
www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

W¹bIM « WÝUO « oO³Dð …—Ëœ sC²% w³þ uÐ√

w½U*_« Íe d*« pM³ « l  ÊËUF² UÐ wÐdF « bIM « ‚ËbM

ÊU e « ≠ w³þuÐ√
اضي  دورة افتتحت صـباح االحد ا
"تـطــبـيق الـســيـاسـة الـنــقـديـة" الـتي
يـنــظــمــهــا مــعــهــد الــتــدريب وبــنـاء
الــقـدرات بــصـنــدوق الـنــقـد الــعـربي
اني ركـزي اال بالـتعـاون مع البـنك ا
في مدينة أبوظبي خالل الفترة

إن أطـر الــسـيـاسـة الـنـقــديـة يـعـتـمـد
بــالــدرجــة االولى عــلـى مــدى تــطـور
ـالي لـلدولـة وعـلى الوضع الـهيـكل ا
االقتصادي.  تقوم السلطات النقدية
عــــادة بـــضـــبط عـــرض الـــنـــقـــود أو
الــتـوسـع الـنــقــدي لـيــتالئم وحــاجـة
ــتــعــامــلــ في االســواق من خالل ا
ــبــاشـرة ــبـاشــرة وغــيـر ا األدوات ا
مثل مـعدالت الفـائدة واحلـجم الكلي
لإلئتـمان بـحـيث يتم تـقلـيص عرض
الـنــقـود بـهـدف خــفض الـتـضـخم أو
زيــادة عـــرض الــنـــقـــود لــتـــشـــجــيع
االستثمار لزيـادة النمو االقتصادي.
 علـيه فـإن السـياسـة الـنقـدية تـهدف
إلى تخفيف اآلثار السلبـية للتقلبات

االقــتــصــاديـــة بــانــتــهـــاج ســيــاســة
تــوســـعــيــة ائـــتــمـــانــيـــة في أوقــات
االنــكــمــاش أو سـيــاســة ائــتـمــانــيـة
تـقـيـيـديـة في حـالـة الـرواج بـالـتـالي
مـــعـــاجلــة وقـــال عــبـــد الــرحـــمن بن
ــديــر الــعـام عــبــدالــله احلــمــيــدي ا
رئـيس مـجــلس إدارة الـصـنـدوق في
كلـمة االفـتتـاح ان السـياسـة النـقدية
تـعـد إحـدى أهـم مـجـاالت الـسـيـاسـة
االقــتــصــاديــة الــكــلــيــة الــتي تــنــظم
الــعـالقــة بـــ الـــنـــقــود والـــنـــشــاط
االقتصادي بهـدف حتقيق االستقرار
في االســعــار بــالــتــالي خــلق مــنـاخ
ــــمــــارســـــة االنــــشــــطــــة مــــنـــــاسب 
ا يؤدي إلى االقتصـادية اخملـتلفـة 

دفع عجلة النمو االقتصادي.
تــقــوم الــســلــطـات الــنــقــديــة بـإدارة
الـسـيـاسـة الـنـقـديـة بـواسـطة أدوات
مبـاشرة وغيـر مبـاشرة مـثل معدالت
الفائـدة واحلجم الـكلي لالئـتمان من
أجل حتــــقـــيـق أهــــداف نـــهــــائــــيـــة.
ـبـاشـرة تــسـتـخـدم بـهـدف األدوات ا

وجه الـتـأثيـر عـلى حـجم االئـتـمـان ا
لـقــطـاع واحـد أو لــقـطـاعـات مــعـيـنـة
وتتـخذ أشـكال مـختـلفـة منـها تـأطير
االئتمان الـذي يعتبر إجـراء تنظيمي

ـوجـبه الـسـلــطـات الـنـقـديـة تـقــوم 
مـنوحة بتـحديـد سقوف لـلقـروض ا
مـن قــبل الـــبــنـــوك الــتــجـــاريــة أمــا
ـبــاشـرة فـتـهـدف إلى األدوات غـيـر ا
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نـــهــر الـــنــيل وكـــورنــيـــشه وعــلى
ضـفتي الـنيل تـكمن حـياة الـشعب
ــعـــطــيــات ـــصــري ومن هـــذه ا ا
ــصـــريــون نــهـــر الــنــيل يــقــدس ا
ويـغـضبـون جـدا علـى من يتالعب
بـحـقــهم في مــيـاه الـنــيل وتـرجع
الـوثــائق الــتـاريــخـيــة إلى وجـود
حــــضــــارة الــــنـــيـل لــــتـــعــــود إلى

عام قبل احلضارة3000
الـرومـانـية ولـلـنـيل مكـانـة خـاصة
في تـقـالـيـد الــديـانـتـ الـيـهـوديـة
ــسـيــحــيـة فــكـان شــاهــدا عـلى وا
قصـتي النـبيـ (يوسف وموسى)
ــكــان األمن الــذي جلــأت وكــذلك ا
ـقـدسـة هـروبـا من الـيه الـعـائـلـة ا
هـيـرودوس وارى الـنـيل دورا في
صـريـة الن فيه تـطور احلـضـارة ا
ــوارد الـطــبــيـعــيـة الــكــثـيــر من ا
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واعـتــمـد الـنـمــو الـسـكــاني لـدولـة
مصر بشكل اساسي على االزدهار
الـزراعي والــزراعــة تـعــتـمــد عـلى
الـــري اكــثــر من اعــتـــمــادهــا عــلى

االمطار.
WOKO  W uł

في كل مــرة نـــزور مــصــر البــد من
القـيام بجـوالت في النـيل وقد بدأ
بــرنـامج رحــلـتــنـا بــجـولــة لـيــلـيـة
ـركب كـبيـر يـشبه الـفـندق يـطلق
عـلـيه (اودنـيس) اجلـولـة تـتـضـمن
فـــــقــــرات غـــــنـــــاء ورقص شـــــرقي
وشـعــبي ووجــبـة عــشـاء (بــوفـيه)
بكلفة 35 دوالراً للشخص الواحد
يــقـــولـــون الـــســعـــر بـــالــدوالر الن
ـــبــــلغ بــــاجلـــــــــــــــنــــيه يــــبــــدو ا
اكـــــبـــــر(550© جـــــنـــــــــــــيـه ويـــــتم
احــــتــــســــاب ســــعــــر الــــســــلــــعـــة
بــالــعـــــــــراقي يــكـون كل 10 آالف

عــراقي يــعــــــــــادل  60 جــنــيــهـاً
مصرياً.

ـنـظـر الـنـيل في الـلـيل تـمـتـعـنا 
صري والهواء النقي وبالرقص ا
نم الـشـعبي ورقـصت حـفـيـدتي 
صـرية كـانت ليـلة مع الـراقصـة ا

مصرية بامتياز.
dB   U «d¼«

ـصريون يعتقدون كان الفراعنة ا
ان الضـفـة الـشـرقـيـة لـنـهـر الـنيل
تــمــثل لــهم احلــيــاة امــا الــضــفـة
الـغـربـيـة لـلـنـيل فـهي الـتي تـهـتم
ـوت) وفـيـهـا شـيـدوا قـبورهم (بـا
وكـانت عـلى شكـل اهرام شـامـخة
تـدل عـلى حـبهم لـلـبـقاء وفـكـرتهم
عــلى االنــبــعــاث مـن جــديــد بــعـد
ــوت واخـذوا هـذه الــقـنـاعـة من ا
غــيـاب (الـشـمس) وشـروقـهـا مـرة
أخــــــرى لـــــذلـك قــــــام ثالثــــــة من

الفراعنة وهم (خـوفو. مفرع منقر
ع) بـــــبـــــنـــــاء ثـالثـــــة اهـــــرامــــات
لـكون من ووضـعوا فـيهـا كل مـا 
ذهب وحاجات ثـمينة ونـقلوا اكثر
من 2 مليون وثالثمائة الف حجر
وزن احلـــجــر 2.5 طن واخـــتــاروا
ـصـر هـضـبة مـنطـقـة الـصـعـيـد 
اجلــيــزة مــكــانــا الهـرامــاتــهم و
الـنـقل عن طـريق نـهـر الـنـيل حـيث
ـتــد إلى األهـرام اســتـغـرق كــان 
الــبــنـاء مــا بـ  20 الي30 عــامـا
واكبـر األهـــــــــرامـات هو "خـوفو"
ويبـلغ ارتفاعه 148م وأصبح بعد
في تـــــســـــاقط األحـــــجـــــار 138 م
األهـرامات جتـد اكــــــــــــبـر تمـثال

 وهو تمثــــــــال ابو20×57
الــهـــول ويـعــني بــلـغــة الــفـراعــنـة
(األسد) اجلـسـد أسد والـراس ملك
خـوفـو الفـرعـون ويرمـز إلى الـقوة

شاركون في دورة تطبيق السياسة النقدية ا

ا عـنـدما يـتـقـدم الـطفل بـالـعـمـر ور
تصبح احلالة اسوأ وتستمر الى ان
يــبــلغ الــطـفـل ويالحظ عــلــيه حتـدب
وتقوس الظـهر وظهـور اعراض غير
مــرغــوب بـهــا مع االم ومــضــاعــفـات
اليــسـتــطـيع االب تالفــيـهــا بـالــتـالي
يـخسـر صـحة طـفـلـة او طفـلـته التي
هي بــعـمـر الـزهــور ويـجـني عــلـيـهـا
بـحـقـيـبـة ثـقـيـلـة حتـمل عـلى الـظـهـر
وهـنـا احـمـل االدارة مـسـؤولـيـة هـذا
التقليد اخلاطئ وعدم متابعة الطلبة
ـنـهج  الـيـومي فـقط والـذي بـجـلب ا
اليــــتـــجــــاوز وزنه 3 كــــيـــلــــو غـــرام
وضـــرورة تــثـــقــيف الـــطــالـب بــعــدم
استخـدام احلقـــــــــيـبة الثـقيلة ومع
االسف مــــــــثـل هــــــــــــــذه احلـــــــاالت
تـــضـــــــــاف وتــاتــيـــني حــاالت عــدة
تظهـر عند الـطــــــــــفل نتـيجة حلمل
ــدرسـيــة الــثـقــــــــــــيــلـة احلــقــائب ا
وهــــــــذا يـتــحـمـله االبـوين واالدارة
والـــتـــربـــيـــة  واشـــدد عـــلى وســـائل
االعـالم ضــــرورة الــــتــــثــــــــــــــقــــيف
لـــــلـــــتـــــخـــــلـص من هـــــذه الـــــعـــــادة
الـسـيــــــــــئـة الـتي تـقود الـطـفل الى

مشاكل صحية )
االسـتـشـاري فـي طب االطـفـال هـيـثم
الوزان قـال (موقـفنـا واضح واكدناه
ـؤتمرات والـلقاءات الـرسمية فيكل ا
واالعالمــــيــــة مـن هــــذه الــــظــــاهــــرة
اخلطيرة التـي حتكم على أجيال من
ــسـتــقـبل بــالـتــعـرض األطــفـال في ا
لإلصـابـة بـالعـاهـات أدنـاهـا تـقوس
الـظــهـر واعـوجـاج الـعــمـود الـفـقـري
بسبب الـتأثير الـقوي لوزن احلـقيبة
درسية على جسم الـطفل والتلميذ ا
حـيث تـبلغ حـمولـة احملفـظة عمـوما 

في الــقـسـم األول بـكل مــحـتــويـاتــهـا
أزيــد من خـمس كــيــلـو غــرامـات مع
اســتـحـضــار الـوجـبــة الـغــذائـيـة في
مـقــابل وزن الـطـفل الــذي ال يـتـجـاوز
وزنه  18 كـيلـوغـرامـا كـمـا سجل في

إحدى احلاالت. 
وهـــو مـــا يــعـــني االكـــتــواء بـــعــذاب
اجلـحيم بـالـنسـبـة لـهذا الـطـفل الذي
سـيـظل مـعـلـقا بـهـذه احملـفـظـة طـيـلة
سـافات وسم الـدراسي مع قـطع ا ا
تـفاوتـة في البـعد والـقرب ونـوعية ا

التضاريس .. 
وكـذلك في ظل تـغـيـر أحـوال الـطقس
في كل مـوسم ومـا يـستـتـبع ذلك من
تــأثـيــرات أشـعــة الــشـمس وتــسـاقط
األمطار وحلول مـوجة البرد وهبوب

الرياح على اجلهاز العصبي. 
فـضـال عن صـعـوبــات الـتـنــقل سـيـرا
عــلى األقــدام أو عـبــر وســائل الــنـقل
ــــدرسي . الـــعــــمــــومي أو الــــنــــقل ا
ــســؤولــيــة تــتـحــمــلــهــا اجلــهـات وا
درسية ناهج ا سؤولة عن وضع ا ا

وانتقاء الكتب وأنواع األدوات. 
والـــتي تــغــلب االعـــتــبــار الــتــجــاري
الــنـفــعي عــلى حــسـاب طــاقــة حتـمل

ادية واجلسدية ).  التالميذ ا
ويـضـيف (احــمل مـسـؤولـيـة احلـالـة
هذه اولـياء امـور الطالـب الذي يجب
ان يــــتــــحــــلى بــــالــــوعي الــــصــــحي
والتربوي لتالفي ايـة مشاكل صحية
قد ينـدم علـيها طـوال العمـر  وتبقى
ــدرســيـة الــثـقــيـلــة الـتي احلــقـائب ا
يـحـملـهـا طـفـلك هي مـصـدر اإلصـابة
بتشوهـات عديدة  فهـناك العديد من
األطفـال بأعـداد متـزايدة يـعانون من
مــــشـــاكل عـــديـــدة في الـــظـــهـــر .وان

تـــســـبب لـــهم مــشـــاكل صـــحـــيــة في
ـسـتـقـبل مـنـاشـدين وزارة الـتـربـية ا
ضــرورة اصــدار تــعــلــيــمت صــارمــة
ــــدارس تـــــمـــــنع فـــــيـــــهــــا الدارات ا
استـخدام احلقـائب التي حتـمل على
الـظـهـر وجـلـب الـكـتب والـقـرطـاسـيـة
ـــنـــهـــاج الــيـــومي الــفـــائـــضـــة عن ا
ومـحــاسـبـة اخملــالـفـ من الــتالمـيـذ
ومنعهم من جلب كتب مدرسية الكثر
من مادة يوميـة وبالتـالي تسبب لهم
ارهــاقــاً عــنـــد حــمــلــهـــا بــاحلــقــائب
ومـايـنـتج عــنـهـا من اضـرار صـحـيـة
سرعان مـاتظهـر لديهم في الـسنوات

قبلة).  ا
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الدكـتورة سـناء حـبيب اخـتصـاصية
االطـفــال قـالت (مع شــديـد االسف ان
االهــمــال والـلـالمـبــاالت من قــبل االم
واالب وتـركـهم في اسـتـخـدام عـادات
وتــقــالـيــد تــؤثـر ســلــبـا عــلى صــحـة
اطـــفــالــهم ومــنـــهــا شــراء احلــقــائب
ـلـونـة والــكـبـيـرة والـتي ـدرســيـة ا ا
ـا حتــمل عـلى الــكـتف والــظـهــر ور
يـفــتـخـر االب او االم بـجـلـب حـقـيـبـة
اكـــبـــر وحتـــمل رســـومـــات والـــوانــاً
الطـفـالــهم وبـالـتـالي يــضـعـون فـيـهـا
درسية والقرطاسية االخرى الكتب ا
والتي يزيد وزنها عـلى العشرة كيلو
غــرامــات وحتــمل عــلى الــظـهــر ومع
ـشـاكل الـصـحـية مـرور الـزمن تبـدا ا
تـظهـر عـلى االطـفال واكـثـر من حـالة
اطلعت عليها وجـدت هناك التهابات
حــادة بــالــعــمــود الـفــقــري والــظــهـر
وحتـدب وتـقـوس في الـظـهـر نـتـيـجة
االحمال الثقـيلة التي يحـملها الطفل
يوميا بـالتالي تتـضاعف هذه احلالة

خـبـراء واخـصـائـيـ يـحـذرون دومـا
من تـطـويـر تـشـوهـات ظـهـر األطـفـال
بأعداد متـزايدة بسـبب ثقل احلقائب

درسة ). التي يحملونها إلى ا
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لــيـــلـى مــحـــمـــد  أم لـــثالثـــة اطـــفــال
ــرحـلـتـ االبـتــدائـيـة واإلعـداديـة بـا
ـدرســيـة هي تــقـول ( ان احلــقـائـب ا
عـــلــــة ومــــــــــــرض ولــــكن ابــــنــــائي
ــدرســة بــدون تــلك اليــذهــبــون الى ا
احلـــــقــــائـب فــــانـــــهـم يــــشـــــاهــــدون
االطــــــــــــفــال يــحـــمــلـــون احلــقــائب
وديــــــالت احلـديثة  ومن لونـة وا ا
ثم نــضــطــر بــشــرائــهـا مـن االسـواق
الــتـي تــغــرق بــانــواع احلــــــــــقــائب
بـــالـــتــالي اضـــطـــر ان اشــتـــري لــهم
تـــــــــلك احلـــقــائب رغم ثــقـــــــــلــهــا)
وتـضـيف (انـني اشـفق عـلـــــــــيـهـمـا
النـــهـــا ثـــقـــيـــلـــة بــــالـــتـــالي احتـــمل
ــســؤولــيــة واتــولى تــوصــيــلــهــمـا ا
لــلـمـدرســة مـنـذ صـغــرهـمـا لــتـحـمل

عنهما احلقيبة. 
وإذا كــــنت أنــــا أشــــعــــر بــــالــــتــــعب
واإلرهـاق من حـمـلي حلـقـائب بـناتي
فـكــيف بـهن وهـن لم يـتـجــاوزن بـعـد
طـفـولـتهـن? ومرحـلـة الـنـمـو الـتي قد
تتسـبب لهم األحمال الـثقيـلة خاللها
في تــشــوهــات الــعــمــود الــفــقـري أو
الشـعـور باأللم) وتـختـتم (اتـمنى من
ـــدرســة ان تـــضع ضـــوابط ادارات ا
لــتــحـديــد الـكــتب والــقـرطــاســيـة في
ـنـهاج الـيـوم وعـلى وزارة الـتـربـية ا
ـضار نـشر الـوعي والـتـثقـيف عـلى ا
الـصـحــيـة السـتـخــدام تـلك احلـقـائب
الـــثــقــيــلــة واجــراء نــدوات صــحــيــة
وارشـادية لـتـثـقيف الـطـالب واولـياء

امـور الطـلـبـة على تـلك اخملـاطـر قبل
ان نـنـدم عـل مـايـصـيب اطــفـالـنـا من

تشوهات).
ويـؤكــد حـازم الـطـريــحي اب الربـعـة
ـراحل مــخـتـلــفـة (ويـؤكـد اطـفــال و
أهـــمــــيـــة تـــوزيع جـــدول احلـــصص
بحـيث يـشمل أنـشطـة يـوميه تـعتـمد
ــعــلــومــات والــبــحث عــلـى تــقــد ا
ــــكـــتـــبــــة أو مـــزاولـــة واإلطالع بـــا
األنـشطـة داخل حـجرات الـكـمبـيـوتر
والــتـــربــيــة الـــفــنـــيــة واألنــــــشــطــة
الـريــاضـيـة والـتـرفــيـهـيـة واجملـاالت
اخملـــتــلــفــة وهــو مــا يــســاعــد عــلى
تـــخـــــــــــفـــيف الـــعبء عـن األطـــفــال
ذهـنـيـاً وجـسـديـاً في كـون الـتـعـلـيم
يعتــــــــمد على األنشطة والتدريبات
نـاقـشات وهي أسـاليب العـمـليـة وا
أفضل كـثيـراً من أسلـوب احلفــــــــظ
والـتــلـقـ الـتـي يـعـتـمــدهـا الـكـتــاب
ــدرسي والــتي تــقــلل الــقــدرة عـلى ا
الــتـفــكـيــر والـتـجــديـد وتــقـتل مــلـكـة

اإلبداع.  
كــمـــا جتــعـل الــتالمـــيـــذ يــشـــعــرون
بالـتـسـلط وهو أسـلـوب خاطئ. ومن
هنا علينا اعـتبار العمليـة التعليمية
تعتمـد على الكيـفية وليـست الكمية
أي أنـهــا تـعـتــمـد عـلـى نـوع اخلـبـرة
ـتــقـدمـة في وهـذه ســيـاســة الـدول ا

التعليم. 
ـدرسية تؤثر وان مخاطر احلـقيبة ا
على جسم وصحة الطفل بعد بلوغه
مــرحــلـة االبــتـدائــيــة اذا مـااهــمـلــنـا
اطـفـالـنــا وبـقـيـنـا نـطــاوع رغـبـاتـهم
ــدرســـــــــيــة بــاقــتــنــاء احلــقــيــبــة ا
الـــثــقـــيــلــة الـــتي هي االخـــطــر عــلى

الصحة ).

دارس تالميذ يحملون حقائبهم متجه الى ا
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حتقيق التوازن ب العرض والطلب
عـلى الـنـقـود كاسـتـخـدام الـتـغـير في
معدالت االحتياطي القانوني للتأثير
عــلـى حــجم االئــتــمــان الــذي تــقــدمه

الــبـنــوك الـتــجـاريـة أو إلـى تـغــيـيـر
معـدالت إعادة اخلـصم لـلتـأثيـر على
ا يؤدي إلى جتاوب عرض النقود 
الـية معـدالت الفـائدة في االسـواق ا
بالتالي التأثير على حجم االقتراض
من البنوك التـجارية أو اللجوء إلى
ـفتـوحـة التي من عـملـيـات السـوق ا
ــركـزي خاللــهــا يــقـــــــــــوم الــبــنك ا
ــــالــــيـــة بـــبــــيع أو شــــراء االوراق ا
رغـــــــــبـة مـنه في ضخ الـسـيـولة أو

امتصاصها.
واضـــاف ان الـــدورة ســتـــركـــز عــلى

العديد من احملاور أهمها:
مــقــدمــة عن الــســـيــاســة الــنــقــديــة.
والسـياسـة النـقديـة وميـزانيـة البنك
ركزي.  وأدوات الـسيـاسة النـقدية ا
(مـتـطلـبـات االحـتـيـاطيـات عـمـلـيات
فتـوحة مـعدالت اخلصم). السـوق ا
والسـياسـة الـنقـدية غـير الـتقـليـدية.
وآليـة انتقـال أثر الـسياسـة النـقدية.
وإطـار السـيـاسـة النـقـديـة في الدول

العربية. 

والـــــــــذكـــــــــاء لم
يبعـثوا الفـراعنة
ـمـات لـكن بـعـد ا
خــــــــــــلـــــــــــودهـم
واحلـديـث عـنـهم
وعن قـــــبـــــورهم
امـــــتــــــد عـــــبـــــر
الــــــــــــتـــــــــــاريـخ
والــــــــســـــــــبـــب
وجـــــــــــــــــــــــــــــود

األهرامات.
عـــلى مـن يــزور
االهــر امـات ان
يــــشـــــــــــتــــري
تــــــــذكــــــــرة20
جــــــــيـــــــــــــــنه
مـــبـــلغ زهـــيـــد
ولــــــــــــــكـن مـن
يـرغب بـركوب
احلـــنــتــور او
احلـــصـــان او
اجلـــــــــــــــــــمـل
فـــــالــــســـــعــــر
الـرسـمي350

 الف 20جنيه للفرد اي بحدود 
ديـنـار لـكنـنـا ركـبنـا احلـنـتـــــــــور
ـبلغ 200 جـنيه وكـذلك اجلـمـال 

وكانت متعة ال توصف.
مصنع العطور الطبيعي

كـانت ايـضـا لـنـا زيـارة إلى مـطعم
العـطور الـطبـيعي واسـتمـعنا إلى
شـــرح مــفـــيـــد عن زيـــوت االزهــار
والـعـطـور الـتي تـسـتـخـدم لـلعالج
ـفـاصل واخرى فـمـنـهـا مـا يـفـيـد ا
لـتـقويـة الـشعـر وثـالثـة لتـخـفيض
الـكولـوسـتول والـسكـر. ومـنهـا ما
ـــات ــــفـــاصل واالنــــز يـــعــــالج ا
عـدة وضيـق التـنفس. وأمـراض ا
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مـع بـــدء الـــعـــام الـــدراسي اجلـــديـــد
اولــيــاء امـور الــطــلـبــة وخــاصـة في
مراحلهم االولى ضرورة نشر الوعي
والتثـقيف واالرشادات بـ التالميذ
وحثهم على عدم اسـتخدام احلقائب
ـدرسية عـلى الظهر الثقـيلة لـلكتب ا
ناشدة الى وزارة التربية موجه ا
ووسـائل االعالم عــلى ضـرورة نـشـر
الـوعي ب االطـفـال بـعدم اسـتـخدام
ــدرسـيــة الـثــقـيـلــة الـتي احلــقـائب ا
ا لهـا من مخاطر حتمل على الظـهر 
ــســتـقــبل عــلى صــحــة الــطــفل في ا
الـقــريب  وومن جــانـبـهـم حـذر عـدد
من االطـباء واخملـتـص من مـخـاطر
ـدرسيـة الـكثـيـرة على حـمل الكـتب ا
الـظــهـر بـواســطـة حـقـائـب مـدرسـيـة
تـبـاع في االسـواق احملـلـيـة وبـالوان
وتصـاميـم جتذب انـظار االطـفال في
حـــ حتــمل مــخــاطـــر مــؤذيــة عــلى
صــحــة الــطـفـل بـعــد مــرور ســنـوات
ومــنـــهــا تـــقـــوس الــظـــهـــر وحتــدبه
وتـكـلس الـعـمـود الـفقـري الى جـانب

و الطفل   مخاطر صحية في 
اختصاصـيون في منظـمات اجملتمع
ــــدارس ـــــدني حــــمــــلــــوا ادارات ا ا
ـدرســيـة مــسـؤولــيــة حـمل الــكــتب ا
وبـاعــداد كـبـيـرة بـحــقـائب مـدرسـيـة
حتـــمـل عـــلى الـــظـــهـــر وقـــالــوا ( ان
دارس ووزارة الـتربـية هي ادارات ا
سؤولة قبل العائلة واولياء اجلهة ا
امـور الــطـالب في تــوعـيـة الــتالمـيـذ
ـدرسـية الـيومـية على جـلب الـكتب ا
فـقط والتـسـمـح بـجـلب كـتب ودفـاتـر
مـدرسـيـة تـرهق الـطـالب في حـمـلـهـا
ومن دون االسـتـفـادة مـنـهـا بـالـتـالي

او مــا يــعــطـي طــاقــة إيـــجــابــيــة.
وزيـــادة الــقــدرة اجلــنـــســيــة. انــا
شـخــصـيـا اشـتـريت (زيت اخلس)
وهــو يــتـم تــنــاوله صــبــاحــا قــبل
اإلفـطـار يـخـفض الـدهـون ونـسـبة
السكر في الدم  و التقاط صور
شرفة على العطور مع الدكتورة ا
والزيـوت الطبـيعيـة.  سعر الـعلبة
الصـغـيرة 35 دوالر. كـما كـان لـنا
زيـــــارة إلـى "مـــــصـــــنع الـــــقـــــطن"
ومـــنـــتـــــــــــجـــاته قـــطن 100% لم

نشتر الرتفاع األسعار.
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زارع التي  تـفوح رائحـتها عـلى دموع السـحاب هو طعم غرامـها كتـلك ا
يروي زرعه ودواخلنا مازالت تعاني كعـطشى احلروب حبا بجن مازال

صغيرا ليناغي  كوتر موسيقي يحتل ما بالروح ويغتال.
ومالمس يديها جتسد صورا حلياة وألف حياة تتالشى بدموعها حينما

يخطها احلن وفي كل عناق نبدأ بلحن جديد 
إبنتي غرام ..

مابال الـلهـفة األولى إلحـتضانك هـل دونت لك احلياة ذكـرى للـحظـة تقلب
مقلتيك..? وعن أي شيء تبحث ..? بل وأي شيء كان بودك قوله ..?

أكان عتبا للمجيء بك لعالم ما عاد يحمل طعما للحياة ?
أم عـبـارات شـوق مـغـلـفـة ومـدبـلـجـة بـلــــغـة عـالم نـقي مـازالت أظـــــفـارك

حتمل ثراه .?
قبل مجيئك (غرام) كانت لأليام حكاية رفاق ماعادوا هنا

فـكــيف لـنــا أن نـعــيـد أزمــانـاً قــد مـرت ولـم نـره ? وكــيف بي أن أجـبــرهـا
لتـستديـر? بل كيف لـتلك الـلحـظات أن تـسجل لـنا أوجـاعا دون أن نـشعر

ا بوخزات ووجع بعد الفراق. بها مسبقا ثم تعود لترويها أ
صور ..وأحاديث .. ضـحكات .. وحـكايات هـنا غصـات هنا عـبرات وهنا
ذكريـات تـناغي أيـامـنا األولـى فمـا بـال أع الـرفـاق ... وأي ثمـ يـدفعه

عمقهما حينما يروي الوجع بكل قوة.
هل أخـبـرتــكم من قـبل كم أهــوى اخلـطـوات وكم أشــتـقت لـتــلك احملـطـات
محـطة اإلنـتظـار واألخـرى لألمان حـتى نغـيب ومـا بال تـلك األخرى وسط

عشوقة واحلبيبة  ليال بسهرها دون ا
أياليتكم تدرون بأنـنا ندفع أثمانها كـحبات العنب فهي شهـية حينما تعتق

وتطرب حينما تخمر وتغتالنا حينما يصعب الوصول إليها.
أمـا زالت تـلك األيـام قـائـمـة ? أمـا زالت تـلك الـلـحـظـات تـتـصـارع  لـتـفـهم

قصاصات الورق أي نبيذ ذلك الذي يرتويه
اضي ها قـد طـرقـنا الـثالثـ عامـا هـروبـا كاجملـانـ لفـرط احلـنـ إلى ا

وأيام ال تعود سوى بالذاكرة.
أي وجع ذلك الذي يقطع شراي القلب صمتا بل

تيـقـنوا بـان أصـعب األوجاع تـلك الـتي ال نسـتـطيـع البـوح بـها كـجروح ال
عقاقير لها.

وال أسرار أعظم من تلك التي تـبكيها دموعـا كحكاية عـجوز ينتظر أوالده
ـــســـنــ وألم عــلـى أبــواب دار ا
ذاكرة على وسـادة اللـيالي بـعطر

صغارهم وهم يصرخون
وشـوق يـلــتـهـمــهم بـغــزل وعـنـاق

وهم صامتون
 ومـا لــدمـوعــنـا ســوى الـتــبـسم
بأجـفـان لم جتف لـتـخـبـرنـا بان

العمر قد فات ... قد فات.
بشوق كشواطئ البحار حينما
تشتـهيـها الـنوارس لـتتـنفـسها
عشـقا بـعد هـجرهـا فقـد غبـنا

ثالث عاماً وعاماً
من منـا ال يحـمل على أكـتافه
ذاكرة ولذاكرة ما رائحة

ـطر وقـطرات الغـابـات بعـد ا
نـداهــا تـردد عــبـارة الــشـوق

وت.  بال محب موت ... 
نسـتيـقظ ونـقرر بـأنهم مـا عـادوا هنـا لود

ما فتر
أال تعلم ما معنى أن ينطفئ بـداخلك الكون ها قد أصبحنا بال أحالم بال

رايا آمال وبال حياة كحطام ا
كمن الصدور يرقدون مهما لنا أساءوا  ولكنهم 

كـأرواح تـطـوف تــأبى الـرحـيل أصــبـحت أبـحث في قــصـاصـات اجلـرائـد
ـقـاالت وعـنـاوين األخـبـار وكـأني مـتعـطش الـصـفر وبـ أسـطـر كـلـمـات ا
ألروي ذلك الشوق الذي ال ينتهي لعلها تنطفئ نار الذكريات لعلها تبرد

أي سحر حتمل احملابر .? أي سحر?!
أتعلم بأن هناك روحا تلتاع على إيقاع ميالن احلروف كل يوم?

أتـعـلــمـ بـأن حــركـات كـلــمـات الـرفــاق تـرفع الـروح وتــضـمـهــا ثم تـعـود
لتكـسرهـا بعد الـسكون? فـأي عذر يـبرر قتل الـهوى في جـوف قلب محب

صامت ? وأي ذنب ? 
هي حكـايـة نسـجت بـروح مـحب ال يقـوى عـلى فراق
األحبة ولكنـنا إفترقنـا أنتم ياعطـراً يفوح بذاكرتي
لـضـحـك الـصـبــا وعـبـرات تــخـاصم الــعـشـاق وال
تشـتهي غـيرهم عـشاقـاً شكـرا للـنهـايات فـماعـدنا
صغارا نتطاير فرحا بدمية أو ثوب جديد فصغار

الذكريات تبكي كبارا .!
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كاتيوشا

نطقة البعير يتجول في ا

عائلة العطار في رحاب االهرام

ـتداولة ب بـسطاء النـاس تعبر ـاثورة او احلكم ا مازالت بعض االقوال ا
بـدقــة مــتــنـاهــيــة عن واقع احلــال في اجملــاالت كـافــة وصــدق من قـال ان

االمثال لم تبق شيئا اال قالت فيه.
ـثل الذي يقول ومن تلك االمثال الـتي مازالت فاعـلة في عصرنـا الرقمي ا
ـثـمـرة تـرمى بـاحلــجـر....ويـبـدو انـنـا بـعـد كل هـذه الـثـورة ان االشـجـار ا
التـكنـلـوجيـة والـتطـور في التـعـامل مع البـيـئة والـطبـيـعة مـازلنـا  نـستـخدم
احلجارة وسيـلة السقاط الـثمار نتـلذذ بثـمارها لكـننا نؤذي الـشجرة التي
اعطـتـنـا مـا نحب  ولـعـلـهـا ستـمـوت من ثـقل احلـجر او الـتـعـسف بـسحب
وت  ويـحـدث ذلك في كل زمـان ومكـان... ولـعل العـبرة اغصـانـها حـتى ا
تميزين في بدع وا ا التعامل مع بني البشر من ا ليست في الشجر ا
نافق يـضربرن هؤالء البشر قلوب فان اجلهـلة وا العطاء وهنا االمور بـا
بحجر من نار حلرقهم وقد تقتلـهم  ببشاعة مثل سقراط وغاليلو واحلالج
وكل من اراد ان يكشف عن وجه احلقـيقة ويدافع عنـها بشجـاعة سيكون
ـرة تستخـدم الكلمات  بـديال عن احلجر وعبر حتت مرمى احلجر وهذه ا
شبـكـة دولـيـة يسـتـنـجد الـفـاشل من  خاللـهـا بكـل اجلهـلـة واحلـاقدين في
العـالم للـمـشاركـة في مهـرجـان قتل الـشرفـاء وتـشويه سـمعـتهـم بالـتلـفيق
والـتـزويـر  وبـخـطـاب لــلـكـراهـيـة صـاغـته نـفــوس مـريـضـة وعـقـول عـقـيـمـة
واخطـر الالعبـ لالسف الشـديد من يـحسـبون عـلى العـلمـاء او في حقل
االعالمي وجتـمعهـم  صفة واحـدة السعي احلـميم لـيال نهارا السـتجداء
ـنـاصب بـاي ثــمن كـان بـتـقـبـيـل االيـادي والـتـعـهـد بــالـعـبـوديـة وارتـكـاب ا
هـنية كـلها عاصي  بـحق اجملتمـع  والتنـازل عن االخالقيات الـوطنـية وا ا
الرضاء اصحاب النفوذ الباحث عن اذناب وذباب الكتروني يسندهم في
جـدهم  ويسفه خصومـهم بالباطل دون وازع من شرف او االنتخابات و
ـيزة ضمـير...وبـسبب هـذا السـلوك االنـتهـازي خسـرنا طـاقات  وعـقوالً 
ـثــمـر  وحـاولــنـا اغــتـيـالــهم جـســديـا ومـعــنـويـا وافـتــريـنـا  عــلى الـبــشـر ا
وتهـميـشهم بـدال من الـتعـاون  معـهم الستـكمـال مـسيـرتهم فـاالنسـان قبل
نـصب وليس الـعكس ومن كـان هـمه  الكـرسي الخيـر فيه لـوطنه  والهل ا
اخـتــصـاصه  وعــلى الـرغـم من  كل ذلك فــالـنــاس تـرى وتــدرك بـالــبـصـر
والبصيـرة وتضع الناس في مـيزان الضمـير وشتان مابـ مذاق احلنظل
والرمـان  ومـابـ االشواك ونـعـومـة اليـاسـمـ وعطـر الـقـداح.... ونقـولـها

بالعـربي الفـصيح لن تـخيـفنـا حجـاراتكم واكـاذيبكم
.. وهـيـهــات مـنـا الـذلــة ومـثـلـنــا اليـبـايع مــثـلـكم لـو
احتـرقنـا وبـعثـنا الف مـرة....وسـنواصل رسـالتـنا
من اي موقع بـدون منـصب او امتـيازات وهـذا هو

خيارنا ونهجنا واليصح اال الصحيح.


