




New Tutankhamun exhibition opens in Los Angeles 

Completing the chain of inaugurat-
ing exhibitions showcasing Egyptian 
relics, Minister of Antiquities Khaled 
El-Anany launched on Sunday The 
King Tut Exhibition in Los Angeles, 
California, according to a press release 
on the Ministry of Antiquities’ official 
Facebook page.

The opening was attended by Egypt’s 
Minister of Tourism Rania Al-Mashat, 
Egypt’s former antiquities minis-
ter Zahi Hawass, alongside Egyptian 
Consul General in California Lamia 
Mekhemar and several other public 
figures and officials.

The exhibition showcases 166 objects 
belonging to Tutankhamun, which 
were transferred from the The Muse-
um of Egyptian Antiquities in Cairo, 
including alabaster pots, wooden box-
es, and statues of the pharaoh.

El-Anany expressed his happiness 
with the exhibition, explaining that it 

is part of a new policy of organising 
exhibitions in foreign countries.
In his speech, El-Anany asserted that 
there is a love story between the young 
pharaoh and the American nation, 
and especially the people of Los Ange-
les, explaining that this is not the first 
time the ancient king’s belongings vis-
it the US.

“The first visit for Tutankhamun’s 
gems outside Egypt was in 1961, to 
the United States, where it travelled 
the different states for four years,” 
El-Anany said, highlighting that this 
is the fourth exhibit in California af-
ter three previous visits in 1962, 1978, 
and 2005.
“Today, the king comes to the city of 
angels carrying a message of peace 
from the Egyptian nation to Amer-
icans, representing the beauty and 
fascinations of the ancient Egyptian 
civilisation and how it was built with 
love, peace, knowledge, art, faith, and 
excitement,” he added in his speech.

According to the museum, all of the 
3,500 tickets for the first day of the 
exhibition were sold out, which led 
the museum to extend its opening 
for three additional hours after the 
official working hours, as regulations 
forbid hosting more than 100 persons 
inside the museum at a time.
The first exhibition showcasing Egyp-
tian artefacts in a foreign country, as 
part of the new policy, kicked off in 
Toronto, Canada this month, display-
ing the heritage and monuments of 
the Egyptian Fatimid era, and anoth-
er displaying the artefacts of the cities 
of Thonis-Heracleion and Canopus, 
which were discovered under water 
after being lost for 1,000 years before 
they were found accidentally, while a 
third exhibition will soon be inaugu-
rated for jewellery from ancient Egyp-
tian eras.
El-Anany invited people to see the 
other Tutankhamun relics, around 
5,000 of them, on show at the Egyptian 
Museum in Cairo.                  dailynews



وسط تغطية إعالمية عاملية، افتتح الدكتور خالد العناين وزير اآلثار، معرض امللك توت عنخ آمون يوم السبت ٢٤ مارس ٢٠١٨
يف والية كاليفورنيا األمريكية، ويستمر حتى كانون الثاين )يناير( ٢٠١٩.

ونفـذت وزارة اآلثار فـيديو دعائيًا للمعرض الذي يطوف عىل عرشين مدينة يف ســبعة بلدان يعرض عددًا من مقتنيات امللك 
الفرعوين جلذب األجانب إىل مرص، و يتم عرض الفيديو خالل إقامة معرض امللك الذهبي يف أمريكا.

ويقام معرض توت عنخ آمون يف دول اليابان وإنجلرتا وفرنسا وأمريكا وكندا وأسرتاليا وكوريا اجلنوبية، ووافقــت 
احلكومة املرصية عىل إقامته، عىل أن تكون أوىل حمطاته يف أمريكا وملدة 9 أشهر.

ويضم املعرض 150 رقاًم بـ 166 قطعة أثرية من مقتنيات مقربة امللك »توت عنخ آمون«، املكتشفة بوادي امللوك بالرب 
الغريب بمدينة األقرص، وهي قطع مكررة عبارة عن حيل ومتاثيل »أوشبتي«.

ويبلغ عائد املعرض 5 ماليني دوالر، إضافة إىل عائد بيع التذاكر، ومن املعروف أن مقتنيات امللك الذهبي توت عنخ 
آمون تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية.

إىل  إضافة   ١٩٢٢ عام  آمون  عنخ  توت  امللك  مقربة  اكتشاف  قصة  عن  وثائقي  فيلم  املعرض  خالل  ويعرض 
ومن  املعرض،  هامش  عىل  ويقام  باملعرض.  اخلاصة  القطع  من  قطعة  كل  عن  واٍف  ورشح  امللك  حياة  قصة 

يف  األثرية  املستنسخات  إدارة  ورش  يف  ُصنعت  والتي  فيها  األثرية  املستنسخات  عرض  اجلالريي،  خالل 
املعرض. جيوهبا  التي  املدن  كل  يف  تواجده  فرتة  خالل  املعرض  جالريي  يف  لتباع  املرصية  اآلثار  وزارة 

وقال العناين إن اآلثار القديمة هي من ركائز قوة مرص الناعمة، وأن رضب هذه القوة الناعم جزء من 
احلملة املوجهة ضدها يف حرهبا عىل اإلرهاب، ووصف املعارض اخلارجية بأهنا خري سفري ملرص وللرتويج 

هلا، وأشار إىل أن اجلانب املنظم تقدم بخطاب ضامن حكومي من سفري أمريكا يف القاهرة عن املدينة 
األوىل، وتتعهد فيه احلكومة األمريكية بضامن سالمة القطع األثرية ضد احلجز أو االستيالء أو املصادرة 

أثناء وجودها يف أراضيها. 
حرض االفتتاح عامل اآلثار املرصي الدكتور زاهي حواس، والدكتورة رانيا املشاط وزيرة السياحة، وأعضاء 

جملس النواب أسامة هيكل رئيس جلنة الثقافة واآلثار واإلعالم، وسحر طلعت مصطفي رئيسة جلنة 
السياحة والطريان، والسفرية ملياء خميمر سفرية مرص بوالية كاليفورنيا، باإلضافة إىل عدد كبري من 

نجوم املجتمع ورجال الثقافة والفن والصحافة واإلعالم والشخصيات العامة يف لوس أنجلوس.
بمدينة  للعلوم  كاليفورنيا  معهد  يف  بالتواجد  سعادته  عن  العناين  أعرب  كلمته،  وخالل 

امللك  بني  جتمع  حب  قصة  هناك  أن  إىل  مشريا  املعرض،  الفتتاح  أنجلوس  لوس 
بصفة  أنجلوس  لوس  مدينة  سكان  وبني  عامة،  بصفة  األمريكي  والشعب  الشاب 

الواليات  إىل  مرص  خارج  الشاب  امللك  كنوز  لبعض  زيارة  أول  كانت  حيث  خاصة، 
سنوات.  4 ملدة  الواليات  من  العديد  عرب  وجتولت  1961م،  عام  األمريكية  املتحدة 
وأضاف أن الزيارة احلالية لكنوز امللك الصغري هي الرابعة يف مدينة لوس أنجلوس حيث 

إىل  يأيت  واليوم   ،2005 عام  والثالثة   ،1978 عام  والثانية   ،1962 عام  األوىل يف  املرة  كانت 
الشعب  إىل  املرصي  الشعب  من  سالم  رسالة  ليوجه  الرابعة  للمرة  املالئكة  مدينة 

وكيف  العريقة،  املرصية  احلضارة  وروعة  مجال  من  جزء  يربز  و  األمريكي، 
واحلامس. واإليامن  والفن  واملعرفة  والسالم  باحلب  القدماء  املرصيون  بناها 
اآلثار  وزارة  تنتهجها  التي  السياسة  إطار  يف  يأيت  املعرض  هذا  أن  العناين  وأكد 

خالل  مؤقتة  معارض   3 افتتاح  تم  حيث  اخلارجية،  املعارض  إرسال  إلعادة 
اآلثار  عن  معرض  عن  بكندا  تورنتو  مدينة  يف  أوهلا  كان  اجلاري،  الشهر 

مدينة  يف  الغارقة  مرص  كنوز  عن  والثاين  الفاطمي،  العرص  يف  اإلسالمية 
سان لويس بوالية ميسوري، ومعرض توت غنخ آمون بلوس أنجلوس.

كنوز  بعض  ملشاهدة  للعامل  فرصة  هي  املعارض  تلك  أن  وأوضح 
املوجودة  كنوزه  من  جدا  بسيط  جزء  وهي  آمون،  عنخ  توت  امللك 

األمريكي  الشعب  ودعا  قطعة،  آالف   5 من  أكثر  تضم  والتي  مرص،  يف 
الدائم  عرضها  مكان  يف  املقتنيات  مجيع  بمشاهدة  لالستمتاع  مرص  لزيارة 

ومشاهدة  اجلاري،  العام  هناية  افتتاحه  عند  وذلك  الكبري،  املرصي  باملتحف 
العريقة. املرصية  احلضارة  عن  آثار  من  حيوية  وما  العظيم  اجلديد  الرصح  هذا 

وقال إن املرصيني يفخرون بحضارهتم الفريدة، وعىل دراية تامة بمسؤليتهم للحفاظ 
عليها لإلنسانية واألجيال القادمة، ومن خالل هذا املنطلق حظت اآلثار املرصية يف عام 2017 

باهتامم ودعم سيايس غري مسبوق، حيث شهد العديد من االكتشافات األثرية واالفتتاحات 
ملختلف املرشوعات واملواقع األثرية والتي كان متوقف العمل هبا ملدة طويلة، منها طريق 

الكباش باألقرص، ومرشوع تطوير هضبة األهرام، واملتحف اليوناين الروماين باإلسكندرية، 
الرماية. بميدان  الكبري  املرصي  واملتحف  بالفسطاط،  احلضارة  بمتحف  العمل  واستمرار 

امللك  السياحة عىل أمهية معرض كنوز  املشاط وزيرة  الدكتورة رانيا  ويف سياق متصل، أكدت 
لدى  والتي هلا قيمة كبرية  القديمة،  للحضارة املرصية  الذي أصبح رمزا عامليا  آمون،  توت عنخ 

بقاع  شتى  من  السائحون  يأيت  حيث  العامل،  حول  الثقافية  السياحة  وعاشقي  باآلثار،  املهتمني 
األرض لزيارة مقربته يف وادى امللوك باألقرص، ومشاهدة قناعه الذهبي باملتحف املرصي بالقاهرة.

 
 166 ال  أن  وقالت  املنطقة،  يف  الكربى  السياحية  الدول  مصاف  يف  مرص  تضع  املرصية  اآلثار  إن  وقالت 

قطعة أثرية التي يتم عرضها تقدم ملحة صغرية تعد السائح بمزيد من الروائع التي تنتظره عند زيارته إىل 
مرص، مشرية  إىل االفتتاح اجلزئي للمتحف املرصي الكبري يف هناية 2018، والذي سيعرض املجموعة الكاملة 

للملك توت عنخ آمون، والتي تضم نحو 5200 قطعة من كنوز الفرعون الذهبي، ومؤكدة أن السياحة الثقافية 
املقبلة. الفرتة  أكرب  بصورة  املعدالت  هذه  تزايد  املتوقع  من  وأنه  مؤخرا،  ومعدالهتا  قوهتا  استعادة  يف  بدأت 

اخلارجية  املعارض  أن  النواب  بمجلس  واإلعالم  واآلثار  الثقافة  جلنة  رئيس  هيكل  أسامة  النائب  وأكد 
السائحني  من  املزيد  لدعوة  هامة  تروجيية  ودعاية  العريقة،  وحضارهتا  ملرص  سفري  خري  هي 

أنجلوس  لوس  مدينة  شوارع  زينت  حيث  التوقعات  كل  فاقت  الدعاية  أن  إىل  مشريا  مرص،  لزيارة 
وضع  تم  كام  املعرض،  يضمها  التي  للقطع  وصور  الشاب،  امللك  بالفتات  املطاعم  ومداخل  وحمطات 

آمون". غنخ  توت  الذهبي  امللك  سحر  حتت  أنجلوس  لوس  مدينة  وقعت  وقال:  األتوبيسات،  عىل  اإلعالنات 
املعرض  تذاكر  مجيع  بيع  تم  املتحف  إلحصائيات  طبقا  أنه  مصطفى  طلعت  سحر  النائبة  كشفت  جانبها،  ومن 

بعد  أخرى  ساعات   3 العمل  ساعات  مد  املتحف  عىل  القائمني  جعل  مما  تذكرة،   3500 عددها  بلغ  والتي  األول  لليوم 
الواحدة. الساعة  خالل  شخص   100 من  أكثر  بدخول  يسمح  ال  باملتحف  الزيارة  قانون  ألن  نظرا  الرسمية،  العمل  مواعيد 

وقد أقام املتحف احتفاال للوفد املرصي املرافق للمعرض بحضور عمدة مدينة لوس أنجلوس إيريك جارسيتي، والذي أكد عىل 
اتفاقية  لعمل  مرشوع  عىل  الضوء  سلط  أنه  كام  املعرض،  هلذا  وتقديره  آمون  عنخ  توت  الشاب  وامللك  عامليا  مرص  دولة  أمهية 

جديد. من  املرشوع  هذا  إلحياء  حاليا  ويسعى  يناير،  ثورة  أعقاب  يف  توقف  ولكنه  والقاهرة،  أنجلوس  لوس  مدينتي  بني  تآخي 



وأكـــــــد
األثــــــري 

عبدالغفـــار 
وجـــــــــدي

املرشف عىل 
آثار توت عنخ 

أمون يف لـــوس 
أنجـــلـــوس، فـــي 

ترصحياته أنه يتـــم 
حجز مجيع التـــذاكر 

من املوقع اإللكتـــروين 
للمعرض قبلهـــا بـــيـــوم

 مشـــرًيا إىل أن »اإلقـــبــــال 
األكرب يكون من قبل الطالب 

بمختلف األعامر مـن مجيـــع 
املدارس بالوالية، مـــا يـــدل عىل 

اهتامم التعليم والثقافة األمريكية 
باحلضارة املرصية القديمة«.

»املعـــرض  أن  »وجـــدي«  وأوضـــح 
دقائق،   6 كل  زائرا   60 زيارة  يشهد 

عرض  مدة  هي  دقائق  »الـ6  أن  إىل  الفتا 
مقربة  اكتشاف  عن  التسجييل  الفيلم 

كل  زائر   ٦٠٠ بمعدل  أي  آمون«،  عنخ  توت 
أنه  إىل  مشرًيا  يوميًا«،  زائر  و٥٠٠٠  ساعة، 

»نظرا لإلقبال الشديد عىل املعرض متت زيادة 
العارشة  من  بداًل  ساعة  الزيارة  ساعات  عدد 

للسادسة  لتكون  مساء  اخلامسة  حتى  صباحا 
وملده  املقبل  األسبوع  خالل  وذلك  مساء، 

املعرض«. عىل  اإلقبال  مدى  ملعرفه  أسبوع، 
خميمر،  ملياء  السفرية  قالت  جانبها،  ومن 

قنصل عام مجهورية مرص العربية يف لوس 
إن  صحفية،  ترصحيات  يف  أنجلوس، 

لوس  بمدينة  للعلوم،  كاليفورنيا  »مركز 
يستقبل  كاليفورنيا  بوالية  أنجلوس 

أمريكي-  مليون   2 حوايل  سنويا 
لذا  الطالب-  األقل من  نصفهم عىل 

معرض  حيقق  أن  املتوقع  فمن 
نســـبة  الصغيـــر«  »الفرعـــون 

عىل  مشددة  عاليـــة«،  زيارة 
حيقـق  أن  علـــى  حرصهـــا 

معرض »الفرعون الصغري« 
وقالت  كبرًيا،  نجاًحا 

تدعو  جانبهـا  مـن  إهنـا 
وكل  املسؤولني  كل 

هذا  لزيارة  املواطنني 
املعـرض العظـيـــم«.







أشيائه  ملَْلمِة  يف  مارُس  يرشُع  حينام 
عند  نقُف  للرحيل،  ًبا  تأهُّ عصاه  ويمسُك 
أنه ال  ننتظُر، بشغٍف، شهًرا، ندرُك  الباِب 
الثاين  الشهر  هو  األخرى.  الشهوَر  يشبه 
الرابَع  أصبح  الذي  الرومايّن  بالتقويم 
يوليوس  يد  عىل  اليوليويس؛  التقويم  يف 
من  سنًة  وأربعني  مخٍس  قبل  قيرص 
اساًم  لنفِسه  اشّتَق  الذي  الشهُر  امليالد. 
وبداية  الشتاء  هنايَة  بوصفه  التفتُّح؛  من 
ألن  ؛  احلبَّ إهلة  آفروديت  ومن  الربيع، 
به  بدأ  الذي  أبريُل  ُصْنوان.  والربيَع  احلبَّ 
اخَلراب"  "أرُض  قصيدَته  ت.س.إليوت 
ُينبُت  الشهور/  أقسى  "أبريُل  قائال: 
الذاكرَة  ويمزُج  املَْيَتة/  األرِض  من  الليلَك 
بمطر  اخلاملَة  اجلذوَر  ويوقُظ  بالرغبة/ 
الربيع.". يدخُل أبريُل علينا ونحن صغاٌر، 
الحْت  قد  الصيفية  اإلجازَة  ألن  فنبتهج 
ُف  محائُمها يف األفق. ونبتهج ألننا سنتخفَّ
حتذيراِت  ومن  الثقيلة  املعاطف  من 
وفْتح  واملطر  اهلواء  تيارات  من  األمهات 
وفيتامني  املدرسة  لفناء  واخلروج  النوافذ 
عرفه  آخَر  مبهًجا  شيًئا  لكنَّ  يس.... 
ننتظره  كّنا  أجله  من  أبريل،  يف  جييل، 
ُنخبُئ   . القزِّ دوِد  تربيُة  للعام.  العام  من 
إىل  بقروِشنا  ونذهُب  األحذية،  صناديَق 
ِمَشّنة  أمام  الشارع  رأس  عىل  اجلالس  العمِّ 
من خيوِط اخَلْيش، ُمغطاٍة بأوراق التوت، 
الديدان  من  عرشاٌت  تزحُف  وفوقه 
البيضاِء البّضِة التي تقطُع بياَضها حلقاٌت 
عينيها  مع  بالقطار  أشبَه  جتعلها  سوداُء 
اللتني مها مصباحا  اجلميلتني  السوداوين 
أوراق  من  وخزيًنا  الدوَد  نشرتي  القطار. 
يف  السفيل  الثالجة  درج  يف  نّدسه  التوت، 
تسلُُّق  كان  متعًة  األكثر  لكنَّ  نايلون.  كيس 
واختالس  املدرسة  يف  الضخمة  الشجرِة 

وسط  الذهب  معدن  ايل  بإصبعك  تشري  ان 
جمموعة من املعادن وتقول هذا ذهب:  فهذا 
زهرة  ايل  باصبعك  تشري  ان   .. التميز  يعني 
الزهور  من  جمموعة  وسط  اجلالديس 
وتقول هذه زهرة جالديس، فهذا هو التميز. 
دون  ما  صدفة  اللؤلؤة  من  خترج  ان 
. متيز  ايضا  فهذا  البحر  أصداف  كل 
الفراشة بألواهنا الزاهيه بني كل طيور السامء
كيمت  امجل   .. مرص  يا  انتى  هكذا  تتميز، 
وأعظم ما خلق اخلالق عيل سطح هذا الكوكب ،
. جماملة  وليس  مبالغة  ليست 
تعيشها  التي  الصعبة  الظروف  كل  رغم 
تعرضت  التي  والتلوث  التشويه  رغم  بالدنا 
اخري  ثقافات  من  املرصية  الشخصية  له 
صدرها  فوق  جثمت  وافده  متخلفة 
وعبري  الذهب  قيمة  طويلة،  أخفت  قرون 
الفراشات وروعة  اللؤلؤ  وبريق  اجلالديس 
، الزمان  مر  عيل  خالدة  تظل  اهنا  اال 
بكل  ايزيس  ستعود  ببعيد  ليس  ما  يوما 
.  ) أتون   ( الشمس  لتتألأل  حتت  هبائها 
عنخ  املعظم  توت  امللك  جلدنا  زياريت  عند 
القليلة  عمره  سنني  رغم  الذي  امون 
األ  عامًا  عرشة  التسعة  تتجاوز  مل  التي 
السنني. آالف  منذ  العامل  يبهر  مازال  انه 
يف  العلمي  املركز  يف  له  بزياريت  سعدت 
 California Since Center كالفورنيا
حيث يزورنا ويِف صحبته جمموعة رائعة من 
اآلثار التي تعرب عن عبقرية احلضارة املرصية . 
فرحًا  يرقص  وقلب  تزداد  فرحتي  كانت 
من  الزوار  عيون  يف  االنبهار  اشاهد  وانا 
لتعليقاهتم  استمع  وانا   ، اجلنسيات  خمتلف 
هلذا  دهشتهم  عن  معربين  حويل  املتناثرة 
القدر من الفن واالبداع والعبقرية التي وصل 
السنني.اآلن ااالف  منذ  القديم  املرصي  اليه 
هذا  خالل  ومن  الفرصة  هذه  انتهز  دعوين 
املنرب االعالمي ) كاريزما ( ان ادعو كل متذوق 
عيل  ليتعرف  املعرض  هذا  يزور  ان  للجامل 
عبقرية احلضاره املرصيه ، وكل مرصي ادعوه 
king Tut العظيم  امللك  ذلك  يزور  ان  ايضًا 
جدك امللك هو  هذا  ان  بالفخر  لتشعر  اذهب 
احلضارة  هلذه  تنتمي  انك  بالفرح  وتشعر 
العريقة اذهب لتحصل عيل جرعة من الثقة 
نوعًا هذه  الغد،  زيارتك  يف  واالمل  بالنفس 
من املحفزات هلرمون القومية املرصية الذي 

احلقيبة  يف  ها  دسِّ ثم  التوت،  أوراق  بعض 
البيت يف غفلٍة  اللص، وهتريبه إىل  بحنكة 
من حّراس املدرسة. بالنسبِة يل، اكتسبْت 
ا  ُقدسيًّ ملمًحا  القزِّ  دود  تربية  عمليُة 
أنني  لشعوري  وحسب  ليس  ا.  عجائبيًّ
املدهشة؛  والتحّور  اخللق  عمليَة  شاهدٌة 
حني َتبخُُّ الدودُة من فِمها خيوَط احلرير 
رشنقًة  لتغدو  ِر  املتكوِّ جِسدها  حول 
بيضاء فاتنة، ال تلبث بعد أسبوع أن تنكرَس 
معها  فيطري  تطرُي،  فراشٌة  منها  لتخرَج 
عقيل دهشًة وعجًبا، وكذا حزًنا عىل انتهاء 
هلذا  ليس  احلياة،  معجزة  عىل  شهاديت 
ا  أسطوريًّ ُبعًدا  التجربُة  اكتسبِت  وحسب 
تنهانا،  كانت  التي  أمي،  ألن  بل  مقّدًسا، 
شقيقي وأنا، بحسٍم قاٍس عن كل اهلوايات 
التي ُتعّطلنا عن الدراسة، حتى القراءة، يف 
من  ْم  تتربَّ مل  أبًدا  الدراسية،  املناهج  غري 
ِحرُت  جمهول  لسبب   . القزِّ دوَد  تربيتنا 
إىل  أخرًيا  فاستسلمُت  تفسريه،  يف  كثرًيا 
لذا  مقدسًة؛  ِسمًة  حتمل  اهلوايَة  هذه  أن 
تواسيني  كانت  أهنا  حتى  املاما.  تباركها 
وتقول:  دودايت  من  دودٌة  تقيض  حينام 
وهتعمل  هنا  حياهتا  أهنْت  هي  "خالص 
الرشنقة فوق عند ربنا" فأكفُّ عن البكاء.
كثرًيا حاولُت أن أجعَل أوالدي يامرسون 
فيام  جيٌل،  لكنه  الفائقَة.  التجربَة  تلك 
"احلياة"، بل  الدهشَة يف  يبدو، مل يعد جيد 
الدردشة  غرف  يف  احلياة"،  "افرتاض  يف 
من  األبديُة  َحرييت  أما  الشبكة!  عىل 
تربحني  فلن  القزِّ  لدودة  ُأّمي  مباركة 
املرض،  أنني، وهي عىل فراش  أبًدا. ذاك 
كنِت  القز  دودة  هواية  "اشمعنى  سألتها: 
يف  فابتسمْت  ماما؟"،  يا  رافضاها  مش 
معها! الرسُّ  وذهَب  أبًدا.  تُرّد  ومل  َوَهٍن 

جيب ان يتأصل فينا، بصمتنا وهويتنا املرصية. 
 . منا  كل  جبني  عيل  تاج  اخلالصة،  املرصية 
بّدي الذي  احلضاري  اسعدين  الشكل  وكم 
يف  للزوار  املعرض  استقبال  احداث  به 
كان  الرسمي  الصعيد  عيل   . االول  اليوم 
. الدولة  يف  املسؤليني  كبار  من  هناك  لفيفًا 
تغطيه  هناك  كان  االعالمي  املستوي  وعيل 
جريدة  تواجدت  حيث   ، كبرية  اعالميه 
احلدث  هذا  فاعليات  وغطت  كاريزما 
التلفزيونية  القنوات  بعض  كذلك  اهلام 
بعمل  ايضا  قامت  التي   Csat كقناة 
املعرض  وزوار  املسؤلني  مع  لقاءات 
. اهلواء  عيل  مبارشة  اللقاءات  هذه  وبثت 
حيث  الساحة  عن  يغب  مل  املرصي  الفن 
املوسيقية  زمان  ليايل  فرقة  ابدعت 
بعزف  اسكندر  عادل  املايسرتو  بقيادة 
. املرصية  األحلان  اعزب  من  جمموعة 
فكان   ، خميمر  ملياء   / السفرية  سعادة  اما 
لقاء  كان  صاحبته  هي  عرس  يوم  هو  اليوم 
مميزًا  يومًا  السفريه  بسعادة  امللك  جاللة 
التي  البيت  لصاحبة  راقيًا  نموذجًا  قدمت 
مكان  كل  يف  حتركت  زوارها،  تستقبل 
طلتها  عن  تتخيل  مل  ورشاقه،  بحيويه 
لكل  املرشقه  الودودة  وابتساماهتا  اجلميله 
بذلته  الذي  املضني  اجلهد  رغم  امللك،  زوار 
للزياره  إعدادات  من  احلدث  هذا  وسبق 
اجلهات. خمتلف  بني  للملك  التارخييًه 
حمب  مرصي  مواطن  كل  باسم  لذلك 
امللك جده  بزيارة  وسعيد  العظيمه  لكيمت 
صحيفة  أرسة  وبإسم  آمون  عنخ  توت 
 / السفريه  ملعايل  بالشكر  نتقدم  كاريزما 
احلضاري  املظهر  هذا  عيل  خميمر  ملياء 
كممثله به  ظهرت  الذي  املرشف 
كانت  سام،  العم  بالد  يف  املرصيه  للجاليه 
ان نفخر هبا  لنا  العظيم،  للملك  نعمه احلفيده 
املرصيه الدبلوماسية  ايزيس  كيمت،  بنت 
وطني  ابناء   .. كاريزما  قراء  احبائي 
جدنا  امللك،  لزيارة  ادعوكم  الكيمتيني 
عن  لتتعرفوا  آمون  عنخ  توت  األعظم 
اصطحبوا  أجدادكم،  حضارة  قيمة  قرب 
املرشقه  الصفحات  عيل  ليتعرفوا  ابنائكم 
احلارض  اهنم  اجدادهم  تاريخ  من 
اجدادهم  باميض  فأوصلوهم  واملستقبل 
املرصيه. وهويتهم  بقوميتهم  ليفخروا 

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور .. وقد تكون بطعم النار .. 

لكنها ) بصمه(

قراءة يف جملة مدرسية يف عرص الرئيس 
املؤمن السادات تكشف

ملاذا انضم الشباب املرصي ايل داعش وغرق 
يف النفاق الديني

ماذا فعل السادات بمرص ؟ كيف تغلغل الفكر 
الدينية  االصولية  نرش  خالل  من  التكفريي  
بكثافة  ويف كافة املجاالت واالماكن واالنحاء  
مازالنا  الننا  االن  املعاش  لواقعنا  مهم  سؤال  ؟ 
ولالسف  السبعينيات  يف  زرعه  تم  ما  نحصد 
سوف نظل يف هذا احلصيد املرير كلام اكتشفنا 
واجلامعات  واالخوان  السلفيني  فكر  تقارب 
وداعش  وللبحث عن تدمري السادات للهوية 
عدد  معكم  اقر  حدث   ما  وبشاعة  املرصية  
اي  مدرسية   جملة  نعم  مدرسية   جملة  من 
يف مصنع العقول  والعدد ملجلة مدرسة امحد 
لطفي السيد " فجر العبور " الصادر يف اعقاب 
حرب اكتوبر 1973 ولنبدا بجرعة نفاق ديني 
حتت  كتب  كامل  انور  يدعي  طالب  من 
عنوان القائد املنترص يقول " قالوا عنه الكثري:
قالوا إنه رجل حكيم يعرف لقدمه قبل اخلطو 
إنه سياسى قدير استطاع أن  موضعها، قالوا 
يكسب ثقة العدو قبل الصديق، قالوا إنه قائد 
يكون  قراره  وملاذا  وكيف  متى  يعرف  عظيم 
املنشودة. االهداف  وحيقق  احلكيم  القرار 
حرب  جاءت  قالوا...وقالوا...ولكن 
يقولوا  أن  يستطيعوا  فلم  أكتوبر.  رمضان- 
رمضان  حرب  عن  الكالم  جمرد  إن  شيئًا، 
وداهيتها  املعركة  قائد  وعن  ومعجزاهتا 
قائدها. وجهد  قدرها  من  انتقاص  هو 
أنور  حممد  الرئيس  نصف  أن  قبل  إننا 
جيب  املنترص(  )القائد  بأنه  السادات 
نقطة  قبل  )املؤمن(  نقطة  نضع  أن 
الثانية. جاءت  ما  األوىل  لوال  ألنه  )املنترص( 
املنترصين  القادة  أخطاء  أهم  من  لعل 
أحرز  بنرص  والتغنى  الغرور  هو  وعيوهبم 

قائدنا  ولكن  املزيد  إلحراز  حماولة  ما  دون 
تلك  من  خرج  السادات  أنور  حممد  املؤمن 
املعركة اخلالدة دون أن تسكره مخر النرص، 
القادمة  املعركة  خرج منها وىف ذهنه خطط 
ليعد  منترصًا  منها  سيخرج  تعاىل  اهلل  وبإذن 
ما  أقل  إن  ملنترص.  وإنه  ورابعة  ثالثة  ملعركة 
السادات هو  أنور  الرئيس حممد  به  يوصف 
معجزة  إنه  حقًا  املعجزة.  املؤمن  القائد  أنه 
حيفظها  أن  واهبها  فادعوامعى  السامء  من 
تصوير  عن  واألقالم  األلسنة  عجزت  علينا. 
ذلك القائد املعجزة الذى قهر الصعاب وسبح 
سجل  ىف  اسمه  وسطر  االنتصارات  أفاق  ىف 
عظامء التاريخ." هذه هي الصورة التى روجها 
السادات عن نفسه  الرجل املؤمن يف اسقاط 
ملحدين   وكاهنم  له  السابقني  احلكام  عيل 
ايامن  عيل  بمرص  الناس  ماسار  ورسعانا 
ملوكهم من التظاهر بالصالة والتدين الشكيل 
اما املقالة الثانية باملجلة والتى تكشف عن خنوع 
العام  التدين  حلالة  القبطية  االقلية  وخضوع 
ان يكتب طالب مسيحي عن هجرة  لدرجة 
عنوان حتت  باملجلة  فجاء  االسالم  رسول 
مشاركة مسيحية ىف ذكرى اهلجرة هذه هى 
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ما العربة ىف حياة النبى حممد صىل اهلل عليه 
دونه  ودافع  إليه  أوحى  بام  آمن  إنه  وسلم؟ 

يذل  أو  أو هيني  وكافح ىف سبيله ومل يضعف 
حوله،  من  حييط  والظالم  حتى  سيتسلم  أو 
ويتآمرون  العداء  يناصبونه  قريش  وسادة 
فلم  إغرائه  حاولوا  دمه  ويطلبون  عليه، 
ملكًا  جيعلوه  أن  عليه  عرضوا  اإلغراء،  ينفع 
من  يشاء  ما  من  له  يكون  أن  عليه  وعرضوا 
واملال  امللك  فرفض  مااًل  يريد  كان  إذا  مال 
)لو  اخلالدة  قولته  وقال  واجلاه  والسلطان 
جعلتم القمر عن يسارى والشمس عن يمينى 
عىل أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره 
اهلل أو أهلك دونه( فأعطى بذلك أروع الدروس 
ورضب أروع األمثلة ألمته وللعامل، واستطاع 
بفضل من اهلل وجهد مل يكل أو يمل أن ينرش 
مبينًا،  فتحًا  له  اهلل  وفتح  اخلافقني  ىف  رسالته 
ويقول  أفواجًا،  اهلل  دين  ىف  الناس  ودخل 
التى  الدعوات  كل  ىف  ليس  هـ.ج.ويلز)إنه 
ىف  بلغت  التى  حممد  دعوة  مثل  العامل  دعاها 
واخلليج  املحيط  بني  ما  عامًا  مخسني  مدى 
توماس  وقال  االمرباطوريات(  هلا  ودانت 
العرب  من  جعلت  الدعوة  هذه  إن  كارليل:) 
املتحاربة  املتنافرة  القبائل  من  وجمموعة 
أمة موحدة املشاعر واألهداف وخرج هؤالء 
وشكل  جديدة  بحضارة  العامل  عىل  القوم 
جديد فلقد جعل حممد عليه الصالة والسالم 
وإن  واحد  ربكم  إن  وقال  الناس  بني  املساواة 

لعربى عىل عجمى وال  أباكم واحد وال فضل 
وال  أسود  أمحرعىل  وال  عربى  عىل  عجمى 
عند  اكرمكم  إن  بالتقوى  إال  أمحر  عىل  أسود 
يدخل  )ال  عليه  اهلل  صلوات  وقال  اتقاكم(  اهلل 
كرب(  من  ذرة  مثقال  قلبه  ىف  كان  من  اجلنة 
اهلل ورسوله  أنا عبد فقولوا عبد  )إنام  ويقول 
يفخر  ال  حتى  تواضعوا  أن  إىل  أوحى  اهلل  إن 
أحد عىل أحد أو يسخر أحد من أحد وقالت 
مشاورة  أكثر  رجاًل  رأيت  ما  عائشة:  السيدة 
للرجال مثل رسول اهلل فهذا هو حممد وهذه 
ما  هذا  سوي   تعليق  ال  وطبعا   دعوته(.  هى 
االغلبية  فجعل  بمرص  املؤمن  الرئيس  فعله 
 . الركب  يف  تسري  واالقلية  االيامن  فيه  تري 
تري كم جملة صدرت بنفس هذه التوجهات  
وتلك اخلطوات والشكل واملنهج  ؟؟ اذا فحصنا 
يف  حدث  ماذا  نعرف  سوف  ذلك  وكشفنا 
عقلها  ومال  هويتها  تغريت  وكيف  مرص 
ابنائها  من  االالف  وانضم  واالنغالق  للتشدد 
للجامعات االرهابية وملزيد من النفاق الديني.



االفراح  من  كبرية  ساحة  البرشية  النفس 
او  هم  من  منا  انسان  خيلو  وال   ... واهلموم 
من  انسان  خيلو  ال  وايضا  ضيق  او  حزن 
واحيانا   ... ورسور  وهبجة  فرح  حلظات 
الكون وليس  انه وحيد يف هذا  االنسان  يشعر 
له انسان يشعر به وكل الشكر هلل العظيم الذي 
اليوم نتكلم عن  يشعر باخلليقة كلها ... ولكننا 
صفات  للرمحة  و   ... االنسان   من  الرمحة 
االنسانية املعامالت  يف  الرقة  فهي  ومعاين 
العطف  هي   ... االخرين  فهم  يف  الرافة  هي 
بالضعفاء  الرفق  ... هي  للمحتاجني  واحلنان 
القادرة عيل ان جتعل  بالعاطفة  هي كل ذلك 
من االم الناس جزءا من أملنا ... ومن فرحهم 
منها  اعداء  وللرمحة   ... فرحنا  من  جزءا 
االنسان  ان   .... القسوة والكراهية والتعصب 
يمكنه  ال  ولكنه  ام  او  اب  بال  يعيش  ان  يمكنه 
من  خري  الرمحة   ... ربنا  رمحة  بدون  ذلك 
 ... الناس  يرحم  ال  من  اهلل  اليرحم   ... العدالة 
ليست  الرمحة   ... احلب  من  اقوي  الرمحة 
الرمحة جتمع   ... العارضة  الشفقة  لون من 
والقسوة تنفر ... الرمحة خملوقة يف حضن 
كان  ملا  بالرمحة  الناس  تعامل  لو   ... التواضع 
جائع وال فقري وال حمتاج وال وحيد وال مكتئب 
وال مريض نفيس وال حزين وال حريان ... ان 

يا هلا من أهّبة، بريشه األبيض، ورقبته 
الطويلة، ومنقاره األصفر الذهبي، وعيونه 

الكحيلة الواسعة!
   ما أروع منظره، وهو يسبح هادئًا كسفينة 

صغرية ملت أرشعتها حوهلا!
   وما أسحر هيئته، وهو جيري بشكل قافلة 

من البجعات تسري اهلوينا بعضها وراء 
البعض، رافعة رؤوسها، معتزة ببهائها!
يف هذا اجلامل األخاذ، قصة عظيمة عن 

احلياة واملوت، تكتبها بريشاهتا، أكرب الطيور 
الربمائية..

   فمن عادة البجع، انه اذا طاف الشواطيء 
والبحار، ومل جيد طعامًا لفراخه؛ يرجع 

إىل عشه حزينًا عند املساء، فيمّزق صدره، 
ويقدم لصغاره مأكاًل من دم قلبه!

وعندما يشعر باقرتاب موته، فهو يغني 
بوجع، أغنيته األخرية!

   أال نجد يف هذا الطائر، ما جيعل غري املرئي 
مرئيًا، فنكتشف ان الرسد اإلنجييل للعشاء 

الرسي، ذكرى تضحية املسيح، يصبح حدثًا 
ورسًا، عندما يعلن يف االحتفال برس القربان 

املقدس من خالل الترضع للروح القدس؟!
   أال جيعلنا نستعيد، أمهية دم املسيح 

املتوسل، الذي يغذينا بجسده ودمه 
األقدسني، ترياقًا لضعفنا، وشفاءًا من 

وجود  يف  سببًا  كان  من  البيضة؟  أم  الدجاجة 
اآلخر؟ هي املعضلة السببية لنتيجة أي حدث 
بناء أو هدم يف مسرية احلياة... ُتقارب معضلة 
للخليقة. األوىل  النسائم  الكون ورفرفة  نشوء 
الفكر،  حرية  جناحا  والتأمل  اخليال  أن  وبام 
لو  ماذا  لإلنسان،  األم  اللغة  هي  والرموز 
كمجسم  البيضة  يف  التأمل  أرشعة  أفردنا 
حياته؟ ومسار  واإلنسان  الكون  عن  صغري 
البيضة متثل صندوق الدنيا، نرى فيها مراحل 
تكون احلياة، ففيها اهلواء واملاء واملادة الصلبة 
الضياء  وبياض  الليل،  ظالم  فيها  حية،  ونواة 
الستقبال  ايقاظا  الكون  أجفان  إىل  املترسبل 
ملكة األنوار الشمس، فانبالج الفجر لتنكشف 
وحتت  للوليد،  ابصار  كأول  األماكن  كل 
اإلنسان يف  الشمس ال خيفى مستور... تشبه 
تنقل  ال  اخلارجية  فصورته  املزدوج،  تكوينه 
بيئته  تطبقات  حتت  املخفي  الداخيل  عامله 
وجتاربه واختباراته، وربام أبلغ تعبري عن هذا 
التشابه املثل الشعبي "يلعب بالبيضة واحلجر" 
بني  اخلطرة  واملراوغة  التخفي،  اتقان  هو 
الذايت. مآربه  لتحقيق  خيفيه  وما  يعلنه  ما 
كاحلكمة  ولكنها  احلجم،  صغرية  هي   
حكايات  ختتزل  متعاشقة  حروف  ببضعة 
أبواب  تفتح  الزمن...  رزنامة  عىل  كتبت 
عظيم  فكل  التواضع،  لفخامة  الوجدان 
صغري...  يبدأ  احلياة  هذه  يف  الشأن  وكبري 
القّيمة  واالبداعات  العظيمة  فاألعامل 
مكتنفات  فيها  حتمل  صغرية  بنواة  تبدأ 
عامل  خللق  للعطاء  وشغف  باحلب،  غنية 
وطموحه. اإلنسان  خيال  ما  حٍد  إىل  يقارب 
كل عمل خُيرج اإلنسان من قوقعة األنا ليجد 

الكل يدرك مدى تأثري وسائل التواصل 
اإلجتامعي عىل احلياة اإلجتامعية سلبا 

وإجيابا، وفيام ييل نعرض لبعض التأثريات 
اإلجيابية أوال.

مما ال شك فيه أهنا أثرت التواصل الفكري 
بني املجتمعات والشعوب وكذلك األفراد مما 

أدى إىل اكتساب خربات جديدة ومعلوما 
حديثة وعرفت الناس بثقافات شعوب 

أخرى، وكذلك ساعدت عىل اكتساب 
صداقات وأفسحت جماال لإلبداع يف شتى 

املجاالت حيث يعرض البعض مواهبه 
وفنونه عىل نطاق واسع باإلضافة إىل الوعي 

بام يدور يف الدنيا وباإلكتشافات احلديثة 
ناهيك عن متابعة األحداث فور وقوعها.

التواصل  لوسائل  السلبي  اجلانب  أما 
اإلجتامعي فهو السيطرة عىل العقل البرشي 
من خالل مايقدم له، واستنفاذ الوقت، كا أهنا 
أهنا  كام  أحيانا.  متابعتها  عيل  اإلدمان  تسبب 

الوحيد  عالجها  احلزينة  االحاسيس  هذه  كل 
ليس يف الصيدليات وانام هو الرمحة ... ياليتنا 
يف  نحبسها  فال  الطري  من  بداية  الكل  نرحم 
تشاء  حيث  فضائها  يف  هتيم  وندعها  قفصها 
الذي  له  هناية  ال  الذي  الفضاء  هذا  يف  مغردة 
انعم اهلل هلا به ...  نرحم احليوان النه حيس كام 
من  ويبكي  نحن  نتامل  كام  ويتامل  نحن  نحس 
غري دموع ويتوجع ... نرحم االنسان متمثال 
االديان  مجيع  حست  ولقد   ... الوالدين  يف 
يف  بالرمحة  الوالدين  نكرم  ان  عيل  الساموية 
التعامل معهم ...  نتعامل بالرمحة مع االزواج 
االبناء  مع  بالرمحة  نتعامل   ... والزوجات 
املعامالت  وقدوة  مثاال  هلم  نعطي  حتي 
االنسانية يف مستقبلهم ... نتعامل بالرمحة 
مع اجلار ... نتعامل بالرمحة مع الضيف 
نتعامل   ... بيوتنا   يف  نستضيفه  الذي 
بالرمحة  نتعامل   ... االيتام  مع  بالرمحة 
احلديث  يف  بالرمحة  نتعامل  االرامل  مع 
سمعتهم. عيل  يؤثر  فهذا  الناس  واغتياب 
كل  مع  بالرمحة  نتعامل  ياليتنا  اخريا 
السعادة  اسباب  من  الن  حولنا  من 
وال  ناجحني  اجتامعيني  نكون  ان 
التي  االنسانية  باملعامالت  اال  ذلك  يتايت 
    ... مرشوطة  الغري  بالرمحة  تزين 

خطايانا؟!
   أال جيعلنا نشعر باجلوع ألشياء من اهلل، 
فنشتهي حياة يسوع، ونأكل بحرية من 

اخلبز الروحي حتى االكتفاء، مستخرجني 
منه احلياة، والعنارص الثمينة؟..

   أال جيعلنا نركز عىل جراحات املسيح 
املجيدة، ونجعل آالمه حدثًا يرافقنا، وجيعل 

حياتنا موجهة متامًا باحلب، والرجاء؟!..
   أال جتعلنا أغنيته األخرية، أن ننصت 

بخشوع، إىل ذلك الذي ترك عرشه اإلهلي 
مدفوعًا نحو الصليب بقوة حبه، وهو يردد 

أحىل وأروع كلامت، وهو ينزف دم قلبه "قد 
أكمل"، بداًل من أن نجعلها، حرصيًا، كتعبري 
يطلق عىل آخر عمل انتجه شاعر، أو أديب، 

أو موسيقار، أو فنان؟!..
   أال جتعلنا طيور البجع، التي تأهلت لتلقي 

علينا كلمة السامء، أن نخجل لرفضنا تلك 
الثروة الوفرية من التأمل يف حميطات 
كوكبنا، يف أشجار قارتنا، ويف حيوانات 

أرضنا؟!..
   ان طيور البجع، واحدة من األصوات 
الساموية، التي تدعونا؛ لكي ننحني بام 

يكفي لسامع شهادهتا عن ذلك الذي ال يرتك 
نفسه بال شاهد من خليقته، ان كنا نريد، 

حقًا، أن نشرتك يف الطبيعة اإلهلية؟! ...

فكر  وكل  األخر،  مع  املتبادلة  املنفعة  يف  ذاته 
لينثر  العدم،  وظالمية  اجلهل  تكلسات  يكرس 
براعم  ضياء،  كرات  فرح،  رشانق  كلمته 
الكون  هلذا  احلب  من  فصول  فيكتب  سالم، 
املحرّية،  وتفاصيله  كائناته  بكل  اجلميل 
قرشة  اهنيار  عند  احلياة  نداء  مثل  يكون 
البيضة حتت أول نقرة حب للنور وحريته.
بداية  تقاطعات  من  اخلايل  البيضاوي  بشكلها 
احلياة  استمرار  إىل  يرمز  حلدودها،  وهناية 
الفالق  املوت،  متثل  قرشهتا  الالهناية،  إىل 
الال  الزمن وحياة  بني حياة مقيدة إىل بندول 
وبداية  للقيامة  رمزا  أصبحت  لذلك  زمن، 
وأيضا  املسيحية،  الديانة  يف  جديدة  حياة 
فقدماء  القديمة،  والعقائد  الديانات  يف 
انبعث  الشمس  إله  أن  اعتقدوا  املرصيون 
متثل  البيضة  الزرداشتية  ويف  بيضة،  من 
يف  بيضة  من  ولد  برامها  واإلله  الكون، 
اهلندوسية...  للديانة  املقدسة  الفيدية  الكتب 
فليس املهم من ُوجد قبال الدجاجة أم البيضة، 
اإلنسان  ليعيشها  وجدت  احلياة  أن  املهم 
بشفافية  املغامر،  وبإثارة  الباحث  بشغف 
املتصوف  بتأمل  املؤلف،  وبصرية  الفنان 
بإرصار  يعيشها  أن  الفيلسوف،  وحكمة 
البيوت املنسية،  خيوط الشمس لقهر برودة 
ولو كان من ثقب حفرته قطرات املطر عىل 
بني  ولتتشابه  الصورة  فلتتقارب  جدراهنا... 
واحلضاري،  اإلنساين  العطاء  خصب  انسان 
مرياث  من  املخبئ  لذاته  احلب  دافعه 
بكرم،  احلب  هذا  يستوعب  ولكون  العصور، 
حياة،  من  حياة  خُتلق  اخلصبة  البيضة  وبني 
واحدة. ملرة  احلياة  متنح  عقيمة  كبيضة  ال 

بحيث  املتبادلة  والزيارات  اللقاءات  من  حتد 
أصبح البعض يكتفي بنرش التهاين والتعزيات 
عوضا عن القيام بمثل تلك الواجبات شخصيا.

كذلك صارت تلك الوسائل مرتعا لألكاذيب 
والشائعات واخلوض يف أعراض الناس مع 

توجيه القارئ إىل توجهات قد ال تكون غري 
بريئة.

اإلجتامعي  التواصل  وسائل  سلبيات  وأخطر 
أهنا صارت مستنقعا لإلرهابيني يتواصلون من 
األوامر  ويتلقون  البعض  بعضهم  مع  خالهلا 
مبادءهم  الناس  يلقنون  وكذلك  مشفرة،  ولو 
الوضيعة  وإنجازاهتم  اخلبيثة  وأيديولوجياهتم 
احلجر. وحتى  والشجر  للبرش  تدمري  من 
تطبيق  جيب  السلبية  اآلثار  هذه  من  وللحد 
رقابة أرسية صارمة بخاصة عىل صغار السن، 
كذلك الرقابة احلكومية مطلوبة للحفاظ عىل 
قيم ومبادئ املجتمعات مع تثقيف الناس بام 
ينبغي وماال ينبغي ممارسته عىل تلك الوسائل.



كلنا نعلم دور اإلعالم اخلطري ىف حياة كل فرد 
الذى  الرهيب  التطور  بعد  اآلن  مجاعة  أو 
فقط  ليس  املاضى  قرن  النصف  ىف  حدث 
عىل املستوى التكنولوجي لكن حتى ىف طرق 
االقناع لالخر فاصب حت كلمة واحدة فقط 
منشور  ىف  تكتب  او  تليفاز  شاشة  عىل  تنطق 
أن  يمكن  االجتامعى  التواصل  وسائل  عىل 
الرشق  ىف  حدث  شعبية مثلام  ثورات  حتقق 
األوسط مؤخرا حتت مسمى حقوق اإلنسان 
لعدم  ولكن  االجتامعية  والعدالة  والكرامة 
الصحيح  التخطيط  وفقدان  الروؤية  وضوح 
تسلطت  الوطنية  الشعبية  الثورة  النجاح 
مجاعات وجهات ظالمية أعالم تلك الشعوب 
مازالت  أخرى  وبالد  بالد  هبا  ودمرت 
اليوم حتى  ونزاعات  انقسامات  من  تعانى 
حقوق  معنى  نعرف  أن  علينا  جيب  ولذلك 
عىل  نص   الذى  العاملى  للميثاق  وفقا  اإلنسان 
كرامه  حتفظ  وان  واملساوة  والعدل  احلرية 
والعقيدة  القول  وحريه  وقدره  الفرد 
لتطور  وجيب  والظلم  االستبداد  ورفض 
ورضورة  احلارض  الوقت  يف  اإلنسان  حقوق 
حتمل  أن  وترقيتها  عنها  والدفاع  محايتها 
إشاعة  يف  كبرية  مسؤولية  اإلعالم  مؤسسة 
والتمسك  اإلنسان  حقوق  احرتام  ثقافة 
كان  وإذا  ومحايتها  أجلها  من  والنضال  هبا 
بقدر  حدين  ذو  سالح  يقال  كام  اإلعالم 
بالفرد  االرتقاء  يف  به  يسهم  أن  يمكن  ما 
الفاضلة  العليا واملعاين  املثل  واملجتمع وينمي 
يمكن  فإنه  ونفوسهم  اجلامهري  عقول  يف 
األفكار  بث  خالل  من  سلبيا  دورا  يلعب  أن 
التي  التعتيم  للقيم ومن خالل سياسة  اهلدامة 
بالذهول الفرد  تصيب  فإهنا  تنكشف  حني 
لذلك جيب أن يكون اإلعالم عىل قدر كبري من 
املوضوعية واملصداقية واحلياد وأن يستغل يف 
رفع مستوى اإلنسان ودعم القيم و ترسيخها 
جيب  ال  كام  والعدالة  احلق  قيم  مقدمتها  ويف 
أن يتعاظم دور اإلعالم يف الكشف عن حقوق 
األمر  ألن  فقط،  السلبية  صورهتا  يف  اإلنسان 
اإلجيابية  اجلوانب  نقل  أيضا  منه  يتطلب 
يمكن  ال  ألنه  احلقوق،  هذه  بخصوص 
جمرد  يف  اإلنسان  حقوق  مفهوم  اختزال 
يتعرض  بات  التي  والتجاوزات  االنتهاكات 
هذه  من  وأكرب  أوسع  هي  وإنام  اإلنسان  هلا 
يف  أسايس  بشكل  فهمه  يمكن  وما  النظرة 
أن  جيب  الذي  الوقائي  العمل  هو  الشأن  هذا 
االنتهاك وقوع  قبل  ما  أي  اإلعالم  به  يقوم 
هامة  مسامهة  اإلعالم  يسهم  أن  البد  لذلك 
حقوق  ثقافة  نرش  يف  ومؤثرة  وفعالة 
الساموية  الرشائع  كفلتها  التي  اإلنسان 
كشف  جانب  إىل  الوضعية  والقوانني 
دون  يوم  كل  يف  واالنتهاكات  التجاوزات 
الطوارئ  قوانني  محاية  حتت  أو  خوف 
نجد أن هذه احلقوق بكل أصنافها وقومياهتا 
اإلنسانية للتجاوزات  وتتعرض  تنتهك 
اإلعالمية  املؤسسات  عىل  عبء  يقع  وهنا 
وإيصال  ذلك  عن  وشفافة  حية  صورة  بنقل 
العامل  إىل  والشعوب  واجلامعات  األفراد  آالم 
بحامية  املعنية  اإلنسانية  املنظامت  وإىل 
وبفضح  عنها  والدفاع  اإلنسان  حقوق 
وسياسة  احلاكمة  األنظمة  انتهاكات 
التدخل  وحتى  والفساد  والقمع  العنف 
اإلنسان  حقوق  محاية  بإسم  الالإنساين 
احلقيقة  صوت  هو  فاإلعالم  والشعوب 
وحارس  راعي  وهو  احلية  العامل  لغات  بكل 
واملتقدمة النامية  البالد  يف  اإلنسان  حقوق 
ملحة  رضورة  اليوم  اإلعالم  أصبح  لقد 

واملينا  احلِب  وشُط      ... الدنيا  زهرُة  بالدى 
بوادينــــــا وأهراٌم      ... شـمٌس  هنا  نيٌل  هنا 
ملاضــــينا حتياٍت     .... ترقـــى   لنا  وأعالٌم 
أياديــــــنا ُمدْت  إذا     ...ً عنوانا  املجَد  رسمنا 
بالدى نبض وجدانى ...    وحضٌن للمحببينا
بالدى يا هوى عشقى ....    عزفنا الشوق تلحينا
بالدى دُق أجــــراٍس  ....  وتكبرٌي هلــــــــــادينا
تناديــنا إذ   ً وفورا     ....  ٍ بـــــأرواح  ونفدهيا 
يشجينا النرَص  هبْت.........رأينا  إذا  وأبطاٌل 
وكان الكوُن ىف جهٍل....     كتبنا الصاَد والسـنَي
بساتيــنا  زرعناها     ... عمداٍن  جدراِن  عىل 

إن   ، "أرسطو"  الكبري  الفيلسوف  يرشح 
أو تعليم ما، شفاهة  إقناع اآلخرين بموضوع 
ثالث؛ أضلعه  مثلث  يف  يتمثل  كتابة،  أو 
Eth� كلمة  أصل  وهي   ،،  Ethos  -١
حيمله  ما  وتعني   ، باإلنجليزية   ics
لدى  مصداقية  من  الكاتب(  )أو  املتكلم 
سمعة  من  به  يتمتع  ملا  قراءه  أو  سامعيه 
 )ethics(هلا مشهود  واخالق  طيبة 
 Passion وهي أصل كلمة ،، Pathos -٢
وهي   ، )شغف/عاطفة/إثارة(  باإلنجليزية 
أو  اإلقناع  يف  املستخدم  األسلوب  إىل  تشري 
الكتابة، فكلام كان االسلوب شيقًا  أو  احلديث 
واقنعهم. السامعني  يف  أثر  كلام  ومحاسيًا 
 ،،  Logic كلمة  أصل  وهي   ،،  Logos  -٣
واملقصود هبا أن يكون الكالم منطقيًا وحقيقيًا 
تضلياًل( أو  زيفًا  وليس  احلقيقة،  )حيمل 
الثالثة  إن إجتمعت كل هذه األضالع  وقطعًا 
،، كبري  والتأثري  مؤكد  شبه  االقناع  أصبح   ،
كفاءة(  تنقص  )أو  تغيب  كانت  احيانًا  لكن 
أو  لسبب  )األضالع(  العوامل  هذه  إحدى 
يف  بارع  هو  ما  املتكلمني  من  فهناك   ، ألخر 
أخرى،، يف  براعته  وتقل  اجلوانب  هذه  أحد 
 Ethos ,,,( املصداقية  عن  اتكلم  لن  • طبعًا 
Ethics( فمهام حتدث أي شخص بأسلوب 
جذاب شيق "pathos" عن حقائق اخالقية 
عظيمة وعميقة ومنطقية "Logos” ،، لكننا 
ال نراه يعيش هذه القيم وال تعكس حياته إيامنًا 
هبذه احلقائق ، فلن نصدقه مطلقًا ،، واحيانًا 
كثرية نكفر بام يقول حتى وإن كان احلقيقة، 
حمسوم(  شبه  النقطة  تلك  يف  )احلديث 
وطريقة  االسلوب  معضلة  أن  • كام 
،، األيام  هذه  كبرية  مشكلة  تعد  مل  التقديم 
السالفة  االيام  يف  حقيقية  مشكلة  كانت  نعم 
الشباب  من  جديد  جيل  وجود  مع  خاصة 
والذي   ، حوله  من  العامل  عىل  بكثافة  مطلعًا 
االساليب  وجتذبه  احلامسة  تستهويه 
احلقيقية  ازمتهم  كانت   ، املبتكرة  التشويقية 
ورس عدم قناعتهم بام يقال من تعليم "كنيس" 
يف ال pathos ،، فال تستهوهيم الرتانيم ذات 
االيقاعات البطيئة ،، وال يستطيعون أن حيملوا 
االسلوب  ذات  الوعاظ  بعض  مع  تركيزهم 

بدليل  األنظمة  عىل  فعلية  رقابية  وسلطة 
انكشفت  واملجتمعات  الدول  من  الكثري  أن 
من  أو  الدولية  األنباء  وكاالت  أمام  مساوئها 
والتى  االجتامعى  التواصل  وسائل  خالل 
يقوم  حيث  السوشيال  مسمى  عليها  يطلق 
جمتمع  خدمة  مراكز  أو  حقوقيني  نشطاء 
خمالفات  تشهد  التى  الدول  بداخل  مدنى 
برصد  اإلنسان  حقوق  ملف  ىف  وجتاوزات 
ربام  قصري  وقت  ىف  ونرشه  حدث  كل 
تلك  أصداء  وتصل  العني  طرفة  إىل  يقرتب 
أمجع  العامل  مسامع  إىل  اإلنسانية  الصيحات 
تشويش  الدول  تلك  حاولت  وأن  حتى 
املوجهه أعالمها  خالل  من  األصوات  تلك 
احلقيقى  املوجه  هو  اإلنسانى  الضمري  أن 
لبوصلة اخلري أو الرش فيجب عىل القائمني ىف 
الصناعة اإلعالمية سواء املقروءة أو املسموعة 
ضامئرهم  يرضى  ما  يقدموا  أن  املرئية  أو 
وأنسانيتهم قبل أن يرضوا حكامهم وأنظمتهم 
فهم  وكرامته  اإلنسان  حقوق  بقيم  يعلوا  وأن 
خلقها  التى  البرشية  املنظومة  تلك  من  جزء 
التى  الكلمة  خطورة  جيدا  يعلموا  وأن  اهلل 
خترج من فم املرسل لتستقر ىف أذان ومسامع 
املستقبلني من  املليارات  وربام  املاليني 
خلدمة  االعالميـة  املنظـــومـــة  والنجـــاح 
فيجيـــب االنســـان  حقـــوق  ملـــف 
أوال: أن يشـــرتط فيهـــا االستقاللية والثقافة 
والشـــفافية بالديمقـــراطيـــة  ومتتعـــهـــا 
احلريات  مسألة  عـــيل  التـــركيـــز  ثانيـــا: 
والتعبري  الرأي  حرية  خالل  من  اإلعالمية 
السجن أو  للحبس  التعرض  وعدم 
منظور  من  رشف  مواثيق  وضع  ثالثا: 
اإلعالم  قطاعات  لكافة  اإلنسان  حقوق 
املجاالت  هذه  يف  العاملني  من  تنبع  والثقافة 
أنفسهم وتعرب عنهم بصورة حقيقية ويدعو 
ورسائله  وسائله  كافة  عرب  السالم  لثقافة 
اإلعالمية  املواد  كافة  حظر  ويتضمن 
دعوة  أية  أو  للحرب  املروجة  والثقافية 
للعنرصية أو العنف والكراهية ورفض االخر
الفئات  ضد  التمييز  أشكال  كافة  رفع  رابعا: 
واالقليات  املرأة  مثل  جمتمع  كل  ىف  املهمشة 
الدينية والعرقية ىف كافة املؤسسات واألجهزة 
من  ومحايتهم  كرامتهم  وحفظ  اإلعالمية 
كافه أشكال االستغالل  أو االضطهاد املجتمعى
بقضايا  اإلعالميني  وتثقيف  توعية  خامسا: 
جماالهتا  وترابط  اإلنسان  حقوق  ومفاهيم 
واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
التدريبية  الدورات  تنظيم  عرب  والثقافية 
املشرتكة وورش عمل تدريبية متخصصة يف 
االستفادة من التقنية املتقدمة يف تصميم مواد 
إعالمية وثقافية لنرش ثقافة حقوق اإلنسان .
يف  العاملة  املنظامت  كل  مع  العمل  سادسا: 
جمال حقوق اإلنسان من أجل ابتداع أساليب 
والثقافية  اإلعالمية  املؤسسات  إدماج  وطرق 
يف عملية نرش ثقافة حقوق اإلنسان بإنتاج أو 
اإلنسان  حلقوق  داعمة  وبرامج  مواد  رعاية 
مراعاة  مع   ، املختلفة  واللهجات  باللغات 
الرشائح  كافة  وخماطبة  االستيعاب  فروق 
 ، وشيوخ  وشباب  أطفال   ، وأميني  متعلمني 
االستفادة  ذلك  يتضمن  الخ   .. ونساء  رجال 
العاملية  اإلعالمية  واملواد  الوسائل  من 
. املجال  هذا  يف  العاملية  واخلربة   ، املتوفرة 
اإلنسان  حقوق  منظامت  دعوة  سابعا: 
احلريات  وضع  يرصد  سنوي  تقرير  إلصدار 
البالد  يف  والثقافية  واإلعالمية  الصحفية 
ضوء  عل  حدثت  التي  االنتهاكات  وحيدد 
اإلنسان حلقوق  الدولية  واملبادئ  املواثيق 

فمرُص احلارض املاضى...    وكم خابْت أعاديــــنا
سينا  من  اخلرِي  ونبُع  بتاريــٍخ......  وأسواٌن 
تأتــــينا ..... هنيئًا يوم  النيل مضياٌف  وشعُب 
أراضينا نوٍر    وكم طابْت  وكم شعْت ضحى 
أغانيــــنا بأحلاٍن  تشدوا.....   هنا  مناراٌت 
تالغينا غنْت......فناياٌت  إذا  فكلثوٌم 
تفنينا الفَن  نفُن  حٍب.........  عىل  نحيا  وإن 
ينا ونحن الشعُب إذ يمضى...     فمن يأبى حُييِّ
يروينا األمِن  بكأِس    ... يرعانا  الكون  ورُب 
واملينا احلِب  وشُط    ... الدنيا    زهرُة  بالدى 

اهلاديء والصوت اخلفيض )يسمونه ممل( ،، 
فحملت لنا هذه االيام الكثري من الوعظ الشيق 
للكثري  واحلملة  الطبقات  متعددة  واالصوات 
dramatical ef� )من االداءات التمثيلية 
fect( ,, فجذبت هلا اعداد كبرية واقنعتهم ،،
ومع   ،، الشديد  لألسف   ،، االيام  هذه  • لكن 
املختلفة  والتواصل  اإلعالم  وسائل  انتشار 
متعددة مسيحية  بقنوات  تليفزيون  من 
االنرتنت  وانتشار   ، هلا  حرص  ال  وبرامج 
بسهولة  املقاالت  الكتب  انتشار  ومعه 
،،أصبحت  جمانية(  )وغالبًا  زهيدة  واسعار 
يف  ،، واألخطر  احلقيقية  مشكلتنا 
الكالم  ،، وال اقصد هنا منطقية   Logos ال   
وطريقة  الكالم  اسلوب  اصبح  فلالسف   ،
،، الالزم  من  اكثر  منطقيًا  جتعله  تقديمه 
بمعناها   ،،  Logos ال  أقصد  لكني 
"احلق"،، أو  "احلقيقة"  بمعنى   ،، االصيل 
االيام  هذه  يف  احلقيقية  مشكلتنا  أن  نعم 
واملغالطات  الزيف  من  الكثري  تقديم  هي 
شيق  بأسلوب   ، اهلرطقات(  )واحيانًا 
يلمعون  أناس  طريق  عن   ، جذاب 
املصداقية  من  الكثري  هلم   ، مشهورون 
طيبة،، بسمعة  ويتمتعون   ، سامعيهم  عند 

 ،، احلقيقة  كأنه  الزيف  فأضحى 
بدهييات  منطقيات  كأهنا  واملغالطات 
،، حق  كأنه  الباطل  بدى  بل   ،،

ُتسلم  وبدهيياهتم  الناس  وتعاليم 
،، كتابية  حقائق  كأهنا  للسامعني 

ال  فأنا   ، ألحد  أهتامًا  هذا  أكتب  ال  عزيزي،، 
استطيع أن أحكم عىل نوايا الناس وما بداخلهم، 
،، برأيه  أحد  أكفر  أن  يستقيم  ال  أنه  كام 

 ، وأياكم  نفيس  لتذكري  هذا  أكتب  لكني 
التعاليم  ملختلف  والقارئون  السامعون  نحن 
نسمع  ما  كل  جتاه  كبرية  مسئولية  لنا  أن 
يشء  كل  يف  وندقق  نفحص  أن  ونقرأ، 
األسايس  مرجعنا  يكون  وأن   ،، لنا  ُيقدم 
كل  عليه  نقيس  الذي  املستقيم  وميزاننا 
 ،، وحدها  اهلل  كلمة  هو  يكتب  أو  يقال  ما 
أو  باألشخاص  إنبهارنا  يكون  ال  وأن 
ما  بكل  إليامننا  مربرًا  اجلذاب  أسلوهبم 
!! سمعناه  وكيفام  كانوا  ما  أيًا  يقولون 









عرض مرسحي حمرتف قام به جمموعة هواه ،. امضيت وقتًا طيبًا مع عمل رائع نصًا وإخراجا ًومتثياًل.
وايضًا تنظيميًا خرج بشكل يف منتهي الرقي واالحرتافية.

النص وهوعصب اي عمل درامي ..مكتوب بشكل جيد جدًا به رصاع درامي بشكل واضح من خالل جتربة البطل التي جعلنا 
نتعايش معها، بطل يعيش يف رصاع غري قادر عيل التعايش مع واقعه، وعندما يعيش واقع اآلخرين يعرف كم ان اهلل ال جيربنا بأكثر 

مما نحتمل، املفاجأه عندما يكتشف انه هو نفسه يمثل محاًل عيل آخرين ال يشعر هبم.
الرصاع يف الدراما هو احد اهم مقومات العمل املرسحي الناجح، ايضا رسم الشخصيات جاء كا أمهر مايرسم الفنان التشكييل لوحته ،. 

النقالت الدراميه جاءت سلسه.
احلوار ذو إيقاع رسيع، كل شخصية كان احلوار املكتوب هلا نابع منها مع مالحظة احلس الكوميدي العايل رغم جدية املوضوع املطروح يف 

العمل املرسحي وهو اجتامعي روحي، اال ان ذلك احلس كان واضحًا جدا ًوتأثريه كان إجيابيًا فقد كانت الضحكات الصادرة من الصالة تأيت 
كرد فعل ومكافأة فورية، الن الكوميدية جاءت بشكل عفوي مل تكن مفتعله، مل حياول الكاتب او املخرج ان يستجدي الضحك او يسعي ايل 

زغزغة املشاهدين ان جاز التعبري بل جاءت بدون ابتذال، كوميدية راقية الچينات املرصية لعبت دورًا واضحًا فيها . لذلك فالنص يستحق منا 
ان نضع له عالمة االعجاب

اإلخراج : كان واضحًا ان املخرج يمتلك أدواته ،. قدم عماًل راقيًا من الصعب ان تصنفه حتت بند اهلواه ،. عماًل احرتافيًا عايل املستوي، الصورة 
املرسحية، عرض  طوال  كرسيه  يف  مشدودًا  املشاهد  جعل  حارضًا  كان  اإلهبار  بعنايه،  مدروسه  كانت  املمثلني  وحركة  املرسح  خشبة  عيل 
الستار. إسدال  حلظة  حتي  رسقه  بل  ملل  بأي  يشعر  املشاهد  جتعل  مل  العرض  سالسة  لكن  ما  حدًا  ًاايل  طويل  كان  العرض  وقت 
امام  املخرج  مع  العمل  جمموعة  حوار  وهو  تقليدي  غري  بمشهد  العمل  بدء   . بصمتها  هلا  كان  الفانتازيا  ان  جتد  العرض  خالل 
للعمل،  العام  اجلو  عيل  املشاهد  ليتعرف  كتمهيد  استخدمه  املخرج  لكن  املرسحيه  موضوع  صلب  يف  يكن  مل  مشهد  اجلمهور، 
أبدي  ان  يفوتني  ال   . املشاهد  لدي  االنتباه  درجة  لرفع  لطيف  ُاسلوب  وهو  الصالة  يف  املتواجدين  املمثلني  بعض  خاطب  كام 
موظفا  كان  املزج  هذا  املرسحي،  النص  مع  ومزجها  السينامئية  للصورة  املخرج  استخدمه  الذي  الرائع  بالتوظيف  اعجايب 
.  ) سعيد  احتامل   ( املرسحي  احلدث  ذلك  عن  معا  ليعربان  احلوار  مع  تناغم  يف  مجيلة  برصية  صورة  للعمل  أضاف  واعيًا  ًتوظيفًا 
االستعراض ايضا كان له نصيباً يف هذا العمل التشعر انه مقحم بل كان مبهرًا، اداء حركي مجيل مع كلامت معربه لشاعر متمكن خرجت يف حلن معرب 
مللحن فنان، انتهذ هذه املقالة ألضع لكل منهم عالمة إعجاب                     عيل الطريقة الفيس بوكيه، كام أضعها ايضًا للمخرج االستاذ / چورچ يوسف.
عمل  لديه  منهن  او  منهم  كل  هواه،  كلها  فاملجموعة  االجادة،  من  القدر  هبذا  يأيت  ان  حقيقة  اتوقعه  أكن  مل  التمثييل:  األداء 
دراسة  يف  أكاديمي  قدر  اي  عيل  حصل  منهنا  او  منهم  أيًا  ان  اعتقد  ال  كثريه،  اخري  ومسؤليات  معًا  ودراسة  عمل  وربام 
. اخري  عالمة      أضع  مجيعا  هلم   . وفاهم  ومتمكن  واثق  باداء  اهبروين  مجيعهم  يكن  مل  ان  معظمهم  لكن  التمثيل  فن 
واضحًا  كان  املرسح  دخول  تذكرة  حتي  جذاب  فني  بشكل  تصميمها  تم  اإلعالنات  املقاييس،  بكل  رائعًا  كان  التنظيمي  الشكل 
خترج  ان  ايل  مرحبة  ودودة  ابتسامة  تقابلك  وانت  املرسح  باب  من  تدخل  أن  منذ  جذاب  بشكل  اخراجها  يف  عناية  هناك  ان 
. االعجاب      عالمة  له  تضع  ان  يستحق  سعيد  احتامل  بالفعل  انه  لك  لتأكد  االبتسامة  نفس  تودعك  العرض  انتهاء  بعد 
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ىف  والفقر  وطن  الغربة  ىف  )الغنى 
االقتصادية  ..االحوال  غربة(  الوطن 
سعيا  اوطاهنم  لرتك  الكثري  دفعت 
املادى  وضعهم  وحتسني  الرزق  وراء 
االنسان  عىل  سلبا  تؤثر  الغربة  وتلك 
االثار مايطلق عليه اخلرباء  واوىل هذه 
 home( او  احلنني  مرض  النفسيون 
عالقة  له  ليس  املرض  هذا   )sick
فشله  او  املغرتب  الشخص  بنجاح 
البيئة  تغيري  السلبية  الغربة  اثار  ومن 
التى يعيش فيها الفرد وانتقاله اىل بيئة 
خمتلفة ىف العادات والتقاليد حيث ان 
الفرد بحاجة اىل فرتة للتاقلم عىل بيئته 
اجلديدة وهى من اصعب الفرتات ىف 
الغربة فرتة التاقلم االوىل وهناك الكثري 
من املهاجرين من يفشل ىف التاقلم عىل 
البيئة اجلديدة ويعود اىل وطنه رسيعا.
ولقد قابلت شابا ىف الثالثني من عمره 
ظل  النفسية  االستشارات  احدى  ىف 
السفر  اجل  من  يدخراملال  اعواما 
الدول  احدى  اىل  سافر  وبالفعل 
عن  االبتعاد  يتحمل  مل  لكنه  العربية 
ىف  بسيطة  وظيفة  ىف  والعمل  ارسته 
يتحمل  مل  املشرتك  والسكن  البداية 
وجود  رغم  وطنه  عن  االبتعاد 
ختطيط  دون  فاحللم  السفر  حلم 
مع  احللم  لكن  امنية  جمرد  هو 
. ايقافه  يمكن  ال  التخطيط  وجود 
باخلروج  فيها  جتازف  مرة  فكل 
بك  اخلاصة  االرتياح  دائرة  من 
احتامل  جتد  جمهول  عامل  اىل 
ترغب  مل  مان  ولكن  قائام  الرفض 
منطقة  ىف  تعلق  فربام  املخاطرة  ىف 
تفرضها  التى  والقيود  االحباط 
. الفشل  اىل  احلال  بك  وينتهى  ذاتك 
قد  هدف  اى  وراء  السعى  وخالل 
وتشعر  اهلمة  بفتور  احيانا  تشعر 
تنجح  لكى  االستسالم  ىف  برغبة 
ملصارعة  مستعدا  تكون  ان  جيب 
االستسالم  ىف  الرغبة  وصفع  اخلوف 
وقوتك  دوافعك  تعزز  ان  وجيب 
الفشل. من  اخلوف  جماوزا 
باالرهاق  تشعر  املغرتب:قد  صديقى 
ضعيف  لست  انت  طبيعيا  امرا  هذا 
الكبرية  واالهداف  انسان  انت  االرادة 
وماتفعله  وجمهودا  وقتا  تستغرق 
ان  وتذكر  مستقبلك  سيحدد  اليوم 
استسلمت  اذا  اال  هنائيا  ليس  الفشل 
اخفقت  )لقد  جوردن  مايكل  قال  له 
مسريتى  خالل  9000رمية  اصابة  ىف 
مباراة   300 تقريبا  وخرست  املهنية 
مرة  وعرشين  ستا  بى  وثقوا  "لقد 
الحرز الرمية الفاصلة ىف املباراه لكنى 
وتكرار  مرارا  فشلت  .لقد  اخفقت 
) نجحت  السبب  وهلذا  حياتى  ىف 
توامان  والفشل  النجاح  ان 
حتصل  ان  يمكنك  ال  متطابقان 
. االخر  دون  احدمها  عىل 
شجاعة  حيتاج  الغربة  ىف  التاقلم  ان 

والعمل  للمخاطرة  للتعرض  كافية 
الوقت  نفس  ىف  وظيفة  من  اكثر  ىف 
ومواجهة املنافسة ىف العمل خصوصا 
السكن  وحتمل  البلد  نفس  ابناء  من 
. جديدة  صداقات  وعقد  املشرتك 
ايا  املغرتب  صديقى  دائام  وتذكر 
ارسم  احلياه  هذه  من  ماتريده  كان 
واكتب  بوضوح  حمددة  صورة  له 
واملواهب  الشخصية  املوارد  كل 
التى  لديك  واملهارات  الفطرية 
هدفك. لتحقيق  استغالهلا  يمكنك 
مهاراتك  ومن  نفسك  من  طور  دائام 
الذين  الناس  غالبية  ان  املؤسف  ومن 
%80ال يبذلون اى جهد لرفع  يشكلون 
اورده  ملا  فوفقا   , مهاراهتم  مستوى 
tal� كتابه ىف  كولفني(   )جيوفرى 
املنشور   ,ent is overrated
يتعلمون  الناس  معظم  فان   2009 عام 
اداء وظائفهم ىف العام االول من تاريخ 
يسعون  ال  ذلك  بعد  ثم  هبا  التحاقهم 
املتفوقون  اما  ابدا  انفسهم  تطوير  اىل 
يلتزمون  من  فقط  هم  جمال  كل  ىف 
. انفسهم  تلقاء  من  املستمر  بالتطوير 
ان  عىل  عينيك  نصب  هدفك  وضع 
وحمدد  واقعيا  اهلدف  هذا  يكون 
حمدد  هنائى  موعد  هلدفك  واجعل 
عندما  تزداد  النجاح  ىف  ففرصتك 
يمكنك ان ترى متى سيتحقق هدفك 
الواقعى  النهائى  املوعد  وسيعطيك 
وقد  وهناية  بدايه  هلا  واضحة  بؤرة 
املغرتبني  بعض  لنصيحة  حتتاج 
اهداف  ىف  تبدا  ان  قبل  السابقني 
ان  ىف  بالتاكيد  تفكر  ان  وجيب  معينه 
ان  عالقل  واحد  شخص  من  تطلب 
يؤيدك بينام تعمل عىل حتقيق هدفك 
حمددة  زمنية  خطة  وجود  عدم  ان 
جيعل  االغرتاب  من  هدفك  لتحقيق 
السنوات متر دون ان تشعر هبا ففى 
احدى اجللسات النفسية جائنى رجال 
وطنه  اىل  عاد  عمره  من  اخلمسني  ىف 
احدى  ىف  الغربة  من  عاما   22 بعد 
السنوات  هذة  وطوال  االوربية  الدول 
بعد  لكن  وطنه  اىل  بالعودة  حيلم  كان 
فلم  وطنه  ىف  بالغربة  شعر  عودته 
واالصدقاء  العائلة  كان  كام  شيئا  يعد 
تعد  مل  الشوارع  معامل  حتى  واجلريان 
نفسية  بصدمة  اصابه  مما  هى  كام 
اثر  يتابع  وظل  منزله  ىف  قابعا  جعلته 
اخرى  مرة  للتاقلم  اشهر  ستة  من 
جديد. من  وطنه  داخل  العيش  عىل 
تساعدك  اىل  املقومات  اهم  ومن 
الشعور  عدم  عىل  املغرتب  صديقى 
بالغربة هى عقد الصداقات والتفاعل 
اثناء  اهلوايات  وممارسة  االجتامعى 
. الرياضة  وممارسة  الفراغ  اوقات 
هنا  املغرتب  صديقى  دائام  تذكر 
جتعل  ال  عليه  سنحصل  ملا  ثمن  دائام 
روحك  من  الثمن  هذا  تاخذ  الغربة 
ذهبت. اينام  بداخلك  وطنك  واجعل 



خالل  طوائفه  بجميع  املسيحي  العامل  يشهد 
اهلائله  االستعدادات  من  موجه  األيام  هذه 
لألحتفال بأعياد القيامه املجيدة و أعياد الربيع أو 
كام يطلق عليها يف مرص أسم أعياد شم النسيم ..
من  حالـــه  العــالـــم  دول  مجيــــع  فتســـود 
يكتســـــي  و  الســـرور   و  الفــرح  و  البهجــــه 
متلونًا  الفـرح  و  بالســــالم  بأكملـــه  الكــون 
النفس.. و  للروح  املبهجة  الربيع  بألوان 
هبجه  مع  القيامه  أفـــراح  تتناســـج  و 
من  ثوب  ورائــها  تاركــه  الربيع  أعياد 
تتشح  باملســرات  املقتـــرن  النفــس  ســالم 
.. العام  أيام  طوال  البرشيه  النفس  به 
عيد  أن  األزمنة   قديم  منذ  املتعارف  من  و 
او  الربيع  بأعياد  دائاًم  مقرتنًا  يأيت  القيامه 
.. النسيم  شم  املرصيني  عليه  يطلق  ماقد 
عيل  نيقيه  جممع  أستقر  القديم  ففي 
لالحتفال  خمصصًا  يومًا   وضع  رضوره 
يوم  يف  حدثت  اهنا  خاصًا  و  املسيح  بقيامة 
يتذكرون  املسيحيون  بدأ  وحيث  أحد  
.. حدوثها  بعد  أحد  يوم  كل  القيامة 
يستمر  أن  جيب  التاريخ  أن  كثريون  ورأى 
عيد  تاريخ  اليهود  القادة  حيدد  أن  بمجرد 
الدين  رجال  لقاده  ويمكن  عام  كل  الفصح 
املسيحيني حتديد موعد عيد الفصح بالتحديد 
اليهودي. الفصح  عيد  من  أيام  ثالثة  بعد 
من  كان  الزمني  اجلدول  هذا  بعد  و 
يوًما  الفصح  عيد  يكون  أن  املفرتض 
عيد  يأيت   وال   ، عام  كل  األسبوع  من  خمتلًفا 
العام   يف  واحدة  مرة  األحد  يوم  إال  القيامه 
ويعتقد البعض اآلخر منذ أن قام الرب  يسوع 
املسيح أن  يوم األحد  هو اليوم الوحيد املناسب  
 . املجيدة  القيامه  بذكري  و  به  لالحتفال 
ويِف نفس الوقت و بينام كانت املسيحية تبتعد  
عن اليهودية و تتأخذ طريقًا أخر  فكان بعضهم 
مرتدًدا يف إقامة االحتفال املسيحي عىل التقويم 
يتم  أن  نيقيا  جممع  قرر  وأخرًيا  اليهودي 
اكتامل  بعد  األحد  يوم  الفصح  بعيد  االحتفال 
تاريخ  ومنذ  الربيعي  االعتدال  بعد  األول  القمر 
االعتدال الربيعي الذي تغري من سنة إىل أخرى 
صعبًا.  الصحيح  التاريخ  حساب  يكون  فقد 
املستخدمة  الطريقة  هي  هذه  تزال  وال 
السبب  هو  وهذا  اليوم   الفصح  عيد  لتحديد 
يف  الفصح  عيد  لدينا  السنوات  بعض  أن  يف 
األخرى. السنوات  من  وخمتلف  سابق  وقت 
يسوع  لقيامة  إحياء  هو  الفصح  عيد  أن  وبام 
هناك  يكون  لن  أنه  البعض  فسيظن  املسيح 
هو  الفصح  عيد  فإن  ذلك  ومع  للوثنية   جمال 

واحد من األعياد األكثر تشابًكا بالرمزية الوثنية 
وبعض من العادات والطقوس القديمة السائدة 
فكلمه  املسيحيه  ماقبل  و  الوثنية  الدوله  يف 
ولكننا  بالتحديد  أصلها  معروف  ليس  إيسرت.. 
عند البحث نجد أن فرينربل بيدي وهو راهب 
وعامل بريطاين يرجح أن أصل الكلمة قد تكون 
ساكسونيه  األنجلو  األصول  من   جاءت  قد 
القديمة  )إسرتاناموث أو إيسرت أو إيسرتي( - 
ويقال اهنا كانت إهلة الربيع واخلصوبة قدياًم .

ومع مرور الوقت  كذلك قد نجد ان اقرتان عيد 
القيامه بعيد شم النسيم  او عيد الربيع  الذي ًهو 
به قدماء  احتفل  األصل عيد مرصي قديم   يف 
وحددوه   امليالد  قبل   2700 عام  منذ  املرصيني 
الذي  اليوم  وهو  الربيعي  االنقالب  بميعاد 
يتساوى فيه الليل والنهار وقت حلول الشمس 
يف برج احلمل يوم 25 من شهر برمهات وكانوا 
الرؤية  بليلة  اليوم  ذلك  عن  باإلعالن  حيتفلون 
للهرم  الشاملية  الواجهة  أمام  حيث جيتمعون 
اليوم حني  ذلك  السادسة من  الساعة  األكرب يف 
وخالل  الغروب  قبل  الشمس  قرص  يظهر 
قمة  فوق  جيلس  كأنه  يبدو  حمدودة  دقائق 
به  االحتفال  أن  املؤرخني  بعض  ويرى  اهلرم 
أعياد هيليوبوليس ومدينة  كان معروفًا ضمن 
وكانوا  القديمة  العصور  يف  مرص  عاصمة  أون 
حيث  األرسات  قبل  ما  عرص  يف  به  حيتفلون 
اليوم  ذلك  أن  يعتقدون  وكانوا  احلياة  تتجدد 
العامل وسجل عىل جدران املعابد  هو بدء خلق 
يف  باملرور  اليوم  ذلك  يف  يقوم  رع  املعبود  أن 
ويرسو  املقدسة  سفينته  داخل  مرص  سامء 
يبدأ  و  الغروب  وعند  األكرب  اهلرم  قمة  فوق 
رحلته عائدا لألرض صابغا األفق باللون األمحر 
إىل  أنفاسه  من  يبثها  الذي  احلياة  لدماء  رمزا 
.. الرش  إله  )ست(  املعبود  موت  معلنا  األرض 

أو  النسيم  شم  تسمية  أصل  هو  ما  لكن 
املرصيون  حيتفل  وملاذا  الربيع؟  عيد 
عام؟ كل  من  التوقيت  هذا  مثل  يف  به 
تفسري  إىل  احلديثة  االثرية  الدراسات  توصلت 
تغاير ما عرف  النسيم  جديد ألصل تسمية شم 
والتي  شمو  كلمة  من  املستمد  األصل  عن 
مل  النسيم  شم  أن  ويؤكد  احلصاد  فصل  تعني 
اآلثار  علامء  بعض  يعتقد  كام  لفظيا  حترف 
خالصة  قديمة  مرصية  كلمة  هي  بل  واللغة 
مرص  يف  وكتبت  الزمن  عرب  بتطور  مرت 
القبطية  يف  نطقت  ثم  سم(   – )شم  القديمة 
النسيم. شم  إىل  وصلت  حتى  سيم(  )شوم 
ويضاف ايل أن نظرية الباحثني اجلديدة تستند 

حرف  تفســـري  إلـــى 
اللغةاملرصيةالقديمة  يف  )ش( 

بركة  إىل  يرمز  مستطيل  بشكل  تكتب  والتي 
تعني  شم  وكلمة  احلدائق  تتوسط  التي  املياه 
خمصص  ربط  وتم  حترك  أو  انزل  أو  اخرج 
إىل  اخلروج  تفيد  مما  إنسان  لقدم  أسفله 
امليم  حرف  تعني  والتي  البومة  ثم  الربكة 
ورسم  بستانا  أو  نباتات  تعني  )سم(  وكلمة 
النباتات. من  حزمة  للكلمة  املخصص 
باليهودية  النسيم  شم  او  الربيع  أعياد  عالقة   و 
واملسيحية جمرد صدفة حيث إن بني إرسائيل 
يوافق  اليوم  حني خرجوا من مرص كان ذلك 
موعد احتفال املرصيني ببدء اخللق وأول الربيع 
)عيد شمو( وأطلق عليه اليهود يوم اخلروج أو 
)اجتياز(   معناها  عربية  كلمة  وهي  الفصح 
وهكذا اتفق عيد الفصح العربي مع عيد شمو 
املرصي ثم انتقل الفصح بعد ذلك إىل املسيحية 
انترشت  وملا  القيامة  عيد  موعد  مع  ملوافقته 
املسيحية يف مرص أصبح عيد القيامة يالزم عيد 
يوم  النسيم  شم  يأيت  حيث  القدماء  املرصيني 
األكرب  العيد  القيامة وهو  الذى ييل عيد  االثنني 
العيد  هبذا  األحتفال  ويكون  املسيحيني  عند 
يوم األحد بعد فصح اليهود ال معهم وال قبلهم.

بعيد  املرتبطة  الشعبية  األكالت  أن  إىل  ويشار 
شم النسيم هلا أصول فرعونية مرصية  قديمة 
بالرغم  قديم  مرصي  عيد  هو  نفسه  العيد  ألن 
من االحتفال به يف كثري من دول العامل .. لكن 
املصاحبة  الطقوس  تلك  املرصيون  اختار  ملاذا 
؟ والبصل  امللون  والبيض  الفسيخ  كتناول  له 
نجد أن البيض يرمز إىل خلق احلياة كام ورد يف 
ونقش  إخناتون..  وأناشيد  املوتى  كتاب  متون 
البيض وزخرفته ارتبط بعادة قدماء املرصيني 
البيض  عىل  واألمنيات  الدعوات  نقش  وهي 
األمنيات  لتحقيق  احلدائق  أشجار  يف  يعلق  ثم 
عند  العاده  هذه  وجدت  كذلك  و  الرشوق  مع 
حتي  واملستمره  القديمة  الثقافات  بعض 
والفينيقني  روما  بالد  و  اليونانيون  مثل  األن 
. الصينيون  و  واهلندوس  فارس  بالد  و 

ويف تقاليد الكهنه القديمة كان بيض الثعابني 

مقدس   ورمز به للحياة.
ونظر املسيحيون األوائل إىل العالقة التي تربط 
أن  يمكن  البيض  أن  وقرروا  باحلياة   البيوض 
املسيح. بقيامه  احتفاهلم  من  جزءا  يكون 

يف القرن الرابع ، قدم الناس البيض يف الكنيسة 
ليكونوا مباركني. 

إنجلرتا  من  األول  إدوارد  سجل   1290 عام  يف 
بورق  مغطاة  أو  للتلوين  بيضة   450 رشاء 
املالكة. البيض ألفراد األرسة  ثم أعطى  الذهب 
جديدة  تقاليد  بدأت  العرف  قبول  وبمجرد 
األمحر  باللون  البيض  صبغ  فتم  حوله  تنمو 
دم  ذكرى  ويف   ، الفرح  أجل  من  القاين 
البيض  دحرجة  مسابقات  جاءت  املسيح 
للفداء. كتذكري  ربام  إنجلرتا  من  أمريكا  إىل 
ورموز  تقاليد  ارتبطت  املسيحية  انتشار  مع 
الفصح  بعيد  مألوًفا  األكثر  الربيع  واحتفاالت 
واحدة  املوت  بعد  احلياة  إىل  يعود  فاملسيح   -
البيضة. هي  العامل  يف  الربيع  رموز  أقدم  من 
الشكل  للبيضة هو نفس  البيضاوي  الشكل  كان 
عنرصان  هذان  و  والبذور  املطر  لقطرات 
مهامن إلعطاء احلياة و البيضة نفسها تعد بحياة 
الطيور  يتم تفريخ  الربيع  جديدة كام يف فصل 
البيض.  من  األخرى  احليوانات  من  والعديد 
واهلندوس  الفرس  اعتقد  الواقع  يف 
ببيضة  بدأقدياًم  العامل  أن  واملرصيون 
واليونان  وروما  القديمة  الصني  ويف  واحدة 
الربيع.  فصل  كهدايا  البيض  أعطيت 
رسم  عىل  الساعات  تنفق  وروسيا  بوالندا  يف 
عيدالفصح.  بيض  عىل  معقدة  تصاميم 
العائالت  أفراد  أعطى  إنجلرتا  يف 
كهدية  بالذهب  املغطى  البيض  املالكة 
الوسطى. العصور  يف  الفصح  عيد 
هو  الفصح  عيد  بيض  مصمم  أشهر  كان 
من  البيض  بتصميم  قام  فابرج.  كارل  بيرت 
األخرى  الكريمة  واألحجار  والفضة  الذهب 
البيوض  هذه  روسيا.  وقيارصة  أوروبا  مللوك 
عليها  العثور  ويمكن  اآلن  بثمن  تقدر  ال 
اخلاصة.  واملجموعات  املتاحف  يف  فقط 



بيضهم  بتزيني  األطفال  قام  أمريكا  أوائل  يف 
باستخدام األصباغ املصنوعة من مواد طبيعية 
عيد  مائده  يتصدر  امللون  البيض   ً حديثا  فنجد 
القيامه و عيد الربيع أو شم  النسيم و التي تزين 
و فراخ  الكتاكيت  املتخذة شكل  الدمي  بصغار 
الدجاج و ذلك حيث إن البيض والكتاكيت ترمز 
القديمة  منذالعصور  النابضة  اجلديده  للحياة 
يرمز  البيض  يفقس من  أماالكتكوت حينام  و 
للحياة اجلديده النابعة من كرس البيض والبيض 
أيضًا رمزا للقرب الصخري الذي دفن فيه املسيح 
و قام بعد موته و دفنه بداخله  كام انه يتم تلوينه 
ونقشه وتعليقه يف األشجار او يوضع يف اواين 
ويزين به أركان املنازل او يوضع  كذلك يف كعكة 
األمحر  باللون  مصطبغًا  اغلبه  يكون  و  القيامه 
املسيح..  السيد  لدماء  يرمز  الذي  و  القاين 
الفسيخ أو )السمك اململح( من  بالنسبه ل  - اما 
بني األطعمة التقليدية يف شم النسيم منذ األرسة 
اخلامسة عندما بدأ االهتامم بتقديس النيل هنر 
احلياة حيث ورد يف متونه املقدسة أن احلياة يف 
األرض بدأت يف املاء ويعرب عنها بالسمك الذي 
املؤرخ  ذكر  وقد  اجلنة  من  النيل  مياه  حتمله 
اإلغريقي هريودوت أن قدماء املرصيني كانوا 
يأكلون السمك اململح يف أعيادهم ويرون أن أكله 
مفيد يف وقت معني من السنة وكانوا يفضلون 
نوًعا معيًنا لتمليحه وحفظه للعيد أطلقوا عليه 
اسم )بور( وهو االسم الذي حور يف اللغة القبطية 
و  بل  اآلن  حتى  عليه  يطلق  زال  وما  )يور(  إىل 
امتد لبعض من نوعيه األسامك و هي البوري، 
يأتوا  أن  عىل  الُقدامى  املرصيون  وأعتاد 
الصعيد،  جنوب  من  املُملحة  باألسامك 
بتقديمها  يقوموا  ُثم  »إسنا«،  مدينة  حتديًدا 
صار  حتى  املعابد.  داخل  لآلهلة  كنذور 
العرص  يف  للمدينة  رمًزا  املُجفف  املالح  السمك 
البياض. قرش  مدينة  أّى  »التيبوس«،  البلطمي 

أطعمة  ضمن  أنه  يروي  البصل  -وبخصوص   
السادسة،  األرسة  أواسط  منذ  النسيم  شم  عيد 
وارتبط ظهوره بام ورد يف إحدى أساطري منف 
طفل  له  كان  الفراعنة  ملوك   أحد  أن  القديمة 
أصيب  وقد  الشعب،  من  حمبوًبا  وكان  وحيد 
بمرض غامض أقعده عن احلركة وعجز األطباء 
الفراش  والزم  عالجه  عن  والسحرة  والكهنة 
األكرب  الكاهن  امللك  واستدعى  سنوات  عدة 
البصل. بثامر  الطفل فعاجله  لعالج  آمون  ملعبد 
املرصي  عّند  الّنسيم  شم  طقوس  كانت 
للعادة  طبًقا  ُمبكًرا  االستيقاظ  مع  تبدأ  القديم، 
عليه  ُترشق  من  »أنه  تقول:  التى  الفرعوّنية 
ُيالزمه  فراشه،  يف  وهو  اليوم  هذا  يف  الشمس 
كانت  عادة  وهّى  العام«،  طوال  اخلمول 
الفرد. حياة  يف  ُمبكًرا  االستيقاظ  قيمة  ُتأصل 

البصل«  يأتى دور »شم  املُبكر،  االستيقاظ  وبعد 
وهو طقس ما زال يقوم به الناس يف ريف مرص، 
املرصيون  أخذ  جميئه  عن  الصباح  أعلن  فإذا 
ينام  أّن  بعد  البصل  وإستنشاق  البصل  كرس  يف 
خرضاء.  بصّلة  وسادته  وحتت  شخص  ُكل 
ويف الصباح الباكر يدعك هبا أنفه حتى تتساقط 
اخلمول  فيزول  املُكّحلة   عينيه  من  الدموع 
والكسل طوال العام او تكرس عيل اعتاب البيوت 
ليستحموا  النهر  إيّل  خيرجون  ذلك  كل  وبعد 
. النخيل  زعف  حيملون  وهم  البيض  ويأكلون 
فنجد  الربيع  اجل  من  التكحل  بخصوص  اما 
حرص الفراعنة الُقدماء عىل أن تشهد »املَكّحلة« 
يأتى  و  فعنّدما  عام،  ُكل  احتفاالهتم  من  ُجزء 
وهّى  رضاه  ألجل  ُمَكّحله  العيون  جيد  الربيع 
عادة ما زالت موجود إىل اآلن وبقدوم »سبت 
النور« وهو السبت الذى ُيفتتح به اسبوع »شم 
النسيم« تقوم السيدات بتكّحيل ابنائهن وبناهتن 

العيون  بتنظيف  الربيع  يقوم  أن  وعسى  لعل 
القادم.  العام  يأتى  حتى  والشوائب  األتربة  من 
جّدة،  خالة،  أم،  عن  ذكرياته  مّنا  فلُكل 
تضع  أن  مــــا  يــــوٍم  يف  حتــــاول  كانــــت 
منها  يفّر  كان  بينام  عينه،  يف  الُكحل  لُه 
األســــود. الســــائل  ذلك  من  هرًبا  األطفال 
عّند  الّنسيم«  »شم  طقوس  كانت  ان  وأضاف 
ُمبكًرا.  االستيقاظ  مع  تبدأ  القديم  املرصي 
من  »أنه  تقول:  التى  الفرعوّنية  للعادة  طبًقا 
يف  وهو  اليوم  هذا  يف  الشمس  عليه  ُترشق 
فراشه، ُيالزمه اخلمول طوال العام«، وهّى عادة 
حياة  يف  ُمبكًرا  االستيقاظ  قيمة  ُتأصل  كانت 
وجَد  »ماسبريو«  الفرنسّى   العامل  وأن  الفرد 
ورقة بردية للقدماء املرصيني  فقام برتمجتها 
وإيزوريس«  »امنحتب  أن  اكتشف  وبالتايل 
يف  الُكحل  يضعوا  بأن  املرصيني  نصحوا 
»شم  عيد  تسبق  والتى  السبت  ليلة  عيوهنم 
العام. طوال  قوًيا  نظرهم  يظل  حتى  النسيم«، 
- عادًة ما تكون »رحية اخلّبيز« هّى نذير اخلري 
والربكة و العامر  يف البيوت البسيطة فتستشعر 
ويتميز  حولك.  من  هواء  ذرة  ُكل  يف  الدفء  
»شم الّنسيم« بكعكة حتِرص األمهات واجلّدات 
باحُلب  فُتعَجن  العيد  ُصبحية  خبَزها  عىل 
وُتزين  اجلديد  العام  بأمنيات  وُتضفر  واملودة 
ويوضع  الطازجة   الفواكه  وقطع   بالزبيب 
مع  غالًبا  تناوهلا  فيتم  املّلون  البيض  بداخلها 
فتتّنوع  مكوناهتا  أما   .. اليوم  صباح  يف  اإلفطار 
البيض  الزبدة،  الُسكر، قطع  الدقيق،  غالًبا بني 
.. مخرية  ومعلقة  امللح،  ذّرات  املخفوق، 

وينترش كـذلك خبيــــز الكعــــك الســــاخن او 
الشوريكي او الربيتزل املخبوز .. فوجـد فــي 

بريطانيا العظمى ، وكان النــــاس يســــتمتعون 
دائاًم بالكعك الساخن املتقاطع. 

هكذا كام يتم تقديمها طوال فرتة عيد الفصح 
وكل كعكة هلا صليب يف اجلليد لتذكري النــــاس 

باملسيح. 
وكذلك انترش صناعه خمبوز  الشوريكي كمــا 

يف اليونان ومرص ..

أصبح  و  للقمر  قدياًم  رمزًا   االرانب  -تعترب 
تاريخ  ان  ونجد  الفصح  أو  القيامه  لعيد  رمزًا 
عيد الفصح  يعتمد عىل القمر وربام ساعد هذا 
عيل وجود األرنب يف احتفاالت عيد القيامه ..
وفرية  جديدة  حليــــاة  رمزا  االرنب  وكان 
رمز  انه  حيث  و  القديمة  العصور  يف 
واحلياة  بالربيــــع  ويذكــــرنا  للخصــــوبــــة 
للتزاوج  موسم   الربيع  ان  حيث  اجلديدة 
وجوده  يف  األرنب  جحر  أو  األرنب  وساعد 
عندما  الفصح  عيد  احتفاالت  من  كجزء 
منزله  من  خيرج  األرنب  املؤمنون  رأى 
القرب من  يسوع  خلروج  كرمز  األرض  حتت 
ألخذ  أخرى  حالة  هذه  كانت  ربام 
املسيحيه يف  معني  أعطاؤه  و  رمز 
وال  أعينه،  يغلق  ال  األرنب  أنَّ  نجد   حيث  و 
ال  اهلل  يفعل  كام  هكذا  واحدة  غمضه   حتى 
فهو  خليقته   عن  واحده   حلظه  عينه  تغفل 
عيل  لنا  حفاظه  و  اهلل  حمبه  بشده  نا  يذكر 
هذا  مثل  وجود  يف  السبب  أن  كام  الدوام  
أن  حقيقة  يف  متجذر  يكون  قد  االعتقاد 
. دائمه  مفتوحة  عيون  مع  يولدون  األرانب 
وتعد األرانب من أهم رموز عيد الفصح إذ يعتقد 
القيامه  عيد  ليلة  لألطفال  اهلدايا  جتلب  أهنا 
كشخصية  شخصيتها  جيعل  مما  أوالفصح، 
ألعياد  املرافقة  كلوز”  “سانتا  أو  نويل”  “بابا 
امليالد أما فيام خيص هدايا هذا العيد فهي عبارة 
عن سالت من البيض امللون حيث يتم إخفائها 
عليها  ليعثر  احلديقة  أو  بالبيت  ما  مكان  يف 
.. العيد  يوم  صباحا  يستيقظون  عندما  الصغار 

  هذا عند مؤمني الكنيسة الكاثوليكية باخلصوص 
أما عند أتباع الكنيسة األرثوذكسية، فلقد ُأعُتمد 
األرانب. بدل  للعيد  كرمز  فقط  امللون  البيض 
مع  أمــــريكــــا  إىل  الفصــــح  عيــــد  جــــاء 
لألرنــــب  كــــان  و  األملــــان   املهــــاجــــريــــن 
األملــــاين  دور  إىل  األرنب  األمريكي مشرتك. 
يف  لألرنب  أعشاًشا  األطفال  صنع  األصل  ويف 
القبعات أو األغطية أو الصناديق الورقية الفاخرة 
.. املتاجر  يف  املنترشة  اليوم  سالل  من  بداًل   ،
وبمجرد أن ينتهي األطفــال من أعشــــاشــــهم
يضعوهنم يف مكان منعزل لالحتفــاظ باألرانب 

اخلجولة.
ربام ساعدت األعشاش اجلذابة املليئة بالبيــض 
امللون  عىل االنتشار ووفقًا لقصة أملانية قديمة  
حتكي ان أخفت امرأة فقرية بعض البيــــض 
ذو األلوان الزاهيـة يف حديقتــــها أثنــــاء وقت 

تناول عيد الفصح لألطفال. 
األرنب  قفز   ، يبحثون  األطفال  كان  بينام 
البيض  ترك  قد  األرنب  أن  األطفال  واعتقد 
أضحي  فصح  عيد  كل  لذلك  و  كهدايا  هلم  
وأغصاًنا  أعشاًشا  يصنعون  األملان  األطفال 
و  األرانب  تأيت   ان  أجل  من  حدائقهم  يف 
 .  . القيامه  عيد  هدايا  و  البيض  هلم  ترتك 
املتحدة  الواليات  إىل  العرف  هذا  جلب  تم 
عندما جاء األملان وأصبح األرنب أرنبًا مشهورًا  
الواليات  يف  األرانب  من  املزيد  هناك  ألن 
الفصح.. عيد  أرنب  عليه  يطلق  اليوم  املتحدة. 
أصبحت   ، أملانيا  جنوب  يف  أخرى  ومرة 
عيد  يف  املرتبهاألوىل  حتتل  واحللوى  املعجنات 
عرش.  التاسع  القرن  بداية  يف  شعبية  الفصح 
األطليس  املحيط  أيضا  العادة  هذه  وعربت 
 - احللوى  األرانب  يأكلون  يزالون  ال  واألطفال 
الفصح.     عيد  يف   - منها  الشوكوالته  سيام  وال 
الزنابق  زهور  فتنترش  للزهور  وبالنسبه   -
توضع  و  الربيع  وقت  بكثره  )الليليام(  البيضاء 
ببياضها  تتسم  و  النسيم  شم  وقت  املنازل  يف 
احلياه  و  األزهار  و  القيامه  لنقاء  رمزا  الناصع 
اهلل  محل  يف  املتمثله  املتجددة  و  اجلديده  
يف  الناس  ًان  قديام  األصل  ويِف  املسيح   يسوع 
جعلت  فلورا  األهله  أن  اعتقدوا  القديمة  روما 
بمهرجان  حيتفلوا  فكانوا  تتفتح  الزهور 
أكاليل  ومحل  كبرية  مسابقات  بإقامة  فلوراليا 
الزهور يف الشوارع لتكريمها يف كل ربيع.  من 
ويف  بالزهور  فلورا  االهله  متاثيل  تزيني  وتم 
الناس  يعتقد  كان  القديمة   اليونانية  الدوله 
قطف  أثناء  ُخطفت  ديميرت  آآلهله  ابنة  أن 
والدهتا  بزيارة  هلا  وسمح  النرجس  زهرة 
جعل  مما  والصيف  الربيع  فصيل  خالل  فقط 
سعيًدا  ديميرت  جعل  هذا  أن  يعتقدوا  اإلغريق 
الشتاء  أن  ظنوا  و  تتفتح.  الزهور  وجعل  حًقا 
ابنتها مرة أخرى.  سببه حزهنا عندما ذهبت 
لليونانيني  خاص  معنى  حتمل  الزهرة  وهذه 
والنرجس هو أيضا زهرة عيد الفصح املفضلة 
إزهاره  بسبب  العامل  من  كثرية  أجزاء  يف 
زهرة  هو  الفصح  عيد  زنبق  والعطر  املرشق 
أحرض  شعبيتها..  وهلا  اجلديدة  الفصح  عيد 
 1882 عام  يف  املتحدة  الواليات  إىل  الفصح  زنبق 
لنقاءاملسيح. تذكري  بمثابة  إهنا  برمودا  من 
أما بالنسبه لفروع النخيـــل واخلضــره فكــــان 
العرف الروماين للرتحيب امللكي من خــــالل 

التلويح فروع النخيل.
يوم  أول  يف  أورشليم   إىل  يسوع  وصل  عندما 
بأغصان  الناس  به  رحب  أحد)الشعنينه( 
هبا  وملوحني  الشوارع  يف  ملساء  نخيل 
سيحمل  األحد  يوم  يف  عاده  أصبحت  واليوم 
املسريات  يف  النخيل  أغصان  املسيحيون 
الكنيسة  لتزيني  وأكاليل  صلبان  إىل  وحيولوهنا 
وترحيبا باملسيح احلال يف كل مكان و كل زمان .

الفصح  عيد  رموز  مجيع  بني  ..من  احلمل 
هي  احلمالن  و  األقوى  هو  احلمل  يكون  ربام 
الربيع فهي  حيوانات صغرية ولدت يف فصل 
الوثنية. بالتقاليد  قوية  عالقات  تربطها  ال 
اليهودي  الفصح  عيد  من  يأيت  احلمل  ولكن 
كذبيحة  احلمل  عائلة  كل  ذبحت  حيث 
الفصح  محل  املسيح  أصبح  وعندما  الفصح 
لتضحيته.  رمزا  احلمل  أصبح  للجميع 
الكنائس  يف  للبابا  بالنسبة  املعتاد  من  و 
خروف  حلم  لديه  يكون  أن  الغربيه 
األحد.  يوم  الفصح  عيد  يف  مشوي 
احلمل  أيًضا  األوائل  املسيحيون  رأى  كام 
احتفاالت  يف  واستخدمه  يسوع  إىل  كرمز 
يقدمون  الناس  من  كثري  الفصح  عيد 
الفصح.. عيد  من  كجزء  الضأن  حلم 
أخر  رمزًا  وهي  الشعله  او  النريان  أما 
الدول  من  الكثري  يف  انتشارًا  اكثر 
وبالرغم  مجرالنار  او  واملشاعل  األجنبيه 
الستخدامها وثنيه  خلفيه  وجود  من 
فقد مارس شعب الكالت قبل التاريخ  ديًنا وثنيًا 
والرشيرة.  الطيبة  باألرواح  يؤمنون  وكانوا 
الرشيره  األرواح  أن  يعتقد  وكان 
وهذا  الشمس  إله  عىل  استحوذت 
الشتاء. فصل  وجود  يف  السبب  هو 
يشعلون  كانوا  الربيع   بداية  كل  يف  و 
األرواح  لتخويف  الضخمة  النريان 
الشتاء.  من  الشمس  لتحرير  الرشيرة 
جزًءا  املشحونة  النريان  إضاءة  تزال  ال 
بعض  يف  الفصح  عيد  احتفاالت  من 
وبلجيكــــا. أملانيــــا  مثــــل  اليــــوم  البلــــدان 
النيــــران   ومشاعل  مجــــر  متثــــل  اليــــوم 
املسيح.. خــــالل  من  للعــــامل  القــــادم  الضوء 
الشموع و القناديل  .. هلا نفس رمزيه النريان 
قناديل  او  شموع  صوره  يف  سواء  تستخدم  و 
للمسيح  النور وترمز  ليلة سبت  منريه وتضاء 
الكنائس  العامل ويف  القائم من األموات وإنه نور 
الالتينية تظل الشمعة طيلة زمن الفصح ُمضائة 
بجانب اهليكل املقدس بجانب اإلحتفاالت، كام 
أن اإلحتفال املسيحي األول بعشاء الرب كان يبدأ 
بإضاءة الشموع ثم يرتلون تراتيل النور اإلهلي  
.. للعامل  القادم  املسيح  للقيامة ولنور  وهو رمز 

ان  نجد  امللونه  اجلميلة  الفراشات  وَعْن   -
املسيح  السيد  حدكبري  ايل  تشبه  الفراشات 
حيث دوره حياهتا تشابه دوره حياه املسيح .
رمًزا  أيًضا  الصليب  فكان  للصليب  بالنسبه 
يستخدم  وكان  املسيح  زمن  قبل  معروًفا 
و  ًللمعاناه  رمزا  و  العار  و  للخطيه  كعالمة 
قيامة  مع  ثم   .. يسوع   صلب  عندما  ذلك  مع 
النتصار  كرمز  ذلك  املسيحيون  رأى  املسيح 
قسنطينة  أصدر   325 عام  يف  املوت  عىل  يسوع 
هو  الصليب  بأن  مرسوًما  نيقية  جملس  يف 
الرمز الرسمي للمسيحية و النرصه و اإليامن .
األحتفاالت  تطور  و  األزمنة  مرور  مع  و 
الرموز  و  الفرح  مظاهر  من  العديد  أضيفت 
اآلخري عيل مستوي الكثري من البلدان   والتي 
و  القيامه  معاين  من   العديد  بداخلها  طوت 
احلياه لتصبح مرتبطة ارتباطا وثيقًا باحتفاالت 
عيد القيامه وانتصاراحلياه  اجلديده عيل املوت 
و ليس الربيع و شم النسيم فحسب و بعدما كان 
الدول  و  أمريكا  يف  شعبيه  له  ليس  الفصح  عيد 
املرشق  دول  ًعيل  مقترصا  كان  و  األجنبيه 
األعياد   يف  الصداره  احتل  بل  شعبيه  له  اصبح 
له  اصبح  و  العامل  دول  مجيع  مستوي  عيل 
قدسيه بالغه  متتد من األسبوع  العظيم املقدس  
قبل  القيامه حتي هنايه االحتفاالت التي متتد 
و  االحتفاالت  له  تقام  و  املقدسة  للخامسني 
املهرجانات الكبرية عيل مستوي بالد العامل  ..



�شمري اال�شكندرانى ا�شم ملع فى �شماء الفن فهو م�رصى اأ�شيل يع�شق تراب م�رص ولد فى حى 

الغوريه فنان ر�شام .

تخرج من كلية الفنون اجلميلة، �شافر الإيطاليا لدرا�شة الفن. عمل يف الق�شم االإيطايل باالإذاعة.

 �شاعد املخابرات العامة امل�رصية يف االإيقاع ب�شبكة كبرية من اجلوا�شي�س داخل م�رص واإيهام 

العدو االإ�رصائيلى بالعمل حل�شابه من عام1958م

لقب بالعميل املزدوج واي�شا الثعلب امل�رصى 
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تسلم يا جيش بالدى )مصطفى كامل(
قررت كاريزما إقتحام قلب الثعلب املرصى لرتى ما يوجد ىف داخله؟! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف كانت طفولتك ؟ 

وأمسيات  سهرات  فؤاد  احلاج  والدى  مع  وعشت   ، طفولتى  فيه  وقضيت   ، الغورية  حي  يف  نشأت  
وأحلان   ، التونيس  بريم  بأشعار  نموى  وامتزج  هناك،  منزلنا  سطح  فوق  والغناء،  والفن  األدب 
واالقتصاد.. واحلرب  السياسة  وأحاديث  العذب،  بصوته  والدى  وغناء  امحد،  زكريا  الشيخ 
كله العامل  هذا  ليتغري  العزيز،  عبد  شارع  إيل  الغورية  من  ارستى  وانتقلت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�شمري اال�شكندرانى وق�شه احلب الذى مر بها ؟ 

هو  ما  كل  أجلها  من  وعشقت  حبها،  يف  وقعت  فقد  حياتى،  يف  األثر  أبلغ  هلا  كان  يولندا 
العزيز.. عبد  شارع  منزل  سطح  فوق  جديدة،  أمسيات  بصحبتها  وقضيت  إيطايل، 
يف  ونجحت  اإليطالية  دروس  يف  واتقنها،..وتفوقت  اإليطالية،  اللغة  اتعلم  أن  قررت  أجلها،  ومن  بل 
الشهرية جامعتها  يف  واللغة  األدب  لدراسة  اإليطالية،  بريوجيا  مدينة  يف  دراسية  منحة  عيل  احلصول 
عدت إيل القاهرة،للقاء يولندا ولكن كانت هناك يف انتظارى مفاجأة مؤملة، لقد رحلت يولندا مع أورالندو، 
صديقها القديم، ليتزوجا يف أوروبا ونسيت أمرى هى متاما..وكانت الصدمة قاسية عيل، ولكنها مل حتطمنى 
وإنام دفعتنى لالستزادة من دراستى للغة اإليطالية، حتى حصلت عيل منحة دراسية ثانية، يف جامعة بريوجيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف مت اختيارك للعمل فى املو�شاد اال�رصائيلى ؟ 

ويتحدث  مدهشة  بطالقة  العربية  جييد  ذكي  بشاب  التقيت  اجلامعة  يف  البيلياردو  العب  وانا  يوم  ذات 
طالب  هبرت  التي  احلواة،  ألعاب  لبعض  إجادته  جانب  إيل  براعة،  يف  واإلنجليزية  واإليطالية  الفرنسية 
العالقة  توطدت  ما  ورسعان  سليم،  بأسم  نفسه  الشاب  وقدم  للغاية..  وأدهشتنى  بريوجيا،  جامعة 
ورسيتها،  التحرك  رسعة  تتطلب  التي  التجارية،  الصفقات  بعض  يعقد  انه  وأخربنى  اصدقاء،  ورصنا 
يف  يصطحب  وهو  منتظمة،  غري  فرتات  يف  املباغت  ظهوره  ثم  بريوجيا،  عن  كثريا  اختفاءه  يربر  مما 
يف  الشاب  هبذا  انبهارى  من  الرغم  واضح..وعيل  سخاء  يف  عليهن  وينفق  فاتنات،  فتيات  األحيان  معظم 
أتعامل معه يف بساطة ظاهرية، وحتفز  الكثري من احلذر يف أعامقى، فرحت  أن شيئا ما بعث  إال  البداية، 
واخلداع.. املراوغة  جييد  ذكي،  ثعلب  وكأنى  مهارة،  يف  معه  الطريقة  هبذه  التعامل  يف  نجحت  خفي، 
مما  أمريكيا،  سفر  جواز  حيمل  وانه  عربيا،  ليس  الشاب  هذا  أن  احدهم  أخربنى  يوم،  وذات 
خيفيه،  ما  أعرف  حتى  وأكثر،  أكثر  سليم  أراوغ  أن  فقررت  وحذرى،  شكوكى  من  ضاعف 
جدا  تدهشني  طبيعتك  أن  سليم:  فيه  ىل  قال  يوم  كان  حتى  اجلذابة،  املنمقة  شخصيته  خلف 
بالضبط؟ نشأت  كيف   .. العريب  الطراز  إيل  منك  الغريب،  الطراز  إيل  أقرب  فأنت  سمري،  يا 
املجتمع  بطبائع  اجليدة  معرفته  فأستغل   ، سليم  نوايا  ملعرفة  سانحة،  فرصة  وجدت  وهنا 
رسيعة،  قصة  وابتكرت  العزيز  عبد  شارع  سطح  أمسيات  من  أكتسبتها  التي  واليهودي،  األورويب 
جدته،  وليتزوج  واسلم  هيوديا،  كان  األكرب  جده  أن  ليدعي  مدهشتني،  ورسعة  بدقة  أختلقتها 
ذات  أمى،  عرف  حيث  للقاهرة،  اهلجرة  إيل  والدى  دفع  مما  اليهودي،  أصله  ينس  مل  أحدا  ولكن 
فخ  يف  سليم  للمرصية..وسقط  منه  اليهودية،  جلذوره  ميال  أكثر  وانه  وتزوجها،  اليوناين،  الطابع 
هيودي. أنا   ، سمري  يا  مرصيا  لست  أيضا  أنا   .. هذا  أتوقع  كنت  محاس:  يف  يقول  وأندفع  الثعلب، 
وابتسم الثعلب الكامن يف أعامقى يف سخرية، عندما أدرك أن لعبتى قد أفلحت، ودفعت سليم لكشف هويته..
ولكن اللعبة مل تقترص عيل هذا، فبسعة قدمنى سليم ايل رجل أخر، حيمل اسم جوناثان شميت، ثم أختفي 
متاما، بعد أن انتهت مهمته، باختيار العنرص الصالح للتجنيد، وجاء دور جوناثان لدراسة اهلدف وحتديد 

مدى صدقى وجديتى.. وأدركت اننى تورطت يف أمر بالغ اخلطورة، ولكننى مل اتراجع، وإنام مضى 
يقنع جوناثان ، الذي مل يكن سوى أحد ضباط املوساد اإلرسائييل، بكراهيته للنظام، ورغبته يف العمل 

ضده، حتى عرض جوناثان العمل لصالح ما أسامه بمنظمة البحر األبيض املتوسط، ملحاربة الشيوعية 
واالستعامر، مقابل راتب شهري ثابت، ومكافآت متغرية، وفقا ملجهوده وقيمة اخلدمات التي يمكنه 
تقديمها، فوافقت عيل الفور، وبدأ تدريباته عيل احلرب الرسي، والتمييز بني الرتب العسكرية، ورسم 

الكباري واملواقع العسكرية، وحتديد سمك اخلرسانة، ثم طلب جوناثان منى التطوع يف اجليش، عند 
عودتى إيل مرص، وأعطانى مبلغا كبريا من املال، وجملة صغرية لإلعالن عن نادى لييل يف روما، مطبوعة 

فيه صورتى وانا بغنى يف بعض السهرات، كتربير حلصوىل عيل املال..
قبل  الوقت،  بعض  معى  ليقيض  حرض  الذي  سامي،  الوحيد  شقيقى  الستقبل  بريوجيا  إيل  وعدت 
النمسا،  إيل  سفرى  وقبل   ، شديد  توتر  يف  كلها  شقيقى  أجازة  فرتة  وقضيت  النمسا،  إيل  سفرى 
منى  وطلب   ، له  رويت  ملا  باهللع،  سامي  الشديد..وأصيب  بالكتامن  طالبته  ثم  كلها،  القصة  له  رويت 
لدي..وكان  ما  كل  هلم  الروي  العامة،  املخابرات  إيل  مرص،  إيل  عودتى  فور  والتوجه  الزائد،  احلرص 

بام  اخاطر  أال  عيل  ارص  كنت  ذاته  الوقت  يف  ولكنه  عليه،  رأيى  استقر  وما  بالفعل،  قررته  ما  هذا 
نفسه.. النارص  عبد  مجال  الرئيس  مرص..  يف  واحد  شخص  سوي  هبا  ابلغ  وال  معلومات،  من  لدى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف كان لقاءك بالرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص ؟

العامة وبمديرها صالح  القاهرة، وعن طريق احد أصدقاء والدى، تم االتصال باملخابرات  فور عودتى إيل 
نرص، الذي بذل قصارى جهده لينتزع ما لدي من معلومات، ولكن أرصت يف عناد شديد عيل أال أبلغ ما لدى 
من معلومات إال للرئيس مجال شخصيا.. وقد كان.. ولقد استمع الرئيس مجال يف اهتامم شديد، إيل القصة 
التي روهتا ، وشاهد مع مدير املخابرات تلك احلقيبة التي أعطانى جوناثان اياها، بجيوهبا الرسية، والعمالت 
الصعبة، واحلرب الرسي وغريه من أدوات التجسس، التي تطلع إليها الرئيس كلها، ثم رفع عينيه إيل وقال : 
سيادة  يا  إشارتك  رهن  أنا  شديد:  محاس  يف  أجبته  كذلك؟  أليس  سمري..  يا  بعد  ينته  مل  دورك  أن  أعتقد 
خطورة.  األكثر  الفصل  املعركة..  من  جديد  فصل  ببدء  إيذانا  هذا  وكان  ملرص،  فداء  ودمي  الرئيس، 
بدأت العمل حلساب املخابرات املرصية، وحتت إرشاف رجاهلا، الذين وضعوا األمر برمته عيل مائدة البحث، 
املوساد.. بخرباء  التالعب  وأسلوب  التعامل،  وسائل  عيل  ويدربوننى  الوجوه،  كل  عيل  يقلبونه  وراحوا 
وكنت ثعلبا حقيقيا، أستوعبت األمر كله يف رسعة وإتقان، وبرزت فيه مواهبى الشخصية، وقدرتى املدهشة 
عيل التحكم يف انفعاالتى، وبراعتى يف التعامل مع العدو، فرحت أرسل معلومات رسية عن مواقع عسكرية 
ومراكز قيادية، ومعلومات عن برج القاهرة، الذي كان حمطة رادارية هامة، ومواقع أخري هلا فاعليتها 
االسرتاتيجية، دون أن أجتاوز قدراتى احلقيقية، أو ابدى حنكة غري عادية، يمكنها أن تثري شكوك العدو..
ناضجا،  رجاًل  القريب  هذا  وكان  العسكريني،  من  أقاربى  احد  جتنيد  منى  جوناثان  طلب  يوم،  فذات 
يفوق الشاب عمرا وشخصية، ومل يكن من املنطقي أن انجح يف جتنيده، لذا فقد أعتذرت مبديا أسبابى، 
ومعلنا عدم استطاعتى هذا، مما جعل جوناثان يطمئن لصدقى، فلو استجاب ملطلب عسري كهذا، لراود 
كان  املرصي  املخابرات  جهاز  مبارشة.,ولكن  به  عالقتى  وقطع  وإخالصى،  مصداقيتى  يف  الشك  العدو 
يقظا.. وكنت انا  ذكيا حريصا وكتوما، وربام كانت هذه الصفة األخرية سببا يف كثري من املشكالت، التي 
املخابرات، فور عودتى  ايل  بأمر ذهابى  يعلم  والدى كان  أن  الرغم من  واجهتها خالل مهمتى هذه، فعيل 
يستحق،  ال  أمر  يف  كثريا  بالغ  ابنه  وان  أساس،  بال  شبهات  جمرد  إهنا  هناك  افهموه  أهنم  إال  ايطاليا،  من 
وطلبوا منى  أن أخفي عن والدى متاما أمر عمىل معهم حتى حياط األمر بأكرب قدر ممكن من الرسية، 
املنزل،  ليلة متأخرا، فثار يف وجهى، وطردنى من  الطويل، وال عودتى ذات  يتقبل غيابى  ولكن والدى مل 
األعىل.. مثىل  عمرى  طيلة  أعتربه  الذي  والدى،  أمام  موقفى  تربير  أستطيع  وال  حزنا،  أمتزق  وكنت 
ولكن يالعجائب األقدار.. لو مل يطردنى احلاج فؤاد هذا الليلة، لفشلت العملية كلها وربح املوساد اللعبة، فسبب 
التأخري هو أنى كنت أعد خطابًا خاصًا للعدو، بمعاونة ضابط اتصال من املخابرات املرصية، ورسمت فيه بعض 
املواقع العسكرية، ولكنى أخطأت يف بعض الرموز العسكرية اهلندسية، فأصلحها ىل ضابط االتصال يف عفوية، 
بفضل خربته ودراساته العسكرية القديمة، مما أضطر ايل أعادة صياغة اخلطاب مرة أخري برموزه الصحيحة 
الرسله ايل جوناثان بالطرق املألوفة، ولكننى وصلت ايل منزىل متأخرا، فطردنى والدى، واضطريت للمبيت 
عند زميىل من أصل ريفي، وأصابتنى نوبة أنفلونزا فسقط طريح الفراش طوال أسبوع، ومل ارسل اخلطاب..
العسكرية  الرموز  سمري  يرسم  أن  الطبيعي  غري  من  انه  ايل  االتصال  ضابط  انتبه  نفسه،  الوقت  ويف 
الرسوم  يرسل  أن  املفروض  من  وانه  وفريقه،  جوناثان  يد  عيل  يتعلمها  مل  وهو  الصحيحة،  اهلندسية 
اإلرسائيليون  أدرك  وإال  اخلطاب،  أرسل  قد  يكون  إال  اهلل  ويدعو  عنى  يبحث  فأنطلق  الصحيحة،  غري 
عيل  وتعايل  سبحانه  اهلل  ومحد  عليا،  الضابط  وعثر  كلها...  العملية  وتفشل  يرشده،  من  هناك  أن 
تصحيح،  وبدون  البداية،  يف  كان  كام  أخري  مرة  يكتبه  وجعله  منى  فأخذه  اخلطاب،  أرسل  مل  انى 
للامل. الشديد  احتياجى  من  جوناثان  ايل  خطاباتى  يف  اشكو  كنت  الوقت  جوناثان..وطوال  ايل  وأرسله 
ووصل ثالثة اآلالف دوالر إيل صندوق الربيد، داخل عدة مظاريف وصلت كلها من داخل مرص، لتعلن عن وجود 
شبكة ضخمة من عمالء إرسائيل، تتحرك يف حرية داخل البالد وتستنفذ أرسارها وأمنها.وبدأت خطة منظمة 
لإليقاع بالشبكة كلها، لقد كانت أضخم شبكة جتسس عرفها التاريخ، منذ جواسيس قيرص روسيا، يف بدايات 
القرن، ومعظمها من األجانب املقيمني يف مرص، والذين يعملون بمختلف املهن، وحيملون جنسيات خمتلفة..
فمنهم مصمم ديكور يوناين، ايل موظف فندق إيطايل، ايل دبلومايس أملاين، وجرسون ومدرس وممرضة..
القاهرة،  يف  إلينا  ضباطها  أخطر  من  واحد  بإرسال  اإلرسائيلية  املخابرات  إقناع  استطعت  ذكية  وبخطة 
دقة  يف  خطواته  تتبع  راحت  املرصية  املخابرات  ولكن  متخفيا،  وصل  الذي  سوارد،  جود  موسى  وهو 
املوظف  برتو،  رايموند  مها  برجلني  الرسية  اتصاالته  وايل  إقامته،  حمل  ايل  توصلت  حتى  مدهشة، 
أم  من  ينحدر  والذي  األوروبية،  السفارات  بأحدي  الدبلومايس  باوخ،  هيلموت  و  الفنادق،  بأحد 
شخيص.. بشكل  الدبلوماسية  احلقيبة  مستخدما  اخلارج،  إيل  العمليات  إرسال  عملية  ويتوىل  هيودية، 
موسى،  عيل  القبض  املرصية  املخابرات  ألقت  مباغته،  وبرضبة 
بمعرفته لآلخرين  تسمح  أو  اخلرب،  تنرش  أن  دون  عليه،  وحتفظت 
وهم  ذهول،  يف  عيوهنم  لتتسع  اإلرسائيليني  دور  وجاء  كلها،  العملية  عن  اإلعالن  حلظة  كانت  ثم 
عام  طوال  وخيدعهم  معهم  يعبث  ظل  قد  االسكندراين  سمري  الشاب  املرصي  الثعلب  أن  يكتشفون 
دمر  الذي  املرصي،  املخابرات  جهاز  مع  متقنة،  ذكية  برضبة  كربيائهم  سحق  وانه  العام،  ونصف 
فوجئوا  ولكنهم  سامي،  شقيقه  بتصفية  الثعلب  من  االنتقام  يف  وفكروا  متاما،  شبكاهتم  وأقوي  أكرب 
الشبكة.. كشف  قبل  النمسا،  من  إلعادته  رجاهلا  أفضل  احد  أرسلت  قد  املرصية  املخابرات  بان 

وكانت الفضيحة اإلرسائيلية عاملية، وكان النرص املرصي ساحقا مدويا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف كان اللقاء الثانى الذى جمعك بالرئي�س جمال عبد النا�رص ؟ 

لقد دعانى الرئيس مجال عبد النارص، ليكافئنى عيل نجاحى يف تلك اللعبة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الذى اطلق عليك الثعلب امل�رصى ؟

ذلك اللقب الذي أطلقوه عيل جهازي املخابرات املرصي واإلرسائييل، عندما تسبب نجاحه يف استقالة 
مدير املخابرات اإلرسائيلية هرطايب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان لك لقاء بالعظيم حممد عبد الوهاب ؟ 

كان ىل الرشف بانه يقوم بتلحني اغنيه اجنبيه ىل وهى االغنيه االجنبيه الوحيده التى قام بتلحينها فذات 
مره سمعنى وانا اغنى ىف الربنامج االوربى ىف االذاعه وطلب لقائى



تقابلت مع الفنان احمد ذكى العمالق فكيف كنت تراه ؟ 

امحد ذكى فنان اهلل كرمه بانسانيته وهو له برص وبصريه حينام يؤدى انه قادر عىل توصيل ما يريد للناس بكيت حينام ادى شخصيه 
مجال عبد النارص انه فنان عاملى بقيمته وصدقه وادراكه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت من قبل تربطك عالقه قويه بقدا�شه املتنيح البابا �شنوده الثالث واي�شا االن عالقتك قويه بقدا�شه البابا توا�رصو�س 

الثانى  وداميًا حري�س على تقدمي التهانى لالقباط فى اعيادهم ؟ 

حريص دائام الننا نسيج وطنى واحد ال يقدر عليه احد وأصواهتم دايام تصل لكل الشعب املرصى فلهم فضل كبري جدا الستقرار وترسيخ 
مبدا املواطنه وتأكيدها بمواقفهم الوطنيه، كلمتى الشهريه كلنا اقباط حريص الن احتفاالت ذات طابع دينى واحتفاالت كلها حمبه 

وهذا بيت من بيوت اهلل وزياره الرئيس ايضا وهتنئته للمسحيني يؤكد اننا واحد 
واختالفنا ثقافه وتنوع

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تربطك عالقه قويه باالخوه االقباط لدرجه انك من�شم ملنظمه الت�شامن القبطى الدوىل ؟ 

الننا اخوه نحيا ىف وطن واحد نعيش عىل ارض واحده فانا قبطى وكلنا اقباط مرصيني 
فكرهتا رائعه وجديده وخمتلفه تضم كافه انحاء العامل كل فرد مرصى يعيش ىف خمتلف انحاء 

العامل نناقش ونجادل واحيانًا نجتمع باقامه حفالت ونجمع هذه املبالغ لصالح ابناؤنا ىف مرص 
فمعظم التكتالت املوجوده هدفها مجع االموال ولكن التضامن القبطى يساعد ابناؤنا ىف مرص. 

كيف رايت التفجريات املتتاليه التى حدثت لالقباط ؟ 
من يقتل  يمر بحاله فقدان الوعى واجلنان فهم يدعون االيامن والتدين ومن وجهه نظرهم 

معاقبه االخر عىل دينه وكفره فهم نصبوا انفسهم مكان الرب ينهوا حياة برش واطفال ابرياء 
ال ذنب هلم معتقدين بذلك ان يقابلوا حور العني ىف االخره 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى طفولتك كنت تذهب دائما اىل حاره الروم ملاذا ؟

كان والدى يصحبني ىف الصباح الباكر نذهب اىل صاله الفجر وبعدها نخرج اىل حاره الروم 
لزياره كنيسه االمري تادروس الن الرجل الذى يرعى هذه الكنيسه رجل مسن كان خيبىء 

الالبطال الذين حياربون الوجود االنجليزى ىف مرص ىف بري الكنيسه وكان ال خيشى من االنجليز 
الهنم لو علموا سيعلق عىل باب زويله او بوابه املتوىل فكنا نذهب لزيارته 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف كان �شعورك عندما مت تكرميك من نيافه احلرب اجلليل  االنبا مو�شى ؟ 

مهرجان حبه حب  لو كان املهرجان يف حاليب أو جنوب السودان ملا ترددت  يف احلضور.  
رسالة املهرجان هي مساعدة الناس وهي أعظم رسالة "احلب"،فقلت لألنبا موسى: هذه أيادي 

بيضاء نقية تصنع اخلري
فحينام علمت بتكريمى كنت فخورا هبذا التكريم. 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انت فنان لك كاريزما خا�شه وهيئه مميزه وا�شلوب غنائى متميز فكيف حافظت على هذا ؟ 

النى عشقت الفن فعرفت احافظ عليه فهو بالنسبه ىل اسلوب حياه جعلنى اعشق ماهو 
مجيل 

وهذه البلد فعال واّلدة ومواهبها ال تنضب خصوصا ىف الفنون. يرحل العاملقة، لكن يأتى بعدهم 
من يكمل املسرية، وبالتاىل فإن ترمحنا الدائم عىل املاضى بإعتباره زمنًا للفن اجلميل قياسًا هبذه 

األيام ليس صحيحًا بنسبة مائة باملائة فكل وقت يظهر فنانون يكملوا املسريه 
فهناك من ياتى بعدى يكمل املسريه ويكون من مدرسه سمري االسكندرانى الذى ظللت دائام 

احافظ عليها
                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع�شنا حاله غريبه مع اغنيه ت�شلم االيادى ملاذا ؟

تسلم االيادى تم كتاباهتا وتلحينها وتصويرها ىف حدود اربع ساعات تم خماطبتى تليفونيا من 
الفنان مصطفى كامل ونزلت من منزىل ىف 11 مساء وتوجههت اىل االستديو وتم التصوير فهى 
كانت حاله مل تتكرر بسهوله بدليل ان معظم االغانى التى صدرت بعدها مل تالقى نفس النجاح 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت لك ترنيمه تتغنى بها يارب بلدى ؟ 

يارب بلدى وحبايبى واملجتمع والناس 
اجعلنى شمعه تنور باحلب واالخالص 

اجعلنى دفعه قويه ىف عجله االنتاح الخواتى تلبس وتاكل ولغرينا ما نحتاج
اجعلنى حبه تفرع وتبقى فدادين سنابل حتضن فروعها االيادى وتبوس جدورها اجلنادل 

وتبدر حمبه لكل الناس
                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جي�س م�رص خط احمر ماذا تقول ؟ 

أنشئ أول جيش نظامي يف العامل يف مرص حوايل سنة 3400 بعد توحيد امللك مينا ملرص وجلوسه 
عىل عرشها وأصبح أقوى جيش يف العامل وبفضله أنشأ املرصيون أول إمرباطورية يف العامل 

املمتدة من تركيا شاماًل إىل الصومال جنوبًا ومن العراق رشقًا إىل ليبيا غربًا، وقد كان ذلك هو 
العرص الذهبي للجيش املرصي. وقدمت العسكرية املرصية القديمة العديد من القادة العظام، 
وكان نقطة قوة اجليش املرصي أن قوامه الرئييس كان من املرصيني وليس املرتزقة األجانب، 

وذلك من خالل نظام اخلدمة اإللزامية واالستدعاء للخدمة أثناء احلرب. وكان اجليش يتكون من املشاة والعربات التي جترها اخليول 
الرماحني وجنود احلراب والفروع األخرى واألسطول الذي كان حيمى سواحل مرص البحرية كلها إضافة إىل هنر النيل واالن اصبحت 

القوات املسلحة النظامية ملرص تنقسم إىل ثالث أفرع رئيسية هي قوات الدفاع اجلوي القوات اجلوية، القوات البحرية، باإلضافة إىل القوات 
الربية وهي قيادة استحدثت يف 25 مارس 1964 وألغيت رسميًا بعد حرب 1967 لتعود قيادة الوحدات والتشكيالت الربية إىل رئيس أركان 

القوات املسلحة مبارشًة.
فاجليش املرصى الواقف عىل احلدود مينا بجوار حممد عىل استعداد ان يتلقى الرصاصه 

وان حيمى افراد مرص بدليل نرى ابناؤنا ىف اجليش يتسابقون فيام بينهم من منهم ينول الشهاده فهو خط امحر بقياده السيسى الذى سعى 
لتغيري الكثري والكثري. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف ترى ممن يحاولون ان ي�شككوا البع�س فى وطنيه ال�شي�شى و�شيطره اجلي�س ؟ 

السيسى ليس بحاجه اىل ان يسيطر هدفه ان يعرب باملركب اىل بر االمان وهذا ما حيتاجه املرصيني حياة كريمه والقضاء عىل االرهاب الذى 
ظل كثريًا يعبث بامن مرص وهذا مارفضه املرصيني ورصخ ىف وجه السيسى ليأتى لينقذنا وهو ما عليه إال أن لبى النداء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكملت عامك 80 هل انت را�شى ملا حققته ؟ 

كنت حريصًا دائام انى اتعلم بصفه مستمره واكتسب مهارات واتطور، راضيًا بنسبه كبريه ولو مل اصبح مطرب الصبحت رسام ايضا فنان 
ولكن بشكل خمتلف كنت حريص ان يكون ىل دور اجيابى ىف كل خطوات حياتى اترك اثر ىف قلوهبم اوؤدى واجبى الوطنى جتاه بلدى 

حتى لو كلفنى االمر حياتى 

ار�شلت لك اأعداد من �شحيفتنا كاريزما ما رايتها فيها ؟ 

امجل ما يميز جريدة كاريزما هم الكتاب متميزين خمتارين بعنايه  وكلامهتم رقيقه وهادفه وموضوعاهتا 
متنوعه فن وثقافه ومشوره واراء سياسيه واجتامعية فهى من حيث الشكل واالخراج الفنى 

واجلرافيك خمتلفه متاما عن الذى رايته من جمالت وجرائد للمهجر أو حتى ىف 
مرص، فجريدتكم هلا مستقبل هائل أمتنى من كل قلبى لكم العاملية 

النكم تستحقوها بجداره مع الوقت ..
 بالتوفيق كل التوفيق. 





هناك العديد من األخطاء التي يقع فيها الكثري يف جمال 
التأمني بكافه أنواعه .

هناك اربعه اخطاء يف التأمني الصحي وهي  
اخلطه  تغيري  او  صحي  تامني  رشاء  يمكنك  ال  اوال: 
ثالثه  ملده  املفتوحه  الفرته  خالل  اال  لديك  التي  التأمينية 
عام  كل  يناير  اخر  ايل  نوفمرب  اول  من  وتبدأ  عام  كل  أشهر 
اال بعض احلاالت اخلاصه مثل احلصول عيل أوراق االقامه او فقد 
تامني العمل او امليديكال او نقل حمل االقامه ايل واليه اخري.
ثانيا: يعتقد البعض ان من يمتلك بيتا او لديه سياره غاليه الثمن 
ليس له احلق يف احلصول عيل امليديكال)العالج املجاين( فبداية من 
 Covered( اول يناير ٢٠١٤ عندما بدأ العمل بقانون اوباما كري
CA( اصبح من حق حمدودي الدخل احلصول عيل امليديكال 
حسب الدخل السنوي  فمثال اذا كان شخص دخله السنوي اقل 
من ١٦٦٤٣ يف العام فانه يستطيع احلصول عيل امليديكال بغض 
النظر انه يمتلك منزال او لديه سياره غاليه الثمن  او لديه اطفال.
)Covered California(عليك  عيل  التقديم  عند  ثالثا: 
أفضل  silver 94 or Silver 87 من  ان  االعتبار  األخذ يف 
اخلطط التأمينية اذا كان دخلك السنوي يتيح لك احلصول عليها.
رابعا :اذا كانت جهه العمل توفر تامني صحي للعاملني هبا فان 
Cov� خالل من  صحي  تامني  عيل  احلصول  حقك  من   ليس 
واحلصول عيل مساعده شهريه لتخفيض تكلفه   ered CA

التأمني الصحي اال يف حاله ان تكلفه التأمني الصحي مع جهه 
العمل يمثل اكثر من ٩,٥ يف املائه من دخلك وال فإنك ملزم برد 
اإلقرار  الرضيبي  السنوي. عيل  التقديم  عند  املالية  املساعده 
يكون  ان  شيوعا  األخطاء  فاكثر  السيارات  لتأمني  بالنسبة  اما 
مبلغ تامني وثيقه السياره هو احلد األدين املطلوب قانونا وهو 
اكثر  من  تعديلها  يتم  مل  األرقام  فهذه   15,000/30,000/5,000
من عرشون عاما وال تتوافق مع زياده أسعار تصليح السيارات 
وتكاليف العالج التي تزداد مع مرور السنني فإذا مل يكفي مبلغ 
وثيقه التأمني لسداد وتغطيه ال Claim فأنت مطالب بدفع 
املبلغ املتبقي من أموالك اخلاصه فيجب عليك زياده مبلغ التأمني 
بقدر املستطاع خاصه ان الزياده يف تكلفه التأمني بضعه دوالرات.
التأمني  رشكه  من  تصل  التي  اخلطابات  قراءه  البعض  هيمل 
الكرديت  حساب  من  أتوماتيكيا  التأمني  قسط  يدفع  النه 
عيل  التأمني  رشكه  حتصل  مل  اذا  لكن  البنكي  حسابه  او  كارد 
كارد  الكرديت  صالحيه  تاريخ  تغيري  الشهريه  نتيجه  الدفعه 
خطابا  التأمني  رشكه  هرتسل  البنكي  الرصيد  كفايه  عدم  او 
الرشكه  مع  تتواصل  مل  هاذا  الدفع  وسيله  بيانات  لتحديث 
فإنك معرض اللغاء وثيقه التأمني مما يؤدي ايل إلغاء رخصه 
رشكات  بعض   . السياره  عيل  تامني  وجود  لعدم  السياره 
ميل  كل  كم  ملراجعه  لعمالئها  سنويا  خطابا  ترسل  التأمني 
تكلفه  لزيادة  يعرضك  رّدك  فعدم  يقود  سيارته    عميل 

املقرض  البنك  فإن  البيت  تامني  إلغاء  تم  اذا  التأمني  وكذلك 
. بدفعه  ملزما  وتكون  أعيل  بتكلفه  للبيت  تأمينا  يشرتي  لك 
يف  احلق  لك  فإن  مرورية  خمالفه  عيل  حصلت  اذا 
 ١٨ كل  واحده  مره   traffic School عيل  احلصول 
او  درايس  فصل  بحضور  سواء  تؤدهيا  مل  شهر  فإذا 
سنوات. ثالثه  ملده  تزداد  السياره  تامني  تكلفه  فان  اونالين 
اخفاء  التأمني عن طريق  التوفري يف  يمكنه  انه  البعض  يعتقد 
بعض املعلومات  لرشكه التأمني مثل إعطاء رقم  غري صحيح 
وثيقه  أوالده يف  أضافه  او عدم  يقود سيارته كل عام  لكم ميل 
التأمني  او  سعر  يرتفع  ال  سنهم  حتي  لصغر  السياره  تامني 
غري  عنوان  إعطاء  او  السياره  عداد  لقراءة  صحيح  غري  رقم 
عنوانه احلقيقي ملنطقه أرخص يف تكلفه التأمني فإن البيانات 
لرفض  باالضافة  القانونية  للمسائلة  تعرض  صحيحه  الغري 
غش. حدوث  نتيجه   Claim ال  مبلغ  لدفع  التأمني  رشكه 

 ارحب بجميع أسئلتكم
 يف كافه انواع التأمني عيل االيميل التايل

 
 samy@goldenwayins.com

اخطاء شائعه ىف التأمني
بقـلــــــم

األستاذ/ سـامى بشـاى
خبيـــر تـــأميـــن

خاص جلريدة كاريزما

األوضاع ىف السودان مستقرة 
رغم وجود أزمات حادة فإىل أين متجه ؟؟  

األزمة اإلقتصادية :- 
األحوال اإلقتصادية وهى هتم كل مواطن هبا أزمة حقيقية ، 

تتمثل ىف :-  
واللحوم  اخلرضوات  أسعار   ، املجاالت  مجيع  ىف  الغالء  أوال: 
واملعدات  األجهزة  أيضًا  تضاعفت،  واألدوية  اإلستهالكية  واملواد 
رغم   . املاضية  األشهر  ىف  أسعارها  تضاعفت  واخلدمات 
والعاملني  للمواطنني  الشهرية  والرواتب  الدخل   حمدودية  
اجلنيه  قيمة  ىف  كبري  تدهور  حدث   . واملؤسسات  الدولة  ىف 
ارتفاع  ىف  األساسى  السبب  وهو   ، الدوالر  قيمة  مقابل  السودانى 
 . اخريًا  فرضت  التى  اإلجراءات  اىل  باإلضافة  والغالء  االسعار 
وتعزيز  لتقوية  هتدف  نقدية  سياسة  السودان  بنك  فرض  ثانيا:  
 . النقدية   السيولة  من  احلد  طريق  عن  السودانى  اجلنيه  قيمة 
يسمح  جنيه   5000 اىل   2000 وهى  التجارية  للبنوك  سقوف  حدد 
 ، التجارية  الشيكات  او  احلسابات  الصحاب  ترصف  أن  هبا 
من  سحبها  للبنك  يمكن  ضعيفة  مبالغ  التجارية  للبنوك  وحدد 
عىل  ومؤملة  صعبة  اإلجراءات  هذه   . السودان  بنك  ىف  حساباته 
من  بإحتياجاته  تفى  ال  غالبًا  املحددة  املبالغ  هذه  حيث  املواطن 
سكنى  وإجيار  واملياه  الكهرباء  قيمة  دفع  ومتطلبات  الغذاء 
 . البنوك   ىف  اخلاص  ماله  توفر  رغم   . الخ    .. واملدارس  والعالج 
التجارة  وزارة  اصدرت  الدوالر  عىل  الطلب  من  للحد   ثالثُا:  
واالجهزة   السلع  من  الكثري  استرياد  من  للحد  منشور  اخلارجية 
 ، توفرها  ىف  وندرة  أسعارها   ىف  كبري  أرتفاع  اوجد  مما 
املواطن  هو  االكرب  اخلارس  لكن   ، التجار  بعض  وكسب  خرس 
 . يملك    ال  ومن  نقدًا  يملك  من  مستوياته  مجيع  عىل  السودانى 
 رابعا:  لتغطية عجز امليزانية للدولة ىف أعوام 2017،2018   رفعت 
قيمة  ورفعت   ، البرتولية  واملشتقات  الكهرباء  أسعار  من  الدولة 
املحىل  واإلنتاج  اإلسترياد  عىل  واألتاوات  والرسوم  الرضائب 
الرضائب  هذه  فرضت  الواليات  أيضًا   . واخلدمات   والنقل 
زادت  اإلجراءات  هذه   . امليزانية  عجز  لتغطية  والرسوم 
وسامهت  واخلدمات  والصناعى  الزراعى  اإلنتاج  تكلفة  من 
لذلك   . عالية  بوترية  املعيشة  وتكلفة  األسعار  رفع  ىف  مبارشة 

 . ومؤثرة  مركبة  أقتصادية  أزمة  السودانى  املواطن  فعاًل  يعانى 
  أزمة سياسية  :-  

يشعر اجلميع بأن األوضاع السياسية الداخلية واخلارجية للسودان 
كبرية  وتغريات  تقلبات  به  احلاكم   احلزب  داخليًا   . مستقرة  غري 
ىف سياسته الداخلية واخلارجية ، حيث األوضاع فيه متقلبة وغري 
مستقرة ، ىف املجال الداخىل أجرى احلزب احلاكم املؤمتر الوطنى 
الوطنى  املؤمتر  رئيس  برئاسة  األيام  هذه  أجتامعات  عدة  بعد 
وهامة  كبرية  تغيريات   ، احلزب  قيادات  مع  البشري  عمر  الرئيس 
قيادات  عىل  وأيضا   ، املركزية  احلكومة  و  احلزب  قيادات  مهام  ىف 
بعض الواليات . من املتوقع هذه التغريات الكبرية ىف قيادة احلزب 
واحلكومة سوف تقود اىل تغيري كبري ىف املهام الداخلية واخلارجية .

 
حزبا  ال60  يفوق  وعددها  األخرى  السياسية  األحزاب 
ىف  وشارك  الوطنى  املؤمتر  مع  حتالف  ىف  بعضها  دخل 
معارضة  أخرى  وأحزاب   ، التنفيذى  واجلهاز  احلكومة 
سلميًا  احلاىل  بالوضع  اإلطاحة  وبرنامج  شعار  رافعة  حتالفت 
 . بالتغيري  مطالبة  ومسريات  مظاهرات  عدة  أخرجت   ،
متضامنة  فهى   . واضحة  وغري  متقلبة  ايضًا  اخلارجية  السياسة 
مع املجموعة العربية الرباعية . أرسلت قوات سودانية متضامنة 
ايران  من  املدعومني  احلوثيني  ضد  اليمن  حرب  ىف  معها 
البواسل  اجلنود  عرشات  أيام  منذ  السودان  قدم   ، وتركيا  وقطر 
الرئاسة  الوقت  . نرى ىف نفس  اليمنية  إستشهدوا ىف هذه احلرب 
 . وتركيا  قطر  مع  قوية  واقتصادية  سياسية  عالقات  واحلكومة 
األيام  هذه  ىف  متأزمة  بل  متقلبة  املرصية  السودانية  العالقات 
دون   ، لصاحلها  وشالنني  حاليب  مناطق  مرص  حسمت   .
مشكلة  اوجد  مما  والقانونية  التارخيية  السودان  بحقوق  االخذ 
أجياد  األمهية  من   ، بينهام   والعالقات  البلدين   بني  كبرية 
مع  البلدين  بني  تكامل  مناطق  لتكن  الطرفني  يرضى  إتفاق 
 . نافذ  دوىل  بقرار  حتسم  أو   ، عليها  السودانى  باحلق  األعرتاف 
الدول  معظم  مع  جيدة  فهى  االفريقية  السودانية  العالقات 
االفريقية وخاصة دول اجلوار السودانى . يعانى السودان الشامىل 
هجرة  مع  خاصة   ، اجلنوبية  السودانية  الدولة  فشل  من  الكثري 
جمموعات  توجد   . السودان  شامل  اىل  اجلنوبيني  من  اآلالف 
مسلحة  شاملية  معارضة  ضمنها  ومن  خمتلفة  حماربة  عسكرية 
ليبيا  مثل  اجلوار  دول  بعض  ىف  ايضا   . السودان  جنوب  من  تعمل 

جتدر    . املسلحة  السودانية  املعارضة  من  قوات  هبا  توجد  وتشاد 
ودول  السودان  حكومة  بني  اجليدة  العالقات  امهية  اىل  اإلشارة 
 . الدول  هذه  وىف  السودان  ىف  اإلستقرار   ىف  يساهم  مما  اجلوار 

العالقات الدولية  :-  
السودانية لتحسني عالقاهتا مع  خطوات جديدة بدأهتا احلكومة 
اخلارجية  وزارة  ىف  املاضى  األسبوع  ىف  وقعت   . االوربى   اإلحتاد 
السودانية باخلرطوم مذكرة تفاهم ىف جمال مكافحة اإلرهاب ودعم 
سيادة القانون . وقع عن اجلانب السودانى وكيل وزارة اخلارجية 
السفري / عبد الغنى النعيم ، وعن اإلحتاد االوربى سفريها السيدة  / 
جان ميشيل دوموند ، عن املؤسسة الدولية وااليسريية التى تتخذ 
من أسبانيا مقر هلا . هتدف املذكرة اىل تعزيز التعاون بني اجلانبني 
ىف جمال تبادل اخلربات ورفع كفاءة االجهزة العدلية ومؤسسات 
االرهاب  بمحاربة  الصلة  ذات  نواحى  ىف  الوطنية  القوانني  إنفاذ 
. بالبرش  والتجارة  الرشعية  غري  واهلجرة  والعنف  والتطرف 

 
واملنظامت  واملؤمترات  اإلتفاقيات  من  عدد  ىف  طرف  السودان 
إتفاقية  مثل   . املنظمة  واجلريمة  اإلرهاب  جرائم  ملكافحة  الدولية 
اجلامعة  مبادرات  أيضًا    ، املنظمة  اجلريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم 
الوحدة  منظمة  وإتفاقية   ، املنظمة  اجلريمة  ملكافحة  العربية 
بني  القضائى  التعاون  وإتفاقيات   . اإلرهاب  ملكافحة  األفريقية 
الدول ، وإتفاقيات تسليم املجرمني وتبادل املحكومني ... وأخرى 

لإلرهاب  الراعية  الدول  قائمة  من  أسمه  رفع  السودان  حياول 
حتد  والتى   . م   1993 عام  منذ  السودان  اسم  فيه  ادرج  التى 
احلصول  او  األجنبية  املساعدات  من  السودان  تلقى  من 
املواطنون  معظم   . الدولية  عالقاته  ىف  وحتارصه  السلع  عىل 
أن  الدولية  العدل  حمكمة  مطالبة  يرفضون  السودانيون 
 . مالحقته  ويستنكرون  امامها  البشري  عمر  الرئيس  يقف 
واضحة  غري  رمادية  بفرتة  االيام  هذه  السودان  يمر     
اخلارجية  والسياسة   ، مستحكمة  اإلقتصادية  االزمة  حيث 
املركزية  احلكومة  و  احلاكم  احلزب  ىف  الكبري  والتغيري  متقلبة 
بعده. ما  له  االيام  هذه  ىف  حدث  الذى  الواليات  وبعض 



أين من حاكموك يا أّبَر األبرياء
أين من أهتموك 

وبظلم أدانوك
أقاموا األسوار
ورفعوا اجلدار

وقاموا باإلختفاء
وراء ادعاءات باطله
وراء اهتامات ظامله

مل يمنعهم احلياء
عن الكذب وعن البهتان
فأين أنت..وأين هم اآلن؟

حاكموك وهم املذنبون
بجرهيم وراء الظنون

وتركوك وحدك ىف البستان
بال رفيق أو صدر حنون       

أبعدوا عنك األصدقاء
بتأويل للكالم وباإلفرتاء

ضائعة حياهتم وبال مضمون
وتعبريات وجوههم بلهاء
رؤوسهم فارغة بال أذهان
فأين أنت..وأين هم اآلن؟

مل جيدوا فيك عّلًة أهيا البار
غري أهنم مل يعرفوك

يا فاحص الكىل والقلوب
ياعامل األرسار

أين مرضاهم ومن شفيت
أين موتاهم ومن أقمت

أين السامريه
أين منك املجدليه

وكم من خطاة قد ساحمت
أين هريودس وقيافا وحنان

أين أنت..وأين هم اآلن؟

حاكموك من وصمتهم بالرياء
أدانوك يا أنقى األنقياء

من يصلون أوقاهتم
ويصومون طقوسهم

كى يظهروا للناس أتقياء
وجوههم من اخلارج مبّيَضه

ونياهتم عىل السوء مبّيَته
إىل العيون فقط ينظرون 

وأنت تنظر القلوب وال يعلمون
مل يفهموك يا ابن اإلنسان
فأين أنت..وأين هم اآلن؟

أهانوك ياجبل الكربياء
ياآخر شمعة تضئ
لياىل الرش السوداء
ياآخر زهرة تفئ

برائحة بخور السامء
ياشجرة احلياة املثمره

ىف صحارى الغربة والتوهان
فأين أنت..وأين هم اآلن؟

ملاذا نخفض صوت املسجل أو الراديو بالســــيارة عنـــدما 
نشعر بأننا دخلنا بالطريق اخلطأ ؟ يعني كدا نعرف الطريق 

الصحيــح ؟ 
ملاذا نقول هدية جمانية ؟ وهل يوجد هدية غري جمانية ؟ 

ملاذا عندما نكون داخل املنزل والسامء متطر نسأل : هل يف 
مطر برا ؟ يعني  فيه مطر جواا ؟ 

ملاذا عندما نقرأ عىل احلائط احرتس من الدهان ؟ ال نصدق بل 
نجرب ذلك بأصبعنا ؟ يعني اليل دهن احلائط الزم حيلف؟ .

ملاذا عندما توقف سيارتك يف موقف خايل من السيارات جيي 
واحد بعدك ويوقف سيارته بجنب سيارتك ؟ يعني يرتك 

املوقف كله ويقف جنبك !
ملاذا عندما يتأخر املصعد نضغط عدة مرات عىل الزر ؟ يعني 

كدا بيستحي عىل دمه وبيستعجل ؟ 
ملاذا عندما تكون منتظرًا املصعد ويأيت شخص آخر جتده 

يضغط أيضًا لطلبه ؟!
ملاذا نفتح فمنا عندما نقوم بإطعام الطفل الصغري ؟ إحنا اليل 

نأكل وإال هو ؟ 
ملاذا نشعر دومًا بأننا بحاجة إىل 10 دقائق نوم إضافية كلام 

استيقظنا صباحًا ؟ 
ملاذا الشخص الذي يشخر لياَل يكون أول من تغمض عينيه ؟ 

يعني ما بكفي شخري وينام بدري !!
ملا تكون قاعد بمكان عام وتسمع رنة جوال عىل طول حتط 

يديك عىل جيبك ويطلع موش جوالك اليل برين
ما إسم ذكر النحلة وذكر النملة وأنثى العنكبوت

ما إسم ذكر السحلية وذكر السلحفاة وذكر الزرافة والوعل 
والقائمة تطول :-(

م. جمدي عزيز

على نف�شها جنت براق�س
براقش كلبه لقوم كانوا فقراء وحالتهم معدومة وكانت هبا 
قرادة وثقاله دم ، وغارت يف يوم من االيام عىل قوم بجوار 

قومها واكلت طعامهم وزادهم ودجاجهم ، وعندما حلقوا هبا 
وطلبوها إختبأت يف مرابع قومها .

اشتكى القوم املترضر اىل من له االمر فحكم عىل قوم براقش 
بدفع تعويض عام اقرتفته براقش . لكنهم كانوا فقراء ال 

يستطيعون دفع ما حوكموا به ، فعزموا وقرروا اهلروب 
وعلم القوم الذين يطالبوهنم بام قرروا عليه فلحقوا هبم 

وعندها اختبأ قوم براقش عن االنظار حتى اليروهنم ، وطار 
طري من عشه بجانبهم فهجمهت عليه براقش وهي تبنح ، 

فسمعوا نباحها وهجموا عليهم فقتلوا الكلبة وارسوا صحاهبا
 

عادت حليمة لعادتها القدمية
من هي حليمة يف قول: عادت حليمة لعادهتا القديمة 

ُيقال ... هي زوجة احد الشخصيات التي اشتهرت بالكرم 
كام اشتهرت هي بالبخل"اهلل اعلم "

كانت اذا ارادت ان تضع سمنًا يف الطبخ واخذت امللعقة 
ترجتف يف يدها فاراد زوجها ان يعلمها الكرم فقال هلا: 

ان االقدمني كانوا يقولون ان املراة كلام وضعت ملعقة من 
السمن يف طنجرة)حلة( الطبخ زاد اهلل بعمرها يومًا

فأخذت حليمة تزيد مالعق السمن يف الطبخ حتى صار 
طعامها طيبًا وتعودت يدها عىل السخاء

وشاء اهلل ان يفجعها بابنها الوحيد الذي كانت حتبه اكثر من 
نفسها فجزعت حتى متنت املوت... 

واخذت لذلك تقلل من وضع السمن يف الطبخ حتى ينقص 
عمرها ومتوت فقال الناس ...

عادت حليمة اىل عادهتا القديمة.        إعداد / م. جمدى عزيز

.. وبينهام "لعم"!
   كان لنا زميل يتمّيز بخفة الظل، عندما يطلب منه أحدنا، أن 

يعطيه املويس؛ ليربي به قلمه الرصاص، أو يقشط به شيئًا 
ما، فإنه يرد عليه بأحد رّدين:

   إن كان عنده املويس، يقول: "موس.. ممكن"!
   وإن مل يكن عنده، يقول: "موس.. حتيل"، أي "مستحيل"!

   وبني املمكن واملستحيل، بني النعم والال، شفرة حادة قاطعة 
وواضحة، تؤكد موقفنا بدقة وأمانة. لكن حيلو للبعض أن 

يقدم لنا وجبة فاترة نكاد نتقيأها، وهي "نعم ال.. وبينهام 
لعم"!

   أنه شخص يفتقد الشجاعة األدبية، ويعرف جيدًا كيف 
يستخدم تعبري "لعم".. يف وقت الشدة؛ لكي يوقع املستمع يف 
احلرية.. فال ُيعرف ما إذا كان قد قال "ال".. وال ُيعرف إذا كان 

قد قال "نعم"!
   وهذا هو غري املمكن، وهذا هو املستحيل!...

                                                                                  عـادل عطيـة

قتلوك يا أوىف األوفياء
قتلوك وكنت هواهم

وآخر حب أتاهم
ىف زمن َعّز فيه الوفاء

أشبعتهم باحلنان
وشعروا معك بأمان
مل جيدوه ىف األقرباء

وبداًل من اإلمتنان
ألمجل زمن عاشوه
ألوىف حب عرفوه

راحوا ىف غفلة النسيان
فأين أنت..وأين هم اآلن؟

سلموا أنفسهم للضياع
وتشتتوا ىف البقاع

إنتقام عدالة السامء
ال أمل هلم وال رجاء

جزاء إحسا ٍن ِبرَشٍ جازوك
رفضوك وأنت احلبيب

وانساقوا وراء وهم غريب      
فليس هلم معك نصيب

من ديارهم أخرجوك              
فاستحقوا لعنة اآلباء

إىل األبد وحتى اإلنقضاء
ومل يعودوا شعبك الذى كان

فأين أنت..وأين هم اآلن؟

ملاذا أتيت إليهم
كان حبك كثريًا عليهم

فلم يتحملوه
وأمهلوه

كأهنم مل يكونوا يومًا عاشوه
أتيت إليهم كالصباح اجلديد

لكنهم أحبوا الظلامء
ورفضوا الفجر الوليد
تركوا الواحة اخلرضاء

وفضلوا التيه ىف الصحراء
فلم يعد هلم ىف فكرك مكان
وأين أنت..وأين هم اآلن؟

أنت عىل عرشك خمضب بدماء
َنَزفت بمرارة ىف بيت األحباء

أنت ىف عليائك 
مكلل باملجد

مبجل ىف سامئك 
وأمتمت الوعد

قدرتك متأل الدنيا
وكلمتك هيا العليا

عىل األرض وىف السامء
أنت كام أنت وسنوك التبىل

أروع مجااًل من البرش
ال أطيب وال أحىل

أيدت شعبك بالرجاء
ومل يعد للخطية سلطان
فأين هم … أين هم اآلن؟

متاما كأي جحيم 
كانت ابتسامة األمهات 

كورقة مطوية يف حمرقة الكتب
متاما كأي صباح عرج 
عىل لصوص الشمس 

يستيقظ الوطن 
ثم يضع أنفه 

يف أنبوب األكسجني
هل لنا نحن الغرباء 

بأن نستهلك غري القهر 
و بأن نرشب غري خيوط البؤس
و بأن نكون كأي مقبل عىل احلياة

متاما كسيزيف و الصخرة 
كانت نظرة العامل اإلنسانية
تتعب يف التحدث عن اخلري

و احلب 
ثم تعود حلمل الكراهية

متاما كأي وردة 
ألقيت عليها القاممة 

حييا الوطن 
أو نحيا معه كدورة املياه

غري الصالح للرشب
متاما كأي جانب 
نولد عىل اجلانب 

و نميش جانب اجلانب 
و نعيش هذا احلب

متاما كأي قرب و ميت 
عالقتنا باحلياة

و ال أظن أننا ندعي ..
أو أن الكاف تكذب

أسئلة بدون إجابة
إقرأها يمكن عندك إجابة

أمـثــــال ومعــانـى

أفكــــــار شــــائــــكـــة  






