




النائب  وحضور  صليب  رأفت  األستاذ  األعامل  رجل  اإلحتاد  رئيس  من  كاًل  بحضور 
عزيز  أرشف  واألستاذ  طه  هشام  املهندس  اإلحتاد  وسكرتارية  ستيتة  هشام  املهندس 
سعد هايدى  األستاذة  اإلعالمية  والثقافة  اإلعالم  جلنة  من  التأسيسية  اهليئة  أعضاء  وبعض 
جربان أمانى  األستاذة  األعامل  سيدة  اإلستثامر  جلنة  ومن  اهلل  لطف  وائل  واإلعالمى 
اجليل  وشباب  الرياضة  جلنة  ومن  العطا  أبو  وسام  واملهندس  إسكندر  عصام  واملهندس 
ىف  كربى  وجتمعات  إحتفاليات  تنسيق  عيل  إتفقوا  مجيعهم  زنجا،  إهياب  الكابتن  الثانى 
اجلالية  غالبية  التجمعات  هذه  تضم  املقبله،  األسابيع  األمريكية  املتحدة  الواليات  معظم 
واجلالية  اإلحتاد  بني  املشرتك  للتعاون  ممكن  وقت  أقرب  ىف  عنها  اإلعالن  ويتم  هناك  املرصية 
عيل  والعمل  الرسمية  اجلهات  مع  والتنسيق  وإحتياجاهتم  اجلالية  مشاكل  وطرح  املرصية 
كالتاىل: عنها  واإلعالن  اإلحتاد  أهداف  وتوضيح  املشرتك  للتعاون  الدؤوب  والسعى  حلها 

ـــ   مساعدة أعضاء اجلالية )ذات اإلقامة القانونية( يف احلصول عىل فرص عمل حكومية أو خاصة 
وتسهيل وتوفري الرعاية الصحية احلكومية وأيضا تسهيل هلم احلصول عىل القروض او املساعدات 

املالية احلكومية االمريكية أو البنكية.

أهله لدي  وليست  اهلل  توفاه  ملن  مرص  بلدنا  اىل  اجلثامني  نقل  وتسهيل  املساعدة  ـــ 
اهلجــرة  وزارة  مع  التنســيق  خالل  من  أمريكا  ىف  هنا  أقارب  له  يوجد  ال  ملن  أو  املالية  املقدرة 

والقنصليات املرصية بأمريكا.

أمريكا  يف  تواجههم  التي  املشاكل  بعض  حل  يف  اجلالية  أعضاء  مساعدة  ـــ 
مع  التنسيق  خالل  من  وأيضا  مرص  داخل  املرصية  احلكومية  اجلهات  مع 
املختلفـــة. الواليـات  يف  املوجــــودة  اخلمســـة  املصــرية  والقنصليــات  الســفــارة 

ثقلها  هلا  املرصية  اجلالية  تكون  وأن  تامة،  إستقالليه  مدنى  كمجتمع  لإلحتاد  يكون  أن  ـــ 
اجليل  شباب  ومساندة  مساعدة  مع  أمريكا،  يف  القرار  متخذى  عىل  وفعالة  مؤثرة  كقوة 
حكام  النتخابات  الرتشح  عىل  وحثهم  بأمريكا  السياسية  العملية  يف  لالندماج  والثالث  الثانى 
والشيوخ  النواب  جملسى  عضوية  إىل  للوصول  الوالية،  داخل  املدن  عمد  أو  الواليات 
مرص. احلبيب  وبلدنا  املرصيني  خلدمة  فعال  دور  املرصية  اجلالية  ألعضاء  يكون  حتى 

خالل   من  هلم  اخلربات  لنقل  السابقة  األجيال  مع  التواصل  عىل  الثانى  اجليل  مساعدة  ـــ 
اجلالية  أعضاء  لتوحيد  وسياحية  ورياضية  وفنية  ثقافية  وندوات  علمية  مؤمترات  إقامة 
اجلالية  وإدماج  ببعض  بعضها  اجلالية  وتعريف  بينهم  التواصل  بغرض  الواليات  كل  يف 
املجاالت  يف  بينهم  اخلربة  ونقل  التجارة  وتشجيع  األخرى  العربية  باجلاليات  املرصية 
أمريكا. داخل  املستقبل  يف  واملرصيني  ملرص  الناعمة  القوة  ليصبحوا  والعملية  السياسية 

قانونية  إقامه  سواء  بأمريكا  املرصية  اجلالية  ألبناء  صحيحة  بيانات  قاعدة  حتقيق  إىل  السعي  ـــ  
قوتنا  تكون  حتى  املجاالت  شتى  يف  بينهم  التواصل  بحبل  وربطهم  مؤقتة  أو  قانونية  غري  أو 
به. عضو  يكون  أن  رشط  بدون  مرصى  كل  خيدم  العام  اإلحتاد  فإن  أمريكا،  يف  وحدتنا  هي 

وتفاعل  ودمج  مرص  احلبيبة  بلدنا  يف  واإلستثامرات  للسياحة  الرتويج  عىل  الرتكيز  ـــ 
أمريكا  البلدين  بني  النشاطات  وخمتلف  العلمى  والبحث  والعلوم  الثقافات  التبادل 
الطرفني. من  ومتعاون  ومثقف  متعلم  وطنى  جيل  خللق  والثالث  الثاين  اجليل  من  ومرص 

ـــ االحتاد العام للمرصيني باخلارج بالواليات املتحدة هـدفنـا )نعمل معًا ملصــر واملصـريـيـن( مـن 
أجـل اجلالية املرصية بأمريكا وربط األجيال القادمة بوطنهم األم مرص، إن شاء اهلل.



الدين  صالح  النارص   " فيلم  ىف  ارثر"   " امللك  الشهري   بدوره 
مجااًل  أقل  ليلة  »يف  فوزي  لليىل  للفنانة  اخلالدة  بجملته  و   "
مجهور  خيمتى«،ويعرفه  إىل  راكعة  ستأتني  هذه  ليلتنا  من 
يف  ثروت  زبيدة  والد  املليونري  بشخصية  أيضًا  السينام 
زكى  انه  عمرى«،  من  »يوم  حافظ  احلليم  عبد  مع  فيلمها 
التمثيل. معهد  ومؤسس  املرصي،  املرسح  عمالق  طليامت 
للمرسح  القومى  املركز  متحف  فيه  يضم  الذى  الوقت  وىف 
ان  اال  الشخصية،  طليامت  زكى  مقتنيات  من  العديد  بالزمالك 
 40 وبعد  مفقودا  واليزال  كان  املرسح،  لعمالق  الوظيفى  امللف 
عامًا من رحيله عام 1982، وبعد 128 سنة من ميالده، فقد اليعرف 
روزاليوسف  من  متزوجا  كان  طليامت  زكى  ان  الكثري،  عنه 
قيد  عىل  الزالت  ابنة  منها  وله  القدوس،  عبد  احسان  والدة 
بالطالق. ينفصال  ان  قبل  طليامت  زكى  امال  السيدة  هى  احلياة 

ىف  عام  مائة  مــن  اكثــر  منــذ  تعيش  رسمية  وثيقة   140
بداء  الذى  طليامت،  افندى  لزكى  الرسمى  الوظيفى  امللف 
الذى  الرس  وهو  احليوان  حديقة  ىف  موظفا  الوظيفية  حياته 
مرة. الول  فيها  ما  اهم  بنرش  ننفرد  التى  وثائقه  تكشفه 

عامــــا   128 قبــــــل  طليمــــات  زكــــى  مــيــــالد  حمضــر 
حتسم وثيقة ىف ملفه الوظيفى وهى " حمرض ميالد  الطفل زكى 
ابن عبده افندى  طليامت " تاريخ امليالد احلقيقى لزكى طليامت 
وهو 29 ابريل سنة 1894، ىف الساعة التاسعة صباح، حيث تشري 
ووظيفة  عابدين،  بحى  البستان  شارع  يف  ولد  انه  اىل  الوثيقة 
االب تاجر، والطريف ان اسم االم ىف الوثيقة "الست هانم" وقد 
يرجع ذلك اىل ان اسم االم مل يكن يذكر وقتها ىف شهادات امليالد.

روزالــيــــــوسف مــــن  طليمــــــات  زكــى  الطــالق  وثــائـــق 
طــــليــــمــــــــات زكــــى  بيــــــن  لقاء  اول  ىف 

وروزاليوسف قالــــت لــــــه - اسمــــــك إيــــه يا شاطر؟ 
بالكالم  فمه  يفتح  مل  أنا  هو  الذي  الشاطر  ولكن 
ولقبه. اسمه  فذكر  الشاطر  عيل  اهلل  فتح  أن  إيل 
ده  طليامت  »يس  ولكن  مفهوم  زكي  اسم  طيب  فقالت: 
تطبخ؟ تعرف  طيب  بطاطس؟  تقرش  تعرف  إيه؟  يبقي 
ترقص  تعرف  فقالت  بالنفي.  طليامت  زكى  فأجاب 
باملرسح؟ بالرقص  املطبخ  عالقة  عن  فسأهلا  كويس؟ 
صحيح.  ممثل  حاتبقي  دي  العالقة  تعرف  ملا  فقالت: 
سوف  ذلك  بعد  انه  يدرى  طليامت  زكى  يكن  ومل 
واخلصم. الزوج  هلا  ليصبح  املأذون  أمام  هبا  يلتقى 
ىف  اليوسف  روز  تزوج  طليامت  زكى  ان  اجلميع  ويعرف 
حممد  الفنان  من  طالقها  بعد  املاضى  القرن  من  الثالثينيات 
"امال  الوحيدة  ابنتها  القدوس وانجبت من زكى طليامت  عبد 
شقيقة  وهى  احلياة،  قيد  عىل  الزالت  "التي  طليامت  زكى 
يقراء  مل  ولكن  االم،  من  القدوس  عبد  احسان  الراحل  االديب 
الطالق  وثائق  ماضية  عاما   125 من  اكثر  طوال  يشاهد  او  احد 
كل  عن  اليوسف  روز  وتنازل  طليامت  زكى  عىل  واحلجز 
امال. الوحيدة  ابنتها  وابو  مطلقها  ضد  القانونية  االجراءات 

تنفيذ  طلب   " وهى  الداخلية  وزارة  اسم  وحتمل  وثيقة  يوجد 

حكم رشعى بطريق احلجز حتت يد املصالح االمريية عن املبالغ 
اجلائز حجزها قانونًا من املرتبات واملعاشات "، وحتمل تاريخ 27 
املوظف بوزارة  افندى عبد اهلل  1937ضد زكى طليامت  سبتمرب 
مرصى. جنيها   104 مبلغ  عىل  احلصول  إلمكان  وذلك  املعارف 
اجليزة  حمكمة  من  رشعى  اعالم  فهى  الثانية  الوثيقة  اما 
بروزاليوسف  الشهرية  اليوسف  فاطمة  طالق  عن  الرشعية 
جملة  ادارة  سكرتري  افندى  عارف  حممد  عنها  انابت  وقد 
كانت  حني  ىف  اليوسف،  روز  متلكها  التى  روزاليوسف 
وكيل  اىل  امللكى  املستشار  من  خطاب  هى  الثالثة  الوثيقة 
زكى  مرتب  عىل  املقيد  احلجز  رفع  بشان  العمومية  املعارف 
حيث  طليامت  امال  البنته  عليه  املقررة  للنفقة  وذلك  طليامت 
النفقة. هذه  عن  بالتنازل  اقرار  اليوسف  رزو  مطلقته  قدمت 
بوزارة  املستخدمني  ادارة  من  اذن  فكانت  الرابعة  الوثيقة  اما 
املعارف  بتاريخ 9 مايو عام 1942بالغاء نفقة رشعية كانت تؤخذ من 
زكى طليامت ملطلقاته روز اليوسف وذلك لتنازهلا عن هذه النفقة 
روزاليوسف  بخط  اقرار  فهى  اخلامسة  الوثيقة  كانت  حني  ىف 
بتاريخ 30 مارس 1939 بتنازهلا عن احلجز املوقع منها عىل مرتب 
زوجها االستاذ زكى طليامت حتت يد وزارة املعارف العمومية 
واملوقع بموجب احلكم الرشعى الصادر ىف 21 فرباير سنة 1939.
روزاليوسف  جريدة  ورق  عىل  السادسة  الوثيقة  وجاءت  
اليوسف  روز  يد  بخط   1942 سنة  مارس   26 بتاريخ  اليومية 
افندى  حممد  بتوكيل  املعارف  وزارة  حسابات  مدير  اىل  موجه 
زكى  امال   " ابنتها  نفقة  عن  التنازل  ىف  الرشعى  وكيلها  عارف 
اخر  اقرار  اىل  باالضافة  حضانتها،  ىف  املوجودة   " طليامت 
تقر   1939 سنة  ابريل   13 بتاريخ  مسطرة  ورقة  عىل  يدها  بخط 
فيها بتنازهلا عن نفقتها الرشعية الواجبة هلا رشعا حتى انتهاء 
طليامت. امال  والبنتى  ىل  النفقة  من  جتمد  وعام  رشعا  العدة 

ابريل   11 بتاريخ  يدة  بخط  طليامت  زكى  يكتب  وثيقة  وهنا 
املاهيات  قسم  رئيس  العزة  صاحب  حرضة  اىل   1939 سنة 
زوجته  من  طالقه  تم  قد  بانه  علام  ليحيطه  املعارف،  بوزارة 
عدهتا  نفقة  عن  فيه  تنازلت  بائننا  طالقا   روزاليوسف  السيدة 
التفضل  الرجاء  وبالتاىل  رشعا،  انقضائها  اىل  الطالق  بعد 
السيدة  اىل  مبلغ  اى  رصف  وعدم  مرتبه  عىل  احلجز  بوقف 
قسيمة  الطلب  هبذا  ومرفق   ،" روزاليوسف   " املذكورة 
سبق. ملا  الرصيح  النص  وفيهام  املذكور  والقرار  الطالق 

زكى طليامت موظف بحديقة حيوان اجليزة:
بدا  طليامت  زكى  ان  عن  الكشف  االوىل  املرة  هى  تكون  قد 
التى  الوثيقة  فابحسب  اجليزة،  حيوان  بحديقة  موظفا  حياته 
االله  عىل  واملكتوبة   1925 سنة  نوفمرب   1 ىف  واملؤرخة  يدينا  بني 
الكاتبة عىل ورق حدائق احليوانات باجليزة، واملوجه اىل حرضة 
صاحب العزة مدير احلسابات ،فان حرضة زكى افندى طليامت 
املصلحة  هبذه  طرفة  اخىل  قد  باخلارج  التمثيل  ببعثة  املوفد 
جنيها   11 احلالية  وماهيته   ،1925 سنة  اكتوبر   31 من  اعتبارا 
والدمغة. االحتياطى  عن  مليام  و55  جنيها   4 منها  يستقطع 

حسن سري وسلوك:
الزراعة  وكيل  وتوقيع  ختم  وعليها  اليد  بخط  وثيقة  وتشهد 

افندى  ابراهيم  من  كل  فيها  يشهد   ،1919 سنة  مايو   17 بتاريخ 
رمزى و مصطفى افندى مجال من موظفى الزراعة الداخلني 
بان  10 جنيهات  العامل وماهية كل منهم التقل عن  ضمن هيئة 
زكى طليامت حسن السري والسلوك ومل تصدر ىف حقة احكام وال 
اوامر متنع من توظفه ىف احلكومة املرصية ومل يسبق له التوظف 
اخرى  وثيقة  .وىف  العسكرية  السلطة  بخدمة  يلتحق  مل  انه  كام 
حتمل شعار " وزارة االشغال العمومية " –التقرير السنوى لسنة 
1925 ،فان زكى افندى طليامت ،ومرتبه احلاىل 11 جنيها وحاصل 
يوم  احلالية  بالوظيف  اشتغاله  ،وتاريخ  والثانوية  االبتدائية  عىل 
والفنى  املكتبى  بعمله  وقائم  جيدة  اخالقه  فان   1919 يونيو   14
جتاهه. بشيىء  ،والنوصى  عقوبة  اى  ضده  يصدر  ومل  بنشاط، 

نزلة معوية ىف عشة " راس الرب ":
عشته  داخل  ومن  يده  وبخط   1929 سنة  يوليو   30 وىف 
زكى  يكتب  الصيف"،  اجازة  "حيث  الرب  براس 
مانصه:- اجلميلة  الفنون  ادارة  عام  مدير  اىل  طليامت 
للوزارة  احلضور  استطاعتى  وعدم  ملرضى  "نظرا 
نتنهى  التى  االعتيادية  اجازتى  عقب  اعامىل  ملزاولة 
الطبى  القومسيون  عىل  باحالتى  التفضل  .ارجو  اليوم 
.  17 صف   6 رقم  عشتى  ىف  الرب  براس  عىل  للكشف 
وىف هناية اخلطاب بتوقيع رئيس االدارة ونصه " حيال اىل ادارة 
اخرى وثيقة  .،وىف  الالزم  باجراء  والتكرم  للنظر  املستخدمني 
شعار  حتمل   " املدرسة  طبيب  بمعرفة  طبى  كشف  استامرة 
ان  فيه  كتب  وقد    " الطبى  التفتيش  قسم   – املعارف  وزارة   "
انتهت  قد  طليامت  افندى  زكى  عىل  الطبى  الكشف  نتيجة 
اجازة. 5ايام  حتتاج   " حادة  معوية  "بنزلة  مصاب  انه  اىل 

فصل زكى طليامت من اخلدمة بقرار جملس الوزراء الثورة
طليامت  لزكى  الوظيفى  امللف  ىف  وثائق   3 اخر  وترصد 
من  فصله  قرار  صدر  حيث  تقريبًا  بعام  يوليو   23 ثورة  بعد 
العامة  االدارة  من  الصادر  االول  املستند  وبحسب  اخلدمة، 
فقد  يناير1953   5 يوم  العمومية  املعارف  بوزارة  للمستخدمني 
املرسح  مراقب  طليامت"  زكى  "حرضة  اسم  رفع  تقرر 
 17 من  اعتبارا  اخلدمة  من  الثالثة  الدرجة  عىل  املثبت  املدرسى  
بجلستة  الوزراء  جملس  قرار  عىل  بناء  وذلك   ،1952 ديسمرب  
 181 بقانون  للمرسوم  تطبيقا   1953 ديسمرب   17 ىف  املنعقدة 
التاديبى. الطريق  بغري  املوظفني  فصل  بشأن   1952 لسنة 
 1953 5فرباير  بتاريخ  طليامت  زكى  يد  بخط  اخرى  وثيقة  وىف 
مراقبة  اىل   طليامت  زكى  من  موجه  خطاب  عن  عبارة  وهى 
معاشه  حتويل  فيه  يطلب  املعارف  بوزارة  املدرسى  املرسح 
واخرية  اخرى  وثيقة  ثم   ،284260 رقم  مرص  ببنك  حسابه  عىل 
الدولة  موظفى  اى   " للمستخدمني  معاش   اذن   " وهى 
الفن  اسطورة  طليامت  افندى  زكى  معاش  فان  الرسميني 
 1952 ديسمرب   17 من  اعتبارا  مليم  و350  جنيها   31 هو  املرصى 
ويرصف عىل احلساب اجلارى لزكى افندى طليامت ببنك مرص.

طليامت  زكى  الفنان  يغادر   1982 ديسمرب   22 يوم  وىف 
ورائه  تاركا  عاما،   84 الـــــ  يناهــز  عمــر  عن  احلياة 
لــذكــراه. خملصيــن  الزالــوا  وتالميــــذ  فنــيــــة  ثــــروة 





 Misinformation املغلوطة  املعلومات  فيه  أصبحت  عامل  يف  اجلملة  هذه  سامع  من  أتعجب  مل 
احلقائق )نخيل عنينا  علينا تقيص  بال شك! وهلذا جيب  االسد  االنرتنت هلا نصيب  خصوصا عىل 
يف وسط راسنا(، خصوصا عندما متس هذه احلقائق ليس فقط جيوبنا اآلن بل أيضا صحتنا وهي 
أغىل كنوز األرض، كنز يتمتع به االصحاء لكن ال يراها تاجا عىل رؤوسهم اال أقراهنم من املرضى 
Factoids التي لألسف اصبحت مسلامت جمتمع يف  فقط! املعلومات اخلاطئة أو أشباه احلقائق 
الرشق االوسط استطاعت ان تزرع يف خميلة الكثريين ان من يأكل الفول هم الفقراء وان امليسور 
حاهلم البد ان يأكلو اللحوم وان ينسو متاما الفول والــ ٧ االف سنه حضارة التي علمتنا أكل الفول! 

مسجون  عىل  لك  احلكم  وسأترك  احلقائق  نتقصى  كاريزما  جريدة  قراء  أعزائي  دعونا  وهلذا 
وما  القضية  هذه  يف  القايض  أنت  ألنك  لك  سيرتك  عليه  اإلفراج  وحكم  األكل،  مساجني  من  آخر 
الفقري"! "أكل  وجريمته  املدمس  وشهرته  الفوووول!  املدعو!  املتهم!  عن  موكل  حمامي  إال  أنا 

املغنيسيوم البوتاسيوم  ومنهـا  املعادن  من  بكثري  جدا  غني  الفول  أن  القارئ  عزيزي  تعلم  هل 
جسـمـك  يف  وخلية  عضو  كل  وظائف  يدعم  منهم  وكل  واملنجنيز  النحاس  احلديد،  الكالسيوم، 

ونقصهم يؤدي للعرشات بل املئات من األمراض!

البكرتيا  تغذية  شأنه  من  والذي  منها  للذوبان  القابل  وبالذات  االلياف  من  رائع  بقدر  الفول  يتمتع 
"صحته" شخصيا يصعب  الذي دون  إليه يف مقالة سابقة  الذى أرشت   Microbiome ال  النافعة 
املستطاع! كوب  قدر  عىل  االمراض  من  نعيش حياة خالية  وأن  جيدة  نتمتع بصحة  أن  بل حيال 
جسمك  حيتاجه  مما   ٪٢٠-٣٠ وهو  االلياف  من  جم   ١٥ بحوايل  أجسامنا  يمد  قد  الفول  من  واحد 
 Crohn’s الكرونز   ومنها  أمراضه  معظم  ومنع  اهلضمي  اجلهاز  لتنظيم  االلياف  من  يوميا 
مثل  عىل  اللحوم  حتتوي  وال   !  IBS العصبي  والقولون   UC التقرحي  والقولون   Dosease
اخر! مرض   ٢٣٦ يف  وحدها  تتسبب  التي  السمنة  منها  كثرية  أخرى  وأمراض  االلياف،  هذه 

وغري  مبارشة  بطرق  القلبية  واألزمات  القلب  أمراض  من  يقلل  أنه  الفول  عن  يعرفون  القليلون 
مبارشة، خصوصا حينام يكون الفول بديال ألكل الكثري من اللحوم التي من املعروف اآلن وبالذات 
الدماغية!  والسكتات  والكوليسرتول  والسكر  الضغط  أمراض  زيادة  أهنا من شأهنا  الصناعي منها 
األمراض!  هذه  معظم  من  والعالج  احلامية  عىل  وبسهولة  بساطة  بكل  قادر  حرضات  يا  والفول 

ادمني  البني  "ُبعُبع"  عىل  تاثريه  ايل  اإلشارة  دون  صحي  أكل  أي  عن  حديث  أي  يكتمل  وال 
تعرف  ان  والبد  سنويا!  البرش  من  املاليني  بحياة  يودي  الذي  الرسطان  مرض  وهو  كلها 
أخري!  ورسطانات  والثدي  القولون  رسطان  جيده  بنسب  يقلل  جداره  بكل  الفول  أن 
املفعول!  السحرية   Phytate الفايتات  مادة  هذا  حتقيق  عىل  تساعده  التي  املواد  ومن 

السكر  زيادة  دون  حتول  الغنية  الفول  الياف  ألن  االنسولني  ومقاومة  السكر  مرضى  وليتهلل 
من  السكر  امتصاص  وإبطاء  تقليل  عىل  ولكي  لك  جاهدا  الفول  ويعمل  صحية  غري  بطرق 
االنسولني!  ومقاومة  السكر  بمرض  االصابة  من  يقلل  ايضا  بل  فحسب  هذا  وليس  االمعاء 

ومن روائع الفول املدمس منه وغري املدمس )طريقة مرصية فرعونية قبطية لطهيه وإلطالق مفعوله 
السحري العنان!( انه أيضا يقلل االصابة بمرض قاتل صامت منترش بنسب مروعة ٣٠٪  بسبب االكل 
الصناعي يف أيامنا هذه وهو مرض دهون الكبد Steatosis) Fatty Liver( ويقلل الدهون الثالثية 
TG والدهون السيئة والسيئة السمعة LDL يف الدم عموما أيضا مما يقلل العديد من األمراض الناجتة 
املصنعة!  واللحوم  الصناعي  األكل  يف  بوفرة  موجودة  تكون  التي  الصحية  غري  الدهون  هذه  عن 

املخ  يف  الدوبامني  تكوين  عىل  اجلسم  تساعد  مواد  عىل  أيضا  الفول  حيتوي 
الرعاش الشلل  مرض  منع  وأيضا  والسعادة  النفيس  االتزان  عىل  يساعد  مما 
ثالثينياته! أوائل  يف  فوكس  چي  مايكل  الشهري  املمثل  أصاب  الذي   Parkinson’s Disease

أشباه  مع  نتعامل  أخرى  مرة  للربوتني؟!  مصدر  "أفضل"  هي  اللحوم  أن  أيضا  سمعت  هل 
كلمة  يف  ولكن  املوضوع  هذا  يف  اخلوض  املقالة  هذه  يف  املجال  يسعنى  وال   Factoids حقائق 
مصادر  "أفضل"  ليست  ولكنها  بالربوتني  غنية  حقيقى  تكون  قد  اللحوم  غطاها..  ورد 
مؤذي  كبري  كٌم  اللحوم  مصدره  لو  الذي  الربوتني  هذا  يصحب  حينام  وخصوصا  الربوتني 
مثل  Industrial Toxins الصناعية  والسموم  احلرشية  واملبيدات  احليوية،  املضادات  من  جدا 
الدايوكسني Dioxins املرسطن واهلورمونات واخريا وليس أخرًا مصدرا للربوتني من شأنه رفع 
الـــ  ٣٠-٤٠ قد تؤدي إيل زيادة نسبة بعض  الــ IGF-1 من الكبد الذي زيادته فوق سن  نسب إفراز 
الرسطانات! ولكن هذا عكس ما حيدث متاما مع بروتينات الفول التي تقلل حدوث الرسطانات!

نعم عزيزي القاريء الفول الذي يعُد غذاء غنيًا جدًا بالربوتني )ال حيتوي عىل كل أنواع االمحاض االمينية 
أو الربوتني الكامل وهم الــ  ٩ أمحاض األساسية Essnetial Amino Acids من جمموع ال ٢٠ محض 
أميني إال فول الصويا )Soy Beans(، ولكن هذا ال يقلل من شأن الفول املرصي الرشق أوسطي ألنه 

عادة من يأكله يأكل معه أنواع أخرى من البقول واخلرضوات فتكمل الدائرة الربوتينية التي حيتاجها 
اجلسم البرشي! كوب الفول املدمس )باملرصي( حيتوي عىل حواىل ١٥ جم من الربوتني الصحي الذي 
املصنعة!  اللحوم  التكلفة عىل جهاز جسمك مقارنة بمخاطر  القليل ماديا $$$ والقليل من  يكلفك 

معناها   Folium فوليوم  اسامء؟!  تشابه  جمرد   B9 فيتامني  Folate؟!  "الفوالت"  بــ  غني 
مدمس!(  مش  )أو  املدمس  الفول  أخرى  ومرة  مسمى؟!  عىل  اسم  وال   Leaf نباتية  ورقة 
ومن  كثريه  وظائف  له  الذي   B9 الفوالت  عىل  إلحتوائه  بجدارة  صحي  كأكل  جدارته  يثبت 
الواحد  الكوب  احلوامل!  يف  األجنه  يف   Neural Tube Defects عصبية  مشاكل  منع  أمهها 
ولكن  قرص  هيئة  يف  املطلوبه  اجلرعة  نصف  تقريبا  وهو  مكجم   ٥٠٠ حوايل  عىل  حيتوي 
ال  أنواع  بأجود  يمتع  الفول  ولكن  جانبية  وأعراض  عيوب  بدون  ليس   Folic Acid القرص 
أخرى! مقالة  هذه  ولكن  فرق!  وهناك   !  Folic Acid الفوليك  محض  وليس  النباتية   Folate

من  التي   Isoflavones أيسوفالفونز  الــ  ومنها  األكسدة  بمضادات  غنيًا  مصدرا  أيضا  يعد  الفول 
شأهنا جمازيا- هتدئة رسعة قطار العمر الذي جيري برسعات عالية عن املرغوب فيها مهرواًل  بنا 
التي  بدون أي اكرتاث يف عامل يتسم بالرسعة املفرطة، عموما اىل هناية املطاف "املحطة األخرية" 
معظم ابناء أدم يعملون جاهدين لكي يؤجلون وصوهلا! وتعمل مضادات االكسدة عىل ابطال مفعول 
ورشور الشوارد احلرة Free Radicals املواد الكيميائية التي تنتج عن عميلة االيض واالكل الصناعي 
والزيوت املهدرجة كام العوادم من السيارات ICE حتى لو كانت فارهة ومن أفخم السيارات إال لو 
كهربائية EV وهنا الفول يكون بمثابة سيارة كهرباء قليلة الرضر والعوادم رغم املفارقة الطريفة 
أنه يزيد "الغازات" و العوادم غري املؤذية من "ناحية" أخرى! اال لو كنا نتكلم عن االيتيكيت فهذه 
الغازات تعد من أسوأ العوادم والغازات من وجهة نظر اجتامعية ال علمية بحتة وكان قد يذهب رأي 
املجتمع االرستقراطي يف هذا املوضوع املهم مع "الريح" مع رياح الفول بعد قراءة كل هذه الفوائد!

ومفاجأة العدد واملقال لقراء كاريزما األعزاء أن الفول بزيت الزيتون البكر جدًا وعرصة الليمون 
للتخسيس االطالق  عىل  وأسهلها  الطرق  أروع  من  يكون  قد  البصل  و"فحل"  الكمون  وحبة 
"أروعها" ألنه اكل صحي ُمشِبع جدا، "أسهلها" ألنك ستاكل حتى ثاملة الشبع جمازيا طبعا وعىل 
أخر اليوم قلت سعراتك احلرارية لليوم كله حوايل ٥٠٠ سعرا كأنك متشيت أكثر من ساعتني!! وجدير 
التخسيس  أو سنني من  Recidivism بعد شهور  الوزن  أن أهم أسباب رجوع زيادة  أيضا  بالذكر 
"رچيم" احلرمان والتجويع وتقليل السعرات التي رغم رشف ونجاح  املرهق جسديا ونفسيا! ألنه 
املحاولة ولكن معظم هذه املجهودات البطولية ستبوء بالفشل ألن "دايت" احلرمان والتجويع ليس 
!Yo-yo Dieting أخرى  مرة  الوزن  لرجوع  مضمونة  شبه  طريقة  بل  ومتعب  مكئب  فقط 

خمتلف  من  وطاب  لذ  ما  من  به  لنتسمتع  الطبيعي  األكل  لنا  اهلل  خلق  لقد  القاريء  عزيزي 
امللك  لالكل  الصحية  املنظومة  هذه  رأس  وعىل  واملكرسات  والفاكهة  اخلرضوات  انواع 
مطشوشًا!  أو  كان  مدمسًا  بالفول  تاجها  مرصعا  ملكة  البقول  مملكته  يف  ترتبع  قد 

مش مصدق لسه؟ روح بص عىل مجال احلصان يف قمة أوجه ورسعة سباقه وهتعرف وتصدق 
عن  نتيجة  إال  هو  ما  وقوهتا  املعهودة  غري  بكفائتها  املفتولة  العضالت  تلك  كل  أن  تصدق  والزم 
من  الكثري  يأكل  حيوان  واحلصان  الفول  قائمته  يعلو  الذي   ٪١٠٠ النبايت  الصحي  احلصان  أكل 
األكل  درس  أبدًا  نتعلم  ال  به  الشديد  وولعنا  للحصان  حبنا  ورغم  فقط!  والنباتات  والتبن  الفول 
يف  لك  صديقًا  يكون  وقد  العضالت  مفتول  بجسم  التمتع  عىل  قادر  من  أكثر  الفول  ومنه  النبايت 
لإلنسان! صديق  أوىف  الكلب  من  الصداقة  درس  مننا  الكثريون  يتعلم  مل  كام  يوميا!  الچيم  مشوار 

هل  مؤبد  املسجون  الفول  عىل  واستئنافها  املرفوعة  القضية  يف   Verdict احلكم  وقت  األن  وحان 
تتسامى  حكمة  عن  السنني  آلالف  الفول  دمست  اليل  اجلميلة  املرصية  بعاميتنا  يستاهل  هو  فعال 
عن املقارنة بأكل أيام اليومني دول من برجر وهوت دوج )الكلب السخن!( وبانكيك وأيس كريم 
ومرشوبات غازية؛ األكل الصناعي الذي أحب ان أنوه عنه دائام حتى الزهق Ad Nauseam من 
كالمي عن أكل "هزيل رسيع مريع" ودماره الشامل للصحة! وأثق متاما يف عدل حكم حمكمتكم 
حرية  سامء  يف  حيلق  حرا  أكلنا،  مساجني  من  اخرا  سجينا  إطالق  ىف  تساعدوين  سوف  وأنكم 
 !): حياتنا  يف  الفول  أسباهبا  اهم  من  صحية  بغازات  ميلء  هواء  عىل  حمموال  الصحي  األكل  عامل 

ويأيت دورك بمشاركة هذا املقال واجلريدة مع األخرين لإلفادة!
د. باسم أيوب حمرر مساجني األكل

يمكنكم زيارة موقعنا املتخصص ىف التغذية بإسم

www.eat4healthy.com
YouTube  وقناتنا عىل الــــ

https://www.youtube.com/user/sooomatube
د. باسم أيوب Dr. Basim Ayoub )كفاية بقى( 



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

ويقول خرباء يف اجلمعية األملانية للتغذية 
يكون  ال  ذاته  حد  يف  اللحم  إن شواء 

ا خطري
إذا اتبع اإلنسان بعض النصائح:

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

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

ويف حالة الشواء عىل الفحم يوصى بفصل 
حني  األملنيوم  برقائق  اجلمر  عن  اللحم 
وخصوصا  اللحم،  حتت  اجلمر  يكون 
من  الكثري  عىل  اللحوم  احتواء  عند 
تم  قد  يكون  حني  أو  والدسم  الدهون 
أخرى. بسوائل  قبل  من  تغطيسها 
كام ال ينبغي شواء اللحوم املحفوظة صناعيا 
النقانق  مثل  النرتيت  أمالح  عىل  املحتوية 
ن، وذلك ألن هذه األمالح تتحد  واللحم املدخَّ
نًة  مع مواد تسمى "األمينات" يف اللحم مكوِّ
الرسطان. تسبب  قد  التي  النرتوز  أمينات 

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

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

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

- ينبغي املوازنة بني نكهة الطعام وطريقة 
حتضريه يعرتف خرباء التغذية بأن اللحم 
وطعمه  نكهته  من  جزءا  يفقد  املشوي 
التي  األملنيوم  رقائق  عىل  وضعه  يتم  حني 
عىل  يؤكدون  لكنهم  اجلمر،  عن  تفصله 
وطريقة  الطعام  نكهة  بني  املوازنة  أمهية 

لذيذا  األكل  يكون  بحيث  حتضريه، 
ويرى  صحيا.  ذاته  الوقت  الوقت  ويف 
رقائق  عىل  اللحم  التصاق  أن  املختصون 
عىل  يشددون  لكنهم  ضارا،  ليس  األملنيوم 
جتنب اخرتاق النار لرقائق األملنيوم الفاصلة 
عليه،  تشوى  الذي  واملوقد  اللحم  بني 
الزائد للحم عند الشواء. وتفادي االحرتاق 

كيف تتجنب املواد السامة
يف اخلضار!

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

لذا ينصح بطبخ الفاصوليا، حيث يغري ذلك 
من الرتكيب الكيميائي ملادة الفازين فتصبح 
اليابس احلمص  حبوب  أما  ضارة.  غري 
 12 عن  تقل  ال  ملدة  املاء  يف  تنقع  أن  فيجب 
خالل  مرة  من  أكثر  مائها  وتغيري  ساعة 
ذلك، ومن ثم طبخها يف مياه جديدة نظيفة 
لنحو ساعتني قبل أكلها. نبات الرحيان أيضا 
يمكن أن يكون ضارا، ألنه حيتوي عىل مادة 
ميثيلوغينول، التي أظهرت نتائج األبحاث 
املواد  من  أهنا  القوارض  عىل  بعد جتريبها 
ألفونسو المبني املسببة للرسطان، حسب 
املخاطر.  لتقييم  األملاين  املعهد  يف  الباحث 
بعد  األبحاث  تثبت  ومل  يتضح  مل  لكن 
للبرش  ضارة  املادة  هذه  كانت  إذا  فيام 

الرحيان  حيتوهيا  التي  والكمية  أيضا، 
هلذا  ضارة،  تكون  أن  يمكن  والتي 
من  اإلكثار  بعدم  المبني  ينصح  السبب 
آلخر. وقت  من  بأكله  واالكتفاء  أكله 
يف  واستهالكا  شعبية  اخلضار  أكثر  البطاطا 
ومشوية  ومطبوخة  مقلية  وتؤكل  العامل، 
لكنها  أخرى،  خرضوات  مع  أو  لوحدها 
للصحة  ومرضة  خطرة  تكون  أن  يمكن 
حتضريها.  لطريقة  املرء  ينتبه  مل  إذا  أيضا 
فقرشهتا واألجزاء املخرضة منها حتتوي 
عىل مادة سوالنني السامة، لذا حتذر زيلكة 
املخرضة  "البطاطس  أكل  من  ريستامير 
قشور  أكل  عدم  جيب  كذلك  التالفة،  أو 
أن  إذ  مقلية،  كانت  لو  حتى  البطاطس 
ال  فإهنا  عالية،  أهنا  رغم  الزيت  حرارة 
التي  السامة".  سوالنني  مادة  عىل  تقيض 
تسبب آالما يف املعدة واألمعاء والغثيان، بل 
وحتى مشاكل يف التنفس يف حاالت شديدة.

وعدم  البطاطا  لطبخ  املثالية  الطريقة  أما 
فقداهنا ملا حتتويه من فيتامينات ومعادن
فهي بسلقها مع قشورها، ثم تقشريها وأكلها
األملاين.  أونالين"  "شبيغل  موقع  حسب 
اجلزء األخرض من الطامطم وحيتوي عىل 
جتنب  جيب  لذلك  السامة،  سوالنني  مادة 
اخلرضاء  الطامطم  أكل  جتنب  وأيضا  أكلها 
الطامطم  كانت  وكلام  الناضجة،  غري 
محراء ناضجة قلت فيها نسبة السوالنني.

والبقدونس  األبيض  واجلزر  الكرفس 
هلا  التي  فوركومارين،  مادة  عىل  حتتوي 
تأثريات سامة حني تعرضها ألشعة الشمس، 
حوايل  أي  كبرية  كمية  تناول  أن  يعني  ما 
)الكرفس  اخلرضوات  هذه  من  غرام   450
وجبة  يف  والبقدونس(  األبيض  واجلزر 
الطعام، حتتوي عىل كمية كافية من مادة 
لدى  للجلد  أرضار  لتسبب  فوركومارين، 
التعرض ألشعة الشمس وترتك عليها بقعا 
تشبه "بقع حروق الشمس". وهلذا السبب 
أكلها. من  اإلكثار  بعدم  ريتسامير  تنصح 

مرض  عالية  لدرجة  الزيت  تسخني  أيضا 
لذا  الرسطان،  يسبب  أن  ويمكن  للصحة 
جيب عدم تسخني الزيت أو الدهون األخرى 
جدا. عالية  حرارة  لدرجة  الزبدة  مثل 
DW



قبل بداية كل عاٍم، ترصُخ بعُض األصوات املتوّترة 
كريسامس«  »مريى  قول  بتحريم  وتنادى  املُوتِّرة 
العام واحلمد  َقلَّ الرصاُخ هذا  ألشقائنا املسيحيني! 
الرئيُس  التى رّسَخها  اجَلسور  هلل بسبب اخلطواِت 
ومكافحة  التنوير  درب  عىل  السيسى  عبدالفتاح 
اآلذاَن  يؤمُل  مازال  فحيَحها  لكن  املتطّرف،  الفكر 
اإلغاظات  من  أبعُد  واحلكايُة  القلوب.  ويوجُع 
األشياء عىل  خِف  السُّ ظالَل  ترمى  التى  الطائفية 

التى جتعل احلياَة  اإلنسانية  املجامالت  وأعمُق من 
ينهَض.  أن  يريُد  وطن  حكايُة  إهنا  وأيرس.  ألطَف 
بالعنرصيات  تة  ُمشتَّ منقسمٌة  أوطاٌن  تنهُض  وال 
والترشذم. ال ينهُض شعٌب غري متَّحٍد عىل هدف

السيسى  الرئيس  وألن  والتحرّض.  النهوض  هو: 
يكتُب رسائله »باألفعال ال باألقوال«، فقد بدأ رسالَته 
التنويرية بتدشني أكرب كاتدرائية ىف مرص والرشق 
ومنحها  أعوام،  قبل  األيام  هذه  مثل  ىف  األوسط، 
وحسب  ليس  الرصُح  وهذا  املسيح«.  »ميالد  اسم 
بنايًة هائلة من خرسانٍة وأحجار وزجاج وأخشاٍب 
يتيُه به املعامريون ُخيالء، وتفخُر بتصميمه »اهليئُة 
يفخُر  كام  املرصية«،  املسلحة  بالقوات  اهلندسية 
بوجوده عىل أرض مرَص كلُّ مرصىٍّ رشيف؛ بل 
وإنسانية أخالقيٌة  ّية،  حترضُّ حضارّيٌة  رسالٌة  هو 

حاسم:  مرصى  بلساٍن  تقول  العامل  إىل  مرص  من 
اإلقصاء القسمَة وال  يقبُل  ال  تعددىٌّ  بلٌد  »إن مرَص 

حاقد«.  وال  إرهابى  وال  ملتطرٍف  بأرضها  حملَّ  وال 
والتطرف اإلرهاب  وجه  عىل  صفعٌة  الرصُح  هذا 

داخلها  الرّش،  عصابة  من  مرَص  أعداَء  تسحُق 
مرت  آالف  العرشة  من  سنتيمرت  كلُّ  وخارجها. 
مربع ىف كاتدرائية »ميالد املسيح« بالعاصمة اجلديدة 
حيمُل فكرًة، وحيمُل عهًدا ناصَع الوضوح عظيَم 
ألقباط  ترضيًة  ليس  العظيم  الرصُح  هذا  البيان. 
مرص الرائعني الذين دفعوا الفاتورَة األكرب من أجل 
هذا   .٢٠١٣ يونيو   ٣٠ ثورة  ونجاح  مرص  استقرار 
الرصُح ليس مواساًة ألقباط مرص الوطنيني الذين 
األرِش اإلرهاب  مذابح  عىل  شهدائهم  بدماء  جادوا 

برضا وصرب ُمدهٍش، فأثبتوا، كام شأهنم دائاًم، عمَق 
ليس  العظيم  الرصُح  هذا  ملرص.  وحّبهم  وطنيتهم 
هديًة ألقباط مرص احلزاَنى عىل دماء الشهداء التى 
سالت ىف أعيادهم وهم صائمون ُيصّلون. بل هديٌة 
لكل مرصّى مسلم رشيف، حتى حُياجَج به أعداَء 
احلياة خصوم الفرح؛ وكأننى وكلُّ مرصىٍّ نقول: 
»أنا مرصىٌّ متحرض، أُشّيد بيدى كنيسًة عىل أرض 
مرَص ألبناِء مرَص كام أشّيُد مسجدى؛ لريفعوا فيها 
سأشّيُد  كنيسًة،  فّجرتم  وكّلام  العىّل.  اهلل  اسَم  معنا 
بيدى أخرى أكرَب وأمجل. اذهبوا بعيًدا عن أرضنا 

متر  وهكذا  حياتنا  من  أعوام  هي  بل  ميض  عام 
بوضوح  تعلن  فيها  حلظه  وكل  األخري  تلو  سنه 
أن اهلل يف السموات أمينا معنا وسيظل أمينا ألنه لن 
فهذه  البرش  بني  جتاه  أمانته  عن  يتنازل  أن  يقدر 
تنتهي  أن  يمكن  ال  التي  األهليه  صفاته  من  صفته 
بمرور الزمان أو تتغري بتغري بني البرش كام أهنا ال 
تتوقف عيل حالتنا فمهام بعدنا عن اهلل نجد عينه 
منتهيه  غري  حمبه  من  هلا  فيا  دائام  علينا  مثبته 
يأيت  واآلن  دوران  ظل  وال  تغيري  عنده  ليس  فاهلل 
أن تدخل عاما جديدا  لك  اهلل  السؤال؟ ربام سمح 
بعيدا  تظل  أن  يشاء  وال  اآلن  ايل  عليك  يتأين  وهو 
العامل  هذا  ومغريات  شهواتك  يف  منغمسا  عنه، 
فكم من أناس يتناسون أن اهلل خلقهم ليحيوا حياه 
ترضيه ويكون هو راض عنها وربام تكون فرصه 
أخري منحها اهلل لكل منا حتي نستمع ايل صوته 
يف  ونميش  اليه  نقرتب  أن  ينادي  زال  ما  وهو 
طرقه وكم من مرات أتسائل ملاذا يتجاهل االنسان 
املخلوق صوت اخلالق وهو يناديه وحيزره عن أن 
ينغمس يف ملذات وشهوات العامل التي من شأهنا 
مؤسفه  هنايته  تكون  ولألسف  مصريه  حتتم  أن 
أن  املمكن  من  أنه  يوما  فكرنا  ؟هل  أحدا  ترس  وال 
يكون هذا العام هو أخر فرصه لنستمع ايل صوته.

ثانيا  تتكرر  ال  الفرصه  تكون هذه  أن  املمكن  ومن 
وقد تكون أخر سنه لنا يف هذه احلياة.ربام ال نود 
كثريا أن نقرأ هذه الكلامت ألهنا من ناحيه ختيفنا 
ومن ناحيه أخري تشعرنا بالضيق ألنه من وجهة 
نظرنا أن احلياة طويله وما زالت هناك العديد من 
عىل  ضمرينا   يؤنب  أن  دون  لنعيشها  السنيني 
القاريء  عزيزي  بالضيق،  نشعر  جيعلنا  أو  يشء 
من حيبك هو من يواجهك باحلقيقة التي أحيانا ما 
التي  تغيب عنك وأحيانا هو من يذكرك باحلقيقه 
ال حتب أن تواجهها أو تقبلها وأسمحيل أن أقول 
ونلعب  فنلهو  األرضيه  بحياتنا  هنتم  ما  كثريا  لك 
أن نعمل حساب  ونعيشها بطوهلا وعرضها دون 
نفسك  وتسأل  أسالك  أن  يل  أسمح  واآلن  آلخرتنا  
بصدق .كم ميض من عمرك وكم تبقي منه؟ومن 
؟ لتحياها  عمرك  من  واحده  ساعه  لك  يضمن 

كم  حياتك  من  ميض  عام  جتيب  أن  املمكن  من 
يكون ألنك تعرفه متاما ولكنك ال يمكن أن جتيب 

بني  أياَمك  مياُه  تدفقت  كيف 
الفرِح  بني  أكانت  واحلارض؟  املاضى 
النشاط  أم  والتشاؤم،  التفاؤل  واحلزِن،أم 
واإلســتــقـــرار؟ احليــرة  أم  والكســــــل؟ 
وكيف أدركَت نضوَجك من عدمِه مع تقدِم 
السنني ؟ هل أحسسَت أن حياَتك تسرُي عىل 
وهل  شىء؟  منها  يتغري  وال   ِ النمط  نفس 
احلياه؟  لَك  أعطت  ماذا  يومًا  نفَسك  سألَت 

 
حياتنا  أنَّ  القارىء  عزيزى  يا  متامًا  تأكد 
فإنَّ  واحدة.  وتريٍة  عىل  أبدًا  تكن  ولن  مل 
األفكاِر  كل  بمياِه  يوم  كل  تروينا  أحداثها 
واملشاعر يف كِل املواقف منذ أن وجدنا فيها. 
نطرُي من الفرحِة يف أوقاٍت. وتنكرُس قلوبنا 
كلامَت  نسمُع  أخرى.  أوقاٍت  يف  احلزن  من 
ونتعرض  مواقف  يف  والتشجيع  املديِح 
من  نتأزم  أخرى.  مواقف  يف  واإلنتقاد  للذِم 
ونكوُن  معينة،  أزمنة  يف  أزماتنا  حِل  صعوبة 
نشعر  تارُة  أخرى.  أزماٍت  حل  يف  ماهرين 
بالدفِء والود يف عالقاتِنا مع اآلخرين، و تارُة 
يف  بمهارٍة  ننجح  آخرين.  مع  التعامل  نكره 
أو مشاريِع حياتنا يف وقٍت  او دراستنا  عملنا 
أخرى.  أوقاٍت  يف  أيضًا  فيها  ونرُسب  ما، 
يمكن  ال  احليــــــــــــــــاة.  هى  هكذا  ألنه 
وال  العمر.  طوال  املُفرح  احلال  يظل  أن 
ما  دائم،  حاٍل  عىل  كانت  فإذا  اليسء.  أيضا 
إستطعنا التعلُّم أو التقدم خطوة واحدة نحو 
حياتك  ختيلت  إذا  املثال  سبيِل  عىل  األمام. 
أو  السعادة  وترية  نفس  عىل  وستظل  كانت 
تلبية رغباتك يف كل شىء، ما كنت ستعرف 
حياتك  يف  اهلل  هبا  سمح  التى  امليزات  معنى 
تشكُر  كنت  وما  العادى.  الشىء  أنه  ظانًا 
عليها أو تشعر بالرضا. وكذلك إذا ختيلت أن 
وحزن  وحرمان  وشقاء  بؤُس  كلها  حياتك 
الشكر  أيضا ستعرف  طوال عمرك، ما كنت 
دائام  تشعر  سوف  ألنك  حياتك  يف  الرضا  أو 
حياتِك. يف  جديد  من  ليس  وأنه  بالنقِص 
عادل  بميزاٍن  إنساٍن  كل  ُيعِط  عادل  اهلل  إذًا 
يف  ُتفرحه  التى  النعم  من  يستحقُه  ما 

الدولية شبح احلرب  الساحة  يلوح مؤخرا يف 
بني روسيا وأكرانيا، وحتذر أجهزة املخابرات 
 " وقعت  إذا  احلرب  تلك  أن  من  الغربية 
منذ  أوروبا  تشهده  مل  نطاق  عىل  ستكون 
إليها  ستجر  ألهنا  األخرية"،  العاملية  احلرب 
وبطبيعة  وأكرانيا.  روسيا  غري  كثرية  أطرافا 
مجل  وال  ناقة  العربية  للمنطقة  فليس  احلال 
يف رصاع املنافسة االقتصادية ومد النفوذ بني 
ذلك  من  العكس  وعىل  وروسيا،  الناتو  حلف 
األقل  عىل  ملرص  بالنسبة  ستؤدي  احلرب  فإن 
مثل  مرشوعات  عدة  تأجيل  أو  توقف  إىل 
السويس  قناة  يف  الروسية  الصناعية  املنطقة 
حجم  تدهور  إىل  باحلتم  وستفيض  اجلديدة، 
أكثر  بلغ  الذي  روسيا  مع  التجاري  التبادل 
أن  حتى   2018 عام  دوالر  مليارات  سبعة  من 
لروسيا  األول  التجاري  الرشيك  أمست  مرص 
أفريقيا  مع  التجارة  حجم  من   ٪  85 بنسبة 
نحو  إىل  املرصية  الصادرات  قيمة  ارتفاع  مع 
احلرب  ستعرقل  كام  دوالر،  مليار  نصف 
النووية،  الضبعة  حمطة  يف  العمل  مواصلة 
الروس  السياح  حركة  ستوقف  فإهنا  وأخريا 
ثالثة  نحو  السياحي  القطاع  عىل  تدر  التي 
طبول  إيقاع  وعىل  سنويا.  دوالر  مليارات 
املخابرات  أجهزة  تؤكد  تقرع،  التي  احلرب 
حدودها  قرب  حشدت  روسيا  أن  الغربية 
مع أكرانيا نحو مئة ألف جندي مع الدبابات 
واملدفعية، أما أكرانيا فإهنا ال تكف عن اطالق 
حتاول  الذي  الناتو  بحلف  االستغاثة  صيحات 
االنضامم إليه. وال خيفى عىل أحد أن الرصاع 
بني حلف الناتو وروسيا قد اشتد منذ تفكيك 
التي  واملساعي   1991 عام  السوفيتي  االحتاد 
التي تطوق  الدول  للسيطرة عىل  بذهلا احللف 
أوكرانيا. خاصة  مشرتكة،  بحدود  روسيا 
يف  يتجسد  للرصاع  سببا  احللف  وجد  وقد 
موضوع " شبه جزيرة القرم" التي استعادهتا 
جزيرة  وهي   ،2014 عام  أوكرانيا  من  روسيا 
روسية أصال، خاضت روسيا من أجلها حربا 

البغضاء.  وال  اإلقصاَء  تعرُف  ال  أرٍض  أبناُء  فنحن 
السالم«. بأعداء  ترحُب  ال  السالم،  أرُص  أرُضنا 
تبادَر  ومرُص، من بني كلِّ أرض اهلل، حرىٌّ هبا أن 
فكلمة  الطيبة،  التهنئة  بتلك  العامل  شعوب  كلَّ 
 mas »كريسامس« كلمٌة نصُف فرعونية. »ماس« 
وكلمة  القديمة.  املرصية  باللغة  »ميالد«،  تعنى: 
»كريست« Christ باإلنجليزية تعنى السيد املسيح. 
بلغتنا  املسيح«،  »ميالد   Christ-mas العامُل  فيقول 
املرصية األّم. إهنا أرُض مرص الطيبة التى استقبلت 
يوسف  والشيخ  الَبتول،  ه  وأمَّ اجلليل،  الطفل  هذا 
قاتل  »هريودس«،  امللك  من  فّروا  حني  النجار، 
الذى  املقّدس  الطفل  هو  فلسطني.  ىف  األطفال 
كافة لإلنسانية  السالم  رسوَل  ليغدو  يكرب  سوف 
»جيوُل يصنُع خرًيا«، بعدما طّوبه اهلل بالسالم عليه 
ىف القرآن الكريم: »يوَم ُولِد ويوَم يموُت ويوَم ُيبعُث 
بني«.  املُقرَّ ومن  واآلخرة  الدنيا  ىف  »وجيًها  ا«،  حيًّ

»ربوًة  املقدسة  العائلة  لتلك  الطيبُة  أرُضنا  فكانت 
الفضيلة سيدُة  فيها  جالت  وَمعني«،  قراٍر  ذات 
وشقشقت  املاء،  عيوُن  قدميها  حتت  فتفجرت 
فامتألت  البيلسان،  زهوُر  وطئتها  بقعة  كّل  ىف 
الذى ال يبور بالربكة والنور واخلصب  أرُض مرَص 
مريُم  العذراُء  طافِت  كاّفة.  األرُض  بارت  وإن 
وابُنها عليهام السالُم من رشِق مرَص إىل غرهبا إىل 
تذوُب  أرُضنا  كانت  الرحلة  تلك  وطواَل  جنوهبا. 
من  اهلل  اصطفاها  التى  الفتاة  لتلك  ورمحًة  ا  حبًّ
رجل  دون  من  أحشائها  ىف  لتحمَل  العاملني  بني 
للعاملني.  آيًة  وأّمه  ليكون  َب،  املُطوَّ الرسوَل  هذا 
بمجرد  القاحلة  الصحراء  ىف  املاء  عيون  تتفجُر 
الزهوُر  وتنبُت  القحط.  رماَل  قدُمها  متسَّ  أن 
من  الّرطُب  ويتساقُط  الصخور.  طّيات  بني  من 
الكتاُب  بارَك  هلذا  ا.  شهيًّ رّياًنا  كتفيها  فوق  النخيل 
املقدس أرَضنا الكريمة وشعبنا الطيَب الذى أحسن 
مرص«. شعبى  »مبارٌك  فقال:  الطيبني،  استقبال 
هل جيوُز بعد كل هذا التاريخ الذى سطرته مرُص 
أبدىٌّ  أزىلٌّ  ورباٌط  وثقى  ُعروٌة  آخر  لبلد  تكون  أن 
التى ساّمها أجداُدنا  يربُط األقباَط بأرضهم مرص، 
ومنها  الروح«،  »منزل  أى:  بتاح«،  كا  »ها  الفراعنة 
»إجيبت«  إىل  حتّورت  التى  »َقَبط«،  كلمُة  اشُتقت 
)املرصيني(؟! تعنى  )أقباط(  فإن  وهبذا   ،Egypt
واليوَم، تقوُل مرُص ألقباطها، مسيحيني ومسلمني، 
وللعامل بأرسه: »مريى كريسامس«، وإّن شعبى ىف 
رباٍط إىل يوم الدين. »الديُن هلل، والوطُن ألبناء الوطن«.
عن املرصى اليوم

برهه  تؤجل  اآل  أدعوك  لذلك  الثاين،  السؤال  عن 
واحده فالغد غري مضمون لكل من هو بعيد عن 
ربه واهله وربام تكون خائفا من كلمه املوت لكن 
من يضمن لك عدم اخلوف هو من خلقك وكونك 
قلبك أنت ويشبع  ما يفرحك  ال  ما يرضيه  لتعمل 
أن  يل  وأسمحوا  اهلالك  ايل  بك  يؤدي  النهايه  ويف 
أقول لكم أنه جيدر بنا يف هنايه كل عام أن نتوقف 
اهلل  وهبها  أوقات  من  فكم  بدقه  أنفسنا  لنحاسب 
من  وكم  جدوي  دون  وأضعناها  أياها  ومنحنا  لنا 
اهلل  أمانه  عن  فيها  لنشهد  أيدينا  بني  كانت  فرص 
املرات  من  فكم  عنه  وبعدنا  أعوجاجنا  برغم  معنا 
رمحنا وسرت علينا وأنقذنا من شدائد ما عددها ؟
عزيزي القاريء ماذا سوف يكون موقفك عندما 
تقف أمام جابلك من أحبك وكونك يف أهبي الصور 
لتعطي حسابا عن وكالتك ووقتك بل وكل حياتك ؟
أال  مصمام  خلفك  املايض  ترتك  أن  لك  نصيحتي 
تعود أليه ثانيه فكفاك ما عانيت من حياة الضعف 
حياتك  من  مرت  وسنيني  اهلل  عن  والبعد  واهلزل 
بال فائده أو قيمه وهيا لتنطلق نحو حياة جديدة 
وسنه جديدة لكنها هذه املره خمتلفه وهلا هدف 
ترصف  كل  يف  عينيك  صوب  اهلك  واضعا  واضح 
أكربها  قبل  األمور  أصغر  ويف  وسلوك  وكلمه 
واضعا يف قلبك أن ترضيه وتعمل ما يرسه ويشبع 
قلبه ودعونا أخريا أقول أن هنايه عام وبدايه أخر 
أنام يقربنا من هنايه رحله احلياة ايل البدايه التي ال 
هنايه هلا فام تبقي من احلياة أنام قليل وقليل جدا 
لذا علينا نعيشه بالكامل ملن خلقنا وميزنا ويشتاق 
أن نعيش له من تبقي من عمرنا عزيزيء القاريء 
ويكفيك  اهلك  لتتصالح مع  االن  أهنا فرصه  املميز 
العامل  يريده  وما  أنت  تريده  ما   لتعمل  عشته  ما 
منك بكل ما فيه من شهوات وملذات فالشخص 
احلكيم هو من يستمع ايل النصيحه ويتخذ القرار 
ودعائي  وصاليت  املظبوط  الوقت  يف  السليم 
حكيام  فأنت  حكيام  كنت  أن  أنه  تعلم  أن  لك 
تتحمل.  وحدك  فأنت  أستهزأت  وأن  لنفسك 

يستطيع  التى  املوجعة  والتجارب  حياتُه، 
كل  ويف  هلا.  املنفذ  وجيد  يتحملها  أن 
عىل  واإلمتنان  الشكر  يستحق  هو  األحوال 
وتأكد  املوجعة.  التجارب  وأيضًا  النعم  كل 
تظنها  نعٍم  من  أنت  ُأعطيَت  ما  أنُّ  أيضًا 
ويتمناها  اآلخر  منها  ُحِرَم  حياتِك،  يف  عادية 
واملواقف  التجارب  كذلك  حياتِه.  يف  بشغٍف 
غرَيك  أحُد  يستطيع  ال  حياتِك  يف  الصعبة 
أنت هبا.  تتمتع  حتملها. وهذه ميزة أخرى 

ليلٍة  ِبتَّ  أوإذا  ركوٍد  بحالة  شُعرَت  إذا  لذلك 
حزينًا عىل ما فقدته، أو تائها يف حل مشكلٍة 
حياتِك يف  واضح  هدٍف  وجوِد  عدم  أو  ما 
 تذكر دائاًم أنه ىف أفاِق شمس كل يوٍم جديد 
منا.  كل  حياة  يف  جديدة  فرصة  دائام  هناك 
أفكارنا حساباتنا،  إلعادة  جديدة  فرصة 
عالقاتنا، إنجازاتنا ، خططتنا. شمُس جديدة 
اإلرشاد  تعطينا  التى  إهلنا  بنعم  علينا  ترشق 
مشاكلك  تأزم  من  تيأس  فال  طريق.  كل  يف 
طالت.   مهام  احلياه  مدى  تظل  لن  ألهنا 
وفرحت نجحت  إذا  أيضًا  تتكاسل  وال 
احلياه. مدى  يكون  لن  أيضًا  ذلك  ألن 
للفِت  وإنام  للحرية  دعوة  ليست  هذه 
يف  حيدث  حدٍث  كل  أنَّ  إىل  اإلنتباه 
الدروس  تنتهى  ال  و  للتعلُّم.  هو  حياتنا 
أحياء.  بقينا  طاملا  احلياه  من  املستفادة 
احلــــــــــال  "دوام  السابقون  قال  كام  إذًا 
وال  طوياًل  يدُم  ال  اخلري  املحـــــــــــال".  من 
السامء.  عدالة  هى  هذه  ألّن  أيضًا  الرِش 
حياتِه  يف  النعم  من  منا  كُل  ينتقص  ال  كذلك 
هلا. املنفذ  جيد  التى  املشاكل  ُأعطى  مثلام 

يف  واإلمتنان  بالشكر  نتمتع  أن  علينا  لذا   
حياتنا يف شمس كل يوٍم جديد لكى ما نشعُر 
أيضًا. نأخذه  مل  وما  ُأعطينا  ما  كل  يف  بالرضا 

1853 و1856،  لثالث سنوات ما بني  مع تركيا 
حكم  خالل  لروسيا  تابعة  اجلزيرة  واستقرت 
تأسيس  وبعد   ،1783 عام  كاثرين  القيرصة 
عام  خروشوف  نكيتا  قام  السوفيتي  االحتاد 
عىل  أوكرانيا  خريطة  يف  القرم  بوضع   1954
سوفيتية  دولة  داخل  احلدود  تعديل  أساس 
 1991 عام  الدولة  تفكيك  ومع  واحدة، 
واستقالل أوكرانيا وغريها، بدأ الرصاع حول 
عام  موسكو  استعادهتا  أن  إىل  اجلزيرة،  شبه 
اىل  الغرب  يويوجهها  التي  االهتامات   .2014
تدعم  وأهنا  بالغزو،  أوكرانيا  هتدد  أهنا  روسيا 
أما  الدونباس،  يف  األوكرانيي  االنفصاليني 
بوقف  بوضوح  الناتو  وتطالب  فرتى  روسيا 
مناوراته العسكرية املشرتكة مع أوكرانيا عىل 
حدودها، والكف عن اقامة بنية حتتية للناتو 
هناك، وعدم نرش قواته العسكرية. ويرد الناتو 
بأن ما يربطه بأوكرانيا جمرد " حتالف دفاعي 
جتدر  ربام  أخريا  لروسيا"!  هتديدا  يمثل  ال 
واألوكراين  الرويس  الشعبني  أن  إىل  اإلشارة 
يف  اللغة  وأن  واحد،  ساليف  وأصل  عرق  من 
السالفية،  اللغة  من  فرعان  وأوكرانيا  روسيا 
الطويل  التاريخ  عىل  عالوة  جدا  قريبان 
والدين،  واألدب  الثقافة  صعيد  عىل  املشرتك 
بل إن العاصمة األوكرانية احلالية كييف، كانت 
كيفسكايا   " مهد أول حكومة روسية سميت 
م،   1240 عام  حتى  قائمة  ظلت  التي  روس" 
أوكرانيا  يف  يظهر  أن  مستغربا  يكن  مل  وهلذا 
حزب الكتلة الروسية عام 2001 وحمور عمله 
سالفية  دولة  يف  الدولتني  دمج  إىل  الدعوة 
أكثر  يف  تدق  احلرب  طبول  أن  ورغم  واحدة. 
من مكان إال أن األرجح أن يكون ذلك تصعيدا 
سيخرس  حرب  درجة  إىل  يصل  ال  للضغوط 
فيها اجلميع الكثري سواء يف أوروبا أو روسيا.   
 عن الدستور املرصية



بشكل  تؤثر  أن  النفسية  للعوامل  يمكن 
األمل  وخاصًة  األمل،  إدراك  كيفية  يف  بالغ 
باألمل.  املرتبطة  اإلعاقة  وأحياًنا  املزمن، 
منشأ  ذات  تكون  األمل  أنواع  معظم  إن 
النفسية،  العوامل  بعض  أن  إال  فيزيائي. 
قد  واالكتئاب،  والقلق،  األرق،  ذلك  يف  بام 
السيطرة عىل  أقل قدرة يف  الشخص  جتعل 
ممارسة  عىل  قدرة  أقل  وبالتايل  أعراضه، 
ُيدرك  املثال،  سبيل  عىل  اليومية.  نشاطاته 
بأن  مزمن  أمل  من  يعاين  الذي  املريض 
جيعله  مما  جمدًدا،  يعود  سوف  األمل  هذا 
وعندما  األمل.  عودة  توقع  عند  وقلًقا  خائًفا 
إىل  يشري  ال  األمل  تفاقم  بأن  الشخص  يدرك 
أقل  يصبح  فقد  اجلسم،  يف  رضر  وجود 
يف  يؤثر  لن  ذلك  بأن  مثاًل  )إلدراكه  قلًقا 
ومهامه  نشاطاته  ممارسة  عىل  قدرته 
باألمل شعوره  من  ُيقلل  مما  اليومية(، 
من  نادرة  حاالت  يف  الشخص  يشتكي  قد 
مشاكل  عىل  دليل  وجود  مع  مستمر،  أمل 
اضطرابات  عىل  دليل  أي  وبدون  نفسية 
األمل  ذلك  عن  مسؤولة  تكون  قد  جسدية 
ذو  باألمل  األمل  هذا  وصف  يمكن  شدته.  أو 
 .psychogenic pain النفيس  املنشأ 
النفيس  الفيزيولوجي  األمل  مصطلح  ولكن 
يكون   psychophysiologic pain
احلالة  هذه  يف  ينجم  األمل  ألن  دقة،  أكثر 
والنفسية.  اجلسدية  العوامل  تفاعل  عن 
واالكتئاب  للقلق  يمكن  املثال،  سبيل  عىل 
من  ُتقلل  التي  املواد  إنتاج  من  ُيقلل  أن 
يكون  لألمل.  العصبية  اخلاليا  حساسية 
بشكل  مسؤواًل  احلساسية  يف  التغري  هذه 
زوال  بعد  يستمر  الذي  األمل  عن  جزئي 

العريب  حممود  أن  يعرفون  من  قليلون 
الثالث  واملصنف  العريب  توشيبا  مؤسس 
واخلمسون   كأكرب جمموعة )عائلية( صناعية 
عىل مستوى الوطن العريب، قد ترك املدرسة 
اضطر  و  االبتدائي..  الرابعة  السنة  يف  وهو  
أن يسافر إىل القاهرة ليعمل مع أخيه بسبب 
الفقر.. لينتقل من  عمل إىل آخر حتى استقر 
مع  عم )رزق( يف منطقة خلف مسجد احلسني  
أطفال…  ولعب  خردوات  حمل  يف  كبائع 
الشاب حممود، األسمر النحيف أحب العمل 
بالرغم من أسلوب عم رزق اجلاف الذي ضايق 
يف  انه   لدرجة  أسلوبه..أحبه  بسبب  الزبائن 
يوم مولد سيدنا احلسني، حيث الزحام الشديد
ظل حممود يبيع حتى انتهت البضاعة فأغلق 
املحل ليذهب إىل تاجر اجلملة وحيرض بضاعة 
أخرى و يبيعها حتى تنتهى.. و هكذا، أكثر من 
عم  أن  حتى  الليل..  وطوال  النهار  طوال  مرة 
رزق عندما رجع يف ظهر اليوم التايل اكتشف 
استطاع  يومني  منذ  ينم  مل  الذي  حممود  أن 
ألف   30 يعادل  )ما  جنيها   40 بمبلغ  يبيع  أن 
الوقت.. ذاك  يف  جدًا  كبري  مبلغ  وهو  حاليا( 
حيث  األرياف  من  القادم  الشاب  حممود 
االحرتام والتقدير توّقع كلامت الشكر والثناء   
البضاعة  ومحله  سهره  عىل  رزق   عم  من  
املحل.  حتى  اجلملة  تاجر  من  كتفه  عىل 
النقود   وضع  رزق  عم  أن  فوجئ  ولكنه 
متعب..  انت  بالتأكيد   " له  وقال  جيبه  يف 
املغرب!!!"  بعد  يل  وارجع  اآلن  لرتتاح  اذهب 
لتكون صدمة وخنجر ىف قلب الشاب الصغري.. 
رزق   عم  إىل  يرجع  ومل  منزله  إىل  ذهب  الذي 
ليعمل   اجلملة  تاجر  إىل  ذهب  بل  ُأخرى  مرة 
معه ويتعرف  عنده  عىل عامل  آخر  ساعده 
اخلردوات لبيع  مجلة  حمل  أول  إنشاء  يف 
فيام  العريب  إمرباطورية  أساس  كان  والذي 
عنده  موظف  أهم  رزق  عم  ليخرس  بعد.. 
العريب..  توشيبا  ليكون  حممود  نجح  بينام 
ذكرتني قصة حممود بقصة تارخيية قرأهتا ..
طاهلا  مكسيكية  مدينة  يف  غني  إنسان  عن 
اجلوع نتيجة اجلفاف.. فأمر الطباخ أن خيبز 
الشميس  العيش  من  كامله  )قفة(  يوم  كل 
البلدة  أطفال  ليحرض  قرصه  أمام  ويضعها 
يوميا..  واحدًا  رغيفًا  منهم  كل  وياخذ 
البلدة  أطفال  الغني  شاهد  أسابيع،  وملدة 
ويتعاركون قرصه  باب  إىل  حيرضون 
خبز..  أفضل  عىل  للحصول  ويتشاجرون 
بمالبس  واقفا  صغري  طفل  يظل   ولكن 
أسوأ  عىل  ليحصل  ينرصفوا  حتى  قديمة 

كشف احلساب:
آخر يوم ىف السنة بدل مانعمل كشف حساب 
مني قرص ىف حقنا ومني كان عىل حسن ظننا 
نعمل  ما  طيب  عننا  بعيد  ومني  قرب  ومني 
الشكر كشف  ونسميه  ربنا  مع  ده  الكشف 
شوف هو عملك ايه طول السنة شوف سرته 
ليك  وعطاياه  وحمبته  حنيته  شوف  عليك 
حاجة  كل  قصاد  واكتب  وقلم  ورقة  وأمسك 
دى  احلاجة  لو  حتى  يارب  شكرا  حصلت 
بتدبري  لكن  نظرك  وجهه  من  وحشه  كانت 
آخر  ىف  وتعاىل  حياتك  ىف  احسن  خلتك  ربنا 
أقل  يارب  شكرا  كلمة  طلع  لو  ده  الكشف 
النه  غلط  حسبتها  انت  يبقى  مرة   365 من 
وحمبة  ورمحة  فرصة  ادالك  ربنا  أن  كفاية 
ربنا. عليها  متشكرش  ازاى  طيب  يوم  كل 

الشكر:
عىل  الربكات  كل  ألجل  رب..  يا  لك  شكرا 
والصعبة  األيام  كل  ألجل  السنة  هذه  حيايت 
وحيايت  قلبي  يف  السالم  ألجل  واملعتمة 
واملرض  الصحة  أيام  أجل  من  شكرا 
خالل  والفرح  احلزن  أيام  أجل  من 
األشياء  مجيع  أجل  من  شكرا  السنة 
ثانية  وأخذهتا  وعدت  يل  قدمتها  التي 
شكرا لك يا رب من أجل ابتسامة الصديق ومن 

ثعلب دقيق املالحظة
شاخ أسد وضعف فلم يقدر عىل صيد أى من 
املعيشة،  لنفسه ىف  الوحوش. فأراد أن حيتال 
فتامرض وصار يسكن ىف بعض املغائر، وكان 
داخل  افرتسه  احليوانات،  من  زائر  اتاه  كلام 
باب  عىل  ووقف  الثعلب  فأتى  وأكله.  املغارة 
اليوم  حالك  "كيف  قائاًل  عليه  وسّلم  املغارة 
ال  مالك   " األسد:  له  فقال  الوحوش؟"  ياسيد 
الثعلب: كنت  له  ابا احلصني؟" فقال  يا  تدخل 
ىف  رأيت  أنى  غري  الدخول.  عىل  عزمت  قد 
إليك  داخلة  كثرية  أقدام  آثار  املغارة  طريق 
ومل أبرص اثر قدم واحدة خارجة من عندك. 

***

أنا أخوك !
ىف  املشاة  أحد  من  إحسانًا  فقري  طلب 
ذاهب  أنا  تعطلنى  "ال  له:  فقال  الطريق، 
فقال  القداس".  ألحرض  الكنيسة  إىل 
أن  املسيح  ألجل  منك  "أطلب  الفقري: 
الكنيسة؟" ىف  الصالة  تبداؤن  كيف  جتيبنى 
- بالصالة الربانية وهى أبانا الذى ىف السموات ....

- وما معنى كلمة ابانا؟
الساموى  أبونا  هو  اهلل  أن  معناها   -
البرش.  كل  أب  بل  املسحيني  كل  وأبو 
فمعنى  وأبوك  أبى  هو  أى  أبانا  اهلل  ومادام   -
ولست  أخوك.  أنا  إذن  إخوة.  أننا  ذلك 
اإلخوة  هذه  وبحق  متسواًل.  وال  شحاذا 
جوعان!  ألنى  ألخيك  طعامًا  وأحرض  إذهب 
ورجع  الفقري  لذكاء  الرجل  فابتسم 
وأعطاه  بيته  من  كافيًا  طعامًا  له  وأحرض 
املال. من  مبلغًا  له  وقدم  مرسورًا  له 

***

وعى أم فاضلة
األنبا  البطريرك  أم  هى  الفاضلة  السيدة  هذه 
مقار الشرباوى البطريرك رقم 59 )932 – 953م(
كان  وعندما  قويسنا،  مركز  شربا  قرية  من 
البطريرك يفتقد الشعب رغب ىف زيارة بلدته 
اىل  فوصل  شاخت،  قد  وكانت  أمه  لريى 
القرية ومعه بعض االساقفة واألراخنة، وطري 
وكانت  امه  اىل  البطريرك  قدوم  خرب  الناس 
مل  السيدة  لكن هذه   ... بيتها  تغزل ىف  جالسة 
حترك ساكنًا، وبقيت كام هى ىف شغلها تغزل 
تنهض  ومل  عظياًم،  بكاءًا  تبكى  جالسه  وهى 
حتى  تبكى  ظلت  بل  البطريرك  ابنها  للقاء 
مل  اهنا  وظن  احلارضين  من  البطريرك  خجل 
انا أبنك البطريرك  تعرف انه ولدها وقال هلا: 
فام  انت  واما  ولدى،  يا  عارفه  انا  له:  "فقالت 

يبدو  الذي  األمل  عن  ومسؤواًل  سببه، 
األمل  يكون  متوقع.  هو  مما  أكثر  شديًدا 
من  بكثري  شيوًعا  أقل  النفيس  املنشأ  ذو 
العصبي. االعتالل  وأمل  النسيجية  األذية  أمل 
األمل  أن  حقيقة  أن  إىل  التنويه  وينبغي 
ال  فيزيوجلوية  عوامل  بسبب  يتفاقم  قد 
حيث  حقيقي.  غري  األمل  بأن  أبًدا  يعني 
من  يشتكون  الذين  األشخاص  معظم  إن 
وإن  حتى  صادقة،  دعواهم  تكون  األمل 
يقوم  جمهواًل.  اجلسدي  السبب  كان 
كان  إذا  مما  بالتحقق  دائاًم  الطبيب 
مزمًنا أملًا  ُيسبب  اجلسدي  االضطراب 
لألمل. واضًحا  تفسرًيا  ُيثقدم  قلام  أنه  إال 

ج  لــعــــــــــــال ا
األمل لتسكني  األدوية   •

التغذية  مثل  الدوائية،  غري  •  املعاجلات 
biofeedback البيولوجية  الراجعة 

األحيان من  كثري  يف  النفسية  االستشارة   •
كبرية  درجة  إىل  يتأثر  الذي  األمل  حيتاج 
ويكون  العالج،  إىل  النفسية  بالعوامل 
عالجي  بفريق  باالستعانة  غالًبا  ذلك 
تتباين  نفسًيا.  طبيًبا  أو  معاجًلا  يتضمن 
من  األمل  من  النوع  هذا  عالج  طريقة 
الطبيب  حياول  حيث  آلخر،  مريض 
املريض. حاجات  مع  العالج  تكييف 
األسباب  بإزالة  النفيس  األمل  يعالج  قد 
عالج  جلسات  بحضور  أو  إليه  أدت  التي 
عالقة. ذات  أدوية  تعاطي  مع  نفيس 

له ليقول  الغني  إىل  يذهب  ثم  رغيف.. 
بعدها..  وينرصف  حمبتك"  عىل  لك  "شكرا 
 تكرر األمر كثريا  وتكرر حصول الطفل عىل 
أسوأ رغيف ويتكرر تقديمه الشكر للغني … 
الصغري  للطفل  يتبَق  مل  يوم  جاء  حتي 
ناشف  ولكنه  كبريًا  واحدًا  رغيفًا  سوى 
حيث   السوء  من  كان  أسفله..  وحمروق 
أخذه  ولكنه  يأكله..  أن  إنسان  يستطيع  ال 
إىل  به  وعاد  ليشكره  الغني  إىل  وذهب 
اخلبز  يكرسون  هم  وفيام  املريضة،  أمه 
داخله..  يف  ذهبية  عمالت  وجود  اكتشفوا 
إىل  بالذهاب  يرسع  أن  والدته  أخربته 
منه  سقطت  فبالتأكيد  الغنى..  الرجل 
وربام  الكبري…  الدقيق  عجان  يف  النقود 
النقود..  رسق  قد  بأنه  ظلام  أحدهم  سيتهم 
ذهب الطفل جريًا إىل املدينة ثم إىل قرص الغني…
منذ  شيئا  يأكل  مل  الذي  الصغري  الطفل 
كان  مرات  ثالث  املسافة  وقطع  الصباح 
ليقدم  الغني  أمام  يقف  وهو  جدًا  متعبًا 
اخلبز: يف  كانت  ذهبية  قطع  أربع  له 
ال  أرجوك  الرغيف..  يف  وجدهتم  "سيدى 
الطفل..  واحتضن  الغنى  ابتسم  أحد"   تظلم 
أسوء  يف  النقود  يضع  أن  قصد  أنه  أخربه 
سيحصل  من  هو  أنه  يضمن  لكي  رغيف.. 
طول  يشكره  ظل  الذي  الوحيد  فهو  عليها..  
أسوء  عىل  دائام  حصوله  من  بالرغم  أسابيع 
سيكونان  وأمه  هو  أنه  وخيربه  رغيف.. 
املجاعة..  هناية  حتى  الغني  بيت  ضيافة  يف 

عزيزى القارئ :
تعلمنا أن نكتب "من ال َيشكر ال ُيشكر" و لكننا 
نكتبها عندما نشكر من هم أعىل منا.. فنحن ال  
نشكر من هم أقل منا درجة أو غنى.،، و ال نشكر 
اجلدعان أو املخلصني أو العاملني معنا أو حتى 
اقاربنا وعائالتنا.. وإال أخربين متى آخر مرة 
تعبهم..؟! عىل  زوجتك  أو  أمك  فيها  شكرت 
أو شكرت موظف عندك عىل تعبه يف العمل.؟ 
ال  لكي  يشكر  أن  رزق  عم  خاف  ربام 
رأى  وربام  بزيادة..  حممود  يطالبه 
يوزع  أن  الغني  واجب  من  أنه  األطفال 
بخيال..  سيكون  وإاّل  ماله  من  عليهم 

وبـــيـــــــــن هـــــــــــــذا وذاك ..

نفوق ذات يوم عىل خسارتنا ..
فبني خسارة عم رزق و خسارة األطفال اآلخرين  
لك"..  شكرا   " كلمة  يف  النهاية   قشة  كانت 
التقدير. نتعلم  ليتنا  نشكر..  أن  نتعلم  ليتنا 

أجل اليد التي ساعدتني، من أجل املحبة التي 
أحببت هبا ومن أجل األشياء املدهشة يف حيايت
واألطفال  والنجوم  الورود  أجل  من  شكرا 
ومن أجل روح املحبة شكرا من أجل الوحدة 
من أجل العمل من أجل الصعوبات واملشاكل 
من أجل املخاوف فجميعا قربتني منك أكثر 
شكرا من أجل محايتك حليايت من أجل توفري 
املأوى يل من أجل الطعام ومن أجل احلاجات
ترغب  الذي  !؟  السنة  هذه  ينتظرين  ماذا 
أن  أجل  من  أسألك  رب!  يا  فيه  أنت 
طرقي  مجيع  يف  أراك  لكي  إيامين  تزيد 
املحبة  استسلم  ال  كي  والشجاعة  األمل 
الصرب  أجل  من  القادمة  األيام  كل  ألجل 
اجلديد  القلب  إعطائي  أجل  ومن  والتواضع 
أعطني يا رب ما هو صالح يل والذي ال أعلم كيف 
مصغية  وأذنا  يطيع  قلبا  أعطني  منك  اطلبه 
حسب  تنتج  لكي  عاملة  ويدا  منفتحا  وذهنا 
حيايت  يف  الكاملة  إلرادتك  واخلضوع  رغبتك 
بركاتك عىل مجيع من حتبهم  يا رب  اسكب 
الناس. مجيع  لقلوب  السالم  وأجلب  نفيس 

جديدة  سنة  وتبدء  طيبني  وانتم  سنة  كل 
بكشف شكر جديد..

نلته،  بام  مرسور  انت  إليه،  رصت  ما  تعرف 
أتونى  لو  امتنى  كنت  عليك.  فحزينة  أنا  اما 
عىل  تأتى  وال  نعش  عىل  حممواًل  ميتًا  بك 
هبذا املجد. ال تنظر يا أبنى إىل ما نلته، بل ابك 
يمجدك،  الذى  كله  الشعب  هذا  ألن  واحزن 
بدمه. أو  بخطاياه  اهلل  امام  مطالب  انت 
الذى  الروحى  الوعى  عن  تعرب  اهنا 
احلكيمة. األم  هذه  عليه  كانت 

***

القروش اخلمسة
ملساعدة  أجتامع  اىل  اوالد  مخسة  أتى 
يدفع  ان  منهم  واحد  كل  وقصد  الفقراء. 
الغرض.  هلذا  األسبوع  طوال  اقتصده  قرشًا 
ولكن  واحد  جنس  من  قروشهم  وكانت 
اتضح ان قيمتها ختتلف متامًا ىف موازين اهلل!
قرشه  طرح  مباالة  وبدون  األول  جاء 
فيام  يفكر  ان  دون  ومضى  الصندوق  ىف 
وراء  الواقف  املالك  ولكن  ألجله.  وضع 
" هذا القرش من صفيح عدم  الصندوق قال: 
اهلل". موازين  ىف  شيئًا  يساوى  ال  انه  املبااله. 
وال  حمبة  بدون  قرشه  الثانى  وطرح 
الرب  حق  "هذا  يقول:  وهو  رسور 
لعنة". أخذ  لئال  له  أعطيه  ان  وجيب 
الصندوق  بجوار  الواقف  املالك  ولكن 
االضطرار  حديد  من  قرش  "هذا  قال: 
اهلل". موازين  ىف  شيئًا  يساوى  ال  وهو 

رأى  وملا  قرشه،  اىل  ونظر  الثالث  وجاء 
ومضى.  قرشه  ألقى  ينظرانه  شخصني 
االفتخار  نحاس  من  قرش  "هذا  املالك:  فقال 
وحب الظهور واملديح وال قيمة له ىف موازين 
الناس". من  أجره  استوىف  صاحبه  ألن  اهلل 
مساكني   " يقول:  وهو  قرشه  الرابع  ووضع 
اشفق  انى  واملتضايقني  املحتاجني  اولئك 
الصغري  القرش  هذا  يساهم  ان  وامتنى  عليهم 
الواقف  املالك  فقال  فقري".  مشكلة  حل  ىف 
فضة  من  قرش  "هذا  الصندوق:  بجوار 
الشفقة. انه يساوى حقًا شيئًا ىف مقاييس اهلل".
 واخريًا جاء اخلامس ووضع قرشه ىف الصندوق 
برسور وهو يصىل: "يا خملصى احلبيب انا لك 
وانت ىل وكل ماىل فهو لك. منك اجلميع ومن 
القرش  هو  هذا  املالك:  فقال  أعطيناك"  يدك 
الذهبى. امه يساوى كل شئ ىف موازين اهلل".



أهم  من  مها  وصلبه  املسيح  ميالد  َيْوما 
أعياد  أروع  ومن  البرشية،  أحداث 
كنيستنا. املتأمل ىف كل من املذود والصليب 
ارتباطهام  من  يتعجب  أن  إال  يستطيع  ال 
تشاهبهام!  ما  حٍد  وإىل  ببعضهام، 

عيد: يوم  منهما  فكل 
 

إهلها  بوصول  البرشية  تعّيد  امليالد  ىف 
وىف  )1تى16:3(.  اجلسد  ىف  ظهر  الذى 
إىل  نزل  أنه  آدم  أوالد  يفرح  الصليب 
عليهم  ُقِبَض  الذين  خيّلص  لكى  اجلحيم 
صلبه يمكن  مل  ميالده  بدون  املوت.  ىف 
متكن  مل  الصليب  عىل  موته  وبدون 
صار  قد  الكلمة  يكون  بميالده  قيامته. 
اآلب  َيشّتم  وبصلبه  )يو14:1(  جسدًا 
بميالده  الذبائح،  كذبيحة  جسده 
كثريين إخوة  بني  بكرًا  املولود  يصري 
إبليس. أرس  من  اإلخوة  ُيعتق  وبصلبه 

ىف والدته كانت أمه العذراء ترعاه وتعتنى 
فيتهّلل  مناغاته  تسمع  كرضيع،  به 
عند  أما  خلدمته،  فتهرع  وبكاءه  فؤادها، 
الرعاية  بكلامت  السيد  فاه  فقد  الصليب 
احتياجاهتا هلا  يضمن  لكى  لوالدته 
فخاطب  الروح،  ُيسّلم  أن  بعد  حتى 
محلته  هى  أمك«.  »هوذا  احلبيب:  يوحنا 
خطاياها  محل  وهو  ثدييها،  من  لرتضعه 
خشبة  عىل  مجعاء  البرشية  خطايا  بل 
كيف  نتعجب  أن  إالّ  نستطيع  وال  العار. 
الشهر  ىف  حامل  وهى  العذراء-  َعرَبت 
النارصة  من  الوعرة  األرض  هذه  التاسع- 
90مياًل  إىل  امتدت  رحلة  حلم،  بيت  إىل 
وكام  أيام؟  أربعة  استغرقت  وربام 
لوحدها الوالدة  خماض  هى  جازت 
الصليب  كأس  بعد-  فيام   - إبنها  رشب   
منهوكة  وهى  قّمطته  وكام  وحده! 
صليبه  هو  محل  رحلتها،  عناء  من  القوى 
يكن  مل  السياط!  بجراح  مثّخن  وظهره 
جسد  يستقبل  من  قاطبًة  الدنيا  ىف  هناك 
للبهائم!!  مذود  ىف  قش  إال  الغض  املسيح 
اللحظة  منذ  اجلسد  هذا  يتأهل  وهبذا 
ظهره  يسند  لكى  العامل،  لدخوله  األوىل 
عىل  له  مكان  كآخر  الصليب  خشبة  عىل 
وفيام  العامل!  ىف  له  حلظة  آخر  وىف  األرض 
رأسه!  يسند  أين  له  يكن  مل  اللحظتني  بني 
وهو  ومات  وعاش،  السيد،  ُولد  فقد 
تبن  من  بكومة  البرشية  استقبلته  فقري! 
املسيح  وكأن  طني،  من  مذود  ىف  خشن 
دخوله  عند  الطبيعة!  من  مصلوبًا  ولد  قد 
التى غطته هبا أمه إال اخلرق  عاملنا مل يملك 
ما  إال  لديه  يكن  مل  منه  خروجه  وعند 
عاملنا  إىل  وصل  الصليب!  عىل  جسده  سرت 
يستدفئون الرعاة  كان  حني  شتاء  ليل  ىف 
ربيع. ُظهر  ىف  ُعّلق  الصليب  وعىل 

رحم  ومن  جاء،  اآلب  حضن  من  هو   
الصليب  ملهمة  إمتامه  وبعد  ُولد،  العذراء 
مُحل  وفاهتا  بعد  وهى  أبيه،  إىل  عاد 

هرع  املذود  حول  السامء.  إىل  جسدها 
ساجدين املجوس  وجاء  فرحني،  الرعاة  
الرومان  جند  وقف  الصليب  حول  ولكن 
باكيات. املريامت  وانتحبت  مستهزئني، 

درســـان  والصليب:  المـذود 
االتضاع: فى 

قمة  السيد  أظهر  وصلبه  ميالده  ىف 
نفسه  “أخىل  املذود  ففى  االتضاع: 
عبد”  صورة  آخذًا  األلوهية(  جمد  )من 
حتى  )اآلب(  “أطاع  صلبه:  وىف  )تى7:2( 
الهوته  وظّل  الصليب”  موت  املوت، 
متغري أو  منتقص  غري  اتضاعه  رغم 
للمثقفني  نفسه  الرب  ُيظهر  مل  ميالده  ىف 
إرسائيليني ُسّذج  لرعاة  بل  لألبرار،  وال 
ليختار  جاء  فإنه  أمميني،  وجموس 
ولكى  احلكامء،  هبم  خُيزى  لكى  اجُلّهال 
يدعو - ليس األبرار - بل اخلطاة إىل التوبة.
عثرة لليهود  أضحى  صليبه  وىف 
ته  غطَّ ميالده  ىف  جهالة.  ولليونانيني 
وىف  واللفائف،  باألقمطة  العذراء 
ثيابه! من  البرشية  عّرته  صلبه 
وطأة  من  البرشية  أنني  اآلب  سمع  عندما 
إمرأة  من  مولودًا  إبنه  أرسل  اخلطية، 
عليه يشفق  مل  ولكنه  الزمان،  ملء  ىف 
الصلب  آالم  يتجرع  وتركه  فينا-  حبًا  
رصخ  املخلص  أن  حتى  هنايتها،  إىل 
تركتنى؟”. ملاذا  إهلى  “إهلى  متسائاًل: 
يشرتينا. أن  أراد  عندما  هو 

أن  أردنا  عندما  ونحن  بدمه.  اشرتانا 
من  بثالثني  بعناه  هيوذا-  مع  نبيعه- 
تسعه  ال  الذى  هذا  عبد!!  ثمن  الفضة... 
الذى  ذاك  مذود،  اليوم  يستقبله  السامء 
منه بأجنحتهام  وجوهها  املالئكة  ختفى 
البهائم! وسط  العامل  أدخله  املتناهى  تنازله 

وتحقيقها: المجوس  هدايا 

هداياهم:  حيملون  مهده  إىل  املجوس  جاء 
وكهنوته  ملُلكه  رمزًا  ومرًا،  ولبانًا  ذهبًا 
عىل  حتققت  كلها  وهذه  وعذاباته، 
ملكًا  هو  صار  املسيح  فبصلب  الصليب: 
حتى  بدمه،  اشرتاها  التى  قلوبنا  عىل 
استهزاًء  الصليب  عىل  عّلته  كتبوا  صالبيه 
“ملك اليهود”. واملسيح عىل الصليب صار 
حجاب  انشق  وهلذا  جديد،  كهنة  رئيس 
القديم.  الكهنوت  إنرصام  معلنًا  اهليكل 
الكاهن  هو  كان  الصليب  عىل  فاملسيح 
واحد. بآن  والصعيدة  املُصِعد  والذبيحة، 
يوم  ىف  قمتها  وصلت  فقد  عذاباته  وأما 

. لصلب ا

يان: إعجاز حدثان 
اإليامن  قانون  أن  العجيب  ومن 
وتتابع  اختصار  ىف  احلدثني  يربط 
وُصلب”. ...تأنس  وبسيط”  قوى 
إعجازى  حدث  كالمها  والصلب:  امليالد 
التاريخ:  ىف  يتكرر  ولن  وفريد  مدهش 
بدون  ميالدًا  البرشية  عرفت  فال 
املسيح... ميالد  بعد  أو  قبل  برش  زرع 
قبل  من  التاريخ-  رأى  وال  تعرف!  ولن 

بإرادته  مصلوبًا  إنسانًا  بعد-  من  أو 
يرى! ولن  اآلخرين...  لذنوب  عقابًا 

واألرض: السماء  عبادة 

قبل  أربعة  سنة  املسيح  ُولد  لقد 
العلامء  بعض  يرّجح  كام  امليالد، 
السارة  األخبار  املالئكة  جوقة  وزّفت 
من  البسطاء  الرعاة  وحّياه  مليالده، 
املجوس  وحكامء  املجاورة،  احلقول 
َمقودين  الرشق  أقصى  من  الوثنيني 
السامء  جتمعت  وبذلك  خاص،  بنجم 
الطفل. ليسوع  ممتعة  عبادة  ىف  واألرض 
“حقًا  املئة:  قائد  صاح  صليبه:  وعند 
اللص  له  وتوّسل  اهلل”.  إبن  هذا  كان 
يف  جئَت  متى  يارب  “اذكرنى  اليمني: 
عىل  حدادها  الطبيعة  وأعلنت  ملكوتك”. 
أخفت  قد  الشمس  فها  خالقها:  موت 
مرتعدة ماجت  واألرض  شعاعها، 
للحياة.  عادوا  قد  القبور  ىف  والذين 
ثانيًة  واألرض  السامء  جتمعت  وهكذا 
املصلوب!  ليسوع  خاشعة  عبادة  ىف 

السـماء  تصالحت  العيدين  فى 
األرض:  مع 

“املجد  املالئكة:  أعلنت  امليالد  ىف 
السالم”.  األرض  وعىل  األعاىل  ىف  هلل 
الصليب  عىل  املسيح  وبموت 
)رو10:5(. اهلل”  مع  ُصوحِلنا    “

المخلوقات: تْقدمات 

مع  هداياها  خملوقاته  قّدمت  مولده  ىف 
نجاًم والسامء  ترنياًم،  املالئكة  املجوس: 
واألرض مذودًا. وىف صلبه قّدمت البرشية 
من نتاج الطبيعة ما عّجل بموته: فقدمت 
شوكًا النباتات  ومن  صليبًا،  األشجار  من 
خاًل. السوائل  ومن  حربة،  املعادن  ومن   

عن  الكتــاب  نبوات  قالت  ماذا 
اليوَمْين؟ هَذْين 

املسيح  ميالد  عن  والنبوات  الرموز 
منها  نذكر  متعددة،  القديم  العهد  ىف 
وعصا  يعقوب،  سّلم  املثال:  سبيل  عىل 
وعليقة  الذهب،  واملجمرة  هارون، 
ونبوات  حلزقيال،  املرشق  وباب  موسى، 
بيت  ىف  وجميئه  وصفنيا،  عاموس 
العذراء  من  ووالدته   )2:5 )ميخا حلم 
 )25:9 )دا والدته  وميعاد  )إش14:7( 
)إر15:31(.  حلم  بيت  أطفال  وَقْتل 
فهى  الصليب  عن  والنبوات  الرموز  أما 
اسحق  تقدمة  منها:  نذكر  كثرية  أيضًا 
وحرب  النحاسية،  واحلية  ذبيحة، 
عىل  املسيح  وموت  عامليق،  مع  موسى 
فتح   وعدم  اخلطاة  بني  وصلبه  الصليب، 
عظامه. كرس  وعدم  املحاكمة،  ىف  فيه 

الكنيسة؟ قالت  وماذا 

اخلميس:  ثيؤطوكية  ىف  الكنيسة  تّعلمنا 
“من أجل حواء ُأغلِق باب الفردوس، ومن 
أخرى”. مرة  لنا  ُفتح  العذراء  مريم  ِقبل 
ىف  الكنيسة  فتصىل  الصلب،  عن  أما 
اليوم  ىف  من  “يا  السادسة:  الساعة  قطع 
ُسّمرت  السادسة  الساعة  وىف  السادس 

جترأ  التى  اخلطية  أجل  من  الصليب  عىل 
صك  مّزق  الفردوس،  ىف  آدم  أبونا  عليها 
وخّلصنا”. إهلنا  املسيح  أهيا  خطايانا 

القديسون؟ قال  وماذا 

يقول  املتجّسد  اهلل  والدة  مفارقات  عن 
النزينزى:  غريغوريوس  القديس 
ُولد  الدهور  كل  قبل  اآلب  من  )املولود 
والثانية  إهلية،  األوىل  فالوالدة  عذراء.  من 
الثانية  وىف  أم،  له  يكن  مل  األوىل  ىف  برشية. 
صلبه  مفارقات  وعن  أب(.  له  يكن  مل 
ولكنه  الذبح،  إىل  سيق  )كخروف  يقول: 
صامتًا  كان  كَحَمل  إرسائيل.  راعى  هو 
به  ُكرز  وقد  “الكلمة”،  هو  أنه  مع 
الربية”.  ىف  الصارخ  “الصوت  بواسطة 
مرض  لكل  الشاىف  ولكنه  وُجرح،  ُسحق 
وضعف. مات، ولكنه هو ُمعطى احلياة!(.

رســالـة  اليوَمْين  من  كل  فى 
ورجاء: أمل 

يولد ىف مذود هبائم،  أن  السيد  مل يستنكف 
ثغاء  من  احليوانات  أصوات  به  حتيط 
هيمس  السيد  وكأن  البقر،  وِخوار  األغنام 
أتشّجع أن  خاطئ-  كل  وأذن  أذنّى-  ىف 
آسنة ونفسى  آثم  فؤادى  كان  وإن  حتى 
فتحُت  ما  إذا  ىّف  يسكن  أن  مستعد  ولكنه 
حتاور  الصليب  وعىل  حياتى.  باب  له 
قبل  اليمني  لص  مع  اآلمه-  ىف  السيد- 
ووعده  األخرية،  أنفاسه  ذاك  يلفظ  أن 
نفس  ىف  الفردوس  ىف  معه  سيكون  أنه 
املعهودة  رقته  ىف  الرب  وكأن  اليوم، 
عىل  يعلن  الصليب  من  املعتاد  وحنانه 
افتتاحية  إىل  “إنظروا  اخلطاة:  مأل 
تائب..  لص  لص..  املسيحية:  فردوس 
خطايا  من  قباًل  فعلَته  ما  هيم  ال  بنى...  فيا 
وباٍق  اآلن  عّنك  الثمن  أدفع  أنا  فها  وآثام، 
تتوب”!  أن  واحد:  شئ  فقط  عليك 

الثانى! وصلبه  الثانية  والدته 

وكام أن القديسة العذراء حبلت به باجلسد، 
روحه  عمل  َقَبلنا  ما  إذا  نحن-  أيضًا  هكذا 
داخلنا  ىف  نحمله  أن  نستطيع  حياتنا-  ىف 
“ليحل  الرسول:  بولس  قول  بحسب 
)أف17:3(. قلوبكم”  ىف  باإليامن  املسيح 
مجعاء البرشية  عن  وموته  صلبه  وىف 
عىل  وإرصارهم  بأفعاهلم  بعضنا  رفضه 
تعبري  بحسب  أيضًا   - فكأهنم  خطاياهم، 
ألنفسهم  “يصلبون  الرسول:  بولس 
)عب6:6(. ويشّهرونه”  ثانيًة  اهلل  إبن 

: تمة خا
البرشية  عىل  أنعم  املخلص  بميالد 
يوم  ميالده  فيوم  اأَلَخوّية،  برشف 
بكر  أخ  للبرش  ُولد  ألنه  الناس،  لكل  عيد 
مزق  وبصلبه  أعوازهم.  كل  فيه  تكملت 
إبليس. أرس  من  وأعتقنا  خطايانا  صك 
حقًا  فأنت  حلم!  بيت  يا  لك  فسالم 
فمن  هيوذا،  مدن  ىف  الصغرى  لست 
عىل  تم  منزوى،  مظلم  فيك  مذود  خالل 
اإلنسانية! تاريخ  ىف  حدث  أهم  أرضك 
ما  أورشليم،  جلجثة  يا  وأنت 
ارتويتى  فقد  أرشفِك!  وما  أقدسِك 
اغتسلت  وفيه  الزكى،  الدم  بقطرات 
الدهور ! آخر  إىل  آدم  من  البرشية 
ىف  املسيح  عىل  للتعرف  مدعّوون  نحن 
جيده َمْن  قّل  ولكن  وصلبه،  ميالده 
غري  ىف  نطلبه  ألننا  يراه،  من  وندر 
الصليب!! خارج  عنه  ونبحث  املذود، 











من  نعمة  بيت  كل  يف  األطفال  وجود  ُيعد 
آثارها  و  ملميزاهتا  حرص  ال  التي  اهلل  نعم 
من  البد  لذلك  األم.  و  األب  حياة  يف  اإلجيابية 
املختلفة  أعامرهم  مراحل  يف  بأوالدنا  اإلعتناء 
واإلهتامم. الرعاية  طرق  أفضل  وعىل  كثريًا 

طرق تنمية مهارات الطفل و خاصة 
اإلجتماعية: المهارات 

الطفل: مع  احلديث   -1
من  معه  التواصل  و  الطفل  مع  احلديث  يعترب 
من  قدراته  تنمية  عىل  تساعد  التي  الطرق  أهم 
تعليمه  و  جيدُا  اإلستامع  و  للكالم  تشجعه  خالل 
تعليمه  أيضًا  مهذبه.  بطريقه  و  بحرية  التحدث 
اإلشرتاك  أو  آخرين  أطفال  مع  اللعب  يف  املشاركة 
ليعرف  القدم  يف نشاطات مجاعية مثل لعب كرة 
طفلك  تعليم  يمكنك  كام  املشاركة.  أمهية  و  قيمة 
اآلخرين  شكر  و  مهذبة  بطريقة  األشياء  طلب 
توترًا. أقل  بشكل  اآلخرين  مع  الترصف  و  عليها 

اللعب:  -2
اللعب  إىل  األحيان  من  كثري  يف  الطفل  ينجذب 
القدرات بعض  تعلمه  لعبة  عمل  يمكن  لذلك 
اللعبة  هذه   Puzzle البازل  لعبة  مثل: 
للطفل  اإلدراكية  و  البرصية  القدرات  تنمي 
الرتكيز. عىل  قدرته  زيادة  عىل  وتساعده 

الرياضة:  -3
السليم  العقل  أن  املُؤكد  و  عليه  املُتعارف  من 
األطفال  تعويد  من  البد  لذلك  السليم  اجلسم  يف 
يوميًا.  األقل  عىل  واحدة  رياضة  ممارسة  عىل 
الدموية  الدورة  تنشيط  عىل  تعمل  فالرياضة 
الغذاء  و  األوكسجني  و  الدم  وصول  بالتايل  و 
بشكل  صحيح  نمو  إىل  يؤدي  مما  للمخ  الكايف 
تقوية  عىل  الرياضة  تساعد  أيضًا  ُمتعايف. 
ممارسة  عىل  التعود  أن  كام  الطفل.  جسم 
بالعادات  اإللتزام  الطفل  عىل  يفرض  الرياضة 
العقل. صح  البدن  صح  فكلام  السليمة  الصحية 

القراءة: و  الكتب   -4
لإلنسان  اإلهتامم  صدارة  مكان  القراءة  حتتل 
يستكشف  خالهلا  من  التي  الوسيلة  بإعتبارها 
البيئة  عن  و  العامل  عن  الكثري  و  الكثري  الطفل 
مواده  فهم  عىل  تساعده  و  به.  املحيطة 
لديه.  الذاتية  اإلبداعية  القدرة  تعزيز  و  الدراسية 
للطفل القراءة  أمهية  رشح  من  فالبد 
ينتج  و  اإلطالع  و  القراءة  حب  يف  ومساعدته 
الطفل مدارك  و  اإلستطالع  أبواب  فتح  ذلك  عن 
إنشغال  حالة  يف  بالوحدة  الشعور  من  يقلل 
الطفل.  حياة  أسلوب  تغيري  و  عنه  األم  و  األب 
أطفالنا  جعل  هو  القراءة  من  واهلدف 
ويساعدهم  ومثقفني  وباحثني  مفكرين 
بإستمرار. اإلبتكارية  قدراهتم  تنمية  عىل 

5- اإلبداع:
يف  الرغبة  مع  االستكشاف  من  خليط  هو 

املشكالت،  اإلنجاز و حل  و  الوصول 
دائموا  احلال  بطبيعة  فاألطفال 

غري  األشياء  عن  السؤال 
و  هلم  بالنسبة  املعروفة 

لذلك  املشكالت  حل  حياولون 
الوقت  نعطيهم  أن  جيب 

املناسبة هلذه  األدوات  و  الكايف 
املشكالت.

الطفولة: مرحلة   -
بداية  وحتى  امليالد  منذ  الطفولة  َمرحلة  متتّد   

عرش الثانية  سن  حتى  أي  املُراهقة  َمرحلة 
يف  الطفل  عند  النامئية  العملّية  فيها  تتسارع 
تتبلور  حّساسة  مرحلة  فهي  جماالهتا،  مجيع 

الدور  لألرسة  إّن  ومهاراته.  الطفل  شخصية  فيها 
املثريات  وتقديم  للطفل،  السليم  التكوين  يف  األكرب 
توفري  إىل  باإلضافة  املُناسب،  التوجيه  مع  اءة  البنَّ
الطفل  جوانب  كافة  ُتنّمي  التي  التعليمّية  األلعاب 
للخروج  الطفل  هَتيئة  وبالتايل  والعقلية،  اجلسمية 
املراحل  إىل  واملهارات  الُقدرات  من  عاٍل  بقدٍر 
العمرّية املُتقّدمة ليكوَن بذلك فردًا ُمنتجًا وسوّيًا.   

مهاراهتا: وتطوير  الطفولة  مراحل 
وكان  مراحل،  أربع  إىل  الطفولة  مرحلة  مت  ُقسِّ
اخلصائص  معرفة  التقسيم  هذا  من  الغرض 
املتوّقع  واملُشكالت  مرحلة  لكل  النامئية 
بطرق  اإلملام  رضورة  إىل  باإلضافة  حدوثها، 
ُتساعد  التي  واملناسبة،  املتدّرجة  والتعليم  الرتبية 
خُمتلف  يف  وقدراته  الطفل  مهارات  تنمية  عىل 
احلركية  واجلسمية  واالنفعالية  العقلّية  جماالهتا 
كاآليت: التقسيم  هذا  وكان  واالجتامعّية، 

مرحلة الرضاعة: منذ الوالدة وحّتى عمر السنتني.

- مرحلة الرضاعة.
- مرحلة الطفولة املبكرة.

   من سن السنتني وحتى سّت سنوات.
- مرحلة الطفولة املتوسطة:

   من ست سنوات وحتى تسع سنوات.
- مرحلة الطفولة املتأخرة:

من سن تسع سنوات وحتى سن الثانية عرش. 

الرضاعة: مرحلة 
رسيع،  بشكل  املرحلة  هذه  يف  الطفل  ينمو 
كامليش،  احلركّية  املَهارات  من  الكثري  ويكتسب 
فيجب  لذلك  وتبعًا  واجللوس،  والوقوف،  واحلبو، 
ُتصدر  التي  األلعاب  بعض  توفري  الوالدين  عىل 
األصوات وذات األلون الزاهية واملُختلفة، فُيطّور 
وحتريكها  األشياء  إمساك  عىل  قدرته  الطفل 
املصنوعة  الكتب  إىل  باإلضافة  يديه،  بني  وتقليبها 
أن  املُمكن  ومن  املقوى،  الكرتون  أو  الفّلني  من 
مع  الصويت  التلوين  بطريقة  القصص  األم  تروي 
انتباه  جيذب  ذلك  فكّل  الصوت؛  نربات  اختالف 
لصوت  الطفل  فسامع  انتباهه،  ويستدعي  الطفل 
والتعبريّية،  املَنطوقة  اللغة  تعّلم  عىل  يساعده  أّمه 
ُيمكن  التي  األنشطة  من  الكثري  هناك  توجد  كام 
وتطويرها. َمهاراته  لتقوية  للطفل  تقديمها 

املبكرة: الطفولة  مرحلة 
املَهارات  َتنمية  أمهّية  املرحلة  هذه  يف  تظهر 
احلركي البرصي  لتآزر  ا ومهارات  احلركّية 
واإلدراكية للغوّية  ا املهارات  إىل  باإلضافة 
وأنشطة  طرق  بعّدة  املهارات  هذه  تنمية  وتتّم 
املدرسة يف  املعّلمة  أو  املَنزل  يف  األم  مُتارسها 

بعرض  وذلك 
املهارة 

إتقاهنا،  مرحلة  إىل  لَيصل  عليها  الّطفل  وَتدريب 
باملشابك  باللعب  إّما  فتكون  األنشطة  هذه  أّما 

بعرض  اللمس  حاسة  وتطوير  ألواهنا،  وَتصنيف 
املُختلفة  األسطح  أو  األقمشة  خامات  من  عدد 

وغريها،  واخلشنة  الناعمة  بني  والتفريق 
النشاط؛  نفس  يف  مهارة  من  أكثر  بني  والربط 

خشن  األصفر  الكرت  بأن  الطفل  ُيمّيز  كأن 
للمساعدة  امللمس  ناعم  األمحر  والكرت  امللمس 
كام  األشياء،  بني  التفريق  عىل  القدرة  تطوير  يف 

أو  احلركة  التي حتتوي عىل  األلعاب  تقديم  أّن 
إمكانّياته  الستعامل  بالطفل  تدفع  بالرمل  اللعب 

التخيلّية.  وقدراته  االبتكارّية 

الوسطى: الطفولة  مرحلة 
للطفل  الفعيل  اخلروج  املرحلة  هذه  يف  حيدث 
واّتساع  وواجباهتا،  ومسؤولياهتا  املدرسة  إىل 
عن  االستقالل  دائرة  واتساع  االجتامعية،  البيئة 
احلركّية  املهارات  الطفل  يتعّلم  كام  الوالدين، 
واأللعاب  العامة  باألنشطة  للمشاركة  الالزمة 
يف  الطفل  اكتساب  بداية  إىل  باإلضافة  اجلامعية، 
ُتشّكل  التي  اخلارجية  واملعايري  الِقيم  املرحلة  هذه 
مهارات  تنمية  وتتّم  االجتامعية،  شخصّيته  بنية 
التي  املنزلية  األعامل  ببعض  بإرشاكه  الطفل 
الفك  مكّعبات  وتوفري  اجلسمية،  قدراته  ُتناسب 
كام  املناسب،  والبازل  اللعب  وصلصال  والرتكيب 
االستقاللية  بمهاراته  القيام  الطفل  عىل  جيب 
مكاهنا،  يف  ووضعها  مالبسه  كارتداء  بمفرده 
وربط  واالستحامم،  وحده،  طعامه  وتناول 
املرحلة  هذه  يف  الطفل  تعليم  أيضًا  جيب  احلذاء. 
إتاحة  وحماولة  خطه،  وحتسني  الكتابة  عىل 
أحد. تدّخل  دون  من  مشكالته  حلّل  له  الفرصة 

املتأخرة: الطفولة  مرحلة 
إىل  املتأخرة  الطفولة  مرحلة  يف  الطفل  يسعى 
االجتامعي،  وتكّيفه  الستقاللّيته  توكيده  زيادة 
نطاق  خارج  والعالقات  الصداقات  ُيكّون  كام 
وُيمكنه  اجلامعات،  مع  الطفل  وَيتآلف  األرسة، 
االنطواء حتت ظّلها، كام يرتّسخ مفهوم األخالق 
الذات  نحو  الذايت  التوجه  واكتامل  والضمري، 
واجلامعة، باإلضافة إىل مُمارسة الطفل الكثري من 
أكرب  وبنشاط  أوسع  نطاق  عىل  اجلسمية  األنشطة 
اللعب  الفرد  تعليم  فيجب  السابقة،  املَراحل  من 
يضبطها  ُمعّينة  قوانني  حسب  َيسري  الذي  املحَكم 
وحتقيق  اجلامعي  العمل  وتشجيع  احلكم، 
توظيف  يف  الطفل  وتشجيع  األقران،  مع  التوافق 
األدوار،  وانتحال  التمثييل  األداء  يف  املنطوقة  اللغة 
بني  الشائعة  األلعاب  إتقان  عىل  الطفل  ومساعدة 
هبا.  واالستمتاع  مُمارستها  عىل  وتشجيعه  أقرانه 

لألطفال: المهارات  تعليم  في  عامة  إرشادات 
لـديــــن       لـوا ا عىل 

م  لقيـــــــا ا
يد  لعد با
مــــــن 

تنميــــــــّة  عــلــى  تعمــل  التي  األمـــــــور 
فقـط  ج  حيتا ال  لطفل  فا  ، طفلهام ت  ا ر قد
طعام من  حاجّياته  تلبية  يف  املتمّثلــة  للعـنـــايــــة 
تربيتــه جيــب  وإنام  ودواء،  ومسكن،  ورشاب، 

وهبــذا  املستقبل،  ويف  اآلن،  يفيده  ما  كل  وتعليمه 
النصائح: بعض  للوالدين  نقّدم  اخلصوص 

باإلضافة  للطفل،  املستمر  والتحفيز  التشجيع 
الطفل  عىل  والثناء  اللفظي  التعزيز  إىل 
الفاشلة  التجارب  وجتاهل  نجاحه،  عند 
النجاح. حتى  االستمرار  عىل  وحّثه  له، 
من  ُيراقب  فالطفل  اءة؛  والبنَّ احلسنة  القدوة 
ُيتقنون  مّمن  األقران  واألهل  املُعّلمني  من  حوله 
والتقليد. باملاُلحظة  يتعّلم  فهو  ُمعّينة،  مهارة 
وقدراته  الطفل  لعمر  املناسبة  املهارة  تقديم 
اجلسمّية والعقلية، وتقديم اللعبة أو النشاط املُناسب 
املستمر واإلحساس  للفشل  الطفل  تعّرض  لتجّنب 
الفردية. الفروقات  ومراعاة  باإلحباط، 
يف  املُشاركة  عىل  الطفل  إجبار  عدم 
بذلك. َيرغب  ال  كان  إذا  ُمعنّي  نشاٍط 
مع  أو  وحده  لعبه  أثناء  الطفل  ُمراقبة 
وحَتديد  اجلامعية،  األلعاب  يف  أقرانه 
السلوكّيات  أو  تنقصه،  التي  السلوكّيات 
آخر.  وقٍت  يف  تعديلها  وحُماولة  السلبية 
ملا  الصغر،  منذ  القراءة  عىل  الطفل  تدريب 
يكرب  حينام  الفوائد  من  بالعديد  عليه  تعود 
األهل  فدور  واالجتامعي،  املهني  الصعيد  عىل 
القراءة،  حب  عىل  يكرب  طفلهام  جعل  هو  هنا 
للطفل  وأحبها  الطرق  أبسط  ومن  واملطالعة، 
كبريًا  دورًا  تلعب  فإهنا  النوم،  قبل  حكايات  هي 
والتحليلية. واللفظية  اللغوية  مهاراته  تنمية  يف 
من  األشياء  بني  الفروق  إجياد  كيفية  الطفل  تعليم 
واللون، واحلجم، وامللمس وغريها. الشكل،  حيث 
من  املناسبة  احللول  إجياد  عىل  الطفل  تدريب 
كيفّية  عن  كسؤاله  عليه،  األسئلة  طرح  خالل 
أو  والديه،  جيد  ومل  املنزل  إىل  عاد  إذا  ترصفه 
وبذلك  وهكذا،  زمالئه،  أحد  من  لرضب  تعّرض 
كام  مشكالته،  حلّل  التفكري  عىل  الطفل  سيعتاد 
إليها. اللجوء  يمكنه  حلواًل  سيعطيانه  الوالدين  أّن 
خالل  من  للمدرسة،  لدخول  الطفل  تأهيل 
كيفية  عىل  وتدريبه  التلوين،  كتب  إحضار 
اإلطار  عن  اخلروج  دون  والتلوين  القلم،  إمساك 
املدرسة،  يف  النظام  طبيعة  له  ورشح  املحدد، 
يرشح  ومعّلم  طالب،  حيتوي  صّف  كوجود 
يف  املعلم  مراجعة  باسطاعته  وأنه  الدروس، 
للدراسة،  وقت  ووجود  تواجهه،  مشكلة  أي 
هبا. االلتزام  ووجوب  لالسرتاحة،  وآخر 
مهارة  تنّمي  فهي  الرتكيب  بألعاب  االستعانة 
األجزاء  وتركيب  للطفل،  والربط  االنتباه 
وبلغة  مستمّر  بشكل  له  التحّدث  ببعضها. 
صحيح. بشكل  التحّدث  يعتاد  كي  سليمة، 
وذلك  الرياضة،  ممارسة  عىل  الطفل  تشجيع 
صّحته  وحتسني  جسمه،  عضالت  لتقوية 
تكليف  العقلّية.  قدراته  وحتسني  عام،  بشكل 
مثل  البسيطة،  املهام  ببعض  بالقيام  الطفل 
بالعمل  قيامه  عند  عليه  والثناء  ما،  يشء  إحضار 
عىل  الطفل  تعويد  الصحيح.  النحو  عىل 
تناول  وكذلك  بنفسه،  مالبسه  ارتداء 
الطفل،  بتغذية  االهتامم  الطعام. 
عىل  حيتوي  صحي  طعام  وتقديم 
حيتاجها  التي  العنارص  مجيع 
جسده،  لينمو  املناسبة،  وبالكمّيات 
السليم. النحو  عىل  عقله  ويتطور 
مواهب  اكتشاف  حماولة 
اإلجابة  وتنميتها.  الطفل 
الطفل  تساؤالت  مجيع  عىل 
والثناء  ومجيل،  مبّسط  بأسلوب 
وتشجيعه  للمعرفة،  حلبه  عليه 
ذهنه. يف  يدور  ما  كل  عن  السؤال  عىل 
حيب،  ماذا  وعن  نفسه،  عن  الطفل  سؤال 
عن  التعبري  عىل  قدرته  لتمنية  يكره  وماذا 
يريد،  ال  ما  برفض  شخصيته  وتكوين  نفسه، 
اآلخرين.  اّتباع  وليس  يريد،  ما  وقبول 



داخل البيت العتيق و يف غرفتة املتواضعة البسيطة األثاث وقف 
جدران  إىل  يشري  وهو  وقال  طارق  ضحك 
القدوس  عبد  لعم  كنوز  من  حتمله  وما  البيت 
تقدير أقل  عىل  طنًا  تزن  الكتب  تلك  أن  احلق  كل  معك   -
و تلك اللوحات التي كانت ترسمها زوجة عم عبد القدوس...
أنظر كم هي غري متقنة ... اهنا تشبه الرسومات التي ترسمها 
ابنتي ذات اخلمس سنوات ... انا اذكر جيدًا حني كانت ترسم 
براويز  يف  يضعها  ثم  تلوينها  يف  يساعدها  وهو  الصور  تلك 
العظيم. بفنها  اهتاممه  مدى  عن  هلا  يعرب  حتى  واطارت 
يف  اليهام  يتطلع  أمني  ظل  بينام  وطارق  عادل  ضحك 
تعجب واستنكار ... وما هي اال دقائق حتى استأذن طارق يف 
بعد ترك الخوية حفنة  العتيق  البيت  االنرصاف و خرج من 
من املال عىل الطاولة كمشاركة منه يف عملية الدفم و خالفه.

بدأت الدموع تنساب من عيني أمني و تذكر كيف انه مل يكن 
الوقت  بعض  بتدبري  هيتم  مل  و  القدوس  عبد  عم  بزيارة  هيتم 
حتى يستمع اليه ... متنى لو عاد به الزمن لكان أحرض زوجته
و أوالده لزيارة العم العجوز باستمرار وجلسوا مجيعًا يستمعون 
قدمي  عىل  ينسكب  ان  استطاع  لو  متنى  حب...  يف  اليه 
الرجل و يعتذر له عن انشغاله عنه و لكن ما فائدة هذا االن.
قطع صوت عادل أفكار أمني و هو يقول له يف حزم:

-  إسمع يا أمني... هذا ما سوف نصنع، و خصوصًا 
بعد أن تركنا طارق و ذهب ألعامله و مل يبقى غريي 
انا و أنت فقط ... سوف ندفن الرجل و نقوم بعمل كل 
الالزم جتاه اجلثامن حتى يرقد يف سالم بجوار زوجته كام 
أوصى ... و أما تلك الكتب و اللوحات فسوف نحرض بعض 
القاممة. حمارق  أحد  إىل  النفايات  هذه  بكل  نلقى  و  العامل 
أستنكار  يف  قال  و  غضب  يف  أخيه  نحو  أمني  تطلع 
لك...  تروق  كام  الوصية  تنفيذ  يف  ترغب  انك  تقصد    -
داعي  فال  الوصية  باقي  اما  و  فيه  ترغب  الذي  اجلزء  تتمم 
مع  فعلنا  كام  ضمريك  إراحة  يف  ترغب  انك  قل  منه... 
حقًا  احبه  من  فينا  يكن  مل   ... حياته  طوال  الرجل 
جتاهه. ضمرائنا  إراحة  عن  نبحث  ما  دائاًم  كنا  بل 
رضب عادل عىل الطاولة بقوة و هم واقفًا صارخًا يف غضب
لن أجلس الستمع هلذا اهلراء... أوصى الرجل ان يدفن بجوار 
زوجته و هذا ما سوف نفعله... غري ذلك هي جمرد بركة أراد 
منحها ملن يرغب فيها... أي بركة يف محل كتب مغطاة باالتربة 
و االحتفاظ بلوحات بالية ال معنى هلا ... أنا ال أريد تلك الربكة ...
الكتب. تلك  أحرق  سوف  جهتي  من  لك...  كلها  خذها 
الكلامت  وقع  من  متأثرًا  يبكي  وهو  أمني  قال 
طارق  رجوع  ننتظر  ثم  الرجل  ندفن  دعنا  االقل  عىل   -
لفكرة  ضمريه  يرتاح  ال  قد   ... رأيه  عن  ونسأله  السفر  من 
الوصية. امتام  يف  يرغب  و  اللوحات  و  الكتب  حرق 

قال عادل يف حزم بصوت حاد: 
- لن انتظر أحد و لن أهدر وقتًا أكثر يف هذا العبث ... سوف أتصل 
بطارق اآلن و أساله عن رأيه حتى يرتاح ضمريي من جتاهه .
أخرج عادل هاتفه اجلوال و أتصل بطارق و قال بلهجة جادة 
- مرحبا طارق... نعم نعم... أعلم أنك مشغول و لكن أسمع ...
جتاه  وصيته  يف  أراد  كام  زوجته  بجوار  الرجل  دفن  أريد  أنا 
لنا  هدية  الكتب  أن  قال  فقد  نحن  جهتنا  من  أما  و  نفسه، 
تغيري  و  باللوحات  كذلك  اوصى  و  هبا  بالتفتيش  اوصانا  و 
أهدارًا  و  عبثًا  هذا  أن  أرى  انا  و  هبا...  اخلاصة  الرباويز 
اىل  النفايات  تلك  حلمل  العامل  بعض  احضار  أريد  و  للوقت 
هلذا... ضمريك  يرتاح  ال  قد  انك  يرى  أمني  ولكن  املحرقة 
ماذا  تقول ... من فضلك كرر مرة أخرى حتى يسمعك أمني .

كان  بينام  أمني  اذن  بجوار  اهلاتف  عادل  وضع 
يضحك وهو  اهلاتف  سامعة  من  يرصخ  طارق 
- يا لك من ساذج... اي ضمري الذي لن يرتاح ؟؟؟ و اية وصية 
اي  نلمس  لن  هذا  اخوك  و  أنا  تنفيذها،  يف  ترغب  محقاء 

إحضار  قرر  لقد  باألتربة،  املغطاه  الرباويز  او  الكتب  تلك  من 
عامل ونقلها مجيعها ملحرقة النفايات و انا معه يف هذا الرأي
السالمة( مع   ... العامل  أجر  يف  نصيبي  لكم  أرسل  وسوف 

 رصخ أمني و قد دمعت عيناه: 
جيب  القدوس  عبد  عم  قاله  ما  ابدًا،  هذا  حيدث  لن  ال...   -
بنصيبكام  تتربعا  أن  املمكن  من  االقل  عىل  ينفذ،  أن 
أما  العامة،  املكتبات  احد  اىل  واللوحات  الكتب  من 
واللوحات(  الكتب  من  بنصيبي  احتفظ  فسوف  أنا 

رصخ عادل يف حزم: 
لندفن  االن هيا  ... و  ... هي كلها لك  النفاية  تلك  - لن أملس 

الرجل بجوار زوجته... 
و بعد عدة أيام من دفن عم عبد القدوس بجوار زوجته احلبيبة 
عاد أمني اىل البيت العتيق و معه زوجته و أوالده لفرز الكتب 
حسب الوصية و وضعها يف صناديق استعدادًا لنقلها إىل بيتهم
و النظر يف شأن كل تلك اللوحات و السيام لوحة العشاء األخري ...

وجه  يف  تطلع  و  العتيق  البيت  هذا  أمني  دخل  أن  بمجرد 
أوالده وزوجته حتى ارتسمت عىل وجهه إبتسامة حنونة ... 
أخذ  و  و زوجته بجواره  القدوس  كأنه عم عبد  و  نفسه  رأى 
حيكي ألوالده عن العم العجوز و كيف كان حيبه هو و إخوته 
ويمثل هلم كيف كان يتكلم و يضحك و كيف كان يميش ، ثم 
فتح  أن  ما  و   ... يقرأ  كان  كيف  هلم  يمثل  حتى  كتابًا  التقط 
الكتاب حتى وجد بني صفحاته ورقة نقدية فئة املائة دوالر

و قال امني ضاحكًا  ثم ضحك اجلميع  الدهشة  اصاب اجلميع 
حينام  حمقًا  كان  القدوس  عبد  عم  ان  اعتقد   -
جدًا. كبرية  قيمة  ذات  الكتب  ان  وصيته  يف  قال 

تبتسم  هي  و  هدوء  يف  الزوجة  قالت  حينها 
هذا   ... قيمة  له  لدهيم  شئ  كل  حبيبي  يا  السن  كبار  هكذا   -
ذكريات  من  حتمله  بام  تقاس  عندهم  األشياء  قيمة  ألن 
تلك  اشاركك  حتى  و   ... مادية  قيمة  من  هلا  بام  ليس  و 
املائة.  تلك  السعيدة فسوف آخذ مخسني دوالرًا من  الذكرى 
 ضحك اجلميع ثم وضع أمني الكتاب يف مكانه و تطلع نحو لوحة 
العشاء األخري ثم نظر إىل زوجته و أوالده و قال باساًم يف حتد

سوف   ... األصعب  بالعمل  لنبدأ  و  اآلن  الكتب  من  دعونا   -
نحمل مجيعنا تلك اللوحة بكل حرص ثم نضعها عىل األرض

ونستخلص اللوحة من هذا الربواز القديم و نتخلص منه حينها 
بيتنا. يف  جديدًا  بروازًا  هلا  نصنع  حتى  احلمل  سهله  ستكون 

و ما أن مهوا مجيعًا بتحريك الربواز حتى سقطت منه بعض 
األوراق النقدية فئة املائة دوالر ... سقطت النقود و سقطت 
معها ورقة مطوية بعناية ، تطلع أمني يف تعجب اىل زوجته التي 
كانت تتطلع اليه يف دهشة ، و وسط دهشة اجلميع أخذ أمني 
الورقة املطوية و قرأ ما هبا عىل زوجته و أوالده و كان هبا ما ييل

وصيتي  يف  كتبت  قد  كنت  الرسالة...  تلك  يقرأ  من  )حبيبي 
قيمة  ذات  هي  املتواضع  البيت  هذا  يف  التي  الكتب  كل  أن 
علم من  حتمله  ملا  ليس  كذلك  حقًا  هي  و  جدًا،  جدًا  كبرية 

و ثروة معرفية فقط بل أيضًا لكل ما حتمله من ثروة مادية 
الكتب و كنت أقصد هنا  ان تفتشوا  ، كنت قد اوصيت  أيضًا 
تفتيش الصفحات بشكل جيد ... فسوف جتد بني صفحات 
كتاب كل  يف  هذا   ... دوالر  املائة  فئة  ورقات  عرش  كتاب  كل 

وأكرر يف كل كتاب، و لديك هنا ٤٨٨ كتاب امتنى ان تستمتع 
بالكتب تستمتع  أن  هو  هنا  باملتعة  اقصد  و   ... مجيعًا  هبم 

معناه  فهذا  الرسالة  لتلك  توصلت  انك  بام  و  النقود،  وليس 
انك قد توصلت أيضا ملا داخل هذا الربواز من نقود ، فعندما 
جتد  فسوف  الكبري   اخلشبي  الغطاء  و  الربواز  بنزع  تقوم 
هكذا  و  الربواز،  و  اللوحة  بني  مثبتني  دوالر  ألف  مخسون 
برواز كل  داخل  خمتلفة  مبالغ  جتد  سوف  اللوحات  كل  يف 

زوجتي  رسومات  تضع  ان  النقود  تستخرج  أن  بعد  ارجوك 
باملتعة  اقصد  و  هبا...  تستمتع  و  جديدة  براويز  يف  احلبيبة 
هنا هو أن تستمتع بالنقود و ليس اللوحات فزوجتي مل تكن 
الرقيقتني  بيدهيا  تلمسه  كانت  شئ  اي  لكن  و  بارعة  رسامة 
لست  انك  لك  اقول  ان  أحب  اجلامل...  رائع  يل  بالنسبة  كان 
الصدفة بمحض  هو  معك  االن  حيدث  ما  ان  او  حمظوظًا 

شخص  وصية  بتنفيذ  اهتاممك  الطاعة...  و  االهتامم  ولكنه 
ان  ارجوا  قلبه،  ابناء  عنه  انشغل  ان  بعد  جدا  ووحيد  فقري 
استمتع  غنيًا،  تظل  سوف  و  للفقراء  االموال  تلك  من  تعطي 
باالموال حني تسعد هبا كل من حولك فتسعد معهم، ال تكن 

عبدًا للامل ألن ال سعادة يف العبودية، لقد عشت هنا فقريًا سعيدًا 
اخرج  كنت  حني  سعاديت  كانت   ... ضخمة  ثروة  أملك  وانا 
مع زوجتي نرصف تلك األموال مع إخوتنا من املحتاجني ...
يف  اسامئهم  املذكورة  البنوك  إعالم  ارجوا   ... أخري  رجاء  ويل 
اإلجراءات  يتخذوا  حتى  وفايت  بخرب  الرسالة  هذه  ظهر 
اخلريية...  باملؤسسات  اخلاصة  الودائع  بخصوص  الالزمة 
. نلتقي  أن  اىل  و  الوصية...  نفذت  و  أطعت  ألنك  أشكرك 
تطلع أمني  إىل زوجته يف فرح و احتضنها بقوة هي و األوالد 
ثم اخرج هاتفه رسيعًا و اتصل بأخيه عادل و قال له يف فرح 
وجدت  ماذا  تصدق  لن  حالك...  كيف  عادل  مرحبًا   -
أخرى... مرة  القدوس  عبد  عم  بيت  اىل  ذهبت  ان  بعد 

تردد أمني للحظات و توقف عن احلديث ثم عاد ليستكمل 
حديثه قائاًل...

لقد وجدت انه من الواجب عيل ان أسألك مرة أخرى و 
أخرية اذا كنت ترغب يف تنفيذ الوصية و ان تنال نصيبك من 
الكتب و الرباويز حيث اهنا حقًا ذات قيمة كبرية جدًا غري 

اهنا ممتعة للغاية، صدقني سوف تستمتع هبا ... فقط تعال 
حتى نتعشى معًا و تلقى نظرة.

أجاب عادل يف جدية: 
ال  انني  ثم   ... أخرى  مرة  العبث  هذا  يف  وقتي  أضيع  لن   -  
البلهاء  الرسومات  تلك  يف  متعة  اية  اجد  ال  و  القراءة  احب 
االن  أعذرين   ... خاطر  طيب  عن  املتعة  كل  لك  تركت  لقد 
فأنا مشغول و عيل أن اذهب ملكان ما ... و بخصوص دعوة 
الوقت  لدي  ليس  لكنني  و  حال  أية  عىل  أشكرك  فأنا  العشاء 
السالمة. مع   ... ما  شيئًا  أردت  إن  أخربين   ... االن  الكايف 
أومأت  و  رضى  يف  ابتسمت  و  اليه  أمني  زوجة  تطلعت 
حياول  ما  فكل   ... أمني  به  يقوم  ما  عىل  موافقة  برأسها 
الوصية  لتنفيذ  انتباههم  لفت  هو  اخوته  مع  االن  يفعله  ان 
القدوس. عبد  عم  دائاًم  يفعل  كان  كام  هلم  القرار  ترك  و 
أخرج أمني من جيب قميصه الوصية التي تركها هلم عم عبد 
التي قد احتفظ هبا هو بعد ان رفضها اخوته ...  القدوس و 
أمسك الوصية و دمعت عيناه عىل وقت مضى مل يستمع فيه 
لصوت عم عبد القدوس و هو يدعوه عىل العشاء حتى خيربه 
بام يف الوصية ... اتصل بأخيه طارق و قال يف ود و حمبة خالصة 
- مرحبًا طارق ...  كيف حالك ؟ انا هنا يف بيت عم عبد القدوس 
و أريد ان تأيت حتى نتحدث و اخربك بأمر هام ... ال ال ال ... 
ال يمكن اخبارك به عرب اهلاتف ... ما رأيك يف احلضور اليوم او 
غدا او يف اي وقت مناسب لك و مشاركتي يف بعض اللوحات 
... سوف اتنازل لك عن لوحة العشاء األخري ... ماذا تقول ... 
الكتب فقد حتبها  ملاذا ال تأيت و تلقى نظرة و تتصفح بعض 
جدًا و ان مل تعجبك فاتركها ... و لكنني واثق انك لو فتحت 
تعاىل(  ... فقط  تفتش كل صفحاته  أن  تغقله قبل  فلن  كتاب 

قال طارق و هو يضحك كعادته:
- أمني حبيبي ... لقد أصبحت تشبه يف احلاحك عم عبد القدوس 
... أي كتب التي تريدين ان افتشها ... ال تكن أبله ... ثم أن لوحة 
العشاء األخري تلك بكل ما حتمله من ذكريات و أتربة و حرشات 
هي هدية مني إليك ... أنا ال امجع القاممة مثلك ، و حتى لو 
كانت تلك الكتب تساوي ثروة فلن املسها بكل ما عليها من اتربة.
 قال أمني وهو ينظر إىل زوجته يف يأس و احباط قد أصابه 

من أخويه.
- عىل العموم هي تساوي ثروة فعاًل ، و لكن دعك من الكتب و 
اللوحات اآلن و تعاىل هنا حتى نتعشى معًا ... أحرض زوجتك و 
أوالدك و تعاىل نتعشى مجيعًا كام كان حيب عم عبد القدوس ...
. أخرى  مرة  هذا  منك  أطلب  لن  و  األخري  العشاء  أعتربه 

رد طارق بغضب :
الوقت  لدي  ليس   ... فضلك  من  حلوحًا  تكن  ال  أمني   -
دعوة  لتلبية  حتى  او  تلك  قاممتك  مجع  يف  ملساعدتك 
السالمة  مع   ... األخري  العشاء  كان  لو  حتى  عشائك 
تطلع أمني اىل زوجته و قال هلا يف صوت حنون يشبه كثريًا 

صوت شيخ عجوز :

يف  القدوس  عبد  عم  به  يشعر  كان  بام  شعرت  فقط  االن 
... منه  أهترب  أنا  و  العشاء  عىل  فيها  يدعوين  كان  مرة   كل 
يومًا  يكن  مل   ... عوزًا  او  منه  احتياجًا  يل  دعوته  تكن  مل 
يومًا  افهم  مل   ... أبوته  اىل  املحتاج  انا  بل  بنويت  اىل  حمتاجًا 
تستمع  مكانًا  أذنك  و  قلبك  يف  ضع   ( يل  يقول  كان  عندما 
كلامته  هي  تلك  تكون  فقد  معك  احلديث  يف  يرغب  ملن  فيه 
واحدة  ساعة  يف  يرغب  ملن  الوقت  بعض  امنح  و  االخرية... 
األخري. العشاء  هو  هذا  يكون  فقد  العشاء  لتناول  وقتك  من 













لــيـكى       وعــايـش  قـبـطـى  أنا 
فــيـكى مـصــرى  أقــدم  وانـا 
بـانـاديـكى  صـوت  وبـأعــىل 
شـاريـكى مـصـر  يا  لـسـه  أنا 

تـكــونى مـهـمـا  وشــاريـكـى 
هتـونى ياعـمرى  عمرى  وال 

ظــنــونى       تــاخــدنـى  مـهــمـا 
افــديـكى يامـصـر  وبـروحـى 

 
اجــدادى       ومـنـها  بــالدى  دى 

اوالدى فـــيــهـــا  تــتـــربــى 
الـوادى       أرض  يـزرعــوا  وهـا 

لـيكى يفـضـل  خـيـرهم  واهـو 
 

نـاس       حاضـن  حـضـنك  ماهو 
واجــنـاس شـعــوب  كـل  مـن 

يـنـــبــاس       أرضـــك  وتـــراب 
شــريـكى مـصـر  ىف  والــكـل 

 
زمــــان       عــلـّيــا  قــســيـتــى 

كــمـان بتـقــسـى  والـوقــتـى 

بوجودك يتجىل  الروح  عبري 
جتود وإلـيك  الـــروح  فتطيب 
بقدومك  ....... اخلبـــر  طاب 
يعود لنا  و  اجلـــــانح  كالطري 

يعشقك ظامل مْن وجدك ومل 
؟ الودود  ُحبـــك  تغافل  كيف 

أبًدا مــطلًبا ؟ لَك   أو  هل يل 
بال حدود؟ يوًما  وهل تقرتب 

لسه شاريكى!!

عـبـيـر الـروح

شعر/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

الكـبـيــر  الـتـحـدي 

عندما أبحرت بقلمي للكتابة والتعبري و اإلفصاح 
عن ما بالعقل والقلب ، أجد نفيس أحذو حذو 
الُكّتاب واألدباء من هم هيتمون بالبحث و هيبون  
أنفسهم للدفاع عن القلم وحرية القلم يف اإلبداع . 
عنه  ويقول  احلايل  العرص  لعامل  مّطلع  منهم  من 
نحن بالعرص الذهبي للتنوير واحلرية واالستطالع 
للرأي والرأي اآلخر دون حماباة ومن منهم من 
من  عرص  العظامء  السابقني  عرص  أين  يقول 
احلضارات  ومهد  اإلبداع  يف  وجذور  أصول  هلم 
،وأنا هنا لست مع أو ضد . ألّن لكل عرص مزاياه 
وعيوبه، ولكل وقت أوان ونحن من نصنع من 
العرص شكل حمدد بخطى ثابتة يف اجتاه اإلصالح 
حسب رؤية جيل بأكمله فجميعنا يكمل بعضه 
عىل  واحلفاظ  بمجتمعاتنا  للنهوض   ، البعض 
تراثنا و لالستفادة ِمن َمْن سبقونا لنكمل اخلطى 
بعدنا  سيأتون  هم  من  لآلخرين  بصامتنا  ونضع 
أن  و يكملون مسريتنا جيال وراء جيل، وحيب 
تكون بصامتنا هلا تأثري مثلام كان لألديب نجيب 
األدب  والشاعر أمحد شوقي و عميد  حمفوظ 
كامل  مصطفى  املناضل  و  حسني  طه  العريب 
وغريهم  من الكثريين وإن كنت أتفق أو أختلف 
يشء  عىل  مجيًعا  لنتفق  ولكن  اآلراء  أي  مع 
اآلخر. والرأي  الرأي  حرية  وهو  وأسايس  هام 
البرش  بني  املتداول   احلياة  قانون  أبسط  هذا  
ذهب... من  بسطور  التاريخ  نكتب  وهنا 
صنعه  وفيام  تارخيه  يف  أصله  يرى  من  هناك 
كام  العظامء  هؤالء  حفيد  أنه  ويفتخر  األجداد 
ما  أمجل  وما  الفراعنة  بأجدادي   أنا  أفتخر 
وتقدم   ، تارخيية  إبداعات  من  للبرشية  قدموه 
علمي يف الطب ويف التحنيط ويف صناعة عجالت 
واالنتصارات  احلروب  وتاريخ  اآلثار  ويف  احلرب 
....إلخ  واملسالت  واملعابد  األهرامات  بناء  و 
كثرية  عصور  من  العظيم  العرص  ذلك  ييل   وما 
األخرى  تلو  وحضارة   ، احلضارات  مهد  كانت 

اآلن  مجيًعا  له  ننتمي  الذي  احلديث  العرص  إىل 
فنحن من نصنع اآلن ذاك التحدي  ، ونحن من 
نسجل التاريخ يف امللفات وبالفعل  أصبح عرصنا 
هذا مع التقدم والتكنولوجيا  من أصعب و أعقد 
العصور التي  مر هبا التاريخ   وهناك حتدي جديد 
كان من ُصنع تلك احلداثة والتكنولوجيا و احلروب 
البعض  بعضها   الشعوب  الدول  بني  الباردة 
فريوسات  من  وخالفها  الكورونا  عرص  وهو 
عنها  نتج  عصيبة  رضبة  كله  العامل   واجه 
واحلكومية  البرشية  للقوى  واختالل  اختالف 
. ...إلخ  االقتصاد  وعىل  السيطرة  عىل  والقدرة 
يبقى  من  الكبري  التحدي  أصبح  وهنا 
يصبح  أنه  إىل  األمر  به  ينتهي  سوف  ومن 
وال  اآلخرين  مصريه  ،وحيرر  فقط  تابع 
فهناك   ، بنفسه  مصريه  تقرير  يستطيع 
كله للعامل  حمركة  قوى  ستصبح  قوى 
قوى االقتصاد العاملي وما يصاحبه من مؤرشات 
لصالح دول ضد دول أخرى ، ومن هنا نحن اآلن 
فنحن  التحدي  ونقبل  املعارص  تارخينا  نصنع 
وكافة  الصعاب  كل  بنا  ومرت    ، الفراعنة  أبناء 
التحديات ومازال املرصي العريق ثابت اخلطى ال 
هيزه ريح،  مقدام و مثابر ومؤمن بنفسه و بعزة 
والشموخ  التحدي  جبهته  تعلو  شاخًما  كرامته 
ويقول نحن هلا  للعبور إىل بر األمان . واثقون  يف 
اهلل جلّٰ جالله من ذكر مرص يف اإلنجيل والقرآن 
.  وها هي مرص بقطبي  األمة ،  حييا اهلالل مع 
املستحيل  لنتحدى  قوتنا  يف  ووحدتنا   . الصليب 
لوطننا  خملصني  آمنني   ، األمان  لرب  ونصل 
اآلبدين. أبد  إىل  مرص  حتيا  ونقول  حني  كل 

الـصـلـبـان       وع  بـيــتـى  عـلـى 
ارضــيــكى كـتـيـر  وحـاولـت 

 
بـهــمـى يـرضـى  نـيـلــك  لـو 
دمـى تـــشـــرب  أرضــك  لـو 

إسـمـى       تـاعــبـهم  واخـواتـى 
اشــكــيــكى وحــده  إللــهــى 

 
عـنك       بـادافـع  عـمـرى  طـول 

هـّمك حامل  انا  عـمرى  طول 
مـنـك       اطـلـبـه  هـا  انا  وحـقـى 

شاريـكى مصـر  يا  لـسه  مانا 
تـكــونى مـهـمـا  وشــاريـكـى 
هتـونى ياعـمرى  عمرى  وال 

ظــنــونى       تــاخــدنـى  مـهــمـا 
افــديـكى يامـصـر  وبـروحـى 

عنـــــا اآلالم  حتكي  كيف 
الوعـــــود من  تأمل  قلبي 

؟! ُحــبنا  لألبد  نخفي  هل 
ُيعلن يف يوم و يسود أم 

للمنتهى نفذ   أحالمي  بحر 
تقود حقيقة  احللم  بجوارك 
الفــــراق  ... أبًدا  أختيل  مل 
الوعود بـصدق  يكون  ولن 

شـعـر/   عـبـيـر  حـلـمـى -      مـرص

بقلم األديبة الشاعرة  واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى-     مـرص

لــك قـرأت     - رشــيـد    حـجـر 

حجر  من  نصب  هو  رشيد  حجر 
يف  صدر  مرسوم  مع  الديوريت 
امليالد  قبل   196 يف  مرص،  ممفيس، 
اخلامس. بطليموس  امللك  عن  نيابة 
يظهر املرسوم يف ثالثة نصوص: النص 
القديمة  املرصية  اللغة  هو  العلوي 
واجلزء  املرصية،  اهلريوغليفية 
واجلزء  اهلرياطيقية،  نص  األوسط 
يقدم  ألنه  القديمة.  اليونانية  األدنى 
النصوص  مجيع  يف  النص  نفس  أساسا 
االختالفات  بعض  )مع  الثالثة 
مفتاح  يعطي  احلجر  بينهم(،  الطفيفة 
املرصية.  للهريوغليفية  احلديث  الفهم 
احلجر  وهذا  ق.م.   196 عام  نقش  وقد 
منف  مدينة  يف  صدر  ملكي  مرسوم 
الكهان  أصدره  وقد  ق.م.   196 عام 
اخلامس  لبطليموس  شكر  كرسالة 
ثالث  وعليه  عنهم،  الرضائب  رفع  ألنه 
والديموطقية  اهلريوغليفية  لغات 
لغزا  اكتشافه  وقت  وكان  واإلغريقية، 
ألن  السنني،  مئات  منذ  اليفرس  لغويا 
اللغات  من  وقتها  كانت  الثالثة  اللغات 
الفرنيس  العامل  جاء  حتى  امليتة، 
هذه  وفرس  شامبليون  فرانسوا  جيان 
اليوناين  بالنص  مضاهاهتا  بعد  اللغات 
وهذا  أخرى،  هريوغليفية  ونصوص 
سائدة  كانت  اللغات  هذه  أن  عىل  يدل 
 150 من  ألكثر  ملرص  البطاملة  حكم  إبان 
اللغة  اهلريوغليفية  وكانت  عاما، 
املعابد يف  متداولة  املقدسة  الدينية 
لغة  كانت  الديموطيقية  واللغة 

املرصية( )العامية  الشعبية  الكتابة 
لغة  كانت  القديمة  واليونانية 
إىل  ترجم  قد  وكان  اإلغريق،  احلكام 
وكان  يفهموه.  لكي  اليونانية  اللغة 
لفرعون  متجيدا  الكتابة  حمتوى 
للكهنة  الطيبة  وإنجازاته  مرص 
الكهنة  كتبه  وقد  مرص،  وشعب 
كبار  من  واخلاصة  العامة  ليقرأه 
وكان  احلاكمة.  والطبقة  املرصيني 
قد  يانج  توماس  الربيطاين  العامل 
اهلريوغليفية  الكتابة  أن  اكتشف 
وأن  صوتية،  دالالت  من  تتكون 
داخل  مكتوبة  امللكية  األسامء 
وهذا  )خراطيش(،  بيضاوية  أشكال 
العامل  فك  أن  إىل  أدى  االكتشاف 
شامبليون  فرانسوا  جان  الفرنيس 
واستطاع  اهلريوغليفية،  رموز 
اهلريوغليفية  شفرة  فك  شامبليون 
1822 م، ألن النص اليوناين عبارة  عام 
مما  القراءة  وسهل  سطرا   54 عن 
البطاملة  احلكام  أسامء  يميز  جعله 
املرصية.  العامية  باللغة  املكتوبة 
التعرف  آفاق  فتح  الكشف  وهبذا 
وفك  املرصيني  قدماء  حضارة  عىل 
إحياء  بعد  علومها  وترمجة  ألغازها، 
القرون.  عرب  موهتا  بعد  لغتهم 
وأبجديتها  اهلريوغليفية  وأصبحت 
دراسة  يريد  من  لكل  تدرس 
أخذه  واحلجر  املرصيات.  علوم 
الفرنسية،  القوات  من  الربيطانيون 
الربيطاين.  املتحف  يف  ووضعوه 

م/ جمدى عزيز






