








نوفمرب  شهر  من  االول  اجلمعة  مساء  الثامنة 
ملدة     متتد  والتى  الكبري،  املرسح  عىل   2019
املختلفة  االوبرا  مسارح  عىل  متتالية  12يوم 
بالقاهرة، واوبرا االسكندرية ودمنهور، وتضم 
فنان   92 بمشاركة  وموسيقيا  غنائيا  حفال   37
العراق   ، لبنان   ، مرص  هى  عربية  دول   7 من 
عامن. سلطنة   ، سوريا   ، املغرب   ، االردن 
تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة 
االوبرا  دار  رئيس  صابر  جمدى  والدكتور 
ومؤمتر  مهرجان  من   28 الدورة  فعاليات 
املوسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى 
الكبري  املرسح  عىل  واملؤمتر  املهرجان  مدير 
تبدأ املظاهر االحتفالية ىف ساحة االوبرا حيث 
املواهب  تنمية  مركز  فصول  طالب  يقدم 
عروضا عىل مسارح خارجية اعدت خصيصًا 
لفنون  معرضني  افتتاح  ثم  املناسبة،  هلذه 
محدى  املكرم  للفنان  االول  العربى  اخلط 
بعنوان  والثانى  طاهر  صالح  بقاعة  زايد 
عاشقات اخلط العريب ويضم 60 عمل لفنانات 
ينتقل  بعدها  بكري،  زياد  بقاعة  املجال  هذا 
لتفقد معرض  الكبري  املرسح  اىل هبو  احلضور 
جمموعة  يضم  االفالم  اغانى  من  بعنوان 
الغناء  نجوم  لكبار  الفوتوغرافية  الصور  من 
خالدة.  باعامل  املرصية  السينام  اثروا  الذين 
الثقافة  وزير  تعلن  الكبري  املرسح  داخل  ومن 
انطالق الفعاليات وتكرم 12 شخصية سامهت 
العربى  والعامل  مرص  ىف  الفنية  احلياة  إثراء  ىف 
بتسليمهم اوسكار املهرجان وشهادات التقدير 
الكبري  الشاعر  منري،  حممد  املطرب  هم 
وحيد  البحرينى  املوسيقار  جويدة،  فاروق 
مى  املطربة  احلكيم،  عبد  رهيام  املطربة  اخلان 
عودة  كريم  العراقى  والكاتب  الشاعر  فاروق 
إسامعيل عمرو  املوسيقار  العراقى(،  )كريم 
املايسرتو عــادل اسـكـنــدر،  عازف الكامن حمب 
فؤاد مهنى، عازف االيقاع الدكتور هشام العربى
العربى  اخلط  وفنان  الشوان  سلوى  الباحثة 
محدى زايد ويسبق ذلك كلامت لكل من رئيس 

واملؤمتر.  املهرجان  ومدير  واملهرجان  االوبرا 
النجم  حيييه  الذى  الفنى  احلفل  يقام  ثم 
بنخبة  يتغنى  حيث  منري  حممد  الكبري 
ابدعها  التى  اجلامهريية  اعامله  من 
املرشق.  الفنى  مشواره  مدار  عىل 
ملهرجان   28 الـ  الدورة  أن  بالذكر  اجلدير 
حفل   37 تتضمن  العربية  املوسيقى  ومؤمتر 
ومطربة  مطرب   81 منهم  فنان   92 حيييها 
منري  حممد  احلـفـالت  ترتيب  حـســب  هم 
سعد  )مرص(،  مطاوع  رحاب  )مرص(، 
)مرص( صالح  مدحت  )لبنان(،  رمضان 
لبنان (  ( مي فاروق ) مرص( ، مروان خوري 
املغرب (  ( زبادي  ) مرص(، فؤاد  فاروق  آيات 
)مرص(  سوما  )مرص(،  احللو  حممد 
رهيام  )مرص(،  أنغام  )مرص(،  شاكر  هاين 
)مرص(  احلجار  عىل   ،  ) مرص   ( احلكيم  عبد 
)مرص( عفت  أمحد  )مرص(،  فتحى  هناد 
ناجي مروة  )لبنان(،  احلالين  عايص 
مهام  )لبنان(،  جسار  وائل  )مرص(، 
)سوريا( يونان  فايا  )العراق(،  إبراهيم 
الرشنوبى  حممد  )مرص(،  سليامن  كارمن 
حافظ هنى  )سوريا(،  اصالة  )مرص(، 
أمحد   ، )مرص(  سعيد  رضوي   ، )مرص( 
)مرص(  شوقي  حممد   ، )مرص(  حمسن 
مصطفى نادية  )مرص(،  إبراهيم  أمحد 
حممود  مرص(،   ( فاروق  ابراهيم   ، )مرص( 
 ) مرص   ( كامل  ريم  )مرص(،  درويش 
محدي مروة  )مرص(،  عمر  رحاب 
سعيد  )مرص(،  صادق  اسامعيل  )مرص(، 
)مرص( احلليم  عبد  حييى  )مرص(  عثامن 
)مرص( غالب  ندى  )مرص(،  مايض  حنان 
الغفار  عبد  خالد  )مرص(،  عصام  امحد 
خمتار  بالل  )األردن(،  رشارة  نداء  )مرص(، 
)مرص( احلميد  عبد  حممد  )مرص(، 
)مرص(  صقر  حسام  )مرص(،  زايد  حاتم 
سليامن  يارس  )مرص(،  ثروت  حممد 
حسن مي  )مرص(،  اجفان  )مرص(، 

حسناء )مرص(،  حيدر  وليد  )مرص(، 
متويل  حممد   ، )مرص(  سعيد  يارس   ، )مرص( 
وعد  )مرص(،  مصطفى  ايمن  )مرص(، 
)مرص( فاروق  ابراهيم  )سوريا(،  بحري 
نجاح تامر  )مرص(،  العامري  أمحد 
سعيد أمحد  )مرص(،  نافع  امحد  )مرص(، 
زكى  سارة  )مرص(،  امحد  امرية  )مرص(، 
ادم غادة  )مرص(،  وليد  أرشف  )مرص(، 
)مرص(، حنان عصام )مرص(، انغام مصطفى 
حميى   ، )مرص(  صربى  امحد  )مرص(، 
 ،  ) مرص   ( اخلوىل  حممد  )مرص(،  صالح 
أمري الرفاعي ) مرص (، كريم زيدان ) مرص (
) مرص   ( رساج  وائل   ،) مرص   ( حسن  أمحد 
التواب  عبد  حممد  )مرص(،  زيدان  أرشف 
)مرص( النجدى  مصطفى  )مرص(، 
راشد ابراهيم   ، )مرص(  حسن  حممد 
)مرص(.  احلميد  عبد  حممود  )مرص(، 
اىل جانب 11 سوليست هم عازف البيانو عمرو 
ممدوح  وحيد  اجليتار  عازف  مرص(،   ( سليم 
) لبنان   ( عقل  جهاد  الكامن  عازف  )األردن(، 
)العراق( قدوري  فرات  القانون  عازف 
عازف  )مرص(،  اجلبايل  ممدوح  العود  عازف 
القانون  عازف  )مرص(،  عاشور  عامد  التشيللو 
عمر  البيانو  عازف  )مرص(،  رسور  ماجد 
رشارة حسن  الكامن  عازف  )مرص(،  خريت 
شكري عفاف  القانون  عازفة  )مرص(، 
)مرص(. سالمة  وليد  العود  عازف  )مرص(، 
فرقة  هى  موسيقية  فرقة   22 تشارك  كام 
االوىل  السلطانية  الفرقة   ، منري  حممد  الفنان 
فرقة   ) عامن   ( الشعبية  والفنون  للموسيقى 
بقيادة  العربية  للموسيقى  نويرة  احلليم  عبد 
واملايسرتو  غباشى  صالح  املايسرتو  من  كل 
امحد عامر ، فرقة املايسرتو مصطفى حلمي 
نبوي هشام  املايسرتو  بقيادة  احلفني  فرقة 
الفرقة   ، فرحات  هاين  املايسرتو  فرقة 
من  كل  بقيادة  للموسيقى  العربية  القومية 
حازم  واملايسرتو  حلمى  مصطفى  املايسرتو 

املوسيقار عمر خريت  ، أوركسرتا  القصبجى 
املايسرتو  بقيادة  جسار  وائل  الفنان  فرقة 
النجدة  عادل عياش ، فرقة بيت املوسيقى ىف 
الشعبية اللبنانية بقيادة املايسرتو هياف ياسني 
امحد  املايسرتو  بقيادة  املوسيقية  الفرقة 
حسن فكرى ، فرقة املوسيقى العربية للرتاث 
أنغام  فرقة   ، البابىل  فاروق  املايسرتو  بقيادة 
فرقة   ، فاروق  ابراهيم  املطرب  بقيادة  الرشق 
درويش  حممود  املطرب  بقيادة  الرشق  كنوز 
 ، النغم بقيادة املطربة ريم كامل  ، فرقة روائع 
رشارة  حسن  الدكتور  بقيادة  رشارة  سداسى 
، فرقة الفن الصادق بقيادة املطرب اسامعيل 
عبد  حييى  املطرب  بقيادة  فن  فرقة   ، صادق 
سعيد  املطرب  بقيادة  شموع  فرقة   ، احلليم 
فرقة   ، مايض  حنان  املطربة  فرقة   ، عثامن 
العربى  والغناء  للموسيقى  االسكندرية  اوبرا 
بقيادة كل من املايسرتو عبد احلميد عبد الغفار 
االنشاد  فرقة   ، الغفار  عبد  اهياب  واملايسرتو 
. السالم  عبد  عالء  املايسرتو  بقيادة  الدينى 
الثقافة  لوزارة  الرسمية  الصفحة  عن  نقاًل 
ملهرجان   28 الـ  الدورة  أن  بالذكر  اجلدير 
حفال   37 تتضمن  العربية  املوسيقى  ومؤمتر 
ومطربة  مطربا   81 منهم  فنانا   92 حيييها 
مي  صالح،  مدحت   ، منري  حممد  أبرزهم  
فاروق، مروان خوري، هاين شاكر، أنغام، عىل 
نداء  اصالة،  يونان،  فايا  جسار،  وائل  احلجار، 
الغناء. ومبدعي  نجوم  من  وغريهم  رشارة، 
فرقة  هى  موسيقية  فرقة   22 تشارك  كام 
السلطانية  الفرقة   ، منري  حممد  الفنان 
فرقة  الشعبية،  والفنون  للموسيقى  االوىل 
العربية  للموسيقى  نويرة  احلليم  عبد 
غباشى  صالح  املايسرتو  من  كل  بقيادة 
املايسرتو  فرقة   ، عامر  امحد  واملايسرتو 
بقيادة  احلفني  فرقة   ، حلمي  مصطفى 
هاين  املايسرتو  فرقة   ، نبوي  هشام  املايسرتو 
للموسيقى العربية  القومية  الفرقة  فرحات 
وغريهم. خريت  عمر  املوسيقار  أوركسرتا 



نقل جمسم "مفتاح احلياة" من أمام
معبـد األقرص إىل ميدان شـرياتـون

املرصي  العقل  إبتدعها  التي  الرموز  أحد  هو  احلياة  مفتاح 
سوس  خيرتقه  أن  قبل  ويقظا  وفعااًل  نشطًا  كان  الذي 
احلمالت  مع  عليه  توالت  التي  والعقائدية  الفكرية  التيارات 
منها  محلة  من  املرصيون  يتخلص  إن  ما  والتي  االستعامرية 
يفاجأون بحملة أخري أشد رضاوة وأكثر جهالة وفوضوية 
فهمهم  هبا  يلخصوا  لكى  الرموز  من  كثريًا  املرصيون  ابتدع 
نظرهم  وجهة  أو إلمجال  فيها،  آماهلم  عن  للتعبري  أو  للحياة، 
وراء  عظيم  خالق  لوجود  إدراكهم  عيل  للداللة  أو  الكون،  يف 
لتخليد  أو  العظيم،  اهلائل  الرتتيب  هبذا  الكون  هذا  تنظيم 
معني سامي وقيمة أخالقية أو دينية يؤمنون هبا، أو للتعبري 
يف  للمساعدة  أو  احلياة،  هيبهم  الذي  العظيم  للنيل  عشقهم  عن 

اجته باحثون لالعتقاد بأن قدماء املرصيني قد صمموا هذا املفتاح 
للوالدة وبزوغ احلياة، وبأهنم قاموا برسمه عىل شكل يشبه  كرمز 
املقبض  أن  فقالوا  لشكله  بوصفهم  منهم  البعض  وتفّرع  الرحم، 
يرمز  رأسه  يف  متعاكستني  نقطتني  ذو  بيضاوي  بشكل  املعكوف 
أشكاهلا. بكافة  احلياة  وجود  أساس  ألهنام  واملؤنث  املذكر  إىل 

الروحي  االلتقاء  شكله  يف  يصور  املفتاح  بأن  آخرون  وأضاف 
عىل  أثر  من  تركه  وما  وأوزوريس  إيزيس  اآلهلتني  بني 
مرص. يف  احلياة  نشوء  أساس  وهو  النيل  هنر  يف  املياه  وفرة 

األنوثة والذكورة
تركت  أساطري  من  حتويه  بام  الفرعونية  احلضارة  أن  وبام 
من  الكثري  اهتم  فقد  عام،  بشكل  الغريب  العامل  لدى  كبريًا  أثرًا 
عليها براهني  وإعطاء  النظريات  لتلك  تفسري  بإجياد  علامئهم 
الربيطاين  القديم  التاريخ  يف  الباحث  العلامء  هؤالء  أبرز  كان 
قدم  الذي   ”Thomas Inman إينامن  “توماس 
..1869 عام  نظريته  وظهرت  عنخ  احلياة  ملفتاح  علميًا  تفسريًا 

ونسف  سابقًا،  العرب  العلامء  به  خرج  ما  كل  هبا  خالف  وقد 
إىل  ترمز  التميمة  هذه  بأن  حتليالهتم،  مجيع  خالهلا  من 
يعنيه  وما  احلياة،  مفتاح  شكل  يف  واألنوثة  الذكورة  اجتامع 
خللقه  اإلله  منحها  هبة  هو  العنرصين  هذين  احتاد  أن  من  ذلك 
العطاء. عىل  قدرة  من  لدهيم  بام  البعض  بعضهام  ليكمال 

التقاء فرعي النيل 
ويف رأي يتالقى مع فكرة األنوثة والذكورة واحلياة، وصلت التفاسري 
احلديثة إىل نتيجة مفادها أن املفتاح يصور بشكله امتداد هنر النيل 
وفروعه، أما الذي يفصل املفتاح يف منتصفه هو اخلط الفاصل بني 
اإلقليمني الشاميل واجلنويب )مرص والسودان( يف عرص اآلهلة إيزيس
التي كانت آهلة اخلصوبة إيزيس مع أوزوريس حيث أهنام يمنحان 
هنر النيل الغزارة واحلياة، وقد أمجع األكاديميني املرصيني حديثًا بأن 
مفتاح احلياة جيسد الدور اهلام لنهر النيل يف وجود احلياة يف مرص..
النهر  جمرى  يمثل  للمفتاح  العمودي  اجلزء  أن  واعتربوا 
ضفتي  يمثل  األفقي  اخلط  وأن  الشامل،  إىل  اجلنوب  من 
البيضاوي  الرأس  أما  وغرهبا،  مرص  رشق  يف  النيل  هنر 
مرص. شامل  تقع  التي  النيل  دلتا  ملنطقة  يرمز  فهو 

الطب القديم
مفتاح  عالمة  استعملوا  قد  القدماء  املرصيون  أن  ويروى 
اسموها  وقد  السحر،  طابع  يأخذ  الذي  الطب  يف  احلياة 

به  يؤمنون  كانوا  الذي  احلساب  يوم  اجلسد  إيل  الروح  إعادة 
كتميمة  أو  السنني،  من  بآالف  الساموية  األديان  ظهور  قبل 
السادة  أهيا  زمن  يف  نحن  إننا  وحقيقة  للخصوبة  أو  للنامء 
أدهش  الذي  العظيم  تارخينا  يتم فيه خلعنا من جذورنا، صار 
نخضع  نحن  منه،  أنفسنا  ننظف  أن  علينا  عار  حمض  العامل 
األخالق وإحتقار  الفن  ونبذ  العلم  وكراهية  التكفري  لثقافة 
وإعالء شأن اجلهالة واجلهالء ومفتاح احلياة أو العنخ هو رمز 
املرصيني  يستعمله  كان  املرصيني،  قدماء  عند  األبدية  احلياة 
كرمز للحياة بعد املوت وكان حيمله اآلهلة وملوك الفراعنة.

ثم  نصب  إقامة  جمرد  ليس  األقرص  يف  حدث  ما  وإن 
ورصاحة  وضوح  بكل  حدث  ما  لكن  إزالته،  يف  اإلرساع 
اإلنسانية احلضارة  عن  الكامل  النفصالنا  تأكيد  عملية  هو 
اجلاهلة  الطريقة  هبذه  نعامله  احلضاري  رصيدنا  كان  فإذا 
ساهم  شعب  أننا  نثبت  كي  لنا  تبقي  الذي  هو  فام  البشعة 
اآلن  يثبت  الذي  ما  اإلنسانية،  احلضارة  صنع  يف  ما  يومًا 
إثبات  به  يمكننا  الذي  ما  ما،  يوما  احلكمة  نمتلك  كّنا  أننا 
واملعرفة. والفن  العلم  من  هائاًل  رصيدًا  نمتلك  كنا  أننا 

اإلعالمي  بخروج  العنخ  إزاله  يف  البداية  كانت  وحيث 
الفضائية  القنوات  إحدى  عىل  برناجمه  يف  موسى  أمحد 
والذي  احلياة  مفتاح  جمسم  األقرص  حمافظة  وضع  يزم 
يليق  ال  املجسم  هذا  إن  وقال  العنخ  برمز  اليه  يرمز 
ومكانة  األثار  من  كبري  عدد  متتلك  التي  االقرص  بمحافظة 
االقرص  حمافظة  من  وطالب  الكرنك  بمعبد  يليق  ال 
العنخ.  برمز  له  يرمز  التي  احلياة  مفتاح  جمسم  بإزالة 
املرشدين  نقابة  هلم  وانضمت  االقرصيني  غضب 
إزالته. ورفضت  الغضب  لثورة  السياحيني 
أمحد  باإلعالمي  اخلاصة  احللقه  عيل  قليل  وقت  وبعد 
املجسم  بإزالة  رسميًا  بيانًا  األقرص  حمافظ  إصدر  مويس 
باملجلس  األثريني  آراء  إىل  إستمع  أنه  املحافظة  بيان  وقال 
وجود  صالحية  عدم  عىل  أمجعوا  الذين  لآلثار  األعىل 
األقرص. كمعبد  عظيم  أثرى  معبد  أمام  ألثر  مقلد  جمسم 
عىل  رسميًا  بيانًا  أصدرت  السياحيني  املرشدين  ونقابة 
أعضاؤها  مجيع  ورفض  بوك،  الفيس  عىل  صفحتها 
التصميامت  أفضل  من  إعتربوه  الذي  املجسم  هذا  إزالة 
مميزا. رونقا  هلا  وأضاف  مؤخرًا  املحافظة  شهدهتا  التي 

القوة  منح  عىل  القدرة  يمتلك  أنه  وظنوا  باحلجاب  حينها 
املفتاح  هذا  يستخدمون  وكانوا  الرش،  من  ويقي  واحلياة 
والعقارب.. األفاعي  لدغات  ملعاجلة  املعدن  من  املصنوع 

وضعه  خالل  من  السم  مفعول  إيقاف  بإمكانية  يعتقدون  فكانوا 
القدامى  األطباء  به  استعان  بينام  اللدغ،  مكان  عىل  حمددة  ملدة 
احلاالت. بعض  يف  حيوي  كمضاد  واستعملوه  اآلالم  تسكني  يف 

الطب احلديث )العالج بالطاقة(
وبناًء عىل ما توصل إليه العلم احلديث من نظريات ودراسات علمية 
مدعومة بالرباهني، أقر العلامء بأن رمز املفتاح “عنخ” هو الشكل 
اهلنديس الوحيد القادر عىل إعادة تنظيم الطاقة وجتديدها يف املكان 
الفيزياء  عامل  هبا  قام  التي  البحوث  خالل  فمن  فيه،  يتواجد  الذي 
 Walter Bowman Russell األمريكي والرت بومان راسل
بني  التفاعل  بسبب  وتطور  نشأ  الكون  أن  تبني  نتيجة  إىل  وصل 
طاقتني رئيسيتني مها الطاقة الكهربائية مقابل الطاقة املغناطيسيه
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بأن  علومهم  يف  اجدادنا  إليه  وصل  الذي  اليشء  ذات  وهو 
أما  مذّكر،  اعتربوها  التي  الشمس  طاقة  هي  الكهرباء 
وتوصلوا  املؤنث،  وهي  القمر  طاقة  فهي  املغناطيسية 
بينهام. والتفاعل  للتوازن  نتيجة  نشأت  احلياة  أن  إىل 
خطوط  يف  تنتقل  الكهرباء  فإن  راسل  والرت  لنظرية  وبالعودة 
ذات  خطوط  يف  فتنتقل  املغناطيسية  أما  ومتقاطعة،  مستقيمة 
وإن   ،  ) الذهبيه  النسبه  منحنيات   ( دائري  شبه  أو  بيضاوي  شكل 
أن  سنجد  احلياة  مفتاح  أخذه  الذي  بالشكل  النتيجة  هذه  قارننا 
وهو   T الذي جرى تصميمه عىل شكل حرف  السفيل منه  اجلزء 
منه  األعىل  اجلزء  أن  حني  يف  الشمس،  أو  الكهربائية  الطاقة  يمثل 
القمر.. أو  املغناطيسية  الطاقة  يمثل  فهو  البيضاوي  الشكل  ذو 

االعتامد  يتم  السبب  وهلذا  الطاقتني،  بني  للتوازن  رمز  فهو 
أساسية  أداة  وهو  بالطاقة،  العالج  علم  يف  رئييس  بشكل  عليه 
وهذا  املرضى،  بعض  لدى  احليوية  الطاقة  ضبط  من  متكن 
يف  احلياة  مفتاح  رمز  يضعوا  ألن  الناس  من  الكثري  دفع  ما 
بشكل  الكهرومغناطيسية  الطاقة  نرش  عىل  يساعد  فهو  منازهلم 
إجيابيًا  تؤثر  الطاقة  وهذه  فيه،  يوضع  الذي  املكان  يف  متوازن 
باالرتياح. وتشعرهم  به  املتواجدين  األشخاص  ومزاج  سلوك  يف 

تفاسري متنوعة
ذكر  بام  الباحثني  من  املطلقة  األغلبية  اقتناع  من  الرغم  وعىل 

بمنظمة  احلقائق  تقيص  بلجنة  العضو  صالح  مينا  وقال 
بني  خيلط  حينام  البعض  خيطئ  الدولية  اإلنسان  حقوق 
املسيحي  الصليب  وبني  الفرعوين،  املرصي  احلياة  مفتاح 
احلياة  فمفتاح  الشكل  يف  بينهام  النسبي  التشابه  بسبب 
السنني. بمئات  للصليب  املسيحيني  إستعامل  قبل  ظهر 

املقابر  لوحات  يف  احلياة  مفتاح  يظهر  ما  وكثرًيا 
متثل  التي  الصور  يف  يظهر  وغالبًا  املرصية، 
املقبــرة. صـــــاحب  للمتــــويف  املــوت  من  البعث 

وإهتم أمحد موسى، أحد النواب بمحافظة األقرص دون ذكر 
أسمه، بأنه وراء محلة معارضة قرار إزالة مفتاح احلياة، واصًفا 
ما يقال بأنه افرتاءات وأكاذيب وبث شائعات، مشريًا إىل أن ما 
يقوم به من إهتامات ولديه حصانة ال يليق به القيام هبذا األمر
خماطبًا املحافظ " لو املوضوع عاملك مشكلة خليه خالص".

أن  والربملاين  السيايس  جاد  عامد  الدكتور  وعلَّق 
يشبه  ألنه  املجسم  بنقل  والغمز  باللمز  أشار  اإلعالمي 
وطائفي. عنرصي  كالم  هذا  أن  مؤكًدا  الصليب، 

األقرص  حمافظ  اللزام  عاجلة  قضائية  دعوى  أول  وكانت 
اليوم  االقرص  صفحات  ونرشت  احلياة  مفتاح  نقل  بوقف 
لدعم  الشعبية  اللجنة  ومنسق  املحامي  صالح  حممد  ان 
ومنارصة القضايا الوطنية باألقرص أعلن عن إقامة أول دعوى 
بنقل  قراره  بوقف  األقرص  حمافظ  بالزام  تطالب  قضائية 
جمسم مفتاح احلياة من ميدان مرحبا وسط مدينة األقرص.
من  لصغوط  استجابة  جاء  بأنه  القرار  املحافظ  ووصف 
األقرص  أهل  ملطالب  تام  جتاهل  مع  موسى  أمحد  اإلعالمي 
موقعه يف  املجسم  عىل  بالبقاء  اجلميلة  الفنون  وأستاذة 
القضايا  تلك  مثل  حسم  عن  املسئولة  اجلهة  ان  وأكد 
الثقافة. بوزارة  احلضاري  التنسيق  جهاز  هو  قانونًا 

يف  أويص  قد  السياحة  رشكات  غرفة  إدارة  جملس  وكان 
عثامن  حممد  وحضور  عجمي  ثروت  برئاسة  إجتامعه 
مرحبا  بميدان  احلياة  مفتاح  ببقاء  الغرفة  رئيس  نائب 
اإلقرتاح  عىل  بناءا  وذلك  املدينة  تطوير  عىل  القائمني  وتكريم 
الغرفة. إدارة  جملس  عضو  قناوي  حممد  من  املقدم 

منطقية  تكون  أن  إىل  متيل  وحتليالت  تفسريات  من  أعاله 
كافيًا  يكن  مل  ذلك  لكن  مدرك،  حيس  دليل  عىل  ترتكز  كوهنا 
عنخ.. متيمة  ماهية  بتفسري  واملهتمني  الباحثني  كل  إلقناع 

سعي  إىل  يرمز  عنخ  مفتاح  هذا  بأن  لالعتقاد  البعض  ذهب 
العلم درجات  أسمى  إىل  والوصول  التامة  للمعرفة  البرش 
والسعادة  احلظ  جتلب  متيمة  أنه  اآلخر  البعض  اعتربه  وقد 
سبب  ذلك  وكان  الدائم،  واخلري  والصحة  القوة  حلاملها  ومتنح 
هلا  نقشهم  أو  احلروب  أثناء  أعناقهم  يف  هلا  اجلند  قادة  ارتداء 
الرومان  إىل  االعتقاد  هذا  وانتقل  ودروعهم،  معاصمهم  عىل 
املعارك. يف  االنتصار  عىل  تساعدهم  أهنا  وظنوا  أوروبا  إىل  والحقًا 

الصيادون  يرتديه  كان  حزام  يمثل  أنه  آخرون  رأى  بينام 
مرص  نقوشات  يف  ذلك  ويظهر  الدنيا  الطبقة  من  والعامل 
العورة  غطاء  يمثل  املفتاح  رمز  أن  للبعض  هتيأ  بينام  القديمة، 
بأنه  اآلخر  البعض  ظن  كام  الزمان،  قديم  يف  الرجال  عند 
عامل  فكان  األخطار،  من  محايتهم  عىل  تساعد  تعويذة  جمرد 
بذلك. منهم  إيامنًا  رقاهبم  يف  يعلقونه  القديمة  مرص  يف  املناجم 

املفتاح  هذا  ماهية  حول  والتحليالت  التفسريات  تعددت  وكام 
ووظيفته، فإن اآلراء اختلفت حول املفعول الذي يؤديه بحسب لونه، 
فكان يعتقد بأن املفتاح ذو اللون الذهبي واألزرق يستعمل لطرد األرواح 
الرشيرة وصد احلسد والعالج منه، واللون األبيض يدل عىل الطهارة.

والشباب  التامة  الصحة  لضامن  فهو  األخرض  اللون  أما 
يف  احلظ،  جللب  يستخدم  األسود  اللون  ذو  واملفتاح  الدائم، 
جتمع  فهي  الذهب  من  املصنوعة  املفتاح  متيمة  أن  حني 
وتصده. رش  فيه  ما  كل  ومتنع  وجتلبها  اخلري  عنارص  كل 

العامل أصقاع  خمتلف  يف  عنخ  احلياة  مفتاح  اسم  انترش 
وإثبات  فهم  حماولة  النظريات  من  العديد  حوله  وظهرت 
رمزًا  وصار  به  عرف  من  كل  لدى  أثرًا  ترك  وماهيته،  معناه 
الرموز  أهم  أحد  باعتباره  أقصاه  إىل  أقصاه  من  العامل  يلف 
وأقدمها. البرشية  احلضارات  أعظم  إحدى  أبدعتها  التي  العجيبة 

احلياة  مفتاح  فنجد  التاريخ،  مر  عىل  الثقافات  معظم  به  وتأثرت 
القديمة يف قربص كام يف  املعدنية  العمالت  الكثري من  ظاهرًا عىل 
آسيا الصغرى، وقد اختذته العديد من املنظامت حول العامل شعارًا هلا 
كام الكثري من املؤمترات والفعاليات العاملية، واعتمد كرمز لتمثيل 
كوكب الزهرة الذي اكتسب اسمه من اآلهلة فينوس عند الغربيني.





كلَّ  مرَص  عىل  قلوٌب  تقسو  أن  يمكن  هل 
رضباٍت  مرُص  تتحّمُل  هل  القسوة؟!  تلك 
نزيف  من  تتعاَف  مل  بعد  وهي  جديدًة 
بعد؟! الدرَس  نتعلِم  أمل  املاضية؟  السنوات 
ألن  نسعى  كأننا  املَِحن.  من  نتعّلم  ال  كأننا   
أن  نعرف  ال  كأننا  مّرتني.  اجُلحِر  من  ُنلَدُغ 
عرائُس  هم  اآلن  مرَص  زلزلَة  حياولون  َمن 
تدِر  مل  وإن  )حتى  اإلخوان  يد  يف  ماريونيت 
حيققون  فكثريون   .) عرائُس  أهنا  العرائُس 
انتامء.  ودون  وعي  دون  اإلخوان،  مساعي 
بقدِره  سلَّم  قد  اإلخوان  فصيَل  أن  نظنُّ  كأننا 
أمام  باهلزيمَة  وارتضى  بالسقوط،  املقدور 
وانتهى  جيشها،  وبأس  مرص،  شعب  إرادة 
اجلشع  اإلخوان  فصيل  أن  نتّوهم  كأننا  األمر. 
َيُمت يف  ُحلٍم عجوٍز مل  يتنازل عن  أن  بوسعه 
قلبه، ولن يموت، ُعمُره اليوَم واحٌد وتسعون 
عاًما. فمنذ عام ١٩٢٨ ومجاعة اإلخوان، جياًل 
وعهًدا  مرشد،  إثر  يف  ومرشًدا  جيل،  بعد 
من بعد عهد،  ال حتلم إال بيشء واحد أوحد 
بأي  مرص.  حكم  عىل  االستيالء  هو  وحيد: 
ثمن، وفوق أية أكداس من اجلثامني، ودهًسا 
اإلخوان!  أو أخالق. هكذا  قيٍم  أو  ألية رشائَع 
يتضاءُل إىل جوارهم مجيُع ما تفتق عنه ذهُن 
مبادئ  من  ميكيافيليل  اإليطايل  الفيلسوف 
ثمرة  أجل  من  انتهازية  تربيرية  برمجاتية 
الغاية  إىل  والوصول  واالستحواذ  التمكني 
ُبل غري النبيلة وعبوًرا يف أهنار الدم  بشتى السُّ
الغاية  مادامت  هيم،  ال  العظام،  ركام  وفوق 
املتعايل  األيّب  العيّص  مرص”  “عرش  هي 
ال  ما  كل  فعلوا  ذلك  أجل  ومن  قاماهتم.  عىل 
إبليس من مؤامراٍت ومكائَد  بال  خيطر عىل 
ضدَّ امللك وضدَّ اجليش املرصي وبالتحالف مع 
مقاالُت  عنه  تضيُق  مما  ذلك  وغري  املستعمر 
الدنيا. ودانْت ثمرُة احُللم عام ٢٠٠٥، بحصوهلم 
عىل ٨٨ مقعًدا يف الربملان. ثم دنْت وأوشكت 
عىل  قبضوا  ثم   ،٢٠١١ يناير  مع  اليد  يف  تكون 
طال  ُحلٌم  وحتقق   ،٢٠١٢ عام  بالفعل  الثمرة 
رشههم  لكن  عاًما.  وثامنني  ثالثًة  انتظاُره 
وتعّجلهم  وغباءهم  وجوعهم  وجشعهم 
يف  الثمرة  يلتهمون  جعلهم  الغنائم،  مجع 
ورسعان  حلوقهم.  يف  فوقفت  البرص،  ملح 
فصفع  العظيم  املرصيُّ  الشعُب  أفاق  ما 
احُللم من بني  اإلخوان صفعًة أسقطت ثمرَة 
ظهور  حيمي  العظيم  جيشنا  وكان  أنياهبم، 
من  الواهنَة  مرَص  استعدنا  حتى  املرصيني 
والدنس.  بالويل  املُدّماة  اإلخوان  خمالب  بني 
ذاك  أن  يظنُّ  األرض  فوق  عاقٌل  هناك  فهل 
الثأر نيس  قد  االنتهازيَّ  الدموي  الفصيَل 
أن  يوشُك  حلم  عن  مجيال  صفًحا  ورضب 

منذ  بالفعل  وحتّقق  بل  عام،  املائة  يقارَب 
وشعٌب؟  جيٌش  جُيهُضه  أن  قبل  سنوات، 
دقيقًة  وال  واحًدا  يوًما  يتوقفوا  مل  اإلخوان 
تدمريها  وحماولة  ملرص  الكيد  عن  واحدة 
شأن  شأهنم  واإلخوان،   .٢٠١٣ يوليو   ٣ منذ 
حيصل  أن  يستطع  مل  إن  إرهايب،  فصيل  أي 
جيَهُد  ما  وهذا  ودّمره.  أحرَقه  يشء،  عىل 
بعدما  سنوات  منذ  فيه  وجيتهدون  اإلخواُن 
وتركيا  قطر  يف  احلاقدة  الضباع  مع  حتالفوا 
عىل  وتصحو  تنام  التي  الدول  من  وغريها 
اليوَم  نساعدهم  فهل  مرص.  تدمري  حلم 
جديًدا؟ إهناًكا  تتحمل  مرُص  هل  هذا؟  عىل 
وخارجها مرص  داخل  من  خبثاُء،   - هناك: 
يعرفون قيمَة مرَص جيًدا، وحيلمون هبدمها 
وسقوطها، وهم معروفون للجميع. وهناك: 
يعرفون قيمة مرص، وال  ال  - طيبون بسطاُء 
يعرفون ما حييط هبا من أحقاد، وجاهزون 
لُيسّلموا آذاهَنم لكل بوق وكل َخَبث. وحيدث 
غرَي  الطيبني  العارفون،  اخلبثاُء  يستغلَّ  أن 
 ) )أدواٍت رخيصًة  العارفني؛ ويستخدموهنم 
لتحقيق حلمهم اخلالد احلرام: )إسقاط مرص(. 
حيدث.  ولن  حيدث،  ال  الرخيُص  واحللُم 
عينيها  تفتُح  مرَص  أن  هو  حيدث  ما 
أبنائها  من  اخلائنني  اخلائبني  عىل  وتتعرف 
رخيصًة  أدواٍت  يكونوا  أن  قبلوا  الذين 
فتلفظهم  أعدائها؛  من  اخلبثاء  أيدي  يف 
مشوارها.  ُتكمل  هدوء  ويف  منهم.  وتتربأ 
وعارًفا  مرَص،  قيمَة  عارًفا  ا  قويًّ ا  مرصيًّ فكن 
اآلن مرُص  هلا  تتعرض  التي  التحديات  حجم 
اجتيازه  علينا  الذي  املشوار  وعورة  وعارًفا 
أن  وعارًفا  القادمة،  القليلة  األعوام  خالل 
إنامء  بفرتات  مّرت  العظمى  الدول  كل 
دخلت  وبعدها  اآلن،  نعيشها  كالتي  صعبة 
ا  وطنيًّ ا  مرصيًّ كن  والنامء.  الرغد  مرحلة  يف 
أداة  تكون  أن  وارفْض  ا  وذكيًّ ورشيًفا 
اخلبثاُء  اإلخواُن  خيوَطها  حيّرك  رخيصة 
طيًبا  كن  عليها.  احلاقدين  مرص  وأعداُء 
اخلبثاء  ضد  عنها  ودافع  مرص،  لقيمة  عارًفا 
كن  مرص.  خرص  يف  شوكة  تكن  ال  األرشار. 
اجلديدة،  الناهضة  مرص  لنبني  الرشفاء  مع 
مرص  عىل  احلاقدين  وراء  تنجرف  وال 
وأشباههم.  وأتباعهم  اإلخوان  زباينة  من 
طريق  وسُنكمل  آمنًة  وستبقى  آمنٌة  مرص 
اإلنامء والنهوض رغم أنف احلاقدين والشامتني 
جهنم  وزبانية  واإلخوان  واألنذال  واخلبثاء 
عرائَس  وليَت  انتامء،  وال  هلم  وطن  ال  الذين 
ماريونيت.  عرائُس  أهنا  تدري  املاريونيت 
الوطن”. حيبُّ  ملن  والوطُن  هلل،  "الديُن 
اليوم   املرصى  عن                

والـغـضــب الــّزواج 
والشخصّيات  واإلحباطات  املشكالت  إنَّ 
تؤّثر  بالتايل  وأنت  تؤّثر فيك  املختلفة من حولك، 
حولك  حيدث  عاّم  تنفصل  أن  يمكن  فال  فيها، 
وبخاّصة إذا كان بالقرب منك ويتكّرر بإستمرار.
فام  وآخر،  إنسان  بني  خمتلفة  الغضب  أسباب 
وما  اآلخر!  إهتامم  يثري  ال  قد  لك  الغضب  ب  ُيسبِّ
قد  طبيعيًا،  أمرًا  تعتربه  أو  هبدوء  أنت  تستقبله 
أغضبك  الذي  األمر  ونفس  بغضب!  اآلخر  يقابله 
د نفسك  يف يوم آخر تستقبله هبدوء! يف يوم ما، جَتِ
بيتك  يف  هذه  الغضب  ُمثريات  تكون  قد 
الّنوع  من  كنَت  وإذا  خارجه.  تكون  قد  أو 
ستفقد  فإّنك  حوله،  حيدث  بام  يتأّثر  الذي 
عىل  ينعكس  وهذا   برسعة،  وسالمك  هدوءك 
معهم. تعيش  من  وعىل  وسلوكك  ترّصفاتك 
التي  عاب  الصِّ من  الكثري  يقابلها  الّزوجّية  احلياة 
أو  حّل  دون  تراكمت  فإذا  الغضب.  عنها  ينتج 
استقرار  م  ستحطَّ ة،  وحدَّ بُعنف  معها  تعاملنا  إذا 
باستمرارها. األمل  وُفِقَد  الّزوجّية  احلياة 
وترفق" تتأّنى  "املحّبة  املقدس  الكتاب  يقول 
)1 كو 13: 4(، احُلّب الّصادق يمتّص الغضب وحني 
الغضب ُبركان  ويأيت  فق،  الرِّ يغيب  املحّبة  تغيب 
؟ حياتك  رشيك  أمام  غضبك  ثاَر  إن  تفعل  فامذا 
اهتامات  أو  بألفاظ  حياتك  رشيك  إهانة  جتنَّب   •
اآلخر  الطرف  سيظّل  إذ  غضبك،  أثناء  جارحة 
هَتها  وجَّ التي  اجلارحة  الكلمة  أو  اإلهانة  يتذّكر 
إليه، مّما قد يؤّدي إىل تعقيد املشكلة بدالٌ من حلِّها.
الزوجّية احلياة  يف  املستمّر  جار  الشِّ إّن   •
هناك  أّن  عىل  يدّل  بسيطة،  أمور  بسبب  ولو 
ولكي  عليه.  اإلّتفاق  يتّم  ومل  ُيعاَلج  مل  ما  أمراٌ 
الطَرَفني  أحد  يتنازل  أن  جيب  العالج  يتّم 
حيث  ألّنه  اآلخر،  للطرف  وُحّب  بتواضع 
تسوء  بالرأي  الّشديد  والتمّسك  الكربياء  يوجد 
اإلنتهاء  جيب  .لذلك  احللول  وتتعّقد  األحوال 
إذا  معها  ف  التكيُّ أو  بأّول،  أّوالٌ  املشاكل  حّل  من 
الّزوجّية. احلياة  تستمّر  حّتى  حّلها،  َصُعَب 
الطرفني:  أحد  غضب  مع  الّصحيح  الّتعامل   •
األسباب إختالف  مع  َيغضب  معظمنا  أّن  بّد  ال 
الغضب للّتعامل مع  له ُطُرق خمتلفة  وكّل واحد 
من  الغضب  مع  الّصحيح  الّتعامل  جيب  لذلك 
وليس  املشكلة  عىل  ز  وركِّ التالية:  األفكار  خالل 
ِحده  عىل  مشكلة  كّل  مع  تعاَمل  الّشخص،  عىل 
كّل  تضع  فال  رشيكك  مواجهة  عند  خاّصًة 
حل جتد  لن  ألّنك  واحدة  مّرة  أمامه  املشاكل 
إىل  تصال  لن  ولرّبام  احلّل  يصعب  العكس  عىل  بل 
التي  العبارات  أو  الكلامت  بعض  جتاَوز  نتيجة، 
مشاعره  عىل  ز  وركِّ حياتك  رشيك  عن  تصدر  قد 
ر أّن اهلدف من الرّصاع هو حّل  وإنفعاالته وتذكَّ
. املُقاِبل  الّشخص  عىل  اإلنتصار  وليس  املشكلة 
من  مع  سليمة  عالقات  يف  تكون  حتى 
أن  وقادر  حيّبك  اهلل  أّن  تذّكر  حولك 
يف  يضايقك  ما  أمر  هناك  كان  إن  يساعدك، 
حٍل  إجياد  يف  ر  فكِّ حياتك،  رشيك  ترّصفات 
ين. املستمرَّ جار  والشِّ الّشكوى  من  بداًل  له 
يستطيع  باع  الطِّ هادئ  حياتك  رشيك  كان  إن 
ذلك من  العكس  عىل  وأنت  انفعاالته،  يف  التحّكم 
جيب عدم الّضغط عليه نفسّيًا وإنفعالّيًا )إطمئنانًا 
يفِقد  ال  حّتى  هادئ(  شخص  أّنه  إىل  منك 
معًا. عليكام  قاسية  ثورته  وتكون  فجأة  أعصابه 

انفعاالتك  يف  الّتحّكم  يف  صعوبًة  جتد  كنت  إذا 
تصيح  وأنت  بنفسك  تدري  ال  بأّنك  وتعرتف 
أمامك جتده  ما  بتحطيم  تقوم  أو  ترصخ،  أو 
القادر  وحده  ألّنه  الرب  إىل  إجلأ  بل  تيأس  فال 
واهلدوء  الّسالم  ومنحك  مساعدتك  عىل 
أعصابك يف  الّتحّكم  عىل  والقدرة  الّنفيس 
حُتّب. ومن  نفسك  بعصبّيتك  تؤذي  ال  حتى 

؟ الغضب  عند  أصواتنا  ترتفع  ملاذا 
كان أحد حكامء اهلندوس يف زيارة لنهر "جانجز 
يف اهلند" لإلستحامم إذ أنه واحد من أكثر األهنار 
ضفتيه  عىل  رأى  وهنالك  للهندوس،  املقدسة 
فالتفت  غضب.  يف  يتصارخون  أفراد  جمموعة 
أصوات  ترتفع  ملاذا  وتساءل  لتالميذه  مبتساًم 
أجابه  ثم  تالمذته  فكر  الغضب؟!  عند  الناس 
أصواتنا! تعلو  هدوءنا  نفقد  عندما  ألننا  أحدهم، 
رد عليه احلكيم متساءاًل ،ولكن ملا عليك أن ترصخ 
يف حني أن الشخص اآلخر بجانبك متامًا ؟ يمكنك 
أعطى  ثم  أفضل!  بطريقة  تريد  ما  ختربه  أن 
مقنعة. تكن  مل  أخرى  إجابات  تالميذه  بعض 
يغضب  عندما  قائاًل  احلكيم  وّضح  وأخريا 
قلبيهام  يتباعد  البعض،  بعضهام  من  شخصان 
تلك  كل  تغطية  يستطيعان  وحتى  كثريًا 
أن  عليهام  اآلخر،  منهام  كل  ليسمع  املسافة 
أكثر  غضبهام  تزايد  كلام  صوتيهام.  من  يرفعا 
صوتيهام  يرفعا  أن  إىل  أحتاجا  كلام  فأكثر، 
العظيمة. املسافة  تلك  ليغطيا  فأعىل  أعىل 
شخصان  يقع  عندما  حيدث  الذي  ما  لكن 
بعضهام  وجه  يف  يرصخان  ال  مها  احلب؟  يف 
قلبيهام  ألن  ذلك  رقة،  يف  يتحدثان  بل  البعض، 
املسافة  تلك  بعضهام،  من  جدًا  قريبان 
موجودة. غري  حتى  أو  جدًا  صغرية  بينهام 
ما  أكثر،  البعض  بعضهام  حيبان  عندما  تابع،   ثم 
أقرتبا  فلقد  حينها،  يتهامسان  هم  حيدث؟  الذي 
حاجه  هناك  يكون  لن  النهاية  ويف  وأكثر.  أكثر 
البعض لبعضهام  ينظران  فقط  بينهام،  للحديث 
قد  الذي  القرب  مقدار  هو  هذا  يشء.  كل  هذا   
البعض. بعضهام  حيبان  شخصان  اليه  يصل 
عندما  :لذا  وقال  تالميذه  اىل  احلكيم  نظر  ثم 
أو  تتناقشون  عندما  ما،  أمر  عىل  ختتلفون 
ال  تتباعد،  أن  لقلوبكم  تدعوا  ال  تتجادلون، 
بعضكم  عن  تبعدكم  قد  بكلامت  تتفوهوا 
الذي  اليوم  ذلك  سيأيت  فإنه  وإال  أكثر،  البعض 
التي  الدرجة  اىل  بينكم  املسافة  تلك  فيه  تتسع 
للعودة. طريقًا  جتدوا  أن  بعدها  تستطيعوا  لن 
تذكروا سعيدة  زوجية  حياة  أجل  من  أحبائي، 
فسوف  غضب  حلظة  يف  بالصرب  حتليتم  إذا 
بالندم...  املليئة  األيام  من  الكثري  من  تنجوا 
افضل  فهي  واملصافحة،  املساحمة  تعلم 
السعيدة  احلياة  مفاتيح  وأحد  للروح  عالج 
الغضب. يسكت  الرقيق  اجلواب  وتذكر 
يتبع...

قامت  الصناعة  او  احلرفة  هذه  ان 
املتهالكة  السفن  اعداد  تزايدت  عندما 
بسبب  البحرية  للمالحة  صاحلة  الغري  او 
الغرق  او  احلريق  او  البحرية  احلوادث 
اخلدمة  من  البعض  خلروج  او  االعامق  ىف 
البحرية  السالمة  رشوط  توافر  لعدم 
االبحار بمزاولة  ترخيص  هلا  يعطى  فال 
هذه  متتهن  فقط  متقدمة  دول  وليست 
دول  فهناك  كثرية  امواال  تدر  التى  املهنة 
هبذا  تقوم  الثالث  العامل  دول  من  او  نامية 
او  املتهالكة  السفن  باستقبال  فتقوم  العمل 
او  جزرها  امام  اخلدمة  من  خرجت  التى 
وتبدا  اليابس  اىل  بسحبها  وتقوم  شواطئها 
احلديدى  السفينة  هيكل  تقطيع  عملية 
صناعات  ىف  خام  كامدة  تدويره  العادة 
احلاويات  كصناعة  مشاهبة  اخرى 
القوارب  او  احلديدية  السكك  اوعربات 
بعد  وذلك  التسليح  حديد  او  الصغرية 
من  الداخلية  السفينة  حمتويات  فرز 
اجهزة  او  اثاث  او  خشب  او  بالستيك 
العادة  وجتنيبها  الكرتونية  او  كهربائية 

واليلزم  ورخيصة  كثيفة  عاملة  اىل 
اسس  احد  وهى  طويل  لوقت  التدريب 
السفن  صناعة  عليها  تقوم  التى  االرتكاز 
من  لكميات  توفره  ملا  نظرا  واحلاويات 
الصناعة  نفس  ىف  تدويره  يعاد  احلديد 
املتهالكة  السفن  تقطيع  عملية  تبا  وعندما 
ككيان  القانونية  الوفاة  شهادة  هلا  تكتب 
السفن مقابر  ىف  اعتبارى  شخص  او 
مرص  دخلت  اذا  الصناعة  هذه  ان  واعتقد 
فرص  من  الكثري  ستوفر  املثال  سبيل  عىل 
صعيد  البناء  اجليد  العائد  ذات  العمل 
مرص  ىف  كثرية  سواحل  فهناك  مرص 

اخرى سفن  ىف  منها  صالح  ماهو  استخدام 
رشكات  ايضا  فهناك  فقط  هذا  وليس 
تبحث  والتى  الكبرية  البحرية  املقاوالت 
االقليمية  املياه  ىف  الغارقة  السفن  عن 
امام  كبرية  ليست  اعامق  عىل  للدول 
اىل  الدخول  احيانا  تعوق  والتى  املوانى 
امللحة  تعوق  اهنا  كام  بسهولة  امليناء 
هذه  فتقوم  الشاطئية  او  الساحلية 
الغارقة  السفن  بسحب  الرشكات 
املياه  من  تفريغها  بعد  عمالقة  باوناش 
اليها االشارة  السابق  باالعامل  وتقوم 
احلرفة  هذه  حتتاج  ذاته  الوقت  وىف 

االمحر  البحر  ىف  وجزر  مهجورة  التزال 
الفارغة  املساحات  هذه  تستغل  ان  يمكن 
استقدام  اماكن  من  قريبة  وتكون  لشغلها 
ولتكن  مرص  صعيد  ىف  الكثيفة  العاملة 
فعبقرية  مثال  وشالتني  حاليب  سواحل 
يقوم  التى  العوامل  اهم  من  تعترب  املكان 
البحر  وسط  فمنطقة  العمل  هذا  عليها 
بني  بحرية  التقاء  نقطة  هى  االمحر 
لدول  اخلدمة  هذه  لتقديم  والغرب  الرشق 
والبحر  اهلندى  واملحيط  افريقيا  رشق 
اخرى ناحية  من  افريقيا  وشامل  املتوسط 
اما ىف حالة هالك بدن السفينة بسبب احلريق 
ملالك  البحرى  التامني  رشكة  تدفع  الغرق  او 
بعدم  املعاينة  بعد  التامني  قيمة  السفينة 
فتصبح  اخرى  مرة  للمالحة  صالحيتها 
البحر قاع  ىف  غارقة  االموات  عداد  ىف 
هذه  عىل  الضوء  تسليط  جيب  واخريا 
احلرف والصناعات التى حتتاج عاملة كثيفة 
اليمهارة  والحتتاج  االموال  من  الكثري  وتدر 
مهندسني  ارشاف  حتت  تتم  الهنا  كبرية 
املجال. هذا  ىف  متخصصني  بحريني 



التحذير  يف  البوسنية  الصحف  تسابقت 
الالجئني  اعداد  تنامي  خطورة  من 
شديد  باحلشد  وقامت  السوريني، 
شاب  والد  شهادة  بعد  ضدهم،  اللهجة 
احتجازه  ايل  ادي  مما  للطعن  تعرض 
يف  واملوت  احلياة  بني  الوعي  فاقد 
البوسنية  العاصمة  املستشفيات  احد 
ثالث  ان  امللكوم  االب  وقال  سارييفو، 
الشاب  ابنه  برضب  قامو  سوريني  الجئني 
بالفرار. والزو  قاتلة  طعنات  وطعنوه 

البوسنة  مجهورية  يف  للوضع  املتابع 
االهلية  احلرب  انتهاء  بعد  واهلرسك، 
املدنني  من  االالف  بسببها  راح  والتي 
يف  احلرب  جرائم  ابشع  من  واحدة  يف 
وبقت  احلرب  انتهت  العرشين،  القرن 
وامهها  املجتمعية  وآثارها  مسبباهتا 
حتي  الطائفية،  والكراهية  االنقسام 
القذائف  اثار  يالحظ  العادي  الزائر  ان 
البنيات  معظم  واجهات  عيل  والرصاص 
دون  تركت  والتي  والتجارية  السكنية 
العامة  لتذكري  ترميم  او  جتميل  او  اصالح 
كانت  والتي  الكراهية  كمية  عيل  للحفاظ 
بخالف  هذا  للحرب،  الرئيس  املسبب 
ان  حتي  االحياء،  معظم  يف  القبور  انتشار 
مقهي  عيل  جتلس  ان  جدًا  الطبيعي  من 
عدة  نحو  واجهتك  وجتد  نجوم،  مخس 
املقهي. كرايس  هبا  حتيط  صغرية  مدافن 

الكراهية  من  حالة  ببساطة  الوضع 
بتجيل  وتظهر  القلوب  متلئ  والطائفية 
تتسابق  طائفة  فكل  االعالم،  وسائل  يف 
االخري الطوائف  ضد  اتباعها  حلشد 
العنرص  هي  الكراهية  رسائل  وتعبرت   
حظيت  ولذلك  االخبار،  يف  الرئييس 
اهتامم  عيل  البوسني  الشاب  طعن  قضية 
الالجئني  ضد  خميف  وحشد  كبري، 

الطرق  هبم  تقطعت  والتي  السوريني، 
االهلية  احلرب  متزقه  التي  بلدهم  يف  سواء 
ديكتاتوري  ونظام  ارهابية  مجاعات  بني 
بعض  يف  بإنتظارهم  وكان  اجرامي، 
عنف. وبالتبعية  كراهية  جلؤهم  دول 

استعاد  ان  بعد  الشاب،  لقصة  واستكماًل 
من  بأن  واقر  الطعن  قصة  حكي  وعيه، 
مشجعي  من  جمموعة  بالطعن  قام 
مشاداه  بعد  منافس  كروي  فريق 
الجئني  لوجود  صحة  ال  وان  بينهم، 
ان  بالطبع  وتبني  القصة،  يف  سورين 
السوريني  الالجئني  بإهتام  والده  كالم 
االعالم  وسائل  وبالطبع  الصحة،  عن  عار 
ضد  بالكراهية  وحشدت  نرشت  والتي 
حقيقة  خجل  عيل  نرشت  الالجئيني، 
الناس  اذهان  يف  بقي  وبالطبع  االمر، 
مل  حيث  الكاذبة  القصة  وضامئرهم 
الظهور. او  االهتامم  نفس  احلقيقة  جتد 

مئات  او  بعرشات  هذه  القصة  ذكرتني 
احلشد  يف  االعالم  تسابق  التي  القصص 
الصحفة  مساحات  واعطها  واسهب  هلا 
التوك  برامج  من  طوال  وساعات  االويل 
اكاذيب وخزعبالت نسجت  شو، رغم اهنا 
يف  للمختلفني  او  السياسيني  للمنافسيني 
الكراهية  من  اسوار  وبنت  اللون،  او  الدين 
وعند  ووعيه،  املجتمع  ضمري  داخل 
نرشها  عن  اجحمت  احلقيقة،  ظهور 
قلب  يف  ينهش  الكراهية  ارث  وتركت 
مقسمة  جمتمعات  وانتجت  املجتمع، 
والقتل  للعنف  مستعدة  بل  وضعيفة، 
دينيًا،  او  سياسًا  سواء  عنهم  للمختلفني 
االعالم  وسائل  معظم  االعم  الغالب  ويف 
او  سياسية  اطراف  خلدمة  موجهة  هذه 
العادي  املواطن  ويبقي  تطرف،  مجاعات 
بالكراهية  لشحنه  اما  سهلة  فريسة 
والعنرصية العنف  وبالتبعية  والبغضة 
آخر. مواطن  وعنرصية  لعنف  فريسة  او 

لنرصة  خُيلق  مل  اإلنسان  أن  تصوري  يف     
اإلنسان لنرصة  الدين  ُوجد  وإنام  الدين، 
والقدرة  والقوة،  اإلهلي،  الوهج  فهو 
ضياعه  رحلة  يف  اإلنسان،  بيد  تأخذ  التي 
والكامل! واحلق،  النور،  طريق:  إىل  وضعفه، 
   وأن ما نسميه: »إزدراء األديان«، هو نفسه 
اإلنسان يعتنقه  ما  أن  ذلك  اإلنسان«؛  »إزدراء 
خالقه اهلل،  إىل  للوصول  يقوده  أنه  ويعتقد 
وضمريه! وقلبه،  عقله،  من  جزء  هو 
   ولعلنا ال نبتعد كثريًا عن الصواب، إن قلنا أن 
يمكن  ال  متالمحان،  توأمان  واإلنسان،  الدين 
هذه  عدا  ما  وكل  عنوة،  يفصمهام  أن  ألحد 
الرؤية، يكون كمثل التطلع إىل الرساب.. فإذا 
املطبوعة  الرشائع  جمموعة  هو  الدين  كان 
هذه  هو  اإلنسان  فإن  الكتب،  سطور  عىل 
قدمني! عىل  واملتحركة  املنطوقة،  الرشائع 
    ان التخيل عن هذا االدراك؛ قادنا إىل أن نصدر 
القوانني التي جُتّرم إزدراء األديان، وال جُترم 
هو  اإلنسان  إزدراء  أن  مع  اإلنسان،  إزدراء 
جزء من إزدراء األديان؛ فكليهام نتاج إهلي:

     .. كلمة اهلل يف كتبه املقدسه.

     ..  وصورة اهلل، التي ُرسمت؛ لتميش عىل األرض.
تزخر  التي  املخيلة  أصحاب  دأب  وقد       
بالتعصب، عىل جتنيد فكرة: »إزدراء األديان« 
املليئة  أعامهلم  كل  يف  واستخدامها  هذه، 
بالكراهية، والتي تبدأ - وال تنتهي - باملؤامرات 
الدنيئة، أفتعااًل وأصطيادًا؛ للنيل من اآلخرين!
سطوهتم  يامرسون  هم  وفيام      
الدفاع  بأنه  هيتفون  نجدهم  املُخادعة، 
الرصاح! الكذب  هو  وهذا  الدين،  عن 
إنكار  من  هيتز  لن  اهلل،  هو  فاهلل   ..  
من  وال  شاعر،  قصيدة  من  وال  منكر، 
قائل! مقولة  من  وال  كاتب،  مقال 

يف  عظامء  هم  والرسل،  األنبياء  وأن   ..   
سواء  سيئة،  رسوم  تؤذهيم  ال  ذواهتم، 
متحركة! كانت  أو  صامتة،  كانت 

الساموية، ساموية، يف  األديان  .. وأن    
ليزود  أرضية؛  املالئكة، وليست  حراسة 

عنها البرش!
  احلقيقة، أهنم وجدوا ضالتهم يف قدرة هذه 
للتغطية  تكأة  وجعلوها  الغواية،  عىل  التيمة 
عىل عجزهم عن حذف انتامءهم التعصبي عن 
ترصفاهتم، وحماولة فاشلة لتجميل وجتليل 
حدود! بال  املوجود  وبغضهم  املفقود،  حبهم 
األديان إزدراء  قانون  أن  املزدوجة،  املأساة     
غري! ال  واحد،  إجتاه  يف  سهامه  يصوب 

   وأن الذين يّدعون الدفاع عن الدين، هم أنفسهم
يطلقون  حني  »اإلزدراء«،  خطيئة  يرتكبون 
عىل غريهم، أهنم: »أحفاد القردة واخلنازير«!
    فقد ساوموا عىل عقلهم؛ ألهنم يريدون ذلك
خرافة جمرد  أهنا  مع  تصديقه..  ويريدون 
تأسست، ورسخت يف النفوس كحقيقة عىل 
»أنسال  بـ  املوصومني  كان  فلو  احلقيقة؛  غري 
يزعمون  كام  ـ  كذلك  هم  واخلنازير«،  القردة 
سويا«؟!. »برشا  مثلنا:  نراهم  فلامذا 
واقعية  جداًل،  افرتضنا،  لو  وحتى      
أن  ذلك:  فمعنی  الفرضية؛  هذه 
وأرجعهم  عنهم،  و  عليهم،  تاب  اهلل 
البرش! بني  من  كانوا،  كام  ليكونوا، 

...،...،...،   
تتخذ  كذبة،  لتأثريات  حدودًا  ضعوا     

مكاهنا كحقيقة ثابتة!
   وال جتعلوا من الساموي »أريض«، وأنتم 

حتاولون الدفاع عنه!
اللعني  القانون  هذا  استخدام  عن  وكفوا     
سيلة  كو  ، " ن يا د أل ا ء  ا ر د ز إ " بـ ملسمى  ا

اإلنسان!... إلزدراء  وغاية،  وهدف 

أدخلها  و  العدس  من  حبيبات  أخذ 
عىل  آلية  يف  وضعها  ثم  ورقي  كيس  يف 
قلقة  أنِت   ": يقول  هو  و  الصدئ  امليزان 
ذلك.  أفهم  أن  أستطيع  “فوقية”.  عىل 
 " ؟  احلالل  إبن  هلا  جتدي  ال  ملاذا  لكن، 
من  يوجد  هل  و   " يأس:  يف  أجابته   -
من  القرية.  هذه  يف  بالزواج  يرغب 
الزواج؟  نفقات  يتحمل  أن  يستطيع 
لقد  معدمون!  كلهم  املهر؟  سيدفع  من 
زرت  لكم  و  اخلاطبة  سليم"  "أم  من  تعبت 
جدوى".  دون  لكن  الشيوخ  من  الكثري 
و   .... شيوخ!   : قال  و  عيناه  ملعت   -
"فتحي"؟ الشيخ  إىل  أيضًا  ذهبتي  هل 
." اب؟!  الُكتَّ شيخ  من؟  فتحي  الشيخ   "  -
يعمل  لكنه  مربوك.  رجل  إنه  نعم   -
فقط! حمبيه  خيدم  اخلفاء.  يف 
متأكد؟! أنت  هل  "؟!  فتحي   " الشيخ   -
مربوك  رجل  إنه  "فتحي".  الشيخ  نعم،   "  -
ضعفت  كيف  تتذكري  هل  كرامات!  له  و 
لقد  السمع.  أستطيع  أعد  مل  و  أذين 
يعرفوا  مل  و  الصحية  الوحدة  إىل  ذهبت 
إىل  الشيخ  ذهبت  عندما  لكن  ذلك.  سبب 
عىل  املربوكة  يده  وضع  "فتحي"،  الشيخ 
دقائق  مخس  يف  املوضوع  أهني  و  رأيس 
حتى  قبل،  مما  أفضل  أسمع  رصت  و 
و  األوىل  زوجتى  سامع  اآلن  أستطيع  أنني 
الفجر.  صالة  عند  هتا  رُضَّ عىل  تدعوا  هي 
لوجه  اخلفاء  يف  يعمل  أنه  من  بالرغم  و 
و  املشارق  من  يأتونه  أهنم  إال  تعاىل  اهلل 
رأيت  باألمس  تعلمي؟  هل  املغارب.  من 
"الدقهلية"  أرقام  حتمل  فارهة  سيارة 
عيني  بأم  رأيت  لقد  منزله.  أمام  تتوقف 
فتاة  معهم  و  أكابر  ناس  منها  نزل  كيف 
لقد  اخلواجات.  كنساء  بيضاء  مجيلة 
العظيم  اهلل  و  البندر.  إىل  صيته  وصل 
 ." تصدقينني؟!  أال  بلدنا.  رأس  رفع  لقد 
ال  أنني  قال  من  خجل:"  يف  ردت   -
فأنا  متعجبة،  فقط  إنني  أصدقك؟ 
هيمه  ال  "فتحي"  الشيخ  أن  أعلم 
. احللوى"  و  بالطعام  بطنه  ملئ  سوى 
الرجل  هذا  إشاعات!  كلها  بلد  إشاعات،   -
كراماته. خيفي  أن  حيب  لكنه  زاهد 
إليه  أحتدث  مل  أنا  عمومًا  غريبة،   -
أمامي  يوجد  ال  أنه  يبدو  لكن  قط.  قباًل 
إبنتي  فوقية  ناهزت  لقد  آخر.  حل 
و  اب.  ُخطَّ أي  بابنا  يطرق  مل  و  الثالثني 
سناء  حتى  عمرها  يف  من  كل  تزوج  قد 
و  طفلني  أنجبت  و  تزوجت  العمدة  إبنة 
." سنوات  بثالث  فوقية  من  أصغر  هي 
جيدًا  ذلك  أعلم  وقال:"  ثقة  يف  إبتسم   -
عىل  العمدة  شجع  من  أنا  كنت  فلقد 
زيارته  بعد  و  "فتحي"  الشيخ  إيل  الذهاب 
األسبوع  نفس  يف  رجال  مخسة  تقدم 
هذا  إسمعي،  لكن،  إبنته.  من  للزواج 
أن  جيب  و  كبرية  مرصوفات  لديه  الرجل 
فهو  مثيل،  ليس  إنه  احلال،  يف  له  تدفعي 
جهزي  باألجل.  خدماته  تقديم  يقبل  ال 

احلال". يف  إليه  إذهبي  و  جنيه  آالف  ثالثة 
ملاذا؟".  آالف؟!  ثالثة   " حدة:  يف  رصخت 
يأخذ  هو  تسرتسل:"  أن  قبل  قاطعها 
أنه  أعتقد  لكن  آالف  مخسة  عادة 
بحالك.  يعلم  عندما  املبلغ  لِك  سيخفض 
و  إال  األسبوع  يمر  لن  أنه  لِك  أؤكد  وأنا 
لك  وسريجع  بل  زوجها،  بيت  يف  ابنتك 
طريق  عن  "فتحي"  للشيخ   دفعتيه  ما 
إلبنتك".     العريس  سيقدمه  الذي  املهر 
خرجت  و  العدس  كيس  أخذت 
احلساب".  "عىل  قائلة:  مرسعة 
ذهبي  قراط  آخر  فوقية  أم  باعت  للتو  و 
جنيه  ألف  إستدانت  و  خزانتها  يف 
استجمعت  و   " سميحة   " جارهتا  من 
الشيخ   منزل  إىل  ذهبت  و  شجاعتها 
املغرب.  بعد  القرية  طرف  يف  "فتحي" 

أمامه  ضعت  و  دخلت  حينام 
األرض.  يف  وجهها  وضعت  و  النقود 
يا  إقرتيب  قائاًل:"  ذقنه  حك 
سهاًل!". و  أهاًل  فوقية"  "أم 
مل  أنت  ؟!  إسمي  عرفت  كيف   -
موالنا!  يا  بركاتك  قبل،  من  ترين 
العدس  أن  أم   . بنيتي، ال ختايف  يا  - إقرتيب 
أنفاسك؟ عىل  يكبس  اليوم  أكلتيه  الذي 
ماذا  عرفت  أيضًا  و   -
موالنا! يا  بركاتك  أكلت؟! 
كيف  منك.  غاضب  و  حزين  موالكي   -
تذهبي  و  القطار  تركبي  أن  إمرأة  يا  لِك 
املجاورة.  القرية  يف  "البنداري"  الشيخ   إىل 
أنت  و  البلدة  يف  موجودًا  أنا  أكون 
صحيح  البلد.  خارج  لشيوخ  تسافرين 
أخذ  و   !... باتع  رسه  البعيد  الشيخ 
الضخم.  كرشه  هلا  إهتز  ضحكات  يضحك 
كرامات.  صاحب  أنك  فعاًل  يبدو   -
الشيخ  موالنا  يا  اهلل  و  عرفت؟!  كيف 
األموال  أخذ  نصاب.  هذا  "البنداري" 
موالنا! يا  فيك  الربكة  شيئًا.  يفعل  مل  و 
أمل  إبنتك.  زواج  ألجل  أتيتي  طبعًا   -
"سمري"  عىل  مرة  من  أكثر  تعرضيها 
أنك  له  قلتي  مرة  آخر  يف  حتى  البقال؟ 
كمهر  فقط  جنيه  آالف  ثالثة  تريدين 
منه  إشرتيتي  يوم  تتذكرين؟  أال  هلا! 
احلساب. عىل  السلمون  من  علبتني 
موالنا!  يا  بركاتك  عرفتها!  هذه  حتى   -
افعل؟  ان  تريدين  ماذا  أمرك،  حتت  أنا 

الشيخ  منزل  من  خرج  الليلة  ذات  يف 
املحطة  ناظر  أفندي"  "محدي  "فتحي" 
كيس  منهام  كل  يد  يف  و  البقال"  "سمري  و 
.... صارت  أسبوع  بعد  و  الفول!  كبري من 
تاجر  لفهمي  الثالثة  الزوجة  "فوقية" 
بعدما  العدس،   و  الفول  بائع  البقول، 
هلا! مهرًا  جنيه  آالف  ثالثة  ألمها  دفع 



بالش مبالغة !! )9(
أنا قلت لك مليون   " ابنتها قائلة:  ااُلم  إنتهرت 

مرة بالش مبالغة"!

تأتون أهالً ... وال تخرجون سهالً ! )10(
نخطئ  اننا  شنوده  البابا  قداسة  يقول 
او  الزيارة  موعد  بدء  نحدد  عندما 
انتهائها. وموعد  مدهتا  نحدد  وال  املقابلة 
وحتلو  البابا  ملقابلة  البعض  ياتى  وعندما   
وال  االنرصاف  يريدون  وال  معه  اجللسة  هلم 
الضخمة يقدّرون مواعيده االخرى ومشاغله 
املرحة  وبروحه  جم  أدب  ىف  هلم  يقول  كان 
الشعراء  أحد  أن  التلميح  وبطريق  املعروفة 
جلستهم: طالت  اذا  لضيوفه  يقول  كان 
أهال بكم وسهالً ... تأتون أهالً وال خترجون سهالً !!

***
الماء موجود من قبل المسيحية ! )11(

ىف حديقة هايد بارك بلندن حيث حرية الكالم 
السكريين  أحد  يومًا  وقف  للجميع،  مكفولة 
ملطخ  ووجه  قذرة  بمالبس  امللحدين 
خيطب  وظل  شجرة  جذع  عىل  باألوحال 
قائاًل: حوله  الناس  من  مجع  ىف  ويصيح 
فشلت  لقد   ... املسيحية  فشلت  لقد   "
العامل  ىف  اآلن  موجوده  فاملسيحية  املسيحية! 
يزنون  الزناة  زال  وما  سنة  إلفى  من  اكثر 
يسكرون والسكريون  يقتلون  والقتلة 
يكذبون والكذبة  يرسقون،  واللصوص 
حيلفون واحلالفون  يشتمون،  والشتامون 
واملتخاصمني  يطلقون،  واملطلقون 
لقد  املسيحة؟  أفادهتم  فبامذا  يتخاصمون، 
"!! املسيحية  فشلت   ... املسيحية  فشلت 
رّد  فقد  الدين  رجال  أحد  مرور  تصادف  واذ 
عزيزى يا  املسيحية  تفشل  مل  كال  قائاًل:  عليه 
املسيحية  قبل  من  العامل  ىف  موجود  فاملاء 
ىف  املاء  يفشل  فلم  ذلك  ومع  السنني،  بالوف 
لغسل  مستعد  وهو  وجهك  قذارة  تنظيف 
ولكن  مثلك،  الناس  ماليني  وتنظيف  وتطهري 
أنت الذى فشلت ىف االنتفاع به ومل تستخدمه!

***
رائحة الثوم ! )12(

منى  طلب  لصديقه:  السمني  الشاب  قال 
الدكتور أن آكل رأس توم كل صباح.

فسأله صديقه: وهل قّل وزنك؟
- ال. ولكن قّل عدد أصحابى !

***
الفول والسمك )13(

أصدقائه  أحد  عند  للغداء  اخلدام  أحد  ذهب 
الصنفني  املائدة  عىل  فوجد  امليالد،  صوم  ىف 
أمامه  من  الفول  فأبعد  أعاله،  املذكورين 
وجهك  من  أهرب  أين   " اآلية:  يردد  وهو 
وهو  السمك  بطبق  وأمسك   .)7  : )مز139   "
تباركنى"! مل  ان  أتركك  ال  اآلية:"  يقول 

***
زوجتى هى كل شئ عندى ! )14(

ن  كـــا رجــــاًل  بمســدسه  اللص  هّدد 

املتميز  اجلغرايف  بموقعها  مرص  تنفرد 
بالقارتني  أفريقيا  قارهتا   يربط  الذي 
مطمعا  صارت  ولذلك  واألوروبية،  األسيوية 
التاريخ  فجر  منذ  العظمى  لألمرباطوريات 
باليونانيني  مرورا  والفرس  باهلكسوس   بداية 
وأخريا  والعثامنيني  للامليك  وصوال  والرومان 
احتل  من  فمنهم  وفرنسا.  العظمى  بريطانيا 
كمركز  وموقعها  خرياهتا  يف  طمعا  مرص 
للتجارة العاملية ومنهم من مل يستطع فانسحب.

والثقايف  الفكري  اإلشعاع  منارة  مرص  ولكون 
حصول  بدليل  منطقتها،   يف  والفني  واألديب 
فروع  يف  نوبل  جائزة  عىل  أبنائها  من  أربعة 
املتطرفة  لألفكار  هدفا  صارت  خمتلفة، 
بغية  جمتمعها  عىل  الغريبة  واأليدولوجيات 
جذورها  ترضب  التي  الثقافية  هويتها  تغيري 
األفكار  تلك  تنتقل  وبالتايل  التاريخ  أعامق  يف 
من  أسلفنا  ما  بسبب  املجاورة  البالد  إىل 
معها. يتواصل  من  عىل  الثقايف  مرص  تأثري 

من  خرج  ومن  األخوان  ظهور  ومنذ 
أفكار  نرش  عىل  دأبوا  كثري،  وهم  عباءهتم، 
وفتاوى  بدوية  بيئة  من  مستنبطة  شاذة 
واهلوس  النفط  أموال  ساعدت  وهابية 
اهلشيم  يف  النار  كانتشار  انتشارها  عىل  الديني 
املنطقة  دول  بعض  مؤخرا  هلا  انتبهت  والتي 
تباعا. نبذها  يف  فبدأت  والواعية  املعتدلة 

اجلهات  مجيع  من  مرص  حتارص  وحديثا 
ستارا  الدين  من  تتخذ  مسلحة  بميليشيات 
الكراهية  عىل  حتض  وأفعال  أفكار  لتربير 
معهم  ليس  من  وكل  اآلخر  ونبذ   والتكفري 
يتعاملون. وهكذا  يقولون  هكذا  عليهم،  فهو 

يف شامل مرص ويف غزة توجد حركة محاس 
والتي يأيت إسمها من حركة مقاومة إسالمية 
وإنام  إرسائيل  األول  عدوها  تقاوم  ال  وهي 
هتادنه وال تدوس له عىل طرف بل كل محاسها 
التي  اجلوار  دول  عىل  املؤامرات  عىل  ينصب 
طاملا ساعدهتا وأيدهتا يف املحافل الدولية وعىل 

يسري ىف الشارع مع زوجته وقال له:
- أعطينى مالك او حياتك.

زوجتى باسم  ماىل  ان  الرجل:  به  فاجا  -
تأخذ  زوجتى  خذ  حياتى.  هى  وزوجتى 

االثنني معًا، ماىل وحياتى !
***

كيف وصل بطرس ألذن مالخى النبى ؟ )15(
كمربيدج  بجامعة  الهوت  طالب  سئل 
واجلديد؟ القديم  العهدين  بني  العالقة  عن 
فأجاب:  مستعدًا  الطالب  يكن  ومل 
الرسول  بطرس  ان  سوى  أذكر  ال 
فقطعها!  مالخى  اذن  بسيفه  رضب 
عبد  ملخس  بني  خلط  انه  الظن  وأغلب 
اذنه بطرس  قطع  الذى  الكهنة  رئيس 
القديم  العهد  انبياء  آخر  النبى.  ومالخى 
والذى عاش قبل زمن بطرس باربعامئة سنة!

***
كابوس زوجة متوشالح )16(

صاحب  هو  متوشالح  أن  الكتاب  خيربنا 
عاش  ألنه  البرشية  تاريخ  ىف  عمر  اطول 
كانت  وغالبًا   )27  : )تك5  سنة   969
العمر.  ىف  منه  قريبة  متوشالح  زوجة 
قامت  اللياىل  أحد  ىف  أنه  أسطورة  وتقول 
عىل  مفزوعة  النوم  من  متوشالح  زوجة 
وتصيح: ترصخ  وهى  مزعج  حلم  أثر 

- كابوس ... كابوس فظيع.
- فسأهلا متوشالح: خري ان شاء اهلل؟

- حلمت انى سأموت صغرية ...
- ال ختاىف يا عزيزتى فقد مضى أوان حتقيق 

هذا احللم!
***

نصف الحقيقة )17(
- القاضى للمتهم: ماهى هتمتك؟

- املتهم: رسقة حبل طوله مرت فقط.
للمحاكمة  النيابة  قدمتك  وهل  القاضى:   -

بتهمة رسقة حبل قصري كهذا؟
- املتهم: نعم وكان ىف آخره بقرة !

***
الضحك دواء )18(

حتت هذا العنوان توجد صفحة دائمة بمجلة 
توجد  كام  الشهرية.   Reader’s Digest
تؤكد  الضحك  عن  النفس  علم  ىف   كثرية  كتب 
حّدة  من  خيفف  اذ  نافع  دواء  الضحك  أن 
حالة  وحُيسن  احلياة  وضغوط  االنسان  توتر 
حمبوبة  شخصيته  وجيعل  النفسية  االنسان 
يقول  ولذلك  املشاكل.  من  الكثري  حيل  كام 
وللضحك  وقت  "للبكاء  أن  سليامن  احلكيم 
وقت" )جا3 : 4(. " وكل شئ طاهر للطاهرين" 
"امتألت  النبى  داود  ويقول   .)15  : )تى1 
.)2  : )مز126  ترنامً"  وألسنتنا  ضحكًا  أفواهنا 

سفك الدماء داخليا وخارجيا وممارسة جتارة 
غري مرشوعة من خالل األنفاق التي حفرهتا 
تتغاضى  ما  كثريا  التي  مرص  وببن  بينها 
خمابراهتا  علم  رغم  جتاوزاهتا  بعض  عن 
عنارصها  ودخول  إجرتاءها  ننسى  وال  هبا 
فوضى  خالل  املرصية  األرايض  داخل 
النطرون. وادي  سجناء  إلخراج  يناير  ثورة 
وبالرغم من أن مرص تتبنى القضية الفلسطينية 
بني  الصدع  رأب  وحتاول  عنها  وتدافع 
الفلسطينيني أنفسهم، إال أن هذه العصابة تتفنن 
يف إضاعة الوقت وإفشال املفاوضات بني فتح 
ومحاس ليبقى الوضع يف غزه عىل ما هو عليه.

مما تقدم، جيب عىل مرص إظهار العني احلمراء 
حلامس حتى ترتدع وتعمل ألف حساب ملرص 
ذلك. لفعل  الوسائل  من  الكثري  لدهيا  التي 

اإلخوان   فلول  ليبيا  يف  توجد  الغرب  إىل 
الليبية  الدولة  تناهض  التي  داعش  ومرتزقة 
أصال  الدولة  وجود  وعدم  الفوضى  مستغلة 
وأكم من عمليات إرهابية داخل مرص انطلقت 
املرصي  اجليشني  بني  التعاون  ولوال  ليبيا،  من 
اهلجامت. تلك  وترية  خفت  ملا  والليبي 

املوجودة  اإلخوان  عصابات  أضف  جنوبا 
مأسوف  الغري  وموهلا  أيدها  واايت  بكثافة 
بالشؤم.   البشري  األصيل  اإلخواين  عليه 

تقاوم  أن  يف  الكثريين،  رأي  يف  احلل،  ويكمن 
املستنري  بالفكر  املتطرف  الفكر  مرص 
كل  يف  املفكرين  وتطلق  الندوات  تقيم  وأن 
باإلضافة  الظالمية  األفكار  لدحض  ربوعها 
املحبة  بقيم  الطفولة  منذ  النشء  توعية  إاىل 
مجيع  بني  السلمي  والتعايش  والتسامح 
اطيافهم. اختالف  عىل  املجتمع  أطراف 
الفتنة  وأرباب  الفضائيات  منع  هو  واألهم 
األفكار  وزرع  الساحة  عىل  التواجد  من 
فئات  بني  والفتنة  اللغط  وإثارة  املتطرفة،  
اهلواء. يف  ينفخ  كمن  فأننا  وإال  الواحد  املجتع 

إليه  حتتاج  ما  وكل  سهلة  احلرب  صناعة  إن 
ودمار  والتدمري  بالقتل  والقيام  منوعة  أسلحة 
واخلراب  الدمار  عجلة  وتدور  احلياة  مناحي  كل 
وختتفي  والسنني  واألشهر  األيام  مدار  عىل 
وهي  األصعب  فهي  السالم  صناعة  أما  احلياة 
واحلياة  الرخاء  وتوفري  وبناء  تعمري  معركة 
والسالم والصحة  الراقي  والتعليم  الكريمة 

أمرًا  أصبحت  السالم  صناعة  أن  فيه  شك  ال  مما 
رضوريًا يف عامل صار يضج باملشاحنات والنزاعات.

إن صناعة السالم هي السبيل الوحيد لتوفري املناخ 
العمل  زمالء  أو  األرسة  أفراد  مع  سواء  الصحي 
والبعيدين  القريبني  مع  اجلريان  أو  األصدقاء  أو 
والطباع  واملبادئ  اآلراء  معنا  يف  يتفقون  الذين 
سواء. حد  عىل  أيضًا  خيالفوننا  وامليول والذين 

مساعيهم  كل  يبذلون  الذين  هم  السالم  صناع  إن 
ولكى  حوهلم  ملن  السالم  رسالة  نرش  يف  ليسامهوا 
األساسية  العوامل  عىل  العمل  جيب  السالم  نصنع 
التي تساعد يف حتقيق عملية السالم يف العامل وهى

و  والقتل  العنف  بأن  ثابتة  اسرتاتيجية  إعالن   -1
اإلنسانية  مع  و  األديان  روح  مع  يتنافيان  احلروب 
األفراد  بني  احلب  و  املودة  اجلها   من  ولدنا  التي 
يشء  فينا  يوجد  ألنه  الشعوب  و  اجلامعات  و 
الضمري و  اإلحساس  هو  و  غرينا  عن  يميزنا 

2- تربية الناس عىل االحرتام املتبادل واملودة للجميع 
والثقافات  واألعراق  الشعوب  تتواصل  حيث 
واألديان املتنوعة إىل العيش مًعا بسالم وتضامن وأمان
األديان  مجيع  بني  احلوار  ثقافة  تشجيع   -3
الثقة  وتتعزز  املتبادل  الفهم  يزداد  حيث 
هذه  ألن  والشعوب  األفراد  بني  املشرتكة 
احلقيقي للسالم  األساسية  الرشوط  هي 
4- الدفاع عن حق كل كائن برشي بالعيش بكرامة 
إنشاء  بحرية  والتمتع  الثقافية  هلويته  وفقا 
الواجبات و  احلقوق  بكافة  تنعم  به  خاصة  عائلة 

الية  يف  فقط  الفارق  والدمار  احلرب  يصنع  وقد 
التسامح  االستخدام لالعالم ان تم استخدامه لنرش 
ومكونات  افراد  مجيع  بني  واملساواه  والتعايش 
املجتمع فيكون االعالم هو جرس التواصل لصناعه 
والتمييز  الكراهية  لنرش  استخدامه  تم  وان  السالم 
الشعال  سالح  هو  االعالم  فيكون  لالخر  واالقصاء 
احلرب والدمار. قد يكون االعالم عقبه كبرية متنع 
لتحقيق  مساعدة  اداه  تكون  وقد  السالم  حتقيق 
اهلدف  حيقق  الذي  هو  االستخدام  كيفية  السالم 
املنشود. اجلميع يصدر ترصحيات باهنم صناع سالم 
وينشدون السالم ولكن نجد ان مطابخ اعالمهم تعج 
بالكراهيه واالقصاء والتمييز وهذا اسلوب خاطيء 
بالنفاق ويسمى  لالعالم  يسء  واستخدام  جدًا 
صناع السالم هلم رسالة جليلة يف احلياة إذ أهنم يكرسون 
كل طاقة بداخلهم إلحالل السالم بداًل من اخلصام.
عىل  نحرص  أن  البد  سالم  صناع  نكون  ولكي 
لنراجع  والتأمل  اهلدوء  من  أوقات  قضاء 
قلوبنا  ونغسل  أفكارنا  ونفحص  أنفسنا  فيها 
بدواخلنا  تعلق  ربام  مرارة  أو  ضغينة  أية  من 
ندري. أن  دون  جمموعة  أو  فرد  جتاه 
السالم  ونبتغي  بأفكار  نفكر  أن  أيضًا  علينا 
بإرشاق  ينعم  اهلل  أن  عاملني  للجميع  اخلري 
والطاحلني. الصاحلني  عىل  نوره 

معتربين  غري  واهلادئ  الرصيح  احلوار   -5
ال  حواجز  و  اختالفات  من  يفرقنا  ما  أن 
تنوعنا  أن  اعتبار  بل  وختطيها  اجتيازها  يمكن 
مناسبا  يصبح  أن  يمكن  اآلخرين  عن  واختالفنا 
للجميع املشرتكة  وللفائدة  املتبادل  للفهم 
واحلارض  املايض  أخطاء  بعضا  لبعضنا  نغفر  أن   -6
وأحكامه املسبقة ونلتزم ببذل ودعم اجلهود املشرتكة 
للتغلب عىل األنانية والكراهية والعنف متعلمني من 
املايض بأن السالم بدون العدل ليس سالما حقيقيا
والذين  املتأملني  جانب  إىل  الوقوف   -7
بأن  ونلتزم  واإلمهال  للبؤس  يتعرضون 
عمليا  عاملني  هلم  صوت  ال  للذين  صوتا  نكون 
ومقتنعني  البائسة  احلاالت  هذه  لتخطي 
وحده سعيدا  يكون  أن  يمكن  ال  اإلنسان  بأن 
للعنف  يرضخون  ال  الذين  رصخة  تبني   -8
وجهدنا  قوانا  بكل  باملسامهة  ونلتزم  والرش 
و  األمل  أسباب  كل  البرشية  إعطاء  يف  ووقتنا 
الكريم العيش  يف  احلق  و  والسالم  والعدل  األمان 
9- تشجيع كل مبادرة تعزز الصداقة والتعاون بني 

الشعوب
10- حث املسئولني عن مصائر األمم والشعوب من 
حكام ورؤساء دول عىل بذل كل اجلهود املمكنة لبناء 
عامل يسوده التضامن و املحبة وينعم بالسالم املبني 
عىل العدل و املساواه و االحرتام املتبادل بني اجلميع
السالم  يصنع  قد  حدين  ذو  سالح  االعالم  أن  كام 

وإدانة  القضاء  جملس  يف  نجلس  أال  أيضًا  علينا 
اآلخرين فنحن البرش لنا رب وهوسيد كل اخلليقة 
الذي سيحاسبنا مجيعًا عىل أفكارنا وأفعالنا إن كانت 
عمله بحسب  فرد  كل  وسيجازي  خريًا  رشًا أم 
كام علينا أن ندرك أن اهلدم دائام أسهل بكثري من 
سالم  صناع  نصري  أن  عىل  نعتزم  كنا  إن  لذا  البناء 
بالنوايا الطيبة  عميل  واقع  إىل  يتحول  لن  فهذا 
والوقت  اجلهد  تكريس  إىل  حيتاج  ولكنه 
حولنا ملن  السالم  لنرش  الفعال  اإلجيايب  والتحرك 
الطريق  يف  أننا   وأظن  القريب  املستقبل  يف  نأمل 
بالطرق  النزاعات  كل  حل  إىل  الوصول  ذلك  إىل 
واألمم  الدولية  املؤسسات  دور  وتفعيل  السلمية 
بالتعاون  الدويل  القانون  أسس  عىل  املتحدة 
ونشطاء  املدين  املجتمع  منظامت  من  وبدافع 
ليس عىل  النزاعات  يتدخلون يف حل  الذين  السالم 
القانون  أسس  عىل  وال  السياسية  املصلحة  أسس 
داخيل  قانون  هو  األسايس  قانوهنم  إن  الدويل 
نحن! هم  الضحايا  ألن  الضحايا  عن  الدفاع  قانون 
وعلينا  وحقيقي  قائم  السالم  أجل  من  العمل  إن 
أجل  من  املستمر  والعمل  وتوسيعه  تعميقه 
لليأس  نرتك  أن  ودون  كلل  أو  ملل  دون  ذلك 
بعيدة  السالم  آفاق  تبدو  قد  نفوسنا  يف  مكانا 
ومتسارعة ثابتة  بخطى  صوهبا  نسري  ولكننا 
واالستمرار  لبقاء  ا أسس  تضع  السالم  ثقافة 

وااللتقاء والتطور.
حالة  هي  النزاعات  من  خيلو  عامل  إىل  الوصول  إن 
إىل  الوصول  إىل  نطمح  ونحن  السلبي  السالم 
نزاعات  فيه  تنشأ  ال  الذي  اإلجيايب  السالم  حالة 
السلمية بالطرق  حلت  نزاعات  ظهرت  وإن 
التطور  حتقق  السالم  حالة 
واملادي الروحي  الفاعل  الدينامي 
اجلميع. مسامهة  تنتظر  السالم  ثقافة 
فمستقبلنا قدرنا  ليست  احلروب  ختاما 











قصتني. "إسمي":  لـ   •
اكـيـد  السـفيـــر:  يل  قال  عنــدمــا   •

اسمك!. تغيري  من  استفدت 
عىل  يــد  جـد ء  يش  ، ب ا غتــر ال ا  •

املرصيني.
اجلرائد!. بائع  أمحد"،  "عم  تأثريات   •

"كجنسية"  قبطي  كلمة  بني  فارق    •
إيامنية". "كعقيدة  وقبطي 

تنقصها  اسرتاليا،  يف  املرصية  اجلالية   •
الرؤية!.

لالحــداث  فعـل  رد  هي  بايت،  كتا  •
التأّريخ. من  نوعًا  واعتربها 

الصيــامـي"،وعهد"  "الطعام  عهد    •
األعياد"!. يف  االمتحانات 

وجـهــه  أرى  ال  من  يف  ثــق  أ كيف   •
وعينيه؟!.

بعيني: رشبل  املهجري،  الشاعر  عنه  قال 
بإدراك،  والواعظ  بصدق،  املؤرخ  "هو 
كلمة  كل  يف  وجدته  فلقد  بجنون.  واملرصي 
خالل  من  األديان.  لكل  حمرتمًا  يراعه  نزفها 
كان. من  كائنًا  اإلنسان،  ألخيه  احرتامه 
جمنون  وعنرت  ليىل،  جمنون  قيس  كان  وإذا 
أنطوين  فإن  جولييت،  جمنون  وروميو  عبلة، 
من  العبارة  تلك  عليه  تنطوي  ما  وبكل  ولسن، 
جمنون  إنه  أجل  مرص..  جمنون  هو  معنى 
األحيان  من  كثري  ويف  يعبدها،  حيبها،  مرص.. 
هي  صوته:  بأعىل  ويرصخ  مقاالته،  يف  يؤهلها 
العبادة!".. حتى  أمه  حيب  ال  ومن  أمي.. 
نفسه؟.. عن  ولسن  أنطوين  يقول  فامذا 
احلوار... هذا  يف  قراءتنا  هي  هذه 

عىل  قراؤك  اطالع  املمكن  من  هل   •
والعائلية؟ الشخصية،  بطاقتكم 

والعرشين  الثامن  الثالثاء  يوم  مساء  ولدت   
غرفة  يف   ،1936 عام  الثاين  كانون  يناير  من 
أيب من  املكّونة  عائلتي  تسكنها  كانت  شقة  يف 
بعد  توفيت  التي  رسمية،  وشقيقتي  وأمي، 
شارع   44 رقم  املنزل  يف  قليلة.  بشهور  ذلك 
االمريية بحي الرباد يف شربا بالقاهرة، من أب 
يومًا   40 وبعد  مرص.  صعيد  من  ينحدران  وأم 
يف  آخر  منزل  إىل  األرسة  إنتقلت   ، مولدي  من 
ترام  خمزن  أمام  بشربا،  السندويب  شارع   18
أيام  أمجل  عشت  حيث  الوقت.  ذلك  يف  شربا 
التنويه، هنا، ان طفولتي اتسمت  عمري .وأود 
واضغط  اقوهلا،  ممّيزة..  بحرية  بالتمتع 
كلمة  عن  ختتلف  التي  "حرية"،  كلمة  عىل 
احلر الطفل  بني  جدًا  كبري  الفارق  ألن  "دلع"؛ 
واملرّفه. املدلل  الطفل  أي  الدلوعة،  والطفل 

هذا  يثر  أمل  ولسـن"..  "أنطـوين   •
يف  وحريهتـم  البعـض،  فضول  االسم 

وتعليقاهتم؟ الوطنية،  هويتك 
يف  واحدة  منفصلتني..  قصتني  إلسمي     
إىل  اهلجرة  بعد  والثانية  مرص،  يف  املهد 
كوم  قريته  يف  والدي  تقابل  فقد  اسرتاليا: 
سوهاج،  حمافظة  طام  ملركز  التابعة  غريب 
وقد  ولسن،  مسرت  اسمه  انجليزي  بمبرش 
عىل  االسم  هذا  يطلق  بأن  ووعد  والدي،  أحبه 
ولدت،  عندما  لذلك  ينجبه؛  ذكر  مولود  أول 
ولسن  االسم:  هبذا  ميالد  شهادة  يل  استخرج 
عىل  االسم  هذا  احببت  وقد  إبراهيم.  اسحق 
شبايب،  وقت  العميقة،  كراهيتي  من  الرغم 
أحد  ال  ولكن  انجليزي.  هو  ما  ولكل  لالنجليز، 
تتصدى  أن  دون  متتلكه،  الذي  من  يقرتب 
عىل  نشأت  وهكذا  متلك.  عام  وتدافع  له، 
أي  ينعتني  أن  أقبل  وال  عنه  ادافع  اسمي، 
ولسن. اسمي  أن  ملجرد  أجنبي  بصفة  إنسان 
باسرتاليا،  وجودنا  عىل  سنوات   3 مرور  وبعد   
استدعتنا،   ،1974 27سبتمربعام  يوم  ويف 
عىل  للحصول  اهلجرة؛  إدارة  وأنا،  زوجتي 
أعضاء  أحد  سألني  وقد  االسرتالية.  اجلنسية 
اجلنسية  شهادة  إصدار  هبا  املنوط  اللجنة 
خيصني؟،  يشء  أي  تغيري  أريد  كنت  إن  عن 
وهل  مثاًل.  إسمك،  قال:  ماذا؟،  مثل  فسألته: 
تفكري،  دون  ذلك  قلت  شيئًا؟،  ذلك  سيكلفني 
ضع  فقلت  شيئًا.  يكلفك  لن  اآلن  تم  لو  فقال: 
مجيل..  فرد:  العائلة.  كأسم  "ولسن"  إسم 
معدودات،  ثواٍن  يف  إسمك؟..  عن  وماذا  هائل! 
للممثل  كاريكاتورية  صورة  يل  ظهرت 
بكلمة  فنطقت  كوين"،  "أنطوين  العاملي: 
وبالفعل  احلضور.  له  تعجب  مما  "أنطوين"، 
 ،1974 العام  نفس  من  اكتوبر   15 ففي  ذلك.  تم 
ولسن. أنطوين  الرسمي:  إسمي  اصبح 
وحريهتم،  البعض،  فضول  عن  أما     
أن  أذكر  كثريًا..  حدث  فهذا  وتعليقاهتم، 
يف  اذين،  يف  مهس  كانربا،  يف  سفرائنا  أحد 
استفدت  انت  "اكيد  قائاًل:  املناسبات،  احدى 
يسألني:  من  وهناك  إسمك!"..  تغيري  من 
وتكون  عريب.  مرصي  هذا  ولسن  إسم  هل 
بسؤاله  مرصي،  غري  السائل  كان  إن  إجابتي، 
أنه  أم  بلده،  قاصدًا  كذا،  هو  هل  إسمه:  عن 
عىل  أشدد  وأبدًا  ودائاًم  مثاًل؟.  فرنيس،  إسم 

حضارة  أبيع  أن  يمكن  فال  عربيًا،  لست  انني 
عام!.  وربعامئة  ألف  بحضارة  عام  آالف  سبعة 
أنه  أيضًا،  أذكر،  االسم،  عن  احلديث  وبمناسبة 
سيدين،  يف  املرصي  العام  القنصل  مع  لقاء  يف 
"مجهورية  اسم  إطالق  عىل  نرّص  ملاذا  سألته: 
تريد  وماذا  بسؤال:  فاجابني  العربية"،  مرص 
اسم"  عليها  نطلق  بعفوية:  فاجبته،  تسميتها؟.. 
وملاذا  فقال:  املتحدة"،  املرصية  اجلمهورية 
عنرصي  إحتاد  عن  لتعرّب  فقلت:  املتحدة؟، 
عنرص  مرص  مماثلة:  بعفوية  فقال  األمة. 
واحد متعدد األديان، وإن كان ال بد من التغيري، 
املرصية". "اجلمهورية  يكون:  أن  فيجب 

 
كان  "املغرتب"،  كتابكم  سلسلة  يف   •

يف  ب  مغرت كل  ىل  إ "  : ء ا هد ال ا ا  هذ
وإىل  وعشريته..  أهله  وبني  وطنه، 

بعيدًا  اإلغرتاب،  بالد  يف  مغرتب  كل 
 . " . . ته عشري و  ، هله أ و  ، طنه و عن 

االغرتاب؟ فلامذا 
سؤالك: عىل  جييبان  موقفني،  عليك،  سأقص   
فاروق األمري  مدرسة  يف  طالبًا  كنت  عندما   
األربعاء يوم  أن  تعرف  املدرسة  ادارة  كانت 
يريد من  يصومه  املسيحيني  عند  صيام  يوم 
واملدرسني  الطلبة  تسأل  ثالثاء،  يوم  كل  فكانت 
إلعداد  ال؛  أم  سيصومون  كانوا  إذا  املسيحيني، 
يف  أيضًا،  ذلك،  وحيدث  هلم.  صيامي  طعام 
املسيحيني  واملدرسني  الطلبة  صيامات  كل 
الصائمني. أما اآلن فان وزيري الرتبية والتعليم، 
عن  الغذائية  الوجبات  يلغيا  مل  العايل،  والتعليم 
الضمنية،  واملوافقة  بل  وحسب،  الطلبة، 
جدول  يضع  من  حماسبة  عن  أوالتغايض 
املسيحيني  أعياد  أيام  يف  الطلبة  امتحانات 
وجودهم. أو  ملشاعرهم،  مراعاة  دون  الدينية، 
السبب  كان  والذي  الثاين،  املوقف  أما   
اعلن  عندما  كان  فقد  اهلجرة،  يف  الرئييس 
إليها  وتقدمت  اليونسيف،  يف  وظيفة  عن 
رجال،   4 كنا  العمل.  زمالء  من  إحلاح  بعد 
وزارة  أول  وكيل  املمتحن  كان  وآنسة. 
كان  والتي  باآلنسة،  امتحانه  بدأ  وقد  العمل، 
به  اإلنجليزية  باللغة  كتاب  يف  تقرأ  أن  عليها 
القارئ.  يقظة  ملعرفة  الكلامت  لبعض  أخطاء 
مواربة:  دون  هلا  قال  أخطأت،  وعندما 
اللحظة  هذه  يف  ألخوكي؟.."!.  ايه  "أقول 
ألوالدي. صاحلًا  يعد  مل  البلد  هذا  أن  عرفت 

 
يف  األوىل  الكلمـات  راودتكم  متى   •

؟ بة لكتا ا
يقرأ  من  القراءة.  من  إال  تأيت  ال  الكتابة     
عن  التعبري  يف  ملحة  برغبة  يشعر  كثريًا، 
حدث  ما  وهذا  املكتوبة.  بالكلمة  نفسه 
الثانية  السنة  يف  وأنا  قصة  أول  كتبت  معي. 
ثم  "حسنية".  بإسم:  الثانوية،  املرحلة  من 
كنت  عندما  الشيطان"  "ميثاق  مرسحية: 
هنا  قصة  إىل  حولتها  وقد  التوجيهية،  يف 
"يوسف  مرسحية:  كتبت  كام  اسرتاليا.  يف 
وأب. زوج  وأنا   ،1963 عام  يف  الصديق" 

أخذت  التمثيل،  يف  موهبتكم   •
حدثنا  خاصًا.  اهتاممًا  أيضًا  هي 
؟ توقفكم  سبب  وعن  ذلك،  عن 
   اشرتكت يف العديد من املرسحيات، يف شبايب، 
مرص،  يف  فيها،  بالتمثيل  قمت  مرسحية  آخر 
بشربا،  التوفيقية  بمدرسة   ،1955 عام  يف  كان 
املخرج  أسم  أتذكر  لكني  اسمها،  أتذكر  ال 
الفنان  معنا  واشرتك  النحاس،  فرج  األستاذ 
جتددت  نبيل.  زوزو  والفنانة  خريي،  عادل 
يف  هنا  جدًا  قصرية  لفرتة  للتمثيل  عوديت 

االسرتالية  احلكومة  انشأت  عندما   ، سيدين 
اللغات،  بجميع  تبث  إذاعية  حمطة   ،1977 عام 
الربنامج  اوكلت  وقد  العربية.  منها  والتي 
من  جمموعة  حوله  مجع  ملرصي  العريب 
فاشرتكت  مرصيني،  بالطبع  ومنهم  العرب، 
فيهام،  إشرتكت  متثيليتني  وقدمنا  معهم، 
ألسباب  اإلذاعة  من  انسحبت  أن  لبثت  وما 
التمثيل. عن  هنائيًا  توقفت  ثم  ومن  خاصة، 

 
 : بة لكتا ا فن  يف  صعب  أل ا هيام  أ  •

وملاذا؟ املقال؟،  أم  القصة 
وتتمّيز  واخليال،  الواقع  من  مزيج  القصة   
والرواية،  القصة،  كاتب  أن  بمعنى  باخللق. 
خياله،  من  أشخاصًا  خيلق  واملرسحية، 
ذلك  كل  ويصب  خياله،  يف  أيضًا  وحيركهم 
تم  إذا  إال  احلياة،  فيهم  تدب  وال  الورق.  عىل 
خميلة  يف  أو  السينام،  أو  املرسح،  عىل  تقديمهم 
إنفعال  فهو  املقال  أما  والقارئة.  القارئ، 
يستعرض  أو  يناقش  أواجتامعي،  سيايس، 
وجهة  عن  الكاتب  به  يعرّب  رأي  أو  فكرة، 
ما  صعيد  عىل  سواء  حيدث،  فيام  نظره 
كام  الكتابة  فن  ككل.  العامل  يف  أو  حوله،  يدور 
األصعب،  أهيام  فيه  ليس  وذكرت،  تفضلت 
بواقع  الكاتب  احساس  مدى  فيه  ولكن 
ما  مواكبة  عىل  وقدرته  يعيشها،  التي  احلياة 
مرسحية. أو  قصة،  أو  مقالة،  يف  حوله  يدور 

يف  شاركت  التي  التـأثيـرات  هي  ما   •
والقلمي؟ الفكري،  تكوينكم 

التأثري  صاحب  اجلرائد،  بائع  أمحد  عم  كان   
يبيع  كان  فقد  التكوين.  هذا  يف  األكرب 
حمل  أمام  والكتب،  واملجالت،  الصحف، 
األقمشة  جتارة  يف  يعمل  كان  الذي  أيب 
يقوم  وكان  شربا،  دوران  يف  "املانيفاتورة" 
من  بسامح  هنار،  كل  آخر  عنده،  بتخزينها 
ما  إستعارة  يف  أمحد  عم  استأذنت  وقد  والدي. 
فوافق  جمالت،  أو  كتب  من  قراءته  يف  ارغب 
ال  أن  أوراقه  ملصقة  كتابًا  وجدت  إن  رشيطة 
يصدر  أو  ُينرش،  ما  كل  فكان  فتحها.  أحاول 
هيضم  هو  الفأر:  منافسًا  قرضًا،  اقرضه  كنت 
واملعرفة. واألدب،  الفكر،  اهضم  وأنا  الورق.. 

 
متتهن  ن  أ هش  ملـد ا من  ليـس  أ  •
رجــال  عارشت  كونك  مع  األدب، 
يف  الســابـق  عملك  بحكم  الرشطة، 
واملشهود  املدنية،  األحوال  مصلحة 

واحلزم؟! اخلشونة،  عنهم 
األحوال  مصلحة  انتامء  اخلطأ  من  رأيي،  يف   
املفروض  ألن  الداخلية؛  وزارة  إىل  املدنية 
نحن  وحتى  املدنية.  باألحوال  تتعلق  اهنا  فيها 
رئيس  عدا  ما  مدنية،  بصفة  كنا  املوظفني، 
الرتب  من  فهم  األقسام،  ورؤساء  املصلحة، 
يكونوا  مل  ضباطها،  فان  ذلك  ومع  العسكرية، 
فيها  وجدوا  ألهنم  تظنها؛  التي  باخلشونة 
الناس. مشاكل  عن  بعيدًا  واإلستجامم،  الراحة 

وتصنيفاهتـا  مؤلفــاتكم،  عــدد  كم   •
؟ ينها و عنا و

هذه  من  ثالثة  اآلن:  حتى  كتابًا،  عرش  أربعة     
الشيطان"،  "ميثاق  هي:  قصصية،  الكتب 
يف  كتب  وستة  و"الضياع".  العروس"،  "زفة 
مؤخرًا  إليها،  اضفت  "املغرتب"،  سلسلة: 
هو  و"احلب  الشوك"،  نزرع  ال  "نحن  كتابني: 
خمتارات  عىل  حتتوي  كتب  وهي  الدواء". 
ُترمجت  وقد  يل.  وُنرشت  سبق  مقاالت  من 
جزء  وكذلك  االنجليزية،  إىل  "الضياع"  قصة 
"الفنانة".  عنوان:  حتت  العروس"،  "زفة  من 

اليل  العمر  "ذكريات  كتاب:  ذلك،  إىل  أضف 
ورأيتها.  عشتها،  كام  حليايت،  كرتمجة  فات"، 

صف  تــو ن  أ ة  بشــد فــض  تــر  •
أنــــا  وتقــول:  املصــري،  بالقبــطي 
رشح  يمكنكم  هل  مسيحي.  قبطي 

هذه؟! فلسفتكم 
تعبري:  البعض،  من  أسمع  أن  تعودت   
نرصاين،  انني  بذلك،  قاصدين،  "قبطي"، 
بني  أفصل  أن  أحب  لكني  مسيحي.  أو 
كعقيدة  وقبطي  كجنسية،  قبطي  كلمة 
اإليامن. مسيحي  الوطن،  قبطي  فأنا  إيامنية. 

ن  لبنــا من  ة  كثري ء  سام ا ك  هنا  •
املهجــري  العـربــي  األدب  صنعت 
هنـاك  أن  نقـول  أن  نستطيـع  فهــل 
اســـمــــاء  صنـع  من  مهجري  أدب 

فلامذا  يكن،  مل  وان  مرصية؟ 
برأيكم؟

خاصة،  واملسيحية  عامة،  املرصية  اجلالية   
الشعب،  جيمح  رؤية  وبال  الرؤية،  ينقصها 
اآلخر! عن  بعيد  واحد  فكل  الكتاب.  يقول  كام 

عليهــا  تطلـق  كمـا  أحفادك  بلد  يف   •
فلمــاذا  "العراقيــة"،  جريدة  تصدر 
اجلـاليـــة  عـن  ُتعرّب  جريدة  توجد  ال 

غــــرار  عىل  اســـرتاليــــا  يف  املرصية 
تصـــــدر  التي  نيوز"،  "جود  جريدة 
التـي  "كاريـــزما"  وجريدة  كندا،  يف 

وغريهم؟ أمريكا،  يف  تصدر 

 توجد جرائد، ولكنها ال ترقى إىل املستوى الذي 
لعدم  يعود  وهذا  جلاليته،  مرصي  كل  يبغيه 
الدعم  جتد  ال  اهنا  كام  قلت،  كام  رؤية،  وجود 
الصدور! عن  فتتوقف  لإلستمرار،  والتشجيع 

كتبتموها  التي  مقاالتكم  احد  يف   •
مـن  لــغ،  لبا ا ئكم  استيا عن  عرّبتم 
يوليو   23 ثورة  بــذكــرى  االحتفــال 
رد  دائمـــًا  هي  كتاباتكم  فهل   ،1952

؟ فعل
فعل  رد  هي  فعاًل،  كتابايت،   
التأريخ. من  نوع  واعتربها  لألحداث، 

ضد  ولست  النقاب،  ضد  أنا  قلتم   •
بذلك؟ تعني  ماذا  احلجاب.. 

عىل  يشء  أي  فرض  عىل  راٍض  غري  أنا   
الرشقية  املرأة  لكن  نقابًا.  أو  حجابًا،  املرأة: 
قاسم  حررها  أن  فبعد  أمرها..  عىل  مغلوبة 
فانتكست،   ، عادت  شعراوي،  وهدى  أمني، 
والبد،  كان  وان  السيد"!..  "يس  لـ  وخضعت 
عىل  يدل  ال  كان  وإن  احلجاب،  من  مانع  فال 
خط  عىل  ضده  فأنا  النقاب  أما  والتقوى.  العفة 
اإليامن،  عىل  يدل  ال  فقط  ليس  ألنه  ؛  مستقيم 
املجتمعات  مجيع  عىل  خطرًا  يشكل  ألنه  ولكن 
أرى  ال  من  يف  أثق  كيف  العامل.  انحاء  مجيع  يف 
أخشاه؟!.. وال  إليه،  ألرتاح  وعينيه؛  وجهه 

بلد  "مرص  املأثورة:  أقوالكم  من    •
احفادي"  بلد  ليا  واسرتا اجدادي، 
ليــا  واسـرتا أمـي  "مرص   : وأيضــًا
وتـرعـرعت  نشأت  بمرص  زوجتي؛ 

أوالدي".. تريب  واسـرتاليا 
ما  و  ، ل ا قو ال ا ه  هذ ت  بتكر ا متى 

؟ سبتها منا
لقاءات  يف  عفوية،  جاءت  االقوال  هذه   
واسرتاليا.  مرص،  عن  فيها  نتحدث  كنا 



بمحافظة  تال  مركز  ابن  البنا  حممود 
حممد  هبا  الرئيسى  واملتهم  املنوفية 
له  املشاركني  من  ثالثة  ومعه  راجح 
مطالبات  وسط  اجلريمة  ارتكاب  ىف 
رادعا  احلكم  يكون  بأن  واستغاثات 
برئ. قتل  نفسه  له  تسول  من  لكل 

شاب  بطولتها  سطر  والتى  احلزينة  القصة 
متسك  عمره  من  عرشة  السابعة  يتجاوز  مل 
كرامة  عىل  احلفاظ  حماواًل  والقيم  باملبادئ 
فكانت  جامعى  شاب  هبا  حترش  فتاة 
بارد  بدم  القتل  هى  له  معاتبته  عقوبة 
دموعهام  جتف  مل  واب   ام  وراءه  ليخلف 
هيدأ   حتى  القاتل  من  بالقصاص  مطالبني 
مل  اهلل  بان   قلوهبام  وتطمئن  رقدته  ىف 
مدوية  برصخات  نجلهام  حق  يضيع 
بمحافظة  املركزى  تال  مستشفى  شهدهتا 
األخرية  اللحظات  شهدت  والتى  املنوفية 
طالب  سنة   17 البنا  حممد  حممود  للشاب 

املحسوس  املادي  الواقع  هو  املؤمل  الواقع 
يف  يقف  الذي  التشاؤم  األمل،  كالضيق، 
يف  استمراره  عن  ويعوقه  االنسان  وجه 
بال  قيمة  بال  عاجز  أنه  ويشعره  احلياة 
صورة  يف  الواقع  هذا  يكون  وقد  فائدة 
إحتياج،  اضطهاد،  ظلم،  مزمن،  مرض 
احلياة.  صدمات  من  جمروحة  مشاعر 
جيد  فال  األمل  لفقدان  اإلنسان  يقود  وهذا 
الرجاء. وعدم  واليأس  احلزن  إال  له  صديق 
للطموحات  ال  ويقول  نفسه  إيل  فينظر 
املؤمل  لواقعه  وينظر  احلياة  لبهجة  وال 
ويضيق  بالوحدة  دائم  شعور  ويراوده 
احلياة،  جماالت  كل  يف  ويفشل  صدره 
رجاء؟!  يوجد  هل  حل؟!  يوجد  هل  ولكن 
من  العديد  فهناك  نعم،  هي  إالجابة 
املؤمل  واقعهم  يغريوا  أن  استطاعوا  البرش 
األحداث  هزم  عىل  القدرة  وامتلكوا 
العصيبة يف حياهتم من عجز وأمل واحتياج.

بعد  تال  بمدينة  الثانوية  السادات  بمدرسة 
حممد  تراسهم  عليه  اشخاص  اربعه  تعدى 
ارشف راجح املتهم الرئيسى طالب بجامعة 
 17 عواد  إسالم  من  كل  وشاركه  السادات 
وواسالم   عاما    17 حممد  مصطفى  عاما 
تال بمدينة  مجيعا  مقيمني  سنة   17 أ  أ 
بالتالعب  عائالهتم  حماوالت  ورغم 
الثبوتيه  االوراق  ىف  املحكمه  هيئه  وخداع 
املحكمه  هيئه  اصدرت  ان  اال  ذلك  إىل  وما 
حمكمة  اىل  اجلناه  بتحويل  عاجل  بيات 
وهتدئه  عليه  املجنى  حق  الخذ  عاجله 
الغري  القانون  يأتى  ولكن  العام  الراى 
يبلغ  مل  الذين  وهم  الفئات  من  لفئه  منصف 
البعض  حقوق  ليضيع   18 دون  عمرهم 
وتطورها.  اجلريمه  تكرار  اىل  يؤدى  وهذا 
مرشوع  النواب  تقديم  إمكانية  وعن 
اللجنة  اكدت  الطفل  قانون  بتعديل  قانون 
يف  بالفعل  حدث  األمر  أن  الترشيعية 

يف  يثق  أن  املهزوم  االنسان  استطاع  فإذا 
ما  ويصلح  نفسه  يعالج  أن  ويقرر  اهله 
أوىل  بنفسه  فسيبدأ  اجلراح،  وينسى  فات 
الطرق  بنفسه  وسيكتشف  الشفاء  خطوات 
وسوف  به  يمر  ملا  احللول  لوضع  العملية 
وكرامته  قدراته  وسيستعيد  للنجاح  يسعى 
األزمات. وراء  السبب  كان  ما  ويعدم 

يف  تساعدك  التي  اخلطوات  بعض  واليك 
واقعك: تغيري 

الكون  يف  املتحكم  وأنه  موجود  اهلل  أن  1. ثق 
شئ. كل  عىل  القادر  وهو 

جديدة. حياة  لك  ختلق  نفسك  يف  2. ثقتك 
مح  سا  ، ين خر أل ا ال  و لنفس  ا م  للو 3. ال 
من  لنفسك  سببته  فيام  لنفسك  وأغفر 

. فشل
ئك  خطا ا من  تعلم  و ث  حد ما  نسى  4. ا
حكيم. كن  األخرين،  وأخطاء  لفة  لسا ا

مرشوع  ان  إىل  اجللسات  احدى 
إجراءاته  يف  سيسري  القانون 
داخل  مناقشته  وسيتم  الطبيعية 
يتم  لن  متريره  حالة  يف  انه   إال  اللجنه 
ألن  والبنا  راجح  قضية  عىل  تطبيقه 
رجعي. بأثر  تطبيقه  يتم  ال  القانون 
قضية  يف  تكرر  نفسه  االمر 
حمافظة  يف  حدثت  سابقة 
من  نوفمرب  يف  بورسعيد 
اغتصب  حني   2013 عام 
عام    18 الـ دون  شابان 
والقياها  زينه  الطفلة 
العامرة  منور  من 
شهور   4 مرور  وبعد 
صدر  اجلريمة  عىل 
بسجن  قضائي  حكم 
واضافت   عام   15 املتهمني 
تطبيق  أرادت  اهنا   املحكمة 
العقوبة  من  االقصى  احلد 
منعتها  القوانني  ولكن  للمتهمني 
سنة  18 الـ العمر  من  يبلغا  مل  كليهام  الن 
قانون  بتعديل  فقط  يتعلق  ال  االمر  إن 
امام  معوقات  عدة  توجد  حيث  الطفل 
واالتفاقيات  املواثيق  امهها   االمر   
مثل  مرص  عليها  وقعت  التي  الدولية 
واتفاقية  اإلنسان  حلقوق  العاملى  االعالن  
الطفل  عمر  حتدد  والتي  الطفل  حقوق 
عليها. مرص  بتوقيع  القانون  قوة  وتأخذ 
ينص   80 املادة  يف  كذلك  الدستور  ايضا 
 18 الـ دون  هو  من  كل  طفال  يعد  انه   عىل 
دون  القانون  تعديل  يمكن  ال  انه  اى   عاما 
انه  كام  معقد  امر   وهو  الدستور  تعديل 
واالتفاقيات  باملواثيق  النهاية  ىف  سيصطدم 
مرص. عليها  وقعت  التي  الدولية 
تعديل  يمكن  احلاالت   بعض  ىف  ولكن 
الطفل  قانون  مظلة  حتت  العقوبات 
يتم  حيث  الطفل  سن  تعديل  دون 
الطفل  ارتكاب  حال  العقوبة  تشديد 

من  يمكنك  ين  حا و ر ن  نسا إ نك  5. كو
املادي  االنسان  من  أكثر  الشفاء  إستقبال 

لعقالين. ا
للفشل  د  جو و ال  نه  أ نفسك  خرب  6. أ
حتقيق  يف  وقدراتك  طاقاتك  واستثمر 

جديد.  من  ذاتك 
لك رؤيا وأهداف وإرصار  يكون  أن  7. البد 

حلياتك. خطة  بناء  عىل 
تك  ا ر ا قر و لك  فعا أ لية  مسئو 8. حتمل 

حياتك. من  واخرجه  خوفك  واهزم 
تقبلهم  بل  عليهم  تتعاىل  وال  اجلميع  9. حب 
فقد  منهم  ح  ر جلا ا لنقد  ا حتى  تقبل  و

ذاتك. بناء  يف  يفيدك 
عىل  وحافظ  ومظهرك  بنفسك  10. اهتم 

أناقتك. من  ماتبقي 
ة  يد جد ء  شيا أ لتعلم  ئام  ا د سعى  1. ا 1
إلكتساب  متأخر  بدًا  أ يكون  ال  لوقت  فا

جديدة. خربات 

حدث   كام  اجلنايات  متعددة  جريمة 
كانت  حيث  زينة  الطفلة  قضية  يف 
جرائم عده  وانام  واحده  جريمه  ليست 
وقتل  واغتصاب  عرض  وانتهاك  اختطاف 
تعديل  دون  العقوبة  تعديل  يمكن  وبالتاىل 
املواثيق  مع  يتعارض  ال  ما  وهو  القانون 
احلكم  تم  ذلك  ومع  الدستور  أو  الدولية 
سجن  سنه   15 ب  اجلريمه  مرتكبى  عىل 
االطفال  بعض  قام  التسعينيات  فرته  ىف 
نرص  بمدينة  سيدة  برسقه   احلدث  
واومهوها  لدهيا  عملوا  ان   بعد  وقتوهلا 
ف  عملهم  الستكامل  جاءوا  باهنم 
توجه  واثناء  والنقاشة  الدهان  ياعامل 
بطعنها  قاموا  هلم  الشاى  إلعداد  السيدة 
احلال. ىف  حياهتا  فاودت  بمطواة 

ان  بعد  عمدا  هانى  هديل  الطفلة  قتلوا  كام 
وكتم  بيديه  عنقها  عىل  الثالث  املتهم  اطبق 
وطعنوها  القامش  من  بقطعة  انفاسها 
هانى  انس  الطفل  قتلوا  كام  بمطواة 
املالبس  صوان  داخل  حبسوه  بان   كامل 
للمتهم  اوكلوا  جريمتهم  امتوا  ان  وبعد 
قامش  بقطعة  أنفاسه  كتم  بأن  قتله  الثالث 
بدافع  وذلك  ااالخرية  أنفاسه  لفظ  حتى 
واملنقوالت. الذهبية  املشغوالت  رسقة 
النقض  بطريق  عليهم  املحكوم  وطعن 
حيث  احلكم  عىل   1998 مارس   10 بتاريخ 
وحدد  اإلعدام  حكم  النقض  حمكمة  ايدت 
21 أبريل لتنفيذ  مساعد الوزير للسجون يوم 
عليه اجلمهورية  رئيس  تصديق  بعد  احلكم 
يتجرد  اذ  االبشع  هي  القتل  حوادث  ولعل 
اإلنسانية. مشاعر  كل  من  اجلانى  فيها 

ال  واجلريمه  رادع  احلكم  يكون  ان  جيب 
وعائالت  هلم  ذنب  ال  ابرياء  قتل   و  تفيد 
زوهيم  فقدان  عىل  قلوهبم  احلزن  يسكن 
بتعديل  باملطالبه  نستمر  ان  فعلينا 
البعض  جيعل  الذى  الطفل  قانون 
يستحقها.  التى  العقوبه  من  يفلت 

واقعه  من  لكل  مشجعة  كلمة  وأخريًا 
قوتك  بدون  قيمة  بال  احلياة  إن  مؤمل، 
فقط  يسعى  مضطرب  عامل  يف  الداخلية 
دون  الغري  حساب  عىل  الذات  لتحقيق 
أن  وتذكر  واملحتاج.  املتأمل  إيل  االلتفات 
معونته  يطلب  فمن  خائبًا  يرد  ال  اهلل 
تستجاب  خالصة  وبمحبة  وثقة  بإيامن 
البلية. ويوم  الضيق  يوم  يف  طلباته 

وال  توصف  وال  حُتكى  ال  مشاعر  هناك  ألن 
داخل  هبا  نشعر  وصفها;  يصعب  ُترى 
املتأملة  القلوب  سوى  يفهمها  وال  قلوبنا 
أن  جاهدًا  سأحاول  لنفسك  فقل  واهلل، 
قابل  وغري  وفعااًل  مهاًم  شخصًا  أصبح 
عىل  وسأنترص  األمل  وسأختطى  للكرس 
املرحلة  تتخطى  وعندما  احلياة.  عوائق 
حياتك  ُتكمل  أن  تذكر  حياتك  من  الصعبة 
اهلل. سبحان  وقل  ضحية  وليس  كناًج 

الذى  االحداث  قانون  تعديل  عن  كثريا  نادينا 
الشاقه  واالشغال  االعدام  حكم  تنفيذ  حيول 
الذى  عام   18 عن  عمره  يقل  من  عىل  املؤبده 
القتل  جرائم  من  العديد  لوقوع  األمر  ادى 
قضيه  املشنقه  حبل  من  اإلفالت  اجلانى  لعلم 
الكثريين  عطف  وأثارت  واسعًا  جداًل  أثارت 
اسم  عليه  أطلق  الذي  البنا  حممود  الشاب  مقتل 
الرأي  وشغلت  الكثريين  شغلت  الشهامة  شهيد 
فتاه  عن  الدفاع  من  به  قام  ملا  مرص  يف  العام 
املضايقات  لبعض  تتعرض  كانت  منطقته  من 
الذى  لعائلته  املدلل  الشاب  راجح  املتهم  من 
كل  لرتويع  سالح   بحوزته   و  يسري  كان  دائام 
شاب  الواقع  جتسد  قصه  معه  يتعارض  من 
رجل  يصبح  لكى  جمهود  ارسته  فيه  بذلت 
بني  رصاع  جيده  حيتاجه  ما  مدلل  اخر  وشاب 
واالخالقيات  القيم  عىل  االبناء  تربيه  الطبقات 
لغضبهم  خوفًا  رغباهتم  مجيع  تنفيذ  ام 
ان  منهم  اعتقادا  االثرياء  يستخدمه  سالح 
واقع  ىف  للرتبيه  الصحيحه  الطرق  يسلكوا 
الثمن.  تدفع  من  هى  البسيطه  االرسه  االمر 
جمتامعاتنا  ىف  كبريه  عالمه  البلطجه  اصبحت 

هو  كمينا  ينصب  عام   18 يتعدى  ال  شاب 
ال  اعزل  شاب  بقتل  يقوم  لكى  واصدقائه 

حيمل ىف داخله سوى االخالقيات احلميده 
األعامل  الكثريين  هاجم  الوقت  نفس  ىف 

الفنية التي يرون أهنا تساعد عىل انتشار 
الشباب. بني  اجلرائم  من  النوع  هذا 
مواقع  عىل  املغردون  تعاطف    .  
من  عددا  االجتامعى  التواصل 
العقوبه   اقصى  لوقوع   املطالبات  
املتهم  رأسهم  وعىل  اجلناه  عىل 
راجح حممد  القضية  يف  الرئييس 

الصفحات  مجيع  عىل  كان  هاشتاج 
للتضامن مع املجنى عليه هو وارسته .
لبنا  ا _ د حممو _ مة لشها ا _ شهيد
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ىل بقيِت  لو  ِك  مَهُ ن  كا ما 
حيىل بر لعمر  ا ينتهى  حتى 

. . . ِك عينا تبقى  و
ىل حتلو  ًى  ؤ ر خر  آ

. . . تِك صو يظل  و
ىل و  يشد نغٍم  ى  صد

… ِك ئُد قصا و
ىل غو ر أ نم  ر ما  ق  ر أ

ِك ا ر أ ى  صحو و مى  نو ىف 
مى حال أ ىف  ِك  ا ر أ

ِك خطا ختطئ  ال  مى  حال أ و
ِك لقا أ حينام  تتحقق  و
تبكني مع  د ن  و د ِك  ا ر أ

نني تأ ت  صو ن  و د سمعِك  أ
نني تأ و تبكني 

ِك نيا بد ى  ر يد حد  أ ال  و

م كال يصفه  ال  خلك  ا بد ما
م بسال ليس  تعيشينه  ما و

ين حلز ا لك  ملا ل  ا مو هو 
نني أل ا يقتله  بينام  و  يشد

د لسها ا ل  طو من  حة  ا ر فال 
د لبعا ا مل  أ من  قسى  أ ال  و

د ما ر حتت  ر  نا من  ن  ما أ ال  و
لسنني منة  كا ظلت  لو  و

ُعشها مّلت  ة  حيد و جلة  ا ز
حيها جنا عن  يش  لر ا سقط 

هيا لد ًا  رس كشف  و
ين قد حلا ا ظلم  من  تسلم  مل 

ها ظهر هلب  أ لظلم  ا ط  سو و
ملني لظا ا عن  ًا  بعيد حلت  فر

نني أ ها  حشا ىف  و لت  قا
ًا قرس عنَك  نى  و بعد أ
ًا قهر قلبى  ا  و مأل و

ًا ُمر لُعش  ا ىل  ا  شو فر
يقني ال  ٍن  ظنو بعض  عىل 

يش لر ا ينُبت  حني  د  عو سأ
عيش أ لن  ُعشى  عن  ا  بعيد
يق لطر ا ُك  ا شو أ هنكتنى  أ
يق لصد ا ُق  ا شو أ ملتنى  آ و

ه سري أ حبسى  ىف  بقى  أ لن  و
ه مري أل ا لت  ز ال و هى  كام  نا  فأ

… ليه إ ُت  خطأ أ لو  و
عليه مًا  يو ُت  قسو و  أ

ه ثري أ ه  عند ظل  سأ و لُت  ز فام

ء ملسا ا ىف  د  عو سأ
د لعنا ا من  تعبُت  فقد 

ء لعشا ا ىل  إ نى  خذ
ء ا محر ٍة  د ر بو تنى  آ و
د لبعا ا نى  ضنا أ فقد 

د لسها ا قنى  ر أ و
سى و ر د عيتها  و لقد 

سى مو قا ىف  ليس  ر  لغد ا و
ء فا للو حة  ا و نا  فأ

نيك ذ أ ىف  مهس  أ عنى  د
ليك إ هتفو  حى  و ر ن  بأ

بيع أ لن  و سّلم  أ لن  و
منى هز قٍف  ملو سّلم  أ لن 

حبنى أ قلبًا  بيَع  أ لن  و
بيع لر ا تى  حليا د  عا أ و

عميقه ن  ا حز أل ا و لُت  ء تسا
َغيبِتك فهم  أ ال  نا  أ

حقيقة م  أ مهًا  و نت  كا أ
تك ِعرش ىل  إ ين  د ستعو هل  و

يقه صد يا  ين  د تعو حقًا  أ

ين قمر لقمر  ا ر  صا هل 
تى مسيا أ ىف  يظهر  هلام  و أ

تى يا كر ذ ىف  يعيش  خر  آل ا و
لعني ا به  حتلم  ما  ا  هذ م  أ

. . . عينيِك ق  صد أ
كى شكو هبا  كذ أ و

نى ظنو قها  صد أ ت  عد ما
ِنى جنو ىل  إ فعنى  تد ت  د كا

. . . لعينني ا ىف  لسحر  فا
نى شجو ىف  يد  يز

… ثنني أل ا ىف  ق  لصد ا و
نى ظنو ىل  ب  يكذ

ه هر جلو ا تلك  ِك  عينا
ى يشرت ال  و ع  يبا ال  ما حتكى 

لتعبري ا ىف  ع  ُتبد
تفسري بال  ى  هُتد و

ى لكر ا م  حال أ ق  يفو حبًا 
ه ر مصو لئ  لآل كا ٍع  مو بد

ى صرب ىل  إ ىل  فتعا
ى مر أ عىل  ى  شهد ا و

قلبى عىل  قلَبِك  يح  ر أل
حبى نبض  سِمَعه  ُأ و

سحبى من  لُغّمة  ا يىل  ز أ
ى عمر فيِك  ط  فر أ فال 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

بعض من حسناهتا...
   .. من حسنات الشباب، أنه ليس لدى الشاب بعد من التجربة ما يكفيه ليعرف أنه ال يمكنه 

فعل ما يفعله!
إال تسوية  أتى لألصلع زائر عىل حني غرة؛ فام عليه  إذا ما  أنه  الصلع،  .. ومن حسنات     

ربطة عنقه!
بعض! إىل  بعضهم  الناس  ُيقّرب  أنه  السنني،  مّر  مع  الوزن  ازياد  حسنات  ومن   ..    
   .. ومن حسنات داء التهاب احلنجرة، أن الذين يصابون به ال يستطيعون أخبارنا بمدى 

بؤسهم!
عىل  تعّذر  خطأ  ُارتكب  إذا  أنه  العرصية،  املوسيقى  من  قطعة  عزف  حسنات  ومن   ..    

اآلخرين مالحظته!
عـادل عطيـة

خريى أمينة  بقلم/  املـنـتـجــــات             أســلــمــة 
لعابدين،  ا منتخب  الساجدين،  فريق 
كيدز  مدرسة  الصحابة،  ماركت  سوبر 
الرمحن  عباد  رشكة  اإلسالمية،  هوم 
اإلسالمية،  الصحوة  جراج  لعاملية،  ا
فول  اإلسالمى،  الرتقى  معهد 
مستوصف  اإلسالمية،  األمة  وفالفل 
تنتهى. ال  والقائمة  اإلسالمى،  الطب 
ومعاهد  ليات  وفعا وأنشطة  خدمات 
هلا  أول  ال  ومستشفيات  ومدارس 
قرن  نصف  بني  اكتشفت  آخر،  أو 
تكون  أن  جيب  منتجاهتا  أن  وضحاه 
وأصحاب  األغلبية  ألننا  إسالمية 
النفسية. واهليمنة  العددية  السطوة 
وألن  دّربوهم.  وهكذا  لّقنوهم،  هكذا 
أو  إسالميًا  يكون  أن  يمكن  ال  املنتج 
»طلع  لكنه   ، بوذيًا أو  هيوديًا  أو  مسيحيًا 
رديئًا  أو  جيدًا  إما  منتجًا  يظل  نزل« 
فقد  صانعه،  هوية  عن  النظر  بغّض 
القدرة  وسلبوهم  التفكري  من  منعوهم 
يعتقدون  وتركوهم  لنقد،  وا البحث  عىل 
إسالمية. جتعلها  املنتجات  أسلمة  أن 
فريق  من  القدم  كرة  فريق  حتّول  ومنذ 
جيد أو سيئ األداء إىل فريق الساجدين، 
عصيًا  جتعله  روحانية  مناعة  اكتسب 
االعرتاض.  عن  ومنزهًا  االنتقاد  عىل 
القائمون  )ومعه  يسجد  لفريق  فكيف 
ُينعت  أن  امللعب  أرض  عىل  عليه( 
املستوى؟! تدنى  أو  لتهاون  ا أو  بالكسل 
ريه  ثم  زرعه  تم  الذى  الفكر  مستوى 
مرص  ىف  ويرتعرع  وينمو  يكرب  وتركه 
فكرة  باع  مضى  قرن  نصف  مدار  عىل 
اهلل  بعون  يشفى  الذى  اإلسالمى  الطب 
ترصف  أو  لعلم  ا تدخل  دون  وإرادته 
ويبدعان  يعمالن  كليهام  أن  رغم  العلامء، 
الطب  خيفق  وحني  وإرادته.  اهلل  بعون 
وختفيف  الرسطان  عالج  ىف  اإلسالمى 
حلني:  أحد  املريض  أمام  يكون  اآلالم، 
»الكافرة«  الدول  إحدى  إىل  هيرع 
الطب  إىل  اللجوء  أو  العالج،  عن  بحثًا 
ابتكر  والذى  البالد  داخل  ىف  العادى 
. أيضًا »الكفار«  علومه  ووضع  أدواته 
زرع  املاضية  عامًا  اخلمسني  تراث  وألن 
علاًم،  األدنى  كنا  ولو  األرقى  ننا  أ فينا 
واألفضل   ، بحثًا األقل  كنا  وإن  واألسمى 
للتساؤل  ومنعًا  اًل،  حا األضعف  كنا  وإن 
وختلفنا  وتأخرنا  تدهورنا  أسباب  حول 
واألروع،  واألمجل  األحىل  نحن  طاملا 
الصفة  بإسباغ  الفراغات  سد  تم  فقد 
مظاهر  من  مظهر  كل  عىل  الدينية 
األرشار  صنعه  الذى  فاملصعد  احلياة. 
يشموا  أو  جنة  عىل  يردوا  لن  الذين 
عليه  ونفرض  شوكته  نكرس  رائحتها، 
ونلصقه  الركوب  دعاء  ونردد  هيمنتنا 
والسوبر  جدرانه.  عىل  مكتوبًا 
واجلبن  الكاتشاب  يبيع  الذى  ماركت 
للحم  وا الدنامركى  والزبد  اهلولندى 
السويرسية  والشوكوالتة  الربازيىل 
سبق  مما  نطّهره  الدنامركية  والزبدة 
باجلنة. يوحى  اساًم  تسميته  عرب 
لتعليم  ا نظام  ىف  وجدت  التى  واملدرسة 
مضمونًا  وطريقًا  طاردة  قوة  املرصى 
اعتنقت  العاطلني  صفوف  نحو 
سى  »اجلى  وربام  األمريكية،  الدبلومة 

لباك  وا األملانية  واألبيتور  الربيطانية  إى 
لتحصيل  ضامنًا  وذلك  الفرنسية«، 
لكن  األمور.  أولياء  جيوب  من  املاليني 
من  الغربى  املنتج  تغلف  أن  عليها  كان 
ىف  »إسالمية«  كلمة  بدس  يائه  إىل  ألفه 
املكون  أوتار  عىل  الدق  مع  املدرسة،  اسم 
الريادة  عىل  تأكيدًا  لتعليم،  ا ىف  اإلسالمى 
الطاغى. احلضور  إظهار  ىف  وزيادة 
»داعش«  فرضه  الذى  الطاغى  احلضور 
أو  علمية  ابتكارات  سببه  يكن  مل 
إنسانية،  إنجازات  أو  هندسية  نظريات 
عىل  الزاعق  الوجود  إىل  يعود  لكنه 
بنظرية  البعض  أقنعوا  الكوكب. 
بالفوقية،  الصعبانيات  ختلط  جبارة 
من  املسلمون  يعيشه  ما  كل  وأرجعوا 
إىل رعب  واقتتاالت  فقر وجهل ومرض 
عىل  وحنقهم  وغريهتم  املسلمني  غري 
دموية،  األكثر  هم  »داعش«  املسلمني. 
التسويق  سبل  ىف  قائمة  مجاعتهم  لكن 
العددية. والكثرة  الفوقية  عىل  هلا 
للتان  ا العددية  والكثرة  الفوقية 
ال  املجتمعات  نسيج  ىف  بعنف  ترضبان 
للعمل  جهدًا  أو  وقتًا  أو  اًل  جما ترتكان 
من  املجتمعات  هذه  تقدم  أجل  من 
البحث  أو  العمل  أو  لتعليم  ا خالل 
ألهنا  ملاذا؟  شابه.  ما  أو  العلمى 
الزينات  بتعليق  الوقت  طيلة  منشغلة 
تؤكد  التى  األبواب  عىل  والالفتات 
األبواب  خلف  يقبع  من  أن  وجتزم 
ما. لعقيدة  ومتبع  ومتدين  مؤمن 
أساليب  أو  عصبية  دون  رسيعة  نظرة 
طرق  أو  اهلجوم  شكل  تتخذ  دفاعية 
اهلل  عدو  بأنه  السائل  تنعت  ترهيب 
الدينية  املظاهر  هذه  للدين.  وكاره 
الصغرية  تنا  حيا تفاصيل  لونت  التى 
انعكاساهتا  كانت  ماذا  الكبرية،  قبل 
»التقوى«  كشك  هل  املحتوى؟  عىل 
الشيخ  بصورة  واجهته  جيّمل  الذى 
مصنوعة  سجائر  يبيع  الشعراوى 
مشتقة  حلوى  أو  مثاًل  إسالمى  بتكنيك 
مستوصف  وهل  اإلسالمية؟  لثقافة  ا من 
عىل  الكشف  سبل  ىف  يعتمد  »التوحيد« 
صنعها  تقنيات  عىل  وعالجهم  املرضى 
منتخب  وهل  وحدهم؟  املسلمون 
عن  منزه  أنه  اتضح  الساجدين 
اإلنسانية؟  والزالت  الدنيوية  األخطاء 
أن  صاحبها  اختار  التى  الكافترييا  هل 
إله  »ال  عليها  كتب  ضخمة  الفتة  يعلق 
تالل  منعت  اهلل«  رسول  حممد  اهلل  إال 
واألكواب  املأكوالت  يا  بقا من  القاممة 
من  املتسخة  البالستيكية  والصحون 
السيوف  وهل  بابه؟  عىل  التكون 
مع  السيارات  خلفيات  عىل  امللصقة 
 Made « السيارة  جعلت  الشهادتني 
 ،»in Al Umma Al Islamia
Made in China«؟ « من  بداًل 

ليه  إ آلت  وما  اخللطة  هذه  هل 
لنابل  با احلابل  اختالط  من  أوضاعنا 
جوهر  دون  مظهر  إىل  واالرتكان 
منا  تستحق  فعل  ودون  وقول 
لتقييم؟ ا بغرض  التفكري  بعض 
الوطن عن   

األحـــالم هـمــس 
عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

عزيز جمـدى  م/  إعداد 
قـرأت لــك

رموين كثري  وبكالم  اهتموين 

!!! يسألوين  كانوا  طب 

ويرحيوين يرتاحوا  يمكن 

؟؟ بيلوموين  لية  طب 

برئ نا  أ منها  إهتامات  صدقوا 

حلفانات  حلفوا 

حسيب  إله  من  خافوا  وال 

حرف كل  وبيعد  بيحسب 

الظلم أهل  يا  حرام 

تتهموين حرام 

ترموين لباطل  وبا  

املالمة  أهل  نتم  وأ وتلوموين 

حارة وكل  شارع  كل  ويف 

حكاية  وألف  وش  بألف 

لبداية ا ودي  لغش  غش  ومن 

الرباية رب  يعرفه  واملّداري 

الألالعيب تتكشف  وملا  طيب 

؟؟ فني  الرب  من  هرتوحوا 

مني؟؟  ومن  إزاي  عيوبكم  وهتخبوا 

الغيب  كاشف  الرب  من 

لباطل با لناس  ا ترموا  اوعوا 

بالساهل كده  هتعدي  أهنا  وتفكر 

تفوق بس  يمكن  بيفوت  ربك  دا 

ثالثة  فرصتني  فرصة  وبيعطي 

اجلد وقت  علشان    

تلوم  بس  نفسك  عيل   

ذوق يا  معادن  لناس  وا

مغيب وراك  هيميش  اليل  فيه 

املغتاب كالمك  يف  هيبحث  اليل  وفيه 

خفيف يا  مغيب  مش  نا  أ أصيل  ويقول 

األمني  الصديق  الصادق  وفيه 

يلني  وال  يسكت  ال  احلق  عن 

أذنه يسد  اليل  املؤمن  وفيه 

للئيم  ا املهزار  كالم  عن   

يميل وال  هيرب  األدانه  ومن 

فركشة يصدق  ما  اليل  وفيه 

املستفيد نا  أ يال  ويقول 

غالب فيه  الطبع  اليل  وفيه 

يكون مها  يسعي  للخري   

املهالك من  ينجيه  وربه   

يفوز  بجد  وباألبدية  

قوم........ يا 

عملتني  والرش  اخلري 

للسامء توصل  عمله 

للجحيم توصل  وعمله 

مني؟؟؟؟ هتختار  ياتري 

إهتمونى
بقلم

عـبـيـر حـلـمـى



: هــــب ا ملــو ا
باملواهب  بالغ  اآلونة األخرية اهتامم  انترش يف 
العمرّية الفئات  مجيِع  لدى  املختلفة 
واملسابقات  الربامج  من  العديد  وظهرت 
كام  املواهب.  وتطّور  تدعم  التي  والورشات 
تلتفت  مهاّمً  عنرصًا  أصبحت  املوهبة  أّن 
النامء  يف  لدورها  نظرًا  املجتمعات؛  إليه 
فاملوهبة  املجاالِت.  خمتلف  يف  واالزدهار 
ف  وُتعرَّ ومكتسبة،  فطرّية  وهبة  لغة 
خاّصة  أو  عاّمة  قدرات  بأهّنا  اصطالحًا 
جماٍل  يف  اآلخرين  عن  ممّيزًا  الفرد  جتعل 
مستوى  عىل  تدّل  وهي  جماالت،  عّدة  أو  ما 
أن  ُيشرتُط  وال  واألداء،  التفكري  من  عاٍل 
قدرات  أصلها  يف  فهي  الفرد،  بذكاء  ترتبط 
فطرّي بشكٍل  الشخص  يمتلكها  خاّصة 
بالذكاء مرتبطة  عقلّية  قدرات  تكون  وقد 
ما. مهارة  الكتساب  فطرّيًا  استعدادًا  أو 

اكتشاف املواهب: 
عمر  يف  طفلهم  موهبَة  األهُل  يكتشف  قد 
تنميتها  عاتقهم  عىل  فيأخذوَن  صغري، 
غّضة  املوهبة  هذه  تبقى  وقد  واستغالهلا، 
املوهبة  تكون  ما  وكثريًا  يرعاها،  ملن  بحاجة 
يمتلكها،  أّنه  صاحبها  يعرف  ال  مدفونة، 
فيحتار  موهبة،  أي  يمتلك  ال  أّنه  ويعتقد 
حياته؛  يف  يسلكه  أن  عليه  الذي  االجتاه  يف 
الكتشاف  الشخص  يسعى  أن  بّد  ال  لذا 
واألساليب.  الطرق  بمختلف  موهبته 

املرحلة التأملّية:
قد  التي  املواهِب  من  هائٌل  عدٌد  يوجد 
باكتشاف  يبدأ  أن  من  بّد  ال  لذا  الفرد؛  يمتلكها 
حرصها.  طريق  عن  اخلاّصة  موهبته 
من  جمموعة  بذلك  يستخدم  أن  ويمكن 
النفس  مع  والتخاطبّية  التأملّية  األساليب 
ومنها: إليها،  للوصول  اآلخرين  مع  أو 
األمور  وتذّكر  الطفولة:  ذكريات  اسرتجاع 
التي  األنشطة  أو  لديه،  االنتباه  تثري  كانت  التي 
فقد  الفراغ،  أوقات  يف  ملامرستها  يتوق  كاَن 
تكون هذه األمور ال تزال تثري اهتاممه، أو تكون 
لديه. املكتشفة  غري  املوهبة  ملعرفة  مفتاحًا 
حمّركان  مها  واإلهلام:  الشغف  اتباع 
حتّفز  التي  األمور  فمعرفة  للقدرات، 
دلياًل  تكون  قد  وتلهمه،  الشخص 
ما. ملوهبٍة  الفطرّي  استعداده  عىل 
حتديد األمور السهلة: إذ يمكن حتديد األمور 
والتي  الشخص بسهولة يف عملها،  التي يشعر 
إليها عندما يضطر  انزعاج  أو  بإجهاد  ال يشعر 
هبا. يستمتع  موهبة  لكوهنا  سهلة  تكون  فقد 
األهل  يالحظ  فقد  باملقّربني:  االستعانة 
اجلوانب  بعض  وجود  األصدقاء  أو 
املديح  عىل  وحيصل  الشخص،  يف  املمّيزة 
قّوة  نقاط  اجلوانب  هذه  فتكون  عليها، 
لديه.  موهبة  ن  لتكوُّ وفرصة  الشخص  يف 

املرحلة العملّية:
عندما  احلاسمة  االكتشاف  مرحلة  تبدأ 

العملّية  باملامرسة  الشخص  يبدأ 
موهبته الكتشاف  سعيًا  والتحّرك 
عملها: يمكن  التي  األمور  ومن 
يامرس  فعندما  الروتني:  كرس 
جيّرب  لن  متكرّرًا،  روتينًا  الشخص 
موهبته. يكتشف  ولن  جديدًا  شيئًا 
ممتنعًا  اإلنساُن  يعيُش  اخلوف:  من  التخّلص 
الفشِل  من  خوفًا  جديٍد  يشٍء  جتربة  عن 
اخلوف  من  يتخّلص  أن  عليه  لذا  االنتقاِد،  أو 
أن  يف  يرغب  يشٍء  كّل  بمامرسة  يبدأ  وأن 
الضائعة. موهبته  أحدها  يكون  فقد  جيّربه، 
أن  الشخص  عىل  األنشطة:  من  الكثري  جتربة 
نشاط  من  وينتقل  خمتلفة  أنشطة  جيّرب 
فيها  يشعر  نقطة  إىل  يصل  حتى  آلخر، 
بالسعادة واحلامس جتاه النشاط الذي يامرسه.
يمتلكها  التي  القدرات  إّن  القدرات:  تنمية 
كروتني متاَرُس  موهبٌة  هَي  البعض 
فعند  موهبته،  بأهّنا  الشخُص  يعتقد  فال 
والّدروِس  بالدورات  وااللتحاق  تنميتها 
متّيزه. كموهبة  تظهر  تطّورها،  التي 

االختبارات واملقاييس: 
التي  واملقاييس  االختبارات  بعض  توجد 
ومنها: املوهوبني،  عن  لتكشف  جُترى 
تقيس  التي  الفردّية:  الذكاء  اختبارات 
ومنها  عام،  بشكٍل  العقلّية  الفرد  قدرة 
وكسلر. ومقياس  بينيه،  ستانفورد  مقياس 
تطبق  وهي  اجلمعّية:  الذكاء  اختبارات 
الوقت  يف  األشخاص  من  جمموعة  عىل 
للشخص العقلّية  القدرات  وتبنّي  نفسه، 
التتابعّية. ريفن  مصفوفة  ومنها 
هذه  تقوم  التحصيل:  اختبارات 
مقدار  معرفة  عىل  االختبارات 
ما. جماٍل  يف  للتعّلم  الشخص  استعداد 
وأشهرها  االبتكارّي:  التفكري  اختبارات 
قدرات  يقيس  الذي  تورانس  بول  اختبار 
األصالة وهي:  األربعة  االبتكارّي  التفكري 
التفاصيل. وإدراك  والطالقة،  واملرونة، 
بالكشف  تقوم  التي  التقدير:  مقاييس 
واإلبداعّية والدافعّية،  التعّلم،  سامت  عن 
والتعبريّية واملرسحّية،  والقيادّية،  والفنّية، 
التخطيط.  وسامت  الفّعال،  واالتصال 

تعزيز وتطوير املواهب: 
حيتاج  إذ  تكفي،  ال  وحدها  املوهبة  إّن 
وتوجيهها  املوهبة،  هذه  تعزيز  إىل  الفرد 
إبداعًا  أكثَر  تصبح  حتى  الصحيح  بالشكل 
أّواًل  باالنتباه  ذلك  حتقيق  ويمكن  وعطاًء. 
ختلق  الثقة  فانعدام  بنفسه،  الشخص  لثقة 
بّد  ال  وثانيًا  اخرتاقه.  يمكن  ال  للموهبة  سقفًا 
اخلوِف  حاجِز  وكرس  الشخص  مبادرة  من 
العقبات  وختّطي  لديه،  األوىل  اخلطوة  من 
أن  ينبغي  كام  تواجهه.  التي  واملشكالت 
من  لديه  ما  نحَو  شغفًا  الشخُص  يمتلَك 
تساعده  طاقة  يمتلك  بذلك  فهو  مواهب، 
وأهّم  موهبته.  لتطوير  والتصميم  العمل  عىل 
التدريب  هو  املوهوب  يفعله  أن  يمكن  ما 

بل  هبا،  ويكتفي  اهلبة  إىل  يركن  فال  املستمّر، 
وينبغي  لتطويرها.  اجلاّد  للعمل  دائاًم  يسعى 
وتأخذ  تدعمه  عالقات  الشخص  يكّون  أن 
حياول  وأن  إجيايّب،  اجتاٍه  يف  موهبته  بيد 
األشخاص من  جمموعة  مع  موهبته  تنمية 
املوهبة ويدعم  يقّوي  اجلامعّي  فالعمل 
ويساعد عىل التخلص من نقاط الضعف فيها.

أنواع املواهب: 
ُيرتَجم  الذكاء،  من  نوعًا  شخص  كّل  يمتلك 
تنحرص  وال  يمتلكها.  موهبة  شكل  عىل 
من  عليه،  املتعارف  بالنمط  الذكاء  أنواع 
متنّوعة  أطٌر  فللعقِل  وعلمّي،  أكاديمّي  ذكاٍء 
واملهاراِت  األداِء  عىل  تنعكُس  وواسعة، 
ُتدرَج  أن  ويمكن  الفرد.  يمتلكها  التي 
ييل: كام  أنواع   7 ضمن  الذكاءات  هذه 
عىل  يظهر  والذي  اللغوّي:  الذكاء 
كالكتابة لغوّية،  براعة  صورة 
والقانون. والصحافة،  واخلطابة، 
قدرًة  الشخص  فيمتلك  املوسيقّي:  الذكاء 
ونامذج  الدقيقة  الفروق  إدراك  عىل 
استعداد  عىل  فيكون  واإليقاعات،  األحلان 
الغناء أو  املوسيقّية،  اآلالت  عىل  للتعّلم 
املوسيقّي. باألداء  مرتبط  نشاط  أي  أو 
فيكون  الريايّض:  املنطقّي  الذكاء 
والتحليل االستنتاج  عىل  قادرًا  الشخص 
للحلول.  للوصول  األرقام  واستخدام 
شكل  عىل  الذكاء  من  النوع  هذا  يظهر 
وحماسبّية. وحاسوبّية،  هندسّية،  مواهب 
يستطيع  إذ  والفراغّي:  البرصّي  الذكاء 
ويتخّيل  الفراغّية،  األبعاد  يتصّور  أن  الفرد 
موهبة  عنها  فتنشأ  داخلها.  العنارص  ترتيب 
والتصميم  والرسم،  التصويرّية  الفنون 
واحلركّي:  اجلسمّي  الذكاء  الداخيّل. 
وينسق  جسده،  بحركات  الشخص  فيتحكّم 
استعدادًا  يمتلك  بذلك  فهو  احلركات،  بني 
اآلخرين. جسد  لغة  وفهم  والّرقص،  للتمثيل 
ذا  الشخص  يكون  إذ  االجتامعّي:  الذكاء 
ويستطيع  اآلخرين،  مع  اتصالّية  قدرة 
بالّناس  والشعور  قوّية،  عالقات  تكوين 
ُيستغّل  االجتامعّي  والذكاء  وقيادهتم. 
والقيادة. اجلامعّي،  والعمل  التعليم،  يف 
قدرًة  األشخاص  يمتلك  الشخيّص:  الذكاء 
للذات  وتأّمٍل  الروحايّن،  التطوير  عىل 
الشخص  احلالة يكون  لقّوهتا. يف هذه  وإدراٍك 
روحانّيًا.  وقائدًا  للحياة،  وحمّفزًا  مدّربًا 

كيفيـة تنميـة املواهـب
واملوهبة  والقدرة،  واخلربة،  الذكاء،  ُيعّد 
يف  تقليديًا  ُتستخدم  كانت  مصطلحات 
عن  عبارة  وهي  النفس،  علم  ويف  التعليم 
الطابع  تقّلل  اجتامعيًا  عليها  متّفق  عالمات 
للعالقات  والسياقي  املتطور  الديناميكي 
هذه  تسمية  ويمكن  البيئية،   - الفردية 
وظيفّية  عالقات  بأهّنا  املفرتضة  البنيات 
تظهر  والتي  األفراد  مجيع  عىل  موّزعة 
وجتدر  معينة،  مهارة  خالل  من  الفرد  عىل 

املوهوبني  تعليم وتوجيه  أّن عملية  إىل  اإلشارة 
للطلبة  خاصة  تكميلية  برامج  خالل  من  تقوم 
كمدرس  لذا  عاٍل،  ذكاء  بمستوى  املتمّيزين 
توفري  عىل  يساعد  أن  جيب  هلم  خاص 
احتياجاهتم. لتلبية  هبم  خاصة  تعليم  خطط 
واملواهب  القدرة  مفهوم  دعم  عملية  ترتكز 
البيئي النفس  علم  وهي:  مفاهيم،  عدة  عىل 
واملشاركة  النشاط،  ونظرية  واإلدراك، 
أّن  من  الرغم  وعىل  املرشوعة،  الطرفية 
لوصف  املواهب  مصطلح  يستخدم  البعض 
استثنائية،  قدرة  يمتلكون  الذين  األفراد 
داخلية،  سمة  أهنا  عىل  القدرة  ومصطلح 
عبارات  أهنام  عىل  التعامل  جيب  أنه  إال 
لوصف  ُتستخدم  أن  يمكن  متكافئة 
الفرد. يمتلكها  التي  الوظيفية  املعامالت 

تعزيز املوهبة:
خالل  من  املوهبة  وتشجيع  تعزيز  يمكن 
اآلتية: الطرق  باستخدام  عليها  البناء 
املوهبة  امتالك  ملهارة:  املوهبة  حتويل 
تنميتها. يتّم  مل  إذا  شيئًا  يعني  ال 
آخرين:  موهوبني  أشخاص  عن  البحث 
إذا  لذا  جيدًا،  شيئًا  يعّد  املوهوبني  من  التعلم 
معني،  جمال  يف  موهبته  تنمية  شخص  أراد 
موهوبني  بأشخاص  نفسه  إحاطة  عليه 
وممارساهتم  سلوكهم  وتقليد  املجال،  بنفس 
مواهبهم. جتاه  مواقفهم  وتعّلم  اليومية، 
للموهبة:  املصاحبة  التعقيدات  استيعاب   
واملهارة  مهارة  إىل  املوهبة  حتويل  عملية  إّن 
زاد  كلام  ألّنه  سهلة،  ليست  عملية  قدرة  إىل 
تعقيداته  زادت  كلام  ما،  موضوع  عن  التعلم 
وتفاصيله، لذا إّن عملية أن يصبح الفرد ماهرًا 
يف موهبته تتطلب االلتزام بتعّلم كّل يشء حول 
حقيقة. إىل  املوهبة  حتويل  أجل  من  املوهبة 
املوهبة  عىل  العمل  ممارسة  املامرسة:   
استخدام  يف  مهارة  عىل  احلصول  يف  تساعد 
الشخص  بعكس  وتطبيقها،  املوهبة  هذه 
يامرسها.  وال  املوهبة  يمتلك  الذي 

طرق تشجيع املوهوبني:
إعطاء  خالل  من  املوهوبني  تشجيع  يمكن   

طريق: عن  للتعّلم  هدف 
جيب  األهداف:  حتديد  عىل  املساعدة 
ورغبات  بأهواء  األهداف  ترتبط  أن 
وينبغي  مغزى،  ذات  تكون  لكي  املوهوب، 
بحيث  للقياس،  وقابلة  قصرية  تكون  أن 
لتحقيقها. الدافع  لدهيم  يتكون  أن  يمكن 
العديد  ما:  بعمل  القيام  أمهية  توضيح 
أمهية  ملعرفة  بحاجة  املوهوبني  من 
ألمهيته  بعمله،  القيام  قبل  اليشء 
والثقايّف. االجتامعّي  املستوى  عىل 
إلظهار  طريقة  أفضل  العميل:  التطبيق  تقديم 
العميّل التطبيق  طريق  عن  هي  يشء  أمهية 
العلوم فئة  يف  النمط  هذا  ُيستخدم  ما  وغالبًا 
حيث يتّم تعليم مفهوم ما، ثّم تطبيقه من خالل 
الطريقة  هذه  استخدام  يفّضل  لذا  التجربة، 
لتحفيز وتشجيع املوهوبني وخاصة األطفال.
موضوع  



خترج  أورشليم  ىف  صباح  ذات  الشمس  بدأت 
مرسلًة  األفق،  فوق  وتعلو  خدرها  من 
جديد. يوم  بدء  لتعلن  الذهبية  أشعتها 
إىل  يرسعون  أورشليم  أهل  وطفق 
ملسيح  ا فم  من  ا  ليسمعو هليكل  ا
قط.  أحد  يتكلم  مل  كام  روحية  كلامٍت 
دائرة نصف  ىف  حوله  يتحلَّقون  بدأوا 
تبغى  عطشى  وقلوهبم  إليه  مشدودة  عيوهنم 
بحذافري  يثّقلها  بام  ال   ، يرفعها  بام  ترتوى  أن 
والفريسيون.  الكتبة  معهم  يفعل  كام  الوصايا 
وشدًا  ومرجًا،  هرجًا  العامة  سمع  فجأًة 
وبينهم  غاضبني،  رجال  أصواِت  وجذبًا، 
كتبة  بمجموعة  وإذا  المرأة،  خافت  أنني 
املعروفة الدينية  بمالبسهم  وفريسيني 
جتر  كام  عارية  شبه  امرأة  ورائهم  ون  جيرُّ
هبا  وألَقْوا  جديدًا،  صيدًا  الذئاب  جمموعة 
بمقاطعة  مبالني  غري  السيد،  أقدام  عند  بعنف 
املستمعني  حرمان  أو  اجلموع،  مع  حديثه 
هبا. ليقتاتوا  هم  أتوا  الالتى  كلامته  بقية  من 
أنه  هلم  ل  خيَّ للفريسيني  الدينى  احلامس 
للمسيح! مفرَّ  ال  ذلك  وبعد  للمرأة،  مفرَّ  ال 
وضعوا املرأة ىف وسط احللقة، لكى ُيشّهروا هبا 
يسألون  وكأهنم  العيون،  من  عدد  أكرب  وسط 
ىف  معهم  قضاًة  أيضا  هم  يكونوا  أن  املستمعني 
واقرتب  الفريسيني  كبري  تقدم   . االهتام  غرفة 
من املسيح ناظرًا ىف عينيه وكأنه يتحداه، قائاًل:

ىف  تزنى  وهى  ُأِمسكت  املرأة  هذه  معلم  "يا 
الفعل".  ذات 

وأردف  اجلموع،  تعليم  عن  املسيح  توقف 
االهتام  حمل  املرأة  فرأى  أسفل  إىل  بنظره 
ت  غطَّ وقد  األرض  عىل  الدائرة  وسط  ىف 
بيدهيا  وجهها  وأخفت  بمالءة  جسدها 
ملا  مستعدة  كالكرة  نفسها  مت  كوَّ قد 
اليهودية.  األحكام  بحسب  عليها  آٍت  هو 
قائاًل  وأكمل  أخرى  خطوة  الفريسى  تقدم  ثم 
ألقرانه: الرسمى  املتحدث  وكأنه  للمسيح 
هـذه  مثـل  أن  نا  أوصا لناموس  ا ىف  "موسى 

ُترَجم . فامذا تقول أنت ؟"
األخري  السؤال  ىف  الفريسى  تباطأ   -
بحدٍة  للمسيح  ونظر  حجته  ليؤكد 
ابتســــامـــة  نصف  وجهــه  وعىل  وحتٍد، 
باالنتصار.  الداخىل  إحساسه  عن  تنم 
للحكم  إجابة  يتوقع  سؤاهلم  يكن  مل 
مصيدة  كان  ما  بقدر  الزانية،  عىل 
 - مريديه:  أمام  به  للتشهري  للمسيح 
موسى  أوصاهم  كام  برمجها  املسيح  َحَكم  فإن 
حفظة  ذلك  أثار  وربام   ، أتى؟  جديٍد  فبأى 
يقول:"  مرارًا  سمعوه  الذين  "املتدينني" 
وإن   "  ... لكم  فأقول  أنا  أما   ... قيل  أنه  سمعتم 
سُيشعل  أيضًا  فذلك   ، بإطالقها  املسيح  َحَكم 
بأنه  وسيتهمونه  التوراة،  مُحاة  غضب 
موسى.  رشيعة  وينقض  السلف  عوائد  يكرس 
بدأ اجلمع املتحّلق حيملق  ىف وجه املسيح ، فِهم 
بعضهم مكر ودهاء الفريسيني بسؤاهلم ، وشعر 
يستطيع  لن  ألنه  معه  بالتعاطف  اآلخر  البعض 
احلالتني.  من  أى  ىف  مقبولًة  إجابًة  يعطى  أن 
معون  جَيْ الفريسيون  بدأ  ومقدمًا، 
لرمجها  متهيدًا  أيادهيم  ىف  األحجار 
بذلك. األمر  املسيح  هلم  يصدر  عندما 
عىل  ملقاًة  املرأة  كانت  األثناء،  هذه  وىف 
ولكن  الرتاب،  يمس  وجهها  األرض، 
مجوع  فرتى  النظر  تسرتقان  عينيها 
وعىل  اإلعدام  بأدوات  ممسكني  الرجال 
باحلجارة.  جسدها  لتحطيم  استعداد 
وأفئدهتم  غرياالهتام  حتوى  ال  نظراهتم   
متكّلسة  قلوهبم   . اإلعدام  سوى  حتمل  ال 
أيدهيم  ىف  التى  األحجار  تشبه  وقاسية، 
الزانية  تشبث  هبا  متشبثون  وهم 
سيده.  بغفران  واخلاطئ  العفو،  برجاء 
بيدهيا: تفعل  أن  جيب  ماذا  املرأة  تعرف  مل 
الذى  العارى  نصف  جسدها  هبام  أتغطى 
أن  َأْم  رشيكها،  مع  فراشها  من  نزعوه 
يتهشم  سوف  الذى  رأسها  هبام  حتمى 
ال  ومنكرسة  دامعة  عيوهنا  حلظات؟  بعد 

لثواٍن حتى  امها  حكَّ إىل  تنظر  أن  جترؤ 
تغفل  أن  تريد  ال  متقدة  محراء  وعيوهنم 
وقد  مرجتفة  يداها  للحظات.  ولو  عنها 
وقد  ثابتة  وأيادهيم  هلعها،  كثرة  من  ابيضت 
األحجار.  عىل  ضغطها  كثرة  من  ابيضت 
به  حيكمون  سوف  ما  سوى  ترى  ال  نظراهتا 
ومل   . ترى  أن  دون  حتكم  ونظراهتم  عليها، 
أشفتاها   : أرسع  يرتعش  أهيام  املرأة  تعرف 
التوتر؟ عمق  من  يداها  أم   اخلوف،  شدة  من 
قـلـب أى  تــفــــّرق  أن  تســـــتــطــع  ولـــــم 
النبض  عن  سيتوقف  الذى  أقلبها  أرسع:  يدق 
بعد دقائق، َأْم قلوهبم املستعدة للغّل والتشّفى؟ 
زميلها هبام  ل  ُتقبَّ كانت  التى  شفتاها 
ويداها  بأسناهنا،  عليهام  هى  تضغط  اآلن 
هبام  حتمى  اآلن  جسده،  الَمَست  التى 
عليها. القادم  األحجار  وابل  من  مججمتها 
بحر  ىف  ثِماًل  كان  سويعات  منذ  الذى  جسدها 
متناثرة.  أشالًء  يصبح  سوف  اآلن  اخلطية، 
موسى وصايا  إحدى  َكرَسْت  لقد 
عليها.  سيحكم  موسى  قانون  واآلن  تزِن(،  )ال 
ىف  "رشيكها"  أين  الكثريون:  ويتساءل 
الكتاب   – "املشنا"  وبحسب  القصة؟  هذه 
الزانى  فإن   – اليهود  قوانني  يرشح  الذى 
حتى  يُوضع  بأن  ُيعاقب  عليه  املقبوض 
حبَلنْي  يلفون  ثم  البهائم،  روث  ىف  وسطه 
إجتاه  ىف  حبل  كل  ويشدون  عنقه،  حول 
اخلنق.  أسفكسيا  من  يموت  حتى  مضاد 
املرأة  أمسكوا  لقد  هو؟  أين  ولكن 
ال  والفعل   - الفعل(  )ذات  ىف  وهى 
معها. آخر  شخص  بوجود  إال  يتم 
مصري  عن  احتامالت  بثالثة  املفرسون  ونادى 

 -: "احلبيب" 
عليهام  القبض  عند  بالفرار  الذ  إنه   -  )١
فعاًل  هدفهم  يكن  مل  الفريسيني  أن  إذ 
أن  فقط  ولكن  موسى  رشيعة  تطبيق 
املسيح. به  ليجربوا  كُطْعم  باملرأة  يأتوا 
عىل قبضوا  فعال  الفريسيني  إن   -  )٢
" احلبيب " ، ولكن نظرًا ألهنم يعيشون ىف جمتمع 
بالفرار.  له  وسمحوا  سبيله  أخَلْوا   ، ذكورى 
اآلبق  الزانى  أن   : وذاك  هذا  من  -أسوأ   )٣
احلجارة  حامىل  من  الواقفني  ضمن  من  كان 
زناها!  بسبب  عشيقته  يرجم  أن  مستعد 
يكتب  وكان  أسفل  إىل  فانحنى  يسوع   "أما 

األرض"  عىل  بأصبعه 
خطايا  يكتب  كان  لعله  يكتب؟  كان  ماذا 
دينى  محاٍس  ىف  حوهلا  املتحّلقني  ماسكيها 
يفعل  كان  ماذا  الفريسيون  يفهم  مل   . زائف 
أنظارهم  اجتاه  وا  غريَّ كلام  ولكن  املسيح، 
تغرياحلكم  كلام   ، األرض  إىل  املرأة  من 
ت  خفَّ وكلَّام   ، أنفسهم  عىل  احلكم  إىل  عليها 
أيادهيم! ىف  التى  األحجار  عىل  قبضتهم 
 " هلم:  وقال  انتصب  يسألونه  استمروا  ]وملا 
بحجر"[  أواًل  فلريِمها  خطية  بال  منكم  َمن 
ومل  املرأة،  رساح  إطالق  السيد  يطلب  مل 
طلب  ببساطة  ولكنه  جموهنا،  ىف  يؤيدها 
نفوسهم  داخل  ينظروا  أن  رامجيها  من 
األرض  عىل  الكتابة  بدأ  أن  بعد  خصوصًا   –
أو   – فعلوا  قد  أهنم  يكتشفون  لعلهم   –
 ! خفية  ىف  ولكن   ، منها  أسوأ   – يفعلون 
عىل  يكتب  وكان  أسفل  إىل  أيضا  انحنى  "ثم 

األرض". 
املشتكني  قلوب  بغالظة  أحسَّ  السيد  لعل 
قائمة  ل  يكمَّ أن  فأراد   ، للتغيري  ومقاومتهم 
فاحُص  إاّل  يعرفها  ال  والتى  املستورة  خطاياهم 
مرحلتني.  عىل  الكتابة  قّسَم  ولذا   ، القلوب 
يف املرة الثانية ، بدأ الرجال رحلة التأمل الذاتى 
]Introspection[، لقد َوَقعوا يف يد الطبيب 
وا  النفسى األمثل الذى يساعد التائبني أن يتغريَّ
دون أن جيرح مشاعرهم او يفضحهم عىل املأل 
ضامئرهم  أيقظ  املاهر  النفوس  جراح  مثل   .
كانت  والتى   ، عميق  سباٍت  ىف  كانت  التى 
تسعى فقط إلدانة اآلخرين : املرأة ، واملسيح ! 
اآلثام.  بحر  ىف  غارقني  أنفسهم  هم  كانوا  بينام 
بينام  الزانية،  بإذالل  يتلذذون  كانوا  لقد 

فضيحتهم.  خيفى  أن  ن  يتفنَّ الفادى  كان 
مصري  عن  يسألونه  الرجال  واستمر 
جوابًا  يعطيهم  أن  يدفعونه  ضحيتهم، 
نفوسهم  قرارة  ىف  يعلمون  وهم  عنها 
احلالتني. كلتّى  ىف  حمالة  ال  خارس  أنه 
حتفها:  تلقى  ألن  مستعدة  املرأة  كانت 
حمالة ال  آٍت  آٍت  هو  بالرجم  عليها  احلكم 
حوهلا  الرجال  وهؤالء  مدافعون،  هلا  ليس 
والغفران  الرمحة  قلوهبم  من  هربت  قد 
تفسري. أو  عذٌر  جرمها  ىف  هلا  وليس 
رسيعًا  تنتقالن  بالدموع  املغرورقتان  مقلتاها 
املعّلم  اجلليىل  ذلك  وبني  مشتكيها  بني  وبتكرار 
لعلها   – الثاقبتني  والعينني  السِمح  الوجه  ذى 
ُمِسكن  قد  ُأخريات  نساء  عن  َسمِعت  أو  رأت 
رشيعة  ،وبحسب  أخرى  آثمة  عالقات  ىف 
ومعروفة.  أكيدة  مصائرهن  كانت  موسى 
ضعفها  عىل  نفسها  تلوَم  أن  تريد  أهنا  ت  أحسَّ
براثن  ىف  أوقعها  الذى  حبيبها  تلوَم  وأن 
عون  واملدَّ  ، مؤكدة  جريمتها   . اللذة  وشباك 
كثريون  العيان  وشهود   ، متواجدون  عليها 
منها  هرب  لقد   . متوافرة  اإلعدام  وأدوات 
عشيقته  من  الزانى  كهروب  احلياة  ىف  األمل 
حوهلا.  رامجيها  كتجمهر  اليأس  عليها  وتواتر 
بحجر" أواًل  فلريِمها  خطية  بال  منكم  كان  "من 
األجيال عرب  ترتدد  عبارة  السيد  قاهلا 
والفالسفة  واملبرشون  اظ  الوعَّ يستخدمها 
بعد  جلالدهيا  هها  وجَّ وُمكاتباهتم،  كلامهتم  ىف 
الكذب  وسكة  العودة  طريق  عليهم  سدَّ  أن 
وخطاياهم  أسامءهم  كتب  عندما  واملقاومة 
يسرتجع  الرجال  من  كل  بدأ   . األرض  عىل 
عنها  يعرف  ال  التى  اخلاصة  أفعاله  ذاكرته  ىف 
زميله  إىل  ينظر  منهم  كل  شيئًا،  اآلخرون 
هو. يفكر  فيام  حوله  َمن  يعرف  لئال  خائفًا 
أن  يستطيع  اآلخرين  الرجال  من  أحد  ال 
خيرتق خباياه، ما عدا هذا الراّبى اجلليىل، لعل
خُيرب  أن  عادية  غري  قدرًة  أعطاه  قد  )هيوه( 
 ! األفئدة  ىف  يعتمل  وما  اخلواطر  ىف  جيول  بام 
وحساسًا  حاساًم  هلم  املسيح  حتدى  كان 
عام  حتٍد  ألنه  حاساًم  الوقت:  نفس  ىف 
اخلاطئة  للبرشية  بل   – فقط  هلم  ليس   –
وفسدوا زاغوا  اجلميع  إن  حيث  مجعاء 
واحد  كل  إىل  بأصبعه  ُيرِش  مل  ألنه  وحساسًا 
املأل.  عىل  خطاياه  تاريخ  عن  له  ليعلن 
ومن  داخليًا  تأنيبهم  يكون  أن  السيد  أراد 
أنفسهم ، هو يريد أن يفعل عكس ما يفعلون : 
يريد  وهو   ، اآلخرين  أمام  باملرأة  يشّهرون  هم 
. أنفسهم  بينهم وبني  بزالهتم فقط  يذّكرهم  أن 
عىل  وأيادهيم   ، خْتفت  الرجال  أصوات   بدأت 
املرأة  من  حتولت  ونظراهتم   ، تلني  األحجار 
حياته  إىل  بذاكرته  عاد  واحد  كل   . أنفسهم  إىل 
اإل  يدِر  فلم   ، املتعّددة  أخطائه  وإىل  الداخلية 
واحلجارة التى كانت ىف يده تسقط عىل األرض 
التى  املكتوبة  خطيته  عىل  سقطت  وربام 
أيضا  هو  أنه  اكتشف  وكأنه   ، عنه  املسيح  كتبها 
 ! عينها  احلجارة  هبذه  بالرجم  املوت  يستحق 
تواىل سقوط األحجار ، وبدأ الرجال يستديرون 
مطأطأ  منهم  كل   ، املكان  ليرتكوا  للخلف 
كل   . اخلطوات  بطئ   ، السحنة  باهت   ، الرأس 
اآلخرين  الرجال  نظرات  حتاشى  يتعمد  منهم 
 . أيضًا  خاطئ   – مثلهم   – أنه  اكتشفوا  الذين 
أن  منتظرًا   ، العظيم  النفوس  جراح   وتباطأ 
هذا حدث  وعندما   ، املشتكني  مجيع  خيتفَى 
أهنا  تصدق  مل   – ذهول  ىف   – ألهنا  املرأة  وقفت 
جديدة  حياة  ببداية  لتحتفل  وَقَفت   ، مَتْت  مل 
تتوقع.  أو  تدرى  ال  حيث  من  هلا  ُوهبت 
  : هلا  قال  املرأة  سوى  أحدًا  يسوع  يَر  مل  فلام 
أما   . عليِك  املشتكون  أولئك  هم  أين  امراة  “يا 

" دانك أحد ؟ 
– أراد أن ُيطمئنها أن  طالبى نفسها قد انرصفوا 
، وأن ما تراه من اختفائهم هو حقيقة  مجيعا 
وليس خيااًل ختاله أو حلاًم ترائى هلا ىف نومها . 
طالبى  من  أحدًا  تَر  فلم  حوهلا  املرأة  َنَظرت 
وهى  اآلخر  وراء  واحدًا  تواَرْوا  هم   ، نفسها 
حتول  كيف  هذا:  حدث  كيف  تعرف  ال 

موسى  لوصايا  ومحايتهم  الدينى  محاسهم 
متشى  الرجال  من  جمموعة  إىل  فجأًة 
اختفوا  لقد   . هلا  ظهورهم  ولَّوا  وقد  اهلوينى 
وأزقة  شوارع  يف  وانترشوا  اهليكل  من 
جالبيبهم. أهداب  وراءهم  ون  جيرُّ  ، أورشليم 
التى  املرأة  من  غاضبًا  مشتٍك  كل  جاء 
غاضبًا  وانرصف  موسى،  ناموس  كرست 
اخلفية.  خطاياه  عن  أخربه  الذى  املسيح  من 
السيد  جتيب  وهى  نفسها  املرأة  تصدق  مل 
َنَظرت  سيد".  يا  أحد  "ال   : بقوهلا  سؤاله  عن 
م  مفعَّ وفؤادها  امتنانًا،  مآلنة  ومقلتها  إليه 
قد  ُمدينيها  أن  املرأة  رت  فكَّ لقد   . عرفانًا 
اجلليىل الراّبى  هذا  بقى  ولكن  اخَتْفوا، 
ياترى  فامذا   ، بيديه  حجارة  أية  معه  ليس 
حكمه  كان  مهام  ولكن  عليها؟  به  سيحكم 
رمجًا.  املوت  من  أخف  بالتأكيد  فهو  
تكون  أن  منه،  نطق  ألى  مستعدة  كانت 
أن  من  هلا  أفضل  هو  رمحته  حتت 
ال  الذين  الفريسيني  رمحة  حتت  تكون 
فقط  يعرفون   ، الرمحة  هى  ما  يعرفون 
واحَلْرف!  والوصايا،  والتلمود،  القانون، 
أنقاذها  بعد  الثانية  باملفاجأة  يسوع  فاجأها 
املرأة  "– مل تصدق  ُأدينك  أنا  :" وال  الرجم  من 

سمعته:-  ما 
خطية بال  أنه  عنه  َسَمعت  الذى  الوحيد 
أن  يستطيع  ألنه  رمجها  حق  له  الذى  الوحيد 
بنفسه: أثاره  الذى  سؤاله  باإلجياب  جياوب 
الذى  الوحيد  خطية،  بال  الذى  الوحيد  إنه 
الذى  الطوب  من  واحدة  يأخد  أن  حق  له 
به  وُيفّتت  األرض  عىل  الفريسيون  تركه 
ذلك.  يفعل  أالَّ  اختار  ولكنه  اآلثم،  جسمها 
سمعت  أن  بعد  بالبكاء  املرأة  أجهشت 
أواًل  عينيها  تصدق  مل  اإلعدام،  حكم  بإلغاء 
تصدق  ال  وهى  حماكموها،  اختفى  عندما 
من  رساحها  بإطالق  تسمع  وهى  اآلن  أذنيها 
 ! يالفرحتها  عليها،  احلكم  حق  له  الذى  الوحيد 
حبًا  حقيقيًا،  حبًا  حيبها  يسوع  ألن  ونظرًا 
هلا  يفتح  أن  فقْبل  نفسها،  خلالص  يسعى 
حريتها هلا  وُيْطلق  األحكام،  َأرْس  زنزانة 
َطَلَب منها ما يفيدها :"إذهبى وال ختطئى أيضا".
يقل  ومل  ذلك،  بعد  لسنني  عاشت  املرأة  لعل 
اللقاء هذا  بعد  عنها  شئ  أى  الكتاب  لنا 
قلبها  ت  أرَسَ قد  السيد  حمبة  ربام  ولكن 
من  ونجاهتا  نفسها،  شغاف  ومّست 
إلحلاحات  ثانيًة  ختضع  أالَّ  ساعدهتا  املوت 
للخطية.  الكاذبة  والوعود  جسدها 
وبني  بينها  الرس،  ىف  خطيتها  كانت   لقد 
عن  بعيدًا  فكان  رساحها  إطالق  أما   ، عشيقها 
 ! اجلديد  حبيبها  وبني  بينها  املتطفلني،  عيون 
وتنظر  الروحى  سباهتا  من  تفيق  املرأة  بدأت 
اليوم : التى تالحقت برسعة ىف هذا  لألحداث 
يستمتع  لكى  حبه  ها  يبثَّ كان  الذى  حبيبها 
ليدافع  يتقدم  ومل   ، بالفرار  الذ  قد  بجسدها 
قاتليها  من  حيميها  أو  مدينيها  ضد  عنها 
اته  وللذَّ فقط  لذاته   ، أنانيًا  حبًا  كان  حبه   .
احلقيقى  املُحب  حياهتا  ىف  ظهر  وعندما   .
بل   ، ممسكيها  أمام  فقط  عنها  يدافع  مل 
أطلقها   – العادل  الوحيد  الديان  وهو   –
اخلطأ.  تكرار  تعيد  أالَّ  فقط  منها  طالبًا 
ثمن  هو  سيدفع  ألنه   ، مضحّيًا  حبا  كان   حبه 
الصليب.  عىل  عنها  بداًل  بعد  فيام  خطيتها 
بـدَنـهـا  يمتـــلـك  أن  يـــريـــــد   واحـــــد 
روحهــــا.  يــخـــّلــــص  أن  يــريــــد  واآلخـــر 
  واحد ُيسِمعها معسول الكالم من أجل مصلحته 
مصلحتها.  أجل  من  أفعاله  يرهيا  واآلخر 
هى  تعــرضــت  عنـــدما  هـــرب  األول   
للخطر  حياته  ض  عرَّ واآلخر  للخطـــر، 
بحياهتا. هى  هترب  لكى  مدينيها  أمام 
يقّدم  واآلخر  متعة،  كأداة  يعاملها  واحد 
خليلة  خياهلا  األول  خلالصها.  نفسه 
ىف  يقابلها  رجل  كإبنة.  يعاملها  والثانى 
املأل. عىل  عنها  حيامى  والثانى  رسية، 
احلبيب:  من  آخر  نوعًا  أخريًا  وجدْت  لقد 

احلقيقى! احلبيب 



أن  أفادت  حيث  حديثة،  علمية  دراسة  عنها  كشفت  وخطرية  جديدة  نتائج 
السنة. يف  للرسطان  تشخيص  ألف   80 من  ألكثر  اجلذري  السبب  هو  التغذية  سوء 
إىل  تفتقر  التي  التجهيز  عالية  األطعمة  تناول  إن  الباحثون  قال 
ولكن  اخلرص،  حجم  أو  للوزن  بالنسبة  فقط  سيئة  ليس  التغذية 
الربيطانية. ميل"  "ديىل  صحيفة  ملوقع  وفقًا  لدينا،  الرسطان  ملخاطر 
زيـــادة  بني  واضحة  عالقة  هناك  أن  األمريكية،  تافتس  جامعة  من  الباحثون  وأوضح 

األقل من الرسطان. أنواع عىل  وزن اجلسم وستة 
مجيع  من   5.2% حوايل  يمثل  الزائد  اجلسم  وزن  كان   ،2015 عام  من  واعتبارا 
الكحول. استهالك  مع  املساواة  قدم  عىل  جيعلها  مما  اجلديدة،  الرسطان  أنواع 
%40 سوف يصابوا بأحد  %60 من األمريكيني يعانون من زيادة الوزن وحوايل  وأكثر من 
أشكال الرسطان يف مرحلة ما من حياهتم، ولقد حتسنت عالجات الرسطان بشكل كبري ، 
لكن مع استمرار وباء السمنة ، فإنه لن يؤدي إال إىل تغذية تشخيصات إضافية لألورام اخلبيثة.
لرسطان  كبري  خطر  كعامل  السمنة   )ACS ( األمريكية  الرسطان  مجعية  وصنفت 

والبنكرياس. والكىل  واملريء  واملستقيم  والقولون  الثدي 
الرحم  وعنق  والكبد  املرارة  لرسطان  حمتمل  خطر  عامل  أنه  أيًضا  اجلمعية  وترى 
رسطان  أشكال  وبعض  اهلودجكينية  غري  الليمفاوية  الغدد  رسطان  وكذلك  واملبيضني 

العدوانية. الربوستاتا 
وعىل الرغم من أن تشخيص الرسطان بشكل عام يرتاجع يف الواليات املتحدة، فإن حاالت 
الرسطان املرتبطة بالسمنة تستمر يف الزيادة - وليس هناك ما يشري إىل هذا التوقف حيث 
يستمر املزيد واملزيد من األمريكيني يف اكتساب وزن غري صحي عىل النظام الغذائي الغريب.
يف  كبري  بشكل  تنترش  العامل،   حول  املشهورة  املأكوالت  أشهر  من  هو  اهلمربجر 
حيتوي  افرنجي  خبز  من  تتكون  امريكي.  واصلها  ككل  والعامل  الغريب  العامل 
املايونيز.  و  الكاتشاب  وصلصة  اخلضار  مع  احلمراء  اللحمة  من  رشحية  عىل 
طاقة  تعطي  وهي  عالية  حرارية  سعرات  عىل  اهلمربجر  وجبة  حتتوي 
جمددا. باجلوع  املرء  ويشعر  الطاقة  مستوى  هيبط  ما  رسعان  لكن  كبري  بشكل 

اىل  املرء  يصل  عندما  خاصة  فوائدها،  من  اكثر  ارضارها  لكن  عدة  فوائد  للهمربجر 
احلوامل. النساء  او  لالطفال  خاصة   ، الرسيعة  الوجبات  هبذه  واالدمان  التعلق  مرحلة 

اهم فوائد وارضار اهلمربجر. املقال عىل  نتعرف يف هذا  سوف 

اهلمربجر فوائد 
مخسة  من  اكثر  حتضريها  وقت  يستغرق  ال  الذي  الرسيعة  الوجبات  من  اهلمربجر   -
طبخ. او  غداء  لتحضري  الوقت  توافر  عدم  حاالت  يف  رسيع  حل  هي  لذا  دقيقة  عرش 

اىل  باالضافة  احلمراء،  اللحمة  من  والربوتني  الكربوهيدرات  من  نسبة  عىل  حتتوي   -
للجسم. املفيدة  االلياف  من  يزيد  مما  الوجبة،  يف  اخلضار  كمية  زيادة  امكانية 

من  طعم  اي  يشبه  ال  مميز  بطعم  تتمتع  التي  للذيذة  ا الوجبات  من  اهلمربجر   -
الرسيعة. الوجبات 

اسعار  عكس  عىل  والعائالت  الفئات  جلميع  جدا  مناسب  اهلمربجر  وجبة  سعر   -
اجلاهزة. الوجبات  بعض 

احلرارية  السعرات  نسبة  من  يقلل  مما  اهلمربجر  يف  املوجودة  اللحمة  شوي  امكانية   -
املشبعة. والدهون 

اهلمربجر ارضار 
اللحمة  بسبب  احلرارية  السعرات  من  كبرية  كمية  عىل  اهلمربجر  وجبة  حتتوي   -

املايونيز. وصلصة  واخلبز  املشوية  او  املقلية 
االشخاص. لبعض  املعدة  يف  انتفاخ  اهلمربجر  تسبب   -

دائام  ترافقها  التي  االطعمة  خالل  من  للهمربجر  االضافية  االرضار  بعض  تكمن   -
الدهون  من  عالية  نسبة  عىل  حتتوي  التي  املقلية  والبطاطس  الغازية  املرشوبات  مثل 

. ملشبعة ا
بالكرش. يسمى  ما  او  املعدة  او  البطن  بروز  أحيانا  تسبب   -

والقلب. اهلضمى  اجلهاز  عىل  الرسيعة  الوجبات  تأثري   -
مع  بالكربوهيدرات  املرشوبات  ذلك  ىف  بام  الرسيعة  الوجبات  معظم  حتميل  يتم   -

بدوهنا. أو  األلياف  من  القليل 
اجللوكوز  مثل  الكربوهيدرات  إطالق  يتم  األطعمة  هذه  اهلضمى  اجلهاز  يكرس  عندما   -
من  كبرية  كميات  تناول  لكن  الدم،  سكر  يزيد  لذلك  نتيجة  الدم،  جمرى  ىف  )السكر( 

نسبة  ىف  متكررة  ارتفاعات  إىل  يؤدى  أن  يمكن  األحيان  من  كثري  ىف  الكربوهيدرات 

الدم. ىف  السكر 
يزيد  وهذا  جلسمك،  العادية  اإلنسولني  استجابة  تعطل  إىل  تؤدى  قد  الوقت  وبمرور 
الوزن. وزيادة   2 النوع  من  السكر  ومرض  اإلنسولني،  بمقاومة  اإلصابة  خطر  من 

الكولسرتول. تزيد   -
)الكولسرتول   LDL من  يزيد  أن  يمكن  الدهون  عىل  حتتوى  التى  األطعمة  تناول   -
من  بالسكر  اإلصابة  خطر  وزيادة  اجليد(،  )الكولسرتول   HDL وخفض  السيئ(، 

القلب. أمراض  ىف  ويتسبب   2 النوع 
امللح. من  كبرية  نسبة  عىل  حيتوى   -

الوجبات  جتعل  أن  يمكن  )امللح(  الصوديوم  من  والكثري  والسكر  الدهون  من  مزيج   -
عىل  حتتوى  التى  الغذائية  الوجبات  تؤدى  أن  يمكن  ولكن  الناس،  لبعض  ألذ  الرسيعة 
باالنتفاخ  تشعر  قد  أنك  ىف  السبب  هو  وهذا  املاء،  احتباس  إىل  الصوديوم  من  عالية  نسبة 

الرسيعة. الوجبات  تناول  بعد  التورم  أو  االنتفاخ  أو 
زيادة  تسبب  أن  يمكن  الرسيعة  الوجبات  من  الزائدة  احلرارية  السعرات  السمنة،   -

السمنة. إىل  الوزن، هذا قد يؤدى 
عىل  اجلوع  إرضاء  إىل  الرسيع  الطعام  يؤدى  قد  املركزى،  العصبى  اجلهاز  عىل  تأثر   -
األشخاص  إن  حيث  إجيابية،  أقل  تكون  الطويل  املدى  عىل  النتائج  ولكن  القصري،  املدى 
لتطور   51% بنسبة  عرضة  أكثر  هم  املصنعة  واملعجنات  الرسيعة  الوجبات  يأكلون  الذين 

منها،فيساعد  يأكلون  أو  األطعمة  هذه  يتناولون  ال  الذين  باألشخاص  مقارنة  االكتئاب 
واحلموضة. باإلكتئاب  اإلصابة  عىل 

حتذيــر.. سـاندوتش واحد "بـرجـر باجلبنـة" يعرضك لإلصابــة 
بأمراض الكبـد والسكر:

واحـد  تنـاول  أن  األملانـى،  السكر  مركز  من  العلامء  من  فريق  عليه  أرشف  بحث  كشف 
ىف  الغذائـى  التمثيل  عملية  ىف  مؤقت  تغيري  حلدوث  يكفى  باجلبنة  الربجر  من  فقط 

اجلسم.
املوجودة  املشبعة  الدهون  أن  الباحثون  أوضح  الربيطانية،  ميل"  "ديىل  لصحيفة  ووفقًا 
تغيريات  إىل  تؤدى  أن  يمكن  باجلبنة"  "الربجر  مثل  صحية  غري  واحدة  وجبة  ىف 

السكرى. ومرض  الدهنى  الكبد  بمرض  مرتبطة 
املشـبعة  الدهون  عىل  حتتوى  التى  األطعمة  من  املزيد  تناول  أن  إىل  الباحثون  وأشار 

الغذائى. التمثيل  عملية  ىف  دائام  رضرا  تسبب  أن  يمكن  الدهنية  واألغذية 
دوسلدورف  ىف  األملانى  السكر  مركز  من  الباحثون  طبق  البحث،  نتائج  ولتأكيد 
أعطاء  وتم  عامًا،   40 إىل   20 بني  أعامرهم  ترتاوح  جيدة  بصحة  رجاًل   14 عىل  نظريتهم 
العادى. املاء  من  كوب  أو  الفانيليا  بنكهة  النخيل  زيت  من  كوب  إما  متطوع  كل 
من  رشائح   8 باعتباره  الدهون  بقدر  مشبع  النخيل  زيت  إن  الباحثون  وقال 
املقلية. البطاطس  من  كبري  جزء  مع  جرام   110 برجر  تشيز  أو  البيربونى"  "بيتزا 
وأظهرت االختبارات أن تناول زيت النخيل أدى إىل زيادة فورية ىف تراكم الدهون وانخفاض 
مستويات  رفع  كام  الدم"،  ىف  السكر  ينظم  الذى  احليوى  "اهلرمون  لألنسولني  حساسية 
الدهون الثالثية مع حدوث اختالل ىف وظيفة الكبد، وأدى إىل تغيريات ىف نشاط اجلينات 
"اجللوكاجون"،  هرمون  مستويات  انخفاض  إىل  إضافة  الدهنى،  الكبد  بمرض  املرتبطة 
القارئ. عزيزى  اإلختيار  لـك  فـ  الدم،  ىف  السكر  انخفاض  يمنع  الذى  اهلرمون  وهو 



- متي أستطيع القديم عىل Covered CA؟
خاصه  حاالت  لدهيم  الذين  لألفراد  يمكن   .2020 يناير   31 حتى   ،  2019  ، أكتوبر   15 هو  املفتوح  التسجيل 
خساره  القانونية،  االقامه  أوراق  عيل  احلصول  مثل  السنة  من  وقت  أي  يف  التسجيل  استثنائيه  مؤهلة 
التامني الصحي املتاح من جهه العمل او Medi Cal او االنتقاالت واليه اخري  ايل واليه كاليفورنيا . اما .
Cov� و   Medi�Cal تستخدم  السنة.  مدار  عىل  االلتحاق  فيمكن   Medi�Cal
ما  ستكتشف   ، معلوماتك  إدخال  بعد  االبلكاشن.  نفس   ered California
Covered California أو   Medi�Cal عىل  للحصول  مؤهاًل  كنت  إذا 

- ما فائده استالم النموذج A�1095؟
نموذج A-1095 هو مستند ستحتاج إليه عندما تقوم بإعداد الرضائب اخلاصة بك.

- هل يمكن إلغاء التامني الصحي يف اي وقت؟
إذا كنت بحاجة إىل إلغاء خطتك الصحية أو طب األسنان ، يمكنك القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إىل حساب 
Covered California اخلاص بك. تتطلب  إشعاًرا مسبًقا قبل 14 يوًما عىل األقل لقبول طلب االلغاء.

- هل التامني الصحي املتاح من خالل CoveredCA يغطي تأمني االسنان؟
أسنان  تغطية  مع  تأيت   Covered CA يف  املغطاة  الصحي  التأمني  خطط  مجيع 
Covered Califor� تقدم  ، ذلك  إىل  باإلضافة  الصحية.  اخلطة  يف  مضمنة   لألطفال 
للبالغني. األسنان  طب  فوائد  توفر  التي  االختيارية  العائلية  األسنان  طب  خطط   nia

-ما هي تكلفه التامني الصحي املتاحه من خالل Covered CA؟
 shop"أفضل طريقة للحصول عىل تقدير رسيع للسعر الذي ستدفعه هي استخدام "أداة التسوق واملقارنة
and compare Tool. يعتمد السعر عىل دخلك املقدر لعام التغطية ورمزك الربيدي وحجم أرستك 
عىل  حتصل  فقد   ، املتوسط  أو  املنخفض  الدخل  ذات  كاليفورنيا  من  كنت  إذا  االرسه.  أفراد  وعمر 
ختفض  التي  الشهرية  اإلعانات  خالل  من   Covered California من  التأمني  رشاء  يف  املساعدة 
التجارية. والعالمة  العالية  النوعية  ذي  التأمني  مقابل  أقل  تدفع  بحيث  بك  اخلاص  التأمني  قسط  تكاليف 
)األطباء  خدمات  مقدمي  إضافة  لك  تتيح  ميزة  عىل   Covered California حيتوي 
صحية. خطة  عىل  للحصول  التسوق  أثناء  بحثك  إىل  األطفال(  وأطباء  واملستشفيات 

املتعلقة  األسئلة  عن  وأجب   Shop and Compare Tool متجر  يف  أرستك  معلومات  أدِخل   ، أواًل 
مخسة  إىل  يصل  ما  اختيار  لك  تتيح  بحث  أداة  سرتى  ذلك  بعد  بك.  اخلاصة  الصحية  الرعاية  باحتياجات 
"عرض  الزر  فوق  انقر   ، اختياراتك  حتديد  بمجرد  باالسم.  مقدمي  عن  البحث  يمكنك  مزودين. 
أخرض  رمز  إما  عرض  سيتم   ، خطة  كل  وصف  يف  لك.  املتاحة  الصحية  اخلطط  عىل  لالطالع  اخلطط" 
الصحية. اخلطة  مزود  شبكة  يف  مدرًجا  املوفر  كان  إذا  ما  إىل  يشري  مما   ، املوفر  اسم  بجانب  أمحر  أو 

-كيف اختار األطباء واملستشفيات التي تقبل اخلطه التأمينية اخلاصه يل؟
أثناء التسوق للحصول عىل خطة صحية من خالل Covered California ، يمكنك عرض قائمة باألطباء 
املوجودين يف الشبكة لكل خطة. هذه هي أفضل طريقة للحصول عىل ملحة رسيعة عن األطباء بالقرب منك.
ابدأ باستخدام أداة التسوق واملقارنةshop and compare . بمجرد أن تكون عىل الصفحة تعرض خيارات 
خطتك الصحية ، انقر فوق الزر "عرض التفاصيل" View detail يف الركن األيمن السفيل من وصف اخلطة. 
doc� " هناك ميزة يف هذه الصفحة تتيح لك رؤية أسامء مجيع األطباء يف منطقتك. يف قسم"األطباء واملستشفيات 
tors and facilities، حدد زر "عرض اخلريطة"view map لرؤية موقع األطباء املدرجني يف اخلطة.

يف  بام   - الصحية  باخلطة  املشمولني  اخلدمات  مقدمي  عن  تفصياًل  أكثر  بحث  عىل  للحصول 
العقلية  الصحة  خدمات  ومقدمو  العاجلة  الرعاية  ومراكز  الطبية  واملعدات  الصيدليات  ذلك 
األيرس  اجلانب  عىل  provider directoryاملوجود  املزود"  "دليل  رابط  اخرت   - البديل  والطب 
الصحية. اخلطة  موقع  إىل  نقلها  سيتم  التي  "الصفحة  الصحية"  اخلطة  تفاصيل  "عرض  من 

يعد كال الدالئل أداة جيدة للمستهلكني املغطني بكاليفورنيا ويتم بذل كل جهد ممكن إلبقائهم حمدثني ، لكن 
جيب عليك التحقق مع مقدمي اخلدمة الذين ختتارهم من قبوهلم للخطة قبل التسجيل وطلب الرعاية.

- هل Covered CA يغطي تأمني البرص؟
إىل  باإلضافة  لألطفال.  الصحية  الرعاية  كاليفورنيا  يف  املغطاة  الصحي  التأمني  خطط  مجيع  تشمل 
اجلودة. رؤية  تغطية  إىل  مبارًشا  طريًقا  للمستهلكني  اآلن   Covered California تقدم   ، ذلك 

-كيف يتم دفع تكلفه التامني الصحي اخلاص بــ  Covered CA؟
تغطية  عىل  للحصول  التقدم  عند  األوىل  فاتورتك  دفع  من  تتمكن  قد   ، ختتارها  التي  اخلطة  عىل  بناًء 
مع  حسابك  خالل  من  وليس   ، اخلطة  إىل  مبارشة  املستقبلية  الفواتري  مجيع  دفع  جيب  اإلنرتنت.  عرب 

.Covered CA
بإرسال  بك  اخلاصة  الصحي  التأمني  رشكة  تقوم  فسوف   ، اإلنرتنت  عرب  األوىل  فاتورتك  تدفع  مل  إذا 
استحقاق  تاريخ  طباعة  سيتم  جتديده.  أو  لطلبك  استالمها  من  أسبوعني  حوايل  بعد  إليك  فاتورة 
املوعد  قبل  بك  اخلاصة  الصحي  التأمني  رشكة  إىل  دفعتك  إرسال  يرجى  الفاتورة.  عىل  الدفع 
تتلقى  حتى  املناسب  الوقت  يف  إرساهلا  من  فتأكد   ، الربيد  طريق  عن  فاتورتك  دفعت  إذا  النهائي. 
الصحي  التأمني  رشكة  تقبل  قد  الفاتورة.  عىل  املطبوع  الدفع  تاريخ  بحلول  دفعتك  التأمني  رشكة 
الربيد. عرب  دفعتك  إرسال  من  أرسع  سيكون  ما  وهو   ، اإلنرتنت  عرب  أو  اهلاتف  عرب  الدفع  أيًضا 

-متي يتم استالم بطاقه التامني الصحي؟
 Covered California خالل  من  صحي  تأمني  خطة  يف  حديًثا  مسجاًل  كنت  إذا 
األوىل. الدفعة  تتلقى  أن  بعد  الصحي  التأمني  رشكة  من  عضوية  هوية  بطاقة  فستتلقى   ،
إذا متت تغطيتك يف عام 2018 وقمت بتجديد خطة التأمني الصحي اخلاصة بك واحتفظت هبا ، فيمكنك 
فستقوم   ، الصحي  التأمني  رشكات  أو   ، التغطية  بتغيري  قمت  إذا   .2019 لعام  احلالية  بالبطاقة  االحتفاظ 
الدفع. تلقي  بعد  الصحي  التأمني  وبطاقة  لك  جديدة  ترحيب  رسالة  بإرسال  الصحي  التأمني  رشكة 

-ماذا تفعل إذا مل يصلك الرد عيل التقديم عيل Medi Cal؟
بمعاجلة   Medi�Cal تقوم  أخرى.  مرة  التقدم  إىل  حتتاج  فلن   ، بالفعل  تقدمت  قد  كنت  إذا 
 ، تلقيها  تم  التي   Medi�Cal طلبات  من  الكبري  للعدد  نظًرا  ممكن.  وقت  أرسع  يف  طلبك 
طلب. كل  إلكامل  املعلومات  بعض  إثبات  ويلزم   ، املتوقع  من  أطول  وقًتا  املعاجلة  تستغرق  فقد 
أو لديك سؤال حمدد حول طلبك ، فاتصل بوكالة اخلدمات اإلنسانية إذا كنت بحاجة إىل مساعدة فورية 
County Human Services Agency يف املقاطعة للحصول عىل املساعدة الشخصية يف طلبك.

- ماذا افعل إذا أردت ان أغري اخلطه التأمينية او رشكه التامني الصحي؟
عىل  احلصول  أيًضا  يمكنك  املعلومات.  من  ملزيد  موقعنا  عىل   Members األعضاء  منطقة  إىل  انتقل 
املعتمدين  التسجيل  رشكاء  أحد  خالل  من  Chat  أو  املبارشة  الدردشة  أو  اهلاتف  عرب  املساعدة 
 ، ورسية  جمانية  مساعدة  عىل  العثور  كيفية  حول  املعلومات  من  ملزيد   .Covered CA لدي 
.Find Help مساعدة"  عىل  "العثور  بزيارة  تفضل   ، جمتمعك  يف   ، املتاجر  واجهات  ذلك  يف  بام 

ما هي االختيارات املتاحه للخطط التأمينية؟
حسب   ، خاصة  تأمني  رشكات  ست  ولكن  األقل  عىل  اثنتني  من  التأمني  رشاء  خيار  لديك  سيكون 
الوصول  يمكنهم  املغطاة  كاليفورنيا  مستهلكي  من  العظمى  الغالبية  فيه.  تعيش  الذي  املكان 
طبقات  يف  منتجات  خطة  كل  تقدم  األقل.  عىل  خمتلفة  رشكات  ثالث  من  التأمني  خطط  إىل 
Bronze, Silver,Gold and Platinum مثل  تغطية(  مستويات  )أو  متعددة  معدنية 
تستخدم  عندما  وأقل  الشهري  قسطك  مقابل  أكثر  تدفع  أن  تريد  كنت  إذا  ما  ختتلف  والتي 
. الصحيه  الرعاية  استخدام  عند  وأكثر  بك  اخلاص  التأمني  قسط  مقابل  أقل  تدفع  أو   ، الرعاية 
يف  خطًطا  تقدم  جتارية  عالمات  حتمل  التي  التأمني  رشكات  ملعرفة 
.  Shop and Compare واملقارنة  التسوق  أداة  استخدم   ، منطقتك 
عرض صفحة استخدام خطتك يف منطقة األعضاء للتعرف عىل مجيع فوائد التسجيل وكيفية استخدام خطتك.

-هل Covered CA رشكه تامني صحي؟
فيه  حيصل  أن  يمكن  السوق  الذي  او  املكان  هي   Covered California إن  ال. 
Pa� املعقول والرعاية  املرضى  محاية  قانون  بموجب  صحي  تأمني  عىل  كاليفورنيا  ةسكان 
مؤهلني  كانوا  إذا  ما  ومعرفة   tient Protection and Affordable Care Act
شهرية. أقساط  دفع  عىل  ملساعدهتم  الفيدرالية  احلكومة  من  مالية  إعانات  عىل  للحصول 

-كيف أتأكد من إذا كان الطبيب الذي اختارته يقبل التامني الصحي اخلاص
بـــ  Covered CA؟

إذا مل تكن قد اخرتت خطة صحية ، فإن أفضل طريقة ملعرفة ما إذا كان الطبيب يف خطة تفكر فيها هي 
أن تنظر إىل اخليارات املتاحة أمامك يف متجر ومقارنةShop and Compare للحصول عىل خطة 

حمددة لرؤية دليل مزود اخلطة عىل موقع رشكة التأمني. إذا كان لديك طبيب معني يف االعتبار ، من 
اجليد أيًضا االتصال بعياده الطبيب والسؤال عن التأمني الذي يقبله. ملعرفة املزيد عن األدوية والوصفات 

Prescription Drugs الطبية ، تفضل بزيارة صفحة األدوية املوصوفة

- ما هي التطعيامت املتاحه من خالل Covered CA؟
من  الصحية  اخلطط  مجيع  يف  املتاحة  املجانية  الوقائية  بالرعاية  شاملة  قائمة  عىل  العثور  يمكن 

Members Area  خالل
مع متنيايت القلبية جلميع القراء بموفور الصحه والعافيه

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التامني عيل االيميل. التايل
samy@goldenwayins.com



أوال: الدنيـــــا  اىل  جــاء  *أهيمـــا 
أوالكتكوت؟!. البيضة 

احلياة:احلب  هذه  ىف  اآلخر  يسبق  وأهيام 
بعد  اال  حمبة  الكراهية؟!.يقولون:)ال  أو 

عداوة(.
الشائعة  وأقوالنا  القديمة؛  أمثالنا  بعض 
وبعضها  حياة،  قوانني  تكون  أن  تكاد 
ىف  واحدة  حلظة  البقاء  يستحق  ال  اآلخر 

. تنا حيا
جدا كثرية  صفات  ألجدادنا  كانت 
بال  ساعدهتم  حقا؛  فريدة  ومميزات 
واألمثال احلكم  هذه  صياغة  عىل  شك 
خالصة  ضمنوها  التى  والغريبة؛  العديدة   
والتى احلياتية،  وخرباهتم  جتارهبم 
نرباسا  لتكون  رحيلهم،  بعد  لنا  تركوها   
تأليف استطاعوا  كيف  أيضا.  حلياتنا 
واملدهشة  العجيبة  واألمثال  احلكم  هذه   

األوىل؟!. جاهليتهم  عصور  ىف 
ما  لتى  ا هتم  ا معجز ى  حد ا هى  ه  هذ

اليوم... حتى  تبهرنا  زالت 
لتنتهى  الالشىء؛  من  تبدأ  كلها  احلدوتة   
كنا فاذا  فانية.  والدنيا  الالشىء؛  اىل 
األرض؛  هذه  عىل  حياتنا  أن  نعرف   
ملاذا يضمّحل،  ثم  قليال  يظهر  بخار  جمرد 
بعضهم  ويقتلون  الناس؛  يتحارب  اذن   
الالشــىء!! أجــل  من  واجلواب:  بعضا؟!. 
لقمة  عىل  للحصول  بعضهم  يكافح   
ويطمع للحظة،  تكفيهم  يابسة  صغرية 
اللحم  من  بطبق  االستمتاع  ىف  آخرون   
يتســـاويـــان... النهـــــايــــة  املشـوى؟!.ىف 
يبعد  ما  عىل  االنسان  حيصل  أن  املهم   
والذى اللعني،  اجلوع  ذلك  جوفه  عن 
كافر(.ومل  )اجلوع  قديام:  عنه  قالوا   
باخلبز قاتل!!.فليس  اجلوع  بأن  أحد  يقل 

االنسان... حييا  وحده 
وال  فمى  تدخل  مل  الباكر؛  الصباح  منذ   
ماء. رشفة  ريقى  تبلل  ومل  خبز،  لقمة 
السفر وشك  عىل  أكون  عندما  أنا،  هكذا   
متاما. آخر  انسـانـــا  مسـافـرا-أصبـح  أو 
وال  آكل،  وال  أنام،  فال  القلق،  يملؤنى   
ال قد  مهام  شيئا  أنسى  أن  أخشى  أتكلم. 
اليه ىف غربتى.   أجده معى، عندما أحتاج 
أعــرف أن  دون  وأجــىء  أروح  أظــل 
أبقى  أسرتيح.  لكى  أفعله  أن  جيب  ما   
فقط وعندئذ  القطار،  أركب  حتى  هكذا؛ 
االسرتخاء. ىف  داخىل  شىء  كل  يبدأ   
التى االيقاعات  بتلك  داخىل  ىف  أحس 
الدائرة  العجالت  احتكاك  حيـدثـهــا   
هناية. بال  واملمتدة  املتمددة  بالقضبان 
املسافر.ترك..رك.. موسيقى  اسميهــا:   
تنعكس و . . . . ك ر ر . . ك تر . . ك ر ر . . ك تر
واملنتظمــة  الرتيبـة  االيقــاعــات  هــذه   
ىف هنائيا  ال  اهتزازا  لتصبح  واملتكررة، 

  أعامقى...
لنافذة.  ا جوار  اىل  اجللوس  جدا  أحب   
وتدور حتيط  التى  املناظر  تأمل  أهوى 

خارجه.احلقول  من  القطار  حول   
التليفون أعمدة  األشجارالعالية،  اخلرضاء، 

يراها  ال  التى  الصغرية  املحطات  والنور،   
عندها...عصفور يقف  فال  القطار 
يكتشف  وعندما  القطار،  يسابق  صغري؛   
هدف وال  نتيجة  بال  نفسه  سريهق  أنه 
وراء  جيرون  من  بعض  ليت  يتوقف.   
العصفور!! هذا  من  يتعلمون  الرساب 
اجلارى  املاء  رشيط  مراقبة  أيضا  أحب   
الذى األفق  القضبان،وخط  بمحازاة 
والذى  بالسامء،  األرض  عنده  تلتقى   
فيحاول يفكر  من  كل  من  ساخرا  يبتعد 
سافرت  كلام  أنا،  هكذا  منه.  االقرتاب    
التى احلياة  طبيعية  مع  مرسورا  أهيم 
القطار...آه... وحول  مع  جترى  أراها   
وقعت وثقيلة  كبرية  حقيبة  هذا؟!  ما 
شديد  بأمل  رجىل.أحسست  عىل  فجأة   
باحلقيبة أمسكت  ركبتى.  يمزق  أن  يكاد 
حوىل  نظرت  شديدين.  وحنق  غيظ  ىف    
املجرمة. احلقيبة  صاحب  عن  باحثا 
كالليل سوداوين  بعينني  عيناى  التقت   
حلظة نفس  ىف  كالنجوم.  والمعتني 
سمعى  نقت  عا  ، ن لعيـو ا ء  لتـقـا ا  

ومرتعشة: ورقيقة  خجىل  ت  مهسا
جدا...و... ...أنا...آسفة  آسفة   -

ىف  تسرتسل  أن  قبل  برسعة  قاطعتها   
أكثر: آملنى  الذى  تأسفاهتا 

يستأهل  ما  حيدث  لألسف...مل  الداعى   -
التأسفات.... هذه  كل 

اخلجل  امحرار  يفارق  أن  دون  أكملت    
اجلميل: وجهها  قسامت 

ماذا  أدرى  للعينة...ال  ا احلقيبة  هذه   -
أعتذرلك... كيف  أعرف  أقول...ال 

وخرج  حنجرتى،  مأل  الذى  ريقى  بلعت   
باحلرج: مبلال  صوتى 

شىء  يكفى...وال  بام  اعتذرت  لقد   -
أسفك... كل  يستحق 

- كيف ذلك؟!...
أمان  ىف  الرف  فوق  كانت  حقيبتك   -
اهتزاز لكن  عليها...  وال  هبا  اهلل...ال 
أسقطها...واحلقيقة  الذى  هو  القطار 

... أنا...و  الذنب ذنبى  أن 
وقد  دهشة،  ىف  اىّل  تنظر  وهى  قاطعتنى 
بالالفهم وجهها  وامتأل  عيناها  اتسعت 
- الذنب ذنبك أنت؟!! ال أفهم ماذا تعنى؟!!
ما  قدر  ولطيفا  مرحا  أكون  أن  حاولت   
الذى املحرج  املوقف  ألحول  أستطيع، 
نكتة: جمرد  اىل  حقيبتها  فيه  وضعتنا   
حتت  جلست  الذى  أنا  ألننى   -
عليه.... حقيبتك  كانت  الذى  الرف 
  هزت رأسها الصغري وهى تبتسم ىف رقة:
اذن؟!! جتلس  أن  جيب  كنت  وأين   -
ملا  الرف  فوق  جلست  أننى  لو   -
رجىل... عىل  حقيبتك  وقعت 
 ابتسمت أكثر. نكتتى مل تكن قوية والذعة 
لدهين أيضا  النساء  تقهقه.  لتجعلها 
الرغبة  ومقاومة  التامسك  عىل  القدرة   
العامة. األماكن  ىف  وهن  القهقهة  ىف 
ىف  التحكم  يستطعن  ال  هن  لألسف؛ 
خاص؟!!. أو  عام  مكان  أى  ىف  دموعهن 

با  مصحو ؛  ب لعذ ا هتا  بصو لت  قا
ملحة: رجاء  ة  بنظر

كذلك...فتعال  األمر  دام  وما  اذن..   -
الرف...هنا... عن  بعيدا  واجلس 
اىل  حقيبتها  ألعيد  هنضت  قد  كنت   
نظرت  أن  بعد  الرف.  فوق  كانت  حيث 
اخلاىل  للمكان  تشري؛  كانت  حيث  اىل   
تلبية من  يمنعنى  ما  أجد  مل  بجوارها، 
جوارها.سمعت  اىل  دعوهتا.جلست   
األصلع العجوز  ذلك  أطلقها  ضيق  زفرة 
نظراته  أن  اكتشفت  أمامها.  اجلالس   
الطبية نظارته  وراء  من  هبا  ملتصقة 
الصحيفة  وتلك  العدسات،  السميكة   
بأنه متظاهرا  بوجهه  يلصقها  كان  التى 
متاما  ونسيته  كثريا،  به  أهتم  مل  يقرأها.   
احدى عىل  القطار  وقف  قليل.  بعد 
اىل  التى  النافذة  فتحت  املحطات.   
جوارها. صممت عىل رشاء بعض البيض
بيننا)عيش  ويكون  لنأكل  والسميط   
أثناء أبدًا  آكل  ال  أننى  أفهمتها  وملح(. 
وأقسمت أحّلت؛  اندهشت.  سفرى.   
فرشبت زجاجة عصري مانجو مثلج. دخل
رجل  جدد.  ركاب  به  كنا  الذى  الديوان   
القطار حترك  أطفال.  وثالثة  وزوجته 
باستغراب  فجأة  لتنى  أخرى.سأ مرة   

واهتامم:
اآلن... حتى  نتعارف  مل  اننا  تصور...   -
- غريبة...فلنتعّرف اآلن ؛ اذا أردت طبعا؟!!

ايه؟؟ - حرضتك اسمك 
من  املزيد  عىل  اياها  مشجعا  هلا  ابتسمت   

قلت: سكتت  وملا  األسئلة، 
! ؟ يك أ ر ما  . . . ة ر و فز منها  فلنجعل   -
هذه...أظننى  الفوازير  لعبة  أجيد  ال  أنا   -

غبية...
س  أ لر ا ا  هذ ن  أ ظن  أ فال  . . . لعكس با  -

غبيا؟!! عقال  حيمل  اجلميل 
- ومل ال؟!!

الناعم،  الفاحم  األسود  الشعر  ذلك   -
وهذا  الرائعة،  الالمعة  العيون  وهذه 
العــريـــض....و... األبـيــــض  اجلـبـــيــن 
  قاطعتنى وهى متسك بيدى وكأهنا ال تقصد:
- كفى ...كفى...هل تسألنى أو تغازلنى؟!!
يدى؛  ىف  يدها  وجود  فرصة  انتهزت 
هلا: أمهس  وأنا  برفق  عليها  فضغطت 

أنا...أصفك...فقط...  -
فقط؟!!  -

فجأة: الصغار  األطفال  أحد  صاح   
آكل... أن  جائع...أريد  ماما...ماما...أنا   -
منه  قضم  صغريًا،  ساندويتشًا  أمه  أعطته   
وجدتنى  وسكت.  فمه  هبا  مأل  قطعة 
معرفة  ىل.  حيدث  مما  شديدة  حرية  ىف   
كل بى  تفعل  مرسع؛  قطار  ىف  رسيعة؛ 
املاضية  حياتى  سنني  عشت  لقد  ذلك؟!.   
وأهزأ احلب،  قصص  أنكر  وأنا  كلها؛ 
خمطئا.  كنت  أظننى  املحبني.  بجنون   
سمعتهم الذى  احلب  ذلك  أن  اآلن  أعتقد 
أنه...وأنه...وأنه...هو  عنه:  يقولون   
الناس.... لكل  حيدث  حادث؛  أو  حدث؛ 

ىف  اىّل  مرفرفا  طائرا  صوهتا  جاءنى   
ىف اليه  ذهبت  الذى  البعيد  العامل  ذلك 

بيدها: فيها  أمسكت  التى  اللحظة   
ذهبت؟! أيـن   -

مـعـــك...  -
تفكر؟! فـيـم   -

فـيــك...  -
كــيـف؟!  -

واحد.  بحرف  أنطق  ومل  اليها  نظرت   
ىف وجهها  أتأمل  رحت  الصمت.  لفنا 
احللو  الغموض  ذلك  أثارنى  سكون.   
بقيت لو  متنيت  عيناها.  به  تفيض  الذى 
قوية  قطار  اهتزازة  معها.  كله  عمرى   
ملحت األحالم.  عامل  من  بقسوة  أعادتنى 
الصحيفة  وضع  وقد  العجوز  املراهق   
لعننى قد  أنه  بد  ال  ونام.  وجهه  عىل 
يرسلنى  أن  اهلل  من  وطلب  املرات،  آآلف   
متعته من  حرمته  أن  بعد  للجحيم 

معاتبة: ىل  قال  اليها.  بالنظر    
- مل نتعارف حتى اآلن؟!

 - ما زلنا معا...
القادمة... حمطتى  ىف  سأنزل   -

برسعة؟!! هكذا   -
ساعات... ثامنى  من  ألكثر  معا  ظللنا   -

- هل أنت من األقرص؟!
أعمل هناك... بل   -

  وقفت. سوت مالبسها. مشطت شعرها. 
تلك عنها  محلت  يدها.  بحقيبة  أمسكت 
تعارفنا.  سبب  كانت  التى  الثقيلة  احلقيبة   
وتركنا خرجنا  أن  بعد  معها  رست 
اللحظة  ىف  نياما.  الديوان  ىف  من  كل   
قد القطار  كان  الباب؛  عند  وصلنا  التى 
نزلت  املحطة.  رصيف  عىل  توقف   
سفرها: حقيبة  حامال  معها  ونزلت 
ىف  تعملني  ماذا  ىل  تقوىل  مل   -
أسمك؟! حتى  أعرف  ومل  األقرص؟! 

به.  ألحلق  فقفزت  القطار،  حترك   
تقول: سمعتها 

ىف....و.... رجاء...وأعمل  اسمى   -
لوحت  كلامهتا.  بقية  سامع  أستطع  مل   
أخذت ىل.  تلوحيها  عىل  ردا  بيدى  هلا 
  تصغر و تصغر حتى مل أعد أراها بعينّى. 
من كل  فوجدت  الديوان؛  اىل  عدت 
أجد  مل  تركتهم.  كام  نياما  زالوا  ما  فيه   
األصلع، العجوز  املراهق  ذلك  معهم 
تكن  مل  أيضا؟!!.  سفرى  حقيبة  أجد  ومل   
كل ىف  عنهام  بحثت  مهمة.  أشياء  هبا 
عىل  العثور  ىف  وفشلت  القطار،  عربات   
وليس )أسوان(  اىل  وصلت  منهام.  أى 
  معى أكثر من هذه املالبس التى أرتدهيا...
يقى  لصد ث  حد ما  حكيت  ما  عند  

ضاحكا: قال  )سامى( 

مل  و . . . ب ا عذ حلب  ا : ل مثا أل ا ىف  ا  لو قا  -
تصدقهم... تكن 

تقصد؟! شيئا...ماذا  أفهم  ال   -
احلب...يا...عزيزى!! انه   -






