




كنت  جديد  صحفى  عمود  غربة(  )رحلة 
معى  أصتحبك  بعيد..  زمن  منذ  به  أحلم 
لصحيفة  املتابع  العزيز  وقارئى  صديقى 
الغربة. رحالت  من  رحلة  ىف  كاريزما  وموقع 

ينتابك إحساس  أصعب  الوطن  عن  الغربة 
إحساس  فيصبح  الذات  عن  بالغربة  بالك  فام 
اإلنسان حينام  به  أن يشعر  مؤمل وجمهد يمكن 
نعيش غرباء عن أنفسنا وليس فقط عن بالدنا.

متنحنا  التي  والطمأنينة  الداخيل  السالم  نفتقد 
احلياة  وتشغلنا  والفرح،  واحلكمة  األمان 
املغرية  بأرقامها  وتلهينا  الرسيع  بإيقاعها 
كم  أننا  األوىل  للوهلة  ونعتقد  أحيانًا  واملخيفة 
نستطيع أن نحقق فيها.. وليس كيف نعيشها؟!

وتصبح الصورة لدينا ناقصه واملعادلة غري مكتملة 
فنصبح ىف مجيع األحوال ىف غربة.. عندما نغادر 
بالدنا أو نبقى فيها، أو حتى عندما نغادر دنـيـانـا 
األحوال. من  حال  بأى  غرباء  كنا  إننا  فنكتشف 

مع  عالقاتنا  نجدد  أن  احلاجة  بأمس  نحن  لذلك 
زمن  منذ  أمهلناها  التي  واآلخرين،  وذواتنا  اهلل 
بعيد، وسنجد يف حياتنا حمطات جيب الوقوف 
عندها للتحاور مع النفس والتأمل فيها وأيضًا مع 
وعمىل. إجيابى  بشكل  احلياة  هذه  ىف  رشكائنا 

واآلخرين  ذواتنا  إىل  ننظَر  أن  هبنا  رّبى، 
بقلبك. اآلخرين  ومجيع  ذواتنا  ونحّب  بعينيك، 

سوف  عنها  التخيل  إستطعت  إذا  األمور  بعض 
جتعل حياتك أسهل كثريًا وأكثر سعادة وحكمة 
الغربة. ىف  وأنت  وخصوصًا  بكثري  قبل  من 

من  بالكثري  نتمسك  ندري  أن  بدون  أحيانًا 
التوتر  من  كبريًا  قدرًا  لنا  تسبب  التي  األمور 
هلذه  السامح  من  وبداًل  واملعاناة،  واألمل 
السامح  من  وبداًل  مجيعًا  بالذهاب  األشياء 
عىل  اإلجهاد،  من  خاليني  نكون  بأن  ألنفسنا 
بقوة. األشياء  هبذه  نتشبث  نحن  العكس 

بالتخيل  نقوم  سوف  اليوم  من  إعتبارًا 
ختدم  تعد  مل  التي  األشياء  تلك  معظم  عن 
.. التغيري  نقبل  وسوف  غرض  أي  لنا 

التغيري  أنت  تكون  أن  مستعد  صديقى  فهل يا 
الذى تريد أن تراه ىف هذا العامل وىف نفسك أواًل؟!

الغربة  ىف  ذواتنا  نكتشف  صديقى  يا  بنا  فهيا 
املحطات. تلك  ىف  معى  أصتحبك  عندما 

1- التخيل عن حاجتك لتكون دائاًم عىل حق:

حتمل  يستطيعون  ال  الذين  منا  الكثريين  هناك 
بآراءهم حتي  فكرة أهنم خيطئون، ويتمسكون 
ولو كانت خطأ وحتي ولو كانت النتيجة خسارة 
أعز األصدقاء أو إهناء لعالقة وطيدة مع اآلخرين. 

قدرا  حيدث  برأينا  التمسك  كان  لو  وحتى 
وبالنسبة  لنا  بالنسبة  واألمل  التوتر  من  كبريًا 
العناء. هذا  كل  تستحق  ال  املسألة  لآلخرين 

رضورة  عليك  "تلح"  بنفسك  شعرت  كلام 
حق  عىل  هو  من  حول  معركة  إىل  القفز 
السؤال: هذا  نفسك  إسأل  خطأ  عىل  هو  ومن 

من  أو  حق،  عىل  أكون  أن  أرص  "هل 
ومتساحمًا؟! عطوفًا  أكون  أن  األفضل 

يقول واين داير: ما هو الفرق حقاً إذا كنت عىل خطأ 
أو صواب هل األنا أم غرورك كبري هلذه الدرجة؟!

2- التخيل عن حاجتك للسيطرة:

للسيطرة  حاجتك  عن  للتخيل  إستعداد  عىل  كن 
واألحداث  وحولك  لك  حيدث  ما  كل  عىل  دائاًم 
واألشخاص املوجودين سواء كانوا من املقربني 
يف  هبم  تلتقي  غرباء  جمرد  أو  العمل  زمالء  أو 
الشارع، أسمح هلم أن يكونوا أنفسهم وال تفرض 
احلياة. أو  السلوك  أو  احلديث  يف  طريقتك  عليهم 
كام  ليكون  شخص  وكل  يشء  لكل  أسمح 
سيجعلك  ذلك  أن  كيف  نرى  وسوف  هو 
بكثري. أفضل  بشعور  وستشعر  مرتاحًا 

أترك العامل كام هو إن من يمتلكون العامل هم من 
حماولة  تكرر  عندما  ولكن  وشأنه،  العامل  تركوا 
اللحاق بالدنيا.. فستفشل بالتأكيد، احلكيم - الو تزو.

3- التخيل عن إلقاء اللوم:
اآلخرين  عىل  اللوم  إللقاء  حاجتك  عن  التخيل 

بام  أو  متتلكها  ال  أو  األشياء  متتلك  ألنك  سوى 
لآلخرين  اللوم  إلقاء  عن  توقف  به،  تشعر 
حياتك. عن  املسؤولية  إختاذ  يف  والبدء 

4- التخيل عن األفكار اهلادمة لذاتك 
والنابعة من عقلك:

عقليتهم  بسبب  أنفسهم  يرضون  الناس  من  كم 
وامللوثة  السلبية  الذاتية  واألفكار  اإلهنزامية 
ما  كل  تصدق  ال  واملتكررة،  أنفسهم  عن 
سلبيًا  الكالم  كان  إذا  سيام  ال  عنك  عقلك  يقوله 
تعتقد  مما  أفضل  أنت  ذاتك،  شأن  من  ويقلل 
ظهرك. وراء  وأرمها  السلبية  اآلراء  أترك 

بحكمة  أستخدمت  ما  إذا  رائعة  أداة  هو  العقل 
والفوضى  للدمار  أداة  تصبح  األداة  نفس  ولكن 
خاطئ. بشكل  أستخدمت  إذا  والقلق  واحلزن 

5- التخيل عن احلدود الضيقة التي رسمتها 
عن نفسك:

ما  حول  الضيقة  فكرتك  عن  ختىل  نعم 
ممكن  هو  ما  حول  ال،  أم  به  القيام  يمكنك 
تعد  لن  أنت  فصاعدًا  اآلن  من  مستحيل،  أو 
احلد  مقدراتك  عن  الضيقة  ملعتقداتك  تسمح 
اخلطأ  املكان  يف  دائاًم  عالقًا  وإبقاءك  قوتك  من 
فكرة  ليس  اإلعتقاد  وحلِّق،  جناحيك  إفرد 
حيملها العقل بل الفكرة هي التي حتمل العقل.

6- التخيل عن الشكوى:

للشكوى  املستمرة  حاجتك  عن  التخيل 
الناس األشياء،  من  العديد  تلك  من 
التي  واألحداث  واحلاالت  املجتمع، 
مكتئبًا. أو  حزينًا  سعيدًا،  غري  جتعلك 
ألي  يمكن  وال  سعيدًا  جيعلك  أن  يمكن  أحد  ال 
أنت  إذا كنت  إال  بائسًا  أو  حالة أن جتعلك حزينا 
التي  هي  احلاالت  ليست  إهنا  هلا،  تسمح  الذي 
كيف  ولكن  هبا،  تشعر  التي  املشاعر  تلك  تطلق 
بإجيابية؟! احلاالت  تلك  إىل  تنظر  أن  اخرتت 

فهذا الذي يطلق مشاعرك إىل قوة التفكري اإلجيايب.

7- التخيل عن اإلنتقادات:

واألحداث  األشياء  إلنتقاد  حاجتك  عن  التخيل 
أو  سلوكهم  يف  إختالفهم  ملجرد  التي  والناس 
طريقة نظرهتم لألمور.. نحن مجيعا خمتلفون 
اجلوهر. يف  نختلف  ال  مجيعًا  نحن  ولكن 

ونحن  سعداء  نكون  أن  نريد  مجيعا  نحن 
مجيعا  ونحن  وُنَحب  نحب  أن  نريد  مجيعا 
اآلخرين.. من  مفهومني  يكون  أن  نريد 

الدنيا ونتمنى نحن مجيعا نريد أشياء يف هذه 
ونحلم.

8 - التخيل عن حاجتك إلرضاء اآلخرين:

شخصًا  لتصبح  املستميتة  حماولتك  عن  ختيل 
آخر كي يرضى عنك اآلخرين، هذه الطريقة غري 
سالكة ولن تؤدي سوى إلرهاقك وضياع نفسك. 

املضنية  املحاولة  عن  تتوقف  التي  اللحظة  يف 
آخر..  شخص  تكون  لكي  جدًا  والصعبة 

ويف  األقنعة،  كل  ختلع  التي  اللحظة  يف 
هي  كام  نفسك  تقبل  التي  اللحظة 
واحلب الرضا  بكل  احلقيقية  ذاتك  وحتضن 

لك  ينجذبون  تلقائيًا  الناس  جتد  سوف 
عليه. أنت  وما  أنت  كام  وسيحبونك 

9- التخيل عن حاجتك إلرضاء اآلخرين:

شخصًا  لتصبح  املستميتة  حماولتك  عن  ختيل 
آخر كي يرضى عنك اآلخرين، هذه الطريقة غري 
سالكة ولن تؤدي سوى إلرهاقك وضياع نفسك. 
املضنية  املحاولة  عن  تتوقف  التي  اللحظة  يف 
آخر.. شخص  تكون  لكي  جدًا  والصعبة 

 
ويف  األقنعة،  كل  ختلع  التي  اللحظة  يف 
وحتضن  هي  كام  نفسك  تقبل  التي  اللحظة 
واحلب، الرضا  بكل  احلقيقية  ذاتك 

لك  ينجذبون  تلقائيًا  الناس  جتد  سوف 
عليه. أنت  وما  أنت  كام  وسيحبونك 

9- التخيل عن مقاومة التغيري:
ىف  وطبيعى  وإجيايب  جيد  أمر  التغيري 
عىل  التغيري  يساعدك  سوف  احلياة،  هذه 
أخرى. مرحلة  إىل  مرحلة  من  اإلنتقال 
التحسينات  عمل  عىل  يساعدك  سوف  التغيري 
من  حياة  وكذلك  وشخصيتك،  حياتك  يف 
تقبل  و  بك  خاص  اإلسلوب  إتبع  حولك 
بعينه. شخص  تقلد  وال  مقاومته  ال  التغيري 

10- التخيل عن التصنيفات:

األشياء  لتصنيف  الدائمة  حاجتك  عن  التخيل 
واألشخاص أو األحداث التي ال تفهمها عىل أهنا 
غريبة أو خمتلفة وحاول فتح عقلك شيئا فشيئا..

يكون  عندما  فقط  يعمل  العقل 
وأستوعب  عقلك  أفتح  مفتوحًا.. 
حولك. من  الشخصيات  وأنواع  اجلميع 

رفض  عند  هو  اجلهل  أشكال  من  شكل  أعىل 
داير( )واين  يشء  أي  عنه  تعرف  ال  يشء 

11- التخيل عن خماوفك اخلاصة:

أنت  له  وجود  ال  فإنه  وهم  جمرد  هو  اخلوف 
عقلك..  يف  إال  يوجد  ال  اخلوف  بنفسك..  أنشأته 
وإزالة اخلوف من عقلك يعني إزالته من حياتك..

12- التخيل عن األعذار:

يف الكثري من األوقات نحن نحد من قوتنا ومهاراتنا 
بداًل  نستخدمها،  التي  األعذار  من  العديد  بسبب 
وحياتنا  أنفسنا  حتسني  عىل  والعمل  النمو  من 
نحن نتعثر ونكذب عىل أنفسنا وذلك بإستخدام 
كل أنوع األعذار والتي يف الواقع ليست حقيقية.

13- التخيل عن املايض:

أعرف أن ترك املايض وراءك صعب وخصوصًا 
أو  احلارض  من  بكثري  أفضل  املايض  يبدو  عندما 
عليك  ولكن  جدًا  خميفًا  يبدو  واملستقبل  أسوء، 
الراهنة  اللحظة  أن  حقيقة  االعتبار  يف  تأخذ  أن 
هي كل ما متلك واملايض لن يعود مهام فعلت.

أي  من  لديك  ما  مجيع  هي  الراهنة  اللحظة 
إليه،  تشتاق  الذي  املايض  اآلن،  مضى..  وقت 
ماضى  أصبح  اآلن  به..  حتلم  الذي  املايض 
إنتهى. بالفعل  الذي يزعجك  أو املايض 

حارضًا كان  عندما  تتجاهله  كنت  أنك  تذكر 
يف  موجود  وكونه  نفسك  إهيام  عن  فتوقف 
عىل  اآلن،  باحلياة  واستمتع  اآلن  تفعله  ما  كل 
رحلة  هي  احلياة  كل  األحوال  من  حال  أي 
تؤجل. وال  اآلن  تفاصيلها  بكل  فإستمتع 

وجهز للمستقبل  واضحة  رؤية  لديك  ن  َكوِّ
نفسك ولكن كن دائاًم موجود يف الوقت الراهن 
وعيش  جتربه  بكل  متتع  احلارض،  تنسى  وال 

الشغف بإجيابية.

14- التخيل عن التعلق:

ملعظمنا  بالنسبة  فهمه  صعب  املفهوم  هذا 
باملامرسة  مستحياًل،  شيئا  ليس  ولكنه 
أن  نستطيع  فقط  الوقت  مرور  ومع 
كاماًل. نعم  كاماًل..  املفهوم  هذا  نستوعب 

التخيل عن التعلق هو فصل نفسك من كل يشء 
وهذا ال يعني إنك تتخىل عن حبك هلم ألن احلب 
البعض بعضهام  مع  عالقة  هلام  ليس  والتعلق 
احلب  حسنا  اخلوف،  مكان  من  يأيت  التعلق 
.. أناين  احلقيقي صايف وخايل من اخلوف وغري 

 
حيث يوجد احلب ال يمكن أن يكون هناك خوف
وبسبب ذلك التعلق واحلب ال يمكن أن يتعايشًا معًا.

والطمأنينة  اهلدوء  من  حالة  يف  تصبح  احلب  يف 
سوف  الذي  للمكان  ترتقي  سوف  والسالم، 
دون  يشء  كل  فهم  عىل  منه  قادرًا  تكون 
الكلامت.. من  أبعد  حالة  حتى  حتاول  أن 

وفقًا  حياتك  تعيش  أن  عن  لتخيل  ا  -15
لتوقعات اآلخرين:

ليست  حياة  يعيشون  الناس  من  الكثري 
حياهتم  يعيشون  للعيش،  طريقة  وال  هلم 
هلم. األفضل  هو  اآلخرين  يرى  ملا  وفقًا 

حمبيهم  أو  آبائهم  يظن  ملا  وفقًا  حياهتم  يعيشون 
هلم. أفضل  أصدقائهم  يعتقد  ملا  هلم،  أفضل  هو 

ووسائل  وحكومتهم  ومعلميهم  أعدائهم  حتي 
األفضل  هؤالء  يعتقدون  هبم  اخلاصة  اإلعالم 
والنداء  الداخيل  صوهتم  ويتجاهلون  هلم، 
اآلخرين  إلرضاء  جدًا  مشغولون  إهنم  الداخيل، 
وحماولة اإلرتقاء إىل مستوى توقعات اآلخرين.

عىل  السيطرة  يفقدون  الزمن  وبمرور 
حقًا  سعداء  جيعلهم  ما  وينسون  حياهتم 
إليه. حيتاجون  ما  ينسون  يريدون  ما  ينسون 

هى  وما  أنفسهم  ينسون  املطاف  هناية  ويف 
رسالتهم ىف احلياة املخلوقني ىف األصل من أجلها.

أخريًا وليس آخرًا نصيحتي لك عزيزى القارئ:

هذه  يف  اآلن..  احلياة  هذه  واحدة  حياة  لديك 
اللحظة الراهنة اآلن.. نعم اآلن..

من  فيها  ما  بكل  ومتتلكها  فيها  تعيش  أن  جيب 
عىل  وقدره  وأمل  وحياة  وفرح  وحب  تفاصيل 
حولك. وملن  لك  واحلياة  البهجه  ونرش  العطاء 

اآلخرين  الناس  آراء  تدع  ال  أن  وخاصة: 
فمن  حياتك،  يف  تريده  الذي  املسار  يف  تؤثر 
بشكل  ولكن  وحتليلها  منها  اإلستفاده  املمكن 
سلبية. أو  مبالغة  وبدون  وواقعى  موضوعى 

معانى..  من  الكلمة  حتملة  ما  بكل  أنت..  فكن 
هذا  ىف  تراه  أن  تريد  الذى  التغيري  أنت  فكن 
غربة. ىف  مجيعًا  فنحن  أواًل  نفسك  وىف  العامل 

يشء.. ألى  إمتالكك  تّدعي  ال  الغربة  ففي 

وطموحاتك  حلمك  إال  متلك  ال  يف هذه الغربة 
أحالمك  أرض  عىل  جتسيدهم  فحاول  فقط، 

وواقعك املعاش.

القارئ ىف رحلة جديدة من  اللقاء عزيزي  إىل 
رحالت الغربة..



تتعامل مع اإلمهال والالمباالة؟ كيف 
آثار  مواجهة  عىل  حياتك  تبسيط  يساعدك  هل 
عالقتك؟ يف  والمباالة  إمهال  من  له  تتعرض  ما 

اإلمهال العاطفي يف العالقات:
كيف يمكن أن تعرف وجود إمهال والمباالة يف 

عالقتك؟
العاطفي  الدعم  ينطوي اإلمهال عىل عدم تقديم 
عالقة أي  يف  املرء  يمنحه  أن  جيب  الذي 
عاطفيًا  هيمالن  الوالدين  أن  مثالً  ُيعتقد  بالتايل 
الطفل؛ عندما خيفقان يف إظهار مستوى املودة 
الوالدين كأحد  إظهاره  عليهم  الذي  االهتامم  أو 
)حتى عندما تكون قد قدمت احتياجات الطفل 
مثل: الطعام والرعاية الصحية وامللبس واملأوى(
وباملثل فإن الغرض من الزواج أو رشاكة احلياة 
من  فاهلدف  عاطفي،  دعم  نظام  أيضاً  يتضمن 
لتبادل  إطار  توفري  هو  االجتامعية  العالقات 
حد  عىل  والسلبية  اإلجيابية  احلياتية..  اخلربات 
سواء، كذلك الفهم املتبادل واحلميمية والرعاية.
تظهر  إجراءات  السلوكية  األشكال  تتضمن 
قضاء  مثل  لآلخر،  اجتاه  وجوده  أو  االهتامم 
اخلروج  عىل  اآلخرين  مساعدة  أو  معه،  الوقت 
األشكال  تتضمن  كام  صعب،  موقف  من 
املعرفية أشياء مثل الصرب واالستامع والتعاطف
جمموعة  عىل  العاطفي  الدعم  ينطوي  عادة 
وقد  واملعرفية،  والسلوكية  املادية  اجلوانب  من 
أجزائه. جمموع  من  أكرب  الدعم  حزمة  تكون 
أحيانًا  يترصف  الذي  احلياة  رشيك  فإن  وهكذا 
بطرق عاطفية عىل سبيل املثال، يرفض ممارسة 
اجلنس أو يترصف بشكل غري ودي بعد اخلالف 
للعواطف مهماًل  بالرضورة  ليس  الزوجي، 
عىل  ترصف  قد  يكون  ربام  أنه  من  الرغم  عىل 
عندما  فقط  معينة،  مناسبات  يف  النحو  هذا 
يمكن  العادة؛  مستوى  إىل  األفعال  هذه  ترتفع 
أن ُيسمى الوضع بشكل صحيح إمهاالً عاطفياً.
إذن هل رشيك حياتك مهِمل عاطفياً؟ عىل الرغم 
من أن اإلجابة عىل هذا السؤال قد تكون صعبة
اإلرشادات: بعض  اآلن  لديك  يكون  أن  فيجب 

- هل نظام الدعم العاطفي يف رشاكة حياتك من 
جانب واحد )هل تقدم ، أو حتاول تقديم الدعم 
العكس(؟ ليس  ولكن   ، حياتك  لرشيك  العاطفي 
العادة؟ يف  عاطفياً  يساندك  ال  رشيكك  هل   -
التي  الطريقة  بوضوح  تصف  أن  يمكن  هل   -
أن  يف  ويفشل  اعتيادي(  )بشكل  الرشيك  يتبعها 
يكون داعم عاطفياً )جسدياً، سلوكياً، أو نفسياً(؟
كام  رشيكتك   / رشيكك  إمهال  يؤدي  هل   -
الدعم  نظام  مساندة  عدم  إىل  موضح؛  هو 
احلياة  رشاكة  عىل  للحفاظ  الالزم  العاطفي 
احلياة  جتارب  مشاركة  عىل  تساعد  عالقة  )أي 
والرعاية(؟ املتبادل واحلميمية  والتفاهم  الفردية 
- هل توقعاتك بشأن الدعم العاطفي معقولة، أي ما 
يتوقعه معظم الناس بشكل عام من رشاكة احلياة؟
اخلمسة  األسئلة  من  كل  عىل  إجابتك  كانت  إذا 
اعتقاد  لديك  عندها  نعم،  هي  أعاله  املذكورة 
معقول بأنك يف عالقة إمهال عاطفي، ومع ذلك 
احلياة؛  رشاكة  يف  العاطفي  الدعم  مستوى  فإن 
يتوقعه  أن  الذي جيب  املستوى  إىل  يرقى  ال  قد 
املرء بشكل معقول يف مثل هذه العالقة، يف مثل 
التحدث عن اإلمهال  املنطقي  هذه احلاالت من 
اختبار  عىل  التعرف  يمكنك  كام  العاطفي، 
اإلمهال العاطفي ملعرفة الطريق إىل حل املشكلة.

 صفات الشخص املهِمل
واإلمهال الالمباالة  عىل  تدل  عالمات 

يرتك اإلمهال والالمباالة؛ آثارمها عىل الفرد عىل 
شكل عالمات وِطباع ومنها: 

عدم اإلحساس: إن احلساسية هي سمة حمفورة 
يف شخصيتك ورد عىل اإلمهال، الذي يؤدي إىل 
الشعور باهلجر وختفيض القيمة، يتم التعبري عن 
عدم اإلحساس بالالمباالة، الذي قد يكون موجها 
ضد أشخاص آخرين أو احلياة بشكل عام، فليس 
ويرجع  يشء،  ألي  شغف  وال  محاسة  هناك 
سن  منذ  تعّلم  الشخص  أن  إىل  ذلك  يف  السبب 
مبكرة أن يثبط عواطفه ألن حميطه مل يقدرها.

الطفولة خالل فرتة  اآلخرين:  مساعدة  رفض 
كلنا بحاجة إىل الكثري من املحيطني بنا، والدعم 
كان  فإذا  جداً،  رضوري  والتعزيز  والتوجيه 
توقع  عدم  يتعلم  الدعم؛  هذا  إىل  يفتقر  الطفل 
أي يشء من اآلخرين، ونتيجة لذلك حياول أن 
يثق بام  ال  "بأي ثمن"، وشخصاً  يصبح مستقالً 
يمكن لآلخرين منحه له، وسيحاول القيام بكل 
يشء بمفرده، كذلك حيمي نفسه من التجارب 
أخرى..  مرة  هبا  املرور  يريد  ال  التي  العاطفية 
ملاذا؟ ألنه ال يريد أن يكون بحاجة لشخص ما، ثم 
يشعر بخيبة أمل.. وقد حيدث العكس يف بعض 
األحيان؛ يطلب الشخص املساعدة يف كل يشء
حتى يف األشياء التي يستطيع القيام هبا بنفسه.
مفقود ما  شيئاً  بأن  بالفراغ: الشعور  الشعور 
اإلمهال  ضحايا  من  الناس  لدى  جداً  قوي 
عالقاهتم  يف  أو  طفولتهم  يف  الباردة  والالمباالة 
كبالغني، حيث كان هناك مكان ألحبائهم بقيت 
يشبه  ما  وجود  يف  السبب  هو  هذا  شاغرة! 
ترتك  والالمباالة  فاإلمهال  قلوهبم،  يف  الثقب 
الشعور  وهذا  الشخص  حياة  عىل  مظلامً  ظالً 
بالفراغ يصبح معيارهم، فال يشء جيد بام فيه 
يشء  ال  يكفي..  ما  هناك  يكون  ولن  الكفاية، 
يملئ  شخص  يوجد  ال  احلال  بطبيعة  يملئهم، 
اإلحساس  يتجىل  األحيان  الفراغ، يف بعض  هذا 
مستمر شكل نقد  عىل  مفقود  يشء  هناك  بأن 
حوهلم. من  يشء  وكل  أنفسهم  إىل  موجه 

خالل  واالهتامم  احلب  غياب  يؤثر  الكامل: 
هبا  ينظر  التي  الطريقة  عىل  الشخص  طفولة 
أن  سيعتقد  ذلك؛  إدراك  حتى  وبدون  لنفسه، 
كام  تقديره،  ليتم  كافية  قيمة  له  يفعله  يشء  ال 
عىل  املحتمل  غري  احلكم  يف  مفرطاً  يصبح  قد 
يصبح  أن  الشائع  من  البلوغ،  مرحلة  يف  نفسه، 
يقوم  ال  بأنه  الالواعي  الشك  يف  رصامة  أكثر 
داخله  يف  لديه  يزال  ال  النهاية  يف  يكفي،  بام 
تقدير. موضع  يكون  أن  يريد  صغري  طفل 
انعدام  الرفض: رغم  إزاء  احلساسية  مفرط 
الشخص  يشعر  فعندما  لديه..  احلساسية  صفة 
قناعة  عنده  يتولد  قيمة،  بال  وأنه  بالتجاهل 
شعور  إنه  أحداً،  هتم  ال  حياته  وأن  تافه  بأنه 
باإلمهال  تتسم  التي  فالعالقة  املالئمة،  بعدم 
للنقد  احلساسية  فرط  إىل  تؤدي  قد  والالمباالة، 
عىل  عالمة  أي  تفسري  يتم  كام  اآلخرين،  من 
الرفض كتهديد، وكل ما يسمعه هو "هناك خطأ 
للغاية. مؤملا  يكون  أن  يمكن  واألمر  فيك"،  ما 

مواجهة اإلمهال والالمباالة:
والالمباالة اإلمهال  مع  للتعامل  احلياة  تبسيط 
اإلمهال  تعريف  عن  نتحدث  نحن  اآلن  حتى 
والالمباالة، وليس السؤال املعقد لكيفية معاجلته
حيث يعتمد ذلك عىل مسببات اإلمهال العاطفي 
مثالً عىل سبيل املثال، يف بعض احلاالت قد يكون 
الرشيك مدمن عمل، نتيجة لذلك هيمل عالقته 

أو عالقتها، كام قد يعاين البعض من اضطرابات 
التعبري  عىل  القدرة  يعيق  مما  نفسية،  عصبية- 
عن املشاعر، وقد يكون البعض نرجسياً بينام قد 
العالقة يكون غريهم مشغولني بمشاكل خارج 
يف بعض احلاالت قد يتم التعامل مع اإلمهال عىل 
لألزواج. املشورة  خالل تقديم  من  وجه  أفضل 
عىل أي حال فإن حتديد اإلمهال هو دائام اخلطوة 
األوىل يف معاجلته، هذا ليس باألمر السهل ألن املرء 
مثالً يستطيع أن يقيض سنوات طويلة يف عالقة 
غري مرضية بسبب اإلمهال العاطفي والالمباالة
العالقات  بينام يف  يعرف سبب عدم رضاه،  وال 
املسيئة من األسهل التعرف عىل السلوك امليسء 
ألن إجراءاته عادة ما تكون رصحية، يف املقابل 
عىل  سهو،  عىل  ينطوي  العاطفي  اإلمهال  فإن 
سبيل املثال ال ينتقد أحد الزوجني لفظيا وال يشكو 
باستمرار وال يضايق أو يامرس أشكاالً أخرى من 
يفعل  ال  يشء  كل  بعد  الرشيك،  ضد  العدوانية 
الصعب  من  لذلك  خاطئاً،  شيئاً  املهِمل  الرشيك 
اإلمهال  مع  العالقة  يف  اخلطأ  هو  ما  حتديد 
العاطفي والالمباالة، لكن يمكنك لو كنت يف وضع 
مشابه أن تقوم ببعض اإلجراءات التي تساعدك 
أنت للتعامل مع إمهال الرشيك وال نتحدث هنا 
كيفية  هو  اآلن  هيمنا  ما  احلالة،  هذه  عالج  عن 
عليك تقع  التي  والالمباالة  اإلمهال  مع  تعاملك 
فال حتاكم أو تنتقد نفسك؛ ألنك تضيف فقط إىل 
املشكلة، حيث تواجه الغالبية العظمى من الناس 
صعوبة يف إجياد التوازن يف عامل اليوم، وإلعطائك 
لإلمهال  تتعرض  كنت  مهام  األفكار  بعض 
عيشك. يف  الالمباالة  آثار  تعاين  أو  عالقتك  يف 

هلا  خال من  يمكنك  ق  طر ليك  إ
تبسيط حياتك اآلن:

- التخلص من الفوضى: الفوضى هي تشتيت؛  إهنا 
فراغ يف الطاقة، لذا حاول ترتيب حياتك اخلاصة 
والعمل(. املنزل  )يف  مساحتك  حتتويه  ما  وكل 

الفوضى  تستنزف  حياتك:  لتبسيط  اكتب   -
إن  اإلجهاد،  من  وتزيد  طاقتك  العقلية 
سوف  مفكرة  يف  املزعجة  األشياء  كتابة 
مزاجك. تعديل  عىل  ويساعد  ذهنك  حيرر 

حتتاجها:  ال  التي  األشياء  رشاء  عن  توقف   -
بالنفس االهتامم  من  نوع  أنه  تظن  ألنك 
ومن  الالزم  من  أكثر  يشرتون  فالكثريون 
تذهب  أن  يمكن  أمواالً  فتنفق  فائدة،  دون 
الفكرة  تعّزز  بالتايل  قيمة،  ذي  يشء  إىل 
أفضل". "األكثر  إن  تقول  التي  الالواعية 

ليسوا  الناس  معظم  مهم:  هو  ما  حدد   -
حياهتم يف  مهم  هو  ما  بشأن  واضحني 
وطاقتك؟  ومالك،  وقتك،  تستثمر  فلامذا 
ترغب  التي  هتمك،  التي  األشياء  يف  فكر 
فيها. الطاقة  أو  املال  أو  الوقت  استثامر  يف 

- انتبه: توجيه تركيزك عىل الوعي بام حيدث اآلن
يساعدك عىل تقدير تلك األشياء املهمة يف حياتك.

- تعلم أن تقول ال: أنت شخص جيد ولست بحاجة 
إىل إثبات ذلك ألي شخص آخر غري نفسك، عالوة 
عىل ذلك أنت ال تدين ألي شخص بتفسري نفسك.

حياتك  تبسيط  البساطة:  مجال  تقدير   -
هبا. وتستمتع  باحلرية  تشعر  أن  يعني 
ال يعني أن التجارب السيئة مع اإلمهال والالمباالة 
ال يمكن إصالحها، مع ذلك فإهنا ترتك عالمات 

ألي  يمكن  احلياة،  مدى  األحيان  بعض  يف  تبقى 
من  نفسه  حيرر  أن  مبايل  وال  مهمل  شخص 
العبء، لكن عليه أن يعمل بجد من أجل ذلك.

إحذر اإلمهال يف احلب يتسبب يف 
ذبول احلب رسيعاً:

بسيطه  لرعايه  حتتاج  مجيلة  ورده  اى  فمثل 
ايضا  هكذا  فاحلب   . وشمس  ماء  من  يوم  كل 
ورده امجل حيتاج كلمه حلوة معامله حلوة .. 
املاء . هكذا  الورود بانقطاع  وكام متوت امجل 
متوت امجل مشاعر مع قله التواصل واالهتامم.
رسيعا احلب  ذبول  يسبب  احلب  يف  االمهال 
اجلميله  النبته  بتلك  هيتم  ان  رشيك  كل  فعىل 
أو  أصدقاء  أو  زوجك  أو  زوجتك   ” حياته  ىف 
واحلنان باإلهتامم  لرويه  نسعى  وأن   .“ أهل 
املشاكل. وقت  لنا  مالذ  ويصبح  يكرب  حتى 
يراعاها  ان  الفالح  من  حتتاج  نبته  اى  ومثل 
الضاره احلرشات  هبا  تلحق  ال  حتى 
رشيك  كل  حتتاج  الزوجيه  احلياه  هكذا 
العالقه  وحيمى  االخر  حيتضن 
افسادها. حتاول  عنارص  اى  من 
افضل  برشاء  وهنتم  بيت  نبنى  ومثلام 
نختار  ان  جيب  هكذا  بناء  مواد 
مواقف او  مشاعر  سواء  امور  افضل 
او احاسيس تبنى عالقتنا افضل عالقه. وعندما 
فسنجنى  البناء  مواد  ىف  االختيار  نحسن 
عواصف. او  رياح  اى  ضد  صامد  بيت 
الزواج. ىف  مهمه  مفاهيم  عده  نتعلم  ان  جيب 

فال  العمر  لطول  رشاكه  الزواج  أوالً: 
الرشاكه  تلك  بفسخ  بالتهديد  ترسع 
حلفاظها. جمهود  يتوجب  التزام  الهنا 

تتخيل  فال   . احالم  وليس  واقع  الزواج  ثانياً: 
الزواج. ىف  ستجده  ما  هو  االفالم  ىف  ترآه  ما  ان 

وهو   . االخذ  وليس  أوال  عطاء  الزواج  ان  ثالثاً: 
إسرتخاء. وليس  االخر  جتاه  مبذول  جمهود 

فيمكن   .. تأخر  الوقت  لكلمه  جمال  ال  رابعاً: 
ما  عىل  نادم  انك  تشعر  عندما  جديد  من  البدء 
فاتك وان اردت ان تعود العالقه للنبض واحلياه 
الطرق. بتلك  الصالحها  إسعى  آخرى  مره 

له  جيداً  تستمع  االستامع  فعندما  خامساً: 
به. اهتاممك  بدايه  عن  مؤرش  يعطى  فهذا 

ال  املاضى.  أخطاء  عىل  يلومك  دعه  سادساً: 
لكن  املاضى   تذكر  عن  يكف  أن  منه  تطلب 
تكشفه  ان  اوال  جيب  اجلرح  تعالج  لكى 
معه. التعامل  يستطيع  حتى  للطبيب 
قرصت  انك  اعرتف  سابعاً: 
هذا. عىل  تتكرب  وال  وأخطئت 

الطرف  تشعر  كلمت  اذكر  ثامنا: 
حياتك. ىف  وقيمته  بامهيته  اآلخر 

تنفذها..  ان  فعليا  ستسطيع  وعود  ضع  تاسعا: 
سواء ترصفات ستغريها  أو قرارات ستتخذها.

عارشا :  تعلم ان تضع رشيكك اولويه عنك او عن اى 
شئ اخر . ساعتها ستسعى بكل جهدك السعاده.

له  ليس  احلب  تقديم  ان  اعرف  عرش:  احدي 
احلياة. استمرار  مع  مستمر  هو  بل  هنايه. 



تركة  فهو  املرياث  يرادفه  )وقد  اإلرث 
امليت( هي عادة توريث ممتلكات أو ألقاب 
أحد  وفاة  عند  مسؤوليات  أو  ديون  أو 
األساسية  العادات  من  وهي  األشخاص. 
خيتلف  املرياث  وقوانني  املجتمعات.  يف 
وكام  األديان  بني  وما  آخر  إىل  جمتمع  من 
لوجود  يؤدي  مما   ، األزمان  عرب  تطور  أنه 
الشعوب بني  خمتلفة  للمرياث  ُنُظم 

القضاء املرصي يطبق مبدأ املساواه يف املرياث 
االقباط  لالئحة  وفقا  واالنثي  الذكر  بني 
االرثوذكس وهو مبدأ يقره الدستور املرصي.
منذ عصور كثرية كانت الرشيعة اإلسالمية 
وعيل  املسيحيني  مواريث  عيل  تطبق 
املسحيني  رشيعة  تطبق  تكن  ومل  غريها 
مثل  يرث  الذكر  وكان  املواريث  عيل 
يسبب  املوضوع  هذا  وكان  االنثيني  حظ 
صعيد  يف  والرجل  املشاكل،  من  الكثري 
اإلناث  عن  الذكور  إنجاب  يفضل  مرص 
. طويلة  فرتة  املواريث  مشاكل  وظلت 

 2014 عام  املرصي  الدستور  عدل  أن  إيل 
ان"  عيل  منه  الثالثة  املادة  تنص  حيث 
املسيحيني  من  املرصيني  رشائع  مبادئ 
للترشيعات  الرئييس  املصدر  واليهود 
وشئوهنم  الشخصية  ألحواهلم  املنظمة 
اهلامة  املبادئ  ومن   " الخ  الدينية... 
النصوص ان  الدستور  تضمنها  التي 
الفوري  بالنفاذ  تتمتع  الدستورية 
قانون  أو  قاعدة  واي  واملبارش 
به. يعتد  ال  الدستور  مع  يتعارض 

مبائ  تكون  للدستور  وفقًا  ثمه  ومن 
عيل  التطبيق  واجبة  املسيحية  الرشيعة 
واألنثي  الذكر  ويكون  املسيحيني  املرصيني 
تنص  حيث  األنصبة،  توزيع  يف  متساويان 
املادة 247 من الئحة األقباط األرثوذكس عيل 
املرياث. الذكر واألنثي يف  املساواة بني  مبدأ 

وقد صدرت أحكام عديدة بتطبيق الرشيعة 
املسيحية لألقباط األرثوذكس حكم حمكمة 
الذكر  بني  باملساواة  القاهرة  إستئناف 
واإلناث يف املرياث عمال بنص املادة 247 من 
القضية  األرثوذكس وذلك يف  األقباط  الئحة 
حكمها  الصادر  ق   133 لسنة   11666 رقم 
املحكمة  وكانت   2016 مارس   29 جلسة 
من  الثالثة  للامدة  وفقا  حكمها  يف  استندت 
للمسيحيني  احلق  تعطي  والتي  الدستور 

الرشيعة  ان  وحيث  رشيعتهم  تطبيق 
املبدأ  وهذا  املساوة  بمبدأ  تاخذ  املسيحية 
بطرس  رسالة  إنجيل  يف  اآلية  من  مأخوذ 
دون  الرجل  "ليس   7،8 آيه   3 اصحاح  االويل 
املسيح" يف  الرجل  دون  من  املراة  وال  املراة 

الدول  مجيع  يف  تطبق  املبادئ  وهذه 
والبنات  االبناء  بني  املساواة  االوروبية 
صار  األحكام  هذه  ونتيجة  املواريث  يف 
يطلبون  فالذكور  االخوه  بني  رصاع  هناك 
والنساء  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق 
املسيحية.  الرشيعة  تطبيق  تطلب 

وصحيح  متفق  احلكم  هذا  أن  واحلقيقة 
الدستور  يف  الثالثة  للامدة  ووفقًا  القانون 
ونحن  األرثوذكس  االقباط  والئحة 
بني  باملساواة  فقط  هذا  ليس  نطلب 
تطبيق  جيب  بل  اإلرث  يف  واالناث  الذكور 
وفقًا للمتويف  الورثة  هم  من  حتديد 
األقباط  الئحة  من   244 للامدة   
" ان  عيل  تنص  والتي  األرثوذكس 
أقرب ايل  رشعًا  تؤول  الرتكة 
ان  بحيث  الزوجة  مع  املتويف  أقارب 
بعدها  التي  الطبقة  حتجب  طبقة  كل 
ذكر( أو  أنثي  كانت  ان  )اي  البنوة  فطبقة 
حتجب طبقة األبوة وطبقة األبوة حتجب 
طبقة األخوه وهذه حتجب طبقة االجداد 
وهكذا عيل ان كل طبقة من هذه الطبقات 
الرتكة  من  بقي  ما  تأخذ  اإلرث  استحقت 
املورث،  لزوج  املقرر  الفرض  استيفاء  بعد 
أن االئحة  ذات  من   245 املادة  نصت  وكام 
من  غريهم  عيل  مقدمون  املورث  "فروع 
او  الرتكة  فيأخذون كل  املرياث  األقارب يف 
ما بقي منها بعد استيفاء الزوج والزوجة"

حتل  سوف  الذكر  سالفي  باملادتني  والعمل 
الكثري من املشاكل يف جمتمعنا املرصي الذي 
حدث وال حرج عام ما حيدث لبنات املتويف 
حيث يدخل معها يف املرياث األب وغريه من 
أقارب املتويف حيث أن البنت ال حتجب أي 
منهام وفقا للرشيعة اإلسالمية وقد شاهدنا 
القضائية الساحة  عيل  القضايا  من  الكثري 
حقوقهم واكل  لإلناث  ظلم  فيها  بام 

ومنها عيل سبيل املثال:
ويكون  إبنة  أو  بنات  ويرتك  الزوج  يتويف 
فيها  يعيشوا  متليك  شقة  يملكة  ما  كل 
يشاركها  سوف  الشقة  هذه  أن  نجد 
اساس؟! اي  عيل  املتويف  أقارب  فيها 

العديد  إيل  يؤدي  هذا  وطبعا 
هلا. حرص  ال  التي  املشاكل  من 
هذه  يف  أفضل  إجيار  بعقد  الشقة  وتكون 
احلالة من التمليك الن عقد اإلجيار ال يورث 
مع  املقمني  واألبناء  للزوجة  يمتد  وانام 
فتطبيق الوفاة  حتي  األصيل  املستأجر 
املسيحيني  عيل  األرثوذكس  األقباط  الئحة 
املشاكل  من  الكثري  حيل  سوف 
األرس  وسط  كبري  إرتياح  ايل  ويؤدي 
آخري طرق  إيل  اللجوء  وعدم  املسيحية 

حلامية بناهتم من مشاكل اإلرث.

حممد  واملحامى  القانونى  اخلبري  أكد  فيام 
املسيحية  للرشيعة  الرجوع  أن   - ميزار 
الدستور من  الثالثة  املادة  عىل  بناء  يأيت 
رشائع  "مبادئ  عىل  تنص  والتي 
املصدر  واليهود  املسيحيني  من  املرصيني 
ألحواهلم  املنظمة  للترشيعات  الرئييس 
واختيار  الدينية  وشؤوهنم  الشخصية 
الدستور  أن  مؤكدا  الروحية"،  قياداهتم 
الدستور  تعارض  فإذا  القوانني  أب  هو 
الدستور. عىل  بناء  فيحكم  القانون  مع 

أن   - خاص  ترصيح  ىف  "ميزار"  وبحسب 
حضور األخوة للمحكمة وموافقتهم عىل أن 
يوزع اإلرث مع أختهم بالتساوي ليس هو ما 
حرك الدعوى، حيث أن القانون ال يشرتط 
رضائهم ألن املادة واضحة، وهي حكم ديني 
أقره الدستور املرصي، حيث أن املحاكم يف 
فالرشيعة  واحد،  حلكم  ختضع  ال  املرياث 
ال  التي  احلاالت  من  العديد  هبا  اإلسالمية 
يكون فيها "للذكر مثل حظ االنثيني" كالتاىل: 

هناك 4 حاالت ترث فيه املرأة نصف مرياث 
الرجل و30 حالة تتساوى فيهم الرجل باملرأة 
و10 حاالت ترث املرأة فيهم أكثر من الرجل 
بل وهناك حاالت ال يرث فيها الرجل وترث 
املرأة، موضحا أن الرشيعة اإلسالمية تتعدد 
يف احلاالت التي يعتمد فيها اإلرث عىل درجة 
القرابة من املتويف أكثر من نوع الوارث "ذكر 
الوارث. عىل  العبء  وحسب  أنثى"،  أو 

قانون  إعداد  من  بالفعل  إنتهت  الكنائس 
تقديمة  وتم  املوحد"  الشخصية  "األحوال 

لـ"العدل".
الكنائس  إنتهاء  عن  كنيس،  مصدر  كشف 
والكاثوليكية  "األرثوذكسية  املرصية 

مرشوع  عىل  االتفاق  من  واإلنجيلية" 
لغري  املوحد  الشخصية  األحوال  قانون 
النقاش  من  سنوات   7 بعد  املسلمني، 
بنوده. عىل  لالتفاق  الكنائس  بني 
مطران  بوال،  األنبا  إن  املصدر،  وقال 
قدم  األرثوذكس،  لألقباط  وتوابعها  طنطا 
ليأخذ  العدل  وزير  إىل  القانون  مرشوع 
من  لرفعه  والدستوري  القانوين  املسار 
إلقراره. الربملان  إىل  الوزراء  جملس  قبل 

ويشمل القانون للمرة األوىل يف الباب الثامن 
فصول  3 من  ويتكون  )اإلرث(،  موضوع 
تركات  عىل  النص  أمهها  مادة،   20 بواقع 
إذ  والرهبان،  واألساقفة  البطاركة  اآلباء 
البابا البطريرك  "كل ما يرتكه  ينص عىل أن 
إىل  يؤول  منقوالت  أو  عقارات  أو  مال  من 
عليها  أمينا  مقام  القائم  ويكون  البطريركية 
حق  له  يكون  وال  الكنيسة  لصالح  هو  فيام 
البطريركية  صالح  لغري  فيها  الترصف 
اجلديد  البطريرك  للبابا  الباقي  يسلم  أن  عىل 
من  له  أقارب  البابا  يرث  وال  رسامته،  فور 
فيؤول  واملطارنة  األساقفة  أما  اجلسد، 
أمينًا  البابا  ويكون  إيربشياهتم،  إىل  إرثهم 
وال  خيلفهم  ملن  تسليمها  حني  إىل  عليها 
يرث األسقف أقارب له من اجلسد، وكذلك 
ترهبن  الذى  الدير  إىل  إرثه  يؤول  الراهب 
حق  املختص  الدير  لرئيس  ويكون  فيه 
يرث  وال  الدير،  لصالح  اإلرث  يف  الترصف 
الرهبان أو الراهبات أقارب هلم من اجلسد".

وأشار إىل أنَّ ذلك يأيت إىل جانب النص عىل 
مساواة املرأة بالرجل يف املرياث استنادًا إىل 
املادة الثالثة بالدستور ونص الكتاب املقدس
الباب  عىل  مرة  ألول  القانون  يشتمل  كام 
التاسع )التبني( ويتكون من 11 مادة، أما الباب 
مواد.  4 عىل  يشتمل  عامة(  )أحكام  العارش 
السييس  عبدالفتاح  الرئيس  وطالب  وسبق 
مع  التعاون  احلكومة  من   ،2014 سبتمرب  يف 
الشخصية  لألحوال  قانون  بإعداد  الكنائس 
املسيحية  للطوائف  ملحًا  مطلبًا  كان  الذي 
يف  الدستور  ويعطي  املاضية،  العقود  خالل 
الثالثة احلق بتطبيق مباديء الرشيعة  مادته 
الشخصية  األحوال  مسائل  ىف  املسيحية 
أساسها  عىل  التي  املادة  وهي  للمسيحيني، 
القانون. مرشوع  بوضع  الكنائس  قامت 

العاىل باإلستئناف  حمامية   - شفيق  منى 
خاص لكاريزما



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

 
وشدًا  ومرجًا،  هرجًا  العامة  سمع  فجأًة 
وبينهم  غاضبني،  رجال  أصواِت  وجذبًا، 
كتبة  بمجموعة  وإذا   ، المرأة  أنني خافت 
املعروفة الدينية  بمالبسهم  وفريسيني 
كام  عارية  شبه  امرأة  ورائهم  ون  جيرُّ
جديدًا،  صيدًا  الذئاب  جمموعة  جتر 
السيد،  أقدام  عند  بعنف  هبا  وألَقْوا 
مع  حديثه  بمقاطعة  مبالني  غري 
من  املستمعني  حرمان  أو  اجلموع، 
هبا. ليقتاتوا  هم  أتوا  الالتى  كلامته  بقية 

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  الفريسيني واقرتب من  تقدم كبري 
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 
نظراهتا ال ترى سوى ما سوف حيكمون به 
ومل  ترى.  أن  دون  حتكم  ونظراهتم  عليها، 
تعرف املرأة أهيام يرتعش أرسع: أشفتاها 
التوتر؟ أم  يداها من عمق  من شدة اخلوف، 

: 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 

ت  ال حتام ا ثة  بثال ن  و ملفرس ا ى  د نا و
 -:" احلبيب   " مصري  عن 

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
ألهنم  نظرًا  ولكن   ،  " احلبيب   "
ذكورى،  جمتمع  ىف  يعيشون 
بالفرار. له  وسمحوا  سبيله  أخَلْوا 

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

 
وكان  أسفل  إىل  فانحنى  يسوع  أما   " 

 " األرض  عىل  بأصبعه  يكتب 
يكتب؟ كان  ماذا 

ماسكيها  خطايا  يكتب  كان  لعله 
زائف.  دينى  محاٍس  ىف  حوهلا  املتحّلقني 
املسيح يفعل  كان  ماذا  الفريسيون  يفهم  مل 
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 

]وملا استمروا يسألونه انتصب وقال هلم: " 
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 
نفوسهم – خصوصًا بعد أن بدأ الكتابة عىل 
فعلوا قد  أهنم  يكتشفون  لعلهم   – األرض 
خفية!  ىف  ولكن  منها،  أسوأ   – يفعلون  أو 

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

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 
رسيعًا  تنتقالن  بالدموع  املغرورقتان  مقلتاها 
اجلليىل  ذلك  وبني  مشتكيها  بني  وبتكرار 
الثاقبتني  والعينني  السِمح  الوجه  ذى  املعّلم 
ُأخريات  نساء  عن  َسمِعت  أو  رأت  لعلها   –
وبحسب  أخرى  آثمة  عالقات  ىف  ُمِسكن  قد 
أكيدة  مصائرهن  كانت  موسى  رشيعة 
تلوَم  أن  تريد  أهنا  ت  أحسَّ ومعروفة. 
نفسها عىل ضعفها، وأن تلوَم حبيبها الذى 
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 
خطية  بال  منكم  كان  من   "
بحجر" أواًل  فلريِمها 
األجيال عرب  ترتدد   ً عبارة  السيد  قاهلا 
والفالسفة  واملبرشون  اظ  الوعَّ يستخدمها 
جلالدهيا  هها  وجَّ وُمكاتباهتم،  كلامهتم  ىف 
وسكة  العودة  طريق  عليهم  سدَّ  أن  بعد 
أسامءهم  كتب  عندما  واملقاومة  الكذب 
من  كل  بدأ  األرض.  عىل  وخطاياهم 
أفعاله  ذاكرته  ىف  يسرتجع  الرجال 
اآلخرون  عنها  يعرف  ال  التى  اخلاصة 
خائفًا  زميله  إىل  ينظر  منهم  كل  شيئًا، 
هو. يفكر  فيام  حوله  َمن  يعرف  لئال 
اآلخرين  الرجال  من  أحد  ال 
ما  خباياه،  خيرتق  أن  يستطيع 
لعل اجلليىل،  الراّبى  هذا  عدا 
)هيوه( قد أعطاه قدرًة غري عادية أن خُيرب 
بام جيول ىف اخلواطر وما يعتمل ىف األفئدة ! 
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 
وحساسًا ألنه مل ُيرِش بأصبعه إىل كل واحد 
املأل.  عىل  خطاياه  تاريخ  عن  له  ليعلن 

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

وأيادهيم  خْتفت،  الرجال  أصوات   بدأت 
تلني، ونظراهتم حتولت من  األحجار  عىل 
بذاكرته  عاد  . كل واحد  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 
منتظرًا  العظيم،  النفوس  جراح   وتباطأ 
وعندما   ، املشتكني  مجيع  خيتفَى  أن 
ىف   – ألهنا  املرأة  وقفت  هذا  حدث 
وَقَفت  مَتْت،  مل  أهنا  تصدق  مل   – ذهول 
ُوهبت  جديدة  حياة  ببداية  لتحتفل 
تتوقع. أو  تدرى  ال  حيث  من  هلا 

 فلام مل يَر يسوع أحدًا سوى املرأة قال هلا:  
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 

من  أحدًا  تَر  فلم  حوهلا  املرأة  َنَظرت 
وراء  واحدًا  تواَرْوا  هم  نفسها،  طالبى 
هذا:  حدث  كيف  تعرف  ال  وهى  اآلخر 
ومحايتهم  الدينى  محاسهم  حتول  كيف 
جمموعة  إىل  فجأًة  موسى  لوصايا 
ولَّوا  وقد  اهلوينى  متشى  الرجال  من 
اهليكل  من  اختفوا  لقد  هلا.  ظهورهم 
أورشليم،  وأزقة  شوارع  يف  وانترشوا 
جالبيبهم. أهداب  وراءهم  ون  جيرُّ
التى  املرأة  من  غاضبًا  مشتٍك  كل  جاء 
غاضبًا  وانرصف  موسى،  ناموس  كرست 
من املسيح الذى أخربه عن خطاياه اخلفية. 
السيد  جتيب  وهى  نفسها  املرأة  تصدق  مل 
ســيــد". يــا  أحـــد  "ال  بقوهلا:  سؤاله  عن 

امتنانًا،  مآلنة  ومقلتها  إليه  َنَظرت 
رت  فكَّ لقد  عرفانًا.  م  مفعَّ وفؤادها 
اخَتْفوا،  قد  ُمدينيها  أن  املرأة 
اجلليىل الراّبى  هذا  بقى  ولكن 
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 
يستطيع  ألنه  رمجها  حق  له  الذى  الوحيد 
أثاره  الذى  سؤاله  باإلجياب  جياوب  أن 
خطية،  بال  الذى  الوحيد  إنه  بنفسه: 
واحدة  يأخد  أن  حق  له  الذى  الوحيد 
عىل  الفريسيون  تركه  الذى  الطوب  من 
ولكنه  اآلثم،  جسمها  به  وُيفّتت  األرض 
املرأة  أجهشت  ذلك.  يفعل  أالَّ  اختار 
بالبكاء بعد أن سمعت بإلغاء حكم اإلعدام، 
اختفى  عندما  أواًل  عينيها  تصدق  مل 
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 

وال  إذهبى   "  : يفيدها  ما  منها  َطَلَب 
عاشت  املرأة  لعل   ."  ً أيضا  ختطئى 

أى  الكتاب  لنا  يقل  ومل  ذلك  بعد  لسنني 
ربام  ولكن  للقاء،  ا هذا  بعد  عنها  شئ 
ومّست  قلبها  ت  أرَسَ قد  السيد  حمبة 

املوت  مـن  ونجاهتا  نفسها،  شغاف 
إلحلاحات  نيًة  ثا ختضع  أالَّ  ساعدهتا 

للخطية. الكاذبة  والوعود  جسدها 
 

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

 
سباهتا  من  تفيق  املرأة  بدأت 
التى  لألحداث  وتنظر  الروحى 
اليوم: هذا  ىف  برسعة  تالحقت 
يستمتع  لكى  حبه  ها  يبثَّ كان  الذى  حبيبها 
بجسدها قد الذ بالفرار، ومل يتقدم ليدافع 
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 
 حبه كان حبا مضحّيًا ، ألنه سيدفع هو ثمن 
الصليب.  عىل  عنها  بداًل  بعد  فيام  خطيتها 
بدهَنا يمتلك  أن  يريد  واحد 
روحها.  خيّلص  أن  يريد  واآلخر 

من  م  لكال ا ل  معسو ُيسِمعها  حد  ا و
له  أفعا يرهيا  واآلخر  مصلحته،  جل  أ

مصلحتها.  أجل  من 

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 

يعاملها  والثانى  خليلة،  خياهلا  األول 
 . بنة كإ

حيامى  والثانى  رسية،  ىف  يقابلها  رجل 
املأل. عىل  عنها 

من  آخر  نوعًا  أخريًا  وجدْت  لقد 
احلقيقى! احلبيب  احلبيب: 





العام  هناية  من  قليلة  أيام  خالل 
املايض ٢٠٢٠، فقدُت عرشة أصدقاء 
كانوا  بعضهم  تعويضهم.  مستحيل 
وبعضهم  اهلندسة،  كلية  يف  زمالء 
وبعضهم  األديب،  احلقل  يف  زمالُء 
وأديُن  منهم  تعّلمُت  يل  أساتذة 
يف  اعتيادًيا  حدًثا  صار  املوُت  هلم. 
صفحات  وصارت  كوفيد١٩،  زمن 
ورثاء.  عزاء  قاعات  ميديا  سوشيال 
أؤمن بأن مجيع البرش من مليارات 
اليوَم  صاروا  قد  الكوكب،  هذا 
االختطاف  فكرة  لتقّبل  جاهزين 
الوشيك باملوت. اختطاُف أحباء لنا، 
بّث  أكره  أو اختطافنا نحن. وألنني 
نرش  إىل  دائاًم  وأجلأ  السلبية،  الطاقة 
اليوَم فكرُت  واألمل،  احلياة  روح 
بإذن  الطيب  العام  هذا  بداية  ومع 
"الوعي  قيمة  عن  أكتب  أن  اهلل، 
عن  بديال  نتأملها،  حتى  باحلياة"، 
املوت  يف  اليومي  التفكري  فكرة 
وسالالهتا.  كورونا  زمن  مع  تزامًنا 
أن  تقرر  "فريونيكا  رواية  يف 
كويلو" "باولو  شّيَد  متوت"، 
مبناه  الشهري،   الربازييل  الروائي 
باحلياة  "الوعي  فكرة  عىل  الدرامي 
والوعي باملوت". مقداُر ذلك الوعي 
وجوده  كثافَة  ُيشّكل  اإلنسان  لدى 
للموت.  أو  للحياة  استعداده  ومدى 
العقلية  املصّحات  إحدى  تستقبل 
ومتحققة  مجيلة  شاّبة  سلوفينيا  يف 
من  إفاقتها  بعد  االنتحار.  حاولت 
ابتالع  بعد  دامهتها  التي  الغيبوبة 
قالت  املنومة،  األقراص  علبة 
إهنا  معها  التحقيق  أثناء  فريونيكا 
فعلت كّل ما يمكن فعله يف السنوات 
األربع وعرشين التي عاشتها يف هذه 
احلياة: نشأت يف عائلة ثرية مرتابطة، 
وعملت  جيًدا،  تعلياًم  وتعّلمت 
وأحبها  وأحّبت  مرموقة،  بوظيفة 
يف  حلظة  بكل  واستمتعت  كثريون 
حياهتا. ثم أصبح كلُّ يشء يف احلياة 
فلامذا  ومتوّقًعا!  وُمضجًرا  ُمكرًرا 
إضافية  سنواٍت  تعيش  أن  عليها 
املوُت  يقّرر  حتى  طويلة  وعقوًدا 
شيخوختها؟!  يف  بإرادته  مدامهَتها 
بكامل  املوِت  إىل  هي  تذهب  ال  ملاذا 
شباهبا  رشخ  يف  وهي  احلّرة  إرادهتا 
ما  وهبجتها؟!  وصحتها  وحتققها 
كلُّ  مادام  العمر  من  تبقى  ما  فائدة 
ما جيرى فيه معروًفا سلًفا ومتوّقًعا 
النهاية؟!  وحتمي  الدهشة  وناقص 
هناية  يف  املوت  من  بّد  ال  كان  إن 
نذهب  وال  ننتظره  فلامذا  الرحلة، 
إليها  إليه نحن بملء إرادتنا؟ أنصَت 
والعقلية  النفسية  األمراض  طبيُب 
كاملة  شاّبة  امرأة  أمامه  فوجد 
تكن  مل  والذكاء.  واإلدراك  الوعي 
بحاجة للخضوع إىل عالج نفيس أو 
دواء عقيل حتى تكفَّ عن حماوالت 
"صدمة  إىل  بحاجة  لكنها  االنتحار. 

ُتدرك  جتعلها  معرفية ووجودية" 
ثّمة  وأن  ذاهتا،  يف  قيمٌة  احلياَة  أن 
وأن  أجله،  من  ُيعاش  أن  يستحق  ما 
وهروٌب.  ومراهقة  عبٌث  االنتحاَر 
حيلة  يف  الذكي  الطبيُب  يفّكر  هنا 
الشاّبة  "حقن"  يقّرُر  عظيمة. 
باحلياة" "الوعي  بمصل  املنتحرة 

إن جاز القول، عن طريق إهيامها أن 
األقراص  بابتالع   انتحارها  حماولة 
هائل  تلٍف  عن  أسفرت  قد  املنومة 
أو  قليلًة  أياًما   وأن  القلب،  عضلة  يف 
أسابيَع معدودة هي كل ما تبقى هلا 
يف هذه الدنيا. هنا تدرُك "فريونيكا" 

قيمة أيامها التي توشك عىل االنتهاء
فرتغُب يف احلياة وتعزُف عن املوت.

أن  إهيامها  عىل  أرّص  الطبيب  لكن   
حلَّ  وال  وحتمّي،  وشيٌك  موهتا 
التالف القلب  لعالج  ا  طبيًّ أو  ا  علميًّ
وعليها أن تتقّبل تلك الفكرة. قررت 
من  دقيقة  كل  تستغلَّ  أن  فريونيكا 
عمرها  من  يوم  كل  من  ساعة  كل 
القصري املوشك عىل االنتهاء. يف تلك 
األيام القليلة تعلمت فريونيكا عزف 
زمالءها  تساعد  وراحت  البيانو 
جتاوز  عىل  العقلية  املصحة  يف 
مشاكلهم، فساعدت "زيدكا" التي 
تعاين من االكتئاب احلاد، و"ماري" 
التي تدامهها نوباُت اخلوف املريض 
والفوبيات، و"إدوراد" الذي يكافح 
فريونيكا  وجتّرب  العقيل،  الفصام 
فتتمسك  احلقيقي  احلّب  مشاعر 
املوَت. وترفُض  باحلياة،  أكثر 
وشيٌك،  املوَت  أن  اإلنسان  إدراك 
من  دقيقة  كل  وُيثّمن  ُيقّدر  جيعله 
عمره قبل نفادها. وعىل العكس من 
ذلك، فإن شعورنا الغريزّي بأن املوَت 
قد يصيُب اجلميَع إال نحن، ال يسمح 
كل  واحرتام  احلياة  قيمة  بإدراك  لنا 
الشمُس علينا  فيه  يوم جديد ترشُق 
ال  بعيٌد،  املوَت  أن  شعوُرنا  أحياًء. 
العظيمة  األشياء  عدد  ندرك  جيعلنا 
ساعة  خالل  نؤدهيا  أن  بوسعنا  التي 
من ساعات حياتنا التي هندرها هباًء.

 
كلُّ حلظة من أعامرنا هي حياٌة كاملة 
عبارة  اآلن  أتذّكر  اقتناصها.  علينا 
كتاهبا  يف  كولينز"  "سوزان  كتبتها 
"Catching Fire”: )ألنني أستطيُع 
عدد  أصابعي  عىل  أحيص  أن 
حيايت يف  املتبقية  الشمس  غروبات 
فلسُت أرغُب يف أن يفوتني أيٌّ منها(.

رسالُة  هي  احلياة،  بقيمة  الوعُي   
حياُتنا  وُتقاُس  األرض.  عىل  اإلنسان 
قدمنا  ما  بحجم  ثرائها  ومستوى 
من  ساعدنا  َمن  وعدد  ألوطاننا، 
وعالج  أزماهتم  اجتياز  عىل  برش 
أوجاعهم وضخ املعارف يف عقوهلم.
™ الوطن. حيبُّ  ملن  والوطُن  هلل،  ºالديُن 
عن املرصى اليوم

هلزيمة  مرص  تعرضت   1967 عام 
آثارها يف نفوس  عسكرية مؤملة ظلت 
كل من عاشوا تلك اللحظة التي أنزلت 
اجلميع من سامء األحالم باالشرتاكية 
قاع  إىل  الوطني  والتحرر  والوحدة 
عام  وباقرتاب  واحلزن،  التشاؤم  من 
نذر  جمددا  السامء  يف  الحت   1972
مهدت  التي  أكتوبر  وحرب  التحرير 
هلا حرب االستنزاف وبفضلها حافظ 
للجيش املرصي عىل حيويته وكفاءته 
ينقطع.  مل  الذي  التدريب  نتيجة 
حلرب  االستعدادت  بدأت  وعندما 
والصلب  احلديد  مصنع  تلقى  أكتوبر 
بصناعة  متكتمة  تعليامت  بحلوان 
الصغرية  املعدنية  العبوات  آالف 
املحفوظة األغذية  عىل  حتتوي  لكي 
ترصحيات  دون  من  مفهوما  وكان 
العبوات  تلك  أن  مكشوف  أوحديث 
ستكون  الضخمة  الكميات  هبذه 
ساعة  تدق  حني  اجليش  مؤونة 
أجهزة  راحت  الوقت  ذلك  يف  القتال. 
مقدمتها  ويف  الدولية  املخابرات 
بكافة  تنقب  االرسائييل  املوساد 
عن  العمالء  كل  خالل  ومن  الوسائل 
خوض  مرص  نية  تؤكد  معلومات  أي 
احلديد  مصنع  كان  حينذاك  احلرب. 
العبوات  تلك  انتاج  يف  بدأ  قد  والصلب 
من  آالف  وكان  الصغرية،  املعدنية 
العامل الذين عاشوا حينذاك خيمنون 
به  يقومون  ما  أن  متاما  ويدركون 
من  جزء  األفران  هلب  أمام  يوم  كل 
معركتها من  وجزء  مرص  حترير 
بكلمة  فمه  يفتح  مل  منهم  أحدا  لكن 
أو  لزوجته  حتى  بحرف  يبح  ومل 
يتحركون  العامل  اآلف  كان  أبنائه. 
يسيل  حلوان،  صحراء  يف  صمت  يف 
يف  منهمكني  جباههم،  عىل  العرق 
التي  الصغرية  العبوات  تلك  تصنيع 
والبشارة"!  "االشارة  عليها  أطلق 
توقف  بال  صمت  يف  يعملون  كانوا 
العلب  وهيزون  العنابر  بني  ويتنقلون 
البعض ويف  بأيادهيم لبعضهم  الصغرية 
ستنترص  مرص  أن  األمل  يلمع  عيوهنم 
العامل من  أالف  العدوان.  وستهزم 
أي  تلتقط  مل  الذين  األبطال،  البسطاء، 
حلبات  وال  لوجوههم،  صورا  عدسة 
املتسارعة  قلوهبم  لدقات  وال  عرقهم، 
وهم يشعرون ويفكرون ويضطربون 
حترير  يف  يسامهون  ألهنم  ويفرحون 
صغرية  معدنية  بعبوات  مرص 
ستذهب ملن  مجيعا  يدركون  وهم 
يف  ويستمر.  عملهم،  فيتصل  وملاذا، 
دفاع  كتيبة  تكليف  تم  الوقت  ذلك 
بحامية  املسلحة  للقوات  تابعة  جوي 
أحد  يسجل  مل  الذين  العامل  و  املصنع 
أسامءهم، وال شقت قصص حيواهتم 
طريقها إىل جهة، وال قام رسام بخلق 

جباههم.  عىل  واألمل  للعرق  لوحة 
بطولة  رمز  وحدهم  العامل  يكن  ومل 
املصنع  انشاء  كان  بل  صامتة،  عزيزة 
حتدى  قصة  حتكي  بطولة،  نفسه 
بلد  من  مرص  وحتويل  االستعامر، 
ذلك  حدث  صناعي.  بلد  إىل  زراعي 
النارص  عبد  مجال  أصدر  حني 
مرسوما  مطلعها  يف  مازالت  والثورة 
 14 بتأسيس رشكة احلديد والصلب يف 
بحلوان  التبني  منطقة  يف   1954 يونيو 
الصلب  النتاج  متكامل  جممع  كأول 
نحو  قدره  برأسامل  العريب  العامل  يف 
أسهم  عىل  موزعة  جنيه  مليوين 
جنيهان  السهم  قيمة  الشعب،  يمتلكها 
عىل  بالتقسيط  املبلغ  سداد  ويتم  اثنان 
رشاء  إىل  املرصيون  واندفع  عامني! 
يكون  أن  أمهية  أدركوا  وقد  األسهم 
والصلب  احلديد  من  إنتاجها  ملرص 
تفاصيل  الذي تدخل منتوجاته يف كل 
ننهض  حني  الصباح  من  بدءا  حياتنا 
لغسل وجوهنا من مياه الصنبور الذي 
وباب  احلديد،  صناعة  وجود  يستلزم 
إىل  فيها،  الطعام  نحفظ  التي  الثالجة 
األتوبيسات وأعمدة النور يف الشوارع 
أمد  ما  وكل  والدبابات  البنادق  وأيضا 
وسائل  من  أكتوبر  حرب  العامل  به 
املرصيون  أدرك  للنرص.  رضورية 
لكي  األسهم  رشاء  إىل  فاندفعوا  ذلك 
الزراعة  دائرة  من  بمرص  خيرجوا 
افتتاح  عند  الصناعي.  التطور  إىل 
 27 يف  سنوات  بأربع  ذلك  بعد  املصنع 
خطابا  نارص  مجال  ألقى   1958 يوليو 
: قائال  املصنع  قصة  بدقة  فيه  حدد 
أهيا األخوة .. إن إقامة صناعة احلديد 
الذى  احللم  دائاًم  بلدنا كان  والصلب ىف 
وكنا   .. طويلة  سنني  منذ  إليه  ننظر 
ىف  يوجد  اخلام  احلديد  أن  نعلم  مجيعًا 
بيستعملوا  كانوا  الفراعنة  وأن  بلدنا، 
هذا احلديد منذ اآلف السنني، ولكنا كنا 
العقبات وكنا دائاًم نجابه  دائاًم نجابه 
اخلارجية  السيطرة  من  االعرتاضات 
هناك  كانت  وطبعًا  االستعامر..  ومن 
أسباب  هناك  وكانت  خفية  أسباب 
بلدنا ىف  الصناعة  هذه  إقامة  متنع 
زراعية  دولة  إبقاؤنا  كان  اهلدف  إلن 
ىف  صناعة  إقامة  من  متكينا  وعدم 
احلرب  يف  أمدنا  الذي  املصنع  بلدنا. 
لكي  الصغرية  املعدنية  بالعبوات 
السلم  وقت  أمدنا  الذي  هو  ننترص 
كرونا  وباء  نواجه  لكي  باألوكسجني 
العامل بطولة  تبقى  احلياة.  ونواصل 
التي مل  الوجوه  بعيدا  توارت  لو  حتى 
التي مل ننطقها، فإن  نعرفها واألسامء 
البطولة تبقى غالية ولو كانت بال اسم. 
املرصية الدستور  جريدة 



كن قدوة للمؤمنني

قدوة  كن  بل  بحداثتك  احد  يستهني  ال   "
ىف  الترصف  ىف  الكالم  ىف  للمؤمنني 
" الطهارة  ىف  اإليامن  ىف  الروح  ىف  املحبة 

)1 تى 4 : 12(.
شاب  عىل  األمريكية  الفتاة  هذه  تعرفت 
أدت  صداقة  بينهام  وتكونت  مرصى 
مستهرتة  حياة  وعاشت  معًا،  يعيشا  أن 
حترض  كانت  ولكنها  اهلل  عن  بعيدة 
القداس  هناية  ىف  هذا  صديقها  مع 
حيرض  كان  الذى  بالشباب  لتلتقى 
الوقت. بعض  معهم  وتتسىل  للكنيسة 
حرضت مرة إىل الكنيسة مبكرًا قلياًل اى ىف 
منتصف القداس ووقفت تراقب املصلني 
البعض  الصالة،  ىف  تركيزهم  فالحظت 
أغمض عينيه واآلخر ينظر بإنجذاب نحو 
املشاعر  هذه  من  جدًا  فتعجبت  املذبح، 
اهلل أمام  خاشعة  ووقفت  عليهم  الظاهرة 
رشيرة  أهنا  وشعرت  جدًا  قلبها  فتأثر 
هلل. املحبني  األطهار  هبؤالء  بالقياس 
انتظرت بعد القداس وسألت الكاهن "كيف 
املصليات؟".  اكون مثل واحدة من هؤالء 
سبب  عن  واستفرس  الكاهن  تعجب 
فحدثها  الحظته،  ما  عليه  فقصت  سؤاهلا 
عن حمبة املسيح، وانتهت اجللسة بتوبتها 
وبدأت  املرصى  الشاب  برتك  ووعدت 
تواظب عىل الكنيسة ونالت رس املعمودية. 
حية  صامته  عظة  هى  القدوة   +
ال  ومن  يراك  من  لكل  تقدمها 
سواء  املسيح  عن  تكلمه  ان  تستطيع 
عنك. البعيدين  أو  إليك  املقربني  من 
وأيضًا  اهلل  اجل  من  بمظهرك  اهتم 
أحد  تعثر  ال  حتى  اآلخرين  مع  بكالمك 
شئ  كل  ىف  بتدقيقك  العكس  عىل  بل 
الطبيعى  سلوكك  أن  املسيح  الناس  يرى 
اآلخرين.  عىل  التأثري  ىف  اهلل  سيستخدمه 
وكلامهتم  حولك  من  سلوك  من  تعلم 
احد.  كل  من  فضيلة  فتكسب  ومظهرهم 
خالل  من  فيهم  الذى  اهلل  عن  ابحث 
وتتعلم  حولك  من  حتب  وهكذا  فضائلهم 
منهم مهام كانت أخطائهم، تعلم خاصة من 
الروحيني. اآلباء واألخوة  القديسني ومن 

***

والسلحفاه العقرب 
بالعقرب  الكذاب(  )ابو  الشيطان  يشبة 
ما  يوما   : التالية  القصة  يف  املذكور 
تنقلة  ان  سلحفاه  من  عقرب  طلب 
غري  ألنه  النهر  من  األخرى  الضفة  اىل 
السلحفاه  فقالت  السباحة.  عىل  مدرب 

سوف  ألنك  جننت؟  هل  للعقرب: 
امحلك" حينام  ظهري  يف  تلدغني 
وقال  خبيثة  ضحكة  العقرب  ضحك 
ألنني  هكذا،  التفكري   " للسلحفاه 
وسأغرق  فستغرقني  لدغتك  إن 
؟" هذا  يعقل  فهل  معك،  انا 
عىل  "انت  للعقرب  السلحفاه  قالت 
ظهري" فوق  تسلق  بنا،  هيا  صواب، 
السلحفاه  ظهر  عىل  العقرب  وفيام 
السلحفاه  يلدغ  به  وإذا  املياة،  وسط 
األثنان  كان  وبينام  مميتة.  حادة  لدغة 
تقول  بالسلحفاه  إذ  اسفل،  إىل  يغرقان 
أسألك  ان  يل  تسمح  هل  للعقرب" 
من  :"هل  يل  وقلت  سبق  قد  أنت  سؤااًل، 
فعلت  فلامذا  ؟"  ألدغك  أنني  املعقول 
العقرب:"املوضوع  أجاهبا  اآلن؟"  ذلك 
هذا  ولكن  عقل،  موضوع  هو  ليس 
اللدغ  وأخالقى:  وطبيعتي  طبعي، 
والسلحفاه العقرب  األثنان،  غرق  وهكذا 
والذين  أبليس  سيعذب  مثلام  متامًا 
النار  بحرية  يف  ويطيعونه  يضلهم  كان 
األبدين. ابد  اىل  ولياًل  هنارًا  والكربيت 
وابو  كذاب  ابليس  ان  املسيح  السيد  قال 
البدء منذ  للناس  قّتااًل  كان  وانه  الكذاب 
:"لن  ان قال حلواء  . لقد سبق   )44 : )يو8 
متوتا"، وظهر كذبه ولكن بعد فوات األوان 
وهكذا اسقطها وكل اجلنس البرشى معها 
ىف املوت اجلسدى واألبدى لوال ان تداركتنا 
مراحم الرب بصنع الفداء. ان لدغة ابليس 
القديمة  احلية  نفسه  وهو  السام  كالعقرب 
12 ،20(. لقد احتجنا اىل عملية  )نك3 ، رؤ 
خلالصنا  املسيح  صليب  من  دم  نقل 
وشفائنا من لدغته )عدد21 ، مت26 : 26(.
اللعبة  نفس  معك  الشيطان  يكرر  ربام 
ويقول لك ان اهلل اليسمعك واليقبل توبتك 
انه توجد قيامة  .! ربام يقول لك التصدق 
أبدية  والحياة  جهنم  اسمه  شئ  فاليوجد 
.! التصدقه فهو كذاب مدمن كذب وهو 
عقرب سام وثعبان ماكر قاتل. ولكن صدق 
واألرض  "السامء  قال:  حني  يسوع  الرب 
  .)35  : )متى24  اليزول"  وكالمى  تزوالن 

أحدث اخرتاع للرسير املنّبه
لرسير  تصمياًم  اليابانيني  أحد  اخرتع 

مثبت به منبه اليقاظ ثقيىل النوم عىل عدة 
ىف  االستيقاظ  موعد  جاء  فاذا  مراحل. 
الصباح الباكر بدأ املنبه وفقًا لربنامج مدرج :
هادئة  كالسيكية  موسيقى  بصوت   –  1
النائم يستيقظ  مل  فاذا  دقيقتني.  ملدة 
مزعج.  مرتفع  منبه  جرس  يدق   –  2
النوم... الستكامل  وعاد  أسكته  فاذا 
ىف  رئيسه  بصوت  تسجياًل  يسمع   –  3
 "  : أجش  بصوت  فيه  يصيح  العمل 
متأخر  أنت  صباحًا...   30/6 اآلن  الساعة 
يقم مل  فاذا   !!... واالّ  واالّ...  فورًا  قم 
عامود  اوتوماتيكيًا  حترك   –  4
ىف  ورضبه  الرسير  من  نحاس 
كله.  هذا  بعد  يقم  مل  فاذا   !! رأسه 
يفعله  عنيف  إجراء  آخر  كان   -  5
يلفظ  حتى  رأسيًا  فيتحرك  الرسير، 
األرض!!! عىل  ويطرحه  صاحبه 
عيبًا  والكثري  الثقيل  النوم  كان  اذا  تعليق 
النوم  يكون  أوىل  باب  من  فإنه  مرضًا،  بل 
الروحى أخطر ألنه يؤدى اىل املوت. ولذلك 
يقول داود النبى ىف صالته " يارب يا آهلى 
أنر عينى لئال أنام نوم املوت" )مز13 : 3(.
ونوم  الفتور-  الروحى:  النوم  أمثلة  ومن 
الضمري – وإمهال وسائط النعمة كالصالة 
وعدم  املقدس،  الكتاب  وقراءة  والصوم 
النفس  وحماسبة  والتناول  األعرتاف 
والتساهل   – الباطلة  األعذار  والتامس 
عىل  املواظبة  وعدم   – اخلطية  مع 
وعدم   – الروحية  واالجتامعات  الكنيسة 
الروحية   احلياة  أخذ  وعدم   – اخلدمة 
الروحية.  اليقظة  وتأجيل  بجدية، 

***

الفضة فعلت هذا !
الفضه( من  ثالثني  وحى  )من   
من  شعلة  املبكر  شبابه  ىف  الرجل  كان 
واخلدمة.  والعبادة  اهلل  حمبة  ىف  النشاط 
ممتلئ  عطوف  طيب  بقلب  يتمتع  وكان 
مساعداهتم  ىف  والرغبة  الناس  بمحبة 
بمرور  ولكن  هلم.  خدمة  أى  وتقديم 

السنني وانشغاله الزائد ىف العامل واتساعه ىف 
مخدت  الروحية،  حياته  وامهاله  الثروة 
الشعلة املقدسة وانطفأت فضاعت حمبته 
او  األنجيل  قراءة  ىف  يفكر  ال  وصار  األوىل 
الذهاب اىل الكنيسة االّ ىف املناسبات فقط !

سبب  عن  وسأله  الفتقاده  الكاهن  ذهب 
هجره للكنيسة فأجاب:

ومن   .. واملشاكل  املشاغل  ناحية،  من   -
أى  أجد  اُعد  مل  برصاحة  أخرى  ناحية 
الكنيسة وال  الصالة وال ىف  او تعزية ىف  لذة 
املقدس. الكتاب  دراسة  ىف  وال  اخلدمة  ىف 

السبب  عن  له  يكشف  ان  الكاهن  واراد 
النافذة  بطريقة عملية بسيطه، فأخذه اىل 
ماذا  وساله:  الشباك  زجاج  وراء  وأوقفه 
الشارع. ثم  الناس ىف  ترى؟ فاجاب: - أرى 
بالغرفة  موجودة  مرآة  اىل  الكاهن  أخذه 
اآلن؟ ترى  وماذا  وسأله:  امامها   وأوقفه 

- أرى نفسى. 
- فعاد الكاهن "أمل تعد ترى الناس اآلن" 

فأجاب :
- ال بل أرى نفسى فقط.

وهنا قال له الكاهن "هل تعرف السبب؟ 
الفضة فعلت هذا"!

الشباك  زجاج  بني  الفرق  ان  اضاف  ثم   
طبقة  خلفه  األخري  ان  املرآة،  وزجاج 
رؤية  عنك  حجبت  التى  وهى  الفضة  من 
انانيًا  انسانًا  "الفضة"  وجعلتك  اآلخرين 
نفسك  غري  حتب  وال  نفسك  االّ  ترى  ال 
الروحية. لّذة ومتعة احلياة  وبذلك فقدت 

القصة  هذه  من  املستخلص  الدرس  ان 
الرشور  لكل  أصل  املال  "حمبة  ان  هو 
االيامن  عن  ضلوا  قوم  ابتغاه  اذ  الذى 
كثرية" بأوجاع  أنفسهم  وطعنوا 
)1تى6 : 10(، وان الذين يريدون ان يكونوا 
أغنياء يسقطون ىف جتربة وفخ وشهوات 
ىف  الناس  تغرق  ومرضة  غبية  كثرية 
ُدعى  وقد   .)9  : )1تى6  واهلالك  العطب 
ان   )5  : )كو3  أوثان"  "عبادة  انه  الطمع 
واغراء  املال  حمبة  يستخدم  الشيطان 
الفضة ىف سحب االنسان بعيدًا عن خالص 
أنانيًا  جسدانيًا  عامليًا  اإلنسان  فيصري  نفسه 
ويقسّى  للتبذير  او  وللبخل  لنفسه  حمبًا 
واملحتاجني  اآلخرين  نحو  من  مشاعره 
يكرس  وبذلك  واملتأملني،  واملحرومني 
يمكن  حتى  الرب  وصايا  من  الكثري 
يبيع  التى  الدرجة  اىل  األمر  به  يبلغ  ان 
األسخريوطى  هيوذا  مثل  سيده  فيها 
الفضه. من  كثالثني  تافه  مبلغ  مقابل 

أكون  مما  بأكثر  بخياىل  أعيش  ألننى 
العزلة  فكرة  فإن  احلياة  بواقع 
تفتح  كورونا  بسبب  عليها  أنا  التى 
أكثر  اخليال  من  ومتسعًا  أبوابًا  ىل 
واقع  إىل  أكثر  تدفعنى  أهنا  بل  فأكثر 
مبهم. بخيال  ممزوجًا  ملموس 

موعدى  قبل  اليوم  استيقظت 
وبداخىل طاقة غري عادية تدفعنى إىل 
اجلنون مل أستطع اجللوس ىف فراشى 
أو االنتظار ىف البيت بدت الشوارع شبه 
فارغة اخلطوات بالكاد تشق السكوت 
فانتعشت  بارد  هواء  استقبلنى 
احلياة  أكره  أعد  مل  ملكي  العامل  وكأن 
اللحظة  هذه  ىف  قبل  من  كنت  كام 
ورأيت  نومى  من  استيقظت  التى 
يراقب  كطفل  خمتلف  بشكل  العامل 
مبهجة. وبراءة  حاملة  بابتسامة 

خشنة  الغربة  ىف  حياتنا  تكون  قد 
وقاسية ولكننا نشعر ىف وقت ما عىل 
األقل بالتحرر من القلق ولقد كان كل 
يشء يسري عىل ما يرام ولكن فريوسًا 
الشوارع  جعل  املجردة  العني  تراه  ال 
أغصان  ترتك  والعصافري  فارغة 
هدوء  ىف  يعيش  العامل  جعل  األشجار 
مبكر. وقت  ىف  العمل  دون  وحال 

تلوح  وهى  عمري  من  مضت 
من  هنائى  ال  عدد  بني  بعيدًا  ىل 
املتضاربة  واملشاعر  الذكريات 
املتحققة  األمنيات  من  والقليل 
وبني  بينى  أتساءل  أجدنى 
الغربة؟ ىف  سعيد  أنت  هل  نفسى: 

والرصاعات  اإلخفاقات  كل  رغم 
احلياتية كان جيب أن أعرتف لنفسى 
العامل  هذا  كل  وسط  سعيد  بأننى 
هذه  رغم  سعيد  احلزين  الصاخب 
كل  تذكرنى  فيها  نعيش  التى  األيام 
تذكرنى  كإنسان،  بضعفى  دقيقة 
من أنا ومن كنت ومن أريد أن أكون.

معهم  أتواصل  أصدقاء  مخس  لدي 
يوميًا عىل برامج التواصل االجتامعي 
األمور  بعض  ىف  نتناقش  بوك  الفيس 
نتسىل ليمر الوقت بسالم نتبادل بعض 

سأسري  األيام  هذه  ىف  طويل  النهار 
يمينًا  أنحرف  ثم  أخرى  أميال  ثالث 
أمعنت  وكلام  مجيل  املكان  هذا  نعم 
أمجل. الشوارع  ىل  تبدو  السري  ىف 

نظرت إىل الشمس قد حازت األرض 
واختفى جانب منها فأدركت حينها 
عندها  البيت  إىل  العودة  عيل  أن 
احلدود  أبعد  إىل  باالضطراب  شعرت 
لساعات العميق  الصمت  وساد 
الروح  هتتز  الليل  ساعات  ىف 
ىف  خفيفًا  مياًل  ومتيل  بالذكريات 
نفيسة  أشياء  هناك  وأسى  حزن 
نبقيها  أن  نؤثر  بداخلنا  وعزيزة 
كامنة ىف زاوية من أرواحنا بعيدة عن 
العيون املتطفلة وتبدأ ساعات الوحدة 
ومل  هلا  مثيل  ال  ولياىل  أيام  والسكون 
أبدا. يقارهبا  شيئًا  قبل  من  أعرف 

التى  السنوات  تلك  متأماًل  جلست 

النصائح نحكى ما مر معنا خالل اليوم
نستلذ  كّنا  األوىل  أحاديثنا  ىف 
أن  نخشى  خطرة  باعرتافات 
وىف  الظالم  ىف  منا  أحد  يضحك 
منتصف احلديث كنا مملؤين باألسى 
حارضًا  الصوت  ويبقى  واخلوف 
وىف هنايته أعرف جيدًا ملاذا افرتقنا؟

الصمت  إىل  األمر  بى  وينتهى 
نسعى  الذى  الواقع  وإنصاف 
التى  العقل  وسيكولوجية  إلنكاره 
التى  واحلقيقة  نعارضها  أن  نحاول 
ضامئرنا.  ترتاح  أن  أجل  من  نزيفها 

يا سادة نحن نعانى فراق األحبة واألهل 
اهلوية جمهولة  غربة  من  ونعانى 
األيام  بقدر  انزعاجي  بقدر  سأكتب 
حتى  اجلائحة  هذه  ىف  تنقضى  التى 
أصبحت  واملعيشة  والنوم  األكل 
بصعوبة. أنجزها  معوقات 

 
لن أفعل أمرًا خارقًا فقط أردد النشيد 
الصغرية..  لغرفتى  وأشتاق  الوطني 

فامذا  فعله،  أستطع  ما  هذا 
السخيفة  الغربة  هذه  ُتريد  كانت 
ذلك؟ من  أكثر  بنا  تفعل  أن 



القديمة  االساطري  ىف  جاء 
االمرباطورية  عرص  وىف 
والتى  بالتحديد  الرومانية 
اجزاء  معظم  متتلك  كانت 
القديم العامل  قارات  من 
تبحر  الرومانية  الدولة  فكانت 
عرب  وجيوشها  باساطيلها 
عاصمة  روما  من  املتوسط 
متجهة  الرومانية  الدولة 
وغربا  ورشقا  وجنوبا  شامال 
والبحر  املتوسط  البحر  عرب 
عالمة  هناك  وكانت  االسود 
االبحار  ىف  اجتيازها  جيوز  ال 
الذى  االطلنطى  املحيط  اىل 
الوقت  ذلك  ىف  يسمى  كان 
بحسب  الظلامت  ببحر 
عرص  قبل  القديمة  االساطري 
فكان  اجلغرافية  االكتشافات 
قيرص  اعمدة  بعد  االبحار 
من  بالقرب  كانت  والتى 
كانت  طارق  جبل  مضيق 
عامل  اىل  بحرى  انتحار  بمثابة 
مىلء  ومظلم  جمهول  بحرى 
فكان  البحرية  بالوحوش 
الوقت  ذلك  ىف  املتوسط  البحر 
مغلقة. رومانية  بحرية  يعد 
الدول  عرص  ىف  اما 
عرب  االبحار  فكان  االستعامرية 
سياسى  مغزى  له  املتوسط 
واسرتاتيجى  وعسكرى 
هلذه  بالنسبة  واقتصادى 
القديمة  االستعامرية  الدول 

وتركيا  وفرنسا  إنجلرتا  مثل 
أجل  من  وغريها  وإيطاليا 
اخلام  املواد  عىل  احلصول 
عامة  بصفة  للصناعات  الالزمة 
بصفة  العسكرية  والصناعات 
العسكرى  والتمركز  خاصة 
وانشاء  االفريقية  القارة  ىف 
للحروب  متهيدا  التحالفات 
افريقيا شامل  ىف  وخاصة 
احلديث  العرص  ىف  أما 
بشكل  األمر  إختلف  واملعارص 
املتوسط  عبور  فاصبح  جذرى 
كالبحث  أفضل  حياة  أجل  من 
فالضفة  خيال  أو  رساب  عن 
املتوسط  البحر  من  االخرى 
سواء. أمنة  غري  أصبحت 
اجتاه  ىف  شاماًل  االبحار  كان 
كان  أو  الفقري  أوربا  جنوب 
شامل  إجتاه  ىف  جنوبًا  اإلبحار 
املتوسط  رشق  أو  أفريقيا 
والسياسية  اإلقتصادية 
وقلة  واإلرهاب  والفقر 
والتى  الطبيعية  املوارد 
العقود  عرب  استنزفت 
واحلديثة املاضية  االستعامرية 
اخرى  مرة  األخطاء  وتتكرر 
نعود  وكاننا  العصور  عرب 
العصور  إىل  آخرى  مرة 
الغزو  أو  الغابرة  االستعامرية 
للهجرة  املتوسط  عرب  املعاكس 
املوت  بقوارب  الرشعية  غري 
الرساب. إبحارا وراء  فكالمها 

الذكريات  عن  قيل  ما  أمجل 
ىف  إجيابية  طاقة  إهنا  اجلميلة، 
عىل  قادر  جتعله  اإلنسان  حياة 
تواجهه! التى  التحديات  مواجهة 

 
التجارب  هى  اجلميلة  الذكريات 
واحداث سابقة ىف حياة اإلنسان التى 
اسرتجعت  ثم  الذاكرة  ىف  حفظت 
مع  حيدث  معني  حدث  بسبب 
ذكرياته  اإلنسان  فيتذكر  اإلنسان 
باإلجياب!  عليه  وتؤثر  هبا  ويستمتع 
احلقيقية  القيمة  نعرف  ال  قد  اننا 
تبقى  أن  إىل  حياتنا  للحظات 
كثرية  اإلنسان  ذكريات  ذكريات. 
يتذكره  ما  اختيار  يستطيع  ال  ولكن 
نفسها  تفرض  التى  هى  فالذكريات 
مدرسة  الذكريات  تشاء،  كام 
فهى  اسرتجعت  إذا  لإلنسان 
اجلميلة  الذكريات  دربه،  رفيقة 
الذى  الوقت  ىف  باألمل  تأتى  أحيانا 
ذكرياته يشبه  ما  اإلنسان  جيد  ال 
باألماكن  تلتصق  رائحة  هلا  الذكريات 
معها. جيدى  نسيان  فال  وباآلخرين 

أو  يعيش  كان  التى  فاالماكن 
واألصدقاء  واالهل  فيها  يتنزه 
مل  اللذين  واألحباء  والزمالء 
لذلك  مثال  يعد  اإلنسان  يراهم 
نستنشقها  عندما  الروائح  حتى 
وذكرياتنا. زماننا  معها  نسرتجع 
جدا  مجيلة  الروحية  الذكريات 
الروحية  باحلياة  مرتبطة  ألهنا 
املالزمة  احلياة  هى  الروحية  واحلياة 
الروحية  اجلميلة  الذكريات  فكل  هلل 
وصارت  نبتت  التى  اجلذور  هى 
والذكريات  اإلنسان.  حياة  ىف  بستان 
كثريا  فوائد  هلا  الروحية  اجلميلة 
أو  مؤملة  حسبناها  ولو  حتى  جدا 
ليست  هى  احلقيقة  ىف  ألن  حزينة 
ىف  حدثت  ولكنها  حزينة  أو  مؤملة 
سبيل  عىل  منها  فأتذكر  حزن،  أو  أمل 

الروحية  بالذكريات  مانسميها  املثال 
ىف  اإلنسان  ذكريات  وهى  املؤملة 
الصالة  ىف  سواء  اإلعرتاف  جلسة 
املنهمرة  بالدموع  لربنا  لالعتذار 
القلب  بانسحاق  العينني  من 
أهنا  حيث  اهلل  حلرضة  والسجود 
اهلل  ألن  صدق  ىف  النفس  مع  مواجهة 
بال  أخطاء  من  اإلنسان  فعله  ما  يعلم 
ومن  األخطاء  حقيقة  من  هروب 
أن  الذكريات  هذه  أوقات  أحىل 
اإلنسان  حياة  ىف  اهلل  بوجود  خاصة 
هى  ذكريات  تعد  أن  قبل  ولكنها 
فيه  أخطأ  ما  لكل  حقيقى  أعرتاف 
كرسة  ألن  صعبة  تبدو  وهى  اإلنسان 
يعرف  ألنه  سهلة  ليست  اإلنسان 
من  ولكنها  املتناسى،  أو  بالكربياء 
ويكفى  الروحية  الذكريات  أقدس 
وهيتم  ويقوى  يقود  الذى  هو  اهلل  أن 
هلل  خضع  الذى  اإلنسان  هذا  ويفرح 
له  يغفرها  حتى  بأخطائه  باالعرتاف 
احلقيقية. التوبة  حياة  ويعطيه  اهلل 

حلياة  أوىل  خطوة  هذه  ولكن 
أمام  بالتفاصيل  لالعرتاف  التوبة 
اإلنسان  فريتاح  راحته  بكل  اهلل 
الطويلة  الصالة  هذه  بعد  كثريا 
إعرتاف. عن  عبارة  هى  التي 
االعرتاف  وهى  الثانية  اخلطوة 
وليست  الكنيسة  كاهن  أبونا  أمام 
برسد  ويكتفى  الكثرية  بالتفاصيل 
حمرجة  أيضا  ولكنها  اخلطايا 
األقوياء  يوجد  ولكن  أحيانًا  لإلنسان 
ألن  حقيقة  فيعرتفون  روحيًا 
والبد  كنائسنا  ىف  رس  هو  االعرتاف 
ذكريات  أيضا  له  ولكن  يامرس  أن 
من  حيث  جدا  مجيلة  روحية 
مقابلة  أول  هذه  يكون  أن  املمكن 
اإلنسان  ولكن  الكاهن  األب  مع 
أيضا  فلهذا  له  حنون  أب  أنه  يشعر 
اجلميلة  ذكرياهتا  هلا  اخلطوة  هذه 
مجيلة  روحية  ذكريات  ثانيًا:   -

القدس  مثل  املقدسة  لألماكن 
بالتجديد  اإلنسان  بتطبع  هى  وكم 
الذى  اإلنسان  يسمى  لذا  احلياتى 
سافر إىل األراضى املقدسة )القدس(
األماكن  زيارات  أيضا  باملقدس.. 
هذه  ففى  كاالديرة  املقدسة 
يصىل  الروحية  اجلميلة  الذكريات 
انسان  يكون  أن  أجل  من  اإلنسان 
هلل  عبادته  ولتكون  حقيقيا  روحيا 
يصىل  انسان  ويوجد  نقى،  بقلب 
ىف  معه  اهلل  يقف  أن  أجل  من 
آخره. إىل  زواج  أو  مرشوع  بداية 
ىف  أوالدهم  يعمدون  الناس  من  كثري 
االديرة فتكون ذكريات مجيلة جدا.

 
روحية  مجيلة  ذكريات  ثالثًا:   -
مثل  السنة  بأيام  مرتبطة  وهى 
بأعياد  وايضا  أنواعها  بكل  األصوام 
مريم  العذراء  السيدة  وتذكار 
والقديسني. والشهداء  واملالئكة 

رابعًا: ذكريات مجيلة روحية مثل   -
وكم  الكنيسة  يف  واالكاليل  اخلطوبات 
املوقرين  الكهنة  االباء  االحباء  من 
واألصدقاء  األقارب  االحباء  من  وكم 
ذكريات. ذلك  كل  احلارضين، 

هى  الروحية  اجلميلة  فالذكريات 
الروحية  حلياتنا  البلسم  بمثابة 
اهلل  مع  حياته  يف  انسان  عرج  فإن 
رفع  حينام  قويا  كان  كم  وتذكر 
واالسرتحام  والدعاء  بالصالة  قلبه 
الروح  الطويل  الرؤوف  العظيم  هلل 
الصديقني  وحيب  الرمحة  الكثري 
للتوبة  يطلبونه  اللذين  واخلطاة 
يعطينا  اهلل  والغفران،  والصفح 
معه  الروحية  ذكرياتنا  نتذكر  أن 
امللئ  الزمان  هذا  يف  نتوه  ال  حتى 
عبادته  عن  تبعدنا  التى  باألحداث 
احلقيقية له ونبادله احلب الذى دائام 
عمرنا. أيام  طوال  به  علينا  جيود 

مئات  بعد  عىل  يقطنون  أحياء  أحباء 
السامء  إىل  إنتقلوا  أحباء  األميال، 
معهم  يكون  أن  لإلنسان  فكيف 
فراق  عىل  املسكن  هى  فالذكريات 
ورونق  سحر  للذكريات  االحباء، 
مرضية  تكون  أن  يمكن  ال  ولكنها 
أمهية  للذكريات  أخريًا  لإلنسان، 
حماربة  ىف  قويًا  اإلنسان  جتعل 
تضيف  الذكريات  أيضا  اهلموم، 
ورسور. وسعادة  هبجة  للقلب 



أحد. مع  يصفيها  حسابات  أو 
اإلجتامعية  التنمية  صعيد  وعىل 
الطائفية دحض  يف  منه  ورغبة 
للتهنئة  األقباط  كاتدرائية  إىل  ذهب 
بعيد امليالد املجيد غري ذي مرة، كام 
بتقنني  املختصة  األجهزة  إىل  أوعز 
قامت  ثم،  ومن  الكنائس  أوضاع 
مئات  أوضاع  بتقنني  األجهزة  تلك 

ه  د ما ر من  ينبعث  ي  ر سطو أ ئر  طا
.. أحرقوه  كلام 

السلطة  ثنائية  إىل  يرمزان  والرأسان 
التقاليد  يف  الدينية  والسلطة  املدنية 
اإلدارة  تكون  أن  بمعنى  الرومية 
للسلطة  الروحية  الروم  شؤون  يف 
الروم  شؤون  يف  واالدارة  الروحية 
السلطتان  تتناغم  و  ملدنييهم  السياسية 
.. معًا  وتتعاونان  واحد  جسم  يف 

يد  يدان  الراس  املزدوج  وللنرس 
وهي  الصليب  عليها  كرة  حتمل 
حتمل  ويد  الروحية  السلطة  يد 
.. السياسية  السلطة  يد  وهي  السيف 

اللتني  السلطتني  وهاتني 
واحد  جسم  يف  كالمها  تنسجامن 
.. الصليباملقدس  عليه  تاج  حتت 

احلق( )سيف  إىل  السيف  يرمز  كام 
بقول  عماًل  الباطل  به  نقطع  الذي 

 : املسيح   السيد 
سيف  له  ليس  من  لكم  فأقول  األن  )اما 
)22:36 سيفًا()لوقا  ويشرت  ثوبه  فليبع 

وبقوله: 
بل  األرض  عىل  سالمًا  أللقي  )ماجئت 
سيف   ( بمعنى   )  10:34 متى   ( سيفًا( 
احلق ( وقولكلمة احلق ومقاومة الرش..

مسكونية  إىل  الرأسان  يرمز  كام 
أن: فنجد  املسيحية   النظرة 
ينظر  ورأس  الرشق   إىل  ينظر  رأس 
وعىل  تاج  الرأسني  وعىل  الغرب  إىل 
كل  يكون  حيث  الصليباملقدس  التاج 
إهلنا.. صليب  حتت  ملك  وكل  يشء 

بالد  من  الشعار  استوحي 
عند  عرف  حيث  حتديًدا  املرشق 
ويقال  أساطريهم  يف  الفينيقيني 
برأسني.. الفينيق(  )طائر  إنه 

بإحتالل  األتراك  قام  وعندما 
)الروم  عاصمة  القسطنطينية 

السييس  الرئيس  تبوأ  أن  منذ 
دأبيهو  مرص،  يف  السلطة  قمة 
املختلفة  وأجهزته  ومعاونوه 
إلصالح  األمور  زمام  أخذ  عىل 
أفسده  وما  الدهر  أفسده  ما 
فعىل  املجاالت،  شتى  يف  الفاسدون 
التعديات  إزالة  متت  املثال،  سبيل 
ومرافقها  الدولة  أرايض  عىل 
خمالفات  من  الكثري  إزالة  وتم 
احلدود  كل  تعدت  التي  البناء 
احلائط. عرض  بالقوانني  ورضبت 

متصالح  رجل  السييس  والرئيس 
أجندات  عنده  ليس  نفسه،  مع 
إنتامءات  له  وليس  ليطبقها  جاء 

لتي  ا و  بقة  لسا ا لرحالتنا  أستكاماًل  
اجلبل  داخل  رسيعًا    فيها   أبحرنا  

آثوس.. املقدس 
 

ه  هذ يف  معًا  نبحر  لنا  ز ما نحن  ها 
بعض  عيل  للتعرف  الرحلة  تلك  اجلوله 

املقّدس.. اجلبل  وأرسار  روائع  من 

جبل  ل  خو د ن   أ نا  كر ذ ن  أ سبق  و
الدخول  الصعب  األماكن  من  آثوس 

.. اليها 

ن  حيا أل ا بعض  يف  ن  يكو قد  لكن  و
صعبًا.. األخرى  األوقات  ويف  سهاًل 

ى  تر جلبل  ا ة  حرض ىل  إ ل  خو لد با و
ة  مغّطا سك  ملنا ا و ة  ير د أل ا ت  مئا
واملزالق  والصخور  واألشجار  بالغامم 

.. الشتاء  يف  وبالثلوج  الوعرة 

لتي  وا لتجيل   ا كنيسة  قّمته  ويكّلل 
لتي  ا م  و لر ا ية  ا ر قمتها  عيل  أ تكلل 
حم  مال و يخ  ر تا و جمد  عن  حتكي 
عيل  احلفاظ  أجل   من  أستمرت  ابطال 
والسلطةالدينية  املدنية  السلطة  بقاء 
األرثوذكس.. الروم  ألمرباطورية 

الروم  رايه  رؤيه  للنظر  امللفت  ومن 
أثوس  جبل  أديار  كل  يف  األرثوذكس  

.. املقدس 

أرثوذكسية  دولة  من  اكثر  اختذته  كام 
امرباطورية  اختذته  وقد  هلا  شعارًا  
وكل  هلا  شعارًا  البيزنطية  الروم 
احلضارة  ورثت  التي  الشعوب 
كملكية  الشعار  هذا  اخذت  الرومية 
عليها.. جدًا  عزيز  وشعار  هلا  مشرتكة 

يرمز  األصفرالذي  باللون  تتسم  الرآية 
النرس  يتوسطها  و  والعدل  لنور  ا إىل 
م  و للر ًا  مز ر ن  كا و س  أ لر ا ج  و د ملز ا

وحضارة.. ودولة  كشعب 

عن  عبارة  هو  الرأس  املزدوج  والنرس 

بنيت  خدمات  ومبان  الكنائس 
الغوغاء  منع  أو  ترخيص  بدون 
فيها. الصالة  أو  بنائها  استكامل 
لكن من ناحية أخرى، يلمس املواطن 
ميزانية  يف  تتمثل  مفقودة  عدالة 
مليار   ١٩ نحو  بلغت  التى  األزهر 
مليارات  عرشة  واألوقاف  جنيه 
موارد  من  ختصيصها  يتم  أخرى  

عن  الراية  وأسقطوا  األرثوذكس( 
وقصورها  وبيوهتا  املدينة  أسوار 
ودوائرها الرسمية ومنعوا إستعامهلا ..
عيل  الروم  أقسم  اليوم  ولكن 
جديد  من  الراية  ترفع  أن 
أبدًا.. التسقط  أن  عىل  وتعاهدوا 

كل  يف  عالية  مرفوعة  نجدها  لذا 
األرثوذكس  الروم  وخيص  يتبع  ما 
يف  األرثوذكس  الروم  وينعت 
الروم.. بنسور  األحيان  من  الكثري 

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

أو  املقدس  آثوس  جبل  يتألف  اليوم 
ديرًا  عرشين  من  العذراء  بستان 
التابعة  املنشآت  من  والكثري  كبريًا 
األساقيط.. من  عدٍد  إىل  باإلضافة  هلا 

ظلت  املتبقيه  العرشون  األديار  وأما 
الغيورة  الرهبانية  بالتقاليد  حمتفظه 
هبا.. الرهبان  عدد  قله  رغم  واحلازمة 

: فهي  األديار  هذه  وأما 

الفرا ميجيستي  دير   -١  
Great Lavra

Vatopedi ٢- دير فاتوبيديون            

 Iviron ٣- دير إيفريون                        

Hilandar ٤- دير هيالنداريون           

 Dionysiou ٥- دير ديونيسوس          

كوتلوموسيون دير   -٦
Koutloumousiou

 Pantokrator بانتوكراتور      ٧- دير 

والفروض  كاملنح  السيادية  الدولة 
وقناة  والسياحة  التصدير  وعائدات 
الرسوم  إىل  باإلضافة  السويس، 
يدفعها  التي  والرضائب  والتمغات 
ومع  وأقباطًا  مسلمني  املواطنون 
شيئًا. األقباط  منها  ينتفع  ال  ذلك 
امليزانيات  هذه  معظم  بأن  علاًم 
ويف  املرتبات  رصف  يف  يستنفذ 
للخارج. تبشريية  بعثات  إرسال 

الذي  الرئيس  عىل  معقود  واإلمل 
هيتم  أنه  مناسبه  من  أكثر  يف  أظهر 
بكل املرصيني وال يفرق بينهم، األمل 
العدل  هذا  يصحح  أن  عليه  معقود 
نصاهبا. إىل  األمور  يعيد  وأن  املفقود 

زيروبوتاموس دير   -٨
 Xeropotamou

Zografou ٩- دير زوجرافوس          

Dochiariou ١٠- دير دوشياريوس     
 

 Karakalou ١١- دير كاراكالوس          

 Filotheou ١٢- دير  فيلوثيوس          

بيرتا سيمونوس  دير   -١٣
 Simonos Petra

س   فلو با  ) س جيو أ ( نت  سا ير  د  -١ ٤
Saint Paul's

ستافرونيكيتاس دير   -١٥
Stavronikita

 Xenophontos ١٦- دير زينوفون       

Osiou Grigoriou ١٧- دير جرجيوريوس

 Esfigmenou إسفيجمينوس  دير   -١٨

بانتيليمون دير   -١٩
 Saint Panteleimon's

كوستامونيتيس دير   -٢٠
Konstamonitou

سياحي  مزار  آثوس  جبل  ليس 
الذي  اإلنسان  يسعى  رهباين  مسيحي 
ليكتشفه  يذهب  أن  املعرفة  حيب 
.. حوله  انطباعاته  وعن  عنه  ويتحّدث 

اإلهلي  احلب  ساللة  آنه  بل 
أول  منـذ  األحياء  أرض  يف  املفروز 
كالنفس  إيل  أقرب  فهو  البرشّيـة 
خالقها.. للرب  روحها   نذرت 

.. القادم  العدد  يف  يتبع 





ما هي أكلة السويش:
مجاهريّية  بقاعدة  السويش  َطَبق  حيظى 
لبلدان  ا يف  وحّتى  العامل،  ُبلدان  يف  كبرية 
الكثريون  يعترِبُه  حيث  العربّية؛ 
ٌد  ُروا هناك  وأصبح  املُفّضل،  طبقهم 
تقديمه.  عىل  َتعمل  التي  للمطاعم 

السويش: تاريخ 
بني  ما  تتقارب  كانت  بدايته  بأن  ُيعتَقد 
دائام  لّنزاع  ا كان  لذا  والّصني،  ليابان  ا
منهام  كّل  أحّقية  حول  بينهم  ِئاًم  قا
لتارخيه لّنظر  وبا له.  السويش  ِبنسب 
لّطبق ا هلذا  األصيّل  املوطن  بان  ليا ا ُتعّد 
لّسائدة  ا لديانة  ا كانت  لّتاسع  ا القرن  ففي 
حُيرم  التي  لبوذية  ا لّديانة  ا هي  هناك 
يف  لّناس  ا فوجد  لّلحوم،  ا تناول  فيها 
وأضافوا  للربوتني،  بدياًل  مصدرًا  الّسمك 
يعرف  ما  فظهر  املُخّمر،  األرز  الحقًا  ليه  إ
nare- )باإلنجليزّية:  املُعّتق  الّسمك  بطبق 
للسويش.  األول  الّشكل  وهو   ،)zushi

الفرتة  يف  املُعّتق  الّسمك  طبق  كان 
عرش  والرابع  لّتاسع  ا القرن  بني  الواقعة 
لألغنياء املُخّصصة  األطباق  من  ُيعّد 
عام  ألف  من  أكثر  إىل  ياته  بدا وترجع 
)Biwa )باإلنجليزّية:  بيوا  بحرية  عند 
ليابان ا يف  عذبة  مياه  بحرية  أكرب  وهي 
الشّبوط  سمك  اصطياد  يتّم  كان  حيث 
إخضاعه  ثّم  املُمّلح،  باألرز  وحشوه 
تعريضه  طريق  الّتخمريعن  لعملّية 
أشهر.  ستة  عن  تقل  ال  ملّدة  ٍل  عا لضغط 
اخلامس  القرن  يف  األهلّية  للحرب  ونتيجًة 
تعريض  أن  نّيون  با ليا ا اكتشف  عرش 
عملّية  من  ُيرّسع  أكرب  لضغط  الّسمك 
تستغرقها  التي  املّدة  وُيقّلل  التخمري 
حينها  أشهر،  سّتة  من  بداًل  شهر  إىل 
سويش  لّناري  با ُيسّمى  جديد  نوع  ظهر 
 .)mama-nare zushi )باإلنجليزّية: 

بنقل  إيه-ياسو  توكوغاوا  قام  عندما 
إيدو إىل  كيوتو  من  نّية  با ليا ا العاصمة 
طوكيو باسم  لّيًا  حا ُتعرف  التي 
يف  نّية  لُسكا وا التجارّية  احلركة  نشطت 
بضغط  يقومون  هاة  الطُّ وكان  إيدو، 
باخلّل  ملُتّبل  وا املطهّو  األرز  من  طبقة 
صندوق  يف  الّسمك  من  طبقة  مع 
انخفض  لّتايل  وبا ساعتني،  ملّدة  خشبّي 
السويش.  لتحضري  املُستغَرق  الوقت 

تقوم  التي  العربات  ذلك  بعد  انترشت 
ونتيجًة  إيدو،  مدينة  يف  السويش  ببيع 
انخفضت  طوكيو  رضب  الذي  للّزلزال 
لباعة  ا عىل  ل  سهَّ مّما  األرايض،  أسعار 
بداية  ويف  هبم،  خاّصٍة  مطاعَم  افتتاح 
ُيباع  السويش  أصبح  اخلمسينّيات 
ظهور  وبسبب  فقط،  حَماّلت  داخل 
حفظ  عىل  ُتساعد  التي  لثاّلجات  ا
عملّية  أصبحت  السبعينّيات  يف  األطعمة 
أسهل.  البالد  خارج  إىل  األسامك  نقل 

عندما  أمريكا  يف  الوجبة  هذه  انترشت 
مطعم  بافتتاح  نيان  با يا شخصان  قام 
وحّقق  أنجلوس،  لوس  يف  سويش 

مناعة  ذات  أو  حامل  كنِت  إذا  املكررة. 
السويش  بتناول  لِك  ُينصح  فال  ضعيفة 
نيئ. سمك  عىل  حيتوي  الذي  خصوصًا 
بشكل  السويش  تناول  من  مانع  فال 
من  تأكدي  ئاًم  دا ولكن  ُمفرط،  غري 
نظافته  من  موثوق  مكان  يف  تناوله 
وحاويل  لألسامك،  حفظه  وطريقة 
الطعام  توصيل  خدمة  تتجنبي  أن 
الصيف! فصل  يف  خصوصًا  للمنازل 

السويش: أنواع 
حيث  املُختلفة،  السويش  أنواع  تتعّدد 
فيها  الوحيد  األسايّس  املُكّون  ّن  إ
يتّم  بينام  به،  اخلاّص  األرز  هو  مجيعها 
لّتوابل  وا احلشوات  من  كثري  استخدام 
يف  تتباين  لتي  ا واخللطات  لّتغطيات  وا
أن  املُمكن  من  إذ   ، ُمكّوناهتا خلط  طريقة 
تقليدّية:  ُطرق  أو  حديثة  ِبُطرق  خُتَلط 

سويش: ماكي 
ومعناه   )Makizushi )باإلنجليزّية: 
الّسمك  ُيَلّف  حيث  امللفوف،  السويش 
ُيسّمى  ما  أو  البحرّية  باألعشاب 
 ، الّصويا ورق  أو  بالعجة،  أو  لّنوري،  با
أنواع؛  عّدة  سويش  للامكي  اخليار.  أو 
اخلارج  من  لّنوري  ا فيه  يكون  ما  فمنها 
حينها  تكون  وقد  باألرز،  حمّشوًا 
باهلوسوماكي،  وُيسّمى  رقيقًة  لّلفائف  ا
وهو  ُمتوّسطٍة  لفائَف  تكون  قد  أو 
وثخينة  عريضة  لفائف  أو  التشوماكي، 
ليوراماكي  ا ّما  أ بالفوتوماكي.  وُيعرف 
واألعشاب  اخلارج  من  األرز  فيه  فيكون 
إىل  باإلضافة  لّداخل،  ا من  البحرّية 
شكل  عىل  ُيَلّف  والذي  لّتيكامي  ا
الّسطح.  عىل  حمتوياته  تظهر  قمع 

سويش: تشريايش 
يعني   )Chirashi Sushi )باإلنجليزّية: 
سلطة  أيضًا  وُيسّمى  املُبعَثر،  السويش 
حيتوي  ال  أنواعه  وأشهر  السويش،  أرز 
يف  ُيصَنع   . إطالقًا لّلحوم  ا من  نوع  أّي 
بُمكّونات  املُغّطى  األرز  من  كبري  وعاء 
واألفوكادو،  اجلزر،  مثل  خُمتلفة، 
لتوفو  وا والبيض،  األومليت،  ورشائح 
دون  اخلرضاء  والفاصولياء  املقيّل، 
لّنوع  ا هذا  يتمّيز  تشكيل.  أو  لّف  ّي  أ
اإلعداد،  سهل  ّنه  بأ السويش  من 
املُتوّفرة،  لّطعام  ا يا  بقا من  وُيصَنع 
لطهوه.  واحدة  طريقة  توجد  وال 

سويش: أويش 
وهو   )Oshi Sushi )بااإلنجليزّية: 
يف  ُصنعه  يتّم  الذي  املضغوط  السويش 
هذه  ُتعّبأ  حيث  خشب،  من  قوالب 
باملُكّونات  احلجم  صغرية  القوالب 
يف  أواًل  لّتغطية  ا وتوَضع  بالرّتتيب، 
السويش  أرز  ُيغّطى  حّتى  وذلك  األسفل 
وُيقَلب،  القالب  ُيضَغط  ثم  مقلوب،  بشكٍل 
 ]٤ تقطيعه.] ويتّم  ُيفتح  تناوله  وِعند 

سويش: إناري 
هو   )Inari Sushi )باإلنجليزّية: 
املقيّل  لّتوفو  ا من  جعبة  عن  عبارة 
ُيقّطع  السويش.  بأرز  واملحشّو 
عىل  وُيقىَل  رقيقٍة  رشائح  إىل  لّتوفو  ا
.120°  110- بني  ترتاوح  حرارة  درجة 

األثرياء  بانّيني  ليا ا طبقة  بني  شهرًة 
بني  له  بالتسويق  قاموا  كام  هناك، 
افتتاح  تّم  ثم  األمريكيني.  أصدقائهم 
وشيكاغو  هوليوود  يف  ُأخرى  مطاعَم 
السويش  انتشار  يف  ساهم  مّما  ونيويورك، 
األمريكّية.  املُّتحدة  الواليات  ّفة  كا يف 

باألعشاب  امللفوف  السويش  انترش 
كبري  بشكل  الّصويا  ورق  أو  البحرّية 
السويش  حُمافظة  من  لّرغم  ا عىل 
مّتت  كام  مكانته،  عىل  لتقليدّي  ا
ّر  احلا املايونيز  و  الكريمّي  اجلبن  إضافة 
باإلضافة  املقلّية،  السويش  ولفائف 
تّية. لنبا ا الوصفات  من  العديد  إىل 

 

وأرضار ئد  فوا عىل  تعرف 
الصحية! السويش 

املطبخ  استطاع  األخرية  السنوات  يف 
العربية  موائدنا  جيتاح  أن  لياباين  ا
مثل  أشكاله  بجميع  السويش  وخصوصًا 
كثرة  لنيغريي!  وا واملاكي  الساشيمي 
السويش  وأرضار  فوائد  حول  األقاويل 
السويش حمبني  من  كنت  إذا  احلقيقية. 
فتعريف عىل أهم فوائده وأرضاره الصحية.

 
: ئد ا لفو ا

 3 باألوميجا  غنية  السلمون  فقطع 
صحة  عىل  للحفاظ  مفيدة  وهي  الدهنية 
عىل  حيتوي  فهو  هذا  جانب  اىل  القلب. 
مثل  كبرية  غذائية  قيمة  ذات  مكونات 
عىل  حتتوي  التي  البحرية  األعشاب 
عىل  ُيساعد  الذي  ليود  ا من  لية  عا نسب 
وتوازن  الدرقية  الغدة  لية  فعا تنظيم 
اجلسم.  يف  صحيح  بشكل  اهلرمونات 

عىل  حيتويان  والوسايب  الزنجبيل  أيضًا 
األسامك  اما  لألكسدة،  مضادة  ُمركبات 
عادًة  واملعادن.  لفيتامينات  با غنية  فهي 
التي  الواحدة  السويش  حبة  حتتوي  ما 
سعرة   50 أو   40 عىل  أرز  عىل  حتتوي  ال 
األرز  مع  منها  املقيل  بينام  حرارية 
لذلك  حرارية.  سعرة   100 عىل  حيتوي 
السويش  تناول  يف  اإلفراط  عدم  جيب 
غذائية. محية  يّتبعون  ممن  كنِت  إذا 

األرضار:
الدراسات  أثبتت  فقد  أرضاره،  عن  اما 
املُستخدم  السلمون  سمك  أنواع  بعض  أن 
سموم  نسبة  عىل  حيتوي  قد  السويش  يف 
عند  اخلصوبة  تدهور  اىل  تؤدي  قد 
لدي  اخللقية  التشوهات  وازدياد  الرجال 
اإلصابة  وإمكان  الوالدة  احلديثي  األطفال 
لبلوغ  وا الرحم  ونزيف  الثدي  برسطان 
الغري  املكونات  بعض  تدخل  قد  املبكر. 
لتمبورا  ا صلصة  مثل  السويش  يف  صحية 
من  ُتزيد  لتي  ا واجلبنة  واملايونيز 
الصويا  صلصة  اما  به.  احلرارية  السعرات 
قبل  هبا  وُيغّرق  السويش  مع  تقدم  التي 
يؤدي  الذي  بالصوديوم  غنية  فهي  اكله 
والشعور  باجلسم  السوائل  احتباس  اىل 
فاألرز   ، هذا جانب  اىل  باالنتفاخ. 
والسكر  بامللح  خُيلط  فيه  املُستخدم 
للكربوهيدرات  مصدر  جيعله  مما  واخلل 

سويش: نيغري 
ويعني   )Nigiri Sushi )باإلنجليزّية: 
عبارة  وهو   ، يدوّيًا املضغوط  السويش 
السويش  أرز  من  ُمستطيلة  طبقة  عن 
عليها  وُيوضع  بالكّفني،  ضغطها  يتّم 
ُيعرف  ما  أو  بايّن  ليا ا الفجل  من  طبقة 
هلا  املُستخدمة  لّتغطية  ا أما  بالواسايب، 
أو  البحرّية،  لّلحوم  ا أنواع  بأحد  فتكون 
ُيَلّف  وأخريًا  الّدجاج،  أو  نّية،  با ليا ا العجة 
ومن  البحرّية،  األعشاب  من  برشيط 
دوائر. شكل  عىل  حتضريه  يتّم  أن  املُمكن 

الســوشـــي بــيــن  الـفــرق 
والساشيمي: 

ُمنترش  َلبس  وجود  إىل  اإلشارة  جيب 
َيعتقد  حيث  السويش،  حول  لّناس  ا بني 
األرز  من  كّرة  السويش  بأنَّ  البعض 
ذاته  بحد  هو  ّنه  أ أو  الّسمك،  ُيغّطيها 
الّسمك  فإنَّ  وحقيقًة،  النيء.  الّسمك 
)الساشيمي(.  باسم  بان  ليا ا يف  ُيعرف  النيء 

اجلسم  تعني  نّية  با ليا با الساشيمي 
لّلحم  ا من  قطع  عن  عبارة  وهو  املثقوب، 
أو  سمكًا  تكون  أن  فيها  ُيشرَتط  ال  التي 
املربوش  الفجل  مثل  املُقّبالت  ُتغّطي   ، نيئًة
مع  وُيتناَول  السويش،  أرّز  وجود  دون 
أو  الواسبي  معجون  أو  الّصويا  صلصة 
صلصة  من  املُكّونة  احلمضّيات  صلصة 
األرز.  وخّل  لّليمون  ا وعصري  الّصويا 

منها  ُيعّد  التي  األسامك  أنواع  من 
لّروبيان،  وا لّسلمون،  ا الساشيمي 
احليتان.  وحلم  لّتونا،  وا واألخطبوط، 
أنواع  أكثر  األخطبوط  حلم  وُيعّد 
وُيقّدم  ليابان،  ا يف  شهرًة  الساشيمي 
لّتاتاكي  ا إىل  باإلضافة   ، مغلّيًا أو  باردًا 
من  خفيف  بشكل  حرقه  يتّم  الذي 
وُينَقع  لّداخل،  ا من  نيئًا  وتركه  اخلارج 
رشائح  شكل  عىل  وُيقّدم  وُيتّبل  اخلّل  يف 
لّزنجبيل.  ا خمّلل  بجوار  ُمقّطعة  رفيعٍة 
ملُعّد  ا الساشيمي  من  نوعًا  هناك  أّن  كام 
لّتوريوسا،  با وُيسّمى  الّدجاج  من 
الشهّية. األطعمة  من  البعض  ويعتربه 

السويش: تناول  طريقة 
األصلّية  الّطريقة  ليدين  با األكل  ُيعّد 
عادًة  ُيؤكل  أن  ُيمكن  إذ  السويش،  لتناول 
يتم  لغالب  ا يف  ّنه  أ اّل  إ  ، الُعيصِّ أو  لّيد  با
نّية  با ليا ا ليد  لّتقا ا ويف   . الُعيصِّ استخدام 
األبيض  لّلحم  با يبدأ  أن  الّشخص  عىل 
األغمق  لّلحوم  ا إىل  ينتقل  ثم  اخلفيف، 
االنتقال  وعند  لّسلمون،  وا لّتونا  ا مثل 
لّزنجبيل  ا ُيستخَدم  آلخر  حلم  نوع  من 
وللّتمييز  الفم،  طعم  لتغيري  املُخّلل 
 . وجودهتا املُختلفة  لّلحوم  ا أنواع  بني 

العيّص  ُتستخدم  بالّصويا  السويش  لغمس 
للمحافظة  األرز؛  دون  الّسمك  لُيغَمس 
معجون  عن  ّما  أ القطعة.  متاسك  عىل 
الّصويا،  بصلصة  إذابته  فتتّم  الواسبي 
ُتؤّدي  كثرته  أن  إىل  االنتباه  جيدر  ولكن 
وُيعترب  الفم.  يف  باالحرتاق  الّشعور  إىل 
إهانة  لّطعام  ا تناول  ثناء  أ العيدان  فرك 
األدوات. جودة  يف  وتشكيكًا  للُمضيف 





من  حة  ا لر ا حيث  تنا  بيو ىل  إ نلجأ 
. منا يو ية  هنا يف  لنا  مللجأ  ا و بنا  تعا أ

فيه  ننا  فقو ا ير َمن  عىل  نتلهف 
نجد   . يتهم ؤ لر قنا  ا شو أ د  تتجد و
. تنا بيو ب  ا بو أ علينا  تغلق  حينام  ن  ما أل ا
تسبب  بيتك  ِن  ا ر جد نت  كا ا  ذ إ و
فهل   ، لنفسك ن  ما أل ا و حة  ا لر ا
تسبب  هل  ؟  بيتك هى  يضًا  أ نفسك 
بني  معها  عًا  ا رص جتد  م  أ ضًا  ر لك 
س  جللو ا حتب  هل  ؟  خر آل ا و حلني  ا
فها  لتعر قت  لو ا هلا  ختصص  و معها 
عج  تنز و ب  هتر م  أ  ، تفحصها و
؟ هبا ك  يرس ال  ما تكتشف  نك  أل منها 

نفسنا  أ مع  ء  حا رص ن  نكو ما  نًا  حيا أ
ثم  فًا  ا هد أ د  فنحد  ، يد نر ا  ذ ما ف  نعر و
ت  ا ميز ف  نعر  . عليها لنسري  خططًا 
هلل  ا لنا  سمح  لتى  ا هبنا  ا مو و شخصيتنا 
نًا  حيا أ و  . ها نستثمر و فنستغلها  ؛  هبا
تنا  ا ر قد يف  و نفسنا  أ يف  لثقة  ا نفقد 
يٍش  بتشو نشعر   . ة حليا ا جهة  ا مو يف 
حتى  مل  لعا ا ء  ضا ضو سط  و ننا  ها ذ أ يف 
كيف  فيه  فنا  عر ما  منا  ما أ ًا  عمر يمر 
. فيه ئهني  تا ا  هكذ َمرَّ  متى  و  أ َمرَّ 
قت  و نفسنا  أ مع  جه  ا نتو ًة  ر تا
بنا  عيو جه  ا نو ؛  ء خطا أل ا بنا  تكا ر إ
ى  خر أ ًة  ر تا و  . ُحجٍج و  أ ٍط  سقا إ ن  و د
هنا  أل  ، ء خطا أل با فنا  ا عرت إ من  ب  هنر
. حلقيقة ا ى  نر ن  أ يد  نر ال  و ًا  كثري ملة  مؤ
خر  آل ا و حلني  ا بني  نتخبط  عشنا 
مع  تنا  قا عال و تنا  مال تعا يف 
ين  أ من  ين  متحري  ، ين خر آل ا
. ملشكلة ا صل  أ لع  تند ن  أ يمكن 
تنا  شخصيا نضج  نقِص  من  هى  أ
بينا  تر لتى  ا هيمنا  مفا من  م  أ
عن  و نفسنا  أ عن  بيئتنا  يف  عليها 
حميط  من  م  أ ؟  جمتمعنا يف  ين  خر آل ا
؟  لعملية ا و سية  ر ملد ا تنا  قا عال
؟ ة حليا ا يف  تنا  خرب نقص  من  م  أ

مع  ِن  ما أل ا ر  ختبا إ هو  ا  هكذ
نفسنا  أ فهم  نستطيع  هل   . نفسنا أ
جهتها  ا مو من  ب  هنر م  أ ًا  جيد
نكتشف  ف  سو قتئٍذ  و ؟  ئق حلقا با
. ال م  أ بيتنا  هى  نفسنا  أ نت  كا ا  ذ إ ما 

؟   و سقا حممد   محد  أ ج   حلا ا هو   من 
ي  يز عز فه  تعر ال  نت  أ كيد  لتأ با
يف  ى  كر ذ حيمل  لكنه  و ئ  ر لقا ا
 . . ي د محا نجع  يف  ر  لكبا ا خل  ا د
ة  يد جلد ا ية   د ا عد ال ا سة  ر مد ظر  نا هو 
ل  خو لد ا ن  كا ما  عند  . . ها جمد ج  و أ يف 
ال  إ حة  فر هيها  تضا ال  حة  فر ليها  إ
سة   ر ملد ا ية…  نو لثا ا ىل  إ منها  ج  لتخر ا
ملبنية  ا و فظة  ملحا ا يف  ث   حد أل ا
د  جو لو ا جتعل  عية  ا ر ز ِض  ا ر أ سط  و
… فيها بام  جلنة  ا ي  و يسا خلها   ا بد

 
ي  لذ ا ذ   ستا أل ا عىل   فك  عر أ عني  د لكن  و
ه  ر صفا و   . . يله طو نه   ا ز خر حيمل 
س  سد ق  يفو ثمنها  ة  د ر مستو نية  معد
لبيب  يب  د أ نبيل  ذ  ستا أل ا هو    . . تبه مر
كلمته  يطلق  ية  نجليز ال ا للغة  ا س  ر مد

يمثل  ن  ا ر جلد ا و  ذ بيتنا  ن  أ صحيح 
يف  لكنه  و  . تنا حيا يف  ى  كرب مهية  أ
ملَن  عبًا  ر يمثل  قد  نفسه  قِت  لو ا
قد  و  أ  . ن ما أل ا و حلب  ا فيه  جيد  مل 
ى  جلسد ا ء  للشقا ًا  ر مصد ن  يكو
ن  و د ين  خر آل ا مة  خد د  جمر عند 
تعكري  سبب  و  أ  . فيه حة  ا لر ا د  جيا إ
فيه فقني  ا ملر ا ية  ؤ ر عند  لصفو  ا
. م ليو ا ل  ا طو حبه  صا منه  ب  فيهر

مع  ن  ما أل ا نحقق  مل  ما  ا  لذ
بيتنا  يف  ن  ما أل ا نحقق  لن  نفسنا  أ
. تنا قا عال يف  حتى  و  أ عملنا  و  أ

كل  تقبل  حينام  نفسك  ُن  ما أ ِت  يأ
فال   . بشكر تِك  حيا يف  تيك  يأ ء  شى
ت  د ا ز مهام  ًا  بد أ ملة  كا ة  حيا جد  تو
ِء  ا لرّض ا و ِء  ا لرس ا يف  هلِل  لشكُر  ا  . هتا ا ميز
ملَن  ِن  متنا إل ا  . عليه ِم  للو ا ِء  لقا إ ن  و د
لبعيد  ا و  أ منك  يِب  لقر ا ء  ا سو لك  حو
لقليل  ا يف  و لكثري  ا يف  لشكُر  ا  . عنك
ئم  ا لد ا ن  متنا إل ا و لشكر  ا ة  فحيا  . يضًا أ
ضًا  بر لعيش  ا عىل  ء  ملر ا حتفذ  نام  إ
. ين خر آل ا و لنفس  ا و هلل  ا مع  لح  لتصا ا و

 . شًا بشو ئاًم  ا د جهك  و ن  يكو ن  أ عظيم 
خلت  قد  نه  أ لك  ذ معنى  ليس  و
ن  يكو فقد  ؛  كل ملشا ا من  تك  حيا
يف  غب  تر ال  نت  أ و ت  مشكال ك  هنا
. هبا لك  حو َمن  كل  ج  عا ز إ و  أ ها  ر ظها إ
ٍء  شى لكل  ن  أ حتاًم  ك  ر ند ننا  فإ
قت و ِن  للحز  . سينتهى و قت  و
م  يُد حد  ا و ل  حا ال  و  ، قت و ِح  للفر
نفسنا  أ ن  نحز ال  أ علينا  ا  لذ  . بد أل ا ىل  إ
 . فقط ح  سنفر ننا  أ نظُن  ال  كام  ًا  كثري
. لني معتد قعيني  ا و ن  نكو فقط 

لة  حا ىل  إ تصل  ن  أ يضًا  أ عظيم 
تتقبل  ذ  إ ؛  جلميع ا مع  م  لسال ا
ن  و د هتا  ا مميز و هبا  بعيو س  لنا ا
من  ح  صال إل ا و  أ هم  تغيري لة  و حما
يعنى   . هبا غب  تر ال  لتى  ا هتم  كيا سلو
جه  و عىل  ن  نسا إ لكِل  ن  أ ك  ر مد َنك  أ
. مًا متا مثلك  بِه  عيو و ته  ا ميز ض  ر أل ا
ية  قو قة  عال يف  ن  تكو ن  أ عليك  فليس 
قتك  طا ِر  بقد نام  إ و . لك حو َمن  كل  مع 

يف  ة  د ملعتا ا لكلمة  ا  . بت". "ثا ة  لشهري ا
مع  فا  قو و ب   لطال ا لينتفض   . . يه لعسكر ا
قن  لذ ا فع  ر و جلسم  ا ر  ا بجو ين  ليد ا د   فر
 . . جليش ا يف  ي  لعسكر ا ل  كمثا عىل  أ ىل  إ
و  سقا ج  حلا ا ظر  لنا ا ل  يقو ها    بعد
 . . سه ر ملد ا ر  بو طا يف  حية  لصبا ا كلمته 

نة  حلضا ا يف  نا  ا و ا  هذ كل  ف  عر أ كن  أ مل 
ن  أ بعد  د   مليال ا عيد  يف  نه  ا فه  عر ا ما  كل 
ن  أ عيَل  ص    1 عة  للسا لكنيسه  ا ىف  نسهر 
 . . ن مو د قا ه   تذ سا أل ا ن  أل ا  مبكر ستيقظ  أ
سة  ر ملد ا يف  يب   أ ء   مال ز ة  تذ سا أل ا
س  ر مد لتهنئه  ا  تو يأ ن  ا ن  و يرص ين  لذ ا

. . لعيد با ي  نجليز ال ا
لشقة  ا ن  تكو ر  لنها ا منتصف  يف 
ال  و   . . س ر مد  1 4 ب  ممتلئه  ة  لصغري ا
يف  هم  فتجد ن  لو لصا ا فة  غر تكفيهم 
طبقا  منهم  كل  حيمل  بينام  لشقة  ا بقية 
يبة  لغر ا و  عم  لنا ا لكحك  ا قطع  عليه 
لست  ا يل  عام ي  لبلد ا لسمنه  با يش  لفا ا و
ج  حلا ا جل  ر عىل  نا  أ جلس   أ و   . . ه لد ا لو ا
هب  يذ مل  نه  أ عليه  عتب  ا نا  ا و و  سقا
مل  طفل  ي  أ مثل    ، ، مس أل با للكنيسة 

ر  تنمُّ جهت  ا و ن  إ و  . س لنا ا مجيع  مِل  سا
عج  تنز ال   ، تك حيا يف  ما  ٍص  شخا أ من 
تستطيع   . نفسك يف  ثقتك  هتتز  ال  و
لك ذ جُيِد  مل  ن  إ و تبة  ملعا با جه  ا تو ن  أ
ظ  حتفا إل ا ن  و د خترص  إ و  أ فتجنب 
ة  حليا ا علمتنا  ذ  إ  . قلبك يف  هيٍة  ا بكر
ى  ذ تؤ هى  نام  إ هية  ا لكر ا عر  مشا ن  أ
 . يًا جسد و  أ يًا  معنو ء  ا سو اًل  و أ حبها  صا

حينام  يضًا  أ نفسك  مع  لح  لتصا ا ِت  يأ
ين  خر آل ا ء  ا ر آ تقبل  نفسك  جتد 
 . معهم مًا  متا خمتلفًا  كنت  ن  إ حتى 
يًا  ز ا مو ترِس  ن  أ ة  ر و لرض با فليس 
فكر  و  أ طبٍع  كل  مع  مستقياًم  و  أ
ئك  ا ر آ و شخصيتك  َلك  ن  أل  ، تيك يأ
ن  أ حكمة  ل  تقو كام  و  . يضًا أ ة  يد لفر ا
. قضية" ِد  للو يفسد  ال  ى  أ لر ا ف  ختال إ "
و  أ معينة  نظر  جهة  لو لتعصب  ا ن  أ كام 
ب  بتحزُّ ِه  غري ن  و د ما  يٍق  لفر ز  نحيا إل ا
ت  جد و ن  إ نام  إ و  . يِضف لن  و جُيِد  لن 
خر  لآل ضيح  لتو ا و ع  ستام إل ا صة  فر
ى  أ عمِر  ىل  إ لصغري  ا لطفل  ا من  ًا  ء بد
ف  يعر نًا  نسا إ صبحت  أ فقد   ، شخٍص
ت  جبا ا و و ٍق  حقو من  عليِه  ما  و له  ما 
ئم  ا جلر ا و لنفسية  ا ض  ا مر أل ا قلَّت  و
ة  د ستفا إ ىل  إ فة  ضا إل با  . ملجتمع ا من 
. لبعض ا بعضهم  فة  معر من  لكل  ا

نا  عتمد إ ٍس  نا ُأ يف  بيتنا  ن  أ نظُن  قد 
فيهم  لنا  ما آ و ثقتنا  كل  ضعنا  و و  أ عليهم 
و  أ ء  بنا أ و  أ ة  حيا يك  رش و  أ هل  أ ء  ا سو
ا  هذ ن  أ م  يا أل ا مع  نكتشف  و  . ء قا صد أ
ء  ال هؤ ِء  ختفا إ د  بمجر م  ينهد لبيت  ا
حينئٍذ   ، ما سبٍب  ى  أل تنا  حيا من  س  لنا ا
يف  ليس  ننا  ما أ لكنَّ   . بيت بال  ننا  أ نشعر 
ال  ننا  إ حقًا   . تنا حيا يف  ٍص  شخا أ د  جو و
ة حليا ا ه  هذ يف  نا  حد و لعيش  ا نستطيع 
. نا ء حبا أ و ئنا  فقا ر ن  و د

سبب  و نا  د جو و نبِن  ال  أ جيب  لكن  و
يف  هم  د جو و د  جمر عىل  تنا  د سعا
م  هند لك  بذ ننا  أل  ، غري ال  تنا  حيا
 . عنا هبم  غيا قت  و اًل  و أ نفسنا  أ
لعيش  ا عىل  نفسنا  أ د  نعّو ن  أ علينا 
هبم غيا و  أ هم  د جو و يف  ء  ا سو صحيحًا 
 . لك ذ عىل  نا  عد يسا ن  أ هلل  ا يستطيع  و

بني  ق  لفر ا فة  بمعر ه  عمر له  يسمح 
د  ا فر أ ن   أ ف  يعر نام  إ و ت   نا يا لد ا
هنم  ا بحكم  ن  و كثري ه  لد ا و ئلة  عا
ي…  د محا نجع  ت  ئال عا م  قد أ من 
من  لطبق  ا و  سقا ج  حلا ا يسحب  ن  أ قبل 
كل  ا يه  كفا ( ل  يقو هو  و ه  تذ سا ال ا حد  ا يد 
يييس"(    "با ة  ند كا لو يف  نفسك  كر  فا نت  ا
تسم  تر و قيني  لبا ا ت  ضحكا ىل  تتعا و
لصغري  ا س  ر ملد ا عيل  ب  ا ستغر ال ا ت  ما عال
ف  يعر ال  ي  لذ ا شنا   د كز  مر من  م  د لقا ا
نَا   مكا نت  كا يييس"  "با ة  ند كا لو ن  أ
م  يا أ ف  يا ر أل ا من  مة  د لقا ا حلمري   ا ملبيت 
 . . حد ا و غ  صا ش  قر بل  مقا يف  مللكية  ا

 
منذ  لصيف   ا يف  و  سقا ج  حلا ا يف  تو
ش"  ا فر  " تى  أ مها  يو  ، ، ما عا ن  ثو ثال
نه  جو حيتا هنم  أ ي  لد ا و ليبلغ  سه   ر ملد ا
ع  مو لد ا غطته  جه  بو  ، سة ر ملد ا يف 
نسيت  لتى  ا يت  لد ا و خ  ترص ن  أ قبل 
ز  جتا لبو ا عيل  كل  ال ا ضعت  و هنا  ا
خلف  عة  مرس ج  ختر هي  و ق  حرت فأ
 . . و سقا ج  حلا ا ل  منز يل  ا ي  لد ا و

ن  ما أل ا و لبيت  ا ن  أ يضًا  أ نظن  قد  و
ل  عام أل ا يف  صب  ملنا ا عىل  أ حتقيق  يف 
عىل  أ و  أ  ، ية د ملا ا ح  با ر أل ا عىل  أ و  أ
ت  حا طمو كلها   . لعلمية ا ِت  جا ر لد ا
شك ال بة  مطلو ت  ا د جمهو و عظيمة 
فبعد   . نفسنا أل ن  ما أل ا ليست  لكنها  و
سنا  نفو تظل  ن  أ ممكن  حتقيقها 
 . ل لقبو ا و حلب  ا عر  ملشا متعطشة 
كل  من  ر  نتحر حينام  ننا  ما أ ِت  يأ
ئنا  حبا أ ب  غيا نت  كا ء  ا سو فنا  و خما
من   ، ننا و ذ يأ صًا  شخا أ د  جو و و  أ
ن  ا فقد و  أ نقص  من   ، اًل جمهو مستقباًل 
. يمِض عمٍر  من   . ض ا مر أ من   ، ت يا د ما

ئنا  حبا أ عمر  لنضمن  متلكنا  إ ا  ذ فام
ى  سو ًا  حد ا و مًا  يو متهم  سال و  أ
ا  ذ ما و  أ  ! ؟ ئاًم ا د خلري  با هلم  ِء  عا لد ا
حتى  نا  ر عام أ من  ئنا  ا عد أ متلك  إ
هو  مٍر  أ كل  ِث  و حد يف  ن  أ نشك 
َمن  رش  د  ا ز مهام  و  ! ؟ هلل ا من  ح  بسام
ا  هلذ ية  هنا لِك  هنا حتاًم  ننا  يقو يضا
 . ص شخا أل ا ء  ال هلؤ يضًا  أ ية  هنا و لرش  ا
ل جمهو مستقبٍل  من  فنا  خو ن  كا ن  إ و
رض  حلا ا و ضى  ملا ا يف  هلل  ا ننا  عا أ فكام 
ن  كا ن  إ و  . ملستقبل ا يف  سيعيننا  حتاًم 
فعلينا  ت  يا د ملا ا ن  ا فقد و  أ نقِص  من 
ن  أ ينبغى  ما  نا  رض حا يف  نعمل  ن  أ
كل  يس  تكر ن  و د للعيش  به  نجتهد 
ملتهني  فقط  ض  لغر ا ا  هلذ تنا  حيا
و  أ ٍض  مر من  نت  كا ن  إ و  . قى لبا ا عن 
ال  إ ينا  يد أ يف  ليس  يضًا  فأ  ، يمِض عمٍر 
لتفكري  ا يف  نا  رض حا متعة  نضيع  ال  أ
كام   . ينا لد م  معلو غري  مستقبل  يف 
يمُر  مٍن  ز كل  مع  لح  لتصا ا علينا  ن  أ
. حمنا مال يف  طًا  خطو ليضع  علينا 

فظ  حا ؛  بيتك هى  نفسك  نت  كا ا  ذ إ
 . د جو لو ا يف  ما  ثمن  أ هنا  أل عليها 
هبها  ا بمو هتم  إ  . لق خلا با ا  جيد هبا  قرِّ
يف  ة  حليا با حها  فرِّ  . لثقة با سقها  إ و
ن  و د ضى  ملا ا من  علمها  و رض  حلا ا
 . ملستقبل ا هم  لها  حتمِّ ال  و ٍم  ند
 . تبها تعا و لتحبها  فحصها  إ و لسها  جا
هنا  حيبو و هنا  و يسعد بَمن  فقها  ا ر
ها  د عتام إ تبِن  ال  و  . ة حليا ا ه  هذ يف 
. ته ا بذ معني  ء  شى عىل  هنا  ما أ و

سى  ر مد ت  ا ر يا ز قف  تتو مل   لكن  و
رص  أ ما  بعد عيد  كل  يف  سة  ر ملد ا
ير  مد مني"  أ ي  ملبد ا "عبد  م  حو ملر ا
حتى  ة  د لعا ا قطع  م  عد عىل  سة  ر ملد ا
 2 2 لتستمر   ش  ملعا ا عيل  جه  و خر بعد 
ش  ملعا ا عيل  ي  لد ا و ج  خر حتى  سنة 

ئ  ر لقا ا ى  يز عز
نفسه  ل  يسأ صبح  أ جيل  من  ن  تكو بام  ر
 . . هم د عيا أ يف  ملسيحيني  ا هتنئة  ز  جيو هل 
ى  خر أ و م  حتر ى  فتو ىل  ا تستمع  و
 . . يط لتفر ا من  ر  حتذ لثة   ثا و تبيح 

ت  يا كر بذ جييل  يتمتع   . . ك ا ذ و ا  هذ بني 
طفل  ى  كر بذ نا  ا متتع  ا و نت  أ فها  تعر ال 
ليلعب  و   سقا ج  حلا ا مع   مًا  يو جلس 
يعطية  ن  أ قبل   . . . ة يد جلد ا بلعبته  معه  
متعلام  له"  بحا جنيه  بع  ر  " . . ية لعيد ا
 . . ق ُتفر ال  لتي  ا ملحبة  با لتمتع  ا منه 
. . . و سقا ج  حا كل  هلل  ا حم  ر
و سقا ج  حلا ا ح  و ر عيل  حته  لفا ا
. مني ا ي  ملبد ا عبد  م  حو ملر ا و



عليه  تسيطر  عامل  يف  نعيش  أننا  بام 
من  فإنه  واملالية  اإلقتصادية  املفاهيم 
اإلدارة  أطفالنا  بتعليم  نقوم  أن  واجبنا 
درس  أعظم  إن  صغرهم.  منذ  املالية 
هذا  يف  ألطفاهلم  اآلباء  يقدمه  أن  يمكن 
العطاء  أمهية  تعليمهم  هو  اخلصوص 
حياتنا. يف  االقتصادية  املبادئ  من  كمبدأ 
استندنا  التي  الدراسة  أشارت 
األطفال  أن  إىل  املقال  هذا  يف  عليها 
عن  الوالدين  من  باألكثر  يتعلمون 
من  يتعلمون  أهنم  حتى  املالية  اإلدارة 
أكثر  الوالدين  من  العملية  الدروس 
املدرسية. والدروس  املحارضات  من 

العطاء  األطفال  تعليم  أمهية  وتكمن 
تفكريهم  طريقة  عىل  ذلك  انعكاس  يف 
أن  حيث  حوهلم،  املجتمع  مع  وتعاملهم 
ونقي  والتفكري  العقل  سليم  طفل  تنشأة 
الرسيرة هي من أهداف أي أم وأب، وإنه 
عديدة  دراسات  يف  أنه  لإلهتامم  املثري  من 
السليمة  النفسية  الصحة  انعكاس  إىل  أشري 
لألطفال. املرتفع  العلمي  التحصيل  عىل 

 Ashley LeBaron الباحثة  وأشارت 
يقوم  أن  رضورة  إىل  اريزونا  جامعة  من 
مع  لتجارب  أبنائهم  بتعريض  اآلباء 
التحدث  عليهم  كام  صغرهم،  منذ  املال 
املصادر  إدارة  كيفية  عن  أطفاهلم  إىل 
األهل  فعىل  بحكمة.  والترصف  املالية 
حول  األطفال  تثقيف  مسؤولية  تقع 
األطفال  وتعريف  إدارته  وطرق  املال 
اقتصادية  أزمات  حدوث  توقع  عىل 
شخص. أي  مع  واآلخر  احلني  بني 

بعمل  الباحثة  قامت  السياق  ذلك  ويف 
فئات  من  وكانوا  فردًا   ١١٥ مع  مقابالت 
واآلباء  اجلامعات  طالب  من  خمتلفة 
األشياء  عن  بسؤاهلم  وقامت  واألجداد. 
اإلدارة  حول  آبائهم  من  تعلموها  التي 
الباحثة  كانت  السؤال  وبذلك  املالية. 
األجداد  )آباء  أجيال  أربعة  غطت  قد 
األبناء(. وأبناء  واألبناء  واألجداد 
مبارش  بشكل  بالسؤال  الباحثة  تقم  مل 
بحثها  يف  والتربع  العطاء  ثقافة  عن 
الدراسة  يف  املشاركني  من   %٨٣ لكن 
الدروس  من  العطاء  حب  بذكر  قاموا 
اإلدارة  يف  والدهيم  من  تعلموها  التي 

الدكتوراه طالبة  أضافت  وقد  املالية. 
هذه  مثل  عىل  احلصول  أن   LeBaron

كانت  حيث  أبدًا،  متوقعًا  يكن  مل  اإلجابة 
يتعلمون  األطفال  أن  املتوقعة  اإلجابات 
من  باألشياء  اإلحتفاظ  وكيفية  التوفري 
التوفري! يتعلموا  أن  من  بداًل  والدهيم 

العطاء: أنواع 
الدراسة  يف  املشاركني  إجابات  متحورت 
من  تعلموها  العطاء  من  أنواع  ثالثة  إىل 

وهي: الوالدين 

اخلريي: التربع   -
للمؤسسات  النقدية  التربعات  وتشمل 

والدينية. اخلريية  واجلمعيات 

بلطف: الترصف   -
واهلدايا  باألموال  التربع  وتشمل 
الفقراء. وإطعام  التطوعية  واألعامل 

وأفرادها: بالعائلة  اإلستثامر 
تضحيات  بعمل  اآلباء  يقوم  أن  وهو 
حتى  أو  العائلة  مصلحة  ألجل  مادية 
اللزوم. عند  العائلة  أفراد  من  فرد  ألجل 

أطفالنـا نعلم  أن  جيب   ملاذا 
العطاء؟ حب 

العملية  الناحية  من  الباحثون  ينصح 
يف  أساسية  مفاهيم  األطفال  تعليم 
اإلقتصادية  واملبادئ  كامليزانية  االقتصاد 
العطاء.  حب  أمهية  وتعليمهم  والتوفري 

ختصيص  األب  األم/  عزيزيت  يمكنك 
للنقود  وعاء  للطفل.  أوعية  ثالثة 
للنقود  ووعاء  برصفها،  سيقوم  التي 
ووعاء  ويوفرها،  هبا  سيحتفظ  التي 
هبا. بالتربع  سيقوم  التي  للنقود  ثالث 

بعـض  األم  عزيـزتـي  لك  نقدم 
تعليم  التي ستساعدك يف  األفكار 

طفلك حب العطاء:

بالعائلة: ابدأي   -
الطفل  مع  عائيل  بشكل  التحدث  إن 
يف  يرتكه  وما  العطاء  أمهية  عن 
مهم  طيب  أثر  من  اآلخرين  نفوس 
العطاء. مفهوم  الطفل  تعليم  يف  للغاية 
احللوى  بعض  أو  الكعك  إخبزي 

ألحد  بإعطائها  بدوره  لطفلك  وأعطها 
إىل  ألخذها  أو  األقارب  أو  اجلريان 
اإلطفائية  طواقم  أو  الرشطة  رجال 
النظافة. وعامل  البلدية  عامل  أو 

املالية اهلدايا  بطاقات  اشرتي   -
للمحتاجني. هيدهيا  طفلك  ودعي 

احلساب: ادفعي   -
خيتار  ابنك  دعي  ما  مطعم  يف  كنِت  إذا 
بشكل  حساهبا  وادفعوا  معينة  طاولة 
فعل  ردة  يشاهد  طفلك  دعي  رسي، 
تسبب  أنه  وأخربيه  بالسعادة  الناس 
قلوب  عىل  البسمة  بإدخال  اليوم 
الطاولة. عىل  كانوا  اللذين  الناس 

واملالبس: باأللعاب  تربعوا   -
طفلك  ودعي  باألطفال  الرعاية  جلمعيات 
هلا  ن  عو ستترب لتي  ا ب  لعا أل ا ر  خيتا

. بنفسه

يدويًا: املصنوعة  اهلدايا   -
بأيدينا  نصنعه  ما  أمهية  طفلك  علمي 
واجلريان لألقرباء  هدايا  يصنع  ودعيه 

زيـــــــــــــــــــارات:  -
مالجئ  وزيارة  املسنني  بيت  زيارة 
هلم. اهلدايا  واصطحاب  األطفال 

املــنــزلــي: املطــعــم   -
فرتة  بني  الفكرة  هذه  تنفيذ  يمكن 
وجبة  األم  تعد  أن  وهي  وأخرى، 
احللوى  من  طبقًا  تصنع  أو  الطعام، 
أهنا  وتعلن  العصري،  من  كوكتياًل  أو 
مطعم،  يف  وكأهنا  األطعمة  هذه  ستقدم 
مبلغ  وضع  األرسة  أفراد  مجيع  وعىل 
مليزانيتهم،  تبعًا  يتناولونه  ما  مقابل 
مبلغ  من  مجعه  يتم  وما  للطبق  وتقييمهم 
الصدقة،  صندوق  يف  وضعه  إما  سيتم 
ما. جلمعية  مبارشة  به  التربع  أو 

ألطفاله  خيصص  أغلبنا  املؤكد  ومن 
بأس  فال  شهريًا  أو  أسبوعيًا  مرصوفًا 
مرصوفهم  من  ببعض  التربع  من 
عائليًا. مرحًا  تضيف  بطريقة 

يملك  كان  إذا  ما  عن  طفلِك  اسأيل   -
تعلم  يف  تساعده  جديدة  فكرة 

معــًا. وطبقــوهـــا  الـعـطـــاء  مـفـهــوم 

املشاركة: روح  طفلك  علم 

األطفال  مشاركة  عدم  مسألة  تعترب 
سمة  شخص  أي  مع  املفضلة  اشيائهم 
لكم  بالنسبة  لكن  و  شائعة.  و  مشرتكة 
بحاجة  فأنتم  األعزاء،  الوالدين  أهيا 
األشياء.  مشاركة  العنيد  طفلكم  لتعليم 
طفلك  قام  أن  حالة  يف  املثال،  سبيل  فعيل 
آخرين أطفال  مع  ألعابه  مشاركة  برفض 
عدم  حالة  يف  بأنه  بإخباره  قم  حينها 
فهم  بألعابك،  األطفال  هؤالء  مشاركتك 
أيضا.  ألعاهبم  بشاركتك  يقوموا  لن  أيضا 
فكرة  من  تقلل  أيضا  املشاركة  فكرة  فإن 
األطفال. لدي  األنانية  أو  اإلمتالك  حب 
ودائام  والعطاء،  األخذ  طفلك  بتعليم  وقم 
جيد..  طفل  بأنه  طفلك  بإخبار  قم 
األرجوحة  يسلم  أن  دائام  الذي  الطفل 
اآلخر  الطفل  اراد  إذا  تلقائيا  آخر  لطفل 
رشر  تصدر  أن  يمكن  يلعب...  أن 
تضع  بأنك  رسالة  ترسل  أن  أو  التمرد 
بأهنا  بإستمرار  الثاين  الشخص  نفسك 
احلياة. عرب  للتاميش  طريقة  أفضل 

بأهنم  يفهموا  أن  بحاجة  األطفال 
يريدونه  شئ  عن  يتخلوا  أن  يمكنهم 
آخر  شئ  عيل  حصوهلم  مقابل 
يمكن  والذي  طلبا  يعد  وهذا  يريدونه... 
حيبوهنا. ال  آخري  عواقب  يتبعه  أن 
أصحابه  يشارك  أن  طفلك  رفض  فإذا 
ذكرنا  كام  املثال  سبيل  عيل  بألعابه، 
حالة  يف  انه  إيل  باإلشارة  فقم  سالفا، 
لن  سوف  أصدقائه  فإن  رفضه، 
أيضا. ألعاهبم  يشاركوه  أن  يريدوا 

كل  عيل  اللعب  بتناوب  قاموا  لو  ولكن 
عيل  مجيعهم  حيصلوا  فسوف  لعبة، 
األلعاب بكل  اللعب  من  املقدار  نفس 
سنوات. أربع  عمر  من  مبكرا  بذلك  وابدأ 

إن قيام األطفال بمشاركة والدهيم يف العمل 
نفس  يف  يمحى  لن  أثرًا  سيرتك  اخلريي 
لديه. العطاء  حب  بذلك  معززًا  الطفل 

مبادئ  اجلامعة  يف  نتعلم  قد  ختاما، 
لن  لكننا  األموال  وإدارة  اإلقتصاد 
والدينا. من  إال  العطاء  حب  أبدًا  نتعلم 



أرض  أقدامنا  بطون  تتالمس  عندما 
ماءه  وغزارة  للمحيط  ونصل  لتنوير  ا
ويغري  العقل  يشبع  ما  إيل  اخلرير 
لتنوير. ا ومنهج  لعلم  با اإلنسان  كيان 

ولكل  رشوط  له  لته  ورسا لتنوير  ا فمنهج 
ومن  نفوسنا  لنجد  للتقويم  حساب  رشط 
هذا  ملجاهرة  املطلوب  بالشكل  حولنا 
السالمه. لشاطيء  بنا  والوصول  التطلع 

بيننا  ونجد  األمان  بر  عىل  مراكبنا   وتستقر 
ولكننا  العلامء  وهؤالء  العلم  رجل  فقط  ليس 
جمال  كل  يف  املبدعون  املثقفون  أيًضا  نجد 
الكنوز. تلك  عىل  وحيافظون  حيفظون  الذين 

لعقول  حيتاج  كبري  عامل  لثقافة  ا بحر 
تشمل  املدارك  واسعة  أفق  هلا  مستنرية 
املختلفة  بمجالته  لعلم  ا فروع  كل 
الشاملة. لثقافة  ا ملحطة  فنصل 

وفروعها  العلوم  الحدى  تكون  قد  لعلم  ا كنوز 
جمال  أو  اجليولوجيا  بمجال  عامل  فهناك 
فيكون  ...الخ   الطاقة  أو  اهلندسة  أو  الطب 
و  فيه  أبدع  الذي  ختصصه  له  عامل  كل 
كلها. للبرشية  لنافعة  ا بالثامر  منه  أثمر 

العلمية  نته  مكا وله  عامل  يدعى  وهذا 
لتنوير  ا رجل  يدعى  ال  ولكنه  بالطبع 
اإلملام  عىل  قادر  يكون  األخري  فهذا 
لتكنولوجيا  وا العلوم  فروع  بكافة 
تأكيد. بكل  والعلامء  لعلم  ا مكانة  ويقدر 

ُملم  يكون  أن  جيب  لتنوير  وا لثقافة  ا رجل 
الفنون من  بكثري  وأيًضا  العلوم  من  بكثري 
اإلملام  ايل  باإلضافة  الرياضيات  من  بكثري  وأيضا 
به  وما  والفن  لتاريخ  وبا لتكنولوجي  ا بالتطور 
الزمان ذلك  يف  وحركية  حسية  مقتنيات  من 
يا  بقضا كبرية  ومعرفة  علم  عىل  وأيضا 
املنري  الفكر  وله  أيًضا  والشباب  كله  املجتمع 
منها للبعض  احللول  تقديم  نحو  املنطلق 
نحو   مستقبلية  رؤية  هلم  يكون  فقد 
صاحب  املثقف  هو  فهذا  األفضل 
، التطوير  ومبدأ  لتنوير  ا لة  رسا

وهي  بًقا  سا ذكرنا  كام  رشوط  ذلك  ولكل 
لتنوير  ا لة  رسا صاحب  يكون  أن  تتطلب 
وقرارات  غزير  وعلم  واسعة  مدارك  ذو  أواًل: 
كل  يف  إجيابية  ومشاركة  واعي  بفكر  متنوعة 
وحتت  لثقافة  ا مظلة  حتت  حواري  جمتمع 
هؤالء  ملثل  نحتاج  نحن  التطوير  مسمى 
كاًل  العلامء  لكل  نحتاج  كام  تنا  حيا يف  املثقفون 
وال  إنجازاته  وله  له  جما له  منهم  فكل  مكانه  يف 
منهم  فكل  اآلخر  عن  إحدامها  ا  بًد أ يستغنى 
و  واالبتكار  اإلبداع  عليه  فالعامل  األخر  يكمل 
احلفاظ  يف  عظيم  دور  له  لتنوير  ا رجل  أيًضا 
عليها  وما  فيها  بام  األرض  من  شرب  كل  عىل 
، بأنواعها  والفنون  لتاريخ  وا احلضارات  بكافة 

صديقي  يا  العوملة  زمن  يف  نحن  ذلك  ومع 
لتنمية  ا منهج  عىل  الرتكيز  منا  ويتطلب 
والتطوير للنجاح  كأساس  املستدامة 
لتكملة  ليوم  ا لدينا  ما  عىل  احلفاظ  وجيب 
أفضل. ملستقبل  اآلخرين  وحياة   احلياة  مسرية 

و  جماله  يف  كاًل  العلامء  هبؤالء  لدينا 
اخرتعات  مثل  اخرتع  وما  قدم  بام  ابتكاراته 
البخارية  العجلة  و  والسيارات  الطائرات 
سفن  و  لتلسكوب  ا اخرتع  من  وكمثل 
إلخ   ... والكمبيوتر  اآليل  واحلاسب  الفضاء 

كثريا  سبق  فيام  لدينا   يكن  مل  وإنام 
ذلك  كل  بمعرفة  الشغف  لدهيم  من 
خمرتع  هو  ومن  بفوائدها  االخرتاعات 
بذلك  انتقلنا  وكيف  ومتى   تلك  أو  ذلك 
؟  حداثة  أكثر  زمن  إىل  زمن  من  لعلم  ا

عىل  احلفاظ  ايل  باالخرتاعات  وصلنا  حتى 
بذلك  ووصلنا  تتغري،  وال  تندثر  ال  لكي  املعلومة 
وخصوًصا  املجاالت  كافة  يف  العظيم  لتقدم  ا ايل 

بقلم/ عـبـيـر  حـلـمـى  -  مـصـــرالثقافة والتنوير

واملعلومات لتكنولوجيا  ا علم  يف  لتقدم  ا

حينام  احلال  يكون  كيف  ذلك  ومع 
تواصل  وينتهي  الشبكات  تسقط 
لتواصل  ا وشبكات  بالنت  كله  العامل 
إلخ،  .... الفضائي  والبث  االجتامعي 

املبدعون هؤالء  ثامر  لضياع  كارثه  ستكون 

لتنوير  ا عامل  اآلن  عليه  نحن  ملا  وصلنا  وبذلك 
كل  عىل  واملطالعة  العامل  مشاركة  خالل  من 
لتكنولوجيه  ا لتقنيات  ا بأحدث  جديد  هو  ما 
أخبار  لبث  لتقنيات  ا أحدث  واستخدام 
عليها  وللحفاظ  البعض  بعضها  الدول  كل 
املتعدده  والقنوات  النت  طريق  عن 
واحده. بوتقه  يف  كله  العامل  وأصبح 

العوملة  من  ملزيد  يسعى  ليوم  ا والعامل 
تلك  كل  عىل  للحفاظ  ويسعى  والتطوير 
حفظها  طريق  عن  األهم  هو  وهذا  الكنوز 
فالعقل  اإللكرتونية  قبل  البرشية  بالعقول 
. أيًضا برشي  اخرتاع  إال  هو  ما  اإللكرتوين 

حتت  أصبح  لنا  يشء  كل  نقول  أن  ونستطيع 
الواحده  ليد  ا قبضة  وحتت  واحد  عنوان 
وما  الكمبيوتر  يدعى  جدًا  صغري  جهاز  يف 
تقنياته  بحسب  الكرتوين  عقل  من  به 
أو  احلاسوب  يف  املستخدمة  املختلفة 
اآلن  يستخدمهم  ومن    ، املحمول  اهلاتف 
عىل  متفاوته  بنسب  ولكن  املثقفون  هّم 
األجهزة  تلك  استغالل   عىل  قدرهتم  حسب 
حولنا  حيدث  ما  كل  معرفه  ويف  لثقافة  ا يف 
ومن  اخرتاعات  ومن  أخبار  من  بأول  أول 
بجميع  سابق  تاريخ  ومن  اجتامعي  تواصل 
أقسامه. بجميع  علمي  وتطور  العصور 

عن  البحث  فبمجرد  املعرفة  لدينا  أصبح  اآلن 
معلومة تارخيية مثال ألي عرص جتدها يف حلظه.

حيفظها  مْن  السؤال  يبقى  ولكن 
وبذاكرته؟ وبعقله  بمداركه  هبا  وحيتفظ 

احلقائق  تتغري  ال  ولكي  تندثر  ال  لكي 
ألي  ومنًعا  لتاريخ،   ا أو  لنتائج  ا أو 
بسوء؟!  نفسه  يراوده  ملْن  تالعب 

من مصادر  مصدر  ليوم هو  ا به  نحتفظ  ما  فكل 
مسؤلية  هى  احلقائق  تزييف  وعدم  للغد  احلياة 
املعلومات  حلفظ  لتنوير  وا لثقافة  ا أهل 
لنتعلم  سلبياته  بكل  هو  كام  لتاريخ  وا سليمة 
باملجتمع  للنهوض  ونسعى  املايض  أخطاء  من 
أيًضا. ونجاحاته  بياته  إجيا وبكل  املستقبل   ىف 

من  لتتحول  لتنوير  ا لة  رسا صاحب  هو  ذاك 
لالستغالل  أوسع  مدارك  إىل  معلومة  جمرد 
اآلخرين  بتجارب  واالستفادة  والتطوير 
عىل  وللحفاظ  والتحديث  التطوير  ايل  للسعي 
سابقونا  من  جمهود  يضيع  ال  لكي  ماسبق 
من  وليايل  وإبداعاهتم  وفكرهم  بعلمهم 
اآلن. عليه  نحن  ما  إىل  لنصل  واجلهد  السهر 

ملْن  االحتياج  أشد  يف  نحن  إذن 
ويسعى  املعلومة  عىل  حيافظ 
اآلخرين. ولتنوير  للتطوير  هبا 

لثقافة  ا حيب  واعي  جيل  عنه  ينتج  فهذا 
هؤالء  أمثال  يكون  ألن  ويسعى  لعلم  وا
احلياة. مسرية  لنستكمل  الغد  ُعلامء  هم 

به  حيتذى  مثال  لتنوير  ا صاحب  ويصبح 
نحن  لنكون  علينا  الدور  ويأيت  جيل  كل  يف 
بعدنا. يأيت  ملْن  مثال  و  فخر  بعد  فيام  أيًضا 

فتتواصل  جيل  وراء  جيل  األمانة  ولتصل 
لرب  هبا  ونصل  احلياة  وتستمر  احللقات 
املثقفون  مع  املبدعون  هؤالء  بكل  السالم 
لعهود  احلافظه  املستنرية  العقول  أصحاب 
لتاريخ  وا الزمن  وعلامء  لعلم  ا جَممع 
ودورنا  جماله  يف  جيتهد  هؤالء  فكل  واألدب 
ومقدرتنا. مقدراهتم  عىل  نحافظ  نحن 

فكر  صاحب  كل  ودور  املثقفون  دور  هذا 
عىل  للحفاظ  فينا  واحد  كل  ودور  مستنري 
لغد  املستدامة  لتنمية  ا بفكر  لدينا   ما  كل 
القادمة. األجيال  لكافة  باألمل  مرشق 

أعشقك إنى  حبيبتى 
أحوالك كل  وأعشق 
أستطيع ما  وأبذل 

بالك باهلوى  ألشغل 
ماتريدين وأفعل 

شالك ىف  حبى  ألغزل 
شموعا كفيا  وأوقد 
احلالك ظالمك  تنري 

قلبانا ليتعانق 

أحضانك ىف  وأذوب 
وجهك ىف  أتأمل 

مجالك ويعجبنى 
عينيكى ىف  وأتوه 
املسالك وتضيع 

فيها الوجد  وبريق 
للمهالك يوردنى 
الوصال فأطلب 
ذلك يمكنك  وال 

احلب تقاومني  ملاذا 
أوصالك ىف  جيرى  وهو 

العواطف كبت  ومل 
آمالك منتهى  وهى 
قلبك ىف  اجلوى  نار 

داللك وتسوقني 
عقلك يقودك  أين  وإىل 

ذلك من  قلبك  وأين 
اجلياشة بعواطفك  أعلم 
ذلك غري  أظهرتى  وإن 
عشقا اململوء  قلبك  وها 

املعارك ضده  بدأتى 

احلب مقاومة  حاولتى 
أحشائك ىف  ينمو  وهو 

تستطيعى ولن  ومل 
حالك لسابق  وستعودين 

احلب بدون  فأنت 
كالمك وحسب 

العيش التستطيعني 
أجفانك تنام  وال 

عشقك عن  أكف  لن 
أحوالك تقلب  رغم 

أحبك وسأظل 
وصالك انقطع  ولو 

صمتك رغم  وأهواكى 
كالمك ىف  التحفظ  رغم 

منك العتب  أعشق 
اشتياقك يف  واعشقك 
حيبك من  تنسى  فال 
كذلك حتبينه  وأنت 
إن هدأت ونار احلب 

ذلك ىف  ريب  ال  ستعود 

لــك قـرأت     - املــرايــــا    
مرايا  موسى  أستخدم  كيف   -
املــرحضــة لصنــــع  املـتـجـنــــــدات 
8( مع أن املرايات مل تكن قد   :38 )خر 
نساء  هناك  كانت  وهل  بعد؟  عرفت 
إرسائيل؟ جيش  ضمن  متجندات 

 
خيمة  أن  وهلاوزن  يوليوس  قال 
سنة  إىل  تارخيها  يرجع  االجتامع 
الربونزية  املرايات  ألن  ق.م.   500
اليهوديات  النسوة  أستخدمتها  التي 
الوقت. هذا  قبل  ُتعرف  مل 

أن  عىل  املرصية  احلفريات  دلت 
املرايات  استخدمن  املرصيات  النسوة 
1500 - 1400 ق.م. للزينة خالل الفرتة 

 
بدير  الرهبان  اآلباء  أحد  يقول 
املعروف  "من  العامر  مارمينا 
فيه  جاء  وقد  أيوب،  سفر  قدم 
اليهواليوب  قال  عندما  املرآه  ذكر 
ن  املمكَّ اجَللد  معه  حت  صفَّ {هل 

.")18  :37 )أي  املسبوكة}  كاملرآة 
 

الربونز  التي ُصنعت من  املرايات  هذه 
القديسات  النساء  تربعات  من 
وخلعن  ذواهتن  أنكرن  اللوايت 
املتجندات  الكتاب  فدعاهن  زينتهن 
باجليش املتجندات  وليس  للخدمة، 
" مرائي  القويم  السنن  وجاء يف كتاب 
القدماء  مرائي  وكانت  املتجندات: 
الزجاج، وغلب  املعادن ال  من مصقول 
وكثر  النحاس  من  يومئٍذ  يصنعوها  أن 

فكانت  مرص  يف  املرائي  تلك  استعامل 
ذوات  بيضاوية  أو  مستديرة  صفائح 
املرائي  هذه  أمثال  وكانت  مقابض. 
عند نساء اإليطاليني األقدمني وكثرًيا 
نقوشها.  حيكمون  اع  الصنَّ كان  ما 
كاجلنود  املجتمعات  املتجندات 
كانت  النساء  فإن  الرب  خلدمة 
وتذهب  اجلنود  فرق  أمثال  جتتمع 
موسى  كان  التي  االجتامع  خيمة  إىل 
املحلة خارج  حديًثا  أقامها  قد 
واختياًرا  طوًعا  ُتقِدم   )7  :33 )خر 
تلك  أن  مع  للرب،  خدمة  مراياها 
مقتنياهتا.  أثمن  من  كانت  املرايا 
تفضياًل  املرحضة  موسى  منها  فعمل 
النحاسية  األدوات  كل  عىل  هلا 
بذلك" الناس  نفوس  فطابت 
الرسول  يقارن  اجلديد:  العهد  يف 
الساموية  باألمور  معرفتنا  بولس 
ويقول   .)12 )1كو13:  مرآة  يف  بالنظر 
ناظرين  مجيعا  "ونحن  أيًضا: 
كام  مكشوف  بوجه  الرب  جمده.. 
الصورة عينها  تلك  إىل  نتغري  يف مرآة، 
الرب  من  كام  جمد  إىل  جمد  من 
عىل  أن  أي   ،)18 )2كو3:  الروح" 
صورة  حياته  يف  يعكس  أن  املؤمن 
ويقول  املرآة.  تفعل  كام  املسيح 
سامعا  أحُد  كان  إن  الرسول:  يعقوب 
يشبه  فذاك  عاماًل  وليس  للكلمة، 
مرآة.  يف  خليقته  وجه  ناظرا  رجاًل 
نيس  وللوقت  ومضى  ذاته  نظر  فإنه 
الكلمة  ألن   ،)23-24 )يع1:  هو"  ما 
حاله. حقيقة  لإلنسان  تكشف  اهلل 
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كاليفورنيا؟ يف  العامل  رشكات  تأمني  إىل  حيتاج  الذي  من   -
 

العامل  تعويض  كاليفورنيا،  يف  العامل.  تعويض  لتأمني  خمتلفة  متطلبات  والية   لكل 
فقط. واحد  موظف  الرشكة  لدى  كان  لو  حتى  العمل،  أصحاب  جلميع  إلزامي 
مل  ما  العامل  تعويض  تأمني  عىل  احلصول  عموًما  الفرديني  املالكني  من  ُيطلب 
عليك  يتعني  املهنة،  هذه  يف  األسقف.  وتركيب  إصالح  أعامل  أصحاب  من  يكونوا 
آخر.  شخص  أي  توظف  تكن  مل  لو  حتى  لنفسك،  العامل  تأمني  عيل  احلصول 
الذين  للموظفني  للعامل  تأميًنا  العمل أن حيمل  يشرتط قانون والية كاليفورنيا عىل صاحب 
أخرى. والية  يف  يقع  للرشكة  الرئييس  املقر  كان  إذا  حتى  كاليفورنيا،  يف  بإنتظام  يعملون 

جزئي؟ بدوام  للموظفني  مطلوبة  العامل  رشكات  هل   -
العامل.  لتعويض  استحقاقه  عىل  املوظف  فيها  يعمل  التي  الساعات  عدد  يؤثر  ال 
قانون  لكن  املستقل،  املقاول  عامل  تعويض  عن  تنازل  عىل  احلصول  املمكن  من 
موظف. هو  عمل  صاحب  لدى  يعمل  شخص  أي  أن  يفرتض  كاليفورنيا  والية 
صاحب  عىل  العبء  يقع  عامل  الصابه  بالتعويض  مطالبة  تقديم  تم  إذا 
موظًفا. وليس  مستقل  متعاقد  هو  ما  شخًصا  أن  إلثبات  العمل 

 
اخلاص؟ حلسابك  تعمل  كنت  إذا  العامل  تعويض  إىل  حتتاج  هل   -

ال حيتاج العاملون حلساهبم اخلاص عادًة إىل تغطية رشكات العامل إال إذا كانوا من أصحاب 
االعامل باحلاقه برتكيب واصالح األسقف أو يف بعض األعامل اخلطرة األخرى، يعتمد ما إذا 
كنت قادًرا عىل احلصول عىل تعويضات العامل أم ال عىل نوع النشاط التجاري وهيكل امللكية.

تعويضات  تأمني  وجود  عدم  عىل  املفروضة  العقوبات  هي  ما   -
ليفورنيا؟ كا والية  يف  العامل 

العقوبات: تشمل  جنائية.  جريمة  كاليفورنيا  يف  العامل  تعويض  تأمني  حتمل  عدم  يعترب 
غرامة  إىل  انتهاكه  يؤدي  وقد  الرشكة،  إىل  إيقاف  أمر  إصدار  يتم  ما  عادة   •
واحد. عام  إىل  تصل  ملدة  املقاطعة  سجن  يف  والسجن  أكثر  أو  دوالر   10000 قدرها 

عليه املؤمن  غري  العمل  صاحب  ملزايا  االستئامين  للصندوق  يمكن   •
رفع   The Uninsured Employer’s Benefit Trust
مزايا  دفع  إىل  احتاج  إذا  العمل  صاحب  ممتلكات  ضد  حجز  دعوى 
قانوين. غري  بشكل  عليه  مؤمن  غري  عمل  صاحب  من  مصاب  لعامل 

العمل معايري  إنفاذ  قسم  قبل  من  املقدرة  العقوبة  تكون  أن  يمكن   •
ضعف    Division Of Labor Standards Enforcement
فرتة  خالل  التأمني  أقساط  يف  العمل  صاحب  سيدفعه  كان  الذي  املبلغ 
التأمني. عدم  فرتة  خالل  موظف  لكل  دوالر   1500 أو  التأمني  عدم 

يكون  فقد  عاملية،  تعويضات  تأمني  العمل  صاحب  لدى  يكن  ومل  عامل  أصيب  إذا 
إذا  اإلصابة  وقت  يف  موظف  لكل  دوالر   10000 قدرها  غرامة  عن  مسؤواًل  العمل  صاحب 
ذلك  كان  إذا  اإلصابة  وقت  يف  موظف  لكل  دوالر   2000 أو  للتعويض،  قابلة  احلالة  كانت 
دوالر.  100000 هو  للعقوبة  األقصى  احلد  للتعويض.  قابلة  غري  القضية  أن  تبني  بالتحديد 

 
كاليفورنيا؟ يف  العامل  تعويضات  تعمل  كيف   -

تسويات  بموجب  باحلامية  يتمتعون  واملوظفني  العمل  أصحاب  من  كل 
التأكد  عملية  لتبسيط  قوانني  كاليفورنيا  وضعت  العامل.  تعويضات 
أن  حني  يف  برسعة،  املزايا  عىل  احلصول  يمكنه  املصاب  العامل  أن  من 
اإلنتاجية. وفقدان  واملكلف  املطول  التقايض  من  حممي  العمل  صاحب 
ييل: ملا  األساسية  املزايا  لتوفري  التغطية  كاليفورنيا  والية  قانون  يتطلب 

الدائم. العجز  إستحقاقات   • املؤقت  العجز  إستحقاقات   • الطبية  الرعاية   •
الوفاة. فوائد   • العمل.  إىل  العودة  ملحق   • العمل  عن  للرتحيل  تكميلية  إعانات   •

التوصل  العاملية  التأمني  وتعويضات  واملوظف  العمل  لصاحب  يمكن   ، األحيان  من  كثري  يف 
كاليفورنيا يف  واملساعدة  املعلومات  لوحدة  يمكن  ذلك،  ومع  صعوبة.  دون  اتفاق  إىل 
النزاعات  تسوية  يف  املساعدة   Information  and Assistance Unit DWC
أخرى. طريقة  بأي  املشكلة  حل  يمكن  ال  كان  إذا  التقايض  خالل  من  األطراف  وتوجيه 

 California Department بكاليفورنيا  الصناعية  العالقات  إدارة  تنظم 
ألصحاب  يمكن  العامل.  تعويضات  تأمني   of Industrial Relations
مطالبات  جوانب  جلميع  موارد  عىل  العثور  كاليفورنيا  يف  والعامل  العمل 
تعويضات  التابع  ايل   DWC تعويض  قسم  خالل  من  والقوانني  العامل  تعويض 
العمل  اثناء  الوفاة  حدوث  حاله  يف  كاليفورنيا  والية  يف  العامل  تعويض  وفاة 
يقدموا: اهنم  كاليفورنيا.  والية  يف  العامل  تعويض  تغطية  يف  مهم  عنرص  هي 

دوالر.  10000 إىل  تصل  معقولة  دفن  مصاريف   •

صغري.  معال  ألصغر  عرش  الثامن  امليالد  عيد  حتى  الوفاة  إستحقاقات  ستستمر   •
املؤقت. الكيل  العجز  بمعدل  احلياة(  مدى  مزايا  املعوق  القارص  )يتلقى 

املعالني: عدد  خالل  من  للمعالني  الوفاة  إستحقاقات  حتديد  يتم 
دوالر.  250000 حتى  واحد:  معال   •

دوالر. ألف   290 إىل  يصل  ما  أكثر:  أو  معاالن   •
دوالر. ألف   320 حتى  إمجاليًا:  معالني  أكثر  أو  ثالثة   •

دوالر.   250.000 أكثر:  أو  واحد  جزئي  معال  إىل  باإلضافة  إمجايل،  واحد  معال   •
دوالر(.  290.000 )حتى  اجلزئيني  للمعالني  السنوي  الدعم  أضعاف  أربعة  إىل  باإلضافة 

دوالر.  250000 حتى  السنوي  الدعم  أضعاف  ثامنية  أكثر:  أو  جزئي  معال   •

كاليفورنيا: والية  يف  العامل  لتعويضات  قانوين  اتفاق 
كاليفورنيا: يف  العامل  لتعويضات  القانونيه  احللول  أو  االتفاق  من  نوعان  هناك 

التأمني  ورشكة  املصاب  العامل  يتفق  عندما  هذا  حيدث  واجلائزة.  عليها  املنصوص  النتائج 
عىل مدى اإلعاقة واملزايا، مما ينتج عنه مدفوعات نصف شهرية ما مل تكن هناك حاجة مالية 
قد  املستقبل،  يف  الطبي  العالج  تكاليف  دفع  يف  التأمني  رشكة  ستستمر  مقدًما.  املزايا  لدفع 
يتمكن العامل املصاب من إعادة فتح القضية إذا ساءت احلالة الطبية يف غضون مخس سنوات.

 
تغطية  يتم  لن  القضية.  يغلق  مقطوًعا  مبلًغا  املصاب  للعامل  يدفع  واإلفراج.  وسط  حل 

باإلصابة. مرتبطة  كانت  لو  حتى  مستقبلية،  طبية  رعاية  أي 

ما  غالًبا  كاليفورنيا.  يف  العامل  تعويضات  قايض  قبل  من  تسوية  أي  عىل  املوافقة  جيب 
التأمني  رشكة  أن  من  الرغم  عىل  القايض.  أمام  رسمية  غري  استامع  جلسة  هناك  تكون 
دائم  اطالع  عىل  يظل  أن  العمل  لصاحب  اجليد  من  أنه  إال  األمر،  هذا  مع  ستتعامل 
الحق. وقت  يف  التقايض  موضوع  أصبح  حال  يف  التسوية  مفاوضات  يف  املستمر  بالتقدم 

 
العامل: تعويض  ملطالبات  التقادم  قوانني 

العامل.  تعويض  مطالبة  لتقديم  واحدة  سنة  لديه  املصاب  املوظف 
معينة: ظروف  ظل  يف  الوقت  هذا  متديد  كاليفورنيا  لوالية  يمكن 

عام  ملدة  لتقادم  ا قانون  فسيبدأ  اإلصابة،  وقت  يف  ًما  عا  18 من  أقل  العامل  كان  إذا   •
قانونًيا. بالًغا  الشخص  يصبح  عندما  واحد 

من  واحد  عام  حتى  دعوى  رفع  للعامل  جيوز  متكررة،  إجهاد  إصابة  هناك  كانت  إذا   •
باإلصابة. علمه  تاريخ 

تسببت  إذا  مطالبة  لتقديم  اإلصابة  تاريخ  من  سنوات  مخس  إىل  يصل  ما  العامل  أمام   •
إضافية. إصابة  يف  األصلية  اإلصابة 

والعافيه الصحه  بدوام  أمنيايت  اطيب 
التايل اإللكرتونى  الربيد  عيل  التأمني  أنواع  بكافه  املتعلقة  أسئلتكم  بجميع  أرحب   

 
samy@goldenwayins.com

موقعنـا  وزيـارة 
www.goldenwayinsurance.com






