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للحكم على خلفية هذه القضية.
بـــعـــد خـــروجـــهـــا من الـــســـجن
ابتـعـدت كيـلر عـن األنظـار حيث
ارتـبــطت بــزيــجـتــ لم تــعــمـرا
طـويـال ولـكــنــهـمــا أثــمــرتـا عن
. وأصــدرت  5كـــتب عن طـــفــلــ
حيـاتـها حتـول أحدهـا إلى فـيلم

سينمائي.
في ذلك الــوقت في الــسـتــيــنـات
ؤسسـة احلاكمة بحاجة كانت ا
لــدعم الـــصــحف "الـــتــابـــلــويــد"
والـتي كانت من جـانبـها تـسعى
وراء الــفــضــائح لــتــحـافـظ عـلى
الـتـوزيع. وتـقـول كـيـلـر: " كـانوا
يــــريــــدون أن يــــســـــمــــعــــوا عن
اجلـنس ولـكن بـقـيـة الـقـصـة لم

يرد أحد أن يسمعها".

حـيث نفى وجود عـالقة جنـسية
مـع كــــيـــــلــــر مـــــؤكــــدا أن "أنــــا
وكــريــســتـ كــيــلــر كـنــا مــجـرد

صديقي".
والحـقــا اعــتــرف بــالــكـذب عــلى
اجملـلس فــيـمـا يـتـعــلق بـعالقـته
بــكـيــلـر واسـتــقـال من مــنـصـبه

كوزير دولة للحرب.
WOCI « W¹UN½

وفـي أواخــــــــــر عـــــــــام  1963
اتـهـامـهـا بالـكـذب في شـهـادتـها
فـي قــضــيــة إطـالق الــنــار الــتي
فـجرت الـفـضيـحة وحـكم عـليـها

بالسجن  9أشهر.
وفي عام  1964فاز حزب العمال
في االنــتـــخــابـــات بــعـــد اتــهــام
احملــافــظــ بــعـدم الــصـالحــيـة

ـســرح وارتـبـطت عـاريـة عــلى ا
بعـارض آخـر هـو مـاندي رايس
ديفـيس. وقـد ارتبـطت بـعالقات
ـلـهى رغم جــنـسـيـة مع زبــائن ا

أن اإلدارة كانت تمنع ذلك.
وفي مـــوراي الــتـــقت بـــطـــبــيب
العظام سـتيفن وارد الذي كانت
لــديه قـائـمــة زبـائن من األثـريـاء
ــهــمــ ومن بــيــنــهم الــنــائب ا

احملافظ فيسكونت أستور.
وانتـقـلت للـحـياة في شـقة وارد
رغـم أنـهـمــا احـتــفـظـا بــصـداقـة
أفالطـونـيـة. وكـان يـصـطـحـبـهـا
لـلـحـفالت حـيث قـدمـهـا لـلـعـديد
ـا في ذلك بـيـتـر من أصـدقـائه 
راشـــــمـــــان رجـل األعـــــمـــــال ذو
الـــســـمــعـــة الـــســـيـــئـــة والــذي

ارتبطت معه بعالقة.
…dOB  W öŽ

وفي  8يولـيـو/تـمـوز عام 1961
لــفـــتـت انــتـــبـــاه وزيـــر احلــرب
بروفومو عـندما كانت في حمام
الــسـبــاحـة. والــذي كـان في ذلك
مثلـة فاليري الوقت مـتزوجا بـا
هـــوبــســـون. وكـــان يــنـــظــر إلى
بــروفــومـو فـي ذلك الـوقـت عـلى
أنه جنم صاعـد داخل احلكومة.
تـواصـل بـروفــيــومــو مع كــيــلـر

وارتبطا بعالقة قصيرة.
كـمـا الـتـقت خالل تـلك احلـفالت
بــيــفـغــيـنـي إيـفــانــوف مـســاعـد
ـلــحق الـعــسـكــري بـالــسـفـارة ا
السوفييتية والذي كان صديقا

لوارد.
وزعـمت كيـلر الحـقا أنـها أقامت
عالقــة مع إيـــفــانــوف في نــفس
الـوقت الــذي كـانت تــلـتــقي فـيه
بــبـروفــومــو ولـكن الــعــديـد من

علق استبعدوا ذلك. ا
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كـمـا ارتـبـطت أيـضـا بعـالقة مع
رجل آخرين هما الكي غوردان
وجـــونـي إدغـــيـــكــــومب والـــذي

ÊU e «–  ÊbM

تـوفـيت كـريــسـتـ كـيــلـر بـطـلـة
فـضـيحـة "بـروفيـومـو" الشـهـيرة
في صــيف سـنـة 1969 عن عــمـر
يناهر  75عاما وذلك بحسب ما

أعلنت أسرتها.
وكـانت كـيـلـر قد وجـدت نـفـسـها
وسـط فـــضـــيـــحـــة هـــزت أركــان
ـؤسـســة احلـاكـمــة فـقـد عـجل ا
الـــكــشف عن عـالقــتــهـــا بــجــون
بــــروفــــومــــو وزيـــر احلــــرب في
حــكــومـة مــاكــمــيالن احملــافــظـة

بنهاية تلك احلكومة.
فـقد باتت مـوضوعا رئيـسيا في
صحف "التابلـويد" في بريطانيا
وسط أصـداء الــفـضــيـحــة الـتي
شــمــلت ادعـــاءات بــالــتــجــسس
والبـغاء ومحاكم. ولـكنها ذهبت
ضحية للمؤسسة احلاكمة التي

أرادت حماية نفسها.
ولــدت كــريـســتـ كــيــلـر في 22
فــبــرايــر/شــبــاط عــام  1942في
أوكــســبـريــدج غــرب لـنــدن. وقـد
هــجــر والــدهــا األســرة عــنــدمــا
كــانت طــفــلـة صــغــيــرة والحــقـا
حــولت والــدتــهــا عــربـات ســكك
ــشــاركـة حـديــديــة إلى مــنــزل 

إدوارد هيش.
وتـعـرضت النـتـهـاكـات جـنـسـيـة
ــراهـقـة من قـبل خـالل مـرحـلـة ا
عــشـــيق والــدتــهـــا وأصــدقــائه.
ــــدرســــة دون تــــركت كــــيــــلــــر ا
احلـــصـــول عـــلى أيـــة مـــؤهالت
وعــــــمــــــلـت نــــــادلــــــة ومــــــوديل

للتصوير.
حـمـلت وهي في سن الـ  17وقد
حــاولت عـــدة مــرات اإلجــهــاض
دون جـدوى ولـكن الـطـفل توفى

بعد عدة أيام من والدته.
لـهى موراي في وعمـلت كيـلـر 
حي سوهـو العريق كنـادلة تقدم
ــشـــروبــات ثـم عــارضـــة شــبه ا
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عقدة البيروقـراطية واإلدارية ا
حتى تتمكن من ترتيب أمورك".
وبيـنما تـعتـبر الـرواتب متـدنية
هــنـا بـشـكل عـام تــتـمـيـز أثـيـنـا
ـــدن بــــأنــــهـــا واحــــدة من أقـل ا
ـعـيـشـة األوروبـيـة في تـكـلـفـة ا
حــيث يــقـل مــتــوسط مــســتــوى
ـعيـشـة فيـهـا عن لنـدن بـنسـبة ا
ـــــئـــــة حـــــسب مـــــوقع  50في ا
ساعدة "إكباتيستان دوت كوم" 
ــغــتـربــ في مـقــارنـة أســعـار ا

دن. ا
ويـــشـــعـــر الـــوافـــدون األجـــانب
بـالتقـدير من كـون غالبـية أهالي
أثــيـنــا يـتــحــدثـون اإلجنــلـيــزيـة
ـسـتوى جـيـد مع أن مـحـاولة
الـتحـدث بالـقـليل من الـيـونانـية

. يساعد كثيراً
يـقـول أنغـوس: "حتى لـو كنت ال
تــــتــــحــــدث الــــقــــلــــيل جــــدا من
الـيـونـانـيـة فإن مـجـرد مـحـاولة
الــتــحــدث بــهـا يــلــقـى تــرحــابـاً

." وتقديراً
وحــتـى مع صـــعـــوبــة احلـــديث
بـالـيـونـانيـة يـوصـي احملـلـيون
بعدم اإلحجام عن زيارة األماكن

اجلذابة في أثينا.
ويــقـول أنـغــوس: "أجـد أن أكـثـر
األجــــــــانـب ســـــــــعــــــــادة هـم من
يـــتــصـــرفــون كــالـــســيـــاح. فــهم
ـتاحف أو يـسـتقـلون يزورون ا
راكب لزيارة اجلزر العبارات وا
أثـنــاء عـطــلـة نــهـايــة األسـبـوع
طاعم ويستكشفون الكثير من ا
احمللية ويتعرفون على السكان

." احمللي

ــــديـــنــــة. ويـــقــــول: "تـــتــــمـــتع ا
(الــضــاحــيــة) بـــتــاريخ مــعــقــد
وبـــثـــقـــافـــة الـــتـــمـــرد الـــطالبي
الـسيـاسي". ولـلسـكـان احمللـي
أسرارهم الـتي يفتقـدها السياح

تاحف. غالباً عندما يزورون ا
وتـقول أثـلينـا أبل التي انـتقلت
لـلــمـديـنــة قـادمــة من لـنــدن قـبل
تــسـع ســـنــوات: "بـــعـض أجــود
كن تـناولها في أنواع الـطعام 
ـــــركـــــزي في وسط الـــــســـــوق ا

أثينا".
 …—c−²  WŽUM

وتضيف: "ال يعرف الكثيرون أن
أثـينـا تـتمـتع بـصنـاعـة متـجذرة
لــلـــنـــبـــيـــذ وأن كـــروم الـــعـــنب
ـدينـة تـنـتج بـعـضاً احمليـطـة بـا

من أجود أنواع النبيذ".
عرفته أيضاً? ما الذي حتتاج 
كواحدة من البـلدان األكثر تأثراً
بـعقود من األزمـات االقتـصادية
ال تزال اليونان بلداً يصعب فيه
الــعـــثــور عـــلى عـــمل ونــســـبــة

البطالة في أثينا مرتفعة.
ويـــلــــوم الـــنــــاس عـــدم كــــفـــاءة
احلـكـومة والـبـيروقـراطـيـة التي
ــكن أن تــهــدر الــوقـت والــتي 
تـمثل صعـوبات للـقادم اجلدد
الـذين يـحـاولـون الـبدء فـي عمل

من األعمال.
ويـــقــول ويـــلـــيــامـــز: "إجــراءات
الـــضــريــبـــة والــبــيـــروقــراطــيــة
اليـونانـية تـتطـلب ترجـمة ولذا
ـــفــيـــد جـــدا أن يـــكـــون لك مـن ا
صــديق يــسـاعــدك عـلـى مـعــرفـة
طــــــــريــــــــقـك خالل اإلجــــــــراءات

والذي يـعـتـبر مـكـانـاً مثـالـيـاً لو
كــان لـديك كــلب كــمـا أنه مــكـان

رائع لركوب الدراجات".
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ـة رغم الــعـيش فـي مـديــنـة قــد
بـقـدم الـتـاريخ ال يـشـعـر الـناس
لـل من منـاظـرهـا وإطالالتـها بـا
ـديـنـة اخلـالبـة. فـالـتــوجه إلى ا
بــــالــــســـيــــارة ورؤيــــة مــــعــــبـــد
أكـروبـولـيس الـيـونـاني الـقـد

ومعبد زيـوس "يجعلني أحبس
أنفاسي" كما يقول أنغوس.

ويــــضــــيف: "في كـل مـــنــــحـــنى
يـــوجـــد شـيء جـــمـــيـل يـــذكـــرك
ــديــنـــة الــعــريق. إنه ـــاضي ا
تذكيـر جميل بحياتـنا القصيرة
ومـــا يــنـــبــغـي أن نــفـــعــلـه لــكي
نـستـمتـع بهـا ما اسـتـطعـنا إلى

." ذلك سبيالً
ـة تعطيك ومن ب اآلثـار القد
األحــــيـــــاء اجملـــــاورة حملـــــة عن

عاصرة للمدينة. الثقافة ا
وعـلى بــعـد خـطـوات قــلـيـلـة من
مـــعــبــد أكــروبــولـــيس صــنــفت
كـــوكـــاكـي في اآلونـــة األخـــيـــرة
كـــأجــــمل األحــــيـــاء احلــــديـــثـــة
ـتحف لـلـمديـنـة وذلك لـوجـود ا
ــعـاصـر فــيـهـا الــقـومي لــلـفن ا
ــواكـــبــة ـــطـــاعم ا وانــتـــشــار ا
ـقاهي لالجتـاهات احلـديـثـة وا

ريحة. ا
ولــــلــــحــــصــــول عــــلى شــــعــــور
ــغــامـــرة والــريــادة يــوصي بــا
ويـــلـــيــامـــز بـــزيـــارة ضـــاحـــيــة
إكـسـارشيـا عـلى بعـد كـيلـومـتر
واحــــد شـــمــــال شــــرقي مــــركـــز

افـتـتح شـركـة أثـيـنـا لـلـسـيـاحـة
الفـاخرة "ترافـيليف" عام :2008
ــعــايـيــري األمــريـكــيـة "وفــقـا 
يـسـتـمـر الــصـيف في أثـيـنـا من
أبـــــريل/مــــارس حـــــتى أواخــــر

أكتوبر/تشرين األول".
ويــســهل الــصــيـف الـســفــر إلى
اجلـزر الــقـريـبـة لـقــضـاء عـطـلـة
تـعة. ويوصي نـهايـة أسبـوع 
ويـلـيـامـز بــزيـارة هـايـدرا (عـلى
بـــــعــــد  35مـــــيل بـــــحـــــري إلى
نع استخدام اجلنوب) حـيث 
الـسـيـارات ويـتـنـقل الـنـاس في
اجلـزيـرة عـلى ظــهـور احلـمـيـر
والبغال أو يستمتعون بالسير
ـثـالـيـة الـتي ال في شـوارعـهـا ا
يـــوجــد بــهــا تــقــريــبــاً إشــارات

مرور أو يافطات.
وعــلى الـرغم من أنــهـا مـعـروفـة
ــشـاهــيـر والــفـنــانـ إال أن بــا
اجلــزيـــرة حتـــتـــفظ بـــأســـلــوب
ـتـمـيـز بـاإلسـتـرخاء حـيـاتـهـا ا
ـقـاهـيـهـا اجلـمـيـلـة وزوارها و
الـقالئل بـسـبب الـعـدد احملـدود

للفنادق هناك.
اجلبـال والغـابات أيـضاً يـسهل
الوصول إليها. ويقول ويليامز:
"إذا رغــــبـت في االبــــتــــعــــاد عن
ـديـنـة فـإنك تـسـتـطـيع أجـواء ا
أن تفعل ذلك بسـهولة وبسرعة
اليـ وتـشــعـر بــأنك ابـتــعـدت 

األميال".
ويــضــيـف: "أحــد األمــاكن الــتي
أزورهـــا بـــانـــتــظـــام هـــو جـــبل
هـــيـــمــيـــتـــوس (عـــلى بـــعــد 18
كـيلومـترا جـنوب شرقي أثـينا)
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مــدن قـلــيـلـة فـي الـعـالـم تـنـافس
أثينا في القدم حيث عاش فيها
الــــنـــــاس بال انـــــقـــــطــــاع آلالف
. فـقــد أسس أهل أثـيـنـا الـسـنـ
أول شـــــــــــكـل مـن أشـــــــــــكـــــــــــال
ـــقــــراطـــيـــة إضـــافـــة إلى الـــد
ـســرحـيــات والــفـلــسـفــة الـتي ا
شــكـــلت احلــضـــارة الــغـــربــيــة
ـباني التـقليديـة التي ال تزال وا
تــنــبض بــاحلــيــاة مــثل مــعــبـد
"أكروبوليس" اليوناني الشهير.
ة هـناك لـكن وسط اآلثـار القـد
نــاج آخـر لم يــنـدثــر بـعــد وهـو
مصطلح "فيلوكسينا" اإلغريقي
والـذي يـعـني "مـحـبـة الـغـربـاء"
ويـــعــــرفه احملـــلـــيـــون عـــلى أنه
الـــدفء الـــذي يـــجــعـل األجــانب
يـــشــعــرون عــلى الـــفــور بــأنــهم
مـــــرحب بـــــهم لــــدى زيـــــارتــــهم

للعاصمة أثينا.
ـكن أن يـكـون الـناس ودودين "
ومـضـيـاف لـلـغـاية" كـمـا يـقول
جـولـيـان ويـليـامـز الـذي انـتـقل

إلى لندن عام .2009
ورغم أن أكــثــر من  4.5مــلــيــون
ـديـنـة كل عـام نــسـمـة يـزورون ا
ليخوضوا فـي ماضيها العريق
ال يزال ألثـينا وفـرة في احلاضر
أيـضـاً تـكـفي جلـعـلـهـا تسـتـحق

البقاء لوقت أطول.
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جتتذب حيوية أثينا اليوناني
واألجانب على حد سواء. "أثينا
مــديــنــة صــاخــبــة" كــمــا تــقـول
كريـسي مانيـكا وهي من أهالي
ديـنة وتعـمل مدونة في موقع ا

"ترافيل باشينيت".
وتـــضــيف: "في أي وقت تــخــرج
فـــيه جتــد الــنـــاس في الــبــارات
ــــقــــاهي يــــســــتــــمــــتــــعـــون وا
بـأوقـاتـهم". وهي تـعـشق بـشـكل
خــاص الـتــجـول فـي حي بـالــكـا
ــــديـــنـــة في اجلـــانب بـــوسط ا
الــشــمــالي الــشــرقي مـن مــعــبـد

أكروبوليس التاريخي.
وتــتـابع: "بــوجــود الـســيـاح في
ـرء شعـور بأنه ـكان يـخالط ا ا
يقـضي عـطلـة في إحـدى اجلزر

خاصة في فصل الصيف".
يـــعــرف احملـــلـــيــون مـــصـــطــلح
"فـيــلـوكـسـيـنــا" الـقـد عـلى أنه
الـــدفء الـــذي يـــجــعـل األجــانب
يشعرون فوراً بالترحيب بهم

وبـسـطـوع الـشــمس الـذي يـزيـد
عن  250يـوماً في الـعـام تـشـعر

بأن صيف أثينا ال نهاية له.
ويــقــول مـــيــنــا أنــغــوس الــذي
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ـساء حـتى سـاعات الـصـباح هنـاك ماليـ من النـاس الـذين يـعمـلـون بدايـة من سـاعـات متـأخـرة من ا
ي? كن التخفيف من آثار ذلك على صحتهم وعلى االقتصاد العا الباكر بانتظام. فهل 

دة  16ساعة خالل اليوم. وتـعمل أربع مناوبات من تعمل تريسي لـوسكار وهي مسعـفة من أالسكا 
دة  17عاما. هذا النوع كل أسبوع وقد عملت في الدوام الليلي 

وتقول تريسي: "أحب إيقاع الليـل. فهناك عدد أقل من الناس على الطرقـات وهناك تنوع في متطلبات
ط عمل مختلف أيضا وبعض احملال غير التجارية تكون مفتوحة". العمل و

لكن في مـجال عمـلها يحـتمل أن يكـون العمل الـليلي خطـرا. وتقول: "وقت الـليل أكثـر خطورة من عدة
ؤكد أن الـعمل ليال يزداد جوانب. إذا كان الـوقت الذي يسـتغرقه رد فعـلك أو مالحظتك بـطيئا فـمن ا

خطورة لديك وهذا أمر مرعب جدا".
ا تـكـون اإلحصـاءات الـرسمـيـة قلـيـلة لـكن وفـقا لـدراسة ويعـمل ماليـ النـاس حـول العـالم لـيال. ور
ئـة من القوى الـعامـلة في الـدول الصنـاعية أجرتـها جـامعة بـرنسـتون فـإن ما يقـدر بنـسبة 7ـ 15في ا
ـية لـلـعمل الـليـلي كمـسبب تعـمل بشـكل من أشكـال الـعمل الـليـلي رغم تصـنيـف منـظمـة الصـحة الـعا

محتمل للسرطان نظرا الضطراب إيقاع الساعة البيولوجية.
يـقول راسل فـوستـر األستـاذ في مجـال النوم بـجامـعة أوكـسفـورد: "منـذ إنتـاج تومـاس إديسون ألول

مصباح جتاري رخيص تمكنا من غزو الليل بتكلفة منخفضة وكان النوم هو الضحية األولى".
ضـبوطـة وفقـا للـعالم شـكلـة الرئـيسـية هي أن لـدينـا هذه الـساعـة البـيولـوجيـة الداخـليـة ا ويضـيف: "ا

اخلارجي نتيجة التعرض لدورة الضوء/الظالم".
ـنـاوبة ولـكـنهم سـتـويـات منـخـفضـة من الـضـوء خالل فتـرة ا ويـقول إن الـعـمال الـلـيـليـ يـتعـرضـون 

يتعرضون للضوء الطبيعي الساطع في رحلة عودتهم إلى منازلهم.
ويضـيف فوستـر: "لذا علـيك دائما التـغلب على هـذا بالقـول إنه يتعـ عليك أن تـكون نائـما". ويضيف
أنه ال يـهم إن كنـت تعـمل في منـاوبات لـيـليـة على نـحو دائم إال إذا كـان بـإمكـانك االختـباء من الـضوء

تماما لدى انتهاء فترة العمل وزحف النهار.
إذن ما هو نوع اآلثار اجلسدية التي يحدثها الدوام الليلي على جسمك?

يـشرح فـوسـتـر قـائال إن جتـاوز هـذه السـاعـة الـبـيـولوجـيـة يـجـعـلك تنـشط "مـحـور الـتـوتـر" لديك وهي
الطريقة التي يـتفاعل بها جسمـك في حالة القتال أو الطـيران. ويستطرد بالقـول: "إننا نضخ اجللوكوز
إلى الـدورة الـدمويـة ونـزيد من ضـغط الـدم ونزيـد من التـأهب لـلتـعـامل مع التـهـديد احملـتـمل وبالـطبع

نحن ال نفعل ذلك فإننا نعمل وحسب".
كـن أن تؤدي إلى أمراض القلب واألوعية الدموية ستدامة  ويحذر فوستر من أن مستـويات التوتر ا

أو اضطرابات التمثيل الغذائي مثل داء السكري من النوع الثاني.
ا قد يشـكل أساسا الرتفـاع معدالت سرطان نـاعة  ـكن للتوتر أيـضا أن يضغط عـلى جهاز ا كما 

القولون وسرطان الثدي.
ـدى القـصـير ـدى الطـويل ولـكن بـالطـبع يـؤثـر احلرمـان من الـنـوم علـيك عـلى ا هذه هي اآلثـار عـلى ا
عـلومـات بشـكل صحيـح والفشل في أيـضا. والـتأثيـر األكثـر وضوحـا هو الـتعب. والفـشل في تلـقي ا

التقاط اإلشارات االجتماعية وفقدان التعاطف كلها أعراض للحرمان من النوم.
ويحـذر فوستـر من أن الشركـات التي يعـمل موظفـوها بدوام لـيلي قـد تعرض نـفسهـا لدعاوى قـضائية
ـشاكل ـعقـولـة حملـاولـة الـتـخـفـيف من بـعض ا ـسـتقـبل إن لـم تثـبت أنـهـا تـتـخـذ كل اإلجـراءات ا في ا

رتبطة بالعمل في الليل. ا
وظـفيها يقول فوستر: "أسهل اإلجراءات وباإلضافة إلى إجراء الشركات فحـوص طبية أكثر انتظاما 
نـاسبـة. فـمعـرفة أنك مـعـرض خلطـر اإلصابـة بأمـراض الـقلب واألوعـية حقـا ستـكون تـوفـير الـتغـذيـة ا
الدمـوية ومـشـاكل التـمـثيل الـغذائـي مثل مـرض السـكـري تقـتـضي بالـتالـي توفـير أنـواع مـناسـبة من

ناوبات الليلية". التغذية لعمال ا
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وكـما يـعلم أي شـخص يعـمل حتى سـاعات مـتأخرة مـن الليـل ليس من الـسهل احلـصول عـلى الغذاء
كن أن يرتفع ـثير لالهتـمام أن هناك أبـحاثا تشـير إلى أن استهالك الـكربوهيـدرات  الصحي. ومن ا
ئـة بـعد أربـعـة أو خمـسـة أيـام فقط من قـلـة النـوم نـظـرا الرتفـاع مـستـوى هـرمون بنـسـبة 30ـ 40فـي ا

. يسمى غريل
ويـجعلـنا هذا الـهرمـون نشعـر باجلوع ويـشجعـنا عـلى تناول الـسكر والـكربـوهيدرات. ويـشير فـوستر
ـطـاف ليس جـيـدا حلـاالت البـدانـة أو حاالت مـثل مـرض الـسكـري من الـنوع إلى أن "هـذا في نـهـاية ا

الثاني".
اركو هافنر وهو وكل ذلك احلرمان من النوم ال يحمل فقط تكلفة صحية بل واقتصادية أيضا وفقا 

أحد كبار االقتصادي في مؤسسة أبحاث راند يوروب.
ـتـحـدة جنـد أن نـقص الـنـوم يـكـلف االقـتـصـاد حـوالي  40مـلـيـار جنـيه ـمـلـكـة ا ويـقـول هـافـنـر: "في ا
تحدة وهو ملكة ا ئة من الناجت اإلجمالي احمللي تقريبا في ا إسترليني سنويا. وهذا يعادل  1.8في ا

فقودة وآثار الوفيات". مزيج من اإلنتاجية ا
بكرة لكننا "نـعلم أن مراكز السيطرة عـلى األمراض والوقاية منها ـراحل ا يقول هافنر إن األمر في ا
تحدة) قد نـظرت في ذلك األمر وأعلنت بالفعل نـقص النوم كوباء صحي عام لذا فإن (في الواليات ا

هناك وعيا متزايدا بأن انعدام النوم هو مشكلة صحية عامة".
اذا ـناوبـة اللـيلـية  ـاذا نفـعل ذلك? عنـدما يـكون هـناك كـثيـر من األدلة حـول مخـاطر الـعمل في ا إذن 

تعرض نفسك للمخاطر?
إن جتـاوز سـاعتك الـبيـولـوجيـة ينـشط محـور الـتوتـر لديك وهـو طـريقـة تفـاعل جـسمك مع األشـياء في
سعـفة تريـسي لوسكار إلى أن حالـة القتـال أو الطيـران العديد من الـناس ليس لـديهم خيـار وتشيـر ا

للعمل الليلي مزاياه أيضا.
WOŽu³Ý« WKDŽ

 وتقول: "اجلدول الزمـني الذي لدي اآلن يعمل بـشكل جيد بالنـسبة ألسرتي... فأنـا أحصل على عطلة
ألسبوع كل شهر. وأعمل على مدى أسبوع طويل ولكن بعد ذلك لدي سبعة أيام متتالية من العطلة

وهذا يعني سبعة أيام متتالية لقضائها مع أطفالي ووضع اخلطط العائلية".
وتـواصل القـول: "كـنت أعرف مـا كنت مـاضيـة إلـيه. وأدرك تمـاما جـدول نـومي وأدرك تمـاما نـشاطي
الـبدني ومـا آكله. وسـألغي أشـياء مـقابل وقت االنـتعـاش للـتأكـد من محـاولة الـتخفـيف من آثـار العمل
ـكن أن يـنـاسب أنـواعـا مـن الـشـخـصـيات الـلـيـلي قـدر اإلمـكـان".وتـشـرح بـالـقـول إن الـعـمل الـلـيـلي 
وتضيف: "أود القول إن نوع الـشخص الذي يفضل العـمل الليلي أو يقوم به قـصريا هو شخص أكثر
قابلة اجلمهور لذا جتد أن الناس الذين يفضلون العمل انطوائية بطبيعته". وتتابع: "هناك فرصة أقل 

الليلي في الغالب هم الذين يفضلون أن يتركوا وحدهم إلجناز مهامهم".
ولكن هل كان للـعمل طيلة 17عاما أي تأثـير على صحـتها البدنـية أو العقـلية? تضحك لـوسكار وتقول:

"بالتأكيد قضيت الكثير منها متعبة".

وصل الـصـراع بـيـنـهـمـا عـلـيـهـا
حلـد قـيام األخـيـر بـإطالق الـنار
عـلى شــقـة كـانت تـخــتـبئ فـيـهـا

كيلر.
وجـذبت حتـقـيـقـات الـشـرطة في
هـذه الــقـضـيـة الـصــحـافـة الـتي
سـرعـان مـا كـشـفت عن عالقـتـها

ببروفومو.
وأدت اخملـــاوف مـن إمـــكـــانـــيـــة
حــــصـــولــــهــــا عـــلـى أســـرار من
بـــروفــــومـــو وتــــمـــريــــرهـــا إلى
إيــفــانــوف بـحــزب الــعــمـال إلى
ـسألـة بـرمـتهـا قـضـية اعتـبـار ا
أمن قـومي وإثارتـها في مـجلس

العموم.
و إجـــبــار بـــروفـــيــومـــو عــلى
ــثــول أمــام مــجــلس الــعــمــوم ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 5932 Wednesday 10/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5932 االربعاء 22 من ربيع االخر 1439 هـ 10 من كانون الثاني (يناير) 2018م

كريست كيلر 


