




الراحــــل للســــيناتور  ســــابــــق  مساعــــد  أكــــد 
األمريكي  الرئيس  أن  االثنني،  ماكني،  جون 
السيناتور  جنازة  حيرض  لن  ترمب  دونالد 
األسبوع. هناية  عطلة  يف  ستقام  التي  اجلمهوري 
أريزونا:  يف  صحايف  مؤمتر  يف  ديفيز  ريك  وقال 
حيرض  لن  الرئيس  فإن  علمي  "بحســــب 
حقيقــــة". جمــــــرد  هــــذه  اجلنــــازة. 
لوسائل  وفقًا  رصاحــــة،  أوصى  ماكني  وكان 
جنازته. ترمب  حيرض  ال  بأن  أمريكية،  إعالم 
ونزوالً  عند  وصّية الراحل سيلقي الرئيسان السابقان 
باراك أوباما وجورج بوش االبن كلمتني تأبينيتني.

ماكني السيناتور  وداع  مراسم  منظمو  وأعلن 
جثامن  أن  عامًا،   81 عن  السبت  تويف  الذي 
مبنى  يف  اجلمعة  سيسّجى  السابق  احلرب  بطل 
اليوم  يف  له  ستقام  حيث  واشنطن،  يف  الكابيتول 
األحد  الثرى  يوارى  أن  قبل  وطنية  جنازة  التايل 
أنابوليس. يف  البحرية  األكاديمية  مقربة  يف 
العاصمة  إىل  نقله  قبل  أنه  املنّظمون  وأوضح 
كونغرس  مبنى  يف  اجلثامن  سيسّجى  الفيدرالية 
والية أريزونا يف مدينة فينكس األربعاء، ويف اليوم 
نورث  يف  اإلنجيلية  الكنيسة  يف  صالة  ستقام  التايل 

فينكس لراحة نفس السيناتور اجلمهوري الراحل.
القاعدة  إىل  اجلثامن  سينقل  الكنيسة  ومن 
أريزونا  لوالية  الوطني  للحرس  التابعة  اجلوية 
واشنطن. اىل  جوا  نقله  ليتم  فينكس  مطار  يف 
للراحل  الوطنية  اجلنازة  يوم  فسيكون  السبت  أما 
العاصمة  يف  الوطنية  الكاتدرائية  يف  ستقام  والتي 
الفيدرالية وستشارك فيها عائلة ماكني وأصدقاؤه 
الشخصيات  وكبار  الكونغرس  يف  وزمالؤه 
املنظمني. بحسب  واألجنبية،  األمريكية 
ومل يتّم الكشف حتى اآلن عن أسامء الشخصيات 
املحطات. هذه  من  كل  يف  كلامت  ستلقي  التي 

يعمد النظام اإليراين يف اآلونة األخرية إىل إقالة مسؤولني 
بمكافحة  لإلحياء  حماولة  يف  وزراء،  بينهم  من  كبار، 
ترضب  التي  الطاحنة  االقتصادية  األزمة  ظل  يف  الفساد، 
جمدية  غري  اخلطوات  هذه  أن  يرون  خرباء  لكن  البالد، 
املاليل نظام  األمر متجذر يف كافة مفاصل  أن ذلك  باعتبار 
اإليـــراين الـــربملـــان  عـــزل  اإلقـــاالت،  أحدث  ويف 

مسعود  واملالية،  االقتصادي  الشؤون  وزير  األحد، 
ردا  جاءت  إهناء  النواب  قال  خطوة  يف  كرباسيان، 
التخطيط". وفـــشــــــل  الفعاليـــة  انـــعــــــدام   " علـــى 

عيل  العمل،  وزير  الربملان  عزل  أغسطس،   8 ويف 
معاجلة  يف  اإلخفاق  إنه  النواب  قال  ما  بسبب  ربيعي، 
البطـــالـــة. تفشـــي  إىل  أدى  ممـــا  االقتصـــادية  األزمـــة 
روحاين حسن  اإليراين،  الرئيس  أقال  يوليو،  ويف 
آخر ومسؤوال  سيف،  اهلل  ويل  املركزي،  البنك  حمافظ 
الريال. اهنيار  مع  شديدة  انتقادات  إىل  البنك  تعرض  بعد 

األوضاع  تردي  بسبب  مظاهرات  ديسمرب  يف  وشهدت 
املعيشية وتفيش الفساد، شملت أكثر من 80 مدينة وبلدة 
املواجهات  وجتددت  قتيال،   25 سقوط  عن  وأسفرت 
جام  املتظاهرون  خالهلا  صب  األخرية،  األشهر  يف 
بالفساد. إياه  متهمني  املرشد،  النظام،  رأس  عىل  غضبهم 

وفقد الريال اإليراين أكثر من نصفه قيمته خالل األشهر 
مع  اخلسائر  من  بمزيد  توقعات  وسط  األخرية،  األربعة 

أثار قرار احلكومة اإلثيوبية، االثنني، إزاحة رشكة املعادن واهلندسة 
النهضة،  العمل يف مرشوع سد  الدولة، من  تديرها  التي  "ميتيك" 
به. العمل  انتهاء  وموعد  العمالق  السد  مصري  بشأن  تساؤالت 
من  وجيز  وقت  بعد  جاء  اهلندسية،  الرشكة  عقد  إلغاء  قرار 
يف  مشكالت  بوجود  أمحد  أيب  اإلثيويب،  الوزراء  رئيس  إعالن 
تصميم السد، األمر الذي ينذر بعرقلة امتام بناءه يف املوعد املحدد.
املشـــروع مديـــر  عـــىل  العثـــور  تـــم  املاضـــي،  يـــوليـــو  وفـــي 
بأحد  سيارته  داخـل  مقتوال  بيكيــيل  سيمغنيو  املهنـــدس 
فيام  اإلثيويب،  الشارع  هز  حادث  يف  أبابا.  أديس  ميادين 
احلادث. مالبسات  بشأن  جاريه  التحقيقات  تزال  ال 
هجوما  صحفي  مؤمتر  خالل  أمحد  شن  املايض،  والسبت 
كان من  النهضة  بناء سد  "إن  قائال  السد  إدارة مرشوع  الذعا عىل 
بسبب  ذلك  من  نتمكن  مل  ولكن  سنوات،   5 يف  ينتهي  أن  املخطط 
ميتيك". رشكة  تدخل  بسبب  وخاصة  للمرشوع،  فاشلة  إدارة 
أن  إثيوبيا  وزراء  رئيس  وأوضح 
تتعلق  مشكالت  "هناك 
مل  حيث  بالتصميم، 
حتى  نتمكن 

قتل القيادي يف تنظيم داعش يف الصحراء الكربى حممد أغ املنري
وأحد حراسه ومدنيان، يف عملية شنها اجليش الفرنيس، األحد، يف 
منطقة ميناكا شاميل مايل، وفق ما أعلنت رئاسة األركان الفرنسية.
)عىل  انترشت  التي  "القوات  إن  بيان  يف  األركان  رئاسة  وقالت 
األرض بعد الرضبة اجلوية( الحظت مقتل حممد أغ املنري وأحد 
حراسه القريبني. تبني هلم أيضا مقتل مدنيني مها امرأة وفتى، 
وإصابة أحد عنارص املجموعة اإلرهابية ومدنيني اثنني آخرين".
يف  املنترشة  الفرنيس  للجيش  التابعة  الطبية  الفرق  تولت  وقد 
برس. فرانس  وكالة  ذكرت  ما  حسب  اجلرحى،  أمر  املكان، 
ضحايا  لسقوط  "أسفها"  عن  األركان  رئاسة  وأعربت 
إجراء  اىل  الفتة  القتيلني،  عائلتي  إىل  تعازهيا  وقدمت  مدنيني، 
الرضبة". هذه  يف  املدنيني  مقتل  كيفية  "لتحديد  حتقيق 
حازمة  النار  إلطالق  الفرنسية  "املعايري  أن  وأكدت 
 ،)...( مدنيني،  سقوط  جتنب  إىل  وهتدف  جدا، 

العقـــوبــات  تشـــديـــد 
سبب  النظـــام  األمريكية. 

الشؤون  يف  الباحث  وقال  األزمة 
يكونوا  مل  الوزراء  إن  رايض  حسن  اإليرانية، 

متجذر  الفساد  أن  ذلك  إيران،  يف  احلادة  األزمة  سبب 
املتجذر يف  الفساد  أن  النظام. وأضاف رايض  وممنهج يف 
النظام، وسيطرة احلرس الثوري عىل موارد البالد أدى إىل 
احلكومة  باتت  حتى  واخلارج،  الداخل  يف  وأزمات  فشل 
والبيئية  واملالية  االقتصادية  األزمات  مواجهات  عاجزة 
وغريها. ورأى أن اإلقاالت عالوة عىل أهنا وسيلة المتصاص 
السياسية  احلسابات  لتصفية  وسيلة  فهي  الشارع،  غضب 
بني روحاين ومعارضيه، مضيفا أهنم أي الوزراء املقالون 
خصوصا  نفسه،  حلامية  روحاين  يقدمهم  فداء"  "كبش 
مع اقرتاب موعد مساءلته أمام الربملان.وتوقع أن يستمر 
مسلسل إقصاء كبار املسؤولني يف إيران، مع سعي الربملان 
الزراعة  وزيري  ملساءلة  املتشددون  عليه  يسيطر  الذي 
ارتفاع  مع  الزراعة،  وزير  إقالة  متوقعا  قريبا،  والداخلية 
بإيران. شتى  مناطق  يف  املزارعني  احتجاجات  منسوب 
أن  ذلك  إيران،  يف  الفساد  إهناء  يمكن  ال  أنه  إىل  وخلص 
النظام احلاكم فاسد أصال، وعىل رأسه املرشد عليخامنئي، 
 ، الدوالرات  من  املليارات  عرشات  عىل  يسيطر  الذي 
عـــامــــــة. أموال  عىل  يستحوذون  الذين  أوالده  وكذلك 

مــــــن  اآلن 
تـــوربـــيـــن تثبيت 

واستكامل املرشوع وفق اجلدول الزمني".
مرشوع  بناء  تأخري  يف  تتسبب  أن"ميتيك  وأضاف 

السد، فلقد سلمنا مرشوعا مائيا معقدا إىل أناس مل يروا أي سد يف 
حياهتم، وإذا واصلنا السري هبذا املعدل، فإن املرشوع لن يرى النور".
مقاول  هي  اإليطالية  إمربيغيلو"  "ساليني  رشكة  أن  إىل  يشار 
املرشوع الرئيس، فيام كانت ميتيك متعاقدة عىل القطاعات املعدنية 
املرشوع. يف  واهليدروليكية  الكهروميكانيكية  باملكونات  اخلاصة 
 ،2011 عام  يف  السد  مرشوع  أعلنت  إثيوبيا  وكانت 
ســـنوات.  5 غضـــون  يف  إنجازه  املقــرر  من  كان  حيث 
ســـد  فـــي  اإلنشائيـــة  األعامل  نصف  اآلن  حتى  وانتهت 
ميغـــاوات. آالف   6 طـــاقـــتـــه  ســـتكون  الـــذي  النهضة، 
يؤدي  أن  ختشى  التي  مرص،  قلق  العمالق  النهضة  سد  ويثري 
التي حتتاجها بشدة يف  النيل،  إىل تقليص حصتها من مياه  تنفيذه 
الرشب والري والصناعة، فيام تقول أديس أبابا إن السد، الذي تبلغ 
مرص. عىل  تأثري قوي  له  يكون  لن  دوالر  مليارات   4.8 استثامراته 

من  قدر  أكرب  وحتليل  مجع  يسبقه  مهمة  ألي  التحضري 
العمليات". خطر  مستوى  من  احلد  هبدف  املعلومات 
عىل  مدنيني  وجود  تبني  قد  كان  "لو  وتابعت: 
املهمة". إلغاء  إىل  ذلك  ألدى  اهلدف  مـــن  مقربة 
نفذهتا  جوية  رضبة  ليال  بدأت  التي  العمليـــة  وشملت 
موقع  استهدفت   "2000 "ميـــراج  طراز  من  مقاتلتان 
املوقع. عىل  للسيطرة  بري  حترك  أعقبها  املتطرفة،  املجموعة 
احلدود  عىل  موجود  الكربى  الصحراء  يف  داعش  وتنظيم 
الوليد  أبو  عدنان  املدعو  ويقوده  فاسو  وبوركينا  مايل  بني 
بالد  يف  القاعدة  تنظيم  عن  انشق  الذي  الصحراوي، 
التوحيد  حركة  قيادة  يف  أيضا  وشارك  اإلسالمي،  املغرب 
متطرف. مايل  تنظيم  وهي  أفريقيا،  غرب  يف  واجلهاد 

ويمــلـــك 
خـــــامـــــئـــــنـــي

الـــذي يتمتـــع بصالحيات 
مطلقة يف املجاالت السياسية

 والعسكريةمفاتيح االقتصاد إذ يسيطر
اإلمام"  أوامر  تنفيذ  "هيئة  حتمل  امرباطورية  عىل   
الشخيص  ترصفه  حتت  تضع  "ستاد"،  اختصارا  أو 
ماليني  فيه  يزرح  الذي  الوقت  يف  دوالر،  مليار   100 نحو 
من  داخيل  انعكاس  األزمة  الفقر.  خط  حتت  اإليرانيني 
الزغول  حممد  اإليراين،  الشأن  يف  الباحث  اعترب  جهته، 
يف حديث إىل "سكاي نيوز عربية" أن األزمة االقتصادية 
الداخلية  انعكاس لألزمة  إيران هي  التي تعيشها  الطاحنة 
لإلحياء  النظام  حماوالت  كل  إخفاق  إىل  وأشار  للنظام. 
البنك  مدير  إقالة  أن  إىل  مشريا  إجيابية،  أشياء  بحدوث 
إليقاف  فاشلة  حماولة  هي  سيف،  اهلل  ويل  املركزي، 
جديد.  أي  حيدث  مل  لكن  وأضاف:"  العملة.  اهنيار 
االهنيار استمر يف العملة أكثر مما كانت. وطبقت حزمة 
إجراءات مل تفلح يف وقف تدهور العملة اإليرانية. واعترب 
أن األزمة املالية التي تعصف بالنظام هي انعكاس حقيقي 
فاقمت  التي  بالعقوبات،  مرتبطة  وغري  الداخلية  لألزمة 
حيدث  أن  توقعوا  االقتصاديني  إن  وقال  أيضا.  منها 
طويلة. أشهر  منذ  داخلية،  ألسباب  العملة  يف  االهنيار 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
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فينيكس )الواليات املتحدة(
فرانس برس



يف ظل األزمة املشتعلة بني نجم ليفربول 
واالحتاد  صالح  حممد  اإلنجليزي 
الالعب  يمتلك  القدم،  لكرة  املرصي 
بشعبيته اجلارفة يف مرص مساحة كبرية 
من تعاطف اجلامهري، لكن هذا مل يمنع 
"خفيف"  لوم  توجيه  من  البعض 
ملحاميه  "ثقيلة"  وانتقادات  لصالح، 
وصلت  عباس،  رامي  أعامله  ووكيل 
النار. عىل  الزيت  بسكب  اهتامه  إىل 

صالح  أعاد  املاضيني،  اليومني  فخالل 
االحتاد  ارتكبها  التي  األخطاء  إحياء 
وأثناء  قبل  القدم،  لكرة  املرصي 
العامل  كأس  يف  مرص  منتخب  مشاركة 
منذ  األوىل  كانت  التي  روسيا،  يف   2018
"الفراعنة" تاريخ  يف  والثالثة   1990 عام 

املتبادل  التكذيب  من  موجة  فجر  مما 
األزمة. أطراف  بني  واالهتامات 

لصالح  بتغريدة  األخري  التصعيد  وبدأ 
يقول فيها إن االحتاد "يتجاهل رسائله"، 
الحقا  االحتاد  نفاه  الذي  األمر  وهو 
رسائل  أو  اتصاالت  أي  يتلّق  مل  إنه  قائال 
املرصي. املنتخب  العبي  من  أي  من 
وحتديدا  أشهر،  عدة  إىل  األزمة  وتعود 
إلصاق صورة صالح  عندما قرر االحتاد 
إىل  املنتخب  ستقل  التي  الطائرة  عىل 
االتصاالت  رشكة  شعار  بجوار  روسيا 
عقد  مع  يتعارض  بام  للفريق،  الراعية 
اتصاالت  ورشكة  الالعب  بني  رعاية 
الدوري  هداف  وضع  مما  أخرى، 
املوسم  العبيه  وأفضل  اإلنجليزي 
يد  ال  "إعالنية"  عاصفة  وسط  املايض، 
له فيها، وعرضه لغرامات مادية كبرية.

وامتدت "خطايا" االحتاد املرصي لكرة 
إىل فرتة مشاركة املنتخب يف كأس العامل، 
يف  صالح،  ومنهم  العبون،  ظهر  حيث 
الفندق  يف  غرفهم  داخل  تذكارية  صور 

تصاعد  مع  يتزامن  عضالت  عرض  يف 
منسوب التوتر مع الواليات املتحدة، أعلنت 
الثالثاء، عن عزمها  الروسية،  الدفاع  وزارة 
إجراء أكرب تدريبات عسكرية منذ 37 عاما.
عن  روسية  أنباء  وكاالت  ونقلت 
قوله  شويغو،  سريغي  الدفاع  وزير 
اسم  عليها  يطلق  التي  التدريبات  إن 
)رشق2018-(  أي  "فوستوك2018-" 
املقبل. سبتمرب  شهر  خالل  ستجرى 
وسط  سيقام  الذي  العرض،  يف  ويشارك 
ورشق البالد، نحو 300 ألف عسكري وأكثر 
إىل  باإلضافة  عسكرية،  طائرة  ألف  من 
أسطولني روسيني ومجيع وحدات اجليش 
هذه  إن  الدفاع  وزير  وقال  جوا  املحمولة 
جترهيا  عسكرية  تدريبات  أكرب  ستكون 

الصدد  هذا  ويف  اجلامهري،  بعض  مع 
ليايل  إحدى  يف  إنه  مؤخرا  صالح  قال 
السادسة  الساعة  للنوم  اضطر  املونديال 
كبريا،  بدنيا  عبئا  له  سبب  مما  صباحا، 
حالة  من  وزمالئه  إخراجه  عن  فضال 
يف  املشاركة  قبل  املطلوبة  الرتكيز 
املرصية. القدم  لكرة  تارخيية  مباريات 

مزاعم  مع  االحتاد  أخطاء  توالت  كام 
الشيشانية  غروزين  مدينة  اختيار  بشأن 
رغم  املنتخب،  بعثة  إلقامة  مقرا 
ثم  املباريات،  إقامة  أماكن  عن  بعدها 
بني  لقاءات  ترتيب  بشأن  ذلك  تىل  ما 
رمضان  الشيشاين  والرئيس  صالح 
ليفربول  العب  منح  الذي  قديروف 
وضع  مما  الفخري"،  "املواطن  صفة 
سياسيا"  "استغالله  شبهة  يف  صالح 
بارتكاب  متهم  زعيم  صورة  لتلميع 
الشيشان. يف  حقوقية  انتهاكات 

انعكست  االحتاد  غلطات  تراكم  ولعل 
عىل أداء صالح خالل لقاء منتخب مرص 
األخري يف املجموعة األوىل أمام السعودية، 
صالح  ُيبد  مل  هدفا  تسجيله  فرغم 
مونديالية،  مباراة  يف  املنتظر  احلامس 
حاصال. حتصيال  كانت  وإن  حتى 

وسائل  كشفت  اآلخر،  اجلانب  عىل  لكن 
عباس  رامي  رسائل  عن  مرصية  إعالم 
لكرة  املرصي  لالحتاد  صالح  حمامي 
هلجة  باستخدام  إياه  متهمة  القدم، 
بام  "التهديد"،  حد  إىل  وصلت  عدائية 
معا. آن  يف  ولالعب  للمحامي  ييسء 

فقد وصفت صحف مرصية مراسالت 
لبناين،  أصل  من  الكولومبي  عباس، 
هلجتها،  يف  بـ"املتجاوزة"  االحتاد  إىل 
فضال عن حمتواها من رشوط اعتربها 

روسيا منذ عام 1981، إبان احلقبة السوفياتية 
املتحدة. الواليات  مع  الباردة  واحلرب 
عن  أشهر  منذ  كشفت  روسيا  وكانت 
جمموعة من األسلحة النووية االسرتاتيجية 
التي قالت إهنا ال يمكن اعرتاضها،  اجلديدة 
تكنولوجيا  تقدما  يعد  ذلك  أن  مؤكدة 
العسكرية. روسيا  قدرات  من  يزيد 

ويأيت اإلعالن عن التدريبات العسكرية عىل 
املتحدة،  الواليات  مع  متزايد  توتر  وقع 
جديدة  عقوبات  حزمة  فرضت  التي 
التنفيذ. حيز  االثنني  دخلت  روسيا،  عىل 
دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة  وفرضت 
اجلديدة  االقتصادية  العقوبات  ترامب، 
هجوم  وراء  بالوقوف  املتهمة  روسيا،  عىل 

ومتييزية" "جمحفة  الكرة  احتاد 
استقالة  "أو  الرشوط  تنفيذ هذه  وطلبه 
من  مألوف  غري  مطلب  يف  االحتاد"، 
العب أو حماميه جتاه احتاد كرة وطني.

والعالقة بني احتاد الكرة املرصي برئاسة 
من  وعباس  جهة،  من  أبوريدة  هاين 
جهة أخرى، متدهورة منذ أشهر، عىل 
الذي  الالعبني  وكيل  "أسلوب"  خلفية 
كان وراء انتقال صالح من روما اإليطايل 
عام  صيف  يف  اإلنجليزي  ليفربول  إىل 
مسرية  يف  األهم  تعترب  صفقة  يف   ،2017
صالح أو من سواه من الالعبني املرصيني 
الذي خاضوا جتارب احرتاف خارجية.

آخرون  وأعضاء  نفسه  أبوريدة  وكان 
بمعاتبة  صالح  طالبوا  االحتاد،  من 
حماميه بسبب هلجته احلادة مع الكيان 
إال  مرص،  يف  القدم  كرة  عن  املسؤول 
وطلب  األمر  من  تنصل  الالعب  أن 
واألزمات. املشاكل  عن  بعيدا  إبقاءه 
إقدامه  صالح  عىل  البعض  أخذ  كام 
التواصل  مواقع  عرب  األزمة  إثارة  عىل 
"تويرت"  عىل  بتغريدته  االجتامعي، 
عن  يدافع  خالله  ظهر  الذي  والفيديو 
ضد  مرص  منتخب  يف  وزمالئه  نفسه 
من  شهرين  نحو  بعد  االحتاد  أخطاء 
"الفراعنة" يف املونديال،  انتهاء مشاركة 
هلذا  جلأ  إنه  يقولون  الالعب  أنصار  لكن 
الطرق  كل  استنفذ  أن  بعد  األسلوب 
جدوى. دون  والرشعية  الرسمية 

صالح  أن  إىل  أيضا  البعض  وذهب 
أزمة  عن  بنفسه  النأي  بإمكانه  كان 
وجهت  التي  الدعوة  برفض  قديروف، 
أو  الرشفية،  املواطنة  عىل  للحصول  له 
منه  املقربني  استشارة  تقدير  أسوأ  عىل 
عباس. وكيله  رأسهم  وعىل  قبوهلا،  قبل 

بامدة نوفيتشوك السامة يف اململكة املتحدة.
بداية  يف  املتحدة  الواليات  وتوصلت 
أن  إىل  قبل،  من  لندن  غرار  عىل  أغسطس، 
السابق  املزدوج  الرويس  العميل  تسميم 
سالزبري  يف  يوليا  وابنته  سكريبال  سريغي 
موسكو. إىل  منسوب  نوفيتشوك،  بامدة 
وبسبب هذا االستخدام "ألسلحة كيمياوية أو 
بيولوجية انتهاكا للقوانني الدولية"، أعلنت 
العقوبات  هذه  فرض  عزمها  واشنطن 
عليها. الكونغرس  يعرتض  مل  إذا  اجلديدة 
التنفيذ،  حيز  العقوبات  دخول  من  وابتداء 
تعد  مل  أهنا  لتعلن  يوما   90 روسيا  أمام 
بيولوجية،  أو  كيمياوية  أسلحة  تستخدم 
املستقبل  يف  بذلك  تقوم  أال  التعهد  مع 
ذلك. من  للتأكد  تفتيش  بعمليات  والسامح 

أفريقي  اجلنوب  الزعيم  كتب  عاما،   44 قبل 
زنزانته،  من  رسالة  مانديال  نيلسون  الراحل 
واآلن جاء الوقت الذي تعرض به هذه الرسالة 
للبيع يف مزاد، مع توقعات بتحقيقها سعر كبري.
أكتوبر  يف  مانديال  كتبها  التي  والرسالة 
جزيرة  يف  حمبسه  من   1974 عام  من 
وزميله  صديقه  أرسة  لتعزية  كانت  روبن، 
العنرصي  التمييز  ضد  الكفاح  رحلة  يف 
بوفاته. مانديال  علم  عندما  هارميل،  مايكل 
ومن املتوقع أن يصل سعر الرسالة املكتوبة بعد 
10 سنوات من احلكم عىل منديال بالسجن املؤبد، 
حسبام  إسرتليني،  جنيه  ألف   100 نحو  إىل 
الربيطانية. "غارديان"  صحيفة  أوضحت 
مزاد  يف  بيعها  يتم  سوف  الرسالة  أن  ورغم 

فإن  املقبل،  سبتمرب   14 يف  لندن  يف  علني 
إفريقيا،  جنوب  يف  موجودة  تزال  ال  الوثيقة 
تم  إذا  البالد  بمغادرهتا  ُيسمح  ال  وقد 
البالد. خارج  عرض  مقدم  قبل  من  رشاؤها 
رسالته  اإلفريقي  اجلنوب  الزعيم  وكتب 
السجون  بطوابع  مغطاة  رقيقة  ورقة  عىل 
وراي  هارمل  ابنة  باربرا  إىل  الرسمية، 
الكفاح. رفيق  وفاته  من  أشهر   4 بعد  زوجته، 

الصحيفة  نرشت  التي  الرسالة  وحسب 
إىل  حديثه  موجها  مانديال  قال  هلا،  صورة 
سمعت  أن  منذ  وراي  فيك  أفكر  "كنت  باربرا: 
تفاصيل  أي  لدي  ليس  الغايل.  والدك  بموت 
من  ليس  تويف،  وكيف  متى  عن  اإلطالق  عىل 

أخرى". مرة  مايك  نرى  لن  أننا  قبول  السهل 
األمر متشككا يف  بادئ  أن مانديال كان يف  ويبدو 
طباع هارميل، حيث كتب: "كنت عىل قناعة أنه 
ال يستحق رشف وضعه بني النخبة، وما إن مضت 
بساطته  أتقبل  أصبحت  حتى  سنوات،  بضع 
كفضيلة يمكن للمرء أن يقتدي هبا يف حياته".
وختم الزعيم الراحل رسالته املؤثرة قائال: "يقال 
بشكل  ينمو  سنديان،  شجرة  مثل  اإليامن  إن 
مطرد، وحني يصبح متجذرا يدوم لقرون. هل 
ركبِت ِحصانا يف حياتك أو شاهدت سباقا للخيول؟ 
األمل هو احلصان الذي تركبني عليه وتسافرين 
وثرويت  الفوز،  إىل  للوصول  وجهتك  إىل 
علموين  أصدقاء  يل  أن  هي  احلياة  يف  الوحيدة 
احلبيب". والدِك  بينهم  من  وكان  األشياء،  تلك 
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تعتزم مرص استثامر 275 مليار جنيه )15.4 
مليار دوالر( يف شبه جزيرة سيناء حتى 
عام 2022، إلنشاء مزارع سمكية، وتنفيذ 
مرشوعات زراعية وصحية، وبناء طرق.
السعيد  هالة  التخطيط،  وزيرة  وقالت 
إنشاء  املزمعة  املرشوعات  أهم  من  إن 
ألفا   15 مساحة  عىل  سمكية  مزارع 
السويس،  قناة  بمنطقة  فدانا  و590 

اهلواء  تلوث  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
الذكاء،  من  للغاية"  "كبري  بشكل  يقلل 
عىل  السام  أو  امللوث  اهلواء  تأثري  وأن 
سابقا. يعتقد  كان  مما  بكثري  أسوأ  الصحة 
ووجدت الدراسة، التي أجريت يف الصني لكن 
نتائجها تتعلق بالعديد من الدول، أن مستويات 
التلوث املرتفعة أدت إىل انخفاض حاد يف نتائج 
االختبارات يف ماديت اللغات واحلساب، وصلت 
التحصيل  يف  "تأخري  إىل  األحوال  بعض  يف 
كاملة". دراسية  سنة  خسارة  يعادل  العلمي 
كلية  يف  والباحث  البحث  فريق  عضو  وأوضح 
تيش  األمريكية،  ييل  بجامعة  العامة  الصحة 
تشني قائال: "اهلواء امللوث يمكن أن يقلل من 
بمعدل  شخص  ألي  العلمي  التحصيل  مستوى 
للغاية".  مؤثر  أمر  وهو  كامل،  درايس  عام 
وأدرف قائال: "لكننا نعلم أن التأثري أسوأ عىل كبار 
 64 عىل  أعامرهم  تزيد  الذين  خصوصا  السن، 
عاما، وكذلك عىل ذوي التحصيل العلمي املتدين. 

اليابانية  "تويوتا"  رشكة  أعلنت 
استثامر  تنوي  أهنا  السيارات  لصناعة 
"أوبر"،  رشكة  يف  دوالر  مليون   500
تربط  التي  الرشاكة  إطار  يف  وذلك 
الطرفني إلنتاج سيارات ذاتية القيادة.
إن  الربيطاين،  "تايم"  موقع  وقال 
االتفاقية بني الرشكتني تقيض بتصنيع 
جمهزة  صغرية  سيارات  "تويوتا" 
بتقنية "ذاتية القيادة" لصالح "أوبر".
طريقا  متثل  اخلطة  أن  وأضاف 

وبناء  طبيعية،  بحرية  إنشاء  عن  فضال 
بورسعيد،  بمدينة  الصناعية  منطقة 
كيلومرت.  1339 بإمجايل  طرق   10 ونحو 

صحفي  بيان  يف  السعيد،  وأشارت 
املرشوعات  أن  إىل  الثالثاء،  صدر 
الوحدات  من  عدد  إنشاء  أيضا  تشمل 
مستشفيات  إىل  باإلضافة  السكنية 

التلوث،  نتيجة  اخلسارة  مقدار  حسبنا  وإذا 
دراسية". سنوات  عدة  خسارة  يعادل  فإنه 
دورية  يف  نرشت  التي  الدراسة،  وخالل 
أكاديمي  ناشيونال  أو  "بروسيدينغز 
العلوم  أكاديمية  )جلسات  ساينس"  أوف 
اختبارات  حتليل  إىل  الباحثون  عمد  الوطنية(، 
ألف   20 شملت  التي  واحلساب،  اللغات 
و2014.  2012 عامي  بني  الصني  يف  شخص 
االختبارات  نتائج  الباحثون  قارن  كام 
أكسيد  ثاين  بغازات  التلوث  بمستويات 
حسبام  الكربيت،  أكسيد  وثاين  النيرتوجني 
الربيطانية. "غارديان"  صحيفة  نقلت 
ازدادت  كلام  أنه  الدراسة  ووجدت 
الرضر  زاد  امللوث،  للهواء  التعرض  فرتات 
القدرات  وأن  الذكاء،  مستوى  وتردى 
القدرات  من  بالتلوث  تأثرا  أكثر  اللغوية 
اإلناث. من  تأثرا  أكثر  الذكور  وأن  احلسابية، 
االختالفات  هذه  أسباب  أن  الباحثون  وأوضح 

أفق  يف  الرشكتني،  لكال  جديدا 
السيارات  سوق  يف  باملنافسني  اللحاق 
أن  موضحا  قائد،  دون  تعمل  التي 
قيمة  رفع  يف  ساهم  االستثامر  هذا 
 15 بنحو  األمريكية  "أوبر"  رشكة 
دوالر. مليار   72 إىل  ليصل  املئة،  يف 
دائرة  رئيس  ميهوفر  إريك  وقال 
تكنولوجيز  أدفانسد  "أوبر 
منذ  عملت  الرشكة  إن  غروب"، 
ذاتية  سيارات  استخدام  عىل   2015

إىل  عددها  يصل  صحية،  ووحدات 
منهم. مستشفيات  تسعة  تنفيذ  تم   ،15

جزيرة  شبه  لتنمية  مرص  وتسعى 
يشهد  الذي  شامهلا  وخاصة  سيناء، 
بني  آلخر  آن  من  أمنية  مواجهات 
جانب،  من  والرشطة  اجليش  قوات 
آخر. جانب  من  متشددة  ومجاعات 

عن  نامجة  تكون  قد  واإلناث  الذكور  بني 
كيفية عمل الدماغ لدى كل من الذكر واألنثى.
"ميداكت"  مؤسسة  يف  املسؤولة  وقالت 
اخلريية للصحة العامة يف بريطانيا ربيكا دانيالز: 
"نتائج هذه الدراسة مثرية للقلق بشكل كبري".
جامعة  يف  الباحث  قال  أخرى،  جهة  من 
"بوليتكنيك" يف هونغ كونغ، ديريك هو، إن تأثري 
جدا. مهم  واملعرفة  اإلدراك  عىل  امللوث  اهلواء 
أولية  نتائج  عىل  حصل  فريقه  أن  إىل  وأشار 
السبب  "يعود  مضيفا:  عمله،  خالل  مماثلة 
ربطه  يمكن  املرتفع  التلوث  مستوى  أن  إىل 
التوازن  عدم  )حالة  التأكسدي  باإلجهاد 
وااللتهابات  املؤكسدة(  العوامل  نظام  يف 
البرش". عند  العصبية  واالنتكاسات  العصبية 
وكانت دراسات سابقة وجدت أن التلوث يرض 
أن  غري  الطالب،  لدى  املعريف  واألداء  باإلدراك 
هذه أول دراسة من نوعها تدرس هذا التأثري عىل 
اجلنسني. ومن  األعامر  خمتلف  من  الناس  كل 

الوقت. نفس  يف  وآمنة  القيادة 
نستطيع  ال  أننا  نعلم  "كنا  وأضاف: 
السبب  هلذا  بمفردنا،  ذلك  فعل 
تويوتا  مع  رشاكتنا  سنطور 
واقعية". وجعلها  رؤيتنا  لتنفيذ 
سابق  وقت  يف  "أوبر"  واستخدمت 
أوقفت  لكنها  القيادة،  ذاتية  سيارات 
األمريكية،  الواليات  بعض  يف  ذلك 
والية  يف  سياراهتا  إلحدى  حادث  بعد 
امرأة. مقتل  يف  تسبب  أريزون، 

بسبب  الشكوالتة  تناول  الكثريون  يتجنب 
إال  الوزن،  زيادة  يف  تسببها  من  اخلوف 
هلذه  أن  أكدت  جديدة  علمية  دراسة  أن 
عىل  الكبرية  الشعبية  صاحبة  احللوى 
مستوى العامل، فائدة مل تكن معروفة سابقا.
املعتدل  االستهالك  أن  العلامء  ووجد 
قطع   3 نحـــو  بمعدل  للشوكوالتة، 
بقصور  اإلصابة  نسبة  يقلل  شهريا، 
حسب  املئة،  يف   13 بنسبة  القلب 
الربيطانية. ميل"  "دييل  صحيفة 

جتاوزت الطائرة الربمائية الكبرية التي 
طورهتا الصني "أيه جي 600"، بنجاح 
الرب،  من  مقلعة  جتريبية  رحالت 
لتدخل مرحلة اختبار جديدة عىل املياه.
الصينية  شينخوا"  وكالة"  ونقلت 
املحدودة  العامة  الطريان  رشكة  عن 
قوهلا  الصني،  يف  الطائرات  لصناعة 
اسم  حتمل  التي   ،"600 جي  "أيه  أن 
رحلة  بنجاح  أكملت  "كونلونغ"، 
جتريبية من مطار يف مدينة تشوهاي 

ألف   900 من  أكثر  القلب  قصور  ويصيب 
تقريبا  ثلثهم  ويموت  بريطانيا،  يف  شخص 
بعد عام من التشخيص، وفق للمصدر ذاته.

حتدث  مرضية  حالة  القلبي  والقصور 
وظيفة  عىل  يؤثر  عضوي  خلل  نتيجة 
استقبال  وهي  الرئيسية،  القـلــب 
اجلسم. أعضاء  كافة  إىل  الدم  وضخ 
مادة  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت 
طبيعي  بشكل  املوجودة  "الفالفونويد" 

جنويب  قــوانــغــــدونــــغ  بمقاطعة 
جينغمن  مدينة  ىف  مطار  إىل  الصني، 
بمقاطعة هويب وسط الصني، األحد.
وأضافت الرشكة، أهنا تتحرض الختبار 
املياه. عىل  الربمائية  جديدللطائرة 
من  سلسلة  الطائرة  واجتازت 
يف  األوىل  رحلتها  منذ  االختبارات 
ستجري  فيام  املايض،  ديسمرب 
جتريبية  ورحـــــــالت  اختبــــارات 
جينغمن. مدينة  يف  املياه  عىل 

صحة  تعزيز  عىل  قادرة  الشوكوالتة،  يف 
وتقلل  االلتهاب،  وتقليل  الدموية  األوعية 
القلب. بقصور  اإلصابة  احتامالت  من 

تناول  يف  االعتدال  عىل  حتث  الدراسة  لكن 
عالية  نسبة  عىل  تتوفر  التي  الشوكوالتة، 
من السكر والدهون، إذ أن استهالكها بكثرة 
ينفعه. مما  أكثر  باجلسم  يرض  أن  يمكن 

يتناولون  من  إن  الباحثون  وقال 
الشوكوالتة يوميا يرفعون نسبة احتامالت 
املئة. يف   17 إىل  القلب  بقصور  إصابتهم 

لتصبح   "600 جي  "أيه  تصميم  وتم 
حيث  العامل،  يف  برمائية  طائرة  أكرب 
حمركات  بأربعة  مدعومة  كانت 
الصنع  حملية  توربينية  مروحية 
ساعة.  12 ملدة  العمل  عىل  قادرة 
بشكل  الطائرة  وستستخدم 
البحري  اإلنقاذ  عمليات  يف  رئييس 
والرصد  الغابات  حرائق  ومكافحة 
السلطات. إفادة  حسب  البحري، 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية



ُدميًة  أن تكون  تأَبى  ُحّرًة  فتاًة  كّلام صادفُت 
حلوى  قطعَة  أو  يلهو،  طفل  يد  ىف  بكامَء 
جسدها  عن  هتشُّ  كيف  تعرُف  ال  خرساَء 
تذّكرُت  حوهلا،  املُحّوم  والبعوض  الذباَب 
لتكون  إبسن«  »هنريك  اختارها  التى  »نورا«، 
بطلة مرسحية »بيت الُدمية«، صاحبة أشهر 
صفقة باب عرفها األدُب. خرجت من باب 
وصفقِت  الُدمية،  بيت  »الُدميوى«،  األرْس 
الباَب وراءها ومضت دون أن تنظر إىل الوراء.
منذ  والنّقاد،  واملفكرين  الشعراء  ملهمُة 
ىف  واملرسحيُة  اليوم.  وحتى   ،١٩ القرن  هناية 
امُلنسحقات  النساء  بنمط  منشغلٌة  األساس 
االنعتاق  حماوالهتن  ثم  بجامهلن،  املأسورات 
»إنساًنا«،  لتغدو  احلسناء«  »الُدمية  دور  من 
ذلك  مقابل  الباهظة  بالفاتورة  راضيًة 
تركت  »نورا«،  اجلميلُة  الصعب.  االختيار 
يد  ىف  دميٌة  بأهنا  ُيذّكرها  ما  كلَّ  وراءها 
خملوقٌة  أهنا  خرافة  عىل  ومتّردت  آخرين، 
باحلرية  جديرة  غرُي  اإلرادة،  مسلوبُة 
ودوٌر  وزن  له  كإنسان  املسؤولية  ل  وحتمُّ
مؤمنًة  سنواٍت  عاشت  بعدما  املجتمع،  ىف 
مهلهلَة  مهزوزًة  كانت»نورا«  اخلرافة.  بتلك 
املخاطر  مواجهة  من  أضعَف  الشخصية 
الرغد. اآلمن  الُدمية«  »بيت  جدر  خارج 
تطرُي  ُمدللة  مجيلة  شاّبًة  البيت  ىف  قبعت 
رشيق  عصفور  مثل  البيت  غرف  بني 
والشقشقة  الزقزقة  عىل  إال  يقوى  ال  ُملّون، 
األطفال.  عن  والرتفيه  الرجل  عن  والترسية 
الثورة  بتلك  تقوَم  أن  ُتقّرر  جعلها  الذى  فام 
بمرض  »مهلر«  زوُجها  مرض  املفصلية؟ 
خطري، فسعْت إىل احلصول عىل املال لعالجه 
ملتوية.  طريق  عرب  ولو  املوت،  من  وإنقاذه 
صديق  إىل  جلوؤها  هى  امللتوية  الطريق 
منه  لالستدانة  كروجشتاد  املحامى  األرسة 
أمانة. إيصال  عىل  أبيها  توقيع  زّورت  بعدما 
بإفشاء  بتهديدها  الوغُد  كروجشتاد  فيقوم 
رسها لزوجها، الذى ُشفى اآلن بفضلها، إن مل 
ُتسانده ىف أن يرتاجع زوُجها عن قرار فصله 
له  صداقته  استخدام  يسىء  ألنه  البنك؛  من 
بفعلة  الزوُج  يعلم  البنك.  للزوج ىف  كمرؤوس 
الزوجة فُيعنفها ويقرر بمنتهى القسوة إهناء 
حياهتام الزوجية، ليس من باب الرشف، بل 
خوًفا عىل سمعته! وحني يستوثق الزوُج من 

أن كروجشتاد قد سحب هتديده وأرسل هلام 
الوثيقة املزورة، الدليل الوحيد عىل اجلريمة، 
حياول مهلر اسرتضاَء زوجته. لكنها ترفُض 
رخيًصا،  وباعها  جرَحها  عّمن  الصفح 
وهتجُر البيَت خُمّلفًة وراءها صفقًة ُمدّويًة؛ 
الدنيا. وهلذا تقول نورا ىف ختام  هّزت أركان 
غفراهنا: عدم  لزوجها  مربرة  املرسحية 
مًعا،  قضيناها  التى  الثامنية  األعوام  »طواَل 
وأنا أنتظُر معجزًة ما. أعلُم أن زمن املعجزات 
نزلت  حتى  أنتظر!  كنُت  ولكننى  وىّل،  قد 
أواَن املعجزة قد  الكارثُة، فأيقنُت أن  بى تلك 
حّل. ومل خيطر ىل ببال، عندما وصل خطاب 
بل  لرشوطه،  سرتضخ  أنَك  )كروجشتاد(، 
عىل  القصَة  أذِع  له  ستقول  أنك  واثقًة  كنت 
املأل؛ فأنا ال أباىل، ثم...«، فيقاطعها »مهلر«: »ثم 
زوجتى  باسم  عّرضُت  قد  أكون  أن  بعد  ماذا 
الفضيحة؟« فتستطرد »نورا«،  وجلبت عليها 
عنى  لتحمل  تتقدم  »ثم  تسمعه:  مل  وكأهنا 
وزَر املسؤولية قائال: أنا املذنُب... وبالطبع ما 
املعجزة  هى  تلك  التضحية؟  تلك  ألقبَل  كنُت 
ومل  مهلر«.  يا  وأخشاها  أنتظرها  كنت  التى 
زوجها. ىف  ها  ظنُّ فخاب  املعجزُة  حتدث 
قائلني  »نورا«  شخصية  النقاد  بعض  وهاجم 
ال  والدها  توقيع  تزوير  عىل  ُتقدم  التى  إن 
تلك  بمثل  القيام  عىل  بقدرهتا  الوثوق  يمكن 
التى جعلتها ترفُض موقع  املجتمعية  الثورة 
مية وتربحها إىل موقع احلرية واملسؤولية.  الدُّ
سيدة  جعل  الذى  التناقض  إىل  وأملحوا 
زوجها  إلنقاذ  القانون  يطاله  جرًما  اقرتفت 
وزر  يتحمل  أن  باملقابل  منه  تريد  املوت،  من 
أن  بباهلا  خيطر  أن  دون  ألجله،  فعلته  ما 
للبنك، ليس مطلوًبا  زوجها، رغم كونه رئيسا 
املعجزات  يصنع  ا  إغريقيًّ بطال  يكون  أن  منه 
ويتحمل نتائجها الكارثية التى ستمس حياته 
الفضيلَة  أن  ىف  معهم  نتفُق  وربام  ومستقبله. 
تأمل فكرة أن  الفكرة هنا ىف  ال تتجزأ. ولكن 
ماريونيت  عروَس  تكون  أن  املرأُة  ترفَض 
اآلخرين،  يد  ىف  خيوُطها  بليدًة،  حسناَء 
البقعة  تلك  تتجاوز  أن  عىل  وإرصارها 
والفاعلية  املسؤولية  فضاء  نحو  اخلاملة، 
املجتمع. ىف  حقيقى  بدور  والقيام  وااللتزام 
عن )املرصى اليوم(

احلقبات  وتناقل  واألزمنة  العصور  مر  عىل 
ووالة  وســـالطني  ملـــوك  بيـــن  واحلكام 
أرض  ىف  احلياة  أوجه  كل  تغريت  ورؤساء 
والعرقيات  اللغات  معهـــا  وتغيـــرت  مرص 
امليزان  رمـــانة  األقبــاط  وظــل  واملساحات 
مرت  التى  العوامل  بكل  تتأثر  ومل  الثابتة 
للتاريخ  أسجل  جعلنى  ما  وهذا  عليها 
مرص. أقباط  وطنية  عن  خمترص  وبشكل 

الدولة  تاريخ  من  يتجزأ  ال  جزء  مرص  أقباط 
من  فهم  عام  األلفني  جتاوز  ملا  املرصية 
أخرى  بأجناس  خيتلط  مل  فرعونى  أصل 
الدينية  عقيدهتم  وبرغم  جعلهم  ما  وهذا 
والفنى  الثقاىف  الورث  عىل  حيافظون 
بل  ولغة  وموسيقى  معابد  من  للفراعنة 
عىل  كثرة  وطقوس  أحلان  ىف  اعتمدوا 
هذا  وقتنا  حتى  وأستمر  الفرعونى  الرتاث 
مرص  ربوع  كل  ىف  ينترشون  األقباط  وظل 
هبا  مرص  أصبحت  حتى  واإلقناع  بالفكر 
األوسط  الرشق  ىف  مسيحى  جتمع  أكرب 
األقباط  مفهوم  ىف  ومازال  وكان  اآلن  حتى 
يسجل  فلم  املجتمع  داخل  السلمى  التعايش 
األقباط  قيام  ىف  واحد  حادث  ولو  التاريخ 
أهلية  حرب  أو  طائفى  عنف  بأحداث 
وكانت تلك البذرة التى وضعت منذ أكثر من 
لألقباط حقيقية  وطنية  تثمر  قرن  عرشون 

األقباط ىف احلقبة األوىل:
السادس  القرن  وحتى  األول  القرن 
تواجد  تأسيس  بداية  كانت  الفرتة  تلك 
تغريات  شملت  وأيضًا  مرص  ىف  األقباط 
مرص  والبطاملة  اليونانيني  دخول  ىف  جذرية 
األقباط  وتوافق  الفرعونى  العرص  وهناية 
مع تلك التغريات دون تصادم وحافظوا عىل 
مثل  عصيبة  بعصور  مرورها  برغم  مرص 
تعداد  أعىل  سجل  الذى  االستشهاد  عرص 
ذلك  ومع  مرص  تاريخ  ىف  األقباط  للشهداء 
من  يتحصنون  جغراىف  تقسيم  إىل  يسعوا  مل 
الذى  واالضطهاد  االعتداءات  كم  ضد  خالله 

ملرص وبالتاىل أثر ذلك عىل مجيع أفراد شعبها 
حكومى  تواجد  لالقباط  وكان  أطيافهم  بكل 
وطنى  موقف  التاريخ  لنا  رصد  ولكن  جيد 
للبابا بطرس اجلاوىل حيث زاره مندوب قيرص 
عليه  وعرض  القاهرة  بوسط  مقره  ىف  روسيا 
من  القوى  الرد  فكان  لالقباط  القيرص  محاية 
البطرك هل القصري سيموت فأجاب املندوب 
البطرك  فرد  سيموتون  البرش  كل  تأكيد  بكل 
الذى  القصري  محاية  إىل  حاجة  ىف  لسنا  نحن 
يموت ال  الذى  اهلل  محاية  ىف  ألننا  سيموت 

كبرية  وطنية  احلقبة  تلك  هنايات  وشهدت 
لالقباط ىف مشاركتهم ضد اإلنجليز بثورة ١٩١٩ 
ويناشدوا  ليحثوا  املساجد  منابر  واعتالئهم 
االحتالل  برفض  املرصي  الشعب  مجوع 
شخصيات  ظهور  الفرتة  تلك  أثمرت  كام 
واصف  باشا  ويصا  مثل  كبرية  وطنية  قبطية 
مكرم  الوفدى  واملناضل  غاىل  باشا  وبطرس 
مرص  أن  الشهرية  املقولة  صاحب  عبيد 
فيه  نعيش  وطن  وليس  فينا  يعيش  وطن 

احلقبة الرابعة
من منتصف القرن العرشين وحتى كتابة تلك 
اجلمهورية  بإعالن  بدأت  فرتة  وهى  السطور 
التاريخ  يسجل  مل  حيث  امللكية  عن  كبديل 
عىل  قبطى  احتجاج  أو  معارضه  أى  احلديث 
القرارات  جحافة  برغم  احلكم  نظام  تغري 
األمالك  أصحاب  مع  أختذت  التى  الثورية 
كانت  ولكن  املعارض  الرأى  أصحاب  وأيضا 
وحدثت  اخلطورة  شديدة  بفرتة  متر  مرص 

هلم  شهادة  وطنيتهم  كانت  بل  له  تعرضوا 
مرص تاريخ  ىف  ذهب  من  بأحرف  ُسجلت 

احلقبة الثانية:
عرش  السابع  القرن  إىل  السادس  القرن  من 
شملت  احلقبة  تلك  أن  أحد  عن  خيفى  وال 
ىل  وتوَّ مرص  تاريخ  ىف  جدا  كثرية  تغريات 
منهم  ووالة  وسالطني  ملوك  البالد  حكم 
وعانت  خرهبا  من  ومنهم  البالد  ر  عمَّ من 
دون  حالت  وكوارث  جماعات  من  مرص 
كانت  ذلك  وبرغم  الوطن  ىف  أستمرارهم 
احلائط  هو  االم  بارضهم  وجتذرهم  وطنيتهم 
الصد أمام ما عانوا وجترعوا من حكام مل يكن 
وأحقاقا  املرصية  اهلوية  حيمل  أحد  بينهم 
للحق مل يعانى األقباط فقط ىف تلك احلقبة بل 
عىل  لنا  يسجل  والتاريخ  املرصى  الشعب  كل 
سبيل املثال ما أطلق عليها املجاعة املستنرصية 
والتى جاءت عىل األخرض واليابس ىف مرص 
أوالدهم  حلوم  يأكل  كان  الشعب  أن  لدرجة 
االسم  هبذا  وسميت  اجلوع  لسد  وجرياهنم 
باهلل  املستنرص  حكم  ىف  حدثت  أن  نسبتا 
منذ  لالقباط  وطنية  عادة  التاريخ  سجل  كام 
النيلة  منسوب  نقص  حيث  العباسيني  حكم 
وخسائر  كبرية  جماعة  إىل  أدى  مما  النيل  ىف 
ملطالبة  احلاكم  دفع  مما  فادحة  زراعية 
االكلريوس  توجه  وبالفعل  بالصالة  األقباط 
قداس  وأقاموا  النيل  ضفاف  عىل  القبطى 
ففاض  النيل  ىف  بالقربان  ألقوا  انتهائه  وبعد 
وأستمرت تلك العادة سنويا حتى يومنا هذا 

احلقبة الثالثة 
من القرن الثامن عرش حتى منتصف القرن 
العرشين  وهى فرتة شهدت حتسن ملحوظ 

خوضها  عىل  مرص  أرغمت  كثرية  حروب 
صفوف  بني  سواء  القبطى  التواجد  وكان 
التالحم  ىف  قوى  تأثري  له  الشعب  أو  اجليش 
التاريخ  يسجل  ومل  الفرتة  بتلك  الوطنى 
اجلواسيس  بني  لقبطى  واحدة   خيانة  حاله 
قياداهتم  ودور  دورهم  كان  بل  العمالء  أو 
القيادات  خلف  الشعب  توحيد  ىف  الدينية 
أى  اخلارجية  القوة  تستغل  ال  حتى  السياسية 
انقسام داخىل كدافع لتدخلها يف شئون مرص 
بطاركة  به  قام  الذى  الوطنى  الدور  أتذكر 
الكنيسة مع رؤساء مرص ىف تلك احلقبة والتى 
مل  ولكن  أخرى  تارة  وتضاربت  تارة  تناغمت 
أو ذاك عىل وطنيتهم كرموز قبطية  يؤثر هذا 
و  مواقف  له  منهم  كل  بل  كبري  شعب  يتبعها 
وعندما  هلا  مثيل  ال  وطنية  عىل  تشهد  أقوال 
ووفود  جلان  أرسال  خارجية  دول  حاولت 
تقابل  كانت  مرص  ىف  األقباط  أوضاع  لتقصى 
األقباط  ترحيب  لعدم  الكنيسة  من  بالرفض 
للبالد  الداخىل  الشان  ىف  خارجى  تدخل  باى 
مرص  محاية  ىف  الرئيسى  السبب  كان  وهذا 
التى  الطائفية  والنزاعات  االنقسامات  من 
والسودان  لبنان  مثل  جماورة  دول  حاطت 
عن  بشخصى  عايشته  ما  أسجل  أن  وأود 
ثورتني  ىف  وباالخص  مرص  أقباط  وطنية 
العامل  مستوى  عىل  الشعبية  الثورات  أهم  من 
هبا  شارك  والتى  يناير   ٢٥ اللوتس  ثورة  وهم 
األقباط بقوة لرفض الظلم وثورة ٣٠ يونيو التى 
أسقطت الفاشية الدينية وكالمها كان لالقباط 
دور وطنى كبري ومطالب مرشوعة ىف حتقيق 
املواطنة  وتطبيق  واملساواة  االجتامعية  العدالة 
الكاملة دون أن يكون هلم أى مطالب فئوية أو 
إمتيازات خاصة ومل يسحبوا عىل تيار أو توجه 
فيه  غش  ال  كامل  مرصى  انتامء  بل  سياسى 
نور  من  بصفحات  يشهد  التاريخ  أن 
تتوقف  ولن  هلا  مثيل  ال  لالقباط  وطنية 
العروق  ىف  تتـــدفق  التى  كالدمـــاء  فهى 
األقباط  وسيظل  مرص  األم  الوطن  بجسد 
وســالمة  مصـــر  وحدة  ىف  رئيسى  رشيك 
املسلمني.  أخواهتم  جنب  إىل  جنبًا  أراضيها 

-  تدخل األهل السلبي بني الزوجني
عىل  والطاغية  الشائكة  العائلية  املشكالت  من 
البّناء يف  جمتمعاتنا تدخل األهل السلبي وغري 
"وخاصتًا  املتزوجني  أبنائهم  حياة  تفاصيل  كل 
املتزوجني حديثًا"،والتدخل بشؤون معيشتهم 
العالقة  لفتور  يؤدي  مما  اخلاصة  وقراراهتم 
الزوجية ، وربام إشعال نريان ال داعي هلا، هلذا 
السلبي من  ل  التدخُّ أسباب هذا  جيب معرفة 
إنسجام  يكون  إن  أمهية  مع  ونتائجه   ، األهل 
تام بني الزوجان ملواجهة تدخل األهل السلبي 
بحكمة وحمبة ، واآلن سوف نلقي الضوء عىل 
أسباب ونتائج وحلول هذِه املشكلة اإلجتامعية.

ملاذا يتدخل األهل بني الزوجني؟
األهل،  إىل  يرجع  فبعضها  متعددة،  األسباب 
جُترب  الزوجني  من  أخطاء  بسبب  وبعضها 
األهل إىل التدخل، أيًا كانت األسباب، فمهم جدًا 
املناسب. احلل  إجاد  نستطيع  لكي  نعرفها  أن 
• شعور اآلباء بالوحـــدة والفـــراغ بعـــد زواج 

مجيع أبنائهم.
• إعتامد اآلباء عىل األبنـــاء بشــكـــل زائــــــد يف 

مساعدهتم يف شتى املجاالت.
الـــزائــــــد للوالدين  العـــاطفـــي  اإلرتبــــــاط   •
فقــــــدان  مـــن  اآلبـــاء  وخــــــوف  باألبنـــاء، 
زواجهم. بعـــد  األبنــــــاء  حيــــــاة  ىف  أمهيتهم 
• عدم اإلستقالل املادي لألبناء، مما قد يسبب 

لتدخل  جمااًل  ويعطى  اإلحتكاكات  من  الكثري 
للامل،)وهذِه  الزوجني  إنفاق  كيفية  ىف  األهل 
الغري  األزواج  من  الكثري  أن  إذ  قاعدة  ليست 
من  يعانون  ال  ذوهيم  عن  ماديًا  مستقلني 
حياهتم(. يف  السلبي  األهل  تدخل  مشكلة 
الزوجني  إحتياج  إىل  األهل  إدراك  عدم   •

اإلســـتقـــالليـــة. إىل  اجلـــدد"  "وخاصتـــنــــــًا 
• قد يرى اآلباء أن التعبري عن آرائهم يف القرارات 
اإلهتامم من  نوع  الزوجان  يتخذها  التى 
له. داعي  ال  تدخل  أنه  الزوجان  يعتقد  بينام 
يشء  كل  عن  أهله  الزوجني  أحد  إخبار   •

يشء  كل  عن  أو  رشيكه،  وبني  بينه  حيدث 
ال  التى  األشياء  متييز  وعدم  رشيكه،  خيص 
الزوجني. غري  أحد  يعرفها  أن  أبدًا  ينبغي 
أي  حدوث  فور  األهل  إىل  الزوجني  هروع   •

بني  التواصل  لضعف  نتيجة  بينهام،  مشكلة 
ليحل  ثالث  طرف  إىل  وإحتياجهام  الزوجني 
هلم مشاكلهم )هذا ال يعني بالطبع أنه يف بعض 
احلاالت ال جيب إستشارة األهل الذين هلم خربة 
الزوجية(. املشاكل  حل  وطرق  احلياة  يف  أكرب 
ما خطورة إستسالم الزوجني لتدخالت األهل 

السلبية؟
الـــزوجيـــة. احليـــاة  خصوصيـــة  ضيــــــاع   •

الزوجني،  داخل  املكبوت  الغضب  تنامي   •

الزوجني  أحد  فيها  ينفجر  حلظة  تأيت  حتى 
تافهـــًا. يبدو  قد  ولسبب  األهـــل  وجـــه  يف 
العالقة  وتوتر  األهل  مع  اخلالفات  حدوث   •

القطيعة. إىل  األمر  يصل  قد  بحيث  معهـــم، 
إىل  السلبي  األهل  لتدخل  اإلستسالم  يؤدى   •
إىل  الوصول  وإحتاملية  الزوجية  احلياة  اهنيار 
رشكيه. عن  بإلنفصال  الزوجني  أحد  تفكري 
األهل  تدخل  عن  الناتج  املشاحانات  جو   •

عىل  سلبيًا  يوئثر  العائالت  حياة  يف  السلبي 
يرتعرع  أن  يؤدي  أطفاهلم،مما  تربية  طريقة 
من  حالة  عليه  يطغي  جو  يف  جديد  جيل 
من  الكثيـــر  يف  وأيضـــًا  والكراهيـــة،  احلقـــد 
الزوجني  بني  العالقة  تصل  عندما  احلاالت 
النتيجته  تكون  املقاطعـــة  حـــد  إىل  واألهـــل 
أحفـــادهم  من  األجـــداد  حرمـــان  احلتميـــة 
النفــســـية  املشـــاكل  عـــن  ناهيـــك  وبالعكس، 
واألجداد. واألهل  لألطفال  ستتسبب  التي 
يتبع....



كانت تبسط ظلها عىل جنة عدن!
وكانت األقوام يف قديم األيام، تعيش يف بيوت مسقفة 

بسعفها املتواشج!
واختذهتا بعض الشعوب شعارًا لبالدهم، وصّوروها 

عىل راياهتم، ونقودهم، ومعامالهتم!
اهنا شجرة احلياة األوىل، الشجرة اخلالدة، النخلة!

والتي تستحق أن نسميها، بحق: "شجرة النريوز"!
.. فهي تنمو باجتاه السامء، طويلة وصلبة 

ومستقيمة يف ارتفاعها مثل اإلنسان املؤمن، الذي 
يشتاق للسامويات كلام درس يف كتبه املقدسة!

.. وسعفها األخرض، استعمل كرمز للظفر، ولفرش 
الطريق أمام األبطال املنترصين!

.. أما ثامرها الطيبة الوافرة، التي يقتات هبا املاليني 
من سكان األرض، فهي مألى بالدالالت، والِعرب:

بعد  اخليانة  مع  يتقابل  مل  منــا  مــــن 
احتيــاهلـــا؟ أقنعــة  أحــد  خلعـــت  أن 
طوال  الزكام  يصبه  مل  منا  من  السؤال  وكأن 
محلتها  هائمة  بذرة  ليست  اخليانة  حياته؟ 
بيئتها عن  شاذة  نبتة  وال  األربع،  اجلهات  رياح 
املتواري  الليل،  سواد  املرتدي  الظل  هي  بل 
خلف كواليس أمجل املشاعر وأرقى العهود...
الصدق  كام  العفوية  تعرف  ال  اخليانة 
املشـــاعر تواصـــل  فـــرح  وهلفـــة  واخليـــر 
تراكـــم  وتفكري  وقـــرار،  اختيـــار  هي  بـــل 
وحلم  الرغبات  وفوضى  ضجيج  فيه 
املسافات. بأقرص  املحطات  إىل  الوصول 
يف  شاذ  كحدث  اخليانة  فعل  نتناول  نحن 
لفعل  نتيجة  ولكنها  الطبيعية،  احلياة  مسرية 
اإلنسان يف  فطري  فعل  وليست  تراكمي 
احلياة يوميات  جماري  يف  ترسي  فاخليانة 
االنسان  يستطيع  ال  حواجز  خلف  متوارية 
تتوائم  الزمن عندما ال  تبدأ يف خيانة  جتاوزها. 
الفعلية،  قدرته  مع  املحلقة  اإلنسان  رغبات 
املسورة بالزمن وحدود العمر، خيانة األطياف 
يفرض  واقع  مع  واألمنيات  لألحالم  امللونة 
الثقة  تنهار  عندما  احلكم،  كمطرقة  قراره 
حدث،  قهر  أمام  القرار  وعزيمة  باملشاعر 
الذاتية... العهود  الختبار  خيانة  فتكون 
واحلكم،  التقييم  حدود  خارج  خيانات  ولكنها 
احلياة،  ومالمح  الزمن  سامت  من  ألهنا 
أن  وبام  والزمن،  اإلنسان  بني  مصاحلة  وال 
مع  املصاحلة  يقبل  للزمن  خيضع  اإلنسان 
بامتالكه  منها  أقوى  ألنه  اخليانات،  هذه 
ديناميكية االستمرار والتجدد باألمل وبحيوية 
احلياة،  أمواج  مع  ذكراها  فتتالشى  احلب، 
الشوح  شجر  أغصان  عن  الثلج  يذوب  كام 
والصنوبر بدون أن يرسق من نضارهتا لون...
القيم  أرفع  من  مموه  بقناع  املتنكر  القبح  أما 
البرشية،  اخليانة  يدعى  فهو  املشاعر  وأنبل 
الفردي  التكوين  من  نابع  خبيث  فعل  وهي 
وفقدان  التفكري،  وضحالة  فالغرية  للشخص، 
والسعي  الغري،  يمتلكها  التي  النجاح  إمكانيات 

شخصية  الظريف  اللص  أو  لوبني  أرسني 
ابتكرها الكاتب الفرنيس موريس لوبالن وقد 
،و  كبرًيا  إقبااًل  لوبني  أرسني  روايات  القت 
سينامئية  أفالم  إىل  رواياته  من  عدد  حول  قد 
ترمجت  كام  لألطفال  كرتونية  ومسلسالت 
عىل  قصص  نرشت  وبعدها  لغات،  عدة  إىل 
يومنا إىل  باقية  وهي  قصصية  كتيبات  شكل 
يتميز أرسني لوبني بالنبل والرشف والشهامة 
الثراء  إىل  مغامراته  وراء  من  هيدف  ال  فهو 
انام  خصومه  من  واالنتقام  املال  كسب  أو 
وتعقب  اجلريمة  عن  للكشف  حياته  يكرس 
أرسني  حتدى  وقد  للعدالة،  وتقديمهم  اجلناة 
يف  واملفتشني  الرشطة  رجال  أبرز  لوبني 
املتحدة  والواليات  وإنجلرتا  فرنسا  يف  عرصه 
حتى أطلق عليه لقب الرجل ذو االلف وجه. 
أنه  عىل  لوبني،  أرسني  الظريف  اللص  يظهر 
امليلء  العامل  هذا  مثل  يناسب  الذي  الشخص 
عند  يظهر  دائام  انه  املشبوهة،  باألحداث 
مثلام  وجوبيا  امرا  يبدو  ووجوده  اللزوم، 
 1907 التي نرشت عام  األويل  الرواية  حدث يف 
عنوان  حتت  مرة  ألول  لوبني  فيها  وظهر 
هذه  توالت  ثم  الظريف  اللص  لوبني  أرسني 

فلون البلح األمحر، يشبه إمحرار عيون النساك 
واملتعبدين، من فرط البكاء والسهر يف الصالة!

كام يشبه لون الدم، والدم يعني: الشهادة، ويعني 
احلب، ويعني التضحية!

واللون األمحر، ال يظهر يف السامء إال مرة واحدة 
عند مغيب الشمس، كذلك الشهداء والقديسون، 

بمثابة شموس راحلة إىل عامل آخر!
.. أما نواهتا، فهي: صغرية لكنها صلدة، وقوية. ويف 
قوهتا صالبة ُتعرّب عن قوة اإليامن الثابت باهلل. قوة 

ال تلني أمام إغراءات اإلنكار واألفكار الكاذبة، وال 
تضعف أمام شدة التجربة، وشدة العذاب، وأنواعه 

الكثرية!
سقيًا هلذه الشجرة العريقة، الغنية بالرموز، 

واملثمرة باملعاين الروحية املُعرّبة!...

للوصول إىل ما تشتهي النفس وما يطفئ سعري 
وإن  وأرسعها  الطرق  بأبسط  اجلاحمة  الرغبة 
كان أقذرها، كل ذلك يفتح باب التفكري الختيار 
الفعل. وغالبًا يكون  املثايل لتقمص هذا  القالب 
اإلنسانية. القوالب  وأمجل  وأثمن  أنقى  من 
اخليانة هي فعل موت، نرى فيه فساد اجلامل، 
املشاعر  ِعقد  وفرط  األخالق،  قمم  وتاليش 
امللونة  الذاكرة  لصور  واحرتاق  املتالمحة، 
بالعذوبة. اخليانة تستمد خصوبتها من الضعف 
الرغبات. عن  والترصيح  املشاعر  بمواجهة 
شقيق  اختيار  حرية  تقتل  الصداقة  فخيانة 
بالسواد  تطمس  احلب  وخيانة   ... الروح 
اإلخالص...  أعمدة  وتزلزل  الوفاء  ساموية 
وتنفي  كيان،  إىل  االنتامء  تعدم  الوطن  وخيانة 
فهو  الذات  خيانة  أما  العدم...  إىل  الوجود 
متحركة. رمال  عىل  مبني  هش  هليكل  هدم 
ولضحيته،  للخائن  هدم  فعل  اخليانة 
واكتفى  القيمية،  املعايرة  فقد  فاخلائن 
أي  من  خالية  للحياة  مسطحة  بنظرة 
بصريهتا  حتفز  نظرة  أخالقي،  تفاوت 
الذات. وهشاشة  والغرية  النفاق  بواعث 
أما الضحية فاألمل يبتلع كل الردود...أمل ذهول 
أمام هدم جسور روحية وأخالقية واجتامعية، 
التفكري  يف  حكمة  يبقى  صحوة  أمل  ولكنه 
وحذر يف التدبري. فاخليانة عصية عىل النسيان، 
ُتقرأ  الذاكرة،  تبقى حمفورة عىل جذع  لذلك 
ال  ولكنها  الذكريات.  رشيط  هبا  طاف  كلام 
تقوى عىل انسان امتلك رس الزمان وهو احلب.
للقيم  اخلفي  القرين  هي  اخلبيثة  السلوكيات 
بال  نور  وال  قبح،  بال  مجال  فال  الراقية، 
جربان  خليل  جربان  يقول  وكام  ظالم. 
اصم البياض  لكان  بعضنا  سواد  "فلوال 
اعمى". السواد  لكان  بعضنا  بياض  ولوال 
فالكيفية التي يقرأ فيها االنسان رسالته هي التي 
للقرين؟؟؟ أم  لألصيل  ملن،  األبرز  الدور  حتدد 

ومن   1909 عام  املجوفة..  اإلبرة  مثل  األعامل 
أيضا  الشخصية  هلذه  الشهرية  االعامل  بني 
ذات  و'جزيرة   1918 عام  الذهبي'  'املثلث 
الغامضة'  و'املفاتيح   1922 عام  مقربة'  ثالثني 
عام.1934  احلمراء'  'الكنيسة  ثم   1920 عام 
من  لوبني  أرسني  روايات  ختلو  وال 
بدهية  ورسعة  ملحوظة  دم  خفة 
املحرجة. املواقف  يف  ترصف  وحس 
وروايات موريس لبالن الذي تويف يف برمينيان 
واحدة،  وترية  عىل  تقريبا  تسري   ،1941 عام  يف 
اخلطر  من  هيرب  أن  لوبني  ارسني  لـ  فالبد 
بالشخصيات  اللحظة احلرجة، وهو اشبه  ويف 
الرسوم  أفالم  يف  ظهرت  التي  الكرتونية 
املتحركة، ال يموت، ويبقي دوما عىل قيد احلياة، 
خيتفي عند اللزوم، ويظهر يف الوقت املناسب، 
ولديه  واحليوية،  باملشاعر  ميلء  شخص  وهو 
حس تارخيي، وشعور اجتامعي عام. ومن هنا 
التي  املتجددة  احليل  لكن  األدبية،  أمهيته  تأيت 
شديد  اعجاب  مثار  جتعله  األزمات  هبا  يقابل 
مرتبطا  لوبني  ارسني  ظل  ولقد  القراء.  من 
رحيله،  وحتي   1907 عام  ظهوره  منذ  بمؤلفه 
منه. التخلص  إىل  أو  قتله،  إىل  لبالن  يسع  فلم 

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور ..

 وقد تكون بطعم النار .. لكنها ) بصمه(

Joe_matta3@outlook.com

حرضات القّراء االعزاء
حرضات اجلمهور

السيدات والساده احلضور
أحب أعرفكم بنفيس

انا اسمي .. انا اسمي !!
ايه ؟ .... مش فاكر

استنوا حاقوهلولكم
انا فاكره

عيل فكره انا كاتبه
يف البزابورت وف بطاقتي

حتي ديانتي
ايوه ديانتي ، سألوين عليها

مش فاهم ليه !!
مش عارف تفرق وياهم ايه

بس كتبته
كان ممكن أغش

اكتب ميم وانا أصاًل سني
مني راح يدخل قلبي

ويعرف انا مني ؟
فعاًل محقي ومتخلفني

عيل فكره .. انا مش مسطول
انا بس يادوب مبسوط
وانتم حرضات القّراء

حرضات اجلمهور
مظبوط ؟

اسمي لسه ناسيه
من كرت اهلموم
من كرت الغيوم

من كرت ماتوهوين
من كرت ماغربوين

عن اصيل وعن جذوري
بيحاولوا يقلعوين

فصيلة دمي وبصمتي
بيحاولوا يزوروها

بالكذب عّربوها
لكن كيمت ف دمي

ابويا وامي
دمعتي وبسمتي
هويتي وبصمتي

ما علينا ..
حرضات اجلمهور احلضور

كل اليل انا فاكره
ان انا مهنتي سياف

عند امللك
قصدي اليل كان ملك

وهو نايم رسقوه
رسقوا الغطا ...... عروه

ومش كفايه اليل حصل
من ذكاوته ومن طفاسته

باع عمته بفحل بصل
ايوه.. فحل بصل

كان مصنن
ياخد مقابل عمته

حاجه تسعد معدته
من بعدها مابقاش ملك

ازاي ملك ينام عريان
وازاي اصاًل ينام

سامعني يا جناب اجلمهور
وال انت كامن حاتنام

انا عاوزك تصحي معايا وتفكر
اوعي تكون جي تنام وتشخر
أو جي تدور عيل فرجه وبس
حبة نكت ، حدوته ، وشوية 

هلس
انا عاوزك تعرص خمك

ممكن نضحك .. آه
ملعون ابو النكد واليل وراه

بس نفكر
تطلع من جوانا اآله

عشان نجاوب ع السؤال إياه
هنايته

احكي لكم احلكايه
اصل احلكايه م البدايه

شهريار كان محار
ضحكت عليه بنت حوا

شهرذاد
واليل ذاد وغطي

انه أتعود ع احلكاوي
الف ليله وليله

وآه م الليايل
أدمن صاحبنا سمع احلكاوي

اس معاه والنَّ
أدمنوا كرت الغناوي

كرت الفتاوي
كرت احلكاوي

ع النوايص وع الرتع وع القهاوي
نسيوا العمل

وايه اليل الزم يتعمل
الشمس غابت

والقمر غلبه النعاس
من كرت السهر 

ياناس ، ياشعب ، يابرش
اصحوا بقي

الجل النبي ، ألجل البلد
الجل البنت والولد

اليل طالعني يف زمان النت
واحنا قاعدين نعجن ونلت

هناك حسبوها فنتوثانيه
واحنا لسه ف دنيا تانيه

يااهيا االنعام
الزمان زي الطوفان

حايشيل قصاده كل اليل ينام
النوم صحيح لذيذ

لكن يامجهوري العزيز
آه وآه من أخرته

ملا يفوت االوان
ملا نتوه يف ضلمته

شهريار راح لعراف البلد
بعد التوجه ما أعمته

راح يدور ع الغطا
وعيل عمته

العراف قري له الكف
ولف الودع ف أيده لف

قاله وشوش الدكر
حتي الودع قرفان

وشاعر بالضجر
العراف حريان

قلب الفنجان
فتح الفنجان

قاله ياجناب السلطان
باالفرنجي وبالبلدي

طريقك مسدود مسدود
ياولدي

وعشان تالقي غطاك وعمتك
بعد احلكاوي والفتاوى

ما اعمتك
الزم جتيب حل السؤال

اصل االجابه هي حل املشكله
هي ) عنخ (

هي مفتاح احلياه للمعضله
اما السؤال ..

ازاي بلد حضارته كام الف عام
ازاي ينام ؟

وليه الناس غرقانه ف النعاس ؟
بلد مليان باخلري

ليه يبات جعان ؟
مني بيرسق لقمته ؟
مني بيكرس مهته ؟

امتي البلد يقوم من رقدته
من كبوته ، من نكسته ؟

الزم يفوق
الزم يعود هلويته 
هي الغطا والسرت

وهي قيمته وعمته
مرصيته

قوميته

اعذروين ..
ماكانش قصدي اعكر مزاجكم

اقلق منامكم
وأضيع احلجرين

لكن الزم نعرف
راحيني عيل فني

بلدنا اترسق واتعري
وضاعت هويته

شهريار ياناس اترسق
غطاه وعمته

ساحموين
ماكانش قصدي

كل اليل قلته واليل عدته
بس اعمل ايه

كرت احلكاوي طبع فينا
حمكوم علينا

كرت الغناوي وكرت الفتاوي
والبكا ع اليل راح

ع االنفتاح سداح مداح
أما بكره !!

طنش تعيش
تاكل قراقيش

كرب دماغك وقول ياباسط
تالقيها هاسط
احنا اليل دهنا

اهلوا دوكو
بالفهلوة بيتهوفن
نعمل منه شكوكو

ايل هنا سيدايت ساديت
مل يدرك شهرذاد الصباح

بل أدركني انا
من كثرة الصياح

لذلك سأصمت
حاسكت وآخد نايبي سكات

ما التعلب فات فات
وف ديله سبع لفات

يعني الزم أتكتم من االمل
من غري امل

وأسكت
عن الكالم املباح

والغري مباح
بس انا مرسور

انا فعاًل مرسور
ان أنا فضفضت معاكم

.. انا ايه ؟
انا قلت انا ايه ؟

انا قلت ان انا مرسور !!
مظبوط

انا مرسور السياف
مرسور السياف اخلواف

عيل بلده وولده
مرسور السياف الغلباوي

سيفي قلمي ولساين
ولساين حصلتي

ياما رماين
من فوق ضهر احلكاوي

مش قلت لكم
ف بداية كالمي

انا مش مسطول
انا عارف اسمي
وعارف نفيس

وشايف رسمي
مفتاح عنخ وخرطوش

عني حورس
زهرة لوتس وردي

عيل ورق الربدي
ده اصيل

انا مرسور بصحيح
لكن مش سياف

انا بنا وزارع فالح
انا بابدر خري وعواف 

عيل اريض وبلدي
أنا مرصي .. أنا مرصي.



بتطبيق  وطالبوا  كندا  ىف  تظاهراإلسالميون 
احلكومة  تستجب  مل  اإلسالمية..وإْن  الرشيعة 
من  الرحيل  الكندى  الشعب  فعىل  الكندية، 
وهكذا  الكفار"  "من  الشعب  هذا  ألّن  كندا، 
إىل  اإلسالميني..وبالرجوع  تبجح  وصل 
اإلسالميني  فإّن  املاضية،  القليلة  السنوات 
"من  أوروبا  شعوب  ضد  جرائم  عدة  ارتكبوا 
وتدمرياملرافق..إلخ"  الضحايا  وقتل  تفجريات 
    بعد انتشارالعرب واملسلمني ىف أوروبا، ظهرىف 
بعض الدول األوروبية )خاصة ىف أملانيا( تيارثقاىف/ 
سياسى شعاره ))رضورة طرد العرب واملسلمني 
من كل دول أوروبا(( وهذا التياروصفته أجهزة 
األوروبى(   )اليمني  ُيمثل  بأنه  األوروبية  اإلعالم 
)واليساراملرصى  اليساراألوروبى  وتغافل 
التى حتولْت إىل ظاهرة  والعربى( عن احلقيقة 
األوروبية وهى:  املجتمعات  منترشة داخل كل 
العرب  من  )العاديني(  املواطنني  غالبية  أّن 
واملسلمني )غرياملُسّيسني( ُيريدون فرض رؤاهم 
األوروبى  املجتمع  عىل  وثقافتهم  ومعتقداهتم 
ظلموا  أهنم  النتيجة  وكانت  فيه،  يعيشون  الذى 
أنفسهم، وظلموا املجتمع الذى آواهم، ووفـّرهلم 
أوالدهم..إلخ  وتعليم  واإلقامة  العمل  فرص 
فرض  فرض  عىل  أرصوا  أهنم  واملفارقة 
األضحى  عيد  ىف  املواشى  ذبح  مثل  معتقداهتم 
وهذا  بالدهم.  ىف  يفعلون  كانوا  كام  امليادين،  ىف 
األوروبى  املجتمع  تقاليد  مع  يتناىف  الفعل 
هذه  وبسبب  وصحًيا(  واجتامعًيا  )ثقافًيا 
الدول  حكومات  بني  الصدام  حدث  الظاهرة 
احلكومات  واملسلمني:  العرب  وبني  األوروبية، 
واملسلمون  والعرب  القانون،  تطبيق  تريد 
أّن  النتيجة  وكانت  )رشيعتهم(  تطبيق  يريدون 
حقوق  )يافطة  حتت  تعمل  التى  اجلمعيات 
احلكومات  ضد  محلة  تزّعمْت  اإلنسان( 
))ضد  احلكومات  تلك  أّن  بزعم  األوروبية، 
عىل  املُقيمني  متنع  ألهنا  اإلنسان  حقوق 
هكذا  الدينية((  شعائرهم  ممارسة  من  أراضيها 
األوروبى،  املجتمع  )قلب(  ىف  بياناهتم  صدرْت 
ىف  األوروبية  احلكومات  هتاونْت  ذلك  ورغم 
ومل  األصليني،  مواطنيها  وحق  نفسها،  حق 
واملُغرضة.  املغلوطة  البيانات  هذه  عىل  ترد 
أوروبا  ىف  اإلسالمية  اجلامعات  طالبْت  كام 
املساجد،  فوق  املآذن  إقامة  برضورة 
فيام  األوروبى،  املجتمع  تقاليد  وهوأمرضد 
املعامرى  والنظام  املبانى  برشوط  يتعلق 
تلك  األوروبية  احلكومات  عاجلْت  وقد  إلخ. 
ودون  تشنج  ودون  باحلكمة  أيًضا،  املشكلة 

البحرية  اجلغرافية  االكتشافات  عرص  وىل  لقد 
قرون  عدة  منذ  االرض  سطح  فوق  البدائية 
وبدا االن عرص االكتشافات االقتصادية اجلديدة 
باطن  ىف  احلديثة  الصناعية  االقامر  ظل  ىف 
املفتاح السحرى  الصناعية هى  االرض فاالقامر 
االرض  باطن  ىف  الكامنة  الثروات  الكتشاف 
يملك  ومن  واملحيطات  البحار  مياه  وحتت 
داخل  ثرواته  يملك  ان  يستطيع  االقامر  هذه 
االخرى  الدول  ويقاسم  منها  ويستفيد  بالده 
اقتصادية  اتفاقيات  بموجب  ثرواهتا  ىف  ايضا 
لذلك  تؤهله  التى  والتكنولوجيا  العلم  يملك  النه 
دون ان ينتظر حسنة علمية من الدول العظمى 
اقتصادية  بمعلومة  عليه  لتمن  االقامر  صاحبة 
حديد  او  غاز  او  برتول  او  ذهب  منجم  تساوى 
الدولة  احلالة  هذه  ىف  وتقاسم  جوفية  مياه  او 
االرض  صاحب  واملعلومات  االقامر  لدهيا  التى 
االقتصادية املعلومة  اعطاؤه  عىل  بناء  ثروته  ىف 
فاملعلومة او صور االقامر الصناعية التى توضح 
من  الكثري  تنتظرها  العامل  ىف  الثروات  مكامن 
الدول النامية او الدول الفقرية وال اقصد بالفقرية 
فقرية  ولكنها  وانام  اقتصاديا  فقرية  اهنا  هنا 
علميا وتكنولوجيا فمعظم الدول التى هبا ثروات 
ىف افريقيا واسيا وامريكا الالتينية شعوهبا فقرية 
بعد  تكتشف  مل  ثرواهتا  الن  غنية  دول  ولكنها 

الُيعجبه  من  عىل  أى:  األمحر(  إظهار)الكارت 
جمتمعنا والتــُـعجبه ثقافتنا ورشوطنا، يتفضل 
تقاليده  لُيامرس  األصىل،  وطنه  إىل  بالرجوع 
األوروبية  احلكومات  كانت  وبينام  وطقوسه. 
األصوات  بعض  فإّن  )الدبلوماسى(  املنهج  تتبع 
أصحاهبا  كتب  األوروبية،  الصحف  ىف  القليلة 
وهى:  كثريون  عنها  يتغافل  التى  احلقيقة  عن 
ُيريدون  أوروبا  ىف  والعرب  املسلمون  كان  إذا 
رفع  عىل  وُيرصون  ورؤاهم،  ثقافتهم  فرض 
أّن  يتذكروا  أّن  فعليهم  املساجد،  فوق  املآذن 
أوروبا تسمح بإقامة املساجد للمسلمني واملعابد 
عربية  دولة  لديكم  بينام  إلخ،  وللبوذيني  لليهود 
وترمجة  واحدة.  كنيسة  بإقامة  التسمح 
))مش  املرصى  شعبنا  بأسلوب  الرسالة  تلك 
املساجد..  ببناء  لكم  ساحمني  إننا  ربكم  حتمدوا 
واحده((  كنيسه  إقامة  برتفض  دولة  وعندكم 
    وبينام املواطنون العرب واملسلمون ىف أوروبا 
ملعتقداهتم  تعصبهم  ُيظهرون  )غرياملُسيسني( 
تأثريتلك  هى  األشد،  اخلطورة  فإّن  وثقافتهم، 
)خاصة  األوروبيني  املواطنني  عىل  العقلية 
الوجود  ظاهرة  تفشى  بعد  والشباب(  األطفال 
املُـتزايد لبعض الشباب األوروبى، املُـتعاطف مع 
التيارات اإلسالمية، سواء التى تتظاهرباالعتدال 
املُـتشددين(  إىل  التى تقود  القاطرة  )لتكون هى 
وهكذا يبلع الشباب األوروبى الطــُـعم، ثم تتفاقم 
اإلسالمية  للتنظبامت  بعضهم  بإنضامم  الكارثة 
اإلرهابية، كام حدث مؤخًرا، حيث تبنّي وجود 
العديد من الشباب األوروبى ضمن تنظيم داعش. 
فضل  له  هوالذى  األوروبى(  )اليمن  كان  وإذا 
العرب  وجود  التنبؤباخلطروالتحذيرمن 
تعامل  األوروبى(  )اليسار  كان  وإذا  واملسلمني، 
الكارثة  فإّن  منظورعاطفى،  من  الظاهرة  مع 
األوروبية،  احلكومات  ىف  تتمثل  احلقيقية 
وحق  نفسها  حق  ىف  بالتهاون  تكتف  مل  التى 
التيارات  بمغازلة  تكتف  ومل  مواطنيها، 
أغلب  أّن  ىف  تتمثل  املأساة  ذروة  إنام  اإلسالمية، 
األمريكية–  اإلدارة  )وكذلك  األوروبية  األنظمة 
التيارات  وأنشأْت  ودّعمْت  مّولْت  املقدمة(  ىف 
املُسلح،  العنف  أسلوب  تنتهج  التى  اإلسالمية 
عىل  ساعدت  التى  األوروبية  الدول  بني  ومن 
)احتضانـًا(  أكثرالدول  من  بريطانيا،  كانت  ذلك 
أّن  لدرجة  )التكفريية(  اإلسالمية  للجامعات 
عىل  أطلقوا  األوروبيني  املُحللني  من  كثريين 
لندن )لندنستان( أما الواليات املتحدة األمريكية، 
طالبان  تنظيم  صنعْت  أْن  منذ  معروف  فدورها 
طرد  بحجة  باكستان(  ىف  الرشيعة  )طلبة 

اماكن  عن  العلمية  املعلومات  توافر  لعدم  وذلك 
العلمى  فالفقر  مستغلة  الغري  الثروات  تواجد 
هو سبب النكبة    -    اذن فهذه الدول امام امرين
العلم  ىف  النامية  الدولة  تتوسع  ان  اما    - االول  
االقامر  عىل  الرتكيز  مع  والتكنولوجيا  والتعليم 
بتصنيع  او  بتصنيعها  تقوم  ان  وهى  الصناعية 
اهلند  مثل  واطالقها  منها  كبرية  اجزاء 
ثرواهتا دون مشاركة دول اخرى لتستفيد من 
الفقرية  او  النامية  الدولة  تقوم  ان    - الثانى  
التى متلك هذه االقامر  الدول  باخلضوع ملطالب 
ملقاسمتها ىف ثرواهتا من خالل رشكاهتا وبرشوط 
معينة وهنا ياتى الدور الرئيسى للعالقات الدولية 
شان  ىف  املشرتكة  واملصالح  اجليدة  السياسية 
احلصول عىل املعلومات االقتصادية واستثامرها

)رشبْت(  وهكذا  أفغانستان،  من  السوفيت 
الكأس.  نفس  من  السم  األوروبية  احلكومات 
هو  وأوروبا  أمريكا  ىف  )اخلرباء(  منهج  كان 
ل  قابلية  فيهم  ترى  من  لكل  اإلسالم(  )مدح 
)التخريبية(  املناهج  هذه  وبسبب  )التجنيد( 
)تغيري(  برضورة  )املسلم(  الشباب  اقتنع 
جمتمعاهتم التى تعيش )جاهلية العرصاحلديث( 
اعتمد األصوليون التكفرييون عىل كتب الرتاث 
العربى/ اإلسالمى، وكتب املعارصين أمثال سيد 
قطب وحسن البنا، لرضورة نرشاإلسالم وعودة 
)اخلالفة اإلسالمية( ليس ىف بالدهم فقط وإنام ىف 
كل دول العامل، وهوما عرّبعنه د. رؤوف شلبى 
اإلخوان  ومدرسة  البنا  حسن  حلياة  تأرخيه  ىف 
حسن  تعليامت  بني  من  أّن  فكتب  املسلمني، 
الدول(  كل  ليحكم  اإلسالم  )عودة  رضورة  البنا 
فكتب ))ويشاء اهلل أْن تنتعش احلركة اإلسالمية 
القسطنطينية،  املسلمون  فيفتح  جديد،  من 
وبالد  أوروبا  قلب  إىل  املسلمني  سلطان  ويمتد 
تركيا  ىف  جديد  من  اخلالفة  وتقوم  البلقان، 
العثامنية(( ثم تساءل ))ومَل التعود هذه الزعامة 
البنا.  حسن  كالم  نص  ونقل  ؟((  جديد  من 
أْن  ذلك  بعد  ))نـُريد  كتب  التمهيد  هذا  وبعد 
البقاع  تلك  عىل  عالية  خفاقة  اهلل  راية  تعود 
الدهر،  من  حينـًا  باإلسالم  سعدْت  التى 
هلا  أراد  ثم  بالتكبري،  املؤذن  صوت  فيها  ودّوى 
فنعود  ضياؤها  ينحرسعنها  أْن  الطالع  نكد 
السعة،  بعد  والضنك  اإلسالم،  الكفربعد  إىل 
وصقلية  فاألندلس  السعادة،  بعد  والتعاسة 
وجزائربحرالروم،  إيطاليا  وجنوب  والبلقان 
تعود  أْن  جيب  إسالمية،  مواطن  هى  كلها 
البحراألبيض  يعود  وأْن  اإلسالم.  أحضان  إىل 
كانتا  كام  إسالميتنْي  بحريتنْي  والبحراألمحر 
حسن  الشيخ  شلبى–  رؤوف  )د.  قبل((  من 
داراالحتاد  املسلمني–  اإلخوان  ومدرسة  البنا 
 )343 ص-338  من   78- –عام  للطباعة  العربى 
املسيحيني،  من  املوقف  عن  أما 
كتبهم  وأّن  كتاب(  )أهل  بأهنم  فوصفهم 
)ص99(  السمني((  وفيها  ))الغث  فيها 
كل  مثل  مثله  شلبى  رؤوف  د.  ألّن  ونظًرا      
بعض  بكتب  يستشهدون  الذين  األصوليني، 
لذلك  اإلسالم،  عن  دافعوا  الذين  املسترشقني 
)دون  سمث  اسمه  بمسترشق  استشهد 
هذا  كتب  فامذا  بالكامل(  اسمه  يكتب  أْن 
أْن  أبًدا  ))أنه اليصح  األوروبى؟ كتب  املسترشق 
اإلطالق،  عىل  رجعيني  املسلمني  نعترباإلخوان 
الثناء  فإّن هذه احلركة قامت بمحاولة تستحق 

وهناك مناجم كثرية تعترب من اكرب مناجم الذهب 
هم ثالثة  املتحدة  الواليات  داخل  ففى  العامل  ىف 
  - نيفادا   والية  ىف  يقع  نيفادا  كارلني  جممع    -
ومنجم جولد سرتيك  يقع ىف شامل رشق نيفادا  
النرويوريكا  مقاطعة  ىف  يقع  كورتيز  ومنجم    -
اكرب  وهو  جراسيربج  منجم  وهناك   - نيفادا  
ىف  بابوا  مقاطعة  ىف  يقع  العامل  ىف  ذهب  منجم 
اندونيسيا بالقرب من جبل بونكاك جايا ومتلكه 
ليهري  ومنجم    - مكموران   فريبورت  رشكة 
رشكة  ومتلكه  بابوا  ىف  ليهري  جزيرة  ىف  يقع 
نيوكريست للتعدين   -  اما ىف مرص فكلنا يعرف 
الصناعية  االقامر  ولكن  القديم  السكرى  منجم 
منطقة  ان  وهى  ذهبية  معلومت  عن  كشفت 
ويؤكد  ذهب  منجم   141 حواىل  هبا  العوينات 

أسس  عىل  عرصى  جمتمع  إلنشاء  والتقدير، 
وأضاف  اإلنسانية((  وحب  االجتامعية  العدالة 
عملًيا  حال  املسلمني  اإلخوان  دعوة  ىف  ))إّن 
رسيًعا ألكثرمشكالت املجتمع  وإذا مل تقم هناك 
بتحمس  املشكالت  هذه  ملعاجلة  أخرى  طائفة 
بأّن  نؤكد  أْن  فنستطيع  أكرب،  ورغبة  أكثر، 
حركة اإلخوان املسلمني سوف تعيش وتستمر، 
)ص471(  واالستبداد((  اإلرهاب  سوط  رغم 
)رغم  آلخرمجلة  انتبه  قد  يكون  القارىء  ولعّل 
هى  واملقصود  واالستبداد(  اإلرهاب  سوط 
املسلمون،  اإلخوان  فيها  يعيش  التى  الدول 
هم  واالستبداد  اإلرهاب  مارسوا  الذين  بينام 
يتبنّي  وهكذا  املسلمون،  اإلخوان  مجاعة 
)املسترشقني(  لبعض  والتخريبى  الدوراخلبيث 
وبعض  أمريكا  عليهم  تعتمد  الذين  األوروبيني 
من  وإقناع  اإلسالم  مدح  ىف  األوروبية،  الدول 
العربى/  سيناريوالتاريخ  بإعادة  تـُجنـّـدهم 
)جزية(  وفرض  غزوات  من  اإلسالمى، 
    فهل ما حدث ىف فرنسا، يكون بداية لنظرة 
اإلسالميني؟  األصوليني  مع  التعامل  ىف  جديدة 
مما  األوروبية  األنظمة  تتعظ  سوف  وهل 
الدرس  من  األنظمة  تلك  تتعلم  وهل  حدث؟ 
)رئيسة  جيالرد  جوليا  السيدة  لقنته  الذى 
اإلسالميني  خاطبت  عندما  اسرتاليا(  وزراء 
املُـتشددين ىف بالدها وقالت هلم ))ملاذا التعيشون 
بالدكم  غادرتم  ملاذا  وإيران؟  السعودية  ىف 
تقولون  دوال  ترتكون  أنتم  أصال؟  اإلسالمية 
عنها أّن اهلل باركها بنعم اإلسالم، وتـُهاجرون إىل 
أنكم تنعمون فيها  بالكفر، رغم  دول أخزاها اهلل 
باحلرية والعدل والتأمني الصحى واملساواة أمام 
ألطفالكم..  ومستقبل  العمل  وفرص  القانون 
بالدنا((  أوغادروا  إرادتنا  واحرتموا  احرتمونا 
مصلحة  عىل  حريصة  املحرتمة،  السيدة  هذه 
التى تصّورْت  األوروبية  األنظمة  وطنها، عكس 
التى  الدول  منها  سترشب  املسمومة  الكأس  أْن 
)فقط(  إليها  اإلرهابيني  تصديراإلسالميني  يتم 
الكأس. وهكذا تأكدْت  ولكنها رشبْت من نفس 
حذرمن  الذى  األوروبى(  )اليمن  نبوءة  صحة 
خطورة العرب واملسلمني عىل الثقافة والتقاليد 
األوروبية، وطالب بطردهم  من كل دول أوروبا.

وإذا  األوروبية؟  والدول  أمريكا  تفعلها  فهل 
فهل  واملسلمني،  العرب  تطرد  لن  كانت 
العقل  لصوت  تستجيب  أْن  األقل(  )عىل  يمكن 
ومتويلهم  مغازلتهم  عن  وتكف  والضمري، 
اإلرهابية؟    منظامهتم  إنشاء  ىف  واملساعدة 

الربديات  خالل  من  الفرعونى  التاريخ  ذلك 
الفراعنة  كان  كيف  اجلدارية  النقوش  او 
به ياتون  اين  ومن  الذهب  عىل  حيصلون 
االقتصادية  التنمية  من  النوع  هذا  مايعرقل  اما 
نظرية  وهى  اال  الفقرية  او  النامية  للدولة 
الدولة  عىل  للسيطرة  االستعامرية  املؤامرة 
اقتصاديا  واحتالهلا  اقتصاديا  الفقرية 
فيها السياسى  القرار  عىل  السيطرة  ثم 
الثروة  صاحبة  الدولة  وضع  هو  الثانى  واالمر 
التنمية  لعملية  معرقلة  وضعية  لقوانني 
االقتصادية كوضع املعوقات القانونية او االمنية 
ىف  االدارة  وسوء  فساد  او  والعرقية  الدينية  او 
فقرية  الدول  هذه  تظل  وحتى  الدول  هذه 
فيسهل السيطرة عىل شعوهبا من قبل حكامها
يرتقى  الذى  الذهبى  الكالم  هذا  ختام  وىف 
طبقة  اىل  لتتحول  الفقرية  واالمم  بالشعوب 
عىل  اطرحه  ملح  سؤال  وهناك  االغنياء 
جيـــدا فيه  ليفكـــر  العـــزيـــز  القـــارى 
صاحبة  الــدولـــة  ىف  تكمــن  الثــروة  هـــل 
الـــدولـــة  ام  االرضيـــة  الســـيادة  االرض 
والتكنولوجية  العلميـــة  الســـيادة  صاحبـــة 
؟ الفضائية  الصناعية  االقمـــار  صاحبـــة  اى 
القـــارى  عـــزيـــزى  تفكـــر  ان  ارجـــو 
الســـؤال. هذا  عىل  االجـــابـــة  قبــــــل  جيـــدا 



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

- ملاذا  تنتقد  من يسمون مجاعات املثقفني الكبار ؟

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

- ماهي يف رايك اسباب الرتدي الثقايف الذى نعاين منه ؟

ما نعانيه اآلن ىف الوطن العربى من رداءة اخلطاب الثقاىف، ومن 
كوارث حامىل الشهادات العلمية التى تم احلصول عليها بالفساد 
أصحاهبا  نال  التافهة  التى  الكتابات  سيادة  ومن  واملجاملة، 
وملثقفني  حقيقية  لكتابات  اإلقصاء  ومن  واجلوائز،  الشهرة 
اجلامعات،  هذه  عباءة  من  خيرجوا  مل  أهنم  ملجرد  حقيقيني 
ومن منح اجلوائز ملن ال يستحق ليس  سوى قليل من كثري لنتاج 
وقد  ال؟  ومل  وسيستمر..  مستمرا  يزال  ال  وبعضهم  أفعاهلم، 

أتباع ومستفيدون يدافعون عنهم وهيجمون عىل كل  صار هلم 
باملجاملة(.  أو  باألمر،  أو  )احلروب  بالوكالة،  منهم  يقرتب  من 
أى  عىل  اهلجوم  هبا  يستطيعون  مسموعة  وكلمتهم  ال؟  ومل 
غضب  عليه  وينزل  اللعنة  عليه  فتحل  معرتض  عامل  أو  باحث 
خيتلفون  من  حيمى  أن  يمكن  الذى  ذلك  قانون  وأى  اهلل.. 
ويقدس  احلقائق  يتحرى  وال  الشائعات  يصدق  وطن  ىف   معه 
واإلبداع؟.  والثقافة  العلم  عرش  عىل  بيديه  نصبها  التى  األصنام 

- هل تقصد بذلك اسامء معينة يف الوسط الثقايف ؟

األسامء  من  العديد  ذهنك  استدعى  قد  كالمي  ان  شك  ال 
املعروف  وإنام  بالشائعات،  رائًجا  هو  ما  ليس  الدالة،  واملواقف 
آخرين،  عرب  آثاره  أو  امللموسة  العني،  رأى  واملرئى  ثقة  عن 
والعلمية  الثقافية  احلياة  فام  شاهد،  واملعارص  القديم  والتاريخ 
وسلبياهتا  ومعطياهتا  أبعادها  بكل  األمة  لواقع  انعكاس  سوى 
ىف  الرأى  أصحاب  يرغب  ال  ومعاناهتا،  والتى  وترهالهتا 
عىل  الصغرية،  مصاحلهم  عىل  خشية  بشأهنا  كلمتهم  قول 
الوطن. ومصلحة  العامة  املصلحة  شعارات  رفعهم  من  الرغم 

 

- ماهي اشكال الفساد يف الوسط الثقايف ؟

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



- وماذا عن منح الشهادات العلمية وتوريث 
الوظائف باجلامعة ؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- وماذا عن قضية التوريث يف اجلامعات ؟

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

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

- وماهي جماالت الفساد يف منح اجلوائز 
العلمية واالدبية؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تفاصيل هذه اجلريمة ؟

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

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

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

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

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

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

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











يف   نــوع  الفسـيح   الكون   اهلل  خلق  عندما   
طيور  و  وحيوانات  نباتات  مابني  جبلته 
... االنسان  يد  حتـــت  مســـخرًا  ذلك   وكل 
فعرف االنسان النباتات والزهور و احبهم منذ  
بالبهجة  ملا  تضيفه من شعور  الزمان  قديم  
واملعنوي... النفيس  والدعم  والسعاده 

اشكاهلا  بحسب  الزهور  جنه  تنوعت 
وأنواعها  فصائلها  و  أسامئها  و  والواهنا 
.. وفوائدها  واستخداماهتا  بل  ورائحتها 
للزهور  االنسان  رؤيه  تطورت  الوقت  ومع 
ان  فبعد  شئ  كل  يف  تدخل  واصبحت 
العطور  و  املبهجة  واملناظر  للزينه  كانت 
والصناعات  التجميليه  واملستحرضات 
للعالج  باألخص  العالجية   و  الدوائيه 
دخل  منها  الكثري  هناك  ان  فنجد  النفيس 
بل  املرشوبات  و  الغذائيه  الصناعات 
و  بأنواعها  الفنون  يف  لتدخل   وامتدت 
الورود  و  الزهور  وأصبحت  الدراسات 
غريه  عن  شخص  كل  شخصيه  عن  تعرب 
الدراسات  من  الكثري  يف  العلامء  وتناوهلا 
... العلميه  الدراسات  من  هام  كجزء  
هلا  اوزهره  ورده  كل  اصبحت  و 
تعربعنه.. خــــــاص  وُاســـلوب  معنـــي 
الورود  مملكه  و  عامل  اتساع  من  بالرغم  و 
نتطرق  املوضوع  هذا  يف  اننا  اال  الكون  يف  
ملعرفه بعض االرسارعن الورود و الزهور...

يتم  انه  عيل  والورد  للزهور  نظرنا  -اذا 
احلب  عن  للتعبري  كوسيلة  استخدامه 
من  والشكر   واإلعجاب  التقدير   و 
الكثري  أمامنا  فسنجد  إهدائه  خالل 
.. زهره  لكل  واملعاين  الدالالت  من  
بمنحه  أشبه  ألحدهم  الزهور  تقديم  وأن 
يتفاعل  التي   السعادةا  من  جرعه 
إفرازات  خالل  من  معها  الدماغ 
املزاجية. احلاله  تلك  حتفز  كيميائية 
الدماغ  فيا  اهلرمونات   الزهورحتفز  وألن 
عيل  خاصا  أثرا  واحدمنها  لكل  فألن 
عند  حيفز  الدوبامني   فإن  املزاجية  احلالة 
بمثابة  تعدالزهور  وهنا  مكافأة،  توقع 
بوفرة  تأيت   فهي  العامل  من  للحياه  إشارة 
تواجدت  وإن  طويل  شتاء  فصل  بعد 
الشعوربأن  ذلك  تعزز  فهي  العام  طوال 
وبالطريق. مميزاسيحدث  أمرا  هنالك 
الثقة  حتفز  اهنا  الورود   عن  معروف  و 
النيه  لنا  وتنقل  عديده  بطرق  اإلجتامعية  
يف استثامر جهد لتحسني ومتتني العالقات
الورد  لفوائد  الرائعه  االكتشافات   فمن  
والزهور اهنا تعتربمضاد لالكتئاب من خالل 
بالنفس  الثقة  من  تزيد  مواد  عىل  احتوائه 
وتنشط القوه الذهنية وتساعد يف التخفيف 

كم  سبب  عن  النظر  بغض  االكتئاب  من 
الشعوربالقلق  لتخلص من  الورد عيل  يعمل 
الشعورباألمل  من  ملقابل  يف  ويزيد 
اإلجيـــابـــي.. والتفكيـــر  الطاقــه  وانبعاث 
و تعترب مضاد لألكتئاب وحيتوي عيل مواد 
حرارة  ودرجة  احلمي  من  ختفف  معينه 
االلتهاب  املرتفعة وبالتايل يتسكن من  اجلسم 
الصحية.. أواملشاكل  األمراض  عن  الناتج 
الـــذي  حتــديــدًا  التســمـــم  لعـــالج  إضافًة 
من  ويسهل  سامه  مادة  تناول  عن  ينتج 
و  اجلفاف  عىل  ويقيض  اهلضم  عمليةا 
أرسع  بشكٍل  اجلروح  إلتئام  يف  ويساعد 
بااللتهـــاب.. االصـــابـــه  مـــن  وحيميهـــا 
يساعديف  بحيث  للبكرتيا  كمضاد  يعمل  و   
و  األمراض  من  الكثري  وختفيف  عالج 
من  متعددة  أنواع  تسببهاا  التي  املشاكل 
واإلسهال  التيفويد  مرض  منها  البكرتيا 
الغذائي  للكولرياوالتسّمم  إضافه 
االلتهابات  من  الكثري  إزالة  عىل  كاميساعد 
اجلراثيم من  خمتلفه  وأنواع  البكترييه 
يقي  حيث  للفريوسات  مضاد  يعترب  كام 
أنواع  من  نوع  بأي  االصابه  من  اجلسم 
نوعها.  عن  النظر   بغض  الفريوسات 

عــــــالج   يف   كـــذلك  الـــورد  يســـاعد  و 
تصيب  التـــي  حتـــديـــدًا  و  التشـــنجـــات 
لألمعاء  حتدث  كالتي  التنفيس  اجلهاز 
األطراف.. تصيب  التي  للعضلية  إضافًة 
فالرائحه   اجلنسيه  زيادةالرغبة  يف  ويساعد 
العطرية الناجته عن الزيت املوجود  يف الورد 
.. والسيدات  عندالرجال  الرغبة  من  يزيد  

عام  بوجه  مفيده  الزهور  و  الورود  و 
عىل  حتتوي  بحيث   .. العاّمة  للصحه 
عىل  تساعد   خصائص  ذات  مواد 
اجلسم.. من  خمتلفة  أجزاء  عيل  احلفاظ 
هبا  واملقصود  الندب   إخفاء  يف  تستخدم  و 
و  أ  واحلروق  اجلروح  ختلفها  التي  اآلثار 
مشاكل معينه كاجلدري وحب الشباب إضافًة 
… اجلراحية  العمليات  إجراء  للناجتةعن 
تنقية  يف  كبري  هلادور  الزهور  ان  ووجد 
و  السموم  بازالة   قيامه  خالله  من  الدم 
حيمي  وبذلك  الدم  يف  املرتاكمة  الشوائب 
بالعديد   لإلصابة  التعرض  من  بأكمله  اجلسم 
اجللدية   حتديدًا  املشاكل   و  األمراض  من 
اجللدي... والطفح  التقرحات  و  كالدمامل 

ولأللوان الزاهية إشارة قيمه  والتنوع اللوين 
يف األزهار يرتكك تشعر بصحة ويشد انتباهك 
ويساعدا الناس عىل إدارة تقلباهتم املزاجية ..
ان  تريد  الزهور   ان  نشعر  احيانا  لكن  و 
الواهنا  خالالل  من  نفسها  عن   تتحدث 
الكل  ليس  لكن  و   .. واعدادها  اشكاهلا  و 
الشــكل.  و  اللــون  من  القصـــــــد  ما  يعلم 

اذا نظرنا للورود احلمراء فنجد أن الورود 
ذات اللون  األمحر: 

تعرب بصدق عن احلب و اجلامل  و الشجاعة 
اجلياشة  العاطفه   و  الصادق  واإلحرتام  
ينطق  كأنه  فتجده  الرومانيس  واحلب 
"أناأحبك" احلب الصادق.. بينام يشري األمحر 
.. امللتهبة  والعاطفه  املفرط  احلب  ل  الداكن 

الورود ذات اللون األبيض :
النقاء  و  والبياض  الطهارة  مدي  تعكس 
تتحدث  و  الرباءه  من  كم  وتعكس  كالسامء 
تربز  و  التواضع  و  الرسية  و  الصمت  عن 
كأهنا  و  العاطفي  الرد  عن  وتعرب  الشباب  
زهور  جتد  ..وحينام  بك"  جديرة  تقول"أنا 
بيضاء  جتهز من أجل عرس  فرتاها ترقص 
واحلب  الفرح  و  السعاده  عن  معربه  فرحًا 
العرس... لذلك  واستعدادًا  معًا  املضفورين 

اما الزهور الورديه أوذات اللون الروز :
الوردي  و  الوردي  مابني  درجاهتا  فتتعدد 
مجيعًا  لكنهـــا  و  الداكن  الوردي  و  الفاتح 
الشـــكر  و  األمتنـــان  و  التقـــديـــر  تعربعن 
تنمعـــن  و  الفـــرح  و  واإلعجاب والعطـــف 
كأهنا  و  واإلعجاب  النعمه  أو  الوداعه 
 " صدقني  أرجوك   " تقول  و  تنطق  تريدان 
.." لك  والشكر  التقدير  كل   " أو 

الورود الصفراء :
نـــوعـــًا  خمتلـــفـــه  تكـــون  مـــا  دائمــــــًا 
الــــــورود..  ألــــــوان  بـــاقـــي  عــــــن  مــــــا 
فهي تشري ايل الوعود و ايل البهجة و الفرح 
بالبدايات  اجلديـــده والصداقـــات و كـــأهنـــا 
..  " هتمني  انت   " تقول  و  تنطق  تريدان 

الورود الربتقالية :
احلمـــاس  و  الســـحر  تبعـــث  ما  غـــالبـــًا 
احلـــدث..  إمتام  يف  الرغبـــه  عـــيل  تـــدل  و 
و كأهنـــا تريـــد ان تقـــول " أنــــــا مســـتعد..

الورود البنفسجيه أواالفندر :
قد  فبينام  اخلاصة  لغتها  يف  تتناقض  فإهنا 
ففي  نظره  اول  من  والعشق  للسحر  تشري 
!!! اهللع  و  احلزن  تشريايل  الوقت  نفس 

الورود السوداء :
الغرابه  و لكنه قد يكون    هلا طابع يف غايه 
املوت  تعبري  هو  و  احلدود  ألقيص  ترصيح 
وداعًا... يقول  ان  يريد  فكأنه   .. والوداع 

الورود و الزهورالزرقاء:
توضيح  و  إبراز  يف  رصحيه  لغه   حتمل 
و  هتتف  ان  تريد   .. املستحيل  و  الصعاب 
!!!..  " والصعب  املستحيل  من  انه  تقول" 
بينام تتعدد لغات الورود  بينام يف نفس لوقت 
نجد اهنا  قدتظهر لغه هامه و هي اللغه العدديه 
… و كأهنا تكشف عن ارسار داخل عددها 

ف الزهور اذا قدمت بشكل مفرد َاي اذا كانت 
زهره واحده يف َاي لون فأهنا تشري ل الوالء  ..
معًا  متشابكتان  وردتان  كانت  اذا  اما 
التـــواصــــــل  يف  بالرغبـــه  ترصيح  فهـــذا 
!!! زواج  طلب  ووجـــود  االنجــــــذاب  و 
ذلك  فأن  معًا  ستوردات  بعدد  كانوا  اذا  أما 
تعبري رصيح بلغه  الورود عيل  مدي معزه  
!!.. واحلب  التقرب  رضوره  و  الشخص 
ختطي  الزهور  عدد  ان  رأينا  اذا  اما 
قاطـــع  دليـــل  فانـــه  زهـــرات  العشـــر 
.. اجلميع  بني  الكبريه   املحبه  وجود  عيل 

الزهور و الورود ليست ألوان  فقط و لكنها 
جنه و مملكه لشفاء النفس والروح و اجلسد ... 
و  احلقائق  هذه  جيهلون  منا  كثريين 
عيل  والورود  للزهور  بنظراهتم  يكتفوا 
و قد يستخرس  بل  ملونه فقط   نباتات  اهنا 
  .. فيها   النقود  وضع  او  رشائها  البعض 
من  أعمق  يف  تكمن  الزهور  قيمه  ولكن 
... مجيله   رائحه  ذو  أو  ملونه  نبته  كوهنا 



والدك السيد عادل رمزى كان من الشخصيات 
المتميزه فى بنى مزار ؟ 

ذهب  حينام  عنه  كتبت  مثاليه  شخصيه  كان  والدى 
متميزه( وشخصيه  صالح  معلم  عظيم  )اب  السامء  اىل 
القــصــــى  خــــدوم  للغــيــــر  بمحبــتــه  يتمــيــز  والــدى 
الحــــد  وجهـــــــه  حيـــــول  ال  ممــكنــــــه  درجـــــه 
الذى   ( اكتــب  بــــه  اخلـــاص  الــنــعــى  ىف  منى  وطلب 
فـــى  كــــان   ) املجتــمـــع  وخـــدم  املجتمع  احب 
الكثري  منه  تعلمنا  لنا  والقائد  املوجه  كان  وجوده 
بال  وخدمتهم  النــــاس  حمبــــه  قلوبنا  ىف  زرع 
العمــــــل  ىف  النجــــــاح  كيفيـه  ايضا  وزرع  مقابـــل 
والتضحـــيـــــــه.  مـــصـــر  وحــــــب  الصعـــيـــــد  وحـــب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معظمكم اتبعتوا نفس النهج الخاص باالستاذ 
عادل رمزى، سيادتك مستشار ودكتور ايهـاب

محامى ونهال محاميه ما عــدا هانـى رمـزى 
فــنـــان فما حدث؟

ان  حاول  الفن  طريق  يسلك  ان  هانى  قرر  حينام 
هانى  ولكن  القانون  يدرس  لكى  ويمنعه  عليه  يضغط 
والدى  له  فقال  فنان  يصبح  ان  عىل  ارصار  لديه  كان 
تصبح  لكى  فنان  ستصبح  وبموهبتك  جتاره  ادرس 
بفرقه  والتحق  جتاره  هانى  ودرس  ثابته   مهنه  لك 
رمزى هانى  الفنان  واصبح  اجلامعه  ىف  املرسحيه  الفنون 
قاضيا اصبح  ان  ابى  امنيه  كان  الن  بحقوق  التحقت  وانا 
واصــــــبــــــــح  بــحــــقــــــــوق  الــتــحــق  وايــــــهـــاب 
امريكــا. ىف  حمــــاميــــه  وهنــــال  جــــامــعــــــــه  دكتــــور 
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والدتك مثال لالم المثاليه كلمنى عنها ؟ 
وارسهتا  واملجتمع  ربــنــــا  ســوا  تعــرف  ال  والــدتــى 
الرب  اخوه  حمبــه  فينــــا  زرعــت  الفقــراء  تعشــق 
ىف  معروف  العطاء  حمبه  فينا  تربى  ان  حريصه  كانت 
فرصته  الن  كبري  بشكل  عمل  فرص  يوجد  ال  الصعيد 
ىف  تذهب  الكامريات  نجد  االعالم  توجهات  ىف  قليله 
مساعده  عىل  االمكان  بقدر  نعمل  فكنا  اكثر  بحرى  وجه 
االقتصاديه للظروف  نظرا  عمل  فرصه  اجياد  ىف  الناس 
 والدتى أقامت مشغل لتساعد البنات ليعملوا  بداخله  ويرتبحه.

انت من الشخصيـــات النــاجحه فى مجتمعنا 
المصرى كيف وصلت لمنصب رئيـس محكمـة 

الجـنــايــات ؟ 
ابى ىف  اكون مثل  بان  يدعو ىل  اتذكر منذ صغرى واجلميع 
نجاحه وذكائه وتفوقه ىف عمله ومنذ طفولتى اسمع دعوات 
الناس ىل ) يارب تطلع زى بابا حمامى شاطر وكل الناس بتحبه( 
ومل اتوقع ان اختار الطريق القانونى ىف حياتى ... منذ صغرى 
املظلومني. حقوق  وارجع  املجتمع  اخدم  نفسى  وكان 
ابى  وبني  بينى  حوار  دار  االعداديه  املرحله  ىف  وانا  اتذكر 
قلت له ايه رايك اطلع ضابط مباحث وكان دايام يقول ىل لو 
مطلعتش وكيل نيابه يبقى حمامى وكان من امنياتى ايضا ان 
اصبح دكتور ولكن ىف الثانويه العامه مل استطيع دخول طب 
عىل 1 . 25 % وتوفر ىل ان التحق بكل الكليات بعد الطب ولكن 
ىف جلسه هامه مع والدى قال ىل التحق كليه احلقوق جامعه 
عني شمس هى افضل حقوق ىف مرص وخترج واعمل معى 
القانون  دراسه  وبدات  نيابه  وتدخل  يوفقك  ربنا  ويمكن 
وقلت  مالذى  فيه  ووجدت  القانون  احب  انى  وفوجئت 
لوالدى وجدت نفسى ىف دراسه القانون واريد ان اخدم الناس. 
باحد  العمل  فرنسا  اىل  سافرت  باحلقوق  دراستى  واثناء 
وكل  متتاليني  عاميني  مدار  عىل  الصيفيه  باالجازه  املطاعم 
مره سافرت فيها كنت اتعلم خربات حياتيه رائعه وكيف 
وتعلمت  عالقات  واصنع   واجتهد  نفسى  عىل  اعتمد 
املرشوعات  وادارة  التجارة  وتعلمت  الفرنسيه  اللغه 
باحلقوق  دراستى  واثناء  ملرص  عودتى  عند  وبالفعل 
باالسواق  لبيعه  منتج  وانتاج  رشكة  بتأسيس  قمت 
بالكليه  عاليه  تقدير  درجه  عىل  حصلت  خترجى  وعند 
والدى رغبه  عىل  بناء  العامه  بالنيابه  لاللتحاق  وتقدمت 
طموحات  ىل  كانت  بل  بالنيابه  العمل  ىف  ارغب  ال  وكنت 
واالختبارات  املقابالت  مجيع  اجتزت  ولكنى  اخرى 
اعلم  ومل  امليعاد  وفاتنى  النهائيه  املقابله  ميعاد  وجاء 
ىف  نصيب  ىل  يكون  اال  اهلل  اراده  هذه  ان  واعتقدت  به 
بأن  وفوجئت  تظلم  وقدمت  العامه  بالنيابه  االلتحاق 
عده  سألونى  املقابله  هذه  وىف  اخر  موعد  حتديد  تم 
 " بنعم  واجابت  بالتمثيل(  يعمل  شقيقك  )هل  منها  اسئله 
الســــــــــــؤال  هــــــــــــــــذا  مــــــــــــــــن  وتــــخــــــــوفــــت 
يباركون  اجلميع  بأن  شهور  بعده  بعدها  فوجئت  اننى  اال 
وانا  النيابه  ىف  وتعينت  النيابه  ىف  بالتعيني  وهينئونى  ىل 
امحل  الوقت  ذلك  ىف  وكنت  املسلحه  القوات  ىف  جمند 

( وكارنيه عسكرى (  العام  النائب  ) كارنيه وكيل  كرنيهيني 
عمىل  الفور  عىل  استلمت  جتنيدى  مده  انتهاء  وعند 
مع  فيها  تعاملت  عام   23 من  اكثر  منذ  نيابه  كوكيل 
مع  النيه  وسئ  النيه  حسن  مع  بالكامل  املرصى  املجتمع 
والطيب  الرشير  ومع  والقاتل  الفاجر  مع  واملظلوم  الظامل 
انعم اهلل عىل  الوقت  ... وشعرت ىف ذلك  واملهذب واخللوق 
الناس  بني  احلكم  وهى  االهليه  خصائصه  من  عمل  بطبيعه 
ىف  وتدرجت  واجلانى  الرشير  وردع  املظلوم  وانصاف 
العمل الوظيفى بنجاح وتوفيق من اهلل القدير حتى عملت
بالقاهرة ثم عملت   2003 العامه ىف عام  لنيابه االموال  رئيسًا 
القاهرة  مابني  العمل  ىف  وتدرجت   2004 عام  ىف  قاضيا 
مستشار  لدرجة  ترقيتى  متت  حتى  وطنطا  واملنصورة 
بمحكمه اجلنايات وعملت بمحكمة شربا اخليمة ملده ثالث 
االستئناف  لرئيس  نائبا  وترقيت  لبنها  إنتقلت  ثم  سنوات 
ترقيتى  تم  اخريا  ثم  بالقاهرة  اجلنايات  بمحكمة  وعملت 
باالسكندريه  لالستئناف  رئيس  وهى  قضائيه  درجه  العىل 
الذى  القاضى  مهنه  سمو  مدى  ووصفت  تكلمت  مهام 
هذه  ومهابه  خمافه  ومدى  بالعدل  الناس  بني  حيكم 
واحساسها  وشعورها  اهلل  من  قرهبا  وجمى  الوظيفه 
القضائيه  الدرجات  اعىل  اىل  تصل  عندما  خاصه  باملجتمع 
هلل  وعدل  رمحه  والراجني  املظلومني  مالذ  فتصبح  هبا 
هبا  العاملني  لكل  إالهيًا  وعونًا  النبيله  املهنه  هذه  عىل  سالمًا 
الذى  السامئى  مسكنه  ىف  ابــــى  عــىل  ســالمـــــًا 
املجتمع  وخدمة  واالخالق  القانون  علمنى 
املحامى.  رمـــــــزى  عــــــادل  ابـــى  معــــا،  واالنســــان 
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وما عن خدمة الراعى وام النور ؟ 
فرباير  منــذ  النور  وام  الــراعى  خدمــة  تــركت  انا 
مــــن مصــر  راعـــي  ومستشــفي  املــاضــي،  العــام 
واصبحت  الثاين  توارضوس  البابـا  لقداسـه  شـهــور   ٤
مصــر راعــــي  مــؤســسه  خــالل  من  االن  خــدمتــي 
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حاالت كثيره كانت فى دير مواس كانوا بيخـدموا 
واصبحــوا محتـــاجيــن مســاعده بعد االحداث 

الطائفيه التى مرت بهم ؟ 
الـــراعــــــى  خـــدمـــــــه  بـــــــاب  تـــطــــرق  حــــالــــه  اى 
خدمتـــهـــا  قضـــاء  بعــــد  إال  تـــــــرد  لـــــم  النــــور  وام 
اتذكر سيده كان لدهيا 4 بنات ودخلوا املتطرفني ليغتصبوا 
بناهتا ولكن ربنا وقف ومل يمسها احد الهنم إختبئه ىف مكان 
مرص.  خارج  وسافروا  ساعدهتم  النور  وام  الراعى  خدمه 



هل تجد استجابه من اقباط المهجر حيـنـمــا 
تحدثهم عن خدمه الراعى وام النور ؟ 

للنـــــاس  بمحبتهم  قوميه  ثروه  املهجر  اقبـــاط 
مصـــــــر  نـــــاســيه  مـــــــش  نــــــاس  للبلـــد  ومعونتهم 
نجد  هلا  نخطو  كنا  خطوه  كل  باملشاركه  دائام  يبادرون 
مرص  يعشقون  الناس  هؤالء  املهجر  اقباط  من  مشاركه 
بالفقراء  ويشعرون  بمعاناتنا  يشعرون  الهنم  منا  اكثر 
مرص  خارج  وهم  للوطن  خدمه  اى  يقدموا  ان  فرييدون 
ذهبت ىف احدى املرات اىل نيوجريسى ىف امريكا وطلب منى 
احد الكهنه القاء الكلمه داخل الكنيسه وبعدها جاءت سيده 
تقول ىل انا هنا منذ 3 شهور وحتى االن انا وزوجى ال نعمل 
ولكنها قررت ان تساعد ىف خدمه الراعى وام النور كان ىف يدها  
) غوشتني ( صممت ان تعطيهم ىل واوصلهم الخواتنا الفقراء 
ىف مرص حاولت بشتى الطرق الرفض الهنا هى التى حتتاج 
ملساعده  ولكنها كان لدهيا ارصار واثق ان ربنا عوضها كثريا 
ذهبنا مره اىل دبى انا وهانى كنت اجلس عند احد االصدقاء 
خادمه  لدهيم  تعمل  وكانت  اخلدمه  عن  كثريا  وحتدثت 
مسلمه سيده مل تنجب احرضت ىل رصه باكملها مشغوالت 
ذهبيه وقالت ىل هذا كل ما املك اعطهم ملن يستحق ىف مرص 
مرص  ىف  الخواتنا  حمبتهم  ومدى  هؤالء  كل  نرى  حينام 
ومدى احساسهم بمعاناهتم نخجــل كثــيـــــرا من انفسنـــا. 
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بناء مستشفى فى المنيا تتوسط الصعيد فكــره 
جليله حدثنا عنها ؟ 

مجيعا املرصيني  اهــــاليــــنــــا  خلــــدمــــه  املســــتشــــفى 
عدد  اكرب  لتخـــدم  حتديــــدا  املنيـــــا  واختــــرنـــا 
املتوسط  ملوقعها  نظــرا  املصــريني  مــــن  ممكن 
تقوم  كثريه  حاالت  تستقبل  االن  املستشفى  بالفعل 
ووقت  التخصصات  كافه  ىف  العمليات  من  العديد  باجراء 
األطبــــاء  من  كبــــيــــــــر  عــــدد  تربع  املستشفى  بناء 
مقابل.  وبدون  يعملون  التخصصات  كــــافــــه  ىف 
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كيف كانت عـالقـتـك بقـداسـة البابا شـنودة 
الثالث ؟ 

ولكنى  قداستــــه  مع  جــــدا  قــــريــــب  كــــنــــت 
السياسيه   اللقاءات  كافــــه  معــــه  احضــــر  كــــنــــت 
االعالميه  مع  لقاء  له  كان  القديسيني  كنيسه  احداث  وقت 
مليس احلديدى وذكر وقتها ان الشباب يتجهون للقيام بثورة 
يوم 20 يناير وبعد اللقاء سألنى عن رأيى عام ذكره قلت له 
جيب عىل الدول ان ترعى الشباب وتتوجه لتحقيق مطالبهم 
منه  وطلبت  بإستمرا  معه  اتقابل  كنت  الثوره  وبعد 
مبارك  حسنى  السابق  الرئيس  مع  ويقف  ينحاز  اال 
قداسته  من  الشباب  ياخذ  ان  اخشى  كنت  النى 
غلطات  كانت   وقتها  الن  الكنيسه  من  وال  موقف 
تعلق  اال  االقل  عىل  قلت     ، جدا  كثريه  مبارك  حسنى 
فرد وقال ال استطيع فعل هذا الن الرئيس مبارك كان دائاًم 
يسال عىل وىف عهده تم بناء اكرب عدد من الكنائس فال استطيع 
ان ال اقف بجواره وحينام كان يسأل كان يرد كعادته بحكمه 
اللقاءات  احدى  له  رتبت  الدستور  جلنه  انعقاد  واثناء 
عىل  للتاكيد  الدستور  جلنه  اعضاء  احد  مع  اهلامه 
املواطنه  وهى  الدستور  من  الثــانيــه  املاده  تفعيل 
والكنيــــسه  الدولــــه  بيــــن  النظــــر  وجهه  ولتقريب 
يومى  بشكل  معه  اجلس  كنت  مايو  شهر  ىف  الثوره  وبعد 
الننا كنا نضع قانون دور العباده املوحد وكنت وقتها عضو 
متوىل  وكنت  الوزراء  جملس  ىف  الوطنيه  العداله  حلنه  ىف 
االرشاف عىل العالقه بني الكنيسه املرصيه وجملس الوزراء 

ووقتها تم ارسال خطـاب 
مـن رئـيـس الـــــوزراء الــــى 

قداسه البابا الخــــذ رايــــه ىف هذا 
القانون وقــــال وقتهــــا البابا شــــنودة 

)هـــذا القانــون ال يــــرى النــــور النـــهــــم 
اليـــريــــدون صدوره( 

النــــه دائمــــاً كــــان لــــديــــه نظــــره بعيــــده 
لالمــــــور. 
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محافظه المنيـــا دائمـاً لها نصـيـب االســد فى 
االعتداءات الطائفيه لماذا ؟

الطــــائفى  االحتقــان  تـــزداد  التــطــرف  يزداد  حينام 
مجاعه  من  جدا  كبري  عدد  هبـــا  املنيـــا 
واملتــــطـــــــرفيــــن  املــــســــلمــــيـــن  االخــــوان 
املنــــيــــــــا  مــــن  يتصــــدر  االرهاب  دائمــــًا 
ايضا  اخلارجـــى  للعامل  بــــل  فقــــط  ملصــــر  ليس 
املنيا  من  نجدهم  االرهابيني  امراء  اىل  نظرنا  لو 
املنيــــا  من  الســــادات  قتلــــت  التى  الشخصيات 
بالفكر  سمحت  الفتــــرات  من  فرته  ىف  والدوله 
املتطرف  الفكر  ان  نظرهم  وجهه  كانت  الن  املتطرف 
سقف(  بــــال  )فكر  ولكنه  عنده  يقف  سقف  له 
اقتناع  ولدهيا  املتطرفني  تســــانــــد  كــــان  الدوله 
ىف  االرهابيني  فخرجوا  عليه  السيطره  تسطيع  اهنا 
سويف  بنى  اىل  اسيوط  ومن   1981 اسيوط  احداث 
الدين  خلطوا  الرؤساء  نجد  السابقه  السنوات  خالل  ىف 
مبارك  حسنى  حممد  وبعدها  السادات  انور  السياسه  ىف 
نجد  احلاىل  وقتنا  ىف  انام  مرســى  حممــــد  ثم 
الــــى  يســــعى  السيسى  الفتــــاح  عبـــد  الرئيس 
الدولـــــة. عن  الديــن  وفصل  املواطنــه  مبــدأ  تطبيق 
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كيف ترى مطالبــه االقبــــاط بالســـماح لهم 
بالذهاب الى القدس ؟ 

وتقديرى  حبــــى  مــع  بــالســيــاســه  الــديــن  خللـــط  ال 
اىل  الذهاب  بعدم  الثــــالــث  شــنودة  البابا  قداسه  لقــرار 
البابا  قرار  ومع  املســلميــن  اخواتــنــا  مع  اال  القــدس 
معهم  اختلف  انى  الراى  هذا  عىل  للتأكيد  توارضوس 
والسعوديه  مرص  بني  مشاكل  وحدثت  بالعكس  قلنا  لو 
احلــج  فــريــضــه  الداء  املســلمــــيــــن  يــذهــبــون  ال  هل 
القرب  بركه  ألخذ  القــدس  اىل  الــذهــاب  اريــــد  انــــا 
البابا  منى  يغضب  ال  لكى  استطيع  ال  ولكنى  املقدس 
كقاضى  حســاس  وضعــى  النــى  وايضــا  تواضــروس 
رفض  والدى  ولكن  الــقــــدس  زارت  والــــدتــــى 
املــنــيــــــا  حمــافــــــظــــه  داخــــــل  لــــــوضــــعــــه 
اليــــــه.  الــذهاب  االقبــــاط  حقــــوق  من  حــــق  القــــدس 

الشائعات التى تلحق بالكنيسة كيف تراها ؟ 
عاتقه  عىل  والبابا  تقع  ذاهتا  عىل  تنقسم  مملكه  كل 
اى  ىف  ونسانده  بجواره  نقف  ان  جيب  كبري  محل 

الكنيسه  نحو  انظارهم  توجيه  الناس  عىل  يتخذه،  قرار 
عــــظــــيــــمــــه  وستظل  عــظــيــمــه  كنيســــتــنــا 
بــــداخلها. اهلل  بــــوجــــود  ولــــكن  بــــنــــــا  لــيــــــــــس 

كيف ترى من يشكك فى نزاهه القضاء المصرى 
فى مقتل األنـبـــا إبيفـانـيـوس ؟ 

فعل من  بالعـــدل،  ومتميز  شـــامخ  املصــرى  القضـــاء 
حقه  من  اجلـانــى،  فيناله  العقــاب  يســتحق  جــرم  اى 
سينالــه  االرضى  العقاب  ولكن  اهلل  وبني  بينه  توبته  تقديم 
مـن  وليس  روح  ازهق  النه  املحكمة  هيئة  تراه  كـمــا 
عنه.  العفو  ويطلب  يســـاحمــه  شــخـص  اى  حـق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعــديــالت الــوزراريه باستمرار ودور الشــبـاب 
فى الوزارات ؟ 

فرته  عليه  تبقى  للوزراء  رئيس  الدوله  ختتار  حينام  جيب 
بناء  يتم  ان  جيب  الوزراء  واختيار  نتيجه  عىل  حتصل  لكى 
التعديالت  خمتلفه،  ورؤيه  وفكر  وضوابط  معايري  عىل 
للشباب  حقيقى  دور  يوجد  وال  بثامرها  تأتى  ال  املستمره 
تفكري  الن  شبابيه  نامذج  اختيار  الدولة  وعىل  الوزارات  ىف 
الوطن. خدمه  ويستطيع  وطموح  خمتلف  الشباب 
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لماذا حتى االن لم يتم تعيين وكــالء نيـابه ابناء 
جامعى القمامه  ؟ 

بناء  االختيار  نيابه  وكيل  يصبح  ان  يصلح  متفوق  كل  ليس 
االب بسيط واهتم برتبيه  لو كان  عىل معايري واسس ولكن 
الن  يفرق  التعليم  ولكن  نيابه  وكيل  يصبح  ان  يستحق  ابنه 
واالم. االب  تعليم  حيث  من  االرسه  ثقافه  يعنى  التعليم 

 املستشـار أميــــر رمــــــزى .. شـــكــرًا عـلــى هـذا احلـــــوار 
الصــــحــفـى الشــيــق واملـمـتـــع الــــذى خـصــيــــت بـــــــه 
جـــريـــدة كـــاريــــــزمـــــا،  تـعـلمـنـــــا مـنـــــه الكـثـــــيــــــر 
أســرة اجلــريـــدة تــتــمـنـى لكم املزيد من التفــوق املستمــر 
والنجاحات عىل مجيـع األصعده ومســاعــدة املحتاجـيــــن 
عـلـى ارض املحــــروســــه ومـنـحـك احلكـمـــة والــرمحــة 
والعـــدل والعــدالـه املوجوديـــن بــالــفــعــل ىف شــخـــصــك 
الكـــريــــم، دمـتـم ملصــــر خـيـر شبـاهبا و فخـــر أوالدهــــا. 



موش  حنانك  عادى  موش 
عادى

وأوالدى وبيـتى  أهـىل  عىل 
بتحرسنى صاحيه  وعيونك 
دى الدنـيـا  شـر  وبتكـفـيـنى 
موش  حنانك  عادى  موش 

عادى

وبـتـنـــادى حــنـيـه  كــلـك 
ومعادى خماصم  كــل  عىل 
وتـضـمه قـلـبك  وبـتفـتـح 
دى املرا  كـامن  وتساحمه 

موش  حنانك  عادى  موش 
عادى

عــونى وهـو  مالكى  ومعـايا 
بـيـتـبعــنى ُخطـايا  كــل  وف 

يرجعـنى               صـوته  اخـطى  ولو 
أنا عنك موش راضى ويقول 
موش  حنانك  عادى  موش 

عادى

بتحدى    غرورى  خدنى  ياما 
قدى موش  العامل  قلت  ياما 

خدى عىل  ودمعى  ورجعت 
قصادى هـنا  عندى  ولقيتك 
موش  حنانك  عادى  موش 

عادى

أعـدائـى عـلّيا  كـتـروا  يـامـا 
ياما شك اصحابى ىف والئى

بـاقى معـى  لـوحـدك  وكـنـت 
الـفـاضـى أنا  يمـالنى  حـبـك 
موش  حنانك  عادى  موش 

عادى

وحــنـانـك بـحـبـك  إمـالنـى 
أحضانك من  حترمنيش  وال 
بإحـسانك عمـرى  مفّرح  يا 
وأوتادى أسـرى  من  ِحّلـنى 
موش  حنانك  عادى  موش 

عادى

ان جناحي هوا رغم 
وهوى ُحب  من  مصنوع 

.. الطريان  لكنه يف 
اهلوا عزمه شديد ع 
رغم ان رييش بيوزن
حِتِزن يمكن  وشيلتي 

.. بقاوح  ملا  لكني 
ممكن كلمة  ِبِتْعىل 
َفَرق يمكن  معايا 

املأل وقفة زمان ع 
.. إيد  إيدي يف  مشبوكة 
طيارة -قال- من ورق

امليزان وَظبِطة 
باأللوان رشاشيبها 
.. الرفرفة  َعلِّمَتها 
الطريان علمتني 

عيل حتة  احللم 
الغذا مش الزُمه غري 

.. الطبطبة  وحبة 
األذى وتدريُبه وأد 

إلعبوا   .. فمتكربوش 
طبطبوا  .. احلموا   .. حبوا 
واكسبوا اخرسوا   .. ابكوا 
تتعبوا اجروا وال   .. إحبوا 

.. إطلبوا  بقى  إنسوا   .. إنسوا 
األيام من  بكرة 

األحالم من  فكرة 
بذرة من اآلالم

سالم بكل  ِعرشة 
! ده مفيش كبري كبري 

! أصنام  الكبار  كل 

احلياة زمحة  يف 
—————

السام  زي  صافني  بنتولد 
ندا  الف  له  جوانا  اخلري 

بنلونه  بإيدينا  ابيض  كتاب 
للخري  يغل  ملا  واحلقد 

. بيهدمه 
نغريه  بإدينا  بعملنا 

معانا  والرش  والغريه 
لد  بيتو

الوش  بشاير  الضحكه  ده 
بيتفرد  بيها 

الف  له  باحلب  القلب  ده 
ومدد  ايد 

احللم  معانا  بيكرب 
الولد  دراع  للبنت  شمس 

زي  الطريق  نشق  الزم 
تد  لو ا

ضاع  اييل  احللو  نرجع 
احلياه  زمحه  يف  اييل 

ضياع  بقي 
مننا  باقي  اييل  نلحق 

الطريق  نالقي 
عمرنا  من  تاه  إييل 
ننيس  ملا  االيام  حتال 

مهنا 
نحيي

بالضمري  مات  إييل 
بعضنا  نحب  نسامح 

املشوار  نكمل 
ربنا لينا  فينا  خلقه  إييل 

ك حد لو مش  انت 
-—————

احليل  شد  طولك  افرد 
هنارك ان  تصدق  اوعي 

الليل  ابن 
م  يو

حواليك الناس  حتالقي 
وايام 

وحديك  نفسك  حتالقي 
م حتقو

قلبك يف  قوي  وتعافر 
دراعك  شد  نفسك  اسند 

إرمي 
محولك  خف  مهومك 

خلقنا  الييل 
خريه  استني  اييل  ده 

غريه  من 
اجلنه  إن  ماآمن  عمره 

الدنيا  يف  مش 
مسوهيا  اييل  وحده  ربك 

سندك  هو 
ضهرك  صالبه  القوه  هو 

هو 
يقويك  إييل  والغريه 

الكون رب  العظمه  هو 
فيش  ال و

. بيحميك  إييل  غريه 

من فوائد املوت
   من قال: أننا نخاف املوت، ونخشى من سريته غري احلسنة؟!..

   ألسنا، نردد مثل هذه العبارات املوحية: "أحبك موت".. 
و"أموت فيك".. و "تقربين"..؟!..

   وألسنا، نؤّرخ باملوت، تذكارات رحيل: فنانينا، وعلامئنا، 
وشهدائنا؟!..

   لن أحتدث عن الذين يشتهون املوت ختلصًا من متاعبهم، وآالمهم 
املربحة.. وال عن الذين يعتربونه جرسًا معتربًا إىل حياة أبدية. 

اّنام أحتدث عن الذين جيدون يف املوت، ردًا العتبارهم، واظهارًا 
لقيمتهم اإلنسانية املوءودة!

   فقد تعّودنا، أن نتذكر حماسن موتانا، وأن نحرتم الوصية، 
ونعتربها ثابتة عىل املوتى، وأن نكتشف موهبة ما كنا نتجاهلها يف 

حياة صاحبها!
   وأقول ـ بثقة ـ للذين يعتقدون أهنم بال كرامة يف أوطاهنم: لو أن 

واحدًا منهم قتل غدرًا ـ ال سمح اهلل ـ؛ فإن السلطات املعنية لن تألوا 
جهدًا يف تعقب اجلاين، واالمساك به، وتقديمه إىل العدالة للقصاص 

منه!...
عـادل عطيـة

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

حمارضاته  خالل  من 
يف  يلقيها  كان  التي  املسائية 
املايض،  القرن  أربعينيات 
تراكم  و  األعوام  وبمرور 
الكاتب  عرف  التجارب 
كارنيجي  ديـــل  األمــريكــي 
تعامله مع رشائح  من خالل 
املجتمع من  خمتلفة 
من  يعانون  وأشخاص 
اىل  حتتاج  التي  املشاكل 
هذه  اصعب  ان  حل، 
: هو  االطالق  عىل  املشاكل 

لقلق ا
التدريس  كارنيجي  وتابع 
القلق  احلقل،  هذا  يف 
القلق   ,, مشكلة  اي  من 
من  القلق  املستقبل،  من 
.. اآلخر  الشخص  رأي 
مواجهة  يف  القلق  معاجلة  إن 
احلياة والناس، حتتاج لكتاب 
ليستفيد  االنسان  اليه  يرجع 
 . وجتربة  علم  من  فيه  مما 
سهلة  بسيطة  تبدأ  املشكلة 
نحاول  و  هناك،  فلنبقها   .
 .. مواجهتها  و  حلها 
تكفي،  ال  املجردة  النصائح 
والوصفات اجلاهزة ال تنفع، 
قلق  ثتري  األكاديمية  والكتب 
اإلختصايص  غري  القارئ 
 . قلقه  تعالج  أن  بدل 
وضع  من  البد  إذن 
 . جديد  كتاب 
وكان هذا الكتاب نتيجة هذه 
و  والبحوث  االختبارات 
. كلها  التجارب  و  الدراسات 

القارئ  عزيزي 
الكتاب هو كام وصف  هذا 

 "" الفرنيس  الفيلسوف 
جمموعة   : العلم   "" فالريي 

الناجحة الوصفات  من 
فليس  موثق،  كتاب  هو  و 

خيالية،  روايات  فيه 
تأليفها  جرى  وقصص 

أسامء  يذكر  انه  للمناسبة، 
هبذه  مروا  الذين  األشخاص 

زيادة  عناوينهم  و  التجارب 
حاالت  عدا  التوكيد،  يف 

جرى  نادرة  قليلة  خاصة 
فيها  األسامء  استبدال 

األشخاص  طلب  عىل  بناءًا 
,, خاصة  ألسباب  نفسهم 

كارنيجي  دايل  قال  كام  و 
الكتاب  هذا  تشرت  مل  أنت   :
مؤلفة،  حياة  سرية  لتقرأ 
من  و  منه  لتستفيد  بل 
 ,, القراءة  فابدأ  وصفاته 
القسم  ختام  اىل  وصلت  واذا 
انه  رأيت  و  منه،  الثالث 
تتابع  فال   ,, لك  نفيد  غري 
ان  وجدت  وان  القراءة 
فأعد  الفائدة،  بعض  فيه 
عىل  جديد  من  القراءة 
للتخلص  دليلك  فإنه  مهل 
احلياة تبدأ  و  القلق  من 
التى اشتمل  النقاط  هذه أهم 
القلق  دع  كتاب  عليها 
ديل  ملؤلفه  احلياة  وابدأ 
االستاذ  تعريب   - كارنيجى 
أهدهيا  الزيادى  املنعم  عبد 
كانت  فإن  املنتدى  لرواد 

من  املنتديات  ىف  نرشت  قد 
وان  تذكرة  فاعتربواها  قبل 
فأرجو  قبل  من  تنرش  مل 
االصدقاء  هبا  يستفيد  ان 
والباحثني عن عالج لقلقهم . 
القلق  تتجنب  أن  أردت  اذا 
فعش ىف نطاق يومك وال تقلق 
اليوم  وعش   ، املستقبل  عىل 
 . النوم  موعد  حيني  حتى 
املشكالت  تأخذ  وعندما 
تستطيع  وال  بتالبيبك 
نفسك  ًفاسأل  فكاكا  منها 
االحتامالت  أسوأ  ما 
؟  حتدث  أن  ممكن  التى 
لقبوهلا  ذهنيًا  نفسك  هيئ  ثم 
ذلك  وبعد  األمر  لزم  اذا 
انقاذه  يمكن  ما  انقاذ  حاول 
الدوام  عىل  نفسك  وذكر 
الذى  الفادح  بالثمن 
صحتك.  من  القلق  يتقاضاه 
تعود  للقلق  حتليلك  ىف  و 
وأن  احلقائق  تستخلص  أن 
قرارًا  تتخذ  ثم  بعناية  تزهنا 
العواقب  تتهيب  وال  وتنفذه 

القلق  يساورك  وعندما 
هذه  عن  أجب  مستقباًل 

 : األسئلة 
؟  املشكلة  هى  ما 

؟  سببها  ما 
؟  املمكنة  احللول  وماهى 
وما أفضل هذه احللول ؟

عن  تنشغل  ان  وحاول 
بالعمل  القلق 

تدع  أو  بالتوافه  وال هتتم 
أمرك  عىل  تغلبك  الصغائر 

سعادتك  وهتدم 
ساورك  كلام  نفسك  واسأل 

 : شيئ  عىل  القلق 
أال حيتمل أال حيدث هذا 

عليه  أقلق  الذى  الشيئ 
؟  مطلقًا 

ثم ارض بام ليس منه بد 
وقل ىف نفسك قدر اهلل وما 

 . شاء فعل 
وال  للقلق  أقصى  حدًا  ضع 

. يستحق  مما  أكثر  تعطه 

القلق  تتجنب  وحتى 
والتعب  اإلعياء  عن  الناشئ 

بحيويتك  وحتتفظ 
ان  قبل  اسرتح  ونشاطك 

كيف  وتعلم  التعب  يدركك 
تزاول  وانت  تسرتخى 
ختىل  ان  وتعود  عملك 

اوراق  من  عليه  مما  مكتبك 
املسألة  خيص  ما  باستثناء 

األهم  وافعل  يديك  بني  التى 
املشكلة  واحسم  فاملهم 

وتعود  ظهورها  فور 
الغري  اىل  والركون  النظام 

تتقى  ولكى  واإلرشاف 
بإضافة  السأم  قاوم  االعياء 
بعملك  استمتاعك  يزيد  ما 

انه مل يمت أحد  وتذكر 
املصاحب  القلق  وانام  أرقًا 
املشكالت  سبب  هو  لألرق 

. الصحية 

إعداد: م. جمدى عزيز

ماما بابا..عايزن  عايزين 
قلبني بني  نفرح  عايزين 
بتاعنا؟! العش  بتهدوا  ليه 

؟! جناحني  غري  من  طري  ونصبح 
...

تعاىل  بابا  يا  انت  فينك 
حزين  الكل  أنت  غريك  من 
؟! وعالة  ضحية  تسيبونا  ليه 

فني عىل  هنروح  عارفني  ومش 
تساحمك وماما  ماما  سامح 

تلني عشانا  قلوبكوا  خلوا 
....

رمانا بابا  و  سابتنا  ماما 
فظيع بشكل  الدنيا  قاسية 

عامنا بيتنا  ف  احلزن  احنا  د 
وتبيع  الناس  فينا  تشرتى 

؟! تروقوا  وماما  بابا  يا  امتى 
ونضيع بنتوه  خالص  احنا 

....
وراح سابنا  ماما  يا  بابا 
بتغم آهات  حياتنا  خال 

وجراح عذاب  حياتنا  خال 
بيضم؟! ومني  حيضنا  مني 

صغار  لسه  العصافري  احنا  دا 
....

ام  وعايزين  أب  عايزين 
ماما بابا..عايزن  عايزين   
قلبني بني  نفرح  عايزين 
بتاعنا؟! العش  بتهدوا  ليه 

؟! جناحني  غري  من  طري  ونصبح 
....

جنبى  دايام  يابا  عايزك 
األمر وىل  يقولوا  ملا 

وذنبى جريمتى  بس  ايه  طاب 
مجر؟! ف  حياتنا  بتخلوا  ليه 

! نتأمل؟  نعيش  تسببونا  ليه 
زمر ينفع  ما  الفرح  بعد 

....
حنان حمتاجة  ورود  احنا  دا 

اخلد ع  دموع  وليل  صبح 
! أمان؟  يدينا  غريكم  مني 
امتد  بنينا  الفرقة  وحبل 

عذاب؟! ىف  نعيش  تسببونا  ليه 
اهتد معانا  احللم  وكل 

....
فلوس بابا  يا  اديتنا   مهام 

ضل يعمل  ما  القرش  عمر   
؟! تدوس  بابا  يا  اجلرح  ع  ليه 

ويذل هيني  لينا  وقريب 
غريك؟! عىل  محلك  بتسيب  ليه 

تقل عيونا  جوا  وقيمتك 
....

ماما بابا..عايزن  عايزين   
قلبني بني  نفرح  عايزين 
بتاعنا؟! العش  بتهدوا  ليه 

؟! جناحني  غري  من  طري  ونصبح 





** مل تكن البداية األدبية ل ) حمفوظ ( برواية ) عبث األقدار ( كام يظن 
بعض حمبي ونقاد األدب - بل بدأ حياته األدبية بنرش بعض القصص 
القصرية يف جملة ) الرسالة ( لصاحبها ) حممد حسن الزيات ( سنة 
كان  أن  بعد   ،  1939 ( سنة  األقدار  ) عبث  األوىل  روايته  ثم نرش   ..1935
قد نرش بعض القصص القصرية أيضًا يف ) املجلة اجلديدة ( لصاحبها 
الروائية حلياته  بالنسبة  هذا   ...) موسى  سالمة   ( حتريرها  ورئيس 
ولكن ليست هذه هي بدايته األدبية يف دنيا الكتابة ، فقد كانت بدايته 
وأكرب  أهم  من  لواحد   - ترمجة  أنه  قال  ما  أو   - ترمجته  هي  ككاتب 
النيل(  وادي  يف  املرصية  )اآلثار  كتاب  وهو   ، املرصية  التارخيية  الكتب 
 = 1931  / 1866 للقس وعامل اآلثار األسكتلندي املولد ) جيمس بيكي ( = 
والذي كتب وأصدر العديد من الكتب يف جماالت اآلثار والفلك والتاريخ 
والالهوت ، وكان عضوًا يف مجعية اآلثار امللكية املرصية .. وله ايضًا كتابًا 
هاما بعنوان ) كشوف خالل قرن من الزمان ( أصدره سنة 1923 .. ومن 
عجيب األمور أن ) جيمس بيكي ( ، وبعد أن أمضى سنوات طويلة من 
النيل ( وادي  املرصية يف  اآلثار   ( الضخم  كتابه  املتواصل ألصدار  العمل 
املسودة  توضيب  من  انتهائه  من  فقط  واحد  شهر  بعد  فجأة  توىف 
 ) بيكي   . ن   . كونستانس   ( الوفية  زوجته  فاستعانت   . لكتابه  األوىل 
بمجموعة من العلامء واألساتذة يف جمايل اآلثار والتاريخ، بقيادة األستاذ 
) رجيَنا لِند إنجَلبك ( أمني املتحف املرصي بالقاهرة ، باستكامل وإعداد 
فهارس الكتاب ومالحقه ورسومه  وخرائطه ، واألرشاف عىل طبعه 
ونرشه ، فصدر الكتاب يف مخسة أجزاء كبرية - ليس هنا جمال عرضه 
أستاذه  ومساعدة  وتشجيع  وتشجيع  وبتوجيه   ) حمفوظ   ( ولكن   -
املجلة   ( يف  ونرشها  الكتاب  فصول  بعض  ترجم   ،  ) موسى  سالمة   (
1932م.. القديمة ( سنة  اجلديدة (، ثم اصدره يف كتاب بعنوان ) مرص 
اآلثار   ( لكتاب  وأمنية  دقيقة  ترمجة  ليس   ) القديمة  مرص   ( وكتاب 
لكتاب  كاملة  وغري  مشوهة  ترمجة  هو  بل   ،) النيل  وادي  يف  املرصية 
كتابه  عن  لقال   ) حمفوظ   ( أنصف  ولو   ، الضخم   ) بيكي  جيمس   (
اآلثار  كتاب  من  خمتارات   (  : لقال  أو   ) وتلخيص  عرض   ( أنه  هذا 
موجزًا  فصاًل  عرش  ألحد  فيه  عرض  فقد   ،  ) النيل  وادي  يف  املرصية 
عن ) جيمس بيكي ( وهذه الفصول هي : ) أرض ذات شهرة قديمة 
 - الطفل  حياة   - اجلندي  حياة   - القرص  يف  -فرعون  طيبة  يف  يوم   -
الكتب   - أستكشافية  رحلة   - السودان  أستكشاف   - األساطري  بعض 
هيمنا  وال   ..  ) والسامء  املرصيني  قدماء   - والقبور  -املعابد  املرصية 
مرص   ( كتاب  تضمنها  التي  الفصول  هذه  من  بشدة  نظرنا  ويلفت 
القديمة ( إال الفصل املعنون ب ) بعض األساطري ( .. ففي هذا الفصل 
عنه   نقلها  والتي  القديمة  الفرعونية  األساطري  بعض   ) بيكي   ( حكى 
أو  الساحر  امللك ) خوفو ( حكت عن   ) حمفوظ ( ويف أسطورة عن 
العراف الذي جاء به األمري ) هور دايف ( ألبيه خوفو حتى يرسي عنه 
ويسليه، فلام حرض العراف الساحر ) ديدي ( ، أخرب امللك بأن عرشه ملن 
جيلس عليه من بعده أيا من أوالده ، وال حتى وىل عهده ) رع - خعوف (
بل سريثه وجيلس عليه طفل حديث الوالدة هو أبن الكاهن األكرب ملدينة 
ومعبد ) أون ( .. ويتحدى ) خوفو ( هذه النبوة ،  فيسعى جاهدًا لقتل 
الطفل الوليد ، ويذهب اىل مدينة ) أون ( مع جيشه وأوالده ، ولكن الكاهن 
األكرب يكون قد نجح يف هتريب طفله الوليد قبل وصول امللك وجنوده.
وكانت أحدى وصيفات زوجة كاهن ) أون ( قد وضعت طفاًل ، يف نفس 
يوم مولد أبن الكاهن ) خوفو ( كبري الكهنة بقتل الطفل ليمنع حتقيق 
النبوة ، ذهب الكاهن لقتل أبن الوصيفة ) كانا ( ، ولكن مل يطاوعه قلبه 
عىل قتل الوليد ، وطعن نفسه بداًل من طعن الطفل : وأستل ويل العهد 
) رع - خعوف ( سيفه وهوى به ليقتل الطفل ، فألقت ) كانا ( بنفسها 
عىل طفلها لتحميه من املوت ، فأطاح سيف ويل العهد القايس القلب 
)خوفو(  ظن  وهكذا   … قوية  واحدة  برضبة  وليدها  ورأس  برأسها 
مرص  عرش  سريث  أنه  العراف  نبوءة  قالت  الذي  الطفل  قتل  أنه 
من بعده . ويف طريق عودته من ) أون ( اىل ) منف ( ، يقابل ) زايا ( 
الكاهن األكرب عنده هبا بأبنها اىل مدينة  التي صحبت زوجة  الوصيفة 
) سنكا ( لتختبئ عند عمها ، حتى تنقذ وليدها من أذى ) خوفو ( … 
ولكن زوجة الكاهن األكرب حتترض وتوشك عىل املوت، فتأخذ وصيفتها 
العاقر الطفل وهترب به ، تاركة سيدهتا يف الصحراء لتموت وحدها .
وجنوده امللك  يقابلها  الطفل،  مع  هروهبا  طريق  يف  الوصيفة  وبينام 
الذي يعمل مع بناة اهلرم  وعندما يعرفون أهنا يف طريقها اىل زوجها 
الصحراء حيوانات  من  وبطفلها  هبا  رأفة  معهم  يصحبوهنا   ، األكرب 
وقطاع الطرق … وهكذا تصل الوصيفة اىل منف . وعندما ذهبت اىل 
حيث بناة اهلرم ، لتخرب زوجها بوالدهتا للطفل ، حتى ال يطلقها كام 
هددها قبل سفره ، بعد أن يأس من إمكان إنجاهبا أوالدًا له . وخيربها 

ويكرب   ، السنوات  ومتر   … مات  قد  زوجها  بأن  أسفًا  العامل  مفتش 
، ويقتل ويل   ) أبنة ) خوفو  ، ويتزوج  املراتب  اىل  أعىل  الطفل ويصل 
العهد ، فيوليه ) خوفو ( عرش مرص بنفسه ، دون أن يعرف أن هذا 
هو نفسه الطفل الذي قالت النبوءة أنه سيعتيل عرش مرص ؟!! وهذه 
األسطورة الفرعونية القديمة ، التي ذكرها ) جيمس بيكي ( يف كتابه 
( ونسج  التي أخذها ) حمفوظ  (، هي  النيل  اآلثار املرصية يف وادي   (
التي   ) األقدار  عبث   ( األوىل  روايته   - بنصها  نقلها  أو   - منواهلا  عىل 
يف  فصوهلا  نرش  أن  بعد   ، 1939.م  سنة   ) موسى  سالمة   ( له  أصدرها 
أعداد ) املجلة اجلديدة ( قبل ذلك … وكان ) سالمة موسى ( قد أغرى 
وكتابته   ، جيدًا  الفرعوين  التاريخ  بقراءة   ) حمفوظ   ( وتابعه  تلميذه 
عىل شكل روايات تارخيية أدبية ، تسهل قراءته و  األستمتاع به ، عىل 
إىل  الداعني  من   ) سالمة   ( كان  حيث   … اجلافة  العلمية  الكتب  غري 
الرجوع إىل مرص الفرعونية ، و اإلعتداد بالتاريخ الفرعوين ، ويقول 
الفرعونية  تاريخ مرص  لكتابة  } هيأت نفيس   : ( عن ذلك  ) حمفوظ 
كله يف شكل روائي ، عىل نحو ما فعل ) والرت سكوت ( يف تاريخ بالده . 
وأعددت بالفعل أربعني موضوعًا لروايات تارخيية ، رجوت أن يمتد يب 
العمر حتى أمتها كلها . ولكنني اكتب منها إال ثالث روايات فقط وهي 
: عبث األقدار ، رادوبيس ، كفاح طيبة ... { … ومن طريف وغريب 
ما يقال ، أن ) حمفوظ ( عندما قدم روايته اىل ) سالمة ( ، كان ) سالمة 
( أيامها رزق بمولود أسامه ) خوفو ( فأقرتح ) حمفوظ ( عىل أستاذه 
أن يسمي الرواية ) خوفو ( كَأسم أبنُه ؟! - الحظ هنا النفاق واملراهنة 
الذي حاول ) حمفوظ ( أن يامرسه مع أستاذه ، وهو نفس األسلوب 
بعد  حياته  طوال  ومارسه  به  عمل  الذي  واملداهنة  والتملق  النفاق  من 
إِقرتاح عىل  يوافق  مل   ) سالمة   ( ولكن   - بعد  فيام  سنرى  وكام  ذلك، 
) حمفوظ ( وقال له : أن أسم ) خوفو ( ال يصلح إلغراء القارئ عىل قراءة 
الرواية .و أختارها ) سالمة ( أسم ) عبث األقدار ( ، بأعتباره عنوانًا أكثر 
جاذبية وتشويقًا إىل قرأهتا . ووافق ) حمفوظ ( عىل رأى أستاذه أيضًا 
دون مناقشة .. وهكذا أصدرت ) عبث األقدار ( موضوع مقتبس من 
أسطورة فرعونية سجلها ) جيمس بيكي ( ، و بعنوان أختاره هلا نارشها.
وهكذا سنكتشف ونكشف أن كل هذا الكم الضخم من الروايات ، عبارة 
عن مواضيع وحكايات ليس ل ) حمفوظ ( الفضل يف أبداعها ، ألهنا كلها 
مأخوذة عن قصص معروفة ، أو حوادث مشهورة ، أو أساطري متداولة  
وحتى العناوين مل يبذل جهدًا يف صنعها و إبتكارها ،  فكل عناوينه ليس 
أو   ، وكازينوهات  بنسيونات  أسامء  أو   ، وحواري  شوارع  أسامء  إال 
فكل   ، حرج  وال  فحدث   ، رواياته  شخصيات  عن  أما   .. ذلك  شابه  ما 
؟!! والقوادين   ، الليل  وبنات   ، الفتوات  يف  تنحرص  تقريبًا  شخصياته 
ويف رواية ) عبث األقدار ( التي نحن بصددها هنا - وعىل سبيل املثال ال 
احلرص - سنجد الكثري مما نقله ) نجيب ( فيها عن أسطورة امللك والعراف 
التي ذكرها ) جيمس بيكي ( ، وترمجها عنه ) حمفوظ ( يف ) مرص 
القديمة (، ونكتفي فيام ييل بمقتطفات صغرية ، تاركًا للقارئ اللبيب 
أن يعود لكتاب ) بيكي ( ورواية ) حمفوظ( بنفسه ، ليتأكد مما نقول : 

ففي األسطورة الفرعونية : 
) ومثل العراف الساحر ديدي بني يدي امللك .. وسأله امللك : 

-   مل مل أرك من قبل يا ديدي ؟!
أجابه الساحر : - )وهبك الرب احليـــاة والصحــة والقـوة أهيـــا الـملــك 
وإن املرء ال حيظي باملثول بني يديك أال إذا دعـوتـه … ( وهـــذا احلــوار 
سيجده القارئ بنصه يف ) عبث األقدار ( … وجاء ايضًا يف األســـطورة 

الفرعونية : ) وملا شاهد امللك ذلك ، قال الساحر : 
-   وهل حقيقي تعرف رس منزل الرب ؟! 

 نعم هذا صحيح ، ولكني لست أنا الذي أستطيع أن أعلمك به …
 إذن ، من الذي يستطيع ؟!

الشمس إله  رع  كاهن  زوجة   ) ديديت   ( للسيدة  األكرب  الولد  هو 
 )  … مملكتكم  حيكمون  سوف  الثالثة  أوالده  بأن  رع  وعده  وقد 
 … احلوار  هذا  نص  فيها  جاء  وكيف   ) األقدار  عبث   ( ايضًا  أنظر 
و  ) الفرعونية  األسطورة   ( من  كل  بني  املقارنة  حاولت  وإذا 
) عبث األقدار (، وحاولت ذكر وأثبات ما نقله ) حمفوظ ( يف روايته 
والشخصيات  واحلوارات  األسامء  من  األسطورة  يف  جاء  مما  بالنص 
واألحداث ، فسأجدين مضطرًا لنقل كل من األسطورة والرواية بكاملها 
العزيز  القارئ  أحيل  أن  طبعًا  واألفضل  واألسهل   ، الصفحات  هذه  يف 
ليكتشف   ، يفعل  أن  وأرجو   … والرواية  األسطورة  اىل  بنفسه  ليعود 
بنفسه كيف بدًا ) حمفوظ ( حياته األدبية بالنقل عن الكتابات القديمة 
 … الروائية  كتاباته  مدى  عىل  املنهاج  نفس  عىل  ذلك  بعد  ليستمر 
فعىل مدى مخس سنوات ، قدم ثالث روايات هي : ) عبث األقدار ( 1939.م 

هي  وهذه   .  1944  ) طيبة  كفاح   ( 1943.م   ) رادوبيس   (
التارخيية  املرحلة   ( أسم  عليها  يطلقون  التي  املرحلة 
… الكتابية  رحلته  فيها  يقسمون  التي  املراحل  من   )
يكتبها  ( كام  األقدار  ) عبس  وليس   -  ) األقدار  ) عبث  األوىل  والرواية   
إياه من  الدفاع عن ) حمفوظ ( ، مربئني  الذين حياولون  البعض من 
االساءة للقدر ، الذي يعتقدون أنه ) اهلل ( سبحانه وتعاىل ، وهذا موضوع 
أخر ليس مكانه هذه السطور - عرضها هلا بأختصار يف السطور السابقة 
فعرفنا أهنا مأخوذة بنصها تقريبًا )الفكرة،األحداث،الشخصيات ( من 
أسطورة فرعونية قديمة ، ذكـــــرها ) جيمـــــس بيكي ( يف كتــــــــابه 
) اآلثار املرصية يف وادي النيل ( ، والذي ترمجه - أو عىل األصح : ترجم 
بعض أجزائه بأختصار شديد ، وغري دقيق ) حمفوظ ( واصدره بأسم
مرص القديمة ( . وحتى عنواهنا ) عبث األقدار ( هو من وضع أستاذه 
دور بأن  القول   يمكننا  وهكذا   .  ) موسى  سالمة   ( وراعيه  ومشجعه 

) حمفوظ ( يف هذه الرواية هو جمرد النقل والنسخ ، وال أكثر من ذلك … 
الثانية ، وهي رواية ) رادوبيس ( والتي أصدرها  وإذا كتبنا عن روايته 
سنة 1943 فسيكون كالمنا عنها صادمًا لكل ) حرافيش ( ) حمفوظ ( 
و اجلاعلني منه ) إله الرواية املرصية ( وحتى العربية ايضًا … وأول ما 
الضارة - هو اكتشافه  العزيز - محاة اهلل من الصدمات  القارئ  يصدم 
الرواية  من  تقريبًا  قصها  و  بنصها  مأخوذة   ) رادوبيس   ( رواية  بأن 
الفرنسية العاملية واملعروفة ) تاييس ( لألديب الفرنيس العاملي ) أناتول 
فرانس ( - 1844 / 1924 - وقد نرشها سنة 1890. م ، وترمجت إىل اللغة 
العربية ، ومن أشهر رواياته : ) جريمة سلفسرت بونار ( 1881 . م ) ثورة 
 1896 الفرنسية  األكاديمية  يف  منتخبًا  عضوًا  وكان   ، .م   1914  ) املالئكة 
جمال  يف  هنا  لست  وألنني   … م   .  1921 نوبل  جائزة  عىل  وحصل 
تاركًا   ، خالصتها  بذكر  فقط  أكتفي  فإنني   ، الرواية  وعرض  تلخيص 
رواية وخالصة   . بنفسه  نصها  يف  قراءهتا  إىل  يعود  أن  العزيز  للقارئ 
) تاييس ( هي أهنا كانت عازفة ناي ماهرة ورائعة العزف واجلامل ايضًا 
والساسة  الفالسفة  وكان   ، ليلة  كل  يف  صاخبة  حفالت  تقييم  وكانت 
واملناقشات  احلوارات  بينهم  فتدور   ، حفالهتا  حيرضون  واألغنياء 
هبا  االستئثار  حياول  منهم  كل  كان  التي   ) تاييس   ( الغانية  وجود  يف 
. وعندما  تتالعب هبم حياول مجيعًا  كانت  لكنها هي   ، لنفسه وحده 
الدنس والفاسق  العامل  ، فأهنا هجرت ذلك  الصادق  أصاهبا سهم احلب 
والرشير ، ولّبت نداء الروح ، فوهبت نفسها كلية للحب اجلديد الذي 
غزا قلبها ، واستسلمت هلم كيوبيد ، وتبعت ) بافنوس ( الكاهن الذي 
فيه  غرقت  الذي  الفسق  عامل  من  انتشاهلا  إىل  هلا  بحبه  وسعى  أحبها 
سنوات  تاييس(   ( أمضت  وقد   . والنقاء  بالطهر  ملِئ  جديد  عامل  إىل 
عمرها األخرية يف العبادة والصالة ، حتى وافتها املنية . وقد ذاع صيت 
فضيلتها ، حتى حتولت عند عامة الناس إىل قديسة من شهيدات من 
نفس  فسنجد   ،  ) رادوبيس   ( إىل  جئنا  فإذا   … اإلهلي  للحب  عشن 
تقطع   ،  ) رادوبيس   ( الفاتنة  فالَغانية   : تقريبًا  وفصها  بنصها  احلكاية 
كل عالقاهتا مع املعجبني هبا والعاشقني هلا ، وتتفرغ متامًا هلذا احلب 
جوارحها  كل  عىل  وسيطر   ، قلبها  نبضات  بكل  استأثر  الذي  اجلديد 
هو فقط  واحدًا  شخصًا  إال  كلها  الدنيا  هذه  يف  ترى  وال   ، ومشاعرها 
ال  وكأن   ، الفرعون  يقتل  عندما  متوت  أهنا  حتى   ،  ) فرعون   (
 ) رادوبيس   ( رواية  ويف   … حياهتا  يف  وجوده  بدون  هلا  حياة 
اجلند  وقائد   ، والفيلسوف   ، والفنان   ، الكاهن   : شخصيات  نرى 
الفرعون   ( وبعدهم  هؤالء  وقبل  ووصيفتها   ، الغانية   ، وامللكة 
و   ، فرانس  ألناتُول   ) تاييس   ( روايتي  خالصة  هي  هذه   …  ) اإلله 
) رادوبيس ( التي نسخها ونقلها ) حمفوظ ( … فهل يمكن لناقد واحد 
صادق مع نفسه ، وخملص لقلمه ، وأمني مع قرائه أن يقول رصاحة 
أن  وحيزنني  يؤسفني  ؟!!   ) تاييس  نفسها  هي  رادوبيس  إن   (  : وعلنًا 
أقول : مل أجد ناقدًا واحدًا يقول هذا الرأي … ولريمحنا اهلل … وقبل 
أنتقل من هذه املالحظة اهلامة إىل غريها ، أحب وجيب أن أقول  أن 
شخصيات   - رسق   : أقول  أن  وأستكثر   - أستَعار  قد   ) حمفوظ   ( أن 
قرص   ( رواية  يف  أخرى  مرة   ) بافنوس   ( والكاهن   ) تاييس   ( الغانية 
الشوق ( وذلك يف شخصيتي ) زنوبة ( العاملة والعوادة -عازفة  العود ،
 والسيد) أمحد عبد اجلواد( الذي أطلق عليه لقب ) الشيخ ( ألول وأخر مرة يف  
 : نقول  ذلك  لتوضيح  و   …  )  79  ( صفحة   ) الشوق  قرص   (
-1 يف رواية ) تاييس ( حكي لنا )أناتول فرانس ( عن احلسناء التي ) تعزف 
باملعصم وكيف  السوار  أَحاطة   املعجُبون  و  العشاق  الناي( وحييط هبا 
أحبها الكاهن ) بافنوس ( متصورًا أن حبه هلا هو غرية منه عىل الرشف 
والفضيلة ، أن هدفه من إهتاممه هبا هو هدف روحاين غايته خالصها  
السكندري  الكاهن  هذا  كان  وقد   . واخلطية  اإلثم  حياة  من  وإنقاذها 



بورعه  مشهورًا   ، امليالدي  الرابع  القرن  يف  عاش  قد  بأنه  يطن  الذي 
ناسك  إنه قديس  أعتقد كل من عرفوه وتعاملوا معه   ، حتى  وتقواه 
ال يعرف إال حب اهلل و خدمته بتنفيذ وصاياه . وعندما نجح يف انتشال 
ال )تاييس( من بحار الفسق والرذيلة ، والوصول هبا إىل شواطئ الرب 
مكرسة   ، الصحراء  يف  دير  إىل  العامل  هجرت  أهنا  حتى   ، والفضيلة 
ذلك  أكتشف   - ذلك  حدث  عندما   - والصالة  العبادة  يف  وقتها  من  كل 
الكاهن أنه كان يريد ) تاييس ( لنفسه ، و أن رغبته فيها كادت تفقده 
وتقواه  ورعه  أن  وهي  البشعة  احلقيقة  وظهرت   .. وعقله  صوابه 
يذوب  كام  وتسقط  تذوب   ، الشكيل  وتدينه  نسكه  مظاهر  وكل 
إىل  وسعيه   ) تاييس   ( ب  إهتاممه  أن  يعرف  عندما   ، النار  أمام  الشمع 
وشدها  إنقاذها  يف  رغبته  بدافع  يكن  مل   ، الرذيلة  حياة  وتركها  توبتها 
كل  أحضان  من  أخذها  يف  رغبته  بدافع  كان  بل   ، الفضيلة  حياة  إىل 
الكاشف  الضوء  هذا  إلقاء  وبعد   … وحده  له  لتكون  عرفتهم  من 
لالرتباط بني كل من روايتي )تاييس( و )رادوبيس(، فإن من الرضوري 
)رادوبيس( لرواية  الرئييس  و  التارخيي  املصدر  أبني  أن  أيضًا  واهلام 
حياهتا  وعن  عنها  كتب  قد  )هريودوت(  املعروف  املؤرخ  ألن  وذلك 
املؤرخ أيضًا  عنها  كتب  أخرى  مصادر  وعن  وعنه  موهتا،  وحتى 
القديمة  مرص  )أساطري  املعروف  كتابه  يف  جرين(  النسلِني  )روجر 
وباعوها   ، القراصنة  أخَتطفها   ، يونانية  فتاة  أهنا    : عنها  فقال   ،  )
) كاراكوس   ( أسمه  كان   ، اإلسكندرية  يف  يعيش  يوناين  لثرى 
 : املؤرخ  وقال   .  ) سافو   ( الشهرية  اليونانية  الشاعرة  شقيق  هو 
املدعو مرص  فرعون  حضن  يف  ألقاه  و  صندهلا  خطف  نرسًا  إن 
حتى   ، الصندل  صاحبة  عن  يبحثون  أصحابه  فأرسل   ،  ) أماسيس   (
و  وأحبها  فرعون  عرفها  وهكذا   ،  ) رادوبيس   ( أهنا  عرفوا  أهنم 
وحليلة َزوجة  منها  جعل  آخر  قول  ويف   ، وخليلة  عشيقة  منها  أختذ 
ويف رواية ) قرص الشوق ( يعيد ) حمفوظ ( رواية ) تاييس ( و يكررها مرة 
أخرى ، ولكن يف شكل معارص ، من خالل السيد ) أمحد عبد اجلواد ( والعاملة  
) زنوبة ( عازفة العود ، الذي وبعد أن عاش فاضاًل وزاهدًا ملدة مخس 
بعد   - األنجليز  يد  ( عىل  ) فهمي  أبنه  بوفاة  ، بسبب صدمته  سنوات 
 ) اجلواد  عبد  أمحد   ( نرى   - هذه  الظاهرية  الفضيلة  وحياة  الزهد 
، رغم علمه بأهنا جمرد   ) العاملة  ) زنوبة  وقد راح هييم حبًا ورغبة يف 
يدفع  من  لكل  جسدها  متنح  وفاسقة  رخيصة   ) مومس   ( ليل  بنت 
أمحد   ( أبن   ) ياسني   ( من  تتزوج   ، األمر  هناية  يف  ولكن   … ثمنها 
وتكرس   ، ومثالية  رائعة  وأما  خملصة  زوجة  وتصبح   ،  ) اجلواد  عبد 
 ( كان  كيف  بزي  وهكذا   … وطاعته  زوجها  خلدمة  كلها  حياهتا 
ودون   ، خجل  دونام  األخرين،  روايات  وينسخ  ينقل   ) حمفوظ 
الروائية  رسقاته  كشف  عىل  احلقيقيني  النقاد  من  واحد  جيرؤ  أن 
فيام  أوضحنا  كام   ) األقدار  عبث   ( األوىل  روايته  منذ   ، املستمرة 
… التالية  الصفحات  يف  سنبني  كام  ذلك  بعد  رواياته  كل  ويف   ، سبق 
وبعد أنتهائنا من روايته ) عبث األقدار ( التي نقلها و نسخها عن كتاب 
) جيمس بيكي ( ، الذي ترمجه بأسم ) مرص القديمة ( و أسمه األصيل 
هو ) اآلثار املرصية يف وادي النيل ( ، و رواية ) رادوبيس ( التي نقلها و 
نسخها عن كتاب ) أساطري مرص القديمة ( للمؤرخ ) روجر النسيان 
جرين ( ، وأيضًا عن رواية ) تاييس ( لألديب الفرنيس العاملي ) أناتول 
فرانس ( . نصل معًا لروايته التارخيية الثالثة ) كفاح طيبة ( التي أصدرها 
سنة 1944.م ، ولن نطيل عىل القارئ اللبيب يف كالمنا عن هذه الرواية 
، لقصة  ، ونقل ونسخ كام هو معتاد منه  إعادة صياغة  ، ألهنا جمرد 
املعروف  املرصي  البطل  وقيام   ، ملرص   ) الرعاة   ( اهلكسوس  أحَتالل 

) امحس ( بمحاربتهم وطردهم ، وحترير مرص كلها من احتالهلم 
البغيض…

هذه  كتابة  أعاد  أنه   ) طيبة  كفاح   ( يف   ) حمفوظ   ( فعله  ما  كل 
مازالت  و   ، التاريخ  كتب  يف  علينا  تقررت  التي  املدرسية  القصة 
مؤلفوا  يعرف  أن  إىل   ، اهلل  شاء  ما  واىل   ، اليوم  حتى  تتكرر 
هناك أن   ، التعليمية  املناهج  ومقرر  واضعوا  و   ، املدرسية  الكتب 
اهلكسوس  ( وحتريره مرص من  ) امحس  البطل  باالضافة  حرب  و 
تارخينا  من  وعظيم  غايل  جلزء  هبا  اعتزازنا  ومع   ،  ) الرعاة   (
الضوء كل  عليها  نلقي  أن  علينا  جيب  حديثة  حروبًا   - العريق 
ولعل   ، اجلديدة  األجيال  أعتزاز  ومثار  فخر  موضع  تكون  حتى 
نقول. ما  عىل  مثال  خري  هي  1973.م  املجيدة  أكتوبر  حرب 
والتي   ) حمفوظ   ( كتابات  أن  تأكيد  و  إثبات  جمال  يف  دمنا  ما  و 
ونسخ  نقل  من  أكثر  ليست   ،  ) الروايات   ( وصف  عليها  يطلقون 
قبل من  ومعروفة  مكتوبة  ورَوايات  حلَكايات  كتابة  وإعادة 
)املحظوظ( قاهلا  بشهادة   ، هذا  وقولنا  رأينا   نثبت  أن  نحب  وهنا 
) حمفوظ ( نفسه عن تقليده ونقله لكتابات غريه من األدباء ، وذلك كام 
جاء يف حديث أجرته معه صَحفية ) الرشق األوسط ( ونرشته بتاريخ 
) الثالثاء احلادي عرش من شهر ديسمرب سنة 2001 .م ( وذلك بمناسبة 
عيد ميالده ) التسعني ( - رمحه اهلل - حيث قال بالنص : ) كتبت كثريًا 
من القصص ، بعضها مزقتها قبل أن أرسلها إىل أية جريدة . وربام مزق 
طوياًل  هذا  وأستمر    … األدبية  الصفحات  أمر  عىل  القائمون  بعضها 
إىل أن جاءت أشياء تستحق النرش ، وبعدها سارت األمور بشكل جيد 
لكتاب  تقليدًا  كتبته  وقد   ) األعوام   ( كتاب  كان  الكتابات  هذه  أحدى 
ومعاناته  حياته  عن  فيه  وعرب  حسني  طه  ألفه  الذي   ) األيام   (
مزقت  املنوال  هذا  وعىل   . العريب  لألدب  عمياًل  صار  أن  إىل 
األخرين  كتابات  نسيج  عىل  جاءت  أهنا  شعرت   ، أخري  كتابات 
) الضعف  ثمن   ( أسمها  قصة  كتبت  أن  اىل   . املنفلوطي  أمثال 
األبداع مع  حيايت  هبا  وأبدأ  تنرش  أن  يمكن  أهنا  رأيت 

 … .م   1934 عام  ذلك  وكان   ،  ) اجلديد   ( جملة  إىل  فأرسلها 
الصحفي  حديثه  من  بنصها  نقلتها  التي  القليلة  السطور  هذه  ويف 
 :  ) حمفوظ   ( قول  إىل  اللبيب  القارئ  أنبه  أن  وجيب  أحب   ، الطويل 
لكتاب  تقليدًا  ( وقد كتبته  األعوام   ( الكتابات كان كتاب  إحدى هذه   {
ويقلد  وينسخ  ينقل  عندما  فهو   ،  ) حسني  طه  ألفه  الذي   ) األيام   (
كتب وكتابات األخرين ، ال حياول أن يبذل ولو بعض اجلهد ، بل ينقل 
أبتكاره يف  نفسه  يتعب  ال  العنوان   حتى   ،  ) مسطرة   ( نقل  وينسخ 
بل يغري فيه حرفًا أو حرفني ف ) األيام ( جيعلها ) األعوام ( ؟! { …
املنوال  هذا  وعىل   {  : قوله  لفت  قد  ايضًا  اللبيب  القارئ  أن  والبد 
كتابات  نسيج  عىل  جاءت  أهنا  شعرت  أخرى  كتابات  مزقت 
والصحفي  األديب   -  1924  /1876  -  ) املنفلوطي   ( أمثال  األخرين 
الكثري من  ( ، ومرتجم  العربات   ( ، و   ) النظرات   ( املرصي ، صاحب 
الروايات الفرنسية مثل ) الشاعر ( و ) ماجدولني ( و ) يف سبيل التاج 
املنفلوطي - أحب وجيب أن أشري إىل أن رواية  ( وغريها - عىل ذكر 
 ) املنفلوطي  لطفي  مصطفى   ( ترمجها  التي   ) الشاعر   (
برجراك  دي  سريانو   ( مرسحية  عن  اخلاص  وأسلوبه  بترصف 
قد   1918-  /  1868  -  ) روستان  ادموند   ( الفرنيس  لألديب   )
 - العربية  ترمجتها  أو  الفرنسية  املرسحية  عن   - عنها  نقل 
) اجلواد  عبد  كامل   ( شخصية  ونسخ   ) حمفوظ   (
سريانو(  )الشاعر  بني  الوثيق  األرتباط  يغيب  ال  بحيث 
حبيبة   ) عايدة   ( أن  حتى   .  ) اجلواد  عبد  كامل   ( وبني 
) كامل ( والتي مل يتزوجها ، تالحظ هذا التشابه أو التطابق وتذكره له ولنا يف 
) قرص الشوق ( ص 112 ، وأيضًا أشار اليه الدكتور ) عبد املحسن طه بدر ( 
أكثر من مرة يف كتابه ) الرؤية واألداة عند نجيب حمفوظ (، واألدهى 

من ذلك أن ) حمفوظ ( نفسه قد ذكر يف الثالثية اسم املنفلوطي أكثر 
من مرة ، وأعلنت شخصيات الثالثية عن حبها واعجاهبا املتكرر ألدبه 

و فنه …
شخصيتي بني  والتامثل  التشابه  أن   : نقول  والتوضيح  للتذكرة  و 
، ليس يف  ( واضح جدًا  ( و ) كامل عبد اجلواد  ) سريانو دي برجراك 

وجهيهام  تشويه  لدرجة  منهام  كل  أنف  حجم  َككرب   : فقط  الشكل 
حياهتام  هدم  يف  تتسبب  التي  العقدة  يشبه  ما  عنه  ينتج  وبحيث 
الثقافة عن  الدائم  وبحثه  لألدب  منهام  كل  حب  يف  وأيضًا  بل 
اكتساب  يف  أيضًا  ويتشاهبان   . للمعرفة  الدُءوب  و  احلثيث  وسعيه 
 … معهام  يتعاملون  أو  يعرُفوهنام  من  مجيع  احرتام  و  حب 
سريانو  عرف  فكام   ، العاطفية  والعالقات  احلب  يف  وحتى 
حلبيبته واجلنوين  والسامي  الطاهر  األفالطوين  بحبه 
حلبيبته  اليائس  الرومانيس  بحبه  أيضًا   ) كامل   ( عرف   ،  ) )روكسان 
اجلميل  النبيل  الشاب   ) سريانو   ( غريم  وفاز  حدث  كام   .  ) عايدة   (
اجلميل  النبيل  الشاب  يفوز   ،  ) روكسان   ( من  بالزواج   ) كريستيان   (
حمفوظ  يكتفي  وال   … هبا  ويتزوج  )عايدة(  بحب  سليم(  حسن   (
أو  ) الشاعر   ( أبطال  من  كل  بني  والتشابه  التطابق  هذا  بكل 
بطلته  عىل  ويطلق  بل   ، الثالثية  وأبطال   ،  ) برجراك  دي  سريانو   (
ملجرد   ،  ) الباريسية   ( صفة  املسلمة  املرصية  الفتاة    ) عايدة   (
؟!! سنوات  لعدة  باريس  إىل  نفيا  عندما  أبوهيا  مع  عاشت  أهنا 
ومن املضحك أيضًا - ورش البلية ما يضحك - أن ) حمفوظ ( مل يكتف 
حكاياته  يكرر  وكان  بل   ، األخرين  وروايات  كتابات  ونقل  بنسخ 
تتغري ال  واحدة  وبنية  واحدة  فكرة  مستخدمًا   ، أيضًا  وشخصياته 
داعيًا للقول : أن من سار عىل هنج أبيه ، ومل خيالف نظام عائلته ، ينعم 
بالقانون الطبيعي للبرشية عىل هذه األرض ، ويفوز بام فيها من الزواج 
السعيد والذرية الصاحلة ، وينجح يف دنياه ، حتى وأن كان فاسقًا مثل أبيه 
، أو خائنًا لوطنه … وال يفوت القارئ اللبيب أيضًا قول ) حمفوظ ( : 
) إىل أن كتبت قصة أسمها ) ثمن الضعف ( … فأرسلتها إىل جملة ) اجلديد (
وكان ذلك عام 1934.م ويقصد ) حمفوظ ( طبعًا ) املجلة اجلديدة ( وصاحبها 

) سالمة موسى ( الذي تبناه و شجعه وعلمه ووجهه … وقبل أن 
نرتك الكالم عن ) كفاح طيبة ( ، أحب وجيب أن أذكر هنا تلك املعركة 

النقدية التي اندلعت بسببها واشتعلت حوهلا ، بني كل من ) سيد 
قطب ( و ) صالح ذهني ( سنة 1944.م فقد كتب ) سيد قطب ( مقااًل 

عن ) كفاح طيبة ( نرشه يف جملة ) الرسالة (  بالعدد )586 ( بتاريخ
) 25 / 9 / 1944.م ( كان مما قاله فيه : 

وشخصية  إنسانية  شخصية  هلَى  القصة  هذه  يف  شخصية  كل   (
الطبيعي  املوقف  هلو  مواقفها  من  موقف  كل  وأن  أن،  يف  مرصية 
السياق  هلو  الفني  السياق  وأن  املرصيني.  اآلدميني  من  ينتظر  الذي 
مغالطة  بال   ، القومي  اهلدف  بجانب  الفنية  الدقة  يلحظ  الذي 
 : قائاًل  مَقاله   ) قطب  سيد   ( وتابع   ..  ) بريق  وال   ، ضجة  وال 
) طيبة  كفاح   ( مؤلف  أن  هذا  من  أحد  يفهم  أن  أحب  وال   (
بعد  له  يتهيأ  مل  آخر  شئ  فهذا  الفنية   القمة  بلغ  وقد 
حتقيق  ناحية   ، اخلاصة  ناحيته  من  للمسألة  أنظر  أنا  إنام 
 …  ) واملالحم  القصص  بعرشات  جدير  قومي  هدف 
وخيتتم ) سيد قطب ( مقاله قائاًل : ) لو كان يل من األمر شيئًا ، جلعلت 
بيت  كل  عىل  ووزعتها  لطبَعتها  و   ، وفتاه  فتى  كل  يد  يف  القصة  هذه 
حفالت  من  حفلة  أعرفه  ال  الذي  لصاحبها  ألقمت  و   ، باملجان 
 …  ) املستحقني  وغري  للمستحِقني  مرص  يف  هلا  ألعداد  التي  التكريم 

ونتوقف هنا عند قول ) سيد قطب ( : لصاحبها الذي ال أعرفه ؟! 
والتي  والشهرية  الكثرية  الدينية  وبكتبه   ، بتدينه  الشهري  فالرجل 
8 جملدات - والذي هو من   -  ) القرآن  من أشهرها مجيعًا ) يف ظالل 
مؤسيس مجاعة االخَوان املسلمني وكبار قادهتا ، ) يكذب ( . ألنه يف 
سنة 1944 .م يقول بأنه ) ال يعرف حمفوظ ( ، بينام مها معًا كانا من 
السحار(  احلميد  )عبد  انشأها  التي  للجامعيني(  النرش  جلنة   ( مؤسس 
كامل عادل   ، باكثري  عىل   (  : من  كال  معهام  تضم  وكانت   ،1933 سنة 
؟!!  ) ذهني  صالح   ، غراب  يوسف  أمني   ، َعبدهلل  احلليم  عبد  حممد 
جلنة   ( عضوية  يف  واشرتاكهام  تعارفهام  من  عامًا  عرش  أحد  وبعد 
صاحب  يعرف  ال  أنه  كاذبًا   ) قطب  سيد   ( يدعى   ) للَجامعني  النرش 
ومؤلف ) كفاح طيبة ( ؟!! وهو الذي كان قد سبق أعضاء جلنة النرش 
تعليمهم  ال يمل من  الذي  والناقد  الكاتب  ، وكان  األدب  مجيعًا يف عامل 
وجه  عىل   ) حمفوظ   ( منهم  تبنى  أعرفه  ال  ولسبب   . وتشجِعيهم 
اخلصوص ، وكتب عنه سلسلة مقاالت مدحه فيها ، ونرشها يف جملة
التي  مذكراته  يف  عنه  قال   ) حمفوظ   ( أن  حتى   …  ) الرسالة   (
التفت  أديب  ناقد  أول  هو   ) قطب  سيد   (  :  ) النقاش  رجاء   ( نرشها 
عليه  وتعرفت   . األربعينات  يف  ذلك  وكان   ، عنها  وكتب  اعاميل  اىل 
كازينو  يف  معنا  للجلوس  بانتظام  جيئ  كان  حيث   ، الوقت  ذلك  يف 
انسانية( منها  أكثر  أدبية  تربطنا  التي  العالقة  وكانت   ، أوبرا 
ايضًا  يكذب   ) حمفوظ   ( أن  إىل  اللبيب  القارئ  أنبه  أخرى  ومرة 
خالل  من   ، األربعينات  يف   ) قطب  سيد   ( اىل  تعرف  أنه  مدعيًا   ،
من  ببعضهام  تعرفهام  ومتجاهاًل  ناسيًا   ، أوبرا  بَكازينو  لقائهام 
سنة  عضويتها  يف  مجعتهام  التي  للَجامعني  النرش  ودار  جلنة  خالل 
أو   ) قطب   ( لكذب  واحد  سبب  اكتشاف  أستطع  ومل   … م   .  1933
) حمفوظ ( : ) قطب ( يقول : ) الذي ال أعرفه ( … و) حمفوظ ( يكرر :
 ) تعرفت عليه يف األربعينات ( … وأقول وأكرر وأوكد : كالمها ) كاذب ( فقد 
انضام كالمها إىل جلنة ودار النرش للَجامعني سنة 1933. م ، وكان كل عدد 
املنضمني إىل اللجنة أقل من عرشة أشخاص ، يعني كان كل منهم يعرف 
أتصوره طبعاً … ما  األخرين معرفة شخصية وكاملة … وهذا هو 
 : من  كل  بني  واملشتعلة  املفتعلة  واألدبية  النقدية  املعركة  إىل  أعود  و 
) سيد قطب ( و ) صالح ذهني ( : كان ) قطب ( قد نرش ثالث أو أربع 
مقاالت نقدية ، تناول فيها الروايات التارخيية األوىل ل ) حمفوظ ( ، 
ومل يكن نقده بالنقد األديب العلمي واملنهجي ، بل كان جمرد انطباعات 
شخصية ، ورأي وطني ، حيا فيه املؤلف عىل وطنيته ، ومتنى أن يطبع 
رواية ) كفاح طيبة ( عىل نفقته اخلاصة ويوزعها عىل كل بيت جمانًا ؟!! 
خصوصًا   ، املتأججة  الوطنية  باملشاعر  مشوب  عاطفي  نقد  فهو 
ذاك  وقت  مرص  عىل  اإلنجليزي  االستعامر  وسيطرة  وجود  ظل  يف 
رواية  عن   ) قطب   ( مقال  نرش  من   ، واحد  شهر  من  أقل  وبعد 
مقااًل   ) ذهني  صالح   ( كتب   - سابقًا  ذكرته  وقد   -  ) طيبة  كفاح   (
: املقال  عنوان  وكان  م   .1944 أكتوبر  شهر  يف  نرشته  الرسالة  بمجلة 
ثالث  عىل  فيه  علق   ،  ) حمفوظ  ونجيب  تيمور  بني  قطب  سيد   (
 ( ورد   . أيضًا  الرسالة  جملة  يف  نرشها  قد  قطب(   ( كان  مقاالت 
القسوة  حد  إىل  وصل  وعنف  بقوة   ) ذهني   ( مقال  عىل   ) قطب 
حيث   ، أكثر  وقسوة  أكرب  بعنف  رد  (بل  ذهني   ( يسكت  ومل 
عامًا  عرشين  من  أكثر  قطب  سيد  قضى  لقد   (  : مقاله  يف  قال 
 …  )  … مستقياًم  ظاًل  يكن  ومل   ، الظهرية  ساعة  يف  للعقاد  كظل 
التامدي  يمكنني  ال  أنني   (  : فيه  جاء  بمقال  املعركة   ) قطب   ( وأهنى 
احلوار  حتول  حيث   ، ذلك  من  أكثر   ) ذهني  صالح   ( مع   احلوار  يف 
يكون  أن  القصصى  بانتاجه  ذهني  عجز  وقد   ، والسباب  للشتائم 
به من خالل  االهتامم  ، فحاول جذب  النقاد  موضع حديث واهتامم 
افتعاله واشعاله هلذه املعركة . وإذا كان ) ذهني ( قد تربأ من أستاذية 
…  )  … ابدًا  للعقاد  تلمذين  من  أتربأ  أن  يمكن  ال  فأنني   ، له  تيمور 
وعىل الرغم من اعاَلن ) قطب ( اهنائه للمعركة ، َفأن ) ذهني ( قد أرّص 
) إن قطب قد أخطأ   : ، فكتب يقول  عىل مواصلتها واالستمرار فيها 
التي  التارخيية  اهلّنات واألخطاء  ( بعض  حينام عاب عىل ) حمفوظ 
ذكرها يف رواية ) كفاح طيبة ( ولكن هذه اهلّنات واألخطاء التي قال ) 
قطب ( أنه قد كشفها ، أنام هي حقائق تارخيية ال تقبل اجلدل ، وقد 
دلت وكشفت عىل أن ) قطب ( حيتاج للكثري من القراءة واالطالع عىل 
التاريخ املرصي القديم … ( … ورغم اعاَلن ) قطب ( الهَناء املعركة من 
قبله ، فإنه قد أضطر للعودة إليها بمقال اخري قال فيه : ) إن مرجعي 
الفرنيس املؤرخ  كتابات  كان  القديم  املرصي  التاريخ  خيص  فيام 
) جوستاف لوبون ( ، أما كون أسم أمحس مشتق من احلامسة فليس 

هناك ما يثبته ، وال يكفي أن يقول به ويقره العالمة ) ذهني ( ليصبح يقينًا .
أما أن بالد ) بونت ( هي الصومال االن ، فهو حمق فيه وأنا املخطئ
ولكن هذه املسألة أهون من هذا التبجح العريض والبذاءة يف القول …
مل  قصصه  إىل  اشاريت  أن   : ومها  ضدي   ) ذهنى   ( أثارًا  سببني  وهناك 
كنت  ولكنني   . للنقد  اصلح  ال  اذن  فأنا   ، وعني  مني  يرضيه  مما  تكن 
تشجيع  كلمة  عنه  فأكتب  اجامله  كنت  يوم   ، شك  وال  للنقد  سأصلح 
دون   ، الرابع  كتابه  يصدر  وهو  أشجعه  أظل  أن  معقواًل  يكن  ومل   .
خطواته  بعد  واحدة  خطوة  ولو  تقدم  قد  أنه  وبه  فيه  يظهر  أن 
وقد   ، له  الرقيق  التنبيه  من  بد  يكن  مل  حينئذ    . والسابقة  األوىل 
) تيمور   ( أرض  مل  أنني  ثانية  واثاره  اهلياج،  هذا  كل  فاثاره   . فعلت 
باهت  ظل  أنه   - االنكار  كل  أنكر  وأن   ، نفسه  وبني  بينه  حيس  وهو 
عن  يدافع  فهو   ، والتلميذ  األستاذ  من  كل  بني  الفارق  مع   ، لتيمور 
)  … تيمور  حممود  أستاذه  عن  الدفاع  بمحاولة  متخفيًا  نفسه 
من  كل  بني  الفارق  مع   ، لتيمور  باهت  ظل  أنه  اإلنكار-  كل  أنكر  وإن 
عن  الدفاع  بمحاولة  متخفيًا  نفسه  عن  يدافع  فهو  والتلميذ   األستاذ 
من كال  إن  أيضًا  والطريف  والغريب   )… تيمور  حممود  أستاذه 
وال  املعركة  هذه  يف  يشرتكا  ومل  يتدخاَل  مل   ) )حمفوظ  و   ) تيمور   (
أخرين  شخصني  حول  وتشتعل  تدور  كانت  وكأهنا  واحدة  بكلمة 
جتاه   ) حمفوظ   ( وطريقة  خطة  هي  هذه  استمرت  ولكن  غريمها 
أية معركة نقدية وأدبية تشتعل حوله او حول كتاباته ، خطة وطريقة 
اجيابًا  وال  سلبًا  ال  املتعاركني  عىل  الرد  عىل  الرد  وعدم   ، التام  الصمت 
حتى وإن كانت املعركة النقدية هتدد حريته باالعتقال أو هتدد حياته 
والتي   ) املشكلة  الرواية   ( عن   حديثنا  عند  ذلك  سنرى  كام  باملوت 
( و )حمفوظ( قد اشرتكا  ) قطب  (. وإذا كان  اوالد حارتنا   ( عنواهنا 
، فقد  1944.م  معًا يف كذبة أن أحدمها مل يكن يعرف األخر قبل سنة 
وأنتامءاهتام  األيديولوجية  اجتاهاهتام  تغيري  يف  أيضًا  وتشاهبا  اشرتكا 
1952 ثورة  مع  ثوريًا  ثم   ، وفديا  كان  فكالمها  والسياسية،  الفكرية 
الفرق  ولكن   … ليرباليًا  ثم   ، واسالميًا  فأخوانيًا  وشيوعيًا  يساريًا  ثم 
الفكرية  االنتامءات  و  االيديولوجية   التوجهات  هذه  يف  بينهام  الكبري 
أجتاهه  عن  رصاحة  يعلن  كان   ) قطب  سيد   ( أن   : هو  والسياسية 
اضطهادات  من  عانى  ما  عانى  ولذلك   ، السيايس  انتامئه  و  الفكري 
( فقد كان  وأما ) حمفوظ   … )29/8/1966 ( أعدم يف  وسجن حتى 
توجهه  حقيقة  يعرف  أحدا   جعل  ما   ، القول  وكتامن  احلرص  من 
واجتاهه االيديولوجي وال حقيقة انتامئه السيايس ، ومن هنا استطاع 
ايدلوجي وفكري  أن جيعل كل اجتاه  املنافق  الصامت وتلونه  بدهائه 
حتى  أعضائه  أحد  أنه  ظانًا  عنه  يرضى  وحزيب  سيايس  جتمع  وكل 
أن الناقد النابه الدكتور ) لويس عوض ( قد كتب عنه يف ) مارس 1962( 
واليسار والوسط  اليمني  عنه  رضى  كاتبًا  تعرف  مل  مرص  أن   : قائاًل 
ورضى عنه القديم واحلديث وما بينهام ، مثل) نجيب حمفوظ( ؟؟!!
منه أكثر   ) واهلجاء  الذم   ( قبيل  من  هو  هذا   ) عوض  لويس   ( وقول 
) املدح والتقريظ ( ، فاألنسان الذي يكون مع اجلميع ، هو يف احلقيقة 
مع نفسه فقط ، أو هو ليس مع أى حد غريه لقد كان ) سيد قطب ( 
متقلبًا يف حياته الشخصية ، وأيضًا متقلبًا يف توجهاته وكتاباته السياسية 
واألدبية والدينية مجيعًا، فقد كتب منارصًا الوفد ، ثم أنقلب عىل الوفد 
وأصبح سعديًا متطرفًا ، ثم إنضم لإلخوان املسلمني . ويف املجال األديب 
كان شاعرًا ، ثم هجر الشعر إىل القصة ، ثم تركها إىل النقد ، وأخريًا رسا 
بقلمه عىل الكتابات الدينية ويف مشوار كتاباته الدينية كان شديد التقلب 
) اإلسالم  يف  االجتامعية  العدالة   ( كتابه  يف  متعصبًا  شيعيًا  فكان   : جدًا 
مقومات   ( كتابه  ويف   ،  ) الطريق  يف  )معامل  كتابه  يف  جدًا  قرأنيًا  وكان 
الكبري  كتابه  ويف   ، الوجود  بوحدة  مؤمنًا  أصبح   ) اإلسالمى  التصور 
ولكن  ؟!!  اخلوارج  ينافس  تكفرييًا  صار   ) القرآن  ظالل  )يف  والشهري 
ما حيسب ل) سيد قطب ( يف حساب مميزاته أنه كان يف كل تقلباته 
برأيه  مؤمنًا   ، الوضوح  كل  واضحًا  والدينية  والسياسية  األدبية 
لعناده  ثمنًا  حياته  دفع  أنه  حتى   ، احلدود  ألقصى  به  ومتمسكاًم 
السجن  يف  وسجن  عليه  قبض  عندما  أنه  حتى   ، برأيه  ومتسكه 
مدير   ) البسيوين  محزة   ( دعا  وقد  باألعدام.  عليه  وحكم   ، احلريب 
)سيد  أخت   ) قطب  )محيدة   - دعا   - ذاك  وقت  احلريب  السجن 
 ) سيد   ( شقيقها  تقنع  أن  منها  وطلب   ، احلكم  عىل  واطلعها   ) قطب 
بكتابة اعتذارللرئيس ) عبد النارص( لتخفيف حكم االعدام عليه للحكم 
أن  يشعر  كان  )قطب(  ولكن  صحي.  بعفو  عنه  يفرج  ثم  بالسجن، 
النارص  َلعبد  اعتذار  كتابة  رفض  ولذلك  بطاًل،  منه  سيجعل  إعدامه 
انتهى  قد  العمر  كان  فإن   . العتذرت  خمطئًا  كنت  لو   (  : ألخته  وقال 
تقديم  يف  شيئًا  االعتذار  تقديم  يغني  ولن   ، اإلعدام  حكم  سينفذ 
واضحًا  كان  ألنه   ) قطب  سيد   ( وأعدم   …  )... تأخريه  أو  األجل 
… أسطورته  لتحيا   ) قطب   ( ومات   … ملَبادئه  خملصًا   ، مواقفه  يف 
لكل  وانضم   ، االعتقادات  بكل  امن  الذي   ، الغامض   ) حمفوظ   ( وأما 
اجلامعات والتنظيامت ، واعتنق كل األفكار ، وأيد ودعا لكل األجتاهات
ويف نفس الوقت عارض ونقد كل األجتاهات ، وألنه كان مع اجلميع وضد 
اجلميع يف وقت واحد ، فإن اجلميع احبوه و كرهوه أيضًا . ومع عدم 
وجود سرية حياتية ذاتية حقيقية وواضحة ومؤكدة حلياته الشخصية 
غموض  وبسبب   . عنه  كتبوا  من  كل  أختلف  فقد   ، معًا  واالبَداعية 
شخصيته مل يتفق ناقدان ممن كتبوا عنه كشخص أو كروائي عليه أو 
عىل كتاباته : فهو عند ) لويس عوض ( من أصوات ) عبد النارص ( ، وعند 
 .  ) النارص  لعبد   ( ومناقض  معارض   ) الَنساج  حامد  سيد   (
يف   ) اإلسالمي  الفكر   ( كتابه  يف   ) زكي  كامل  أمحد   ( عند  وهو 
الشيخ ولكن   . متامًا  التوجه  إسالمي   ) حمفوظ  نجيب   ( أدب 
أن يرى   - اإلسالمية  اجلامعة  مؤسسى  أحد   -  ) إبراهيم  ناجح   (
 ) حمفوظ ( من أعداء اإلسالم ، ألنه يف كتاباته كلها يتعمد إظهار وتكبري 
الصورة السلبية لإلسالم واملسلمني ، واملثال عىل ذلك هو رجل الدين يف رواية 
واخلنوع  السلبية  جوانب  عىل  ركز  وكذلك   .  ) والكالب  اللص   (
اجلوانب  يظهر  الوقت  نفس  ويف  واحلرائر،  الزوجات  عند 
وسنعرض  ؟!!  والراقصات  الليل  بنات  عند  والطيبة  االجيابية 
 … اهلل  بأذن  أكثر  بتفصيل   ) حمظوظ  نساء   ( يف  لذلك 
وننهي هذا الفصل األول بام قاله ) سيد قطب ( يف كتابه  )عىل هامش النقد ( 
ونرشه   ) اجلديدة  القاهرة   ( رواية  عن  كتبه  الذي  املقال  فيه  وأثبت 
بداية  يف  وقال   ،  ) 1946.م  ديسمرب-   )  704  ( العدد  يف  الرسالة  بمجلة 
حتدثت  والتي   ، مرص  يف  النقد  غفلة  دالئل  من   (  : املذكور  مقاله 
القاهرة   ( القصصية  الرواية  هذه  متر  أن   ، سابقة  كلمة  يف  عنها 
)  … أجتامعية  ضجة  أو  أدبية  ضجة  تثري  أن  دون   ) اجلديدة 
يف   ) مرص  يف  النقد  غفلة   ( عبارة   ) قطب  ويكرر) 
النقد  متهاًم   ،  ) اجلديدة  القاهرة   ( لرَواية   ونقده  عرضه 
ومنهم  ، اإلبداعية  الشباب  ألعامل  االنتباه  بعدم  والنقاد 
الشباب  األدباء  من  وأمثاله   ) حمفوظ   ( وإن   ،  ) حمفوظ   (
ليقَدمهم  النقاد  أحد  أحضان  يف  بأنفسهم  يلقوا  أن  هلم  البد 
عبارة  فهم  قد   ) حمفوظ   ( أن  يل  ويبدو   … الناس  إىل 
مل  أنه  حتى   ، وصرب  بمهارة  هبا  وعمل   ، جيدًا  هذه   ) قطب   (
ذلك  من  أذكى  كان  بل   ، النقاد  من  ناقد  حضن  يف  بنفسه  يلق 
 ) النقد   ( ب  امللئ  جيبه  يف  مجيعًا  النقاد  أخذ  يف  فنجح   ، وأشطر 
؟!!.. كتاباهتم   -  ) نقدهم   ( وأعطوه   - نقوده   -  ) نقده   ( فأخذوا  ؟! 
سنكتفى هبذا القدر من الكالم عن ال) حمظوظ ( مصنوعا ، مع وعــد 

بلقاء قادم عن ) نساء حمفوظ ...املحظوظ(.



بقـلــــــم
األستاذ/ سـامى بشـاى

خبيـــر تـــأميـــن
خاص جلريدة كاريزما

CA License : 0D91467
Covered CA

Certification : 5000006082

رشح وثيقه تأمني 
الـبــيــــــــــت 

حتتوي وثيقه تامني البيت عيل ٦ بنود رئيسيه 
وهي

 Coverage A Dwelling
تقوم رشكة تامني البيت بتغطيه تكلفه إصالح 
او أعاده بناء البيت يف حاله تلفه بسبب احلريق، 
االعاصري، الربق او الكوارث الطبيعية اآلخري 
مع األخذ يف االعتبار ان وثيقه تامني البيت ال 
تدفع تكلفه اإلصالح او أعاده البناء لإلرضار 
النامجة عن الفيضانات او الزالزل الن هناك 
وثيقه خاصه لإلرضار النامجة عن الزالزل 

تسمي
 Earthquake Policy وهناك وثيقه اخري 

لتغطيه االخطار الناجته عن الفيضانات تسمي 
Flood Policy

 Coverage B  Other Structures
يغطي هذا البند من وثيقه تامني البيت تكلفه 

إصالح او استبدال املباين الغري مرتبطه بالسكن 
مثل اجلراج ومحام السباحه وتكون يف اغلب 

يف  اقتصاد  أكرب  األمريكي  االقتصاد  لقب  حيمل 
لدهيا  املتحدة  الواليات  أن  من  أكرب  معاين  العامل 
19 تريليون دوالر  ناتج حميل إمجايل قارب  أعىل 
سوق  ألكرب  حاضنة  أيضا  فهي  املايض،  العام 
استهالكي يف العامل، بالتايل، ثاين أكرب قوة رشائية.

اخليار  املتحدة  الواليات  اقتصاد  ويبقى 
بلغ  حيث  األجانب،  للمستثمرين  األول 
 2014 عام  حتى  املبارش  األجنبي  االستثامر 
ألحدث  وفقا  دوالر،  تريليونات   3 نحو 
الدويل. االستثامر  منظمة  أصدرته  تقرير 

التي  القطاعات  أهم  أحد  التصنيع  قطاع  ويعترب 
املتحدة  والواليات  العامل،  يف  اقتصاد  أكرب  تدعم 
العامل بعد الصني، حيث  تعد ثاين أكرب مصنع يف 
تريليوين دوالر سنويًا القطاع  تبلغ مسامهة هذا 
ومتثل السلع املصنعة نصف الصادرات األمريكية.

وأبرز املنتجات التي تصنعها الواليات املتحدة، هي: 
اخلفيفة  والشاحنات  املكررة  البرتولية  املنتجات 
والطائرات  الصيدالنية  املستحرضات  جانب  إىل 
عىل  التصنيع  رشكات  وتستحوذ  والسيارات، 
%77، من إمجايل إنفاق القطاع اخلاص عىل البحث 
كبري. بشكل  االبتكار  يف  يساهم  ما  والتطوير، 

ألكثر  فوربس  قائمة  أظهرت  الواقع  ويف 
 5 أكثر  أن  كام   ،2016 لعام  ابتكارًا  رشكة   25
أمريكية،  رشكات  هي  العامل  يف  ابتكارًا  رشكات 
أمريكية. كانت  رشكة   16 القائمة،  بني  ومن 
يف  العاملة  باألخص  األمريكية،  والرشكات 
التكنولوجيا، تتصدر قائمة أكرب الرشكات حجام 
من ناحية القيمة السوقية، وهي ألفابيت وأمازون 
إمجايل  أن  علام  مايكروسوفت،  وفيسبوك  وآبل 
دوالر. مليار   25 بلغت  األول  الربع  يف  أرباحها 

الواليات املتحدة األمريكية هي ثاين أكرب اقتصاد 
ُقدر   2014 من  الثاين  الربع  يف  العامل.  يف  وطني 
الناتج املحيل اإلمجايل األمريكي ب17.311 تريليون 

Coverage A الوثائق  نسبه ١٠%من

 Coverage C  Personal Property 
يوفر هذا البند حكايه تأمينية ضد الرسقه او 
احلريق ملنزلك واملمتلكات الشخصية اآلخري 
التي متتلكها انت او أفراد االرسه التي تعيش 

معك يف نفس البيت مثل االثاث واالجهزه 
املنزلية.

Coverage D  Loss of Use
يساعد هذا البند يف تغطيه تكاليف املعيشه 

اإلضافية اذا حدث رضر ملنزلك بسبب خطر 
مؤمن عليه ايل احلد الذي ال يسمح لك بالعيش يف 
البيت مثل إصالح محامات املنزل  ويشمل هذا 
البند تكلفه السكن يف فندق او اجيار سكن اخر 
حلني إصالح التلف او الرضر الذي حدث لبيتك.

 Coverage E Personal Liability
يوفر هذا البند تغطيه تأمينية يف حاله انك او 

احد أفراد ارستك مسئوليني قانونا عن اصابه 
اآلخرين بدون تعمد وتتيح وثيقه التأمني 

دوالر، ما يساوي ربع ن.م.إ. العاملي االسمي ناجتها 
هو  املتعادلة  الرشائية  القوة  عند  اإلمجايل  املحيل 
من   16% حوايل  العامل،  يف  بلد  أي  من  أيضًا  األكرب 
العملة  هي  األمريكي  الدوالر  العاملي.  اإلمجايل 
الدولية  التجارية  املعامالت  يف  استخدامًا  األكثر 
وتشكل أكرب احتياطي نقدي يف العامل. العديد من 
األمريكي كعملة رسمية  الدوالر  البلدان تستخدم 
هو  تعتربه  األخرى  البلدان  من  الكثري  ويف  هلا، 
عملتها بحكم األمر الواقع. متتلك الواليات املتحدة 
استقرار  عىل  حافظت  وقد  خمتلط  اقتصاد 
معدل نمو ناجتها املحيل اإلمجايل، معدل البطالة 
املعتدل، واملستويات املرتفعة لألبحاث واالستثامر 
الرأساميل. رشكائها التجاريني الكبار الستة هم كندا
اجلنوبية.  وكوريا  أملانيا،  اليابان،  املكسيك،  الصني، 
الواليات املتحدة لدهيا وفرة من املوارد الطبيعية
ولدهيا  مرتفعة.  وإنتاجية  متطورة،  حتتية  بنية 
)اسمي(  للفرد  إمجايل  حميل  ناتج  أكرب  تاسع 
للفرد  إمجايل  حميل  ناتج  أكرب  وعارش  العامل  يف 
املتحدة  الواليات   .2013 يف  العامل،  يف  )ق.ش.م.( 
الطبيعي.  والغاز  العامل  يف  للنفط  منتج  أكرب  هي 
الصني.  بعد  العامل  يف  جتاري  بلد  أكرب  ثاين  وهي 
يشمل  )ال  بالعامل  وطني  اقتصاد  أكرب  أصبحت 
تسعينيات  منذ  االستعامرية(  االمرباطوريات 
كانت   ،2014 يف  األقل.  عىل  عرش  التاسع  القرن 
الواليات املتحدة ثاين أكرب ُمصنع يف العامل، حيث 
من  العاملي.   الصناعي  اإلنتاج  بخمس  تشارك 
رشكة   132 هناك  العامل،  يف  رشكة   500 أكرب  بني 
آخر.  بلد  أي  ضعفي  املتحدة،  الواليات  مقرها 
األسواق  وأكثر  أكرب  من  واحدًا  املتحدة  للواليات 
بورصة  أكرب  هي  نيويورك  بورصة  نفوذًا.  املالية 
تبلغ  السوقي.  املال  رأس  حيث  من  العامل  يف 
الواليات  يف  األجنبية  االستثامرات  إمجايل 
إمجايل  يبلغ  بيام  دوالر،   تريليون   2.4 املتحدة 
 3.3 من  أكثر  األجنبية  البلدان  يف  االستثامرات 
املستهلك  إنفاق  كان   2013 يف  دوالر.  تريليون 
متتلك  األمريكي.  االقتصاد  من   71% يشكل 
العامل،  يف  مستهلك  سوق  أكرب  املتحدة  الواليات 
املعيشية  لألرس  النهائي  االستهالك  بنفقات 

دفاعا قانونيا وتدفع التعويضات يف حاله تقديم 
مطالبه او رفع دعوي ضد املؤمن عليه بسبب 
اصابه جسديه او رضر باملمتلكات اخلاصة به 
وهناك حاالت اخري تغطيها وثيقه التأمني 

مثل الفواتري الطبيه والنفقات القانونية اذا كان 
شخص ما أصيب بطريق اخلطأ او حدث رضر 
ملمتلكاته اخلاصة وكذلك أيضا خساره الطرف 

املترضر لالجو.

 Coverage F  Medical Payment
هذا البند يقوم بتغطيه النفقات الطبيه 

لألشخاص املصابني بطريق اخلطأ يف بيتك اذا 
مثال أصيب طفل جارك اثناء اللعب يف بيتك.

- وهناك العديد من اإلضافات االختيارية يمكن 
إضافتها ايل وثيقه تامني املنزل  مثل املجوهرات 

، الساعات، الكامريات   ، طوابع الربيد ، 

العمل  سوق  اليابان.  أضعاف  مخسة  تساوي 
أنحاء  مجيع  من  املهاجرين  جذب  األمريكي 
العامل ويعد صايف معدل اهلجرة هبا أكرب يف العامل. 
الواليات املتحدة هي واحدة من أعىل اقتصاديات 
دوينگ  إيست  مؤرش  مثل  الدراسات  يف  األداء 
وأخرى.  العاملية،  التنافسية  تقرير  لألعامل، 
االنكامش  يف  حاليًا  متورط  األمريكي  االقتصاد 
08–2007 املالية  األزمة  أعقب  الذي  االقتصادي 
حسب  اإلمكانات  من  أقل  يزال  ال  يقل  بانتاج 
 ،2014 أغسطس  يف  الكونگرس.  ميزانية  مكتب 
معدل  أن  حني  يف   ،5.9% إىل  البطالة  معدل  وصل 
يشمل  والذي  األشمل،  احلكومي   U-6 البطالة 
عند   .11.8% إىل  وصل  جزئي،  بدوام  العاطلني 
أدنى  من  واحدة  املتحدة  فاللواليات   ،11.3%
منظمة  يف  العاملية  النقابية  املشاركة  معدالت 
عىل  األرس  تعيش  والتنمية.  االقتصادي  التعاون 
اإلعانات  إضافة  قبل  يوميًا  دوالر   2 من  أقل 
 1.5 إىل   1996 احلكومية، تضاعفت من مستويات 
طفل.  مليون   2.8 وتشمل   ،2011 يف  أرسة  مليون 
إمجايل  من   80% يملكون  األغنياء  من   10% أغنى 
 2010 من  األول  الربع  هناية  يف  اإلمجايل.  األصول 
تريليون   50.2 واخلاص  العام  الدين  إمجايل  كان 
دوالر، أو 3.5 أضعاف ن.م.إ. يف ديسمرب 2013، كان 
إمجايل الدين العام حوايل 0.7 ضعف ن.م.إ. يصل 
تريليون   131 إىل  الداخلية  املالية  األصول  إجلاميل 
دوالر.  تريليون   106 اخلصومات  وإمجايل  دوالر، 
املحيل  الناتج  وصل   2014 من  األول  الربع  يف 
املتحدة إىل %2.1، أول  للواليات  اإلمجايل احلقيقي 
النصف  ففي  ذلك،  ومع   .2011 منذ  انخفاض 
اإلمجايل  املحيل  الناتج  نمى   ،2014 من  الثاين 
الذي شهده  االنكامش  األمريكي إىل %4.6، عكس 
السابقة.  التقديرات  ومتجاوزًا  األول  الربع 

أكرب  هي   ،)New York City( نيويورك  مدينة 
وهي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  مدينة 
الساحل  عىل  تقع  العامل.  يف  الكربى  املدن  سادسة 
مصب  عند  األمريكية  املتحدة  للواليات  الرشقي 
منها  956كم²،  مساحتها  تبلغ  هدسون.  هنر 

األالت املوسيقية ، العمالت النادرة الفضيات 
، االنتيكات ، اللوحات الفنيه الفراء ، كروت 

االئتامن ، النقديه واالسلحه الناريه
ويمكن أيضا أضافه Home Computer نظري 
IPhone, Lap�  بضعه دوالرات للتأمني عيل

top,Desktop,IPad للتأمني ضد الرسقه او 
احلريق.

هناك عده وثائق حتتوي عيل نفس البنود السته 
مثل HO4 وهي خاصه باستئجار منزل اوشقه 
 HO6 وتتكلف حوايل ٩٠ دوالرا يف العام وكذلك

 Condo , HO7 Mobile Home
أرحب بجميع أسئلتكم 

املتعلقة بكافه أنواع التأمني عيل
 الربيد اإللكرتونى التايل

samy@goldenwayins.com

نيويورك  بدأت  مائية.  مسطحات  174كم² 
األوائل،  اهلولنديني  للمهاجرين  صغرًيا  مركًزا 
ومركًزا  املتحدة،  لألمم  مقرًا  اآلن  أصبحت  ثم 
الضخمة  املالية  واملنظامت  العاملية  للتجارة 
الشحن  ورشكات  والبورصات  واملصارف 
العمالقة، كام أصبحت أهم مراكز الثقافة العاملية.

تنقسم املدينة إىل مخس حمافظات، هي: ماهناتن
وبرونكس، وكوينز، وبروكلني، وجزيرة ستاتن. 
وأصغرها  بالوالية  حمافظة  أقدم  ماهناتن  وتعد 
عدد  ويبلغ  88كم²،  مساحتها  تبلغ  إذ  وأمهها؛ 
وهي  نسمة.  املليون  ونصف  مليون  نحو  سكاهنا 
تضم أشهر املدارس واجلامعات، وهبا أكرب املتاجر 
ومن  وبرود.  وول  شارعي  يف  املالية  واملؤسسات 
عام  أنيشء  الذي  ستيت،  إمباير  مبانيها  أشهر 
1931م بارتفاع 381م، ومبنى مركز التجارة العاملية 
الذي أنشئ عام 1972 بارتفاع 417م. وكان الربجان 
اهنار  وقد  العامل،  يف  السحاب  ناطحات  أعىل  من 
مركز التجارة العاملي يف 11 سبتمرب 2001م. وتبلغ 
مساحة حمافظة بروكلني 288كم²، وسكاهنا نحو 
املليون نسمة، وهي ميناء ومركز  مليونني وربع 
نحو  مساحتها  فتبلغ  برونكس،  أما  صناعي. 
املليون  مليوًنا ونصف  ويبلغ عدد سكاهنا  143كم² 
أما  األوىل.  بالدرجة  سكنية  منطقة  وهي  نسمة، 
تبلغ  حيث  باملدينة،  حمافظة  أكرب  فهي  كوينـز، 
مساحتها 326كم²، ويبلغ عدد سكاهنا نحو مليوين 
نسمة، وهبا مطار الگوارديا ومطار كنيدي الدويل. 
تطورًا،  املحافظات  أقل  ستاتن  جزيرة  وتعد 
نسمة.  352,000 وسكاهنا  168كم²  ومساحتها 
كان  وقد  هولندية  مستعمرة  نيويورك  وكانت 
املدن  أكرب  هي  امسرتدام"  "نيو  سابقا  اسمها 
مراكز  أهم  أحد  و  أكربها  وإحدى  األمريكية 
أكرب  أيضا  هي  نيويورك  العامل.  يف  املال  و  التجارة 
 New York( األمريكية  نيويورك  والية  مدن 
اقتصادية  عاصمة  املدينة  تعد  كام   ،)State
الرشكات  مقار  لكثرة  املتحدة  للواليات 
هيئة  مقر  هبا  يوجد  فيها.  العاملية  والبنوك 
جونز. داو  املالية  األوراق  سوق  و  املتحدة  األمم 



مركذ للتدريب و التاهيل و العالج و املؤمترات
عـــــالج طبـــــي

مستشفي
• للعالج اجلراحي و العام

• استقبال طوارق
• عيادات متخصصة

• مركز حتاليل و اشاعة

خلدمة املدمنني و املسنني وطوارىء جلميع النزالء

تأهيل نفيس جلميع املستويات
• ادمـــــــــــــــــــــــــــــــان

• عالج نفيس لكل اإلعامر من األطفال حتي املسنني

تدريب عيل السعادة
عيل كل ماهو لالبداع و االحرتام لالخر و االتيكيت

و فـــــن التعـــامـــل مـــــع االخــــــر
مســـــــــرح

) املوسيقي - سينام- التمثيل - اخراج (

مكـــــتـــــبـــــة
) أدب -قصة - شعر(
مـــــزرعــــــــــة

) سمك- طيور- حيوانات ملجاء كالب - زراعـــــة 
نظيفــــة (

نادي صحي متكامل
) جاكوزي - مساج - اجهزة عالج طبيعـي - صـــالـــة 

جيم(
اتـــــلـــيــــــه

) رسم - نحت - تصوير- حفر - مشغوالت يـــدويـــة  
متاثيل(

ورشــــــــــــة
)cnc بردي-طباعة - تصميامت-كمبيوتر و روتر و- (

صـــالــــــون
حـــريـــمـــي و رجــــــالــــــي

مـــدرســـة
لتعليم االتيكليت و البـروتوكوالت الـــدوليـــة لكـــافـــة اإلعامر.

مـؤمتـــرات
)علمية - طبية - فنية - بيئه - صناعية(

• رشكات أدوية 
• عرض تعليمي للجراحني من خالل اجراء 

عمليات حقيقية.

ملحوظة:  هذا املكان خمصص جلميع اإلعامر و 
اجلنسني و مجيع اجلنسيات و مجيع الثقافات و 

مجيع االنتامءات.

عمل دورات تعليمية لإلعامر املختلفة ملدة اربع 
شهور عيل مدار السنة.

شهري ١٠ ايام متواصلة تبداء من مساء يوم اخلميس 
حتي باكر يوم االحد املقبل.

باقي العرشون يوما.
• صيفا مصيف و سياحة.

• شتاء مؤمترات خمتلفة و نقاهه صحية و نفسية.




