




بمخاوف  نشعر  قد  اللحم  نشوي  حني 
وعدم االرتياح ألن ثمة من يقول إن املشاوي 
قد تسبب الرسطان أو إن الدخان املتصاعد 
السجائر مئات  تدخني  مثل  هو  اللحم  عىل 
ال  ولكن  احلقيقة،  عن  بعيدا  ليس  وهذا 
التالية. النصائح  اتبعت  إذا  القلق  ينبغي 
اإلنرتنت  صفحات  عىل  اإلنسان  يقرأ  قد 
كيلوغرام  شوي  إن  يقول  البعض  يسمع  أو 
عىل  حيتوي  اللحم  جيعل  اللحم  من  واحد 
كمية كبرية من مادة البنزوبريين املرسِطنة 
اللحم املشوي يعادل تدخني مئات  وإن أكل 
السجائر. لكن خرباء يقولون، وفق ما ينقل 
ذلك  إن  األملاين،  اإللكرتوين  شبيغل  موقع 
املشوي  اللحم  احتواء  رغم  صحيح،  غري 
عىل البنزوبريين، وذلك ألنه ال يمكن مقارنة 
السجائر،  بتدخني  املشوي  اللحم  استهالك 
عىل  فقط  حيتوي  ال  السجائر  دخان  ألن 
املواد  من  عدد  عىل  كذلك  بل  البنزوبريين 
أيضا،  الرسطان  تسبب  قد  التي  األخرى 
كام أن هناك فرقا كبريا آخر وهو أن تناول 
البنزوبريين عن طريق الرئتني خيتلف عن 
تناوله عن طريق املعدة ومروره عرب األمعاء.
ويقول خرباء يف اجلمعية األملانية للتغذية إن 

خطريا يكون  ال  ذاته  حد  يف  اللحم  شواء 
إذا اتبع اإلنسان بعض النصائح:

اجلمر فوق  مبارشًة  اللحم  تضع  ال   -
هو  اللحم  شواء  عند  عمله  يمكن  ما  أسوأ 
واسوداد  اجلمر  فوق  مبارشًة  اللحم  وضع 
لون اللحم. لذلك يستحسن وضع اجلمر إىل 
جانب اللحم وليس حتته مبارشة. وقد يقول 
يكون  أن  تتطلب  الشواء  عملية  إن  البعض 
التغذية  خرباء  ولكن  اللحم،  حتت  اجلمر 
بأن  حيذرون من ذلك، ويربرون حتذيرهم 
مرسِطنة  مواد  عىل  حيتوي  الفحم  دخان 
)هيدروكربونات ِعطرية متعددة احللقات(.

أو  اللحم  دهون  قطرات  سقوط  جتّنب   -
يؤدي  الطويل  اليّش  اجلمر  عىل  دسمه 
الضارة  املواد  من  إضافية  فئة  تكون  إىل 
)األمينات العطرية احللقية غري املتجانسة(، 
قطرات  نزول  كذلك  جدا  السيئ  ومن 
وتصاعد  اجلمر  عىل  اللحم  دهون  من 
لذلك. نتيجًة  الدخان  تصاعد  من  املزيد 

الفحم يوصى بفصل  الشواء عىل  ويف حالة 
حني  األملنيوم  برقائق  اجلمر  عن  اللحم 
وخصوصا  اللحم،  حتت  اجلمر  يكون 
من  الكثري  عىل  اللحوم  احتواء  عند 
تم  قد  يكون  حني  أو  والدسم  الدهون 
أخرى. بسوائل  قبل  من  تغطيسها 
كام ال ينبغي شواء اللحوم املحفوظة صناعيا 
النقانق  مثل  النرتيت  أمالح  عىل  املحتوية 
ن، وذلك ألن هذه األمالح تتحد  واللحم املدخَّ

نًة  مع مواد تسمى "األمينات" يف اللحم مكوِّ
الرسطان. تسبب  قد  التي  النرتوز  أمينات 

اخلالية  اللحوم  هي  للشواء  اللحوم  أفضل   -
التغذية  خرباء  يويص  والدسم  الدهون  من 
عموما.  اللحوم  أكل  يف  اإلفراط  بعدم 
اللحوم للشواء هي تلك  ويقولون إن أفضل 
تنزل  أن  يمكن  ال  والتي  الدهون  من  اخلالية 
ولذلك  الشواء،  مجر  عىل  دهوهنا  قطرات 
فإهنم يوصون بلحم الطيور. أما ما حيذرون 
هو  األخرى  اللحوم  أنواع  شواء  عند  منه 
تصاعد الدخان عىل اللحم أو نزول قطرات 
من دسم اللحم عىل مجر الشواء، كام أسلفنا.

املشوية  واخلرضاوات  اللحوم  تأكل  ال   -
املتفحمة وما ينطبق عىل اللحم ينطبق كذلك 
ينبغي  فال  اخلرضاوات،  شوي  عىل  أيضا 
االسوداد،  درجة  إىل  اخلرضوات  لون  بلوغ 
مة  املتفحِّ املناطق  أكل  عدم  ينبغي  وكذلك 
أن  عىل  يؤكدون  األخصائيني  لكن  منها. 
اخلضار حتتوي كمية أقل من املواد الضارة 
املتجانسة( غري  احللقية  العطرية  )األمينات 
اللحوم. من  أقل  بروتيناهتا  ألن  وذلك 

أفضل  والغازية  الكهربائية  الشوايات   -
املختصون  ويرى  الفحم  عىل  الشواء  من 
أفضل  والغازية  الكهربائية  الشوايات  أن 
دخانا  تنتج  ألهنا  اجلمر،  عىل  الشواء  من 
عدم  ينبغي  أنه  عىل  ويشددون  أقل، 
النار  عىل  دهونه  أو  اللحم  دسم  نزول 
املعدنية. التسخني  لفائف  عىل  أو  امللتهبة 

وطريقة  الطعام  نكهة  بني  املوازنة  ينبغي   -
اللحم  بأن  التغذية  خرباء  يعرتف  حتضريه 
وطعمه  نكهته  من  جزءا  يفقد  املشوي 
التي  األملنيوم  رقائق  عىل  وضعه  يتم  حني 
عىل  يؤكدون  لكنهم  اجلمر،  عن  تفصله 
وطريقة  الطعام  نكهة  بني  املوازنة  أمهية 
لذيذا  األكل  يكون  بحيث  حتضريه، 
ويرى  صحيا.  ذاته  الوقت  الوقت  ويف 
رقائق  عىل  اللحم  التصاق  أن  املختصون 
عىل  يشددون  لكنهم  ضارا،  ليس  األملنيوم 
جتنب اخرتاق النار لرقائق األملنيوم الفاصلة 
عليه،  تشوى  الذي  واملوقد  اللحم  بني 
الشواء. عند  للحم  الزائد  االحرتاق  وتفادي 

كيف تتجنب املواد السامة يف اخلضار!
نأكله ما  وجودة  بنوعية  هنتم  أن  يكفي  ال 
طعامنا  وحتضري  طبخ  بكيفية  وإنام 
والفواكه  اخلضار  بعض  أن  حيث  أيضا. 
إليكم  ضارة،  مواد  عىل  حتتوي  أن  يمكن 
وحتضري الطبخ  لدى  النصائح  بعض 
الضارة. املواد  تلك  خماطر  لتجنب  الطعام 
طعامهم  وجودة  بنوعية  كثريون  هيتم 

عىل  فيحرصون  املائدة،  عىل  هلم  يقدم  وما 
ألنه  يكفي،  ال  ذلك  لكن  صحيا.  يكون  أن 
الطعام  حتضري  بطريقة  االهتامم  جيب 
أيضا، إذ أن بعض اخلضار والفواكه حتتوي 
بطريقة  طبخها  تم  إذا  ضارة،  مواد  عىل 
اخلرضاء  فالفاصوليا  نيئة.  أكلها  أو  معينة 
البقوليات  من  وغريها  والعدس  واحلمص 
حتتوي عىل مادة فازين الضارة التي تسبب 
حاد  بنزيف  مرتافقة  والتهابات  اإلسهال 
إذا  أن تكون قاتلة  الدقيقة يمكن  األمعاء  يف 
كان االلتهاب شديدا، حسب ما ينقل موقع 
زيلكه ريستامير، من  أونالين" عن  "شبيغل 
اجلمعية األملانية للتغذية. وحتى تناول كمية 
تكفي  النيئة  اخلرضاء  الفاصوليا  من  قليلة 
لإلصابة بالتهاب ونزيف يف املعدة واألمعاء.

لذا ينصح بطبخ الفاصوليا، حيث يغري ذلك 
من الرتكيب الكيميائي ملادة الفازين فتصبح 
اليابس احلمص  حبوب  أما  ضارة.  غري 
 12 عن  تقل  ال  ملدة  املاء  يف  تنقع  أن  فيجب 
خالل  مرة  من  أكثر  مائها  وتغيري  ساعة 
ذلك، ومن ثم طبخها يف مياه جديدة نظيفة 
لنحو ساعتني قبل أكلها. نبات الرحيان أيضا 
يمكن أن يكون ضارا، ألنه حيتوي عىل مادة 
األبحاث  نتائج  أظهرت  التي  ميثيلوغينول، 
املواد  من  أهنا  القوارض  عىل  جتريبها  بعد 
المبني ألفونسو  حسب  للرسطان،  املسببة 
املخاطر.  لتقييم  األملاين  املعهد  يف  الباحث 
لكن مل يتضح ومل تثبت األبحاث بعد فيام إذا 
كانت هذه املادة ضارة للبرش أيضا، والكمية 
التي حيتوهيا الرحيان والتي يمكن أن تكون 
ضارة، هلذا السبب ينصح المبني بعدم اإلكثار 
آلخر. وقت  من  بأكله  واالكتفاء  أكله  من 
يف  واستهالكا  شعبية  اخلضار  أكثر  البطاطا 
ومشوية  ومطبوخة  مقلية  وتؤكل  العامل، 
لكنها  أخرى،  خرضوات  مع  أو  لوحدها 
للصحة  ومرضة  خطرة  تكون  أن  يمكن 
حتضريها.  لطريقة  املرء  ينتبه  مل  إذا  أيضا 
حتتوي  منها  املخرضة  واألجزاء  فقرشهتا 
حتذر  لذا  السامة،  سوالنني  مادة  عىل 
"البطاطس  أكل  من  ريستامير  زيلكة 
أكل  عدم  جيب  كذلك  التالفة،  أو  املخرضة 
إذ  مقلية،  كانت  لو  حتى  البطاطس  قشور 
ال  فإهنا  عالية،  أهنا  رغم  الزيت  حرارة  أن 
التي  السامة".  سوالنني  مادة  عىل  تقيض 
بل  والغثيان،  املعدة واألمعاء  آالما يف  تسبب 
وحتى مشاكل يف التنفس يف حاالت شديدة.
وعدم  البطاطا  لطبخ  املثالية  الطريقة  أما 
ومعادن فيتامينات  من  حتتويه  ملا  فقداهنا 
فهي بسلقها مع قشورها، ثم تقشريها وأكلها
األملاين.  أونالين"  "شبيغل  موقع  حسب 
عىل  وحيتوي  الطامطم  من  األخرض  اجلزء 
جتنب  جيب  لذلك  السامة،  سوالنني  مادة 
اخلرضاء  الطامطم  أكل  جتنب  وأيضا  أكلها 

الطامطم  كانت  وكلام  الناضجة،  غري 
محراء ناضجة قلت فيها نسبة السوالنني.
الكرفس واجلزر األبيض والبقدونس حتتوي 
تأثريات  هلا  التي  فوركومارين،  مادة  عىل 
ما  الشمس،  ألشعة  تعرضها  حني  سامة 
حوايل  أي  كبرية  كمية  تناول  أن  يعني 
)الكرفس  اخلرضوات  هذه  من  غرام   450
وجبة  يف  والبقدونس(  األبيض  واجلزر 
مادة  من  كافية  كمية  عىل  حتتوي  الطعام، 
لدى  للجلد  أرضار  لتسبب  فوركومارين، 
بقعا  عليها  وترتك  الشمس  ألشعة  التعرض 
السبب  الشمس". وهلذا  "بقع حروق  تشبه 
أكلها. من  اإلكثار  بعدم  ريتسامير  تنصح 
مرض  عالية  لدرجة  الزيت  تسخني  أيضا 
لذا  الرسطان،  يسبب  أن  ويمكن  للصحة 
جيب عدم تسخني الزيت أو الدهون األخرى 
جدا. عالية  حرارة  لدرجة  الزبدة  مثل 
DW



مالمسة  أي  تفادى  كوفيد19-،  من  للوقاية 
وتشمل  اآلخرين.  حتيي  عندما  جسدية 
التحيات املأمونة التلويح واإليامء  واالنحناء.  

ج  عال و  أ ء  ا و د و  أ ح  لقا ك  هنا هل 
-؟ 2 0 1 9 فيد كو ض  ملر

الغربية  العالجات  بعض  تريح  قد  حني  يف 
أعراض  بعض  من  املنزلية  أو  التقليدية  أو 
كوفيد19- أو ختففها، فال توجد حاليًا أدوية 
املرض  هذا  من  شأهنا  الوقاية  من  أن  ثبت 
املنظمة  بالتطبيب  تويص  وال  عالجه.  أو 
املضادات  ذلك  يف  بام  أدوية،  بأي  الذايت 
من  الوقاية  سبيل  عىل  سواء   احليوية، 
هناك  أن  غري  معاجلته.  أو  كوفيد   19  مرض 
أدوية  تتضمن  رسيرية  جارية  جتارب  عدة 
تنسيق  وتتوىل  املنظمة  معًا.  وتقليدية  غربية 
لقاحات  وأدوية  تطوير  إىل  الرامية  اجلهود 
وعالجه،  كوفيد19-  مرض  من  للوقاية 
هبذا  حمّدثة  معلومات  إتاحة   وستواصل 
األبحاث .  هذه  نتائج  حاملا  تتوفر  الشأن 

 
نفسك  حلامية  فّعالية  األكثر  السبل  وتتمثل 
التايل: يف  كوفيد19-  مرض  من  واآلخرين 

متكرر وبشكل  جيدًا  اليدين  تنظيف   -
واألنف والفم  العينني  ملس  جتنب   -
بثني  السعال  عند  الفم  تغطية   -
إذا  ورقي.  بمنديل  أو  املرفق 
منه  فتخلص  مندياًل،  استعملت 
يديك. واغسل  االستعامل  بعد  فورًا 
عىل  واحد  مرت  مسافة  عىل  حافظ   -
اآلخرين. وبني  بينك  أقدام(   3( األقل 

ملية  لعا ا لصحة  ا منظمة  يص  تو هل 
نرش  لتجنب  طبية  ت  ما كام ء  ا تد ر با

كوفيد19-؟ عدوى 
جدوى  تنفي  أو  تؤيد  حاليًا  أدلة  توجد  ال 
من  غريها(  أو  )الطبية  الكاممات  ارتداء 
غري  عمومًا.  املجتمع  يف  األصحاء  األشخاص 
أن املنظمة تعكف عىل دراسة املعارف العلمية 
وحتّدث  الكاممات  بشأن  التطور  الرسيعة 
مستمر.  بشكل  الشأن  هذا  يف  إرشاداهتا 

أساسًا  الطبية  الكاممات  بارتداء  يوصى 
ولكن  الصحية،  الرعاية  مرافق  يف 
ظروف  يف  استخدامها  يف  النظر  يمكن 
استخدام  يقرتن  أن  وينبغي  أيضا  أخرى 
الرئيسية  بالتدابري  الطبية  الكاممات 
ومكافحتها العدوى  من  للوقاية  األخرى 
اجلسدي. والتباعد  اليدين  نظافة  مثل 
الصحي املجال  يف  العاملون 
الطبية  الكاممات  باستخدام  يوصى  ملاذا؟ 
 FFPو  N95 نوعي  من  التنفس  وأقنعة 
الرعاية  جمال  يف  للعاملني  يكافئهام،  وما 
الرعاية  تقديم  أثناء  حرصًا  الصحية 
ألشخاص  اللصيقة  فاملخالطة  للمرضى. 
أو  املؤكدة  كوفيد19-  بعدوى  مصابني 
هبم  املحيطة  البيئة  ومالمسة  فيها  املشتبه 
مما  العدوى،  النتقال  الرئيسية  الطرق  هي 
الصحية  الرعاية  جمال  يف  العاملني  أن  يعني 
بالعدوى. لإلصابة  عرضًة  األكثر  هم 

املرضى الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد19-
ملاذا؟ أي شخص مريض تظهر عليه أعراض 
السعال  أو  العضلية  األوجاع  مثل  خفيفة 
ينبغي  التعب،  أو  احللق  احتقان  أو  اخلفيف 
كاممة  ويضع  املنزل  يف  نفسه  يعزل  أن 
الرعاية  بشأن  املنظمة  لتوصيات  وفقًا  طبية 
بعدوى  إصابتهم  يف  املشتبه  للمرضى  املنزلية 
يفرزها  التي  والقطريات  كوفيد19-. 
يتكلم  أو  يعطس  أو  يسعل  عندما  الشخص 
هذه  تصل  وقد  العدوى.  تنرش  أن  يمكن 
من  القريبني  اآلخرين  وجوه  إىل  القطريات 
املحيطة  البيئة  أسطح  عىل  حتط  أو  املريض 
بالعدوى  املصاب  الشخص  عطس  وإذا  به. 
كاممة  يرتدي  وهو  تكلم  أو  سعل  أو 

األشخاص  حيمي  أن  ذلك  فبإمكان  طبية 
بالعدوى.  اإلصابة  من  منه  القريبني 

للذهاب  مريض  شخص  اضطر  إذا  وكذلك 
يضع  أن  فعليه  الصحية  للرعاية  مرفق  إىل 

طبية. كاممة 

ملريض  املنزلية  الرعاية  يقدم  شخص  كل 
يرتدي  أن  بكوفيد19-ملاذا؟ينبغي  مصاب 
كوفيد19-  مرضى  رعاية  عىل  القائمون 
فاملخالطة  أنفسهم.  حلامية  طبية  كاممة 
مع  طويلة  ولفرتة  واملتكررة  القريبة 
مقدم  جيعل  بكوفيد19-  مصاب  شخص 
بالعدوى. أكثر عرضًة خلطر اإلصابة  الرعاية 

املستوى  عىل  القرار  صانعو  خيتار  وقد 
الكاممات  باستخدام  التوصية  الوطني 
إىل  استنادًا  معينني  ألفراد  الطبية 
هذا  ويراعي  املخاطر.  عىل  قائم  هنج 
الكاممة  استخدام  من  الغرض  النهج 
وشدهتا  التعّرض  خماطر  ومستوى 
وأنواع  االستخدام  وجدوى  والظرف 
استخدامها. املمكن  الكاممات 

النحو  عىل  الكاممة  ترتدي  كيف 
لصحيح ا

فاتبع  كاممة  ترتدي  أن  قررت  إذا 
التالية:  اإلرشادات 

بفركهام  يديك  نظف  الكاممة،  ملس  1-  قبل 
والصابون. باملاء  بغسلهام  أو  كحويل  بمطهر 

من  ها  خلو من  كد  تأ و مة  لكام ا -  تفقد  2
والثقوب. الشقوق 

مة  لكام ا من  ي  لعلو ا ف  لطر ا د  -  حد 3
. ) ين ملعد ا يط  لرش ا ضع  مو (

من  الصحيحة  اجلهة  توجيه  من  4-  تأكد 
امللونة(. )اجلهة  اخلارج  إىل  الكاممة 

عىل  اضغط  وجهك.  عىل  الكاممة  5-  ضع 
للكاممة  املقوى  الطرف  أو  املعدين  الرشيط 

أنفك. شكل  ليتخذ 

مة  لكام ا من  لسفيل  ا ء  جلز ا سحب  ا  - 6
. قنك ذ و فمك  لتغطي 

7-  ال تلمس الكاممة ما دمت ترتدهيا للحامية.

بنزع  الكاممة  اخلع  االستخدام،  بعد   -8
األذنني  خلف  من  املطاطي  الرشيط 
وجهك  عن  إبعادها  عىل  احلرص  مع 
أجزاء  مالمسة  لتجنب  ومالبسك 
ملوثة. تكون  أن  حيتمل  التي  الكاممة 

عىل  املستعملة  الكاممة  من  ختلص   -9
ال  مغلقة.  مهمالت  سلة  يف  برميها  الفور 
أخرى. مرة  املستعملة  الكاممة  تستخدم 

الكاممة  مالمسة  بعد  يديك  10-  نظف 
بمطهر  بفركهام  إما  رميها،  أو 
والصابون  باملاء  بغسلهام  أو  كحويل 
بوضوح. متسختني  كانتا  إذا 
يف  عاملي  نقص  هناك  أن  اعتبارك  يف  ضع 
والكاممات  )اجلراحية  الطبية  الكاممات 
هبذه  االحتفاظ  ينبغي  لذلك   .)N95 نوع  من 
جمال  يف  العاملني  الستخدام  الكاممات 
اإلمكان. قدر  حرصًا،  الصحية  الرعاية 
بدياًل  ليس  الكاممة  استخدام  أن  وتذّكر 
حلامية  فعالية  األكثر  األخرى  الطرق  عن 
كوفيد19-،  عدوى  من  واآلخرين  نفسك 
وتغطية  اليدين  غسل  عىل  املواظبة  مثل 
ورقي  بمنديل  أو  املرفق  بثني  واألنف  الفم 
مرت  مسافة  عىل  واحلفاظ  السعال،  عند 
وبني  بينك  األقل  عىل  أقدام(   3( واحد 
األساسية  احلامية  تدابري  انظر  اآلخرين. 

للحصول  اجلديد  كورونا  فريوس  من 
الشأن. هبذا  املعلومات  من  مزيد  عىل 
السلطات  عن  الصادرة  النصائح  اتبع 
الكاممات. استخدام  بشأن  الوطنية  الصحية 
األعراض  ظهور  يستغرق  الوقت  من  كم 
كوفيد19-؟ لعدوى  التعّرض  بعد 

التعرض  وقت  من  املدة  تستغرق 
ظهور  بدء  حني  إىل  بكوفيد19-  لإلصابة 
أيام،  ستة  إىل  مخسة  نحو  األعراض 
يومًا.  14 إىل   1 من  ترتاوح  أن  يمكن  ولكنها 

 -19 كوفيد مرض  بني  الرابط  هو  ما 
؟ ت نا ا حليو ا و

االنتقال  طريق  عن  كوفيد19-  مرض  ينترش 
البرش. بني 

فريوسات  عن  بالفعل  الكثري  ونعرف 
ونعلم  كورونا،  فريوسات  فصيلة  من  أخرى 
الفريوسات  من  األنواع  هذه  معظم  أن 
ملرض  املسبب  والفريوس  املصدر.  حيوانية 
كورونا- فريوس  أيضا  )ُيسمى  كوفيد19- 
البرش.  يف  جديد  فريوس  هو  سارس2-( 
املحتمل  احليواين  املصدر  بعد  يؤكد  ومل 
مستمرًا. البحث  يزال  وال  لكوفيد19- 
األبحاث  آخر  رصد  املنظمة  وتواصل 
املواضيع  من  وغريه  املجال  هذا  يف 
هذه  وستحّدث  بكوفيد19-  املتعلقة 
جديدة.  استنتاجات  ظهرت  إذا  املعلومات 

عن  كوفيد19-  بعدوى  ُأصاب  أن  يمكن  هل 
طريق حيوانات أليفة أو أي حيوانات أخرى؟

نتائج  التشخيصية  االختبارات  أظهرت 
الكالب  من  العديد  إصابة  تؤكد  إجيابية 
بعدوى  والنمور(  املنزلية  )القطط  والقطط 
مصابني  أشخاصًا  خمالطتها  بعد  كوفيد19- 
سنانري  أن  يبدو  ذلك،  إىل  إضافة  بالعدوى. 
بالعدوى.  لإلصابة  معّرضة  أيضًا  الزباد 
وتبنّي يف ظروف خمتربية أن كاًل من القطط 
إىل  العدوى  نقل  عىل  القدرة  لدهيا  والزباد 
غري  الفصيلة.  نفس  من  أخرى  حيوانات 
هذه  قدرة  عىل  تدل  بّينات  توجد  ال  أنه 
كوفيد19-  مرض  نقل  عىل  احليوانات 
فعدوى  انتشاره.  يف  والتسبب  البرش  إىل 
طريق  عن  رئييس  بشكل  تنترش  كوفيد19- 
املصاب  الشخص  يفرزها  التي  القطريات 
يتكلم. أو  يعطس  أو  يسعل  عندما  بالعدوى 

النموس  لدى  كذلك  الفريوس  واكُتشف   
املّدجنة يف املزارع، حيث ُيرجح أهنا أصيبت 
حاالت  ويف  املزارع.  عامل  من  بالعدوى 
بالعدوى  املصابة  النموس  أن  تبنّي  قليلة، 
أشخاص  إىل  الفريوس  نقلت  قد  البرش  من 
آخرين. وتعّد هذه أوىل حاالت يبلغ فيها عن 
اإلنسان.   إىل  احليوان  من  الفريوس  انتقال 

أن  كذلك  املختربية  التجارب  نتائج  ُتظهر 
نقل  عىل  القدرة  لدهيا  والنموس  القطط 
نفس  من  أخرى  حيوانات  إىل  العدوى 
بمقدور  يكون  أن  املمكن  ومن  الفصيلة. 
البرش  إىل  العدوى  نقل  احليوانات  هذه 
البيانات  مجع  طور  يف  زلنا  وما  أيضًا. 
أفضل  فهم  إىل  للتوصل  واستعراضها 
اإلنسان. إىل  احليوان  من  االنتقال  هذا  لنطاق 

األشخاص  تويص  املنظمة  زالت  وما 
املعّرضني  واألشخاص  بكوفيد19-  املصابني 
خمالطة  من  باحلّد  به  اإلصابة  خلطر 
احليوانات.  من  وغريها  الرفقة  حيوانات 
تدابري  تطبيق  عىل  دومًا  احلرص  وينبغي 
مع  التعامل  عند  األساسية  النظافة 
غسل  ذلك  ويشمل  ورعايتها.  احليوانات 
مع  أو  احليوانات  مع  التعامل  بعد  اليدين 
جتنب  عن  فضاًل  لوازمها،  أو  طعامها 
املشرتك. الطعام  أو  اللعق  أو  التقبيل 
التوصيات  من  املزيد  عىل  االطالع  ويمكن 
اإللكرتوين  املوقع  عىل  الشأن  هبذا 

احليوان: لصحة  العاملية  للمنظمة 
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األبحاث  آخر  رصد  املنظمة  وتواصل 
املواضيع  من  غريه  ويف  املجال  هذا  يف 
هذه  وستحّدث  بكوفيد19-  املتعلقة 
جديدة. نتائج  ظهرت  إذا  املعلومات 

األسطح  عىل  الفريوس  بقاء  مدة  هي  ما 
؟ ملختلفة ا

فريوس  بقاء  عن  معرفته  ينبغي  ما  أهم 
باإلمكان  أن  هو  األسطح  عىل  كورونا 
حماليل  بواسطة  بسهولة  منه  تطهريها 
الفريوس.  تقتل  التي  العادية  املنزلية  التعقيم 
بمقدور  أن  الدراسات  أظهرت  وقد 
عىل  يبقى  أن  لكوفيد19-  املسبب  الفريوس 
 72 ملدة  للصدأ  املقاوم  والفوالذ  البالستيك 
4 ساعات وعىل  ساعة وعىل النحاس أقل من 
ساعة.   24 من  أقل  )الكرتون(  املقّوى  الورق 

عن  جيدًا  يديك  نظف  كالعادة، 
كحويل  بمنظف  فركهام  طريق 
والصابون.  باملاء  غسلهام  أو  لليدين 
أنفك. أو  فمك  أو  عينيك  ملس  وجتنب 

آمنة؟ بصورة  تتسوق  كيف 
مسافة  عىل  حافظ  للتسوق،  تذهب  عندما 
اآلخرين،  وبني  بينك  األقل  عىل  واحد  مرت 
قبل  وأنفك.  وفمك  عينيك  ملس  وجتنب 
عربة  مسكة   بتعقيم  قم  بالتسوق،  تبدأ  أن 
عودتك  وفور  أمكن.  إن  التسوق،  سلة  أو 
بعد  وكذلك  جيدًا  يديك  اغسل  املنزل،  إىل 
ُتسجل  ومل  وختزينها.  مشرتياتك  مناولة 
بكوفيد19-  مؤكدة  إصابة  حاالت  أي  حاليًا 
معلباهتا.  أو  األطعمة  طريق  عن  انتقلت 

واخلرضوات؟ الفواكه  تغسل  كيف 

هامًا  مكّونًا  واخلرضوات  الفواكه  تشّكل 
غسلها  وينبغي  صحي.  غذائي  نظام  أي  يف 

ملس  قبل  العادية:  الظروف  يف  تفعل  كام 
باملاء  جيدًا  يديك  اغسل  والفواكه،  اخلضار 

نظيفة  بمياه  جيدًا  اغسلها  ثم  والصابون. 
نيئة.  تأكلها  كنت  إذا  خصوصًا  جارية، 

الوقاية  يف  فعالة  احليوية  املضادات  هل 
عالجه؟ أو  كوفيد19-  مرض  من 

عىل  احليوية  املضادات  تقيض  ال  كال. 
البكتريية  العدوى  تكافح  وإنام  الفريوسات، 
منشؤه  كوفيد19-  مرض  أن  وبام  فقط. 
يف  تنفع  ال  احليوية  املضادات  فإن  فريوس، 
املضادات  استعامل  ينبغي  وال  مكافحته. 
مرض  من  للوقاية  كوسيلة  احليوية 
يصف  قد  ولكن  عالجه.  أو  كوفيد19- 
احليوية  املضادات  املستشفى  يف  األطباء 
كوفيد19-  بمضاعفات  املصابني  للمرضى 
ثانوية  بكتريية  عدوى  ملعاجلة  الوخيمة 
برصامة  التقيد  وينبغي  منها.  الوقاية  أو 
املضادات  استعامل  لدى  الطبيب  بتعليامت 
البكتريية.  العدوى  حاالت  لعالج  احليوية 

كوفيد19-  بعدوى  أصاب  أن  يمكن  هل 
باملرض؟ مصاب  شخص  براز  طريق  عن 
إىل  األولية  االستقصاءات  تشري  حني  يف 
يف  الرباز  يف  للفريوس  أثر  وجود  احتامل 
عن  تقارير  أي  ترد  فلم  احلاالت،  بعض 
من  كوفيد19-  لعدوى  انتقال  حدوث 
توجد  ال  ذلك،  إىل  باإلضافة  الفم.  إىل  الرباز 
عىل  الفريوس  قدرة  عىل  بّينات  اآلن  حتى 
الصحي. الرصف  مياه  أو  املاء  يف  البقاء 
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األرشمندريت  لقدس  كاريزما  صحيفة  تبارك 
بمناسبة  األزرعي،  ذمسكينوس  الدكتور 
للحرية". كطريق  "الزهد  اجلديد  كتابه  إصدار 
حماولة  يف  لقدسه  اجلديد  الكتاب  هدف  يكمن 
التعرف عىل العوامل النفسية والروحية والفلسفية 
الناجتة عن وجود عدة تيارات روحية وفلسفية منذ 
آالف السنني حتث عىل حياة الزهد والتقشف وعدم 
كتابه  هيدف  نظري  وكهدف  واإلرساف،  التبذير 

والبنني بالرفاء  السعيد  بالزواج  باإلحتفال  للعروسني ماجى سالمة وعريسها عادل برشى  القلبية  التهانى  بـأرق  كاريزما  تتقدم أرسة صحيفة 
للـعـروسـيـن الــف مـبـــروك   .. هتنئة من ماما ياسمني أمني وماهر سالمة وسمري سالمة وأرشف سالمة 

ونشاط  إلنشاء  التارخيي  اجلانب  عرض  إىل  اجلديد 
ما  كتابه  لنا  يكشف  وأيضًا  املختلفة،  التيارات  هذِه 
التأثري  عىل  املختلفة  التيارات  هذه  إستطاعت  إذا 
اإلجيايب عىل املجتمعات املحيطة باملناطق اجلغرافية 
التي إنترشت هبا،  وإذا استطاعت بالفعل رسم طريق 
واألخالقي  الفكري  اإلصالح  مسرية  يف  إجيايب 
والزهد. الغري  ومساعدة  املساواة  مبدأ  وتوطيد 
يبدأ  أن  يمكن  اجلديد،  الكتاب  مطالعة  بعد  وأيضًا 

أسلوب  تعديل  أو  بتغيري  بجدية  بالتفكري  الكثري 
حياهتم نحو األفضل. والتفكري بالعمل اجلاد من أجل 
احلد من ظاهرة الفقر مما يضعنا أمام أمهية دورنا 
يف حب عمل اخلري ومساعدة الغري وصنع الصالح.
  وأخريًا، تأيت أيضًا أمهية الكتاب اجلديد للتحذير من 
العواقب السلبية من حب النفس وتنايس أننا نعيش 
إىل  ومدعوون  وجمتمع  ووطن  عائلة  ضمن  كلنا 
معرفة حقوقنا وواجباتنا نحو اهلل وأنفسنا وغرينا.

مــبــــــــــــــــــــــــــــروك

األرشمندريت الدكتور 
ذمسكينوس األزرعي





 ٣٠ )موعدنا  للتاريخ.  شهاديت  هذه 
هبا  أختتُم  التي   العبارَة  كانت  يونيو(، 
سنوات  قبل  قررنا  منذ   مقااليت  مجيَع 
رسطان  من  مرص  عرش  تطهرَي  سبع  
الذين  اجلواسيس  وإسقاط  اإلخوان، 
عىل  غافلون.  نحن  فيام  بليٍل،  رسقوها 
احلشَد   بدأُت  كاملني  شهرين  مدى 
ُعّديت  بكامل  عمري؛  من  عظيم  ليوم 
وعتادي. أسلحتي هي: )القلُم( يف مقااليت
والبوستات التغريدات  يف  )احلاسوُب( 
الفضائيات  شاشات  عىل  )احلنجرُة( 
و)الالفتاُت(  واملحارضات،  واإلذاعات 
والشوارع.  الطرقات  وأجوب  أمحلثها 
املثقفني( الشهرين )اعتصاُم  ختّلل ذلكام 
٢٠١٣.  وكان  يونيو  بداية  الذي أرشق مع 
"اعتصاُم املثقفني" الرشارَة التي انطلقت 
دار  "مديرة  مع  تضامًنا  األوبرا  دار  من 
الدايم" عبد  إيناس  "د.  آنذاك،  األوبرا" 
وزير  قرر  التي  احلالية،  الثقافة  وزير 
الثقافة اإلخواين آنذاك "عالء عبد العزيز" 
الثقايف الشارَع  نحن  نقبل،  ومل  إقالَتها. 
هذا العبَث فخرجنا من دار األوبرا لنحتلَّ 
نربُحها  ال  هبا  واعتصمنا  الثقافة،  وزارة 
من  اإلخواين  الوزيَر  نمنع  حتى  أبًدا 
الذين  اإلخوان  بلطجيَة  قاومنا  دخوهلا. 
"أمحد  البلطجيني  ولّقنا  بنا،  حتّرشوا 
اإلخوانيني  اهلادي"،  عبد  وعمرو  املغري، 
أّجج  ينسياه.   ال  درًسا  اآلن،  اهلارببني 
ضد  املرصيَّ  الشعب  محاَس  اعتصاُمنا 
من  مطالُبنا  وتصاعدت  األوطان.  خونة 
إقالة وزير الثقافة اإلخواين )عدو الثقافة 
"مريس  املرحوم  إسقاط  إىل  والفنون(، 
العياط" )عدو الوطن ( عن عرش مرص. 
رقصنا  بأن  الفنون  حتريم  عىل  رددنا 
"زوربا" مع فرقة باليه القاهرة يف الشارع 
الدر"  "شجر  الثقافة يف شارع  أمام وزارة 
الشعب  مجوُع  وشاركتنا  بالزمالك، 
العقارات  وُحراس  املاّرة  من  املرصي 
تظاهرًة  فكانت  الچراچات،  وُسّياس 
داخل  من  اجلامل.  فائقة  راقصة  شعبية 
بكم  “أهال  لإلخوان:  هتفُت  االعتصام 
أهيا  آَن  رحيلكم  موعُد  الدبابري،  ُعّش  يف 
ويغضُّ  يصمُت  قد  فاملثقُف  اإلخوان". 
حُمّصًنا  الثقايفُّ  ه  ُعشُّ مادام  الطرَف 
د  ورشنقته اإلبداعية يف أمان. فإذا ما هتدَّ
صمته  عن  خرج  ما،  خطٌر  العشَّ  ذلك 
املثقفون  التحَم  كان.  ما  وهو  وانتفض. 
والفنانون واألدباء عىل قول واحد وقرار: 
“ال حملَّ لإلخوان يف ديارنا". ربضنا يف مقر 
وزارة الثقافة  قرابة الشهر. هنا أيقنُت أن 
إسقاَط اإلخوان بات وشيًكا. حني متّطع 
أحُد أعضاء حزب النور السلفّي، وَهَرف 
أفتى  ثم  الُعراة"!!  فّن  "الباليه  قائال: 
البالريينا  صديقتي  سألتني  بتحريمه، 
يف  والدمُع  الكيالين"  "نيفني  النحيلة 

للشهوات  مثرية  أجساُمنا  )هل  عينيها: 
فأجبتها  الباليه؟(   نرقُص  ونحن  ا  حقًّ
الفراشاُت شهواتِه  ُتِثر  )من  بسخٍط: 
مكان  يف  بل  رأسه،  يف  ليستا  فعيناه 
اإلخوان،  إسقاَط  أن  أدركُت  هنا  آخر!( 
فاإلخواُن  أدنى.  أو  قوسني  قاَب  بات 
السيايس  اإلسالم  وتياُر  النور  وحزُب 
والتكفرييون، مجيعهم تنويعاٌت خمتلفة 
العلَم والفَن  عىل نغمٍة نشاذ واحدة تكره 
الوطن.  يكرهون  ما  بقدر  واحلياة، 
فكَرهم  فضح  الذي  الرجَل  شكرُت 
راقصة  يف  يَر  مل  أنه  كشف  حني  املريض 
الدنسة،  الشهوة  إال  الساحرة  الباليه 
أن  القاهرة  باليه  فرقة  من  وطلبُت 
خشبات  العاجي/  برجهم  من  هيبطوا 
مسارح األوبرا، ويقدموا رقصة للناس يف 
الشارع، كام كان يفعل فنانو الرتوبادور يف 
إسبانيا. وبالفعل استجابوا ورقصوا الباليه 
بيدي  أمسك  معهم.  ورقصنا  الشارع  يف 
راقُص الباليه األول بمرص "هاين حسن" 
ومعي  الرقصة  خطوات  يعّلمني  وهو 
املشارب  خمتلف  من  املرصيني  مئات 
أال  املثقفني  نحن  أقسمنا  واملستويات. 
الوزير  ُأقيل  لو  حتى  اعتصاَمنا،  نُفضَّ 
بثورة  اعتصاُمنا  يلتحم  حتى  املزعوم، 
لوحُة  اخلالدة.  وكانت  الشعبية  يونيو   ٣٠
املثقفني التي رسمناها باعتصامنا الطويل 
القطعَة الفنية األرقى واألكثَر أناقة بني كل 
ما أنتجته الشعوُب من قطع فنية خالدة. 
هدرت  يونيو،   ٣٠ يوم  حان  وحني 
تنادي  صوب  كل  من  الشعب  مجوُع 
بالدنا.  عرش  عن  اخلونة  بسقوط 
إرادَتنا  وبارك  مشواَرنا  ومحا  ساندنا 
العظيم.  املرصي  جيُشنا  الشعبيَة، 
جديد.  من  النهر  يف  املياُه  وجرت 
كنا عىل يقني من أن بداية النور والتنوير 
التايل  اليوم  يف  تبدأ  سوف  واالنعتاق 
يوليو   ٣ يوم  العياط،  مريس  إلسقاط 
طويال  مازال  النتوير  مشواَر  لكن    .٢٠١٣
ا، ألن البناَء عسرٌي بعد طول  وشائًكا وقاسيًّ
منذ  احلياة  أعداُء  بدأه  ومنّظم  مظلم  هدم 
التنوير   خارصة  يرضبون  قرن  نصف 
بمعاول الظالم والتجهيل وحماربة الفكر 
والعلم والفنون. طويٌل مشواُرنا التنويريُّ 
ملحو  شموع  من  يكفي  ما  نوقَد  حتى 
أركان  يف  الظالميون  رسمه  الذي  الظالم 
شموَع  نوقد  دعونا  وجوانبها.  مرص 
يعمُل  كام  بجّد  ونعمل  مرص  يف  التنوير 
ننهَض  حتى  بجد،  السييس  الرئيُس 
ويغمر  بالنجاح،  ثورُتنا  وُتكلََّل  بمرَص؛  
تنهُض  اليوم  مرُص  الفرُح.   مرَص  قلَب 
أعمى  إال  يراها  ال  متسارعة  وثباٍت  يف 
قريٌب  غٌد  يرشُق  وسوف  كذوب.  أو 
هلل “الديُن  الدنيا".  "قد  وهي  مرَص،  عىل 
والوطُن ملن حيبُّ الوطن.          عن الرصى اليوم

البيت  أسرار  إفشاء 
أمر  آلخر  وقٍت  من  الزوجية  اخلالفات 
عن  اإلفصاح  ولكن  احلدوث،  طبيعي 
واألقارب  األصدقاء  بني  البيت  أرسار 
الطالق  حتى  اخلالفات  من  يزيد  أمٌر 
بكتامن  مطالب  الزوجني  فكال  أحيانًا. 
األرسار  تلك  كانت  سواء  العائلة،  أرسار 
بمشكالت  أو  الزوجية  بالعالقة  خاصة 
أسوار  خارج  املشكلة  فخروج  البيت، 
خصوصًا  إستمرارها،  يعني  املنزل 
الزوجني  أحد  أهل  إىل  ُنقلت  إذا 
الغالب  يف  عاداًل  احلكم  يكون  ال  حيث 
واحد! طرف  من  يسمعون  ألهنم 
إن ترويح أحد الزوجني عن نفسه بنرش 
أخبار احلياة الزوجية وبث مهومها بني 
قرابتهم  درجة  كانت  مهام  اآلخرين 
خطأ كبري! حيث يوّلد يف النفوس النفور 
إتساعًا  الزوجني  بني  الفجوة  ويزيد 
اآلخر  نصفه  بأن  أحدمها  يعرف  عندما 
غيابه! يف  إنتقده  أو  بأرساره  باح  قد 
أمر  الزوجية  واخلالفات  املشاكل  ان 
ال  وهي  البيوت  أغلب  يف  ووارد  طبيعي 
بعضهام  يكرهان  الزوجان  أن  أبدًا  تعني 
مكان  يف  شخصني  إجتامع  ألن  بعض، 
واحد جيعل اخلالف أمرًا متوقعًا، ولكن 
األزواج  يرتكبها  التي  األخطاء  أكرب  من 
املشكالت  هبذه  البيت  أسوار  جتاوز 
اآلخرين. مسامع  عىل  وعرضها 
الزوجية  احلياة  يف  املشاكل  أغلب  ان 
مسبباهتا  وتتالشى  تنتهي  ما  رسعان 
بعد وقت، ورسعان ما ينساها أصحاهبا
ولكن يف كثري من األحيان يقوم اآلخرون 
بشكل  فيسامهون  املشكالت  تلك  بنبش 
نرياهنا  إرضام  يف  مبارش  أوغري  مبارش 
غري  النقل  يكون  وقد  جديد،  من 
أحد  الزوجني  أحد  قاله  ملا  الصحيح 
ننسى  وال  املشكلة،  تطور  أسباب  أهم 
الكالم! نقل  يف  األشخاص  بعض  مبالغة 
باألرسار  يفيش  الذي  الرشيك  ان 
األرجح  عىل  يتلق  مل  الزوجية 
سليمة  وإجتامعية  روحية  تنشئة 

عن  الكشف  من  متنعه  ومتزنة، 
الزوجية. عالقته  خصوصيات 
الزوجية  األرسار  عن  الكشف  وأيضًا 
األطفال،  عىل  سلبي  بشكل  يؤثر  للغرباء 
والنقص  القلق  من  حالة  يعيشون  حيث 
من  خيجلون  التي  األرسار  تلك  أمام 
من  حالة  يعيشون  كام  سامعها، 
من  كل  أن  يعتربون  حيث  الوساوس، 
والدهيم. أرسار  عن  يتحدث  إليهم  ينظر 
األرسة  تسمح  ال  أن  أيضًا  املهم  من 
اآلخرين،  أرسار  يف  باحلديث  لنفسها 
األصدقاء  أو  اجلريان  أو  األقارب  سواء 
هذه  وصول  إىل  سيؤدي  ذلك  ألن 
يتناقلوهنا  ربام  الذين  األبناء  إىل  األرسار 
ذلك،  خلطورة  ووعي  إدراك  دون  بينهم 
عدم  عىل  أبناءهم  يعّودوا  أن  األهل  فعىل 
عىل  وكذلك  واألخبار،  املعلومات  نقل 
احلديث  عدم  عىل  حيرصوا  أن  الكبار 
حتى  األطفال  أمام  خصوصيتهم  يف 
بعض  لألسف  أنه  مع  منهم،  الصغار 
البحث  الصغار  من  يطلبون  الكبار 
هلم... لنقلها  واألرسار  األخبار  عن 
هذِه  كانت  ا  أيًّ املنزل،  أرسار  إفشاء  ان 
األرسار ومن ثم نقلها هنا وهناك بطريقة 
وقد  املشاكل،  من  الكثري  ُيسبب  خاطئة 
عىل  فيجب  البيوت،  خراب  يف  يتسبب 
أرسار  من  رس  أي  إفشاء  عدم  األزواج 
املقدس: الكتاب  قول  ولنتذكر  البيت. 
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حيدق  أن  يمكن  ال  شيئان  "هناك     
واملوت"! "الشمس،  املرء:  فيهام 
كتبها  التي  الكلامت  هذه  أمام     
»الروشفوكو«  الفرنيس  األديب 
وجه؟!..  للموت  هل  تساءلت: 
بنربة  البعض،  خياطبني     
وجه للموت  ليس  منطقية: 
آثاره املؤملة! ولكننا نراه من خالل 

وجه؟!..  بال  أقنعة  هناك  وهل     
األقنعة: هي  فهذه     

كالعاصفة! مرسعة  سيارة   ..    
احلياة! ذراع  تلوي  أعاصري   ..    
األرض! يغّريل  زلزال   ..    
أبادية! وبائية  أمراض   ..    
والرغبة  املوت،  وجه  ويبقى     
فيه! التحديق  يف  الفلسفية 

إىل  سيناء،  أرض  عىل  شهيد 
جيب  يف  زمالؤه  وجدها   - أمه 
فيها  يكشف   ،- العسكرية  بّزته 
الظالم! يف  الذي  الوجه  ذلك  عن 
أعداء  »فيه  رسالته:  يف  قال      
وشنا  يف  بتضحك  ناس  منهم 
ويبدأ  بيجي  الليل  وملا  الصبح، 
بنروح  عليهم،  ونرد  النار  رضب 
جثة  ونالقي  مات،  اليل  نشوف 

أستوعب  أن  أريد  ألنني  ربام      
»فرنسيس  القديس  قاله  ما 
كتاب:  ألف  الذي  األسيزي«، 
الشمس"  أختي  إىل  "أنشودة 
عىل  يوضع  أن  أراد  موته،  فعند 
"جمدًا  كرر:  أن  بعد  الرتاب 
املوت،  أخي  ألجل  ريب  يا  لك 
حي"! كائن  منه  يفلت  ال  الذي 
نقيب  من  رسالة  قرأت  أن  إىل      

معانا«! بيفطر  الصبح  كان  لواحد 
الوجه.. أنه هذا     

يده  يغمس  الذي  الصديق،   ..    
وخيونك  الصحفة،  يف  معك 

اإلسخريوطي!  كيهوذا 
بيتك الذي يف  .. وحارسك،     

كربوتس! ويطعنك 
الذي يدعس عىل  .. والبدوي،     
ترابنا! عىل  يدعس  كام  جنودنا، 

يتنكر  الذي  والفلسطيني،   ..    
مرصنا! وحنان  حلضن 

   .. واملرصي، الذي فّضل أن 
عليها  يدّل  وهو  وطنه،  خيون 

األربعة! بأصابعه 
...،...،...،   

   هذا هو وجه املوت، وهو ال 
... الرش!  أهل  إال  خييف 



من ملّفات جراّح
اجلراحة  قسم  رئيس  هبنام  لوقا  هبنام  د.  قال 
بمستشفى امبابة سابقًا، وكبري مرشىف الطب 
بمستشفى  املهنى  التعليم  ورئيس  النفسى 
شتاء  ىف  انه  حاليًا  بكاليفورنيا  مرتوبوليتان 
رجل  دخل  الشعبية  عيادتى  وىف   1980 سنة 
احلال كام هو ظاهر من مالبسه ومعه  رقيق 
بسيط.  فستان  أيضًا  ترتدى  التى  زوجته 
العمر  من  الستني  نحو  ىف  الرجل  ىل  وبدا 
منكام  من  سألتهام:  نحواخلمسني.  وزوجته 
دكتور  يا  زوجتى  الرجل:  فأجاب  املريض؟ 
لطبيب! تذهب  حياهتا  ىف  مرة  ألول  وهى 
وسنها،  أسمها  عن  السيدة  اسأل  وبدأت 
سنة   90 عمرها  قالت  عنام  جدًا  ودهشت 
وبعد  سنة!   120 عمره  ان  الزوج  وقال 
عندها  وجدت  الزوجة  عىل  الكشف 
متامًا. جيدة  بصحة  واهنا  برد  نزلة 
بعض  الرجل  أسأل  أن  الفضول  دفعنى 

مثل: اسئلة 
نفسى  ىف  )فقلت  ال.   - أوالد؟  عندكم  هل   -
ايه  ياترى   - حاجة(!  هم  شايل  مش 
غالبة  ناس  احنا   - اليومية؟  حياتكم  نظام 
نأكل  قّدرنا  ربنا  ولو  حلمة،  نأكل  مانقدرش 
عيش  وبنأكل  الشهر،  ىف  واحدة  مرة  فرخة 
وجرجري وطامطم  خيار  مع  وجبنة  وفول 
ىف  نرسح  النهار  وطول  فاضيني  واحنا   
فقلت   ... أصحابنا  ونزور  نمشى  الشوارع 
والسعادة  كبرية  نعمة  الفقر  "ان  نفسى  ىف 
الصحى  والطعام  الرضا  ىف  والعمر  والصحة 
والرياضة اخلفيفة كاملشى وعدم محل اهلم"!

***

! لم تتم  التى  السيمفونية 
التناول  استدعيت مرتني ألخذ   2007 ىف سنة 
املتنرّص  الغازوىل  حممد  لالستاذ  املقدس 
الليبى  للرئيس  السابق  الثقاىف  واملستشار 
يصارع  وكان  املستشفيات  باحدى  وذلك 
ولكن  الرئة  رسطان  مع  شديدًا  رصاعًا 
خياف  وال  بالنعمة  متهلال  مرشقًا  كان  وجهه 
املوت. ثم استدعيت مرة ثالثة اللقاء كلمة ىف 
 ... عمره  يطول  ان  أمتنى  وكنت  جنازته، 
واألنجليزية  بالعربية  رائعان  كتابان  له  وهو 
أن  أمتنى  وحممد(  واملسيح  )أنا  أحدمها 

ليبيا  يف  واملتداخلة  املتوترة  األوضاع 
حيث  املرصي  اجلانب  من  كبريا  اهتامما 
إىل  هناك  األوضاع  تردي  يؤدي  أن  يمكن 
املرصيني  القومي  األمن  عىل  سلبا  التأثري 
السافر  الرتكي  التدخل  بعد  وبخاصة 
من  بطلب  الليبية  األرايض  إىل  ودخوهلا 
الرساج  برئاسة  العميلة  الوفاق  حكومة 
شئ. عىل  تتوافق  ال  التي  احلكومة  وهي 
بعدما  األرض  عىل  األوضاع  تفاقمت  ولقد 
سوريا  من  إرهابية  ميليشيات  تركيا  نقلت 

قرأت لك
إعداد/م. جمدى عزيز

حسبة برما"، مقولة مرصية دارجة نقوهلا 
ونسمعها كثريا، قال عندما حيتار الفرد يف 
حلوة  موسوعة  يف  وردت  وقد  احلساب، 
بالدي للكاتب إبراهيم خليل إبراهيم: وترجع 
العثامين. العرص  ايل  املقولة  هذه  قصة 
"تبعد قرية برما عن )طنطا( بنحو 12 كيلو 
برتبية  تشتهر  قرية  وهي  تقريبا،  مرت 
ثلث  بإنتاج  ُتسِهم  إهنا  حيث  الدواجن 
دواجن مرص وذكرها عيل مبارك يف كتابه 
قرية  أهنا  قال  حيث  التوفيقية،  اخلطط 
بقسم  الغربية  مديرية  قرى  من  كبرية 
الدجاج وهبا عدة  إبيار، هلا شهرة بمعامل 
بمئذنة. جامع  هبا  وأن  وسواقي،  بساتني 
اصطدم  حني  برما  حسبة  وجاءت 
حتمل  كانت  بسيدة  األشخاص  أحد 
فتحطم  البيض  من  جمموعة  هبا  سلة 
تعويضها  الشخص  فأراد  بأكمله  البيض 

يقرأمها اجلميع من املسيحيني واملسلمني ...
املؤثرة  الشعرية  األبيات  هذه  وجدت  وقد 
ُأّمه: اىل  منه  خطاب  ىف  أوراقه  ضمن 

فقدانـى علـى  البكاء  ملـا  ُامــــــــــّى 
دعانــــــــى  الرب  ألن  افرحى  بل 

يـــــــدعوك        لعــلــــه  واذكــــريــــــه 
دعانـــــى مثلمــــــــا  متــــامـــــًا 

وِخالنــــى أهلــــى  أنسى  لــم  امــى 
ليسوع مالك وجدانى بل هجرتى 

امى إفرحى كنت ىف سجن االسالم        
سجانى هو  كــــــان  وحممــــــــد 

بــــإعدامى        حــكـــــم  ُامى  يا  وقرآنه 
وآذانى عقلــى  أتعبت  وأحـــاديثه 

أفرحــــى فاهلل حمبة وعىل        أمــى  يا 
املعــانى باسمــى  جتّلت  الصليب 

نفسه          بذل  الصالــــــح  والراعـــــى 
وفدانى وقــام  بارادتـه  مــــــــات 

***

العظة أثناء  النوم 
زوجك  خرج  "ملاذا  الزوجة:  الواعظ  سأل 
شيئًا  قلت  هل  العظة،  منتصف  من 
من  هو   .. أبدًا  "ال  الزوجة:  قالت  أغضبه؟ 
!! النوم"  أثناء  املشى  بمرض  مريض  زمان 

***

حسن تخلّص !!
و  األحد"  "مدارس  بني  اخلالف  احتدم 
باملنصورة  املقدس"  الكتاب  "أصدقاء 
ىف  يقولون  األولون  كان  حيث  قدياًم 
أعطنا  للغد  الذى  "خبزنا  الربانية،  الصالة 
"خبزنا  االصدقاء  يصليها  بينام  اليوم"، 
ملطران  حيتكمون  فذهبوا   "... كفافنا 
تيموثاوس  األنبا  الرمحات  مثلث  الدقهلية 
وسالوه:  عليه  املشكلة  وعرضوا  وقتئذ 
األصح؟"  فينا  مني   ... سيدنا  يا  "مارأيك 
متشبث  طرف  كل  أن  املطران  رأى  وملا 
جوهرى  غري  اخلالف  وأن  برأيه، 
ومل  ترمجات،  اختالف  هى  واملسألة 
أجاب:  منهام،  أحدًا  خيرس  أن  ُيرد 
بالقبطى"!! بأصّليها  أنا  أوالدى  يا  "احلقيقة 

عىل  خطرا  تشكل  أن  يمكن  والتي  ليبيا  إىل 
الداخل  إىل  التسلل  من  متكنت  إذا  مرص 
البلدين  بني  الطويلة  احلدود  عرب  املرصي 
والتي ال بمكن ضبطها كلية دون اخرتاقات.
عىل  الدويل  احلظر  تركيا  اخرتقت  وحيث 
فقد  ليبيا،  إىل  وتوريدها  السالح  إمدادات 
جلميع  اللهجة  شديد  إنذارا  مرص  أرسلت 
جتاوز  بعدم  الليبية  الساحةة  عىل  الالعبني 
الليبي  الرشق  يف  واجلفرة  رست  مدينتي 
ذلك  تفهم  اجلميع  أن  ويبدو  مرص  باجتاه 
وأيقن أن األمن القومي املرصي خط أمحر.

هلا: وقال  البيض  من  فقدته  عام 
بالقفص؟ كانت  بيضه  كم   –
بالثالثة  البيض  أحصيت  لو  فقالت:   –
تبقى بيضة، ولو باألربعة تبقى بيضة، ولو 
تبقى  بالستة  ولو  بيضة،  تبقى  باخلمسة 
بيضة، ولو احصيته بالسبعة فال يبقى شيئا.
قوهلا  بعد  البيض  حيسب  الشخص  فأخذ 
فوجد أن البيض كان 301 بيضة لكن وصل 
إىل ذلك بعد تفكري طويل وصعب ومن هنا 
الذي  الشخص  إىل  تقال  مقولة  أصبحت 
جيد صعوبة يف حساب يشء ما فأصبحت 
للقرية،  الشاغل  الشغل  احِلسبة  هذه 
الذي  البيض  عدد  ملعرفة  اجلميع  وتنافس 
ُيتداول  األمر  وظل  السلة،  يف  يتواجد  كان 
إىل  ومنه  طنطا  أرجاء  عم  حتى  وُيتداول 
املحافظات،  من  وغريها  الغربية  حمافظة 
ُتراث  من  املقولة  هذه  أصبحت  هنا  ومن 
يتعثر  عندما  وُتقال  املرصي،  الشعب 
ُمعينة حسابية  مسألة  حل  يف  ما  شخص 

ينتقد  الكل  إن  ببساطة  أقول  أن  يمكن 
منها؟! يسلم  الذي  من  لكن  العنرصية 
أو  لونه  أجل  من  اإلنسان  حتتقر  أن 
مشكلة هذه  أتى  أو  جاء  أين  من  أو  أصله 
الرتبية  فقدان  نتاج  هي  باختصار  العنرصية 
بعض  أن  الغريب  كان.  أيًا  اآلخر  احرتام  عىل 
يامرسون  احلقوق  ثقافة  إىل  ينتمون  الذين 
مضامني  أن  مع  اآلخرين  ضد  العنرصية 
الناس  تعترب  بدأت  أن  منذ  اإلنسان  حقوق 
يسود  بينهم  فيام  إخوة  والبرش  سواسية 
واإلحسان. األخوة  وتنترش  االحرتام 

ينتج  الذي  هو  والفعل  القول  بني  التناقض 
سلوك  بينها  ومن  اخلاطئة  السلوكيات  كل 
العنرصية السيئ وهذه أمور ترفضها اإلنسانية
الواليات  يف  العبيد  حترير  إعالن  عىل  مضى 
واليوم  عاما  ومخسني  مئة  من  أكثر  املتحدة 
نشهد مظاهرات ضد العنرصية متتد عىل طول 
البالد وعرضها ربام مل يعد يف القوانني ما يميز 
بني البيض والسود ولكن كثريًا من التمييز بني 
العرقني ال يزال موجودًا يف املامرسات واألفكار.

االستنتاج  هذا  ينطوي  قد  البعض  برأي 
تعود  عندما  ولكن  التعجل  من  كثري  عىل 
الدولية  اجلهود  يف  وتقرأ  قليال  الوراء  إىل 
واألفكار  املامرسات  عىل  متامًا  للقضاء 
يف  فشل  قد  العامل  أن  تكتشف  العنرصية 
احلقوقية  املبادرات  تعدد  رغم  املهمة  هذه 
اليوم العاملي للقضاء عىل التمييز العنرصي يقع 
العامل احتفل  أن  كل عام يف ٢١ شهر مارس أي 
من  فقط  شهرين  قبل   2020 يف  اليوم  هبذا 
التي انفجرت يف الواليات املتحدة  التظاهرات 
األمريكية بعد مقتل مواطن من أصل إفريقي 
أبيض  رشطى  رجل  قبل  من  بشعة  بطريقة 
أستمرار  حول  كبري  سؤال  أمام  العامل  ليضع 
العنرصية  فام حدث لألمريكي جورج فلويد 
مليون   200 من  يقارب  ملا  حيدث  أن  يمكن 
دول  يف  يعيشون  إفريقي  أصل  من  شخص 
األمريكتني وفق تقديرات األمم املتحدة التى مل 
يمض شهر عىل آخر حتذيراهتا من اتساع رقعة 
كراهية األجانب حول العامل يف ظل وباء كورونا
يتعرض  من  أكثر  من  السود  أن  صحيح 
وحدهم  ليس  ولكن  العامل  حول  للعنرصية 
جاز  إن  الفكري  الداء  هذا  جراء  يعاين  من 
والجئني  مهاجرين  من  األجانب  التعبري 
قانونيًا  وليس  سلوكيا  ذاته  للتمييز  يتعرضون 
يف كل مكان تقريبًا كذلك حال األقليات الدينية 
والكلدانيني  كاالقباط  والقومية  والعرقية 
األوسط الرشق  أقليات  من  وعدد  واالرمن 
موجود  الفصام  أو  التناقض  هذا  أن  احلقيقة 

العنرصية السيئ وهذه أمور ترفضها اإلنسانية 
الواليات  يف  العبيد  حترير  إعالن  عىل  مضى 
واليوم  عاما  ومخسني  مئة  من  أكثر  املتحدة 
نشهد مظاهرات ضد العنرصية متتد عىل طول 
البالد وعرضها ربام مل يعد يف القوانني ما يميز 
بني البيض والسود ولكن كثريًا من التمييز بني 
العرقني ال يزال موجودًا يف املامرسات واألفكار
االستنتاج  هذا  ينطوي  قد  البعض  برأي 
تعود  عندما  ولكن  التعجل  من  كثري  عىل 
الدولية  اجلهود  يف  وتقرأ  قليال  الوراء  إىل 
واألفكار  املامرسات  عىل  متامًا  للقضاء 
يف  فشل  قد  العامل  أن  تكتشف  العنرصية 
احلقوقية  املبادرات  تعدد  رغم  املهمة  هذه 
العنرصي  التمييز  عىل  للقضاء  العاملي  اليوم 
العامل  أن  أي  مارس  شهر   ٢١ يف  عام  كل  يقع 
2020 قبل شهرين فقط  اليوم يف  احتفل هبذا 
الواليات  يف  انفجرت  التي  التظاهرات  من 
من  مواطن  مقتل  بعد  األمريكية  املتحدة 
رجل  قبل  من  بشعة  بطريقة  إفريقي  أصل 
سؤال  أمام  العامل  ليضع  أبيض  رشطى 
حدث  فام  العنرصية   أستمرار  حول  كبري 
حيدث  أن  يمكن  فلويد  جورج  لألمريكي 
أصل  من  شخص  مليون   200 من  يقارب  ملا 
وفق  األمريكتني  دول  يف  يعيشون  إفريقي 
شهر  يمض  مل  التى  املتحدة  األمم  تقديرات 
كراهية  رقعة  اتساع  من  حتذيراهتا  آخر  عىل 
كورونا. وباء  ظل  يف  العامل  حول  األجانب 

يتعرض  من  أكثر  من  السود  أن  صحيح 
وحدهم  ليس  ولكن  العامل  حول  للعنرصية 
جاز  إن  الفكري  الداء  هذا  جراء  يعاين  من 
والجئني  مهاجرين  من  األجانب  التعبري 
قانونيًا  وليس  سلوكيا  ذاته  للتمييز  يتعرضون 
يف كل مكان تقريبًا كذلك حال األقليات الدينية 
والكلدانيني  كاالقباط  والقومية  والعرقية 
األوسط الرشق  أقليات  من  وعدد  واالرمن 
موجود  الفصام  أو  التناقض  هذا  أن  احلقيقة 
وال  العامل  حول  كثرية  دول  يف  كبري  حد  إىل 
النامية  عن  املتقدمة  الدول  فيه  ختتلف 

وال  العامل  حول  كثرية  دول  يف  كبري  حد  إىل 
النامية  عن  املتقدمة  الدول  فيه  ختتلف 
العنرصية  إن  بالقول  أيضا  نبالغ  ال  كثريًا 
ولكن  فقط  الضحية  يف  الدول  بني  ختتلف 
وتتلخص  واحدة  هي  الفكرة  أو  النظرية 
السكان من  فئة  أو  جلامعة  ومهي  تفوق  يف 
لألمم  حتذيرات  آخر  عىل  شهر  يمض  مل 
األجانب  كراهية  رقعة  اتساع  من  املتحدة 
حول العامل يف ظل وباء كورونا ومل يمض شهر 
أيضا عىل أخر حتذيرات أممية من متدد تلك 
للمهاجرين  توجه  التي  التعسفية  االهتامات 
والالجئني بنقلهم الوباء وخاصة يف دول غربية 
عىل  خافيا  وليس  املتحدة  الواليات  بينها  من 
من  هو  ترامب  دونالد  الرئيس  أن  أيضًا  أحد 
إغالق  دائاًم  أرادوا  الذين  الغربيني  القادة  بني 
والالجئني  املهاجرين  أمام  بالدهم  حدود 
أن االحتجاج عىل التمييز العنرصي بكل أشكاله 
وألوانه بات يتخذ طابع ثورة عاملية بعد مقتل 
حان  فقد  مرشوعة  املطالب  أن  وطاملا  فلويد 
وقت االحتجاج السلمى وبات لزاما عىل البرشية 
داء  ومواجهة  كورونا  مواجهة  بني  االختيار 
بالدهم يف  تفشى  الذي  العنرصية 
اختاروا  من  هم  فقط  األمريكيون  ليس 
كثرية  دول  فلويد  موت  عىل  االحتجاج 
أكثر  ودول  الشوارع  يف  تظاهرات  شهدت 
اإلعالم  عرب  باالحتجاج  مواطنوها  شارك 
العنرصية  ضد  الثورة  والتقليدي  اجلديد 
عىل  إنسان   كل  ختص  والتمييز  والكراهية 
ينتقد  الكل  إن  ببساطة  أقول  أن  يمكن 
منها؟! يسلم  الذي  من  لكن  العنرصية 

أو  لونه  أجل  من  اإلنسان  حتتقر  أن 
مشكلة هذه  أتى  أو  جاء  أين  من  أو  أصله 
فقدان  نتاج  هي  باختصار  العنرصية 
الغريب  كان.  أيًا  اآلخر  احرتام  عىل  الرتبية 
احلقوق  ثقافة  إىل  ينتمون  الذين  بعض  أن 
أن  مع  اآلخرين  ضد  العنرصية  يامرسون 
تعترب  بدأت  أن  منذ  اإلنسان  حقوق  مضامني 
بينهم  فيام  إخوة  والبرش  سواسية  الناس 
واإلحسان األخوة  وتنترش  االحرتام  يسود 
ينتج  الذي  هو  والفعل  القول  بني  التناقض 
سلوك  بينها  ومن  اخلاطئة  السلوكيات  كل 

العنرصية  إن  بالقول  أيضا  نبالغ  ال  كثريًا 
ولكن  فقط  الضحية  يف  الدول  بني  ختتلف 
وتتلخص  واحدة  هي  الفكرة  أو  النظرية 
السكان من  فئة  أو  جلامعة  ومهي  تفوق  يف 
لألمم  حتذيرات  آخر  عىل  شهر  يمض  مل 
األجانب  كراهية  رقعة  اتساع  من  املتحدة 
حول العامل يف ظل وباء كورونا ومل يمض شهر 
أيضا عىل أخر حتذيرات أممية من متدد تلك 
للمهاجرين  توجه  التي  التعسفية  االهتامات 
والالجئني بنقلهم الوباء وخاصة يف دول غربية 
عىل  خافيا  وليس  املتحدة  الواليات  بينها  من 
من  هو  ترامب  دونالد  الرئيس  أن  أيضًا  أحد 
إغالق  دائاًم  أرادوا  الذين  الغربيني  القادة  بني 
والالجئني  املهاجرين  أمام  بالدهم  حدود 
أن االحتجاج عىل التمييز العنرصي بكل أشكاله 
وألوانه بات يتخذ طابع ثورة عاملية بعد مقتل 
حان  فقد  مرشوعة  املطالب  أن  وطاملا  فلويد 
وقت االحتجاج السلمى وبات لزاما عىل البرشية 
داء  ومواجهة  كورونا  مواجهة  بني  االختيار 
بالدهم يف  تفشى  الذي  العنرصية 
اختاروا  من  هم  فقط  األمريكيون  ليس 
كثرية  دول  فلويد  موت  عىل  االحتجاج 
أكثر  ودول  الشوارع  يف  تظاهرات  شهدت 
اإلعالم  عرب  باالحتجاج  مواطنوها  شارك 
العنرصية  ضد  الثورة  والتقليدي  اجلديد 
عىل  إنسان  كل  ختص  والتمييز  والكراهية 
ودولية. شعبية  فيها  واملشاركة  األرض 

للقضاء عىل العنرصية نحتاج إىل مسارين مسار 
للرتبية  بالنسبة  الصغر  من  يبدأ  تربوي  ثقايف 
والتثقيف يكون للكبار ومسار قانوين ونظامي 
يكون حازمًا ضد كل من يامرس االنتقاص من 
اآلخرين ويعتدي عىل إنسانية اإلنسان وكرامته.

عن  يعرب  ميسء  لفظي  إرهاب  العنرصية 
عن  وبعد  اآلخرين  تقدير  وعدم  اخللق  ضعف 
واألمم  البرشية  حتكم  التي  اإلنسانية  الثقافة 
واذا  منتهون؟!  نحن  فهل  حاليًا  املتحرضة 
العنرصية  ضد  معنا  فكن  نعم  االجابة  كانت 
ودولية  شعبية  فيها   واملشاركة 
للقضاء عىل العنرصية نحتاج إىل مسارين مسار 
للرتبية  بالنسبة  الصغر  من  يبدأ  تربوي  ثقايف 
والتثقيف يكون للكبار ومسار قانوين ونظامي 
يكون حازمًا ضد كل من يامرس االنتقاص من 
اآلخرين ويعتدي عىل إنسانية اإلنسان وكرامته
عن  يعرب  ميسء  لفظي  إرهاب  العنرصية 
عن  وبعد  اآلخرين  تقدير  وعدم  اخللق  ضعف 
واألمم  البرشية  حتكم  التي  اإلنسانية  الثقافة 
واذا  منتهون؟!  نحن  فهل  حاليًا  املتحرضة 
العنرصية. ضد  معنا  فكن  نعم  االجابة  كانت 



قرون  لعدة  التارخيية  بذاكرتى  رجعت 
توماس  فيه  عاش  الذى  العرص  اىل  سابقة 
ىف  الفاضلة  املدينة  كتاب  مؤلف  مور 
سياسيا  قائدا  مور  كان  وقد   16 القرن 
ومؤلفا وعاملا انجليزيا ولد ىف لندن واصبح 
للعدل وزيرا  اصبح  ثم   1501 عام  حماميا 
ومقتطفات  مالمح  تبدو  وهكذا 
املدينة  كتابه  ىف  الكلامت  احب  من 
والسمو العدالة  اىل  ترنوا  التى  الفاضلة 
اجلميل  املشهد  من  اجزاء  واليكم 
للمدينة  ختيله  مور  توماس  اراد  الذى 
الننا  تتحقق  مل  التى  واحالمه  الفاضلة 
السامء ىف  وليس  االرض  عىل  نعيش 
كل  ان  كتابه  ىف  مور  توماس  ويذكر 
انتاجه  ياخذ  الفاضلة  املدينة  ىف  انسان 
حسب  منه  ويتسلم  العام  املخزن  اىل 
اكثر  يطلب  احد  وال  احتياجاته  ماتتطلبه 
يصده  احلاجة  من  االمان  الن  يكفيه  مما 
الوجبات  الناس  ويتناول  اجلشع  عن 
ان  للمرء  ولكن  مشرتكة  مائدة  عىل 
املدينة  ىف  وليس  شاء  ان  بيته  ىف  ياكل 
رخيص  بثمن  والرشاء  عملة  الفاضلة 
والرسقة  الغش  وافات  غال  بثمن  والبيع 
وسكان  معروفة   غري  امللكية  عىل  والنزاع 
احلرية  بمعنى  احرارا  الفاضلة  املدينة 
احرارا  ليسوا  ولكنهم  واخلوف  اجلوع  من 
االخرين حساب  عىل  يعيشوا  ان  ىف 
عىل  شى  كل  كان  ايضا   فلام  مور  ويقول 

لنفسى   سؤاىل  انه  صحيح؟  تفكريى  هل 
الكتاب  من  العظمى  النصيحة  اخذنا  لقد 
قائال:   6:5  -  3 االمثال  )سفر  يف  املقدس 
فهمك  وعىل  قلبك  بكل  الرب  عىل  توكل 
يتخيل  منا  االنسان  دائام  تعتمد(،  ال 
نواحى  كل  يف  صحيح  تفكريه  ان 
الصعبة  باملواقف  مليئة  احلياة  احلياة. 
كثريا  التفكري  اىل  حتتاج  التي  وباملشاكل 
حللها  فكرة  اى  تنفيذ  يف  الرشوع  قبل 
يف  نجحوا  الناس  ننظر  سويا  بنا  فتعالوا 
مع  يفعلون  كانوا  كيف  وننظر  حياهتم 
العديدة  احلياة  مواقف  من  موقف  كل 
صلت  التي  مونيكا  القديسة  نذكر  ان  فاود 
اهلل  ينقذ  حتى  سنة   22 طوال  مرة  بدموع 
من  أؤغسطينوس  الفاشل  الشاب  ابنها 
يف  أسقف  أصبح  والذى  اخلطية  حياة 
الشخصيات  أهم  من  وأيضا  أفريقيا  شامل 
مؤلفات  وله  املقدس  الكتاب  تفرس  التي 
اعرتافات  كتب  وأمهها  كثرية 
كان  مونيكا  القديسة  أؤغسطينوس، 
االهلى  احلل  إختذت  الهنا  صحيح  تفكريها 
أم  ختيلوا  الكبرية،  املشكلة  هذه  حل  يف 
رجوعه  أجل  من  تصىل  فاشل  لشاب 
والعملية  األبدية  حياته  يكسب  وان  لربنا 
حينام  العكس  وعىل  واجلسدية  والنفسية 
وتتخذ  فاشل  لشاب  أخرى  أما  ترون 
يقبل  ان  املمكن  من  التي  البرشية  احللول 
اقاربه  عند  تفضحه  باهنا  االنتحار  عىل 
ان  حتاول  وال  فاشل  يا  تناديه  ما  ودائام 
كبري  فرق  فهناك  اجله،  من  صالة  ترفع 
اإلهلية  واحللول  الصحيح  التفكري  بني 

كل  فان  الفاضلة  املدينة  سكان  بني  املشاع 
اقارن  وانا  انسان  كل  لدى  متوفر  شئ 
يقول  حيث  االمم  من  الكثري  وبني  بينهم 
كل انسان ان ماقد حصل عليه ملك خاص 
جيدا  استمسك  وانا  خاصة  اموال  وانه  له 
ان  جيب  الناس  كل  ان  افالطون  قاله  بام 
متساوية  بحصص  ويتمتعوا  حيصلوا 
ينتزع  حيث  النه  واالمتعة  الثروة  من 
ويتمسك  معينة  القابا  يتخذ  انسان  كل 
قدر  اكرب  وخيتطف  ما  بادعاءات 
قلة  ان  نجد  بحيث  عليه  احلصول  يستطيع 
الثروات  كل  بينها  فيام  تتقاسم  التى  هى 
والفاقة العوز  سوى  للباقني  يرتك  فلن 
عبد  الرئيس  كلامت  تستحرضنى  وهنا 
مرص  مجهورية  رئيس  السيسى  الفتاح 
املستقبل  ىف  ملرص  ختيله  ىف  العربية 
توماس  لكتاب  جيد  قارئ  وكانه  القريب 
او  فقط  جيد  قارى  ليس  فهو  مور 
استطاع  وانام  اخليال  ىف  باشياء  حيلم 
الواقع ارض  عىل  الكثري  منها  ينفذ  ان 
ليس  ولكن  يتحقق  الرئيس  فحلم 
وانام  القديمة  مور  توماس  بافكار 
ىف  املتمثلة  املتقدمة  احلديثة  بالدولة 
كالعاصمة  االلكرتونية  احلديثة  املدن 
اجلديدة  واملدن  اجلديدة  االدارية 
بعد تنتهى  مل  والتى  االنشاء  حديثة 
مدينة  من  اكثر  هناك  سيكون  فهل 
املجاالت؟ خمتلف  ىف  مرص  ىف  فاضلة 
القادمة. االيام  عنه  ستجيب  سؤال 

ولقد  البرشية..  واحللول  السيئ  والتفكري 
يرتكنا  لن  بانه  كثرية  وعودا  اهلل  اعطانا 
كل  معكم  انا  ها  )قائال  نطلبه  مادمنا  ابدا 
.)  20-28 متى  الدهر:  إنقضاء  وإىل  األيام 
ارحيكم:  وانا  املتعبني  مجيع  يا  ايل  )تعالوا 
؟ هلذا  نقول  فامذا   (  .،)28-11 متى 
 )31:8 رو  علينا:  فمن  معنا  اهلل  كان  ان 
الذى  الصحيح هو  التفكري  ان  واالن عرفنا 
والروحية  الدينية  املبادئ  عىل  يستند 
باننا  مشاكلنا  كل  يف  اهلل  عىل  واالعتامد 
يتدخل  أن  أجل  من  حارة  صلوات  نرفع 
اعامل  ودائام  املشاكل  هذه  حل  يف  اهلل 
كيف  يعرف  الذى  اخلالق  فهو  كاملة  اهلل 
والروحية  النفسية  خليقته  مشاكل  حتل 
نرفع  أن  نحتاج  نحن  اجلسدية،  وحتى 
وسالما  وشفاء  رمحة  لنجد  اهلل  اىل  قلوبنا 
العامل  الن  األوقات  هذه  يف  وطامنينة 
واالوبئة  االمراض  كثرة  من  يئن  مجيعه 
ياليتنا  تالحقنا،  التي  الطبيعية  والكوارث 
بنا  املعتنى  هو  النه  حياتنا  كل  هلل  نسلم 
نحب  مما  وأفضل  أكثر  صادقًا  حبًا 
نتبع  ان  اهلل  يعطينا  أن  أرجو  أنفسنا، 
والصدقة  والصوم  كالصالة  اإلهلية  احللول 
اشاهده  كنت  لطيفا  شيئ  اآلن  وحيرضنى 
حينام  املدرسة  يف  شابة  وانا  لعائلتنا 
فكنت  العائلة  مع  مشكلة  عن  اسمع 
العطاء  من  نوع  اى  يقدمون  اسمعهم 
تبعد  الرمحة  وفعال  حمتاج  شخص  الى 
االيه  هذه  وصدقت  املشاكل  من  كثريا 
يف  املسكني  ينظر  للذى  )طوبى  العميقة 
املزمور1:41(. الرب  ينجيه  الرش  يوم 



موضوع   credit history فيها  واملقيمني  حديثًا  أمريكا  إىل  للمهاجرين 
الذي  املرصيف  البالستيكي  الكارد  ذلك  ليس  هو  أقصده  الذي  الكردت  بالـــ  خاص 
و  جوانبه  بكل  املايل  التاريخ  هو  هنا  أقصده  ما  بل  للمشرتيات،  استعامله  يتم 
واهلاتف  والكهرباء  املاء  وقوائم  الشهري  السكن  إجيار  تسديد  من  بدءًا  متعلقاته 
بفواتري  إنتهاءًا  و  أخرى،   )Utilities( قوائم  أي  و  السيارة  تأمني  و  اإلنرتنت  و 
كارد. الكردت  قوائم  وتسديد  بالتقسيط(  الرشاء  حالة  )يف  املنزل  و  السيارة  أقساط 
هنا يف أمريكا توجد ثالثة مكاتب رئيسية للكردت و شخصيًا ُأشّبه هذه املكاتب بثالثة 
بأمريكا )وأقصد  الفرد األمريكي واملقيم  به  املكاتب تراقب كل ما يقوم  قضاة، فهذه 
بالفرد األمريكي هو كل من يسكن يف أمريكا و له سوشيال سكيوريتي نمرب و حساب 
املالية بدون أن يشعر فهي تراقب بصمت عن طريق  مرصيف( فرتاقب كل حتركاته 
البنوك ومعارض السيارات و رشكات اخلدمات األساسية واحلكومة ومكاتب العقارات 
الفرد. بناءًا عىل ما جتمعه من معلومات حول  أحكامها وتقاريرها  الخ، وتصدر   ...
األمريكية القارة  يف  واسع  نفوذ  من  له  ملا  األعىل  القايض  أو  املكاتب  هذه  أهم  ويعترب 

هي: الثالثة  املكاتب  هذه  أسامء 
يتم  التي  املعلومات  هذه   Equifax, Experian, Transunion
مجعها يف هذه املكاتب الثالثة تتحّول اىل تقارير مالية مفّصلة، وتتحّول هذه التقارير 
Credit Score !!! اليشء اجليد يف  يف النهاية إىل أرقام )نقاط( أو ما يسمى هنا بالـ 
هذا أن الفرد األمريكي من حقه أن يّطلع عىل نقاطه هذه متى يشاء، وذلك من حقه 
ليكون عىل إطالع  الثالثة  املكاتب  تقرير سنوي جماين من هذه  أن حيصل عىل  أيضًا 
األمريكان  من  جدًا  فالكثري  هذا  ومع  أمريكا،  يف  املالية  سمعته  أو  املايل  بوضعه  كامل 
مقابل  فصيل  أو  شهري  بشكل  بالتقرير  تزودهم  مكاتب  أو  رشكات  يف  مشرتكني 
 My و   Credit Keeper منها  كثرية  املكاتب  وهذه  عليها  متفق  شهرية  إجور 
اإلنرتنت. Auto Theft Protection و هلم مواقع عىل  و   Credit Score

Credit Score الكردت  نقاط 
ترتاوح نقاط الكردت ما بني 309 ضعيف جدًا و 839 ممتاز، كلام قلت الدرجات تقل 
الثقة ىف التعامالت املرصفية وكلام زادت الدرجات يشعر البنك بالثقة يف هذا الشخص 
التقييم عىل ست تصنيفات هي: املطلوب ويكون  القرد  بأمان وإلعطائي  للتعامل معه 

باإلنجليزي التصنيف  إسم   ======= النقاط   ====== التصنيف 

حساهبا يتم  فال  الكردت  بيانات  كفاية  عدم  ويعني   Unrated مصّنف  غري 
Very Weak    300 - 499 ضعيف جــدًا 

Fair   500 - 599 ضــعـــيــــــف 
Good    600 - 699 جـيـــــــــــــــد 

Very Good     700 - 799 جـيـــد جــدًا  
Excellent    800 - 850 مـمـتــــــــــــاز 

النقاط: حسب  و  تصنيف  كل  مقابل  األفراد  ونسبة 

تتأثر درجة اإلئتامن Credit Score بخمس عوامل مهمة قد تساعدك 
عيل رفع من درجة إئتامنك، أو قد ختفض من درجتك وبالتايل حرمانك من 
سلف بنكية أو قروض أو اإلستفادة منه، لكن بنسبة فائدة عالية تصل ايل 30 %.

األول:  العــامــل 
درجة  من   35% نسبة  ٌيشكل  الذي  عليك  التي  للديون  تسديدك  سجل 
حصلت  كلام  تأخري  دون  الوقت  يف  عليك  الذي  الدين  دفعت  فكلام  إئتامنك، 
تنخفض  العكس،  عيل  درجاتك  من  الرفع  وبالتايل  إضافية  نقط  عيل 
دين. من  عليك  ما  تدفع  مل  أو  املحدد  الوقت  يف  تدفع  مل  إن  درجاتك 

الثـانــي: العامـل 
درجة  من   30% نسبة  العامل  هذا  يأخذ  اإلمجالية  ديونك  قيمة  ما 
القروض  أنواع  وبعدد  قروضك  بقيمة  تتأثر  اإلئتامن  فدرجة  إئتامنك 
منخفضة. لنسبة  إستعاملك  حاالت  يف  وترتفع  عليها  تتوفر  التي 

الثـالـث: العامـل 
املعاملة  فرتة  طول  عىل  تعتمد  اإلئتامنى  التاريخ  ومدة  اإلئتامنى  تارخيك  مدة  طول 

كلام  وخالفة  فواتري  من  الشهرية  إلتزاماتك  تسديد  ىف  طويلة  املدة  كانت  فكلام 
كبرية. بنسبة  تؤثر  وهى  كبرية  إئتامنك  درجة  كانت 

الرابــع: العامـل 
القروض  أنواع  كانت  فكلام   10% بنسبة  اإلئتامن  درجة  عيل  يؤثر  القروض  أنواع 
نذكر  القروض  هذه  أمثلة  ومن  درجتك  إرتفعت  كلام  خمتلفة  عليها  تتوفر  التي 
ذلك. وغري   Credit Card القرض  بطاقة  املنزل  عن  السيارات  عن  قرض 

اخلامس: العامل 
فتح  طلب  جمرد  أو  ففتح  البنوك،  مع  تعاملك  حيث  من  أنشطتك  مستجدات 
إئتامنك. درجة  من  خيفض  قد  متعدد  وبشكل  جديدة  إئتامن  لبطاقة  حساب 
Secured Cred- الـ عىل  باحلصول  يبدأ  أن  املايل  تارخيه  بناء  يود  ملن   نصيحتي 
يتم  التسديد  عند  و   ... وقتها  يف  الفواتري  كافة  بتسديد  املطلق  اإللتزام  و   it Card
يستعمل  ال  وأن  منه  املطلوب   Minimum Payment الـ  من  أكرب  مبلغ  دفع 
الكيل  املبلغ  من   30% يتجاوز  ال  بسيط  مبلغ  يبقي  أن  و  كارد  الكردت  من  كبري  مبلغ 
مرصيف  قرض  أو  كارد  كردت  أي  عىل  املتكرر  التقديم  جتنب  أيضًا  و   ... للكردت 
اإلنتظار عليك  احلالة  هذه  ففي  مسبقًا  رفضك  تم  إذا  خصوصًا  سيارة  قرض  أو 
متابعة  مواقع  بأحد  اإلشرتاك  خالل  من  نقاطك  حتسن  من  متأكدًا  تصبح  وعندما 
موقع  أو  دوالر   15  -  10 بني  ما  ترتاوح  شهرية  رسوم  مقابل  الشخيص  الكردت 
.Score الــ  ملتابعة  www.creditkarma.com وهذا جمانى  كريدت كارما 

وسعيد مرشق  بمستقبل  لكم  ومتنياتى  اهلل  أمان  ىف  دمتم 
خالل: من  التواصل  رجاء  إلستفساراتكم 

Email: pierre@petramortgage.com
   Ph: +1 800-840-4469  -  Fax: +1 817-900-7219 أو باإلتصال 
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اعجمي  لفظ  الكوارنتينا  أو  الكرنتينا   
الزمن  يف  سامعه  معتاد  غري  يكون  يكاد 
الصحي  احلجر  عن  يعرب  ولكنه  احلايل 
املحجر  و  املكان  أو  االجباري   العزل  أو 
أو  األشخاص،  فيه  ُيعزل  الذي  الصحي 
العدوى.. خطر  من  خوًفا  احليوانات 

وظروفة  الصحي  احلجر  مدة  وتتوقف 
يف  احلامية  لتوفري  الرضوري  الوقت  عىل 
بعينها  أمراض  انتشار  خطر  مواجهة 
إنتشار  من  احلد  يف  ناجحة  وسيلة  وهي 
أنشاؤها.. وقت  يف  املُعدية  األمراض 

او  كورنتينة  او  كرنتينا  وكلمة 
اإليطالية الكلمه  من   مأخوذة  كورانتينا 
 40 اربيعينـات  ـ  الـ بمعنى   quarantina
quaranta كــــلــــــمــــــــــة  ومــــــن 
)كــــورنـــتــا(. أربـــعـــــيـــــــــن  بمعنـــــــي 
!!... بالفرنسية   Quarante كرانت  او 
و  قدياًم  املصطلح  او  اللفظ  ذلك  انترش  و 
العامل  دول  من  دولة  كل  ففي  بكثره  استخدم 
قريًبا  يكون  ما  غالًبا  حي  هناك  كان  تقريًبا 
املدن  حدود  أو  القديمة  التجارة  موانئ  من 
»الكرنتينا«.. باسم  يعرف  والعاصمة؛  الكربى 

الصحي   نظام احلجر  الذي عرف  الوقت   ويف 
ظهرت  بالكورانتينا  االلزامية  العزله  او 
عرفت  الصحي  احلجر  من  اخري  أنظمة 
واختلفت  سبوليوو  والــ  الزاريتوو  بالــ 
!!!.. تطبيقها  وأساليب  ظروف  بحسب 

الصحي  احلجر  عيل  األتراك  أطلق  كام 
حتفظخانة..!! لفظ  الطبي  العزل  او 

قدياًم  الكوارنتينا..فعرفت  تاريخ  وعن 
وصل  وباء  أول  وإن  الرومان  عهد  منذ 
اإلمرباطور  عرص  يف  اإلسكندرية  إىل 
!! إثيوبيا  من  إليها  أتى   420 عام  جوستنيان 

او  الطبي  احلجر  حاالت  ظهرت  كذلك 
كتاب  او  التوراة  يف  ذكرت  كام   العزل 
هلم  ختصص  وكانت  القديم  العهد 
و  واملجذومني  الربص   لــ  العزل  مدن 
.. العزل  تطلب  التي  األمراض  اصحاب 

كان  حيث  اجلديد  العهد  يف  كذلك  وظهرت 
خُمصصة  وآبار  ومغاور  يف  ُيعزلون  املرضى 
أشهر  ولعل  وبلداهتم،  قراهم  عن  بعيًدا  لذلك 
ما يف تاريخ عن احلجر الصحي حكاية الرجال 
املسيح   السيد  شفاهم  حينام  الرُبص  العرشة 
العهد  املقدس  بالكتاب  املرجع  ايل  انظر   -
.)19:11-17 )لوقا  لوقا  انجيل  اجلديد 

يف  الوسطي  العصور  يف  كذلك  ظهرت   و 
أقيمت  املتوسط  البحر  حوض  بالد  مجيع 
الكرنتينات  )مجع كورنتينة( يف املدن الرئيسة 
السفن.. هبا  ترسو  التي  الساحلية  وخاصة 

موظفون  الصحية  املحاجر  هلذه  وصار 
القادمني  بحبس  ويأمرون  عليها  ُيرشفون 
حلني  عليها  املتفق  أيام  الــ  من  ملده  إليها 
.. األمراض  من  وخلوهم  سالمتهم  من  التأكد 

من  الكرنتيالت  او  الكورنتينا   وانشأت  
كانت  حينام  أوبئة  اي   عيل  السيطره  اجل 
عيل  ووفيات  عدوي  او  إصابات  اي  حتدث 
فكانت  املواين  يف  لرتسوا  القادمة  املراكب 
أرصفه  عن  بعيدًا  الكورنتينة  منطقه  تدخل 
املراقبة   حتت  توضع  و  يوم    ٤٠ ملده  املواين 
التامةحتي التأكد من شفاء من عليها متامًا ...

تطبق  املتوسط  حوض  يف  مدينة  وأول 
فينسيا   كانت  الصحي  باحلجر  يعرف  ما 
هبدف   1348 عام  ايطاليا  يف  البندقية  او 
االسود  الطاعون  مرض  انتشار  احتواء 

و»جائحة  بالبالد   فتك  الذي 
األسود«  »املوت  او  الطاعون« 

وراء  الرئييس  السبب  كان  والذي  
خاصة  أماكن  إنشاء  نحو  املسؤولني  اجتاه 
كانت  والتي  و»العزل«  الصحي  للحجر 
املدن.!! أسوار  خارج  تقع  أكواخ  عن  عبارة 

عىل  والسكان  اخلارج  من  القادمني   اجبار  تم 
ايل  العدوي  دخول  من  خوفًا  الصحي  العزل 
األسود.. الطاعون  انتشار  وقت  مدينتهم  

العصور  عرب  معروفه  إيطاليا  ان  وحيث 
يأيت  و  مفتوح  و  ضخم  ديني  مزار  باهنا 
العصور  مر  عيل  السياح  ماليني  اليها 
خصبه  و  سهله  جعلها  مما  سنويًا  باملاليني 
بسهوله..!!! الوباء  ونقل  انتشار  عيل 

حمدده  قواعد  يتبع  الكورنتينة  نظام  وكان 
يف  املواين  حتفظ  حتي  حتكمة  وقوانني 
.. واألمراض  األوبئة  انتشار  عن  بعيد  مكان 

حوض  يف  مزدهر  الكورنتينة  نظام  استمر 
ظاهره  بصوره  تطور  ولكنه  املتوسط  البحر 
عهد  ويف  الفرنسية  احلملة  عهد  يف  مرص  يف 
الصحي  احلجر  نظام  ظهر  و  باشا  عيل  حممد 
املنازل  عيل  الفرنسية  احلمله  ايام  مرص  يف 
ويعلم  باكمله  يعزل  مصاب  منزل  كل  فكان 
متعلقاهتم  نرش  و  بعزل   ساكنيه  يقوم  و  عليه 
مقابال  املنازل  اسطح  عيل  الشخصيه 
وحيث  املرض  خلو  من  للتأكد  اليام  لشمس 
اشعه  مع  املتجدد  اهلواء  بأن  السائد  االعتقاد 
االمراض.. عيل  تقيض  املبارشه  الشمس 

أي  »الكرنتينا«  فعل  الفرنسيون   اعتمد  وقد 
من  جنودهم  حلامية  وذلك  الصحي  احلجر 
الطاعون، وهو ما فعله نابليون بونابرت حني 
احلجر  أمر  يف  يشددون  كانوا  إذ  مرص  دخل 
اإلسكندرية... موانئ  عىل  خاصًة  الصحي 

أَمَر  بونابرت  نابليون  ان  املعروف  فمن 
جنويب  ُمرَتَفع  يف  صحي  حمجر  أول  بإنشاء 
هلا  الوافدين  ملراقبة  اإلسكندرية  رشقي 
إدارته  وأسند  الطاعون  انتشار  بعد  بحرًا 
حماجر   أربعة  تلته  وقد  بالنك  للفرنيس 
القاهرة... مدينه  يف  اخري  صحيه 

الصحي  احلجر  تدابري  حتقق  مل  ولألسف 
... بإإلجراءات  التشّدد  إىل  ذاك  وقت  غايتها 

تنقطع  املصاب  أخبار  كانت  إذ  ومعروف 
حُتَرق  تويف  وإذا  يشفي  حتى  وذلك  أهله  عن 
كل  وحُيَجز  أيام  أربعة  ملدة  داره  وُتغَلق  ثيابه 
تشييعه.. ُيمنع  كام  دفنه  أو  بغسله  قام  من 

التاريخ  ذكرها  هامه  مالحظه  نجد  ولذلك 
لألرياف  فّروا  قد   املرصيون  ان  وهي 
اضطر  مما  الصحية  املحاجر  من  هاربني 
املوبوءة   املناطق  من  لالنسحاب  الفرنسيني 
!!!.. بينهم  املرض  تفيش  عيل  خوفًا 

حكم  باشا  عىل  حممد  توىل  عندما  انه  ونجد 
بالصحة  العناية  أصبحت   1805 عام  مرص 
وباالخص   سيام  ال  أولوياته  أهم  من  العامة 
.. واألوبئة  األمراض  فيه  كثرت  بلد  يف 

عائق  الوبائية  األمراض  هذه  شكلت  وقد 
عىل  حممد  ومرشوعات  أفكار  أمام 
الطاعون  أزهق  حيث  مرص،  لتحديث 
أرواح  االصفر  باهلواء  املعروفة  او  والكولريا 
إىل  انتباهه  ذلك  وأثار  الضحايا  من  آالالف 
جعله  مما  البرشية  املوارد  ضياع  خطر 
الصحي...!!! احلجر  نظام  تطبيق  يف  يفكر 

باشا   1812 اقرتح طبيب حممد عىل  ففي عام 
 ))Gaetani(( بك  جيتاين  اإليطايل  وهو 
من  اآلتية  السفن  دخول  من  حيد  أن  عليه 
بوباء  العام  ذلك  يف  أصيبت  التي  إستانبول 

ن   عو لطا ا
حتي ال تنقل 
.. املرصيني  ايل  املرض 
انترش   قد  الطاعون  كان  التايل  العام  ويف 
عرب  ولذلك  الدلتا  نواحي  خمتلف  يف 
صحي  حجر  إقامة  يف  عنرغبته  الباشا 
.. اإلسكندرية  مدينه  يف  )كورنتينا( 

والبحارة  املسافرين  فيه  وحيجز 
مصابة  مناطق  من  يصلون  الذين  والسفن 
أن  املحتمل  من  أنه  أساس  عىل  بالطاعون، 
للمتابعة  وذلك  بينهم  منترش  املرض  يكون 
االستشفاء   ثم  ومن  العالج   تلقي  و 
التأكد  بعد  البالد  دخول  من  والتمكن 
ايا  وجود  وعدم  التام   التعايف  من 
البالد.. داخل  االشخاص  عيل  رضار 

هانم  خدجية  ُتدعى  سيدة  هناك   وكانت 
فيها  ُتبلغه  عيل  ملحمد  برسالة   بعثت  قد 
العساكر واليوزباشية  بتخصيص مخسني من 
)القناصة(  "القواصني"  من  ومخسة 
صحيًا  حلجرها  بالوايل  اخلاصة  للقصور 
مأمورًا  االجانب  اإلفرنج   أحد  تعيني  وتم 
.. وجه  اكمل  عيل  ومبارشته  العمل  لذلك 

الصحي  احلجر  تطبيق  تم  أنه  الرسالة  وُتظهر 
 1813 عام  طاعون  تفيش  قبل  الباشا  خلوف 
أسسه  الذي  املرصي  اجليش  لوجود  خاصًة 
أمر  بــ  فقام  البالد   حلاميه  جيدًا  وأعده 
بارثيليمي  انطوان  الشهري  الفرنيس  الطبيب 
 Antoine Barthelemy  / كلوت  
( بوضع أسس  بـــ   )كلوت بك  الشهري   Clot
حلاميه  صحيه  وحماجر  كورنتينات  وبإنشاء 
... عدوي   اي  تفيش  اي  من  واجليش  البالد 

و  اإلسكندرية  يف  املواين  يف  إنشاءها  وبدأت 
واجليزه  ودمياط  ورشيد  القصري  و  السويس  
ما  يف  األول  عىل  وُأطلق  املعسكرات  وعيل 
القصري  يف  كان  والثاين  األزاريطة  اسم  بعد 
للحجاز... الوباء  رضب  بعدما  سيناء  بطور 

احلجر  جملس  إنشاء  بــ  قام  ثم 
انطوان  بإرشاف  م    1831 سنه  طبي  
.. األوربيني  والقناصل  بك  كلوت 

الطبية  املدرسة  وخرجيوا  طالب  وكان 
وأبرزهم  عيل  حممد  أنشاها  التي 
األطباء  مع  احلاالت  يتابعون  باشا  الُبقيل 
املحجر  عىل  لإلرشاف  املُنتَدبني  األوروبيني 
اخلارجة  للسفن  عيل  املواين  يف  الصحي 
متجهه  و  البالد  خارج  ايل  مرص  من 
التجاره  و  الرتحال  بغرض  اوربا  ايل 
ملرص.. التجارية  احلركه  تتوقف  ال  حتي 
بمثابة  مرص   يف  الصحي  احلجر  وأصبح 
واخلرجيني  للطالب  العميل  للتطبيق  مكان 
واألطباء األجانب واملرصيني وذاع صيته بني 
احلجرالصحى  جملس  أنشىء  بينام  األقطار 
1838م.. عام  العثامنية  الدولة  ىف 
احلجر  تشهد  مل  احلديث   التاريخ  يف  مرص  أن 
حيث   1831 عام  إال  معناه  بكامل  الصحي 
االصفر( )اهلواء  الكولريا  وباء  رضب 
وتويف  احلجاج  نصف  عىل  وقضى  البالد 
القاهرة... يف  ألفًا   36 منهم  ألفًا  بسببه150 
لنصيحة  عيل  حممد  استامع  عنه  ونتج 
ميمو  اإلسكندرية  يف  فرنسا  قنصل 
إدارة  لتشكيل  أطباء  بتكليف   Memo
أول  ظهر  وهكذا  نفسه  العام  يف  صحية 
الكولريا.. ملتابعة  عريب  صحي  حجر 

اإلسكندرية  يف  الكولريا  انتشار  أثر  فعىل 
حممد  خيش   شديدا  انتشاًرا  1831م  سنة 
و  أهلها  عيل  ذلك   يؤثر  أن  من  باشا  عىل 
سلبيًا  تأثريا  يؤثر  ان  و  عليها  الوافدين  عيل 
.. اخلارجية  جتارهتا  وعىل  مرص  سمعة  عىل 
ذات  هيئة  إنشاء  باشا  عىل  حممد  أراد 
من  يكون  هبا  موثوق  أجنبية  صبغة 
االحتياطات  من  تراه  ما  تقرير  اختصاصها 

كان  بام  أسوة  األوبئة،  دخول  ملنع 
األخرى.. بالبلدان  الوقت  ذلك  يف  متبًعا 
القنصلية  اهليئات  عىل  حممد  دعا  وبالفعل 
وفيهذا  1831م،  سنة  أكتوبر   18 يف  لالجتامع 
"جملس  عليها  أطلق  هيئة  تشكيل  تم  االجتامع 
من  مكونة  فرعية  جلنة  انتخاب  وتم  الصحة" 
القنصيل  "القومسيون  سميت  قناصل  مخس 
احلجر  أيام  عدد  تقرير  مهمتها  الصحي" 
األوبئة... دخول  ملنع  املراقبة  أو  الصحي 

لإلرشاف  أخرى  جلنة  شكلت   1835 عام  ويف 
)بمصلحة  سميت  الصحي  احلجر  عىل 
القنصل  إرشاف  حتت  كانت  الكورنتينة( 
الرويس  والقنصل  )كامبل(،  اإلنجليزي 
 1856 عام  حتى  كذلك  وظلت  )دوهاميل( 
التي  الكورنتينة  مصلحة  احتدت  حيث 
مع  البالد  إىل  األوبئة  دخول  بمنع  ختتص 
بالشئون  خيتص  الذي  الصحة  جملس 
سمي  واحد  جملس  يف  الداخلية  الصحية 
تم  ولقد  اخلصويص(،  الطب  )جملس 
إىل  عام1880  سبتمرب  يف  اسمها  تغري 
ومشورة  املرصي  الصحة  عموم  )جملس 
باإلسكندرية(... املختلطة  الكورنتينات 

إىل  الصحي  احلجر  عىل  اإلرشاف  حتول  ثم 
والكورنتينات(  البحرية  الصحة  )مصلحة 
مرة  اسمها  وغري  1880م  ديسمرب  يف 
البحرية  الصحة  )جملس  إىل  أخرى 
عمله  وأصبح  باإلسكندرية  والكورنتينات( 
.. الصحي  احلجر  مسائل  عىل  مقصوًرا 

إىل  الصحة  عموم  جملس  نقل  بينام 
بجميع  خمتًصا  وأصبح  القاهرة 
للبالد.. الداخلية  الصحية  املسائل 

معقد  نظام  بفرض  الطبي  املجلس  هذا  واهتم 
فكان  املدينة  داخل  الصحيه  اخلدمات  يضم 
.. االشخاص  عيل  الدوري  الكشف  هناك 

املتوفيني  عن  بتبليغ  احلارات  مشايخ  وكلفوا 
لكشف  بالذهاب  باشا  احلكيم  يكلف  حيث 
بالكشف  يقوم  الوقت  نفس  ويف  املتوفيني 
.. اإلناث  فيهم  بام  املتويف  أرسه  كل  عيل 
ويف حالة ثبوت ان املتويف او احد أفراد املنزل 
ترصيح  يصدر  وبائية  أمراض   بأي  مريض 
: مثل  الوقائية  اإلجراء  اختاذ  اجل  من  بذلك 
 .. الكورنتينه  حتت  ووضعه  املنزل  غلق 
بأنواع من األعشاب اخلاصه و  املنازل  وتبخري 
املستخدمة يف التعقيم والتغلب عيل األمراض .. 
واالهتامم  بتهوية  املنزل  لطرد  رياح  الوبا  منه ..
لكن عندما كان يصعب فعل ذلك مع الكثري من 
خارج  طبي  بمعزل  يؤخذون  فكانوا  الفقراء 
!!!..> الزارتوو  او  >الزاريت  يسمي  املدينة 

من  تأيت  إيطاليه  كلمة  الزارتوو  والــ  
الذي  لعازر  القديس  او  الزار   سان  اسم 
سمي  و  املسيح   السيد  وأحياه  مات  قد 
املوت  من  اقامته  بقصه  تيمنًا  االسم  بذلك 
عيل  يكون  واملوبوء  املريضا  ان  حيث  و 
شفاؤه  و  منه  اهلرب  يتمني  و  املوت  حافه 
!!!!.. يقيمه  من  يتمني  و  يموت  كمن 
الزارتوو  ال  اصبح  الوقت  مرور  ومع 
.. اوربا  يف  الطبي  احلجر  هو 

الزارتوو  الــ  و  الكورنتينه  بني  والفرق 
اليه  يرسل  بعيد  مكان  الزارتوو  الــ  ان  هو 
ايل  املدينة  خارج  للعزل  املوبوئني  املريض 
.. اهلل  يتوفاه  او  ملدينته  يعود  و  يشفي  ان 
.. ككل  احليز  عيل  حجر  هي  الكورنتينه  اما 
أسباب  احد  الزارتوو  الــ  ان  ويرجح 
رغم  باالسكندريه  االزريطه  حي  تسمية 
.. الوقت  ذلك  يف  عنها  تبعد  كانت  اهنا 
وجود  رغم  وقتها  الطبيه  املحاجر  إنشاء  وتم 
الدين  علامء  و  الفقهاء  بعض  من  معارضه 
واملشايخ   يف مرص  والشام  الذين راؤ و  اهنا انتهاك
مما  الدفن  وتاخري  املوت  حلرمه 
نظرهم!!!!!! يف  للرشع  خمالف  جعله 



مما جعل منهم معارضني ملحمد عيل  يف مرص 
وإبراهيم باشا ابنه يف الشام فاضطروا  الختاذ 
معارضتهم  ضد  والوقوف  عليهم  للرد  الالزم 
األمراض  ضد  والوقايه  احلجر  لنظام 
بحجة خوفهم  و خوف الناس من اإلجراءات 
!!!.. الالزارتوو   يف  الدولة  تتخذها  التي 

املكان  هذا  ان  للناس   وصلت  التي  فالصورة 
يشري للموت وغري معروف الطرق و األساليب 
املريض.. رعايه  يف  الدولة  تتخذها  التي 

من  خوفهم  عن  يعربون  الناس  فأصبح 
اإلجراءات  اخري  ناحيه  ومن  ناحيه 
عائلة  مع  الدولة  تتخذها  التي  املشددة 
البيوت  وغلق  تشميع  من  املتويف  او  املريض 
 .. املنازل  يف  والتبخري  والرعايه  والعالجات 

يداهم  كابوس  صوره  يف  املوضوع  فأصبح 
الفقهاء  و  املشايخ  يف  واملتمثل  املرصيني  فكر 
االتكاليه  و  الدروشه  حلد  وصل  قد  والذي 
.. الوباء  مع  التعامل  موضوع  يف  الكامله 

اجلثث  من  يتخلصوا  كانوا  اهنم  لدرجه 
مناطق  ويف  الشوارع  يف  بإلقائهم  املويت  و 
احلكومه  برص  مرمي  عن  بعيدًا  تكون  قد 
بتطبيق  ويضطروا  احد  يعرفها   ال  حتي 
مجلًة...!!! املتويف  ألهل  الصحي  احلجر 

حول  املنترشة  اإلشاعات  من  وختوفًا 
وبدون  احلي  باجلري  املتويف  دفن  إمكانيه 
حممد  تفهم  ايل  ادي  مما  تغسيل  او  كفن 
الشام  بالد  يف  إبراهيم   ولده  و  مرص  يف  عيل 
شعب  هتدئة  يف  وبدأ  وخوفهم  الناس  ملوقف 
نظام  تعميم  عيل  ارص  لكنه  و  الشام  و  مرص 
العالج  و  والوقايه  بدرجاته   الصحي  احلجر 
بأكفان  الدفن  بعدم  واعالمهم  البالد  عيل 
.. الوباء  تفيش  من  حيدث  ملا  رضوره 
إنشاء  من  الغرض  كان  وان  احلقيقه 
األوبئة  انتشار  دون  احليلولة  كان  الكورنتينة 
الطاعون  وخصوًصا  املُعدية  واألمراض 
بمواكب  عامرة  البالد  صارت  أن  بعد 
فكان  أوروبا،  من  اآلتية  املسيحي  احلج 
كان  التي  األوبئة  خلطر  االنتباه  من  ُبد  ال 
مسيطر  ظل  والذي  للناس  ُيالحقا  شبحها 
!!!.. طويله  لسنوات  الناس  فكر  عيل 

و نتيجة لذلك والرتباط والهتامم إبراهيم باشا 
بإقامة  الصارمة  األوامر  اصدر  الشام   بالد  يف 
يف  ابيه  وسياسه  هنج  عيل  الصحية  املحاجر 
جلنوده  املُعدية  األوبئة  نقل  لتجنب  مرص 
هلم  فتحت  الذين  األجانب  السياح  قبل  من 
.. للقدس  الوصول  طرق   هلم  وسهلت  البالد 

القناصل  من  باشا  إبراهيم  طلب  وقد 
الفرنيس  القنصل  وخصوًصا  األوروبيني 
جيشه  محاية  أجل  من  إقامته  چي  هنري 
الذي  األسود  كالطاعون   األمراض  من 
املجاورة.. املناطق  يف  مرات  عدة  انترش 

طاعون  صار   1840 سنة  يف  أنه  ويذكر 
و  الكورانتينا  إنشاء  عيل  فأرص  بالشام 
ملداواة  الشام   مدن  يف  املستشفيات  أنشئت 
هبا  وأحلقت  وجهزت  املرضى  ورعاية 
الكورنتيا  فأقيمت  الصحي  للحجر  غرف 
أحدمها  مبنيني  من  وجعلت  ذلك  ملواجهة 
عليهم  للمحجوز  واآلخر  للمصابني 
املرض.. من  خلوهم  من  التأكد  حلني 

عموم  يف  هبا  املعمول  اإلجراءات  وكانت 
أو  قرية  أية  عزل  تفرض  الشام  بالد 
األوبئة  أو  الطاعون  هبا  ينترش  منطقة 
يف  حيدث  بام  شبيهة  كانت  اهنا  اي 
!!!.. وابنه  الباشا  واليه  حتت  مرص 
 1834 عام  بريوت  كورنتينة   إنشاء   وبعد 
احلجاج  قلة  جراء  يافا  يف  احلركة  تأثرت 
سيجرب  بريوت  يف  النزول  أن  إىل  باإلضافة 
للقدس  القادمني  األوروبيني  احلجاج 
.. القدس  نحو  أطول  طريق  عبور  عىل 

عرشات  قبل  الكرنتينا  حمجر  فكان 
كانت  وقد  بريوت  ملرفأ  مرافًقا  السنني 
السفن  ركاب  استقبال  منه  الغاية 
إىل  إشارة  صفراء«،  بشارٍة  »امللوحة 
فتاك... بوباء  مصابني  وجود  احتاملية 
األرمن  طائفتي  عن  وفد  دفع  الذي  األمر 
إىل  للتوجه  القدس  يف  واألرثوذوكس 
بناء  منه  طالبني   1835 سنة  باشا  إبراهيم 
ذلك  رفض  أنه  غري  يافا  يف  الكورنتينة 
وافق  ثم  حيفا  يف  تكون  أن  موافقته  وأبدى 
فأقيمت  يافا  يف  إقامتها  عىل  بفرتة  ذلك  بعد 
 .1836 سنة  هبا  والعمل  املدينة  غرب 

من  ينزلون  حينام  املسافرون  وكان 
ُبد  ال  كان  السفن  و  البحرية  القوافل 
“احلجر  الكورنتينا  يف  يوضعوا  أن 
ساعة.. وعرشين  أربع  مدة  الصحي” 

ممتلكاهتم   جتميع  يتم  الكورنتينا  موقع  ويف 
عىل  والقضاء  لتنظفيها  بالبودرة  وتبخريها 
أي جراثيم تكون قد علقت هبا، ومن ثم وجب 
يتم  حتى  متامًا  عرايا  يكونوا  أن  اجلميع  عىل 
!!! أمتعتهم..  مثل  مثلهم  بالبودرة  رشهم 

الباعه  استخدم  نفسها  املينا  داخل  ويف 
الصغرية  اخلشبية  األكشاك  يف  املوجودين 
السفن  عيل  الوافدين  مع  للتعامل  طريقة 
الطعام   رشاء  ويودون  منها  ينزلون  وقتام 
و  الكشك  صاحب  امليناء   يف  البائع  من 
املشرتي   وجه  يف  يصيح  بدوره  الذي 
!! تقرتب  ال  تقرتب!  ال  قائاًل:  بعيد  من 

الرخام  من  بالطة  هناك  يوجد  وكان 
مقابل  عليها  النقود  لوضع  الكشك  عند 
عىل  اآلخر  هو  يضعه  الذي  الطعام 
.. ذلك  بعد  محلة  من  والبد  البالطة 

ربام كان  هذا اإلجراء خوفًا من نقل عدوى 
مرض أو وباء ولذلك كانت البالطة الرخامية 
ال  حتى  واملشرتي  البائع  بني  الوسيط  هي 
ايل  دخوله  يتم  ان  ايل  بينهام  تالمس  حيدث 
عليه  التام  الطبي  العزل  لتطبيق  الكورنتينه 
!!!.. ال  ام  املرض  حامل  هو  هل  ومعرفه 

ثم انتقل احلجر الصحي للحجاز أواخر القرن 
الـ19 ومل ُيفصل احلجر عن اإلدارة الصحية إال 
يف زمن امللك عبد العزيز آل سعود عام 1926..

مدينة  يف  تطلق  كانت  »الكرنتينا«  وأن 
الصحي  احلجر  منطقة  عىل  جدة 
اإلسالمي.. جدة  ميناء  بجوار 

من  يتألف  الصحي  املحجر  وكان 
والواسطة  سعد  أيب  جزيريت 
جدة. من  اجلنوب  إىل  الواقعتني 
بالد  يف  الكورنتينا  بناء  توالت  وبعدها 
لكن  و  األردن  و  القدس  و  واحلجاز  الشام 
!!.. مرص  يف  الواقعة  تلك  وأشهرها  كانأمهها 

يسمي صحي  حجر  إجراء  ايضًا  ظهر 
جتريد  او   .. جتريد  ومعناه  سبوليو   الـــ  بــ 
الــ الزارتوو  نسبيًا  املالبس وهو قد يشبه  من 
عاري  يدخل  املريض  بأن  خيتلف  ولكن 
املالبس  تكون  ال  اي مالبس حتي  بدون  متامًا 
يدخل  و  واملرض  الوباء  نقل  مصدر  هي 
للتأكد  متواصل  يوم   ٢٠ القامه  معا  للغسل 
اإلفراج  يتم  ثم  الوباء  من  املريض  خلو  من 
و  املرض  أعراض  عليه  يظهر  مل  اذا  عنه 
.. الوباء  من  خايل  انه  اي  ملنزله  يذهب 
األساسيات  من  اإلجراءات  هذه  واعتربت 
املنترش.. والوباء  املرض  حد  يف 

و  سجالت  يف  احلاالت  كل  تدون  وكانت 
تفيش  ومراقبه  بالصحه  خاصه  مكاتبات 
هلا.. الالزم  واختاذ  املناطق   يف  الوباء 
عده  يف  مرص  يف  الكورنتينه  واشتهرت 
.. والقصري  اإلسكندرية  منها  مناطق 

القصري: او  سيناء  طور  كورنتينة 
ىف  صحى  حجر  انشاء  أن  الكثريون  اليعلم 
من  القادمني  عىل  للكشف  املنافذ  عرب  مرص 
خارج البالد كان منذ قديم األزل وكانت مرص 
حجر  إقامة  ىف  العامل  دول  وأوىل  أقدم  من 
املرصية.. املوانئ  عرب  ذلك  وكان  صحى 

عىل  حممد  أقام  عام   ٢٠٠ نحو  قبل 
.. بالقصيـــر«  الطــور  »كورنتينة  باشا، 

لوكيل  ظهوره  بعد  أمرًا  وأصدر 
وزارة  وكيل  يعادل  ما  وهو  اجلهادية 
متخصصني  بإيفاد  حاليًا  الدفاع 
.. القصري  أهل  لوقاية  بـــ"الكورنتينة" 
من  خوفًا  احلجاج  عىل  حجرًا  وأقام 
املشتبه  وحلجز  عربهم  العدوى  انتقال 
ميناء  عرب  القادمني  من  بالعدوى  فيهم 
الكورنتينة  هذه  لتكون  البحرى  القصري 
مرص.. ىف  الصحى  احلجر  مكاتب  أقدم 

عيل  حممد  عرص  بعد  املعتاد  من  وكان 
اكتشف  وإذا  احلجيج  عىل  الكشف  يتم  بأن 
أحد  يف  حُيجز  بوباء  مصاب  أنأحدهم 
وبقي  حاليًا  الفنادق  تعادل  التي  األحواش 
اخلديوي  عرص  حتى  احلال  هذه  عىل  األمر 
للحجر. خمصصًا  مبنى  أنشأ  الذي  سعيد 
غري أهنا وبمرور الزمن حتولت إىل »خرابة« 

مرشوعات  أى  تنفيذ  لعدم  اإلمهال  تعانى 
لرتميمها حتى أصبحت مهددة باالهنيار رغم 
!!!!.. املرصيه  اآلثار  قائمة  ضمن  تسجيلها 

ميناء  عرب  اخلارج  من  القادمون  وكان 
مرضهم  ىف  يشتبه  ممن  البحرى،  القصري 
حتى  يومًا   40 الصحى  احلجر  ىف  حيجزون 
الوبائية  األمراض  من  سالمتهم  تثبت 
صحيا.. وعزهلم  ضدها  حتصينهم  بعد 

مدينة  حال  تغري   19 الـ القرن  بداية  ومع 
مستقلة  مديرية  صارت  بعدما  القصري 
ومرور  والوافدين  املقيمني  كثرة  ومع 
موسم  ىف  وإيابًا  ذهابًا  عليها  احلجاج  وفود 
املهن  وأصحاب  التجار  عدد  وكثرة  احلج 
إىل  اهلجانة  عساكر  ومرور  واحلرف 
الواىل  ًعىل  ما  لزا  كان  احلجازية  األراضى 
لعزل  الكورنتينة  مبنى  إنشاء  عىل  حممد 
املعدية..  األمراض  عليهم  ظهرت  إن  احلجاج 
أمرًا  باشا  عىل  حممد  أصدر  1836م  ىف 
صحى  حجر  بإنشاء  اجلهادية  وكيل  إىل 
أن  بعد  البحرى  القصري  ميناء  بجوار 
)الكولريا( األصفر  الريح  او  اهلواء  ظهر  
انتقال  من  وخوفًا  احلجاز  بجهات 
.. الوافدين  احلجاج  طريق  عن  العدوى 
ونفر  متخصصني  بإيفاد   أمر  كام 
حلفظ  الكورنتينة  بأصول  جدًا  عارفني  
حجر  وعمل  القصري  أهل  ووقاية 
.. سالفًا  وذكرنا  سبق  كام  احلجاج  عىل 
عباس  اخلديو  أمر  1270هـ،  رمضان   15 وىف 
فتحى  بك  حسن  القصري  حمافظ  األول  باشا 
»مستشفى«  إسبتالية  لعمل  منزل  برشاء 
زين«  عمر  حسني  »أمحد  منزل  واشرتى 
الالسلكى( البحر)اسرتاحة  ساحل  بجوار 
قرشًا  عرش  وأربعة  قرش،  آالف  ثالثة  بمبلغ 
... القصري  خزينة  من  رصفت  ونصف 
عباس  عهد  ىف  مستشفى  وأستعمل 
يسمى  دفرت  حكيم  له  وكان  باشا  وسعيد 
البقىل"  نجا  أفندى  الدكتور"حممد 
مساعد  له  وكان  القصري  بندر  حكيم 
خليل  بن  خليل  يسمى  )مترجى( 
التمرجى.. حممد  يدعى  آخر  وممرض 

ومؤن  للمرضى  إقامة  هبا  كان  الكورنتينة 
.. إقامتهم  لزوم  وتعيني  الطعام  من 
وجد  ما  حسب  هبا  يقيم  وكان 
/1858م(   هـ   1275 صفر  )غرة  بوثيقة 
»املقاطيع«  والفقراء  املرضى  من   87 حواىل 
من  هلم  يرصف  كان  خروجهم  وعند 
و»البقسامط«  والطعام  والزاد  املؤن 
تسمح  ال  الذين  سبيل  عابرو  منهم  وكان 
والتى  األحواش  ىف  باإلقامة  حالتهم 
أسعارها  كانت  ربام  فنادق  بمثابة  كانت 

متناوهلم.. ىف  ليست 

املرصية  الصدقة  مركز  وحتول 
.. للحجر  مكان  إىل  للحجاز 
واحلقيقة أنه كان مكانًا خمصصًا جلمع الغالل 
صدقة  بـ"رسم  واملسامة  للحرمني  التابعة 
مكة" و"رسم صدقة املدينة" ثم حتول إىل مكان 
القصري.. وإىل  من  للوافدين  الصحي  للحجر 
من  للشونة  ُتنقل  كانت  الغالل  أن 
.. احلجاز  إىل  السفن  لتحملها  الصعيد 

التي  الغذائية  املواد  فيها  جُتمع  كانت  كام 
قضت  التي  باشا  إبراهيم  جيوش  حتتاجها 
عيل... حممد  عرص  يف  الوهابية  احلركة  عىل 

بسبب  وظيفتها  فقدت  الشونة  أن  ويذكر 
خط  وإنشاء  للسويس  احلج  طريق  حتّول 
هناية  السويس   - القاهرة  حديد  سكة 
حمجر  إىل  لتتحول  عرش،  التاسع  القرن 
الواسعة  مساحتها  منها  أسباب  لعدة  صحي 
اخلارجي  املبنى  أن  مبينًا  باألسوار  ومحايتها 
طول  يبلغ  اذ  األضالع  منتظم  غري  للشونة 
ارتفاعها  أسوار  وحتيطه  مرتًا   73 ضلعه 
.. سنتيمرتًا   80 وسامكتها  أمتار  ستة 
ل  لعز فة  ملكشو ا حته  مسا مت  سُتخد ا و

املرضى...
يف  للشونة  التابع  الكرنتينا  مبنى  وكان 
بحوش  ملحقًا  باشا  سعيد  مرص  وايل  عرص 
صغرية  إحدامها  حجرتني  فيه  صغري 
ويغطيها  احلوش  عىل  تطل  كبرية  واألخرى 
خشبية  وعروق  النخيل  أفالق  من  سقف 
القديمة  اإلسمنت  من  بطبقة  مبلطة 
والكشف  املحجر  إلدارة  مبنى  وكان 
.. األمصال  وإعطائهم  املرضى  عىل 

مطلع  يف  تأسيسه  تم  مسجد  به  ملحق  وكان 
ويتميز   ،1935 عام  يناير  الثاين/  كانون 
مؤسسيه  أسامء  حتمل  التي  منربه   بلوحة 
.. مشايخ  ومخسة  البلد  ومأمور  كالعمدة 

حراسًا  الكورنتينة  لتلك  احلكومة  عينت  وقد 
واملرضى  واملمرضني  األطباء  حلامية  أشداء 
أجرة  دفع  وكذلك  اللصوص  اعتداءات  من 
.. بئر عنرب ىف قفط.  إىل  لتوصيل احلجاج  هلم 

فعزل  باشتباه  يبدأ  الكرنتينا  يف  العالج  وكان 
.. الوباء  من  للتخفيف  عقاقري  إعطاء  ثم 

إىل  مشريًا  املريض  مناعة  عىل  اعتمد  وقد 
احلج  بمواسم  عملها  انحرص  الكرنتينا  أن 
أجور  إىل  تشري  موجودة  وثيقة  بدليل 
أيلول/  )شهر  توت   9 من  ابتداء  الغفراء 
عام  من  الفرعوين(  لتقويم  وفقا  سبتمرب 
مدونة  أخرى  ووثائق  منه   26 حتى   1859
فقط. احلج  موسم  يف  الغفراء  أجور  فيها 
شخصًا  أن  القصريي  املؤرخ  ويضيف 
املسجد  مؤسس  هو  السامن  ُيدعى  كان 
من  قادمًا  تاجرًا  وكان  بالكرنتينا  امللحق 
واقتطع  احلجيج  بمصاحبة  تعهد  اليمن 
.. املسجد  إلقامة  الكرنتينا  من  جزءًا 

مؤدي  عتيق  باب  وجود  إىل  كذلك  ومشريًا 
املعزولني  عذابات  عن  تكشف  لغرفة 
للتخلص  ُخصصت  حيث  بالكرنتينا 
تغطية  عرب  الكولريا  ضحايا  جثث  من 
متامًا...!! لتتآكل  السلطاين  باجلري  اجلثة 
»كارل  الدكتور  تعيني  تم   ،1864 عام  وىف 
والطبيب  العامل  كلوسنجر«  بنيامني 
إسامعيل  اخلديو  عهد  ىف  اجلنسية  أملانى 
موقع  نفس  ىف  سنوات  عرش  ملدة 
الرسوم  تسمى  وكانت  املستشفى 
والكورنتينات  بالصحة  الصحية  والعوائد 
الصحى  للحجر  املبانى  بعض  وأضيفت 
باشا. سعيد  عهد  ىف  ترميامت  وجرت 
كورنتينه  اهم  و  اشهر   ثاين   كانت   و 

االسكندرية. هي،كورنتينة  مرص  يف 
االزاريطة  منطقة  باشا  ابراهيم  حول  كام 
ايضًا  صحي   حجر  ايل  باالسكندرية 
يف  اإلسكندرية  غرب  يف  منطقة  هناك 
)الكرنتينا(  اسمها  القباري  سيدي  منطقة 
واسمها  يضا  صحيأ  حجر  وكانت 
وسوريا  لبنان  يف  األحياء  ألحد  مشابه 
..  1843 املبني  تاريخ  ويعود  وفلسطني 
اإلسكندرية  يف  »الكورنتينات«  إقامة  أن 
حممد  عرص  يف  الكولريا  زمن  إىل  يعود 
األوبئة  أكثر  كان  والذي   ،1831 عام  عيل 
غضون  ففي  مرص،  تاريخ  يف  فتًكا 
ألف   150 بحياة  املرض  أودى  شهرين 
عددهم  البالغ  السكان  جمموع  من 
نسمة.. املليون  ونصف  ماليني  ثالثة 
حلامية  جملس  مع  اجتمع  حيث 
وجتمع  الوباء  من  الساحلية  املدينة 
جلنة  وعينوا  القناصل  ممثيل  من   17
أول  ليكونوا  رجال  مخسة  من 
باإلسكندرية.  صحي«  حجر  »جملس 
تطويق  يف  األوىل  اخلطوة  متثلت  وقد 
انتشار  وحد  األطباء  ونرش  املدينة 
.. سالفًا  ذكرنا  سبقوا  كام  الوبا 
لصحة  االفريقي  املركز  هو  ليا  حا واملبني 
هيم  ا بر إ ئد  لقا ا مسجد  م  ما أ يقع  و ة  أ ملر ا

. باإلسكندرية 
: اجليزة  كورنتينة 

إبراهيم  وولده  باشا  عيل  حممد  أقام 
.. باجليزة  أخرى  كورنتينة  بك 
قوته  يملك  ممن  األهايل  عىل  نودي  إذ 
من  خيرج  أال  يوًما   60 مدة  عياله  وقوت 
لقضاء  أيام  ثالثة  بك  حمرم  وأعطاهم  البلدة 
يتم  ما  قبل  امورهم  وتدبري  احتياجاهتم 
!!.. االجباري  العزل  من  يومًا   ٦٠ الــ  تطبيق 

اجتاح  عندما  وباالخص  احلايل  الزمن  يف  اما 
واصبح   )  19 كوفيد   ( كورونا  فريوس  العامل 
العامل  عيل  خييم  الذي  والضباب  كالشبح 
العامل  عيل  خييم  بكابوس  اشبه  وبات  بأثره 
بأثره  وبدأت اعداد املريض يف تكاثر يصارع 
باكملها  احلياة  ومهددًا  االنتشار  يف  الزمن 
املستشفيات  فاصبحت  البسيطه  وجه  عيل 
املريض  من  الوافدين  لتلقي  باكملها  جمهزه 
و  الطبي  احلجر  اماكن  وتنوعت  وانترشت 
عدد  مقابل  الرهيبه  لالعداد  نظرًا  الصحي 
املشايف حول العامل فبات العزل منزيل واصبح 
املستشفيات  يف  متمثال  للعزل  االول  الدور 
متمثله  بديله  و  جانبيه  حلول  اجياد  بدأ  ثم 
وامتد  والفنادق  واملدارس  الرعايه  دور  يف  
خميامت  يف  ميدانيه  مستشفيات  القامة 
و  الرياضية  املالعب  ايل  ايضًا  وامتد  طبية 
الضخمه البلديات  ومباين  الطالبيه  املدن 
كـن  ما ال ا لتشييد  و سعه  ا لو ا ئق  ا حلد ا و  ا
انشاء  و  املريض  ورعايه  الستقبال  املجهزه 

بداخلها.. وكورنتينة  معازل 

ومــعــافــيــــن..  بخيـــــر  دمــــتـــــم 





دراسة عن الذكاء اإلنساين، قديام قالوا: 
بالنبوت.. أخذ  بالكف  يرَض  مل  من 
يستخدمها  غليظة،  عصا  هو  والنّبوت 
رضبة  الرضب..  ىف  قدياًم  الناس 
مجيل  كرس  بعمل  كفيلة  منه  واحدة 
دماغك  ىف  أو"تربنة"  عظامك.  ىف 
يرضى  ال  من  أن  املثل  ومعنى 
ُمعّلمه  أو  والده  كف  من  بالرضب 
من  سيأخذ  و  عليه،  األيام  ستدور 
.. أصعب  و  أقوى  رضبات  احلياة 
أن  بدون  للحياة  معنى  يوجد  فال 
إن  هدف  يوجد  ال  منها..و  تتعلم 
.. أمسك  من  أفضل  يومك  يكن  مل 
يرفضون  من  فعاًل  هناك  لكن  و 
أو  أغبياء  ألهنم  ..ليس  التعلُّم 
يطلبــون  ألهنــم  ولكــن  جهــلـة.. 

ل  ا ز ما و  2 0 0 4 م  عا ل  ملقا ا ا  هذ كتبت 
... بأفكاري  نابضا 

عرشة أعوام هي تقريبًا عمر ثورة يوليو 
 .1967 نكسة  إيل  بزوغها  منذ  احلقيقي 
بقياس  شئ  ال  ؟  أعوام  عرشة  هي  وما 
األعوام  تلك  كانت  ذلك  ومع  الزمن. 
البهجة  كله،  املرصي  التاريخ  هبجة 
عاما.  63 ذكراها  عىل  انقضى  التي 
أربعة  عمري  كان  الثورة  قامت  حني 
أيب  أن  حينذاك  أذكره  ما  كل  أعوام. 
تعمل  وأمي   ، معتقال  عنا،  بعيدا  كان 
مضطرة يف مدينة نائية ، ونحن يف رعاية 
والدي  خرج   53 عام  وجديت.  جدي 
اجليزة  يف  الرسوجي  شارع  من  فانتقلنا 
عندنا  وكان  جماور.  شارع  يف  لنسكن 
عرفت  منه  الصالة  يف  فيلبس  راديو 
االحتالل  تقاوم  اجلزائر  اسمها  بلدا  أن 
ومل   . هلا  الدعم  تقدم  يوليو  ثورة  وأن 
: صغار  ونحن  لنا  قيل  حتى  وقت  يمض 
، فقد قامت احلرب. املدرسة  إيل  تأتوا  ال 
لنتفرج  مدرستنا  مبنى  حول  نطوف  كنا 

أهواءهم.. يناسب  الذي  التعليم 
الـــذيـــن  مثــــال؟!  هـــــؤالء  مــــــن 
مــزاجـــهــم!! علــى  اهلل  يطلبــون 
بعنوان: قصة  عنهم  حترضين 

.." الــلـــه  "أنــتــظــــر 

وسط  ىف  كان  مؤمًنا  إنساًنا  أن  حُيكى 
أعاصري  عليها  هاجت  عندما  بلدة، 
بعدما  بيته  ىف  ..وانحرش  وزوابع 
إليه  وتعطلت..جاء  الطرق  ختربت 
معي  اركب  هيا  قائال:  جريانه  أحد 
سريسل  اهلل  ال   : قال  لكنه  لنهرب..و 
إسعاف  عربة  أتت  ...بعدها  نجدة  إيل 
انتظر  أنا  ال  ..فقال:  هيا  له:  وقالوا 
أنه  كتابه  يف  وعد  هو  اهلل  نجدة 
و  ثالثة  مرة  األمر  تكرر  ..و  سينجدين 

يف  جالسني  املرصيني  العساكر  عىل 
أية   . ويأكلون   ، بنادقهم  ينظفون  فنائها 
 . مرص  عىل  الثالثي  العدوان  ؟  حرب 
 ، األرض  البنادق عىل  واستهوتني صورة 
العساكر  إيل  وأنقله  طعامي  أمحل  فكنت 
أتفحص  يدعوين  لكي  مدرستي  يف 
باقي  مع  هرولت  أيام  وبعد   . البنادق 
سمعت  حني  بعيد  غري  حقل  إيل  العيال 
كان  إنجليزي  بجندي  أمسكوا  األهايل  أن 
البنادق  ومنحتني   . بالباراشوت  هيبط 
بني  املضطرب  األشقر  اجلندي  وصورة 
بالدي  بقوة  عجيبا  شعورا  األهايل  أيادي 
الثورة  هنر  انشق   1960 عام  من  بدءا   .
عبد  صوت   : هنرين  يف  ليصب  الواحد 
الرصحية  عينيه  ونظرة  القوي  النارص 
 ، الباهرة  اإلنجازات  وعامل  املخلصة 
عن  رسية  حكايات  من  آخر  وعامل 
 ، األسود  والعسكري   ، املعتقالت 
الليل  وتضافر   . كثرية  عائالت  ودموع 
هذا  لغز   . بالثورة  إحسايس  يف  والنهار 
إيل  أحله  أن  أستطع  مل  املركب  الشعور 
القضبان  ظالل  بدأت   1966 عام  اآلن. 

اإلعصار،و  اقرتب  يرفض..حتى  ظل 
صعد  الرجل..و  مات  و  البيت،  دمر 
ترسل  مل  اهلل..ملاذا  معاتبا  السامء  إىل 
:لقد  اهلل  أجاب  وتنقذين؟؟  نجدتك 
أرسلت لك ثالث مرات و مل ترغب ..!!!
الرجل  هذا  ..فنحن  تضحك  ال  أرجوك 
مدمن  أو  ُمدخًنا  أخربت  مره  كم 
خمدرات أن يقلع عن طريقه فيجيبك: 
" ملا ربنا يريد".. إنه مثله ينتظر معجزة 
!!.. أفضل  يكون  أن  يتعلم  لكي  اهلل  من 
من ننتظر  نحن  لألسف 
لكننا  و  يساعدونا،  أن  اآلخرين 
ثمن  ندفع  أن  استعداد  عىل  لسنا 
أن  اآلخرين  من  ..ننتظر  املساعدة 
.. هبم  نشعر  ال  لكننا  و  بتعبنا،  يشعروا 
اجتمعا  مسجونني  نكتة:إن  تقول  و 

شعراء  من  الستينات  جيل  أبناء  إيل  متتد 
بطعنة  اجلميع  متزق  ثم   . ونقاد  وكتاب 
املعتقل  إيل  دخلت   1968 عام   . النكسة 
ومل   . العام  ونصف  عامني  نحو  وقضيت 
عىل  اهلائلة  قدرته  أبدا  النارص  عبد  يفقد 
بمسئوليته  شعورا  كلها  ملرص  ينقل  أن 
احلزم  وكان   . ووطنيته   ، وبأبوته   ، عنها 
النارص  عبد  وجه  عىل  يبدو  الذي  القاطع 
وجهه  تقاطيع  اكتسبتها  التي  والرصامة 
صوت  يف  الثورة  بأحالم  ترنيمة  تتجىل 
العذبة  القوية  األغنية  مألت   . احلليم  عبد 
مرص  بأن  ضخم  ابيض  كطائر  اجلو 
وهتتف   ، وتتحدى   ، وتعلو   ، ترتقي 
الرنان  النحايس  النارص  عبد  بصوت 
"فليرشبوا  األمريكي  االستعامر  يتحدى 
مل  أمنيات  كالنور  وشاعت  البحر"!  من 
قرياط  فالح  لكل  يكون  أن   : ألقها  تفقد 
نصيب  عامل  لكل  يغدو  وأن   ، يزرعه 
بلدنا  خري  يميس  وأن   ، مصنعه  يف 
وكانت   ! بأمجعه  كله   .. للشعب  كلها 
 : تقدم  كل  وراء  النارص  عبد  صورة 
والتصنيع  والسد  والتأميم  االستقالل 
وأذهلني   . والتنمية  املجاين  والتعليم 
كان  النارص  عبد  أن  أعلم  أن  بعد  فيام 
أحد  أن  حد  إيل  درجة  أقصى  إيل  قلقا 
بعد  كتب  السوفيتية  املخابرات  رجال 
النارص  عبد  يدي  أظافر  كانت  به:"  لقائه 
كان  متى   . اللحم"  حتى  مقروضة 
اجلميع  وهب  الذي  وهو  القلق  يأكله 
كانت  وكيف  ومتى  ؟  باجلسارة  الشعور 

للثاين  األول  ..نظر  القايض  أمام 
هذا  مع  أكون  أن  أرفض   : قائاًل  بتعاٍل 
..فنظر  غسيل  حرامي  إنه  الشخص، 
جاي  معاليك  و  قائاًل:  له  القايض 
حرامى  ..أنا  أجاب  ؟؟  ليه  السجن 
مكان  من  ..أرسق  اجلامع  من  جزم 
!!!! الغسيل  حرامي  زي  مش  رشيف 
ولكن  اآلخر:  احلرامي  فأجابه 
منك...!! أكتــــر  أكســــب  أنــــا 
كالمها ُمدان، و حتت احلكم .. و كالمها 
التوبة ىف  يفكران  ال  ،و  الدرس  يتعلم  مل 
رافًضا  تكون  أن  لكن احذر  ..و  اضحك 
أنك ُمتدين مثل الرجل  للتعلُّم ألنك ترى 
األول ..أو حرامي نظيف مثل الثاين ...
تتعّلم..  ان  ..تعلَّم  عزيزي  يا 
تـــلــمــيــًذا.. تكــــــون  أن  تــعــلــــَّم 

من  كتلة  أظنه  كنت  و  املخاوف؟  تغمره 
سند؟ إيل  بحاجة  برش  به  فإذا   .. الصخر 
أرى  وأن   ، رحيله  يوم  أشهد  أن  يل  قدر 
األرض  أسمع  وأن   ، السامء  يشق  نعشه 
 ، السحاب  إيل  الوداع  هتاف  تنقل  ترتج 
الفالحات  دموع  يدي  عىل  تتساقط  وأن 
. يومها أصبح  التحرير  يف شوارع ميدان 
وأن   ، انفض  قد  العرس  أن  واضحا 
املوسيقيني  وأن   ، ذيوهلا  تلملم  البهجة 
. التاريخ  ليغادروا  آالهتم  جيمعون 
؟  الثورة  من  بقى  الذي  ما   : يقولون 
كل  من  بقى  الذي  وما  ؟  ثامرها  ما 
درس  سوى  شئ  ال  ؟  العامل  يف  الثورات 
خيتلفون  الثورة  يف  الناس  أن   : واحد 
هي  وهذه  وأنبل،  أفضل،  ويصبحون 
كل  وجائزة  الثورات،  كل  جائزة 
من  أعامرهم  يبذلون  الذين  األبطال 
الذي  الرجل  وسيبقى   . بالدهم  أجل 
ضامئر  يف  حيا  البهجة  بورد  مرص  زين 
يوليو  ثورة  إياه  منحتنا  الذي  ما  شعبه. 
األدب  لنا  هيبه  الذي  وما  األحالم، 
حزمة  واحلب؟  واملوسيقى  والفن 
كالشعاع. الظلمة  تشق  األحالم  من 
أنصت  للثورة  والستني  الثالثة  الذكرى  يف 
وأهازجيها   ، أغنياهتا  إيل  جديد  من 
عميق  إعزاز  رجفة  قلبي  عىل  وتستويل 
املشبع  الوجه  ذلك  الفراغ  ملء  وأرى 
بالكربياء والرصامة وأحالم أمته وأسمع 
قلبي  يغمر  الرنان  النحايس  الصوت 
جــمـيــعــا" "بــاسـمـكــم  التحدى:  بنور 





   سـؤالـك عـنــــي..أفكــــــار شــــائــــكـــة  

ربــيــع احلـيــــاة...

عـنــــــــدى كـــــــــــالم

وحـــدك إنــــــت

أين يسوع؟!
والدجاج بالبيض،  القيامة، هنتم  نويل. ويف عيد  بابا  نذكر  امليالد،     يف عيد 

واألرانب، وننسى يسوع!
عـادل عطيـة

يف  الوباء  تفيش  بعد  األخرية  اآلونة  يف  واآلراء  األقالم  بعدض  رشعت 
يتناول  التي  )املستري(  امللعقة  طريق  عن  العدوى  نقل  إمكانية  مناقشة 
هذا  يف  وبالبحث  القداس.  هناية  يف  املسيح  السيد  دم  من  األقباط  هبا 
عدوى  أن  تبني  هبا،  وموثوق  متنوعة  علمية  مصادر  من  املوضوع 
وليس  التنفيس  اجلهاز  طريق  عن  آخر  إىل  شخص  من  تنتقل  الفريوس 
اإلنسان،  جوف  إىل  وصوله  عند  يموت  الفريوس  أن  حيث  اهلضمي 
املستري. نفس  من  أشخاص  عدة  تناول  رضرمن  يوجد  ال  عليه  وبناء 

الكالم. خلص 

جمدى عزيز

عني سؤالك  الدنيا  من  زادي   **
جوايب اليك  ،ها  حبيبي  يا  سل 

أمامي أراك  إذ  بخري  إين 
يب ما  احلقيقة  يف  يشفي  والوصل 

نبضتي   ويوقف  يضنيني  واهلجر 
وعذايب لوعتي  خفف  ؛  رمحاك 

اهلوى؟! دنيا  يف  الظلم  تستبيح  هل 
وشبايب اهلوى  يف  بقلبي  رفقًا 

بعمري أفتديك  هجري  عنك  دع 
ثيايب نأيت  مذ  أنكرتني  قد 

ثواب القلوب  صرب  يف  كان  إن 
ثوايب احلياة  مدى  أضعت  فلقد 

حيايت احلياة  كل  يا  فاحلب 
ورشايب الدنا  يف  زادي  واحلب 

فرحة عرفتك  مذ  حيايت  أضحت 
أبوايب عىل  طرحت  كرمة  بل 

باملنى قلبي  واخرّض   ، اجلنى  أحىل 
ركايب فيك  الدهر  حيدو  واآلن 
حتبني البدور  بدر  يا  كنت  إن 
عتايب الغرام  يف  تكرب  كنت  أو 

فإنني بالغياب  تبتليني  ال 
صوايب  يضيع  أن  أخشى  اهلجر  يف 

تني  ْخرَبَ َأ وبالشوِق   عانقتني 

أغّر                     بوجه  املروج  أضأت 
اندثر ما حسنها  من  وجددت 

لثياب                        ا سندسى  فألبستها 
الشجر يا  با...عرا يبا وكانت 

ة                      احليا روح  ستبقى  وأنت 
البرش قلوب  يضىء  وفرحا 

أنفس                         ىف  املباهج  تبث 
غرب فيام  املتاعب  شجتها 

النجوم                      كل  فحيتك  وجئت 
املطر وغيض  السحاب  ووىل 

فرحة                    الربى  طيور  وغنت 
عطر بروض  العبري  وفاح 

جنة                          لنا  فصارالوجود 
الفكر وتسبى  ؛  النفوس  تشوق 

حنون                       طبيب  اال  أنت  فام 
الضجر ومتحو  اهلموم  تزيل 

العاشقني                           أمنية  ليك  ليا
النرض والشباب  ؛  الصبا وحلم 

القلوب                    جراح  يشفى  نسيمك 
األرس شمل  باحلب  وجيمع 

للقاء                        ا يطيب  رباك  وبني 
السهر حيلو  أمسياتك  وىف 

الزهور                      بعبري  ننتشى  وكم 
السحر حتى  الروض  ىف  فنمكث 

ليك                        ا احلنني  فينا  اشتد  قد 
ننتظر هلفة  عىل  وبتنا 

الفصول                     وأحىل  أجّل  فأنت 
الكدر يمحو  وجهك  وارشاق 

قفارا                       الربوع  تبدو  بدونك 
النظر تروق  ال  كبادية 

أقول                        ما  تلهمنى  أنت  وها 
القمر بضوء  رسورا  فأشدو 

األقدار   وحتكمت  الغرام  فأصابني 
 

ْلَغَرام  ا َو ِعْشقي  ْنِت  َفَأ ك  ُأحبُّ
َتْنَهار  كادت  َعْيَنيها  ِمْن  ُموِع  لدُّ ا

 
َوْجَنَتي  َعىَل  زخات  َفَتَساَقَطت 

ْمَطار  أْلَ ا تِْلك  ألحجب  َيَدْي  َفَمَدْدُت 
 

......وتنهدت  ِبَيِدي  ْمَسكت  َفَأ
أحتار  ال  َكْي  ِبَيدي  َيَداك  لتبَق 

 
َخَيال  ِمْن  بداخيل  َما  ُأصدق  كيف 
ْفَكار  أْلَ ا َوِحرَية  ّك  الشَّ فرياودين   

 
ا  ا ا ا ا دوًما ّب  حْلَ ا َيْبَقى  َهْل 

اِلْخِتَبار؟  ا َو ُروف  الظُّ َحِسَب  ْم  َأ
 

ْلَقَرار  ا ليِك  وإ اخلِد  َعىَل  ببصمة 
لالهنيار  تَدعيني  َوال  ترحيل  اَل 

 
ْنِتحار  ا ْعَوة  َد حْضِني  ُسْكَنى  َهل 

؟! ْجَبار  إْلِ ِبا ًما  َيْو بُّ  احْلَ َن  َكا َما 
 

َقَرار  َأْصَعب  َده  هتجري  اَل 
امْلحَتار  لَعاِشق  ا ِئاًم  ا َد َنا  َفَأ

 
 ، ينتحُر  َقْلِبي  ترتكي  َهل 

؟  االنتحار  هو  ك  ُحبُّ َعَذاٌب  م  َأ
 

باالنتصار   لِك  َيُلوح  ي  ِحبِّ ّل  ُذ
انفجار دعوة  ُهَو  ك  ُحبُّ وسيظل 

 
َتْشَتِكي  اَل  ا  ا ا بًد أ َقْلِبي  ُدُموع 

ْسِتْمَرار  ِبا ارحيِل  و  َأ فانترِصي 
 

 ! بيِدِك  ُموعي  دُّ حتسستي  إِذ  َو
ار  لنَّ َكا َيْشَتِعل   .... بُحبِك  َقْلِبي 

 
لَعاِشَقون  ا ق  ُيَصدِّ َأ

؟! ْنِتَظار  اِل ا يف  ُروًحا  جَمْ ِشًقا  َعا
 

جدار  ُكلِّ  عىل  عشقه  رسم   َعاِشٌق 
لِبَحار  ا ْعىَل  َأ بِّ  باحْلَ َعرَبَ  َقْد  ِشٌق  َعا

 
حمبوبتي  َيا   ..... َنا  َأ ِعْشِقي  ُهَو  ا  َهَذ
اأْلفكار بناِت  ِمْن  ٌة  يَّ ُحوِر فمعشوقتي 

مـالك ميخـائيل  - مـصــر

مـالك ميخـائيل  - مـصــر

عىل تقاطعاتك أنشد خالصاً!

مـيــن إنــت؟!

عىل جبينك املرشئب نحو السامء..
كتبت عّلتي، 

والعناء..
أنا الذابح، واملذبوح، والضحية!

أنا اخلطية!
عىل ذراعيك املفرودتني؛

للعناق..
احتضن آثامي وحدي!

متسمرا بالعذاب وحدي!
نازفًا من اآلالم وحدي!

ما أكثر ساكبي دموع الرياء..
كأن األرض سامء!

كأن الوهم هباء!

إنت مني ياليل انا موش عارفك إنت مني
جيت منني ياليل انا موش فامهك رايح فني

طايح يف الناس بشامل ويمني
هوا انت وباء ولال انت هجني

ولال انت اونطه وناس هاجيني
شبابا كانوا اوعواجيز دايبني

اجري منك جتري ورايا
شايفك قدامي ف كل مرايا

بالنهار وكامن باليل
زاد اهلم وطال الويل

جتزعي  فال  فؤادي  ملكت 
مضجعي أتوا  طيف  ألف  ولو 

) الغواين  إنى ) رصيح   : ولو قيل 
تسمعي  وال  الوشاة  فردي 
غرام  يف  صبويت  يّدعو  إن 

املّدعي إىل  الكالم  فردي 
علينا بافرتاء  يسفلوا  وإن 

األرفع قدرك  عىل  فظيل 
قلبي رس  عندها  التي  فأنت 

وما أكثر من كتبوا عنك،
جانحني،
مؤمنني..

 أن اسمك عورة!
ورسمك عورة!
ومعانيك كفرًا،

وأذّية!
ارمتي عىل تقاطعاتك الندّية..

أروم خالصًا أبديًا..
أنشد، 

كل يوم..
عناء احلرّية!

انت مني يا حرشه ونكره إنت مني
حاسس بيك ولكن موش شايفك

وزي ما ييجي يف الودن طنني
انت بتيجي خفاش أعمى مالوهش عنني

حمتارفيك من رش عاميلك
ومهامن تعمل انا موش هايبك

وعارف عالجك بس ملني
عالجك توبه وصلوه وتقوى

والرجوع للرب، آمني 
ومع مني ابعت عالجك مع مني

أضلعي بيتها  التي  وأنت 
بروحي أفتدهيا  التي  وأنت 

أدمعي بعدها  يف  وأذرف 
بفؤادي  صنتها  من  ووحدك 

معي أراها  نبض  كل  ويف 
هواها  عىل  حقًّ  ووحدك 

واملسمع العني  يف  وطيفك 
أنت  والعمر  الكون  يلًّ  فأنت 

الّرعي  واين  األمرية  وأنت 

عـادل عطيـة

جمدى عزيز

مالك ميخائيل

معشوقتي 

عـبـيـر  حـلـمـى  - مـصـــر

حلمى  عبري  اإلعالمية  هتنئ  كاريزما 
الروح(  )إبداع  وتوزيع  إصدار  عىل 

مربوك الف 



تأمني  وثيقه  رشاء  تنوي  كنت  إذا 
يف  تفكر  أن  أوال  فعليك  احلياة  عيل 
التأمني  أنواع  وفهم  إحتياجاتك 
بعض  واليك  السوق،  يف  املتاحة 
عليك  جيب  التي  التحذيرات 
ومستقبلها. أرستك  حلاميـة  جتنبها 

عيل  تأمني  وثيقه  رشاء  قبل   -١
الفروق  فهم  عليك  جيب  احلياة 
احلياة  تأمني  أنواع  بني  املختلفه 
لفرته  احلياة  عيل  تأمني  نوع  فهناك 
سنه   ٣٠ حتي  سنه  من  تبدأ  حمدده 
الذين  االشخاص  تناسب  وهي 
االحتياجات  توفري  يف  يرغبون 
حدث  اذا  الرسهتم  املستقبليه  املاليه 
فبعض   . االرسه  لعائل  مكروه 
ينتهي  حتي  تأمني  يف  ترغب  االرس 
حتي  او  دراستهم  من  اوالدهم 
أقساط  دفع  من  األرسة  تنتهي 
التامني  من  اخر  نوع  وهناك  البيت 
مثل  احلياه  مدي  مستمر  احلياه  عيل 
 Universal , Whole life

التكلفه  يف  اعيل  النوع  هذا  ويكون 
 Term Life Insurance من 
مرتاكمة  نقديه  اموال  عيل  وحيتوي 
نسبه  ودراسه  فهم  عليك  جيب  وهنا 
املرتاكمة  النقديه  والقيمه  الفائده 
الغري  النقديه  والقيمه  املضمومه 
النقديه  القيمه  الن  مضمونه 
اكرب  تكون  عاده  مضمونه  الغري 
املضمونة. النقديه  القيمه  من 

بيع  التامني  وكالء  بعض  حياول   -٢
للحصول  التكلفه  عاليه  تامني  وثائق 
فيحاول  اعيل  عموله  مبلغ  عيل 
من  معني  نوع  بيع  عيل  ويركز 
عليك  فيجب  احلياه  عيل  التامني 
احلياه  عيل  تامني  وثيقه  رشاء 
التامينية  احتياجاتك  مع  تتناسب 
حدود  يف  التامني  قسط  ويكون 
تواجه  ال  حتي  املاليه  مقدرتك 

املستقبل. يف  الدفع  عن  التوقف 

تامني  تكلفه  ان  املعروف  من   -٣
اغيل  عاده  تكون  للمدخن  احلياه 
اكثر  او  الضعف  حوايل  التكلفه  يف 
اعطاء  التامني  وكالء  بعض  فيحاول 
املؤمن  ان  تظهر  اشياء  عليه  املؤمن 
التي  التحاليل  يف  مدخن  غري  عليه 
جيرهيا املؤمن عليه قبل رشاء وثيقه 
غايه  يف  االمر  وهذا  احلياه.  تامني 
لدهيا  التامني  رشكه  الن  اخلطوره 
تارخيك  خالل  من  املعلومات  كافه 
الغش  اكتشاف  حاله  ويف  الطبي 
تقوم  ال  الطبيه  التحاليل  اجراء  يف 
وثيقه  مبلغ  بدفع  التامني  رشكه 
يعرض  مما  الوفاه  حاله  يف  التامني 
ماليه. ملشاكل  املستقبل  يف  االرس 

تامني  وثائق  من  انواع  هناك   -٤
الشهري  القسط  مبلغ  اليكون  احلياه 
قسط  يكون  لذلك  كمثال  ثابت 
شهريا  دوالر   ٢٠ احلياه  تامني  وثيقه 
سنوات   ٥ مرور  بعد  سنوات   ٥ ملده 
وتصبح  الشهري  القسط  قيمه  تتغري 
ربام  اخلطأ  مثال  وهذا  دوالر   ٥٠
التامني  وكيل  من  مقصودا  يكون 
عيل  تامني  وثيقه  برشاء  الغرائك 
الوكيل  الن  رخيص  سعرها  احلياه 
عمولته  اغلب  عيل  حيصل  التاميني 
تستمر  كنت  اذا  هيتم  وال  عام  اول  يف 
ال. ام  التامني  وثيقه  سداد  يف 

٥- عند رشاء وثيقه تامني عيل احلياه 
التاكد  عليك  جيب  حمدده  لفرته 
للتحويل  قابله  الوثيقه  هذه  ان  من 
احلياه  عيل  التامني  من  االخر  للنوع 
احلياه  مدي  املستمر  النوع  وهو 
Whole Life , Universal

افضل  احلياه  تامني  وثائق  ليست   -٦
عند  اموال  عيل  للحصول  اختيار 
فمن  االشخاص  لكل  التقاعد  سن 

لبعض  جيد  اختيار  تكون  ان  املمكن 
االشخاص والبعض اآلخر ال . فعليك 
بدراسه البدائل االخري التي تناسبك 
مثل املعاش  سن  ايل  الوصول  عند 
املختلفه بانواعها   IRA Account

,P r o f i t  S h a r i n g  p l a n
 M o n e y  P u r c h a s e  P l a n
 G o v e r n m e n t a l  p l a n s  ,
a n d  4 0 1  K  p l a n

خيدعون  التامني  وكالء  بعض   -٧
عموالت  عيل  للحصول  عمالئهم 
وثيقه  بنود  توضيح  عدم  مع  كبريه 
فمثال  عليه  للمؤمن  احلياه  تامني 
يشرتي املؤمن عليه وثيقه تامني عيل 
دوالر  وهو  الف   ٢٥٠ بمبلغ  احلياه 
 Whole Life وثيقه  اهنا  يعتقد 
االف   ١٠ ان  املستقبل  يف  ويكتشف 
احلياه  تامني  وثيقه  مبلغ  من  فقط 
 ٢٤٠ ال  مبلغ  وان   Whole Life
 Term الف دوالر عباره عن وثيقه 
احلياه. مدي  وليست  حمدده  لفرته 

التامني  وكالء  احد  ٨-حياول 
تامني  وثائق  يبيع  ان  امناء  الغري 
بعض  من  يطلب  ان  طريق  عن 
اصدقائهم  يرشحوا  ان  االشخاص 
تامني  منه  يشرتوا  ان  واقناعهم 
هذا  باعطاء  ويقوم  احلياه  عيل 
عمولته  من  كبريه  نسبه  الشخص 
غري  وهذا  عمولته  من   %٥٠ حوايل 
رخصه  لديه  ليس  لشخص  قانوين 
. التامني  وثيقه  نوع  لنفس  تامني 

اطراف  ان  املعروف  من   -٩
احلياه  عيل  التامني  وثيقه 
عليه املؤمن   Insured
 B e n e f i c i a r y
التامني وثيقه  من  املستفيد 
التاميني الوكيل   Agent
التامني  وثيقه  مالك   Owner
عليه  املؤمن  عن  خيتلف  كان  اذا 

وثيقه  مراجعه  عليك  فيجب 
استالمها  بعد  احلياه  تامني 
املستفدين  اسامء  من  للتاكد 
ال  احلياه  حتي  تامني  وثيقه  من 
او  مقصوده  اخطاء  هناك  تكون 
التي  االسامء  يف  مقصوده  غري 
وثيقتك. من  كمستفيدين  اختارهتا 

واختالفات كبري  تنوع  هناك   -١٠
عيل  التامني  وثائق  بني  كبريه   
خمتلفه  املختلفه  ومنتجات  احلياه 
رشكه  الخري  وليست  رشكه  من 
انواع  كل  يف  االفضل  هي  واحده 
كل  وليست  احلياه  تامني  وثائق 
تامني  وثائق  انواع  كل  لدهيا  رشكه 
احلياه  كمثال لذلك هناك وثائق تامني 
مثل االمراض  تغطي  احلياه  عيل 

Terminal , Criti-
cal and Chronic Illness

احلياه  تامني  وثائق  من  النوع  هذا   
رشكات  مجيع  يف  متاحا  ليس 
من  اخر  نوع  احلياه  وهناك  تامني 
 Return يسمي  التامني  وثائق 
يف  فقط  متاحا   of Premium
وكذلك  الرشكات  من  قليل  عدد 
النقديه  املبالغ  او  الفوائد  نسبه 
الخري  رشكه  من  ختتلف  املرتاكمه 
 Broker مع  التعامل  يفضل  لذا 
رشكات  من  لكثري  وكيال  يكون  النه 
افضل  اختيار  ويمكنه  التامني 
حسب  احلياه  عيل  تامني  رشكه 
ترغبها. التي  احلياه  تامني  وثيقه 

أسـئــلـــتــكــم  بجمـــيــع  أرحـــــب 
التــأميـــن  أنـــواع  بكافـه  املتعلقة 
التـــالــي اإللكتــرونــى  البــريـــد  عيل 

samy@goldenwayins.com

االلكرتوين موقعنا  زيـاره  تنسوا  وال 

 goldenwayinsurance .com






