




فرز  نتائج  يف  واجلذب  الشد  من  أيام  بعد 
األمريكية،  الرئاسية  باالنتخابات  األصوات 
حسم املرشح الديمقراطي جو بايدن نتيجة 
منافسه  حساب  عىل  لصاحله  االنتخابات 
ترامب  دونالد  الرئيس  اجلمهوري  املرشح 
وأصبح الرئيس 46 للواليات املتحدة األمريكية، 
باسم  للرتشح  فاشلتني  حماولتني  بعد 
و2008.  1988 عامي  يف  الديمقراطي  احلزب 
الرئيس  منافسه  بحسب  النعسان"،  "جو 
"ديمقراطي  هو  ترامب،  دونالد  اجلمهوري 
مراحل  كل  يف  رّدد  ما  بحسب  وفخور"، 
التي  احلملة  وهي  احلالية.  االنتخابية  احلملة 
"الثالثاء  كاد خيرج منها هبزيمة نكراء، لوال 
والذي  املايض،  آذار  مارس/   3 يف  العظيم" 
االنتخابات  يف  كثرًا  منافسني  فيه  سحق 
أبرزهم  الديمقراطي،  للحزب  التمهيدية 
إليزابيث وارن وبريين ساندرز، وبدرجة أقل 
مايكل بلومبريغ. ويف أغسطس/ آب املايض، 
ملواجهة  وحيدًا  مرشحًا  نفسه  بايدن  وجد 
"ترامبية" غرّيت وجه أمريكا يف القرن الـ21.

انتخابه سيناتورًا يف والية  منذ  األوىل  وللمرة 
نائب  حتّول   ،1973 عام  الصغرية،  ديالوير 
واليتني  خالل  أوباما  باراك  السابق  الرئيس 
إمجاع  نقطة  إىل   ،2017 إىل   2009 من  امتدتا 
واألطراف  والشخصيات  التيارات  لكل 
 4 الذي أرساه ترامب خالل  للمناخ  الرافضة 
سنوات من عمر واليته كانت مليئة باألزمات 
واخلارجية. الداخلية  السياسة  صعيد  عىل 
"التاريخ  عبارة  حول  البعض  يتفق  ال  قد 
يكون  قد  بايدن  حالة  يف  لكن  نفسه"،  يعيد 
الواقع كذلك. فالرجل الذي كان يف الـ29 من 
يف  اجلمهوري  للحزب  ينضّم  وكاد  عمره، 
احلزب  إىل  رسيعًا  حتّول  السياسية،  بداياته 
التوّرط  مثل  كثرية،  األسباب  الديمقراطي. 
)امتدت  فيتنام  حرب  يف  اخلارس  األمريكي 
من عام 1955 إىل 1975 وتدخلت فيها الواليات 
املتحدة من 1961 قبل أن تسحب آخر جندي 
اجلمهوري  احلزب  وتدهور   ،)1973 يف 
بسبب  نيكسون  ريتشارد  الرئيس  واستقالة 
عىل  )التجسس  "ووترغيت"  فضيحة 
الستينيات  وثورة  الديمقراطي(  احلزب 
احلقوق  حركة  تطّور  وبدء  الثقافية، 
الشباب. بني  يسارية  قيم  ونشوء  املدنية 

وبعد حوايل 50 عامًا عىل تلك األيام، بات بايدن 
اجلمهوريون  جمددًا:  املواجهة  صلب  يف 
كورونا  فريوس  ترامب.  بسبب  تراجع  يف 
والصحي  االقتصادي  العصبني  رضب 
لإلدارة  املتالحقة  االنسحابات  لألمريكيني. 
وسياسية  عسكرية  اتفاقات  من  األمريكية 
بالرئيس. املواطنني  ثقة  هّزت  ومناخية، 

قادر  الديمقراطيني،  منطق  وفق  أحد،  ال   
عىل وضع حّد لرتامب، سوى شخص قادر 
وهو  االصطفافات،  كل  وسط  البقاء  عىل 
ذلك  بنسلفانيا  ـ  سكرانتون  ابن  يعلم  بايدن. 
الشهر  يف  ترصحياته  متابعة  تكفي  جيدًا. 
سأكون  لكنني  ديمقراطي،  "أنا  األخري: 
واجلمهوريني". للديمقراطيني  رئيسًا 
شعارات  لرفع  أيضًا  بايدن  دفع  ما  وهو 
التغيري، واصفًا نفسه بـ"الليربايل إزاء احلريات 
واحلقوق املدنية والرعاية الصحية وخماوف 
هذه  اعتناق  أّن  أيقن  لكنه  السن".  كبار 
اخليارات يف زمن انتقايل قد يكون صعبًا عىل 
الديمقراطيني.  لدى  التقليديني  املحافظني 
حيال  "حمافظ  أنه  التأكيد  إىل  دفعه  ما  وهو 
رفض اإلجهاض" و"يؤيد التجنيد العسكري".
بقدرته  واضحة،  رسالة  توجيه  بايدن  يريد 
املحافظ  األمريكي  التيار  بني  املزج  عىل 
والتيار التقدمي، فال يكون ترامب وال يكون 
بعد  أمريكا  توحيد  بنّيته  ييش  بام  ساندرز، 
الداخلية.  االنقسامات  من  أربع  سنوات 

متثيله  مسألة  يف  أيضًا  تكمن  بايدن  ورمزية 
عىل  صّدقت  التي  األوىل  الوالية  ديالوير، 
كانون  ديسمرب/   7 يف  األمريكي  الدستور 
األول  الشخص  يكون  ولعله   ،1787 األول 
لرتامب. حٍد  وضع  من  يتمكن  الذي 

يف  جانبني  لبايدن  أّن  إغفال  يمكن  ال  لكن 
أو  تناقضه  كّرسا  الطويل،  السيايس  تارخيه 

ترسيخ  وبالتايل  الواجهة،  يف  البقاء  حماولته 
ترّدده يف ملفات عدة، وحتى تعديل مواقفه 
مرات كثرية. فقد ساهم مثاًل يف مترير قانون 
1984 يف الكونغرس،  "مكافحة اجلريمة" عام 
خطأ  "ارتكب  أنه   2019 عام  يف  اعترب  لكنه 
أن  بعد  القانون"،  لصالح  بالتصويت  كبريًا 
مشّددة  بأحكام  األمريكية  املحاكم  ازدمحت 
كذلك  القانون.  هذا  روحية  من  مستمّدة 
سبق أن رفض بايدن انضامم املثليني للجيش 
حّق  الواليات  منح  لصالح  وصّوت   1993 عام 
عاد  لكنه  نفسه.  اجلنس  من  الزواج  رفض 
بايدن  2012. واجه  املثليني يف عام  وأّيد زواج 
جورج  األسبق  األمريكي  اخلارجية  وزير 
بتأييد سياسة  الثامنينيات، واهتمه  شولتز يف 
جنوب  يف  العنرصي(  )التمييز  "أبارهتايد" 
حافالت  رفض  نفسه  بايدن  لكن  أفريقيا، 
الدمج العرقي يف السبعينيات. وهذه النقطة 
كانت مدار انتقادات كاماال هاريس له خالل 
قبل  للديمقراطيني،  التمهيدية  االنتخابات 
الرئاسة. لنيابة  مرشحته  إىل  تتحّول  أن 

أفغانستان  حرب  عن  بقوة  بايدن  دافع   
نفعلها  أن  "جيب  حرفيًا:  وقال   ،)2001(
األمر". تطّلب  مهام  أفغانستان(،  غزو  )أي 
دعا  لكنه   ،2003 العراق  حرب  بايدن  أّيد 
مؤيدًا   ،2007 عام  األمريكية  القوات  لسحب 
شيعي،  سني،  أقاليم:  لثالثة  العراق  تقسيم 
تنظيم  متدد  بعد   ،2014 عام  ويف  كردي. 
"داعش"، دعا بايدن إىل مالحقته "حتى أبواب 
اجلحيم". عارض حرب اخلليج عام 1991، وأيد 
متّدد احللف األطليس يف أوروبا الرشقية بعد 
1991(، ثم  ـ  سقوط االحتاد السوفييتي )1917 
اندالع احلروب اليوغوسالفية )1991 ـ 2001(. 
يف  اخلارجية  الشؤون  جلنة  يف  عمله  وأثناء 
حروب  بتداعيات  بايدن  اهتم  الكونغرس، 
سلوبودان  الرصيب  الزعيم  اعترب  البلقان. 
ودعم  حرب"،  "جمرم  بأنه  ميلوسيفيتش 
حترير  أّيد  الحقًا،  البوسنيني.  تسليح 
قانونًا  وطرح  الرصب،  قبضة  من  كوسوفو 
اجلمهوري  السيناتور  صديقه،  مع  مشرتكًا 
بيل  إدارة  يدعو  ماكني،  جون  الراحل 
كلينتون لقصف القوات الرصبية وإخراجها 
حصل.  ما  وهو   .1999 عام  كوسوفو  من 
اسم  بإطالق  بايدن،  الوليدة  الدولة  وكافأت 
برسطان  تويف  الذي  بايدن،  بو  جوزيف  ابنه 
طرقاهتا  إحدى  عىل   ،2015 عام  الدماغ 
أّيد  احلال،  وبطبيعة   .2016 عام  يف  الرسيعة 
بايدن التدخل األمريكي يف ليبيا، مع بدء ثورة 
وانتقد  أوباما.  باراك  إدارة  لقرار  وفقًا   ،2011
سورية،  من  باالنسحاب  ترامب  قرار  أيضًا 
معتربًا أّن "ذلك يمنح الضوء األخرض لألتراك 
أن  لبايدن  وسبق  األكراد".  ضد  عملية  لشّن 
ترشين  أكتوبر/  يف  السوري  للملف  تطّرق 
والسعودية  "تركيا  إن  بالقول   ،2014 األول 
واإلمارات متّول كل من حيارب بشار األسد".

بايدن،  فاجأ  فقد  اإلرسائييل،  امللف  يف  أّما 

احلزب  من  سيناتورًا   50 من  أكثر  مع 
برفضه   ،2015 عام  يف  اجلميع  الديمقراطي، 
اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  خطاب  سامع 
ذلك  وعّلل  الكونغرس.  يف  نتنياهو  بنيامني 
بعدم إعالم إدارة أوباما مسبقًا باخلطاب. لكنه 
"آيباك"  مؤمتر  أمام  حتدث   ،2016 مارس  يف 
)جلنة الشؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية(، 
مشّددًا عىل "التزامنا ببقاء ونجاح وأمن دولة 
إرسائيل اليهودية". كام أن بايدن نفسه، سبق 
ليس  صهيوين.  "أنا   2007 عام  يف  رّدد  أن  له 
بالرضورة أن أكون هيوديًا ألكون صهيونيًا".

ملكافحة  قوانني  مترير  يف  ساهم  أنه  ومع 
اللجنة  يف  مشاركته  إبان  املرأة  ضّد  العنف 
 1987 عامي  بني  للكونغرس  القضائية 
الحقت  التحّرش  اهتامات  أّن  إال  و1995، 
مع  األخريتني.  السنتني  يف  حتديدًا  بايدن، 
1991، وأثناء جلسة االستامع  العلم أنه يف عام 
العليا  للمحكمة  توماس  كالرنس  لرتشيح 
يف  اجلامعية  األستاذة  اهتمت  األمريكية، 
توماس  هيل،  أنيتا  حاليًا،  برانديز  جامعة 
رفض  بايدن  لكن  هبا.  جنسيًا  بالتحّرش 
ال  كي  االستامع،  جلسات  يف  األمر  مناقشة 
تؤثر عىل ترشيح توماس. إال أنه عاد واعتذر 
من هيل العام املايض، التي رفضت اعتذاره.

التي  الوحيدة  الفضيحة  هذه  تكن  ومل 
املتوسطة،  الطبقة  من  اآليت  بايدن،  طاولت 
أوكرانيا،  مع  عالقات  بشبك  اهُتم  بل 
"بوريسام"  رشكة  يف  هانرت  ابنه  وتوظيف 
شهريًا. دوالر  ألف   50 مقابل  النفطية، 

مجهوريني  توّرط  كشفت  فضيحة  وهي   
بول  مثل  نفسها،  القضية  يف  وديمقراطيني 
جملس  رئيسة  نجل  جونيور،  بيلويس 
ميت  ابن  وأيضًا  بيلويس،  نانيس  النواب 
احلزب  عن  السابق  الرئايس  املرشح  رومني 
اجلمهوري، وكريس هاينز نجل زوجة جون 
وهي  أوباما.  إدارة  يف  اخلارجية  وزير  كريي 
ديسمرب/  منذ  املحاكم  فيها  حتقق  قضية 
ترامب  ويستغلها  املايض،  األول  كانون 
له. أتيحت  فرصة  كل  يف  خصمه  لرضب 

ذلك  مع  لكنه  سهلة،  بايدن  مهمة  تكون  لن 
األوىل،  واليته  جمريات  رسم  يف  واضحًا  كان 
أنه  معلنا  اخلارجي.  الصعيد  عىل  ذلك  يف  بام 
للمناخ،  باتفاق باريس  العمل  سيسعى إلعادة 
وتكريس أساليب أكثر نجاحًا يف التعامل مع 
االتفاق  امللف اإليراين، ما يفتح املجال إلنقاذ 
يف  خربته  أما  أوباما.  عهد  يف  املوقع  النووي 
مسار  تغيري  إىل  تدفعه  فقد  العراق،  ملف 
وعىل  تعديله.  أو  منه  األمريكي  االنسحاب 
مسافة  عىل  سيحافظ  أنه  تأكيده  من  الرغم 
ترسيخ  عىل  وسيعمل  وروسيا.  الصني  مع 
له. وفقًا  والعامل  أمريكا  يف  الديمقراطيات 

ح  رُسّ فقد  مسريته،  خالل  بكثري  بايدن  مّر 

من اجليش بسبب إصابته بالربو. يعشق كرة 
عنه  معروف  والبيسبول.  األمريكية  القدم 
خطابات  يف  ظهر  ما  وهو  الكالم،  يف  تلعثمه 
أخريًا،  ترامب  اسم  نيس  إنه  حتى  له،  عدة 
قدرات  يف  مشككًا  لصاحله  األخري  وظفه  ما 
خصمه. ومع أّن بايدن بالغ يف تقدير درجاته 
فاشاًل. يكن  مل  أنه  إال  واجلامعية،  الدراسية 

زوجته  وفاة  مثل  عصيبة  ألحداث  تعّرض   
كريستينا  ناومي  وابنته  هانرت،  نيليا  األوىل 
)كانت تبلغ من العمر عامًا واحدًا( يف حادث 
)الذي  بو  ولداه  فيه  ُجرح   ،1972 عام  سري 
يتخىل  وكاد  وهانرت.   )2015 عام  يف  تويف 
احلادث،  بسبب  السيايس  طموحه  عن 
كان  ذلك.  الديمقراطي  احلزب  رفض  لوال 
بني  القطار  يف  يوميًا  ساعات   3 يقيض  بايدن 
للبقاء عىل مقربة  ديالوير وواشنطن، فقط 
بزوجته  اقرتن   ،1977 عام  يف  ولديه.  من 
منها  وله  جايكوبز،  تراييس  جيل  الثانية 
آشيل باليزر، التي أصبحت عاملة اجتامعية.

"أحد  بأنه   1974 عام  "تايم"  جملة  وصفته 
عالقته  أن  ومع  للمستقبل".  وجه   200
أهنا  إال  بداياهتا،  يف  التوتر  شاهبا  أوباما  مع 
الرئيس  دفعت  صداقة،  لعالقة  حتولت 
تأييدًا  انتخابية  بجوالت  القيام  إىل  السابق 
أوباما،  متأرجحة.  واليات  يف  لبايدن 
إنه  بايدن،  عن  يومًا  قال  السلة،  كرة  عاشق 
تذكره  وال  يشء  كل  يفعل  الذي  "الالعب 
هاورد  الكاتب  وصف  كذلك  اإلحصائيات". 
"بايدن  بالقول:  الديمقراطي  املرشح  فينامن 
شارع. رجل  بل  مفكرًا،  وال  أكاديميًا  ليس 
العامل  من  طويلة  ساللة  من  متحدر  وهو   
يبيع".  كيف  يعلم  بنسلفانيا.  ـ  سكرانتون  يف 
االنتخابات  جتاوز  يف  فشل  الذي  والرجل 
"رسقته"  بسبب   1988 لرئاسيات  التمهيدية 
كينوك،  نيل  الربيطاين،  للسيايس  خطابًا 
عام  متهيديات  يف  حضوره  إثبات  يف  وفشل 
كان  والذي  له،  احلزيب  التأييد  لضعف   2008
أصبح  التاريخ،  يف  سيناتور  أصغر  سادس 
املتحدة. الواليات  يف  سّنًا  رئيس  أكرب  الليلة 
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كثرية  مناسبات  حياتنا  يف  اليوم  متر 
هبا االحتفال  من  نتمكن  أن  دون  من 
الكثري  تعني  التي  امليالد  أعياد  ومنها 
اليوم  أيام متر  لألطفال بشكل خاص. 
قرسية  وحدة  يف  املنزيل  احلجر  يف 
فريوس  انتشار  ظروف  فرضتها 
كانت  أيًا  لكن  اجلميع.  عىل  كورونا 
هذه الظروف حيق للطفل أن حيتفل 
إذا  ذلك  يفعل  فكيف  ميالده.  بعيد 
بعيدين كافة  املحبون واألصدقاء  كان 
ويستحيل عليهم مشاركته فرحته بعيد 
االجتامعي  التواصل  وسائل  ميالده؟ 
أيضًا يف هذه  املرة  طرحت احلل هذه 
بني  التباعد  فرضت  التي  الظروف 
واللقاءات. التجمعات  ومنعت  الناس 

من الواضح جدًا أن الظروف يف هذه 
يصادف  من  كل  عىل  تفرض  املرحلة 
يؤجله.  أو  يلغيه  أن  فيها  ميالده  عيد 
بالنسبة  املناسبة  هبذه  االحتفال  إن 
يتحمل  وال  الكثري،  له  يعني  لطفل 
احتفال  دون  من  مرورها  فكرة 
شمعة  إلطفاء  املحبني  مع  واجتامع 
كورونا  فريوس  انتشار  ومع  العيد. 
العزل  ظروف  وفرض  املستجد 
وسائل  برزت  اجلميع،  عىل  املنزيل 
التواصل االجتامعي كحل أمثل يمكن 
إىل  التباعد  آثار  من  للحد  إليه  اللجوء 
الصحة  عىل  املمكن  األقصى  احلد 
أسايس.  بشكل  لألفراد  النفسية 

الراشد  حتى  أو  الطفل  يتمكن  ولكي 
وختطي  ميالده  بعيد  االحتفال  من 
التي  الوحدة  عن  الناجتة  الكآبة 
 Zoom فرضتها الظروف، بدا تطبيق
باالحتفال  هلم  يسمح  لكثريين  حاًل 
كثر  هناك  افرتاضيًا.  ولو  امليالد  بعيد 
ميالدهم  بأعياد  واستتمتعوا  احتفلوا 
العزل  ظروف  نسيان  من  ومتكنوا 
عائقًا.  البعد  يعد  ومل  الوقت،  لبعض 
كبارًا وصغارًا استمتعوا هبذه التجربة 
التي فرضتها الظروف احلالية والتأقلم 
معها. ومن الطبيعي أن يكون لألطفال 
احلصة األكرب يف جتربة مماثلة تفسح 

أجواء  من  للخروج  املجال  يف  هلم 
الوحدة وامللل. لكن ال خيفى عىل أحد 
أن جتربة مماثلة لالحتفال بعيد امليالد 
أونالين قد يتخللها بعض الفوضى مع 
األطفال ما مل تكن منظمة إىل حد ما.

سارة  عند  طرأت  هذا،  من  انطالقًا 
ذبيان التي متلك مؤسسة لتنظيم أعياد 
ميالدها  بعيد  حتتفل  والتي  امليالد، 
القيام  فكرة  حتديدًا،  الشهر  هذا  يف 
يف  لألطفال  املمتعة  التجربة  هبذه 
كل  فيها  حيتاج  التي  املرحلة  هذه 
إىل االحتفال  من يصادف عيد ميالده 
واالستمتاع حتى ال تبقى لديه ذكريات 
السباقة  فكانت  اليوم.  هذا  عن  سيئة 
إىل القيام هبذه املبادرة إلسعاد األطفال 
مقابل  دون  من  ميالدهم  عيد  يف 
يصادف  ميالدي  عيد  "الن  مادي. 
اللجوء  بأن  شعرت  الشهر،  هذا  يف 
من  تقيم  الذي   Zoom تطبيق  إىل 
اجتامعاهتا  الرشكات  خمتلف  خالله 
وسيلة  يكون  قد  املرحلة،  هذه  يف 
الوقت  لبعض  واالحتفال  لالستمتاع 
حرصنا  من  وانطالقًا  املحبني.  مع 
التي  احلكومة  بقرارات  االلتزام  عىل 
واحرتامًا  املنزيل،  العزل  تفرتض 
وجدنا  والوقاية،  السالمة  لرضورات 
لتقديم  فرصة  الطريقة  هذه  يف 
عيدهم.  يوم  يف  األطفال  يسعد  ما 
يمكن  أنه  رأيت  نفسه  الوقت  ويف 
كوسيلة   Zoom تطبيق  إىل  اللجوء 
نحب". من  مع  لالحتفال  ترفيهية 

يف  يشارك  أن  يمكن  سارة،  بحسب 
األشخاص  من  كبري  عدد  امليالد  عيد 
أقل  العدد  كان  إذا  لكن   ،100 إىل  يصل 
أفضل.  بشكل  األمور  ضبط  يمكن 
تقوم  امليالد  لعيد  التحضري  إطار  يف 
إىل  أونالين  الدعوات  بإرسال  سارة 
املدعوين للمشاركة يف العيد يف الوقت 
التواصل  عىل  حترص  كام  املحدد. 
مسبقًا  العيد  صاحب  الطفل  مع 
يف  باالندماج  وليشعر  عليها  ليعتاد 
فيدخل  املحدد  اليوم  يف  أما  عيده. 

زينت  قد  وتكون  تباعًا،  املشاركون 
الطفل  ليشعر  للعيد  مميزة  خلفية  يف 
معهم  اللعب  وتبدأ  العيد  بأجواء 
وطرح األسئلة واحلزازير املسلية، وقد 
بأعامل  العيد ساحر يقوم  يشاركها يف 
موعد  حني  إىل  لألطفال  مسلية  خفة 
الشموع. وإطفاء  احللوى  قالب  قطع 

قد  األطفال  مجيع  أن  سارة  تنكر  ال 
هذه  مثل  يف  باالندفاع  يشعرون  ال 
ألن  باخلجل  يشعرون  وقد  الظروف، 
كوهنا  لكن  الطريقة.  هبذه  يتم  العيد 
واحدًا  األطفال  تسمية  عىل  حترص 
بأهنم  أكثر  يشعرون  قد  واحدًا، 
صاحب  مع  التواصل  وأن  معنيون، 
العيد مسبقًا يساعدهم عىل كرس جدار 
يستمر  ال  العيد  أن  وتوضح  اخلجل. 
قد  ألنه  ساعة،  نصف  من  أكثر  هنا 
أماكنهم  يف  األطفال  إبقاء  صعبًا  يكون 
أن  إىل  أيضًا  لوقت أطول. هذا وتشري 
تسمح  أهنا  الطريقة،  هذه  يميز  ما 
البالد  خارج  من  أشخاص  بمشاركة 
حصل  كام  العامل،  دول  خمتلف  ويف 
ونظمته. سبق  الذي  األعياد  أحد  يف 

حيل  ال  قد  يل  بالنسبة  احلاالت  كل  "يف 
حمل  أونالين  االفرتايض  العيد 
ألمهية  عليه  اعتدنا  الذي  االحتفال 
لكن  املوجودين.  مع  املبارش  التواصل 
يف  األنسب  احلل  أنه  ننكر  أن  يمكن  ال 
بعيد  الطفل  ليستمتع  املرحلة  هذه 
املناسبة  هذه  متر  ال  ولكي  ميالده، 
وحيدًا  فيها  الطفل  ويكون  حزينة 
يمكن  احتفال،  بأي  القيام  دون  ومن 
وإن  املحبني،  مع  الطفل  حيتفل  أن 
كانوا يف منازهلم، يف أجواء من الفرح".

أما بالنسبة إللسا ملع التي احتفلت بعيد 
فبدت  الطريقة  هبذه  نوا  ابنها  ميالد 
جتربة ممتعة يف هذه الظروف تسمح 
باالحتفال بعيد امليالد فيفرح األطفال 
هبذه التجربة. وتشري إىل أن االحتفال 
خمتلف  من  االصدقاء  بحضور  متيز 
أنحاء العامل من باريس وكندا وغريمها 

فاستمتع األطفال وغنوا معًا ورقصوا 
الرتفيهية. األلعاب  مع  وجتاوبوا 

بـعــيــد  االفرتاضـــي  االحتفال 
حــديـــن ذو  ســــيف  امليـــــالد 
بالنسبة إىل املحللة النفسية يف مستشفى 
يبدو  الطبي ريام بجاين  بلفو  ومركز 
الطريقة  هبذه  امليالد  بعيد  االحتفال 
ناحية  فمن  حدين.  ذي  بسيف  أشبه 
مع  بالتواصل  تسمح  هي  إجيابية 
اآلخرين بطريقة افرتاضية العتبار أن 
لكن  املبارش،  التواصل  متنع  الظروف 
من جهة ثانية ال يمكن أن حيل يشء 
حمل التواصل املبارش بني الناس، وهذا 
النفسية. الناحية  من  مؤكد  يشء 

احلاالت  هذه  مثل  يف  األمور  "تبدو   
باالجتامعات  مقارنة  صعوبة  أكثر 
التي تتم عرب تطبيق Zoom نظرًا ألن 
األشخاص الذين يشعرون بخجل قد ال 
يشاركون أبدًا هبذه الطريقة. وبالنظر 
ال  املشاركة،  هلذه  السلبية  الناحية  إىل 
يمكن أن ننكر أهنا قد تعّرض البعض 
والكآبة،  واحلزن  األسى  من  املزيد  إىل 
العتبار أهنا تتم بطريقة افرتاضية بعيدًا 
عن كل املحبني. لكن يف كل احلاالت ال 
بد من األخذ باالعتبار طبيعة الشخص 
التغيري وما إذا كان يتاقلم بسهولة مع 
امليالد". عيد  له  يعني  حد  أي  وإىل 

الطريقة  هلذه  أن  تنكر  ال  بجاين  لكن 
كوهنا  املرحلة،  هذه  يف  إجيابيات 
كوسيلة  اليوم  هبذا  باالستمتاع  تسمح 
للتعويض يف ظل عدم توافر الظروف 
الطبيعية. وأيًا كانت الظروف، ال يمكن 
االحتفال  الوسيلة حمل  هذه  أن حتل 
وال  املحبني،  بحضور  باألعياد  العادي 
لكن  املبارش،  التواصل  حمل  حتل 
فكرة  عىل  بالرتكيز  بجاين  تنصح 
بد هلا من  املرحلة موقتة وال  أن هذه 
االنقضاء، ويمكن بعدها متابعة احلياة 
بكل ما فيها من مناسبات وإحتفاالت 
دومًا. اعتدنا  كام  طبيعية  بطريقة 
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“Section 1031″ is slowly making its way 
into daily conversation, bandied about by 
realtors, title companies, investors and 
soccer moms. Some people even insist 
on making it into a verb, a la FedEx , as 
in: “Let’s 1031 that building for another.” 
(While Section 1031 isn’t restricted to real 
estate, that’s clearly where most of the
discussion takes place.)
So what is 1031? Broadly stated, a 1031
exchange (also called a like-kind exchange 
or a Starker) is a swap of one business or 
investment asset for another. Although 
most swaps are taxable as sales, if you come 
within 1031, you’ll either have no tax or 
limited tax due at the time of the exchange.
In effect, you can change the form of your 
investment without (as the IRS sees it) 
cashing out or recognizing a capital gain. 
That allows your investment to continue to 
grow tax deferred. There’s no limit on how 
many times or how frequently you can do 
a 1031. You can roll over the gain from one 
piece of investment real estate to another 
to another and another. Although you may 
have a profit on each swap, you avoid tax 
until you actually sell for cash many years 
later. Then you’ll hopefully pay only one 
tax, and that at a long-term capital gain 
rate (currently 15%). 
Warning: Special rules apply when
depreciable property is exchanged in a 
1031. It can trigger gain known as “depre-
ciation recapture” that is taxed as ordinary 
income. In general, if you swap one build-
ing for another building, or one machine 
for another machine, you can avoid this 
recapture. But if you exchange improved 
land with a building for unimproved land 
without a building, the depreciation you’ve 
previously claimed on the building will be 
recaptured as ordinary income.
Such complications are why you need
professional help when you’re doing a 
1031. Still, if you’re considering a 1031–or 
just curious–here are 10 things you should 
know.
1. A 1031 isn’t for personal use. 
The provision is only for investment and 
business property, so you can’t swap your 
primary residence for another home. There 
are ways you can use a 1031 for swapping 
vacation homes, but this loophole is much 
narrower than it used to be. For more
details, see No. 10.
2. But some personal property qualifies.
Most 1031 exchanges are of real estate. 
However, some exchanges of personal 
property (say a painting) can qualify. Note, 
however, that exchanges of corporate stock 
or partnership interests don’t qualify. On 
the other hand, interests as a tenant in 
common (sometimes called TICs) in real 
estate do. 
3. “Like-kind” is broad. 
Most exchanges must merely be of
“like-kind”–an enigmatic phrase that 
doesn’t mean what you think it means. You 

can exchange an apartment building for 
raw land, or a ranch for a strip mall. The 
rules are surprisingly liberal. You can even 
exchange one business for another. But 
again, there are traps for the unwary.
4. You can do a “delayed” exchange. 
Classically, an exchange involves a simple 
swap of one property for another between 
two people. But the odds of finding
someone with the exact property you want 
who wants the exact property you have 
are slim. For that reason the vast majori-
ty of exchanges are delayed, three party, or 
Starker exchanges (named for the first tax 
case that allowed them). In a delayed
exchange, you need a middleman who 
holds the cash after you “sell” your
property and uses it to “buy” the replace-
ment property for you. This three party
exchange is treated as a swap. 
5. You must designate replacement
property.
There are two key timing rules you must 
observe in a delayed exchange. The first 
relates to the designation of replacement 
property. Once the sale of your property 
occurs, the intermediary will receive the 
cash. You can’t receive the cash or it will 
spoil the 1031 treatment. Also, within 45 
days of the sale of your property you must 
designate replacement property in writing 
to the intermediary, specifying the proper-
ty you want to acquire. 
6. You can designate multiple replacement 
properties.
There’s long been debate about how many 
properties you can designate and what con-
ditions you can impose. The IRS says you 
can designate three properties as the desig-
nated replacement property so long as you 
eventually close on one of them. Alterna-
tively, you can designate more properties 
if you come within certain valuation tests. 
For example, you can designate an unlimit-
ed number of potential replacement prop-
erties as long as the fair market value of the 
replacement properties does not exceed 
200% of the aggregate fair market value of 
all the exchanged properties. 
7. You must close within six months. 
The second timing rule in a delayed
exchange relates to closing. You must close 
on the new property within 180 days of the 
sale of the old. Note that the two time
periods run concurrently. That means you 
start counting when the sale of your prop-
erty closes. If you designate replacement 
property exactly 45 days later, you’ll have 
135 days left to close on the replacement 
property.
8. If you receive cash, it’s taxed. 
You may have cash left over after the inter-
mediary acquires the replacement prop-
erty. If so, the intermediary will pay it to 
you at the end of the 180 days. That cash–
known as “boot”–will be taxed as partial 
sales proceeds from the sale of your prop-
erty, generally as a capital gain.
9.You must consider mortgages and other 
debt. 
One of the main ways people get into trou-
ble with these transactions is failing to con-
sider loans. You must consider mortgage 
loans or other debt on the property you re-
linquish, and any debt on the replacement 
property. If you don’t receive cash back 
but your liability goes down, that too will 
be treated as income to you just like cash. 
Suppose you had a mortgage of $1 million 

on the old property, but your mortgage on 
the new property you receive in exchange 
is only $900,000. You have $100,000 of gain 
that is also classified as “boot,” and it will 
be taxed. 
10. Using 1031 for a vacation house is 
tricky. 
You can sell your primary residence 
and, combined with your spouse, shield 
$500,000 in capital gain, so long as you’ve 
lived there for two years out of the past 
five. But this break isn’t available for your 
second or vacation home. You might have 
heard tales of taxpayers who used a 1031 to 
swap one vacation home for another, per-
haps even for a house where they want to 
retire. The 1031 delayed any recognition of 
gain. Later they moved into the new prop-
erty, made it their primary residence and 
eventually planned to use the $500,000 
capital gain exclusion.
In 2004 Congress tightened that loophole. 
Yes, taxpayers can still turn vacation homes 
into rental properties and do 1031 exchang-
es. Example: You stop using your beach 
house, rent it out for six months or a year 
and then exchange it for other real estate. If 
you actually get a tenant and conduct your-
self in a businesslike way, you’ve probably 
converted the house to investment proper-
ty, which should make your 1031 exchange 
OK. But if you merely hold it out for rent 
but never actually have tenants, it’s prob-
ably not. The facts will be key, as will the 
timing. The more time that elapses after 
you convert the property’s use the better. 
Although there is no absolute standard, 
anything less than six months of bona fide 
rental use is probably not enough. A year 
would be better.
If you want to use the property you swapped 
for as your new second or even prima-
ry home, you can’t move in right away. In 
2008 the IRS set forth a safe harbor rule 
under which it said it would not challenge 
whether a replacement dwelling qualified 
as investment property for purposes of 
a 1031. To meet that safe harbor, in each 
of the two 12-month periods immediately 
after the exchange: (1) you must rent the 
dwelling unit to another person for a fair 
rental for 14 days or more; and (2) your 
own personal use of the dwelling unit can-
not exceed the greater of 14 days or 10% of 
the number of days during the 12-month 
period that the dwelling unit is rented at a 
fair rental. 

Moreover, after successfully swapping one 
vacation/investment property for another, 
you can’t immediately convert it to your 
primary home and take advantage of the 
$500,000 exclusion. Before the law was 
changed in 2004 an investor might trans-
fer one rental property in a 1031 exchange 
for another rental property, rent out the 
new rental property for a period of time, 
move into the property for a few years and 
then sell it, taking advantage of exclusion 
of gain from the sale of a principal resi-
dence. Now, if you acquire property in the 
1031 exchange and later attempt to sell 
that property as your principal residence, 
the exclusion will not apply during the 
five-year period beginning with the date 
the property was acquired in the 1031 like-
kind exchange. In other words, you’ll have 
to wait a lot longer to use the primary resi-
dence capital gains tax break.
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أحالِك! ما  التوبة..  يادموع 

أرسانيوس القديس  تكرارًا  أختربِك 
خّده.  عىل  أخاديد  ى  َخَططِّ حتى 
أأنتى  اآلخر:  َولدَّ  من  نعرف  وال 
أم  بك،  يتلذذ  لكى  صمته  َجبلتى 
أحرضِك  خطاياه  وتأمل  صمته  أن 
بقرع  أمتزجِت  كم  شدقيه!  إىل 
وتأنيب  والصوم،  والسجود،  الصدِر 
جديدة. حياة  عىل  والعزم  الضمري، 

القدس الروح  إىل  األستجابة  أنت 
املختىل خليلة  للنفس،  غسيل 
ختان  العفة،  أمُّ  الصائم،  صاحبة 
»ميطانية«  للذهن،  تغيري  القلب، 
صديقة  التائب،  أنيسة  الروح، 
تغطيس بدون  معمودية   ، املُصىلِّ
األرض! عىل  للملكوت  ووصول 

فتغسلني  الوجنات  عىل  تنهمرين 
عىل  وتنحدرين  أوزارها..  من  النفوس 
معمودية  اخلطاة  فتعّمدى  الوجوه 
رشابه  مع  النبى  داود  بِك  رَشَ ثانية. 
حالوتِك  ذاَق  وإذ  فراشه،  عّوم  وبِك 
عنده!  زقِّ  ىف  حيفظِك  أن  الرب  سأل 
منِك  أفضل  بطرس  القديس  جيد  ومل 
سيده أنكر  أن  بعد  توبته  عن  يعرب  لكى 
ذرفِك  فعلته،  عىل  خجله  كثرة  ومن 
مزجتِك  خارجًا!  خرج  أن  بعد  بمرارة 
غسلت  إذ  رأسها،  بشعر  اخلاطئة  املرأة 
به! ومسحتهام  بك،  املخّلص  قدمى 

 
عندما: انذرفتى  ياترى  هل 

ح  ملسو با ى  نينو هل  أ جتلبَب   -
والرماد؟

- هجرْت السامرية جّرهتا عند البئر
األبدى؟ باملاء  قومها  تبرش  ورجعْت 

هو  و ليمني  ا للص  ا ب  تا  -
األخرية؟ أنفاسه  يلفظ 

ى  جلند ا  » س لينجينو « من  آ  -
جنبه؟ ىف  باحلربة  السيد  طعن  ى  لذ ا

األسود  موسى  لقديس  ا أقلع   -
والعربدة؟ اللصوصية  حياة  عن 

- أقشعرَّ جسد بولس الرسول عندما 
اهلل؟ لكنيسة  إضطهاده  هول  رأى 

املسيحيني  تل  قا ريانوس«  »إ ين  عا  -
يستشهدوا؟ أن  قبل  معجزاهتم 

وكر  ئيسة«  »با لقديسة  ا تركت   -
حنا  يو يس  لقد ا يد  عىل  خلطية  ا

؟ لقصري ا

فتغسلني  العيون،  من  هتطلني 
الضامئر وتنقني  النفوس 
األفكار  يعىلِّ  نزولِك  فهل 
ىف  التأمل  أن  أم  للسامويات، 
ُينزلِك؟ الذى  هو  السامويات 

 
أختربِك  ومن  حُيبك،  ومل  ذاقِك  من 

يعشقِك؟ ومل 
 

ال  لسيد  ا و ِك  ا سو ء  لسام ا يمس  ال 
غريِك. يسمع 

اخللوة جلسة  ىف  نراِك  وبينام 
كرسى  وعىل  الصالة،  وخمدع 
اإلعرتاف، وأمام مذبح التناول، فإنك 
يقاومونِك! الذين  قلوب  من  هتربني 

الضمري  بينام  صمت،  ىف  تسّحني 
وتسيلني  صارخة،  والنفس  ثائر 
متأججة. املشاعر  بينام  هدوء  ىف 

أعجبك! ما  التوبة..  يادموع 

مريم  شدقّى  مرارًا  بللِت  لعلك 
مواخري  من  فنقلتيها  القبطية، 
ومن  البيداء،  خلوة  إىل  الفساد 
السياحة  إىل  باجلسد  التجارة 
بتوليني الزناة  حّولِت  بالروح. 
دين  واملضطهِّ قديسني،  واخلطاة 
من  خّد  عىل  ين  خترِّ مبرشين. 
األرض  تروين  وبينام  ساجدًا،  خرَّ 
ينابيعك  للسامء.  مفعولك  يرفرف 
وقطراتِك  الرمحة،  أهنار  تفجر 
تنحدرين  الغفران،  شالالت  تفتح 
ىف  فتبعثني  ساخنة،  العيون  من 
سالمًا. القلب  وىف  برودة،  النفس 

 
نِت  أ نِت  أ ولكنك  صوت،  بال  نِت  أ

التوبة. سيمفونية 

خِك  ا رص لكن  و  ، متة صا نِت  أ
السامء. حجب  خيرتق 

تبدين واهنة، ولكنك جبارة ىف قوتك
الوجنتني عىل  إلسفل  تنحدرين 
أبواب  طارقة  للُعال،  تطريين  وللتو 
القدير  رأِك  عندما  اإلهلية.  املراحم 
وقال  قلبه  رقَّ  املُقل،  ىف  ترتقرقني 
فأهنم  عينيِك  عنى  »حّوىل  للنفس: 
فيأفل  العينني  تغطني  غلبتانى«.  قد 

 ! ًة حد ة  لبصري ا د  ا د تز و  ، لبرص ا
من  هيا  فتطهر  ، ق ا حد أل ا تغشني 

والطمع!  الغش 

أو  العني،  ترتكبها  اخلطايا  من  كم 
شهوات  هبا:  مرورًا  النفس  دخلت 
القنية حب  التملك،  رغبة  النجاسة، 
أهلذا وغريها...  واإلدانة،  احلسد 
العني؟ من  تنحدرين  الدموع-  أيتها 

تغسليها  أن  حماوالتِك  هذه  هل 
ين  مترِّ أنِك  أم  سابقًا؟!  أقرتفته  مما 
نجاستها؟ من  فتنظفيها  بالشفتني 

 
بعد  تنحدرين  العينني  عصري  أنت 
الروح  ات  أنَّ تسبقِك  القلب  عصري 
 . م لند ا عر  مشا كبِك  ا تو  . س لقد ا
سيس حا أل ا ية  د معمو تعقبك  و

حياة  تصبغني  ولكن  لون،  بال  أنِت   
جديد!  بلون  التائب 

أنِت؟  نوٍع  كم  الدموع!  أيتها  إيه 

الفراق ودموع  اليأس،  دموع  فمنِك 
ودموع  واحلساسية،  الرقة  ودموع 
ودموع  العامل،  بتفاهة  الشعور 
تذكار  ودموع  والضيقات،  التجارب 
واالمتنان الشكر  ودموع  املوت، 
ودموع  والتأثر،  الفرح  ودموع 
املشاركة  ودموع  بالعجز،  الشعور 
احلزن.  ودموع  الوجدانية، 

التوبة! دموع  أعظمِك  ولكن 

فيا دموع التوبة: ماأعجب رحلتك؟! 
متسه  الذى  القلب  من  تبدأين 
ويندم،  فيتأّسف  الروح،  نخسات 
ىف  تنترشين  ثم  التوبة..  عىل  ويعزم 
عار  من  ينفعل  الذى  اجلسم  دماء 
تستقرين  ثم  اإلثم..  ووصمة  اخلطية 
ىف األجفان، التى تعرب عنِك بَعرَباهتا!

أغالِك! ما  التوبة:  يادموع 
الرب  من  نطلب  أمهيتك  من 
كام  منِك،  ينابيع  يعطينا  أن 
اخلاطئة.  للمرأة  القديم  ىف  أعطى 
لكى  إياِك  هيبنا  أن  السيد  نسأل 
وغضبنا كربيائنا  عىل  نبكى 
وأخطائنا  وتقصرينا،  ونجاستنا 
والفكر والقلب  باللسان 
وخلليقته!  له  حمبتنا  وعدم 
املنكرسة العني  تأَوهات  أنِت 
ىف  داود  عنك  قال  هلذا  ولعل 

دموِعى«.  إىل  »إنصِت  املزامري: 
جتد  ال  التى  النفس  كلامت  أنِت 
تقوله! أن  جترؤ  أو  تقوله،  ما 
كالم.  بدون  املشاعر  أنِت 
فتبلني  األسوان..  مآقى  من  تنحدرين 
العتيق! اإلنسان  جيف  بينام  الوجوه، 
فتمطرين  الوجنات،  عىل  هتطلني 
صامتة،  دائاًم  وألنك  السامء،  إنعامات 
العامل،  ضوضاء  حتتملني  ال  فأنِك 
ملن  لتأتى  منها  تفّرين  احلياة،  وصخب 
سكون!  ىف  فاديه..  مع  لوحده..  جلس 
يتذكر  توبته،  ىف  اخلاطئ  يدمع  وحينام 
هذا  زمانًا  عليه  صربت  التى  اهلل  حمبة 
وطول  له  اهلل  احتامل  ويتذكر  مقداره، 
وهو  حتى  له-  ورعايته  وصربه،  أّناته، 
باألكثر! تنحدرين  بِك  فإذا  اخلطية-  ىف 
اإلنسان  خماض  بينام  يسمعِك،  أحد  ال 
كنز  أنت  الداخل!  ىف  يتأوه  اجلديد 
ُدرّر! وقطراتِك  آللئ،  حياتك  كبري.. 

 
ة  قسو بسبب  جففِت  كْم   . . لكن و

القلوب..  
تركت  عندما  هربِت  وكم 
منها! اآلبقة  األفئدة  النعمة 
نفوس  عن  ختليِت  وكم 
اخلطية! رساب  وراء  سعت 

 
تأبني  فإنك  الشهوة،  ضد  وألنِك 
ذاتِك حد  ىف  شهوة  تكونى  أن 

هدفه!  جيعلك  ممن  وتفّرين 

نصح  ولذا  يمنعِك،  بك  األفتخار 
بك ينشغل  أال  تأتيه  من  القديسون 
وقالوا: جلبتِك،  التى  باألسباب  بل 

يصري  واهبها  عن  الدموع  تلهيه  »من   
أكثر  باحللوى  يفرح  الذى  كالطفل 
له«. أعطاها  الذى  بأبيه  فرحه  من 

 
»كيف  الشيوخ:  أحد  أخ  عنك  سأل 
»يقتنى  فقال:  البكاء؟«  اإلنسان  يقتنى 
يذكر  عقله  كان  إذا  البكاء  اإلنسان 
ودينونته«.  وموته  خطاياه  دائاًم 
)625م-  الدرجى  يوحنا  األب  وصفِك 
وقال  الصالة«،  وبنت  »أم  بأنِك  705م( 
وبكائه  بدموعه  أفتخر  »من  عنِك: 
بكائهم،  لعدم  باآلخرين  وأزدرى 
سالحًا  امللك  من  إلتمس  إنسانًا  يشبه 
نفسه«! به  فقتل  عدوه  به  ليقتل 
التوبة.  يادموع  طوباِك 
كل  سيمسح  بنفسه-  فالسيد- 
أحبائه.  عيون  من  منك  قطرة 
تزورينى؟! متى  التوبة..  دموع  فيا 





يف  كتبُت   ،٢٠١٠ عام  فرباير   ٨ يف 
اليوم"  "املرصي  بجريدة  نافذيت 
ضد  مرصيٌة  ºشمعٌة  عنوانه:  مقااًل 
القبح"، ألدعو شباَب مرَص الرشيف 
أطلقناها  التي  املبادرة  يف  للمشاركة 
لالحتفال بعيد احلّب ١٤ فرباير عىل 
أجل  من  ومجاال،  فاعلية  أكثر  نحو 
تكريم شهداء املسيحيني يف "مذبحة 
نجع محادي"،  وباملواكبة مع جلسة 
آنذاك. يف  اإلرهابيني  القتلة  حماكمة 
ساعة وملدة  مساًء،  السابعة  متام 
الصحفيني نقابة  َدَرج  عىل  وقفنا 
شاهرين  املُضاءة،  الشموَع  حاملني 
أطلقنا  ثم  العظيم،  مرص  علَم 
وقع  عىل  السالم،  محامات  للفضاء 
وصوت  جاهني  صالح  رباعيات 
الشمعُة  تلك  كانت  منري.   حممد 
املرصيُة هديتنا يف عيد احلب ملرصنا 
يعرف  مرصي  كل  ولقلب  الغالية،  
متحرًضا.  إنساًنا  ليكون  ُخلق  أنه 
وشاركنا  النبيل  مرص  شباُب  وجاء 
اجلميلة.  التارخيية  الوقف  تلك 
من  مثااًل  طرحُت  القديم  مقايل  يف 

الشعب  طبيعَة  يرشُح  الطبيعة؛ 
املرصي الطيب، وكيف لّوثْت ثوَبه 
الطائفية من  َء  سودا بقٍع  بعُض 

علينا غسلها. 
سوائُل  هو  الشجرِة"،  "ُنْسُغ 
املُذابة  واملعادن  ّكر  والسُّ اهلرمونات 
يف حِلاء الشجرة، يرسي من جذورها 
األرض عمق  يف  الضاربة  العميقة 
حتى  وثامرها،  أوراقها  ليغّذي 
أصغر برعم وليد يف األعىل، فيمنحه 
السوائُل  تلك  واخرضاره.  رواَءه 
هي  الشجرة  يف رشيان  التي ترسي 
Juice. وبمرور  الطيب:  عصريها 
طبقاٌت  بالتدريج  تتكون  الزمن، 
عىل  الشجرة  جذع  حول  قرشية 
هيئة دوائَر، تشرُي إىل السنوات التي 
عاشتها الشجرُة منذ ميالدها األول. 
اخلبيثة  الطفيلية  الكائناُت  وتأيت 
يف  مأًوى  لنفسها  لتحفَر  والقوارُض 
ال  لكنها  الِقرشّي،  الشجرة  خشب 
إذا  إال  الُّنسغ؛  إىل  الوصوَل  تستطيُع 
وبادت.  وحتّللْت  الشجرُة  ماتِت 
أن  نعلُم  والفلّزات،  املعادن  عامل  ويف 
ونفاياٍت  شوائَب  ُينِتج  املعدن  َصْهَر 
ُنسّميها:  السطح،  عىل  تطفو 
من  كشُطها  يتمُّ   .Slag "اخَلَبث" 
ليصفو  املنصهر،  املعدن  سطح 
مصقوال.  بّراًقا  املعدن  وجُه  لنا 
العريقة  املجتمعات  يف  احلال  كذلك 
املتحرض.  املرصي  املجتمع  مثل 
خبٌث  النقّي  جذعه  حول  نمت 
ُنسغه  اخرتاق  حتاول  وطفيلياٌت 
لتدمري شجرة مرص، ولكن هيهات!
مل أشكُّ يوًما يف ُرّقي الشعب املرصي 
أتكلم عن ُنسغ  ونقاء رسيرته! وهنا 
الشعب ومعدنه، وليس عن قشوره 
السطح عىل  طفت  التي  السطحية 
فوق  الرديء  اخَلَبُث  يطفو  مثلام 
اآلونة من عام  تلك  املعدن. يف  سطح 
"املرصي  جريدة  احتشدت   ،٢٠١٠

اليوم"، وكّتاهُبا، إلطالق محلة توعية 
للناس للتأكيد عىل طبيعة هذا الشعب 
احلملة  تلك  هدف  كان  الطيب. 
العميق النُّسغ  ذلك  يف  الطاقة  ضخُّ 
الغريبة الشوائب  َلْفظ  أجل  من 
الطيب.  القلب  نْخَر  حتاول  التي 
احلّب" "عيد  فلسفَة  نتأمل  دعونا 
سواًء املرصي الذي مّر قبل أيام يف ٤ 
 ١٤ يف  حيلُّ  الذي  العاملي  أو  نوفمرب، 
فلسفة  نتأمل  دعونا   . القادم  فرباير 
الصحيح.  األشمل  بمعناه  "احلّب" 
يف  أفالطون  إليه  أرشدنا  كام  احلبُّ 
- اخلرُي- اجلامل.  مثلثه املعروف: احلقُّ
الديانات  مجيُع  إليه  أرشدتنا  وكام 
حدٍّ  عىل  والوضعية  الساموية 
الرسول  ُسئل  حينام  ولذلك  سواء. 
وفينا  َلُك  "أهَنْ والسالم:  الصالة  عليه 
َكُثر  إذا  "نعم،  أجاَب:  الصاحلون؟" 
شعب  يف  يكثر  مل  واخَلبُث  اخَلَبث!" 
مرص بعُد، واحلمد هلل. ال يزاُل النسُغ 
طيًبا رائًقا، وسيظلُّ بإذن اهلل. فالدول 
ذات احلضارة، تعرُف كيف ال تسمح 
أصاهبا  وإن  منها،  ينال  بأن  للزمان 
كيف  تعرف  الوهن،  بعُض  منه 
وِصًبا فتنًة  وجهها  جتاعيَد  حتّول 
وهل  املمشوق.  نْسغها  بناء  وتعيد 
مرص؟!  من  وعراقة  حضارًة  أكثُر 
عىل  وحافظوا  الطيبة  مرَص  انقذوا 
النبيل  رئيسنا  يصنعها  التي  النهضة 
ُنسَغ  انقذوا  السييس.  الفتاح  عبد 
قلوبكم من اخَلَبث  وليحمل كلٌّ منكم 
الطائفية ضدَّ  البغضاء،  ضدَّ  شمعًة 
مرَص كراهة  ضد  التطرف،  ضدَّ 
والتنّمر  العنف واحلقد واحلسد  ضد 
والبلطجة  والال-انتامء  والفوضى 
والفساد  والفاشية  والقسوة 
واحلمق  والتفاهة  والكسل  واإلمهال 
والغباء  واالنحطاط  والسفاهة 
شمعًة  والركاكة.  والتخّلف  والقمع 
وتصالُح  واخلبائث،  اخلبَث  ختاصُم 
بمرُص تليُق  شمعًة  والنور.  اجلامل 
صنع  التاريخ  يف  بلد  أوَل  بوصفها 
ا وخلوًدا.  دولًة وحضارًة وِعلاًم وفنًّ
النهار" إىل  "اخلروُج  كتاب  يعّلمنا 
املرصيَّ  أن  املوتى،  بكتاب  الشهري 
احلقيقي  املعنى  ا،  جدًّ مبكًرا  أدرك 
والرمحة  واحلّب  واملوت  للحياة 
واحرتام  والسمو  والتحرض 
أحفاَدهم. فكونوا  اآلخر.  حقوق 
املثقفة  الشموع  وقفة  نصنع  دعونا 
يف  مثقفٌة.  فالشمعُة  أنفسنا.   مع 
أمجُل  تقوله  ال  ما  تقول  صمتها 
قصائد الشعر وأبلُغها. تعرُف الشمعُة 
ُسرُت  متّزُق  كيف  الصامتُة  الضئيلُة 
ويعرُف  حوهلا.  من  الكثيف  الظالم 
املرصّي كيف أن ُحبَّ اهلل يبدُأ بحبِّ 
يبدأ  مرَص  حبَّ  وأن  خملوقاته، 
القلوب  غالُظ  أما  أبنائها.  حبِّ  من 
يتبدَد أن  يلبث  لن  َخبًثا  إال  فليسوا 

ا، كام  ليصفو لنا وجُه مرَص، رائًقا نرّيً
"الديُن  تكون.  أن  السامُء  هلا  رْت  َقدَّ
هلل، والوطُن ملن يوقد شمعة الوطن”.
عن املرصى اليوم

اجلثة ضخم  بدين  عمنا  ابن  خمتار 
كان  هكذا  أو  كبريان،  ووجهه  مججمته 
غليظتان.  أيضا  كفاه  طفولتنا.  يف  لنا  يبدو 
فترتجرج  عال  بصوت  ويقهقه  جيلس 
صوته.  حلركة  تصوير  كأهنا  حلمه  طيات 
كل  والدي  وفاة  بعد  بانتظام  يزورنا  كان 
يوم  اليتامى.  عمه  أبناء  ألننا  مجعة  يوم 
موعد  قبل  الباب  حول  نحوم  الزيارة 
نرهف  فإننا  الصالة  يف  كنا  فإن  حضوره، 
للهرولة  متأهبني  اجلرس،  لصوت  سمعنا 
اجلرس.  يدق  الباب.  نحو  الردهة  يف 
عم  يظل  له.  لنفتح  ونتدافع  ثالثتنا  نجري 
ينتهي  حتى  الباب  فتحة  يف  واقفا  خمتار 
وبيده  يدخل  رؤوسنا.  عىل  الرتبيت  من 
عالوة  برتقال  أو  موز  كيس  إما  دائام 
أنه  نعلم  التي  الصغرية  احللوى  قطع  عىل 
أمي  تنهض  جاكتته.  جيب  يف  خيفيها 
يضغط  الستقباله.  الصالون  يف  واقفة 
حذر  بصوت  ويسأهلا  كفيه  بني  يدها 
كويسة  أخباركم   ": رسا  يستجيل  كأنه 
احلمد هلل؟". جيلس ونحن واقفون نتطلع 
إىل  ركبتيه  عىل  مفرودة  كفوفنا  إليه. 
خيرج  اجلاكتة،  جيب  يف  يده  يدس  أن 
كنا  واحدة.  منا  كل  ويناول  احللوى  قطع 
ولكن  عمنا  ألنه  ليس  خمتار"  "عم  نناديه 
الثامنة  يف  أنا  كنت  فقد  السن،  لفارق 
كبري.  رجل  وهو  مني  أصغر  وأخويت 
يف  خمتار  عم  يتفنن  احللوى  توزيع  بعد 
أن  قبل  هلا  ويضحك  بالنكات  اضحاكنا 
عىل  نظرة  ويلقى  الشاي  يرشب  تنتهي. 
ثم  تريكو،  شغل  إىل  منرصفة  وهي  أمي 
يأيت  مثل:"  قدنا  عىل  بفوازير  يتحفنا 
هو؟".  فام  والزغاريد،  بالطبل  بعيد  من 
أمي  ونسأل  االجابات  يف  ونتخبط  نخمن 
فشلنا  بأننا  ونوقن  التدخل،  فرتفض 
له: فنقول  الفزورة  حل  إىل  الوصول  يف 
بعد  القطار.  أنه  ويتضح  محارنا".  "غلب 
وقت يقف عم خمتار ويستأذن لينرصف. 
يف  يبهجنا  كان  ألنه  باالمتنان  أودعه 
والدي.  غياب  بعد  خيم  الذي  القاتم  اجلو 
     ذات مساء جاءنا حامال بطيخة كبرية 
يف  جلس  مسكرة".  "محراء  أهنا  أقسم 
مواجهته.  يف  مقعد  عىل  وأمي  الصالون 
املرة  هذه  فخصني  كالعادة،  حتلقناه 
ألصقت  حييي".  يا  هنا  تعال  بكالمه:" 
األوىل  للمرة  إليه.  أتطلع  بركبتيه  بطني 
مالحمه  عىل  اجلدية  خمتار  عم  يرسم 
يف  نظر  خطري.  عمل  عىل  مقدم  كأنه 
فالتفتت  برهبة  شعرت  مبارشة.  عيني 
بوجهي  فعدت  تبتسم  رأيتها  أمي.  إىل 
سبابته  ببطء  مد  وجهه.  قطب  ناحيته. 
ويف  أنفي،  طرف  عىل  وقبض  وإهبامه 
فرك  وتوتري  بحرييت  املشوب  الصمت 
ثم  مرة  رسيعة،  خفيفة  فركة  أنفي، 
إىل  كفه  أنزل  ثم  حلظة  متهل  أخرى، 
فرأيت  أمامي  وفتحها  برصي  مستوى 
النقود  من  معدنية  قطع  ثالث  راحته  يف 
براحته  عيناي  تعلقت  فيض!  بنور  تلمع 
ولبثت مدهوشا حتى أين مل أمد أصابعي 
يل  خطر  تلمع.  كانت  التي  القطع  أللتقط 
فسألته:  أنا  أنفي  من  هبطت  النقود  أن 
كتفي  عىل  بيده  خبط  يل؟".  هي  "هل 
ودس  بطل"،  يا  :"لك  الغليظ  بصوته  وقال 
العلوي قمييص  جيب  يف  النقدية  القطع 
حتقيق  امكانية  من  مبهوتا  كنت  لكني 
رجوته:"  أنف.  بفركة  األمنيات  كل 
والنبي".  خمتار  عم  يا  أخرى  مرة 
جذبتني أمي من ذيل قمييص إىل اخللف 
واحدة  مرة  السحر  "خالص.  وصاحت: 
مصدوما  برصي  نقلت  خالص".  بس. 
سيكلفه  وماذا  وقلت:"  خمتار  وعم  بينها 
جديد: من  إليه  ابتهلت   . بذلك؟"  القيام 
ناهضا  ابتسم  خمتار".  عم  يا  أخرى  مرة   "
طيب قلت:"  القادم".  اجلمعة  :"يوم 

يف  أتعبك  ال  لكي  ذلك،  أفعل  كيف  علمني 
بنطلونه  ساق  يرضب  وهو  قال  يشء"، 
كل  ستعرف  كبريا  تصبح  بيده:"حني 
الشقة  باب  إىل  خمتار  عم  اجته  يشء". 
نورتنا".   " تردد:  وهي  خلفه  تسري  وأمي 
عىل  أتقلب  ظللت  الليلة.  تلك  أنم  مل 
أتساءل بحرية: أنعس. وكنت  الرسير. مل 
رس  عن  الكشف  خمتار  عم  استخرس  ملاذا 
اللمسة السحرية؟ الفلوس يف كل األحوال 
أنه  أنا! ولو  مل تكن من جيبه بل من أنفي 
به،   أحلم  ما  كل   القتنيت  الرس  يل  أظهر 
نظارة  كرة.  مضارب  قمصان.  دراجة. 
الفجر  نور  ترسب  وعندما  شمسية. 
النوم  يف  مرهقا  سقطت  احلجرة  إىل 
أحالمي.  عىل  مرارة  تقطر  وسحابة 
مرات  عدة  ذلك  بعد  خمتار  عم  طالبت 
بال  السحر  رس  من  يمكنني  أن  باحلاح 
قريبا.   " ويقول:  يبتسم  كان  جدوى. 
من  اختفى  لكنه  اآلن"،  ليس  قريبا. 
نسأل  وكنا  أشهر.  عدة  بعد  متاما  حياتنا 
وال  سافر.  إنه  بالقول  فتكتفي  عنه  أمي 
فركة  توارت  هكذا  أخرى.  كلمة  تضيف 
األنف السحرية، وبدت بعيدة املنال، لكن 
شهور  مرت  أحالمي.  يفارق  مل  نورها 
عم  ظهور  يف  متاما  األمل  فقدت  وحني 
الفركة  رس  عن  أمي  أسأل  رحت  خمتار، 
وكنت  يل،  تكشفه  أن  وأرجوها  السحرية 
الرس استخدام  أيسء  لن  أنني  هلا  أقسم 
عىل  أحصل  فقط  مبذرا،  أكون  ولن 
وقد  ليلة  ذات  لكنها  الرضورية.  األشياء 
يف  تنظر  وهي  يل  قالت  مني  ضجرت 
كانت  تلك  سحر؟  أي   " مبارشة:  عيني 
النقود  خيفي  خمتار  عمك  كان  لعبة. 
يف  يسقطها  ثم  تراها،  فال  كفه  ظاهر  يف 
فافهم  صغريا  لست  لك.  ويظهرها  راحته 
أستقبل  كنت  لكني  سحر".  يوجد  ال 
حديثها بنفس مسدودة موقنا أنه السحر. 
أن  وأردت  املدرسة  من  يوم  ذات  عدت 
وبخني  أن  بعد  الطويلة  يدي  أظافر  أقلم 
لألظافر.  مقص  عن  أمي  فسألت  املعلم، 
لرسيري  املجاور  الكومدينو  يف  يل:"  قالت 
مقص صغري". قصدت حجرة نوم أمي. 
كان الشباك مواربا وضوء املغرب يترسب 
عىل  باهتا  ويرقد  ضعيفا  احلجرة  إىل 
األرض  عىل  جلست  أمي.  رسير  مالءة 
الكوميدينو وفرشحت رجيل ألكون  أمام 
دسست  املقص.  عن  أفتش  وأنا  براحتي 
يف  أحركها  الكومدينو  جوف  يف  أصابعي 
تصطدم  فكانت  املقص  عن  بحثا  أرضيته 
إىل  جذبته  منتفخ.  ورقي  بمظروف 
فتحته  حجري.  عىل  وضعته  اخلارج. 
بصور  مكتظ  به  فإذا  الباهت  الضوء  يف 
عائلية قديمة، من بينها صورة أمي وهي 
خلفها واقف  وأيب  كريس  عىل  جالسة 
عم  صورة  أمامي  إيل  انزلقت  وفجأة 
عرفته عام  خمتلفا  كان  لكنه  خمتار، 
ذراعه  بقوة.  مفتوحتني  عيناه  كانت 
مرفوعة يف اهلواء. إهبامه يالمس سبابته 
شيئا  بينهام  يفرك  كأنه  خفيفة  ملسة 
يضوي  شالل  جتمد  إصبعيه  وبني  ما، 
عم  إىل  حائرا  عيني  رفعت  بالنقود. 
بلهفة  بعينيه  يستحثني  فرأيته  خمتار، 
الشالل  يف  إصبعي  أغمس  أن  وتصميم 
ورفعت  أحالمي  استجمعت  املتجمد. 
مددت  الشالل.  نحو  وأمل  بحذر  يدي 
الباهر  الضوء  ملست  إليه.  إصبعي  طرف 
عىل  منهمرا  الشالل  فتدفق  الساكن، 
حلقة  وطوقتني  حجري،  ويف  صدري 
الفرح  من  رأيس  دار  مريح.  نور  من 
خيايل.  يف  الرس   ألحفظ  عيني  وأغمضت 

***
الدستور املرصية عن جريدة 



بطالة فى المخ !
روستان  جان  البيولوجى  العامل  ُسل 
البرشى  الدماغ  أن  صحيح  "هل 
"فأجاب:  خلية؟  مليار   12 عىل  حيتوى 
البطالة  ولكن  صحيح،  هذا  نعم 
فيها!" أطناهبا  ضاربة  مازالت 

***

عاصمة جورجيا
بمدرسة  اجلغرافيا  مدرس  حاول 
ىف  مرص،  بشربا  الثانوية  التوفيقية 
عاصمة  تالميذه  حتفيظ  األربعينيات، 
سأخربكم  فقال  )الروسية(  جورجيا 
عن طريقة جتعلكم ال تنسوها أبدًا وهى 
ىف  فتذكرها  جيبك  ىف  يدك  تضع  أن 
!)تبليسى(. "تفليسى"  اسمها  ان  احلال 

***

برنارد شو .. والعمل
األيرلندى  الكاتب  أن  من  الرغم  عىل 
بالفيلسوف  املعروف  الشهري، 
مل  شو  برنارد  جورج  الساخر، 
حيصل  مل  و  منتظمة  دراسة  يدرس 
كتب  انه  االّ  جامعية،  درجات  عىل 
مرسحيات  من  الضخمة  املجلدات 
وفن  وسياسة  ونقد  وقصص 
 ! العامل  جامعات  ىف  ُتدرس  واجتامع، 
وعندما كان ىف التسعني من عمره سأله 
اذا  أحد الصحفيني عام ينوى أن يفعل 

نيس  لفر ا ف  لفيلسو ا كتب     
كلامهتا:  تقول  حكمة،  "جوبري"، 

تبرص"! عينيك،  "أغمض 
تغمض  ن  أ ي  ر و لرض ا فمن     
من  حيهام  تر لكی  ؛  عينيك

الزائف!  الضوء 
ء  خطا أ عن  تغمضهام  ن  أ و    
جتري  كيف  ترى  لكي  اآلخرين؛ 

عقلك! يف  اجلميلة  صورهتم 
وتفتحهام  عينيك  تغمض  وأن     
قك  عام أ مل  فتتأ ؛  نفسك عىل 

ن يكو ما  و  ، ن كا ما  و  ، ك نيا د و
يكون! سوف  وما 

ما  عند  ، عيننا أ ُنغلق  ا  ذ ملا    
ما  عـنـد و  ، ؟ ة بشد نضحــك 
وعند  نتعانق؟،  وعندما  َنحُلم؟، 

! ؟ ع خلشو ا
ة  حليا ا يف  ما  مجل  أ ن  أل ليس  أ    
به  سنشغر  بل   ، ننا بعيو ه  ا نر ال 

؟ بنا بقلو
شق  لعا ا و من  ملؤ ا ن  فإ ؛  لك لذ    
لنــاس  ا كثــر  أ اهلل،  ملخلـوقــات 
للجفنيـن وإطباقًا  للعني  إغامضًا 

ُقدر له أن يبلغ مائة من العمر؟ فأجاب: 
خطة  عىل  قط  حياتى  ىف  أرس  مل  "أننى 
من  الكثري  أجد  وسوف  موضوعة 
األعامل ولو ُقدر ىل ان أعيش الف عام.
الثامنة  ىف  كان  عندما   1944 سنة  ىف 
موريس  املحامى  زاره  والثامنني 
شئون  ىف  معه  يتحدث  وأخذ  ارنس 
شو  فنهض  ورائها.  من  طائل  ال  كثرية 
عملك  اىل  إذهب  يكفى،  هذا  قائاًل: 
العمل  من  عندى  فان  وشأنى،  ودعنى 
! القادمتني  السنتني  يستغرق  ما 

***

مستحق بسبب غروره
للرسم  حمبًا  األعامل  رجال  أحد  كان 
كان  ولكنه  ما،  حّد  اىل  أتقنه  وقد 
تقدير  ىف  كثريًا  ويبالغ  بفنه  معتدًا 
عن  تقل  ال  اهنا  ويقول  لوحاته 
ودافنشى!  وانجلو  رافييل  رسومات 
عىل  لوحاته  عرض  ان  يومًا  وحدث 
قرر  أنه  له  وذكر  الفنانني  كبار  أحد 
ألحد  وفاته  بعد  بلوحاته  يوصى  أن 
املعاهد. ثم عاد يسأل الفنان: "أى املعاهد 
" اللوحات؟  هذه  اليه  أهدى  بأن  أجدر 
فقال الفنان بعد أن تأملها جيدًا: لو أهنا 
العميان!" ملعهد  هبا  ألوصيت  لوحاتى 

املتواضع  عقيل  يتمكن  مل  اآلن  حتى 
األديان.  ازدراء  هتمة  معنى  يفهم  أن 
ال  ما  ويف  يقدس  ما  يف  حر  فاإلنسان 
يقدس، فهل أصبح اإليامن مقننًا أيضًا؟ 
املرصية  الصحف  طالعت  كلام 
متهم  شخص  عن  خربًا  صادفت 
مفكرين  من  األديان"،  بـ"ازدراء 
حقوقيني  ونشطاء  إسالميني 
التواصل  مواقع  ومستخدمي 
ورجال  وكّتاب  االجتامعي 
بعض  حتى  ومسيحيني  أعامل 
حيمهم  مل  اإلسالمى  الدين  رجال 
نفسها. التهمة  من  تدينهم 

يشاء  ما  يف  االعتقاد  حرية  لإلنسان 
وليس يف ما يرغب به النظام احلاكم أو 
حق  فمن  املرصيني  املواطنني  غالبية 
اإلنسان أن يؤمن باهلل ومن حق جاره 
بأن  يؤمن  أن  حقه  ومن  به  يؤمن  أال 
حق  ومن  البرشية  خمّلص  املسيح 
زميله يف العمل أال يؤمن بذلك كام من 
اهلل  رسول  حممد  أن  يؤمن  أن  حقه 
ومن حق صديقه أن ينكر ذلك... هذة 
االعتقاد. حرية  ببساطة  هي 

 
إن هتمة إزدراء األديان مقربة حلرية 
قمع  تقبلنا  ولو  واالعتقاد.  الفكر 
األديان،  ازدراء  الناس بمعاقبتهم عىل 
يشء  ألي  انتقاد  أدنى  فسيصبح 
أو  الدين  أو لرجال  للدين  يمت بصلة 
حتى للسياسيني الذين خيتبئون وراء 
عباءة الدين هو ازدراء لألديان وعليه 
باسم  وأدها  سيتم  احلريات  فإن 
محاية الدين ومحاية اهلل من اإلهانة. 

أصارحك  دعني  القارئ  عزيزي 
اسمه  يشء  هنالك  ليس  عمليًا 
هو  حيدث  ما  فحقيقة  ازدراء 

قد يراه اآلخر بطريقة أخرى وهذه 
واحلقيقة  االختالف  البرش  طبيعة 
إنام  االختالف  يف  ليست  املشكلة  أن 
كإحدى  االختالف  تقبل  عدم  يف 
األزمة. تبدأ  وهنا  احلياة  سنن 

املؤمنني  بعض  أن  يف  تكمن   املشكلة 
يقولون إنه ال جيوز أن يعرب أي شخص 
املخالف العتقادهم  اعتقاده  آخر عن 
يمنحها  أن  يمكن  حرية  أقصى  وإن 
املجتمع لشخص يؤمن بغري ما تؤمن 
من  اعتقاده  يغري  أن  هو  اجلامعة  به 
فهو  أعلنه  إذا  أما  ذلك  يعلن  أن  دون 
فاسد ومفسد وجيب قتله أو سجنه.

يف مرص يسود االعتقاد بأن كل من هو 
غري مسلم سني معرض لتهمة ازدراء 
األديان فاالقباط هلم دائم نصيب االسد 
ىف تلك التهم العتبارهم كفار والبهائيون 
والالدينيون  قتلهم  وجيب  مرتدون 
أيضًا عىل الرغم من االختالف الواسع 
من  املسلمون  حتى  بل  املعتقدات  يف 
التهمة  هلذه  معرضون  السنة  غري 
وبعض  السنة  املسلمون  كذلك 
يفرسون  الذين  اإلسالميني  املفكرين 
بعض من أمور الدين بشكل خمتلف 
التهمة. هذة  من  مأمن  يف  ليسوا 

مهرجان  يف  نعيش  سادة  يا  نحن 
التي  الوحيدة  الفئة  األديان!  ازدراء 

تقدس  البرش  من  جمموعة  أن 
فرض  وحتاول  شيئًا  أو  شخصًا 
بالقوة  اآلخرين  عىل  القدسية  هذه 
عقل  يقرر  وحني  املعنوية  أو  املادية 
هذا  عن  القدسية  إزالة  جريء 
وينتقده  الشخص  ذاك  أو  اليشء 
يف  املجموعة  هذه  تبدأ  بحرية 
عىل  اآلخرين  إجبار  حماولة 
الشخص. وذاك  اليشء  هذا  تقديس 

نقد  كل  مع  أتفق  أنني  ذلك  يعني  ال 
الديني،  الفكر  أو  األديان  إىل  يتطرق 
لكنه يعني أنني أدعم حق أي أنسان يف 
أن يؤمن أو ال يؤمن بأي معتقد ما دام مل 
يعتد عىل حريات اآلخرين وحقوقهم 
هو  املقدس  أن  أواًل  نعرتف  أن  علينا 
املطلق  مقدس عند صاحبه وليس يف 
فوق  يشء  أو  شخص  هو  فاملقدس 
ديني  بمفهوم  يرتبط  ما  وغالبًا  النقد 
عن  النظر  بغض  املتدين  به  يؤمن 
املنطق. أو  العقل  مع  اتفاقه  مدى 

يف  األوائل  املسلمون  خرج  حني 
جيوش إىل دول شامل أفريقيا سموا 
املسلمني  فإن  وبالتايل  فتحًا  ذلك 
فتح  كلمة  يستخدمون  العامل  حول 
نفسه  الفعل  اآلخرون  يسمي  بينام 
هكذا!  فتحًا  وليس  واعتداء  غزوًا 
هذه هي نسبية االعتقاد بمعنى أن ما 
تؤمن به أنت عىل أنه حقيقة مطلقة 

من حقها الرتويج والدعاية ملعتقداهتا 
يف مرص هي املسلمون السنة وألكون 
ال  الذين  السنة  فقط  هم  دقيقًا 
خيتلف  ال  بشكل  الدين  يفهمون 
املجتمع. يف  له  السائد  الفهم  عن 

 
أن قسًا مسيحيًا خرج  لو  ختيل مثاًل 
املارة  ليكلم  الشارع حاماًل األناجيل  يف 
الدنيا  لقامت  املسيحية  الديانة  عن 
وهاجت وماجت ومن غري املستبعد 
من  مسحواًل  أو  مرضوبًا  نجده  أن 
دقائق  خالل  الرشفاء  املواطنني 
جتد  أن  جدًا  عادي  أنه  علاًم  قليلة 
يف  القرآن  يوزعون  املسلمني  بعض 
الغالبية  ذات  الغرب  دول  شوارع 
حق  ذلك  أن  يشعرون  بل  املسيحية 
هلم يف حني أهنم ينكرون احلق نفسه 
بالدهم. يف  الدينية  األقليات  عىل 

 
أن  السني  املسلم  حق  من  أليس 
أن  حقه  من  أليس  شيعيًا؟  يصبح 
البهائي  حق  من  أليس  اإلسالم؟  ينكر 
من  أليس  ديانته؟  عن  يتحدث  أن 
إىل  اآلخرين  يدعو  أن  املسيحي  حق 
أن  الالديني  حق  من  أليس  ديانته؟ 
حييا يف سالم من دون نفاق أو تصنع 
االضطهاد؟ أو  القتل  من  وخوف 

مرشوعة  إنسانية  حقوق  هذه  كل 
ال  لكننا  احلر  العامل  يف  هبا  معرتف 
قنبلة  فوق  نحيا  بل  عنها  نتحدث 
الطائفية  االحتقانات  من  موقوتة 
أتفه  عىل  وجوهنا  يف  تنفجر  التي 
جتّرم  قوانني  حتكمنا  األسباب 
ازدراء  وتضع  االعتقاد  حرية 
احلرية رقبة  عىل  سيفًا  األديان 
مهرجان  فاعليات  ىف  بكم  فمرحبا 

ازدراء األديان!

هنام  أ مع   ، ئم لنا ا مثل  هلام  حا و
يقظة!  الناس  أشد 

قع  ا لو ا عىل  عينيه  فتح  ا  ذ إ و    
يغمضهام ما  رسعان  اخلارجي، 

وأعمق! أوضح،  بشكل  لريى 
إغامض  عىل  لقدرة  ا لك  لتكن     
إىل  النزول  عىل  والقدرة  عينيك، 
جتد  حتى  لباطن؛  ا لليل  ا أعامق 
الساطع  أو:  الضعيف،  النور  فيه 

أعامقك!  يف  حتمله  الذي 
عر  لشـا ا ت  لكلمـا لتصغ  و    
هو  و  ، نعيمة ئيل  ميخا ين  للبنا ا

: ك عو يد
حتجب  مًا  يو ك  ؤ سام ا  ذ إ "    

م  لغيو با
حتت  تبرص  نك  جفو غمض  أ    

مروج الثلوج 
عياء  داء  وقيل  بداء  بليت  وأن     
الداء  يف  تبرص  جفونك  أغمض     

الدواء كل 
للحد  ا و نو  يد ت  ملو ا ما  عند و    

فاه  يفغر 
يف  تبصـر  نـك  جفـو غـمـض  أ    

... احلياة"!  مهد  اللحد 



يصىل  كان  وإذ   )4- من1  اآليات   11 )االصحاح  لوقا  أنجيل  ىف 
أن  علمنا  يارب  تالميذه:  من  واحد  قال  فرغ  ملا  موضع،  ىف 
صليت  متى  هلم  فقال  تالميذه.  أيضا  يوحنا  علم  كام  نصىل 
ليأت  أسمك،  ليتقدم  السموات،  ىف  الذى  أبانا  فقولوا: 
األرض عىل  كذلك  السامء  ىف  كام  مشيئتك  لتكن  ملكوتك، 
نغفر  كام  خطايانا  لنا  وأغفر  اليوم،  أعطنا  كفافنا  خبزنا 
من  نجنا  لكن  جتربة  ىف  تدخلنا  وال  إلينا،  للمذنبني  أيضا  نحن 
تالميذه  يعلم  أن  ربنا  أراد  العميقة،  الصالة  هبذه  الرشير.( 
تردد  تعبريات  وليست  حياة  الصالة  أن  كلها  والبرشية  بل 
والنفس  اجلسد  فيها  يشرتك  الصالة  وتقال،  حتفظ  كلامت  أو 
والنفس  اهلل،  أمام  للوقوف  يقظة  ىف  يكون  اجلسد  والروح، 
فوق  وتسمو  تبتهج  والروح  وطمأنينة،  سالمًا  باهلل  تشبع 
الذى  أبانا  يا  قائلني:  الساموى  لألب  نصىل  لذا  املاديات.  كل 
ولتتحد  خالقنا  هلل  أوالد  األرض  عىل  هنا  ونحن  السموات  ىف 
من  سامئيني  ولكن  األرض  ىف  سكانًا  لنكون  باألرض  السامء 
نعيش  احلقيقية.  الصالة  ىف  اهلل  من  لنا  املعطاة  النعمة  خالل 
به  فنتقدس  احلقيقية،  بأعاملنا  ولكن  بالكالم  ليس  باهلل  إيامننا 
نحيا  أن  يعطينا  اهلل  صلواتنا،  خالل  من  كله  العامل  يتقدس  بل 
مشيئته  ولتكن  ومساء  صباح  كل  ىف  القدوس  السمه  الطاعة 
إعتبار، فوق مصاحلنا، فوق كل أحالمنا وطموحتنا. فوق كل 
وال  فقط  منه  نطلب  لكى  بالرجاء  نعيش  أن  يعطينا  اهلل 
فلتحيا  نقوله  الذى  القدوس  أسمه  سواه  أخر  لنا  يكون 
جمرد  بخطايانا  يعلمنا  اهلل  القدوس،  بروحه  نفوسنا 
روحه  وأعطانا  خطية  وال  فساد  بغري  خلقنا  ألنه  فعلها 
نعلم  حتى  فعلناها،  اذا  عليها  فيبكتنا  املعمودية  ىف  القدوس 
الغفران  ىف  فنبدأ  تنتظرنا  التى  الكبرية  والدينونة  فداحتها 
اهلل  من  ونطلب  خطايانا،  بغفران  نحظى  لكى  لألخرين 
تؤثر  التى  الصعبة  التجارب  ومن  الرشير،  من  ينجينا  أن 
ويرعانا  حيمينا  أن  منه  نطلب  منها،  والرعب  حياتنا  عىل 
أمني. األبد  إىل  والسلطان  والقوة  املجد  كل  له  ألنه  ويرمحنا 

الرئيس  منصب  حول  حاليا  املثار  اجلدل  ان 
ما  حول  حاليا  القائمة  واالزمة  االمريكى 
االبيض  البيت  ىف  سيبقى  الرئيس  كان  اذا 
احلوار  وهذا  االبيض  البيت  سيغادر  او 
شيئا  يعنى  ال  املغادرة  او  البقاء  سواء  اجلدىل 
اربع  وهى  قصرية  الرئاسة  فرتة  الن  كبريا 
بطريقة  التفكري  جيب  ولكن  فقط  سنوات 
خريطة  لرسم  سياسى  نظر  بعد  فيها  عملية 
القادم االمريكية  السياسة  ملستقبل  جديدة 
هناية  تعنى  ال  الرئيس  منصب  فمغادرة 
والفريق  للرئيس  بالنسبة  السياسى  العمل 
بعد  يستطيع  فانه  ومستشاريه  له  املعاون 
العمل  ىف  يستمر  ان  االبيض  البيت  مغادرة 
الذين  مؤيديه  فإن  اكرب  بقوة  السياسى 
مواطن  مليون   70 حواىل  اصواهتم  اعطوه 
كثرية  واليات  ىف  كبرية  نسبة  وهى  تقريبا 
سياسى  حزب  تأسيس  خالهلم  من  يستطيع 
ويكون  خيتار  من  أو  هو  يرأسه  جديد 
لالنتشار  وصحافة  تلفزيونية  قنوات  له 
تسميته  ويمكن  الواليات  كافة  ىف  االعالمى 
جيمع  ان  يستطيع  العامل  حزب  باسم 
السيد  ونائبه  الرئيس  مؤيدى  لواءه  حتت 
التسمية  هذه  اخرتت  وانا  بنس  مايك 
وخاصة  الشعب  طوائف  كل  جتمع  لكى 
وهى  االمريكى  الشعب  ىف  الكادحة  الطبقة 
قيادات  الطبقة  هذه  وتقود  العامل  طبقة 
ابناء  من  املتوسطة  الطبقة  من  سياسية 
املشهد  الن  االعامل  رجال  وبعض  هؤالء 
السياسية  التعددية  اىل  حيتاج  االن  السياسى 
حزبني من  الكثر  واملنافسة  القوية 

الشعب  طوائف  كل  احلزب  هذا  ويضم 
كبارهم  االعامل  اصحاب  من  وعدد 
اليتبع  وسطيا  حزبا  ويكون  وصغارهم 
اليسار سياسة  او  اليمني  سياسة 
فيه  التفكري  جيب  االقرتاح  هذا  ان  واعتقد 
تنفيذ  ترامب  الرئيس  ويستطيع  بجدية  االن 
لشعبيته  نظرا  سهولة  بكل  املقرتح  هذا 
وخارج  داخل  السياسى  ونفوذه  الكبرية 
عنده  ترامب  والرئيس  املتحدة  الواليات 
السياسى  العمل  هبذا  للقيام  املادية  القدرة 
التاريخ  تغيري  بذلك  ويستطيع  الرائع 
احلزب  هذا  خالل  من  االمريكى  السياسى 
لفرتة  يرتشح  ان  ايضا  ويستطيع  اجلديد 
اجلديد احلزب  هلذا  كرئيس  جديدة  رئاسية 
جديدة  سياسة  اجلديد  احلزب  هذا  ويعتمد 
كبري  قطاع  كبرية  شعبية  قاعدة  جتمع 
االعامل  واصحاب  واملزارعني  العامل  من 
فريق  خالل  من  وايضا  الوسطى  والطبقة 
ىف  املتخصصني  املحامني  من  كبري  عمل 
يقدمون  والذين  والعامل  العمل  قضايا 
هذا  يسهم  كام  للعامل  قانونية  خدمات 
احلزب ىف وضع ترشيعات جديدة من خالل 
ىف  أيضا  ويساهم  والشيوخ  النواب  جملسى 
املتحدة  الواليات  ىف  الوطنية  الصناعة  توطني 
هذه  فتكون  جديدة  إقتصادية  سياسة  ورسم 
املثال سبيل  عىل  ومبادؤه  اهدافه  ضمن  من 
الذى  االمتداد  هى  احلزبية  احلياة  فإن  وهلذا 
فالسلطة  السياسية  احلياة  الثراء  ينتهى  ال 
اما  الزمن  من  فرتة  بعد  تنتهى  السياسية 
مستمرة  فهى  لسياسية  ا احلزبية  ة  احليا

قادمة. الجيال 



جمتمعات  يف  أو  جمتمعها  يف 
ملحاولة  فيها  تتواجد  قد  اخرى 
عن  تتبناها  التي  أفكارها  فرض 

Iviron إيفريون    دير   -٣
Hilandar هيالنداريون  دير   -٤
Dionysiou ديونيسوس  دير    -٥
Koutloumousiou ٦- دير كوتلوموسيون
Pantokratoros ٧- دير بانتوكراتور
Xeropotamou ٨- دير زيروبوتاموس
Zograf زوجرافوس   دير   -٩
Docheiariou دوشياريوس  دير   -١٠
Karakallou كاراكالوس  دير   -١١
Philotheou فيلوثيوس  دير    -١٢
Simonopetra ١٣- دير  سيمون بيرتاس
Agiou Pavlou ١٤- دير أجيوس بافلوس
Stavronikita  ١٥- دير ستافرونيكيتاس
Xenophontos زينوفون  دير   -١٦
Gregoriou جرجيوريوس   دير   -١٧
Esphigmenou  ١٨- دير إسفيجمينوس
St. Panteleimon  ١٩- دير بانتيليمون
Konstamonitou ٢٠- دير كوستامونيتيس

بعض  يف  يكون  اجلبل  إىل  والدخول 
األخرى  األوقات  ويف  سهاًل  األحيان 
للقانون  طبقًا  للغاية  ومستحياًل   صعبًا 
وهو  اجلبل  عيل  احلياة  يف  به  املسموح 
للجبل  أمرأة  اي  دخول  امتناع  قانون 
وحدهم.. الذكور  عيل  مقترص  فدخولة 

درت  أو  بعيد  من  اجلبل  ذلك  نظرت  وإذا 
به  املسموح  وحده  وهذا  باخرة  يف  حوله 
األديره  للغرباء فأنك ترى مئات  أو  للنساء 
وباألشجار  بالغامم  مغّطاة  واملناسك 
وبالثلوج  الوعرة  واملزالق  وبالصخور 
التجيل.. كنيسة  قّمته  ويكّلل  الشتاء  يف 

للذين  و  االباء  من  للنسور  هي  اجلبال  هذه 
اجلسد  هذا  عىل  والقسوة  الصرب  يعرفون 
إىل  التائقة  الّرخوة  والنفس  الضعيف 
السهلة.. املعيشة  بأنامط  والتلّذذ  الّراحة 

األديار  توصل  التي  اجلبل  طرقات 
ترابية  ببعض  بعضها  املناسك  أو 
والرفوش.. واملعاول  باألرجل  مشقوقة 

 وما زالت يغّطيها الثلج يف الشتاء وال ختتفي 
حتت أقدام العارفني الطريق فال يضّلون..

إىل  أو  منسك  إىل  تصل  وعندما 
بالدموع  معروق  وجه  يلقاك  دير 
عن  متامًا  وخمتلف  والغربة 
الدنيوّية.!!! واهتامماتك  مقاييسك 

بارد  ماء  كأس  لك  يقّدم  أو  لك  يبتسم  رّبام 
أتى به من خارج حائط الغرفة من بئر أو 
قطعة  مع  القريبة  احلديقة  من  "حنفّية" 
حلوي  او  اللوكوم  من  صغرية  حلوى 
احللقوم(.. )راحة  علية  يطلق  ما  او  امللبن 

اخلشب  من  مبنّية  األديره  غالبية  أو  وكل 
ظاهر   العلو  القليلة  أو  العالية  وحوائطها 

النزعة  أشكال  من  شكل  هي 
االستبدادية  املتطرفة  القومية 
التــــي  املتطــرفــة  اليمينــيــة 
الديكتاتورية  بــالقــوة  تتميــز 
للمعارضة  القســــري  والقمع 
للمجتمع  القوي  والنظام 
أوروبا  يف  برز  الذي  واالقتصاد 
العرشين. القرن  أوائل  يف 
هي  الفاشية  فإن  وعموما 
للوضع   مناهضة  سلبية  حركة 

رسيعه  جولة  يف  السابق  العدد  يف  أبحرنا 
ها  و  آثوس  املقدس  اجلبل  داخل  تارخيية 
ملعرفه  الرحله  تلك  معَا  ستكمل  نحنن 
بعض  وكشف  املقدس  املكان  هذا  غموض 
أرساره فهو كام ذكرنا عامل  رّسي، مفعم 
الصمت  يف  وينطق  وباالرسار  بالرهبه 
االرسار.. هذه  من  كثريًا  وحيكي  فيقول 

خمتلف  املقّدس  اجلبل  يف  والصمت 
أّي  من  أفصح  خاص  نوع  فهو  متامًا 
صامت(.. )ِفْصٌح  يعترب  ألنه  بيان 

وإنام  كثريًا  يتكلمون  ال  فهناك 
صمت.. يف  اهلل  أرسار  يعيشون 

فانك  التعّلم  بغية  املقّدس  اجلبل  زرت  فإذا 
تتعّلم بالصمت أكثر، وبالقول والكالم أقل..

اجلبل  يف  الرباري  سكان  الرهبان  إّن 
دة  املغرِّ الرّبية  الطيور  مثل  هذه  املقّدس 
ويسبحون  للحياة  اختبار  عيشة  يعيشون 
االرض.. عيل  وهم  الفردوس  يف 

حياة  حييون  الذين  هم  وهوالء 
وأعني  خزفية  أوان  يف  كله  املسيح 
الرياضة  أهنكتها  مرَهقة  أجساد  يف 
الذات.. وبذل  واخلدمة  الروحيه 

بستان  أو  املقدس  اجلبل  وحيتوي 
كبريًا.. ديرًا  عرشين  عيل  حاليًا  العذراء 

والكثري من املنشآت  الصغريه التابعة هلا..

)مفردها  األساقيط  من  عدٍد  إىل  باإلضافة 
مجاعة  فيه  يعيش  مكان  وهو  إسقيط( 
عرشة  بني  عددهم  يرتاوح  الرهبان  من 
اجلنسيات.. خمتلف  من  راهًبا  وثالثني 

)مفردها  القاليل  من  مئة  إىل  باإلضافة 
من  عدًدا  جيمع  مكان  وهي  قالّية( 
حتت  اخلمسة  يتعّدى  ال  الرهبان 
نظام  وخيتلف  روحّي(  أٍب  إرشاف 
ولكن  وأخرى  قالّية  بني  القاليل 
حمدٍد.. لديٍر  تابعة  هي  القاليل  كّل 

يف  إنعزالية  حلياة  مكان   يوجد  وال 
فحياة  هناك  األرثوذكيس  الالهوت 
هذه  يف  واجلوهر  األساس  هي  الرشكة 
آثوس.. االرسار  عامل  يف  القائمة  احلياة 

وينتخب الدير كل عام ممثاًل له يف اجلامعة 
يف  اإلدارية  السلطة  متارس  التي  املقدسة 
السلطة  حني أن اإلرشاف املقدس يامرس 
4 أعضاء منتخبني.. التنفيذية ويتكون من 

قائمة   املتبقيه  العرشون  واألديار 
فهي: العذراء  بستان  يف  اآلن  حتي 

Great Lavra الكبري   لفرا  دير   -١
Vatopedi فاتوبيديون  دير   -٢

املختلفة  الضغط  وسائل  طريق 
األمر. لزم  إذا  للعنف  تلجأ  وقد 
كفاشية  احلركة  هذه  تظهر  قد 
إقتصادية  أو  سياسيه،  دينية، 

جزءًا  نريانه  إبتلعت  حريق  آثار  عليها 
فأعادت  القليل  عىل  أبقت  أو  منها 
واملشّققة.. اخلشنة  األيدي  بنياهنا 
زراعة  يف  بالعمل  املشققة   ايادهيم  وتلك 
حول  اخلضار  أو  البسيطة  احلبوب 
للبخور  خشبية  علب  حفر  أو  الدير 
مسابح  أو  للربكة  صلبان  صنع  أو 
فتكون  الزّوار  يشرتهيا  يسوع  لصالة 
عيشهم.. يف  للرهبان  مساعدة  هذه 

اجلانب  اىل  الرائعة  الرحله  وأثناء 
تشهد  س  املقدَّ اجلبل  من  الشاميل 
قصرية  مسافة  عيل  الصخور  داخل 
قائمة..!!!! صغرية  بيوتًا  الدرب  من 

النساك  اآلباء  الرهبان  قاليل  هي 
إحداها  وترى  فيها  املعتزلني 
قلياًل.. بارزة  وأخرى  كهف  داخل 

عىل  موشكة  أهنا  تتأملها  وأنت  ختال 
الكهوف  هذه  ويف  البحر  يف  السقوط 
الذي  الروحي  النحل  يعيش  الصغرية 
احلالوة.. الكيل  اهلدوء  عسل  يصنع 

نب  جلا ا يف  يل  لقال ا ه  هذ مثل  جتد  و
نه  يسمو ما  يف  جلبل  ا من  يب  جلنو ا
مشهد  وهناك   karoulia بالكاروليا 

.. إثارة وروعة  أشد 

)فويت  املعروف  الرسام  فيقول 
السطح  ذات  الصخور  هناك  كوندوجلو( 
مطلية  أهنا  إليها  الناظر  يظن  التي  األمحر 
من  ضخم  عدد  فوقها  امتد  وقد  بالصدأ 
وا  البيوت حتى أعاليها وبعضها كهوف سدُّ
صغريًا.. بابًا  هلا  تاركني  بجدران  مداخلها 

الصخر  من  بارز  موقع  آخر  مكان  ويف 
يبني  أن  املجازفني  النساك  ألحد  ُسمح 
قالية  مع  قبة  ذات  صغرية  كنيسة  عليه 
هلا  محل  صغرية  وحديقة  قاليتني  أو 
عليك  تطل  وهي  آخر  مكان  من  تراهبا 
خمرّضة  شجريات  يف  الورود  من  بباقة 
عىل  باعثًا  شكاًل  املوقع  عىل  تضفي 
ُنِسَجْت  الذي  الظاهر  اللون  أما  الدهشة 
املرء  فيدعوا  اخلفية  املآوي  هذه  كل  به 
احلجل.  طائر  بأعشاش  تشبيهها  اىل 

بواسطة  بينهم  فيام  النساك  ويتَّصل 
لشخص  ّتتسع   صغرية   دروب 
شديد  فيها  اإلنزالق  وخطر  واحد 
البحر  ناحية  من  نها  تبيُّ يمكن  وال 
اختاذ  اىل  تسّلقها  يف  يرغب  من  وحيتاج 
اخلطورة.. غاية  ويف  جريء  قرار 

واحد  كل  يقبع  النساك  من  العديد  وهناك 
منهم يف مسكنه الضيق ال يرضى عنه بدياًل 
ومليتخطَّ عتبة داره الضّيقة طوال سنني..

من  أوسع  مناسك  يف   مقابر  جتد  لذلك 
حيث  الكهوف  داخل  ومراقد  هذه 
والرهبان  النساك  اإلخوة  عظام  حُتفظ 

الرصاع  سنوات  وأثناء  إلخ   ...
استخدم  أملانيا  يف  الثقايف، 
هـذا  املتـديـنـون  النــاشــرون 
لتشويه  التشبيهات  من  النوع 
السياسيني  خصومهم  صورة 
القومي  اجلدل  خضم  يف  وحتى 
تكن  مل  الوقت،  ذلك  يف  األملاين 
وإن  غائبة،  التشبيهات  تلك 
االهتام  هبا  مقصودًا  يكن  مل 
مستبد. نظام  بتبني  بل  باإلحلاد، 

مججمة  كل  رأس  وعىل  واملُريدين 
رقاده.. وتاريخ  صاحبها  إسم  ُحِفَر 

بورع  ناسك  قالية  اىل  الدخول  وعند 
يسودها  القالية  وتكون  وخشوع 
املكان  عىل  مهيمنًا  الالهنائي  اهلدوء 
وهذه  الرتتيب  وينقصها  نسة  مكَّ وغري 
الروحي   اجلهاد  يف  دقيقة  تفاصيل 
األشغال؟!! هذه  ملثل  الوقت  فأين 

من  فقط  الرضوري  حولك  وترى 
القش.. مع  املشغول  اخلشبي  األثاث 

القاليه  من  للكنيسه  وللوصول 
صغريين  بابني  من  املرور  من  البد 
تعربمها  لكي  تنحني  أن  لك  والبد 
اإلتضاع.. عىل  يدّل  هنا  يشء  فكل 

الرّبية  ناسك  قالية  تدخل  أن  فيجب 
كنَت  كيف  تنسى  وأن  منحن  وأنت 
يتسع  ال  هنا  فاملكان  تكون  ماذا  أو 
واألنـانيـيـن.. املتعالـيـــن  للمتكبــــريــــن 

تســــمـــعــــه  الـــــذي  والســـــؤال 
هــــــو:  س  املقـــدَّ اجلبل  يف  عــــادة 

حال  كيف  العامل؟  من  قادم  أأنت 
دخلَت  إذا  لك  يقولونه  ما  وأول  العامل؟ 

م  ما أ تسجد  ن  أ هو  ية  قال و  أ ًا  ير د
الكنيسة..!!! أيقونات 

عندهم  األهم  األمور  هي  فهذه 
الفقريه  القاليه  أو  الكوخ  يف 
اإلهتامم.. كل  يعريوهنا  وهم 
حيافظون  التي  القديسني  رفات  إّن 
واإلحرتام الورع  من  بكثري  عليها 
العامل  من  القديسني  غياب  عىل  تدّل 
بالنعمة.. أيضًا  فيه  حضورهم  وعىل 

جسده  من  القديس  نفس  خروج  فمنذ 
اإلهلية  النعمة  تستلم  اكتامهلا  بعد  من 
عجائب  يفرس  ما  وهذا  أيضًا  جسده 
كام  الذكية  ورائحتها  القديسني  رفات 
اجلديد.. الالهويت  سمعان  القديس  يقول 

ومريدوه  الشيخ  يشعر  الكنيسة  هذه  يف 
بصالح اهلل ويشرتكون يف االرسار املقدسة  
والتي  اإلستقبال  لغرفة  الذهاب  ثم 
وعىل  الصغرية  املقاعد  بعض  عىل  حتتوي 
اآلباء:  رفوف أحد جدراهنا كتابات بعض 

لنساك  ا ر  كبا )أقوال  ليا  فيلوكا لـ  ا مثل 
يل  و ال ا لكنيسة  ا ء  با آل ا و خهم  شيو و

الصاحلني(..
شيوخ  )قصص  واجلريونديكون 
الشيخ  مقاالت  مثل  وِحَكُمهم(  الرهبان 
أفرام  مار  والشيخ  الرّسياين  إسحق 
باالماس  غريغوريوس  والشيخ  الرّسياين 
.. الروحيه  القامة  شيوخ  من  وغريهم 

اهلل  ينري  أن  أجل  من  الصالة  يف  البدء  ثم 
فيكشف هناك عن الذات ومن أجل أن ينري 
اهلل له هو ايضًا لكي يقول ما جيب قوله..

ان  هي  آثوس  جبل  يف  الضيافة  أما 
صمتك  يف  وتدخل  املكان  إىل  تصل 
جحيم  تلقى  حتى  العميق  الداخيل 
أمامك..!!!!! مكشوفًا  نفسك 

تبقى  أو  الرسيعة  بالزيارة  ختفيه  فإما 
معرتفًا  خطيئتك  عري  كاشفًا  مكانك 
التي  وبالصالة  القالّية  شيخ  أمام  هبا 
حتى  وتستمر  الليل  نصف  يف  تبدأ 
األحيان..!! بعض  يف  الثاين  اليوم  ظهر 

فتعرف  العيش  بساطة  إىل  وبالرجوع 
هذا  حضارة  إىل  بحاجة  لست  انك 
عن  يلهيك  ان   مّهه  الذي  القرن 
عنه  وابتعادك  اإلله  حقيقة  احلقيقة، 
األوىل.. اخلليقة  بساطة  إىل  فتعود 

.. القادم  العدد  يف  يتبع 





تقوم  أن  املهم  ومن  اإلنسان،  جسم  يف  جًدا  املهمة  األعضاء  من  الدماغ  يعد 
للدماغ. مهمة  أطعمة  جمموعة  املقال  هذا  يف  إليك  صحته،  عىل  باحلفاظ 

بشكل  سواء  أيًضا،  والدماغ  اجلسم  صحة  عىل  نتناوله  الذي  الطعام  ينعكس 
هذا  يف  للدماغ  مهمة  أطعمة  جمموعة  عىل  مًعا  لنتعرف  سلبي،  أو  إجيايب 

املقال.

للدماغ مهمة  أطعمة 
عليه  يؤثر  قد  فبعضها  الدماغ،  صحة  عىل  كبري  أثر  نتناوهلا  التي  لألطعمة 
الذاكرة  حتسني  يف  ويساعد  صحته  يعزز  قد  االخر  البعض  أن  حني  يف  سلًبا، 

والرتكيز. 
يأيت: ما  نذكر  األطعمة  هذه  أهم  من 

الدهنية األسامك   -
السلمون  مثل  فاألسامك  للدماغ  املهمة  األغذية  من  الدهنية  األسامك  تعد 

الدهنية  األمحاض  أنواع  من  نوع  وهو  الذي   ،3 بأوميغا  غنية  تعد  والرسدين 
الدماغ. لصحة  جًدا  املهمة 

خفض  يف  يساعد  أن  شأنه  من  الدهنية  األسامك  تناول  عىل  الرتكيز  أن  حيث 
لقدرات  ا تباطؤ  من  ويقلل  لدماغية  ا والسكتات  باخلرف  بة  اإلصا خطر 

للدماغ. واإلدراكية  املعرفية 
الذاكرة  تعزيز  يف  األسامك  من  النوع  هذا  تناول  يساعد  قد  ذلك  جانب  إىل 

بالعمر. التقدم  مع  وخاصة 

الربوكيل  -
ذلك  يف  بام  املختلفة  لنباتية  ا باملركبات  الغنية  األطعمة  من  الربوكيل  يعد 

اجلالكوسينوالت. تدعى  أخرى  ومادة  ك  وفيتامني  األكسدة  مضادات 
مـادة  عىل  احلصـول  أجل  من  املادة  هذه  بتحليل  يقوم  اجلسم  أن  بالذكر  اجلدير 
مشـكلة  من  اجلسم  محاية  يف  دوًرا  تلعب  وهي  إيزوثيوسيانيتس  تسمى  أخرى 

الدماغ. يف  العصبية  باملشاكل  اإلصابة  خطر  من  وتقلل  التأكسدي  اإلجهاد 
من  وتعزز  الدماغ  حتمي  أخرى  مواد  عىل  الربوكيل  حيتوي  ذلك،  جانب  إىل 

. صحته

الداكنة الشوكوالتة   -
مركبـات  عىل  بدوره  حيتوي  والذي  الكاكاو،  عىل  الداكنة  الشوكوالتة  حتتوي 
الدماغ. لصحة  مهمة  تعد  التي  األكسدة  مضادات  من  نوع  وهي  الفالفونويد 

الـذي  التأكسدي،  اإلجهاد  مشكلة  من  الدماغ  محاية  عىل  املواد  هذه  تعمل 
الدماغ. وأمراض  بالعمر  املرتبط  املعريف  التدهور  يف  بدوره  يساهم 

لداكنـة  ا للشوكوالتة  أن   2018 سنة  يف  نرشت  علمية  دراسة  وجدت  حيث 
زيادة  يف  يساعد  تناوهلا  أن  وجد  حيث  للدماغ،  ومعززة  إجيابية  تأثريات 

أساس.  بشكل  التعلمية  القدرات  من  يعزز  الذي  األمر  الدماغ  مرونة 

السوداين الفول   -
حيث  املمتازة،  الغذائية  اخلصائص  ذات  البقوليات  من  السوداين  الفول  يعد 

والربوتينات. املشبعة  غري  الدهون  من  الكثري  عىل  حيتوي 
مثــل  الدماغ  صحة  عىل  للحفاظ  األساسية  واملعادن  بالفيتامينات  غني  أنه  كام 

والريسفرياترول. ي  فيتامني 
املساعدة  يف  دوره  مثل  ئية  وقا تأثريات  للريسفرياترول  أن  وجد  حيث 
مرض  مثل  العصبية،  واألمراض  وااللتهابات  الرسطانات  من  الوقاية  يف 

وباركنسون. الزهايمر 

الــتــــــوت  .5
يف  تسـاعد  التوت،  يف  املوجودة  الفالفونويد  مركبات  أن  األبحاث  أظهرت 

الدماغ. وصحة  الذاكرة  حتسني 
عىل  يعمل  الذي  التوت،  تشمل  للدماغ  مهمة  أطعمة  قائمة  أن  يعني  هذا 

املختلفة.  وااللتهابات  التأكسدي  اإلجهاد  من  الدماغ  محاية 

والقهوة الشاي   .6
ى  ملد ا عىل  كيز  لرت ا يف  ة  د يا ز ة  لقهو ا و ي  لشا ا يف  د  جو ملو ا فيني  لكا ا فر  يو
تسـمى  الدماغ  يف  مادة  عمل  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  يعيق  حيث  القصري، 

بالنعاس. الشخص  شعور  عن  املسؤولة  وهي  األدينوزين، 
األكسـدة  ملضادات  مصدًرا  الشاي  أنواع  وبعض  القهوة  تعد  ذلك  جانب  إىل 

الدماغ. صحة  لتعزيز  املهمة 

الكاملة احلبوب   -
من  وحيميه  الدماغ  صحة  يعزز  الذي  ي  لفيتامني  مصدرًا  احلبوب  هذه  تعد 

نذكر: احلبوب  هذه  عىل  األمثلة  ومن  األمراض،  من  بالعديد  اإلصابة 
الشوفان. دقيق   - الشعري   - الربغل   - البني  األرز 

الكركم:   -
األصفر  بلونه  يتميز  وهو  الكاري،  مسحوق  يف  رئيسيًا  ُمكونًا  الكركم  ُيعدُّ 
ُنرشت  دراسٌة  أشارت  ذ  إ للدماغ،  ئد  لفوا ا من  لعديد  ا يقدم  كام  لداكن،  ا
يف   Annals of Indian Academy of Neurology جمـلـة  يف 
مرض  حالة  من  التخفيف  يف  ُيساهم  قد  الكركم  استهالك  أّن  إىل   ،2008 عام 

)باإلنجليزية:  لنشط  ا لكركومني  ا ُمركب  عىل  ئه  الحتوا نظرًا  لزهايمر،  أ
لاللتهاب ومضادة  لألكسدة،  مضادة  خصائص  يمتلك  الذي   ،)Curcumin

 )Blood-brain barrier )باإلنجليزية:  الدماغي  الدموي  احلاجز  ويعرب 
هناك  زال  ما  أّنه  إاّل  النتائج  هذه  من  الرغم  وعىل  الدماغ،  خاليا  يفيد  وبالتايل 

التأثري. هذا  لتأكيد  الدراسات  من  املزيد  إلجراء  حاجٌة 

الرمان عصري   -
نظـرًا  القوية،  األكسدة  ملضادات  مصدرًا  العتباره  الرمان  عصري  فائدة  تكمن   

الدماغ  إصابة  خطر  تقلل  التي  الفينول  متعدد  من  عالية  كمياٍت  عىل  الحتوائه 
اجلسم  من  جزٍء  وجود  عدم  إىل  األطباء  أحد  أشار  إذ  احُلرة،  اجلذور  بأرضار 

الدراسات  إحدى  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن  كالدماغ،  احلرة  اجلذور  لرضر  عرضة 
2006 م  عا يف   Neurobiology of Disease جملة  يف  ُنرشت  لتي  ا
الرمان  لعصري  ألزهايمر  بمرض  املُصابة  الفئران  استهالك  ّن  أ إىل  أشارت 

 : ية نجليز إل با ( ين  ا لنشو ا بيتا  ببتيد  كم  ا تر من  لتقليل  ا يف  هم  يسا قد 
املصابني  أدمغة  يف  للوحيات  األسايس  املقوم  وهو   ،)Amyloid beta
مرض  حاالت  يف  ُيفيد  أن  الرمان  لعصري  املمكن  من  لذا  ألزهايمر،  بمرض 
لتأكيد  الدراسات  من  املزيد  إلجراء  حاجة  هناك  زال  ما  ولكن  ألزهايمر، 

التأثري. هذا  آلية  وحتديد 





وقٍت  منُذ  إبتعته  ما  كُل  جديدًا  صار   قد 
قلبك  يف  أفضل  مكانة  فأخذ  وإقتنيته  قريب 
عند  الشعور  هذا  يقف  ال  قدياًم.  قبله  مما 
أيضًا. الكبار  لدى  فإنه  وحدهم،  األطفال 
وخيتفى هذا اإلحساس شيئًا فشيئًا عند إستخدامك 
منه.  أجدد  شيئًا  إتيان  أو  مرات  لعدة  إشرتيته  ما 
جديد  ملكان  تذهب  حينام  الشعور  هو   كذلك 
منزل  أو  جديد  عمل  كمكان  قبل،  من  تراه  مل 
جديدة دراسة  مكان  جديدة.  نزهة  أو  جديد 
املشاعر  ختتلط  قبل.  من  إليه  تذهب  مل  عبادة  مكان 
إىل  وتتطلع  واإلشتياق.  والفضول  احلامس  بني 
حلياٍة  تتفائل  جديدة.  وخربة  جديدة  معرفة 
ورؤية  جديد،  من  ذهنك  لتجديد  وتسعى  أفضل 
قبل.  من  تراها  أو  تعرفها  مل  جديدة  أناس 
عالقتك  يف  اجلديد  هو  حياتك  يف   جديد 
عبادته  يف  أسلوبك  جددت  فقد  باخلالق، 
معه. باملعية  تتمتع  كيف  وعرفت 
لنمّوها. وسعيت  املعرفة  هبذه  أمسكت 
ونشاطك  أفكارك  يف  اجلديد  يعنى  حياتك  يف   جديٌد 
السابقة.  أخطائك  من  والتعٌلم  جتاربك  يف  والنضج 
جديد  بأسلوب  عمرك  مراحل  كل  يف  تتعامل  فإنك 
ختتلف  الطفولة  يف  شخصيتك  ألن  حياتك.  يف 
عن  ختتلف  شبابك،  فرتة  يف  كانت  عاًم 
لذا  الشيخوخة.  وأيضًا  النضوج  فرتة 
جديدة  بروٍح  العيش  يمكنك 
كان  أيًا  جديدة  وطاقة 
ذهنك  نشاط  وجتديِد  عمرك. 
حيًا. مازلت  طاملا  يوم  كل 
أيضًا  جديٌد يف حياتك هو جديد 
مشاعر  من  تتعلم  مشاِعرك.  يف 
عشتها التى  احلزن  أو  األمل 
كنت  خاطئة  مشاعر  ترتك  أو 

تظن أهنا يف 

موضعها وتسعى ملشاعر أفضل تتقدم هبا إىل األمام. 
متيز  فأصبحت  عالقاتك،  يف   جديد 
تتعامل  البرشالذين  نوايا  أفضل  بصورة 
الكثريين. مع  تعاملت  بعدما  معهم 
تتعامل  الذين  األشخاص  نفس  مع  تعاملك  يف  جديد 
معهم  فتترصف  أمرهم  هيمك  مَن  أو  يوم  كل  معهم 
بطريقة جديدة حماواًل أن تتالىف أية صدمات سابقة.
يف  اجلديد  يعنى  حياتك  يف  جديد  أن   كام 
من  جسِدك  عىل  يمُر  ما  وكُل  صحتك 
تطور. لكل  إنتبه  اإلمكان  فبقدر  تطورات. 
 اجلديد يف حياتك يعنى اجلديد يف األخبار التى تعرفها 
سواء عن العامل أو عن وطنك أو عن اآلخرين من أحباء 
تزعجك. وأخبار  تعرفها  أن  حتب  أخبار  أعداء.  أو 
يف كل األحوال إحرص عىل ما يفيدك منها وال تركض 
لك ترقب اجلديد عن  يعنى  يعنيك. فامذا  ال  ما  وراء 
يؤتيك  ماذا  أو  منهم؟!  واحدًا  لست  أنت  أناٍس  حياة 
من إرهاق ذهنك يف ترقب أخبار تقلقك بإستمرار؟! 
فقد  برونقِه،  يتميز  جديد  كل  ليس  ولكن 
أو  املشاعر  أو  العالقات  يف  العكارة  يشوبه 
األحيان.  بعض  يف  الزمان  أو  املكان  أو  األخبار 
يدعو  حياتك  يف  اجلديد  أن  من   وبالرغِم 
عن  غنى  ال  أنه  إال  األحيان،  معظم  يف  للتفاؤل 
أساس  كان  ففيه  عمِرك.  من  مضى  قديم  كل 
القديم  شخصيتك.  فقرات  وعموِد  بنيانك 
عالقاتِك يف  القديم  وشبابك،  طفولتك  يف 
ممارساتك  يف  القديم  أزماتك،  أو  جتارِبك  يف  القديم 
خساراتك،  أو  نجاحاتك  يف  القديم  وحماوالتك، 
ومره.  حلوه  بكل  القديم  عاداتك،  يف  القديم 

لن  واحلياة  جوهرك،  هو  قديمك  إذن 
منها. القديم  ُوِجد  إذا  إال  بجديد  تؤتيك 

ما  لواله  ألن  القديم  تستبعد  أو  تندم  فال   
كل  بعد  تفتخر  ولكى  اجلديد.  ُوِجد 
جديد. صار  قد  ما  هناك  بأن  قديم 

. لتــعــب ا مــن  للمثقلني  ل  مقا
خـلـف  ن  خيتفو ين  لذ ا ء  غنيا أل ا و

 . هلم ا مو أ

مي  أ و ا  صغري كنت  ن  أ منذ 
ل   ملنز ا ل  عام أ يف  ها  عد سا أ جتعلني 
ت   ا سنو  ٦ ي  عمر ن  كا ن  أ منذ 
بسيطة  ل  عام بأ ها  عد سا أ نا  أ و
 . . ملسح ا و لكنس  ا و لطبخ  ا يف 
مي  أ و  ) ن طا لرس با ( تت  ما يت   جد
. . هتا ا خو أ عن  لية  ملسئو ا حتملت 
نحن  و ت  متو ن   أ ختشى  نت  كا و
نا أ ن  ا لد و ( ننا  أ بام  و  . . ل طفا أ
ُتعلمنا   ن  أ ت  ر قر فقد   . . ) خي أ و
كر  ذ أ  . . لتنا طفو منذ  لبيت  ا شغل 
هنا  أ ت  ا سنو  ٨ ى  عمر ي  لد نا  أ و
ها  قرش " لت  قا و طس  بطا عطتني  أ
طس   لبطا ا لكن  و  . . " قطعها و
ل  شكا أ ىل  إ ى   يد يف  لت  حتو
فيعة  ر و ختينة  بع   صا أ  . . عجيبه
ل   شكا أ و ت  بعا مر و ت  مكعبا و
. . يل يا لرس ا لفن  ا متحف  يف  ضع  تو
ك  يد ا عىل  ضغط  أ  : يل لت  قا مي  أ

 . . حد ا و حجم  يف  بع   صا أل ا قطع   و
: قلت ل  طفا أل ا ء  كا ذ بكل  نا  أ و
ىل  إ خل  ستد فكلها    . . ق تفر ال 

 ! ! ! سة  لطا ا
 ! ! ! نك ما ز تن  نيو يا  ل  تعا  : بت جا أ
مني  ت  خذ أ ء  و هلد ا بمنتهى  و
صينية  يف  ضعتها  و و طس  لبطا ا

. . لقيل ا
فة  مسا عىل  يس  كر يل  ت  حرض أ و
صينيه منه  ى  ر ا ز  جتا لبو ا ر  ا بجو

القيل.. وقالت يل...

طس  لبطا ا  . . طس لبطا ا ىل  إ نظر  ا "
يعًا  رس قت  حرت إ حلجم  ا ة  صغري
ة مد صا ل  ا تز ما  حلجم  ا ة  لكبري ا و

 " . . قت و يل  ا ج  حتتا

ننا  ا فت  عر  . . ت كرب ما   عند
مثل    ) طني متخر  ( ة  حليا ا يف 

 . طس لبطا ا
بعضنا  نشبه  ال  ة  حليا ا ه  هذ يف   كلنا 

. . لفقري ا ك  هنا و لغني  ا ك  فهنا
منا  و ة  جليد ا لصحة  ا و  ذ منا 

. . ه  د ميال م  يو من  يض   ملر ا
ها  سرت بنا   ر خر  آ و كي  لذ ا بيننا 

. . مه أ ء  عا د جل   أ من  عليه 
نيا لد ا سة  طا يف  ين  د جو مو كلنا  و

… ها ر نا عىل  نتقلب 

حتى  ق  حترت مل  نك  أل بطل  نت  أ و
… ن   آل ا

فح  تكا و د  جو مو نك  أل بطل  نت  أ
ن   آل ا حتى  تستسلم  مل  و

عيل  نا  حنو ُكن  ك  جو ر أ لكن   
 . . نيا لد ا يف  معك  ين   لذ ا ص  شخا ال ا
لكل  ا و ليه  عا ه  ر نا لقيل  ا يت  ز
 . . صعبه ة  حليا ا و  . . ين حز و ُمتعب 
كرب  أ و ي  قو أ نك  إ نصيبك  ن  كا ا  ذ إ و
ن  أ ن  و د حتتمل   ن   أ ستطعت  ا و
نعمته  من  ا  فهذ  ، ن آل ا ىل  إ ق  حترت

 . . عليك
ال   . . تك ا خو أ عد  سا و تعب  إ لكن  و

 . . ق حترت س  لنا ا ك   ترت
ي  عز و  . . لكل ا م  خد أ و لكل  ا عد  سا

. . تعبهم و ضهم  مر يف  لكل  ا

هي  لضيق  ا قت  و ة  حللو ا لكلمة  ا
 … ك  خو ا جه   حيتا ي  لذ ا حلضن  ا

عىل  فيه  ل  تسأ منك  ن  تليفو
بسيطه  يه  هد  . . هلك أ و ئك  با قر أ
ليا   حا ر  ملترض ا ه  ر لعام ا ب  ا لبو منك 

 . . كيد لتأ با منك  كثر  أ
حني  ا ي  لذ ا فة  لنظا ا مل  لعا ية  هد

 . . جلك أل ه  ظهر
س  نا مع  ق  هتفر منك  شكر  كلمة 

 … كتري

واحد..  لق  خا صنعه  كلنا  ننا  أ تذكر 
 . . سة لطا ا يت   ز نفس  يف  كلنا  و

ل يقو ي  لصعيد ا ملثل  ا ن  أ و
 . . . لعم ا د  ال و سط  و نت  أ و هلم  ا (

) حه فر

… د جو مو نك  أل بطل   … نت أ و

ين  كثري ك  هنا ن  أل ك  جهد من  شد 
 . . عليك ن  و يعتمد

. هلم و أ نا  أ و



والرضا  السعادة  تعني  ºالقناعة 
ألمهية  ونتيجة  متتلكه  وبام  بحياتك، 
أن  جيب  اإلنسان  حياة  يف  القناعة 
وتنمية  أبنائهم  بتعليم  األهل  يقوم 
يكونوا  حتى  لدهيم  القناعة  إحساس 
يمتلكون بام  الرضا  من  حالة  يف 
عمر  من  األوىل  املراحل  ففي 
التملك  يف  رغبة  لدهيم  يكون  األطفال 
وإن  حتى  يشء،  كل  عىل  واحلصول 
جتد  األرسة،  لدخل  مناسب  غري  كان 
األمر. هذا  يف  معاناة  األمهات  أغلب 

األهل  عىل  أنه  الرتبية  أخصائيو  ويرى 
عرش  الثامن  الشهر  منذ  الطفل  تعليم 
تعمل  التي  الكلامت  بعض  عمره  من 
ككلمة  بالقناعة  اإلحساس  تنمية  عىل 
عىل  الرتكيز  مع  فضلك(  من  )شكرًا، 
عىل  ربه  محد  الطفل  يتعلم  أن  أمهية 
صغريًا  كان  وإن  حتى  يشء،  كل 
أو  مهمة،  ليست  أهنا  يعتقد  أنه  أو 
تتوفر  أو  دائام  موجودة  أمور  أهنا 
بأمهية  الطفل  يشعر  حتى  بسهولة، 
األطفال  من  غريه  هناك  وأن  لديه،  ما 
وحتى  األشياء،  هذه  يمتلكون  ال 
يملك. بام  والرضا  القناعة  يتعلم 

ال  الطفل  إن  النفس  علامء  ويقول 
قنوعًا  لينشأ  طلباته  تلبية  إىل  حيتاج 
واإلهتامم احلب  إىل  احتياجه  بقدر 
تعتني  األرسة  بأن  الطفل  يشعر  حيث 
بنفسه واثقا  وجتعله  وترعاه  به 
أن  يستطيع  مطمئنًا  آمنًا  فينشأ 
يكرب. عندما  احلياة  متاعب  يتحمل 

غرس  جيب  أنه  النفس  علامء  ويرى 
وتربيتهم  أطفالنا  نفوس  يف  القناعة 
القنوع  غري  الطفل  ألن  الرضا،  عىل 
حيث  جلحيم،  أرسته  حياة  حيول 
الطرق  بكل  إسعاده  األهل  حياول 
الطرق. هذه  من  بأي  يرضى  ال  لكنه 

يف  املتخصصة  الرتبوية  وتعّرف 
النفسية  والصحة  اإلرشاد  جمال 
األطفال  عند  القناعة  اهلل  حرز  نجوى 
يمتلكه  بام  والسعادة  »الرضا  بأهنا: 

اإلحساس  وهذا  حياته،  يف  الطفل 
وبالطبع  الطفل،  لدى  الوالدان  ينميه 
سهل  غري  أمر  اإلحساس  هذا  تنمية 
التلفاز  عىل  سواء  املغريات  ظل  يف 
وأيضًا  العديدة  اإلنرتنت  عروض  أو 
اإلجتامعي  التواصل  وسائل  عروض 
ولكن  األصدقاء،  مغريات  عن  عدا 
عن  أطفالنا  عزل  نستطيع  ال  بالطبع 
القناعة«. تعليمهم  علينا  بل  كله  ذلك 

نكون  أن  »علينا  أن:  اهلل  حرز  وترى 
تقارن  ال  أن  األم  فعىل  ألطفالنا،  قدوة 
بل  أخواهتا  أو  جاراهتا  مع  حياهتا 
لدهيا  بام  قنوعة  تكون  أن  عليها 
أن  وعلينا  فخر،  بكل  عنه  وتتحدث 
يملكه  وما  أطفالنا  يملك  ما  نقارن  ال 
أطفالنا  ثقة  زيادة  وجيب  غريهم، 
لدهيم  الثقة  زادت  فكلام  بأنفسهم 
فعدم  يملكون  بام  القناعة  زادت 
أن  حياول  الطفل  جتعل  بالنفس  الثقة 
لديه«. النقص  ليكمل  مايراه  يمتلك 

من  الطفل  نعلم  أن  »جيب  وتابعت: 
حيتاجه  ما  يأخذ  أن  عمره  بداية 
حلوى  أراد  إن  نخربه  فمثاًل  فقط 
قطعة  أراد  وإن  فقط  قطعة  يأخذ  أن 
له  نسمح  مل  وإن  يستأذن،  أن  أخرى 
وأن  الرفض،  بسبب  نقنعه  أن  جيب 
عند  أننا  أي  باملال،  الرفض  نربط  ال 
السبب  ليس  معني  يشء  رشاء  رفضنا 
له«. احلاجة  عدم  ولكن  املال  قلة 

الطفل  نعلم  أن  »جيب  وتضيف: 
وأن  ملرصوفاته،  ميزانية  وضع 
من  البيت  ميزانية  بوضع  يساعدنا 
هناك  وأن  املال،  قيمة  يعلم  أن  أجل 
رضورة  مع  النقود،  لرصف  اولويات 
يشء  رشاء  رفض  عند  احلزم  وجود 
ال  أنني  تعني  ال  )ال(  كلمة  وأن  معني، 
قنوعًا  تكون  أن  جيب  وإنام  أحبك، 
للطفل  الزائد  فالدالل  لديك،  بام 
جيعالن  مجيعها  متطلباته  وتلبية 
قنوع«. غري  شخصا  املستقبل  يف  منه 

اإلرشاد  جمال  يف  املتخصصة  وتبني 
مها  املاجستري  بدرجة  النفيس 

التي  الكثرية  »املغريات  أن:  الطاهات 
اإلعالنات  سواء  األطفال  هلا  يتعرض 
باأللعاب  تتعلق  التي  التلفزيونية 
املليئة  املتاجر  رفوف  عن  عدا 
بتقليل  كفيلة  مجيعها  هذه  باأللعاب 
هذا  وبالطبع  لديه  بام  الطفل  قناعة 
اإلحراج  هلم  ويسبب  األهل  يزعج 
ميزانيتهم«. ويرهق  الناس  أمام 

عدم  األهل  »عىل  أن:  الطاهات  وترى 
مبارش  بشكل  أطفاهلم  طلبات  تلبية 
الزمن  من  مدة  إعطاء  جيب  بل 
الطفل  يتعلم  ال  حتى  هلم  إلحضارها 
عدا  والعناد،  كاإلحلاح  أخرى  أساليب 
لدهيم  القناعة  قيمة  غرس  رضورة  عن 
األطفال  وتشجيع  القدوة،  طريق  عن 
االجتامعية  األنشطة  ممارسة  عىل 
عليهم  والعطف  املحتاجني  ومساعدة 
غريهم  يملكها  ال  أمورًا  يملكون  ألهنم 
القناعة  يعلمهم  األسلوب  وهذا 
باإلنجازات  واالحتفال  بالطبع، 
فيجب  للغاية،  مهم  يشء  هي  الصغرية 
النجاحات  عىل  فقط  الرتكيز  عدم 
النجاحات  بل  هبا  واالحتفال  العظيمة 
االعتبار  بعني  تأخذ  عندما  الصغرية 
يف  والرضا  القناعة  بالطفل  ستغرس 
حجمها«. كان  مهام  األحداث  كل 

العطاء  عىل  الطفل  »تربية  وتابعت: 
شعور  يعزز  فالعطاء  قنوعًا،  جتعله 
أن  الطفل  تعليم  جيب  لذا  الرضا، 
اآلخرين  مع  لديه  ما  دائاًم  يشارك 
وكل  وألعاب  ومالبس  طعام  من 
أيضًا  سيتعلم  الطريقة  فبهذه  يشء، 
وجيب  معهم،  والتعاطف  التواصل 
كم  نعلمه  بأن  األشياء،  قيمة  تعليمه 
كسب  صعوبة  ومدى  األشياء  تكلفة 
من  هذا  يفهم  جتعله  أن  ويمكنك  املال، 
املنزل يف  صغرية  بأعامل  القيام  خالل 
مقابل  املال  من  له  صغرية  مبالغ  ودفع 
يشء  رشاء  يريد  كان  وإذا  جهوده، 
مدخراته من  اإلنفاق  منه  أطلب  ما 

 إن التفكري يف رصف مدخراته سيجعله 
وسيساعده  اإلنفاق  قبل  مرتني  يفكر 
لديه بام  االكتفاء  كيفية  تعلم  عىل  أيضًا 

5 أرسار لتعليمه القناعة "مش 
ياخدها"  عاوزها  حاجة  كل 

الظروف مراعاة   -1
ال بد من تعليم الطفل أن مراعاة ظروف 
سيحصل  يتمناه  ما  كل  فليس  أرسته، 
للتنفيذ قابل  هو  ما  لطفلك  قل  عليه، 
بسبب  يصعب  وما  رشاؤه  يمكن  وما 
مع  التفاوض  ويمكن  املنزل،  ميزانية 
أرخص  لعبة  عىل  باحلصول  الطفل 
حلني  الثمن،  غالية  وتأجيل  مؤقتًا 
سوف  أنك  أو  الظروف،  حتسن 
نجاحه  عند  أو  ميالده  عيد  ىف  تشرتهيا 
هناية  أو  الشهر  اختبار  ىف  وتفوقه 
سيحصل  أنه  الطفل  فيشعر  العام، 
وقت مسألة  لكنها  يريد  ما  عىل 
املسؤلية  يتحمل  الطفل  جيعل  مما 
األرسة. لظروف  معنويًا  واملشاركة 

املشـــــاركـــــة  -2
الطريقة  هى  بواحدة،  واحدة 
وعدم  القناعة  الطفل  لتعليم  الفعالة 
عن  وذلك  به،  حييط  ما  كل  امتالك 
له  تشرتى  عندما  أنه  تعليمه  طريق 
مع  يشاركها  أن  عليه  جديدة  لعبة 
فكام  باللعب،  أصحابه  أو  اخواته 
بد  ال  هبا،  لالستمتاع  لعبتهم  يأخذ 
لعبته. بمشاركة  هلم  يسمح  أن  من 

الـتـطـــــــــوع  -3
ملجأ ىف  أطفالك  مع  يوم  قضاء 
من  يرى  سوف  خريية  محالت  أو 
لدهيم  الذين  الناس  وجوه  خالهلا 
عىل  ربه  الطفل  فيشكر  القليل، 
غريه  من  بكثري  أفضل  حاله  أن 
يده. ىف  ملا  والقناعة  بالرضا  فيشعر 

اهلدايا مترير   -4
يـــمكن  طريقة  هى  اهلدايا،  مترير 
مع  سنًا  األكرب  األطفال  مشاركة  فيها 
الكبري  الطفل  هيدى  حيث  الصغار، 
مما  هداياه  بعض  الصغري  ألخيه 
بينهام. والعطاء  املشاركة  روح  خيلق 

احلــرمـــان  -5
يريد  الذى  النوع  من  ابنك  كان  إذا 
ويبكى  ويرصخ  شىء  كل  امتالك 
تستجيبى  فال  عليها،  للحصول 
الطفل  من  حيلة  ألهنا  البكاء  هلذا 
به  ويضغط  يريده  ما  عىل  للحصول 
من  يغضبون  الذين  واألب  األم  عىل 
وهو  يريده،  ما  فينفذون  رصاخه 
بحرمانه  قومى  للغاية،  خاطئ  أمر 
واللعب  حيبها  التى  األشياء  بعض  من 
حتى  حمددة،  ملدة  هبا  يستمتع  التى 
هبا. ويقنع  األشياء  هذه  بقيمة  يشعر 



أفكــــــار شــــائــــكـــة  

بينى وبينك

فضة وذهب!
يل  وقال  الذهبي،  الزواج  خاتم  عىل  بإصبعه  ودّل  يدي،  إىل  أحدهم  نظر     

حرام"! بالذهب  "التحيل  ناصحًا 
والفضة  بالفضة"،  تتحىل  "وأنت  له:  قلت  إخالصه،  إىل  إحرتام  وبكل     

املادية.  قيمتهام  يف  اختلفا  وإن  املعادن،  من  كوهنام  يف  يشرتكان  والذهب 
أنــا  يل  حيق  أفال  الدينية؛  بثقافتك  متأثرًا  كنت  "إن  قائاًل:  حديثي،  وتابعت 
هدايا  يف  امللك  املسيح  إىل  يرمز  فالذهب  الدينية:  ثقافتي  عىل  أتكيء  أن  أيضًا 

هيوذا! نذالة  يف  العظمى  اخليانة  إىل  ترمز  والفضة  املجوس، 

عـادل عطيـة

عن  للبحث  جديد  من  لإلبحار  الوقت  جاء 
؟! احلياة  يف  ُملهمتي 

تكون؟ مْن  ُترى  يا  ُمهلمتي 
اإلهلام  عيل  ُتساعدين  من  هى  ُملهمتي 

، واإلبداع 
طول  أزري  تشد  مْن  هى  القول  صدق  وإن 

... العمر 

، سعاديت  وسبب  نجاحي  سبب  فهي 

، العطاء  من  بحر  هي  ُملهمتي 
، والرجاء  الفرح  مصدر  هي 

أو  طعم  ماهلوش  يشء  لكل  احللو  الطعم  هي 
..... احلياة  يف  لون 

تكون؟ مْن  ُملهمتي  ياترى 

، كون  السِّ وقت  صديقتي  هي  ُملهمتي 
ختتفي  وال  الشمس  بإختفاء  تغيب  وال 

، الفجر  بطلوع 

األوقات  كل  يف  ُتصاحبني 
كل  يف  ُتصاحبني  هي  لتعبري  ا جاز  وإن 

، األزمات 

، الكالم  لكل  الفعل  ورد  اإلهلام  مصدر  هي 
واخليال  لتعبري  ا سبب  هي 

... الذكريات  كل  معي  وهلا 

تكون؟ مْن  ترى  يا  ُملهمتي 

أظافري  نعومة  منذ  صديقتي  هي  ُملهمتي 
،

زمان  أي  يف  وُتناجيها  نفيس  هلا  ختلو 
. . . . . ن مكا و

من  هلا  بوحت  مهام  منها  أخشى  ال  ُملهمتي 
، أرسار 

، األحوال  من  حال  بأي  رّس  أي  تفضح  وال 
وبكل  أيًضا  الغد  و  باألمس  وهبا  فيها  أثق 

وعد، وبأي  وعد 

تكون؟ مْن  ياترى  ُملهمتي 

صاحبة و  األساس  هي  ُملهمتي 
وأساس  القصة  هدف  وهي  والفلسفة  الفكر 

..... حِمورها 
وعنواهنا  القصيدة  بطلة  ُملهمتي 

غدر  من  والتحذير  طريقي  يف  رفيقتي  وهي 
، هنا ما ز

تكون؟ مْن  ترى  يا  ُملهمتي 

واالفتخار  الفخر  صاحبة  ُملهمتي 
كيان  كل  ومصدر  عزة  كل  هلا 

..... االستغناء  يمكن  ال  عنها 
القدرة  وصاحبة  السعادة  صانعة 

، سالم  تعظيم  أمجل  وهلا 

تكون؟ مْن  ترى  يا  ُملهمتي 

داخل  وبحث  تفكري  طول  بعد  ُملهمتي 
يف  ضحكتك،  يف  بسمتك،  يف  جَتدها  األعامق 

، كامن  مرآتك 

وإحساسك  االستشعار  قرون  هي  ُملهمتك 
اإلحساس  صادقة  فهي  حولك  من  بكل 

هلا  ومْن  صحيحة  توقعاهتا  وأغلب 
كثري، مكاسب  يكسب  يستجيب 

تكون؟ مْن  ترى  يا  ُملهمتي 
فنان  أو  كاتب  أو  شاعر  كل  داخل  ُملهمتي 

، ...الخ  أو 
لك  وتكون  ...الخ  وتكتب  تصنع  فيام  تظهر 

.... عنوان 

م/ جمدى عزيز
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، غريك  أحد  املعرفة  كامل  يعرفها  ال 
حاول  مهام  أحد  ا  جيًد يعرفها  أن  يمكن  وال 

، املتنافسون 
؟؟ ويتساءل  يسأل  اجلميع 

تكون؟ مْن  ُملهمتك  ترى  يا 

، السطور  بني  جَتدها  ُملهمتك 
الشعور، مكنون  يف  جَتدها 

، ومعك  إليك  تتحدث  داخلك  جتدها 
معك  وحتزن  معك  تضحك 

، معك  األزمات  كل  وَتعرب  معك  تتأمل 
واألحاسيس  احلس  ُتشاركك 

وجَتربك  االختيار  وُتشاركك  احلظ  وُتشاركك 
، اخليار  حتسن  لكي  ًنا  أحيا

عىل  االختيار  وقع  ملاذا  بعدها  نفسك  وتسأل 
، مثاًل  تلك   دون  ذلك 

؟ تكون  مْن  ترى  يا  ُملهمتك 

.... ربك  عند  من  هي  ُملهمتك 

الكثرية  ياه  عطا من  ومنحة  وعطية  هدية 
، لك 

لو  نجاة  وطوق  لك  إكليل  بمثابة  فهي 
، صح  استخدمتها 

، االستخدام  أسأت  لو  لألبد  وهالك 

تكون؟ مْن  ترى  يا  ُملهمتك 

لك  اهلل  عطر  نفحات  من  نفحة  ُملهمتك 
روحك، تسكن  فهي 

داخلك  حلظة  كل  وتولد  أعامقك  من  وتنبع   
لك، األخرية  أو  األوىل  اللحظة  وكأهنا 

تكون؟ مْن  كلنا  عرفناها  كده  أظن  ُملهمتك 

داخل  الروح  خلود  هي  وُملهمتي  ُملهمتك 
نفس  كل  مع  وختفق  تصعد  هواء  نسمة  كل 

، لك
 

، احلياة  نسامت  من  نسمة  يف 
والشعور املشاعر  باطن  ُملهمتك 

... والروح  الفكر  مكنون  ُملهمتك 
الفؤاد وتسكن  الضمري  تصاحب 

ترفضك، وال  هتملك  ال  ُملهمتك 
ختذلك...... وال  عنك  تتخىل  وال   

، لك  اهلل  وهبه  ما  عىل  حتافظ  أن  برشط 
، لك  اهلل  نفحة  روحك  وهي 

يشء كل  عىل  القادر 
فيكون؟ ُكْن  يقول  ومْن   

تكون؟ مْن  ُملهمتك  عرفت 
كالمك،  يف  جنونك،  ،يف  شجونك  يف  تظهر 

أحاسيسك  يف  عنها  لتعبري  وا مشاعرك  يف 
...... إهلامك   وتسمى 

، تقول؟  ماذا  ُتلهمك  فهي   
كذا؟ أم  كذا  تقول  وملْن  ؟  تقول  ومتى 

.... مشاعرها  وصدق  عليها  حافظ  ُملهمتك 
وعبارات  كلامت  من  به  لك  جتود  ما  وأكتب 

، تقول  ما  واستحسن 

بترصفاتك  حتزهنا  وال  ُتعنفها  وال 
.... تقول  ما  عىل  تضحك  وال 

والفنون،  إبداعك  مصدر  ُملهمتك 
الصادق  والوعد   ... الوعد  صدق  ُملهمتك 

. ومكتوب  مقدر  لكل 

اإليد  ف  دايام  اإليد  كانت 
سعيد كنت  ياما  بتفرح  كنت  ياما 

أو حتى سالم أى كالم  بال 
اهلمسه شايله  اللمسه  وكانت 

حنان شايله  وبتوصلك 
انسان ماشافوش 

وبينك بينى 
كبري وحب  خطري  رس 

الناس حسدوه  إحساس،  مليان 
تفكري غري  من  عليه  وحكموا 

وبينك بينى 
العمر وحب  عمر،  مشوار 

عينى حبيب  يا  عينى،  ف  ونظره 
غاىل يا  البعد  ع  حاىل  ترشحلك 

ومتر برتوح  األيام  مهام 

وبينك بينى 
وأحالم غفو  أليام،  صحو 

تنام ما  وعيون 
لفوق بتبص  الشوق،  أضناها 
نجوم بتعد  نجوم،  شايفاها 

يوم ف  وتستنى  يوم  ورا  يوم 
الكل سيد  يا  وتطل  ترجع 

غيوم خلف  أو  سحاب،  وسط  من 

قلبى حبيب  يا  وبينك  بينى 
بتخبى عيون  ف  مكتوب  كالم 

حنني مليانه  قلوب  بتشيله 
حاسدين عني  عن  لسنني  خبته 

وبينك بينى 
حنان وقلب  فتان،  مجال 

سهران بأمل  بستان،  ف  وورد 
زمان زى  حلبيبك  ترجع 

وبينك بينى 
أحباب عتاب  وعتاب،  لوم 

ناويني الوفا  ع  متواعدين،  كانوا 
جنبك أفضل  منك  ويكفينى 
جايني لسنني  احبك  وافضل 

وبينك بينى 
وغنوه قصيده 
وضى وفجر 

جاى اهو  وعمر 
زّى هلاش  وما  حلوه  بأيام 

اكـتـشـاف النــار - بـدايـة اكتشـافـهـا   -   قـرأت لــك
ما  التي  العنارص  أهم  من  النار  ُتعترب 
عليها  السيطرة  من  اإلنسان  متكن  إن 
إىل  االنتقال  خطوات  أول  بدء  حتى 
التكنولوجيا  إىل  وصواًل  احلديثة  احلضارة 
للجميع  معلوٌم  هو  احلالية، فكام 
كان  األرض  عىل  للنار  ظهوٍر  أول  أن 
وما  والصواعق  الرعد  حلدوث  نتيجًة 
شكلت  الغابات  يف  حرائٍق  من  تسببه 
النار  عىل  اإلنسان  حلصول  مصدًرا  أول 
يف  اإلنسان  أن  العلامء  بعض  يعتقد  هلذا 
الّنار  الستخدام  طرًقا  اخرتع  البداية 
حاول  ثم  الطبيعة  يف  تلقائًيا  اشتعاهلا  عند 
فرتًة  أطول  عليها  احلفاظ  بعد  فيام 
االشتعال  بطيئة  مواٍد  باستخدام  ممكنًة 
النهاية  يف  متكن  حتى  احليوانات،  كروث 
بنفسه. الّنار  إلشعال  طرٍق  إجياد  من 

النار:  استخدم  من  أول  عىل  أدلة 
أول  أن  طويلٍة  زمنيٍة  لفرتٍة  اعتقاٌد  ساد 
حوايل  منذ  بكني  إنسان  النار  استخدم  من 
العلامء  أن  إال  امليالد،  قبل  عام   500000
ويف  كينيا  يف  أدلٍة  عىل  العثور  من  متكنوا 
جنوب إفريقيا تثبت أن أول من استخدم 
حوايل  منذ  اهلومو  إنسان  هو  الّنار 
إنسان  ليتمكن  امليالد  قبل  عام   1420000
ابتكار أدوات إلشعال  العرص احلجري من 
الصوان  كحجر  احتكاكها  عند  النار 
امليالد. قبل  سنٍة   7000 حوايل  منذ  مثاًل 

النار:  استخدام 
حاملا تعلم اإلنسان القديم طرق إشعال الّنار 
الكثري  يف  منها  يستفيد  بدأ  هبا  والتحكم 
للتدفئة  استخدامها  من  أكثر  األمور  من 
يف  النار  من  استفاد  فقد  الطعام،  وطهي 
عىل  والقضاء  والقتال  الصيد  عمليات 
وللتخلص  التوت  ثامر  وجني  احلرشات 
حتت  املوجودة  الشجريات  من 
الصيد.  يسهل  حتى  الغابات  يف  األشجار 
العرص  خالل  الزراعة  أساليب  تعلم  ومع 

 7000 يقارب  ما  منذ  احلديث  احلجري 
إىل  اإلنسان  واجتاه  امليالد  قبل  سنة 
بد  ال  كان  الغذاء  لتأمني  عليها  االعتامد 
واألعشاب  األشجار  من  التخلص  من 
صاحلًة  لتصبح  واسعٍة  مساحاٍت  عىل 
وسيلٍة  أفضل  الّنار  فكانت  للزراعة 
سامٍد  عىل  للحصول  إضافًة  لذلك 
األعشاب تلك  حرق  نتيجة  طبيعيٍّ 
تلك  عىل  النار  استخدام  يقترص  ومل   
اإلنسان  استخدامها  بل  املجاالت 
األواين  وصناعة  والطبخ  اإلنارة  يف 
التعامل  يف  منها  واالستفادة  الفخارية 
كاحلديد. املعادن  أنواع  بعض  مع 

النار:  إلشعال  البدائية  الطرق 
القديم  اإلنسان  حاول  البداية  يف 
جراء  املشتعلة  النار  من  االستفادة 
خالل  من  والعواصف  والربق  الرعد 
واألخشاب  األغصان  بعض  إحضار 
ووضعها  الكهوف  إىل  احرتاقها  أثناء 
وإضافة  خمصٍص  مكاٍن  ضمن 
لالشتعال  القابلة  املواد  بعض 
ممكنٍة. مدٍة  أطول  تستمر  حتى 
عن  تبحث  البرش  طبيعة  أن  وبام  لكن 
النار  إشعال  اإلنسان  حاول  جديٍد  كل 
الطبيعة النتظار  احلاجة  دون  بنفسه 
قطعٍة  رضب  خالل  من  بذلك  فنجح   
البايرايت  معدن  مع  الصوان  حجر  من 
لتصدر عنه رشارًة تؤدي إلشعال النار يف 
بعض  يرجح  كام  اجلافة  األوراق  بعض 
األخشاب  من  أعواٍد  استخدام  العلامء 
البعض  بعضها  مع  احتكاكها  خالل  من 
طرف  اشتعال  إىل  تؤدي  حرارٍة  إلنتاج 
من  وذلك  املستخدم  اخلشب  عود 
مواقٍع  يف  وجدوها  أدلٍة  عدة  خالل 
اإلنسان  قدرة  إىل  تشري  فرنسا  مثل 
باستخدام  الّنار  إشعال  عىل  القديم 
املعادن أنواع  وأحد  صوان  من  حجارٍة 
احليوانات  صيد  يف  الستخدامها  إضافة   
البدائية.  األسلحة  وصناعة  وذبحها 

م/ جمدى عزيز



يف  بدأ  املتحدة،  لواليات  ا يف  فيدرايل  صحى  تأمني  برنامج  هو  مليديكري  ا
هو  ما   W h a t ’s  a  M e d i g a p  p o l i c y سم  أ حتت   1 9 6 6 م  عا

Medicare؟ الـــ  مني  تأ

قبل  من  ويباع  األصيل  امليديكري  إضافة  عىل  تساعد  تأمني  بوليصة  هي   Medigap الــ 
.Medigiap بالــــ  اخلاصة   الرشكات 

برنامج يدفع  ال  ملتبقية،  ا الصحية  ية  لرعا ا ليف  تكا بعض  دفع  يف  يساعد  أن  يمكن 
املشرتكة  املدفوعات  مثل   ، املغطاة  واإلمدادات  اخلدمات  مقابل  األصيل   Medicare
ولكن  الكثري،  مقابل  األصيل   Medicare برنامج  يدفع  واخلصومات.  املشرتك  والتأمني 
برنامج  تغطية  يف  "ثغرات"  هذه  واللوازم.  املغطاة  الصحية  الرعاية  خدمات  تكلفة  كل،  ليس 

.Medicare

مني تأ يغطي  ا  ذ ما  W h a t  M e d i g a p  p o l i c i e s  c o v e r
Medigap؟ الـــ 

كانوا  إذا  متاح.   A اخلطة  لوضع  Medigap مطلوبة  بوالص  تبيع  التي  التأمني  • رشكات 
أو   C أي منهام اخلطة  تقديم  أيًضا  ، فيجب عليهم   Medigap لـ  يقدمون أي خطه أخرى 
 G أو خطة   D Medicare وإما اخلطة  ليسوا جدًدا عىل برنامج  الذين  F لألفراد  اخلطة 
Medigap تأمني  خطط  أنواع  كل  ليست   .Medicare برنامج  يف  اجلدد  لألفراد 

واليتك. يف  متاحة  تكون  قد 
 

أو بعده مزايا من اخلطط   2010 1 يونيو  تبدأ يف  التي  التغطية  G مع  و   D ختتلف اخلطتان   •
.2010 1 يونيو  G التي تم رشاؤها قبل  أو   D

ذلك يمكنك  بالفعل،  واحدة  لديك  كان  إذا  ولكن  ُتباع،  تعد  مل   J و   I و   H و   E اخلطط   •
هبا. إحتفظ  عمومًا 

يف د  جلد ا ص  شخا لأل  M e d i g a p خطط  بيع  يتم  لن   ،2 0 2 0 ير  ينا  1 من  ًا  ر عتبا ا  •
.F و   C فإن اخلطتني   ، للخصم. وبسبب هذا  القابل  اجلزء ب  بتغطية  Medicare يسمح 

.2020 يناير،   1 أو بعد   Medicare يعد متاًحا لألشخاص اجلدد يف 

أو   )F التحمل من اخلطة  عالية  النسخة  )أو  أي من هاتني اخلطتني  بالفعل  لديك  كان  إذا   •
احلفاظ  عىل  قادرة  تكون   2020 يناير   1 قبل  اخلطط  هذه  إحدى  بواسطة  تغطيتها  متت 

يتم  2020 ولكن مل  يناير،   1 Medicare قبل  للحصول عىل  إذا كنت مؤهاًل  عىل خطتك. 
اخلطط. هذه  إحدى  رشاء  من  تتمكن  قد  بعد،  تسجيلك 

كانون   1 يف  عاًما   65 يبلغون  الذين  أولئك  هم   Medicare برنامج  يف  اجلدد  األشخاص   •
 Medicare برنامج  عىل  حيصلون  الذين  وأولئك  التاريخ،  ذلك  بعد  أو   2020 )يناير(  الثاين 

.2020 يناير  أو بعد ذلك1  املستشفى( يف  )تأمني   Part A
 

الطبيه  ما هي اخلدمات   What Medigap policies don’t cover
Medigap؟ يغطيها  ال  التي 

غري  الرعاية  )مثل  املدى  طويلة  الرعاية   Medigap تامني   خطط  تغطي  ال   ، عام  بشكل 
أجهزة  أو  األسنان  أو  بالبرص  العناية  أو  املسنني(  لرعاية  دار  يف  عليها  حتصل  التي  املاهرة 

التمريض. خاص  واجب  أو  النظارات  أو  السمع 

 What do I need to know if I want to buy a Medigap
Medigap؟ الــ  رشاء  عند  معرفتها  جيب  التي  املعلومات  ماهي   policy

) ملستشفى ا مني  تأ (  M e d i c a r e من   A ء  جز يك  لد ن  يكو ن  أ جيب 
)التأمني الطبي(.  Medicare Part B و 

ختطط ولكنك   )PPO و  أ  HMO )مثل   Medicare يا  مزا خطة  لديك  كان  ذا  إ  •
خطه  عىل  للحصول  بطلب  التقدم  يمكنك   ، األصيل   Medicare برنامج  إىل  للعودة 

طاملا  لك  بيعها   Medigap التأمني  لرشكة  يمكن  التغطية.  تنتهي  قبل   Medigap تامني  
خطة ن  تكو ما  عند ة  يد جلد ا  M e d i g a p سة  سيا أ  تبد ن  أ طلب  ا  . خطة ر  د تغا نك  أ
تغطية  لديك  سيكون  لذلك   ، التسجيل  ينتهي  بك  اخلاصة   Medicare Advantage

. ة مستمر
إىل  باإلضافة  يف   Medigap تأمني  وثيقة  من  قسًطا  اخلاصة  التأمني  لرشكة  تدفع  أنت   •

.Medicare إىل  الذي تدفعه  الشهري  قسط اجلزء ب 
حد  عىل  وزوجك  أنت  كنت  إذا  فقط.  واحًدا  شخًصا   Medigap تامني   خطه  تغطي   •
منفصلة.  Medigap تامني   خطه  رشاء  عليك  سيتعني   ،Medigap تغطية  تريد  سواء 
Medigap رشاء  يمكنك  املفتوحة،   Medigap تسجيل  فرتة  لديك  يكون  عندما   •

تأمني مرخصة يف واليتك. تامني  من أي رشكة  خطه 
مشاكل  لديك  كان  لو  حتى  للتجديد  مضمونة  موحدة   Medigap تامني   خطه  أي   •
ودفع  مسجاًل  بقيت  طاملا   Medigap إلغاء  يمكنها  ال  التأمني  رشكة  أن  يعني  هذا  صحية. 

التأمني. قسط 
لنفسها. خمتلفة  أقساًطا  املختلفة  التأمني  رشكات  تفرض  قد   •

 
Medicare Select ؟ What’s Medicare SELECT ما هو 

استخدام  منك  يتطلب  الواليات  بعض  يف  يباع   Medigap تامني   خطط  من  نوع  هو 
مزايا  عىل  للحصول  مؤهاًل  لتكون  شبكتها  داخل  األطباء   ، احلاالت  بعض  ويف   ، املستشفيات 
من  أًيا   SELECT يكون  أن  يمكن  ميديكري  الطوارئ(.  حاالت  )باستثناء  الكاملة  التأمني 

املوحدة.   Medigap خطط 
إذا مل تفعل   ، Medigap األخرى. ومع ذلك  تامني   أقل من خطط  تكلف خطط  عموًما 
الطارئة غري  للخدمات   Medicare SELECT طبيب  أو  مستشفى  استخدم  ذلك 

يدفع  سوف   .Medicare برنامج  يدفعه  ال  ما  كل  أو  بعًضا  تدفع  أن  جيب  ذلك  ستفعل   
ختتاره. الذي  الطبيب  أو  املستشفى  عن  النظر  بغض  املعتمدة  الرسوم  حصة   Medicare

 Can I buy a Medigap policy if I lose my health care
coverage?e
مضمون لديك  يكون  قد  ألنه   .Medigap تامني   خطط  رشاء  عىل  قادًرا  تكون  قد   ، نعم 

تأكد من االحتفاظ بام ييل:  ،  Medigap إصدار احلق لرشاء خطه تامني  
حاالت  أو   / و  إلكرتوين  بريد  رسائل  أو   / و  إشعارات  أو   / و  خطابات  أي  من  نسخة   •

تغطيتك. إهناء  عىل  كدليل  عليها  اسمك  حتمل  مطالبة  رفض 

والعافيه الصحه  بدوام  األمنيات  أطيب 
التايل  اإللكرتونى  الربيد  عيل  التأمني  أنواع  بكافه  املتعلقة  أسئلتكم  بجميع  أرحب   

samy@goldenwayins.com
موقعنـا  وزيـارة 

www.goldenwayinsurance.com






