






الخاصة  األسئلة  بعض  عىل  إجابات 
المتحدة: باألمم 

كورونا؟ فريوس  مرض  ينترش  كيف   •
مرض  بعدوى  األشخاص  يصاب  أن  يمكن 
األشخاص  طريق  عن  كورونا  فريوس 
ويمكن  بالفريوس.  املصابني  اآلخرين 
شخص  إىل  شخص  من  ينتقل  أن  للمرض 
تتناثر  التي  الصغرية  الُقطريات  طريق  عن 
الشخص  يسعل  عندما  الفم  أو  األنف  من 
يعطس.  كورونا أو  فريوس  بمرض  املصاب 
األشياء  عىل  الُقطريات  هذه  وتتساقط 
ويمكن  بالشخص.  املحيطة  واألسطح 
اآلخرون  األشخاص  يصاب  أن  حينها 
مالمستهم  عند  كورونا  فريوس  بمرض 
عينيهم  ملس  ثم  األسطح  أو  األشياء  هلذه 
يصاب  أن  يمكن  كام  فمهم.  أو  أنفهم  أو 
تنفسوا  إذا  كوفيد19-  بمرض  األشخاص 
املصاب  الشخص  من  خترج  التي  الُقطريات 
فمن  ولذا  زفريه.  أو  سعاله  مع  باملرض 
املريض  الشخص  عن  االبتعاد  بمكان  األمهية 
أقدام(.  3( واحد  مرت  عىل  تزيد  بمسافة 

كوفيد19-؟ مرض  أعراض  هي  ما   • 
ملرض  شيوعًا  األكثر  األعراض  تتمثل 
والسعال  واإلرهاق  احلمى  يف  كوفيد19- 
اآلالم  من  املرضى  بعض  يعاين  وقد  اجلاف. 
الرشح أو  األنف،  احتقان  أو  واألوجاع، 
تكون  ما  وعادة  اإلسهال.  أو  احللق،  أمل  أو 
تدرجييًا.  وتبدأ  خفيفة  األعراض  هذه 
دون  بالعدوى  الناس  بعض  ويصاب 
أن  ودون  أعراض  أي  عليهم  تظهر  أن 
األشخاص معظم  ويتعاىف  باملرض.  يشعروا 
%80( من املرض دون احلاجة إىل عالج  )نحو 
شخص  لدى  املرض  حدة  وتشتد  خاص، 
يصابون  أشخاص   6 كل  من  تقريبًا  واحد 
من  يعانون  حيث  كوفيد19-  بعدوى 
إصابة  احتامالت  وتزداد  التنفس.  صعوبة 
بمشكالت  املصابني  واألشخاص  املسنني 
أو  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  أساسية  طبية 
بأمراض  السكري،  داء  أو  القلب  أمراض 
األشخاص  من   2% نحو  توىف  وقد  وخيمة. 
لألشخاص  وينبغي  باملرض.  ُأصيبوا  الذين 
والسعال  احلمى  من  يعانون  الذين 
الطبية. الرعاية  التامس  التنفس  وصعوبة 

مصابا  كنت  إذا  ما  أعرف  أن  يل  كيف   • 
شائعة؟ إنفلونزا  جمرد  أو  كورونا  بفريوس 
عدوى الفريوس هلا نفس عالمات وأعراض 
نزالت الربد وال يمكنك متييزها إال من خالل 
الفريوس. نوع  لتحديد  املعملية  االختبارات 

ض  ملر ملسبب  ا س  و للفري يمكن  هل   • 
اهلواء؟ عرب  ينتقل  أن  كوفيد19- 

يومنا  حتى  ُأجريت  التي  الدراسات  تشري 
مرض  يسبب  لذي  ا الفريوس  أن  إىل  هذا 
طريق  عن  األول  املقام  يف  ينتقل   -19 كوفيد
طريق  عن  ال  التنفسية  الُقطريات  مالمسة 

اهلواء.

انتشار  ومنع  نفيس  محاية  يمكنني  كيف   • 
املرض؟

عىل  باستمرار  اّطلع  للجميع  احلامية  تدابري 
كوفيد19-  مرض  فاشية  عن  املعلومات  آخر 
اإللكرتوين  املنظمة  موقع  عىل  ُتتاح  التي 
العمومية  الصحة  سلطة  تصدرها  والتي 
سّجلت  لقد  بلدك.  يف  واملحلية  الوطنية 
بمرض  إصابة  حاالت  العامل  يف  كثرية  بلدان 
فاشيات.  منها  العديد  وشهد  كوفيد19-، 
الصني  يف  املعنية  السلطات  نجحت  ولقد 
وترية  إبطاء  يف  األخرى  البلدان  بعض  ويف 

ونظرا  متاما.  وقفها  أو  فاشياهتا  انتشار 
الوضع بتطور  التنبؤ  الصعب  من  ألنه 
األخبار آخر  عىل  بانتظام  االطالع  يرجى 
إصابتك  احتامل  من  احلد  يمكنك 
انتشاره  من  أو  كوفيد19-  بمرض 
البسيطة: االحتياطات  بعض  باختاذ 

كهام  بفر م  نتظا با ًا  جيد يك  يد نظف   • 
باملاء  بغسلهام  أو  لليدين  كحويل  بمطهر 

والصابون.ملاذا؟
أو  والصابون  باملاء  يديك  تنظيف  إن 
يقتل  أن  شأنه  من  كحويل  بمطهر  فركهام 
يديك. عىل  تكون  قد  التي  الفريوسات 

واحد  مرت  عن  تقل  ال  بمسافة  احتفظ   • 
أو  يسعل  شخص  أي  وبني  بينك  أقدام(   3 (

ملاذا؟ يعطس. 
تتناثر  يعطس،  أو  الشخص  يسعل  عندما 
صغرية  سائلة  ُقطريات  فمه  أو  أنفه  من 
كنت  فإذا  الفريوس.  عىل  حتتوي  قد 
هذه  تتنفس  أن  يمكن  منه  االقرتاب  شديد 
املسبب  الفريوس  ذلك  يف  بام  الُقطريات، 
ملرض كوفيد19- إذا كان الشخص مصابًا به.

وفمك،ملاذا؟  وأنفك  عينيك  ملس  جتنب   • 
األسطح  من  العديد  اليدين  تلمس 
الفريوسات.  تلتقط  أن  ويمكنها 
تنقالن  قد  فإهنام  اليدان  تلوثت  وإذا 
الفم.  أو  األنف  أو  العينني  إىل  الفريوس 
عن  اجلسم  يدخل  أن  للفريوس  ويمكن 
باملرض. ويصيبك  املنافذ  هذه  طريق 

بك  ملحيطني  ا و نت  أ عك  ّتبا ا من  كد  تأ  • 
اجليدة. النظافة  ملامرسات 

وأنفك  فمك  تغطي  أن  ذلك  ويعني 
عند  ورقي  بمنديل  أو  املثني  بكوعك 
من  التخلص  ثم  العطس،  أو  السعال 
إن  الفور،ملاذا؟  عىل  املستعمل  املنديل 
وباّتباع  الفريوس.  تنرش  الُقطريات 
حتمي  اجليدة  التنفسية  النظافة  ممارسات 
مثل  الفريوسات  من  حولك  من  األشخاص 
وكوفيد19-. واألنفلونزا  الربد  فريوسات 

كنت  إذا  باملرض.  شعرت  إذا  املنزل  إلزم   •
التنفس وصعوبة  والسعال  باحلمى  مصابًا 
م  بمقد تصل  ا و لطبية  ا ية  عا لر ا لتمس  ا
توجيهات  واّتبع  إليه.  التوجه  قبل  الرعاية 

ماذا؟ املحلية  الصحية  السلطات 
أحدث  واملحلية  الوطنية  للسلطات  تتوفر 
واتصالك  منطقتك.  يف  الوضع  عن  املعلومات 
له  سيسمح  الصحية  الرعاية  بمقدم  املسبق 
الصحية  الرعاية  مرفق  إىل  رسيعًا  بتوجيهك 
ومنع  محايتك  يف  ذلك  وسيسهم  املناسب. 
العدوى. أنواع  وسائر  الفريوسات  انتشار 

ت  ا ر تطو خر  آ عىل  ر  ا ستمر با طلع  ا  • 
لتي  ا ة  ر ملشو ا ّتبع  ا و  .- 1 9 فيد كو ض  مر
سلطات  أو  الصحية  الرعاية  مقدم  يسدهيا 
و  أ ملحلية  ا و طنية  لو ا مية  لعمو ا لصحة  ا
نفسك  محاية  كيفية  بشأن  العمل  صاحب 

كوفيد19-،ملاذا؟ مرض  من  واآلخرين 
واملحلية  الوطنية  للسلطات  تتوفر 
مرض  كان  إذا  عام  املعلومات  أحدث 
فهي  منطقتك.  يف  ينترش  كوفيد19- 
بشأن  املشورة  إسداء  عىل  األقدر 
يتخذها  أن  يمكن  التي  اإلجراءات 
أنفسهم. حلامية  منطقتك  يف  األشخاص 

عيل  جيب  هل  أعراض.  وبدون  بخري  أنا   •
قناع؟ استخدام 

لألفراد  بالنسبة  العاملية،  الصحة  ملنظمة  وفًقا 

يلزم  ال  تنفسية،  أعراض  لدهيم  ليس  الذين 
عىل  دليل  يوجد  ال  حيث  طبي،  قناع  وجود 
املرضى. غري  األشخاص  محاية  يف  فائدته 
بعض  يف  األقنعة  ارتداء  يتم  قد  ذلك،  ومع 
إذا  املحلية.  الثقافية  للعادات  وفًقا  البلدان 
أفضل  اتباع  فيجب   ، األقنعة  استخدام  تم 
وإزالتها  ارتدائها  كيفية  حول  املامرسات 
نظافة  إجراءات  وعىل  منها  والتخلص 
املعلومات  من  وملزيد  اإلزالة.  بعد  اليدين 
العاملية  الصحة  منظمة  دليل  بزيارة  قم 
املجتمع. يف  األقنعة  استخدام  حول 

• ما هي احتامالت إصابتي بمرض كوفيد19-
تتواجد  الذي  املكان  عىل  اخلطر  يتوقف 
كانت  إذا  ما  حتديًدا،  أكثر  وبشكل  فيه، 
املكان. هذا  يف  تتفيش  كوفيد19-  عدوى 
األماكن معظم  يف  الناس  ملعظم  وبالنسبة 
مرض  بعدوى  اإلصابة  خطر  يزال  ال 
بعض  هناك  ذلك،  ومع  ضعيفا.  كوفيد19- 
التي  مناطق(  أو  )مدن  العامل  يف  األماكن 
خطر  ويكون  حاليا.  املرض  فيها  ينترش 
لدى  أعىل  كوفيد19-  مرض  بعدوى  اإلصابة 
املناطق  هذه  يف  يعيشون  الذين  األشخاص 
والسلطات  احلكومات  وتتخذ  يزوروهنا.  أو 
ُكشف  كلام  صارمة  إجراءات  حاليا  الصحية 
كوفيد19-. بمرض  جديدة  إصابة  حالة  عن 

ُتفرض  قيود  بأي  التزامك  من  تأّكد  لذا، 
التجمعات  أو  التنقل  أو  السفر  عىل  حمليا 
املعنية  اجلهات  مع  فالتعاون  الكبرية. 
من  حيّد  أن  شأنه  من  األمراض  بمكافحة 
وانتشاره. كوفيد19-  بمرض  اإلصابة  خطر 
األماكن معظم  يف  الناس  ملعظم  وبالنسبة 
مرض  بعدوى  اإلصابة  خطر  يزال  ال 
بعض  هناك  ذلك،  ومع  ضعيفا.  كوفيد19- 
التي  مناطق(  أو  )مدن  العامل  يف  األماكن 
خطر  ويكون  حاليا.  املرض  فيها  ينترش 
لدى  أعىل  كوفيد19-  مرض  بعدوى  اإلصابة 
املناطق  هذه  يف  يعيشون  الذين  األشخاص 
والسلطات  احلكومات  وتتخذ  يزوروهنا.  أو 
ُكشف  كلام  صارمة  إجراءات  حاليا  الصحية 
كوفيد19-.  بمرض  جديدة  إصابة  حالة  عن 
ُتفرض  قيود  بأي  التزامك  من  تأّكد  لذا، 
التجمعات  أو  التنقل  أو  السفر  عىل  حمليا 
املعنية  اجلهات  مع  فالتعاون  الكبرية. 
من  حيّد  أن  شأنه  من  األمراض  بمكافحة 
وانتشاره. كوفيد19-  بمرض  اإلصابة  خطر 
الرابط  خالل  من  عليها  االطالع  ويمكنك 
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لفريوس  عرضة  أكثر  احلوامل  النساء  هل   •
اجلنني؟ سيؤذي  وهل  كورونا 

العلمية  التقارير  من  معلومات  لدينا  ليس 
احلوامل  النساء  قابلية  حول  املنشورة 
وتعاين  كورونا،  بفريوس  لإلصابة 
مناعية  تغريات  من  احلوامل  النساء 
أكثر  جيعلهن  قد  مما  وفسيولوجية، 
التنفسية  بااللتهابات  لإلصابة  عرضة 
كورونا. فريوس  ذلك  يف  بام  الفريوسية، 

فريوس  يسبب  الذي  الفريوس  أن  يعتقد 
طريق  عن  رئييس  بشكل  ينترش  كورونا 
من  مصاب  شخص  مع  الوثيق  االتصال 
إذا  ما  التنفيس،  اجلهاز  قطرات  خالل 
بالفريوس  املصابة  احلامل  املرأة  كانت 
فريوس  يسبب  الذي  الفريوس  نقل  يمكنها 
الوالدة  حديثي  أو  جنينها  إىل  كورونا 

أو  )قبل  الرأيس  لالنتقال  أخرى  بطرق 
معروف. غري  يزال  ال  الوالدة(  بعد  أو  أثناء 
ض  بمر طفيل  بة  صا إ خطر  هو  ما   •

كورونا؟ فريوس 
أن  يبدو  ال  املتاحة،  األدلة  إىل  استناًدا 
بـفريوس  لإلصابة  عرضة  أكثر  األطفال 
أن  حني  يف  ولكن  البالغني،  من  كورونا 
بمرض  أصيبوا  والرضع  األطفال  بعض 
يشكلون  البالغني  فإن  كورونا،  فريوس 
اآلن. حتى  املعروفة  احلاالت  معظم 

ى  لد س  و لفري ا ض  ا عر أ ختتلف  هل   • 
البالغني؟ عن  األطفال 

األطفال  عند  متشاهبة  الفريوس  أعراض  ان 
الذين  األطفال  فإن   ، ذلك  ومع  والبالغني. 
أعراض  لدهيم  املؤكد  الفريوس  من  يعانون 
األعراض  وتشمل  عام.  بشكل  خفيفة 
تشبه  أعراًضا  األطفال  لدى  عنها  املبلغ 
األنف  وسيالن  احلمى  مثل  الربد،  نزالت 
واإلسهال.  القيء  عن  اإلبالغ  وتم  والسعال، 
كان  إذا  ما  اآلن  حتى  املعروف  غري  من 
عرضة  أكثر  يكونون  قد  األطفال  بعض 
سبيل  عىل  خطرية،  بأمراض  لإلصابة 
حاالت  من  يعانون  الذين  األطفال  املثال، 
صحية  رعاية  واحتياجات  أساسية  طبية 
تعلمه  يمكن  مما  الكثري  وهناك  خاصة. 
األطفال. عىل  املرض  تأثري  كيفية  حول 

اإلصابة  من  بالقلق  أشعر  أن  ينبغي  هل   •
كوفيد19-؟ بمرض 

بفريوس  العدوى  تسببه  الذي  املرض  إن 
بشكل  خفيف  )كوفيد19-(  املستجد  كورونا 
ومع  والشباب.  األطفال  عند  السيام  عام، 
ذلك، فإنه يمكن أن يسبب مرًضا خطرًيا، إذ 
5 أشخاص  حيتاج نحو شخص واحد من كل 
الرعاية  تلّقي  إىل  املرض  هبذا  مصابني 
أن  الطبيعي  من  فإن  لذا،  املستشفى.  يف 
فاشية  تأثري  كيفية  إزاء  بالقلق  الناس  يشعر 
أحبائهم. وعىل  عليهم  كوفيد19-  مرض 

الصحيح  النحو  عىل  قلقنا  توجيه  ويمكننا 
أنفسنا  حلامية  إجراءات  إىل  بتحويله 
وعىل  املحلية.  وجمتمعاتنا  وأحبائنا 
اليدين  غسل  اإلجراءات  هذه  رأس 
ممارسات  واّتباع  ومسهب  منتظم  بشكل 
االطالع  ثانيا،  اجليدة.  التنفسية  النظافة 
املحلية  الصحية  السلطات  مشورة  عىل 
قد  التي  القيود  ذلك  يف  بام  هبا،  والتقّيد 
والتجمعات. والتنقل  السفر  عىل  ُتفرض 

خلطر  ن  ضو ملعر ا ص  شخا أل ا هم  من   • 
وخيم؟ بمرض  اإلصابة 

كوفيد19-  مرض  تأثري  عىل  نتعرف  مازلنا 
املسنني  أن  فيبدو  ذلك  ومع  الناس،  عىل 
طبية  بحاالت  املصابني  واألشخاص 
ضغط  ارتفاع  )مثل  مسبقًا  موجودة 
السكري(  وداء  القلب  وأمراض  الدم 
غريهم. من  أكثر  وخيم  بمرض  يصابون 

الوقاية  يف  فّعالة  احليوية  املضادات  هل   •
عالجه؟ أو  كوفيد2019-  مرض  من 
عىل  احليوية  املضادات  تقيض  ال  ال. 
العدوى  عىل  إال  تقيض  ال  فهي  الفريوسات، 
كوفيد19-  مرض  أن  وبام  اجلرثومية. 
احليوية  املضادات  فإن  فريوس،  سببه 
استعامل  ينبغي  فال  عليه.  تقيض  ال 
من  للوقاية  كوسيلة  احليوية  املضادات 
ينبغي  وال  عالجه.  أو  كوفيد19-  مرض 
الطبيب  لتعليامت  وفقًا  إال  استعامهلا 
اجلرثومية. العدوى  حاالت  لعالج 



"مدفع إفطار أرضب "
الصداح  البلبل  بصوت  املغرب  وأذان 
أهــــل  ..ملـــــــة  رفعت  حممــــد  الشيخ 
كنافة  اإلفطار..  مائدة  حول  وأصدقاء 
ابتهاالت  املفطرين..  تداعب  قطايف  و 
موالى   " القلوب  بـــ  تطرب  النقشبندى 
يغنون  أطفال   ..  " يدى  بسطت  قد  إنى 
 " وحوى  يا  وحوى   " امللونة  بفوانيسهم 
من  الطيبات  أنواع  بكل  عامرة  أسواق 
و  مزينة  ..مآذن  ومكرسات  ياميش 
رمضانية  وخيام  مقاهى  مضاءة.. 
اهلزيع  ىف  ..و  الصباح  حتى  ساهرة 
يطوف  مسحراتى  الليل  من  األخري 
موقظًا  ينادى  أزقة   و  حوارى  و  شوارع 
".. مباهج  اهلل  يا عباد اهلل وحدوا   ": النيام 
إال  جتدها  لن  رمضانية  تقاليد  و  وعادات 
ىف املحروسة ،هلا مذاق خاص ىف األحياء 
و  رحاب  احلسني  ىف  خاصًة  و  الشعبية 
جذبت  .أجواء  زينب  والسيدة  الرفاعى 
املؤرخني  و  املسترشقني  من  كثريين 
مرص  ىف  عشقًا  ذابوا  الذين  والرحالة 
املحروسة بكل ما فيها وما هبا من عادات 
بجذورها  ضاربة  طقوس  و  وتقاليد 
نبحرسويًا  أن   أمجل  ما  .و  التاريخ  ىف 
اجلميل. الزمن  اجواء  لنعايش  فيها 

 
"إصحى يا نايم "

تأتينا  ذكرى  جمرد  املسحرايت  أضحى 
حيدث  كان  ماذا  ترى   .. اجلميل  الزمن  من 
التسحري؟ مهنة  بدأت  كيف  و  املايض  ىف 

وأسمه  املسترشقني   اإلنجليز  أسهب  أحد 
منصور   " نفسه  ،سمى   " لني  وليم  ادوارد   "
أفندي "  ــ وهو أحد الذين سحرهتم املحروسة 
املرصيني  "عادات  كتابه  يف  ــ  املرصيني  و 
قائاًل:  "  املسحراتى  "عن  تقاليدهم  و  املحدثني 
بطبلته  احلارات  و  األزقة  و  الشوارع  يطوف 
صغرية  عصا  وبيمينه   " "بازًا  تسمى  التقليدية 
متطوعا  عليها  ينقر  اجللد  سريا"  من   " أو 
: قائاًل  رمضان  شهر  طوال  لياًل  النيام  إليقاظ 

سحور   "  .." الدايم  وحد  نايم  يا  "اصحي 
يف  و   ، خاصة  أحلانا  ينشد  كام    ،  " صايم  يا 
يودع  نسمعه  رمضان  من  األخرية  األيام 
فراقه. عىل  حزنًا  رمضان  بأحلان  مبكية 

حيمل  صبى  جوالته  ىف  املسحراتى  يرافق 
وقت  أن  علم  ضوئهام  أنطفأ  إذا  قنديلني 
قارعًا  املنزل  أمام  يتوقف  و  فات  قد  السحور 
أسم  يسمى  و  فالن  يا  لياليك  أسعد  قائاًل:  الباب 
بازة  يرضب  و  سكانه  كل  حييى  و  املنزل  سيد 
كانت  املرأة  أن  الطرائف  ومن   ، حتية  كل  بعد 
املتوسطة  الطبقة  منازل  من  العديد  ىف  تضع 
لفافة  ىف  صغرية  معدنية  نقود  قطعة  بالقاهرة 
املسحراتى  النافذة  إىل  من  تلقيها  و  الورق  من 
وقوعها  مكان  يرى  حتى  فيها  النار  إرضام  بعد 

فيتلو املسحراتى حسب رغبتها صورة الفاحتة 
القافية  موزونة  غري  قصرية  قصة  خيربها  أو 
. شجارمها"  و  الرضتني   " قصة  مثل  ليسليها 
واىل  إسحاق  بن  عنبسة  بالتسحري  ناد  من  أول 
238 هجرية  مرص أول إليقاظ أهلها وذلك سنة 
، فكان يتحمل مشقة السري من مدينة العسكر 
فإن  تسحروا  اهلل  "عباد   : مناديًا  الفسطاط  إىل 
السحور بركة " ، ثم ظهرت وظيفة املسحراتى 
اهلل  بأمر  احلاكم  أمر  حيث  الفاطمى  العرص  ىف 
الرتاويح  صالة  بعد  مبكرين  الناس  ينام  بأن 
األبواب  يدقون  و  البيوت  عىل  اجلنود  يمر  ثم 
األمر  أولو  عني  األيام  مع  و   ، النائمني  إليقاظ 
وكانت   ، املسحراتى  بمهمة  للقيام  رجاًل 
املسحراتى  . شخصية  من  جزء  الطرافة 
وصف  ىف  املؤرخني  من  الكثري  استفاض  ولقد 
وخاصة  املسحرايت  شخصية  من  اجلانب  هذا 
الناس  فيها  يعرف  التى  القديمة  األحياء  ىف 
للسحور  دعوته  يقرن  فكان   ، البعض  بعضهم 
اخلاصة  املعطيات  وفق  طريفة  بعبارات 
..   فعىل  األشخاص  بعض  أو  حى  كل  بأهل 
أن  املسحراتى   يعرف  عندما  املثال  سبيل 
وقتًا  نافذته  حتت  يقف   ، نومه  ثقيل  فالنًا 
يرد  حتى  للنهوض  يستفزه  لقب  إضافة  مع 
ال  و  يعلمه  أنه  استفاق  و  الشخص  هذا  عليه 
داعي  لإلحلاح  . مهنة املسحراتى ىف املحروسة 
هناك  كانت  فقد  الرجال  عىل  مقصورة  تكن  مل 
هبذا  العمل   يقمن  الفاتنات  املسحراتية  بعض 
الدين بن  الشاعر زين  حتى  تغزل  ىف  إحداهن 
وقت  ىف  تطلع  شمس  بأهنا  ووصفها  الوردي 
السحور فكيف يأكل الناس و الشمس طالعة "..
سامت  املسحرايت   اكتسبت  شخصية 
يدي  الشاعر  ألخر،  فعىل  زمن  من  خمتلفة 
مكاوى  سيد  واملوسيقار  حجاج  فؤاد  الشعبى 
عام  ىف  ،  و  فنيًا  بعدًا  اخلمسينيات  اختذت  ىف 
أعتاد  الذى  و  اإلذاعة  1964  أنطلق  مسحراتى 
التليفزيون  انتشار  مع  ،  و  سامعه  الساهرون 
بالوعظ  التسحري  مزج  ىف  مكاوى  سيد  أبدع 
فؤاد  أضاف  ثم   ، الوطن  حب  ىف  واإلنشاد 
 : قال  حينام  واجتامعيًا  سياسيًا  بعدًا  حجاج 
من  حتة  كبدى  من  حتة  بلدى  من  حتة  كل   "
يعيش  حيا  املسحراتى  كائنا  ..ويبقى   " موال 
. طويلة  قرونًا  عاش  كرتاث  الوجدان  ىف 

الفانوس ..و بنت السلطان
شهر  مظاهر  أمجل  من  الفانوس  يبقى    و 
رمضان , ففي صدر اإلسالم استخدم ىف اإلضاءة 
الصائمني ىف وقت  لتنبيه  ، واستعمل كذلك  لياًل 
السحور حيث كان يعلق باملآذن مضاءًا وهاجًا ، 
فإذا غاب نوره كان ذلك إيذانا بوجوب اإلمساك 
و الكف عن الطعام.وجدير بالذكر أن املرصيني 
رمضان  من  اخلامس  يف  رمضان  فانوس  عرفوا 
عبد  مصطفى  أكده  ما  هو  هجرية  و   362 عام 
ذكرنصًا  حيث  "رمضانيات"  كتابه  يف  الرمحن 
اهلل  لدين  املعز  فيه  دخل  الذي  اليوم  هو  انه 

لياًل  إليها  قدومه  كان  و  القاهرة  الفاطمي 
املشاعل  حاملني  بالغة  بحفاوة  أهلها  فأستقبله 
و الفوانيس مرددين هتافات الرتحيب ، و منذ 
ذلك التاريخ بدأت فكرة الفوانيس ترتبط بشهر 
األطفال  لعبة  أصبحت  الفوانيس  و   ، رمضان 
باهلدايا  مطالبني  واألزقة  الشوارع  هبا  يطوفون 
"وحوي  أغنية  يرددون  هم  و  احللوى  أنواع  من 
املرصيون  توارثها  التي   و  ..اياحه"  وحوي  يا 
جياًل بعد جيل حتى وقتنا هذا. ظهرت صناعة 
يف  نشطت  و  الفاطمي  العرص  ىف  الفوانيس 
وبركة  األمحر،  الدرب  مثل  القاهرة  أحياء 
القريبة  الربع  وحتت   ، زينب  بالسيدة  الفيل 
يف  ختصصت  التي  والغورية  األزهر،  حي  من 
أن  باجلملة .أال  وبيعها  رمضان  فوانيس  تصنيع 
حتديًا  حاليًا  تواجه  اليدوية  الفوانيس  صناعة 
األسواق. غزا  الذى  الصيني  الفانوس  من  كبريًا 
الشعراء  خيال  رمضان  فانوس  داعب  لقد 
: التونيس  العامي بريم  الشعر  إمام  حيث كتب 

يا قمر  طالع ايوحا
بفانوس والع ايوحا
أنت حبيب ايوحا

امالىل جيبي ايوحا
سكر امحر ايوحا

و زبيب اسمر ايوحا
و أنا ادعيلك يف يوم عيدك امتى أجيلك.

الكنافة و القطايف
  ال ختلوموائد الصائمني من الكنافة و القطايف 
بن  معاوية  هو  له  قدمت  من  أول  أن  يقال  و   ،
للسحور. كطعام  للشام  واليته  زمن  سفيان 
واختلفت الروايات التارخيية حول ذلك التاريخ 
اإلسالمي  التاريخ  أساتذة  بعض  يذهب  ،حيث 
الكنافة يعود إىل العرص الفاطمي ،  إىل أن تاريخ 
شهر رمضان   " أال أن  خليل طاهريدلنا ىف كتابه 
أن  احلديث"   العرص  إىل  اإلسالم  فجر  منذ 
مرص  ىف  صناعتها  ادخلوا  من  أول  هم  املامليك 
كام   ، املحرومني  و  الصائمني  عن  للرتفيه 
مساجلة  موضع  القطايف  و  الكنافة  كانت 
بقوله  الكنافة  أحدهم  فداعب  الشعراء  بني 
لنا  حببها  فالصوم  هنا..  ىل  القطايف  هات   "

احلسني.. "  احلي الالتيني "
 حالة فريدة هى  ليايل القاهرة يف شهر رمضان 
حيث جتذب عشاق السهر هلا ، فاملآذن مضاءة 
ليال ىف مجيع انحاء املحروسة  ، وقيل  ان عمر 
املساجد  إنارة  ىف  فكر  من  أول  هو  اخلطاب  بن 
صالة  إقامة  من  الناس  ليتمكن  رمضان  لياىل  ىف 
مظاهر  نجد  هلذا  و   ، الدين  شعائر  و  الرتاويح 
و  الشعبية  األحياء  ىف  صورها  بأجيل  الفرح 
خاصًة ىف حى احلسني ، و الذى أطلق عليه بعض 
زميله  يشبه  ألنه     " الالتينى  احلى   " الظرفاء 
الفرنسى لكونه  حى عامر . وعىل الرغم من أن 
الزمان غري كثريًا من صور هذا احلى وبفعل يد 
التى حولت عىل تعاقب العصور  املحو و اهلدم 
إىل  التصوف  خلوات  و  العلم  مدارس  و  أبنيته 
مقاهي بلدية و حوانيت لصناعات بدائية ، فأنه 
ال يزل رغم ذلك كله األثر الباقي من القاهرة األوىل 
التي بناها املعز لدين اهلل الفاطمي ..و يزدان هذا 
احلسني  الرسول  حفيد  برضيح  الوطنى  احلي 
ايضًا  احلى  يفخر  و   ، عنهام  اهلل  ريض  عىل  بن 
بجامع األزهر ..و هكذا تتجىل امجل الصور عن 
الدنيوية  و  الروحية  بمظاهرها  رمضان  شهر 
التارخيية  . احيائها  و  املحروسة  مرص  ىف 
الضاربة  و  الرمضانية  اجلولة  انتهاء  قرب 
 ، بفرحته  الفطر  عيد  يأيت  جهاد  و  صيام  بعد 
الزاخرة  موائده  إعداد  ىف  املرصيون  تفنن  و 
اىل  البسكويت  و  الغربية  و  الكعك  بأنواع 
عادة  هى  ..و  احللوى  و  املكرسات  جانب 
تناوهلا  ثم  الفاطميني  من  موروثة  قديمة 
و   ، التحسن  و  بالتجديد  العثامنيون  و  املامليك 
تتوارثها  عادة  العيد  كعك  أصبح  األيام  بمرور 
برتاوحيه  رمضان  هكذا  يمضى  ..و  األجيال 
يبقى  و  اجلميلة  تقاليده  و  عاداته  و  جمالسه  و 
املرصيون ىف انتظاره ليهل علينا ىف عام جديد.. 



البابا شنودة له كاريزما بال حدود فهو شخصية حمرية جتمع بني رقة 
املشاعر واحلزم واحلنية والشدة ، حيث تتميز عيناه بني النظرة الطيبة 
والنظرة احلادة التى تعطى إشارة ملن أمامه باألنذار واحلذر من غضبه.
فكان رقيق املشاعر بشكل غري عادى وكان هيتم باالرامـــل واليتـــامـى 

بشكل خاص وكان دائام يوصى هبم. 
احد  مـــع  أراهـــا  مل  معـه  أبوية  ذكريات  ىل  فكان  به  عالقتى  عن  اما 
التجأت  عندما  أنسى  فال  االساقفه  حتى  وال  مثله  البطاركة  من 
اتاحت  حينمـــا  وذلك  االهرام  بجريدة  تعينه  قبل  ىل  ملساعدته  اليـــه 
سى   " بقنـــاة  برامـــج  كمعدة  تواجدى  اثناء  وقابلته  الفرصة  ىل 
وقال  باجلريدة  للتعني  الشديدة  رغبتى  عن  معه  وحتدثت   " ىف  تى 
أساعدك.  وسوف  تانى  وتعاىل  كلمينى  طيب   : حنون  بصوت  ىل 
ومرت األيام ومَل تتاح ىل الفرصة ملقابلته مرة اخرى بسهولة اىل ان ذهبت 
مع فريق القناة اثناء االحتفال بعيد القناة التى كانت حتت رعايته وىف 
هذه األيام كان قداسته تعرض لكرس اعتقد بقدمه وكان حيمل عىل 
عىل  صور  معه  نلتقط  وقفنا  عندما  ذلك  ومع  بعكاز  بصعوبة  قدمية 
السلم مبنى إقامته كان يقف بصعوبة  واقرتبت اليه وأعطيته مظروف 
خاص منى به بعض األوراق اخلاصة بى وطلب لرئيس حترير اجلريدة 
بيده  وأمسكه  املظروف  باخذ  فقام  الصحية  الظروف  صعوبة  ومع 
بجانب العكاز وعندما حاول احد األساقفة أخذ املظروف منه رفض. 
املرحوم  والدكتور  هو  معه  حلقة  لتسجيل  القاعة  دخلنا  وعندما 
مظروفا  وضع  البابا  قداسة  كان  القناة  صاحب  باسيىل  ثروت 
كان  املظروف  ألخذ  األساقفة  احد  واقرتب  املنضده  عىل  أمامه 
ولكن  مضطرا  فوافق  بذلك  أقنعه  القناة  فريق  ولكن  رافضًا 
ومتنيت  اخرى،   مرة  املظروف  يصله  مل  علمى  حد  عىل  لألسف 
حلاًم  ىف  جائنى  بى  إلحساسه  الفرتة  هذه  وىف  اخرى  مرة  مقابلته 
ليا  تعاىل  ىل  وقال  جدا،  متواضع  مكان  ىف  وكان  مبتسام  ووجهه 
ىل  فقال   ... قداستك  أقابل  هاعرف  مش  له  فقلت   ، التعني  علشان 
 . تعيينى  تم  بشهرين  احللم  هذا  وبعد  قلتلك،  انى  وقوليلهم  تعاىل  ال 
احلنون  األب  نياحة  عىل  رسيعًا  مرت  سنوات   8 مرور  فبعد 
فكان   لالطفال  صديق  كان  بل  الناس،  جلميع  والصديق 
كانت  التى  إحلاده  ونظراته  قوته  ورغم  يداعبهم  ان  حيب 
كبري" طفل   " بداخله  كان  انه  اال  الكبار  من  أمامه  من  ترعب 

تكن  فلم   ،“ املرقسى  األسد   " انه  املسيحيون  قبل  املسلمون  احبه 
حيث  والرؤساء  امللوك  كجنازة  كانت  بل  عادية  جنازة  جنازته 

حداد  بعمل  الدولة  وقامت  بل  كامله  اّيام  ثالثة  الشوارع  امتألت 
بالرشيط  املرصي  التليفزيون  شاشات  وتزينت   اجله  من  األيام  هلذه 
احلداد  حالة  البابوى  املقر  أعلن  حينام  حيث    ، عليه  حزنا  األسود 
الكنيسة   ، وصفته   الدفن  البابا واختاذ إجراءات ومراسم  عىل رحيل 
الكنيسة". بطاركة  أعظم  "من  بأنه  املرصيني  ومجوع  لألقباط  وقتها 
الثالث اسمه احلقيقي نظري جيد روفائيل، ولد  البابا شنودة  أن  ُيذكر 
وبطريرك  لإلسكندرية   117 رقم  البابا  وهو  1923م،  أغسطس/آب  يف 
الكرازة املرقسية وسائر بالد املهجر، كان أول أسقف للتعليم املسيحي 
بعد  البابا  يصبح  مطران  أو  أسقف  رابع  وهو  البابا،  يصبح  أن  قبل 
1942-( الثالث  ومكاريوس  )1942-1928م(،  عرش  التاسع  يوحنا  البابا 
17 مارس2012/ السبت  الثاين )1956-1946م(، يوم  1944م(، ويوساب 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثالث،  شنودة  البابا  دنيانا  عن  رحل  آذار 
املرض. مع  رصاع  بعد  عاما،   89 يناهز  عمر  عن  املرقسية  الكرازة 
البابا شنودة من الكتاب أيًضا إىل جانب الوظيفة الدينية العظمى التي 
يشغلها، وهو ينرش يف جريدة األهرام احلكومية املرصية بصورة منتظمة.
التاريخ  بدراسة  وبدأ  التاريخ،  قسم  يف  األول،  فؤاد  بجامعة  التحق 
الليسانس  عىل  وحصل  احلديث،  والتاريخ  واإلسالمي  الفرعوين 

بتقدير )ممتاز( عام 1947م.
وبعد  اإلكلريكية،  بالكلية  التحق  اآلداب  بكلية  النهائية  السنة  ويف 
اإلكلريكية  الكلية  بثالث سنوات ختـرج من  الليسانس  حصوله عىل 

عمل مدرًسا للتاريخ.
حرض فصواًل مسائية يف كلية الالهوت القبطي وكان تلميًذا وأستاًذا 

يف الكلية نفسها يف الوقت ذاته.
كان حيب الكتابة خاصة كتابة القصائد الشعرية وكان لعدة سنـوات 

حمرًرا، ثم رئيًسا للتحرير يف جملة مدارس األحد، ويف الوقت نفسه 
كان يتابع دراساته العليا يف علم اآلثار القديمة.

كان من األشخاص النشيطني يف الكنيسة وخادًما يف مدارس األحد، ثم 
ضابًطا برتبة مالزم باجليش، كام كان نظري جيد خادًما بجمعية النهضة 
األحد بمدارس  وطالًبا  بمرسة  مريم  العذراء  لكنيسة  التابعة  الروحية 

األربعينيات.  منتصف  يف  بشربا  انطونيوس  األنبا  بكنيسة  خادًما  ثم 
قابلت  عندما  اّيام"   معه  لنا  "كان  بعنوان  هذا  حتقيقى  وبمناسبة 
بالتحقيق وكانت كلها من اخواننا  التى اخذهتا  الشخصيات الشهرية 
املسلمني وبدون ذكر اسامء فان بعضهم روى ىل معجزات قداسة البابا 
عملية  جيرى  اخيها  كان  والبعض  جراحية،  عملية  اجراء  اثناء  معه 
جراحية ومَل تعلم احد وتفاجئت بانه يتصل هبا ويسأل عن شقيقها.

وسوف   . التحقيق  هذا  وراء  كانت  والرويات  احلكايات  من  وكثري 
اكتب لكم ىف العدد القادم عن متحف البابا شنودة وايضًا مزاره بدير 
انتظرونا. الشيقة  الروايات  من  وكثري  النطرون  بوادر  بيشوى  األنباء 

ىف رحلة احلياة نعرف كثريين من الناس، ولكن قليلون جدا من يرتكون 
مسلمني   – البرش  من  كثري  البابا  حياة  رحلة  وىف  قلوبنا،  ىف  طيبة  آثار 
وفتح  أحبهم  الذين  لكن  شخصى،  بشكل  منه  اقرتبوا   - ومسيحيني 
هلم قلبه، قليلون جدا .. لذلك حاولنا ىف هذا التحقيق كشف رس حب 
املرصيني للبابا من خالل توثيق شهادات من تعاملوا معه عن قرب - 
الذين أمجعوا عىل أن البابا أكرب من الكلامت – ىف خمتلف مناحى احلياة.

 املـوســـوعـــة 
اإلسالمية  البحوث  جممع  عضو   - عاشور  حممود  الشيخ  كان 
معه  وله  البابا  قداسة  من  املقربني  من   - األسبق  األزهر  ووكيل 
متكاملة موسوعة  البابا  كان  قائال:  ويروهيا  خاصة،  إنسانية  مواقف 

مناقشة  ىف  ويشارك  اإلسالمية  البحوث  مؤمتر  حيرض  كان  فعندما 
لذلك  والدنيوية،  الدينية  العلوم  كل  ىف  يفهم  جتده  املوضوعات 
قادرة  كانت  فتنة  أى  هيدأ  وكان  موسوعة،  عليه  نطلق  أن  يستحق 
منه  اسمعها  كنت  التى  عباراته  أمجل  ومن  أهلية  حرب  ختلق  أن 
»ربنا موجود« و »ربنا كبري«، من املواقف الظريفة وخفة دم قداسة 
وعندما  ابنة  شخص  مسيحى  إكليل  حلضور  ذهبت  أننى  البابا 
يا  هانى  قرآن  تعقد  جاى  "أنت  ىل  وقال  ضحك  قداسته  قابلنى 
عاشور"؟ ومن مواقفه معى أيضا أذكر أننى سافرت إىل لندن للعالج
صحتى عىل  لالطمئنان  قساوسة   3 ىل  يرسل  بقداسته  وفوجئت 
فهو ال يفوته شئ، بل كان جمامال ىف كل أحواله، ومل تكن له عالقات 
عارصوه  الذين  اآلزهر  مشايخ  مجيع  مع  بل  فقط  معى  طيبه 
الرشيف. األزهر  شيخ  الطيب  أمحد  اآلكرب  األمام  فضيلة  وأخرهم 

 إنسانية حانية 
للطائفة  اإلعالمى  املتحدث   - قلته  يوحنا  األنبا  لنا  ويكشف 
احلانية اإلنسانية  وهى  خاصة،  سمعة  له  البابا  قداسة  أن   - الكاثوليك 

أمام  تتساقط  دموعة  رأيت  فقد  كثرية  طيبة  مواقف  له  وكانت 
الطبقة  مع  تعاطفه  وشاهدت  ومسيحيني،  مسلمني  الفقراء 
وقال  شديدا،  زحاما  وكان  عنده  كنت  األعياد  أحد  وىف  الشعبية، 
فقال  الناس  مقابلة  من   " سيدنا  يا  نفسك  ارحم  الناس  بعض  له 
لرسالتنا احلقيقية  القيمة  يعطوننا  الذين  هم  الناس  هؤالء   " هلم 
أمام  يضعف  كان  ألنه  واحدا،  واحدا  وصافحهم  قداسته  خرج  ثم 
طفل. بكل  يشعر  كان  لذلك  يتيام  تربى  ألنه  هلم  قلبه  ويرق  األطفال 

 حكاية البسكويت 
الذى قال:  الشاعر فاروق جويدة  البابا  الذين تقربوا من قداسة  ومن 
باجلوع وشعرت  ساعات،   3 لقاؤنا  واستغرق   1986 ىف  عليه  تعرفت 
فقلت له: أنت مش "هاتغدينى" ؟ فقال: أنا صائم، فقلت له: وأنا أعمل 
أيه؟ فقال: أجبلك بسكويت؟ ولكنه كان كريام وقدم ىل ما لذا وطاب
كنت  بأننى  وأعرتف   .. اليوم  ذلك  أنسى  ولن  بالكاتدرائية  "وتغديت" 
قليلون  حياتى  ىف  أحببتهم  الذين  الناس  أن  رغم  زلت،  وما  البابا  أحب 
أيضا  شنودة  والبابا  واألم،  األب  مثل  يموتون،  ال  الناس  فبعض  جدا، 
هو  األبقى  اجلسد،  غياب  هو  فاملوت  الروحى،  األب  فهو  ىل  بالنسبة 
الروح، وأعتقد أن روحه تعيش معنا ولكننا نفتقده ىف مواقف كثرية.

 اللقـاء الروحـــى 
قداسة  مع  األول  اللقاء  كان  فيقول:  البنا  رجب  الصحفى  الكاتب  أما 
الدولة وهو قبطى البابا عن طريق املستشار عزيز أنيس هبيئة قضايا 
الصحفيني  أوائل  من  كنت  وهكذا  شنودة  البابا  مقابلة  منه  وطلبت 
بعد  فيام  بيننا  ونشأت  قرن،  ربع  من  أكثر  منذ  عليه  تعرفوا  الذين 
ذكر  املسلمني  من  أصدقائه  عن  سئل  عندما  أنه  حتى  قوية  صداقة 
أسم رجب البنا، مما أسعدنى جدا، حيث تعود عالقتى به إىل أواخر 
أذهب  أن  منه  طلبت  ثم  الكاتدرائية،  ىف  قابلته  عندما  السبعينيات 
بالدير "قاليى"  قداسته  ىل  وخصص  ساعة،   48 به  وقضيت  للدير 
بتسجيل  وأحتفظ  ومعايشته  معه  للحوار  الفرصة  ىل  أتاح  مما 
الكتاب  ىف  مجعتها  التى  وهى  احلوار  هذا  من  الساعات  عرشات 
واملهجر  مرص  ىف  االقباط  شنودة:  البابا  مع  حوارات   " بعنوان  األول 
الثامنينات اصطحبت جمموعة من  الطريق".. وىف  الثانى ىف  واجلزء 
الدير وكان منهم دكتور عبد  البابا ىف  لزيارة قداسته  باألهرام  زمالئى 
عمر  وإبراهيم  حافظ  وصالح  حرب  الغزاىل  وأسامة  سعيد  املنعم 
بالدير  يوما كامال  وحممود سامى وهبرية خمتار وآخرون، وقضينا 
بدعوتى  قداسته  قام  الزيارة  هذه  بعد  رمضان  أول  وىف  قداسته،  مع 
بالكاتدرائية، وكانت هذه هى الرشارة األوىل لإلفطار  إلفطار رمضان 
املاضية. السنوات  خالل  إقامته  قداسته  أعتاد  الذى  الرمضانى 

 مقال بـ»األهرام« 
أكتوبر  جملة  حترير  رئاسة  مسئولية  توليت  عندما  البنا:  ويضيف 
الشيكوالتة  معه  وحيمل  باملجلة  بنفسه  يزورنى  بالبابا  فوجئت 
أول  هذه  وكانت  جتمعنا،  التى  الصداقة  حوار  بيننا  ودار  والورود، 
معى  من  جعل  مما  صحفية،  ملؤسسة  شنودة  البابا  لقداسة  زيارة 
بأكتوبر يطلبون منى عمل ندوة معه باملجلة، ووافق قداسته وتكررت 
ندوة  وعمل  هلا  ذهابه  اهلالل  دار  طلبت  ثم  مرة   15 حواىل  ىل  زيارته 
أيضا ثم األهرام واجلمهورية، وكان  لذلك مردود عىل جريدة األهرام 
لألهرام  يكتب  بدأ  وبالفعل  هبا،  مقال  له  يكون  أن  منى  طلبت  التى 
مجال  يبهرنى  وكان  مقاله  أحرض  الذى  أنا  وكنت  السبعينيات،  ىف 
اآلن. حتى  باألصل  وأحتفظ  أصور  جعلنى  اجلامل  وهذا  خطه 

 كنـت حمظـوظـة 
حزهنا  رس  ىل  كشفت  اجلباىل،  هتانى  املستشارة  مع  حتدثت  عندما 
عالقة  البابا  بقداسة  عالقتى  وقالت:  البابا  فراق  عىل  الشديد 
منه  القرب  بفرصة  حظيت  إذ  حمظوظة  كنت  وقد  شخصية 
وقت،  أى  ىف  إليه  أجلأ  كنت  الذى  األب  ىل  يمثل  فهو  معه،  واحلوار 
ابنة  عالقة  كمثل  به  عالقتى  العطوف،  احلنون،  األب  أجده  فكنت 
مخيس،  يوم  كل  أزوره  معه، وكنت  للتحدث  حتتاج  دائام  بأبيها، 
هلم  يستمع  وكان  واملسيحيني،  املسلمني  الفقراء  عىل  يعطف  واراه 
جنازته. ىف  احتشدت  التى  اجلموع  من  اندهش  مل  لذلك  ولشكواهم، 

 لن تعوضه مرص 
أما دكتور مصطفى الفقى فقال: إن البابا رفض أن تعطى الدولة أجازة 
رسمية ىف " عيد القيامة " لكل املرصيني مربرا ذلك باحلافظ عىل شعور 
أخواته املسلمني، ومن املواقف التى لن أنساها لقداسته عندما ارسلنى 
الرئيس السابق حسنى مبارك الختيار مرشحني مسيحيني للتعني ىف 
جملس الشورى، وكانت املفاجأة عندما وجدت قداسته يعطنى أسامء 
مرشحيني مسلمني، فهذا هو البابا شنودة الذى كان حيرص عىل زيارته 
كل رؤساء الدول عند زيارهتم ملرص، ، بل كان يستقبل قداسته ىف كل 
بالد العامل استقبال الرؤساء، فهو الذى يطلق عليه " بابا العرب " ملواقفه 
جتاه القضية الفلسطينية وغريها من القضايا، فهذا الرجل لن تعوضه 
اهلل هبا عليه. أنعم  نادرة  به من صفات  ملا متيز  يأتى مثله  مرص، ولن 





امللّون فانوسى  ىف  الشمِع  رائحُة 
يقوُل: إذ  »النقشبندي«  صوَت  ُتشِبه 
يدى َبَسطُت  قد  بباِبَك/  إّنى  موالْي... 
َسَندى؟! يا   … إاّلَك  بِه/  ألوُذ   … ىل  َمْن 

رمضان« »فانوس  عىل  حصوىل  وكان 
أن  معناه  وسيم(،  )أنكل  جارنا:  من  هديتى   
ا قد جاء. صوُت »النقشبندى«  شهًرا استثنائيًّ
طائُر  حيمله  السامء،  َمنِّ  من  قطراٍت  ُيشبه 
فيبتهجون.  األرض،  َحَزانى  إىل  السلوى 
شمعة  ذوبان  مع  النقشبندى  صوُت  يذوُب 
املُذاِب  الشمع  رائحُة  فرتتبُط  فانوسى، 
ىف  النقشبندى«  »سيد  العظيم  صوت  مع 
البهيج،  الفانوس  قبل  ولكْن  األبد.  إىل  ذهنى 
الدؤوب  اجلاّد  العمل  من  شهٌر  أمامنا  كان 
الشارع. أطفال  من  املغوار  »جيشنا«  مع 

َكنزى  ُأخبئ  حيث  حّصالتى،  إىل  أركُض 
عىل  أفرغها  ثم  الرسّى،  باهبا  أفتح  الثمني. 
طرف رسيرى. َأثُِب ىف اهلواء، وأهبط ُمرتّبعًة 
ىف جلسة جدى: »الكاتب املرصى الفرعونى«. 
مخسة  اثنان،  قرٌش،  ثروتى.  عد  ىف  أبدأ  ثم 
عرش، وهذه ورقة بعرشة قروش، وورقتان 
بجنيه كامل، وثامن بقيمة ربع اجلنيه، فيكون 
املشكلة  تبدأ  وربع.  جنيهات  أربعة  املجموع 
البيت؟!  من  هبا  سأخرج  التى  احليلُة  ما  اآلن. 
ترفضها  املدرسة،  إىل  عدا  اخلروج،  طلبات 
أمى بحسم، دون أسباب، ودون استئناف وال 
طعن. تطفر دموعى وأرصخ: )يا ماماااا! ده 
عشان  متجمعني  صحابى  وكل  رمضاااان، 
هنعّلقه  الكبري  والفانوس  الشارع،  نزّين 
وتوافق. أمى  فتبتسم  العامرات(.  بني 
وأمى  حصالتى  مع  مغامرتى  أن  شك  ال 
أطفال  كلِّ  مغامرات  مع  تتشابه  كانت 
الشوارع  أبناء  مع  نتبارى  القديم.  شارعنا 
األخرى لنرى َمن فانوُسه أكرب، وزينته أكثر 
كربنا،  حني  إال  ننتبه،  ومل  لوًنا.  وأكثَف  أناقة 
زينة  ُصّناع  من  شارعنا  أطفال  نصَف  أن 
ىف  رمضان  فشهُر  مسيحيني.  كانوا  رمضان 
شهُر  إنه  وحسب.  املسلمني  خيصُّ  ال  مرص 
اجلميع:  وصالُة  اجلميع،  وهبجُة  اجلميع، 
نعبده  الشاسع؛  الكون  هذا  مالِك  واحد  إلله 
مجيًعا،  ه  ونحبُّ رؤيته.  عرَب  كلٌّ  مجيًعا، 
وجعلنا  احلياَة  فمنحنا  هو؛  نا  أحبَّ كام 
ونتآخى. ونتحابَّ  لنتعارَف  وقبائَل؛  شعوًبا 
وال  آخَر.  شهٍر  أيَّ  ُيشبه  فال  رمضاُن  يأتى 
يتفق  العامل.  ىف  جيوُل  رمضاَن  أيُّ  يشبهه 
املسلمون وغرُي املسلمني عىل أن لرمضاَن ىف 
دولة  أى  ىف  هلام  مثيَل  ال  ونكهًة  طعاًم  مرَص 
إنه رّس املرصيني اخلاص  السبب؟  ما  أخرى. 
الرساالت.  نزول  قبل  السنني،  آالف  منذ 
وتسبُغ  مرص،  بلون  األشياَء  تصبُغ  تعويذٌة 

املرصيني  عبقرية  إهنا  النيل.  طعَم  األيام  عىل 
عندنا  الدينية  املناسباُت  الفرح.  صناعة  ىف 
السامُء  تلتقى  حيث  للحياة.  مناسبٌة  هى 
ال  ساحرة،  موسيقية  معزوفة  ىف  واألرُض 
هى  وال  خالصة،  سامويٌة  مقطوعاٌت  هى 
معزوفاٌت أرضيٌة خالصة. مزيٌج فريد. فقط 
ىف مرَص، يأتيك من السامء صوُت النقشبندى 
اِدُع  أو  اهلَل،  اِدُع  »قْل  يشدو:  الفجر  عند 
ا ما تدعوه فله األسامُء احُلسنى«،  الرمحَن، أيًّ
وعند الظهر ُتقرُع أجراُس الكنائس فتنرُش ىف 
األرجاء الدفَء واحلياة والفرَح، ثم يأتيك عند 
املغرب شجُو »حممد رفعت« مؤّذًنا للصالة؛ 
الشوارُع  فال خُتطُئ صوَته بني ألف صوت. 
الناُس  خب.  والصَّ والضوء  اللون  ىف  غارقٌة 
رمضان.  لياىل  ىف  النوَم  يعرفون  ال  ساهرون 
ينسلَّ  حتى  وينتظرون  الفجَر،  يتجاوزون 
اخليُط األبيُض من اخليِط األسود. شهٌر ال متّيز 
املسيحّى. فالكلُّ حيتفل؛ كأنه  املسلَم من  فيه 
يصوم  املسيحّى  ا.  دينيًّ وليس  مرصّى،  شهٌر 
يشبع  أن  يليق  »ال  أنه  يؤمن  ألنه  املسلم؛  مع 
ىف  املغرب  أذاُن  باغتنا  وإن  جائع«.  وأخوه 
الطريق، سنجد الشباَب والصبايا يستوقفوننا 
زجاج  نفتح  باخلري.  لنا  يلّوحون  مبتسمني 
البلح  العصري وحّباِت  كأَس  ونتناول  السيارة، 
يقول  أن  وحيدُث  صيامنا«.  »نكرس  لكى 
فُيفاجأ  مسيحى!«،  »أنا  للشباب:  سيارة  قائُد 
بأمجل ردٍّ ىف الوجود: »إحنا كامن مسيحيني، 
ىف  فقط  حيدث  طيب!«  وأنت  سنة  كل 
مسلمني  ليسقوا  مسيحّيون  يقَف  أن  مرص؛ 
بيوهتم. خارج  وهم  املغرُب  زارهم  صائمني، 

م  املعظَّ البابا  »قداسَة  أصافُح  كنُت  أيام،  قبل 
توارضوس الثانى« ىف الكاتدرائية لتهنئته بعيد 
قطعًة  أصافُح  كنُت  وكأنام  املجيد.  القيامة 
رفيُع  الرجُل  هذا  مرَص.  قلب  من  عزيزًة 
أجل  من  هائلًة  تضحياٍت  ملرَص  م  قدَّ املقام، 
احلفاظ عىل ثباهِتا واستقرارها ىف كّل ما مّرت 
مرَص  أعداُء  يصنُعها  طائفية  ن  حِمَ من  به 
أعداُء احلياة. عالَج بوطنيته وصربه تداعياِت 
كوارَث إرهابية موجعة كان يمكنها أن تدمر 
مرَص  يضُع  جتعله  التى  حكمته  لوال  مرص؛ 
الوقت  طوال  آخر.  شىء  أى  قبل  وصاحَلها 
العامل؛  رؤساء  كّل  أمام  ملرَص  سفري  خرُي  هو 
املرصى،  الشأن  ىف  بالتدّخل  ألحد  يسمح  فلم 
عيون  ىف  أعالها  بل  يوًما  مرص  اسَم  ن  هُيِ ومل 
للزّج  الغرب  حماوالت  كلَّ  ورفَض  العامل، 
مضايقات  من  أحياًنا  حيدث  فيام  باألنف 
للمسيحيني ىف وطنهم. لو عرَف املرصيون كم 
فتنًة وأدها البابا توارضوس ىف مهدها بحكمته 
كل  صباح.  كلَّ  التحية  له  لقّدموا  ووطنيته، 
سنة ونحُن أمجُل الشعوب. كلُّ سنة ومرُص 
مرُص. »الديُن هلل، والوطُن مَلن حيبُّ الوطن«.
عن - املرصى اليوم

الـزوجـيــن  بـيـن  الغـيـرة 
الغرية بني الزوجني هو شعور رضوري 
ولكن  الزوجية،  احلياة  يف  وطبيعي 
وكيف  مدمرة؟  الغرية  تصبح  متى 
الصعبة؟ الغرية  مشاعر  مع  نتعامل 
يف  طبيعي  شعور  هو  بالغرية  الشعور 
املحبة.  عىل  املبنية  الزوجية  العالقة 
هو  الزوجني  بني  الغرية  وجود  وعدم 
الذي جيب أن يقرع ناقوس اخلطر، فإما 
أنكم تنتمون لألشخاص الذين لدهيم ثقة 
زائدة بالنفس )وهنالك عدد قليل من هذا 
وصلت  الزوجية  العالقة  أن  أو  النوع(، 
ألالمباالة. مرحلة  يف  وأنتم  هنايتها  إىل 
إىل  تصل  والتي  احلد  عن  الزائدة  الغرية   
متقدة،  كنار  الزوجية  احلياة  جعل  حد 
حياة  عىل  للسيطرة  يائسة  حماولة  هي 
الزوج/ة من خالل مجع املعلومات عن 
وخارجها  اإلنرتنت  شبكة  يف  أنشطته 
أشخاص  مع  املراسالت  ذلك  يف  )بام 
حول  املعلومات  يف  والتدقيق  أخرين(، 
أن  جيب  لكن  ذلك...  وغري  حتركاته 
تؤدي  املراقبة  أن  طرف  كل  يتذكر 
والشك. النفور  أي  عكسية  نتيجة  اىل 
الثقة  بإنعدام  يشعرون  األزواج  أغلب 
عىل  ويطرحون  األحيان،  بعض  يف 
نحن  هل  األسئلة:  هذه  مثل  أنفسهم 
مجيلني  الكفاية؟  فيه  بام  أذكياء 
لرشيكنا  يمكن  هل  الكفاية؟  فيه  بام 
إذن  منا؟  أفضل  شخص  عىل  العثور 
أن  التأكد  ببساطة  يريد  طرف  كل 
األخر.  الطرف  حياة  يف  مضمون  مكانه 
للتغلب  بسيطة  خطوات 
السلبية الغرية  عىل 
الغرية  سلوك  إلزالة  اإلعرتاف:   •
عنه.  التحدث  جيب  الزوجني  بني 
سوف  فإنه  عنه  نتحدث  مل  إذا 
نظهره  وسوف  علينا  يتغلب 
اإلهتامات  خالل  من  ببساطة 

ذلك... وغري  والتجاهل  والتلميحات 
هي  الغرية  التوتر:  من  التقليل   •
نكون  عندما  التوتر.  عىل  فعل  رد 
األسهل  فمن  للتوتر،  معرضني 
الغرية.  فعل  ردود  تظهر  أن 
لتحقيق حمادثة  كل  حتويل  عدم   •
• احلفاظ عىل احلدود: عىل الرغم من أن 
نابعة  تكون  أن  جيب  )الطبيعية(  الغرية 
املهم  فمن  بينكام،  الكبري  التقارب  من 
تذكر  بينكام.  للثقة  مكان  إبقاء  أيضًا 
ينبغي  ال  ملغومة  منطقة  الغرية  أن 
حترتق  ال  حتى  حرارهتا  تزداد  أن 
فال  الغضب،  إىل  احلب  من  وتتحول 
الظن  األطراف  أحد  ييسء  ان  يصلح 
الغرية  يف  باإلرساف  األخر  بالطرف 
احلياة  هيدم  وربام  احلب  يقتل  فهذا 
طبيعية  الغرية  تكون  فعندما  الزوجية. 
الزوجني  من  كل  جتعل  ومعتدلة 
فهي  األخر  عند  قيمته  مدى  يعرف 
املشاعر. ويقوي  احلب  جيدد  يشء 
جيب  الزائدة  الغرية  عىل  للتغلب  إذن 
التحيل بالصرب والثقة بالنفس والرصاحة 
نفسه، الشخص  يسأل  وأن  النفس  مع 
هذا  يستدعى  األمر  حقًا  هل 
و  السيئ؟  والشعور  القلق 
خطر؟ يف  بالفعل  العالقة  هل 

هو  الزواج  أن  نتذكر  أن  جيب  وأخريًا 
احلب  احلياة.  رشيك  مع  باألمان  الشعور 
الطرفني  بني  املتبادلة  والثقة  واإلحرتام 
أن  يمكننا  التي  املشاعر  أسمي  هي 
أال  تذكر  لذا  حياتنا،  رشيك  هبا  ُنشعر 
ينزعها. بام  اجلميلة  املشاعر  هذه  متزج 

يمينًا األرض  يف  رضبت  "أينام   
ستواجه  حتاًم  فإنك  شاماًل،  أو: 
يديه".. بني  وستقف  الرب، 
تقف  التي  الفكرة،  هي  هذه   
الكنيسة! جرس  قرع  وراء 
معتربًا  صوته،  يلبي  من  هنا   
الرب! من  نداء  اجلرس  أن 
جاهدًا  يسعى  من  وهناك   
واخراسه.. اسكاته،  إىل 
والتسبيح؛  الصالة  إىل  نداء  ألنه   ..
يف  عنه  مشغولون  هم  بينام 
الباطلة! األشياء  نداء  تلبية 
التي  السامء،  نشيد  يردد  وألنه   ..
وسالم  العالء،  يف  بمجد  نادت: 
بينام  بالناس؛  ومرسة  األرض،  عىل 
بنشوة  ترنحهم  إىل  منرصفون  هم 
احلرب،  نحو  "باخوس"،  نخب 
الدم! وسفك  والدمار،  والفتك، 
قباب  داخل  من  ينطلق  وألنه   ..
بيوت  نظرهم،  يف  والكنائس  الكنائس، 

بأخرى: أو  بصورة  دقاهتا، 
انتزعت  األجراس،  مهد  فأملانيا،   ..
أبراجها من  كثرية  كنائس  أجراس 
من  وصيغ  وُأذيبت،  وحتّطمت، 
من  وبداًل  للقنابل.  غالفات  معدهنا 
واألذكار الصالة  إىل  داعية  تكون  أن 
والدمار! الفناء  داهية  أمست 
قضت  األجراس،  موطن  وإيطاليا،   ..
بأال تدق األجراس إال إنذارًا بأغارة جوية
النذير! نعي  إىل  البشري  صوت  فانقلب 
القدم منذ  لقبت  التي  وإنجلرتا،   ..
من  فيها  ما  لكثرة  ـ  الصائحة  باجلزيرة 

والرش! املجون،  بيوت  من  أسوأ  هي 
جتميع  عىل  القدرة  يملك  وألنه   ..
هبم  ألقى  التعصب،  بينام  الناس، 
فقسموا  اإلنسانية؛  علياء  من 
املختار،  اهلل  دين  قسمني:  إىل  العامل 
رضب  وحياولون  الكفر،  ودين 
الرعّية! خراف  لتتبدد  الراعي؛ 

...،...،...،   
من  َكّم  التاريخ،  كتب  يف   
األجراس! حرية  عىل  االعتداءات 
املظلم،  أوروبا  مايض  ففي   
بوقف  احلروب،  ُصّناع  حكم 

إال  األجراس  تدق  أال  أمرت  ـ،  أجراس 
أسامعهم  فأبت  مغري،  عدو  بغزو  إيذانًا 
والنزاع احلرب،  لضجيج:  إال  تصغي  أال 
تطرب آذاهنم  كانت  أن  بعد  والصدام، 
وقلوهبم ختفق عند سامع رّنات الفرح!

...،...،...،   

من  كثرية  مناطق  يف  يزال  وما     
ومن  وجودها،  يمنع  من  العامل، 
هلا  يريد  ومن  قباهبا،  من  ينزعها 
يضحى  وأن  أنينًا،  رنينها  يصبح  أن 
غناؤها  يصري  وأن  شجوًا،  شدوها 
لوعة! روعتها  متسى  وأن  بكاء، 
ودقاهتا األجراس،  ولكن   
مرتفعة..  داوية،  باقية،  ستظل 
وأنصابه:  الشيطان،  تتحدى   
وكل  ومارس،  وآريس،  باخت، 
واحلديثة القديمة،  املوت،  آهلة 
األثري أجنحة  عىل  نغامهتا  مرسلة 
والسالم! والفرج،  للفرح،  جاذبة 



 !! الذكاء  منتهى 
الريفية  البيوت  بعض  أو  الدّوار  كان 
درابزين. بدون  بسّلم  دورين  من  مكّون 
الدور  من  البيت  باب  فتح  يمكن  وكان 
الرتباس.  يفتح   حبل  بجذب  الثانى 
وحدث مرة بينام كانت ست البيت مشغولة 
البيت  باب  طرق  أن  العلوى  بالدور  شئ  ىف 
أحد  هو  الطارق  بأن  يوحى  الوقت  وكان 
الست  فجذبت  األقارب.  أو  األرسة  أفراد 
وصاحت  مكاهنا  من  الباب  وفتحت  احلبل 
وأنت  معاك  الرحاية  ىل  هات  جاى  )يالىل 
القرية  قسيس  هو  الطارق  وكان  طالع(. 
جياهد  املسكني  وظل  السن!  ىف  الطاعن 
كتفه  عىل  الضخم  الرحى  حجر  لريفع 
وزن  عن  يزيد  يكاد  وهو  السّلم  به  ويصعد 
جهد  وبعد  يسحقه.  وكاد  نفسه  القسيس 
القسيس  وصل  متصّبب  وعرق  جهيد 
ُصعقت  البيت  ست  رأته  فلام  الثانى.  للدور 
ورصخت )يامصبتى ... يا كسوىف .. هو أنت 
يا   ... ال   .. ال   ... تقول  مش  طيب   ... أبونا  يا 
أبونا الرحاية تانى! يا  أبونا مايصّحش .. نّزل 

***
نعم وال .. تتساويان !! 

شخصني  بني  واجلدل  اخلالف  حيتدم  أحيانًا 
عىّل  رّد  فضلك  من  لآلخر:  الواحد  فيقول 
رشحًا  أريد  ال  أنا  ال،  أو  نعم  واحدة  بكلمة 
انشاء.  مواضيع  ألسمع  وقت  عندى  وليس 
؟! ال  أم  نعم  فقط  واحدة  كلمة  ُاريد  أنا 
إظهار  عىل  يساعد  ال  الطلب  هذا  ولكن   
بل   ... تعسفيًا  طلبًا  يكون  وقد  دائاًم،  احلق 
النتيجة  تتغري  وال  ال،  مع  نعم  تتساوى  قد 
والدليل: بال.  أو  بنعم  االجابة  كانت  سواء 
"هل  أحد  سألك  اذا   ... مثال 
مراتك؟" ترضب  )بطّلت(  كففت 
كنت  انك  يعنى  فهذا  "نعم".  أجبت  فاذا 
"ال".  أجبت  واذا  توقفت.  ثم  فعاًل  ترضهبا 
اآلن  حتى  ترضهبا  تزال  ال  أنك  يعنى  فهذا 
انك  احلالتني  ىف  تتغري  ال  واحدة  والنتيجة   !!!
كلمة  تستطيع  وال  زوجتك  برضب  ُمدان 
ولذلك  التهمة.  عنك  تنفى  أن  هنا،  "ال"، 
بكلمة  عليها  االجابة  يمكن  األسئلة  كل  فليس 
الرشح. بعض  اىل  حتتاج  قد  وأنام  ال  أم  نعم 

***
مصطفى كامل يعظ !!

متثال  عىل  مكتبى  طريق  ىف  أمّر  كنت 
أحد  قاعدته  عىل  ومكتوب  كامل  مصطفى 
حقوق  ىف  يتسامح  من  "ان  املأثورة:  أقواله 
الدهر  ابد  يبقى  واحدة  مرة  ولو  بالده 
مزعزع العقيدة سقيم الوجدان". لقد أحببت 
لنفسى  أقول  وكنت  وحفظتها  العبارة  هذه 
اذا كان ذلك امر من يتسامح ىف حقوق بالده 
مرة واحدة فكم وكم يكون أمر من يتسامح ىف 
وتكرارًا؟!!! مرارًا  وكنيسته  مسيحه  حقوق 

***
ما قلنا كده قالوا أطلعوا من البلد !

منه  وطلب  امللك  اىل  ذهب  جحا  ان  حُيكى 
الفقراء  وكفة  األغنياء  كّفة  بني  يساوى  أن 
فاغتاظ  الطرفني.  بني  بالعدل  املال  ويوزع 
البلد.  من  باخلروج  وأمره  جلرأته  امللك 

ضد  احلرب  ىف  منشغال  كله  العامل  مازال 
فريوس كورونا الذى حيصد كل يوم مزيًدا 
من أرواح البرش حتى اقرتب من قتل ١٥٠ 
ألف شخص حتى اآلن وأكثر من ٢ مليون 
الوصول  حماولة  ىف  الدول  وتتسابق  إصابة 
بينام  املجهود،  القائل  هذا  ملواجهة  للقاح 
بدعم  تركيا  ىف  األردوغانى  النظام  يستمر 
بعض  ىف  أركانه  تثبيت  وحماولة  اإلرهاب 
املنطقة، كام حيدث ىف سوريا وليبيا. دول 
سيطرة  من  املاضية  األيام  ىف  حدث  فام 
ليبيا  ىف  الرساج  حلكومة  التابعة  امليليشيات 
مبارش  تركى  وبدعم  السوريني  واملرتزقة 
عىل بعض مدن الساحل الغربى لليبيا يؤكد 
أحدثه كورونا  بام  إطالقا  تتأثر  مل  تركيا  أن 
ىف العامل من تغريات ىف األولويات والغايات
ىف  األول  املحور  هو  اإلرهاب  دعم  وظل 
كورونا. زمن  ىف  الرتكية  الدولة  اهتاممات 
نفذته  الليبى  الغرب  مدن  عىل  اهلجوم 
و»داعش« »القاعدة«  تنظيمى  من  عنارص 
»أنصار  مجاعة  من  بنغازى  من  وهاربون 
املناطق  هذه  ىف  عاثت  حيث  الرشيعة«، 
املنازل  وأحرقت  فسادا،  هامجتها  التى 
كاملة عائالت  واختطفت  واملزارع، 
السالح. بقوة  الزاوية  مدينة  إىل  واقتادهتا 
الشباب  الرئيس الرتكى استغل فقر بعض 
ليبيا إىل  لنقلهم  باألموال  وجندهم  السورى 
وقدم هلم دعام عسكريا كبريا، سواء بإرسال 
مستشارين عسكريني أو جنود أو أسلحة.
من  هبا  اإلصابات  عدد  يقرتب  التى  تركيا 
 ٥ من  الوفيات  وعدد  ألًفا   ٧٥ من  كورونا 
وجيشها  نفسها  جتيش  أن  من  بدال  آالف 
حلامية مواطنيها جتاهلت كل هذا وقدمت 
طرابلس  ىف  اإلرهابية  للميليشيات  دعاًم 
لتتقدم وتسيطر عىل مدن صرباتة ورصمان 
والعجيالت وغريها، مستغلة انشغال العامل 
املدمرة  وآثاره  كورونا  فريوس  بمواجهة 
وسياسًيا. واجتامعيا  اقتصاديا  البرش  عىل 

محاره  عىل  ووضعها  حاجياته  جحا  فجّهز 
فكان  ثقيل  رحى  حجر  ضمنها  من  وكان 
احلامر  جانب  عىل  احلجر  وضع  كّلام 
وقع  اآلخر،  اجلانب  عىل  اخلفيفة  واملالبس 
ووضعه  احلجر  رفع  جحا  كرر  فلام  احلجر. 
شاهده  مرة،  كل  ىف  يقع  وكان  مرات  عدة 
عال بصوت  يضحك  فاخذ  األغنياء  أحد 
له  فقال  ضحكه  سبب  عن  جحا  فسأله 
حتى  الكفتان  تتساوى  أن  "جيب  الغنى: 
كده،  ماقلنا   " جحا:  له  فقال  احلامر".  يسري 
القصة( أصل  )هذه  البلد!"  من  اطلعوا  قالوا 

***
الحيوانات؟ تنام  كيف 

رأسها  وتسند  واقفة  الزرافة  تنام 
راقدة  وهى  نامت  اذا  اما  شجرة  عىل 
ستموت. اهنا  عىل  عالمة  فهذه 
كتفه. او  يداه  هى  ووسادته  النمر  ينام   -
بينام  مغلقة،  نصف  بعني  األسد  ينام   -
مفتوحة. عينيه  واحدى  الذئب  ينام 
وال  املاء  ىف  متامًا  مغمورًا  قشطة  سيد  ينام   -
يظهر من جسمه سوى جزء صغري من أنفه.

***
بطالة فى المخ !

"هل  روستان  جان  البيولوجى  العامل  ُسل 
عىل  حيتوى  البرشى  الدماغ  أن  صحيح 
صحيح هذا  نعم  "فأجاب:  خلية؟  مليار   12
فيها!" أطناهبا  ضاربة  مازالت  البطالة  ولكن   

***
جورجيا عاصمة 

التوفيقية  بمدرسة  اجلغرافيا  مدرس  حاول 
الثانوية بشربا مرص، ىف األربعينيات، حتفيظ 
فقال  )الروسية(  جورجيا  عاصمة  تالميذه 
تنسوها  ال  جتعلكم  طريقة  عن  سأخربكم 
أبدًا وهى أن تضع يدك ىف جيبك فتذكرها ىف 
!)تبليسى(. تفليسى"   " اسمها  ان   .... احلال 

***
برنارد شو .. والعمل 

األيرلندى  الكاتب  أن  من  الرغم  عىل 
الساخر،  بالفيلسوف  املعروف  الشهري، 
دراسة  يدرس  مل  شو  برنارد  جورج 
درجات  عىل  حيصل  مل  و  منتظمة 
الضخمة  املجلدات  كتب  انه  االّ  جامعية، 
وسياسة  ونقد  وقصص  مرسحيات  من 
 ! العامل  جامعات  ىف  ُتدرس  واجتامع،  وفن 
سأله  عمره  من  التسعني  ىف  كان  وعندما 
اذا  يفعل  أن  ينوى  عام  الصحفيني  أحد 
فأجاب:  العمر؟  من  مائة  يبلغ  أن  له  ُقدر 
خطة  عىل  قط  حياتى  ىف  أرس  مل  "أننى 
من  الكثري  أجد  وسوف  موضوعة 
عام. الف  أعيش  ان  ىل  ُقدر  ولو  األعامل 
والثامنني  الثامنة  ىف  كان  عندما   1944 سنة  ىف 
يتحدث  وأخذ  ارنس  موريس  املحامى  زاره 
ورائها.  من  طائل  ال  كثرية  شئون  ىف  معه 
اىل  إذهب  يكفى،  هذا  قائاًل:  شو  فنهض 
من  عندى  فان  وشأنى،  ودعنى  عملك 
القادمتني! السنتني  يستغرق  ما  العمل 

إرسال  عن  واحًدا  يوًما  تتوقف  مل  فرتكيا 
ودعمتهم  ليبيا  إىل  السوريني  املرتزقة 
عن  تتوقف  مل  كام  والسالح،  باملال 
ىف  سوريا  إىل  العسكرية  األرتال  إرسال 
العامل. رضبت  التى  اجلائحة  هذه  خضم 
عىل  بناء  باهلدنة  التزم  الوطنى  اجليش 
وأصدر  عقد  الذى  برلني  مؤمتر  مقررات 
توصيات وقع عليها الرئيس الرتكى أردوغان 
بعدم إرسال املرتزقة والسالح إىل ليبيا ولكن 
التعهدات  هذه  أردوغان  حيرتم  مل  كعادته 
لدعم  هناك  اإلرهابيني  إرسال  ىف  واستمر 
ليبيا. ىف  اإلرهابية  ذراعه  الرساج  حكومة 
الوطنى  للجيش  نصبه  تم  فخ  اهلدنة 
الداعمة  للدول  وال  له  كان  وما  الليبى، 
خاصة  هدنة،  هكذا  عىل  توافق  أن  له 
عن  قليلة  مرتات  كيلو  بضع  تفصله  أنه 
موقع  ىف  وهو  طرابلس  العاصمة  قلب 
الشديد  لألسف  اهلدنة  ولكن  املنترص.. 
تعيد  بأن  للميليشيات  الفرصة  أعطت 
وتدريبها  شتاهتا  وجتمع  أوراقها  ترتيب 
بمساعدة الضباط األتراك مع مدها بالسالح 
الطريق  هلا  مهد  مما  املسرية  والطائرات 
الغربى  الساحل  مدن  نحو  تزحف  لكى 
وغفلة  مبارش  تركى  بدعم  عليها  وتسيطر 
الداعمني  وبعض  الوطنى  اجليش  من 
كورونا. أزمة  بمواجهة  املنشغلني  له 
تعهدات..  له  ليست  الرتكى  الرئيس  إن 
وكل هدفه دعم اإلرهاب وامليليشيات أينام 
وغريها..  والعراق  وليبيا  سوريا  ىف  كانت 
املشري  بقيادة  الليبى  الوطنى  للجيش  والبد 
بعملية  تقوم  أن  له  الداعمة  والدول  حفرت 
اإلرهابية  امليليشيات  عىل  للقضاء  رسيعة 
واستعادة السيطرة عىل العاصمة طرابلس 
الذى  ليبيا  ىف  الرتكى  التوسع  هذا  وإهناء 
مبارشة. املرصى  القومى  األمن  هيدد 

التي  باألشياء  يفكر  أن  أحدنا حتى  ببال  مل خيطر 
غدًا  تكون  قد  العامل  هناية  أن  علم  إن  يفعلها  قد 
الفانتازيا  روايات  يشبه  الدندنة  من  نوع  جمرد 
كأن  الغالب  يف  حتدث  ال  أشياء  نفرتض  حيث 
هيبط الفضائيون وحيتلوا األرض ويعتقل اإلنسان 
قاتاًل  فريوسًا  العامل  وحيارب  العادي  اإلنسان  اآليل 
يقيض عىل عدد كبري من البرشية وجيلس الناس 
العامل..  دول  كل  بني  احلدود  وتغلق  بيوهتم  يف 
صارت الفانتازيا حقيقة لو بكره هناية العامل؟ سؤااًل 
يستحق الوقوف عنده لو بكرى هناية العامل نفسه؟ 
أو عىل األقل، لو بكرى هناية العامل بالنسبة ألحدنا؟
عىل األرجح لو بكرى هناية العامل كنت سأندم أواًل 
الذين أحبهم دون عناق ومل يكن خيطر  عىل ترك 
أو  األحضان  فيه  حتظر  وقت  علينا  يأيت  أن  ببايل 
عني  الصفح  منهم  سأطلب  األيدي  عىل  الربت 
أيدهيم  وأعقم  يدي  سأعقم  الفريوس  سأستأذن 
للبكترييا  مضاد  مبلل  بمنديل  وجوههم  وأمسح 
هناية له  تبدو  ال  طويل  حضن  يف  وأضمهم 
إنني  الناس  من  قليل  غري  لعدد  سأقول  كنت 
يف  وحيدة  رأيتها  التي  الفتاة  سأخرب  أحبهم 
إنني  للحزن  عالمة  ألف  وجهها  وعىل  املقهى 
أنرصف  ثم  أسمعها  أن  سأعدها  سامعها  بإمكاين 
كنت  اللقاء  هناية  يف  ربام  ثانية  تراين  ولن 
الذي  الشاب  سأخرب  كنت  أحبك  هلا:  سأقول 

هلا إنني أحببتها مل أكن ألذهب ويدفعني كربيائي 
لرتكها جترب نفسها عىل التظاهر بأنني لست فارقًا 
بالنسبة هلا إىل هذا احلد كنت سأقرتب كنت سأدنو 
كنت سأغني بصويت املزعج ألف أغنية للبقاء كنت 
سأرقص معها عىل حلن أبدي يصور لنا غدا أنه  غري 
مهم ال يعنينا قربه أو بعده ما دمنا اليوم معًا والليلة 
معًا. حان  وأينام  كان  متى  إليه  وسنميض  معًا 
ألحزم  أكن  مل  سأبقى  كنت  العامل؟  هناية  بكره  لو 
والطيار  للمطار  سأعتذر  كنت  وأسافر  حقائبي 
والطائرة وأقول إنني قررت الرتاجع اخرتت أن 
أختم حيايت هنا بداًل من ختم اجلواز وأن أدفن هنا 
سأشطب كلاميت التي كتبتها سابقًا عن متعة السفر 
األصدقاء  ضحكات  بني  وأسافر  مكاين  سأجلس 
متعة  وأن  هكذا  مرتاح  أنني  سأخربهم  وعيوهنم 
السري  متعة  إىل  بالنسبة  شيئًا  تساوي  ال  الطائرة 

باملقهى أن كل يشٍء سيميض كنت سأطلب من 
غداءنا  نتناول  أن  املقابلة  بالطاولة  الذي  العجوز 
خالصة  منه  وأسمع  وحده  منا  كل  دام  ما  معًا 
املفاصل. أمل  من  وشكواه  حياته  وعربة  عمره 
أنني  غالبًا  سأكتشف  كنت  العامل  هناية  بكره  لو 
الصالة  ألن  ال  اهلل  أحب  ألنني  مرة  ألول  أصيل 
عن  متامًا  خمتلفًا  بمذاقها  سأشعر  عيل  واجب 
السجود  وأطيل  الوقوف  سأطيل  سابق  وقت  أي 
لذلك  جدًا  متأخر  الوقت  أن  سأفهم  سأبكي  كنت 
ألول  اهلل  رأيت  ألنني  سأبكي  لكن  االكتشاف 
سأصيل  كنت  جمددًا  عيني  تغمض  أن  قبل  مرة 
كل  النعم  كل  أتذكر  يدفعني  داخيل  يف  ويشء 
أيضًا  كنت  األخرية  باللحظة  فيه  نجدت  موقف 
لو  ومتنيت  ألجلها  بكيت  التي  األشياء  سأتذكر 
خطوة؟  آخر  عند  توقفت  ملاذا  وسألت  حدثت 
سيسلبه  كان  إذا  البداية  يف  األمل  اهلل  أعطاين  ملاذا 
أن  أدرك  ثم  أصاًل؟  العشم  ملاذا  النهاية؟  يف  مني 
حيدث. أال  عظياًم  قدرًا  كان  كبريًا  فداء  كان  ذلك 
لو بكره هناية العامل؟ كنت سأخربها كنت سأقول 

معهم  السهرة  سأقيض  كنت  قدمي  عىل  معهم 
وال أعود إىل منزيل فجرًا كنا سنسهر ونبقى حتى 
الصباح ننتظر نزول ترت النهاية معًا وفيه أسامؤنا.
الشوارع  يف  سأجتول  كنت  العامل؟  هناية  بكره  لو 
التي  التفاصيل  عند  سأتوقف  املباين  سأصافح 
سأشرتي  كنت  قبل  من  متعجاًل  عليها  مررت 
لبائع غزل  الورد وأهدهيا  بائعة  وردة محراء من 
الفتاة  إىل  أهديه  بنات  غزل  منه  وأشرتي  البنات 
واحدًا  منها  وأشرتي  املناديل  تبيع  التي  الصغرية 
الرصيف  فوق  يسعل  الذي  الرجل  إىل  أهديه 
إىل  أهدهيا  واحدة  منه  وأشرتي  املسابح  ويبيع 
فتاٍة تبكي ألهنا حتمل هم األسبوع القادم وأسأهلا 
دموعها  وجتفف  فتبتسم  العامل؟  هناية  بكره  لو 
الوردة  تلك  وأهدي  سأضحك  كنت  وتقول: 
التاريخ. يف  أفالطويّن  حب  قصة  أقرص  يف  لك، 
لو بكرة هناية العامل؟ كنا سنفعل أشياء كثرية مل تكن 
تستغرق  وال  معجزة  تكن  مل  مستحيلة  أو  صعبة 
ألننا  فقط  أجلناها  أشياء  كلها  وإنام  جمهودًا 
العامل  ضمّنا من حيث ال ندري أن غدًا ليس هناية 
تنتظر، أن  يمكنها  البسيطة  الرقيقة  األشياء  وأن 
خالل  تكون  قد  تلك  العامل  هناية  أن  عن   غافلني 
حرمناهم  الذين  لآلخرين  أو  لنا  بالنسبة  دقائق، 
مشاركة يشء كان بامكانه جعل النهاية خمتلفة.
لو بكره هناية العامل؟ .. كنت سأجعلها هناية سعيدة.



أربعني  نحو  أن  أصدق  أن  أستطيع  ال 
حييي  القاص  رحيل  عىل  انقضت  عاما 
يبدو   .1981 أبريل   9 يف  اهلل  عبد  الطاهر 
أنه  ثم   ، فقط  أمس  غادرنا  كأنه  يل 
ليواصل  وسريجع  قصري  ملشوار  غادرنا 
يلقيها  كان  التي  وقصصه  حكاياته 
فقط  ليس  السبب  يكون  ربام  شفاهة. 
عامل  يف  قوية  بصمة  من  حييي  تركه  ما 
حييي  شخصية  ولكن  القصرية،  القصة 
ينقله  كان  الذي  وقلقه  واخلصبة  املأساوية 
تتوقف  ال  التي  يديه  وحركات  لآلخرين 
يبذل  بأنه  الدائم  الشعور  ثم  وجهه،  حول 
من  العامل  مع  يتواءم  لكي  مؤملا  جهدا 
بني  من  الوحيد  حييي  كان  ربام  و  حوله. 
تشعر  كنت  الذي  الستينات  جيل  أبناء 
تلك  يف  دمه.  تصافح  أنك  تصافحه  وأنت 
صغرية،  تبدو  القاهرة  كانت  السنوات 
ثمة  وكان  معدودة،  املثقفني  ومقاهي 
يتكون ويتخبط يف  بأن جيال جديدا  شعور 
الصغرية  بقبضاته  وحياول  النارصية  ظل 
الضخمة  الساموات  أبواب  يطرق  أن 
نشأت  السنوات  تلك  يف   . باملجهول  امللبدة 
أبناء  من  بأربعة  تكون  ما  أوثق  عالقتي 
دنقل  وأمل  الغيطاين  مجال  هم  جيلنا 
الطاهر.  وحييي  الرشيف  هاشم  وأمحد 
فقد  حييي  أما  القاهرة  من  مجيعا  وكنا 
فيها  له  ليس  مدينة  إىل  الصعيد  من  جاء 
دون  من  الشوارع  جيوب  يشء،  أو  أحد 
يف  كلها  قصصه  دعم،  أو  سقف  أو  بيت 
يملكه  ما  وكل  الذاكرة،  من  يقرأها  رأسه 
فكان  صدره،  فوق  هيفهف  الذي  قميصه 
كل  من  ختففت  جمردة  بفكرة  أشبه 
وطبيعته  العظيم  القاص  أحالم  إال  يشء 
جيل  أبناء  بني  الوحيد  ولعله  القلقة. 
مهنة  تسجيل  عىل  أرص  الذي  الستينات 
ومتكن  الشخصية  بطاقته  يف   " قاص   "
أمهية  إيل  نبهني  من  أول  كان  ذلك.  من 
متابعة  رضورة  وإيل  السينامئي،  الفن 
من  الكثري  وإيل  يقظة  بعني  األفالم 
النظر  وإيل  قراءهتا  ينبغي  التي  الكتب 
كنا  أننا  أذكر   . متكاملة  كوحدة  العامل  إيل 
عىل  حجرا  رضب  حني  شارع  يف  نميش 
هذا  وحتى  قائال:"  قدمه  بطرف  األرض 
كل  يف  جيري  وبام   ، بنا  مرتبط  احلجر 
تفهمه".  أن  وحاول  إليه  انظر  مكان، 
ماركيس  تيار  جرفنا  الستينيات  يف 
منهم  كان   ،1966 عام  البعض  منه  اعتقل 
ومجال  فتحي  وابراهيم  عيسى  صالح 
لالعتقال،  مطلوبا  حييي  وكان  الغيطاين، 

الصمت  حياة  يفضلون  الكنيسة  اباء  ان 
لكي  والرباري  االديرة  ايل  ذهبوا  لذا 
الصمت  يميزها  هادئة  بحياة  يستمتعوا 
ان  حيث  الكالم  كثرة  وعدم  املقدس 
كثرة  )أن  قائال:  ابلغلنا  احلكيم  سليامن 
من  وأيضا   … املعصية(  من  ختلو  ال  الكالم 
ارسانيوس  االنبا  العظيم  القديس  أقوال 
تكلمت  ما  )كثريا  امللوك:  أوالد  معلم 
ندمت  فام  السكوت  عن  واما  وندمت 
النبي  داؤد  صيل   ( هذا  اجل  ومن  ابدا(… 
وبابا  لفمى  حافظا  يارب  )ضع   : قائال 
حياهتم  لالباء  ولكن   .…) لشفتى  حصينا 
دائام  كالمهم  ولكن   … الكالم  يف  الطبيعية 
فيعيشون  كثرية  اثامرا  وله  مفيد  يكون 
النهار  خالل  والصلوات  التسبيح  حياة 
ويقدمون  كاملالئكة  باصوات  الليل  وحتى 
الصلوات  باقدس  ترفع  التي  القداسات 
فيعطي  اهلل  فيتحنن  كله  العامل  اجل  من 
و  للمعوزين  وراحة  للمريض  شفاء 
وايامنا  للمديونني  وسدادا  للطلبة  نجاحا 
وصربا  للمنتقلني  ونياحا  للبعيدين  باهلل 
الفرج  و  احبائهم  فقدوا  ملن  وعزاءا 
املرة  ابليس  عبودية  يف  للمسجونني 
وصلوات  كله  للعامل  وطامنينة  وسالما 
فامذا   … لالباء  بالنسبة  هذا   … كترية 
هبا  وما  احلياة  هذه  يف  اسلوبنا  وعن  عنا 
من  االن:  تواجهنا  التي  الصعوبات  من 
مجيعه  العامل  تعرض  من  حيدث  ما  خالل 
واالحوال  املستعصية  واالمراض  باالوبئة 
والسيول؟  كاألعاصري  السيئة  اجلوية 

كورونا  فريوس  من  مجيعا  ترضرنا  لقد 
تقييد  و  حياتنا  يف  تم  الذي  احلظر  و  اللعني 
االجازات. و  اخلروج  و  العمل  يف  حركتنا 
نفرح.. أن  حقنا  من  كمرصيني  لكننا  و 
. ل طو أ قًتا  و بعضها  مع  ة  رس أل ا قضت   -١
مسافات  مع  الطوابري  يف  بالنظام  ٢-التزمنا 

املجتمعي. التباعد 
اون  الدراسة  و  االمتحانات  عيل  اعتمدنا   -٣

الين.
و  البيت  يف  عموما  بالنظافة  اهتاممنا  زاد   -٤

مكان. كل  يف 
يف  ق  غال إل با هي  ملقا ا و  ت  ملحال ا م  ا لتز ا -٥

حمددة. مواعيد 
ت  ا ز جا ال ا و  لعمل  ا ت  عا سا تقسيم  -٦

بالعمل. خيل  ال  بام  للموظفني 
يف  األرسة  ميزانية  تعدي  بعدم  ٧-االهتامم  

الصعبة. الظروف  هذه 
أو  خيام  يف  لسنا  و  بيوتنا  داخل  لنا  ٨-احلظر 

مالجئ.
لسنا  و  نا  بلد خل  ا د ن  و رص حما نحن  -٩

أخري. لدولة  فارين  أو  الجئني 
عنا  الدفاع  يف  متفاين  أبيض  جيش  ١٠-لدينا 

عن  واالختفاء  اهلروب  من  متكن  لكنه 
به  ألتقي  وكنت  حينذاك،  احلكومة  أعني 
إليه.  واملالبس  النقود  بتوصيل  ألقوم  رسا 
أن  من  واخلوف  القلق  دائم  كان  أنه  وأذكر 
أو  اختفائه  بمكان  األبنودي  عطيات  تعلم 
إىل  مرات  عدة  وطمأنته  به،  ألتقي  بأنني 
شهور  وبعد  يشء.  عن  هلا  أفصح  مل  أنني 
شهور  لعدة  حييي  اعتقال  تم  اهلروب  من 
جتربة  وعلمته  اجلميع،  مع  خرج  ثم 
دقيقة  كل  يكرس  أن  عليه  أن  السجن 
عليه.  فطر  الذي  األديب  للعمل  حياته  من 
مها"  شهريتني  بقصتني  هبرنا  قد  وكان 
 " البلتاجي   35  " و  الشمس"،  حمبوب 
من  بتقديم  الكاتب  جملة  يف  نرشتا  اللتني 
االبداع  واصل  ثم  إدريس،  يوسف  العظيم 
جديدة  بلغة  جديدا  عاملا  علينا  ليعرض 
أشار  ما  وهو  طازجة  جديدة  فنية  وأبنية 
يف  حييي  وفاة  بعد  إدريس  يوسف  إليه 
يوسف  ولعل  هوى"،  الذي  النجم   " مقاله 
إدريس كان عىل حق حني قال إن التجربة 
أشبه  كانت  املدهش  القاص  لذلك  األدبية 
ما تكون بمعمل يف طريقه إلنجاز اخرتاع 
التجربة  أوقف  مفاجئا  قصفا  لكن  مذهل 
سوى  القصف  ذلك  يكن  ومل  منتصفها،  يف 
حادث  يف  حييي  اختطف  الذي  املوت 
الواحات  القاهرة  طريق  عىل  سيارة 
الطاهر  حييي  ترك   .1981 أبريل   9 يف 
يف  عالمة  تعد  قصصية  جمموعات  سبع 
شجرات  ثالث   " من  بدءا  القصة  تاريخ 
الدف   " ثم   ،1970 عام  برتقاال"  تثمر 
واألسورة  الطوق  و"   ،1974 والصندوق" 
و"  شهري،  فيلم  إىل  حتولت  التي   1975  "
نفس  ويف   ،1977  " العامل  وزهور  وهي  أنا 
الثارة  صاحلة  القديمة  احلقائق  نرش"  العام 
بعدها  لألمري"  "حكايات  قدم  ثم  الدهشة"، 
 " نرش  موته  قبل   1981 عام  وأخريا  بعام 
والشمس". واملاء  الرتاب  من  تصاوير 

يف  حييي  يموت  أن  حتام  أكان  أدري  ال   
جرفتني  تذكرته  كلام  لكنني  حادث؟ 
البد  كان  حييي  مثل  عجيبا  كاتبا  أن  فكرة 
أتذكره  خاصة.  بطريقة  املوت  خيتار  أن 
الفني  القلق  بكهرباء  مشحونا  وأراه 
قميص  سوى  العامل  من  يملك  ال  اخلصب، 
وقدمني  صدره،  فوق  مفتوح  هيفهف 
توقف،  دون  من  الشوارع  جتوبان 
عن  تتوقفان  ال  ويدين  حدود،  بال  وخيال 
هكذا  وحدة.  بعصبية  واحلركة  االشارات 
الشمس".  حمبوب   " سيبقى  وهكذا  كان 

نلتفت  ان  وهي  داخلنا  اإلجابة  ان  اعتقد 
بقية  عليها  نسري  اسسا  ونضع  انفسنا  ايل 
سبقونا  باللذين  مقتديني  حياتنا  أيام 
الصمت  بني  ما  حياهتم  يف  وانترصوا 
… فنحن نعلم املثل الشعبي يقول: والكالم 
الصمت  يكون  فضة  من  الكالم  كان  )ان 
الثرثرة  نشجع  ال  اننا  فلنبدا  ذهب(  من 
كالفيس  االجتامعي  التواصل  وسائل  عيل 
غري  معلومة  أي  يف  نتحدث  ال   … بوك 
اجتامعي  مرض  ذلك  الن  منها  متأكدين 
االنسان  تفسد  التي  كاألفه  ويعد  خطري 
سلبية  تكون  املعلومة  هذه  أحيانا  ان  حيث 
يف  فيدخلون  السنية  االعامر  بعض  عيل 
حياهتم  تنتهي  ان  جدا  وسهل  اكتئاب 
نعلم  ليتنا  يا   … واالضطرابات  اخلوف  من 
نتعرض  ما  كل  يف  متخصصني  لسنا  اننا 
نذكر  ياليتنا   … طبيعية  أزمات  من  له 
الذي  وهو  اجلبار  القوي  اهلل  لنا  ان  انفسنا 
الجل  الكوارث  هبذه  نمر  ان  لنا  يسمح 
عيل  والغفران  الصفح  منه  نطلب  ان 
به تليق  التي  العبادة  تقديم  يف  تقصرينا 
عن  فامذا  املفيد  الصمت  عظمة  عن  هذا 
اننا  اعتقد  أيضا؟  حياتنا  يف  املفيد  الكالم 
أوال  مثل  الوقت  هذا  نعيشه  ان  حمتاجني 
يرحم  ان  اهلل  ايل  ونرصخ  بل  نصيل  كلنا 
ليت  يا   … األوبئه  هذه  كل  من  العامل 
مملؤة  االخرين  مع  احاديثنا  يكون  ان 
يا  اإلجيابية.  والطاقة  والرمحة  باهلدوء 
نعمة  من  اهلل  اعطانا  ما  بكل  نتمسك  ليتنا 
مثل  يف  رفيق  افضل  فهو  املقدس  كالكتاب 
ان  مجيعا  لنا  امتني  أخريا  الظروف   هذه 
املقدسني. والكالم  الصمت  بحياة  نتمتع 

الفريوس. أمام  األول  يف اخلط 
اإلعالميني  و  املهندسني  من  جيش  ١١-لدينا 
وغريهم  النظافة  عامل  و  واملوظفني 
لتلبية  الشارع  ايل  يوم  كل  للنزول  مضطرون 
بأول. أوال  توعيتنا  و  خدماتنا  و  مطالبنا  كل 
رجال  من  متميزة  جمموعة  ١٢-لدينا 
قاموا  الذين  الفنانني  و  الرياضيني  و  األعامل 
املترضرة  األرس  بآالف  التكفل  و  بالتربع 
اللعني. الفريوس  بسبب  العمل  عدم  من 
جيــش  و  قوي  رشطة  جهــاز  ١٤-لدينا 
دوره  يــؤدي  مــازال  حمتــرم  وطنــي 
اإلرهاب  عيل  واحلرب  السلم  يف  باحرتافية 
رجاله. من  الفريوس  شهداء  أول  قدم  و 
رئيس  يقوده  حمرتم  وزراء  جملس  ١٥-لدينا 
منظم بفكر  يعمل  و  رزين  و  عاقل  وزراء 
الكورونا  ملواجهة  اإلمكانيات  بكل  واستعد 
األزمة  حجم  تقليل  يف  األثر  أكرب  له  كان  مما 
بكل  العاملية  الصحة  منظمة  أشادت  وقد  لنا 
و  برعاية  مميز  جهد  من  مرص  يف  تم  ما 
يطمئننا  ودائام  شعبه  عيل  أمني  رئيس  توجيه 
املحنة. هذه  سنجتاز  اهلل  عون  و  بعملنا  بأننا 
األيام  هذه  بربكة  دوًما  مرص  اهلل  حفظ 
املبارك  رمضان  شهر  وبقدوم  املباركة 
والسالم. باخلري  مجيعا  علينا  اهلل  أعاده 

كل  يسمعها  ان  جيب  حق  كلمة 
االن االرض  هذه  عىل  يعيش  من 
ىف  سجني  وانا  كتبتها  حق  كلمة 
حاىل  اخلروج  استطيع  ال  بيتى 
االن العامل  سجناء  كل  كحال 
يسمعها  ان  جيب  حق  كلمة 
االرض كل  ىف  البالد  حكام  كل 
من  استغاثة  نداء  واخريا 

ســاكــــن  الــــــى  االرض  ســكـــان 
الوباء هذا  عنا  يرفع  ان  السامء 

قوهلا  احد  يستطتيع  ال  حق  كلمة 
تقال  ولكنها  العادية  الظروف  ىف 
الظروف  هذه  ىف  عال  بصوت 
االن العامل  هبا  يمر  التى  االستثنائية 

يستطيع  ال  العادية  الظروف  ظل  ففى 
وترصفاهتا  حكومته  ينتقد  ان  شعب 
ان  نستطيع  الظروف  هذه  ىف  اما 
حياة  عىل  اخلوف  دافع  من  نتكلم 
الكلمة  وهذه  وسالمتها  الشعوب 

العظمى  للدول  موجهة  بالتحديد 
الفضاء  عامل  ىف  تعيش  والتى  كلها 
اخرى  كواكب  ىف  احلياة  عن  وتبحث 
الفتاكة  االسلحة  صنعت  التى  او 
التى  او  النووية  والصواريخ  والقنابل 
ومل  والقتال  املوت  معدات  صنعت 
احلياة  صناعة  او  االنسان  بحياة  هتتم 
واخلراب  املوت  بصناعة  اهتمت  بل 
وتصديرها  انتاجها  ىف  تتسابق  وظلت 
عىل  العامل  اصبح  حتى  اخرى  لدول 
ثالثة  عاملية  حلرب  اهلاوية  حافة 
هكذا  وقت،  اى  ىف  تنشب  ان  يمكن 
وهكذا  واخلراب  للموت  السعى 
والدمار اخلراب  علامء  يتسابق 
هذه  تركت  االخر  اجلانب  عىل  بينام 
وهم  احلياة  علامء  العظمى  الدول 
احلياة  صناعة  اىل  يسعون  الذين 
ىف  البرش  بني  والطامنينة  والسالم 
ال  فهم  عنهم  وختلت  الريح  مهب 
صناع  عليه  حيصل  ما  عىل  حيصلون 

ان  استطاع  فمن  والدمار  اخلراب 
ليطوف  الفضاء  مركبات  يصنع 
وترك  املجهول  االخر  العامل  اىل  هبا 
فيها  يعيش  التى  االرض  ىف  عامله 
االوهام  او  اخليال  عن  يبحث  كمن 
املؤملة  احلقيقة  وترك  الرساب  او 
يبحثون  علامء  فرتك  االرض  عىل 
القاتل الرسطان  ملرض  دواء  عن 
اهم  االوهام  هذه  عىل  االنفاق  فهل 
عالج  اخرتاع  عىل  االنفاق  من 
عىل  االنفاق  وهل  الرسطان   ملرض 
الدول  لتظل  الشامل  الدمار  اسلحة 
من  اهم  العامل  قمة  عىل  العظمى 
والبيئى  املناخى  التغري  عىل  االنفاق 
قد  حمتملة  بكوارث  هيدد  الذى 
حمتمل  جديد  طوفان  اىل  تؤدى 
الكامل اجلليد  ذوبان  حالة  ىف 
مياه  ندرة  من  حيذرون  علامء  وهناك 
واالمراض  االوبئة  وكثرة  الرشب 
الكوارث  الن  كلها  االرض  هيدد  مما 

ختتار  ولن  املسكونة  كل  عىل  تعم 
بعينه شعب  او  بعينها  دولة 
العظمى  للدول  كحكام  ولعلنا 
حيدث  مما  تتعلم  ايضا  وكشعوب 
وباء  من  ماحيدث  فيكون  االن  لنا 
النفس  امام  وقفة  االن  كورونا 
لنعود  اهلل  امام  وقفة  ومراجعتها 
اخرى  مرة  االرض  عىل  ونعيش 
الفقرية  الشعوب  وسط  الناس  وسط 
والدواء  واملاء  للغذاء  احتياج  ىف  التى 
احتياج  ىف  ليست  والتى  واالمان 
النووية واالسلحة  الفضاء  ملركبات 
لتوجيه  العظمى  الدول  قادة  واناشد 
العسكرية  ميزانياهتا  من  الكثري 
اكثر  اخرى  حرب  اىل  والفضائية 
عىل  احلرب  وهى  وامهية  رشاسة 
يكتشف  مل  التى  واالمراض  االوبئة 
سمح  اهلل  ولعل  االن  حتى  دواء  هلا 
من  العامل  لينقذ  االن  الوباء  هبذا 
حمتملة. باتت  ثالثة  عاملية  حرب 











رقم  ىف  خطري  ورس  عام  مائه  كل  وباء 
ميكرسكوبيه  جمهريه  خملوقات   20
منها  ملليون  يتسع  قد  واحد  مربع  سنتمرت 

بانواعها  وانفلونزا  وكولريا  )طاعون 
ىف  حصدت  كورونا(   - ومؤخرا 
حصاد  يفوق  ما  ضحايا  قرون  اربعه 
اخرى  وحروب  العامليتني  احلربني 
وخطري  الفتا  يبدو  رس  ثمه  ولكن 
الفرنسيه  1720 رضب مدينه مرسيليا  عام 
الف  مائه  ايام  ىف  قتل  قد  العظيم  الطاعون 
بالتامم وحتديدا  بمئه عام  شخص وبعدها 
ارواح  حتصد  الكولريا  كانت   1820 عام 
والفلبني  وتايالند  اندونسيا  ىف  البرش 
شخص  الف  مائه  ايضا  الوباء  وحصد 
كان   1920 عام  وىف  اخرى  سنه  مائه 
من  الرشير  النمط  مع  موعد  عىل  العامل 
التى  االسبانيه  )االنفلونزا  االنفلونزا 
مائه  جتاوزا  ضحاياها  برشيه  كارثه  كانت 
ايقافها  عن  عجز  وسط  شخص  مليون 
العامل  يعيش  اليوم  اى   2020 عام  وىف 
نمطا  حيمل  الذى  كورونا  كابوس 
االرض  جمتمعات  اكرب  رضب  متطور 
مـــقـــاطـــــعــــــات  وعــزل  )الصيـن( 
كــــبــــــيــــــــره  دول  بـحـــجـــــــــم 
 20 رقم   )  2020  /  1920  /  1820  /  1720  (
فريوسيه  كارثه  حيمل  كان  قرن  كل  من 
علامء  يدخل  ؟  صدفه  هى  هل 
عىل  واالساطري  واالرقام  الفلك 
تفسريا  يملك  احد  ال  اخلط 

البرشيه  يرضب  قرن  كل  وباء 
يغزى  هدف  العرشين  السنه  ىف 
البعض  لدى  املؤامره   نظريه 
فريوس  هيدد  ان  يعنى  وماذا 
ارضيه  كره  نانومرت   150 حجمه 
 2 كم  مليون   550 من  اكثر  مساحتها 
؟  مفتعال  ام  حقيقيا  وباء  نعيش  هل 
املتسبب  ان امريكا هى  اقاويل تؤكد  هناك 
ليس  وانه  كورونا  فريوس  ىف  االول 
خمترب  ىف  لغاز  جتربه  هى  وانام  بفريوس 
عليه  السيطره  يقع  مل  أمريكى  بيولوجى 
اتفاقيه تعاون  ىف أفغانستان بسبب توقيع  
عام   40 بعد  طالبان  مع  املتحدة  الواليات 
رصاع وخوف ترامب من كشف احلقيقه 
استعمل  املتطور  احلديث  السارين  غاز 
من  يومني  ىف   1345 قتل  سوريا  ىف  جتربه 
رائحه  وال  طعم  له  ليس  الغازات  اخطر 
طريق  عن  وينترش  اجلو  ىف  االنتشار  رسيع 
والفم  واالنف  العينني  او  اجللد  مالمسه 
ان  تؤكد  االخرى  االقاويل  بعض  ولكن 
حيوانات  من  تاكله  وما  الصني  دوله 
انتشار  ىف  الرئيسى  السبب  هو  غريبه 
دولة  ان  هنا  السؤال  ولكن  الفريوس 
قديم  منذ  املخلوقات  هذه  تأكل  الصني 
الفريوس  هذا  اآلن  ظهر  فلامذا  األزل 
النمل  أكل  صينيون:  باحثون 
كورونا لفريوس  حمتمل  سبب 
النمل  أكل  إن  صينيون  باحثون  قال 
الثدييات  من  حيوان  وهو  احلرشفى، 
مرشوعة  غري  بطريقة  به  االجتار  جيرى 

عائال  يعد  وحلمه،  حراشيفه  بسبب 
كورونا  لفريوس  حمتمال  وسيطا 
الصنيني من  ألكثر  بحياة  أودى  الذى 
جمموعة  هي  كورونا  فريوسات 
أن  يمكن  التي  الفريوسات  من  كبرية 
حد  عىل  والبرش  احليوانات  تصيب 
اجلهاز  أمراض  تسبب  حيث  سواء، 
مثل  خفيفة  تكون  التي  سواء  التنفيس، 
االلتهاب  مثل  شديدة  أو  الربد  نزالت 
فريوسات  تصيب  ما  ونادًرا  الرئوي. 
بينهم. تنترش  ثم  البرش  احليوانية  كورونا 
الفريوس  ظهر  السبب  كان  ايا  ولكن 
وبات  العاملى  املستوى  عىل  وانترش 
العامل  كل  ىف  البرش  حياة  هيدد 
بدت الساحات والشوارع الرئيسية خاوية 
وإختذت  الكربى  الدول  من  كبري  عدد  يف 
كورونا وباء  ملواجهة  مشدده  إجراءات 
العامل  سكان  نصف  نحو  يقبع  حيث 
عام. صحي  حجر  ظل  يف  منازهلم  يف 
أشخاص  عىل  كبري  بخطر  نشعر  يوم  كل 
ليحصد  الوباء  ياتى  ان  ونحشى  نحبهم  
خاصه  ببعيد   ليس  اخلطر  ألن  أرواحهم 
العامل  بالد  كل  ىف  املوجوده  االعداد  ان 
نشعر  فاالن  كبريه  بمعدالت  تتزايد 
ان  العاديه  لالنفلونزا  تعرضنا  حاله  ىف 
واالعراض  حياتنا  هيدد  خطر  هناك 
والتى  العاديه  باالنفلونزا  كثريا  شبيهه 
)اإلنفلونزا  هو  اعراضها  من  يكون 
جهازك  هتاجم  فريوسية  عدوى  هي 
ورئتيك وحلقك  أنفك   — التنفيس 

وكيف  كورونا  فريوس  ينترش  كيف 
منه؟ أنفسهم  محاية  للناس  يمكن 
ينترش الفريوس بني الناس عادًة من خالل 
شخص  مالمسة  أو  والعطس  السعال 
مصاب  سطح  ملس  أو  مصاب  لشخص 
من  للحامية  العينني.  أو  األنف  أو  الفم  ثم 
عىل  السيطرة  مراكز  تويص  العدوى، 
باتباع   )CDC( منها  والوقاية  األمراض 
األساسية الشخصية  النظافة  ممارسات 
ورشب  متكرر،  بشكل  اليدين  غسل  مثل 
والفم  األنف  وتغطية  بكثرة،  السوائل 
والبقاء  السعال،  عند  بكوعك  أو  بمنديل 
باملرض. تشعر  كنت  إذا  املنزل  يف 
السن  كبار  بني  اكثر  ينترش  والوباء 
املزمنه  األمراض  من  يعانون  من  أو 
ينتقل  وال  جيده  غري  مناعتهم  الن 
والقطط  كالكالب  احليوانات  من 
الوباء  فيه  يواصل  الذي  الوقت  ويف 
تسعى  العامل،  حول  األرواح  حصد 
لوقف  لقاح  إلجياد  جاهدة  الدول 
إستمرارها  مع  املرض،  إنتشار 
مشددة  إحرتازية  إجراءات  بتطبيق 
التجول  وحظر  املدن  عزل  بني  تتنوع 
االجتامعي. التباعد  قواعد  وتطبيق 
ولكن تظل االوبئه ناقوس خطر  يدق الباب 
يأكله  به  يستهني  من  العامل  دول  كل  عىل 
حياته  عىل  ويقضى  رئته  داخل  ويعيش 
العامل  دول  عن  الوباء  يرفع  أن  اهلل  نسأل 
بينهم.  فيام  احلروبات  يزيل  وأن  أمجع 

قرأت هذه القصة بلغات عديدة وعىل خمتلف 
مصدرها  من  اآلن  لكم  أذكرها  الروايات. 
امليالدي..  الرابع  القرن  يف  األقدم  التارخيي 
الصحراء  يف  راهب  إىل  شاب  ذهب 
من  أقرأ  ما  أفهم  ال  أنا  مشكلته..  له  عارضا 
أحفظها..  أن  حاولت  الدينية..  الكتب 
عىل  فإستعصى  أفهمها  أن  ففشلت.. 
فشلت..  ألنى  قرائتها  فرتكت   .. الفهم 
نظر  والصالة  السهر  اتعبها  بعيون 
أتطيعني  له:  وقال  الشاب  إىل  الراهب 
نعم..  أجاب   .. توافق؟  منك..  أطلب  فيام 
اجلبل  يف  املحفورة  مغارته  إىل  الراهب  دخل 
اخلوص  من  مصنوعه  قديمة  )قفه(  وأخرج 
 .. يل  تعايل  و  النهر  ماء  من  إمالئها  له  قال  و 
الرابع  القرن  يف  أنه  القارئ  عزيزي  )تذكر 
مصنوعة  )قرب(  يف  متالء  املاء  كانت 
الوسيلة  ألهنا  احليوانات..  جلود  من 
بني  املسافات  فـــ  املاء…  الحتواء  الوحيدة 

املاء  جتعل  "اخلوص" 
)القفة(  من  يتساقط 
الشاب  نظر  بإندهاش 

مني  تتطلب  الراهب..  إىل 
إىل  كيلومرتات  أذهب  أن 

خوص؟! )قفة(  يف  ماء  أعبئ  حتى  النهر 
طلبي" هذا  و  أطيعك..  قلت  "انت 
الشاب  قطع  الراهب..  إيل  ذهابه  عىل  نادما 

الصحراء  يف  الراهب  مغارة  من  كيلومرتات 
النهر.. حتى 

ادخل    و 
إىل  )القفة( 

النهر  داخل 
أخرجها  و 

باملاء  ممتلئه 
أن  ما  لكن  و 

قليلة  أمتار  يتحرك 
فتحات  من  ترسب  قد  املاء  يكون  حتى 

 … "القفة" 
وعندما  املرات  عرشات  األمر  كرر 
حيتفظ  أن  مستحيل  أنه  من  تيقن 
الراهب..  إىل  رجع   .. باملاء  اخلوص 
" اطعتك و لكن بال  فائدة.. ال يوجد  ماء بالقفة.." 

"  .. قائال  القفه  ايل  الراهب  نظر 
أخربين.. و  القفة  إىل  أنظر  ولكن 

شئ؟!"  فيها  إختلف  هل 

القفه  إىل  الشاب  نظر  مدققه  بعيون 
كانت  ونظيفه..  مغسوله  فوجدها 
أخذها  عندما  قذره  و  متسخة  و  مرتبة 
نظيفه…  هي  اآلن  و  الراهب  من 
روحك  و  فكرك  الراهب..  أجابه 
تغسلها  القراءة  مياة   .. القفة  مثل 
عقلك.. يف  هبا  حتتفظ  مل  لو  حتى 

 

الفهم أطلب  و  إقرأ  و  أذهب 
تتوقف  ال  لكن  و  إقرأ..  لك  قال  الذي  من 
 … عقلك  و  روحك  تتسخ  ال  حتى 

========
مع إزدياد اآلمل.. . أعرتف لك يا اهلل أن السالم 
اخلوص..  من  املاء  مثل  نفيس  من  ترسب 
أفعل..  أن  جيب  ماذا  أفهم  أعد  مل  وأنني 
يوم  يف  ادعني   " وعدك  عىل  ولكني 
أنتظرك  و  أدعوك  أنا   " فأنقذك  الضيق.. 
مل  لو  حتى  خالصك..  أنتظر  و  كتابك  أقرأ 
بك.. أثق  ولكنى  تصنع  أنت  ما  اآلن  أفهم 



   رأى النــــور 
يف مدينة شهدت 

معارك نضالية، واملدهش 
أنه يعيش حياته يف معرتك 

معــــارك فــــكــــريــــة!
أزهري يف زّيه، لكنه ليــــس 

كاألزهريني يف فكرهم وحياهتم
 ترى ذلك وهو يشاهد األفالم

 ويستمع إىل األغاين
التي حتمل معنى ورسالة! 

   قال عن نفسه: "وهبت نفيس 
للدعوة ونرش رسالة السالم

وتصحيح اخلطاب الديني، وتنقية 
الرتاث من األكاذيب التي علقت 

بــــه"!
قدمته "الســــوشــــيال ميديا"

 عىل أنه الرجل الديني املثــــري 
للجــــدل!

لذلك، كان ال بد لنا أن نجيب عىل 
هذا التساؤل، بالتحديد:"ملــــــاذا"!

ولذلك ـ أيضًا ـ، كان هذا اللقاء
وهذا احلوار، مع الشيخ الدكتور 
مصطفى راشد، رئيس االحتاد 
العاملي لعلامء اإلسالم من أجل 

السالم..

• مسريتــــكم 
من أيـن بــدأت

وإلـى مـاذا تريـــد 
أن تصـــــل؟

   أعمل رئيسًا لالحتاد 
العاملي لعلامء اإلسالم من 

أجل السالم، ومن موقعي هذا، حرضت العديد 
من املؤمترات الدولية حول العامل، كمتحدث 
عن كيفية التعايش السلمي بني أتباع األديان، 

ودعيت للحديث أمام العديد من برملانات العامل
 مثل: الربملان األورويب، والربملان الفرنيس، 

واألسرتايل.
صدر يل 28 كتابًا، و 989 بحثًا منشورًا.

كل  ويعيش  العامل،  السالم  يعم  أن  احلياة،  يف  هديف 
واخوات اخوة  البرش،  فكل  كريمة؛  حياة  إنسان 
وحواء. آدم  األولني:  األبوين  إىل  مجيعًا  ينتسبون 
اجلليل.. شيخنا  قال  هكذا  بدايايت،  اىل  بك  أعد 
حمافظة  أعامل  من  رشيد،  مدينة  يف  نشأت 
بشكل  متدينة  بسيطة،  ألرسة  البحرية، 
واألخــــــالق العلــــــم،  قيمـــــــة  تعرف  مستنري، 
العظيمة.  واملبادئ  واألصول،  القانون  وحترتم 
ألتحقت بمعهد  انتقلت إىل االسكندرية، وهناك،     
والقانون  الرشيعة  كلية  ثم  األزهري،  سموحة 
العاملية.  عىل  منها  حصلت  التي  األزهر،  جامعة 
الدولية،  السالم  بأكاديمية  التحقت  ذلك،  بعد 
األديــــــــان. مقارنة  يف  الدكتوراة  عىل  وحصلت 

• كيف ترى الوضع الديني يف مرص؟
   الوضع الديني يف مرص حمزن وكارثي؛ فالتدّين 
وأكثر  الناس،  عموم  بني  منترش  اجلاهل،  الكاذب 
جهلة،   اما  عندنا،  الدين  رجال  من   95% من 
وسائل  عرب  علنًا  اهلل  عىل  يكذبون  مّدعني،  واما 
انزل  ما  رشيعة،  ويضعون  والصحافة،  اإلعالم 
تتسم  التي  وصفاهتم  تتوافق  سلطان،  من  هبا  اهلل 
الرئيس السيد  من  أمتنى  لذا  واإلجرامية؛  بالعنف 
اهلواء عىل  الدينية  الربامج  منع  واملسئولني، 
نفسيًا عليا:  جلنة  بمعرفة  هؤالء  فحص  يتم  حتى 
وتربويًا، وعلميًا. دولة املغرب، كانت سباقة يف هذا 
الديني بالتعليم  العبادة،  دور  خصت  فقد  التحّول؛ 
من  للناس  محاية  املالحظة؛  وحتت  سواها،  دون 
الكراهية  ُينّمي  الذي  املريض،  الفكر  أصحاب 
مبارشة. وغري  مبارشة،  بصورة  واإلرهاب، 
• دائاًم تبدأ أحاديثك بتكريم موسى وعيسى، فهل 
أنت تؤمن باليهودية، واملسيحية، إيامنك باإلسالم؟
ومن  اهلل.  عند  من  رسائل  واملسيحية،  اليهودية     
القرآن عندما وصف  ال يؤمن هبا ليس بمسلم؛ ألن 
الكتب بكل  يؤمن  من  بأنه  قال  املسلم،  املؤمن 
سورة  من   285 اآلية  يف  جاء  كام  الرسل،  وكل 
النساء. سورة  من  و152   150 واآليتني   ، البقرة 
• ما رأيك يف مقولة أن املسيحي كافر؛ ألنه ال يؤمن 

باإلسالم؟
   من يضع الشــرع، أهـــذا القائــل، أم القـــــرآن 
واألحاديث الصحيحة؟!، فالقرآن واألحاديث  

الصحيحة مل تقل بأن اليهودي واملسيحي من أهل 
الكفر، بل قالت يف 32 آية، أهنم أهل كتاب. وفّرقت 
اآليات بينهم وبني املرشكني الكفار. وال احد ينسـى 

قول 
نبينا، عندما كان ممسكًا 

بالتوراة، يف حادثة شهرية: 
"جيب أن يعىل هذا الكتاب وال يعىل 

عليــه"، كمــا أن اآليـــة 55 مـــن ســورة 
آل عمران، تؤكد عىل أن الذين اتبعوا عيسى 

فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة؛ لذا من يقول 
بكفر اليهود واملسيحيني، فقد أنكر ما هو معلوم 

من الدين بالرضورة، ويقع يف دائرة الكفر.
• هل الدواعش كفار، من وجهك نظرك؟

   الدواعش بالفعل كّفــار؛ ألهنـم كفــروا بشــرع اهلل 
الصحيح، الذي مل يأمر بالقتل، واحلـرق، والتدميـــر
واغتصاب النساء، وترويع اآلمنني، رغم أن القــرآن 

حرم دم كل البرش عىل إختالف عقائدهم.
• هــل مسيحيو مصــر أهــل ذمــــة، كـمــا يـقــول 

السلفيني؟
   بالقطع مسيحيو مصـر، ليسوا أهل ذمــة.. فهــل 
أهل البلد، ونحن من أتى إليهم، نطلـق عليهــم أهـــل 
ذمـــة؟!. وللعلــم احلملــة التي جـاءت مـع اخلليـفــة 
عمرو بن العاص، رجعت بالكامل، ومل يتبــق منهــا 
إال حوايل 50 فردًا، مما يعني  أن أكثر من %99 مــن 

مسلمي مرص، هم نسل من أجداد أقباط.
• يف املناهج األزهرية، كقاعــــدة اســــتنــدت إليهــا 
فتوى صدرت عن األزهر نفسه، حُتّرم إعدام قاتـل 

املسيحي.. فام رأيك؟
   إن قتل النفس التي حـرم اهلل إال بـــاحلـــق، تعتـبـــر 
كبرية من أكرب الكبائر، وجريمة من أعظــم اجلرائم
فإذا كان اإلسالم قد حـّرم االعتـــداء عىل احليــــوان 

عمـدًا بــدون سبب، فمــا 
بالك باإلنسان العاقل الذي كّرمه 

اهلل!
   إن قتـــل العمـــد أو الغـــدر ال عفـــو فيــــه 
ال لألولياء وال للسلطان، ولو كان املقتول كافـــرًا 
والقاتل حرًا مسلاًم. فالقتل للقاتل دفعًا للفســاد يف 
األرض، وهو حق هلل ال لآلدمي. وإلسالم مل يفـــرق 
بني مسلم وغري مسلم، ومن يقول بغري ذلك، هو ال 
يرغب يف تطبيـق شـــرع اهلل، بـــل تطبـيـــق شـــرع 
الشيطان خللل يف النفس، فإحـذروهــم. وأمـــا مـــن 
قال ذلك بدون قصد وباخلطأ يف الفهـــم والتفســـري

فسوف حياسبه اهلل عىل االستخفاف بدماء خلقــه 
وتصديه للرأي والفتوى بال إدراك، وبال أدلة قاطعة 

مؤكدة.

•كــيــــــــف 
ترى جتديــــد 
اخلطـــــــــــــاب 

الــديـــنــــــــــــي؟
   دعنا نتفق يف 

القول: "تصحيح اخلطاب 
الديني، وتنقية الرتاث من األكاذيــب"

وليس "جتديد". وهي مسئولية مشرتكة بيــن 
الرئيس، واحلكومة، وجملس النــواب، فكلهــم 
مسئولون عام حيدث يف مرص من إرهــــــــاب
لرتكهم الفكر املتطرف، يقود منظومة التعليــم

والصحافة واإلعالم، والقضاء. وسكوهتـــــم عىل 
أحكام السجن، والتنكيل بكل شخص، يقدم فكرًا 

مستنريًا مساملًا.
   أضف إىل ذلك، تركهم العديـد من املتطــرفيــن يف 
الوظائف احلكومية، واألماكن السيادية، وتعمـدهم 
التأخري يف تفعيل مفوضية عدم التمييز، التـي نص 
عليها الدستور، ورفضهم إلغاء مادة إزدراء األديـان

وعدم اعامل القانون مع املتطرفني املجـــــرميـــــن 
العرفيـة،  الصلح  بجلسات  وسامحهم  بحسم، 

إقالة  وعدم  املتطرف،  جلربوت  ختضع  التــي 
محاية  عن  املسئولني  من  واملتخاذلني  املقرصين 
لغريهم.  عربة  ليكونوا  واملساواة؛  بالعدل  الناس 
التي  املرتبــــات  عىل  ســــكوهتــــم  الكــل،  وأخطر 
والصحافة  الدين،  رجال  من  العديد  يتقاضاها 
الوهابية؛  الدولة  من  معلومة  بكشوف  واإلعالم، 
الـــدم. ونـــزيف  اإلرهـــاب،  هذا  وإستمرار  لدعم 

• أال ننتظر دور األزهر؟
   هذا امللف "أمن قومي"، وال حيتمل رفاهية التباطؤ. 
وال جيب أن ننتظر حترك رجال األزهر؛ ألهنم سبب 
بالعنف  امليلء  الرتاث  عىل  بصمتهم  فيه،  نحن  ما 
والدم، واستمرارهم يف تدريس كل هذا الرتاث املتخم 

باألكاذيب املغرضة، يف معاهدهم، وكتبهم الدراسية.
هذه  رأس  عىل  الطيب،  الشيخ  لدينا  صحيح        
من  غالبية  أن  إال  طيب.  رجل  وهو  املؤسسة، 
سلفيًا.  إخوانيًا،  فكرًا  حيملون  معه،  يعملون 
وأمن  اإلسالم،  عىل  الكبري  اخلطر  هم  وهؤالء 
لإلسالم ينسبون  ألهنم  واملواطن؛  الوطن، 
شيطانية. أفكار  من  وقلوهبم  عقوهلم  يف  ما 
• لكن الدولة تبـــذل جمهـــودًا كبيـــرًا يف مكافحة 
اإلرهابيني، وكل يوم يسـقط  للوطــن شـــهـــداء يف 

املعركة ضد اإلرهاب؟
   لألسف، الدولة ال حتارب اإلرهاب، هي حتارب 
إرهابيني.. ما إن يقتلوا حتى حيل حملهم إرهابيون 
غريهم. لذا املعركة ضد اإلرهاب ستطول، وسوف 
مفرخة،  بالداخل  ألن  الضحايا؛  من  املزيد  تكلفنا 
تفرخ كل يوم إرهابيني جددًا. املعركة ضد اإلرهاب 
تعني  مفارخه،  غلق  تعني  منابعه،  جتفيف  تعني 
التضييق  تعني  وخطابه،  األزهر  مسار  تصحيح 
والفضائيات  املساجد  تطهري  تعني  السلفيني،  عىل 
الدينية من كل مارق يدعو للكراهية ويتهم اآلخرين 
هلل  "الدين  شعار  حتويل  تعني  والكفر،  بالرشك 
نطبق  أن  تعني  نعيشه،  لواقع  للجميع"  والوطن 
القانون، وأن نحكم بعقوبات رادعة ملن خيرج عليه، 
تعني أن تكون الدولة حمايدة يف الشأن الديني، وأن 
املواطنة. ملفهوم  إعالء  يف  أمامها  اجلميع  يتساوى 

• يقولون، بأن الِعلامنية ضد الدين وهي كفر؛ فكيف 
يمكن لرجل دين مثل الدكتور مصطفى راشد، أن 
الِعلامنية فيها نجاة للمسلمني واإلسالم؟ بأن  يقول 
ماهي  يعرف  ال  كفر،  الِعلامنية  أن  قال  من     
وتساوي  األديان،  حترتم  فالِعلامنية  الِعلامنية؟.. 
كرامة  وحترتم  بالعدل،  بينهم  وحتكم  الناس،  بني 
الضمري  من  وُتعيّل  احليوان،  وحتى  اإلنسان 
اإلنساين، وجُتّرم الكذب... فهل اإلسالم ضد ذلك؟!
الدول  عدا  ما  الِعلامنية  طبقت  البالد  كل     
القاع،  يف  تبقى  أن  هلا  أرادوا  لقد  اإلسالمية، 
متخلفني  لنظل  الِعلامنية،  كفر  فاخرتعوا 
اآلن! حاصل  ما  وهو  احلياة،  نواحي  كافة  يف 
• التدّين الكاذب أخطر من اإلحلاد. هل هذه دعوة 

رصحية منك لإلحلاد؟
   هذه ليست دعوة لإلحلاد، بل هي توضيح خلطر 
يف  واضح  فامللحد  اإلسالم؛  عىل  الكاذب  التدّين 
أصحاب  أما  العنف.  يستخدم  وال  لألديان،  رفضه 
التدّين الكاذب، عىل شاكلة داعش، فهؤالء وأمثاهلم، 
أكثر من أساءوا لصورة اإلسالم، وشّوهوه عند غري 
املسلم، بام فعلوه ويفعلونه باسم اإلسالم من تقتيل، 
للرتاث  وتدمري  ورسقة  وزين،  وحرق،  وتدمري، 
التارخيي للشعوب، حتى انترشت يف العامل ظاهرة 
اخلوف  أصبح  حيث  فوبيا"،  "اإلسالم  يسمى  ما 
العكس! يثبت  أن  إىل  عقيل،  واجب  املسلمني  من 

• أهيام يكمل اآلخر: الدين أم اإلنسانية؟

روحية  رسالة  فالدين  بعضه؛  يكمل  كالمها     
القوانني  وتضع  اإلنسانية،  تنظمها  أخالقية، 
العقل  اإلنسانية  تستخدم  كام  لتطبيقها،  واآلليات 
لتواكب  النصوص  وتأويل  لتغيري  اهلل  من  املمنوح 
كل عرص، وتراعي مصالح الناس، حتى ال تصطدم 
البعض. عقل  يف  اجلامدة  بالنصوص  املصالح 
• هل تؤيد التصالح مع مجاعة االخوان املسلمني؟

   مع انني امقت اسلوب الشلليلة، ومتزيق وحدة 
واسامء  وفرق،  ومجاعات،  كيانات،  إىل  املؤمنني 
حيمل  مل  من  مع  التصالح  أؤيد  انني  إال  خمتلفة، 
الفرصة  وإعطائهم  اجلامعة،  هذه  من  السالح 
بالرأي.  مساملني  سياسيني  معارضني  ليكونوا 
املعزول،  الرئيس  مريس،  حممد  عن  واالفراج 
ووضعه بمنزله حتت اإلقامة اجلربية ملدة حمددة؛ 
ألنه كان جمرد دمية، حيركها مكتب اإلرشاد، فقد 
القصد  أن  أي  إدراك..  أو  وعي،  بدون  ملرص  أساء 
املتواضع. عقله  بسبب  عنده،  منتفي  اجلنائي 
• هل تؤيد ترشح السييس لدورة رئاسية جديدة؟

رئيسًا.  ليكون  السييس  انتخب  ممن  كنت     
كل  أرى  أن  حمتاج  فأنا  ألوانه؛  سابق  السؤال  اآلن 
من  اختار  حتى  واحد،  كل  وبرنامج  املرشحني، 
وحريته وعقله،  املرصي،  اإلنسان  تنمية  يضع 
واألخذ  واملساوة،  اإلجتامعية  والعدالة  وكرامته، 
الشوارع  أطفال  ظاهرة  وإهناء  العلم  بأسباب 
ووضع  قومي.  كهدف  الرشعية  غري  واهلجرة 
وخفض  احلكومي  للتقشف  حقيقي  برنامج 
السيادية واملؤسسات  النواب،  جملس  نفقات 
رجال  ومنع  الشارع،  يف  واإلزعاج  البلطجة  ومنع 
انتخب  سوف  لذا  سيايس؛  دور  لعب  من  الدين 
إسمه. عن  النظر  بغض  الربنامج  هذا  صاحب 

• هل ترى اسامء منافسة للرئيس السييس؟
ال  أننا  العريب،  عاملنا  يف  احلكم  أنظمة  كوارث  من     
نصبح  وبذلك  للمستقبل؛  القادة  من  صفوفًا  ُنعد 
حمكومني باختيار من نقول عنهم: أفضل السيئني

!
   نحييك شيخنا اجلليل، عىل عقلك املستنري؛ فدين 

بال عقل، عقل بال دين!



أفكــــــار شــــائــــكـــة  

عـنــــــــدى كـــــــــــالم

كان مسلامً..!
   يقول إخوتنا املسلمون، إن املسيح كان مسلاًم!

   ففي رسالته إىل أهل كورنثوس، يقول بولس الرسول: "يف الليلة التي ُأسلم 
فيها.."!

   ويف رسالته إىل أهل رومية، يقول: "الذي ُأسلم من أجل خطايانا.."!
   وحتى ال يشك أحد ما، يف هذه احلقيقة الكاذبة، فام عليه سوى رفع الضمة 

من ُأسلم، وإبداهلا بالفتحة.. فإذا تعّذر عليه األمر؛ فليقرأ عيّل، أنا، الفاحتة!

عـادل عطيـة

إلــى  رسميا  الفريوس  تسمية  مهمة  ترجع 
الـفــيـــــــروســــات   لتـصنــيــف  الـــدوليـــــــة  الــلــجــنـــة 
واألعاصري؟ العواصف  أسامء  اختيار  يتم  كيف 
األسامء  من  رسمية  لقائمة  وفقا  لألعاصري  أسامء  اخلرباء  يعني 
لألعاصري،  موسم  كل  بداية  قبل  عليها  املوافقة  متت  التي 
يف  املامرسة  هذه  لألعاصري  األمريكي  الوطني  املركز  بدأ  وقد 
اجلوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  وتنشئ  اخلمسينيات،  أوائل 
عليها. واحلفاظ  األعاصري  بأسامء  قائمة  اآلن  أو(  أم  )دبيلو 

جمدى عزيز

استخدام  يتطّلب  عملك  كان  حال  يف 
فإّن  طويلة،  لفرتات  احلاسوب 
مع   Asus شاشات  استخدام 
يعترب   Asus Eye Care تقنية 
عينيك  عىل  للمحافظة  األمثل  اخليار 
اعتامدنا  ازداد  فقد  جيدة  بصحة 
العرش  السنوات  خالل  لتقنّية  ا عىل 
بشكل  احلواسيب  وباألخّص  األخرية 
الوقت  ومع  السابق،  من  بكثري  أكرب 
من  للكثري  األفضل  اخليار  أصبحت 
كورونا  أزمة  ظّل  ويف  األعامل، 
العامل  سّكان  معظم  لتزام  وا لّية  احلا
ساعات  يقيض  واجلميع  منازهلم،  يف 
احلاسوب،  شاشة  أمام  بكثري  أطول 
الكثرية  بّيات  اإلجيا من  وبالرغم 
لتقنّية  ا تواجد  نتيجة  هبا  نتمّتع  التي 
الصحّية  املخاطر  ّن  أ اّل  إ  ، حولنا
موجودة. تزال  ما  ذلك  عىل  املرتّتبة 
الصحّية  املخاطر  من  الكثري  هناك 
طويل  لوقت  باجللوس  املرتبطة 

هي  أبرزها  ولكّن  احلاسوب،  أمام 
بشكل  العينني  عىل  تؤّثر  التي  تلك 
حدوث  إىل  يؤّدي  مّما  خاص 
 Computer Vision متالزمة 
بعض  يف   .CVS أو   Syndrome
ساعات  ختفيض  يكون  قد  احلاالت 
للوقاية  كافيًا  الشاشة  أمام  اجللوس 
عملك  كان  حال  يف  ولكن  ذلك،  من 
لفرتات  احلاسوب  استخدام  يتطّلب 
شاشات  استخدام  ّن  فإ طويلة، 
 Asus Eye تقنية  مع   Asus
. متامًا مثايل  حل  يعترب   Care
اجللوس  طريقة  تؤّدي  أن  املمكن  من 
حدوث  إىل  طويل  لوقت  املرحية  غري 
مثل  املختلفة،  األعراض  من  الكثري 
إضافة  والصداع  األصابع  ختّدر 
والعنق  الظهر  أسفل  يف  آالم  إىل 
شاشتك  ضبط  أّن  كام  والكتفني، 
مناسبني  غري  زاوية  أو  ارتفاع  عىل 
أيضًا. العينني  إجهاد  يف  يساهم  قد 

عزيز م/ جمـدى  إعداد  قـرأت لــك

.... املستنري  للقارئ 

التحدي  عرص  يف  نحن 
لتكنولوجيا وا لعلم  ا عرص 
الصناعية  األقامر  عرص 

لبيولوجية ا احلروب  وأيضا 

والتحديات الظروف  كل  من  وبالرغم 
احلقيقة عن  ئم   قا البحث  يزال  ال 

واهتامم  شغف  بكل  األحداث  تأمل  و 

السعيد  القارئ  أهيا  لك  أقول  أن  استطيع 
قبول  وهي  لَغلبة  ا لة  حا يف  اآلن  أنك 

ت يا لتحد ا

ال  ما  حتارب  و  احلق  ملعرفة  جتاهد  ألنك 
قبل من  تراه  وال  تعرفه 

املجردة بالعني  تراه  ال  خفي  شئ  فإنة 
له صوت  وال  أبدا  نظر  له  يلفت  وال 
... إنذار  سابق  بدون  لك  يتسلل  و 

تعرفه  مامل  تصارع  و  حتارب  فأنت  ولذلك 
ذلك؟  ماهو  تستوعب  أو 

يا  وعليك  األطوار  غريب  فريوس  باحلق 
من  عنرصين  بني  االختيار  الفاضل  سيدي 

احلياة  عنارص 
لبقاء( ....ا أم  املوت....   (

للتأكيد  و  للتحقيق  صفتني  وهناك 
بني  االختيار  سيد  وحدك  وأنت 

لَغلبة( ....ا ....أم  لُغلب  )ا

يكاد ضعيف  خط  بينهم  الفاصل  واخلط 
أيضا  ُيرى  ال 

االستسالم  يدعى  الضعف  هزيل  خط  وهو 

أمرك  عىل  مغلوب  أصبحت  استسلمت  فإن 
قوة  وال  لك  حول  ال 

بقوة  اإلنتصار  وحدك  لك  جاهدت  وإن 
بنفسك وثقتك  الرجال  وعزيمة  اإلرادة 

لكائنات ا كل  خالق  بربك  و 

أيضا  وانتصار  قوة  واإليامن 
األرض وخالق  الكل  ضابط  فهو 

شئ كل  عىل  والقادر  والسموات 

املحارب  البطل  أهيا  أيضا  عليك  وجيب 
الوقوع   حال   يف  أيضا  حولك  فمن  الوثوق 

اهلل قدر  ال 

للمعونه الدولة(  و  )األرسة  حولك  فهم   
املشاقات عبور  والسند. 

لتتمتع  جديد  من  قوتك  لتستعيد   
. محن  الرّٰ اخلالق  ومنح  احلياة  بمقدرات 

فضلك  من  حلظة  القارئ  أهيا 
السؤال  عىل  اإلجابة  أرجو 

؟ بيننا  أو  فينا  مْن 
؟  حولنا  الشعوب  من  ومْن 

احلروب  و  واملحن  بالتجارب  يمر  مل 
مع  حمك  يف  الوقوع   و   الظروف  وأصعب 

؟؟؟؟ الغري  مع  أو  النفس 

علينا مّر  ما  جيدًا   تعلم  فأنت 
وصعاب حمن  من 

لثانية  وا األوىل  لعاملية  ا احلرب  من  بداية   
املجيدة أكتوبر  بحرب  وهناية 

أن  ُتعلن  لثورات  ا من  العديد  ثْم  ومن 
بنفسه  مصريه  حيكم  عنيد  املرصي  الشعب 

القرار وحده  وله 

خاص  نوع  من  حتدي  أمام  نحن  واآلن 
ا ا ا جد

كله  العامل  احتاج  بفريوس  مرض  وهو 
كورونا السيد  وهو...... 

أن  ونستطيع  األرض  سكان  أرهب  الذي 
أيضًا رهبان  وجعلهم  نقول 

هذا  لرفع  ربه  يناجي  بمخدعه  واحد  كل   
ء بتال ال ا

األحوال عودة  يرتجى  و   
قبل من  كانت  كام 

يومًا ندرك  وال  اهلل  يا  عطا و  منح  يف  كنا 
عىل يومًا  نشكر  أو 

الطبيعي  لتنفس  ا أو  خوف  بدون  لتنفس  )ا
لثمن  تكلفة  بدون  لتنفس  ا أو  أجهزة  بدون 

نتنفسه( الذي  اهلواء 

لنتابع  و  بخري  زلنا  ما  نشكر  أن  علينا  واآلن 
..... املشاهد  أصعب  نتوقع  و  نالحظ  و 
يموت  أو  منا   البعض  يصاب  أن  وهو 

اهلل قدر  ال  للعني  ا بالفريوس 

جديد  من  التحدي  يبدأ  وهنا 

لبة  ....املغا ...أم  لُغلب  ا
....احلياة  ....أم  املوت 

دور  منا  ولكل  ويل  لك  سيكون  وبالطبع 

معرض منا  مْن  اآلن  والسؤال 
بالفريوس؟ لالصابة 

للعدوى و  للفريوس  ُعرضه  األكثر 

السن  كبار   ... هم   

الضعيفة املناعة  ذو  هم... 

الفريوس  وتكاثر  لنمو  املناسبة  األجواء  ذو 
الزحام  يدعى  ما  ذلك  بيننا  انتشاره  ورسعة 

أشكاله   ... بكل  االمهال 

اآلن... من  التحدي  بداية  هؤالء  كل  وعىل 
الفريوس  هذا  لك  بالوصول  يفوز  أن  وقبل 

االنتشار  رسيع  احلجم  الضئيل 

فهم  واألمل  للتفاؤل  ودعوة  لالستسالم  فال 
احلياة مفتاح   .... األسايس  املفتاح 

؟؟؟ ذلك  يكون  فكيف 
الفرصة  تضيع  ال   .... التحدي  بقبول 

ثم  الرياضة  ب  ...التحدي  السن  كبار 
ضة  يا لر ا

لتعليامت  ا بكافة  وااللتزام  الصحي  األكل 
والوقائية الصحية 

ب  التحدي   .... الضعيفة  املناعة  ذو 
الصحي  والطعام  الشمس  ثم  الشمس 

ورشب  والفاكهه  اخلضار  من  اإلكثار  و 
ئل  ا لسو ا

للفريوس املتاحة  واالجواء  اإلمهال 
وبكافة  لبيت  با االلتزام  عليك  )الزحام(... 
واحلجر  التحكم  أجل  من  ليس  لتعليامت  ا

عليكم

لكم  الصحي  احلجر  جتنب  أجل  من  لكن  و 
اهلل قدر  ال  بالفعل  إصابة  حدث  لو 

للظروف  حتدي  وهنا 
للبقاء حتدي 

اآلمان لرب  بك  يصل   ... حتدي 

ولسُت  بطبيب  لسُت  أين  أعرتف 
ولكن  نفسية  أمراض  باستشاري 

نفيس  ومع  معك  احتدث  متام  مثلك  نا  أ
سهو  أو  غفو  أي  من  لإليقاظ  عايل  بصوت 

الفراعنه  نا  ُد أجدا أصول  إمتداد  فنحن 

، الصغري  الفرعون  أهيا  بالفراعنة  بالك  وما 

سنة   ٧٠٠٠ حضارة  نحن   
اهلول وأيب  األهرامات  وبناء 
األرض  جنود  خري  نحن..... 

العصور  مر  عىل  التحدي  أبطال  نحن... 

األيام  تلك  يف  أيضا  نظري  ولفت 
متامًا جديد  نوع  من  حتدي 

روح  وبث  ليأس  وا امللل  لكرس  املرح  بروح   
مهام  باحلياة  لتمتع  وا لبقاء  ا عىل  اإلرصار 

، حصل 

وجل عّز  اهلل  من  منحه   ... حمنه  لكل  فــ 

.... بوك  الفيس  حتدي 
صغري وأنت  صورتك  ضع         

لبلكون با موسيقى  ...اعزف  حتدي 
الشباك من  راكت  ...العب  حتدي 

واملهزار للهزار  كثريرر  ....برامج  حتدي 

الساخرة واملواقف   ...... والنكت   

كام  حل  ملناش  شعب  باحلقيقة...نحن 
.... يقال 

من  ا  ا ا ا أبدا استاء   مل  ذلك  شاهدت  وعندما 
املواقف...... تلك 

الروح  هذه  عىل  ربنا  شكرت  بالعكس  بل   
رغم  والنشاط  املرح  و  لتفاؤل  ا تبث  التي 

واحلظر  احلذر 

تلك  أو  ذلك  أما  يا  سابقًا  قلنا  كام  ولكن 
.... جيدًا انفسنا  فالنالحظ 

لَغلبة( ...ا ...أم  لُغلب  )ا
ختتار؟! أهيام   

لبـة  ملُـغـاَ ا   م أ . . . . لُغلب  ا
عـبـيـر حـلـمـى  -  مـصـــر

أألننا حتت الشمس!!
أألننا حتت شعلة الشمس، 

نحيا..
يقرتب القيظ من ظلنا، 

ونحرتق!
أألننا يف عواصم النور،

نحيا..
يدنو الظالم منا، 

وخيرتق!
أألننا نفرح بالنجوم احلارسات للقمر،

يف ليالينا الصافيات..
تأيت النجوم

يف وجوم

وقت الظهرية، 
ونرتعب!

أألننا عىل أرض مهد األنبياء،
األتقياء..

نزهد يف الصاحلات، 
النافعات،

ونبتعد!
مهاًل، يا رشقنا الغايل..

أال تبايل..
هل نرتك لك الضياء، 

ومهد األتقياء،
عـادل عطيـةونفرتق!



- رس مقولته قبل وفاته بأيام »السنة دى لن متر عىل وأنا ىف الدنيا«
- حياة صربى: مورفني ىف »كأس ويسكى« سبب الوفاة

- حفيده: حياة صربى كاذبة وسيد درويش مات بـ »الزرنيخ«
- رئيس قسم الطب الرشعى والسموم: الوجود ألفيون أو كوكايني ىف وفاته!

- د. فؤاد رشيد: سيد درويش مات بأزمة قلبية »من الزعل«
- ملاذا البد من استخراج جثته اآلن؟

- لغز اختفاء بطاقته وجواز سفره ومالبسه ليلة وفاته
- د. شريين غالب: هلذا السبب »السم والسقوط من مكان مرتفع« أشهر جرائم قتل ىف العامل

ىف إحدى لياىل 1922 كان الشيخ سيد درويش جيلس بأحد 
عىل  وراءه  التفت  وفجأة  الدين..  عامد  شارع  مقاهى 
من  الوجه  مشوهة  عجوز  سيدة  هبا  فإذا  يناديه،  صوت 
كاالشباح:  بصوت  تصيح  وكانت  السكر،  مرض  توابع 
وتوجه  سيد  الشيخ  فنهض  سيد..  ياشيخ   .. سيد  شيخ 
انت  سأهلا:  ثم  ثوان  عدة  فيها  يتفرس  ووقف  املرأة  نحو 
مني؟ فقالت: حتى انت ياشيخ سيد مش عارفني؟ فرد :
واهلل!  منك  باىل  واخد  مش  ساحميني..  ياست  معلش 
الشيخ  فانحنى  القبطية،  شفيقة  شفيقة..  أنا  فقالت: 
سيد يقبلها.. ثم انتحى هبا جانبا حماوال منحها مبلغا من 
نفسى  أنا  فلوس..  عايزة  مش  أنا  شفيقة:  فقالت  املال، 
هبا  وذهب  سيد  الشيخ  دموع  أهنمرت  السمك!  أدوق 
ألقرب مطعم، وتناول معها العشاء، ثم بعث صبى املقهى 
ليحرض هلا العود.. وظل يغنى ىف تلك الليلة هلذه السيدة.
إىل  درويش  سيد  ذهب   1923 سنة  سبتمرب  شهر  أوائل  ىف 
الزعيم  استقبال عودة  باإلسكندرية لرتتيب  مسقط رأسه 
9 سبتمرب  سعد باشا زغلول من املنفى، إال أنه بحلول يوم 
بشكل  عاما  الـ32  يناهز  عمر  عن  درويش  سيد  رحل 
يومان  مر  إذ  اآلن،  من  عاما   97 قبل  ومفاجىء  غامض 
كامالن قبل أن تنرش جريدة السياسة يوم 17 سبتمرب عام 
مثواه  إىل  برسعة  جثامنه  محل  بعدما  الوفاة،  خرب   1923
األخري قبل أن يشعر أحد بموته، حيث دفن سيد درويش 
قربه: شاهد  عىل  وكتب  باإلسكندرية،  املنارة  مقابر  ىف 

يا زائرى ال تنسنى من دعوة صاحلة
وارفع يدك إىل السام واقرأ لروحى الفاحتة

ليظل لغز مقتل سيد درويش غامضا، وراقدا معه ىف قربه 
منذ يوم 9 سبتمرب 1923 وحتى وقت كتـابـة هذه السطور 
ويظل السؤال مستمرا دون إجابة منذ 97 سنة: مـن قتـــل 

سيد درويش؟ 
»حياة صربى« أشهر رواية عن مقتله

صربى« »حياة  القديمة  املطربة  وبطلتها  األوىل  الشهادة 
التى كانت ملهمة سيد درويش، وقيل إنه تزوجها عرفيا 
قبل وفاته، حيث روت للصحفى الراحل يوسف الرشيف 
كيف مات سيد درويش قائلة: »كان فيه عيلة من حبايبه 
املرتيشني ىف اإلسكندرية اسمها عيلة اجلريتىل، وواحد من 
للشيخ  جاهبا  ثالثة  درجة  فالصو  مطربة  عشق  دى  العيلة 
ال له  يقول  واتكسف  سمعها  الطرب..  عىل  يمرهنا  سيد 
 وبعدين البنت راحت قالت لعشيقها إن الشيخ سيد بيغازهلا 
.. خدته الغرية.. راح عازم الشيخ سيد عىل العشاء.. وحط 
له مورفني ىف كأس الويسكى.. وكان قبل ما يروح له شامم 
املورفني  مع  الكوكايني  أتارى  كوكايني..  تذكرة  بالصدفة 
الرسير  عىل  نام  الشيخ  جه  تسمم..  يعملوا  الكحول  مع 
شيخ  يا  دكتور  نجيب  له  قلت  قتلونى..  سمونى..  وقال 
سيد؟، قال: ال دكتور وال غريه، عليه العوض ومنه العوض
العزول«. وراح يغنى: »أنا هويت وانتهيت وليه بقى ظلم 
وبحسب رواية حياة صربى أيضا فإن سيد درويش »كان 

ساعات بيشم كوكايني.. لكن لكى يستطيع السهر ملا يكون 
عنده شغل مش عشان املسخرة، وملا قرف من الكوكايني 

طلقة بالثالثة وكان دايام يغنى مونولوج »شم الكوكايني 
خالنى مسكني«.

الزرنيخ بسم  ومات  كاذبة  صربى  حياة  حفيده: 
متاما  درويش  سيد  حفيد  درويش،  حسن  حممد  وينفى 
رواية »حياة صربى« السابقة، قائال: »روايات كاذبة.. منني 
نام عىل الرسير وقال سمونى مع العلم إنه توىف وسط أرسته 
)اخته ووالدته(، كام أن سيد درويش مل يتزوج حياة صربى، 
احلكومة  من  وفاته  عىل  التعتيم  تم  ولكن  رسا  يدفن  ومل 
وتزداد  اجلامهري  مشاعر  تلتهب  ال  حتى  واالستعامر 
وجريانه. أقاربه  إال  جنازته  ىف  يمش  ومل  الشعب،  ثورة 
بيهموش  ما  كان  درويش  سيد  »للعلم  ويضيف: 
»ما  له:  بيقول  كان  عاجبه  مش  حد  سمع  ولو  حد 
املطربات  إحدى  رضب  مره  انه  بدليل  تاين«  تغنيش 
سيد  أحلانه..  من  حلن  ىف  غلط  قدامه  غنت  ملا  بالعود 
عىل  ثالث  أو  مرتني  إال  الكوكايني  يتناول  مل  درويش 
التجربة. سبيل  وعىل  أصدقائه  من  وبإحلاح  األكثر 
احلال  ىف  امتنع  الوضع  عجبوش  ما  »وملا  ويستكمل: 
عن  والتوقف  باالمتناع  أصدقائه  بنصح  يقوم  وكان 
أحلانه  من  ثالثة  ىف  األمر  هذا  بمحاربة  وقام  العقل،  تلف 
والفوقان  املخدرات  حماربة  عىل  حتث  كانت  التى 
ترابه«. يعشق  كان  الذى  البلد  ملصلحة  والوعى  وانتباه 

قلت له: من قتل إذن سيد درويش؟ وكيف؟
االستعامر اإلنجليزى عن طريق إحدى األرس الصديقة 
لسيد درويش واخلائنة للوطن وسيد درويش، والتى تم 

إغراؤها باملال، حيث أعدوا له عشاء بمناسبة االنتهاء 
من حلن استقبال سعد باشا وتم دس السم له ىف الطعام، 

وبمجرد عودته إىل املنزل وافته املنية ومل تتمكن األرسة 
من إسعافه عىل الفور.

ويضيف: »ونظرا لشكوك األرسة واملحيطني طالبوا بإخراج 
فامتنعت  الوفاة،  سبب  ملعرفة  ترشحيه  وإعادة  اجلثامن 
دس  من  لتأكدهم  الطلب  هذا  تنفيذ  ورفضت  السلطات 
السم له وخافوا من افتضاح األمر.. هذه هى النهاية املؤكدة 
لوفاة سيد درويش أى حتريف نحن ال نقبله عىل اإلطالق«.

وماذا عن إدمانه املخدرات؟
مل يكن سيد درويش مدمنا، والدليل عىل ذلك خطاب بخط 
يده مصور بكتاب )حياة ونغم( للكاتب الصحفى )حممد 
درويش  لسيد  املعارصين  من  كان  الذى  محاد(،  عىل 
من  مجلة  وأيضا  درويش،  سيد  حياة  عن  الكثري  وكتب 
أحلانه تقول )حيرم علينا رشبك يا جوزة.. روحى وانتى 
طالقة مالكيش عوزة.. دى مرص عاوزه مجاعة فايقني( 
أو  يتعاطاها  فكيف  املخدرات  تعاطى  هبا  حيارب  كان 
السلبية  يدمنها وهو حيارهبا ويعتربها قضية من القضايا 
الكثرية التى كان يقدمها كرسالة من رسائله إىل جمتمعنا.

مات بأزمة قلبية من احلزن
الدكتور فؤاد  1958 كتب  ابريل   2 الشعب عدد  ىف جريدة 
رشيد رواية خمتلفة متاما عن وفاة سيد درويش، مشريا 
الرابع  العقد  يتجاوز  مل  وهو  توىف  درويش  سيد  أن  إىل 
تلحني  عىل  عكاشة  فرقة  مع  تعاقد  بعدما  عمره،  من 
الدرة(  النارص-  الرمحن  عبد  )هدى-  هى  روايات  ثالث 
صدى  االتفاق  هلذا  وكان  جنيه،   600 قدره  أجر  مقابل 

األجر  ذلك  اعترب  حيث  الفنية،  األوساط  كل  ىف  قوى 
قياسيا ألبعد حد، وأتم الشيخ سيد تلحني روايتى االفتتاح 
هدى  لرواية  ووضع  النارص(  الرمحن  وعبد   - )هدى 
هدى-  )عذارى  حلن  منها  واجلامل،  الروعة  ىف  غاية  أحلانا 
نجحت  أحلان  وكلها  اخلريية(  القناطر  الورد-  سحاب-  يا 
الثالثة  الرواية  تلحني  جاء  فلام  الوصف،  يفوق  نجاحا 
حدث خالف كبري بني سيد درويش وآل عكاشة، حيث 
املهدية  الرواية كانت قد كتبت ملنرية  أن  الشيخ سيد  رأى 
وال  ثنائية  أحلان  فال  فردية  أحلاهنا  كانت  فقد  هذا  وعىل 
تم  حيث  تنجح  أن  يمكن  ال  رواية  وإهنا  للمجموعة  أحلان 
ورفض  املهدية  منرية  املطربة  لشخص  خصيصا  وضعها 
رواية  أى  يلحن  ألن  استعداده  وأبدى  الرواية  تلحني 
كل  وأرص  رفضت  الفرقة  إدارة  ولكن  منها،  بدال  أخرى 
وفشلت  الرواية  وظهرت  نظره،  وجهة  عىل  منهام 
الفرقة سيد درويش  أبلغت  نفسه  اليوم  فشال ذريعا، وىف 
بصدمة  درويش  أصيب  وهنا  مطلقا،  معه  التعاون  عدم 
أحد  ومحله  عليه  وأغمى  عرقا  جسمه  وتصبب  كبرية 
أفاق ىف  بالعالج، فلام  تم إسعافه  أصدقائه إىل داره، حيث 
وما  اإلسكندرية،  رأسه  مسقط  قصد  التاىل  اليوم  صباح 
النعاة، فقد مات فجأة. نعاه  ايام معدودات حتى  إال  هى 
جثته؟ ترشيح  احلكومة  رفضت  ملاذا  نصار:  زين 
أستاذ  نصار  زين  الدكتور  املوسيقى  املؤرخ  لنا  ويروى 
قائال:  درويش  سيد  وفاة  عىل  شهادته  املوسيقى،  النقد 
اهلل  رمحهام  درويش  سيد  الفنان  نجل  درويش  »حسن 
قال ىل إنه كانت هناك شبهة جنائية ىف وفاة سيد درويش
ومل  رفضت،  احلكومة  لكن  اجلثة،  ترشيح  وقتها  وطلبنا 
الرفض، خاصة  اإلنجليز وقتها سبب  تفرس هلم حكومة 
لإلنجليز  كبريا  قلقا  مسببا  كان  وقتها  درويش  سيد  أن 
التظاهرات. حترك  التى  وموسيقاة  بأغانيه  مرص  ىف 
سنة  31 وعمره  توىف  درويش  »سيد  نصار  د.  ويضيف 
ىف  وهو  عمرة  فرتة  خالل  كان  كله  املوسيقى  وإنتاجه 
سيد  ألن  فقط،  سنوات   9 وهى  سنة   23 إىل   14 من  سن 
حلن  فقد  حلنى،  تدفق  لديه  كان  املقاييس  وبكل  درويش 
سيد  قبل  املوسيقى  أن  كام  سنوات،   6 ىف  مرسحية   30
درويش كانت هتتم بعنرص التطريب »إعادة الكلامت أكثر 
من مرة« حتى يضيع املعنى، وأيضا القدرة عىل االرجتال
املساحات  ستستعرض  ألهنا  قوية  موسيقية  قدرة  وهذه 
الصوتية للمطرب ألنه وقتها مل يكن هناك ميكروفونات.
ذلك كل  من  درويش  سيد  استفاد  »لذلك  ويضيف: 
الكلامت  معانى  عن  التعبري  عىل  قائمة  أحلانه  وجعل 
»أنا  حلن  فمثال  التطريب،  من  شىء  مع  اللحن،  خالل 
أن  حني  ىف  ليغنيه،  مطرب  إىل  حيتاج  وانتهيت«  هويت 
سيد  كان  فقد  يغنيها،  حد  أى  ممكن  سالمة«  يا  »سلمى 
بتاخد  ده  بالشكل  الىل  والناس  موهوبا،  شخصا  درويش 
خربة عىل طول وال حتتاج إىل أن تعيد عليها مرة أخرى«.
أن  إىل  نصار  د.  فيشري  الكوكايني  تعاطيه  عن  أما 
االعتبار  ىف  وضعه  أو  لالهتامم  يدعو  ال  شيىء  ذلك 
التاريخ. أدخله  الذى  املوسيقى  شغله  لدى  املهم  ألن 
الوفاة ولغز  احلقيقة  يكشف  الرشعى  الطب 
شريين  الدكتورة  عىل  السابقة  الشهادات  كل  عرضت 
القاهرة  بجامعة  والسموم  الرشعى  الطب  أستاذة  غالب، 
سويف بنى  طب  بكلية  الرشعى  الطب  قسم  ورئيسة 
فقالت: »وضع مورفني ىف كأس الويسكى كالم غري دقيق 
وال  الفم  طريق  عن  يؤخذ  ال  املورفني  ألن  وعلميا،  طبيا 
يمتصه اجلسم إال إذا أخذ عن طريق احلقن ليؤدى الغرض 
منه وهو هتدئة األعصاب، وتسكني اآلالم، وىف حالة اجلرعة 
التنفس عن طريق تدمري مركز  الزائدة تؤدى إىل توقف 
واحدة  ويسكى  كأس  أن  ذلك  إىل  أضف  املخ،  ىف  التنفس 
للوفاة؟ تؤدى  فكيف  مسكرة،  وال  قاتلة  غري  جرعة  هى 
حالة  ىف  قائلة:  »األهرام«  لـ  شهادهتا  شريين  د.  وتستكمل 
سيد درويش فإن املورفني لو وضع ىف كأس مخر له، فإنه 
درويش  سيد  كان  وإن  حتى  املعدة  طريق  عن  يمتص  ال 
للجهاز  املثبطات  وليس  املنبهات  من  فهو  كوكايني  شامم 
التنفسى، وبالتاىل فإن الويسكى مع الكوكايني يوقف كل 
منهام مفعول اآلخر، وعىل حسب شهادة حياة صربى فإن 
الكوكايني برىء من وفاة سيد درويش، إال إذا كانت املادة 
التى وضعت بالكأس لسيد درويش نوعا آخر من السموم.
وشهادة  درويش  سيد  حفيد  »شهادة  قائلة:  وتستكمل 
وفاته،  ىف  جنائية  شبهة  وجود  تؤكد  نصار  زين  دكتور 
األمر الذى حيتاج إىل استخراج رفاته واحلصول عىل عينة 
من األجزاء التى مل تتحلل مثل األظافر، والعظام، واألسنان
أو السقوط من  بالتسمم  إنه من املعروف أن املوت  حيث 
علو مها األكثر شيوعا ىف عامل اجلريمة السياسية أو الوطنية 
السموم ىف  والكشف عن  بالترشيح،  إال  اكتشافها  لصعوبة 
البول والدم وباقى أجهزة اجلسم بأجهزة حديثة متاح اآلن.
سألتها: هل كان يمكن لعبقرى مثل سيد درويش أن يكون 

مدمن كوكايني؟
الروائع  هذه  كل  ويلحن  يؤلف  أن  طبعا  مستحيل  قالت: 
الشكل  ىف  خاصة  مواصفات  له  املدمن  ألن  مدمن،  وهو 
واهلذيان واهلالوس  بمظهره،  االهتامم  وعدم  والطباع، 
ىف  الرتكيز  يستطيع  أن  ملدمن  فكيف  الوعى،  وعدم 
يؤدى  الكوكايني  أن  كام  درويش،  سيد  مثل  أعامل 
أن  حني  ىف  تأليف،  أو  عمل  دون  لكن  بالفعل  للسهر 
وحارض. واع  مخ  إىل  حاجة  ىف  كان  درويش  سيد  إبداع 
بالزرنيخ؟ درويش  سيد  تسمم  عن  وماذا  هلا:  قلت 
عن  متاما  خمتلفة  أعراض  له  بالزرنيخ  التسمم  أجابت: 
البطن ىف  شديدا  أملا  يسبب  فهو  باملخدرات،  التسمم 
حاد  فشل  إىل  ويؤدى  شديدا  وإسهاال  وقيئا،  وغيثانا، 
السياسيني،  لقتل  املشهورة  السموم  من  وهو  الكبد،  ىف 
نفيه  بعد  اإلنجليز  يد  عىل  بونابرت  نابليون  قتل  حيث 
)واترلو(  معركة  ىف  هزيمته  عقب  هيالنة  سانت  جلزيرة 
إال  املريض  عىل  أعراضه  تظهر  ال  الذى  الزرنيخ،  بسم 
وفاة  من  السنني  مئات  وبعد  ساعات،   4 مرور  بعد 
. الزرنيخ  تم حتليل عظامه واكتشفت وفاته بسم  نابليون 

وماذا عن وفاة سيد درويش بأزمة قلبية؟
ذلك حتديد  يمكن  ال  وبالتاىل  متاما  اآلن  حتللت  اجلثة   -
البد  وبالتاىل  بسهولة،  كشفه  ويمكن  موجود  السم  ولكن 
من استخراج اجلثة مرة أخرى لتحليل العظم والشعر، ألن 
السموم تظل ىف العظام وال تتحلل، ونتأكد من أهنا جثته من 

خالل حتليل »دى إن ايه« الحفاده ومنهم الفنان إيامن البحر 
درويش، وبه يمكن معرفة اجلثة حتى لو مر عليها 100 سنة.
مفاجأة.. سيد درويش بوهيمى ويروى عن سيد درويش 
أنه كان بوهيميا، حيــث يعيــش فوضى ليــس هلــا مثيــل 
فمثال كان يأكــل أى يشء. وىف أى مكــان، وكــان يصــوم 
أيامًا فال يأكل وال يشــرب إال ما يســد الرمق، وكنت تــراه 
ىف كل مكان، ثم خيتفى فال يعرف له أحد مستقرًا، وقــد 
روى عنه أنه كان خمتليا بنفسه ىف قهوة عىل ضفة النيــل 
ليتم تأليف حلن من أحلانه بينام كان بيته غاصا بأصدقائــه 

ومعارفه وكانت عروسه تنتظره ليلة الزفاف!.
كام انه كان ينام وينام وينام، ثم يسهر ويسهر ويسهر فال 
اما مالبسه فقد كانت فوضى ال  او سهره،  لنومه  ضابط 
الذى كان الفن  اال رباط رقة  حد هلا، ومل يكن ينتظم منها 
 ال يفارق رقبته حلظة، وكان يتقاضى ثمن أحلانه ىف فرتات 
متقطعة إذ مل يكن له مرتب ثابت اللهم اال عند اشتغاله مع 
عائلته  إىل  النقود  من  جانبا  يرسل  فكان  الرحيانى  نجيب 
ىف االسكندرية، وينفق الباقى وقد يتجاوز مئات اجلنيهات 
ىف  يصاحبونه  كانوا  اصدقائه  من  عرشة  من  أكثر  عىل 
سهراته البوهيمية ولياليه الليالء- او املالح كام كان يسميها .

لغز اختفاء بطاقته وجواز سفره ومالبسه
أعود لسؤال احلفيد حممد حسن درويش: أين مقتنيات 

وأوراق سيد درويش الشخصية؟
فيجيب: أو مالبسه، طبعا حني توىف سيد درويش كانت 
بعد  املتوىف  مالبس  توزيع  األوقات  هذه  عادات  جترى 
الوعى لالحتفاظ  الوفاة، ومل يكن يوجد  اربعني يوما من 
سيد  ملكانة  اكرتاث  وعدم  للجهل  وذلك  متوىف  بمالبس 
درويش، وأنه من مشاهري الفنانني وكان جيب االحتفاظ 
ممكن  أنه  فاكرين  ماكانوش  الشخصية  بمالبسه 
النوت  أصول  أما  ذلك،  غري  أو  متحف  ىف  هبا  االحتفاظ 
الزواج  قسيمة  مع  اإلسكندرية  بمكتبة  منها  فيوجد 
)جديت(  الرحيم  عبد  جليلة  األخرية  بالزجية  اخلاصة 
وعرضها  عليها  للحفاظ  اسكندرية  ملكتبة  أهديناها  وقد 
والنوت  الصور  به  باملكتبة  ركن  يوجد  حيث  للجمهور، 
البطاقة  بخصوص  أما  درويش.  بسيد  اخلاص  والعود 
ىف  متاما،  عليهام  يستدل  فلم  السفر  وجواز  الشخصية 
يتبق  ومل  هدم  باإلسكندرية  درويش  سيد  منزل  أن  حني 
عليه  نحافظ  فنحن  بالقاهرة  منزله  أما  حطام،  غري  منه 
حارة  بدران  جزيرة  الفرج  روض  بحى  وهو  ونرممه 
وجزيرة  الرشيد  ابن  شارع  من  متفرع  النارص  عبد  عىل 
درويش لسيد  أعواد  ثالثة  يوجد  أنه  العلم  مع  بدران، 
والثانى  بدران،  بجزيرة  درويش  سيد  بمنزل  واحد   
العم. أوالد  مع  والثالث  منا،  إهداء  اإلسكندرية  بمكتبة 

» السنة دى مش حاتتم عىل وأنا ىف الدنيا«.
بعد وفاة سيد درويش بأيام قليلة روى صديقه بديع 
خريى هذه الواقعة، مشريا إىل أن سيد درويش كان 

يتوقع املوت ىف أية حلظة، حيث قال: »أهدى إليه ذات 
يوم صورة له كتب عليها:

صديقى ان عفا رسمي
وهــــد املــوت بنيـــانــي
فنــاج الــروح واذكرين
نــزيــل العــالــم الثــانــي

كلام  بالتشاؤم  املفعمني  البيتني  هذين  أمثال  يكتب  وكان 
ذات  صديقه  عىل  له..ودخل  صورة  صديقه  إىل  أهدى 
وقال:  الشديد  التأثر  عليه  وظهر  لونه  اصفر  وقد  يوم 
جوه  باشتغل  قاعد  كنت  الصبح  النهارده  أنا  »اسمع.. 
أوضتى ىف أمان اهلل، بصيت عىل غفلة لقيت صورتى الىل 
األرض  عىل  قلبت  ورد  زهرية  جنب  قدامى  حمطوطة 
مر  احلق  لك  وأقول  يمسها،  ما  يشء  أى  بدون  لوحدها 
دى  السنة  بأن  أهلمنى  حمزن  خاطر  ساعتها  ذهنى  عىل 
العجيبة  املصادفات  الدنيا«.ومن  ىف  وأنا  عىل  حاتتم  مش 
أشهر!! ببضعة  احلادثة  هذه  بعد  مات  درويش  سيد  أن 
ويبقى السؤال حائرا منذ ما يزيد عىل 90 عاما، من قتل سيد 
درويش؟، ومن دمر سمعته وألصق به إدمان الكوكايني؟
كلها اسئلة حائرة رقدت مع جثامنه بقربه ىف انتظار من 

يكشف احلقيقة.



و  قرش  ربع  او  ونصف  مليم   ٢ تساوي  العتيده  النكله  هي  هذه  ايوه 
بلدي واقه  او ٢٥ بيضه  االربعينات تشرتي كيلو حلم  بدايه  كانت حتي 
 ٢ يساوي  الفرنك  نصف  ان  حيث  فرنك  نصف  ليست  وهي  سكر 
الشكل  مسدسه  كانت  االربعينات  يف  احلديثه  والنكله  ونصف  قرش 
النكله!احلقيقه  سميت  لذلك  و  واالملونيوم  النيكل  من  مصنوعه  و 
بسيطه اى ان النكله كانت تساوى ربع قرش و التعريفه تساوى نصف 
املتخصصني  ان  هنا  االختالف  مليامت   10 يساوى  القرش  و  قرش 
النكلـــه تســـاوي مليامن فقط امحر او غيـــر امحـــر. يقـــولـــون ان 

القاهرة سنة 1959 .
تظهر بالصورة عامر باملونت أعيل عامرة سكنية 

يف القاهرة آنذاك ، ُعرفت عامرة "بلمونت" هبذا االسم
 نسبة إىل إعالن سجائر بلمونت أعالها ، تقع 

يف حي "جارن سيتي"، واُشتهرت العامرة كوهنا
 أطول عامرة سكنية يف القاهرة ، وكانت 

تتكون من مخسة وثالثني طابًقا .
ومن الطريف أنه يف سنة ما، وقع حريق بالعامرة

 فقالت قوات الدفاع املدين 
أهنا ال متتلك سالمل بطول العامرة ملكافحة احلريق.

) صوفيا لورين تطل من رشفة غرفتها
 بفندق سيسل باألسكندرية (

) فندق من اعرق فنادق االسكندرية بمحطة الرمل ( 
) فندق األمراء و املشاهري و األثرياء (. 

يلعبون كرة القدم !!!
فريد شوقي)بدون باروكة(

وحممد فوزي 
وصالح ذوالفقار.

امللكة نازيل و أبناؤها
امللك فاروق األول

و األمريات
 فوزية و فائزة و فائقة و فتحية.

عمالت الستينات و اعىل فئة هى العرشة 
جنيهات حيث تم إلغاء اخلمسني و املائة 
جنيه سنة 1959منعا للتهريب و مل تكن 

العرشين جنيه قد ظهرت بعد.

الىل بنى مرص كان حلوانى هذه 
املقولة صحيحة 

و ُيقصد بمرص هنا " القاهرة " 
التى بناها القائد

 " جوهر الصقىل " 
و هو بالفعل كان

ىف بداية حياته
 ) حلوانى ( 

معونة مرص إىل بلجيكا، ١٩١٨
يف سبتمرب من عام ١٩١٨، يف العام األخري 
للحرب العاملية األوىل، أرسلت مرص أكثر 
من565 ألف فرنك فرنيس إلنقاذ الشعب 

البلجيكي من الفقر ومرض السل، بل 
استمرت مرص يف إرسال املزيد من األموال
وبعثت جاللة امللكة إليزابيث، ملكة بلجيكا
برسالة بخط يدها تعرب فيه عن عظيم 

كرم الشعب املرصي.

رجل يدخن الشبكشى ..
• أداة التدخني الظاهرة ىف الصورة تسمى ) الشبك (

 بضم الشني ..
• وقد وردت ىف الكثري من كتابات املؤرخني 
وصانعها وبايعها ..يطلق عليها ) الشبكشى ( 

الشبك كلمة منقولة عن اللغة الرتكية
 بنفس املعنى وهى إسم أداة تدخني قديمة ..

منزل احد املرصيني
سنه ١٨٩٥

االرابيسك اجلميل.

بورسعيد
التجاره شارع 

1905 سنة 
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من  العمل  إىل  تدفعك  مثرية  مزايا   7
الغد قبل  اليوم  اإلنرتنت  عرب  املنزل 
أو  املنزل  من  العمل   ” مصطلح  يعد  مل 
العريب  املستخدم  عىل  غريبًا   ” احلر  العمل 
املنطقة  شهدته  الذي  الكبري  للتطور  نظرًا 
فرض  والذي  اإلنرتنت،  عامل  يف  العربية 
العريب  الشاب  عىل  احلياة  من  جديدًا  نمطًا 
بإمكانه  أصبح  إذ  قبل،  من  متواجدًا  يكن  مل 
دخله  زيادة  أو  البطالة  مشكلة  عىل  التغلب 
حيب. فيام  املنزل  من  العمل  طريق  عن 

املنزل؟ من  العمل  هو  ما 
الفريالنس( أو  احلر  )العمل  املنزل  من  العمل 
ال  مستقلة  وظيفة  إىل  يشري  مصطلح  هو 
العمل  يمكن  وإنام  حتمية،  بمعايري  تلتزم 
اإلنرتنت،  خالل  من  منزلك  يف  وأنت  عليها 
وإنام  فيها  الدائم  بالعمل  االرتباط  يشرتط  وال 
ما  أمرًا  يف  مهام  إلمتام  مؤقتة  وظيفة  تعد 
الوقت، باإلضافة إىل كوهنا تعد من  لفرتة من 
البرش. من  الكثري  لدى  اجليدة  الدخل  مصادر 
كونك  من  املنزل  من  العمل  مبدأ  انطلق  ولقد 
الذي  املجال  يف  تعمل  أن  خالله  من  تستطيع 
مالحقة  من  يمكنك  فإنه  وبالتايل  حتب، 
حتقق  حتى  فيه  متواصاًل  وجيعلك  شغفك 
لكل  للعمل  ثمينة  يعد فرصة  أنه  أحالمك. كام 
الدخل. وحمدودية  البطالة  من  يعاين  من 

؟ املنزل  من  العمل  جماالت  هي  ما 
املجاالت  من  العديد  املنزل  من  العمل  يشمل 
ة  حليا ا ب  و ر د شتى  يف  نت  نرت إل ا عرب 

مثل: ومتطلباهتا 
مجة  لرت ا ت  ما خد  _ لتصميم  ا ت  ما خد  _
فة  لصحا ا  _ ت  ملسلسال ا و م  فال أل ا بة  كتا  _
الربجمة   _ املقايل  املحتوى  كتابة  والنرش_ 
تصميم   _ ت  نا عال إل ا  _ لب ا لقو ا يب  تعر و

لتعليم ا  _ ت ها يو لفيد ا ء  نشا إ  _ قع  ا ملو ا
يف ا غر تو لفو ا ير  لتصو ا  _ ت  ا ر ستشا ال ا

يق  لتسو ا  _ سة هلند ا  _ ن  نو لقا ا  _ سم  لر ا
إدارة األعامل وغريها من املجاالت األخرى .

؟ املنزل  من  العمل  مزايا  هي  ما 
املزايا  من  بالعديد  املنزل  من  العمل  يتمتع 
العمل  عىل  بشدة  يتفوق  جتعله  التي  املثرية 
بوظيفة يف احدى الرشكات، وهذه املزايا هي:

الكاملة: احلرية   -1
باحلرية  املنزل  من  العمل  يف  تتمتع 
لنفسك،  مديرًا  تغدو  حيث  بحق،  الكاملة 
األستيقاظ  عىل  جيربك  من  هناك  فليس 
الوقت  يف  عملك  مقر  إىل  للذهاب  مبكرًا 
يقوم  ما  مديرًا  لديك  يوجد  وال  املحدد، 
تروقك،  ال  التي  املهام  ببعض  بمطالبتك 
ال  أشخاص  مع  التعامل  إىل  بحاجة  ولست 
هناك  ليس  أنه  كام  معهم.  التعامل  تفضل 
يقوم  ثم  ما  هدفًا  حتقيق  عىل  يلزمك  من 
بخصم  يقوم  أو  فيه  التقصري  عند  بتبوخيك 
فعلت. ما  جزاء  راتبك  من  األموال  بعض 
يعشقها  التي  الكاملة  احلرية  حقًا  أهنا 
املكان  إىل  الذهاب  بإمكانك  حيث  اجلميع، 
فعىل  تريده،  الذي  الوقت  يف  تفضله  الذي 
ما  لدولة  السفر  بإمكانك   .. املثال  سبيل 
االرتباط  دون  أيام  لبضعة  فيها  واملكوث 
يصبح  وهبذا  لك،  املتاحة  االجازات  برصيد 
وأمجلها  األوقات  أطول  تقيض  أن  بإمكانك 
عليك. قيودًا  أية  وجود  دون  عائلتك  مع 

يوفر  إذ  حقًا،  رائع  املنزل  من  العمل  نمط  إن 
إىل  الذهاب  يف  الضائع  الوقت  من  الكثري  لك 
يوفر  أنه  إىل  باإلضافة  منه،  واإلياب  العمل 
تتعرض  الذي  الكبري  العصبي  الضغط  عليك 
البرش  خمتلف  مع  املبارش  التعامل  عند  له 
وحتى  منزلك  من  خروجك  حلظة  منذ 
حتقيق  أجل  من  تعمل  فأنت  إليه،  عودتك 
حتقيق  أجل  من  وليس  أنت،  طموحاتك 
حقًا  وستشعر  اآلخرين،  وطموحات  أهداف 
والعمل  املنزل  من  العمل  بني  الكبري  بالفرق 

تقرري  الذي  األول  اليوم  منذ  وظيفة  يف 
العمل  أن  ورغم  منزلك،  من  العمل  فيه 
أنه  إال  الكاملة  احلرية  يمنحك  املنزل  من 
املسئولية  حتمل  عىل  الوقت  ذات  يف  يلزمك 
جيدًا التزاماتك  معرفة  منك  تتطلب  التي 
املنزل من  بك  اخلاص  العمل  نمط  واختيار   
التزاماتك  مجيع  بتغطية  فيه  تقوم  الذي 
صنعك. من  لك  ضوابط  وضع  طريق  عن 
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ذهبية  نقلة  املنزل  من  العمل  فرصة  متنحك 
تراءت  قد  فبالتأكيد  حتب،  ما  تعمل  ألن 
تقول  التي  الشهرية  املقولة  مسامعك  عىل 
“ تعمل!  ما  حتب  حتى   .. حتب  ما  اعمل   ”
بشدة  فيه  ستبدع  حتب  ما  تعمل  فعندما 
التي  بالسعادة  رائعًا  احساسًا  ذلك  وسيمنحك 
ذاتك  لتحقيق  الدؤوب  بالعمل  عليك  تنعكس 
عائلتك. عىل  ايضًا  ستنعكس  وبالطبع  فيه 

بمكان: اإلرتباط  عدم   -3
منزلك  مغادرة  إىل  بحاجة  حقًا  تعد  مل 
بعض  لسخافات  والتعرض  يوم،  كل 
النقل  وسائل  يف  كانوا  سواء  البرش 
تشكل  حيث  عملك،  مكان  يف  أو  العامة 
عليك. كبريًا  نفسيًا  ضغطًا  األمور  هذه 
نمط  أن  إذ  هذا،  كل  عن  غني  يف  اليوم  أنت 
بمكان  األرتباط  من  يعفيك  املنزل  من  العمل 
يمكنك  حر  كعامل  فأنت  للعمل،  حمدد 
سواء  راحتك  فيه  جتد  مكان  أي  من  العمل 
لديك،  املفضل  املقهى  من  أو  منزلك  من  كان 
أصدقائك،  أحد  رشكة  من  أو  املكتبة،  من  أو 
تفضلها. التي  األخرى  األماكن  بعض  من  أو 
قدرتك  يف  بمكان  ارتباطك  عدم  حرية  وتتمثل 
عملك  مصطحبًا  عديدة  بالد  إىل  السفر  عىل 
املحمول  الكمبيوتر  جهاز  يف  املتمثل  معك 
تكون  وهبذا  فقط،  باإلنرتنت  اتصال  ووسيلة 
دائم  بشكل  وعمالئك  عملك  مع  تواصل  عىل 
السيارة. يف  أو  القطار،  يف  كنت  ولو  حتى 
األسبوع  هناية  اجازة  قضاء  يمكنك  كام 
بعيدًا  يكون  والذي  تفضله،  الذي  املكان  يف 
عىل  بالقلق  اإلحساس  دون  منزلك  عن 
بالفعل معك  تصحبه  انك  طاملًا  العمل 
والراحة  باألمان  شعورًا  يعطيك  مما 
تبدع  جيعلك  ذاته  بحد  وهذا  النفسية 
نجاحات  حتقق  وبالتايل  تعمل،  فيام 
املايل. رصيدك  من  وتزيد  فيه،  متتالية 

بساعات  أو  بزمان  اإلرتباط  عدم   -4
حمددة:

الدوام   ” صنم  نمط  املنزل  من  العمل  حيطم 
ساعاتك  ضبط  يمكنك  حيث  األبد،  إىل   ”
جديدة  عمل  مواعيد  عىل  البيولوجية 
منظومة  من  بداًل  معك  وتتفق  أنت  ختتارها 
من  الكثري  أهدرت  التي   )  5 لـ   9 من   (
مع  بإمكانك  اآلن  فأنت  حياتنا،  يف  الوقت 
الساعات  نمط  ختتار  أن  املنزل  من  العمل 
وتوقيتها.  وعددها،  فيها،  ترغب  التي 
هناك  وليس  شىء  كل  يف  حرًا  حقًا  أنت 
غريك األشياء  هذه  حتديد  يمكنه  أحد  من 
تكون. أن  وهتوى  حتب  كام  فحددها 

حمدود غري  الربح   -5
فأنك  الرشكات،  أحد  يف  بالعمل  تقوم  حينام 
الرشكة  لصاحب  وقتك  من  جزء  ببيع  تقوم 
ثابتًا  شبه  مبلغًا  أخذ  مقابل  هبا  تعمل  التي 
عليه  ينص  ما  وهذا  املال،  من  وحمددًا 
صاحب  وبني  بينك  مسبقًا  إبرم  الذي  العقد 
يف  ساعات   9 أو   8 ملدة  فيه  تعمل  إذ  الرشكة، 
لتحصل  األسبوع  يف  أيام   6 أو   5 وملدة  اليوم، 
املال من  سلفًا  وحمددًا  ثابتًا  مقدارًا  عىل 
ومناسبات  حاالت  يف  املال  هذا  يزيد  وقد 
هو. كام  ثابتًا  األوقات  باقي  يف  ويظل  خاصة، 
حر  كعامل  منزلك  من  تعمل  حينام  أما 
أن  يمكن  ملا  حدود  يوجد  فال  مستقل،  أو 
حيدد  من  فأنت  األموال،  من  عليه  حتصل 
خربتك  عىل  بناءًا  لنفسك  املناسبة  التسعرية 
إىل  املبلغ  فيدخل  عملك،  جودة  ومستوى 

حيدث  كام  منه  األستقطاب  دون  رصيدك 
من  أنت  كونك  إىل  باإلضافة  الرشكات،  يف 
فيه  ستعمل  الذي  العمل  مقدار  تقرر 
يعكس  ما  وهو  حمددة،  زمنية  فرتة  يف 
تشعر  لن  انك  إىل  باإلضافة  إيراداتك،  مقدار 
الذي  العصبي  بالضغط  سابقًا  كنت  كام 
ما. رشكة  يف  العمل  جراء  من  عليك  يكون 

من  كبرية  رشحية  مع  لتعامل  ا  -6
: ء لعمال ا

املحلية  األعامل  جماالت  خمتلف  تتسم 
رشحية  إىل  فيها  الوصول  بأن  والعاملية 
وبعيد  شاقًا  هدفًا  هو  العمالء  من  كبرية 
القيود  هذه  حتطيم  بإمكانك  ولكن  املنال، 
من  تتمكن  حيث  منزلك،  من  العمل  مع 
العامل  أنحاء  خمتلف  من  عمالء  مع  العمل 
البحرين األردن،  مرص،  كالسعودية، 
فاملجال  العربية،  البالد  من  وغريها  قطر 
ولكنه  حمدودة،  غري  فيه  والفرص  مفتوحًا 
تسويق  حسن  عىل  األول  املقام  يف  يعتمد 
املستهدفني. لعمالئك  خدماتك  أو  نفسك 
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ملن  رائعة  فرصة  املنزل  من  العمل  يعترب 
يتواجد  حيث  خرباته،  من  الرتبح  يريد 
استعداد  عىل  البرش  من  عريض  قطاع 
عىل  احلصول  مقابل  لك  املال  يدفع  أن 
جمالك،  يف  لديك  التي  واخلربات  املعلومات 
سنوات  املتلقى  عىل  يوفر  التعلم  فهذا 
الشاق والعمل  الذايت  البحث  من  طويلة 
وقت  يف  مستواك  إىل  الوصول  من  ويمكنه 
مربحة  صفقة  فهي  وبالتايل  جدًا،  قصري 
بيع  مقابل  املال  تتقاضى  فأنت  للطرفني، 
حيصلون  واآلخرين  لآلخرين،  خرباتك 
الطريق. هلم  تنري  التي  املعلومات  عىل 
آلخر  شخص  من  اخلربات  بيع  آلية  وختتلف 
حسب ما يريد، فربام حتب أن تكون آلية بيع 
خرباتك يف برنامج تدريبي يباع عىل اإلنرتنت 
إلكرتوين  كتاب  يف  أو   ،Online Course
Member� eBook، أو موقع اشرتاكات 
تدريبي  برنامج  يف  حتى  أو   ،ship Site
وغريها   ،Offline Course اإلنرتنت  خارج 
أنت. وحتددها  ختتارها  التي  الطرق  من 
العمل  هذا  من  متقدمة  مرحلة  يف  وربام 
يف   ” مستشارًا   ” وتصبح  قدراتك  تتطور 
هذا  إىل  تصل  لن  بالطبع  ولكن  جمالك، 
وتواصل  مضني  جهد  بعد  إىل  الكبري  املستوى 
وحتديات  مشاكل  معاجلة  يف  مستمر 
حتى  جمالك،  يف  العمالء  من  الكثري 
شخصية جتارية  عالمة  الوقت  مع  تصبح 
املجال هذا  يف  هلم   Personal Brand
جمالك. يف  للمبتدئني  خرباتك  بيع  يف  وتبدأ 

املنزل؟ من  العمل  مع  تبدأ  كيف 
وأنت  املهنية  حياتك  تبدأ  أنت  اليوم  بإمكانك 
تعرف  أن  هو  فعله  عليك  ما  وكل  منزلك،  يف 
كانت  لو  حتى  فعله  وجتيد  حتبه  الذي  ما 
شيئًا لك  بالنسبة  تعترب  وال  بسيطة  مهارة 
أن  املنزل  من  العمل  بداية  يف  يشرتط  فال 
العمل  بإمكانك  إذ  ما،  مهارة  أو  حرفة  تتعلم 
تسجيل  يف  احلرص  وليس  املثال  سبيل  عىل 
عىل  حمتوى  كتابة  يف  أو  اآلخرين  بيانات 
البسيطة  األعامل  من  وغريها  الورد  برنامج 
الذي  ما  اعرف  البرش.  أغلب  جييدها  التي 
عديدة  مواقع  وستجد  بشدة  وجتيده  حتبه 
كخمسات  فيها  خدماتك  عرض  لك  توفر 
عملك  وابدأ  وغريها،  وحسوب  ومستقل 
منه. األرباح  واجني  املنزل  من  اآلن 

؟ املنزل  من  العمل  عيوب  هي  ما 
ولكن  عيوب،  لديه  آخر  عمل  أي  مثل  مثله 
الكثري من املستقلني )الذين يعملون من املنزل(
العيوب  هذه  عىل  التغلب  من  متكنوا  قد 
البعض  ولعل  عليها،  تغلبوا  كيف  وسنذكر 
وهي: معها  تكيف  قد  األرجح  عىل  اآلخر 

ثابت دخل  مصدر  وجود  عدم   -1

من  الوظيفة  عىل  البرش  مجيع  يتهافت 
فهي  ثابت،  دخل  عىل  احلصول  أجل 
من  نوعًا  الطبيعيون  لألشخاص  تعطي 
يتقاضون  عندما  به  يشعرون  الذي  األمان 
شهر. كل  هناية  املال  من  ثابتًا  مبلغًا 
يتغلبون  من  فهم  االستثنائيون  األشخاص  أما 
عىل تلك العقبة، حيث يوجد هلا أكثر من حل 
كمستقلون،  اجتيازها  من  يمكنهم  واقعي 
عليك  ينبغي  احللول  هذه  يف  الرسد  وقبل 
الدورية  التزاماتك  حتسب  أن   .. أواًل 
منتظم بشكل  عليك  املستحقة  والفواتري 
وهي: احللول  هذه  أحد  بتنفيذ  تقوم  ثم 
يكفي  املال  من  مبلغًا  ادخار  عىل  اعمل   _
الشخصية  ونفقاتك  التزاماتك  لوفاء 
قبل  بذلك  تقوم  أن  وعليك  أشهر،   6 ملدة 
املنتظم. دوامك  من  االستقالة  يف  التفكري 

 ” اخلاصة  التنازالت  بعض  قدم   _
منزلك  من  عملك  بداية  يف   ” بالتسعري 
رضورة  مع  اإلنرتنت،  عىل  كمستقل 
من  املرتفع  املستوى  بنفس  االحتفاظ 
منافسيك. عىل  للتغلب  لديك  اجلودة 
الوظيفة  بني  متوازيًا  بشكل  تسري  أن  ينبغي   _
تصل  حتى  املنزل  من  احلر  والعمل  املنتظمة 
تستطيع  املادي  االستقرار  من  مستوى  إىل 
وتتفرغ  الوظيفة،  عن  االستغناء  خالله  من 
دائم. بشكل  كمستقل  املنزل  من  للعمل 

العمل بمقدار  الدخل  ارتباط   -2
أكثر  عملت  كلام   ” أنه  تدرك  أن  عليك  ينبغي 
يف  تقصريك  وأن   ” املال  عىل  حصلت  كلام 
املتحصل  املال  عملك يساوي تقصريًا يف مقدار 
مسئولية  تتحمل  أن  عليك  ينبغي  لذا  عليه، 
جييدون  ال  ممن  نفسك  وجدت  فإذا  عملك، 
أن  فعليك  املسئولية  من  النوع  هذا  حتمل 
املنتظم. عملك  ترتك  أن  قبل  كثريًا  تفكر 

رسميًا  كيانًا  اإلنرتنت  عىل  للعمل  يوجد  ال   -3
ما  هو  حتديدًا  السبب  هذا  لعل  عليه  ترتكز 
اإلبتعاد  إىل  العمالء  من  كبرية  رشحية  يدفع 
بشكل  املنزل  من  العاملني  مع  التعامل  عن 
مالحقتهم  بصعوبة  لشعورهم  نظرًا  مستقل 
تتعامل  حينام   .. املثال  سبيل  فعىل  بحقهم، 
املنزل،  من  حر  بشكل  يعمل  مربمج  مع 
املطلوب  العمل  إلهناء  زمنية  فرتة  ويعطيك 
من  الشكوك  بعض  يساورك  قد  فيها،  منه 
هناية  يف  عملك  إهناء  من  يتمكن  لن  كونه 
حقوقك  اسرتداد  تستطيع  ولن  املطاف 
هي  كلمته  تكون  احلالة  هذه  يف  أنه  إذ  املالية، 
شيئًا  تعترب  ال  وبالطبع  فقط  والضامن  الوعد 
كام  العمالء.  من  للكثريين  بالنسبة  قاطعًا 
حقك لك  تضمن  أخرى  ضامنات  يوجد  ال 
رسمية  تعاقدات  أو  التزامات  هناك  فليس 
بإمتام عملك. الفعيل  التزامه  لك  بينكام تضمن 

العمالء  بعض  يعتمد  حتديدًا  النقطة  هذه  ويف 
من  يعمل  الذي  الطرف  مع  عقودًا  كتابة  عىل 
بعد  عن  بإمضائها  ويقومون  كمستقل  منزله 
قد  األمر  هذا  ولعل  حقوقهم،  يضمنوا  حتى 
يربك  ربام  أو  اجلدد  املستقلني  بعض  يربك 
األغلب  عىل  هذا  ولكن  ما،  نوعًا  اآلخر  البعض 
حقوقهم،  العمالء  يضمن  لكي  حيدث  ما 
سلس  بشكل  األمر  مع  تتعامل  أن  عليك  ولذا 
منزلك من  حر  كعامل  معك  حيدث  حينام 
العقود  من  العمالء  غرض  يكون  ال  فدائاًم 
املقايضة  هو  معك  بكتابتها  قاموا  التي 
حقوقهم. ضامن  يف  يرغبون  ما  بقدر 

هامة: نصيحة 
تناسبك  التي  االسرتاتيجية  اختيار  يمكنك 
بدوام  منتظم  عامل  من  حتويلك  عملية  لبدء 
) مستقل   ( حر  عامل  إىل  الرشكات  احدى  يف 
ترك  بعدم  انصحك  ولكن  منزلك،  من 
املنتظم  العمل  بني  بالتوازي  والسري  الوظيفة 
لفرتة  مؤقت  بشكل  األقل  عىل  احلر  والعمل 
من الزمن حتى تستقر يف العمل احلر، وتقف 
العمل  ترك  يمكنك  وعندئذ  صلبة،  أرض  عىل 
املنزل. من  احلر  للعمل  متامًا  والتفرغ  املنتظم 



بالنظافة  واالهتامم  والفم  اجلسد  رائحة  تعد 
أمورًا  التناسلية  باألعضاء  والعناية  الشخصية 
رضورية للغاية لنجاح العالقة اجلنسية، لذلك من 
املهم تفريش أسنانك واالستحامم بانتظام وارتداء 
مالبس نظيفة ولكن قبل املبالغة يف إخفاء رائحة 
فرد  لكل  أن  تعرف/ي  أن  عليك/ي  اجلسد 
رائحة طبيعية، وهي يف احلقيقة مهمة يف احلياة 
الزوجية. والعالقات  احلب  وعامل  االجتامعية، 

مصممة  روائح  ننتج  مجيعًا  بأننا  تعلم)ين(  هل 
كيميائية  إشارات  إهنا  الرشيك)ة(؟  الجتذاب 
دومًا،  رائحتها  نالحظ  ال  فرييمونات،  تسمى 
كثريًا  لآلخرين.  انجذابنا  مدى  عىل  تؤثر  لكنها 
يف  شيئًا  ألن  جاذبيًة،  أكثر  ما  شخصًا  نجد  ما 
داخلنا قد أنجذب هلم وأحبهم، فرائحة جسمنا 
وربام  نوعها،  من  وخاصة  مميزة  الطبيعية 
سيحبها الرشيك كام هي، ويف نفس الوقت من 
منعشة! نظيفة  برائحة  نتحىل  أن  الرضوري 

هذه بعض النصائح للرجال والنساء:

بنظافة  يتعلق  فيام  أما  باإلبطني:  والعناية  العرق   
أو  االستحامم  عىل  احلرص  يمكنك  اإلبط، 
وارتداء  دافئة،  بفوطة  املنطقة  تلك  تنظيف 
مزيل  استخدام  أحيانًا  ويساعد  نظيفة،  مالبس 
اخلاص  النوع  استخدام  وحاول  العرق،  لرائحة 
باجللد احلساس الذي ال حيتوي عىل نسبة كحول 
واحلكة. احلساسية  أحيانًا  تسبب  ألهنا  عالية 

واألسنان  الفم  بصحة  االهتامم  عليك  األسنان: 
واملعجون  واللسان  األسنان  فرشاة  باستخدام 
الكرهية  الروائح  عىل  للقضاء  الفم  وغسول 
الشعر إزالة  الطعام.  بقايا  تسببها  التي 

أحيانًا  اجللد  تصيب  التي  احلمراء  الصغرية  احلبوب 
هي  أخرى  وسائل  أو  بأمواس  احلالقة  بعد 
نتيجة التهاب حول ساق الشعرة املوجود حتت 
اجللد، خاصة لو الشعريات مدفونة حتت اجللد 
حتدث  الظاهرة  هذه  داخله،  يف  ملتوية  وتنمو 
الرجال  من  املجّعد  القوي  الشعر  لذوي  أكثر 
من  الشعر  إزالة  يمكن  احلالة  هذه  يف  النساء.  أو 
التقليدية  الطريقة  أو  الشمع  باستخدام  اجلذور 
يمكن  فقط،  الشعر  تقصري  تفضل  كنت  وإذا 
كهربائية  ماكينة  أو  خاص  مقص  استخدام 
ظاهرًا،  الشعرة  من  مم   ٢ حوايل  ترتك  بحيث 
خمفف  بصابون  اجللد  تغسل  أن  تنَس  وال 
وترش األدوات بالكحول قبل وبعد االستعامل.

بني  املنطقة  تنظيف  التناسلية:  األعضاء  غسل 
ألن  هام  أمر  بفوطة  والرشج  القضيب/املهبل 
كرهية،  رائحة  يسبب  بعناية  تنظيفها  عدم 
هبا،  والفطريات  البكترييا  جتمع  بسبب  وهذا 
أيضا  بعدها  جتفف  أن  جدا  الرضوري  ومن 
غسلها  ويتم  غريك  يستعملها  ال  نظيفة  بفوطة 
أسبوع  كل  مئوية   ٦٠ فوق  حرارة  درجة  عىل 
كرهية،  رائحة  من  تعاين  كنت  إذا  باألكثر. 
مياه  بمحلول  التناسلية  املنطقة  شطف  يمكنك 
من  أبيض  خل  وفنجان  مياه  )لرت  أبيض  وخل 
استمرت  وإذا  جيد.  تنشيف  يتبعها  ملل(،   ١٠٠
أمراض جلدية  الرائحة فعليك مراجعة طبيب 
وتناسلية، اهتم أيضا بتغذيتك ألن األكل الصحي 
سينعكس عىل صحة املنطقة التناسلية باإلجياب.

املهبل عضو قادر عىل تنظيف نفسه تلقائيًا، ولكن 
لنعرتف برصاحة أحيانًا ال نشعر بأن تلك املنطقة 
احلساسة أصبحت نظيفة فعاًل إال بعد االغتسال. 
إذا كنت راغبة باستخدام الصابون، ننصح فقط 
ال  التي  الطبيعية،  أو  اخلفيفة  األنواع  باستخدام 
روائح  أو  معطرة  مواد  أو  كحول  عىل  حتتوي 
وتفادي  فقط،  اخلارجية  املنطقة  نظفي  قوية، 
بالصابون.  املهبل  من  الداخلية  املنطقة  فرك 
ال  وااللتهابات.  احلكة  ذلك  يسبب  أن  يمكن 
يمكن  ألهنا  وقوية  عطرة  كريامت  تستخدمي 
التناسلية. املنطقة  يف  التهيج  أو  احلكة  تسبب  أن 

ولذلك  املنطقة،  تلك  رطوبة  بتجنب  أيضًا  عليك 
ينصح بارتداء املالبس الداخلية القطنية النظيفة 
اإلخراج،  والتعرق، وبعد  الرياضة  بعد ممارسة 
ُينصح بتنظيف تلك املنطقة ومسحها من األمام 
إىل اخللف، وهذا لتفادي االصابة ببكترييا مؤذية 
يمكن أن تنتقل من املنطقة اخللفية حيث البكترييا 
أكثر إىل منطقة املهبل احلساسة واملسالك البولية.

التناسلية،  املنطقة  يف  الدوش  تفادي  سيديت، 
إيذاء  عىل  القوي  الدوش  يعمل  أن  ويمكن 
احلكة  يف  والتسبب  مهبلك  منطقة  يف  التوازن 
وااللتهابات. ينطبق األمر عىل الرجل، فاستخدم 
أن  وحاول  الصابون،  من  وقليال  املاء  من  كثريا 
هناك  الذكري،  العضو  أجزاء  خمتلف  تنظف 
قضيبك  حول  اجللدية  الطبقات  من  الكثري 
فائقة. بعناية  مجيعًا  تنظفها  أن  حاول   -

اليومية  احلياة  وضغوط  الرتابة  تكون  ربام 
الرئيسية  األسباب  من  اجلنس  بأمور  واجلهل 
العالقة  ممارسة  عن  األزواج  من  كثرٍي  لعزوف 
ثقيل. كواجٍب  اليها  النظر  أو  احلميمة، 
وهنا يقدم لك اخلرباء جمموعة من الوصايا، التي 
وتكون  املتع  من  كثريًا  الزوجية  للحياة  تضيف 
مثل التوابل التي ُتّطيب األكل، وال بأس أن يكون 
بعضها: بتنفيذ  للبدء  الذهبية  فرصتك  العيد 

احلميمة  العالقة  إن  والزمان:  املكان  تغيري   .1
هو  كام  واهلبوط،  للصعود  عرضة  األزواج  بني 
احلال مع كل العالقات اإلنسانية بني البرش. وإن 
التقليدي  املكان  نفس  يف  العالقة  هذه  ممارسة 
إىل  يقود  أن  يمكن  اليوم  من  الوقت  نفس  ويف 
امللل. لذا عىل األزواج أن يغريوا من هذه األماكن 
مكان  يتوافر  مل  وإذا  اإلمكان،  قدر  واألوقات 
الديكور  تغيري  مهمة  الزوجة  عىل  يكون  آخر، 
الستائر والرشاشف من وقت  واإلضاءة وألوان 
مكلفًا  يكون  ال  التغيري  من  قلياًل  وإن  آخر،  إىل 
أو  أزرق  أو  أمحر  مصباٍح  رشاء  مثل  دائاًم، 
التكاليف. بأقل  األجواء واألمزجة  يغري  أخرض 

2. التعرف عىل النقاط الساخنة يف خارطة الرشيك:
لقد وضع اخلالق يف جسد اإلنسان أعصابًا حسية 
والزوجة  الزوج  وعىل  اجلنسية،  رغبته  حترك 
نقاط حيوية  يتعرفا عىل ما اليقل عن عرش  أن 
التأكد  وأيضًا  احلياة،  رشيك  جسم  يف  وحساسة 
مرحلة  إىل  توصله  التي  اخلاصة  مزاياها  من 
ومن  واإلشباع،  النفيس  واالطمئنان  الرضا 
جيهل هذه النقاط هو كمن يريد أن يرسم منظرًا 
والوصفة  فرشاة.  أو  ألوانًا  يملك  ال  وهو  طبيعيًا 
هو  املناطق  هذه  أرسار  عىل  للتعرف  البسيطة 
وبطء  برفٍق  ولكن  اللمس،  حاسة  استخدام  يف 

وذكاء مثل التلميذ الشاطر الذي عليه أن جيتهد 
يف بداية األمر كي تسهل عليه األمور فيام بعد.

3. التوقيت بني رغبة الطرفني: تشري الدراسات 
إىل أن الرغبة والشهوة اجلنسية تفرت وتربد عند 
الزوجني بمرور السنني حتى تصل إىل النصف. 
الفشل يف  إىل  التناقص  ويعزون األسباب يف هذا 
الوصول  وعدم  الطرفني  رغبة  بني  التوقيت 
الرجال  بعض  يظن  حيث  بينهام،  التوافق  إىل 
ويصبح  يسخن،  الذي  الفرن  مثل  زوجاهتم  أن 
الثقاب،  عود  قربه  تشعل  إن  ما  للطبخ  جاهزًا 
لكنهم ُيصدمون عادة بعدم جتاوب املرأة معهم، 
والرتدد  واحلرج  باإلحباط  يشعرهم  ما  وهذا 
التي  والوصفة  أخرى.  مرة  التجربة  تكرار  يف 
يقدمها االختصاصيون للرجل هي يف فتح احلوار 
مع املرأة والتسلل شيئًا فشيئًا للحديث احلميمي، 
للتجاوب. ويوصلها  املشاعر  حيرك  الذي 

الرتابة وابحثا عن اجلديد: يمكن  4. ختلصا من 
نفس  عىل  للزوج  اجلنسية  الرغبة  تستمر  أن 
املنوال، لكن هذا األمر خيتلف عند أغلب النساء 
وثقل  البيتي  العمل  يتعبهن  الالئي  العربيات 
تدرجييًا  العزوف  إىل  هبن  ويؤدي  املسؤولية، 
مركب  ولكن  احلميمة.  املامرسة  هذه  عن 
يسري  أن  يمكن  ال  الزوجني  بني  احلميمة  احلياة 
إال هبام معًا، وأن سعادة أحد الطرفني مرهونة 
الطرف  عيون  يف  يراها  التي  الرضا  بعالمات 
اآلخر. لذا فإن التغيري والعمل عىل جذب رشيك 
احلياة وإمتاعه هي ليست مهمة املرأة فقط كام 
مبادرًا  يكون  أن  للرجل  ويمكن  البعض،  يظن 
الراكد،  احلميمة  العالقة  ماء  يف  احلجر  رمي  يف 
مفاجأة  يف  الطرفني  أحد  يفكر  أن  ومجيل 
عطٍر  قارورة  أو  رقيقٍة  غزٍل  بكلمة  رشيكه 
ُتذهب  أن  يمكن  بسيطة  هديٍة  أو  ورٍد  باقة  أو 
بالرتابة والضجر وحُتفز الطرفني عىل العطاء.

التي ينظر  الطريقة  املديح واإلطراء: إن  5. كيل 
عىل  كثريًا  تعتمد  نفسه،  إىل  الزوجني  كال  هبا 
احلياة،  رشيك  مع  احلميمة  عالقته  نجاح  مدى 
مفعول  هلا  واإلعجاب  اإلطراء  كلامت  فإن  لذا 
الزوجني.  بني  املحبة  ديمومة  يف  السحر 
اجلامل  مواطن  عن  يبحث  أن  الرشيك  وعىل 
عن  ويتغاضى  عليها  يؤكد  وأن  رشيكه،  يف 
الثقة يف نفس  يبني  املستطاع؛ كي  العيوب قدر 
عطاًء  أكثر  يكون  أن  عىل  ويشجعه  رشيكه 
يتجملن  فالنساء  احلميمة.  عالقتهام  خالل 
كي  احلمية  ويتبّعن  الرشاقة  متارين  ويامرسن 
الزوج،  من  وإعجاب  رضا  كلمة  عىل  حيصلن 
كي  وسعهم  يف  ما  كل  يفعلون  الرجال  أن  كام 
الزوجة. نظر  يف  ومقبولني  ناجحني  يكونوا 

6. افتحي قلبك لرشيك احلياة: إن نجاح العالقة 
عىل  كبري  بشكل  يعتمد  الزوجني  بني  احلميمة 
مدى رصاحتهام، وانفتاح أحدمها عىل اآلخر. 
وال  هذا  حيب  إنه  الرشيك  يقول  أن  عيبًا  وليس 
حيب هذا، وإنه يرتاح هلذه املامرسة يف عالقتهام 
الرصاحة  إن  لألخرى.  يرتاح  وال  احلميمة 
عىل  تريده  ال  بام  القبول  من  كثريًا  أفضل 
ببعض.  عالقتكام  عىل  سلبًا  يؤثر  مما  مضض، 
ويسري  زوجته  بيد  الرجل  يأخذ  أن  بأس  وال 
من  بداًل  دليلها،  ويكون  بخطوة  خطوة  معها 
يريد. الذي  والوقت  وبالطريقة  يريد  ما  فرض 

بقلم: رهيام القايض
األمهات من  لكثري  بالنسبة  خميفون.  املراهقون 
املشاعر  من  الكثري  لدهيم  موقوتة،  قنابل  هم 
الغضب  من  ينفجروا  أن  املمكن  من  املضطربة، 
ال  عبارة  أو  كلمة  سامعهم  ملجرد  حلظة  أي  يف 
حتدثت  أن  بعد  وتستفزهم.  هواهم  عىل  تسري 
القائمة  هذه  إليِك  املراهقة،  صديقتي  ملك،  مع 
تتجنبيها: كي  غضبهم  تثري  التي  العبارات  من 
أسباب  املراهقني  لرتبية  نصائح   10 اقرأ:أهم 
املراهقني لدى  بالنفس  الثقة  ضعف  وعالج 
أسوأ  من  واحدة  هذه  وخالص(  كده  )هو   -١
العبارات عىل اإلطالق. فهي غري منطقية وحمبطة 
ذي  طفل  من  تصدر  عبارات  كبري  حد  إىل  وتشبه 
أن  املراهق  من  تريدين  كنت  إذا  سنوات.  أربع 
يترصف بمسئولية كالبالغني عليك أن تعامليه عىل 
أنه بالغ، ولذلك عليك أن تقدمي إليه األسباب وليس 
عقل  يف  ترتجم  عبارة  ألهنا  وخالص(  كده  )هو 
عليك(. بخنق  فأنا  سبب  )معنديش  هكذا:  املراهق 
أن تفعل  أن تكون قد عرفت ماذا تريد  ٢- )جيب 
بحياتك( املراهق يف هذه املرحلة يف منتهى احلرية. 
ويغري  لإلفطار،  خيتار  ماذا  حتى  يعرف  ال  فهو 
زي  عىل  االستقرار  قبل  مرات  مخسة  مالبسه 
معني. كيف يمكن إذا أن تتوقعي منه أن حيدد ماذا 
مثال؟ قادمة  عاما   60 ملدة  حياته  يف  يفعل  أن  يريد 
به  متر  بام  مررت  سنك،  مثل  يف  كنت  )عندما   -٣
أنت اآلن( ال طبعا. فزمن مراهقتك يعترب يف العرص 
احلجري بالنسبة لزمن مراهقة ابنك. مل يكن لديِك 
إنرتنت وال هاتف حممول وال فيس بوك. أي خطأ 
ارتكبِته مل يكن لديه الفرصة لالنتشار عىل اإلنرتنت 
حيدث  أن  املمكن  من  مثلام  دقائق   10 خالل  يف 
هو  تفعليه،  أن  يمكنك  الذي  الوحيد  الشىء  اآلن. 
التعبري عن تعاطفك وتفهمك وليس خطابا مفصال 
خمتلف. زمن  يف  كمراهقة  حياتك  تفاصيل  عن 
٤- )عندما كنت يف سنك، كنت أسري 15 كيلومرتات 
وأذاكر  يوميا  واحدة  مرة  وأكل  للمدرسة  للذهاب 
كأنه  سيبدو  تقولينه  مما  شىء  ال  جاز(  ملبة  عىل 
بالنسبة  فالعامل  وإثارة.  وحتدي  معاناة  قصة 
للمراهق يدور حوله وليس حولك. هو املهم ليس إال.
املراهق  ابنك  أن  يبدو  ربام  كسول(  )أنت   -٥
أصبحت  وحجرته  بوك  فيس  عىل  يومه  يقيض 
ولكن  متدنية.  البدنية  ولياقته  حمظورة  منطقة 
أنه  يرى  بل  كسول.  أنه  له  بالنسبة  يعني  ال  هذا 
صاحب  مثل  األيام  من  يوم  يف  يصبح  عندما 
املليارات  زوكربرج(ويمتلك  بوك)مارك  فيس 
كسول. كونه  عىل  تشكرينه  سوف  األموال  من 
األصغر؟( أخيك  مثل  تكون  ال  )ملاذا   -٦

مؤدبا  يصبح  أن  املراهق  ابنك  من  تطلبي  هل 
هذا  سنوات؟  ثالثة  العمر  من  البالغ  أخيه  مثل 
مكان  كل  يف  وراءك  جيري  الذي  الصغري  الطفل 
تطلبي  ال  املراهق.  ابنك  سيفكر  هكذا  كالبهلوان؟ 
الكبري.  أخيه  الصغري، وال حتى  أخيه  يقلد  أن  منه 
بحاجة  وليس  ومميزا  مستقال  نفسه  يرى  فهو 
آخر. رضا  ليحوز  أحد  يقلد  أو  بأحد  يتشبه  أن 
نقول  كام  أو  )إياها(  النظرة  له  تنظري  أن   -٧
املراهقة   - املرحلة  هذه  يف  له(  )تزغري  بالعامية 
بدرجة  مستفزة  هي  تربط،  وال  حتل  ال  النظرة   -
عنها. الطرف  ويغض  ابنك  ليتجاهلها  كافية 
الطريق  يف  ونحن  القميص  هذا  سرتتدي  )هل   -٨
جلدتك؟( أو )ألن تغسل شعرك؟( املراهقون يرتدون 
أن  حيب  فال  وعليه،  حيبون.  ما  وقت  حيبون  ما 
تنتقدي مالبس ابنك أو تأمريه أن يبدهلا إذا كان ذاهبا 
يف مشوار معك. هو حتى يرفض أن تشعري باخلجل 
من مظهره الذي يرى أنه يعرب عنه متاما ويناسبه.
بدال  البيت  يف  أصدقاءك  تستضيف  ال  )ملاذا   -٩
العزيزة،  ماما  يا  مهمة  ملحوظة  اخلروج؟(  من 
املدينة  يف  فحياته  للخروج.  دائام  يتوق  املراهق 
السيربات  أو  النوادي  أو  الكافيهات  تتمحور حول 
لو  حتى  املوالت.  أو  ستيشن  البالي  أماكن  أو 
مع  ليأكل  املجاور  الشارع  يف  )اخلروجة(  كانت 
الناصية.  عىل  الكشك  من  كريم  أيس  أصحابه 
البيت.  يف  اجللوس  من  له  بالنسبة  أفضل  فهي 
تراقبي  أن  تريدين  هذا  بسؤالك  أنك  يعلم  املراهق 
كان  إذا  ما  وتكتشفى  وأصحابه  هو  ترصفاته 
اهلل. قدر  ال  أسوأ  هو  ما  يرتكب  أو  سجائر  يرشب 
ولكن  صحيحا،  هذا  كان  ربام  صعبة(  )احلياة   -١٠
صعبة  احلياة  أن  له  تقويل  أن  كأم  دورك  ليس 
عامال  تكوين  أن  وإنام  وشه(  يف  و)تسودهيا 
إلبنك. بالنسبة  احلياة  هذه  حتسني  يف  مسامها 



وتعاين  استخدام  دون  السيارات  تكون  بينام 
نتيجه  الدخل  انخفاض  من  األرسة  ميزانيات 
قد  الوظائف،  فقد  او  العمل  ساعات  تقليل 
لتوفري  جديدة  طرق  السائقني  لدى  يكون 
املال يف وثائق التأمني عىل السيارات. انخفض 
الواليات  يف  الشخصية  استخدام  املركبات 
بحجم  مقارنة  تقريًبا  باملائة   50 بنسبة  املتحدة 
انخفاض  يعني  وهذا   . املعتاد  املرور  حركة 
جيب  ما  وهو   - التأمني  لرشكات  املخاطر 
للمستهلكني. أقل  أقساط  إىل  يرتجم  أن 
السيارات  عىل  التأمني  رشكات  من   20
حتاول  تصنيفاتنا  يف  ومبيعا  تقيياًم  األعىل 
املستهلكني. ملساعدة  استعداد  عىل  تكون  أن 

بتأجيل  تلقائًيا  التأمني  رشكات  بعض  تقوم 
األقساط  التامني  وتأجيل  إلغاء وثائق  عمليات 
املستهلكني  من  يطلب  اآلخر  البعض  لكن 
املساعدة.  لطلب  رشكتهم  أو  بوكيلهم  االتصال 
بشكل  الوثائق  هذه  عرض  يتم  ما  عادة 
جانب  إىل   ، التأمني  رشكة  مواقع  عىل  بارز 
يتم  أنه  أيًضا  وجدنا  االتصال.  معلومات 
األفضل  من  لذا   ، برسعة  التغيريات  إجراء 
للمستهلكني االتصال برشكة التأمني أو وكيلهم 
املعلومات. أحدث  عىل  للحصول  مبارشة 

فيام ييل بعض اخلطوات التي يمكنك اختاذها 
من  واملزيد   ، السيارة  تأمني  أقساط  لتقليل 
التأمني. رشكات  به  تقوم  ما  حول  املعلومات 

متاح؟! املسرتد  املبلغ  هل 
احلوادث من  أقل  عدد  حلدوث  نظًرا 
هبا  ينتهي  قد  ككل  التأمني  صناعة  فإن 
من  دوالر  مليار   100 توفري  إىل  األمر 
دفعها. إىل  حتتاج  لن  التي  املطالبات 
أهنا  التأمني  رشكات  من  العديد  قالت 
املدخرات  هذه  من  جزء  لدفع  ختطط 
تفاصيل  عرض  يتم   . عليهم  للمؤمن  تلقائًيا 
التأمني  رشكة  مواقع  عىل  الربامج  هذه 
حمدد  قسم  عىل  حيتوي  ومعظمها 
.COVID-19 لوباء  الستجاباهتم  خمصص 

عمليات  أن  العمالء  يرى  أن  املحتمل  من 
تلقائًيا  تطبيقها  يتم  هذه  األموال  إعادة 
أرصدة  أو  متميزة  كتخفيضات  إما   -
اختاذ  الوثائق  محلة  عىل  يتعني  ال  حسابات. 
اتوقع  طلبات.  أي  تقديم  أو  إجراء  أي 
حذوها. حتذو  الرشكات  من  املزيد  رؤية 

مساعدات  بعض  القارئ  عزيزي  واليك 
التأمني: رشكات 

:Liberty Mutual •
دوالر  مليون   250 بدفع  تقوم  سوف 
يعمل: كيف  وإليك  لعمالئنا.  تقريًبا 
السيارات  عىل  التأمني  عمالء  سيحصل 
عىل   15% بنسبة  اسرتداد  عىل  الشخصية 
اخلاص  السيارات  قسط  من  شهرين 
التأمني  قسط  مبلغ  عىل  بناًء  هبم، 

2020 أبريل   7 من  اعتباًرا  بك  اخلاص 
بالطريقة  األموال  رد  وختطط  إلصدار 
بشيك. أو  دفعة  أحدث  هبا  دفعت  التي 
املبالغ  إصدار  يف  تبدأ  سوف 
املقبلة  األسابيع  يف  املسرتدة 
تـلـقــائيـــًا أمـــــــوالـــــك  رد  ســيــتــم 
بالرشكة. االتصال  إىل  حتتاج  ال  و

:Progressive •
حوايل  بدفع  تقوم  سوف  اهنا  أعلنت 
حاميل  من  لعمالئها  تقريًبا  دوالر  مليار 
من   ٪٢٠ خصم  بمنح  وذلك  التامني  وثائق 
٢٠٢٠ ومايو  ابريل  شهر  تامني  اقساط 
اي  اختاذ  ايل  العميل  حيتاج  وال 
اخلصم. هذا  عيل  للحصول  اجراء 

:Mercury •
اقساط  كم   ٪١٥ إلعطاء  الرشكه  ختطط 
شهر  يف  لعمالئها  الشهرية  التامني 
عيل  ذلك  وينطبق   ٢٠٢٠ ومايو  ابريل 
الشخيص. التامني  عمالء  مجيع 

:Safeco •
مليون    ٢٥٠ حوايل  بدفع  الرشكه  ستقوم 
%١٥ بمنح  وذلك  لعمالئها  خصومات 
٢٠٢٠ ابريل   ٧ من  بدايه  شهريه   ملده 
أجراءات  اي  اختاذ  ايل  العمالء  حيتاج  وال 
بخدمه  خاصه  تأمينيه  تغطيه  أضافه  وكذلك 
االدويه  او  الطعام  سواء  توصيل  التوصيل 
الشخصية. التامني  وثيقه  ايل 

:Nationwide •
خصاًم  دوالر   ٥٠ الرشكه  متنح   سوف 
ألي  السيارات  عيل  تامني  وثيقه  لكل 
. مارس   ٣١ تاريخ  من  ساريه  تامني  وثائق 
ترد  او  شيك  طريق  عن  استالمها  يتم  وسوف 
ايل وسيله الدفع املستخدمة يف وثيقه التامني  

:Travelers •
عيل  التامني  عمالء  ان  الرشكه  أعلنت 
املائه  يف   ١٥ نسبه  عيل  سيحصلون  السيارات 
ومايو  ابريل  لشهري  السيارات  اقساط  عيل 
كورونا. فريوس  ازمه  اثناء  عمالئها  ملساعده 

  :State Farm •
 2 إىل  تصل  سوف  حوايل  أن  أعلنت 
تأمني  عمالء  إىل  ستذهب  دوالر  مليار 
ائتامن  عىل  سيحصلون  الذين   ، السيارات 
للفرتة  أقساطهم  من  املائة  يف   25 حوايل 
مايو.  31 إىل  مارس   20 من  الزمنية 
أقل من  تتلقى عدًدا  أهنا  إىل  الرشكة  وأشارت 
األمريكيني  من  العديد  بدأ  حيث  املطالبات 
تنقالهتم. عن  وختليهم  ُبعد  عن  العمل  يف 

:USAA •
تأمني  رشكات  أكرب  من  واحدة  وهي 
حوايل  تدفع  سوف  اهنا  البالد  يف  املمتلكات 
إىل  مشرية   ، لعمالئها  دوالر  مليون   520

عىل  تأمني  بوليصة  عميل  لديه  كل  أن 
سيحصل  مارس   31 من  اعتباًرا  السيارات 
شهرين  عىل  باملائة   20 بنسبة  ائتامن  عىل 
القادمة. األسابيع  يف  التأمني  أقساط  من 

:Allstate •
 15% العمالء سيحصلون عىل خصم  بأن معظم 
ومايو. أبريل  لشهري  التأمني  أقساط  عىل 

American Family •
:Insurance

الرشكه  تقدم  سوف   •
أمريكًيا  دوالًرا   50 بقيمة  واحدة  دفعة 
بموجب  عليها  مؤمن  مسياره  لكل 
الشخصية. السيارات  تأمني  بوليصة 

:GEICO •
حلاميل  باملائة   15 بنسبة  تقدم ائتامًنا   •
والدراجات  السيارات  عىل  التأمني  وثائق 
التامني. وثيقه  جتديد  عند  النارية 
اخلاصه  لعمالء  ا خدمه  أو  بوكيلك  اتصل 

التأمني. برشكة 
قسطك  دفع  يف  اآلن  مشكلة  تواجه  كنت  إذا 
االتصال  األوىل  خطوتك  تكون  أن  فيجب 
العمالء.  خدمه  او  التاميني  بوكيلك 
إىل  التأمني  رشكات  تتطلع   ، الغالب  "يف 
قبل  من  صحيح  بشكل  بعملها  القيام 
يساعد  أن  جيب  بدوره  والذي   ، عمالئها 
التامني  رشكه  مع  العمالء  استمرار  معدل 
التأمني  أقساط  بشأن  مساعدة  عىل  احصل 
مؤقًتا  الدفع  بإيقاف  التأمني  رشكات  تقوم 
الدفع  مبالغ  توزيع  ثم  شهرين  أو  شهر  ملدة 
البوليصة. من  املتبقية  األشهر  عىل  هذه 
سوق  من  املائة  يف   90 من  أكثر 
قسط  بتأجيل  تامني  السيارات  يقومون 
متميزة  باعتامدات  يقومون  وبعضهم 
اثناء فرته فريوس كورونا . ملساعده عمالئها 
تأمني  رشكة  لكل  ألن  نظًرا 
للعمالء  املهم  فمن   ، هبا  مساعدهتا  اخلاصة 
مدة  ومعرفة  الدقيقة  التفاصيل  قراءة 
ومتى   ، اإللغاء  عمليات  أو  الدفعات  تأجيل 
هذه. التأمني  أقساط  دفع  عليهم  سيتعني 
آلخر  يوم  من  املساعدات  تتغري  أن  يمكن 
وختتلف من رشكة إىل أخرى ، لذلك من األفضل 
التحقق من موقع رشكة التأمني اخلاصة بك. 
ساريه تامينك  بوثيقه  احتفظ 
الواليات  معظم  يف  القانون  "يتطلب 
تأمني.  وجود  السيارة  مالك  عىل 

عمليات  التأمني  رشكات  معظم  تؤخر 
خالل السداد  عدم  بسبب  اإللغاء 
باإللغاء  إشعاًرا  تلقيت  إذا  لذا،   .COVID-19  
 أو إذا كنت تعلم أنك غري قادر عىل دفع قسطك 
التأمني اخلاصة بك. ، فاتصل برشكة  الشهري 
مع  العمل  التأمني  رشكات  من  العديد  حتاول 
املدفوعات  تأخري  عىل  قادرة  جلعلها  عمالئها 
عقوبات  أو  رسوم  دون  الوقت  هذا  يف 
التسجيل  حتديث  من  تتمكن  مل  "إذا  أخرى". 

فستعمل   ، مغلق   DMV ألن  سيارتك  عىل 
أيًضا." ذلك  عىل  معك  التأمني  رشكات 
بك اخلاصة  التأمينية  التغطية  راجع 
اختاذها  يمكنك  إضافية  خطوات  هناك 
سيارتك: تأمني  عىل  املال  لتوفري 

رشكات  تقدم  األميال.  خصم  عن  اسأل   •
ال  الذين  للسائقني  خصومات  عادة  التأمني 
األحيان.  من  كثري  يف  سياراهتم  يستخدمون 
األميال  بعدد  وأخربهم  التأمني  برشكة  اتصل 
ثم   ، الوباء  بدء  قبل  للقيادة  استخدمتها  التي 
جتعلك  ما  "عادًة  ذلك.  تغري  كيف  أخربهم 
بدء  حتى  خصم  أي  تنتظر  التأمني  رشكات 
بعض  أن  يبدو  ولكن   ، التالية  البوليصة  فرتة 
التأمني تقول إهنا ستخفض أسعارها  رشكات 
اآلن". أقل  ملسافة  سيارتك  تقود  كنت  اذا 

سبيل  عىل  بك.  اخلاصة  التغطية  تعديل   •
للخصم القابل  املال  لك  يوفر  أن  يمكن   ، املثال 
عليك  يتعني  الذي  Deductible  )املبلغ   
"ربام  مطالبة(  قدمت  إذا  جيبك  من  دفعه 
ربام  الوقت.  بمرور  احتياجاتك  تغريت 
مبالغ  تكون  أن  جيب  األماكن  بعض  يف 
قديمه سيارتك  كانت  إذا  التامني  أعىل. 
فقد ال حتتاج إىل تغطية شاملة وتصادم عليها. 
وقال "هذه األنواع من األشياء يمكن أن تكون 
عامالً". الحظ أنه إذا كانت سيارتك مستأجرة 
أنك  املحتمل  فمن   ، بالتقسيط  رشائها  تم  أو 
التغطيات. حذف  بعض  من  تتمكن  لن 

• إلغاء التغطية عىل السيارات التي ال تقودها. 
عده  متتلك  كنت  إذا  ولكن  هامه  خطوة  هذه 
فقط واحدة  سيارة  تقود  سيارات  وكنت 
السيارة  عىل  التغطية  إلغاء  اختيار  فيمكنك 
ال  قد  أنك  الحظ  تقودها.  ال  التي  )املركبات( 
الرسقة  أو  التخريب  أعامل  من  حممًيا  تكون 
بالسيارة.  تلحق  التي  األرضار  من  غريها  أو 
وقوفها. أثناء  سيارتك  تراقب  أن  وتذكر 
تعاملك  التي  الطريقة  تعجبك  مل  إذا 
خالل  بك  اخلاصة  التأمني  رشكة  هبا 
او  تبديل  دائاًم  يمكنك   ، الشدة  وقت 
معها. املتعامل  التامني  رشكه  تغيري 

الرتاكم من  أقساط  التامني  عىل  حافظ 
التامني اقساط  دفعات  أجلت  قد  كنت  إذا 
املستقبل.  يف  قلياًل  املرتفعة  للفواتري  فاستعد   
بتوزيع  التامني  رشكات  اغلب   قامت 
عدة  مدى  عىل  املتأخرة  الدفعات  هذه 
الوثائق  . حاميل  عىل  األمر  لتسهيل  أشهر 
اخلاصة  التغطية  بتخفيض  قمت  إذا 
إذا  أو   ، األميال  خصم  طلبت  أو  بك، 
الطريق عن  سيارة  قطعت  قد  كنت 
إذا  أخرى  البيانات  مرة  تغيري  فتذكر 
األميال. من  أكرب  ملسافة  القيادة  يف  بدأت 

بكافة  املتعلقـة  أســئـلــتــكــم  بـجـمـيع  أرحــب 
الـتــاىل اإللكتـرونى  الربيد  عىل  التـأمني  أنواع 
samy@goldenwayins.com







تـــرك لنــــا ابائنــــا و اجــــدادنــــــا الكثــيــــــر من 
هبا  نقوم  وأصبحنا  املوروثة  املرصية  العادات 
او  وعي  دون  و  هلا  تفسري  عن  نبحث  أن  دون 
أم  صحيحه  كانت  سواء  و  ملحتواها  معرفه 
حمتوي  و  مفاهيم  طياهتا  يف  حتمل  أو  خاطئة 
الكثري من  األجيال  تناقلها  او تفاؤيل و  تشاؤمي 
ومؤمنني  اتباعها  عىل  حريصني  مازالنا  أننا  إال 
بالكثري منها ونتعامل معها دون وعي  باعتبارها 
.. مناقشتها  أو  هبا  املساس  جيب  ال  حقائق  
 و فيام ييل نرصد عدد من هذه اخلرافات التى 
طويلة  سنوات  مدار  عىل  املرصيون  هبا  اعتقد 
 ... هبا  القيام  عن  البعد  رضوره  و  بتشاؤمتها 

 • رؤيه القط األسود:
يعترب القط األسود من أكثر األشياء التى جتعل 
القطط  أن  من  الرغم  فعىل  متشائم  يراها  من 
عموما ً حمببة لدى الكثريين إال أن القط األسود 
كثريين  لدي  واخلوف  للرعب  مصدر  حتديدا 
التى  اخلرافات  من  الكثري  هناك  أن  وخصوصًا 
جن  أو  شيطانيه  روح  األساس  ىف  أنه  تشري 
يراه  من  جيعل  ما  وهو  قط  شكل  ىف  متجسد 
يتعامل معه بطريقة منفره و قاسية للغاية كام 
أهنم خيشون النظر إليه لفرتة طويلة و أهنم بذلك 
ىف خطر أو سيتلقون أخباًرا سيئة   وعمومًا  يعترب 
.. ونكد  شؤم  نذير  كثريين  عند  األسود  القط 

 • احلــــذاء املقلــــوب:
من املؤكد أنك سمعت مجلة 

"اعدل اجلذمة من فضلك أو أعدل فرده الشبشب 
مئات  تكن  مل  إذا  املرات  عرشات   " لوسمحت 
فبعض املرصيني إذا مل يكن معظمهم يتعاملون 
والنكد  الشؤم  سيجلب  أنه  عىل  األمر  هذا  مع 
تفسريا  البعض  ويفرسه  املنزل   ىف  واخلالفات 
إىل  املالئكة  دخول  يمنع  املقلوب  النعل  أن  آخر 
إىل  متجه  يكون  فيه  متسخ  اجلزء  ألن  املنزل 
السامء وهو ما جيعله سبب قوى ملنع املالئكة من 
دخول هذا املنزل وهو من أكثر األشياء املتداولة 
والنكد.  اهلم  جتلب  أهنا  عىل  املرصيني  بني 

 • عادة الكنس ليال:
وتعترب عادة الكنس ليال من العادات املشؤمة لدى 
دائام  فنسمع  األجيال  توارثتها  والتى  املرصيني 
كبار السن يمنعون الكنس ليال معتقدين ىف ذلك 
أنه يطرد املالئكة من املنزل وجيلب الشياطني .

 • استمرار التقليب املزعج يف أكواب 
املرشوبات الساخنه:

حني ال جتد ملعقة حترك هبا كوب الشاي 
املوضوع امامك فانك قد تسعى اىل حتريكها 

بسكني او شوكة او حتى قلم ..
وينصحوا  العاده  هذه  من  الكثريين  يتشاؤم 
اردت  اذا  إال  القادمة  املرة  يف  ذلك  تفعل  ال  بان 
فهذه  القادمات  سنوات  السبع  يف  تتزوج  اال 
فاعل  يتلقاها  التي  العقوبة  هي  هلم  بالنسبه 
املستمر  التقليب  يتم  عندما  او  احلركة  هذه 
.. الكوب  داخل  بامللعقه  ضجه  إصدار  مع 

 • املرور أو التخطيه فوق األرجل 
املفروده:

ال يستحسن املرور من فوق جسد شخص نائم 
او من فوق رجيل شخص ممدودتني سواء 

كان نائاًم او ال. ..
صغريًا  طفال  الشخص  هذا  كان  اذا  خصوصًا 
نموه.  توقف  اىل  يؤدي  الفعل  هذا  فان 
والعرب يكرهون هذه احلركة ايضًا وينصح الكبار 
منهم الصغار بأن ال يمروا  من فوق شخص نائم. 
ويذكر ان األمهات كانت حتذر من املرور هكذا 
فقط  األموات  ان  والسبب  النائمني.  فوق  من 
هم من يمر املرء فوقهم هبذه الطريقة واملرور 
فوق شخص انام يمثل رمزيا املرور فوق ميت.

 • كســــر املــــــــرآة:
تعترب كرس املرأه فأل سئ جيلب التشاؤم و يرجع 
ذلك ايل ان عىل املرآة تنطبع صورة املرء وانكسار 
الصور  او  الصورة  انكسار  يعني  قد  اذن  املرآة 
ليس  البيت  يف  مرآة  عليهاوحتطم  تنطبع  التي 
املجتمعات  بعض  عرف  يف  االجيابية  بالعالمة 
مكروه. حدوث  عىل  تدل  اهنا  و  حولنا  من 
املنجمون  و  السحره  ان  باالعتبار  وأخذوا 
او  اللعنة  انزال  اىل  يسعوا  كان  القديم  يف 
رسم  بواسطة  املطلوب  الشخص  يف  األذية 
هذا  وان  الصورة  هذه  متزيق  ثم  صورته 
وإماتته. العدو  تقطيع  رمزيًا  يعني  الفعل 

 • دخول احلليق عيل الرضيع و أمه 
قبل السبوع :

مقوله  تسمع  و  ذلك  من  الكثريين  يتشأم 
..متدخلش عىل ابنك قبل ما يسبع وأنت حالق 
يتناوهلا  تراثية  مقولة  طبيعي"،  يرضع  عشان 
وذلك  املولود،  ألبو  جدة  كل  تقوهلا  األجيال، 
عىل  شعره  حالقا  األب  دخول  أن  العتقادهم 

الرضيع  يصيب  السبع  أيامه  يتم  أن  قبل  طفله 
لألسف  و  والدته  صدر  التقام  من  بنفور 
يتداوهلا  اآلخر  والبعض  البعض،  هبا  اقتنع 
األوهام  يضع  الكثري  أن  هباو  التصديق  دون 
عالقة  فام  هبا،  التفكري  دون  عليها  ويصدق 
من  تأيت  فالرضاعة  األم،  بلبن  احلليق  الرجل 
 . الوالده  تغذية واعتناء األم لنفسها وقبل وبعد 

 • قص األظافر لياًل :
املرصيني  بني  منترشة  التشاؤمية   العادة  هذه 
األمر  يعلل  و  مرص  قرى  بعض  ىف  خصوصًا 
االخر   البعض  أما  مستحب  غري  أنه  للبعض 
يري أن قص األظافر ليال يؤثر بشكل سيئ عىل 
وكذلك  منحوسًا  وجيعله  الشخص  هذا  حظ 
األظافر  بقايا  إلقاء  املفضل  غري  من  أنه  متداول 
يستغلها  أن  املمكن  من  ألنه  القاممة  سلة  ىف 
شخص آخر ىف عمل سحر يرض هذا الشخص. 

 • فتح و إغالق املقص تكراًرا :
فريى  باملقص  املرتبطة  اخلرافات  من  كثري 
البعض أن ترك املقص مفتوح جيلب املشكالت 
كاىف  سبب  فهو  داعى  دون  وإغالقه  فتحه  أما 
تم  الذى  املكان  ىف  شؤم  فأل  و  مشاكل  حلدوث 
البعض  يتعامل  النقيض  عىل  الفعل  هذا  فيه 
األمور  من  للحامية  مصدر  أنه  عىل  معه 
هبذه  املقتنعني  يدفع  مما  والكوابيس  السيئة 
النوم.  أثناء  الوسادة  أسفل  وضعه  إىل  اخلرافة 

 • رمي بقايا و فتات اخلبز: 
منها  يتشاؤم   سيئة  عادة  هو  اخلبز  إلقاء  ان 
الفقربرأهيم.  اىل  تؤدي  وهي  العرب 
ربنا  نعم  و  الرزق   ايل  يرمز  اخلبز  ان  ذلك  و 
النعمة. يرفس  انام  اخلبز  يرمي  ومن  ايضًا 
العريب  الشعبي  الفكر  يف  اخلبز  يتحّول  وهكذا 
.. ربنا  بنعمه  وأحرتام  قداسة  فيه  يشء  اىل 

 • رفة العني :
الكثري  بني  املتداولة  اخلرافات  أكثر  من  واحدة 
شخص  شعر  وأن  حدث  فإذا  املرصيني  من 
هناك  أن  عىل  يدل  فهذا  الشامل  العني  "برفة" 
وعىل  إليه  طريقها  ىف  كارثة  أو  شىء  أمر 
اليمني  العني  مع  األمر  هذا  حدث  فإذا  العكس 
يلجأ  و  سيحدث   كثري  خري  عىل  يدل  فهذا 
و  أيدهيم  تقبيل  ايل  العاده  هذه  من  املتشأؤمون 
مسح اعينهم و قول "خري اللهم اجعله خري "  و 
لكن طبيًا يرجح األطباء ان رفع العني قد ترجع 

.. العني  َعّصب   اجهاد  منها  متعدده  ألسباب 

 • سكب املاء الساخن ىف احلامم:
يعد سكب املاء الساخن ىف احلامم من أكثر األشياء 
يعتقدون  أهنم  و  املرصيني  منها  يتشاؤم  التى 
والشياطني  اجلن  لغضب  طريقًا  ستكون  أن 
أن  املمكن  من  والذى  احلامم   يف  يسكن  الذي 
أمر  أنه  البعض  ويرى  لإلنسان  أذى  عنه  ينتج 
غري حمبب عىل اإلطالق و لكن ينصح احلكامء 
االعتقادات  هذه  عن  للبعد  الدين   رجال  و 
 . وذهبوا   وجدوا  أينام  اهلل  اسم  ذكر  و  املخيفة 

 • رؤيه وسامع  الغراب األسود :
عىل الرغم من أنه طائر ذكى  إال أن البعض يتعامل 
معه عىل أنه مصدر للشؤم والنكد وهذا ىف عدد 
يقال  و  اجنبيه   او  عربيه  سواء  كثرية  دول  من 
.. أسباب  لعده  فتعود  الغراب  كره   سبب  ان  
من  يعتربونه  ألهنم  الغراب   املرصيني  يكره  و 
املشاركني ىف جريمة قتل قايني هلابيل ألنه أرشد 
قايني عىل طريقة دفن أخيه بشكل غري مبارش 
ويرمز   قايني  وقلده  أخيه  الغراب  دفن  عندما 
ملعرفه  نوح  سيدنا  ارسله  الذي  للُغراب  كذلك 
عندما  و  ال  أم  الطوفان  بعد  االرض  ماجفت  اذا 
أطلقه مل يعد مره اخره فأصبح  الغراب النوحي 
.. ألكثريين  عند  السئ  للفال  يرمز  األسود 
يفضل  ال  التى  الطيور  من  الغراب 
.. صوهتا   سامع  حتي  وال  رؤيتها  املرصيون 

 • رؤيه ألبومه أو القوقه "أم قويق"  :
نذير  طائر  العربيه  املجتمعات  يف  ألبومه  متثل 
شؤم و فقر اذا شاهدها احد لياًل و حيذر البعض 
البرص  تسحب  ال  حتي  اليها  النظر  عدم  من 
 .. األعني  يف  حتديقها  نظرًالقوه   العني  من 
و  للحكمه  ترمز  طيور  احلقيقه  يف  ولكنها 
استخدمتها  و  الروحيه   البصريه  و  لالستنارة 
الكثري من شعوب البحر املتوسط و البالد األجنبيه 
لرموز معينه يف حضارهتا القديمة و رموز لقوه 
ايل  يرمز  أعينها  حتديق  و  البصريه  و  احلكمه 
.. املعرفه   ومتتعهابوفره  احلياه  عيل  انفتاحها 

و عيل الصعيد العام فإن  اتباع مثل هذه العادات 
... املوروث  اجلهل  نوع من  اال  التشاؤمية ماهو 
ان  فعل  باي  القيام  قبل  شخص  كل  ياليت 
هذا  فعل  عيل  مقدم  انا  ملاذا   .. نفسه  يسال 
كثريه  اجابات  سيجد  املؤكد  فمن   .. الشئ 
 !!! فعل  بأي  القيام  قبل  بخاطره  يدور  ما  عيل 





غذائـي  نظام  أو  الوزن  لفقدان  غذائي  نظام  اتباع  يعني  هل 
الوجبــات  عـن  تقلـع  بأن  تقسم  أن  عليك  جيب  أنه  صحي، 

بالرضورة. ليس  الرسيعة؟ 
مـع  الســريـعـة  الوجبــات  عن  املؤقت  التوقف  يكفي  فقد 
ما  بشـأن  حريصـًا  كنـت  إذا  دائم،  صحي  غذائي  نظام  اتباع 

طعام. من  تتناوله 
اختيارك  عند  باعتبارك  النصائح  هذه  تضع  أن  يمكنك  لذلك 

الرسيعة: الوجبات 

الطعام من  صغرية  كمية  تناول   -1
من  عديدة  أحجاًما  الرسيعة  للوجبات  مطعم  قدم  إذا 
الساندويتشات، فالتقط أصغر واحد منها. جتنب اهلامربغر الذي 
يمكن  والتي  البقري،  اللحم  أو ثالث رشائح من  يتضمن قطعتني 
أن حتتوي عىل حوايل 800 سعر حراري و40 غراًما من الدهون. 
وبداًل من ذلك، اخرت هامربغر من احلجم العادي أو احلجم اخلاص 
حراري.  سعر   300 إىل   250 حوايل  عىل  حيتوي  حيث  باألطفال، 
أو  املقلية  البطاطس  من  الكبري  املقدار  وجتنب 
يقلل  منها،  صغرًيا  مقداًرا  واطلب  البصل،  حلقات 
حراري. سعر   300 إىل   200 من  لوحده  التغيري  هذا 

للصحة فائدة  األكثر  اجلانبية  األطباق  اختيار   -2
يف  املقدمة  الصحية  اجلانبية  األطباق  ميزة  من  استفد 

ذلك  اخرتاع  فمنذ  تقريبًا،  البيتزا  حيب  ال  أحد  يوجد  ال 
عىل  اجلميع  يقبل  أمجع  العامل  عرب  وانتقاله  اإليطايل  الطعام 
األذواق  كافة  إرضاء  يمكنها  البيتزا  أن  وخاصة  تناوهلا، 
حتوهيا  التي  الغذائية  املكونات  يف  الكبري  التنوع  بسبب 
الفواكه.  حتى  أو  اخلرضوات  أو  البحر  طعام  أو  حلوم  من 

كثري  يف  صحي  غري  طعاما  البيتزا  تعد  الشديد  لألسف  أنه  إال 
الطعام  تناول  يف  الراغبني  جيعل  الذي  األمر  األحيان،  من 
عشاق  حظ  حلسن  أنه  إال  اإلمكان،  قدر  جتنبها  حياولون  الصحي 
البيتزا  من  جتعل  أن  يمكنها  ووصفات  طرق  عدة  هناك  البيتزا 
هذه املقالة. الوصفات يف  تلك  من  نتناول سبعًا  صحيا.  طعاما 

غري صحي؟ طعام  البيتزا  من  الذي جيعل  ما   *
هذا هو السؤال األسايس الذي تنبغي اإلجابة عنه من أجل حتضري 
أسباب: لعدة  صحي  غري  طعاما  البيتزا  تعد  حيث  صحية،  بيتزا 
املشبعة،  الدهون  من  هبا  بأس  ال  كمية  عىل  احتواؤها  أوهلا   -
خماطر  من  يتبعها  وما  الوزن  زيادة  يف  تتسبب  أن  يمكن  والتي 
إىل  يؤدي  ما  والرشايني،  األوردة  تضّيق  بجانب  صحية، 
الدم.  ضغط  كارتفاع  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة 

التي  املصنعة  اللحوم  من  العديد  أن  هو  الثاين  السبب   -
عىل  حتتوي  البيتزا  وصفات  من  العديد  إضافتها إىل  تتم 
ضغط  عىل  يؤثر  الذي  الصوديوم  من  مرتفعة  نسبة 
أيضا  اللحوم  تلك  حتتوي  قد  كام  سلبي،  بشكل  الدم 
األمعاء.  برسطان  ترتبط  والتي  النيرتات  مركبات  عىل 

حتتوي  األحيان  من  كثري  يف  أنه  هو  الثالث  السبب   -
احلرارية. السعرات  من  للغاية  كبرية  كمية  عىل  البيتزا 

صحية؟ بيتزا  إعداد  يمكن  كيف   *
التي  املكونات  جتنب  هو  الصحية  البيتزا  وصفات  وراء  الرس  إن 
تتسبب يف العواقب الصحية السلبية التي ذكرناها آنفا، باإلضافة إىل 

املثال،  سبيل  عىل  الرسيعة.  األطعمة  مطاعم  من  العديد 
جانبًيا  سلطة  طبق  اخرت  املقلية  البطاطس  من  بداًل 
بالفرن.  املطبوخة  البطاطا  أو  الدسم  قليلة  تتبيلة  مع 
لوجبتك.  الزبادي  مع  الفاكهة  أو  الفاكهة  طبق  أضف  أو 
وتتضمن اخليارات الصحية األخرى رشائح التفاح أو الربتقال أو 
الذرة أو األرز املطهو بالبخار أو رقائق البطاطا املطبوخة بالفرن.

اخلرضوات تناول   -3
اجلمربي  أو  األساسية املؤلفة من الدجاج  الوجبة  سلطة  اخرت 
الدهون  قليلة  تتبيلة  أو  الدسم  خالية  خرضوات  املشوي من 
يمكن  والتي  املعتادة  السلطة  تتبيلة  وليس  الطعام،  بجانب 
حراري.  سعر   200 إىل   100 عىل  منها  الواحدة  حتتوي  أن 
تلك  مثل  احلرارية،  السعرات  عالية  السلطات  من  واحذر 
بالدجاج  املغطاة  تلك  أو  بإفراط  املقيل  املحار  مع  املقدمة 
أخرى(.  مقلية  أطعمة  أي  )أو  املقيل  باخلبز  املغطى 
املقدد  اللحم  أيًضا األكالت اإلضافية، مثل اجلبن ورشائح  وجتنب 
واخلبز املحمص، والذي يزيد رسيًعا من عدد السعرات احلرارية . 
أنواع  جتد  أن  يمكنك  التتبيلة،  تريد  ال  كنت  وإذا 
حوايل  قدرها  حرارية  سعرات  عىل  حتتوي  سلطات 
الرسيعة. األطعمة  مطاعم  معظم  يف  حراري  سعر   300

املشوية األطعمة  اختيار   -4
مثل  قليها،  قبل  اخلبز  بفتات  واملغطاة  املقلية  األطعمة  إن 

استبدال تلك املكونات بأخرى صحية ذات سعرات حرارية أقل، 
السواء،  عىل  واملفيدة  الرضورية  الغذائية  العنارص  عىل  وحتتوي 
واإلضافات. العجني  فقط:  خطوتني  يف  فعله  يمكن  الذي  األمر 

العجني  -
واملاء  الدقيق  من  بالبيتزا  اخلاص  العجني  يتكون  أسايس  بشكل 
واخلمرية والزيت وقليل من امللح، وجلعل هذا العجني صحيا أكثر 
عىل  حيتوي  الكاملة  احلبوب  من  مصنوع  دقيق  استعامل  يمكن 
العديد من العنارص الغذائية الرضورية، وعىل سعرات حرارية أقل.

اإلضافات  -
البيتزا  عجينة  سطح  تغطي  التي  اإلضافية  املكونات 
استخدام  عرب  ويمكن  املميز،  طعمها  تكسبها  هي التي 
بشكل  البيتزا  حتويل  الصحية  الغذائية  املكونات  من  العديد 
التالية: الوصفات  يف  كام  مفيدة،  صحية  وجبة  إىل  كامل 

صحية مارغريتا  بيتزا   -1
تقليدية  األكثر  الوصفة  هي  واجلبن  الصلصة  من  طبقة 
بمنتهى  صحية  ملارغريتا  حتويلها  يمكن  والتي  للبيتزا، 
الطامطم  برشائح  الصلصة  استبدال  يمكن  حيث  البساطة، 
املعروفني  الزعرت  أو  احلبق  من  القليل  إليها  مضافا  الطازجة 
مصنوع  جبن  استعامل  يمكن  كام  الصحية،  بفوائدمها 
الدهون. لتقليل  منه  خال  أو  الدسم  قليل  حليب  من 

الغراب عش  فطر  بيتزا   -2
 – الغراب  عش  فطر  أنواع  من  العديد  استخدام  يمكن 
حيث  الصحية،  للبيتزا  كإضافات   – باملرشوم  أيضا  املعروف 
عىل  حيتوي  أنه  كام  للحوم،  مثاليا  بديال  الغراب  عش  يعد 
للعديد  الرضورية  كاملعادن  الغذائية،  العنارص  من  العديد 
والسيلينيوم. والنحاس  البوتاسيوم  مثل  اجلسم،  وظائف  من 

باخلبز،  املغطاة  السمك  ورشائح  املقرمشة  الدجاج  شطائر 
احلرارية.  والسعرات  الدهون  من  كبرية  كمية  عىل  حتتوي 
صدور  مثل  الدهون  من  اخلالية  املشوية  اللحوم  فاخرت 
من  اخلايل  املدخن  اللحم  أو  الدجاج  أو  الرومي  الديك 
الدهون. من  اخلايل  املشوي  البقري  اللحم  أو  الدهون 

ملا ترشب االنتباه   -5
حرارية  سعرات  عىل  املرشوبات  من  الكثري  حيتوي 
 32( العادية  الغازية  املياه  املثال،  سبيل  عىل  عالية. 
حراري. سعر   300 عىل  حتتوي  مليلرت(   946 أو  أوقية 
أو  املاء  أو  السعرات  قليلة  الصودا  اطلب  ذلك،  عن  وعوًضا 
املعدنية.  املياه  أو  الفوارة  املياه  أو  املحىل  غري  املثلج  الشاي 
اآليس  ومرشوبات  )املخفوق(  اخلالئط  مرشوبات  أيًضا  وجتنب 
من  أكثر  عىل  احلجم  كبري  املخفوق  حيتوي  فقد  األخرى.  كريم 
كله. اليوم  يف  املطلوبة  املشبعة  الدهون  وكل  حراري  سعر   800

طريقتك عىل  تناوهلا   -6
ساندويتش  مع  يأيت  ما  الختيار  مضطًرا  لست  أنك  تذكر 
الرسيعة.  الوجبات  مطاعم  يف  حتى  وليس  طعام،  وجبة  أو 
الطعام.                    لكميات  وانتبه  الصحية،  والبدائل  اخليارات  عن  اسأل 

صحتك  - كلينك  مايو 

امللون الفلفل  بيتزا   -3
استبداهلا  يمكن  التقليدية،  البيتزا  عجينة  استخدام  من  بدال 
إضافة  تتم  ثم  الكاملة،  احلبوب  من  املصنوع  البيتا  بخبز 
األخرض  والفلفل  واألصفر  األمحر  امللون  الفلفل  من  رشائح 
يمكن  وبذلك  والبهارات،  التوابل  من  قليل  بجانب  التقليدي، 
أيضا. واأللياف  بالفيتامينات  غنية  صحية  بيتزا  عىل  احلصول 

الباذنجان بيتزا   -4
املرة،  هذه  كإضافة  الباذنجان  استخدام  يتم  لن  الشائع  بعكس 
بجانب  الباذنجان،  برشائح  البيتزا  عجينة  استبدال  سيتم  حيث 
استخدام الطامطم وجبن املوزاريال – قليل الدسم بالطبع – كإضافات 
للحصول عىل بيتزا لذيذة الطعم وغنية بالعنارص الغذائية الصحية.

الكاالماتا وزيتون  بروكسل  كرنب  بيتزا   -5
للبيتزا  كإضافات  الكاالماتا  وزيتون  بروكسل  كرنب  استعامل  إن 
الصحية،  بالفوائد  وغني  مميز  مذاق  ذات  جيعلها  أن  شأنه  من 
بجانب  والكالسيوم  األلياف  عىل  املكونات  تلك  حتتوي  حيث 
الصحة. عىل  الطيب  األثر  ذات  األحادية  املشبعة  غري  الدهون 

احلمراء والفاصوليا  املشوي  الدجاج  بيتزا   -6
اللحوم  من  بدال  املشوي  الدجاج  صدور  قطع  استخدام  إن 
الدجاج  صدور  إن  حيث  الفارق،  يصنع  أن  يمكنه  املصنعة 
وبالطبع  وامللح،  الدهون  من  بكثري  أقل  حمتوى  ذات 
جيعلها  ما  واللون،  الطعم  ومكسبات  حافظة  مواد  دون 
حبوب  إضافة  يمكن  كام  احليواين،  الربوتني  لعشاق  مثالية 
وألياف. فيتامينات  من  حتويه  ملا  احلمراء  الفاصوليا 

اجلمل وعني  والتني  الكمثرى  بيتزا   -7
واملكرسات  الفواكه  استخدام  فيمكن  احللو،  الطعم  ملحبي  أما 
مع  الكمثرى  رشائح  إضافة  يمكن  حيث  للبيتزا،  كإضافات 
حلو  طعم  عىل  للحصول  وذلك  اجلمل،  عني  بجانب  التني  قطع 
والعمليات  للوظائف  الرضورية  واملعادن  بالفيتامينات  غني 
باجلسم.                    ترمجة وإعداد حممد السنباطي - صحتك احليوية 
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