








الواليات  كّرمت  العاملي،  املرأة  يوم  بمناسبة 
خمتلف  من  شجاعات  نساء   10 املتحدة، 
من  السابع  املوافق  اخلميس  يوم  العامل  أنحاء 
قضايا  خدمة  يف  جلهودهن  تقديًرا  ٢٠١٩؛  مارس 
والعدالة  السالم  جمال  يف  وجمتمعاهتن  هتمهن 
تضحيات  وسط  املرأة  ومتكني  واملساواة، 
شخصية كبرية وحتديات وخماطر قد هتددهن.
يف  التوايل،  عىل  الـ13  للعام  ينظم  الذي  احلفل  ويف 
وحرضته  واشنطن،  يف  اخلارجية  وزارة  مقر 
وزير  قال  ترامب،  ميالنيا  األوىل  السيدة 
الالئي  النساء  إن  بومبيو«  »مايك  اخلارجية 
مكان. كل  يف  موجودات  بالشجاعة  يتحلني 
القاهرة  يف  املتحدة  الواليات  سفارة  هنأت  وقد 
ماجدة جربان، املعروفة أيًضا باسم »ماما ماجي«
الشجاعة من  الدولية  املرأة  التي تسلمت جائزة   
وزير اخلارجية األمريكي »مايك بومبيو«، والسيدة 

واشنطن. العاصمة  يف  ترامب،  ميالنيا  األوىل 
ماجي«  »ماما  لتفاين  تكريًم  اجلائزة  وتأيت 
األطفال  من  اآلالف  عرشات  حياة  حتسني  يف 
الفقراء يف مرص، حيث أسست منظمة »ستيفن 
األطفال  ورعاية  خلدمة  احلكومية  غري  تشلدرن« 
املقطم؛  حي  يف  اخللفيات  مجيع  من  حًظا  األقل 
والتعليم  واملالبس،  الطعام،  توفري  خالل  من 
التدريب  توفري  عن  فضاًل  والتوجيه،  املجاين، 
التي  فروعها  خالل  ومن  للراشدين.  املهني 
تقريًبا،  مرص  حمافظات  مجيع  يف  اآلن  متتد 
لـ»ستيفن  تابعني  متطوع   2000 من  أكثر  ينترش 
وتقديم  واملشورة  الدعم  لتقديم  تشلدرن«؛ 
الطبي. العالج  وتسهيل  والوجبات  البطانيات 
ومن خالل أكثر من 100 مركز تعليمي جمتمعي، 
أسسته منظمة »ستيفن تشلدرن«، يتلقى األطفال 
تعليًم أساسًيا جمانًيا، وحيرض الكبار دروًسا ملحو 

حيتاجوهنا  التي  األدوات  يمنحهم  مما  األمية، 
الفقر. من  أنفسهم  وإخراج  معيشتهم،  لكسب 

»منذ  ماجي(:  )ماما  جربان  ماجدة  وقالت 
اإلنسان  قيمة  أن  نشعر  العمل،  هذا  يف  بدأنا  أن 
يف  كان  إذا  إنسان  فكل  الوجود،  يف  قيمة  أعظم 
نفسًيا  غني  أنه  يمنع  ال  فهذا  املادة،  إىل  حاجة 
فلو  قيمة،  أعظم  فاإلنسان  وروحًيا،  وعقلًيا 
ما  ُيرج  فسوف  الفرصة؛  إعطاءه  حاولنا 
ذلك  نشجع  ونحن  القيمة،  هذه  من  بداخله 
خالهلا  من  التي  األمية،  حمو  فصول  خالل  من 
ما  وإخراج  واألمية،  الفقر  دائرة  كرس  نستطيع 
بداخله«. العظمى  القيمة  من  إنسان  كل  بداخل 

عرش،  الثالث  عامها  يف  اجلائزة  هذه  أن  يذكر 
للنساء  الشجاعة  للمرأة  الدولية  اجلائزة  متنح 
شجاعة  أظهرن  الاليت  العامل  أنحاء  مجيع  من 
السالم، والعدالة،  استثنائية يف دعم ونرش  وقيادة 

اجلنسني،  بني  واملساواة  اإلنسان،  وحقوق 
يف  ذلك  يكتنفه  مما  الرغم  عىل  املرأة،  ومتكني 
وتضحية. شخصية  خماطرة  من  األحيان  أغلب 
أمام  كلمة  يف  ترامب،  ميالنيا  وقالت 
دعمنا  بتجديد  »فخورة  إهنا  احلضور، 
للمكرمات. اجلوائز  وقدمت  للمرأة«، 
من  ماجي«  »ماما  هن:  العام  هذا  والفائزات 
جيبويت،  من  درار«  حسني  »مؤمنة  مرص، 
من  الطوال«  حنا  خلف  »خالدة  والعقيد 
»نو  بنغالديش،  من  سلطانة«  »راضية  األردن، 
أيرلندا،  من  ترييس«  »أورال  بورما،  من  كنياو« 
دي  »فلور  مونتينيغرو،  من  الكيك«  »أوليفريا 
ليفريا«  دي  »ماريني  بريو،  من  زباتا«  فيغا  ماريا 
تنزانيا. من  هينغا«  ألويز  و»أنا  رسيالنكا،  من 
القاهرة – أيمن خطاب - سيدتى



وددُت لو وضعُت الكلمَة األوىل: ))تصويب(( 
األذهان  بني مخسني قوًسا، حتى تستقرَّ ىف 
وتعتمَل ىف الضمئر وترتقى باألرواح. الكلمُة 
وأّكدها  ميونيخ،  مؤمتر  ىف  الرئيُس  قاهلا 
الكلمُة  صفعتنى  »إصالح«.  هو:  هلا  بمرادف 
كَمن كان شارًدا ثم أفاق عىل فكرة؛ كم أفاق 
»يوريكا«.  هاتًفا:  معادالته  من  أرمخيدس 
الكلمة بني خاليا  كأنم كنُت أبحُث عن هذه 
إال  إليها  أهتِد  ومل  املعاجم،  وصفحات  عقىل 
التى  األصوُب  الكلمة  هى  تلك  نعم.  اليوم. 
وعىل  املجتمعى،  خطابنا  ىف  اعتمدها  علينا 
األزهر نقلها من حّيز الكالم إىل حقل التنفيذ. 
وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب«  إىل  نحتاج 
شيًئا  ثمة  أن  يعنى  »التجديد«  ألن  »جتديده«. 
ليزداد  نجدده  لكننا  ونافًعا،  وصاحًلا  جيًدا 
هكذا. ليس  احلال  أن  والشاهُد  ونفًعا.  مجااًل 
طيًبا  ليس  الراهن  الدينى  اخلطاُب 
وُمفّخٌخ  ُمهنٌي  هو  إنم  َده.  لنجدِّ ونافًعا 
اإلرهاب. عىل  وحاثٌّ  القتل  عىل  ٌض  وحُمرِّ
قبل بضعة شهور، حكمْت قاضيٌة لبنانية ذكية 
حكٍم  وأذكى  بأغرب  املذنبني  من  ثالثة  عىل 
العامل. املتهمون: »ثالثة من املسلمني«.  عرفه 
التهمة: »إهانة السيدة العذراء عليها السالم«. 
احُلكم: »حفظ شطر من سورة آل عمران، ثم 
اسُمها  مسيحيٌة  القاضية  رساحهم«.  إطالق 
صنعت.  ما  عبقرية  تأملوا  مّتى«.  »جوسلني 
أواًل انترصْت عىل أهوائها، »فكظمْت غيظها« 
ممن أجرموا ىف مقدسها. وثانًيا »عفْت« عنهم 
»أحسنْت  وثالًثا:  القانون.  بأمر  تسجنهم  فلم 
دينهم  أدبيات  يتعلمون  فجعلتهم  إليهم«، 
فطّبقْت  َيمّسوه.  مل  الذى  كتاَبم  ويفقهون 
الكريم  القرآن  من  آيًة  املثقفُة  القاضيُة  تلك 
تقول: »والكاظمني الغيَظ والعافني عن الناس 
»خارج  التفكري  ذلك  املحسنني«.  حُيبُّ  واهلُل 
األفكار  »تصويب«  من  لوًنا  ُيعدُّ  الصندوق« 
حتارُب  »مرُص  مرص.  ىف  مثلها  نرجو  التى 
الرئيُس  قال  كم  العامل«،  عن  نيابًة  اإلرهاب 
بحاجة  فنحن  ولذا  السيسى،  عبدالفتاح 
وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب«  إىل  ُملّحة 
الشائع. كم  الدينى،  اخلطاب  »جتديد«  إىل 
شاشات  عىل  أزهرى  رجٌل  يظهَر  أْن   -
»املسيحيون  باطمئنان:  يقول  التليفزيون 
ليكّرر  بيته  إىل  ويعود  ُيعاَقب  ال  ثم  كّفار«، 
ُ مريدوه  قولته املفّخخة عىل صفحته، فيكربِّ
وىف  صفحاهتم  عىل  الرصاصَة  ويتناقلون 
أبناء  بني  البغضاُء  تعمَّ  حتى  جمالسهم، 
إىل  بحاجة  إذن  فنحن  الواحد؛  الوطن 
جتديده. وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب« 
بذيئة  يافطة  األطعمة  حماّل  أحُد  ُيعّلَق  أْن   -
واملسيحيون  موظفون،  »مطلوب  تقول: 
يمتنعون«، ثم ال ُيغلق حملُّه؛ فنحن إذن بحاجة 
إىل »تصويب« اخلطاب الدينى، وليس جتديده.

يمثلون  َمن  رياضّية  مؤسساٌت  ختتاَر  أْن   -
بينهم  من  يكون  وال  ا،  دوليًّ مرص  اسم 
إىل  بحاجة  إذن  فنحن  مسيحّى؛  العٌب 
جتديده. وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب« 
ىف  كبري  ورسمى  إسالميٌّ  رمٌز  يرَج  أْن   -
ملستشفى  »ترّبعوا  قائال:  تليفزيونى  إعالن 
كذا، ألهنا تعالج أطفال املسلمني«، ثم ال يعتذُر 
إىل  بحاجة  إذن  فنحن  نظره؛  ُيلَفت  وال 
جتديده. وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب« 
تالميذ  بتوبيخ  جهوٌل  معّلٌم  يقوَم  أْن   -
عندكو  انتو  »هو  قائال:  املسيحيني  فصله 
الشبيهة،  اجلمل  من  وغريها  دين؟!«، 
تتحول  وال  عمله  ىف  املعلُم  ذاك  يستمُر  ثم 
يتكرر  لكيال  عام  رأى  قضية  إىل  الفضيحُة 
إىل  بحاجة  إذن  فنحن  اهلراء؛  ذلك 
جتديده. وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب« 
مما  كثرًيا  الدراسية  الكتب  بعُض  تضمَّ  أْن   -
جيرح مشاعَر أبناء الوطن من غري املسلمني، 
عن  كتابتنا  تكرار  رغم  النظر؛  فيها  ُيعاُد  ال  ثم 
ذلك عرشات املّرات؛ وأن يتم تقليص احلديث 
عن مرص الفرعونية خالل مخسني قرًنا، ثم 
مرص القبطية املسيحية خالل ستة قرون ىف 
اإلسالمية  ملرص  الصفحاُت  وُتفَرُد  سطرين، 
ابنة األربعة عرش قرًنا، فنحن إذن بحاجة إىل 
جتديده. وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب« 
- أْن نظلَّ متمسكني باملادة الثانية ىف الدستور 
دخلت  كيف  مجيًعا  نعرف  والتى  املرصى، 
با قايض  َمن  حتى  ُتِفد  مل  بمقايضة  ُعنوًة 
ضاربني بعرض احلائط أبسط قواعد الدساتري 
عىل  وليس  املواطَنة«  »دولة  عىل  تنصُّ  التى 
إىل  بحاجة  إذن  فنحن  مواطنيها«؛  »دين 
جتديده. وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب« 
بكل  ُيكّرر  أن  إنسان  أى  بوسع  يكوَن  أْن   -
دون  الذّمة«  »أهل  مثل:  عبارة  اطمئنان 
مفهوم  ىف  هلا  حمّل  ال  العبارة  أن  ُيعلََّم  أن 
إىل  بحاجة  إذن  فنحن  املواطنة؛  دولة 
جتديده. وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب« 
- أْن يتفّوَق طالٌب مسيحى ويكون أول دفعته
ـُن معيًدا لتعّسف رئيس القسم وتطرفه ثم ال ُيعيَّ
إىل  بحاجة  إذن  فنحن  املتطرف؛  ُيقاُل  ال  ثم 
جتديده. وليس  الدينى،  اخلطاب  »تصويب« 
السمعة  سيئَة  »العلمنية«،  كلمة  تظلَّ  أْن   -
األوحد  الضامَن  كوهنا  برغم  فاعل،  بفعل 
لألديان، وبرغم أهنا ال تعنى إال: »وقوف الدولة 
ثم  األديان«،  مجيع  من  متساوية  مسافة  عىل 
ال يسعى األزهُر واإلعالُم والتعليُم إىل تصحيح 
مفهومها ىف عقول العامة؛ فنحن إذن بحاجة 
إىل »تصويب« اخلطاب الدينى، وليس جتديده.
ملن  والوطُن  هلل،  »الديُن  ينته.  مل  واحلديُث 

حيبُّ الوطن«.
عن املرصى اليوم

حب! قطرة  إهنا  دم،  قطرة  ليست  إهنا 
يف  اهلل  خلقنا  واحد،وقد  عامل  يف  نعيش  إننا 
بعضنا  ولنساعد  لنتعاون  كثرية  إختالفات 

. بعضًا
إن دمي الذي أعطيه يف التربع، إنه من أجل 
الذي  اإلنسان،أساعد  وإلخي  للرب  حمبتي 
أو  اجلنس  عن  النظر  بغض  اهلل،  خليقة  هو 

الدين أو اهلوية.
فيها  ح  ُيرَصَّ ال  التي  احلالة  عام،  وبشكٍل 
أن  ممكن  بالدم  التربع  أن  هي  بالتربع 
ُيمَنع  املثال  سبيل  باملتربع،وعىل  يرض 
الوزن  نقص  مثل  حاالت  يف  بالدم  التربع 
لو  لذلك  غريه،  أو  الدم  ضغط  مشاكل  أو 
ال  حالته  بأن  علم  عىل  وهو  شخص  تربع 
اإلنتحار  تسمح، فهذا ُيصبح نوع من حاالت 
الكنيسة،لذا  تباركه  ال  ما  وهذا  البطيء، 
الرسيعة  الطبية  الفحوصات  عمل  يتم 
لن  املتربع  أن  من  للتأكد  التربع  قبل  الالزمة 
كذلك. الرضر  يناله  لن  املتلقي  وأن  يترضر 
الكنائس  مئات  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
كل  يف  واإلنسانية  اخلريية  واملؤسسات 
للتربع  منظمة  بحمالت  تقوم  العامل، 
فرصة  عام،وهذه  كل  مرتان  أو  مرة  بالدم 
إنسان  لكل  الفرصة  خالهلا  من  مُتنح  رائعة 
العطاء. فضيلة  بركة  ويأخذ  يعيش  أن 
املوعظة عىل  املسيح يف  السيد  أحبائي،حيدثنا 
ا َأْنَت َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقًة  اجلبل فيقول:"َوَأمَّ
ْف ِشَمَلَك َما َتْفَعُل َيِميُنَك، لَِكْي َتُكوَن  َفاَل ُتَعرِّ
َفاِء  َفاِء. َفَأُبوَك الَِّذي َيَرى يِف اخْلَ َصَدَقُتَك يِف اخْلَ
اِزيَك َعاَلِنَيًة."( متى3:6(.  وهكذا قرر  ُهَو جُيَ
اخلدمة  مبدأ  األمر  هذا  يف  املسيح  السيد  لنا 
الناس أعني  عن  املخفية  فهي  املسترتة، 
أعظم  ومن  اهلل.  أمام  ومعروفة  ظاهرة  لكنها 
بالدم التربع  خدمة  هي  اخلدمات  هذه 

يذهب َمْن  إىل  تعرف  وال  بدمك  تتربع  فأنت 
أتى.  أين  من  يعرف  ال  الدم  يأخذ  َمْن  وأيضًا 
أن  يمكن  أنك  تعرفه  أن  جيب  الذي  ولكن 
إنسان ال تعرفه بتربعك  إنقاذ حياة  تساهم يف 
بالدم  للتربع  مجيعًا  أدعوكم  هذا  ألجل  هذا. 
املعنية. اجلهات  تنظمها  التي  احلمالت  يف 
َيْعِرُف  َفَمْن  املقدس:"  الكتاب  يقول  أحبائي 
ٌة  َخِطيَّ َفذلَِك  َيْعَمُل،  َواَل  َحَسًنا  َيْعَمَل  َأْن 
أمامه  يوضع  فمن  )يعقوب17:4(.  َلُه" 
فهذا  ظهره،  يدير  ثم  اخلري  لعمل  فرصة 
له،فينبغي  وليس  عليه  حيسب  بالتأكيد 
يوم،  كل  يف  اخلري  لعمل  الفرص  تنتهز  أن 
فيه  متارس  أن  دون  يعرب  الذي  واليوم 
عن  النظر  بغض  لآلخرين  واملحبة  اخلري 
لك قربم  مدى  أو  دينهم  أو  شخصياهتم 
أنه  وتذكر  عمرك!  من  حتسبه  ال  اليوم  فهذا 
خريًا  يصنع  جيول  املسيح  السيد  كان  لقد 
املقدس. الكتاب  بجسب  )أعمل38:10( 
أعظم،مثل  يكون  طلب  دون  العطاء  أن  تذكر 
أروع. تكون  مصالح  بدون  التي  الصداقة 
وهي  تعطي  الشجرة  مثل  كن 
غرس  األخرين،  إسـعـاد  صامته،وإن 
قلبـك. يف  فيثمــر  لغيــرك  تزرعـــه 
شيئًا  خترس  ال  التي   كالشمعة  وكن 
بــــل  أخـرى،  شمعــة  تيضء  عنــــدما 
الضالم. ويتالشى  النور  يزداد  بألحرى 

الدين  استغالل  أو  األديان  ازدراء  جريمة 
با  املقصود  متطرفة  ألفكار  الرتويج  يف 
كانت  وسيلة  بأي  الدين  باستخدام  القيام 
القول   ، النرش   ، التصوير   ، الكتابة  مثل 
أفكار  نرش  يف  العالنية  وسائل  من  ذلك  وغري 
اإلساءة  أو  الفتنة  إثارة  بدف  متطرفة 
بدف  ملعتنقيه  أو  السموية  األديان  ألحد 
الوطنية ووحدته  املجتمع  بسالم  اإلرضار 

مصـــــــــر  فـــــــى 
أنور  حممد  السابق  الرئيس  وضع  حينم 
العقوبات  قانون  من  و(   /98( املادة  السادات 
ربم  مطاطة  سلطوية  مادة  تعد  وهى 
الوحيدة  القانوينة  الوسيلة  أهنا  يفكر  كان 
عليهم  والسيطرة  اإلسالميني  عىل  للقبض 
وضعت  أهنا  خاصة  للقانون  العليا  باليد 
 1981 يونيو  احلمراء  الزاوية  أحداث  عقب 
يد  عىل  قبطيًا   81 حواىل  ضحيتها  راح  التى 
املحال،  وبعض  منازهلم  إحراق  وتم  مسلمني، 
احلدث  لتضخيم  املرصى  النظام  من  بتعمد 
فرس  ما  استثنائية  قوانني  لفرض  ليستغل 
تم  وبالفعل  لألزمة  السياسى  باحلل  وقتها 
إزدراء  بقانون  عرفت  سلطوية  مادة  وضع 
ملن  الغرامة  أو  باحلبس  تنص  والتى  األديان 
لألديان  وحتقريا  إزدراء  يسبب  فعاًل  يرتكب 
وكذلك  متطرفة  ألفكار  يروج  من  حتاكم  كم 
لدور  تدنيس  فيه  فعل  عىل  يقدم  من  كل 
الوقت  ذلك  منذ  املادة  تلك  وأصبحت  العبادة! 
وبسبب  العقوبات  قانون  ىف  األشهر  هى 
عرشات  جرجرة  تم  غشومة  انتقامية  مادة 
من  وااليرياء  املفكرين  و  األدباء  و  الباحثني 
ضد  صدرت  و  املحاكم  ساحات  اىل  البسطاء 
! بالفعل  بالسجن  هنائية  احكاما  بعضهم 
وحقيقة  الضحايا  قائمة  عن  وبعيدا 
املالحظ  فمن   ، األدبية  و  املعرفية  قيمتهم 
وسيلة  السلطة  تتخذها  التى  املادة  هذه  أن 
صياغتها  جاءت  بخصومها  للتنكيل 
الواسع  بالطابع  تتسم  و  العمومية  شديدة 
الدينى  اخلطاب  انتقدت  فإذا  الفضفاض 

نباهى  الذي  يونيو  من  الثالين  ثورة  دستور  ان 
يزال  ال  فيه  العامة  احلريات  مواد  برقى  الدنيا 
ترشيعات  اىل  يتحول  مل  و  ورق  عىل  حربا 
الستني  و  السبعة  املادة  تنص  بعد  قانونية 
حرية   “ أن  عىل  اجلديد  البالد  دستور  من 
الدولة  تلتزم  و  مكفولة  الفنى  و  األديب  االبداع 
املبدعني  رعاية  و  اآلداب  و  بالفنون  بالنهوض 
حتريك  أو  رفع  جيوز  ال  و  ابداعاهتم  محاية  و 
الفنية  األعمل  مصادرة  أو  لوقف  الدعاوى 
من  إال  مبدعيها  ضد  أو  الفكرية  و  األدبية  و 
عقوبة  توقع  ال  و  العامة  النيابة  طريق  عن 
بسبب  ترتكب  التى  اجلرائم  يف  للحرية  سالبة 
“ الفكري  او  االديب  او  الفنى  املنتج  عالنية 

العــربــيــة  الــبــــالد  فـــى 
وجيمع عدة باحثني أن احلضور القوي الزدراء 
العربية  للبلدان  القانونية  النصوص  يف  األديان 
األصوات  قمع  األنظمة  بعض  رغبة  إىل  راجع 
تؤمن  التي  احلداثية  القوى  خاصة  هلا  املعارضة 
احلكم  ارتباط  إىل  إضافة  الكونية  باملرجعية 
باعتباره  بالدين  البلدان  هذه  أغلب  يف  السيايس 
من  الدين  محاية  أن  يعني  ما  للحكم  مرجعية 
املساءلة من  أيضا  للحاكم  محاية  فيه  النقد 

األديان  ازدراء  فكرة  تطرح  آخر  جانب  ومن 
األفراد  بحرية  يتعلق  ما  يف  حقيقيا  إشكاال 
املواطنني  حقوق  احرتام  معناها  كان  فإذا 
دولة  يف  جانبهم  إىل  الشخص  يعيش  الذين 
الدين  عىل  ينطبق  ال  التعريف  هذا  فإن  معينة 
إنسانيا  وتراثا  وإيديولوجيا  فكرة  باعتباره 
اإلساءة  وحتى  النقد  أبواب  عليه  يفتح  ما  وهو 
لديه  أو  وواجبات  حقوق  له  ليست  الدين  ألن 
اإلساءة. حالة  يف  متس  أن  يشى  مشاعر 

األديان  ازدراء  جترم  التي  القوانني  تشجع  وال 
عىل حترير العقل وتنمية قدرات النقد واالبتكار 
جمموعة  نقد  يف  الشخص  حرية  من  جتد  إذ 
هلا  والتي  الدين  فيها  يتدخل  التي  املواضيع  من 
قبيل  من  الشخص  ومصري  بحياة  وثيق  ارتباط 
وغريها  اإلهلي  العذاب  أو  اآلخرة  فكرة  انتقاد 
الفرد  عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  التي  األفكار  من 
اخلصوص عىل  العربية  البلدان  يف  يعيش  الذي 

العربية  الدول  فيه  تتسابق  الذي  الوقت  ويف 
األديان  ازدراء  جتريم  بنود  عىل  احلفاظ  عىل 
إىل  أخرى  غربية  دول  تسعى  قوانينها،  يف 
الدنمرك  دولة  ذلك  عىل  نموذج  وأبرز  حذفها 
األخرية  السنوات  يف  برملاهنا  ألغى  التي 

إذا  و  األديان  تزدري  فأنت  السلفية  ملشايخ 
تيمية  البن  عنرصية  فتوى  عىل  اعرتضت 
الرتاث  أن  قلت  إذا  و  األديان  تزدرى  فأنت 
تصحيح  ثورة  اىل  بحاجة  االسالمى  الفقهى 
يتخذون  أخواهتا  و  داعش  ألن  مراجعة  و 
! األديان  تزدري  فأنت  للذبح  مربرا  منه 
فعال  لألديان  باالساءة  يتعلق  ال  املوضوع  إذن 
الدين  رجال  بعض  يشهره  سيف  لكنه  و 
يمثلون  أهنم  باعتبار  منتقدهيم  وجه  يف 
يعد  انتقادهم  و  أرضه  عىل  اهلل  وظل  اإلسالم 
سوى  األمر  يتطلب  ال  و  الدين  عىل  عدوانا 
قضائية  دعوى  حيرك  شهرة  غاوي  حمام 
حوارية  مجلة  أو  بفيلم  عابر  مشهد  بسبب 
الدنيا  فتقوم  برواية  سياقها  من  مقتطعة 
زيادة  املحامى  السيد  يضمن  و  تقعد  ال  و 
صورته  أصبحت  أن  بعد  الزبائن  عند  اتعابه 
! شو  التوك  بربامج  يظهر  و  بالصحف  تنرش 
تعريف  هناك  يكون  أال  السلطة  تعمدت 
يبقى  أن  آثرت  و  االهتام  هلذا  قاطع  حمدد 
للقايض  تاركة  االحتمالت  كل  عىل  مفتوحا 
ازدراء  األمر  كان  ما  إذا  تقدير  حده  و 
التعبري  حرية  و  النقد  حلق  ممارسة  أم 
ضعيف  أصل  املعيبة  املادة  هلذه  كان  لقد 
قانون  يف  استحياء  عىل  يطل  وغامض 
الرئيس  جاء  حتى  املرصي  العقوبات 
تعديالت  عليها  أجرى  و  اهلل  ساحمه  السادات 
متنحها  و  عقوبتها  من  تزيد  و  رشعيتها  تؤكد 
يف  ذلك  السادات  فعل  احلاىل  بشكلها  الصياغة 
و  السياسى  االسالم  جلمعات  مغازلته  اطار 
يف  كانت  التى  الشيوعية  عىل  املزعومة  حبه 
بضغوط  و  النارصي  التيار  عىل  حربا  الواقع 
غاضبة  تزال  ال  كانت  خليجية  دوائر  من 
النارصية ملرص  االقليمية  السياسات  من 
حقيقتها  يف  تكشف  هتمة  هى  األديان  ازدراء 
من  لكل  لساهنا  خترج  و  مرص  ازدراء  عن 
هى  اخلالق  احلر  التفكري  و  بالتنوير  يؤمن 
حياول  من  لكل  هتديد  و  مقنن  فكري  ارهاب 
عىل  دليل  وهى  القطيع  منطق  عن  اخلروج 

أن  رغم  األديان  ازدراء  قانون  ساحقة  بأغلبية 
كم  بالدين  وثيق  ارتباط  هلا  األوروبية  الدول 
املسؤوليات  بعض  تقلد  رشوط  بني  من  أنه 
العقل  بحرية  إيمهنا  من  انطالقا  السياسية 
مقدسة كانت  مهم  املواضيع  مجيع  نقد  يف 
الرشق  دول  من  العديد  تندرج  لالسف 
مكافحة  قوانني  إفريقيا  وشمل  األوسط 
العقوبات  قانون  ضمن  األديان  ازدراء 
يف  املتطرفون  يستخدمها  مثالية  أداة  وتوفر 
اللفظي  وعنفهم  اإلرهابية  هجمهتم  تربير 
باسم  معهم  يتلف  من  وترويع  واجلسدي 
يف  انتشارا  أكثر  احلاالت  وهذه  الدين  محاية 
وإيران ومرص  والسودان  كالسعودية  بلدان 
تكون  ما  عادة  األديان  ازدراء  جتريم  قوانني 
وحمددا  واضحا  تعريفا  توفر  وال  فضفاضة 
هامشا  ترتك  وبالتايل  للدين  ازدراء  يعد  قد  ملا 
الفردية واالجتهادات  للتفسريات  كبريا 
فهمنا  مع  االزدراء  جتريم  قوانني  تتعارض 
وحرية  اإلنسان  حقوق  ملبادئ  املعارص 
واسع  دويل  بقبول  حتظى  التي  التعبري 
كافة  البرش  فيها  يتشارك  التي  املبادئ  تلك 
اإلنسان حلقوق  العاملي  اإلعالن  ويقدسها 
يف  الناس  حق  حتمي  اإلنسان  حقوق  مواثيق  إن 
العنف  من  احلمية  ويف  الضمري  وحرية  التدّين 
أو  األديان  حتمي  ال  لكنها  والتمييز  والتشهري 
أو  النقد  من  أنواعها  بكل  واألفكار  املعتقدات 
احلرية  أن  هذا  يعني  ال  اإلساءة  أو  السخرية 
بحرية  يسمح  الذي  فالقانون  مداح  سداح 
عىل  ويعاقب  جيرم  املقدسات  ونقد  االستفزاز 
والعنرصية  والكراهية  العنف  عىل  التحريض 
التي  الوحيدة  احلاالت  هي  وهذه  والتمييز 
حمدود قضائي  بأمر  التعبري  حرية  فيها  تقيد 
من  القوانني  هذه  إزالة  تتم  أن  جدا  املهم  من 
أهنا  بم  تعديلها  األقل  عىل  أو  العقوبات  قانون 
وحدة  أيضا  بل  فحسب  العاملي  األمن  هتدد  ال 
تطبقها التي  الدول  يف  ومتاسكها  املجتمعات 
ازدراء  فكرة  يمرس  من  يوجد  ال  سادة  يا 
دين  فكل  ذاهتا.  األديان  من  أكثر  األديان 
بقية  ويرى  الصحيح  الدين  نفسه  يرى 
للسخرية  ومثرية  وباطلة  حمرفة  األديان 
فإن  األديان  ازدراء  قاعدة  طبقنا  ولو 
ذاهتا. الدينية  العقائد  ستكون  األوىل  الضحية 



بأن  امرأة عهدت عيل نفسها  الراهبة هي  االم 
حياهتا  اجل  من  األرض  عيل  حياهتا  تكرس 
… فتكون زاهدة يف مالذات األرض  السمئية 
املجتمع  ترك  وختتارطواعية  واملأكل  كامللبس 
الصاخب وتعيش حياهتا يف الصالة والتأمل يف 
باألمهات  اليوم اقصد  … وانني  للراهبات  دير 
للراهبات  اديرة  يوجد  ولذا  باهلل  املؤمنات 
فلم   … واالرثوذكس  الكاثوليك  املسيحيات 
اقصد التبتل والرهبنة اهلندوسية او البوذية …
وهنا دعوين أهيا القراء األعزاء ان اخربكم عن 
ارسار بعض األمهات الراهبات والنساء استغن 
عن الدنيا الفانية …. أوال ! كيف لفتاه ان ترتك 
الدنيا  متع  كل  عن  وتتخيل  واصدقائها  أهلها 
لتكون راهبة ؟ االمر اقرب ايل اجلنون للبعض 
ان يفرس اخرون اهنا هترب من  املمكن  ومن 
القليليني  يؤمن  بينم  درايس  فشل  او  مرض 
كل  عن  االنسان  يستغني  ان  غريبا  ليس  بانه 
ذهني  اتصال  يف  احلياة  ان  اجل  من  يشء 
ونفيس دائم مع اهلل يف صلوات وتسبيحات … 
يف  تفكر  بدات  منذ  راهبة  قصة  اليكم  أيضا 
أوال   … راهبة  صارت  ان  ايل  الرهبنة  حياة 
معهم  نتقابل  كنا  ما  معظم  عن  اخربكم  ان  يل 
مرصنا  يف  االديرة  عيل  اتردد  كنت  ان  خالل 
عن  عبارة  مباركة  أيام  بضعة  القيض  املباركة 
ان أعيش نفس الربنامج الرهباين من صلوات 
عيل  انفسنا  نساعد  كي  هادية  تأمل  وجلسات 
مراجعة حياتنا من عالقتنا مع اهلل من صلوات 
لقراءة  امهالنا  ومامدي  وصدقة  واصوام 
املقدسة وأيضا  االحلان  املقدس وسمع  الكتاب 
ال  ام  اهلل  تريض  هي  فهل  باالخرين  عالقايت 
وهل اتعامل بنفس نزهية سأسال من اهلل عنها 
… ساحموين اسرتسلت معكم  العمر  يف اخر 
يف  اقضيها  كنت  التي  القليلة  اجلميلة  األيام  عن 
اهنا   … الراهبة  لقصة  نرجع  االن   … االديرة 

اهلادي( البعيد  الركن  )ف  هناك   .. شتاء  ذات 
الرومانسيات مطربة  أنغام  السيده  عن 
مسرتخيًا جلست   ، اهلزاز  املقعد  ذاك  ويِف 
من  بدئًا   ، الشتويه  االستحكامات  كامل  يف 
الطويل الصويف  الرشاب  حتي  الرأس  غطاء 
كاملة. األطراف  تأمني  يف  إمعانًا  اليد  قفاز  مع 
النافذة  عن  الستار  لتزيح  يدي  تسللت  بدؤ 
القومي  املرسح  خشبة  عن  الستار  يزيح  كمن 
لألديب  بيجمليون  مرسحية  احداث  لتبدأ 
انفراجة  شو..فور  برنارد  چورچ  األيرلندي 
الستار عن املشهد بدت امامي بانوراما ساحره
بيكاسو  ريشة  حماكاته  عن  تعجز  رائع  تابلوه 
تنوعها بكل  دافنشى  والألوان  جوخ  فان  او 
تدعوك  بالغيوم،  ملبده  رمادية  سمء  هي  ها 
شاعرًا  ذاتك،  مع  فيه  تتوحد  حاد  اكتآب  ايل 
باالحباط املر، أشجار وارفه هتزها الريح فتبدو 
الشجر  أوراق  احتضارًا،  يرقص  جريح  كطري 
املطر  يغسلها  فروعها  يف  بالبقاء  تشبثت  التي 
املنهمر بال انقطاع وال ملل، بصمته عيل سطح 
اجلليد،  من  وحبات  املاء  من  قطرات  األوراق 
ويف طريقه ايل االرض ينقر املطر زجاج النافذة 
) االمري  كتكوت  االشهر)  االيقاع  كعازف 
حنجرة  مع  متالزمًا  موسيقيًا  بعدًا  ليضيف 
. الشجي  بصوته  يشدو  وهو  احلجار  عيل 
يغسل  املطر  ملا   ، البيبان  يـــدق  الشتا  )ملا 
واحلـــــــارات(... الـــقـــــديمــــــه  شــوارعنـــــا 
شتويه رومانسيه  املشحون  اجلو  هذا  يف 
واجب  أمر  الساخن  املرشوب  ارتشاف 
للحظات  بخاطري  رسحت   .. وحيوي  بل  
ورسعان ما أفقت عيل اضواء تربق متالحقة، 
السمء،  كبد  يف  ذاتيًا  توالدًا  بعضها  من  تتوالد 
قد  رعودًا  ان  اإلثارة  جرعة  من  ذاد  مما 
شديده  عصبيه  يف  تزوم  الربق  ذاك  رافقت 
انطلق  كونيه  حربًا  كأن  خميف  وغضب 
قصص  ترتكه  ما  كل  فاق  احساس  سعريها، 
اللفريد  والرعب  اإلثارة  وافالم  كريستي  أجاثا 
هيتشكوك وبدي فرانكشتني يكرش عن انيابه. 
ذهني  ايل  تسابق  النفيس  الضغط  هذا  حتت 
وتزأر  الطبيعه  تغضب  ملاذا  حمريه،  اسأله 
ماذا   !!! الشتاء.  العصبي يف فصل  الشكل  بذا 
اي ظروف  او اضطر حتت  االنسان  احتاج  لو 
جوًا  او  برًا  آخر  مكان  ايل  مكان  من  ينتقل  ان 
التحرك  كان  لو  األمر  يكون  كيف  بحرًا،  او 
رؤيه  ويِف  اجلليد،  يكسوها  زلقه  ارض  عيل 
جو  مثل  يِف  معدومه،  تكون  وقد  متعذره 
؟ والريح  والرعد  الربق  يفرضه  االرهاب  من 
اجلويه،  املالحه  حالة  يف  االمر  يكون  كيف  ثم 
الغاضب،  اجلو  هذا  يف  حتلق  ان  لطائرة  كيف 
رياح  وسط  أتزاهنا  عيل  حتافظ  ان  هلا  كيف 
الريح؟ مهب  يف  كريشه  جتعلها  عاصفة 
 ! اليم  خالل  من  كانت  السفر  رحلة  لو  بالنا  ما 
تلطمها  البحار  عباب  تشق  ان  لسفينه  كيف 
والعشق  اخليال  ذاده  ملسافر  كيف  االمواج، 
الرومانيس  الشتاء  هذا  يف  واجلمل  والسحر 

يستطيع  فال  املغلقة  االبواب  اهلل  يفتح  عندما 
افتتح  ورائعة  بسيطة  كلمت  يغلق  ان  احد 
من  يوم  ىف  يتوقع  يكن  فلم    - هذا   مقاىل  با 
سيكون  انه  مالك  رامى  الصغري  الشاب  االيام 
السينم  مدينة  هوليود  ىف  سينيمئيا  نجم 
اوقات  ىف  والتفوق  النجاح  ياتى  هكذا  العاملية 
ختيلها  يمكن  ال  اماكن  وىف  توقعها  اليمكن 
الرابع اهلزيع  ىف  متاخرة  اتت  وان  حتى 
فكم من املوهوبني ىف الشعب االمريكى يبحث 
قبل  اهلل  ارادة  اهنا  جيدها  وال  الفرصة  عن 
معني وقت  ىف  الفرصة  يمنح  الذى  شئ  كل 
العاملية  السينم  عن  احلديث  فقبل  بعد  اما 
صنعت  من  كل  فليس  اليها  الوصول  وكيفية 
اىل  وصل  قد  هوليود  ىف  امريكية  افالما  له 
املمثل  الن  صحيح  غري  قول  هذا  العاملية 
يمكن  العاملية  اىل  الوصول  يبغى  الذى  العاملى 
ان يأتى من خارج هوليود مثل الفنان الراحل 
عمر الرشيف الذى بدأ حياته ىف مرص ىف سن 
صغري عندما كان طفال ىف مدارس اجنبية ىف 
اجلاليات  من  الكثري  به  متفتح  جمتمع  وسط 
ووجدانه  شخصيته  شكلت  والتى  االجنبية 
ثم  اوال  فالتعليم  العاملية  اىل  اوصلته  حتى 
ذلك  من  واالهم  التاريخ  وقراءة  الثقافة 
ذات  ىف  واتقاهنا  لغات  بعدة  التحدث  هو 
تدعم  التى  واجلراة  الذكاء  عن  فضال  الوقت 
توفرت  التى  الصفات  وهى  املوهبة  وتنمى 
نجوم  فهناك  الراحل  العاملى  النجم  لدى 

مجيلة  وكانت  الصيدلة  كلية  من  خترجت 
القوام والوجه وهي تنتمي من عائلة ميسورة 
مرموقة  عمل  فرص  امامها  وكان  احلال 
كانت   … بقليل  ليس  عدد  األصدقاء  من  وهلا 
وتقيض  الدير  عيل هذا  ترتدد  التخرج  قبل 
سنوات  بعد   … اهلدوء  يف حياه  أسابيع  فيه 
… بالدير  لاللتحاق  بطلب  تقدمت  الدراسة 
املعلومات  مجيع  الديرة  إدارة  منها  فطلبت 
عنها تباعا للبطاقة الشخصية وشهادة التخرج 
كانا  ولألسف  الوالدين  موافقة  من  البد  وأيضا 
توسالت  وبعد  اخلرب  هذا  عيل  حزانا  الوالدين 
ولكن  رهبنتها  عيل  وافقا  هلم  االبنه  هذه  من 
املمكن  من  الن  الطبي  الكشف  دور  أيضا  جاء 
بمرض  مصاب  أي شخص  الدير  يرفض  ان 
الطبي  الكشف  هذا  امتت  وفعال  معدي 
الراهبة ولكنها  الدير هذه  …. ودخلت  بسالم 
وكان   … االختبار  حتت  سنوات  ثالثة  قضت 
تتتبع  الدير  هلا مرشدة روحية وكانت رئيسة 
مجيع  تسال  وكانت  للمرشدة  طاعتها  اخبار 
األمهات عيل مدي تفامهها معهم وحضورها 
املطبخ  خدمة  يف  اخبارها  وماهي  الصلوات 
الصلوات.  حفظ  يف  اخبارها  ما  وأيضا 
أبلغت  بسالم  سنوات  الثالث  امتت  ان  وبعد 
االم رئيسة الدير البابا ان يوجد لدي الدير عدد 
التدريب  مدة  استوفوا  الرهبنة  من طالبي 
البطريرك  االب  جاء  وفعال   … وصدق  بامانة 
املويت  وقاموا بصالة  األساقفة  اإلباء  ومعه 
الكنيسة  نظام  مجيعا  تعلمون  كم  وهذا 
ملذات  كل  عن  مات  االنسان  ان  ليتحقق 
داخل  طاهرة  جديدة  حيات  ويبدأ  الدنيا 
اقدم  ان  وفقت  قد  أكون  ان  ارجو  الدير. 
سنة  وكل  االم  عيد  هدية  الراهبات  المهايت 
وحرضاتكم طيبيني بمناسبة عيد االم املرصي. 

حد  ايل  يصل  الذي  العارم  الغضب  يواجه  ان 
اجلنون القادر عيل ابتالع ما يطفو عيل سطحه 
يف  السفر  الظروف  كل  يف  قاعه.  يف  ليستقر 
افقت  الرومانيس مغامره مؤمله.  الفصل  هذا 
من هذا الكابوس وانا أحرك رأيس كي انفض 
هذه الصور الثالث الكئيبه عن ذهني متصورًا 
رحالت سفر مؤمله بطعم اخلطر، كمن ينفض 
بال معطف  املطر عن رأسه وهو يسري  سيول 
كي  عميقًا  نفسًا  اخذت  مطر.  مظله  وبال 
ان  وما  الشاعري،  الكابوس  هذا  من  اخرج 
انتهيت من ذاك الشهيق العميق حتي خرجت 
تلو  موجات  رأيس  ايل  وقفزت  طويله  زفرة 
اللذين  املريض  املحريه،  االسئله  من  موجات 
يف  اآلالم  تلك  تتضاعف  كم  املرض  آالم  يعانونًا 
مأوي  بال  واللذين  املرشدين  اللعني،  الربد  ذاك 
؟ القايس  املناخ  هذا  يف  احلياه  عليهم  تقسو  كم 
عيل  املعيشه  ظروف  أجربهتم  اللذين  التعساء 
الظروف  تلك  وحتت  اجلو  هذا  مثل  يف  العمل 
واحتياجات  متطلباهتم  يلبوا  كي  املناخية 
هل  الظروف؟  هذه  من  يعانون  كم  ارسهم؟ 
تواصل  فرصة  اي  هناك  يكون  ان  يمكن 
social me� الــ بعيدًاعن  حي   اجتمعي 
؟ الكئيب  اجلو  هذا  مثل  يف  الفضائيه؟    dia
الزيارات بني األهل واالصدقاء  تبادل  ماذا عن 
ثم  التهاين؟.  مشاركات  و  التعازي  واجبات  او 
ماذا عن وسائل الرتفيه والفرح واللهو الربيء؟
واملالهي  واملتنزهات  احلدائق  الشواطيء 
ترشق  ان  ايل  الرواد  و  الزوار  هيجرها  كلها  
ورومانسيته  الشتاء  فصل  عن  بعيدًا  الشمس 
حتلق  ان   للطيور  يمكن  هل  اململه،  الرتيبه 
حتي  القارس!!  الشتاء  هذا  مثل  يف  تغرد  او 
الفصل  هذا  منها  حيرمنا  العصافري  زقزقة 
احلياة  تدب  متي  اتسائل    .. لذيذ  الغري  التعس 
بينم كنت مغيب شارد   ... الدين؟  يف أطراف 
برفق،  كتفي  تلمس  يد  عيل  افقت  الفكر 
التفت ألجد اليد االخري تقدم يل ذاك الذهبي 
انفي  ايل  تترسب  حنونة  رائحة  املبهر،  الرائع 
سطحه  من  بالدفء،  غريبًا  إحساسًا  متنحني 
بديعة  رسيالية  أشكااًل   يف  أبخرة  تتصاعد 
عيل  غجريه  راقصه  او  ماهرة،  باليه  كراقصة 
يف  وشوق  عشق  يف  تأملتها  الفالمنجو،  أنغام 
رقة ورومانسية بالغة بدأت يف الغوص ايل ذاك 
الذهبي الرائع ياهلا من حلظة عبقريه، رغم هذا 
البانوراما التي اراقبها من خلف  السقيع وتلك 
زجاج النافذة اشاهد الربق واسمع الرعد واري 
أوراق الشجر وحبات املطر وكرات الثلج عيل 
اهلاديء  البعيد  الركن  يف  هذا  كل  الطريق  
يشدو: احلجار  لعيل  الشجي  الصوت  وذاك 
وأروع  أمجل  عشت   .. البيبان  يدق  الشتا  ملا 
اللحظات الرومانسيه مع حواس الشم والنظر 
أفق من  الذهبي. مل  املخلوق  والتذوق من ذاك 
صوت  عيل  إال  احلامل  الرومانيس  اجلو  ذاك 
الطبق  بقاع  تصطدم  وهي  املعدنية  امللعقة 
رومانيس   هنم  يف  متامًا  عليه  أجهزت  الذي 
وأرق  أمجل  عشت  أن  بعد  السمء  يف  حملقًا 
العدس(. )طبق  مع  الرومانسية  حلظات 

والعربى  املرصى  الفن  اثروا  كبار  مرصيون 
العاملية  اىل  الوصول  يستطيعوا  مل  ولكنهم 
العمل  هذا  يتطلبها  التى  اجلراة  دواعى  ومن 
الثقاىف  بالتنوع  االملام  السينم  جمال  ىف  الشاق 
العامل  شعوب  لدى  والتاريى  واحلضارى 
االجنبية  اللغات  تعلم  ىف  واالنخراط  امجع 
ان يصبح  السحرى ملن يريد  املفتاح  التى هى 
واحدة  بلغة  يتحدث  من  فليس  عامليا  نجم 
حمليا  نجم  سيظل  وإال  عامليا  نجم  هو 
هوليود ىف  كان  ولو  حتى  فقط  دولته  داخل 
حميطه  من  الرشيف  عمر  خرج  لقد 
الواليات  اىل  ثم  فرنسا  اىل  والعربى  املرصى 
للسينيم  االخرية  التى كانت حمطته  املتحدة 
ثالث  ىف  الراحل  النجم  عمل  لقد  العاملية 
الشملية  امريكا  ثم  اوربا  ثم  افريقيا  قارات 
املطرب  مثال  اخرى  امثلة  وهناك 
االسكندرية  ابن  روسوس  ديمس  العاملى 
كالفرنسية  لغات  بعدة  غنى  الذى  اليونانى 
العاملى  واملطرب  واليونانية  واالنجليزية 
لغات  بعدة  غنى  الذى  اجيليسياس  خوليو 
تاتى  مل  املرشفة  العاملية  النمذج  هذه  فكل 
من فراغ بل اتت من التنوع الثقاىف واالنفتاح 
والقراءة  لغات  بعدة  والتحدث  العامل  عىل 
مهرجانات  حلضور  والسفر  املستمرة 
االشياء  هذه  فكل  العامل  ىف  الكبرية  السينم 
العاملية. اىل  وتوصل  املوهبة  تصقل  جمتمعة 

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور ..

 وقد تكون بطعم النار .. لكنها ) بصمه(

Joe_matta3@outlook.com

   كانت مأخوذة باإلثارة وهي تلتقط للمرة 
األوىل كلمة "ماما"!

   فكأي امرأة يف العامل، بدا لقبها اجلديد 
"أم"، أشبه باأللقاب التي ُعرفت يف العهود 

اإلمرباطورية القديمة، حيث الفخامة 
والعظمة!

   مل تكن تتوقع اهنا ستكتب اسطورة حية، 
تفوق اسطورة األم التي بكت وحيدها حتى 

صنعت من بكائها بحرية الدموع!
   فقد ظلت طوال ثالث سنوات تعيد والدة 

وحيدها كل صباح، وتدافع عن حياته باسناهنا 
ودمها وجبال من الصرب واالبتسامة املطلقة، 

حتى فارق اجلسد وهو عىل فراش املرض!
   يف هذه اللحظة، شعرت بمن يطف منها 

لقب "أم"، ويبعده إىل أبعد من حدودها، 
ويرتك هلا لقب "ثكىل"!

   لكن األمل  الذي ال يرتاجع، مل يدعها تدرك أن 
األم تبقى أمًا وإن ثكلت؛ فهي حتمل طفلها 

يف احشائها، وتشارك يف أعجوبة احلياة عندما 
تلده، وال يمكن أن يضمحل كل هذا احلب، 

وكل تلك التضحية من دون أثر يذكر!
   ويف كل عيد أم..

   أستطيع أن أقول لكل أم فقدت وحيدها: كل 
عام وأنت طيبة يا "أم"؛ فاحلياة ال تتوقف. قد 
تتبدل أو تتغرّي أو تأخذ شكاًل جديدًا، لكنها ال 

تنتهي، واملرء ال يرس من حيبهم حقًا. ان يف 
وسعه االحتفاظ بم دائًم يف قلبه!



اآلخر  والبعض  نعرفه  بعضها  أرسار  لألرقام 
بعض  لغة  معرفة  خالل  من  ولكن  نعرفه،  ال 
تكسبنا  التي  الطرق  حتديد  يمكن  األرقام 
حاال. افضل  وجتعلنا  الصحة  من  مزيدا 

١دقيقة واحدة لتجنب آالم الظهر
يؤدي اجللوس لفرتات طويلة إىل إنحناء العمود 
الفقري لألمام مما يزيد من الثقل الواقع عليه، 
لذلك جيب الوقوف ملدة دقيقة عىل األقل بني 

جلسة وأخرى.

١ دقيقة للتخلص من الضغوط
عن طريق املرح والضحك حيث يساعد الضحك 
عىل إفراز مادة األندروفني التي تقلل من إفراز 

اهلورمون املسبب للتوتر.

٣دقائق لفقد الوزن
وذلك بصعود السالمل ملدة ثالث دقائق مع 

مراعاة اإلعتدال يف األكل.

االيمن باهلل وتوحيده، واكرام الوالدين والرببم
مع الرتكيز باألكثرعىل اكرام األم واالحسان هلا؛ 
املعارشة ومجيل  املعاملة  بحسن  األوىل  ألهنا 
ورقة الصحبة وأوفرالعطف، وتوفرياحتاجاهتا 
ويرضيها… يرسها  ما  كل  وعمل 
لنبيه)موسى(  اهلل  أعطاها  التى  التوراة  ففى 
امليالد، أوجب عىل بنى حواىل سنة)1600( قبل 
ارسائيل معرفة الوصايا العرشوحفظها واحلرص 
وىف والتدقيق.  االهتمم  بكل  با  العمل  عىل 
الوالدين  اكرام  عىل  اهلل  شّدد  الرابعة  الوصية 
عىل  أيامك  تطول  لكى  وأمك  أباك  أكرم  قائال: 
اهلك)خروج12:20(،  الرب  يعطيك  التى  األرض 
العمروكثرة طول  معناه  ليس  األيام  وطول 
الربكة  يعنى  ذلك  اىل  باالضافة  لكنه  السنني، 
واخلريوالسالم واألمان. وىف سفرالالويني يوصى
اهلل قائاًل: تكونون قديسني ألنى أنا قدوس الرب 
وحتفظون وأباه؛  أمه  انسان  كل  هتابون  اهلكم، 
والحظ  اهلكم)الويني1:19-3(.  الرب  أنا  سبوتى، 
عىل)األب( تقّدم)األم(  االهلية  الوصية  أن  هنا 
األكثرعطاءًا  هى  األم  ألن  ذلك  يكون  وقد 

٥ دقائق لإلسرتخاء
جمرد اإلستلقاء دون فعل شئ أو التفكري يف أي 
شئ حيد من الضغط العصبي، كم أن إستنشاق 

روائح الزهور والورود الطبيعية هيدئ 
األعصاب وينعش النفس.

٨ دقائق للتخلص من الصداع
إن تناول كوب من املاء كل ساعة حيمي من 

الصداع الناتج عن اجلفاف وقلة الرتطيب كم 
أنه يقوم بغسيل الكىل وختليصها من السموم 

واألكثرضعفاً واحتياجاً أيضاً. وتكملة هلذه الوصية
االهلية املوجبة وامللزمة تأتى الوصية التالية: كل 
أباه أّمه فانه يقتل؛ قد سب  أباه أو  انسان سّب  
أو أّمه دمه عليه)الويني 9:20(. وىف سفراألمثال 
سنة  ) احلكيم)سليمن  وامللك  النبى  كتبه  الذى 
يرّسأباه؛  احلكيم  االبن  نقرأ:  تقريبًا؛  )1015(ق.م 
ثم حيتقرأمه)أمثال20:15(.  اجلاهل  واالبن 
وحيتقراطاعة  بأبيه  يستهزىء  من  جزاء  يبنّي 
أمه قائاًل: العني املستهزئة بأبيها واملحتقرة اطاعة
فراخ  وتأكلها  الوادى  غربان  تقورها  أمها 
النرس)أمثال 17:30(. وتوّضح كلمة اهلل املوحى با
بركات اطاعة األبوين فيقول: اسمع ياابنى تأديب 
نعمة اكليل  ألهنم  أمك؛  رشيعة  تنس  وال  أبيك؛ 
..)8:1 لعنقك)أمثال  وقالئد  لرأسك 
وىف االنجيل- كتاب العهد اجلديد- قد ال نجد وصية 
وأسباب الوالدين،  باكرام  وواضحة  مبارشة 
الرابعة  الوصية  ىف  جاء  بم  اكتفاءًا  ربم   : ذلك 
من الوصايا العرشالتى أعطاها ل)موسى( النبى

وجتنب تكوين احلصوات. واملعدل املطلوب هو 
حوايل  ١٠- ١٢ كوب يوميا من السوائل بأنواعها.

٦جرامات من امللح فقط يوميا 
تضاف إىل الطعام للحفاظ عىل ضغط الدم 

والقلب وقوة رشايينه.

٣٠ % للذاكرة
ختفيض كمية الطعام بذه النسبة يساعد عىل 

تنشيط القدرات العقلية والذاكرة وجيب اال 

وغريها  وذكرنا-  سبق  كم  سيناء-  جبل  عىل 
أسفارالعهد ىف  واملكملة  املشابة  الوصايا  من 
القديم . وربم ألن اكرام الوالدين وطاعتهم هو 
كل به  يقوم  طبيعى  انسانى  وسلوك  ترصف 
ومؤدب؛  وحكيم  عاقل  انسان 
رده  عىل  وحيرص  اجلميل  يقّدر 
مجيل هناك  وليس  اليه؛  قّدمه  ملن 
وعطاءاهتا.  األم  مجيل  من  أعظم  أكربوال 
وبالتأكيد ألن الرب يسوع املسيح قد أوصانا ىف كل
حتى  الناس  كل  نحب  بأن  ووصاياه  تعاليمه 
األعداء منهم. ومن الواضح جدًا أننا بحبنا لكل من
يعيشون معنا سنحب قطعًا وبالتأكيد والدينا. وىف 
املقدس الكتاب  يقول  ومبارشة  رصحية  وصية 
هذا  ألن  الرب  ىف  والديكم  أطيعوا  األوالد  أهيا 
حق. أكرم أباك وأمك التى هى أول وصية بوعد
األعمر  طوال  وتكونوا  خري؛  لكم  يكون  لكى 
عىل األرض)أفسس1:6و2(. فاألنجيل هنا يطلب
وصايا  بحسب  والدهيم  يطيعوا  أن  األوالد  من 

تزيد السعرات احلرارية عن ٢٠٠٠ سعرا يوميا. 
وشيئا فشيئا سوف تتعود املعدة عىل ذلك واسأل 

جمرب

١٠٠ ملليجرام للبرشة
حتتوي ثمرة الكيوي عىل ١٠٠ ملليجرام من 

فيتامني يس وهو مضاد لألكسدة ويقوي جهاز 
املناعة الطبيعية كم يكسب البرشة مظهرا أكثر 

شبابا.

٢٠ دقيقة من امليش
وتفضل اهلرولة مرة واحدة يوميا عىل األقل 
مخسة ايام يف األسبوع تنشط الدورة الدموية 

وتلني العضالت وحتمي من آالم العظام.
----------------------

املراجع:
منظمة الصحة العاملية

مايو كلينيك
كايزر

طاعة فال  املقدسة  الوصايا  يالف  فيم  أما  اهلل؛ 
للوالدين عىل أوالدهم. وأحب وجيب أن أوّضح 
بطاعة  األوالد  طالب  الذى  االنجيل  أن  هنا 
والدهيم؛ مل يفته أن يوصى الوالدين بعدم اغاظة 
اهلل تعاليم  بحسب  تربيتهم  ورضورة  أوالدهم 
أخرى  وصية  وىف  ووصاياه)أفسس3:6(. 
باخلضوع وصغارالسن  الشباب  االنجيل  يوصى 
األحداث  أهيا  كذلك  قائاًل:  وكبارالعمر  للشيوخ 
خاضعني مجيعًا  وكونوا  للشيوخ؛  اخضعوا 
اهلل  ألن  بالتواضع  وترسبلوا  لبعض؛  بعضكم 
فيعطيهم املتواضعون  وأما  املستكربين؛  يقاوم 

نعمة)بطرس األوىل5:5(.
بطاعة  غريمبارشة  وصية  وهذه 
توصى  ألهنا  هلم،  واخلضوع  الوالدين 
للشيوخ  باخلضوع  وصغارالسن  الشباب 
توصى  غريمبارشة  وبطريقة  وكبارالسن، 
واخلضوع  بالطاعة  طبعًا(  األوالد)األصغرسنا 
واحلب  باالكرام  باتلتأكيد(  لوالدهيم)األكربسنًا 
األبناء  توصى  غريالسموية  األديان  وحتى 
الوالدين…. واكرام  والطاعة  بخضوع 

اعداداألم فــى األديــــــــان
 مالك ميخائيل



املهجر دول  ىف  وخصوصًا  وأب  أم  كل  وأمنية  حلم  الصالح  اإلبن 
الصالح يكون بزرع األخالق احلميدة يف الطفل منذ سنواته األوىل 
الطفل  يكتسبها  بل  والقوانني  باألوامر  تكن  ال  الصاحلة  والرتبية 
البيئة  يف  ثم   ، والديه  ترصفات  يف  متجسدة  ويراها  حوله  مما 
املحيطة به ، ويف أغلب احليان تكون طريقة الرتبية فطرية بمعنى 
األيام أصبحت غري  أن الصح واخلطأ أمور بدهيية ولكنها يف هذه 
ذلك إذ اختلفت املوازيني واختلفت اآلراء حول اخلطأ والصواب 
تربية  طرق  عن  يبحثون  واآلباء  األمهات  من  كثري  فنجد   ،
األطفال وتنشأهتم تنشأه سوية ، لذا نتعرف يف السطور التالية عىل 
ألوالدنا. واألصلح  األنفع  هي  تكون  قد  والتي  الطرق  تلك  أفضل 

افضل طرق تربية األطفال الناجحة:
1. اتباع النمط املتوازن يف الرتبية : يعتقد البعض أن اصدار األوامر 
بشكل متسلط ، والديكتاتورية يف التعامل مع األطفال ، واللجوء يف 
بعض األحيان للعنف لفرض السيطرة هي احلل األمثل يف الرتبية 
عىل  تؤثر  الطريقة  هذه  فإن  متاما  العكس  عىل  ولكن   ، والطاعة 
شخصية الطفل وثقته بنفسه ، وينعكس عىل تعامالته وترصفاته 
مع اآلخرين ، وكذلك التساهل املطلق ليس هو احلل إذ جيعل الطفل ال 
حيرتم القوانني والقواعد ، وال يلتزم باألخالق والعادات املجتمعية 
لكن احلل هو الترصف والرتبية املتوازنة ، إذ جيب التعامل باللني 
الترصفات  من  واملمنوعات  احلدود  وضع  بعد  أي   ، معا  واحلزم 
املقنعة. األسباب  وذكر  تفسري  مع  فيها  مرغوب  الغري  اخلاطئة 

أهم جانب من جوانب حياته  النفسية لألطفال هي  الصحة  أن  ال شك 
الذي ينمي احلياة اإلجتمعية واملعرفية للطفل . فهناك  ، وهي اجلانب 
النفسية  الصحة  عىل  تؤثر  التي  العوامل  من  حيصى  ال  كبري  عدد 
املبنية  الصحية  البيئة  للطفل  توافر  فإذا   . للطفل  العقلية  والصحة 
يؤثر  أنه  فيه  شك  ال  مما  فهذا  ؛  التفاهم  و  والثقة  والرمحة  احلب  عىل 
املجتمع  الرسيع يف  اإلندماج  الطفل والذي يمكنة من  بشكل كبري عىل 
ليتعلم  ذهب  ما  إذا  تأثري  ذو  طفل  ذاتة  حد  يف  هو  وجيعله  مستقباًل 
الشخصية  الذات  بناء  األول يف  . ويعد هذا هو حجر األساس  باملدرسة 
. الصغر  منذ  الطفل  شخصية  مالحمة  يرسم  ما  أيضًا  وهذا  للطفل 
هناك العديد من األطفال ال يتلقون هذا النوع من التعامل باحلب و الرمحة 
و الثقة و التفاهم . . ولذلك تلحظ الفرق بني طفل يتمتع بأبوين يعلمون 
مل  وأطفال  النفسية  الصحة  ألمهية  مراعاهتم  مع  جيد  بشكل  طفلهم 
يتعلموا بتلك الطريقة ، بينم تعامل أبويه كثريًا يف حياهتم عىل خالفات 
أثرت بالسلب عىل سالمة الصحة النفسية ألطفاهلم ، مما جعل هذا األمر 
سمة واضحة عىل الطفل فرتاه دائم اإلستياء من كل شئ وملئ بالقلق 
الثقة وكثريًا ما جتده حيمل الكراهية ملا حوله ، وهذه عالمات  وعدم 
التأثري السلبي عىل الطفل . وهذه احلياة التي تم بنائها عىل تدمري الصحة 
النفسية للطفل ، سواء عن قصد من إحدى األبوين أو كالمها ؛ أو عن 
يتعلموا  أن  األبوين  فعىل   . اإلهتام  موضوع  يف  يضعهم  فهذا  قصد  غري 
و  شخصيتهم  عىل  هذا  يؤثر  وكيف  للطفل  النفسية  الصحة  بناء  طرق 
 . الُرشد  مرحلة  و  املراهقة  مرحلة  يف  بعد  فيم  ذواهتم  بناء  هذا  يعيق 
وبالطبع فإن من تريب بني أبوين ال يعوا بقدر املسؤلية حلمية أبنائهم من 
األرضار النفسية ؛ هذا جيعل هذه األطفال وبال شك مرشحني بإمتياز 
اإلجتاه  هذا  عىل  تعمل  التي  املراكز  أحد  عند  النفسية  الصحة  برامج 
. للطفل  النفسية  الصحة  يف  املتخصصني  النفسني  الدكاترة  أحد  أو 
إهنا عملية صعبة للغاية عىل املختصني ملحاولة حمو ما أثر عىل الصحة 
النفسية للطفل بشكل أو بآخر ، ولكن رغم صعوبة األمر فهذا سيساهم يف 
إعادة بناء الصحة النفسية و العقلية للطفل و إرجاعة إيل وضعة الطبيعي 
مما يؤثر فيه بشكل إجيايب . ويمكن أيضًا أن يولد بعض األطفال الذين 
وهؤالء   . العقلية  و  النفسية  صحتهم  عىل  مؤثرة  مشاكل  من  يعانون 
يتلقوا  أن  يتعامل معهم خمتصني وجيب عىل األهل  أن  األطفال جيب 
إرشادات بشأن أطفاهلم وكيفية التعامل معهم ، وجيب متابعة الطفل إذا 
ما كان يشعر بميل لإلكتئاب أو القلق أو أي شئ يؤثر عىل صحتة النفسية .
قضايا  بمثابة  به  يمروا  ما  يعترب  األطفال  هذه  بأن  العلم  وجيب 
مشكلة  كل  وحل  وقت  بأرسع  معها  التعامل  يتم  مل  إذا  ؛  عاجلة 
إحرتام  إلنخفاض  يميل  الطفل  جيعل  شك  بال  فهذا  حلظتها  يف 
و  النفسية  الصحة  يف  مشاكل  من  يعانون  الذين  فاألطفال   . ذاتة 

دائم  الوالدين  يتفوه  ال  أي   : لترصفاهتم  الوالدين  مراقبة   .2
األفعال بتلك  منهم  أي  يقوم  ثم  واملمنوعات   ، واخلطأ  بالصح 
لكن لتتفق قواعد الرتبية وتتجسد واضحة عىل نرصفاهتم ، فهو 
ناضجا. يشب  وحتى  والدته  منذ  الطفل  منها  يتعلم  التي  املرآة 
3. احرتام الوالدين لبعضهم البعض : األب واألم قدوة األبن لذا جيب 
التي متر بم كانت اخلالفات  بينهم مهم  باالحرتام  أن حيتفظا 
والتي قد متر عىل أي عالقة زوجية ، ولكن دون تبادل اإلهانات 
الطفل  شخصية  عىل  بالقلق  تنعكس  ال  حتى  اجلارحة  واألفاظ 
كراهيتهم. أو  لوالديه  احرتامه  وفقدان   ، األمان  بعدم  واحساسه 
4. احرتام الطفل أمام اآلخرين : من األخطاء التي قد يقدم عليها 
الوالدين ذكر مساوئ الطفل وأخطأه أو نقد ترصفاته أمام اآلخرين 
ضعيف  يكرب  حتى   ، النفيس  تكوينه  وهيز   ، الطفل  حيرج  مما 
الشخصية يميل لالنطواء ، لذا ال جيب اهانة الطفل أمام أحد وخاصة 
غرباء. وجود  دون  واحلساب  العتاب  وترك   ، وأقرانه  أصدقائه 
درايس  النجاح  هذا  سواء   : النجاح  عند  واملكافأة  التقدير   .5
واالثناء  األبن  تقدير  املهم  من  وسلوكياته  ترصفاته  يف  أو 
أمهيتها  وتزداد   ، السلوكيات  هذه  يف  يستمر  حتى  عليه 
نجاحه. عن  وتعبريا  له  تقديرا  مكافأة  هناك  ولتكن  لديه، 
شخصية  يف  السلوك  هذا  تنمية   : واالقناع  النقاش  عىل  التعود   .6
املجتمع  داخل  وترصفاته  شخصيته  عىل  كبرية  فائدة  ذو  األبناء 
التسلط  وعدم   ، األخرين  آراء  واحرتام  تبادل  عىل  يتعود  إذ 
االحرتام  اطار  داخل  املناقشة  كانت  وطاملا   ، والديكتاتورية 
وبأسلوب حضاري فليس من العيب أن يقتنع الوالدين بأرآء األبن.
املبادئ  ترسيخ  بعد   : الشئ  بعض  احلرية  الطفل  منح   .7

. حياهتم  يف  املختلفة  األوضاع  مع  التأقلم  يف  صعوبة  جيدون  العقلية 
هؤالء  أن  األمريكية  الدراسات  أظهرت  وقد   – وابحاث  دراسات 
الصحة  جمال  يف  املختصني  قبل  من  عالج  دون  تركتهم  إذا   ، األطفال 
السلوكيات  وتتكر هذه  يكربوا  أن  املرجح  فإنه من   ، والعقلية  النفسية 
إحتقار ذواهتم وعدم  إيل  يميلون  األطفال  . فهؤالء  أطفاهلم  نفسها مع 
شعورهم بقيمتهم الذاتية ، ودائًم ما تنتابم مشاعر سلبية ، وأثر واضح 
، وتفاعلهم وأخذهم قرارات يف احلياة  املدرسة  الضعيف يف  أدائهم  عىل 
بشكل  األطفال  هؤالء  التعامل  يتم  حينم   ، ذلك  ومع   . صحية  غري 
. باإلجيابية  ومليئة  واعدة  حياة  يعيش  كيف  يتعلم  أن  يمكن  صحيح 
ويمكن التغلب عىل الكثري من القضايا التي تؤثر عليهم دون موافقتهم 
يؤثر  ما  عيل  صغار  وهم  مدركون  غري  سيكونوا   ، املطاف  هناية  ففي 
بمجهود   . األبوين  مهمة  هي  وهذه   ، باإلجياب  أو  بالسلب  عليهم 
مثمرة  سعيدة  حياة  الطفل  يعيش  أن  يمكن   .  . إحدهم  أو   ، األبوين 
. العقلية  و  النفسية  الصحة  رائعة من  ، و بحالة  والوئام  باحلب  ومليئة 

١٠ طرق جلعل طفلك يتوقف عن الكذب
إن الصدق هو أساس أي عالقة ألنه ينمي الثقة ، وعندما يكذب الطفل 
يتم كرس الثقة وتشويه العالقة بينه وبني والديه ، وعادًة ال يعرف اآلباء 

كيف يتعاملون مع هذا الكذب وال تضع تقنيات التأديب العامة حًدا 
للمشكلة ، لذا فإن وضع خطة أكثر شمواًل يشء رضوري .

١- حتدث عن الواقع واحلقيقة واختالفهم عن اخليال واألماين 
واالحتملية واالدعاء :

علم الطفل أن يستخدم تلميحات عندما يتحدث عن أي يشء غري 
واقعي ، مثل : أعتقد أن األمر حدث بتلك الطريقة/ أعتقد أن هذه هي 

اإلجابة/ إنني غري متأكد/ ربم/ أمتنى لو كان ذلك حقيقًيا/ أود أن 
أخربك قصة/ يمكنني أن أختيل كيف يمكن أن يكون األمر .

٢- عندما تشعر أن الطفل بدأ يضل عن احلقيقة قم بإيقافه :
“أرغب منك أن تتوقف عن الكالم لدقيقة” ، أحياًنا يبدأ األطفال يف 

الكالم وال يمكنهم التوقف لذا يمكن أن يساعدهم الوالدان : “فكر ملدة 
دقيقة ثم ابدأ الكالم جمدًدا ، أود أن أسمع األشياء التي تعرفها وليست 

األشياء التي تظنها” ، “ابدأ جمدًدا واخربين بالظبط كيف حدث ، 
فقط األشياء التي تكون متأكًدا منها” .

٣- إذا كان الطفل يعاين من اضطراب نقص االنتباه مع فرط احلركة أو 

احلرية  من  شئ  من  مانع  ال  األبناء  شخصية  يف  الصحيحة 
التعليم وطريق   ، اهلوايات  اختيار  األصدقاء،  اختيار  يف 
. األمر  لزم  إذا  وتوجيه   ، بعد  من  مراقبة  مع  وغريها  املالبس 
الطفل  يف  النقاط  هذه  غرس   : واحلدود  الثوابت  وضع   .8
با  يأمن  التي  الوسيلة  تكن  إذ   ، هام  شئ  الصغر  منذ 
الطفل  يبتعد  عندما  اخلالف  نقطة  تكن  كم  عليه،  الوالدين 
ومتى التحد  يستطيع  بمذا  فيتعلم  الثوابت،  تلك  عن  وحييد 
ونحوه. يتار  األصدقاء  وأي   ، اخلروج  يمكنه  وأين 
األمان والتقرب  : هي وسيلة  الوالدين واألطفال  الصداقة بني   .9
لألطفال ، فطاملا نشأت هذه الصداقة واطمأن هلا األبن نراه يلجأ 
عىل  التعرف  الوالدين  يمكن  مما   ، للمشورة  أحدمها  أو  لوالديه 
املناسب  والتوقيت   ، فيه  يسري  الذي  واالجتاه  األبن  يفعله  ما  كل 
كم   ، الصداقة  هذه  عىل  حتافظ  التي  املناسبة  بالطريقة  للتدخل 
منهم. النصيحة  وطلب  للغرباء  األبن  انرصاف  من  حصن  أهنا 
صائبة  آرها  التي  اآلراء  من   : سوية  لشخصية  والدالل  احلب   .10
احلب  هذا  عن  والتغبري  والديه  بحب  للشعور  الطفل  حاجة 
مرحلة  يف  الطفل  يفهم  ال  قد  إذ   ، فقط  باإلفعال  وليس  بالكلمت 
والدالل   ، منها  العاطفي  والغرض  الترصفات  معنى  معينة  سنية 
بالوالدين ارتباطهم  ويزيد  األبناء  أحساسيس  ينمي  كذلك 
عنه  وتبحث  واحلنان  للحب  تفتقر  ال  سوية  شخصيات  ويبني 
األحيان. بعض  يف  خاطئة  تكون  قد  والتي  األرسة  نطاق  خارج 

متهوًرا ضع خطة لضبط النفس :
إن األطفال املندفعني يفشون األشياء بدون تفكري مما قد يؤدي إىل 
الكذب الفتقارهم إىل التحكم يف النفس ، وال يكون الكذب دائًم كذًبا 

خبيًثا إال أنه ما زال سيًئا وال جيب أن تعذره وإال ستسوء املشكلة ، 
فيجب أن يتعلم الطفل قول احلقيقة والطريق لذلك يتضمن الكثري من 

التمرين عىل ضبط النفس .
٤- استفد من الشك :

إن تصديق شخص ما يتطلب ثقة وهي عبارة عن امتياز جيب أن 
يكتسبه بنفسه وعندما يكون الطفل غري مسئول يتم حرمانه من 

هذا االمتياز ويصبح كل يشء يقوله موضع شك ، وعىل الرغم من أن 
الطفل قد يتأذى من ذلك ولكن جيب أن يعرف أن ذلك نتيجة طبيعية 

لعدم الثقة التي سببها كذبه .
٥- بعض املواقف ال تكون واضحة ويكذب بعض األطفال عمًدا لتجنب 

العقاب :
قد جتد نفسك يف مأزق ألن إجياد دليل مستحيل ولكنك تشعر أن 
الطفل يكذب ، فال تثور عىل تلك املواقف ألهنا شائكة ولكن اخرت 

مواقف أكثر وضوًحا الحًقا واستخدم تلك املواقف لتأديب الطفل 
بحزم .

٦- جيب أن ينشأ الندم عن املواجهة :
إن األطفال الذين يتم مواجهتهم بحقيقة كذبم جيب أن يتفقوا 

ويعتذروا يف احلال ، أما الطفل الدفاعي فيعتمد عىل املجادلة والتربير 
كتقنيات للتالعب وجتنب حتمل املسئولية ، وهذا غري مقبول وال 

يمكن التغايض عنه .
٧- يمكنك لفرتة متهيدية أن تتوقف عن معاقبة الطفل إذ استجاب 

بشكل جيد للتأديب لتحفزه عىل الندم :
“إذا اعرتفت أن ما قد قلته كذب وأنك تشعر بالسوء عندما أواجهك 

فإنني لن أعاقبك أكثر عىل تلك الكذبة“ ، وهي وسيلة مؤقتة لتعلم 
الطفل أن يستجيب للتأديب بشكل جيد .

٨- استخدم وسيلة تعليم حمفزة عن الصدق :
احِك قصًصا من حياتك أو اقرأ له قصًصا مثل : بينوكيو والراعي 

الكذاب ومالبس اإلمرباطور اجلديدة .
٩- امنحه متنفًسا من خالل الكتابة اإلبداعية ورواية القصص :

وذلك لتؤكد أكثر عىل الفارق بني اخليال والواقع ومساعدته عىل 
استخدام خياله استخداًما سليًم .

١٠- قم بذكر أمثال عن الصدق ملناشدة ضمري الطفل :
إن كل تلك االقرتاحات السابقة هي عبارة عن طريق طويل جتاه 

مساعدة الطفل عىل قول الصدق لذا ال تيأس وتتخىل عن املشكلة ألهنا 
ستزداد سوًءا ، فالعمل املستمر املثابر سيؤيت ثمره يف النهاية .

للطفــل قويــة  شخصيــة  بنــاء  كيفيــة 
الكذب عن  يتوقف  طفلك  جلعل  طرق   ١٠ و 



ثم  املوسيقى  بكليه  درس  طنطا  حمافظه  مواليد  من 
) فتوار  الكونرس   ( للموسيقى  العاىل  باملعهد  التحق 
رفيق  كان  قالئل  ملحنني  من  واحد  شنودة  هاين 
وسيد  جاهني  صالح  بقامة  كبار  شعراء  مشوارهم 
الفنانة  تقديم  اعاد   منصور  الرحيم  وعبد  حجاب 
بعشق  )أنا  أحلانه  أعظم  من  بواحد  نجاة  الكبرية 
معرفة  عن  ستعجز  الذي  اللحن  هذا   ) البحر 
من  بالرغم  النفوس  يف  تأثريه  وثبات  حالوته  رس 
معاك باحلم  حلن  ثم  عليه  السنوات  عرشات  مرور 
حمفوظ  نجيب  العاملي  نصيحة  لتنفيذ  يطط  كان 
له بتكوين فرقة غنائية تقدم أغنيات مرصية حديثة 
فأصبح الرائد يف هذا املجال بتجربة فريق )املرصيني( 
له  الرسمي  الراعي  هو  جاهني  صالح  كان  الذي 
)ماحتسبوش  وقتها  الرائج  الفريق  نشيد  وكان 
مجهوري  سالم  وهو  راحة(  اجلواز  إن  بنات  يا 
زمحة. دنيا  يا  زمحة  بخالف  أيامنا  يناسب  آخر 
ما  املوهبة  فائض  من  يمتلك  شنودة  هاين  وكان 
يف  للغناء  عالمتني  أهم  صناعة  يف  يشارك  جيعله 
له  وكان  دياب  وعمرو  منري  حممد  احلديثة  مرص 
االخرى  املواهب  من  العديد  اكتشاف  ىف  الفضل 
أنه  بـ  ووصفته  محامة   فاتن  به   أشادت 
بان  القول  نستطيع  املوسيقا  ىف  احلياة  واضع 
يف  حقيقية  نقلة  صاحب  شنوده  هانى  املوسيقار 
مع  املثمر  اللقاء  هذا  لنا  وكان  املرصيه  املوسيقي 
شنوده.  هانى  الفنان  الذهبيه  االصابع  صاحب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــل نشــأتــك ىف جمتمــع طنطــاوي يتمتـــع 
بمـوروثــات شعبية ومدائح نبوية وحلـقــات 
ذكر أثرت يف حبك للموسيقى بصفة خاصـة 

والفن بصفة عامة؟
إىل  الطنطاوي  باملجتمع  جدًا  تأثرت  بالطبع 
الشعبية  املواويل  طنطا  يف  فسمعت  احلدود  أقصى 
وسمعت  املوالد  وحرضت  الرتاثية  واألغانى 
أيضا  الذكر  حلقات  وحرضت  النبوية  املدائح 
الذي   العظيم  املجتمع  بذا  جدا  منبهرا  فكنت 
عامة. بصفة  للفن  وعشقي  شخصيتي  كون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف أثــرت أرستك بصفـة عامــة ووالـدتــك 
بصفة خاصة ىف تكوين شخصيتك وتكــويــن 

احلس الفني لديك؟
مثل  الرتبية  ىف  قاسية  كانت  أمى  عليك  أخفي  ال 
كانت  ولكنها  حياتنا  ىف  مستقرين  جعلنا  مما  السيف 
بطبعها  موهوبة  فكانت  جدا  عال  فني  بحس  تتمتع 
رضيعا  حتى  او   طفال  فكنت  املوسيقى  وهتوى 
والدتى  يوم  اول  من  املوسيقى  لسمعي  حمظوظا  
حيايت  يف  يوم  أول  من  بيتنا  ىف  املوسيقى  فسمعت 
وهذا أنشأ لدى حبا خاصا واندماجا مع املوسيقى بكل 
املوسيقى  هتوى  أرسة  يف  فنشأت  وانواعها  اشكاهلا  
وأسمع  يوميا  والديت  بجانب  اجلس   وكنت  والفن 
الرائع بالعود فنشأت اهوى  املوسيقى والفن  عزفها 
أمى  من  وتعلمت  الدنيا  ىف  آخر  شىء  اى  من  اكثر 
فنانة  والديت  فكانت  الرشقية  للموسيقى  عشقى 
الوسطى ىف  الطبقة  كانت من  )من منازهلم(   كبرية  
يوم  وهو  االستقبال  يوم  بعمل  تقوم  وكانت  طنطا 
تقوم  فكانت  الصرب  بفارغ  انتظره  كنت  جدا  مميز 
بإستقبال مجيع السيدات ىف املنزل لتقيض هذا اليوم 
يف حب املوسيقى فيحرض اجلميع ومعهن طبق باكله 
مفضلة ومعهن أيضا آالت موسيقية ويقمن بالعزف 
ضغوط  من  اهلروب  من  )كنوع  والرقص   بالغناء  و 
احلياة فهى كان هلا الفضل االول ىف حبى للموسيقى 

موهبتى  ضد  االطالق  عىل  وجهى  ىف  يقف  مل  وابى   
عليك  الفن  ملجال  تتجه  ان  اردت  اذا  ىل  وقال 
. املوهبه  ىف  شجع  صيدىل  كونه  برغم  بالدراسه 
ولكن بعد حصويل عىل جمموع كبري ىف الثانوية العامة 
اجتمع أعممي وطلبوا منى دخول كلية الصيدلة مثل 
إذا فعلت  ذلك  أنى  والدي، ولكنى رفضت وأقنعتهم 
أكون  أن  إما  فخريهتم  فاشال،  صيدليا  أكون  فسوف 
موسيقيا ناجحا أو صيدليا فاشال وبالطبع دخلت معهد 
لوالدي. والصيدلية  الصيدلة  املوسيقى وتركت مهنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـيــف كان لقاءك مع الكاتب العاملـى نجيــب 

حمفوظ ؟
كان  وقتها  حمفوظ  نجيب  االديب  إلينا  حرض  يوم 
املوسيقى  عن  وسالنى  الصحافة  بمجال  يعمل 
جمموعة  نقدم  وقتها  وكنا  نعزفها  التي  والفقرات 
والفرنسية  واالسبانيه  كااليطاليه  العاملية  األغاين  من 
بالعربية  النوعية  هذه  مثل  تقدم  ال  ملاذا  يل  وقال 
من  لنا  فقال  عاجبنا  مش  العريب  له  قلنا  وبإمجاع 
ليس  واألغنية  طويلة  املقدمات  له  فقلت  ناحية  أي 
وكان  وزيادات.  إعادات  وفيها  هارموين  بناء  با 
للقاءه اثر كبري ىف نفوسنا الن فكرته اثارت اهتممى 
بشكل كبري وقررت ان اغري ىف شكل االغنيه العربيه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متــى بــدأت لــديــك فكــره تكويـن فرقه 

موسيقيه ؟ 
جائنى ذات يوم كال من شوقى حجاب وعبد الرحيم 
منصور وطلبوا منى البوم ملحمد منري وهو علمونى 
االغانى  بنقل  الرشكه  قيام  بسبب  فشل  ولكنه  عنيك 
منترشا  يكن  مل  الذى  الكاسيت  اىل  االسطوانه  من 
تكوين  فكرة  عىل  طرأت  هنا  ومن  الوقت  ذلك  ىف 
األلبوم  بعزف  قاموا  من  وشاركوين  موسيقية  فرقة 
شهرة  عدم  االلبوم  لفشل  الثاين  والسبب  ملنري  األول 
االول  االلبوم  بعمل  قمنا  بعدها  الوقت  ذلك  يف  منري 
كبري  نجاح  وحقق  ال  بحبك  وهو  املرصيني  لفرقة 
ومل  اجلمهور  عىل  جديدة  كانت  األغاين  هذه  ألن 
قامت  التي  الرشكة  قامت  ثم  قبل  من  أحد  يقدمها 
البوم  بعمل  ملنري  عنيكي  علموين  االول  االلبوم  بإنتاج 
شهرة  سبب  كان  األلبوم  وهذا  بنتولد  بعنوان  ثاين 
ألف نسخة بعدها  أكثر من 40  منري وحقق مبيعات 
ملنري  األول  األلبوم  بطرح  وقامت  الرشكة  تشجعت 
وحقق  باألسواق  ثانية  مرة  عنيكي  علموين  وهو 
يف  الفرقة  تكوين  وجاء  الوقت  ذلك  ثم  كبريا  نجاحا 
الفرق  باقي  انترشت  بعدها  1977م  عام  ديسمري   8
سجلت  ثم  وطيبة  النهار   - األصدقاء   - إم  الفور  مثل 
بعدها أكثر من 128 فرقة بجمعية املؤلفني وامللحنني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان لك الفضل ىف اكتشاف العديد من النجوم 

كيف ؟ 
اربع  بتلحني  قمت  منري  حممد  قدمت  من  أول 
عينيكى(وقمت  )علمونى  البوماته  أول  يف  اغانى 
االلبوم  يف  له  حلنت  كم  كامال  االبوم  اغانى  بتوزيع 
كامال. االلبوم  ووزعت  اغانى  )بنتولد(ثمنية  الثاين 

فرقة  حفالت  إحدى  يف  دياب  عمرو  اكتشفت 
القاهرة  بنزول  واقنعته  بورسعيد  يف  املرصيني 
البوم  يف  للجمهور  وقدمته  املوسيقى  ودراسة 
ووزعت  اغانى  اربع  له  حلنت  حيث  )ياطريق( 
من  بالعديد  عمرو  عرفت  كم  االغانى  مجيع 
وعبد  جاهني  صالح  مثل  وامللحنني  الشعراء 
. النارص  وعزيز  حجاب  وشوقى  منصور  الرحيم 

كم حلنت للعديد من االغانى اجلميلة لنجاة الصغرية 
مثل بحلم معاك وانا بعشق البحر و لفايزة أمحد مثل 

هدى الليل وتوزيع اغانى دنيا جديدة وعىل وش القمر
كم قمت بوضع املوسيقى التصويرية لبعض االفالم 
املرصية اشهرها املشبوه و احلريف و غريب يف بيتى 

و الغول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمت بعمل ادعيـــه للمســـلميـــن ومدائح ىف 
الرسول  كيف وانت قبطى ؟ 

خريا  باملسيحيني  وصى  انسان  بمدح  اقوم  ال  كيف 
وعمل عىل نرش املحبه بينهم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف  الكفاح  ورفيقة  زوجتك  دور  كان  كيف 

القمة؟ إىل  ووصولك  الفني  دعمك 
فقد  وتشجيعي  دعمي  يف  األساسى  الدور  هلا  كان 
احلقيقة  ىف  وكانت  األول  مستمعي  ومازالت  كانت 
ولكنها  املعزوفات  يعجبها  وال  دائم  تنتقدنى 
املطرب. من  األغنية  سمع  بعد  با  تنبهر  كانت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  
هل كانت زوجتـك تتمتـع بحــس فنـى ايضــا 

كوالدتك وشقيقتك؟
فكريا  خمتلفني  كنا  اننا  فيها  ما  امجل  ولكن  بالطبع 
مثىل  موسيقية  كانت  فاذا  الزواج  نجاح  رس  وهذا 
واخلالفات  املشكالت  من  العديد  بيننا  حدث  كان 
وهذا  وشانى  ترتكني  كانت  أهنا  شىء  امجل  ولكن 
االبداع  وقت  الذات  مع  التوحد  فهذا  شىء  امجل 
“االباع ابن  الفنى اخرج  امجل ما لدى النى ارى ان 
كل  هلا  وهى  وابدعت  الطبيعة  مع  فتوحدت  اخليال 
تركتني  عائلية  أمور  ىف  ترهقني  فلم  ذلك  يف  الفضل 
االبداع.  ظهر  ثم  ومن  واخليال  الطبيعة  مع  للتوحد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
هل زوجتك كانت تغار من املعجبات؟

 ال زوجتي كانت تغار عىل من مكاملة صالح جاهني 
والبيانو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
فرقة املرصيني التى انشاهتا كان هلا اكرب االثر 

ىف تغيري املوسيقى ىف مرص فكيف كان ذلك؟
أكرب  املرصيني  لفرقة  كان  دقيقة  معلوماتك  بالفعل 
مرص ىف  واألغنية  املوسيقى  مسار  تغيري  ىف  األثر 
فأحب أن أوضح لك أن املوسيقى يف مرص وقتها كانت 
طريق  عن  هلا  يضاف  كان  أنه  بمعنى  هارمونى  بال 
التوزيع كم ذكرت من قبل فقمت بتغيري املوسيقى 
العلوم  من  نابعة  األغنية  قدمت  إننى  حيث  مرص  ىف 
املرصي  اجلمهور  أن  أثبت  الفرقة  ونجاح  املوسيقية 
املتخصصني  من  أكثر  وعي  لديه  املرصي  والشعب 
نجاحي.   عدم  يرون  كانوا  املتخصصني  كل  ألن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ملاذا مل تلــق الفــرقــة صــدى وتشـجيعــا مــن 

املنتجني وقتها؟
كنا  الننا  ننجح  أن  يمكن  ال  قالوا  وقتها  املنتجني  كل 
أقدامى  ثبت  ان  اىل  االغنيه  خالل  من  مواعظ  نقدم 
املرصيني  فرقة  غري  االول  الصف  ملطربى  كملحن 
احلجار  عىل  أمحد..  فايزة  نجاة..  عدوية..  مثل 
معهم  تسمع  االغانى  وقتها  فبدات  احللو  حممد  و  
األول. الصف  مطربى  مع  نجحت  اهنا  خاصة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
نجاح  من  الرغم  عىل  اسالك  ان  ىل  اسمح 
فلمذا  االول  الصف  مطربى  مع  الفرقة 

االستمرار؟ هلا  يكتب  مل 
معني  وقت  يف  ألنه  تستمر  العامل  يف  فرقة  يوجد  ال 
ىف  مجيعا  ونكون  اهلدف  ويتوحد  املصالح  تتوحد 
لعدة أسباب مثال زواج  املصالح  تتغري  ثم  اجتاه واحد 
احد  وفاة  او  يونس  إيمن  الفرقة  أعضاء  أهم  أحد 

وليس  كله  العامل  ىف  اجلمعي  العمل  حال  هو  فهذا 
فرقة  اى  جلد  يتغري  ان  فيجب  فقط   مرص  ىف 
باستمرار هذه طبيعة احلياة جيب ان حيل أشخاص 
االستدامه. اسمه  يشء  يوجد  فال  اخرين  مكان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان لفرقة املرصيني الفضل األكرب ىف ظهور 
عدد من الفـرق مثــل  )الفور إم واألصدقاء(

فكيف أسهمت ىف ذلك؟
غريت  االساس  يف  املرصيني  فرقة  ان  اوضحت  كم 
بعد ذلك  االغنيه يف مرص واجلميع ساروا عىل خطانا 
وساروا عىل هنجنا وتاثروا بنا ثم جيب أن تتعدد الفرق 
العامل  ضمري  كان  تغنى  عندما  الفرقة  الن  واملطربون 
يتكلم فمثال عندما قلت »ما حتسبوش يا بنات إن اجلواز 
راحة« عرف وقتها الشعب من خالل األغنية أن الزواج 
ليس كله سعادة وفسحا انم جيب ان تتعاون الزوجة 
ناجحا. زواجهم  ويستمر  يسعدا  لكي  زوجها  مع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
-كيف جتد موسيقى املهرجانات؟ 

الرقص عليها ولكن كالمها يمثل مشكلة  ال مانع من 
وغريها  بت”  يا  بوسة  “هاتى  مثل  ىل  بالنسبة 
املصنفات  عىل  الفنية  الرقابة  بتدخل  فأطالب 
الكالم  يغنى مثل هذا  إنسان   أى  والقبض عىل  الفنية 
ترصيح  هناك  يكون  ان  فيجب  ترصيح  دون  وغريه 
الفنية  املصنفات  أطالب  هلذا  االغانى  بكلمت 
املاضى. أدب  إىل  نعود  أن  جيب  الرسيع  بالتدخل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نجاح  حققت  زمحه  يادنيا  زمحه  اغنيه 

؟  طرحها  وقت  هائل 
با  اعجب  طرحها  بعد  لدرجه  نجاح  حققت 
ابنته  اسم  لتحمل  كلمهتا  ىف  فغري  الفلسطنني  احد 
بنفس  ارسائيليه  مطربة  غنتها  ثم  رونا  تدعى  التي 
وقربص. اليونان  يف  االغنيه  انترشت  كم  الكلمت 
القضية  وكسبت  فرنسا  يف  قضية  برفع  وقمت 
شنودة  هاين  تتبع  األغنية  بان  املحكمة  واعرتفت 
اننا  مضيفا  مستحقاته  برصف  وحكمت  حلنها  الذي 
وحتميه. للخارج  تراثنا  تقدم  رئيسية  قناة  نمتلك  ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم تكريمك عن جممل اعملك كيف كان له 

االثر ىف نفسك ؟ 
للفن  )مسافرون  مجعية  قبل  من  كرمت 
عبداللطيف. عاطف  الدكتور  برئاسة  واإلبداع( 
برنامج  يف  إستضافتى  أثناء  التكريم  درع  وتسلمت 

)عامل بال حدود( عىل قناة احلدث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالفنان عادل امام ؟  كيف كانت عالقتك 
طريق  عن  جاءت  إمام  عادل  الفنان  مع  عالقتى 
ثم   ) املشبوه   ( فيلم   يف  أبوسيف  صالح  املخرج 
فنان  الزناتى    وشمس  احلريف  افالم  ىف  التقينا 
يقول  النه  حوله  من  كل  يساند  راقى  مستوى  عىل 
شخصيا.  ىل  نجاح  العمل  ىف  انسان  كل  نجاح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىف النهايه اريد ان توجه رساله لكل من يريد 

ان يمتهن مهنه مثل الفن فم هى ؟
تتحول  موهبه  ولكنها  مهنه  ليس  الفن 
كل  ان  رسالتى  عماًل،  تصبح  ومنها  الحرتاف 
ويمشى  بالدراسه  يثقلها  موهبه  لديه  فرد 
للعجله  داعى  ال  خطوه  خطوه  الفن  مشوار 
واود ان اشكر كاريزما الهنا صوت لنا كمواهب وكفاءات 
خارج مرص خطوه جديدة يقودها شباب متميز له 
بصمه فكل القائمني عليها هلم جزيل الشكر والتقدير.









اليوسفي
وُيطلق  اخلارجّي،  مظهرها  يف  كثريًا  الربتقال  تشبه  والتي  احلمضّيات  فواكه  إحدى 

الشتاء  فصل  يف  تنضج  واملندرين،  واملندلينا،  أفندي،  اليوسف  اسم  أيضًا  عليها 
فصل  يف  الناس  لدى  كبريًا  إقبااًل  وتلقى  الدافئة،  املناطق  يف  وتعيش  فقط، 

الشتاء نظرًا لطعمها احللو احلامض، تعترب اليوسفي من الفواكه الغنّية 
والعنارص  الفيتامينات  من  العديد  عىل  حتتوي  بفيتامني،  جّدًا 

حتتوي  فمثاًل  ممّيزة،  فاكهة  منها  جتعل  والتي  الغذائّية 
يف  املوجودة  تلك  من  أكرب  احلديد  من  جّدًا  عالية  نسبة  عىل 

الفوائد  أهّم  عىل  التايل  املقال  يف  نتعّرف  وسوف  الربتقال، 
للرجيم. فوائدها  عىل  الضوء  تسليط  مع  لليوسفي  الصّحّية 

فوائد اليوسفي:
أ  فيتامني  من  جّدًا  عالية  نسبة  عىل  اليوسفي  حتتوي   

حيث إهّنا متّد اجلسم بحوايل نصف الكّمّية من فيتامني 
أ التي حيتاج إليها اجلسم، ذلك الفيتامني يعترب من 

احلامل  املرأة  إليها  حتتاج  التي  الفيتامينات  أهّم 
عىل  تعمل  الدم.  خاليا  ببناء  لقيامه  نظرًا 
تساعد  األطفال.  عند  وخاّصة  البرص  تقوية 
بناء األوتار واألنسجة واألربطة،  اليوسفي يف 

للحفاظ  للجلد  املهّم  الكوالجني  بناء  تعمل عىل  أهّنا  كم 
اإلنسان  جسم  يف  املناعّي  اجلهاز  تقوية  عىل  تقوم  شبابه.  عىل 

بشكل فّعال، كم تقاوم اإلصابة باألورام الرسطانّية وخاّصة رسطان 
وبناء  اجلسم  خاليا  بناء  يف  تعمل  والثدي.  واملريء  واملعدة  القولون 

عند  وخاّصة  اجلسم  حيتاجها  التي  الفيتامينات  أهّم  من  ُتعترب  فهي  لذا  النووّية؛  األمحاض 
املرأة احلامل واملرضع وللجنني أيضًا إذ يقوم عىل بناء كريات الدم احلمراء. تعالج نزالت الربد 
والرشح بم حتويه من فيتامني يس. تساعد يف التقليل من اإلصابة بالسّكرّي، وارتفاع نسبة 
الكولسرتول يف الدم، باإلضافة إىل أهّنا تعمل عىل تقوية الذاكرة. تعمل عىل احلفاظ عىل صّحة 
يف  التجاعيد  ظهور  من  بالتقليل  تقوم  أيضًا.  اهلضمّي  واجلهاز  واألعصاب،  والقلب،  الكىل، 
البرشة، كم أهّنا تساعد يف الوقاية من هشاشة العظام وارتفاع ضعط الدم. تعمل عىل تنشيط 
األمعاء وحركتها، كم تعمل عىل تقوية الشعر وإعطاءه ملعانًا قوّيًا، وتأخري ظهور الشيب فيه. 
تساعد يف منع تطور التهاب الكبد املزمن إىل رسطان يف املراحل املتقدمة. حتتوي عىل أصباغ 
الكثري من األمراض. املضاّدة لألكسدة والتي تعمل عىل وقاية اجلسم من  املواّد  تصّنف من 

فوائد اليوسفي للرجيم
 حتتوي ثمرة اليوسفي عىل نسبة عالية من األلياف الطبيعّية، تلك األلياف التي تعمل عىل إعطاء 
اجلسم شعورًا بالشبع ولفرتات طويلة مّما يؤّدي إىل اإلقالل من تناول الوجبات وبالتايل انخفاض 
الشهّية لتناول الطعام، باإلضافة إىل ذلك فإّن األلياف بطبيعتها تعمل عىل إنقاص الوزن بشكل 
سهل ورسيع أيضًا، وبم أهّنا حتتوي عىل مضاّدات األكسدة فإهّنا تساعد اجلسم يف التخّلص 
لدهيم. الزائد  الوزن  التخّلص من  يريدون  الذين  ُتعترب مفيدة لألشخاص  لذلك  الدهون  من 

مصدر غني بالبوتاسيوم
من  جيدة  مستويات  عىل  وحيتوي  البوتاسيوم  من  عالية  نسبة  عىل  املوز  حيتوي   
املعدن  وهذا  البوتاسيوم،  يسّمى  بمعدن  غنيًا  املوز  ويعترب  الغذائية،  واأللياف  الربوتني، 
الغذائّية  العنارص  حركة  وينّظم  اجلسم،  يف  السوائل  مستويات  عىل  حيافظ  حيث  مهم 
االنقباض،  عىل  العضالت  البوتاسيوم  يساعد  كم  اخلاليا،  وخارج  داخل  والفضالت 
يقلل  أن  ويمكن  القلب،  نبض  انتظام  عىل  وحيافظ  العصبية،  اخلاليا  استجابة  وحيّسن 
تشكل  خطر  من  البوتاسيوم  يقلل  قد  وأيضًا  الدم،  ضغط  عىل  الصوديوم  تأثري  من 
ميلليغرامًا   422 عىل  احلجم  متوسطة  موزة  وحتتوي  السن،  يف  التقدم  مع  الكىل  حصوات 
املوز مثل  غذائية  مصادر  من  البوتاسيوم  عىل  احلصول  يفّضل  لذلك  البوتاسيوم،  من 

حيتوي عىل مضادات األكسدة
وحيتوي  الغذائّية،  األكسدة  ملضادات  ممتازة  مصادر  واخلرضوات  الفواكه  متثل 
تّم  وقد  الدوبامني،  ذلك  يف  بم  القوية  األكسدة  مضادات  من  أنواع  عّدة  عىل  املوز 
خطر  من  تقليل  مثل  الصحية  الفوائد  من  بالعديد  لألكسدة  املضاّدة  املواّد  هذه  ربط 
اخلاطئة  املعلومات  من  فإنه  ذلك  ومع  التنكسية،  واألمراض  القلب  بأمراض  اإلصابة 
الواقع  يف  فالدوبامني  الدماغ،  لصّحة  مفيد  املوز  يف  املوجود  الدوبامني  أّن  الشائعة 
فقط قوّي  أكسدة  كمضاد  ببساطة  يعمل  لكنه  الدماغي،  الدموي  احلاجز  يعرب  ال 

معاجلة مشاكل العظام
للذوبان،  القابلة  األلياف  عىل  الحتوائه  نظرًا  واإلسهال  اإلمساك  لعالج  املوز  بتناول  ينصح 
والبوتاسيوم، فاأللياف هي عبارة عن كربوهيدرات ال يقوم جسم اإلنسان بتحليلها إىل مكّونات 
أصغر، وبالتايل ال يمكن هضمها، وبالنسبة لإلمساك فإّن األلياف تزيد كمية الرباز فيتمّكن من 
االنتقال عرب األمعاء، وبالنسبة لإلسهال اخلفيف إىل املعتدل يمكن لأللياف القابلة للذوبان املساعدة 
يف امتصاص املاء يف األمعاء، وبالتايل معاجلة اإلسهال، كم أّن املوز يعرّب عن الرمز B يف النظام 
الغذائّي BRAT املوصى به لإلسهال جنبًا إىل جنب مع األرز، وعصري التفاح، واخلبز املحّمص.



برج  مواليد  او  اليوم  حظك  مصطلح  آذاننا  عيل  يتوارد  ما  دائًم 
من  كثريين  نري  و   .... برج  أنا  كويس  حظي  عارف  أنا  او 
الفلكية  مايسمي  باألبراج  او  العلم  بذا  هيتمون  األشخاص 
مع  غالبه  و  مشرتكه  سمت  و  ارتباطات  فعاًل  هناك  ان  بل   ..
ختص  رموز  أو  رسومات  نجد  ...و  الواحد  الربج  ابناء  غالبيه 
!!!!... باسمه  برج  كل  سمي  ملاذا  نعلم  ال  لكننا  و  بذاته  برج  كل 
فعال  تتخذ  التي  و  الفلك  يف  النجوم  جمموعه  سببه  هذا  هل  و 
؟!!! اخري  أسباب  هناك  ان  أم  اسمه  بحسب  برج  كل  شكل 
األبراج  اسمء  من  اسم  كل  وراء  السبب  ملعرفه  الفضول  دفعني 
فبحثت ووجدت فعاًل ان هناك أساطري يونانية حتكي لنا كل هذا ...
األبراج  اليونانية  متثل  رموز  حتديد  القديمة  تم  اليونان  ففي 
يمكننا  التي  )األبراج(  النجوم  من  جمموعة  عرش  اثني  مع 
العام.  خالل  خمتلفة  أوقات  يف  الليل  سمء  يف  رؤيتها 

وهي  األربعة  العنارص  بأحد  أيًضا  ارتبطوا  وقد 
أربعة  إىل  األبراج  تنقسم  واملاء  والنار  واهلواء  األرض 
مائية. هوائية،  ترابية،  نارية،  خمتلفة:  أقسام 

. س لقـو ا  ، سد أل ا  ، حلمل ا الـنــاريــة:  *األبراج 

. ي جلـد ا  ، ء ا ر لعذ ا  ، ر لثو ا الرتابـيـة:  *األبـراج 

. لـو لد ا  ، ن ا مليز ا  ، ء ا ز جلو ا اهلوائيــة:  *األبراج 

احلوت. العقرب،   ، الرسطان  املـائـيــة:  األبـراج   *
ووجدنا خلف كل واحد منهم اسطوره و قصة رائعة جدًا و يف 

كلمة  من  تأيت   zodiac"زودياك" نفسها  الكلمة  الواقع  فإن 
احليوانات"... "دائرة  تعني  يونانية 

وبالفعل  احلية  الكائنات  مجيع  إىل  تشري  التي  هي  هنا  "احليوانات" 
بالكائنات  األساطري  من  واحدة  كل  امليزان  ترتبط  باستثناء  نجدها 

أو برش. إما حيوانات  احلية 
نتعرف  و  األبراج  و  الفلك  األساطري يف جو فضاء  تعالوا نسبح مع 

12 و كيف  اليونانية  آل  املقال عيل أساطري رموز  اال براج  يف هذا 
السمء...حتي  إىل  طريقها  وجدت  النجوم  من  جمموعة  كل  أن 

... إلينا  وصلت 
حلمل  ا ج  بر  -١

) يل بر أ  2 0  – س  ر ما  2 1 (
الفلكي  الرتتيب  حيث  من  األول  الرمز  يعترب 
قد  مجيلة  ملكة  هناك  ان  القديمة  اليونانية  االسطورة  تروي 
وهيال.. فريسكوس  ومها  صغريين  وطفلة  طفاًل  وتركت  توفيت 
مل  رشيرة  امرأة  من  امللك  تساليا  والدمها  تزوج   وقد 
. وعنف  قسوة  بكل  عاملتهم  بل  والعطف  احلنان  متنحهم 
ويف يوم من االيام رآمها احد رسل االهله واشفق عىل الطفلني الذين 
العذاب  فأرسل  هذا  من  لتخليصهم  ل  اآلهلة  دائًم  يدعيان  كانا 
زوجة  عن  بعيدا  ليأخذمها  ذهبي  صوف  له  محل  زيوس  اإلله 
وطار  ظهره  عىل  فحملهم  مهمته  نفذ  القاسية  وبالفعل  األب 
وبطولية  لكن  وعنيفة  شاقة  مغامرة  يف  املحيط  فوق  بم 
يدها  فافلتت  باحلمل  االمساك  من  تتمكن  مل  الصغرية  االمرية 
حزنه  رغم  طريقه  اخوها  واصل  املحيط  بينم  مياه  يف  وسقطت 
. جديد  بلد  إىل  الذهبي  احلمل  أوصله  حتى  شقيقته  فقدان  عىل 
ساعدته  وقام  التي  لآلهلة  قربانًا  احلمل  بتقديم  الطفل  قام 
كهدية  واشفق  امللك  اىل  احلمل  صوف  بتقديم 
. برعايته  وقام  ومحاه  الطفل  عىل  الرحيم  امللك 
عىل  احلمل  االهله  اسم  كبري  زيوس  اطلق  اليوم  ذلك  ومنذ 
البطويل.. عمله  و  الذهبي  للحمل  تكريم  النجوم  من  جمموعه 

الثور: برج   -٢
مايو(  20  – أبريل   21 (

الفلكي  الرتتيب  حيث  من  الثاين  الرمز  يعترب 
تروي لنا االسطورة اليونانية القديمة أن ملك االهله الفلكيه “ زيوس” 
وهو  قد عشق و هام حبًا ابنة امللك آجينور ملك فينيقيا و تليفاسا ..
ال  التى  عرصها  مجيالت  أمجل  وكانت  “يوروبا”  تدعى  وكانت 
تقارن بجمهلا وبائها أي امرأة وأحبها حبًا شديدًا وهام با شوقًا
أنه  كافة رغباهتا حتى  أنه أصبح كاخلاتم يف إصبعها وينفذ هلا   حتى 
شاهدته    عندما  وبالطبع  نظرها  يلفت  حتى  أبيض  ثور  إىل  حتول 
كرييت  جزيرة  اىل  وعند  وصوله  وركبته  أحبته  الفتاة 
كلمها  وكلم  هلا  بحبه  هلا  وباح  االصيل  شكله  إىل  نفسه  اعاد 
قبلت  الرياح  وبالفعل  وهبت  النجوم  تفتحت  بغرامه 
 : هم  اوالد  ثالثه  منها  وانجب  وتزوجها  به  “يوروبا” 
زيوس  اطلق  وساربيدون...  ورهادمانثوس  مينوس 
يف  ترتيبها  يف  اختذت  التي  النجوم  من  جمموعه  عىل 
.. املقدس  احلب  هلذا  ختليدًا  الثور  اسم  الثور  شكل  السمء 

٣- برج اجلوزاء:
21 يونيو(  – مايو   21(

الفلكي  الرتتيب  حيث  من  الثالث  الرمز  يعترب 
تروي االسطورة ان ملك اآلهلة  زيوس كان عاشقًا من الطراز األول !
فلم تكن “يوروبا” هي املراة الوحيدة يف حياته بل انه عرف العديد 
انجبت  والتي  ملكه  اسبارطه  “ليدا”  بينهم  من  وكانت  النساء  من 
له ولدين مها كاستور وبولكس  و يقال اهنم ليسا بتوأمني و لكنهم 
مرتبطني  و  شئ  كل  يف  جدًا  بعضهم  ومن  السن  يف  جدًا  متقاربني 
كانت  اجلوزاء  و  أو  كالتوأم  جتعلهم  لدرجه  يفعالنه  ما  كل  يف  جدًا 
وزيوس...  ليدا  أبناء  كانوا  وكليتمنسرتا  هيلني  شقيقتهم  هلم 

تقليديه  غري  مؤثرة  قوة  لدهيم  وكانت  شجاعني  وكانا  فرتعرعا 
الرياح واالمواج . عىل 

ىف  التوأمان  ملل  وذهب  أو  كلل  دون  واالطالع  البحث  حيبان  وكانا 
فرتة  هناك  ومكثا  الذهبية  احلمل  فروة  عن  للبحث  املرات  إحدى 
طويلة من أجل ذلك، وخالل تلك الفرتة بذال جهودًا مستمرة ولكن 
متمسكني  ظال  بل  قلبيهم  إىل  طريقًا  يعرف  مل  واخلوف  اليأس 
ومرتابطني ىف األفراح واألحزان ومتعاونني ىف كل األمور إىل أن  ماتا ..
ُقتل  وعندما  رائًعا  مالكًم  بولكس  و  مشهوًرا  كاستور  كان  و 
عنه  االستغناء  يمكن  ال  بولكس  معركة  كان  خالل  كاستور 
... املوت  يف  حتي  أخيه  مع  ليكون  اخلاصة  حياته  عن  وختىل 

السمء  إىل  “زيوس”  أبومها  رفعهم  فقد  لذكرامها  وختليدًا 

اسم اجلوزاء عىل جمموعة من ووضع 
أسطورة  وكانت  والصفة  واحلجم  الشكل  يف  التواءم  النجوم   

اجلوزاء و مكافأة من زيوس  حلبهم من خالل وضع صورهم بني 
النجوم  من  خطان  يشكال  و  جنب  إىل  جنبا  يلمعا  النجوم  حيث 

رأسا  يمثالن  سطر  كل  أعىل  يف  مرشقان  ونجمن  الكوكبة  هذا 
بولكس.. و  كاستور 

السرطان:  برج   -٤
يوليو(  22  – يونيو   22(

لنا  تروي  الفلكي  الرتتيب  حيث  من  الرابع  الرمز  يعترب 
هرقليز  عىل  حتقد  كانت  الرش  إهلة   ” “هريا  ان  االسطورة 
وذلك  غريها  أخرى  أمرأه  من  زيوس  ل  رشعي  الغري  االبن 
ودفعتها  ومشاعره  قلبه  وشفافية  شخصيته  وقوة  لشجاعته 
حيلة  إىل  فتوصلت  الطرق  بشتى  ايذاؤه  ملحاوله  الغرية  هذه 
لذا  السباحة  حيب  هرقليز  ان  املعروف  من  كان  .حيث  ماكرة 
هرقليز  ولكنهم  يواجهوا  أن  البحر  رسطانات  آالف  من  طلبت 
املهمة  وقرر  هلذه  تطوع  واحد  رسطان  ..اال  جدًا  منه  خافوا 
ضخًم.. مائيَا  حيوانًا  يصارع  وهو  هرقليز  قدم  يعض  أن 

من  هرقليز  متكن  اذ  طائل  بال  لكن  االوامر  الرسطان  ونفذ 
فقضى  الرسطان  عىل  بقدمه  وداس  املائي  احليوان  عىل  السيطرة 
وضعت  والتضحية  السلطعون  طاعة  عىل  هريا  من  كمكافأة  و  عليه 
عالمات  من  واحد  الرسطان  النجوم.ويعترب  بني  الصورة  هريا 
.. املوسم  تغيري  إىل  تشري  عالمات  هي  األربعة  والتي  الكاردينال 

٥- برج األسد : 
أغسطس(  22  – يوليو   23(

لنا  تروي  الفلكي  الرتتيب  حيث  من  اخلامس  الرمز  يعترب 
الغرامية  لزيوس  مغامراته  كان  كم  انه  اليونانية  االسطورة 
نوع  من  كانت  ولكنها  هرقليز  ابنه  مغامرات  ايضًا  تعددت  فقد 
اهم  ومن  واملخاطر  والصعاب  التحديات  مواجهة  وهي  آخر 
شديد  امللك  هذا  كان  حيث  “نيميا”  ملك  مواجهة  املغامرات  تلك 
من  الناس  يلص  أن  هرقل  عىل  وكان  والقوة  والغطرسة  الرش 
هذا  جدًا  وكان  وكبري  ضخم  أسد  عرشه  حامي  وكان  رشوره.. 
باألسلحة. يقتل  أو  يصاب  أن  يمكن  ال  ألنه  وخميفًا  متوحشا  األسد 
هذا  أن  أيضًا  ويقال   .. حتديًا   12 من  مؤلفة  املواجهة  هذه  وكانت 
التحدي ُفرض عليه تكفريًا القدامه عىل قتل زوجته واوالده الصغار 
احلاقدة  “هريا”  ابيه  زوجه  له  حبكتها  جنونية  غرية  حلظه  يف 
حماولة  هرقليز  استطاع  شجاعة  وبكل  اسطورية  معركة  .وبعد 
هرياكليس  تصارع  ثم  الفور  عىل  ارتدت  والتي  بالسهام  األسد  قتل 
..و  الرشير  امللك  قتل  من  ومتكن  املوت  حتى  وخنقه  األسد  مع 
السمء واطلق  العمل األسطوري رفع  زيوس األسد اىل  ختليدًا هلذا 
. البطويل  العمل  هلذا  ختليدا  النجوم  من  جمموعة  عىل  اسمه 

العذراء:  ٦-  برج 
) 22سبتمبر   – أغسطس   23(

لنا  تروي  الفلكي  الرتتيب  حيث  من  السادس  الرمز  يعترب 
تدعي  والنقاء  و  الرباءة  إهلة  هي  العذراء  ان  اليونانية  االسطورة 
باندورا  زيوس  أرسل  اخللق  ألسطورة  ووفقا   .Astraea سرتيا 
عىل  الناس  بني  فرتة  لتعيش  جاءت  لكنها  و  كعقوبة  األرض  إىل 
اخلري  وامهية  السلمي  التعايش  مغزى  هلم  وتفرس  لترشح  االرض 
اجلميع  عىل  السالم  وينرشون  احلب  يوزعون  وكانوا  بينهم  والعدل 
فضوهلا  القارصة.وبسبب  الربد  لياىل  ىف  الدفء  ويمنحوهنم 
ذلك  الفعل  من  حذرهتا  قد  اآلهلة  كانت  الذي  الصندوق  فتحت 
الكراهية  و  القتل  و  ألوبئة  الدمار  السمح  فسيكون  حدث  إذا  و 
و  ينترش  الرش  ابتدأ  و  العامل  يف  ذلك  إىل  وما  واملرض  واحلسد 
االهلة  من  واحدة  ولكن  اخري  مره  للسمء  العودة  الكل  قرر 
واخلري  باحلب  تنادي  وبقيت  معهم  تصعد  مل  “سرتيا”  واسمها 
..و  والنمء  اخلصوبة  عىل  دالله  القمح  سنابل  بيدهيا  ومحلت 
انتشار  بسبب  ُتطاق  ال  كانت  األرض  لكن  األمل  يفلت  مل  بالطبع 
فيها  للعيش  السمء  إىل  اآلهلة  وعادت  اآلخر  تلو  واحدا  األوبئة 
الذهبي  و  العرص  يعود  فعندما  لألسطورة  ووفًقا  اخري..  مره 
.. اخري  مره  األرض  إىل   Astraea تعود  أخرى  مرة  النقي 
وضع  زيوس  فقرر  ماحدث  ينيس  هول  ال  حتي  و 
.. السمء  يف  النجوم  جمموعه  عيل  العذراء  اسم 

امليزان:  برج   -٧
أكتوبر(  23  – سبتمبر   23(

االسطورة  لنا  تروي  الفلكي  الرتتيب  حيث  من  السابع  يعتربالرمز 
أسرتايا  أم  هي  “اورانس”  و  “تيته”  ابنة  “متيس”  اليونانية  ان 
عندما  ابنتها  مع  ستعود  أهنا  أيضا  ويقال  كوكبه  العذراء 
عىل  إليها  ينظر  ما  ...وعادة  أخرى  مرة  الذهبي  العرص  يأيت 
فهي  يدهيا  يف  باملقاييس  ممسكة  العينني  معصوبة  امرأة  أهنا 
به  تزن  بيدها  امليزان  حتمل  كانت  التي  واملساواة  العدالة  ملكة 
حتى  متامًا  حمايدة  وكانت  الرش  اعمل  به  وتزن  اخلري  اعمل 
اعمهلم  هلم  تزن  من  ترى  ال  حتى  بلفافه  عينيها  عصبت  اهنا 
بشكل  والتوازن  واالنصاف  واحليادية  العدل  قمه  هذا  وكان   .
فقد  املثالية..لذا  العيش  طريقة  يف  األخالقي  الزاوية  حجر  عام 
زيوس  وحق..فاطلق  موضوعيه  بكل  تتصف  احكامها  كانت 
الربج  هذا  يف  و  هلا  ختليدا  النجوم  من  جمموعه  عىل  امليزان  اسم 
امليزان.. برج  عرب  الشمس  متر  عندما  متساويان  والنهار  الليل 

العقرب:  برج   -٨
نوفمبر(.  21  – أكتوبر   24(

االسطورة  لنا  تروي  الفلكي  الرتتيب  حيث  من  الثامن  الرمز  يعترب 
بوسامته  امتاز  و  الصيد  يعشق  عمالقًا  رجاًل    كان  أوريون  ان 
حاول  مرة  انواعها..وذات  بجميع  للملذات  وميوله  ونشاطه 
معه  خرجت  والتي  “ارتيمس”  الصيد  يف  برشيكته  يتحرش  ان 
و  ابولو  شقيقها  ان  لوال  منها  ينال  ان  وشك  عىل  وكان  للغابات 
تصنع  أن  منها  وطلب  األم  األرض  إىل  ذهب  و  جدا  عليها  غار  الذي 
العقرب  زيوس  اإلله  ورفع  أوريون.  وقتل  ُقتلت  ثم  عمالًقا  عقرًبا 
أحدمها  يرى  ال  حتى  خمتلفني  مكانني  يف  للسمء  ولكن  الصياد  و 
هو  ...العقرب  ككوكبة  السمء  يف  كالمها  زيوس  ووضع  اآلخر 

العقرب  قلب  أنتاريس  هو  الساطع  النجم  و  جدا  كبرية  كوكبة 
عىل  زيوس  اطلق  هنا  ومن   .. الوالء  و  ألقوه  و  يرمز  للعزيمة  و 
.. املرعب  احلدث  هلذا  ختليدا  العقرب  اسم  النجوم  من  جمموعه 

٩-  برج  القوس: 
) ديسمبر   20  – نوفمبر   22(

الفلكي  الرتتيب  حيث  من  التاسع  الرمز  يعترب 
موجه  وهو  القوس  رسم  ويتم  بالرامي  أيضا  الربج  هذا  ويسمى 
سنتور  يدعى  آل  خملوق  شكل  يتخذ  و  العقرب  نحو  سهامه 
حتكي  و  حصان.  جلسد  اخللفي  واجلزء  لرجل  ورأس  جسم  له  و 
اسمه  يدعى  قنطور  أو  سنتور  هناك  ان  اليونانية  األسطورة 
لطيفا  فكان  األخرى  الوحشية  القنطور  عكس  عىل  كان  و  تشريون 
معلًم  كان  لقد  و  والنبوة  واملوسيقى  والصيد  الطب  وعلم  طيبًا  و 
وصديق  وأخيلز  جايسون  مثل  العظمء  األبطال  من  للعديد  رائًعا 
يعترب  كان  و  السيناتورز  ملك  فهو  شهرة  األكثر  يعترب  و  هلريليس. 
ابن اإلله  بوسيدون و  يدرس من قبل االهله  أبولو واإلهلة ارتيميس 
كهف  يف  استقر  قد  كان  و  والروحانية.  احلكمة  كل  منهم  تعلم  و 
كان  له  و  بيليون  جلبل  الثلجية  اجلوانب  الصخرية  احد  يف  عاليا 
مواقف  له  وكان  اخلطأ  بطريق  قتل  جدا..  القويه  األقواس  أكرب 
..إال  غريه  بشهامه  عن  دفاعه  و  لروحه  مفارقه  حلظه  حتي  نبيله 
استخدمها  التي  السامة  السهام  أحد  فإن  الصدفة  طريق  عن  أنه 
هرقليز للدفاع عن نفسه من مهامجيه ضل طريقه ورضب معلمه 
بني  بالقوس  صورته  ممسكًا  زيوس  ووضع   .. تشريون  القديم 
. له  تكريًم  و  عليه  حزنًا  و  النبيلة  شخصيته  عىل  كمكافأة  النجوم 

١٠- برج اجلدي :
يناير(  19  – ديسمبر   21(

األساطري  حتكي  الفلكي  الرتتيب  حيث  العارش  من  الرمز  يعترب 
كان  أنه  فيقال  اجلدي  بربج  اخلاصه  الروايات  من  الكثري  اليونانية 
هناك  وكان  النهر  قرب  يسري  اإلله  هذا  وكان  بان،  يسمى  إله  هناك 
بان  بتحويل  قام  وهلذا  اآلهلة  يكره  وكان  تيفون  يسمى  شخص 
اجلزء  يف  بحري  حيوان  وشكل  العلوي  اجلزء  يف  جدي  شكل  إىل 
بكتابة  ويقوم  للسمء  حارس  ذلك  بعد  أصبح  بان  أن  ويقال  السفيل، 
الثانية  االسطورة  اليونانية  السمء.تروي  يدخلون  من  أسمء 
ومل  باجلنون  اشبه  حبًا  مجيلة  امرية  احب  الوجه  قبيح  رجال  ان 
جيلس  كان  يوم  وذات  ختشاه  ال  حتى  منها  االقرتاب  يستطيع  يكن 
وحيدًا رشيدًا قرب النهر يفكر يف حاله واذا بساحرة عجوز تظهر 
له فيطلب منها ان تساعده فتضحك عليه العجوز املاكرة وتقنعه ان 
يبيع هلا آدميته مقابل ان يتحول إىل عنزة حتى يستطيع ان يقرتب 
إىل  يعود  بعدها  ومن  النهر  قرب  طويال  جتلس  التي  االمرية  من 
وشغفه  وهله  شدة  ومن  باالمل  وتعلق  الرجل  فقبل  الطبيعيه  حالته 
بجمهلا كان يقيض الساعات بالقرب من امريته ونصفه السفيل يف 
شكل  عىل  االعىل  النصف  ظل  بينم  مائي  كائن  إىل  حتول  حتى  املاء 
بعدها  ومن  العجوز  ماتت  حتى  طويلة  سنوات  هكذا  وظل  جدي 
ماتت االمرية وظل هو عىل حالته ومل يعد اليه جسده االدمي ابدًا..
عليي  اجلدي  تصوير  يتم  ما  عادة  ان  تروي  الثالثة  األسطورة  و 
إهله  هو  اليونانية  األساطري  يف  بحرية  ولكن  ماعز  أو  ماعز  شكل 
أسفل  إىل  اخلرص  من  كان  و  والرعاة.  والطيور  الغابات  كل  حكمت 
إىل أعىل كان  املاعز ومن اخلرص  آذان وقرون من  له  ماعًزا كم كان 
الاليت  و  التقرب من  احلوريات يف  النهر  رجاًل. وكان حياول دائم 
 ، الطبيعة  إله  النهاية  أصبح  ويف  ظهوره.  بسبب  خوفًا  يفرون  كن 
اصبح  الطبيعة  و  وحب  اجلنس  مثل  صفات  بعض  له  وأصبحت 
رابعه  .. اسطوره  الربج  هلذا  األشخاص  شخصية  من  جزًءا  ذلك 
التي  أمالثيا  مثل  حيث  املاعز  ان  باجلدي  تروي  خاصه 
النجوم  بني  ُوِضَعت  رضيع  قد  كطفل  زيوس  رضعت  اإلله 
مافعلته  عيل  و  هلا  تكريًم  زيوس  قبل  من  اجلدي  برج  ككوكب 
كل هذه األساطري و الروايات جعلت زيوس كبري اإلهله يرفع اجلدي 
للسمء  ويلتقط نجومًا و يضعها يف السمء تكريًم لكل هذه األحداث .

١١ - برج الدلو: 
فبراير(  18  – يناير   20(

تروي  الفلكي  الرتتيب  حيث  عرش  من  احلادي  الرمز  يعترب 
اإلهلة  تزوج  “أريكتونوس”  اإلله  أن  تقول  و  اليونانيه  األسطورة 
كربت  “أوريتا”وعندما  أسمياها  بفتاة  ورزقا  “كالريويه” 
فأعجب  الدلو  متأل  يومًا  نبتون  ورآها  اجلمل  غاية  ىف  أصبحت 
هاتف  هناك  وكان  الفتاة  استيقظت  ليلة  وىف  لنفسه.  وأرادها  با 
للعني  وذهبت  التل  عىل  الكائن  بيتها  من  فخرجت  ينادهيا 
القمر  فوجدت  املاء  إىل  ونظرت  يدفعها  بداخلها  شىء  وكأن 
أن  وبعد  بعيدًا.  دفعتها  أخرى  يدًا  ولكن  يدها  يبتسم  مررت 
حترض  أن  منها  يطلب  اهلاتف  نفس  سمعت  قلياًل  اسرتاحت 
من  ومألته  الدلو  بإحضار  فسارعت  املنزل  من  اجلميل  الدلو 
ظهره  عىل  وخطفها  مجيل  فرس  إىل  نفسه  نبتون  العني  وحول 
السمء.. ىف  “أوريتا”  واختفت  املاء  وتطاير  الدلو  وقع  وعندئذ 

الدلو  قام بوضع نجوم  و  للسمء  الدلو  برفع  قام زيوس  وهلذا 
ماحدث..  كل  لتخليد 

احلوت:  ١٢-برج 
20 مارس(  – )19 فبراير 

الفلكي تروي  الرتتيب  الثاين عرش و األخري من حيث  الرمز  يعترب 
مها  سمكتني  ب  له  يرمز  احلوت  كان  برج  ان  اليونانية  األساطري 
و"كيوبيد"  اجلمل  إله  أو  فينوس"  وإيروس  أفروديت  األصل  يف 
سعادته  الفرات  يف  هنر  طول  عىل  يسريون  كانوا  ..و  احلب  إله 
متأل  ضحكاهتم  كانت  أن  وبعد  تايفون  ظهر  عندما  و  حب  و 
كانوا  و  هلم  “تايفون”  نظرات  من  خوفًا  يرجتفان  صارا  املكان 
زيوس  بمساعدة  طالبوا  لذلك  الركض  عىل  قادرين  وغري  خائفني 
النهر وهربو وصارت  القمر وقفزوا يف  فحوهلم إىل سمكتني  بلون 
احلكمة  إله  “منريفا”  وضعها  التى  السمكتني  أو  احلوت  أسطورة 
األسمك  زيوس  و  أثينا  لذكرامها...وضعت  ختليدًا  السمء  ىف 
بينهم. ماحدث  كل  ختلد  احلوت  كوكبة  وأصبحت  النجوم  بني 



أعلنت األكاديمية األمريكية لعلوم وفنون الصور 
املتحركة املسؤولة عن جوائز األوسكار، عن قرار 

جديد بشأن إذاعة حفل توزيع اجلوائز عىل اهلواء.
قرار األوسكار بشأن إذاعة حفل توزيع اجلوائز

وقررت اإلكاديمية عدم إذاعة فقرات توزيع 
اجلوائز يف 4 فئات عىل اهلواء مبارشة؛ بدف 

تقليص مدة احلفل وحرصًا منها عىل عدم جتاوزه 
الـ3 ساعات. 

وأِشارت األكاديمية، إىل أنه سيتم االكتفاء بتكريم 
الفائزين بجوائز أفضل مونتاج وأفضل تصوير 

وأفضل مكياج وأفضل فيلم قصري، خالل الفواصل 
اإلعالنية.

ولفتت األكاديمية إىل أنه سيتم تسجيل مشاهد تسلم 
اجلوائز جلميع الفائزين، ومن بينهم الفئات املستثناه 

من إذاعة فقراهتا عىل اهلواء، ومن ثم إذاعتها يف 
وقت الحق.

غضب عارم من قرار األوسكار
وأضافت أنه يمكن متابعة احلفل كاماًل عىل اهلواء 

مبارشة، ولكن من خالل اإلنرتنت فقط، مشرية إىل 
أن هذه الفئات سيتم إذاعة مراسم تسليم جوائزها 

يف حفلها القادم، وأنه سيتم اختيار فئات أخرى 
لعرضها يف الفواصل اإلعالنية.

أثار هذا القرار حالة من الغضب العارم بني أوساط 
الفن بوليوود، وهاجم عدد كبري من نجوم الفن 
اإلكاديمية بم جعل البعض يصف القرار "الغبي".

وعلق املخرج املكسيكي ألفونسو كوراون الذي 

تم ترشيح فيلمه "روما" لـ 10 جوائز، عىل هذا 
القرار، قائاًل: "منذ ظهور السينم رأينا أعماًل خالدة 

بدون صوت وبدون ألوان وبدون ممثلني وبدون 
موسيقى، لكن ال يوجد فيلم واحد يف تاريخ السينم 

بدون تصوير أو مونتاج".
 

كم أعرب املخرج غيريمو ديل تورو عن
اندهاشه من هذا القرار مؤكدًا أن املونتاج

والتصوير مها قلب هذه الصناعة.

جائزة األوسكار ألفضل فيلم:
BlacKkKlansman

Black Panther
Bohemian Rhapsody

The Favourite
Green Book )الفائز(

Roma
A Star Is Born

Vice
 

جائزة األوسكار ألفضل مخرج:
ألفونسو كوارون،"روما")الفائز( 

سبايك يل
"BlacKkKlansman" 

"Vice" ،آدم مكاي
بافل بافليكوفسكي، 

Cold War“
 The" ،يورجوس النثيموس

"Favorite
 

جائزة األوسكار ألفضل ممثلة:
"Roma" ،ياليتزا أباريسيو
"The Wife" ،غلين كلوز

 The" ،أوليفيا كولمان
Favourite" )الفائزة(

 A Star Is" ،ليدي جاجا
"Born

 Can" ،ميليسا مكارثي
You Ever Forgive Me؟

"
جائزة األوسكار ألفضل ممثل:

" Vice" ،كريستيان بايل

توج فيلم
 Spider-Man: Into
 the Spider�Verse

بجائزة األوسكار، كأفضل 
فيلم للرسوم المتحركة، 

وبالنظر لقائمة العاملين 
عىل المؤثرات البصرية 
للفيلم تكتشف أن من 

بين العاملين عليه مصرى 
اسمه أحمد وليد، ليحصد 

بدوره الجائزة.
أحمد وليد، مصرى 

Vice ، سام روكويل

جائزة األوسكار ألفضل 
تصميم أزياء:

The Ballad Of Bust�
er Scruggs

  Black Panther
)الفائز(

The Favourite
Mary Poppins Re�

turns
 Mary Queen Of

Scots
 

جائزة األوسكار ألفضل 
مونتاج:

BlacKkKlansman
Bohemian Rhapso�

dy )الفائز(
The Favourite

Green Book
Vice

 
جائزة األوسكار ألفضل 

موسيقى تصويرية:
 Black Panther

)الفائز(
BlacKkKlansman

 If Beale Street
Could Talk

Isle Of Dogs
Mary Poppins Re�

turns
 

جائزة األوسكار ألفضل 
مونتاج صوتي:

Black Panther

give Me
 If Beale Street

Could Talk
A Star Is Born

 
جائزة األوسكار ألفضل 
مكياج وتصفيف شعر:

Border
 Mary Queen of

Scots
Vice )الفائز(

 
جائزة األوسكار ألفضل أغنية 

أصلية:
 All The Stars  � 
Black Panther
�I’ll Fight  RBG

 The Place Where
 Lost Things Go
 �  Mary Poppins

Returns
 Shallow �  A Star Is

Born )الفائزة(
 When A Cowboy

 Trades His Spurs
 For Wings � The

 Ballad of Buster
Scruggs

 
جائزة األوسكار ألفضل 

تصميم إنتاج:
 Black Panther

)الفائز(
First Man

The Favourite
Mary Poppins Re�

turns

 A Star Is" ،براديل كوبر
"Born

ويليم دافو
" At Eternity’s Gate" 

 Bohemian" ،رامي مالك
Rhapsody " )الفائز(

 Green" ،فيجو مورتنسن
" Book

 
جائزة األوسكار ألفضل 

ممثلة مساعدة:
Vice ،إيمي أدامز

Roma ،مارينا دي تافيرا
 If Beale ،ريجينا كنج

  Street Could Talk
)الفائزة(

The Fa�  إيما ستون،
vourite

The Fa�  راشيل وايز،
vourite

 
جائزة األوسكار ألفضل ممثل 

مساعد:
 Green ،ماهرشاال عيل

Book )الفائز(
BlacK�  آدم درايفر،

kKlansman
 A Star Is ،سام إليوت

Born
 Can ،ريتشارد إي جرانت
 You Ever Forgive

?Me

من مواليد مدينة 
اإلسماعيلية، مشارك 

فى فريق عمل المؤثرات 
Spi�  البصرية لفيلم

 der-Man: Into the
Spider�Verse، يعمل 

أحمد كمشرف مؤثرات 
بصرية فى شركة ديزنى.

وشارك “أحمد” فى 
العديد من األفالم الناجحة 

 Beauty مثل فيلم
and the Beast الذى 

طرح عام 2017، وفيلم 

Bohemian Rhapso�
dy )الفائز(

First Man
A Quiet Place

Roma
جائزة األوسكار ألفضل خلط 

أصوات:
Black Panther

Bohemian Rhapso�
dy )الفائز(

First Man
Roma

A Star Is Born
  

جائزة األوسكار ألفضل فيلم 
رسوم متحركة قصير:

Animal Behavior
Bao )الفائز(

Late Afternoon
One Small Step

Weekends
 

جائزة األوسكار ألفضل فيلم 
حي قصير:

Detainment
Fauve

Marguerite
Mother

Skin )الفائز(
 

جائزة األوسكار ألفضل 
كتابة لسيناريو مقتبس:

The Ballad of Bust�
er Scruggs

 BlacKkKlansman
)الفائز(

Can You Ever For�

Roma
 

جائزة األوسكار أفضل فيلم 
أجنبي:

Capernaum
Cold War

Never Look Away
Roma )الفائز(
Shoplifters

 
جائزة األوسكار ألفضل فيلم 

رسوم متحركة:
Incredibles 2

Isle of Dogs
Mirai

 Ralph Breaks the
Internet

 Spider-Man: Into
 the Spider�Verse

)الفائز(
 

جائزة األوسكار ألفضل فيلم 
وثائقي:

Free Solo )الفائز(
 Hale County This

Morning
Minding the Gap
 Of Fathers and

Sons
RBG

 
جائزة األوسكار ألفضل فيلم 

وثائقي )قصير(:
Black Sheep

End Game

Avengers: Infini�
ty War الذى طرح عام 
Fantas� 2018، وفيلم

 tic Beasts: The
Crimes of Grin�

delwal الذى طرح عام 
2018 أيضا.

كما يشارك “أحمد” 
كمنسق للمؤثرات 

البصرية للفيلم المنتظر 
Avengers: End�

.game
بدأ أحمد عمله فى شركة 
ديزنى منذ سبتمبر 2017 

حتى اآلن، ويدرس فى 
Metropoli� ةجامع
tan  بلندن، باإلضافة 

إىل وجود صفحة خاصة 
له عىل الموقع األفالم 

.”imDb“ العالمى
وعىل حسابه الشخصي 

Lifeboat
A Night at the Gar�

den
Period. End of Sen�

tence )الفائز(
 

جائزة أوسكار ألفضل 
سيناريو أصيل:

The Favourite
First Reformed

Green Book )الفائز(
Roma

Vice
  

جائزة األوسكار أفضل 
تصوير سينمائي:

Cold War
The Favourite

Never Look Away
Roma )الفائز(

A Star Is Born
 

جائزة األوسكار ألفضل 
تأثيرات بصرية:

 Avengers: Infinity
War

Christopher Robin
First Man )الفائز(

Ready Player One
 Solo: A Star Wars

Story

عىل موقع فيسبوك، 
نشر أحمد صورة من 

صفحته عىل موقع األفالم 
 ،”imDb“ العالمى

معلقا: “لم أكن أتخيل 
أبداً أنه فى يوم ما 

سأمتلك صفحة خاصة 
عىل IMDB، اآلن لدى 

أكثر من ذلك، أنا أيضا 
فائز بجائزة األوسكار، 

وهذا يعد شيئا أكثر 
من حلم فشكرا لجميع 

العاملين فى شركة 
ديزنى الذين عملوا عىل 

الفيلم، مشروًعا ساحرًا مع 
أشخاص موهوبين رائعين.

وتابع: “شكرا لكم 
جميعا عىل هذه التجربة 
العظيمة واإلنجاز الذى 

سيدوم نجاحه مدى 
الحياة.. “فزنا”.

الفـائـزيـن قائمـة  عىل  تـعـرف 
وأيضاً التى تم ترشيحهم من قبل





             قبل أيام قليلة من رحيلها وحتديدا يوم اجلمعة االخرية ىف حياهتا، زار املوسيقار عبد الوهاب كوكب الرشق أم كلثوم
             

             
             

     

             بمنزهلا بالزمالك ىف لقاء إستمر ملدة ساعة كان يطمئن عليها، بعدما حتسنت حالتها الصحية، وحينا سئلته :
            

-  هانشتغل متى يا حممد ؟

-  فاجبها: أنا إنتهيت خالص من األغنية الدينية إىل إتفقنا عليها، شايف إننا نسجلها أوالً عىل إسطوانة.

-   فقالت: ده اىل كنت بفكر فيه !!

-  فرد عليها : يبقى شد حيلك وأنا حتت أمرك .

     ومد يده مصافحا هلا، دون أن يعلم إنه يودعها الوداع األخري، خاصة وإهنا وألول مرة ترص عىل توصيل عبد الوهاب بنفسها إىل بوابة منزهلا 

...ولكنه القدر، حيث عاد عبد الوهاب اجلمعة التالية إىل الفيال، ولكنه معزياً ىف رحيل كوكب الرشق أم كلثوم.

هل أصيبت ام كلثوم بالفشل الكلوى ؟؟

 قبل عامني من رحيلها أصيبت أم كلثوم بالتهاب ىف الكليتني أدى إىل ضعف عام، وأنيم حادة، طارت عىل أثرها كوكب الرشق إىل إنجرتا حيث 

مستشفى " لندن  كلينك " ،حيث تم عالجها من املرض عىل يد أخصائيني عامليني، ثم طارت إىل الواليات املتحدة، حيث بقيت ىف بوسطن حتى 

صيف 1974 قبل أن تعود للقاهرة.

رشايني ام كلثوم تستجب لعشاقها

قبل رحيلها بفرتة  تعرضت النتكاسة صحية،كان من عواقبها هبوط نسبة الصفائح الدموية ىف عروق أم كلثوم إىل 37 الف، ىف حني كان مفروض 

ان تكون ىف اجلسد الطبيعى 450 الف، وعىل الفور تم تشكيل كونسولتو ضم عدد كبريا من األطباء منهم

الدكتور/ عىل املفتى، ونجيب املحالوى، وإسمعيل أبو جبل، وصادق صبور، ورشاد برسوم، وحييى طاهر، وانضم اليهم فريق من كبار أطباء 

مستشفى املعادى للقوات املسلحة، حيث أمجعوا مجيعا  بنقل صفائح دموية الم كلثوم، وذلك لوقف النزيف، ومتت العملية بنجاح، واثبتت 

التحاليل التى قام با الدكتور/ عبد العزيز حسنني، تغلب الفنانة الكبرية عىل نوبة املرض.

ام كلثوم وصحوة املوت

كان من نتائج العملية ان عادت أم كلثوم إىل عافيتها، وكان أول زائر هلا ىف غرفة املستشفى السيدة/ جيهان السادات، وبعد أيام كان ىف إستطاعتها 

اجللوس عىل مقعدها املميز بجوار غرفة نومها املطلة عىل نيل الزمالك، وعادت األنوار تضيىء منزل أم كلثوم مرة آخرى،وعاد هاتف املنزل يدق 

طوال اليوم، مابني رئيس دولة يتصل لإلطمئنان عىل صحتها، أو وزير مرصى أو عربى يدعوا هلا بسالمة العودة، لكن القدر كان باملرصاد، وكانت 

عودهتا إىل فيالهتا بالزمالك هو عودة النهاية قبل الرحيل إىل اخلالق.

جثمن كوكب الرشق ىف الثالجة

سجى جثمن أم كلثوم بثالجة مستشفى املعادى منذ ليلة 3 فرباير، بعدما أغلقت املستشفى أبوابا ىف وجه كل من حاول الدخول،ووضعت 

الرشطة العسكرية ىف كل مكان طبقا للتقاليد ملن حيمل قالدة النيل، لينقل اجلثمن فجر يوم لتشيع جثمهنا من الثالجة اىل النعش، ىف حضور إبنة 

شقيقتها سعدية،وبعض افراد ارسهتا ،وزوجها الدكتور/ احلفناوى الذى وقف بعيدا من هول املوقف وهو ىف حالة ذهول مما حيدث، حيث لف 

جسدها باحلرير االبيض ..وسط قران كريم يقراءه كل احلضور .

وىف سيارة إسعاف كبرية وصل جثمن ام كلثوم اىل مسجد عمر مكرم قبل صالة الظهربفرتة ودخل اجلثمن من الباب اخللفى خوفا من إندفاع 

اجلمهري، إال أن اجلميع تنبه، حيث إنتفضت االلوف املعزين ىف إنتظار خروج اجلثمن بعد الصالة  عليه، كانت جنازة ام كلثوم رسمية بحكم إهنا 

حتمل قالدة النيل، لذلك تقدم موكب اجلنازة املوسيقى العسكرية.

اجلمهري تقتحم اجلنازة وتغري خط سريها

كان من املقرر ان يبدأ موكب ام كلثوم من مسجد عمر مكرم حتى جامع تركى ،وقبل وصول اجلثمن حممول عىل االعناق اىل ميدان طلعت 

حرب ،اقتحمت اجلمهري املوكب ،وشاركت الرشطة ىف محل اجلثمن ،ووصلت به اىل جامع رشكس ....حيث تم الصالة عليه ،لتعاود اجلمهري 

محل اجلثمن مرة اخرى ىف حراسة رجال الرشطة الذين فشلوا ىف وضع اجلثمن ىف احدى سيارات االسعاف لنقله اىل املقربة ،ليستمر االمر حتى 

مسجد االمام احلسني حيث استقر اجلثمن من جديد وتم الصالة عليه ...وخالل دقائق نجحت قوات االمن ىف اغالق مجيع ابواب املسجد ،وجأت 

3 سيارات اسعاف للتمويه ونقل اجلثمن ىف واحدة منهم اىل القرب جثمن ام كلثوم بجوار والدهتا وشقيقها خالد

كانت مقربة ام كلثوم مواجه ملقربة النحاس باشا بمنطقة البساتني ،حيث تم طالء مجيع االرصفة والطرقات باملنطقة املؤدية اىل املقربة بطالء 

جديد منذ فجر يوم اعالن وفاهتا ،فقد اشرتت ام كلثوم املقربة لتدفن فيها والدهتا ،حيث كانت املقربة مقسمة اىل 4 غرف ،ىف االوىل رقدت 

والدهتا،وىف الثانية شقيقها خالد الذى توىف عام 1953 ،ام الغرفة الرابعة فكانت من نصيب ام كلثوم .

             ظلت املشاعل مضاءة ىف املقربة طوال الليلة السابقة لرحيل ام كلثوم ،وبعد تغطية ارض املقربة برمال جديدة تم فرش طبقة من احلناء 
  

،الهنا االرض التى ستحتضن جسد ام كلثوم .

بصعوبة بالغة تصل سيارة االسعاف بجسد ام كلثوم اىل باب املقربة ،لينقل النعش خارج االسعاف حيمل اجلثمن عىل االعناق وسط دوع ونجيب 

احلضور ،ويرفع الغطاء عن النعش وحيمل جسدها ،ليبط به 10 درجات ،ودقائق يرج افراد ارسهتا من املقربة ،مابني مغمى عليه،واخر منهار 

بالبكاء ،وثالث ىف حالة ذهول .

ورسعان مايتم تغطية سلم املقربة ،ثم قرش رمال جديدة عليه،ثم تراب بعد خلطة باملاء واخري طبقة من احلناء .

وىف متام الساعة الثانية و5 دقائق من يوم االربعاء 5فرباير 1975 ،انتهى كل شيىء ،وصارت ام كلثوم بني  يد خالقها، و صار صوهتا ذكرى ىف قلوب 

واذان  حمبيها وعشاقها ىف كل انحاء العامل .

اهنا ايام " ثومة " االخرية بعد 44 عاما من رحيلها. 



فرح وال  بسمة  ال  اليوم  صديقك 
أنيس ىف اآلالم يواسيه وال 

ذاب قلبه من فرط األسى
يناديه من  صوت  يسمع  وال 

الديار دون رغبة رحل عن 
حتييه اللقاء  عىل  وعود  بال 

قلب لوعة  الناس  عن  يفى 
األنظار يفيه ىف دمع عن 

نائبة كل  ىف  ملجأه  كنت 
الظالم هيديه نورًا ىف  وكنت 

قلبه مكسورًا  وحيدًا  فصار 
ترويه ال  عينه  دموع  مهمومًا 

دروبه  ىف  رفيقه  كنت 
يالقيه رفيق  وال  الدرب  فضاع 

أيامه وعزاء  هناه  كنت 
أداريه   ومايقوله  رسه  وكاتم 

جياوره الغربة  ىف  فمن 
ومن ذا ىف املرض يداويه

يشاركه الفرح  ىف  ومن 
ولياليه        أيامه  نديم  ومن 

أفضل حياة  يعيش  ألعله 
أبغيه ما  وكل  رجائى  هذا 

فيه الريب  يومًا  عائد  لكنه 
ترضيه لن  الغربة  فكآبة 

  
يغرقه لن  الغضب  وموج 
فيه وفاء  عن  يثنيه  ولن 

 
ملجأه وهنا  مالذه  فهنا 

ماضيه  وذكريات  قلبه  وهنا 

صمٍت و  صموٍد  يف  سكنُت 
السكوِن  ِء  ضيا يف  ُأبحر 

قمٌر به  ليٍل  يف 
نوٍر بيض  يظهُر 

مظلمًة سمًء  يشُق 
صدوٍر أنفاَس  حُيرُر 

صمٍت و  صموٍد  يف  سكنُت 
طفٍل ضحكَة  أتامُل 

الوقِت نفِس  يف  وبكاءُه 
سطٍح فوق  ٍم  محا وبرَج 

جمٍد سمِء  يف  حيلُق 
وهيبُط يرتفُع 
ويغرُد يلعُب 

رحَل كم  ويعوُد 
متفائٍل زماٍن  يف 
يزدهُر والعَشِق 

أمًرا له  استعجبت 
مشتملٌة باحلب  احلياة 

صمٍت و  صموٍد  يف  سكنُت  نا  وأ
صدري أنفاِس  أحبُس 

َترًبا خُمْ ضمريِي  ليفيَق 
مٍل وأ عذاٍب  حقيقُة 

عمٍر بريُق  أختفي  آه 
يبدو وكم  يظن  ما  عيل 

قلٍب بفرحِة  أتظاهر 
ورٍد صحبتُة  جُتالسني 

شارًدة خيايل  يف  أطوُف  و 
ولعٌب ضحكٌة  أيامي  َك  بوا

كرًبا و  فرًحا  تأملُت 
حلٌم أمامي  ويضيُع 

عشٍق باَب  وُيغلُق 
وصمٍت صموٍد  يف  سكنُت 

نغًم فيها  ُأبحر 
خياًل أركُب  كفارٍس 

اتبخرُت لليل  ا دجي  يف 
يبرّصيِن قمٍر  ويض 
قلٍب عتمَة  ُييضء 

فكري يف  يرتدُد  وسؤال 
ُحلمي ُيشاركني  رفيٍق  من  هل 

جُيادُلني ومراٍت  مراٍت  ادُثني  حُيَ
صمٍت و  صموٍد  يف  سكنُت 

ذهنِي رشوِد  يف  سارحٌة 
قدٌر يل  يستجيَب  أن  أنتظُر 
صمٍت و  صموٍد  يف  ومازلُت 

صـديـقــك؟  أيـن 

وصـمــٍت صـمــوٍد   

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى

الليل منتصف  عند  أنتظره 
ضوءه توقف  مصباح  حتت 

الضجيج بأصابع 
والعناء

حتى اين مل اسمع مداعس دقاته
احلائط عىل  جتوب  التي 

مساء كل 
عام كل  مثل 

ال أحزن عىل رحيل ديسمرب
عام كل  ومثل 

يناير وجه  يف  أنظر 
املشاعر بصقيع  املتدثر 
األرض عىل  السنوات 

هي.. كم 
والعرض بالطول   
أسفل إىل  والنزول 

اخلرضاء الشجرة  حتت  يزال  ال  والطفل 
الشتاء يف  حتى 
جوعًا   يغفو 

أحالمه يف  ينتظر 
نويل.. بابا 

األغنياء إال  يعطي  ال  الذي 
أسمءهم املكتوب 

الوزر يف سجل 
الرياء وملحمة 

وحدي أسري  ذي  نا  أ ها 
مثقلة بخطوات 

ذاكريت أزقة  يف  أجتول 
الضائعة أحالمي  أبكي 

أوجاعي بنكهة  .أماًل  انتظرتك. 
حرويف صهوة  أمتطي  وجئتك 
الغياب رسير  عىل  لنائم  ا أنت  و 

الكربياء عباءة  تلتحف 
الصمت مع  صفقة  عقدت 

األشواق بحر  يف  الغارق  أنت  و 
احلنني أمواج  تقاوم 

قيودي فك  عىل  أرغمتني 
قسويت تشكو  ورحت  بك 
اهلروب تعمدت  أن  بعد 

االهتام قفص  أدخلتني 
تركتني احلرية  قضبان  بني 

اخليبات رسابيل  أمللم 
أحزاين حيكي  الدمع  و 

ألوان ال  و  روح  بال  السكون  خلف 
متحوين  و  قصيدة  تكتبني 

هتجرين و  أشواقي  نار  تشعل 
اخرتتني؟ ملاذا 

النساء كل  بني  من   
الكلمت أمجل  يل  وأرسلت 

وصايل منها  ترغب 
قلبي شطآن  عىل  رست 

الفراشات كم 
السمء يف  تتطاير   

الشمس خيوط  تعانق 
أشواقي أرشعة  منها  تطرز 

حتملني العامل  لغات  بكل 
الساحر اهلوى  مراكب 

أمحق أمل  رساب  ضفة  إىل 

إنـتــظــــار...

اختـرتـنـي؟!.. ملـاذا 

مـصـر  - رمسيس  عـادل  بقلم/ 

للشاعرة املغربية: 

ملـيـكـة عـزفـا

الدموع..! قطرات 
عـطـيـــة عــادل  بقلم/  

يف كل ربيع..
أمي.. يا 

الدموع، قطرات  أضع 
قربك. شاهد  عىل 
الزهور،  وأحّي 

يومًا؛ ـ  رقادها  من  هنضت  التي 
ألجلك.

بسالم،  لرتقدي 
ظلك. حتت  ذكريايت  وترقد 

يف كل ربيع..
أمي.. يا 

عطر ألف  الثرى  حتت 
عطرك.  فوق 

شوكة، ألف  الثرى  وفوق 
ببعدك. تدميني 

يف كل ربيع..
أمي.. يا 

طفلك.. زلت  ما 
دومًا، ـ  باألشياء  يعبث 

غيابك.  يف 
اسمك! وأكتب  احليطان،  عىل  أحفر 
رسمك! وأرسم  احليطان،  عىل  ُألّون 

يف كل ربيع..
أمي.. يا 

الدموع، قطرات  أضع 
قربك. شاهد  عىل 

من  هنضت  التي  الزهور  وأحّي 
يومًا؛ ـ  رقادها 

ألجلك.
بسالم،  لرتقدي 

ظلك. حتت  ذكريايت  وترقد 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  
األم مدرسة احلكومة

      كم من أم هتدهد طفلها، وتغريه بالنوم عىل وقع أنغام صوهتـا: "يارب تنــام.. يــارب تنــام
حتى أذبح لك طري محام"!

   فإذا نام صغريها، فكيف يأكل احلمم.. هذا إذا وجدت األم احلمـام، وذبحتــــه، واســتطــاع 
وليدها يف هذه السن الصغرية أن يأكله، وهيضمه؟!

   وكم من أم تلتجيء إىل احلكايات اخلرافية املرعبة، التي أبطاهلا: العفريت، والبعبع، والعـــو
وأبو رجل مسلوخة؛ لكي حيتمي صغريها بأحضان النوم؟!

   هذا األسلوب األمومي، تعلمته، ومتارسه حكومات عــدة، متعــاقبة.. فم أكثــر وعودهــا
الكثرية التي ال تتحقق!

   ومن ينتبه إىل حكاية "فرخي احلمم"، ويقول: "قديمة".. عليه يف هذه احلـالــة، أن يـجــابــه
الكائنات املرعبة!...

عـادل عطيـة

قرأت لك عن .. أرسـيـن لـوبـيـن
الظريف  اللص  أو  لوبني  أرسني 
الفرنيس  الكاتب  ابتكرها  شخصية 
روايات  القت  وقد  لوبالن  موريس 
حول  قد  ،و  كبرًيا  اًل  إقبا لوبني  أرسني 
سينمئية  أفالم  إىل  ياته  روا من  عدد 
كم  لألطفال  كرتونية  ومسلسالت 
وبعدها  لغات،  عدة  إىل  ترمجت 
كتيبات  شكل  عىل  قصص  نرشت 
يومنا إىل  باقية  وهي  قصصية 
والرشف  لنبل  با لوبني  أرسني  يتميز 
وراء  من  هيدف  ال  فهو  والشهامة 
املال  كسب  أو  لثراء  ا إىل  مغامراته 
يكرس  انم  خصومه  من  واالنتقام 
وتعقب  اجلريمة  عن  للكشف  حياته 
حتدى  وقد  للعدالة،  وتقديمهم  اجلناة 
الرشطة  رجال  أبرز  لوبني  أرسني 
فرنسا  يف  عرصه  يف  واملفتشني 
حتى  املتحدة  والواليات  وإنجلرتا 
وجه.  االلف  ذو  الرجل  لقب  عليه  أطلق 
لوبني،  أرسني  الظريف  اللص  يظهر 
هذا  مثل  يناسب  الذي  الشخص  عليأنه 
انه  املشبوهة،  باألحداث  امليلء  العامل 
يبدو  ووجوده  للزوم،  ا عند  يظهر  دائم 
الرواية  يف  حدث  مثلم  وجوبيا  امرا 
وظهر   1907 عام  نرشت  التي  األويل 
عنوان  حتت  مرة  ألول  لوبني  فيها 
توالت  ثم  الظريف  اللص  لوبني  أرسني 
عام  املجوفة..  اإلبرة  مثل  األعمل  هذه 

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

لــكــم       إعــــــدهــا 
عـزيـز جمـدى  م/ 

بقـلـم
لم تزعجني أبدا هشام أزكيض-  املـغرب

الستار خلف  جلست 
صمتي أحاور 

املسافرة لليل  ا بلغات 
نبضات تذكرت  حينها 

يض ملا ا
احلنني ومهسات 

ليها إ تضمني 
أشجاري عروق  تتالشى 

مي ما أ
تاريي  لواء  حامل  نا  وأ

ملعنى ا
نبتت  كلم  متوت  نظرايت 

بيني

حروف  روحي  وبني 
من لز ا

قادرا أعد  مل 
أوراقي  إنقاذ  عىل 

فية لصو ا
لنهاية ا تكون  أن  توقعت 

حني بعد 
أظافرها تطيل  بدأت 

النجوم خلف  نا  وأ
إزددت إرصارا

أنني اكتشفت  برهة  بعد 
الصمت  أجعل  أن  كدت 

يشء كل 

نفيس جعلت  بعدما 
للكتمن مكشوفة 

لنفيس قلت  وبعدما 
حلظات آخر  لتكوين 

املفقود ليوم  ا ذلك 
سيغري اليشء  حيث 
احلياة بوتقة  رهافة 

السمء. أعايل  يف 



العمق  شديد  إنسانى  مشهد  ىف 
والرشطة  اجليش  دخل  والوطنية 
ضابط  حياة  لينقذوا  حرب  ىف 
وبعد  األموات.  عداد  ىف  كان 
استطاعوا  نادرة  وبطولة  رصاع 
أفواه  من  الضابط  يرجوا  أن 
أوطاننا  عىل  هجمت  وحوش 
هؤالء  كان  ولكن  املوت.  لتنرش 
احلياة  خطة  ينفذون  األبطال 
وبني  املوت  بني  حائاًل  ليقفوا 
يقفون  كم  ويقفوا  إنسان،  حياة 
الوطن  حيمون  يوم  كل  ىف  أيضًا 
املوت  هم  ليستقبلوا  بصدورهم 
ينرشون  إهنم  آخرون،  ليعيش 
املوت.  مواجهة  ىف  احلياة 
أعمق  فلسفة  واحلياة  وللموت 
واحلياة  فاملوت  املادي،  املشهد  من 
كل  وراء  ندخله،  باب  كل  وراء 
إحساس  كل  وراء  تدخلنا،  فكرة 
نخطوها،  خطوة  كل  وراء  فينا، 
نحياها.  وثانية  دقيقة  كل  وراء 
أن  فإما  داخلنا،  واحلياة  املوت 
للموت.  نعيش  أو  للحياة  نعيش 
خفقات  استمرار  ىف  ليست  احلياة 
أو  املعدة،  امتالء  أو  القلب، 
اجلسد لذات  أو  األفواه،  ضحكات 
املوت.  سوى  يشء  ال  هذا  بعد  ثم 
وبصمة  اللـه  خلقة  هى  احلياة  إنم 
ال  وهذا  الكون،  هذا  ىف  وجوده 
واخلري  بالنور  إال  يكون  أن  يمكن 
احلقيقة  ىف  حييا  من  فكل  واحلق، 
فاحلياة  اإلرادة.  تلك  يتمم  أن  البد 
هو  واملوت  الوجود،  إجيابية  هى 
الرش فعل  هو  الوجود،  سلبية 
ترصف  كل  هو  الظلمة،  فعل  هو 
لآلخرين.  أو  للنفس  احلياة  ضد 

تعرى  هو  حقيقته  ىف  املوت 
وحياته إنسانيته  من  اإلنسان 
العمر  يرسق  ما  كل  هو  املوت 
للنفس  والسالم  والسعادة  والفرح 
يذبح  سكني  املوت  لآلخرين،  أو 
الشمس  نور  الليل  يذبح  كم  احلياة 

الشعوب  حياة  ىف  تغريات  حتدث 
تغريات  نتيجة  وسلوكها 
ثقافية،  أو  اقتصادية  أو  اجتمعية 
املجتمعات  تلك  إىل  وتتسلل 
القيم  مع  تتصارع  سلوكيات 
لتظهر  راسخة  كانت  التى  القديمة 
املجتمعات.  تلك  ىف  جديدة  قيم 
يقود  من  ذلك  إىل  يفطن  وقد 
السياسيني  طبقة  من  املجتمعات 
هيتم  ال  قد  أو  والعلمء،  واملثقفني 
تاريًا  القديمة  القيم  فتصبح  أحد 
سمت  من  اجلديد  اجليل  يراها  قد 
أيضًا. وحياربوهنا  بل  التخلف 
بداية  أوروبا  ىف  حدث  ما  وهذا 
حتى  عرش  السادس  القرن  من 
السياسية  والثورات  التنوير  عرص 
املجتمع  ففى  واالجتمعية. 
عرش  التاسع  القرن  ىف  اإلنجليزى 
رشسة  حروبًا  إنجلرتا  خاضت 
أخرى  بالد  عىل  وهجمت 
هذا  يكن  ومل  استعمرية.  بنزعة 
وجيوش حكومات  سلوك  فقط 
أيضًا جمتمعيا  سلوكا  صار  ولكن 
للقوى  رصاعا  الفرتة  تلك  وكانت 
العامل.  عىل  للسيطرة  الكربى 
عفيفى  حممد  الشاعر  ويصف 
ويقول: املتوحش  العامل  مطر 
ىف  يمتطى  إذ  العامل  أرأيت 
مشقوق  األطلس،  صفحات 
األثــــــواب ومهتــــــرئ  األبعـــــاد 
تتلوها  أسوار  خرائطه  من  تنبض 
اجلغرافيا  جلد  عىل  أرأيت  أسوار، 
رصاخًا  سمعت  القتل،  تاريخ 
الغزو جيوش  حتت  مكتومًا 
حتــــــت  املــــــوتــــــى  ورعــــــب 
املــنـتـــصـــــــرين؟! هـــــتـــــاف 
أكفان أم  األطلس  هذا  ورق 
وعبيد؟! أســــيـــــاد  يتنازعها 
ورصوح  ودهاليز  أروقة  العامل 

مرضى  ينرشه  مرض  املوت 
ثم  أبرياء،  احلياة  ندخل  آخرون. 
آخرين  خالل  من  الوجود  ندرك 
الدين ورجال  العائلة  خالل  من 
هؤالء  كان  لو  فمذا  واملدرسة. 
يصري  املوت؟  وحيملون  مرضى 
املجتمع كله أمواتا وال ينقذ البرشية 
إال نور الفجر ليدخل إىل كل يشء. 

نرش  اجلميع  مسئولية  وهذه 
البيوت  مسئولية  واحلياة،  النور 
ىف  ما  كل  يكون  أن  والعائالت 
ونورا،  حياة  البيت  جوانب 
وتعاليم  حياة،  اآلباء  فأحضان 
نور،  واخلري  واحلب  والقيم  الدين 
واملدارس واجلامعات البد أن تعمل 
ال  العقول  واستنارة  احلياة  لبناء 
فم  النفوس.  وظلمة  لتخريبها 
باملنهج  املدرس  التزم  إذا  يفيدنا 
احلياة  بمنهج  يلتزم  ومل  العلمى 
وماذا  واحلب؟  والقيم  السوية 
شاب  اجلامعة  ىف  خترج  إذا  يفيدنا 
العلمية  الشهادات  أعىل  حيمل 
ويفتقر  قيمة  أدنى  حيمل  ال  وهو 
للمجتمع وهو  أو يرج  األدب  إىل 
اآلخرين.  يكره  أو  يدمر  أن  يريد 
رجال  مسئولية  والنور  واحلياة 

احلياة  فارقت  قد  كانت  ولكنها 
الكبري  السريك  هذا  من  لتخرج 
تلك  وتفارق  األبدية  الراحة  إىل 
ربا. وجه  إىل  القاسية  الوجوه 
الذى  القاسى  املجتمع  إنه 
اشرتكوا  أفراد  من  يتكون 
أخالقية  سمت  ىف  مجيعًا 
وهو  اجلمعى،  العقل  يسموهنا 
الفرنسى  االجتمع  عامل  حسب 
هو  )1879م(:  دوركايم«  إيميل 
التى  والقيم  املعايري  جمموعة 
ىف  املجتمع  أفراد  سلوك  تشكل 
أو  تفكري  دون  وتكون  ما،  فرتة 
التفاعل  نتيجة  ويأتى  مناقشة. 
املحيطة  احلياة  جماالت  مجيع  ىف 
ويشعر  يفكر  وجتعله  باألفراد 
املجتمع. حيددها  ما  بصورة 
كان  الفرتة  تلك  ىف  حدث  وما 
األخالقيات  عىل  مبارش  تأثري  له 
اإلنسان  فأصبح  واملعتقدات، 
وبدأت  مادية.  وأكثر  أنانية  أكثر 
أفكارا  تبث  كثرية  فكرية  مدارس 
كبرية  قناعة  وتكونت  إحلادية، 
سمة  هو  اإلحلاد  بأن  كثريين  عند 
صور  إحدى  اإليمن  وأن  املثقفني، 
هدم  يعنى  التنوير  وأن  التخلف، 
طريقهم  وىف  مسلم.  هو  ما  كل 
فقدت  اجلمعى  العقل  هذا  لتكوين 
اإلنسانية  الروح  املجتمعات 
النزعة  انتشار  ومع  الطيبة، 
يشء  فوقها  ال  التى  واألنا  الفردية 
اإلنسانية.  ىف  أخرى  أشياء  كرسوا 
يشبه  اآلن  جمتمعنا  ىف  حيدث  وما 
إن  دائًم  نقول  فنحن  احلالة،  هذه 
كان  السابق  ففى  تغري،  املجتمع 
مسلم  بني  يفرق  ال  اجلمعى  العقل 

الذى  الوحش  خمالب  نفسها 
العمر  زهور  وتداس  جيرح، 
املوت  حيملون  أوالدًا  ليرتكوا 
املوت  حياهتم.  ىف  يومية  كمشاعر 
واإلرهابيني  املتطرفني  اختيار  هو 
ىف  متطرفًا  فكرًا  حيملون  الذين 
عقوهلم وسالحًا ىف أيدهيم هيددون 
فيهم  متوت  أن  إما  الشعوب  به 
متوت  أو  هلم  بخضوعهم  اإلنسانية 
فيهم احلياة، وكالمها موت ودمار. 

لتغيري  الشيطان  خطة  هو  املوت 
بصمة  وطمس  البرشية  املالمح 
اللـه  صنعها  نفوس  ىف  احلياة 
فيدخل  هو  أما  وتبني،  لتحب 
وتدمر لتكره  اإلنسانية  ليشوه 
اإلنسانى  العمق  يرسق  أو 
أيام  جمرد  إىل  احلياة  ليحول 
املوت  ويكون  وسطحية  هزلية 
واهلدف.  العمق  وفقدان 

نسري  واحلياة  املوت  طريق  ىف 
مجيعنا ىف هذه األرض، ما بني النور 
والعدم الوجود  بني  ما  والظلمة، 
واجلهل احلقيقة  إدراك  بني  ما 
بني  ما  والنقاوة،  الطني  بني  ما 
الطريق.  هذا  ىف  والسمء  األرض 

يراها من  لكل  أضحوكة  وصارت 
بل  حسابا  ىف  هذا  تضع  مل  ولكنها 
جوع  تسد  أن  اهتممها  كل  كان 
ديوهنا.  بعض  وتدفع  أطفاهلا 
عليها  فعرض  السريك  مدير  ورآها 
يضحك  فقرة  السريك  ىف  تعمل  أن 
كانت  بل  وقبلت  الناس،  عليها 
أقدامها  عىل  كبرية  مسافة  متشى 
املرض  نتيجة  تؤملها  كانت  التى 
وهناك  السريك.  إىل  تصل  حتى 
أبشع  يروا  أن  عىل  الزوار  هتافت 
بتشجيع  األطفال  وكان  امرأة، 
الطعام  ببواقى  يرموهنا  الكبار  من 
دموعها  وكانت  أيدهيم.  ىف  وما 
يضحكون،  وهم  ليلة  كل  تنزل 
تعود  أهنا  اللـه  تشكر  كانت  ولكنها 
وربت  جوعهم  يسد  بم  ألوالدها 
هذا  من  وبالرغم  أوالدها.  وعلمت 
حني  ليلة  آخر  حتى  تعمل  ظلت 
1933م  عام  العرض  تقدم  كانت 
وكانوا  اجلمهور  أمام  سقطت 
متثل أهنا  منهم  ظنًا  يضحكون 

عيوننا  أمام  ختتنق  ونراها  يوم  كل 
ملقاومة  قوة  بال  أعزل  غروب  ىف 
الغروب  عند  تبكى  ونراها  الليل، 
من  لينقذها  يده  أحد  يمد  ال  حني 
تستعيد  أن  إىل  املؤقت  املوت  حالة 
الليل  وتقهر  الفجر  عند  عافيتها 
اليوم اجلديد.  وتعود للحياة فيكون 
الغادرين قلوب  هو  املوت 
الذين  اهلمجيني  الدمويني، 
العامل  ليتحول  الكراهية  ينرشون 
إىل مقربة كبرية يتحكم فيها هؤالء 
باألكفان،  أشبه  ثياب  ىف  املوتى 
فيهم  من  قلوب  ىف  رعبا  ولينرشوا 
برصخات  مستمتعون  وهم  احلياة 
املستضعفني.  ونواح  املذبوحني 

حرية  قضية  هى  واحلياة  املوت 
املوت  معًا.  ومأساته  اإلنسان 
الذى  املتسلط  اإلنسان  سلوك  هو 
ويسلبه  اآلخر  يقهر  أن  حياول 
جروح  من  آثارًا  فيه  ليرتك  حريته 
باملوت  ويشعر  الزمن  طول  تنزف 
واخلوف.  بالعبودية  شعور  كل  مع 
الذين  الوالدين  سلوك  هو  املوت 
حني  أوالدهم  ىف  احلياة  يقتلون 
نفسيتهم  ويدمرون  يقهروهم 
هى  حتتضن  التى  األيدى  فتصري 

املجنون.  السهر  فيها  هيدأ  ال 
برجوازية  طبقة  فظهرت 
وكان  االقتصاد،  ىف  حتكمت 
األنانية  ظهور  هذا  نتائج  من 
اإلنجليزى املجتمع  ىف  والرشاسة 
ال  واملرشدون  الفقراء  وأصبح 
وكثري  أحياء.  جيعلهم  ما  جيدون 
ىف  الدامية  والقصص  املآسى  من 
آن  لـمرى  حدث  مثلم  الفرتة  تلك 
لندن. وكانت  1874م ىف  بروان عام 
ممرضة  تعمل  جدًا  مجيلة  شابة 
وتزوجت  املستشفيات  بأحد 
أربعة  منه  وأنجبت  زهور  بائع 
يسمى  بمرض  وأصيبت  أطفال. 
الثانية  سن  ىف  وهى  )العملقة( 
اضطراب  -وهو  والثالثني 
غري  زيادة  إىل  يؤدى  هرمونى 
وتشوه  األطراف  ىف  طبيعية 
آالما  تعانى  وكانت  الوجه-  ىف 
وصداعا  جسدها  كل  ىف  شديدة 
بؤسًا  املأساة  زاد  ومما  مستمرا. 
رسيع  مرض  بعد  الزوج  مات  أن 
مرضها. من  سنوات  مخس  بعد 
ىف  احلياة  تواجه  أن  عليها  وكان 
أحد  يكن  مل  التى  الفرتة  تلك 
قلب  يرق  ومل  أحد،  عىل  يشفق 
األربعة  فاألطفال  عليها،  أحد 
اجلسدية  وآالمها  جوعًا  يتضورون 
تشفق  ومل  داخلها،  ىف  ترصخ 
فطردهتا  املستشفى  إدارة  عليها 
املفارقات  ومن  الديون.  وتراكمت 
أعلنت  أن  املجتمع  لعبث  الكاشفة 
مسابقة  عىل  اجلمعيات  إحدى 
وكانت  العامل،  ىف  امرأة  ألبشع 
إسرتلينيا.  جنيهًا  مخسني  اجلائزة 
باجلائزة  وفازت  إليها  وتقدمت 

ال  أنه  يدركوا  أن  البد  الذين  الدين 
يوجد  وال  حب،  دون  تدين  يوجد 
صور  أدنى  مع  اللـه  مع  عالقة 
أحد  سريفع  وكيف  الكراهية. 
بالدماء؟  ملوثة  وهى  للصالة  يديه 
أخاه  ويدمر  ُيكفر  كيف  أو 
بالدعاء؟  يديه  يرفع  ثم  اإلنسان 
الدولة  مسئولية  والنور  واحلياة 
ينترش  فحني  أجهزهتا  بكامل 
اجلمل والنظافة ىف الشوارع نشعر 
املوسيقى  نسمع  وحني  باحلياة، 
ىف  واألبداع  الفن  ونرى  واألحلان 
بينم  باحلياة،  نشعر  مكان  كل 
املوت.  ينرش  أشكاله  بكل  القبح 
القضاء ىف  العدل  هى  فاحلياة 
عن  املعاناة  ورفع  املريض،  ورعاية 
نرش  ىف  احلياة  واملهمشني،  الفقراء 
بينم  الفكر.  وارتقاء  احلياة  ثقافة 
والقهر  والظلم  واملرض  اجلهل 
فنحن  املوت.  هى  أشكاله  بكل 
احلياة  بصمة  حتمل  خملوقات 
النور  داخلنا  ىف  نحمل  اللـه،  من 
اللـه  بصمة  تشوهت  فإذا  واحلق، 
عدمية كيانات  إىل  نتحول  فينا 
وأسمء عىل رمال، وقصص تكتب 
الفجر.  بندى  ومتحى  اللياىل  ىف 

فيه  ماتت  روح،  بال  زمن  ففى 
أيادينا من  األحالم  ضاعت  أمانينا، 
والياسمني الورد  أوراق  سقطت 
أسامينا وحروف  مالحمنا  حتى   
ومصابيحنا  أصبحنا،  خياالت 
نسمت  هيدينا،  نور  هلا  يعد  مل 
وصمت  تنعشنا،  تعد  مل  الفجر 
زمن  ففى  ليالينا،  عىل  خيم  الليل 
أبحث  حقائقنا،  فيه  تشوهت 
عن  أبحث  هيدينا،  حق  عن 
تشجينا،  أحلانا  عليه  أعزف  وتر 
ماء  عن  يشبعنا،  يشء  عن  أبحث 
ىف  أصحاب  عن  أبحث  يروينا، 
حيفظ  اليزال  بيت  عن  مديتنا، 
أهالينا.  تاريخ  نتذكر  علنا  قصتنا، 
األهرام جريدة 

ىف  يعيش  الكل  وكان  ومسيحى 
اليهودى  وحتى  بل  وسالم،  حب 
النظر  دون  كإنسان  مقبواًل  كان 
واليوم  الدينية.  االختالفات  إىل 
الفروق  يضع  اجلمعى  العقل  صار 
قبل  األوىل  املرتبة  ىف  الدينية 
العقل  كان  السابق  ىف  اإلنسانية. 
إىل  ينظر  وال  املرأة  حيرتم  اجلمعى 
من  هناك  الشارع  ففى  ترتديه،  ما 
تضع  ومن  معارصة  مالبس  تلبس 
ينظر  أحد  وال  سوداء  »مالية« 
بأحد.  يتحرش  وال  منهم  أى  إىل 
وينظر  ينقد  اجلمعى  العقل  اليوم 
للتحرش  تتعرض  وحني  بل 
مالبسها. إىل  األسباب  يرجعون 
وحترتم  حُيرتم،  الكبري  وكان 
وحيرتم  واملورثات،  التقاليد  أيضًا 
تذكر  فحني  اليوم  أما  الوطن، 
باستخفاف.  تؤخذ  األمور  هذه 
اليوم  اجلمعى  العقل  شكل  وما 
املجتمع  ىف  يدور  ما  فقط،  ليس 
تشكل  التواصل  قنوات  صارت  بل 
أن  يظن  وال  اجلمعى.  العقل  أيضًا 
هذا التغري حادث ىف الشباب فقط، 
القديمة  األفالم  بني  نقارن  فحني 
هو  وما  التليفزيونية  والربامج 
تغيريًا  هناك  أن  ندرك  حديث 
اجلمعى  العقل  ىف  حدث  كبريًا 
والثقافة  والتعليم  األرسة  ىف  لنا، 
بكارثة.  ينبئ  االنحدار  وأن  والفن، 
وقفة  هناك  تكون  أن  إذن  نحتاج 
لندرس  املستويات  كل  عىل  جادة 
حدث  ماذا  وملاذا؟  ماذا  ونرى 
اجلهود  وتتضافر  حدث؟  وملاذا 
والرجوع  اجلمعى  العقل  لتغيري 
فقدناها.  التى  والروح  للقيم 
ننام أو  ونعمل،  نستيقظ  أن  فإما 
كابوسًا أو  حلًم  احلياة  وتكون 
العدم. حاالت  من  حالة  أو 

مشــــهــــــــد للحيــــــــاة واملــــــــوت



هـل هنـاك إجــراء فحــص طبــي للحصــول عــلــى 
بوليصة التأمني عىل احلياة؟

عملية  من  دائًم  جزءًا  الطبي  الفحص  يعترب  نعم، 
بعض  أيضا  يوجد  و  احلياة  عىل  التأمني  عىل  التأمني 
أقل  التغطية  مبالغ  عادة  ولكن  احلياة  عيل  تامني  وثائق 
طبي. فحص  تتطلب  التي  التامني  وثائق  من  أعىل  وأسعار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاذا أقوم بذا الفحص الطبي؟

ألن رشكة التأمني  ترغب يف احلصول عىل تقارير  عن مدى 
األمراض  من  العديد  فهناك   . عليه  الصحية  للمؤمن  احلاله 
رشكه  ترفض  وأحيانا  عليه.  املؤمن  عمر  يف  تؤثر  التي 
التامني  إصدار الوثيقه إذا كانت احتمالت الوفاه مرتفعه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أملك تأميـنـاً عىل احليـــاة من خــالل صاحب العمــل 
اخلاص يب هل احتاج رشاء وثيقه تامني عيل احلياة 

إضافيه؟
بافرتاض أن صاحب العمل اخلاص بك يوفر تغطية  تأمينيه 
لكن االحتمالت هي أن التغطية غري كافية. وحتى إذا كانت 
توقفك  فور  فستفقدها  متميزه  ،  وثيقه  تقدم  رشكتك 
عن  التخيل  عليك  جيب  أنه  يعني  ال  هذا  هناك.  العمل  عن 
هي  التغطية  وظيفتك.  لك  تقدمه  الذي  احلياة  عىل  التأمني 
 ، احلياة  عىل  تأمني  بالفعل  لديك  كان  إذا  وحتى   ، تغطية 
بمثابة  تكون  أن  بك  اخلاصة  العمل  صاحب  خلطة  يمكن 
وثيقه إضافيه . باإلضافة إىل ذلك ، من مميزات وثيقه تامني 
احلياه املتاحة من خالل جهه العمل اهنا بدون كشف طبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف يتم اجراء الفحص الطبي؟

قياس  )النبض  بأخذ  ن  املؤمِّ اختبار  رشكة  ستقوم 
يف  أيًضا،  البول  عينة  و  دم.  وعينة   ) والوزن  والطول 
القلب. اجراء  رسم  األمر  يتطلب  األحيان  بعض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل أستطيع الذهاب إىل الطبيب اخلاص يب إلجراء 

الفحص الطبي؟
طريق  عن  الطبي  الفحص  تقبل  اجراء  التأمني  ال  رشكة 
طبيبك اخلاص. عادة يأيت الفني إىل منزلك أو مكتبك. وربم 
األهم من ذلك أن رشكة تشخيصية تابعة لطرف ثالث تقوم 
باختبارك - وليس رشكة التأمني نفسها. وتتحمل رشكه التامني 
بطلب  التامني  الفحوصات  وتقوم  رشكه  اجراء  تكاليف 
تقرير طبي من طبيبك  بعد توقيعك عيل املوافقة عيل ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــل مســمــوح بفقــدان الــوزن قبـل التقدم بطلب

للحصول عىل التأمني عىل احلياة؟
فقدان الوزن يؤهلك للحصول عىل أعىل )أو أفضل( تصنيف
وبالتايل ، أقساط أقل. ولكن ال يمكنك فقط اتباع نظام غذائي 
احلياة  عىل  التأمني  عىل  للحصول  بطلب  والتقدم  صارم، 
للكشف  املتقدمني  من  التأمني  رشكات  تطلب  أقل.  تدفع 
)أعىل  أرطال   10 من  أكثر  تذبذب  قد  وزهنم  كان  إذا  ما  عن 

فلن   ، كذلك  األمر  كان  وإذا   - املايض  العام  خالل  أسفل(  أو 
حتصل عىل كامل الرصيد ، إذا جاز التعبري ، لفقدان الوزن. 
تسمح لك بعض رشكات التأمني بإجراء اختبار طبي جديد 
السياسة  بعد مرور بضع سنوات عىل رسيان مفعول هذه 
فقدت  إذا  وسيط  مع  اخليارات  عن  التحدث  يمكنك  حتى 
مؤخًرا وزنك أو ختطط لبعض الوقت يف املستقبل القريب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يؤثر التدخني عيل تكلفه التامني عيل احلياة ؟

للمــــــدخن  احليـــــــاة  عيل  التأميـــــن  تكلفـــه  بالطبـــع 
املدخن. غيــــر  تكلفـــــــه  أضعـــــــاف   ٣ حـــــوايل  تكـــــون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـل يمـكــن أن توضح العــوامــل املــؤثــرة يف تكلفة

التأمني عيل احلياة ؟
بشكل  ولكن   ، الرشكة  حسب  التفاصيل  ختتلف  بالتأكيد. 
عام، هناك ستة تصنيفات رئيسية للتأمني عىل احلياة ، وهي 
 Preferred Plus األسوأ:  إىل  األفضل  مدرجة هنا من 
 Standard و Standard Plus و Preferred و
Smok�  - ذلك  يف  تفكر  أنت   - و   Substandard  و
كاملة  جمموعة  عىل  فيه  تقع  الذي  السعر  يعتمد   .er
؟  الوزن  مؤرش  هو  ما  احلياة.  ونمط  الصحة  عوامل  من 
مرض  من  عالجك  تم  أن  سبق  هل  بانتظام؟  ترشب  هل 
او  السيارات  كسباق  خطره  ممارسات  هناك  هل  خطري؟ 
ملراجعه  السياره  قياده  سجالت  ومراجعه  اجلبال  تسلق 
مروريه. خمالفات  او  ال  ام  حوادث  هناك  كانت  إذا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Underwriter ماهو ؟

اخلاص  االبلكاشن  بمراجعه  يقوم  الذي  الشخص  هو 
احلياة   عيل  التامني  تكلفه  بتحديد  عليه  ويقوم  باملؤمن 
أسايس  بشكل  ويكلف  التأمني  رشكة   حلساب 
تصنيفــــك  أو   - لضمــــان  خطــورتك  مــدى  بمعـــرفــة 
نتائج  عىل  سيطلعون   ، ذكرنا  كمــا  إليه.  تنتمي  الذي 
الطبــيــة.  والســجــالت  بــك  اخلـــاص  الطبـي  الفحص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Underwriter مــاذا يـحـدث إذا كـذبـت عـلـى

واكتشفوا الغـش ؟
اكتشاف  تم  إذا  أو  أعىل  تامني  قسط   حتصل  عىل 
يف  التامني  وثيقه  إلغاء  فسيتم   ، حدوثها  بعد  الكذبة 
الوفاة. استحقاقات  عىل  حتصل  لن   ، احلاالت  أسوأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي يتم االستفادة من وثيقه التامني عيل احلياة؟

عىل  التأمني  بوليصة  دفع  مدى  هو  الوفاة  استحقاق 
للرضيبة  اخلاضع  غري   ، بك  اخلاص  املستفيد  إىل  احلياة 
املستفيد  يكون   ، الوفاه  حدثت  إذا   ، واحدة  دفعة  ويف 
الوفاة. استحقاق  لتلقي  حتدده  الذي  الشخص  هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما معني Term Insurance؟

لفرتة  لك  تغطي  سياسة  هي  احلياة  عىل  التأمني  مدة 

الفرتة  خالل  الوفاه  حدثت  إذا   ، لذلك  الزمن.  من  حمددة 
التأمني  املوت.  فائدة  عىل  بك  اخلاص  املستفيد  حيصل   ،
دائم.  بشكل  لك  يغطي   ، اليد  عىل   ، الدائمة  احلياة  عىل 
عند  الوفاة  ملنفعة  مستحًقا  بك  اخلاص  املستفيد  يزال  ال 
يمكنك  النقدية  للقيمة  عنرًصا  أيًضا  هناك  ولكن   ، وفاته 
الوقت. من  فرتة  بعد  منه  جزء  رصف  أو  منه  االقرتاض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أهيم أفضـل - التــأميــن عىل احليــاة حمــدد النده أو

التأمني عىل احلياة الدائمة؟
ما  نفسك  تسال  ان  جيب  السؤال  هذا  عيل  لإلجابة 
حيتاج  فالبعض  ؟  احلياه  تامني  وثيقه  من  الغرض 
أقساط  سداد  يتم  حتي  حمدده  لفرته  تامني  وثيقه 
ويصبحوا  العمل  سن  ايل  األوالد  يصل  حتي  او  البيت 
وكذلك  أنفسهم.  عيل  ماديا  واالعتمد  العمل  عيل  قادرين 
الصحية  واحلالة  املالية  والسن  املقدرة  حسب  أيضا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جيب أن يكون املستفيد اخلاص يب؟

وحتديد  خياراتك  مجيع  يف  بعناية  النظر  عليك   سيتعني 
أنه من  أن نخربك  ، يمكننا  لك ولعائلتك. ومع ذلك  األفضل 
نسبه  ،  وحتديد  مستفيدين  عدة  لديك  يكون  أن  املمكن 
بانتظام. املستفيدين  حتديث  يمكنك   ، أيضا   . مستفيد  لكل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف تعرف رشكة التأمني أن املؤمن عليه تويف؟ 

مطالبة.  تقديم  املستفيد  عىل  جيب  جيد.  سؤال 
وإرســــال  املطالبــة  نمــوذج  ملء  إىل  ســتــحـتــــاج 
التاميــــن. رشكه  التامني  إىل  ووثيقة  الوفاة  شهادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
هل هناك وثائق تامني عيل احلياه تفيد املؤمن عليه 

اثناء حياته؟
بالطبع هناك العديد من وثائق تامني احلياه تفيد املؤمن عليه 

وهو عيل قيد احلياه
مثل Living Benfits ويستطيع املؤمن عليه احلصول 
عل نسبه من مبلغ وثيقه التامني إذا واجهه احد األمراض 

 Terminal , Chronic or CriticalIllness مثل
وكذلك هناك وثائق تامني عيل احلياه تفيد كاستثمر وادخار 
واحلصول عيل مميزات رضيبيه او االستعداد لسن التقاعد 

وهناك وثائق تامني عيل احلياه يمكنك من اسرتداد مجيع 
االقساط التي تم دفعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتيايت جلميع قراء جريدتنا املحبوبة كاريزما 
وأمنيايت جلميع القراء بدوام الصحه والعافيه.

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التامني
عيل االيميل التايل.

samy@goldenwayins.com



املعز قاهرة  يف  املفتوح  الذهب  متحف  هو..  الصاغة  شارع  يف 
أزقة وشوارع ضيقة بالقاهرة التاريية، وسط العاصمة املرصية
ال  األجانب،  من  وقليل  مرصيني  والغادين،  بالرائحني  متتلئ 
الذهبية،  املشغوالت  متاجر  وسط  املارة  األجساد  بني  مساحات 
لكن  "الصاغة"،  شارع  يف  هنا  احلال  برواج  تيش  ربم  صورة 
العكس. يؤكد  املتاجر  أصحاب  أوجه  عىل  املرتسم  اإلحباط 
برشاء  ابتهاجا  الزغاريد  ترتفع  للسعادة،  كبري  مركز  كان  هنا 
وتعلو  بمرص(،  الزواج  قبل  للعروس  ذهبية  )هدية  "الشبكة" 
وجتار  املقدس  الرباط  عىل  املقبلني  بني  املتبادلة  الضحكات 
وغابت  مالحمهم  الوجوم  اآلن  يعلو  الذين  النفيس،  املعدن 
هبوط  من  تشكو  متكررة  أحاديث  حملها  لتحل  املمزحات 
واحد. عام  خالل  الضعف  من  ألكثر  األسعار  وارتفاع  املبيعات 
حيث  مسبوق  غري  ارتفاًعا  مرص  يف  الذهب  أسعار  وشهدت 
جنيًها   260 من  مرص(  يف  تداوال  )األكثر   21 عيار  سعر  قفز 
دوالًرا(.  71( جنيها   630 إىل   ،2015 ديسمرب  يف  دوالًرا(   30(
التاريية  القاهرة  شوارع  أقدم  ميدانية،  بأحد  جولة  ويف 
دكاكني  بني  األصفر  املعدن  فيه  ويتألأل  بالزائرين،  يعج  الذي 
عرشات  تتشابه،  بضائعها  تكاد  البعض،  بعضها  من  اقرتبت 
املرصعة  واحُليل  الذهب  صناعة  ورش  من  ومثلها  املحالت 
آثرت  كلها  الفضة،  حمالت  عن  فضال  الكريمة،  باألحجار 
نائم''. "السوق  أهلها  حال  فلسان  بضاعتها،  من  املعروض  تقليل 
السعر  إن  متفرقة،  أحاديث  يف  قالوا  املحالت  أصحاب 
واملحالت  قبل،  من  نشهده  مل  الذهب  إليه  وصل  الذي 
شديًدا. ازدحاًما  تشهد  كانت  بعدما  الزبائن  من  خلت 
مقتل  يف  الذهب  رضب  الدوالر  سعر  ارتفاع  أن  إىل  وأشاروا 
استمرار  متوقعني   ،90% تتعدى  بنسبة  بيعه  انخفاض  إىل  وأدى 
ارتفاع أسعاره طاملا بقيت العملة األمريكية يف صعودها اجلنوين.
مالك حمل ذهب، قال إن هناك حالة عزوف تام من املواطنني عىل 
 600 من  ألكثر   21 عيار  جرام  وصول  بعد  خاصة  الذهب،  رشاء 
جنيه )70 دوالًرا( يف سابقة مل حتدث من قبل، الفًتا إىل أن عيار 14 
الذي مل يكن عليه أي إقبال ختطى سعره الـ450 جنيها )50 دوالًرا(.
فقط  يكتفون  األيام  هذه  يف  الزواج  عىل  "املقبلون  وأضاف: 
برشاء دبلة )خاتم بال فص(، نظرا الرتفاع أسعار الذهب، وحتى 
حيلو  يعد  مل  واالدخار  االستثمر  لعامل  الذهب  رشاء  يريد  من 
أقل". أصبحت  سيشرتهيا  كان  التي  اجلرامات  فعدد  األمر،  له 
البيع  عمليات  يف  الركود  من  حالة  هناك  أن  إىل  وأشار 
أوجها  يف  أصبحت  أهنا  إال  سنتني،  منذ  بالسوق  والرشاء 
الدوالر. ألسعار  اجلنوين  االرتفاع  مع  املاضية  األيام 
إجراءات  احلكومة  تتخذ  مل  إذا  األسعار،  ارتفاع  استمرار  وتوقع 
الدوالر. أزمة  وحل  السوداء  السوق  عىل  للقضاء  حاسمة 
وأزمة الذهب ألقت بظالهلا عىل نسبة العملة هناك، حيث تسببت 
يف ترسيح بعضهم من املحال، حسب الذي قال "عندنا )لدينا( 6 عمل، 
بنرجعهم". ترجع  الزبائن  ملا   2 من  أكرت  أحتاج  ال  )اآلن(  دلوقتى 
للذهب  العامة  الشعبة  رئيس  واصف،  أمني  وصفي 
مجيع  إن  قال  التجارية،  للغرف  العام  باالحتاد  واملصوغات 
ارتفاع  أزمة  جراء  كبري  بشكل  ترضروا  بالقطاع  العاملني 
الرشاء. عن  املواطنني  من  عزوف  قابلها  التي  األسعار 
عن أسباب ارتفاع األسعار، أوضح أن هناك سببني أحدمها عاملي 
املايض يونيو  األورويب،  االحتاد  إنجلرتا من  بعد خروج  أنه  وهو 
إىل  هناك  األعمل  رجال  اجته  اإلسرتليني  اجلنيه  قيمة  وانخفاض 
االستثمر يف الذهب، ما أدى إىل زيادة الطلب وبالتايل ارتفاع سعره.
والتي  للدوالر،  السوداء  السوق  فهو  اآلخر  السبب  "أما  وأضاف: 
من   80% أن  إىل  مشريا  جديد"،  سعر  ساعة  كل  فيها  نسمع 
والرشكات البيع  حركة  توقف  جراء  أغلقت  واملحالت  الورش 
حيث  من  دولة  كثالث  صنفت  بلد  يف  مهرة  حرفيني  وجتد 
كأفراد  ويعملون  املهنة،  تركوا  وتركيا  إيطاليا  بعد  اجلودة 

العيش. لقمة  كسب  أجل  من  أجرة،  سيارات  سائقي  أو  أمن 

األسباب". زوال  "حال  الذهب،  أسعار  هبوط  توقعات  وعن 
الذي  والركود  االقتصادية  األزمة  الصناعة  ترضب  التي  فأاًلزمة 
تعاين منه حركة البيع والرشاء يف مرص، فضاًل عن ارتفاع أسعار 
الصاغة داخل  العمل  فرص  من  شك  وال  قلل  العامل،  يف  الذهب 
مازال  الذهب  عامل  أن  إال  كبرية  مكاسب  جينون  التجار   فكبار 
قبل  من  "كنا  الصناعة.  يف  عامًا  األجر.20  ضعف  من  يعاين 
العاملية أسعاره  ارتفاع  مع  أنه  إال   .24 و  و21   18 عيار  الذهب  ننتج 
من  كبري  عدد  يف  معروف  أنه  رغم  عىل   ،14 عيار  ننتج  أصبحنا 
الركود من  يعاين  اآلن  واألفريقية".الشارع  األوروبية  البالد 
العمل جيلسون أمام حماهلم، يتبادلون أطراف احلديث، حياولون 
جذب املارة يف الشارع، إما للرشاء أو لبيع الذهب الكرس.يف فرتة 
االضطرابات السياسية كانت حوادث الرسقة كثرية وعديدة، ما 
"فتارين"  حمتويات  يفرغوا  أن  إىل  الصاغة  حمالت  أصحاب  دعا 
الذهب. ويضعوا نمذج فقط من قطعة  العرض من  )واجهات( 
وأخرى  ذهبًا،  تبيع  حمال  بني  للتمييز  قطعتني،  وربم  واحدة، 
تبيع فضة.الرشاء عرب االنرتنت هيدد الصاغة أيضًا، ليس النتشاره
املايض حذرت شعبة  العام  الذي يمرس من خالله. يف  للغش  بل 
قطع  رشاء  من  املستهلكني،  الذهبية،  واملشغوالت  املصوغات 
فوجئوا  أصحابا  ألن  االجتمعي،  التواصل  شبكات  عرب  ذهبية 
فإن  الظروف  هذه  كل  رغم  مزيفة.عىل  قطع  أهنا  هلا  بيعهم  عند 
إما  للزائرين.  ومقصد  جاذبة  التزال  "الصاغة"  سوق  منطقة 
الذهب. عشاق  قلوب  يف  ملكانتها  أو  التاريية،  األثرية  ملكانتها 
فبجوار مسجد احلسني ترتاصف حمالت املجوهرات يف قاهرة 
املعز، هنا يقع سوق "الصاغة"، حيث ترتاصف الواجهات عارضة 
يقصده  الذي  السوق  الذهب. هنا  ورش معامل  أنتجت  ما  أفضل 
بورصة  هنا  وفقراء.  أغنياء  وسواح.  وعرب  مرصيون  اجلميع. 
الذهب احلقيقية، واألذواق املختلفة أيضًا.أقدم األسواقيعترب سوق 
الصاغة مركًزا لصناعة املصوغات الذهبية، وصناعة املوضة، وهو 
من أقدم أسواق الذهب يف العامل. يمتد من بداية شارع املعز جنوبًا
وحتى حارة اليهود وخان أبوطاقية شماًل. عروض املجوهرات ال 
تقترص عىل واجهات مليئة بالقطع الفنية، بل هناك عامل آخر خفي 
التي تعمل يوميًا.الورش  يتشكل من جمموعة كبرية من الورش 
املعنية بالكشف  "ششن" وهي  أنواع وأشكال. هناك ورش تسمى 
عن عيارات الذهب. وورش "اجللخ" املعنية بتلميع الذهب وختليصه 
من شوائب املعادن األخرى، وورش أخرى لتشكيل القطع الذهبية 
صارم  قانون  الصاغة  للنقش.يف  أخرية  وورش  السبائك،  وعمل 
يقوم  الذي  الشخص  وهو  الرتيب"،  "املعلم  فهناك  أحد،  يتعداه  ال 
بتنظيف الذهب من الرتاب، باستخدام الزئبق، وهناك "األدمون"
وهو من يشرتي الذهب املكسور )الكرس( ويقوم بتلميعه ثم يبيعه 
للزبائن بثمن منخفض. اليستطيع أحدهم أن يقوم بمهنة  اآلخر. 
التخصص هنا حيكم األمور. إن العامل املرصي ال مثيل له، خصوصًا 
مع ظهور املصانع الكبرية والرشكات العاملية املتخصصة يف صناعة 
املجوهرات، مضيفًا "هم يستعينون بالعملة اهلندية والباكستانية. 
آخر". أمر  املرصيني  الذهب  صناع  لكن  أيضًا،  مهرة  وهم 
تشهد أسواق الذهب ارتفاعا صارخا، خاصة يف املناسبات واملواسم 
الزواج  عىل  املقبلني  الشباب  ترهق  والتي  األعياد،  مثال  الرسمية، 
ماديا، وجتعل البعض منهم يرتاجع عن الفكرة بالرغم من رغبته 
و  االخبار  من  الكثري  االخرية  اآلونة  يف  أن  انترشت  إال  ذلك،  يف 
والبعض   9 عيار  او   12 عيار  من  ذهب  يسمى  ما  عن  االشاعات 
االخر حتدث عن السعر ب18 او 22 او 30 جنيه للجرام ولو بحثت 
جنيه  50 من  الكثر  اجلرام  سعر  وصل  البعض  ان  لوجدت  اكثر 
والبعض  ويشرتى  يباع  ذهب  انه  عن  حتدثت  الناس  بعض 
منه  اشرتيته  من  عند  اال  بيعه  اعادة  يمكن  ال  انه  يقول  االخر 
اخري مرة  يشرتى  وال  يباع  ذهب  انه  يقولون  واخرون 
جوجل  الشهري  البحث  حمرك  يف  الذهب  عن  بحثنا  فلو 

يتكلم  الكل  سابقا  قلنا  وكم  الشديد  لألسف  العجب  لرأينا 
صيني   ذهب  الرد  ؟؟؟؟  حقيقة  هي  ما  والسؤال  يعلم  ال  بم 
مميزاته  اهم  من  والذي  الصينى"،  "الذهب  فكرة  فظهرت 
وهو  الثمن،  رخيص  أنه  غري  احلقيقي،  الذهب  يشبه  انه 
كثريين. مشكلة  وحل  الشباب،  بني  رائجا  إقباال  وجد  ما 
يباع  وكيف  الصيني؟  الذهب  قال  البعض 
سعره؟ هو  وما  باجلرام؟  يباع  وهل  ويشرتى؟ 
الذهب الصيني داخل حمالت  بالذهب  يعرف  ما  ال يوجد هنائيا 
جواهرجي  حمل  اي  اىل  ذهبت  اذا  انك  بمعنى 
عليك  سريد  صيني  ذهب  عندك  يوجد  هل  وسألته 
صيني( ذهب  اسمها  حاجة  )مفيش  فقط  واحد  برد 
مرصي  ذهب  العامل  يف  يوجد  ال  احلقيقة.....  هي  وهذه 
واحد  كله  الذهب  ولكن  اسباين  واخر  صيني  وذهب 
مثله  االرض  باطن  من  يستخرج  )معدن  كله  الكون  يف 
وماليزي( صيني  فيه  يوجد  ال  اخر  معدن  اي  مثل 
اكذوبة؟؟؟؟؟ الصيني  بالذهب  يسمى  ما  هل  ولكن 
اكسسوارات  نعم  الصحيح  بالتعبري  عنه  نتكلم  ان  جيب  هنا 
بالذهب شبيهه  اكسسوارات  جمرد  هو  الصيني  الذهب 
الكرتونيًا  ومطلية  جدا  حمرتف  بشكل  مصنعة 
مطلقا الطالء  لون  يتغري  وال  اخلالص  بالذهب 
مطابق  واللون  وامللمس  الشكل  ان  بحيث 
االصيل الذهب  ولون  وملمس  لشكل  متاما 
البسة  وهي  للصايغ  دخلت  واحدة  اي  لو  كده  وبرصاحة 
ان  يعرف  الصايغ  ممكن  مش  صيني  ذهب  اكسسوار 
عليه املوجودة  الدمغة  خالل  من  اال  اصيل  ذهب  مش  ده 
ماركتها  بتكتب  الصيني  االكسسوار  مصانع  معظم  ألن 
االصيل الذهب  دمغة  شكل  بنفس  االكسسوار  قطعة  عىل 
يباع  ال  عموما  االكسسوار  ؟؟؟؟؟  للسعر  بالنسبة  طيب 
سعر  هلا  قطعة  كل  ان  اي  بالقطعة  يباع  انم  باجلرام 
وكم  وحجمها  القطعة  شكل  عىل  بناًء  حيدد  با  خاص 
اطالقا الوزن  عىل  بناًء  ليس  لتنفيذها  املستخدمة  اخلامات 
عموما  االكسسوار  فان  احلالة  هذه  يف  وايضا 
اخرى مرة  للتاجر  بيعه  اعادة  يمكن  ال 
األصىل والصينى وانتى وشطارتك.. 4 نصائح الختيار الذهب الصينى
األخرية  الفرتة  ىف  كبرية  بصور  الذهب  أسعار  ارتفاع  مع 
بشكل  الساحة  عىل  بالظهور  الصينى  الذهب  سوق  بدأ 
وموديالت  اجلميع  متناول  ىف  معقولة  بأسعار  ومميز  كبري 
الذهب  تصميمت  وحتاكى  احلديثة  املوضة  تواكب  أنيقة 
األصلية. عن  يفرقها  ال  يراها  من  إن  حيث  و21   18 عيار 
ولالختيار الذهب الصينى رشوط جيب أن نعرف وذلك للحصول 
كثرًيا. ويبقى  يظل  مميز  أصفر  لون  ذات  مميزة  قطعة  عىل 
الصينى: الذهب  ملوديالت  اختيار  ألفضل  نصائح   4
منه  موثوق  مكان  من  حليها  تشرتى  أن  الفتاة  عىل   -  1
اإلكسسوارات  قطع  من  أوىل  درجة  عىل  للحصول 
فوًرا. اسرتجاعها  حقها  من  اللون  تغري  وحال  الذهبية 
بمثابة  لتكون  الصنع  بختم  ممهورة  احلىل  بعض  هناك   -  2
اإلكسسوارات  عن  الصينى  الذهب  قطع  متيز  التى  الدمغة 
."xp، JH ،RA، OP  " مثل  حروف  عن  عبارة  العادية وتكون 
فإن  الصنع  جيدة  الصينى  الذهب  قطع  كانت  مهم   -  3
الصابون،  الكريمت،  اإلسرباى،  "العطر،  من  عليها  احلفاظ 
تغريه. أو  اللون  ذهاب  لعدم  رضورة  التنظيف"  أدوات 
من  بقطع  لفها  جيب  احلىل  قطع  استخدام  بعد   -  4
وبذا  للحىل  صندوق  ىف  با  واالحتفاظ  املناديل  أو  القطن 
سنوات. إىل  تصل  قد  الرباق  بلوهنا  طويلة  فرتة  ستظل 
أهله  ينتظر  الصاغة  شارع  عىل  ترشق  جديدة  شمس  كل  ومع 
وباءه. رونقه  الرنان  لألصفر  لتعيد  املعجزة،  يشبه  ما  ورواده 






