 3بابة  1733شهداء
9th. Year, Issue 225
Thursday October 13, 2016

For Advertisment
ahram.teeba@gmail.com
Tel: 647-823-6779

ُ ُّ
ُّ
ُ
ْ
ان
«نشكرك أيها
ال َل ُه ْال َق ِ
الرب إْ ِ
ادر َع َلى ُك ِّل َشي ٍءْ ،ال َك ِائ ُن َو َّال ِذي َك َ
َ ْ ُ َ َ َ َّ
ت.
يم َة َو َم َل ْك َ
َو َّال ِذي َي ْأ ِتيَ ،أل َّن َك َأ َخ ْذ َت ُق ْد َر َت َك ْال َع ِظ َ

www.ahram-canada.com

“We give You thanks, O Lord God Almighty,
The One who is and who was and who is to
come, Because You have taken Your great
power and reigned. Revelation 11:17
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االنتخابات االمريكية اهم انتخابات في العالم فليس هناك
دولة متداخلة ومؤثرة في العالم مثل أمريكا وفى أي حدث
عاملي سواء حلو ام مر نبحث عن التدخل األمريكي ،ولهذا
فاالنتخابات االمريكية يتابعها العالم كله ،وبينما يركز
االمريكان على اقتصادهم يركز باقي العالم على السياسة
اخلارجية وأيضا االقتصاد األمريكي املؤثر في العالم والتنافس
هذه املرة به عوامل غير مسبوقة ،منها انها اول سيده تصل
لهذه الدرجة ومنها أنه هناك اتهامات بتدخل روسيا.
هل ينتخب االمريكان من تكذب بأناقة وتغطى فشل
سيأسى؟ وتفعل عكس ما تقول ومتحو أكثر من  35ألف
من بريدها اإللكتروني الذي قد يدمغها؟ ام الشخص الذي
يتباهى بإباحيته موثقة بفيديوهات لم يكن يعلم انها
ستكون ضده في يوم من ذات األيام؟
التكملة صفحة 3

احلب يف قفص األسود12 ...

بيع وشراء
وايجار العقارات

أعيادنا يا حلوين من 6
اكتوبر حيت اهللوين 9 ...
من اين تأتي االمال ؟6 ...
ماذا نتوقع بعد كل هذا
الفساد؟5 ...
مدير جامعة القاهرة جابر
نصار يلغى خانة الديانة12 ...

We Cut Taxes Like a Diamond
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خـدمـة
متميزة

فرص لالستثمار العقارى

شقق ممتازة فى قلب تورونتو
EDWARD YACOUB

B.SC IN CIVIL ENGINEERING
SALES REPRESENTATIVE

Cell: 416 315 0480

homesbyhany@yahoo.com

عندما تصبح احلمائم
فئراناً!12 ...

خدماتنا المتميزة تمتد
الى ما بعد البيع او
الشراء

Nady Ibrahim

416-817-1560

Mina Ibrahim

Paralegal and
Commissioner of Oaths

Immigration services,
traffic tickets, small claims,
and other legal services

Email: Mina.Ibrahimpara@gmail.com

L4Z 1Y5

416-391-3232

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

Unit#405-186 Church st East. Brampton
On. L6V1H3 Dir: 647 771 9488

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100

647-818-1668

Dr. George Boutros
Family Dental surgeon

Richmond Hill
905 770-7707

Toronto
416-654-4555

Emergency :call or text 416 312-8493
Surgery (Implants,wisdom teeth),
Dentures crowns,Root canal,white
fillings, Veneers
10% senior discount drgb@rogers.com
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Just listed
for sale

اتصل بنبيل دانيال لرؤية هذا املنزل

Don Mills/Steels

www.44Cobblestone.com
 أرض كبيرة-  حمامات4 -  غرف5
 موقع ممتاز قريب- قبو مشطب
، املواصالت،من املدارس املتفوقة
 والسوق،HWYs

416-258-4390 لروئية املنزل اتصل بنبيل دانيال على

 ال تؤجلwww.nabildanial.com زر موقعنا اإللكرتوني
Broker with Century 21 Percy Fulton Ltd

A life well lived is
the greatest return
possible.

Invest in life.

will help get more out of your money, so you can get more out of life.
Find out how at investorsgroup.com.

Investments

Tax Planning

Retirement

Estate Planning

Insurance

Mortgages

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant

Investors Group Financial Services Inc.

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415
Ehab.Nicola@investorsgroup.com

Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc. Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.
referred to a Mortgage Planning (Agent) Specialist. Mortgage Brokerage Licence #10809, Mortgage Administrator Licence #11256.
© Investors Group Inc. 2015 MP1960 (09/2015)
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Saint Moses The
Black Coptic Relief
Organization

تكملة مقال «اإلباحي ام الكاذبة؟»
ص1

استخدام كلينتون لبريدها اإللكتروني
الشخصي لم يكن خطأ كما تقول ولكنها فعلته
قصدا عامدة متعمدة حتى يمكنها ازالته دون
مالحقة ،فال سنها او خبرتها السياسية يقبل
منهما القول «أوبس كانت غلطة»
ولقد ك��ان تهديد ترامب لها جديا انها
تستحق السجن ،نيكسون لم يشارك في
التصنت على الحزب االخر ولكنه عتم عليه
وانتهى األمر باستقالته أي انه لم يفعل الخطأ
ولكنه تستر عليه ،فكم يكون مصير من يفعله
بنفسه عامدا متعمدا.
المرجح انه كان بهذه الرسائل االلكترونية
مخاطبات بشأن تسهيالت لداعش وكان هذا
متماشيا مع االدارة االمريكية الحالية في هذا
الصدد الذي يقول انه يحارب داعش بينما هو
من اسسهم واقامهم ومولهم باتفاق سعودي
خليجي تركى أمريكي.
هل ينتخب األمريكي من تحرش بالسيدات
وتباهى بهذا وه��و ناجح إداري���ا ج��دا؟ ام
م��ن ش��ارك��ت ف��ي قتل وتشريد السوريين
والعراقيين على مختلف اجناسهم وتنكر هذا
بحذف االيميالت التي تدمغ فعلتها؟
لقد اجتذب ترامب أصوات الكثيرين بصدقه
الفج ،ثم ع��اد لالعتدال بعدها في بعض
النقاط ومنها تشككه في انتماء كل المسلمين
األمريكيين وأق��ص��ر تحفظه على فحص

السجالت بأكثر دقة لمن يأتون منهم ألمريكا،
ومع هذا فان االستطالعات والمقاالت من
الناحية العربية معظمها مؤيدة لترامب الذي
يفهمون صدقه في اب��راز مشاعره عكس
كلينتون التي تتصرف بإجرام االنيق الذي
يرسل من يقتل وه��ي ترتدى قفازا ملونا
ت��زرع به الزهور في حديقتها .ونيكسون
وك��ارت��ر واوب��ام��ا عندما زاروا القاهرة
استقبلهم المصريون بكل ترحيب بينما قذفوا
كلينتون بالطماطم والبيض بسبب احساسهم
ان االمريكان مشاركين في مؤامرة وصول
مرسى للرئاسة   .
يكاد االعالم األمريكي ان يكون معظمه ان
لم يكن كله يحارب ترامب ولكن أحيانا يكون
هذا السالح له نتائج عكسية مع الناخب،
وشبكات التواصل االجتماعي أوقفت ان يكون
االعالم الممول هو األداة الوحيدة للتأثير على
البشر ،وبينما ترامب هو من مول حملته
االنتخابية هناك من مول حملة كلينتون وله
اغراضه بينما هي لم تشارك بها من مالها
الخاص.
هل امريكا كلها لم يكن بها غير من هي
كاذبة ومن هو إباحي؟ ومن سيأتي للبيت
األبيض؟ السفالة االنيقة مع فشل سيأسى؟ ام
السفالة الفجة مع نجاح ادارى؟
8164gindi@rogers.com

Tel:Ê905-782-7527Ê

tamer.topremax@gmail.com

www.best4uhome.com

Special program
for kids
for any information
WWW. Smro .ca Or call 6479999815
1.Spiritual Service.
2.Monthly Financial support for those in need.
3.Houses renovation (installing roofs, bathrooms, walls, connecting
water, electricity …etc.).
4.Assist the establishment of new businesses for unemployed.
5.Supply food on a regular basis.
6.Provide cloth for school, Christmas and Easter celebrations as well
as blankets and bridal needs.
7.Provide medicine and medical.8.Help prisoners and their families

أسرة حترير

األهرام اجلديد

رئيس التحرير
د .رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
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Sales Representative
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NADER ZAKY, B.Sc.
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بيتـــــك
و سوق العقارات

قضايا وآراء

بطل الضربة اجلوية القبطي
بقلم مدحت قالدة

املغاالة فى سعر العرض
زيورخ فى 2016/10/5
« النصر له العديد من االبناء والهزيمة لها ابن
واحد «

ناص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس -خبري عقارى
العديد من مالكى المنازل يعتقدون انة اذا
طلبوا ثمنا باهظا للمنزل في بداية عرض
المنزل للبيع ،فإنه يمكن تخفيض الثمن في
وقت الحق فى حالة عدم إيجاد مشترى .إذا
كان سعر المنزل مبالغ فية ،فأنة لن يجد
اهتمام كافي من المشترين .تدريجيا يضطر
البائع ان يخفض السعر إلى القيمة السوقية
ولكن بحلول ذلك الوقت يكون المنزل فى
السوق لفترة طويلة وهذا يقلق المشترى
الجاد .وفي بعض األحيان ينخفض السعر
الى أقل من قيمة السوق ألن البائع يكون
قد نفذ صبره وفى النهاية يباع المنزل بأقل
من قيمتة الحقيقية .ربما تعتقد ان المشتري
المهتم سوف يقدم عرضا للشراء بغض
النظر عن السعر المطلوب ولكن المشتري
المحتمل الذى يبحث فى نطاق سعرى اقل
قد ال يرى المنزل اطالقا فى بحثه .وأولئك
الذين يبحثون فى ذلك النطاق السعرى
سيدركون انهم يستطيعون الحصول على
قيمة أفضل في منازل أخرى .وبحلول
الوقت الذي ينخفض فيه السعر يكون قد
فقد اهتمام غالبية المشترين الجادين .ان
فترات العرض الطويلة فى السوق تكون
وصمة للمنزل.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

طبيب مصري حيصل على
وسام الشمس املشرقة الياباني
سلم سفير اليابان
لدى مصر تاكيهيرو
كاجاوا اليوم االثنني
الشمس
وسام
املشرقة (األشعة الذهبية مع الزهيرات
الروزيت) للدكتور نادر حليم قلدس جريس
الرئيس الفخري جلمعية مستشفى األجنلو
أميركان.
وكانت احلكومة اليابانية قد أعلنت في مايو
املاضي حصول الدكتور جريس على وسام
الشمس املشرقة من بني  91أجنبيا من
احلاصلني على األوسمة في ربيع عام 2016
وذلك إلجنازاته التي ساهم بها في حتسني
الرعاية الصحية لليابانيني املقيمني في مصر
منذ النصف األول من ثمانينيات القرن املاضي.
وأثنت السفارة اليابانية بالقاهرة على
مجهودات الطبيب املصري الذي أخذ على
عاتقه مهمة تقدمي الرعاية الطبية لليابانيني
في مستشفى األجنلو حيث جتاوز عدد من قدم
لهم الرعاية الصحية أكثر من ألف ياباني ما
بني حاالت املرض املفاجئ والتشخيص األولي.
كما أدى الدكتور جريس دورا كبيرا في اإلشراف
على املستشفى وقيادتها حيث يستقبل
املستشفى املرضى اليابانيني على مدار 24
ساعة.
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نرددها دائما ان الرئيس مبارك كان صاحب
الضربة الجوية االولى متجاهلين حقيقة هامة
ان الضربة الجوية تحتاج الى طيار ماهر ،
فالضربة الجوية تحتاج الى الطيار الماهر القادر
على المناورة فى احلك الظروف والطيار الماهر
لم يقم بتخريجة حسنى مبارك!! صاحب الضربة
الجوية ! بل هناك مدرسة تخرج وتوهل طيار
قادر على منافسة اشهر الطيارين الحربيين فى
العالم.
وهوالء ابناء مصر البررة ابطال النصر
الحقيقيين ابطال النسيان االصليين  ،الذين
اسقطتهم مصر من ذاكرتها قبل قلبها لم ينالوا
اقل حقوقهم سواء فى التكريم
او فى ذكر اسمائهم  ،اللواء
طيار حلمى رياض حلمى هو
بطل مصري مسيحى تماما مثل
باقي ذكى محطم خط بارليف !!
هم ابطال مصريين لم ينالوا من
االعالم الحق على دورهم الخالد
فى صناعة نصر عظيم.
فعلى سبيل المثال اللواء طيار
حلمى رياض حلمى من ابطال
حرب اكتوبر لم ينال حظه من
التكريم رغم انه كان مسئول
عن اعداد وتدريب «نسور« مصر قصة البطل
حلمى رياض ان بعد هزيمة  67كلف من قيادة
الجيش الى السفر لقاعدة المنصورية وكان يعمل
 18ساعة يوميا لبث الروح المعنوية للطياريين
والجنود استطاع بحماسة ان يبعث الروح
المعنوية ويشعلها فى القاعدة واخيرا نال نيشان
الواجب من الرئيس جمال عبد الناصر ورقي
استثنائيا وشغل رئيس التدريب الجوي باختيار
من جمال عبد الناصر شخصيا عام 1968
وشغل رئيس التدريب الجوى حتى عام .1979
اللواء رياض فى سطور كان يعمل  18ساعة
يوميا ترك منزلة لشهور طويلة شارك فى

فاكسات مهاجر
يرسلها  :مدحت عويضة

اعداد ووضع خطط التدريب للطياريين التى
كانت تطبق على القوات الجوية  ،كقائد عاش
وسط ابناءه عرفهم باالسم شحنهم بروح معنوية
وضح لهم ان النصر ليس حليف الحظ انما العمل
الجاد قدم نفسة مثال للعمل الجاد والتفانى لخدمة
الوطن.
حلمى رياض والسادات  :بالتحديد يوم 22
اكتوبر  1973بعد نجاح الضربة الجوية قال
له السادات مهنئا له « ده مجهودك يا رياض
« اعترافا وتقديرا برجل وطنى بذل ذاته الجل
الوطن ونصرته.
لم تنتهي قصة البطل المغوار رياض حلمى انما
فى عام  1979استحق ان يشغل قيادة القوات
الجوية هنا وقف االسم والدين عائقا فلم يعين
فذهب الى السادات ونائبة وتم تاخير حركة
التعييينات يومها لحين تسوية حالته !
اخيرا هذا الرجل الوطنى اللواء طيار حلمى
رياض حلمى الذى اهتم بنسور مصر واعدادهم
هذا الرجل الذى درب لمصر
طياريها ليحققوا ضربات ساحقة
فى خطوط قوات العدو االمامية
والخلفية رحل فى صمت وهدوء
بعد عمر مديد من العطاء والبذل..
انها فصة هامة لرجل وطنى بذل
وعمل بقوة حماس وتفانى ليشعل
سماء مصر بطياريين يحررون
سمائها ويخبقفون اعدائها فى اى
مكان قصة تعبر عن رجل باذل
استحق ان ينال كلمة من السادات
« ده مجهودك يا رياض « فعال
رياض هو ابن مصر اننا نكتب عن اللواء الطيار
رياض ليعرف المصريين معدن الرجال ويفتخر
االبناء واالحفاد باسد مصري سطر تاريخ
من النصر وشارك فى الضربة الجوية كانت
مشاركة رئيسية وفعالة باعداد نسور مصر
العظام  ،نكتب لئال ننسي تاريخ العظماء فنصبح
جاحدين ناكرين.
اخيرا عام  2014انتقل هللا اللواء طيار رياض
حلمى رياض الى السماء حامال معه ذكريات
اعمال وطنية سطرها الجل مصر فاستحق ان
نذكرة لئال تضيع اعماله وسط جبال النسيان.

السيسي
أنا شايف الحل أنك تروح لمبارك تقوله تعالي
سوق أو يقولك السر إللي كان ممشي بيه البلد.
ملك السعودية
مصر يمكن تكون محتاجاكم في مساعدات
اقتصادية لكن السعودية تحتاج في وجودها
لمصر.
مصطفي بكري
بعد األزمة الدبلوماسية مع السعودية منتظرك
تطلع تحلف طالق تاني عكس إللي حلفته األول,
وتقول عليه الطالق تيران وصنافير مصرية.
ترامب
أرجوك تنازل عن االنتخابات ألي حد غيرك
لو أي حد غيرك جمهوري هيكسب.
كلينتون
لو كسبتي أوعي تفتكري إنك كسبتي علشان
أنتي كيوت,ال خالص ,ده علشان ,اللي قدامك
ما يعلم بيه غير ربنا.
جستين تردو
قولنا ترامب هيطيرك  2019أهو هو طار
قبل االنتخابات .صحيح قيراط حظ وال فدان
شطارة.
كاثلين وين
أصبحتي في نظر سكان أونتاريو كالمواد
الغذائية منتهية الصالحية.
باتريك براون

&Canadian Coptic Association
Canadian Minding
Newcomer Service

نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد

 -1اإلستقبال يف املطار
 -2إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 -3تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد
 -4املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 -5عمل الرزميي
لالستفساراألوراق
 -6الرتمجة وتوثيق
ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا
 -7كفالة األقارب واألزواج واألبناء وكل ما خيص اهلجرة
 -8مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

4113a Lawrance avenue East. M1E 2S2
Scarborough
416 400 5352

عليك أن تاخد نصيحة تيم هوداك وتشوف كان
بيعمل إيه في الحملتين االنتخابيتين السابقتين
وتعمل عكسه تماما.
مرتضي منصور
نبطل نقول مرتضي سي ديهات ومرته ونشيل
كل األلقاب ونسميك مرتضي نافش ريشة.
وزير الداخلية
لو قبضت علي نص الفاسدين في مصر تاني
يوم سعر الدوالر هيبقي بخمسة جنيه مصري.
يوسف بطرس غالي
أرجع يا يوسف لو مش علشان السيسي علشان
الشعب الغلبان البلد بتغرق ارجع أرجوك.
وزير التموين
إال السكر أوعي السكر ده إللي بيعدل دماغ
الصعايدة مع الشاي لو دماغه ما إتعدلتش البلد
ممكن تتقلب.
جامعة القاهرة
برافو إلغاء خانة الديانة عقبال باقي المؤسسات
لكن هو صحيح إيه عالقة طالب العلم بالديانة؟؟
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ماذا نتوقع بعد كل هذا الفساد؟

أشياء صغريه

نيفني سامى

ادوارد يعقوب

اعتذار لالخ امجد سيداروس حيث
سقطت دون قصد فقرة خاصة به من
مقالتى فى العدد السابق

حجم بل
فكر متخلف فاسد ي ُ َ
يكبت ويقتل كل هذه الطاقات الهائلة
بعنصريته الفجة.

اقباط تورونتو وضواحيها يحيون
ذكرى ابطال ماسبيرو الذين ضحوا
بارواحهم السماع انني وصراخ
مسيحى مصر املضطهدين من
االغلبية
الفساد يرتع فى كل مفاصل الدولة
هناك

السكوت على مذبحة ماسبيرو
وعدم التحقيق فيها يثبت وجود
فساد فى اخطر مؤسسة فى الدولة

املعروف ان مصير اكبر االمبراطوريات
فى التاريخ كان االضمحالل نتيجة
للفساد
اود فى البداية ان اعتذر لالخ الفنان القدير امجد
سيداروس حيث سقطت دون قصد منى فقرة خاصة
به من مقالتى فى العدد السابق التى قدمت فيها نقدا
فنيا لمسرحية «الجنة فين» التى امتعنا بها اعضاء
اسرة اثناسيوس للفنون المسرحية بكنسية العذراء
مريم والقديس اثناسيوس .واعيد وضع هذه الفقرة
التى تكلمت فيها عن المشهد الكوميدى الرائع الذى
يصور تقدم العريس «مينا» مع عائلته السرة
العروس «سوسن» لخطبتها :ابرز هذا المشهد
الكوميدى تألق كل من شارك فيه وبالذات ميالد
«امجد سيداروس» الذى تقمص دور ام العروسة
واضحكنا من االعماق فى ايماءاته وحركاته
والقاءه واظهر موهبته الفنية وتمكنه على خشبة
المسرح وقد تعرض الحوار مع اجادة الممثلين،
لقضية واقعية يعانى منها الكثير من الشباب من
الجنسين عندما يقدمون على الزواج .
هذه االمسيه التى امتعنا بها هؤالء االقباط
المبدعين ومع افتخارى النتمائى لهم من حيث
االصل والموطن اال اننى على النقيض اصبت
بحاله سرحان ادخلتنى الى اعماق سحيقة من
التامل واالنفعال ثم األحباط والتشاؤم والحزن
على ما وصلت اليه احوال مصرنا العزيزة من
كمية الفساد الذى يرتع فى كل مفاصلها .تلك
الطاقات الهائلة التى يحملها االقباط معطلة تماما
فى موطنهم االصلى وتتفجر فى المجتمعات
الحرة ،كالينابيع الحية الذاخرة بكل كل قيم الجمال
والفن والعلم واالبداع لتساهم فى تقدم وازدهار
هذه البلدان .انه فساد النظام المصرى لالسف!
الذى يخضع لفكر متخلف فاسد هو ايضا ي َُحجم
بل يكبت ويقتل كل هذه الطاقات الهائلة بعنصريته
الفجة وتعصبه االعمى كمن يقتل نفسة بنفسة قتال
بطيئا .الفساد انتشر واستفحل بشكل وبائى هناك.
نبدأ من الجيش الذى هو من المفروض ان يكون
المؤسسة االكثر انضباطا وعدال ولكن تثبت الوقائع
واالحداث عكس ذلك .فمذبحة «مسبيرو» فى 9
اكتوبر  2011التى نحيى الذكرى الخامسه لها فى
هذه االيام ،الكبر مثل على هذا .مذبحة خطط لها
لالسف كبار قادة الجيش فى هذا الوقت ونفذوها
بقوات من الجيش التى نزلت عرباته المدرعة
والقناصة من الجنود لتدهس المتظاهرين وتقتنص
لتقتل المسالمين من االقباط وهم يقفون امام مبنى
التلفزيون بمنطقة ماسبيرو ويعبرون بمنتهى
التحضر والسلميه عن احتجاجهم على قتل وترويع
وارهاب المواطنين المصريين االقباط المسيحيين

بسبب انتمائهم الدينى بل مما اثبت تجذر هذا الفساد
فى اخطر مؤسسات الدولة وهى قواتها المسلحة
هو السكوت على هذه الجريمة (خمس سنوات
لالن) وعدم السعى الى التحقيق فيها والكشف
عن المجرميين من قادة الجيش الذين خططوا
لها وكذللك االرهابيين من الجنود والضباط الذين
نفذوها وتقديمهم الى المحاكمة العادلة ثم عقابهم
على ما اقترفوة فى حق مواطنين مصريين كل
جرمهم انهم مسيحيون اوال وثانيا يعترضون على
الظلم ويطالبون بحقوقهم المشروعه .لقد قام االقباط
فى تورونتو وضواحيها بتنظيم وقفة يوم  9اكتوبر
 2016الحياء ذكرى هؤالء االبطال الذين ضحوا
بارواحهم فى ماسبيرو أليصال صوت احتجاج
وانين االقباط المسيحيين المضطهدين فى وطنهم
وقد كانت هناك ايضا لفته امتنان وشكر للمواطن
المصرى الشريف البطل الشجاع االستاذ محمد
جوهر الذى انقذ حياة  17قبطى من قادة المظاهرة
االقباط الذين كانت تالحقهم قوات الجيش لتغتالهم
وقد قام باخفائهم فى مقر شركته القريب من مكان
المذبحة .وهو ايضا شاهد عيان الحداث المذبحه
ولم يتوانى عن نشر حقيقة ما شاهده وكانت النتيجه
فقدانة لشركته واضطرارة التى ترك مصر حفاظا
على سالمته واتقاءا النتقام السلطات المصرية
منه .ان الرئيس السيسى يعتبر مسؤال عن هذه
المذبحة سواء مسئولية مباشرة باعتبار انه كان
احد القادة الكبار اثناء المذبحة او بطريق غير
مباشر باعتباره على راس الدولة ولم يحرك ساكنا
للتحقيق فى هذه المجزرة! وانا اتسائل هل لم يفعل
ذلك الن االمر يمس االقباط وله مواقف عديده
مماثلة فى هذا الشان؟ ام النه يخاف من شئ خطير
قد يكشف عن التحقيق فى هذه المذبحه؟ .الفساد
كما هو معروف قد طال ايضا السلطة القضائية
حيث اصبح الكثير من القضاه مسيسون من الدولة
والمخابرات او مرتشون وبعضهم مع الكثيريين
من اعضاء النيابات سلفيون .والدارس لقضايا
االحداث الطائفية ضد االقباط لن يجد مجرما
واحدا قد اُدين من المتهمين باالعتداء على االقباط
وبعضهم ثابت عليه التهم باالدلة القاطعة .وناتى
الى المحليات وموظفى الدولة من الذين لهم عالقة
بتقديم خدمات للمواطنين نجد الرشوة منتشرة على
اوسع نطاق وبطريقة علنية فجة .ولم تنجو من
الفساد اجهزة الشرطة ولعل افضحها وجود عدد
غير قليل من افراد شرطة المرور التى تفرض
اتاوات فى وضح النهار على سائقى العربات
االجرة والنقل .بل ان اجهزة الضرائب والتامينات
التى خبرت بنفسى كرجل اعمال سابق فى مصر
مدى الفساد وانتشار الرشوة بين رجالها التى تصل
الى اعلى الوظائف هناك ولعلى ال ابالغ اذا قلت
ان االموال التى يجنوها هؤالء من فسادهم تفوق
االموال التى تسدد للدولة كضرائب .هذا غير فساد
الجهات الرقابية فى كل المجاالت واخطرها الرقابة
على الغذاء وقمة مآساتها هو تقرير هيئة االغذية
االمريكية وتصنيف معظم الصادرات الغذائية
المصرية على انها تحمل من السموم والتلوث ما
يشكل خطرا على الصحة العامة واحتمال االصابة
باالمراض الخطيرة نتيجة االكل منها ولذلك تم
حظرها فى الواليات المتحده .ناهيك عن الفساد
االخالقى والفنى وفساد الذوق العام والتلوث البيئى
الذى اصبح خطرا جسيما على سالمة المواطنين
المصريين  .غير أنتشار البلطجه مع تحدى القانون
واالبتزاز .واوضح مظاهرها الجلسات العرفية
التى تعقد بعد كل حادث طائفى ضد المسيحيين
وخطف الفتيات االقباط واجبارهن على االسلمه
والذى انتشر وزاد بصورة خطيرة فى االونة
االخيرة .ولم يسلم مجلس النواب ايضا من الفساد
حيث تدار الجلسات فى صالح السلطة الحاكمة
بدال من الرقابة عليها وتقويمها وظهر هذا جليا
فى احداث المنيا الطاثفية ورفض رئيس المجلس

وما ان عادت لبيتها بدأت في البكاء
هي ال تعرف لماذا تبكي ؟
كانت جميله ومثقفه وعلي درجه
عاليه من المركز االجتماعي والمالي
والعلمي.متميزة بين أبناء جيلها .بل
كانت من المحظوظين الذين حصلوا
علي أشياء قيمه في الحياه.
وكانت تظن انها حصلت علي كل
شئ في الحياه
واقتنعت بذلك وترسخ هذا المعتقد
بداخلها.
ويوما ما تمت دعوتها من احدي
الجهات الخيرية الي االنضمام في رحله
الي احدي دور األيتام.
فما بها قد قامت بشراء بعض المالبس
وألعاب األطفال.
وعند وصول الرحله اجتاز الجميع
البوابه الرئيسيه للدار ثم اتجه كل
شخصين الي حجره مختلفه.
وقد قامت هي بتوزيع الهدايا التي
جلبتها معها ثم جلست صامته تماما.
بينما قامت رفيقتها بتوزيع القبالت
واالبتسامات وقراءه بعض القصص
لألطفال بل ايضا والغناء معهم.
ترك األطفال الهدايا جانباً والتفوا
حول الفتاه المبتسمه التي صارت كطفله
بينهم.
وانتهي اليوم وعاد الجميع الي
سكناتهم.
وكانت ليله صعبه عليها حيث
استقرت صوره األطفال وهم مجتمعون
حول رفيقتها مبتعدين عنها وعّ ن هداياها
القيمه.

ولكن قررت ان تزور طبيبها النفسي
سريعا.
وعند اول زياره سألها طبيبها لما كل
هذا الحزن وأنتي تمتلكين ما يجعلك
سعيده وراضيه.
فأجابت -:نعم ما امتلكه قد يجعلني
سعيده ًوراضيه ولكني لست محبوبه من
اآلخرين ومهما حاولت إسعاد اآلخرين
ال أستطيع...
فبادر طبيبها بسؤالها كاآلتي:
ما هي محاوالتك إذن في تقديم
السعاده؟
ردت هي -:انا امتلك الكثير من
المال وبالتالي احاول استخدامه إلسعاد
اآلخرين.
رد طبيبها-:
انتي تحتاجين ألشياء صغيره
سألته-:
وما هي تلك األشياء؟
أجابها-:
لقد منحنا هللا نعم كثيره فلماذا ال
تفتشين عنها داخلك .قد تكون أشياء
صغيره ان وجدتيها داخلك فحتما سوف
يسعد بها اآلخرين ويلتفون حولك بكل
الحب.
ً
فتشي داخلك عّ ن أشيائك الصغيره
فسوف تجدين الكثير والكثير.
قد تكون ابتسامتك في وجه اآلخرين
قد يكون لمسه حانيه علي كتف
اآلخرين .قد تكون كلمه عطف او كلمه
تعزيه او كلمه تشجيع.
....

...
وتقرر ايضا دعوتها لمكان آخر
لمرضي السرطان
فتأهبت لشراء الشعر الصناعي
للذكور ولإلناث للمصابين بالمرض ظناً
منها ان ذلك هو ما قد يحتاجونه فقط
مرضي السرطان.
وما ان اجتازت الباب الرئيسي
للمشفي ودخلت حجرات المرضي
بالترتيب حتي بدأت في توزيع ما معها
من شعر صناعي علي المرضي بدون
ان تتحدث معهم او ان تجلس بجانبهم.
بينما ذهب اآلخرين ممن كانوا
معها يحملون بعض المالبس التنكريه
البسيطه ليرتدوها ويقومون بتمثيل
بعض االسكتشات الضاحكة امام هؤالء
المرضي.
ومنهم من قام بالجلوس معهم والصاله
من اجلهم ومعهم.
ومنهم من حرص علي الجلوس
لفترات طويله لالستماع الي كل مريض
ًومريضه ولمشاركته االمه وأحزانه
ومخاوفه.
اما هي فقد وقفت صامته متجهمه.

انتهت جلستها مع طبيبها الخاص
وأخذت علي عاتقها مهمه اكتشاف
أشيائها الصغيره.
و أخذت االمر بمنتهي الجديه.فوجدت
بداخلها الكثير لتقدمه ال يحتاج للمال او
الماده.بل يحتاج للقلب.
فتحت قلبها فوجدت كنوز مدفونة،
أخرجتها واستخدمتها.
سعدت وأسعدت الجميع.
نعم!
أشياء صغيره قد تكون مفتاح السعاده.
السعاده ليست في هديه نقدمها في
ذاتها بل في االبتسامه التي نقدم من
خاللها الهديه
االبتسامه هي شئ صغير ال تكلفنا
شئ ولكن ثمارها هي اجتذاب قلوب
الجميع.
دعونا نبحث عن أشيائنا الصغيره
لنجني بها الحب الكبير.
تحياتي واحترامي لكل من عرف
قيمه األشياء الصغيره.

ادراجها للمناقشة والتحقيق فى المجلس رغم تقدم العديد من االعضاء بطلب المناقشة
وتم رفضه بالمخالفة للدستور وقواعد الديمقراطيه والقانون المنظم لذلك .وماذا بعد
ذلك؟ انه سؤال محتومة اجابته ويسهل التنبأ بها فمن المعروف ان مصير اكبر
االمبراطوريات فى التاريخ كان االضمحالل نتيجة للفساد ونحن كمصريين مخلصين
لموطنا االصلى نخشى من المصير المظلم والهوة السحيقة التى تنحدر اليها مصر االن.
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بورتريهات قبطية ...الـعـــصفــور
د .روز غطاس

كانت هوايتي المفضلة منذ زمن
طويل تربية العصافير الملونة
والنباتات .فالعصافير مخلوقات
صغيرة رقيقة جميلة مسالمة  ،ضعيفة
ذات أصوات متميزة األلحان ،وذات
الوان وأشكال رائعة .رسمها اإلنسان
منذ قديم الزمن كأحد الحروف
فأصبحت جزء من لغته المكتوبة كما
في اللغة الهيروغليفية وغيرها من
اللغات التي اعتمدت علي الرسوم في
كتاباتها  ،وكذلك دئب الرسامين علي
تسجيل أشكالها بلوحاتهم إما للزخرفة
أو إلضفاء الواقعية والحيوية علي
المنظر الذين يسجلونه .وهنا اخص
بالذكر العصافير وليس الطيور ،فقط
في مصر يوجد حوالي أكثر من مائة
الف نوع مختلف من العصافير  ،لذلك
رسمها الفراعنة واستخدموا الشكل
الخارجي لجسمها كأحد الحروف
الهيروغليفية .فهي من الكائنات
االجتماعية التي الفها اإلنسان وتنافس
لشرائها وأيضاً تربيتها بمنزله وأكلها.
تعيش وتتحرك في جماعات ،تتغذي
علي الحبوب والحشرات .تبني
أعشاشاً جميلة مناسبة لصغارها.
إال أنها مطمع للصيادين ويصطادها
الصغار بالمقالع والشبك والفخاخ
حتي أن كاتب المزمور7 : 124
ً
قائال  »:الفخ
استخدم هذا التشبيه
انكسر وانفلتت انفسنا مثل العصفور
من يد الصياد» .فالمقصود هنا أن
إبليس عندما يسيطر علي النفس
يكون مقتنص لها كما تقع العصفورة
الضعيفة في فخ الصياد .وفي سفر
األمثال  5 : 6يقول الكاتب أن الرب
االله نجي نفسه من اليد كالعصفور

من يد الصياد وذلك ألنه ضمن غريباً
ال يعرفه فكان البد من دفع ثمن ذلك
لكنه نجي كما ينجو العصفور من يد
الصياد .أما الحكيم الجامعة في سفر
الجامعة  12 :9يشير الي أن اإلنسان
ال يعرف وقته( أي ميعاد موته) حيث
كاألسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة
وكالعصافير التي تؤخذ بالشرك
كذلك تقتنص بنو البشر في وقت
شر اذ يقع عليهم بغتة  .وفي (جامعة

 )4 :12يقول أيضا :وتغلق األبواب
في السوق .حين ينخفض صوت
المطحنة ويقوم لصوت العصفور
وتحط كل بنات الغناء .أي عندما
يمر اإلنسان في شيخوخته بسكرات
الموت فتغلق األبواب بمعني تغلق
األجفان وتظلم العيون ،وينطبق الفم
فلم يعد له أي صوت يذكر ،ولم تعد
األذن تسمع صوت المطحنة أو حتي
تميز صوت العصافير أي ال تميز
الصوت العالي أو حتي المنخفض.
وضعف العصفور ما هو إال رمزاً
َ
لضعف اإلنسان تجاه الخطية.
فالبرص كان دائماً في العهد القديم
رمزاً للنجاسة والخطية .فالعصافير
من الطيور الطاهرة حسب شريعة
موسي وتستخدم بخاصة في طقس
تطهير األبرص (الويين  )14كنتيجة
إعالن وإشهار تطهيره يذبح الكاهن
عصفوراً في إناء خزفي ثم يغمس

جناح عصفور اخر في دم المذبوح
ثم يطلقه علي وجه الصحراء .وهذا
بدوره رمزاً لموت الرب يسوع علي
ً
حامال عارنا وبرص
عود الصليب
خطيتنا ثم قيامته من األموات لننطلق
أحرارا متطهرين بدمه .كانت
العصافير دائماً وسيلة تعليمية رائعة
حيوية من البيئة المحيطة يستخدمها
الرب يسوع المسيح لتوضيح
المقصود بأقواله وتعليمنا وتبسيط
المعلومات التي يريد نقلها لنا كمعلم
رائع ( لذلك كانت الجموع دائما
تدعوه قائلة :يا معلم) .ففي إنجيل لوقا
 7 ، 6 : 12يسجل لنا قول الرب
يسوع »:أليست خمسة عصافير تباع
بفلسين .وواحد منها ليس منسيا أمام
الرب االله» .فان العصافير ال قيمة
لها أي ال تساوي أي شيء يذكر
كقيمة مادية .لكن الرب يسوع يؤكد
لنا أننا أفضل من عصافير كثيرة.
جميع شعور رؤوسنا معدودة وال تقع
واحدة إال بإذنه .فهو هنا يخاطبنا باال
نقلق أو نخاف أو نهتم بما ناكل أو
نشرب ،أو ماذا نلبس ألننا مصدر
اهتمام الرب الخالق األب الحنان
الذي يدعوا شعور رؤوسنا بأسماء
بعد أن عرف عددها وسمح للبعض
منها أن يهلك بإذنه .عزيزي هل
تقلق وتخاف؟ لتنطلق نفسك وتطير
فرحة مغردة في سماء حرية الرب
يسوع .استمتع بكونك ابنه الذي دفع
حياته إلطالقك من شباك الصياد مثل
العصفور الذي بدوره يعتني به أيضا
 ،فانت افضل وأقيم عنده اكثر من
عصافير كثيرة ،أخي استمتع بحرية
مجد أوالد الرب االله الحقيقي .عش
الحرية ولكن ال تصيرها فرصة
للجسد.

الكنيسة القبطية عرب العصور
من الكنيسة املرقسية  /الصخرة القبطية ..نشرت املسيحية
البابا يؤنس السادس رقم  74عام  1180م

إيبذياكون مهندس  /كرم سرور

ً
شماساً
أيضا يجلس على السدة
المرقسية :بعد نياحة البابا سلفه إتجه
الشعب إلى أنتخاب شماس متبتل
إسمه (أبو المجد بن غالب) فى بادئ
األمر كان تاجراً غنياً له مصنع للسكر
وطاحونة غالل .متبحراً فى العلوم
الكنسية .ذو وجه بشوش .عطوفاً على
الفقراء .أتفق األساقفة واألراخنة بدون
تردد على رسامة هذا الشماس بإسم البابا
يؤنس السادس عام  1180م.
كرسى الحبشه يخلو من المطران:
حدث فى العصر الفاطمى أن الحياة
كانت متأرجحه بين السماحه والعدل
واألطمئنان والحريه وبين األضطهادات
وخاصة القبط .فالتاريخ يحكى أنهم
قتلوا جميع قبط بمدينة قفط فإضطر
أسقفها أن يعيش بالدير .فرأى البابا أن
يرسله إلى الحبشه ألنه بدون شعب وذو
خبرة .إستقبله األمبراطور والشعب.
حدث بعد مدة من الوقت أتهم المطران
حارس مخزن لفقد آنيه ذهبية فضرب
هذا الحارس الضعيف حتى مات وذهب
إلى مصر .ولما وصل األمر لدى البابا
ً
بدال منه
حاسبه وعاقبه كنسياً ورسم

المطران أسحق من دير األنبا أنطونيوس.
خدم الحبشه مدة أربعين سنة.
كنيسة القيامة ودير السلطان :بسبب
إعتداء الفرنجه (الصليبيون) على الحجاج
أستمرت الحرب بينهم وصالح الدين ثم
أقيم صلحاً .وكان صالح الدين يقيم فى
دار القسوس المجاور لكنيسة القيامة
واألقباط كانوا متضامنين معه ومؤيدونه.
بعد الهدنه قام الملك صالح الدين بتجديد
قبة الصخرة وألحق المدارس بالجامع
ومستشفى لعالج المرضى وأعطى القبط
دير السلطان (نسبة إليه) يعوضهم عما
أصابهم.
السلطان العادل :بعد أنتقال السلطان
صالح الدين األيوبى آلت السلطة ألخيه
بعد حكم دام أربعة وعشرين سنة ـ إذ كان
ً
عادال بين جميع الناس
أسماً على مسمى.
محباً للجميع مثل أبيه فأحبه المصريون
ال يفرق بين قبط ومسلمين يعطى كل
أحد حقه ـ فتح باب الحج لألقباط ـ أعطى
كنيسة األرمن حيث هاجر أهلها لألقباط
بمدينة الفسطاط.
خدمات القبط :فى أيام البابا نقرأ الكثير
والكثير من تضحيات وخدمات القبط نأخذ
مثالين..

 )1السيدة ترفه كانت ثرية َب َن ْت كنيسة
أطلق عليها كنيسة أبا نوفر السائح وكذلك
بنت ديراً للراهبات ونسخت العديد من
المخطوطات الكنسية.
 )2األنبا ميخائيل مطران دمياط فى
القرن األثنى عشر رسم تسعون أيقونه
منها البشائر األربعة.
نياحة البابا :إمتألت نفس البابا حزناً
ذلك أن المدن الخمس الغربية التى كان
البابا يرسم لهم أسقف قد تحول أهلها
جميعاً عن اإليمان المسيحى .فتطرقه
المرض أضعف قوته ولم يمهله إلى أن
إنتقل إلى األمجاد السماوية بعد بابويه مدة
ستاً وعشرين سنة.

البابا كريلس الثالث رقم 75
عام  1226م

بعد عشرون سنة والكرسى المرقسى
شاغر .شجع قبطيان يعمالن بديوان
الخالفة هما الملقب بأبن المغياط والثانى
األسعد بن صدقه .فكان أمام األساقفة
واألراخنة راهبان تقيان ناسكان هما
الراهب داود بن لقلق والراهب الحبيس
عند أبيار وعندما وازنوا بين الراهبين
أرشدهم هللا للراهب داود بن لقلق لتعمقه

قرأت لك

جنوى غاىل

من اين تأتي االمال ؟
في اجتماع لتذكر والد صديقي الذي
رحل قال أحد الحضور لصديقي
انني لم اكن اعرف والدك حتي
التقيت به فقد كان يشعر بالمتعة
في مساعدة االخرين وساهم في
بناء ملكوت هللا من خالل خدمة
الناس والمحبة وأسعادهم والتقابل
مع الغرباء الذين أصبحوا فيما
بعد أصدقاء  ،وعندما توفي ترك
أرثا من الحب وفي المقابل كانت
عمة صديقي هذا منشغلة جدا بما
تمتلكه من متاع ثمين وثروة كبيرة
وكتب نادرة وكانت قلقة عمن
سوف يحمي ثروتها بعد انتقالها
وهكذا نضع آمالنا دائما في أشياء
أرضية مثل عالقاتنا مع الناس او
منزلنا الجديد او استقرارنا المادي
او عملنا الناجح وننشغل انشغال
كبير بها وعندما نحصل علي هذه
االمال يكون كل شئ علي ما يرام
و نعتقد أن لدينا أشياء تعطي معنى
لحياتنا.ولكن تعلقنا باالمال في أي
شئ أخر غير يسوع المحب يحمل
فرصة في االخفاق والحط منا  ،فقد
ال يكفي الدخل لتغطية أحتياجاتنا
وقد تفشل عالقتنا العاطفية وقد
تكون الوظيفة الكبيرة التي حصلنا
عليها مخيبة لالمل وسوف تتالشي
وتتبدد وتصدأ وتتشوه أشياء هذا
العالم  ،وعندما نضع كل ما لدينا من
البيض في سلة العالم فسوف تتكسر

فى العلوم الدينية .فأخذوه وأقيمت
المراسم الروحية وأخذ إسم البابا كيرلس
الثالث عام  1226م وهو من دير القديس
بقطر خارج مدينة الفيوم ـ بعد الرسامة
ذهب لزيارة دير نهيا ثم قصد إلى دير
قصر الشمع وأشترك الوالى مع الشعب
القبطى فى إحتفائه بالبابا الجديد.
رسالة الشركه :بعث إلى أخيه
البطريرك مار أغناطيوس األنطاكى
برسالة الشركه فى اإليمان األرثوذكسى
كما أقرته المجامع الثالث بدستور اإليمان.
رسامته لألساقفة :رسم اآلباء األساقفة
على األيبارشيات الشاغره وإختارهم
من الرهبان األنقياء والنساك .منهم
األنبا بولس البوشى أسقف لبابلون ـ
األنبا خريسودولس أسقفاً لطنطا ـ األنبا
يوساب أسقف فوه وكاتب سيرة باباوات
األسكندرية ـ األنبا يؤنس أسقف سمنود.
السيمونيه :كان البابا يسير سيراً حسناً
ولكن المال (إله) إنحدر نحوه البابا ناسياً ما
قالته القوانين الكنسية .فلم يفلت من وضع
عليه اليد إال وأن يحصل منه على المال
مما سبب له مشاكل كثيرة سنتطرقها.
رسامة أساقفة خارج مصر :رسم
أسقف فلسطين وأورشليم بإسم األنبا
باسيليوس .زار البابا برية شيهيت للتبرك
من دير األنبا مكارى وغيرها ورسم فيها
الكهنة والشمامسة .البابا يرسل رسائل
رسوليه لمطران كرسى الحبشه وأبنائه
المقيمين بدمشق والعراق.
مجمع القلعه :نتيجة السياسة السيمونيه
التى إتبعها البابا بعد محاولة أصدقائه أن
يبتعد عن هذه السياسة ويقنعوه بالعدول

واحدة تلو االخري وأعني بالبيض
هذه االشياء التي تتمسك بها ويحبها
قلبك مثل احالمك الكبيرة والعائلة
والمستقبل وحياتك المهنية حتي
الموارد المالية والممتلكات الخاصة
بك كلها أشياء هشة يمكن أن تسحق
بسهولة وتحتاج الي رعاية دائمة
وهذه الحماية ال يمكن ان تاتي اال
من عند الرب فقط وربما من السهل
علينا ان نأمل في تحقيق ما نريد عن
طريق الناس ألننا نراهم ونلمسهم
ويعطونا الوعد بالسعادة ولكن يجب
ان نضع ثقتنا في هللا وقد يكون هذا
صعب في البداية ،ولكن بمجرد ان
ننشئ هذه الثقة ونضع أملنا العميق
فيه فسوف يصبح االمر أسهل علينا
 ،وحب هللا هو االقوي علي الدوام
وغير مخيب آلمالنا أبدا وحاضر
معنا دائما وهو الحصن المنيع عند
احتياجاتنا وهو قادر علي الوفاء
بكل وعوده لنا النه هو الكائن قبل
االزمان.

عنها ولكن محاوالتهم ذهبت أدراج
الرياح .فشكاه عدد من ارهبان فإنعقد
المجمع بالقلعة فى حضرة الوزير معز
الدين وقد حضر األراخنة مع األساقفة
وبعض من المسلمين .وبعد التداول فى
مسلك البابا أصدر المجمع قراراً بتعيين
األنبا يؤنس البوشى أسقف بابلون وأحد
أساقفة الدلتا مستشارين له ومدبرين
ألموال البطريركية .ورجى األنبا يؤنس
البوشى من البابا األعتزال فى أحد األديرة
ريثما تهدأ العاصفة فإستمعه وقصد دير
الشمع.
فى إعتزال البابا بدير الشمع :ألف كتب
كثيرة منها كتاب عن األعتراف (المعلم
والتلميذ) .كتاب وضح فيه قوانين الكنيسة
بخصوص رسامة األساقفة والكهنة
(من حق الشعب فى أختيار راعيه).
كتاب عن دستور اإليمان والمجامع
المسكونية الثالث .كتب عن الزواج.
الميراث .الوصايا .شروط أنتخاب الكهنة
والشمامسة
الخليفة الزمنى :الملك الكامل إبن
الملك العادل سار فى طريق والده من
عدل وسماحة وشجاعة .طرد الصليبيين.
إقامة ترسانه لطردهم فى دمياط وأصبح
أسمها المنصورة .مساندة القبط فى طردهم
حتى وافقوا على الصلح مع الملك الكامل
وأستتب السالم ثمانى سنوات .زار دير
األنبا مكارى وأرسل لهم الهدايا وأعفاهم
من الضرائب.
نياحة البابا :بعد سبع سنوات وتسعة
شهور إنتقل إلى دار البقاء.
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سياسة من ورق !!
المتخصص في الشأن العربي لعقود
طويلة والتي لم تستمر طويال في
عواصمنا التي تتحدث بكل االصوات
الرعدية في لحظة واحدة بنفس
الطريقة التي تسجن السياسة في
قفص حديدي وليس بث القدرة علي
اطالق صوتا واحدا متزنا؟

حينما نقرأ ونكتب خواطرنا
الشخصية بدافع معنوي نتذكر البعيد
منها وننسي القريب غالبا وسط
هاالت من الترقب والحذر من رد
فعل اآلخر الذي يؤمن هو اآلخر
عقال وعاطفة برؤية مختلفة وربما
فمن جاء لكي يعيد الحرية والعدالة
قدرة علي اإلبداع المهني والسياسي
واالجتماعي واالقتصادي والفكري والكرامة االجتماعية لمن يأكلون
والعلمي بطريقة أفضل تعكس رد طعامهم اليومي بالمعلقة؟ تكلموا
فعل الصمت العربي غالبا تجاه بنفس طريقة من يأكل بالشوكة
قضايا هامة ومحورية تريد منا وقفة والسكينة ونسوا تلك االصوات
واضحة وصريحة ال وقفة دبلوماسية العربية من المحيط إلي الخليج فبدا
والسالم دوما موصوال ومحمودا في الربيع العربي رجال عاجزا عن
إنجاب طفل أنبوني يخضع لكل
االعراف العربية ا؟!
تجارب األطباء في العالم وال أمل
مثل قانون (جاستا) الذي وافق في أنجابه رغم تكرار كل المحاوالت
عليه الكونجرس األمريكي باإلجماع التي يقال عنها إنها فريدة ومبتكرة!!
مؤخرا ليكون شوكة في ظهر
فالمؤسسات العربية في أغلبها
كل عربي من المحيط إلي الخليج
وخاصة السعودية التي تملك ارصدة لألسف الشديد تعاني شبح الضعف
ضخمة بالمليارات في بنوك أمريكا! واإلستسالم اليومي بفعل تلك
السياسات الخاطئة والتي ال تؤمن
البتزازها بمكر وقول حميد!
بحقيقة العقل العربي في قدرته علي
وتبعات القانون المسيس علي كل أن يتصدر المشهد السياسي بال حاجة
عربي ال ريب (جاستا) ليكون تصفية لمختبر وطبيب يطلق عليه لقب
لما بقي من قوة عربية ال محال وبث بروفسير فكشف الغطاء عن وجه
روح الطائفية بعدما استغنت امريكا أصحاب اللحي والذقون سريعا بعدما
عن البترول العربي في ظاهرة تعمدوا أن ال يتحدث صوتا ال يأكل
تحتاج تفسير في مقابل اإلعتماد علي طعامه اليومي بدون شوكه وسكينة
البترول اإليراني!
وأكتفوا بأطالق الشعارات في كل
ولعلنا جميعا كعرب من المحيط فضائيات عالمنا العربي؟
إلي الخليج نشترك في تناول غذاءنا
اليومي أما بالشوكة والسكينة أو
المعلقة وهذا هو االعم واألغلب
لشعوبنا العربية أن تفضل تناول
طعامها اليومي صباحا ومساءا
بالمعلقة وهذا ينطبق علي السياسة
العربية اليومية التي نتواصل
معها جميعا عبر وسائل اإلعالم
والفضائيات والكتب االلكترونية
والورقية سواء كان منا من يأكل
بالشوكة والسكينة وسواء كان منا
من يأكل بالمعلقة فقط ال غيرها بديال
غير يده اليمني كعادة عربية مازالت
موجودة في كثيرا من بيوتنا وقصورنا
الفارهة وليست بيوت الفئات الشعبية
وحدهم فالسياسة العربية همها واحد
ومشترك شئنا أما أبينا وعلينا قراءة
واقعنا الحياتي بضمير عصري
نشترك فيها جميعا دون معزل عن
فئة من فئات الوطن حتي نسترد
صوت السياسة غير العابثة والمعبرة
عن وطن وحلم كبير؟!

كما تعمدوا أن يشوهوا ويقللوا من
شآن كل من يرتدي تشيرت وكاب
وشورت قصير وكآن الوطن العربي
الكبير وطن الصحاب الشوكة
والسكينة وفق المزاج السياسي؟
فأين إذا الحرية والعدالة والكرامة
االجتماعية كلها شعارات كانت
موجودة في ميادين عواصمنا العربية
وكان البعض ممن يفضلون تناول
طعامهم بالشوكة والسكينة والمعلقة
ومن يفضل تناول طعامه بيده اليمني
او اليسري يآمل لهؤالء النجاح وبلورة
العقل العربي في منطق جديد يعكس
حجم المخاوف الرهبية في صراع
مفتوح مع عالم كبير وشرس ال جدال
في هذا سبيال ومغنما؟ لكنهم كانوا
أشبه برجل عقيم لم يستطع إنجاب
طفل أنبوبي؟ فأسقطتهم تلك الميادين
نفسها في كل عواصمنا العربية بل
لفظتهم سريعا ألنهم لم يستطيعوا
قراءة قصائد غيرهم وال أقالم
غيرهم ممن يفضلون تناول طعامهم
حسب اعرافهم وتقاليدهم فخرجوا
من المعادلة صفر اليدين واصبحوا
في مواجهة حتمية مع جماهير شعبية
وليست حكومات وأجهزة أمنية كما
يظن دعاة األوهام!!

ومن عجب أن ثورات الربيع
العربي عندما قامت بعد ثبات
طويل ونوم عميق كان الهدف منها
هو إنهاء حالة الخصومة بين عقل
وتطرف بين ضمير ووطن بين حلم
وواقع كئيب بين عالم يزداد شهوة في
وبعدما استردت الميادين العربية
الثراء وعالم ينزلق إلي هوية الفقر شيئا من إيمانها بالغد بل المستقبل
والمرض والجهل والخروج من والقدرة علي رؤية قصائد غير
(منظومة) وطن؟!
المسيسين والمسيسين إذا فعلينا
ولكن توقف الربيع العربي جميعا بالعمل علي تأكيد أهمية العمل
وخروجه من معادلة الرهان الدولي السياسي علي أحتواء كل األلوان
والعالمي كما قال الكاتب السياسي السياسية (منظومة) لكي يستعيد
المعروف ( روبرت فسيك ) الوطن العربي الكبير قدرته في بناء

بقلم عبدالواحد حممد

مؤسسات قوية علي رأسها (العدل) فهو يقينا
المحرك لكل الدوافع المكشوفة وغير المكشوفة
لتجاوز كل األزمات واالهواء والفتن والمؤامرات
ومنح العقل العربي الثقة في المضي قدما نحو
الحرية واستعادة الذات الهاربة من عالم األوهام؟

2.39 % Fixed 5 Yr
2.20 % Variable 5 Yr

وال مراء أن كتابة الدساتير العربية تحتاج إلي
جهد عميق في التوصل إلي حقيقة نهار أبيض
فيه الكل يشعر إنه أبن الوطن وفجره القادم حتي
نري االستفتاء القادم علي الدستور استفتاءا شعبيا
وجماهيريا اتفقت واتسقت مع كل بنوده أن الحرية
عمل وعطاء وديمقراطية وعدالة اجتماعية
وليست مظاهرات واعتصامات فوضوية تعرقل
طبيعة النهوض بمؤسسات الوطن العربي الكبير؟
فالسياسة العربية ليست دبلوماسية فقط في
المكاتب المكيفة وتناول الغذاء او العشاء الفاخر
بين وفد رسمي ووفد تفاوضي! بل الدبلوماسية
العربية يجب أن تعيد دورها وترتيب أوراقها في
الداخل العربي في كيفية الخروج من كل األزمات
االجتماعية والحدودية واألمنية والعملية وكل
المشكالت المزمنة في الهجرة والزواج والعمل
والدراسة والتعليم عن بعد والتعليم الجامعي
واطالق حرية المرأة في العمل لكي تكون لها
كيان حقيقي وليست مجرد ديكور الخ بلغة مختلفة
يتفق عليها كل من يتناول طعامه اليومي بالشوكة
والسكينة والمعلقة وأيضا من يتناول طعامه بيده
كعادة عربية مهما كان ثراءه المادي والفكري من
عدمه!

Nova Pharmacy
Morteza Nasr
&
Ottavio Tulini
Pharmacist

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

وتفعيل دور الشباب العربي بالمشاركة
والمساهمة في التعبير واطالق عنانه مبدعا ليس
في الشآن الداخلي لدولة ما بل من خالل اتفاقيات
مثمرة مع دول الوطن العربي من المحيط إلي
الخليج بإنتاج تكنولوجيا
متطورة تنافس دول
أوربا ال تنحي لها طويال
كما نري اليوم بحزن
Safwat Ghabour
وألم بل بنظرة قاتمة
لكي تتغير بالفعل العملي
منظومة السياسة العربية
تغيرا منهجيا وعمليا
يعكس كل االحالم التي
- Carpet Cleaning
تراودنا فجرا فهنا يقينا
سوف نري سياسة - Furniture Steam Cleaning
- Car steam Cleaning
عربية مختلفة وميادين
مفتوحة الستنشاق الهواء
-Floor Strip/Wax
النقي بدون ضرائب
-Area rugs cleaning
باهظة التكاليف بدون
قانون (جاستا ) وكل
-Janitorial services
قوانين الفتونة التي جاء
Suite 53
ترجمة لضعف عربي؟!

STAR JAN SERVICE

WE SPECIALIZE IN:

We work
evrywhere

925 Bayly St.
Pickering On L1W 1L4
Cell: 416 670 2854

اقتصاديان يفوزان جبائزة نوبل لرؤيتهما حول وضع األجور واملكافآت
ستوكهولم -رويترز
فاز أوليفر هارت البريطاني المولد وبنجيت هولمستروم الفنلندي المولد بجائرة نوبل
في االقتصاد اليوم االثنين لعملهما الذي يجيب على مجموعة من األسئلة تتراوح بين
أفضل وسيلة لمكافأة الرؤساء التنفيذيين للشركات وما إذا كانت المدارس أو السجون
يجب أن تكون مملوكة للقطاع الخاص .وقالت األكاديمية الملكية السويدية للعلوم لدى
اإلعالن عن الجائزة التي تبلغ قيمتها ثمانية ماليين كرونة سويدية ( 928ألف دوالر)
إن النتائج التي توصال إليها حول نظرية العقد لها تأثيرات على حوكمة الشركات
وتشريعات اإلفالس والدساتير السياسية وغيرها من المجاالت .وقال بير سترومبرج عضو لجنة جائزة نوبل واألستاذ في
كلية ستوكهولم لالقتصاد “هذه النظرية هامة للغاية ليس فقط لالقتصاد ولكن أيضا لغيره من العلوم االجتماعية”.
وتبحث نظرية العقد على سبيل المثال ما إذا كان ينبغي أن يحصل المديرون على مكافآت أو خيارات أسهم وما إذا كان
المدرسون أو العاملون في الرعاية الصحية يجب أن يحصلوا على رواتب ثابتة أو استنادا إلى معايير قائمة على األداء.
ويعمل هارت أستاذا لالقتصاد في جامعة هارفارد فيما يعمل هولمستورم أستاذ اقتصاد وإدارة في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا.
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أخبار وأراء
دير ُسليمان ذو األلف عام

المنظر الخارجي للصرح ،ال يمُت
ِبصلة للمعابد أو الكنائس أو األديرة
أو المساجد ،أنه عبارة عن كهف،
ولكن العجيب أن هذا الكهف عُ ِرف
باسم “دير سُ ليمان” ،ليس ُهناك
مُشكلة ،ولكن المُشكلة الحقيقية،
َتكمُن في وجود هذا الديرعلي سفح
جبل صخري شديد اإلنحدار ج ًدا،
في منطقة شنقايا ،بوالية أرضروم
التُركية ،شمال شرق البالد.

ِم ْن الطريف أن هذا الدير
التاريخي ،الذي تبلُغ مساحته حوالي
 300متر ،ويصل إرتفاعه عن سطح
البحر إلي  1700متر ،ويظهر ِم ْن
تصميمُه علي أن ُه كهف يمتد عُ مره
أللف عام ،وقد عُ ِرف تاريخيًا باسم
“دير سليمان ذات األلف عام في
تركيا”.
بالرغم ِم ْن وعورة الطريق
الرابطة بين الدير وحى “إفياقان”
الذي يُطل عليه الدير ،وصعوبة
الوصول إلي الدير ،حيث أنه قائم
علي سفح جبل شديد اإلنحدار ج ًدا،
إال أن الزوار حريصون علي زيارة
هذا الدير األثري والذي يحمل عبق
التاريخ م ً
ُمثال في اسمه الذي يُشير
إلي سُ ليمان النبي.
وكان “أحمد أوزكان” قائمقام
منطقة شنقايا الموجود بها الدير ،قد
ً
قائال:
أدلي بتصريحات لألناضول
دير سُ ليمان مُدرج ضمن قائمة
المناطق المحمية ِم ْن قبل مُديرية
ِحماية التُراث الثقافي التُركية.
كما أفاد “راسم غوال” رئيس
حي “إفباقان” لألناضول ،ان تاريخ
إنشاء الدير يعود للعهد البيزنطي وقد
استولت عليه المملكة الجورجية فيما
بعد.
لألسف قد تعرض الدير للتخريب،
في خالل الفترة األخيرة بسبب قيام
الباحثين عن الكنوز بعمليات حفر
داخل الدير ،وحول إقبال مواطني
جورجيا علي زيارة الدير ،صرح
“غوال” :بأن الدير التاريخي يقصده
قرابة  1500زائر من جورجيا ،وقد
عَ لِمنا ِم ْن السُ ياح الجورجيين ،أن هذا
الدير تم إستخدامُه كمدرسة لتخريج
الرُ هبان ،وأن الهدف الرئيسي ِم ْن

بنائُه علي سفح جبل صخري هو
تأمين حماية الراهبات ،وأن اسم
الدير قد أطلق عليه بعد إستيالء
الجورجيين عليه.
الدير مُصمم علي شكل كهف ِم ُن
الخارج ،ولكنه يحتوي ِم ْن الداخل
علي عدد ِم ْن ال ُغرف ،البعض ِمنها
مُخصص لإلعتكاف ،ويوجد به
س ،كما يوجد به مقابر
ُكرسى لل ِق ْ
صخرية ،ومحفور علي جدرانه
ِم ْن الداخل ،رُ سُ ومات تُمثل السيدة
العذراء وهي تحمل في حضنها،
الطفل يسوع المسيح ،هذ اباإلضافة
إلي رُ سً ومات أُخرى تُمثل الحقبات
الزمنية واألشخاص الذين زاروا
الدير.

ِم ْن الطريف أن هذا الدير األثري
الموجود بتُركيا ،أطلقوا عليه اسم
“دير سُ ليمان ذات األلف عام” ،وكما
ذكرت المراجع أن اسم سُ ليمان يُشير
إلي سُ ليمان النبي والملك ،أي سُ ليمان
ابن داود النبي.
وحينما عَ ُ
قدت مُقارنة بين شخصية
سُ ليمان النبي والملك ،وبين هذا الدير
ً
ُ
شاسعًا
فرقا
وجدت ُهناك
األثري،
ِ
بين هذه الشخصية العظيمة ،واإلسم
المُطلق علي الدير ،هذا ليس إقاللاً
بالدير ،ولكنه ي ِنم عن عدم التوافق أو
التشابه ،بين شخصية سُ ليمان واسم
الدير.
الدير يعني حياة ال َت ُ
ُ
والزهد
قشف
ُ
يسكنه الرُ هبان والنُساك،
والنُسك،
أما سُ ليمان النبي والملك لم ُ
يكن في
راهبًا ،ولم يحيا حياة الرُ هبان
يوم ما ِ
ِ
واح ًدا ِم ْن حياته ،بل
والنُساك يومًا ِ
وب ُكل مظاهر
كان يستمتع بحياتهِ ،
األبهة والفخامة في قصره الذي لم
يوجد مثله قصر يُضاهيه في الفخامة.
سً ليمان النبي كان َملِ ًكا علي بني

إسرائيل ،فاقت ِحكمته ِحكمة جميع
بني المشرقُ ،
وكل ِحكمة مصر،
وكان أحكم ِم ْن جميع الناس ،وكان
مُتسلِ ًطا علي جميع الممالِكِ ،م ْن
النهر إلي أرض فلسطين وإلي تُخوم
مصر.
سُ ليمان كان شعبُه يخدمُه ،ويُقدم له
الهدايا كل أيام حياته ،وكان طعامُه
لليوم الواحد ،ثالثين ُكر سميذ،
وستين ُكر دقيق ،وعشرة ثيران
مُسمنة ،وعشرين ثوراً ِم ْن المراعي،
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ليديا يؤانس

والظباء.
ومئة خروف ما عدا األيائل
ِ
سُ ليمان كلن لديه أربعون ألف
مُزود لخيل مركباته واثني عشر ألف
فارس.
سمعت ملكة سبأ بخبر سُ ليمان
لمجد الرب ،فأتت لِتم ِتحن ُه بمسائل،
أتت إلي أورشليم بموكب عظيم
ِب ِجمال حاملة أطياب وذهبًا كثيرً ا ِج ًدا
وحجارة كريمة ،أتت إلي سُ ليمان
وكلمت ُه ِب ُكل ما كان بقلبها فأخبرها
سُ ليمان ِب ُكل كالمها.

في النهاية قالت ملكة سبأ ،ليكن
م ً
ُباركا الرب إلهك الذي سُ ر ِب ْك،
وج َعلَ ْك علي ُكرسى إسرائيل ،ألن
َ
الرب أحب إسرائيل إلي األبد ،جعلك
ً
وبرً ا.
َملكا ليُجري حُ كمًا ِ

وأعطت ملكة سبأ للملك سُ ليمان
ِمئة وعشرين وزنة ذهب وأطيابًا
كثيرة ِج ًدا وحجارة كريمة ،وأعطي
الملك سُ ليمان لها مُشتهاها الذي
طلبت ،عدا ما أعطاها إياه حسب
كرم الملك.
كل هذه األقوال بخصوص الملك
سُ ليمان ،مذكورة بسفر ملوك األول
من اإلصحاحات .11-3
ولكن يبدو أن ُهناك تشابُهًا بالنسبة
لِرقم األلف ،فهذا الدير األثري
العجيب له ُقرابة األلف عام أو
يزيدً ،
أيضا سُ ليمان النبي أحب الرب
سا ِئرً ا في فرائض داود أبيه ،وبعد
أن تراءي ل ُه الرب في حلم ،يسأل ُه
أن يسأل ِم ْن الرب ما يُريد ،أصعد
سُ ليمان ألف مُحرقة ،علي ذلك المذبح
في المرتفعات العُظمي في جبعون.
أيضا رقم األلف له حكاية مع الملك
سُ ليمان ،ولكنها ال تتشابه م ً
ُطلقا مع
كينونة الدير ،وهي أن الملك سُ ليمان
كان له ألف إمرأة ،سبع ِمئة ِم ْن
النساء السيدات (أي زوجات) وثالث
ِمئة ِم ْن السراري!

بغض النظر عن النتاقضات
العجيبة ،بين شخصية سُ ليمان النبي
والملك ،وبين اإلسم الذي أخذه الدير،
فإن هذا الدير الذي يُشبه الكهف
ويُطل علي سفح جبل صخري شديد
اإلنحدار ج ًدا ويصل إرتفاعه عن
سطح البحر إلي  1700متر ،يستحق
الزيارة ،ومشاهدة آثاره التاريخية،
واالستمتاع بموقعه الخالب.

أحتجاج جمموعة طلبة يف جامعة تورنتو علي رفض استاذ
تسمية املتحولني جنسيا والثنائي اجلنسية بهذه التسميات
تجمع عدد من االفراد خارج قاعة سيدني سميث في جامعة تورنتو لالحتجاج علي محاضرة
أستاذ علم النفس جوردن بيترسون علي االنترنت بعنوان ( أستاذ ضد التعديل السياسي –
الجزء االول ) وهاجم فيها القانون رقم ( سي –  )١٦وهو القانون الذي يهدف الي تعديل
القانون الكندي لحقوق االنسان والقانون الجنائي ليشمل حماية الهوية الجنسية والتعبير عنها،
وقد أثار االستاذ غضب البعض بسبب إنتقاده لتعريف لجنة حقوق االنسان في أونتاريو (الهوية
الجنسية ) الذي يعني أن أحساس الفرد هو الذي يحدد جنسيته وليست أعضاؤه الجنسية المولود

احلى سالم للنظام

والوضع على مايرام
احالم فانوس-وينيبج -
مانيتوبا

خلصنا م االخوان
وقلنا اه يا سالم
وكان املنا السيسى
قلنا ح يحال الكالم
ح تروق وتحلى خالص
كله ح يبقى تمام
والحب راح يمال بلدى
والعشق اه والغرام
ح نبقى بين االوائل
وفى الصفوف قدام
بلدنا راح تبقى جنه
مليانه ورد وحمام
واالكل بط ورومى
ومكسرات مع يمام
وناس بتاكل فراخ
وتحلى بالفندام
وناس تنام فى نعيم
تصحى فى حب وهيام

اهوه كله دوكو وواخد
فى دماغه بنطة لحام
سمعنى بقى فارتاكه
ماهى دى االنغام
وادينى بقى رمضان
وشوف بيكسب كام
بيحب عربياته
وارض قصره رخام
وادينا لسه مكاننا
واهوه فات تالت اعوام
ال طلنا فيها العنب
وال دوقنا بلح الشام
وادينا اهوه صابرين
عشان ننال المرام
مستحملين اسعار
شوفوا انتوا وصلت كام
تى الجنيه اهو غرق
او قصدى راخر عام
هاتولى بس دوالر
هو بطلنا الهمام

اتارى لسه السحاب
غامق ومليان غيام
ولسه ناس راكبه توكوك
او ميكروباس او ترام    قلنا ماعدش تعصب
او ظلم وال اتهام
مين اللى بيهم يحس
اتارى دى خياالت
دول مدفونين فى الزحام
متفبركه وافالم
وناس تروح شغلها
والغش بقى على ودنه
كل هدفها تنام
تلفيق وباالختام
فيه ناس تغير اراؤها
مش بس مريم صفر
ل جل ماتفضل قيام
كانه منها انتقام
وناس تقول استنى
ال قالوا مش طبيعيه
قبل اما اقول الكالم
وكأنه حكم اعدام
الزم بسرعه اشاور
وكل واحد فكر
ده الرائ رائ المدام
راحوا فجروه ب الغام
وناس صراحه كئيبه
واللى يقول الحق
ماعدش فيه ابتسام
وال يبان ضرغام
ياويله ياسواد ليله
ونهاره يبقى ظالم
قلنا يانورماندى سيرى
واللى يعيب فى الدواعش
ال طيرى كده بسالم
ده يبقى عدى الزمام
غرقت ياعينى السفينه
السجن يبقى عقابه
ماهو اصل فيها اخرام
ولو اسمه كان اسالم
حتى الشباب لما هاجروا
اما الكنايس ياعينى
اتقال عليهم لئام
فالصلوه فيها حرام
والهجره غير شرعيه
اياك مايطلع صوتها
غاوين مشاغبه وزحام
وجرسها حواليه حزام
وهما الصراحه جواعى
اما انت لو كنت شيخ
بيدوروا ع الطعام
او لو وظيفتك امام
غيرهم شباب ضايعين
قول اللى نفسك فيه
فى الشم والبرشام
قول العجوز ده غالم
اما لغتهم صراحه
والميكرفون حق ليك
مافيها ادنى احترام
وانشاله حد ما نام
مصطلحات تتقال
ماتقولش بقى عيان
ع البت لو كات خام
وال فى قلبه صمام
وفيه كمان الشمال
ايه يعنى حبة برد
واللى عليه احكام

ايه يعنى حبة زكام
واياك تقول مضطهد
عشان انت مينا وسخام
ده بيك بنعمل مناظر
والوحده بيك تتقام
والكل بقى سواسيه
هالل صليب فى وئام
لحد امتى يابلد
يتحل فيكى الزمام
ولحد امتى الحقيقه
تبقى سراب واوهام
امتى يابلدى ح نصرخ
ونقول ده ظلم وحرام
امتى تكون البشر
من غير قيود او لجام
ح نكون ل امتى كده
شايلين نيشان ووسام
دايما كده نتباهى
بفراعنه كانوا عظام
بس الحقيقه كده
ماعدش فيها التزام
الصوره متلخبطه
ومافيها اى انسجام
ماعدش لينا كبير
ماعدش فيه احترام
حاولت افرح صراحه
وانسى النبال والسهام
لقيت الكالم هو هو
والحلم بقى اوهام
قلت ياريت كان اسمى
صابرينا وال هيام
بس المصيبه ان اسمى
من غير عتاب ومالم
مافيهش اى حقيقه
كل اللى فيه احالم
خالص ح ابطل تفاؤل
ومش راح ادى اهتمام
بطلت اقول اه حلمت
اوشفت ليكى منام
يابلدنا عامت غرقت
مايهمنيش ده الكالم
ومش ح اقول حاجه
بايظه
وال ح اعيب فى النظام
وال ح اقول فين اوروبا
وال حتى اقول دمام
خالص ح اقول كله صح
وكله اخر تمام
احلى سالم للنظام
والوضع على مايرام

بها فقد يشعر من يحمل اعضاء مذكرة انه أمراة
او تشعر امراة تحمل اعضاء جنسية مؤنثة انها
رجل او قد يشعر فرد ما بانه مخنث او ذو
جنسية محايدة  ،وقال االستاذ انه ال يعتقد ان
هذه الفكرة عن الهوية الجنسية صالحة وليس
هناك دليل يثبتها واضاف قائال إن الفكرة القائلة بان الجنس هو شئ مستقل
عن التكوين الجسدي هي( فكرة ذات دوافع سياسية وتفتقر الي المعلومات )
وفي نهاية الفيديو تحدث االستاذ عن انه يرفض تعريف الطبة والطالبات بغير ما اعتاد عليه
من كلمات موجودة في قاموس اللغة االنجليزية ولن يعترف بحق اي فرد في تحديد جنسيته
ولن يستخدم كلمات ليس لها وجود مثل ( جنس محايد ) في اللغة االنجليزية وهو غير مضطر
لذلك وقال أيضا أن الطالب فهموا خطأ أنه ال يعترف بوجود متحولين جنسيا او ثنائي الجنسية
وان كل ما اراد ان يقوله هو أن القانون الجديد غير متماسك وكتب بطريقة سيئة .وعندما
سؤال االستاذ عما اذا كان تسمية فرد بغير هويته الجنسية قد يؤذي مشاعره أجاب بأن قلقي
ليس علي امكان ايذاء مشاعر فرد ما ولكن قلقي االساسي علي انني البد ان اقول ما أعتقد فيه
واقوم بذلك بحذر وعناية وهذا بسبب ان مشاعر الناس عموما قد تؤذي بسبب بسبب العديد من
االشياء الجيدة سواء القريبة او البعيدة .
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بقعـــــة ضــــوء

أعيادنا يا حلوين من  6اكتوبر حتى اهلالوين
فاروق عطية
كل شهر من شهور السنة له أعياد
وحكايات فيها الفرح وفيها الترح .علي
سبيل المثال شهر يناير :يبدأ بعيد رأس
السنة ،وعيد الميالد المجيد ( 7يناير)،
وعيد ثورة اللوتس ( 25يناير) .أما شهر
فقراير فحكايته حكاية كتبت عنه مقالين
( فقراير وذبح الطواير) و (فقراير
بدم الشهداء يكشف الضماير) ،أحداث
 4فبراير  1942بين الملك فاروق
واالنجليز ومحاصرة القصر ،وموقعة
الجمل ( 2فبراير  )2011وتنحي الغير
مبارك في  11فقراير .2011
نأتي لبيت القصيد وهو شهر
اكتوبرالمليئ باألفراح واألتراح،
األعياد المصرية والعالمية بداية من
انتصار قواتنا المصرية الباسلة في
حرب السادس من أكتوبر  1973ونهاية
بالهلوين في نهايتة ،وتخلله مأساة دهس
المتظاهرين بماسبيرو:

ـ حرب السادس من أكتوبر :الحرب
العربية اإلسرائيلية الرابعة ،شنتها كل
من مصر وسوريا علي إسرائيل عام
 1973بهجوم مفاجئ علي القوات
اإلسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة
الجوالن ،وساهمت فيها بعض الدول
العربية سواء عسكريا أو اقتصاديا .حقق
الجيشان األهداف اإلستراتيجية المرجوة
من وراء المباغتة العسكرية إلسرائيل.
كانت هناك إنجازات ملموسة في األيام
األولى للحرب ،حيث توغلت القوات
المصرية  20كم شرق قناة السويس.
وتمكنت القوات السورية من الدخول
ً
وصوال إلى
في عمق هضبة الجوالن
سهل الحولة وبحيرة طبريا ولكنها
خرجت خارج مظلة الصواريخ المضادة
للطائرات ،وألسباب غير معروفة حتي
اآلن جاءت األوامر للقوات المتقدمة
باالنسحاب والتراجع وهي مكشوفة
وبدون غطاء جوي ،مما مكن الطيران
اإلسرائيلي من إلحاق خسائر جسيمة

بالقوات المنسحبة .وفي نهاية الحرب
انتعش الجيش اإلسرائيلي بفضل
اإلمدادات األمريكية العاجلة وتمكن علي
الجبهة المصرية من فتح ثغرة الدفرسوار
وعبر إلي الضفة الغربية للقناة وضرب
الحصار على الجيش الثالث الميداني،
ولكنه فشل في تحقيق اي مكاسب
استراتيجية سواء بالسيطرة علي مدينة
السويس أو تدميرالجيش الثالث الميداني.
وعلى الجبهة السورية تمكن من رد
القوات السورية عن هضبة الجوالن.
وفي نهاية الحرب عمل وزير الخارجية
األمريكي وسيطا بين الجانبين ووصل
التفاقية هدنة ال تزال سارية المفعول بين
سوريا وإسرائيل ،واستبدلت بين مصر
وإسرائيل باتفاقية السالم الشامل بكامب
ديفيد  .1979ومن أهم نتائج الحرب
استرداد السيادة الكاملة علي سيناء وقناة
السويس وعودة المالحة بها ،وتحطيم
اسطورة أن جيش إسرائيلي ال يقهر،
ومهدت الطريق التفاقية السالم (كامب
ديفيد) بين مصر وإسرائيل.
أظهرت النكسة (قبل حرب أكتوبر)
إبان حرب االستنذاف واالستعداد للثأر،
مدي تفاعل الدول العربية فمنها من
ساهم بالسالح والتأييد ومنها من تقاعس
وكان شوكة في ظهر مصر والعروبة.
وتمثل تأييد الدول العربية الصديقة في
الدعوة لحظر تصدير البترول للدول
الحليفة إلسرائيل .وعرضت العراق
وليبيا دعوة الحظر في مؤتمر الخرطوم
في  29أغسطس عام  ،1967لكن الملك
فيصل رفض رافعًا الشعار أن النفط ليس
سالحً ا بل هو مورد اقتصادي يتعين
استخدامه في حدود المصالح االقتصادية
والتجارية .اتخذت العراق قرارها بمنع
تصدير النفط للدول المتحالفة مع إسرائيل
وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ،والذي
طبقته فعليًّا بدءًا من يوم  6يونيو ،وكانت
الدولة الوحيدة المعارضة لهذا الحظر
هي المملكة السعودية .استاء الملك
فيصل و وأعلن أمام أصدقائه األمريكان
عبثية المعركة ،وعارض الحظر ،ثم
قبله في يوم  19أكتوبر وماطل في
تطبيقه علي أرض الواقع حتي ال يضر
بالمصالح األمريكية الحيوية ،حتى أنه
استجاب أثناء الحظر لطلب أمريكي
بتموين السفن الحربية األمريكية بالبحر

 االسقف احلوائط االرضيات دهانات موزايك تصليح جتديد -تشطيب

المتوسط التي عانت من نقص الوقود.
وبالرغم من هذه الخيانة الواضحة
وتعمد اإلضرار بمصر وجيشها يأتي
النظام المصري اليوم وبكل سذاجلة
ويكافئ السعودية علي خيانتها وإهدائها
جزيرتين مصريتين (تيران وصنافير)
استشهد أبناء الوطن وجاد بدمائه الذكية
للدفاع عنهما.

ـ عيد الشكر (ثانكس جفينج داي):
تقام االحتفاالت بأعياد الشكر في أماكن
مختلفة من العالم ،لها جذور دينية وثقافية،
وإن كان االحتفال به هذه األيام يتم بطريقة
علمانية .كان االحتفال بعيد الشكر يتم في
فصل الخريف ،يقوم به المزارعون بعد
موسم الحصاد لكي يشكروا الرب على
ما منحهم من خيرات .وفي عام 1620
وصل بعض اإلنجليز إلى مدينة بليموث
في والية ماساتشوستس ،وبعد رحلة
طويلة وبسبب قلة خبرة المهاجرين في
الزراعة والطقس البارد توفي البعض
منهم .وبعد شهور ّ
تدخل رئيس قبيلة
الهنود الحمر المسيطرة في المدينة
فتقرّ ب من المهاجرين اإلنجليز إلنقاذهم
من المعاناة والخسائر التي تواجههم،
وعلمهم صيد الدجاج الرومي (التركي)
وزراعة الذرة .و لالحتفال باول موسم
حصاد أقام اإلنجليز احتفاال لثالثة
أيام دعوا الهنود إليه ليشكروهم على
المساعدة وللصالة .ومنذ ذلك التاريخ
بات االحتفال بعيد الشكر من التراث
االميركي مناسبة اجتماع ولقاء .وفي
عام  1941أقر الكونجرس األمريكي
االحتفال بهذا العيد الخميس الذي يأتي
قبل السبت األخير من شهر نوفمبر من
كل عام .من الطريف أن يتم طبخ اآلالف
من الديوك الرومية وال يترك إال ديك
واحد يهدي لرئيس الجمهوؤية ليصدر
قرارا جمهوريا بالعفو عنه ويمنع من
الذبح.
أما في كندا ترجع أصول االحتفال
به إلي عدة حوادث تاريخية1 :ـ في عام
ّ
المالح اإلنكليزي مارتن
 1578ق ِدم

- Ceiling
- Wall
- Flooring
- Painting
- Backsplash
- Repair
- Installation
- Finishing

فروبشر إلى مقاطعة نيوفوندالند.
ولمناسبة وصوله بالسالمة بعد أن
واجهت سفنه الخمسة عشر مصاعب
عديدة إلعاقة الثلوج لها ،أُقيمت
ِع َّدة إحتفاالت فيها .وبعده واصل
المستوطنون القادمون إليها هذا التقليد.
2ـ وصول المهاجرين الفرنسيين إلي
كندا عام  1604مع المستكشف صمويل
دي شمبلين وأقاموا احتفاالت الشكر
شاركهم فيها السكان األصليون3 .ـ في
عام  1750ق ِدم المستوطنون األمريكيون
من الجنوب إلى مقاطعة نوفاسكوشيا
وأقاموا فيها إحتفاالت الشكر4 .ـ أثناء
إعالن كونفدرالية كندا عام  1872تم
اعتماد عيد الشكر في الخامس من أبريل
من كل عام لذكري شفاء أمير ويلز من
مرض خطير (أصبح الملك إدوارد
الثامن) .في عام  1879أعلن البرلمان
ً
نوفمبرعطلة رسمية .لكن مع
الكندي 6
السنين تغيَّر عيد الشكر عدة مرات ،وفي
 31ينايرعام  1957تم إعالن اإلثنين
الثاني من أكتوبر ليكون عطلة رسمية
لإلحتفال بعيد الشكر5 .ـ بعد حرب
االستقالل األمريكية لجأ إلي كندا بعض
الجنود األمريكيون الذين كانوا يدينون
بالوالء لبريطانيا ،وجلبوا معهم بعض
عادات عيد الشكر األمريكي مثل الديك
الرومي والقرع العسلي.

ـ أحداث ماسبيرو  :2011مذبحة
ماسبيرو أوكما يطلق عليها البعض بيوم
األحد الدامي ،بدأت بمظاهرة انطلقت
من شبرا إلي مبني اإلذاعة والتلفزيزن
المعروف باسم مبني ماسبيرو ،ضمن
فعاليات يوم الغضب القبطي ،ردا علي
قيام سلفيي قرية المريناب بمحافظة
أسوان بهدم كنيسة إدعوا علي غير
الحقيقة أنها غير مرخصة ،علما بأن
الكنيسة مقامة منذ منتصف الثمانينات
وتقام بها الصلوات ولم تقم السلطات
المصريّة بهدمها ،وتصريحات المحافظ
الكاذبة والمسيئة لألقباط المسيحيين،
وتحولت إلي مواجهات بين المتظاهرين
ّ
العزل وقوات من الشرطة العسكرية
واألمن المركزي المدججة باألسلحة
المحمولة علي المدرعات ،وأفضت إلي
دهس أكثر من  35مسيحيا ،وكان ضمن
المتظاهرين عدد من األقباط المسلمين.
في مساء  4أكتوبر  2011قامت قوات
الشرطة العسكرية بفض المظاهرة بالقوة
المفرطة عقب قيام قوات من األمن
المركزي بضرب المتظاهرين وتعقبهم
حتي ميدان التحرير ،ثم انسحبت لتحل
محلها قوات الشرطة العسكرية التي
طالبت األقباط بإنهاء اعتصامهم وعندما
رفض المتظاهرون قامت بإطالق
األعيرة النارية وأصابت  6معتصمين،
كما قام جنود الشرطة العسكرية
بالضرب المبرح ألحد المتظاهرين
وهو الشاب رائف فهيم .والغريب أن
اإلعالم المصري صور الموقف علي
أن األقباط قد تعدوا علي قوات الجيش
والشرطة العسكرية بالسيوف والخناجر
واألسلحة النارية ،في حين أن الحقيقة
التي نشرتها وسائل اإلعالم المستقلة
أن المحتجّ ين كانوا يسيرون سلميا ال
يحملون سوا الصلبان الخشبية ،وحين
وصلوا لماسبيروا أطلق الجيش النار
عليهم وقامت المدرعات بتعقبهم مما
أدي لعمليات دهس العشرات منهم.
وحتي يومنا هذا (الذكري الخامسة
للمذبحة) لم يتم إماطة اللثام أومحاكمة
االرؤوس المدبرة لهذه المذبحة.

ـ عيدالهالوين :يعتبر الكثير من
المؤرخين عيد «السمهاين» الذي كان
يحتفل به أقوام الـ «السيلتك» القدامى
(من أيرلنديين واسكوتالنديين وويلزيين)
هو األصل الذي تحول فيما بعد إلى عيد
الهالوين .كان شعب السليتك يعتمد تقويماً
قمرياً ولهذا لم يكن عيد إلههم سمهاين
ثابتاً ،لكن بعد اعتماد التقويم اليولياني
الروماني صار عيدهم ثابتا في نهاية يوم
 31أكنوبر أي الليلة السابقة لعيد القديسين
المسيحي .كان يوم السمهاين أول يوم
من أيام السنة لدى السيلتك ،كما أنه كان
يوم الموتى ،حيث كان الناس يعتقدون
أن أرواح الموتى الذين ماتوا في تلك
السنة يسمح لهم بالعودة والتجول على
أرض األحياء ويجب استرضاؤها لكي
ال تصنع شراً .ولتمثيل هذا الطقس كان
الناس يزورون البيوت كما تفعل األرواح
ويطالبون باسترضائهم «يجمعون ً
ماال»
كما كانت تُق ّدم التضحيات البشرية في
تلك الليلة الرهيبة .وال تزال الكثير من
المعتقدات التقليدية والعادات التي كانت
تصاحب االحتفال بعيد سمهاين تصاحب
االحتفال الذي يقوم به الناس في الحادي
والثالثين من شهر أكتوبر .ولعل أهم ما
بقي من تلك العادات عادة تقديم بعضا
من الحلويات والشراب للمحتفلين الذين
يضعون األقنعة ويرتدون أزياء خاصا
بتلك االحتفاالت ،ويطوف األطفال
من بيت آلخر ومعهم أكياس وسالل
لتمألها بالشوكوالته ،يطرقون أبواب
البيوت قائلين (تريك أو تريت) بمعني
(يا تقب يانلب) إذا حصلوا علي الحلوي
ينصرفون فرحين وإن لم يعطوا قد
يرشقون البيت بالبيض الفاسد .إضافة
إلى عادة إشعال الحرائق في الهواء
الطلق لطرد األرواح الشريرة .قامت
الكنيسة في بريطانيا بمحاربة هذه
العبادات الشيطانية وممارساتها الدموية.
مما دفع بأتباع تلك الديانة إلى المقاومة
والمبالغة في احتفاالتهم ،كتهديد كل
من ال يعطيهم المال ،والسخرية من
الممارسات المسيحية كتزيين الهياكل
العظمية ووضع اليقطينة المنحوتة
وبداخلها شمعة موقدة للسخرية من تكريم
المسيحيين لجماجم القديسين وبقاياهم.
بعد انتقال العيد من ايرلندا مع
المهاجرين االولين الى الواليات المتحدة
االميركية اصبح شعاره القرع بدال من
البطاطس الشعار القديم في بالد السيلتك،
وعملوا على استثمار (الهالوين) تجاريا،
فكان أول الرابحين منه صناعة االفالم
في هوليوود ،ففي العام الواحد تنتج
عشرات األفالم عن عيد الهالوين كأفالم
الرعب والكرتون لألطفال .أما مصانع
األلعاب و الحلويات والمالبس تستعد
لهذه المناسبة بصناعة وتسويق كميات
كبيرة من المنتجات الخاصة بهذا العيد
واأللعاب والمالبس باشكال هياكل
عظمية ونماذج اليقطين والوطاويط
ومصاصي الدماء واألشباح لتحقق بذلك
مكاسب وارباح خيالية كل عام من جراء
االحتفال بعيد الهالوين.
ـ الهلوين في المسيحية :هو الليلة
السابقة لعيد جميع القديسين الذي يأتي
في األول نوفمبر حسب التقويم الغربي
(حسب التقويم الشرقي تحتفل الكنيسة
األرثوذكسية في األحد التالي لعيد
العنصرة بعيد جميع القديسين) .ويحتفل
المسيحيون بالهلوين والذي كان يعرف
بـ «هالوز إيف» ومعناه :ليلة القديسين،
وهي الليلة التي تسبق يوم القديسين الذي
كان يعرف باسم «هالوز داي» .وقد
اشتق اسم هالوين من عبارة «هالوز
إيف»

فن ورياضة
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ومن بيوتكم ينتشر اجلمال!
تُرى أي هدية تدوم مدى العمر ،يمكن
أن نهديها إلى أوالدنا ،أجمل من فتح
عيونهم على الفن ،وأفضل من تعليمهم
كيف يحبون اللوحات المرسومة بضربات
فرشاة جريئة واسعة المدى ،وأعظم من
بعثهم رسل جمال!
لنتأمل اتجاهاتهم ،وميولهم ،ورغباتهم،
ونقودهم إلى رحلة شائقة في اكتشاف
ذاتهم واآلخرين ،بأن نقدم لهم متعة النظر
والرؤية إلى اللوحات ،التي تعبر عن
قلوبهم ،وتشبع ولعهم بالحياة..
 ..فالذين يحبون الباليه ،نقدم لهم كتيباً
يضم نسخاً للوحات الراقصات ،بريشة
الفنان دوجا.
 ..والذين شغوفون بالكالب ،نقدم لهم
بطاقات بريدية لعقد أواصر الصداقة مع
الكالب في لوحات مشاهير الفنانين :مع
كلب صيد من فصيلة "ترير بروكسل"
في لوحة فان آيك المعنونة "عرس
أرنولفيني" ،والكلب المبتسم المضطرم
رغبة من فصيلة "سبيتز" في لوحة
جينزبورو "نزهة الصباح" ،والكلب
الوديع الهادئ في لوحة سورات المعنّونة
"المستحمات".
 ..والمولعون بالحشرات ،ندعهم
يحملقون في لوحات الزهور للفنانين
الهولنديين؛ بحثاً عن الحشرات المختبئة
في تلك الزهور.
 ..وعشاق المالحة ،ستخلب ألبابهم من
دون شك لوحات تيرنر ،التي صوّر فيها
العواصف البحرية.
 ..ومحبو الموسيقى ،يمكن أن يبحثوا
في اللوحات عن القيثارة ،والماندولين
ً
فضال عن العود القديم المزدوج
والعود،
العنق.
 ..والذين يشعرون بالميل إلى مشاهدة
اللوحات بتأثير من حبهم للطبيعة ،يمكنهم
االندماج في مسرحية سموات مقاطعة
سافولك البريطانية ،التي تجتاحها السحب،
كما رأتها عين كونستابل النفاذة.
 ..والذين ينشدون كل ما هو إنساني،
يمكنهم أن ينظروا إلى بشرة طفل في نعومة
الحرير ،أبدعها بإحساس فائق ريشة الفنان
رينوار ،وإلى وجه متجعّد المرأة عجوز
صوّره رمبرانت بخطوط وألوان معجونة

بقلم :عـادل عطيـة

بالشفقة ،وإلى صورة لليوناردو دافينشي،
تمثل حسناء من فلورنسا جلست ساهمة
مستغرقة في التأمل.
 ..وذوي الميول الحسابية ،يمكن أن
نشدهم إلى فن التصوير ،ونحببهم إليه عن
طريق شرح المنظور .وقد يساعدنا على
ذلك استخدام لوحة من لوحات جواردي،
التي صوّر فيها مناظر مدينة البندقية؛
لنبيّن لهم ،كيف أن الخطوط المتوازية
جميعاً سوف تتالقى عند نقطة واحدة في
األفق.
 ..أما الشغوفون بالتصوير ،فربما
و ّدوا أن يكتشفوا الوسائل األخرى ،التي
يستخدمها الفنانون لجعل خلفية الصورة
تبدو أبعد من أقسامها األمامية .ومن تلك
الوسائل على سبيل المثال ـ :استخدام
تكوينات مفصلة في األقسام األمامية،
وتكوينات أقل تحدياً للموضوعات البعيدة.
إن أي إنسان يتمتع بحس لوني جيد؛
سيسحره أن يعلم أن الخياالت في اللوحات
االنطباعية ،هي في الواقع ظالل متعددة
تعكس األشياء القريبة منها ،وأن يكتشف
ً
فعال في
بنفسه عدد األلوان التي توجد
ً
مظلة سوداء بريشة رنوار ،أو :ثوبا أبيض
بريشة ويسلر ،أو :تفاحة خضراء في
لوحة لسيزان.
وقد نتحدى أوالدنا أن يحصوا عدد
األلوان في تصوير مونيه لجذع صفصافة
بنّي؛ فتكسبهم تلك المحاولة نظرة جديدة
إلى هذا الفنان ،وإلى طبيعة جذوع
األشجار.
أما ذوي العقول المنجذبة إلى النواحي
التقنية ،قد يلذ لهم أن يكتشفوا كيف يبدع
الفنانون اللوحات الجصية ،وأعمال الحفر
في الخشب ،ولوحات القص واللصق،
وأعمال الفسيفساء.
وفي اللوحات الزيتية ،يمكنهم البحث
عن النقط اللونية المختلفة التي يجاور
الفنان ما بينها بالطريقة التنقيطية ،التي
استحدثها المصور سورات ،أو :لطخ
اللون األبيض في لوحات كونستابل ،التي
عرفت باسم "ثلج كونستابل" في تصويره
للمناظر الطبيعية.
كما أنه قد يشوقهم أن يخبرهم أحد عن
عادة المصور جينزبورو الغريبة ،المتمثلة

في الوقوف على بعد أمتار من اللوحة
التي يرسمها ،واستخدامه فرشاة ممعنة
في الطول ،أو :عن أسلوب "التصوير
بالفعل" ،الذي ابتدعه جاكسون بولوك؛
لرسم لوحاته التجريدية ،مستخدماً في
ذلك وسائل خارجة على المألوف :كسكب
الطالء اللوني مخففاً على عصا وإسقاطه
كقطرات ،أو :في أشكال دائرية على
قماش اللوحة المفروش على األرض.
ولكي تكتمل قراءتهم للوحات؛ ندعهم
يكتشفون الرموز التي تمثلها الحيوانات،
والزهور ،والفاكهة ،في اللوحات :فالكلب
يرمز إلى الوفاء ،ووحيد القرن إلى النقاء،
والوردة رمز الحب ،والتفاحة الخطيئة،
والرمان البعث والنشور ،والكرز جنات
النعيم.
وعلينا أن نسألهم :ما الذي تحملك هذه
اللوحة على الشعور به؛ فيتعلمون كيف
يناقشون مع اآلخرين ما تسثيره فيهم
اللوحات الفنية من عواطف.
اغرسوا محبة الفن األكبر من الحياة في
نفوس أوالدكم منذ الصغر..
خذوهم إلى المعارض؛ ليشاهدوا
اللوحات التي تبهر العقل ،وشجعوهم على
أن يطيلوا الوقوف أمامها!
ً
اجعلوا من منازلكم فردوسا من الفن،
ومحراباً للتشكيل والتجسيد ،ولأللوان
والظالل!
ضعوا الكتب والمجالت التي تضم
صوراً للوحات الفنية العظيمة في متناولهم،
واهتموا بوضع صورهم المفضلة معلقة
فوق فراشهم في البيت؛ تتحوّل أمام
عيونهم إلى روائع كاملة األحجام!
الصقوا بعض اللوحات على باب
الثالجة؛ ليراها أوالدكم بهدف التذوق
والنقد خالل ترددهم عليها ،طلباً للطعام
والشراب؛ فينشئوا كيف يشعرون أن
الفن جزء مغ ٍذ وممتع من حياة كل يوم،
كالحليب ،والبيض ،والزبدة!
فحتى أوالدكم الذين ال يملكون موهبة
االبداع ،فإنهم ،على األقل ،سيتذكرون
بامتنان ساعات السعادة التي جادت عليهم
اللوحات بها!
الفن يبدأ من بيوتكم ،ومن بيوتكم ينتشر
الجمال!...

دنيا الرياضة
يعتبر بيليه أعظم العب كرة قدم في النحافة .وإذا فتنتك احللوى،
ــــــــــــــــــ
في القرن العشرين؛ فقد حقق مجدا ً فانظر إليها بال مباالة ،وقل لنفسك:
• أقدم كرة قدم..
ّ
لم يسبق إليه أي العب ،وقد مثل بالده "ما أغناني عن هذه احللوى! إنها
• الالعب الذي أبكى الواليات في أربع بطوالت لكأس العالم ،وفاز حلوة حقاً ،ولكن حالوتها لن تدوم في
بثالثة منها .ويكمن سر عظمة بيليه فمي سوى بضع دقائق ،ولن تبقى في
املتحدة األمريكية ،والبرازيل..
• كيف تتخلص من الشحم الزائد؟ في أنه كان بال نقطة ضعف واحدة! معدتي سوى ساعات ،ولكنها تسبب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كان ميلك القوة اجلسدية ،وسرعة الترهل والسمنة مدى احلياة ،فأحمل
االنقضاض
واحلركة ،وزنا ً زائدا ً ال ضرورة له ما امتدت أمامي
أقدم كرة قدم
ودقة التسديد بكلتا احلياة .ولذلك ال أريد هذه احللوى ،ولن
يؤكد علماء اآلثار أن
القدمني وبالرأس .وفي أقربها مهما حدث!".
الفراعنة هم أول من لعب
يوم اعتزالهفي عام ،1973
ثانياً :واخلطوة الثانية أن تعتزم
كرة القدم في التتاريخ،
بكت البرازيل .وقد هاجر عزما ً مؤكدا ً على التمسك بوسائل
ولكنها كانت كرة قدم
بعدها للواليات املتحدة النحافة ثالثني يوماً .ولعلك تتساءل
ويستشهدون
حرميي.
األمريكية ولعب لفريق عن السبب في حتديد املدة بثالثني
بنقوش ورسومات على
مقبرتي األميرين الفرعونيني" :كوزموس" .واعتزل مرة أخرى في عام يوماً .وقد أكدت التجارب أن اإلنسان
جدران
ّ
خيشو وخاكت .وتصور هذه النقوش  1978بعد أن لعب  1363مبارة سجل إذا فعل أمرا ً ما ثالثني يوما ً متواليهة،
امللونة ـ التي تعود إلى عام  2040قبل خاللها  1281هدفاً .وفي يوم وداعه صار األمر عادة ال يحيد عنها .فإنك لن
امليالد ـ بعض النساء وهن يلعنب كرة بكت أمريكا ،وبكى هو مثل األطفال .تتخلص من السمنة إال بالتخلص
وحتفل حياة "بيليه" بالعديد من من عادة اإلقبال على املأكوالت التي
القدم.
ويضيف علماء اآثار أن املرأة القصص الطريفة ،ومنها :أنه في تعطي طاقة حرارية كبيرة.
الفرعونية مارست هذه الرياضة لعدة إحدى مباريات دوري سان باولو في ثالثاً :تدريب شهيتك للصيام باعتياد
قرون قبل امليالد ،كما نقلتها عنها ـ عام ُ ،1967طرد من امللعب .فما كان األكل بطريق حكيمة منتظمة فإن
فيما بعد ـ املرأة اليونانية والرومانية من االحتاد البرازيلي إال أن أوقف احلكم شهوة الطعام ميكن اإلقالل منها،
في العصور القدمية .واستمرت كرة ملدة شهر .إذ إنه تسبب في حرمان كما ميكن التقومي من سلوك الطفل
القدم مقصورة على النساء حتى اجلماهير من متعة مشاهدة الفن العنيد .ولكن األمر يحتاج إ لى
عام  1000قبل امليالد ،عندما أقيمت واحليوية والقوة!
وقت كاف ،وبذلك ميكنك
تقليل رغبتك في الطعام
أول مبارة كرة قدم رجالي بني الصني
كيف تتخلص من الشحم الزائد؟
وكذلك تقليل حجم
واليابان.
أوالً :أول ما تفعله إلزالة السمنة أن معدتك.
"بيليه" ،الالعب الذي أبكى بلده
تصمم تصميما ً مؤكدا ً على رغبتك
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ابداعات فنية

 Mona Lisaاملوناليزا
هى واحدة من أشهر اللوحات الفنية فى تاريخ الفن التشكيلى فى
العالم ،حاول كثيرون على امتداد تاريخ اللوحة وضع واستنباط تفسيرات
عقلية ومنطقية كافية لتوضيح أسباب شهرتها
الطاغية ،انتهى الفنان اإليطالى الشهير ليوناردو دافنشى
من رسمها باأللوان الزيتية عام  1510بينما بدأ الرسم
عام  ،1503خالل حقبة عصر النهضة اإليطالية فى أواخر
العصور الوسطى ،وإلى جانب هذا االسم حتمل اللوحة
اسم “جيوكندا” ،وهى عبارة عن بورتريه للسيدة اإليطالية
“ليزا ديل جيوكوندو” زوجة صديق دافنشى والتاجر
الفلورنسى الشهير “فرانسيسكو جيوكوندو” ،تبلغ أبعاد
عرضا ،وهى اآلن ضمن مقتنيات متحف
اللوحة  30بوصة ارتفا ًعا و 21بوصة ً
اللوفر فى العاصمة الفرنسية باريس.

غرائب

أوبرا الريشة!

كان مغني االوبرا الكندي "لويس كيليكو"،
يقوم بعرض في صالة اوبرا في تشيلي,
عندما سقطت ريشة حمامة من السقف .راح احلضور يرقبون بكل دهشة
الريشة وهي حتوم وتهوى برفق ,بينما كان املغني في اوج عطائه ,يلقي
برأسه إلى اخللف فاغرا ً فمه ,فسقطت الريشة الطائرة في فمه ,فابتلعها
وفقد وعيه في احلال!
ملا جاء مدير القاعة ليقدم إعتذاراه إلى املشاهدين ,عثرت قدمه بثوب
ممثلة وسقط في حفرة األوركسترا!.

بطاقة تعارف

ليوناردو دافينشي
ُولِ َد دافنشي عام  1452قرب فنشي،
فيما يُعرف اليوم في ايطاليا باقليم توسكانا
حسب معظم
( .)Tuscanyكانَ والده
َ
ارض،
عدل ،ومالك
كاتب
الروايات
َ
ٍ
ٍ
ميسير بييرو دي انطونيو دافنشي
يدعىِّ :
(Messer Piero Fruosino di
 .)Antonio da Vinciكما َّ
أن االعتقاد
السائد هو َّ
أن والدته كاترينا كانت من
الفلالحين المحليين .على ايّ ِة حال يعتقد
بعض الخبراء َّ
أن كاترينا في الواقع كانت
ميسير بييرو.
عبد ًة يملكها ِّ
ً
لم يتزوج والدا دافنشي ابدا .عاش
دافنشي الصغير مع والدته حتّى َ
بلغ
الخامسة من العمر ،من ث َّم انتقل للعيش في
منزل والده الذي تزوّج من امرأ ٍة اخرى.
تظهر يوميّات الفنان َّ
أن عالقته مع
والدته كانت فاتر ًة نوعاً ما أثناء مراحل
بلوغه ،حيث كانا يتبادالن الرسائل من
وقت آلخر .بينما يتبيّن من كتاباته َّ
أن
ٍ
عالقته مع والده كانت اقوى ،حيث حزنَ
دافنشي بشدة عند وفاته.
على العكس من معظم فناني عصر
النهضة لم َ
يتلق دافنشي أيَّ
تعليم رسمي.
ٍ
َ
لكنّ ُه على أيّ ِة حال تلقى بعض الدروس
المنزلية في بعض المواد كالقراءة والكتابة
والرياضيات.
أمضى دافنشي معظم أوقاته في
الهواء الطلق نظرً ا لنشأته في اقليم توسكانا
انبهر بالطبيعة الخلاّ بة.
الريفي حيث
َ
ً
ّ
ُ
بشكل
مهتما
كان
ه
ن
أ
الى
تُشيرُ يومياته
ٍ
خاص بخصائص الماء وبحركة الطيور
كتب الفنّ ُ
ان في
الجارحة .في الواقع،
َ
يوميّاته َّ
حلم
عن
كانت
ذكرياته
أن اولى
ٍ
راوده يرى في ِه طائرً ا جارحً ا يهبط على
وجهه ويضع ريش ذيله بين شفتيه.
سن المراهقة أُ
رسلَ
عند بلوغه َّ
ِ
الفنان الناشىء الى فلورنسا ليصبح
ً
تلميذا لـ اندريا دل فيروكيو (Andrea
 ،)del Verrocchioوهو رسا ٌم بارز
وقت قصير أصبح
في فلورنسا .وفي
ٍ
ً
استاذا .تقول الشائعات أنّ ُه بعد
التلميذ
أن قام دافنشي برسم اح ِد المالئكة في
لوحة فيروكيو “تعميد المسيح”The ” -
شعر الفنّان
”Baptism of Christ
َ
المخضرم بالتواضع الشديد امام موهبة
الفنّان الشاب لدرجة أنّه َ
أخذ على نفسه
عهداً أن ال يرسم بعد ذلك أبداً.
ّ
ُ
من المعروف عن دافنشي أنه كان
رسّ اماً بطيئاً كما َّ
أن معظم أعماله غير

مكتملة .يحتوي
متحف اللوفر في باريس على لوحة
ً
اضافة
“الموناليزا” الشهيرة (المكتملة)
الى لوحة “العذراء والطفل والقديسة
آن” ،وهي لوحة غير مكتملة تصوّرُ
مريم العذراء والمسيح عندما كان رضيعاً
والقديسة آن والدة مريم.
كما توجد في أحد متاحف الفاتيكان
لوحة “القديس جيروم في البرية”–”St.
،”Jerome in the Wilderness
ٌ
لوحة اخرى غير مكتملة لـ دافنشي،
وهي
تصوّرُ القديس المنعزل وصحب ُه وأسداً
مرو ً
ّضا.
ربما من أكثر لوحات دافنشي الغير
مكتملة اثار ًة لالهتمام هي لوحة “عشق
المجوس”The Adoration of the”-
 ”Magiوالتي ُز ِع َم أنّها تصويرٌ الفنانَ
الشاب نفس ُه .تُعرّ ُ
ض اللوحة التي تركها
ُ
الفنان دونَ أن ينهيها عام  1481في
معرض اوفيزي في فلورنسا في ايطاليا
(Uffizi Gallery in Florence,
 )Italyمنذ عام .1670
ً
اضافة الى اللوحات الغير مكتملة تركَ
ً
اختراعات غير مكتملة.
الفنّان أيضا
ٍ
ٌ
ُّ
أيّ
اليوجد دليل في الواقع على أنه تم بنا ُء ٍ
من اختراعات الفنّان .وبالمثل لم تُ َ
نشر أيٌّ
َ
خالل فترة حياته.
من كتابته
تم القاء القبض على دافنشي عندما
كانَ ُ
يبلغ من العمر  24عاماً مع عد ٍد من
أصحابه الذكور بتهمة اللواط .وتم اسقاط
التهمة نظراً لعدم وجود الشهود .إلاّ َّ
أن
يوميّات دافنشي تُظهر َّ
أن هذه المزاعم
لرجل كان يحب ابقاء حياته
كانت مُدمّر ًة
ٍ
الخاصة لنفسه.
ّ
أن دافنشي َّ
ظل مذعوراً
من الممكن َّ
طوال حياته ،حيث كانت عقوبة اللواط
في فلورنسا في القرن الخامس عشر هي
الموت .لذلك ترك فلورنسا الى ميالن بعد
فتر ٍة قصيرة من اسقاط القضية.
احتاج دافنشي بعد تركه لرعاته في
فلورنسا للبدء من جديد في ميالن الى
البحث عمّن يدعم أعماله .فوضع لنفسه
ً
استراتيجية تقضي بتقديم نفسه الى دوق
ميالن ،لودوفيكو سفورزا.
بع َد تقديم نفسه الى عائلة سفورزا،
ً
خططا لبناء عدد اليُحصى من
وضع
َ
“العتاد الحربي ”.قام برسمها في دفتر
الرسم الخاص به كالمدافع و آالت الدخان
والجسور المحمولة والعربات المدرعّ ة.

 11طيبيــــات  -أش رع

فرعونيــات

السنة التاسعة  ،العدد ( - )225اخلميس  13أكتوبر 2016

املعابــــــــــد اجلنائزيـــــــــة ()2
فيرث Firth
مجموعة شبسكاف :

لوير Lauer
وعلى اية حال فإن ريكة Ricke
يجد في هذا التخطيط المكان المناسب
لعقيدة “رع” لكى تقدم في الطقس
الملكى الجنائزي.
ومقصورة القرابين المشيدة في
منتصف الواجهة الشرقية للهرم ربما
كانت غرفة مسقوفة تحتوى على لوحة
تتاخمها حجرتان جانبيتان.

شيد شبسكاف مقبرة ضخمة على
هيئة منزل اشتهرت باسم “مصطبة
فرعون والن المبنى العلوى للمقبرة
نفسها اتخذ شكل منزل فإنه يظهر
تأثير مصر السفلى بوضوح .ويظهر
المعبد الجنائزي تخطيطا خاصا.
وتعتبر مقصورة القرابين اول مثل
يظهر حجرة مسقوفة تحتوى على باب
وهمى اقيم في الجدار الرأسى الخلفى،
وهو البديل المادى للوحة المعنوية في
العنصر السابق.
وتخطيط المعبد الجنائزي عبارة عن
سياج مستطيل به مقصورة للقرابين
عند نهايته .ويؤدى مدخل جانبى
من سياج المقبرة إلى الصالة العميقة
ولها هنا شكل ممر مقام بطور الجانب
الجنوبى ،وهو مفتوح من الشرق إلى
فناء ذى جدران من اللبن بها دخالت،
ومفتوح من الغرب على ممر آخر
وصالة مستعرضة خلف الفناء الثانى.
وهذا الفناء يمثل فناء االضاحى
الداخلى “لمعبد اول الغربيين” البدائي
في ابيدوس يبدو انه خصص هنا لرب
الشمس “رع” ويمتد الطريق الصاعد
بطول الجانب الجنوبي للمعبد غير
المتناسق .والبناء من الحجر الجيرى،
عند الفناء االول ،والطريق الصاعد
المشيدين بالطوب .ومن المعتقد ان
الطريق الصاعد الطويل كان ينتهى
عند بوابة.
وكما في هرم “منكاورع” ،فقد
اضيفت المزارات االربعة المخصصة
لالعضاء الداخلية وكذلك الحجرة
المخصصة للتيجان إلى غربة التابوت.
مجموعة اوسركاف :

ومزخرفة بمعبودات تحمل القرابين،
اعلى افريز سفلى من الجرانيت.
واقيم باب وهمى من الجرانيت في
الجدار الغربى وامامه مذبح استعمل
من اجل احتفال التقدمه ،وهذه الزيادة
في اهمية مقصورة القرابين قابلتها
اضافة قائمة طويلة للتقدمة إلى القائمة
الصغيرة المستعملة فعال ،باإلضافة
إلى زخرفة الجدران في المقصورة
بمناظر ونصوص تسجل وتوضح
طقس التقدمة.
ويربط ممر جانبى وحجرة متقدمة
مقصورة القرابين بصالة المزارات
الخمسة في نهاية المعبد الطقسى
الجنائزي .والغى الممر المباشر من
مقصورة القرابين إلى سياج الهرم فيما
بعد .ويمضى الموكب من الفناء إلى
الجانب الشمالي لهذا السياج ثم إلى
مدخل الهرم.

والمعبد الطقسى الجنائزي متناسق
مع محور الواجهة الجنوبية للهرم،
ومشابه في التخطيط لذلك المعبد
الخاص “بمنكاورع” ويتكون من
فناء تحيط به سقيفة ذات اعمدة من
جوانبه الثالثة ويتصل من واجهته
الجنوبية بوساطة مدخلين بصالة
متسعة وبوابة نوت .ويؤدى باب خلف
الفناء االخير إلى حجرة مستعرضة ويعتبر التخطيط المتناسق للمعبد
ذات ثالث مقاصير (وهم خمسة في الطقسى الجنائزي هاما جدا ألنه يضم
رأي لوير) ،وهى صورة مطابقة بطريقة ناجحة جميع عناصر المعبد
تماما لحجرات قدس االقداس في معبد القديمة مع العناصر الجديدة المستعارة
“اول الغربيين” .وفي كلتا نهايتى من معبد الشمس .والفناء المرصوف
الصالة الغربية ،أمام االبواب المؤدية بالبازلت المصقول ،بجانبه االطوال
إلى الفناء ،تفتح مقصورتا الجنوب على المحور الرئيسي كي يتخذ
والشمال ،وتنسيق الفناء باتجاه محوره اتجاها ممتدا من الشرق إلى الغرب،
االطول من الشرق إلى الغرب ادى محاط بجدار حل محل صف االعمدة
إلى ان تضئ الشمس المذبح اضاءة االصلى ورواق ذى اعمدة نخيلية
مناسبة ونتج عن انفصال هذا الفناء عن يمثل غابة النخيل التي ترمز لبوتو.
قلب المعبد بواسطة جدار ،لعدم وجود واستخدم المذبح المصنوع من المرمر
ممر مسقوف ذى اعمدة بطول الجدار في عقيدة الشمس .وكسيت الجدران
اخفاق من وجهة النظر الجمالية.
بنقوش رائعة تمثل الملك وهو يقتل
وربما كانت رأس التمثال الضخم أو يقبض على الليبيين واالسيويين،
للملك المصنوعة من الجرانيت أو يسجل حيوانات االسالب المختلفة
الوردى جزءا من تمثال جالس اقيم في ويحيط بالفناء ذى الجدران ممر
منتصف الجدار الجنوبي للفناء ،وكان عريض مرصوف بالمرمر ومزخرف
وقوع العناصر الرئيسية للمعبد على بمناظر تمثل الملك واتباعه في
محور واحد يؤكد عالقتها المشتركة انشطتهم اليومية يصيدون الحيوانات
وهى  :مقاصير التماثيل وبوابة نوت ،أو االسماك ومناظر رحيل وعودة
والصالة المتسعة ،والتمثال الضخم ،االسطول البحري.
والمذبح والهرم مع غرفة الدفن ،ومثل وحلت حجرتان كل منهما ذات
المعبد المتقدم على شكل صالة طويلة اسطون واحد محل الصالة المتسعة،
بين الجدار الشرقى للفناء وبين الممر تجاور حجرة متقدمة مركزية ترمز
ولم يعرف شئ عن معبد الوادى.
لبوابة نوت وتؤدى إلى غرفة بها
مقاصير التماثيل .ومثل المعبد االمامى
على هيئة صالة عميقة ،كي تستعمل
مجموعة ساحورع :
في احتفاالت كل من عقيدة الشمس
والطقوس الجنائزية.

وقد ضمت مجموعة ساحورع
دمر البناءون في العصر الصاوى
مقصورة قرابين مرة اخرى بطول
مجموعة “اوسركاف” الهرمية في
محور المعبد الطقسى الجنائزي إلى
سقارة وكان االثر مقاما على ارض
الشرق من الهرم.
غير ممهدة لدرجة ان مقصورة
القرابين فقط يمكن ان تخطط في ومقصورة القرابين عبارة عن
الواجهة الشرقية ،والمعبد الطقسى حجرة عميقة مسقوفة ،اكبر من
ذى قبل مرصوفة بالمرمر وذات
الجنائزي مقام في الواجهة الجنوبية
جدران الحجر الجيرى ،وهى ملونة

وشيد معبد الوادى بشكل مبسط على
هيئة بوابة لها سقيفة ذات اساطين
في نهاية الطريق الصاعد المتناسق
على المحور .واالساطين الحجرية
المصنوعة من قطعة واحدة من
الجرانيت لها جسم اسطوانى ،وتيجان
نخيلية ،وكانت مقامة على قاعدة
منخفضة عريضة .واقيمت بوابة
اخرى اقل اهمية ذات سقيفة صغيرة
بزاوية قدرها  90درجه تقريبا
على الجانب الغربى لتكون بمثابة
مرفأ ثانوى ،يتصل داخلها بواسطة
ممر واقتضت بساطة معبد الوادى
بساطة االحتفاالت عند رسو الموكب
الجنائزي وتحولت غرفة فتح الفم إلى
كوة في الحائط الغربى.

انتهاء أعمال ترميم مقصورة الزورق امللكي
للملك حتتمس الثالث بالكرنك
القاهرة -أ ش أ
أنهت البعثة المصرية الفرنسية التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسات
معابد الكرنك أعمال ترميم مقصورة الزورق الملكي للملك “تحتمس الثالث”
بالمتحف المفتوح بالكرنك شمال غرب معبد آمون ،وذلك بالتعاون مع وزارة
اآلثار ومنطقة آثار الكرنك.
صرح بذلك الدكتور محمود
عفيفي رئيس قطاع اآلثار المصرية
بوزارة اآلثار ،وأوضح أن
المقصورة تعد إضافة قوية لمنطقة
المتحف المفتوح لما تحمله من
نقوش أثرية في غاية األهمية تمثل
الملك “تحتمس الثالث” وعالقته مع
اآللهة المختلفة وخاصة اإلله “آمون رع” رب الكرنك.
ومن جانبه ،أوضح رئيس المركز الفرنسي كريستوف تييرز Christophe
 Thiersأن أعمال ترميم وإعادة تجميع المقصورة شملت تنظيف وترميم
العتب الخاص بالسقف والذي يزن حوالي  76طنا وتم رفعها من خالل بناء
جدران مؤقتة باستخدام روافع هيدروليكية حتى االرتفاع المطلوب.
وأضاف أن المقصورة تم العثور على األجزاء الكبيرة منها داخل البيلون
(الصرح) الثالث والذي يرجع لعهد الملك “أمنحتب الثالث” واألجزاء
الصغيرة منها تم العثور عليها في أجزاء كثيرة بمعابد الكرنك ،وقد تم
تجميعها بين أعوام  1914إلى عام .1954

آثار أبومسبل تستعد لالحتفال بظاهرة
تعامد الشمس على متثال رمسيس الثاني
أسوان-أ ش أ
بدأت منطقة آثار أبوسمبل
استعداداتها مبكرا لالحتفال بظاهرة
تعامد الشمس على وجه تمثال الملك
رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل
السياحية وهي الظاهرة الفلكية الفريدة التي يتكرر حدوثها مرتان خالل
العام إحداهما في  22أكتوبر واألخرى يوم  22فبراير.
وذكر مدير عام آثار أبو سمبل بأسوان حسام عبود إنه تم إعداد منصات
االحتفال بصحن معبد أبوسمبل والتي ستنطلق يوم  21أكتوبر الحالي وهي
ليلة االحتفال بظاهرة تعامد الشمس حيث من المقرر أن تشارك هذا العام
في االحتفال عدد من فرق الفنون الشعبية بمصر إلى جانب إقامة عرض
للصوت والضوء يحكي قصة إنقاذ معبدي أبوسمبل من الغرق خالل حقبة
الستينيات خالل الحملة الدولية إلنقاذ آثار النوبة من الغرق إبان فترة إنشاء
السد العالي.
وأضاف أنه سيتم وصع شاشة عمالقة بالقرب من مدخل بوابة معبد
رمسيس الثاني بأسوان لتمكين اآلالف من السائحين والزائرين المصريين
داخل المعبد من متابعة الظاهرة الفلكية صبيحة يوم التعامد يوم  22أكتوبر.

كلمتني وخالص

حد يفهمين املعادله املصريه
في عهود سابقه كان الفساد المالي والسياسي في أحسن
حاالته بس كان في سياحة واعمال والناس عايشة
وشغاله اما االن فالسياسات تتخلص من المفسدين تباعا
ومشروعات التنمية لم تأتي ثمارها بعد ولكن الحال
واقف للجميع والغالء في ازدياد واالعمال تنقرض.
الصبر.....الصبر جميل
االسكاروسى
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فئرانا!
عندما تصبح احلمائم
ً
بقلم :عـادل عطيـة

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

Hours: Mon-Thurs 10:00 – 6:00
Fri 9:00 – 4:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed
Don Mills Rd

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7

احلــب يف قفــص االســـود
بقلم  /هـاني شـهدي
دخولك في قصة حـــب وخصوصا الحب االول
في بدايات حياتك بيشبه لحد كبير زيارتك لحديقة
الحيوانات الول مرة نفس حالة االنبهار االثارة...
ازاااي..؟!!
كل الناس نفسها تحب وتتحب دي مشاعر البشر
الطبيعية ،تعيش حالة كل االفالم واالغاني حواليك
بيتكلموا عنها نفسك تعيش المغامرة اليف ،لكن
لالسف الحب مش متاح لكل البشر نفس الشئ كل
الناس شغوفة انها تشوف الحيوانات اليف وتتعامل
معاها لكن مــش كل المدن متاحة فيها حدائق
الحيوان او المحميات الطبيعية.
خالص ..حضرتك قررت تزور الحديقة ،برضو
قررت تحب حبيبتك الن «الحب قرار» زي ما
بتغني ماجدة الرومي ،بتصحي بدري وانت منتعش
وصلت بدري قدام شباك التذاكر فاجئك الموظف
بان مواعيد الزيارة بتبدأ  ٩صباحاً ،بيهبّط عزيمتك
لكن بتستني ،تجي تتقدم لحببتك تخطبها ابوها يقولك
هي لسه صغيرة علي الجواز لما تخلص دراستها،
بتضطر تقف في طابور طويل تقطع تذكرة لكن
كله يهون علشان تقرب من االسد والظرافة والفيل،
برضو بتضطر تدخل في منافسة مع شباب هما
اصال اصحابك وبينافسوك في حبها لكن بتقبل
المنافسة بروح رياضية..
دخلت الحديقة يا معلم..انا شايفك دلوقتي بعد ما
عديت شباك التذاكر مش عارف تتحرك يمين وال
شمال ،بتالقي خريطة الحديقة قدامك تقولك بعالمة
حمراء «انت هنا» ،العالمة دي بقا مفقودة في
الحب ،الحب ليس له خريطة ،انت تصنع خريطتك
بنفسك ،لذلك انت تائه طول الوقت وفي حالة هيام
مستمرة ،قلبك قلم رصاص يرسم الخريطة وعقلك
«استيكا» بتمسح الغير معقول،غالبا حتي النهاية
مش بتستعمل «االستيكا» اطالقا.انا شايفك برضو
في اول مقابلة معاها وشك محمر ومش علي
بعضك واديك بتترعش..هههه.

تزور
بتبدأ
الحيوانات اللي بتحبها
ومثيرة ليك شخصيا،
للحيوانات
بتروح
المفترسة االسد والنمر
لو انت بتحب المغامرة والعنف وقلبك جامد،لو انت
كدا بتحب البنت الجريئة اللي مفيش شاب يقدر
يقرب منها ،من االخر هي جامدة ومثيرة.
اما انت لو من النوع المكار بتاع الحركات
وبتحب تلف وتدور هي فاهماك اكتر من نفسك
وبتبص لك ومكبرة دماغها بس لسعتها وحشة،
انت غالباً ميولك دي بتاخدك علي بيت الزواحف
والثعابين والتماسيح ،واقف تتفرج علي التمساح
ً
حقيقة هو اللي واقف يتفرج عليك.
لكن
اما لو انت هادئ ورقيق ورومانسي والحب
عندك ورد واغاني ومسجات حلوة ورنات يابختك،
عليك وعلي بيت الطيور والعصافير والبالبل
وريش الطاووس.
ً
الوقت سرقنا يا معلم ،الساعة  ٥مساءا يعني
خالص الزم نقفل ونروّح ،تنبيه بيجيلك في عز
انسجامك واستمتاعك بعد ما بتكون فكرت ان
الجنينة خالص بيتك ومش مروح ،الساعة ٥
بتاعتها لما بتقولك متقدملي عريس والزم نفترق
او بتحب واحد تاني ...بتجمع مشاعرك وذكرياتك
الحلوة وترحـــل.
افتكر دايما ..الحيوانات اللي جواه االقفاص تشبه
في الشكل وفي االسم الحيوانات اللي في الغابة
لكنها بتختلف في الطباع والمُعايشة كذلك الناس
اللي بتعدي عليك في قصة كل اللي فيها ذكريات
حلوة غير الناس الحقيقية اللي في الحياة اللي بتعيش
معاك الحياة كلها بحلوها ومرّ ها.
الحياة هي الغابة الحقيقية التي تري فيها كل
انسان علي حقيقته.

الحمام التي تطير بيننا ،وتحلق فوق رؤوسنا،
تحمل حشرتين تضران بنا؛ فنصاب بمرض
يعرف باسم« :المتدثرات الطيري»!
 ..الحمام فئران لها أجنحة!
وصف من إبداع بعض الباحثين في البيئة
والصحة ،لمن يعتقدون أنها تنشر األمراض.
قاس لم يرحم مشاعر تكن كل األحترام
وتعبير ٍ
والتقدير ،واالعجاب بعيد المدى بهذا الطير
المرفرف بالوداعة ،واللطف ،والودودية!

ماذا لو فعلها هؤالء العلماء ،بأمر مكافحة
األوبئة ،وطالبوا بمطاردة الحمائم التي تهيمن
ببساطتها ،وبراءتها ،ومسالمتها ،على ميادين
المدن؛ فال نعد نراها :في ميدان الطرف األغر
في لندن ،وميدان القديس مارك في فينيسيا،
وساحة تايمز سكوير في نيويورك ،أفال يختفي
عن أنظارنا جمال الوداعة ،ورمز الروح؟!

قائد الدراسة ،يقول« :الحيوانات التي
يبدو أن الحمامة التي عادت بعد الطوفان
تكون على اتصال وثيق مع البشر  ،يمكن
ً
ناقال خطيراً للكائنات التي تسبب إلى سفينة نوح ،وورقة زيتون خضراء في
أن تكون
ً
أمراضاً للبشر .وقد تمثل هذه الطيور خطراً فمها ،ورسمها بيكاسو رمزا للخير والسالم ،لم
تصل رسالتها بعد إلى اإلنسانية ،ولعل هذا هو
على الصحة العامة للبشر»!
السبب في صوتها الحزين!...
هكذا يبررون وصفهم المؤلم :بأن أسراب

لوضع إعالنك في األهرام اجلديد اكتب إلى ahram.teeba@gmail.com
أو اتصل على 647-823-6779
او اتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744

الكشف عن الرسائل العاطفية مليرتان

باريس  -أ ش أ

تكشف دار الفرنسية “جاليمار” أحد أسرار الرئيس
الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ,وهو الحب في حياة
الرئيس الراحل من خالل رسائله العاطفية والتي
تبادلها مع محبوبته “مونيكا فيتى” حيث بلغت 1208
رسائل غرامية ظلت مختفية طوال هذه الفترة بحسب
آن بنجو مديرة متحف “أورساى”.
وتحتفل األوساط الثقافية الفرنسية هذه األيام بمرور
مائة عام على مولد ميتران ومرور  20عاما على
وفاته حيث كشفت هذه الرسائل كيف قدم ميتران
لمحبوبته األشعار التي كتبها الشاعر الفرنسي أراجون
والروايات العاطفية للكاتب دوستوفسكى وكيف كان
يعبر عن هذا الحب الذي ظل مدفونا في الرسائل التي
رأت النور مؤخرا.

مدير جامعة القاهرة جابر نصار يلغى خانة الديانة

اصدر د .جابر نصار مدير جامعة القاهرة يوم  11أكتوبر
 2016قرارا بإلغاء خانة الديانة من أوراق الجامعة ،ولقد
حدث أن تقدم الطالب مينا نادر مرقس للدراسات العليا
في سبتمبر الماضي ولم يستوفى خانة الديانة التي تطلب
أيضا الطائفة ،وعندما استبعد من االختيار تقدم بالشكوى
وطالب بلقاء نائب مدير الجامعة ،وبعدها صدر قرار مدير
الجامعة.

جسد مل يرى
فسادا

ينفرد االهرام الجديد بنشر هذه
الصورة ،التي اخذت في خالل شهر
سبتمبر الماضى لجسد المتنيح القمص
ميخائيل القمص مرقص راعى كنيسة
اآلباء الرسل بقرية اشروبه التابعة
لمركز بنى مزار محافظة المنيا والذى
تنيح منذ  35عام تقريبا.
ولقد حدث أنه توفت سيدة تمت
للقمص بصلة قرابة وبينما يتم
دفنها في نفس المقبرة فتحوا بعض
الصناديق فكانت المفاجأة ان جسد
القمص ميخائيل كما هو تماما بلبسه
الكهنوتي الذى دفن فيه.
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تقدم السامري :سبق الجميع هذا السامري .الغالبة .ما هي إال يد المسيح التي تقود التائبين
عن الحب بأمور أخري؟ حتي أنهم لم يقتربوا
من المكلومين والمنهكين والمتأوهين  .لئال سبق الجميع في المحبة .في الرحمة هو األول إلي الحظيرة .ما هي إال الخدمة النقية المثمرة
ً
أوال .تقدم كمهاجم يدخل التي بال غرض سوي الخالص .المسيح ترك
يتعكر مزاجهم .بل من بعيد أبصروننا ومضوا .وفي الحب هو أحبنا
أيها الجرحي ال تتبعوا الكهنة التي تمضي أرض المعركة غير هياب من عودة اللصوص الدابة للجرحي .و أما هو فمشي كل الطريق
ً
بدال عنا .نحن محمولين وهو يعاني .هذه هي
بعيدا عن جروحكم .ال تصدقوا ما يقولونه من أو من أن يكون هو الضحية البديلة عن
غير محبة ورحمة .لقد وضعوا بينكم وبينهم الجرحي .لقد تقدم ألن المحبة تضحية والرحمة الخدمة الحقيقية أيها الكهنة .هذه هي رحمة
السامري أيها األساقفة .أن يستريح الجرحي
مسافة ألنهم يتأففون من المحتاجين ويتعنتون لها ثمن.
كثرت فنادقنا لكن جرحانا صاروا في
ويتعب السامري .بهذا تدخل النفوس إلي حيث
مع التعابي .أيها السامري الصالح عندي لك
الطرقات يتأوهون .أين أنت أيها السامري عتاب .هل سيبقي هؤالء الكهنة بقساوتهم زمناً
ضمد جراحاته ربطنا بالسماء فزال الجرح الشفاء .بهذا يعرف الفاقدون الوعي طريق
الصالح .راحت النفوس بعيداً عن مواطنها.
ً
طويال؟ ألن تفعل لهم شيئاً يحيي الرحمة في المميت الذي كان حائال بيننا وبين اآلب .ضمد الخالص .أما السامري فكما رأيناه لم يعظ. . .
تغربت عن أورشليم السمائية وفضائلها.
جراحاتنا كلها .بسكني الروح القدس فينا ضمد لم يقل كلمة . .لم يصف دواءاً ويمضي . . .لم
قلوبهم وينعش الحب مجدداً.
جرحتها خطايا اللصوص .كل سارقي الجهاد
جراح الروح بتجسده ضمد جراح ًالجسد  .يظهر تعاطفاً ويختفي . .لقد بدأ بالحنان وختم
إلتفوا حولها .مجروحين في اليمين ومجروحين
ماذا نفعل أيها السامري الصالح وقد رآنا بموته ضمد جراح النفس إذ صارً نفسا عوضا بالخالص ولم يضيع وقتاً ألنه جاء ليخلص ما
في اليسار غير القتلي الذين ال نعرف أين هم .الالوي ها التلميذ لم
يختلف عن معلمه .لقد دفعه عن نفس .السامري لم ينس جرحا إال وضمده .قد هلك .لقد إعتني بنفسه بالجريح .لم يسأل
ً
فأين أنت أيها السامري الصالح.
آالف
عندنا
الصالح.
السامري
ايها
أنت
أين
الجروح
يتأمل
وقف
،
قليال
الفضول لإلقتراب
أحد منكم أن يخلصه فالخالص عمل المسيح
وربما يحصي الجرحي .لقد إخترق المسافة المنسيين  .عندنا ماليين الجروح المهملة وقد وحده له المجد .لقد إعتني به ثم سمح لكم بعد
التي بين الطريق وبين الموت .و لما ًوصل تقيحت وصديدها أزكم أنوف المتأففين فتركوهم ذلك بالمشاركة .فأنتم إستلمتم نفوساً مسحها
فعل ال ًشيء .تجمدت أوصاله ليس خوفا علينا يعانون مجهولين مذلين وليس لهم ولنا سوالك المسيح بزيته وسقاها خمره فماذا هو الصعب
بل خوفا علي يديه لئال تتلوثا .يا الوي هذا ايها السامري الحنون.
في رعاية النفوس؟
الزمان .يا كل خادم غير منشغل سوي بالعدد
الحلو.
السامري
زيته:أيها
يصب
السامري
و اآلن أيها اآلباء قد هلك كثيرون وهم بعد
والمناظر الخادعة .ها قد أحصيت الجرحي
بعيد.
زمن
منذ
المهجور
اليابس.
يرطب
زيتك
ً أحياء  .دمهم عليكم .جراحاتهم مسئوليتكم.
وماذا بعد؟ هل أتممت خدمتك .إن بقيت هكذا
سينتعش الجرحي وتموت أنت من القساوة .زيتك ممتلئ من طيبك .هو زيت وهو طيب معا .من اين تهربون حين يحاسبكم السامري.
يا خدام هذا الزمان إطرحوا القساوة أرضاً هو رائحة المسيح الذكية .هو نعمته التي أسبغها سيجيء فندقكم ويحاسبكم ويسألكم كم أنفقتم
وإغلبوها بالمحبة واللطف والرحمة .بالروح علي المتألمين .صب زيتك كثيرا أيها السامري علي الجرحي .لقد أعطاكم قبل أن يطلب منكم.
أسكب روحك فالقساوة تحتاج من يذيبهاُ .
صب دينارين في يديكم .دينار المسيح ودينار الروح
القدس تتولد فيكم هذه الثمار.
زيتك علي قلوب األساقفة والكهنة والخدام القدس فماذا يعوزكم لتنفقوا علي الجرحي .إن
و جاء السامري من
السماء جاء السامري .فيلتهبون محبة ويعملون معك عمل الحب,صب كان خالص فإنفقوا من دينار المسيح وإن كانت
لقد تعرينا من كل فضيلة .تجرحنا من كل إلي األرض جاء البساً إنساناً
فتتحرك
وإرادتهم.
وقلوبهم
عقولهم
في
زيتك
جاء
إلينا.
جاء
.
تعزيات وقوة فإنفقوا من دينار الروح  .فهل
إثم وها نحن مهددون بالموت .يحسبوننا أحياء
الكاهن ثم جاء ً الالوي كالهما جاءا ونظرا أيدي البخالء .و تلين قلوب الغالظ .وتفوح تدفعون شيئاً من عندكم حتي تهملون الشعب
ونحن نخطو بين الموت والحياة .فأين أنت أيها ولم يفعال شيئا .لكن السامري جاء وتحنن بعطر محبتك وسط شعبك .آه أيها
السامري ها هكذا؟ كما أنه وعدكم بمكافأة ألنه عند رجوعه
ً
السامري الصالح.
ألنه حنون بطبعه .حين يأتي السامري تسكت شعبك يترنح في بلدان كثيرة .يئن طالبا مجيئك .سيعطيكم حسب تعبكم .فهل تعبتم؟ أم اآلن
شفاءنا
هو
فالدم
بخمرك.
تعال
بزيتك.
تعال
ينظر
عينيك.
من
السامري
يعرفك
الطلبات.
تتنعمون؟ السامري حزين عليكم وهو مستعد
هاجمنا اللصوص سرقوا منا ثوب العرس
فصرنا عرايا وجوعي وجرحي وموتي أيضاً قلبك ويعرف ما تشتهي .حين يأتي السامري وليس المال .الخالص هو حياتنا وليست األبنية لتضميدكم أنتم أيضاً.
تنغلق كل المتاريس علي القساوة .يتحنن علي والفنادق .تعال بخمرك ألنهم يتصارعون
فأين أنت أيها السامري الصالح.
صاحب الفندق
من ال يبادله الحنان .علي المتروك والمنهوب علي الحوائط ويهملون النفوس .وأنت مهمتك
رأونا الكهنة ولم يبالوا .كأننا لسنا منهم .والمجروح والمتعري .جاء السامري بشخصه النفوس وستبيد كل األبنية حتي تلك التي نقدسها
ليس الفندق مكاناً بل إنساناً وصاحب الفندق
ً
ً
فعال .تعال بخمرك لننتعش ألن
شكال وننتهكها
غرباء نحن .نسي الكهنة الخالص وتجاهلوا الفريد.
لنا زماناً بين األلم والعطش .تعال أيها السامري هو صاحب القلب المتسع الذي يتسع للجميع.
الرحمة .إجتازوا وتركوننا .لست أعلم إلي
يقبل الناس بجروحهم ويعالجهم بالمسيح
تحنن السامري :كيف تحننت أيها الرائع .الصالح.
أين ذهبوا .و ال هم يعلمون .فهم جرحي
والروح القدس .صاحب الفندق هو الذي صار
هل إبتسمت لتضمد النفس وتشجع اإلرادة
بذهابهم ونحن جرحي بإنطراحنا .لكنك أيها
أركبه علي دابته وأتي به إلي فندق وإعتني ملكاً في المحبة .فيا كل نفس نقية كوني فندقاً
المنهزمة .هل مررت بيدك الحانية علي جبهة
السامري ال تبال بالذين ذهبوا أكثر مما يدميك
للمجتمع ،مثل شجرة تتآوي في ظلها الطيور
الجريح كل جريح؟ كيف يصدر منك الحنان؟ به
الذين إنجرحوا ونهبوا وويهددهم الهالك .أيها
الباحثة عن ظل .يا صاحب الفندق كن صاحب
أهو طاقة أم فعل أم تأثير أم أكثر من هذا أم
السامري الرحوم كيف فقد كهنتك الرحمة؟ هل
داخل
إلي
الجرحي
حملت
التي
الدابة
هي
ما
للسامري الصالح وهو يوسع تخومك.
كل هذا؟
إجتازوا لكي يرتاحوا في فنادقهم أم هم منشغلين
المشفي .ما هي إال المحبة الغافرة والنعمة
الجسدي بين الناس وبعضها وبخاصه األزواج فقد أصبحت أمراضاً مثل
األحساس بالوحده واالكتئاب من مميزات هذا العصر بل واضحت الشكوى
من األحساس باالهمال وعدم األهتمام من الشكاوى التي تُسمع كثيراً في
العيادات النفسيه وتؤثر في العالقات الزوجيه بصوره كبيره .بل واكثر من
ً
بقلم مسري جرجس
مجاال للشك ؛العالقه الوثيقه بين هذه
ذلك فقد أثبت العلم الحديث ؛بما ال يدع
األحاسيس السلبيه وكثير من األمراض العضويه .فاللمسه؛في معجزة شفاء
األبرص؛ كانت تهدف إلى شفاء المرض النفسي بينما الكلمه أدت إلى شفاء
هل  يمكن أن تكون  لمسة الجميع»
يقول الكتاب في معجزة شفاء األبرص :فآتى إليه الجسد من المرض فهل نتعلم كازواج وزوجات االهميه المتزايده واالحتياج
على الذراع أو ربته على
الظهر واحده من أهم مفاتيح ابرص يطلب إليه جاثيا وقائال له أن أردت تقدر أن الشديد لهذه اللمسات؛ ليس فقط أثناء العالقه الحميميه؛ بل في مواقف واوقات
الفوز ببطوله الدوري األميركي للمحترفين في كرة تطهرني .فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد مختلفه .هل نتعلم أن هذه اللمسه لها قدره كبيره على زرع األحساس بالطمأنينه
السله؟ األجابه جاءت بنعم كما أثبتها الباحثان في جامعة فاطهر .فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر( .مر ونزع الخوف من القلوب .أشياء بسيطه مثل تشابك األيدي أو العناق يكون لها
ُ
تأثيراً إيجابياً شديدا اذا تمت في الوقت المناسب فياليتنا ال نبخل على بعضنا
كاليفورنيا   مايكل كروس و داشر كلتنر فقد خلصت -:)45-40:1
بهذه األشياء.
الدراسه التي قدماها إلى أن الفريق الذي يلمس افراده
السيد
من
تحتاج
تكن
لم
المعجزه
أن
الواضح
من
بعضهم البعض بصوره أكبر..يفوز أكثر  .بل خلُصا إلى
أننا ندرك جيداً احتياج األطفال للمعانقه كما ندرك أن هذا التصرف يبث فيهم
القول أن هذه اللمسات تُعزز الثقه وتبعث رساله هامه المسيح إلى أن يلمسه فقد ظهر ذلك جلياً بل و أوضحه
لنا القديس مارمرقس في سياق حديثه « فللوقت وهو األحساس باالمان والطمانينه لذلك
ً
مفادها اننا معا على الرعم من ظروف المباراه السيئه  .يتكلم ذهب عنه البرص وطهر» اذاً لم تكن اللمسه هي نعانقهم كثيراً لكننا ننكر هذا االحتياج
ليس هذا فقط بل يوجد كم كبير من الدراسات التي أجمعت التي أدت إلى شفاء الرجل بل الكلمه .فلماذا لمسه السيد على شريك الحياه غير مدركين
ً
أن في داخل ً
على التاثير السيكولوجي القوي لللمسات؛ هذه االهميه
طفال يشتاق
كال منا
ليست مقصوره على اللمسات العاطفيه فقط بل أيضاً على المسيح على الرغم من أن هذا الرجل كان المرض قد
تمكن منه؟ فقد كان مملوء برصاً كما يقول معلمنا لوقا إلى المعانقه ويتوق إلى األحساس
اللمسات التي ليس لها مدلول جنسي فاللمسات تسطيع أن
باالمان .ففي سفر الرويا األصحاح
تنقل كميه كبيره من المعلومات التي يصعب التعبير عنها الرسول الذي كان طبيباً أيضاً.
الواحد والعشرون يقول الكتاب أن هللا
بمجرد الكلمات.
لقد أتى السيد المسيح ليُطهر الناس ليس فقط من سيمسح كل دمعه من عيونهم بالرغم
ً
أعرف كاهناً وقوراً من كهنة غرب تورنتو حينما يتقدم أمراضهم الجسديه بل أيضا من أمراضهم النفسيه من كل البهاء والوعود الجميله في
ً
أحد األشخاص لتحيته ال يمد له يده وال حتى يقدم له فاعتقادي أن هذا الرجل لم يتوقع أبدا بل قد أذهلته هذه هذا األصحاح أال أن الرائي لم يفته
ً
الصليب ليُقبله بل يفتح له ذراعيه ويحتضنه وقد روى اللمسه ؛ كيف ال وهو الذي لم يتجرأ أحدا على لمس ِه أن يذكر أن هللا سيمسح الدموع من
لي أحد األقرباء الذين لم يروا هذا الكاهن منذ أمد طويل طوال مرضه بل كان الجميع يهربون منه حتى ال يصيبهم العيون .فهل نتمثل بالسيد الذي يلمس
ً
قائال « اال بالعدوى .لقد كان احتياج الرجل إلى هذه اللمسه يوازي األبرص ويمسح الدموع؟؛ هل يمكن
أنه الحظ عالمات التعب على وجهه ثم أردف
المسيح
والسيد
مرضه.
من
الشفاء
إلى
احتياجه
شدته
في
أن نقتدي به في عالقاتنا بعضنا
أنه لم يغير طريقته ...فهو الزال يفتح ذراعيه و يعانق
؛في اعتقادي ،كان يلفت انتباهنا إلى أهميه التواصل البعض؟

كتبها Oliver

ملاذا ملسته؟...العالقات الزوجيه...نظره
نفسيه ملعجزة شفاء األبرص
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كنـــــــدا يف أسبوعني

منع طالبة محجبة من اداء امتحان لرفضها ازاحة احلجاب عن اذنيها
للتأكد من عدم ارتدائها سمعات الرأس كوسيلة للغش

مونتلاير  :تحاول كلية في مونتلاير أن تحدد كيفية التعامل مع طالبة محجبة رفضت اظهار
اذناها لوهلة للتاكد من انها الترتدي سمعات الرأس وحدث هذا من حوالي أسبوعين في وقت
االمتحان عندما طلب أستاذ مادة البيولوجيا من الطالبة إزاحة الحجاب قليال عن اذناها ليتاكد
من عدم وضعها سمعات الراس في محاولة للغش ورفضت الطالبة إزاحة الحجاب وعرضت
علي االستاذ ان يتحسس إذناها خالل الحجاب ليتاكد من عدم وضعها سمعات الرأس ولم يرتاح
االستاذ لهذا العرض وقال للطالبة انها لن تؤدي االمتحان في هذا اليوم  ،وأشارت متحدثة من الكلية بأن استاذ مادة البيولوجيا
كان واضحا منذ بداية العام الدراسي ووضع خطوط لتأدية االمتحان منها انه له الحق في التاكد من ان الطالب اليرتدون
سمعات الرأس وقت االمتحان وخاصة هوالء الذين يرتدون قبعات او لديهم شعر كثيف  ،وقال أنه سوف يطلب من الطالب
أن يظهروا اذناهم وان هذه هي سياسة قسم البيولوجيا كما قال  ،وقد اتفق االستاذ مع الطالبة علي موعد أخر لالمتحان
وذكرت المتحدثة من الكلية ان الطالبة لم تتقدم بشكوي رسمية وان الكلية تنظر في طريقة للتاكد من أن سوء الفهم لن يتكرر
في المستقبل .

شرطة هاليفاكس تقدم تذاكر للمواصالت العامة مقابل االسلحة غير
املرغوب فيها من الناس
عندما أعلنت شرطة منطقة هاليفاكس مؤخرا عن إنها ستقدم تذاكر للمواصالت العامة مقابل االسلحة التي ال يرغب فيها
الناس كانت هذه المبادرة تعتبر مزحة وسببا للضحك ولكن في خالل أسبوعين فقط من االعالن عن هذه المبادرة جمعت
الشرطة ما يزيد عن  ١٥٠قطعة سالح مختلفة وقال المسؤولين في وقت الحق ان
هذا يعتبر نجاحا للمبادرة  ،وقال تيد أوبشاو مستشار السالمة العامة للبلدية هناك في
مؤتمر صحفي أعتقد أن جمع االسلحة من الشوارع سوف يزيد بالتأكيد من السالمة
العامة في االقليم  ،وفي أي وقت نأخذ خطوات كبيرة كانت أم صغيرة فان هذا يزيد
من السالمة العامة وال يعتبر مزحة وجمعت الشرطة  ١٥٢قطعة سالح ناري غير
مرغوب فيها او غير مسجلة وقدمت بدال منها  ٦٤٠٠تذكرة للمواصالت العامة
بلغت قيمتها  ١٢٨٠٠دوالر  ،وبينما سعدت الشرطة بجمع هذه االسلحة فقد أقروا بأن هذه البنادق والمسدسات من غير
المحتمل استخدامها في ارتكاب جرائم  ،وقال المفتش العام للشرطة الفيدرالية في مقاطعة هاليفاكس أنه من الممكن ان تكون
هذه االسلحة قد ورثها الناس بعد ان توفي مالكها او يكون مالكها سافر الي مكان اخر ولم يعد اصحابها يريدونها  .وبتسليم
هذه االسلحة تقل فرصة وقوعها او سرقتها من قبل أحد المجرمين الذي قد يستخدمها في جريمة ما  ،وبينما ستنتهي هذه
الحملة لجمع االسلحة قريبا فان المسؤولين يأملون أن يثيروا الوعي لدي السكان عن حقيقة التخلص من االسلحة التي لديهم ،
وفي عام  ٢٠٠٩كانت هناك حملة مماثلة الستبدال االسلحة بكاميرات وجمع وقتها االالف من قطع السالح علي مدي شهر
وقال المفتش العام للشرطة أننا سوف نستمر في التصدي للعنف عموما

الشرطة الفيدرالية الكندية تعتذر رسميا للضباط االناث الذين
تعرضوا للتحرش اجلنسي
قام مفوض الشرطة الفيدرالية الكندية بوب بولسون باصدار بيانا يوم الخميس  ٧أكتوبر يعتذر
فيه رسميا باالنيابة عن قوة البوليس الفيدرالي الكندي لمئات من الضابطات الحاليين والسابقين
الذين تعرضوا للتحرش الجنسي والمضايقات وهم يقومون بعملهم وهذا االعتذار الذي قدمته الشرطة الفيدرالية هو جزء من
التسوية ازاء الدعوي القضائية التي تقدمت بها أثنتان من الضابطات والتي جرت ورائها مئات من الشكاوي  ،وجاء في بيان
االعتذار ما يلي « الي جميع النساء الالتي تأثرن بفشل قوة الشرطة في حمايتهم اثناء تأدية عملهم وبالنيابة عن كل مسؤول
ومشرف ومدير أقف بتواضع أمامكم وأتقدم باعتذار عميق اليكم فقد جئتم الي الشرطة الفيدرالية ترغبون في المساهمة
الشخصية لمجتمعكم وقد أفشلناكم وتسببنا في أزيتكم ولهذا فأنا آسف حقيقة  ،هذا وقد قالت الحكومة الفيدرالية أن التسوية
تتضمن مطالبات مستقلة وتعويض للنساء الالتي تعرضن للتحرش والمضايقات الجنسية والتمييز من يوم  ١٦سبتمبر عام
 ١٩٧٤الي االيوم الذي وافقت فيه المحكمة علي التعويض  ،وسوف يشرف علي اجراءات التنفيذ قاضي المحكمة العليا
المتقاعد ميكل باستاراتشي ومن المتوقع أن تدفع أوتاوا عشرات الماليين من الدوالرات لهذه التعويضات بموجب التسوية
التي ال تزال بحاجة الي موافقة المحكمة الفيدرالية لكندا  ،وقال وزير السالمة العامة رالف جودال أن التوصل الي التسوية
دليل علي ضمان ان جميع النساء الذين يعملون في الشرطة الفيدرالية سواء ضابطات او موظفات او طالبات سوف يمكنهم
ان يشعروا باالمان واالحترام بين زمالئهم ورؤسائهم

شرطة تورنتو تطلب من طالب املدارس أخذ احليطة
ممن يرتدون مالبس املهرجني املرعبني

ض
ن
ي
ة
ي
ي
و
ن
ر

حذرت شرطة تورنتو طالب المدارس من االفراد الذين يرتدون مالبس البلياتشو المخيف
ويظهرون بالقرب من محيط المدارس بعد وقوع حادثة مخيفة يوم االربعاء  ٥أكتوبر فبينما
كان الطلبة ذاهبون الي مدرسة البابا فرانسيس الكاثوليكية التي تقع في شارع دندس غرب
ومنطقة أوسينتجتون ظهر شخص يرتدي مالبس بلياتشو مخيف وبدأ في الجري في أتجاه االطفال بينما وقف أخر وراؤه
يصور المشهد وقام أثنان من الطالب بابالغ مدرس في المدرسة واولياء أالمور الذين أتصلوا بالشرطة وفي   حاثة أخري
قبضت الشرطة علي أثنين من المراهقين يرتدون مالبس مهرجين واستجوبتهم ثم اطلقت سراحهم بعد إنذارهم  ،وقالت مديرة
مدرسة البابا فرانسيس ان االمر يبدو نوعا من المزحة ألن االطفال في سن معين تأتيهم افكار يقومون بتنفيذها دون ان يفكروا
في عواقبها  ،وقد وقعت عدد من هذه الحودث في الواليات المتحدة ايضا  ،وتحقق شرطة تورنتو مؤخرا في تهديدات علي
االنترنت ضد ثماني مدارس كاثوليكية ثانوية مؤخرا في تورنتو وقامت بها مجموعة تسمي نفسها ( كالون اوف ذي )6
وطلبت الشرطة من أي فرد يري هذه المنشورات في وسائل االتصال االجتماعي او عبر االنترنت أن يرسلها الي شرطة
تورنتو  ،وتاخذ الشرطة هذه التهديدات علي محمل الجد وتقوم بدوريات امنية أضافية حول المدارس وقد تم تحذير الطلبة
باخذ الحذر وخاصة عند الذهاب او االياب من المدرسة وكذلك بسبب بداية الشتاء  ،وقصر النهار وتقوم المدارس بتوعية
الطالب االكبر سنا من مخاطر تقليد هوالء المهرجين والقيام بتخويف الصغار.

الالجئيني السوريني يحضرون مؤمتر أسالمي كبير في
ميسيسوجا
أجتمع ما يزيد عن  ٢٥الف من جماعة المسلمين االحمدية يوم االثنين  ٣اكتوبر في مؤتمر كبير في
مدينة ميسيسوجا بأونتاريو ليحتفلوا بالذكري االربعين النعقاد هذا المؤتمر الذي يحضره الزعيم الروحي
للجماعة الخليفة ميرزا مسرور أحمد وجاء الي المؤتمر مئات
من الالجئين السوريين من كل كندا ليرحبوا ابالزعيم الروحي
لهم ويستمعوا له  ،وتعتقد الجماعة االحمدية المسلمة أن المسيح
الموعود جاء في القرن التاسع عشر ودعا للفصل بين المسجد
والدولة  ،ويتعرض أعضاء هذه الجماعة لالضطهاد في أماكن
كثيرة مثل باكستان وبنجالديش وسوريا وحتي في انجلترا فقد
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إشراف
جنـــوى غـــــالي
كندا تخصص  ٣٠٠الف دوالر ملساعدة هايتي
املنكوبة بأعصار ماثيو
قالت وكالة الشؤون العالمية الكندية أن
حكومة كندا خصصت  ٣٠٠الف دوالر
لالغاثة في هايتي المنكوبة باالعصار
وقالت االدارة أن االموال ستذهب لمساعدة
الحكومة هناك في تلبية االحتياجات
الصحية والمياه والصرف الصحي والمأوي لحوالي  ٥٠الف من السكان
المتضررين من االعصار والذي بلغت سرعته  ٢٣٥كيلو متر في الساعة
ويعتبر من الفئة الرابعة في الخطورة  ،وقد أجتاح جزيرة هايتي التي تقع
في البحر الكاريبي يوم الثالثاء  ٥أكتوبر وقتل بسببه ما ال يقل عن ٢٨٣
فرد وشرد االالف من الناس ويتوقع االمسؤولين المحليين أن يرتفع عدد
القتلي في االيام المقبلة وقدرت حكومة هايتي عدد االفراد الذين في أحتياج
للمساعدة بنحو  ٣٥٠الف فرد وقد أرسلت كندا فريق لتقييم الكوارث
ولقاء المسؤولين هناك لتحديد ما تحتاج اليه البلد في أعقاب اعصار ماثيو
 ،ويتكون الفريق من ثالثة خبراء في الشؤون العالمية وثالثة ضباط من
القوات المسلحة وأعلنت حكومة كندا أيضا عن تخصيص مبلغ  ٣مليون
دوالر للمساعدات االنسانية في هايتي وغيرها من البالد المتضررة وقالت
وزيرة التنمية الدولية في كندا ماري كلود أن حكومتنا مستعدة لتقديم المزيد
من المساعدات لتصل الي الفئات االشد ضعفا بما في ذلك النساء واالطفال
وتوفر حكومة كندا أيضا دعم لفريق االمم المتحدة لتقييم الكوارث فضال
عن العمل مع منظمة الصليب االحمر والمنظمات الحكومية وتتعافي جزيرة
هايتي من عدد من الكوارث الطبيعية في السنوات الستة الماضية بما في
ذلك الفيضانات القاتلة والزلزال المدمر عام  ٢٠١٠الذي ال تزال تتعافي
منه.

امللياردير االمير الوليد بن طالل السعودي
يبيع فندق (فور سيزونس) في تورنتو لرجل
اعمال باكستاني امريكي
قالت شركة المملكة القابضة التي يمتلكها االمير
الوليد بن طالل السعودي انها باعت فندق ( فور
سيزونس ) ذو الخمسة نجوم بمبلغ  ٢٢٥مليون
دوالر كندي الي رجل أالعمال الباكستاني
أالمريكي شهيد خان الذي يملك نادي فولهام
االنجليزي المشهور بكرة القدم ومؤسس صناعة
أجزاء سيارات (فليكس -إن – جيت )  ،وقالت
شركة المملكة القابضة انها حققت  ١٧مليون دوالر ارباحا من بيع الفندق الذي
أشترته منذ أربعة سنوات بمبلغ  ٢٠٠مليون دوالر كندي وقال االمير الولد بن
طالل انهم سعداء ببيع الفندق الي السيد شهيد خان الذي يقدر قيمة هذا الفندق
 ،وستظل شركة المملكة القابضة مساهمة في االصول لسلسلة هذه الفنادق
والمنتجعات من خالل مشاركتها في االدارة  .وتملك شركة المملكة القابضة اسهم
كثيرة في مالهي ( يورو ديزني) وشركة ( أبل) وسيتي جروب والبنوك الكبري
في أمريكا وسلسلة من الفنادق الفخمة بما في ذلك فندق الملك جورج الخامس في
باريس.

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد

ahram.teeba@gmail.com
647-823 - 6779
او اتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744

قتل رجل اسكتلندي من الطائفة علي يد رجل مسلم أخر هذا العام و رأت المحكمة انه حادث طائفي
 ،وفي كندا تتمتع تلك المجموعة بالحرية الدينية ولم يكن يتصور الالجئين السوريين ان في إمكانهم
ابدا ممارسة شعائرهم الدينية في سالم وحرية من قبل وبدون ان يعترض عليهم احد  ،ويقول أفراد
المجموعة انهم يريدون ان يكونوا جزءا من هذه البلد وانهم يعملون بجهد لينسجموا مع المجتمع الكندي
وكان استطالع للرأي بين  ٣٩٠٤كندي قد أظهر تصلب في موقف الكنديين تجاه القادمين الجدد وهم
يعتقدون أن الالجئيين عليهم أن يبذلوا مزيدا من الجهد لينسجموا مع عادات وتقاليد المجتمع الكندي
الجديد بدال من االحتفاظ بعاداتهم ولغتهم  ،وقالت واحدة من الذين حضروا المؤتمر انها تعتقد ان نتائج
استطالع الرأي تدل علي أن الكنديين يتسألون كيف يمكن ان نتحدث مع هؤالء القادمين الجدد ونفهمهم
؟ هذا وقد قدم الخليفة ميرزا مسرور توجيهاته للجماعة بأن حبهم ووالئهم يجب أن يكون لبلدهم الجديد
الذي انتقلوا اليه الن هذا جزء من االيمان .
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أخبار وأراء
ألســـــــــــادات ٌيقــــــــــابل
شيكسبيــــــر
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العراق بني املعممني
وشيوخ العشائر!

توفيق مرتي مينا
ألسماء الثانـــية ،سماء مركوريو
أو عطارد والتى تجتمع فيها أرواح
من قاموا بجالئل األعمال لكى ينالوا
المجد والشهرة ،ويختص بهذه السماء
المالئكة الرؤساء الذين يٌعدون حماة
األمم وحملة األنباء الهامة إلى البشر
[الكوميديا اإللهية /دانتى الليجرى_
الفردوس]
فى هذه السماء وفى السادس
من اكتوبر  1981إلتحقت روح
جديدة بجوقة المرنمين فى الفردوس
بإسم أنور السادات ...كانت السفينة
التى حملته من األرض إلى المكان
الجديد رصاصات عنيفة أٌطلقت عليه
وهو يقف شامخاً يتطلع بزهو إلى
أبناءه الذين خاضوا معركة العبور
وحققوا النصر واستردوا األرض،
وتخضبت حلة الماريشال التى
يرتديها بالدماء وسقطت من يده عصا
الماريشالية ،وسقط معه كثيرون ممن
حضروا هذا العرض ،لكن نائبه
والذى كان يجلس بجواره إستطاع
أن ينجو باإلختباء تحت المقاعد.
وفى المستشفى العسكرى الذى نٌقل
إليه فاضت روحه وتركت الجسد
وانطلقت إلى الالمحدود لتصل إلى
السماء الثانية.

ال ،معذرة ..فمن نادتنى
•
بها اإلسم السيدة أم كلثوم أغضبت
جيهان التى عنفتها ،ما دفع ثومة
إلى اإلنسحاب من الحياة العامة حتى
مماتها ،أتريد أن تغضب جيهان؟

الموهبة المتأججة واندماجى فى
الدور فقد رسبت فى اإلختبار.
فمقاييس الوسامة عندهم مرتبطة
برغبات الجمهور ،أما الكتابة فحدث
وال حرج ،كتبت كثيرا وعملت رئيس
تحرير لعدد من الصحف ونشرت
كتاب (ياولدى  ..هذا عمك جمال).
وبسبب صوتى المعبر قرأت بيان
ثورة يوليو من اإلذاعة ،هيــــه،،
أيام .أنا أيضاً جنازتى لم يمش ورائى
إال أسرتى واألصدقاء ورؤساء
الدول ومنهم الدولة التى حاربتها
وانتصرت عليها ،وكان ذلك لدواع
أمنية .أما حزنك ألن جنازتك كانت
خاوية وصامتة ،فقد تنبه العالم كله
إلبداعاتك وعبقريتك بعد خمسين
عاماً على تركك األرض ،وعوضك
عن جهالته ،وأصبح القبر الذى يحوى
رفاتك مزاراً للماليين من أرجاء
المعمورة.

هل تعلم ياريس ...لم كنت
•
أود رؤياك والحديث معك؟ أنا هنا
منذ أربعمائة عام بتوقيت األرض،
وفى األيام األخيرة تابعت أعمالك
وقراراتك ،كنت أرى فيك شخصية
من شخوص مسرحياتى وعلى
األخص يوليوس قيصر ،كالكما
إسمح لى أن أطلب منك أن
•
نفس النهاية .لكنك أسعد حظاً فلم تحكى لى عن حياتك على األرض.
تواجه (بروتس) ولم تعرف ألم خيانة حقاً لقد قرأت كتابك (البحث عن
الصديق.
الذات) لكن ذلك الكاتب الجريء
يوسف أدريس رد عليك بكتاب آخر
عنوانه (البحث عن السادات) ،يحمل
هجوماً عليك .إننى حائر بين الكتابين،
أما هيكل فقد شوه صورتك تماماً...
هل توضح لى الحقيقة؟
وكأنه فى حلم جميل تذكر ما
الكتابان اللذان هاجمانى
•
حدث منذ دقائق وقال فى نفسه :ما
•
هذا صحيح .ولو أن النهاية نٌشرا بعد مجيئى إلى هنا ولم يجرؤا
أروع هذا المكان وما أظلم العالم
السفلى الذى عشت فيه على األرض واحدة ،فكالنا كان فى قمة مجده ،على مهاجمتى وأنا فى الحياة .وعلى
والمعاناة التى كابدتها حتى أصل إلى قيصر مع قواده وأعضاء مجلس كل فأنا لست بغاضب منهما فهذه
هذا النعيم األبدى حيث ال أوجاع وال الشيوخ عائداً من حرب انتصر هى الديموقراطية التى حكمت بها.
حزن ،وما أتعس الشاب الذى أطلق فيها ومعه مارك أنطونيوغير عالم ويكفينى ما حققته فى األرض ،فأنا
النار فأصاب كبدى ،ولست بكاره له بالمؤامرة الغتياله ،وأنا بين ضباطى بطل الحرب لعودة الروح المصرية،
وال أحمل أى ضغينة ،ولو تصور ما وجنودى الذين حققت بهم النصر وبطل السالم السترداد كل حبة رمل.
أنا فيه اآلن من فرح وحبور لما أقدم وعبرت إلى المستقبل ولثقتى الكاملة
نعم ،الحق معك ..تكون
•
على فعلته.
فيهم رفضت ارتداء الصديرية الواقية أو ال تكون ...هذه هى المسألة.
هذه
من
دعك
الرصاص...
من
لكن البعض يقول عنك أنك ماكر
@@@@@@
ياشيك
نفسك
عن
وحدثنى
األحداث
ّ
وأنك إتبعت سياسة الصدمات للعدو
وفى حديثه الصامت كانت عيناه
تتابع الوجوه السعيدة تترنم بالعظمة فإن بيننا تشابه كبير ،أعرف أنك والصديق.
كنت تهوى التمثيل والمسرح وكتابة
وماذا فى ذلك ياشيك؟ فى
•
والجالل وهى تسير فى جماعات الروايات ،حتى أنك قبلت العمل كخادم
تدور فى حلقات ،والح له بينها بأحد مسارح لندن ،لتأخذ فرصتك بعد الحكم يجب أن تستخدم كل األوراق
وجه مألوف ،من هو؟ رددها مرات ذلك وتمثل أدواراً صغيرة لفتت إليك التى معك ..لقد تركت الحرية حتى
وتذكره ...لوّح له بيده وابتسم اآلخر األنظار لتصل إلى مساهم فى فرقة للمخربين ثم جمعتهم فى قفص واحد
تشمبرلين .وفى الخامسة والعشرين فى سبتمبر .1981
وهو يقترب منه:
ذكرتنى بسؤال ،لقد اعتقلت
•
من عمرك بدأت تكتب الروايات التى
ألرئيس السادات!!!
•
الشاعر المبدع شيكسبير؟! وصل عددها إلى ثمانية وثالثين رواية الجميع بما فيهم أناس أبرياء.
•
بخالف األشعار .كل ذلك فى سنوات
أعرف من تقصد ،بابا
•
كم وددت أن أراك.
ً
الشرف لى ياريّس .أنا قصار ال تتعدى إثنين وعشرين عاما .األقباط وبعض األساقفة ممن لم
•
ياإلهى ،أأنا مشهور إلى هذه يؤججوا رعاياهم .هذا ما يٌسمى
•
ً
ً
أيضا كنت متشوقا لمقابلتك والحديث
الدرجة؟! لقد تركت العالم األرضى لعبة التوازنات فقد اعتقلت الشيخ
معك.
عام  1616وكنت قد اعتزلت المحالوى وكثيرين ،وأذيع لك سراً،
•
أنت أتيت من عصر الكتابة قبلها بثالث سنوات وعشت كنت سأطلق سراح الجميع بمجرد
النهضة ومتمسك بالبروتوكول ،لكن فى ستراتفورد حتى نسينى الناس .إستكمال تحرير األرض .وكنت أرى
هنا يا عزيزى ال رئيس وال مرؤوس ،وعندما تركت األرض لم يلتفت أحد فى هؤالء المعتقلين حجة قد يتخذها
فلندع الكلفة بيننا ،أنت تنادينى ياأنور إلى ذلك ،حتى جنازتى لم يودعنى البعض سبباً لعدم إتمام اإلنسحاب.
وأنا أناديك يا شيك.
سوى أسرتى وبعض األصدقاء.
الكالم معك ال يٌمل منه
•
ً
ّ
•
الخوف أن تعيدنى إلى شكرا لك ياريّس ،يبدو أنك من عشاق ياريّس .ولوال أنى مطالب ببعض
ذكريات ذلك الكاتب الذى قال عنى المسرح.
الواجبات ،لما تركت هذه الجلسة
أننى لست إنجليزياً ،من ستراتفورد
تستطيع أن تقول أنه لو الرائعة مع روح عظيمة مثلك ..إلى
•
ً
قليال لكنت اآلن من لقاء.
أبون أفون ،وأننى أقمت فى لندن ،إنحرف قدرى
وإنما عربى قح عاش فى البادية بإسم أشهر النجوم ..لقد تقدمت لمسابقات
إلى لقاء ياشيك.
•
ٌ
(الشيخ زبير) ،،هل تسمح لى أن عدة ألعمل فى حقل الفن ،ورغم
أناديك بـ (أبو األنوار)؟

كفاح حممود كرمي
بعد سنوات مريرة من استخدام
شيوخ العشائر كوسائل لتنفيذ مآرب
النظام ،واستحداث قسم خاص
بتصنيعهم في ديوان رئاسة صدام
حسين وتصنيفهم إلى موديالت
أ،ب،ج ،تم إسقاط هيكل ذلك النظام
من قبل الواليات المتحدة وحلفائها،
واستبشر العراقيون خيرا حيث
نالوا كأقرانهم الليبيين واليمينيين
والسوريين وغيرهم من دول
المختبر الديمقراطي شتى أنواع
االضطهاد ،خاصة من تولى أمرهم
من قيادات حزبية أو أمنية أو شيوخ
أطلق العراقيون عليهم تهكما (شيوخ
التسعين) ،استبشروا في أن ال يعود
هؤالء ثانية ليحكموا الدولة ،لكن ما
حدث لألسف كان أقبح مما مضى.
وباستثناءات قليلة جدا ال تخضع
للقياس العام ،أمام أعداد هائلة من
شيوخ وأغوات العشائر والقبائل
التي كانت وما تزال وستبقى إلى
أن يأذن هللا ويقيم مملكة المواطنة
لمخلوقاته العاقلة ،أدوات طيعة ولينة
حد التدليس بيد المسؤولين والقائمين
على اإلدارة والحكم من مدير الناحية
وحتى رئيس الجمهورية ،مروراً
بكل ضباط األمن واالستخبارات
والشرطة والمرور والمحاكم ،وليس
غريبا أن تضع مملكة العراق في
أيامها األولى قانونا للبالد باسم
قانون العشائر ،ثم يطور صدام
حسين تلك العقلية إلى تأسيس مكتب
خاص للعشائر وشيوخها في ديوان
دكتاتوريته ،بل أن تجلياته الفكرية
تفتقت عن قوانين شتى من قبيل
قانون إلغاء تسمية العمال واعتبارهم
موظفين مع (علس) كل حقوقهم كطبقة
عاملة وكل نظريات كارل ماركس
حولهم ،ثم قانون تصحيح القومية
الذي يجيز للكوردي والتركماني
والكلداني واألشوري االعتذار عن
خطأ أجدادهم في تسجيلهم باسم
قومياتهم وتصحيح ذلك استنادا إلى
تفتقات الفكر البعثي وإعادتهم إلى

الصف الوطني في القومية العربية،
والغريب انه اعتبرهم في معظمهم
(سادة) ومن الدوحة الهاشمية،
ولم يكتف بذلك بل عمد لتصنيف
شيوخ العشائر واألغوات إلى ثالث
موديالت وهي ا،ب،ج ولكل موديل
حقوقه ونوع العباءة والدشداشة
التي يلبسها في المناسبات الوطنية
والقومية ،كما كان يفعل احدهم في
مدينتي حيث ال تتجاوز (عشيرته)
بضع عشرات من األسر وما ال يقل
عن خمسة شيوخ و 17رئيس فخذ
ووجيه ،وكان قد اشترى لمعظمهم
إكسسوارات المشيخة من الدشاديش
والعباءات والعقال والكوفية وحتى
الحذاء والسبحة.
بهذه العقلية أقام صدام حسين
دولته العظمى ،التي انهارت خالل
بضعة أيام ،ال بسبب جبن مواطنيه
بل ألنه أهانهم وجرح كرامتهم ،ولم
يكتف أولئك الذين احتلوا كرسيه في
ِ
الحكم بمرارة تلك التجربة البائسة،
فكرروا المشهد ثانية في استخدامهم
لشيوخ العشائر ذاتهم ،بعد أن
استبدلوا صورة صدام بصور مختار
العصر والمعممين الجدد و (بلشوا)
بالعمل على مسرح الديمقراطية
بمعية وكالء الرب على األرض
من بعض المعممين من المذهبين،
ففي المحافظات الغربية التي سقطت
بيد داعش المتوحشة ،حاول نوري
المالكي وجماعته تقليد صدام حسين
باستخدام مجاميع من االنتهازيين
والمرتزقة الذين كان يعتمدهم ،مما
عرفوا في كوردستان بـ (الجاش) أو
(الجته) أي عمالء األنظمة الطاغية،
خاصة بعض شيوخ وأغوات العشائر
ممن أدمنوا عطايا وهبات القائد
الضرورة ،مضافا إليهم إكسسوارات
جديدة مثل بعض النواب ،حيث
أصبح لدينا اآلن سنة المالكي وأكراد
المالكي ،وهكذا دواليك في مصانع
التهريج الديمقراطي ،الذي تنتجه
مؤسسة الفساد السياسي والمالي
واالجتماعي وواجهاتها المتمثلة
بمؤتمرات العشائر وتكريس القبلية
والمناطقية والطائفية المقيتة ،من
أجل البقاء في السلطة باستخدام
كل الوسائل الميكافيلية مهما كانت
نتائجها وتداعياتها.
وبالتأكيد في ليبيا وسوريا
واليمن وغيرها من البلدان التائهة،
ذات النماذج وان اختلفت األسماء
والعناوين لكنها بذات النهج ،والسؤال
المر هو هل إن الربيع العربي من
إنتاج أولئك الذين أسقطتهم جماهير
القدحة األولى في كل من تونس
ومصر وليبيا وقبلهم العراق الذي
يصلب اليوم على مقصلة رجال
الدين وشيوخ العشائر!

لالعالن باجلريدة اتصل على:

647 823-6779

ahram.teeba@gmail.com
او اتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744
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يحررها هانى نصحى
رغم أن أنفها صغير ،تمتلك ديان كوكس أغلى
أنف على اإلطالق حيث تم تأمينه بـ  5ماليين جنيه
إسترليني بعد حصولها على عمل فريد يعتمد على
شم وتذوق جبن الشيدر .وقد بدأت كوكس البالغة
من العمر  48عاما العمل مؤخرا في شركة إنتاج
أجبان رائدة هي “وايك فارمز” في مدينة سومرست
البريطانية .وتتمثل وظيفتها في استخدام مهاراتها
في الشم لتعرّ ف أجبان الشيدر الناضجة والمعتقة
بشكل جيد ،ويبدو أن قيمة مهارتها ال تق ّدر بثمن،
حيث قرر أرباب عملها في شركة “وايك فارمز”
دفع مبلغ يصل إلى  25ألف جنيه إسترليني شهريا
ما يصل إلى  5ماليين جنيه في السنة لدى شركة
“لويدز أوف لندن” للتأمين على أنفها المتخصص
في شم األجبان .وتقوم شركة “وايك فارمز” بتوريد
 15ألف طن سنويا من أجبان الشيدر إلى المملكة
المتحدة و 160بلدا آخر .وأشارت السيدة كوكس إلى
أنها تحصل على عناية كبيرة كي ال يلحق الضرر
أنفها حتى من نزالت البرد مضيفة إن “لدى حاسة
جيدة جدا تجاه الروائح منذ كنت صغيرة”.

نهاية العامل
بقلم مدحت موريس
()voicy2005@yahoo.com

غاص فى مقعده وهو يتنقل بين صفحات
مجالت وجرائد تتناول موضوعاً واحداً منذ
أكثر من أسبوع ،لم يثر األمر إهتمامه فى
البداية بل على العكس كانت السخرية هى
الغالبة على تعليقاته....السخرية من الرعب
الذى أصاب الناس حوله ،ثم السخرية من
الموضوع برمته .إنه رجل عقالنى عملى
ال يؤمن بالسحرة والمشعوذين وأيضاً علماء
الفلك فهم ال يختلفون كثيراً عن الدجالين،
غاية األمر أنهم يفضلون أن يمارسوا أعمال
النصب واالحتيال بأساليب راقية متحضرة
فى غالف علمى جذاب“ .نهاية العالم”
كارثة جديدة قادمة بعد سلسلة من الزالزل
ً
تفصيال أحد
والبراكين ،كارثة يشرحها
العلماء “مذنب يحجب الشمس ثم ...كوارث
صغيرة متعددة وتفصيالت ال تهمه كثيراً
األهم فى نهاية األمر.ان نهاية العالم قادمة
ومحددة باليوم والساعة!!! .نهض من
مقعده وقد إمتألت رأسه بأفكار وصور
تجمعت من الصحف والمجالت وصفحات
اإلنترنت وشكلت فى عقله صورة متكاملة
لنهاية العالم ثم بدأت الصورة تتحرك فى
بطء لتتحول إلى “قيديو كليب” صاخب
بمشاهد مرعبة لم يتحملها عقله فهز رأسه
ً
محاوال طرد ما بداخلها ونجح الى حد
بقوة
ما فى تعطيل الشريط ولكن بقيت الصورة
مشوشة بداخله ال تعطى تفصيالت لكنها
تبقى على شعور الفزع والرعب بداخله.
وقف أمام النافذة بعدما أرخى ستائرها ملقياً
بنظراته من الطابق العاشر نحو الشارع....
أمواج من البشر يسيرون أو يقودون
سياراتهم كل شيء يبدو طبيعياً ..أمن
المعقول أن كل هؤالء لم يصدقوا النبوءة؟
أم تراهم لم يسمعوا بها ؟ أم لعل نهاية العالم
يف يوم يف شهر يف سنة
لن تغير من أمرهم شيئاً .لكن األمر عنده
يختلف فنهاية العالم تعنى الكثير والكثير
10أكتوبر 1792وضع حجر األساس لمبنى
بالنسبة له ،فهى ليست نهاية لحياته فحسب
البيت األبيض ليكون مقر إقامة الرئيس األمريكي
بل هى نهاية أبدية لسلسلة نجاحاته فى عالم

Sudoku

صور طريفة

البيزنس الذى إقتحمه بقوة منذ سنوات وهى
أيضاً إنهياراً إلمبراطوريته التى أسسها
فى نفس الفترة .شعور باإلختناق أحسه،
فتح النافذة ليجدد الهواء...تنفس بعمق وهو
يتذكر متاعبه وكفاحه خالل تلك السنوات...
ثم تذكر أيضاً كيف حارب وجاهد فى عالم
البيزنس وهو عالم ال يعرف الرحمة وال
يقبل التخاذل...فقفز من تصر الى نصر ومن
نجاح الى آخر....شركات أفلست ،ورجال
أعمال سقطوا أمام إنتصاراته غير مأسوف
عليهم...ففى هذا العالم البقاء فقط لألقوى.
أغلق النافذة فى عنف بعدما شعر أنه فتح
نافذة للذكريات....فللذكريات جوانب أخرى
يريد أن ينساها أو يفضل أن يتناساها...
لكن تلك الجوانب أبت أن تفارقه فجلس
مستسلماً بعدما رفض إستعادة الذكريات
فاستعادته الذكريات!!!!! إنها معركة..ولكى
يفوز هو ال بد أن يخسر آخر....لكى يبقى
هو ال بد أن ينتهى آخر ولكى يحيا هو ال
بد أن يموت آخر!!!! وقد فاز كثيراً وبقى
وعاش مديداً وفى المقابل خسر وانتهى بل
ومات كثيرون .إنهم ليسوا ضحايا أعمالى
إنه عالم البيزنس....هكذا حاول أن يقنع ذاته
لكن ذاته لم تقتنع....فذاته كانت شريكة كاملة
له فى كل أعماله....ذكرته بكل ما مضى...
مؤامرات السقاط منافسين ،عقود شركات
وهمية السقاط الخصوم ،تزوير توكيالت..
رشاوى............وقائمة ال تنتهى من أعمال
شيطانية هدفها األوحد اإلنتصار المزعوم
 ”.يا إلهى...أى شيطان أنا” قالها وقد زاده
فزعاً قناعته باقتراب نهاية العالم .أخرج
ورقة بيضاء وبدأ يسجل أسماء ضحاياه
الذين أسقطهم أو أضرهم فى مسيرته...
قائمة طويلة وكلما طالت كلما شعر بثقل
ذنوبه....لكنه كان قد قرر أن يعوض كل
من تسبب له فى أذى بالتعويض المناسب بل
واكثر بكثير .أسبوع أو أكثر قضاه فاتحاُ كل
ملفات أعماله التجارية منذ أن بدأ البيزنس،
مراجعاً كل أعماله مدققاً فى كل أرقامه
محدداً أمام كل إسم من األسماء التى كتبها
المبلغ الذى كان يستحقه مضروباً فى عشرة
أضعاف!!!! لم يبق سوى شهراً واحداً على
نهاية العالم وعليه أن يبدأ اآلن .قضى ليلته
سعيداً بقراره ثم حام حول رأسه فكر أصابه
بالرعب وهو أنه ال يصنع خيراً بل الحقيقة
أنه يحاول أن يمحى شراً صنعه هو بنفسه
فى يوم من األيام وظل حبيساً لهذا الصراع
طيلة ليلته والليالى التالية .قرابة الشهر وهو
يصحو مبكراً ويبدأ جولته فضحاياه كثيرون
داخل المدينة أو خارجها فيعوض من أضره
ويعطى من أذله فى يوم ما ،ثم يعود الى
مكتبه ويُخرج القائمة و”يشطب” اسم من قام
بتعويضه وهكذا حتى إنتهى من تعويض كل

ضحاياه ،وتمنى مستغفراً اال يكون قد أغفل
أحداً على سبيل السهو .وألول مرة منذ زمن
يذهب الى فراشه هادىء النفس منتظراً اليوم
األخير.....نهاية العالم.
مر أسبوعان ولم تأت نهاية العالم كما
توقع العلماء وكما صدقهم هو والغريب أن
الصحف والمجالت لم تناقش الموضوع من
جديد أو تتحدث عنه وكأنه لم يكن .ثالثة أشهر
مضت وأصبحت نبوءة نهاية العالم فى طى
النسيان ،وتعجب الرجل ثم تحول التعجب الى
غضب بعد مراجعة كشوف حسابات البنوك
وأرصدته التى تدنت بصورة كبيرة ،ذهب الى
غرفة مكتبه وأخرج قائمة األسماء وبدأ يعيد
كتابة األسماء من جديد على ورقة جديدة وقد
صمم على استعادة أمواله التى منحها لهؤالء
“األوغاد”....غداً سأبدأ فى استعادة أموالى من
جديد..بأية وسيلة....لقد منحتهم أموالى بارادتى
وسأستعيدها أيضاً بارادتى .وذهب الى فراشه
وقد بدا عليه التصميم على تنفيذ ما نواه .أشرق
صباح يوم جديد وتسللت خيوط الشمس الى
غرفة نومه..ويسقط بعض منها على جسده
الذى بقى فوق الفراش بال حراك....لم تأت
نهاية العالم بعد كما توقع العلماء...لم تنته الحياة
كما تناولتها الصحف والمجالت ووكاالت
االنباء....خابت كل التوقعات ولم تتحقق
النبوءة..ولكن ما لم يتوقعه العلماء ووكاالت
االنباء هو ان تنتهى حياة رجل االعمال الشهير
...فتكون نهاية لعالمه الخاص.

تكريم يف برودواي ومتثال
مشعي “للقطة الغاضبة”

ذاع صيت القطة الغاضبة واسمها الحقيقي
تاردار صوص في  ،2012بسبب عبوسها
الدائم الذي تقول صاحبتها بوندسين إن السبب
فيه هو إصابتها بداء التقزم ،األمر الذي
جعلها مادة للسخرية على اإلنترنت.
وقد كشف النقاب مطلع هذا األسبوع عن
تمثال من الشمع للقطة الغاضبة الشهيرة
على اإلنترنت ،التي وقفت أيضا على خشبة
المسرح في برودواي بجوار طاقم العمل في
مسرحية (كاتس) الموسيقية للمؤلف أندرو
لويد ويبر.
وحيا طاقم العمل في المسرحية والجمهور
القطة على المسرح ،وأعطيت الفتة لتخليد
ذكرى وقوفها للمرة األولى على مسارح
برودواي.
ووضعت القطة التي تبلغ من العمر أربع
سنوات بجوار تمثال شمعي لها في متحف
مدام توسو بالعاصمة األميركية األسبوع
الماضي ،قبل أن تلتقط صور لها مع تماثيل
مشاهير في المتحف مثل الرؤساء األميركيين
السابقين أبراهام لينكولن وجون إف كنيدي
ورونالد ريغان.
وردا على سؤال عما تشعر به القطة
الغاضبة قالت “تاباثا بوندسين ” كانت تشعر
بسعادة غامرة و كما ترون إنها ما زالت
سعيدة”.
وظهرت القطة الغاضبة في فيلم عن حياتها
بعنوان (غرامبي كاتس وورست كريسماس
إيفر) في  ،2014كما نشرت كتب استوحت
شخصيتها وكذلك ألعاب لألطفال

أخبـــار وأراء
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أحتاج لدعمكم يف مسيسوجا سنرت
مدحت عويضة
جزاء خدمتي .استخدمت عالقاتي
لخدمة بلدي في أشد األوقات وهو بعد
ثورة يناير وماقبل وما بعد ثورة 30
يونية .كنت المنسق العام ألول مؤتمر
مصري يقام داخل البرلمان الكندي
كما كنت المنسق لكل اللقاءات التي
تمت بين نشطاء الجالية والحكومة
الكندية والتي أسفرت عن مباركة
كندا لترشح السيسي ثم سفر وزير
الخارجية الكندي لمصر أبريل
 2014ثم صدور أول بيان غربي
يبارك لفوز السيسي برئاسة مصر.

د /رأفـــت جنـــدي  ،طبيـــب عائلـــي
املثل يعاجل املثل ()2
لقد عرضت عليك عزيزي القارئ
منذ عدة أسابيع حالة المريض
المهندس الروسي الذي اصابته حمى
شديدة وصداع رهيب بسبب أنه كان
يعمل تحت الشمس الحارقة في سعير
الحر الذي انتاب كندا في شهر يوليو
الماضي ،وكنت قد شخصته ضربة
شمس (هيت ستروك) والذى لم تفلح
جميع االدوية التي استخدمتها معه
زوجته الطبيبة في خفض درجة
حرارته لمدة أسبوع كامل ،والدواء
الوحيد الذى نجح معه كان دواء
البيالدونا من ادوية الـ هوميوباثى.

أثني عشر عاما هي مدة إقامتي
في مدينة مسيسوجا الكنديه ،منذ
أن وطأت قدمي المدينة لم أتركها
لمكان أخر ،بل أنني عشت في منطقة
واحدة .عملت منذ قدومي علي خدمة
الجالية وشاركت في بناء مؤسسة من
أهم المؤسسات المصرية في كندا
بل وفي المهجر كله وهي األهرام
الكندي ،ثم قمت بمساعدة أسرة
األهرام لنقل المؤسسة من المحلية
الكندية للعالمية عن طريق األنترنت
حتي صار األهرام الكندي واحدا
من اكبر المواقع الناطقة بالعربية
ونحن نستعد النتخابات برلمان
علي شبكة االنترنت .ساهمت في
ولقد قمت في شهر أكتوبر الحالي
دعم القنوات الفضائية فلم تفتح قناة أونتاريو وجدت أنه الوقت المناسب
بتقديم هذه الحالة امام مجموعة
في أمريكا إال وقدمت كل خبراتي النتزاع أول منصب سياسي للجالية
دراسة الـ هوميوباثى وقوبلت الحالة
المهنية والصحفية وأخذت بيد كثير في كندا .أخترت بالطبع حزب
باألعجاب ،ولقد قلت لهم في النهاية
من المذيعين وكم قضيت ساعات المحافظين ليس النه لديه فرصة
أننى نشرتها في جريدة االهرام الجديد
ألشرح وأوضح لمقدمي البرامج كبيرة في االنتخابات الكندية بل ألنه
وبعد انتهاء اللقاء أتت لي مديرة
حزبي الذي أنتمي إليه منذ هجرتي
أبعاد قضية معينة .شاركت كعضو لكندا .و أخترت دائرة مسيسوجا المؤتمر واشادت بعرضي لهذه الحالة
في الهيئة القبطية الكندية التي رأيت سنتر لكوني أعيش فيها منذ قدومي وطلبت منى أن أرسل لها ما نشرته،
غيها صوت مصري وطني رائع للمدينة ولمعرفتي التامة بأهلها وبكل فقمت بترجمته للغة اإلنجليزية
يدافع عن المظلومين بكل إخالص
وارسلته لها على االيميل فعادت
وشجاعة .عملت في مجال خدمة شارع بها.
وطلبت منى ان أرسل لها الجريدة
المهاجرين الجدد وحصلت علي
نحن اآلن علي أعتاب االنتخابات التي تم النشر فيها لكي ترسلها
لحزب
شرف خدمة الكنديين الجدد في التمهيدية
المحافظين لإلدارة العليا لدراسة الـ هوميوباثى
البحث عن سكن وعمل وتعريفهم بمسيسوجا سنتر التي تمتد من مع ترجمة المقال.
بالمجتع الكندي .وألني أحب خدمة بيرستول شماال لدينداس جنوبا ومن
وسوف اعرض عليك عزيزي
الناس أحببت عملي وتفوقت فيه كريدت ريفر غربا إلي سنترال بارك
القارئ لمحة سريعة من تاريخ العالج
وقدمت خدمات للجميع.
واي شرقا .واحتاج لمساعدة كل من
بالـ هوميوباثى
عند قدومي لكندا وألن السياسة في يسكن هذه المنطقة وعلي من يرغب
رائد هذا العلم هو الطبيب األلماني
دمي بحثت عن أهداف وقيم كل حزب في مساعدتي يمكنه عمل اآلتي.
كريستيان فريدريك صمويل هانامان
كندي ،واخترت حزب المحافظين
أوال :من لدية الوقت يستطيع الذي ولد فى عام  1755وتوفى عام
لكونه الحزب الذي يدافع عن القيم التبرع بوقته سواء كان من سكان  1843عن عمر  88عام
واألخالق والمبادئ الكندية التي من المنطقة أوخارجها كمتطوع في
تمرد هذا الطبيب على بعض طرق
أجلها أخترت كندا لتكون وطنا لي الحملة االنتخابية للحصول علي
العالج وقتها مؤمنا ان بعضها مضر
وألوالدي .دعمت الحزب بكل ما توقيع أكبر عدد ممكن من ساكني
وليس معالجا وباألخص طريقة ادماء
أستطيع علي كل المستويات .كنت المنطقة.
المريض ( )bloodlettingأي
واحدا من الذين يؤمنون بأن حان
ثانيا :االتصال بي للحصول علي سحب الدم منه واستقال من منصبه
األوان للجالية أن تنشط سياسيا وأن
يكون لها دور في السياسة الكندية وأن استمارة العضوية بالحزب ليكون له كطبيب ودأب على دراسة فكرة
تحصل الجالية علي منصب سياسي .حق انتخابي في انتخابات الحزب الطبيب النمساوي انتون فون ستورك
في ان استخدام نفس المادة للشفاء مما
دفعت أشخاص للسياسة لم يكن لهم الداخلية.
عالقة بها وحتي وأن تنكر البعض
ثالثا :يمكن االتصال بأفراد عائلتك
منهم لدوري معه ،فيكفيني أن الجالية واصدقائك في الدائرة لتشجيعهم
كلها تعرف ذلك .كنت بوقا إعالميا علي االنضمام للحزب والتوقيع علي
عزيزى د رأفت سالم الرب
لكل مرشح مصري .وكنت حريصا االستمارات
معك وبعد ,
علي تقديم الجميع في أجمل صورة
رابعا :يمكن نشر خبر ترشحي أرجوا ابالغ حتيتى
لإلعالم .ساهمت في حملة الجميع،
قرعت األبواب ألجمع توقيعات من علي صفحة الفيس بوك أو إرسال وتقديرى لألستاذ ادوارد
يعقوب لنقده ملسرحية "اجلنه فى
أشخاص ربما ال يعرفون من هو أميل لقائمتك.
أعماقك" وتشجيعه لألعمال الفنيه
المرشح ولكن ثقتهم بي كانت تدفعهم
وعلي من يرغب في األتصال التى كثيرا ما يكون لها تأثير أكثر من
للتوقيع واالشتراك في االحزاب لدعم
المرشح المصري في االنتخابات بي يمكنه االتصال علي
الوعظ املباشر .
الرب يبارك مجهوداتك
التمهيدية داخل الحزب .ساهمت في
PH: 416 400 5352
د ماهر رياض أورالندو فلوريدا
جمع تبرعات للمرشحين وصلت ل
احملرر
Email: Medhat.
 35ألف دوالر في حملة المرشحين
 oweida@gmail.comرسالتك وصلت وأبلغت د .ماهر رياض
المصريين .2011
حتياتى
My Face Book Page:
أقمت عالقات ممتازة مع حكومة
Medhat
Oweida
المحافظين استخدمتها في خدمة
أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد
أبناء جالياتنا فلم يطرق بابي شخص
في يوم صدوره على االمييل ارسل
إال ووفرت الوقت له للذهاب ألحد
لنا على ahram.teeba@gmail.
أعضاء الحزب الحاكم ألقضي له
com
مصلحته ولم أتناول مليما واحدا
او 8164gindi@rogers.com

بريد القراء

تسببه المادة نفسها ،وعلى سبيل المثال
استخدام سم الثعبان نفسه للشفاء من
قرصة الثعبان وأضاف هانامان ان
مفعول التخفيف الشديد للمادة اقوى
في الشفاء .هذا باإلضافة ان العالج
يقوم على شخصية المريض التكوينية
ومواصفات معاناته.

يحتاج لزيارة طبيب لكتابة روشتة
له باإلضافة ان ادوية الـ هوميوباثى
مشهورة باألكثر في المانيا واوروبا
وافادنا في اليوم التالي انه استجاب
له على الفور ،وربما تكون استجابته
بالصدفة!
نفس الطريقة استفادت منها
مريضتي التي تدرس الطب بإنجلترا
عندما اتصلت بي بعودة اعراض
تقلص امعائها والذي كنت أعالجها
منها من قبل ،فوصفت لها دواء الـ
هوميوباثى “ماج فوس” ولم تكن
بحاجة أيضا لروشته ،ووجدت انه
معروف ببريطانيا ،وربما يكون
زوال المها بالصدفة!

قام هانمان بتدريس علم الـ
هوميوباثى وانتشر وتطور وقام
تالميذ هانمان باإلضافة ،وفى القرن
الـ  19اشتهر جدا ولكن أيضا زاد
مقاوميه واعتبروا انه خداع ،وفى
القرن العشرين سحبت المجتمعات
العلمية أي إنفاق عليه واعتبروه
تضليال وأن نتائجه نابعة من الصدفة
ولهذا تقلصت جدا طريقة العالج بالـ وعندما أصابني شخصيا الم اسنان
هوميوباثى.
استجبت بعد جرعتين فقط من دواء
ومنذ حوالي  100عام أقفلت معظم الـ هوميوباثى هايبركم ،وربما يكون
كليات الـ هوميوباثى أبوابها في كذلك بالصدفة!
أمريكا الشمالية بعد ان ادخل نظام
وعندما حدث لمريضتي الطفلة
جديد لدراسة الطب يعتمد على تقرير البالغة بضعة شهور حساسية شديدة
مشهور يسمى تقرير فليكسنر والذي من المضاد الحيوي اموكسسلين التي
اشترط تقديم ابحاث علمية لألدوية لم وصفته لها طبيبة األطفال لعالج
تستطع ادوية الـ هوميوباثى الزهيدة التهاب االذن الوسطى وصفت لها
الثمن بدون أي دعم ان تقوم به دواء الـ هوميوباثى بالدونا واستجابت
وكان الحظ الوافر لشركات االدوية على الفور وفى ظرف يومين فقط،
الكيمائية المصنعة الغالية الثمن.
ّ
بالصدفة!
وربما كان هذا كذلك
وعندما يثار ان مياه بحيرة اونتاريو وعندي من هذه األمثلة أكثر من هذا
بها آثار من حبوب منع الحمل وادوية والتي ربما تكون أيضا صدفة!
الروماتزم نفهم جميعا أهمية العودة
أقول لمرضاي أننى ذهبت لهذه
لتدريس مادة الـ هوميوباثى في الدراسة التي كلفتني المال والكثير
كليات الطب ،وهذه االدوية مشتقة من الوقت الضائع من العمل بالعيادة
من المواد الطبيعية وزهيدة الثمن وال لكي اضيف لطرق عالج مرضاي
تستلزم روشتة طبيب ،وليست بديال أداة جديدة ،والبعض سألني وهل
عن استخدام االدوية الكيمائية ولكنها لك استفادة شخصية؟ وتعجب من
إضافة لها.
اإلجابة بـ “ال”
وعندما كان ابني في رحلة أللمانيا
اتصل بنا يشكو من تورم وحساسية
باليد بسبب لسعات ناموس وهو في
الرحلة فقلنا له اذهب واشترى دواء الـ
هوميوباثى “ابيس” الذي هو التخفيف
لمكونات جسد النحلة ،وبالطبع لم

اهيب بالصيادلة أن يضيفوا دواء
الـ هوميوباثى لصيدليتهم والكثير من
الصيادلة انضموا لنا في هذه الدراسة
باإلضافة لألطباء ،وجميع مدرسي
هذه الكورس هم أطباء ايضا.
موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

بالصور :األنبا مينا والقمص أجنليوس سعد يف
مقدمة داعمي ترشيح عويضة

مع إعالن مدير حترير األهرام اجلديد الكندية عن ترشحه النتخابات
حزب احملافظني بأونتاريو عن دائرة مسيسوجا سنتر .بدء في جمع
استمارات العضوية من أبناء اجلالية املصرية والعربية .وألن نيافة األنبا
مينا يعيش في املنطقة قام بالتوقيع علي استمار عضوية احلزب له.
كما أن القمص أجنليوس سعد يعيش أيضا في نفس الدائرة ليوقع
هو وعائلته علي استمارات العضوية .لتكون دفعه وبركة كبيرة
يحصل عليها "عويضة" في بداية مشوارة للحصول علي أول منصب
سياسي للمصريني بكندا.
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات

قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية
السعي نحو الكمال «اجلزء الثاني«
			
ا.د ناجي إسكندر

الوصايا العشرة والتي تعتبر أرفع
األثار الموسوية في التراث اليهودي،
تلقاها موسي منقوشة علي لوحي
الشريعة في جبل حوريب ،وكان
لوحي الشريعة يحفظان داخل صندوق
يدعي «تابوت العهد» داخل خيمة
تدعي «خيمة اإلجتماع « .وقد نقلها
بنو إسرائيل معهم حيثما حلوا .ثم
نقل تابوت العهد إلي هيكل سليمان
زمن الملكية في يهوذا وقد تم تدمير
هذا الهيكل أبان السبي البابلي .ولكن
تم حفظ الوصايا العشرة في التوراة
وعلي وجه التحديد في سفر الخروج
األصحاح  20وسفر التثنية األصحاح
 .5وتعتبر هذه الوصاياالعشرة هي
الملخص لحوالي  600وصية
موجودة في العهد القديم .وهي وصايا
أساسية في إلزامها ،وإعتبرت هذه
الوصايا في وقتها وحتي مجيء السيد
المسيح خالصة القوانين األساسية
التي تحكم األخالق اإلنسانية  .وقد
قامت المسيحية عن طريق أفعال
وأقوال السيد المسيح بتعديل وتطوير
 وليس نقض  -هذا الكود األخالقي -والذي مثل حجر األساس -إلي وضع
الكمال والذي يستحيل معه أن تتخطاه
األخالق اإلنسانية أداءا أو حتي
فكرا .وليصل السيد المسيح ورسله
بالتعاليم المسيحية الي الوضع الكامل
المثالي والذي يجب أن تكون عليه
السلوكيات البشرية .وبذلك أصلت
المسيحية ألخالقيات الكمال في علم
السلوكيات .
وقد تحدثنا في الجزء األول كيف
أسست المسيحية لوضع الكمال ألربعة
من هذه الوصايا العشرة؟ .وقبل أن
نستأنف الوصايا الستة اإلخري.
سوف نلخص ما أحتواه الجزء األول
في السعي نحو الكمال من دراسة
ألصحاح الكمال في المسيحية؛ وهو
األصحاح الخامس من إنجيل متي
في الموعظة علي الجبل وقد إنتهي
هذا األصحاح بأية  48التي تقول :
فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي
في السماوات هو كامل.
الوصية كانت ال تقتل ثم بلغت
الكمال في المسيحية بأية :ال تغضب
علي أخيك باطال /.الوصية كانت
ال تزني ثم بلغت الكمال بأية  :كل
من ينظر إلي إمرأة ليشتهيها فقد
زني بها في قلبه /.الوصية كانت
ال تحلف باسم إلهك باطال ثم بلغت
الكمال بأية  :بل ليكن كالمكم  :نعم
نعم  ،وال ال.وما زاد علي ذلك فهو
من الشرير /.الوصية كانت ال تشته
شيئا مما لقريبك ثم بلغت الكمال
باإلرتقاء بالعالقة مع القريب إلي
الصورة المثلي باأليات األتية :
تحب قريبك كنفسك .وأن بمحبة
القريب كالنفس يتعلق الناموس كله
واألنبياء  /وإن كان طعام يعثر أخي
فلن أكل لحما إلي األبد/.وال يوضع
لألخ مصدمة أو معثرة /.ثم تشرح
المسيحية الدرجة األعلي في معاملة
األخر وهي  :وأدين بعضكم بعضا
في المحبة األخوية مقدمين بعضكم

ا.د إميل واصف

بعضا في الكرامة /.ال يطلب أحد ما
هو لنفسه بل كل واحد ما هو لألخر.
ثم تأخذ المسيحية العالقة مع األخر
إلي درجة الكمال وذلك في األية
اإلعجازية  :أحبوا أعدائكم باركوا
العنيكم أحسنوا إلي مبغضيكم وصلوا
ألجل الذين يسيئون اليكم .وقد شرحنا
في المقال السابق بالتفصيل القراءات
الجديدة العميقة لهذه األيات   .
ونناقش بالتفصيل في هذا المقال
ثالثة من الوصايا الستة المتبقية
والتي تخص بعالقة اإلنسان مع هللا
وهي :

وصية :ال يكن لك ألهة أخري
أمامي « ووصية :ال تصنع لك تمثاال
منحوتا وال صورة ما مما في السماء
من فوق وما في األرض من تحت
وما في الماء من تحت األرض ال
تسجد لهن وال تعبدهن .وكانت هاتان
الوصيتان تختصان بضرورة عبادة
هللا الواحد واإلمتناع عن عبادة األوثان
ثم جاءت المسيحية لترسم الصورة
الكاملة لنوع هذه العبادة وطبيعة
العالقة مع اإلله الواحد ،ولتوضح
ماهية األوثان .فشرحت المسيحية
أن جوهر هذا اإلله هو المحبة «
هللا محبة «وتتجلي هذه المحبة في
صورتها المثلي وهي البذل وذلك
في األية التي يمكن أن تعتبر ملخصا
للعهد الجديد « المسيحية « وهي :
هكذا أحب هللا العالم حتي بذل إبنه
الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن
به بل تكون له الحياة األبدية .وعليه
فجوهر عبادة هذا األله هو بمبادلته
حبا بحب وهنا يقول الكتاب  :من
أحب أبا أو أما أكثر مني فال يستحقني
ومن أحب إبنا أو إبنة أكثر مني فال
يستحقني /.تحب الرب إلهك من كل
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك.
ثم يوضح لنا المسيح له كل المجد
« األعمال الستة التي يمكن بها أن
نعبر عن محبتنا الكاملة له بقول
الكتابَ :
ألني جعت فاطعمتموني /
عطشت فسقيتموني  /كنت غريبا
فاويتموني  /عريانا فكسوتموني /
مريضا فزرتموني  /محبوسا فأتيتهم
إلي ......بما أنكم فعلتموه بأحد
إخوتي هؤالء األصاغر فبي فعلتم.
أرأيت القاريء العزيز هذه الصورة
الرائعة إلله جوهره المحبة .عبادته
هي بمبادلة حبه لنا بحبنا لألخرين.
ويؤكد الكتاب المقدس وفي أكثر من
خمسين أية علي أن حب األخرين هو
الطريقة الوحيدة لمبادلة حب هذا
االله الذي بذل نفسه ألجلنا وايضا
هي الطريقة المثلي لعبادته والتعبير
عن اإليمان به .ونعرض عدد من
هذه األيات :بهذا يعرف الجميع
أنكم تالميذي إن كان لكم حبا بعض
لبعض  /ما المنفعة يا إخوتي إن قال
أحد أنه له إيمانا ولكن ليس له أعمال
 /الديانة الطاهرة النقية عند هللا األب
هي هذه :إفتقاد اليتامي واإلرامل في
ضيقاتهم وحفظ اإلنسان نفسه بال
دنس في العالم.

أما عن اإلمتناع عن عبادة األوثان
فيأخذنا الكتاب لمعني أعمق وأرحب
عن ماهية اإلوثان ،فيوضح لنا أن
األوثان هي كل ما يمكن أن يشغلنا
عن محبة هللا من اإلهتمام بالماديات
وأهمها المال ،وأيضا بشهوات هذا
العالم وفي ذلك يقول الكتاب  :ال
يقدر أحد أن يخدم سيدين ألنه إما أن
يبغض الواحد ويحب األخر أو يالزم
الواحد ويحتقر األخر.ال تقدرون أن
تخدمون هللا والمال /.وال تحبوا العالم
وال األشياء التي في العالم إن أحب
أحد العالم فليست فيه محبة األب.

وننتقل للوصية الثالثة التي
تخص عالقة البشر باإلله
وهي  :أذكر السبت لتقدسه .فقد
جاءت المسيحية لتصحح الفهم
الخاطيء لدي اليهود لحفظ وتقديس
يوم الرب؛ وهذا الفهم الحرفي كان
يدفعهم في يوم الرب إلي اإلمتناع
عن كل األعمال بما فيها األعمال
الحسنة .وقد شرح السيد المسيح
المعني الروحي لهذا التقديس
ووضحه بالقول والفعل  .ولنبدأ
أوال بما فعله المسيح له المجد :
فقد تعمد وقصد السيد المسيح أن
يقوم بالكثير من المعجزات  -خاصة
معجزات الشفاء  -في يوم السبت
ليقنع ويرد علي إعتراضات اليهود
علي فعل الخير ويقنعهم بجواز فعل
الخير في يوم السبت المخصص
للرب .وثانيا بالشرح والقول وذلك
عندما وضع القاعدة األساسية في
علم السلوكيات وهي « أن القانون
يوضع لصالح اإلنسان وليس اإلنسان
لصالح القانون « وعليه يمكن كسر
القانون أو إعادة صياغته إذا إقتضي
صالح اإلنسان ذلك .وذلك بقول السيد
المسيح لليهود :السبت إنما جعل ألجل
اإلنسان ال اإلنسان ألجل السبت.
هوامش وتطبيقات :تم تغيير
بعض ممارسات الطقوس لصالح
اإلنسان ففي وقت إنتشار مرض
 SARSفي كندا ،إتفقت الكنائس
األرثوذكسية علي التوقف عن وضع
المناديل علي الفم في وقت التناول
لمنع إنتشار المرض .وأيضا ،وفي
الكنيسة الكاثوليكية ،تم تغير بعض
ممارسات الطقوس الخاصة بالعماد
والتناول إنطالقا من نفس المنطق
وهو صالح اإلنسان وإيضا ومن
منطق أخر تم إقراره من قبل المسيح
ذاته وذلك في تجربة المسيح علي
الجبل من قبل الشيطان عندما طلب
منه أن يطرح نفسه إلي أسفل  ،ألنه
مكتوب في سفر المزامير  :يوصي
مالئكته بك ،فيحملونها علي أيديهم
لكي ال تصطدم رجلك بحجر .فكان
رد المسيح من سفر التثنية «ال
تجرب الرب إلهك « .وبهاتين األيتين
(السبت إنما جعل لصالح اإلنسان وال
تجرب الرب إلهك) تتأكد عظمة
المسيحية في ترتيب األولويات حيث
تعطي األولوية لصالح اإلنسان دون
تجربة هللا.

كله خيرج بره!!!!!!

لوسى صليب

معاهم وهيعمل معجزات
تشقلب حياتهم ...
وهيقول!!!!!

انا جيت علشان المرضي مش
عارفين لو خرجنا من الكنيسه كل علشان االصحاء!!!
الناس الوحشه المستفزه اللي بتعمل
اصل رب المجد لما جه يختار
مشاكل!!!
تالميذه
وفوقيهم كمان الناس العصبيه اللي
مراحش نقاهم من المجامع وال
ملهاش الزمه!!!
الكليات الالهوتيه!!!!
واه بقي لو كمان  ..مشي كل واحد
ده مشي علي شط البحر جمع
معندوش موهبه ال منه عارف يخدم
وال منه عارف يعمل حاجه مفيده!!! صيادي السمك البسطا اوي!!!و
بعدين حولهم لتالميذ هزوا العالم
و برضه كمان العيال االشقيا ببشارتهم!!!!
المتعبين واللي بيعملوا دوشه!!
رب المجد مخترش يسكن في
وشويه الوالد اللي مش عارفين وسط الناس العظيمه وال المالئكيه
يحفظوا الحان وال بيخلوا اصحابهم
اختار يوحنا اللي طلب منه يحرق
في الفصل يسمعوا الدرس كويس!!!
مدينه بالكامل لمجرد انهم رفضوا
يااااه
دخوله!!!
لو الكنيسه تبقي كلها االطفال
الهاديه الماليكه

وبعدين حوله ليوحنا الحبيب!!!
يااااااه يارب

والستات والرجاله اللي بيخدموا
انت احن علينا بكتير اوي من
وحلوين
مشاكل
ومبيعملوش
الكل!!
وطيبين!!!!
ياااه دي تبقي حاجه حلوه اوي
بس متهيألي
ان لو السيد المسيح له كل المجد
قرر ينزل االرض تاني
متهيألي مش هيدخل الكنيسه
دي!!!!

انت اللي بتقبلنا حتي لو رفضنا
الكل!!!!
الحمد هلل ان كنايسنا متمسكه
بمسيحها وقابله الكل
يمكن ساعات كتيره بس واحنا
جوه الكنايس ......

بيبقي نفسنا يحصل كل اللي كتبته
هيخرج بره يدور علي الناس في اول كالمي!!
المتعبه دي واللي بتعمل مشاكل
فحبيت نفتكر وظيفه الكنيسه
علي اللي بيسرق واللي بيزني!!
الحقيقيه!!!

هيجري وراهم وهيسيب العيال
اللي هي خدمه صاحب البيت
االشقيا اللي بتعمل دوشه
وتنفيذ مشيئته!!
حواليه حتي لو تالميذه قالوله
وظيفتها هي شفاء مرضي الروح
سكتهم ..
قبل اي حاجه تانيه!!!
هيدخل
ويغيرهم!!!

بيوت

اوحش

الناس

و هيجمع كل المطرودين وهيتكلم

شغالنه صعبه انا عارفه!!
بس بايد ربنا بتبقي سهله!!!!

هيئة الربيد الربيطانية حتظر نقل هواتف
سامسونج نوت7
مريكا-رويترز
قالت شركة رويال ميل التي تدير
خدمة البريد الرئيسية في بريطانيا
يوم األربعاء إنها حظرت نقل هواتف
سامسونج جالكسي نوت  7الذكية
عبر شبكاتها كإجراء وقائي مما قد
يصعب على العديد من البريطانيين إعادة هواتفهم التي سحبتها الشركة
من السوق.
وأعلنت سامسونج أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم سحب ما ال يقل
عن  2.5مليون من هاتفها الذكي نوت  7في عشرة أسواق على مستوى
العالم الشهر الماضي بسبب عيب في البطارية أدى إلى اشتعال النار في
بعض الهواتف .ومثلت عملية السحب إحراجا كبيرا لسامسونج.
وقالت رويال ميل إن الحظر يشمل كذلك خدمة بارسيلفورس التابعة لها
وخدمة الشحن الدولي.
وقالت الشركة إنها ستطلب من عمالئها توضيح محتويات العبوات
التي يريدون شحنها لضمان عدم نقل مواد خطيرة مثل بطاريات الليثيوم
المعيبة.
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املسيح
االله الشاكر

بينما كنت اتامل خالل االحتفال
بعيد الشكر هذا العام سرحت فى
معنى الشكر ووجوبه وطريقة التعبير
عنه
وجدت ان معنى الشكر قد يكون
هو اظهار االمتنان والتقدير من
شخص احسن اليه بطريقة او اخرى
الى الشخص المحسن

روحيـــات

نظريات الفداء والرتويج للتعليم الغربي 2

حمل الصليب بان طبع لها صورة
وجهه على منديلها  .لقد قدم الشكر
للص اليمين حينما اعترف به على
الصليب بان وعده بالدخول الى
الفردوس  .لقد توج هذه الفضيلة بان
قدم الشكر لصاليبه حتى انه طلب لهم
الغفران  .لم يكتفى بهذا بل وايضا تحدثنا في المرة السابقة عن شرح اساقفة كانتربري
طلب من اتباعه ان يشكروا االعداء التعليم الذي يتم ترويجه اليوم في
وتقول نظريته ان كفارة المسيح
بالحب والالعنين بالبركة وللمسيئن كنيستنا على انه تعليم االباء فيما
قدمت لألب كتعويض وترضيه له
يخص عقيدة الفداء وذكرنا انه في
والمضطهدين بالصالة
عن خطية اإلنسان وان موت المسيح
الحقيقية تعليم غربي حديث يحاول
البعض اختراق كنيستنا به وتحريف قد أرضى كرامة األب الجريحة وبما
عقيدة الفداء كما تسلمتها وعلمت به ان الخطية كانت موجهه ضد هللا فقط
شاكرا الماكن
كان ينبغي ان تقدم ترضيه كافيه عن
لقد شكر المسيح ارض مصر الكنيسة على مدار تاريخها.
خطية اإلنسان وبالتالي تسجد هللا
على استقبالها له بان قدسها ونزع
نستكمل اليوم شرح لبعض النظريات وكان تركيز أنسلم في نظريته ان
منها العبادة الوثنية  .انى حقا اتعجب
الخاصة بالفداء حتى تتضح لنا
ان كل االماكان التى وطئتها اقام
الصورة ونعرف االراء المختلفة
الطف يسوع لم يبقى فيها اى معبد
والتطور الذي حدث في الفكر
وثنى وال تمثال بل استبدلت بالكنائس
المسيحي بخصوص عقيدة الفداء
واالديرة واثار الرحلة
لدى البعض.

عصام نسيم

شاكرا مقدما

لكن ما استرعى انتباهى بل
لقد قدم الشكر لبطرس على
واثار دهشتى واعجابى هو اننى
وجدت الرب يسوع يقدم لنا مفهوما تشديده وتثبيته الخوته بان طلب
اعمق للشكر .فيبنما الذى وهو االله الجله ان ال يفنى ايمانه
المحسن الينا بل والذى تفضل بتقديم
وقدم الشكر لمصر على استقابله
الفداء والخالص حبا بنا اجده مقدما له وقت الهروب من هيرودس بان
اعظم امثلة الشكر
باركها ببركة خاصة
وجدته شاكرا فى كل حين على
وشكر اآلب على فتح اذهاننا نحن
كل حال ليس للمحسنين بل باالولى االطفال الصغار المذمعين ان نؤمن
للمسيئين
به حين قال اشكرك ايها اآلب النك
ليس الفراد فقط بل ولجموع اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء
واعلنتها لالطفال الصغار
وشعوب
ليس الناس فقط بل واماكن
ليس بعد الحدث ولكن مقدما
  ليس اخذا بل واهبا ومانحا
ليس بالكالم لكن بالفعل
  
شاكرا الفراد وجماعات:

شاكرا مانحا وواهبا

وقد ظهرت عدة نظريات خاصة
بالفداء على مدار التاريخ ولكننا
سنركز على اهم هذه النظريات
سريعا واهم ما يميزها
اوال  :نظرية الفدية
الكالسيكية للفداء)

(النظرية

انتشرت هذه النظرية في القرون
األولى للكنيسة وتقول بان كفارة
المسيح هي انتصار على قوة الشر
وانتصار على الشيطان وأيضا ان
السيد المسيح قد مات ليدفع فدية
للشيطان ليخلص البشر ويكون
الصليب هو ثمن دفع للشيطان مقابل
خالص البشر التي كانت تحت
سلطان ابليس.

ان ما يثير الدهشة فى شكر
المسيح انه شاكرا حتى فى االوقات
التى يقف فيها واهبا ومانحا  .لقد بدا
المسيح بالشكر قبل ان يعطى التالميذ
ليضعوا امام الجموع فياكلوا  .لقد
اسس المسيح اعظم اسرار الكنيسة
وهو سر القربان فى بوتقة الشكر
نقول باللغة االنجليزية اثناء صلوات انتشرت هذه النظرية كما ذكرناالتقديس وبينما هو يشكر بارك وقدس في القرون االولى وكان اهم من
وقسم وايضا بارك وقدس وذاق لذا روج لها هو العالمة اوريجانوس
سمى هذا السر باالفخارستيا او سر وغريغوريس النيصي وقد عارضها
الشكر
بعض االباء كالقديس اثناسيوس
والقديس اغريغوريس النيزانزي
والحقيقة ان التعليم بان السيد المسيح
قدم حياته على الصليب فديه عن
البشر استمر عند كثير من االباء
مثل القديس اثناسيوس نفسه ولكن
الرفض كان على ان السيد المسيح
قدم نفسه فدية للشيطان فكيف يسلم
السيد المسيح نفسه للشيطان ؟! وهذا
ما رفضته الكنيسة.

لقد عبر السيد المسيح فى شكره
عن طريق اظهار االمتنان والتقدير
لمن تفاعل معهم  .لقد اظهر امتنانه
وشكره للسيدة العذراء وجسدها
الطاهر الذى حمله بان اصعد هذا
الجسد باكرام جزيل الى السماوات.
وايضا عبر عن تقديره للتالميذ
الذين تبعوه وتركوا كل شئ الجله
بان وعدهم بمائة ضعف ليس فى
هذا الدهر فقط بل وفى اآلتى ايضا.
وعلى المستوى الفردى شكر الحب
المتدفق من يوحنا بان اهداه عطية
عظيمة وهى رعاية السيدة العذراء
من بعد صلبه وقابل شك توما بالشكر
بان ظهر خصيصا الجله وطوب
المؤمنين به دون ان يروه  .واكثر من
ذلك شكر من يقبل تالميذه بان وعد
ببركة تكمن فى قبوله هو شخصيا
  انى ارى المسيح شاكرا االرض
وان االجر لن يهمل حتى وان كان على استقباله بان ارسل اليها الروح
العمل بسيطا كتقديم كوب ماء .
القدس بعد صعوده ليمكث مع
المؤمنين الى االبد
شاكرا حتى فى وقت الضيق وااللم
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لقد اذهلنى حقا هذا االله الشاكر
ان حياة المسيح الشكر ظهرت
جلية حينما اظهر ان شكر خاصة فى كل الظروف وعلى كل االحوال
فى اضيق الظروف  .لقد شكر والى كل احد وفى كل مكان
للمراة ساكبة الطيب يوم ااالربعاء
من البصخة بان وعدها بتذكارها
القس كريلس يونان
كلما كرز باالنجيل فى المسكونة
وينيبيج -مانيتوبا -كندا
كلها  .لقد اظهر امتنانه للقديسة
فيرونيكا التى مسحت عرقه وقت

وتقول أيضا ان الشيطان كان يعتقد
يظن انه يستطيع ان يمسك المسيح
بعد موته كاالخرين ولكن بقيامة
المسيح اثبت انه ليس مثل اآلخرين
وانتصر المسيح بقيامته على قوة
الشر وخلص البشر من قبضة ابليس.

كفارة المسيح هي ترضية لألب عن
كرامته الجريحة نتيجة خطية اإلنسان
وان موت المسيح عن البشر كان لهذا
الهدف وقد كتب هذه النظرية في
كتابه (لماذا تسجد هللا) وقد تأثر انسلم
في هذه النظرية بالنظرة اإلقطاعية
التي كانت موجودة في عصره كما
ركز في كل نظريته على الجانب
القضائي للفداء وأهمل باقي جوانب
الفداء األخرى الي جانب ان نظريته
اختصرت كفارة المسيح على انها
ترضيه لألب وكرامته الجريحة وفي
الحقيقة هذه النظرة هي نظرة مشوهه
لفداء السيد المسيح فالفداء والكفارة لم
تكن الرضاء كرامة هللا الجريحة او
ترضيه له عن خطية اإلنسان نحوه
ولكنها كانت استيفاء للعدل االلهي
ورفع حكم الموت كما سنشرح فيما
بعد بنعمة المسيح .
ثالثا نظرية التاثير االخالقي

ظهرت هذه النظرية كرد فعل على
نظرية انسلم التي انتشرت في
الكنيسة الكاثوليكية بشدة وتم الترويج
لها من قبل بيتر ابيالرد وهو فيلسوف
الهوتي (القرن) وعلم بنظريته والتي
كانت ضد نظرية انسلم من ان موت
المسيح لم يكن تسديد لدين او ترضية
لألب كما قال وعلم انسلم ولم تكن
الرضاء كرامة هللا الجريحة وانما
استعراض لمحبة هللا وبالتالي يجب
على اإلنسان ان يبادل هللا بنفس هذه
ثانيا نظرية الترضية (االسقف الحب.
انسلم)
كما تقول هذه النظرية ان الخطية
ظهرت هذه النظرية في القرن كانت خاصة باالنسان وهي مشكلة
الحادي عشر على يد انسلم رئيس اإلنسان وليست مشكلة هللا وان هللا
محبة والصليب كان محبة والفداء

استعراض محبة وال وجود لمفاهيم
العدل االلهي او الموت النيابي عن
البشر او العقوبة في هذه النظرية فقط
محبة هللا هي كل شئ!
وانتشرت هذه النظرية وظهرت في
امريكا في القرن التاسع عشر ويعلم
بها اليوم كثير من الروس المحدثين
ونجد ان كثير ممن ذهب ليدرس
في الخارج علم الالهوت يتأثر بهذا
الفكر جدا ويعتقنه ويعلم به .
رابعا نظرية البدلية العقابية
تقول هذه النظرية ان السيد المسيح
بموته تحمل العقوبة العادلة عن
خطايا البشر وصار كنائب لإلنسان
وان الخطية هي تعدي على شريعة
هللا بشكل رئيسي وقد دفع السيد
المسيح بموته ثمن عقوبة البشر التي
يتطلبها العدل االلهي وان الخطية
هي تعدي نحو هللا وكسر لشريعة
هللا .
ونظرية ألبدليه هي جانب رئيسي
من جوانب الفداء موجود في تعليم
الكنيسة منذ القرون االولى كما
سنشرح فيما بعد .
وبالطبع ليست هذه النظريات االربعة
هي فقط نظريات الفداء ولكن هناك
نظريات اخرى حديثة ظهرت مثل
النظرية الحكومية ونظرية المصالحة
ونظرية نظرية التلخيص او النظرية
التمثلية ولكننا ناقشنا هذه النظريات
االربعة النها تكشف لنا التطور
التاريخي للفكر والتعليم في قضية
الفداء والكفارة
ولنا مالحظة بسيطة عن هذه
النظريات التي ربما بعضها يحمل
افكار غير صحيحة والبعض يحمل
افكار صحيحة نحو الفداء ولكنه
يتجاهل جوانب اخرى هامة في فداء
المسيح
فعقيدة الكنيسة ليست مجرد نظريات
جامدة او افكار ثابته نحو الفداء
فعقيدة الكنيسة عقيدة راسخة شاملة
جامعة مصدرها الكتاب المقدس في
المقام االولى بعهديه وأيضا تعليم
الكنيسة والذي استقر فيها منذ قرون
طويلة
نستكمل حديثنا في المرة القادمة
ونرد هل ايمان كنيستنا هو ايمان
انسلم ؟
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صحتني وعافية

من عيادة الطب الطبيعى

د.تباسيم جندى

دهون الكبد

فيتامني الشتاء
يطالعنا هذه األيام الليالي الباردة
وفصل الخريف بنهاره القصير
وتبدأ تسمع شكاوى المرضى من
ألم في العضالت وألم في المفاصل
وكلما اقترب ميعاد الثلوج واأليام
الرمادية تجد الشكوى من االكتئاب
الموسمي ،ومع انحسار أشعة
الشمس الدافئة نجد نقص في
واحد من الفيتامينات المهمة وهى
فيتامين . D
والمصدر الرئيسي لفيتامين
 Dهو أشعة الشمس التي تحول
الدهون تحت الجلد الى فيتامين
 Dومع وجود مصادر أخرى
لفيتامين  Dمثل األسماك الدهنية
وزيوتها (السالمون ،الماكريل،
السردين) وأيضا منتجات األلبان،
اال أن أشعة الشمس هي المصدر
الرئيسي له.
وقد ظل العلماء أمدا طويال
يعتقدون أن فيتامين  Dهو فيتامين
العظام فقط  ،وكلنا يعرف أن
نقصه يؤدى الى مرض لين

العظام عند األطفال ومرض
 Osteomalaciaعند الكبار،
اال أن األبحاث الحديثة تثبت
وجود وظائف عديدة أخرى
لفيتامين  ،Dوقد تبنت جامعة
تورونتو مجموعة من األبحاث
حول الوظائف المتعددة لهذا
الفيتامين وتأثير نقصانه على
خاليا وأعضاء الجسم.
من المعروف قبال أن فيتامين D
يساعد على امتصاص الكالسيوم
من األمعاء لترسيبه في العظام،
ولكن وجد أيضا أنه يساعد في بناء
بروتينات في عضالت الجسم لذا
يؤدى نقصانه الى وجع العضالت
وقلة كفاءتها.
ودلت األبحاث أن فيتامين D
له عالقة بكفاءة الجهاز التنفسي
والوقاية من أمراض البرد
واألنفلونزا ،وعالقة أخرى بكفاءة
القلب وانتظامه ،وأيضا بسالمة
األعصاب حيث أن المرضى
المصابين بمرض Multiple

 4أطعمة لتنقية الكبد من السموم

يعتبر الكبد من
أهم األعضاء احليوية
في جسم اإلنسان،
نظرا ً لدوره في إزالة
السموم من اجلسم
عن طريق تنقية
الدم من جميع املركبات الكيميائية الناجتة
عن املبيدات احلشرية ،والتلوث البيئي ،واألدوية،
واملشروبات الكحولية ،حتى ينعم اإلنسان
بجسم سليم وصحة أفضل.

 Sclerosisكلهم يعانون من
نقص فيتامين  ،Dوقد استنتج
العلماء أن االكتئاب المصاحب
لنقص أشعة الشمس في الشتاء قد
يكون راجعا لنقص فيتامين .D
وقد وجد العلماء دور واضح
لفيتامين  Dفي تعديل منسوب
السكر في الجسم.
أما الدور الهام لفيتامين  Dوالذى
لفت نظر العلماء هو دوره فى
الوقاية من سرطانات القولون
والثدي والبروستاتا ،حيث وجد
له وظيفة ضد التكاثر المستمر
للخاليا.
واآلن يا عزيزي هل ستحاول
التمتع بأشعة الشمس قدر اإلمكان
اذا لم تستطع فعليك بتناول
الفيتامين ،ومع تمنياتي بشتاء
مشرق بالشمس ،والى لقاء آخر.

كما يعمل الكبد أيضا ً على إفراز العصارة
الصفراوية املهمة في عملية الهضم وتخليص
اجلسم من الدهون ،تفاديا ً لتراكم الدهون
الزائدة في اجلسم ،فضالً عن مسؤوليته عن
عملية التمثيل الغذائي للدهون ،الكربوهيدرات
والبروتني.
وللحفاظ على صحة الكبد الذي قد يتعرض
نتيجة لوظائفه احليوية في اجلسم ،إلى
أضرار خطيرة ،ولتنقيته من السموم ،إليكم
 4أطعمة خارقة تساعد على تطهير الكبد
من تلك السموم اخلطيرة ،كما جاء في موقع
سكاي»
«بولد
املعني بالصحة وهي
كاآلتي:
 -1اجلزر
يعتبر اجلزر من
اخلضراوات اجلذرية
الغنية باجللوتاثيون،
أحد أفضل املكونات
التي تساعد على
تطهير الكبد ،كما
أنه غني مبركبات
الفالفونويد النباتية
والبيتاكاروتني التي
تساعد على تنشيط
وتطهيره
الكبد
أيضا ً من السموم.
 -2الطماطم
حتتوي الطماطم
أيضا ً
على
إلى
اجللوتاثيون،
جانب املواد املضادة
والتي
لألكسدة
تساعد في إزالة
من
السموم
الكبد .كما تساعد
الطماطم أيضا ً لهذا
السبب في الوقاية
من العديد من
أشكال السرطان.
 -3البنجر
الشمندر
يعتبر

س :عندما ذهبت الى طبيبي
المعالج لمعرفة نتيجة اشعة
البطن بالموجات فوق الصوتية,
قال لي ان الكبد يعانى من تراكم
فى الدهون فما معنى هذا ؟ وهل
يوجد ضرر في المستقبل ؟ وما
هو العالج ؟
ج :تراكم الدهون على الكبد
اصبح شائعا في اآلونة األخيرة,
وذلك بسبب شيوع السمنة ومرض
السكر واتباع نظام غذائي غير
صحى وايضا األفراط فى تعاطى
الكحوليات وتناول الكيميائيات.
والحقيقة ان الكبد عضو هام
يقوم بأعمال معقدة كثيرة ,فهو
يشبه معمل متعدد الوظائف من
عمليات تمثيل غذائي وعمل
هرمونات وانزيمات ومواد مناعة
الى عمليات التخلص من سموم
الجسم .وتراكم الدهون على الكبد
يعيق من عمله ويجعله خامال.
ومما يؤذى الكبد كثيرا ويتسبب
في تراكم الدهون هو األكل الـ
«جنك» او كثرة استهالك األكالت
المصنعة ,والمبيدات الحشرية في
بعض األطعمة والهرمونات فى
اللحوم واأللبان وكثرة العقاقير,
اما استهالك الكحوليات فهو
واحد من اهم اسباب تدهور نشاط
الكبد ,كذلك كثرة تناول األطعمة
الغنية بالدهون المشبعة فى اللحوم
واألطعمة المقلية وكثرة تناول
السكريات والنشويات الخالية او
القليلة في األلياف مثل منتجات
الدقيق األبيض واألرز األبيض
والمعجنات.
وتراكم الدهون فى الكبد يمكن
ان ينتهى ويعود الكبد لطبيعته
األصلية اذا اتبع المريض
النظام الغذائي السليم مع تناول
المستحضرات الغذائية المناسبة
من أعشاب طبية خاصة بالكبد
ومنتجات طبيعية تساعد الكبد
على وظيفته ,ولكن فى بعض
األحيان القليلة يمكن ان يؤدى الى
التهاب او تليف.

وللعالج والوقاية معا ينبغي
الحد من استهالك الدهون
المشبعة في اللحوم واأللبان
والدهون الترانس الموجودة فى
المارجارين واألطعمة المصنعة,
اما الدهون التي تحتوى على
احماض دهنية اساسية مثل
الموجودة في المكسرات والبذور
وزيت بذر الكتان فهى صحية.
ومن المفيد الحد من استهالك
الكربوهيدرات المنقاة واستهالك
الحبوب الكاملة مثل األرز
البنى والشوفان والكينوا ,وايضا
االهتمام بتناول الخضر والفواكه
المليئة بمضادات األكسدة.
وتوجد أطعمة مفيدة للكبد,
على سبيل المثال التفاح
والشوفان والبصل والثوم ,كذلك
من الخضروات الخرشوف
والروبارب والفجل بأنواعه
األحمر والبيض واألسود.
ومن الطرق السريعة التي
تساعد الكبد في وظيفته هي تناول
ملعقة صغيرة من عصير الليمون
او خل التفاح او خل األرز مع
ملعقة صغيرة من العسل في كوب
من الماء اول شىء فى الصباح.
ومن األعشاب الطبية الهامة في
هذا المجال نبات السيج فيمكن
غلى األوراق وشربها كشاى
وكذلك نبات الجعضيض او
الدانديلوين ,اما نبات الميلك ثيسل
فيمكن استخدامه كمستخلص
طبى.
وينبغى تجنب الكحوليات,
وايضا الهرمونات فى األطعمة
واستهالك األطعمة األورجانيك.
ودمتم فى صحة

د.تباسيم جندي

من اخلضراوات اجلذرية الغنية مبركبات الفالفونويد النباتية
والبيتاكاروتني التي تساعد على تطهير الكبد من السموم
وحتسني أدائه.
 -4الثوم
يعد الثوم أحد أشهر مضادات األكسدة ،وهو أحد أفضل
العالجات املنزلية لتنقية الكبد ،وذلك الحتوائه على مركبات
األليسني والسيلينيوم املهمة والتي تساعد في تخلص الكبد
من السموم.

ختفيض كبري يف أسعار اإلعالنات يف األهرام اجلديد
بدءا من عام  2016أجرت إدارة األهرام اجلديد تخفيضات
في معظم الصفحات بها
لوضع إعالنك في األهرام اجلديد اكتب إلى ahram.
 teeba@gmail.comأو اتصل على 647-823-6779
او اتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744
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فندق  5جنوم متنقل على عجالت
نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية تقريراً
مصوراً عن حافلة ميكن اعتبارها مبثابة فندق
فاخر من فئة اخلمس جنوم متنقل على عجالت.
ويبلغ طول احلافلة “موريلو إمباير الينر”
حوالي  33قدماً ،وتضم كافة وسائل الراحة
التي توفرها الفنادق الفاخرة ،حيث توفر مطبخاً
كامل التجهيزات ،باإلضافة إلى غرفة نوم
بإطاللة مميزة على النجوم وأنت تستعد لتخلد
إلى النوم.
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كوديكس سيلندا :كتاب خشيب بألغاز ميكانيكية
معقدة كي تقلب صفحاته!
هل حتب األلغاز؟ تستمتع بقراءة القصص؟ ماذا؟ تقدر الفنون كذلك؟ تهانينا ،فلدينا “الشيء
الواحد” املثالي الذي يجمع كل هذا لك!
كلنا واجه تلك املعضلة من قبل :ال يفسد قراءة كتاب جيد إال حلظة نهايته التي تأتي سري ًعا
بقدر إمتاعه .لكن يبدو أن الوضع سيختلف مع كتاب  Codex Silendaملصمم األلغاز واألحاجي
برادي وايتني  !Brady Whitneyوعلى الرغم من أن الكتاب بصورته احلالية يحوي أربع صفحات
فقط ،إال أنكم ستقضون الكثير والكثير من الوقت حلل اللغز امليكانيكي املعقد في كل صفحة
قبل أن تستطيعوا قلبها واالنتقال للصفحة التالية!

وبالنظر إلى حجم هذا الفندق املتنقل ،فهو
بحاجة إلى محرك جبار سعة  7.7لتر وبقوة 300
حصان ،أي ضعف قوة محرك سيارة المبورجيني
أفنتادور.
لكن هذا املستوى من الرفاهية مكلف
للغاية ،حيث تصل تكلفته إلى حوالي  378ألف
جنيه إسترليني ( 464ألف دوالر) ،وهو ما يعادل
ضعفي سعر منزل متوسط في بريطانيا.
وستعرض احلافلة املتنقلة “موريلو إمباير
الينر” خالل معرض “موتور هوم آند كارافان شو
 ”2016الذي يقام في مدينة برمنجهام هذا
األسبوع

توزيع األهرام اجلديد
اجلريدة الورقية تغطى الكثري من جتمعات املصرين يف كندا
كلها ،كما أيضا بلغ عدد قائمة املشرتكني يف وصول اجلريدة هلم
يف الربيد اإللكرتوني حتى اآلن  3,658مشرتك ،هذا باإلضافة
للموقع الذى يرتاده عشرات األالف يوميا.
لو اردت إضافة امسك لقائمة املشرتكني ارسل لنا.

ومع صناعته بالكامل من اخلشب املصقول بالليزر ،ميكننا اعتبار كوديكس سيلندا نصف كتاب
ونصف لغز محير .فبداخله ستقرأ قصة قصيرة عن أحد تالميذ ليوناردو دا فينشي والذي
يعثر على مجلد مماثل ،باستثناء أن األلغاز التي تطلب منك
القصة مساعدة ذلك التابع في حلها من تصميم برادي وايتني
بالطبع .في القصة تعتمد حياة ذلك التابع على حل األحاجي
امليكانيكية احمليرة ،وفي الواقع ستجد أن سالمتك العقلية
على احملك بينما حتاول فهم اإلشارات والتلميحات لتحرك
هذه القطعة أو تدور تلك العني ضمن خمسة ألغاز عسيرة احلل
في مجلد كوديكس اخلشبي!

TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!
Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip
and Falls, Long Term and Short Term Disability, &
Property Damage
Employment Law – wrongful dismissal
I’ve also expanded my practice to include:
Real Estate Law
Estates and Wills
Notary Public
Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughn: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughn, ON
Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

تيم جندي
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

:نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من
 الفصل من، تعويض تلف املنازل، االنزالق واإلصابة،حوادث وإصابة السيارات
. العجز عن العمل،العمل

:كما اضفت لتخصصي ايضا انى
. صياغة الوصية وبيع الرتكات،حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات

