
د. رأفت جندي
عمره،  من  السبعينات  وفى  بسيط  انسان  هو 
في علم  كثيرا  يفهم  ال  األصل،  وأوربي  مسيحي 
بالمشاعر، وهو مريضي  الالهوت ولكنه ممتلئ 
زوجته  أن  لي  اشتكى  السنوات،  عشرات  منذ 
تعامله هذه األيام معاملة سيئة وانه ما ان يفتح 
فمه اال ويجد كلمات الزجر منها وهو ال يريد ان 

يدفع األمور للنهاية في هذا السن.  
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تكملة مقال »ما هو مقياس التحمل؟« 
ص1

...ه��ل  ال  ق��ال  لطمتك؟  ه��ل  سألته 
بصقت عليك؟ قال ال... هل جردتك من 
الشوارع  في  عريانا  وساقتك  مالبسك 
بعد ان اشبعتك ضربا ثم قتلتك؟ قال وهو 

مندهش من اسئلتي...ال.  

ننظر  عندما  اننا  قيل  ولهذا  له  قلت 
الصليب  على  معلقا  كله  العالم  لخالق 

تهون علينا أي متاعب. 

تهلل وجهه من هذه الكلمات البسيطة، 
لي  قال  التالية  المرة  وعندما حضر في 
جدا  نفسيا  اراحته  قد  الفكرة  هذه  أن 
له  وجهت  وكلما  كثيرا  األم��ور  وحلت 
زوجته كلمة جارحة قابلها بابتسامة ألن 
وهذا  خياله،  تفارق  ال  الصليب  صورة 

دفع زوجته ألن تغير طريقتها. 

قلت له ولهذا قيل عن يسوع المسيح 
ًبا َيْقِدُر أَْن  »أَلنَُّه ِفي َما ُهَو َقْد َتأَلََّم ُمَجرَّ
للصليب  النظر  فعند  ِبين«  اْلُمَجرَّ ُيِعيَن 
يقارن  ال  ألنه  احتمال  أي  علينا  يهون 
لهذا  واضافة  عنا،  تحمله  ما  بمقياس 
فقد نكون اننا بعدل جوزينا على ما سبق 

فعل  يسوع  ولكن  وفعلناه، 
محاكمته  في  واتهم  البر  كل 
انه كان يصنع شرا ويستحق 

الموت.

ان  اآلية  يفسر هذه  البعض 
يسوع المسيح عندما تألم فهم 
معنى األلم ويستطيع أن يعين 
المجربين، ولكن   حاشا للسيد 
المسيح أن يكون فهمه قد زاد 
معنى  واستوعب  التجسد  بعد 
الحقيقي  المعنى  ولكن  األلم، 
تحمله  لما  التأمل  عند  أن��ه 

يبيد  ان  قادر  الصليب وهو  يسوع حتى 
الكل تهون علينا أي معاناة. 

الراهب  قصة  بعدها  له  روي��ت  ولقد 
أن  منه  يطلب  الدير  لرئيس  ذهب  الذي 
يغادر الدير، فتعجب رئيس الدير وسأله 
الرهبان ضايقك؟  باندهاش هل أحد من 
وهذه  بحب  يعاملني  هنا  الكل  ال..  فقال 
ممارسة  أستطيع  ال  أننى  المشكلة  هي 
اذهب  سوف  ولهذا  االحتمال،  فضيلة 
لكي  يهينني  أحدا  أجد  لعلى  آخر  لمكان 

احتمله. 

هذه  عن  الوعظ  في  يقال  ما  أكثر  ما 
الفضيلة وما أكثر ما ننسى هذا الكالم عند 
مرورنا بأقل معاناة تتطلب منا التحمل، 
وأكاليل بعض االقباط الذين يعيشون في 
الذين  األقباط  بعض  أكاليل  تفوق  مصر 
خارج  يعيشون  وه��م  عنهم  يدافعون 

مصر.

كل عام وأنتم بخير 

 د. رأفت جندي

8164gindi@rogers.com  
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كنيسة فى كل مدينة جديدة
محدي رزق

الجديدة وأخواتها  العلمين  فى تدشين مدينة   
الرئيس  شدد  الرابع،  الجيل  مدن  سلسلة  من 
على بناء الكنيسة والمسجد معاً، خالصته ال 
الجديدة  المدن  فى  المسيحيين  حقوق  تغمطوا 
كما حدث فى المدن القديمة، وكما بَرأَت المدن 
الطائفية،  من  فلتبَرأ  العشوائية  من  الجديدة 

كفاية أمراض متوطنة.
يلزم االحتفاء بما قرره الرئيس على الهواء، 
ولتَعّضوا َعليه بالنَّواِجذ، الرئيس كان واضحا 
إال  المسجد  يذكر  لم  حازما،  قاطعا  صريحا 
من  يتخفى  ال  الرئيس  بالكنيسة،  مقرونا 
جماعات سلفية وال يغازل جماعات خارجية، 
هذا ما يعتقده وُجّل المصريين حقا وصدقا إال 
اإلخوان والسلفيين والتابعين بكيد للمصريين.

الرئيس،  من  الخاطر  الجملة عفو  تخرج  لم 
بل شدد عليها كتعليمة رئاسية مرات، وحتى 
عن  إجابته  فى  محلى  مسؤول  تلجلج  عندما 
سؤال الرئيس عن الكنيسة فى ظل بناء ثالثة 
الرئيس  المدينة، بحزم وجه  مساجد فى نفس 
وزير  مدبولى  مصطفى  الدكتور  عناية 
الكنائس  بناء  مراعاة  إلى  والمرافق  اإلسكان 

والمساجد معا.
يلزم االحتفاء وطنيا بما قرره الرئيس على 
الكنيسة  يحتضن  المسجد  مباشرة،  الهواء 
حضن  فى  المسلم  كما  الكنيسة،  حضن  وفى 
مضروبا  عهدا  ودعنا  متحابين،  المسيحى 
عنوانه  عهد  استشراف  ونستقبل  بالطائفية، 
صحيح  وفق  الكاملة  المواطنة  العريض 
على  لمصرى  فضل  ال  والدستور،  القانون 
مصرى إال بالمواطنة التى هى من تقوى هللا.

المسيحيين،  حقوق  هضم  كفى  خالصته 
حقوق  بأكل  يستمتع  من  بيننا  لألسف، 
المسيحيين فى وطنهم، مثلهم مثل من يأكلون 
الرئيس  سعيرا،  وسيصلون  نارا  بطونهم  فى 
يخط سياسة للمستقبل، وصدى معتقده بصحيح 
المواطنة، فيما قرره مجلس الوزراء بتوفيق 
أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميا تابعا فى عدد 
من المحافظات وفقاً لصحيح القانون رقم 80 
لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
الهواء  على  الرئيس  مقولة  تقديرى  فى 
مباشرة هى المقولة األصوب فى ظل التربص 
الحادث بهذا الملف، وليست بغريبة عليه، فمن 
تحلى بالشجاعة فى زيارة الكاتدرائية فى عيد 
الميالد سنويا، وأتم إعمار الكنائس التى حرقها 
ودشن  رابعة،  فض  بعد  والتابعون  اإلخوان 
الكاتدرائية الكبيرة فى العاصمة الجديدة، قادر 
إخوتنا  أمام  المغلقة  الكنائس  جميع  فتح  على 
األقباط، وبناء المزيد منها فى المدن الجديدة.

واضح  الرئيس  وتوجيه  خيراً،  فلنستبشر 
تمكين  ترجمتها  العبادة  فحرية  وجلّى، 
حق  وهذا  كنائسهم،  بناء  من  المسيحيين 
وفتح  بالطائفية،  مريض  إال  فيه  يمارى  ال 
الكنائس ال يحتاج لكل هذا العنت الذى يالقيه 
المسيحيون، تطبيق صحيح القانون هو الحل، 
التطبيق العادل النزيه الشفاف، بإرادة سياسية 
أكيدة على تمكين المسيحيين من أبسط حقوقهم 
لحقوق  وصواًل  العبادة  حرية  فى  كمواطنين 

المواطنة كاملة غير منقوصة.
صحيحة  لوضعية  يؤسس  الرئيس  قرره  ما 
تسرى  وعندما  نهائية،  قرارات  فى  تتجسد 
كنيسة  نجد  لن  بحزم  ويطبق  القانون  روح 
مغلقة ظلماً وعدواناً، ولن يحدث افتئات على 
اجتراًء  نجد  ولن  العبادة،  فى  إخوتنا  حقوق 
سوى  يملكون  ال  عّزل  مصلين  على  طائفياً 
سالحاً  ولننزع  للسماء،  والتضرع  الدعاء 
مسموماً يستخدمه نفر من المتبضعين بالقضية 

القبطية داخل وخارج الحدود.
خالصة قول الرئيس كما فهمته، إخوتنا األقباط 
يستحقون منا أكثر من هذا، وال يتسولون منا 
النفر  هذا  يرهنون صلواتهم برضا  حقاً، وال 
المترددين  بعض  تخوفات  أو  المسلمين،  من 
أو مزاجية بعض المتعصبين، حق الصالة ال 
مراء فيه، حق للمسيحى أن يصلى فى كنيسة 
كما حق للمسلم أن يصلى فى مسجد، وكيف 
تقبل صالة المسلم وهو يمنع صالة المسيحى؟

بيتـــــك 
وسوق العقارات

 أيهما أفضل استئجار او
شراء منزل؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

ال توجد اجابة حاسمة لهذا السؤال خاصة 
عندما تطول فترة المقارنة الى 52 سنة. 
لكن الحقيقة المؤكدة ان دفع اقساط المنزل 
الي البنك تجبرك على التوفير. هذه الميزة 
ال تجدها عندما تؤجر منزل إال اذا كنت 
مدبر ممتاز. هذا باإلضافة الى زيادة سعر 
المنزل سنة بعد سنة يضيف الى ارباحك 
احتفظت  وإذا  البيع.  وقت  يأتى  عندما 
الرهن  اقساط  انتهاء  بعد  لما  بالمنزل 
ستوفر  فإنك   ،)egagtrom( العقارى 
فى  الشهرية خاصة  التزاماتك  فى  كثيرا 
التقاعد والدخل المنخفض. والسؤال  سن 
امكانياتى  هل  ذهنك،  فى  يدور  قد  الذى 
العقارى  الرهن  اقساط  بدفع  تسمح 
كنت  اذا  هى  المنطقية  االجابة  الشهرية. 
تستطيع  فسوف  االيجار  دفع  تستطيع 
دفع اقساط الرهن العقارى الشهرية. فإذا 
كنت تدفع 0061 دوالر شهريا لإليجار 
نفس  وتدفع  منزل  تشترى  ان  وأردت 
فبإمكانك  العقارى  الرهن  لقسط  القيمة 
الف دوالر مع  قيمته 024  شراء منزل 

دفع %5 مقدم.   
   ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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عمروالشوبكي

مصر وروسيا

أن  داللة  من  تخلو  ال  مفارقة  تكون  قد 
الروسية  الرئاسة  انتخابات  إجراء  يصادف 
والمصرية فى نفس األسبوع، فى ظل وجود 
كال  فى  السياسى  النظام  بين  التشابه  بعض 
البلدين، رغم الفارق الكبير فى مستوى التقدم 

الصناعى والعسكرى بين البلدين.
دوراً  األمنية  األجهزة  تلعب  روسيا  فى 
واإلعالمى  السياسى  المشهد  إدارة  فى  كبيراً 
وهو ما يعتبره كثيرون نفس الحال فى مصر، 
خاصة أن كاًل من بوتين والسيسى يأتيان من 
المؤسسات  من  كثيراً  وأن  مخابراتية،  خلفية 
الخاصة فى كال البلدين يدار بواسطة أجهزة 

أمنية وسيادية.
فى  يصنف  ال  الروسى  السياسى-  النظام 
أدبيات العلوم السياسية كنظام ديمقراطى وال 
نظام ديكتاتورى، إنما كنظام تعددية مقيدة أى 
للتعبير  للمعارضة  سياسى  بهامش  فيه  يسمح 
النظام  تغيير  على  قدرة  أى  دون  الرأى  عن 

الحاكم بالوسائل الديمقراطية واالنتخابات.
المقيدة  التعددية  نظم  بين  التمييز  ويجرى 
وفق قدرتها على اإلنجاز واالحترافية واإلدارة 
تعطيها  التى  الفرص  وأيضا  الفعالة  السياسية 

للتحول الديمقراطى.
وإذا كان النظام الروسى ال يعطى مؤشرات 
الحال  هو  مثلما  الديمقراطى  للتحول  حالية 
على  يكون  تقييمه  فإن  وبالتالى  مصر،  فى 
العوامل واالعتبارات األولى )اإلنجاز  ضوء 
االنتخابات  إدارة  أن  سنجد  وهنا  واإلدارة(، 
ال  بما  ومصداقية  كفاءة  أكثر  كانت  الروسية 
جوهر  أن  رغم  المصرية  بنظيرتها  يقارن 

النظامين واحد.
االنتخابات  فى  بوتين  الرئيس  حصل  لقد 
األخيرة على 76%، فى حين حصل منافسه، 
 ،%12 على  الشيوعى،  للحزب  المنتمى 
باقى األصوات على مرشحين ستة  ووزعت 
من اليمين إلى اليسار، وبلغت نسبة المشاركة 

فى العملية االنتخابية %68.

انتخابات  فى  حصل  بوتين  أن  والمالحظ 
2012 على 63% من أصوات الناخبين، فى 
حين حصل نفس منافسه )جينادى زيجانوف( 

على 18% من أصوات الناخبين.
محسومة  الروسية  االنتخابات  أن  والحقيقة 
نتيجتها سلفاً لصالح الرئيس مثل مصر، وهى 
منافسات  األولى  فى  تشهد  أن  دون  تحل  لم 
مدارس  عن  يعبرون  حقيقيين  مرشحين  بين 
فكرية وسياسية موجودة داخل روسيا وليسوا 
لو  حتى  بالترشح،  مكلفين  أو  »كومبارس« 
االنتخابات  نتيجة  أن  مسبقا  يعلمون  كانوا 

الروسية محسومة لصالح بوتين.
قناتى  الماضيين  اليومين  فى  تابعت  ولقد 
وفرنسا  باإلنجليزية،  الناطقة  اليوم،  روسيا 
إدارة  أن  ووجدت  بالفرنسية،  الناطقة   ،24
أعطت  الطريقة  بهذه  الروسية  االنتخابات 
لمؤيدى بوتين مبررات سياسية منطقية للدفاع 
)وليس  واالنتخابية  السياسية  العملية  عن 
كبار  أحد  قدم  فمثال  األهبل(،  الفارغ  بالكالم 
الصحفيين الروس )يتحدث إنجليزى وفرنسى 
بطالقة الفتة( مبررات عاقلة ألسباب ارتفاع 
نسبة التصويت لصالح بوتين، واعتبر أن ذلك 
الروسى،  الشعب  كرامة  عن  دفاعة  بسبب 
وعدم  روسيا  احترام  الغرب  على  وفرض 
تجاهلها، ولكنه أضاف أن ذلك لن يكفى بوتين 
فى الست سنوات القادمة، والبد أن يجد حلواًل 
لمشكالت البالد االقتصادية والسياسية. ودلل 
من   %76 على  بوتين  أن حصول  على  آخر 
أصوات الناخبين هو رسالة للدول الغربية بأن 
إنما  الروسى  الشعب  ليسوا ضد  أنهم  نظرية 

ضد بوتين قد سقطت ألن الشعب معه.
االتفاق  يمكن  سياسى  منطق  هناك  كان 
االنتخابات  مشهد  حكم  عليه  واالختالف 
الذى  المصرى  المشهد  الروسية على خالف 
أن  المؤيدين  من عقالء  واسع  لتيار  يمكن  ال 
يبرر للداخل والخارج نتائج انتخابات يحصل 

فيها الرئيس على 98% مهما كانت شعبيته.

السادس  اليوم،  هذا  يصادف 
يوم  مارس،  شهر  من  عشر 
هذا  مثل  ففي  المصرية،  المرأة 
اليوم من عام 1919 م تظاهرت 
مصرية  سيدة   300 من  أكثر 
شعراوي  هدى  السيدة  بقيادة 
للمطالبة بالحرية  ضد اإلستعمار 
واإلستقالل لمصر وهن رافعات 
الصليب كرمز  الهالل مع  شعار 
تعتنقها  التي  الوطنية  للوحدة 
ونحن  وشعب.   حكومة  مصر 
نحتفل في هذا اليوم ال ننسى أن 
الرائدات  إحدى  إنجازات  نتناول 
من  اإلستنارة  لواء  حملن  الالتي 
المساوأة  على  قائم  مستقبل  أجل 
والحرية  للمرأة وهي الكاتبة أمينة 
السعيد )سيدة الصحافة النسائية(.  
محافظة  في  الكاتبة  ولدت 
أسيوط في 20 من مايو 1914م، 
مشهوراً،  طبيباًَ  والدها  وكان 
وممن يرون ضرورة تعليم المرأة 
في  ما غرس  وهو  راقياً،  تعليماًَ 
وجدان إبنته حب التعليم، والجرأة 
في المناقشة، تعرفت أمينة السعيد 

على هدى شعراوي وهي بعد في 
سن صغيرة التي تبنتها وأحاطتها 
وكانت  دخولها،  حتى  برعايتها 
الفتيات  من  دفعة  أول  ضمن 
بكلية اآلداب بجامعة القاهرة عام 
1935 م.  وأثناء دراستها بالكلية 
أول  لتصبح  بالصحافة  إشتغلت 
المصرية  بالصحافة  تعمل  فتاة 
بل كانت أول سيدة تتولى منصب 
1959م،  الصحفيين  نقابة  وكيل 
العملية  حياتها  بدأت  حيث 
»كوكب  ثم  »األمل«،  بمجلة 
ثم  ساعة«،  »آخر  ثم  الشرق«، 
»المصور«، كما عملت بمجالت 
الهالل« وترقت وتدرجت  »دار 
لتكون مستشارة دار الهالل، كما 
المرأة  شئون  عن  تكتب  بدأت 
ومجلة  »المصور«،  مجلة  في 
إختيارها  تم  كما  »اإلثنين«.  
شهرية  نسائية  مجلة  إلصدار 
بإسم »حواء« فصدر العدد األول 
في أول يناير عام )1954(م كما 
في  عضوة  لتكون  ترشيحها  تم 
»أمينة  كانت  الشورى.   مجلس 

األصوات  أبرز  من  السعيد« 
المرأة  بتحرير  المطالبة  النسائية 
و«سيزا  شعراوي«  »هدى  بعد 
شفيق«،  و«درية  نبراوي« 
من  المزيد  بمنح  تطالب  وكانت 
والسياسية  اإلجتماعية  الحقوق 
األحوال  قانون  وتعديل  للمرأة، 
الطالق،  وتقييد  الشخصية، 
ومنع تعدد الزوجات بل هاجمت 
ومن  بجـرأة،  المرأة  حجاب 
الناصر:  عبد  عهد  في  أقوالها 
أربعة  لفقهاء  نخضع  »كيف 
ولدوا في عصور الظالم..الخ«.. 
خالل  من  دعوتها  نشرت  وقد 
النسائية  واإلتحادات  الجمعيات 
أشهر  ومن  العربي...  العالم  في 
مؤلفاتها في هذا المجال: »وجوه 
الطريق«،  و«آخر  الظالم«  في 

و«الهدف الكبير«. 
شهدت الكاتبة بعد نكسة يونيو 
المصرية  المرأة  1967 م عودة 
إلى الحجاب فقالت في لقاء إذاعي 
معها: »أنا حزينة ان البنات اليوم 
التي  التضحيات  حجم  يدركن  ال 

الحجاب..  المرأة  لتخلع  قدمناها 
في  العسكري  ضربني  لقد 
ذهبت  ألنني  بالكرباج  الجامعة 
من  يوم  فى  الجامعة  ملعب  إلى 
األيام لممارسة لعبة التنس فأكفهر 
الجو وتكهرب«... بل كتبت في 
مجلة »حواء« أثناء رئاستها في 
1972/11/18 )هل من اإلسالم 
الجامعة  في  البنات  ترتدى  أن 
مالبس تغطيهن تماماً، وتجعلهن 
من  البد  وهل  كالعفاريت!!!.. 
تكفين البنات بالمالبس وهن على 
قيد الحياة حتى ال يرى منها شيء 
وهي تسير في الشارع!!(.  ومما 
الرئيس  بأن  إليه  اإلشارة  يجدر 
منحها  قد  الناصر  عبد  جمال 
الدرجة  من  اإلستحقاق  »وسام 
الرئيس  منحها  كما  األولى« 
»وسام  السادات  أنور  المصري 
الرئيس  منحها  كما  الجمهورية« 
الثقافة  »وسام  مبارك  حسني 

واآلداب« عام 1992م .  
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يعتذر مدحت عويضة عن فاكسات 
مهاجر هذا العدد



البشر،  قلوب  كل  خذلتها  حينما 
من  مضي  فيما  تأملت  توقفت، 
مخدوعه  وهي  العمر  سنوات 

القلوب.  تلك  في 
من  حاله  أصابتها 
االكتئاب الحاد حتي 
انتهي بها االمر في 
لالمراض  مصحه 
كانت  النفسيه. 
للحياه  رافضه 
الناس  ولرؤيه 
جلسات  اوحتي 

العالج.
ليكونا  والصمت  العزله  اختارت 

شركائها فيما تبقي لها من العمر. 
الزائرين  من  اي  مقابله  رفضت 
اواألصدقاء.  العائله  من  سيما  ال 
واستسلمت للخنوع الوامر األطباء 
الكهرباء  جلسات  من  نصيبها  في 
التي ايضا عجزت في القدوم خطوه 

واحده نحوعالج تلك المسكينه.
ويوما ما ! كان هناك خادما للرب 
كما  المصحه  نزالء  بافتقاد  يقوم 

تعود فعل ذلك كجزء من خدمته.
تعرفانه  النزيالت  جميع  كانت 
وهداياه  البشوش  بوجهه  جيدا 
تدخل  كانت  التي  الجميله  البسيطه 

البهجه لهؤالء المريضات.
مجموعه  معه  يحمل  دائما  كان 
من الكتب المقدسه ويقوم بتوزيعها 

علي النزيالت الجدد.
وما أن وقعت عينه عليها أسرع 
عن  ليسأل  المختص  الطبيب  الي 
وشعر  بالكامل  ملفها  قراء  حالتها. 
ان هللا يريده ان يفعل شيئا من اجلها.

برغم  زيارتها  علي  يتردد  ظل 
معه  الحديث  ورفضها  صمتها 

اوحتي النظر اليه.
معه  أخذ  الزيارات  احدي  وفي 
كبير  قلب  بها  مرسوم  صوره 
الصوره  فوق  وكتب  دماء.  ينزف 
ان  يريد  القلب  هذا  المرسومة. 

يتحدث معك فلماذا ترفضين؟
نظرت الي الصوره والي الكلمات 
في  وتسألت  واندهاش  صمت  في 

داخلها )) قلب من هذا؟
وفي زياره اخري للخادم أحضر 
معه نفس الصوره لنفس القلب الذي 

يقطر دما ومكتوب نفس السؤال.
وفي كل مره كان يحضر الخادم 
ولم  ويذهب.  الصوره  لها  ويترك 
لها  زيارته  من  الخادم  هذا  يفتر 

برغم صمتها العجيب.
وفي احدي زيارته لها وهويعطيها 
 (( مره  ألول  سألته  الصوره  نفس 

قلُب من هذا ؟؟؟؟
النها  جدا  كبيره  سعادته  كانت 
تكلمت وسألت، وأجابها هذا هوقلب 
هللا.. ثم تركها ومضي فلم يريد أن 

يتحدث أكثر حتي ال يُثقل عليها.
........

كان هذا الخادم األمين يصلي من 

وشعر  قلبه  لمس  الرب  الن  اجلها 
من  أحداً  بها  لم يشعر  التي  بآالمها 

قبل.
كل  وفي  لها  زياراته  واستمرت 
لذلك  الصوره  نفس  يعطيها  مره 
وعندما  دما...  ينزف  الذي  القلب 
هذا  من  قلب  تسأله 
هذا  هو.:-  يجيب  ؟ 

هوقلب هللا 
الخادم  ييأس  ولم 
اليها  الذهاب  في 
تلك  معها  والجلوس 
في  المعدودة  الدقائق 
ان  اال  زياره.  كل 
بالحديث  هي  بادرت 

معه. لماذا ينزف قلب هللا ؟
كل  خذلتك  حينما  ألنه   -: أجابها 

القلوب لم تلجأي إليه؟
فخذلتيه؟

حتي  افعل  وماذا   -: هي  ردت 
يتوقف نزيف قلب هللا؟

أجابها هو:- 
قومي برحله الي قلب هللا 

سألته :- كيف؟
وقال  المقدس  الكتاب  فأعطاها 

لها. 
بالرحله.  للقيام  وسيلتك  هو  هذا 
حينما  والسياره  والباخره  كالطائرة 

تخططين للقيام بأي رحله. 
فعليكي  بالرحله  القيام  أردتي  ان 

بقرائته.
وهي  عليها  االيام  تمر  كانت 
مستغرقه في القراءه بال فتور وبال 
كسل. كمن ذهب الي رحله ال يريد 
العودة منها حيث وجد فيها راحته.

هي  هللا  قلب  الي  رحلتها  كانت 
شفاء لقلبها المجروح. 

كل  في  لها  يحضر  الخادم  وكان 
زياره صوره لقلب لم يعد ينزف.

ذلك  من  المغزي  هي  وعلمت 
وهوان قلب هللا يتعلق بقلبها ويشعر 

به. 
قلبها  جراح  ُضمدت  حين  وانه 

اصبح قلب هللا سعيدا بشفاء قلبها.
اال  لقلبها  الشفاء  تجد  لم  وانها 

حينما اقتربت لقلب هللا.
كم وكم ينتظر هللا ان نقوم برحله 
وان  عليه  نتعرف  وان  قلبه  الي 

نقترب منه.
وينزف  ينتظر  يظل  وكم  كم 
حزينا علي قلوبنا المجروحه والتي 
البشر  قلوب  في  دوائها  عن  تبحث 
كل  يدعوها  الحقيقي  الدواء  بينما 

لحظه لتناوله.
نعم ! دواء قلوبنا في قلب هللا 

نعم! عالج نزيف قلوبنا في رحله 
الي قلب هللا 

ورحله  شفاء  رحله  هي  حقا! 
اال  شيئا  تكلفنا  لن  ورحله  سعاده 
من  فيه  نقترب  وقتا  الوقت.  بعض 
قلب هللا فنعود بقلوب جديده ويفرح 
طويال  انتظرنا  الذي  هللا  قلب  معنا 
يدعونا لالقتراب منه، يدعونا للقيام 

برحله الي قلب هللا 
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قلب اهلل 

نيفني سامى

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

 8164gindi@rogers.comاوahram.teeba@gmail.com   

وضع األقلية القبطية اىل 
األسوأ!

ادوارد يعقوب
لألن  الناصر  عبد  انقالب  منذ 
تسير  القبطية  األقلية  وأوضاع 

من سيئ الى أسوأ

وامن  واملباحث  اخملابرات  تزل  لم 
الهامة  املناصب  ومعظم  الدولة 
في الدولة ممنوعة على املسيحيني

االزهر  ملؤسسة  العنان  اطلق 
لتتحكم  الدولى  اإلرهاب  مفرخة 

في كل شئ مبصر

بالسلفيني  االخوان  استبدل 
الدينية  النزعة  الرضاء  واالزهر 

املتخلفة عند الكثيريني

القضاء  ان  جيدا  ويوقن  يعرف 
التام على اإلرهاب ليس في صاحله

هل تحدث المعجزة؟

لألن  الناصر  عبد  انقالب  منذ 
تسير  القبطية  األقلية  وأوضاع 
ووصلت  أسوأ  الى  سيئ  من 
حكم  من  سنوات  اربع  بعد  االن 
السيسى الى الحضيض. دعكم من 
ابواق السيسى التي تتحكم في كل 
أجهزة االعالم المصرية وحركاته 
المعسولة  ووعوده  العاطفية 
ولننظر النتائج العملية على ارض 
الواقع. لن أتكلم في هذا المقال عن 
النواحى  جميع  في  مصر  تردى 
االقباط.  وضع  على  سأركز  بل 
مازال االقباط يعانون من التفرقة 
المجاالت  جميع  في  واالضطهاد 
بل استحدث عصر السيسى وجود 
بامارة  نسميها  ان  يمكن  محافظة 
فيها  تمارس  حيث  السلفية  المنيا 
يوميا جهارا عيانا كل أنواع التمييز 
العرقى ضد المسيحيين بل اإلبادة 
والمدعومة  الممنهجة  العرقية 
البجاحة  هو  الجديد  و  الدولة  من 
وتزعم  هذا  ممارسة  في  والعلنية 
كم  األنشطة.  هذه  لكل  السلفيين 
األربع  خالل  اإلرهابية  العمليات 
سنوات من حكم السيسى الرسمي 
وقبلها سنه أخرى كان هو الحاكم 
نوعيته   في  فاق  للبالد،  الفعلى 
قبطية  سيدة  تعرية  مرة  )وألول 
بالحبس  الشارع والحكم ظلما  في 
على أطفال صغار وحرمان تلميذة 
مسيحية من تفوقها وتبديل درجاتها 
أعطيت  والتي  بالصفر  العالية 
تعرض  ما  كل  فاق  مسلم(  لتلميذ 
ومنذ  عصرة  قبل  االقباط  له 
انقالب عبد الناصر سواء كما او 
نوعية. وقد كتبت 7 مقاالت خالل 
التمنى  من  تدرجت  السيسى  حكم 
واالستبشار به خيرا الى التيقن من 
التقية  واتباعة السلوب  عنصريته 
األخوانى والتغرير باالقباط. اريد 
من االقباط الذين يصفقون للسيسى 

واحد غير  يدلونى على شيء  ان 
شيء  االخوان،  بحكم  اإلطاحة 
ارض  على  لالقباط  تحقق  واحد 
االنفعاالت  عن  بعيدا  الواقع 
في  السيسى  طالبت  لقد  العاطفية. 
خطط  بوضع  بالبدء  مدته  بداية 
طويلة  وثقافية  تعليمية  حقوقية 
 10 مدى  على  ولو  حتى  االمد 
المواطنة  ثقافة  لنشر  سنوات 
الكاملة والمساواة لكل افراد الشعب 
ولتنشئة  الدولة  عن  الدين  وفصل 
جديدة  أسس  على  الجديد  الجيل 
القرن  ورقى  حضارة  مع  تتمشى 
هو  هذا  الن  والعشرين  الواحد 
األساس الفعلى لمحاربة اإلرهاب 
لألسف  ولكن  والتخلف  والفساد 
حدث العكس تماما فقد ولى أمور 
العامة  والثقافة  واالعالم  التعليم 
واطلق  الفكر  متخلفين  لسلفيين 
مفرخة  االزهر  لمؤسسة  العنان 
كل  في  لتتحكم  الدولى  اإلرهاب 
سوى  منه  نسمع  ولم  بمصر  شئ 
شعارات وكالم ووعود لم تتحقق 
الجيش  عسكر  من  سابقية  مثل 
ماذا  مصر.  حكم  تناوبوا  الذين 
هزلى  تمثيل  سوى  االقباط  جنى 
في البرلمان الخاضع تماما لسلطة 
تسول  من  كل  وإرهاب  السيسى 
قبطية  قضية  اى  فتح  نفسة  له 
للنقاش في البرلمان فاصبح نواب 
البرلمان االقباط المختارين بعناية 
من مخابرات السيسى اصبحوا من 
المصفقين له ومعهم اشباه الوزراء 
لالقباط  مآتة  وخياالت  االقباط 
واداة لقمعهم وترويضهم للتصفيق 
قانون  عن  أيضا  وماذا  للسيسى. 
بناء الكنائس العنصرى الذى أنتجه 
برلمان السيسى والذى كرس وقنن 
التمييز ضد بناء الكنائس بل ساهم 
الكنائس  من  العديد  اغالق  في 
من  تصريح  بدون  بنيت  التي 
الدولة بحجة اعادة تقنينها. لم تزل 
المخابرات والمباحث وامن الدولة 
ومعظم المناصب الهامة في الدولة 
ممنوعة على المسيحيين ولم تزل 
وضعها  التي  الضئيلة  النسب 
في  المسيحيين  لعدد  الناصر  عبد 
الجيش والبوليس معمول بها لألن 
قبول  الى رفض  بل وصل االمر 
لعب  في  األطفال  من  الموهبيين 
الرياضية  األندية  في  القدم  كرة 
العب  نرى  وال  مسيحيين  النهم 
الدورى  اندية  في  واحد  مسيحى 
في  وبالتالي  المصرى  العام 
ولذلك  المصرى  الدولى  الفريق 
قاطعت شخصيا مشاهدة مباريات 
من  كنت  ان  بعد  المصرية  الكرة 
لها وكذلك سأقاطع  المتابعين  اشد 
مشاهدة مباريات الفريق المصرى 

الشديد  العالم رغم حبى  في كأس 
يمثل  فريق عنصرى  لمصر النه 
مؤسسة الكرة المصرية العنصرية 
وحكومة مصر العنصرية واطالب 
جميع االقباط الواعين الى مقاطعة 
مناسبة  وانتهاز  المصرى  الفريق 
لفضح  القدم  كرة  في  العالم  كأس 
على  العنصرى  المصرى  النظام 
استبدل  لقد  العالمى.  المستوى 
بالسلفيين  االخوان  السيسى 
النزعة  الرضاء  واالزهر 
الكثيريين  عند  المتخلفة  الدينية 
يتقى  ولكى  المسلمة  األغلبية  من 
شرهم في صفقة تبدو على حساب 
األقلية المسيحية كما فعل السادات 
المسلمين  االخوان  اطالق  في 
أرهابهم  ضد  االوقوف  وعدم 
المسلمين  غير  على  صبوه  اذا 
الحاكمة  السلطات  عن  بعيدا 
ومؤسساتها. لقد تعلم السيسى من 
غسيل  عمل  كيفية  الناصر  عبد 
مخ للشعب بالسيطرة على الميديا 
الصفقات  عقد  السادات  ومن 
االرهابين  لمهادنة  المشبوهة 
ليفرغوا  لهم  المسيحيين  وتسليم 
فيهم  واإلرهاب  الكراهية  شحنات 
. ومن مبارك لعبة استخدام فزاعة 
االخوان لتخويف االقباط واقناعهم 
حكم  من  افضل  السيسى  نار  ان 
مبالغة  دون  وانى القول  االخوان 
جيدا  ويوقن  يعرف  السيسى  ان 
اإلرهاب  على  التام  القضاء  ان 
أيضا  تعلم  فقد  صالحه.  في  ليس 
من كل من سبقوه انه يجب الهاء 
الشعب في مشاكل خطيرة تستنفذ 
انتباه الشعب  قوته وتجنب الحاكم 
الى ابسط حقوقه اإلنسانية، فيكتفى 
األقلية  ويروض   ، بالفتات  الناس 
حمدا  له  تسجد  حتى  المضطهدة 
على ابقائها على قيد الحياة.  وهذا 
ما يتبعة اى حكم ديكتاتورى على 
الى  يقودنا  هذا  التاريخ.  مدى 
الى  لألسف  االقباط  بعض  تحول 
عباد للسيسى يسبحون بحمده ليل 
نهار خوفا من المجهول ورعبا من 
وانقيادا  البديل  في  التفكير  مجرد 
ال  وانا  تفكير.  بدون  االنعام  مثل 
اضع كل اللوم عليهم النهم ضحايا 
المغمورين  العفن  العربى  التراث 
منذ  قرنا  الخمس عشر  قرابة  فيه 
لمصر.  الهمجى  العربى  الغزو 
أتوقع على طريقة عبد الناصر ان 
ب  االنتخابات  في  السيسى  يفوز 
بعيدا  احلم  المشهورة.   999999
يكون  لربما  المرير:  الواقع  عن 
االمل  من  بصيص  ولو  هناك 
مصلحة  في  السيسى  يفكر  ان 
االقباط  وباألخص  مصر  شعب 
المسيحيون. هل تحدث المعجزة؟



شخص يساعده له نفس اللحم والدم 
سوي  بينهما  فرق  ال  مثله  والشكل 
التكوين الجسماني للوظيفة االنجابية 
يحمل  الذي  المعون  انها  حيث 
للتكاثر  احشائها  في  الطفل  ويغذي 
والتزايد والنمو. مثلها مثل الكنيسة 
التي خرجت من جنب الرب يسوع 
الصليب  علي  المطعون  المسيح 
بالحربة  طعن  ان  بعد  للوقت  انه 
خرج من جنبه دم وماء)يوحنا 19 
التطهير  دائما رمز  الماء   .)  34  :
الدم رمز  بينما  القدس  وقوة الروح 
حواء  ان  وكما  والفداء؛  الخالص 
اخذت من جنب ادم لحم ودم ، ماء 
من جنب  الكنيسة  نشأت  هكذا  ودم 
الصليب  علي  المطعون  المسيح 
علي  بانتصاره  استمتعت  والتي 
الموت بالقيامة كاسرا شوكته غالبا 
يسوع  فالرب  الحياة.  وعدم  ابليس 
يقول :«انا هو القيامة والحياة، من 
امن بي ولو مات )الموت الجسدي( 
 ،)  25  :  11 )يوحنا  فسيحيا« 
ويعلن بولس تلك الحقيقة لي الحياة 
لي  ربح  هو  والموت  المسيح  هي 
)فيلبي 1 : 21(. لنتذكر ونحن علي 
الجنب  ذلك  القيامة  ذكري  اعتاب 
الحياة  منه  نبعت  الذي  المطعون 
ادم  جنب  من  حواء  خرجت  مثلما 
بدم  مغسولة  الكنيسة  خرجت  هكذا 
بغسل  اياها  مطهرا  يسوع  الرب 
المسموعة  المقدسة  بالكلمة  الماء 
التي  الناس  جميع  من  والمقروءة 
منها وبها الحياة. وهذا ما اشار اليه 
االولي  رسالته  في  يوحنا  الرسول 
يقول:  حيث  الخامس  واالصحاح 
كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح 

روحيات6
  كنيسة من جنب مطعون  

د. روز غطاس
من  وكل  االله.  الرب  من  ولد  فقد 
يحب الوالد يحب المولود منه ايضا. 
الرب  اوالد  نحب  اننا  نعرف  بهذا 
وصاياه.  وحفظنا  احببناه  اذا  االله: 
فان هذه هي محبة الرب االله: ان 
ليست  ووصاياه  وصاياه.  نحفظ 
الرب  من  ولد  من  كل  ثقيلة،  الن 
الغلبة  العالم. وهذه هي  يغلب  االله 
هو  من  ايماننا.  العالم:  تغلب  التي 
الذي يغلب العالم، اال الذي يؤمن ان 
يسوع هو ابن الرب االله؟ هذا هو 
الذي اتى بماء ودم، يسوع المسيح. 
والدم.  بالماء  بل  فقط،  بالماء  ال 
والروح هو الذي يشهد، الن الروح 
في  يشهدون  الذين  فان  الحق.  هو 
والكلمة،  االب،  ثالثة:  هم  السماء 
والروح القدس؛ وهؤالء الثالثة هم 
واحد. والذين يشهدون في االرض 
والدم.  والماء،  الروح،  ثالثة:  هم 
في  )اي  الواحد  في  هم  والثالثة 
يسوع المسيح(. ان كنا نقبل شهادة 
اعظم،  االله  الرب  فشهادة  الناس، 
الن هذه هي شهادة الرب االله التي 
يؤمن  من  ابنه.  عن  بها  شهد  قد 
من  نفسه.  في  الشهادة  فعنده  بابنه 
جعله  فقد  االله،   الرب  يصدق  ال 
التي  بالشهادة  يؤمن  لم  ألنه  كاذبا، 
قد شهد بها ذاته عن ابنه. وهذه هي 
الشهادة: ان الرب االله اعطانا حياة 
ابدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من 
له  ليس  ومن  الحياة،  فله  االبن  له 
انا  كتبت  الحياة.  له  فليست  االبن 
يوحنا هذا اليكم، انتم المؤمنين باسم 
لكم  ان  تعلموا  لكي  المسيح،  يسوع 

حياة ابدية.

سبتمبر   24 فى  بالقاهرة  ُولد 
الراقية  بمدرسة  تعلم   ،1930
الشهادة  على  وحصل  االبتدائية 
بمصلحة  فنياً  عمل  االبتدائية. 
الحديدية من سنة 1948.  السكك 
تعليمه  تلقى  بها  عمله  وأثناء 
مرجان  راغب  بمدرسة  الثانوى 
حتى   1951 عام  من  الثانوية 
الدراسة  إتمام  شهادة  على  حصل 
)التوجيهية( عام 1956.  الثانوية 
فى نفس العام التحق بكلية اآلداب 
جامعة  المصرية  اآلثار  قسم 
شهادة  على  حصل  حتى  القاهرة 
الليسانس عام 1961. ترك عمله 
بهيئة  وعمل  الحديدية  بالسكك 
فى  تدرج  حيث  المصرية  اآلثار 
وظائفها، فعمل مساعد مفتش آثار 
ومصر  وسقارة  الهرم  بمنطقة 
مفتش   ،1961 عام  من  الوسطى 

عام  خالل  سنبل  أبو  منطقة  آثار 
المتاحف  آثار  مفتش   ،1962
 –  1968( الفترة  خالل  االقليمية 
فى  الهرم  آثار  مفتش   ،)1970
أمين   ،)1973  –  1970( الفترة 
بالمتحف القبطى بالقاهرة فى الفترة 
أول  أمين   ،)1976  –  1973(
ومدير بالمتحف القبطى فى الفترة 
عام  وفى   ،)1990  –  1976(
المعهد  دبلوم  على  حصل   1979

العالى للدراسات القبطية.

مرافقة  العلمى:  نشاطه  بين  من 
بين  النوبة  آثار  انقاذ  بعثات 
مرافقة   ،1964  –  1961 عامى 
بالمانيا  آمون  عنخ  توت  معرض 
معرض  مرافقة   ،1980 عام 
العالم  بمعهد  العصور  عبر  مصر 
 ،1989 عام  بباريس  العربى 
المانيا  بجامعات  محاضرات  إلقاء 

وهولندا 

 ،1983 و   1982 عامى 
مقاالت  ونشر  محاضرات  إلقاء 
القبطية،  اآلثار  جمعية  بمجالت: 
التراث  القبطية،  الدراسات  معهد 
محبى  جمعية  المسيحى،  العربى 

التراث القبطى. 

كان منزله مضيفة لعلماء اآلثار 

 Muller »منهم بروفسور »موللر
أستاذ اآلثار المصرية بجامعة برلين 
بالمانيا الذى شجعه على كتابة مقال 
باللغة اإلنجليزية عن البابا بنيامين 
األول )623 – 662م( البطريــرك 
 Nubia et Oriens فى   38
وقد   1987 عـام   Christianus
بالمانيا مما أضاف  المقال  له  نشر 
الكثير إلى سيرة هذا البطريرك – 
الذى كان معاصراً للفتح العربى فى 
عنه  يكن معروفاً  لم  مصر – وما 
بروفسور »مارفن  كذلك  قبل.  من 
أستـاذ   Marvin Meyer ماير« 
والكتاب  المسيحية  الدراسات 
»شابمان«  بجامعـة  المقـدس 
  Chapman University
المتحدة  بالواليات  بكاليفورنيا 
األستاذ  أهدى  الذى  األمريكية 
تجميعه  من  كتاباً  داود  جرجس 
بعنوان: )النصوص السحرية باللغة 
القبطية فى العديد من مكتبات العالم 
المتحف  مخطوطات  مكتبة  ومنها 

القبطى بالقاهرة(.

لقطع  كتالوج  عمل  فى  شارك 
التى  القبطى  بالمتحف  المنسوجات 
مع  عليها  بالحفاظ  يتعهدها  كان 
نــورث«  »كلوديـــا  الدكتـورة 
بجامعة   Claudia Nauerth
 Uinversity of Greisswald

قرأت لك 
جنوى غاىل

 لنشجع بعضنا البعض 
By Gini

لماذا هو مهم أن نشجع بعضنا 
ما  كل  نفعل  وهل  ؟  البعض 
مع  هللا  محبة  لمشاركة  نستطيع 
 11 رقم   االية   تقول  ؟  أخوتنا 
 5 1واالصحاح  تسالونيكى  في 
وأبنوا  بعضا  بعضكم  عزوا   (
االصحاح  وفي   ) االخر  أحدكم 
رقم  وآية  أالمثال   سفر  من   12
الرجل  قلب  في  )الغم  تقول   25
  ) تفرحه  الطيبة  والكلمة  يحنيه 
العالم  هذا  أن  نعلم  جميعا  ونحن 
يصاب  قد  وبسهولة  صعب 
باله  عن  ويغيب  باالحباط  الفرد 
ملئ  عالم  في  حقا  مهم  هو  ما 
وضغوط  اليومية  بالصراعات 
ويفقد  شاقة  ومعارك  عنيفة 
واالمل  بالتفاؤل  إحساسه  الفرد 
االستسالم  الي  هذا  يؤدي  وقد 
، وهنا  االمان   بعدم  واالحساس 
لتشجيع  الضرورية  المهمة  تأتي 
الناس  هللا  ويستخدم  االخرين 
بأنه  ليذكرهم  قلوبهم  في  ويتكلم 
)في العالم سيكون لكم ضيق ولكن 
ثقوا أنا قد غلبت العالم ( وانه له 
خطة ليجعلنا ناجحين  وال يلحق 
نشجع  أن  يجب  وبهذا  االذي  بنا 
في  هللا  ليتمجد  البعض  بعضنا 
حياتنا وحياة كل المحيطين بنا ، 
ولنسأل أنفسنا هل نحن نفعل بحق 
كل ما نستطيع لنشارك محبة هللا 
في االهتمام بي اخواننا وأخواتنا 
للغرباء ؟ هل  أبوابنا  نفتح  ؟ هل 
المالبس  ذو  الفقير  للعامل  نبتسم 
القذرة الذي يؤدي لنا خدمة ؟ هل 
بعد  المائدة  قليال  ننظف  تري  يا 
االحد  يوم  لألكل  معا   إجتماعنا 
؟ هل نعطي كل ما لدينا او فقط 

نفعل الحد االدني ونظهر مؤدبين 
إيدينا  نحافظ علي  بينما  مبتسمين 
وهل  ؟  الوقت  نفس  في  نظيفة 
نشجع فقط من نحبهم ونهتم بأمرهم 
؟ دعونا نكون صادقين مع أنفسنا 
كان  أحد  فيها  شجعنا  مرة  كم   ،
غير لطيف معنا ؟ كم مرة اهتممنا 
في  يسير  أنه  نعتقد  بشخص  فيها 
الطريق الخطأ في الحياة ؟ كم هو 
سهاًل ان ننظر بجفوة الي شخص 
مسن بطئ الحركة يقف امامنا في 
أشتراها  أشياء  ثمن  لدفع  طابور 
تعاملنا   مرة   وكم   ،   ! ويعطلنا 
مع جيراننا بجفاء ألنهم اشتكو من 
نباح كلبنا   أوأي شئ أخر ؟ وكم 
نتزمر و ونتأذي من رؤية  رجل 
يوم  كل  طريقنا  في  يمر  مشرداً 
ونحن ذاهبين  للعمل ! البد لنا يا 
صديقي أن نقضي وقتا هادئ مع 
هللا لنسأله ان يهدينا لطرق جديدة 
ونساله  محبته  االخرين  لنشارك 
ان يعطينا القوة واالدوات الالزمة 
لنستطيع أن تشجع االخرين ونهتم 
التفكير  علي  قادرين  ونكون  بهم 
خارج الصندوق وان نسامح كما 
من  مع  ونتواصل  الرب  سامحنا 
هؤالء  راحتنا  منطقة  خارج  هم 
عناية  الي  يحتاجون  قد  الذين 

وتشجيع أكثر .
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بمدينة   – theologie
أعلنت  وقد  بالمانيا.  »بيرجزاين« 
 2008 عام  نورث  كلوديا  د. 
الكتالوج  إعداد  من  االنتهاء  عن 
كما  المانيا.  فى  طبعه  وجارى 
شارك فى عمل كتالوج لمجموعة 
شواهد القبور الحجرية التى تحمل 
قبطية ويونانية بالمتحف  نصوصاً 
كامل  ابراهيم  األستاذ  مع  القبطى 
طبعه  تم  والذى  بالمتحف.  الوكيل 
الجهات  مع  وتداوله  ذلك  بعد 

األثرية المعنية بهذا الموضوع.

المتحف  دليل  بدراسة  أهتم 
مرقس  وأعده  سبق  الذى  القبطى 
المتحف  مؤسس   – باشا  سميكه 
سميكه  لمرقس  الكنائس  ودليل   –
المتحف  دليل  درس  كما  أيضاً، 
حبيب،  رءوف  للدكتور  القبطى 
ولم يكتف بهذا بل رجع إلى كثير 
من مؤلفات العلماء الذين كتبوا فى 

اآلثار والفنون والتاريخ القبطى.

وحبه  علمه  لغزارة  وتقديراً 
القبطى طلب األستاذ  للتراث  الجم 
البابا  من  مسيحه  حشمت  الدكتور 
إلى  فى سنة 1982 ضمه  شنوده 

للعناية  البابوية  اللجنة  عضوية 
البابا  وافق  وقد  القديمة،  بالكنائس 
األستاذ  وكان  الطلب،  هذا  على 
العمل  فى  متحمساً  داود  جرجس 
العضوية  هذه  شرف  خالل  من 
فاهتم وسعى بمتابعة أعمال ترميم 
مخطوطات كنيسة القديسة العذراء 
بدار   – الريحان  قصرية  مريم 
الحريق  شوهها  الذى   – الكتب 
ذلك  آن  الكنيسة  حريق  بسبب 
بعد  الكنيسة  إلى  أعادها  والتى 
بترميم  اهتم  كما  ترميمها،  اتمام 
الكنائس  من  كثير  فى  األيقونات 
مشجعاً الخصائى الترميم لألهتمام 
بهذا العمل. كما أهتم بنشر صورة 
فنونها  بمختلف  القبطية  اآلثار  من 
بجريدة »وطنى« بصفة أسبوعية 
لمدة  القبطية  الثقافة  نشر  بغرض 
تزيد عن عشر سنوات حتى تاريخ 
من  جزءاً  ذلك  معتبراً  انتقاله، 
رسالة العلم ومسئوليته تجاه الشعب 
المصرى  والشعب  القبطى خاصة 
اآلثار  بجمعية  عضواً  كان  عامة. 
الدولى  واالتحاد  بالقاهرة،  القبطية 

للدراسات القبطية.

]البقية ص 7 [

اوقع الرب االله سبات علي ادم فنام 
ليجري له عملية جراحية استأصل 
فيها احد اضالعه ليشكله ويبني منه 
اسم  ادم  عليها  اطلق  امرأة  جسد 
جمالها  ومن  حواء.  او  حي  كل  ام 
وصية  متمما  التصق  بها  وانبهاره 
الرب االله باإلكثار والنمو واعمال 
اركانها.  في  الحياة  وبث  االرض 
فاألموات سكان القبور ال يبنون وال 
يغرسون وال يزرعون وال يعملون، 
الشاغل  شغلهم  كل  االحياء  لكن 
التطوير والبناء والحضارة والتزايد 
حتي  النسل  اول  من  كل شيء  في 
في  والتوسع  الزراعة  محصول 
التعمير والبناء اي اعمال الحضارة 
والرقي والتأكيد علي القيم االنسانية 
والشعر  والموسيقي  الفنون  مثل 
امكانيات  من  وغيرها  والكتابة 
وكما  الحيوانات؛  وليس  البشر 
سمعنا كثيرا من المتكلمين والوعاظ 
ان الرب االله اخذها من جنبه حتي 
تكون معين مثله قريبة من قلبه ، فلم 
يسحقها  ال  حتي  قدميه  من  يأخذها 
دماغه  من  يأخذها  ولم   ، ويدوسها 
عليه  تتسلط  او  هي  تتكبر  ال  حتي 
جنب  الي  جنبا  االثنان  يسير  لكن 
من  الحمل  منهما  واحد  كل  يرفع 
من  جزء  ألنها  ونظرا  جانب.  كل 
جسده وهي ايضا فيها نفخة نسمة فم 
وجسد  وروح  بنفس  وتتميز  القدير 
مثلها مثل ادم فيقول الكتاب المقدس 
عنها واصفا اياها بمعين نظيره . اي 

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)16( جرجس داود جرجس )1930 – 2010( 
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المعني  اللؤلووالمرجان   هي 
عبرتاريخها  والضاد  والحرف 
حضارات  بين  العريق   الثقافي 
األمم بما تحمله من أرث  اجتماعي 
التي  )البحرين(   الديار  كينونة  له 
القائم  باإلبداع  القدم   منذ   عرفت  
بل  والمعتقد   الفكر  حرية  علي 
ترجمة كثيرا من صنوف اإلبداعات 
لكل  ملموس  واقع  إلي  البحرينية  

قادم إلي البحرين العربية ؟!

بمكانة  البحرين  تتمتع  ويقينا   
بشتى  للثقافة  وتاريخية  حضارية 
اشكالها وصنوفها وهي ثقافة فاعلة 
الثقافي  والفعل   . ومؤثرة  وخالقة 
فيها متجذر وممتد منذ )ألواح دلمون 
األولى(  وحتى أيامنا هذه والمقبلة، 
بمعنى أن الثقافة في البحرين  تجسد 
أزمنة متداخلة ومتناسلة ال تقف عند 
ماض أوحاضر أومستقبل، لذلك  أن 
الثقافي فيها مخاض مستمر،  الفعل 
ذات  مثال  دلمون  أختام  تزال  إذ ال 
متسع  والفنية  الثقافية  الشواهد 
عربية  وبحوث  لدراسات  ومختبر 
وأجنبية ال تنتهي، كما أن حضارة 
دلمون برمتها مجال الستلهام ثقافي 
حداثي تجسد في أكثر من حقل فني 

وأدبي وإبداعي وقد انطلقت البحرين 
في فضاء الكون الثقافي واستقطبت 
والمؤسسة  القائمة  الثقافات  كافة 
على فعل التحضر واإلبداع، وبذلك 
استحقت مملكة البحرين بفاعلية أن 
تكون في موقع صنع القرار الدولي 
منظمات  اليونسكووفي  منظمة  في 
في  والثقافي  الحضاري  اإلشعاع 
خرج  بل   والعالم  العربي  الوطن 
المثقفين  من  العديد  رحمها  من 
والكتاب  والشعراء  والمبدعين  
كثيرا  ليكتبوا  والعلماء   والساسة  

من رسائل وطن ؟! 

كلمات  حقيقة  استوقفني  وقد 
)علي  المبدع  الكبير  شاعرها  
رئيسا  يعمل  والذي  الستراوي(  
الخليج  بجريدة  الثقافي  للقسم 
عن  وهويعبر  اليومية  البحرينية  
حضاري  أرث  له  وطن  كينونة 
بتلك النداءات الفطرية في  رائعتة 

)اوراق متنائرة(

)في كل يوم تجلس  وحيدة )هند( 
يومياتها حكاية من  دفتر  تكتب في 
حكايات جدتها  التي استودعت  قلبها 
المساء   يحين  وعندما  الرحيل  قبل 
بان  تحس  وحدتها   ويغزوالظالم  

إبداعات من البحرين؟!

بقلم عبدالواحد محمد

وحش يفترسها وأن  رياح السموم  تخنق فضائها  
بالخوف وتلعب بأوراقها دون رحمة  تبكي هند 
وتذهب في بكائها نحوجدتها  دون صوت  دون 

ضوء  بصمت تلتحف  عباءتها  وتنام  

والشاعر  األديب  الشعري  بحوه  في  يقول  ثم 
الكبير علي الستراوي تلك الكلمات الحبلي برحيق 

الزهر والياسمين في قصيدته )جدائل الليل(

هي والليل وسراج وحيد  

مدت من  جدائل  شعرها فتيلة 

 لتضئ بها  وحشتها 

 ذاهبة  نحوعمق الضوء  

دون خوف

  فلم  شرعت نوافذ ليلتها المظلمة 

 ونامت بهدوء 

ننشد  نجدنا  بحريني   درب  إلي  درب  ومن 
كل  يناجي  الشعر  فيه صوت  وطن  إلي  الرحال 
عواطفنا العربية  التي تشتاق إلي المعني والحرف 
الستراوي وهو  الكبير علي  كلمات شاعرها  مع 
مازال  يقول  لنا  تلك الكلمات  عميقة الوجدان  

في  قصيدته )طائر الحب(

بنت  وكانت  الحب   طائر  جلس  الشرفة  فوق 
عبدهللا تفتل  شعر صغيرتها  وتدندندن  بأنشودة 
البيت قفص  الربيع  وترسم  فوق جذع  شجرة 
بالخوف  الشجرة  هذه  يسكن  لم  تؤحي   وشباك  

والتردد 

وفي كل عام يأتي هذا الطائر  لكنه يطير مجدد 
خائفا من الشباك  ومن اقفاص تقتل الحب ! 

الكيمياء والعناصر 
الغذائية االساسية جلسم 
االنسان واحلاجة اليومية 

منها 

الطعام  وجبات  تحتوي  أن  يجب 
االساسية  الغذائية  العناصر  كل  اليوميةعلى 
وهي:  االنسان  جسم  يحتاجها  التي 
واالحماض  والبروتينات   الكربوهيدرات 
المعدنية  واالمالح  والفيتامينات  الدهنية 
والماء ، ونقص اي عنصر من هذه العناصر 
الغذائية االساسية له تاثير سلبي على صحة 
والتعب  الدائم  االرهاق  مثل  االنسان  جسم 
وسرعة الغضب وضعف الذاكرة والخمول 
الرغبة  وضعف  المبكرة   والشيخوخة 
التي  الكثيرة  االعراض  من  ..الخ  الجنسية 
الغذاء وسوء  تنظيم  إهمال  في  يكمن سببها 

التغذيه.

1- الكربوهيدرات )300 – 400 جرام يوميا(
والنشويات  السكريات  على  تشتمل 

االساسية لتوليد الطاقة والحرارة في الجسم 
البطاطس  نجد  بها  الغنية  االغذية  ومن 
والمعجنات  واالرز  والخبز  والمكرونة 
االلبان وبعض  اقل في  بكمية  وتوجد كذلك 
منها  الجسم  ويحتاج   … والفواكه  الخضر 
- 400 جرام  بحوالي   300  تقدر  بكمية 
منها  الزائدة  للكمية  بالنسبة  أما  فقط  يوميا 
فيقوم الجسم بتخزينها على هيئة شحوم لحين 
الحاجة لها ويؤدي ذلك لزيادة وزن الجسم.
2- البروتينات )70 – 80 جرام يوميا(

البروتينات هي العنصر الغذائي االساسي 
لتكوين هرمونات الجسم واالنسجة العضلية 
والعصبية وخاليا الدم ويحتاجها جسم االنسان 
يوميا بحيث ان الجسم ال يقوم بتخزينها من 
وتوجد  االخرى  الغذائية  العناصر  بعص 
واألسماك  اللحوم  في  بوفرة  البروتينات 
والجبن  اللبن  إلى  باإلضافة  والطيور 
الكاملة  بالبروتينات  تسمى  وهذه  والبيض 
 . االمينية  االحماض  جميع  على  الحتوائها 
البروتينات أيضا في الحبوب كفول  وتوجد 
وهذه  السوداني  والفول  والعدس  الصويا 
الحتوائها  الكاملة  غير  البروتينات  تسمى 
على بعض االحماض االمينية فقط . ويبلغ 
البروتينات  من  البالغ  الفرد  احتياج  متوسط 
إلى   60 حوالي  العادية  األحوال  في  يوميا 
70 جراما يوميا أوبصورة أدق فإنه يحتاج 
كيلوجرام  لكل  البروتين  من  واحدا  جراما 
من وزن الجسم . ويزيد هذا الحتياج قليال 
اوالحمل  العضلي  المجهود  مرحلة  خالل 

والرضاعة.
3- الدهون )60 – 70 جرام يوميا(

العناصر  من  هي  االمينية  االحماض 
ايضا وتوجد  االنسان  اساسية لجسم  الغذاية 
دهون  وهي  االسماك  وفي  الزبدة  في 
النباتية  الدهون  في  أيضا  وتوجد  حيوانية، 
الزيتون  النباتات كزيت  التي تستخلص من 
والدهون   . االخرى  النباتية  اوالزيوت 
الجسم فهي مضرة  إذا زادت في  الحيوانية 
بكمية  للدهون  يحتاج  الجسم  أن  والحقيقة 
حيث  الناس…  معظم  يتناوله  عما  بسيطة 

يحتاج مابين 60 إلى 70 جرام يوميا فقط.
4- الفيتامينات )أقل من 300 مليجرام يوميا(

جسم  في  الكيميائيه  التفاعالت  تحفز 
جدا  وهام  ضروري  ووجودها  األنسان 
عنه  ينتج  ونقصها  الجسم  وصحة  لحيوية 
أمراض واعتالالت مختلفة )أعراض نقص 
الفيتامينات في الجسم( ، وتوجد الفيتامينات 
وااللبان  والخضر  الفواكه  في  أساسا 

ومشتقاتها .
5- األمالح المعدنية )5 – 10 جرام 

يوميا(
في  ومهمة  ضرورية  المعدية  االمالح 
فترة البلوغ لبناء الجسم كالكلسيوم والفسفور 
لبناء العظام والحديد لبناء الدم ، الصوديوم 
والكروم  والنحاس  والزنك  والميغنيزيوم 
وغيرها وهي ضرورية كلها لوظائف الجسم 
الحيوية ، وتوجد االمالح المعدنية بوفرة في 

االلبان والخضر والفواكه المختلفة .
6- الماء )2000– 2500 جرام يوميا(

جسم  في  رئيسي   مذيب  يعتبر  الماء 
من  كال  تنظيم  على  أيضا  ويعمل  األنسان 
والضغط  األنسان  جسم  حرارة  درجة 

األسموزي.
السعرات  كمية  مراعة  يجب  وأخيرا 
نحتاجها  التي  مقدارالطاقة  وهي  الحرارية 
من الغذاء ، وكمية السعرات التي يحتاجها 
 3000 إلى   2000 بين  ما  تتراوح  الجسم 
حاجة  في  االختالف  وهذا  حرارية  سعره 
األجسام للسعرات الحرارية يرجع الختالف 
وزن الجسم واختالف األنشطة التي يقوم بها 
كل شخص فمثال: يحتاج العامل اليدوي إلى 
الموظف  يحتاج  مما  أكثر  سعرات حرارية 
فترة  خالل  االنسان  يحتاج  وأيضا  المكتبي 
السعرات  من  كمية  إلى  والمراهقة  البلوغ 
لزيادة  نظرا  البالغ  االنسان  حاجة  تفوق 

نموالجسم خالل هذه المرحلة.
)منقول(

 د. شاكر اسطفان

ومع كل رسائل الوطن من 
قلب البحرين  العربية والتي 
معاني  من  كثيرا  رسمت 
شاعرها  لسان  علي  الصدق 
نجدنا  الستراوي  علي  الكبير 
مساءات  علي  معا  نطل 
نحتسي  ونحن  عربية 
الشاي  في جلسات سمر مع 
فلسطين  تعود  بأن  األصدقاء 

وسائر  المؤقتة  غربتها   من 
قسوة  من  العربية  أوطاننا 
قريب  عما  والسجان  السجن 
بغداد  نرتشف من زهر  لكي 
وعنبرليبيا   سوريا  وياسمين 
وزعتر القدس وقصائد اليمن 
القلوب  مناجاة  في  السعيد 
والعقول بال حواجز أزلية ؟!

مؤثرة  قبطية  شخصيات  مقال  بقية 
-  جرجس داود جرجس ص 6 

معهد  بمجلة  نشرها  التى  المقاالت  من 
الدراسات  معهد  مكتبة  القبطية:  الدراسات 
القبطية )مجلد 3 – 1996(، الرموز والرمزية 
رحلة   ،)2002  – )مجلد 4  القبطى  الفن  فى 
العائلة المقدسة فى اآلثار القبطية )مجلد 5 – 
2005(، االتجاهات الشعبية فى الفن القبطى 

 – القبطية  اللوحات   ،)2007  –  6 )مجلد 
 ،)2008  –  7 )مجلد  وتطورها  تاريخها 
العمارة القبطية فى مصر )مجلد 8 – 2009(. 
ومن المقاالت التى نشرها بمجلة جمعية اآلثار 
القبطية: تفسير جديد للوحة الخشبية رقم 753 
 40 )المجلد  القديمة  بمصر  القبطى  بالمتحف 
اآلثار  على  المسيح  مونوجرام   ،)2001  –
القبطية – الباب األثرى لكنيسة القديسة بربارة 
بمصر القديمة )مجلد 42 – 2003(، األديرة 
 ،)2005  –  44 )المجلد  مصر  فى  القبطية 
المنسوجات  فى  الُمستخدمة  األولية  المادة 
القبطية )المجلد 45 – 2006(، أصول نشأة 
الرهبنة )المجلد 46 – 2007(. ومن المقاالت 
المصرية:  اآلثار  هيئة  بحوليات  المنشورة 
 )7  –  4( القرون  من  القبطية  المنسوجات 
الرمزية  )العدد 65(، مختارات من  الميالدى 
من المتحف القبطى )العدد 66(، تفسير جديد 
لعتب من الخشب بالمتحف القبطى رقم 753 
بالُمّعلقة  الشهيرة  العذراء  السيدة  كنيسة  من 
السيد  مونوجرام   ،)67 )العدد  القديمة  بمصر 

المسيح كعنصر زخرفى )العدد 67(.

فى اليوم السابق إلنتقاله )5 فبراير 2010م( 
كان فى معهد الدراسات القبطية بالقاهرة يعمل 
أنطون  د.  المعهد  عميد  مع  ونشاط  همة  بكل 
فى  يبدو  وكان   – الوقت  ذلك  فى   – يعقوب 
والبهجة.  والحماس  الحيوية  أحواله من  أجمل 
عالمنا  غادر   2010 فبراير   6 فى صباح  ثم 
الجسد،  أمراض  من  شكوى  أى  دون  بسالم 
مجال  فى  باإلنجازات  غنياً  تراثاً  لنا  وترك 

الثقافة القبطية الجادة.
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اعتذاري  أقدم  أن  أود  بداية 
لُقّرائي األعزاء لتوقفي عن الكتابة 
لسفري  وذلك  الفائت  الشهر  خالل 
لم  الذي  مصر  العزيز  وطني  إلي 
عشرين  من  أكثر  منذ  قدماي  تطأه 
عاما. وفي هذا المقال سأحدثكم عن 
طائرات  متن  علي  سفرا  معاناتي 

مصر للطيران.

دخلت  السفر  قررت  حين 
علي اإلنترنت للبحث عن أفضل 
ينقلني  طيران  خط  وأرخص 
الغردقة،  مدينة  إلي  مباشرة 
السويسرية  الخطوط  فوجدت 
هي األرخص، السفر من مطار 
والبقاء  زيوريخ  إلي  بيرسون 
ترانزيت  ساعات  خمس  بها 
الغردقة  إلي  زيورخ  من  ثم 
مصر  وجدت  كما  مباشرة. 
من  طيران  خط  لها  للطيران 
والبقاء  للقاهرة  بيرسون  مطار 
بها ترانزيت لمدة خمس ساعات 
ثم الطيران إلي الغردقة، ولكن 
سعرها أغلي من سعر الخطوط 
دوالر  بمائتي  السويسرية 
كندي. رغم ارتفاع سعر تذكرة 
مصر  خطوط  علي  الطيران 
للطيران عن تذكرة السفر علي 
لكنني  السويسرية  الخطوط 
طائراتنا  علي  السفر  فضلت 
الوطنية، ربما ارتياحا نفسيا أو 
للوطن من  ربما تشجيعا أوحبا 

منظور قومي.
رفيق  للصديق  توجهت     
األقصر  مكتب  صاحب  بقطر 
بمساعدتي  قام  الذي  للسياحة 
في الحصول علي تذكرة السفر 
ذو  الكرسي  خدمة  تأكيد  مع 
العجل إلتمام الراحة في السفر 
وسرعة  المميزة  ابتسامته  مع 
 21 من  شهر  )لُمدة  الخدمة 
فبراير حتي 22 مارس(. وفي 
توجهت  للسفر  المحدد  الوقت 
للمطار، وللحقيقة كانت الخدمة 
وقام  المطار  داخل  ممتازة 
حتي  بنقلي  المعين  الشباب 
الطائرة بالكرسي ذو العجل بكل 
أيضا  الطائرة  وداخل  احترام. 
الخدمة ممتازة من طاقم  كانت 
الضيافة، وعند بدء قيام الطائرة 
علينا  تُلي  للطيران  االستعداد 
دعاء السفر، وال اعتراض لدي 
بدعة  أنها  أعتقد  فقط  ذلك،  في 
إخوانية لم أشهدها في سفرياتي 
السابقة علي الخطوط المصرية 
يؤكد  مما  عاما،  عشرون  قبيل 
دينية  دولة  أصبحت  مصر  أن 
للمدنية  عزاء  وال  وهابية 
أن  أيضا  وأشهد  أوالعلمانية. 
الطائرة  علي  المقدمة  الوجبات 
كانت جيدة وكافية والمشروبات 
الساخنة والعصائر طازجة وال 
وجود ألي مشروبات كحولية، 
القاهرة  بمطار  الهبوط  وكان 
الطيارين  كعادة  مثاليا  الدولي 

المصريين.
وعند الوصول لمطار القاهرة 
بدأت الفهلوة المصرية تتكشف 
، سألت عن الكرسي ذو العجل 
الترانزيت،  مكان  إلي  لنقلي 
النفق  نهاية  حتي  سر  لي  قيل 
ومحطة  الطائرة  بين  الواصل 
في  الكرسي  ستجد  المطار 
وصلت  وعندما  انتظارك. 
سيارة  وجدت  النفق  لنهاية 
أقلّتني  أفراد   8 تسع  كهربية 
طلبت  آخرين،  أفراد   7 مع 
لمكان  يوصلني  أن  قائدها  من 
من  بالقرب  ترانزيت  االنتظار 
بوابة الخروج للطائرة المتجهة 
أوصلني حتي ضابط  للغردقة. 
أن  قبل  منه  طلبت  الجوازات، 
يغادرني أن يعود إلي أو يرسل 
فأومأ  لتوصيلي  بكرسي  آخر 

برأسه وانطلق دون رجعة. 
   نظر ضابط الجوازات إلي 
باسبوري الكندي وفال:عليك أن 
كندي  ألنك  الدخول  رسم  تدفع 
الباسبورت  أعطيتة  الجنسية. 
المصري وقلت له: أنا مصري 
أوال وكندي ثانيا. تصفح سيادته 
وقال:  المصري  باسبوري 
باسبورك منتهي الصالحية منذ 
18 سنة، وال بد من دفع الرسوم. 
كان  وإن  الباسبورت  له:  قلت 
يثبت  ولكنه  الصالحية  منتهي 
أختام  من  عليه  بما  الجنسية 
به  أفتت  ما  وهذا  وتوقيعات 
هيئة األمم المتحدة، وإذا كنتم ال 
جئت  وأنا  بمصريتي  تعترفون 
خصيصا ألداء واجبي الوطني 
يبقي  الرياسية،  االنتخابات  في 
منذ  سألني:  انتخابات.  بالها 
؟  الوطن  إلي  تحضر  لم  متي 
أجبته: منذ عشرون عاما. نظر 
وقال:  عريضة  بابتسامة  إلي 
هللا  وحمد  مصر  في  بك  أهال 
بسبوري  وختم  السالمة  علي 
الكندي )سّر االنتخابات باتع (.

ورغم أنني قادم من كندا وتم 
الكشف علي شنطة يدي ومررت 
قبيل  االلكترونية  البوابة  خالل 
أخرج  ولم  للطائرة،  الصعود 
من المطار منذ وصولي، ُطلب 
البوابة  خالل  المرور  مني 
االلكترونية والكشف علي حقيبة 
يدي مع خلع الحذاء أيضا. بعد 
وقال  المصعد  إلي  أشار  ذلك 
لي إصعد للدور الرابع وانتظر 
خمس ساعات حتي ميعاد إقالع 

طائرة الغردقة. 
مكان  الرابع  الدور  في 
انتظار للنقل بالطيران الداخلي، 
أفراد قالئل  يكن هناك غير  لم 
سألت أحدهم عن بوابة الدخول 
لطائرة الغردقة، قال لي ستجد 
التذكرة،  علي  البوابة  رقم 
علي  الرقم  لهذا  ذكر  نجد  ولم 

أو  مكتب  يوجد  وال  التذكرة، 
منه.  االستفسار  يمكن  موظف 
ساعات  أربع  من  أكثر  ظللت 
حائرا ال أدري شيئا وال أجد من 
أو  كافيتيريا  يوجد  وال  أسأله، 
مقصف يمكن أن نجد به بعض 
السندوتشات،  أو  المشروبات 
يوجد دورات  ولكن والحمد هلل 
كاملة  غير  كانت  وإن  للمياه 

النظافة.
وقبيل ميعاد الطائرة بحوالي 
باإلذاعة  أعلن  دقيقة    50
الغردقة  طائرة  ميعاد  الداخلية 
بوابة  ورقم  الرحلة  ورقم 
تنفست   ،)32 )ف  الدخول 
البوابة  إلي  وتوجهت  الصعداء 
مع العديد من المنتظرين وكان 
هبطنا  آسيويين.  معظمهم 
وهناك  الثالث  للدور  درجات 
آخري  مرة  للتفتيش  مكان  كان 
البوابة  من  والمرور  للحقيبة 
األحذية  خلع  مع  اإللكترونية 
بعدها  واألحزمة،  والساعات 
أرض  إلي  أخري  مرة  هبطنا 
حافلة  وجدنا  حيث  المطار 
كبيرة نقلتنا إلي عرض المطار 
هي  صغيرة  طائرة  تقبع  حيث 
التي سوف تقلنا للغردقة، وكان 
علي أن أصعد الدرج الحديدي 
إلي الطائرة بما فيه من خطورة 
أن  رغم  الصحية  لحالتي 
المقعد،  خدمة  مدرج  بالتذكرة 
والحمد هلل وصلت الطائرة وأنا 
وعند  األنفاس،  متقطع  أنهج 
علي  كان  للغردقة  الوصول 
مرة  الحديدية  الساللم  أهبط  أن 
أقع  أال  هلل  أبتهل  وأنا  أخري 
الحمد  ولكن  كارثة.،  فتحدث 
استالم  وبعد  سلّم.  ربنا  هلل 
حقائبي والمرور علي الجمارك 
إبني  المطار ألجد  خرجت من 

في انتظاري.
شهرا  بالغردقة  قضيت 
عنه  للحديث  سيكون  ممتعا 
السفر  ميعاد  قبيل  آخر.  بمقال 
إلي  توجهت  ساعات  بثالث 
سألت  وهناك  الغردقة  مطار 
رجل  المطار،  مسؤول  عن 
مهذب إسمه األستاذ مصطفي، 
الصعود  معاناتي  له  شرحت 
الحديدي،  السلم  علي  والهبوط 
وقال  ودودة  بابتسامة  طمأنني 
اللودر  لك  أجّهز  سوف  لي 
الطائرة  مدخل  إلي  لرفعك 
القاهرة  بمطار  أتصل  وسوف 
وكما  للهبوط،  لودر  لك  ليعّدوا 
فعل.  مشكورا  الرجل  وعد 
الطائرة  ارتقاء  ميعاد  وعند 
إلي  واصطحبني  بنفسه  حضر 
اللودر وظل معي حتي مقعدي 
الطائرة  هبوط  وعند  بالطائرة. 
كان  الدولي  القاهرة  مطار  في 

لودر في انتظاري 
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بقعـــــة ضــــوء 
تراحيل مصر للطريان     

الميكروفون او المايك ... تلك االله  العجيبه فاروق عطية
ذات التاثير العجيب... هى عباره عن قطعه 
االحياء  بعض   فى  انهم  حتى  الحديد  من 
الشعبيه فى مصر  يسمونها  ... الحديده... 
هو  الميكروفون  كان  المدرسه  ايام  اتذكر 
بطل الفقرات الصباحيه  والفسحه او البريك 
الطابور ونتسابق   احيانا من  كنا نجرى   ...
.... حتى لو اتكعبلنا اووقعنا  .... فى سبيل  
الوصول الى  الميكروفون ل اجابة  والرد 
الفوز  فى  امال  مسابقه   فى  سؤال  على 
عن  عباره  غالبا  وكانت  االولى  بالجائزه 
قراءه  للتشجيع على  او مجله  كتيب صغير 
اكثر وزياده اكثر للمعلومات.. الميكروفون 
ايضا له دور هام جدا فى مصر اولها طبعا 
االذان ...  الميكروفونات هنا عاليه وصوتها 
الينقطع  ... فى كل شارع وحاره ... واسفل 
اى عماره او داخل اى مدرسه او مستشفى 
.... واتذكر برضه ان بعض الشيوخ كانوا 
مش   ... اعلى  صوته  مين  على  يتسابقون 
مهم بقى ح يحصل ايه للمستمعين ...كمان 
ومازالت   كانت  مصر  فى  الميكروفونات  
وبكل  االقباط  ضد  الكراهيه  لبث  تستخدم 
وقتل  الكره  رسايل  يوجههوا  كده  وضوح 
ايضا  الميكروفون  مصر  فى    ... االبرياء 
فى  الشعبيه  االحياء  فى  بشده  يستخدم 
ولم   ... والعريس  العروس  وتحية  االفراح 
النقوط بهذه الطريقه ... بعض الباعه ايضا 
يدورون فى الشوارع بالميكروفون لالعالن  
عن  بضاعتهم ... بطاطا بقى ... بيكيا او 
روبابيكيا ... كله ماشى ... لو عيل تايه برضه 
لالعالن  بميكروفون  بعربيه  يلفوا  يدوروا 
عن الولد او البنت التايهه... فكرت هل هذه 
الرد واضحا  للدرجه دى وكان  االله مهمه 
العام   االسقف  مكاريوس   االنبا  مقال  فى 
للمنيا وابو قرقاص. يتحدث سيدنا عن حب 
بعض الناس للميكروفون  الى درجة العشق 
وقد يكون ذلك بصوت مرتفع او غير مريح 
والسيما اذا كان صوت الممسك به مزعجا 
وغير مريح. ويتحدث عن اللذين يستخدمون 
والكرامه  المديح  استجداء  ل  الميكروفون  
او من يعرضون الحانهم وتسابيحههم  وهم 
يعذبون الناس ب اداءهم او من يستخدمونه 
لتصفية حسابات او او ارسال رسائل خاصه 
الميكروفوون   اعتبار  على  وركز  للبعض. 
الحديد بل هو اشبه  ليس كمجرد قطعه من 
ب كائن حى  النه يذيع ويخاطب الكثيرين  
محسوبه  كلمه  فكل  جيدا  نحترمه  ان  يجب 
بل ان بعض العظماء  عاشوا وماتوا  وهم 
يتجراوا  ان  بدون  و  الميكروفون  يهابون 
على المثول امامه فالكلمه التى تقال اليمكن 
 .. خرجت  ولكنها  اوتغييرها  استعادتها 
واالن  كل شئ يسجل ويحسب للقائل ... او 
يحسب عليه .... ده كان تقريبا ملخص لراى  
االنبا مكاريوس فى الميكروفون ... فكرت 
برضه هو  الميكروفون ليه مهم للدرجه دى 
بتكون  الميكروفون  اهميه  ان  االجابه  لقيت 
 ... بيتقال من خالله  اللى  الكالم  اهمية  فى 
ثورات وحروب  الى  يدعو  قد  الميكروفون 
... الكلمه فعال كالطلقه ... بس الزم تكون 
بنتائج  تاتى  واال  الهدف  نحو  موجهه صح 
تماما...  وطبعا ال يمكن استرجاع  عكسيه 
عاوز  برضه  الميكروفون   .... قيل  ماقد 
الناس  من  خصوصا  الحكيم  االستخدام 
المشهوريين او المعروفين او الذين يؤثرون 
على الراى العام ... مثال لسة سامعين عن 
رفعها  اللى  القضيه  ودى  البلهارسيا  قضية 
طلبت  واللى  شيرين  المطربه  ضد  محامى 
منها  احدى المستمعات  فى حفل عام انها 
 ...  « نيلها  من  »ماشربتش  اغنية  تغنى 
وبسرعه امسكت الميكروفون وردت عليها  
ايفيان  مية  اشربى   ... بلهارسيا  »حيجيلك 

لك  » احسن 
اتحكم  على ... 

شيرين بشهرين سجن ... الميكروفون ايضا 
اله حساسه جدا تعبر عن احساس صاحبها 
حتى لو انت مش شايفه .... سامعه بس .... 
من كام يوم كنت فى محل »وول مارت » 
اداره معينه  وسمعت نداء على شخص فى 
للنداء  لم يستجب  ... والظاهر ان الشخص 
 ... عصبيه  بشوية  مره  النداء  فتكرر   ....
ذكرنى   .... اوضح  بعصبيه  اخرى  ومره 
هذا الموقف ب اول ماجينا  كندا واشتغلت 
كاشييره فى محل ... وطبعا كنت جديده فى 
برضه  هنا  ان  اعلم  وال   ... والشغل  البلد 
مع  بيشتغلوا...  نفسهم  ويعملوا   بيزوغوا 
البنات الصغيره بيعملوا  الوقت اكتشفت ان 
نفسهم بيرصوا البضاعه ... ويتركوا اماكن 
وفى   ... العاملين  من  قليل  لعدد  المحاسبه  
ونديت  الميكروفون  امسكت  تعبى  من  يوم 
 ... الفرونت  فى  مساعده   محتاجين    ...
والظاهر ان عصبيتى كانت واضحه ... الن 
بسرعه مديرتى مسكت برضه الميكروفون 
.... بس الداخلى .... وهمست فى ودنى .... 
احالم احنا بننده مش بنزعق    ..... عوده  
ده  وتطبيق  مكاريوس  االنبا  مقال  الى  بقى 
يتحدث  فهو  الصلوات  اثناء  مايحدث  على  
عن الشخص الذى يحب ان يسمع صوته هو 
مدويا فى ارجاء الكنيسه  مثله فى ذلك مثل 
الذين يحبون الكاميرا والظهور ... الغريبه 
ان فى الخورس حتى االطفال يتسابقون على 
الظهور او االستحواذ على الميكروفون ... 
ده حتى ممكن طفل صغير يغضب وميلبسش 
لبس الشماس  عشان مابيقولش مردات كتير 
او غيره بيقول اكتر....    واضح بقى انها 
حاجه كده فى الجينات معرفش  .... يتحدث 
علو  فى  التنافس  عن  مكاريوس   االنبا 
الصوت حتى لو كان المكان صغير متر فى 
الناس ال تحتمل هذا الضجيج   متر  وودان 
الميكروفون  استخدام  او  والصخب.... 
اتعودنا  معينه  الحان   او  نغمات  تغيير  فى 
على الرد بها منذ ان كنا اطفال صغار ...  
بصوره  يقال  بان  مثال  اللحن   فى  التغيير 
مهم  سبب  فيه  لو  طيب   .... ورتيبه  بطيئه 
لهذا التغيير او لو فيه نزعه او اتجاه لتوحيد 
لوك  نيو  نعمل  مثال عاوزين  او   ... النغمه 
لال الحان لتتمشى مع العصر الحديث ورتمه 
يكون  التغيير  بقى  هنا  اظن   ... السريع  
وتراث  اصالة  على  يحافظ  الذى  بالشكل 
الحان كنيستنا بس بدون مايكونش  التغيير 
المتابعه  عن  يبعدنا  او  للنوم  يدعونا  بشكل 
وبالتالى يخرجنا عن التركيز والموود اللى 
فى    ..... زمان  من  عليه  نكون  متعودين 
يكون   بس  الزم  مش  الميكرفون  ان  راى 
ممثال فى حتة الحديده اللى هى الميكروفون  
لكن الصوت العالى عموما ممكن يلعب نفس 
وربما  التاثير  نفس  له  ويكون  الحديده  دور 
اكتر ... اتذكر فى فترة الكريسماس الماضى 
كنت بعمل شوبينج فى محل كبير فى كندا 
المحل كان زحمه جدا والناس  ...  وللحظ 
برضه  العاثر   وللحظ   بعضها  فى  بتخبط 
خبطت  بلمسه بسيطه بالكارت  او العجله 
اللى بجرها وانا باحودها  رجل ) قدم(  واحد 
... وهنا  اقصد  ما  كندى  ماشى  من غير 
خرج الميكرفون من حنجرته وبعلو صوته 
قعد يزعق لى وفرج عليا خلق هللا وانا عماله 
اقول له » سورى بجد ماقصدتش ... بعتذر 
مشيت   ...  « الزعيق  فى  مستمر  وهو   ...
وانا متضايقه جدا وماخبيش عليكم انا اصال 

كان موودى فى اليوم ده مش ظريف... 

]البقية ص 20[

سحر امليكروفون 

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا



السنة احلادية عشر، العدد )263( - األربعاء 28 مارس 92018

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

8164gindi@rogers.com او ahram.teeba@gmail.com  

تشرشل: احلرية لنا وأنتم ال قيمة لكم 
حممد أبو الغار

شاهدت هذا األسبوع فيلما روائيا 
فيه  قام  الذى  الممثل  فاز  هاما، 
األوسكار  بجائزة  تشرشل  بدور 
استحقاق.  عن  ممثل  أحسن  عن 
التاريخية  اللحظة  عن  يحكى  الفيلم 

أوروبا  فيها  هتلر  اجتاح  التى 
الغربية عام 1940 وأصبحت 
باالنهيار  مهددة  بريطانيا 
ولم  األلمان.  جحافل  تحت 
السابقة  باتفاقاته  هتلر  يلتزم 
وزراء  رئيس  تشمبرلين  مع 
على  الهجوم  بعدم  بريطانيا 
أوروبا. اضطر تشمبرلين إلى 
واختار  منصبه  عن  التخلى 
حزب المحافظين الصقر القديم 

الوزراء،  رئيس  ليصبح  تشرشل 
فى  غاية  ظروف  فى  واستطاع 
الصعوبة- وبعد أن رفضت أمريكا 
بإعالن  قراره  يتخذ  أن  مساعدته- 
الحرب على ألمانيا مع عدم وجود 
جيش مستعد أو أسلحة أو معدات، 
فائقة أن يحّمس  واستطاع بشجاعة 
العموم  ومجلس  البريطانى  الشعب 
إجالء  استطاع  حتى  معه  ليقف 
الجيش البريطانى عبر بحر الشمال 
أهوال  وتحمل  المدنية،  بالمراكب 
استطاع  حتى  األلمانية  الغارات 

واستطاع  البريطانى،  الجيش  بناء 
إلى  وروسيا  أمريكا  يجذب  أن 
جانبه حتى انتصر الحلفاء ودحرت 

النازية.

البريطانية  المدرسية  الكتب  فى 
وأعظم  أهم  بأنه  تشرشل  يلقب 

تشرشل  بريطانيا.  وزراء  رؤساء 
يتولى  أن  يستطيع  يكن  لم  الجبار 
موافقة  بدون  الوزراء  رئاسة 
العموم  ومجلس  البريطانى  الشعب 
وحين  للشعب،  الحقيقى  الممثل 
الشعب  قام  العالمية  الحرب  كسب 
البريطانى بإسقاطه فى االنتخابات، 
للمرحلة  يصلح  ال  أنه  شعر  ألنه 
والبناء  السالم  مرحلة  وهى  التالية 

فى ظروف عالمية جديدة.

الجبار  البريطانى  الزعيم  هذا 

الذى وقف منحنياً أمام شعبه واحترم 
كل مواطنيه، قام بإهانة وقتل العديد 
كان وزيراً  العالم حين  من شعوب 
للمستعمرات. لقد منع الطعام عن 4 
الهند  فى  البنغال  ماليين من شعب 
وصول  ومنع  جوعاً،  ماتوا  حتى 
أمريكا  من  القمح  شحنات 
بل  وقال  عنهم،  وكندا 
الحرب  تندلع  أن  أتمنى 
وفى  الهند.  فى  األهلية 
أفغانستان قام بحرق القرى 
المنازل  والمزارع وتدمير 
انهارت  حتى  اآلبار  وردم 

الدولة.

استخدم  العراق  وفى 
شمال  فى  السامة  الغازات 
إنه  وقال  كردستان  وفى  العراق 
هائاًل  رعباً  نشر  ألنه  بذلك  سعيد 
وقرب  المتوحشة.  القبائل  هذه  فى 
قامت  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية 
ألف   200 من  كبيرة  مظاهرة 
بفتح  فأمر  اليونان  فى  مواطن 
النيران عليهم وقتل 28 مواطناً فى 
أثينا، وكل هؤالء كانوا من الجيش 
حاربت  التى  والميليشيات  الشعبى 
ألنهم  يكرههم  كان  ولكنه  النازية 
الملك  يريد عودة  اليسار وكان  من 

وتنصيب اليمين.

وفى إيران قام بالسيطرة على آبار 
حكومة  انتخبت  وعندما  البترول، 
ديمقراطية  بطريقة  وطنية  مدنية 
المخابرات  وكالة  تشرشل  ساعد 
بانقالب  للقيام  األمريكية  المركزية 
والحكومة  بمصدق  أطاح  عسكرى 
أمر  كينيا  وفى  المنتخبة.  المدنية 
مزارع  منطقة  من  األهالى  بطرد 
للبيض  اتركوها  وقال  واسعة 
حارب  أيرلندا  وفى  ليزرعوها. 
شديدو  قوم  إنهم  وقال  الوطنيين 
يكونوا  أن  رفضوا  ألنهم  الغرابة 
أرسل  من  أول  وكان  بريطانيين، 
المسلحين  البلطجية  من  مجموعات 
وقال  أيرلندا،  فى  الوطنيين  لتأديب 
وضباط  مواطنون  البلطجية  إن 
تقلده بعض  أن  قبل  شجعان، وذلك 

أنظمة العالم الثالث.

لحظة  أول  من  تشرشل  وكان 
وطرد  إسرائيل  دولة  إنشاء  مع 
تشرشل  وأعلن  الفلسطينيين. 
صراحة أن ما حدث للهنود الحمر 
فى أمريكا ولألبوريجين السود فى 
أمر  هو  وإنما  خطأ  ليس  أستراليا 
الجنس  ويحكم  يسود  أن  طبيعى 

المتطور األذكى واألقوى.

تشرشل  بين  مذهل  فارق  هناك 
وهزم  بريطانيا  أنقذ  الذى  البطل 
العنصرى  تشرشل  وبين  النازية 
يراع  ولم  شعوباً  أباد  الذى  القمىء 
أى بعد إنسانى فى تاريخه يمكن أن 

تستخلص بضعة أشياء:

1. أن هذا الجبار على كل شعوب 
العالم الثالث هو إنسان يرضخ أمام 
وحين  له،  وينحنى  شعبه  رغبات 
أراد الشعب اختاره رئيساً للوزراء 
القائد  وهو  ببساطة  أسقطه  ثم 
الديمقراطية،  المنتصر. هذه روعة 
فى  مواطناً  كان  تشرشل  أن  لو 
الستمر  الثالث  العالم  من  دولة 
ببساطة شديدة  لخمسين عاماً  يحكم 
إلى  ومستقبلها  الدولة  هذه  ولتذهب 

الجحيم.

2. أن رؤساء الدول الديمقراطية 
من  كبيرا  وجزءا  الغرب  فى 
شعوبهم على قناعة بأن الديمقراطية 
النجاح والتقدم، وال يمكن  هى سر 
فقط  يطبقونها  ولكنهم  عنها  التخلى 
وحقوق  والحريات  شعوبهم،  على 
لمواطنيهمظن  ضرورية  اإلنسان 
الثالث فليس من  العالم  أما مواطنو 
حقه أن يتمتع بالحرية أو األمان أو 

حقوق اإلنسان.

3. أن القوانين التى تنظم العالقة 
والشعب  والشرطة  الجيش  بين 
ولكن  الغرب  فى  االحترام  شديدة 
جيوش الغرب وشرطتهم هى التى 
العالم  من  كبيرة  أجزاء  دمرت 

وأبادت الماليين من المدنيين.

على  واضح  مثال  إسرائيل   .4
للقانون  اليهود  اإلسرائيليين  احترام 
لهم  الدولة  واحترام  به  والتزامهم 
وزراء  رؤساء  من  اثنين  وسجن 
بالفساد خير  واتهام الرئيس الحالى 

حتذير من ذوبان الكتلة اجلليدية شرقي القطب 
اجلنوبي

واشنطن - أ ش أ
حذر فريق بحثي – برئاسة األمريكيني بول 
ونبرى وبول ونبري من جامعة واشنطن – 
باالشتراك مع زمالئهم األستراليني, من 
باسم  املعروفة  اجلليدية  الكتلة  ذوبان 
والتي  اجلنوبي;  القطب  شرق  في  “توتن” 
لتتسبب  اجلليدية,  الكتل  أكبر  من  تعد 

الذين  السكان  من  املاليني  مئات  لتهدد  املياه  من  كبيرة  كميات  تسرب  في 
يعيشون في املناطق الشاطئية.

جزء  في  صخرية  ركيزة  على  ترقد  اجلليدية  الكتلة  هذه  أن  العلماء  وأوضح 
املياه  قنوات  بسبب  تآكلت  وأنها  املاء,  سطح  على  ممتد  اآلخر  واجلزء   , منها 
ارتفاع  إلى  أدى  القادمة من اجلزء األسفل, وخالل حركة األرض, ما  الساخنة 

الكتلة العائمة على سطح املاء مبعدل أسرع ودفع إلى تفتيتها وذوبانها.
و أشار العلماء إلى أن القطب اجلنوبي يحتوي على 62% من احتياطى املياه 
ملوحة  إزالة  في  سيسهم  هناك  الثلوج  وذوبان  األرضية,  الكرة  في  العذبة 

البحار وهي ظاهرة خطيرة على العديد من الكائنات البحرية.

دليل على الديمقراطية بينهم، ولكن تعاملها مع العرب ومع الجيران فيه قمة العنصرية 
والقهر والقتل والظلم واالضطهاد. الديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان حقيقة واقعة 

يتمتع بها اليهود فقط فى إسرائيل.

5. فى الكثير من دول العالم الثالث يطبق الحكام المحليون ما كان يطبقه المستعمرون 
وال  متخلفة  بالد  أنها  باعتبار  مستعمرة  بالدهم  كانت  حين  شعوبهم  على  الغرب  من 
تستحق الحرية ونأمل أن تتقدم شعوب العالم الثالث يوماً ما وتحصل على الديمقراطية 

ويتحقق الرخاء ألبنائها.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك..

آراء
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Tax Tips
أمال يوسف 

Principal residence and Capital Gain
البيت السكىن والربح الضريىب

انت  فيه  تسكن  الذى  بالمنزل  المقصود 
وفى  البيت   وهذا  السكنى  البيت  هو  وعائلتك 
على  الضرائب  من  تماما  معفى  هو  بيعه  حالة 

صافى الربح الناتج 

  اذن فى حالة بيع هذا المنزل بسعر اعلى من 
سعر الشراء ومهما نتج من ربح فأن هذا الربح 
معفى من الضرائب  وال يتم ذكره فى ا ألقرار 

الضريبى  هذا حتى العام الضريبى 2015 

  اما الجديد :

من  2016  ابتدا  الضرائب  أدخلت مصلحة 
بعض التعديالت الخاصة ببيع المسكن األسرى 
الذى لم تكن تدرجه با ألقرار الضريبى من قبل..  

 فعند تقديم األقرار الضريبى منذ عام 2016 
الوحدة  ببيع  اذا قمت  أضيف سؤال يسالك عما 
سكنك  مقر  تعتبر  والتى  بك  الخاصة  السكنية 

الرئيس والعائلى أم ال

عن  معلومات  أدرج  لماذا  البعض  يسال  قد 
على  تأثير  هناك  ليس  طالما  السكنى  المنزل 

الضرائب 

مصلحة  أكتشفت  ان  بعد  اضيف  البند  وهذا 
الضرائب الظاهرة الخاصة  باالرتفاع الجنونى 
لسعر العقارات وحرصها على أأل يسوء استخدام 
المنزل  بيع  من  الناتج  للربح  الضريبى  األعفاء 
السكنى فى المتاجرة أو التربح الغير مشروع  .                                                                

       وهذا فقط لعملية الحصر ليس لها أى 
تأثير على الدخل أو ضريبة الدخل                                                      

 يجب أثبات حالة البيع فى األقرار الضريبى 
أبتدأ من العام الماضى 2016  البد من األجابة 
ببيع  قمت  ان كنت  بالبيع  الخاص  السؤال  على 
مسكنك البد من أعطاء تفاصيل بمبلغ البيع.                    

والسؤال القادم : 

التفاصيل  هذه  من  الضرائب  موقف  ماهو   
هذا  فى  منزلك  بيع  من  مكسب  لوحققت  وماذا 
العام 2017 ؟؟؟                                                          

المكسب  هذا  ان  للذهن  يتبادر  قد  و        
الشخصى خاضع للضرائب ولكن الى األن هو 
اقراره  الغرض من  ولكن  الضرائب  معفى من 
الضرائب  مصلحة  لتتاكد  الضريبى  القرار  فى 
وتشترى  تيبع  التى  حياتك  فى  المرات  عدد 
قد  وهذا  الربح  لغرض  وليس  للسكن  عقارات 
فى  ليكون حذر  للبعض  االحمر  الضوء  يعطى 
هذا المجال  .                                                                      

  وقد يسأل البعض ما الضرر من عدم تدوين 
من  معفية  مادامت  الضريبى  األقرار  فى  البيع 
لو علمت  رايك  تغير  ولكنك سوف  الضرائب  
الى  تصل    قد  غرامة  هناك  بالبيع  تقر  لم  ان 
                                                                                                  .   $8000

Sale of your principal residence:

Before 2016, if you sold your 
property, and it was your principal 
residence for every year you owned 
it, you did not have to report the 
sale to claim the principal residence 
exemption. 

For dispositions in 2016, you had 
to report the sale and designate the 
property on in all situations.

For dispositions in 2017 and later 
years, in addition to reporting the 
sale and designating your principal 
residence on Schedule 3, you also have 
to complete Form T2091. Complete 
only page 1 of Form T2091 if the 
property you sold was your principal 
residence for all the years, or for all 
but one year, that you owned it.

 

 Starting in 2016, if you sold your 
principal residence, and it was your 
principal residence for every year you 
owned it, you do have to report the 
sale in 2016.  

بقية مقال لمحة وفاء للكاتبة 
/ أمينه السعيد ص 4

 ختاماً: كانت الكاتبة أمينة السعيد 
قد تعرضت خالل رحلتها الصحفية 
الرجعيين  لهجوم جامد وبذاءات من 
والمتطرفين عليها والتهديد المتواصل 
بقتلها وقتل أوالدها كعقاب لها على 
المرأة  قضايا  من  التقدمية  مواقفها 
كل  »رغم  ظلت  ولكنها  المصرية 
هذا« تعمل إلى آخر يوم في حياتها 
)إسألوني(  األسبوعي  بابها  وتكتب 
تكتبه  الذي ظلت  المصور  في مجلة 
الرائدة  عبرت  لقد  عاماً.    40 لمدة 
قبل  وحسرة  بألم  الكاتبة  الصحفية 
موتها بأربعة أيام في مجلة المصور 
فقالت:  المرأة  وضع  عن   )3697(
أجلها،  من  كله  عمري  أفنيت  »لقد 
أما اآلن فقد هدني المرض، وتنازلت 
حقوقهن...  من  كثير  عن  النساء 
فالمرأة المصرية صارت ضعيفة.... 
فال  مخهم...  وسخوا  اإلرهابيون 
خالص للمرأة إال بالنضال واألمل«.  
أغسطس   13 في  المناضلة  توفيت 
1995م، فكانت فعاًل أم جليلة تتربع 
كفاحها  فكان  الصحافة،  على عرش 
المجتمع،  تطوير  سبيل  في  العظيم 
األفكار  ومقاومة  مفاهيمه،  وتغيير 
العصر  روح  عن  تعبر  ال  التي 

وتتنافى مع رسالة األديان . 

للطيران  مصر  تراحيل  مقال  بقية 
ص8

ارتقيت  حيث  المطار  ألرض  بي  هبط 
مع باقي الركاب حافلة حتي محطة المطار 
السيارة  وجدنا  وهناك   ،3 رقم  الدولي 
مع  أخذتني  مفاعد،  الثمان  ذات  الكهربية 
صالة  إلي  اآلخرين  أنزل  أن  وبعد  آخرين 
الترانزيت  مكان  إلي  بي  سار  الخروج 
المتجهة  للطيران  مصر  طائرة  النتظار 
إلي كندا بجوار البوابة )ف 6(، طلبت منه 
يرسل  أو  الترانزيت  بعد ساعات  الحضور 
آخر بمقعد لتوصيلي حتي الطائرة، فأومأ لي 

باإليجاب ولكنه أختفي ولم يعد.
   كان المفروض أن ساعات اللترانزيت 
ولكن  ساعا،  خمس  التذكرة  علي  المدون 
الصيفي  التوقيت  إلي  تغير  الكندي  التوقيت 
وميعاد الوصول إلي كندا في الساعة السابعة 
صباحا فصار الترنزيت ستة ساعات، فبدال 
من إقالع الطايرة في الساعة الثانية عشرة 
صباحا  الواحدة  في  اإلقالع  صار  مساء 
بتوقيت القاهرة. مكان االنتظار أمام البوابة 
فقط خمس مقاعد، كانت خالية  به  )ف 6( 
وبعد  إحداها،  علي  فجلست  وصلت  حين 
أربعة ساعات من االنتظار بدأ قدوم العديد 
أفراد  أربعة  جلس  فقط  المسافرين،  من 

األرض،  الباقون  وافترش  أوال  قدموا  ممن 
مكتظا  المكان  صار  الزمن  مرور  ومع 
بالجالسين علي األرض بحقائبهم، ذكروني 
بعمال التراحيل في القري المصرية انتظارا 
بحوالي  الطائرة  إقالع  وقبل  لفرصة عمل. 
في   )6 )ف  االنتظار  صالة  فتحت  الساعة 
مر  التي  اإللكترونية  التفتيش  بوابة  مدخلها 
الوثيرة  بالمقاعد  لالنتظار  الركاب  خاللها 
ال  لماذا  أدري  وال  اإلقالع.  ميعاد  حتي 
ركابها  آدمية  للطيران  تحترم شركة مصر 
البوابة  وتوضع  االنتظار  صالة  لهم  وتفتح 
مكان  عند  الصالة  نهاية  في  اإللكترونية 
الحكمة  تذكرت  ولكني  للطائرة،  الخروج 
أتعبك  أقدر  كنت  إذا  تقول:  التي  المصرية 

أريحك ليه ؟
وبعد الصعود للطائرة وقبيل اإلقالع إذيع 
شرا،  فتوجست  السفر  وعثاء  دعاء  علينا 
انتحر  الذي  البطوطي  الطيار  وتذكرت 
دون  معه  الركاب  مئات  وأضاع  بطائرته 
ذنب جنوه. وحين خرجت من الطائرة بعد 
عقيلة  الراحلة  قول  أتذكر  وجدتني  الهبوط 
من  حلقة  كل  آخر  في  تقول  وهي  راتب 
حلقات القاهرة والناس القديمة: توبة والنبي 
توبة. فرددت كلماتها: توبة للسفر علي متن 

مصر للطيران والنبي توبة  ..!! 

كندا تطرد الدبلوماسيني الروس يف أعقاب حادثة 
تسمم اجلاسوس الروسي السابق وابنته بغاز 

االعصاب 
علي  العموم  مجلس  وافق  أن  بعد  ؛  أوتاوا 
اللوم لروسيا في حادثة الهجوم  قرار بتوجيه 
الروسي  الجاسوس  علي  االعصاب  بغاز 
من  أربعة  طرد  كندا  قررت  وأبنته  السابق 

وقالت  الجدد  الدبلوماسيين  من  ثالثة  طلبات  قبول  وعدم  الروس  الدبلوماسيين 
وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فري الند أن كندا أخذت هذه الخطوة تضامنا مع 
بريطانيا في أعقاب حادثة غاز االعصاب والذي وصفته الوزيرة بالعمل الحقير 
والمتهور وقالت انه نمط سلوك غير مقبول من جانب  روسيا بما في ذلك ضم  
شبه جزيرة القرم والتواطؤ في حرب سوريا ، والدبلوماسيين المطرودين هم من 
السفارة الروسية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتلاير وقد وصفهم بيان حكومة 
كندا  بأنهم جواسيس وضباط في المخابرات الروسية وانهم يعملون لتقويض االمن 

والديمقراطية في كندا



مقبرة غا و مريت أو بالرمز العلمي »تي تي 8» 
هي   )Theban Tomb 8 أو   TT8 )باإلنجليزية: 
لناظر  مقبرة  وهي  مصر  في  الهامة  المكتشفات  أحد 
الذين كانوا يعملون  المصريين  العمال في عهد قدماء 
في بناء مقابر الفراعنة في وادي الملوك . أهمية هذه 
المقبرة تنبع من كونها مقبرة ألحد النبالء وليس ألحد 
الفراعنة ن ولم يصلها اللصوص فبقيت بكل ما فيها من 
ثروات أخلفها ناظر العمال »غا« وزوجته »مريت«. 
»إرنستو  و   « وايجل  »ارثر  المقبرة  على  عثر 
شياباريلي« في عام 1906 حيث كانا يعمالن في أطار 
بعثة تنقيب إيطالية في وادي الملوك وفي دير المدينة.   
منذ  معروفة  ومريت  بغا  الخاصة  التعبد  صالة  كان 
أعوام أنذاك . فكانت البعثة على ثقة بأن مقبرتهما تقع 
للبعثة  أيضا  معروف  وكان  الصالة   تلك  من  بالقرب 
حيث  المدينة  دير  في  العمال  رئيس  كان  »غا«  أن 
تولى مسؤولية بناء مقابر ثالثة من فراعنة مصر على 
التوالي :أمنحتب الثاني و تحتمس الرابع و .  كان على 
بعض  أخذه   ، صغيرا  هرما  وزوجته  غا  »مصلى« 
الزوار إلى فرنسا وهو موجود اآلن في متحف اللوفر 

بباريس.  
كانت مفاجأة لـ«شيباريلي« أن عثر على مقبر غا 
و مريت بالقرب من »المصلي« الجميل ذو الرسومات 
الملونة التي تعبر عن تصور قدماء المصريين للحياة 
بعد الموت .  كانت المقبرة تحتوي على تابوتي »مريت 
التي  األدوات  ، كما تحتوي على جميع  » و »غا » 
كانا يستخدمانها في حياتهما من أوان لالكل وقوارير 
ما  مثل  بإتقان  مصنوعة  وكراسي  وسرائر  للزينة، 

نعهده في مقبر توت عنخ أمون.
   

البعثة اإليطالية تلك الموجودات وأودعتها   أخذت 
في »متحف إيجنيزيو« في مدينة تورينو ، كجزء مما 

أخذوه من أثار مصرية أخرى معروضة هناك.
عثر »شيبارييلي« أيضا على شقفات طبية من دير 

المدينة
الموجودات التي عثر عليها في مقبرة غا وزوجته 
مريت تدل على الغنى ويسر الحياة . وقد وجدت جميع 
أو  دخيل  يصلها  لم  حيث  بنظام  متراصة  الموجودات 
لصوص، مثلما حدث في مقبرة توت عنخ أمون حيث 
ولكن  القديم  العهد  في  لسرقته  محاولة  هناك  كانت 
فتركت   ، سريعا  اللصوص  وهرب  تنجح  لم  السرقة 
الموجودات معبثرة في مقبرة توت عنخ أمون. بل ان 
مقبرة غا و مريت وجدت »مكنوسة« قبل غلقها . . 
وجدت »مريت« في التابوت الخاص بـ«غا« ويعزى 
ذلك إلى وفاتها الغير متوقعة قبله ، فوضعت مموياها 
التابوتان مصنوعان   . لنفسه  جهزه  الذي  التابوت  في 
جميلة  هيروغليفية  وكتابات  وعليهما رسومات  بعناية 
تدل ثرائهما ، والمومياتان محتويتان على حلقان وعقود 
تعاويذ  التابوتان نفسهما عليهم   . ذهبية تحت األربطة 
يقابله  سوف  ما  لبعض  ووصف   ، لآللهة  ورسومات 
»الميت« في طريقه إلى العالم اآلخر. ووجد في تابوت 
»غا« نسخة من كتاب الموتى وهو واحد من أقدم كتب 
الموتى التى عثر عليها في مصر القديمة. كان »غا » 
ليكون  له ولزوجته  بكتابته  الرهبان في طيبة  قد وكل 
لهما مرشدا في االنتقال إلى العالم اآلخر ومقابلة اآللهة 
من  الموتى  كتاب   . أوزوريس  أمام  الحساب  ويوم 
البردي وهو عبارة عن ورقة بردي مكتوبة وموضحة 
 ، وملفوفة  متر   14 نحو  طولها  ويبلغ  بالرسومات 
وموضوعة بجواره في تابوته . وفي عصرنا الحديث 
»غا«  مومياء  بفحص  إيطاليا  في  اآلثار  علماء  قام 
التحنيط  أربطة  يفسدوا  ال  لكي  إكس  أشعة  بواسطة 
ووجدوا تحت االربطة عقد غليظ من الذهب وحلقات 
من الذهب في األذنين . وكان ذلك من أقدم ما عثر عليه 

في التاريخ لرجال يتزينون بالحلقان. »
كما وجد في المقبرة تمثال لـ »غا« واقفا ، وطبقا 
العتقاد قدماء المصريين أن »الروح » تتقمصه عند 
عودتها إلى الجسم إذا وجدت أن المومياء غير صالحة 
. على جلباب »غا« توجد تعويذة مكتوبة لمساعدته في 
المثول أمام أوزوريس في العالم اآلخر ، تنتهي بإسمه 
و »الصادق في كالمه« )ماع خرو( - أي »صدق ما 

يقوله عما عمله أثناء حياته في الدنيا».

ماعدا   - مقبرة غا ومريت  ذهبت جميع محتويات 
في  المصري  المتحف  إلى   - صغيرتان  قطعطان 
نفس  في  مريت  و  غا  مقبر  على  عثر  وقد  تورينو.  
الوقت تقريبا الذا عثر فيه على المقبرة KV55 وقبل 
العثور على المقبرة KV46 بسنتين وهي مقبرة » يويا 
» و »تجويو« ، وهي تحتوي على نفس عناصر ما 
وجد في المقبرة »تي تـي 88 » )مقبرة غا و مريت(. 
»يويا«  مقبرة  بنيت  فقد  التاريخي  للتسلسل  وطبقا 

و»تجويو« بعدها بسنوات خالل حكم أمنحتب الثالث
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فرعونيــات
مقربة غا و مريت

حكايات القلم
عـادل عطيـة

نظرة طفل
في  واقفان  وطفلها  األم  كانت    
الشرفة، عندما ظهرت الجارة، التي 
ما ان رأتها األم، قالت عنها: »تبدو 
جافية الوجه، منطوية على نفسها«.

يقول ألمه: »لكني  بالطفل  فإذا     
معجب بها؛ فهي تستطيع أن تجعل 
من  الحب  وتلتقط  تأتي  الطيور 

يديها«.
باألمس

   اقتربت الطفلة من أمها، وقالت: 
إلى  بالذهاب  لي  تسمحين  »هل 

جارتي؛ أللعب معها«؟..
التي  هي  »أليست  األم:  قالت     
وجعلتك  باألمس،  إليك  أساءت 

تبكين«؟!
ذلك  »كان  الطفلة:  أجابت     

باألمس«!
نساء ورجال

   دخل زميل إلى قسمنا، وأخذ يتطلع 
الصعداء،  تنفس  ذلك،  بعد  حوله، 
يوجد  ال  ألنه  هللا؛  »الحمد  وقال: 
هنا نساء.. فإنني أريد أن أحكي لكم 
هذه النكتة«. وقبل أن يبدأ بأي كلمة 
منها، قلت له: »احترس؛ ألنه يوجد 

رجال«!
إجابة

   سألتي: »مسلم أنت أم مسيحي«؟..
   اجبته: أنا مصري.. أخ لك في 

اإلنسانية، وأخ لك في الوطن.
هذه  بامتعاض: »اترك  لي  قال     

المراوغة، واصدقني القول«
   فقلت له: »لقد أجبتك«!

فضيحة
   اقترب من صديقه، وانحنى على 
أذنه، وقال هامساً: »هل فيك ممن 
اجابه  تردد  دون  السر؟«..  يكتم 

 : يقه صد
في  »سرك 
بئر عميق«.

   المشكلة أن البئر منذ ذلك اللقاء، 
فاض وطفح!

الساتر األسود
    دخلت هذه الحجرة أكثر من مرة، 
وأدليت بصوتي لصالح المئات من 
األشخاص، الذين كما جاءوا ذهبوا، 

وبقي الساتر األسود!
قشرة موز

من  أصبعاً  صديقي  أعطاني     
تناولته،  أن  وبعد  الموز،  ثمرة 
القشرة بكل احترام وتقدير،  حملت 
سلة  في  عناية  بكل  ووضعتها 
المهمالت، فقد حافظت القشرة على 

الثمرة التي أحبها!
مشاركة الدموع

ابنها  مصرع  عند  األلم  ابتلعها     
دفنه  بعد  دهس.  حادث  في  الشاب 
من  سمعت  صديقاتها.  بها  أحطن 
في  »أنه  مثل:  تعليقات،  بعضهن 
أن  له  أو »أراد هللا  أفضل«  مكان 
شعرت  لكنها  بيته«.  إلى  يذهب 
من  بكاء  سمعت  عندما  بالتعزية، 

كانت تعوزهن الكلمات!
بسمة

   كان عتابنا يتميّز بنبراته الحادة. 
بين  من  ابتسامة  خرجت  فجأة 
أضاءت  محسوبة،  غير  شفتّي، 

وجهه المتجّهم، وأختفى العتاب!
كّبوة

بائع الصحف  أحيي  أن  تعودت     
نسختي.  آخذ  أن  قبل  شارعنا،  في 

أما هو فقد اعتاد تجاهل تحيتي.
   وفي ذات مساء، طلبت نسختي 

دون أي تحية، فسقطت!

بالصور..”جينغشان” أصغر جبل يف العامل بالصني
العالم  في  جبل  أصغر  يقع 
في  “شوقوانغ”  بمدينة 
شرق  “شاندونج”  مقاطعة 
 60 ارتفاعه  ويبلغ  الصين، 
العادية،  الصخرة  ويشبه  سم 
حيث يرجع تاريخه إلى مايزيد 

عن 100 عام.
كما يعد جبل جينغشان أو الجبل 
الوحيد في شوقوانغ، واعتقد  الجبل  أطلقوا عليه، هو  كما  الهادئ 

أنه  الكثيرون 
وليس  حجر 
ولكنهم  جباًل 
قاموا بالحفر في 
ليصلوا  الموقع 
األمر  لجذوره 
أنه  أكد  الذي 

جبل.
إثارة  األكثر  الجبل  جينغشان  يكون  ال  قد 
لإلعجاب في العالم، ولكن كجبل وحيد في 
للمنطقة  رمز  فهو  “شوقوانغ”،  منطقة 
وجعلها من مناطق الجذب السياحي األكثر 

شعبية.
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ردا علي الكذابني 
واملأجورين…بالرباهني 
ماثيو قتل ومل ينتحر 

خصيصا  أسست  جريدة  الكندية  األهرام 
للدفاع عن المظلومين، لتكون صوتا لمن ال 
وتكون  للمسكين  نصيرا  لتكون  له،  صوت 
الدنيا كلها  تتخلي  له، عندما  لم ال سند  سندا 
أنشأنا  لهذا  هناك،  نحن  نكون  مظلوم  عن 
جريدتنا ودشنا موقعنا وألجل هذا نعمل. في 
مركز  بلوط  إبن  حبيب  سمير  ماثيو  قضية 

تابعنا  القوصية، 
بأب  أتصلنا  القضية 
ماثيو  أن  قال  كاهن 
ثالثة  رقم  الحالة 
القوصية،  بأيبارشية 
ننشر  أن  خاف  لكنه 
أسماء  لسانه  علي 
كالعادة  الحاالت. 
وفي كل قضية وطنية 
يحاولون  مصرية 

للرأي  األكاذيب  وتصدير  الحقائق  طمس 
وعقاب  الحقيقة  عن  البحث  من  بدال  العام، 
مرتكب الجريمة ليكون عبرة لغيرة، يتهمون 
يتهمون من  المجرم،  المجني عليه ويبرأون 
يساند المظلوم بأنه خاين وعدو للوطن. ولكن 
وهللا ال يوجد للوطن عدو آقذر وأخطر منهم، 
مقتل  في  يتهاون  من  أحط  هو  من  يوجد  ال 
شباب وهم يؤدون آقدس واجب وهم يؤدون 
القضية  ارادوا تصوير  الدم. هؤالء  ضريبة 
آنها انتحار واختلقوا قصص وحكايات وأفالم 
الحقيقة  عن  بحثنا  طريق  وفي  كاذبه،  كلها 
وجدنا ردا ألحد أقارب المجني عليه ننشره 

لكم كما هو، عله يوقظ الضمائر النائمة.
بخصوص قضية مقتل المجند ماثيو سمير 
بنادي  العسكرية…  وحدته  داخل  حبيب 

وفندق قصر االهرام بالهرم..
ردا على ما كتبه االستاذ هشام حتاته…

موقع  علي  الشخصية  صفحته  علي 
التواصل اإلجتماعي

فيس بوك….
يعملي  انه  غير  عليا….  يرد  ومقدرش 

بلوك ….
… Hisham Hatata استاذ

بنفسك  وذهبت  مشكورا  تقدمت  كما  اوال 
إلي نادي قصر االهرام..

لقرية  الذهاب  عليك  يجب  ومازال  كان 
بلوط القوصية اسيوط لمقابلة أهالي المجني 
تتعرف  حتي   … حبيب  سمير  ماثيو  عليه 
علينا  تخرج  أن  قبل  كاملة  القصة  على 

بقصتك هذه…
ثانيا: إذا كان ماثيو قتل نفسه بطريقة الخطأ 
كما تتدعي انه كان نائما ومتكي علي سالحه 

الميري …
فاعلم حضرتك ان كثيرا من كتائب الجيش 
داخل  بالذخيرة  الممتلئة  الخزنة  تضع  ال 

السالح …
وانا كان هناك أمر فتلك ظروف البالد بأن 
داخل  بالذخيرة  الممتلئة  الخزنة  ايضا  تكون 

السالح…
فال يجوز أن يكون السالح مشدود األجزاء 
وتعشيقه  االجزاء  شد  فيتم  الخدمة …  اثناء 
مباشر  وبامر  فقط  االشتباك…  عند  بالطلقة 
من قائد الوحدة او حكمدار الخدمة العسكرية.. 
وان  بالكامل  األجزاء مشدود  أن  واذا حدث 
غفل  قد  ماثيو  وان  بالذخيرة  معشق  السالح 
ونام واديه اتحركت بقي وضغط علي الزناد 
فالمعروف بالجيش المصري كله ان او ثالثة 

رصاصتين  علي  تحتوي  بالخزنة  طلقات 
فشنك واخري كاشف روؤية…

فكيف نام ماثيو وضغط علي زناد بندقيته 
وخرجت الطلقة الرابعة في السالح وقتلته…
بصفتك  ادعائك  ينسف  هذا  هشام  أستاذ 
والخديعة  والغش  بالتزوير  الموضوع  كاتب 

والحقيقة الملفقة..
تتدعي  كما  فيديو  هناك  كان  إذا  ثالثا: 
يصور الواقعة من كاميرا المراقبة فالقضية 
الفيديو  هذا  فيعرض  عام  رأي  قضية  اآلن 

علي الراي العام…

الجيش  تخص  انه  لي  تقول  سوف 
ثم  كال  لك  اقول  العسكرية…  واسرارها 
الواحد  الوطن  فالقضية تمس وحدة  كال … 
ونستعرض  نعرض  كما  الفيديو  فيعرض 
بقوتنا البحرية والقوات الخاصة وغيرها …
كما أنك ذكرت انك شاهدت الفيديو بنفسك 
فنريد نحن ايضا شعب مصر الحبيبة ان نراه 

كلنا
رابعا: إذا كان كما تتدعي في تقريرك بأن 
هذا  في  بزوجته  اتصاال  يجري  كان  العقيد 

الوقت بالذات…ا
واد ان اوضح اوال اننا مازالنا امام قضية 
ألحد  بعينه  اتهام  اوجه  لما  وانني  مفتوحة 
علي  مصري  مواطن  بصفتى  ارد  ولكني 

تقريرك الصحفي…
السوال هنا هل سيادة العقيد متعود في نفس 
االتصال  نفس  باجراء  يوم  كل  من  الوقت 

التلفوني المذكور اعاله بتقريرك…
او  واحد  بقتل  قمت  شخصيا  انا  اذا  هل 
اثنين ومش هقولك بقي ان زوجتي او ابني 

او غيرهم مع التلفون..
بل كنت انت حضرتك استاذ هشام حتاته 
الصحفي الشهير من معي التلفون واثناء قتلي 
فهناك  لحظة  استاذ هشام  لكي  قلت  ما  ألحد 

صوت طلق ناري وقفلت معك التلفون …
فهذا دليل قاطع علي برائتي…

أستاذ هشام انت ترد علي كثيرا كاالستاذ 
يا  واجبي  هذا  وتقول  زكي  صبحي  اسامة 
عزيزي – الحقيقة هدفي الوحيد في كل شئ 

…
بلوط  قرية  الي  التوجه  منك  نرجو  لذلك 
اسيوط  محافظة  القوصية  لمركز  التابعة 
حبيب  سمير  ماثيو  الشهيد  اسرة  لمقابلة 
سيادتكم  تفضلت  كم  كاملة  القصة  ومعرفة 
قصر  نادي  إلي  بنفسك  وذهبت  مشكورا 

االهرام وإجراءات هذا الحوار…
الشهيد  أسرة  مع  آخر  حوار  بإجراء  فقم 

ماثيو سمير حبيب …
نعرفها  أن  نريد  التي  الحقيقة  تكتمل  حتي 

كلنا …
كل  من  الغالية  الحبيبة  مصرنا  هللا  حمي 
الوطن  اعداء  كل  ومن  شر  كل  ومن  سوء 

الذين يتربصون به …
فمصر وطنا يعيش فينا وليست وطنا نعيش 

فيه…
) رد من قبل عماد حارس ِعَوض(
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يعيش السيسى
يعيش...يعيش...يعيش يعيش القائد 

والقبطان اللى وصل بالسفينة لبر 

اآلمان وبقوة ربنا أنقذنا من قوى الشر 

واإلخوان

ل املسئولية   يعيش البطل اللى إحتمِّ

وكان قدها وقال وقتها: اجليش 

والشرطة وأنا   فدا مصر وشعبها

يعيش الزعيم ورجل األقدار اللى أوفى 

بوعده وخالاّ  العالم من أول وجديد 

ينظر ملصر بإنبهار 

يعيش...يعيش...يعيش يعيش صاحب 

اإلجنازات اللى فى أربع سنوات  بيسابق 

الزمن يحقق املعجزات  ويتغلِّب على 

احملن

ويعيش اللى قال محدش يقدر يقسمنا 

وعايز نسيج واحد يجمعنا 

ويعيش اللى قال كمان مصر أم الدنيا   

وحتكون قد الدنيا وشعار يقوله فى 

كل مكان حتيا مصر حتيا مصر حتيا 

مصر

يعيش...يعيش...يعيش يعيش 

السيسى يعيش

د.سيف جورجى-تورنتو

رحلة أوتاوا االنتخابية
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مريم مراد 

ساعه العصاري

الوان خشبية 

مع  أتحدث  كنت  سنوات  عدة  منذ 
وتناول  البروتسانت  األصدقاء  أحد 
الموضوع دوام بتولية السيدة العذراء 
فقال لي : ال يهمني أن تكون العذراء 
ال  أمر  فذلك  ال  او  بتول  استمرت 
غير  وموضوع  خالصي  يخص 

عقيدي. 

سمعت  عندما  الكالم  هذا  تذكرت 
كالم مشابه يتردد اليوم حول بعض 
اآلراء و التعاليم الغريبة التي ينادي 
بها البعض اليوم حتى داخل كنيستنا 
لو  وحتى  رأي  هذا  يقول  فالبعض 
وخصوصا  رأيه  فهو  خاطئ  كان 
لو كان األمر غير عقيدي او يخص 

ثوابت اإليمان 

يكون  ان  كيف  وتعجبت  تذكرت 
داخل كنيستنا ان يقول نفس مبررات 
األخوة غير األرثوذكس في قبول او 

رفض كثير من العقائد ! 

نوع  هو  بذلك  القول  أن  الحقيقة 
على  الحرص  وعدم  االستهانة  من 
وحدانية الفكر والروح والمنهج هذه 
عليها  سارت  طالما  التي  األمور 

كنيستنا على مر عصورها . 

كان دائما هناك الفكر الواحد والمنهج 
الواحد وهناك مرجعية للكنيسة دائما 
إليها ال نعتمد على  يجب ان نرجع 
بعيدا  ذاتية  أفكار  او  آراء شخصية 
الكنيسة  وفكر  الكنيسة  منهج  عن 

الواحد .

فكرة الرأي الشخصي او التعاليم بعيد 
الكنيسة هو أسلوب غير  عن منهج 
ارثوذكسي وهذا ما قلته لصديقي في 

أمر دوام بتولية العذراء،

قلت له ربما يكون أمر بتولية العذراء 
أمر ال يخص خالصي ولكنه تعليم 
قالت به الكنيسة وهناك نبؤات كتابية 
هذه  وقالت  عليها  الكنيسة  شاورت 
لذلك  الحدث  هذا  تخص  النبؤات 

اصدقه واؤمن به !.

أما أنني أرفض تعليم وتسليم الكنيسة 
في أمر حتى لو بدأ غير هام سيقودني 
و  حقائق  إنكار  الي  األسلوب  هذا 
عقائد هامة تخص خالص اإلنسان 

بعد ذلك .

عقائد  إنكار  من  حدث  ما  وهذا 
وتعاليم  والكهنوت  الكنيسة  كاسرار 

االباء ومفهوم الكنيسة ....الخ 

مجرد  يتوقف عن  لم  األمر  أن  اي 
إنكار تعليم أو فكر في الكنيسة غير 

هام في نظر البعض .

القياس عندما نشكك في  نفس  على 
المقدس  الكتاب  وأحداث  قصص 
تخص  هامة  أمور  انها  خاصة 
أمر  فهذا  والسقوط  الخلق  قصص 
في منتهى الخطورة النه سيقودنا في 
التشكيك في أمور أخطر وأكثر بكثير 

حتى يصل األمر العقائد واإليمان .

صحة  في  والطعن  التشكيك  فكرة 
أحداث الكتاب المقدس والتعليم بفكر 
امر  ارثوذكسي  وغير  اباءي  غير 
ضد منهج وأسلوب الكنيسة حتى لو 
مجرد  البعض  نظر  في  األمر  كان 

رأي شخصي !

المستقر  الكنسي  والفكر  فالتعليم 
والمسلم لنا كوديعة إيمان منذ آالف 
الشخصية  لالراء  قابل  غير  السنين 
منهجنا  تعليم حديث غريب عن  او 

األرثوذكسي يعتنقه البعض !

التعليم تعليم ليس هناك تعليم ألتزم به 
وتعليم اقول فيه آراء شخصية النه 
ثوابت  يخص  ال  او  عقيدة  به  ليس 
اإليمان فهذا أمر خطير يفتح الباب 
للكثير من اآلراء الشخصية والغريبة 
والتي تقود الي العثرة والبلبلة وعدم 

وحدة اإليمان والفكر !

من يعلم في الكنيسة يجب ان يلتزم 
واال  ومنهجها  وأسلوبها  بفكرها 
ستكون النتيجة هي ما حدث في كثير 
من كنائس الغرب التي تركت المنهج 

الكتاب  تفسير  في  األرثوذكسي 
ووضعت نفسها فوق الكتاب المقدس 
نفسه وتعاليم االباء وبدأت تقبل هذا 
وترفض ذلك تقول هذا حقيقي وذلك 
وأحداث  بقصص  بدأت  أسطورة 
 ) البعض  يقول  كما   ( هامة  غير 
والطوفان  والشجرة  الحية  مثل 
الي  األمر  بهم  ووصل  بابل  وبرج 
وإنكار  المسيح  معجزات  إنكار 
قيامته والهوته والتشكيك في الكتاب 
المقدس كله ووصل الحال بهذا الفكر 
اإليمان  اإللحاد وعدم  الي  للكثيرين 

بوجود هللا .

والمنهح  األسلوب  نتيجة  هو  هذا 
الشخصي في التعليم .

رأي  اسمه  شيء  يوجد  ال  لذلك 
في  يؤثر  ولن  للخطأ  قابل  شخصي 
ومنهج  أسلوب  هناك  ولكن  العقيدة 
قبل  به كل من  يلتزم  وتعليم كنسي 

التعليم داخل الكنيسة .

او  شخصية  احتهادت  ليس  األمر 
آراء سنكتشفها من جديد اختراعها.!

تعليم الكنيسة واضح وموجود، كتابنا 
المقدس هو كلمة هللا واضح وموجود 
. كذلك تعاليم االباء وتفسيراتهم وما 
تسلمته الكنيسة على مدار تاريخها .

جديدة  تعاليم  الستيراد  نحتاج  ال 
توضح لنا حقائق اإليمان !

والتي  القديسين  اآلباء  تعاليم  فهناك 
تكشف وتفسر وتوضح وقبلها هناك 
الكتاب المقدس كلمة هللا والتي يجب 
ان نخضع له بكل تواضع ال أن تضع 
ونرفض  نقبل  ونبدأ  فوقها  أنفسنا 

حسب فكرنا البشري المحدود.!

في  يعلم  من  كل  يلتزم  ان  نتمنى 
وتعليم  وأسلوب  بمنهج  الكنيسة 
الكنيسة حتى ال يكون سبب في عثرة 

كثيرين .

ومن له اذنان للسمع فليسمع.

ما بني الرأي والعقيدة.
 عصام نسيم 

الفيل األبيض
عـادل عطيـة

قصة     
في  تاريخية، 
باسم:  اآلن  المعروفة  ـ  سيام  تراث 
ملوكها  أحد  عن  تحكي  ـ،  تايالند 
إهداء رجال  على  معتاداً  كان  الذي 
حاشيته المكروهين، »فياًل أبيض«؛ 
التكلفة  بسبب  تدميرهم؛  أجل  من 

العالية للعناية به!

   من هذه الحكاية، أتخذ أهل تايالند 
تعبيراً  األبيض«،  »الفيل  كلمة  من 
رائعاً، عن كل عظمة فارغة خالية 
من نفع، أو ُملك فيه خسارة، وليس 
منه ربح، ويتمسك به صاحبه لهواية 

خادعة!

   وقد أنتشر تعبير »الفيل األبيض«، 
وأصبح يُستخدم كمصطلح إقتصادي 
الحكومات،  مستوى  على  كوني: 
وعلى مستوى استثمارات الشركات 
على  وحتى  الخاصة،  والمؤسسات 
مستوى األفراد، إذا ما كان إستثمار 
غير  شيء  في  أوقاتهم  أو  أموالهم، 
مفيد وغير مجدي وليس له مردود 
في  تشغيلهم  أو  معنوي،  أو  مادي 
المجهود  حيث  من  ضخمة  أعمال 

ولكن غير هامة من حيث القيمة!

   وعندما ننظر إلى تصرفاتنا، نجد 
األبيض«  »فيله  منا  واحد  لكل  أن 
إعطاءه  تم  أو  بداخله،  به،  الخاص 

إياه؛ لينال منه!

   فقد يتولى اإلنسان مركزاً له اسم 

الدخل  بينما  رفيع، ومظاهر فخمة، 
ضئيل؛  اسمّي  المركز  هذا  من 
فيضطر عندئذ إلى الظهور بمظهر 
الفخفخة، أو فتح أبواب الضيافة؛ مما 
يكلفه أكثر بكثير من دخله اإلسمّي 
من ذلك المركز، فهذا »فيل أبيض«!

متواضع  لشخص  يخطر  وقد     
الحال، أن يسكن في بيت كبير جداً، 
ثمنه،  بين  ما  ضخماً  مبلغاً  يكلفه 
التبريد،  أو  للتدفئة  وأجهزة  واثاثه، 
وال  عليه،  يقدر  ال  مما  ذلك  وغير 
»فيل  أيضاً  فهذا  إليه،  بحاجة  هو 

أبيض«!

   وقد يشتري آخر سيارة، على غير 
ضرورة، فتستنزف ماله في أقساط 
البنزين،  ومصروفات  التأمين، 
ذلك.  يقدر على  والصيانة، وهو ال 
أو يتمسك بالحاق أبنه أو أبنته باحدى 
الكليات الخاصة، وليس في قدرته، 
المتزايدة،  نفقاتها  يدفع  لو عقل، أن 
»الفيل  اقتناء  على  يصّر  ولكنه 

األبيض«!

   من الحكمة تحديد »فيلك األبيض«، 
ومعرفته، والتخلص منه!

   في قصتنا، لم يكن أحد بقادر على 
التخلص من »فيله األبيض«؛ لكونه 
هدية الملك، الذي وجب علي الُمهدى 
أما  هديته.  وتقدير  احترامه،  إليه، 
لست  ألنك  كفاية؛  فمحظوظ،  أنت 

من رعايا ذلك الماضي!

سأترك لك وجهي هكذا
ــــــــــــــــــــــــــ

زهرة الطاهري ، املغرب

ليس بوسعي أن أحكي لك 

عن حزن يقتصني

و عن ألم يخصني 

و عن مواعيد استلقت 

بين ذراعي السراب 

ليس بوسعي أن أخبرك 

كم تدحرجت ... 

وكم وضع الليل كحله 

في عيون روحي و احتواني 

وكم دخنت من عذابي 

وكم سكرت من حرماني 

وكم دخت من أحزاني 

دون أن تكون لي حاجة 

للنبيذ 

أو الدخان

ليس بوسعي 

أن أتكلم في شئ عني 

 أو أن أصدر هموما  

من ألحاني 

سأترك لك وجهي 

هكذا مشاكسا 

فأنا ال أصيب كل من ألقاه 

بجالدي 

وسجاني

سأترك لك وجهي

هكذا سعيدا

كأطفال يتبادلون 

كتل الرمل في الشطآن

جملس إدارة املدارس يف مانيتوبا يصوت ضد إقرتاح 
جبعل التطعيمات الطفال املدارس أجبارية 

وينيبيج : صوت أغلب أعضاء مجلس إدارة مدارس مانيتوبا ضد اقتراح 
من احد المناطق المدرسية هناك بجعل التطعيمات الزامية لجميع االطفال 
الذين يذهبون للمدارس ، وقال واحد من االعضاء أنه يعتقد انه له الحق 
مثل اي أب أخر أن يختار ما إذا كان عليه أن يطعم ابنه أو أل ! وهذا 
االقتراح بالزام اطفال المدارس بأخذ التطعيمات قدمته رئيسة االمناء في 
شعبة  مدارس براندون وهي تري أن عدد متزايد من االباء واالمهات 
يختارون عدم إعطاء التطعيمات الطفالهم وقالت انها تعرف ان من حق 
الوالدين االختيار ولكن اذا أخترت عدم التطعيم فليس طفلك فقط هو الذي 
في خطر ولكن كل الناس المحيطين به أيضا ، وجاء في االقتراح ان 
تقوم ادارة المدارس بالضغط علي الحكومة لتسن قانونا يجعل التطعيمات 
لتسعة أمراض بما فيها شلل االطفال والحصبة والنكاف الزامية لالطفال 
الذين يذهبون الي المدرسة مالم تكن هناك إستثناءات طبية ،وقد صوت 
200 عضو ضد هذا االقتراح ،وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها 
اقتراح مثل هذا ، وقال مكتب وزير الصحة في بيان أن توعية الناس 

بأهمية التطعيمات اكثر فاعلية من الزامهم بتطعيم اطفالهم .
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Cordially invites you and your family to join us celebrating our 
 Annual Easter Fundraising  

On 
 Sunday, April 15, 2018 

From 12:00pm after the Holy Liturgy 
 

 بطريركية األقباط األرثوذكس
 ستوفيل –بيشوي األنبا كنيسة القـديس العظيـم 

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A5Z4       Online Donation: www.saintbishoy.ca  

Come and enjoy a program filled with 
gourmet lunch, choir, prizes, play and more 

Truly He is Risen 

أسرة األهرام 
اجلديد تهنئكم 
بعيد القيامة 

اجمليد

املسيح قام
باحلقيقة قام



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

كندا ترسل ٦ مروحيات عسكرية ملساعدة بعثة االمم املتحدة حلفظ السالم 
في مالي 

أكدت حكومة كندا الليبرالية إنها سترسل 6 من طائرات الهليكوبتر 
العسكرية الي المنطقة المضطربة في مالي في غرب أفريقيا لتوفي 
 ، السالم  لحفظ  كندية  قوات  بارسال  المتحدة  االمم  تجاه  بالتزامها 
وزيرة  الند  فرى  وكريستيا  الدفاع  وزير  هارجيت  ساجان  وأعلن 
الشؤون الخارجية  هذا في أعالن امام مجلس العموم يوم االثنين 19 
مارس والطائرات التي سترسلها كندا منها أثنتان )شينوك( لعمليات 

ولم  المسلحة  للحراسة  )غريفون(  طراز  من  هليكوبتر  طائرات  وأربعة  اللوجستي  والدعم  الطبي  االجالء 
يقل الوزراء كم عدد جنود السالم الذين سيتم نشرهم ويعرف أن مالي هي أكثر االماكن دموية لقوات حفظ 
السالم خالل السنوات القليلة الماضية ومن شهر ألخر تحدث هجمات علي قوات حفظ السالم ويتم أستهدافهم 
بقنابل محلية الصنع ، هذا وقد القي حزب المحافظين المعارض ظالل من الشك حول بعثة السالم وقال أن 
بعثة السالم  العسكرية هذه هي لتأمين مقعد للحكومة الليبرالية في مجلس االمن ، وقال ناقد ايضامن حزب 
المحافظين أن مالي منطقة حرب وان هذه البعثة مهمتها قتالية ، وقالت كريستيا فري الند اننا نعلم بالتعقيدات 
والصعوبات التي تكتنف الوضع في مالي وان حياة كل فرد كندي ثمينة عندنا ، وقد جددت كريستيا فري الند 
وزيرة الشؤون الخارجية التزام الحكومة بزيادة عدد النساء في عمليات حفظ السالم ولكن ليس من الواضح 

كيف ستطبق تلك السياسة في بعثة مالي .

حاملي بطاقات )أيرو بالن ( سيبدأوا في 
كسب أميال بشراء مشتريات من أمازون 

 أرتفعت أسهم شركة )أيميا( 10% اي  16 سنتا وهي الشركة االم 
لشركة )أيروبالن( بعد أن أعلنت الشركة عن أشتراكها مع شركة أمازون وقد عوض هذا المكسب الخسارة 
التي لحقت بي الشركة  عندما أعلنت أن حاملي بطاقات )أيروبالن( لن يتمكنوا من كسب أميال من محطات 
بنزين )أسو( بداية من 1يونية 2018 ، وبداية من 24 أبريل سيستطيع حاملي بطاقات أيروبالن كسب نقاط 
قادرا  الفرد  إيروبالن وسوف يكون  إذا زاروا موقعها من خالل موقع  علي مشترواتهم من شركة أمازون 
علي كسب ميل واحد لكل دوالر من المشتريات ومن يحمل بطاقة فضية او سوداء سيحصل علي ضعف 
عدد االميال وحاملوا البطاقة الماسية يحصلون علي ثالثة أضعاف ،وقال رئيس شركة )ايميا( ان االعضاء 
الحاملين لبطاقات أيروبالن لديهم خطط كبيرة للسفر ولهذا سنجعل كل دوالر يعمل لصالحهم ، هذا و تخطط 

شركة )ايميا( عدم تجديد عقدها مع شركة طيران آير كندا والذي ينتهي عام 2020

كندا في املرتبة العاشرة لقائمة الدول االكثر 
ترحيبا بالقادمني اجلدد

عن  يبحثون  الذين  المهاجرين 
 ، حياتهم  من  جديد  فصل  بدء 
والذين يبحثون عن حياة اجتماعية 
الخارج  في  جديدة  وصداقات 
مثل  بالد  في  هذا  سيجدون 
البرتغال وتايوان والمكسيك والتي 

الوافدة  والعمالة  الجدد  بالقادمين  ترحب  التي  البالد  قائمة  تصدرت 
بحسب إستطالع جديد للرأي ، وإذا كنت ستتجه الي الكويت او النمسا 
للرأي صدر  الجديد  واالستطالع   ، باردة  لمقابلة  فأستعد  سويسرا  او 
استند  والذي  ناشينز(  )أينتر  للمغتربين  االلكتروني  الموقع  شبكة  من 
علي رؤية 13 الف من العمالة الوافدة من 188 بلد واقليم  يقيمون في 
البرتغال واخذت %94  الوافدة  65 دولة ، وقد فضلت أغلبية العمالة 
من االصوات وقال العمالين الوافدين عنها ان سكانها يتسمون بطابع 
الصداقة والود تجاه الوافدين وان الناس في البرتغال يهتمون ببعضهم 
البعض ، ومع ذلك عندما يتعلق االمر بتكوين صداقات ينخفض هذا 
الرقم الي 58% وكانت البالد العشرة االوائل هي البرتغال ثم تايوان 
ثم المكسيك ثم كمبوديا ثم البحرين ثم كوستاريكا ثم عمان ثم كولومبيا 
ثم فيتنام ثم كندا ، وعلي الوجه االخر من البحث فإن العمالة الوافدة 
غير  لمقابلة  أنفسهم  يهيئوا  أن  يجب  فنلندا  او  النمسا  او  الكويت  الي 
وبينما   ، القائمة  أسفل  في  البالد  هذه  وجاءت  البالد  سكان  من  ودية 
جاءت كندا في المركز العاشر جاءت الواليات المتحدة في المركز 36 
وعلي مستوي المدن كانت هناك دراسة إستقصائية مماثلة في الخريف 
الوافدين  الماضي ودعيت مدينة باريس بأسواء مدينة أوربية لمعيشة 
الجدد بسبب البرد وعدم التحيب بالوالفدين الجدد ولم تفعل باريس أي 

شئ لتحسين مستواها ال 55 من 65 دولة 

السنة احلادية عشر، العدد )263( - األربعاء 28 مارس 162018  كنـــــــدا يف أسبوعني

رد عنيف علي تويتر من السفارة الروسية علي 
تعليقات جستن ترودو عن فالديمير بوتين 

أوتاوا : قامت السفارة الروسية بالرد بعنف علي إنتقادات جستن ترودو 
مؤتمر صحفي  في  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  الي  التي وجهها 
عقد يوم االربعاء 20 مارس حيث قال جستن ترودو أن فالديمير بوتين 
يحتاج أن يبدأ في القيام بدور إيجابي في العالم في عدة نواحي بداية من أوكرانيا الي سوريا ثم الي القطب 
الشمالي سواء كان ذلك باالنسحاب من شبه  جزيرة القرم او االجابة  علي  االتهام بقيام روسيا بدور في 
الهجوم بغاز االعصاب علي الجاسوس الروسي وابنته منذ أسبوعين  او بالرد علي أسئلة الناتو حول سوريا 
والرد علي أسئلة بخصوص القطب الشمالي ، وقال أيضا ترودو أن كندا بحاجة الي توخي الحذر حول حماية 
العديد  بعد ورود  ترودو هذه  ، وجاءت تصريحات  االجنبي  التدخل  االنتخابات من  في  االلكتروني  نظامها 
من التحذيرات من كبار  الباحثين في منظمة حلف شمال االطلسي ودبلوماسيين  غربيين من شرق أوروبا 
حول أمكانية تدخل روسيا في االنتخابات الفيدرالية القادمة عام 2019 ، وكان مجلس العموم الكندي قد تبني 
إقتراح هذا االسبوع يلقي بالوم علي روسيا في حادثة الهجوم بغاز االعصاب علي الجاسوس الروسي السابق  
المزدوج سيرجي سكريبال وأبنته يوليا في مدينة سالزبوري في أنجلترا والذي قالت عنه الحكومة هناك انهما 
تسمما بغاز االعصاب من قبل عميل روسي ، وجاء رد الفعل علي كلمات جستن ترودو في تغريدة علي 
تويتر  ارسلتها السفارة الروسية تقول فيها )أننا نأسف من كلمة جستن ترودو امس في المؤتمر الصحفي 
التي جاءت بايعاز من الهستيريا إلكاذبة االنجليزية التي لديها خوف من روسيا وهذه اللهجة واالنذارات غير 
مقبولة تماما وتؤدي الي نتائج عكسية خاصة بالنسبة للحوار الثنائي حول القضايا الهامة مثل القطب الشمالي ( 
وقالت متحدثة من مكتب جستن ترودو إن حكومتنا كما قالت في الماضي تقول أن علي روسيا أحترام النظام 
الدولي القائم علي قواعد وسوف نواصل  القيام بالضغط بما في ذلك العقوبات االقتصادية علي روسيا حتي 
تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقال ميكل بايرزخبير في موضوع القطب الشمالى  انه ال يجب اعطاء 
وزن او إهتمام لتغريدة علي تويتر صدرت من  حساب مرتبط بالسفارة الروسية )لموظف  يعمل سكرتير 

صحفي في وزارة الخارجية الروسية 

االموال االجنبية كان لها أثر 
رئيسي علي جناح الليبراليني 

في االنتخابات الفيدرالية 
الكندية  عام ٢٠١٥

بتاثير  يتعلق  وتقرير  شكوي  علي  بناء 
الفيدرالية  االنتخابات  علي  االجنبي  النفوذ 
تتعلق  )شكوي  عنوان  وتحت  كندا  في 
الكندية  االنتخابات  في  االجنبي  بالنفوذ 
مبالغ غير  ان  التقرير  قال   ) لعام 2015 
الي  وصلت  االجنبي  النقد  من  مسبوقة  
خزائن اطراف ثالثة  في كندا ال تريد نجاح 
حزب المحافظين وان عدد هذه االطراف 
الي 114 وقاموا بصرف 6مليون  وصل 

دوالر أمريكي خالل أنتخابات عام 2015 
وحصلوا عليها من منظمات مثل )تايدز( 
وهي مؤسسةأمريكية  تقوم بحمالت كبيرة 
ضد النفط الكندي وقد تبرعت هذه المؤسسة 
لطرف ثالث كندي بي 1٫5 مليون دوالر 
امريكي عام 2015 وهناك ايضا مؤسسة 
تقرير   2015 عام  نشرت  التي  )لييدناو( 
دعي )هزيمة هاربر ( وناقش مدي فاعلية 
الحملة  االنتخابية التي قامت بها المؤسسة 
دائرة   25 في  المحافظون  زم  هُّ وكيف 
أنتخابية من أصل 29 دائرة إنتخابية وقال 
بعينها  دوائر  أخترنا  -لقد  التقرير  كاتب 
أجرة  له  وندفع  لنا  موالي  فريق  يديرها 
عمله ولقد جال هذا الفريق حول البالد في 

مناسبات عديدة ووضعوا المنشورات 

والصور 
الفوتغرافية  

علي الفيس بوك 
بتوزيع  وقاموا 

وحث  االفتات  ووضع  المنشورات 
لمرشح  أصواتهم  أعطاء  علي  المواطنين 
حزب  مرشح  هزيمة  أجل  من  معين 
المحافظين ،  ولهذا تأثرت نتائج االنتخابات 
كندي  أي  ويستطيع  التقرير.   يقول  كما 
بي  ما   مرشحا  او  معين  لحزب  التبرع 
الشركات  تستطيع  وال  فقط  1550دوالر 
او  المرشحين  ألحد  التبرع  النقابات  او 
االحزاب ولكن المواطن الكندي الذي  قد 
يصله شيك بي 10 مليون دوالر سواء من 
إجراء  قبل  الصين  او  إيران  أو  السعودية 

التبرع  يستطيع  أشهر  بستة  االنتخابات 
بها جميعا وال تخضع هذه االموال  ألمر  
الشيوخ  مجلس  عضوة  قالت  ولهذا  ما، 
ليندافروم أنها تقدمت بمشروع قانون  رقم 
للقضاء  العموم  مجلس  الي  )239أس(  
االنتخابات  في  االجنبي  التمويل  علي 
النشاط  هذا  في  االستمرار  وجعل  الكندية 
ترودو  جستن  ولكن   ، تماما  قانونى  غير 
هذا  علي  أغلقوا  حكومته  وأعضاء 
المشروع من البحث ولهذا فهي قلقة من أن 
ياتي المزيد من التمويل االجنبي الي كندا 

ليؤثر علي  إنتخابات عام 2019 

الكندييون يقومون مبسيرات في كل املدن 
مطالبني بوضع قوانني اكثر صرامة حليازة 

االسلحة النارية 
من  المئات  قام  ؛  مونتلاير 
متعددة  بمسيرات  الكنديين 
الكندية  المدن  من  عدد  في 
بوضع  الحكومة  مطالبين 
لحيازة  صرامة  أكثر  قوانين 
أعقاب حادثة إطالق  في  المتحدة  والواليات  كندا  في  النارية  االسلحة 
وجاءت  الطالب  من  ومقتل 17  فلوريدا  في  ثانوية  مدرسة  في  النار 
في  مسيرات  نظموا  الذين  االمريكان  الطلبة  لتعضيد  المسيرات  هذه 
النارية وفي  االسلحة  قوانين حيازة  بتغيير  أمريكا مطالبين  انحاء  كل 
التوجه الي  المجد هلل  وهاللويا قبل  مونتلاير تجمع العشرات منشدين 
الين مالكا وهي مواطنة كندية  القنصلية االمريكية هناك وقالت  مبني 
تعيش في فلوريدا أن أطفالها االثنان كانوا في المدرسة التي حدث فيها 
تورنتو  ، وفي  أي طفل  يراها  أن  أشياء ال يجب  النار ورأوا  أطالق 
حمل القائمون بالمسيرة الفتات احتجاجا علي العنف المسلح وعمليات 
الحوادث  كندا غير محصنة ضد هذه  أن  قائلين  النار االخيرة  أطالق 
، ولم تقتصر المسيرات االحتجاجية علي كندا وأمريكا فقط بل عقدت 

مسيرات في مئات المدن عبر العالم.
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أملفاوضات السرية
بني العرب واسرائيل

ودية ية والدولة ال�هي اطور ألأسطورة والإم�رب

توفيق مرتي مينا

 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
2( توريد شيكات االيجارات في وقتها

3( تفتيش العقار سنويا    ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

6( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك    
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده               ١٠) 2١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416    أو  دانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

مهما إختلفت اآلراء فى شخصية االستاذ محمد حسنين هيكل والتى ترجع غالبيتها  للعالقة 
الوثيقة التى كانت تربطه بالزعيم جمال عبد الناصر, فال أحد يستطيع أن ينكر أنه الصحفى 
الرائع  بأسلوبه  تاريخياً  ومرجعاً  أدبية  تحفة  عنها,  والكتابة  السياسة  من  جعل  الذى  األديب 
والمعلومات والحقائق التى يختزنها فى ذاكرته أو فى خزائنه, هيكل الذى تجرى وراءه دور 

النشر العالمية تبغى التعاقد معه عل حق إصدار مؤلفاته التى لم يبدأ بعد فى كتابتها.

والدولة  واإلمبراطورية  االسطورة  وهو)  باولها  نبدأ  كتب  ثالثة  من  يتكون  هذا  ومؤلفه 
اليهودية(,ويشبهه الكاتب بما يسميه العسكريون ب )تختة الرمل( وهى نموذج مجسم لميادين 

الصراع التى يخوضونها.

________________

فى وقت من االوقات كانت المفاوضات السرية بين بريطانيا والحركة الصهيونية, ثم كان 
الهاشميين وهذه الحركة  العثمانية والحركة الصهيونية, ثم بين  التفاوض بين االمبراطورية 
,ودخلت مصر مع المرحلة األخيرة من العصر الملكى,ثم وقعت المسؤلية ) أو معظمها( على 
مصر بعد ثورة 1952, ,, فى حقبة جمال عبد الناصر لم يكن فى استطاعة مصر أن تتصل 
أو تتفاوض السباب كثيرة منها حركة القومية العامة باحالمها وطموحاتها والنزاع مع القوى 
االمبراطورية واسرائيل جزء منها,,,أما حقبة أنور السادات بظن أو وهم أن زعامة مصر 

للعالم العربى تعطيه الحق بأن يتصرف.

وعندما مشت مصر على طريق االتصاالت والمفاوضات السرية مع اسرائيل وتوصلت 
إلى ما توصلت إليه فإن العالم العربى الذى إنفك جامعه لم يترك للفلسطينيين خياراً غيران 
يجربوا بانفسهم وفى اسوأ الظروف ووصلوا إلى أوسلو وتوابعها مروراً بهزات وقعت لهم ما 

بين بيروت وتونس وطهران والجزائر واستكهولم وجنيف.

الصهيونية وحلم دولتها فى فلسطين  تواجه  العربية  الزمان كانت االمة  ولقرابة قرن من 
بنوع من االدراك تختلط فيه المقدسات والمحرمات صانعة الممنوع أو ال Taboo ووصلت 
المواجهة إلى موقف رفض لآلخر, وكانت أغلبية فى العالم شعوبه ودوله تؤيد ذلك الرفض 
وانعكس ذلك فى قرارات لألمم المتحدة وحركة عدم النحياز ومنظمة الوحدة االفريقية, لم تتقدم 
األمة للقتال سنة 48 , وانما تقدمت جيوشها لما ال يتعدى خطوط التقسيم الذى طلبته االمم 
المتحدة لفلسطين عام 47 ولم تبدأ القتال فى 56 و 67 وانما كانت حربها دفاعية, والنها لم 
تنجح فى 1967  كان عليها أن تأخذ المبادأة وتقدم على القتال فى حرب االستنزاف حتى بلغت 

ذروتها فى حرب 1973 ,,وخالل تلك المواجهات كانت التكاليف وحساباتها:

                            شهيد              جريح          معوق              نازح أو مهّجر

الشعب الفلسطينى:  261000           186000     161000    2 مليون) اآلن 5,5 
مليون

لبنان              : 90000             115000     9627         875000 

مصر             : 39000             72000       61000       2 مليون

وال توجد أرقام دقيقة لما تكلفته سوريا والعراق.

ولقد اختلفت المعايير ابتداء من 74 وعندما جاءت 1994 كانت العجلة قد دارت دورة كاملة 
, سقطت موانع التحريم كما زالت دواعى القداسة. ومن المفارقات فان )اآلخر( كان اكثر وعياً 
فقد ظل فى مكانه على أرض التاريخ االنسانى ثابتاً على )مقدساته( وعلى )محرماته(,,,, فهى 
- بعد ادعاء بغياب ألفى سنة – ما زالت )أرض إسرائيل( وشعب هللا المختار ومملكة داوود, 
 , المبكى والتيه والهولوكوست  والتلمود وأورشليم ويهودا والسامرة وهيكل سليمان وحائط 

والشي الوحيد الذى جد بتغيرات الزمن هو مائتا قنبلة نووية.   

     إن بذور ) المقدسات— المحرمات ( العربية تجاه الصهيونية وإسرائيل هو القرن التاسع 
عشر وهو من أهم قرون التاريخ سطوة ونفوذاً وفيه كان العالم مشغواًل ب 1 – ظاهرة الوطنية 
إلى البحث عن هويتها. 2 – ظاهرة التسابق على المستعمرات  التى دفعت الشعوب جميعاً 
الشرقية  المسألة   –  3 والروسية.  والفرنسية  البريطانية   : امبراطوريات  ثالث  فيها  وعلت 
وتمثلت بالتربص بإرث الخالفة العثمانية , وتأجيل إعالن وفاة رجل أوروبا المريض )الدولة 
العثمانية( . 4 – المسألة اليهودية: وكان 90% من يهود العالم - وعددهم فى ذلك الوقت 12 
مليون _ يعيشون على تخوم ما بين روسيا وبولندا ويتعرضون لغارات دموية إشتُهرت باسم 

Pogrom وهى كلمة روسية تعنى التدمير المنظم لطبقة أو جماعة.

وكان نابليون بونابرت نجم ذلك الزمن من التاريخ هو المبادر السبّاق إلى الربط والتوليف 
بين الوطنيةوالسباق االستعمارى والمسألة الشرقية والمسألة اليهودية , كانت المسألة اليهودية 
بسبب اإلضطهاد الواقع على اليهود فى أوروبا , وكان مسيحيو الغرب صدرهم ضيق من 
اليهود فى بالدهم , وال يريدون هجرتهم من الشرق إلى بالدهم.,,,,,,,  كانت فكرة نابليون 
العبقرية 1 - إستعمال ظاهرة الوطنية فى إيقاظ وعى يهودى يلتقط فكرة حق تقرير المصير 
ويطالب بوطن قومى لليهود ينقذهم من الشتات ويريحهم ويريح أوروبا أكثر, 2 – اللعب على 
الوتر الدينى اليهودى لتكون فلسطين التابعة للخالفة العثمانية وطن اليهود الموعود المختار, 

احتجاز زعيمة احلزب االخضر اليزابيث ماي بعد أشتراكها في 
مظاهرات ضد  مشروع لتوسيع شبكة االنابيب النفطية 

أعتقلت الشرطة الفيدرالية في مدينة 
بورنبي في مقاطعة بريتش كولومبيا 
الحزب  زعيمة  ماي  اليزابيث 
المحكمة  أمر  النتهاكها  االخضر 
الذي يمنع المتظاهرين من االقتراب 

لمرافق شركة )كندر مورجان ( القائمة بعملية االمدادت والتوسعات النفطية  والبقاء علي بعد 
50 مترا ، وقد أفرجت الشرطة عنها بعد نصف ساعة بعد أن وقعت علي التهمة التي وجهت 
اليها بعرقلة العمل وسد الطريق وقالت للصحفيين بعد خروجها انها ستعود الي المحكمة في 
جلسة إستماع يوم 14 يونيو ، هذا وقد قام االالف من الناس بمسيرات  في مدينة بورنبي  وكان 
البعض منهم يؤيد المشروع واالخر يندد بالمشروع واعتقلت الشرطة حوالي 100 فرد منهم 
لخرق أمر المحكمة باالبتعاد عن مرافق الشركة القائمة بالمشروع وقام السكان االصليين بقرع 
الطبول واالنشاد ضد هذا المشروع قائلين انه سيؤدى لتدمير البيئة ، وقال أحد كبار السن  من 
الشعوب االصلية ان توسيع خط االنابيب سيضيف المزيد من التلوث للساحل والمحيط وقال 
لقد نشأت علي جمع القواقع والمحار والثمار واالسماك وكل شئ واالن لن يمكننا القيام بذلك 
، وقال واحد من المؤيدين للمشروع قائال ال يمكن أن يكون القرار أما للبيئة أو لالقتصاد ألن 
كندا يمكنها ان تجمع االثنين ويمكننا حماية البيئة والحصول علي فوائد اقتصادية وقال أخر 
من المؤيدين للمشروع نحن بحاجة لفرص عمل ألعالة أسرنا والتوفير للتقاعد ، ويعرف أن 
توسيع خط االنابيب سيؤدى الي زيادة انتاج براميل النفط الي 890 الف برميل في اليوم بدال 
من 300 الف برميل في اليوم ، وقد أصدر جوناثان ويلكنسون السكرتير البرلماني لوزير 
البيئة بيانا قال فيه ، أن حكومة كندا تحمى الساحل  بمبلغ 1٫5 بليون دوالر ضمن خطتها 
لحماية المحيطات ، وإنها أستشارت 114 من مجموعات السكان االصليين الذين قد يتأثروا 
بهذا المشروع و الحقيقة هي أن خط االنابيب موجود بالفعل ويسلم النفط الي ميناء فانكوفر 
بأمان منذ 60 عاما وهذا المشروع سيزيد من قدرة خط االنابيب الموجودة ولقد حددنا 157 

شرطا ملزما لضمان أن يتم بناؤه وتشغيله بأمان .

فرنسا  برعاية  يهودية  دولة  نشأت  فإذا   – 3
لخططها  بداية  نقطة  إذن  فتلك  فلسطين  فى 
الخالفة  أمالك  قلب  فى  االمبراطورية 
العثمانية,4 – وتكون فرنسا قد بدأت عملية 

إرث الخالفة.

نابليون(  العبقرى)  الثورة  جنرال  وعاد 
بالتوسع  عشر  الرابع  لويس  حلم  ليستأنف 
مصر  على  حملته  فكانت  األمبراطورى 
التى استهدفت غرضين: 1 – إحتالل مصر 
كبداية لعملية إرث الخالفة والزحف منها إلى 
فلسطين والشام 2 – العمل على قطع طريق 
مستعمراتها  إلى  البريطانية  المواصالت 

وآخرها الهند.

فإدعى  اإلسالمية  ورقته  أخرج  فى مصر 
من  المهدد  الخليفة  سلطان  تثبيت  يبغى  أنه 
المماليك ووصل إلى حد ادعاء اإلسالم, وفى 
توقفت  فلسطين  داخاًل من  الشام  حملته على 
فأخرج  وعكا,  القدس  اسوار  عند  جيوشه 
ورقته الثانية اليهودية عوضاً عن اإلسالمية, 
وبدأ اإلتصال ببعض الحاخامات واليهود فى 
وجاكوب  موردخاى,  موسى  مثل  فلسطين 
الجازى. كان نداء نابليون إلى يهود العالم فى 
واسبانيا  األلمانية  واإلمارات  وإيطاليا  فرنسا 

وفلسطين:

)من نابليون بونابرت القائد االعلى للقوات 
افريقيا  فى  الفرنسية  للجمهورية  المسلحة 

أيها  الشرعيين:  فلسطين  ورثة  إلى  وآسيا 
لم  الذى  الفريد,  الشعب  أيها  اإلسرائيليون, 
نسبه  تسلبه  ان  والطغيان  الفتح  قوى  تستطع 
ووجوده القومى , وان كانت قد سلبته ارض 
فيتحدث  النداء  ويستطرد   ,..... فقط  االجداد 
العودة,  عن  ويوئيل  أشعياء  نبوءات  عن 
فى  المشردون  ايها  بقوة  انهضوا   : ويتابع 
التيه, إن امامكم حرباً مهولة يخوضها شعبكم 
بعد ان اعتبر اعداؤه ارضه التى ورثها عن 
االجداد غنيمة تُقّسم بينهم حسب اهوائهم ... 
البد من نسيان ذلك العار الذى أوقعكم تحت 
نير العبودية, ويستطرد النداء: لهذا فإن فرنسا 
إسرائيل.   إرث  حاملة  اآلن  يدها  لكم  تقدم 
 _ المناسبة  اللحظة  هى  هذه  إن  سارعوا, 
للمطالبة  السنين _  تتكرر آلالف  قد ال  التى 
باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم 
وحقكم  االمم  بين  كأمة  السياسى  ووجودكم 
الطبيعى المطلق فى عبادة إلهكم يهواه, طبقاً 
لعقيدتكم, وافعلوا ذلك فى العلن وافعلوه إلى 

األبد... بونابرت

حيلة  كانت  االسالمية  نابليون  ورقة  إن 
سهلة لخداع المصريين , ولقد جاء الشيطان 
توقفت  وقد  وصّدقوه  عمامة  يلبس  اليهم 
الورقة  واضحت   , االسالمية  الورقة  هذه 
فى  الباقى  االستراتيجى  األثر  هى  اليهودية 
القرن  نهاية  وحتى  االيام  تلك  من  المنطقة 
والعشرين.                                                                الواحد  القرن  وبداية  العشرين 

يتـــــــــــــــــــــبع  



ذكريات شم النسيم             
بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

نجتر  ثم  به  ونتمتع  نعيشه  العام  فى  واحد  يوم 
السنة حتى يحين موعد مجيئه  ايام  بقية  ذكرياته 
شم  اسمها  الرسمية  المناسبة  التالى.  العام  قى 
احتفالنا  يلى  الذى  اليوم  او  الربيع  النسيم او عيد 
مصر  اقباط  من  باعتبارنا  المجيد   القيامة  بعيد 
ومع  االحوال  جميع  فى  االرثوذوكس....لكنه 
كل المسميات هو يوم تجمع العائلة الكبير...هذا 
بعد  اجيال  توارثناها  يحمل طقوساً  الذى  التجمع 
واروى  العائلة  لشباب  احكى  كنت  هكذا  اجيال. 
فى  وهم  العائلى  والتجمع  االعياد  ذكريات  لهم 
تلك  استرجع  وانا  بسعادتى  يشعرون  المقابل 
اشعر  واكاد  بل  السعادة  ويشاركوننى  الذكريات 
ال  االسرى  فاالنتماء  تماماً  مثلى  يعيشونها  انهم 
واالجيال  جيلنا  مثل  ونشأوا  تربوا  فقد  ينقصهم 

السابقة لنا على هذا االنتماء.              
محافظات  انحاء  فى  العائلة  افراد  تشتت  رغم   
مصر اال انهم جميعاً كانوا حريصين على التجمع 
فى هذه المناسبة فى مدينتنا الساحرة االسكندرية 
فباالضافة الى التجمع العائلى المقدس لدينا جميعاً 
فهناك سبب آخر ال يقل قوة وهو ان االسكندرية 
قصر  او  الملكية...المنتزة  الحدائق  تحتضن 
المنتزة وهل هناك مكان اكثر جمااًل منها لنقضى 
بها يوم شم النسيم؟                                         

القرن  سبعينات  واوائل  الستينات  اواخر  فى   
تجمع  المنتزة  قصر  حدائق  شهدت  الماضى 
شم  النسيم...وليوم  شم  يوم  فى  السنوى  عائلتنا 
طقوسها  ايضاً  العريقة  ولعائلتنا  طقوسه  النسيم 
عشناه  جديداً  طقساً  ليشكال  الطقسان  فيمتزج 
على مدى سنوات تلك الفترة حيث يبدأ اليوم قبل 
خاصة  سيارات  يملك  من  وألن  السابعة صباحاً 
فكنت  الوقت  هذا  فى  قليلون  العائلة  افراد  من 
ترى سيارتين مالكى احدهما الستروين السوداء 
موديل الستينات واالخرى بيجو 404  مع عدد 
من تاكسيات االسكندرية البرتقالية الشهيرة واقفة 
تذاكر  لشراء  المنتزة  قصر  حدائق  مدخل  على 
الدخول وكان سعر التذكرة وقتها باهظاً حيث بلغ 
للفرد الواحد ونستهلك على البوابة  ثالثون قرشاً 
الدخول  عن  المسؤول  لتعنت  الوقت  من  بعضاً 
االطفال  لبعض  تذكرة  احتساب  على  واصراره 
على  المسؤول  يصر  حيث  منهم  واحد  انا  الذين 
اننا - رغم طفولتنا الظاهرة - فى السادسة عشر 
العاشرة  نتجاوز  لم  باننا  العائلة  افراد  يقسم  بينما 
بأن  شئت  ما  سمه  الفصال  او  الجدال  وينتهى 
ايدينا  فى  يضع  بينما  تذكرة  عشرين  ثمن  ندفع 
تذاكر  الخمس  قيمة  ويضع  تذكرة  عشر  خمسة 
الى  والخالف  الجدل  يتحول  بعدها  بطنه  فى 
ضحكات وابتسامات وتهنئة باالعياد والمناسبات 
النافذة  ومن  الحدائق  السيارات  تجتاز  الجميلة. 
فتلسع  الباردة  الصباح  نسمات  تتسلل  المفتوحة 
الوجوه لسعة محببة بينما نتنسم رائحة الحشائش 
وقد  قليلة  ساعات  منذ  قصها  تم  التى  الخضراء 
امتزجت برائحة الورود مختلفة االشكال وااللوان 
والتى تزين الحدائق فى صورة يصعب على اى 
نتوقف  اخرى  مرة  الدقة.  بنفس  تصويرها  فنان 
داخل  منطقة خاصة  وهى  الجرينالند  بوابة  عند 
حدائق المنتزة وقد اخترناها لتكون مكان التجمع 
واالحتفال نظراً لخصوصيتها وبالطبع كان علينا 

الواحـــــــــة 18
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يحررها هانى نصحى

فى  للدخول.  اخرى  رسوماً  نسدد  ان 
السالم  بعد  الجميع  انطلق  الجرينالند 
والتحيات و ننتشر فى ارجاء المكان بعدما 
احتللنا بعض الطاوالت ووضعنا امتعتنا، 
بدأت سيدات العائلة فى تحضير الفطور 
وبعض المشروبات الساخنة...الحقيقة هو 
توجد  وال  ساخن..الشاى  وحيد  مشروب 
قهوة بالطبع فلم نكن نعرف سوى القهوة 
فى  تحضيرها  يصعب  والذى  التركى 
التحضير  سريعة  القهوة  اما  المكان  هذا 
واخواتها مثل النسكافيه والكابتشينو فهى 
تقديمها  يتم  فال  وجدت  ان  مشروبات 
البيض  والمطاعم.  الكازينوهات  فى  اال 
انواع مختلفة  المائدة مع  يتصدر  الملون 
كعك  من  الحلويات  وبعض  االجبان  من 
العيد والننا عائلة راقية فال  ومخبوزات 
فى  الرنجة  او  الفسيخ  نتناول  ان  يمكن 
االماكن العامة بل نأكلها فقط فى بيوتنا. 
شباب  احد  مع  التسجيل  جهاز  يظهر 
الذى قضى  الجديد  العائلة هذا االختراع 
الكبيرة  البكرات  ذو  الريكوردر  على 
التسجيل  الثقيلة...جهاز  الكبيرة  وحقيبته 
باشرطة  الجديد  االختراع  او  الجديد 
اليد... كف  من  اصغر  حجمها  تسجيل 

الجديد  الجهاز  العائلة حول  شباب  يلتف 
ويعلو صوت العندليب عبد الحليم حافظ 
بأغنيته الجديدة والتى شدا بها ليلة امس 
وسهر الشباب معه حتى النسمات االولى 
من صباح يوم شم النسيم ليسجلوا االغنية 

الجديدة ويسمعونها على مدار اليوم. 
اخيراًحانت اللحظة المرتقبة والتى كنت 
....مباراة  العائلة  وصغار  انا  انتظرها 
كرة القدم وبدأ االخوان رفعت وفرج فى 
تقسيمنا الى فريقين يقود كال منهما فريقاً 
يقود  بينما  الصغار  يقود  رفعت  فكان 
رفعت  اذهلنى  وقد  الشباب  فريق  فرج 
فى  وبخفته  الفردية  الكروية  بمهاراته 
الممتلىء ولم  بالكرة رغم جسده  الجرى 
يكن يغضبنى منه اال زملكاويته اما فرج 
فقد كنت احب اللعب ضده وبالرغم من 
انتمائه الكبير والشديد للنادى الهلى الذى 
باستغالله  يغيظنى  كان  انه  اعشقه..اال 
برأسه  االهداف  احراز  فى  قامته  لطول 
عندما  اكتشفت  لكنى  فريقى  مرمى  فى 
القامة بل نحن  انه لم يكن طويل  كبرت 
الذين كنا قصاراً وبالرغم من هذا فاننى 
الكرة  واخطف  امامه  عالياً  اقفز  كنت 
منه وهو يركض خلفى متوعداً و مهدداً  
وهو غارق فى الضحك...ثم فجأة تتوقف 
اقتحمت  ان  بعد  ابداً  تكتمل  المباراة وال 
وخطفن  الملعب  وبناتها  العائلة  سيدات 
الكرة وبدأن فى تقاذفها وهم يضحكون...
الجلدية... كرتى  انها  غضباً  استشطت 
وقد بدأ فريقنا فى التقدم وتوقعت ان يبدى 
لكنهم  مثلى  غضبهم  الكبار  الالعبون 
فى  وبدأوا  بل  يضحكون  كانوا  لالسف 
المباراة  تكتمل  معهم...ولم  الكرة  تقاذف 
هى  مكتملة  الغير  المباراة  ان  والحقيقة 
فلم  السنوى  النسيم  جزء من برنامج شم 
يحدث ان اكملنا مباراة لكرة القدم فى يوم 
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شم النسيم....مرة ثانية يخلدون للراحة بينما يتتسلل 
منطقة  الى  الداخلية  البوابة  عبر  الشباب  بعض 
المعمورة وشاطئها الجميل و بالتأكيد مطعم ويمبى 
المعمورة  الشهير وهو مع المكسيم  اشهر معالم 
فى ذلك الوقت بل ومن الممكن القول بأن مطعم 
ويمبى كان المطعم االشهر فى االسكندرية - قبل 
محال  وكل  وهيرفى  وماكدونالدز  كنتاكى  غزو 
الوجبات السريعة - وسندويتش هامبورجر ويمبى 
للبرجر بصفة عامة  انه اول ظهور  القول  يمكن 
فى االسكندرية  ولم يكن احد يهتم وقتها بالترجمة 
الحرفية والتى معناها لحم الخنزير والعياذ باهلل...

المصطلح  لكن  بقرى  لحم  كان  انه  والحقيقة 
المتعارف عليه كان الهامبورجر وهو المصطلح 
المنقول عن الغرب...ينتهى يوم شم النسيم بالنسبة 
نتناول  حيث  الظهر  بعد  الثالثة  او  الثانية  فى  لنا 
الغذاء فى منازلنا بعد ان تكون الحديقة قد امتألت 
واصوات  الصخب  كان  الزحام  ومع  آخرها  عن 
المنتزة  لقصر  العامة  الحديقة  من  يأتيان  الطبول 
والتى تفصلها عن الجرينالند اسوار من االشجار 
تفسد  قبيحة  مبانى  وليست  الخضراء  القصيرة 
الطبيعة والمشهد الجمالى. هكذا كان شم النسيم فى 
السبعينات بعدها تبدلت االمور قلياًل او تطورت 
فكنا نقضى ليلة شم النسيم ثم اليوم باكمله فى شقة 
مستأجرة  بالمعمورة ولم نكن نغادرها اال لنتمشى 
الشديد  للزحام  نظراً  الباكر  الصباح  فى  قلياًل 
والصخب فى الشوارع طوال ليلة يوم شم النسيم. 
العائلة  ان يشعر شباب  قبل  انتهيت من حكاياتى 
الجديد بالملل وكنا قد وصلنا لحديقة قصر المنتزة، 
كانت اللوحة الفنية ال بأس بها المساحة الخضراء 
صورة  كانت  لكنها  الجميلة   الزهور  واحواض 
بال رائحة فال رائحة للحشائش او للزهور وكأنها 
زهور بالستيكية ...جلست مع الشباب وفى حركة 
استعراضية اخرجت سى دى الحدى اغنيات عبد 
الحليم ...نعم سى دى وليس شريط كاسيت فال بد 
من ان اواكب التطور والتقدم ، اخذه احدهم منى 
وقام بتشغيله لكنى وجدت اصواتاً من حولى.... 
اما  غرابة  اشد  الغانى  وعالية  غريبة  اصوات 
االغرب واالغرب فهى حالة االنسجام والتجاوب 
القبيحة  االصوات  تلك  مع  حولنا  لمن  الشديدة 
والكلمات السوقية التى يرددونها فى تلك االغانى 
وبات صوت عبد الحليم بعيداً بل ضاع وسط هذه 
من  جزء  ضياع  تجاهل  االصوات...حاولت 
استعادة ذكريات الماضى وانتبهت للشباب الذين 

االعداد  عن   يتحدثون  كانوا 
..فانحشرت  القدم  لكرة  لمباراة 
بينهم واخبرتهم اننى ساشاركهم 
اسعدتهم  بل  يمانعوا  ولم  اللعب 
حولى  نظرت  لكنى  مشاركتى 
التى  الكرة  اين  وتساءلت 
سيلعبون بها بل اين هو الملعب 
الذين سيلعبون فيه وكل متر فى 
الحديقة ممتلىء عن آخره لكنى 
من  اخرج  وقد  احدهم  وجدت 
صغير  تليفزيون  جهاز  حقيبته 
...!!! ستيشن  بالى  جهاز  ثم 
فابتسمت وادركت مدى سذاجتى 
للحاضر.  استيعابى  عدم  ومدى 
الماضى  مع  السبح  وعدت 
....فبعد  النسيم  شم  وذكريات 
ما كان افراد العائلة مشتتين فى 
اليوم  محافظات مصر اصبحوا 
مشتتين فى قارات العالم البعض 
فى افريقيا وكثيرون فى امريكا 
الشملية وقلة فى استراليا وايضاً 
الكبار  فى اوروبا ،رحل معظم 
الصغار  الشباب وشاخ  واختفى 
جمياًل  الماضى  يبقى  لكن  و 
فهكذا نحن دائماً ال نشعر بجمال 
اليوم اال بعد ان يصبح ماضياً.                                                              

العثور على رفات بشرية 
يف تابوت مصري جبامعة 

سيدني
بقايا  على  اآلثار  علماء  عثر 
يعود  تابوت مصري  في  بشرية 
كان  عام,   2500 إلى  تاريخه 
منذ  سيدني  جامعة  في  مخزنا 

150 عاما. 
ويستخدم الباحثون أحدث وسائل 
اللغز  لتجميع  لعلمية  التكنولوجيا 
بالمفاجأة  أصابهم  الذي  القديم 
عندما رفعوا الغطاء عن التابوت. 
فريزر  جايمي  دكتور  واوضح 
رئيس فريق البحث أن المومياء 
الرفات  وأن  كاملة  ليست 
أنه  إلى  مشيرا  بشدة،  متضررة 
بعثر  للمقبرة  سارقا  أن  يبدو 
للتفتيش  بشدة  المكان  محتويات 
للعثور على جواهر  محاولة  في 

وتمائم. 
ونوه دكتور فريزر إلى أن الكتابة 
الهيروغليفية على التابوت تظهر 
“مير- تسمى  لكاهنة  صنع  أنه 
ال  التوابيت  لكن  -إس”  نيث-إي 
كانت  التي  الرفات  دائما  تحمل 

مخصصة لها.
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الجديد  لقد نشرت جريدة األهرام 
مقال لألستاذ الدكتور ناجى اسكندر 
مقال  معنا  يكتب  بأنه  تعتز  الذي 
»خواطر إيمانية« تكلم فيه في عن 
أن السيد المسيح لم يمت عن االقباط 
خراف  له  أنه  بمعنى  ولكن  وحدهم 

من حظائر أخري.
فانوس  أحالم  األستاذة  كتبت  وقد 
لترد  مقاال  أيضا  بها  نعتز  التي 
الخواطر  على  نظرها  وجهة  من 
االيمانية وأيضا األستاذ امير يونان، 
ولقد نشرنا كال المقالتين في الجريدة 
فكرت  ولقد  الرأي،  بحرية  ايمانا 
وقتها ان اكتب تعليقا على األستاذة 
يونان  امير  واألستاذ  فانوس  أحالم 

ولكن لم يسعفني الوقت.
يتكلم  لم  إسكندر  ناجى  الدكتور 
عن اي طائفة في كلمته ولكن الرد 
أقحم كلمات طائفية لم ترد في المقال 
عقائدية  أمور  أيضا  الرد  وتناول 

لها  يتطرق  لم  شخصيات  وأسماء 
أننى احسست  لدرجة  المقال اطالقا 
ولقد  آخر،  مقال  عن  يتكلمان  انهما 
ايماننا  من  المقالتين  كال  نشرنا 
بحرية الرأي وليس بغرض األثارة 
الصحفية، ولهذا لن ننشر أي تعليق 

على هذا الموضوع بعد هذا.
ايضا  الراي  بحرية  ايماننا  ومن 
سواء  كثيرة  كلمات  قبل  من  نشرنا 
التي  القراء  او  الكتاب  بعض  من 
منذ  اننا  واذكر  الجريدة،  تهاجم 
لهجوم  كاملة  افردنا صفحة  سنوات 
على  وافقنا  عندما  علينا  كامل 
ترحيب قداسة البابا شنودة بالمجلس 

العسكري بعد مذبحة ماسبيرو.
أخيرا اود ان أنهي هذا الموضوع 

بنكته ولكنها تعبر عن رأى.  
يطوف  المالك  أخذ  السماء  في 

بشخص أتى لتوه للملكوت 

أيام عهد  أتوا من  له هؤالء  فقال 
ما قبل المسيح على رجاء المخلص، 
وهؤالء أتوا شهداء على اسم المسيح، 
وهؤالء أتوا من الضيقة العظيمة في 
العالم ولم يفقدوا رجاءهم في المسيح 

.. الخ
للملكوت  الجديد  اآلتي  فالحظ 
منها  كبيرة وصادر  ان هناك خيمة 
فقال  عنها،  فسأل  عظيمة  تسابيح 
هم  هؤالء  »ٍهسسس...  المالك  له 
وحدهم  انهم  يعتقدون  وهم  االقباط 

في الملكوت« 
ولكيال يظن البعض شيئا اذكرهم 
االشواك  وسط  سوسنة  كتاب  ان 
سوسنة  وكتاب  االنجليزية  باللغة 
المرجع  هما  العربية  باللغة  االودية 
األول او الوحيد عن كنيستنا القبطية 
بمكتبة  ليبرارى  ريفرنس  الـ  في 

تورونتو العامة. 
كل سنة وانتم طيبين 

تعليق من األهرام اجلديد على خواطر اميانية  يعتذر مدحت عويضة عن مقاله يف هذا العدد

فضائل يف حياة البابا 
شنوده الثالث

بمناسبة عيد نياحته السادس.. أود 
خمس  في  أتأّمل  أن  المقال  هذا  في 
عديدة،  فضائل  ضمن  فقط،  فضائل 
لمثلّث  معايشتي  خالل  لمستها 
الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث..

1- انتقاء األلفاظ:

أن  اإلنجيل  يُعلِّمنا 
حين  كل  كالمنا  يكون 
بملح  ُمصلًَحا  بنعمة 
كلمة  كّل  وأّن  )كو4(، 
الة تخرج من أفواهنا  بطَّ
حساًبا  عنها  سنُعطي 
)مت12(.. لقد كان البابا 
نموذًجا  الثالث  شنوده 
كيف  منه  نتعلّم  تطبيقيًّا 
ُكنّا  اآليات..  هذه  نعيش 

نراه دائًما َيِزن األلفاظ قبل أن ينطق 
بها.. ينتقي أفضل الكلمات وأبسطها 
من  وينزعج  وعذوبة،  ِرّقة  وأكثرها 

سماع األلفاظ الصعبة أو الحاّدة..

كلمة  نجد  أن  الّصعب  من  كان 
ألفاظه..  في  عنيفة  أو  َخِشنة  واحدة 
الغزيرة  أحاديثه  مستوى  على  هذا 
في التعليم الكنسي والحوار، أو على 
وتعامالته  الخاّصة  حياته  مستوى 

اليوميّة مع َمن حوله..

وكان يُدِهشني دائًما هذا األمر، فقد 
أفضل  انتقاء  على  جيًِّدا  نفسه  دّرب 
وأهدأ الكلمات والتعبير بها، مهما كان 
ّدة عنده  الموقف يحتاج إلى ِشّدة.. فالّشِ
جرح  أو  الكالم  في  الخطأ  تعني  ال 
الكلمات  يِزن  كان  لقد  اآلخرين.. 
من  يُخِرجها  أن  قبل  الّذَهب  بميزان 
فمه.. فعاش الوصيّة التي تقول: »اَل 
َبْل  أَْفَواِهُكْم،  ِمْن  َرِديٌَّة  َكلَِمٌة  َتْخُرْج 
َحَسَب  لِْلبُْنَياِن،  َصالًِحا  َكاَن  َما  ُكلُّ 
اِمِعيَن.«  اْلَحاَجِة، َكْي يُْعِطَي ِنْعَمًة لِلسَّ

)أف4: 29(.

2- االتزان يف احُلكم

عندما كان قداسة البابا شنوده يحُكم 
أن  قبل  كثيًرا  ر  يفّكِ كان  أمر،  على 
يتكلّم، ويسمع ويحلِّل كّل المعلومات 
أن  ويحاول  ناحية،  كّل  من  الُمتاحة 
للظاهر،  ليضيفه  الباطن  يستكشف 
يُصِدر  أن  قبل  هدوء  بكّل  ى  ويتروَّ
األحكام.. وتشُعر أنّه يستشير هللا قبل 

أن يتّخذ أّي قرار..!

اآلية:  هذه  أمامه  يضع  دائًما  كان 
البريء  وُمَذنِّب  الُمذِنب  »مبّرئ 
كالهما مكرهة الرب« )أم17: 15(. 

تأتي  أحكامه  غالبيّة  كانت  لذلك 
آراؤه  وكانت  االتّزان،  في  غاية 
لألمور  ورؤيته  ّقتها،  ّدِ في  ُمبِهرة 

مملوءة بالحكمة..

من الجميل أن نتعلّم هذا األمر في 
حياتنا، لكي ال نندِفع في اتّجاه نظنّه 
أو  كبير،  ضرر  به  ويكون  خيًرا 
نظلم أحًدا نتيجة معلومات من جانب 
واحد، أو نتّخذ قراًرا نندم عليه نتيجة 

رؤية غير ُمكتَملة..!!

3- النظرة املستقبلّية

كان قداسة البابا شنوده الثالث يتميّز 
برؤية بعيدة ونظرة ُمستقبليّة ممتّدة، 
واِضح  إلهي  إلهام  بالّطبع  يساندها 
أشخاص  من  فكم  إنكاره،  يمكن  ال 

سبب  فكانوا  أماكن  في  وضعهم 
أفكار  من  وكم  للخدمة،  ونمو  بركة 
وتضحيات  ومتابعات  وتخطيطات 
الكنيسة  نمو  في  سبًبا  كانت  قّدمها 
ت..  القبطيّة في كل قاّرات العالم الّسِ
بالشباب  اهتمامه  مدى  نعرف  وكلّنا 
والترجمة وباألنشطة المتنّوعة لخدمة 

األجيال الجديدة..

ني  يحضر و
اآلن موِقف بسيط 
ال أنساه له.. ففي 
2008م  يونيو 
ِستّة  مع  ذهبت 
الكهنة  اآلباء  من 
اإلسكندرية  في 
لزيارته والسؤال 
بركته  وأخذ  عنه 
مستشفى  في 
كليفالند بأمريكا، 
ض  على إثر تعرُّ
الفخذ  عظمة  في  لكسر  قداسته 
قّدم  المستشفى  في  وهناك  األيسر.. 
تّم  جديد  عقد  أوراق  اآلباء  أحد  له 
لخدمة  متميِّزة  أرض  شراء  بموجبه 
اإلسكندريّة،  مناطق  بإحدى  الكنيسة 
تلك  ثمن  في  ساهم  قد  قداسته  وكان 
ا  األرض بمبلغ كبير.. ففرح سيِّدنا جدًّ
عندما علم بإتمام عمليّة الشراء، وقال 
وهو يُمِسك بالعقد في يديه: »الّشاري 
منها  يظهر  ِعبارة  وهي  كسبان«.. 
بمستقبل  واهتمامه  نظره،  بُعد 
الكنيسة، على  أبناء  أجيال قادمة من 
ِفراش  الرغم من وجوده وقتها على 
يكونا  لم  وعقله  قلبه  ولكّن  المرض، 
بمستقبل  االهتمام  عن  أبًدا  يتوّقفان 

الكنيسة، والعمل على نمّوها..

4- التعاُمل بضمري صاحل

م  يَُحّكِ إنساًنا  حياتي  في  أَر  لم 
ضميره في كّل شيء مثل قداسة البابا 
شنوده الثالث.. فهو كان يحرص أواًل 
ضميره  حساسية  على  الحفاظ  على 
بأيّة  الحساسية  هذه  أن تضعف  دون 
مؤثِّرات خارجيّة.. وأيًضا كان يهتّم 
بالِفكر  ضميره  وتغذية  بمراجعة 
اإللهي باستمرار، حتّى يظّل الضمير 
أي  ف  يتصرَّ ال  ثم  ونقيًّا..  متيّقًِظا 

ف يخالف فيه ضميره..! تصرُّ

عالية  بدرجة  يتمتّع  أيًضا  كان 
هي  والتي  النفس،  مع  دق  الّصِ من 
ِصفة أساسية للتالمس مع هللا واتّخاذ 
دق  الّصِ أّن  كما  الّصائبة،  القرارات 
صاحًيا  الّضمير  يحفظ  النفس  مع 
على  اإلنسان  ينقسم  فال  ومستقيًما، 
نفسه، وال يدخل في االزدواجيّة.. بل 
النفس  كات  تحرُّ كلَّ  الضمير  يضبط 

باتّزان كامل..

رائًعا وضعه هللا  نموذًجا  كان  لقد 
بتربية  فينا  واحد  كّل  ليهتّم  أمامنا، 
حساسيّته  على  والحفاظ  ضميره، 
ونقائه، مهما كان حجم الفساد الُمحيط 

بنا..!

كّل  يف  الكتابّية  املرجعّية   -5
األمور

البابا  قداسة  من  اقترب  َمن  كّل 
أو  كالمه،  وسمع  الثالث،  شنوده 
تعامل معه، أدرك بسرعة أّن الكتاب 
المقّدس موجود وحاضر بالكامل في 
قلبه، وفي خلفيّة تفكيره، وهو قاعدة 
أّن  كما  وتأمالته..  لكلماته  االنطالق 
الدقيق  الِمعيار  هي  الكتاب  وصيّة 
وعندما  األمور..  كّل  به  يِزن  الذي 

د/ رأفـــت جنـــدي

الشيطان من أذكى واشرس  المخلوقات وقد وصفه 
بالدهاء  الممتزج  الذكاء  بالحيه عالمه  المقدس  الكتاب 
الوحشيه  عالمه  الزائر  باالسد  وصفه  كما  والمكر 
والرغبه في سفك الدماء ولذلك كان يجب أن تتم خطه 
هللا لخالص البشريه في سريه تامه ويتم تنفيذها بدون 
أن يدرك أحداً من المخلوقات أال بعد تمامها وقد كان 
فقد نجح السيد المسيح« النه كان البد أن ينجح« في 
يكون   فيمن  شديده  حيره  في  وايقاعه  الشيطان  ارباك 
يسوع الناصري هذا،ليس في ارباك الشيطان فقط بل 
أيضاً في أن يجعله يرى باقي الناس مرتبكين: فيقولون 
انه يوحنا المعمدان،، وآخرون أنه ارميا، وآخرون أنه 

واحد من األنبياء« )متى 16: 14(.

هو  ذلك  تنفيذ  في  المسيح  السيد  طريقه  كانت  وقد 
أستعمال الشيء الوحيد الذي يعجز الشيطان عن فهمه 
يستعصي  الذي  الشيء  ؛هذا  ذكائه  شده  من  بالرغم 
عليه استيعابه فالشيطان ال يمكنه أن يفهم مطلًقا معني 
فهم  على  القدره  له  كان  ولو  الذات  وإخالء  التواضع 
التواضع لما صار شيطاناً كما يقول البابا شنوده فنجد 
ويثبت  وسلطان  بقوه  ويرشد  يعلم  وهو  المسيح  السيد 
األعمى  وابراء  الشياطين  باخراج  الهوته  قوه  للناس 
يعمل  الوقت  نفس  في  نجده  الموتى  وأمه  والمفلوج 
أعمااًل تستعصي على الفهم فيولد في مذود ثم يهرب 
وامه  البيه  خاضعاً  ويعيش  الملك  هيرودس  وجه  من 
يعمل كنجار  الثالثين وهو  العمر حتى سن  به  ويتقدم 
النسان  ويسمح  أحد  يعرفه  ال  و  له  مستقبل  ال  بسيط 
الجبل ويجوع هناك ويتحدث  إلى  يذهب  ثم  يعمده  أن 

عن أنه يجب أن يتألم و يقتل. ثم تأتي الطامه الكبرى 
حين يراه يجلس ليغسل أرجل تالميذه وهنا ال يسطيع 
له  أسلفنا  كما  فالشيطان  يراه  ما  يصدق  أن  الشيطان 
فكره مختلفه تماماً عن األلوهيه ويعجز عن فهم معنى 
التواضع واخالء الذات وبالتالي فال يمكن أن يكون هذا 
األله   هو  يغسلها  التالميذ  أرجل  تحت  القابع  الشخص 
ويطلب  ومكتئب  حزين  وهو  ليصلي  يذهب  يجده  ثم 
يأتي  ثم  الكأس  هذه  عنه  تعبر  أن  األب  من  صراحة 
وقت المحاكمات والجلد والسخريه والبصق في الوجه 
كل هذا وهذا الشخص الذي ال يدري من هو صامت ال 
ينطق...ال يمكن أن يكون هذا الشخص العاري المهن 
هو األله... ثم يأتي وقت الصلب فنجد السيد المسيح يفوه 
بكلمات تحتمل معان كثيره فهو يسأل األب لماذا تركه؟ 
ثم يقول أنه عطشان فال يبقى لدى الشيطان أدنى شك 
أنه مجرد انسان وان روحه من حقه كما أرواح جميع 
فيقبض  المسيح  يموت  حتى  الشيطان  وينتظر  البشر 
إلي  معه  ويحدرها  السابقين  البشر  كباقي  علي روحه 
الجحيم،أنا  ويتقدم ليأخذ تلك الروح فيمسكه الرب بقوة 
الهوته وياخذه إلى الجحيم ويحرر األرواح المسجونه 
ويتمم خالص البشريه  كما يقول األنبا ساويرس أبن 
لذلك  الدين.  إيضاح  في  الثمين  الدر  كتابه  في  المقفع 
والمخذول  المحتقر  المسيح  على  األالم  أسبوع  يركز 
الناس فال يعتد به أحد« اش 3:53....ونظل في  بين 
الكنيسه ننظر إلى هذا المجروح حتى تحدث المفاجأه 
في يوم الجمعه العظيمه ونكتشف لفرحتنا كما اكتشف 
الشيطان لحسرته  أن المحتقر والمخذول بين الناس لم 
يكن أال ملك الملوك ورب األرباب ...    كل عيد قيامه 

وحضراتكم  بخير 

االهليه   الفلسفه 
بقلم مسري جرجس

كانت تظهر أفكار أو اتّجاهات جديدة فكان يضعها تحت 
أضواء الكلمة اإللهية ليفرز الّسليم من الخطأ..!

صفحات  في  بأصابعه  يبحث  وهو  يوًما،  أتأّمله  كنت 
كتابيّة  شواِهد  الكهنة،  اجتماع  في  لنا  ليستخرج  اإلنجيل 
عن موضوع معيَّن، فكان يبدو مثل عازف البيانو الماهر 
الذي يتحّرك بأصابعه على آلة البيانو بكّل سالسة، ليعزف 
مقطوعة موسيقيّة جميلة.. فهكذا أيًضا قداسة البابا شنوده 

كان في عزفه على أوتار الكتاب بسالسة وجمال، تتحّرك 
المّرات،  آالف  َخِبَرتها  التي  الصفحات  داخل  أصابعه 
والُعمق  العذوبة  لنا مفاهيم وتعاليم غاية في  تُخِرج  لكي 

والجمال..

بركة صالته المقّدسة تكون معنا جميًعا. آمين.

القمص يوحنا نصيف
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العندليب األمسر عبد احلليم حافظ 
يف ذكري رحيله 

ا.د ناجي إسكندر 
أيام  بعد 
تحل  قليلة 
بالجسد عن  العندليب  ذكري رحيل 
عالمنا هذا وكان ذلك في 30 مارس 

الكلمات  تبقي  ولكن   1977
حية  بها  شدي  التي  واأللحان 
وتمر  وخواطرنا،  قلوبنا  في 
السنون وتتعاقب األعوام علي 
رحيل العندليب، وهو ال يزال 
يعيش بفنه األصيل بيننا حتي 

اآلن  ..

حافظ  الحليم  عبد  يعتبر 
أحد  األسمر  العندليب  أو 
الساحة  علي  المطربين  أشهر 

النصف  في  المصرية  الغنائية 
والذين  العشرين،  القرن  من  األول 
عالم  في  واضحة  بصمات  تركوا 
الموسيقى والغناء العربي ليس فقط 
العميق  وإحساسه  المخملي  لصوته 
إغنياته  في  المتميز  وحضوره 
التي  وألفالمه  لتعيش  ولدت  التي 
مشاهدتها  عاودنا  كلما  أكثر  تجذبنا 
السيناريوهات  كل  نحفظ  أننا  رغم 
بها، بل ألننا تعاطفنا معه  الخاصة 
مما  بأكثر  اإلنساني  المستوي  علي 
الفن  في  المشاهير  كل  مع  تعاطفنا 

مما عاصروه . 

شبانة"  علي  الحليم  "عبد  ولد 
لمركز  التابعة  الحلوات  قرية  في 
في  الشرقية  بمحافظة  اإلبراهيمية 
اإلبن  وكان   ،1929 يونيو   21
األصغر بين أربعة إخوة،وقد توفيت 
والدته بعد والدته بأيام، وقبل أن يتم 
عبد الحليم عامه األول توفي والده 
بعدها  ويعيش  األبوين  يتيم  ليصبح 
في بيت خاله الحاج/ متولي عماشة 
مما دفعه أن يطلق علي نفسه لقب 

"إبن القدر" ..

قريته   أوالد  مع  يلعب  حليم  كان 
في الترعة، ومنها إنتقل إليه مرض 
في  وإستقر  نهش  الذي  البلهارسيا 
كبده الرقيق، ثم التحق بكتاب الشيخ 
تجلى  للمدرسة  ومنذ دخوله   أحمد 
أصبح  حتى  للموسيقى  العظيم  حبه 
مدرسته،  في  األناشيد  لفرقة  رئيسا 
الدخول  يحاول  وهو  حينها  ومن 

لمجال الغناء ..

الموسيقى  بمعهد  حليم  إلتحق 
العربية 1943 حيث التقى بالفنان/ 
كمال الطويل، وكان عبد الحليم طالبا 
وكمال  واألصوات  الغناء  قسم  في 
في قسم التلحين، وقد درسا معا في 
المعهد حتى تخرجهما عام 1948، 
ورشح للسفر في بعثة حكومية إلى 
وعمل 4  سفره  ألغى  لكنه  الخارج 
سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم 
قدم  ثم  بالقاهرة،  وأخيرا  الزقازيق 
إستقالته من التدريس وإلتحق بعدها 
بفرقة اإلذاعة الموسيقية عازفا على 
أن  قبل   ،1950 عام  "األبواه"  آله 
العمر  ورفيق  صديق  مع  يلتقي 
في  العمروسي  مجدي  األستاذ/ 
في  اإلذاعة  مدير  بيت  في   1951
عمر،  فهمي  اإلذاعي/  الوقت  ذلك 
الحليم  "عبد  الشهير  لقبه  كان  وقد 

الكبير/  حافظ بعد أن منح اإلذاعي 
حافظ عبد الوهاب العندليب األسمر 
بعد  شبانة  من  بدال  "حافظ"  إسمه 

إعجابه بموهبته ..

لحليم  فني  ظهور  أول  وكان 
بأغنية "صافيني مرة" ألحان محمد 
 1952 أغسطس  في  الموجي 
ورفضتها الجماهير من أول وهلة، 
إستعداد  على  الناس  يكن  لم  حيث 
الجديد،  الغناء  النوع من  لتلقى هذا 
ولكنه أعاد غناءها في يونيو 1953 
وحققت  الجمهورية  إعالن  يوم 
نجاحاً كبيراً، ثم كانت أغنية "على 
قد الشوق" كلمات محمد علي أحمد 
يوليو  في  الطويل  كمال  وألحان 
نجاحاً  أيضا  حققت  والتي   1954
فأعاد تقديمها في فيلم "لحن  ساحقاً 
الوفاء" عام 1955 ليتعاظم نجاحه 
الساحة  علي  بقوة  أقدامه  ويثبت 

الفنية..

مدار  وعلي  العندليب  عمل  وقد 
ربع قرن مع كل نخبة المبدعين من 
الملحنين والشعراء الذين عاصروه  

- وكان أبرزهم موسيقار األجيال/ 
له  لحن  الذي  الوهاب  عبد  محمد 
"توبة،أهواك، يا خلي القلب، نبتدي 
الوطن  جنبنا،  فاتت  الحكاية،  منين 

األكبر" 

- كمال الطويل "علي قد الشوق، 
الحلو حياتي وروحي، هي دي هي، 
حكاية  سنة،  في  شهر  في  يوم  في 
شعب، صورة، عدي النهار، أحلف 

بسماها وبترابها"

- محمد الموجي "صافيني مرة، 
من  رسالة  حبيبها،  خبي،  قلبي  يا 

تحت الماء، قارئة الفنجان"

جانا  "المسيح،  حمدي  بليغ  ثم   -
الهوا، موعود، حبيبتي من تكون" 

- كما تعاون مع الشاعر الرائع/ 
محمد حمزة في عدة أغنيات : "زي 
أي  تفتكرني،  حاول  سواح،  الهوا، 

دمعة حزن ال، موعود .. الخ"

أغنيتين من  أيضا  حليم  - وغنى 
نزار  الكبير/  للشاعر  أغانيه  أجمل 
الماء  تحت  من  "رسالة   : قباني 
آخر  كانت  والتي  الفنجان"  وقارئة 
ما غني علي المسرح في حفل شم 

النسيم 1977 ..

وتعتبر األغاني الوطنية والقومية 
من أبرز ما قدم العندليب في تاريخه 
أغانيه  أرخت  حيث  العظيم  الفني 
 1952 يوليو  ثورة  أحداث  لكل 

الشهيرة،  الثورة  أيقونة  هو  فكان 
القومية  األغنيات  من  العديد  وقدم 
الجديد 1952،  "العهد  أبرزها  من 
إحنا الشعب 1956، الوطن األكبر 
1960، حكاية شعب 1960 
األساس  بوضع حجر  إحتفاال 
الجزائر  العالي،  السد  لبناء 
 ،1966 صورة   ،1962
البندقية   ،1967 النهار  عدي 
اتكلمت 1968، خللي السالح 
صاحي، وعاش اللي قال" بعد 

نصر أكتوبر 1973 ..

بما  العندليب  شارك  وقد 
عرف عنه من وطنية في دعم 
عندما   ،1967 حرب  بعد  الجيش 
قام بالغناء في حفلته التاريخية أمام 
"ألبرت  قاعة  في  شخص  آالف   8
المجهود  لصالح  بلندن  هول" 

الحربى إلزالة آثار العدوان 

واإلبتهاالت  لألدعية  كان  كما 
إرث  في  نصيب  أيضا  الدينية 
من  كلها  وكانت  الراحل  العمالق 
الموجي ومنها نفضت عينيا  ألحان 
يا  أدعوك  تراب،  من  أنا  المنام، 

سامع دعايا.

وقدم العندليب 16 فيلما من أجمل 
المصرية،  السينما  كالسيكيات 
وشاركته البطولة نخبة من جميالت 
وستينات  خمسينات  في  السينما 
القرن الماضي، وغلب عليها الطابع 
كان  والذي  الحالم  الرومانسي 

يتناسب مع مالمحه الشخصية..

العام  هو   1955 عام  كان  وقد 
بأربعة  انطلق  حيث  لحليم  الذهبي 

أفالم رائعة : 

شادية  أمام  الوفاء"  "لحن   -
وحسين رياض، ثم "أيامنا الحلوة" 
الشريف  وعمر  حمامة  فاتن  أمام 
أمام  وليالي"  "أيام  رمزي،  وأحمد 
ومحمود  رمزي  وأحمد  إيمان 
آمال  أمام  الحب"  "ليالي  المليجي، 

فريد وعبد السالم النابلسي 

- "موعد غرام" 1956 أمام فاتن 
حمامة وعماد حمدي ورشدي أباظة 

وزهرة العال

شادية  أمام   1956 "دليلة"   -
أباظة  ورشدي  محمد  وفردوس 
فيلم  أول  ويعتبر  ماضي  وزوزو 

مصري سكوب باأللوان

- وكان أخر أفالمه هو "أبي فوق 
لطفي  نادية  أمام   1969 الشجرة" 

وميرفت أمين وعماد حمدي

وقد أصيب حليم بتليف في الكبد 
وكانت  البلهارسيا  مرض  بسبب 
العندليب  فيها  يعرف  مرة  أول 
عندما   1956 عام  المرض  بهذا 
وكان  الفم  من  نزيف  بأول  أصيب 
بشهر  اإلفطار  على  مدعواً  وقتها 
بدأت  التاريخ  هذا  ومنذ  رمضان، 
رحلته المأساوية مع المرض اللعين 
علي مدار عشرين عاما أجري فيها 
جراحية  عملية  ستين  من  مايقارب 

وتنقل فيها بين عشرات المستشفيات 
في الرباط وباريس ولندن وأشرف 
الكبد  أمراض  أباطرة  علي عالجه 
والجهاز الهضمي في زمانه بكل ما 
وامكانيات  معلومات  من  يمتلكون 
ال  كانت  ولكنها  زمانه  في  طبية 

تكفي لشفائه أو حتي إلنقاذه؛  

مارس   30 األربعاء   يوم  ففي 
العالجية  رحلته  وأثناء   1977
بلندن  كولدج  كنجز  بمستشفي 
أصيب العندليب بنزيف حاد، والذي 
كبدي  إلتهاب  نتيجة  كان  أنه  يقال 
خدش  بسبب  وربما  سي  بفيروس 
اإلستكشافي  المنظار  أثناء  المرئ 
مصدر  معرفة  محاولة  في  وذلك 
يتمكن  ولم  الدوالي،  النزيف وحقن 
السيطرة  من  النهاية  في  األطباء 
علي النزيف الذي أسلمه إلي الموت 
المرض  مع   رحلته  أنهي  والذي 

والعذاب المرير .. 

الحزن  من  نادرة  حالة  وخيمت 
الشعب  جموع  علي  الشديد 

العندليب،  لوفاة  المصري والعربي 
لبعض  إنتحار  حاالت  سجلت  كما 
وفاته،  بخبر  عند سماعهن  الفتيات 
الغناء  أسطورة  جثمان  تشييع  وتم 
تعرف  لم  مهيبة  جنازة  في  الخالدة 
الرئيس  جنازة  سوى  مثلها  مصر 
الراحل/ جمال عبد الناصر والفنانة 
حيث  كلثوم  أم  الراحلة/ 
في  المشاركين  عدد  بلغ 
 2٫5 من  أكثر  الجنازة 
ليسدل  شخصا،  مليون 
واحد  حياة  عن  الستار 
الفن  رموز  أعظم  من 

المصري والعربي .. 

فسيبقي  أي  وعلي 
للحب  أسطورة  دائما  الحليم  عبد 
الرومانسي، وملكا للقلوب العاشقة، 
قد  وكان  أوطانهم  لمحبي  ورمزا 
والجمال  الرقي  زمن  في   عاش 
الذي أضحي اليوم أطالال، وقد ترك 
وتراثا  ينضب،  فنيا ال  كنزا  ورائه 
ينهل  الدافقة  المشاعر  من  رائعا 
منها كل محبيه من عشاق الطرب 

األصيل ..

وفي النهاية، نسأل هللا له الرحمة 
جزاءا لكل ما قدمه وتركه من فن 
وسمو  الحب  في  رسالة  بيننا  نشر 
أن  يندر  الوطن  وعشق  المشاعر 

تتكرر  ..

بقية مقال سحر الميكروفون ص8
ومخبيش عليكم  برضه مشيت قرفانه ومتقريفه من غير بقى ما 
اقول ربنا يسامحه والحاجه من الكالم ده ... بل اننى حاولت ادخل 
فى ممر او قسم اخر من المحل بعيد عن الناس اللى سمعوا الزعيق 
... ومشيت فى جزء اخر الستكمال الشوبينج ... وفجاه لقيت بنت  
كنديه جميله ....  تقريبا فى عمر بناتى .... تستوقفنى › ... وقفت 
وبصراحه فى سرى .... وبدون ميكروفون قلت »اهال .... ماهى 
ناقصاكى« .... ولقيتها بصوت رقيق قوى وهادى ...مش ميكرفون 
... لقيتها بتقول لى ... جميل اوى الجاكت اللى انتى البساه ده ... 
قلت لها متشكره جدا .....ولدهشتى  لقيت البنت بتقول لى » انا بعتذر 
بالنيابه عن الشخص اللى ضايقك وزعق لك ... انا كنت واقفه قريب 
وشايفه الموقف كله وشايفه انك غصب عنك لمستى رجله والموضوع 
مايستهلش كل الدوشه اللى عملها وانتى مش غلطانه  ... انا اسفه 
وياريت تقبلى اعتذارى بالنيابه عنه » حضنت البنت وشكرتها ... 
واتغير كل موودى فى هذا اليوم الى االحسن ... الميكرفون دلوقتى 
برضه مبقاش حديده وبس ... ده بقى انترنت وفيس بووك ... بكلمه 
واحده وبدعوه اتقلبت بالد واتعملت ثورات ... وبكلمه واحده ممكن 
نشر الحب او بث الفتن والتحريض على الكراهيه والعنف... ياريت 
... وانا اولكم طبعا نخلى بالنا من الموضوع ده وننبه  والدنا ... او 
احنا بسلوكنا  امامهم  نكون نموذج يحتذوا به ... ممكن جدا الصمت 
يكون ابلغ من الكالم وممكن بسلوكنا الهادى ومن غير ميكروفون  
.... زى ماعملت معايا البنت الكنديه ... نعمل تاثير وفرق كبير فى 
حياة االخرين ... ممكن كل ده يتم بهدوء ومحبه وعدم تسابق على 

الشهره وحب الظهور ... مهما كان ... سحر الميكروفون ....
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فى السماء البس 
تونية بيضاء! 

محدي رزق

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

أمجل 30 بلدة وقرية يف أوروبا
كونوي، ويلز

الوحيدة من بريطانيا على قائمة الثالثني بلدة اوروبية األكثر 
مجاال، مشهورة بأسوارها وقلعتها القروسطية

الصليب بني 
الشفاء والرب

Oliver كتبها

المتقون اسمي تشرق  أيها  لكم   -
أجنحتها  في  والشفاء  البٌر،  شمس 
الصليب  عيد  في   .2  :4 مالخى 
حضن  في  جناحيه  وبين  المجيد. 
كما  البر  نجد  المصلوب  المسيح 
الفداء  في  نتأمل  ما  كثيراً  الشفاء. 
صار  الذى  والتبرير  والكفارة 
هوالشفاء  كله  هذا  بالصليب.  لنا 
الخطايا  ومن  األبدي  الموت  من 
بأكملها. لكننا نحتاج أيضاً أن نتأمل 
الجناح  الذى في الصليب ألنه  البر 

الثانى. 

- من عند الصليب تنبع الفضائل. 
كل  تخرج  المخلص  يد  ثقوب  من 
ثنايا  بين  من  الروحية.  الدروس 
الشوك على رأسه يسيل دهن البركة 
الطعنة  خلف  من  الروحي.  والثمر 
ولغة  األبدية  معالم  تنبثق  جنبه  في 
الفادي  الشافي  فالمسيح  المحبة. 

هوبذاته المسيح مصدر البر. 

- البر هودرجات السلم السمائي. 
وإبن  هوالصليب.  السمائي  والسلم 
اإلنسان هوالذى صعد علي الصليب 
السمائي  الطريق  ويعرف  ونزل 
له  المسيح  هوبذاته  الطريق  ألن 
الصليب  بر  في  درجة  أول  المجد. 
هى المحبة. فمن غيرها ال يحسب 
موت  يحسب  وال  فداء  الصليب 
صار  بالمحبة  بل  كفارة.  المسيح 
إلي  عقوبة  من  متحواًل  الصليب 
المسيح  لصليب  يعيد  فمن  خالص. 

إال الذى تغلبه المحبة. 

في  الثانية  هوالدرجة  الشكر   -
العظمة  له  فالمسيح  السماء.  سلم 
أحد  من  وال  شيء  من  يشتكي  لم 
بل  الصليب.  علي  الموت  حتي 
إِلَى  أَْشُكوُكْم  أَنِّي  َتُظنُّوا  اَل  قال 
َوُهَو  َيْشُكوُكْم  الَِّذي  يُوَجُد  اآلِب. 

يو5:  َرَجاُؤُكم  َعلَْيِه  الَِّذي  ُموَسى، 
ومن  الشكوى.  عكس  الشكر   .45
إبليس  الشكوي وظيفته إال  صارت 
هللا  أوالد  علي  المشتكي  المسمي 
الذى  وهوالمشتكي   33 رو8: 
رؤ12:  النار  أتون  في  سيطرح 
يشتكي  زمانه  كل  قضى  ألنه   10
قضى  المسيح  بينما  إخوتنا  علي 
أيامه علي األرض يحتضن الجميع 
يتأفف من دناساتنا مهما كانت  وال 
القبض  لحظة  في  هوالذى  مقززة. 
المقطوعة  الجندي  أذن  يشفي  عليه 
بسيف بطرس. هوالذى لما قال أنا 
فإنتظرهم  األرض  علي  هوسقطوا 
ثانية.  عليه  ليقبضوا  يقومون  حتي 
أن  نتعلم  لكي  يشتكي.  ال  هومسيح 
في  البر  اآلالم.  في  حتي  نشكر 
أجلنا  من  صار  الذى  اآلب  شكر 
من  الشكر  فلنكثر  يسوع.  بالمسيح 
عمق القلب إن أردنا أن نعيد العيد 

الحقيقي للصليب. 

الثالثة  هوالدرجة  اإليمان   -
الحنطة  حبة  السمائى.  السلم  في 
صعدت علي الصليب بذرة ونزلت 
عظيمة  شجرة  الصليب  علي  من 
جمعت العالم كله في حضن المسيح. 
باإليمان صعد المسيح علي الصليب 
األعظم.  اإليمان  درس  لنا  ليصنع 
باإليمان صارت بعد الصليب قيامة 
نعيش  كنا  ما  اإليمان  غير  ومن 
موت المسيح كربح إال ألن القيامة 
بالصليب  يعيدون  فالذين  الزمته. 
اإليمان  يصير  يعيشونه.  الذين  هم 
وجبتهم اليومية. يضعونه في قلوبهم 
وعقولهم وحواسهم فيبصرون أبعد 
يد  تمسك  إذ  البشر  يد  تستطيع  مما 
فتمتد  به.  إيمانهم  في  بهم  الرب 
فليس  نهاية.  ال  ما  إلى  آفاقهم 
يؤمنون  الذين  عند  آخر  للصليب 
بينما الذين ال غيمان لهم في صليب 
تحت  آخرتهم  يضعون  المسيح 
الصليب  يحسبون  لذلك  أقدامهم. 
السري  اإليمان  فينقطع حبل  جهالة 
الذى يتغذون من خالله بالسمائيات. 

صلب  سبق  اللسان  صلب   -
يسوع. صمت  المسيح  في  الجسد 
من  تحرره  منه  كلمة  كانت  فيما 

حاكموه  حين  قاتليه. صمت  قبضة 
في  وضعوه  وحين  عايروه  وحين 
باراباس. صمت حتي  مع  مفاضلة 
به  يستهزئون  وهم  اللصين  بين 
لسانه  وصلب  أحدهم  إستفاق  حتي 
في  يذكره  أن  وطلب  كالمسيح 
هوالمغفرة  اللسان  صلب  ملكوته. 
الدينونة.  عن  واإلمتناع  لآلخرين 
كما  األنا  هوإنكار  اللسان  صلب 
الصليب.  علي  ذاته  المسيح  أخلي 
إنشغلنا  إذا  للصليب  سنعيد  كيف 
اللسان سلطان هللا  إذا سلب  بذواتنا 
في الدينونة. عيد الصليب هوصلب 
اللسان. فينهمك في الغفران للجميع 
المصلوب  مع  يقول  شروط.  دون 
إغفر لهم يا أبتاه. فلننتبه لهذا البر. 

أي صلب اللسان. 

دام  ما  حاضرة  كانت  الشفقة   -
الصليب.  عند  حاضرا  المسيح 
يأخذ  أن  ويوصه  يوحنا  إلى  ينظر 
ويوصها  أمه  إلى  ينظر  عنده.  أمه 
بطرس  إلى  ينظر  وبنا.  بيوحنا 
المسيح  شفقة  ويندم.  ليبكي  فيخرج 
في نظراته كما في كلماته مع اللص 
التائب. شفقة المسيح حاضرة تغلب 
اآلالم فآالمنا ليست مبرراً للعصبية 
أواإلنفعال علي الغير. فالمسيح في 
نحن  شفوقاً.  لطيفاً  ظل  آالمه  كل 
الذى  الصليب  لبر  يفتقر  زمن  في 
نحتاج  المسيح.  شفقة  تظهر  فيه 
مفرادات  من  الكثير  إستبدال  إلى 
متالمسة  لتكون  اليومي  قاموسنا 
الصليب.  علي  المسيح  شفقة  مع 
المحتاجين  علي  نشفق  ألن  نحتاج 
بكل نوع وال نغلق قلوبنا ضد أحد. 
نشفق علي الصغار والعجائز. على 
التائهين وغير العارفين. نشفق علي 
هذا هوعيد  أحد.  بهم  يعتني  من ال 

الصليب عيد الشفقة المسيحية. 

كل عيد صليب وأنتم متحررون 
يعطل  قيد  كل  من  المسيح  بصليب 

عن تسلق السلم السمائى. 

بالشفاء  الصليب  رب  فليباركنا 
والبر معاً. لندخل في جناحيه ونتعلم 

نور النهار ونستدفئ بشمس البر. 

إلى  التعرف  فى  كثيراً  اجتهدت 
ألبير،  أندرو  الشهيد  والدة  اسم 
وكفى،  الشهيد  أم  أنها  فخراً  يكفيها 
الصغير:  سرها  عن  وأفصحت 
»رأيته يرتدى تونية بيضاء، وقال 
لم  أنه  وأخبرنى  تحزنى،  ال  لى 
يشعر بأى ألم أو عذاب، لكن فجأة 
وقال  للسما،  طالعة  روحى  لقيت 
لى: كل اللى عاوزه انكم تذكرونى 
ليكم فى  وأنا هصلى  على األرض 

السما«.

من  األبيض  الثوب  هى  التونية 
قماش مطرز بالصلبان على األكمام 
والصدر والظهر، ويرتديها الكاهن، 
القدمين  إلى  واصلة  التونية  وتكون 
ر  لتُذّكِ األكتاف  على  وعريضة 
الصدر  رحب  يكون  بأن  الكاهن 
واسع البال وديعاً حليماً وأن تكون 

أفعاله طبق مشيئة هللا.

القوية  المصرية  األم  ورأت 
وجاءت  تونية،  فى  ابنها  الصابرة 
لتذكره فى األرض، على وعد منه 
السماء.  أن يصلى لها ولألحبة فى 
الصعيدية التى جاءت ترتدى لباسها 
ولدها،  باستشهاد  فرحة  األبيض، 
وعانقت  رسوخاً،  الجبال  طاولت 
من  علينا  وألقت  رفعة،  السماء 
صبرها دروساً فى اإليمان والشكر.

انه  فخورة  »أنا  الكبيرة:  تقول 
بقى شهيد، كل ما أمشى فى الشارع 
أم  انتى  ده  ويقولولى  راسى  بارفع 
اللى  على  ربنا  باشكر  أنا  الشهيد، 
الصغير  صورة  تعلق  فيه«،  أنا 
فخورة،  صدرها  على  »أندرو« 
القلب  تُفرح  »أندرو«  صورة 
الحزين، صورة البن من أبناء هذا 
بصور  عيناه  تكتحل  الذى  الوطن، 

الشهداء.

هلل در شبابنا فى استشهادهم درساً 
بالدم، ال فارق بين مسلم ومسيحى، 
ما لم تفرقه الحياة ال يفرقه الموت 
فى سبيل الوطن، نزف إلى السماء 
»أندرو«  البطل  الشهيد  محتسبين 
خالد  مغربى،  خالد  البطل  والشهيد 
أمام  قوى  غالبة  واحنا  دبابة، 

تضحياتهما العظام.

كل  من  مؤلَّف  الشهداء  جيش 
وضريبة  جنود،  كلنا  المصريين، 
خاطر  طيب  عن  يدفعها  الوطن 

فى  المشهد  جميعاً،  المصريون 
تجلِّيه آية، والشهيد »أندرو« جنب 
الشهيد »شبراوى«، فى سيناء الكل 
ليسوا  سيناء  فى  أوالدنا  واحد،  فى 
فى نزهة خلوية، وكل منهم يتشهد 
إذا أقبل المساء وأرخى سدوله، وإذا 
أصبح الصباح، وما اإلصباح منك 
الشهادة  وزوادهم  زادهم  بأمثل، 
فى حب الوطن، ال يفرق فى حب 
أو  مسلم  وعريف،  عميد  الشهادة 
مسيحى، شهادتهم تفجر فينا كل ما 

نسينا من معنى أن الكل فى واحد.

جنب  ألبير  أندرو  صندوق 
صندوق شريف عمر ملفوفان بعلم 
مصر، مواكب الشهداء تؤذن عليها 
أجراس  لها  وتدق  عالياً  المساجد 
»أندرو«  صعد  تزفها،  الكنائس، 

كما  معاً،  السماء  إلى  و»منسى« 
تقاسما  الوطن،  فى حب  معاً  خدما 
فى  ونومة  الماء،  وشربة  اللقمة، 
إلى  قربى  يؤديانه  وواجباً  الخالء، 
الوطن، من ذا الذى يفرق بينهما فى 

الشهادة، الشهيد حبيب هللا.

أسماء  أطالع  وأنا  لبرهة  توقفت 
بفخار،  الشعب  على  تُتلى  الشهداء 
كما  رب  يا  منى،  الدمع  وفاض 
فى  والمسيحيين  المسلمين  جمعَت 
وجمعَت  الحب،  على  الوطن  هذا 
فى  و»منسى«  »أندرو«  بين 
الشهادة، اجمعنا على الحب، الحب 
نعمة مش خطية، شبابنا يُستشهدون 

محبة فى تراب هذا الوطن.

أم رائعة  التى أعرفها  فى مصر 
تعرفت  ليتنى  ألبير،  أندرو  أم  مثل 
وأم  رأسك،  وقبلت  اسمك  على 
شريف  أم  »إيمان«،  مثل  رائعة 
تزفان  أُّمان  يصبّرها،  ربنا  عمر، 
مصر  فى  السماء،  إلى  عريسيهما 
الكنيسة  يعرفونها  أعرفها وال  التى 
عناق  فى  والمئذنة  المسجد،  قبالة 
مع المنارة، والشيخ فى وصال مع 
عمار  المصريين  وبيوت  القسيس، 

بالحب.

خالد  شهادة  كما  أندرو  شهادة 
الشهيد  وسبقهم  وعرسان،  وعلى 
وترك  رياض،  عبدالمنعم  البطل 
بالدماء  ليخضبوه  الشهيد  يوم  لهم 
السمع  ألقى  لَمن  شهادة  الطاهرة، 
الوطن،  وهو شهيد على لحمة هذا 
وما جمعه هللا ال يفرقه ُكّهان الفتنة 
فتاوى  من  أطلقوا  ومهما  والفرقة، 
ال تخترق درعاً، وال تصيب هدفاً، 

خابت سهامهم، طوبى للشهداء
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

السمسم.. فائدة للعظام واملفاصل
من عيادة الطب الطبيعى

هشاشة العظام والصوم
العقد  في  انا  س: 
من  الخمسينى 
من  وأعانى  العمر 
هشاشة العظام، فهل 
ان  لى  مناسب  هو 
عن  وانقطع  اصوم 

البروتين الحيوانى وااللبان؟

أثبت  العلمى  البحث  ان  الواقع  ج: 
الحيوانى  البروتين  من  االكثار  ان 
يساعد على فقد العظام، فهو يؤدى الى 
البول،  في  الكالسيوم  فقد  اإلسراع من 
فوجد ان رفع نسبة البروتين الحيوانى 
من 47 جم الى 142 أدى الى سرعة 
بمقدار  البول  في  الكالسيوم  من  الفقد 
الضعف، فالكالسيوم يغادر العظام الى 
الدم ليعادل التأثير الحامضي الناتج عن 
الحيواني،  للبروتين  الغذائي  التمثيل 
االمينى  الحامض  ان  وجد  كذلك 
الميثيونين الموجود بوفرة في البروتين 
الهوموسيستين  الى  يتحول  الحيواني 
العظام،  فقد  الى  يؤدى  ان  يمكن  الذى 
كذلك تجد ان اللحوم تحتوى على كمية 
كبيرة من الفوسفور الذى يساعد على 

فقد الكالسيوم.
النباتيين  ان  تجد  اآلخر  النحو  وعلى 
اقل عرضة لهشاشة العظام، هذا على 
السنين  في  العظم  ان سمك  الرغم من 

أي  العمر  من  األولية 
كانت  العشرينات  في 
اقل كثافة مقارنة بالذين 
األطعمة  يتناولون 
يدل  وهذا  الحيوانية، 
النباتيين  ان  على 
يفقدون الكالسيوم في البول بمعدل اقل 

من نظائرهم الغير نباتيين.
الطعام  في  يكون  ان  يجب  ولكن 
النباتي كمية معقولة من البروتين، الن 
وهنا  وتكوينها،  للعظام  هام  البروتين 
مناسب  كمصدر  البقول  مكانة  تظهر 
للبروتين وتحتوى أيضا على الكالسيوم 
والمغنسيوم وباقي المعادن، ولكن لفول 
الصويا أهمية خاصة في منع او ابطاء 
فقدان العظام وذلك بسبب احتوائه على 
وهى  ايزوفالفونز  تسمى  نباتية  مواد 
تعمل مثل هرمون االيستروجين الذى 
بسبب فقده نفقد العظام، هذا عالوة على 
كبيرة،  بنسب  الكالسيوم  على  احتوائه 
ربع باكو من التوفو يحتوى على 500 

مجم من الكالسيوم.
الخضروات  تناول  جدا  المفيد  ومن 
الكيل  مثل  الخضرة  الداكنة  الورقية 
والسبانخ  الرومى  والخس  والكوالرد 
والسلق الحتوائها على المعادن الهامة 
وفيتامين K الهام لهرمون بناء العظام. 
تباسيم جندي

شعبنا  تناولها  يحب  التي  البذور  أحد  السمسم 
أيام  في  وخصوصا  كثيرا 
الصوم، نحب ان نأكله في الدقة 
او  الطعمية  ومع  الخبز  وعلى 
والفواكه  المكسرات  باقى  مع 
في سيسيمى بار او في الطحينة 

او الحالوة الطحينية.
في  السمسم  ترى  ان  الصعب  من  ولكن 
في  يتواجد  ولكنه  العادى،  السوبرماركت 
ان  ويعتقد  الصينى،  او  العربى  السوبرماركت 
أصوله ترجع الى الهند فهو مذكور في القصص 
الهندية القديمة، وهو مذكور أيضا في التراث 
األشوري 1600 سنة قبل الميالد، وكان آنذاك 

يستخدم في عمل النبيذ.
واالصفر  األبيض  فمنه  أنواع  والسمسم 
باحتوائه  السمسم  ويتميز  واالحمر،  واألسود 
على المعادن الصغيرة الهامة للجسم مثل النحاس 
أنزيمات  عمل  في  هام  والنحاس  والمنجنيز، 
الجسم المضادة لاللتهابات واالكسدة، وعنصر 
على  عالوة  المفاصل،  لوظيفة  الهام  المنجنيز 
للعظام  الهامة  المعادن  من  كثير  على  احتوائه 
والعضالت مثل الكالسيوم والمغنسيوم والحديد 
على  يحتوى  تجده  كما  والزنك،  والفوسفور 
الحامض االمينى تريبتوفان المكون لهرمونات 
 B1 وفيتامين  النوم،  على  والمساعد  المزاج 
من  ان ربع كوب  وتجد  الذاكرة،  يساعد  الذى 
االلياف  من  جيدة  كمية  على  يحتوى  السمسم 
السمسم  ان  نالحظ  ان  وينبغى  جم،   4 وهى 
يحتوى على كمية كبيرة من الزيوت التي يمكن 
ان يحدث لها أكسدة بفعل الحرارة او الضوء، 
لذا يجب تخزينه في الفريدج مدة 6 شهور فقط 
او سنة في الفريزر، ويجب الحذر من شرائه 

مخزونا لمدة طويلة في السوبرماركت.
النكهة  يعطى  مميز  طعم  له  السمسم  وزيت 
الخاصة باألطباق الصينية، وهو ال يحتوى على 
كل المواد الغذائية السابق ذكرها، ولكنه يتميز 
باحتوائه على كمية كبيرة من مواد الليجنان أكثر 
من البذور، وهذه المواد لها تأثير إيجابي على 

الجهاز الدورى فهى تساعد على خفض ضغط 
األبحاث،  أثبتت  كما  الدم 
خفض  على  وتساعد  بل 
الدهون الثالثية والكولسترول 
الردىء، ولها خاصية مضادة 
وتحافظ  وااللتهاب  لألكسدة 
على الكبد من تأثير االكسدة. 
ان  الى  هنا  اإلشارة  ويجدر 
زيت السمسم مناسب لعمل الدرسنج للسلطات، 
اما عن استخدامه في الطهى فينبغى ان يكون 
المنخفضة  الحرارة  درجات  على  الطهى  في 
وليست العالية ألنه يتأكسد بالحرارة، او يمكن 

اضافته في نهاية الطهى.
وظائف  تحسين  في  تظهر  السمسم  وفوائد 
نسبة  وجود  بسبب  وذلك  والجلد  المفاصل 
كبيرة من معادن النحاس والمنجنيز وهى هامة 
الكوالجين  لعمل  الهامة  االنزيمات  نشاط  في 
تركيب  في  أساسى  وكالهما  وااليالستين، 

االوعية الدموية والعظام والمفاصل والجلد.
كذلك السمسم هام لصحة العظام، فهو مصدر 
جيد للكالسيوم، فملعقة من الطحينة تحتوى على 
63 مجم من الكالسيوم، وربع كوب من السمسم 
وهى  الكالسيوم،  من  مجم   351 على  يحتوى 
يوميا  المطلوبة  الكالسيوم  كمية  ثلث  من  اكبر 
يحتوى  أيضا  انه  السمسم  يميز  ومما  للجسم، 
الكمية  فنفس  المغنسيوم  من  جيدة  كمية  على 
من  مجم   126 على  تحتوى  الكوب  ربع  اى 
المغنسيوم وهى ثلث كمية المغنسيوم المطلوبة 
يوميا، وهذا بخالف لبن البقر وهو الطعام الذى 
يسوق على انه مصدر للكالسيوم اال انه فقير في 
المغنسيوم، فكوب اللبن يحتوى على 296 مجم 
السمسم.  اقل من ربع كوب  اى  الكالسيوم  من 
الزنك  معادن  أيضا  السمسم  ويحوى  هذا  كل 

والمنجنيز والنحاس الهامة للعظام.
تتناول  ان  صحية  عادة  القارئ  عزيزي 
السمسم،  وزبدة  والدقة  والسمسمية  الطحينة 

وكل سنة وانتم طيبين.

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

هيئة أوروبية حتذر من املبالغة 
يف حتمري البطاطس

باريس-أ ش أ 
حذر المسئولون فى /الهيئة األوروبية لألمن الغذائى/ من 

المبالغة  فى تحمير البطاطس و تركها تصل إلى اللون األصفر الداكن , كما حذرت من تحميص  
الخبز و تخزينه فى الثالجة.

وأكدت الهيئة أن ذلك ينشط المادة الكيميائية التى تعرف باسم  /أكريالميد/ وهى مركب كيميائى 
سام مسبب للسرطان يتكون طبيعيا مع األغذية الغنية بالنشا  األمينى و السكر , والتى تحدد لون 

و طعم األغذية.
وأشار المسئولون – في دراسة حديثة لهم – إلى أن حرارة التحمير يجب أن ال ترتفع عن  120 
درجة مئوية , مع وضع البطاطس فى ماء دافىء للتخلص من المادة السكرية بها قبل  تحميرها , 

مع تغيير الزيت باستمرار.

“الكركم” حيارب السرطان
مرة  الكركم  تناول  بضرورة  حديثة،  أسترالية  دراسة  نصحت 
من خطر  الحد  في  يساعد  حيث  األقل،  على  األسبوع  في  واحدة 

اإلصابة بالخرف وألزهايمر.
وقد اكدت الدراسة الطبية، التي أشرف عليها باحثون من جامعة “إديث كوان” األسترالية، إن الكركم 
يحتوي على مادة تعمل على منع بعض البروتينات التي تدعى بيتا أميلويد “Amyloid beta” من 
التجمع والتألب سوًيا على الخاليا العصبية أو العصبونات “Neurons” وتدميرها، حسبما ذكر موقع 

“روسيا اليوم”.
وشملت الدراسة 96 مشترًكا، تراوحت أعمارهم بين 9 و40 عاًما، على مدى سنة كاملة حصلوا 
خاللها على كبسوالت بها مادة الكركمين “curcumin” بتركيز 1500 مجم أو 500 مجم، وتناولوها 
3 مرات يومًيا، وبعد تحليل المعلومات والنتائج وجد الباحثون نتائج إيجابية وأثبتت فاعلية الكركم فى 

الحد من خطر اإلصابة بمرض ألزهايمر.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج تدعو للقيام بالمزيد من األبحاث للمساعدة في تقييم النتائج على مجموعة 

أكبر من المشتركين ولفترة أطول والتحقق منها.
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من عامل اإلبداع..  منشآت معمارية مذهلة تتنافس على جائزة أفضل تصميم هندسي يف العامل
وهو  سنة،  كل  يقام  مهرجاًنا  المعمارية  للهندسة 
يمثل فرصة عالمية لإلحتفال وأيضا اكتشاف أهم 
التصاميم الهندسية في البلدان المشاركة التي تهتم 
منه  نسخة  أول  اقيمت  وبعدما  العمارة.  بميدان 
في  باي ساندز  مارينا  في  وذلك  في عام 2012 

سنغافورة
وقد قام القائمون على المهرجان باختصار قائمة 
كانت تضم 300 مشروع من 50 دولة مشاركة 
في 20 عماًل هندسًيا ستتنافس في المعرض المقبل 
في سنغافورة  للفوز بجائزة أفضل تصميم معماري 
في العالم. ولم تقتصر المشاركات على المشاريع 
الصناعية المعقدة بل شملت أيضا مشاريع هندسية 
كل  بين  المشتركة  السمة  أن  والمالحظ  صغيرة! 
هذه المشاريع هي االبتكار و التنوع في األفكار و 

الخروج عن قواعد الهندسة.
أما لجنة التحكيم التي ستفصل بين المشاركين و 
تختار البناء الذي يستحق الجائزة فهي مكونة من 
ريتشارد روجرز،  البريطاني  المعماري  المهندس 
وجولي  كونغ،  هونغ  من  ييم  روكو  وعضوية 
لويز  وإنريكي  المتحدة،  الواليات  من  أيزينبيرغ 
غيلي من إسبانيا، وبيتر ريش من جنوب أفريقيا. 
في  المشاركة  المشاريع  هذه  صور  من  ويبدو 

المنافسة أن اإلختيار سيكون صعبا أليس كذلك؟!

مبنى اإلدارة العامة في جامعة زيان جياوتونغ – 
ليفربول، مبدينة سوزهو الصينية

مجمع مارينا ياليكافاك في بودروم تركيا

البناء السكني في عبدان بإيران

مقاعد مسقوفة، مستوحاة من صدف البحر، 
على شاطئ ليتل هامبتون في سوسيكس 

الغربية

املركز الثقافي أكيها وارد، في نيغاتا باليابان

مبنى أوال ميديكا في كلية الطب بجامعة 
كاولينسكا السويدية

ناطحة سحاب من زجاج، قادرة بتصميمها 
الغريب على الوقوف في وجه كل عوامل 

الطبيعة

حديقة كنيسة املسيح النباتية

املتحف البحري الدمناركي في هلسنغور

بالزا دونغدامون في كوريا اجلنوبية
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العمل، العجز عن العمل.
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