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ال تزال الـنجـمة الـهنديـة القـديرة نيـنا جـوبتا
الـبالـغـة من العـمر  60عـامًـا قادرة عـلى منح
ـثالت بوليوود اليوم األمل والفرصة للحاق
بـقطـار الـعـمـر الذي يـهـرول وقـد يـسحق في

طريقه محطات اجلمال.
ـمـثـلـة الـهـنـدية مـنـتـجـة األفالم واخملـرجـة وا
الـــتي ولــدت في  4يـــولــيــو  1959بـــدلــهي في
الـهنـد والـتي أصـبـحت حـاملًـا وعـمـرها اآلن

سنة لكن ليس في حياتها احلقيقية 60
ولـكن في فيـلمـها الذي صـدر في وقت سابق
عـــام   !Badhaai Ho 2018بـــدت مــثـــيـــرة في

ساريها األزرق.
في هـذا الـفـيـلم سـتـظـهـر بـدور والدة الـنـجم
الـشـاب أيوشـمـان كـورانـا وبـحـسب مـصدر
مـقرب مـن طاقـم الفـيـلم عـنـدمـا تـصـبح نـيـنا
حـاملًـا عـلـيـهـا أن تـسـتـمع إلى أبـنـائـها وفي
نفس الوقت تبدأ األحداث في ابتعاد ابنائها
عنـهـا خشـية (الـفضـيـحة) قـصة هـذا الفـيلم
مكـثـفـة للـغـايـة وقد أعـجب اجلـمـهور بـبـرومو
الـفـيـلم أيـضًـا. في مـشـاركـة أخـيـرة نُـشـرت
مـثلـة وكأنـها يـنبـوع الشـباب عـندما ظهـرت ا
ارتــدت ســاريًــا أزرق الــلــون مع بــلــوزة عــلى
الـكــتف من نــفس الــلـون وســرقت الــعـرض
قــامت بــرفع الــصـورة ابــنــتـهــا الــتي تــصـمم
األزيـاء ماسابا جوبتا عـلى حسابها الرسمي

Instagram وقع التواصل االجتماعي
ــرة األولى الــتـي تــبــدو فــيــهـا هــذه لــيــست ا
ـثلة ’Badhaai Hoسـاحرة كـما أن ال تزال
جـوبتـا بإمـكانـها تـقد عـروض وشخـصيات

تنبض باحلياة في بوليوود.
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يوماً بعد آخر تتجلى جوانب مرعبة من مشكلة التحاق االوربي
بتـنظيم داعش ورغبتهم االن بالـعودة لبلدانهم. االالف ذهبوا الى
سوريـا والـعراق  ومـزّق مـعظـمـهم جـوازات سفـرهم هـناك حتت
سطـوة الدعـاية الـقـوية لـلتـنـظيم.  وقـسم آخـر ندم بـعد شـهور أو
أيام من وصـوله الى بلدات يحكـمها التنظـيم وقرروا الرجعة لكن

جوازاتهم كانت مصادرة من قياداتهم .
ـة التـنـظيم وانـهـيار االن  هؤالء الـذين يـريدون الـعـودة بعـد هـز
خالفته واخـتفاء زعيمه  وكأنهم كانوا في رحلة سياحية أو بعثة

دراسية أو ارسالية عمل في مناجم بعيدة وانتهت .
جـمــيع اسـتــخـبــارات الـدول االوربــيـة تــعـمـل لـيل نــهـار من أجل
معـاجلـة مـلف الـعـائـدين . ودخل الـرئـيس االمـريكـي ترامـب على

لتحق بداعش الى  أوربا . اخلط واعلن رفضه عودة ا
ثمـة خطـر جاد وجـديـد يزحف نـحو أوربـا تمـثـله موجـة العـائدين
شهـد بأخطـار أوضح والعالم يـرى نساء وعـودة  وقد تعـمق ا ا
التـنظـيم االوربيـات عائدات يـحمـلن أطفـاالً أجنبـوهن من مقـاتل

عارك . مجهول أو معلوم قتلوا في ا
هـنـاك اوربـيـون في الـتــنـظـيم اصـبـحـوا مـقـاتـلـ شـرسـ  وان
عـقـوبة الـسـجن عـشـر سنـوات الـتي تـنتـظـر في بـريطـانـيـا مثالً 
ا ال تـكفي في اعـادة تأهلـيهم للـمجـتمع بعـد اربع سنوات من ر

وجودهم في معسكرات القتل وغسل االدمغة .
وزيـر الـداخـلــيـة الـبـريـطـاني سـاجــد جـاويـد قـال امس في مـقـال
ـز (حتت عـنـوان) إذا هربـتم لالنـضـمام نشـرته ذي صـنـداي تا
ـنـعكم من الـعودة إلى تنـظـيم داعش سأسـتـخدم كل سـلـطاتي 
أن على احلـكـومة سـحب (اجلـنـسيـة الـبريـطـانيـة من األشـخاص

الذين يشكلون خطرا).
وأكد أن بريطانيا قامت بذلك أكثر من مئة مرة حتى اآلن.

وقـال حـاسـمـاً  (عـنـد بـحث اخلـطـوات الـتي يـنـبـغي الـقـيـام بـهـا
حالـيا عـليّ الـتفـكيـر بـسالمة وأمن األطـفال الـذين يـعيـشون في

بلدنا).

كـنـتُ في خـنـادق احلـرب قـبل ثالثــ سـنـة عـنـدمـا قـرأتُ روايـة
مـوسم الـهـجـرة إلى الـشـمـال وحـ وصـلتُ إلـى مـشـهـد بـطـلـها
مصـطفى سعيـد وهو في جلسـة انطالق مع صديقه الراوي في
تلك الـقريـة الصـغيـرة عـند مـنحـنى النـيل وقـدْ أخذتهُ نـشوة ابـنة
الكروم فبدأ يقرأ مقاطع شعرية في اللغة اإلنكليزية إلى صاحبه
الذي عـقدت لسانه الـدهشة في حـينها لم تـعلم يا سـيدي الطيب
صالح أني كـنت منذهالً مثل صـديق مصطفى سـعيد وأنا ألوذُ
فـي خـنـدق شـبه مـعــتم حتت وابل الـقـصـف أجلْ لـقـد ذهـلتُ من
ـفـاجأة الـتي فـجَّرتـهـا بـ حنـايـا روايتـك اخلالـدة فـتركتُ هـذه ا
وت الذي سحور وكان القصف عنيفاً لم أأبه با لـجأ أشبه با ا
كان يـرقبني في تـلك اللحظـات إذْ كنتُ أسير بال هـدى بحثاً عن
ني أجده في أحـد اخلنادق مصـطفى سـعيد في سـواتر الـنار علـَّ
يــجــلس مع اجلــنـود وهــو يــشـرب ابــنـة الــكــروم ويـقــرأ لــهم تـلك
القـصيـدة التـي أطارتْ لُبَّ عـقلي وبـقيتُ هـائمـاً في ظالم سادر
وفوق رأسي تـتوهَّجُ مـشـاعل التـنـوير وتـنفـلقُ قـنبـلـة في السـماء
ب شـهقة وأخرى كنتُ أردّد تلك القصيدة التي قرأها مصطفى
سـعـيـد إلى صاحـبه..  هـؤالء نـساء فـلـنـدرز ينـتـظـرنَ الضـائـع

ـيـنــاء يـنــتـظـرنَ يــنـتــظـرنَ الـضــائـعــ الـذين أبــداً لن يـغــادروا ا
الضـائعـ الـذين أبداً لن يـجيء بهم الـقطـار إلى أحضـان هؤالء
يـتة ينـتظـرنَ الضائـع الـذين يرقدون النـسوة ذوات الوجـوه ا
موتى فـي اخلنـدق واحلاجـز والـط في ظـالم اللـيل. هـذه محـطة
تشـانغ كروس. الـساعـة جاوزت الـواحدة. ثـمة ضـوء ضئـيل ثمة
ألم عـظـيم ?“وكـلـمـا انـتـهـيـتُ مـنـهـا كـنتُ أعـيـد الـكـرَّة إلنـشـادهـا
بـصــوت جـهــوري لم يــكن يـســمـعــني من أحــد سـوى الــقـصف
العـنـيف الـذي كـانت تـرجتُّ من عصـفه الـسـمـاء قـبل األرض كأنَّ
ـوت الذي كان يتربَّصُ القـصيدة كانت تعـويذتي التي تدرأ عني ا
تعثرة في غياهب العتمة اخمليفة قصيدة موجعة كتبها بخطـاي ا
ــيـة األولى فــكــيف جـاءت عــلى خــاطـر جـنــدي في احلــرب الـعــا
مصـطفى سـعـيد في قـرية مـنسـيـة من أرض السـودان لم يخـطر
ـاً من احلـرب وأشغف في ذهـني أني بـعـد سنـوات سـأعـود سـا
في الـكــتـابـة لم يـخـطــر حـتى في أحالمي مُـطــلـقـاً أني سـأكـتب
ـسـابـقــة حتـمل اسـمك الــروائي الـطـيب روايـة واشـتــرك فـيـهــا 
ركز األول يـااااه ما أروعك يا مصـطفى سعيد صالح وأفـوز با
وأنت تــأخـذ بــيــدي وتــدعـني أصــافح كـف الـطــيب صــالح لــقـد
أصبـحتُ صديـقكَ اآلن وصار بوسـعي أنْ أجلس معكَ ونـتبادل
األنخـاب وأقرأ على مسـامعكَ شذرات من قصـائدي التي كتـبتها
عن احلرب مـا أبـهجـني هذه الـساعـة برغم جـلوسي وحـيداً في
مـهـجري الـبـعـيـد غـيـر أنَّ ابتـسـامـة مـصـطفـى سعـيـد الـغـامـضة
تـرفـرف حـولي وروحك الـطـيبـة تـنـثـرُ الكـلـمـات عـلى رأسي وأنا
أسـمعُ نــبـرة صــوتكَ اجلـريـح مـنـدهــشـاً وأنت تــقـول لي بــهـمسٍ
عـجـيب: كــنتُ أحسُّ بـأنـني.. أنـني مـخـتـلف.. أقـصـدُ أنـني لـستُ
كــبـقـيــة من هُم في سِـنـي ال أتـأثـر بــشيء. ال أبـكي ال أفـرح إذا
ا يتألم لهُ الباقون.. كنتُ مثل شيءٍ مكوَّرٍ من أُثنيّ عـليَّ ال أتألم 
اء فال يبـتل ترميه عـلى األرض فيقـفز.. كنت طَّـاط تلقـيه في ا ا
بـارداً كـحـقل جـليـد ال يـوجـد في الـعالـم شيء يهـزَّني  فـتـبـهرني
كلـماتكَ وأنهضُ مثل طفلٍ ضائعٍ لعناقكَ لكنكَ كنت تختفي فجأةً
من أمام نـاظري مـثل شعاع فـجر قصـير سـرعان ما كـنتَ تبزغُ
من كوّةٍ في أعـلى سقف الـغرفـة تفـتح فمكَ بـهدوء وأسـمعكَ هذه
ـرَّة مـثل قـديـس يـرتل اآليـات.. إنـني مـنـذ زمـان بـعـيـد قررت أالّ ا
أبـالي إنني أريد أنْ أأخذ حـقي من احلياة عـنوة. أريدُ أنْ أعطي
بسـخاء أريـد أنْ يفـيض احلب من قلـبي فيـنبـع ويثـمر. ثـمة آفاق
كثـيرة البدَّ أنْ تـزار ثمة ثـمار يـجب أنْ تُقطف كـتب كثيـرة تقرأ
وصفـحات بيضـاء في سجل العمـر سأكتبُ فيـها جُمالً واضحةً
ثـقل بحزن عمـيق لكنكَ سرعان بخطٍّ جـريء.  أرنو إلى وجهكَ ا
مــا تـغـيب فـأهــزُّ رأسي بـعـنف عـسـى أفـيق من أوهـامي وأجـد
ضيء في نفـسي حتدَّثك يا سـيدي كنتُ بـشغف لزيـارة قبرك ا
ــســـحــوقــ في الــشــوارع واحلــارات أم درمــان لــكنَّ هــتــاف ا
شغـلني وأخذ خطاي نحوهم كنتُ أتـمنى رؤية أصدقائي محمد
جنيب ويـوسف احلـبوب وعـثـمان تـراث وسواهم حـتى نـتصـعلك
حتـت شمـس شبـاط في األسـواق الـشـعـبـيـة واحلـانـات الـسـريَّة
ـقـاهي مع الـثـائـرين لـكنَّ احلـلم انـصـهر مـع دماء وجنلـس في ا
األبـريـاء تــرى هل سـأراك جتــلسُ في الــصف األول ذات مـسـاء
مـضـيء تـومئ بــيـدك لي فــرحـاً وأنــا احـتــضنُ اجلـائــزة ومـعي
صديـقي علي حس عبيـد الذي قال لي: أما يكفي إنَّـنا أصبحنا
أصدقـاء هذا الـعبقـري واإلنسـان البسـيط. أجل هذا يـكفي والله
فأنت الـذي قـلت ذات يوم: نـحنُ قـوم نخـافُ الفـرح! إذا ضـحكـنا
نـسـتـغفـر نـخـشى الـبهـجـة ونـتـمسُّك بـالـقـتـامة فـي كل شيء يا
لـرتـابتـنـا حلـظة تـتـحـوَّل فيـهـا األكـاذيب أمـام عيـنـيكَ إلى حـقائق

هرّج إلى سلطان. ويصير التاريخ قوَّاداً ويتحوَّلُ ا
إنـني ال أطلب منكَ أنْ تصدق ما أكتبهُ
لكَ أيــهــا الـقــار لـكَ أنْ تـعــجب وأْن
تـشك أنت حر لـكن هذا مـا جرى لي
مع الـــطـــيـب صـــالح لـــيــــلـــة أمس في

مهجري البعيد.
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كـشـفت اشـهــر راقـصـات مـصـر
فــيـــفي عـــبـــده عن الـــعـــديــد من
أسرارهـا الشـخـصيـة وزيـجاتـها
الــــتي ارتـــــبــــطت بـــــهــــا وســــبب

انفصالها عن البعض.
فـيـفي عـبـده قالـت خالل لـقـائـها
في بــــرنــــامـج (احلــــكــــايــــة) مع
ــذاع اإلعالمي عـــمـــرو أديب وا
عــبـــر فــضـــائــيــة  mbcمــصــر:
(طـــــــلـــــــبت الـــــــطـالق مـن زوجي
الــســـابق بـــســـبب زلـــة لـــســان
وكلـمـة خـطـأ قـالـها في حـقي مع
رجل آخــر). وأضــافت: (عــقــابًــا
لزوجي تزوجت الرجل الذي قال
عــلــيـه ســنـــة ونــصف ثم طـــلــقت
وعــدت إلــيه وذلك ألنــنــا بــنــحب

بعض أوي).
وكـــشـــفت فـــيـــفي عـــبـــده خالل
احلـلـقة عـن خـوفـها الـشـديـد من
احلـســد وذلك بـعــد قـول عــمـرو
أديب لها خالل احلـلقة: (مالحظ
إنك قامـوس في األمثـال)  فردت
عـلـيه بـقــولـهـا: (كـنت لــسـا بـتـقـر
على عـمرو ديـاب من يومـ الله
أكبـر مـتـبـصـلـيش بـعـ راضـية
شوف الـلي مدفـوع فـيا يـا ناس

يا شر كفاية قر).
وذلك بسبب الفيديو الذي انتشر
لـإلعالمـي عـــــــــمــــــــرو أديـب مع
الـفـنـان عـمـرو ديـاب والـذي قال
فــيه: (عــمـــرو ديــاب مش نــاقص
حــفـالت ومش نـــاقص صـــحــة)
ورد علـيه الهـضبـة بقـوله: (يا عم

ارحمنا بقى).
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اكتشف العلماء للمرة األولى أن
ـسـببـة لنـزف اللـثة الـبكـتيـريا ا
ـــكن أن تـــنــتـــقل من الـــفم إلى
الـــــدمــــاغ. ووجــــد الــــعــــلــــمــــاء
سببة ألمراض اللثة البكتيريا ا
في أدمـغة  51مشـاركاً من أصل
ــر. 53 يــعـــانـــون رض الــزهـــا
وتــشـيـر الــنـتــائج إلى أن الـذين
يـقــومــون بـتــنــظـيف أســنــانـهم
ـكن أن يـقلـلوا بشـكل صـحيح 
مـن خــطـــر اإلصــابـــة بــاخلــرف
حـــسب صــحــيــفــة (ديــلي مــيل)
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البريـطانـية. وكانت الـدراسة قد
Porphyro- وجدت أن بكتيريا
monas gingivalis وهـــــي
ـرض الـلـثة الـسـبب الـرئيـسي 
قادرة عـلى الـوصول إلى أدمـغة
الـفئـران بـعد سـتة أسـابـيع فقط
كن للضرر من اإلصابة بهـا. و
وجود في مراكز ذاكرة الدماغ ا
لــهــذه الــفـئــران أن يــشــرح أدلـة
رض صاب  سابقة على أن ا
الـلـثـة طـويل األمـد أكـثـر عـرضة
ـئــة لإلصـابـة بـنــسـبـة  70في ا
بـاخلرف. ويـعـتـقد الـعـلـماء اآلن

ـكن أن تـسـبب أن الـبـكــتـيـريـا 
ــر لــدى الـبــشـر مــرض الــزهـا
ـات بـعـد أن عــثـروا عـلى اإلنـز
السامة التي تنتجها في الدماغ
والـــســــائل الــــشـــوكـي ولـــعـــاب
الـقوارض الـتي  تـشـخيـصـها
ـــــرض. وقــــــال الـــــرئــــــيس بــــــا
الــتــنــفــيــذي لــلــشـركــة كــيــسي
لينش: (هذه الدراسة هي إجناز
مــهم في فــهم كــيــفــيــة حتــفــيــز
ـر ومـسـار جـديد مـرض الـزهـا

للعالج).
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عالج االكــتـــئــاب واالضــطــراب
الـنـفـسي. ووفـقا لـسـيـبـيل فإن
الـعالج عـبارة عن تـطـويـر ألحد
أنــــواع الــــعالج الــــشـــبــــيــــهـــة
عدلة بالفالـيوم لكن النسـخة ا
قـادرة عــلى اسـتـهـداف اخلاليـا
ـرتـبـطة ـتـضـررة ا الـدمـاغـيـة ا
بالـذاكرة. وبـحسب مـا توصلت
إلـــيه جتـــارب مــخـــبــريـــة عــلى
فـئـران تعـاني من الـشيـخـوخة
أظـــهـــرت الـــفـــئـــران حتـــســـنـــا
مــلـــحــوظـــا في الـــذاكــرة بـــعــد

معاجلتها بالعقار اجلديد.

ـعـرفـة مـثل تـلك في الـذاكـرة وا
ـــراحل األولـى من مـــرض فـي ا

ر. الزها
وقــال رئـيس فــريق الـبــاحـثـ

إيـت سـيبـيل: (حالـيا ال يـوجد
عـاجلة الـنقص اإلدراكي عالج 
ـعــرفي مـثل تـراجع الـذاكـرة وا
وفــقــدانــهــا كــمــا يــحــدث عــنــد
ـصـابـ بـاالكـتـئـاب وغـيـرهـا ا
من األمراض الـعقلـية وأمراض
الـشيـخـوخة). والـعالج اجلـديد
عـبــارة عن نــسـخــة مـعــدلـة من
مـركب كــيـمــاوي يـسـتــخـدم في

ومــوضع مـفـاتــيح الـسـيـارة أو
ــنـزل وتـذكــر الـوجـوه وسـبب ا
ـــــكــــان أو تــــلك دخــــول هــــذا ا
الــــغـــرفــــة وهي األمــــور الـــتي
تـــزعج حـــيـــاة كـــبــار الـــسن أو
أولـــــــــئـك الـــــــــذيـن جتـــــــــاوزوا
اخلـــــمــــســـــ مـن أعــــمـــــارهم.
ويــتـوقع أن يــأتي الــعالج عـلى
شـــكل أقـــراص يــتم تـــنــاولـــهــا
يـومــيـا وتــسـاعــد كـبــار الـسن
عــلـى إبــقــاء ذاكــرتــهم نــشــطــة
ويقظـة كما يأمل الـباحثون أن
يساعد في حتس حالة العجز

ـا أعـلنه غـضـون عـام وفـقـا 
ـاضي الـبـاحـثـون اخلـمـيس ا
خالل اجـــتـــمــاع لـــلـــجــمـــعـــيــة
ــتـقـدمـة. األمـريــكـيـة لـلــعـلـوم ا
وبـحسب اخلـبـراء فـإن العالج
ـكـنه أن ـعــدل صـمم بـحـيث  ا
يـعكس حـاالت النـسيـان ويعـيد
الــذاكـــرة الــيــومـــيــة ويـــبــشــر
بـاســتـعــادة خاليـا الــدمـاغ إلى

حالتها أيام الشباب.
ويــعـــتــقــد أن الـــعالج اجلــديــد
ســيـتــيح لــلــمـرضى اســتــعـادة
ــبــكـرة من الــيـوم الــلـحــظـات ا
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طـور العـلـماء في مـركـز اإلدمان
والـصـحـة العـقـليـة في تـورنـتو
بكندا عالجا جديدا يعيد ساعة
ـرتبطـة بالشـيخوخة الذاكرة ا
والكآبة إلى الوراء ويحسنها.
ويــأمل األطـبــاء في أن يــسـاعـد
ــــــرضى الــــــعالج اجلــــــديــــــد ا
ــــراحل األولى ــــصـــابــــ بـــا ا
ـر بحسب بـكرة من الـزها وا
مـا ذكـرت صحـيـفـة (ديـلي ميل)
ـنـتـظر أن الـبـريـطـانيـة.  ومن ا
تـبـدأ الـتجـارب عـلى الـبـشر في
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رؤية تفـاصيلـها حتى لـو حذفها
رسل وتوضح صفحة سياسة ا
اخلـــصـــوصــيـــة أن أي شـــخص
ـكن أن ـوقـع  يــريــد مــغــادرة ا
يلـغي تنـشيط حـسابه ثم يـحذفه
وبــعــد مـرور  30يــومـا يــخــتـفي
تـعلقة احلساب وكـل البيـانات ا
به. لكن األمـر كان مخـتلفـا تماما
عـلـومـات الذي مع خـبـير أمـن ا
اســــتـــطـــاع اســـتـــعـــادة رســـائل
مـحذوفـة منـذ سـنوات وهـو أمر
يــعـزز الــشــكــوك حـيــال احــتـرام
(تـويـتر) لـلـخـصوصـيـة وخـاصة
بـعـد وقـوع أمــور مـشـابــهـة مـثل
خلل تقـني كشف النـقاب عنه في
ـاضي ذكرت تـقارير أنه ينـاير ا

غردين. يهدد خصوصية ا

عدة ومن ضمنها تلك احملذوفة.
علومات وقال اخلبيـر في أمن ا
كــاران ســايـنـي إنه حـصـل عـلى
ــة له مــوجــودة في رســـائل قــد
مـلف أرشـيـفي يحـتـوي بـيـاناته
ــا لــفت نـــظــره أن الــرســائل و

لف. احملذوفة كان ضمن ا
وكــان الـبــاحث قـال إنه اكــتـشف
ــاضي ثــغــرة تـتــيح له الـعــام ا
اســـتـــعــــادة رســـائل (تــــويـــتـــر)
احملـذوفة حـتى بـعـد شطـبـها من
ـرسل لـكن ـسـتـقـبل وا جـهـتي ا
لم يــكـــشف عــنـــهــا إال اآلن بــعــد
ــلف األرشــيــفي. عــثــوره عــلى ا
ـســاعــدة في وتــقــول صــفــحــة ا
(تـويـتر) إن في وسـع مسـتـقـبلي
ـوقع الـرسـائل واحملـادثـات في ا
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قـدم مـسـتـخـدمـو مـوقع الـتـدوين
ــصــغـــر (تــويــتــر) عــلى حــذف ا
رســائــلـهـم في الــبــريــد اخلـاص
سالة انتهت بهم معتقـدين أن ا
وأصـبــحت طي الــنـســيــان لـكن
مـــــهـال هل هـي حتـــــذف فـــــعال?
ويــعـتــقــد كـثــيــرون أن (تـويــتـر)
ستخدميه حذف الرسائل يتيح 
الـتي يـرسلـونـهـا لـكن حتى وإن
فعلوا ذلك فإن نسخة منها تظل
ـستـقـبل مـالم يخـتـار هو لـدى ا

حذفها.
لكن موقع (تيك كرنتش) التقني
نــقل أمس عـن خــبــيـــر قــوله إن
ـصـغـر يـحـتفظ مـوقع الـتـدوين ا
بــالـرســائل اخلــاصــة لــســنـوات
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