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ذات يوم وصلنى خطاب من الملكة 
معى،.....  الصلح  تطلب  اليزابث 
قبلت.... وكنت  ثم  قليال....  وفكرت 
عندما  قبلها،  معها  تخاصمت  قد 
سبق  م��ا  ع��ن  تتنازل  ان  رفضت 
وطلبته منى، حيث انها لم تكن محقة 

فيه، فشكوتها للقضاء. 

هيئة  رف��ض��ت  عندما  ه��ذا  أت��ى 
ما  بندا  كندا(  )ريفينو  كندا  ضرائب 
تقدمت به في اقرارى الضريبى في 
تناقشت  وعندما  السنوات،  احدى 
ولهذا  موقفهم،  على  اصروا  معهم 

لجأت للقضاء لكى يفصل بيننا.

تقابلت  بايام  القضية  موعد  وقبل 
مع محامية الخصم، وعندما شرحت 
ساقولها  والتي  نظرى  وجهة  لها 
هذا  ستنقل  انها  قالت  للقاضى، 
ميعاد  وقبل  يوم  وثانى  لهم،  االمر 
القضية بيوم أتى لى خطاب من هيئة 
الضرائب يعرض الصلح قبل المثول 
يعوضونى  اال  مقابل  المحكمة  امام 
فقط  تكلفتها،  مصاريف  اى  عن 
في  عرضته  ق��د  كنت  م��ا  يقبلون 
اقرارى الضريبى اعترافا منهم أننى 

كنت على حق، والحقيقة اننى ال اجد 
اى غضاضة في دفع ضرائبى ودائما 
أقول »من يدك يا كندا واعطيانكى«. 

من  الصلح  طلب  خطاب  وك��ان 
الملكة  باسم  معنونا  كندا  ضرائب 
أيضا،  كندا  ملكة  ألنها  اليزابيث 
وعندما اذهب للمحكمة ضد اى جهة 
في الحكومة الفيدرالية الكندية فاننى 
اليزابيث  الملكة  واقاضى  اخاصم 

بصفتها ملكة كندا. 

وكنت بعدها امزح لمعارفى وأقول 
الصلح  طلبت  اليزابيث  الملكة  لهم 

معى.....ففكرت وقبلت.  

عندما  المنوال  هذا  نفس  وعلى 
نخطئ فنحن نخطى إلى هللا ونخاصم 
يقول  النبى  وداود  جبلنا،  الذى  هللا 
قدامك  والشر  أخطأت  »اليك وحدك 

صنعت« 

ضد  فأنها  خطيئتنا  كانت  ومهما 
جابلنا الذي هو ال نهائي، إذا فالخطأ 
نتيجته  تكون  صغير  أم  كان  كبير 
في   1 محصلة ضرب  ألن  واح��دة، 
مساوية  نتيجته  تكون  نهاية  ماال 
ماال  ف��ي  مليون  ض��رب  لمحصلة 
نهاية، وبالطبع ال تتساوى األخطاء 
ألن الرقم 1 ال يساوي الرقم مليون، 
دلت  كلما  الخطيئة  كبرت  وكلما 

محصلة  ولكن  القلب،  قسوة  على 
واحدة  هي  نهاية  ماال  في  ضربهم 
أن  وحيث  نهاية.  ال  ما  وتساوى 
نهاية  ماال  تساوى  الخطيئة  نتيجة 
فإن الرحمة المطلوبة لهذه الخطيئة 
لكى  أيضا  نهائية  ال  تكون  أن  البد 
الموت األبدي، ألن أجرة  ننجو من 
الخطيئة هي موت )تكوين 2: 15( 

ولهذا تجسد كلمة هللا »المسيح« 
الالنهائي في شخص »يسوع« لكي 
ويدفع  الصليب،  على  عنا  يموت 
للعدل اإللهي ثمن خطيئتنا الالنهائية، 
فأصبح كل من يؤمن به له سالم مع 
العدل اإللهي وخطاياه التي تساوى 
ال نهاية تغفر إن تاب عنها برحمته 
وبالتأكيد  ايضا،  نهائي  ال  هو  الذي 

هذا ال ينفى أن كل شخص 
خطيئته  ث��م��ن  س��ي��دف��ع 
األرضية،  القوانين  في 
فالسارق سيسجن والقاتل 

قد يحكم بإعدامه.

تقديم  اوج���ب  هللا  ع���دل  ول��ك��ن 
ان  ُيظن  الوثنية  وفى  لنا،  الرحمة 
كفة  بميزان،  يمثل  السماء  ع��دل 
للسيئات،  واألخ��رى  للحسنات  منه 
فيها  يرسم  الفراعنة  مقابر  وكانت 

هذا الميزان.  

عرضت  عندما  اليزابيث  والملكة 
المخطئة،  هي  كانت  الصلح  علًى 
ابديا  خالصا  لنا  رت��ب  هللا  ولكن 
الصلح معه  حقيقيا، ويعرض علينا 
المخطئون،  نحن  اننا  من  بالرغم 

فهل نقبل؟
د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

عندما ختاصمت مع امللكة 
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قضايا وآراء4

بيتـــــك 
و سوق العقارات
Power of sale 

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
هو  العسكرية  للزي  ارتداءك  إن  بيقولوا 
مش  أنا  والنعمة  ضابط......  لصفة  انتحال 
عارف أيه نوع الصنف إلي بيتعاطوه واللي 

ممكن يوصل للحد ده.
أمير قطر

المصريين  مصر....  عن  أبعد  ابني  يا 
قشرولك موزة.
عالء األسواني

قولت لو جبت سيرة السيسي هيلعنوني باألم 
واألب... طيب ما تسكت وال الكلب الرديء 

يجيب ألهله اللعنة؟؟
قناة الجزيرة

ده  اإلرهابيين  ضد  المفرطة  القوة  استخدام 
المفرتكة   القوة  أستخدمنا  أحنا  منكم...  كذبة 

ولو مش عاجبكم اشربوا من الخليج.
 أوباما

جواز  باطل  عتريس  من  عتريس  جواز 
أيامك  عتريسة من عتريسة باطل أمتي بقي 

المتنيلة هتخلص.
داعش

 .. سبهالكم  العراقي  الجيش  البصرة  دخلتوا 
بنغازي الجيش الليبي سبهالكم.. الشيخ زويد 

صرختم زي النسوان إلحقونا إلحقونا.
أبانوب وعبد الرحمن

دم  رواها  وياما  بدمكم  أتروت  سينا  أرض 
قبليكم وهي دي مصر ومش هتتغير وهيفضل 

دمنا فداها.
مرتضي منصور

 ما صدقنا خلصنا من ابن الزبال ها تدخلنا 
مع ابن البواب ليه... خليك في الماتشات اللي 

بتتفوت لديك أم فريقك.
عادل إمام

ما  كنيسة  تفجير  بعد  استقال  وزير  كل  لو 
كناش نوصل أبدا لتهجير األقباط لكن التمثيل 

سهل الواقع مر يا زعيم
خالد أبو النجا

بعد رفعك لعلم المثليين علي صفحتك قولت 
نار  غير  من  دخان  مافيش  ناس  يا  صحيح 

أبدا. وكل شئ انكشف وبان.
بوني كرونبي

نهاية  من  خوفي  يا  وأه  المشوار  وابتدي 
تبقي زي عزبة  المشوار.. خايف مسيسوجا 

أم التيتي في عهدك المشئوم.
حماس

وال  خاينة  حماس  هي  عارف  بقتش  ما  أنا 
الخيانة هي حماس؟؟.

محمد حسان
ظهور  علي  المستغربين  من  جدا  بستعجب 
فيديو لك تبايع داعش... أنت وإللي زيك مش 

مختاجين تبايعوا داعش أنتم صنعتوها. 

مصطلح power of sale يعنى ان البنك 
المنزل بسبب عدم  بيع  قد حصل على حق 
دفع أقساط الرهن العقارى. هذا ال يعنى ان 
قد  فقط.  البيع  إنما حق  المنزل،  يملك  البنك 
بقيمة  المنزل  يمكن شراء  انه  البعض  يعتقد 
حيث  خاطئ،  اعتقاد  فهذا  العقارى،  الرهن 
الرهن  بقيمة  عالقة  له  ليس  البيع  سعر  ان 
بواسطة  المنزل  تثمين  يتم  حيث  العقارى. 
متخصص ويحاول البنك الوصول الى سعر 
هذا  شراء  يمكن  عادة  ولكن  المتوقع.  البيع 
بالنسبة لسعر  المنازل بسعر جيد  النوع من 
هو،  كما  المنزل  يباع  المقابل  وفى  السوق. 
بدون اى ضمانات. كما ان من حق صاحب 
الرهن  أقساط  دفع  اذا  به  االحتفاظ  المنزل 

المستحقة قبل إتمام عملية البيع. 

يعتبر  المنازل  من  النوع  هذا  شراء  عادَة 
بعيوب  دقيقة  معرفة  بشرط  جيد  استثمار 
وعدم  العيوب،  هذه  إصالح  وتكلفة  المنزل 

تخطى سعر الشراء للسعر السوقى.

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

ظاهرة القبور الُُمبِيضه هي في جوهرها  أن 
يكتفي المرء بالعبادة المظهرية وتأدية الفروض 
شراً  مملوء  القلب  ويترك  الخارجية  الدينية 
الخارج  من  الُُمبِيضه  كالقبور  يصير  وبهذا 
تحدث  التي  نجاسة!والقبورالُُمبِيضه  وبالداخل 
عنها السيد المسيح في انجيل متي قائاًل  »ويل 
ألنكم  المراؤون  الفريسيون  و  الكتبة  أيها  لكم 
تشبهون قبورا الُُمبِيضه تظهر من خارج جميلة 
وكل  أموات  عظام  مملوءة  داخل  من  هي  و 
تظهرون  خارج  من  أيضا  انتم  هكذا  نجاسة. 
مشحونون  داخل  من  لكنكم  و  أبرارا  للناس 
لم   .)٦٢-٨٢  :٣٢ متي  )إنجيل  وإثما«  رياء 
تكن فقط ظاهره خاصه باليهود في ذلك الزمان 
في  جداً  الشائعه  الظواهر  من  أيضاً  هي  بل 
منها  يخلو  ال  الظاهره   هذه  الحالي.  مجتمعنا 
أي مجتمع وهي تتجلى بوضوح في المجتمعات 
الصغيرة العدد التي يتعمق التداخل بين افرادها 
األنشطه  تعدد  إلى  تفتقر  الوقت  نفس  وفي 
فيصبح الحديث عن الناس والتشهير بهم نوعا 
وقت  لشغل  فعاله  ووسيله  والتسلية  اللهو  من 
بذكرعيوب  إال  الحديث  لهم  يطيُب  فال  الفراغ 
الناس وتلفيق التهم إليهم وال يبالون بما يقولون 
المفضله.باالضافه  رياضتهم  لهم  بالنسبه  فهي 
جاز  -ان  الرياضه  هذه  يمارس  الذي  أن  إلى 
هذا التعبير- غالبا ما يكون صاحب مكانة ُدنِيا 
في المجتمع ويريد لفت األنظار إليه فيظن أنه 
ويظهر  مكانته  من  سيرفع  الشائعات  باطالق 
بمظهر األنسان الفاضل الذي يسعى إلى حماية 
الخبير  وهو  ال  وكيف  األضرار  من  المجتمع 
باحوال الناس والعليم ببواطن األمور. وينسي 
قول  األشخاص-  أو  الشخص-  هذا  يتناسي  أو 
السيد المسيح له المجد في  إنجيل مرقس عن 
أصحاب القبور المبيضه  :أن الذي يخرج من 
الداخل  من  ألنه  اإلنسان.  ينجس  ذلك  اإلنسان 
زنى  الشريرة  األفكار  تخرج  الناس  قلوب  من 
عهارة  مكر  خبث  طمع  سرقة  قتل.  فسق 
هذه  جميع  جهل.  كبرياء  تجديف  شريرة  عين 
الداخل وتنجس اإلنسان«.   الشرور تخرج من 

»مرقس٧ :٠٢-٣٢« 
 وللحق فان خطورة هذه المشكله تكمن في 
هي  بل  واحد  شخص  يتحملها  ال  َتبعاِتها  أن 
وباء يتحمل نتائجه ويشترك فيه المجتمع ككل 
فالمجتمع لديه القدره على السماح لهذه الظواهر 
بان تنمو وتترعرع كما أن لديه القدره على أن 
يَُشكل  إذاً  فهو  الظهور؛  من  ويمنعها  يُحجمها 
تُرَبه  تكون أِما صالحه لنمو مثل هذه المهاترات 
أو قادره على خنقها في المهد. وبذلك يشترك 
المجتمع كله في هذه الجريمه النكراء ويصبح 
الجميع سواء في تحمل مسئولية األلم والجرح 

العميق الذي نتسبب في حدوثه لالخرين.
الناس  أعراض  التخاذ  الجسيمه  الخطوره   
الفراغ  وقت  وشغل  للتسليه  ماده  وحياتهم 
نتسبب  الذي  العميق  والجرح  األلم  في  تتمثل 
مدى  يتخيل  أن  يستطيع  أحد  فال  لالخرين  فيه 
المعاناه التي يتحملها األشخاص الذين يصيرون 
هدفاً الصحاب القبور المبيضه.هذا األلم وهذه 
البطئ »كل  القتل  إلى حد  التي تصل  المعاناه 
 ٣ يو  نفس«.«١  قاتل  فهو  اخاه  يبغض  من 
:٥١«.هذا األلم وهذه المعاناه يتحمل مسئوليتهم 
ليس فقط من أطلق الشائعة- بل كل من اشترك 
من  السامع  .فموقف  ومناقشتها  سماعها  في 
ُمهماً  ليس  بالنفي-  أو  بالتوكيد  -سواء  الشائعه 
أوالنفي  الحالتين-لتوكيد  فكال  األطالق  على 
باالهميه  ألشعور   - اطلقها  -فيمن  تُغذي    -
والقديس بولس الرسول في رسالته االولي إلى 
أهل كورنثوس األصحاح ٤٢:٤١-٥٢   التي 
ِقَبل  من  الناس  معاملة  كيفية  عن  فيها  يتحدث 

الناجعه  الطريقه  لنا  ؛يضع  الكنسي  المجتمع 
عن  يتحدث  حينما  الحاالت  هذه  مثل  لعالج 
العاَمي الذي يدخل وسط جماعة  ألمؤمنين  » 
الجميع  من  عليه  يحكم  الجميع.  من  يوبخ  فإنه 
يخر  وهكذا  ظاهرة.  قلبه  خفايا  تصير  وهكذا 
على وجهه ويسجد هلل، مناديا: أن هللا بالحقيقة 
هذا  معالجة  في  والحكمه  فاالصل   . فيكم« 
الموضوع ال تتمثل في مناقشة الموضوع نفسه 
وال في محاولة اقناع الشخص بانه مخطيء وال 
تتمثل أيضاً في محاولة اقناع األشخاص الذين 
صاروا هدفاً الصحاب »القبور المبيضه« بان 
ال يلتفتوا إلى هذه الشائعات بل االصل والحكمه 
في معالجة هذا الموضوع تتمثل فقط كما قال 
الجميع  من  توبيخه  في  الرسول  بولس  معلمنا 
والحكم عليه من الجميع بدون السماح النفسنا-
المناقشة واالقناع و  بالوقوع في فخ  كمجتمع- 

األخذ والرد.

إليها  يلتفت  أن  يجب  التي  األخرى  النقطه   
الحقيقيه  باسمائها  األسماء  تسمية  هي  الجميع 
بداًل من محاولة أطالق أسماء ُمستعاره عليها 
نُسبغها  التي  المستعارة  األسماء  أكثر  ما  و 
الناس فقد سمعت أحد األشخاص  على أخطاء 
للزي  كنتيجه  فقط  المجتمع-  يحترمهم  الذين 
أحد  إلى  يتحدث  يرتديه- -سمعته  الذي  المميز 
األشخاص المتالمين من األتهامات الباطله التي 
نقد  مجرد  هذا  أن  له  فيقول  األعراض  تمس 
ويجب علينا أن نتقبله وأن الموضوع ليس أكثر 
من تعليق من الناس على سلوك معين وتسألت 
في داخلي كيف يجرؤ أي احد كائناً من كان أن 
الناس  يُسمي االغتياب والخوض في أعراض 
الطعن  أن  يقول  أن  يستطيع  كيف  نقد.  مجرد 
بالسكاكين ما هو أال مجرد تعليق على سلوك 
أن  الشخص  لهذا  األفضل  من  يكن  ألم  معين. 
يفكر ملياً قبل أن يتكلم وأن لم يستطع أن يتكلم 
تعميق  بداًل من  أن يصُمت  به  فاالولى  بحكمه 
الحقائق  نواجه  إذن  فياليتنا  األخرين؛  جروح 
بغير  األمور  نُسمي  وال  وصريحة،  واضحة 
أسمائها، لكي نستطيع أن نعيش الحقيقة ، وهذا 
البشر.  دهاء  من  لننتبه  يسوع  منه  حذرنا  ما 
اآلخرين  ننصح  أن  قبل  أوال  أنفسنا  فلنَُصِحح 
نعيش  الذي  المجتمع  ينصلح شأن  لكي  ولننتبه 

فيه..
فبعد  المجتمع  شأن  ينصلح  لكي  ولكن 
لنا  رسمها  التي  بالطريقه  اآلفه  هذه  أستئصال 
أهم  من  خطوه  تأتي  الرسول  بولس  القديس 
الخطوات التي يجب اال نتهاون فيها اال وهي 
القبر  صاحب  الشخص  هذا  أصالح  محاولة 
في  الكتاب  قال  كما  الوداعه  بروح  المبيض  
يغتاب  الذي  الشخص  فهذا   .١  :٦ غالطية 
األخرين  يكون في أشد الحاجه إلى الصاله من 
أجله كما إنه قد يحتاج إلى العالج النفسي نتيجه 
لكن على كل األحوال ال  به.  لظروف خاصه 
يجب أن يترك هذا الشخص وشأنه بل نَُمكن له 
المحبه  لئال يُبَتلع من الحزن المفرط كما يقول 

الكتاب »١كو ٧؛٨«  
اتهامهم  تم  الذين  بهؤالء  يتعلق  فيما  أما 
بالباطل ولم يتحرك المجتمع الفاضل- أو الذي 
هذا  لدرء  فاضل-  مجتمع  أنه  نفسه  في  يعتقد 
األتهام فيكفيهم أن يعلموا أنهم يتشبهون بالسيد 
الضحايا  كل  يمثل  المسيح  السيد   فأن  المسيح 
لتنبيه  الفعاله  الوسيله  كان  والصلب  األبرياء 
الضحايا  أن  الحقيقه-حقيقة  هذه  إلى  البشر 
يتعلموا  أن  أيضاً  عليهم  يجب  ولكن  ابرياء- 
األحتفاظ باالخرين على مسافه مناسبه حتى ال 

يتسببون لهم في مزيد من األلم والجراح.

امُلُبِيضه القبور  ظاهرة 
بقلم مسري جرجس
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1-   ]األخ العزيز د. رأفت جندى
»األهرام  نسخة  إرسال  على  أشكركم 
الجديد« - العدد 191 - كما أهنئكم على هذا 
بدأتم بقوة أستمروا  الرائع. وكما  اإلصدار 
بهذه القوة وبنفس الحماس مسنودين على 

قوة هللا ونعمته. 
الموضوعات شيقة والتنسيق رائع وإلى 

األمام دائماً.
مدينة  إلى  حضروا  الذين  أحد  كنت  أنا 
بها  يكن  لم  حيث   1975 عام  تورنتو 
تكن  ولم  مرقس  مرقس  أبونا  قدس  سوى 
ميسيساجا سوى حلم فى ذهن بعض الشباب 
الرائعة  الخدمة  بفضل  حقيقة  صارت  ثم 
وكان  الثالث،  شنوده  البابا  بها  قام  التى 
قدس أبونا أنجيلوس ميخائيل زميل دراسة 
بمدارس  خدمة  زميل  وأيضاً  باإلسكندرية 
بك  بمحرم  العذراء  السيدة  كنيسة  أحد 
باإلسكندرية، لكنه أختار طريق الطب وأنا 
أنتهيت  أن  وبعد  الهندسة.  طريق  أخترت 
من دراسة الدكتوراه فى الرياضيات بجامعة 
فى  اإلسكندرية  جامعة  إلى  عدت  وندسور 

ديسمبر 1981.
مع تحياتى ومحبتى.

مينا بديع عبدالملك
عضو المجمع العلمى المصرى
الكاتب بجرائد األهرام والمصرى اليوم 
والدستور، وسابقاً بمجلة الكرازة[

احملرر
أستاذ دكتور مينا عبد الملك 

تشرفت جدا بتعليقك على االهرام الجديد 
وبالتأكيد ان اسم حضرتك معروف لى جدا 

ولكن الجديد لى انك درست في كندا.

2-     ]عزيزى دكتور رأفت 
فانك  بعد  و  معك  يسوع  الرب  سالم 
األهرام  لمتابعة  كثيرين  تجذب  بمحبتك 
الجديد و كثيرين هنا فى أورالندو يسعدون 
فنان  شاعر  تقديم  يسعدنى  و  بالمتابعه 
يعشق  اسكندرانى  وهو  حلمى»  »عزت 

اإلسكندريه وقصيدة ماريا.
د. ماهر قديس[

احملرر
اشكرك ولقد اثريتنا بثالث كتاب موهوبين 

جدد 
تحياتى 

من بريد القراء

دعائم الحب األربعة :
األخر  يحس  بما  والشعور  اإلحساس   ١
نجاح  في  الزاوية  حجر  هي    empathy
الزوجية  والعالقات  عامة  االنسانية  العالقات 

خاصة.  
األصل الكتابي ) في الكتاب المقدس(  إذ تألم 
مجربا ) السيد المسيح ( يقدر أن يعين المجربين. 
بولس  )معلمنا  كيهودي  لليهود  صرت 
الرسول(  ألربح اليهود....... صرت للضعفاء 

كضعيف ألربح الضعفاء. 
هوامش : في الحياة من أصلح الناس لتعزية 
من فقد إبنه  ؟ اإلجابة إنسان فقد إبنه هو األخر 
بما يشعر به وال  تماما  الذي يحس  الوحيد  ألنه 

يتعاطف معه فقط كما األخرين . 
في الطب  العالج الجماعي للمصابين بنفس 
مرض   : مثال   Group therapy المرض. 
بعث  علي  مقدرة  الناس  أكثر  الثدي   سرطان 
حديثا  أصيبت  مريضة  نفس  في  الطمأنينة 
نفس  عاشوا  الذين  المرضي  هو  بالمرض  

التجربة  قديما وإنتصروا  علي المرض. 
 التطبيق : البد للزوجين أن يحس كل منهما 
بما يشعر به الطرف األخر ويشعره بانه يحس 

به  
٢ التعاطف مع األخر sympathy يأتي في 

المرتبة الثانية بعد اإلحساس باألخر. 
وبكاءا  الفارحين  مع  فرحا  الكتابي:   األصل 

مع الباكين. 
البد أن يشترك  الزوجان في الفرح والحزن. 
الزوجة  رفضت  زوجين  أعرف   : هوامش 
لرئاسة  الزوج  لترقية  التكريم  حفل  حضور 
المباالة  عدم  من  كجزء  بها  يعمل  التي  الشركة 

بمشاعره  فقررا اإلنفصال.  
عند  حتي    respect المتبادل  اإلحترام   ٣

الخطأ الشديد 
األصل الكتابي: المرأة التي أمسكت في ذات 
الفعل )الزنا( وهو أقصي ما يمكن أن توصم به 
المرأة  وفي تأمل خاص  ذكرته مرارا وتكرارا  

ماذا فعل السيد المسيح  ؟ يقول الكتاب 
علي  بإصبعه  يكتب  وظل  إسفل  إلي  إنحني 
األرض......فلما إنتصب يسوع ولم ينظر أحدا 
وال  اذهبي  أدينك  أنا  وال  أحد؟  أدانك  أما   ....

تخطئ أيضا 
خطاياها   ليكتب  أسفل  إلي  يسوع  ينحني  لم 
لتقرأها فهذا تأمل غير واقعي وإنما ليتفادى األلم 
الذي يمكن أن تحس به لو نظر اليها رب المجد 
-وهو الديان-  في وجود األخرين فأحيانا تكون 
النظرة أكثر إيالما من اي فعل أو قول خاصة 
أمام اآلخرين. ولم ينتصب ويكلمها  مباشرة اال 

بعد أن  لم ينظر أحدا 
وكان يسوع يعطينا المثل في أعلي  درجات 
فلم   المواقف  اإلحترام إلنسانة في أحط وأسوأ  
يجرح مشاعرها حتي بالنظر اليها الذي قد يألمها 

وهي في هذا الموقف العصيب.
التطبيق: تجنب اإلساءة للطرف األخر بالفعل 

أو بالقول أو حتي بالنظرة المؤلمة.  
٤ التعاون والمؤازرة  بالفعل وليس بالقول في 

كل أوجه الحياة في العمل وفي المنزل. 
في تربية األوالد وفي شئون المنزل المختلفة 

المتعلقة بالطعام والنظافة وخالفه. 
األصل الكتابي : إن كان أخ وأخت عريانين 
ومعتازين للقوت اليومي  فقال لهم أحدكم إمضيا  
بسالم إستدفا وإشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات 

الجسد فما المنفعة. 

من سخرك ميال فسر معه اثنين. 
سبيل  علي  بل  اإلضرار  سبيل  علي  ليس 

االختيار 
)معلمنا  آشهد  أنا  الطاقة  أعطوا حسب  ألنهم 

بولس الرسول ( وفوق الطاقة. 
التطبيق : البد أن يتعاون الطرفان مع بعضهما 

بكل طاقتها في كل األشياء.    
كيف تظل شعلة  الحب مشتعلة؟ 

جانبان  يوجد  مشتعلة  الحب  شعلة  إلبقاء 
)جانب نفسي وجانب مادي( 

الجانب النفسي :١.  أن يغفر وينسي كل من 
الزوجين أخطاء وتعديات األخر 

بوك  الفيس  علي  صفحتي  علي  كتبت  وقد 
ضمن ما أكتب 

يغفر  قلب  يفني.    كنز ال  أدلك  علي  »هل 
وينسي.« 

فيها  يتعهد  الربانية  : الصالة  الكتابي  األصل 
نغفر  كما  فيقول    أمام هللا  واحد  بشئ  اإلنسان 
دائما   ويذكرنا  إلينا   يسيئون  للذين  أيضا  نحن 

رب المجد بانه إن لم نغفر فلن يغفر لنا.  
٢ وايضاً كتبت  » في الحب األفعال أكثر أثرا 

من األقوال. »   وهذا صحيح 
وتساهم  مهمة  إيضا  واألقوال  أضيف  ولكني 

في إبقاء الحب مشتعال. 
»أن  الحب    عن  صفحتي  علي  كتبت  فقد 

الرجل يحب بعينيه والمرأة تحب بأذنيها.«
وعليه البد أن نستمر وال نكل وال نتوقف عن 

تبادل كلمات الحب 
وقلت  »الحب لم يخلق ليبقي محبوسا صامتا 
في  يدور  بما  منطوقا  ليتحرر  بل  الضلوع  بين 

العقول.
األصل الكتابي : الكالم اللين يصرف الغضب 

والكالم الموجع يهيج السخط.  
الجانب المادي : ١ التغير سمة الحياة والجمود 

عالمة الموت.   
وعليه إلبقاء حيوية الحب البد من التغيير في 

رتابة وجمود األحداث. 
مثال: تغير المنزل أو السيارة إن أمكن  وإن 
ترتيب  حتي  أو  األثاث  بعض  فتغيير  يمكن  لم 

األثاث 
وتغير الروتين الممل  في األطعمة والرحالت 

وخالفه وإبتكار أشياء وأفكار جديدة للحياة.  
٢ أن يحافظ كل طرف ما أمكن علي الصورة 

المثلي التي يحب أن يراها فيه الطرف األخر
مظهرا وجوهرا  وال يهمل في ذلك بعد الزواج 
-بل العكس ينبغي أن يحدث-   فيبقي جميال من 
الخارج ومن الداخل أمام الطرف األخر ومثيرا 

إلهتمامه كما كان قبل الزواج.   
علي  تسلط  للمرأة  ليس   : الكتابي  األصل 
جسدها بل للرجل  وكذلك الرجل أيضا ليس له 

تسلط علي جسده بل للمرأة 
وكذلك  الواجب  حقها  المرأة  الرجل  ليوف 

المرأة  أيضا الرجل  
وفي النهاية  أحب أن اؤكد أن الزواج مقدس 
عند هللا .  وليكن الزواج » وعليه كل طرف« 
مكرما عنداالخر   وكل من الطرفين لألخر معينا 
نظيرا.  وعليه البد أن يحب كل طرف األخر 

كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها.  
العامة  صفحتي  متابعة  يحب  لمن   : هوامش 
 Doctor عنوان  تحت  فهي  بوك  الفيس  علي 

 Nagi

فيس بوك

 احلب بني الزوجني يف املسيحية

اجلزء الثاني

أ.د. ناجي إسكندر

مصر السالم
حليم منجة

اليوم نقول كلمتنا ولن نقف على الحياد 
نقول لمن يريد لمصر الخراب والسواد 

أن شعب مصر يقف لكم بالمرصاد 
فمصر حافظها هللا خالق العباد

أن االقتراب من أرض سيناء ممنوع 
فالجميع يعلم أن دفاعنا عنها حق مشروع 

فجيشها تربى على العزة وليس الخنوع
وتالحم شعبها بجيشها اقوى من كل الدروع 

عازمون على تطهير كل شبر فى سيناء
مهما كان الجهد ومهما كلفنا من عناء

وسينعم  شعبها بالهدوء والصفاء
 سينعم باالستقرار وسيعم الرخاء

فكل من اراد لمصر الشر والضرر 
صار بين البشر معزول ومحتقر  
وكل من اراد هدمها هدم واندثر 

هذا ما سجله التاريخ ورايناه بالبصر

مصر افشلت المخططات الخفيه 
مصر استطاعت حسم كل قضيه

مصر نجحت فى جمع الدول العربيه
وجعلتهم يعيشون فى وحدة ومحبه اخويه

مصر هى حضن العرب هى الوطن الكبير 
الذى كشف ويكشف مخطط العدو الخطير 
فقد عرف الشعب من عدوه من الكبير للصغير
فشعب مصر االصيل قد حدد لنفسه المصير

مصر صوتها عالى ال يمكن اسكاتها 
انظروا الى جنودها انظروا الى فرسانها
انظروا الى وحدتها فى شعبها واعالمها

فشعبها سيحاكمكم قبل أن يحاكمكم قضاتها

فمصر بلد االمان واالنسان المسالم 
فهى من اضاءت بنورها بين العواصم

هى من شهد لها العالم بانها اهم المعالم 
فكل من اراد هزيمتها نالتهم الهزائم 

نقول لمن يريد لمصر السوء

كما أن الشر والخير ال يمكن أن يتم بينهم لقاء
وبما انكم خدعتم الشعب وكذبتم على االصدقاء
فمصيركم الضياع والفناء ولشعب مصر البقاء
وأعلموا أن الشعب والجيش لمصر اوفياء

وستظل مصر رمزا للعزة والكرامه 
وسيظل جنودها رمزا للرجوله والشهامه
فالشجاعة فى جنود نا  صارت عالمة
وستظل مصر رائدة وقد عادت للقيادة

ونقول لجنودنا البواسل 
تاريخكم مشهود له طول الزمن

انكم جنود أوفياء على الوطن يؤتمن
فأنتم انقاذ الوطن اثناء المحن 
وأنتم حماة الوطن من الفتن 

تحية لكم



روحيات6

فمن خالل الباب تمر للجهة األخرى 
مر  كلما  وبالتالي  ألخر  مكان  من 
يمر  أخري  الي  ضيقة  من  الشعب 
بسور  الموجود  التسبيح  باب  من 
في  شعبه  َخلص  فالرب  الخالص. 
القديم من عبودية مصر وفي الجديد 
عن  وعوض  الخطية  عبودية  من 
تسبيح  رداء  البسها  والنواح  الضيق 
وفرح. ويؤكد الرب االله لها قائال: » 
فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة 
الذين يسمعون  لدى كل أمم األرض 
بكل الخير الذي اصنعه معها فيخافون 
ومن  الخير  كل  اجل  من  ويرتعدون 
اجل كل السالم الذي اصنعه لها« ) 
ارميا ٣٣: 9 (. ويكرر عليها نداءه 
)اشعياء ٥٢: ١(:«استيقظي استيقظي 
البسي عزك يا صهيون البسي ثياب 
المقدسة  المدينة  اورشليم  يا  جمالك 
اغلف  بعد  فيما  يدخلك  يعود  ال  ألنه 
وال نجس«. أي ال توجد فيك خطية 
الصليب  علي  الكفاري  عملي  الن 
البر.  وثياب  الخالص  رداء  منحك 
وهذا يذكرني بعمل الرب مع زكريا 
الكاهن عندما اشتكي عليه الشيطان، 
قدامه  الواقفين  وكلم  الرب  فأجاب 
الكاهن  زكريا  عن  انزعوا  قائال:« 
له:«  وقال  القذرة«.  الثياب  العظيم 
إثمك وألبسك  انظر. قد أذهبت عنك 
راسك  على  ليضعوا  مزخرفة.  ثيابا 
على  فوضعوا  طاهرة«.  عمامة 
ثيابا  العمامة الطاهرة والبسوه  راسه 
نظيفة جديدة ) زكريا ٣: ٤،٥(. وهذا 

رداء تـســــــبـيـح
د. روز غطاس

عكس ما حدث مع الرب يسوع حيث 
قرمزيا،  رداء  والبسوه  فعروه  اهين 
عسكره  مع  هيرودس  فاحتقره 
واستهزأ به والبسه لباسا المعا ورده 
إلى بيالطس)لو ٢٣: ١١( . .وبعدما 
الرداء  عنه  نزعوا  به  استهزئوا 
للصلب  به  ومضوا  ثيابه  والبسوه 
يسوع   .)٣١  -  ٢٨  :  ٢٧ متي   (
المسيح الذي بعريه اكتسينا، وهذا ما 
اهل  بولس موجها ومرشدا  له  يشير 
يسوع  الرب  البسوا  قائال:«  رومية 
للجسد  تدبيرا  تصنعوا  وال  المسيح 
 ١٤  :  ١٣ رومية  الشهوات)  ألجل 
(. واهل افسس قائال:« البسوا سالح 
هللا الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد 
مكايد إبليس) افسس ٦ : ١١ (. واهل 
كمختاري  فالبسوا  قائال:«  كولوسي 
هللا القديسين المحبوبين أحشاء رافات 
أناة  ولطفا وتواضعا ووداعة وطول 
، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي 
هي رباط الكمال) كولوسي ٣ : ١٢ 
، ١٤(. والمحبة هي الوصية األولي 

والعظمي التي تَُكمل كل الناموس. 
حين  كل  في  يسوع  بالمسيح  فلنقدم 
ثمر  أي  التسبيح  ذبيحة  االله  للرب 
 :١٣ )عب  باسمه  معترفة  شفاه 
ذبيحة  هو  يسوع  الرب  فاسم   .)١٥
باعتراف  دائما  نقدمها  التي  التسبيح 
البر  المسيح رداء  لبسنا  شفاهنا ألننا 
نحيا  به  ألننا  والتسبيح  والخالص 

ونتحرك ونوجد.

هل اختبرت عزيزي القارئ أن تغني 
هذه  والضيق؟  الحزن  وسط  وتفرح 
ليست شيزوفرنيا أو انفصام شخصية 
لكنها اتجاه قلب وإرادة. عندما تجوع 
تريد  تعطش  وعندما  تأكل،  ان  تريد 
ان تشرب، وعندما تتعب تريد أن تنام 
ولكن لماذا عندما تريد ان تفرح تجدها 
صعبة؟. ففرح الرب هو قوة شعبه ، 
الفرح َخبره بولس الرسول في  فهذا 
رسالة  لنا  كتب  حيث  السجن  وسط 
مع  قبله  ومن  فيلبي  ألهل  الفرح 
سيال عندما ُعذبا وُوضعا فى السجن 
إلى  ويشكران  يسبحان  ظال  األسفل 
وُفتحت  السجن  أساسات  اهتزت  أن 
هي  التي  المعجزة  فتمت  األبواب 
الرب من خالل سجان  كلمة  انتشار 
فعمل  األرجوان.  بائعة  وليديا  فيلبي 
العالم  شعبه  تمليك  ليس  االله  الرب 
ولكن المعجزة الحقيقية هي ان تختبر 
سالم الرب االله الذي يفوق كل عقل 
وفرحه في وسط األزمات والضيقات 
واالمتحانات والتجارب. فالرب وعد 
اورشاليم بان يسمي أسوارها خالصا 
وأبوابها تسبيحا )اشعياء ٦٠ : ١٨(. 
فترد عليه قائلة في )اشعياء ٦١: ١٠( 
نفسي  تبتهج  بالرب.  افرح  »فرحا 
بإلهي ألنه قد البسني ثياب الخالص 
كساني رداء البر مثل عريس يتزين 
بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها«. 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من هو: كان أرسانيوس الذى ذكره 
البابا ثيئوفيلس وهو على فراش الموت 
وكان  الرومان  أشراف  من  شريفاً 
عميقاً فى العلوم والفلسفة. سمع صيته 
األمبراطور ثيئودوسيوس الكبير فعهد 
له تربية إبنيه أركاديوس وهونوريوس 
وعاش أرسانيوس فى بالط األمبراطور 

ولذا لقب )معلم أوالد الملوك(.

مصر  صحراء  إلى  بالذهاب  فكر 
ـ  الصحراء  قديسى  من  سمعه  مما 
ذهب إلى برية شيهيت )ميزان القلوب( 
تدرب  ـ  الكبير(  مكارى  )األنبا  حيث 
ولما سؤل عن  والصمت  النسك  على 
الصمت قال )لقد تكلمت كثيراً. وكثيراً 
ما جعلنى  الكالم وهذا  ندمت على  ما 

أفضل الصمت عن الكالم(.

مره أرسانيوس كان يستمع لراهب 
فالح سازج. قال له ما رأه وعرفه أأنت 
وأستاذ  الملوك  أوالد  معلم  أرسانيوس 
فالح  من  تتعلم  كيف  والفلسفة  العلوم 
جاهل ؟ فقال له )إنى تضلعت فى حكمة 
الحكمة  لكن  الرومان.  وعلوم  اليونان 

الروحية أجهلها وأريد تعلمها(.

الفول األبيض: كان أرسانيوس يأكل 
الفول  يلتقط  وكان  الرهبان  أخوته  مع 
الجاف  األسود  الفول  ويترك  األبيض 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
شخصيات قديسه ـ األنبا أرسانيوس معلم أوالد امللوك

يحرج  ال  لكى  ذلك.  الدير  رئيس  فرأى 
يجلس  أن  راهب  مع  إتفق  أرسانيوس 
بجانب أرسانيوس وقت األكل ويتحمل ما 
تريد  ما  إفعل  الراهب  له  فقال  به  يفعله 
وعندما أشرف رئيس الدير على الرهبان 
وهم يأكلون لطم الراهب المتفق معه وقال 
الصالح  بين  تميز  ال  بالطبق  ما  كل  له 
على  يده  أرسانيوس  وضع  والفاسد. 
خده وقال )هذا على خدك ياأرسانيوس( 

ومذاك إزداد فهماً ونعمة.

نياحته: قضى أرسانيوس فى روميه 
أربعون سنة وقضى أربعون سنة بوادى 
النطرون وعندما أغار البربر على الدير 
ذهب إلى دير آخر فى تخوم األسكندرية 
قضى بها سنتين ثم عاد إلى ديره وقضى 
به أثنى عشر سنة وعند شعوره بإنطالقه 
إلى األبدية أوصى تلميذيه أن يدفن جسده 
فى مكان ال يعرفه أحد كفى أن يذكروه 

بالقداس.

شخصية أخرى: الرجل الكامل حبيب 
المسيح األنبا بيشوى

كان يعيش فى قرية بالمنوفية رجل بار 
رأت  ليلة  وذات  أوالد  بسبعة  هللا  رزقه 
بأن مالكاً طلب منها ولد من  األم حلماً 
وضع  الحياه.  مدى  هللا  ليخدم  أوالدها 
المالك يده على بيشوى وكان أصغرهم 
فقالت له أن أضعفهم فقال لها )قوة الرب 

فى الضعف تكمل( ثم توارى عنها.

األنبا  دير  قصد  بيشوى  أشتد  لما 
شيخ  راهب  يوجد  حيث  الكبير  مكارى 
إسمه أنبا بيموا تتلمذ على يديه ويقوم بكل 
ما يطلبه منه فزاد فى النسك وأكثر من 
أسكيم  ألبسه  أن  إلى  والصوم  الصلوات 
الرهبنه وأجرى هللا على يديه العجائب. 

ذاع صيته إلى جميع ربوع مصر.

السن  حديث  شاب  أن  حدث  قصه: 
طلب من األنبا بوال الطموهى أن يساعده 
ألنه  يوافق  فلم  بيشوى  األنبا  لزيارة 
حديث السن. الشاب طلب منه أن يدخل 
هو ويأخذ البركة ولما يخرج يأخذ بركة 
منه وإتفقا على ذلك وعندما دخل األنبا 
بوال قال له لماذا لم يدخل بيفامون الشاب 
الصغير أجابه إنه حديثاً فرد عليه وقال 
يأتون  المسيح قال دعوا األوالد  )يسوع 
إلّى... مت ١9: ١٤( فخرج األنبا بوال 
الطموهى وأحضر بيفامون من الخارج 

وأدخله لألنبا بيشوى.

بيشوى يسير  األنبا  حدث عندما كان 
فى الصحراء متأماًل رأى مجموعة من 
وسأل  بهم  فأعجب  النورانيون  المالئكة 
أحدهم لماذا هم هنا أجابه أن هللا أرسلهم 
لحراسة نساك البرية ولكل راهب مالك 
مالزمه ـ دخل قالية راهب فوجده نائماً 

ومالكه واقف عند رأسه يحرسه.

شيطان البرية: ذهب شيطان إلى رجل 
غنى وقال له تصرف أموالك على الفقراء 
هنا ويوجد قديس فى برية شيهيت إسمه 
ولم  المساعده  إلى  محتاج  بيشوى  األنبا 
ومألها  جماله  الغنى  هذا  فأخذ  تساعده. 
هدايا وأموااًل وذهب بها إلى البرية وأثناء 
فعله  بما  بيشوى  األنبا  المالك  كلم  ذلك 
بيشوى  األنبا  فخرج  بالغنى.  الشيطان 
من الدير إلى البرية وعندما شاهده الغنى 
بيشوى وسأله  الراهب  أين  منه  أستفسر 
عن  الغنى  فأخبره  عنه  السؤال  سبب 
الهدايا واألموال يقدمها له. فأفهمه األنبا 
بيشوى بلطف أن الدير فى غير الحاجه 
وكأنها وصلت وتعود بها وتوزعها على 

الفقراء وبهذا حطم فخاخ الشيطان.

الرجل الكامل: أخذه الرهبان أباً لهم لما 
رأوه من كل رعايه وعنايه بهم فأطلقوا 
الكامل ولألنبا بيشوى  الرجل  لَقب  عليه 
طول  يسهر  كان  السريان  بدير  مكان 
الليل فى الصاله فكان يربط شعره بحبل 
نام  لو  ليشده  بالسقف  الحب  والطرف 

فيظل مستيقظاً مصلياً.

ببرية  بيشوى  األنبا  عاش  نياحته: 
الرهبان  أخوته  يخدم  شيهيت ستين سنة 
وبضع سنين فى جهات مختلفة فى البالد 
عالم  إلى  ورحل  والصعيد  المصرية 
الخلود ـ شيد ديره فى حياته عام ٣٨٤ م.

شخصية أخرى
األنبا يؤنس القصير 

وبيشوى  يؤنس  وتتلمذ  عاش  نشأته: 

األنبا  واحد  معلم  ومع  واحد  وقت  فى 
والعباده  النسك  معلمه  من  تعلم  بموا 
جافه  عصا  معلمه  فأعطاه  والطاعة 
وطلب منه أن يزرعها ويسقيها ثالث 
التى  بالثمار  وجاءت  أفرخت  سنوات 
ـ  الطاعة  بثمار  بموا  األنبا  سماها 
وألبسه  قساً  أثناسيوس  البابا  رسمه 
األسكيم كان يحتمل الرهبان منهم الذى 
يحرج  فلم  منهم  أحداً  يحرج  ولم  يسئ 
الدليل الذين أخذوه معهم فى الصحراء 
أن  يحنس  األنبا  منهم  فطلب  وضلوا 
أنهم  فأكتشفوا  الصباح  إلى  يستريحوا 
ضلوا الطريق ثم عاد الدليل من خطأهـ  
دخل أحد الرهبان قاليته فوجد المالئكة 
نياحة  عند  ـ  بأجنحتهم  عليه  يرفرفون 
أن  يوحنا  األنبا  من  طلب  بموا  األنبا 
يعيش ويبنى ديراً عند شجرة الطاعة لم 
يبقى منه إال أطالل ومن األنبا بيشوى 
األنبا  لدير  مقاربة  صومعته  يبنى  أن 
مكارىـ  أعاد األنبا يؤنس السيدة بائيسه 

من طريق الشر.

أنطونيوس  اآلباء  له  ظهر  نياحته: 
ومكارى وباخوم مع المالئكة إلى دار 

الخلود.

ببرية  الدير  أسمه:  على  األديرة 
ـ دير  البغل شرق طره  ـ دير  شيهيت 
النعناع بمدينة  ـ دير  أبو حنس بملوى 

أنصنا ـ ١٦ كنيسة ببلدان كثيرة.

إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
صلوا من أجلنا

جنوى غاىلقرأت لك 
الطريق الصحيح

تقول في  الكاتبة  كتبت كرستين ويلش 
كنت  حياتي  من  فترة  في  ؛  لها  مقالة 
القيام   من  تنتهي  ال  دائرة  في  أعيش 
الحياة  وكانت  يوم  كل  األشياء  بنفس 
اكرهها  بوظيفة  أتمسك  فكنت  صعبة 
الزوجية  حياتي  علي  ألحافظ  وأكافح 
وربما كان اآلكل والتسوق هما الشيئين  
اللذين كانا يعطياني دفعة مؤقتة إلكمال 
حياتي  من  بالسأم  وشعرت  عملي 
وقلت  فيها  أعيش  التي  الفوضى  ومن 
ال يمكن أن أعيش هذه الحياة الفارغة 
مرة أخري وتوقفت عن التركيز علي 
في  افكر  وبدأت  الخاصة  احتياجاتي 
احتياجات من حولي وهنا حدث شيء 
حياتي  تغيرت  لقد   ، مدهش  من  اكثر 
ولكن  هي  كما  ظروفي  ظلت  وبينما 
وقام   ، تماما  اختلفت  لألمور  نظرتي 
مليونير من النمسا يبلغ من العمر ٤٧ 
عاما  بالتبرع بكل ثروته التي تبلغ ٤٫٧ 
الخيرية  الجمعيات  إلى  دوالر  مليون 
التي أنشئت لمساعدة الفقراء في أمريكا 
ثروته  أن  اقتنع  أن  بعد  وهذا  الالتينية 
وحياة األنفاق والبذخ سوف ال يحققا له 
الديلي  لصحيفة  وقال  الحقيقة  السعادة 
كعبد  اعمل  كنت  لقد  )لندن(  تلغراف 
ألشياء ال ارغب فيها وال احتاجها وقد 
كانت أكبر صدمة لي عندما أدركت كم 
هو  شعور  أو  روح  وبال  رهيب  كان 
نمط حياتي ذو الخمسة نجوم. هنا نري 
تغير في حياة مليونير ترك كل أمواله 
للفقراء وامرأة تعيش حياة صعبة تترك 
همومها والبحث اليومي عن احتياجاتها 
ليكتشف كل منهما أن سعادتهم هي في 
التغير  احتياجات األخرين، وهذا  تلبية 
لسماع  نتيجة  ولكن جاء  يكن سهال  لم 
صوت هللا الداخلي وطاعته والثقة فيه 

ويلش  كريستين  وتسال  باتباع طريقه، 
الصوت  أن  نعرف  أن  يمكننا  كيف 
أفكارنا  أو  فينا هو صوت هللا  الداخلي 
أو  الفكر  كان  إذا  فتقول،  الخاصة؟ 
الرغبة تقودنا إلى الحصول على فائدة 
األرجح  على  فهو  بنا    خاصة  مادية 
أو  الفكر  كان  إذا  وإما  الخاص  فكرنا 
الرغبة تركز على عمل رحمة ومحبة 
ولهذا  داخلنا  هللا  فهو صوت  لألخرين 
فعندما تسمعون صوته ال تقسوا قلوبكم، 
ويعتقد الناس أن الطريق السهل الذي ال 
أو عراقيل هو من  تعترضه مصاعب 
الوضع  هو  هذا  ليس  ولكن  اختيار هللا 
دائما فهناك بعض الطرق تظهر للناس 
و  الهالك  إلي  تقود  ولكنها  مستقيمة 
الطريق السليم هو الطريق الذي ينبغي 
فيه أن تتخلي عن ذاتك وأنانيتك وتصمم 
علي المضي فيه بحب وصبر وتضحية 
إلي المنتهي مع ثقة في هللا و مهما كانت 
يؤدي  الذي  الطريق  فهو  المصاعب 
للحياة ،  وانظروا في طرقكم في الحياة 
فال أحد يحب أن يعيش في أنانية وبال 
قلب. وثقوا في هللا من أعماق قلوبكم، 
واستمعوا لصوت هللا في كل ما تفعلونه 
فقط  فهو  إليه،  تذهبون  مكان  أي  وفي 
الذي سيضعكم على الطريق الصحيح. 
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ونساعدكم أيضا يف األمور اجلنائية وخمالفات املرور  

We can also Help with Criminal Law Matters and Traffic Tickets

تيم جندي

2.59 % Fixed 5 Yr

2.15 % Variable 5 Yr

Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687

إىل أين تذهب األشياء اخلاصة بك اليت يتم 
مصادرتها عند نقط التفتيش يف املطار قبل 

السفر؟

في كل شهر يصادر مطار اليوت ترودو في مونتلاير اكثر من 
في  حملها  من  الممنوعة  المسافرين  أغراض  من  كيلوجرام   9٠٠
الحقائب الخاصة عند السفر بالطائرة ، وبعض هذه األشياء تذهب 

للبيع بالمزاد لجمع األموال لمركز رعاية ) فيكتور – جادبوس( علي  النادر والغريب يطرح  إلي القمامة ولكن الكثير منها 
الشاطئ الجنوبي للمدينة ويقول مساعد المدير التنفيذي لهذا المركز أن هذه األموال تساعدنا علي تقديم رعاية جيدة للمرضي ، 
وهذا البرنامج لبيع األشياء بالمزاد يعمل به منذ اكثر من عشرة سنوات  بعد تنفيذ التدابير األمنية علي اثر الهجمات اإلرهابية 
في ١١ سبتمبر٢٠٠١  وفي نهاية كل شهر يقوم المتطوعين بفرز كميات كبيرة متراكمة من المتعلقات الشخصية التي في حوزة 
امن المطار وقد يكون الكثير منها زجاجات مياه وأنواع من الكريمات للحماية من الشمس ولكن الشهر الماضي كان ضمن 
هذه األشياء خالط للطعام وفالش ضوئي ووالعة علي شكل مسدس ، ويقول المتطوعين انهم جمعوا اكثر من ٥٠ الف دوالر 
للجمعيات الخيرية من بيع هذه األشياء خالل السنوات الماضية ، وينتهز الكثير من األفراد هذه الفرص لشراء أشياء بنصف 
ثمنها أو اقل من النصف ، وقال متحدث من شركة اير كندا ألمن النقل الجوي انهم يبحثون عن شركة تستطيع التعامل مع هذه 
األشياء ألنه بعد ١١ سبتمبر زادت األشياء التي تصادر من المسافرين وأصبحت تمثل مشكلة للشركة وقال أيضا انهم يعطون 
بعض هذه األغراض إلي القسيس المكلف بخدمة الصالة في المطار الذي يقيم مزاد لهذه األشياء ويذهب المال للعمل في الكنيسة 

أو للمجتمع المحلي ، وتنظم بقية المطارات في أوتاوا وادمنتون وفانكوفر نفس البرنامج . 

زلة لسان تفضح »أوباما« يف مؤمتر صحفي: »أمريكا تدرب داعش«!! 
والبيت األبيض ينشر تصحيحا للخطاب

أخطأ الرئيس األمريكي »باراك أوباما«، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت األبيض، 
المتحدة األمريكية تتولى تدريب قوات تنظيم »داعش«  الواليات  حيث أكد خالله أن 

اإلرهابي بدال من قوله »القوات العراقية«.
قاله  لما  مكتوبا  تصحيحا  اإلنترنت،  شبكة  على  موقعه  عبر  األبيض،  البيت  ونشر 
الرئيس األمريكي »بارك أوباما« في الخطاب، حيث أكد أن الرئيس »أوباما« أخطأ 
عندما قال إن أمريكا تتولى تدريب »قوات داعش، وكان من المفترض أن يقول »القوات 

العراقية«.
وتعد هذه هي المرة األولى التي ينشر فيها البيت األبيض تصحيحا لخطأ وقع فيه الرئيس األمريكي في خطابه، خاصة 

وأن الرئيس أوباما استكمل خطابه بشكل عادي دون أن يتوقف لتصحيح الخطأ في الخطاب.
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إىل كل غنوشي .. مصر خط أمحر!
ليديا يؤانس

الهم  من  أكثر  وبقوا  كثروا  الغنانيش 
علي القلب!

غنوشي  تونسي،  سوسة  غنوشي 
بالقطران  غنوشي  تركي،  خرسيس 
أمريكاني،  مثلي  غنوشي  القطري، 

والغنانيش كثير وفي كل مكان!

وبدون  ُمقدمات،  وبدون  فجأة 
بهجمة  الصحافة  طالعتنا  ُمبررات، 
يا  قال  مصرية،  تونسية  بقذيفة  شرسة، 
يعني  قال  الجايين،  شر  يكفيُكم  قاعدين 
مصر ناقصة نغنشة غنوشية مش كفاية 

اإلخوة والدواعش.

علي  الغنوشي  وإتنطط  إتنطع 
العالم،  وأسياد  أسياده  المصريين 
من  الكثيرين  مثل  وأرآؤه  بإقتراحاته 
القذرة  أنوفهم  بيحشروا  إللي  الغنانيش، 
في حياة اآلخرين وخاصة الشعوب، لكي 
مصالح  حساب  علي  مصالحهم  يخدموا 

اآلخرين.

زعمه  ما  اإلخبارية  المواقع  تناولت 
راشد  التونسية  النهضة  حركة  رئيس 
الغنوشي حينما قال، إن تنظيم “داعش” 
هو البديل عن إقصاء ما يُسمي ب”التيار 

اإلسالمي الُمعتدل” في مصر!

صحيفة  مع  مقابلة  في  ذكر  أنه  كما 
كان  “داعش”  أن  الجزائرية،  “الخبر” 
أيضاً هو البديل عن اإلعتدال اإلسالمي 
عندما  “داعش”  ظهر  فلقد  العراق،  في 
العملية  عن  السياسي  المكون  أقصي 

السياسية.

وكذلك في سوريا، قدم “داعش” نفسه 
عن الطرف المقصي، عندما أبيد التيار 

اإلسالمي المعتدل. 

هذا  تصريحات  في  الغريب  الشئ 
الطريق  ًيمهد  أنه  الداعشي،  الغنوشي 
للدواعش بعد الهجوم الداعشي اإلرهابي 
الذي  التونسية،  السياحية  سوسة  علي 
يونيو   ٢٦ في  سائحاً   ٣٨ راح ضحيته 
٢٠١٥، والتي أعلن علي أثرها الرئيس 
في  الطوارئ  حالة  السبسي  التونسي 
البالد، وإقالة مسئوولين من بينهم والي 
سوسة، وأعلن السبسي النفير: نحن في 
تم إعالن حالة  حالة حرب حقيقية ولقد 
الجمهورية  تراب  كامل  علي  الطوارئ 

لمدة ٣٠ يوماً.

لقد واجهت تونس منذ ثورتها تصاعداً 
قتل  في  تسببت  التي  المتطرفة  للحركة 

العشرات من عناصر الجيش والشرطة، 
شهور   ٣ خالل  في  تونس  فتعرضت 
أدي  مما  “داعش”  تبناهما  إلعتدائين 
لمقتل ٥9 سائحاً، ٢١ في الهجوم علي 
متحف باردو في مارس ٢٠١٥، الهجوم 
الذي راح  يونيو ٢٠١٥  الثاني في ٢٦ 

ضحيته ٣٨ سائحاً. 

سوسة  إنت  تونسي،  سوسة  غنوشي 
حولك،  ما  كل  في  للخراب  تسعي 
بما حدث في العراق  ياهذا أراك سعيداً 
تخطط  واآلن  تونس،  وأيضاُ  وسوريا 
يهزون  الذين  مع  بإتصاالتك  وتحرض 
من  النيل  علي  مثلك  الديني  بالهوس 

مصر وشعبها.

عنه  قال  كما  التونسي  الغنوشي 
طارق البشبيشي القيادي السابق بجماعة 
قيادات  أكبر  من  يُعتبر واحداً  اإلخوان، 
داخل  قبول  لديهم  الذين  الدولي  التنظيم 
التحرك  يستطيع  ولذا  العربي،  المجتمع 
تلقي  التي  والُمبادرات،  اآلراء  وطرح 
اإلخوان  تُغذي  التي  الدول  من  قبواًل 
داعش،  رأسهم  وعلي  اإلرهاب  وتُساند 
في  تواجدها  فرض  يحاول  التي  داعش 
وخاصة  اإلخوان  أقدام  لتثبيت  المنطقة 
الساحة  من  أستبعدوا  أن  بعد  في مصر 
المصرية السياسية في اآلونة األخيرة. 

إستخدم  النغنوشي  التونسي  الغنوشي 
لسانة الزفر في شن هجوماً شرساً علي 
ووصف  والمصريين  المصرية  القيادة 
وإنقاذاً  الظالم،  في  تغرق  بأنها  مصر 
أشار  المظلمة،  الحقبة  هذه  من  لمصر 
السعوديين  القادة  من  طلب  أنه  إلي 
من  لهم  بما  السعودية  العربية  والمملكة 
قادة  وأيضاً  وأقتصادي،  روحي  وزن 
إلجراء  بالتدخل  األخري  الدول  بعض 
في  واإلخوان  النظام  بين  مصالحات 

مصر.

تتحدث  التي  ياهذا  مصالحات  أي 
مع  اإلخوان،  مع  الُمصالحة  عنها، 
الوطن،  أبناء  قتلوا  الذين  مع  اإلرهاب، 
فساداً  األرض  في  يسعون  الذين  مع 
يسيئون  الذين  مع  ويحرقون،  يخربون 

لوطنهم في الداخل والخارج.

خط  مصر   .. عندك  قف  غنوشي 
المصري  الشأن  في  تتدخل  ال  أحمر، 
حتي ولو كنت من أكبر قيادات التنظيم 

الدولي.

الغنوشي التونسي وقف ُمهدداً ُمتوعداً 
مرسى  محمد  إعدام  حالة  في  بأنه، 

وعشيرته، سيكون البديل هو “داعش”!

هل “داعش” هّي الفزاعة التي تُرعب 

بيها المصريين يا إخواني يا داعشي؟ قف 
عندك .. مصر خط أحمر ما يتهددش!

الظالم  لُنصرة  تسعي  أراك  غنوشي 
المقتول،  علي  القاتل  المظلوم،  علي 
الجاني علي المجني عليه، ولكن هيهات 
مصر خط أحمر يجب أال تتعداه، القانون 
والحق الزم يأخذ مجراه، ليمسح دموع 
وليستريح  عليهم،  والمجني  المظلومين، 

الشهداء في قبورهم. 

أنت  اآلخر  من  غنوشي  يا  يعني   
واللي بتطالبهم بالتدخل في شئون مصر، 
التي  لداعش،  بتأييدُكم  أنُفسكم  فضحتُم 

هي في الحقيقة أنتُم!

فأنتم الوجه المخفي لداعش!

الغنوشية أن  المناسبة  ال يفوتني بهذه 
أقول لغنوشي خرسيس تركي، أن مصر 
وللكثيرين  لك  بالنسبة  الفزاعة  أصبحت 
من أمثالك، تؤرق منامك وقيامك، مصر 
منغنشة في نافوخك يا خرسيس، تتمني 
العالم هي  أن تمسحها مع علي خريطة 
ورئيسها الُمنُتخب حتي تهدأ نفسك وتقر 

عينك.

ال  أنت  تركي،  خرسيس  غنوشي 
ألنك  دولة  كرئيس  إحترام  أي  تستحق 
يعنيك،  ال  فيما  بالتدخل  نفسك  مهزأ 
مثل سحنتك  وسخيفة  رزله  تصريحاتك 
وتقيأناك  منك  قرفنا  الوقحة،  الُمتعجرفة 
من  تمل  ال  التي  تصريحاتك  كثرة  من 
ورئيسها،  مصر  فيها  لتهاجم  إصدارها 
أنت مخلوق ُمقزز خرسيس، ال يحق لك 
أن تتطاول علي دولة عظيمة مثل مصر 

ورئيسها الوطني الشريف.

دائماً  أنت  سيس،  أدب  خرسيس 
يعنيك،  ال  فيما  وتتدخل  حدودك  تتعدي 
كان يحق لك لو تدخلنا في شئون بلدك 
أو تعرضنا لشخصك الخسيس بالقيل أو 
القال، أنت بمناسبة وبدون مناسبة، ومع 
إشراقة كل يوم جديد البد من أن تُتِحف 
مصر والمصريين شعباً وجيشاً ورئيساً 
بالتطاول واإلهانه وإصدار التصريحات 
أوصاك  الشيطان  إلهك  وكأن  واألوامر 

بمصر! 

لُه،  يا غنوشي منك  من اآلخر إسمع 
كل واحد يقفل علي لسانه ويُسُكت، إلن 
مكانك  لك، قف  يقول  أحمر  مصر خط 
ُملتهب  خط  مصر  اإلقتراب،  ممنوع 
يحرق كل من يقترب منه، مصر مقبرة 
المساس  نفسه  له  تُسول  َمْن  لكل  للغزاة 

بأمنها وأمانها. 

فى احدى الحوارات بين هو .. وهى 
االسئله  بعض  ادم  ابناء  احد  طرح 
منها  : هو ليه لما ربنا اخذ الضلع من 
ادم عشان يخلق الست حواء ... ليه 
اخد الضلع وادم نايم ؟  طب هو لو 
كان ادم صاحى كان وافق على فكرة 
البد  كان  وطبعا  ؟  منه  الضلع  اخذ 
على سؤال  االجابه  من  لبنات حواء 
مستر ادم واقناعه . احد الردود كان 
) اكيد ربنا نيم ادم وقت اخد الضلع 
حتى ال يشعر بااللم والمعاناه من خلع 
الضلع ( .  ردت حواء اخرى وقالت 
) وليه مايكونش ربنا عايز ادم يكون 
نايم عشان لما يصحى يالقى المفاجاه 
الرقيق  الناعم  والمخلوق  الجميله 
العصر  )بتاع  ادم  طبعا    . بجواره( 
الحديث( لما سمع كلمة الناعم الرقيق 
وقال  المفاجاه  هول  من  انفزع  دى  
 !!!! دى  والنعومه  الرقه  فين  )هى 
ماخالص بقت الستات اخشن وانشف 
مننا(  وفى نفس واحد ردت كل بنات 
خالنا  اللى  ايه  )طب  وقالت  حواء 
صعوبات  تحمل  مش  كده  نخشن 
وتربية  البيت  جوه  والشغل  الحياه 
البيت  بره  برضه  والشغل  العيال 
والشقا وركوب المواصالت والتعب 
من اجل اسعاد ادم واوالده( .ده حتى 
بعد ان يكبر االوالد التنتهى المشاكل 
ذلك  كل  مع  بتبتدى.   انها  اعتقد  بل 
الناعم  المخلوق  برضه  حواء  تظل 
اسعاد  دائما على  يعمل  الذى  الرقيق 
ادم  ان  كده  معنى  مش  االخرين. 
ايضا  فهو  مخلوق وحش السمح هللا 
يشقى ويتعب من اجل حواء واوالدها 
االخرين.  الاسعاد  جهده  كل  ويعمل 
اظن ان الفرق بين ادم وحواء يكمن 
فاالمراه  التفكير  وطريقة  طبيعة  فى 
الى  وتنظر  بالتفاصيل  تهتم  دائما 
قطعه   puzzles ال  مثل  الصوره 
تفاصيها  بكل  المشكله  وترى  قطعه 

الى  ينظر  الرجل  بينما  وتشعباتها 
نقدر  الصوره ككل وليس تفصيليا ، 
نقول توتاله in total . رد ادم وقال 
برضه  هن  االخر  فى  بس  ماشى 
وبسرعه  ودين.   عقل  ناقصات 
ايه  وقالت  بنات حواء  احدى  انبرت 
اللى ناقص وال  انت  ياادم نسيت ان 
ايه ؟ ! . كشر ادم عن انيابه بسرعه 
وقال لها )ناقص ايه بقى انشاء هللا( 
انت   .. )ناقص ضلع  حواء  ردت   .
نسيت وال ايه( . الحوار والجدال بين 
اخذنا  لو  لكننا  الينتهى  وحواء  ادم 
والتى  البسيطه  بالطريقه  الموضوع 
قصد هللا منها فعال خلق معينا نظيرا 
الحياه  تبعات  معه  يتحمل  ادم   ل 
اقول   . واطراحه   افراحه  ويشاركه 
لو فكرنا فعال بهذه الطريقه ال ارتحنا 
جميعا ولم نصل لحد الصراع . ولو 
اسعاد من  كنا نسعى فعال وبحب ال 
اما  سعداء.   جميعا  حولنا الاصبحنا 
وفكرنا  بتحدى  الموضوع  اخذنا  لو 
من  او  االكبر  العب  عليه  الذى  من 
يتحمل مسئوليات اكثر فسنصل دائما 
فى  وخصوصا  الصراع  لحد  وحتما 
مجتمع المهجر حيث يختلف دور ادم 
عن حواء طبقا لمتطلبات واحتياجات 
حب  فى  هو  الحل   . المجتمع  هذا 
ودعونا  لدينا  بما  والرضا  العطاء  
ادم او حواء( نعمة  نتذكر )  جميعا  
العطاء  هذا  على  بقدرتنا  علينا  هللا 
والقدره  الصحه  اعطانا  انه  ونتذكر 
على هذا التحمل. اعتقد لو فكرنا بهذه  
من  لكل  افضل  ذلك  لكان  الطريقه 
ادم وحواء .  طبعا فى النهايه  ومع 
وسرعة   وتالحقها  االحداث  زحمة 
وتتابعها  االحداث  هذه  نتيجة  توترنا 
دائره  االسئله  ستظل   ... حولنا  من 
النقاش مستمرا والجدال قائما  ويظل 
بين ادم وحواء  والحوار الينتهى ابدا  

مابين      هو  و .... هى .

هو  ....... و هى
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا

ديلي ميل: السويد تكشف النقاب عن 
أحدث غواصة عاملية غري مرئية

لندن - أ ش أ كشفت شركة ساب 
السويدية لصناعة المعدات القتالية, 
النقاب عن أحدث غواصة متقدمة 
في العالم بتقنية “الشبح”. وذكرت 
البريطانية  ميل”  “ديلى  صحيفة 
اليوم  اإللكتروني  موقعها  على 
“آي٢٦″  الغواصة  أن  الجمعة, 

يبلغ طولها ٢٠٧ أقدام وبها خاصية “الشبح” التي تجعلها غير قابلة للكشف 
وغير مرئية تحت الماء ولها القدرة على أن تبقى تحت الماء من ١٨ إلى 
٤٥ يوما.. كما تحتوي على مكان مخصص فريد يسمح للقوات الخاصة 
من الغواصين بالدخول والخروج من الغواصة وهي تحت الماء. وقالت 
لبناء غواصتين جديدتين  بمليار دوالر  بالفعل صفقة  إنها وقعت  الشركة 
للبحرية السويدية وسيتم االنتهاء من بناء الغواصتين في ٢٠٢٤. وأضافت 
لتصميم غواصات صامتة ال  لطالما كرست جهودها  السويد  أن  الشركة 
“آي٢٦″  الغواصة  من  المنبعثة  األصوات  ولخفض  صوت  أي  تصدر 

وضعت لوحات تخميد صوتية بين جوانب الغواصة.
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رأس نفرتييت تتسبب يف إحالة 
مسؤولني مبصر للتحقيق

القاهرة - إيهاب عبداهلل
سخر رواد مواقع التواصل االجتماعي مبصر من متثال لرأس 
مبحافظة  سمالوط  مدينة  مجلس  أقامه  نفرتيتي  امللكة 
املنيا مبدخل املدينة، حيث قارن النشطاء بني التمثال األصلي 
للملكة الفرعونية الشهيرة والذي مت صنعه منذ أكثر من 

3000 سنة والتمثال احلالي.
التواصل  مواقع  عبر  كبير  بشكل  الصورة  وانتشرت 
الذي  احلال  هو  هذا  أن  النشطاء  أكد  حيث  االجتماعي، 

أصبحت علية مصر في جميع اجملاالت.
وعلى إثره، أصدر محافظ املنيا اللواء صالح الدين زيادة إلى 
قرار في أقل من 24 ساعة، بإحالة جميع املسؤولني الفنيني 
بالوحدة احمللية ملركز ومدينة سمالوط للتحقيق، حيث إنهم 

تسببوا بشكل مباشر في إخراج متثال امللكة نفرتيتي املقلد 
بشكل مشوه، وقاموا بوضعه في مدخل املدينة دون العودة 

إلى متخصصني أو فنيني باحملافظة.
من  التمثال  بإزالة  احمللية  الوحدة  رئيس  أيضاً  كلف  كما 

مكانه، وبالفعل متت إزالة التمثال فوراً من مدخل املدينة.
األسرة  من  مصرية  ملكة  هي  نفرتيتي  امللكة  أن  يذكر 
الرابع،  أمنحتب  زوجة  وكانت  عشرة،  الثامنة  الفرعونية 

وعرف عنها جمالها الفتان.
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- Ceiling                                         
- Wall                                             
- Flooring                                    
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- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
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احلمالت الصليبية ) 1 (
بقلم/ عماد عبدالسيد
"األهرام  جريدة  قراء  األحباء  يتذكر  ربما   
الجديد" سلسلة مقاالت )مصر إلى أين ) التي 
في  أعوام  الثالثة  قرابة  منذ  بكتابتها  تشرفت 
أوردتها  التي  المقارنات  و  الغراء،  جريدتنا 
آنذاك بين الثورة الروسية عام ٧١9١ و بين 
فقد  التاريخ  و  وللحق  يناير١١٠٢،  ثورة ٥٢ 
ُحكم  استمرار  توقعت  عندما  ُمتسرعاَ  كنت 
ُحلفائهم  و  اإلخوان  لعصابة  الدينية  الفاشية 
مني  ظناً  عقود،  خمسة  أو  أربعة  من  ألكثر 
في  بالفعل  نجحوا  بأنهم  ُمخطئاً(  كنت  )وقد 
بالفعل  نجاحهم  بعد  والشرطة  الجيش  اختراق 
في اختراق معظم - إن لم يكن كل - النقابات 
المعاهد  والمدارس و  و األحزاب والجامعات 
الدينية وحتى المصالح الحكومية و أجهزتها و 

مؤسساتها الخدمية  
إستفزتني  فقد  بالتاريخ،  مولع  أنني  وبما 
أوباما  حسين  باراك  األمريكي  الرئيس  كلمة 
فيه  الُمفترض  )و  العصماء  بخطبه  الٌمنتشي 
كلية  خريج  المعرفة  غزارة  و  الثقافة  سعة 
التي  و   )١99١ عام  هارفرد  جامعة  الحقوق 
صالة  بمناسبة   ٥١٠٢ فبراير   ٥ يوم  ألقاها 
األول  الخميس  توافق  التي  الوطني  اإلفطار 
من شهر فبراير كل عام،  و التي قارن فيها 
بين ما ترتكبه داعش اآلن فى العقد الثاني من 
القرن ١٢  من جرائم و فظائع يندى لها جبين 
اإلنسانية جمعاء من فرط همجيتها و وحشيتها 
بالحروب  إسالمياً  و  عربياً  يُعرف  ما  بين  و 
من  تاريخياً  كانت مشهورة  التي  و  الصليبية، 
دارت  التى  و  الفرنجة"،  "حروب  بإسم  قبل 
ُرحاها بين أواخر القرن الحادي عشر و حتى 
أواخر القرن الثالث عشر، فقررت أن أغوص 
أكثر  عن  البحث  و  المرحلة  تلك  أعماق  في 
المصادر حيادية، مع وجود صعوبة بالغة في 
الحصول على تلك المصادر بالطبع نظراً ألن 
أبناء و أحفاد طرفي تلك الحروب ال زال كل 
منهما يُدّون و يُؤرخ بناًء على خلفيته الثقافية 

و الدينية
بالعربية أي كانت  الناطقين  وبما أن معظم 
خلفياتهم الدينية قد تربوا في مجتمعات عربية 
منذ  الكثيرين  أذهان  إلى  يتبادر  فقد  إسالمية، 
مشهد  الصليبية  الحروب  لذكر  األولى  الوهلة 
الذي  المسيحي  األبيض  األوروبي  الُمحارب 
يحمل على صدره و كتفه  يلبس زياً عسكرياً 
األعالم  يحمل  و  الصليب  شارة  ظهره  و 
المنقوشة بالصلبان و الذي ضاق به الحال في 
الُمسالمين  المسلمين  لبالد  غازياً  فأتى  أوروبا 
اآلمنين إلشاعة الفوضى و القتل و التدمير و 
على  اإلستيالء  و  ونهبها  أراضيهم  إلحتالل 
و  إستعبادهم  و  بها  ينعمون  التي  الخيرات 
تغيير ُمعتقداتهم، و بالطبع الغالبية الساحقة من 
العرب و الُمستعربة لم يقرؤا  كلمة واحدة من 

أي مصدر ُمحايد أو شبه ُمحايد عن أصل تلك 
إندالعها، و حقيقة  أسباب  الحروب و ال عن 
الشرق األوسط  أوروبا و  أحوال  إليه  آلت  ما 
نتبجة تلك الحمالت  لذا أصبح لزاماً أن نلقى 
التاريخ  من  المرحلة  تلك  على  الضوء  بعض 
األنساني بشكل ُمسهب و ُمبسط في آٍن واحد 
لنتأكد هل حقاً ما ذكره الرئيس األمريكي من 
مقارنات بين ما ترتكبه داعش اآلن من تطهير 
عرقي و ديني و خراب ودمار و سفك دماء 
مدفوعة بتعصبها األعمي المقيت و كراهيتها 
في  لها  ُمخالف  هو  ما  لكل  النظير  منقطعة 
الُمعتقد تتطابق تماماً مع حمالت الفرنجة التي 
إتخذت من قبل المسيح و صليبه رمزاً و وسيلة 
اآلمنين  حق  فى  الفظائع  و  الجرائم  إلرتكاب 
كما إدعى؟ أم إن لديه دوافع أخرى أثرت على 
الُمعلبة  المقوالت  نفس  يُردد  مما جعله  ُخطبه 
الغير قابلة للبحث و النقاش و التي يتناقلها منذ 
كارهي  كل  للخلف  السلف  من  السنين  مئات 
الفخار  يٌعتبر رمز  الذي  المسيحية و الصليب 
مّر  على  مسيحي  لكل  الروحية  النصرة  و 

العصور
 و بما أن الشئ بالشئ يُذكر، عندما صرح 
األبن  بوش  السابق جورج  األمريكي  الرئيس 
عن نيته القيام بحملة عسكرية أمريكية لُمحاربة 
اإلرهاب الُمتمثل في عصابة طالبان و ربيبتها 
القاعدة في أفغانستان بعد أحداث الحادي عشر 
)كروسيدز(  كلمة  ذكر   ،١١٠٢ سبتمبر  من 
كل  إستثناء  بدون  و  فوراً  الكلمة  فإلتقف 
مهاويس الشرق و أفتوا بأن الرئيس األمريكي 
أعلنها صراحًة حرباً صليبية ضد كل ما هو 
مسلم، على الرغم أن تلك الكلمة فقدت مدلولها 
في  عشر  السادس  القرن  منذ  تماماَ  الديني 
هناك  تُستخدم  أصبحت  و  الغرب،  و  أوروبا 
للتدليل عن إعالن الحرب أو القيام بالحمالت 

العسكرية ليس إال
"الحروب  الموضوع  ألصل  عوداً 
الحمالت  مؤرخو  ُمعظم  أتفق  الصليبية": 
كانت  الحمالت  عدد  أن  على  الصليبية 
إنتهت  و   ٥9٠١ عام  بدأت  األولي  ثمانية، 
و   ٤٥٢١ عام  بدأت  الثامنة  و   ،١٠١١ عام 
الخسارة  إلي  أدت  و   ١9٢١ عام  إنتهت 
أن  إال  الشرق،  في  المسيحية  لألقاليم  النهائية 
بعض المؤرخين يرجعون أربعة قرون كاملة 
للوراء و يُصنّفون الحروب بين البيزنطيين و 
الفرس التي دارت رحاها بين عامي ٢٠٦ و 
تلك  بأن  أنها حروباً صليبية،علماً  ٨٢٦ على 
البيزنطية  اإلمبرطورية  بين  كانت  الحروب 
الشرقية المسيحية و فارس الوثنية الزاردشتية 
تاريخياً  ألنها  فيها،  طرفاً  المسلمون  يكن  ولم 
سبقت و عاصرت البدايات األولى لإلسالم في 
شبه الجزيرة العربية بل و إنتهت قبيل الغزو 
اإلسالمي لمناطق الصراع الُمتنازع عليها بين 

اإلمبراطوريتّن البيزنطية و الفارسية
 بل أن بعض المؤرخين ذهب إلى أبعد من 
الصليبية  الحروب  أصل  مرجعين  بكثير  ذلك 

إلى الملك قسطنطين الكبير الذي إتخذ عالمة 
الصليب شعاراً لجيشه )و من الُمرجح أنه كان 
وثنياً آنذاك مع إن أمه الملكة هيالنة كانت بكل 
تأكيد مسيحية بحسب جميع المصادر التاريخية( 
سيغلب  العالمة  بتلك  بأنه  رؤيا  رأى  أن  بعد 
وانتصر  األلب  جبال  عبر  بالفعل  و  أعدائه 
شريك  مكسيميانوس  مكسنتيوس  منافسه  علي 
الرومانية  اإلمبرطورية  حكم  في  دقلديانوس 
على  إمبراطوراً  وأصبح   ٢١٣ عام  الغربية 
األمبراطورية الرومانية شرقاً و غرباً و تعمد 
الحادية عشرة من  السنة  في  و صار مسيحياً 
عام  أي  الصليب  ظهور  من  والرابعة  ملكه 
٦١٣ و ليس كما يشيع البعض أنه تعمد سنة 
بدليل   ،٧٣٣ سنة  وفاته  قبل  عام  أي   ٦٣٣
حضوره مجمع نيقية عام ٥٢٣ أول المجامع 
الكنسية المسكونية و توقيره لآلباء المجتمعين 
من  الكثير  سجلت  التي  المخطوطات  تبين  و 
التي  و  نيقية  مجمع  في  اإلجتماعات  تفاصيل 
حضرها اإلمبراطور شخصياً التأكيد على أنه 
كان مسيحياً غيوراً و لم يكن ُمجرد إمبراطوراً 
كما حاول بعض  المسيحية  على  ُمتفتحاً  وثنياً 

الُمشككين إشاعته عنه
في  أّوغلوا  مؤرخين  يوجد  أنه  كما  و   
الصليبية،  الحروب  لتوصيف  ِقدماَ  التاريخ 
هناك آخرون أّوغلوا في الحداثة، فنسبوا حملة 
ليبانتو عام ١٧٥١ )مدينة يونانية تُسمى اآلن 
نافابكتوس تقع على خليج كورنثوس(، وحملة 
بورجاندي  دوق  وحملة   ٤٦٦١ عام  المجر 
على كانديا عام 9٦٦١)وهي منطقة تقع على 
الشاطئ الشمالي من جزيرة كريت اليونانية ( 
كحروب صليبية، بالرغم من أن تلك الحروب 
األوروبي  الغرب  فيها  النزاع  طرفي  يكن  لم 
كانت  بل  الُمسلم  العربي  الشرق  و  المسيحي 

حروباً أوروبية خالصة   
تلك  تتركز  سوف  تقدم،  ما  على  بناء  و 
التي شملت  الفترة  المقاالت على  السلسلة من 
بين  أحداثها  دارت  التي  حمالت  الثماني 
القرن  أواخر  و  عشر  الحادي  القرن  أواخر 
الثالث عشر )مع عدم إغفال بعض المحطات 
التاريخية السابقة و الالحقة لتلك الفترة الزمنية 
األحداث(،  سياق  و  الضرورة  إستدعت  إذا 
التي  الفترة  هي  تحديداً  الفترة  تلك  ألن  نظراً 
الشرق  مهووسي  اإلتهام  بأصابع  إليها  يشير 
األوسط و السيد أوباما و كل كاره للمسيحية و 
للصليب ويُعٍيرون بها المسيحيين شرقاً و غرباً 
كمحاولة بائسة إلسكات األصوات التي تعالت 
ُمنددًة بمخازي داعش و من على شاكلتها من 
جماعات إرهابية مثل بوكو حرام في نيجيريا 
و أبو سياف في الفلبين ، و النُصرة في سوريا 
لتشتيت  أخيرة  و  يائسة  وكمحاولة  غيرهم  و 
وسيلة  خير  الهجوم  مبدأ  بإستخدام  اإلنتباه 
عن  التطرف  و  اإلرهاب  تهمة  دفع  و  للدفاع 
ُمعتنقي اإلسالم و إلصاقها باآلخرين، حتى لو 
كان هؤالء اآلخرون أمواتاً منذ ألف عام خلت
 للمقالة بقية

حلظه من فضلك
مشهد مظلم

في  بتجري  كتير  ناس 
خلفيه سودا

محدش  و  بيجري  الكل 
بيقف... اطفال شباب و كبار 

في السن...
حواجز.ساعات  بينط  اللي 
طرق  في  و  يقابلهم صخور 
جزء منها غرقان في الطين..
ساعات حركتهم تبقي ابطء 
لكن المهم ان محدش بيقف...
بعيد  من  شخص  يقف   

منور.واقف و شايف.
الكل  لكن  كتير.  بيتدخل 
بيقف  محدش  بيتجاهله. 

يسمع...
و ال حد مهتم..

متأففه  هي  و  تقف  واحده 
اوي.. و يدور الحوار التالي.
اذيك... لحظه من فضلك.*
اتفضل. مع انك شايف انا 

مشغوله قد ايه !!*
عارف طبعا..و شايفك من 

زمان بتجري..*
عارف.  مادام  طيب 

معطلني ليه !!!*
اسألك.  عايزه  كنت  بس 
انتي عارفه انتي بتجري ليه 

؟؟!!*
انت بتهزر صح ؟!!ال مش 
ممكن. معقول.. مش عارف 

احنا بنجري ليه ؟!!*
معطلني.  و  موقفني  يعني 
و مخلي كل الناس تسبقني..
السؤال  تسأل  علشان  بس 

الغريب ده ؟!!
مستني  واقف  ))يفضل 

اجابه السؤال((
))تتلخبط هي و تبدء تفكر 

و ترد و هي بتتلجلج ((
علشان. علشان.  بجري 
بتجري  الناس  كل  علشان 
زيهم   اجري  طبعا.الزم 

علشان الحق.
تلحقي ايه يعني ؟!!*

ممم.. مش عارفه الحقيقه.. 
بس كل اللي اعرفه اني الزم 
اجري باقصي سرعه كمان.*
طب ممكن اخر سؤال ؟؟ 
اسهل  سؤال  يكون  وعد.  و 

من االول.*
فاكر  خليك  بس  اتفضل. 
انك ضيعت مني فرص كتير 

و انا بتكلم معاك.*
انا هعوضك. بالش سؤال 
اسألك.  ليه.خلينني  بتجري 

انتي مين ؟؟*
ده  بقي..  ممكن  مش  ال 
تهريج. في حد يسأل حد  انت 

مين ؟؟*
انا. انا.. هكون مين يعني 
))و تشاور علي  الناس اللي 
بتجري (( هكون هو يعني و 
ال هي. انا اللي هو انا طبعا..
تفكر  ترجع  بعدين  )))و 
انها  تحس  اجابتها.و  في 
مش  اجابتها  و  متلخبطه. 
هي  و  فترد  للسؤال.  اجابه 

مرتبكه ((
عارفه.  مش  الحقيقه 
تصدق نسيت. ايه ده.معقول 
نسيت !!! باين عليا من كتر 
 ) وتسأله   ( نسيت.  الجري 
يقدر  حد  معقول  هو  خبر  يا 

ينسي هو مين ؟؟!

اال هو انا مين حضرتك؟؟ 
مين؟؟  انا  عارف  انت  هو 
شكلك عارف حاجات كتير..

انتي  عارفه  مش  انتي 
مين؟؟ و ال بتجري ليه ؟؟*
))ترد و هي بتضحك ((

*تصدق اه. هو مهم يعني 
اني اعرف. مش مهم..وغالبا 
نسوا.  دول  بيجروا  اللي  كل 
التعب و الحر و البرد ينسوا 
الواحد كل حاجه. اصلك مش 
عارف الطريق عامل ازاي.

*انا ممكن افكرك.لو عندك 
وقت.

*اه. مفيش مانع.اتفضل.
ميعاد  عندك  كان  *انتي 
ابوكي  مع  الطريق  اخر  في 
طريقك  في  ماشيه  انتي  و 

علشان توصلي لبيته..
*ايوه صح. فعال. افتكرت. 
عرفت  بابا.انت  مع  الميعاد 

كل ده ازاي؟؟
المشكله.  دي  *مش 
تاني.  طريق  ده  ان  المشكله 

ده مش طريق بيته.
حاجه  عارف  مش  *انت 
بقي.. ال هو. مش شايف كل 
الناس بتجري ازاي في نفس 
ميعاد  عندنا  كلنا  الطريق. 

هناك
*انتو كلكو اخترتو الطريق 
الطريق..  ده  مش  الغلط. 
باباكي  طريق  عارف  انا 

كويس.. و  ممكن اوصلك.
طريق  علي  يشاور  ))و 

من بعيد بيظهر قدامها ((
اللي  الطريق  *تصدق 
اني  حاسه  ليا  مألوف  هناك 
مشيت فيه قبل كده. طب انا 
عرفت  انت  و  بقي؟؟  مين 

عني كل ده ازاي؟؟
انتي  ابوكي..  انا  *مهو 
و  بيتي  في  استنيتك  بنتي.. 
طريق  عن  تهتي  لقيتك  لما 
كنت  بنفسي..  جيت  البيت. 
بس  كلكم.  اساعدكم  عايز 
كلكم  لقيتكم  ان  زعلني  اللي 
مشغولين عني. كلكم بتجروا 
محدش راضي يقف يسمعني  
اوريه طريقي.. انبهه ان اخر 
فيه هالك.. مش  ده  الطريق 
ده النصيب اللي اخرته ليكم. 

مش ده طريق بيتي.
مليانه  عنيها  و  )))ترد 

دموع (..(
صح..  ابويا.ايوه  *انت 
دي مالمحك محفوره جوايا. 
تهت  ازاي  نسيتك؟؟..  ازاي 
وعدتك  انا  ده  عن طريقك.. 

اني عيني هتبقي عليه..
*ده انتي نسيتي اسمك !!

في  شفتك  صح.ياما  *ايوه 
حياتي  الطريق.انقذت  نص 
من اماكن خطره.و مستنتش 
مني..  شكر  كلمه  حتي 
وافتكرك  بقف  كنت  مرات 
و ارجع تاني انسي.و مرات 
اكمل  و  بتجاهلك  كنت  اكتر 

طريقي..
انت ابويا.

)) تترمي في حضنه ((
مخصوص  جيت  معقوله 
علشاني.. لسه ميأستش مني.
دلوقتي افتكرت انا مين. و 

انا هنا ليه.
في  مكاني  و  بنتك..  انا 

بيتك. خدني معاك .

بقلم: لوسي يوسف



سكر جوز اهلند لعالج الوسواس القهري
كشفت  أ  ش  أ  باريس- 
أجراها  علمية  دراسة 
الباحثين  من  فريق 
أن  عن  الفرنسيين 
الغني  الهند  جوز  سكر 
والفيتامينات  بالمعادن 
عالج  على  يساعد 
ويرفع  الخفيف  االكتئاب 
والوسواس  المزاج 

السكر  نسبه  من  يزيد  الهند ال  أن سكر جوز  الدراسة  وأثبتت  القهري. 
في الدم وانخفاض مستوى الفركتوز الذي يعمل على تحويل السكر إلى 
دهون. يذكر أن جوز الهند يؤمن البديل الصحي لعدد من األغذية مثل 
الهند بدال من  الحيواني وزيت جوز  الحليب  الهند بدال من  حليب جوز 

الزبدة والزيوت النباتية المهدرجة وماء جوز الهند العالجي.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

املزاج والغذاء.. هل من عالقة ؟

من عيادة الطب الطبيعى
اطعمة تغري املزاج

والدجاج  والتونة  الكود  وسمك 
واللحم  الخروف  ولحم  والرومي 
البقري والتوفو والكبد والسردين 
الصويا  وفول  السالمون  وسمك 
والبروكلى  واألسباراجاس 
والبيض  والجبنة  والمستردة 
والكوالرد  والسبانخ  والقرنبيط 

والسلق والكيل. 

قلة  على  تساعد  عوامل  وتوجد 
التريبتوفان فى الجسم غير نقص 
نقص  وهى  الغذائية  الموارد 
وزيادة  والتدخين   B6 فيتامين 
استهالك السكر واألفراط فى تناول 
المشروبات الكحولية واالستهالك 
السكر،  ومرض  للبروتين  الكبير 
تحويل  من  تقلل  العوامل  هذه  كل 

التريبتوفان الى سيريتونين.

األحماض  من  التريبتوفان  وألن 
يمكن  نقصه  فأن  الهامة  األمينية 
نقص  أعراض  الى  يؤدى  ان 
الوزن  فقدان  وهى  البروتين 
واذا  األطفال،  عند  النمو  وتوقف 
فيتامين  بنقص  مصحوبا  كان 
ذلك مرض خطير  ينتج عن   B3
وهو البالجرا، وهو مرض يتميز 
الجلدية مع  باألسهال وااللتهابات 
ضعف القدرات الذهنية ويمكن ان 

يؤدى الى الوفاة.

التغذية أن تؤكل  وينصح خبراء 
قبل  بالتريبتوفان  الغنية  األطعمة 
على  تساعد  ألنها  مباشرة  النوم 
أطعمة  مع  تؤكل  وأن  النوم، 
ألنها  الفواكه  مثل  كربوهيدراتية 

تساعد على امتصاصها

 ودمتم فى صحة

   د.تباسيم جندي

األطعمة  عن  كثيرا  تحدثنا  س: 
وما  هو؟  فما  بالتريبتوفان  الغنية 
هو تأثيره الطبي؟ وماهي األطعمة 

التي تحتويه؟
ج: التريبتوفان هو أحد األحماض 
األمينية التي ال يستطيع الجسم أن 
الحصول عليها  لذا يجب  يكونها، 
من الطعام، ولهذا تسمى األحماض 
واألحماض  األساسية،  األمينية 
األمينية هى ناتج التمثيل الغذائى 

للبروتينات.

لعمل  هام  والتريبتوفان 
الهرمون  وهو  السيريتونين 
المسئول عن المزاج، واذا نقص 
هذا الهرمون ينتج عنه االكتئاب، 
لالكتئاب  المضادة  والعقاقير 
طريق  عن  تعمل  البروزاك  مثل 
السيريتونين  على  المحافظة 
من  قليلة  ونسبة  تكسيره،  وعدم 
في  تتحول   %3 تبلغ  التريبتوفان 
الجسم الى فيتامين B3 لكى تمنع 

نقص هذا الفيتامين الهام.

ولقد أجريت دراسات فى جامعة 
لهم  مريض   15 على  أكسفورد 
باالكتئاب،  تاريخ ماضي لإلصابة 
به  ليس  شرابا  تناولوا  فعندما 
من   10 ان  الحظوا  تريبتوفان 
وتراجع  باالكتئاب،  أصيبوا   15
عندما  المزاج  وتحسن  االكتئاب 

أضيف التريبتوفان الى الشراب.

والحقيقة ان التريبتوفان له عمل 
ويساعد  الشهية  ينظم  فهو  آخر 
ان  يستحسن  لهذا  النوم،  على 
يتناول األطعمة الغنية بالتريبتوفان 
االكتئاب  من  يعانى  من  كل 
وعدم  التركيز  على  القدرة  وعدم 
الوزن  او  الشهية  فى  التوازن 
زائدة  شهية  من  يعانى  من  وكل 
للكربوهيدرات، وكل من يعانى من 
األرق، ألن كل هذه األعراض هي 

أعراض نقص التريبتوفان. 

فهي  الغذائية  المصادر  أهم  أما 
الكريمينى  والمشروم  الجمبري 

نجد  ان  نحاول  المقال  هذا  فى 
او  والغذاء  المزاج  بين  عالقة 
المواد الغذائية اذا تواجدت العالقة.

او  مكتئبا  كنت  اذا  تعرف  ولكى 
قليل المزاج حاول ان تجيب على 

األسئلة التالية:

او  انك حزين  - هل تشعر غالبا 
مكسور القلب ؟

- هل تشعر بانك أسوأ مزاجا فى 
الصباح ؟

مواجهة  بصعوبة  تشعر  هل   -
اليوم ؟

فى  بالرغبة  كثيرا  تشعر  هل    -
البكاء او تبكى فعال ؟

خلودك  فى  صعوبة  تجد  هل   -
للنوم او استمرارك فيه ؟

- هل شهيتك لألكل ضعيفة ؟

- هل تفقد الوزن بدون ان تحاول؟

- هل تشعر باالفتقار الى الجاذبية 
او انك لست محبوبا بالكفاية ؟

- هل تميل الى العزلة والبعد عن 
الصحبة ؟

- هل تشعر بالخوف غالبا ؟

بالتوتر  غالبا  تشعر  هل   -
والغضب ؟

اتخاذ  الصعب  من  تجد  هل   -
القرارات ؟

تحمس  لكى  جهدا  تبذل  هل   -
نفسك لفعل األشياء التى انت معتاد 

فعلها ؟
- هل تشعر باألحباش من ناحية 

المستقبل ؟

-  هل تشعر بمتعة اقل عند عمل 
تعطيك  ان  اعتادت  التى  األنشطة 

متعة ؟

 اذا كانت أجابتك بنعم على ٥ او 
من  تعانى  فانت  األسئلة  من  اكثر 
الحل؟  هو  فما  المزاج,  انخفاض 
تتناوله  ما  بين  عالقة  توجد  وهل 

ومزاجك العام ؟

كقانون عام عليك ان تحافظ على 
توازن الهرمونات المخية المسئولة 
هرمون  فنقص  المزاج,  عن 
االكتئاب,  يسبب  السيريتونين 
الدوبامين  هرمونات  ونقص 

والنورادرينالين  واألدرينالين 
ومعظم  الحماس,  ضعف  تسبب 
زيادة  على  تقوم  االكتئاب  عقاقير 

هذه الهرمونات.

هذه  لزيادة  الطبيعية  الطريقة  اما 
الحامض  اعطاء  هى  الهرمونات 
ناتجه  او  تريبتوفان  األمينى 
يؤديان  بالتالى  وهما   ,5-HTP
السيريتونين,  هرمون  عمل  الى 
االنين  فينيل  األمينى  الحامض  اما 
يؤدى الى عمل التيروزين ثم الى 
واألدرينالين  الدوبامين  هرمونات 
ان  يجب  لذا  والنورأدرينالين. 
التى  لألطعمة  اهتماما  تعطى 
األحماض  هذه  على  تحتوى 
فى  توجد  بالطبع  وهى  األمينية 

األطعمة البروتينية.

احتواء  األطعمة  اكثر  ومن 
السمك  هى  التريبتوفان  على 
والجبنة  والدجاج  الرومى  والديك 
والتوفو  بأنواعها  والفاصوليا 
من  جم  و١  والبيض.  والشوفان 
االكتئاب  من  يحسن  التريبتوفان 
ينصح  لذا  النوم,  على  ويساعد 

بتناوله قبل النوم.

جم   ١ على  تحصل  ولكى 
تريبتوفان فعليك بأخذ وجبتين من 

اآلتى:

مجم   ٥٠٠ لتناول  طرق   ٥
تريبتوفان:

-  بوريدج من الشوفان oat مع 
لبن الصويا و٢ بيضة مقلية

جبنة  مع  الفرن  فى  بطاطس   -
كوتيج وسلطة تونة

بالجبنة  - صدر فرخة وبطاطس 
وفاصوليا خضراء

الكامل  القمح  من  سباجيتى   -
او صوص  والتوفو  الفاصوليا  مع 

اللحم المفروم

- قطعة سالمون مع كينوا وعدس 
وسلطة خضرا مع زبادى دريسنج

تناول  المهم  من  انه  تجد  وهنا 
مع  الكربوهيدراتية  األطعمة 
على  المحتوية  البروتينات 
نسبة  ترفع  ألنها  التريبتوفان 
األنسولين الذى يساعد على ادخال 
على  يساعد  مما  للمخ  التريبتوفان 
زيادة السيريتونين. وهذا يمكن ان 
يفسر الميل الطبيعى لدى مرضى 
االكتئاب لألطعمة السكرية لتعطى 
ايضا  وهذا  المزاج,  فى  تحسنا 
يفسر الشعور باالكتئاب عند انواع 

البروتين  فى  جدا  العالية  الرجيم 
بدون كربوهيدرات.

فى  كوين  د.فيليب  تساءل  ولقد 
األمراض  قسم  أكسفورد  جامعة 
لو  يحدث  ان  يمكن  عما  النفسية 
األمينى  الحامض  من  الفرد  حرم 
فردا   ١٥ فأعطى  تريبتوفان, 
اكتئاب سابق  متطوعا يعانون من 
ولكنهم اصحاء اآلن مشروبا خاليا 
من التريبتوفان فوجد انه فى خالل 
اعراض  ظهرت  فقط  ساعات   ٧
 ,  ١٥ من   ١٠ على  االكتئاب 
الى  التريبتوفان  اضيف  وعندما 

المشروب تحسن المزاج.

ويعتبر HTP-5 -وهو المنتج من 
التريبتوفان فى الجسم- اكثر فاعلية 
من التريبتوفان, واجريت األبحاث 
المزاج  تحسين  فى  فاعليته  على 
فى  اليابان  فى  أوساكا  جامعة  فى 
سنة ١9٧٠ , فأعطى ١٠٧ افراد 
-٥٠ من  االكتئاب  من  يعانون 
فى   ,  5-HTP من  مجم   ٣٠٠
أعراض  تحسنت  اسبوعين  خالل 
النصف,  من  اكثر  عند  االكتئاب 
تحسنت  أسابيع  األربع  آخر  وفى 
األعراض عند ٧٥% من المرضى 
وأعاد  جانبية,  أعراض  بدون 
فتحسنت  التجربة  نفس  الباحثون 
وبعدها   ,%٦9 عند  األعراض 
بين  لتقارن  اخرى  دراسات  قامت 
او  تريبتوفان  هيدروكسى  فايف 
المضادة  العقاقير  مع   5-HTP
لألكتئاب, وتبين ان كالهما يؤدى 
ان  االكتئاب  اعراض  حفض  الى 
فايف  مع  أكثر  التحسن  يكن  لم 
وبدون  تريبتوفان  هيدروكسى 

أعراض جانبية.

وهناك دور هام لكثير من العناصر 
الهرمونات  هذه  عمل  فى  الغذائية 
وخصوصا   B فيتامين  واهمها 
الفوليك,  وحامض   B6, B12
ألوميجا٣  أساسى  آخر  ودور 
مستقبالت  بناء  على  يساعد  الذى 
السيريتونين, فلقد اكتشف د. هيبلن 
ان الذين يأكلون السمك بانتظام هم 
اقل عرضة لالكتئاب, كذلك الذين 
هم  الحوت  كبد  زيت  يتناولون 
وكلما  باالكتئاب  اإلصابة  فى  اقل 
طالت مدة تناوله كلما قلت الكآبة, 
لعنصرى  آخر  دور  يوجد  كما 
عمل  فى  والكروميوم  المغنسيوم 

هذه الهرمونات.

واألن عزيزى القارئ هل اقتنعت 
ان طعامك هو عالجك اذا عرفت 

أسراره جيدا ؟

والى لقاء يتجدد

 Tel: 647 823-6779   لالعالنات
ahram.teeba@gmail.com
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طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

المصرية  المعابد  من  كبير  معبد 
الضفة  على  يقع  المعقدة  القديمة 
الشرقية لنهر النيل في مدينة األقصر 
القديمة(.  المعروفة باسم )طيبة  اليوم 
الميالد.  قبل   ١٤٠٠ سنة  تأسس 
رع  آمون  لعبادة  األقصر  معبد  ُشيد 
وزوجته موت وابنهما خونسو؛ وهي 
التي يطلق عليها أيضا لقب  اآلرباب 
تم  طيبة(.  )ثالوث  الطيبي  الثالوث 
ملوك  عهد  في  األقصر  معبد  تشييد 
األسرة الثامنة عشر، واألسرة التاسعة 
بالمعبد  القائمة  األبنية  وأهم  عشرة. 
هي تلك التي شيدها الملكان أمنحوتب 
ق.م.(   ١٣-١٣٦٠9٧( الثالث 
 ١٢-١٢٢٣9٠( الثاني  ورمسيس 
ق.م.( )الذي أضاف إلى المعبد الفناء 
كما  والمسلتين(.  والصرح  المفتوح 
-١٤9٠( الثالث  تحتمس  الملك  أقام 
١٤٣٦ ق.م.( مقاصير لزوار ثالوث 
طيبة المقدس، كما قام توت عنخ آمون 
باستكمال  ق.م.(   ١٣٤٨-١٣٣٧(
نقوش جدرانه. وقد دمرت المقصورة 
الثالثية التي كانت قد شيدت من قبل 
والملك  حتشبسوت  الملكة  عهد  في 
الثامنة  األسرة  )من  الثالث  تحتمس 
عهد  في  بناؤها  أعيد  ثم  عشرة(؛ 
المعبد  سمي  الثاني.  رمسيس  الملك 
أيضاً »إيبت رسيت« )وتعني الحرم 
بآمون  الخاص  المكان  أو  الجنوبي 
رع( وهو من أحسن المعابد المصرية 
يتجلى  وفيه  بناء،  وأجملها  حفظاً 
ما  أوضح  المصري  المعبد  تخطيط 

يكون.

المعماريين  أن  نالحظ  أن  يمكننا 
الجانب  على  المعابد  أنشأوا  القدماء 
الشرقي للنيل في اتجاه محور غربي 
الجانب  على  شيدوها  بينما  شرقي، 
شرقي  محور  اتجاه  في  الغربي 
األقصر  معبد  فإن  ذلك  ومع  غربي، 
في  شيد  الشرقي(  البر  في  )الكائن 
اتجاه محور شمالي جنوبي، ربما لكي 
مجموعة  مع  واحد  خط  على  يكون 
الشمال  إلى  يقع  الذي  الكرنك  معبد 
منه، ومع طريق أبى الهول أو الكباش 
الذي كان يربط بين المعبدين. وربما 
رمسيس  الملك  معماريو  اضطر 
تغيير  إلى  ـ  وقت الحق  في  ـ  الثاني 
في  أضيفت  التي  األبنية  محاور 
لمعبد  والبهو  الصرح  وكذلك  عهده، 
الملك أمنحوتب الثالث، عندما أعادوا 
تشييد المقصورة الثالثية األقدم للملكة 

حتشبسوت والملك تحتمس الثالث.

هذا  باقامة  الثالث  امنحتب  وأمر   
الظن  أغلب  طيبة  لثالوث  المعبد 
ألمرين: األول كان لتأكيد نسبة لالله 
لم  للعرش  احقيته  ان  ،إذ  نفسه  آمون 
المصرية  للتقاليد  طبقا  واضحة  تكن 
أن  يجب  الفرعون  بان  تنص  التي 
وأميرة من ساللة  فرعون  ابن  يكون 
نقية  غير  ساللتة  كانت  إذا  اما  نقية 
من  بالزواج  للعرش  أحقيته  فيكتسب 
ولم  )السابق(.  للملك  الكبرى  االبنة 
امنحتب  على  الشرطين  أحد  ينطبق 

الثالث فأمة لم تكن مصرية وزوجته 
أكد  ملكية.ولهذا  ساللة  من  تكن  لم 
لالله  نسبه  باثبات  للعرش  شرعيته 
المقدسة  والدتة  وتسجيل  نفسه  آمون 
بالمعبد  الشهيرة  الغرفة  جدران  على 
والثاني  الوالدة.  بغرفة  والمعروفة 
يتقبلوه  لكى  آمون  لكهنة  إرضاء  هو 
فرعونآ شرعيا لمصر ولذلك خصص 
من  ولصورة  آمون  لالله  المعبد  هذا 
صوره وهى التي يطلق عليها »امون 
–رع  »امون  رع-كا-موت-اف«اى 
التي تظهر  ثور أمه« وهى الصورة 
ولدورة  للخصب  كألة  آمون-رع 

الحياة.
وصف المعبد

مدخل معبد األقصر هو البرج األول 
بناه  قدم(،   ٧9( متر   ٢٤ بارتفاع 
بمشاهد  البرج  وزين  الثاني  رمسيس 
)ال  العسكرية  رمسيس  انتصارات 
سجلت  كما  ؛  قادش(  معركة  سيما 
الفراعنة في وقت الحق،  انتصارات 
 ٢٥ األسرة  انتصارات  سيما  ال 

)الساللة النوبية(.
طريق ابوالهول

مرصوف  طريق  عن  عبارة  وهو 
من  به  يحف  الحجر  من  ببالطات 
أبوالهول  هيئة  على  تماثيل  الجانبين 
ملوك  األول)من  نقتنبو  الملك  تمثل 
هذا  انشأ  الذي  الثالثين(  االسرة 
الطريق  هذا  في عهده.وكان  الطريق 
الواقع  خنسو  االله  معبد  إلى  يوصل 
هذا  حل  وقد  الكرنك  معابد  جنوب 
الذي  الكباش  طريق  محل  الطريق 
يرجع إلى عهد الملك امنحتب الثالث 
التي  التماثيل  بعض  وجود  ،بدليل 
تحمل اسم امنحتب الثالث عند البوابة 
الجنوبية لمعبد خنسو. وقد نحت تمثال 
الحجر  من  واحده  كتلة  من  أبوالهول 
الملك  رأس  له  اسد  تجسد  الرملي 
نقتنبو ،وقد وضع التمثال على قاعدة 
مستطيلة ابعادها ١٢٠X٣٣٠ سم وقد 
تمثاال  اآلن عن ٣٤  الكشف حتى  تم 
جانب.والهدف  كل  على  البوالهول 
من طريق أبوالهول هو تحديد مسار 
االلهى  ام  الملكى  سواء  الموكب 

وابراز محوره.
مسالت المعبد

رمسيس  الملك  صرح  يتقدم  كان 
الجرانيت  حجر  من  مسلتين  الثاني 
اآلن  منهما  الغربية  تزين  الوردى 
منذ  باريس  في  الكونكورد  ميدان 
عام ١٨٣٦ وارتفاعها ٢٢,٨٤ مترا 
المسلة  اما  طنا،]٥[   ٢٢٠ وتزن 
الشرقية وهى القائمة اآلن امام البرج 
الشمالي فيبلغ ارتفاعها ٢٢,٥٢ مترا 
ويبلغ  مترا   ٢,٥١ قاعدتها  وارتفاع 
بمجموعة  وتتميز  طنا   ٢٥٧ وزنها 
التي  قرود(  )اربعة  البارزة  القردة 

تهلل للشمس عند شروقها والمنحوتة 
هاتين  على  سجل  وقد  قاعدتها  على 
اسم  الهيروغليفية  بالنقوش  المسلتين 
كما  والقابه،  الثاني  رمسيس  الملك 
مثل على قمتها وهو يقدم القربان إلى 
وجود  من  السبب  ولعل  آمون.  االله 
المسلة امام صرح المعبد ربما-بجانب 
الشمس-لتعلن  من رموز  كونها رمز 
من بعيد عن مكان المعبد، وخاصة ان 
هذه المسالت ذات قمام مدببة وكانت 
نحاسية  الظن-بطبقة  مغطاة-أغلب 

مذهبة حتى تظل براقة ساطعة.

صرح الملك رمسيس الثانى
الثاني،  رمسيس  الملك  بتشيدة  قام 
ضخمة  بوابة  عن  عبارة  وهو 
ويبلغ عرض  المعبد  يتوسطها مدخل 

هذا الصرح ٦٥ م وارتفاعة ٢٤ م.
جناح األيمن )الغربى (

واجه  على  الغائرة  النقوش  تصف 
التي  الحربية  المعارك  الصرح 
ضد  الثاني  رمسيس  الملك  بها  قام 
الحيثيين في العام الخامس من حكمه. 
االيمن)الغربي( الجناح  على  فنشاهد 

ومعه  الثاني  رمسيس  الملك  للصرح 
مسشاروه العسكريون)المنظر منقوش 
الوسط  وفى  الشمال(،  أقصى  في 
هزم  الذي  المعسكر  أو  الموقع  نرى 
فيه أعداءه من الحيثيين، وفى أقصى 
اليمين نشاهد الملك في عربتة الحربية 

وسط المعركة.
الجناح األيسر )الشرقى (

متثال رمسيس الثاني داخل معبد 

األقصر.

الملك  الجناح  هذا  على  نشاهد 
الحربية،  عربته  في  الثاني  رمسيس 
من  بوابل  الحيثيين  األعداء  يرمى 
بالقتلى  مغطاه  واألرض  السهام، 
فيهربون  األحياء  اما  والجرحى، 
قادش.وفى  ويتركون  مزعورين 
أقصى الشمال على هذا الجناح منظر 
األمير قادش يصوره خائفا في عربته. 
المعركة  لهذه  كامل  وصف  وهناك 
القديمة)بالنقش  المصرية  باللغة  كتب 
الهيروغليفى(بأسلوب شعرى موجود 
هذا  من  األسفل  الجزء  على  أيضا 
الجناح  من  يبدأ  والنص  الصرح، 
الجناح  على  )االيمن(وينتهى  الغربي 
الصرح  واجهة  على  يوجد  الشرقي. 
اربع فجوات عمودية، فجوتان  أيضا 

لكى  خصصت  وقد  جناح  كل  في 
،كما  االعالم  ساريات  فيها  توضع 
اربع  الصرح  أعلى  في  أيضا  يوجد 
فتحات خصصت لكى تثبت فيها هذه 

الساريات.
إلى  وظهورها  الصرح  يتقدم  كان 
للملك  ضخمة  تماثيل  ستة  جداره 
–اثنان  واقفة  اربعة  الثاني  رمسيس 
اال  منهما  يبق  –لم  جانب  كل  على 
تمثال واحد فقط هو المقام إلى أقصى 
اليمين بالنسبة للداخل.وهناك، تمثاالن 
يمثالن  المدخل  جانبى  على  كبيران 
الملك رمسيس الثاني وهو جالس على 
العرش  جانبى  على  ونقش  عرشه، 
وعلى  القطرين  اتحاد  يمثل  منظرا 
صغير  تمثال  العرش  كرسى  جانب 
االيسر  الجانب  على  نفرتارى  للملكة 
األميرة  وتمثال  الشرقي  للتمثال 
الغربي. للتمثال  االيمن  الجانب  على 
وحول قاعدتى التمثالين نقشت صور 
صدورهم. على  واسمائهم  االسرى 

ارتفاع كل تمثال ١٤م.
من  المدخل  جانبى  على  نشاهد 
رمسيس  الملك  تمثل  مناظر  الخارج 
الثاني في عالقاته المختلفة مع االلهة 
طيبة  ثالوث  منها  نذكر  وااللهات. 
المقدس، باإلضافة إلى االلهة آمونت.
الداخل  من  المدخل  كتفى  على  اما 
عصر  إلى  ترجع  اضافات  فهناك 
االسرة الخامسة والعشرين تمثل الملك 
شاباكا في عالقاته المختلفة مع كل من 
أما  وحتحور.  ومنتو  وآمونت  آمون 
خلف الجناح االيسر للصرح الشرقي 
ومتعددة  مختلفة  جميلة  مناظر  فهناك 
في  وزوجته  الثاني  رمسيس  للملك 
وهما  واآللهات..ثم  اآللهة  حضرة 
يشاركان في االحتفال بعيد االله مين.

الفناء األول
اقامه رمسيس الثاني ويبلغ طوله ٥٧ 
م وعرضه ٥١ م وال يقع محور هذا 
الفناء على امتداد محور المعبد وانما 
يتجه  لكى  ربما  الشرق  نحو  ينحرف 
نحو معبد الكرنك أو ليتفادى المقاصير 
حتشبسوت  قبل  من  شيدتها  التي 
الحالى  المكان  في  الثالث  وتحتمس 
ويحيط بفناء رمسيس الثاني الصفات 
التي يرتكز سقف كل منها على صفين 
من االساطين، عدا المبنى الذي شيدته 
والذي  الثالث  وتحتمس  حتشبسوت 
وقد  مباشرة،  الداخل  يمين  على  يقع 
أسطونا(   ٧٤( األساطين  هذه  شكلت 
وتنتهى  البردى  نبات  هيئة  على 
البردى. براعم  شكل  على  بتيجان 
في  األمامية  األساطين  بين  وتقوم 
المفتوح  الفناء  لهذا  الجنوبي  النصف 
الثاني منها ما  للملك رمسيس  تماثيل 
يمثله واقفا )١١ تمثاال( ومنها ما يمثله 
جانبى  على  فنرى  )تمثاالن(  جالسا 
الممرالعظيم  إلى  الموصل  المدخل 
تمثالين  الثالث  امنحتب  أقامه  الذي 
ضخمين يمثالن رمسيس الثاني جالسا 
على العرش الذين زين بمناظر تمثل 
بين  الوحدة  يؤكدان  وهما  النيل  الهى 
البردى  نبات  بربط  وذلك  الوجهين 
رمز  اللوتس  ونبات  الشمال  رمز 
الجنوب.وقد أطلق على هذا الفناء اسم 

معبد األقصر
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»معبد رعمسو المتحد مع االبدية«.
مناظر  الفسيح  الفناء  جدران  تزين 
المقدسة  التقدمات  تمثل  مختلفة 
بجانب مناظر تمثل الشعوب االجنبية 
التي  المناظر  أهم  ومن  المهزومة 
المنظر  الفناء  في  مشاهدتها  يجب 
الموجود على الجدار الجنوبي الغربي 
معبد  واجهة  يمثل  هنا  ،والمنظر 
بتماثيله  الصرح  أى  كاملة  األقصر 
وعلى  والمسلتين،  وأعالمه  الستة 
يتقدمه  موكبا  نرى  )الناظر(  يمين 
الثاني  رمسيس  أبناء  من  األمراء 
تتبعهم االضاحى السمينة المزينة من 
الماشية التي سوف يضحى بها -أغلب 
المنظر  )تكملة  لأللهة  كقربان  الظن- 

نراه على الجدار الغربي (.

مقاصير تحتمس الثالث
موجودة في الركن الشمالي الغربي 
قام  وقد  الثاني  رمسيس  فناء  من 
بتشيدها كل من حتشبسوت وتحتمس 
أن  يرى  البعض  كان  وان  الثالث 
رمسيس الثاني الذي سجل اسمه عليها 
هو الذي أقامها بحجارة اغتصبها من 
مقاصير لحتشبسوت وتحتمس الثالث. 
أساطين  أربعة  المقاصير  هذه  يتقدم 
رشيقة على شكل حزمة سيقان البردى 
من الجرانيت األحمر اما تيجانها فهى 
خصصت  البردى.وقد  سيقان  تمثل 
المقدس  للزورق  الوسطى  المقصورة 
للزورق  ،والغربية  رع  آمون  لالله 
موت،  االلهة  لزوجته  المقدس 
لالبن  المقدس  للزورق  والشرقية 
وتميزت  القمر.  اله  خنسو  االله 
الثالث  المقاصير  من  مقصورة  كل 
بمناظر تمثل إطالق البخور والتطهير 
وتقدمة الدهون والقربان إلى المركب 
االلهة(  باالله)أو  الخاص  المقدس 
صاحب المقصورة هذا باإلضافة إلى 
جامع  اما  المختلفة.  الدينية  المناظر 
الشمالي  الجزء  فيشغل  الحجاج  أبى 

الشرقي من الفناء.
فناء األربعة عشر أسطوانة

عهد  في  المعبد  مدخل  يمثل  كان 
يبلغ عرضه  الصرح  الثالث  امنحتب 
بوابة  يتوسطه  م   ٢٤ وارتفاعة   ٦٥
خصصت  بفجوات  محالة  ضخمة 
ويتقدم  االعالم  ساريات  لتثبيت 
اثنين  الثاني  لرمسيس  ستة  الصرح 
منها تمثله جالسا من الجرانيت األسود 
الجرانيت  واقفامن  تمثله  واربعة 
الوردى وتقف امام المعبد مسلتين لم 
المسلة  اما  الشرقية  المسلة  غير  تبق 
وهى  باريس  إلى  نقلت  فقد  الغربية 

مقامة حاليا في ميدان الكورد .
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إفطارا رمضانيا جيمع املصريني بكندا

السنة الثامنة ، العدد )192(  - اخلميس 9 يوليو  2015

أرض  علي  جميلة  مصرية  ليلة  في  الكندي  األهرام 
بمدينة  "أكاسيا"  بمطعم  المصريين  تجمع  كندا، 
مسيسوجا الكندية علي مأدبة إفطار رمضاني جمعت 

عددا من األسر المسلمة والقبطية.
مدير  عويضة"  "مدحت  وجهها  قد  الدعوة  وكانت 
تحرير األهرام الجديد الكندية من خالل صفحته علي 
الفيس بوك، ولبت العدد من األسرة الدعوة واجتمعوا 
معا لتناول إفطار رمضاني كندي بنكهة مصرية خالصة.
عبر المشاركين عن سعادتهم بهذا اللقاء بل وطالبوا 
بالمزيد من هذه اللقاءات، خصوصا أنهم قاموا بإحضار 
أوالدهم معهم، وقد كانت فرصة للتعارف بين الشباب 

منهم وفرصة للعب لألطفال منهم.

تأتي تلك المناسبة اإلنسانية الرائعة لتعبر عن مدي 
ترابط الشعب المصري وحتي وهم خارج حدود الوطن 
في أرض ال حاجة لنا فيها للنفاق، بل هي دليل علي 

روابط المحبة القوية بين المصريين.
ويعتبر حفل اإلفطار الرمضاني هو أول تجمع ألبناء 
المصرية في مايو من  الرئاسة  انتخابات  بعد  الجالية 
العام الماضي والتي شهدت أخر تجمعات أبناء الجالية، 
كيان  إنشاء  في  رغبتهم  عن  الجالية  أبناء  عبر  وقد 
منهم  البعض  واقترح  ابناء مصر  كل  يضم  اجتماعي 
كان  التي  الكندي  المصري  البيت  إنشاء  فكرة  إحياء 
المصريون يفكرون في إنشائه بعد انتخابات الرئاسة 

المصرية.

الصيدلي شريف جورجي 
املصرية  اجلالية  هامات  رفع 
علي  بحصوله  عاليا،  الكندية 
لكندا،  مهاجر   25 افضل  جائزة 
تنظمها  التي  املسابقة  في 
يرعاها  و  الكندية  الهجرة  وزارة 
 25 ل  منحت  واجلائزة  بنك،  رويال 
أعلي  علي  حصلوا  ممن  شخصية 
شريف  بينهم  وكان  األصوات 
جورجي ليكون أول مصري يحظى 

الكندي  اجملتمع  اختراق  استطاع  وكيف  ، قصة جناح شريف جورجي  اللقب  بهذا 
التي حققها كنقيب  اجنازاته   ،2011 اونتاريو سنة  لصيادلة  نقيب  ملنصب  ليصل 
للصيادلة، ترشحه للجائزة وفوزه بها، كل هذا سيكون في حوار صحفي مطول 
وشيق سننشره لكم العدد القادم فأنتظرونا العدد القادم وواحد من امتع احلوارات 

الصحفية التي أجراها األهرام اجلديد الكندي. 

أخبـــار  وحتقيقات

كندا ختتار مصرى من ضمن أفضل 
25 شخصية هاجرت ألراضيها 

األهرام الكندى
من  جورجي  شريف  الصيدلي  كندا  أختارت 
لعام  ألراضيها  هاجرت  شخصية   ٢٥ أفضل 
٢٠١٥ أسعد اخلبر  أبناء اجلالية املصرية بكندا 
الدكتور شريف  التهنئة على  برقيات  وانهالت 

جورجى نقيب أطباء صيادلة كندا السابق
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Sears Sherway Home
1860 The Queensway. Etobicoke, 

ON. M9C 5L4
T: 416-695-3888 
F: 416-626-8212

TF: 1-800-664-1888

We have the best selection from 
the best manufacturers.

 Ragui Felestin
راجى فلسطني

 Sales Manager
 مدير املبيعات 

نتحدث العربية ونرحب بابناء اجلالية العربية

Appliances

Mattresses

Furniture
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كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس  مبسيساجا    

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

تعال وادع آخرين لنتعرف معًا على حقائق إمياننا املسيحى
)مستعدين جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم(

 1 بط 15:3

حقائق إميانية
الناِفَذه   تحَت  ُمقِمرٍه   ليلٍه  في  َجلَْسُت 
والجميُع نائمون، ال أسمع سوي صوَت همِس 
النجوم ، و ال أري سوي ضوَء القمِر الذي 

مأَل صفحَه السماءِ  

الفضه.   من  طبٍق  في  ماٍس  قطعَه  كأنُه  و 
وتأمْلُت 

شيئا  أري  قد  لعلّني  بعمٍق  نظرُت  و  ملياً 
آخر لم أره من قبل، فقد اعتدُت منُذ سنواٍت 
أخلو  أن  احتجُت  ُكلّما  ذلك   َ أفعل  أن  طواٍل 
ظَن  التي  الطبيعِه  مع  أتحدَث  أن  أو  بنفسي 
ُكلَّ  فيها  أجَد  بينما  صامته،  أنها  الكثيرون 
يسرُد  و  قصصاً  يروي  و  ُبل  يتحدث  شٍئ 
التي  َسَمِعِه و بصِرِه و  تحَت  حدثْت  رواياتاً 
كان أبطالُها نحُن البشر. و َسِمعُت العجيب َ 
و العجيب و كأنني أري ما يفعله البشر في 
صفحِه السماِء الالمعه... و رأيُت بيوتاً باَت 
إلي  ناظريَن  ُمْفِرح  خبٍر  إنتظاِر  في  أهلُها 
أطفااًل  ورأيُت  البُْشري،   ْ لتُعطيهم  السماِء 

نائموَن في الخالِء ناظريَن 

يستَُر  حاِئطاً  لهم  تبني  السماَء  لعل  لفوٍق 
عراَئُهم.

سرائِر  علي  مطروحين  مرضي  رأيُت  و 
راحًه  يجدوا  كي  ألعلي  ينظروَن  المرض 

آلالِمِهْم التي عجَز األطباُء عن تسِكيِنها.

ورأيُت .... و رأيُت .... و رأيُت .........

تطلَُبْن  لألعالي  ناظرات  أمهاٍت  ورأيُت 
من  عالٍم  مشاركتِهْن  في  السماِء   َ معونه 
 ِ األزواج  رحيَل  بعَد  فيه   ْ عاشتن  الوحده 
وزواَج األبناِء . و رأيت ُ أيتاماً يبكوَن فوَق 
وسائدهمْ  ال يعلموَن ماذا يَُخبُئ لهم القدر بعد 
رحيِل األب و األم . و رأيُت فقراُء ال يرتدوَن 

إال القديم و ال يأكلوَن إال القليل ، ناظريَن 

للُعلُو و هم في شدِه االحتياج.  )) و رأيت 
آباًء ساهرين يفكرون في الغِد إن أتي 

ماذا يفعلون و هم ال يملكون إال قوت اليوم 
قصصاً  صنعوا  وأبطااًل  أبطااًل  رأيُت  .و 

حياتيه لم يشهُدها إال الطبيعُه الساكنة. 

و بعَد ساعاٍت ال أذكر عددها ،،،،، أغلقُت 
الناِفَذه 

و ذهبُت ألخلَُد إلي النوِم ، و سألُت نفسي 
 ِ هذه  أصحاَب  لهؤالِء  أنا  قدمُت  ))ماذا 

القصصَ  الحزينه (( ؟؟؟

و كان الرُد لألسف ، )) ال شئ (( 

و الغريب !!!!!

أنني َخلَْدُت إلي النوم  :)

ليلُه  مقمرُه  
 نيفني سامى
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Annual Festival, July 17-19, 2015 
Friday, July 17: 6:00 – 10:00 PM 

Saturday, July 18: 11:30 AM – 9:30 PM 
 Sunday, July 19: Liturgy 8:30-11, Festival 11 AM – 2 PM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With Fundraising activities on Saturday, July 18, 6:30-9:30 pm 
Featuring: Short Skits, Talent shows, Choir, Play, Games, Prizes, etc. 

6500 Main Street, Stouffville, ON 
www.stbishoy.ca 



املمثلة جني فوندا في تورنتو ملساندة مسيرة 
خاصة بالتغير املناخي 

قدمت الممثلة والناشطة جين فوندا 
إلي تورنتو لتدعم مسيرة تهدف إلي 
المناخي  التغير  إلي  االنتباه  جذب 
وقالت   ، كندا  في  العدل  وقضايا 
الممثلة إنها هنا لمساعدة األشخاص 
المحتاجين حقا لمن يستمع لهم ، وقالت أن الناس تقول عليك أن تختار بين االقتصاد أو المناخ وهذا القول غير حقيقي فيمكن لالقتصاد أن يكون اقوي 
واكثر ديمقراطية وصحي اذا كان لديك مناخ صحي ، وقالت إنها تأمل أن تساعد األحداث األخيرة مثل حرائق الغابات في ساسكاتشوان والجفاف في 

كاليفورنيا علي تعزيز أهمية قضية تغير المناخ وان لدينا وقت قليل لالنتقال من اقتصاد قائم علي المواد البترولية إلي وقود منخفض الكربون ، هذا وقد قام األالف من المتظاهرين بمسيرة في 
شوارع وسط تورنتو يوم األحد ٥ يوليه  وركزت المسيرة علي القضايا األكثر إلحاحا في البالد وهي المناخ وأثرة علي العمالة والعدالة وقال النشطاء أن هذه القضايا الثالثة مرتبطة معا وضمت 
المسيرة شخصيات بارزة مثل دافيد سوزوكي ونعومي كالين والموسيقار الكندي جويل بالسكيت و كان هناك تحالف نادر من منظمات غير هادفة للربح وعدد من النقابات والمنظمات الدينية و 

منظمة ) جريين بيس( و قالت جين فوندا عنه  أن هذا هو النوع من التحالف الذي سيحدث فرقا.

أربعة تهديدات كاذبة بوجود قنابل على منت 
رحالت لطائرات وست جت في خمسة أيام 

متتالية 

تلقت أربعة طائرات لشركة وست 
جت الكندية تهديدات كاذبة بوجود 
قنابل علي متنها في أربعة رحالت 
متتالية   أيام  خمسة  خالل  مختلفة 
تغيير  إلي  الطائرات  اضطر  مما 
 ، االضطراري  والهبوط  مسارها 

طائرة  متن  علي  قنبلة  بوجود  تهديد  مسؤولون  تلقي  يونية   ٢٧ يوم  ففي 
وست جت في رحلة من هاليفاكس الي ادمنتون وحولت الطائرة اتجاهها 
إلي ساسكاتشوان ولم يتم العثور علي أية قنابل وفي يوم االثنين ٢9 يونيو 
ادمنتون  في رحلتها من  لطائرة وست جت  تهديد غير محدد   هناك  كان 
الي تورنتو وغيرت الطائرة اتجاهها وهبطت اضطراري في وينيبج وفي 
يوم الثالثاء ٣٠ يونية كان هناك تهديد كاذب  للطائرة رقم ٣٢٣ في رحلة 
جون  مطار  إلي  مسارها  الطائرة  وحولت  ساسكاتشوان  ألي  تورنتو  من 
ديفينباكير وتمكن ركابها وعددهم ١١٣ وخمسة من طاقم الطائرة بمغادرة 
الطائرة بسالم ، وفي يوم األربعاء ١ يوليه ارغم تهديد  كاذب بوجود قنبلة 
علي متن طائرة وست جت علي تحويل رحلتها إلي كالجاري وكانت في 
رحلة من فانكوفر إلي تورنتو، وتأثرت أيضا شركة طيران اير كندا ومطار 
سان جون بهذه التهديدات الكاذبة فقد تم أخالء مباني  المطار حتي تم التأكد 
السبب  الشركة  المسؤولين في  يتكهن  ، ولم  أية متفجرات  من عدم وجود 

وراء هذه التهديدات الكاذبة بوجود قنابل علي متن طائراتهم . 

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

مدن كندية متنح أراضي مجانا لتجذب سكان جدد

مونتلاير: استقرت أجزاء كبيرة من كندا بسبب سياسة الحكومة في إعطاء أراضي مجانا ألي شخص علي استعداد 
أن يقيم بها ويزرعها، وعلي الرغم من توقف حكومة كندا إلي حد كبير عن منح 
القرن الماضي إال انه ال تزال بعض  الثالثينيات من  التابعة لها منذ  األراضي 
المدن الصغيرة مستمرة في هذا التقليد مثل مدينة سانت لويس دي بالند فورد 
، وهي مجتمع يسكنه 9٠٠ فرد وتقع علي بعد ساعة  جنوب غرب مدينة كبيك 
وقد قررت المدينة أن تتخذ منهجا مبتكر لزيادة سكانها فقررت أن تشتري قطعة 
ارض كبيرة وتقسمها إلي ٤٠ قطعة صغيرة تعطيها مجانا ألي فرد يرغب في 

االنتقال إلي هناك وبناء منزل وقال عمدة المدينة أن المشكلة التي تواجه المدينة هي أن معظم الشباب ينتقلون إلي 
المدن وان ما تفعله المدينة بإعطاء أراضي مجانية سيحفز الشباب والكبار الذين يريدون استثمار أموالهم في بناء 
بيوت ، وتتطلب سياسة البلدية ممن يأخذون األراضي أن يضعوا ١٠٠٠ دوالر كمقدم لقطعة األرض علي أن  
يلتزمون ببناء منزل قيمته ١٢٥ الف دوالر في مدة سنة وبعدئذ ترد لهم البلدية مبلغ أل ١٠٠٠ دوالر المدفوع 
مقدما ، وليست مدينة سانت دي بالند فورد هي الوحيدة التي تقوم بذلك ، فقامت مدينة رستون بفكرة مماثلة ببيع 
قطعة األرض التي تصلح لبناء مسكن بي ١٠ دوالرات وقالت مديرة التنمية في المناطق الريفية  تانيس تشالمرز 
أن البرنامج هذا حقق نجاحا  ، وقد تمت تجربة هذه الفكرة في عدة مدن في ساسكاتشوان ببيع قطعة األرض 
لبناء منزل  بدوالر واحد وكل مدينة تفعل األشياء بشكل مختلف فبعضها يوفر قطع األرض متصلة  الصالحة 
بشبكات الصرف الصحي والمياه بينما البعض األخر يعطي أراضي غير ممهدة والبعض األخر يشترط نوع البناء 
وكال المدينتين رستون وسانت لويس دي بالند فورد تقدم حوافز بداية من اإلعفاءات الضريبية إلي تقديم منح مالية 
لجذب األعمال التجارية الجديدة والتي توجد صعوبة كبيرة في اجتذابها اكثر من استدراج سكان جدد وقال واحد 
من السكان الجدد لمدينة سانت لويس دي بالند فورد انه تلقي قطعة ارض كبيرة جدا مساحتها  ٥٥٠٠ قدم مربع 
لدرجة انه استطاع أن يحفر بحيرة في ممتلكاته باإلضافة إلي بناء منزل واسع، هذا وتخطط المدينة األن لمرحلة 

أخري من منح أراضي مجانا.

وزير الشؤون اخلارجية الكندية يشعر باألسي واحلزن 
ملقتل املدعي العام املصري 

٢9 يونية ٢٠١٥ – أوتاوا: أصدر اليوم وزير الشؤون الخارجية روب نيكولسون البيان التالي؛ تدين كندا الهجوم 
بالجروح  متأثرا  توفي  الذي  بركات  العام هشام  النائب  واستهدف  بمصر  القاهرة  في  اليوم  وقع  الذي  اإلرهابي 
التي أصيب بها في الهجوم، وبالنيابة عن كندا أقدم التعازي ألسرة وأصدقاء المدعي العام ونتمنى الشفاء العاجل 
دعم جهود  نواصل  في مصر وسوف  القانون  وسيادة  األمد  االستقرار طويل  بدعم  تلتزم  كندا  وان  للمصابين، 

الحكومة المصرية لمكافحة اإلرهاب وضمان األمن لجميع المصريين.

روسيا تنتقد العقوبات الكندية اجلديدة وحتذر من الرد 

التي  الجديدة  العقوبات  بان  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  صرح 
فرضتها كندا لن تزيد من سلبية العالقات الروسية الكندية فقط والتي ال تمر 
األن بأفضل األوقات بسبب أوتاوا ،ولكن هذا الهجوم لن يمر بدون رد ، وجاء 
هذا بعد أن اعلن رئيس وزراء كندا يوم االثنين ٢9 يونية عن  حظر السفر 
لثالثة من األفراد الروس و فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد ١٤ شركة 
روسية منها شركة جازبروم المنتجة للغاز الطبيعي ومنع االستيراد والتصدير 

الكامل وتنسحب قوات االحتالل  وتستعيد أوكرانيا سيادتها وقال  السالم  المحتلة حتي يتحقق  القرم  من جزيرة 
هاربر انه يجب أن تكون هناك عواقب لما يقوم به نظام بوتين . 

استدعاء ملنتجات الدجاج املثلجة النيئة بسبب تلوثها مبيكروبات 
الساملونيال 

قالت وكالة فحص الغذاء الكندية أن عدد من منتجات الدجاج النيئة والمجمدة  
بميكروب  تلوثها  بسبب  استدعيت  قد  للمأكوالت    سوفينا  شركة  صنع  من 
المغطاة  الدجاج  وشرائح  الدجاج  هامبرجر  هي  المنتجات  وهذه  السالمونيال 
بالبقسماط ودجاج ناجت وكلها تحت اسم ) نو نيم ( وتاريخ انتهاء صالحيتها هو 
٢٢ يناير ٢٠١٦ وتباع في أونتاريو وكبيك وأتالنتيك كندا ، وجاء االستدعاء 

نتيجة للبحث الذي قامت به وكالة فحص الغذاء بسبب اندالع المرض وتفشي عدوي ميكروب السالمونيال ، في 
أربعة مقاطعات في كندا حيث أصيب ٤٤ فرد بالميكروب ٢٨ حالة منهم في أونتاريو و١٢ في كبيك والباقي في 
مقاطعات أخري وتم نقل ١٢ منهم إلي المستشفيات ولم تبلغ عن أية حالة وفاة ، ويستطيع المستهلكون إعادة المنتج 
واسترداد ثمنه .والسالمونيال هي مجموعة من البكتريا الموجودة في أمعاء الحيوانات والطيور ويمكن أن تنتقل إلي 
البشر من خالل استهالك أغذية ملوثة ،وقد ال تبدو األغذية ملوثة بالميكروب فليس لها رائحة أو مدلول ولكنها ال 
تزال تسبب المرض وتقول وكالة فحص الغذاء أن صغار األطفال والحوامل والمسنين والمصابين بضعف المناعة 
هم األكثر تعرضا للخطر وقد يتعرض األصحاء ألعراض قصيرة األجل مثل الحمي والصداع والقيء والغثيان 
وتشنجات في البطن واإلسهال وقد تؤدي المضاعفات اللي التهاب حاد في المفاصل ، وقالت الوكالة أن الكنديين 
التعامل  قبل وبعد  بالصابون والماء  باتباع االتي ؛ غسل األيدي جيدا  البكتريا  انفسهم من هذه  يستطيعوا حماية 
مع منتجات الدجاج وعدم اكل لحوم نيئة أو غير مطبوخة جيدا ودائما تعامل مع منتجات الدجاج النيئة المغطاة 
بالبقسماط كما تتعامل مع الدجاج الصحيح وال تستعمل الميكروويف في طهي الدجاج النيئ حيث تكون الحرارة 
غير  متساوية وال تنضج اللحوم تماما بل يجب طهي اللحوم طهيا كامال ويجب اتباع تعليمات الطبخ علي العلبة 
وعند تحضير الدجاج استعمل لوحة تقطيع للحم خاصة  وأوعيه منفصلة وأدوات تقطيع منفصلة وقم بغسلها جيدا 

بماء دافئ وصابون بعد االستعمال وغسل كل شيء المسته

عمليات إجالء السكان في ساسكاتشوان 
مستمرة نتيجة لتواصل حرائق الغابات 

من  المتصاعد  الكثيف  الدخان  اجبر 
حرائق الغابات في شمال ساسكاتشوان 
مئات من الناس أكثرهم من المجتمعات 
المحلية علي مغادرة ديارهم ومن غير 
منازلهم  إلي  سيعودون  متي  الواضح 
ثانية ، وقال مسؤولون أن حوالي ٢٠ 

تم  يونية   ٣٠ االثنين  يوم  المقاطعة  في  المشتعلة  الحرائق  من   ١٠٠ من 
 ، جديدة  حرائق   ١٠ حوالي  في  اسهم  الجفاف  استمرار  ولكن   ، إخمادها 
علي الرغم من وصول رجال إطفاء من مناطق بعيدة مثل نيو فوند الند 
أن  الكثيف حتي  الدخان  المياه علي  قاذفات  وتركيز  يوليه   ١ الثالثاء  يوم 
حوالي ٤٠٠٠  ترك  وقد   ، الكفاية  فيه  بما  الرؤية  يستطيعوا  لم  الطيارين 
شخص منازلهم منذ بداية الحرائق ، وقد اضطرت ريتا ناواكاياس  احدي 
البري  بالطريق  ساعات  خمس  جنوبا  والسفر  منزلها  مغادرة  من  السكان 
لتصل إلي ملجئ في جامعة ريجينا وقالت انه وقت عصيب ألنها مرضت 
بسبب الدخان واضطرت إلي استعمال أنبوبة أكسجين للتنفس وكانت اكبر 
الحرائق قرب الحديقة الوطنية والتي وصلت مساحتها إلي ما يعادل  9٠٠ 
وقال  السيطرة  نطاق  عن  تخرج  بانها  ووصفت   ، القدم  كرة  من مالعب 
نفذت  قد  عام  لمدة  الحرائق  مكافحة  ميزانية  أن  المقاطعة  وزراء  رئيس 
بسبب هذه الحرائق ، وقد أصدرت وزارة البيئة الكندية تحذيرا للناس عبر 

المقاطعة للحد من أنشطتهم خارج المنازل بسبب ردائه نوعية الهواء .
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املقال  من  األول  باجلزء  خطأ  )حدث 
حسني  طه  الدكتور  مبيالد  خاص 

وصحته عام 1889   لذا لزم التنويه(..
+ + +

 وكمثال لهذه اللغة: )وهيم وأخهو بنو 
كلبت هقنيو إل مقه ذهرن ذن مزندن 
فيهمو  لو  بمسألهو  وقههمو  حجن 
إلى  وترجمتها   ) نعممتم  وسعدهمو 

العربية الفصحى
/ وأخهو  وهيم أى وهاب إسم رجل 
أى أخوه/ كلبت أى كلبة / هقنيو أى 
أقنوا ومعناه أعطوا /إل مقه إسم إله 
من آلهتهم / ذهرن أى ذو هران وهو 
حصن ذمار باليمن ...... وهكذا إلى 

نهاية النص 
كيف لم تفرض القحطانية لغتها على 
يقول  فيما   والقحطانية  العدنانية؟ 
الرواة والمؤرخون قد أذلت العدنانية 
اليمن وفى  لسلطانها فى  واخضعتهم 
أطراف العراق والشام . أيريد أنصار 
اللغة  القديم أن نفهم أن هللا قد خّص 
يخّص  لم  بكرامة  الفصحى  العربية 
بها لغة أخرى وجعل تفوقها على لغة 
قحطان  من  المترفين  الساسة  السادة 
 .. السيادة  فى  دونهم  قوم  لغة  وهى 
يدى  بين  قدمها  المعجزة  من  نوعاً 
اإلسالم  ؟ مستعدون أن نقبله ونقره 
الدينية ال  الدعوة  فنون  من  كفن  لهم 
 ,, العلم  حقائق  من  حقيقة  أنه  على 
وسجع  قحطان  شعراء  شعر  وكيف 
؟  القرآن  بلغة  كهانهاوتكلم خطباؤها 
إليهم  يٌضاف  ما  ذلك ألن  فعلوا  إنما 
ٌحمل  قد  والنثر  والسجع  الشعر  من 

عليهم بعد اإلسالم حـــــماًل . 
نحن ننكر ما يُضاف إلى أهل الجنوب ] 
وتمثلها النصوص ألحميرية والسبئية 
والمعينية [ من شعر وسجع ونثر قيل 

بلغة أهل الشمال قبل اإلسالم . 
:قبائل  واللهجات  الجاهلى  ألشعر   #
عدنان لم تكن متحدة اللغة وال متفقة 
لكن   , أن يظهر اإلسالم  قبل  اللهجة 
يتخذها  ألتى  المعلقات  أو  المطوالت 
أنصار القديم نموذجاً للشعر الجاهلى 
فى  إختالف  بها  يُوجد  ال  الصحيح  
تبايناً  أو  اللغة  فى  تباعداً  أو  اللهجة 
والعروض  فالبحر  الكالم  فى مذهب 
والمذهب  واأللفاظ  القافية  وقواعد 
الشعرى  هو هو ,,,يدل هذا على أن 
هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل 
وإنما ُحمل عليها بعد اإلسالم حماًل .

قوم   : السبع  ألقـــــــــــراءات   #
متواترة  أنها  فهموا  الدين  رجال  من 
النبى نزل بها جبريل على قلبه  عن 
أُنزل   [ كافـــــــــــــــر  فمنكرها 
والحق   ] أحرف  سبعة  على  القرآن 
من  السبع  القراءات  هذه  ليست  أن 
الوحى فى قليل وال كثير  , إنما هى 
قراءات مصدرها اللهجات واختالفها 
على  أُنزل  أنه  الحديث  ومعنى   ..
سبع لغات مختلفة فى لفظها ومادتها 
أصحابه  إستمر  النبى  تُوفّى  فلما   ,,,
األحرف  هذه  على  القرآن  يقرءون 
الحرف  على  يقرىء  كــــل  السبعة  

الذى سمعه من النبى , فاشتد الخالف 
الفتنة  كادت  حتى  ذلك  فى  والمراء 
فى جيوش  الناس وال سيما  بين  تقع 
وترابط  تغزو  كانت  التى  المسلمين 
إلى  األمر  فرفع   ,,,, الثغور  فى 
لهم  فجمع   , له   فجزع  عثمــــــان 
المصحف اإلمام وأذاعه فى األمصار  
وأمر بما عداه من المصاحف فمحّى 
وبقى  حروف  ستة  ٌمحيت   , محواً 
قـــــريش   حرف  وهو  الحرف  هذا 
محمد  بن  العزيز  عبد  حدثنا   ....
..... عن  ..... عن  الدراوردى عن 
خارجةبن زيد بن ثابت عن أبيه زيد   
قال فأمرنى عثمان بن عفان أن أكتب 
له مصحفاً وقال إنى مدخل معك لبيباً 
فاكتباه  عليه  إجتمعتما  ًفما  فصيحا 
فجعل  إلّى  فارفعاه  فيه  إختلفتما  وما 
 ... العاص  بن  سعيد  بن  أبان  معه  
الفصحى   لغة قريش  القرآن هى  لغة 
ُفرضت على قبائل الحجاز فرضاً . 

الجاهلى  الشعر  هذا   : والخالصة   #
العرب  حياة  يمثل  ال  أنه  ثبت  الذى 
وال  عقلياتهم  وال  الجاهليين 
حضاراتهم بل ال يمثل لغتهم ,, ٌوضع 
وضعاً وُحمل على أصحابه حماًل بعد 

اإلسالم .
# الهجرة إلى المدينة جعلت الخالف 
فى  يعتمد  سياسياً  وقريش  النبى  بين 
حله على القوة والسيف بعد أن كان 
والنضال  الجدال  على  يعتمد  دينياً 
العداوة بين  بالحجة ليس غير . هذه 
مكة والمدينة أو بين قريش واألنصار 
العداوة  هذه  فى  الشــــــعر  إشترك 
الشعراء  وقف   . السيــــــــف  مع 
 , ويتناضلون  ويتجادلون  يتهاجون 
ويثبت  عليه  يٌحرض  النـــــبى  وكان 
أصحابه ويتحدث أن جبــــــريل كان 
بن  حسان  )الشاعر  حســـــــاناً  يؤيد 
ذات  قريش  أمست   ........  ) ثابت 
مكة  أظلت  قد  النبى  خيل  وإذا  يوم 
وينظر زعيمها أبو سفيان وإذ هو بين 
يُصانع  أو  فتفنى مكة  المقاومة  إثنين 
ويصالح ويدخل فيما دخل فيه الناس 

فأسلم وأسلمت معه قريش .
ولم  بقليل  الفتح  بعد  توفى  النبى   #
دستوراً  وال  للخالفة  قاعدة  يضع 
الظهور,,  إلى  الضغائن  فعادت 
الشعرالذى  رواية  عن  نهى  وعمر 
تهاجى به المسلمون والمشركون أيام 
الخالفة  النبى .وبموت عمر وانتهاء 
إلى عثمان عاد العرب إلى أشر مما 
التنافس  من  جاهليتهم  فى  فيه  كانوا 
تجاوزت  العصبية  وهذه  والتفاخر.. 
جميعاً  العرب  إلى  واألنصار  قريش 
العربية  القبائل  من  واحدة  كل   ,
يكون  أن  على  تحرص  المتناحرة 
قديمها خير قديم وأن يكون مجدها فى 

الجاهلية رفيعاً مـــؤثاًل بعيد العهد .
بل  الجاهلى مدون  الشعر  يكن  لم   #
ترويه حفظاً , وعندما إطمأنت العرب 
أيام بنى أميــــــة راجعت شعرها فإذا 
حاجة  فى  وهى   , أكثره  ضاع  قد 
العصبية  لهذه  وقوداً  تقدمه  للشعر 
منه  وقالت  الشعر  من  فاستكثرت   ,
شعراءها  ونحلتها  الطوال  القصائد 
أقل  كانت  قريش   ...... القدماء 
العرب شعراً فى الجاهلية فاضطرها 
أن تكون أكثر العرب نحاًل للشعر فى 

أُضسف  الشعر  بعض   ,,,, اإلسالم 
شعر  وهو  وغيرهم  وثمود  عاد  إلى 
منحول مختلق , والنصوص القرآنية 
وثمود ولم  أباد عاداً  تثبت أن هللا قد 

يبق منهما باقية .
# ألدين ونحل الشعر : تكلف الشعر 
فى  الجاهلية  إلى  وإضافته  ونحله 
بعض أطواره كان يٌقصد به إلى إثبات 
وكمثال  النبى  وصدق  النبوة  صحة 
الجاهلية  فى  قيل  الذى  الشعر  هذا 
الشعر ما  النبى ,, ومن  لبعثة  ممهداً 
ٌحمل للجاهليين من عرب الجـــــــن 
كما ُحمل لعرب اإلنس ,, وكان شعر 
الجـــــن أجود من شعر اإلنس وفى 
سورة الجن إثبات أن الجن إستمعوا 
للنبى وهو يتلو القرآن فالنت قلوبهم 
وآمنوا باهلل ورسوله كما تنبىء أيضاً 
بأن الجن كانوا يصعدون إلى السماء 
يسترقون السمع ثم يهبطون وقد ألموا 
بأسرار الغيب فلما قارب زمن النبوة 
حيل بينهم وبين استراق السمع , فلم 
هذه  يقرءون  والرواة  القصاص  يكد 
السورة وما يشبهها من اآليات حتى 
استغلوها وأنطقوا الجن بضروب من 
ووضعوا  السجع  من  وفنون  الشعر 
بد  ىكن  لم  أحاديث  نفسه  النبى  على 
النحو  القرآن على  آيات  لتأويل  منها 
الذى يريدونه وفى واقعة قتل سعد بن 
عبادة األنصارى الذى أبى أن يذعن 
الجن  أن  تحدثوا   , لقريش  بالخالفة 
قتلته , ورووا شعراً قالته الجن تفتخر 
شعراً  الجن  قالت  كما   . سعد  بقتل 
 ........ الخطاب  بن  عمر  به  رثت 
بإسم  واإلنس  للجن  الشعر  ونحل 
الدين إنما هو إرضاء حاجات العامة 
الذين يريدون المعجزة فى كل شيء  
, وأن من دالئل صدق النبى أنه كان 
 . طويل  بدهر  يجيء  أن  منتظراًقبل 
الجن  شياطين  اإلنتظار  بهذا  تحدثت 
وكهان اإلنس واحبار اليهود ورهبان 

النصارى .
أن  يجب  النبى  أن  الناس  إقتنع 
القصاص  , واخذ  الصفوة  يكون من 
فيضيفون  ذلك  تثبيت  فى  يجتهدون 
إلى عبد هللا وعبد المطلب وهاشم .. 
ما يرفع شأنهم ويعلى مكانتهم ويثبت 
تتظاهر  وهنا  قومهم  على  تفوقهم 
العواطف الدينية والعواطف السياسية 
أمية  بنى  أيام  الشعر  نحـــــــل  على 
يضيفون  هم  بل  العباس  بنى  وأيام 
الشعر إلى آدم نفسه فهم يزعمون أنه 
 ) )قابيل  أخوه  قتله  رثى هابيل حين 

 ...
اإلسالم  قبل  نجد  أن  غريباً  ليس 
قوماً يدينون باإلسالم أخذوه من هذه 
قبل  أُوحيت  التى  السماوية  الكتب 
اإلسالم  , الباحثون يرون أن القرآن 
ومذاهب  والنصرانية  باليهودية  تأثر 
أخرى بين بين لكنهم أضافوا مصدراً 
الجاهلى  الشعر  وهو  خالصاً  عربياً 
الصلت  أبى  بن  وباألخص شعرأمية 
 ) هوارد  )كليمان  األستاذ  ويرى   .
 ,, صحيحاً  الشعر  هذا  كان  إذا  أنه 
به  إستعان  قد  النبى  يكون  أن  فيجب 
هذا  صحة  وأن   ,, القرآن  نظم  فى 
نظم  فى  به  النبى  واستعانة  الشعر 
على  المسلمين  حملتا  قد   ,, القرآن 
الصلت  أبى  بن  أمية  شعر  محاربة 

ومحوه ليستأثر القرآن بالجدة وليصح 
من  الوحى  بتلقى  انفرد  قد  النبى  أن 
أبى  بن  أمية  أن  والمعروف  السماء 
موقف  النبى  من  وقف  قد  الصلت 
وأيد  أصحابه  وهجا  الخصومة 
مخالفيه وقال النبى عنه ) أمن لسانه 
مثل  إلى  يدعو  كان  إذ   ) قلبه  وكفر 
كان  لكنه  النبى  إليه  يدعو  كان  ما 
هذا  على صاحب  المشركين  يظاهر 
أخبا  أميـــــــة  شعر  وفى   ,, الدين 
ثمود  كأخبار  القرآن  فى  وردت  ر 
ويرى   . والصيحة  والناقة  وصالح 
ليثبت  نُحل  الشعر  هذا  ان  العميد 
البالد  فى  وسابقة  قدمة  لإلسالم  أن 
العربية ,,,,,, تغلغلت النصرانية إذن 
كما تغلغلت اليهودية فى بالد العرب 
وأكبر الظن أن اإلسالم لو لم يظهر 
إعتناق  إلى  بالعرب  األمر  النتهى 
إحدى هاتين الديانتين .   ولكن األمة 
العربية كان لها مزاجها الخاص ألذى 
لم يستقم لهذين الدينين والذى إستتبع 
ديناً جديداً مالئم لطبيعة األمة العربية 
ظاهرفى  أثر  لهما  الدينان  وهذان   .
الشعر العربى قبل اإلسالم فقد تعصب 
اليهود والنصارى ألسالفهم وأبوا أال 
من  غيرهم  كشعر  شعر  لهم  يكون 
الوثنيين , فنحلوا كما نحل غيرهم  .. 
الدينية مثل  للعواطف  أن  فأنت ترى 
التأثيرفى  من  السياسية  للعواطف  ما 

نحل الشعر وإضافته للجاهليين .
كان   : الشعر  ونحل  ألقصص   #
إلى  يتحدثون  المسلمين  قصاص 
الناس فى مساجد األمصار فيذكرون 
يتصل  وما  والعجم  العرب  قديم  لهم 
تفسير  فى  معهم  ويمضون  بالنبوات 
السيرة  ورواية  والحديث  القرآن 
والمغازى والفتوح إلى حيث يستطيع 
حيث  إلى  ال  بهم  يذهب  أن  الخيال 
أن  والصدق  العـــــــــلم  يلزمهم 
يقفوا وقد تأثر القصاص بالدين ومن 
شديدةباألساطير  عناية  عنى  هنا 
هذه   , األمور  وغرائب  والمعجزات 
القصص ال تستطيع أن تستغنى عن 
نُحلت  األشعار  هذه  بعض  الشعر,, 

لتفسير طائفة من األمثال 
داعس  وحرب  البسوس  حرب 
ليست  الفجار  وحرب  والغبراء 
وتنمية  توسيعاً  األمرإال  حقيقة  فى 
العرب  كان  وذكريات  ألساطير 
يتحدثون بها بعد اإلسالم ,, هذا الشعر 

القصص  أو تزيين لقصة من  تفسير 
أو توضيح إلسم من األسماء أو شرح 

لمثل من األمثال .
أصل   : الشعر  ونحل  الشعوبية   #
الفرقة إنما هو هذا الحقد الذى أضمره 
 ,, الغالبين  للعرب  المغلوبين  الفرس 
العربية  الفرس إستعرب واتقن  سبى 
وأخذ هذا الشباب يحاول نظم الشعر 
الموالى  هؤالء  يكن  ولم  العربى 
إستغلوا  وإنما  حقاً  للعرب  مخلصين 
ليخرجوا  السياسية  الخصومة  هذه 
صدورهم  فى  ما  وليشفوا  الرق  من 
ألنفسهم  واستباحوا   ,, غل  من 
يمهم  قد  ذكر  ثم  أواًل  العرب  هجو 
ألشعوبية   , ثانياً  بالفرس  واإلفتخار 
الفرس  السياسى حملت  فى مظهرها 
على نحل األشعارواألخبار وأكرهت 
العرب على أن يلقوا النحل بمثله ,,, 
تشتد  حين  الخصومة  أن  نعلم  نحن 
بين الفرق واألحزاب فأيسر وسائلها 

الكـــــــذب  
ألرواة من   : الشعر  ونحل  ألرواة   #
العرب أو الموالى خضعوا لمؤثرات 
مجون  أهمها  لعل  النحل  إلى  تدفع 
والعبث  اللهو  فى  وإسرافهم  الرواة 
وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد 
الراوية  حماد  وكمثال   ,, األخالق 
فى الكوفة وخلف فى البصرة  . أما 
أبو عمرو الشيبانى من الكوفة أيضاً 
يجمع  للقبائل  نفسه  يؤجر  كان   ..
إلى  يضيفه  شعراً  منها  واحدة  لكل 

شعرائها . 
األدب  فى  والنحل  الكــــــذب  هذا 
على  مقصورين  يكونا  لم  والتاريخ 
فى  شائع  حظ  هما  وإنما   , العرب 

اآلداب القديمة كلها .
الذين  أن  نقول  البحث  نهاية  فى 
يشعرون بأننا نتعمد الهدم ويتخوفون 
عواقب هذا الهدم على األدب العربى 
يتصل  الذى  القــــــرآن  وعلى  عامة 
به هذا األدب , نقول أن هذا الشك ال 
ضرر منه وال بأس به فقد آن لألدب 
العربى وعلومه أن تقوم على أساس 
من  القرآن  على  نخشى  ولسنا  متين 
ليس  فالقرآن  الشك  من  النوع  هذا 
فى حاجة إلى الشعر الجاهلى لتصح 

عربيته وتثبت ألفاظه .
طـــه حســـن   ١9٢٦
متت

أخبار وأراء17
فى الشــعر اجلـــــاهلى )2( 

توفيق مرتي مينا
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خالد منتصر يطالب الرئيس ببناء كنيسة 
بقناة السويس اجلديدة تكرميا لـ اجملند أبانوب

كتب : إم سي إن - 08 يوليو 2015

إم سي إن : 
طالب الكاتب السياسي الدكتور 

خالد منتصر، رئيس اجلمهورية 
املصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

»ببناء كنيسة، بجوار اجلامع الذي مت 
بناؤه مبشروع قناة السويس اجلديدة؛ لتكرمي اجملند القبطي أبانوب صابر 

ورفاقه«. 

يُذكر أن اجملند أبانوب صابر جاب اهلل، كان قد ُقِتل أثناء العمليات اإلرهابية 
األخيرة التي شهدتها سيناء مبديتني رفح والشيخ زويد، يوم اخلميس 

املاضي، حيث تصدى لسيارة مفخخة قبل دخولها أحد الكمائن بسيناء. 

وقال منتصر، عبر صفحته على »فيسبوك«، مساء أمس: »اقتراح مرفوع 
إلى الرئيس السيسي، والفريق مهاب مميش، ببناء كنيسه بجوار اجلامع 

الذى مت بناؤه شرق قناة السويس اجلديدة؛ تكرميا للشهيد أبانوب ورفاقه«.



السجن
أصدرت

من احلياة           
 )قصة حقيقية(

بقلم: مدحت موريس
               )voicy2005@yahoo.com(

  
لقصة حقيقية  العدد  المجال فى هذا  افسح 
ولعلها  معنى  من  اكثر  تحمل  لكنها  بسيطة 
على  حكمنا  فى  تسرعنا  مدى  تكشف 

اآلخرين وادانتنا لهم.

سافر أب كاهن معاصر ألحد بالد المهجر 
مبكراً  يوم ذهب  . وفى  فى زياره قصيرة 

لعمل قداس بإحد الكنائس ،

 ، للتونية  الشمامسة  أرتداء  و هناك وعند 
وجد واحد من شمامسة الهيكل وهو يرتدى 
تونيتة قد أنسدل شعره على ظهره ووجده ط

ويل جدا ثم بدأ الشماس فى لم شعرة مرة 
أرتدى  ثم  بالبنس  وثبتها  كعكة  ولفة  ثانية 
سورتيت على رأسة ليرفعة من على جبهته 

فنظر األب الكاهن الية فى تعجب وقال فى 
نفسة الحمد هلل أن أوالدنا فى مصر ملتزمين 
وال يسلكوا مثل هذا الشاب !!! ، وقال فى 
نفسة هل أحدث هذا الشاب بأن هذا ال يليق 
الذى  المقدس  بالهيكل  وال  المسيح  بأوالد 

يخدم فيه .......

....وهذه  ضيف  أنا  وقال  نفسه  راجع  ثم 
فى  يقف  أال  منه  طلب  ثم   ، مهجر  بالد 
مقابلته حتى ال ينشغل فكرة به أثناء القداس 
وبعد أنتهاء القداس رجع األب الكاهن الى 

مسكنه ونسي هذا االمر .

الكاهن  أالب  زاره  التالى  اليوم  وفى 
معاً  يتحدثون  وأخذوا  الكنيسة  هذة  راعى 
شابه  وما  وأحتجاتها  الكنيسة  خدمات  عن 

ذلك....

ثم قال األب الكاهن خادم كنيسة المهجر : 

الواحـــــــــة 18

الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

إحنا 

إطالق اسم أم كلثوم ضمن 5 
شخصيات عاملية على تضاريس 

كوكب عطارد

أ ش أ قرر االتحاد الدولي للفلك إطالق أسم سيدة 
الغناء العربي “أم كلثوم” على كوكب عطارد تخليدا 
لذكراها وذلك بعدما أعتمد االتحاد نتيجة المسابقة 
الدولية التي أسفرت عن فوز خمسة أسماء عالمية 
من بينها أسم كوكب الشرق أم كلثوم إلطالقها على 
هذا  سطح  على  موجودة  ونيزكية  بركانية  فوهات 
في  األبد  إلى  تخليدا ألسم مصر  يعد  مما  الكوكب 

الفضاء.
والفائزون الخمسة هم أم كلثوم المصرية والعازف 
والمصور  كاروالن،  أو  تورلو  اإليرلندي 
والكاتبة  كرش،  يوسف  األمريكي  الفوتوغرافي 
المكسيكى  والرسام  انهدوانا  السومارية  الشاعرة 
في  تمثلت  المسابقة  شروط  أن  إلى  الفتا  ريفيرا، 
أن يكون المرشح فنانا أو موسيقيا أو كاتبا مشهورا 
لمدة تزيد عن خمسين عاما، وأن يكون قد توفي منذ 

ثالثة سنوات على األقل.

على فكرة يا أبونا مش أنتم فى مصر بس إلى 
أنت  قدسين  عندنا  كمان  أحنا  قدسين  عندكم 
عارف يا أبى الشماس إلى كان معاك أمبارح 
إللى شعرة طويل أوى دا ...... القداس  فى 

دا قديس عظيم

أستعجب االب الكاهن من هذا الكالم وشعر،

فقال له كيف هذا يا أبى ؟؟!!!!!!

أن هذا الشماس هو خادم فى خدمة مرضى 
النفسى  باآلم  أحساسة  كثرة  ومن  السرطان 
بسبب  للمرضى  المرض  هذا  يسببة  الذى 
وحالة  الكيماوى  العالج  بعد  شعرهم  سقود 

االكتأب الذى يصيبهم.

وغير  التجدى  الصناعية  البواريك  الن  و 
عملية و البواريك الطبيعية غالية الثمن جدا 
جدا هنا ، فنذر نذرا اإل يحلق شعر رأسه غير 
بة الحد  يذهب  ثم   ، عامين  كل  واحدة  مرة 
صناعتها  ثمن  ويدفع  البواريك  هذة  صناع 
ويقدمها لبعض المرضى كعطية حب لهم . 

خجل األب الكاهن من نفسة وعرف أن هللا 
الشماس أن  لهذا  أدانته  يوبخة على  أن  أراد 

يعطيهة درساً حتى ال يدين أحد .

 ..... كالفريسى  مدان  خرجت  لنفسه  وقال 
وخرج الشاب مبررأ كالعشار

للناس ال  الظاهرة  الصفات  إن  يا رب  حقا 
تعطى حكما كامال عليهم ، فقد يبدو شخص 
بطباع لكنة قد يكون أكثر حنانا وعطاء وحباً 
منا ، إن اإلدانة خطية تتسلل بهدوء من العين 

الى الفكر الى القلب ثم اللسان

- أعطنا يارب العين البسيطة التى نرى بها 
محاسن األخرين وليس عيوبهم.

اجلامعة الربيطانية تهدي 
متثال “ناصر” ألول جامعة 

إفريقية بامسه

في  البريطانية  بالجامعة  إفريقيا  مركز  أنظم  أ ش 
مصر يوم االثنين مؤتمر “إهداء تمثال عبدالناصر 
اسم  ويحمل  إفريقيا”،  قارة  في  جامعة  أول  إلى 
كوناكري  في  عبدالناصر  جمال  الخالد  الزعيم 
الراحل  الزعيم  أسرة  المؤتمر  في  بغينيا. وشارك 
وكان  بالقاهرة.  غينيا  وسفير  عبدالناصر  جمال 
مكانة  يحتل  اإلفريقية  الدول  مع  العالقات  توطيد 
رفيعة لدي ناصر فساعد تلك الدول في الحصول 
على حريتها والتحرر من االستعمار األجنبي فضال 
عن تقديم مساعدات اقتصادية لها. وتقديرا لجهود 
عبد الناصر ودعمه لتلك الدول قررت غينيا إنشاء 
أول جامعة تحمل اسمه في القارة اإلفريقية وتقام 
الجامعة في العاصمة الغينية ” كوناكري” كما ان 
إنشاء الجامعة يأتي تأكيًدا لدور عبدالناصر الكبير 
في تنمية إفريقيا وعمق الصداقة بين مصر وغينيا.

طالب هندسة أسيوط 
يبتكرون اعمدة انارة 

تعمل بالطاقة الشمسية 
بأقل تكلفة

تلقت سيدة في الثمانينات من عمرها بشمال 
الهندسة  كلية  طالب  أابتكر  ش  -أ  أسيوط 
إضاءة  على  تعمل  أعمدة  أسيوط  بجامعة 
الشوارع بالطاقة الشمسية بأقل تكلفة ممكنة. 
كلية  عميد  القاسم  أبو  محمد  الدكتور  وقال 
الهندسة “إن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية 
-الفوتوفولطية – المستقلة إلضاءة الشوارع 
في مصر يهدف إلى إنارة الشوارع بالطاقة 
مصادر  من  مصدرا  تعتبر  التي  الشمسية 
وذلك  تنضب”،  ال  التي  النظيفة  الطاقات 
التقليدية،  الشوارع  مصابيح  من  بدال  للعمل 
المشروع  هذا  تنفيذ  من  الطلبة  تمكن  حيث 
بتكلفة بسيطة جدا ال تقارن بأي أعمدة أخرى 
تتكلف مبالغ باهظة، والتي بلغت تكلفة العمود 
الواحد ٥٥٥٠ جنيها مصريا حيث تم تحديد 
مواصفات مناسبة للعمود )كشاف ٦٠ وات 
 ١٠٠ وبطارية  وات   ١٥٠ شمسية  ولوحة 
وتم  أمبير(   ١٠ كنترول  وتشارجر  أمبير 
تصميم وتصنيع المكونات المعدنية في ورش 
كلية الهندسة بالجامعة، مؤكدا أنه تم بالفعل 
تنفيذ أربعة أعمدة بساحة كلية الهندسة أمام 
أشار  الميكانيكية. ومن جانبه،  الهندسة  قسم 
بقسم  األستاذ  السباعي  جاد  محمد  الدكتور 
المشروع  الميكانيكية وأحد مشرفي  الهندسة 
يعتبر عامال من عوامل  النظام  هذا  أن  إلى 
تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء كما أنه 
سيكون في مأمن من انقطاع التيار الكهربائي 
للشبكة، وواصفا إياه بأنه مناسب في المناطق 
البعيدة والطرق السريعة والمدن الجديدة حيث 
ما  تحتية مكلفة وهو  بنية  إلى  يحتاج  أنه ال 
المناطق، فضال  لتلك  اإلنارة  يؤخر وصول 
عن أنه صديق للبيئة حيث يعتمد بنسبة ١٠٠% 
استخدام  من  ويحد  الشمسية،  الطاقة  على 

الوقود ويساعد على القضاء على التلوث.

لإلعالن جبريدة 
األهرام اجلديد  

االتصال على 

647-823-

6779

في  األمريكيين  العلماء  من  فريق  نجح 
لديه  صغير  أسترالي  طائر  إلى  التوصل 
األصوات  من  بسلسلة  القيام  على  القدرة 
مًعا لنقل المعاني المختلفة، لتصبح الشكل 

األساسي لتوليد الكلمة.
إلى  الباحثون من خالل االستماع  بدأ  فقد 
والنداء،  الغناء  بين  ما  الطيور  أصوات 
تتكون  منفصلة  دعوات  تنتج  أنها  لوحظ 
المتميزة  الفردية  واألصوات  الصغر  من 

سمعًيا، وًفقا لخبراء الحيوان.
ترتيب  إعادة  أن  إلى  الباحثون  وأشار 
سلوكيات  في  تغييًرا  أظهرت  األصوات، 
أنها  كبيرة  بصورة  لتؤكد  الطيور،  هذه 
بينهم بصورة  فيما  للتواصل  كانت تهدف 

تماثل البشر في التواصل.

طائر أسرتاىل لديه القدرة 
على التواصل مثل البشر

السنة الثامنة ، العدد )192(  - اخلميس 9 يوليو  2015

أول امرأة تتوىل رئاسة أكادميية الفنون يف برلني
برلين -أ ش أ أنتخبت المخرجة السينمائية األلمانية األرجنتينية 
جانين ميرايفيل رئيسة ألكاديمية الفنون في برلين لتصبح أول 
امرأة تتولى رئاسة األكاديمية التي تأسست في ١٦9٦ على يد 
األمير المنتخب فريدريك األول لبروسيا. وقد نشأت ميرايفيل 
“٧٢ عاما” في األرجنتين من أسره ألمانية لجأت إلى بيونس  
ايرس أثناء الحرب ودرست الصحافة ثم توجهت إلى ألمانيا 
“مالو”  أفالمها  أول  أنجزت  وقد  السينما  لتدرس  في ١9٦٤ 

عام ١9٨١ وحصلت عنه على جائزة الفيبرسكي في مدينة كان الفرنسية .ثم انتجت بعد ذلك ١١ 
فيلما منها فيلم “الصديق األلماني” في ٢٠١٢ .

وتصل ميزانية األكاديمية , التي تتولى رئاستها جانين, ١٨ مليون يورو سنويا وهي مسئوله عن 
تشجيع الفنون وتستشير الحكومة األلمانية في النواحي الثقافية.وتعمل األكاديمية التي تضم ٤٠٤ 
أعضاء ٢٢ % منهم من النساء, على تطوير صناعة السينما األلمانية وتبحث األوضاع الصعبة 

للفنانين في كل من اليونان وكوبا
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بصــــــراحة
سوريا احلبيبة.... ساحمينا

مدحت عويضة
عرفه  أسم  الحلبي  سليمان 
يعرفون  فهم  المصريين  كل 
علي  المقررة  التاريخ  كتب  من 
“كليبر”  قاتل  إنه  االبتدائية  تالميذ 
عودة  بعد  الفرنسية  الحملة  قائد 
الحلبي  سليمان  لفرنسا،  نابليون 
أختلف حولها  التي  الشخصية  تلك 
أنه  يقول  من  فمنهم  المؤرخون 
ألبويين كرديين وكان والده يعمل 
بينما  والزيتون،  السمن  بتجارة 
أنه من عائلة  البعض اآلخر  يقول 
ونس الحلبية ولذلك جاءت تسميته 

بالحلبي نسبة لمدينة حلب.

“كليبر”  قتل  من  تمكن  أن  بعد 
موتا  باإلعدام  عليه  حكم 
مؤلمة  طريقة  وهي  “بالخوازيق” 
جدا وظل يعيش أالم الخازوق لمدة 
أنصرف  أن  وبعد  أربعة ساعات، 
حكموا  الذين  العسكريين  القادة 
عليه، ناوله أحد الجنود كوبا يقول 
فناوله  بموته،  ليعجل  المؤرخين 
سما قاتال حتي يستريح من العذاب.

سوري  ضابط  جمال  جول 
المشتاية  قرية  إبن  هو  مسيحي 
اسرته  مع  أنتقل  لحمص  التابعة 
بيطري  طبيب  والده  كان  حيث 
بكلية  طالبا  كان  الالذقية،  لمدينة 
للكلية  اآلداب قبل أن يغير مساره 
أوائل  من  واحد  ليكون  الحربية 
ترسلها  التي  الطالبية  البعثات 
الكليات  في  للدراسة  سوريا 
 ،١9٥٣ سنة  المصرية  الحربية 
البحرية  الكلية  من  جول  تخرج 
األول  وكان   ١9٥٦ سنة  الحربية 
للعودة  يستعد  وبينما  دفعته،  علي 
لبالدة قامت مصر بالحصول علي 
الصنع،  حديثة  طوربيد  زوارق 
أفراد  يقوم  أن  ورأت من األفضل 
بعثتها بالقاهرة بالتدريب علي هذه 
لبالدهم،  عودتهم  قبل  الزوارق 
اندلعت  التدريب  فترة  انتهاء  وبعد 
بالعدوان  المعروفة   ١9٥٦ حرب 
“جان  المدمرة  وكانت  الثالثي، 
دارك” ترابط بالقرب من شواطئ 
عدة  متاعب  وتسبب  بورسعيد 
القيادة  “جول”  طالب  للمصريين، 
بالتطوع  له  بالسماح  المصرية 
دفاعا عن بلده الثان مصر، ثم طلب 
المدمرة  بمهاجمة  له  السماح  منهم 
البحري  بالزورق  دارك”  “جان 
ومعه  عليه  تدريبه  أنهي  الذي 
بمهاجمة  قاموا  الزمالء،  بعض 
فخر  تعتبر  كانت  والتي  المدمرة 
البحرية الفرنسية، وتسبب الهجوم 
علي تدمير شبه كامل للمدمرة ليتم 
من  بدل  ذلك  بعد  لفرنسا  سحبها 
“بورسعيد”  علي  القذائف  القائها 
ولكن العملية أدت الستشهاد جول 

وفقد حياته في عمر ٢٤ سنة!!!!.

شريك  كان  السوري  الشعب   
في  معا  فهزمنا  مصر  مع  نضال 
في  معا  وانتصرنا   ٦٧ نكسة 
أكتوبر ٧٣، العلم السوري يتكون 
عرضي  خط  علي  نجمتين  من 

للجزء  أحدهم  لترمز  أفقي  وليس 
الشرقي من بالدهم وهي “سوريا” 
وهي  الغربي  للجزء  واألخرى 
بلدهم  أن  يعتبرون  فهم  “مصر” 
مصر  بدون  يكتمل  ال  ووطنهم 
فمصر وطنا لهم كما سوريا تماما.

وجول  الحلبي  سليمان  تذكرت 
جمال وأنا أتابع أخبار مقتل هشام 
عبد الحميد بطل الكونغو المصري 
سوريا  في  ليجاهد  ذهب  الذي 
لصفوف  منضما  السوريين  ضد 
“داعش”، هشام الذي تم فصله من 
بعد  المصري  الكونغو  لعبة  اتحاد 
فوزة  عند  “رابعة”  عالمة  رفعه 
العالم  ببطولة  الفضية  بالميدالية 
لم  بماليزيا، هشام  تقام  كانت  التي 
ذهب  الذي  الوحيد  المصري  يكن 
ألالف  تشير  فالتقارير  لسوريا 
لداعش،  المنضمين  المصريين 
وجيشها  سوريا  ضد  يحاربون 
السوري  الشعب  قتل  ويستبيحوا 

ويشاركون في تدمير سوريا.

أي خجل يعتريك وأنت تسترجع 
دفاعا  السوريين  نضال  تاريخ 
مصريون  تري  وأنت  مصر  عن 
علي  الحرب  في  يشاركون 
نقول  ربما  السوري!!!.  الشعب 
من  ومنهم  إرهابيون  هؤالء  أن 
في مصر  أنفسهم  المصريين  يقتل 
المصري  الشعب  ضد  ويحاربون 
الموقف  عن  ماذا  ولكن  أيضا. 
سوريا،  تجاه  المصري  الرسمي 
السفارة  مرسي  محمد  أغلق  لقد 
بالرغم  مغلقة  ومازالت  المصرية 
ثورة  علي  عامين  مضي  من 
أن  خجال  !!!!.يزيدنا  يونية   ٣٠
في  عقدت  التي  العربية  القمة  في 
القاهرة كان مقعد سوريا خاليا!!!، 
تحرم سوريا من التواجد في بلدهم 
الثان مصر بسبب ضغوط وهابية.

واإلعالميين  المثقفين  حتي 
المصريين أعطوا ظهرهم لسوريا 
وحدهم  الناصريين  غير  يعد  ولم 
بالرغم  سوريا،  عن  يدافعون 
الشعب  أبناء  معظم  تعاطف  من 
المصريين،  أشقائهم  مع  المصري 
صوتهم  يختفي  ما  سرعان  ولكن 

تحت الضغوط الوهابية.

هم  السوري  الشعب  أعداء 
وأعداء  المصري  الشعب  أعداء 
الجيش العربي السوري هم أعداء 
أن  فهل  المصرية  المسلحة  قواتنا 
أخطائنا؟؟؟  نصحح  أن  األوان 
دماء  نحترم  أن  األوان  آن  هل 
السوريين  من  بدمائهم  من ضحوا 
أنا  الحبيبة  سوريا  مصر؟؟  ألجل 
واحد من األصوات الخافتة التي ال 
تملك إال ضميرها الحي، وصوت 
سوريا  سامحينا  يناديكي  ضميري 

الحبيبة.

موقفهم لم يتغير.

كانت  التي  صديقتها  في  شك  ثار 
منذ  ائتمنتها  والتي  قبل  من  جارتها 
بها  يوجد  وكان  الشقة  على  سنوات 
البنك  أوراق  منها  وكان  اوراقها 
شخصيتها  انتحلت  صديقتها  وربما 
وتولت صرف هذه المبالغ في غيابها 

الذى استمر سنوات.

لتسألها  صديقتها  على  تعثر  لم 
وادلت  لها  قيل  كما  للبوليس  وذهبت 
حيث  أحدا،  تتهم  لم  ولكنها  بقصتها، 
انه دار بنفسها أيضا أنه ربما شخص 

آخر فعل هذا وأنها تظلم جارتها. 

اتصلت  اثنين  او  شهر  مدة  بعد 
توصلوا  انهم  وابلغتها  الهيئة،  بها 
لم  ولكنهم  المبالغ  هذه  صرف  لمن 
وارتاحت  الفاعل،  هو  من  يخبروها 
أن الغمة انزاحت عنها ولكن لم تعلم 

من الذي فعل. 

مريضتى  أتت  مماثلة  حادثة  وفى 
شهور،  لمدة  عنى  تغيبت  التي 
اسمها  الغيت  اننى  لها  قلت  وعندما 
ذهابها  بسبب  مرضاى  كشوف  من 
يعرضني  هذا  ان  حيث  آخر  لطبيب 
أنها مسجلة في كشوف  لغرامة حال 
مرضاى والغاء تسجيلها يجنبني هذه 

ذهبت مريضتي الى بلدتها في أمر 
اطفالها،  معها  واخذت  جدا  عاجل 
العودة  تستطع  لم  معينة  ولظروف 
منها  وطلبت  بجارتها  واتصلت 
إخالء شقتها التي تستأجرها ألنها لن 
وطلبت  طويلة.  لمدة  العودة  تستطيع 

منها انهاء بعض من متعلقاتها.

تغيرت ظروفها بعد بضعة سنوات 
بطلب  وتقدمت  العودة،  واستطاعت 
بونس”  “بيبى  األطفال  منحة  لعودة 
وشرحت انها كانت متغيبة طوال هذه 

المدة.

يرسل  المكتب  بان  بعدها  فوجئت 
لها خطابا يفيد ان منحة اطفالها كانت 
تدفع بانتظام لها طوال هذه السنوات، 
وانه عليها اعادتها حالة إقرارها انها 

لم تكن موجودة.

تكن  لم  انها  لهم  شرحت  بالتأكيد 
المبالغ،  هذه  تصرف  ولم  متواجدة 
ولكن المكتب أصر على طلبه مضيفا 
لها انه عليها ان تذهب للبوليس لكى 
جهتهم  من  ولكن  االمر،  هذا  يتولى 
المبلغ  هذا  بإعادة  يطالبونها  فانهم 
واال سيتخذون ضدها إجراء قانوني، 
التي  هي  انها  لهم  استفاضت  بالطبع 
قالت لهم هذا وانها ال تعلم من الذى 
ولكن  المبالغ،  هذه  يصرف  كان 

منذ  بدء  حديث  نظام  )وهذا  الغرامة 
بضعة سنوات فقط وليس كل األطباء 

مشتركين فيه(

إنني  قالت المريضة وهي متعجبة 
ولم  المدة  هذه  طوال  مسافرة  كنت 

اذهب ألي طبيب غيرك!

تاريخ  على  لها  اشرت  وعندما 
تحيرت  أخر،  لطبيب  زيارتها 
المريضة واكدت انها لم تكن متواجدة 
في هذا الوقت، وذكرتني بانها كانت 
تطعيمات  ألخذ  قبلها  حضرت  قد 
السفر، وتذكرت المريضة انها كانت 
مهاجرة  أتت  التي  قريبتها  تركت  قد 
حديثة في شقتها، وقالت ربما تسللت 
عالجها  كارت  واستخدمت  لغرفتها 
كارت  لديها  يكن  لم  الفترة  هذه  ألن 
معاناة  عن  لى  وشرحت  عالجي، 
أخرى بسبب استضافتها لهذه القريبة 
لدرجة  تصل  انها  تظن  تكن  ولم 

استعمالها ألمورها الشخصية. 

او  تسافر  عندما  القارئ،  عزيزي 
تترك البلد لفترة يجب عليك االهتمام 
بنفسك بأمورك الشخصية، من كارت 
البنك ورقم التامين االجتماعي وأيضا 
كارت التامين الصحي ألنك مسؤول 

عن أي سوء استخدام لهم.
موعدنا العدد القادم 

ال ترتك متعلقاتك 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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اقرار قانون يف كاليفورنيا يلزم اآلباء 
بتطعيم ابنائهم باملدارس

كاليفورنيا –رويترز وقع جيري براون حاكم والية كاليفورنيا 
األمريكية مسودة قانون يقضي بعدم استثناء تالميذ المدارس من 
التطعيمات مع الزام اآلباء بتطعيم أبنائهم ضد األمراض المعدية 
بجنوب  الترفيهية  الند  ديزني  بمنطقة  الحصبة  تفشي  أعقاب  في 
كاليفورنيا ما أدى اصابة أكثر من ٠٠١ شخص بالمرض. وأثارت 
الموافقة على القانون في كاليفورنيا -أكبر والية أمريكية من حيث 
االستثناء  تلغي  أمريكية  والية  ثالث  أصبحت  والتي  السكان  عدد 
من التطعيمات ألسباب دينية وشخصية أخرى- معارضة غاضبة 
من بعض اآلباء ممن يخشون من مخاوف سابقة بان التطعيمات 
مرتبطة باإلصابة بمرض التوحد عالوة على آخرين يخشون من 
اآلثار الجانبية للتطعيم وبسبب تحفظات دينية. وقال الديمقراطي 
براون وهو يوقع على القرار “العلم واضح في ان التطعيمات تقي 
األطفال بصورة جذرية من عدد من األمراض المعدية والخطيرة. 
األدلة  تفيد  مخاطر  له  ليست  طبي  تدخل  يوجد  ال  انه  حين  في 
القانون  خصوم  أما  المجتمع”.  ويقي  جمة  فائدة  ذو  التطعيم  بان 
المشرعين اعالنات  الى  أعدوا جلسات تشريعية وأرسلوا  -الذين 
بعضهم  وهدد  بالرد  بادروا  فقد  بالتليفون-  وحمالت  والتماسات 
برفع دعاوى قضائية وذلك على الرغم من ان القانون يتضمن بندا 
يمنح الكثير من اآلباء الذين لديهم أبناء بالمدارس أو على وشك 
دخولها بضع سنوات لاللتزام بالقانون. وقالت جماعة تطالب سكان 
كاليفورنيا بحق المفاضلة بين التطعيم وعدمه على صفحة بفيسبوك 
“إنه يوم مؤسف بالنسبة لكاليفورنيا ويوم مأساوي ألمريكا. ستبدأ 
اآلن معركة قضائية داخل المحاكم”. أرجع خبراء األوبئة تفشي 
مناطق  في  تناقصت  التي  التطعيم  معدالت  تراجع  الى  الحصبة 
األبناء سيعانون  ان  اآلباء من  بالوالية وسط مخاوف من بعض 
بالتوصيات  التزموا  هم  إن  بالتوحد  يصابون  أو  جانبية  آثار  من 
الخاصة بالتطعيم. وتم تطعيم معظم تالميذ المدارس لكن في بعض 
المدارس الكائنة في مناطق ليبرالية راقية كانت مستويات التطعيم 
دون مستوى ٢9 في المئة الالزم للتطعيم الجماعي الذي يقي من 
لم يتعاطوا التطعيم أو من يعانون من ضعف أجهزة المناعة لديهم. 
الرغم  على  الجمهوريين  من  معارضة  القانون  مسودة  وواجهت 
من اعالن بعض الزعماء الجمهوريين انهم قاموا بتطعيم ابنائهم.

+ماريا .....للشاعر عزت حلمى 
+ عشقت الرمل والمية على شطك يا حورية 

شوق  اضمك  حضنك  فى  سنينى  وعشت   +
وحنية 

+ وأشوفك حتة م الجنة وعصفورك بيتغنى
+ وعقد الورد والحنة يغازل رمشى وعينية 

+ نسيمك مسك ومعطر وشمسك ماشية تتمخطر 
+ سحابك لما بيمطر بيغسل توبك االخضر 

+ وبأتمنى أعيش فيكى وأبات اسمع غناويكى 
+ وبعشق سحر حواريكى و ألوان المالغية 
+ ووقت غروبك الساحر يحرك فيا أشجانى
+ وشمسك لما بتسافر تداعب عقلى وكيانى 

+ وأشوفها عايمة قدامى شعاعها البمبى الهامى 
+ وأتوه وأسرح بأحالمى ف أجمل صورة الهية 
الدنيا  أالقى  الليل  عز  فى  الكورنيش  ع  و   +

ضحكا لك
+ وأشوف أحباب بودجميل بيتغنوا بموالك

+ ودنيتهم صفت ليهم يا أجمل حلم فى عينيهم 
+ ولما الفجر يالغيهم قلوبهم بتبقى مروية 

+ فى كل الدنيا عرفوكى مداين اسمها اسمك 
+ صحيح نفس الحروف فيكى لكن يفرق كتير اسمك

+ ولما بيجوا يشوفوكى يهنوكى ويغزلوكى 
+ وف عقولهم ما ينسوكى يروح واحد يعود ميه 

+ أثار وكنوز بمكنونها يالقوها على شطك
+ علوم الدنيا وفنونها جمعتيها ف مكتبتك 

+ وعلى جسرك بيضوى فنار وليلك بيه بيبقى 
نهار 

+ وسجلتى على االسوار تاريخك لوحة مرئية 
ف  وأجمل صورة  ومدينة  مرسى  احلى  يا   +

عنينا
+ لعشاقك بقيتى مزار وميادينك بقت مينا 

+ وصفك بقلمى رفعنى لفوق يا أسكندرية يا أم الذوق
+ ولو قالولى اختار معشوق معشوقتى أنت يا ماريا 
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إال  آلخر  أن  من  يسعنى  ال 
إلى  وبخاطرى  بذهنى  اسبح  ان 
فى  عقود مضت حين كنت صبيا 
عم  جزء  أحفظ  الخليليه  المدرسه 
»قد  من  وشطرا  تبارك  وجزء 

سمع«.
وكنا  إخوه  وكنا  مصريين  كنا 
طالب علم ال فرق بين حنا ومحمد 
والمواظبه  والخلق  باالجتهاد  إال 
الشيخ   كان  السلوك.   وحسن 
واسعه  رحمة  رحمه هللا  الهريدى 
بعد  حصة  فى  العمه  »يقلوظ« 
الظهر ويطلب منى أن ادع الطلبه 
يقرأون بالترتيب وأصحح أى خطأ 
جميعا  الطلبه  كان  فيه.   يقعوا  قد 
مصريين ال فرق, أى فرق, بسبب 
الدين ال فى المواد أو فى الترتيب 

أو فى درحة النحاح.  
الدراسه  أكملت  أن  وبعد 
لى  تفتحت  والثانويه  االبتدائيه 
ورغم  شل.   شركة  فى  وظيفه 
احملق  اخذت  أنى  إال  صغر سنى 
فى المستقبل وفى الدراسه فوجدت 
المرتب  بذلك  العمل  فرصة  أن 
أن  قررت  وعليه  تعوض.   ال  قد 
أترك الدراسه وأخوض دنيا الواقع 
وتركت  المستقبل.   وبناء  والعمل 

الدراسه.
والنشاط  الهمه  بكل  مفعما  كنت 
والطموح.  فلم يكن لدى أى مانع 
أن أعمل ساعات طويله بدون أى 
بشئ  مدفوعا  كنت  إضافى.   أجر 

واحد هو الطموح.
عملى  على  عام  يمر  كاد  وما 
الذى كان بشركة شل بالسوس إال 
االمور  مقاليد  كل  على  واستولى 
المسلمون.   االخوان  بالشركه 
فقاموا بعمل مظاهرات وإضرابات 
إضرابات  فى  الممل  عن  وتوقفوا 
وفعال  االجور  ترفع  كى  شامله 
ان  حيث  ولكن  ذلك.   فى  نجحوا 
شوكتهم قد قويت فقد أملوا إرادتهم 
إال  يعين  ال  حتى  الشركه  على 
تكون  الترقيه  أن  كما  مسلمون 

للمسلمين فقط.
أصبح  الذى  المناخ  هذا  فى 
مستقبل  أن  تماما  أدركت  مسموما 
قد أصبح  الشركه  أى مسيحى فى 
السياسه  مع  يتسق  فهذا  مغلقا 
سياسة  وهى  المعروفه  البريطانيه 
يهم  يكن  لم  وطبعا  تسد.   فرق 
سيطرتهم  إال  المسلمين  االخوان 
على مقاليد االمور كما أن االنجليز 
بالدرحة االولى إال  يهمهم  لم يكن 

نجاح سياستهم, سياسة فرق تسد.
واضحه  صريحة  أقولها  ولكن 
دون أى مواراه وباسلوب صريح 
بكل االيمان أن يد هللا كانت تمسك 
واصرارا  عزيمه  وهبنى  فقد  بى 
وقوة تحد ما كنت التحلى بها لوال 

يد هللا العطوف والعادل والمحب.
كانت هناك وسيله قويه وناجحه 
كى ألتحق بشركة القنال )الفرنسيه 
آنئذ( وكانت مرتباتها أعلى مرتبات 
فى الدوله.  وكان االلتحاق يقتضى 

شفهى  الفرنسيه  باللغه  امتحان 
وتحريرى.

بكل  وسهال  أهال   .. حسنا 
يد   إن  العقبات,  وكل  الصعب 
الحق  إال  تعرف  وال  أقوى  هللا 
فعكفت  بالصعب.   تبالى  ولن 
بكل  الفرنسيه  اللغه  دراسة  على 
عمل  حياتى  كانت  شراهه.  
ودراسة  النوم  من  قليله  وساعات 
اللغه الفرنسيه.  ولم يكن هذا فقط 
وذات  بالفرنسيه.   أفكر  كنت  بل 
الشركه  أتوبيس  فى  كنت  مره 
وفتحت  العمل.   إلى  متوجها 
كان  )والذى  الفرنسيه  اللغه  كتاب 
فقط(  الفرنسيه  بالمدارس  يدرس 
أصح  بمعنى  أو  أقرأ  وشرعت 
إذاكر.  وإذا بأحد الزمالء خريجى 
المدارس الفرنسيه يقول لى مداعبا 
ونحن  ندرسه  كنا  ما  يذاكر  »إنه 
بعباره  انطلقت  وهنا  صغار«.  
درسته  ما  »إن  قائال  بالفرنسيه 
شهر  فى  أنا  أدرسه  سنوات  فى 
بطالقه  العباره  وكانت  فقط.« 
دون أى تلعثم فقد كنت أفكر دائما 
بالفرنسيه.  وهنا ذهل كل الزمالء 
على  كأن  وسكتوا  االتوبيس  فى 
أى  ينطق  ولم  الطير  رؤوسهم 
منهم ببنت شفه.  إنها المفاجأه التى 
عقدت ألسنتهم.  كما أنها العزيمه 
به  يؤمن  من  لكل  هللا  وهبها  التى 

إيمانا صادقا حقيقيا.
كانت التجربه حافزا قويا.  كنت 
أدرك أنه ال يوجد ثمة مجال الى 
هذا  فى  طريقه  يشق  كى  مسيحى 
المناخ المسموم فعقدت العزم على 
طريق  وهو  آخر  طريقا  أشق  أن 
العلم.  وقد كان هللا حليفى. ذلك أن 
فى  ألغى  قد  القنال  شركة  امتحان 
شروع  هناك  كان  النه  العام  ذلك 
انتهاء  قرب  بسبب  مفاوضات  فى 

مدة امتياز الشركه.
المقال  هذا  فى  أطيل  ال  وحتى 
لمسأله شخصيه فخالصة القول إن 
سمومهم  ينشرون  كانوا  االخوان 
أينما ذهبوا إذ أنهم فى ظالل الدين 
ينشرون سموما فى كل اتجاه وفى 
ليستأثروا  ولكن  لشئ  ال  لون  كل 
وكان  والعباد  البالد  بثروات 
سالحهم قويا اال وهو سالح الدين.  
ولكن سرعان ما انتفضت الشعوب 
وكشفوا  مصر  رأسهم  وعلى 
مخططاتهم ونواياهم التى تبعد عن 

أى دين أو وطنيه أو أخالق.
وإنى وإن كنت انشر هذا المقال 
أن  أود  ومسيحيين  مسلمين  على 
أقول إن نجاح وازدهار أى دوله ال 
أقل  الترابط وهو  يقومان إال على 
أجل  من  والسعى  المحبه  درجات 
المصلحه العامه ومصلحة الوطن.  
وهى  الشخصيه  المصالح  أما 
تكون  أال  فيتعين  غريزيه  مسأله 
بل  العامه  المصلحه  حساب  على 
يتعين أن تكون المصالح الشخصيه 
غايتها المصلحه العامه.  وهذا ما 
المسلمون  االخوان  به  يؤمن  ال 
مصالحهم  إلى  يسعون  فإنهم 

الوطن  حساب  على  ولو  الخاصه 
ولهم الدين يكيفونه من أجل تحقيق 

ذلك.
الناصر  عبد  جمال  قام  وحين 
كان  المعروفه  يوليو   ٢٣ بثورة 
وال  المسيحيين.   االول  هدفها 
غرو فإن عبد الناصر قد خرج من 
وكانت  المسلمين  االخوان  عباءة 
بادئ  فى  بحت  إخوانيه  الثوره 
االخوان  حين الحظ  ولكن  االمر. 
أن عبد الناصر قد »انحرف« عن 
اغتياله ولكن  إلى  مخططهم سعوا 
الرصاصه  جعلت  االلهيه  العنايه 
تطيش.  فما كان من عبد الناصر 
إال أن اعتقلهم جميعا دون استثناء 
وعاش المصريون فى تبات ونبات 

أى فى أمان تام.
أنور  بسالمته  جاء  أن  إلى 
يطلق  أن  فى  يتردد  لم  السادات.  
الثوره  أن  إذ  لهم  وفاء  سراحهم 
انبثقت من عباءة االخوان كما  قد 
وفيا  كان  أنه  كما  معروف.   هو 
فأطلق  مبادئه  هى  التى  لمبادئهم 
ما  بالمسيحيين  ليفعلوا  سراحهم 
لبث  فما  يريدون.   وما  يشاءوا 
االخوان إال أن سطوا على محالت 
ونهبا  قتال  المسيحيين  الصاغه 
من  كامله  حماية  فى  وهم  وسلبا 

القانون أى من أنور السادات.
متربصا  السمائى  العدل  كان 
ليقول كلمته فما لبث أن قضى عليه 
مجده  يوم  فى  المسلمون  إخوانه 
وبصوره فاجره ال يمكن الحد أن 
يتصورها.  وقد قضى على االثمه 
واجهوه  الذى  باالعدام  الحكم 
وطبعا  الجنه  مثواهم  أن  معتقدين 
إلى  انتقلوا  أن  بعد  الحقيقه  عرفوا 
أن   أدركوا  ولعلهم  اآلخر  العالم 
العدل االلهى ال يرضى بمثل هذا 
أحبها  التى  خليقته  على  االعتداء 

حتى المنتهى.
حسنى  جاء  السادات  عقب 
حبيب  عين  قليل  وبعد  مبارك 
وبهذين  للداخليه.   وزيرا  العادلى 
المغوارين قضت مصر أسوأ حقبه 
فى حياتها.  مصر الكنانه أصبحت 
والبشع  وللسلب  للنهب  عزبه 
البغيض واالجرام  التعصب  ألوان 
التعبير.   صح  إن  »السلطوى« 
أنواعها  بكل  الجريمه  فقد تسلطت 
ونهب الموال ومحالت  من سلب 
أعراضهم  وانتهاك  المسيحيين 
أى  تعرفها  لم  إجراميه  بصوره 
الوسطى.   القرون  فى  حتى  دوله 
محالت  وسلب  نهب  كان  وقد 
حماية  فى   قتلهم  بل  المسيحيين 

كامله لهاتين الشخصيتين.
حسنى  المغواران  تفرغ  وقد 
مبارك وحبيب أبوه العادلى الثارة 
الفتن واالنتقام من المسيحيين النهم 
قتلوا اباهم فى يوم واحد فجاز لهما 
أن ينتقما من المسيحيين.  وبالطبع 
التفرقه  وهذه  االنقسام  هذا  أمام 
تعبر  أن  يمكن  التى ال  القيم  وتلك 
لمصر  وفاء  أى  أو  وطنيه  عن 
انهارت  أخالق,  أى  أو  الغاليه 

وكان  كادت.   أو  اقتصاديا  مصر 
الدول  بعض  يسعد  التدهور  هذا 
تبسط  أن  يمكنها  حتى  الكبرى 
نفوذها فى المنطقه. كذلك لالسف 
أخالقيا.   مصر  انهارت  الشديد 
كانت  ما  إلى  يعيدها  من  وسبحان 

عليه.
»الخونه«  هؤالء  وسيلة  كانت 
وصفة الخونه أقولها بملء الفم الن 
من يعمل على تفتيت وحدة وطنه 
على  يعمل  النه  خائنا  إال  ليس 
ضعف وطنه ووهنه, بينما ال يوجد 
دين –أى دين- يسمح بهذا إطالقا.  
)صلعم(  هللا  رسول  يوصى  ألم 
بقبط مصر »أوصيكم بقبط مصر 
ال  وهم  ورهبانا  قسيسين  فمنهم 
ما  ذلك  يستكبرون«؟  فضال عن 
يسمح  الذى  دين-  –أى  هوالدين 
بأى سلوك يكون من شأنه إضعاف 
وطنه وبنى جلدته؟  إنها االخالق 
المتدنيه  االخالق  الدين.   وليست 
هؤالء  وسيلة  أقول  إال.   ليس 
الدين  بينما  الدين  كانت  الخونه 
والمحبه  العليا  المثل  أساس  هو 
أو  والنجاح  والتعاون  والتضافر 
باقل القليل العمل على هذا النجاح.
تبوأ  السوداء  الحقبه  هذه  عقب 
عرفته  حاكم  أسوأ  الحكم  كرسى 
مصر بل يمكن أن تعرفه أى دوله 
أال وهو محمد  العالم  فى  نظام  أو 
الحكم  تبوأ  المرسى  هذا  مرسى.  
بما يقال عنه انتخابات نزيهه.  كان 
مستشار  االنتخابات  على  يشرف 
سابق, وأعلن فوز مرسى فى تلك 
االنتخابات.  ولم يكن ذلك االعالن 
سيادة  ولكن  الحقيقه  على  مبنيا 
االخوان  بأن  ذلك  برر  المستشار 
هددوا إن لم ينجح مرسى ستكون 
هناك مذبحه بشعه فى مصر.  وإننا 
لسنا بصدد موقف السيد المستشار 

ولكن نرصد الحقيقه كما هى.
حكم  مرسى  تبوأ  ذلك  على 
وكان  التاريخ.   فى  دوله  أعظم 
مخطط االخوان أن يجعلوا مصر 
ضيعه من ضياع االخوان التى ال  
يحكموها فحسب بل يملكوها أيضا.  
وفعال خطوا خطوه وخطوات فى 
هذا االتجاه وفى خالل العام أثبتوا 
أنهم أسوأ من اعتلى كرسى الحكم 

فى مصر  الغاليه المحروسه.
الشعب   يثور  أن  طبيعيا  كان 
هذا  على  االصيل  المصرى 
الفساد المباركى ونجح الشعب فى 
اقتالعهما بعد ما ينوف على ثالثين 
المصريين.   صدر  على  عاما 
عام  لمدة  الرئاسه  كرسى  وتبوا 
العادل  والقاضى  العظيم  الرجل 
المستشار عدلى منصور.  وكانت 
والعدل  الخلق  ملؤها  أنتقاليه  فتره 

والسالم والقياده االصيله.
الذى قال »مبارك  القدير  العلى 
شعبى مصر«  ال يمكن أن يسمح 
بانهيار مصر.  وسرعان ما ظهر 
مصر  أحب  وطنى  إنسان  أنبل 
الفريق  حياتى....  طوال  شاهدته 
عبد الفتلح السيسى.  لقد أنقذ مصر 
محتوم  ودمار  محقق  ضياع  من 
ومرسوم.  فهب يحمل راية العدل 
والحق والوطنيه وراية مصر أوال 
هللا  يكون  وهكذا  شئ.   كل  وقبل 
سينقد  الذى  القائد  أعد  قد  القدير 
فى  بل  المناسب  الوقت  فى  مصر 

اللحظه المناسبه ثم طرد الخونه.

يتعين  السيسى,  الرئيس  سيدى 
أجل  من  وفقط  مصر  أجل  من 
وحدة  مصر  تكون  أن  مصر 
إذ  ودين  دين  بين  تفرق  ال  واحده 
ومصريون.   وطنيون  الجميع  أن 
يكون  دستورى  نص  هناك  ولكن 
وحدة مصر  سبيل  فى  عقبه  دائما 
الماده  وهو  أال  تفتتها,  وبالتالى 
الثانيه من الدستور التى تنص على 
وبمناقشة  االسالم«.  الدوله  »دين 
ندرك  بسيطه  مناقشة  الماده  هذه 
أن الدوله شخص معنوى ال يعتنق 
النص على دين  أى دين.  بل إن 
إرضاء  منه  الغرض  كان  الدوله 
البعض  المتعصبين.  ولعل  بعض 
يذكر أن من أصر على وضع هذا 
النص فى الدستور هم المسيحيون 
الذين كانوا فى لجنة وضع دستور 
١9٢٣.  ولم يكن ذلك إال من باب 
االغلبيه رغم  احترام  أو  المجامله 
أن المسلمين لم يكونوا راضين عن 

هذا النص. 
الواحد  القرن  فى   ... واآلن 
والعشرين يتعين ال أقول أن تتقدم 
تخلف  من  أصابها  ما  بعد  مصر 
بل  والعادلى  مبارك  أيدى  على 
أقول أن تتدارك مصر ما خسرته 
وما فاتها وتسعى جاهدة للتقدم فى 
سباق الزمن لتتبوأ ما تستحقه من 

مكانه على مستوى العالم.
يتعين أن يطلق العنان للمواهب 
ال فرق بين مسيحى ومسلم.  يتعين 
أن ترفع خانة الديانه من البطاقات.  
من المعروف أنه فى أغلب االحوال 
اسمه  من  الشخص  ديانة  تعرف 
كما هو الحال بالنسبه للموقع أدناه.  
سلبيه  آثار  لها  الديانه  خانه  ولكن 
بين  فارق  هناك  أن  تعنى  أنها  إذ 
هذا وذاك تعنى أن االسم له معنى 
وبكل  وثقوا  الحاكم.   ضمير  فى 
هذه  مثل  أن  أيضا  والثقه  االيمان 
مصر  ضعف  إلى  تؤدى  التفرقه 
ووهنها وتقسيمها.  إن كل مصرى 
عن  يفرق  ال  الوطن  أرض  على 
أى مواطن آخر.  والدستور ينص 
إذن  لماذا  المساواه.   هذه  على 

موضوع الديانه هذا؟
إن كل مصرى ومن باب أولى 
تكون  أن  يريد  مخلص  حاكم  كل 
العالم.   دول  وأنجح  أرقى  مصر 
تفرقه  هناك  طالما  يتأتى  لن  وهذا 
الجميع  والمسيحى.   المسلم  بين 
متساوون  والجميع  مصريون 
مصر  أجل  ومن  مصر  أجل  من 
فقط.  ونجاح مصر وتقدمها يتعين 
وكل  مصرى  كل  غاية  تكون  أن 

وطنى وكل مخلص لوطنه.
أما الدين فهو عالقه بين االنسان 
أمريكا,  إلى  أنظروا  وربه.  
إنجلترا, فرنسا أيطاليا وكل الدول 
المتقدمه.  ممنوع منعا باتا ومطلق 
أن يكون الدين متداخال فى النشاط 
االجتماعى أو الثقافى أو العملى أو 
االنتاج أو السياسه.  وكذلك يتعين 

أن تكون مصر.
قرة  يا  هللا  حفظك  مصر... 
تكونى  أن  إلى  أتطلع  وكم  عينى 
فى مقدمة دول العالم علما وعمال 
وثقافه وتقدما ورقيا وأن يكون كل 
فرد فيك متدينا تدينا حقيقيا وليس 
الرقى  إلى  يؤدى  تدينا  ظاهريا.  
التفتيت  إلى  يؤدى  تدينا  وليس 

والضعف واالنقسام.       

مصر حبيبتى وقرة عينى
بقلم: حنا حنا احملامي
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روحيـــات21
أقنومية الروح القدس )1(              

د. عبد اجمليد كامل
أقنوم  القدس هو هللا . هو  الروح 
يزعم  كما  وليس  الالهوت  فى 
أنه مجرد )طاقة(  الهراطقة  بعض 
الثالوث  في  شخصيا  أقنوماً  وليس 
القدوس هللا الواحد ،ذلك ألن له كل 
مميزات وصفات وأعمال األقنومية 
منها  نذكر  المتميزة  الشخصية  أى 

ما يأتي: 
١-المعرفة: » الروح يفحص كل 
شئ حتى أعماق هللا. . هكذا أيضاً 
روح  إال  أحد  يعرفها  ال  أمور هللا 
هللا »١ كو ٢ : ١٠ لذلك قيل في 
الكتاب » من من الناس يعرف أمور 
اإلنسان إال روح اإلنسان الذى فيه 
يعرفها  ال  هللا  أمور  أيضاً  هكذا 
أحد إال روح هللا« ١كو١١:٢ فاهلل 
مكتف بذاته وليس في حاجة القتناء 

معرفة من خارجه. 
يعملها  كلها  هذه   « ٢-اإلرادة: 
لكل  قاسماً  بعينه  الواحد  الروح 
 ١  « يشاء  كما  بمفرده  واحد 
كو١١:١٢ فواضح هنا أن له سلطة 

القرار واإلرادة. 
أيها  إليكم  فأطلب   « ٣-المحبة: 
األخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة 
فاألقانيم  رو٣٠:١٥   « الروح 

الثالثة هي في هللا الواحد 
محبة«  »هللا  عنه  قيل  الذى 

١يو١٦:٤ و ١يو ٨:٤ 
تمردوا  ولكنهم   « -الشعور:   ٤
وأحزنوا روح قدسه » ) أش ٦٣ 
هللا  روح  تحزنوا  وال   «  )  ١٠  :

القدوس » أف ٤ : ٣٠ 
هذه  له كل  الذى  القدس  فالروح   
اإلمكانات هو أيضا رقيق الشعور 
وانما  قبوله  أحد  على  يفرض  وال 
يرفض  من  على  بالحزن  يكتفى 

قبوله 
ذاك  جاء  متى  وأما   « ٥-السمع: 
روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع 
الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل 
به »يو١٣:١٦ في  يتكلم  ما يسمع 
الحوار الذاتي في الثالوث القدوس 
وأيضاَ وهو يسمع صلواتنا »ويعين 
ضعفاتنا ويشفع فينا بأنات ال يُنطق 
بها ألننا لسنا نعلم ما نصلى ألجله 

كما ينبغى »رو٢٦:٨«
٦-الكالم: » ال يتكلم أحد من نفسه 
بل كل ما يسمع يتكلم به “ يو ١٦ 
: ١٣ » قال الروح القدس افرزوا 
لى برنابا وشاول »أع ١٣ : ٢ . » 
كلم الروح القدس آباءنا “أع  حسناً 
بل  المتكلمين  أنتم  “لستم   ٢٥  :٢٨
روح أبيكم الذى يتكلم فيكم » مت 

 ١٠: ٢٠
يقول معلمنا بطرس  الخدمة  وفى 
الرسول )إن كان يتكلم أحد فكأقوال 

هللا( ١بط ١١:٤
 لذلك فإن »كالم السفاهة والهزل 
إيذاء  تليق« أف ٤:٥ هي  التي ال 
فلنكن  القدس  الروح  لمشاعر 
نُحزن  لئال  كالمنا  في  حريصين 

الروح القدس.
فى  قائم  روحى   « ٧-القيام: 

وسطكم “حجى ٢ : ٥ كما قيل » 
قائم فى مجمع هللا »مز ٨٢ :  هللا 
١ وعن المسيح » فى وسطكم قائم 
استعمال  هنا  والحظ  يو٢٦:١   «
الفعل المضارع المستمر بما يعنى 
ليس  فهو  والحضور  القيام  دوام 
حاضرا حضورا مؤقتا أو زائراً بل 
لذلك  رو١١:٨  فيكم«  هو »ساكن 
اليه  تنصت  أن  دائما  مستعدا  كن 
»اليوم ان سمعتم صوته فال تقسوا 

قلوبكم« عب٧:٤
بأمور  يخبركم   « ٨-اإلخبار: 
آتية. ذاك يمجدنى ألنه يأخذ مما لى 

ويخبركم«يو ١٦: ١٣و١٤ 
موحى  هو  المقدس  الكتاب  فكل 
به من الروح القدس »ألنه لم تأت 
نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس 
الروح  من  مسوقين  القديسون  هللا 

القدس«بط٢١:١
الذى  الحق  روح   « 9-الشهادة: 
ينبثق فهو يشهد لى  من عند اآلب 
“يو ١٥ : ٢٦« الروح نفسه يشهد 
ألرواحنا أننا أوالد هللا« رو١٦:٨ 
على  المؤمنين  يقوى  الذى  وهو 
الشهادة للمسيح في حياتهم بل وفى 
تهديد حياتهم بالموت فيسمى شهيدا 
كل من شهد بموته للمسيح ولم ينكر 

ايمانه مثل شهدائنا في ليبيا. 
وأما   « والتذكير:  ١٠-التعليم 
فهو   . القدس.  الروح  المعزى 
ما  بكل  ويذكركم  شئ  كل  يعلمكم 
كما   «  ٢٦  :  ١٤ يو   « لكم  قلته 
تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل 
كما   . كذباً  وليست  شئ وهى حق 
علمتكم تثبتون فيه “١ يو ٢ : ٢٧ 

١١-اإلرشاد والقيادة: » وأما متى 
فهو يرشدكم  الحق  ذاك روح  جاء 
 ١٣  :  ١٦ يو   « الحق  جميع  إلى 
» ألن كل الذين ينقادون بروح هللا 
 ١٤:٨ رو   « أبناء هللا  هم  فأولئك 
لذلك كل من ال يقبل إرشاد وتوجيه 
الروح القدس في حياته يضل ويتوه 
١٢-اإلعانة والمؤازرة » وكذلك 
»رو  ضعفاتنا  يعين  ايضا  الروح 
٨: ٢٦ » ألنى أعلم أن هذا يؤول 
ومؤازرة  بطلبتكم  إلى خالص  لى 
روح يسوع المسيح “ فى ١ : ١9 

ما  نعلم  لسنا   « ١٣-الشفاعة: 
ولكن  ينبغى  كما  ألجله  نصلى 
ال  بأنات  فينا  يشفع  نفسه  الروح 
هي  وهذه   ٢٦:٨ »رو  بها  ينطق 
في  كما  الشفاعة  من  الثالث  النوع 
الشفاعة الكفارية التي للمسيح وحده 
للقديسين  التي  التوسلية  والشفاعة 
نحن  ولنا  المنتصرة  الكنيسة  في 
المؤمنين بعضنا نحو بعض هنا في 

الكنيسة المجاهدة أو المنتظرة. 
من  أطلب  وأنا   « ١٤-التعزية   
اآلب فيعطيكم معزياً آخر ) أى كما 
أن المسيح معزى ( . . روح الحق 
» - يو ١٦:١٤ لذلك يُدعى روح 

الحق المعزى .
احترزوا   « الرعاة:  ١٥-إقامة 
ألنفسكم ولجميع الرعية التى أقامكم 
لترعوا  أساقفة  فيها  القدس  الروح 

كنيسة هللا« أع ٢٠ : ٢٨ 
الروح  منعهم   «  : ١٦-المنع 
القدس أن يتكلموا بالكلمة فى آسيا 
بيثنية  إلى  يذهبوا  أن  حاولوا   .  .
 ٦  :١٦ أع   « الروح  يدعهم  فلم 
الذين  على  ينطبق  هذا  وطبعا  و٧ 
يتجاوبون ويطيعون الروح القدس 
عليه:  ويجدف  عليه  ١٧-يُكذب 
لتكذب  قلبك  الشيطان  مأل  »لماذا 
على الروح القدس »أع ٥ : ٣ » 
القدس  الروح  على  التجديف  وأما 
فلن يغفر للناس. وأما من قال على 
له » مت  فلن يغفر  القدس  الروح 

١٢: ٣١ و ٣٢ 
نعرف  سبق  ما  كل  خالل  من 
خطورة مقاومة الروح القدس كما 
قال اسطفانوس لمن حكموا برجمه 
المختونين  وغير  الرقاب  )ياقساة 
بالقلوب واآلذان أنتم دائماً تقاومون 
الروح القدس كما كان اباؤكم كذلك 
الروح  فبمقاومة  أع٥١:٧  أنتم( 
المذكورة  مفاعيله  بكل  القدس 
لكل  فاقداً  يسير  اإلنسان  فكأن 
وإذا ظل  واإلمكانات  المعونة  هذه 
رافضا للنهاية لعمل الروح القدس 
فيه فإنه يضل ويهلك وألن الروح 
الى  والدافع  المرشد  هو  القدس 
التوبة فبالتجديف عليه وانكار عمله 
توبة  بدون  اإلنسان  حياة  تنتهى 
فيهلك كقول المسيح له المجد)إن لم 
لو  تهلكون(  تتوبوا فجميعكم كذلك 
بدون  نتوب  أن  يمكن  ٥:١٣ وهل 
وتشجيع  وتوبيخ  وارشاد  همسات 

الروح القدس؟ 
لذلك عجيب أمر بعض الطوائف 
اتى تدعى أن حنانيا وسفيرة رغم 
والذى  القدس  الروح  على  كذبهما 
يالموت  حكم  عليهما  حق  بسببه 
السماء  الى  يذهبان  سوف  انما 
موتهما  وما  السعيدة  األبدية  في 
هنا  نفهم  ولسنا   !! للتأديب  سوى 
بالموت هل  بتأديبهما  المقصود  ما 
بعد  أخرى  مرة  هذا  يفعال  ال  لكى 
أن ماتا ؟!! أم لتأديب بقية المؤمنين 
هل  الروح،  على  يكذبوا  لم  الذين 
يمكن أن تؤدب شخصا لم يخطىء 
يدفع  ولماذا  للتحذير؟  هل  بعد؟ 
التحذير  هذا  ثمن  وسفيرة  حنانيا 
لغيرهم؟ وما معنى قول الكتاب » 
القدس  الروح  على  التجديف  وأما 
قال  من  وأما   .  . للناس  يغفر  فلن 
على الروح القدس فلن يغفر له » 

مت ١٢: ٣١ و ٣٢ 
حقاً ما أجمل تحذير بولس الرسول 
القدوس(  هللا  روح  تحزنوا  )ال 
أف٣٠:٤ وقوله )ال تطفئوا الروح( 
١تس١9:٥ وكيف يمكنك أن تسير 
الروح  دون  العالم  هذا  غربة  في 
القدس المرشد والذى يمكن تشبيهه 
اإللكترونى  المواقع  تحديد  بجهاز 
والذى  )جى.بى.إس(  سيارتك  في 

بدونه تضل الطريق ؟ 
]البقية العدد القادم[
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أدم الثاني 
َمْن َأَقاَمَك َرِئيًسا َوَقاِضًيا َعَلْيَنا؟

    وجدى خليل
ظن موسي أنه قادر أن يحكم بين 
اثنين من العبرانيين كانا قد تشاجرا 
لوساطته  سيخضعان  أنهما  وظن 
أما الذي ظلم أخاه فأستدار لموسي 
قائال: » َمْن َجَعلََك َرِئيًسا َوَقاِضًيا 
َعلَْيَنا. أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت 
المصري. خروج ٢ :١٤ لم يكن 
»موسي«  أجابه  ينتظر  العبراني 
ألنه سؤاال استنكاريا لعمل موسي 
الدور  بهذا  يقوم  ألن  ورفضا 
أن موسي  العبراني  . ظن  بينهما 
يبحث عن منصب وسط شعبه هذا 
داخل  وتعلم  تربي  قد  كان  الذي 
عنه  وقال  فرعون  قصر  أروقه 
سفر األعمال »َفَتَهذََّب ُموَسى ِبُكِلّ 
ُمْقَتِدًرا  َوَكاَن  اْلِمْصِرِيّيَن،  ِحْكَمِة 
أعمال  َواأَلْعَماِل«  اأَلْقَواِل  ِفي 
في  »موسي«  يكن  لم   ٢٢  :٧
حاجه الي منصب قدر احتياجه أن 
يخلص شعبه. ويخلط البعض بين 
االشتياق الي الخدمة والسعي الي 
المناصب داخلها والذين يخلطون 
دون  مشاعرهم  الي  تسلل  بينهما 
أن يدروا فكرا جديدا غير مقبوال 
للمنصب  أن  وهو  الخدمة  داخل 
كرامه ومجدا فصار المنصب في 
أعينهم مكافأة وجائزه يلوحون بها 
وصاروا  حينا  ويحجبونها  حينا 
أما  ضمير  قضاه  يدروا  أن  دون 
هللا فهو يفرز بين هذا وذاك . لم 
في »موسي«  ظنوه  بما  يهتم هللا 
وخدمته أذ يشهد له الروح القدس 
قائال »َفَظنَّ أَنَّ إِْخَوَتُه َيْفَهُموَن أَنَّ 
ا  َوأَمَّ َنَجاًة،  يُْعِطيِهْم  َيِدِه  َعلَى  هللاَ 
ُهْم َفلَْم َيْفَهُموا« أعمال ٧: ٢٥ أما 
علي  القاسية  العبراني  كلمه  أثر 
يقول  أذ  شديدا  فكان  »موسي« 
الكتاب »َفَهَرَب ُموَسى ِبَسَبِب هِذِه 
أَْرِض  ِفي  َغِريًبا  َوَصاَر  اْلَكلَِمِة، 
وبعد   ٢9  :٧ أعمال  َمْدَياَن« 
اربعين عاما أمر الرب »موسي« 
أن يعود الي مصر لكي ما يخلص 
شعبه من عبودية المصريين قائال 
له » ُهَوَذا ُصَراُخ َبِني إِْسَراِئيَل َقْد 
يَقَة الَِّتي  ، َوَرأَْيُت أَْيًضا الِضّ أََتى إِلَيَّ
َفاآلَن  اْلِمْصِريُّوَن،  ِبَها  يَُضاِيُقُهْم 
َهلُمَّ َفأُْرِسلَُك إِلَى ِفْرَعْوَن، َوتُْخِرُج 
ِمْصَر »  ِمْن  إِْسَراِئيَل  َبِني  َشْعِبي 
فقد  »موسي«  أما   9  :٣ خروج 
قاطعا  رفضا  له  دعوه هللا  رفض 
وهنا نتعجب ونتسأل: آهاذا موسي 
شعبه  لخالص  يسعي  كان  الذي 
يرفض  األن  وماله  العبودية؟  من 
تتعجل  أن  وقبل   ! له  هللا  دعوه 
وتحكم علي »موسي« أنظر أوال 
ومحاوالت  معه  هللا  حديث  الي 
سويا!  يخدما  أن  ألقناعه  القدير 
فأن تعجبت من رفض »موسي« 
من  تتعجب  أن  بك  فأولي 

جدا  الرب  ألح  هللا!  »إلحاح« 
»اْسَتِمْع  قائال  »موسي«  وتحجج 
ِيُّد، لَْسُت أََنا َصاِحَب َكاَلٍم  أَيَُّها السَّ
َواَل  أَْمِس،  ِمْن  ِل  أَوَّ َواَل  أَْمِس  ُمْنُذ 
ِمْن ِحيِن َكلَّْمَت َعْبَدَك، َبْل أََنا َثِقيُل 
اْلَفِم َواللَِّساِن »خروج ٤: ١٠ وال 
لثقل  كان  موسي  أمتناع  أن  نظن 
أن هللا كان  فمه ولسانه وال تظن 
يستطيع  ال  أمرا  عليه  يفرض 
البار  هللا  يفعله!  أن  »موسي« 
َواْلُكلَى«  اْلُقلُوِب  َفاِحَص  هو« 
الطيب  هللا  كان   9  :٧ مزامير 
يعلم مدي الجرح الذي يدمي قلب 
أهله  رفضه  أن  بعد  »موسي« 
كانت  مديان.  الي  فهرب  وشعبه 
أعين  في  القاحلة  مديان  صحراء 
أرض  كل  من  أفضل  »موسي« 
التي  الصحراء  ألن  »مصر«! 
من  جدا  بكثير  أفضل  احتضنته 
يكن  لم  هللا   . رفضته  التي  الجنة 
لكي  »موسي«  علي  »يضغط« 
يداوي  كان  ما  قدر  المهمة  يقبل 
اليه  ويعيد  المجروحة  كرامته 
ثقته تلك التي نزعوها عنه نزعا! 
يترك موسي  أن ال  الرب  وأصر 
مشجعا  وراءه  بقي  بل  وحاله 
ومثابرا الي أن وافق موسي علي 
نعلم  وكما  المهمة!  وقبل  مضض 
أن الشعب العبراني كله خرج من 
مصر تحت قياده »موسي« وبعد 
خروجهم من أرض مصر يخبرنا 
الوحي االلهي أن » ُموَسى َجلََس 
ْعُب  الشَّ َفَوَقَف  ْعِب.  لِلشَّ لَِيْقِضَي 
إِلَى  َباِح  الصَّ ِمَن  ُموَسى  ِعْنَد 
اْلَمَساِء » خروج ١٨: ٣ وعندما 
تسأل »يثرون« حمو موسي عن 
إِنَّ   « قائال  موسي  أجابه  األمر 
إَِذا  هللاَ.  لَِيْسأََل  إِلَيَّ  َيْأِتي  ْعَب  الشَّ
َكاَن لَُهْم َدْعَوى َيْأتُوَن إِلَيَّ َفأَْقِضي 
ُفُهْم  َوأَُعِرّ َوَصاِحِبِه،  ُجِل  الرَّ َبْيَن 
»خروج  َوَشَراِئَعُه  هللاِ  َفَراِئَض 
الرب علي  أجاب  هكذا   ١٨: ١٦
سؤال العبراني الذي سأله لموسي 
أربعون سنه مضت: » َمْن أََقاَمَك 
َرِئيًسا َوَقاِضًيا َعلَْيَنا؟ » ما أروع 
أن يصمت موسي ليجيب الرب ! 
انها رساله تعزيه من الرب لك أذا 
ما أساء أحدهم فهمك وسألك سؤاال 

لم تكن لديك له أجابه . تريث 

كلمة ونص:
كشف اإلميان

حتى:  اليحترم  وهو  بإميانه؛  يقنعني  أن  متأسلم،  إرهابي  ألي  ميكن  ال 
"األْشُهُر احلُُرُم"، كما كان يحترمها الوثني!...

عادل عطية
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دراسة: املشروبات الغازية تقتل 184 ألف 

إنسان سنوًيا
رويترز أفادت دراسة بحثية حديثة بأن المشروبات 
بالسكر  المحالة  المشروبات  من  وغيرها  الغازية 
قد تكون مسؤولة عن وفاة ١٨٤ الف انسان حول 
 ” البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وقالت  عام.  كل  العالم 
بي بي سي” ان المشاركين في البحث الذي نشرت 
حللوا  الدوران”  جهاز  “أمراض  دورية  في  نتائجه 
اإلصابة  ومنها  بالسكر  المحالة  المشروبات  تناول  على  المترتبة  المخاطر 
بالسكري وأمراض القلب واالوعية الدموية والسرطانات مشيرة إلى أن الدراسة 
لم تشمل عصائر الفواكه الطبيعية. وأضافت ان الباحثين يقدرون أن نحو ١٣٣ 
تناول  في  إلفراطهم  نتيجة  السكري  بداء  اصابتهم  جراء  يموتون  الف شخص 
المشروبات المحالة بالسكر فيما يموت نحو ٤٥ الفا بأمراض القلب واالوعية 
الدموية، و٦٤٥٠ شخصا بأمراض السرطان التي تلعب هذه المشروبات دورا 
في االصابة بها. ونقلت الهيئة عن رئيس الباحثين داريوش مظفريان من جامعة 
تافتس ببوسطن في والية ماساشوسيتس االمريكية قوله “في العديد من دول العالم 
المشروبات  وهو  واحد  غذائي  عنصر  جراء  االشخاص  من  كبير  عدد  يموت 
المحالة بالسكر لذا يجب أن تكون مهمات خفض استهالك هذه المشروبات او 
التخلص منها تماما احدى االولويات على مستوى العالم”. ولفتت الهيئة إلى أن 
المكسيك جاءت في المرتبة االولى من حيث عدد الوفيات المرتبطة بتناول هذه 
المشروبات إذ بلغت النسبة فيها ٤٥٠ حالة وفاة لكل مليون نسمة تتبعها الواليات 

المتحدة بـ ١٢٥ حالة وفاة لكل مليون نسمة.

دراسة: ستاتني املخفض للكوليسرتول يقلل العدوانية بني 
النساء مقارنة بالرجال

نيويورك - أ.ش.أ
المخفض  ستاتين  عقار  تناول  بين  الباحثون  ربط  جديدة,  دراسة  فى 
للكوليسترول, والعدوانية بين النساء والرجال , حيث وجد فعاليته فى تقليل 

العدوانية بين النساء مقارنة بالرجال .
وقالت الدكتورة ” بياتريس جولومب” استاذ الطب فى كلية الطب بجامعة 
” كاليفورنيا ” األمريكية أن الدراسة تثبت أن ستاتين العقار االكثر فعالية 
فى خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة فى الدم تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب فضال عن العديد 

من المخاطر الصحية .
كان عدد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى الدور أيضا الذى يلعبه ستاتين فى خفض فرص اإلصابة 

بمرض السكر النوع الثانى الناجم عن المعاناة من البدانة وتدنى النشاط الحركى .
العقار وخفض مشاعر  تناول هذا  النقاب عن عالقة  التى تكشف  الدراسة األولى من نوعها  وتعد هذه 

وسلوكيات العدوانية بين النساء الالتى يتناولن العقار, مقارنة بالرجال من المرضى

4 مصادر للكالسيوم 
البروكلي أو القرنبيط األخضر:

إلى جوار الكالسيوم فهو غني بفيتامين سي وفيتامين أ وكذا البروتين
اللفت:

إلى جانب الكالسيوم فهو يحتوي على األلياف والبوتاسيوم والماغنسيوم 
التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه ويقوي عضلة القلب والعظام ويساعد 

عضالتك على أن تؤدي وظائفها بشكل سليم.
الكرنب:

يعتبر الكرنب مفيًدا جًدا من الناحية الصحية ويحتوي إلى جوار الكالسيوم على فيتامين أ ويمكن تناوله كسلطة 
أو مطهًوا ويساعدك في الحفاظ على حدة بصرك بمرور العمر

القرنبيط:
بأنواع معينة من  الوقاية من اإلصابة  الكالسيوم ويساعد في  القرنبيط على فيتامين سي إلى جوار  يحتوي 

مرض السرطان.

علماء فلك: اكتشاف 5 ثقوب سوداء 
جديدة “هائلة احلجم” بالفضاء

الفلك  علماء  من  فريق  اكتشف  نيوز  بريطانيا-سكاي 
الحجم”،  “هائلة  أو  عمالقة،  سوداء  ثقوب   ٥ البريطانيين 

كانت مختفية خلف تكتالت غيوم فلكية وغبار كوني. ويثير هذا االكتشاف، الذي قاده 
عالم الفلك واألستاذ في مركز المجرات البعيدة في جامعة دور هام جورج النسبيري، 
االعتقاد بوجود ماليين الثقوب السوداء في الكون وبشكل يفوق كثيراً االعتقادات السابقة. 
وتوصف الثقوب السوداء بأنها عبارة عن “بواليع” تقوم بامتصاص كل شيء يقترب 
منها، وينبثق عنها في نهاية المطاف أشعة إكس األمر الذي يكشف عن وجودها، وهو 
ما حدث بخصوص هذه الثقوب السوداء العمالقة المكتشفة حديثاً، التي تصنف بأنها من 
أضخم الثقوب السوداء في الكون. وكان المرصد الفلكي النووي “نيوستار” التابع لوكالة 
الفضاء األميركية “ناسا”، الذي بدأ العمل عام ٢٠١٢، قد اكتشف هذه الثقوب السوداء 
ثقوب  إنهم على علم بوجود  أشعة إكس. وقال النسبيري  من خالل رصده النبعاثات 
سوداء عمالقة تحجبها الغازات والغبار الكوني، ولكن “بتنا نعتقد أن هناك الكثير منها 
الذي لم نكتشفه بعد”. وأوضح أنه بفضل مرصد “نيو ستار، فإنها المرة األولى التي 
نتمكن فيها من رؤية الثقوب السوداء العمالقة المحجوبة عن أعيننا”، مضيفاً أنه على 
الرغم من “أننا اكتشفنا ٥ منها فقط، فإنه عندما نطبق النتائج على الكون كله فإننا نعتقد 

أن العدد يقدر بالماليين”.

اليابانيون يصممون وجوها اصطناعية
طوكيو – وكاالت حققت احدى الشركات اليابانية نجاحات أولية في تصميم وجوه 
اصطناعية من مادة السيليكون، مؤكدة أن تلك الوجوه ستستخدم لدى إجراء عمليات 
تجميلية. وتعلم خبراء الشركة إنتاج نسخ دقيقة لوجوه البشر. وقد تلقت الشركة عددا 
التلفزيونية  والنجوم  والسياسيين  األعمال  الصادرة عن رجال  الطلبات  من  كبيرا 
الذين تعرضوا لإلصابة بجروح خطيرة  البسطاء  الناس  ناهيك عن  المعروفين ، 

شوهت وجوههم نتيجة حوادث المرور أو التعامل مع حيوانات برية، أو الذين خسروا جزء من وجوههم جراء اإلصابة 
بمرض خطير. وسيكلف تصميم نسخة وجه جديد واحد لهؤالء ٣٠٠ ألف ين ياباني ، ما يعادل ٢٫٤ ألف دوالر أمريكي. 
ويضم سعر هذه الخدمة إنشاء مجسم للوجه يعيد خصوصيات الوجه األصلي، مثل األوعية الدموية البارزة، ومسامات 
الجلد، وتفاصيل دقيقة أخرى، وطباعة المجسم بواسطة الطابعة ثالثية األبعاد ، ما سيشكل فيما بعد أساسا لقناع)وجه( 
السيليكون. وحسب قول رئيس الشركة فإن تكنولوجيا تصميم الوجوه االصطناعية لديها مستقبل كبير في الجراحة التجميلية. 
وإنها تهدف إلى مساعدة الناس الذين هم بحاجة ماسة إليها. ويعمل خبراء الشركة اآلن على اختراع مواد أخرى أكثر أمانا 

ستستخدم لدى تصميم وجه اصطناعي على أساس مجسم ثالثي األبعاد.
وقد اهتم بهذا المشروع خبراء البرمجة الكمبيوترية، وخاصة أولئك الذين يعملون على إعداد تكنولوجيات التعرف على 
الوجوه. يذكر أن الجهات الطالبة لمنتجات هذه الشركة اليابانية هي وكاالت الدعاية والشركات التي تتولى إقامة فعاليات 

ترفيهية.

شراب نبات القيقب يساعد يف القضاء على البكترييا 
املقاومة للمضادات احليوية

نجحت عالمة كندية فى قسم الكيمياء فى جامعة ماك جيل وفريقها فى الحصول على 
إنتاجها,  فى  األولى  الدولة  كندا  تعتبر  والتى  القيقب  نبات  مستخرج مركز من شراب 
وهو شجر ينبت فى الغابات المعتدلة المناخ لمساعدة المضادات الحيوية التى تحاربها 
البكتيريا لتفتح مجاال جديدا لحل األزمة العالمية التى تواجه مقاومة أنواع من البكتيريا 

للمضادات الحيوية خاصة التهابات المثانة والمسالك البولية. 
وأجرت  القيقب  نبات  شراب  من  مركز  مستخلص  بتحضير  وفريقها  العالمة  وقامت 
تجاربها على مدى تأثيره على طبقات من البكتيريا المسئوله عن التهابات المثانة فقد 
الشراب  من  ملليلترا   ٥٤٠ علبه  فى  ووضعها  النبات  من  والسكر  الماء  برفع  قاموا 
واستخراج من ٨ إلى ١٠ ملليمترات من هذا المركب الذى يمثل حامض كربوليك وتم 
التى يتم تعرضها لهذا المركب ودمجها مع مضادات حيوية معروفة  البكتيريا  اختيار 
مثل / سيبروفوكاسين /و/ كاربونيسيلين. وأثبتت فاعليته مما جعل الباحثة تؤكد أنه يمكن 
تخفيض فى بعض الحاالت بنسبة 9٠ % لجرعات المضادات الحيوية التى تؤخذ وبالتالى 
تبطئ مقاومة البكتيريا لهذه العقاقير الطبية. وقد أشارت الباحثة إلى أن هذا المستحضر 

يهاجم الجينات الخاصة بالبكتيريا والمرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية

دراسة: النساء األطول عمرا والرجال األكثر 
تضررا بأمراض القلب

لندن -أ ش أ كشفت دراسة عن أن النساء في مختلف 
أنحاء العالم يعشن لمدة أطول من الرجال، وأن أمراض 
متوسط  في  االختالف  في  الرئيسي  السبب  هي  القلب 
كريمينيس  ايلين  األستاذة  الجنسين.وقالت  بين  األعمار 
بجامعة جنوب كاليفورنيا “إننا مندهشون من الكيفية التي 

تركز بها االختالف في معدل الوفيات بين الرجل والمرأة والتي نشأت في أوائل عام 
١٨٧٠، في الفئة العمرية التي تتراوح بين ٥٠ إلى ٧٠ عاما بينما تالشى بشكل كبير 
بعد عمر الثمانين”. وشملت الدراسة، التي نقلت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
الفترات العمرية التي يعيشها األشخاص الذين ولدوا بين ١٨٠٠ و١9٣٥ في ١٣ دولة 
نامية. وأوضحت أنه بالتركيز على متوسط أعمار البالغين الذين يتجاوزون األربعين 
انخفضت معدالت  بعد عام ١٨٨٠  الفترة  بين مواليد  أنه  البحث  اكتشف فريق  عاما، 

وفيات اإلناث بنسبة ٧٠ % مقارنة بالذكور.
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7 أسباب شائعة للشعور 
بالتعب وطرق التخلص منه

إذا كنت تشعر بالتعب بشكل دائم قد ال يكون السبب 
كثرة مهام العمل. هناك أسباب صحية أخرى قد يتم 
يمكنك  بينما  االنشغاالت،  وسط  أعراضها  تجاهل 

إصالح األسباب وعالج هذه الظروف بسهولة. 
مشاكل النوم. 

إذا الحظت أنك منهك وأن نومك أقل من االحتياجات 
باد  واآلي  والكومبيوتر  الهاتف  أغلق  الطبيعية 
واخلد إلى الراحة. واحرص على االستيقاظ يومياً 

في نفس الموعد لتتمكن من النوم مبكراً.
تخطي الوجبات.

يسبب تخطي الوجبات انخفاض نسبة السكر بالدم. 
األسمر(  )كالخبز  المعقدة  الكربوهيدرات  تناول 

والفواكه الطازجة لتقلل الشعور بالتعب.

االكتئاب.
طالت  إذا  الطبيب  استشارة  عليك  الحالة  هذه  في 
تساعد على  أدوية  هناك  باالكتئاب.  فترة شعورك 

التغلب على الشعور بالتعب الذي يسببه االكتئاب.
قصور الغدة الدرقية.

باكتساب الوزن  بالتعب مصحوباً  إذا كان الشعور 
اضطراب  بخصوص  الطبيب  مراجعة  المفيد  من 

نشاط الغدة الدرقية.
القهوة.

القهوة على  اثنين من  أو  تناول كوب  ربما يساعد 
الطازجة  الفواكه  أكل  لكن  والتنبه،  اليقظة  تحسين 
عصائر  شرب  أو  الحالة  هذه  في  كثيراً  أفضل 

الفاكهة الطبيعية.
الجفاف.

الماء  من  يكفي  ما  على  من حصول جسمك  تأكد 
خاصة خالل فصل الصيف. يتسبب جفاف الجسم 

في الكثير من حاالت اإلرهاق والتعب.
األنيميا.

فقر  هو  النساء  لدى  للتعب  الشائعة  األسباب  أحد 
الدم،  الحديد في  التأكد من نسبة  المرأة  الدم. على 
الذي يساعد على  فيتامين “سي”  بتناول  واالهتمام 

امتصاص الحديد من الطعام.
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َمشاهد مجيلة وشهية يف آن!
استخدم املصور البريطاني »كار وارنر« اخلضار والفاكهة لصناعة مشاهد كاملة:

فتخيلوا أن هذه الصورة 
التي قد تتصورونها 

مشهداً طبيعياً ليست 
أكثر من مجرد خلطة 

من الطعام!!  فهذا 
القارب هو حبات من 

البازالء التي تسبح فوق 
شرائح من سمك 

السلمون، أما الشاطئ 
والصخور فهي قطع 
من البطاطس واخلبز!

وهذه مجموعة أخرى من أعمال وارنر:

الصخور 
العمالقة هي قطع 
من اخلبز، والسحاب 

هو قطع من 
القرنبيط

وماذا عن 
الشالل؟   مجرد 

أكوام من 
السكر!

وهنا حتولت قطع 
جوز الهند إلى تالل 

من التنب !

قام وارنر بالتقاط 
هذا املشهد على 

مراحل ثم قام 
بتركيب طبقاتها 

الحقاً بواسطة 
الكومبيوتر، وهي 

ذات الطريقة التي 
التقط بها أغلب 

هذه الصور

أخذ هذا املشهد قرابة الثالثة أيام لتحضيره من البطاطا وورق امللفوف!
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كلمتني 
وخالص

السبي  في  .....ولد  نحميا 
يري  لم  هو  و  االسر(  )اي 
حين  إال  جده  و  اباه  ارض 
وصل  ما  ترك  و  اليها  عاد 
اي  الملك  ساقي  هو  و  إليه 
من  اال  يشرب  ال  الملك   أن 
اخبار  بسماعه  و   ، يديه 
و  حزن  طنه   و  اباه  وطن 
جلس و بكي و ناح و صام 
و اخيرا صلي لرب السماء .

تري كم من اآلباء و األمهات 
هذا الجيل اخبروا ابنائهم بما 

فعله نحميا ؟!

االسكاروسى

 Winona 
Hearing Aid 
Centre

 Get 2 digital 
hearing aids 
for as little 
as $895.00 
your cost

All styles All 
sizes

847 St. Clair Ave West
Tel: (416) 652-0201

Discount and ADP 
applied to listed price

Wagih Mitry
Sales Representative

Cell:416-895-7006
www.mitryrealty.com

mitry@mitryrealty.com
• Free home evaluations
• Complementary staging consultation
• HomeLife™ Home Warranty Program

RESIDENTIAL | COMMERCIAL

HomeLife Hearts Realty Inc.
Brokerage Independently Owned & Operated
151 Courtney Park drive West #101
Mississauga, Ontario L5W 1Y5

Bus: 905-712-9888
Fax: 905-712-9886

بالصور.. فنانة تقوم بتحويل املكونات والنفايات 
اإللكرتونية إىل متاثيل للحشرات

اختارت الفنانة “جولى اليس تشابل” والتى 
عادية  غير  طريقة  المتحدة  بالمملكة  تقيم 
قامت  حيث  التماثيل،  لصنع  لها  بالنسبة 
التى  اإللكترونية  باستخدام مكونات األجهزة 
يتم التخلص منها لتحويلها إلى تماثيل تجسد 
حشرات مختلفة وفقا لما ذكره موقع أوديتى 

سنترال.
عندما  جاءتها  الفكرة  إن  “جولى”  وقالت 
وجدت علبة كبيرة من المكونات اإللكترونية 

الدقيقة فنظرت لها وتخيلت كتلة من األجساد الصغيرة يمكن صنعها من خالل تلك المكونات 
كما قامت بمقابلة عدد من الفنانين الذين يستخدمون لوحات دوائر الكمبيوتر لصنع روبوت 
بالحجم الطبيعى ولكنهم تخلوا عن مشروعهم فأخذت جولى تلك الدوائر لتستخدمها فى فكرتها.

وقامت جولى بعمل ما يشبه المتحف ويحتوى على أعمالها الفنية التى تجسد حشرات 
البق والفراشات وغيرها من الحشرات المختلفة ويهدف مشروعها إلى زيادة الوعى 

حول النفايات 
البيئية وتسليط 

الضوء على 
مخاطر النفايات 
اإللكتروينة من 
خالل جمال الفن


