










االول امللك أمحس 
- مؤسس األرسة الثامنة عرش

- طرد اهلكسوس من مرص وطاردهم حتي قيض 
بعد  التاريخ  يف  تذكر  قائمه  هلم  تقم  ومل  متامًا  عليهم 

ذلك.
من  الكثري  وأدخل  املرصي،  اجليش  بتطوير  قام   -

األسلحه احلربيه اجلديدة.
احلديثة،  الدولة  مؤسس  يعدونه  املؤرخون   -
املستعمر  طرد  من  فرغ  أن  بعد  النه 
الداخلية  للشئون  إهتاممه  وجه  )اهلكسوس( 
كثريه. داخليه  إصالحات  بعمل  وقام  للبالد، 
- اكتشفت مومياؤه عام ١٨٨١ يف خبيئة بالدير البحرى 

بواسطة عامل اآلثار چاستون ماسبريو.

س. اهاًل ومرحبًا بجاللة امللك أمحس األول ملك مرص.
+ أهاًل بكم

هذا  يف  بجاللتكم  نلتقي  أن  امللك  ياجاللة  الرشف  لنا  س. 
احلوار عيل صفحات ) جريدة كاريزما (.

هذه  قراء  أحفادي  مع  التقي  أن  يسعدين  ايضًا  وانا   +
اجلريدة من خالل هذا احلوار الصحفي.

س. جاللتك جلست عيل عرش مرص يف سن مبكر، حيث 
توليت احلكم وعمرك١٩ سنه تقريبًا.

+ هذه معلومه صحيحه

س. هل كانت املسئوليه كبريه عيل كاهلك - بالطبع اقصد 
حكم مرص يف هذا احلني؟

ان  ومعني  املسئوليه،  اقدرحجم  كنت  اين  احلقيقه   +
يكن  مل  االمر  لكن   .. كمت  هو  عظيم  لبلد  حاكاًم  تكون 
مبكرًا إعدادي  تم  قد  النه  خطورته  رغم  يل  بالنسبة  صعبًا 

لتويل هذا الرشف الرفيع.

س . ما رأيك يف نظام توريث احلكم ؟
السابقه  العصور  .. يف  الزمن جيعل االمر خمتلفًا  + عنرص 
يستأثر  احلكم يف أرسه واحده وان  أن ينحرص  كان مقبواًل 
عرص  يف  تعيشون  لكنكم   .. بنه  ال  يورثه  ملك  بالعرش 
أمر  السلطه  وتداول  رضوره  الديموقراطية  خمتلف 
حيوي عيل أساس الكفائه وليس صلة الدم، يف هذه النقطه 
احلسنه  اهنا  اعتقد  احلكم،  نظام  اختيار  يف  منا  افضل  انتم 
ايضًا. حماذير  للديموقراطية  كان  وان  لديكم،  الوحيدة 

س. وما هي حماذير الديموقراطية يف رأي جاللتك ؟
ليست  عواهنه،  عيل  يرتك  أمرًا  ليست  +الديموقراطية 
لتبعات  مؤهله  أو  الديموقراطية  تستحق  الشعوب  كل 
يقلبوهنا  للرعاع  احلريه  أعطيت  ان  النك  الديموقراطية، 
املثقفة  الشعوب  متامًا،  صحيحه  مقوله  وهذه  مهجيه 
عيل  مواطنيها  بني  متيز  وال  القانون  حترتم  التي  الواعيه 
اي أساس، هي التي تستحق الديموقراطية، أما املتخلفون 
واملغيبون اللذين ينساقون وراء الغيبيات وليس لدهيم منهج 
 .. الديموقراطية  يستحقون  ال  هؤالء  التفكري،  يف  علمي 
فمن  به،  ليلهو  سكينًا  طفاًل  تعطي  ان  احلكمه  غري  فمن 
نفسه..  انه سيأذي  املؤكد  ومن  اآلخرين  يأذي  ان  املحتمل 
)القرن  املايض  القرن  املناسبة كان يعيش وسطكم يف  هبذه 
برنارد  چورچ  اسمه  ساخر  أيرلندي  كاتب  العرشون( 
: يقول  حيث  آيب،  احلكيم  أقوال  ايل  اقرب  مقوله  له  شو، 
من مساوئ الديموقراطية أنك مضطر لسامع آراء احلمقي.

س. دعنا نعود ايل الظروف التي تم فيها تويل امللك أمحس األول 
عرش مرص، ما هي هذه الظروف التي تم فيها توليك احلكم ؟

واحلساسية،  الدقه  غاية  يف  ظروف  كانت  الواقع  يف   +
امللك  والدي  استشهاد  بعد  كمت  عرش  توليت  حيث 
من  تويل  الذي  اهلكسوس،  ضد  حربه  اثناء  رع(  )سقن 
هو  استشهد  والذي  )كامس(  األكرب  اخي  احلكم  بعده 
)اهلكسوس(. املستعمر  نفس  ضد  احلرب  نفس  يف  ايضًا 

بعد  امللك  جاللة  مشاعرك  لنا  تصف  ان  لك  هل  س. 
استشهاد والدك وأخوك األكرب؟

 .  . والغضب  احلزن  من  خمتلط  مزيج  مشاعري  كانت   +
عندما تفقد شخصًا عزيزًا عيل نفسك فانه لشئ حمزن .. 
واملؤمل هو أن يكون هذا الفقد غدرًا عيل يد اعداء بلدك )اللذين 
إيالمًا. اكثر  شئ  فهذا  الغايل  لرتاهبا  باحتالهلم  يدنسوهنا 

س. كيف تم اختاذ قرار احلرب ؟ وهل كان االمر حيتاج 
لبعض الرتوي ودراسة املوقف ؟

رفاهية  لدينا  يكن  مل   ، بديل  وبال  فوريًا،  كان  القرار   +
االختيار بني بدائل ، عندما يتعلق االمر بأمن كمت فالبد 

من احلسم.
القضية : هناك معتدي غاشم عيل ارض كمت الغاليه، إذا 

البد ان يرحل بال تردد.

س. كم كانت مدة احتالل هذا املستعمر لكمت ؟
لكنهم  كامله  كمت  ارض  حيتلوا  مل  اهلكسوس  الواقع  يف   +
استطاعوا يف غفلة من الزمن وعيل فرتات متفاوتة التسلل 
عام. املائة  قرابة  واستمروا  البالد  جنوب  من  جزء  ايل 

س. وكيف تم التخطيط والتجهيز حلرب مع عدو غاشم 
استمر عيل األرض لقرابة املائة عام؟

+ بالعلم والعلم .

س. ماذا تعني جاللتكم؟ هل من إيضاح إذا تفضلت ؟!!
وهو  رضوره  العلم  كان  اهلكسوس  ضد  حربنا  يف   +
قدراتنا  تطوير  يف  استخدمناه  الذي  األمثل  األسلوب 
ادخلنا  حيث  أسلحتنا،  وتنوع  وحتديث  القتالية 
قتاليه  ميزه  لنا  وفر  مما  مره،  ألول  احلربيه  العجالت 
املتنوعه. االخري  االسلحه  من  وغريها  العدو  عيل 
جيسد رؤسنا  فوق  مرفرفًا  العلم  كان  ايضًا 
وقيمة معني  الكمتي  املقاتل  اعني  أمام 
حول  الشعب  التف  فقد  العظيمه،  )كمت(  ايل  تنتمي  ان 
فتأججت  األرض،  حترير  سبيل  يف  املحاربه  قواته 
من  زحف  فقد  الشعب  أما  اجلنود،  بني  الوطنيه  روح 
قضيته. ونرصة  جنوده  ملساندة  وصوب  حدب  كل 

س. جاللة امللك، يف حربك ضد اهلكسوس طردهتم خارج 
البالد متامًا وتم لك النرص. ملاذا مل تعود عندئذ، وملاذا أرصيت 
عيل مالحقتهم حتي ديارهم والقضاء عليهم يف عقر دارهم، 
التاريخ؟ ذلك  منذ  قائمه  هلم  تقم  ومل  متامًا  أهنيتهم  حتي 

يعود  ال  حتي  متامًا  تنظفه  ان  البد  جرحًا  تعالج  عندما   +
ويتقيح من جديد، وهذه كانت غلطتكم يف العرص احلديث، 
نارص  عرص  يف  اإلرهابية  اإلخوان  مجاعة  طاردتم  عندما 
انور  عهد  يف  عدتم  لكنكم  متامًا،  عليهم  تنهوا  ان  وكدتم 
من  جاء  ثم  معهم  احلاكم  وتواطئ  احلياة  قبلة  وأعطيتوهم 
بال  الوطن  داخل  يترسطنون  تركهم  اخر  حاكم  بعده 

حساب مقابل ان يغضوا الطرف عن كرسيه .. ماذا كانت 
ثمن  تدفعون  كله  والعامل  انتم  وها  اجلرح  تقيح  النتيجه؟ 
تعانون  اآلن  متامًا،  عليهم  القضاء  يف  وتراخيكم  هتاونكم 
لزامًا عليكم  .. كان  اليوم  ارهاهبم حتي  والعامل كله من  أنتم 
يطرق  ياعزيزي  يتقيح،  ان  قبل  متامًا  اجلرح  تنظفوا  ان 
احلديد وهو ساخن، امليوعة ال تفيد يف التعامل مع األرشار.

س. سيدي جاللة امللك امحس االول اآلن وأنت تنظر ايل 
مرص من فوق نظرة عني الطائر .. كيف تراها؟

+ أراها غريبه عني .. لوال اننا نشعر بمسام هذه األرض 
الطيبه وهي تتنفس، لوال اهنا كانت ومازالت دائاًم هويتنا 

بصمة يدنا وفصيلة دمنا ملا عرفناها ... هذه ليست )كمت 
األجداد(هذه )مرصستان األحفاد( .. تبًا ملن بدهلا

س. هل معني هذا ان جاللتك تشعر باالغرتاب عن مرص 
االن ؟

+ بكل تأكيد

س. ملاذا ؟
+ ياعزيزي، نحن تركنا لكم دولة هلا كيان، حيكمها قانون

مبنيه عيل العلم ويزينها الفن .. أين انتم اآلن من هذا كله؟

علوم  قرن  والعرشين  الواحد  القرن  نعيش  نحن  س. 
الفضاء ولدينا دوله ودستور.

+ انتم تعيشون عاله عيل الشعوب التي تصنع العلم وتبيعه 
لكم، دستوركم رشعن لدولة الدراويش وإقصاء اآلخر تم

التي  اهلويه  بطاقة  عنرصي،  ديني  أساس  عيل  تأسيسه 
حتملها حتدد ديانتك دون مربر سوي ان تكون عنرصيه 

ومحاقه للتمييز بني املواطنني.

أنواع  كل  ولدينا  جامعات  ولدينا  قانون،  لدينا  لكن  س. 
الفنون.

كالسلحفاة  بطيئة  وأحكامه  مفعل  غري  قانونكم   +
القانون  ان  كام  ظلم،  هو  بطيئًا  يأيت  الذي  العدل 
عنكم العدل  غاب  لذلك  الطلب  حسب  يطبق 
؟ والتخطيط  العلم  من  انتم  أين  ثم  تعرفكم،  مل  وماعت 
الفهلوة  عيل  وتعتمدون  العشوائيات  تعيشون  انتم 
الراقي؟ الفن  من  انتم  أين  بالغيبيات،  وحتكمون 
. ! ! فيه ن  تعيشو ي  لذ ا لقبح  ا كم  يل  ا نظر  ا

س. اسمح يل جاللتك ..اري ان رأي جاللتكم به الكثري من 
التحامل علينا

رس  هي  الصحاري  رمال  الرمال،  يف  رأسك  تدفن  ال   +
ختلفكم، كفاكم.

مر  عيل  االرقي  هي  عبقريه  عامره  لكم  تركنا  ياعزيزي 
خليطًا  وشوارعكم  مدنكم  وصارت  امهلتوها  التاريخ 
الذوق  قمة  يف  وحيل  أزياء  لكم  صنعنا  هويه  بال  متنافرًا 
تلك  آمون  عنخ  توت  امللك  صندل  شاهدت  هل  واألناقة، 
الراقيه  أجدادكم  أزياء  هجرتم   .. الباهره؟  الفنيه  القطعه 
بال  مسخًا  فرصتم  حضاره  بال  شعوب  أزياء  وارتديت 
االن  لديكم  الفن  اليه  وصل  بم  تفخر  هل   .. مذاق  أو  طعم 
قبله )سالمتها  ومن  يامحار(  )بحبك  للحامر  غنيتم  ان  بعد 
ام حسن(؟!! ماذا أصاب أم حسن حتي تغني لسالمتها !!
يقدمه  الذي  اآلن  لديكم  الشباك  نجم  هو  من 
هو  أليس  ؟  القادمه  لألجيال  قدوه  لديكم  املنتجون 
number one؟. اصبح  الذي  البلطجي  نموذج 



س. موالي هل تتكلم اإلنجليزية ايضًا؟
مل  الهنم  الدهشه  هبذه  السؤال  هذا  تسأل  ان  الطبيعي  +من 
وتعمدوا  التاريخ  حرفوا  بل  بأمانه،  اجدادك  تاريخ  يعلموك 
كله  العامل  هبا،  تفتخر  وال  تتمسك  ال  حتي  هويتك  تشويه 
وأنتم   Egyptology املرصيات  علم  ويدرس  حيتفي 
اصنام،  آثاركم  وان  رشيره  حضارتكم  ان  املتخلفون  لقنكم 
اصل  للبرشية  وقدمنا  والكلمة  احلرف  ابتدعنا  من  نحن 
الطبيعه. من  أخذناها  بداياهتا  يف  لغتنا  احرف  اللغات، 

تظلمنا  ..ال  بحبها  ونتغني  بالدنا  تراب  نعشق  نحن  س. 
بحكمك القايس هذا ياموالي من فضلك.

+تتغنوا هبا .. صدقت يف هذا، وهذا أقيص ما لديكم لتقدموه 
ايل الوطن ..

يا بني انتم كسايل يف حب كمت.

س. بل نحن مل نألوا جهدًا يف احلفاظ عليها يا سيدي !!
العلم والفن  + ما دليلك عيل ما تقول؟ لقد تركنا لكم كنوزًا من 
يرسقون  األغراب  تركتم  تستثمروها،  مل  واملعرفة  واألدب 
رشقًا  األرض  ارباع  كل  يف   .. وبرصكم  سمعكم  حتت  درركم 
وغربًا آثار كمت العظيمة وعصري علومها الذي حيمله لفائف 
عنها. غريبه  أرايض  ايل  الوطن  رحم  من  خرجوا  الربدي، 

س . اعتقد ان االمر ليس هبذا القدر يا موالي
.. القدر  هذا  من  وأسوأ  القدر  هبذا  هو  بل   +
ميادين  تزين  التي  املسالت  بعدد  بيانًا  لك  اقدم  ان  تريد  هل 
لكم؟  تركناها  التي  كنوزنا  هنبت  التي  الكثرية  الدول 
املنهوبة  واملخطوطات  والتحف  اآلثار  حجم  تعلم  هل 
بيع  وحمالت  املزادات  وقاعات  املتاحف  حتتوهيا  التي 
األمانة،  خنتم  األحفاد  أهيا  انتم   .. وغربًا؟  رشقًا  التحف 
انفسكم. خنتم  بل   .. ووطنكم  وتارخيكم  أجدادكم  خنتم 

س. موالي هذا حدث يف غفله من الزمن
وساعد  شارك  من  ايضًا  ومنكم   .. منكم  غفلة  يف  بل   +
وبضمري  رادع  دون  بالده  كنوز  رسقة  يف  اللصوص 
له. أهاًل  لستم  انتم  اإلرث  هذا   .. حرام  مال  يف  طمعًا  ميت 

بيننا اآلن، الستمر جمد  ليتكم كنتم تعيشون  امللك  س. جاللة 
مرص متصاًل واستمرت حضارهتا ممتده من جيل ايل جيل.

+ لقد حاولنا هذا بالفعل ..

س. كــيــف؟
+ بعض العلامء والفنانني واملفكرين منا شعروا باحلنني الرض 
كمت احلبيبه أرادوا ان يعودوا هلا، لكنهم ضلوا الطريق لألسف.

س. كيف ضلوا؟
+ مل يتعرفوا عيل معاملها، فذهبوا ايل مكان آخر واستقروا هناك.

س. أين استقروا؟ وما هذا املكان؟
+  مكان تطلقون عليه اسم )كوكب اليابان(

س. اليابان !! تركوا مرص وذهبوا ايل اليابان؟
يف  العلمي  واإلنجاز  التقدم  حجم  تالحظ  امل  نعم،   +
املتحرض؟ الشعب  هذا  سلوك  تري  أال  الكوكب؟  هذا 
اهنم االمتداد الطبيعي حلضارة كمت القديمة التي فقدمتوها.

س. وكيف أخطأوا مرص !! امل يروا األهرام وأبو اهلول !! ؟
رمزًا  كانت  إمهالكم،  من  تسلم  مل  العظيمه  األهرام  حتي   +
تلمع كاألحجار  ان جدراهنا كانت ملساء  تعلم  .. هل  للفخامه 
الكريمة يف ضوء الشمس، شوهتم هذه االسطح انظر اليها االن.

س. هذا بفعل الزمن يا موالي وليس بفعلنا.
+ دائاًم لديكم األعذار جاهزه وطازجه، وملاذا كرستم انف ابو 

اهلول؟

احلكم  أيام  الدهر  صائب  الشيخ  انه  هذا،  نفعل  مل  نحن  س. 
الفاطمي ملرص حاول تدمري ابو اهلول كاماًل عيل اعتبار انه صنم.

..الغريب  الفاطمي  احلكم  تقل  وال  الفاطمي،  االحتالل  قل   +
االمحق  الصائب  وهذا  ويتسلط،  حيتل  إنام  حيكم  ال 
مصائب  من  هي  وافكاره  خمطئ  هو  بل  صائبًا  ليس 
بيتًا؟ الشعر  من  أزيدك  هل   .. املتخلف  ذاك  له  تبًا  الدهر، 

س. تفضل ياموالي ..
بيوت  اعرق  من  واحده  السوربون  جامعة  ان  تعلم  هل   +
العاشق  اآلثار  لعامل  متثال  مدخلها  يف  يوجد  العامل،  يف  العلم 
فرنسوا  )چان  رشيد  حجر  طالسم  فك  الذي  املرصيات،  لعلم 
بال حراك  ويسقط  اخليال  يتداعي  يومًا:  قال  الذي  شامبليون( 
مثال  صنعه  التمثال  هذا   .. القديمة  املرصية  احلضاره  أمام 
قدمه  يضع  التمثال  شامبليون  جعل  حلضارتنا،  كاره  مأفون 
أجهزتكم  بكل  وأنتم   .. كمت  حكام  احد  رأس  فوق  بحذائه 
وجاليتكم الكبرية العدد يف دولة فرنسا مل حتركوا ساكنًا ملحو 
هل  نفيس  أسائل  أحيانًا   .. ولتارخيكم  ألجدادكم  االهانه  هذه 
!!. حقًا  ساللتنا  من  انتم  هل  لنا؟  الطبيعي  االمتداد  فعاًل  انتم 

آثرنا  اجلريدة  هذه  صفحات  عيل  هنا  نحن  موالي  س. 
تتصدر  األمحق  التمثال  هذا  صورة  وكانت  املوضوع  هذا 

الصفحة األويل من العدد.
+ مجيل .. وما النتيجه ؟!!

س. )بخجل( ال شئ …….
+ هل بقي لديك شئ آخر تسأل عنه ؟

س. مازال عندي الكثري ياموالي ..
+ هات ما عندك ؟

س. موالي ، خطر بذهني سؤال االن، هل تأذن يل؟
+ تفضل ..انا هنا لالجابه عيل أسئلتك .. إسئل ما شئت

ضلت  التي  واملفكرين  والفنانني  العلامء  من  البعثه  هذه  س. 
طريقها واستقرت يف كوكب اليابان، ملاذا مل حتل اهاًل وسهاًل يف 
مدينة األقرص مثاًل صاحبة التاريخ التليد وعاصمة مرص القديمة؟

+ ما األقرص هذه؟

س. األقرص يا موالي .. املدينه املرصيه التي تضم ثلث آثار مرص
التي تضم اكثر من سدس آثار العامل كله وحدها .. مدينة طيبه !!

+ طيبه حرفتم اسمها ايضًا !! يالكم من احفاد وجيل عاق.

دخلوا  عندما  العرب  ذلك،  نفعل  مل  نحن  الواقع  يف  س. 
طيبه  هبا  حتفل  التي  املرصيه  املعابد  بعامرة  انبهروا  مرص 
اللذين  وهم  العامره  من  النمط  هذا  عيل  يعتادوا  مل  والهنم 
أصبحت  وبالتايل  قرصًا  املعبد  اعتربوا  خيام  يف  يعيشون 
األقرص. ايل  االسم  حتور  ثم  قصور  مدينه  هلم  بالنسبه  املدينه 

+ ملاذا نكأت اجلرح يا بني ؟
س. اي جرح تعني جاللتك ؟

+ جرح طيبه العظيمة .. هذه املدينة الشهيدة التي اغتيلت بيد 
ابنائها ..

س. مهاًل مهاًل يا سيدي ..هذا اهتام صعب
+ انتم ال تعرفون وال تقدرون قيمة اجلوهرة الثمينة التي عيل 
ارضكم .. ارض كمت، طيبه هذه لو كانت يف اي بلد متحرض 
احلضارة  عشاق  كل  اليها  وحج  كله  الكون  مركز  جلعلوها 
. االرض  فوق  التي  من  اكثر  األرض  باطن  يف  التي  الكنوز   ..

س. وما هي مآخذك علينا يف هذا االمر؟
+ مآخذي أنكم تعاملتم معها كأي مدينه سكنيه عاديه ..

س. وما الرضر يف هذا ؟
التلوث  معدالت  تزيدون  أنكم  عزيزي  يا  الرضر   +
للتلف  كنوزها  وتعرضون  يوم،  بعد  يومًا  فيها 
)كازموبوليتان(  كمدينة  قيمتها  من  وتقللون  والنهب، 
التاريخ. مر  عيل  احلضارة  عاصمة  هي  عاملية  مدينه 

س. لكننا مل نعرضها للتلوث أبدًا يا جاللة امللك.
غرستم  وأنتم  كنوزًا  باطنها  يف  زرعنا  املقدسة  املدينة  +هذه 
تلوثون  املدينه،  لسكان  الصحي  الرصف  من  شبكه 
فيه. تعيشون  الذي  العرص  وخملفات  بعوادم  هوائها 

س. وماذا علينا ان نفعل؟ هل نلقي هؤالء السكان يف العراء بال 
مأوي؟

خارج  اخري  حلول  اي  لديكم  أليس   +
العبقري؟ احلل  هذا  غري  الصندوق 
املدن  إنشاء  يف  مرشف  سجل  لديكم  انه  فيه  الشك  مما 
وان  لكم  حيسب  وهذا  وعرضها  البالد  طول  عيل  اجلديدة 
اخلالص  الكمتي  الطابع  عيل  تؤكدوا  ان  كالعاده  عنكم  غاب 
االخري  الشعوب  عامرة  وتسولتم  الكمتيه  العامرة  خالل  من 

اإلسامعيلية  أنشأتم  ملاذا  هو:  ..السؤال  هويتكم  عن  بعيدا 
اجلديدة  املدن  من  وغريمها  اجلديدة  والقاهرة  اجلديدة 
صعب؟  االمر  هل  ؟  اجلديدة  األقرص  يف  تفكروا  ومل 
ايل  تنقل  البلد  خريطة  ونفس  السكانيه  الرتكيبة  نفس 
رسم  بمقياس  الواقع  ارض  عيل  وتنفذ  جديد  مكان 

الشوارع  هي  الشوارع  تكون  ان  بمعني  براحًا،  اكثر  اكرب 
بعضها  من  مواقعها  هي  كام  املنشآت  وكافة  وامليادين 

أمتار ستة  االن  عرضه  الذي  الشارع  اكرب،  بمساحات  لكن 
السكان  وانقلوا  مثاًل  مرتًا  عرشين  اجعلوه 
اجلديدة املدينة  ايل  وغريها  الصناعية  واألحياء 

)األقرص اجلديدة( هل يف االمر صعوبه؟! هل احلل مستحيل ؟!

س. وماذا عن األقرص احلاليه؟
هذه  احلقيقي  األصيل  اسمها  هلا  يعود  ان  جيب  +هذه 
رونقها  اليها  يعود  ان  جيب   .. اقرصًا  وليست  طيبه(  )مدينة 
كل  جوفها  من  ينزع  اثريه  كمحمية  هبا  وحيتفي  وجالهلا 
التلوث  مؤثرات  كل  عنها  ويبعد  الصحي  الرصف  شبكات 
كل  عنها  وتقطع  ارضها،  عيل  التعديات  كل  ويزال  البيئي، 
خارجها  من  حتاط   .. اآلثار  ولصوص  املخربني  أيدي  من  يد 
باألكسجني  جوها  متأل  الوارفة  األشجار  من  بسور  بالكامل 
كعاصمة  اجلديد  ثوهبا  يف  طيبه(  )مدينة  عن  ويعلن  النقي، 
وافتتاحها  طيبه  اكتشاف  بإعادة  احتفلوا  آثريه،  وحمميه 
املرصيه. السنة  رأس  يف  هبا  احتفالكم  وليكن  احلديد،  ثوهبا  يف 

صناعة  وينمي  تراثنا  سيحمي  عبقري  وطني  اقرتاح   . س 
السياحة يف البلد.

والساده  السيدات  أهيا  املرصيون،  أهيا  سؤايل:  فأكرر  +أعود 
انقذوا  ملن  صعوبه  االمر  يف  هل  القرار،  اصحاب  املسؤلون 
تبدأون؟ متي  اذًا  القناه؟..  عربوا  ومن  قبل  من  النوبه  آثار 
هل  ؟  الرياح  ادراج  مع  احللم  هذا  يذهب  هل 
الوبا؟ يف  هنادي  راحت  كام  احللم  هذا  يذهب 

س. موالي كيف عرفت هنادي ومن ادراك اهنا ذهبت مع 
الوبا؟ هل قرأت كتاب دعاء الكروان لطه حسني؟

+ ال بل شاهدت الفيلم لفاتن محامه.

س. يا لك من مرصي قح كالنبيذ املعتق

أرسة  وعن  نفيس  عن  باألصالة  يل  اسمح  ختامًا  س. 
صدر  سعة  عيل  الشكر  بخالص  أتقدم  ان  كاريزما  جريدة 
املتميز  الصحفي  احلوار  هذا  عيل  وحصولنا  جاللتكم 
اهلكسوس  طارد  األول  أمحس  امللك  جاللة  سموك  من 
عرش. الثامنة  االرسة  يف  احلديثة  الدوله  ومؤسس 

جاء  االن  املناسبة،  هبذه   .. الغراء  وجلريدتكم  لكم  الشكر   +
دوري ألسئلك.

س. تفضل يا موالي

+ هل تعرف يوسف عندما اشرتاه التجار االسامعليون وجاؤا 
به ايل كمت، ما االسم الذي اطلقه عليه املرصيون؟

س. نعم اعرف. كان اسمه يف مرص )سفناط فعنيح(.

+ أجابه صحيحه... شكرًا لك يا اخ )سفناط(

جلريدة  األول  أمحس  امللك  جاللة  يقدمها  اخريه  كلمه  س. 
كاريزما.

أوجه  كام  املتميزه،  اجلريدة  هلذه  الطيبه  بأمنيايت  ابدأ   +
اهلل لطف  وائل  األستاذ  أما   .. اجلريدة  لقراء  حتيايت 

أقول له برافو واتكل عيل اهلل.

القدماء املرصيني  احفاد  نحن   .. لنا  أمنياتك  هي  ما  س. 

+ امنيايت لكم :

أكثر(. مرصيني  تكونوا  )أن 



حدثُتكم من قبل عن كيف كنُت أخّبئ الكتَب 
املدرسة كتب  متون  داخل  قراءهَتا  أودُّ  التي 
حتظُر  كانت  التي  أّمي  عيون  عن  ألخفيها 
الدراسية،  املناهج  حدود  خارج  القراءَة  عيّل 
أعىل  َل  ُأحصِّ كي  الدرايّس  للتفّوق  ُنشداًنا 
هلا  وكان  اهلندسة.  كلية  فأدخل  الدرجات 
ما  يل  وكان  اهلندسة،  فدخلُت  أرادت  ما 
هلا  كان  كتب  من  شئُت  ما  فقرأُت  أردُت 
شخصيتي.   وتكوين  عقيل  بناء  يف  الفضُل 
وفق  فأقرأ  الكتاب  مع  ُعمري  م  أنظِّ وكنُت 
َص كلَّ عام لنوع حمدد  هنج مدروس. أخصِّ
العاُم  فهذا  والعلمية.  اإلنسانية  املعارف  من  
التاليان  والعامان  اإلغريقية،  للفلسفة  منذوٌر 
مع  وتتزامُن  األملانية.  أو  الصينية  للفلسفة 
ذلك عىل نحو ثابت قراءاٌت يف العلم، كنظرية 
األدب  يف  وقراءاٌت  الكّم،  نظرية  أو  النسبية 
أو  األملاين  األدب  أو  الرويس  املرسح  مثل 
كتبي  معي  ت  كرُبَ كربُت،  كلام  الفرنيس.  
وكرُبت  صفحاهُتا،  وَغُزرت  وتضّخمت 
مشكلُة إخفائها عن عيون املراقبة، إْذ استحال 
احتواُء أجساد الكتب الضخمة داخل خصور 
النحيلة، فاضطررُت إىل فصل  املدرسة  كتب 
إىل مالزم صغرية ختتفي  كعوهبا وتقسيمها 
اجلغرافيا.  كتاب  أو  التاريخ،  كتاب  داخل 
كعَب  أقصُّ  وأنا  تطفُر  دموعي  أذكُر  مازلُت 
رباطه   خيَط  وأسحب  املفقود"  "الفردوس 
عيني  وكأن  صغرية.  مالزم  إىل  َمه  أقسِّ حتى 
بملء  عينيَّ  يف  تشخصان  ملتون"  "جون 
الغضب وتتساءالن: “من تكون تلك املزعجة 
إبداعي؟!”  لتمّزق  جتارست  التي  الرعناء 
عزَّ  اإلغريقية  الفلسفة  مرحلة  بدأُت  حني 
ومجهورية  واألوديسا  اإللياذا  ق  أمزِّ أن  عيّل 
جديدة حيلة  ابتكار  عيّل  فكان  أفالطون، 
تقديًسا  وأكثر  الكتاب،  مع  سلميًة  أكثر 
ولكن  دّفتيه.  بني  تسكن  التي  الكنوز  لقيمة 
الكتاب  كلامُت  مترَّ   أن  يمكن  كيف  كيف؟ 
أن  دون  رأيس،  داخل  ب  تترسَّ ثم  عينّي  عىل 
يتمّزق الكتاب، ودون، وتلك هي املعضلة، أن 
احلاّدة.  الطباع   ذات  احلاسمة  أمي  تلمَحها 
فكان أن صنعُت لنفيس بيًتا داخل البيت. أو 
باألحرى، كوًخا صغرًيا يف غرفتي.  عىل نحو 
الدّقة ابتكرُت خيمًة سفليًة مظلمة، يف مأمن 
عىل  أستلقي  بعدما  ليلة  كّل  يف  املراقبة.  من 
وتقول  أغطيتي،  يف  أمي  وُتدثِّرين  رسيري 
بالنوم اإليذان  “كواك كواك"، وهي كلمة  يل: 
عيني أغمُض  سعيدة.  أحالًما  يل  وتتمنى 

الغرفة  من  أمي  خترج  حتى  النوم،  زاعمًة 
وتطفئ النوم. أنتظر عرش دقائق، تكون كافيًة 
لتدخل أمي غرفتها وتنام. أتسلَُّل من هبدوء 
"شيش"  وأفتح  حذرة،  لّصة  مثل  رسيري 
رشفتي سنتيمراٍت قليلة، وأختلُس النظَر إىل 
غرفتها  نوَر  أطفأت  أهنا  ألتأّكد  أمي،  رشفة 
يف  غرفتي  أثاث  أحتّسس  أعود  ثم  ونامت. 
الظالم الدامس، حتى أصل إىل مكتبي، وآخُذ 
قلاًم وأباجورة االستذكار، ثم أدخُل هبا حتت 
وأدسُّ  الرسّية،  "خيمتي"  حيث  رسيري، 
السفيّل  الكهرباء  خمرج  يف  األباجورة  فيشة 
الذي  الكتاَب  فوق  أنكفئ  ثم  الرسير.  جوار 
حتت  والكراكيب  اللعب  صندوق  يف  أخفيه 
حتى  اليومي،  القراءة  طقَس  وأبدأ  الرسير، 
الدسمة،  وجبتي  فأترك  الُنعاُس،  يغالبني 
عىل  صندوقه  يف  القراءة  صحَن  وأدسُّ 
وأنام.  فرايش،  إىل  أصعُد  ثم  الغد،  بلقاء  وعد 

اخليمة  يف  قرأهُتا  الكتب  وعرشات  عرشات 
وتولستوي  تشيوكوف  الرسير.  حتت 
إضافًة  وبوشكني  وديستوفيسكي 
كيف  ُر  أتذكَّ مازلُت  اإلغريقية.  للميثولوجيا 
كانت ظالُل أوراق الكتاب ختاتُل أشعة الضياء 
كهف  ظلمة  يف  األباجورة  ملبة  من  املنرسبة 
أن  فأتصّوُر  خميفة  أشكااًل  يل  ر  ُتصوِّ الرسير 
يف  وتتلّوى  ترقُص  الرشسة  اإلهلة  "هريا" 
بسوار  معصميها  من  ُمعلَّقٌة  وهي  غضب 
حكم  كام  والسامء،  األرض  بني  ذهبي 
هلا  عقاًبا  "زيوس"  اآلهلة  كبري  زوجها  عليها 
أنني  أسمُع  ثم  وقسوهتا.  مشاغباهتا  عىل 
الصقوُر  تنهُش  حني  املوجوع  "برومثيوس" 
عىل  له  عقاًبا  جبلني  بني  ُمعّلٌق  وهو  كبده 
رسقة قبس النور من السامء لُيهديه إىل أهل 
أنتفُض  اإلنسان. وبعد برهة  بني  األرض من 
يف رعٍب حني تفلُت الصخرة من أعىل اجلبل  
وال  "سيزيف".  ورأس  رأيس  فوق  وتسقُط 
ظهري  عىل  "أفروديت"  ترّبت  حتى  أهدأ 
: “ال ختايف يا طفلتي، ستكونني  قائلًة يف حبِّ
بخري. سوف يمأل احلبُّ قلَبِك الصغري، حتى 
يكرُب وحيتوي هذا العامل.” وحتققت النبوءة.
أمي  يا  وطوباِك  أفردويت،  يا  فطوباِك 
الرحيم الرمحن  فردوس  يف  "سهري" 
يكره.  وال  حُيبُّ  ملن  وطوبى  وساحميني. 
هلل،  “الديَن  بـ:  اخلتاُم  ِطيُب  يكون  وكالعادة 
والوطَن ملن حيبُّ الوطن.”              عن املرصى اليوم  

وحتلم  كاملة!  بإمرأة  الرجل  حيلم 
أن  يعلمون  وال  كامل!  برجل  املرأة 
البعض! بعضهم  ليكمآل  خلقهم  اهلل 
ال  يشء  مشاكل،  بدون  الزوجية  احلياة  إن 
يؤدي  اخلالف  أن  املؤسف  ومن  له!  وجود 
توسع  مشاجرات  إىل  األحيان  من  كثري  يف 
سبب  حُيل  أن  دون  الزوجني  بني  الفجوة 
الزوجني  عىل  بعدها  وُتسيطر  املشكلة، 
الشديد  والغضب  األسى  من  مشاعر 
يتم  األحيان  من  كثري  ويف  الكراهية.  وحتى 
بالطالق. ينتهي  مسدود  طريق  إىل  الوصول 
حياة  يف  املهمة  اأُلسس  من  هو  الزواج 
املقدس  الكتاب  قدم  وقد  واملجتمع،  الفرد 
وكيفية  والعائلة  الزواج  عن  رائعة  صورة 
الزواج  نجاح  إذ  وإستمرارها.  إنجاحها 
من  املستمر  الدؤوب  والعمل  باإلجتهاد  يأيت 
احلب  عىل  مبني  عائيل  جو  إلجياد  الطرفني 
واملودة  والغفران  والتضحية  واملساحمة 
والتعاطف والتقدير الخ.. وهنا يأيت السؤال:

- كيف نتعامل مع املشاكل يف احلياة الزوجية؟
حماولتك  ففي  نفسك!  تفهم  أن  جيب   •
أن  عليك  حياتك  رشيك  وفهم  نفسك  لفهم 
اإلعتبار تضع بعض احلقائق واألسس يف عني 
وجود  حتمية  هو  احلقائق  هذه  وأول 
طريقة  يف  سواء  التفاهم  سوء  أو  اإلختالف 
بني  العمل  طريقة  أو  الترصف  أو  التفكري 
الذكر واألنثى. وقد أكدت دراسات علمّية أن 
ناتج  احلاالت(  من  الكثري  )يف  االختالف  هذا 
واهلرموين  العصبي  الرتكيب  يف  الفرق  عن 
ما  موضوع  يف  تفكر  قد  فأنت  اجلنسني.  بني 
الشخيص  رأيك  لك  ويكون  معينة  بطريقة 
رأي  له  يكون  حياتك  رشيك  بينام  فيه، 
متتد  اإلختالفات  هذه  نجد  وهكذا  آخر. 
مل  فإذا  احلياة.  نواحي  من  الكثري  لتشمل 
الشخص  هذا  أن  تظن  قد  فإنك  ذلك  تفهم 
قد  أو  لك،  املناسب  الشخص  هو  ليس  ربام 
خاطئًا.  كان  إختيارك  أن  الزواج  بعد  تظن 
الزوجني،  بني  تواصل  يكون  أن  جيب   •
عليها  ُتبنى  التي  الطريقة  هو  فالتواصل 
الناجحون  فاألشخاص  السليمة.  العالقات 
إرسال  عىل  القادرون  أولئك  هم  التواصل  يف 
واملعاين  واألفكار  املشاعر  وإستقبال 
العيش  إىل  يؤدي  مما  الصحيحة  بالطريقة 
ألمر  هتتم  كنت  فإذا  تام.  بإنسجام  معًا 
شخص ما فأنت بالتأكيد ستبحث عن مجيع 
معه. التواصل  حماولة  يف  والوسائل  السبل 
تقع  لبعضهام  الزوجني  فهم  يف  األخطاء  ان 
من  أكثر  الترصف  أو  للكالم  يكون  عندما 
الترصفات  هذه  يفرس  قد  فاملستمع  معنى. 

لقصد  ومغايرة  صحيحة  غري  بطريقة 
فأنت  املشاكل،  تأيت  هنا  ومن  احلياة.  رشيك 
تكون  عندما  حياتك  رشيك  فهم  تيسء  قد 
غاضبًا. فالكلامت قد تأخذ منحنًا آخر وتفرس 
أنه  الواضحة  احلقائق  ومن  سلبيًا.  تفسريًا 
الفهم  سوء  يزيد  احلياة  رشكاء  تشاجر  كلام 
بصورة  التفكري  عىل  قدرهتام  لعدم  بينهام 
قول  دائاًم  تذكر  إذن  الغضب،  عند  إجابية 
خصومات،  هتيج  "البغضة  املقدس:  الكتاب 
 .")12:10 الذنوب".)أمثال  كل  تسرت  واملحبة 
بعضهم  يسألون  العاقلون  األزواج   •
لكي  نفيس  يف  ُأغري  أن  ممكن  ماذا  بعضًا: 
يكون  أن  حاول  املثايل؟  الرشيك  أصبح 
مبني  ليس  ورصيح  واضح  حوار  بينكام 
وإهتاممكم  املحبة،  عىل  بل  الكربياء  عىل 
للعائلة. واعد  ملستقبل  أسس  ببناء 
تصلون  عندما  معًا،  تصلوا  أن  جيب   •
الذي  الرب  وبركات  معًا،  ستبقون  معًا 
سوف  الزواج  رس  يف  واحدًا  جعلكم 
الزوجية. وعالقتكم  بيتكم  أساس  ُتثبت 

الكنائسية: دور املحاكم   -
أنه عالقة  للزواج عىل  املسيحية  املبادئ  تنظر 
احلصول  الصعب  من  عام  بشكل  لذلك  أبدية. 
الغري  الدول  يف  أنه  نؤكد  وهنى  الطالق،  عىل 
الكنائسية  املحاكم  سلطة  هبا  والتي  علامنية 
العائلة  مشاكل  وصول  حالة  يف  جيب  قوية، 
)الذين  املحكمة  أن يساعدوا قظاة  إىل عتباهتا 
بشتى  اإلكلريوس(  درجة  من  دائاًم  هم 
بعد  الطالق  حيصل  ال  لكي  األزواج  الطرق 
توعيتهم  مع  عائلة،  كل  حالة  بدقة  دراستهم 
بحسب  والزوجة  الزوج  مهام  عن  وتثقيفهم 
املقدسة. الكنيسة  وقوانني  املقدس  الكتاب 
بالطبع هذا أكثر صعوبة يف الغرب إذ أنه مع 
الدول  بدأت  الدولة  عن  الدين  فصل  بداية 
إىل  العودة  بدون  الطالق  ترشيع  يف  ذاهتا 
حاالت  تزايد  أىل  ادى  مما  الكنائسية  املحاكم 
املحاكم  من  الطالق  أن  العلم  مع  الطالق، 
إصدار  يتم  بل  كنيس  طالق  يعترب  ال  املدنية 
من  املطلقني  لألشخاص  الكنائيس  الطالق 
املحاكم املدنية ضمن رشوط وضوابط معينة 
األرثوذكسية(. الرومية  الكنيسة  )بحسب 
يتبع...

اذا مات البرش او هلكت دول او ممالك 
اليموت  باقيا  التاريخ  فيظل  قديمة 
واملخطوطات  الكتب  ىف  مدونا 
عرب  ومتاحا  املتاحف  ىف  القديمة 
منذ  فتحت  قضية  -   فهناك  االنرتنت  
قضية  هى  شهرية  قضية  وهى  سنوات 
عام  غرقت  التى  خوسيه  سان  السفينة 
والتى  كولومبيا  سواحل  امام   1708
املستعمرة  بريو  من  طريقها  ىف  كانت 
كوبا  اىل  متوجهة  القديمة  االسبانية 
االستعامرية  االسبانية  اململكة  اىل  ثم 
كانت  والتى  الوقت  ذلك  ىف  الكبرية 
الالتينية  امريكا  دول  معظم  حتتل 
كبرية  كميات  السفينة  متن  عىل  وكان 
 20 بحواىل  تقدر  والفضة  الذهب  من 
كانت  وقد  احلاىل  وقتنا  ىف  دوالر  مايار 
اسبانيا  ملك  فيليب  امللك  اىل  متوجهة 
الربيطانيون  وهامجها  الفرتة  تلك  ىف 
ىف  كولومبيا  سواحل  امام  واغرقوها 
منذ  احد  يعرف  وال  الكاريبى  البحر 
فيه  غرقت  التى  املكان  الوقت   ذلك 
الكاريبى حتى  البحر  عىل عمق كبري ىف 
باقامرها  املتحدة  الواليات  اكتشفت 
مكان  املتقدمة  واجهزهتا  الصناعية 

الغارقة  الكنوز  تكتشف  ان  العامل 
حول  واملحيطات  البحار  قاع  ىف  واالثار 
ثمينة  واثار  غارقة  كنوز  فهناك  العامل 
شهرية  حربية  ملواقع  بثمن  التقدر 
والتى  البحرية  قري  ابى  موقعة  مثل 
امام  الفرنسى  االسطول  فيها  غرق 
وهناك  مرص  ىف  االسكندرية  سواحل 
االسكندر  عرص  منذ  غارقة  اخرى  اثار 
اجلانب  عىل  اما  املتوسط  البحر  ىف  االكرب 
فرعون  فهناك  االمحر  البحر  ىف  االخر 
املنطقة  تلك  ىف  غرق  الذى  وجيشه 
بعهديه  املقدس  الكتاب  لنا  ويذكر 
الوقائع  من  الكثري  واجلديد  القديم 
البحرية  احلربية  واملعارك  واالحداث 

الغارق مقابل احلصول عىل نصفه  الكنز 
عىل  كولومبيا  مع  االتفاق  واستطاعت 
عىل  احلصول  مقابل  الكنز  اخراج 
املياه  ىف  السفينة  لغرق  وذلك  نصفه 
الدوىل  والقانون  لكولومبيا  االقليمية 
عىل  للدولة  السيادة  يعطى  البحرى 
ايضا االقليمية  مياهها  وعىل  اراضيها 
احلاىل  الوقت  ىف  القضية  هذه  واثارة 
الواليات  العظيمة  دولتنا  واكتشاف 
دولة  ىف  الغارق  الكنز  هلذا  املتحدة 
هل   - والتساؤل   اجلدل  يثري  اخرى 
بامكاناهتا  املتحدة  الواليات  تستطيع 
وعالقاهتا  والتكنولوجية  العلمية 
دول  اغلب  مع  اجليدة  الدبلوماسية 

هلكت  قديمة  ممالك  او  غرقت  لسفن 
حدثت  معجزات  او  الطوفان  بفعل 
خالل  من  لالحداث  التارخيى  فالتتبع 
القديمة  التاريخ  وكتب  املقدس  الكتاب 
اىل  حتام  سيوصل  االثرية  واملخطوطات 
االليات  ملكية  بدون  ولكن  مبهرة  نتائج 
ودفع  والتنقيب  البحث  ىف  املتقدمة 
ان  تستطيع  فال  البحث  ذلك  تكلفة 
البحر  او  املحيط  عمق  ىف  املكان  حتدد 
مثل  احلديثة  واملخرتعات  باالجهزة  اال 
كبرية  اعامق  عىل  تعمل  التى  الغواصات 
عنارص  اى  استخدام  دون  ذاتيا  موجهة 
االعامق  ىف  للتصوير  داخلها  برشية 
عن  دقيقة  معلومات  عىل  واحلصول 
الغارقة الكنوز  حجم  ومدى  قيمة 
املتحدة  االمم  دور  النهاية  ىف  وياتى 
املعنية  اليونسكو  منظمة  ىف  املتمثل 
تقدمه  مما  والتاريخ  والثقافة  بالعلوم 
وتارخيى  وثقاىف  مادى  دعم  من 
تلك  وقعت  التى  للدول  ومعلوماتى 
للمساعدة  االقليمية  مياهها  ىف  االحداث 
كثرية  لدول  والتنقيب  البحث  ىف 
والعلمية  املادية  االمكانات  لدهيا  ليست 
االعامق. ىف  الغارق  التاريخ  عن  للبحث 



عامرة  من  األول  بالطابق  صغرية  شقة  يف 
موريس  األستاذ  سكن  الظاهر  حي  يف 
زوجته  مع  البنوك  أحد  يف  املحاسب 
مدرسة  يف  تعمل  التي  جانيت  مدام 
سن  جتاوزا  اإلثنان   . أجنبية  لغات  تعليم 
قانعان  لكنهام   ، ينجبا  أن  دون  اإلنجاب 
وتتخللها  هدوء  يف  متيض  التي  بحياهتام 
العامرة  . يف  اإلجازة  يوم  نزهات وزيارات 
منذ  أسوان  من  جاء  الذي  البواب  حممود 
ابنته   مع  وحده  السالمل  أسفل  وعاش  زمن 
للسكان  تشرتي  كانت  التي  هدى  الصغرية 
من  احلاجات  جانيت  ملدام  وخاصة 
موريس   . العامرة  أمام  الواقعة  املحالت 
أحسا   – األوالد  من  املحرومان   – وجانيت 
التي  الصغرية  البنت  عىل  وبعطف  بميل 
من  إليهام  تعود  حني  شيئا  تطلب  تكن  مل 
سعيدة  واهنة،  بابتسامة  وتكتفي  املحل 
نقدية  أكان ورقة  ما يعطى هلا، سواء  بكل 
حلم  قطعة  بداخله  خبز  رغيف  نصف  أم 
تأيت  أن  حيدث  كان  املغرب  أوقات  يف   .
موريس،  لألستاذ  خبز  أو  بشاي  هدى 
الضيوف،  من  خالية  الشقة  وتكون 
هدى  يا  اقعدي   : جانيت  مدام  هلا  فتقول 
النهار  طول  نازلة  طالعة  وأنت  اسرتحيي 
الفوتيه،  حافة  عىل  فقط  هدى  فتجلس   .
تبحلق  كله،  عليه  جتلس  أن  ختشى  كأهنا 
هلا  قدمت  فإذا  بصمت،  التلفزيون  يف 
قضمت  صغرية  كيك  قطعة  جانيت  مدام 
منها من دون أن ترفع برصها عن الشاشة
صوت  تسمع  أن  إيل  هكذا  جالسة  وتظل 
يف  السكان  أحد  ألن  عليها  ينادي  والدها 
من  شيئا  يطلب  الرابع  أو  الثالث  الطابق 
 ، وهترول   ، هدى  تفز  حينئذ   ، املحالت 
تنرصف  وهي  الباب  عند  من  وتغمغم 
هدى  تغادر   . مفهومة  غري  شكر  بكلامت 
وحيل   ، اجلو  من  ما  لون  فينسل  الشقة 
وعيل  الصالة  يف  حزين  خفيف  شعور 
واألسف،  بالوحدة  شعور  املقاعد،  كسوة 
تتقاطع  أن  وجانيت  موريس  ويتفادى 
فوق  ورأسه  هو  ينطق  أن  إيل   ، نظراهتام 
خاص معنى  هلا  ليس  ما،  بعبارة  اجلريدة 
رشدت  التي  كلامته  عىل  هي  تؤكد  و 
ثم  طبعا،   . طبعا   : سارحتان  وعيناها  عنها 
وينظر   . شاي؟  لك  أعمل   : واقفة  تنهض 
كل منهام إيل اآلخر نظرة تنقل مزجيا من 
ومن  والغفران  والذنب  العتاب  مشاعر 
منهام  أيا  وألن   ، معا  مازاال  ألهنام  العرفان 
موحشة.    احلياة  إن  أبدا  لآلخر  يقل  مل 
وجتلس   ، الباب  هدى  تطرق  آخر  يوم  يف 
تتفرج  التلفزيون  أمام  الفوتيه  حافة  عىل 
هلا يقدم  مما  تأكل  قديم،  كوميدي  بفيلم 
جانيت  مدام  عليها  تقيس  األثناء  تلك  ويف 
بنت  نجوى  عىل  ضاق  قديام  فستانا 
ذلك  بعد  وتنهض   ، هدى  وتفرح   ، أختها 
الصحون غسل  يف  جانيت  مدام  وتساعد 

الصيديل  مصطفى   . د  فغمزه  أنسولني، 
 : عابر  بسؤال  الدواء  عن  يفتش  وهو 
موريس؟  أستاذ  يا  إيه  هدى  البنت  أخبار 
مش احلمد هلل بخري؟ . ومل يتوقف موريس 
هلل  احلمد   : وأجاب   ، طويال  السؤال  عند 
عىل  موريس  عرج  اليوم  ذلك  مساء   .
علبة  ليشرتي  املجاورة  بركات  صيدلية 
الصيديل  مصطفى   . د  فغمزه  أنسولني، 
 : عابر  بسؤال  الدواء  عن  يفتش  وهو 
موريس؟  أستاذ  يا  إيه  هدى  البنت  أخبار 
مش احلمد هلل بخري؟ . ومل يتوقف موريس 
 . هلل  احلمد   : وأجاب   ، طويال  السؤال  عند 
احلاج  وجه  يومني  وبعد   . احلال  مايش 
السؤال  العطارة  حمل  صاحب  عصفور 
باردة  ثقيلة  بنظرة  لكن  موريس  إيل  ذاته 
احلكاية؟.  إيه   : يتساءل  موريس  جعلت 
هدى  موضوع  الشارع  يف  نكش  ما  شخص 
يف  الصغرية  البنت  أخذ  موريس   " قائال 
عىل  يربيها  ح  نرصانية،  خيليها  وح  بيته 
حمل  من  الكالم  وتواثب  طريقتهم!"، 
دكان  ومن  املخبز  صاحب  إيل  املكوجي 
إيل  اللبن  بائعة  ومن  املقهى  إيل  العصري 
اجلزار  سدد  األسبوع  هناية  يف  البيوت. 
عداوة  نظرة  بالساطور  فخذا  يقطع  وهو 
بنربة  السؤال  عليه  وطرح  موريس  إيل 
التساؤل  إيل  منها  املساءلة  إيل  أقرب 
املقصود  موريس  أدرك  املرة  هذه   .
هلل"  احلمد   " قائال  وتلجلج  فبهت  بالكالم، 
أن  قرر  التايل  اليوم  يف  منرصفا.  وأرسع 
البنك  يف  وزميله  صديقه  لطفي  يستشري 
قائال  البنت  بطرد  الفور  عىل  فنصحه   ،
مشكلة  لك  يعمل  ممكن  عندك  "بقاؤها 
موريس  جزع   . كلها"  واملنطقة  الشارع  يف 
طفلة  دي  ؟  إزاي  أطردها   " الكلمة  من 
 " لطفي   عليه  فرد   .  " ؟  حد  وماهلاش  ؟ 
عنده  تقعد  غريك  حد  هلا  شوف   ، رسحها 
لكن   " متأملا  بحرية  كفيه  موريس  بسط   .  "
ومسرتحية  وجانيت  أنا  بتحبنا  البنت 
لطفي  قاطعه   .  " احنا..  معانا،كامن 
والراحة  احلب  حكاية  من  سيبك   " بحزم 
موريس".  يا  كده  من  أكرب  املسألة  دي، 
أن  موريس  أحس  عودته  طريق  يف 
برصه  فرفع  بقلبه  هيوي  ثقيال  حجرا 
ورجاء  عتاب  بنظرة  الغائمة  السامء  إيل 

الصباح  حتى  الصالة  يف  الكنبة  عىل  تنام  ثم 
املتكرر بياهتا  يف  مشكلة  جيد  مل  أبوها 
يف  منه  قريبة  وجانيت  موريس  فشقة 
واألستاذ  السلم،  بجوار  األول  الطابق 
السن.  يف  وكبري  طيب  رجل  موريس 
إيل  هدى  أبو  يتجه  أربعاء  يوم  كل 
كليته،  لغسيل  العيني  قرص  مستشفى 
عىل  يرقد  الوجه  أصفر  منهكا  ويعود 
هكذا  واخلبز،  املاء  تناوله  وهدى  فرشته 
رقد  أن  بعد  اليوم  لكنه   ، املرة  هذه  رجع 
احلياة.  فارق  السلم  حتت  يئن  ساعتني 
يعرفون  ال  أهنم  إيل  العامرة  سكان  وانتبه 
ومل   ، أقاربا  وال  عنوانا  ال  البواب  ملحمود 
بلدته  أبناء  سوى  بأصله  يذكرهم  يكن 
عن  بحثا  يظهرون  كانوا  الذين  العابرين، 
عىل  شاي  كوب  معه  فيرشبون   ، عمل 
ويستمعون  العامرة  مدخل  أمام  الدكة 
قام  شفيق  احلاج  يرحلون.  ثم  لنصائحه 
وتوىل  العامرة  سكان  من  تربعات  بجمع 
الدفن.  إجراءات  موريس  األستاذ  مع 
تشبثت  واقفة  هدى  ظلت  املغرب  يف 
احلديدي  بالسور  الصغريتان  قبضتاها 
إيل  تنظر  مدىل  رأسها  العامرة،  لسلم 
حتت  أبوها  عليها  ينام  كان  التي  الفرشة 
وجتذهبا  تواسيها  جانيت  ومدام   ، وتبكي 
فترتكها  منها  تيأس  ثم  الشقة  لتدخل 
وجدهتا  أن  إيل  ساعة  بعد  إليها  وتعود 
حديد  إيل  خدها  أسندت  وقد  تقريبا  نائمة 
الداخل  إيل  يدها  من  فسحبتها  السور 
وموريس   ، الشقة  يف  هدى  بقيت    .
يوم  كل  خاطرها  يطيبان  وجانيت 
عن  كفت  حتى  احللوى  وقطع  بالكلامت 
النظر  ختتلس  وبدأت  اخلارج،  من  البكاء 
وهي  التلفزيون  أفالم  من  لقطات  إيل 
إقامة  صارت  وحني  كمها.  يف  أنفها  متسح 
مسلام  أمرا  موريس  األستاذ  عند  هدى 
ممر  من  جانيت  مدام  هلا  اشرتت  به، 
جديدين وحذاء  فستانا  الصالح  الراعي 
وبدأت خترج معها ومتسك بيدها بحرص 
أخذت  فرتة  وبعد  الشارع،  تعربان  ومها 
جانيت تفكر يف وضع رسير هلا يف احلجرة 
وجودها  عىل  مضى  وحني   ، الصغرية 
 : بحنان  ملوريس  جانيت  قالت  كامل  شهر 
 . ؟  قريبة  مدرسة  هدى  دخلنا  لو  رأيك  إيه 
عىل  موريس  عرج  اليوم  ذلك  مساء     
علبة  ليشرتي  املجاورة  بركات  صيدلية 

شعر  حتى  الشارع  إيل  دخل  أن  وما 
قراره ترتقب   ، صمت  يف  تالحقه  باألعني 
حمل  من  اقرتب  وعندما   ، عليه  وحتثه 
كتفه  يف  ودفعه  صبيه  له  خرج  اجلزار 
سريه  وتابع  مقصود  غري  بشكل  كأنام 
وهو  قاسية  نظرة  عليه  اجلزار  وألقى 
    . والعظم  اللحم  به  ويمزق  الساطور  يرفع 
   جلس موريس يف الصالة يسأل نفسه كيف 
إيل  سند،  وال  أهل  بال  صغرية  طفلة  يطرد 
  . ؟  ؟ وللبنت  ؟ وماذا يقول جلانيت  الضياع 
الغمز  كلامت  دوي  أخذ  التالية  األيام  يف 
أشد بقوة  أذنيه  يصك  الشارع  من  واللمز 
كل  جلانيت  فحكى   ، لطفي  كالم  وتذكر 
إليه جانيت واقفة بوجه  . استمعت  يشء 
جلست   ، كلمة  تقل  ومل  باهت  خمطوف 
بصوت  طويال  وبكت  الرسير  حافة  عىل 
عينيها  جتفف  وهي  هنضت  ثم  مكتوم  
موريس  نادى   . املطبخ  إيل  واجتهت  بيدها 
 " موريس  عم  يا  نعم   " إليه  فأرسعت  هدى 
أوسع  فستان  يف  منتظرة  أمامه  ووقفت 
 ، السفىل  شفته  مط   . مقاسا  وأطول 
يقوله  ما  جيد  ومل  يديه  أصابع  وشبك 
موريس  استجمع  أخريا  الصامتة  للبنت 
لطفلة  يمكن  ما  بقدر  هلا  ورشح  شجاعته 
البنت  الشقة.  تغادر  أن  عليها  أن  تفهم  أن 
واألطول  األوسع  الفستان  يف  الصغرية 
من  تظهر  مل  أهنا  ومع  بكت  عليها  مقاسا 
هزت  أهنا  إال  بيشء  تشبثا  أو  عنادا  قبل 
ماقاله  موريس  وأعاد   ." الء   " بنفي  رأسها 
بكلامت أخرى فاستغربته :" ح أميش فني 
، ومدام جانيت قالت  أنا ما أعرفش حد  ؟ 
األوضة اجلوانية ؟" وحسام  لك  أرتب  يل ح 
 " املطبخ  يف  جانيت  إيل  هرولت  للوضع 
 ."! أميش  يل  بيقول  موريس  ..عم  احلقي 
مل  كأهنا  متصلب  بوجه  جانيت  وأشاحت 
بقوة.   األطباق  بدعك  متشاغلة  تسمعها 
كرر   ، والرابع   ، والثالث   ، الثاين  اليوم  يف 
وأوضح   ، قبل  من  قاله  ما  هلدى  موريس 
هي  بل   ، بالضبط  ابنته  مثل  حيبها  إنه  هلا 
أي  كلامته  تعري  تعد  مل  هدى  لكن   ، ابنته 
اهتامم . تسمع ما يقوله وهتز رأسها بنفي 
إياها  الصالة تراجع ما علمته  وتنرصف إيل 
الكتابة أو تتفرج  مدام جانيت من حروف 
مل  وأخريا  مرة،  بعد  مرة  التلفزيون.  عىل 
من  بقوة  جذهبا  من  بدا  موريس  جيد  
 . الشقة  باب  خارج  وجرجرهتا  ذراعها 
من  ختمشه   ، املغلق  بالباب  ملتصقة  البنت 
يف  زعلتك  أنا  وتبكي:  كالقطة  الشقة  خارج 
والنبي  دخلني   . دخلني  والنبي  ؟  حاجة 
موريس  دموع  وفرت  موريس.  ياعم 
يا  أقدرش  ما   : يقول  املغلق  الباب  وراء 
والعدرا والنبي،   . أقدر  ما  والعدرا   .. بنتي 
ناحية  كل  خلف  مغلق  والباب  والنبي، 
لآلخر.   احلاجة  أمس  يف  وحيد  شخص 

   ال أحد يستطيع أن ُينكر أمهية ووظائف 
أنشطة  لتمويل  كمصدر  الرضائب، 
يراها  البعض  كان  وان  الدولة،  ونفقات 
قاسية ومؤملة؛ ربام ألهنا فوق احتامله، أو: 
ألنه ال يلمس فضائلها بصورة مرئية آنية!
الرضائب  ختفيض  نستطيع  فهل     
للتخفيف عن كاهل املواطن الصالح، من 

غري أن نزيد من أعباء الدولة؟
يمكن  ما  باستحداث  ذلك،  نستطيع     
من  الذي  العقاب"..  "صندوق  بـ  تسميته 
تستخرج  كيف  احلكومة  ستعرف  خالله 
لن  التي  السيئة،  األيادي  من  ولكن  اجلباية 
تعرف الصواب إال إذا وقع عليها العقاب!
الوقت؛  رفاهية  من  هناك  يعد  فلم     
ـ:  وأمل  بحرسة  ـ  ونسأل  طوياًل،  لننتظر 
نرى  ونحن  متى؟"..   "إىل  و  "ملاذا؟".. 
وطن  وتتحدى  تستفز  رشيرة،  نفوسًا 
أفعااًل  وتدير  التاريخ،  عمر  من  عمره 
وقذارة! ونذالة،  وخسة،  رش،  كلها: 
   فإىل متى ننتظر، ونحن نرى بالدنا تتجرد 
برسعة من خرضهتا، وخرياهتا، وآثارها؟
املقاعد  أصبحت  وقد  ننتظر،  متى  إىل     
كورنيش  امتدادت  عىل  االنارة  وفوانيس 
النهر والبحر، ضحية النتهاكات جمنونة؟

   إىل متى ننتظر، ونحن نعاين، آثار التخريب 
العامة؟ وممتلكاتنا  حلافالتنا،  والتشويه 
اجلانحون،  هؤالء  ننتظر،  متى  إىل     
ولصق  بالشخبطة  يتلذذون  الذين 
والقاء  امليادين،  حوائط  عىل  االعالنات 
حتى  واحلارات،  الشوارع  ىف  القاممة 
القاذورات  بإلقاء  سفيل،  درك  إىل  وصلوا 
املعلق  للكوبري  الزجاجي  املميش  عىل 
جينيس؟ موسوعة  به  احتفت  الذي 
يلوثون  الذين  ننتظر،  متى   إىل     
من  يمّلون  ال  والذين  النيل،  مياه 
املغلقة،  األماكن  يف  التدخني  ممارسة 
القلوب؟ اسكات  إىل  تؤدي  والتي 

...،...،...،   

متلبسني  عليهم  وأقبضوا  الحقوهم،     
طائلة  مبالغ  وغّرموهم  بأخطائهم، 
أيوب  صرب  أن  ليعلموا  جرمهم؛  تناسب 
املسئولني  وان   املسئولني،  من  نفذ  قد 
وإن  تطاوالهتم،  حتجيم  عىل  قادرون 
بلعوا أوزارهم فأرضاس أوالدهم ستؤملهم!
البعض يؤكد، بأن هناك قوانني رادعة،     
الظالم،  يف  التي  الوجوه  هذه  تتعقب 
افراخ  عن  الغواية  لتتوقف  وحماسبتها، 
املسئولني،  أذّكر  لكني  منهم..  املزيد 
"إذا  ريشيليو:  الكاردينال  يومًا،  قاله  بام 
تنفيذه  عن  وتقاعست  قانونًا  أصدرت 
فكأنك حترص عىل ما ترغب يف منعه"!... 



ضاع قرشك يارب! )1(
مسابقة  ىف  فازت  التى  القصة  هى  )هذه 
قصة( أقرص  عن  الكرازة  جملة 
له:  وقالت  قرشني،  الصغري  ابنها  ااُلم  أعطت 
قرش واحد لك لكى تشرتى به لنفسك ما تشاء، 
والقرش اآلخر لربنا تضعه ىف صندوق الكنيسة. 
وفيام مها سائران اىل الكنيسة ظل الولد يلعب 
ويلتقطهام. اهلواء  ىف  ويقذفهام  بالقرشني 
القرشني  أحد  منه  سقط  املرات  أحد  وىف   
ولكنه  وراءه  فجرى  وتدحرج  الشارع  ىف 
بالوعة  ىف  القرش  سقط  اذ  يلحقه  مل 
السامء  اىل  ونظر  الصبى  تنهد  وهنا  الشارع 
يارب!! قرشك  ضاع  خسارة  يا  وقال: 

***
سرقه حمار موسى ! )2(

تقول أسطورة أن موسى عندما صعد اىل اجلبل 
ليتقابل مع اهلل ملدة أربعني يومًا، ربط محاره ىف 
أسفل اجلبل وصىّل قائاًل يارب حافظ عىل احلامر. 
اجلبــــــل  من  موســـــى  نــزل  فلمـــا 
ُســــرق! قد  محـــــاره  ان  وجـــــد 
ىف  كنت  انا  يارب  قائاًل:  الرب  موسى  فعاتب   
املحافظة  منك  وطلبت  معك  رسمية  مهمة 
برسقته؟ سمحت  فكيف  احلامر،  عىل 
رسق  الذى  أن  الرب  له  فقال   
اسرت!!! يارب  قال:  أيضًا  هو  احلامر 

***
أجراس الكنيسة )3(

فاوست  الشهري  األملانى  الشاعر  جوته  صّور 
الذى  للفشل  وضيقًا  حزنًا  نفسه  امتألت  وقد 
بأن  االنتحار  ىف  يفكر  بدأ  انه  لدرجة  صاحبه 
ألنه  ينتحر  مل  ولكنه  السم.  من  كأسًا  يرشب 
الكنائس تدق دقات  سمع ىف الطريق أجراس  
القيامة. واذا بعزم جديد يتولد ىف  الفرح بعيد 
عىل  املنترص  املسيح  يسوع  الرب  أن  إذ  حياته 
املوت واجلحيم أعطاه أماًل جديدًا. نعم أن احلياة 
تصبح عبئًا ثقياًل مامل تؤمن ان الرب الذى وعد 
ىف  عنا  يتخىل  لن  نرصته  موكب  ىف  يقودنا  أن 
مجيع ظروف احلياة ولو قاربت أبواب املوت.
)4(  90 مزمور  ىف   80 القوة  ومع   70 أيامنا 
قال موسى النبى ىف مزمور 90" أيام سنينا هى 
فثامنون  القوة  مع  كانت  وان  سنة،  سبعون 
 .)10: )مز90   " وبلّية  تعب  وأفخرها  سنة 
ولعل أفضل وسيلة حلفظ هذه اآلية وشاهدها 
.90  –  80  –  70 األرقام  هذه  ىف  وضعها  هو 

***
كيف أرى الرئيس؟ )5(

سأل أحد زوار العاصمة األمريكية عن كيفية 
رؤية الرئيس جورج واشنطن. فكان اجلواب " 
انك تعرفه بسهولة عندما يكون هناك اجتامع 

صالة ىف الكنيسة فإن جورج واشنطن هو 
الرجل الذى تراه جاثيًا وراكعًا..

***
جزيرة فيجى وسمو المسيحية )6(

جزيرة  ىف  تستطيع  كنت   1850 سنة  ىف 
تشرتى  ان  اهلادى،  باملحيط  فيجى 
عبدًا  لك  فيصري  دوالر،   7 بمبلغ  رجاًل 
معارض! دون  وتأكله  تذبحه  ان  وتستطيع 
كل  ىف  املقدس  الكتاب  جتد  فانك  اليوم  أما 

ه اضطراب  ُيعَرف مرض جنون العظمة عىل أنَّ
املريض  أن يكون سلوك  الشخصّية، ويعني  يف 
خمتلفًا عن اآلخرين، وُيعاين الشخص املُصاب 
لدوافع  اخلاطئ  الفهم  من  العظمة  بجنون 
اآلخرين جتاهه، إذ ُيَعدُّ هذا املرض أكثر شيوعًا 
خطوات  أوىل  وتبدأ  النساء،  من  الرجال  عند 
عالج جنون العظمة يف إقناع املريض بمرضه 
ة العقلّية. عن طريق بناء الثقة بأخصائّي الصحَّ
باهلذيان  تتميز  عقيل(  )مرض  مرضية  حالة 
ثابتة  جمموعة  يميزها  أي  واملستمر  الواضح 
املريض  منتظمة من اهلذيان كام يسيطر عىل 
هذيان  الثابتة.يرتكز  املعتقدات  من  جمموعة 
مريض البارنويا عىل مشاعر العظمة ومشاعر 
تسبب  متسلطة  افكارا  ويعيش  االضطهاد 
باهللوسات.يبدو  ترتبط  ال  ولكنها  اهلذيان  له 
عن  عبارة  فالبارانويا  منطقيا  املريض  كالم 
اعتقاد جازم بفكرة خاطئة فهي حالة نفسّية 
عقائديًا  جهازًا  هبا  املصاب  يملك  مرضّية 
واقعية  أوهام  حول  يتمركز  وتفصيليًا  معّقدًا 
هلا، هذه األوهام تقنعه بأنه مّضطهد من قبل 
اآلخرين وبأّن السبب الرئييس الضطهاده من 
للغاية. ومهّم  عظيم  شخص  كونه  هو  قبلهم 
من  مشتق  تارخيي  مصطلح  العظمة  جنون 
)باإلنجليزية: )ميغالومانيا(  اإلغريقية  الكلمة 
وسواس  وتعني   )Megalomania
االعتقاد  وهم  من  حالة  لوصف  العظمة، 
بام  نفسه  بوصف  اإلنسان  يبالغ  حيث 
قابليات  امتالك  فيدعي  الواقع  خيالف 
مميزة  مواهب  أو  جبارة  وقدرات  استثنائية 
هلا  ليس  مهمة  عالقات  أو  طائلة  أموال  أو 
املصطلح  هذا  استخدم  حقيقي.  وجود 
حاالت  وصف  يف  االختصاص  أهل  قبل  من 
فيها  عارضا  العظمة  جنون  يكون  مرضية 
العقلية. األمراض  بعض  يف  احلال  هو  كام 
جاء يف اللغة أن جنون العظمة: خلل عقيّل جيعل 
املرَء يشعر بقّوة وعظمة غري عادّية، فيخرتع 
ة تتَّسق مع هذه املشاعر للهروب  وقائع خياليَّ
الشخص يعيشه  الذي  الفعيل  الواقع  من 
خيالف  بام  نفسه  بوصف  اإلنسان  يبالغ    •

الواقع.
• يزعم امتالك قابليات استثنائية.

• يدعي أنه يمتلك القدرات اجلبارة.
• حياول أن يقنع نفسه واآلخرين أنه يمتلك 
عقال  يمتلك  كأن  منها،  املتميز  مواهب  من 

الصوت العذب. أو  فتيا 
أموال  عىل  حيوز  بأنه  اآلخرين  يوهم   •
ذلك  يثبت  ألن  األمر  يصل  وقد  طائلة، 
وأهله. نفسه  حساب  عىل  كان  ولو  حتى 
وربام يصل األمر ألن يقنع من حوله بأنه شخص 
له نفوذ، وعىل عالقات مهمة مع شخصيات 
أية وجود عىل األرض. قيادية قد ال يكون هلا 
بـ  ما يعرف  أيضا  االعتقاد  كام تشمل ضالالت 

سكان  من   90% جتد  األحد  ويوم  تقريبًا.  بيت 
يسوع.  الرب  يعبدون  الكنائس  ىف  اجلزيرة 
قبطية  كنيسة  فيجى  جزيرة  ىف  اليوم  لنا  أن 
يرعاها  ملبورن  ايبارشية  تتبع  ارثوذكسية 
البشارة  خدمة  أعظم  فام   ... سوريال  األنبا 
البرش. حياة  وتغيري  احلضارة  ىف  املسيحية 

***
الله كلم موسى وحده ! )7(

فذهب  الغداء  عىل  صديقه  أحدهم  دعى 
أقاربه  من  كبرية  جمموعة  معه  وأخذ 
العني  من  املضيف  نظر  فلام  وأصحابه. 
الباب. يفتح  مل  اجليش  هذا  كل  السحرية 
الباب  ويطرق  يقرع  الصديق  ظل   
فلام  جدوى.  دون  وتكرارًا  مرارًا  بشدة 
أخى  يا  مضيفه:  ىف  صاح  صربه  نفذ 
موسى!  كّلم  ربنا  ده  وكلمنى.  افتح 
وعندئذ فتح صاحب البيت طاقة صغريه من 
الدور الثانى ورّد عليه قائاًل: " ملا ربنا كلم موسى، 
كان موسى وحده ومل يكن معه بنى ارسائيل"!!

***
تصبحوا عىل خير يا أوالدى )8(

)وىف فجر القيامة ساقول لكم صباح اخلري!(
كان اب تقّى مريضًا مرض املوت. وكان عنده 
للرب  حمبني  أتقياء  منهم  إثنان  اوالد  ثالثة 
كان  األصغر  األبن  بينام  واخلدمة،  والكنيسة 
اهلل. عن  بعيدًا  الروحية  باحلياة  مستهرتًا  ضااًل 
يعيش  ال  ربام  وأنه  أجله  بدنو  األب  شعر  وملا 
ليودعهم،  الثالثة  اوالده  استدعى  الصباح  اىل 
يقبّله: وهو  مرتعش  بصوت  األول  البنه  وقال 
- "انا ذاهب ىف طريق األرض كلها، وسوف أنام 
نومًا عميقًا وأسرتيح. تصبح عىل خري يا حبيبى. 
وىف فجر القيامة سوف اقول لك صباح اخلري".

وكذلك قّبل ابنه الثانى وأوصاه بعض الوصايا 
وقال له نفس الكالم:

" تصبح عىل خري يا حبيبى. وىف فجر القيامة 
ساقول لك صباح اخلري". 

ثم ألتفت اىل ابنه األصغر وقال له حزينًا:
" اما انت يا ابنى فوداعًا ألننا سنفرتق ولن 

نلتقى اىل األبد"! 
تأثر ذلك األبن وسأل أباه: "ملاذا تكلمنى هذا الكالم 
الصعب والتكلمنى مثل أخوتى"؟ فقال له أبوه:
ان  يابنى.  أخوتك.  مثل  تعيش  ال  "ألنك 
وصاياه  حسب  وتعيش  اهلل  اىل  ترجع  مل 
لك  يكون  ولن  األبرار  قيامة  ىف  تقوم  فلن 
وداعًا  لك  قلت  ولذلك  السامء،  ىف  رجاء 
كثرية  سنني  ألجلك  صليت  لقد  األبد.  اىل 
نفسك". بخالص  مكرتث  غري  تبدو  ولكنك 
وهنا بكى االبن الثالث وقال له: "أعاهدك يا أبى 
املسيح".  مع  جديدة  حياة  وأبدأ  اآلن  أتوب  ان 
فتهللت أسارير األب واحتضن ابنه وقبّله وقال 
مطمئنًا  مسرتحيًا  انام  ان  أستطيع  اآلن   " له: 
وىف  حبيبى  يا  خري  عىل  تصبح   " لك  وأقول 
صباح القيامة سأقول لك صباح اخلري". )وهكذا 
ورجائنا(. قيامتنا  عربون  املسيح  قيامة  كانت 

بالعظمة االعتقاد  وهم  أي  العظمة”  جنون   ”
حالة  بأنه  قاطع  وبشكل  املريض  فيعتقد 
وتتفوق  سواها  عاّم  ختتلف  فوقية  استثنائية 
فقد  خارقة.  تكون  قد  ومواهب  بقدرات 
احلرص وليس  املثال  سبيل  عىل  نفسه،  يتصور 
بأنه مسؤول سيايس مهم أو قيادي يف احلزب 
رئيس  أقارب  من  أنه  أو  األوىل  الدرجة  من 
ثري  تاجر  أنه  أو  له،  املقربني  من  أو  الوزراء 
يملك الكثري من الثروة واملال أو أنه فيلسوف يف 
عرصه وحكيم يف زماهنيكون الشخص املُصاب 
احلديث  عن  يتوقف  ال  الكالم،  كثري  باهلوس 
وينتقل من موضوع إىل موضوع آخر دون أن 
يكون هناك رابط بني املواضيع التي يتحدث فيها
أعراض  أحد  أيضًا  يكون  قد  العظمة  جنون 
ُيعاين  قد  الفصام  فمريض  الفصام.  مرض 
وأصعب،  أشد  تكون  وهنا  ضالالت،  من 
بأنه  ضاللة  لديه  كانت  إذا  الُفصام  فمريض 
فإنه  املُنتظر،  املهدي  أو  املسيح  أنه  أو  نبي 
ُيشّكل  يكون  وقد  يعتقده،  ما  وفق  يترصف 
أو  أحد  اعرتضه  إذا  اآلخرين  عىل  خطرًا 
الفُصام  مرض  طبيعة  يعرف  ال  شخص  كذّبه 
خطرة. بصورٍة  وعدوانيًا  رشسًا  يكون  فقد 
)باإلنجليزية: العظمة  جنون  اضطراب  يشري 
إىل   )delusion of grandeur  
وذكائه  بسمّوه،  اخلاطئ  الشخص  اعتقاد 
العظمة  جنون  فمريض  وعظمته،  اخلارق، 
بعظمة ويؤمن  للذات،  فيه  مبالغ  تقدير  لديه 
دليل  وجود  مع  حتى  شخصيته،  وأمهية 
أّن  بالذكر  قاطع عىل عكس ذلك، ومن اجلدير 
له  عالقة  ال  العظمة  جنون  مريض  يعتقده  ما 
ذكائه، مستوى  أو  الدينية  أو  الثقافية  بخلفيته 
وهناك العديد من األعراض األخرى املُصاحبة 
لإلصابة بمرض جنون العظمة، ومنها ما يأيت:

وثقة  والء،  يف  املريض  تشكيك   •
به اآلخرين 

والشعور باخلداع الدائم من ِقَبل اآلخرين.
• مواجهة صعوبة يف الثقة باآلخرين، أو 

ة عن نفسه؛  اطالعهم عىل معلومات خاصَّ
ر به. َ خوفًا من إحلاق الرضَّ

له  احلياة  رشيك  بإخالص  الشعور  عدم   •
دون وجود سبب واضح.

وإبقاء  باردة،  فعل  ردود  اذ  اختِّ  •
يصبح  وقد  املختلفة،  العالقات  يف  مسافة 

اًم ُمتحكِّ املريض 
وغيورًا.

• عدم املقدرة عىل مساحمة اآلخرين.
ه دائاًم عىل حق. • شعور املريض أنَّ

إىل  العفوّية  اآلخرين  أفعال  ترمجة   •
خمتلفة. معاٍن 

اذ ردِّ  • الشعور بمهامجة اآلخرين له، واختِّ
فعٍل بالغضب، واالنفعال.

ل  • احلساسّية املفرطة، وعدم املقدرة عىل تقبُّ
النقد.

• عناد الشخص املريض، وعدائّيته.

منذ بدء اخلليقة وقد خلق اهلل الكون وخلق االنسان 
ليعمر ويبني فيه فمنذ بداية احلياة كان السالم هو 
الذي يعم العامل باكمله وينترش فيه ومل يكن هناك مكان 
للحروب والدمار والتخريب فالسالم هو فطرة اهلل 
يف  االنسان  تساعد  والتي  االنسان  عليها  خلق  التي 
الفرصة  ويعطي  وسكينة  وراحة  برخاء  العيش 
والتعمري. واالصالح  البناء  اجل  من  له  الكاملة 

احلب والسالم والتسامح هي ألفاظ مجيلة وسهلة يف 
النطق نستعملها يوميًا تقريبًا يف حياتنا وننصح غرينا 
بااللتزام هبا لكن الواقع خيفي شيئا آخر أو باألحرى 
أشياء أخرى فالواقع الذي نعيشه حاليا ال يمت باي 
صلة هلذه املبادئ والقيم السامية اال ما رمحهم ريب 
قيمهم  و  انسانيتهم  فقدوا  اليوم  البرش  من  فكثري 
وركزوا  واملعنوية  املادية  رغباهتم  واتبعوا  العليا 
وأصبحت  الشخصية  مصاحلهم  عىل  أهدافهم 
ترصفاهتم وتطبع  تسريهم  التي  هي  األنانية 

السالم  و  باحلب  تنادي  الديانات  كل  أن  ومع 
الصحيح  طريقهم  فقدوا  الناس  أن  إال  والتسامح 
العيش  واختاروا  مفاهيمها  فقدوا  بذلك  و  للحياة 
يف عامل حيكمه املال واجلاه والسلطة وأشياء أخرى 
فالطبيعة البرشية تبدلت واعرتاها الغرور والنفاق 
عليه  ويفرض  اآلخر  حيكم  أن  يريد  شخص  فكل 
الكراهية  من  الكثري  ولد  مما  وقناعاته  أفكاره 
واحلقد والتمييز العنرصي وكنتيجة لكل ذلك أصبح 
اإلرهاب واقع نعيشه كل يوم ونشهد عىل ضحاياه 
اجلامعية  االبادات  إىل  باإلضافة  العامل  بقاع  كل  يف 
لألقليات واحلروب األهلية واخلاليا اإلرهابية املنترشة 

واخلارجي  الداخيل  واالستقرار  واألمن  بالسالم 
البرش  بني  تدور  التي  والرصاعات  احلروب  فتلك 
ويف معظم الدول تؤدي إىل الدمار الكامل للشعوب
والسالم ال يعني الضعف وال الرتاجع وانام هو قوة 
يف حد ذاته فاحلاكم الذي خيتار لوطنه االمن واالمان 
والسالم بعيدا عن احلروب وويالهتا انام هو احلاكم 
وحرية  بالده  استقرار  عن  يبحث  الذي  الصحيح 
شعبه واملحافظة عىل االرواح واملمتلكات فهو بذلك 
حيفظ وطنه من ويالت احلروب وما يصاحبها من 
والرخاء  احلياة  لشعبه  اختار  فقد  وتدمري  خراب 
الشبح  هي  احلروب  فان  ذلك  من  العكس  وعىل 
فام  والشعوب  البلدان  من  كثري  حياة  يف  املظلم 
واخلراب  اهلالك  به  وحلق  اال  بلد  يف  حرب  قامت 
الدماء  تسفك  واحلروب  ال  وكيف  والتدمري 
احلياة  عىل  تايت  بل  مكان  كل  وتدمر  وخترب 
داخل  يف  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية 
واالستقرار  للرخاء  سبيل  كل  عىل  فتقيض  البلد 
والصحة  التعليم  يف  تدمري  احلروب  ويصاحب 
جماالت  من  وغريها  والفن  والثقافة  واالقتصاد 

يوم بعد  يوما  تزداد  والتي  العامل  أنحاء  مجيع  يف 
فقدوا  كام  ببعض  احساسهم  البرش  فقد  لقد 
سقط  وقد  الوحوش  مثل  وأصبحوا  ادميتهم 
للقوة  االستعباد  طائلة  حتت  جدا  بعيدا  اإلنسان 
احلقيقي  وجوده  سبب  ونيس  واملال  والسلطة 
املحبة  أزمة  من  يعاين  حاليا  فالعامل  الكون  هذا  يف 
يفهم  ال  اإلنسان  جعلت  األزمة  هذه  واألخوة 
له  الناس  يعيش  أو  لنفسه  يعيش  فهو  إنسانيته 
تنامت  واإليامن  اهلل  طريق  عن  البرش  ابتعد  وكلام 
تتضارب  مصاحلهم  ألن  بينهم  والعداوة  الكراهية 
إن للبرش عقل يدرك و قلب حيب ومامل يكن هناك 
خطرا  تعاين  شخصياهتم  فإن  االثنني  بني  توازن 
الصحيح مكاهنا  إىل  وإعادهتا  معاجلتها  وينبغي 

من  نوع  فهو  التعايش  إىل  تدعو  األديان  كل  ان 
وهيدف  واالحرتام  بالثقة  يبنى  الذي  التعاون 
املختلفة  األطراف  عليها  تتفق  أرضية  إجياد  إىل 
العمل  وكذلك  والغايات  األهداف  حول  والتفاهم 
أو  الدينية  باملقدسات  املساس  عن  بعيدا  املشرتك 
يف  األصل  هو  السالم  يعترب  حيث  املقدسة  األماكن 
العالقات بني البرش لذا يبحث اجلميع عن الشعور 

كل  عىل  بالدمار  تايت  فهي  الدولة  داخل  احلياة 
اخرض ويابس ولعل االثر االكرب للحروب هو سفك 
دماء االبرياء من ابناء الشعوب فتزهق الكثري من 
يكون  فانه  حي  يبقى  وما  احلرب  اثناء  االرواح 
والجئ. ومهاجر  ومفقود  ومرشد  جريح  بني 
ما  كل  بل  به  وتايت  احلروب  يصاحب  خري  اي 
والترشيد  والفتن  والتدمري  التخريب  هو  به  تايت 
كل  يف  االفراد  لكل  حلم  هو  السالم  فان  ولذلك 
الفتن  وختمد  الدماء  حتقن  فبه  العامل  بلدان 
واالستقرار  الرخاء  ويتحقق  التنمية  تكون  وبه 
فياخذ  واالمان يف كل مكان  االمن  ينترش  وبالسالم 
واحلياة  والصحة  التعليم  احلياة يف  كل فرد حقه يف 
واعطاء  السالم  حتقيق  وعند  الكريمة  االجتامعية 
وتعطى  والتنمية  الرخاء  يتحقق  حقوقهم  االفراد 
يف  الشعب  ابناء  من  لالفراد  الكاملة  الفرصة 
قوي  وطن  بناء  يف  واملشاركة  واالبتكار  االبداع 
وحتقيق الرخاء والتنمية يف مجيع جماالت احلياة
إنني هنا أوجهها دعوة إىل اهلل أن يبارك جهود دعاة 
الروساء  والسيام  اإلنسان  لكل  دعوة  وهي  السالم  
والعقالء واحلكامء لدعوة السالم وجتاوز حواجز 
النور  رؤية  عن  اإلنسان  حجبت  التي  العقول 
والتسامح  الرمحة  مقامات  يف  الوجود  يف  اإلهلي 
باسم  والتجار  للمتشددين  دعوة  وهي  والعطاء 
الدين أن خيرجوا من سيطرة الشيطان إىل املحبة  
واملشاركة يف واقع هم يعيشون فيه فاخلري للجميع 
األرض  يف  ما  لنا  خلق  اهلل  أن  اجلميع  يعي  حني 
مجيعًا. فالسالمهو أصل احلياة وبالسالم حقا نحيا.











ذات  وتكون  التمثيل،  أنواع  من  نوع  هو  الكوميديا 
البسمه  ورسم  البهجه  إنتشار  هبدف  خفيف  طابع 
أى  وليس  جدا  الصعبه  االعامل  من  الوجوه،  عىل 
اجلمهور.  وجه  عىل  البسمه  رسم  يستطيع  فنان 
يرسم  ان  أستطاع  كوميدى  مرصى  فنان  مكرم  منري 
كاريزما  له  املرصيني  من  ماليني  وجوه  عىل  البسمه 
تبتسم وال  تراه  ان  الصعب  من  مبهجه  وطله  خاصه 
كان يذهب بنا بعيدا حيث الكامريا اخلفيه بشكل حمرتف 
املقالب  ىف  وتدنى  إبتزال  من  اآلن  نراه  ما  عكس  وراقى 
يعرفه  رمضانى  كوميدى  مقالب  برنامج  عقلك(  )ادينى 

املرصيني. كل 

؟  تتكون  ممن  وتكوينها  النقابه 
سنتني كل  نصفي  وجتديد  للعضو.  سنوات  أربعة  الدوره 

وامني  وكيلني.  باالنتخاب  عضو   12 و.  نقيب.  من  مكونه  
قيد.  جلان  وهلا  اعضاء  والباقي  عام  سكرتري  صندوق 

عن  املسؤلني  وهم  وشكاوي  وحتقيق.  وصحه.  وتصاريح. 
التمثيل. مهنة 
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؟ النقابه  شعب  وماهو  لك  أضاف  ماذا  النقابه  ىف  وجودك 
باليه   - شعبيه  فنون   - سريك   - متثيل  شعبه   11 هبا  النقابه.   

 - خمرج  ومساعد  واخراج  مرسحيه  واداره  عرائس.   -
ونقد.  وتلقني  اخراج   - اذاعه 

حلنه  ىف  وانا   1978 لسته.    .35 قانون.  تطبق.  والنقابه 
هنال  الفنانه  ومعه  ذكى  ارشف  الدكتور  مؤسسها  الصحه 
احتياج  عن  مسئوله  اللجنه  وهذه  رشاد  وعفاف  عنرب 
النقابه  قامت  وتوفريها،  الصحيه  الرعايه  اىل  الفنان 
مرصى.  حنيه   650 اىل  وصل  ان  اىل  املعاش  مبلغ  برفع 
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؟  التمثيل  عامل  دخلت  كيف 
كنت  األمر  بداية  وىف  بالصدفه  التمثيل.  مهنه.  دخلت 
اجتهت  وبعدها  حقوق  وبعدها  العلوم  كليه  ىف  ادرس 
تعليمى.  اكمل  ان  ارصار  لديه  كان  والدى  الن  التمثيل  اىل 
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؟  وان  نمرب  ظاهرة  تقيم  كيف 
1 ( ىف انواع كتري من الفاكهة كل نوع  اليوجد مايسمى رقم ) 
اعظم  املرصيه  السينام  قدمت  قدياًم  ومذاق  ولون  طعم  له 
هانم  وسكر  حب  أشاعة  فيلم  مثل  املوقف  كوميديا  فنون 
واحد. رقم  نفسه  عن  احد  يقول  ولو  املقدمة  ىف  كانوا  هؤالء 
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؟  ن  يا ميد كو ه  ا تر من 
امام  وعادل  املهندس  وفؤاد  مدبوىل  املنعم  عبد   .. كثريين 
ربيع  وعىل  السقا  وامحد  العزيز  عبد  وكريم  سعد  وحممد 
ومصطفى خاطر كثريين جدا وكل واحد له مذاقه اخلاص به. 
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؟  اآلن  السينام  ترى  كيف 
نجاح  حققت  االفالم  من  العديد  هناك  رائعه  اآلن  السينام 
العزيز.  عبد  وكريم  عز  امحد  افالم  مثل  مثيل  له  ليس 
فيلام   90 إنتاج  بجملة  الصحيح  االجتاه  يف  تسري  اآلن  السينام 
فرتة  أواخر  يف  املنتجة  االفالم  عدد  كان  ان  بعد  السنة  يف 
أن  السنة فقط  فضاًل عن  أفالم يف  أربعة  أو  التسعينيات ثالثة 
ورومانسى. وأكشن  كوميدى  أفالم  بني  متنوعة  األفالم  هذه 
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؟ لك  بالنسبه  املرسح  يمثل  ماذا 
مليون  من  أجدع  املرسح  خشبه  عىل  والوقوف  حياة  املرسح 
واشعر  املرسح  خشبة  عىل  للوقوف  جدًا  شديد  حبى  جنيه، 
عىل  ومتنوعة  كثرية  مرسحية  أعامال  قدمت  عليها  بالتوهج 
من  واحد  مرسحيه   56 عملت  وانا  الثقافة  وزارة  مرسح 
والتليفزيون هو املرسح فهو طاقه  السينام  أسباب تأخرى ىف 
مبارش.  اجلمهور  من  الفعل  رد  وتشاهد  اجلمهور  وحب 

؟  لك  يشكل  ماذا  رمضان  شهر 
املحبة،  روح  فيه  تعم  خري  شهر  نظرى  ىف  رمضان  شهر 
مزحوم  يكون  رمضان  شهر  ىل،  »بالنسبة  بالعمل:  مزدحم 
وطول  وسعادة،  هبجة  له  وشئ  وتصوير  شغل  جدًا 
الصبح،  من  موجود  البوفيه  يكون  شغالني  نحن  ما 
نقول  لكن  وساندويتشات،  وقهوة  وشاى  معدنية  مياة 
الفطار،  بعد  غري  البوفيه  عاوزين  مش  مجاعة  يا  هلم 
واحد«. قلب  إحنا  ال  وبس  واحد  وطن  مش  إحنا  ألن 
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؟  الفنية  األعامل  من  القبطية  الشخصية  إختفاء 
فنى  بعمل  أقوم  واآلن  مربر  له  وجودها  ولكن  موجوده 
ترسخ  عائلتني  ومسيحى  مسلم  وغاىل(  )عزيز  أسمه  إذاعى 
اآلن.  نحتاجه  ما  وهذا  الوطنيه  الوحده  مفهوم  بينهم  فيام 
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العمل  داخل  وشخصيتك  الدينية  األفالم  أبطال  من  بطل  متثل  أنت 
؟  بذلك  تكتفى  هل  كاريزميه  تكون 

االعامل الدينيه وامليديا املسيحية حمدوده وعدد املمثلني فيها 
حمدود وقليل انا عملت فيلم ايليا النبى والباقى ادوار صغريه 
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؟  الفنى  العمل  ىف  األول  املبدع  من 
القانون  رشع  بحسب  االول  املبدع  هو  املخرج 
جيد  غري  أو  جيد  ممثل  هناك  قول  نستطيع  ال 
جيد.  غري  أو  جيد  خمرج  قول  نستطيع  لكن 
النه  نجم  أصبح  معه  عمل  ممثل  كل  شاهني  يوسف  مثال 
خمرج جيد وصانع نجوم وأنا عملت ىف مسلسل ظل الرئيس 
معظم  كان  فرج  سمري  أمحد  املخرج  مع  جالل  يارس  بطولة 
كالمك  يصل  أن  صعب  أمر  وهذا  نظرات  عن  عباره  الدور 
املمثل.  ضمنها  ومن  أدوات  له  فاملخرج  نظراتك  خالل  من 
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؟ تراه  كيف  الزعيم  مع  عملك 
اخلفيه  للكامريا  توثيق  وهو  هبا  قمت  التى  األعامل  أروع  من 
وال  وقتها  تذاع  التى  الربامج  بعكس  املرصية  السنام  داخل 
التجربه  فيلم  فيه  يعرض  مره  فكل  بعدها  هبا  هيتم  أحد 
سريونه  بعدى  من  وأحفادى  وأوالدى  توثيق  هو  الدنامركيه 
أراهم  ولكن  أعامل  كثريًا  قدموا  املرسح  أضواء  ثالثى  مثل 
وثقافتها.   املجتمهات  ذاكرة  فالسينام  االفالم  خالل  من  دائام 
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ل  جما خولك  لد مسيحى  كونك  ت  صعوبا ت  جد و هل 
؟ التمثيل 

املرسح  ىف  مهنه  أقل  وهذه  إداريه  وظيفه  ىف  املسريه  بدات 
وبعدها  خمرج  مساعد  الوظيفى  السلم  ىف  تدرجت  ثم 
ومل  التمثيليه  املهن  اعضاء  أحد  أصبحت  أن  إال  منفذ  خمرج 
إخوه  كلنا  بالعكس  بل  مسيحى  كونى  مضايقات  هنائيا  أرى 
دين  أى  إىل  مطلقا  ننظر  ومل  وحمبه  موده  عالقه  وتربطنا 
وال  نعرف يعنى إيه مسيحى ويعنى إيه مسلم واحلاجات دى 
فأنا عند والدتى كنت مرصى، ال مسيحى وال مسلم، وال حتى 
ولو  برضو،  مرصى  مهوت  الشكل  وبنفس  منري  إسمى  كان 
بيجمعنا  الىل  هو  املرصى  الرتاب  إن  هنالقى  املوضوع  تأملنا 
سواء ىف احلياة ملا بنعيش ونلعب ونشتغل أو حتى عند املوت.
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؟ الفنى  الوسط  ىف  أصدقائك  من 
انحنى  الذى  والزعيم  بدير  أمحد  وحبايبى  أصحابى  كلهم 
ولتارخيه املرشف وحممد رمضان نجم كبري وجمتهد  أمامه 
العزيز.  عبد  وكريم  عمنا  ووالده  السقا  وأمحد  ىل  وإبن 
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لك؟  يعنى  ماذا  لالوسكار  ووصوهلم  مالك  ورامى  مسعود  مينا 
الشباب  من  جيل  وجود  عىل  يدل  وهذا  جدًا  عالية  طفره 
الشباب  وهؤالء  وثقافة  ووعى  عظيمة  فنيه  موهبه  لديه 
جذورهم  ينسوا  مل  مرص  خارج  هجرهتم  رغم  حتديدا 

وجذورهم.  املرصيه  بلغتهم  يتمسكوا  أن  وحريصني 
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املاضيه؟ الفرته  خالل  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أداء  تقيم  كيف 

بخطى  يقفز  رشيف  رجل  البار  مرص  )إبن  أسم  عليه  أطلق 
مل  ما  فعل  السيسى  بلدى  جيش  ىف  واثقه  فيه  واثقه  ثابته 
الغاز  نصدر  االن  واصبحنا  قبل  من  فعله  يستطيع  احد 
يسيطر  ان  يريد  اردوغان  الن  االتراك  يعجب  مل  وهذا 
وقربص  مرص  بني  إتفاقيه  يوجد  الزهر،  حقل  عىل 
عن  التنقيب  أجل  من  بحريه  قاعده  اشرتت  تركيا  و 
الدولة  بيان  لرتكيا  التابعه  البحريه  احلدود 
حرب  هتقوم  قرب  لو  اردوعان  ان  املرصية 
سوريا  حصل  ما  زى  االعالميه  للحرب  بيلجا 
قطعه  حرك  اردوعان  الن  غواصات  بيشرتى  السيسى 
شامل  مع  اتفاقيه  عندنا  واحنا  الغاز  عن  للتنقيب  بحريه 
أجل  من  هيلل  كان  الرتكى  االعالم  تالثه  سنتني  من  قربص 
قبل  من  تنقيب  ىف  دول  واليومني  غواصات  اشرتت  مرص 
خالل  من  تتعاد  والسيناريوهات  الفيديوهات  نفس  تركيا 
االشخاص  إختالف  مع  ولكن  عىل  وحممد  مطر  معتز 
كثري  مال  ويوجد  مظلومني  انتوا  لنا  رسالة  توصيل  يريدون 
حافالت  لدينا  يكن  مل  لو  حملها  غري  ىف  يرصف  البلد  داخل 
زمان  كان  اشرتاها  السيسى  الىل  الغواصات  وال  الطائات 
عىل  ينقب  بنا  اخلاصة  اإلقليميه  املياة  ىف  عايش  اردوغان 
قوى  جيش  بدون  قيمه  اى  هلا  ليس  دوليه  اتفاقيات  الغاز، 
بارين  وقتلت  سوريا  دخلت  تركيا  عندما  ننسى  مل  مسيطر، 
سوريا  أجل  من  وذلك  جثتها  بجوار  واتصوروا  كوبانى 
اجليش. اهلدف   .. السيسى  ليس  اهلدف  جيش،  ملهاش 
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من  الرئيس  ضد  الصادره  االشاعات  و  املشهد  تشاهد  كيف 
؟   البعض 

دم  كلنا  املرصيني  لكل  ورئيس  مرص  رئيس  السيسى 
كل  ضد  ونحن  اإلرهاب  انواع  من  نوع  وهذا  واحد 
من  صادره  الترصفات  هذه  مرص  خارج  من  يقال  ما 
الىل  مأجوره  وناس  ابتالء  هؤالء  حرامى  شخص 
زوجته.  حتى  او  والده  يبيع  عليه  سهل  وطنه  يبيع 
من  انضف  بالعسكرى  اخلاصة  البياده  املرصى  اجليش 
الوحيده  البلد  مرص  وطنه  سريه  يذكر  شخص  اى 
عايشه  كتري  ناس  جنيه   5 ب  فيها  تاكل  تقدر  الىل 
األكل.  وأسعار  الفواتري   من  وبيشتكوا  مرص  بره 
الرشق  لتقسم  طويال  إستمر  وخمطط  مأجوره  دى  العامل 
حدودنا  عىل  مسيطر  قوى  جيش  لدينا  ونحن  االوسط 
جيش  يوجد  ال  وسوريا  العراق  مثل  أمثله  لدينا  لكن 
هنبوا  بالدهم،  يقتحم  غريب  اى  ان  ملرحلة  ووصلوا 
منهم.  برئ  والدين  الدواعش  وقتلوهم  العراق  ثروات 
كل  ىف  فشل  انه  عىل  حممد  املدعوا  يف  ورأيى 
وفشل  فيلم  لنفسه  أنتج  التمثيل  حتى  شئ 
كاذبه.  أمور  بادعائه  اجليش  عىل  فشله  وعلق 
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؟  مرص  ىف  الطائفيه  األحداث  ترى  كيف 
حيدث  وهذا  الثأر  مثل  فرديه  أحداث 
واجلهل.  الثقافه  وعدم  للبيئه  نتيجه 
اليوجد  الكبريه  املحافظات  ىف  العام  الوضع  لكن 
الصغرية. القرى  ىف  ذلك  حيدث  وانام  طائفيه  فتن 
الكنيسة  يزور  رئيس  نجد  ال  عىل  حممد  عهد  ومنذ 
وال  السيسى  الرئيس  مثل  بعيدهم  األقباط  لتهنئة 
ىف  عجوز  سيده  يد  قبل  حينام  أنسى  أن  أستطيع 
مجيعا.  لنا  رئيس  فهو  عليه  تسلم  أن  تريد  كانت  الكنيسة 
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كاريزما؟ عن  وماذا 
كاريزما  لكم  أنتم  متوهج  شئ  كاريزما  جريدتكم  أسم 
كاريزما.  لكم  العمر  طول  ستستمرون  اهلل  وبإذن 





تى حيا ة  د نشو أ حبك  جعلت 
تى جنا و جحيمى  فيكى  عشت  و

تى با كتا و ى  ر شعا أ ملهمة  تى  رص و
تى نا يقو أ كل  ك  ر صو ت  مأل و

 
تى كلام بعض  ين  د د تر سمعتك  و

تى ا و نز و عليكى  تى  غري تعشقني  و
تى ها آ و بكى  ن  ملجنو ا يا  ا هو و

 
يت بيا أ حد  أ ىف  ما  يو قلت 

تى كلام تعجبك  ن  أ خشى  أ
تى صفا عن  و عنى  فتلهيكى 

تى ا نبو ن  آل ا حتققت  فهل 
تى ا ثر ثر و مى  حال أ ث  ضغا أ هى  م  أ

 
تصمتني ن  آل ا لك  با ما  و

فعني ا تد ال  يا  يا ا نو ق  صد عن  و
تعبني تر عقبة  ل  و أ من  و

ين تنو ما ال  و فهمك  أ عد  أ مل 
 

ة أ مر ا يا  ن  آل ا كى  ها د ا  ذ ما
جتنني ف  سو ا  ذ ما و

صني لر ا جلبل  كا حبا  مهلتى  أ ن  إ
حنني من  بقلبكى  عام  ضيتى  تغا و

سني و تد قكى  ا شو أ عىل  كيف  و
تتمنعني قلبى  يا  حنا عىل  و

 
ين بعيد ه  قضينا منا  ز يكفى  ال  أ

ين بر صا ى  جلو ا س  كأ ع  نتجر
حني ىل  فإ ل  طا لو  و لعمر  ا و

 
ملهني ا ا  هذ صمتك  بنى  يعذ

فني تعر كنتى  ن  فإ سببه  ف  عر أ ال
ين ر ختتا من  ن  آل ا ينى  خرب فا

ئي ا د حببت  أ ئي  طبا أ يا 
ئي ا و د عني  ا  فنحو
ه  لكثري ا يب  عشا ا و

قضيتي و قصتي  نا  ا
ه خلطري ا ة  أ ملر ا ي  هذ ن  ما د إ
منتها  د أ لتي  ا يت  مخر هي 

لة  لثام ا حتي 
ة  خري أل ا شفه  لر ا يف  فقت  ا ما  عند و

طفلتي  هنا  أ كت  ر د ا
يت  بو ا منحتها  لتي  ا

لنبيله ا يت  چينا و
هلل ملد ا قطتي  هنا  ا فت  عر و

يلة لطو ا ها  فر ظا أ غم  ر
ها ر تا و أ عيل  فت  عز لتي  ا يت  ر قيثا

ه ثري أل ا ين  حلا أ كل 
حطت لتي  ا شتي  ا فر و

خلميلة ا ر  ها ز أ ب  ا هد أ عيل 
تس للو ا ة  هر ز هي 

صيله أل ا ي  د لرب ا ئف  لفا و
يله طو ر  عصو منذ  بية  ذ جلا ا هلة  إ

هتا سطر لتي  ا يت  ر سطو أ
ف حلر ا ع  ا خرت ا قبل 

ه لشهري ا ية  بجد أل ا ر  بتكا ا و
ت  فجر لتي  ا يت  ر ثو هي 

جلميله ا مي  حال أ كل 
يت بحيا ن  ر مر من  كلهن  هي 

تقة بو يف  ن  نصهر إ
ه ملثري ا قة  ملخلو ا ه  هذ هي 

معًا ئي  ا و د و ئي  ا د
ه خري أل ا حتفتي  و يل  و أل ا حتفتي  هي 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

أحسن حاالً..!
   اشتكى صديقي من أن ببغاءه ال تنطق بغري: "شكرًا"، و"آسفة"، و"كيف 

حالك"، و"صباح اخلري"، و"مع السالمة".
   فقلت له: "البأس هبا. اهنا أحسن حااًل من كثريين ال يعرفون حتى كيف 

يقولون هذه الكلامت"!
عـادل عطيـة

االهرامات بناء  تم  كيف   .. عــن  لــك  قــرأت 

األهرامات ِبناء  سبب 
األهرامات  لُقدماء  ا املرِصيون  بنى 
هذه  أّن  يعتِقدون  كانوا  ألهّنم 
حيث  املوت؛  بعد  حتميِهم  األهرامات 
وضعّية  عىل  وهم  موَتاهم  يدفنون  كانوا 
لتسِهيل  وذلك  األم،  بطن  يف  وهو  اجلنني 
ُمرور  ومع  أخرى،  مّرًة  ميالده  عملية 
ُغرفة،  لُتصبح  املقربة  اتّسعت  الوقت، 
أكثر. أو  ُغرفتني  تكون  ْن  أ املُمِكن  ومْن 
ِمرص  مُجهورية  يف  األهرامات  ُتوجد 
اجِليَزة  مدينة  من  متّتد  حيُث  العربية؛ 
ِبنايات  وهي  لَفّيوم،  ا مدينة  وحتى 
 2630 عام  يف  لُقدماء  ا املرصُيون  بناها 
باملُلوك خاّصة  املباين  هذه  كانت  ق.م. 
ينِقُشون  العرص  ذلك  يف  الفنانون  وكان 
ُجدران  عىل  اهِلريوغليفية  لُلغة  با
باملُومياء  اخلاّصة  لّدفن  ا ُحجَرة 
تراتيل يكتبون  كانوا  حيُث  امللكّية؛ 
حِلاميتِهم  اآلهِلة  أمام  يتلوها  وُنصوص 
املاََمت. بعد  ما  أو  األخرى  حياهِتم  يف 
أو  لّلبِني  ا وب  بالطُّ األهرامات  ُبنيت 
الّصحراء  يف  ُبنيت  وقد  الّطني،  مْن 
الّشمس  ُتغرب  حيث  لّنيل،  ا هنر  غرب 
يعتِقدون  كانوا  حيث  ُمبارَشة،  خلَفها 
إىل  تذَهب  يموت  عندما  ملَلِك  ا روح  أّن 
وعندما  الّشمس،  ُبروز  عند  الّسامء 
املقربة  إىل  ُروحه  ترجع  الّشمس  ُتغِرب 
ُهناك. نفسها  لتِجْد  أخرى،  مّرًة 
ّن  أ لباحثون  ا أكّد   ، أيضًا األبحاث  ويف 
عليها  لقاِعدة  ا بناء  تّم  لتي  ا احِلَجارة 
يف  لّطبيعية،  ا احِلجارة  من  مصنوَعة 
مصنوعة  لية  لعا ا احلجارة  ّن  أ حنْي 
غري  من  ّنه  إ حيُث  الّطني،  من 
َحجرًا  اإلنسان  يرفع  ْن  أ املعقول 
صب  َتّم  الكيلوغرامات.  آالف  يِصْل 
والذي  لِكْليِس،  ا الّطني  من  مزيج 
ثم  امللح،  مع  باملُوَقد  حراريًا  ُعولِج 
مزجيًا  لُيشِكل  منُه  املاء  تبخري  َتّم 
اهَلَرم. ُجدران  عىل  ليُصب   ، ِطينيًا
األهرامات  ّن  إ لِعلمّية  ا األبحاث  تقوُل 
ّن  أ حني  يف  وحرارة،  ِطني  من  ُبنيت  قد 
تقول  والفرنسية  األمريكية  لّدراسات  ا
لِب  قوا يف  صّبها  تّم  قد  حجارة  إهّنا 
باحلرارة  ُمعاجلتها  ومّتت  خشبية، 
واحلايل لّطبيعي  ا شكلها  أخذت  حتى 
بارعون  لُقدماء  ا ِعنة  الفرا كان  حيث 
ولكْن  الّطني،  وُمعاجلة  الكيمياء  ِعلم  يف 

كانت  استخدموها  التي  لّطريقة  ا
أحد ألّي  خُيرُبوها  مل  رِسّية،  طريقًة 
عليها باالّطالع  ألحد  يسمُحوا  ومل 
عىل  أيضًا  العلمّية  لّدراسات  ا وأكّدت 
اهَلَرم  مَنها  املصنوع  األحجار  ّن  أ
ِحجارة  نوعني،  من  ُصِنعت  قد  األكرب 
الّطني. من  مصنوَعة  وِحجارة  طبيعّية 

)خوفو( األكرب  اهلَرم 
ويبُلغ  فّدان،   13 مساحته  ويشُغل 
ُطول  ويبلغ   ، مرتًا  146 حوايل  ارتفاُعه 
ويبُلغ  مرت،   230 حوايل  القاعدة  ِضلع 
ثامنية  إىل  ُطْن  من  تقريبًا  احِلَجارة  وزن 
اهلرم  هذا  صاِحب  أكثر.  أو  ْطَنان  أ
السِمه  اخِتصار  وهو  خفَرع  امللك  هو 
ومعناه:  وي"،  إف  وي  "خنوم  وهو: 
هو  خنوم  إّن  حيُث  حيِميني،  خنوم 
متثال  إال  يملِك  ال  ملَلِك  ا وهذا  إله،  اسم 
ْج،  لَعا ا من  مصُنوع  وهو  فقط،  واحد 
بناء  استّمر  سم.   8 حوايل  طوله  ويبلغ 
تقريبًا سنة  ِعرشين  حوايل  اهلَرم  هذا 

)خفَرع( األوسط  اهَلَرم 
ويبُلغ  "عظيم"،  خفرع  اسم  ويعِني 
وتبُلغ   ، مرتًا  136 حوايل  ارتفاعه 
وهو  أمتار،   210 حوايل  لقاِعدة  ا طول 
حيُث  من  األكرب  اهَلَرم  من  قريب 
منطقة  عىل  ُبِني  ّنُه  إ حيُث  االرتفاع، 
األكرب. اهَلَرم  عن  قلياًل  ُمرتِفعة 

)ُمنقَرع( األصَغر 
ُيقارب  ما  ُمنقَرع  هَرم  ارتفاع  يبُلغ 
ملَلِك  ا تاُبوت  فيه  وُيوجد   ، مرتًا  66
حيث  ِزْلت،  لبا ا حجْر  من  املصنوع 
حينام  لباْسكاي،  ا خليج  يف  عليه  ُعِثَر 
إنجلرتا إىل  مرص  من  ُينقل  كان 
الفراِعنة. لعنة  إهّنا  ِقيل  حيث 

اهُلول أبو 
ولكْن  للُقوة،  َكرْمز  أسد  شِكل  عىل  وهو 
كان  للِحكَمة  كرمز  إنسان  رأس  يملِك 
ُمشّوهة  احَلَجر  من  ِقطعة  األصل  يف 
وجه  شكل  عىل  نحِتها  فّتَم  اهَلرم،  ملنظر 
الكليس باحلجر  نحته  تّم  وقد  إنسان، 
حتى  األلوان  ثار  آ زالت  وما  ُلون،  وقد 
األذنني،  خلف  واضحة  هذا  وقتنا 
اجلزء  يف  اهلول  أبو  هرم  ويوجد 
اجليزة. مدينة  يف  لنيل،  ا هنر  من  الغريب 

تـخـتــاريــن مــن 

 دائـى ودوائـى معـاً

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

مـتـى يـوسـف  بقلم/ 

النهضة  عصور  من  عرص  مشارف  عيل  كنا 
إنه  القديم،  مرصنا  تاريخ  ىف  األخري  هو  املرصية 
عام  مائة  من  ألكثر  يمتد  الذى  الصاوى  العرص 
امليالد قبل  والسادس  السابع  القرنني  بني  ما 
التخلص  ىف  املرصيني  بنجاح  العرص  ذلك  ويبدأ 
بسقوط  وينتهى  اآلشورى  االستعامر  من 
امليالد. قبل   525 سنة  الفرس  يد  ىف  البالد 
األساسية؟ سامته  وما  العرص؟  ذلك  فام 
نجح  الذى  العرص  ذلك  الصاوى،  العرص 
احلجر  صان  أو  سايس  مدينة  ملوك  فيه 
السيطرة  من  البالد  حترير  ىف  الدلتا  ىف 
األول  بسامتيك  يد  عىل  هنائيا  اآلشورية 
دماء  عروقه  ىف  ختتلط  الذى  نخاو  بن 
والنوبية. والليبية  املرصية  احلاكمة  األرسات 
هنضة  مرص  عاشت  الصاوى  العرص  وخالل 
وأعيد  واقتصادية  ودينية  وثقافية  سياسية 
الكتابة  استخدام  وشاع  واإلدارة  البالط  تنظيم 
بام  البالد  أنحاء  ىف  )الشعبية(  الديموطيقية 
طبقات  وسط  ىف  الثقافة  شيوع  من  ذلك  يعنيه 
االعتبار  رد  وتم  املرصى،  املجتمع  ىف  أوسع 
أهاهنا  التى  املرصية  الدينية  للمعتقدات 
ىف  مسبوقة  غري  بالغة  بقسوة  اآلشوريون 
تشييد  حركة  البالد  وشهدت  املرصى،  التاريخ 
النامذج  استلهام  عىل  تعتمد  كانت  واسعة  وبناء 
عرف  كام  والوسطى،  القديمة  للدولتني  الفنية 
واتساع  اإلغريق  عىل  مرص  انفتاح  العرص  ذلك 
واالستعانة  بل  معهم،  التجارية  معامالهتا 
املرصى اجليش  ىف  منهم  حمرتفني  بمقاتلني 
حركة  هو  النهضة  هذه  كل  أساس  وكان 
حركة  وهى  اآلشورية  السيطرة  نري  من  التحرر 
الصاوى. العرص  قبل  طويلة  سنوات  استغرقت 
التخلص  ىف  األول  بسامتيك  نجاح  يكن  مل 
وليد  مرص  عىل  اآلشورية  السيطرة  من 
طويل  لتاريخ  نتيجة  جاء  بل  اللحظة، 
كان  لكنه  املرصى،  اآلشورى  الرصاع  من 
عىل  قضى  الذى  النجاح  حقق  الذى  الرجل 
ىف  وأسهم  بل  هنائيا  مرص  ىف  آشور  نفوذ 
كلها. اآلشورية  اإلمرباطورية  عىل  القضاء 
إىل  ترجع  اآلشورى  املرصى  الرصاع  قصة  إن 
امللك  بدأ  عندما  امليالد  قبل  الثامن  القرن  أواسط 
للسيطرة  بخطط  آشور  ملك  الثانى  شاملنرص 
عىل مناطق النفوذ املرصى ىف سوريا وفلسطني.
سياسة  مرص  اتبعت  اخلطر  هذا  مواجهة  وىف 
السورية  الواليات  مع  التحالفات  إقامة 
حاجز  تشكل  حتى  احلربى  بالدعم  وإمدادها 
وىف  ومرص،  اآلشورى  اخلطر  بني  حيول  صد 
اآلشورية  الدولة  حكم  توىل  امليالد  قبل   722 عام 
يغزو  وأخذ  الثانى،  رسجون  هو  حمارب  ملك 
وخيطط  ولبنان  سورية  من  الشاملية  املناطق 
الثانى  رسجون  وصل  وبالفعل،  مرص،  لغزو 
الرشقية الشاملية  مرص  حدود  عند  رفح  إىل 
املتحالفة  املرصية  القوات  له  تصدت  وهناك 
وأحلقت  الفلسطينية  الواليات  بعض  مع 
بالده. إىل  وردته  فادحة،  خسائر  بجيشه 
املطامع  جتددت  سناحريب  عرص  وىف 
ومرص وفلسطني  سورية  ىف  اآلشورية 
بجيوش  ليصطدم  غربا  اآلشورى  امللك  واجته 
والفلسطينيني  اللبنانيني  من  وحلفائها  مرص 
بالده  إىل  ويعود  املقدس،  بيت  مدينة  عند 
وطأت  امليالد  قبل   674 عام  وىف  مدحورا. 
أخى  آشور  امللك  بقيادة  اآلشورية  اجليوش 
وصلت  حيث  األوىل،  للمرة  مرص  أرض  الدين 
ذو  املرصى  امللك  كان  وهناك  الدلتا،  رشق  إىل 
بجيوش  استعد  قد  طهارقا  النوبية  األصول 
جيوشه  ونجحت  للغزاة  للتصدى  ضخمة 
أخرى  مرة  وطردهم  اآلشوريني  هزيمة  ىف 
أن  طهارقا  املرصى  امللك  وتصور  بالدهم،  إىل 
مرص  إىل  العودة  ىف  يفكروا  لن  األشوريني 
تلقوها التى  القاسية  اهلزيمة  بعد  أخرى  مرة 
صاحب  بعل  امللك  معه  حتالف  أن  بعد  خاصة 
ىف  سارت  األمور  لكن  لبنان،  وأقوى ملوك  صور 
انقض  امليالد  قبل   670 سنة  ففى  آخر،  مسار 
وعاقب  صور  مدينة  عىل  الدين  أخى  آشور 
معها وحتالفه  مرص  إىل  انضاممه  عىل  بعل 
اجليش  كان  جيوشه  طهارقا  يعد  أن  وقبل 
سلك  أن  بعد  الدلتا  أبواب  يطرق  اآلشورى 
بعض  عليه  دله  خمترصا  صحراويا  طريقا 
سخيه مكافأة  مقابل  الرعاة  البدو  قبائل  أفراد 
بكاملها. الدلتا  احتالل  ىف  اآلشوريني  ونجح 
معـــتـــقـــدات  اآلشـــوريـــيـــن  حيتـــرم  ولــم 
بطشوا  لكنهــم  وديانتـــهــــم،  املصـــرييـــن 
تـــدمريها.  وحـــاولوا  املصـــريـــة  بالثقـــافـــة 
يـتـبـع  ...

الـصــاوى الـعـصــر 
عرص من أهـم عصـور
الفرعـونـيـة مـصـر 

بقلم
مـريـم عـادل

عزيز جمـدى  م/  إعداد 

خاص جلريدة كاريزما



الرتبية  إىل  يشري  نفسًيا  سوي  طفل  تنشئة  إن 
دوًرا  تلعب  التي  أرسته  من  تلقاها  التي  السليمة 
وحتديد  شخصيته  وتكوين  الطفل  تربية  يف  هاًما 
حياولون  لذا  اآلباء  مجيع  ُيدركه  أمر  وهو  سلوكه 
احلسنة  النوايا  ولكن  أفضل  ليصبحوا  أبنائهم  تربية 
العديد  فهناك  السليمة  للرتبية  تكفي  ال  وحدها 
عىل  اآلباء  وتؤثر  فيها  يقع  التي  األخطاء  من 
يرتكبها  ما  وعادة  املستقبل،  يف  األبناء  شخصية 
األخطاء. تلك  أشهر  ييل  وفيام  نية  بحسن  اآلباء 

هبا  يقوم  التي  الترصفات  مجيع  عىل  الثناء   -١
عىل  بالثناء  أطفاهلم  يشجعون  اآلباء  بعض  الطفل 
أي ترصف يقومون به حتى لوكان ذلك الترصف 
يشجعون  بأهنم  منهم  اعتقاًدا  بدهيًيا  أو  بسيًطا 
يف  اإلفراط  ولكن  الفعل  هذا  تكرار  عىل  الطفل 
وينتظر  للثناء  حمب  الطفل  جيعل  األمر  هذا 
قيامه  عدم  لدرجة  اآلخرين  من  دائاًم  الشكر 
جيعل  مما  له  مكافأة  هناك  يكن  مل  ما  ترصف  بأي 
املادة. هو  اجليدة  باألعامل  القيام  يف  الطفل  دافع 
٢- املقارنة مقارنة الطفل بغريه من سواء أصدقائه 
أو أقاربه أو أخواته من األمور التي تشوه شخصية 
بالنقص،  وُتشعره  بنفسه،  ثقته  وتفقده  الطفل، 
جتعله  التي  اخلاصة  وقدراته  مهاراته  طفل  فلكل 
مساعدته  يف  اآلباء  دور  ويكمن  غريه  عن  مميًزا 
عىل اكتشاف ما يميزه ال ما جيعله جمردة صورة 
منه. أفضل  أهنم  يعتقدون  آخرين  أطفال  من 
عىل  بالسعادة  يشعر  الطفل  جعل  حماولة   -٣
ولكن  سعيًدا  يكون  كيف  وحده  يتعلم  أن  الطفل 
هي  األساسية  مهمتهم  أن  يرون  اآلباء  بعض  نجد 
فال  خاطئ  أمر  وهو  للطفل  السعادة  سبل  توفري 

بالسعادة. يشعر  أن  عىل  الطفل  إجبار  أبًدا  يمكن 
ال  التهديدات  أو  التوبيخ  أساليب  استخدام   -٤
ال  بأهنم  الطفل  ُيشِعروا  أن  مطلًقا  اآلباء  عىل  جيب 
بالذنب  يشعر  جعله  أو  ترصفاته،  نتيجة  حيبونه 
لقيامه بأي ترصف غري مرغوب فيه وهو أسلوب 
جعل  يف  القصري  املدى  عىل  منه  املراد  حيقق  قد 
الطفل  يف  يغرس  ولكنه  لتوجيهاهتم  يرضخ  الطفل 
بالنفس وحيـد مـن  الثقة  بالنقص وفقدان  الشعور 
انطوائية.  شخصية  ليصبح  اآلخرين  مـع  تفـاعله 
اآلباء  حب  ينعكس  الزائد:  والدالل  احلامية   -٥
ألبنائهم يف صورة محاية زائدة جتعلهم ينوبون عن 
الطفل يف األمور التي يفرتض أن يقوم هبا وحده، 
الراحة  سبل  لتوفري  أو  بسوء  يصاب  أن  خمافة 
اختاذ  فرصة  من  الطفل  بذلك  وحيرمون  له 
سلًبا  يؤثر  شك  بال  األسلوب  وهذا  بنفسه،  قراره 
بشخصية  الطفل  فيكرب  وشخصيته؛  الطفل  عىل 
القيام  يف  غريه  عىل  يعتمد  مستقلة  غري  اتكالية 
كام  املسؤولية.  حتمل  عىل  قدرته  وعدم  بواجباته 
غري  الطفل  جيعل  والدالل  الرعاية  يف  املغاالة  أن 
اآلخرين  مع  ناجحة  عالقات  تكوين  عىل  قادر 
كافية  جتارب  لديه  ليس  ألنه  احلياة  ومواجهة 
متكنه من مواجهة األحداث التي قد يتعرض هلا.
العديد  من  بالرغم  اجلسدية  أو  اللفظية  اإلهانة   -٦
إىل  اللجوء  خطورة  من  املتكررة  التحذيرات  من 
الطفل،  لتقويم سلوك  أو الرضب كأسلوب  الُسباب 
إال أن العديد من اآلباء يلجأوا إىل هذا السلوك الذي 
ال ُيساعد يف غرز أي قيمة تربوية عىل اإلطالق بل 
عىل العكس يؤدي إىل تشويه نفسية الطفل وتربيته 
عن  فضاًل  بنفسه  ثقته  ُيضعف  مما  اخلوف  عىل 
مؤقته  وبصورة  ظاهرًيا  املشكلة  ُيعالج  الرضب  أن 

النفسية. الطفل  الحتياجات  حقيق  فهم  دون 
من  العديد  يف  نجد  األبوين  بني  الرأي  اختالف   -٧
حياول  الطفل  بعقاب  األبوين  أحد  قام  إذا  األرس 
كرسه  أو  العقاب  هذا  ملنع  التدخل  اآلخر  الطرف 
تربوي  سلوك  وهو  األمر  عىل  والتكتم  غيابه  يف 
إدراك  وعدم  واخلداع  الكذب  الطفل  ُيعلم  خاطئ 
االنقسام يف اأُلرسة عىل  إنه يعزز من  أخطاءه كام 
الطرف  إىل  الطفل  ينجذب  حيث  البعيد  املدى 
يعاقبه  الذي  الطرف  من  النفور  يف  ويبدأ  املتسامح 
لألب  املتضاربة  األوامر  بني  مشتًتا  وجيعل  الطفل 
يف  وسلوكه  شخصيته  عىل  ينعكس  مما  واألم 
بينهم  األدوار  تبادل  األبوين  عىل  لذا  الحق.  وقت 
بينام  العقوبة  بفرض  أحدمها  فيقوم  العقاب  يف 
تصحيح  عىل  العقاب  هذا  أثر  تقييم  اآلخر  يتوىل 
أحد  استمرار  إن  حيث  وتوجيهه،  الطفل  سلوك 
له  الطفل  حب  من  يقلل  قد  العقاب  يف  الوالدين 
ُترسخ  أخرى  ناحية  ومن  بقسوته  الطفل  وُيشعر 
لدى الطفل االعتقاد بأن الطرف اآلخر هو األضعف 
مالحظاته. و  توجيهاته  يتجاهل  جيعله  مما 
عىل  الثبات  عدم    : املعاملة  يف  الثبات  عدم   -٨
االتفاق  وعدم  والتوجيه  للرتبية  حمددة  أسس 
الطفل  معاقبة  مثل  والعقاب  الثواب  أساليب  عىل 
أو  ومساحمته  ما  وقت  يف  معني  سلوك  عىل 
مما  الحق  وقت  يف  السلوك  نفس  عىل  مكافأته 
وجتعله  واخلطأ  الصح  بني  مشتًتا  الطفل  جيعل 
اآلخرين.  مع  التعامل  يف  مزدوجة  شخصية 
عن  قبل  من  سمعِت  هل  الطفل:  عىل  الكذب   -٩
األصلع  العجوز  بجارمها  ابنتها  هتدد  التي  األم 
سمعِت  بالتأكيد  الطعام؟  بتناول  تقنعها  حتى 
قد  األبيض  الكذب  أن  املشكلة  مشاهبة،  أشياء 

مؤقت،  بشكل  الوضع  عىل  تسيطرين  جيعلِك 
ظروف  يف  عواقبه  ستؤرقِك  بالتأكيد  لكن 
املصعد  تركب  أن  األم  اضطرت  لو  أخرى. فامذا 
الذي  األصلع  جارمها  وجود  وصادف  ابنتها  مع 
دائاًم  حاويل  الطفلة؟  نظر  يف  اآلن  وحًشا  أصبح 
امتنع  إذا  فمثاًل  باحلقيقة،  طفلِك  ختربي  أن 
أيًضا  أنِك  له  ارشحي  املدرسة،  إىل  الذهاب  عن 
هناك  لكن  كثرًيا،  العمل  إىل  الذهاب  حتبني  ال 
تأديتها،  املرء  عىل  جيب  احلياة  يف  واجبات 
مترين  بأنِك  وشعوره  حالته  مع  فتعاطفِك 
السحر. مفعول  هلام  مشاهبة لتجاربه  بتجارب 
١٠- عدم التزام األم بام تقوله للطفل: التهديد دون 
تدفع الطفل للتحدي وعدم  أكيدة  طريقة  تنفيذ 
أن  الرضوري  من  فإنه  لذا  حتسني سلوكه، 
االلتزام  عدم  عواقب  من  بحزم  طفلك  حتذري 
نفذي  األمر،  جتاهل  عىل  أرص  فإذا  بكالمك، 
ذكريه  التالية  املرة  املناسب. ويف  العقاب 
له أنِك  وأوضحي  السابق،  بالعقاب  بلطف 
مهذبة،  بطريقة  يترصف  أن  منه  تتوقعني 
السابقة. املرة  مثل  معاقبته  ترجني  ال  ألنِك 
وضعتها  التي  بالقواعد  األم  التزام  عدم   -١١
لطفلِك:  تقويل  أن  شيوًعا  األمثلة  أكثر  بنفسها: من 
فتشريين له  التليفون  عىل  يرد  ثم  تكذب"،  "ال 
نائمة. عليِك توخي  للمتصل إنِك  يقول  بأن 
بالقواعد  وزوجك  أنِت  تلتزمي  بأن  احلذر 
مرآتكام  ألنه  هبا،  طفلكام  تلزمان  التي 
هذه  كانت  لو  حتى  ترصفاتكام  وسيحاكي 
املوضوعة  القواعد  مع  متناقضة  الترصفات 
ألطفالك. قدوة  تكوين  كيف  فتعلمي  باملنزل. 



يصـدر  الثــامنـة  للمـرة 
املــوسـيقـار  الــدكتـور 
فــــرج  ســـامـــى 

ألبومه املوسـيقي اجلديد 
)لــيــالـي القــاهـرة( 
2 0 1 9 م  لعـا ا ا  هـذ

اجلمعية  إستقبلته  وقد 
العربيــة  واجلـاليــة  الـروســيـة  الثـقـافيـة 
من  موسيقية  حفالت  إلحياء  موسكو  ىف 
ومن  روس  وفنانات  فنانني  بمشاركة  أحلانه 
بأن  إيامنه  ألن  العامل،  جنسيات  خمتلف 
مكان. وال  هلا  حدود  ال  عاملية  لغه  هى  املوسيقى 
شهادة  الروسية  الثقافية  اجلمعية  قدمت  ثم 
أعامله  جممل  عن  فرج  سامى  للدكتور  تقدير 
جنسيات  جلميع  يقدمه  الذى  العظيم  وفنه 
راقى   فنى  بشكل  و  مكان  كل  ىف  العامل 
شكر  كلمة  ألقي  ذلك  وبعد  بنفسه  فتسلمها 
تطور  هلم  عارضًا  للحفل  واملنظمني  للجمعية 
خاصة  واملرصية  عمومًا  العربية  املوسيقي 
الثامن ألبومه  من  نسخًا  للحضور  قدم  ثم 
املــوســيــقــى. الــقــــــاهـــــــرة(  )لــــيــــــــالـــــى 
بروفاتيللو(  )ناديـا  الروسيه  املطربه  غنت  ثم 
فرج. سامي  الدكتور  احلـان  من  جديدة  أغنية 
س  لـو ىف  م  لبـو أل ا بنفس  حتــفــل  إ كام 
ملكة  وبحضور  روز  جولدن  بقاعة  أنجلوس 

العراقيه(   - اغا  )ايا  األمريكيني  العرب  مجال 
واملقيمه يف فينكس، وحضور الكثري من املشاهري 
والشخصيات البارزه يف املجتمع األمريكى بام ىف 
واإلعالميني  والفنانني  السياسيني  بعض  ذلك 
أنجلوس  بلوس  املجتمع  األعامل ونجوم  ورجال 
ثم أجرى مقابله تليفزيونية مع تليفزيون دندنا.
للدكتور  القلبية  بالتهانى  تتقدم  كاريزما  جريدة 
وقدرته  املجال  هذا  ىف  تفوقه  عىل  فرج  سامى 
عىل توصيل فنه ملعظم جنسيات العامل وليس هذا 
كبري. بشكل  وتقديره  فنه  مع  تفاعلهم  بل  فقط 



كامل األجسام رياضة كامل األجسام ليست فقط التامرين التي تؤدى 
يف النادي، بل هي أسلوب حياة متكامل يعتمد عىل اتباع األنامط 

الصحية يف العادات الغذائية واحلركية، وجيب أن يعتمد العبو 
بناء  يف  تساهم  خاصة  غذائية  أنظمة  عىل  األجسام  كامل 

يف  والسكريات  الدهون  قليلة  وتكون  العضلية،  األنسجة 
التامرين.  من  نتائج  أفضل  عىل  للحصول  الوقت  ذات 

األجسام لكامل  غذائي  نظام  أفضل 
للحصول  الغذائية  األنظمة  أفضل  نستعرض  هنا 
كالتايل:  وهو  ريايض،  وجسم  قوية  عضالت  عىل 

العنارص األساسية:
بسبب  للجميع  واحد  برنامج  وضع  يمكن  ال 

الوزن ونسب  اختالف طبيعة كل جسم من حيث 
إىل  احلاجة  اختالف  وبالتايل  والدهون،  العضالت 

كميات العنارص الغذائية من شخص إىل آخر، وبشكل عام جيب 
اإلمكان  قدر  الطعام  يف  وامللح  التوابل  كمية  من  يقلل  أن  العب  كل  عىل 

املرشوبات. إىل  األبيض  السكر  السكرية وإضافة  األطعمة  تناول  احلد من  مع 
من  أكرب  عدد  عىل  حيصل  أن  جيب  األجسام  كامل  العب  فإن  كذلك 

يامرسه،  الذي  اخلاص  البدين  والنشاط  اجلسم،  طبيعة  بسبب  الوجبات 
السعرات  لتعويض  الغذائي  النظام  يف  يومية  وجبات  مخس  اعتامد  ويمكن 

قوية. عضلية  كتل  لتكوين  الالزمة  بالطاقة  اجلسم  ومد  املفقودة  احلرارية 
كان  سواء  املاء،  من  الكثري  رشب  هي  أجسام  كامل  العب  ألي  الذهبية  القاعدة 

الغذائية  والعنارص  األكسجني  حيمل  املاء  رشب  فإن  ال،  أم  غذائيًا  نظامًا  يتبع  الالعب 
قبل  كبرية  كميات  رشب  يفضل  ال  ذلك  ومع  املختلفة،  اجلسم  أنسجة  إىل  الدم  عرب 

رشهبا  املطلوب  املاء  كمية  عن  أما  بالغثيان،  الشعور  لتجنب  التمرين  وأثناء 
واخلرضوات.  والفواكه  العصائر  إىل  باإلضافة  تقريبًا  لرتات  ثالثة  فهي  يوميًا 

نظام غذائي مقرتح:
ثامنني  من  أقل  وزهنم  الذين  لألشخاص  املقرتح  الغذائي  النظام  هذا   
الوزن  زيادة  حالة  يف  وجبة  كل  يف  الكميات  زيادة  يمكن  لذا  كليوغرامًا، 
ويفيد  غذائية،  ومكمالت  بروتينات  عىل  احلصول  عدم  حالة  يف  أو 

ييل: كام  وهو  كبرية،  بصورة  العضلية  الكتلة  تنمية  يف  النظام  هذا 
وجبة اإلفطار تتكون من كمية من حبوب الشوفان مضافًا إليها كوبًا من احلليب، 
متاحة. فاكهة  أية  أو  برتقال  وثمرة  األسمر،  اخلبز  مع  مسلوقتني  وبيضتني 
الوجبة الثانية بعد اإلفطار بساعتني أو ثالث ساعات، وهي وجبة خفيفة تتكون 
من احلليب خايل الدسم، وكمية من املكرسات مثل اللوز أو الكاجو، وثمرة فاكهة.
ويفضل  الربوتني،  من  مناسبة  كمية  عىل  حتتوي  أن  جيب  الغداء  وجبة 

الديك  أو  الدجاج  كصدور  الدسم،  من  اخلالية  البيضاء  اللحوم  تناول 
مسلوقة. بطاطا  وثمرة  اخلبز،  أو  األسمر  األرز  من  طبق  مع  الرومي، 

موز  ثمرة  من  مكونة  خفيفة  وجبة  عىل  احلصول  يمكن  التمرين  قبل 
التمرين،  أثناء  بالطاقة  اجلسم  ملد  السوداين  الفول  زبدة  من  وملعقة 

وقطعة  املوز  من  اثنتني  أو  ثمرة  تناول  جيب  التمرين  من  االنتهاء  وبعد 
استخدامه. حالة  يف  الغذائي  املكمل  إىل  باإلضافة  الصايف،  التونا  حلم  من 

طبق  من  وتتكون  خفيفية،  تكون  أن  يفضل  العشاء  وجبة 
الدسم.  خايل  احلليب  من  وكوب  اخلرضاء،  السلطة  من 

طريقة تغذية كبار السن
االحتياجات الغذائية:

الرتباط  وذلك  السن،  يف  التقّدم  مع  الصحّي  الطعام  تناول  أمهية  تزداد 
احلالة  وتدهور  الغذائّية،  العنارص  نقص  مثل:  تغرّيات  بعدة  الشيخوخة 

تناول  خالل  من  التغريات  هذه  منع  يف  املساعدة  ويمكن  الصحّية، 
املكّمالت  أخذ  إىل  باإلضافة  الغذائّية،  باملواد  الغنّية  األطعمة 
السن. كبار  عند  الغذائية  التغريات  اآلتية  النقاط  وتوضح  املالئمة، 

احلاجة لسعرات حرارية أقل وعنارص غذائّية أكثر:
 حيتاج كبار السن إىل سعرات حرارية أقل للمحافظة عىل أوزاهنم؛ ألهنم يتحركون بشكل أقل، كام تكون 
يتناولوهنا  كانوا  التي  احلرارية  السعرات  كمية  نفس  تناول  يف  استمروا  فإذا  أقل،  لدهيم  العضالت  كتلة 
صحيحًا  ذلك  ويكون  البطن،  حول  وخاصة  الدهون  من  إضافية  كميات  سيكسبون  فإهّنم  شباهبم،  يف 
ز  ُيعزِّ الذي  انخفاض مستوى هرمون اإلسرتوجني  اليأس(؛ وذلك بسبب  النساء بعد سن  لدى  خصوصًا 
مقارنًة  غذائية  عنارص  عدة  من  عالية  مستويات  إىل  حيتاجون  فهم  ذلك  ومع  البطن،  دهون  ختزين 
واألسامك،  والفواكه،  كاخلضار،  األطعمة؛  من  متنوعة  جمموعة  تناول  عليهم  فيجب  سنًا،  األصغر  مع 
اخلرص. حميط  زيادة  دون  املغذيات  نقص  مقاومة  يف  تساعد  إهّنا  حيث  الدهون،  منزوعة  واللحوم 

احلاجة للمزيد من األلياف الغذائية: 
أعامرهم  تزيد  الذين  أولئك  وخاصة  الكبار،  لدى  شيوعًا  الصحّية  املشاكل  أكثر  من  اإلمساك  يعد 
3 أضعاف لدى النساء؛ وذلك بسبب  65 عامًا، كام تزيد فرص اإلصابة به بحوايل ضعفني أو  عن 
األلياف  تناول  جيب  لذا  املُتناَولة؛  األدوية  لبعض  اجلانبّية  اآلثار  نتيجة  أو  السن  كبار  نشاط  قلة 
يف  يساعد  مما  منتظم  بشكل  األمعاء  حركة  تزيد  بأهنا  ُوجد  فقد  اإلمساك،  لتخفيف  الغذائية 
تشكيل الرباز، باإلضافة إىل أن احلمية الغذائية الغنية باأللياف قد متنع الداء الرجتي )باإلنجليزية:
أكياس عىل طول  ن  بتكوُّ وتتميز  السن  كبار  لدى  diverticular disease(، وهي حالة شائعة 

ملتهبًا. فيصبح  القولون  جدار 

احلاجة للمزيد من الكالسيوم وفيتامني د:
عىل  اجلسم  يساعد  فإنه  د  فيتامني  أما  عليها،  واملحافظة  صحّية  عظام  بناء  يف  الكالسيوم  يساعد   

العمر،  يف  التقّدم  مع  الطعام  من  الكالسيوم  امتصاص  ويقل  الكالسيوم،  امتصاص 
تقّلل  الشيخوخة  ألن  وذلك  د؛  فيتامني  نقص  إىل  ذلك  ُيعزى  وغالبًا 
د  فيتامني  اجلسم  ويصّنع  إنتاجه،  يف  اجلسم  كفاءة  من 
الكوليسرتول  من  الشمس  ألشعة  التعرض  عند 
إىل  الشيخوخة  وتؤدي  اجللد،  يف  املوجود 
تصنيع  عىل  القدرة  تقليل  وبالتايل  اجللد  ترقيق 
إىل  أيضًا  التغرّيات  هذه  وتؤدي  الفيتامني، 
بالكسور،  العظام وخطر اإلصابة  زيادة خسارة 
األطعمة  تناول  املهم  من  فإنه  ذلك  ولتجنب 
إىل  باإلضافة  د  وفيتامني  بالكالسيوم  الغنية 
واخلرضاوات  احلليب  منتجات  وتعّد  املكّمالت، 
الغنّية  األطعمة  أهم  من  اخلرضاء  الورقّية 
السلمون  مثل  األسامك  تعّد  بينام  بالكالسيوم، 
د. بفيتامني  الغنية  األطعمة  أهم  من  والرنجة 

السن:  لكبار  األخرى  الغذائّية  االحتياجات 
حيتاج كبار السن إىل العديد من العنارص الغذائّية األخرى مثل:
أن  يمكن  بالربوتني  الغني  الغذاء  إّن  حيث  الربوتني؛   
املرتبط  العضالت  وقوة  كتلة  خسارة  حماربة  يف  يساعد 
دمج  خالل  من  أكثر  الفوائد  مضاعفة  ويمكن  العمر،  يف  بالتقدم 
املقاومة. متارين  ممارسة  مع  بالربوتني  الغني  الغذائي  النظام 
الفيتامني،  نقص  فرص  من  تزيد  الشيخوخة  إّن  حيث  B12؛  فيتامني 
املواد  لبعض  به.احلاجة  الغنية  واألغذية  املكمالت  بتناول  ُينصح  فإنه  لذا 
أوميغا  وأمحاض  واملغنيسيوم،  والبوتاسيوم،  كاحلديد،  األخرى  الغذائية 
من  كافية  كمية  رشب  السن.  يف  التقدم  مع  الصحة  تفيد  التي  الدهنية   3
السن.  يف  التقدم  مع  تقل  بالعطش  الشعور  عىل  اجلسم  قدرة  ألن  املاء؛ 

التحضري للتغذية:
كاآليت: للتغذية  السن  كبار  حتضري  يتم 

مناسب،  بشكل  ومضاءة  التهوية،  جيدة  الطعام  تناول  غرفة  أن  من  التأكد   
االختناق. وجتنب  التغذية  يف  الرتكيز  لضامن  املُلهيات  من  وخالية 
املناسبة  األدوات  اختيار  إىل  باإلضافة  التغذية،  أواين  نظافة  من  التأكد 
الرشاب  وماصة  املُتناَولة،  الطعام  كمية  يف  للتحكم  الصغرية  كاملالعق 
غرف  لتسهيل  املجوفة  واألطباق  املُتناَولة،  السوائل  كمية  يف  للتحكم 
الرعاية  مقدم  تعامل  الكبرية.  املقابض  ذات  والشوك  واملالعق  الطعام، 
اليدين،  وغسل  النظافة  مراعاة  رضورة  مع  ودي،  بشكل  املُسن  مع 
املسنني  مساعدة  جيب  كام  وفمه،  يديه  غسل  يف  املسن  ومساعدة 
ومواقعه. الطعام  بأنواع  إعالمهم  خالل  من  البرصية  املشاكل  ذوي 
واختيار  للمريض،  الصحية  احلالة  مع  تتناسب  التي  األطعمة  اختيار 
السائلة  واألطعمة  كاحلساء  البلع  بسهولة  متتاز  التي  األطعمة 
منها،  واجللود  العظام  ونزع  األطعمة  تقطيع  ورضورة  واملهروسة، 
اللزجة،  كاألطعمة  االختناق؛  تسّبب  التي  األطعمة  جتّنب  إىل  باإلضافة 
الشهية.  لتحفيز  وذلك  بانتظام؛  املُغّذية  األطعمة  يف  التنويع  ورضورة 

نصائح األمان أثناء التغذية:
وبعدها: السن  كبار  تغذية  أثناء  اآلتية  النصائح  اتباع  يمكن 

الطعام، وضامن وضعية  تناول  أثناء  تام  املُسن يف حالة وعي  أن  التأكد من 
إىل  قلياًل  منحنيني  والذقن  الرأس  يكون  حيث  الصحيحة؛  اجللوس 

االختناق. لتجنب  وذلك  األسفل، 
أثناء  الترّسع  عدم  رضورة  مع  املناسبة،  احلرارة  درجة  ذي  الطعام  تقديم 

معرفة  يتوجب  فإنه  الطعام  لتناول  رفضه  حال  ويف  املُسن،  إطعام 
ومعاجلتها. لذلك  أّدت  التي  األسباب 

كالسعال  البلع؛  لصعوبة  عالمات  أية  مالحظة 
بطلب  يوصى  فإنه  لالختناق  التعّرض  وعند  قة،  والرَشَ

صعوبة  الرشقة:  عالمات  ومن  املستشفى،  يف  املساعدة 
الوعي  األزرق، وفقدان  اللون  إىل  الوجه  والرقبة، وحتّول  الوجه  األوردة يف  التنفس، واحتقان 

الشديدة. احلاالت  يف 
اجلفاف. لتجّنب  السوائل؛  من  كافية  كمية  تناول  يف  املسنني  مساعدة  رضورة 

ومسحه،  تنظيفه  ثم  األطعمة،  بقايا  من  خلّوه  من  للتأّكد  الطعام؛  تناول  من  االنتهاء  بعد  الفم  فحص 
حيث  مبارشة،  باالستلقاء  للُمسن  السامح  بعدم  وُينصح  واملناديل،  األواين  إزالة  ثم  األسنان،  وتنظيف 

االختناق.  لتجنب  دقيقة؛   20-30 عن  تقل  ال  ملدة  قائم  بشكل  اجللوس  وضعية  عىل  اإلبقاء  جيب 

الغذائية: الوجبات 
ييل: ما  السن  لكبار  تقديمها  يمكن  التي  الرسيعة  الغذائية  الوصفات  من 

اليوم بشكل صحي،  القوة وبدء  الطرق الكتساب  الصباح من أفضل  تناول وجبة فطور متوازنة يف   يعد 
بروتينّي  مصدر  بتناول  ُينصح  فإنه  الغذائّية  العنارص  من  متنوعة  جمموعة  عىل  احلصول  ولضامن 
الغنية  احلليب  منتجات  وأحد  األسمر،  اخلبز  مثل  باأللياف  الغنية  احلبوب  من  وحصة  اجلبنة،  أو  كالبيض 
املناعة. جهاز  تعّزز  التي  واملغذيات  بالفيتامينات  الغنية  الفواكه  من  حصة  إىل  باإلضافة  بالكالسيوم، 
أو  تسخينها،  وتم  جممدة  أو  نيئة،  كانت  سواء  الغداء،  وجبة  يف  عادًة  اخلرضاوات  عىل  الرتكيز  يتم 
من  طبق  أو  الفول،  أو  التونا  سمك  مع  لطة  السَّ من  طبق  تناول  يمكن  فمثاًل  مطبوخة؛  خضار  بقايا 
الغداء  وجبة  استبدال  ويمكن  الفيتا،  جبنة  من  ورشة  الصلصة  من  والقليل  األرز  مع  املطبوخة  اخلضار 
حصة  تناول  أو  املُقّطع،  واملوز  السوداين  الفول  زبدة  مع  خبز  رشحية  مثل  صّحية  خفيفة  بوجبة 
للحصول  الدسم  قليل  احلليب  من  كوب  تناول  جيب  احلالتني  ويف  اجلبنة،  مع  اخلضار  أو  الفواكه  من 
من  طبق  أو  العشاء،  وجبة  أثناء  والفاصولياء  األرز  من  طبق  تناول  يمكن  د.  وفيتامني  الكالسيوم  عىل 
من  شطرية  عمل  مثاًل  يمكن  فإنه  باجلوع  الشعور  عدم  حالة  ويف  والدجاج،  اخلضار  حساء 
بالكالسيوم.  الغني  اللبن  من  كوب  تناول  يمكن  وباحلالتني  والطامطم،  اخلس  رشائح  مع  التونا 



تبدء يوم ١٥ أكتــوبــر فتــرة التقديـم املفتـوحـة 
لقانون أوباما كيــر وتنتهي يــوم ١٥ ينــاير ٢٠٢٠

وهي الفتـرة التــي يســتطيع فيهــــا املقيميــــن 
التقــديــم ألول مــره أو تغيــيــر شــركة التأمني 

الصحــي أو تغييــر اخلطــه التأمينيــة.
تستطيع األرسة أن حتصل عيل تأميــن صحـي 
بسيط التكلفة مع احلصول عيل مساعده ماليه 

شهريه ملساعدهتم عيل دفع أقساط وســنقــوم 
برشح معنـي بعــض املصطلحــات اخلــــاصــــة 

بالتــــأميــن الصــحــى.
 Premium 

عباره عن القسط الشهري الذي يدفعه املـؤمن 
عليه مقابل احلصول عيل اخلدمــة الطبيــه مــن 
خالل رشكه التامني الصـحــي.يقــوم املــؤمــن 
عليه بــدفع القسط الشهــري سواء اســتخــدم 
التامني أم ال وتتأثــر  تكلفــة التــأميــن الصحــي 
حسب الدخل السنوي لألرسة وحسـب عــدد 
أفراد االرسه وأيضــا حســب مكــــان الســــكن 
والتتأثر تكلفه التامني باحلالة الصحية للمؤمــن 

عليه أو إذا كان مدخنا أم ال.
 Copay

وهو مبلغ من املال يقوم بـدفعــه املؤمــن عليــه 
عند استخدامــه للخدمــه الطبيــه مثــل زيــاره 
الطبيب أو اجراء التحاليل الطبيه أو األشـعــات 

أو اجراء جراحات طبيــه.
فمثال إذا كانت تكلفه زياره الطبيــب ٢٠٠ دوالر 
فإن املؤمن عليه يقوم بدفــع ٤٠ دوالر وتــقــوم 

رشكه التامني الصحي بدفع ١٦٠ دوالر .
 Deductible

هــو مبــلــغ حمــدد يتعيــن علــي املـؤمن عليه 
دفعه خالل عام من بدأ التأميـن الصحــي نحو 

الفواتري الطبيه قبل ان تبدأ رشكة التأميــن 
الصحي بــدفع تكلفــه اخلــدمــة الطبيــه التــي 
حصل عليها املــؤمــن عليــه. فمثــال إذا كانــت 

 ٢٥٠٠ Deductible اخلطه التأمينية تشمل
دوالر  فهــذا يعني ان املؤمن  عليه يدفع جزء 

مــن آلــــ Deductible فــــي حــــــــــاالت
 Hospital Stay, Emergency 

 Room and Ambulance
فــمثــال إذا دفــــع املــــؤمــــن علــيــــه مبــلــــغ

 آل Deductible خالل سبعه شهور فــانــه 
ليس مطالبا بدفـع أي Deductible حتــــي 

هنايه العام من بدايه التامني اخلاص بــــه.
وهناك بــعــض اخلطط التأمينيــــة لــيــــس هبــا
 Deductible مثل اخلطــه الــتــــأميــنــيــــة 

. Gold & Platinum
Maximum out Of Poc ket

وهو يعني احلد االقيص الذي يدفعه املؤمن 
عليه من جيبه اخلاص خالل عام من بدايه 

التامني الصحي مقابل االستفادة من اخلدمات 
الطبيه املغطــاة يف وثيقــه التــأميــن الصحــي.

 Maximum out Of وخيتلف مبلــغ
Pocket من خطه تأميــنــيــــه ألخــري .

 عاده يكــون للعائلة ضعف الرقم اخلاص بفـرد 
واحد .

 Maximum إذا قام املؤمن عليه بإنفاق مبلغ
out Of Pocket خالل بضعه اشهر  فتقوم 
رشكه التامني الصحي بالكامــل خــالل بــاقــي 

العام من بدايه التامني الصحــي.
*يوجـــد جممـــوعــــه من اخليـــارات خلطـط 
التأميــن الصحي ذات اجلوده مـــع أربـــعـــــــه 

مستـويات مــن التغطيه  و متمثــلــه ىف :
- املستوى الربونزي و يغطي حوايل ٦٠٪ من 

النفقات الصحيه املغطاه.
- املستوى الفضــي و يغطى حوايل  ٧٠٪ من 

النفقات الصحيه املغطاه.
- املستوى الذهبـــي   و يغطى حوايل ٨٠٪ مــن 

النفقات الصحيه املغطاه.
- املستوى البالتيني   و يغطي حوايل  ٩٠٪ مــن 

النفقات الصحيه املغطاه.
*  املستندات املطلوبه للحصول عيل امليدي كال 

: .Covered CA أو
- إثبات الدخل احلايل .

- رخصه قياده أو بطاقه شخصيه صادره مــن 
واليه كاليفورنيا.

- ما يثبت اإلقامه الرشعيه مثل جــواز السفــر 
االمريكي أو شهاده اجلنســيه األمــريكــيــــه أو 

اجلرين كارد.
- تاريخ امليالد وعنوان الســكن ورقــم الضمــان 

اإلجتامعي .
* هناك بعض احلاالت اخلاصه التي يستطيــع 

أصحاهبا التقديم خالل ٦٠ يــومــًا مــن احلــدث 
مــثــــــــــــــــــل :
- حــاله الزواج.

- أن تكون األرسه رزقت مولودًا جــــديــــــدًا .
- فقدان التغطيه الصحيه املمنوحة من جهـــه 

العمــل.
- تغيري حمل اإلقامه الدائم ايل واليه اخــــري .

- احلصول عيل اإلقامه الرشعيه حديثــــًا .
- فقدان امليديكال

* تقدم رشكات التأمني الصحي ثــالثه أنــــواع 
من اخلطط التأمينية وهــــي:

- اخلطة األوىل: HMO : وتعنــي أن ختـتــــــــار 
طبيبًا ومستشفي مدرجه داخل شبكه اخلطــه 

الصحيه وجيــب احلصــول علــي إحــــــالــــــــه
 referral من طبيــب الــرعــايــه األوليــــــه 
primary Doctor لكي يتمكن من زيــاره 

طبيب إختصايص .
- اخلطه الثانية: PPO : وتعنــي إنك تسـتــطيع 
زياره طبيـب مــن داخــل شــبــكــه اخلــطــه أو 

. Referral خارجها دون احلاجه ايل إحاله
- اخلطه الثــالــثــة: فهــي EPO : و تعنــي إنك 
تستطيع زياره طبيب إختصاصـي مــن داخــل 
شبكه اخلطـه دون احلــــاجــــه الــــي إحــــالــــه

. referral 
ومن مميزات القانون إنــه أتاح احلصــول عــيل 
تامني صحي دون السؤال عن احلاله الصحيـــه 

أو التاريخ الصحي
 Pre Existing condition  ،فــــــــــــــال 
يمكن لرشكه التأمني الصـحــي رفــض بيــــــع 
تأمني صحي ألي شخص مهام كانت حالتــــه 

الصحيه .
كام وحد ذلك القانون  بني اخلطط التأمينية يف 
 Co pay , Deductible, Maximum
out of pocket ممــا ســهــل مــن إختيــار 

اخلطه التأمينية املناسبه..

وكذلك أيضاً ساهــم ذلــك القــانــــون يف عــــالج 
مشكله كانت تعاين منها بعـض األســر وهــــي 
خوف األرسه من فقــدان امليديكــال يف حــالــه 
زياده الدخل فيمكن األن لكل أرسه احلصــــول 
عيل دعم شهري للمساعده عيل احلصول علــي 

تأمني صحي بتكلفه يف متناول اجلميــع.
الحظ عزيزي القــــارئ ان اوبــامــا كيــر مازال 
ســاريــا حتــي يومنــا هذا وسوف نوافيكم بأي 
تغيــيــرات أو  تعديالت تطــرأ عيل القــانــــون.

عاده يتم إرساهلا بالربيد خالل شهر يناير من 
كل عام وهناك ثالثه أنواع خمتلفه:

Cov� 1095 ويتم إرساهلا عن طريقA  األويل
.ered CA

الثانية  1095B إذا كان لديك خطه تأمني 
صحى فرديه أو من خالل خطه تأمينيه 

برعايه صاحب  العمل.
الثالثة 1095C ويتم إرساهلا من خالل جهه 

العمل.

أكثر األخطاء شيوعًا
خالهلا  يمكنك  عام  كل  حمدده  فرته  هناك   -١
رشاء تامني صحي سواء تم رشائه مبارشه من 
Cov�  خالل رشكه التامني الصحي او من خالل
ered CA بمعني إذا احتاجت  اجراء جراحه 
او احتاجت رعايه طبيه وكان ليس لديك تامني 
صحي ال يمكنك الرشاء يف أي وقت بل جيب 
للرشاء. املفتوحه  الفرته  قدوم  ايل  االنتظار 
٢- ليس دائام Platinum plan هي األفضل لك 
فان Silver 94 او Silver 87 افضل لك إذا كنت 
رقم  حسب  إحداهم  عيل  للحصول  مستحق 
املقال. هذا  يف  املوضح  لالرسة  السنوي  الدخل 
املتاحة  الصحي  التأمني  تكلفه  كانت  إذا   -٣
من   9.66% من  أقل  العمل  جهه  خالل  من  لك 
احلصول  لك  حيق  فال  االرسه  دخل  امجايل 
 Covered CA خالل  من  ماليه  مساعده  عيل 
كانت  إذا  اما  الصحي  التامني  تكلفه  لتخفيض 
من  الصحي  التامني  عيل  احلصول  تكلفه 
الدخل  من   9.66% من  اكثر  العمل  جهه  خالل 
يمكنك  احلاله  هذه  ففي  لالرسه  السنوي 
Cov�  االشرتاك ورشاء تامني صحي من خالل
و   Covered CA االختيار ما بني  او    ered CA
العمل. جهه  خالل  من  املتاح  الصحي  التامني 

التايل االيميل  عيل  أسئلتكم  بجميع  أرحب 

samy@goldenwayins.com
مع متنيايت القلبيه لك عزيزي القاري

بموفور الصحه والعافيه ...








