




االداب  بكلية  العربية  اللغة  قسم  استاذ  الضبع  حممود  الدكتور 
املرصي  للواقع  قراءته  يف  متفرد  اكاديمي  السويس  جامعة 
املعاش  ومفكر كبري استطاع بجراءة نادرة ان يقتحم املسكوت 
ودراسات  وابحاث  مقاالت  خالل  من  املرصية  الثقافة  يف  عنه 
عديدة تؤكد عيل امتالكه رؤية متكاملة للنهوض بالثقافة املرصية 
وتظهر هذه الرؤي االصيلة يف كتابه املهم  "مساءلة العقل العريب
املسارات الغائبة” .ويف هذا احلوار يدخل الدكتور النابغة يف عشش 
الثقافية. املنظومة  يف  الفساد  من  الكثري  فيفضح  فعليا  الدبابري 

- ملاذا  تنتقد  من يسمون مجاعات املثقفني الكبار ؟

احلياة  إىل  النظر  يمكن  هكذا  أصحاهبا.  األمور  يفسد  من  أكثر 
من  مجاعات  هناك  تكون  عرص  كل  ففى  أوطاننا،  ىف  الثقافية 
يفسدوهنا،  بقصد  والسلطة  السطوة  أصحاب  الكبار  املثقفني 
أعىل.  ألمر  تنفيذا  أو  الشخصية  املصلحة  بدافع  دون،  من  أو 

- ماهي يف رايك اسباب الرتدي الثقايف الذى نعاين منه ؟
ما نعانيه اآلن ىف الوطن العربى من رداءة اخلطاب الثقاىف، ومن 
كوارث حامىل الشهادات العلمية التى تم احلصول عليها بالفساد 

أصحاهبا  نال  التافهة  التى  الكتابات  سيادة  ومن  واملجاملة، 
وملثقفني  حقيقية  لكتابات  اإلقصاء  ومن  واجلوائز،  الشهرة 
اجلامعات،  هذه  عباءة  من  خيرجوا  مل  أهنم  ملجرد  حقيقيني 
ومن منح اجلوائز ملن ال يستحق ليس  سوى قليل من كثري لنتاج 
وقد  ال؟  ومل  وسيستمر..  مستمرا  يزال  ال  وبعضهم  أفعاهلم، 
أتباع ومستفيدون يدافعون عنهم وهيجمون عىل كل  صار هلم 
باملجاملة(.  أو  باألمر،  أو  )احلروب  بالوكالة،  منهم  يقرتب  من 
أى  عىل  اهلجوم  هبا  يستطيعون  مسموعة  وكلمتهم  ال؟  ومل 
غضب  عليه  وينزل  اللعنة  عليه  فتحل  معرتض  عامل  أو  باحث 
خيتلفون  من  حيمى  أن  يمكن  الذى  ذلك  قانون  وأى  اهلل.. 
ويقدس  احلقائق  يتحرى  وال  الشائعات  يصدق  وطن  ىف   معه 
واإلبداع؟.  والثقافة  العلم  عرش  عىل  بيديه  نصبها  التى  األصنام 

- هل تقصد بذلك اسامء معينة يف الوسط الثقايف ؟

األسامء  من  العديد  ذهنك  استدعى  قد  كالمي  ان  شك  ال 
املعروف  وإنام  بالشائعات،  رائًجا  هو  ما  ليس  الدالة،  واملواقف 
آخرين،  عرب  آثاره  أو  امللموسة  العني،  رأى  واملرئى  ثقة  عن 
والعلمية  الثقافية  احلياة  فام  شاهد،  واملعارص  القديم  والتاريخ 

وسلبياهتا  ومعطياهتا  أبعادها  بكل  األمة  لواقع  انعكاس  سوى 
ىف  الرأى  أصحاب  يرغب  ال  ومعاناهتا،  والتى  وترهالهتا 
عىل  الصغرية،  مصاحلهم  عىل  خشية  بشأهنا  كلمتهم  قول 
الوطن. ومصلحة  العامة  املصلحة  شعارات  رفعهم  من  الرغم 

- ماهي اشكال الفساد يف الوسط الثقايف ؟

تتنوع أشكال هذا الفساد بني فساد منح الشهادات العلمية، وفساد 
منح اجلوائز، وفساد اإلعالء من قيمة األدنى، وفساد السطو عىل 
واالنتحال،  وفساد  الرتمجة  النرش،  وفساد  السابقني،  كتابات 
وغريها كثري من أشكال الفساد مما سنسعى لرصده هنا، علام 
أهنم  يتصورون  ممن  عديدة  نامذج  تضم  منها  رشحية  كل  بأن 
فعلوها ومرت بسالم، لكنهم  ربام يغيب عنهم أن ربك باملرصاد، 
يتحقق.  النهاية  ىف  لكنه  أمده  يطول  قد  الطبيعة  قانون  وأن 
أن  يمكن  كثريون،  إليه  ينتمى  األنامط  هذه  من  نمط  كل 
الصحفية  املقاالت  أو  الرشفاء  زمالؤه  أو  ضحاياه  عليه  يشهد 
استطاعوا  مجيعا  أهنم  غري  عليها،  رد  دون  بذلك  نددت  التى 
الذين  املستفيدين  من  حاشية  يصنعوا  أن  الزمن   عرب 
إفسادهم.  كشف  حياول  من  كل  ويسفهون  عنهم  سيدافعون 



- وماذا عن منح الشهادات العلمية وتوريث 
الوظائف باجلامعة ؟

مؤلفات  إىل  بالدنا  ىف  امللف  هذا  حيتاج 
االنحراف  ىف  تأثريه  ورصد  حكاياته،  لرسد 
وتردى  العام  اجلهل  حالة  فليست  بأمتنا، 
سوى  نعانيها  التى  الوعى  وتغييب  األذواق 
فاملعلم  هذا  الفساد،  مظاهر  من  واحد  مظهر 
لن  الضعيف  اجلامعة  وأستاذ  الضعيف 
سيتوارثون  بل  أساتذة،  أيدهيم  عىل  يتخرج 
وزيادة.  فسادمها  ومظاهر  سلوكهام 

العرب  املثقفني  معظم  أن  املعروف  ومن 
جيمعون بني العمل اجلامعى واالشتغال باحلقل 
ربط  أن  منذ  رشعيته  بدأت  أمر  وهو  الثقاىف، 
والدرجة  املثقف  مفهوم  بني  العربى  الفكر 
العلمية، بل يعتقد  الكثريون أن كل حاصل عىل 
مقياس  وهو  مثقف،  بالرضورة  هو  دكتوراه 
الكثرية  املفاهيم  مجلة  من  بالطبع  سليم  غري 
املغلوطة عن الثقافة واملثقف ىف فكرنا العربى. 

ىف  أسهم  اجلامعيني  املثقفني  هؤالء  بعض 
العلمية  الشهادات  منح  عرب  الثقافة  إفساد 
يعرفه  الذى  األمر  وهو  يستحق،  ال  ملن 
عديدة:  أشكاال  الفساد  هذا  اختذ  وقد  اجلميع، 

كان  لو  )وبخاصة  املادى  باملقابل  بعضها 
باملجاملة  وبعضها  األجنبية(،  بالعمالت 
وآخر  الشخص(،  يتبعه  من  أو  ذاته  )للشخص 
يكون  ذلك  )وىف  للهوى  واالستجابة  باملحبة 
والبعض  أوفر  وأعىل(،  التأنيث  تاء  نصيب 
باإلرغام واستغالل النفوذ لتحصيل اهلدايا ممن 
العلمى.   إرشافهم  حتت  العثر  حظهم  أوقعهم 

)طالب  املستفيد  كان  لو  ذلك  كل  ىف  وحبذا 
أو  منصبا  يشغل  الشهادة(  عىل  احلصول 
أو  بالثراء  القوة  أدوات  من  أداة  يمتلك 
التوصية.  أو  القرابة  أو  الزواج  أو  النسب 

ولكن  بنفسه،  األستاذ  يفعلها  ال  العادة  وىف 
التابعني،  من  يستضعفه  من  هبا  يكلف 
عىل  مغلوبون  ألهنم  يستجيبون  وأولئك 
بإعداد  طالبه  أحد  األستاذ  يكلف  كأن  أمرهم، 
لصالح  املستفيد  دكتوراه  أو  ماجستري  رسالة 
بتمرير  تالمذته  أحد  يكلف  أن  أو  اآلخر، 
علمية.  لرسالة  مناقشة  أو  امتحان  ىف  املستفيد 

الشهادة  عىل  احلاصل  أن  األمر  ىف  والعجيب 
املرحلة، وإنام  انتهاء  بعد  )املستفيد( ال يصمت 
عادة يتحدث عن الدكتور الفالنى الذى حصل 
عىل كذا وكذا، بل إن باحثة ىف إحدى اجلامعات 
ومعد  املرشف  مع  اختلفت  العربية-  عندما 
رسالتها العلمية بدال عنها بمقابل- جلأت جلامعتها 
بكل وقاحة لتطالبهم باسرتداد ما أسمته حقها. 

األوساط  ىف  معروفة  األساتذة  هؤالء  أسامء 
إذ  أنفسهم،  هم  إال  الكثريون  يعلمها  العلمية 
أن  غري  الرس،  ىف  أنجزت  مهامهم  أن  يظنون 
ما،  لقهر  تتعرض  عندما  البرشية،  النفس 
جانب  عن  إىل  الكشف  حني  بعد  ولو  تسعى 
أساتذهتم،  ممارسات  يروون  بالطبع  وهم  منه، 
باتفاق.  كانت  باعتبارها  وليس  قهرا  باعتبارها 

تطورا  شهدت  فقد  األخرية  السنوات  أما 
الرسائل  إلعداد  مكاتب  افتتاح  وهو  أعظم، 
تقريبا،  العربية  الدول  كل  ىف  انترشت  العلمية، 
والدكتوراه  للامجستري  األسعار  حتديد  وتم 
الفتات  بأنفسكم  التخصص،  وتأملوا  حلقل  تبعا 
اجلامعات  من  القريبة  املناطق  ىف  املكاتب  هذه 
ىف  الرغبة  بحجة  إليها  الدخول  ويمكنكم  غالبا، 
بأنفسكم.  واالختبار  املقاس  عىل  رسالة  صناعة 

انتشار  هو  املعارص  واقعنا  ىف  غرابة  واألكثر 
يقوم  كأن  أخرى،  بكيفيات  الفساد  هذا 
اإلرشاف  من  قدر  أكرب  بتحقيق  األستاذ 
ختصصه  غري  ىف  حتى  العلمية  الرسائل  عىل 
املكافآت  قدر  من  أكرب  ليستجمع  الدقيق، 
التى يعتربها )سبوبة(، قليلها سيجمع  الضئيلة 
إذ  ذلك،  عىل  دليل  لتقديم  أحتاج  وال  الكثري.. 
التى  الرسائل  وعناوين  عدد  مراجعة  يمكن 
األخرية  سنواهتم  ىف  األساتذة  عليها  أرشف 
أو  القريب  أو  الدقيق  ومقارنتها  بتخصصهم 
جهد.  أدنى  دون  ذلك  عىل  للوقوف  األقرب 

التخرج  قبل  العلمية  الشهادات  منح  ىف  أما 
فحدث وال حرج، وبخاصة مع منظومة األسئلة 
الديكتاتورية  حق  لألستاذ  تعطى  التى  املقالية 
املطلقة ىف مترير طالب دون سواه، وال تسألونى 
لطالب  بعينها  اإلجابة  ورقة  كيفية  معرفة  عن 
هو  وكام  وطريقة،  طريقة  ألف  فهناك  بعينه، 
فام  ضمريه«  إال  األستاذ  عىل  رقيب  »ال  شائع 

املربرات  عرشات  يمتلك  الضمري  كان  لو  بالنا 
لفعل  نظره(  )من  وجهة  واملنطقية  الرشعية 
الرواتب،  ضعف  بحجة  مرة  يفعل،  ما 
كثري.  وغريه  اآلخرين،  تقليد  بحجة  ومرة 

اجلودة  نظام  تطبيق  )قبل  بنفسى  رأيت  وقد 
املحارضة  يدخلون  أساتذة  اجلامعات(  ىف 
البداية  ىف  األوىل  الدراسى،  الفصل  ىف  مرتني 
الكتاب اجلامعى، والثانية قبل االمتحان  لتوزيع 
التى  األسئلة  من  عدد  املقرر  وإعطاء  لتحديد 
الكتاب  دام  فام  االمتحان،  عنها  خيرج  لن 
يرام.  ما  عىل  شىء  فكل  إًذا  أرباحه  حقق  قد 

اجلودة  تطبيق  هيامجون  ممن  أعجب  ولذا 
دون  أوراق،  تستيف  جمرد  أهنا  بحجة 
تلزم  ضوابط  من  أوجدته  ملا  ينظروا  أن 
قبل.  من  متحققا  يكن  مل  نحو  عىل  األساتذة 

- وماذا عن قضية التوريث يف اجلامعات ؟

هذا  من  آخر  جانبا  متثل  التوريث  قضية 
إذ  إلطالة،  حتتاج  ال  التى  القضية  وهى  الفساد، 
األساتذة  بني  النسب  سالسل  مراجعة  يكفى 
الواحدة،  الكلية  من  الواحد  القسم  ىف  وأبنائهم 
كليات  مستوى  عىل  التخصص  الواحد  وىف 
بني  إنه  بل  شئنا،  إن  ذلك  غري  وىف  متعددة، 
قضايا  السطح  عىل  تظهر  كانت  وأخرى  فرتة 
توريث  موضوع  عىل  اجلامعات  داخل  نزاع 
فيها  كان  ينهزم  األعم  الغالب  ىف  لكن  األبناء، 
األبناء.   توريث  ىف  األستاذ  وينجح  املعارض 

اخلصوصية  الدروس  مسألة  طرحنا  فإذا 
العامة  املراكز  ىف  )الكورسات(  اجلامعية 
يمكن  والقصص  احلكايات  آالف  فإن  واملنازل، 
الكليات  ىف  أهنا  أحسب  كنت  وقد  رسدها، 
العلوم  كليات  ىف  لكنى  وجدهتا  فقط،  العملية 
األمور  العودة ألولياء  اإلنسانية، ويمكن ىف ذلك 
ليتحدثوا عن األسعار  الذين خترجوا  والطالب 
جيربون  من  وأسامء  هبا  تتم  التى  والكيفيات 
هذه  زيارة  مراكز  يمكن  كام  عليها،  الطالب 
غالبا،  اجلامعات  حميط  ىف  الواقعة  الكورسات 
علام بأن القوانني واللوائح اجلامعية جترم ذلك 
متاما، وتصل فيه إىل حد الفصل من الوظيفة. 

- وماهي جماالت الفساد يف منح اجلوائز 
العلمية واالدبية؟

ىف  والثقافية  العلمية  اجلوائز  منح  فساد  يأتى 
املرتبة الثانية بعد منح الشهادات العلمية، إذ إن 
حجم ومساحة الرضر هنا قليلة قياسا إىل الرضر 
الناتج عن منح من ال يستحق درجة الدكتوراه، 
يديه  عىل  يتخرج  ألن  ستؤهله  مثال،  والتى 
طالب لن يكونوا أعلم منه بأى حال من األحوال. 

ىف اجلوائز يكون الرضر أقل، ألن األمر لن يتعدى 
مسار  وتعطيل  يستحق،  كان  بمن  اإلرضار 
البحث العلمى واإلبداع الثقاىف، ومنح الفائز غري 

التافه  ونرش  اإلعالمى  االنتشار  حق  املستحق 
مدفوع  واألجر  لسانه،  عىل  والردىء   والساذج 
مسبقا، وقد يصل إىل حد املساومة عىل نصف 
اقرتبت  عديدة  أخرى  أشياء  أو  اجلائزة،  قيمة 
العام.  هذا  اآلداب  ىف  نوبل  حجب  أزمة  منها 

وتتعدد أشكال الفساد ىف هذا األمر، إىل احلد الذى 
الكبار أصحاب  املثقفني  شكل »جيتوهات« من 
الكلمة، يتبادلون اجلوائز فيام بينهم عرب أرجاء 
الوطن العربى، وال يسمحون لغريب من خارج 
يدخل  أن  كفاءته-  كانت  مهام   مجاعتهم- 
املتبادل.  النفع  عىل  بالوالء  القسم  بعد  إال  بينهم 

معــروفــة  أســامؤهـــم  أيضـــا  وهـــؤالء 
مطروحة واحلياة  نسبيا،  ضيقة  الدائرة  ألن 
املستور.  تكشف  بينهم  الرسيعة  واالختالفات 

اعتامد  مجيعه  ذلك  عىل  يساعد  مما  ولعل 
اإلنشائية،  التقارير  عىل  العربية  جوائزنا  كل 
اجلامعى  والتصويت  للمحكم،  الفردى  والذوق 
والقيمة  املعيار  غياب  مع  الذوق،  هلذا  املحتكم 
تفعل  كام  أدوات  تقييم  وجود  وانتفاء 
الباب  يفتح  مما  املتقدم،  العامل  مؤسسات 
املتخيلة.  الفساد  أنواع  لكل  مرصاعيه  عىل 

جلامعة  املنتمني  مجيع  أن  فيه  شك  ال  ومما 
احلكايات  يمتلكون  العربى  الوطن  ىف  املثقفني 
غري  اإلفساد  من  النوع  هذا  حول  والقصص 
عن  وإعراضا  يأسا  ربام  يتحدثون،  ال  أهنم 
ينالوا  أن  ىف  طمعا  برمته،  وربام  امللف  هذا 
للمامرسات  إنكارا  وربام  املستقبل،  ىف  جائزة 
املالحقة  من  خوفا  وربام  معهم،  متت  التى 
ال  ملا  والقذف  بالتشهري  واالهتام  القضائية 
فمن  عليه،  ملموس  بدليل  اإلمساك  يستطيع 
ويرتبون  يديروهنا  كيف  يعرفون   يفعلوهنا 
القانونية  الالئحة  مقاس  عىل  أوراقهم 
املعيار  مقياس  عىل  وليس  للجائزة،  املنظمة 
األساس.  من  غائب  ذلك  ألن  التقييم،  وأداة 

قيمة  من  اإلعالء  فساد  الثالثة  املرتبة  ىف  ويأتى 
حتكمه  ما  وهو  األعىل،  وإقصاء  األدنى، 
يقول  كام  اهلوى  وحيركه  واألجر  املصلحة 
ألبري كامو: »ثمة جرائم ُترتكب بدافع اهلوى«، 
من  وكم  يستحق،  ال  من  منصب  ناله  من  فكم 
كاتب أو كاتبة أضيئت حوهلم األنوار وتسابقت 
األقالم تبحث هلم عن عبقرية وهى معدومة، 
الكبار  املثقفني  هؤالء  أيدى  نتاج  من  وكم 
ىف  حتكيم  ليتحكم  جلان  ىف  إدراجه  تم  )تابعيهم( 
بعده، وكم من مفكر  والعلم من  الثقافة  مصري 
أمامه  أغلقت  حقيقى  ومبدع  ومؤلف  وكاتب 
األبواب أو تم جتاهله متاما، ولعل كثريين ممن 
شعلتهم  خفتت  الفاسدة  األقالم  هذه  رفعتهم 
بعد  عليهم  الرتاب  إهالة  ىف  وتسارع  التاريخ 
الكثري.  منهم  بيننا  يزال  ال  ولكن  صانعهم،  وفاة 

فلم نسمع مرة واحدة أن مؤسساتنا الثقافية أو 
التعليمية طالبت مسئوال بوضع خطة )تتضمن 

يتوىل  أن  قبل  واسرتاتيجياته  وأهدافه  رؤيته 
أحيانا  اختيارات  عن  سمعنا  لكننا  مسئولياته(، 
كنا نعجب من  احلكمة العظيمة الكامنة وراءها، 
ومل نسمع مرة واحدة عن حماسبية فنية متت 
ىف إطار من حمددات وعنارص هذه اخلطة لتقييم 
أدائه وقياس مدى تقدمه بمؤسسته من عدمها، 
لكننا سمعنا كثريا عن  اهتامات مرسلة يكون ىف 
الغالب األعم مردها إىل كل ما هو شخصى جدا. 

اختيار  هى  مجيعه،  ذلك  حتكم  التى  القاعدة 
أهل الثقة وليس أهل الكفاءة، وحتقيق املصالح 
املستقبل  أو  العاجل  ىف  سواء  جدا  اخلاصة 
القريب، وضامن الوالء األبدى والتجرد من أن 
يكون له وجهة  نظر خاصة مهام كانت سليمة. 

)ممن  الكبار  السلطة  أصحاب  أحد  كان 
من  كل  دائام  يقيل  املثقفني(  عىل  حُيَسب 
عىل  الظهور  ىف  أعامله  وتبدأ  قوته  تثبت 
بشائعات  صورته  لتشويه  يسعى  بل  السطح، 
هم  يأتى  بمن  ثم  غالبا،  التناقض  حلد  تصل 
كانت  لو  حتى  مكانة،  نفسه  هو  منه  أدنى 
وظائفهم،  عن  البعد  كل  بعيدة  ختصصاهتم 
سيرض  أماكنهم  ىف  وجودهم  كان  لو  وحتى 
يقوهلا  كان  كام  األهم،  ولكن  العامة،  باملصلحة 
مكانته.  هيددوا  لن  أهنم  بصياغات  خمتلفة، 

العمل  املصالح دائام حيكم مصري  وسيظل عامل 
املرشح  مع  التعارض  أو  لالتفاق  تبعا  الثقاىف، 
معيار  عن  النظر  بغض  ثقاىف،  ملف  إلدارة 
الكفاءة من عدمه، والغريب ىف األمر أن بعضهم 
جياهر  بأنه يتحكم ىف ترشيح فالن ومنع فالن 
من ذلك، متفاخرا بأن سطوته حارضة وستظل 
نفسه(. هو  روايته  عىل  هنا  )والعهدة  حارضة 

حتدثت من قبل عن فضيحة سطـو بعــض 
الكتاب عىل كتابات السـابقيـن خاصـة التــى 
صدرت ىف القـرنيـــن الـ١٩ والـ٢٠  فمـــا هــي 

تفاصيل هذه اجلريمة ؟

من  كثريا  أن  املختصني  غري  عىل  خيفى  قد 
هى  حولنا  من  واملقاالت  والدراسات  الكتب 
وكتب  مؤلفات  عىل  بآخر  أو  بشكل  سطو 
ومقاالت سابقة، وبخاصة تلك التى صدرت ىف 
دوريات النصف  الثانى من القرن ١٩، والنصف 
نتاج  عىل  اجليد  واملطلع  ٢٠م،  القرن  من  األول 
بسهولة  يكتشف  أن  يستطيع  املرحلة  هذه 
عليه.  املعتمدة  املعارصة  الكتابات  من  كثريا 

نحدث  أن  فلنا  اجلامعية  الرسائل  سطو  عن  أما 
الصحفية  املقاالت  بعض  كانت  وإن  حرج،  بال 
الكثري منها اليزال  فإن  قد كشفت بعض ذلك، 
خمفيا، بل إن أصحاب الرسائل الذين تم كشف 
رسقاهتم  اليزالون من حولنا يرتقون إىل األعىل 
املثقفني  مجاعات  من  وتشجيع  بدعم  واألعىل 
الشخصية.  املصالح  هبم  تربطهم  الذين  الكبار 

العربى  الثقاىف  واقعنا  ىف  رادع  ال  ولألسف 
أنتجوا  يتفاخرون بام  ثم  الذين يسطون  هلؤالء 
أو  لواقعنا،  العام  اجلهل  حالة  عىل  معتمدين 
معتمدين عىل ذكائهم ىف إعادة الصياغة اللغوية 
بنفسى  عارصت  وقد   ..) re- editing ( للقديم 
هذه  يقدمون  حني  تناسيهم  أو  هؤالء  جرأة 
األعامل لطباعتها ىف كتاب حيمل اسمهم منفردا. 

وعىل أية حال، فإنه ال خطأ يدوم، والزمن فّضاح، 
فلم يكن خيطر عىل بال مؤلفني وأساتذة كبار- 
سيأتى  أنه  له-  وغفر  منهم  رحل  من  اهلل  رحم 
اليوم الذى يتكشف فيه سطوهم عىل سابقني، 
أو  ترمجتهم عن لغات أخرى ونسبته ألنفسهم. 

ولعل مما يدعو لألمل أن املجلس األعىل للجامعات 
ىف مرص قد استحدث آلية مهمة، وهى مراجعة 
»بليجاريزما«  برامج  عرب  الرتقية  أبحاث 
عن  يكشف  مما  وغريمها  و»بالجرتاكر« 
ونأمل  العلمية،  والرسقة  االقتباس  واالنتحال 
خروقات.  أية  ودون  برصامة  تطبيقه  يتم  أن 

العاملة  املؤسسات  كل  ذلك  ل  ُتفعِّ أن  نأمل  كام 
أو  الورقى  والنرش  العلمى،  البحث  جمال  ىف 
وأن  واملجالت،  الصحف  وحتى  اإللكرتونى 
واملسابقات  لألبحاث  املحكمون  لذلك  ينتبه 
واملقاالت.  األدبية  ىف  األعامل  حتى  واجلوائز 

الربامج  هلذه  اخلاضعني  رشحية  أن  غري 
عىل  للحصول  اجلدد  باملتقدمني  مرهونة 
بدأ  الذى  وعادة  مثال-،  جامعية-  ترقيات 
العديد  اآلن  اكتسب  العلمية  بالرسقة  حياته 
برامج  بأن  يضلل  له  تسمح  التى  املهارات  من 
وبالتاىل  وبالجرتاكر(،  )بليجاريزما  الكشف 
هو  املطلع  للقارئ  الواعى  التحكيم  دور  سيظل 
التخلص  اللجان  استطاعت  لو  لكن  األساس، 
إليها.  اإلشارة  السابق  الفساد  عنارص  من 





رشاك!  من  وياهلا  خداع،  من  له  يا 
دخلت  هى  اخلليقة،  بدء  منذ  تزامال 
ذلك  منذ  وهو-  السقوط،  بعد  طبيعتنا 
يبتلعه من  ملتمسًا  جيول  الوقت- 
ِحيله  وُيعّد  وشباكه،  رشاكه  ينصب 
وأالعيبه،  فخاخه  وخيفى  وحبائله، 
هذه  ىف  سنة  آالف  سبعة  خربة  تسنده 
يستدرج  التى  املراوغات  أما  املهنة. 
ملشوراته  اإلنسان  الشيطان  هبا 
أنواع: مخسة  ىف  تنحرص  فهى 

املناَسبة: حيلة  أواًل- 
بام  ته  ر مشو ير  لرش ا م  يقد فيها  و
اجلسدية  اإلنسان  لة  حا مع  يتناسب 

فمثاًل: والعصبية  والنفسية 
بني  الفرق  عن  اخلري  عدو  يعميه  )أ( 
من  فالغضب  والبغضة،  الغضب 
يثور  لكى  إهلى  عمل  هو  احلق  أجل 
وعىل  فيتوب،  ضعفاته  عىل  اإلنسان 
البغضة  بينام  فيحارهبا،  اخلطية 
النفس  يقتل  رشير  شيطانى  عمل 
وخيفى  املناَسبة  إبليس  له  فيهيئ 
اإلنسان  فينتهى  الفرق،  عينيه  عن 
الكنيسة جلنة  ىف  عضوًا  مثاًل  يكون  بأن 
ويلعن  ويسب  ويزعق  يثور  ولكنه 
»احلق«!  عن  يدافع  أنه  معتقدًا 

الفرح  فرص  إبليس  يستخدم  )ب( 
يستميل  لكى  اجلسدية  واملرسات 
للتامدى  واجلسد  والنفس  العقل 
َتْضحى  حتى  فيها،  واالستغراق 
مثال  القدس!  الروح  إلحزان  فرصة 
نسميها  التى  اإلكليل  صالة  لذلك 
استعراض  من  فيها  نراه  وما  »الفرح« 
والضوضاء  واألجساد  للمالبس 
يعقب  وما  الرس،  إمتام  أثناء  والثرثرة 
تفوح  صاخبة  حفالت  من  ذلك 
الكحولية املرشوبات  رائحة  فيها 
الصاخبة املوسيقى  فيها  وتعلو 
الرقص! فرق  مُتيتها-  أو-  وحتييها 

النجاح  فرص  يستخدم  كذلك  )ج( 
كوهنا  من  فبداًل  والرئاسة،  والغنى 
فيه  ملا  املؤمن  ُيطّيعها  وهبة  نعمة 
ىف  إخوته  وخالص  نفسه  خالص 
ىف  املؤقتة  رحلتهم  أثناء  البرشية 
ويوحى  اخلري  عدو  يأتى  العامل، 
والتجرب  لإلنتقام  يستعملها  أن  لإلنسان 
اهلل  موهبة  سى  مَتْ وهبذا  واالستعالء، 

هى نفسها أداة لنسيانه! أو عىل العكس
أو  والعوز  الفقر  يستخدم  أيضًا  فهو 
اهلل  عىل  تذمر  إىل  وحيّوله  االحتياج 
والنهب! واإلختالس  للرسقة  ومدعاة 

) د ( وأحيانًا يعمل رئيس مملكة الظالم 
وكالمها  الغريزة،  عن  اللذة  فصل  عىل 
من عمل اهلل وليسا رشًا ىف حد ذاهتام،  
تدفع  نفسانى  طبيعى  تركيب  فاللذة 
فلذة  التوقف،  أو   للعمل  إما  الغريزة 
األكل،  غريزة  ط  تنشِّ التى  هى  الطعام 
وإعطاء  اجلسم  لنمو  أساسى  واألكل 
جاء  فإذا  األمراض،  ومقاومة  الطاقة 
والغريزة،  اللذة  بني  وفصل  املُهلك 
فيبدأ  ذاهتا.  حد  ىف  هدفًا  اللذة  تصبح 
رغم  اإلنسان   ىف  األكل  شهوة  يثري 
إىل  بحاجة  آنذاك  تكون  ال  املعدة  أن 
هذا  ومن  كفايتها،  عندها  أو  الطعام، 
يتلذذ  أى  »يستمرئ«  التعبري  جاء 
وهكذا  باملرئ!  ملروره  نظرًا  بالطعام 
)ىف18:3(،  بطنه  اإلنسان  إله  يصري 
التى  اجلنسية  للغريزة  بالنسبة  وكذلك 
وتقوية  اإلنسانى  النوع  حفظ  هدفها 
يأتى  والزوجة،  الزوج  بني  الرابطة 
ذاهتا،  ىف  هدفًا  ويصرّيها  املُخادع 
عن  وينتج  مسارها  عن  فتنحرف 
اجلنسى  اجلنون  أعراض  كل  ذلك 
خيانات  من  جمتمعنا  يعيشه  الذى 
وزيادة  زواج،  بال  وعالقات  زوجية، 
مرشدين  وأطفال  الطالق،  نسبة 
االغتصاب  وحاالت  أبوين،  بال 
وإدمان  األطفال،  عىل  واالعتداء 
املعلومات  شبكة  عىل  اإلباحية  مواقع 
اجلنسية  وانتشار  )االنرتنت(،  الدولية 
التناسلية  األمراض  وأوبئة  املثلية، 
وغريها. والسيالن  والزهرى  كاإليدز 
اجلنون  أعراض  أن  العجب  ومن 
البالد  ىف  ذروهتا  بلغت  اجلنسى 
الزواج،  إلنعدام  ونتجة  االسكندنافية، 
هناك  أصبح  أن  األرسة،  أمهية  وعدم 
البرشية  األجناس  هذه  عىل  خوف 
اإلنقراض  وبالتاىل  التناسل  قلة  من 
الغريزة  تصبح  وهبذا  املستقبل،  ىف 
إكثار  إىل  هتدف  التى  املقدسة 
وسيلة  نفسها  هى  اإلنسانى  النوع 
من  يد  تتسلمها  عندما  ألنقراضه 
)يو4:8(! البدء  منذ  للناس  قتااًل  كان 
قصة  من  أبلغ  مثااًل  هناك  وليس 
لكى  وامللك  النبى  داود  سقوط 
الضعف  إحتاد  خطورة  مدى  يوضح 
املناَسبة  إعداد  مع  لإلنسان  الروحى 
يستطيع  الثنائى  هذا  الشيطان.  من 
خلالص  وفتاكة  قاتلة  رضبة  يوّجه  أن 
مهامه  كل  يرتك  داود  فها  اإلنسان، 
حرب،  حالة  ىف  كانت  التى  ُأّمته  جتاه 
الروحى  النمو  وسائط  عن  ويتخىل 
السطح!  عىل  فسحة  أو  راحة  بحجة 
الروحية  جبهته  ترك  وقد  وهنا 
غائبة-  الروحية  ومناعته  مكشوفة، 
هييئ له رئيس سلطان اهلواء )أف2:2( 

املقابل  البيت  سطح  عىل  تستحم  امرأة 
بدا  الذهبية  الشمس  أشعة  وحتت 
رشده،  عنه  فرَشد  فّتانًا،  له  مجلها 
معها  فاقرتف  عقله،  منه  وضاع 
خطيته  يغطى  أن  حاول  ثم  الزنى. 
زوجها!! قتل  بعد  يتزوجها  بأن  األوىل 

والتشويق: التجميل  حيلة  ثانيًا- 
ىف  )1تس5:3(  ب  املُجرِّ ينجح  مل  فإذا 
عنرص  إىل  يلجأ  فإنه  املناَسبة،   حيلة 
يراود  ويبدأ  والتشويق،  التجميل 
اإلنسان من نحو الفكرة الرشيرة سواء 
الرسقة  أو  العداوة  أو  للبغضة  أكانت 
تلوح  الكذب.  أو  الزنى  أو  االنتقام  أو 
املشتكى  يأتى  ثم  ُبعد،  من  الفكرة  له 
ويرونقها،  يزّوقها  لكيام  )رؤ10:12( 
حالاًل(،  )جيعلها  وحيللها  جيّملها 
باملنطق  العقل  يقنع  أن  حياول  ويظل 
املادة  برساب  النفس  ويوهم  املغلوط، 
زبائنها،  اخلطية  هبا  َتِعد  التى  الزائفة 
من  اخلطية  وتقرتب  تعطيها،  ال  لكنها 
يالحظها  عّله  بلحظها  له  تغمز  املجاهد 
وتتاميل  وتنثنى  باهتاممه،  فتحظى 
أهنا  متخيلة  ُخَيالء،  ىف  مشيتها  ىف 
حسبه  لساهنا  له  خُترج  ُلّبه!  ستخلب 
بحواجبها  له  وتبصبص  إليها،  ينظر 
بيدها  له  وتلّوح  إلتفاتًا.  ُيعريها  أن  آملة 
ىف  تنجح  مل  فإذا  أنظاره،  جتذب  لكى 
تفتأ  أنتباهه، فإهنا ال  حماوالهتا ىف لفت 
جسدها  تتلوى،  وهى  أمامه  تتباطأ 
تزعق  وحركاهتا  باإلغراء،  يرصخ 
ورائها  من  يتبعها  أن  منتظرة  بالشهوة 
ىف  تنجح  مل  فإذا  االنحدار!  طريق  ىف 
خطتها  تغري  فإهنا  بالنظر،  إغرائه 
فتبدأ  بالسمع،  جذبه  إىل  وتسعى 
طبوهلا  راقصة،  موسيقى  له  تعزف 
يأتى  أن  ُمدوية، ونغمها رسيع، تدعوه 
تستنفذ  لكى  الرقص،  حلبة  إىل  ببدنه 
مساره  عن  وتشغله  وطاقته،  وقته 
عينيه  وُتْغِشى  اخلالص،  طريق  ىف 
سيده،  رؤية  عن  عينيه  تعمى  وآذانه: 
الروح  صوت  سامع  عن  آذانه  وتصّم 
العامل  هذا  ورئيس  ذلك  كل  القدس! 
ويرتّبص.  يتلّصص  واقف  )يو21:13( 
وينوى! يغرى  وحيايل،  خيادع 

إثم،  أسمها  رساب،  اخلطية  إن 
سام،  وعسلها 

جوفاء،  ووعودها  كاذبة،  جاذبيتها 
خادع،  بريقها 

لكى  وتغرى  هُتني،  لكى  هتيمن  هى 
ُتغرق، 

تكذب لكى جتذب، وتساوم لكى تسود، 
ر لكى حُتدر.  ختدع لكى خُتضع، وختدِّ

اإلرادة،  تلغى  لكى  العقل  ُتلهى 
وتدغدغ احلواس لكى تأد اخلالص. أهنا 
حتنث!  لكى  إال  تعد  وال  بالكثري،  تعد 

حقًا ما أعجب اخلطية! ففى حقيقتها:
يقذى  وبريقها  اآلذان،  يّصم  صوهتا 
األنوف!  تزكم  ورائحتها  العيون، 
وكأهنا:  تبدو  للخاطئ  ولكنها 

ألذنيه سيمفونية 
لعينيه وواحة 

ألنفه! وعبري 
أهنا: يرى  ال  فيها  إنغامسه  كثرة  ومن 
ومستنقع  له،  حيلو  وحل 
أهنا  يعتقد  قاممة  به،  يستمتع 
زباهنا! فيها  يرى  ال  وزبالة  قمة، 
الفئران: كمصيدة  اخلطية  إن 

ذى  جذاب،  شهى  بأكل  الفأر  تعد 
ومظهر  الفأر،  هلا  يشتاق  رائحة 
منها  دنا  ما  إذا  حتى  لعابه،  له  يسيل 
أكتشف  ويتغذى،  ليأكل  )املصيدة( 
وأن  حتفه،  إىل  بنفسه  ألقى  أنه 
موتًا! أمسى  أكاًل  يفتكره  كان  ما 
وراء  مساعيه  أن  اإلنسان  ويكتشف 
هذه  »تنجح«  مل  اخلطية  سعادة  وهم 
ظنت  التى  نفسه-  إن  حيث  املرة، 
تكاد  زالل-  ماء  من  سرتتوى  أهنا 
التى  وروحه-  عطشًا،  تتداعى  أن 
أن  توشك  الشبع-  موائد  ختيلت 
املُقاوم  له  يوحى  وهنا  جوعًا.  تتضور 
من  بمزيد  إال  يأتى  لن  اإلرتواء  أن 
جديد،  رساب  وراء  الدءوب  السعى 
من  بمزيد  إال  يتم  لن  الشبع  وأن 
خمتلفة! موائد  وراء  املكثف  اللهث 
ىف  ية  لبرش ا لنفس  ا خل  تد ا  هكذ و

ُمفرغة: دائرة 
اإلحساس  الشبع..  ترُقب  اخلطية.. 
اخلطية! من  ملزيد  السعى  باخلواء.. 
املنهزم،  اخلاطئ  من  الرشير  ويقرتب 
ضحكة  ليضحك  كثب  عن  ويقف 
أرجاء  ىف  صداها  يرتدد  عالية، 
تفشل،  مل  وشباكه  رشاكه  فها  اجلحيم، 
النجاح! هلا  حان  قد  حبائله  وها 
أفكاره  ُيعّرض  أن  املجاهد  حاول  ولو 
لَفَضَح  القدس،  الروح  نور  ألشعة 
)يو31:12(  العامل  هذا  رئيس  مراوغات 
وأفاق  بريقها،  من  اخلطية  وعّرى 
أن: وأكتشف  الروحية،  غيبوبته  من 
بعينيه  أشتهاها  التى  األجساد   -
بالنية  هبا  زنا  أو  وخياالته،  ومشاعره 
جثثًا  يومًا  ستضحى  إنام  بالفعل،  أو 
تعاف  الدود،  فيها  يعبث  رمياًم 
شمها! واألنف  إليها  النظر  العني 

استمرأها  أطعمة  من  ابتغاه  ما  وأن   -
ستنتهى  إنام  سويعات،  عدة  منذ 
اجلسم! يلفظها  فضالت  كوهنا  إىل 

هتافت  التى  واملمتلكات  املال  وأن   -
تغدو  وختزينها،  مجعها  عىل 
مصائب  مواجهة  ىف  قيمة  بال 
ومواجعها..  وكوارثها  احلياة 
يرزق! حيًا  زال  ال  كان  إذا  هذا 





ها  ُعشِّ يف  الشجرة  فوق  "آمنة"  جلست 
سلساِل  أحُد  بناه  الذي  الصغري،  اخلشبّي 
فيه  تلعَب  لكي  عاًما،  سبعني  منذ  أجدادها 
طفلُته مع عروستها القامشية، حني كانت يف 
مثل عمرها اليوم. القريُة، من أعىل الشجرة، 
إليها وهي سائرٌة  النظِر  خيتلُف شكُلها حني 
من  أقرُص  قامُتها  اخلامسة  طفلُة  الطريق.  يف 
طرقات  يف  جيولون  ونساء  رجال  قامات 
لألعىل  عنَقها  متطَّ  أن  البد  الرتابية.  القرية 
مكمنها  من  أما  الناس.  عيون  يف  تنظر  لكي 
العلوّي فوق شجرة اجلميز، فاألمر خمتلٌف. 
كأهنا عصفوٌر يرقُب احلياَة من عٍل. بوسعها 
الدور وما حتوهيا من أشياء  أن ترى سطوَح 
اخلبيز.  دخاُن  منها  يتصاعُد  أفراٌن  وأرواح. 
دجاجاٌت  املجففة.  بالثامر  حاشدٌة  أجراٌن 
الفجر  عند  تصدُح  وديوٌك  وإوٌز  وبطٌّ  تتقافز 
خشبيٌة  ومقاعُد  الصالة.  ألداء  النياَم  لتوقَظ 
التي  كانت يف يوم ما سيقاَن شجرة مثل تلك 
ترى  العلوّي  موقعها  من  طفولَتها.  حتتضُن 
ها  عاممة شيخ اخلفر وفّوهة بندقيته. يف ُعشِّ
ا، ال يشبه  ا غنيًّ الصغري كانت متتلك عاملًا علويًّ
عاملَها اجلاّف الذي تعيشه باألسفل: حيُث األمُّ 
التنظيف يف بيت حرم جناب  تتوقف عن  ال 
حقل  يف  األرَض  يعزق  األُب  وحيث  العمدة، 
جناب العمدة، وحيث األشقاء كباُرهم يعملون 
الطرقات  يف  يلهون  وصغاُرهم  أبيهم،  مع 
الرمق.  تسدُّ  معطوبة  ثمرة  عن  يبحثون 
كانت "آمنة" جتلس يف حجر جدهتا، فتحكي 
ها   جدُّ بناه  الذي  والُعّش  اجلميز  شجرة  عن 
حينام  أشقائها  مع  فيه  تلعب  لكي  الكبري 
كانوا صغاًرا. قصَّ من فروع اجلميزة بعض 
جيدُل  ظلها  يف  وجلس  اجلافة  األغصان 
الفروَع يف الفروِع، حتى صنع جداًرا فجداًرا 
فجدًرا فجدًرا. وترك يف أحد اجلدارن فتحة 
مستطيلة يعلوها قوٌس لتغدو باَب الكوخ. ثم 
تدخلها  لكي  واسعة  جديلة  يف  السقَف  جدل 
أرضية  عىل  ظالهَلا  فرتمي  الشمس  أشعة 
قديم  خشب  لوح  من  صنعها  التي  الكوخ 
ُمتصّدع.  دوالب  ضلفَة  مضى  فيام  كان 
أطفال  كلُّ  يأيت  فنية  قطعة  الكوُخ  صار 
املعامرية،  األعجوبَة  تلك  ليشاهدوا  القرية 
التي  لعبتهم  عىل  صالح"  "أبو  أبناء  وحيسدوا 
أبناُء  الكوَخ  وتوارث  سواهم.  يدخلها  ال 
"آمنة"  إىل  آل  حتى  األحفاد  وأحفاُد  األبناء 
"آمنة"  أبناُء  يتوارثه  وسوف  وأشقائها. 
العجوُز.  اجلّدُة  قالِت  هكذا  أبنائها.  وأبناُء 
األطفاَل  ُتطعُم  التي  األّم  هي  الشجرُة  كانت 
الطعام  نقص  عن  ضهم  فتعوِّ ثامرها،  من 
تذهُب  اجلمعة،  سوق  ويف  الَعيش.  وشّح 
البناُت حيملن مشّنات اجلميز ليبعنها  ويُعدن 
وبعض  واملِّش،  اجلبن  عشوة   تؤّمُن  بقروش 
إحدى  "آمنة"  كانت  اخلبيز.  لزوم  الطحني 
البنات اللوايت يذهبن إىل السوق مع شقيقاهتا 
عرشة. اخلامسة  يف  صبّية  صارت  بعدما 
شابة  وصارت  "آمنة"  كرُبت  بعدما  حتى 
ظلِت  الشجرة،  تسلُّق  تستطيع  ال  يافعه، 

الشجرُة هي احلضَن الظليَل الذي هترُب إليه 
احَلَزن. جتلُس حتت  يفيُض هبا  لتبكي حني 
الذي  الزواج  قطار  يف  تفّكر  اجلميزة  ظالل 
الفقراَء  ألن  الكربى؛  شقيقتها  وفات  فاهتا 
هم. فامذا لو ُأضيَف إىل الفقر  قّلام ُيطلُب ودُّ
وهي  يُدها  ُتطّلب  عالَم  اجلامل؟!  نقصاُن 
إال  الدنيا  من  يملك  ال  الذي  املعدم  األجري  ابنُة 
العتيقة،  الشجرة  وهذه  املتهدمة  الدار  تلك 
اخلاطبني؟!  جتذُب  وجهها   يف  مالحَة  وال 
تأخذ.  ما  معها  وتأخذ  السنواُت  ومتيض 
مالحتها  من  تبقى  ما  كلَّ  السنون  أخذِت 
الشحيحة لتغدو مثل عوٍد أسمَر جافٍّ نيس 
لنحر  النار  يف  ليلقوه  يقطعوه  أن  احلطابون 
أبيها  صحَة  السنون  وأخذت  الشتاء.  صقيع 
الُكىل.  وجع  من  يتلّوى  الفراش  يف  فرقد 
لئال  تعالُج املغص؛  إن ثامَر اجلميز  قال احلكيُم 
الغسيَل  يستوجب  كلوي  فشل  إىل  يتطّور 
ثمراِت  زوَجها  تطعُم  األمُّ  فراحِت  املكّلف. 
رحالُت  ومساء،فاختفت  صباًحا  اجلميز 
السوق بمشّنات اجلميز؛ واختفت معها رؤيُة 
البرش خارج الدار. لكن اجلميزة مل تعد قادرة 
فشاهدت   ، املُرِّ الوجع  ختفيف  عىل  وحدها 
"آمنة" دموَع أبيها ألول مرة. هل يبكي الرجاُل 
أيًضا؟! كانت حتَسُب أن الرجاَل ال ماَء جيري 
النساء.  عيون  يف  كام  عيوهنم  صفحات  يف 
قد  الغسيل  موعَد  إن  الوحدة  حكيُم  وقال 
حان. باعت األمُّ أواين الُنحاس قرباًنا للجلسة 
العرس،  كرداَن  باعت  الثانية  ويف  األوىل. 
النسوة  جلسات  يف  به  ختتاُل  كانت  الذي 
وتال  العيد.  وأمسيات  والطهور  األفراح  يف 
احللُق  ثم  القرشة.  الغوايُش  القرشَة،  الكرداَن 
الطرحة  وراء  من  يتدىل  كان  الذي  املخرطة 
مثل زوج من األهّلة  تنرُي يف ليال بال قمر. ثم 
من  ا  خاويًّ إصبُعها  فصار  الزواج،  ُدبلَة  باعت 
يف  الُدبلُة  بناهتا.  أصابع  مثل  الفرح،  دالالت 
مرغوبة  كانت  املرأَة  هذه  أن  تؤكُد  اإلصبع 
الرجال يف وقت ما، حتى خطفها رجٌل  من 
ه وحده من دون الرجال. فصارت شيًئا خيصُّ

 اليوَم صاَر إصبُع األّم مثل أصابع بناهتا اللوايت 
هن رجل. ثم باعِت األمُّ الدجاجَة  مل َيطلب ودَّ
كلَّ  بيضة  األرسة  متنُح  كانت  التي  البّياضة 
الذي  الصّياح  الديَك  باعِت  ثم  أو بيضتني.  يوم 
عام.  ألُف  عمُره  فكأنام  عمَره،  يعرفون  ال 
األُب  كان  التي  األسيوطي  الكنبَة  وباعِت 
عليها  جتتمع  حني  نوح"؛  "سفينَة  ُيسميها 
وأحفاد،  أبناء  من  األرسة  كتائُب  وحوهلا 
قبل أن يغدو الرسيُر سفينته التي ال يربُحها.
حلم  من  أكواٌم  إال  ُيباُع.  ما  الدار  يف  يعْد  مل 
عىل  "آمنة"  استيقظت  واملسّنني.  األطفال 
الدار.  حوش  يف  معاوَل  وطرقاِت  صخٍب 
من  جمموعًة  لتبرَص  النافذة  إىل  هرعت 
الرجال يتحّلقون حول اجلميزة، ويف أيادهيم 
العمالقة.  واملناشري  الِبَلط  عيداُن   السوداء 
احلياة. عن  وغابت  عينيها،  "آمنة"  أغمضْت 
نصف الدنيا

؟  إسم  أم  صفه  أهي  لغويًا،   .. إنسان  كلمة 
الكائنات  يميزه عن سائر  ما،  لكائن  إسم  أهي 
األخرى، احلية والغري حيه عيل وجه البسيطه 
واحلرشات  واحليوان  والنبات  كاجلامد 
والفريوسات  واجلراثيم  بل  والطيور 
وسلوكه؟ لطبيعته  صفة  أم  أيضًا؟ 
املخلوق  لذلك  إسم  هي  إنسان  كلمة  نعم     
الذي  املخلوق  ذلك  ودٍم،  وعظاٍم  حلٍم  من 
واحد كائن  يف  وروح  ونفس  بجسد  يتميز 
لكن ماذا جيعلها صفة تعرب عن كينونته هذا 

القصيد والسؤال األهم؟ هو بيت 
حسابيًا حاصل رضب واحد يف واحد يف واحد 
هو نفس الناتج لروح يف نفس يف جسد، الناتج 
واحد.  إنسان   . صحيح،  واحد  هو  الرصيح 
أكثر  بعقل  اخلالق  ميزه  الذي  الكائن  ذلك 
الذي  الكائن  ذلك  الكائنات،  سائر  من  فطنه 
مراحل  أثناء  جسده  ونمي  عوده  اشتد  كلام 
وأيضًا  به،  يمر  الذي  التطورالفسيولوجي 
التي  والكون  البيئه  بعنارص  احتك  كلام 
احلياتيه  وجتربته  مداركه  ذادت  به  حتيط 
بصمتها  ترتك  عمليه  خربات  لديه  وتكونت 
عند  يستدعيه  كمخزون  عنده  الالوعي  يف 
السلبي ومنها  اليه هذه اخلربات منها  احلاجه 
األمر،  هذا  يف  تؤثر  كثريه  عوامل  اإلجيايب، 
يأيت  إنسان  فكل  آلخر،  إنسان  من  ختتلف 
به  اخلاصه  شفرته  ومعه  يأيت  احلياة  هذه  ايل 

أيضًا  أنه حيمل جيناته، وحيمل  حيث 
.… وبصامته  مالحمــه 

نظرته  وبصمة  صوته  وبصمة  إصبعه  بصمة 
عليه ُفرضت  أو   له  ُمنحت  معطيات  كلها 
إختيارها  يف  احلريه  من  قدر  أدين  له  يكن  مل 
يف  ينشأ  التي  املعيشيه  الظروف  أيضًا 
يف  مؤثرًا  إنطباعًا  ترتك  أن  املؤكد  من  كنفها 
مستقبله،  تشكيل  يف  وكثريًا  النفيس  تكوينه 
إختياره،  من  ليست  أيضًا  الظروف  هذه 
واملجتمع  البيئه  واألرسه،  ..الوالدين 
دون  عليه  فرضها  أو  فيها  تنشئته  تم  كلها 
عيل  جُمرب  فهو  رأيه  أخذ  أو  إستأذانه 
لالختيار،  فرص  أي  هناك  وليس  القبول 
كلها. هذه  يف  خمريًا  وليس  مسريًا  إنه 
املدعو  الكائن  ذاك  يناهلا  التي  املعطيات  هذه 
وقد  احلظ،  يسء  فيها  يكون  قد  )إنسانًا( 
النسب،  ختتلف  وقد  احلظ،  حسن  يكون 
يف  لكنها  واحلسن،  السئ  بني  ختتلط  أو 
تشكيل   يف  فعال  بشكل  تساهم  النهايه 
النفسيه،  بصمته  ألهنا  له،  النفسيه  الرتكيبه 
والعقيل العمري  النمو  إستمرار  مع  ثم 
ينمو داخل هذا الكائن كائن آخر غري ملموس
عديم اللون والرائحه وامللمس، كائن غري مادي
مع  تتحكم  التي  الدفه  جناحي  أحد  يمثل 
العقل وهو اجلناح اآلخر يف  سفينة حياته، هذا 
املولود اجلديد داخل االنسان اسمه )الضمري(.
الضمري هو القايض واجلالد معًا. لكنه رغم هذه 
املتميزة، فهو غري معصومًا من اخلطأ املكانه 
وبالتايل  كثرية،  مؤثرات   حتت  يقع  ألنه 
ضمري  يراه  فام  آلخر،  إنسان  من  خيتلف 
وما  خريًا،  آخر  ضمري  يراه  قد  رشًا  ما 
صوابًا.  غريه  يراه  قد  خطأ  أحدهم  يراه 
وقد  ما  إنسان  عند  حيًا  يكون  قد  الضمري 
يسمح  فام  غريه،  إنسان  لدي  ميتًا  يكون 
أو  ضمريك  به  يسمح  ال  قد  ضمريي  به 
أرحييه  بكل  الرش  يرتكب  من  هناك  العكس، 
يؤرقه  من  وهناك  متامًا،  مسرتيح  وبضمري 
بسيطه  تبدو  أمور  عيل  ويوخزه  ضمريه 
أيضًا،  برش  هم  البرش  حلوم  آكيل  إن  للغايه، 
شهيه  بكل  آخرين  برش  حلوم  يأكلون  لكنهم 
عاليه  تذوق  حاسة  لدهيم  وتلذذ،  وإستمتاع 
االنسان  كتف  حلم  طعم  بني  يميزون  بحيث 
مثاًل،  الصدري  القفص  أضلع  طعم  من 
ويعرفون  الطهي  طرق  يف  يتفننون  كام 
للحصول  املطلوبه  التوابل  مقادير  بدقه 

يصنعوهنا  موائدهم  كل  املميز،  الطعم  عيل 
يف  رأي  أو  صوت  للضمري  يكون  ان  دون 
ضامئرهم  ألن  هذا   حيدث  قد   ، األمر  هذا 
؟ ربام  مثاًل  الشواء  رائحة  تكون خمدره من 
التي  الويالت  إيل  ننظر  آخرعندما  ...مثال 
ومازال  أرتكبه  ما  بشاعة  من  الناس  ذاقها 
اإلسالميه  الدوله  تنظيم  مايسمي  يرتكبه 
الظالميه  التنظيامت  وبقية  )داعش( 
وبوكوحرام  كطالبان  شاكلته  عيل  التي 
اإلجراميه. التنظيامت  هذه  وكل  والقاعدة 
الناس دون  التي يامرسوهنا مع  الوحشية  إن 
قناعة  عيل  وهم  شديد  بغباء  يؤدوهنا  رمحة 
وضامئرهم  اهلل  ايل  خدمة  يقدمون  أهنم  تامة 
هكذا   اإلجرام،  هبذا  ورضا  فرحًا  متهلله 
مرالعصورضامئرهم  عيل  احلروب  جمرمي 
ما  واإلنفجارات  البارود  أصوات  مغيبه 
ومناظر  آذاهنم  تطرب  موسيقي  إال   هي 
كأمجل  أبصارهم  متتع  البرش  واشالء  الدمار 
األمر  يف  الغريب   . التشكييل  الفن  لوحات 
التاريخ  فجر  منذ  اإلنسان  عرفه  الضمري  أن 
وعرفه العامل الوثني قبل ظهور األديان قاطبة 
وضعيه،  تسمي  وما  سامئيه  تدعي  ما 
بالفطرة،  يعيشون   البرش  كان  حيث 
ينادون  ودعاه  فالسفه  منهم  كان 
يكون  أن  دون  اخلري  وعمل  بالفضيلة 
مقدسه. كتب  أو  رشائع  أو  قوانني  لدهيم 
والعقل  الضمري  عن  بعيدًا  األمر  يف  تدبرنا  إن 
تفرد  التي  اخلصائص  تلك  والضحك،  والنطق 
هناك  يبقي  الكائنات،  سائر  عن  اإلنسان  هبا 
الطبيعي  املؤرش  هي  جدًا  خاصه  خاصية 
لتميزه  الكائن  ذلك  إنسانية  درجة  لقياس 
لقب)إنسان(  لنوال  االستحقاق  ومتنحه 
إسم  جمرد  ليست  إنسان  كلمة  تكون  ولكي 
بل صفه أيضًا يستحقها ذلك الكائن، فإن ذلك 
والتعاطف  الرمحه  ندعوه  الذي  األحساس 
من  نوع  أي  دون  اآلخر،  أيًاكان  اآلخر  مع 
غريه. أو  طبقي   أو  كان  عنرصي  التمييز، 
العميل  واملقياس  الفعيل  الدليل  هي 
إنسانًا  املدعو  املخلوق  هذا  إنسانية  لدرجة 
إذداد  فكلام  باحلب،  مقرونه  أيضًا  وهي 
هذا  كان  كلام  واملحبه  الرمحه  مؤرش 
هرمون  معدالت  إرتفاع  عيل  دلياًل 
أنه  يعني  وهذا  اإلنسان،  لدي  اإلنسانيه 
عليها جبل  التي  فطرته  من  أكثر  اقرتب 
مؤرش  هيبط  فعندما  صحيح  والعكس 
الرمحه واملحبه  لديه يعني هذا أنه قد سافر 
العقل  فان  لذلك  االنسانيه،  معني  عن  بعيدًا 
عنارص  تكون  قد  الضحك  وملكة  والنطق 
عن  هبم   نختلف  خاصة  قائمه  يف  تضعنا 
الكائنات إال أن فضيلة الرمحه املقرونه   باقي 
تعطينا  أن  متلك  التي  هي  وحدها  باملحبه 
رشعية  وتعطينا  بانسانيتنا  الزهو  صك 
احلصول عيل هذه الصفه النبيله ...وهنا يأيت 
دور اإلختيار، فإن كنت مسريًا من قبل لكنك 
جواز  هي  الرمحه   . اآلن  خمريًا  عزيزي  يا 
إنسان(.  ( اللقب  ذاك  عيل  للحصول  املرور 

مفتاح  عنخ،  هي  واملحبه   الرمحه  فضيلة 
و  القدامي  املرصيون  عرفه  الذي  احلياه 
لنا  يفتح  أن  وحده  يستطيع  الذي  املفتاح 
نحصل  لكي  مرصاعيه  عيل  االنسانيه  ابواب 
عيل العضويه يف نادي اإلنسانيه ولكي ُنطوب، 
لقب  حيملون  فهم  للرمحاِء  طويب  ألنه 
اإلنسانيه  يف  صديقي  يا  أدعوك  لذلك  إنسان، 
ثقه  بكل  تعلن   ...عندئذ  بالعضويه  تبادر  أن 
.) إنسانًا   ( املدعو    الكائن  ذاك  أنا  وفخر،.. 

الرشير.. ملكوته  ُكّوة  من     
   تطلع رئيس الشياطني، إىل هؤالء الذين 
بالسوء،  األمارة  النفس  مع  جياهدون 
والقداسة،  الرب  حياة  عىل  للحفاظ 
اهلل! من  ـ  كمؤمنني  ـ  أخذوها  التي 
وُيضّيق  حريته،  من  حُيّد  جهادًا  رآه     

ختومه! من 
نفسه! سأل  العمل؟،  ما     

البرش،  بني  جال  ثم  قلياًل،  فكر     
املحالة،  سمومه  نفوسهم  يف  ينفث 
هلل،  صديقًا  أصبح  أنه  هلم  معلنًا 
بجهاد  يسمى  ما  هناك  ليس  وأن 
ثالثة: يف  اجلهاد،  وانام  الروح، 

من  بكل  بالتضحية  املوت؛  جهاد   ..    
باهلل! يؤمن  ال 

الشيطان  يؤمن  أن  يمكن  هل   ..       
اهلل؟ بتعاليم 

أم   ، عبادتنا إىل  حيتاج  اهلل  وهل   ..       
عبادته؟ إىل  نحتاج  الذين  نحن 

ندافع  حتى  ضعيف،  اهلل  وهل   ..       

من  عن  للرتويح  لنكاح؛  ا جهاد   ..    
اهلل! سبيل  يف  يقاتلون 

د  أعدا لزيادة  م؛  األرحا د  وجها  ..    
باهلل! املؤمنني 

املخدوعني  ـ من هؤالء  أحد  يفكر     مل 
يتساءلوا: ومل  اخلبيثة،  أقواله  يف  ـ 

عنه؟ نحن 
له   ، ه ا كر إل با ن  يام ال ا هل  و  . .       

اهلل؟ ويرس   ، قيمة
فيطالبنا:  نفسه،  يناقض  اهلل  وهل   ..       
بكل  ـ  الرش  حيلل  ثم  املقدسة،  بالفضائل 
عىل  وبالقضاء  عمله،  أنه  عىل  ـ،  أنواعه 
ال  ـ،  سبحانه  ـ  بينام  به،  املؤمنني  غري 
هوائه من  وال  شمسه،  من  ال  حيرمهم: 

مائه؟! من  وال 
...،...،...،   

باسم  نفسه،  عن  يتحدث  الشيطان     
اهلل!

د  بجها لبنا  يطا ن  أ يمكن  ال  هلل  ا و    
... والقذارة!  املوت، 



!! الذكاء  منتهى 
الريفية  البيوت  بعض  أو  الدّوار  كان 
درابزين. بدون  بسّلم  دورين  من  مكّون 
الدور  من  البيت  باب  فتح  يمكن  وكان 
الرتباس.  يفتح   حبل  بجذب  الثانى 
البيت  ست  كانت  بينام  مرة  وحدث 
أن  العلوى  بالدور  شئ  ىف  مشغولة 
يوحى  الوقت  وكان  البيت  باب  طرق 
أو  األرسة  أفراد  أحد  هو  الطارق  بأن 
الست احلبل وفتحت  األقارب. فجذبت 
جاى  )يالىل  وصاحت  مكاهنا  من  الباب 
طالع(.  وأنت  معاك  الرحاية  ىل  هات 
القرية  قسيس  هو  الطارق  وكان 
جياهد  املسكني  وظل  السن!  ىف  الطاعن 
كتفه  عىل  الضخم  الرحى  حجر  لريفع 
عن  يزيد  يكاد  وهو  السّلم  به  ويصعد 
يسحقه.  وكاد  نفسه  القسيس  وزن 
وبعد جهد جهيد وعرق متصّبب وصل 
ست  رأته  فلام  الثانى.  للدور  القسيس 
)يامصبتى  ورصخت  ُصعقت  البيت 
 ... أبونا  يا  أنت  هو   .. كسوىف  يا   ...
أبونا  يا   ... ال   .. ال   ... تقول  مش  طيب 
مايصّحش .. نّزل يا أبونا الرحاية تانى(!

***

نعم وال .. تتساويان !!
بني  واجلدل  اخلالف  حيتدم  أحيانًا 
من  لآلخر:  الواحد  فيقول  شخصني 
نعم  واحدة  بكلمة  عىّل  رّد  فضلك 
عندى  وليس  رشحًا  أريد  ال  أنا  ال،  أو 
أنا  انشاء.  مواضيع  ألسمع  وقت 
؟! ال  أم  نعم  فقط  واحدة  كلمة  ُاريد 
إظهار  عىل  يساعد  ال  الطلب  هذا  ولكن   
احلق دائاًم، وقد يكون طلبًا تعسفيًا ... بل 
النتيجة  قد تتساوى نعم مع ال، وال تتغري 
سواء كانت االجابة بنعم أو بال. والدليل:
"هل  أحد  سألك  اذا   ... مثال 
مراتك؟ ترضب  )بطّلت(  كففت 
كنت  انك  يعنى  فهذا  "نعم".  أجبت  فاذا 
أجبت  واذا  توقفت.  ثم  فعاًل  ترضهبا 
ترضهبا  تزال  ال  أنك  يعنى  فهذا  "ال". 
تتغري  ال  واحدة  والنتيجة   !!! اآلن  حتى 
زوجتك  برضب  ُمدان  انك  احلالتني  ىف 
تنفى  أن  هنا،  "ال"،  كلمة  تستطيع  وال 
األسئلة  كل  فليس  ولذلك  التهمة.  عنك 
ال  أم  نعم  بكلمة  عليها  االجابة  يمكن 
الرشح. بعض  اىل  حتتاج  قد  وأنام 

األوساط  يف  حاليا  احلديث  جيري 
دخول  احتامل  عن  األمريكية  اإلقتصادية 
البالد يف حالة ركود أو كساد كالذي حدث 
أن  وسأحاول   ١٩٣٣ و   ١٩٢٩ عامي  ىف  قبال 
منهام. وتداعيات كل  سبب  بإجياز  أوضح 

انكامش  الكساد هو حالة  االقتصاد،  يف علم 
عىل  مستمرة  االقتصادية  النشاطات  يف 
مدى طويل يف إحدى االقتصاديات أو أكثر. 
يكون  والذي  الركود  من  حّدة  أكثر  وهو 
يف  االقتصادي  النشاط  يف  تباطؤ  عن  عبارة 
هو  الكساد  عادية.  اقتصادية  دورة  فرتة 
العادية.ومن  غري  الركود  أشكال  من  شكل 
كبري  وارتفاع  مدته  طول  الكساد  سلبيات 

قرأت لك
إعداد/م. جمدى عزيز

جزاء سنمار
سنامر مهندس بيزنطي  ينسب له بناء 
املثل  الشهري. يرضب به  قرص اخلورنق 
"جزاء سنامر" حيث انه عند انتهائه من 
الذي  القرص  لصاحب  قال  القرص  بناء 

مصطفى كامل يعظ !!
متثال  عىل  مكتبى  طريق  ىف  أمّر  كنت 
قاعدته  عىل  ومكتوب  كامل  مصطفى 
ىف  يتسامح  من  "ان  املأثورة:  أقواله  أحد 
ابد  يبقى  واحدة  مرة  ولو  بالده  حقوق 
الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان". 
وحفظتها  العبارة  هذه  أحببت  لقد 
وكنت أقول لنفسى اذا كان ذلك امر من 
يتسامح ىف حقوق بالده مرة واحدة فكم 
حقوق  ىف  يتسامح  من  أمر  يكون  وكم 
وتكرارًا؟!!! مرارًا  وكنيسته  مسيحه 

***

! البلد  من  أطلعوا  قالوا  كده  قلنا  ما 
امللك  اىل  ذهب  جحا  ان  حُيكى 
كّفة  بني  يساوى  أن  منه  وطلب 
املال  ويوزع  الفقراء  وكفة  األغنياء 
امللك  فاغتاظ  الطرفني.  بني  بالعدل 
البلد.  من  باخلروج  وأمره  جلرأته 
عىل  ووضعها  حاجياته  جحا  فجّهز 
رحى  حجر  ضمنها  من  وكان  محاره 
ثقيل فكان كّلام وضع احلجر عىل جانب 
اجلانب  عىل  اخلفيفة  واملالبس  احلامر 
اآلخر، وقع احلجر. فلام كرر جحا رفع 
يقع  وكان  مرات  عدة  ووضعه  احلجر 
فاخذ  األغنياء  أحد  شاهده  مرة،  كل  ىف 
عن  جحا  فسأله  عال،  بصوت  يضحك 
"جيب  الغنى:  له  فقال  ضحكه  سبب 
الكفتان حتى يسري احلامر".  تتساوى  أن 
قالوا  كده،  ماقلنا   " جحا:  له  فقال 
القصة( أصل  )هذه  البلد!"  من  اطلعوا 

***

الحيوانات؟ تنام  كيف 
رأسها  وتسند  واقفة  الزرافة  تنام 
راقدة  وهى  نامت  اذا  اما  شجرة  عىل 
ستموت. اهنا  عىل  عالمة  فهذه 
او كتفه. النمر ووسادته هى يداه  ينام   -
بينام  مغلقة،  نصف  بعني  األسد  ينام   -
مفتوحة. عينيه  واحدى  الذئب  ينام 
متامًا  مغمورًا  قشطة  سيد  ينام   -
جسمه  من  يظهر  وال  املاء  ىف 
أنفه. من  صغري  جزء  سوى 

وانخفاض  البطالة،  نسب  يف  طبيعي  غري 
األزمات  )بسبب  املرصفية  املوجودات  يف 
اإلنتاج  وتقّلص  املالية(،  أو  املرصفية 
ويعمل  الرشائية  القدرة  ضعف  بسبب 
خفض  عىل  واملستثمرون  املوّردون 
حاالت  حتدث  واستثامراهتم،  إنتاجهم 
سداد  عن  ختّلف  وحاالت  كبرية  إفالس 
الديون السيادية وانخفاض كبري يف التجارة 
الدولية(، إضافة إىل تقلب  التجارة  )خاصة 
انخفاض قيمة  بسببب  نسبيًا  العملة  قيمة 
املايل  االنكامش  حاالت  وتعترب  العمالت. 
واألزمات املالية وإفالس البنوك من العنارص 
الكساد  حاالت  يف  تتكرر  التي  املشرتكة 
الركود. فرتات  يف  عادًة  حتدث  ال  لكن 

“قالب  النعامن ان هناك آجرة  امللك  هو 
كله القرص  لسقط  زالت  لو  طوب” 
وأنه ال يعلم مكاهنا غريه، وأنه يستطيع 
بناء قرص أفضل من اخلورنق، فام كان 
من صاحب القرص إال أن ألقاه من أعىل 
القرص، كي ال خيرب أحدا عن تلك اآلجرة 
املثل. رضب  يف  السبب  هذا  ان  ويعتقد 

حيصل  ما  يومي  بشكل  تتابع  الناس 
العامل  مستوى  عىل  تطورات  من 
كورونا. فريوس  جائحة  بشأن 

أغىل  اإلنسان  فإن  جنونًا  كفى  العامل  أهيا 
للزالزل  موعد  ال  هتتز  األرض  املال،  من 
كفى رقصًا عىل جثث األبرياء أهيا األقوياء 
عن  بالتخيل  عليك  أيضًا  قوة  للضعف  فإن 
يولد  اإلنسان  األكثر  عىل  احلصول  ال  الكثري 
قطعة  من  إال  عاريًا  القرب  إىل  وحيمل  عاريًا 
أي  معه  يأخذ  ال  جيوب  بال  أبيض  قامش 
يشء. ال  يصبح  هو  حتى  يشء  ال  يشء 

كورونا  يقوله  مما  بعض  هذا 
فقد   شئت  ما  سمه  األرض  لسكان 
لدهيم  يعد  مل  وفصله  أصله  عىل  اختلفوا 
بيوهتم  إىل  كلهم  هربوا  الوقت  من  متسع 
عن  يبحثون  خمترباهتم  إىل  وسارعوا 
أسلحتهم  تنفعهم  مل  به  يقاومونه  سالح 
وحامالت  املقاتلة  وطائراهتم  النووية 
للقارات. العابرة  وصوارخيهم  طائراهتم 

كان كورونا أرسع منهم أرسع من صوهتم 
أعمى مل  أنه  بلمحة برص مع  القارات  عرب 
يدخل بمراسم وال بجواز سفر وال فتحت 
له بوابة صاالت الرشف يف املطارات دخل 
من فتحة أنف خلقها اهلل لإلنسان ليتنفس 
ويتكلم  ويرشب  ليأكل  وجد  فم  ومن 
نفسه. الغري  أو  الغري  مال  يأكل  ال  اخلري 

متم  من  يا  الضحايا  أهيا  لكم  ذنب  ال 

املجتمع والذي يقاس من خالل تعامله مع 
اإلجراءات  تطبيق  ملدى  إضافة  الفريوس 
فاعلية  إغفال  دون  والتعليامت  االحرتازية 
بعمليات  املتعلقة  الطبية  األجهزة  أداء 
والتشايف. والعزل  واحلجر  الفحص 

ظاهرة  بأي  معنية  أساسية  مراحل  هناك 
تقسم عىل املدى الزمني وترتبط بتداعيات 
احلديث  كورونا  فريوس  ففي  مرحلة  كل 
كان يدور يف مرحلته األوىل عن نشأة وظهور 
الفريوس وهل يمكن أن يصلنا؟! ولو وصلنا 
الوضع؟! ملواجهة  مستعدون  نحن  هل 

أثناء  تكون  التي  هي  الثانية  املرحلة 
ينشغل  وهنا  معها  التعامل  أو  الظاهرة 
والسيطرة  التغلب  حماولة  يف  اجلميع 
وهي  انتشارها  من  واحلد  عليها 
حاليا.ً هبا  نمر  أننا  املفرتض  املرحلة 
كورونا  بعد  ما  هي  الثالثة  املرحلة 
استعادة  عىل  العمليات  ترتكز  وهنا 
املامرسات  عرب  السابقة  احلياة  وضعية 
املشكلة  وانتهاء  زوال  باعتبار  والعمليات 

باملاليني  أصبتم  ومن  اآلالف  بمئات 
عرش التاسع  كوفيد  بفريوس 
إنه الرصاع بني بكني وواشنطن عىل قيادة 
العامل كالمها تتهم األخرى بنرش الفريوس 
األمريكيون  العسكريون  إهنم  تقول  األوىل 
الذين شاركوا يف بطولة العامل العسكرية يف 
الفريوس  منها  انترش  التي  ووهان  مدينة 
خمترب  من  الفريوس  محلوا  كانوا  وأهنم 
أمريكي للحرب البيولوجية يف أفغانستان.

التي  اخلفافيش  إن  تقول:  واشنطن  الثانية 
عادت  ثم  السبب  هي  الصينيون  يأكلها 
أحد  من  تسلل  ربام  الفريوس  إن  وقالت 
مع  لكن  الصينية  البيولوجية  املختربات 
والوفيات  الضحايا  لعدد  الرسيع  التزايد 
دول  ومعظم  وأسبانيا  إيطاليا  يف  خاصة 
مل  املقدمة  يف  أمريكا  تصبح  أن  قبل  أوروبا 
يعد املهم من السبب بل كيف نوقف زحف 
مثل  الوفيات  عدد  أصبح  أن  بعد  الكورونا 
حالة الطقس يف نرشات األخبار وبات أكثر 
بيوهتم يف  سجناء  األرض  أهل  نصف  من 

بلد  بني  متباينة  واإلجراءات  التداعيات 
عىل  عديدة  عوامل  حتددها  والتي  وآخر 
رأسها مدى انتشار املرض يقابله مدى وعي 

ممكن  عدد  بأقل  دخوهلا  يمكن  وكيف 
العنرص  إبعاد  وحماولة  األرضار  من 
األرضار  هذه  عن  املجتمعات  يف  البرشي 
احلسبان. يف  يكن  مل  وضع  عن  النامجة 

بني  ما  متنوعًا  حراكًا  نرى  قد  اليوم 
مناقشات  أو  ندوات  أو  دراسات 
تنجيامت  وحتى  حوارية  برامج  أو 
حتاول  كلها  وتوقعات  وختمينات 
كورونا  بعد  ما  مرحلة  إسترشاف 
بعدها. العامل  شكل  سيكون  وكيف 

تشهد  قد  كورونا  بعد  ما  مرحلة  وعليه 
ولذلك  أكثر  وتداعيات  أكرب  أرضارًا 
الستعادة  الدول  من  كثري  مسارعة  فإن 
السابقة  احلياة  نمط  من  أكرب  جزء  ولو 
عىل  كان  لو  حتى  متامًا،  مربر  أمر 
مع  التعايش  بفرض  املخاطرة  حساب 
من  له  البد  االقتصاد  ألن  كخيار  املرض 
يتم  وأن  البد  األموال  وتدفق  العودة 
الناس. عىل  سيقع  األكرب  الرضر  وإال 

البد  هذه  االسترشاف  عمليات  هنا 
وحتديد  البرش  وضعية  عىل  تركز  وأن 
تسعى  وأن  والبد  تطاهلم  قد  التي  األرضار 
الناس  حلامية  القرار  صناع  مع  للعمل 
هلم. وقاية  حلول  عرب  تأثرهم  وعدم 

قبله  كام  ليس  كورونا  بعد  ما  عامل 
وال  معامله  تتضح  مل  جديد  عامل 
السؤال؟ هو  هذا  يتجه!  أين  إىل 

عندي كالم

كن حذرا فيام تقول .. فليس كل ما يعرف يقال
أحد لكل  يقال  وال   .. كله  يقال  ال  يقال  وما 

م. جمدى عزيزوال يقال يف أي وقت ..



لن  االسود  العثامنى  تركيا  تاريخ 
احلاىل  الرتكى  النظام  ولكن  يعود 
الساعة  عقارب  اعادة  حياول 
الن  يفلح  لن  بالطبع  الوراء  اىل 
فعرص  رسيعا  يتغري  العاملى  النظام 
يتهاوى  الكبرية  االمرباطوريات 
صغرية  قرية  اصبح  العامل  الن 
احلديثة التكنولوجيا  عرص  ىف 
العيش  عىل  يرص  من  هناك  ولكن 
احللم  ان  منهم  ظنا  مضى  زمن  ىف 
سيتحقق  العسكرى  االستعامرى 
احلائرة  الدولة  هذه  ىف  اخرى  مره 
والقرصنة  تارة  السلطنة  حلم  بني 
عاد  السلطنة  فحلم   - اخرى  تارة 
اخرى  مرة  الرتكى  النظام  لرياود 
متاما  العرص  هذا  انتهى  ان  بعد 
انتهازية  بطريقة  يعمل  فهو 
الضعيفة  الشعوب  عىل  متسلقة 
التسلل  حياول  اجلاهلة  الفقرية 
واخلالفة  الدين  باسم  العقول  اىل 
اصبح  حتى  ذلك  ىف  فشل  فاذا 
اىل  اجته  املنال  صعب  اهلدف  ذلك 
الغاز  خطوط  طريق  عن  االبتزاز 
روسيا  من  اراضيه  ىف  متر  التى 
الالجئني  طريق  عن  او  اوروبا  اىل 
االحتاد  من  اموال  عىل  للحصول 
االبتزاز  هذا  فشل  فاذا  االوربى 
عىل  البحرية  للقرصنة  يتجه 
املتوسط البحر  ىف  والبرتول  الغاز 

يكون  ما  منها  وهناك،  هنا  إىل  احلياة  تأخذنا 
نعيشها  التى  التجارب  رغم  مجياًل  أماًل 
نفيق  أن  البد  مريعًا  كابوسًا  يكون  ما  ومنها 
السعادة  كل  حتوى  التى  احلياة  إهنا   ... منه 
سويا!  بنا  متر  ولكن  الصعبة  والتجارب 
البد  احلياة  ىف  املتناقضات  هذه  من  بالرغم 
من  هبا  أوجدنا  اخلالق  اهلل  ألن  هبا  نتمتع  أن 
ونحيا  لنعيش  حياة  نسمة  وأعطانا  العدم 
وأعطانا  اهلل  أحبنا  حمبة(  )اهلل  وألن  ونتمتع  
هو  احلياة   ىف  نواجهه  ما  أغلب  احلياة    هذه 
من  فيها  ملا  احلياة  هلذه  حبنا  نرفض  أننا 
باألمل  مليئه  وهى  نحبها  فكيف  تناقضات، 
التعامل  ىف  جادين  نكون  أن  علينا  واألهات، 
هبا صعبة  بآالم  اهلل  سمح  التى  حياتنا  مع 
عن  بعيدا  لتناسبنا  تعديلها  ىف  نفكر 
وال  نحن  نكون  أن  اإلجتامعي،  الروتني 
لنا  اهلل  خلقنا  التى  ذواتنا  ألن  غرينا  أحد 
نتخىل  احلياة،   هذه  ىف  تعامل  أصدق  هي 
ونسعى  الوراء،  إىل  تعيدنا  التى  القيود  عن 
لن  شخصيتنا  بصمة  نرتك  أن  قوتنا  بكل 
اآلخرين  نقلد  ال  أن  احلياة،  هذه  ىف  تنسى 
اآلخرون  به  يتعاملوا  ما  أن  املمكن  من  ألن 
إنسانيًا. أو  دينيًا  أو  إجتامعيًا  يناسبنا  ال 

نظام  االن  تركيا  اسست  لقد 
وهو  البحرية  القرصنة  ىف  جديد 
قرصنة  وليس  الدول  قرصنة 
السابق  ىف  كام  مجاعات  او  افراد 
للقانون  االذعان  او  االحرتام  فعدم 
قرصنة  يعترب  البحرى  الدوىل 
عىل  والتعدى  شك  بال  بحرية 
كإتــفـــاقـيـــة  الدولية  االتفاقيات 
يعترب   1982 عام  الدولية  البحار 
تطبيق  تستوجب  بحرية  قرصنة 
الدولية املحكمة  قبل  من  عقوبات 
القرصنة وهو  اما اجلانب االخر من 
جديد  نوع  من  وانتهاك  قرصنة 
النهرية الحتالل مياه  القرصنة  وهو 
اما  عليها  والسيطرة  الدولية  االهنار 
سيادة  عىل  التعدى  او  السدود  ببناء 
او  لتقليل  اراضيها  داخل  الدول 
اخرى  دول  عن  العذبة  املياه  منع 
فالقرصنة  اسرتاتيجى  كسالح 
التقل  الدولية  االهنار  عىل  النهرية 
تزيد  بل  البحرية  القرصنة  عن 
حتجب  املنبع  دولة  كانت  اذا 
كامتفعل  املصب  دول  عن  املياه 
والفرات  دجلة  هنرى  ىف  تركيا 
للنظام  التوسعية  االحالم  ظل  وىف 
النظام  هذا  سيصطدم  هل  الرتكى 
االفكار  بنفس  حيلم  اخر  بنظام 
االيرانى  النظام  مثل  التوسعية 
الصدام  هذا  ان  واعتقد  احلاىل 

االلتقاء  عند  حمالة  ال  سيحدث 
بني  الفاصلة  اذربيجان  نقطة  ىف 
ىف  تدخل  فاذربيجان  النظامني 
بموجب  اسرتاتيجية  رشاكة 
ايران  مع  قزوين  بحر  منتدى 
عىل  مطلة  اخرى  ودول  وروسيا 
متيل  ذاته  الوقت  وىف  قزوين  بحر 
ىف  يساندها  الذى  الرتكى  النظام  اىل 
املنطلق  هذا  ومن  ارمينيا   مواجة 
سياسية  اسرتاتيجية  هناك  فليس 
بل  احلاىل  الرتكى  للنظام  واضحة 
مدروسة غري  عشوائية  سياسة  هى 
النظام  ان  بل  فقط  هذا  ليس    - 
عدة  ىف  احلرب  طبول  يدق  الرتكى 
اماكن  ىف  واحد  وقت  ىف  جبهات 
العدد  متركز  من  خوفا  متفرقة 
داخل  ىف  الرتكى  اجليش  من  الكبري 
ال  حتى  الضعافه  نفسها  تركيا 
عسكرى  انقالب  بمحاولة  يقوم 
ولذلك  احلاىل  بالنظام  يطيح  جديد 
قوة  بتبديد  الرتكى  النظام  يقوم 
وتفريقه  واهناكه  الرتكى  اجليش 
ال  حتى  عمدا  جبهات  عدة  ىف 
عسكرى  بعمل  يقوم  ان  يستطيع 
النظام  السقاط  الرتكى  الداخل  ىف 
وهذا  اخرى  مرة  البالد  واستعادة 
معلن  الغري  احلقيقى  اهلدف  هو 
الداخل ىف  السيطرة  الحكام  وذلك 

بقية... وللحديث 



الناس  بمشاكل  صدرى  ضاق  كلام  املبكر؛  شبابى  منذ  **تعودت 
أبدا  تيأس  ال  التى  مياهه  بمرأى  ألغسل  البحر  اىل  أذهب  أن  واحلياة؛ 
رياحه  أو  الرقيقة  نسامته  مع  أفكارى  وأطرّي  والرواح،  املجىء  من 
شاطىء كل  ومن  اهلموم.  من  قلبى  يثقل  بام  له  ملقيا  العاصفة 
اجلزء  ذلك  اليه  شّدنى  األبصار،  تدركه  ال  حيث  اىل  واملمتد  الطويل  البحر 
تنتظرأعداءا  عام،  ألف  أكثرمن  منذ  قايتباى(  )قلعة  فيه  وقفت  الذى 
باألحجارالعتيقة.  أرضها  رصفت  التى  القلعة  ساحة  أبدا.ىف  جييئون  ال 
السلطان)األرشف  بناها  التى  التارخيية  القلعة  هذه  اىل  ذهبت  كلام  وكنت 
فيه)منارة  تقف  كانت  الذى  املكان  نفس  جزيرة)فاروس(؛وىف  قايتباى(ىف 
طوابقها  ىف  جتولت  القديمة،  السبعة  الدنيا  عجائب  األسكندرية(احدى 
وممرات  بحجرات  وطفت  األول،  بالطابق  مسجدها  بقايا  فزرت  الثالث؛ 
الثالث  بالطابق  السلطان  جملس  أطالل  يف  طويال  وبقيت  الثانى،  الطابق 
بني  متنقال  الكبري،  برجها  من  بقى  ما  اىل  أصعد  الشكل.ثم  الدائرى 
ساحته  اىل  أنزل  وبعدها  األربعة.  أركانه  ىف  الواقفة  دائرية  النصف  األبراج 
كالسوار. بالقلعة  املحيطني  بالسورين  حمتميا  فأجلس  املربعة؛  الفسيحة 

وىف ذات غروب؛ كنت ىف جلستى املعتادة بساحة القلعة.ويبدو أننى كنت غارقا 
ىف بحار أفكارى وخياالتى،فلم أرها ومل أحس هبا وهى جتلس عىل طرف احلجر 
اهلامس  صوهتا  عىل  رشودى  من  وحدتى.أفقت  مع  أحتله  كنت  الذى  الكبري 
تقول: وهى  نحوى  ممدودة  البيضاء  الرقيقة  يدها  ألرى  العصفور؛  كزقزقة 

ألقرأها؟؟! املجلة  هذه  باعطائى  تسمح  فضلك...هل  من   -

املجلة  أعطيتها  واحد  بحرف  أنطق  أن  وجهها،ودون  واىل  يدها؛  اىل  نظرت 
بعيد  وخرباالحتفال  صورتى  كانت  صفحاهتا  باحدى  صغري  ركن  ىف  ؛التى 

والعرشون. السابع  ميالدى 

صوهتا  عىل  أخرى  مرة  وصمتى.تنبهت  بحاروحدتى  ىف  ثانية  ألغرق  عدت 
فقالت  بعينّى؛  عينيها  التقاء  فرصة  بمجلتى.انتهزت  ىل  املمدودة  ويدها 

عنها: وجهى  أدير  أن  قبل  برسعة 

تفكر؟؟! فيم  أعرف  أن  ىل  متاما...هل  صامت  وأنت  مضت  ساعة  أكثرمن   -
أفكر ىف أى شىء... ال  أنا  الالشىء...أو عىل األصح  أفكر ىف   -

قاهلا)ديكارت(: التى  الشهرية  العبارة  تسمع  أمل   -
موجود؟! أنا  أفكر؛اذن  أنا 

الكالم... اال  جييد  ال  الفالسفة  قديم؛وككل  فيلسوف   -
حلياتك؟؟ فلسفة  اذن  لك  أليست   -

للفلسفة... حتتاج  ال  احلياة  ؟!  فلسفتى   -

والفالسفة؟؟!  -
قبة.   احلبة  من  جيعلون  ألهنم  أكرههم؛   -

الدكتور)لطفى(؟! يسمعك  مل   -
خطيبك؟؟ هو  هل   -  

وحكمة  وعظمة  الفلسفة؛  بأمهية  ليقنعنا  صوته  بّح  الذى  أستاذنا  انه   -
الفالسفة...

اآلداب؟! كلية  ىف  األوىل  بالسنة  طالبة  اذن  أنت   -
شهرين... منذ  الليسانس  عىل  حصلت  لقد  هكذا؟!!  صغرية  ترانى  هل   -

أكن  أغضبك...مل  قد  كالمى  يكون  أال  أرجو  قلته،  ما  كل  عىل  جدا  آسف   -
أعرف...

الفلسفة... أحب  أظننى  وال  فيلسوفة  فلست  لألسف؛  داعى  ال   -

معها... اختلفت  ولو  حتى  احرتمها  التى  نظرك  وجهة  وهى 
تعرتف  ال  هبا  وأعمل  درستها  التى  مهندس،واهلندسة  أننى  عذرى   -

. . . لفلسفة با
فلسفته..ولو  وله  اال  الدنيا  احلياة  هذه  ىف  شىء  ال  الدكتور)لطفى(أن  علمنا   -

اخلفية.... فلسفتها  أيضا  للهندسة  أن  لوجدت  بحثت  أنك 
يقنعنى  يكاد  النجوم  ومجال  لربيق  املشابه  وبريقهام  عينيك  مجال   -  

بكالمك...
وشاعرأيضا... مهندس؟!   -

شعرالواقع... هى  واهلندسة  اخليال؛  هندسة  هو  الشعر   -
بعينها؟؟!! الفلسفة  هو  هذا  وكالمك   -

أصدقاء  وكأننا  وأصبحنا  برسعة؛  تعارفنا  كيف  أعرف  وال 
نتحدث  أن  يمكن  شىء  كل  ىف  طويلة،وحتدثنا  سنوات  منذ 
تقريبا. املوعد  نفس  ىف  يوم  كل  نلتقى  وعنه.وأخذنا  فيه 

أينام  بقلبى  طيفها  أمحل  كنت  ألننى  أبدا،  تفارقنى  تكن  مل 
تعارفنا؛اكتشفت  عىل  واحد  شهر  ينقضى  أن  ذهبت.وقبل 
ألقاها. عندما  هبا  االقرتان  أطلب  أن  وقررت  أحبها،  أننى 

مما  بأكثر  تأخرها  امليعاد.تأخرت؛وطال  نفس  ىف  املعتاد؛  مكاننا  اىل  ذهبت 
حتى  البكاء  ىف  شديدة  برغبة  شعرت  تأت؛  ومل  تقريبا  الليل  انتصف  جيب.ملا 

املوت...

من  املكان  هذا  اىل  املجىء  عىل  واظبت  مضت،  التى  الطويلة  السنوات  طوال 
عن  للدفاع  بنيت  القلعة  يومًا...لكن  اليها  تأتى  لعلها  والذكريات،  احلب  قلعة 
األسكندرية؛ مل تستطع الدفاع عن حبى الوليد ضد جحافل الفراق املتوحشة...



الفلسطيني  الكاريكاتري  فنان  "يعتقد 
"الكاريكاتري  أن  العيل"  "ناجي 
احلبال،  عىل  دائاًم  احلياة  ينرش 
الشوارع  ويف  الطلق،  اهلواء  ويف 
أينام  احلياة  عىل  يقبض  انه  العامة. 
الدنيا،  أسطح  إىل  لينقلها  وجدها؛ 
فجواهتا"! لرتميم  جمال  ال  حيث 
هذه  حصدت  مدى  أي  إىل 
نصيب؟ احلقيقة  من  املقولة 
ويف  السؤال،  هذا  يف  أفكر  كنت 
طريقي  يف  وأنا  األسئلة،  من  غريه 
بفكره،  ينغمس  حيث  مرسمه،  إىل 
ومضة  ابتكار  يف  وألوانه،  وريشته، 
واقعنا! من  ما  جهة  عىل  ضوء 
التي  الفكرة،  يمتلك  فهو  ال،  ومل 
القادر  الفن،  ذلك  روح  هي 
املستمرة! الدهشة  صناعة  عىل 
توجز  ناقدة،  ساخرة  ريشة  ويمتلك 
ببالغة ما قد تعجز عنه أفصح املقاالت!
مع  احلوار،  هذا  وكان  اللقاء،  جاء 
مرتضى"... "ثروت  الساخر:  الرسام 

تتوجه  جعلك  لذي  ا السبب  ما   •
حب  هو  هل  الكاريكاتري:  فن  إىل 

النقد؟ حب  أم  الرسم، 

عىل  للوقوف  نفيس  اراجع  حني  ـ 
دفعتني  التي  واملميزات  الظروف 
لرسم  حمبًا  نفيس  أجد  االجتاه،  هبذا 
ارسم  كنت  فقد  الصغر،  منذ  الكاريكاتري 
املحببة  والشخصيات  احليوانات،  شكل 
التلوين  وكان  واالقارب.  األهل  من  يل 
وكانت  ماسرت،  والفلو  اخلشبية  باأللوان 
احلصص  امتع  من  الفنية  الرتبية  حصة 
من  أتسلل  كنت  انني  حتى  قلبي،  إىل 
كراسة  حاماًل  الرياضية،  الرتبية  حصص 
الفنية،  الرتبية  ملدرس  واذهب  الرسم، 
الرسم. يف  وانغمس  معيته،  يف  واجلس 

يف  املبدعني  من  تأثرت  بمن   •
جمالك؟

حسني،  مصطفى  بالعظيم  تأثرت  ـ 
العامل  يف  الكاريكاتري  فن  رواد  أحد 
جملة  يف  معه  عملت  وقد  الرشقي، 
دراستي  اهنيت  أن  بعد  كاريكاتري، 
عام  فنية  تربية  كلية  املنصورة  بجامعة 
يبهرين  الذي  تقريبًا  الوحيد  فهو   ،1994
شخصياته  وكاركرتات  بانفعاالت 
امثال  من  فنان  كل  بعده  ويأيت  وألوانه، 
من  واتعلم  استفيد  فأنا  كامل.    ناجي 
مني. موهبة  أقل  هم  ممن  حتى  اجلميع، 

  
هي:  هل  الكاريكاتريية،  الفكرة   •
لتفكري  ا وليدة  أم  اللحظة،  وليدة 

لبحث؟ وا
يل  بالنسبة  هي  أسلوبه،  رسام  لكل  ـ 
اهنا  مع  وتطوير،  وتفكري  بحث  نتيجة 
انذار. سابق  دون  من  أحيانًا  بايل  يف  تنط 

    
رسوماتك  يف  تعالج  ما  غالبًا    •
املواضيع االجتامعية، أال ترى أن هذا 
باملحلية؟ تتسم  أعاملك  جعل  التوجه 

كانت  االجتامعية،  املواضيع  معاجلة  ـ 
ملدرسة  البارزة  العالمات  احدى 
صح  إذا  ـ  الكاريكاتريية  الصحافة 
الفنانون  عليها  عمل  فقد  التعبريـ، 
يمكن  ال  اثرًا  وتركوا  سبقوين،  الذين 
النقد  ملواصلة  خطاهم  تتبع  يف  جتاوزه 
السيايس  للنقد  إضافة  االجتامعي، 

تلك  نتيجة  الذي  املبطن  أو  املخفف 
هبذا  معجبًا  كنت  شخصيًا  وانا  املرحلة، 
من  ألساتذيت  متابعتي  خالل  من  التوجه 
االجتامعي  فالرسم  الكاريكاتري،  فناين 
ميزة  هي  ما  بقدر  ُسّبة  ليست  واملحلية 
اذ  احلقيقي،  للفنان  بالنسبة  ورضورة 
االشكال  من  شكل  بأي  الرتفع  جيوز  ال 
رسام  واجب  ألن  املحلية،  املشكالت  عن 
واقعه،  نقد  يف  هو  األسايس  الكاريكاتري 
ذلك. من  ابعد  هو  ملا  التطلع  ثم  ومن 

رسوم  يف  واحدة  شخصية  •   التزام 
يقيد  أال  خمتلفة،  ملواضيع  متتالية 
الرسام، ويضعه ضمن حدود معينة؟

ختدم  ان  يمكن  الثابتة  الشخصية  ـ 
فكرة  القارئ  لدى  تكّون  ألهنا  الرسام؛ 
مزاجها،  الشخصية،  عن  حمددة 
الرسام  يعود  فال  عاداهتا..  تكوينها، 
هذا  مرة.  كل  ذلك  توضيح  اىل  بحاجة 
مرص  يف  اشتهر  الشخصيات  من  الطراز 
انتقل  ومنها  املايض،  القرن  أواسط  يف 
كشخصية  األخرى،  العربية  البالد  اىل 
يف  والصعيدي  العيل،  لناجي  حنظلة 
ستوري  وام  حسني،  مصطفى  رسوم 
خلضري  تعقيدي  وروتني  فاضل،  لعباس 
تصلح  املحددة  الشخصية  لكن  احلمريي. 
فقط. اجلها  من  صممت  التي  للمواضيع 

 
عىل  الكاريكاتريي  الرسم  تعّكز   •
هو  هل  الفكرة،  جتسيد  يف  احلوار 
عىل  الرسام  قدرة  عدم  عىل  مؤرش 

لوحته؟ انطاق 
ـ تتنوع طرق توصيل األفكار الكاريكاتريية 
اللوحة  تكون  ان  فيمكن  للمتلقي، 
تكتفي  عندما  صامتة  الكاريكاتريية 
القارئ  حيتاج  وقد  الداخلية،  برموزها 
اىل مفتاح بكلامت بسيطة يف اعىل يمني أو 
استخدام  اىل  أيضًا  يلجأ  وقد  الرسم،  يسار 
كل  يف  االمر  الرسم،  فاعلية  لزيادة  التعليق 
وطبيعة  الكاريكاتري،  لرسام  مرتوك  هذا 
اليه. يتوجه  الذي  واجلمهور  الرسم 

ل  ملجا ا ضيق  من  نيت  عا •   هل 
هل  و  ، ك ر فكا أ عن  للتعبري  ح  ملتا ا
ىل  إ مًا  يو تك  ما سو ر ضتك  عر

ملتاعب؟ ا
املواطن  بمثابة  هو  الكاريكاتوري،  ـ 
والفساد  الظلم  يطارد  الذي  الرقيب، 
واملتجربين،  والطغاة  واملحسوبية 
الدونية،  والنظرة  النقمة  فيحصد 
الرشفاء  واحرتام  حمبة  يكسب  ولكنه 
واملهمشني.  والفقراء  والوطنيني، 
عّرضتني  رسومايت  بأن  واعرتف 
كثريًا! السعادة  ومنحتني  قلياًل،  للمتاعب 

جيعلنا  الكاريكاتري  فن  هل   •
"نيكوالي  الرويس  األديب  نشاطر 
حيث  معتقده،  جوجول"، 
قصة  تفحصنا  "كلام  يقول: 
كلام  أطول،  وملدة  بحذر  مضحكة 
أكثر"؟ للحزن  مثرية  أصبحت 

يف  دائاًم  نعتقد  الرأي،  اشاطره  ـ 
مزايا  وهلا  إجيابية  اهنا  وقضايا  أشياء 
ولكن  التفاؤل،  فينا  وتبعث  تفرحنا 
مرة  حقيقة  وتصبح  ختدعنا  اآلخر  يف 
أوهام  عىل  بنيت  ألهنا  بمرارة  ونحس 

الواقع  هو  فالكاريكاتري  لذلك  وخداع. 
واقع  يف  املستور  تعرية  هو  بعينه، 
بني  عاش  لرسام  القطة  بعني  نراه 
ملجتمع  والرؤى  األنامط  متعدد  جمتمع 
احلرية. فينا  يبعث  متحول  متغرّي، 

•  متى يقول الفنان "ثروت مرتضى" 
ريشتي ملثمة؟

ينتعش  ال  احلرية،  فن  الكاريكاتري  ـ 
الرحبة.  فضاءاهتا  خارج  حقيقي  بشكل 
وتقرأ  واضحة  أعامل  طرح  هناك 
متقبل  أو  ناظر  كل  متعددة،  بأوجه 
ولكن  املعريف،  وزاده  فهمه  وطريقه 
تضيق  عندما  ملثمة  الريشة  تصبح 
الرقيب  مقص  ويعمل  احلرية،  مساحة 
الصورة  فتصبح  احلرية،  من  للحد 
الرقابة. من  لإلفالت  وملغمة  مبطنة 

بالصحافة  الكاريكاتري  فن  •  ارتباط 
استقالليته؟ أفقده  هل  املكتوبة، 

واستقالل  مهنية  بمدى  يرتبط  هنا  االمر  ـ 
تأمني  عىل  تعمل  أن  يمكن  التي  الصحيفة 
فيها،  للعاملني  الناقصة  أو  الكاملة  احلرية 
الصحف  بعض  استطاعت  فقد  يل  بالنسبة 
التي اعمل فيها ان حتد من جرأة الرسوم 
التي انرشها عن طريق حجب الرسم غري 
شكل  بأي  تؤثر  مل  لكنها  فيه،  املرغوب 
انا  افكاري.  استقاللية  عىل  االشكال  من 
يريدون! ما  ينرشون  وهم  اريد.  ما  ارسم 

املشهد  يف  دورًا  للمرأة  نرى  ال   •
رأيك؟ يف  السبب  ما  الكاريكاتريي، 

التي  التضاريس،  وعورة  بسبب  ربام  ـ 
عىل  ـ  الكاريكاتريي  الرسم  فيها  خيوض 
فان  ذلك،  ومع  ـ.  مجاليته  من  الرغم 
مرص  يف  الكاريكاتري  فن  دخلت  املرأة 
رسامة  من  أكثر  هناك  وأصبح  والعامل، 
ورشا  العدل،  دعاء  فعندنا  مرص،  يف 
وعىل  ورغد،  فاروق،  وسامح  مهدى، 
الفنانة  متارس  العريب  الوطن  صعيد 
الكاريكاتري  رسم  فلسطني  من  جحا  أمية 
مجعية  هناك  وأصبح  مميز.  بشكل 
معرض  وهلن  الكاريكاتري،  للرسامات 
الفن. هذا  لعرض  سنة  كل  اقامته  يتم 

يشة  ر تثق  س  حسا إ من  كم  ىل  •  ا
قدرة  يف  مرتضى"  "ثروت  الفنان 
يف  عميقًا  ص  لغو ا عىل  ملتلقي  ا

كإنسان؟ دواخلك 

هناك  أنواع،  للمتلقي  بالنسبة  عمومًا  ـ 
وهناك  املتعمق،  وهناك  السطحي، 
نسبة  يف  أثق  أنا  الكرام،  مرور  يمر  من 
من  وخاصة  رسومي  هتمها  معقولة 
ومن  واقعهم  ترتجم  ومن  متسهم 
جيد  الذي  فالشخص  آراءهم،  تعكس 
يثق  فهو  رسومي  من  رسم  يف  ذاته 
ما  أو  واقعه،  ترتجم  ألهنا  ريشتي  يف 
ألهنا  ريشتي  ينبذ  واآلخر  جادًا،  يراه 
املزيفة. عقيدته  وتكشف  تعريه 

يلعب  ال  العريب  جمتمعنا  يف   •
هي  كام  فعااًل  دورًا  الكاريكاتري 
احلال يف الغرب، وقد ال يتعدى كونه 
رأيك؟ يف  السبب  ما  للرتفيه.  وسيلة 

ألنه  االستنتاج،  هذا  مع  متامًا  اختلف  ـ 
من  وان  مشوشة،  معطيات  عىل  مبني 
يف  الكاريكاتريية  التجارب  ويتابع  يعايش 
خمتلفة  نتائج  اىل  يتوصل  العربية،  البالد 
الكاريكاتريي  للنقد  توجد  حيث  كليًا، 

حرية  ملستوى  تبعًا  ملحوظة  سطوة 
هذه  يف  االعالم  واستقاللية  وسلطة 
يف  الكاريكاتري  رسام  ويعرب  تلك،  أو  الدولة 
رسعان  لألحداث  ثاقبة  رؤية  عن  رسمه 
الرتفيه  اما  الناس.  معها  يتفاعل  ما 
الكاريكاتري،  فن  عليه  ينطوي  الذي 
فنحن  فيه،  عيب  ال  ثانوي  منتج  فهو 
االطالع  هبدف  العظيمة  األفالم  نتابع 
ثانيًا. والرتفيه  أواًل  الفيلم  رسالة  عىل 

املرصي  الكاريكاتري  يطرق  مل  •  ملاذا 
العاملية؟ أبواب 

هل  للعاملية،  حمددًا  تعريفًا  أعرف  ال  ـ 
تطرق  ام  البلد،  خارج  الرسم  تناول  هي 
عن  وابتعاده  عاملية  لشئون  الرسام 
مطبوع  يف  العمل  تعني  هي  ام  حمليته، 
العمل  هي  العاملية  كانت  إذا  مرصي.  غري 
الكثري  عمل  فقد  مرصي،  غري  مطبوع  يف 
عربية  صحف  يف  املرصيني  الرسامني  من 
االشرتاك  خالل  من  كانت  وإذا  وعاملية. 
حصل،  فقد  العاملية،  املعارض  يف  والفوز 
اشرتكوا  الذين  املرصيني  الفنانني  أغلب 
وشهادات  جوائز  عىل  عاملية،  معارض  يف 
عامليتي  ان  أرى  يل  بالنسبة  تقديرية. 
املحلية! هبمومي  التصاقي  يف  تكمن 

ة  ر لثو ا مهت  سا ى  مد ي  أ ىل  إ  •
الكاريكاتري؟ فن  يف  التكنولوجية 

أفقدته  اهنا  م  أ له،  اضافت  وهل 
والربيق؟ الروح 

يستعني  الكاريكاتري  رسام  أصبح  ـ 
واألجهزة  الكمبيوتر،  وبرامج  بتقنيات 
اضافته  ملا  فأكثر  أكثر  األخرى،  احلديثة 
فقد  التعبريية،  الرسام  إلمكانات 
الرسام،  عمل  احلديثة  التقنيات  سهلت 
يمكن  التي  املوضوعات  من  ووسعت 
من  الرغم  وعىل  اليها،  يتطرق  أن 
الورقية  للتقنيات  اشداء  أنصار  وجود 
حمسومة  املعركة  فان  القديمة، 
احلديثة! االلكرتونية  "األسلحة"  ألنصار 

يف  الكاريكاتري  فن  تراجع  هل   •
بالفنان  االهتامم  أن  أم  جمتمعنا، 
تراجع؟ الذي  هو  الكاريكاتريي 

واالتساع  الرواج  كان  احلقيقة  يف  ـ 
السبعينيات  فرتة  يف  الكاريكاتري  لفن 
يف  تراجع  ولكنه  والثامنينيات، 
لرتاجع  تبعًا  ملحوظ،  بشكل  التسعينيات 
أغلب  سفر  أو  وهجرة  الصحافة، 
عن  أو  عمل،  فرصة  عن  بحثًا  الرسامني، 
يف  تكمن  ال  حاليًا  املشكلة  جلوء.  موطن 
سلطة  تراجع  يف  تكمن  ما  بقدر  الرسام 
العامل.  مستوى  عىل  الورقية  الصحافة 
ألسباب  أوضح؛  لدينا  الرتاجع  أثر  ولكن 
التواصل  ملواقع  اآلن  السطوة  كثرية. 
االلكرتونية. واملواقع  االجتامعي، 

القادمة؟ مشاريعك  هي  ما   •
أوال عميل  بشكل  أفكر  أحاول  ـ 
وأكثر  أكثر  نفيس  تطوير  حماواًل   
والفكرة الفنية  التقنية  مستوى  عىل 
يف  أعاميل  كل  بتسجيل  سأبدأ  وأيضًا   
وسأهتم  خاص،  كتاب  يف  ونرشها  كتب، 
العاملية. باملسابقات  باملشاركة  أكثر 

اطاللتك  نختم  أن  يمكن  بامذا   •
وحمبيك؟ متابعيك،  عىل  هذه 
بشكل  ر  يتطو  ، ي ملرص ا تري  يكا ر لكا ا ـ 
ت  ا لسنو ا يف  ب  جذ قد  و  ، ظ ملحو
ر  فكــا بأ  ، ة يد جد هب  ا مو ة  خري أل ا

متجددة. ومعاجلات 



فوائد  له  فإن  املاء،  من  املئة  يف   92 نسبته  ما  عىل  حيتوي  البطيخ  أن  رغم 
"ويس"  "إيه"  فيتامني  عىل  حتتوي  منه  قضمة  وكل  عديدة،  صحية 
البطيخ  كان  كلام  إنه  ويقال  أمينية،  وأمحاض  لألكسدة  ومضادات 
فيه. كاروتيـن  والبيتــا  الليكـوبني  مستـوى  ازداد  نضجــا،  أكثــر 

األبيض  اجلزء  فإن  "كروماتوغرايف"،  دورية  يف  نرشت  لدراسة  ووفقا 
األميني،  واحلمض  السيرتولني  من  املزيد  عىل  حيتوي  البطيخ  قرشة  من 
وسالمته. القلب  صحة  وبالتايل  القلب،  يف  الدموية  الدورة  حيسن  الذي 
عىل  حتتوي  التي  البطيخ،  لبذور  فوائد  ثمة  ذلك،  إىل  باإلضافة 
بــي. وفيتــامــيــن  الصحيــة  والــدهــون  والربوتني  املغنيسيوم 

وفيام ييل الفوائد الصحية الكاملة للبطيخ:
بالرسطان: اإلصابة  يمنع   .1

ترتبط  التي  الليكوبني  مادة  عىل  البطيخ  حيتوي 
اهلضمــي. اجلهـــاز  يف  الســرطان  أمــراض  من  بالوقاية 
شبيه  النمو  عامل  تقليل  خالل  من  بالرسطان  اإلصابة  خطر  الليكوبني  ويقلل 
اخلاليا،  إنقسام  عىل  يساعد  بروتني  عن  عبارة  وهو  أف"،  جي  "آي  االنسولني 
بالرسطان. اإلصابة  فرص  تزيد  الربوتني  هذا  من  العالية  املستويات  إن  ويقال 

العيون: صحة  حتسني   .2
املؤكسدة.  واألرضار  االلتهاب  من  العني  محاية  عىل  الليكوبني  يساعد 
لألكسدة،  ومضاد  لاللتهابات  مضاد  مركبا  بوصفه  ويعمل 
بالعمر. املرتبط  البقعي  الضمور  منع  يف  يساعد  قد  الذي  األمر 

القلب: صحة  يعزز   .3
أمراض  خطر  من  يقلل  البطيخ  يف  الليكوبني  من  العايل  املحتوى  أن  يعتقد 
لدراسة  وفقا  إذ  الدم،  وضغط  السيئ  الكوليسرتول  من  يقلل  فهو  القلب، 
تقليل  يف  يساعد  البطيخ  فإن  الدم،  ضغط  الرتفاع  األمريكية  املجلة  يف  نرشت 
املفرطة. السمنة  من  يعانون  الذين  البالغني  لدى  وخيفضه  الدم  ضغط  إرتفاع 
من  يزيد  أميني  محض  وهو  السيرتولني،  عىل  أيضا  البطيخ  وحيتوي 
الدم. ضغط  خفض  عىل  أيضا  يساعد  مما  اجلسم  يف  النيرتيك  أكسيد  مستويات 

العضالت: آالم  من  يقلل   .4
إىل  باإلضافة  السيرتول،  حمتوى  إرتفاع  بسبب  العضالت  آالم  من  البطيخ  يقلل 
الرياضيني. لدى  الدموية  الدورة  حيسن  البطيخ  عصري  تناول  إن  يقال  ذلك، 

الربو: يمنع   .5
بالربو. اإلصابة  خطر  من  يقلل  مما  يس،  لفيتامني  ممتازا  مصدرا  البطيخ  يعترب 
وقد أظهرت الدراسات أن فيتامني يس له خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة 
منخفضة  مستويات  لديه  تكون  بالربو  املصاب  الشخص  فإن  هنا  ومن  لألكسدة، 
الربو. أعراض  من  يعاين  أنه  يف  السبب  هو  وهذا  اجلسم،  يف  يس  فيتامني  من 

اهلضم: حيسن   .6  
اجلهاز  يعزز  مما  األلياف،  من  جيدة  كمية  عىل  البطيخ  حيتوي 
منتظمة. األمعاء  حركة  عىل  وحيافظ  والسليم  الصحي  اهلضمي 

االلتهاب: يقلل   .7
يف  يس  وفيتامني  العايل  الليكوبني  حمتوى  يساعد 
املؤكسدة. واألضــرار  االلتهـــاب  تقليــــل  عــلــى  البطيــــخ 
بالليكوبني  الغنية  الفواكه  تناول  أن  طبية  دراسة  أظهرت  فقد 
اجلســـم. يف  االلتهـــاب  مستــويـــات  مـــن  يقلل  يس  وفيتامني 

اجلسم: يرطب   .8
حيافظ  فإنه  املاء،  من  عالية  نسبة  عىل  حيتوي  البطيخ  أن  بام 
احلارة. الصيف  أشهر  خالل  خاصة  اجلسم،  رطوبة  عىل 

والشعر: اجللد  صحة  يعزز   .9
اجللد  لصحة  مفيد  البطيخ  يف  إيه  وفيتامني  يس  فيتامني  وجود  إن 
بروتني  وهو  الكوالجني،  لصنع  رضوري  يس  فيتامني  إن  إذ  والشعر، 
فإنه  إيه  فيتامني  أما  الشعر،  قوة  وعىل  البرشة  نعومة  عىل  حيافظ 
اجللد. خاليا  إصالح  طريق  عن  صحية  برشة  عىل  احلفاظ  عىل  يساعد 

االنتصاب: ضعف  يعالج   .10
آخر  أميني  محض  إىل  حتويله  يتم  الذي  للسيرتولني،  جيدا  مصدرا  البطيخ  يعد 
يسمى أرجينني، الذي يتحول بدوره إىل أكسيد النيرتيك، وهو العنرص الذي يساعد 
يف توسيع األوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم وحيسن االنتصاب عند الرجال.

املخاطر الصحية املحتملة
باهلضم  تتعلق  واحدة  بمشكلة  للبطيخ  املفرط  االستهالك  يتسبب  أن  يمكن 
 30 من  أكثر  استهالك  أن  كام  املعدة،  يف  أخرى  مشكالت  أو  باإلسهال  قد  إذ 
والغثيان. واالنتفاخ  اهلضم  بعرس  يتسبب  أن  يمكن  الليكوبني  من  ملليغرام 

فوائد البطيخ للرجيم للبطيخ:
بكمّيات  وتناوله  اجلسم،  يف  فيها  املرغوب  غري  والدهون  الشحوم  إزالة  يف  كبري  أثر 
العديد  عىل  حيتوي  بل  ماء  جمّرد  ليس  فهو  الوزن؛  ختفيف  يف  يساعد  كبرية 
البوتاسيوم،  من  كمّيات  عىل  حيتوي  إّنه  حيث  واملفيدة؛  املهّمة  العنارص  من 
واملغنسيوم  الكالسيوم  من  والقليل  والكاروتني،  يس  فيتامني  من  وكمّيات 
وذلك  حرارية،  سعرًة  ثالثني  عىل  حتتوي  غرام  مئة  كّل  إّن  حيث  واحلديد؛ 
املوجودان  واملغنيسيوم  احلديد  ويمتاز  والكوليسرتول.  الدهون  من  خاٍل  ألّنه 
برسعة. الوزن  فقدان  يف  يساهم  مّما  االمتصاص،  رسيعا  بأهّنام  البطيخ  يف 

كيفّية اّتباع رجيم البطيخ:
هذا  يف  واجلميل  الوزن،  من  كيلوجرامات  عرشة  لكّل  واحد  غرام  كيلو  تناول  يتم 
املعدة  يمأل  البطيخ  ألّن  احلمية؛  من  النظام  هذا  أثناء  باجلوع  تشعر  لن  أّنك  املوضوع 
خيرس  احلمية  هذه  يتبع  من  وأغلب  بالشبع،  الشعور  فيعطي  طويلة  زمنّية  لفرتاٍت 
أّيام معدودة قليلة. وكمّية  من وزن جسمه حوايل ثالثة إىل مخسة كيلو غرامات يف 
من  السموم  وإخراج  الدهون  حرق  عىل  تساعد  البطيخ  يف  املوجودة  الكبرية  املاء 
أّن  إىل  إضافة  والربوتني،  األلياف  عىل  الحتوائه  وذلك  أكرب؛  بشكل  واهلضم  اجلسم 
حجمها  ويزيد  تتضّخم  تناوهلا  بعد  إّنه  حيث  الشبع؛  عملية  يف  كبري  دور  هلا  األلياف 
بني  خفيفة  كوجبة  أو  كرشائح  البطيخ  تناول  يتّم  هبا.  املعدة  فتمتلئ  املعدة،  داخل 
فيصبح  آخر  مرشوب  إىل  عصريه  يضاف  أو  منه  عصري  صنع  ويمكن  الوجبات، 
األعشاب،  إليه بعض  السعرات وصحّي، ويستعمل كسلطة، وتضاف  املرشوب قليل 
السعرات. وقليل  غنّيًا  متوازنًا  غذاًء  فيصبح  والفلفل،  وامللح،  املسلوقة،  واخلرضوات 

أّنه ال يمنح الكثري من الّسعرات  90 باملائة من املاء، كام  فالبطيخ يتكّون من حوايل 
احلرارّية؛ حيُث إّن كل 100 جرام من البطيخ متنح 30 سعرًا حرارّيًا وحـوايل 6.20 غـم 
من الّسكريات، وبالّتايل فإّن تناول حصة من البطيخ، والتي تعادل كوبًا وربع الكوب 
من مكّعبات البطيخ، والتي تزن حوايل 190 جم يمنح حوايل 174 غم من املاء، وحـوايل 
57 سعر حراري، و 12 غم من الّسكريات،  وبالّتايل فهو ُيعترب غذاًء ُمناسبـًا حلميـات 
خسارة الوزن، ذلك ألّن األغذية عالية املُحتوى باملاء تساهم يف زيادة الّشعور بالّشـبـع 
واالمتالء، مّما ُيساهم يف خفض كّميات الطعام األخرى املتناولة، وباإلضافة إىل ذلـك 

فإّن البطيخ ُيعترب غذاًء صحّيًا، فهو يمنح العديد من العنارص الغذائّية األساسّية.





"ساعة  أغمض عينيك  و تذكر أول    
و  صغري..  أنت  و  إمتلكتها   " يد 
اجلديد  مقايل  معي  إقراء  تعال 
جهيل و    - الساعة  بطارية   حجر 
كانت  حيآيت  يف  امتلكها  ساعٍة   اول   
"كاسيو"   هدية من عمي "أنسى "   وانا 
األشهر  املوديل    .. ابتدائي   ثانية  يف 
األسود  البالستيك  ذو  جييل  تاريخ  يف 
منبة..  فيها  و  بتنور   و   واألزرق 
يف  أميش  و  فخوٌر   انا   و  أرتدهيا 
صوت  و  األزرق  لوهنا  و  الشارع 
بأنني  أشعُر  جيعلني  املنبه  
النبي( مولد  )مراجيح  رئيٌس 
شخص   ملا   سالُم  ويا  

عر  ملشا با تتعلق  ة  كثري ء  شيا أ ك  هنا    
ج  حتتا  ، ة حليا ا يف  سيس  حا ال ا و
بط  ا ترت هنا  أل  ، م هتام ا و ية  عا ر ىل  إ
ة  حليا ا و لبيت  ا يف  س  سا ا نة  مكو
. ة حليا ا يكي  رش بني  كة  ملشرت ا
تتطلب  لتي  ا ء  شيا أل ا ه  هذ من     
. جية و لز ا قة  لعال ا هي  ية  عا لر ا
ة  د مو و حب  قة  عال فهي     
سيس حا أل ا و عر  ملشا ا يف  فق  ا تو و
بني  صيل  لتفا ا بكل  م  هتام ال ا و
ل  د ملتبا ا ر  ا حلو ا و  ، يكني لرش ا
. م يا أل ا ه  هذ يف  ه  نفتقد ما  هو  و
د  هتد ة  كبري ة  فجو ثت  حد لقد     

؟  كام  الساعة  يسألني 
األخبار  نرشة  كمذيع   أجيبه  و 
حسن(  )خريى  املشهور 
الشامل  عيل  مخسه  "الساعه 
حتي    اليمن  عىل  عرشين   و 
 !!..  " بنفسك  الساعه  شوف 
الكبار  من  اإلعجاب  لنظرات  طالًبا 
إىل   أذهب  رخم"   " طفل  أي  زي 
كام..؟  الساعه  اسأله  و    .. والدي  
مظبوطة  مش  ساعتك  )ال  أرد   و 
ابقي   دقيقتني…   مقدمة   ..
)!! فضحتنا  كويسه  ساعة  هات 
اصبحت  الشاشة  و  شهرين   ..  
وألين  خرب..  وال  حس  ال  و  سوداء  
أفتح  قررت  يومي  من  "الذكٌي" 
وأعيد   بنفسى   وأصلحها  الساعة 
الساعايت  زي  ملكانة  املفكوك  الرتس 
فيها  أجد  مل  و   فتحتها  الشاطر.. 
واحدة  قطعة   كلها  ترس..  أى  
حاجة..  فيها  فاهم  مش  بعض  عيل 

بل  ئيل  لعا ا و ي  رس أل ا ملجتمع  ا
ما  هو  و  . . هتا ا ذ جية  و لز ا ة  حليا ا

! جي و لز ا س  خلر ا عليه  يطلق 
منها  ين  يعا ة  كبري مشكله  هنا  ا    
ر  لفتو ا بسبب  تى  تأ و  . ج ا و ز أل ا
عد  تبا و  ، جية و لز ا قة  لعال ا يف 
ء  ف لد ا و ر  ا حلو ا ب  غيا و  ، ت فا ملسا ا
صمت من  يتبعه  ما  و  ، ي رس ال ا
مما   ، لسلبي ا ن  لسكو ا ثم  من  و
تغيب   ، فة جا و مملة  ة  حليا ا جيعل 
ل تصا ال ا و صل  ا لتو ا مح  مال عنها 
من  م  هتام إل ا م  ا نعد إ نتيجة 
يل  ا ة  حليا ا ل  فتتحو  ، فني لطر ا

و   . الوالد  للسيد  ذهبُت   معتذرا  
حار  سالم  كفه  َسلم   .. )ااي(  بعدها  
البطارية  يل:  قال  و  قفاي"   " عىل 
انت   لو   هتتغري   وكانت  فِرغْت 
 .. تدمرها  ما  بدل  االول  من  بلغتني 
احوش  فضلت  يل  عقابا  و 
مرصويف  من  شهور  مخس 
اجلديدة.. للساعة  ثمنا 
القارىء عزيزى   .…
موضوعات  عن  عبارة  حياتَك  كُل 
فيها  و  مجيلة  تبدأ   . الساعة  مثل 
حبك.. ..شغلك..  دراستك   ( فرحة 
مشكلة..  اول  عند  و  جوازك….(  
و   .. بنفسَك  ُتصلِحها  أْن  تقرر 
من  اخلارج   الرتس  ستجد  أنك  تظن 
فستعود  عليه  ستضغط  و  مكانه 
.. السعيد  الطبيعي  لوضعها  احلياة 
املوضوع  ان  تكتشف  لكْن.. 
من  طلع  ترس  جمرد  ليس 
هذا  من  أكرب  املوضوع  مكانه.. 

حتى   ، ل نفصا إ شبه  و  ، كل مشا
مه  عا ة  هر لظا ا ه  هذ صبحت  أ
. ت لبيو ا غلب  أ يف  ة  د جو مو
ة  حليا ا غل  مشا و كل  مشا مع  و    
عن  جني  و لز ا ل  نشغا إ و  ، ة لكثري ا
تغيب  و  ، يلة طو ت  ا لفرت بعض 
لبيت ا عن  يل  طو قت  و ج  و لز ا
طفية  لعا ا بط  ا و لر ا ع  نقطا ا و
ت  عا سا منهام  كل  ء  قضا و  أ  ، بينهم
مر  ملد ا لسبب  ا نت  نرت أل ا عىل  يله  طو
ل  نفصا ال ا يل  ا ى  د أ ي  لذ ا بيت  كل  يف 
يض  ا فرت ال ا مل  لعا ا مع  عل  لتفا ا و
ت  فا خلال ا من  يد  يز مما  مهي  لو ا
ليد  تقا و ت  ا د عا بسبب  بينهم 
ضعف  و ت  كيا سلو و ت  فا ثقا و  أ
ى  د يؤ كله  ا  فهذ  ، لية ملسئو ا حتمل 
ف  جفا و  ، ت فا خلال ا و لعنف  ا يل  ا
. بينهام س  خر و ر  فتو و  ، طفي عا
بد  ال  ، جي و لز ا س  خلر ا لتجنب  و   
كة  ر ملشا ا و  ، ئم ا لد ا ر  ا حلو ا من 
فــــــــة  كـــا ل  حتمــا ا و  ، كة ملشرت ا
ي  أ ة  ر ثــا ا م  عد و  ، قيل ا لعر ا

و  معقدة  احلياة   أن  و  بكثري  
أشياء  و  بطاريات  و  أسالك  كلها  
.. بمراحل  فهمك   من  أكرب 
ان   .. رَس  الدَّ فهمت   تكون  أمتنى 
منك..   خربة  أكثر  هم   من  تسأل 
أن  احلياة…  تفهم  لكي   تقرأ   إن 
ألن  اخلارق   ذكائك  عىل  تعتمد  ال  
منك   بتجري  و    قصرية  احلياة  
أخطاء  هناك  ألنه  و   .. التشعر  وأنت 
كله… عمرك  ثمنها  تدفع  قد 
 و لألسف ال يوجد  للحياة كتالوج. و 
ال  رشح لطريق السعادة   و ال  كيف 
شخًصا  تكون  كيف  وال  أًبا   تكون 
واحدٌة  قاعدٌة  هلا  لكن   . ناجًحا 
متواضعا  تلميذا  ُكن  تنجح  ..لكى 
معاك  لو  حتى  إقرأ  و   إسأل  و 
الزمن من  شاب  شعرك  و  دكتوراة  
"ساعتك"  خترس   ال  انك  امتنى   و   
أصعب  احلياة  كف  ألن  مثيل.. 
الوالد… السيد  كف  من  اوي  بكتري 

. يب لقر ا ر  ملنظو ا يف  ت  مشكال
ع لتنو ا و  ، يد لتجد ا يضًا  أ و    
ء  قضا و  ، لصمت ا جز  حا كرس  و
جتنب  مع  ل  ملنز ا يف  ممتع  قت  و
ضيق  أ يف  ال  إ  ، نت نرت إل ا ل  ستعام إ
كن  ما أل ا تغيري  لك  كذ و  ، د و حلد ا
لتعبري  ا و  ، د ملو ا تغيري  و  ، ه لتنز ا و
بني  م  ا حرت إ و بحب  يب  جيا إل ا
ي  أل ير  لتقد ا لك  كذ و  ، فني لطر ا
بسيطًا ن  كا لو  و حتى   ، فعل
مجيل م  كال منهام  كل  ع  سام ا و
حبهم و  ، هم عر مشا عن  للتعبري 
جتنب  و  ، خر لآل منهم  كل  ق  شتيا ا و
س لنا ا م  ما أ كل  ملشا ا و ت  فا خلال ا
. بينهام مشكله  ي  أ كم  ا تر م  عد و
عد  تسا لتي  ا مل  ا لعو ا هم  أ من  و    
طفي  لعا ا ع  شبا إل ا هو   ، ا هذ كل  عىل 
قة لعال ا ر  ا ستمر إ و  ، فني لطر ا ببن 
بينهمــا  حلــب  ا و م  نسجا إل ا و

. ة د سعا و ًا  ر ا ستقر إ يمنحهام 





أفكــــــار شــــائــــكـــة  

** من وحى رواية مقصدى البوح ال الشكوى**

دعــــــــــــــــاء

وإخـتـيـار خـيــار 
ألسباب  املأكوالت؛  من  معّينة  أنواع  أنفسهم  عىل  حُيّرمون  الناس،  بعض     
لدهيم! ومعلومة  مكشوفة،  ألسباب  اآلخر؛  والبعض  وغامضة.  مبهمة 
ظاملة  ـ  اخليار  ثمرة  إغراءات  يقاوم  الذي  األخري..  النوع،  هذا  من  أنا     
تسمى:  التي  املريضة،  باملحاباة  بذهني  تتامهى  ألهنا  ـ؛  ومظلومة 
العسكري"؛  "اخليار  ُيسمى:  الذي  القايس  وبالعنف  والفاقوس"،  "اخليار 
هم  هل  الناس"..  "خيار  عبارة:  من  املقصود  هو  ما  أفهم  أعد  مل  حتى 
والرشسة؟!... العنيدة،  خياراهتم  هي  أم  الطيبيون؟!،  األخيار  الناس 

عـادل عطيـة

من  جمموعة  بصدد  هنا  نحن 
ولقد  األسامء  بعلم  اخلاصة  املقاالت 
معنى( يف  )اسم  عنوان  هلا  اخرتنا 
أمهية  القراء  مجيع  عىل  لنؤكد 
فلذات  ئنا  ألبنا املناسب  االسم  اختيار 
هادئة  حياة  هلم  نوفر  لكي  أكبادنا 
واالضطهاد  لتنمر  ا من  لية  خا
االستخفاف  نتيجة  واحلزن  لكآبة  وا
عندما  األحيان  بعض  يف  بأسامئهم 
لالشمئزاز. مثرًيا  االسم  ذلك  يكون 

شكوى  صادفت  املرات  إحدى  ففي 
الغريبة  األسامء  أصحاب  ألحد 
اسامه  من  سألت  لكنت  بيدي  ولو 
ذلك  به  فعلت  ملاذا  االسم  ذلك 
املشني االسم  ذلك  من  هدفك  وما 
يدعى كان  الشكوى  فصاحب 
بالفعل  اسمه  هذا  نعم  )حيوان( 
وألوالده  االسم  ذلك  له  تسبب  وقد 
جًدا كثرية  مشاكل  بعد  فيام  أيًضا 
اسمه  يغري  أن  حاول  وعندما 
حقق  أن  إىل  يا  قضا جمموعة  برفع 
بالفعل  اسمه  تغيري  وتم  مراده 
اسمه  تغيري  عىل  بعد  فيام  ندم  ولكنه 
صاحب  أن  إىل  لندم  ا هذا  ويرجع 
)إحسان( اسمه  أصبح  )حيوان(  اسم 
اجلديد  باسمه  أحد  عليه  ينادي  فكلام 
احلميدة  الصفات  يوضح  الذي 
األنبياء  هبا  يتصف  والتي  املفرحة 
تلك  باسمه   فخور  يكون  أن  والبد 
ناداه  فكلام  عليه  يعتاد  مل  أنه  إال  املرة 
أن  إىل  يرد  مل  إحسان(  )عم  يا  أحد 
الفور  عىل  فريد  )حيوان(  له  يقال 
واالستهزاء  للسخرية  سبًبا  ذلك  وكان 
اسمه. تغيري  عىل  يندم  جعله  مما 

 
ولذلك  بالفعل؛  األقدار  لعجب  فيا 
املوضوع  ذلك  يف  لنا  السابق  املقال  يف 
ًنا  أحيا تكون  نفسية  نتائج  حددنا 
عىل  إجيابية  أخرى  ًنا  وأحيا سلبية 
قبل  من  املختار  االسم  نوع  حسب 
خاصًة. واألب  األم  قبل   من  أو  األرسة 

ويفتخر  باسمه  يسعد  البعض  فهناك 
والنجاح  للتشجيع  مصدر  ويكون  به 
به، واالستمتاع  الذات  وحتقيق 
ويكتئب  حيزن  قد  اآلخر  والبعض 
وكل  ومدرسته  أصدقاءه  ويكره 
اسمه  بسبب  نفسه  حتى  حوله  من 
يف  كثرية  ملشاكل  ا  مصدًر ويكون 
بعد. فيام  أوالده  وحياة  حياته 

فنحن نفرح ونبتهج باالسم الذي يكون :
اهلل  أسامء  ألحد  ينتسب  اساًم    -

. حلسنى ا
القديسني. أو  األنبياء  ألحد  اساًم   -

لتاريخ  ا أو  الفن  مشاهري  ألحد  اساًم   -
الرياضة. أو 

حسنة  صفات  وله  مميًزا  اساًم   -
وأمجل. أمجل  معنى  وله  مجيلة 

: يكون  الذي  باالسم  ونكتئب  ونحزن 
بًة. وكتا نطًقا  صعًبا  اساًم   -

ومركًبا. طوياًل  اساًم   -
معنى. له  ليس  اساًم   -

. سيئة  صفات  له  اساًم   -

الوئيد             اخلطو  عىل  ثورى   **   

باحلديد املكبل  خطو 

؛ ين                    وتعلمى هز اجلناح 
جديد من  جناحك  مو 

الوثوب              استعينى عىل  ثم        
الشديد العزم  بقوة 

ما              التمنى؟!  سيغنيك  ماذا        
تريدى أن  يكفى  عاد 

                           ثورى عىل 
الوئيد.. اخلطو 

والسدود                العوائق  خلف   **   
البعيد األفق  ذا  ووراء 

      كم الح ىل فجر املنى                
الوليد باألمل  وفرحت 

      فجذبت من قيدى يدى                
نشيدى حوىل  من  ونثرت 

السامء ملك  يا  يارب 
واهلواء املاء  ومالك 

الكايف وانت  العاطي  انت 
املعايف وانت  الشايف  انت 

بالء  او  وباء  من كل 

نستغيث وبك  املغيث  انت 
األعداء وسيف  الغالء  من 

مرضانا يارب  إشف 
موتانا يارب  نيح 

السامء يف  إليك  إقبلهم 
العشور نعطيك  يدك  من 

فكر  وبكل  شكور  قلب  بكل 
مربور

محاك ونرجو  رضاك  نطلب 
الرشور وكل  املعايص  من 

القيود                      عبثا أرفرف ىف 
قيودى تذبحنى  فتكاد 

املنى                  أما  ؛         أبقى هنا 
الرشيد األفق  ذا  فوراء 

                         ثورى عىل 
الوئيد... اخلطو 

الشقاء                 حكم  كام  كونى    **   
السامء نحو  جاهدى  أو 

الرتاب                      يكفيك زحفا ىف 
العالء ىف  نحلق  هيا 

       كنا نحّدق ىف الظالم                 
للضياء شوقا  وهنيم 

للصباح                        ونطيل شدوا 
املساء ينسانا  ياليت 

العناء                      ثورى عىل حكم 
الفناء ضّيعه  فالعمر 

الوئيد.. اخلطو  عىل  ثورى 

طاهرا صوما  نصوم 
ظاهرا وليس  خفيا 

العالء يف  لك  إلال 
األنام يا رب  رمحاك 

عّنا  وارفع  الصيام  مْنا  إقبل 
اآلالم

التالميذ خطى  نتبع 
متييز بال  الكل  ونحب 

اخلطايا غافر  يا 
العطايا ومانح 
الباليا من  نجنا 

داء كل  من  نجنا 
الرسور يارب  إمنحنا 
الرشور من  واحفظنا 

للفناء ترتكنا  ال 
السامء رب  يا  آمني 

مالك ميخائيل

جمدى عزيز

سلسلة مقاالت  - أسم فى معنى 

بقلم/ عـبـيـر  حـلـمـى  - مـصـــر

عرص  يف  نحن  و ا  جًد ياًم  قد ساًم  ا  -
. يث حد

يرفضون  حينام  أطفال  وهناك 
االنطواء أو  للعنف  يتجهون  أسامءهم 

األسامء  تلك  باستبدال  يقومون  ًنا  وأحيا
والشهرة للدلع  تكون  بديلة  بأسامء 

اسم  يكون  أن  املرة  تلك  احلذر  ولكن 
لوالدين  ا أحد  اختيار  من  الدلع  
األجداد  اختيار  من  أو  كليهام  أو 
نفس  يف  نقع  فسوف  األقارب  أو 
االختيار.  ُيستحسن  مل  إذا  املشكلة 

مرفوضة  دلع  أسامء  فهناك 
لتنمر. وا للسخرية  سبًبا  وتكون 
وجدنا  األسامء  عامل  يف  البحث  فبعد 
علامء النفس قد وضعوا قواعد أساسية 
: إىل  تقسيمها  وتم  األبجدية  للحروف 
 - ترابية  حروف   - نارية  )حروف 
مائية(. حروف   - هوائية  حروف 

االسم  بدأ  إذ  ؛  صفات  جمموعة  ولكل 
فيتمتع  جمموعة  أي  حروف  بأحد 
بعضها  أو  الصفات  بتلك  صاحبه 
الشخص  شعور  من  خيفف  وهذا 
اسمه  بسبب  الرضا   عدم  أو  باحلزن 
علم  إذا  وذلك  حمبب  غري  كان  إن 
جيعله  اسمه  من  األول  احلرف  أن 
جيب  ولذلك  ؛  جيدة  صفات  حيمل 
كل  معرفة  عىل  حريصني  نكون  أن 
التي  والصفات  وجمموعته  حرف 
؛ ألصحاهبا  احلروف  تلك  حتملها 

من  كثري  حل  يف  لك  ذ نا  عد ليسا
بالفعل. املشكالت 

هاء   - )أ  هي  لنارية  ا احلروف   *
من  ويمتاز  ف(   - م  ش-   - ذ   - ط   -
ب احلروف  بتلك  أسامؤهم  تبدأ 
الترصف( حسن   - الفراسة   - )الذكاء 

ي   - و   - )ب  هي  الرتابية  احلروف   *
تبدأ  من  ويمتاز  ن(   - ص   - ث   - ض   -
)الصدق  ب  احلروف  بتلك  أسامؤهم 
املحبة(   - لتواضع  ا  - اإلخالص   -

 - ق   - )ظ  هي  اهلوائية  احلروف   *
من  ويمتاز  ك(   - ز    - ج   - س   - ت 
ب  احلروف  بتلك  أسامؤهم  تبدأ 
باآلخر  اإلحساس   - )احلساسية 
واالستجابة( لتأثري   ا ورسعة   -

ر   - ل    - )د  هي  املائية  احلروف   *
تبدأ  من  ويمتاز  خ(   - غ    - ح   - ع 
)اخليال  ب  احلروف  بتلك  أسامؤهم 
تقدير   - األخالق  كرم   - الواسع 
الكرم(   - والبساطة   - املواقف 

سم  ا ( يد  جد ل  مقا يف  نلتقي  ن  أ ىل  إ و
معنى( يف 



خالل  السيارة  عىل  التأمني  عىل  دليل  تقديم  العمالء  من  العديد  مني  طلب 
السيارة. استبدال  طلب  لتقديم  املاضيني  العامني 

سيارتك  الستبدال  دوالر   9500 إىل  يصل  ما  عىل  للحصول  املعلومات  إليك 
وأنظف: أحدث  بسيارة  اخلارجة 

مؤهل؟ أنت  هل 
عىل  للحصول  مؤهاًل  تكون  قد  أدناه،  األسئلة  مجيع  عىل  "نعم"  بـ  أجبت  إذا 

متويل.
2011 أو أكرب؟ - هل سيارتك موديل 

املدرجة؟ الدخل   السنوي داخل حدود  - هل دخل أرستك 
- هل متلك سيارتك ؟

South Coast Air ؟ - هل تقيم داخل 
املاضيني؟ العامني  خالل  كاليفورنيا  يف  تعمل  سيارتك   كانت  هل   -

: يم للتقد
اإلنرتنت: عرب  الطلب  نموذج  أكمل   -

www.replaceyourride.com - قم بزيارة موقع عىل 
كاليفورنيا. بوالية  الصادرة  القيادة  رخصة  من  نسخة   -

اإلقامة. دليل   -
الدخل. توثيق   -

الرهن(. السيارة  )خالية من حاميل  - صورة من سند 
املاضيني  العامني  خالل  كاليفورنيا  والية  يف  عملية  السيارة  يظهر  توثيق   -

الطلب( تقديم  تاريخ  تقل عن عام من  ال  ملدة  السيارة  أن متتلك  )جيب 
إن  االختبار،  من  حتقق  حديث  دخاين  )ضباب  االنبعاث-  نتائج-اختبار   -

وجد(
عادم  انبعاثات  عىل  احلصول  يف  بمساعدتك  بذلك  املعني  احلالة  مدير  سيقوم  أو   -

السيارات 
اهلواء  إدارة جودة  تكون مقياًم ضمن اختصاص منطقة  أن  املوقع: جيب   -

اهلواء يف  تلوث  وكالة مكافحة  وهي   ،  )SCAQMD( اجلنويب  بالساحل 
أنجلوس  لوس  مقاطعات  من  احلرضية  واألجزاء  أورانج  مقاطعة  مجيع 

برناردينو. وسان  وريفرسايد 
 

التقاعد. السيارة  عىل   . رشط أن تكون 
 

مركبتك: عىل  جيب   ، رحلتك"  "استبدال  لربنامج  مؤهاًل  تكون  لكي   •
تاريخ  قبل  األقل  عىل  شهًرا   12 ملدة  باسمك  مركبة  ملكية  سند  عىل  احصل   •

الطلب. تقديم 
أصحاب  مجيع  مسح  )جيب  االمتياز  صاحب  السيارة  عنوان  ُيظهر  أال  جيب   •

)DMV مع  االمتياز 
خيارات  تتوفر   - االنبعاثات  بيانات  توفري  )جيب  التشغيل  قيد  تكون  أن   •

. ) خمتلفة
الديزل. أو  بالبنزين  تعمل   •

 10000 بمقدار   )GVWR( للمركبة  اإلمجايل  الوزن  تصنيف  عىل  احلصول   •
أقل. رطل 

أو أكثر.  2011 السيارة  • جيب أن تكون سنة طراز 
فرتة  ولدهيا  للتشغيل  قابلة  أهنا  إثبات  عىل  قادرة  املركبة  تكون  أن  جيب   •

كافية. متبقية  صالحية 
 

الربنامج يف  السابقة  املشاركة   •
الربنامج  هذا  بموجب  متقاعد  سيارة   مشرتك  مالك  أو  مالك  ألي  جيوز 

أو  بديلة  سيارة  لرشاء  استخدامه  يمكن  فقط  واحد  حافز  مبلغ  عىل  احلصول 
مصلحة  أرس  من  لكل  فقط  واحد  حافز  مبلغ  إصدار  سيتم  بديل.  نقل  خيار 

للحصول   IRS آخرين من نفس أرسة  أفراد  أي  يتأهل  لن  املؤهلة.  الرضائب 
رحلتك". "استبدال  برنامج  بموجب  حافز  أي  عىل 

زيارة يمكنك 
www.replaceyourride.com

أسئلة لديك  كانت  إذا  اإللكتروني  البريد  عبر  بي  االتصال  يمكنك  أو  المعلومات  من  لمزيد 

samy@goldenwayins.com

االلكرتوين موقعنا  زيـاره  تنسوا  وال 
goldenwayinsurance .com






