
يحيى امل�شد
)اأحد الع�شرة البارزين( 

ع�شرة  اأهم  من  واحد  هو  امل�شد  يحيى  امل�شري  العامل 
املفاعالت  يف  والتحكم  الت�شميم  جمال  يف  العامل  م�شتوى  على  علماء 
العراقي  العر�ض  على  امل�شد  وافق  بعدما  الإ�شرائيلية  للمخابرات  هدفاً  كان  النووية، 
للم�شاركة يف امل�شروع النووي الذي وفرت له العراق كل الإمكانيات والأجهزة العلمية 

والإنفاق ال�شخي. 
ولد د. يحيى امل�شد يف 1932/1/11 وبعد درا�شته التي اأبدى فيها تفوقاً رائعاً ح�شل على 
الثالث  ترتيبه  وكان  الإ�شكندرية  الكهرباء من جامعة  ق�شم  الهند�شة-  بكالوريو�ض يف 
على دفعته مما جعله ي�شتحق بعثة درا�شية عام 1956م لنيل درجة الدكتوراة من جامعة 
كامربيدج -لندن- ولكن ولظروف العدوان الثالثي مت تغيري م�شار البعثة اإىل مو�شكو. 

عقب عودته التحق بق�شم الهند�شة النووية يف جامعة الإ�شكندرية، حيث �شار رئي�شه عام 
1968م بعد �شنوات قليلة من عمله كاأ�شتاذ م�شاعد ثم كاأ�شتاذ بكلية الهند�شة بجامعة 

الإ�شكندرية.
تلقى امل�شد عر�شاً للتدري�ض يف الرنويج وبالفعل �شافر، وهناك تلقى عرو�شاً كثرية ملنحه 

اجلن�شية الرنويجية بلغت اأحياناً درجة املطاردة طوال اليوم.
انتباهه هناك الإعالم املوجه  اأثار  العرو�ض، لكن  امل�شد كل هذه  رف�ض الدكتور يحيى 
اأن  اإل  واأزمتهم، فما كان منه  الفل�شطينيني  العاملية، وجتاهل حق  ال�شهيونية  خلدمة 
وانتهز  لفل�شطني،  الإ�شرائيلي  الحتالل  ب�شكل علمي منمق حول  جهز خطبة طويلة 

فر�شة دعوته لإحدى الندوات املفتوحة وهناك قال كلمته التي اأثارت اإعجاب الكثريين، 
واأنه قد حتدث  �شبباً يف بداية تر�شد خطواته وتعقبه، خ�شو�شاً  وكانت هذه اخلطبة 
مفتوح  فاملجال  واحد  ل�شان  على  الثنان  يجتمع  وعندما  ال�شيا�شة،  يف  العلم  بل�شان 

لالتهام بالع�شبية كمربر اأول لإعالن الكراهية. 
ويف الثالث ع�شر من يونيو )حزيران( عام 1980م ويف حجرة رقم 941 بفندق املرييديان 
بباري�ض ُعرث على الدكتور يحيى امل�شد جثة هامدة مه�شمة الراأ�ض وُقيدْت الق�شية �شد 
جمهول رغم اأن كل العامل كان على علم باأن املو�شاد الإ�شرائيلي هو من قام بهذه العملية. 
هناك  اأن  ومنها:  بالعملية،  املو�شاد  عالقة  تنفي  التي  ال�شيناريوهات  كل  فندت  وقد 
�شخ�شاً ما ا�شتطاع الدخول اإىل حجرته بالفندق وانتظره حتى ياأتي، ثم قتله عن طريق 
�شربه على راأ�شه، واإذا كان بع�ض ال�شحفيني اليهود قد دافعوا عن املو�شاد قائلني: »اإن 
جهاز املو�شاد ل ي�شتخدم مثل هذه الأ�شاليب يف القتل، فالرد دائماً ياأتي«. وملاذا ل يكون 

هذا الأ�شلوب اّتِبع لكي تبتعد ال�شبهات عن املو�شاد؟ 
والغريب  امل�شد،  مقتل  من  �شهرين  بعد  تفجريه  مت  العراقي  املفاعل  اأن  ذلك  ودليل 
�شحنة  ليت�شلم  بنف�شه  امل�شد  ياأتي  اأن  على  �شّمموا  الفرن�شيني  اأن  لل�شكوك  واملثري  اأي�شاً 
اليورانيوم، رغم اأن هذا عمل يقوم به اأي مهند�ض عادي كما ذكر لهم يف العراق بناء على 
رواية زوجته، اإل اأنهم يف العراق وثقوا فيه بعدما ا�شتطاع ك�شف اأن �شحنة اليورانيوم التي 
اأر�شلت من فرن�شا غري مطابقة للموا�شفات، وبالتايل اأكدوا له اأن �شفره له اأهمية كربى.
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ثالثة �شناديق مو�شوعة على طاولة، واحد منها يحتوي على الذهب 
والباقي فارغة وعلى كل �شندوق مطبوع ر�شالة، الر�شالة على 

ال�شندوق الأول تقول: »الذهب لي�ض هنا«، وعلى الثاين »الذهب 
لي�ض هنا«، اأما على الثالث فتقول: »الذهب يف ال�شندوق 

الثاين«، اإذا علمت اأن واحدة فقط من هذه الر�شائل 
�شادقة ففي اأي �شندوق يكون الذهب؟

الكل يبداأ من التفكري

النجاح رائع بال �سك لكنك اإذا كنت تنوي اأن تفعل �سيئًا ي�ستحق الهتمام يف هذه احلياة، 
فاعرف اأن �سر النجاح هو تعلم كيف تف�سل، لأنه ل وجود لنجاح على الدوام دون اإخفاق 
اأو ف�سل، فاإذا ا�ستطعت القيام بعد ف�سل مدمر وعدت اإىل النجاح من جديد، فاإنك �ستكون 

بطاًل يف يوم من الأيام.
ويلما رودلف )بطلة اأمريكية يف الُعدو(



امل�شا�شة
)حني تنتقل الب�شاطة اإىل العاملية(

ُيروى اأن ال�سناعي الأمريكي مارفن �ستون »خمرتع حامل ال�سجائر« اعتاد على �سرب 
النباتي  الق�ش  ي�ستعمل م�سا�سة من  وكان  العمل،  من  انتهائه  بعد  النعناع  ع�سري 
تت�ساقط  التي  والروا�سب  الق�سة  اأ�سفل  تفتت  ولكنه كان ميتع�ش من  اآنذاك،  الرائج 

منها يف الع�سري.
وذات مرة، تناول قلم ر�سا�ش ولف عليه �سريطًا من الورق، وبعد نزع القلم، �سَمغ 

الورق لي�سرب الع�سري بهذه امل�سا�سة اجلديدة.
وخالل فرتة وجيزة انتقل اإىل �سناعة هذه امل�سا�سة من ورق مانيال املقوى واملطلي 
على  وح�سل  ال�سوائل،  فيه  تت�سبب  الذي  ال�سريع  للتلف  مقاومًا  لي�سبح  بالبارفني 
براءة لخرتاعه هذا عام 1888م، وما اأن حل العام 1890م حتى كانت هذه ال�سلعة 
اجلديدة تالزم كل اأنواع املرطبات يف اأمريكا باأ�سرها حيث مل يخل منها اأي مقهى 
الذي  ال�سجائر  حامل  من  اأكرث  رائجة  اأ�سبحت  اأنها  حتى  املرطبات  لبيع  حمل  ول 

ح�سل منه على براءة اخرتاع قبل امل�سا�سة.
كاليفورنيا  يف  فريدمان  جوزيف  املعروف  املخرتع  كان  �سنة،   40 بنحو  ذلك  بعد 
م�سا�سة  بوا�سطة  كوب  من  احلليب  �سرب  يف  ترتبك  وهي  جوديث  طفلته  يراقب 
من  ولفها  معدين،  برغي  فيها  وزج  الورقية  امل�سا�سة  فاأخذ  ورقية م�ستقيمة، 
اخلارج بخيط �سده على امل�سا�سة بقوة لتنطبق على م�سننات الربغي، وبعد ذلك 
نزع اخليط والربغي، وح�سل على �سكل جديد للم�سا�سة جعلها مرنة قابلة للطي 
والت�سكيل، وما لبث فريد مان اأن �سجل اخرتاعه هذا يف العام 1937م بعد اخرتاعه 

كذلك اآلة جتعل امل�سا�سة قابلة للطي بدًل من اخليط والربغي.
مل يقبل اأحد من ال�سركات �سراء هذا الخرتاع، فاأ�س�ش فريدمان م�سنعًا بنف�سه 
لإنتاج هذه ال�سلعة اجلديدة التي طورها و�ساعدته �سقيقته بيتي على ترويج هذه 
امل�سا�سات يف امل�ست�سفيات اأوًل، لأنه كان يرى حاجة املر�سى املا�سة لهذه امل�سا�سة 
ولي�ستعي�سوا بها عن الأنبوب الزجاجي القابل للك�سر والذي كانوا ي�ستخدمونه يف 
اآنذاك، ومبرور الوقت راجت امل�سا�سات املرنة على كل امل�ستويات، ومنا  ال�سرب 
امل�سنع وحتول اإىل �سل�سلة م�سانع انت�سرت يف كثري من اأنحاء العامل ظلت تعمل 
هذه  حولت  بعدما  كاب  ميالند  �سركة  اإىل  بيعها  مت  حيث  1969م،  العام  حتى 

امل�سانع عائلة فريدمان اإىل واحدة من اأغنى العائالت الأمريكية.
�سرب  من  لتتمكن  لها  والدها  �سنعها  م�سا�سة  باأول  حتتفظ  جوديث  زالت  وما 
احلليب بها وتتذكر كلمات والدها وهو يقول لها »�سرتين هذه امل�سا�سة يف يوم 

من الأيام اخرتاعًا عامليًا رائجًا يف كل انحاء العامل«.
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كلنا نعرف طقطقة الأ�سابع ومعظمنا جربها 

�ساألنا  هل  ولكن  ميار�سها،  غريه  راأى  اأو 

وملاذا  ال�سوت،  هذا  طبيعة  ما  انف�سنا 

ي�سدر؟ وهل �سحيح اأن له عالقة مبر�ش الروماتيزم؟ 

تف�شري ق�شية للنقا�ض للعدد ال�شابق:

يقول اأر�سطو: نحن ن�سحك على من هم اأقل منا وهذا الفرح ياأتينا ب�سبب ال�سعور 

الطاقة  اإطالق  وظيفتها  ظاهرة  ال�سحك  فرويد:  ويقول  منهم،  اأعلى  طبقة  باأننا 

اأو بتوقعات كاذبة، كلنا منر مبواقف يكون  النف�سية التي مت تعبئتها ب�سكل خاطئ 

فيها ال�سحك ل بد منه، فما حقيقة ال�سحك؟ وملاذا ن�سحك يف هذه املواقف؟

يقول علماء النف�ش اأن مرد ال�سحك والبكاء هو واحد، ويرجع اإىل انفعالت نف�سية 

العلم احلديث  ويقول  املوقف،  بناء على طبيعة  الإنفعالت ردات فعل  حتفز هذه 

اأن ال�سحك ين�ساأ ب�سبب التناق�ش بني الأمر الواقع وهو املوقف وبني ما اعتدنا اأن 

يكون عليه، ويف�سر ذلك اأن ال�سحك ينتج عن املفارقة والتناق�ش وغري املتوقع اأو 

امل�سخم اأو غري املاألوف اأو �سوء الفهم والتفاهم العتيادي، وتعتمد �سدة ال�سحك 

على �سدة املفارقة والتناق�ش، وعند املرور مبوقف كهذا ي�سدر الدماغ اأوامره اإىل 

جميع الع�سالت امل�سوؤولة وهي 17 ع�سلة يف الوجه و80 ع�سلة يف اجل�سم 

لتتحرك على �سكل ال�سحك. 
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