




العاملي  التحدي  الصني  صعود  يمثل 
يف  القرار  صناع  يواجه  الذي  تعقيدا  األكثر 
الذي  واشنطن، فهي اخلصم األكثر رشاسة 
دولة  أهنا  كام  املتحدة،  الواليات  يواجه 
سبال  جتد  أن  أمريكا  عىل  يتعني  سوف 
املتبادل. الدمار  من  بدال  معها،  للتعايش 

األمريكي  اخلبري  آليسون  غراهام  يرى 
الدولية  والشؤون  السياسية  العلوم  يف 
للحكم  كينيدي  بكلية  السابق  واالستاذ 
جملة  نرشته  تقرير  يف  هارفارد،  بجامعة 
إذا  أنه  األمريكية  انرتيست"  "ناشونال 
بقيادة  االوتوقراطي  النظام  متكن  ما 
من  بينج،  جني  شن  الصيني  الرئيس 
من  واشنطن  بكني  ستزيح  حلمه،  حتقيق 
اعتادت  التي  القيادة  مواقع  من  العديد 
األمريكي". "القرن  خالل  األخرية  عليها 

مجاح  تكبح  بأن  الصني  إقناع  يتم  مل  وإذا 
الواليات  مع  حقًا  تتعاون  وأن  نفسها، 
املستحيل  قبيل  من  سيكون  املتحدة، 
احلفاظ  أو  كارثية،  حرب  اندالع  حتايش 
العيش  الدولتان  فيه  تستطيع  مناخ  عىل 
التحدي هذا  مواجهة  أجل  ومن  فيه. 
املنتخب األمريكي  الرئيس  عىل  يتعني 
اسرتاتيجية  صياغة  وفريقه،  بايدن  جو 
تتجاوز ما وصفه الروائي األمريكي، سكوت 
"عقل املستوى األول" فيتزجريالد، باختبار 
أي "احتفاظ العقل بفكرتني متناقضتني يف 
نفس الوقت، وهو ال يزال يؤدي وظيفته".

مع  صارخ  تناقض  ويف  احلظ،  وحلسن 
دونالد  واليته  املنتهية  الرئيس  سلفه، 
وهو  االختبار  هذا  بايدن  يدخل  ترامب، 
يتمتع  حيث  جيد،  استعداد  وضع  يف 
عقودا  شغلها  مناصب  من  اكتسبها  بحنكة 
جلنة  ورئيس  للرئيس،  السابق  النائب  فهو 
الشيوخ  بمجلس  اخلارجية  العالقات 
األمريكي، كام كان نائبًا برملانيًا خالل حقبة 
من  العديد  واجه  وقد  الباردة،  احلرب 
اخليارات الصعبة، ومتكن من تشكيل رؤى 
مدروسة بشأن كيف تسري األمور يف العامل.
بايدن  جو  فإن  ناحية،  ومن 
يش الرئيس  عهد  يف  الصني  تنهار  مل  إذا 
تاريخ  يف  العب  "أكرب  فستكون  تتصدع،  أو 
رئيس  يو،  كوان  يل  وصفها  كام  العامل"، 
الراحل. سنغافورة  ومؤسس  الوزراء 

إىل  يصل  الصني  سكان  عدد  ألن  ونظرًا   
فإنه  املتحدة،  الواليات  سكان  أمثال  أربعة 

الطاقة  بنصف  يتمتعون  الصينيون  كان  إذا 
الناتج  إمجايل  فإن  لألمريكيني،  اإلنتاجية 
أمجايل  ضعف  يكون  سوف  للصني  املحيل 
ومن  املتحدة.  الواليات  يف  املحيل  الناتج 
تستثمر  بأن  للصني  يسمح  أن  هذا  شأن 
أمريكا. تنفقه  ما  ضعف  الدفاع  جمال  يف 

لن يكون بإمكان أمريكا مواجهة 
الصني بمفردها

احلادي  القرن  بداية  منذ  إنه  آليسون  قال 
أكرب  لتصبح  الصني  صعدت  والعرشين، 
القياس  نظام  )بحسب  العامل  يف  اقتصاد 
االستخبارات  وكالة  خالله  من  حتدد  الذي 
للمقارنة  معيار  أفضل  األمريكية  املركزية 
صارت  وقد  الوطنية(.  االقتصادات  بني 
العامل يف  التصنيع  ورشة  اليوم  الصني 
التجاري األول ملعظم االقتصادات  والرشيك 
الرئيسية، وأيضا املحرك األول لنمو االقتصاد 
العاملي منذ األزمة املالية يف عام 2008 وبنهاية 
كبري  اقتصاد  هناك  سيكون   ،2020 عام 
بداية  يف  عليه  كان  مما  أكرب  فقط  واحد 
املتحدة.  الواليات  اقتصاد  ليس  وهو  العام. 
"دوجالي  بروفيسور  آليسون-  وبحسب 
واملدير  احلكومية،  الدراسات  يف  ديليون" 
والشؤون  للعلوم  "بلفور"  ملركز  السابق 
فإنه  األمريكية-  "هارفارد"  بجامعة  الدولية 
التي  القوى  من  جمموعة  تكوين  أجل  من 
عىل  يتعني  الصني،  سلوك  تشكيل  تستطيع 
ذات  أخرى  دول  جذب  املتحدة  الواليات 
ثقل إىل جانبها يف ميزان القوة. ورغم ازدراء 
الرئيس نائب  أقر  للحلفاء،  الرئيس ترامب 
ذلك. بحتمية  إدارته  يف  اخلارجية  ووزير 

ما  بعض  حذو  حيذوا  أن  يف  أملهام  ولكن 
املتحدة  الواليات  اسرتاتيجية  يف  اتباعه  تم 
الناجحة خالل حقبة احلرب الباردة إلقناع 
الصني  مع  االرتباط"  "بفك  أخرى  دول 
أساء  جديد  اقتصادي  حديدي  ستار  خلف 
سياسيًا وبصفته  الرئيسية.  احلقائق  فهم 
يناله زعامء  الذي  التفويض  بايدن أن  يدرك 
الدول باحلكم يستند إىل قدرهتم عىل حتسني 
ظروف معيشة شعوهبم، و"أن أي حماولة 
إلجبارهم عىل االختيار بني عالقة عسكرية 
عالقة  وبني  األمن،  هلم  توفر  أمريكا  مع 
رضورية  وهي  الصني،  مع  اقتصادية 
لرفاهيتهم، ال يقوم هبا إال أمحق"، كام يقول 
القوة  حشد  أن  ويضيف  األمريكي.  اخلبري 
تعقيدًا  أكثر  شبكة  يف  واملنحازة  املتحالفة 
عليه  كان  مما  بكثري  صعوبة  أكثر  سيكون 

احلال يف مواجهة االحتاد السوفيتي )السابق(.

سبل تعايش مشرتك يضمن 
مصالح اجلميع

متامًا  بايدن  يدرك  أخرى،  ناحية  ومن 
عامل  يف  والصني  املتحدة  الواليات  مشاركة 
حتديات  منهام  كل  تواجه  حيث  صغري 
عليها  االنتصار  تستطيع  ال  وجودية، 
والطبيعة  التكنولوجيا  وقضت  بمفردها. 
من  بالعمل  العظميني  القوتني  هاتني  عىل 
أجل اجياد سبل للعيش معًا، حتى ال متوتا معًا.
احلرب  لزمن  يعود  خمرضم  وكمحارب 
يدركه  ال  نحو  عىل  بايدن  يدرك  الباردة، 
يف  نعيش  زلنا  ما  أننا  احلايل  اجليل  معظم 
كيف  ويتذكر   ،" متبادل  نووي  "دمار  عامل 
السياسة  صناع  عىل  صعبًا  الوضع  كان 
الستيعاب  بالنسبة  املتحدة  الواليات  يف 
واملؤكد" املتبادل  النووي  "الدمار  مفهوم 
االسرتاتيجية  بالتداعيات  يقبلوا  وأن 
الرزين. احلكم  لفن  بالنسبة  املرتتبة 
تعلم  الكوبية،  الصواريخ  أزمة  أعقاب  ويف 
وخلفاؤه  كينيدي  جون  الراحل  الرئيس 
أيضًا  الراحل  الرئيس  خلصه  الذي  الدرس 
رونالد ريغان يف براعة عندما قال: ال يمكن أن 
يكون هناك منترص يف حرب نووية، ولذلك 
ماذا  إدراك  وكان  أبدًا.  إليها  نلجأ  أال  جيب 
يعني هذا عمليا فيام يتعلق بتنافس الواليات 
)وصف  الرش"  "إمرباطورية  مع  املتحدة 
رجيان لالحتاد السوفيتي يف أوائل ثامنينيات 
فيه  قضى   - هائاًل  رصاعًا  املايض(،  القرن 
بايدن ساعات طويلة )ال حتصى( يف مساعدة 
إدراكه. عىل  الشيوخ  جملس  يف  زمالئه 
"احلرب  كتاب  صاحب  آليسون،  ويقول 
من  والصني  أمريكا  تتمكن  هل  قدرمها: 
الذي  ثيوسيديدس؟"  مصيدة  من  اهلروب 
احلايل الوقت  يف  إنه   ،2017 عام  يف  صدر 
املتبادل  النووي  "الدمار  إىل  وباإلضافة 
أننا  بايدن  املنتخب  الرئيس  يدرك  واملؤكد"، 
نواجه أيضًا "دمارًا مناخيًا متباداًل ومؤكدًا".

"رهيب" الصني  تفرضه  الذي  التحدي 
الكوكب  نفس  عىل  نعيش  أننا  إىل  بالنظر 
يستطيع  نفسه،  اهلواء  ونتنفس  الصغري 
أحد أكرب مصدرين اثنني لغازات االحتباس 
املناخ عىل نحو  أن يسبب خلاًل يف  احلراري 
حاد ال يمكن معه العيش عىل الكوكب. وقد 
أدرك بايدن هذه احلقيقة، وعمل مع الرئيس 
يف  اخلارجية  ووزير  أوباما  باراك  السابق 
إدارته جون كريي عىل التوصل التفاق مع 

الصني، وهو اخلطوة التي جعلت من املمكن 
.2015 للمناخ يف عام  باريس  التوصل التفاق 
بايدن  ويعتزم  ترامب،  منه  انسحب  وقد 
إعادة أمريكا إليه يف اليوم األول من دخوله 
للتعاون مع الصني  البيت األبيض، والسعي 
األهداف  من  املزيد  حتقيق  أجل  من 
الطموحة. ويقول اخلبري السيايس آليسون 
تفرضه  الذي  التحدي  إن  تقريره  ختام  يف 
الصني رهيب، ولكن من املستحيل جتاهل 
عىل  بايدن  تغلب  وبعدما  الغاشمة.  احلقائق 
الرئيس  ليصبح  عصية،  عقبات  أنه  بدا  ما 
املتحدة للواليات  واألربعني  السادس 
أقصى  إىل  واقعيًا  اجلديد  الرئيس  سيكون 
حد بشأن جسامة هذا التحدي، وقاطعا يف 
إرصاره عىل القيام بام يتعني عليه أن يقوم به.



الشخصية القوية واملحبوبة 

لديه  يكون  أن  إىل  شخص  كّل  يسعى 
إّن  حيث  وحمبوبة،  قوية  شخصية 
أهم  من  ُتعّد  واملحبوبة  القوية  الشخصية 
الشخص  يمتلكها  أن  جيب  التي  املقومات 
يف بيئته االجتامعية ويف عمله أيضًا، فامتالك 
إعجاب  حمط  جيعله  الشخصية  هذه 
جيب  لذا  حمبتهم،  ويكسبه  اآلخرين 
شخصيته  بتطوير  يقوم  أن  الشخص  عىل 
أن  ويمكن  حمبوبًا  شخصًا  يصبح  حّتى 
خطوات. عّدة  خالل  من  بذلك  يقوم 

قوية  الشخصية  جعل  كيفية 
وحمبوبة؟!

 املبادرة بالسالم:
التحية  بإلقاء  البدء  الشخص  عىل  ينبغي 
صيغة  كانت  وأيًا  املقابل،  الشخص  عىل 
هذه التحية، كام ُيفّضل أن يظهر الشخص 
اآلخر الشخص  عىل  بالتعّرف  سعادته 
حيث  األيدي،  مصافحة  عىل  التأكيد  مع 
والقبول. باإلجيابية  انطباعًا  ذلك  يضفي 

االبتسام:
تنعكس  منهم  وعي  ودون  بطبيعتهم  الناس 
عليهم مشاعر من يتحّدثون إليهم، فإذا أراد 
شخص ما أن يكون حمبوبًا من قبل اآلخرين، 
فيستطيع عن طريق التبسم أثناء املحادثات 
أن يعكس هذا الترّصف عىل سلوك حمّدثيه
اإلجيابية مشاعرهم  سيبادلونه  وبالتايل 
البشوش  والوجه  لالبتسامة  إّن  حيث 
حمبوب. الشخص  جعل  يف  كبري  دور 

إظهار التعاطف:
يعمل إظهار التعاطف عىل إبقاء تركيز الفرد 
يركزون  الناس  إّن  حيث  اآلخرين،  عىل 
عنها  بالرضا  يشعرون  وبالتايل  ذواهتم  عىل 
غريهم وانتباه  اهتامم  حمط  يكونوا  حني 
احلالة اجلسدية التعاطف عىل  ويستويل هذا 
اللفظية والرسائل  االنفعايل،  والشعور 
ينعكس  مّما  للفرد  املناسبة  اللغة  واستخدام 
وأنت  إذًا  عبارة  وُتعّد  أخرى،  مرًة  عليه 
ألهّنا  التعاطف؛  لبيان  الرئيسية  الصيغة 

اآلخر  للطرف  الفرد  عن  الرتكيز  ترصف 
النقاش. حمور  كأّنه  فيظهر  احلوار،  يف 

إتقان لغة اجلسد:
من  اجلسد  لغة  إتقان  يمكن 
اآلتية: اخلطوات  اتباع  خالل 
اآلخرين. باجتاه  الرأس  إمالة 
قلياًل  وأسفل  ألعىل  احلاجبني  حتريك 
شخص  مع  التحدث  بدء  عند  وبرسعة 
إحدى  احلركة  هذه  وتعترب  بعيدًا،  كان 
الصداقة. إلظهار  الشائعة  اإلشارات 
التشبه بنفس وضعيات اجلسم لدى اآلخرين
األفكار. تسلسل  بتامثل  ذلك  يوحي  فربام 

جتنب التسلط واهليمنة. 

التعامل مع اآلخرين بألفة ولطف:
بألفة  اآلخرين  مع  التعامل  يتمثل 
يأيت: ما  ومنها  الطرق،  بعض  يف  ولطف 
الترصيح بوضوح عن القيم اخلاصة، وااللتزام 
باستمرار. والتعلم  واالطالع  ُيقال،  ما  بفعل 

أن يكون اإلنسان عىل طبيعته حّتى حيبه الناس 
كام هو وليس كام يعتقدون أو كام يتمثل هلم.

للثقة. مصدرًا  اإلنسان  يكون  أن 
الصدق  لآلخرين.  وقت  ختصيص 
الوقاحة. عن  بعيدًا  ولكن  والرصاحة 

لآلخرين. خاصة  مساحة  ختصيص 
ين خر آل ا ء  خطا أ عىل  حلكم  ا جتنب 
فرص  ومنحهم  ملساحمتهم  واالستعداد 

أخرى. 

االنفتاح عىل اآلخر:
مع  التعامل  يف  إجيايّب  موقف  بناء  ينبغي 
املواقف  أو  اجلسد  لغة  يف  سواء  اآلخر، 
اجلسد لغة  رشوط  ففي  الشخصية، 
للشخص  مبارشًة  القلب  توجيه  جيب 
منطقة  تغطية  يتّم  ال  أن  بمعنى  املقابل، 
عىل  واحلرص  الذراعني،  بعقد  الصدر 
رضورية  باعتبارها  التفاصيل  هلذه  االنتباه 
اآلخر. اجتاه  إجيايّب  موقف  لبناء  جدًا 

التواصل البرصي:
اآلخرين  مع  البرصّي  التواصل  يعكس 

هناك  كان  فإذا  اجتاههم،  اإلجيابية  املواقف 
البرصّي التواصل  أثناء  الراحة  بعدم  شعور 

فيفّضل التمّرن باستمرار لالعتياد عىل هذه 
من  مريح  مدى  واستخدام  االسرتاتيجية، 
التواصل البرصي، حيث ُيعّد ذلك من أبسط 
فالقليل  باآلخرين،  االهتامم  إلظهار  السبل 
من التواصل البرصي قد يعطي انطباعًا بعدم 
االهتامم باآلخرين، كام أّن املبالغة يف التواصل 
البرصي قد تتسبب يف شعور اآلخرين بعدم 
هبم. التحديق  مثل  تبدو  فهي  الراحة، 

التوقف عن التذمر:
بامتصاص  املتذّمر  الشخص  يتسّبب 
يؤّثر  وبالتايل  حوله،  من  واحلب  الطاقة 
لذلك  سلبي،  بشكل  حوله  من  عىل 
اإلجيابّية  األمور  عىل  بالرتكيز  ُينصح 
والشكوى  التذّمر  وجتّنب  احلياة،  يف 
وحمبتهم. اآلخرين  وّد  لكسب  املستمرة؛ 

مناداة اآلخرين بأسامئهم:
وأّي  الشخصية،  من  أسايس  جزء  االسم 
ِقبل  من  اسمه  بسامع  يرغب  شخص 
يصبح  أن  يريد  من  عىل  لذلك  اآلخرين، 
مناداة  عىل  حيرص  أن  الناس  بني  حمبوبًا 
يقترص  وال  الدوام،  عىل  بأسامئهم  اآلخرين 
ذلك عىل مناداة الشخص باسمه عند التحية 
حيث  العادية،  األحاديث  يف  وإّنام  فقط، 
ُينادى  الذين  األشخاص  أّن  األبحاث  ُتظهر 
عليهم بأسامئهم يشعرون بثقة أثناء احلديث.

عدم إطالق األحكام:
أكثر  املشرتكة  األشياء  من  كثري  البرش  لدى 
مّما لدهيم من االختالفات، لذلك من األفضل 
املشرتكة االهتاممات  من  قاعدة  إجياد 
الذين  األشخاص  مع  االنسجام  وحماولة 
كان  وإن  مشرتكة،  اهتاممات  يمتلكون 
اجتاه  شخص  أّي  يملكها  سلبية  آراء  هناك 
بآرائه  حيتفظ  أن  األفضل  فمن  اآلخرين، 
عليهم. أحكامه  ُيطلق  أن  من  بداًل  لنفسه، 

نصائح لكسب حمبة الناس:
عىل  تساعد  التي  األفعال  بعض  يوجد 
يأيت: ما  ومنها  الناس،  حمبة  كسب 
جمموعات إىل  واالنضامم  االنفتاح 

اآلخرين  عىل  التعرف  عىل  يساعد  فذلك 
التــــي  االهتمــامـــات  يف  ومـشــــاركـتـهـم 
يشبههم. ملن  ينجذبون  فالناس  جتمعهم، 
التطلع لألفضل، وجتنب األشخاص الذين 

حياولون استغالل الفرد وسلب تألقه.

االستامع  الشخصية.  بالنظافة  العناية 
أنفسهم عن  يتحدثون  حني  لآلخرين 
أفكارهم أو  أهدافهم،  أو  عائالهتم،  أو 
والفضول. التطفل  جتنب  مراعاة  مع 
اآلخرين كالم  عىل  األفعال  لردود  االنتباه 
وصادقة. وإجيابيًة  لبقًة  تكون  أن  فيجب 

اآلخرين أحاديث  مقاطعة  جتنب 
سيئًا  ترصفًا  يعترب  ذلك  إّن  حيث 
الشخص. من  ينفرون  اآلخرين  جيعل 
يدل  فذلك  اآلخرين،  من  املشورة  طلب 
بأمهيتهم. ويشعرهم  آرائهم  تقدير  عىل 

مساعدة اآلخرين.
يتوجب عىل الفرد أن يكون اجتامعيًا، وأن 

يتعرف عىل أناس جدد.
حب الذات ثّم حب اآلخرين.

الثقة بالنفس.

عوامل أخرى جتعل الشخصية 
قوية وحمبوبة:

جتعل  التي  األمور  من  العديد  يوجد 
يأيت: ما  ومنها  حمبوبًا،  الشخص 

املختلفة. اآلخرين  بآراء  اإلعجاب  إبداء 
عدم التحّدث عن النفس بشكل مفرط، ألّن 
باملتحّدث. اآلخرين  اهتامم  من  ُيقّلل  ذلك 

مساعدة اآلخرين من خالل إعطائهم النصائح، 
فعله. جيب  بام  عليهم  اإلمالء  وجتّنب 

والتدّخل  النميمة  جتّنب 
اآلخرين. خصوصيات  يف 

اآلخرين؛  مع  النفس  مقارنة  جتنب 
واحلرص  بالنفس،  الثقة  ُيقّلل  ذلك  ألّن 
بالقدرات. واإليامن  التواضع  عىل 

كتابة فاتن السعيد - موضوع



املتعلقة  القرارات  إختاذ  تريد  كنت  إذا 
بحياتك العملية وبشكل قانوين، فإن نرش 
الثقافة القانونية حيقق لك الوعي بكافة 
املعلومات القانونية حول ما تريد إختاذه 
من قرارات يف التخصص أو املجال املهني 
أو احلياتى الذي تريده عىل النطاق املحىل 
وطرح  مراسالتنا  خالل  من  العاملي  أو 
أسئلتكم لكاريزما عرب بريدنا اإللكرتوين.
i n f o @ c h a r i s m a d a i l y. c o m
infocharismaaa@gmail.com
ختص  كثريه  وقواعد  مفاهيم  هناك 
اليوميه فالبد لكل فرد من افراد  حياتنا 
املجتمع ان يكون عيل درايه وعلم بقانون 
بالقوانني  معرفه  عيل  يكون  وان  دولته 
افراد  بني  العالقه  لتنظيم  وضعت  التي 
فالثقافه  ببعض؛  بعضهم  املجتمع 
ملعرفه  وذلك  جدا  مهمه  القانونيه 
وواجباتك  حقوقك  القارئ  عزيزي 
املشاكل  من  نفسك  تقي  حتي  وذلك 
التي انت يف غني عنها والتي من املمكن 
بالقانون. اجلهل  نتيجه  فيها  تقع  ان 
املوضوعات  من  الكثري  نرسد  سوف  لذا 
والقضايا القانونيه املهمه سواء يف مسائل 
واهلجرة   االرث  او  الشخصيه  االحوال 
القوانني وقانون االجيارات وغريها من 
املشاكل  من  منها  الكثري  خيلو  ال  والتي 
نفسك  تقي  وكيف  هلا  القانوين  واحلل 
املشاكل. هذه  مثل  يف  الوقوع  من 

القانون وعالقته بنواحي احلياة:
القانون هو املرجع األسايس عند ظهور 
نواحي  بمختلف  تتعلق  التي  املشاكل 
واإلجتامعية  اإلقتصادية  سواء  احلياة 
أصبحت  حيث  واإلدارية،  والسياسية 
وحيكمها  ينظمها  األن  املجاالت  كافة 
هي  القانونية  الثقافة  فإن  لذلك  القانون، 
يف  مشرتكة  ألهنا  الثقافات  أنواع  أشمل 
أطياف  وختاطب  حولنا  من  يشء  كل 
املجتمع املختلفة يف كافة نواحي احلياة.

الثقافة  من  الكايف  القدر  هو  ما 
القانونية املطلوب اإلملام به؟

فإذا  القانون،  معرفة  بعدم  عذر  ال 

عىل  ينبغي  فإنه  كذلك  األمر  كان 
من  الكايف  بالقدر  ُيلم  أن  شخص  كل 
يترصف  جتعله  التي  القانونية  الثقافة 
بحقوقه يتعلق  فيام  الصحيح  بالشكل 
بواجباته. بقيامه  يتعلق  فيام  وأيضا 
إختاذ  عن  مسئول  شخص  كنت  فإذا 
القرارات داخل املؤسسة أو يف منظومة 
يكون  بحيث  ككل  حياتك  يف  أو  عملك، 
عمل  سري  عىل  أثارًا  القرارات  هلذه 
تكون  أن  فينبغي  حياتك،  أو  املؤسسة 
القانوين  بالشكل  مأخوذة  قرارتك 
املؤسسة  حيمي  الذي  الصحيح 
املالية  املخاطر  من  ككل  وحياتك 
احلياة. هذه  ىف  واملعيشيه  والقضائية 

أمهية نرشة الثقافة القانونية:
- معرفة كافة املخاطر التي قد تتعرض 
هلا خالل ممارسة أعاملك بشكل مبكر.

القانونية  واحللول  الطرق  معرفة   -
للوقاية من املخاطر.

- معرفة حقوقك وإلتزاماتك القانونية.

- حتصني ترصفاتك بمعرفة ما لك وما 
عليك.

يف  احلديثة  بالترشيعات  اإلحاطة   -
جماالت أعاملك بشكل فوري.

من  كثري  يف  القانوين  وضعك  معرفة   -
املعامالت اخلاصة بمجاالت أعاملك.

جماالت  حول  القانونية  ثقافتك  نمو   -
أعاملك وحياتك الشخصية.

مواكبة  لتكون  دائاًم  أعاملك  تطوير   -
ألخر التطورات الترشيعية حسب بلدك.

أول شىء جيب عمله عزيزي القارئ ان 
اي ترصف من الترصفات التي تقوم هبا 
عقد  من  هلا  البد  البيع  أو  بالرشاء  سواء 
مكتوب حيكم العالقه التعاقديه بمفهوم 
.)89( املاده  املدين  للقانون  وفقا  العقد 

او  ارادتني  توافق  بانه  العقد:  تعريف 
معني  قانوين  اثر  احداث  عيل  اكثر 
اهناءه  او  تعديله  او  التزام  بإنشاء 

وللعقد  اركان أوهلا: الرتايض
العقد :موضوع  املحل  ثانيًا: 

 ثالثًا:السبب وهو الغرض من التعاقد.

شخص  من  العقد  يصدر  ان  وجيب   -1
بلغ سن الرشد كامل االهليه متمتع بقواه 
العقليه وغري معتوه او ذو غفله أو سفيه. 

ارادة  عن  صادرا  العقد  يكون.  ان   -2
غش  أو  اكراه  يف  الوقوع  دون  حره 
فله  منهم  فإي  وقوع  فإذا  تدليس  أو 
العقد. ببطالن  القضاء  ايل  اللجوء  حق 

حكم  بعد  اإلجيار  عقد  يمتد  ملن 
بالنسبة  العليا  الدستورية  املحكمة 

لالماكن السكنية )بمرص(؟ 

القانونية  املفاهيم  من  العديد  هناك 
االجيار  عقد  بشان  واضحة  الغري 
وخصوصا  يمتد  وملن  االمتداد  ورشوط 
العليا. الدستورية  املحكمة  حكم  بعد 

لسنة   49 القانون  من   29 املاده  تنص 
االماكن  وبيع  تأجري  شأن  يف   1977
واملستأجر  املؤجر  بني  العالقة  وتنظيم 
االجيار  عقد  ينتهي  "ال  انه  عيل 
العني تركه  او  الرتك  او  بوفاة  املسكن 
واوالده  زوجة  فيها  بقي  اذا 
معه  يقيمون  الذين  والديه  من  أي  او 

حتي الوفاة او الرتك". 
االستفاده  رشط  ان  النص  ذلك  ومفاد 
االستفاده  طالب  اقامه  هو  االمتداد  من 
من االمتداد القاوين مع املستأجر االصيل 
الرتك.  او  وفاته  قبل  املؤجره  العني  يف 

االمتداد  حق  يعطي  القانون  وكان 
متي  الثالثة  الدرجة  حتي  للمستفيدين 
ايل  الوفاه  قبل  سنه  مده  االقامة  كانت 
العليا  الدستورية  املحكمة  اصدرت  ان 
 18 لسنة   70 رقم  القضية  يف  حكمها 

دستورية  بعدم   3/11/2002 جلسه  ق 
سالفه   29 املادة  من  الثالثة  الفقرة 
امتداد  جواز  عدم  متضاه  وكان  الذكر، 
املقيم  املستأجر  اقارب  ايل  االجيار  عقد 
من  اكثر  ووالدين  وابناء  زوج  من  معه 
مره  بات  العقد  امتداد  يعني   - مره 
فقط. االويل  الدرجة  ولالقارب  واحده 
وهذا احلكم يرسي بأثر فوري عيل الوقائع 
 14/11/2002 يف  احلكم  نرش  لتاريخ  التاليه 
الدستورية  املحكمه  بحكم  يعمل  يعني 
الوقائع. عيل  التاريخ  هذا  بعد  من 

املسافر خارج مرص  هل من حق 
امتداد عقد اإلجيار له؟!

القانونية  التسأوالت  من  الكثري  توجد 
شقة  من  للخارج  املسافر  موقف  حول 
اجيارها  عقد  امتداد  له  حيق  هل  والده 
وليس  باخلارج  مقيم  النه  ينتهي  انه  ام 
استقرت  احلقيقة  مستقره،  إقامة  له 
ان  احكامها  يف  النقض  حمكمة  احكام 
عقد االجيار يمتد للمسافر خارج البالد.

حيث نصت املاده 29 من القانون 49 لسنه 
1977 عيل انه "ال ينتهي عقد اجيار املسكن 
بوفاة املستاجر او تركه العني اذا بقي فيها 
الذين  والديه  من  أي  او  اوالده  او  زوجة 
كانوا يقيمون معه حتي الوفاة او الرتك".

هبا  يعتد  التي  االقامة  ان  عيل  يدل  وهذا 
املستاجر  القارب  املستقره  االقامة  هي 
املستفيد  انقطاع  االصيل لكن يف احلقيقة 
مثل  عارض  لسبب  بالعني  االقامة  من 
مدته  استطالت  مهام  باخلارج  العمل 
ختليه  يف  ارادته  عيل  يكشف  مل  انه  طاملا 
فإن  ضمنا  او  رصاحة  االقامة  عن 
من  عليه  الزام  وال  له  يمتد  االجيار  عقد 
هبا  انتفاعه  ان  اذ  بالعني  يقيم  ان  بعد 
رقم  نقض  عليه  واجب  وليس  له  حق 
ابرايل1999  21 جلسه  ق   67 لسن   2902

العاىل باإلستئناف  حمامية   - شفيق  منى 
خاص لكاريزما



:)١١  -  ٢  :  ٨ يو   ( احلقيقى  احلبيب 
    بدأت الشمس ذات صباح ىف أورشليم خترج 
األفق، مرسلًة أشعتها  من خدرها وتعلو فوق 
أهل  وطفق  جديد.  يوم  بدء  لتعلن  الذهبية 
فم  من  ليسمعوا  اهليكل  إىل  يرسعون  أورشليم 
قط.  أحد  يتكلم  مل  كام  روحية  كلامٍت  املسيح 
دائرة نصف  ىف  حوله  يتحلَّقون  بدأوا 
تبغى  عطشى  وقلوهبم  إليه  مشدودة  عيوهنم 
بحذافري  يثّقلها  بام  ال  يرفعها،  بام  ترتوى  أن 
والفريسيون. الكتبة  معهم  يفعل  كام  الوصايا 

 
وشدًا  ومرجًا،  هرجًا  العامة  سمع  فجأًة 
وبينهم  غاضبني،  رجال  أصواِت  وجذبًا، 
كتبة  بمجموعة  وإذا   ، المرأة  خافت  أنني 
املعروفة الدينية  بمالبسهم  وفريسيني 

جتر  كام  عارية  شبه  امرأة  ورائهم  ون  جيرُّ
هبا  وألَقْوا  جديدًا،  صيدًا  الذئاب  جمموعة 
بمقاطعة  السيد، غري مبالني  أقدام  بعنف عند 
املستمعني  حرمان  أو  اجلموع،  مع  حديثه 
هبا. ليقتاتوا  هم  أتوا  الالتى  كلامته  بقية  من 

أنه  هلم  ل  خيَّ للفريسيني  الدينى  احلامس 
للمسيح! مفرَّ  ال  ذلك  وبعد  للمرأة،  مفرَّ  ال 

لكى  احللقة،  وسط  ىف  املرأة  وضعوا 
العيون  من  عدد  أكرب  وسط  هبا  ُيشّهروا 
يكونوا  أن  املستمعني  يسألون  وكأهنم 
االهتام. غرفة  ىف  معهم  قضاًة  أيضا  هم 

املسيح  من  واقرتب  الفريسيني  كبري  تقدم 
قائاًل: يتحداه،  وكأنه  عينيه  ىف  ناظرًا 
ِمسكت  ُأ ة  أ ملر ا ه  هذ معلم  يا  "

 . " لفعل ا ت  ا ذ ىف  نى  تز هى  و

وأردف  اجلموع،  تعليم  عن  املسيح  توقف 
االهتام  حمل  املرأة  فرأى  أسفل  إىل  بنظره 
ت  غطَّ وقد  األرض  عىل  الدائرة  وسط  ىف 
بيدهيا  وجهها  وأخفت  بمالءة  جسدها 
ملا  مستعدة  كالكرة  نفسها  مت  كوَّ قد 
اليهودية.  األحكام  بحسب  عليها  آٍت  هو 
قائاًل  وأكمل  أخرى  خطوة  الفريسى  تقدم  ثم 
ألقرانه: الرسمى  املتحدث  وكأنه  للمسيح 

هذه  مثل  أن  أوصانا  الناموس  ىف  موسى   "  
الفريسى  - تباطأ   " ؟  ُترَجم . فامذا تقول أنت 
ونظر  حجته  ليؤكد  األخري  السؤال  ىف 
نصف  وجهه  وعىل  وحتٍد،  بحدٍة  للمسيح 
باالنتصار. الداخىل  إحساسه  عن  تنم  ابتسامة 

 
للحكم  إجابة  يتوقع  سؤاهلم  يكن  مل 
مصيدة  كان  ما  بقدر  الزانية،  عىل 
 - مريديه:  أمام  به  للتشهري  للمسيح 
فإن َحَكم املسيح برمجها كام أوصاهم موسى 
حفظة  ذلك  أثار  وربام  أتى؟،  جديٍد  فبأى 
يقول: مرارًا  سمعوه  الذين  "املتدينني" 

" سمعتم أنه قيل ... أما أنا فأقول لكم ... " وإن 
سُيشعل  أيضًا  فذلك  بإطالقها،  املسيح  َحَكم 
بأنه  وسيتهمونه  التوراة،  مُحاة  غضب 
موسى.  رشيعة  وينقض  السلف  عوائد  يكرس 
وجه  ىف  حيملق   املتحّلق  اجلمع  بدأ 
ودهاء  مكر  بعضهم  فِهم  املسيح، 
البعض  وشعر  بسؤاهلم،  الفريسيني 
أن  يستطيع  لن  ألنه  معه  بالتعاطف  اآلخر 
احلالتني.  من  أى  ىف  مقبولًة  إجابًة  يعطى 
معون  جَيْ الفريسيون  بدأ  ومقدمًا، 
لرمجها  متهيدًا  أيادهيم  ىف  األحجار 
بذلك. األمر  املسيح  هلم  يصدر  عندما 

عىل  ملقاًة  املرأة  كانت   ، األثناء  هذه  وىف 
ولكن  الرتاب،  يمس  وجهها  األرض، 
مجوع  فرتى  النظر  تسرتقان  عينيها 
وعىل  اإلعدام  بأدوات  ممسكني  الرجال 
باحلجارة.  جسدها  لتحطيم  استعداد 
وأفئدهتم  االهتام  غري  حتوى  ال  نظراهتم    
متكّلسة  قلوهبم  اإلعدام.  سوى  حتمل  ال 
أيدهيم ىف  التى  األحجار  تشبه  وقاسية، 

الزانية  تشبث  هبا  متشبثون  وهم 
سيده.  بغفران  واخلاطئ  العفو،  برجاء 
بيدهيا: تفعل  أن  جيب  ماذا  املرأة  تعرف  مل 

الذى  العارى  نصف  جسدها  هبام  أتغطى 
أن  َأْم  رشيكها،  مع  فراشها  من  نزعوه 
يتهشم  سوف  الذى  رأسها  هبام  حتمى 
ال  ومنكرسة  دامعة  عيوهنا  حلظات؟  بعد 
لثواٍن حتى  امها  حكَّ إىل  تنظر  أن  جترؤ 
تغفل  أن  تريد  ال  متقدة  محراء  وعيوهنم 
وقد  مرجتفة  يداها  للحظات.  ولو  عنها 
وقد  ثابتة  وأيادهيم  هلعها،  كثرة  من  ابيضت 
األحجار.  عىل  ضغطها  كثرة  من  ابيضت 
به  حيكمون  سوف  ما  سوى  ترى  ال  نظراهتا 

ومل  ترى.  أن  دون  حتكم  ونظراهتم  عليها، 
أشفتاها  أرسع:  يرتعش  أهيام  املرأة  تعرف 
التوتر؟ عمق  من  يداها  أم   اخلوف،  شدة  من 
: أرسع  يدق  قلب  أى  تفّرق  أن  تستطع  ومل 
بعد  النبض  عن  سيتوقف  الذى  أقلبها 
والتشّفى؟  للغّل  املستعدة  قلوهبم  َأْم  دقائق، 
زميلها هبام  ل  ُتقبَّ كانت  التى  شفتاها 
ويداها  بأسناهنا،  عليهام  هى  تضغط  اآلن 
هبام  حتمى  اآلن  جسده،  الَمَست  التى 
عليها. القادم  األحجار  وابل  من  مججمتها 
بحر  ىف  ثِماًل  كان  سويعات  منذ  الذى  جسدها 
متناثرة.  أشالًء  يصبح  سوف  اآلن  اخلطية، 
) تزِن  )ال  موسى  وصايا  إحدى  َكرَسْت  لقد 
عليها.  سيحكم  موسى  قانون  واآلن 
ىف  "رشيكها"  أين  الكثريون:  ويتساءل 
الكتاب   – "املشنا"  وبحسب  القصة؟  هذه 
الزانى  فإن   – اليهود  قوانني  يرشح  الذى 
حتى  يُوضع  بأن  ُيعاقب  عليه  املقبوض 
حبَلنْي  يلفون  ثم  البهائم،  روث  ىف  وسطه 
إجتاه  ىف  حبل  كل  ويشدون  عنقه،  حول 
اخلنق.  أسفكسيا  من  يموت  حتى  مضاد 
املرأة  أمسكوا  لقد  هو؟  أين  ولكن 
ال  والفعل   - الفعل(  )ذات  ىف  وهى 
معها. آخر  شخص  بوجود  إال  يتم 
عن  ت  ال حتام ا ثة  بثال ن  و ملفرس ا ى  د نا و

 -:" احلبيب   " مصري 
عليهام  القبض  عند  بالفرار  الذ  إنه    -  )١
فعاًل  هدفهم  يكن  مل  الفريسيني  أن  إذ 
أن  فقط  ولكن  موسى  رشيعة  تطبيق 
املسيح. به  ليجربوا  كُطْعم  باملرأة  يأتوا 

عىل قبضوا  فعال  الفريسيني  إن   -  )٢
" احلبيب " ، ولكن نظرًا ألهنم يعيشون ىف جمتمع 
بالفرار. له  وسمحوا  سبيله  أخَلْوا  ذكورى، 

 
اآلبق  الزانى  أن  وذاك:  هذا  من  -أسوأ   )٣
احلجارة  حامىل  من  الواقفني  ضمن  من  كان 
زناها! بسبب  عشيقته  يرجم  أن  مستعد 

 
يكتب  وكان  أسفل  إىل  فانحنى  يسوع  أما   " 

 " األرض  عىل  بأصبعه 
يكتب؟ كان  ماذا 

املتحّلقني  ماسكيها  خطايا  يكتب  كان  لعله 
يفهم  مل  زائف.  دينى  محاٍس  ىف  حوهلا 
املسيح يفعل  كان  ماذا  الفريسيون 
من  أنظارهم  اجتاه  وا  غريَّ كلام  ولكن 
عليها  احلكم  تغري  كلام  األرض،  إىل  املرأة 
ت  خفَّ وكلَّام  أنفسهم،  عىل  احلكم  إىل 
أيادهيم! ىف  التى  األحجار  عىل  قبضتهم 

 " هلم:  وقال  انتصب  يسألونه  استمروا  ]وملا 
بحجر"[  أواًل  فلريِمها  خطية  بال  منكم  َمن 
املرأة رساح  إطالق  السيد  يطلب  مل 
ببساطة  ولكنه  جموهنا،  ىف  يؤيدها  ومل 
داخل  ينظروا  أن  رامجيها  من  طلب 
عىل  الكتابة  بدأ  أن  بعد  خصوصًا   – نفوسهم 
فعلوا قد  أهنم  يكتشفون  لعلهم   – األرض 
خفية!  ىف  ولكن  منها،  أسوأ   – يفعلون  أو 

عىل  يكتب  وكان  أسفل  إىل  أيضا  انحنى  "ثم 
األرض". 

املشتكني  قلوب  بغالظة  أحسَّ  السيد  لعل 
قائمة  ل  يكمَّ أن  فأراد   ، للتغيري  ومقاومتهم 
خطاياهم املستورة والتى ال يعرفها إاّل فاحُص 
مرحلتني.  عىل  الكتابة  قّسَم  ولذا  القلوب، 
التأمل  رحلة  الرجال  بدأ  الثانية،  املرة  يف 
َوَقعوا  لقد   ،]Introspection[ الذاتى 
يساعد  الذى  األمثل  النفسى  الطبيب  يد  يف 
مشاعرهم  جيرح  أن  دون  وا  يتغريَّ أن  التائبني 
النفوس  جراح  مثل  املأل.  عىل  يفضحهم  او 
ىف  كانت  التى  ضامئرهم  أيقظ  املاهر 
فقط  تسعى  كانت  والتى  عميق،  سباٍت 
بينام  واملسيح!،  املرأة،  اآلخرين:  إلدانة 
اآلثام.  بحر  ىف  غارقني  أنفسهم  هم  كانوا 
بينام  الزانية،  بإذالل  يتلذذون  كانوا  لقد 
فضيحتهم.  خيفى  أن  ن  يتفنَّ الفادى  كان 
مصري  عن  يسألونه  الرجال  واستمر 
جوابًا  يعطيهم  أن  يدفعونه  ضحيتهم، 
نفوسهم  قرارة  ىف  يعلمون  وهم  عنها 
احلالتني. كلتّى  ىف  حمالة  ال  خارس  أنه 
حتفها:  تلقى  ألن  مستعدة  املرأة  كانت 
حمالة ال  آٍت  آٍت  هو  بالرجم  عليها  احلكم 
حوهلا  الرجال  وهؤالء  مدافعون،  هلا  ليس 
والغفران  الرمحة  قلوهبم  من  هربت  قد 
تفسري. أو  عذٌر  جرمها  ىف  هلا  وليس 
تنتقالن  بالدموع  املغرورقتان  مقلتاها 

ذلك  وبني  مشتكيها  بني  وبتكرار  رسيعًا 
والعينني  السِمح  الوجه  ذى  املعّلم  اجلليىل 
نساء  عن  َسمِعت  أو  رأت  لعلها   – الثاقبتني 
أخرى  آثمة  عالقات  ىف  ُمِسكن  قد  ُأخريات 
مصائرهن  كانت  موسى  رشيعة  وبحسب 
تلوَم  أن  تريد  أهنا  ت  أحسَّ ومعروفة.  أكيدة 
الذى  حبيبها  تلوَم  وأن  ضعفها،  عىل  نفسها 
جريمتها  اللذة.  وشباك  براثن  ىف  أوقعها 
متواجدون عليها  عون  واملدَّ مؤكدة، 
اإلعدام  وأدوات  كثريون،  العيان  وشهود 
احلياة  ىف  األمل  منها  هرب  لقد  متوافرة. 
وتواتر  عشيقته،  من  الزانى  كهروب 
حوهلا.  رامجيها  كتجمهر  اليأس  عليها 
" من كان منكم بال خطية فلريِمها أواًل بحجر"
األجيال عرب  ترتدد   ً عبارة  السيد  قاهلا 
والفالسفة  واملبرشون  اظ  الوعَّ يستخدمها 
بعد  جلالدهيا  هها  وجَّ وُمكاتباهتم،  كلامهتم  ىف 
الكذب  وسكة  العودة  طريق  عليهم  سدَّ  أن 
وخطاياهم  أسامءهم  كتب  عندما  واملقاومة 
يسرتجع  الرجال  من  كل  بدأ  األرض.  عىل 
عنها  يعرف  ال  التى  اخلاصة  أفعاله  ذاكرته  ىف 
زميله  إىل  ينظر  منهم  كل  شيئًا،  اآلخرون 
هو. يفكر  فيام  حوله  َمن  يعرف  لئال  خائفًا 
أن  يستطيع  اآلخرين  الرجال  من  أحد  ال 
خيرتق خباياه، ما عدا هذا الراّبى اجلليىل، لعل
خُيرب  أن  عادية  غري  قدرًة  أعطاه  قد  )هيوه( 
 ! األفئدة  يعتمل ىف  بام جيول ىف اخلواطر وما 
وحساسًا  حاساًم  هلم  املسيح  حتدى  كان 
عام  حتٍد  ألنه  حاساًم  الوقت:  نفس  ىف 
اخلاطئة  للبرشية  بل   – فقط  هلم  ليس   –
وفسدوا زاغوا  اجلميع  إن  حيث  مجعاء 
واحد  كل  إىل  بأصبعه  ُيرِش  مل  ألنه  وحساسًا 
املأل.  عىل  خطاياه  تاريخ  عن  له  ليعلن 

ومن  داخليًا  تأنيبهم  يكون  أن  السيد  أراد 
أنفسهم ، هو يريد أن يفعل عكس ما يفعلون : 
يريد  وهو  اآلخرين،  أمام  باملرأة  يشّهرون  هم 
أنفسهم. بينهم وبني  يذّكرهم بزالهتم فقط  أن 

وأيادهيم  خْتفت،  الرجال  أصوات   بدأت 
من  حتولت  ونظراهتم  تلني،  األحجار  عىل 
بذاكرته  عاد  واحد  كل   . أنفسهم  إىل  املرأة 
املتعّددة  أخطائه  وإىل  الداخلية  حياته  إىل 
يده  ىف  كانت  التى  واحلجارة  اإل  يدِر  فلم 
عىل  سقطت  وربام   ، األرض  عىل  تسقط 
عنه  املسيح  كتبها  التى  املكتوبة  خطيته 
يستحق  أيضا  هو  أنه  اكتشف  وكأنه 
عينها!  احلجارة  هبذه  بالرجم  املوت 

الرجال  وبدأ  األحجار،  سقوط  تواىل 
كل  املكان،  ليرتكوا  للخلف  يستديرون 
السحنة  باهت  الرأس،  مطأطأ  منهم 
يتعمد  منهم  كل  اخلطوات.  بطئ 
الذين  اآلخرين  الرجال  نظرات  حتاشى 
أيضًا.  خاطئ   – مثلهم   – أنه  اكتشفوا 
أن  منتظرًا  العظيم،  النفوس  جراح   وتباطأ 
هذا  حدث  وعندما   ، املشتكني  مجيع  خيتفَى 
– ىف ذهول – مل تصدق أهنا  وقفت املرأة ألهنا 
جديدة  حياة  ببداية  لتحتفل  وَقَفت  مَتْت،  مل 
تتوقع. أو  تدرى  ال  حيث  من  هلا  ُوهبت 

هلا:   قال  املرأة  سوى  أحدًا  يسوع  يَر  مل  فلام   
عليِك. املشتكون  أولئك  هم  أين  امراة  ºيا   
أن   ُيطمئنها  أن  أراد   –  " ؟  أحد  دانك  أما 
وأن  مجيعا،  انرصفوا  قد  نفسها  طالبى 
وليس  حقيقة  هو  اختفائهم  من  تراه  ما 
نومها.  ىف  هلا  ترائى  حلاًم  أو  ختاله  خيااًل 

طالبى  من  أحدًا  تَر  فلم  حوهلا  املرأة  َنَظرت 
وهى  اآلخر  وراء  واحدًا  تواَرْوا  هم  نفسها، 
حتول  كيف  هذا:  حدث  كيف  تعرف  ال 
موسى  لوصايا  ومحايتهم  الدينى  محاسهم 
متشى  الرجال  من  جمموعة  إىل  فجأًة 
اختفوا  لقد  هلا.  ظهورهم  ولَّوا  وقد  اهلوينى 
وأزقة  شوارع  يف  وانترشوا  اهليكل  من 
جالبيبهم. أهداب  وراءهم  ون  جيرُّ أورشليم، 
التى  املرأة  من  غاضبًا  مشتٍك  كل  جاء 

غاضبًا  وانرصف  موسى،  ناموس  كرست 
اخلفية.  خطاياه  عن  أخربه  الذى  املسيح  من 
السيد  جتيب  وهى  نفسها  املرأة  تصدق  مل 
ســيــد". يــا  أحـــد  "ال  بقوهلا:  سؤاله  عن 

وفؤادها  امتنانًا،  مآلنة  ومقلتها  إليه  َنَظرت 
ُمدينيها  أن  املرأة  رت  فكَّ لقد  عرفانًا.  م  مفعَّ
اجلليىل الراّبى  هذا  بقى  ولكن  اخَتْفوا،  قد 
ياترى  فامذا  بيديه،  حجارة  أية  معه  ليس 
حكمه  كان  مهام  ولكن  عليها؟  به  سيحكم 
رمجًا.  املوت  من  أخف  بالتأكيد  فهو  
تكون  أن  منه،  نطق  ألى  مستعدة  كانت 
أن  من  هلا  أفضل  هو  رمحته  حتت 
ال  الذين  الفريسيني  رمحة  حتت  تكون 
فقط  يعرفون  الرمحة،  هى  ما  يعرفون 
واحَلْرف!  والوصايا،  والتلمود،  القانون، 
بعد  الثانية  باملفاجأة  يسوع  فاجأها 
ُأدينك" أنا  "وال  الرجم:  من  أنقاذها 

سمعته:- ما  املرأة  تصدق  مل 
 

خطية بال  أنه  عنه  َسَمعت  الذى  الوحيد 
أن  يستطيع  ألنه  رمجها  حق  له  الذى  الوحيد 
بنفسه:  أثاره  الذى  سؤاله  باإلجياب  جياوب 
له  الذى  الوحيد  خطية،  بال  الذى  الوحيد  إنه 
تركه  الذى  الطوب  من  واحدة  يأخد  أن  حق 
جسمها  به  وُيفّتت  األرض  عىل  الفريسيون 
أجهشت  ذلك.  يفعل  أالَّ  اختار  ولكنه  اآلثم، 
حكم  بإلغاء  سمعت  أن  بعد  بالبكاء  املرأة 
اختفى  عندما  أواًل  عينيها  تصدق  مل  اإلعدام، 
اآلن  أذنيها  تصدق  ال  وهى  حماكموها، 
الوحيد  من  رساحها  بإطالق  تسمع  وهى 
يالفرحتها!  عليها،  احلكم  حق  له  الذى 
حبًا  حقيقيًا،  حبًا  حيبها  يسوع  ألن  ونظرًا 
هلا  يفتح  أن  فقْبل  نفسها،  خلالص  يسعى 
حريتها هلا  وُيْطلق  األحكام،  َأرْس  زنزانة 
ختطئى  وال  إذهبى   "  : يفيدها  ما  منها  َطَلَب 
ذلك  بعد  لسنني  عاشت  املرأة  لعل   ."  ً أيضا 
هذا  بعد  عنها  شئ  أى  الكتاب  لنا  يقل  ومل 
ت  أرَسَ قد  السيد  حمبة  ربام  ولكن  للقاء،  ا
مـن  ونجاهتا  نفسها،  شغاف  ومّست  قلبها 
إلحلاحات  نيًة  ثا ختضع  أالَّ  ساعدهتا  املوت 

للخطية. الكاذبة  والوعود  جسدها 
 

وبني  بينها  الرس،  ىف  خطيتها  كانت   لقد 
عن  بعيدًا  فكان  رساحها  إطالق  أما  عشيقها، 
اجلديد! حبيبها  وبني  بينها  املتطفلني،  عيون 

 
وتنظر  الروحى  سباهتا  من  تفيق  املرأة  بدأت 
لألحداث التى تالحقت برسعة ىف هذا اليوم:
يستمتع  لكى  حبه  ها  يبثَّ كان  الذى  حبيبها 
ليدافع  يتقدم  ومل  بالفرار،  الذ  قد  بجسدها 
قاتليها. من  حيميها  أو  مدينيها  ضد  عنها 
اته.  وللذَّ فقط  لذاته  أنانيًا،  حبًا  كان  حبه 
احلقيقى  املُحب  حياهتا  ىف  ظهر  وعندما 
بل  ممسكيها،  أمام  فقط  عنها  يدافع  مل 
أطلقها   – العادل  الوحيد  الديان  وهو   –
اخلطأ.  تكرار  تعيد  أالَّ  فقط  منها  طالبًا 
ثمن  هو  سيدفع  ألنه   ، مضحّيًا  حبا  كان   حبه 
الصليب.  عىل  عنها  بداًل  بعد  فيام  خطيتها 
بدهَنا يمتلك  أن  يريد  واحد 
روحها.  خيّلص  أن  يريد  واآلخر 
جل  أ من  م  لكال ا ل  معسو ُيسِمعها  حد  ا و
أجل  من  له  أفعا يرهيا  واآلخر  مصلحته، 

 . مصلحتها

هى  تعرضت  عندما  هرب  األول    
للخطر  حياته  ض  عرَّ واآلخر  للخطر، 
بحياهتا. هى  هترب  لكى  مدينيها  أمام 
متعة كأداة  يعاملها  واحد 

خلالصها. نفسه  يقّدم  واآلخر 

كإبنة.  يعاملها  والثانى  خليلة،  خياهلا  األول 
عنها  حيامى  والثانى  رسية،  ىف  يقابلها  رجل 

املأل. عىل 
احلبيب:  من  آخر  نوعًا  أخريًا  وجدْت  لقد 

احلقيقى! احلبيب 





صديقه  لزيارة  شخٌص  ذهب 
كتب  زهور  باقَة  له  قّدم  املريض. 
اندهش  اهلل(.  شفاك  )ال  عليها: 
له  يدعو  الذى  صديقه  من  الصديُق 
حني  الدهشُة  وتزول  الشفاء!  بعدم 
وضع  أغفل  قد  الرجَل  أن  نعرُف 
»الفاصلة«؛ لتصرَي اجلملُة الصحيحة: 
الصغرية  الفاصلُة  اهلل!(.  شفاَك  )ال، 
أوضحت أن )ال( استنكارية، وليست 
مرَض  استنكَر  فالصديُق  نافية، 
)الصمُت  برهة  صمَت  ثم  صديقه، 
بالشفاء.  له  دعا  ثم  الفاصلة(،  هو 
حّول  الصغرية(  )الفاصلة  غياُب 
)العداء(. إىل  )املحبة(  من  املعنى 
ولو قرأنا هذا احلوار بني رجل وسيدة: 
فتجيُب  األوبرا(،  حتّبني  ال  ِك  )أظنُّ
أهنا  نفهم  هنا  ها(.  أحبُّ )ال،  السيدُة: 
)الفاصلُة(  ُحِذفِت  لو  األوبرا.  حتبُّ 
األوبرا. حتبُّ  ال  السيدَة  أن  لفهمنا 

أن  دون  ميالِدها  عيُد  مرَّ  وكالعادة، 
هلا  ُتوقَد  أن  ودون  أحٌد  يتذّكَرها 
اآلرسُة  الساحرُة  اجلميلُة  شمعٌة! 
فرط  من  ها.  حُيبُّ أحَد  ال  التى 
ثّمة  العّشاق!  يكرُهها  مجاهلا، 
الناَس  جتعُل  اجلامل  من  درجاٌت 
اجلامل  درجاُت  وهيربون.  هيابون 
الُعليا خُتيُف فيؤثُر الناُس الفراَر، ثم 
يرشقون  األشجار  خلف  يتخّفون 
اجلميلَة باحلجارة، ويشّدون األقواس 
قلبها. خترتُق  السهاُم  لتنطلَق 
االحتفال  يوُم  هو   ١٩٧٣ ديسمرب   ١٨
بالطبع،  ميالدها  يوَم  ليس  هبا. 
األزمان.  قبل  اجلميلُة  ُولدِت  فقد 
العامُل  فيه  انتبه  الذى  اليوُم  ولكنه 
بأرسه إىل سحرها وذكائها وغنِجها 
ثقافِتها  وسعة  أرسارها  وألغاز 
فاعرتف  موسوعيتها،  وشساعة 
إحدى  لتكوَن  الدبلوماسيون  هبا 
املعتمدة  الست،  العامل  فاتنات 
اللغُة  إهنا  املتحدة.  األمم  ىف  ا  رسميًّ
وسَكر  العامُل  أَجلَّها  التى  العربيُة 
جُيّلها  أن  ويتبّقى  كأسها،  بحالوة 
األيام  هذه  مثل  ىف  هبا.  الناطقون 
الستُّ  اللغاُت  أصبحِت   ،١٩٧٣ عام 
ا ىف األمم املتحدة  املُتحَدث هبا رسميًّ
اإلسبانية،  الصينية،  الروسية،  هى: 
العربية. ثم  الفرنسية،  اإلنجليزية، 
من  فرباير   ٢١ يوم  اليونسكو  اختار 
»اللغة  بعيد  لالحتفال  يوًما  عام  كلِّ 
اليوُم  وهو  املتحدة.  األمم  لدى  األّم« 
دول  من  دولة  كلُّ  به  حتتفل  الذى 
العامل، باللغة األّم اخلاصة هبا. فاختار 
يوم  وهو  يونيو،   ٦ يوم  الروُس 
»ألكسندر  الروسى  الشاعر  ميالد 
 ٢٠ الصينيون  واختار  بوشكني«، 
س  أبريل، ذكرى »سانج چيه«، مؤسِّ
اإلنجليز  واختار  الصينية،  األبجدية 
العامل  عظيم  ميالد  يوَم  أبريل   ٢٣
شكسبري«.  »وليم  اإلنجليزى  األديب 
فلم  بالعربية،  الناطقني  نحن،  أما 
املتنبى، أو طه  نخرت مثاًل يوَم ميالد 

حسني، أو أبى العالء املعّرى، أو أبى 
أمحد  بن  اخلليل  أو  الدؤىل،  األسود 
الفراهيدى، أو سيبويه، أو ابن رشد
غريهم  أو  درويش،  أو  أدونيس،  أو 
اخرتنا  بل  العربية،  عاملقة  من 
ا  عامليًّ عيًدا  ليكون  ديسمرب   ١٨ يوم 
اعتامد  ذكرى  وهو  العربية،  للغة 
املتحدة  األمم  لغًة رسمية ىف  العربية 
بلغتنا  نعرتُف  ال  وكأننا   !١٩٧٣ عام 
هبا! العامل  اعرتاف  يوَم  إال  اجلميلة 
هذا  مقاىل  يصفو  أن  أوّد  وألننى 
للنقد  ال  واالحتفاء،  لالحتفال 
وصلت  ما  عىل  والتباكى 
حاٍل  من  اجلميلة  لغُتنا  إليه 
هبا الناطقني  ألسن  عىل  تعسة 
سوف أختتم مقاىل بطرفة وأحجية
الثانية. ىف  ونفّكر  لألوىل  نبتسم 
املاضى القرن  ستينيات  ىف  الطرفة: 
نستمُع  )واآلن  الراديو:  مذيُع  قال 
ُينصُت  راح  ثم  بحّبه(.   ٥١ أغنية:  إىل 
اجلميلة  األغنية  إىل  املستمعني  مع 
الصغرية« »نجاة  الساحرة  بصوت 
عبد  »حممد  العظيم  وموسيقى 
الغنائى  الشاعر  وكلامت  الوهاب«، 
»أنور عبداهلل«. بعد األغنية عاد املذيُع 
أغنية:  مع  كنتم  اعتذار:  بنربة  يقول 
ال،  املذيُع؟  أخطأ  هل  بحّبه!«.  »آه 
االسكريبت،  كاتُب  املُعدُّ  أخطأ  بل 
فوق  »املّد«  أداة  وضع  أغفل  الذى 
املذيُع:  فقرأها  )آ(،  األلف  حرف 
القياسى،  وباالستدعاء   .)١( الرقم 
إىل  »اهلاء«  حرف  عقُله  ترجم 
)٥١( الكلمُة:  فأضحت   ،)٥( رقم: 
كثرًيا  الناُس  وضحَك  )آه(!  من:  بداًل 
وسنوات.  سنواٍت  الُطرفة  تلك  عىل 
فوق  متمّوجة  صغرية  رشطٌة 
الناُس  فيفقُد  املعنى،  تغرّيُ  احلرف 
خيَط التواصل بينهم: احلديث، الفهم.
التالية  اجلملة  اقرأ  األحجية: 
وضع  بعد  املعنى  استخرج  ثم 
املناسبة. الرتقيم  عالمات 

 Woman without her 
man is nothing
هكذا: يكتبوهنا  سوف  الرجاُل 

 Woman، without her
man، is nothing

)املرأُة، دون َرُجلِها، ال قيمَة هلا(.

هكذا: يكتبنها  فسوف  النساُء  أما 
 Woman: Without her،
man is nothing
له( قيمة  ال  الرجُل  دوهَنا،  )املرأُة: 

ال شىء أكثر من فاصلٍة هنا ونقطتني 
النقيض  من  املعنى  ليتغرَي  هناك 
طيبة  وأنت  سنة  كّل  النقيض.  إىل 
املهجورة. الفاتنة  أيتها  ومجيلٌة 
حيبُّ  ملَن  والوطُن  هلل،  »الديُن 
الوطن«. لغَة  وحيرتم  الوطن، 

عن املرصى اليوم

نحو   ويتعلمها  العربية  اللغة  يتكلم 
أقرت  لذلك  نسمة،  مليار  نصف 
كل  من  ديسمرب   18 املتحدة  األمم 
اليوم  هذا  يف  هبا.  لالحتفال  يومًا  عام 
باللغة األدب  عالقة  ذهني  يف  تصحو 
بذلك  حقي  حييي  قاله  ما  وأتذكر 
 " يكون:  أن  من  البد  أنه  من  الصدد 
واألفعال  األسامء  بني  متبادل  السالم 
الربازييل  الكاتب  ويعرب  واحلروف". 
ماشادو دي أسيس عن الفكرة نفسها 
وتتزوج  تعشق  "الكلامت  إن:  بقوله 
نسميه  ما  هو  بينها  الزواج  ورباط 
غري  عددا  فإن  ولألسف  األسلوب"! 
اللغة  الشبان ال يولون  األدباء  قليل من 
هناية  يف  أهنا  معتقدين  اهتاممهم، 
توصيل".  "أداة  سوى  ليست  املطاف 
دورها  تتجاوز  األدب  يف  اللغة  لكن 
رئيسيا  جزءا  لتصبح  توصيل  كأداة 
حتمله  بام  األديب،  العمل  مجالية  من 
الكلامت  عشق  بفضل  إيقاع  من 
البعض، وانسجامها، ويندمج  لبعضها 
العام  االيقاع  مع  اللغوي  االيقاع  هذا 
احلياة  إيقاع  ومع  األديب،  للعمل 
قلوبنا  دقات  يف  نلمسه  الذي  الكوين 
احلياة  ويف  والنهار،  الليل  تعاقب  ويف 
البعض  والغروب.  والرشوق  واملوت 
القواعد  منظومة  هي  اللغة  أن  يتخيل 
واملفعول والفاعل  والضم  والرفع 
لكن ذلك أيرس ما يف األمر، ألن مفهوم 
وأخريا  أوال  يشتمل  األدب  يف  اللغة 
العجز  أو  التعبري  عىل  القدرة  عىل 
ذات  حقي  حييي  حتدث  لذلك  عنه. 
األديب" لدي  اللغوي  "الفقر  عن  مرة 
اللغوي  املحصول  ضعف  أي 
االشتقاق  عىل  والقدرة  واملفردات 
الدقيقة  بالفروق  االحساس  وغياب 
الفقر  ذلك  ظل  ويف  الكلامت،  بني 
يصبح األديب عاجزا عن رسم صورة 
األمر  يعاجلها.  التي  للحالة  دقيقة 
مبارشة.  األدبية  بالقدرة  متعلق  إذن 
أردت  إن  املثال-  سبيل  عىل   – وأنت 
عند  صدر  محالة  انزالق  تصف  أن 
جتد  لن  فإنك  معني  موضع  يف  فتاة 
لكن  باللغة،  مهموما  تكن  مل  ما  الكلمة 
عبد  الكبري  السوري  الروائي  انظر 
قصة  يف  ذلك  يصف  العجييل  السالم 
صدرها  محالة  ارختت  قائال:"  له 
الكاتب  هاهو   ! الكتف"  منزلق  عند 
"منزلق  عبارة  جيد  لغويا  املتمكن 
دقيقة  صورة  ختلق  التي  الكتف" 
حمددة  بلحظة  خاصة  متفردة، 
العمومية  الشائعة  الصور  عن  بعيدا 
الكثريون  يكتفي  وقد  االعداد.  سابقة 
فيكتبون: شائعة،  صورة  برسم 
لكن  احلجرة"،  إيل  النور  "تدفق 
"املوتى"  قصته  يف  جويس  جيمس 
تتكرر  ال  حمددة،  الصورة  جيعل 

يقول: حني  تفردها  اللحظة  تكسب 
يف  الطريق  مصباح  من  ضوء  "إنساب 
النوافذ  إحدى  من  طويل  سهم  شكل 
إيل الباب". وحيتاج األديب لكي يتملك  
مستمر  يومي  جهد  إيل  اللغة  ناصية 
إن: للقول  حمفوظ  نجيب  دفع 
" أكرب رصاع خضته يف حيايت كان مع 
العربية"! وإذا مل تكن لغتك غنية  اللغة 
الكلمة  تكرر  سوف  فإنك  باملرادفات 
الصدد  وهبذا  مرات،  عرش  ذاهتا 
تقول الروائية البديعة إيزابيل اللندي:
وإذا  عال  بصوت  الفقرة  أقرأ  "أنني 
أشعر  فإنني  مكررة  كلامت  وجدت 
ال  كلمة  وجدت  وإذا  باالستياء.. 
أستعني  إليه  أرمي  الذي  املعنى  تطابق 
يل  بالنسبة  جدا  املهم  من  باملعاجم.. 
ختلق  التي  املحددة  الكلمة  أجد  أن 
الكلامت  ألن  احلالة،  تصف  أو  الشعور 
نمتلكها".  التي  الوحيدة  املادة  هي 
األدب  أن  إىل  تعود  باللغة  العناية  هذه 
يكاد  بل  صياغة،  منه  كبري  جانب  يف 
بناء  صياغة  صياغة،  يكون  أن  األدب 
متعددة  مستويات  يتضمن  فني 
الصياغة  ومنها  بينها  فيام  تتفاعل 
أو  للقاص  أفضل  وليس  اللغوية. 
منبعا  الشعر  قراءة  من  الروائي 
وال  وأجراسها،  اللغة  من  لالغرتاف 
الذي تصبح  أقصد بقراءة الشعر ذلك 
لتفسري بحاجة  معضلة  فيه  كلمة  كل 
ابراهيم  مثل  األقرب  الشعراء  بل 
اسامعيل حسن  وحممود  ناجي، 
مايض أبو  وإيليا  إبراهيم،  وحافظ 
القاسم  وأبو  السياب،  شاكر  وبدر 
عىل  القصيدة  حتافظ  حيث  الشايب، 
الدين  جالل  ويشري  الشعر.  أوزان 
بموسيقا  االهتامم  إىل  األسيوطي 
ويقول  الكريم،  القرآن  يف  حتى  اللغة 
أنه: القرآن"  "االتقان يف علوم  يف كتابه 
"كثر يف القرآن ختم الفواصل بحروف 
وحكمته  النون،  وإحلاق  واللني  املد 
ويقصد  التطريب"  من  التمكن  وجود 
اللغة.  ملوسيقا  التمكني  السيوطي 
العريب  الشعر  كل  فليس  وأخريا 
مثال  اقرأ  الفهم،  عىل  عسريا  القديم 
"أيوحشني  التالية:  العذبة  األبيات 
يل  ويظلم   .. أنيس  وأنت  الزمان، 
يف  وأغرس   .. شميس؟  وأنت  النهار 
من  املوت  فأجنى   .. األماين  حمبتك 
كاتبها  أن  واعلم   " غريس؟  ثمرات 
تويف  الذي  زيدون  ابن  الشاعر  هو 
منذ  مكتوبة  أهنا  أي   ! م   1070 عام 
هناك  أن  أظن  وال  عام،  ألف  من  أكثر 
مفهومة.  غري  فيها  واحدة  كلمة 
حقي: حييي  قاله  ما  أقول  ختاما 
للغة"!      عشق  دون  من  أدب  اليوجد   "

 
***

الدستور املرصية عن جريدة 



املستقبل هلل 
وتزوج  العاقر  زوجته  نابليون  طّلق 
قلبه  فطار  ولدًا.  له  أنجبت  بأخرى 
ذراعيه  عىل  ولده  ومحل  الفرح  من 
به  يطل  قرصه  رشفة  ىف  به  وخرج 
ىف  يقول  وهو  املهنئني  ماليني  عىل 
لقد  ىل،  املستقبل  "اآلن  وغرور:  زهو 
رزقت بوىل عهد فرنسا وملك إيطاليا!"
قصورًا  وبنى  اخليال  به  رسح  لقد 
عىل  واآلمال  األحالم  من  شاخمة 
خطة  لنفسه  خُيطط  جعلته  الرمال 
ويغزو  الطفل  هذا  سيكرب  املستقبل، 
إيطاليا  وتكون  عليها  ويملك  إيطاليا 
فرنسا!  إلمرباطورية  خاضعة 
متض  فلم  حيلم!  خمدوع  من  ياله 
نابليون  سقط  حتى  قليلة  سنوات 
ُحبس  ثم  واترلو،  معركة  ىف  املسكني 
وبعد  هيالنة.  سانت  جزيرة  ىف  أسريًا 
قليل نعى الناعى إليه موت إبنه فتحطم 
بقيت  فرنسا  فال  أحالمه،  قرص 
وذهب  إليه،  انضمت  إيطاليا  وال  له 
أناتول  كتب  اليدين.  صفر  العامل  من 
هبا  يرد  التارخيية  قصيدته  فرانس 
هلل". "املستقبل  وعنواهنا  نابليون  عىل 

***

ثالثة فوائد للتدخني ! 
ثالثة  اكتشف  انه  أحدهم  قال 
املدّخن: أن  وهى  للتدخني  فوائد 
1( ال يشيخ       2( وال ُيرسق     3( وال ُيعّضه كلب!
ألن  يشيخ  ال  انه  ذلك  رشح  ىف  وقال 
فيموت  عليه  يقضى  عادة  التدخني 
ألنه  ُيرسق  وال   ... مبكرة  سن  ىف 
وكحة  سعال  ىف  صاحيًا  ليله  يقضى 
مستيقظ  انه  اللص  فيعرف  مستمرة 
فآلن  كلب  يعضه  ال  ...وأّما  فيرتكه 
فيمسك  ظهره  حينى  التدخني 
الكالب! فتخافه  عليها  يتوكأ  عصا 

***

قوة إرادة مزعومة!
هائلة  إرادة  قوة  عنده  ان  الرجل  زعم 

بدليل انه أبطل التدخني 60 ستني مرة !!

 َمدخنة
يرى  اهلل  كان  لو  اخلدام  أحد  وقال 
لالنسان رضورى  التدخني  ان 
رأسه! ىف  مدخنة  له  خلق  لكان   

***

مات من الدخان ! 
يصف  ان  وأعتاد  صحفيًا  يعمل  كان 
األشياء واألحداث حوله بصورة مثرية 
وكان هيتم بام ُيسمى بالسبق الصحفى. 
شخصيته  ىف  مهنتة  تغلغلت  وقد 
ىف  حريق  شّب  ان  لدرجة  وطباعه، 
التى يقع مكتبه بالدور  الكبرية  العامرة 
ظل  املهنة  وبحكم  منها.  العرشين 
يصف ويكتب ويسجل ما حدث حلظة 
بلحظة غري متنبه للخطر الذى يتهدده 
عنه  بعيدة  تزال  ال  النريان  بأن  منه  ظنًا 
من  تتمكن  سوف  املطافئ  أن  والبد 
املناسب. الوقت  ىف  احلريق  إطفاء 
كاملذيع  بحامس  يصف  صاحبنا  ظّل 
النار اآلن  الذى يصف مباراة كرة قدم، 
معطل  املصعد   ... اخلامس  الدور  ىف 
 ... السالمل  عىل  يرسعون  السكان   ...
ضد  ببسالة  جياهدون  االطفاء  رجال 
السابع  الدور  اىل  تصل  النار   .. النريان 
... رصخات الفزع واألستغاثة تتصاعد 
مع آلسنة النريان .. النار تصل اىل الدور 
العارش وتلتهم املكاتب والشقق السكنية 
الثائرة  النريان  بني  ضارية  املعركة   ...
وخراطيم مياة رجال املطافئ وطائرات 
املطافئ  تسبق  النار   ... احلريق  أطفاء 
 ...  12 الدور  اىل  وتصل  مذهله  برسعة 
احلمد   ..  16.... الدور   ...  15 الـ  الدور 
سيطروا  اهنم  األطفاء  رجال  أذاع  هلل 
وعندما   .18 الـ  بالدور  النريان  عىل 

العرشين.  للدور  األطفاء  رجال  وصل 
ميتًا  املسكني  الصحفى  ذلك  وجدوا 
حارصه  لقد  تلمسه.  مل  النار  ان  رغم 
فاختنق  الكثيف  األسود  الدخان 
فقط! الدخان  من  ومات  الرجل 
غبى  رجل  من  ياله  تقولون  لعلكم 
املناسب.  الوقت  ىف  حلياته  هيرب  مل 
البرش  ماليني  قصة  هذه  صدقونى 
كثريون  التفاصيل.  اختلفت  ولو 
يموتون من دخان السجاير قبل األوان 
وأوالدهم  ارامل  زوجاهتم  وتركوا 
باخلطايا  ليس  يموتون  وكثريون  أيتامًا. 
والرسقة  والزنا  كالقتل  الفاحشة 
والسكر والقامر واملخدرات، ولكن من 
االستهتار  أو  اإلمهال  مثل  فقط  دخان 
الكذب  أو  التذمر  أو  التوبة  أوتأجيل 
الشتيمة  وسفرية،  حنانيا  مثل  مثل 
الكنيسة  هجر  أو  االدانة  أو  احللفان  أو 
كل  نعم  التناول.  أو  االنجيل  ترك  أو 
مثل  فقط  الدخان  من  يموتون  هؤالء 
فأحرتسوا  املسكني.  الصحفى  ذلك 
األوان. فوات  قبل  الدخان  من  اذا 

***

الصليب ال يزال ينزف
الكنيسة  تاريخ  من  حقيقية  قصة  هذه 
وردت ىف سنكسار الكنيسة  اليوم الرابع 
)أغسطس(. مرسى  شهر  من  عرش 
رجل  األسكندرية  مدينة  ىف  كان   
وكان  فيلوكسينوس  اسمه  هيودى 
فقريان  املدينة  ىف  وكان  جدًا.  غنيًا 
قائاًل: أحدمها  فجدف   . مسيحيان 
فقراء  ونحن  املسيح  نعبد  ملاذا 
غنى  فيلوكسينوس  اليهودى  وهذا 

ملال  كان  لو   "  : الثانى  فأجابه   " جدًا؟ 
اعطاه  كان  ملا  اهلل  عند  حساب  الدنيا 
واللصوص  والزناة  األوثان  لعابدى 
كانوا  والرسل  فاألنبياء  والقتله. 
اخوته.  الفقراء  دعى  والرب  فقراء 
يقبل  يرتكه  مل  اخلري  عدو  ولكن   "
اىل  فذهب  رفيقه،  كالم  من  شيئًا 
يقبله  ان  وسأله  اليهودى  فيلوكينوس 
له : الحيٌلُ أن يشتغل  ىف خدمته. فقال 
كنت  فإن  بدينى،  يدين  من  االٌ  معى 
ذلك  فأجابه   " أعطيك.  صدقة  تريد 
املسكني " خذنى عندك وأنا أعتنق دينك 
وأعمل مجيع ما تأمرنى به " فأخذه اىل 
مجاعة  أمام  الرئيس  فسأله  جممعهم 
مسيحك  جتحد  أحقًا   "  : قائاًل  اليهود 
نعم! فقال   " مثلنا؟  هيوديًا  وتصري 
اآلله  املسيح  املسكني  جحد  وهكذا 
اىل  وأضاف  اليهود،  مجاعة  أمام 
االيامن.  ىف  فقره  املال  ىف  فقره 
صليب  له  ُيعمل  أن  الرئيس  فأمر 
عليها  قصبة  له  ودفعوا  خشب  من 
وقالوا  وحربة،  خاًل  مملوءة  أسفنجة 
له : " إذن ابصق عىل هذا الصليب وقدم 
"طعنتك  وقل  باحلربة،  واطعنه  اخلل  له 
به.  أمروه  ما  كل  ففعل   " املسيح.  أهيا 
الصليب سال  اآلثمة  بيده  وعندما طعن 
ذلك  وسقط  االرض  عىل  وماء  دم  منه 
يابسًا كأنه حجر. فاستوىل  اجلاحد ميتًا 
اخلوف والرعب عىل مجيع احلارضين 
الدم  من  اخذوا  ثم  منهم  كثريين  وآمن 
فيلوكسينوس  ابنة  عينى  به  ومسحوا 
واهل  هو  فآمن  فأبرصت  العمياء 
ذلك  وبعد  اليهود.  من  وكثريون  بيته 
معه  فأخذ  بذلك  ثاوفيلس  البابا  أعلموا 
وأتى  والشعب  الكهنة  من  مجاعة 
الصليب  وأبرص  اليهود  جممع  اىل 
ليتبارك  إناء  ىف  ووضعة  واملاء  والدم 
آمنوا  الذين  اليهود  وعٌمد  الشعب  به 
ان من حيبون العامل وخطاياه وشهواته 
اخلل  ويقدمون  باألسم  مسيحيون  هم 
يؤمن  بينام  صليبه،  ويطعنون  للمسيح 
من  األخرية  األيام  هذه  ىف  الكثريون 
باملسيح. والبوذيني  واملسلمني  اليهود 

حياتنا  يف  جديد  لعام  استقبالنا  مع 
ينمو بداخلنا شعور والدة أمل جديد 
عىل  مقبلني  بأننا  خالله  من  نشعر 
السعادة  بالفرح،  مليئة  جديدة  حياة 
وحتقيق األمنيات ونبدأ يف نسيان كل 
الفشل الذي حققناه يف السنة القديمة 
نعشها  مل  قديمة  حياة  ونعتربها 
سنة النهاية  يف  فهي  األساس  من 
كآبة  حزن  من  فيها  ما  بكل  ومضت 
وفراق مع إن كل ما حدث هو تغري 
الساعات  النتيجه  عيل  رقم  يف  بسيط 
الكمبيوتر. شاشة  وعىل  واهلواتف 

من أين يأيت األمل اجلديد إذن؟
من رقم وحيد يتيم تغري؟

كل آمالنا تتجدد مع تقدم رقم؟!
سبحان اهلل…

أل.. سبحان اهلل فعال…
إيه ده ؟!

ºنيو يري™ جت وال إيه ؟! دي 
إذن…

األحالم حتقيق  عام  هو  يري  النيو 
واآلمال معروفة يعني.

يف  يكون  اجلديد  العام  وأبدا  دائام 
خميلتنا هو عام حتقيق املستحيل…

بقولك إيه…

كل الناس يف العامل فاكرة إن السنة هي 
اليل كانت سيئة العيب مش فيهم يعني

املهم…
نرجع ملوضوعنا…

عدد  آراء  البحث  أيضا  استطلع 
للعام  نظرهتم  حول  األشخاص  من 
األشخاص  أحد  قال  فقد  اجلديد 
العام  قدوم  ºأنتظر  املوضوع  يف 
ألختلص  وشوق  هلفة  بكل  اجلديد 
أعيشه™. الذي  الوضع  من 

سيئا  كان  املايض  ºالعام  وأضاف 
بالنسبة يل حيث وقعت فيه الكثري من 
األحداث السلبية ومل حيدث أي تقدم 
أن  الشخيص™متمنيا  الصعيد  عىل 
جيلب له العام اجلديد كل ما هو أفضل
أعوام  ثالثة  ومنذ  أنه  ويضيف 

هو مش العام املاضى كان عام حتقيق 
اآلمال لو تفتكر معايا؟!

يا راجل ؟!
أه صدقنى…

لكن الفكرة التي أحتدث عنها ليست 
عيبًا فيك أو يف من بجانبك فقد أظهر 
إيبسوس  رشكة  به  قامت  استطالع 
السكان يف  غالبية  أن  لألبحاث  العاملية 
بالعام  بالتفاؤل  يشعرون  العامل  أنحاء 
من  أفضل  عامًا  سيكون  وأنه  اجلديد 
العام الذي سبقه وأن االقتصاد العاملي 
دولة   23 من   76% وقال  قوة  سيزداد 
إهنم  أراءهم  استطلعت  الذين  من 
يعلقون آمااًل عريضة عىل العام اجلديد 
العام إن  قالوا  النصف  نحو  وكان 
 املايض ليس جيدا ًبالنسبة هلم وألرسهم
بكده نقدر نستنتج إن املوضوع عاملي 

اجلديد  العام  بقدوم  يتفاءل  وهو 
أن  مبينا  يفارقه  السيئ  احلظ  لعل 
يمنحه  ما  هو  حيتله  الذي  التفاؤل 
وبأنه  اجلديد  العام  امتداد  عىل  األمل 
يكافح ويتصدى ألي مشكلة تعرتضه
فلو وقفنا عند آخر مجلة سنجد أنه 
ºبقاله 3 سنني بيتفائل بالسنة اجلديدة 
مالزمه™. اليسء  احلظ  بردو  بس 

أنتوا متخيلني ؟!
وحظه  فاشل  سنني   3 بقاله 
السنة  بيستني  سنة  وكل  مهبب 
قليال حظه  حتسن  يف  أماًل  اجلديدة 

أنت مش مالحظ حاجة ؟!
. مثال لسنني  ا يف  مش  لعيب  ا ن  إ

أخريًا…
أحببت أن أقول لك أنك لست فاشال 
أو حظك يسء، ألن العام القديم كان 

سيئا…
العام  بحجة  فشلك  تربر  فقط  أنت 
نفسه فشلك  من  اخطر  وهذا  السئ 
يا صديقى املسألة ليست ىف هناية العام 
او بداية عام جديد األمر باكمله يتعلق 
التغيري لألفضل أنت وقرارك ىف  بيك 

خد القرار دون انتظار!.



ىف  أليصابات  كانت  وحني   )33  :26 اآليات  من  األول  االصحاح  لوقا  أنجيل  )ىف 
اسمها  اجلليل  من  مدينة  إىل  اهلل  من  املالك  جربائيل  أرسل  السادس،  شهرها 
العذراء  واسم  يوسف  اسمه  داؤد  بيت  من  لرجل  خمطوبة  عذراء  اىل  نارصة، 
معك الرب  عليها،  املنعم  أيتها  لكى  سالم  هلا  وقال  املالك  إليها  فدخل  مريم، 
هذه  تكون  أن  عسى  ما  وفكرت  كالمه  من  اضطرت  رأيته  فلام  النساء،  ىف  انتى  مباركة 
ستحبلني  أنتى  وها  اهلل،  عند  نعمة  وجدت  لقد  يامريم،  ختاىف  ال  املالك  هلا  فقال  التحية، 
اإلله  الرب  ويعطيه  يدعى،  العىل  وابن  عظيام  يكون  هذا  يسوع  وتسمينه  ابنا  وتلدين 
أن  حيث  هلا  مثيل  ال  والتى  املفرحة  البشارة  متت  الزمان  ملئ  ىف  أبيه(،  داؤد  كرسى 
مريم  العذراء  يدعى،  اهلل  وابن  عظيام  ويكون  بطنها  ىف  قدوسًا  جنينا  حتمل  أن  بكر  عذراء 
وروح ونفس  جسد  وهلا  البرش  من  هى  مثلنا  مريم  العذراء  طاهرا،  اناءا  لنا  اهلل  قدمها 
املسيح  السيد  ميالد  وقبل  احلقيقية  القداسة  حياة  تعيش  اهليكل  ىف  نذيرة  وكانت 
إبنا  وتلد  حتبل  العذراء  ها  )أش:14:7(  النبى  أشياء  تنبأ  كام  القدوس  اهلل  وابن  ابنها 
يرددوهنا  صلوات  خالل  من  اهلل  يعبدون  اليهود  معظم  كان  عامنوئيل،  أسمه  وتدعو 
مع  حقيقي  حب  عبادة  ىف  تعيش  كانت  مريم  العذراء  ولكن  دموية،  ذبائح  ويقدمون 
اجلسد قبل  بالروح  املقدسة  الكتب  وقارئة  صائمة  مصلية  ساجدة  حياهتا  قدمت  اهلل 
ذكرت كام  املجد  كل  له  الذى  املسيح  السيد  بميالد  تتنبأ  مجيعها  املقدسة  الكتب  وألن 
املسيح يسوع  أم  تكون  أن  استحقت  لذا  قلبها  ىف  حتفظها  كانت  بل  فقط  تقرأها  ال  كانت 
النساء  باقى  كحياة  تعيش  ال  الفانى،  العامل  مذبح  عىل  حب  كذبيحة  كاملة  حياهتا  قدمت 
من  احلياة،  مغريات  كل  ورغم  الذى  لإلنسان  حى  مثال  إهنا  ظروفها،  مثل  ىف  هن  الالتى 
له  جتثو  الذى  القدوس  اهلل  من  فينهل  اهلل  من  جدًا  وقريب  وطاهرا  عفيفا  حييا  أن  اإلمكان 
إستحقت  التى  الطوباوية  عند  طلب  لنا  اليوم  مافيها،  وكل  األرض  عىل  وما  السموات  ىف  ما 
وأم  احلياة،  التى وجد فيها عقود  الكرمة  بنات حواء،  الوحيدة ىف  الطاهرة  امللكة  تكون  أن 
فاختارها  اهلل  اشتمها  التى  الذكية  حياهتا  برائحة  علينا  جتود  أن  نطلب  احلقيقى،  النور 
ىف  اهلل  مع  روحية  بخلوات  نختىل  أن  تساعدنا  املسيح،  يسوع  ملخلصنا  العجيب  امليالد  هلذا 
نصىل  أن  جمرد  نمل  فال  الصالة  ىف  قوهتا  تشبه  قوة  متنحنا  العامل،  قلق  عن  بعيدا  هدوء 
أن نكون جادين ىف مشاعرنا  الكنيسة،  التى تسلمناها من  السبعة صلوات  صالة واحدة من 
للعبادة هلل وليس ألن يعطينا داياًم ما نطلبه ألنه يعطى الكل بسخاء وال يعري، ويرشق شمسه 
نصليها  التى  الصلوات  كل  نرى  أن  القوية  بشفاعتها  تعلمنا  أن  نريد  واالرشار،  األبرار  عىل 
عرشة عظيمة مع اهلل اإلله الوحيد الذى ال يتغري وال يكون له ظل دوران فاهلل يعطينا احلب 
نطلب  حمرتم،  جمتمع  أى  ىف  شائبة  يشوهبا  وال  حرة  كريمة  عيشة  للعيش  وزيادة،  الكاىف 
حياتنا ىف  نفس  أخر  إىل  احلقيقى  وباإليامن  العالية  اهلل  يد  حتت  حمروسون  تبقينا  أن  منها 
هذه  كتبت  فلو  جدا،  كثريا  مريم  العذراء  عند  طلبات  له  فينا  واحد  كل  أكيد 
الصعبة  باملواقف  مليئة  مريم  العذراء  حياة  ألن  كثرية،  كتب  تكفيها  ال  الطلبات 
منه  احلقيقى  لقرهبا  يقودها  كان  اهلل  ولكن  سنًا  صغرية  وهى  حتملتها  التى 
العذراء  طهارة  ىف  تتشفعوا  وأنتم  تذكرونى  أن  فأرجو  الطاهرة،  وعبادهتا 
أمني. األبد  إىل  والسجود  والقوة  املجد  وإهلنا  وصلواهتا،  ونقائها  مريم 

عن  يعرب  الذى  القاسى  التعبري  هذا  لكم  اخرتت 
بحالتني  يمر  الذى  االمريكى  الشعب  عموم  حالة 
من  اى  نحو  السياسى  االستقطاب  حالة  اما 
او  والديمقراطى  اجلمهورى  الكبريين  احلزبني 
عموم  هلا  ينتمى  والتى  السياسى  االحلاد  حالة 
عقيدة  له  ليس  السياسى  امللحد  ان  وهى  الشعب 
بالسياسة  هيتم  وال  اليها  ينتمى  واضحة  سياسية 
املتحدة  للواليات  اخلارجية  او  الداخلية  سواء 
وارسته  الشخصية  بحياته  املواطن  هذا  فاهتامم 
من  االنفاق  يستطيع  اموال  من  جيبه  سيدخل  وما 
الشعارات  الهيمه  فهو  فقط  بحياته  التمتع  خالهلا 
احيانا  الكاذبة  والوعود  واالنتخابية  السياسية 
العادية احلياتية  االمور  سوى  شئ  باى  هيتم  ال  فهو 
والرضائب  الفواتري  دفع  دوامة  ىف  تطحنه  والتى 
ذلك. وغري  واملورجش  والتأمني  سيارته  واصالح 
اما املواطن االخر وهو الغري مهتم باحلالة السياسية 
نحو  املستقطب  املواطن  وهو  البالد  تعيشها  التى 
الشخصية  مصلحته  حسب  معينة  سياسية  جهة 
مصلحته  اىل  ينظر  فهو  البالد  مصلحة  وليس 
له  سيحققها  ومن  تتحقق  كيف  اوال  الشخصية 
فيذهب  الكبريين  احلزبني  يطرحه  ما  بني  ويوازن 
اىل  النظر  دون  منهام  الى  صوته  ليعطى  ذلك  بعد 
مثل الشعارات  او  املدى  بعيد  السياسى  البعد 
اخرى( مرة  عظيمة  امة  امريكا  نجعل  ان  )نريد 
حتليل  مها  السابقتني  احلالتني  وهاتني 
االمريكى  الشعب  وضع  عن  بسيط 
عدمه من  السياسى  وارتباطه 
السياسى  الواقع  عن  تعبريا  احلاالت  هذه  وتاتى 
اللحظة  وليد  ليس  فهو  البالد  تعيشه  الذى  املؤمل 
وترجع  طويلة  عقود  منذ  البالد  تعيشه  وانام 

عوامل لعدة  نتيجة  السابقة  احلاالت  هذه 
التعليمية  فالسياسة  التعليم،  وهو  األول: 
بالعلم  الطالب  تسلح  ال  املتحدة  الواليات  ىف 
بذلك  هيتم  من  خترج  حتى  السياسى 
السياسية الثقافة  سبيل  عىل  ولو  حتى 
كان  فإذا  العامة  الثقافة  وهو  الثانى:  األمر  اما 
الشعوب  ثقافات  عىل  واليضطلع  يقرا  ال  الشعب 
معذوال  يعيش  فهو  عنهم  شيئا  يعرف  وال  االخرى 
كل  من  باملحيطات  حماطة  جزيرة  ىف  العامل  عن 
ىف  عنهم  حتدثت  الذين  الكهف  كأهل  جانب 
طالب  أحد  سألت  املثال  سبيل  فعىل  سابق  مقال 
تقع  أين  يعرف  فال  مرص  عن  الثانوية  املرحلة 
أفريقيا أم  أسيا  قارة  ىف  هى  وهل  اخلريطة  عىل 
من  هذه  وتأتى  املهاجرين  الثالث:  األمر  أما 
السفارات  طريق  عن  القادمة  الرشعية  اهلجرة 
ختتار  ان  حتاول  وهى  اخلارج  ىف  األمريكية 
والتعليم  الثقافة  منعدمى  من  معينة  فئة 
واستقطاهبم  عليهم  السيطرة  لسهولة  واللغة 
سياسى  راى  هلم  يكون  فال  معينة  جهة  نحو 
وهنا  شىء  أى  ىف  البلد  يفيد  ال  املهاجر  وهذا 
الغريب الوضع  هذا  أمام  كبرية  إستفهام  عالمة 
اىل  واضافة  السابقة  االمور  هذه  ظل  وىف 
ظل  ىف  السىء  اإلقتصادى  الوضع  ذلك 
أمجع العامل  هبا  يمر  التى  كورونا  جائحة 
واالهنيار  احلادة  السياسية  التجاذبات  ظل  وىف 
االقتصادية  واالزمة  أحيانا  واالخالقى  االجتامعى 
احلقيقى. السياسى  واإلنتامء  الثقافة  وانعدام 
هل  السابقة  االوضاع  هذه  كل  ظل  ففى 
او  حمنكني  سياسيني  املجتمع  هذا  سيخلق 
يستطيعون  الكونجرس  ىف  جيدين  مرشعني 
عىل  احلال  سيظل  أم  األمان  بر  اىل  البالد  قيادة 
القضاء. إىل  اللجوء  املترضر  وعىل  عليه  هو  ما 



قطر  خمنث  ليسب  النابغة  اإلذاعى 
العبو  وكذلك  سوقية،  بكلامت 
اقتحموا  الذين  املعتزلون  الكرة 
دراسة  بال  الرياضية  الربامج 

األرض  هذه  عىل  مكان  هناك  ليس 
اجلبل.!!! هذا  من  اهلل  إىل  أقرب 

إنه  اجلبل  هذا  يف  تتىل  الصلوات  آالف  يوم  كل 
مكان فريد يف العامل ويف الكنيسة األرثوذكسية.

باهلل.. نتحد  أن  وهو  واحد،  هدفنا 

الرهبان يعيشها  التي  الرهبانية  أحلياة 
يعيشون  فالرهبان  األمراض  من  محتهم 
الرسطان  معّدل  انخفاض  مع  أطول،  حياة 
وجبات  يأكلون  فهم  القلبي  والسكتات 
جدًا.. منتظمة  فرتات  عىل  بسيطة 
كل  مدة  النهار،  يف  مرتني  يأكلون  فالرهبان 
اثناء  يتحدثون  ال  دقائق  عرش  منها  واحدة 
روحية.. قراءة  إىل  يستمعون  بل  الطعام 

قليل فنومهم  ابدًا  سهلة  ليست  حياهتم 
والعمل.. التأمل  الصالة،  يف  وقتهم  ويمضون 

فإن  يومًا.  اجلبل  زرت  وإذا 
الطعام لك  يعدون  من  هم  الرهبان 

بأنفسهم.. السمك  ويصطادون 

صلهم  ا ن  هبا لر ا ينيس  س   ملقد ا جلبل  ا يف 
نبع  و سمي  ا هو  بمن  ن  هيتمو و يض  ر أل ا

احلقيقيه.. احلياه 

والديه  يرى  كان  ما  إذا  الرهبان  أحد  وسؤل 
السامء.. يف  سأرامها  أين  أعرف  أبدًا،  فقال: 

أو  والتقويم  الكنسّيه  األعياد  صلوات 
املقّدس: اجلبل  يف  الكنسّية  الروزنامة 

عيد  باستثناء  يوًما  عرش  بثالثة  متأخرة  هي 
الذي   - الكبري  الصوم  من  إبتداًء   - الفصح 
العاملي األرثوذكيس  الفصح  مع  يتطابق 
ويعّيد مثاًل عيد امليالد املجيد يف 7 كانون الثاين..

عند  تبدأ  اجلبل  يف  اليوميه  احلياة  أما 
عام  كمعّدل  صباًحا  الثانية  الساعة 
راهب.. لكل  الشخيص  القانون  لتالوة 

ثم  ومن  الصالة  إىل  الرهبان  ويستيقظ 
الناقوس  صوت  عىل  الكنيسة  إىل  الدخول 
التالندو(  Talando( ال  اخلشبية  والقطعة 
حيملها  طويلة  خشب  من  قطعة  وهي 
يطرق  وهو  املمرات  يف  هبا  ويدور  راهب 
معنّي.. نغم  عىل  خشبية  بمطرقة  عليها 
العهد  يف  نوح  إىل  القطعة  هذه  ترمز 
لدخول  خشبة  عىل  طرق  عندما  القديم 
الكنيسة.. إىل  اليوم  تشري  التي  السفينة 

احلقبات  بعض  يف  املسيحيون  إليها  جلأ  كام 
مضادة  لظروف  اجلرس  عن  عوض 
املتعدد  احلديدي  الناقوس  يوجد  وكذلك 

وبراجمها  القضائيات  أصبحت 
مرص  ىف  للناس  الشاغل  الشغل 
يتعلمون  فمنها  وهنارًا،  لياًل 
وما  يشاهدون  ما  ينقلون  وعنها 
املحامى  علينا  طلع  فإذا  يسمعون. 
السابق  الربملانى  والنائب  الشهري 
أكرب  من  لواحد  احلاىل  والرئيس 
بني  يتجول  وأخذ  املرصية  األندية 
ال  بألفاظ  املشاهري  ليسب  القنوات 
نجل  الفاشل  املذيع  تبعه  ثم  تليق، 

يف  معًا  ذهبنا  السابقان  العددان  يف 
رسيعه  وروحيه  تارخييه  جوله 
آثوس.. املقدس  اجلبل  داخل  موجزه 

هذه  يف  معَا  نستكمل  نحن  وها 
عيل  للتعرف  الرحله  تلك  اجلوله 
اجلبل.. وأرسار  روائع  من  بعض 

فكل من يزور اجلبل املقّدس ألول مّرة يتنازعه 
معًا: تالقيهام  صعب  متناقضان  إنطباعان 

ُمشجع: إنطباع  وأول 

العميق  والسالم  املناظر  مجال  وهو 
الرهبان  واستقبال  منها  ينبعث  الذي 
الروحية  الكنسية  الطقوس  وعظمة 
مجيل..  بشكل  النفوس  يف  تؤّثر  التي 

غامض:  فهو  الثاين  اإلنطباع  أما 

إشارات  اإليقونات،  تكريم  يف  ويتمثل 
املتعددة  واإلنحناءات  الصليب 
الرهبان  عند  التقوى  مظاهر  وكذلك 
العامل.. من  الزائر  تذهل  التي  وأحاديثهم 

لعباده  ا وليس  لتكريم  ا لتحديد  با واقصد 
الصليب.. او  لاليقونه 

الروم  لنسور  هو  العظيم  اجلبل  هذا 
الصرب  يعرفون  وللذين  األثوذكسيني 
الضعيف  اجلسد  هذا  عىل  والقسوة 
الّراحة  إىل  التائقة  الّرخوة  والنفس 
السهلة.. املعيشة  بأنامط  والتلّذذ 

والصالة  والنور  الشهادة  جبل  آثوس  جبل 
النطرون  وادي  سالله  مثل  ساللة  إنه 
من  كّل  حيّج  وإليه  نيرتيا  وصحراء 
اخللوة  وإىل  الرب،  ديار  إىل  نفسه  تشتاق 
بنباتات  املزّين  اخلدر  يف  حبيبه  مع 
إهله..  وتعزيات  وِنَعم  وأعراقه  جهاداته 

فليل  بالنهار،  الليل  يتواصل  هناك 
املضاءة  الشموس  بنور  يلتمع  الرهبان 
ويف  املسيح  إسميسوع  متتامت  يف 
تراث  عىل  أبقت  وخدمات  تراتيل 
هذا.. يومنا  حتى  األرثوذكسّية  الكنيسة 

العظيم:  اجلبل  نّساك  أحد  كتب 

لدينا  أّن  وطاملا  املقّدس،  الصليب  قّوة  لدينا 
يعني  هذا  املقّدس  والصليب  العامد  عالمة 
واحتدنا  وجحدناه  الشيطان  أنكرنا  أننا 
صقل  وهدفنا  القدس  الروح  ووهبنا  باملسيح 
اخلطيئة... تفادي  فقط  وليس  روحانيتنا، 

دومًا.. اهلل  من  بالقرب  البقاء  فهدفنا 
يقول أحد الرهبان )االب سريابيون األثوثي(: 

ختلوا  ال  وأحاديثهم  رخصة  وبدون 
اهلواء  عىل  وينطقون  إسفاف  من 
عليها  يعاقب  بألفاظ  مبارشة 
حسيب أو  رقيب  دون  القانون 

معني.. بنغم  عليه  ُيدق  الذي  األجزاء 

يف  الرهبان  جيتمع  صباًحا  الرابعة  وعند 
لصالة  دير  بكل  اخلاصة  األساسية  الكنيسة 
إستعداًدا  اليومي  والسنكسار  الساعات 
عدم  ويالحظ  يومًيا  اإلهلي  بالقداس  للبدء 
بل  الكنيسة  داخل  بتاًتا  الكهرباء  أستخدام 
الشموع.. ضوء  عىل  الصلوات  كّل  جتري 

باخلدمة  شخص  كل  هيتم  النهار  خالل  ويف 
الطعام  صالة  يف  الغذاء  ويتم  إليه  املوكلة 
ويتخللها  باجلداريات  املزّينة  اجلامعية 
يذهب  ال  حتى  روحية  وكتب  آبائية  قراءة 
ويسبق  الرب  متجيد  دون  الوقت  هذا 
األساسّية.. الكنيسة  يف  صالة  الغذاء 

الساعة  عند  فيكون  واملديح  الغروب  أما 
وبعد  ساعة  حوايل  ملّدة  ا  يوميًّ اخلامسة 
الكنيسة  إىل  عودة  خفيفة  طعام  وجبة 
لذخائر  الكرامة  وتقديم  النوم  لصالة 
ايضًا.. تكريمهم  اجل  ومن  القّديسني 

يدق  الثامنة  الساعة  حوايل  ويف 
راهب  كل  ليدخل  الصمت  جرس 
اخلارجي.. الدير  باب  وُيقفل  قاليته 
بالكامل مرسومة  األديرة  وأغلب 

.. الداخل   من 
ء  ا ر لعذ ا و ملسيح  ا لك  حو هبت  ذ ينام  أ

والقديسون..
السامء  يف  أنك  يشعرك  بشكل 
االرض!! عن  متاما  ومنعزل 

ممتازة  أمثلة  عىل  اجلبل  كنائس  وحتتوي 
االرثوذكسية.. البيزنطية  اإليقونات  لفن 

ليوم  ا لباقية  ا أديرته  مكتبات  حتتوي  كام 
للعصور  ترجع  املخطوطات  من  كنوز  عىل 

والوسطى.. الكالسيكية 

أي  باليريوندا  الدير  رئيس  يدعى 
باللغة  الكلمة  أساس  يف  إذ  احلكيم  الشيخ 
هنا  أّما  املسن  تعني  يروس  اليونانية 
والتمييز.. احلكمة  يف  الكبري  فتعني 

اجلبل  ايل  زائرين  ضيوف  َاي  يصل  وحينام 
تقدم  والتي  األديار   يف  املعهودة  الضيافة  فأن 
او  الشهي  امللبن  قطع  هي  فقط  للضيوف 
)لوكومي( احللقوم  براحة  ايضًا  يعرف  ما 
عمل  من  االثويس  العرق  من  فنجان  مع 
الدموّية..  للدورة  مقّوي  وهو  الدير  وشغل 

هي  شخصان  يلتقي  عندما  املتبادلة  الكلمة  أما 
 " السّيد  الثاين  فيجيبه   .. إفلوييتي"   " باركوا 
.. يبارك  الذي  املسيح  السّيد  أي   " كرييوس  أو 
يستعملها  جًدا  مجيلة  عبارة  وهناك 
وهي  احلسنة  للطاعة  إشارة  الرهبان 
حسنة.. طاعة  أي  إيباكّوي"  "كايل 

بسالسة  جيرى  ذلك  كل  كان  إذا 
فلامذا  أحد،  من  اعرتاض  وبال 
مرص  ىف  األخالق  اهنيار  عىل  نتباكى 
بقيت  ما  األخالق  األمم  )إنام 
ذهبوا أخالقهم  ذهبت  هم  فإن 
أخالقهم  يف  القوم  أصيب  وإذا 
عويال  و  مأمتا  عليهم  فأقم 
مرجعه  لألخالق  أمرك  صالح 
تستقم( باألخالق  النفس  فقّوم 
أمحد شوقى بك..        وعجبى...

وحينام  العظيم  اجلبل  يف  احلياة  تستمر 
فعادة  الرهبان  أحد  ومفارقه  جنازة  تأيت 
سنوات  ثالثة  وبعد  الراهب  ًيدفنون 
وغري  سليم  جسده  كان  فإذا  القرب،  يفتحون 
تكريمه.. ليتم  الكنيسة  إىل  يأخذونه  متحلل 

 . . مه عظا بقيت  و  . . متحلاًل ن  كا ا  ذ إ و
صة  خلا ا م  لعظا ا فة  غر ىل  إ هنا  حيملو

الرهبان..  االباء  من  باملنتقلني 

الدير  الرهبان من  يأيت أحد  يوم  حيث يف كل 
والصالة  العظام  هذه  امام  بالتبخري  يقوم  و 
ويقول:   أصحاهبا  نفس  لراحة  باملسبحة 
عبيدك..      ارحم  اللـه..  ابن  يسوع  ريب  يا 

تعّد  املقدس  اجلبل  دولة  أن  من  وبالرغم 
كباقي  األورويب  االحتاد  من  جزءًا  عمليًا 
مقيدة  واألفراد  البضائع  حركة  فإن  اليونان؛ 
اجلزيرة..  سلطات  من  مسبق  بترصيح 

يوميًا  للجزيرة  الوافدين  الزوار  عدد  أن  كام 
. . مقيد

ترصيح  إحضار  اجلميع  عىل  وجيب 
فقط.. حمدودة  وملدة  للدخول  مسبق 

املسموح  هم  فقط  الذكور  فإن  وأيضا 
باإلقامة  يسمح  وال  آثوس  بدخول  هلم 
بلغوا  الذين  للذكور  إال  اجلزيرة  عىل 
يكونوا  أن  وجيب  عرشة،  الثامنة 
الرشقية.. األرثوذكسية  للكنيسة  تابعني 

فال  آثوس  جلبل  النساء  دخول  منع  أما 
جلميع  اجلبل  إىل  النساء  بدخول  يسمح 
أكسب  الذي  األمر  املنطقة،  مرافق 
والرهبة.. الشهرة  من  قدرا  اجلبل 

يقترص  آثوس  جبل  جعل  آخر  سبب 
ثيوتوكوس  أن  هو  فقط  الرجال  عىل 
افرزته  العذراء(  مريم   ™ اإلله ºوالدة  (
لقربص.. طريقها  يف  كانت  حينام 
ال  السبب  وهلذا  ملكها  اجلبل  هذا  ان  ودعت 
املكان  النه  الدخول  غريها  مرأة  ألي  يسمح 
ويدعى  ثيوتوكوس  تقدير  حمل  الوحيد 

بستاهنا.. او  بحديقتها 

تنكرت  فرنسية  كاتبة  هنالك  ان  ذكر  أنه  غري 
خلسة املنطقة  تدخل  لكي  بحار  بزي 
.. الرجال  مع  شهر  أسمتها  و  رواية   وكتبت 
سلطة  كتبته  الذي  اخلاص  اجلزيرة  دستور 
الربملان  وأقره   1924 عام  يف  الرهبان 
انتهاك  أّن  عىل  ينص   ،1975 سنة  اليوناين 
يعاقب  إليه  النساء  ودخول  اجلبل  حرمة 
سنتني.. إىل  واحدة  سنة  من  بالسجن  عليه 

مرتني  اليونان  دعا  االوروبى  االحتاد  برملان 
.  . رفض  الطلب  ولكن  القانون،  هذا  لتغيري 

آثوس  جبل  أوى  فقد  ذلك  من  وبالرغم 
الالجئني بمن فيهم النساء مرتني يف تارخيه..

)املعروفة   1770 عام  ثورة  اعقاب  يف  وذلك 
ثورة  اعقاب  ويف  ورلوفيكا(  باسم  اليونان  يف 

..1821 عام 
قد  التي  املشاكل  عن  االبتعاد  اجل  ومن 
اجلنسية   الشهوه  استثاره  نتيجة  حتدث 
دخول  فيمنع  قصد  بدون  اوحتي  بقصد 
املنطقة   مرافق  جلميع  باتًا   منعا  النساء 
الذي  االمر  املكان  قداسه  و  علياحرتام  حفاظًا 
.. الرهبة  و  الشهره  من  قدرًا  اجلبل  اكسب 

من  ممنوعه  االليفه   احليوانات  اناث  حتى  و 
دخول منطقة اجلبل املقدس مع استثناءبعض 
والنحل... الدجاج  وكذلك  القطط، 
القادم... العدد  يف  يتبع 





مركباٌت  أهّنا  عىل  الفيتامينات  ُتعّرف 
صّحة  عىل  للمحافظة  رضوريٌة  عضويٌة 
هلا مصدٍر  أفضَل  الغذاء  وُيّعد  اجلسم، 
مهاّمً  فيتامينًا   13 هناك  إّن  القول  ويمكن 
إىل  لفيتامينات  ا هذه  وتقسم  للجسم، 
الفيتامينات  هو  األول  فالنوع  نوعني؛ 
تتمثل  والتي  املاء،  يف  للذوبان  بلة  لقا ا
وفيتامني  ب،  فيتامينات  جمموعة  يف 
ولذلك   ، ختزينها اجلسم  يستطيع  وال  ج، 
حيث  طويلة؛  لفرتة  فيه  تبقى  ال  فإهّنا 
بعد  لبول  ا طريق  عن  منها  التخلص  يتم 
بشكل  تناوهلا  جيب  لذا  قصرية،  فرتٍة 
النوع  ّما  أ  ، منها الفاقد  لتعويض  ئٍم  دا
للذوبان  بلة  لقا ا لفيتامينات  ا فهو  لثاين  ا
داخل  ختزينها  يتّم  والتي  الدهون؛  يف 
طويلة ملدة  والكبد  الدهنية  األنسجة 
وفيتامني  أ،  فيتامني  من  كالًّ  وتضّم 
ويتّم  ك،  وفيتامني   ، هـ وفيتامني  د، 
الفيتامينات  من  النوع  هذا  امتصاص 
اجلدير  ومن  الدهون،  بمساعدة 
باستخدام  ينصحون  األطباء  ّن  أ بالذكر 
معينة  حاالت  يف  الغذائية  املكمالت 
يؤدي  الذي  الشديد  النقص  لتعويض 
األمراض. من  بالعديد  اإلصابة  إىل 

أعراض نقص الفيتامينات:
يمتص  ال  عندما  لتغذية  ا نقص  حيدث 
عدم  حالة  يف  أو  الغذائية،  العنارص  اجلسم 
مما  منها،  ليومية  ا حاجاته  عىل  حصوله 
الصحية املشاكل  من  العديد  لظهور  يؤدي 
واضطرابات  اهلضم،  يف  مشاكل  منها 
)باإلنجليزية:  النمو  ونقص  اجللد، 
اخلرف  وحتى   ،)Stunted growth
واختالل   ،)Dementia )باإلنجليزية: 
أعراض  ييل  ما  ويف  العظم،،  تكّون 
حدة: عىل  فيتامني  كل  ومصادر  نقص 

أعراض نقص فيتامني أ:
)باإلنجليزية:  الرتينول  عليه  يطلق  ما  أو 
متنوعة  مصادر  يف  ويوجد   ،)Retinol
والقرنبيط واجلزر،  الكبد،  منها 
واللفت والزبدة،  احللوة،  والبطاطا 
والشامم واملشمش،  والبيض،  والسبانخ، 
ييل: فيام  نقصه  أعراض  وتتمثل 

للييل  ا العمى  أو  بالعشى  اإلصابة 
.)night-blindness )باإلنجليزية: 
kera- )باإلنجليزية: القرنية   تلنّي 
يف  اضطراب  وهو   ،)tomalacia
القرنية. جفاف  نتيجة  حيدث  العني 
يسبب  قد  كام  وتقرّشه،  اجللد  جفاف 
للسان. وا والشفاه  اجللد  سامكة  يف  زيادًة 
باٍت  لتها ا يسبب  الذي  املناعة  ضعف 
التنفيس. واجلهاز  اهلضمي  اجلهاز  يف 
األطفال.  عند  لنمّو  ا تأخر 

أعراض نقص فيتامني د:
مثل  األطعمة،  بعض  يف  يوجد  والذي 
البيض وصفار  الدهنية،  األسامك 
يؤدي  كام  م،  املدعَّ واحلليب  والكبد، 
اجللد  نتاج  إ إىل  الشمس  ألشعة  التعرض 
ّن  أ بالذكر  اجلدير  ومن  د،  لفيتامني 
املشاكل  أكثر  من  يعّد  د  فيتامني  نقص 
األشخاص  عدد  ُيقّدر  إذ  ؛  شيوعًا
حول  شخٍص  بملياَر  بنقصه  املصابني 
نقصه: أعراض  ييل  وفيام  العامل، 

. ح لكسا ا
Osteoma- )باإلنجليزية: العظام   تلنّي 

.)lacia
والتعب. الضعف 

والعضالت. والظهر،  العظام،  آالم 
. ب كتئا ال ا

اجلروح. شفاء  صعوبة 

الذي يوجد يف   )Pantothenic acid
لبيضاء ا والبطاطا  وامللفوف،  الربوكيل، 
القمح  وحبوب  احللوة،  والبطاطا 
والفاصولياء واجلوز،  والفطر،  الكاملة، 
والدجاج للحم،  وا والعدس،  لبازيالء،  وا
ويعترب  والبيض،  األلبان،  ومنتجات 
األشخاص  أنَّ  كام  احلدوث،  نادر  نقصه 
يعانون  ما  لبًا  غا ذلك  من  يعانون  الذين 
نفس  يف  أخرى  فيتامينات  نقص  من 
أعراضه: ذكر  ييل  وفيام  الوقت، 

واإلعياء. التعب  الصداع. 
واالنفعال. لتهيج  ا

العضيل. لتناسق  ا ضعف 
اهلضمي.  اجلهاز  يف  مشاكل 

أعراض نقص فيتامني ب6:
لتونة وا احلمص،  يف  يوجد  والذي 
الكاملة واحلبوب  والسلمون، 
والدجاج للحم،  وا لبقر،  ا وكبد 
والسبانخ  ، والبطاطا والبطيخ، 
نقصه: أعراض  ذكر  ييل  وفيام 

. ب كتئا ال ا
واالرتباك. التشوش 

. ن لغثيا ا
دم. فقر 

بالعدوى. اإلصابة  خطر  زيادة 
اجللد. لتهاب  ا أو  اجللدي  الطفح 

املناعة. ضعف 
ليدين  ا يف  واألمل  اخلدر  أو  الوخز 

 . مني لقد ا و

أعراض نقص فيتامني ب7:
والفول  الكبد،  يف  يوجد  والذي 
واألفوكادو والرسدين،  السوداين، 
وصفار  والقرنبيط،  والفطر،  واملوز، 
نقصه: أعراض  توضيح  ييل  وفيام  البيض، 

الشعر. تساقط 
لعينني  ا ل  حو متقرش  محر  أ طفح 
. سلية لتنا ا ء  عضا أل ا و لفم  ا و نف  أل ا و

الفم. يا  زوا يف  تشققات 
للسان. ا يف  تقرحات 

العيون. جفاف 

الشهية. فقدان 
. ب كتئا ال ا

والتعب. اخلمول 
.)Hallucination :اهللوسة )باإلنجليزية

األرق.
والقدمني. ليدين  ا يف  والوخز  اخلدر 

للعدوى.  بلية  لقا ا وزيادة  املناعة  ضعف 

أعراض نقص فيتامني ب9:
واألسامك اللحوم،  يف  يوجد  والذي 
واخلضار  لبقوليات،  وا واحلبوب، 
والكبد والشمندر،  الورقية، 
لتايل: بـا اإلصابة  إىل  نقصه  ويؤدي 

. ل سها إل ا
الدم. فقر 

بالضعف. والشعور  اإلعياء 
الفم. حول  تقرحات 

تقلب  واإلدراك.  الذاكرة  يف  مشاكل 
. ج ا ملز ا

الشهية. فقدان 
الوزن.  نقصان 

أعراض نقص فيتامني ب12:
واجلبن البيض،  يف  يوجد  والذي 
واللحم والسمك،  واحلليب، 
إىل: نقصه  ويؤدي  والكبد، 

. ف خلر ا
. ب كتئا ال ا

الشعر.  تساقط 
أعراض نقص فيتامني هـ:

مثل  مصادر  عّدة  يف  يوجد  والذي 
والزيوت  واحلبوب،  لبذور،  وا املكرسات، 
والبيض الورقية،  واخلضار  لنباتية،  ا
نادر  نقصه  ويعترب  واملانجو،  والكيوي، 
لٍة  بحا بًا  مصا الشخص  يكن  مل  ما  احلدوث 
الفيتامني هذا  مستويات  يف  تؤثر  صحيٍة 
نقصه: أعراض  بعض  ذكر  ييل  ما  ويف 

لتوازن. وا امليش  يف  الصعوبة 
العضالت. يف  والضعف  األمل 

البرص. يف  االضطرابات 
اجلسم.  يف  لعام  ا االعتالل 

أعراض نقص فيتامني ك:
الورقية  اخلضار  يف  يوجد  والذي 
واألفوكادو البقدونس،  مثل  اخلرضاء 
ييل: ما  إىل  نقصه  ويؤدي  والكيوي، 

شديد. نزيٌف 
)باإلنجليزية:  بالرضوض  اإلصابة 

بسهولة.  )Bruise
األظافر. أسفل  صغرية  دم  جتلطات 

املخاطية. األغشية  نزيف 
عىل  ي  حيتو كن  ا د د  سو أ ز  ا بر ر  ظهو

الدم.  بعض 

أعراض النقص فيتامني ب1:
)باإلنجليزية:  لثيامني  با ُيعرف  ما  أو 
احلصول  يمكن  والذي   )Thiamine
والبذور لبقوليات،  وا البيض،  من  عليه 
والربتقال  ، والبطاطا والقرنبيط، 
نقصه: أعراض  ذكر  ييل  وفيام 

الوزن. فقدان 
واالرتباك. التشوش  واإلعياء.  التعب 

القصري. املدى  عىل  الذاكرة  فقدان 
والعضالت.  األعصاب  تلف 

أعراض نقص فيتامني ب2:
ريبوفالفني  عليه  يطلق  ما  أو 
والذي   ،)Riboflavin )باإلنجليزية: 
والدواجن واللحوم،  األسامك،  يف  يوجد 
لبازالء وا واألفوكادو،  والبيض، 
والبطاطا  والبقدونس،  واملكرسات، 
والربوكيل واجلرجري،  والسبانخ،  احللوة، 
ييل: ما  إىل  اجلسم  يف  نقصه  ويؤدي 

الفم. قرحة 
الشفاه. وامحرار  تشقق 

اجللد. جفاف 
واحللق. للسان  وا الفم  بطانة  لتهاب  ا

ع طــ لســا ا ء  للضو لعني  ا سية  حسا
باحلكة.  واإلصابة   

أعراض نقص فيتامني ب3:
)باإلنجليزية:  لنياسني  با ُيعرف  والذي 
غذائية  مصادر  يف  واملوجود   )Niacin
والسمك واللحم،  الدجاج،  مثل  متنوعة 
واألفوكادو والبيض،  واحلليب، 
الورقية واخلضار  والطامطم،  والتمر، 
احللوة والبطاطا  واجلزر،  والربوكيل، 
الكاملة واحلبوب  واملكرسات، 
أحشاء  إىل  باإلضافة  لبقوليات،  وا
والقلب والكىل،  كالكبد،  احليوانات، 
لية: لتا ا األعراض  نقصه  يسبب  وقد 

. ل سها إل ا
. ف خلر ا

اجللد.  يف  واضطرابات  مشاكل 

أعراض نقص فيتامني ب5:
بحمض  ُيعرف  ما  أو 
)باإلنجــلـيـــــــزية: نتــــوثينــــيــــــك  با

السن. كبار  لدى  الدم  فقر 
والقدمني. ليدين  ا يف  الوخز 

لعام. ا والضعف  الشديد،  التعب 
واالنفعال. لتهيج  ا

لتنفس. ا ضيق 
واصفرارها. البرشة  شحوب 

للسان.  ا يف  القرح 

أعراض نقص فيتامني ج:
لبــــرتــقــــال ا من  كل  يف  واملوجود 
لــتـــــوت وا والفراولــــة،  لليمون،  وا
والطــمــاطم والكيــــــوي،  واجلـــوافــة، 
لقــرنبيــط وا والفلفــــــل،  واجلـــــــزر، 
والســــبانخ وامللفــــوف،   ، والبطــــاطــــا
نقصه: أعراض  ذكر  ييل  وفيام  والفلفل، 

الشهية. فقدان 
الوزن. فقدان 

والتعب. اإلجهاد 
الدم. فقر  اخلمول. 

والعظام. العضالت  يف  أمل 
يف  لنز ا عن  جتة  نا ة  صغري ء  ا محر بقع 

اجللد. حتت 
للثة. ا أمراض 

األسنان. فقدان 
اجلروح. لتئام  ا ضعف 

املزاج. تقلب  لتنفس.  ا ضيق 
. ب كتئا ال ا

احلاد. الريقان 
. حلمى ا

أعراض نقص التغذية: 
لتغذية  ا سوء  أعراض  تعتمد 
 )Malnutrition )باإلنجليزية: 
يفتقر  التي  ئية  الغذا العنارص  عىل 
تشمل  أعراض  توجد  وال  اجلسم،  ليها  إ
إنَّ  إذ  لفيتامينات؛  ا مجيع  نقص 
من  جمموعة  يسبب  منها  كل  نقص 
آخر نقص  عن  املختلفة  األعراض 
إىل  تشري  عامة  أعراض  هناك  لكّن 
ييل: ما  ومنها  ما،  لنقص  اجلسم  تعّرض 

البرشة. شحوب 
والضعف. باإلعياء  الشعور 

الشعر. تساقط  لتنفس.  ا يف  صعوبة 
. خة و لد ا
. ك مسا إل ا
. س لنعا ا

القلب. خفقان 
باإلغامء. الشعور 

. ب كتئا ال ا
املفاصل. وتنميل  الوخز 

احليض. مشاكل 

الرتكيز. ضعف 

أسباب نقص التغذية:
تؤدي  التي  املسببات  من  جمموعة  توجد 
لتايل: إىل نقص يف العنارص الغذائية، وهي كا

إىل  يفتقر  صحّي  غري  غذائّي  ٍم  نظا تباع  ا
األخرى. الغذائية  والعنارص  الفيتامينات 
يعيق  دواء  تناول  أو  بمرض  اإلصابة 
الغذائية. العنارص  أحد  امتصاص 
بالنسبة  احلديد  لنقص  التعرض 
عــــــــدم  عنــــــد  احلـــامــــل  للمرأة 
للجنني. منه  خمزوهنا  كفاية 
لعالج  اجلراحة  لعمليات  التعرض 
Bariat- )باإلنجليزية: لبدانة   ا
من  تقلل  والتي   )ric surgery
الوزن فقدان  هبدف  املعدة  حجم 
لتغذية.  ا يف  نقصًا  يسبب  قد  مما 

كتابة ساندرا حلدو - موضوع





ن  لو يقو شكِر  ة  صال س  لنا ا يصيل 
: فيها

لفتحة  با ( نا  َسرَت نه  أل هلل  ا نشكر 
يسرت  فعل  من   ) ف و حلر ا عىل 
نا ِسرت نه  أل  : بعضهم هلا  يقو و
شه  لقام ا ي  ا  ) لسني ا ة  بكرس (

 . . تسرت لتي  ا
يف  تنا  حيا نعيش  لكلمتني  ا بني  و

 … هلل ا حم  ا مر غنى 
. . . نا َسرَت نه  أل فيه  نعيش 

نا   َسرَت  . . لفضيحه ا من  نا  َسرَت
و  نا  خطأ أ س  لنا ا ي  تر ن  أ من 
جعلنا  و  . . خطيئتنا و نا  يا خطا
غري  ين  خر آل ا م  ما أ ملني  كا نقف 

 … حني و جمر و  أ فني  مكشو
نه  ال هلل  ا حم  ا مر يف  نعيش  و
نا  غطا ي  لذ ا لِسرت  ا  . . نا ِسرت
حلضن  ا ىل  إ حتجنا  ا حينام 
نحن  و قبلنا  الذي  الِسرت   .. عرايا  ونحن 
فضنا  ير مل  و خمطئني  ة  خطا

 … منا ثا ا من  غم  لر با
 . . تنا حيا نعيش  لكلمتني  ا فبني 

 . . له نني  يو مد صبحنا  أ و

سري  خط  ة  ملر قبت  تر هل 
ه   فا من  جت  خر حينام  لكلمة  ا

؟ معها سا نى  ذ أ ىل  إ حد  أ
ها  ثر أ عمق  ية  ؤ ر ستطعت  إ و  أ
نت  كا ء  ا سو سمعها  من  قلب  يف 

! ؟ لسلب ا و  أ ب  جيا إل با
كلمتك  تقع  ن  أ ملمكن  ا فمن   
ينها  تز حينام  كهة  لفا ا ثر  كأ
ثر  كأ و  أ  . يستحق ملن  يح  ملد با
. يستحق ال  ملن  عية  لصنا ا ى  حللو ا
قلب  عىل  ء  ف لد ا ثر  كأ تقع  كام 
 . تطمئنه حينام  م  ملظلو ا ئف  خلا ا
ينتظر  ملن  ء  لضو ا ثر  كأ و  أ
عىل  ء  لشفا ا ثر  كأ و  . ا د شا ر إ
. يض ملر ا و  أ مع  ا لد ا ين  حلز ا قلب 
حلب  ا م  تقد حينام  لبلسم  ا و  أ
 . بل مقا ر  نتظا إ و  أ ط  رش ن  و د
حينام  لسيف  ا ثر  كأ تقع  يضا  أ
و  أ بخه  لتو ك   و عد هبا  تطعن 

عن  ة  شــهـيـر قصة  جد  تو *
ن  لقر ا يف  ش  عا سك  نا ن  نسا ا
م  آ فر ا  " سمه  ا ي   د مليال ا بع  ا لر ا
نه  أ شتهر  ا ي  لذ ا  . . " نى  يا لرس ا
كتب  يف  قيل  حتى  لتقشف  ا يد  شد
من  الفخار  من  متثال  يشبه  أنه  التاريخ 

 … لتقشف ا كثرة 
خلت  د  ، به شبا مطلع  يف  لكن  و
بيه  أ حقل  فقري   جل  ر ة  بقر
ها  د طر و ها  د ر فطا  . . خلطأ با
حتى   ، ، بة لغا ا يف  ختفت  ا حتى 

 . . عت ضا
ة  لبقر ا حب  صا ء  جا ما  عند و
نه  ها أ  ، عنها يفتش  ملسكني  ا
ته  بقر كه  تر عىل  بخه  و و م  آ فر ا
فتقبل   ، ه غري حقل  يف  عى  تر

. مضى و نة  ها إل ا لفقري  ا
ث   حد قليلة  م  يا أ بعد  و ها  بعد و
ة  عا لر ا حد  أ قطيع  من  ق  رُس ن  أ
م آ فر ا ا  هتمو فا  ، م غنا أل ا بعض 
تم  و  ، ى عو لد ا عليه  فعت  ر و
ا كثرًي ل  ُذ و  ، ئ بر هو  و سجنه 
هلل  قلبه  فع  ر و  ، نفسه نت  حز و
ته  عد مسا لًبا  طا ة  ر حا ة  بصال

قلب  هبا  ق  حتر لتى  ا ر  لنا ا ثر  كأ
عليه  تتنمر  ن  أ قت  و ن  نسا إ
حلجر  ا ثر  كأ و  . منه تسخر  و  أ
بيه  أ عىل  بن  إل ا د  يتمر حينام 
. بنه إ يف  ثقته  ب  أل ا يفقد  و  أ
مك  سال عن  تكشف  كلمتك 
ى  لذ ا و  أ فيك  ى  لذ ا خىل  ا لد ا
ما  شخصيتك  د  حتد  . ه تفتقد
ع  مترس غري  و  ، ضج نا كنت  ا  ذ إ
تستهن  ال  ا  لذ  . لك ذ غري  و  أ
 ، لك حو من  عىل  كلمتك  ثر  بأ
. قليال و  أ ا  كثري ثر  تؤ هنا  أل
ن  أ فية  كا ة  حد ا و كلمة  بام  فر
و  أ ن  نسا إ ة  حيا مصري  د  حتد
تسعد  ة  حد ا و كلمة  بام  ر و  أ  . ته مو
 . تتعسه و  أ ة  حليا ا ى  مد شخص 
هبا  تنقذ  ة  حد ا و كلمة  بام  ر و
. من مد و  أ جز  عا و  أ يض  مر ة  حيا
ك  رض حا و ضيك  ما هى  كلمتك 

. سجنه من  ه  ذ نقا إ و  ، حلق ا ر  ظها إل
م آ فر ا حلم   ، لليلة ا تلك  يف  و

ظهر  ء  لسام ا من  ًكا  مال ن  كأ و
ء  ي بر نك  إ  ، حًقا " ئاًل  قا  ، له
لست  لكنك  و  ، لتهمة ا ه  هذ من 

. " ة ير جر كل  من  يًئا  بر

مه نو من  ستيقظ  ا ما   عند و  *
ك ملال ا ل  قو يف  يفكر  خذ  أ
م  ند و ة  لبقر ا ته  د ر مطا كر  فتذ
عىل  صة  خا و  ، لك ذ عىل  ا  كثرًي
 . لفقري ا حبها  لصا ملته  معا ء  سو
ع  مو بد ه  عينا ت  فتفجر
نتحب  أ و  ، لَسخينة ا بة  لتو ا
. ة ملغفر ا طلب  و  ، نبه ذ عىل 

نفسه  ر  نذ  ، ت للحظا ا تلك  يف  و  *
هيجر  ن  أ عد  و و هلل  ا مة  خلد
 . . . سجنه من  ج  خير ملا  حا مل  لعا ا
نية  ثام لسجن  ا يف  مكث 
يض   لقا ا يعلن   ن  أ قبل  م  يا ا
. حــــه ا ســر يطلـق  و تــــه  ء ا بر

نفسه  ا  ر ذ نــــا ج  ليخر

ن  أ ملمكن  ا فمن   . مستقبلك و
له  ثت  حد ث  ا حد أ ء  ملر ا ينسى 
ن  أ يستطيع  ال  لكنه  و لصغر  ا منذ 
سمعها  و تعلمها  ت  كلام ينسى 
نفسه  يف  ها  ثر أ عمق  بقى  و
ت  كلام نت  كا ا  ذ إ ما   ، كله لعمر  ا
ها مر تد و  أ لنفس  با لثقة  ا عم  تد
من  ضا  لر ا و ع  شبا إل ا تعلم 
ل  صو أ ينسى  ال  نه  أ كام   . مه عد
. هبا ليتكلم  تعلمها  لتى  ا ت  لكلام ا
ثر  أ يظهر  ن  أ بد  ال ل  ا حو أل ا كل  يف   
كه  سلو و يثه  حد يف  ت  لكلام ا ه  هذ
من  و  . ه رض حا يف  لتى  ا ه  ر فكا أ و
من  ه  ختذ إ ما  يفلرت  ن  أ ملمكن  ا
لج  يعا ن  أ ا  هد جا يسعى  و ضيه  ما
لك  ذ و  . لصغر ا منذ  ه  ا ذ آ ما 
ت  بكلام فضل  أ مستقباًل  ر  ليقر
لعكس  ا ملمكن  ا من  كام   . ة يد جد
ته  د ا ر بإ أ  سو أ مستقباًل  ر  فيقر

كني  ملسا ا و ء  لضعفا ا مة  خلد
سة  ر مد حب  صا ر  صا حتى 
ت  لفا مؤ له  صبحت  أ و ة   شهري
لعشق  ا يف  ر  شعا أ و ة  كثري
ما  يو ينس  مل  لكنه  و  . . هلي إل ا
. خطأ أ ما  عند عليه  هلل  ا سرت 

 " خ ا سري بن  ا ع  يشو ل  قا *
ا  مَّ َأ  ، يِبِه لَِقِر ِن  ْنَسا إِل ا ُة  مْحَ َر
 " . َجَسٍد ي  ِذ َفلُِكلِّ  بِّ  لرَّ ا ُة  مْحَ َر

 " حلكيم ا ن  سليام ل  قا و
َيْطُلِب  َمْعِصَيًة  َيْسرُتْ  َمْن  "
ُكلَّ  َتْسرُتُ  ُة  مْلََحبَّ ا َو  . . ، َة مْلََحبَّ ا

 " . ِب ُنو لذُّ ا

عيل  هلل  ا نشكر   . . لسنة  ا ية  هنا يف 
عىل  ه  نشكر  . . علينا و لنا  ه  سرت

 … ة لكبري ا محته  ر

يف  هلل  ا ل  كمثا يضا  أ نتم  أ ا  نو فكو
 . . ض ر أل ا

… ين خر آل ا يا  خطا عىل  ا  و سرت ا
… ر لَستا ا د  ال و كأ  . . ا ِسرت ا  نو كو

. أ سو أ ت  بكلام عى  و ن  و د و  أ
نستطع  مل  ننا  إ من  غم  لر با و
ه  سمعنا ى  لذ ا م  لكال ا يف  لتحكم  ا
و  أ بًا  جيا إ ن  كا ء  ا سو  ، لصغر ا منذ 
نستطيع  ما  عًا  نو ننا  أ ال  إ  ، سلبا
ى  لذ ا م  لكال ا يف  نتحكم  ن  أ
ا  هذ جع  ير  . نا رض حا يف  نسمعه 
نا   د و حد يد  حتد عىل  تنا  ر مقد ىل  إ
 . ين خر آل ا مع  تنا  مال تعا و
حـــيـــاتــــك هــــى  كـلمـتـــك  ا  لـــذ
. تــك مـنـيــا أ  ، بك ر جتا  ، تك مسري

يف  ها  تغري ن  أ عليك  صعب   
تستطع  قد  و ت  قا و أل ا معظم 
نت  كا ا  ذ أ  . نا حيا أ ها  تغري ن  أ
ة  حليا ا ى  مد تظل  معنى  ت  ا ذ
نت  كا ا  ذ إ و  . ك كر ذ ء  حيا إ مع 
فيمن  لسم  ا ثر  أ ك  ترت لك  ذ عكس 
. نك كيا هى  كلمتك  ن  أل  . ها كر يتذ



ثقة  وُتعّزز  بالنفس  الثقة  الطفل  تعليم 
مواجهة  عىل  قدرته  من  بنفسه  الطفل 
أو  خوف  أّي  دون  اجلديدة  التحديات 
الطفل  وعي  من  الثقة  هذه  تنبع  إذ  قلق، 
ويقع  يمتلكها،  التي  للقدرات  وإدراكه 
األطفال  ثقة  تنمية  اآلباء  عاتق  عىل 
املهام  إنجاز  من  لتمكينهم  بأنفسهم 
حتقيقها إىل  يسعون  التي  األهداف  وبلوغ 
اسرتاتيجيات  عّدة  اتباع  عرب  ذلك  ويتّم 
اآليت: النحو  عىل  تلخيصها  ُيمكن  بسيطة 

األطفال:  مع  للعب  وقت  ختصيص   -
مع  اآلباء  يمضيه  الذي  الوقت  إّن  إذ 
قيمتهم  مدى  لدهيم  ُيعّزز  أطفاهلم 
اللعب  كون  جانب  إىل  اآلباء،  نظر  يف 
بعضهم  من  تقريبهم  عىل  ُيساعد  معهم 
األلعاب  ُمشاركتهم  عرب  البعض 
ُيمكن  وال  كاملني،  واستمتاع  برتكيز 
التعّلم. يف  الكبري  اللعب  دور  تغافل 

البسيطة:  باملهام  األطفال  تكليف   -
منح  عىل  الطريقة  هذه  ُتساعد  إذ 
املهارات  الستغالل  فرصة  األطفال 
شعورهم  جانب  إىل  يمتلكوهنا،  التي 
وفائدهتم أمهيتهم  وبمدى  باإلنجاز 
تكليفهم  ُيمكن  التي  املهام  أبرز  ومن 
يف:  املتمّثلة  املنزلّية  األعامل  هي  هبا 
وطّي  األلعاب،  وترتيب  الكنس، 
السيارة. وغسيل  الغبار،  ومسح  الغسيل، 

الكامل: االنتباه  االطفال  إعارة   -
الطفل  شعور  من  هذا  ُيعّزز  حيث 
شعوره  جانب  إىل  نفسه،  من  بالرضا 
ويتّم  اآلباء،  لدى  وأمهّيته  بقيمته 
منها:  ممارسات  عّدة  اتباع  عرب  ذلك 
له  واإلصغاء  معه،  البرصي  التواصل 
وآرائه مشاعره  أفكاره  عن  تعبريه  عند 
ومشاركته  نفسه،  قبول  عىل  ومساعدته 
الثقة. ملنحه  اخلاصة  املشاعر  بعض 

الطفل  تشجيع  إّن  الطفل:  تشجيع   -
إمتامه  دون  حّتى  املبذول  جهده  عىل 
عن  بالرضا  الشعور  لديه  ُيعّزز  ما  ملهّمٍة 
وُيشار  التقّدم،  نحو  وحُيّفزه  النفس، 
واملدح. الثناء  يف  املبالغة  عدم  أمهية  إىل 

يتّم  حيث  السيطرة:  فرض  عن  االبتعاد   -
الطفل عىل تطوير  هذا من خالل مساعدة 

بدعم  ُيشعره  مّما  وتنميتها،  مهاراته 
ثقته  يبني  الذي  لإلنجاز  ويدفعه  له،  اآلباء 
أّية ممارسات من شأهنا  بعيدًا عن  بنفسه، 
الطفل. عىل  واإلجبار  السيطرة  فرض 

الكامل:  اشرتاط  دون  اإلنجاز  دعم   -
بنفسه الطفل  ثقة  من  هذا  ُينّمي  إذ 
حُيّسن  الذي  التمرين  عىل  وُيشّجعه 
قد  مستمر  تدّخل  دون  مهاراته،  من 
وبنفسه. بمهاراته  ثقته  من  ُيقّلل 

ينصح  إذ  بأنفسهم:  اآلباء  ثقة  تنمية   -
بروفيسور  وهو   ،)Dr. Jeff Nalin (
ثقة  بتنمية  اإلكلينيكي،  النفس  علم  يف 
اآلباء  ُيعترب  حيث  بأنفسهم،  اآلباء 
ثقة  ُتعّد  لذا  ألطفاهلم؛  األوىل  القدوة 
اطفاهلم  لثقة  متهيدًا  بأنفسهم،  اآلباء 
الوعي  خالل  من  وذلك  أيضًا،  بأنفسهم 
اخلاّصة مشاكلهم  مع  التعامل  يف 
واخليبات  العيوب  مواجهة  ويف 
مع  كامل،  بشكل  النفس  تقّبل  ومدى 
للذات. الكامل  والدعم  الثناء  تقديم 

- القبول والثناء ضمن احلدود: إذ ال بّد من 
الفعل  ردود  يف  للواقعّية  الوالدين  مراعاة 
ثناء  من  وكفاءاهتم،  األبناء  ترصفات  عىل 
اإلجيابّية الردود  من  وغريها  ومديح 
ما  وهذا  بأنفسهم،  األطفال  ثقة  لتعزيز 
Dr. Jeff Nalin(، إىل جانب  نصح به )
مرّبر  ال  التي  املستمرة  الثناءات  كون 
ويشري  احلدود،  لتجاوز  تدفعهم  قد  هلا 
الزائد  الثناء  أّن  إىل  تايلور  جيم  الكاتب 
جودة  انخفاض  إىل  يؤّدي  األطفال  عىل 
املستمر. التعّلم  عن  ُيثنيهم  كام  أدائهم 

حيتاج  الرسيع:  التدّخل  عن  االبتعاد   -
مهارة  لتعّلم  واملامرسة  للتدريب  الطفل 
عليها والتغّلب  العقبات  مواجهة 
وقت  يف  املساعدة  تقديم  فإّن  وبالتايل 
اكتساب  عىل  قدرته  من  ُيعيق  قد  ُمبّكر 
إذ  املشكالت،  حلّل  املالئم  الترّصف  مهارة 
بالرتّيث   )Dr. Jeff Nalin ( ينصح 
حّتى  الطفل  وانتظار  املساعدة  تقديم  يف 
يدفعه  مّما  بنفسه،  ُمشكالته  حّل  حُياول 
الذات. واكتشاف  بوعي  التفكري  نحو 

ينبغي  إذ  األطفال:  انتقاد  جتّنب   -

وتوجيههم  أطفاهلم  إرشاد  اآلباء  عىل 
والدعم  االقرتاحات  تقديم  خالل  من 
عىل  ويؤّكد  انتقادهم،  دون  الالزم 
بقوله:  بيكهارت  كارل  الطبيب  ذلك 
من  ألطفاهلم  اآلباء  نقد  ُيقّلل  ما  "غالبًا 
الذاتية". ولدوافعهم  ألنفسهم  تقديرهم 

األوىل  السنوات  ذي  الطفل  تعليم 
بالنفس:  الثقة 

بأنفسهم  الثقة  األطفال  تعليم  عملية  تبدأ 
إذ  ُعمرهم،  يف  األوىل  السنوات  من  بدءًا 
باألمان  شعور  بأنفسهم  ثقتهم  ُيصاحب 
بأنفسهم ثقتهم  تطوير  نحو  يدفعهم 
االكتشاف  عىل  قدرهتم  جانب  إىل 
تأّكدهم  بسبب  وذلك  التعّلم؛  يف  واحلرّية 
الثقة  من  آمنة  قاعدة  امتالكهم  من 
كام  احلاجة،  عند  إليها  للجوء  بالنفس 
تسهيل  عىل  بأنفسهم  الثقة  ُتساعد 
مثل  اجلامعّية،  املواقف  يف  انخراطهم 
أرحيّية بكّل  يليها  وما  املدرسة  مرحلة 
الثقة  الطفل  تعليم  أساليب  أفضل  ومن 
يأيت: ما  األوىل  عمره  مراحل  يف  بنفسه 

باألمان:  الطفل  شعور  تعزيز   -
لبكائه  االستجابة  خالل  من  وذلك 
ُيشعره  مّما  أخرى،  متطّلبات  وأّي 
الرابط  وُيعّزز  والعاطفة،  باحلب 
باألمان. وُيشعره  األم،  وبني  بينه 

نفسه  عن  الرضا  عىل  الطفل  ُمساعدة   -
االستجابة  عرب  هذا  يتّم  بقدراته:  واإليامن 
والعاطفة باحلب  وغمره  الحتياجاته، 
يؤمن  الطفل  إّن  إذ  بالتقدير،  وإشعاره 
مهّمة  إمتام  يف  نجاحه  عند  بقدراته 
من  إجيابّية  فعل  لرّدة  ومالحظته  ما، 
أنت  غرار  عىل  عبارات  تكرار  مثل  اآلباء؛ 
وغريها. بصحبتك،  أستمتع  أنا  جّيد، 

وذلك  املشاكل:  حّل  عىل  الطفل  ُمساعدة   -
إلمتامه  الالزم  الدعم  تقديم  خالل  من 
أو  جسديًا  دعاًم  كان  سواء  ما،  مهّمة 
أجله من  إمتامها  عن  عوضًا  عاطفّيًا، 
نجاحه. عند  االبتهاج  مشاركته  ثّم 

إّن  إذ  حسنة:  وقدوة  نموذج  تشكيل   -
الفعل  رّد  الوالدين  من  يتعّلم  الطفل 

يف  وخاّصة  املُختلفة،  املواقف  جتاه 
مكان  دخول  مثل  اجلديدة،  املواقف 
جديد شخص  عىل  التعّرف  أو  جديد 
اآلباء  فعل  رّد  األطفال  ُيشاهد  إذ 
ُيساعد  كام  ذلك،  إزاء  باألمان  ليشعروا 
ما  ُمشكلة  مواجهة  يف  الوالدين  هدوء 
إظهار  عىل  االستسالم  وعدم  واملُثابرة 
لألطفال  األمثل  والسلوك  الطريقة 
حتديات. من  يواجههم  ما  مع  للتعامل 

إعداد  ُيساعد  إذ  معنّي:  روتني  خلق   -
شعور  عىل  به  وااللتزام  ُمعنّي  روتني 
مثل  والسيطرة،  والثقة  باألمان  الطفل 
والذي  االستحامم،  بعد  قّصة  رسد 
ُيساعد  حيث  النوم،  وقت  يتبعها 
اخلطوة  فهم  عىل  يوميًا  األحداث  تسلسل 
قلق. أّي  دون  وتطبيقها  الالحقة 

وتكرارًا:  مرارًا  الطفل  مترين   -
مّما  جديدة،  مهارة  إلتقان  وخاّصًة 
وبثقته  باألمان  للشعور  الطفل  يدفع 
التحيّل  يلزم  حيث  إتقاهنا،  عند  بنفسه 
هبدوء  الطفل  وُمساعدة  بالصرب، 
مهارات  تعّلم  نحو  الحقًا  يدفعه  مّما 
أخرى.  مهارات  واستكشاف  جديدة 

تعليم  عند  جتّنبها  جيب  أمور 
بالنفس  الثقة  الطفل 

التي  والكلامت  املامرسات  بعض  هناك 
ثقة  غرس  عملّية  أثناء  جتّنبها  ينبغي 
يف  املبالغة  عدم  منها  بنفسه،  الطفل 
مساعدة  يف  واالعتدال  واالنضباط،  احلزم 
الصحيح بالشكل  الترّصف  عىل  الطفل 
الذات  انتقاد  يف  املبالغة  عدم  إىل  باإلضافة 
جلد  منهج  لتبّني  الطفل  يدفع  قد  الذي 
ينبغي  كام  بنفسه،  ثقته  وإضعاف  الذات 
اخليبات كافة  من  الطفل  محاية  عدم 
يف  املرونة  الطفل  ُتعّلم  لكوهنا  نظرًا 
سبق  ملا  إضافًة  احلياة،  مواقف  مواجهة 
مهاّمت  إنجاز  عن  االبتعاد  من  بّد  ال 
األخطاء ارتكاب  من  ومنعه  الطفل، 
واالعتامد  االتكالّية  نحو  دفعه  لتجّنب 
اكتشاف  ولتعليمه  اآلخرين،  عىل 
فيها. ويربع  جُييدها  التي  األمور 

موضوع  - امحد  ريام  كتابة 



الـــودع قـــال إيه...؟

الزمان  وغربة  املكان  غربة 
عنوان.. أو  سبب  بدون  النفس  داخل  غربة 
واألحباب األهل  وسط  وأنت  غريب 
وبدون  أسباب  هلا  الغربة 
إكتئاب  لة  حلا تتحول  أسباب 
بسالم، لألسف  تعرب  وال  وانطواء 

ومتعددة: كثرية  الغربة  أنواع 

مكان  يف  تكون  عندما  الغربة   
أحد  فيه  تعرف  ال  عنك  غريب 
فرتة  وحتيا  بعيد  لبلد  سفرك  مثل 
أو  صديق  أو  رشيك  بدون  طويلة 
تشعر  ال  وجيعلك  وحدتك  يؤنس  ونيس 
تتكون  األيام  مرور  ومع  الغربة  بتلك 
يصبح  والغريب  والصداقات  العالقات 
أيضا لبلد  ا أهل  وجنسية  وعنوان  دار  له 
اآلن. بعد  غربة  يف  يعترب  وال 

يعلن  األحيان  من  كثري  يف  ذلك  ومع 
نعود  متى  ويتساءل  ثانية  مرة  الغربة 
األحباب؟ شمل  ويتجمع  وحدتنا  من 

؟! الزمان  وال  املكان  مش  الغربة  تبدو  وهنا 
وبلقائهم  األحباب  فرقة  هنا  الغربة 
لدار  ا قبل  القلب  ويسكن  الغربة  هتون 
وتتالشى  زمان  من  وسكانه  أهله 
املكان.. هو  املكان  كان  لو  حتى  الغربة 

وغياب  غربة  هنا  الغربة  وتعترب 
األحباب  وبرجوع  نفسها  عن  النفس 
، جديد  من  لروحها  النفس  تعود 
بدون  الغربة  من  نوع  هناك  ولكن 
وإنام  سفر  وبدون  املكان  تغري 
وجود  رغم  نوعها  من  غريبة  غربة 
واألحباب..  واألصدقاء  األهل  كل 
غربة؟! تكون  كيف  هنا  والسؤال 

األفكار عن  لفكر  ا باختالف  غربة  تكون 
الطباع  عن  الطبع  باختالف 

كة  ر ملشا ا ح  ا و ر أل ا عن  ح  و لر ا ف  ختال با
احلياة، معها 

أصعب  ومرارهتا  مرة  لغربة  ا هنا  تصبح 
نفسها. اهلجرة  من 

يش  لتعا با قته  مؤ بة  غر تلد  ة  هلجر ا
بــة لغـر ا ن  هتو ة  د ملو ا و م  نسجا ال ا و

شى  تتال حلب  با نا  حيا أ و ت  قا ا لصد با
. ئًيا هنا الغربة 

حولك  من  ذلك  كل  يتوافر  عندما  ولكن 
، عنوان  وال  زمان  وال  مكان  يف  تغري  وال 

شامل، وال  يمني  هجرة  وال 
لد  تو تعيسة  خلية  ا د بة  غر ك  هنا نام  إ و

االختالف، ومع  الفرقة  مع 
واملشاعر والقلب  بالفكر  التباعد  مع  تولد 
اجلـديـد االفرتايض  العامل  وجود  مع  تولد 

أهــل الـغـربـة

بقلم/ عـبـيـر  حـلـمـى  - مـصـــر

برغم  االجتامعي  لتواصل  وا النت  عامل 
وبرغم  االجتامعي  لتواصل  ا يسمى  ما 
التي  النفوس  من  لكثري  حل  يكون  أنه 
أصدقاء  بتواجد  حقيقية  بغربة  تشعر 
يكون  احتامل  وهنا  احلياة  تشاركها  هلا 
بالفعل. هم  مْن  نعلم  األصدقاء  هؤالء 

فقط  ونعرف  أصاًل  نعرفهم  ال  نا  وأحيا
معلومات  من  لنا  تصديره  هؤالء  يود  ما 
الكثري  وهناك  كاذبة  أم  صادقة  سواء 
باالستخدام  املشاكل  من  والكثري 
حلل  لتواصل  ا لوسائل  اخلاطئ  
لبيوت. ا داخل  النفوس  غربة  مشاكل 

شيًئا  األخ  يعرف  وال  عامله  يف  منا  فكٌل   
عن  شيًئا  األب  يعرف  وال  أخيه  عن 
غربته  يف  إنسان  كل  وهكذا  أرسته 
عن  االفرتايض  عامله  داخل  باحًثا  يصبح 
غربته. ومحل  وطئة  خيفف  له  ونس 

... الغربة  أرض  يف  نحن  باحلقيقة  ويقال 

وانسجام  وفاق  عدم  من  نجده  ملا 
بالعقائد  بس  مش  خمتلفة  برشية  طبائع 

، ملختلفة ا
املختلفة، للغات  ا وال 

املختلف، بالفكر  وإنام 

إذا  املتطرف  الفكر  إيل  يصل  نًا  وأحيا
االفرتايض  العامل  داخل  فريسة  وقع 
وهو  ويوجهه  عليه  يسيطر  مْن  إيل 
عن  غربته  يف  باحًثا  اإلرادة  مسلوب 
نظره  وجة  ومن  اخللل  لذلك  حل 
الكون. أمر  يدير  من  اآلن  أصبح  أنه 

بالدم...  ولو  حتى  األخطاء  يصحح  ومْن   
النفوس، غربة  من  احرتس 

ما  و نفس  كل  عن  بيتك  خل  ا د بحث  ا و  
، عليها وما  هبا 

املكان  داخل  املتغربة  النفوس  عن  ابحث 
والزمان، املكان  بنفس  وهى 

نة  مسجو يضة  مر سة  حمبو س  نفو
حتيا  و ر  ا لد ا هل  أ من  ر  ا لفر ا تطلب 

جتد  ال  و سف  لأل ج  ر خلا ا و خل  ا بد بة  لغر ا
، ن ما أل ا

. م هتام ال ا و حلب  ا لك  حو من  كل  منح  ا
لفكر  با ب  ر تقا و ين  خر آل ا مع  فق  ا تو

. ن ملضمو ا و

هو  اسمى   هدف  أجل  من  مرة  تنازل 
ال  كي  املتوحشة  الغربة  نفوس  إحياء 
اإللتهام، تنتظر  زائرة  أسود  من  تلتهم 
املكان. غربة  من  أصعب  النفس  غربة 

الودع يوم  يف  وسألت 
الوجع بيجي  فني  من 
حبيب غياب  من  قال 
واحتجب يوم  غاب 

بر عىل  بريسى  وال  مقر  له  ال 
مفر مفيش  حبه  ومن 

وال جري وراه نفع
 

الوفا بيجي  ومنني 
واختفى غاب  حبيب  من 

وعفا لطبعه  ورجع 
انخدع الناس  يف  ماهو 

احلنني بيجي  ومنني 
العاشقني لوعة  من 

الشقا  طول  بعد  من 
احلريانني واحة  يف 

األمل بيجي  ومنني 
الذمم يف  الفساد  من 
العشم بيجي  ومن 
اهلمم ائتالف  من 

السنني بينا  ومتر 
واخدين الفراق  ع  حمناش 

قادرين اللقا  عىل  وال 
الزمان وال رجع وال عاد 

صحابنا يا  ماتصدقوش 
إن الودع أرسار

ياحبابنا تبعدوش  وال 
قصار ليايل  العمر  دا 

البدع كتري  تطلبوش  وال 
الوجع أسباب  من  ماهو 

بالودع اإليامن  هوا 

لــك قـرأت     - إبـصـلمـوديــة   
 ψαλμός اليونانية  الكلمة  من 
نشيد.  أو  مزمور  أي  )بصاملوس( 
اليومية  التسبحة  كتاب  وهو 
وهذا  الكيهكية.  التسبحة  وكتاب 
التسبحة  كتاب  إال  هو  ما  األخري 
إبصاليات  )باستثناء  اليومية 
وذكصـولــوجــيـــات  وطروحات 
إليه  مضافا  املـنـاســــبــات( 
كثرية أخرى  إبصاليات 
مديح  يف  غزيرة  عربية  ومدائح 
سامت  معظمها  يف  حتمل  ال  العذراء 
أوهلا  دخل  اإلسكندري،  الالهوت 
امليالدي عرش  السابع  القرن  يف 
األبوتيجي. السعد  أليب  مدحيا  وكان 

عن  إلينا  وصلت  إشارة  وأقدم 
املقدسة  األبصلمودية  تأليف  زمن 
ما  هو  الكنيسة  يف  واستخدامها 
ديونيسيوس  اإلسكندري  البابا  ذكره 
نيبوس  عن  م.(   248-265( الكبري 
)أرسينوي(  الفيوم  أسقف 
وأحبه  بأعامله  فيقول:"...أرحب 
ودراسته  وجهاده  أمانته  بسبب 
لألسفار  والصبورة  العميقة 
يف  الكبري  وجهاده  املقدسة، 
أصبح  التي  األبصلمودية  عمل 
بارتياح...". الكثريون  يستخدمها 
األبصلمودية  كتاب  طبع  ولقد 
بواسطة  روما  يف  مرة  أول  السنوية 
 1744 سنة  الطوخي  روفائيل 
اإلبصاليات  "كتاب  اسم  حتت  م 
طبعه  فقد  مرص  يف  أما  واهلوسات"، 
األوىل  للمرة  لبيب  بك  أقالديوس 
سنة  االسم  نفس  حتت  القاهرة  يف 
سنوية"  "أبصلمودية  وأقدم  م.   1897
مقار  أنبا  القديس  دير  مكتبة  يف 

طقس(   103( رقم  خمطوط  فهي 
م.  1774 سنة  إىل  تارخيه  ويعود 
األويل  الشكل  الطوخي  طبع  ثم 
ألول  الكيهكية  األبصلمودية  لكتاب 
حتت  م،   1764 سنة  روما  يف  مرة 
)الثيؤتوكيات(  "التاودوكيات  اسم 
وطبعت  كيهك".  شهر  كرتتيب 
كاملة  الكيهكية  األبصلمودية 
بواسطة  مرص  يف  أيضا  مرة  ألول 
القاهرة سنة  لبيب يف  أقالديوس بك 
مرجان جمموعة  عن  نقال  1911م، 
"كتاب  وعنوانه:  عرش  الثالث  املجلد 
الرابع  واملجلد  املقدسة"،  التفاسري 
الدفنار  "كتاب  وعنوانه:  عرش 
القديسني  وأعياد  للشهداء  املقدس 
الكنيسة". معلمو  وضعه  كام 
كيهكية  أبصلمودية  أقدم  أما 
أنبا  القديس  دير  مكتبة  يف 
إىل  يعود  خمطوط  فهو  مقار 
السابع  أو  عرش  السادس  القرن 
طقس(  97( رقم  حتت  عرش 
اخلطية  الكتب  استعامل  استمر  لقد 
أواسط  إىل  بالكنائس  اخلدمة  يف 
املتنيح  رشع  ثم  عرش  التاسع  القرن 
1853-( الرابع  كريلس  البطريرك 

من  مطبعة  إحضار  يف  م.(   1861
وتوىل  الكنسية.  الكتب  لطبع  اخلارج 
الكتب  هذه  من  جزء  طبع  بعده 
لوربا  جرجس  بك  رزق  املرحوم 
ثم  1871م،   / 1588ش  سنة  حوايل 
وقام  لبيب  بك  أقالديوس  بعده  جاء 
اخلطية  الكتب  من  كبري  جزء  بطبع 
كريلس  األنبا  نفقة  عىل  الكنسية 
ذلك  ومنذ  م(.   1874-1927( اخلامس 
حمل  املطبوعة  الكتب  حلت  الوقت 
والكنائس. األديرة  يف  املخطوطة 

م/ جمدى عزيز

م/ جمدى عزيز



- تقديم مطالبة لرشكة التأمني، عندما ال جيب عليك فعل ذلك:

املحتمل  فمن  فقط،  لسيارتك  طفيفة  أرضار  يف  وتسببت  للتصادم  تغطية  لديك  كانت  إذا 
القابل  املبلغ  من  أقل  اإلصالح  تكلفة  كانت  إذا  واحد،  لسبب  املطالبة،  ختطي  تريد  أنك 

حال. أي  عىل  يشء  أي  عىل  حتصل  فلن   Deductible للخصم 

أيًضا  ذلك  تستحق  ال  فربام  للخصم،  القابل  املبلغ  من  قلياًل  أعىل  اإلصالح  تكلفة  كانت  إذا 
اخلاصة  التأمني  مطالبات  أحفظ  التجديد،  وقت  يف  السعر  بزيادة  ختاطر  قد  ألنك  خاصًة 

الكبرية. احلوادث  ملواجهة  بك 

-عدم التقاط الصور:

التحديد   وجه  عىل  الفيديو  ومقاطع  اجلديدة  الصور  من  ممكن  عدد  اكرب  تأخذ  أن  جيب 
وحطام  االنزالق  عالمات  تسجل  صور  توجد  هل  اجلوية؟  األحوال  بتوثيق  قمت  هل 

؟ يق لطر ا

السيارات   نقل  قبل  الرضر  تسجيل  ولكن  دائاًم،  مفيد  بالسيارة  حلقت  التي  األرضار  توثيق 
بإشارات  يتعلق  فيام   ، البعض  ببعضها  يتعلق  فيام  السيارات   وضع  تم  "كيف  األمثل.  هو 
الفوز بمطالبات  تلعب دوًرا كبرًيا يف  أن  ، يمكن  للراحة  السيارة  املرور وكيف وأين جاءت 
الفرق بني دفع مطالبتك ورفضها. الكبرية" أحياًنا  "الصورة  أن تعني صور  التأمني." يمكن 

األدلة: مجع  -عدم 

األدلة. من  نوع  أي  ولكن  صور،  جمرد  ليست  إهنا 
تساعد  قد  تفاصيل  وأي  السيارة  لة  حلا مكتوًبا  ًتا  ثبا إ قدم  سيارتك.  عن  يشء  كل  وثق 

مطالبتك. يف 

بخري: إنك  -القول 

ملعرفة  حادث  وقوع  بعد   )  Adjustor ( التأمني  رشكه  مسؤولو  بك  يتصل  ما  غالًبا 
الحًقا  استخدامها  يتم  ما  وغالًبا   ،" جيدة  بحالة  أنني  أشعر  عن"  بسيطة  عبارة  أحوالك، 
فأنت  اإلصابة،  نطاق  عىل  وكاملة  كاملة  سيطرة  لديك  الحق  رضر  أو  أمل  أي  إللغاء 
املرونة  ذلك  لك  سيتيح  بإصاباتك.  يتعلق  فيام  حازم  موقف  بأي  االلتزام  عن  متتنع 
صحيح. بشكل  الشفاء  يف  فشلت  أو  إضافًيا  رضًرا  الحًقا  وجدت  إذا  حتتاجها  التي 

حدث: ما  بشأن  -الكذب 

يف  ولكن  خطأ.  عىل  كنت  أنك  بدا  إذا  احلادث  ظروف  بشأن  تكذب  أن  ببالك  خيطر  قد 
التحريف. بسبب  الحًقا  مطالبتك  إلغاء  يتم  ال  حتى  صادًقا  تكون  أن  املهم  من  النهاية 
د  لشــهو ا ا  تنسو ال  و  . ر و مر ت  ا مري كا هبا  ئيسية  لر ا ت  طعا لتقا ا معظم  ن  أ كر  تذ و

االجتامعي. التواصل  مواقع  عىل  ومنشوراهتم 
 

املعلومات: من  الكثري  -تقديم 

البعض  يمثل  قد  ثم  ومن  كاملة  القصة  لرسد  استعدادك  فإن  اآلخر،  اجلانب  عىل 
أجب  فقط  مطالبتك،  عىل  املعلومات  من  اخلاطئ  النوع  من  الكثري  يؤثر  قد  مشكلة. 
التعليقات  من  الكثري  تقديم  دون  التأمني  رشكة  أو  الضابط  يطرحها  التي  األسئلة  عىل 
مراجعة  عند  للمتابعة  سباًل  الرشكة  يمنح  أن  يمكن  التفصيل  من  "الكثري  اإلضافية. 
مطالبتك. دفع  التأمني  رشكة  رفض  إىل  تؤدي  ربام  أو  الدفع  تؤخر  قد  التي  املطالبة 

احلقائق. أعط  فقط  تفاصيل  أي  دون  األسئلة  عىل  اإلجابة  عليك  جيب  أنه  أقول 

الطبي: العالج  عىل  احلصول  -تأخري 

من  التأكد  يمكنك  حتى  حادث  وقوع  بعد  ممكن  وقت  أقرب  يف  الطبي  العالج  اطلب 
هلا. داعي  ال  مضاعفات  من  معاناتك  وعدم  إصاباتك  توثيق 

متخصص:  حمامي  ايل  اللجؤ  وعدم  بنفسك  قضيتك  مع  -التعامل 

يف  يساعد  أن  ويمكن  الشخصية  اإلصابة  قضية  يف  بثمن  يقدر  ال  لك   معينا  املحامي  يعترب 
محاية  للمحامي  يمكن  ذلك،  من  األهم  للتطبيق.  القابلة  األرضار  مجيع  متابعة  ضامن 
إجرائية. أخطاء  بسبب  مطالبتك  رفض  احتاملية  عىل  والقضاء  ومصاحلك  حقوقك 

دقيق: غري  طبي  تاريخ  -إعطاء 

استخدام  عىل  قادرًا  عليه  املدعى  فسيكون  الطبي،  تارخيك  من  مهاًم  جزءًا  تركت  إذا 
املحكمة يف  ضدك  ذلك 

طبيه  تقارير  عيل  باحلصول  لتأمني  ا لرشكه  السامح  قبل  حماميك  استشاره  فيفضل 

املبدئي: األويل  العرض  -قبول 

عليه  املدعى  أو  لتأمني  ا رشكة  من  املقدم  األول  التسوية  عرض  يكون  أن  املحتمل  من 
قبوله قبل  عرض  أي  مراجعة  حماميك  من  اطلب  لك.  املستحق  الكامل  املبلغ  من  أقل 

بالتعويض: املطالبه  رفض  -قبول 

Adjustor  ورشكة  ال تأخذ "ال" للحصول عىل إجابة من رشكة التأمني اخلاصة بك. ال يريد 
مطالبتك: رفض  تم  إذا  التأمني.  رشكه  من  األموال  خروج  يعني  ذلك  ألن  الدفع  التأمني 

بك  اخلاصة  واخلصومات  وحقوقك  الرشوط  لفهم  بك  اخلاصه  لتأمني  ا وثيقه  راجع   •
التأمني.  وثيقه  وبنود  للمطالبة  األقصى  واحلد 

حمايد. ثالث  طرف  مستقل  تقييم  طلب   •
استئناف. تقديم   •

رشكتك  وليس  بالتعويض  رشكته  تطالب  ان  فيفضل  املخطئ  هو  االخر  الطرف  كان  اذا   -
Deductible واحتامل ان تزيد تكلفه التأمني  النه اذا طالبت رشكتك فعليك بدفع مبلغ 
هناك  فليست  املخطئ  االخر  الطرف  رشكه  طالبت  اذا  اما  التأمني  وثيقه  جتديد  عند 
.  Deductible مبلغ  بدفع  مطالبا  ولست  التجديد  عند  التأمني  وثيقه  تكلفه  يف  زياده 

اسرتجاع  من  التأكد  قبل  للحادث  تعرضت  التي  السيارة  بحذف  تتعجل  ال   -
هذه  حذفت  او  الغيت  اذا  النك  التأمني  رشكة  من  املؤجرة  السيارة 
السيارة.  إجيار  قيمه  بدفع  ملزما  فستكون  للحادث  تعرضت  التي  السيارة 

كارت  من  صوره  او  نسخه  االخري  االطراف  او  االخر  الطرف  اعطاء  من  ختيش  ال   -
رشكات  ستحقق  بل  خمطئ  إنك  معناه  ليس  تأمينك  وثيقه  بيانات  إعطائك  الن  التأمني 
الشهود. أو  اآلخري  األطراف  ومن  منك  حدث  ملا  التأمني  رشكة  سامع  بعد  التأمني 

التأمني  وثيقه  تغطيه  الذي  املبلغ  سؤاء  بك  اخلاصه  التأمني  وثيقه  بنود  فهم  من  تاكد   -
.Unisured Motorist مثل  البنود  كافه  ووجود 

 Car Rental , Roadside Assistance and Deductible Amount
ذلك  يف  ترغب  كنت  ذا  ا لسيارة  ا ء  رشا فيمكنك   Total Loss سيارتك  كانت  ذا  ا  -
لك  تدفـع  ان  بعـد   لتأمني  ا رشكة  من  رشائها  اردت  اذا  لتكلفه  ا عن  السؤال  فيمكنك 

املترضره.  السيارة  قيمه  التأمني  رشكه 

الرشطة: تقرير   -

. ث د حا ع  قو و يف  ئق  سا تسبب  ا  ذ إ ًا  كبري خطًأ  طة  للرش ير  تقر يم  تقد م  عد يعد 
إىل  باإلضافة  جزئًيا.  خمطًئا  كنت  أنك  أو  يقع  مل  احلادث  بأن  حجة   Adjustor يعطي  أواًل: 
والركاب  للسائقني  االتصال  معلومات  مثل  قيمة،  معلومات  الرشطة  تقرير  يتضمن  ذلك، 
احلادث. سبب  حول  الضابط  واستنتاجات  الشهود  وإفادات  الشاحنة  وسائق  والشهود 

الطبي: العالج  متابعة  عدم   -

تبدو  إصاباتك  جعل  إىل  املطلوب  العالج  بشأن  طبيبك  نصيحة  اتباع  عدم  يؤدي  قد   
احلوادث  ضحايا  من  العديد  يرتكبه  خطأ  هذا  مطالبتك.  قيمة  من  ويقلل  خطورة  أقل 
احلقيقية. بقيمتها  مطالبتهم  تسوية  حماميهم  عىل  املستحيل  من  النهاية  يف  جيعل  مما 

سيارتك  قياده  عند  واألمان  بالسالمه  القارئ  عزيزي  لك  أمنيايت  مع   

التايل اإللكرتونى  الربيد  عيل  التأمني  أنواع  بكافه  املتعلقة  أسئلتكم  بجميع  أرحب   
 

samy@goldenwayins.com
موقعنـا  وزيـارة 

www.goldenwayinsurance.com






