليزية  اللغة  قسم 
فى  إننا  حيث  صغير«؛  بعقل  »هيكونوا  املستقبل 
عقلنا  جعل  والكمبيوتر  اإلنترنت  احلالى،   العصر 
يتباطأ عن العمل إلى حد ما وأصبحنا نعتمد على 

كبير. بشكل  اآلن  املتاحة  التكنولوجيا 
العلوم  بكلية  الطالب  السيد،  أحمد  يرى  بينما 
»هتكون  املستقبل  فى  البشر  أن  القاهرة،  جامعة 
عربات  اختراع  سيتم  إنه  حيث  صغيرة«،  رجليهم 
تكون  لن  لذا  متوافرة  ستكون  واملواصالت  طائرة 
محمد،  سلمى  وأضافت  للسير.  حاجة  هناك 
أن  القاهرة،  جامعة  العلوم  دار  بكلية  الطالبة 
ورجالة  تخينة  »ستات  به  يتواجد  لن  املستقبل 

بكرش«.

كتبت - هبة الِدرس:
تخيل كده مستقبل من غير محالت كشرى، وال مثاًل مايبقاش فيه 
محالت ديليفرى وأكل سريع، طب هنعمل إيه من غير كافيتريات 
هنقدر  والفتة  املحشى  اختفى  ولو  البيتزا،  محالت  وال  اجلامعة 
نعيش، وال إنك تصحى الصبح من غير ما توقف على عربية الفول 
وتضرب الطبق السليم مع العيش والبصل والسلطة، طب واملسقعة 
وبابا غنوج واملخالالت لو اختفوا إحنا هنبلع أكلنا إزاى، ولو حياتنا 

من غير بيض بالبسطرمة على العشا هنعرف نعيش؟!
جامعة  واملعلومات  احلاسبات  بكلية  الطالب  حسن،  نادر  وذكر 

سيد  عم  يالقى  النوم  من  يصحى  إنه  متخيل  مش  أنه  أكتوبر، 
بالطحينة  الفول  طبق  ويحضرله  كالعادة  موجود  الفول مش  بتاع 
الناس فى املستقبل مش عندهم فول  لو  أنه  والبتنجان. وأضاف 
»أنا مش مسئول«. وتابع سيد أحمد، الطالب بكلية اآلداب جامعة 
ما يذهب هو وأصدقاؤه إلى كشرى أبوطارق،  أنه دوماً  القاهرة، 
احلياة  ألن  ملوخية؛  أو  مسقعة  دون  مستقبال  يتوقع  ال  أنه  كما 

هتبقى »ناشفة« من غير أكل.
وذكرت هناء محمد، الطالبة  بكلية العلوم جامعة القاهرة، أنه 
املستقبل، وحلت محله مقويات فى سبيل  الطعام فى  اختفى  إذا 

بها  وتزرع  بها  خاصة  حديقة  بعمل  ستقوم  عندها  فقط،  احلياة 
خضراوات وفاكهة »وتطبخ وتاكل براحتها فال حياة دون طبيخ«.

ويتوقع أحمد ممدوح، الطالب بكلية الصيدلة جامعة عني شمس، 
أن فى املستقبل لن يختفى الطعام كما يتخيل البعض، لكنه يرى 
أن األكل سوف يتم تقدميه بشكل مختلف؛ فمثاًل ميكن أن نحضر 
البيتزا على هيئة أقراص صغيرة ونضعها فى جهاز وتخرج »كبيرة 
وُسخنة«، وباملثل مع اخلضراوات ميكن أن يتم شراؤها على هيئة 
لتكبير  جهاز مخصص  فى  بوضعها  تكبر  ثم  ومن  حبوب صغيرة 

اخلضار، فعند تطور التكنولوجيا سيتغير كل شىء.

الرجال »بدون شعر .. بدون 
كرش«.. والستات »مانيكان 

وزى القمر«

كتبت - ياسمني إبراهيم:
هيكون  املستقبل  فى  التعليم  شكل  تخّيلت  هل 
ويقوم  املعلمون؟  يختفى  سوف  فعاًل  هل  إزاى؟ 
الروبوتات بدور املعلمني ويصبح السفر بالسفينة 
بحث  رحلة  وتكون  سهاًل  املريخ  إلى  الفضائية 
حصة  فى  أو  الفيزياء،  حصة  فى  للطلبة  علمية 
األحياء تتقلص كبسولة داخل جسم اإلنسان لتبني 
لتحاضر  املصطنعة  أرسطو  روح  وتعود  جسمه، 
ذلك  فكل  للطلبة،  املستقبل  فى  الفلسفة  دروس 

ليس بعيداً فى عصر التطور التكنولوجى..
التعليم فى  رأيهم حول  الشباب عن  وملا سألنا 
املستقبل هيكون إزاى؟ فقالت نهى صالح، 22 سنة: 
»سوف تختفى املدارس والفصول الدراسية ويتعلم 
الطلبة داخل منازلهم، وهذا سيوفر على الطالب 
اجلهد والوقت واملال، بحيث كل طالب لديه جهاز 
كمبيوتر وفى نفس الوقت املعلم يكون لديه جهاز 

كمبيوتر، ويتم الشرح للطالب أون الين«.

»سيختفى  سنة:   23 حسام،  أحمد  وأضاف 
وسيحل  التعليمية،  املناهج  وستختفى  املعلمون 
ذكى،  مبعلم  املزّودة  الكمبيوتر  أجهزة  محلهم 
لغة،  بأى  الدراسية  واملواد  املناهج  تدريس  ميكنه 
حتميل  يتم  وسوف  الكتب  ستختفى  وبالتأكيد 

املناهج الدراسية على اإلنترنت«.
وقالت رحاب محمود، 22 سنة: »سيتم استبدال 
باد، وعدم وجود  واآلى  الكمبيوتر  بأجهزة  الكتب 
ويتم  اإلمييل  على  ستكون  الورق  على  امتحانات 
إرسال النتائج على اإلمييل، وعدم وجود زى رسمى 

للمدارس وسيذهب الطلبة مبالبس عادية«.
وأضاف كرمي عبداهلل، 22 سنة: »فى املستقبل 
كمبيوتر  بجهاز  باملدارس  طالب  كل  تزويد  سيتم 
املدارس  وحقائب  الكتب  بدل  محمول  صغير 
املناهج  كل  عليه  ستُحمل  الكتاب  وهذا  الثقيلة، 
الكتب  عن  عوضاً  وسيكون  الدراسية  واملواد 

والكشاكيل«.
شكلنا بكرة هيبقى إزاى؟



العدد 25- العام اجلامعى 2015/2014 12 أبريل 2015السعر: 1 جنيهتصدر عن كلية اإلعالم جامعة القاهرة

ة«..
الي

جب
من »ال

هنا 
بدأت 

الحكاية

كتبت - هاجر عبداحلليم:
خطوات  بُعد  على  درجات  تسع  من  سلم 
بك  يذهب  إعالم،  لكلية  اخللفى  الباب  من 
الواحد  العمر  من  تبلغ  صغيرة  ساحة  إلى 
هذه  »باجلبالية«،  تعرف  عاماً  واألربعني 
الوحدة  شعور  أبداً  تعرف  لم  التى  الساحة 
طالب  من  بزوارها  تأنس  حيث  والضجر، 
ملتقى  عن  يبحث  من  مالذ  وكأنها  إعالم، 
بني  ما  وقت  لتقضية  ومكان  أصدقائه،  مع 
املحاضرات، وإقامة أعياد امليالد لألصدقاء، 

أو رمبا مكان استراتيجى ملراقبة اآلخرين!
ومن بني الزوار التى حتضتنها اجلبالية بني 
جدرانها، هذه الفتاة التى تشير بيديها هنا 
وهناك على تلك األوراق املبعّثرة أمامها، حيث 
يبدو عليها االنهماك فى محاولة جادة منها 
لزميلها،  الدراسية  املوضوعات  أحد  لشرح 
فتبدو عليه عالمات الفهم وينظر إليها بتلك 
فمه  حول  ارتسمت  التى  الهادئة  االبتسامة 

وكأنها تعبر عن كالمات مقيدة!
عن  مرتفع  سور  يوجد  حيث  خلفهم،  وإلى 

يجلس  احلائط،  إلى  يستند  قلياًل،  األرض 
من  طعامهن  يتناولن  الفتيات  من  مجموعة 
مكتوب  املقلية  والبطاطس  الساندويتشات 
على الغالف »كافيتريا حورس«، وأثناء ذلك 
بهن  يحيطون  من  إلى  صمت  فى  ينظرن 
تنقطع  دقائق  وبعد  مراقبة،  أبراج  وكأنهم 
وصلة الصمت لتبدأ همهمات صغيرة بينهن، 
مت  عما  تقرير  هى  الهمهمات  هذه  وكأن 
مراقبته أثناء تناولهن الطعام، وعندها تنتهى 
هذه اجللسة فتنفض كل منهن فتات الطعام 

عنها ويرحلن إلى وجهتهن. 
بيضاء  قطة  تتمايل  السلم  درجات  وعلى 
تسير  لكنها  الشىء،  بعض  وسمينة  اللون 
رافعة رأسها إلى أعلى وبحركات واثقة ثابتة، 
وكأنها تقول هذا مكانى قبل أن يكون مكانكم، 
الذين  األصدقاء  بعض  من  تقترب  بها  وإذا 
ويقهقهون،  يضحكون  حلقة  فى  يجلسون 
فتُسرع الفتيات كعادتهن فى النهوض ذعراً، 
وكأنه ينقض عليهن أسد وليس قطة أليفة!، 
لكن هناك فتاة واحدة لم تتحرك من مكانها 

كباقى زميالتها، حيث تسند رأسها على ظهر 
ألنها  الفضاء،  فى  بعينيها  وحتوم  الكرسى 
منفصل عن  آخر  ملكوت  فى  يبدو  ما  على 
»الهاند  األذن  بسماعات  اخلارجى  العالم 

فرى« املتصلة بهاتفها املحمول.
يُفاجأ  احلالى  الدراسى  العام  بداية  ومع 
طالب إعالم بأن نظرية التطور الطبيعى قد 
نالت من »اجلبالية«، حيث مت إنشاء كافيتريا 
األطعمة  من  وطاب  لذ  ما  تبيع  قلبها  فى 
باملقاعد  وازدحمت  واحللويات،  واملشروبات 
والطاوالت التى تستقبل الطالب من مختلف 
الكليات، فلم يعد يقتصر األمر على طالب 
من  ُسلبت  الكافيتريا  هذه  وبإنشاء  إعالم، 
يعد  فلم  نعهدها،  كنا  التى  روحها  اجلبالية 
النزيل  أجل  من  لكن  ألجلها  يأتون  الطالب 

اجلديد.
ومع اقتراب عقارب الساعة من السادسة تبدأ 
الشمس فى املغيب وينجلى معها الطالب بعد 
انتهاء يومهم الدراسى، أما اجلبالية فتنتظر 

الغد ليؤنس الطالب وحدتها.

حلم اإلعالم على سلم »دار علوم«
تنسيق أحمق اخلطى، حدفنى غير مأسوف 
»التربية«،  حيث  حلوان،  غياهب  إلى  علّى 
املضمونة  الوظيفة  وحيث  التكليف،  وحيث 
يكن بوسعى حينها سوى  لم  املأمونة وقتها، 
لكبيرى  الئمة  ونظرات  والدموع،  االنهيار 
ومن  االستسالم،  عدم  علّمنى  َمن  وقدوتى، 
الرغبات،  ملء  فى  اخلبرة  عدم  وزر  حّملته 
دموعى  كفكف  اللحظة، حني  تلك  أنسى  ال 
وأنا  فني  تروحى  »عايزة  متحدياً  اليائسة، 
باألمر  الكليات  بني  النقل  يكن  لم  أنقلك«، 
السهل، ولم يكن الطعن فى التنسيق املقدس 
اهلل  رحمة  والدى  إصرار  لكن  مقبوالً،  أمراً 

عليه، حقق ما ظننته مستحياًل.
ومحبطة،  ساذجة  بداية  سادة  يا  وللحلم 
تلقى  عمرها،  من  العاشرة  تتجاوز  لم  فتاة 
فى  كانت  منذ  وتعّدها  املدرسة  اإلذاعة 
الصف الثانى االبتدائى، حترص على قراءة 
الصحف، وتتطلع إلى يوميات األخبار بأمل 
وحيد »مسيرى أكون مكانهم«، ملاذا األخبار؟.. 
إجابة،  متلك  ال  الصحافة؟  وملاذا  تدرى،  ال 

لثغتها املمّيزة فى حرف الراء لم توقف عجلة 
مدرس  وصفها  هكذا  أو  شاعرة،  الطموح، 
العربية ذات يوم، وهو يطالع ما نظمته من 
نوعية  يهم  ال  للمسابقة،  استعداداً  أبيات، 
املسابقة، كانت تشارك فى اجلميع، اإللقاء، 
الكتابة  فنون  كل  اإلذاعة،  النثر،  الشعر، 
اإلشادة  كانت  مشاركة  كل  وفى  تقريباً، 
بلباقتها وسرعة بديهتها وأسلوبها حليفاً لها، 
إلى أن جاءتها الصدمة، كانت قد قاربت على 
الشهادة اإلعدادية، وقفت أمام جلنة حتكيم ال 
تخلو من أغبياء، تُلقى عليهم أشعارها، فإذا 

بتهّزروا،  »انتو  ناهراً:  يقاطعها  بأحدهم 
هنا  لدغة«،  بواحدة  إلقاء  مسابقة  داخلني 
وقد  حياتها،  أولى صدمات  الصغيرة  تلقت 
هجرت  فقد  احلقيقة،  فى  األعنف  كانت 
اإللقاء، رغم اعتذارات مدرسيها وتشجيعهم، 
هجرت الشعر كلياً، لم متارسه إال فى نطاق 

ما تنظمه لنفسها وتقرأه لنفسها أيضاً.
كبرت الفتاة، وكبر حلمها، وعقدتها أيضا، 
تتلعثم اللبقة املتحدثة فى التجمعات، أصبحت 

تهاب املسرح، تخشى وقوفها عليه، فتتحول إلى 
مثار سخرية، يا اهلل، جتربة قاسية لم تبرح 
األحول  التنسيق  فاجأها  إال حينما  خيالها، 
بخياره، درست خريطة جامعة القاهرة جيداً، 
التحويل إلى كلية اإلعالم لم يكن هو اآلخر 
سهاًل، لم حتتر الفتاة كثيراً، حسمت أمرها 

فى دقائق، لتستقر فى »دار العلوم«.
حينها  العلوم  دار  عن  الصغيرة  تعرف  لم 
سوى معلومة وحيدة، كانت كافية بالنسبة لها، 
وهى أنها »فى وش كلية إعالم«، قبل أن يزيد 
عليها والدها معلومات أخرى »واألقرب الى 
هتخرجى  أنك  يكفى  الدراسة،  فى  اإلعالم 
فيه  »هو  يداعبها  اللغة«،  من  متمكنة  منها 
صحفى بجد يكون ضعيف فى العربى«، ومن 
هنا بدأ احللم يأخذ منحى التنفيذ، وتلمس 

أيديها ما ظنت لسنوات أنه سيظل سراباً.
طيلة  الفتاة  تبرحها  لم  سلم،  درجات   10
فوقها  تقف  العلوم،  دار  فى  األول  عامها 
املقابلة..  اجلهة  على  حلمها  لها  فتكشف 
دول«.  مع  أبقى  »املفروض  نفسها:  حتدث 

تنظر إلى اللحى التى جتاورها والهتافات التى 
تفضح انتماًء سياسياً ال دينياً، فيزيد يقينها 
بأن »مكانى مش هنا«. تنتقل رويداً رويداً إلى 
يقتصر وجودها فى  بحيث  املفّضلة،  جهتها 
وميتد  املحاضرات،  حضور  على  العلوم  دار 
بقية يومها فى إعالم، ترقب عن كثب احلياة 
التى لم تعشها، واحللم الذى لم يتحقق كما 

أرادته.
اإلذاعة  طلبة  موقعها  من  الفتاة  ترى 
تشاركهم  مشروعاتهم،  يجهزون  والتليفزيون 
مشروعات  تقيم  الضيف،  بدور  ولو  إياها، 
آخرين فى قسم الصحافة، وتزيدهم أفكاراً، 
حتى لو لم تكن ستُذيل باسمها، متر السنون، 
ها هى اآلن مضطرة ملغادرة اجلامعة، ال شىء 
يعوض هذه األيام، وال الذكريات التى عاشتها 
فى خيالها فحسب، ولم يتسَن لها أن حتياها 
العودة  فى  الوحيدة  وضمانتها  تغادر  واقعاً، 
هو ذلك احللم، الذى حتقق لها بعد سنوات 
فى أول موضوع صحفى حمل اسم »شيماء 

البردينى«.

�شيماء الربدينى

بردينيات
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عندما قال »عبد المطلب« يا ليل.. فطلع 
النهار.. 35 عامًا وما زال الغناء طازجًا

شباب اليوم
سماعة و»فيس بوك«

والباقى تفاصيل
كتبت - فوزية فكرى ورحاب عبدالوهاب:

األخيرة  اآلونة  فى  املصرى  الشباب  بني  انتشر 
املحمول  التليفون  وسماعة  بوك  الفيس  استخدام 
فى  ميِش  لم  منا  فمن  واحد،  آِن  فى  »الهاندفرى« 
ليجد  املحاضرة  فى  يجلس  أو  اجلامعة  أو  الشارع 
مواقع  يتصّفح  زمالئه  من  أحداً  يرى  أو  نفسه 
الهاندفرى  أذنه  فى  يضع  أو  االجتماعى  التواصل 
ومتابعة  األغانى  لسماع  أو  املكاملات  إلجراء  إما 

األخبار.
 أوضحت عائشة محمد، طالبة بكلية اآلثار، 22 
فى  بوك  والفيس  الهاندفرى  تستخدم  أنها  عاماً، 
وسائل املواصالت للقضاء على وقت الفراغ والتغلب 
مضيعة  ذلك  أن  ترى  أنها  رغم  الرحلة،  طول  على 
للهاندفرى  للوقت، وأكدت أهمية االستغالل األمثل 

فى تسجيل املحاضرات وسماعها مرة أخرى.
بينما أرجعت رغدا رضا، طالبة بكلية دار العلوم، 
19 عاماً، استخدامها الهاندفرى لكبر حجم التابلت، 
ترتدى  ألنها  أذنها،  على  وضعه  تستطيع  ال  فهى 
من  متكنها  ال  التى  الطرح  من  الكثير  يضم  حجاباً 
سماع املكاملة بشكل جيد، وفّسرت اقتناءها التابلت 
برغبتها فى امتالك جهاز حديث، إال أنها ترى فى 
استطاعتها  عدم  وأكدت  للوقت  مضيعة  استخدامه 
االستغناء عن استخدام سماعة األذن ألنها أصبحت 

عادة لديها.
بالفرقة  الطالب  محمد  طارق  سؤال  وعند 
عن  أخبرنا  إليه،  يستمع  عما  العلوم،  بدار  الثالثة 
مظلوم«،  »يا  أغنية  فى  منرة  حمزة  إلى  استماعه 
على  يقتصر  فرى  للهاند  استخدامه  أن  موضحاً 
معدل  ويتراوح  املكاملات،  وإجراء  األغانى  سماع 
استخدامه للفيس بوك ما بني 5 - 6 ساعات يومياً 
يقضيها فى الدردشة ومعرفة األخبار، وأكد إمكانية 
استغنائه عن الفيس بوك والهاندفرى ألنه يعمل وال 

يستخدمهما إال وقت الفراغ.
ويستعمل أحمد السيد، طالب بكلية التجارة، 27 
عاماً، الفيس بوك فى بيته فى أغلب األحيان، وعند 
ركوب املواصالت يستخدم الهاندفرى حتى ال يزعج 
سماع  إلى  لها  استخدامه  معظم  ويرجع  اآلخرين، 
القرآن واملواد العلمية ومحاضرات التنمية البشرية، 
بوك  للفيس  األمثل  االستخدام  بضرورة  وينصح 
هادفة  مقوالت  وكتابة  النصائح  توجيه  خالل  من 

لإلصالح وتقوية الوازع الدينى عند الشباب.

»توك توك«.. سيد مهرجانات غناء الشوارع
.. وبعض الغناء »هيب هوب«

دليل كسر الملل واالعتياد فى االستماع
كتبت - هبة قمورة:

اإلعياء  وأصابهم  الضحلة  احلب  أغانى  من  الناس  تعب  بعدما   
وامللل من كلمات الفراق والعتاب، واكتظاظ الواقع بأشياء أكبر من 
ذلك، انتشرت مؤخرا موسيقى »الهيب هوب« وأغانى »الراب« فى 
ورغم  اخلصوص،  وجه  على  مصر  وفى  عام  بوجه  العربى  العالم 
لهجتها  فإن  الفرق  لهذه  الغريب  اخلارجى  واملظهر  الغربى  األداء 
وقضاياها مصرية خالصة. البعض يراها وسيلة إصالح ملا تعرضه 
من قضايا سياسية واجتماعية، والبعض اآلخر يراها مجرد تقليد 
أعمى للغرب، حيث ترى ساره فوزى، كاتبة، أن أغانى الراب املصرية 
»زاب  إلى  تستمع  قد  أنها  وتذكر  متكررة،  وأفكارها  معظمها مملة 
ثروت« فى أضيق احلدود، لكنه هو اآلخر موضوعاته ال جديد فيها، 
الطموح واحللم وال متس أى قضية عامة، ولكن مبرور  فكلها عن 
الراب أنفسهم بشكل  النظرة، بعدما قدم مغنو  الوقت تغيرت هذه 

مختلف وبدأوا فى االندماج أكثر مع الناس.
فى  السود  لألفارقة  ثقافية  كحركة  هوب  الهيب  بدايات  ترجع 
أمريكا اجلنوبية كرد فعل للعنصرية التى تعرضوا لها، وتضم الهيب 

هوب أشكاال أخرى »كاجلرافيتى، والدى جى، وموسيقى الراب«.
ويعتمد الهيب هوب بشكل أساسى على اللعب فى معانى الكلمات، 
لتولد طاقة من السخرية البناءة فأصبح لها الكثير من الصفحات 
فى  الفرق  أشهر  ومن  االجتماعى،  التواصل  مواقع  على  واملتابعني 
مصر »أسفلت، املحطة، إسكندريلال، وسط البلد« ومعظم هذه الفرق 

تنفق على نفسها بشكل شخصى وال تتلقى أى دعم أو متويل.
 وفى سرد آراء الشباب حول هذا النوع من املوسيقى اجلديدة يرى 
أحمد عونى، طالب بكلية الهندسة، أنها بالنسبة له نوع جديد يكسر 

الشباب  من  كلهم  الراب  مغنى  أن  خاصة  العادية،  األغانى  روتني 
االجتماعية،  الظروف  نفس  ومن  العمرية  الفئة  نفس  من  وتقريباً 
ويتفق معه على أحمد راغب، طالب بالثانوية العامة، قائال: »الكلمات 
هى أكثر ما يجذبنى أما صوت املؤدى فال يفرق معى كثيراً ويكفينى 

أن أشعر باالتفاق بني وجهة نظره ووجهة نظرى«.
 بينما تستمع ياسمني فخرى، طالبة بكلية التربية، فقط إلى أغانى 
الراب التى تعرض قضية أو تنتقد حدثا بعينه أما أغانى الراب التى 
ليس لها مضمون واضح وعبارة عن مجرد ارجتال فقط فهى ليست 
محل اهتمامها. ويشير كرمي سعيد، محاسب، إلى أنه فى البداية لم 
يكن يفضل هذه األغانى لكن مبرور الوقت بدأ فى االستماع إليها 
خصوصا أغانى »أحمد مكى«، فهو يرى أن مكى استطاع أن يحدث 

التكامل املطلوب بني الكلمات واملوسيقى واألداء.
وعلى اجلانب اآلخر ترفض نيرة حسان، طالبة بكلية إعالم، هذه 
نفس  وبيتكلموا عن  بعض  »كلهم شبه  وتقول  األغانى،  من  النوعية 
املواضيع وبيعتمدوا على احلركات واألداء أكتر من الكلمات والصوت«، 
بس  »عشان  بيفضلوها  الشباب  مدرس،  عبداحلميد،  نبيل  ويقول 
فيها حركة واستايل مختلف«، وهو ما انعكس على سلوكهم وطريقة 
لبسهم، حيث أصبح لديهم استعداد ألن يكون مظهرهم العام شاذاً 

بني الناس« ملجرد أنه بيقلد مؤدى الراب الفالنى.
ويعد »على طلباب« من أبرز النماذج التى قدمت موسيقى الهيب 
أولى  ليقدم   2006 عام  األولى  بدأ جتربته  حيث  مصر،  فى  هوب 
عروضه بجامعة القاهرة عام 2009 وتعد أغنيته 1772 االنطالقة 
»الكمال،  »طلباب«  قدمها  التى  األغانى  أشهر  ومن  له،  احلقيقية 

العفن، أنت موجود«.

كتبت - هبة قمورة:
»ودع هواك وانساه.. عمر اللى فات ما هيرجع 
األسلوب  صاحب  عبداملطلب  بدأ  هكذا  تانى« 
ملساته  ليضع  أغانيه،  أفضل  من  واحدة  املميز 
اخلاصة فى الغناء ويصبح ملك املوال العربى بكل 

متيز.
ما  الذى  اجلهورى  الصوت  ذلك  »عبداملطلب« 
رائد  بحق  كان  والذى  األسماع،  فى  ماثال  زال 
وحلناً  كالماً  مستواها  من  رفع  الشعبية،  األغنية 
التراث  أغانى  أفضل  من  سلسلة  فقدم  وأداًء 
عليا  بيسألش  و»ما  السيدة«،  حى  فى  كـ»ساكن 

أبدا«، و»ودع هواك«، و»رمضان جانا«.
للماضى،  احلنني  صور  أجمل  أغانيه  متثل 
الروح  لها  تطرب  التى  األحلان  أعذب  عزف  كما 
إلى  الصخب  ذلك  من  يأخذنا  حيث  واجلسد، 
عالم من الهدوء، فبمجرد سماع صوته تتسلل إلى 
ذاكرتك مصر القدمية بجمال شوارعها ونظافتها 
األبيض  أفالم  من  فيلم  فى  أنك  لتشعر  وهدوئها 
أنك عاصرت  لو  متمنياً  بخيالك  وتسرح  واألسود 

هذا الزمن أو حتى عشت به ساعة واحدة.
الثانية  فى  الفنى  مشواره  »عبداملطلب«   بدأ 
»داود  الكبير  امللحن  يد  والعشرين من عمره على 
و»بديعة  املهدية«  »منيرة  وراء  وغنى  حسنى«، 

املواويل،  مصابنى«، وحقق شهرة واسعة فى غناء 
كما انضم إلى تخت عبدالوهاب وغنى من أحلانه 
و»يا  ويايا«،  ليه خصامك  »كان  أغنيات منها  أربع 

نامية الليل وأنا صاحى«.
منحه الرئيس عبدالناصر وسام اجلمهورية عام 
1964 ليترك فى نهاية مشواره كنزاً من األغنيات 

التى وصلت إلى ألف أغنية أغلبها من املوال.
»عبداملطلب«  املميز  األسلوب  صاحب   ميثل 
يزل صداها  لم  التى  األصيل  الفنى  للوجه  صورة 
مبساحة  لنفسه  احتفظ  حيث  اآلن،  حتى  يتردد 
خاصة جداً بني جنوم الفن والطرب الشعبى، وظل 
املصريني،  قلوب  فى  الكبيرة  املكانة  بهذه  يحتفظ 
رغم مرور خمسة وثالثني عاماً على رحيله ملا لها 
بجمالها  جتذب  مميز  وأسلوب  بسيط  طابع  من 

مختلف الفئات والشخصيات.
الكبير  الفارق  لتدرك  أغانيه  تسمع  أن  يكفى   
الشعبى  والغناء  قّدمه  الذى  الشعبى  الغناء  بني 
واملوسيقى  املهرجانات  من  اليوم  يُقّدم  الذى 
ملك  يرفض  حيث  املبتذلة،  والكلمات  الصاخبة 
املوال الركاكة فى كالم أغانيه، والضعف واالبتذال 
فيها، فكان لها هدف وموضوع واحد وكلماته رغم 
كونها بسيطة، إال أنها واضحة، وارتقت باللغة ولم 

حتط من قدرها.

كتبت - شيماء ظرظور وفوزية عبيد:
املصرى  الشارع  لغة  الشعبية  األغنية  أصبحت 
وانتشرت فى اآلونة األخيرة أغانى الراب الشعبى 
واملوسيقى  الغربية  املوسيقى  بني  ما  جمعت  التى 
الشعبية لتجد رواجاً فى األفراح الشعبية. ومبرور 
الذى  اجلديد  اللون  بهذا  الشباب  أعجب  الوقت 
منتشراً  فأصبح  الغناء،  ساحة  على  نفسه  فرض 
فى كل مكان فى اجلامعات واملدارس واملواصالت 

والتوك توك.
االجتاهات  أستاذ  احللوانى،  محمود  ربط 
هذه  ظهور  القاهرة،  بجامعة  للفنون  املعاصرة 
األغانى بظهور التوك توك، وأكد أن انتشارها ليس 
على  منتشرة  كاملخدرات  فهى  جناحها  على  دليال 
الرغم من أضرارها، كما أرجع انتشارها إلى غياب 
والفوضى  الفراغ  وحالة  والدولة  واألسرة  القدوة 

املوجودة فى املجتمع املصرى.
األغانى  هذه  جمهور  أن  »احللوانى«  وأضاف 
هذا  أن  إلى  مشيراً  املراهقني،  فئة  على  يقتصر 
النوع من الغناء ليس له أصل فى املوسيقى العربية 
ويصّنف باخلطأ ضمن أنواع موسيقى الراب، رغم 
أنه ال ميت لها بصلة، فالراب أغنيات لها مضمون 
العبث،  من  نوع  املهرجانات  أما  وموسيقى،  وفكر 
هيستيرية  واحلركات  عابثة  واألحلان  فالكلمات 
إلى  باإلضافة  الفنى،  العرض  أسلوب  وكذلك 

اإليحاءات اجلنسية فى الرقص والكلمات.

ذكره  ملا  -وفقاً  مهرجان  مصطلح  ويعنى   
»احللوانى«- احتفاالً يضم العديد من أنواع الفنون 
كمهرجان القاهرة السينمائى، أما اآلن فيُطلق على 
ما  مثل  وعى  بال  بال مضمون،  هدف،  بال  كلمات 

يقدمه »أوكا وأورتيجا« وغيرهم.
رفض  أو  إعجاب  مدى  ملعرفة  محاولة  وفى 
أسباب  حول  وآرائهم  املهرجانات  أغانى  اجلمهور 
انتشارها، ترى شذى صابر، طالبة بكلية التجارة، 
وأحلان  موسيقى  من  املهرجانات  تتضمنه  ما  أن 
مضمون  عن  النظر  بغض  الشباب  إلسعاد  كفيل 
أن  إلى  النتشارها  األكبر  العامل  وترجع  كلماتها، 

مغنيها من نفس عمر جمهورها.
هذا  أن  فيرى  تاريخ،  مدرس  أما محمد حسن، 
من  لألسوأ  ويتطور  سيستمر  األغانى  من  النوع 
من  جمهورها  لها  فهى  واألحلان،  الكلمات  حيث 
عنهم  وتعبر  احتياجاتهم  تلبى  الذين  الشباب 
ويفرغون طاقاتهم من خاللها، وأرجع انتشارها إلى 
واألخالقى  الثقافى  املستوى  وتدنى  التنشئة  سوء 
لدى الشباب واختالف األذواق وكذلك وجود التوك 

توك والعشوائيات.
انتشار هذه  ربة منزل،  »أم معاذ«  أرجعت  بينما 
األغانى إلى البعد عن اهلل، قائلة: »من ذاق حالوة 
موجهة  األغانى«،  هذه  مثل  إلى  يلجأ  ال  القرآن 
رسالة إلى الشباب بالتقرب إلى اهلل وأنه فى حب 
الرحمن جنة كبيرة ال يدركها إال من عشق القرآن.

ودع هواك 
وانساه.. 
عمر الىل 

فات ما 
هريجع تاىن

»الحلواىن«: 
جمهور
هذه 

األغاىن 
يقترص 

عىل فئة 
املراهقني

فرقة »أوكا وأورتيجا«

فرقة »هيب هوب«

السماعة والفيس بوك يالزمان الشباب
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المقاهى والكافيهات..األوبرا..
بيت الغناء الكالسيكى

 حلو الغناء
كتبت - نيرة محمود حسان:

شاشات  عبر  يشاهدها  أو  يعرفها  ال  منا  من 
التليفزيون، فعند الذهاب إليها ترى أشهر املادحني 
أناشيدهم  وأشهر  أجمل  مرددين  واملنشدين 
ليأخذوك فى حالة من الروحانيات والتعّبد وذكر 
اهلل لتشعر بعدها براحة نفسية، فال تكاد أى قرية 
أو مدينة تخلو منها، يقومون على أثرها بإحياء ذكرى 

رجل صالح توسموا فيه اخلير، إنها »املوالد«.
والسيد  زينب،  والسيدة  »احلسني،  موالد  تعد 
وهو  الروحانى،  الدينى  اإلنشاد  مصدر  البدوى« 
ليس ظاهرة مستحدثة، فالشعر الدينى فى تعظيم 
األولى  البدايات  منذ  موجود  الرسول  ومديح  اهلل 
واملجتمع  الدولة  بتطور  وتطور  اإلسالم،  لفجر 

اإلسالمى.
 يعتبر اإلنشاد الصوفى أحد ألوان اإلنشاد الدينى 
والتراث،  االرجتال  على  يعتمد  تلقائى  فن  وهو 
وكلماته تدور بشكل أساسى حول مدح النبى وآل 
منتظم،  وبإيقاع  جماعية  بطريقة  ويكون  البيت، 
قيام  مع  كاملة  القصيدة  بأداء  املنشد  يقوم  حيث 
املنشدين التابعني له بالرد عليه ببيت واحد، وبإيقاع 
ثابت، ومن أشهر األناشيد واألدعية واألذكار »دالئل 

والقصائد  املولد،  وقصيدة  والبردة،  اخليرات، 
واملدائح النبوية«. وفيما يخص استخدام املوسيقى 
عند الصوفيني فمنهم من يكتفى بأصوات املنشدين 
فقط، ومنهم من يستخدم الدفوف بأنواعها، ومنهم 
من ال يستخدم الدفوف أو حتى الناى، ومنهم من 
يستخدم التخت الشرقى وقد انفرد بذلك الشيخ 
جالل الدين الرومى مؤسس »املولوية«، وفى مصر 
أغلب الطرق الصوفية ال تستخدم املوسيقى إال أن 
هناك اجتاهاً ظهر مؤخراً يتم فيه دمج املوسيقى 

اإللكترونية أو اجلاز مع الشعر الصوفى.
املنشدين  سلطان  التونى،  أحمد  الشيخ  ويعد 
التهامى  ياسني  إلى  باإلضافة  املصريني، 
الهلباوى، ومحمد الكحالوى  والنقشبندى ومحمد 
وغيرهم الكثيرون، أما املنشدون املجددون فمنهم 

على الهلباوى وزجزاج.
لإلنشاد  »سماع  فرقة  مثل  الفرق  وكذلك   
الصوفى« التى أدخلت اجتاها جديدا متثله فرقة 
حيث  الشباب،  بني  صيتها  ذاع  التى  عربى«  »ابن 
من  كبيرة  فئة  بني  الصوفى  اإلنشاد  بنشر  قاموا 
الشباب الذى كان يقتصر على فئة معينة من الناس، 
الرجال  املنشدين  على  أيضاً  اإلنشاد  يقتصر  ولم 

فقط بل كان للسيدات نصيب فى ذلك مثل »خضرة 
املجددين  ومن  شيحة«،  وجماالت  خضر،  محمد 

أيضا »رمي بنا« وهى فلسطينية األصل.
وحول رأى اجلمهور فى اإلنشاد الصوفى تقول 
من  إال  الصوفى  اإلنشاد  أسمع  لم  األمير«  »رنا 
خالل تتر مسلسل »الوصايا السبع«، حيث أعجبنى 
اللحن وطريقة الغناء اجلماعية، لكن لم أفهم كلمات 
األغنية، ويوافقها الرأى »مروان أحمد«، حيث يقول 
إلى  االستماع  بعد  إال  الصوفى  باإلنشاد  أهتم  لم 
التتر، فجذبنى وأصبحت من هواة سماع اإلنشاد 

الصوفى احلديث.
 ويرى »هشام اخلليلى« أن هناك إنشادا صوفياً 
جميال ويأخذك إلى سماعه وإنشادا صوفيا آخر 
يجعلك تنفر منه، وأنه يستمع إلى املنشد املعتصم 

باهلل العسيلى.
فى سياق متصل، تقول »ورد سعيد« أحب اإلنشاد 
وإنشاد  »ابن عربى«،  كثيراً خاصة فرقة  الصوفى 
إنشاد صوفى آخر فى حب  أو أى  »أحبك حبني« 
اهلل ورسوله، وأنه كفيل أن ينقلنى إلى عالم آخر. 
وترى »إميان سامح« أن اإلنشاد الصوفى فن راٍق 
وتركيبية  حالة  بها  وكلمات  النواحى حلن  كل  من 

غير مفهومة وغريبة تخلق بالنفس جوا صافيا جدا 
ومريحا ومليئا بالروحانيات.

أسماء  تقول  الصوفى  اإلنشاد  فى  رأيها  وعن 
الطنطاوى: »أحب سماع اإلنشاد الصوفى خاصة 
أحمد التونى وفرقة ابن عربى وشعر احلالج، كما 
أن الرقصة الصوفية )التنورة( على أنغام اإلنشاد 
الصوفى معناها قيم جدا وده طبعا قبل أن تتشوه 
محمد«،  »زايد  ويرى  األفراح«.  فى  منرة  وتصبح 
الصوفية  األغانى  منشدى  من  الكثير  هناك  أن 
وياسني  املصرية  املولوية  مغنى  التونى  عامر  مثل 
التهامى وأحمد التونى والشيخ زين محمود، ويرى 
أن الصوفية لم تكن أبدا ألغراض مادية ألن أغلب 

حفالت املنشدين تكون مجانا.
بينما يرى »مصطفى محسن« أن أغلب املنشدين 
املال  على  للحصول  باإلنشاد  يقومون  الصوفيني 
مثل املقرئني فى العزاء وأنه ال يحب االستماع إلى 
اإلنشاد الصوفى ألنه من ناحية الدين ابتداع، ألن 
الرسول، صلى اهلل عليه  به  يقم  لم  اإلنشاد  ذلك 
وسلم، وال الصحابة. ويرى »على طه« أن موضوع 
وليس املذهب الصوفى  اإلنشاد فقط يعد تصنُّعاً 
عامة، حيث إن اهلل حّرم املعازف واملوسيقى فكيف 
إذا ذكرناه نذكره مبوسيقى، فذكر اهلل يحتاج وقارا 
وبها  كثيرة  روحانيات  بها  فالصوفية  وخشوعا، 
أيضا خرافات كثيرة من ضمنها موضوع اإلنشاد 
وكثير منهم يستخدمونها من أجل املاديات وأعتقد 
بهذه  يكونا  أن  بهما  يليق  ال  وذكره  اهلل  عبادة  أن 

الطريقة.

كتبت - هاجر عطية وغادة جمال:
تعمل دار األوبرا على بناء الفن القومى وتطويره، 
فهى جتمع بني العروض العاملية واملحلية فى املوسيقى 
والفن، وبني جذور الفن الشعبى والتراث. وتسعى إلى 
واكتشاف  الثقافى،  الفكر  الوعى، وتنشيط  صياغة 

املواهب الشابة فى مختلف مجاالت الفنون.
واملصرية  العاملية  ال��ع��روض  بتقدمي  تهتم  كما 
املسرح  على  وتقيم  الكبير،  مسرحها  خشبة  على 
واحلفالت  الثقافية،  واللقاءات  الندوات،  الصغير 
املوسيقية املتنوعة، التى تقدم بشكل منتظم ضمن 
والتنوع  واأله���داف  املعالم  واضحة  مستقرة  خطة 
مشتملة على جميع التيارات الفكرية والفنية، بدءا 
من اللقاءات واحلوارات وصوالً إلى العروض الفنية. 
فتضعه  الواعى،  الشباب  بتشجيع  األوب��را  وتهتم 
وتقوم  العامليني.  املوسيقيني  الفنانني  كبار  بجوار 

فنية مبحافظات  فى جوالت  الفنية  الفرق  بإرسال 
األقاليم  جلمهور  الفرصة  إلتاحة  املختلفة  مصر 
والفنون  واملحلية  العاملية  اإلبداعات  تلك  ملشاهدة 
ال��رف��ي��ع��ة. »ال��غ��ن��اء امل��ص��رى ل��ه ج��اذب��ي��ة خاصة، 
وشخصية فريدة، وحضور متميز، ويتقبله اجلميع« 
هذا ما أكدته األستاذة منى معتمد، مديرة اإلعالم 
بدار األوبرا املصرية، مضيفة أن التاريخ الغنائى فى 
مصر شهد مراحل توهج وازدهار ظهر فيها الكثير 
فى  أث��روا  الذين  والشعراء،  واملطربني  امللحنني  من 
احلياة الفنية فى مصر والوطن العربى. وأوضحت أن 
دار األوبرا حتاول جاهدة تقدمي الفن األصيل بشكل 
محبى  ملطالب  واستجابة  عليه،  للمحافظة  دورى 
الزمن اجلميل، فهناك حفالت تدعى »تسميكلتونيات 
وهابيتات«، باإلضافة إلى حفالت من التراث الغنائى 
فى  الطرب  واستضافتها جنوم  الدينية،  واألناشيد 

أمثال: هانى شاكر، ومدحت  العربى  والعالم  مصر 
صالح، على احلجار، وآمال ماهر، وأصالة، وأنغام 

وغيرهم من جنوم الغناء العربى.
وأضافت أن مصر حالياً تشهد حالة 

وجود  عدم  نتيجة  غنائى،  إفالس 
ش��ع��راء أم��ث��ال: م��رس��ى جميل 

متّيزوا  ال���ذي���ن  واألب����ن����ودى 
عن  تعبر  ك��ل��م��ات  ب��ت��ق��دمي 
فاألغنية  ال���واق���ع.  ن��ب��ض 
انهيارا  تشهد  امل��ص��ري��ة 
املسفة  ال��ك��ل��م��ات  نتيجة 
ال��ردي��ئ��ة، التى  واألحل����ان 
تؤدى إلى تدمير أخالقيات 

وتقاليد  وع������ادات  وق���ي���م 
املجتمع املصرى.

زالوا  م��ا  احلقيقيني  ال��ط��رب  محبى  إن  وق��ال��ت 
يتعطشون للطرب األصيل، رغم هذه األغانى املبتذلة 
تبث  التى  اإلذاعية،  واملحطات  للقنوات،  فيلجأون 
هذه النوعية من األغانى األصيلة، وما زالوا 
يحرصون على حضور حفالت املوسيقى 
العربية على مسارح دار األوبرا التى 
تعتبر أكبر دليل على وجود جماهير 
الزمن اجلميل، فبعض احلفالت 

تكون كاملة العدد.
دار  ب��أن  حديثها  واختتمت 
غنائية  تنظم مسابقات  األوب��را 
األصوات  من  العديد  الكتشاف 
رعاية  إل��ى  حتتاج  التى  اجليدة 
لتظهر بشكل الئق وحتفر اسمها 

وسط الكبار.

كتبت - علياء قنديل ومرمي محسن:
املالبس  اختيار  فى  الشباب  ذوق  يختلف  مثلما 
فى  أيضاً  يختلفون  جتدهم  الشعر«،  و»قصات 
الفراغ،  أوقات  بها  يقضون  التى  األماكن  اختيار 
سلنترو،  »كوستا،  إلى  الذهاب  يفضل  من  فمنهم 
إلى  الذهاب  ستار بوكس وسينابون«، ومن يفضل 

»التكعيبة، ريش وزهرة البستان«.
من املتعارف عليه أن تعاقب األجيال واختالف 
األعمار دائماً ما يخلق حالة من التنوع واالختالف 
فى االحتياجات والرغبات، وقد امتد ذلك التنوع 
التى  فاألذن  األذواق،  فى  التنوع  ليشمل  أيضا 
وفريد  وعبداحلليم  كلثوم  أم  إلى  االستماع  ألفت 
األطرش وعبدالوهاب من الصعب عليها أن تسير 
أجل احلصول على  ومن  الغناء احلالى،  ركب  فى 
حالة النشوة واالستمتاع مبا يقدم لهم من محتوى، 

العامة  »املقاهى«  إلى  اآلذان  تلك  يذهب أصحاب 
أما  الغناء،  من  اللون  ذلك  تقدم  تزال  ال  التى 
اجلديدة  باملضامني  ترحب  التى  املعاصرة  األذن 

لتتماشى مع طبيعة عصرها فإنها جتتمع 
نوع  لتجد  املغلقة  »الكافيهات«  فى 

احتياجاتهم  يلبى  الذى  الغناء 
العاطفى  من  أنواعه  باختالف 
لكنها  والشعبى،  واالجتماعى 
بعض  ففى  قاعدة،  ليست 
األحيان جند »كافيهات« فى 
أرقى األماكن تعنى باألغانى 
هناك  وأيضا  الشعبية 
باألغانى  تنبض  »مقاهى« 

الليل  فى  الطربية  القدمية 
لتذهب بك إلى حالة من الراحة 

النفسية بعيدا عن ضغوط احلياة اليومية.
يرى »محمد جمال« أن املقاهى التى يعد أغلب 
زبائنها من الشباب يحرصون على تشغيل األغانى 
كبار  من  الزبائن  كان  إذا  بينما  الشعبية، 
القدمية  األغانى  فيتم تشغيل  السن 
تشغيل  يتم  أو  وحليم،  كلثوم  ألم 

قناة »روتانا زمان«.
شاكر«  »عمار  معه  واتفق 
تشغل  املقاهى  أغلب  بأن 
بينما  القدمية،  األغانى 
»الكافيهات« تشغل موسيقى 
فى  خاصة  هادئة،  أجنبية 
أغلب  التى  الراقية  املناطق 
ذات  الطبقات  من  زبائنها 
املرتفع،  املعيشى  املستوى 

وبالتالى فهى تلبى احتياجاتهم.
»الكافيهات«  أن  محمد«  »سارة  الطالبة  وقالت 
مثل: كوستا، سلنترو يشغلون أغانى أجنبية هادئة، 
من  اقتباس  إال  هى  ما  واملطاعم  ف�»الكافيهات« 
الغرب، وبالتالى أغلب ما يتم تشغيله هو األغانى 

األجنبية.
أنواع،  الكافيهات  أن  مجدى«  »أحمد  وأوضح 
غالباً  وهى  الراقية،  املناطق  فى  املوجودة  فهناك 
تشغل أغانى أجنبية هادئة، بينما هناك أخرى فى 
األغانى  تشغل  البلد  وسط  وفى  الشعبية  املناطق 
جامعة  شارع  فى  »األجانب  وأضاف  الشعبية. 
يريدون  ال  كافيهات  فى  يجلسون  عندما  الدول 
األغانى  تشغيل  فيتم  األجنبية،  األغانى  سماع 
أنواع  من  كنوع  الشرقى  الرقص  وقنوات  الشعبية 

الفلكلور«.

بيت الغناء الشعبى

االءنشاد

منشدو الصوفية وحاالت الروحانيةياسني التهامى
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بدلة »سبايدرمان«.. »توك توك«
طائر.. عجل بـ»أجنحة« وأحذية نفاثة!

األب هيبقى طيب 
ومفيش طلبات كتري

عجائب المواصالت 
فى الزمن اللى جاى!

هنتجوز على القمر وهنجيب كائن فضائى شبه 
»صافيناز« يرقص فى الفرح.. والمغنى مريخى

بيوت سقفها مثلث زى أوروبا أو نبنى بيت على الجليد فى القطب الشمالى
كتبت - أسماء عالء الدين:

بنحلم كتير ببيت املستقبل وكل واحد فينا عنده تخيل له، ممكن يكون 
على القمر، واحتمال يكون فوق التلج أو فى غواصة حتت املحيط، وأكيد 
حلمك ببيت املستقبل اللى ممكن تكّونه بعد عشر سنني، هيختلف عن لو 

حلمت ببيتك بعد 200 سنة.
القاهرة عن تصّورهم لشكل  الشباب داخل جامعة  رأى  وملا أخدنا 
البيوت باملستقبل، قال أحمد عبداجلواد، طالب بكلية التجارة: »شكل 
بيتى فى املستقبل هيكون على هيئة مثلث زى ما خطيبتى بتحلم إنه 
يبقى شبه بيوت تركيا كده، وكله زجاج، وممكن يكون معمول على عجل 

كمان عشان ملا أتضايق أخليها تنزل تزقه ألى حتة فيها بحر«.

وتقول هند يونس، طالبة بكلية احلقوق: »تخيلى للبيوت فى املستقبل 
هتكون حتت البحر كده فى غواصات، علشان الناس اللى بتحب البحر 
تقدر تستمتع بيه، بس مش عارفة التكنولوجيا هتقدر توصلنا لكده وال 

هنفضل نبنى على األرض وبس«.
وأخبرنا أحمد مجدى، طالب بكلية اآلثار، »أعتقد شكل املساكن فى 
املستقبل مش هيختلف كتير عن البيوت اللى بنعيش فيها، بس ممكن 
تبقى أعلى شوية ومعمولة على سوست كده عشان أكيد الزالزل هتزيد 

ونالقى بقى البيت بيرقص هيبقى إحساس حلو«.
وتكمل يارا محمد، طالبة بكلية احلقوق: »البيوت فى املستقبل هنبنيها 
باملناظر  نستمتع  الصبح  يوم  كل  ونصحى  القطبني،  فى  اجلليد  على 

احللوة اللى حواليا بقى الدنيا كلها تبقى بيضاء كده وتهدى األعصاب، 
وملا نزهق ننزل نتزحلق على التلج«.

وقال أحمد زيادى، طالب بكلية التجارة: »البيوت هتكون فى الفضاء، 
له كوكب، وأنا عن نفسى هاخد شقة إيجار جديد  وكل واحد يختار 
باإليجار  توافق  فى زحل، وهاجتوز واحدة زوحلية تكون طيبة عشان 
اجلديد، وملا أزهق أكيد هتكون الدنيا متطورة فأروح واخد سفينة فضاء 

وأطلع على أى كوكب تانى«.
وقالت آية أبوالنجا، طالبة بكلية اإلعالم: »بيتى فى املستقبل هيكون 
مبنى جوه شجرة كبيرة وكله ُخضرة وزرع واألوامر جواه هتكون بالنظرة 

بس، أبص ألى حاجة أالقيها بتتعمل زى ما أنا عايزاها بالظبط«.

جواز المستقبل »ديليفرى«

كتبت - أسماء عالء الدين:
كل شىء فى حياتنا بيتغير سواء بسرعة أو ببطء، جربت تتخيل 
شكل أى حاجة فى حياتك بعد مرور 200 سنة مثاًل؟ سرحت قبل 
كده وتخيلت شكلك وشكل اللى هتتجوزه لو كان زواجكم ده فى سنة 

2200؟
»ال��زواج« دلوقتى له أشكال مجنونة كتير بس أكيد فى املستقبل 
هيبقى له أشكال أكثر جناناً، وملا قّربنا من الشباب علشان نعرف 
تخيلهم للجواز فى املستقبل قالت رشا رأفت، طالبة فى كلية التجارة: 
»أعتقد اجلواز فى املستقبل هيكون عن طريق الفيس مثاًل هيبقى 
زى التسوق كده، يعنى الوالد والبنات هيفتحوا الفيس ويختاروا اللى 
عاوزينه واللى هيدوس اليك األول يتجوز األول وممكن أطلب العريس 

ديليفرى«.
وأكملت منى عالء الدين، طالبة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية: 
»ماعتقدش هيبقى فيه جواز أصاًل، إذا كنا من دلوقتى كله بيرتبط 
يتجوزوا  يبقى  قصادهم  متاح  وكله  عايشينها  والشباب  وبيصاحب 

ليه؟!«. 

وقال رامى إيهاب، طالب بكلية التجارة: »أعتقد إنى هاجتوز 
على القمر بقى أو أى كوكب مثاًل، وهاجيب فضائى يكون شبه 

صافيناز يرقص فى الفرح واملغنى هيكون مغنى شعبى من كوكب 
املريخ، وكده نبقى جّمعنا املجموعة الشمسية كلها«.

وقال أحمد سمير، طالب بكلية اآلداب: »ممكن اجلواز فى املستقبل 
يرجع زى املاضى، ده مبا إن فى حاجات كتير كانت بتحصل زمان 
خالص  العروسة  مايشوفش  العريس  يعنى  تانى،  موضة  ورجعت 

ويتدبس فيها يوم الفرح وتطلع شبه واحد صاحبه مثاًل«.
وقالت رضوى سعد، طالبة بكلية احلقوق: »أعتقد كده واهلل أعلم 
إننا هنعنس ومش هيبقى فيه جواز بعد 100 سنة، ألن من دلوقتى 
فلو  بتموت،  اللى  الشباب  غير  ده  رجالة  بيالقى  مابقاش  الواحد 

هيبقى فيه بقى أكيد من الكواكب التانية وهنحّسن النسل حتى«.
املستقبل  فى  احلقوق: »ممكن  بكلية  طالب  مرسى،  أحمد  وق��ال 
األبهات يبقوا طيبني شوية معانا، ومايفضلوش يطلبوا طلبات حلد 
ما نحتونا واهلل، بامتنى إنهم يبقوا أرحم من املفتريني اللى عايشني 

معاهم، الولد مننا يروح يتقدم لواحدة وكأنه داخل يقابل الوحش«.

كتبت - زينب رمضان:
من منا لم تغضبه املواصالت وزحمة الشوارع وطول املسافات، 
مواهبك  إخ��راج  إلى  التى حتتاج  اليومية  املعركة  فاملواصالت هى 
املدفونة فى الدفع والسرعة واالنزالق حتى حتصل على مكان لتصل 
إلى جامعتك أو مكان عملك. من منا لم يعاِن من املكروباص ومقاعده 
املتحركة مع نفسها، والتوك توك بصوت »دى جيه« املرتفع والقطار 
لو  فتخيل معى  واحللم.  نعيش اخليال  أن  املزدحم، فأصبح احلل 

انتقلنا عبر الزمن إلى املستقبل، كيف ستكون املواصالت هناك؟
تخيلت إسراء حمدى، طالبة بكلية إعالم جامعة القاهرة، »توك 
الصغير،  بحجمه  املستقبل  فى  م��واص��الت  كوسيلة  طائر«  ت��وك 
وبالتالى لن تتأثر الطائرات به وسيُقلل الزحام على الطرق. ويقول 

على طاهر، طالب بكلية جتارة جامعة القاهرة: ستظهر فى املستقبل 
السيارات الطائرة لتختصر الزمن واملسافات ويصبح كل فرد يستطيع 

أن يسافر إلى املكان الذى يريده بالسيارات الطائرة.
القاهرة، اخليال  آداب جامعة  بكلية  السيد، طالب  عاش خالد 
وتوقع ظهور قذائف بشرية تنطلق من املدفع مثل »مدفع رمضان«، 
كما تراه فى أفالم الكرتون يوضع الشخص داخل املدفع ويختار 
بكلية  طالب  القاضى،  مصطفى  تنّبأ  بينما  »اض��رب«.  ثم  املكان 
مواصالت  وسيلة  بأجنحة«  »عجل  بظهور  القاهرة،  جتارة جامعة 
من  ب��دالً  سريعة  الوقت  نفس  وفى  مكلفة،  وغير  وبسيطة  سهلة 

زحمة املواصالت و»خنقة الطرق«.
وانتقلت فاطمة محمد، طالبة بكلية آداب جامعة القاهرة، إلى 

خيال أفالم هوليوود وتوقعت ظهور كابينة استنساخ مثل »الدوالب«، 
إليه،  ال��ذه��اب  يريد  ال��ذى  املكان  ويختار  فيها  الشخص  يدخل 
والضغط على  للمكان،  املالئم  املالبس  نوع  اختيار  إلى  باإلضافة 
الزر وتختفى لتظهر فى املكان املحدد. ورأت منار السيد، طالبة 
احلل  هى  م��ان«  »سبايدر  بدلة  أن  القاهرة،  جامعة  حقوق  بكلية 
والبديل للمواصالت حالياً، فيمتلك كل طالب تلك البدلة ويخرج 
من يديه اخليوط العنكبوتية وينتقل بها من مبنى إلى آخر، وبالتالى 
أستطيع الذهاب إلى الكلية بكل سهولة. بينما توقعت إميان حسني، 
كوسيلة  نفاثة«  »أحذية  ظهور  القاهرة،  جامعة  آداب  بكلية  طالبة 
مواصالت للمستقبل املجهول وعّبرت عن رغبتها فى أن تعيش هذا 

املستقبل وامتالك مثل هذه األحذية »هيولع الدنيا«.

كتبت - ندى سليمان:
منذ بداية اإلنسان، وهو يحاول اختراع طريقة للتواصل مع البيئة 
بها  يتواصل  التى  الطرق  تختلف  األزمنة  اختالف  ومع  به،  املحيطة 
فى  تغيير  حدث  اإلنترنت  وجود  وبعد  األخيرة  اآلون��ة  وفى  الناس، 
شكل التواصل بني البشر، وأصبح يتم بالرسائل وبرامج الشات على 
املوبايالت والكمبيوتر.. لكن فى املستقبل، كيف سيتواصل البشر؟!

فى  التواصل  سيكون  كيف  عن  آرائهم  ملعرفة  الشباب  إلى  ذهبنا 
جامعة  العلوم  دار  بكلية  الطالبة  أسامة،  مى  قالت  حيث  املستقبل، 
املستقبل مفيش حد هيتواصل مع حد أصاًل هنكون  القاهرة: »فى 

زى الصم والبكم، نتعامل باإلشارات، مفيش حد فاضى حلد«.

وقالت سهام مختار، الطالبة بكلية اآلثار جامعة القاهرة: »ممكن 
باألحاسيس  التواصل  مثاًل  زى  نتواصل  تخلينا  ثانية  نشوف طريقة 

واملشاعر ألن تواصل القلوب ال يفصله مسافات«.
القاهرة،  جامعة  التجارة  بكلية  الطالب  فرجانى،  محمد  وأضاف 
»دلوقتى مابقاش حد يتكلم مع حد، بقينا فى زمن الكتابة، فممكن 
نتواصل مع بعض مبجموعة صور ورسومات توضيحية، أو نتواصل 
باآلالت املوسيقية، كل منا يستخدم اآللة التى تعبر عن شخصيته«.

وذكرت رانيا شوقى، الطالبة بكلية اآلداب جامعة القاهرة: »أفضل 
طريقة نتواصل بيها فى املستقبل هى التواصل »بالعني«، العني حاسة 

مسيطرة على معظم الناس وتولد املشاعر سواء باحلب أو الكره.

جامعة  التجارة  بكلية  الطالب  محمد،  الدين  حسام  أك��د  بينما 
بني  مشتركة  إش���ارات  مجموعة  ستظهر  املستقبل  »ف��ى  القاهرة: 
أو  بيها،  نتواصل  البشر  بني  مشتركاً  وفكراً  معنى  حتمل  الناس، 
جلوسهم  طريقة  فمن  اجلسم،  وحركات  الوجه  بتعبيرات  التواصل 
أو قعودهم ومشيتهم نستنبط كثيراً من األفكار واملعانى عن طبيعة 

شخصيتهم«.
القاهرة،  جامعة  اآلداب  بكلية  الطالبة  مصطفى،  جهاد  وقالت 
واألعمال  »ب��ال��ع��ط��اء«  املستقبل  ف��ى  ب��ع��ض  م��ع  ن��ت��واص��ل  »ي��اري��ت 
اإلنسانية، ودى هتكون طريقة كويسة جداً وهتحافظ على التواصل 

بني البشر«.

بعد أن كان بالحمام الزاجل والتلغراف

هنتواصل مع بعض إزاى فى المستقبل؟

بيوت المستقبل 
بتتحرك وبتمشى!
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