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د. رأفت جنــدي
مدير التحرير
مدحت عويضة
جملس اإلدارة



في  يكون  ربما  قديم  فيلم  عنوان  هذا 
دارت  الماضي  القرن  من  الخمسينيات 
روسية  غواصة  اصطدام  حول  احداثه 
وبعدما  نائية،  أمريكية  بجزيرة  بالخطأ 
تعامل معهم  الروس  الجنود  خرج منها 
بالحذر  ثم  أوال  بالخوف  الجزيرة  سكان 
األيام  وليس  الساعات  وبمرور  الشديد 
انهم  حتى  الجزيرة  امريكان  أحبهم 
اصيبوا باإلحباط بعد ان وصلت القوات 
من  ال��روس  ه��ؤالء  ألج��اء  االمريكية 

األراضي االمريكية. 

في  اآلن  يتكرر  ال��ع��ن��وان  ه��ذا  نفس 
طردوا  الذين  األوس��ط  الشرق  منطقة 
الذين  او  السبعينيات  في  قبلها  الروس 
لم يسمحوا لهم بالعاقات معهم بصفتهم 
دولة ملحدة وقتها وكل منهم له اسبابه 
والتي  ال��روس  من  االقتراب  في  اآلن 
ربما تكون مناقضة لآلخر، فعلى سبيل 
الروسي اآلن  السعودي  التقارب  المثال 
سببه االتفاق النووي األمريكي اإليراني 
وأيضا عدم رغبة االمريكان لغزو سوريا 
إلزالة األسد، بينما التقارب العراقي مع 
الروس سببه داعش التي مولتها أمريكا 
كلنا  بينما  الخليج،  ودول  والسعودية 
التقارب  يفهم ويعرف ويستوعب سبب 

المصرى الروسي الحالي.

تحت  من  البساط  سحب  بجديته  بوتين 
التي  المائعة  السياسة  ذوى  االمريكان 
من  هناك  هل  تفعل،  ما  عكس  تقول 
قيام  حول  االمريكية  االقاويل  يصدق 

تحالف أمريكا بحرب داعش؟! 

وهم  يصدقه  من  يوجد  نعم  بالحقيقة 
فاهمين  الغير  او  المضللين  من  حفنة 
او  مدركين  الغير  او  ناضجين  الغير  او 
كل  ان  تخيلي  في  ولكن  المعتوهين، 
بنصف  ولو  تعمل  مخية  قشرة  له  من 
أو ربع كفاءة يعلم أن امريكا وحلفائها 
هم من صنع داعش ومن مولهم ولكل 
واحد منهم أسبابه المعلنة والغير معلنة 
ومنهم بعض الدول العربية النفطية التي 
في  الشيعة  تحكم  أساسا ألسقاط  تهدف 
في  األسد  بشار  على  والقضاء  العراق 

سوريا وحزب هللا في لبنان.

قال  وكما  طموح،  لهم  بالطبع  الروس 
بوتين أخيرا في األمم المتحدة هل الدول 
الغربية الذين يلومون الطموح الروسي 

ليس لهم أيضا طموحات؟!

فا  أسبابها  لها  التاريخ  في  حقبة  كل 
نلوم عبد الناصر لتحالفه مع السوفييت 
وال  العالي  السد  لبناء  الستينيات  في 
بعد  االمريكان  مع  تحالفه  في  السادات 
وال  سيناء،  الستعادة   1973 ح��رب 
لعودة مصر للتقارب مع الروس اآلن. 

السياسة االمريكية في ميوعتها وكذبها 
تجمل نفسها امام الشعب األمريكي أوال 
وقبل كل شيء بينما السياسة الروسية 
دوران  او  ل��ف  ب��دون  ت��راه  م��ا  تعمل 
جيمى  أي��ام  إي���ران  استولت  وعندما 
كارتر على السفارة االمريكية في أوائل 
الدبلوماسيين  وسجنت  الخميني  حكم 
األمريكيين رهائن لكى تعيد أمريكا لهم 
في  وقتها  يعالج  كان  الذى  ايران  شاه 
أمريكا، كان السؤال هل كان اإليرانيون 
مع  الشيء  هذا  نفس  فعل  يستطيعون 

االتحاد السوفيتي؟ 

ال  ان��ه��م  ال��ن��اس  معظم  رأى  وك���ان 
السوفيتية  القوات  الن  هذا  يستطيعون 
قم  مدينة  كل  على  لتوها  ستقوم  كانت 

الــروس قــادمــون 
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لكى  غيرها  او  الشيعة  لدى  المقدسة 
تسويها باألرض.

الكبيرة  الروسية  القوات  ستسحق  فهل 
التي ذهبت خلسة لسوريا قوات داعش 
التي تمددت في العراق وسوريا بمباركة 
أمريكية عربية سنية بينما يجلس أوباما 
امام العالم يقوم بدوره التمثيلي المقزز 
الغير مقنع بإقامة تحالف دولي لمحاربة 
مؤتمرا  يعقد  الذى  اللص  كمثل  داعش 
ونزاهته  اخاقه  فيه  يستعرض  صحفيا 

وشرفه بينما الجميع يعرف سرقاته!

امام  القادمة  األيام  داعش  ستسقط  هل 
القنابل الروسية الحقيقة؟ ام ان أمريكا 
والعاب  ميوعتها  عن  تتخلى  س��وف 

في  تبقى  ال  لكى  بجدية  وتدخل  االطفال 
التي  الداعشية  هدمت  ولو  حتى  الظل 
كانت بنتها لكى ال تترك األرض للروس. 

على كل األحوال فأن الدب الروسي ليس 
فقط قادما بل وصل لمياه الشرق األوسط 
وصوله  في  يكون  ان  ونأمل  الدافئة، 
االمريكان  اجبر  ام  فعل  ان  خيرا سواء 
على الفعل، أم ان الروس فقط قادمون 
لإلبقاء على نظام األسد؟ هذا ما سوف 

نعرفه في األيام القادمة. 

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

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

على
ahram.teeba@gmail.com

او
  8164gindi@rogers.com



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
حافظ علي الدعم الشعبي إللي في ضهرك، 

نظف وإكنس وإعدل.
أقباط العامرية 

للمجلس  مبارك  عصر  من  بيحصلكم  إللي 
الشئ،  نفس  للسيسي  لمرسي  العسكري 

وشكلها كده ما فيش فايدة.
جستين تردو

اإلرهابي،  من  الجنسية  سحب  رفضت 
وبالمرة أرفض سحب قنبلته لغاية ما يفجرها 

فينا، »جاتها نيلة إللي عايزة خلف«.
توماس موكلير

الكالم لكن مش  المحامين شاطرين في  نعم 
االقتصاد، ونراكم في المرافعة القادمة أقصد 

االنتخابات إللي جاية.
يوسف الحسيني

يا راجل زعالن من قفي إخواني جالك في 
نيويورك، ما إحنا من سنة 2012 وهرينهم 
ألم  لمرسي  المرشد  أول  من  قفي،  ضرب 

أيمن.
فريق الزمالك

تقيلة  الخمسة  بس  والكأس  الدوري  مبروك 
قوي يا بوي.

مرتضي منصور
وهللا لوال تنطيطك وقلة أدبك كنا كلنا زعلنا 
علي الخمسة، لكن أحنا فرحانيين فيك أنت 

بس.
فتحي مبروك

تربية العيال حاجة والتعامل معاهم لما يكبروا 
حاجة تانية، إرجع للناشئين ده بيتك وخبرتك 

وحافظ علي تاريخك.
سما المصري

صدقيني إنتي أكثر المرشحين صدقا وشفافية، 
دا إنت ممكن تروحي المجلس من غير هدوم 

في شفافية أكثر من كدة يا بشر.
 أوباما

بوتين خد الصين ورايح علي سوريا، بقوله 
لمة  دي  »اللمة  وقال  رد  معاك  أوباما  خد 

رجال«.
األسد

قيادة  استطعت  ولكن  معك  نتفق  أو  نختلف 
السوريين حتي تراجع العالم كله عن موقفه 

ضد بالدك..... ربنا ينصرك يا أسد.
حسام سويلم

قولت أمريكا أسقطت رافعة السعودية بالتحكم 
في الطقس، يعني كده ممكن الجو عندنا يبقي 
وتشتي  تصيف  وتيجي  السنة  طول  ربيع 

عندنا؟؟.
هاربر

بعد وقوع توماس موكلير عمال أقول هللا حي 
والتاني جاي.
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بيتـــــك 
و سوق العقارات
The deposit

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى
مقدم  هو   3 العرض.   قيمة  من  المائة  فى 
النية،  حسن  إلظهار  للبائع  المشترى  يدفعه 

عادة ما يصل الى 
مع  اما  المقدم،  لدفع  خيارين  وللمشترى 
ساعة  وعشرين  أربعة  بعد  او  العرض 
المشترين  معظم  للعرض.  البائع  قبول  من 
للمشترى  يمكن  ال  الثاني.  الخيار  يفضلون 
اذ  المقدم.  دفع  الصفقة برفض  الخروج من 
يستطيع البائع بيع المنزل مرة اخرى، وإذا 
دعوى  رفع  يمكنه  اقل،  سعر  على   حصل 
ومن  االول.  المشترى  من  بالفرق  للمطالبة 
المشترى  تأخر  اذا  إلغاء الصفقة  البائع  حق 
فى دفع المقدم، خاصا اذا كان هناك مشترى 
يتم  ما  غالبا  أعلى.  سعر  لدفع  مستعد  أخر 
شركة  لدى  خاص  حساب  فى  المقدم  إيداع 
العقارات العارضة للمنزل وليس لدى البائع. 
حيث ان هذا الحساب ُمؤّمن عليه، اذ يمكن 
للمشترى استرجاعه حتى اذا أفلست شركة 
العقارات. واذا فشلت الصفقة لسبب ما مثل 
التمويل العقاري او حالة المنزل، فال يمكن 
اإلفراج عن المقدم اال بمواقفة كل من البائع 
فى  المقدم  فيبقى  اختلفا  اذا  اما  والمشترى. 
القاضى من  يقرر  ان  الى  الخاص  الحساب 

يحصل عليه.

كإجراء وقائي ، ينبغي على المشترى النظر 
مقدم صغير  في عرضه،  مقدمان  تقديم  في 
قبول  عند  المائة  في  واحد  يكون  ان  يمكن 
رفع  حالة  فى  أكبر  مقدم  والثاني  العرض، 

شروط المشترى.

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

أو:  خلفية سياسيّة،  الكراهيّة على  تكون  قد 
دينيّة، أو: إجتماعيّة!

وقد ال تكون سوى انتماء شخصي!
ومع ذلك..

التي  المتحّولة،  المشاعر  من  فالكراهيّة 
صخور  على  وتجف  الخير،  أشواك  تخنقها 
المحبة، وتذري هشيمها رياح الود، واإلنسانية!
تُظهر  مضيئة،  هالة  نرى  بنا  فإذا  وننظر، 

مثلنا السائر: “ما محبة إال بعد عداوة”!
المدى  إلى  الكارهين  نلوم  دائماً،  نحن، 
الذين  الكراهيّة،  ُصنّاع  عن  بعيداً  يبعدنا  الذي 
يخلقون البغضاء في قلوب أعيتها أسقام: الظلم 
ويدعونها  والشفاعيّة،  والمحسوبية  والقسوة، 
ثمراً  وتصنع  األيام،  مع  متمهلة  وتنمو  تنبت، 

مئة ضعف!
كارثة صنّاع الكراهيّة، أنهم “حجر زاوية” 
أفعالهم  وأن  بهم،  المنكوب  الوطن  هذا  في 
من  وطنه  يكره  المواطن  تجعل  اإلجرامية؛ 

خاللهم!
الذين  الشرطة،  رجال  بعض  إلى  أنظروا 
يتميّزون بالكبرياء، والتعنت، والعنّف المفرط، 
في  “الشرطة  الخاص:  شعارهم  أصبح  حتى 

خدمة قفا الشعب”!
أنظروا كيف يكون االختيار الوحيد لاللتحاق 
بالسلك القضائي، فال نرى سوى فروع ممتدة 
والقضاة،  النيابة،  وكالء  عائالت:  شجرة  من 

والمستشارين!
من  جامعاتنا،  في  يحدث  ما  إلى  وأنظروا 
الذين ال ظهر  النجباء،  الطلبة  تركيع درجات 
لهم، تحت أقدام أساتذة يريدون أن تكون السيادة 

لهم، وألبناءهم!
أما ثالثة األثافي..

األيام  في  حدثت  التي  القصة  هذه  ففي 
األعوام  كل  وفي  غداً..  وتحدث  الماضيات.. 

خانعين،  صامتين،  هكذا:  بقينا  ان  القادمة؛ 
مقهورين ..

ذهب أحد الشباب؛ ليؤدي، كغيره، اختبارات 
أن  أمل  وكله  الحربيّة،  الكليات  بأحد  األلتحاق 

يفوز بحسن القبول!
فكانت الصدمة األولى..

عندما اقترب أحدهم من دائرة تجمعهم، وقال 
لهم بجرأة شريرة صادمة:

من له قريب من أصحاب الرتب العسكرية، 
أو معرفة بأحدهم، يقف هنا، وقد دّل بأصبعه 

على طابور وهمي لم يبدأ بعد، ليصطفوا فيه!
أحد  لهم  ليس  للذين  آخر،  طابوراً  ثم صنع 
سوى  بأحد  قربى  صلة  لهم  وليس  يذكرهم، 

انتماءهم للوطن الوحيد!
اجتاز هذا الشاب، اليتيم من الواسطة، كافة 
أعلى  وحصد  وأصعبها،  وأدقها،  االختبارات، 
بحلم  لاللتحاق  تؤهله  التي  اإليجابية  النقاط 

عمره!
الرفض؛  بقرار  ويلهبه  يسرع  بالجالد،  فإذا 
لسبب تافه، أو: قل لسبب بال سبب.. حتى أن 
لهذه األحداث عن قرب، همس  المتابعين  أحد 
في أذنه: إذا لم تكن أنت من المختارين، فمن 

يختاروا؟!
وطنه،  في  ظنه  خاب  الذي  الشاب،  هذا 

صرخ: سأهاجر في أقرب فرصة!
وقال والده، متحسراً: لقد خسروا أبني!

هذا  كراهية  وكسبوا  أسف:  بكل  أقول،  وأنا 
الشاب، وعائلته!

...،...،...،
إلى بالدنا؛  النظيفة  تأتي األيادي  األمل، أن 
يعرفون  ال  الذين  هؤالء  من  بالحق،  لتقتص، 
الكراهيّة  المريرة:  الكراهيّة  صناعة  سوى 

للوطن، وكراهيّة اإلنسان ألخيه اإلنسان!
وإلى ذلك الحين، أدعوا معي: اللهم أعنا على 
صانعي الكراهيّة.. أما الكارهون فنحن كفيلون 

بهم! 

ُصّناع الكراهّية!
بقلم: عادل عطية

احلكومة األمريكية: سرقة بيانات بصمات أصابع 
5.6 مليون موظف

واشنطن -رويترز
شبكتها  إلى  متسللين  إن  األمريكية  الحكومة  قالت 
اإللكترونية سرقوا بيانات التصاريح األمنية لماليين 
دوائر  من  وغيرها  الدفاع  وزارة  في  الموظفين 
بصمات  سجالت  على  أيضا  حصلوا  قد  الحكومة 

أصابع 5.6 مليون شخص 
وأشار البيان الى أن مكتب شؤون الموظفين قدر عدد 
األشخاص الذين سرقت أرقام التعريف الخاصة بهم 

في الضمان االجتماعي وغيرها من المعلومات الحساسة في عملية التسلل التي حدثت في وقت 
سابق من فصل الربيع بنحو 21.5 مليون شخص.

وحملت الحكومة األمريكية مسؤولية الخرق لمتسللين تابعين للحكومة الصينية لكنها تجنبت 
التصريح بذلك عالنية. وقال المسؤولون إنه لم يظهر حتى اآلن دليل على أن البيانات التي 
سرقت قد أسيء استغاللها على الرغم من انهم يخشون أن تسبب هذه السرقة مشاكل في مجال 
المسؤولون “على سجالت  تعرف  العملية  إنه خالل هذه  البيان  في  التجسس. وجاء  مكافحة 
مؤرشفة تضم بيانات عن بصمات األصابع لم يكن قد تم تحليلها في السابق” مما زاد من عدد 

األشخاص الذين يُعتقد ان بياناتهم قد سرقت.
وقلل المكتب من خطورة سرقة بيانات بصمات األصابع وأوضح أن القدرة على إساءة استخدام 
هذه البيانات محدودة في الوقت الحالي. لكنه أقر بأن التهديد قد يتعاظم مع مرور الوقت وتطور 
العاملين في مجال  أفرادا من  بياناتهم  الذين سرقت  الموظفين  التكنولوجيا. وتشمل مجموعة 
المخابرات ومكتب التحقيقات االتحادي )إف.بي.آي( ووزارة األمن الداخلي ووزارة الدفاع .



تمكنى من  األعزاء عن عدم  لقرائى  اعتذر 
ألنشغالى  نظرا  عدد  كل  فى  بانتظام  الكتابة 
الشديد فى عملى واننى مع تقدم السن ال استطع 
بعد ان اواصل الكتابة بعد مجهود يوم من العمل 
المتواصل كما كنت افعل من قبل. وقد قصدت 
البعض  اتهمنى  ان  بعد  لقرائى  ان اوضح هذا 
بدون  فجاة  بانقطاعى  لقرائى  احترامى  بعدم 
اعتذار ولكنى اؤكد لقرائى األعزاء اننى فى كل 
مرة كنت اعتذر كتابة ألدارة الجريدة، ولكنى 
ال اعرف لماذا لم يكن ينشر اعتذارى الذى ال 
ياخذ اكثر من سطر من مساحة الجريدة!! .... 
العدد  اتمكن من األعتذار فى  لم  ولكن لألمانة 
مقالة  ارسال  فعال  انوى  كنت  حيث  الماضى 
لتنشر ولكن ألسباب تنظيميه تتعلق بتغيير اخر 
اى  ارسل  ان  استطع  لم  المقاالت  لتسلم  ميعاد 
من المقالة او األعتذار.  قبل ان ابدأ مقالى اود 
أشكر ادارة الجريدة على نشر مقالى المعنون 
»ارهاب الدولة« والذى كنت اعرف مسبقا انه 
المصرى  األعالم  فى  السائد  العام  التيار  ضد 
عامة وايضا القبطى وقد سعدت بالمقطع االول 
من السطر الذى كتب فوق عنوان المقال وهو: 
»المقال تعبر عن راى صاحبها« )هناك خطأ 
أمالئيا ربما غير مقصود وتصحيحه »المقالة 
تعبر«  او »المقال يعبر«(  و قد كنت دائما منذ 
باضافة  الجريدة  ادارة  اطالب  الجريدة  صدور 
هذه الجملة فى الصفحة األولى حتى ال تتحمل 
المقاالت  بعض  جراة  تبعات  الجريدة  ادارة 
وتخطيها لبعض الخطوط الحمراء التى يضعها 
لم  ولكنى  الجريدة.     عن  المسئولين  بعض 
افهم المقطع الثانى من السطر الذى سبق عنوان 
وليس  النشر  بحرية  »ايمانا  يُقرأ  المقالة حيث 
هذا رأى الجريدة«!! كيف يكون للجريدة راى 
واحد  متفق عليه بين جميع كتاب الجريدة فى 
موضوع ما )يسمى براى الجريدة(،  ومن جهة 
النشر  بحرية  تؤمن  الوقت  نفس  وفى  اخرى 
اى ليس لها راى مسبق او محدد النها كحرة 
هل  متناقصة!!!  وربما  مختلفة  اراء  تعبرعن 

هناك من تفسير؟

الى كندا )منذ 30 عاما(  قبل هجرتى  كنت 
)وان  مشابهه  ألحداث  شخصيا  تعرضت  قد 
كانت بصوره اخف( لما يتعرض له االن اقباط 

العامرية. لقد عانينا من اعتداء وتعصب العرب 
القاطنين فى المنطقة بسبب اننى مسيحى امتلك 
وعائلتى مزرعه هناك وسط بحر من المسلمين. 
كانت عالقتنا لسنوات عديدة بالعرب من حولنا 
المسيحية  واخالقنا  محبتنا  اظهار  بسبب  جيدة 
لهم ومحاولة مساعدتهم وتقديم خدمات مجانية 
لهم تصل الى اعارتهم معداتنا الزراعية مجانا 
عن  )معروف  ابناءهم  وتشغيل  احتاجوها  اذا 
بعض  ولكن  اليدوى  للعمل  احتقارهم  العرب 
التقليد(  باجر اكثر من لو  ابنائهم كسروا هذا 
ما  برغم  المنطقة  خارج  من  عماال  استخدمنا 
هو معروف عنهم من كسل وبطئ فى العمل. 
مسلمين  وكلهم  بجيراننا  عالقتنا  ايضا  وكانت 
وكنا  الجميع  لها  ويشهد  المستوى  نفس  على 
الخواجات  او  باالقباط  المنطقة  فى  معروفين 
الطيبين )الحظوا التفرقة فى تعريفنا او تسميتنا 
ودخالء  اجانب  اعتبارنا  ايضا  والحظوا 
فى  كنا  وان  لنا  الود  يظهرون  كانوا  عليهم(. 
استغاللنا  بمحاولتهم  نحس  المواقف  بعض 
كنا  منا ولكننا  به  يتنفعوا  ان  يمكن  ما  القصى 
رغم ذلك نقدم لهم كل ما هو فى مقدرتنا وفى 
الحقيقى  الوجهه  ظهر  وفجأه  المعقول.  حدود 
وما يبطنونه نحونا. احتجنا خبرة احد الفالحين 
بينه  نسب  عالقة  وجود  ذلك  بعد  اتضح  الذى 
وبين احدى القبائل العربيه الموجوده بالمنطقة، 
استعنا به  فى اتمام زراعة محصول ما وكان 
قد قدمه لنا احد الجيران ولما كنا ال نهتم بديانة 
من نستعين به بل يهمنا خبرته وكفائته، فكونه 
مسلما لم يكن هذا يثير اى شك من نحوه الننا لم 
نعتاد ان نفرق بين انسان او اخر بسبب عقيدته. 
وفى يوم ما ذهب ابى الى المزرعة كا المعتاد 
وفوجئ بعربى معروف فى المنطقة يمنعة من 
الدخول ويهدده انها لم تعد ملكه واذا حاول ان 
يقترب مرة اخرى سيتعرض الطالق النار عليه 
المزرعة  بوابة  للتهديد وااقتحم  ابى  يذعن  ولم 
الحق(  فى  وجريئا  جسورا  كان  )لقد  بسيارته 
وشاهد  المزرعة  فى  بيتنا  الى  وصل  ان  الى 
زوجة الفالح وابنائه يطلون من شرفة بيتنا الذى 
احتلوه عنوة فنزل من سيارته غاضبا محاوال 
استجالء األمر وهو يصيح محتجا غضبا وما 
لبث ان وجد الفالح مقبال نحوه وفى يده بندقيه 

يهدده بها وصاح ابى به »اضرب لو راجل« 
وتراجع الفالح وتوارى بعيدا عن نظرات ابى 
المتحفزه الغاضبه ولكن سرعان ما تمالك ابى 
عواطفة  من  بدال  تفكيرة  واستخدم  اعصابة 
وحسب تداعيات الموقف فى لحظة وادرك انه 
الى  فاتجه  بسرعة  ينسحب  ان  األصوب  من 
سيارته وغادر المكان وهو يسمع خلفة صوت 
طلق نارى من باب التهديد. لن اطيل عليكم الن 
القصة طويلة. صحيح اننا استطعنا فى ظرف 
هذا  ونطرد  ارضنا  على  نحصل  ان  اشهر   6
المقاييس  بكل  معجزة  كانت  ولكنها  الغاصب 
ابى  صداقة  منها  عديدة  ظروف  فيها  خدمتنا 
اصدار  طريق  عن  خدمنا  الذى  القضاه  ألحد 
األرض  من  بتمكيننا  العامة  النيابة  من  قرار 
هذا  تنفيذ  هو  الموضوع  فى  األهم  كان  ولكن 
ببعض  األستعانة  هذا  استدعى  فلقد  القرار،  
التى  الداخلية  وزارة  فى  الكبيرة  الشخصيات 
كانت تربطنى بهم منافع مشتركة بحكم كونى 
لديهم  معروف  اعمال  رجل  الوقت  ذلك  فى 
وايضا اقامة عالقات مع مسئولى قسم الشرطة 
الذى تتبعة المزرعة واستمالتهم بالهدايا القيمة 
وقد  المسئولين  كبار  توصيات  الى  باألضافة 
نصحونا باألستعانة ببعض البلطجية من خارج 
المنطقة واجرنا فعال عشرون رجال من اقاصى 
ويحرسوها  المزرعة  فى  يقيموا  لكى  الصعيد 
بعد ان تقوم الشرطة بطرد المغتصب وعائلته 
من المزرعة تنفيذا لقرار النيابة. وتعرضنا بعد 
العرب  انتقامية من  المزرعة العمال  استرداد 
ومحاوالت عديده لالستيالء على المزرعة مرة 
البلطجية وتعاون الشرطة  اخرى ولوال وجود 
معنا لكانوا نجحوا فى ذلك.   اختصارا سوف 

اعلق بسرعة على ما حدث:

1- اظهر كل الجيران المسلمين تضامنا مع 
الفالح المغتصب فقط لكونه مسلما ونحن غير 
مسلمين وقد عبر احدهم بصراحة ووقاحة بقوله 
»هذا مال نصارى و مستباح للمسلمين!« كانت 
مبدا  يستعمل  كان  من  فمنهم  متعددة  المواقف 
التقية ويتظاهر بالتضامن معنا ولكن فى الحقيقة 
كان  من  ومنهم  ضدنا  ويحفزه  الغاصب  يدعم 
يقولها صراحة  لقائنا واخر  يتهرب من مجرد 
الننا غير مسلمين فنستحق ذلك هذا بالرغم من 

يظهرون  كانوا  الحادث  هذا  قبل  جميعا  انهم 
ان  اريد  وهنا  الوفى.  والجار  الصديق  بمظهر 
ينتبه القارئ الى خطورة تأثير الخطاب الدينى. 
فالصديق او الجار الوفى يتحول فى لحظة اى 
عدو شرس اذا ما تعلق هذا بشئ يخص الدين. 
مصر  بمستقبل  متفائال  لست  فانى  ذلك  وعلى 
ان  الوتيره، حيث  نفس  الحال على  استمر  اذا 
الذين  النوع  الكثيرين فى مصر من هذا  هناك 
من الممكن ان ينقلبوا فى لحظة على جيرانهم 
اثارة  السلفيون  استطاع  ما  اذا  المسلمين  غير 
فى  داعش  نجاح  سر  وهذا  الدينية،  غيرتهم 
األستيالء بسرعه على محافظات باكملها ونهب 
ممتلكات غير المسلمين وحصرهم بسرعه مثل 
والسودان  وليبيا  والعراق  فى سوريا  ما حدث 
المنيا  محافظتى  فى  فعال  وتم  وغزه  واليمن 

وبنى سويف وهناك اسيوط فى الطريق.

)األسطوانة  المشروخة  األسطوانة  ان   -2
فى  يستخدم  كان  المعدن  من  مرن  قرص  هى 
او  الموسيقى  لتسجيل  الماضى  القرن  اوئل 
ثم  سطحه  الحفرعلى  بطريق  علية  األغانى 
توضع هذه األسطوانه على جهاز لتدور على 
سطحه وتمرر عليها ابرة تتذبذب حسب عمق 
الحفر الموجود على األسطوانه فيحول الجهاز 
القطعة  يضاهى  صوت  الى  الذبذبات  هذه 
الموسيقية او األغنية التى سجلت عليه بالحفر، 
الخطوط  احد  على  شرخ  حدث  ما  اذا  ولكن 
األبرة فى كل  تقفز  المحفوره على األسطوانة 
دورة لها الى نفس مكان الشرخ فتسمع تكرارا 
مستمرا لمقطع صغير وهكذا تكرر االسطونة 
المشروخة نفس الجملة الموسيقية الى ماالنهاية( 
لذلك فان سيناريو احداث األعتداء على األقباط 
التى  المشروخة  األسطوانه  هو  وممتلكاتهم 
الهمجى على مصر  العربى  الغزو  تتكرر منذ 
الى األن وقد خفت حدتها فى فترة المائة عام 
الناصر  وعبد  على  محمد  عصر  بين  التى 
المد  هذا  وتصاعد  هيمنتهم  للسلفين  اعاد  الذى 
فى  قمته  الى  ووصل  تفاقم  ان  الى  األرهابى 
فى  درجته  نفس  على  ومازال  مرسى  عصر 
اال  األقباط  منه  ياخذ  لم  الذى  السيسى  عصر 
وعودا وتمثليات هزليه وبروبجندا اعالمية لم 
تجد لها الى األن اى تنفيذ او شبه تخطيط على 
األقباط  لحصول  الحال  لتغيير  الواقع،   ارض 

على حقهم الطبيعى فى مواطنة كاملة.

3- اقولها للمرة العاشرة ال فائدة من كل هذا 
الجذور  تعالج  لم  اذا  واللزق  والقص  الترقيع 
وهى فى األساس تنقية الخطاب الدينى وفصل 

الدين عن الدولة وتبنى ثقافة حقوق األانسان.
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نأسف لحدوث خطأ مطبعي وعدم اكتمال المقال في العدد 
السابق، لذلك نعيد نشرها بالكامل

وداًعا أبي
 نيفني سامى

وكانت  األعوام.  من  عام  في  صيفا  كان 
االسره غير مجتمعه في مكان واحد. 

االب واالم في البيت الذي تربي فيه األبناء 
العمر  سنوات  جميعا  فيه  عاشوا  والذي 

الجميل.
االبنه الكبري وهي وزوجها وأطفالها كانوا 
المصايف.  احدي  من  للعوده  طريقهم  في 
واالبنه الصغري كانت في بيتها. وكان االبن 
األكبر في يوم إجازته من خدمته العسكريه 
مع  االماكن  احدي  في  لقضائه  ذهب  حيث 
فكان  األصغر  االبن  أما  االصدقاء.  بعض 
يعمل خارج مصر في احدي الدول العربيه.

عند  والنصف  الخامسه  الساعه  ودقت 
اقتراب الشمس من المغيب. 

كانت االبنه الكبري هي وأسرتها قد وصلوا 
االبنه  وقامت  السنويه  رحلتهم  من  لبيتهم 
لتطمئن  المعتاده  التليفونيه  مكالمتها  بإجراء 

االب واالم علي وصولهم.
عا  ))حمدهلل  عارمه:  بفرحٍه  االم  ردت 
اوي..  وحشتونا  تعالوا..  يال  السالمه.. 
السالمه  عا  حمدهلل  بيقولكم   اهوجمبي  بابا 

وبيقولكم تعالوا اتعشوا معانا (( 
االبنه : )) حاضر.. جايين حاال(( 
........ وبعد ثالث دقائق.........

جاء اتصال لالبنه من احدي جارات  االب 
واالم 

تقول :))  تعالوا فوراً(( 

وفي الخلفية صوت غريب جدا يشبه صوت 
االم..وكأنه صراخ.

هرع زوج االبنه الكبري واالبنه واالطفال 
وكانت....كانت  االب،  لبيت  بسيارتهم 

المفاجأه في انتظارهم. 
يوجد  كان  البيت  لمدخل  وصولهم  عند 
تجمع كبير من الجيران. وكانت االبنه تتسأل 
مدخل  عند  هكذا  يتجمعون  لماذا  داخلها  في 

البيت؟؟؟
صعدوا السلم.... وكان الصعود مؤلم حيث 
درجات  من  درجه  كل  االبنه  تصعد  كانت 
مدويا  عاليا  الصراخ  صوت  لتسمع  السلم 
يتضح اكثر بعد اعتالء الدرج خطوه خطوه 

للُعلُو. 
توقفت االبنه فجأه عن الصعود ولم تكمل.. 
جدا  القريب  السلم  درج  فوق  االبنه  سقطت 
تكمل  ان  قواها  تسعفها  فلم  منزلهم،  من 
قد  ماذا  تعلم  ان  تريد  ال  الصعود...كانت 

حدث. 
الصراخ  صوت  تسمع  تزل  ولم  سقطت 

يخترق اذناها وقلبها... 

بالداخل  وادخلوها  حملوها  من  حملوها 
ووضعوها فوق أريكه في احدي الحجرات. 
وجوها  اال  تجد  لم  لوعيها  عادت  ما  وبعد 
كثيره يعتليها الحزن ولكن لم يكن بينهم وجه 
االب. بحثت عنه بشغف وذهول ولم يمنعها 
احدا  عن البحث في البدايه، وتركوها تدخل 

ألبيها الذي كان لها أبا وصديقا. 
فوجدته نائماً علي سرير في حجره نومه،، 
وحاولت  قبلته  مبتسم.  شبه  العينين  مغمض 
إيقاظه فلم يستيقظ. قالت له )) احنا رجعنا يا 
بابا من المصيف يال قوم بقي علشان نتعشي 

معاك ((.
جاء من اخذها من جوار ابيها عنوه فكانت 
كما  معهم  العشاء  لتناول  إيقاظه  علي  تصر 

كان يريد وكما كان دائما يفعل.
لماذا   (( وسألتهم  للزائرين  االبنه  نظرت 
وهيصحي  نايم  بابا   (( السواد؟؟؟  ترتدون 
لما يالقيكم البسين كده  وهيزعل منكم أوي 

.:))
البقية ص 19

نفس »األسطوانة« املشروخة
ادوارد يعقوب

االهرام اجلديد دائما ينشر اى تعليق ينتقد اجلريدة سواء يف بريد القراء مثل ما كان يف العدد 

السابق او حتى من بعض كتاب اجلريدة انفسهم   



روحيات6

معبرة فيقول في مرقس 6: 34 فلما 
خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن 
عليهم اذ كانوا كخراف ال راعي لها 
فابتدأ يعلمهم كثيرا. ويسترسل الرب 
مقارنا   10 يوحنا  في  كالمه  يسوع 
نفسه كراعي صالح امين مع الراعي 
قبلي  اتوا  الذين  قائال: جميع  االجير 
هم سراق ولصوص، ولكن الخراف 
لم تسمع لهم ، الحق الحق اقول لكم: 
اني انا باب الخراف. انا هو الباب. 
ويدخل  فيخلص  احد  بي  دخل  ان 
ال  السارق  مرعى.  ويجد  ويخرج 
يأتي اال ليسرق ويذبح ويهلك، واما 
انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون 
لهم افضل. انا هو الراعي الصالح، 
عن  نفسه  يبذل  الصالح  والراعي 
الخراف. واما الذي هو اجير، وليس 
له،  الخراف  ليست  الذي  راعيا، 
الخراف  ويترك  مقبال  الذئب  فيرى 
الخراف  الذئب  فيخطف  ويهرب، 
ويبددها. واالجير يهرب ألنه اجير، 
فاني  انا  اما  بالخراف.  يبالي  وال 
خاصتي  واعرف  الصالح،  الراعي 
وخاصتي تعرفني. فالراعي الصالح 
الخروف  َمَثل  فعل راعي  كما  يفعل 
الضال، ال يقدر ان ينام او يستطعم 
حامال  فرحا  يرجع  حتي  االكل 
خروفه الذي بعد عنه )لوقا 15 : 3 
رسمها  لوحة  كثيرا  تعجبني   .)7  –
المسيح  جسد  مصورا  الفنانين  احد 
عن  عبارة  وصدره  الصليب  علي 
من  فيعبر  الشخص  منه  يدخل  باب 
الهالك والنار الجحيم الي سماء كل 
فهذه  وجميل؛  مبهج  جديد  فيها  ما 

كخـراف بال راعـي
د. روز غطاس

اللوحة فسرت لي قول الرب يسوع 
انا هو الباب، الذي يدخل الي يتعشى 
االبدية  في  نصيب  له  ويكون  معي 
او  موت  وال  بكاء  ال  ابدي  ومسكن 
نفسي هل  هنا سالت  يسكنه.  مرض 
لي  راعي  ال  مطروح  كخروف  انا 
وفريسة سهلة لوحوش البرية ام ان 
ويريحني  يغديني  حنون  راع  لي 
ان  ومستعد  الكلمة  بمعني  ويرعاني 
ليرفعني؟  ذاته  ويخلي  نفسه  يبذل 
فاتحا  كان  الصليب  علي  يسوع 
انا  لك:  يقول  السماء  كباب  ذراعيه 
واستريح من  تعال عندي  الباب  هو 
مخاوفك ومتاعبك وآالمك ، انا الذي 
الرب  مزموره:  في  داود  عني  قال 
مراع  في  شيء  يعوزني  فال  راع 
الراحة  مياه  والي  يربضني  خضر 
وصفه  الذي  ايضا  وهو  يوردني. 
وعن  نفسه  عن  قال  عندما  اشعياء 
كفاريه  كذبيحة  الصيب  علي  موته 
الى  سيق  شاة  مثل   : وعنك  عني 
امام  صامت  خروف  ومثل  الذبح، 
الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه ) اشعياء 
الناس  يعيرنا  ما  كثيرا   .)  7  :  53
قائلين اين هو الهك او يهينونا قائلين 
اننا نعبد الخروف ألننا خراف، نحن 
ان  لنا  لكنها شرف  اهانة  ال نحسبها 
يطلق علينا نفس ما اطلق علي الهنا 
نفسه؛  ذلك عن  قال  بنفسه  الذي هو 
ال  كخراف  لسنا  ألننا  نشكره  لذلك 
يسوع  واسقفنا  كراعينا  بل  لها  راع 
ان  الي  غربتنا  ايام  نقضي  المسيح 
له  الخروف  عرس  عشاء  في  نراه 

المجد الي االبد امين ثم امين .

في  المسيح  يسوع  الرب  تكلم 
الخراف  عن  المرات  من  العديد 
مفاهيم  علي  مسترشدا  والراعي 
وامثال واضحة من البيئة حتي يفهم 
واعمارهم  خلفياتهم  بمختلف  الناس 
قوله.  يريد  ما  وتعليمهم  وثقافاتهم 
كلية  يعتمد  بطبيعته  والخروف 
و  الشرب  في  الراعي  علي  بالتمام 
حيوان  فهو  الراحة  ومكان  المأكل 
ما  فكل  ورعايته  طلباته  بسيط 
يحتاجه عشب اخضر ومياه صالحة 
نهارا  فيه  يستريح  وماوي  للشرب 
بسيط  حيوان  فهو  ليال.  فيه  وينام 
كلمة  ومعني  بالغباء  ُعرف  ومسالم 
في  وبسيط  سطحي  اي  خروف 
التعامل. لكن الخروف له قدرة غير 
الراعي  صوت  تمييز  علي  عادية 
الرب  استرشد  هنا  ومن  به  الخاص 
تسمع  خرافي   : كلماته  وقال  يسوع 
صوتي وتتبعني ؛ لهذا يفتح البواب، 
فيدعو  صوته،  تسمع  والخراف 
ويخرجها،  بأسماء  الخاصة  خرافه 
يذهب  الخاصة  خرافه  اخرج  ومتى 
ألنها  تتبعه،  والخراف  امامها، 
 ،3  :  10 )يوحنا  صوته  تعرف 
عدد  االصحاح  نفس  في  4(.ويكمل 
ليست  اخر  خراف  ولي  قائال:   16
اتي  ان  ينبغي  الحظيرة،  هذه  من 
وتكون  صوتي،  فتسمع  ايضا  بتلك 
ويصف  واحد.  وراع  واحدة  رعية 
البشير مرقس منظر الشعب بكلمات 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
األول:  الون  عن  سريعة  لمحة 
هذا أسقف روميه إمتأل قلبه بالحسد 
كرسى  أن  الحسد  واإلفتراء. 
الذى  الوحيد  الرسوليه  مارمرقس 
البابا ـ وكنيسته الرومية  أخذ لقب 
اللقب.  هذا  تأخذ  لم  الرسولية 
ديسقورس  البابا  على  اإلفتراء 
عن  بعيدة  إتهامات  بعدة  فإتهمه 
اإليمان. وبإتفاقه مع األمبراطورة 
الجزيرة  إلى  البابا  نفى  بولشريا 
القوانين  فى وضع  الجو  له  ليخلو 
فوضع قانون ثمانية وعشرون أن 
البابا.  لقب  يأخذ  روميه  كرسى 
شرقيين  إلى  األساقفة  فإنقسم 
وغربيين. كنيسة رومه هى الوحيدة 
وتنتمى  الغربية  الرسولية  الكنيسة 
بطومس  الخلقيدونى  الرأى  إلى 
كان  الغرب  إمبراطور  الون. 
الشرقية  الكنيسة  أما  العالم.  يحكم 
الخلقيدونى  بالمجمع  تؤمن  فال 
المشئوم وال بطومس الون. أسقف 
القسطنطينية أناطوليوس لم يعترف 
والكنيسة  الشرق  أساقفة  مع  به 
الكنيسة  فإنشقاق  المصرية. 
الون  بفعل  وغربية  شرقية  إلى 
اإليطالى حدثت منازعة وأختالف 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا تيموثيئوس الثانى رقم 26 عام 450 م

فى اإليمان. نتج أن الكنيسة اإليطالية 
ورسامة  العالم  كنائس  فى  تحكمت 
بطاركتها وسميت بالكنيسة المالكية.

للكرسى  بطريرك  رسامة 
اإليطالى  الون  إنتهز  األسكندرى: 
القس  برسامة  المالكى  الماكر 
بروتيريوس بداًل من البابا ديسقورس 

الذى نفاه غدراً إلى الجزيرة.
المرقسى:  الكرسى  أساقفة  ثورة 
إستشاطوا  مصر  أساقفة  علم  لما 
غضباً وقاموا بثورة عارمة أخمدها 
الون  من  بإعاذ  األسكندرية  والى 
البطريرك  فدخل  واألمبراطور. 
الدخيل بحشد كبير من جنود الرومان 
وإستولوا على كنائس كثيرة وحولوها 
إلى كنائس خلقيدونية. علماً بأن البابا 
رسامة  يجوز  فال  الحياة  قيد  على 

خلف عنه وهو حى.
كان  مارمرقس:  جسد  سرقة 
كنائس  نهب  لص  بروتيريوس 
جسد  تضم  كنيسة  وكانت  كثيرة 
الخلقدونيين  يد  فى  مرقس  القديس 
بها  القبط  يد  فى  أخرى  وكنيسة 
الخلقودونيين  إذ  مارمرقس.  رأس 
إلى  وأرسلوه  القديس  جسد  سرقوا 

البندقية بإيطاليا وبنوا هناك كاتدرائية 
الرأس  أما  بالبندقية.  مارمرقس 
بكنيسة  ومادى  أدبى  كرمز  فباقية 

األسكندرية.
الون  أرسل  القيامة:  عيد  تحديد 
األول عام 447 م إلى بروتيريوس 
عيد  ميعاد  تحديد  فيها  يطلب  رسالة 
نيقيه.  مجمه  قرارات  حسب  القيامة 
ضد  هياجاً  القبط  خواطر  فإزدادت 
الدخيل مما أمعن فى إضطهادهم فقتل 

منهم نحو أربعة وعشرين ألف.
سنة  فى  ديسقورس:  البابا  نياحة 
بابا  نياحة  أنباء  وصلت  م   450
القبط حزنوا  أوالده  إلى  األسكندرية 
كثيراً على راعيهم الذى أستراح من 
عند  العداله  ليجد  وذهب  الناس  ظلم 
أن  الجميع  فرأى  الخطايا.  عارف 
خير سبيل ينتهجونه أنتصاراً لباباهم 
الراحل هو أن ينتخبوا خليفة له من 
غياب  فرصة  فإنتهزوا  تالميذه  بين 
وإتفق  المدينة  األسكندرية عن  والى 

الشعب مع أكليريسه.
البابا األسكندرى: كان تيموثيئوس 
الدين  عمود  كيرلس  للبابا  تلميذاً 
ترهب  الراحل.  ديسقورس  والبابا 

جنوى غاىلقرأت لك 
ال تنتقموا النفسكم

By David McCasland

كان العنوان الرئيسي للصحيفة  هو ) ال 
نهاية لدائرة الثأر في الشرق االوسط ( 
ففي اعقاب التفجيرات االنتحارية والرد 
العسكري ذكرت المقالة ان رجل يبلغ من 
العمر 2٨ سنة امتأل بالغضب والرغبة 
في االنتقام بعد مقتل عمه وقال )عندما 
تستطيع  ال  عليك  عزيز  شخص  يقتل 
النوم ويجب ان تفعل شئ( ولكن  بعد 
ان قتل هذا الرجل اثنين يعتبرهم اعداء 
له ال يزال يشعر بالتعب وعدم الرضا 
. وانت هل هناك دائرة للثأر في حياتك 
اليومية ؟ ربما تكون هناك معركة لفظية 
او  او زوج   ، العمل  مع زميل لك في 
في  تصاعد  هناك  يكون  قد  او   ، طفل 
شخص  مع  حتي  او  جارك  مع  نزاع 
ما في الكنيسة ولكن الرب يسوع يريد 
لهذا ان ينتهي ، فاالنتقام سالح مدمر ال 
االية  وتقول  معه  التعامل  احد  يستطيع 
اذا جاع عدوك فاطعمه   ( في رومية  
الشر  يغلبنك  وال  فاسقيه(  عطش  وان 
بل اغلب الشر بالخير ، وهذا ما حدث 
ذهبت  فقد  هوفمان  ديان  السيدة  مع 
نوع  وهو  و)تمبتز(  لها  قهوة  لتشتري 
تيم  من محل  الصغيرة   الحلويات  من 
بامريكا  ميتشجان  والية  في  هورتونز 
ووقفت في الصف تنتظر دورها لطلب 
ما تريد واسترق سمعها صوت سيدتين 
شعرها  من  يسخرون  خلفها  يقفان 
جذور  فيه  تظهر  والذي  اللون  الباهت 
الشعر بلون مخالف لالخر ويستهزئون 
بصوت  ويقولون  جسمها  ضخامة  من 
عالي هل يحتاج الحوت الكل تمبتز . 
وبينما هي تطلب ما تحتاج اليه جاهدت 
وصلت  وعندما  جأشها  برباط  لتحتفظ 

تعلوا  ان  قررت  النقود  دفع  مكان  الي 
بنفسها عما فعلته هاتين السيدتين فقالت 
المينة الصندوق سوف ادفع ثمن قهوة 
هاتين السيدتين خلفي ، وخرجت ديان 
في  بحرقة  تبكي  وجلست  المتجر  من 
خالل  جاهدت  لقد  وتقول   ، سيارتها 
بعد  رطل   177 وزني  النقص  سنتين 
ان كان 300 رطل فلماذا سخروا مني 
لطفلتي  التمبتز  واشتريت  رحمة  بدون 
ان  بعد  شهرا   22 ال  ذات  الصغيرة  
جعلتني اسهر طول الليل بجانبها النها 
تتالم من ظهور اسنان جديدة لها وكنت 
اريد ان افرحها . وعندما وصلت ديان 
الي منزلها نشرت قصتها علي صفحتها 
في الفيس بوك مما جعلها تتلقي اهتماما 
عالميا وشهرة وليس ذلك فقط بل كانت 
سنة   13 وعمره  الصبي  البنها  مثال 
في  معه  بالدخول  له  زميل  قام  فعندما 
حرب كالمية  قام الصبي بشراء قهوة 
لزميله وقال اردت ان افعل هذا الن هذا 
ما يجب عمله عندما يزعجك االخرين 
، وال يعني هذا انك ال تطلب العدالة في 
 ، العدالة  هو  ولكن هللا  الحاالت  بعض 
فال يجب ان نقوم شخصيا باالنتقام ممن 
اخطاوا الينا ولكن فقط باللطف والمحبة 

نضع حدا لالنتقام.
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بدير القلمون )كان ديراً قديماً وكان 
الخامس  القرن  فى  بالرهبان  عامراً 
األنبا صموئيل  فعمره  خرب  ولكنه 
فى القرن السابع وسمى بأسمه(. كان 
ناسكاً فى الصوم والصالة متبحراً فى 
العلوم الروحية فُرسم قساً على كنيسة 
األسكندرية. أنتخبوه رغم إستعطافه 

أن يتركوه كاهناً بسيطاً.
األسكندرية  والى  رجع  وعندما 
وعلم بإنتخاب القبط باباهم المرقسى 
وقال  يهادنهم  وأخذ  غضباً  إستشاط 
ينتظروا  أن  عليهم  الواجب  من 
باألقباط  إستبداده  فى  وأخذ  عودته. 
للكنيسة  يخضعوا  أن  وأمرهم 
الرومانية واألمبراطور سياسياً وأخذ 
يناصر بروتيريوس الدخيل ويتجاهل 
البطش  هذا  وبإزاء  الشرعى  البابا 
مع  تيموثيئوس  البابا  عقد  البيزنطى 
كل  معهم حرم  وأكد  القبط  األساقفة 
من يقبل قرارات المجمع الخلقيدونى 
فآزره  األول.  الون  وطومس 

األراخنة واألكليروس.
برحلة  البابا  قام  الراعى:  البابا 
إيمانهم  ويثبت  رعيته  لتفقد  رعويه 
بهذا  البابا  يقوم  بينما  األرثوذكسى. 
ديونيسيوس  الكونت  وصل  وإذ 
مشدده  أوامر  يحمل  الجيوش  أمير 
الدخيل  للراعى  األقباط  إلخضاع 
الخامس  القرن  ولطخ  الكثير  فقتل 
األسكندرية  أبواب  فأغلق  بالشهداء. 
أمامهم حتى ال يدخلوها. هاج القبط 
الدخيل  بها  يقيم  التى  الكنيسة  حول 
مقصورة  إلى  وهرب  فإرتعب 
المعمودية. إقتحموا الكنيسة وقبضوا 

بجسده  وطافوا  وقتلوه  الدخيل  على 
شوارع األسكندرية.

األمبراطور  علم  لما  البابا:  نفى 
بنفى  أمر  الدخيل  البطريرك  بقتل 
جزيرة  إلى  تيموثيئوس  البابا 
برسامة  وأمر  )الكونغو(  غنغرا 
المقتول  للدخيل  خلفاً  سولوفاتشيلى 

البطريرك المالكى.
رسائل بابويه: إستمر نفى البابا سبع 
إيمانية  رسائل  يرسل  كان  سنوات 
لشعبه واألساقفة والرهبان والراهبات 
لتدعيم اإليمان األرثوذكسى فقد إزداد 
الشعب فى حبه على حد قول المثل 
الشائع )من أحبه ربه حبب فيه خلقه( 
وفاة األمبراطور: فى عام 466 م 
باسيليوس  توفى وخلفه األمبراطور 
الذى كان محباً للقبط وكان يعمل فى 
بالطه طبيباً إسكندرياً الذى طلب منه 
رفات  وإعادة  منفاه  من  البابا  إعادة 
البابا ديسقورس فوافق وعند عودته 
مر على مدينة أفسس وعقد مجمعاً 
حضره خمسمائة أسقف حرموا فيه 
مجمع خلقيدون وطومس الون ومن 

يعترفون به.
بعد  البابا  دأب  الكنائس:  إصاح 
عودته إصالح الكنائس التى خربها 

الملكيين.
نياحة البابا: فى عام 472 م تنيح 
البابا بعد خدمة 22 سنة + 11 شهراً.

إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
صلوا من أجلنا



فى أوائل السبعينات كنت خريج حديث 
من الجامعة )تخرجت فى يونيو 1972 
الهندسة  بكلية  معيد  تعينى  قرار  وصدر 
تلك  أحداث  لذلك   ،)1972 أكتوبر  فى 
أو   1973 عام  حوالى  فى  الذكريات 
أوائل 1974 )قبل سفرى للدراسة بكندا 
فى يوم الجمعة 5 سبتمبر 1975(. كنت 
بيشوى  أبونا  مع  أتقابل  األحيان  بعض 
)الذى  بالمنزل  عنده  أكون  أو  بالكنيسة 
كان يقع بالقرب من كلية الهندسة( - ولم 
يكن عندنا بالمنزل فى ذلك الوقت جهاز 
منى  يطلب  بيشوى  أبونا  فكان   - تليفون 
الساعة  حوالى  بالمنزل  عليه  أمر  أن 
الثالثة بعد الظهر فى مهمة سرية ال أعلم 

تفاصيلها!!
فعاًل كنت أمر عليه بالمنزل ويأخذنى 
مازالت  )التى  الفولكس  فى سيارته  معه 
تستخدمها(.  باسيلى  أنجيل  تاسونى 
ويسير بى فى شوارع ضيقة بالقرب من 
كنيسة المالك ميخائيل بمنطقة مصطفى 
»سكينة  شارع  منهم  أتذكر  كامل، 
تلك  كانت  ذلك.  أعتقد   - عبدالوهاب« 
قبل   - جداً  بسطاء  ناس  يسكنها  المنطقة 
بأثرياء اإلسكندرية  أن تزدحم مثل اآلن 
للغاية، وكانت  المنازل بسيطة  - وكانت 

كنيسة المالك بسيطة وصغيرة لكن كلها 
كانت بركة. كنت أجد أبونا بيشوى يقف 
وينزل  المنازل،  من  بسيط  منزل  عند 
من السيارة ويقوللى: )يا مينا حا أسيبك 
خمسة دقائق بالضبط، بس فى الوقت ده 
المنزل  باب  يدخل  كان  وفعاًل  صللى(. 
أعتقد  منه.  يخرج  دقائق  خمسة  وبعد 
ويعطيهم  بسيطة  ألسرة  يتجه  كان  أنه 
مبلغ من المال وينصرف وبال شك كان 
يصلى من أجلهم. ثم يعود لقيادة السيارة 
ويكرر نفس األمر مع منزل ثاٍن وثالث 
ورابع ... الخ. وبعد األنتهاء من الجولة 
يقوللى: )مش واجب علينا برضه ندخل 
نشكر المالك ميخائيل(. وفعاًل كنا ندخل 
الخارجى  سورها  وكان  المالك  كنيسة 
من الخشب وال خوف على الكنيسة وال 
دخول  وال  أمنية  حراسات  وال  تهديدات 
فيه  كان  أتذكر  هوية!!  وإثبات  ببطاقات 
حارس للكنيسة راجل بسيط، أول ما كان 
للراجل:  يقول  كان  يدخل  بيشوى  أبونا 
باللهجة  يرد  فكان  فالن(  عم  يا  )أزيك 
الصعيدى: )أزيك أنت يا أبونا، أتفضل(. 
تام  هدوء  فى  الكنيسة  سوياً  ندخل  كنا 
أمام  شمعة  بإيقاد  بيشوى  أبونا  ويقوم 
أيقونة المالك، وأعتقد أنه كان يقف يذكر 

كل اسماء الناس اللى زارهم أو أفتقدهم. 
يأخذنى  ذلك  وبعد  بسالم.  ننصرف  ثم 
مارجرجس  كنيسة  حتى  بى  ويعود 

بأسبورتنج.
فى األمانة المطلقة التى كان يتمتع بها 
هذا الكاهن المبارك، فى مرضه األخير 
حتمت الظروف أن يسافر للعالج بلندن. 
لكنه رفض بشدة وقال لمن حوله: )أسافر 
أبونا  أن  تقول  الناس  وبعدين  للعالج 
الكنيسة  فلوس  من  للعالج  سافر  بيشوى 
أكون  وبكده  الفقراء  فلوس  هى  اللى 
عثرة للناس. لن أسافر إال إذا كان السفر 
الزم  والناس  الدولة  نفقة  على  والعالج 
وزير  أن  دبر  ربنا  فعاًل  كده(.  تعرف 
الدولة لشئون المهجر فى ذلك الوقت كان 
األستاذ/ ألبرت برسوم سالمة الذى تمكن 
إستصدار  الصحة  وزير  مع  باألتفاق 
هى  هذه  الدولة.  نفقة  على  بالسفر  قرار 
األمانة التى كانت عند أبونا بيشوى وكان 
دايماً  العثرة ألنه  ناحية  من  حساس جداً 
شعبه  أعثر  الكاهن  )لو  لنا:  يقول  كان 

ضاعت الكنيسة فى نظر األشخاص(.
أخرى  حلقة  فى  ذلك  بعد  معكم  التقى 

عن أبونا بيشوى كامل.
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ذكرياتى مع أبونا بيشوى كامل اسحق )احللقة الثالثة(
د. مينا بديع عبدامللك – أستاذ هبندسة اإلسكندرية وعضو اجملمع العلمى املصرى

عبدالفتاح  المصري  الرئيس  قال 
انحدرت  تابعنا جميعا كيف  السيسي: »قد 
أفصحت  عندما  خطير،  منزلق  إلى  ليبيا 
خالل  من  وجودها  عن  التطرف  قوى 
فلم يكن  قيم اإلنسانية.  التي تجافي  أفعالها 
ذبح المصريين على شواطئ ليبيا إال نتيجة 
للتهاون في التصدي لتمادي المتطرفين«. 

أمام  ألقاها،  التي  كلمته  في  وذلك 
اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة 
أعلن  والتي  نيويورك،  في  المتحدة  لألمم 
األمم  مع  بالتنسيق  مصر،  عزم  فيها 
المتحدة، إطالق مبادرة »األمل والعمل«؛ 
لمواجهة قوى التطرف واإلرهاب بمشاركة 

شباب مصر. 

وأضاف السيسي، أن »هناك فئة متطرفة 
تحتكر التحدث باسم الدين، بل وتسعى من 
خالل تطرفها وعنفها إلى إقصاء وإسكات 
يدركه  أن  ينبغي  ما  وهو  يعارضها.  من 

العالم«. 

أتساءل  أن  إذن  لي  »واسمحوا  وتابع: 
عن عدد المسلمين الذين ينبغي أن يسقطوا 
واإلرهاب  المقيت  للتطرف  ضحايا 
جميعا،  أننا  العالم  يقتنع  حتى  البغيض؛ 
نفس  نحـارب  إنما  مسلمين وغير مسلمين 

أبناء  الخطر؟ كم من  العدو، ونواجه ذات 
ينبغي  اإلرهاب  ويالت  تعاني  التي  الدول 
المجتمع  يُبصر  حتى  دماؤهم؛  تراق  أن 
الدولي حقيقة ذلك الوباء الذي تقف مصر 
خط  وفي  اإلسالمية،  الدول  طليعة  في 
بديل  ال  وأنه  مواجهته،  في  األول  الدفاع 
عن التضامن بين البشر جميعا لدحره في 

كل مكان؟«. 

هو  اختالفنا  »إن  »السيسي«:  وقال 
مشيئة إلهية تأبى على البشر أن يكونوا بال 
الدامغة،  الحقيقة  أن »تلك  مؤكدا  إرادة«، 
كل  تهدم  أن  شأنها  من  بساطتها،  مع 
دياناتهم  اختالف  على  المتطرفين  دعاوى 
ومذاهبهم؛ حيث إن إنكارهم لحق اآلخرين 
في االختالف هو إنكار لمشيئة الخالق. فهم 
أغراض  لتحقيق  يسعون  األمر  واقع  في 
دنيوية وأغراض خفية. ويستهدفون تجنيد 
أتباعهم، والسيطرة عليهم، وعزلهم عن أي 

مجال يتيح لهم فهم الدين الصحيح«. 

على  البالغ  مصر  »حرص  أن  د  وأكَّ
كان  واستقرارها  وسالمتها  ليبيا  مستقبل 
المتحدة،  األمم  جهود  لدعم  األول  دافعها 
للوصول إلى تسوية سياسية لألزمة الليبية. 
في  الواضح  دوره  الدعم  لهذا  كان  وقد 
الذي  »الصخيرات«  اتفاق  إلى  التوصل 
ينبغي أن يكون عالمة فارقة؛ كي نشهد فيما 
بعده توحيد جهود المجتمع الدولي، ووقوفه 
على  وقعت  التي  األطراف  إرادة  خلف 
االتفاق؛ من أجل إعادة بناء الدولة الليبية، 
بفاعلية،  اإلرهاب  مكافحة  من  وتمكينها 
وتعزيز قدرتها على دحره، قبل أن يتمكن 
من إيجاد قاعدة تهدد جوار ليبيا، وتمتد إلى 
عمق أفريقيا. وفي هذا السياق، فإنني أؤكد 
على ضرورة االستمرار في تهيئة األجواء 
لمزيد من المشاركة بين الليبيين المؤمنين 
ال  مواجهة  مع  بالتوازي  الحديثة،  بالدولة 

هوادة فيها الستئصال اإلرهاب«. 

وقال السيسي: »كما تابعنا جميعا كيف 
استغل المتطرفون تطلعات الشعب السوري 
نحو  الشقيق  البلد  بهذا  للجنوح  المشروعة 
في  أغراضهم  تحقيق  تستهدف  مواجهات 
إقصاء غيرهم، بل امتدت هذه المواجهات 
ذاتها  المتطرفة  الجماعات  بين  فيما  حتى 
اليوم  تكاد سوريا  المغانم، حتى  في  طمعا 
تتمزق، وتعاني خطر التقسيم في ظل أزمة 
أطراف  وأطماع  مسبوقة،  غير  إنسانية 

إقليمية مكشوفة«. 

مثاال  يعد  سبق  ما  »ولعل  وأضاف: 
للتهديد القائم والمتزايد الستغالل التنظيمات 
اإلرهابية ألزمات سياسية لتحقيق أهدافها، 
التاريخية  المسؤولية  منطلق  من  أجد  كما 
تلك  قلب  في  تقف  التي  لمصر  كرئيس 
امتداد ذلك  المواجهة، أن أحذر من خطر 
وفي  أخرى،  وأزمات  مناطق  إلى  التهديد 

مقدمتها القضية الفلسطينية«. 

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
العراقي حيدر  الوزراء  برئيس  نيويورك، 
يوسف،  عالء  السفير  ح  وصرَّ العبادي، 
المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية 
إلى  ه  نوَّ السيسي  بأن »الرئيس  المصرية، 
األخيرة  التطورات  باِهتمام  مصر  متابعة 

التي تشهدها الساحة العراقية«. 

»اللقاء  أن  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
األوضاع  لتطورات  استعراضا  شهد 
المنطقة،  دول  من  عدد  في  اإلقليمية 
والسيما فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش 
د السيسي على دعم مصر  اإلرهابي. كما أكَّ
المبذولة  جهودها  في  العراقية  للحكومة 
لمكافحة اإلرهاب، بما يضمن تحقيق األمن 
العراق،  وسالمة  ووحدة  واالستقرار، 
شدَّد  كما  أراضيه.  كامل  على  وسيادته 

السيسي: ذبح املصريني على شواطئ ليبيا نتيجة للتهاون يف 
التصدي للمتطرفني 

كم من أبناء الدول ينبغي أن تراق دماؤهم حتى ُيبصر اجملتمع 
الدولي حقيقة ذلك الوباء؟

يساهم  بما  العراقية،  للدولة  الشرعية  المؤسسات  دعم  أهمية  على 
في تعزيز دورها للحفاظ على وحدة العراق، والدفاع عن أراضيه، 
في مواجهة الجماعات اإلرهابية والمتطرفة التي تستهدف النيل من 

شعبه ووحدته«. 

وفي سياق متصل، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك 
باألزمة  يتعلق  وفيما  أوالند«،  »فرانسوا  الفرنسي  بالرئيس  أيضا 
بما  السياسي،  الحل  »أهمية  على  السيسي  الرئيس  أكد  السورية، 
الديمقراطية  سوريا  لبناء  جميعا  للسوريين  مشتركة  أرضية  يوفر 
الدولة  كيان  على  يحافظ  وبما  أراضيها،  كامل  على  السيادة  ذات 
ومؤسساتها، ويحترم تنوع مكوناتها، ويصون انتماءها القومى. كما 
تفاقمها،  دون  والحيلولة  الالجئين  أزمة  تدارك  على ضرورة  د  أكَّ
إلى  التوصل  عقب  اإلعمار،  إعادة  جهود  في  البدء  يتعين  حيث 
إلى وطنهم،  السوريين  الالجئين  بعودة  يسمح  بما  تسوية سياسية، 

ويشجعهم على االستقرار فيه«. 

د الرئيس السيسي على »دعم مصر لجهود مبعوث األمم  كما أكَّ
بليبيا،  الوطنية  الوحدة  حكومة  لتشكيل  ليون،  برناردينو  المتحدة 
والحيلولة  التطرف واإلرهاب،  مكافحة  أهمية  بالتوازي مع  وذلك 
دون تدفق المال والسالح إلى الجماعات اإلرهابية المتواجدة هناك، 
وضمان عدم تحقيقها ألي مكاسب جراء تردي األوضاع األمنية«. 

الليبية«،  المؤسسات الشرعية  الرئيس على »أهمية دعم  د  وشدَّ
البرلمان  انتهاء والية  إلى حين  الوقت  محذرا من »مغبة إضاعة 
إلى  واليته  تمديد  »أهمية  إلى  منوها  المقبل«،  أكتوبر  في  الليبي 
حين إجراء انتخابات جديدة نزيهة وشفافة، فضاًل عن أهمية دعم 
الجيش الوطني الليبي، ورفع حظر توريد السالح المفروض عليه؛ 
عن  والدفاع  األمن،  حفظ  في  بمسئولياته  االضطالع  من  ليتمكن 

الدولة الليبية«. 

د الرئيس الفرنسي أيضا على »أهمية العمل على  من جانبه، أكَّ
مع  التعاون  ييسر  بما  ليبية،  شرعية  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل 
الجانب الليبي، والعمل على توفير احتياجاته في شتى المجاالت«. 

االستقرار  بتحقيق  بالده  »اهتمام  الفرنسي  الرئيس  د  أكَّ كما 
والهدوء في منطقة الشرق األوسط، بما يوفر مناخا توافقيا مواتيا 
سواء  المنطقة،  دول  تواجهها  التي  والمشكالت  النزاعات  لتسوية 
على مستوى الصراعات الداخلية، أو على صعيد مكافحة اإلرهاب 

والتطرف«. عن إم سي إن

الرئيس السيسي أثناء كلمته باألمم املتحدة



أخبار  وأراء8

جنمة امليدان األمحر
ليديا يؤانس

وتكلفة  المسافات،  لبُعد  نظراً 
السفر العالية، وظروف شخصية، 
الرحلة  بهذه  القيام  أستطع  لم 
الُممتعة، وبالرغم من ذلك صممت 
نجمة  بُمشاهدة  األستمتاع  علي 
الهوا  ركبت  األحمر،  الميدان 
العريق،  البلد  هذا  نحو  ُمتجهة 
من  ذاكرتي  إجترتُه  بما  ُمحلقة 
الفخمة  النجمة  هذه  عن  معلومات 

الرائعة. 

نجمة ُمتأللئة، تخطف األبصار، 
الرائع  بتصميمها  الُعقول  تخلِب 
في  ميدان  بأشهر  تقع  الُمتميز، 
موسكو بالقرب من الكرملين، أنها 
كاتدرائية القديس باسل أو )القديس 
الميدان  هو  والميدان  باسيل( 
األحمر، عبارة عن ساحة مربعة، 
قدماً(   1100( متراً   330 طوله 

وعرضه 70 متراً )230 قدماً(.

الميدان  يعتبر  األحمر  الميدان 
روسيا،  وكل  لموسكو  الرئيسي 
وتتفرع منه الشوارع الرئيسية في 
موسكو إلي جميع اإلتجاهات وإلي 

الطرق السريعة خارج المدينة.

يُعتبر في  الميدان  كل مبني في 
حد ذاته أسطورة، فتجد الكرملين، 
وكاتدرائيات  قصور  وتجد 
الرسمي  المقر  أيضاً  الكرملين، 

لرئيس روسيا حالياً.

من أجمل المباني ضريح لينين، 
ثوري  لينين،  إبليتش  فالديمير 
للحزب  قائد  روسي،  ماركسي 
البلشفي والثورة البلشفية، ومؤسس 
رافعاً  السياسي  اللينيني  المذهب 
شعار “األرض والخبز والسالم.”

توجد  لينين  ضريح  بجوار 
كاتدرائية القديس باسيل ذات القبة 

التساعية المعقدة.

للميدان  الشرقي  الجانب  علي 
وكاتدرائية  التجاري  المركز 
الجانب  أما  المنتعشة،  كازان 
الدولة  متحف  به  فتجد  الشمالي 

التاريخي.

والميدان  السوفيتي  العهد  منذ 
كان  فقد  مغزاه،  علي  حريص 
للعروض  كمسرح  مشهوراً 
الميدان  اآلن  وحتي  العسكرية، 
في  الرئيسي  الميدان  هو  األحمر 

حياة الدولة الجديدة.

عن  الكتابة  في  فكرت  حينما 
والتي  باسيل،  القديس  كاتدرائية 
الميدان  “نجمة”  اسم  أعطيتها 
الرئيس  زيارة  تذكرت  األحمر، 
من  مايو  في  لروسيا  السيسي 
إحتفاالت  وحضوره  العام،  هذا 
ألعياد  السبعين  بالذكري  روسيا 
أقاموا  حيث  هتلر،  علي  النصر 
تاريخ  في  عسكري  عرض  أكبر 
الدبابات  أحدث  بإستعراض  البلد 
فوق  للقارات  العابرة  والصواريخ 

أرض الميدان األحمر.

تسمية  من  المغزي  ما  ولكن 
الميدان ب”الميدان األحمر”؟

مبنيه  المباني  معظم  ألن  ربما 
بالطوب األحمر

اللون  بين  عالقة  لوجود  ربما 
األحمر والشيوعية

أن  يُعتقد  األرجح  علي  لكن 
الكلمة  أن  إلي  ترجع  التسمية 
تعني  أن  يمكن  كراسنيا  الروسية 
وبالتالي  أوجميل،  أحمر  إما 
وفي  أو جميل  أحمر  إما  فالميدان 
أحمر  أي  معاً  األثنان  إعتقادي 

وجميل. 

“نجمة”  بمشاهدة  نستمتع  تعالوا 
كاتدرائية  أي  األحمر  الميدان 
فخمة  كاتدرائية  باسيل،  القديس 
رائعة التصميم، تحتار في تقييمك 
ُمتألق  معماري  ديني  كصرح  لها 
الشهير،  الميدان  هذا  وسط  في 
)الكاتدرائية( هي  النجمة  هذه  هل 
الميدان  علي  جمااًل  تضفي  التي 
وأضواءها  وألوانها  بتصميمها 
تسلط  حينما  وخصوصاً  البراقة 
فتبدو  المساء  في  األضواء  عليها 
بلون  الميدان  أم  خالبة،  “كنجمة” 
التاريخية وأهميتة  مبانيه وُمنشآته 
جمااًل  يُضفي  الذي  هو  السياسية 

علي الكاتدرائية.

الداخل  من  تشاهدها  حينما 
والخارج يصعب عليك تحديد هل 
هي أكثر جمااًل من الداخل أم من 
يُرشحها  البعض  ولذا  الخارج، 

كأجمل كاتدرائية في أوربا. 

هذه النجمة ُسميت ب”كاتدرائية 
الشعب  ألن  باسيل”  القديس 
يُحبان  كانا  والقيصر  الروسي 

القديس باسيل.

كبيراً  ليس  الكاتدرائية  مبني 
بالرغم من أنه يحوي تسعة معابد 
ولذا  واحد،  أساس  علي  مبنيه 
الساحة  المصليين  جموع  تتخذ 
الخارجية كمذبح للكاتدرائية نظراً 
وهذا  الكاتدرائية،  مساحة  لصغر 
عكس ما هو موجود بكاتدرائيات 
صحن  علي  تحتوي  التي  الغرب 

شاسع ذو طراز فني واحد.

من  بتكليف  الكاتدرائية  بنيت 
)الُملقب  الرابع  إيفان  القيصر 
للمهندس  الرهيب(  بإيفان 
في  ياكفلوف  بوستنك  المعماري 
موسكو،  في  األحمر  الميدان 
لتخليد ذكري سقوط خانيه قازان، 
 1555 من  بها  العمل  واستمر 

وحتي 1561 م.

الجانب  في  الكاتدرائية  تقع 
الميدان  من  الشرقي  الجنوبي 
سباسكاي  برج  مقابل  األحمر 
الداخلي  التصميم  الكرملين،  من 
تسعة  عن  عبارة  للكاتدرائية 
معابد يشتركون في أساس واحد، 
ملئ  بذاته  ُمستقل  معبد  كل  ولكن 

ذات  الرائعة  ولوحاته  بأيقوناته 
األلوان الخالبة، الجدران والقباب 
زهرية  البازلتيه  باأللوان  مدهونة 

اللون الجميلة.

هذه  بناء  من  الهدف  كان 
المعابد، أن يُخصص معبد للقديس 
الذي صادف يوم اإلحتفال به، يوم 

فوز القيصر في المعركة.

تأخذ  الخارج  من  الكاتدرائية 
قبابها الشكل البصلي ذات األلوان 
له  معبد  كل  أن  حيث  الُمبهجة 
الكاتدرائية  منظر  به،  خاصة  قبة 
الرائع  التصميم  بهذا  الخارج  من 
اللون  مع  تتناغم  البراقة،  وألوانه 
الميدان،  علي  الغالب  األحمر 
مابين  الطبيعة  تغير  مع  وأيضاً 
أو  الشمس  حيث  والليل  النهار 
الكاتدرائية  علي  يضفي  القمر، 
تتألق  يجعلها  عجيبة  أضواءاً 
الميدان  هذا  وسط  ُمتفردة  كنجمة 

الجميل.

األمامية  بالحديقة  يوجد 
للكاتدرائية، تمثال برونزي لتخليد 
مينن  وكوزما  ديمتري  من  كل 
اللذين قادا جيش روسيا التطوعي 
سنة  في  البولنديين  الغزاة  ضد 

.1612

األحمر  الميدان  نجمة  هي  هذه 
التي  باسيل  القديس  كاتدرائية  أي 
ال16  للقرن  بناؤها  زمن  يرجع 
مازالت  فهي  ذلك  من  وبالرغم 
تحمل عبق رائحة الدين الممزوج 
المعماري  الفن  وروعة  بالوفاء 
فتجد نسمة من المشاعر والنشوى 
وتعجز  نفسك  خلجات  تجتاح 
عما  والتعبير  السرد  عن  كلماتك 
بُمشاهدة  تستمتع  وأنت  تُشاهده 
ألوانها ولوحاتها ومعابدها التسعه، 
بالهدم في وقت  التي كانت ُمهدده 

ما من زمن اإلتحاد السوفيتي.

الشائعة  واألساطير  األلغاز  من 
أن  الكاتدرائية  هذه  بناء  حول 
المهندس  عيني  فقأ  الرابع  إيفان 
حتي  ياكفلوف  بوستنك  المعماري 
أجمل  كاتدرائية  بتصميم  يقوم  ال 
باسيل،  القديس  كاتدرائية  من 
ياكفلوف  أن  الحقيقة  في  ولكن 
هذه  بعد  كنائس  عدة  بتصميم  قام 

الكاتدرائية وإحداها في قازان. 

القديس  كاتدرائية  هي  هذه 
أيضاً  تُعرف  التي  باسيل، 
العذراء،  شفاعة  بكاتدرائية 
أوكاتدرائية حماية أم الرب، والتي 
تتميز بأن مسقط الكاتدرائية بشكله 
الدينية  الرمزية  علي  يدل  الُمثمن 
الثامن  اليوم  إلي  يرمز  أنة  حيث 
حيث المجئ الثاني للمسيح والحياة 

األبدية معه.

القديس  كاتدرائية  هي  هذه 
األحمر(  الميدان  )نجمة  باسيل 
واإلستمتاع  زيارتها  أتمني  التي 
بجمالها الديني والفني في يوم ما.

االدب  من  لطيفه  قصه  قرات 
الطرشان«  »حوار  اسمها  الصينى 
قبلها  لسه  وكنت  اعجبتنى  القصه   .
بيننا  تدور  التى  الحوارات  فى  افكر 
التى  الحوارات  وبعض  يادوب   ...
وايضا  الكعوب  بضرب   ... تنتهى 
الى  تؤدى  قد  التى  الحوارات  بعض 
تشريد عائالت  .... وشعوب  وفى 
معارك  الى  تقود  االحيان  بعض 
تحكى  الصين  قصة  وحروب.   .....
اربع  فيها  يعيش  صغيره  قريه  عن 
طرشان االول راعى غنم ، والثانى 
مزارع ، والثالث بائع ملح ،جوال ، 
تبدا   . القريه  قاضى  فهو  الرابع  اما 
الروايه بفقدان الراعى  ال احد خرافه 
المزارع  لمح  عنه  بحثه  اثناء  وفى 
عن  فساله  االشجار  احدى  متسلقا 
من  معدى  شفته  »اه  فرد  الخروف 
المحدوب.  العجوز  تقصد  مش  هنا 
 .... نظر   عندى  انا  ده  شفته  طبعا 
وبشوف .  رد الراعى وقاله »شكرا 
وجدته  لو  واعدك  النصيحه  ع 
 ... واستطرد  صغيرا  حمال  اعطيك 
رد  خروف«  وليس  صغيرا  حمال 
 .... يهمك  »وال  له   وقال  الراعى 
المهم  للكسوف«.  داعى  مافيش 
واخد  وراح  الخروف  لقى  الراعى 
الحمل الصغنن عشان يديه للمزارع 
وقاله »اهوه الحمل ....  خللى بالك 
وقاله  المزارع  رد  الخروف«  مش 
مش  بذمتك   ..... سرقته  »بتقوللى 
الطرشان  حوار  فضل  مكسوف«. 
الملح  بائع  عليهم  مر  ان  الى  شغال 
وحكوا  اليه  احتكموا  فا  المتجول 
القصه كال حسب ماسمعه فرد عليهم 
بان اعطى كل واحد منهم حفنه من 
عاوزينى   بقى  »ال  لهم  وقال  الملح 
اديكوا الملح كله انا مش اهبل وال ...  
مكفوف«. استمر الجدال العقيم بينهما 
وقرروا الذهاب لقاضى القريه ليحكم 
ان  الوقت  هذا  فى  وتصادف  بينهم  
مراته  قرفان من  كان  نفسه  القاضى 
ورمى عليها يمين الطالق فلما ذهبوا 
اليه وحكوا القصه )زى ماقلنا حسب 
القاضى  رد  سمعها(  واحد  كل  ما 
ارجع   ..... بتستعبطوا   « وقالهم 
بتقولولى  وكمان  تانى  دى  المصيبه 
وال  بقى  طب   « معروف  اعمل 
معروف وال متلوف« . القصه نقلتها 
) بتصرف( عشان الكالم يمشى مع 
اخر الجمل والحروف ... خلوا بالكوا 
الحروف ... مش الخروف. تذكرت 
للحوارات  استمع  وانا  القصه  هذه 
البرامج  ضيوف  بين  تدور  التى 
فى  خصوصا   talk show وال 
التى  والمواضيع  الساخنه  القضايا 
تشغل الراى العام. كلما اسمعت الى 
زعيق  اال  اسمع  ال  الحوارات  هذه 

سامع  مش  بس  واحد  وكل  وخناق 
يثبت  نفسه وكل واحد عاوز  اال   ...
طبعا  بيفهم.  اللى  الوحيد  بس  انه 
اتحاور  وانا  القصه  يوم  كل  اتذكر 
مع االخرين. بصراحه كده لقيت ان 
يندثر  قرب  ادمين  البنى  بين  الحوار 
. بصوا معايا قصدى اسمعوا مقطع 
بين زوج  اى حوار عائلى مثال  من 
وهما  طبعا  )ده  بتقوله  هى  وزوجته 
قوللى  اليوم(  نفس  بتاع  العشا  على 
ياحبيبى »عاوز تاكل ايه بكره« يرد 
ح  بكره  بصراحه  »اه  ويقول  الباشا 
وحياتك   ... متاخر  الشغل  م  ارجع 
عشان  الفواتير  تدفعى  ماتنسيش 
مانطقمش ف interest زى الشهر 
وهى   ( هدوء   بكل  ترد  فات(  اللى 
بعضه  زى   ... المواعين(   بتغسل 
برضه  وهكذا.   ... باميه  نعمل  بقى 
ما  بعد  والدنا  وبين  بيننا  الحوارت 
يقولك  ييجى  ويتوضب  يلبس  العيل 
)انا خارج يابابا ... ممكن بس شوية 
 ... كريم  االيس  لزوم  معايا  فكه 
يعنى بس خمسين دوالر( يرد االب 
)ماتتاخرش وياريت تعدى تجيب لنا 
حوارت   .) جاى  وانت  لبن  جركن 
ال  قد  وكلمات  االسره  فى  غريبه 
تحمل اى معانى وكلمات يفهمها فقط 
من يتكلمها ... وال يسمعه احد. نفس 
الحكايه فى الحوارات بين االصدقاء 
وياعالم   ... حكايه  بيحكى  واحد  كل 
هى  الحوارات  اخطر  سامعه.  مين 
والتى  الشعوب  بين  الحوارات  تلك 
بقدر  الكالم  صوت  فيها  اليسمع 
القوه او صوت  مايسمع فيها صوت 
التقل  اخرى  وحوارات  السالح 
خطوره وهى حوارات االديان حيث 
يتكلم كل واحد بما يقتنع به وال يريد 
باى حال من االحوال ان يستمع الى 
صوت االخر. حاجه غريبه فعال هل 
مع اننا نتكلم ونسمع ..... ال نستمع. 
الغريب  الشئ  كده.  الحكايه  الظاهر 
تعيش  التى  االخرى  المخلوقات  ان 
معنا على كوكب االرض وده طبعا 
باللغه المهذبه... بدل ما اقول الطيور 
والحيوانات ... اقول هذه المخلوقات 
تسمع بعضها  وتطيع بدليل اننا نجد 
الطيور تحلق فى اسراب منظمه على 
شكل رقم 7 وبمنتهى الدقه والنظام. 
نجد  الخريف  موسم  بدا  مع  واالن 
البعض  بعضها  تنادى  البط  اسراب 
بل انها تختار بدقه واتفاق مع بعضها 
اماكن التجمع استعدادا للهجره .. بجد 
منتهى النظام . اندهش حين اجد هذا  
  symmetry التناغم وال  سمتريه 
وال  والطيور  الحيوانات  قطعان  بين 
اجده بين بنى البشر . هو ايه الواحد 
عشان يقبل االخر ويستمع الى الحوار 
الزم يكون ال مؤاخذه .... حمار .  

حوار الطرشان
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا
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بقعـــــة ضــــوء  
معلوماته وتصحيح  كاتب  ختبط 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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بعنوان:  البوابة  علي  مقال  قرأت 
الكبرى؟!  ساويرس إلسرائيل  يمهد  هل 
أن  يشرفني  أو  يهمني  ال  سلفي  لكاتب 
أذكر إسمه. وملخص ما قاله أوما تجشأه 
الكبرى  المأساة  اندلعت  أن  منذ  كاألتي: 
بالحرب األهلية في سوريا األبية، والعمل 
كل  من  وساق  قدم  على  يجري  الجاد 
القوى والدول المتورطة في هذه األزمة 
سواًء كانت عربية أو غربية أو فارسية 
وتقسيمها  وتفتيتها  سوريا  تدمير  على 
إلى  يوصل  بما  جيشها،  على  والقضاء 
سكانها  تهجير  وهو  األسمى  الهدف 
بال  أرًضا  لتكون  أرضها  تفريغ  ليتم 
شعب، وأن كل هذه القوي تعمل متكاتفة 
بالتنسيق فيما بينها حتي يستوطنها اليهود 
بــ »إسرائيل  الشيطانية  النبوءة  ليحققوا 
وتم  الفرات«!  إلى  النيل  من  الكبرى: 
بالفعل تفريغ سوريا من ما يقارب نصف 
على  يزيد  ما  تشريد  تم  حيث  سكانها، 
حتى  وطنهم  من  سوري  ماليين  عشرة 
اآلن. إال أن الضجة األخيرة المصطنعة، 
الغربية-  اإلعالم  وسائل  افتعلتها  والتي 
وسائل  وتبعتها  استخباراتها-  وأبواق 
الغنم  قطيع  تتبع  كما  العربية،  اإلعالم 
لغرق  المؤلم  الحادث  حول  راعيها، 
بعض السوريين وخاصة الطفل الصغير 
الذي غرق علي شواطئ تركيا، والذي 
تم استغالل موته أبشع استغالل وأشنعه 
لتحقيق أخبث هدف وأحقره. وتم تصوير 
جثمانه بحرفية عالية جًدا وبأعلى آالت 
خبرة  المصورين  وبأكثر  دقة  التصوير 
ذلك  ليكون  تصوير،  زاوية  من  وبأكثر 
»صناعة  بـــ  يعرف  ما  آلية  من  جزًءا 
الصورة« وذلك الختالق األزمة ووضع 
هو  المنشود.  الهدف  يخدم  بما  الحلول 
الملتهبة  للعواطف  مخدر  تأثير  إحداث 
أن  الكاتب  ويري  الجياشة،  والمشاعر 
الحل هوإيقاف الحرب حتي يتوقف سيل 
ال  المشكلة  ولكن من صنعوا  الالجئين, 
يريدون هذا الحل, وفي اآلخر تم طرح 
إنشاء  وهو:  أال  تحقيقه،  المراد  الحل 
الوطن البديل للسوريين !!! ليكون مالًذا 
آمًنا لبقية السوريين يرحلون إليه زرافات 
ووحداًنا حتى تخلوا سوريا من سكانها، 
ويرحل كل شعبها عنها، ويتركوا وطنهم 

لليهود !، فاليهود شعٌب بال وطن وسوريا 
وطٌن بال شعب! والعجيب أن هذا الحل 
الشيطاني الخبيث، قد توافق عليه رجالن 
من مصر وليس من إسرائيل! فقد فوجئ 
يحمالن  بشخصين  والعرب  السوريون 
محمد  الدكتور  هما:  المصرية  الجنسية 
ساويرس  نجيب  والمهندس  البرادعي 
على  ثالثتهم  واتفق  الشيطان،  وثالثهما 
طرح الرأي الخبيث الذي يريح الغرب 
ولكنه  والجئيهم،  وشرهم  العرب  من 
يشرد السوريين ويدخلهم الشتات ليتركوا 
وطنهم خالًيا على عروشه غنيمة باردة 

لبني إسرائيل !

 ويحاول الكاتب ضرب أسفين سريع 
في نجيب ساويرس علي الماشي فيقول: 
ساويرس  نجيب  المهندس  قلب  رق 
للمصريين-  يرق  لم  والذي  للسوريين– 
أن  وشعبها  مصر  على  وبخل  فضن 
يتبرع ولو بفتات من ماله لبناء وتعمير 
فخرج  عليه-  الفضل  صاحب  البلد 
جزيرة  تبيعه  أن  اليونان  على  وعرض 
ليُْلقي السوريين  فيشتريها من حر ماله! 
فيها ويريح الغرب من شرورهم، ويخلوا 

بذلك وطنهم لغيرهم.

حتي  األسفين  غرز  في  وإمعانا 
المهندس  يعمل  هل  يتساءل:  آخره 
نجيب ساويرس لصالح مشروع »دولة 
التبرع  رفض  ولهذا  الكبرى«  إسرائيل 
لكون  مصر«،  »تحيا  صندوق  لصالح 
اقتصادًيا  وقوتها  وتعميرها  تنمية مصر 
مشرع  يضعف  وسياسًيا  وعسكرًيا 
عليه،  يقضي  بل  الكبرى«  »إسرائيل 
أم أنه أُملي عليه من قادة هذا المشروع 
االستعماري الخبيث أال يساهم ؟! ويمعن 
في غرزأسفينه حتي النصل فيقول: هل 
لصالح  ساويرس  نجيب  المهندس  يعمل 
مشروع »دولة إسرائيل الكبرى« ولهذا 
يسعى سعًيا محموًما نحو »لبننة مصر«، 
عن طريق السيطرة على البرلمان القادم 
وتقسيم مصر على أسس طائفية من خالله 
؟! وينتهي بغرز النصل نفسه فيقول: هل 
لصالح  ساويرس  نجيب  المهندس  يعمل 
مشروع »دولة إسرائيل الكبرى« ولهذا 

يُصّر على كتابة تغريداته حول موضوع 
سوريا والجئيها وأزمتها األخيرة باللغة 
مخاطًبا  العربية  اللغة  دون  اإلنجليزية 
والتي  العربية  الشعوب  دون  الغرب 
ويصل  باألساس؟!  باألمر  معنية  هي 
كان  وأكيد  عليه  يحسد  مبهر  الستنتاج 
جاهين  صالح  الراحل  فهامة  يستخدم 
فيقول: ساويرس ال يخاطب الغرب دون 
إذا  إال  العرب،  يخص  أمر  في  العرب 
كان األمر على سبيل الشفرة لمن يهمه 
يستخدمونه  لمن  باألحرى  أو  األمر، 
لتنفيذ خطة تفريغ سوريا وتسكين اليهود 

فيها ؟!

http://www.albawabhnews.
com/1483703

حتي  ضحكت  المقال  قرأت  حين   
الشنجل  ألم  فازداد  قفاي  غلي  استلقيت 
عندي لدرجة رهيبة, لما في هذا المقال 
من مغالطات وافتكاسات ال تأتي إال من 
متسلطن  أو  متوول  أو  مغيّب  شخص 
نفند  واآلن  البانجو.  أنواع  بأردأ  لألخر 

معا افتكاساته:

في  معا  المتناقضات  كل  - هو يضع 
القائم  العداء  سلة واحدة ونسي أوتناسي 
ما  وأن  والسنة,  الشيعة  بين  والمستعر 
سوريا  علي  سافر  عدوان  من  يحدث 
كالنصرة  اإلسالمية  المنظمات  كل  من 
سوريا  ضد  السنية  والقاعدة  وداعش 
إال  هي  ما  الشيعية  هللا  وحزب  األسد 
وإيران,  السعودية  بين  بالوكالة  حرب 
فكيف يتفق الضدان ويعمالن معا لتنفيذ 
مخطط شيطاني كما وصفه. أنا ال أنكر 
هذا  تأجبج  في  طولي  يد  للغرب  أن 
ذات  مستقلة  دولة  علي  السافر  العدوان 
مخطط  تنفيذ  بغرض  لتقسيمها  سيادة 
الشرق األوسط الجديد كما تراه الواليات 
المتحدة. – أتفق معه في استغالل موت 
الطفل االن كردي )إذا كان حقا قد مات( 
أخبث  لتحقيق  وأشنعه  استغالل  أبشع 
بحرفية  تصويره  وتم  وأحقره.  هدف 
دقة  التصوير  آالت  وبأعلى  جًدا  عالية 
من  وبأكثر  خبرة  المصورين  وبأكثر 
المنشود  الهدف  ليخدم  تصوير،  زاوية 

وهو استدرار عطف أوروبا. وذكرتني 
هذه البروبجندا المصطنعة بموت الطفل 
ُسلطت  الذي  الدرة  محمد  الفلسطيني 
عطف  يستدروا  حتي  األضواء  عليه 
الدرة  محمد  أن  ذلك  بعد  وظهر  العالم 
صّوروا  ومن  يمت.  ولم  يرزق  حي 
حين  الغريق  أن  نسوا  أالن  الطفل  هذا 
يطفو يكون علي ظهرة وليس جاثيا علي 
مع  أختلف  ولكني  يصلي,  كمن  ركبتيه 
الكاتب في الهدف من ذلك وسوف أذكره 

بعد قليل.

- من صنع الحرب السورية هم دول 
البترودوالر)السعودية وقطر( بتأييد من 
لكراهيتهم  األمريكية  المتدحة  الواليات 
الدولي  االتفاق  بعد  ولكن  األسد,  لبشار 
والتقارب  النووية  ايران  مشكلة  حول 
وإيران,  األمريكيين  بين  الواضح 
جانب  في  فاعلة  كدولة  روسيا  ودخول 
سوريا تعضيدا وتسليحا واإلصرار علي 
تأييد نظام بشار األسد أصبح من المؤكد 
في  المشكلة  لحل  العمل  بوادر  ظهور 

المنظور القريب

- بعد الحرب العالمية األولى وسقوط 
الخالفة العثمانية تم تقسيم إرث الخالفة 
ِخطة  عليه  أطلق  ما  بمقتضى  دول  إلى 
تبلورت  بمقتضاها  التي  بيكو  سايكس 
لم  استعماري  حكم  تحت  عربية  دول 
يراعي فيه االختالفات الدينية والعرقية, 
الُمؤمنة  الوطنية  القوى  لبثت  وما 
على  انتفضت  أن  وقومياتها  بأوطانها 
االستعمار وتخلصت منه عسكريا, وإن 
كانت آثاره االقتصادية والثقافية مازالت 
خسر  أنه  الغرب  شعر  وبذلك  مؤثرة, 
العثمانية,  الخالفة  إرث  وخسر  مواقعه 
واليوم يسعى إلرث جديد يتيح له التحكم 
والسيطرة على ثروات هذه البالد الكامنة 
الخطة  هذه  ومهندس  البترول,  وخاصة 
هو بيرنارد لويس الصهيوني الذى كان 
مستشارا للرئيسين بوش )األب واالبن( 
الذى َدعي إلى تفكيك الدول العربية إلى 
لها  ورسم  وعشائرية  طائفية  كانتونات 
الخرائط, ووافق الكونجرس على خطته 
عام 19٨3. وتتبلور الفكرة فى إغراق 
صراعات  في  بالعربية  الناطقة  البلدان 
دينية وعرقية تشغلهم وتفتت دولهم من 
الداخل دون عناء يذكر والغرب ينتظر 
الحصاد دون أن يبذل جهدا في الزراعة. 
السودان  في  نجاح  أيّما  الخطة  نجحت 
انفصال  الطريق  وفى  الجنوب  فانفصل 
دار فور في الغرب وكردفان في الشرق. 
الذي  العراق  فى  الخطة  نجحت  كما 
المختلفة  القوميات  بفسيفساء  يتميز  كان 
الغزو  بعد  وتحولت  المتحابة  المتآلفة 
األمريكي إلى قوميات ومذاهب متناحرة 
متحاربة أدت النفصال الكورد بدولة فى 
الشمال وقريبا دولة للشيعة في الجنوب 
وضاعت  الوسط،  في  للسنة  وأخرى 
باقي األقليات )ازيديين وصابئة وكلدان 
أعدادهم  تتالشى  أن  وتكاد  وآشوريين( 
تنظيمات  ظهرت  كما  والتهجير,  بالقتل 
إسالمية أهمها القاعدة التي تحولت إلي 
دولة الخالفة اإلسالمية فيما بعد )داعش(

- بعد نجاح الفورات العربية )الخريف 
جماعة  لها  الغرب  ساق  العربي( 
اإلخوان ومن لف لفهم كي يمتطوها. لم 
يكن ذلك حبا أو قبوال لها ولكن كان ذلك 
المهتمون  بها  قام  بعد بحوث ودراسات 
بمشاكل الشرق األوسط من المستشرقين 
الذين نصحوا بتأييد اإلخوان والجماعات 
معهم  المتحالفة  اإلسالمية  المتطرفة 
واحد,  بحجر  عصفورين  ليضربوا 
المتطرفين  صداع  من  التخلص  أولهما 
الذين  الغرب  فى  المتواجدين  العرب 
استغلوا الضيافة أسوأ استغالل, ومألوا 
بتطبيق  مطالبين  وعنفا  ضجيجا  الدنيا 
المظهر  غير  هذا  اإلسالمية,  الشريعة 

السيئ الذى أحدثوه بافتراشهم الطرقات 
والشوارع إلقامة الصالة بها مما يعطل 
الحجاب  وانتشار  المرور,  انسياب 
والنقاب بين نسائهم, ورفضهم ألسلوب 
استضافهم,  الذى  الكافر  الغرب  حياة 
لبلدانهم ويتخلص  للعودة  وهذا سيدفعهم 

الغرب من شرورهم.

الجديد  التقت فكرة الشرق األوسط   -
المتجدد  القديم  اإلسالمي  الفكر  مع 
الغرب  اإلسالمية وغزو  الخالفة  بعودة 
بدون حرب عن طريق  أوروبا  خاصة 
بها  واإلسالمي  العربي  الوجود  تكثيف 
المستمر  والتكاثر  باألوربيات  والتزاوج 
علي  للقفز  الديموقراطية  واستغالل 
للحكم.  والوصول  البرلمانات  مقاعد 
القارة  التي وجهتها  وفي مقابل الصفعة 
في  عضويتها  برفضها  لتركيا  العجوز 
»الهوية  حفظ  بحجة  األوروبي،  النادي 
المسيحية« لهذا النادي، تعمل أنقرة على 
المهاجرين  من  بطوفان  القارة  إغراق 
التركيّة،  أزمير  مدينة  ففي  المسلمين، 
السوريين  من  آالالف  عشرات  يتجّمع 
تقلّهم  صغيرة  قوارب  لركوب  استعداداً 
من  القريبة  اليونانية  الجزر  إحدى  إلى 
من  الثانية  المحطة  التركي،  الساحل 
لبلوغ  بالمخاطر،  المحفوفة  رحلتهم 
إحدى الدول األوروبية حيث الحلم بحياة 
خاصة.  والسويد  بألمانيا  ومستقرة  آمنة 
وعن طريق البر تكون الهجرة أكثر امانا 
العائلية,  خصوصا للمضطريين للهجرة 
دوالر,   ٨000 للعائلة  تقريبا  التكلفة 
طلبا  اآلكثر  الوجهة  السويد  وتعتير 
لالجئين  المقدمة  االمتيازات  ناحية  من 
ولالمان العالي فيها. وذكرت األنباء أن 
بين المهاجرين السوريين ما ال يقل عن 
ثالثون ألف إرهاتي من القاعدة وداعش.

- الهدف من الضجة المفتعلة والمعدة 
ليست  أالن  الطفل  لغرق  بحنكة وإحكام 
إنما هي  الكاتب  قال  لتفريغ سوريا كما 
بغرض إغراق أوروبا بالمسلمين لغزوها 
بدون حرب كما أوضح القرضاوي في 
أيضا  صرح  وكما  خطبه  من  العديد 
مشايخ  من  والعديد  خالد  عمرو  الشيخ 

السلفيين الوهابيين في أحاديثهم.

المغروز  األسفين  موضوع  أما   -
الدكتور  وحشر  ساويرس,  نجيب  في 
بدون  معه  والشيطان  البرادعي  محمد 
أعمال  رجل  ساويرس  نجيب  مناسبة. 
الواليات  في  الجاد  بالعمل  نفسه  بني 
وليس  مليارديرا  صار  حتي  المتحدة 
يقول  كما  الغقراء  دماء  امتصاص  من 
يكون  التبرع  أن  يري  وهو  الكاتب, 
فعال  وهو  بالقوة,  مفروضا  وليس  ذاتيا 
ويعمل  ضغوط  دون  بالكثير  تبرع  قد 
المصري  المجتمع  تفيد  التي  المشاريع 
ويجني منها الربح بالطبع. أما محاولته 
لتسكين  يونانية  جزيرة  لشراء  الجادة 
بناء  في  للعمل  وتوظيفهم  المهاجرين 
مرافق  وجميع  ومدارسهم  مساكنهم 
أي  بيع  رفضت  اليونان  لكن  جزيرتهم 
من ترابها, ولم يكن الغرض من تسكينهم 
إال نوعا من حل مشاكلهم وليس إلنشاء 
إسرائيل الكبرى, أما البرادعي فليس له 
أي دور في هذا السياق وحشره ليس إال 
أما  للسلطة,  والتزلف  التقرب  من  نوع 
فكر  في  الرئيسي  الساكن  فهو  الشيطان 

كل المتأسلمين إخوانا كانوا أو سلفيين.

يبغون  وحزبه  ساويرس  كان  وإذا 
ويعملون علي الحصول علي نسبة فاعلة 
في االنتخابات مثلهم مثل جميع األحزاب 
الظالم  حزب  سيطرة  لمنع  المدنية 
والسعي  البرلمان  علي  الوهابي  السلفي 
دولة  ألي  لضمها  وتفنيتها  مصر  للبننة 

الخالفة اإلسالمية المزعومة.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

امراض مرتبطة بالضغوط

مستحضر اجللوكوزامني

تخفيف  في  بسرعة  يستجيبون 
أالم الركبة اذا حدثت لهم إصابات 
الركبة  حركات  لديهم  وتسهل 
اسرع من الذين لم يتناولون شيئا.

انه  الجلوكوزامين  مزايا  ومن 
معدل  خفض  في  قليا  يساعد 
التلف الذى يحدث للغضاريف في 
أيضا  او  االلتهاب  بسبب  المفصل 
المهدئة  العقاقير  تناول  بسبب 
لالتهابات، ومن مزاياه انه يخفف 
آالم المفاصل بدون اى تأثير على 
المضادة  العقاقير  بعكس  المعدة 
التهابا في  التي تسبب  لالتهابات 

المعدة.

أخرى  منفعة  وتوجد 
الربو  عاج  في  للجلوكوزامين 
وحساسية  التنفسية  والحساسية 
العظام  هشاشة  ومرض  األطعمة 

والتهاب أوتار العضات.

 ودمتم فى صحة

  د.تباسيم جندي

مستحضر  عن  قرأت  س: 
آالم  عاج  في  الجلوكوزامين 

المفاصل فما صحة هذا؟
احد  هو  الجلوكوزامين  ج: 
المركبات الطبيعية التي تنتمى الى 
االحماض  سكريات  تسمى  عائلة 
تركيب  في  تدخل  وهى  االمينية 
من  بدال  الجسم  انسجة  بعض 
للطاقة، وهى  استخدامها كمصدر 
واوتار  االظافر  تركيب  في  تدخل 
والعظم  والعين  والجلد  العضات 
واالربطة وصمامات القلب، كذلك 
تدخل في مكونات افرازات الجهاز 

الهضمى والتنفسى والبولى.

الجلوكوزامين  مادة  وتتواجد 
تركيب  في  مركزة  بصورة 
تواجدها  عن  اما  المفاصل، 
يتوفر  فهو  طبيعى  كمستحضر 
سالفيت  جلوكوزامين  كمستحضر 
هيدروكلورايد،  جلوكوزامين  او 
االلتهابات  وهو يساعد في عاج 
الروماتيزمية وآالم المفاصل، ولقد 
أجريت عليه أبحاث علمية كثيرة 
حوالى 200 بحث علمى، ونتائج 
األبحاث ان الغالبية العظمى ممن 
تناولوا هذا المستحضر استجابوا 
المفاصل،  آالم  عندهم  وقلت  له 
ساعد  الركبة  آلالم  اعطى  فعندما 
االحتياج  وقل  األلم  تخفيف  في 
ايضا  وهو  المفصل،  تغيير  الى 
اإلصابات  أالم  تخفيف  يساعد في 
الرياضية، فقد وجد ان الرياضيون 

تأثير  في  احد  أي  عند  شك  ال 
على  لها  نتعرض  التي  الضغوط 
تسمع  ما  وكثيرا  االنسان،  صحة 
المرض  تبلور  المريض كيف  من 
بعد ضغط  معالمه  واتضحت  لديه 
فالمخ  اليم،  حادث  او  شديد  نفسى 
عضو مرتبط بباقي أعضاء الجسم 
الصماء،  الغدد  األخص  وعلى 
نفسي  ضغط  الي  التعرض  فعند 
اشاراته  المخ  يرسل  عصبى  او 
الهيبوثاالماس  تسمى  منطقة  من 
الى الغدة النخامية التي تلتصق بها 
والمتحكمة  المسيطرة  الغدة  وهى 
تصل  ومنها  الصماء  الغدد  في 
غدة  الى  العصبية  الرسائل 
كلوية  الفوق  الغدة  او  االدرينال 
انتاج  عن  المسئولة  الغدة  وهى 
أساسا  وهى  الضغوط  هرمونات 

االدرينالين والكورتيزول.

والتعرض المزمن والمستمر لهذه 
في  يساهم  ان  يمكن  الهرمونات 
نلقى  ظهور امراض كثيرة سوف 

الضوء على البعض منها.

-  ضغط الدم وامراض القلب:
لهرمونات  الكثير  االفراز 
يؤدى  والكورتيزول  االدرينالين 
الدموية  االوعية  انقباض  الى 
الدم  ارتفاع ضغط  الى  يؤدى  مما 
وارتفاع نسبة امراض القلب، هذا 
من  الضغوط  ما يصاحب  بخالف 
المفرط  واالكل  التدخين  عادات 

الذى بزيد المشكلة سوءا.

-  مرض القولون العصبى:
بالنهايات  ملئ  الهضمى  الجهاز 
إلشارات  تخضع  التي  العصبية 
المخ  عليه  يطلق  انه  حتى  المخ 
االنسان  يصيب  ما  فكل  الثانى، 
عنه  ينتج  وتوتر  غضب  من 

االضطرابات الهضمية.

-  قرح المعدة:
على  يعمل  االدرينالين  هرمون 
ترحيل الدورة الدموية من الجهاز 
والعضالت،  المخ  الى  الهضمى 
عن  الدموية  الدورة  وابتعاد 
الغشاء  تأثر  الى  يؤدى  المعدة 
المخاطى المبطن لها بفعل حامض 
الى  يؤدى  مما  الهيدروكلوريك 
واضحا  المثال  هذا  وتجد  القرح، 
يعانون  الذين  اليابان  شعب  في 
المعدة  قرحة  امراض  من  كثيرا 
الكثيرة  للضغوط  التعرض  بسبب 

في التنافس على اإلنجازات.

- مرض السكر:
يساعد  الكورتيزول  هرمون 
الدم،  في  السكر  نسبة  رفع  على 
فهو يرسل السكر من مخازنه في 
الكبد ويمكن ان يساعد على عمل 
الخاليا  يجعل  كما  جديد،  سكر 
االنسولين،  لتأثير  مقاومة  اكثر 
هذا باإلضافة الى التوجه لألطعمة 
للضغط  التعرض  عند  السكرية 

العصبى مما يزيد المشكلة.

-  امراض الغدة الدرقية:
الهبوط  الى  الضغوط  تؤدى 
والغدة  للهيبوثاالماس  الوظيفى 
النخامية وكالهما هامان في تحفيز 
الغدة الدرقية، كما تؤدى الضغوط 
الى افراز مواد تثبط الغدة الدرقية 
أيضا  وهى  الفا  اف  ان  تى  مثل 
تقاوم تحويل هرمون الغدة الدرقية 

الى صورته النشطة.

الحادة الى  كذلك تؤدى الضغوط 
وما  الدرقية  الغدة  افراز  زيادة 
ضربات  اضطراب  من  يتبعها 
القلب والشعور باإلجهاد وغيرها.

-  التعرض السهل للعدوى:
الكورتيزول  هرمون  افراز 
المناعة  جهاز  يضعف  المزمن 

للتعرض  قابال  ويجعله  الجسم  في 
امراض  فتكثر  بسهولة  للعدوى 
والتعرض  واالنفلونزا  البرد 

لالسهال وغيرها.

-  مرض االجهاد المزمن:

المستمر في هذا  بالتعب  الشعور 
الكورتيزول  فيه  يكون  المرض 
هابط المستوى بما يتفق مع مرحلة 
قدرتها  وقلة  االدرينال  غدة  تعب 

في افراز الكورتيزول.

- االكتئاب:
تؤثر الضغوط على انتاج هرمون 
السيريتونين المسئول عن الشعور 

بالسعادة.

-  الصداع النصفى او المايجرين:
الى  تؤدى  المزمنة  الضغوط 
افراز مادة تسمى بي وهى تساعد 
الدموية  االوعية  اتساع  على 
وافراز مادة الهيستامين مما يسبب 

األلم والصداع.

الدورة  قبل  ما  أعراض   -
الشهرية:

هرمون  مع  الكورتيزول  يتنافس 
مستقبالته  في  البروجيسترون 
تأثير  خفض  الى  يؤدى  مما 
مستوى  ورفع  البروجسترون 
يؤدى  وهذا  نسبيا  االيستروجين 
الى اضطراب المزاج وآالم الثدى 

والتعب واالكتئاب قبل الدورة.

 والواقع عزيزى القارئ انه توجد 
أيضا  عالقة  لها  أخرى  امراض 
األورام  المثال  سبيل  على  نذكر 
االمراض  من  وكثير  السرطانية 
المهم  فمن  والنفسية.  العصبية 
معها  والتعامل  الضغوط  مواجهة 
لتخفيف  عملية  خطوات  واتباع 

آثارها

السنة الثامنة ، العدد )198(  - اخلميس 1 أكتوبر  2015

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
  8164gindi@rogers.com  او ahram.teeba@gmail.com 

دراسة : استئصال اللوزتني لتوقف التنفس أثناء 
النوم ينطوى على خماطر لبعض األطفال

نيويورك -أ ش أ توصلت دراسة طبية إلى أن األطفال يخضعون الستئصال اللوزتين 
بسبب معاناتهم لتوقف التنفس المؤقت أثناء النوم , هم األكثر عرضة للمعاناة من 

مضاعفات التنفس , مقارنة بأقرانهم الذين يعانون منه ألسباب أخرى
فقد وجد الباحثون فى معرض 23 دراسة قاموا بتحليل نتائجها , إلى أن حوالى 9% من األطفال الذين خضعوا 
لترتفع   , الجراحة  إجراء  من  قصير  وقت  بعد  التنفس  فى  مشكالت  من  عانوا   , اللوزتين  استئصال  لجراحات 
المخاطر بأكثر من خمس مرات بين األطفال الذين يعانون بالفعل من توقف التنفس أثناء النوم , مقارنة باألصحاء. 
وكشف الباحثون فى معرض نتائج أبحاثهم التى نشرت فى العدد األخير من دورية ” طب األطفال ” على شبكة 
اإلنترنت , أن النتائج المتوصل إليها ال يجب أن تثير قلق ومخاوف أولياء األمور من إجراء جراحات االستئصال 

التى تساعد أطفالهم على سهولة التنفس
شدد الباحثون على أهمية إدراك أطباء األطفال أن المرضى من األطفال الذين يعانون مشكالت فى توقف التنفس 
أثناء النوم سيتعرضون لبعض المشكالت فى التنفس عقب إجراء الجراحة , مع زيادة احتماالت حدوث مضاعفات 
فى الجهاز التنفسى : مثل انخفاض مستوى األوكسجين فى الدم , وخالل وبعد فترة قصيرة من إجراء الجراحة. 
النوم قبل وبعد إجراء  أثناء  التنفس  كما يجب على أولياء األمور أن يكونوا على دراية ووعى بمخاطر توقف 
جراحة استئصال اللوزتين. وتشير األبحاث إلى أن ما بين 1 إلى 5 % من األطفال يعانون من توقف التنفس أثناء 
النوم وهو اضطراب فى أنسجة انقباض الحلق أثناء النوم , مما يتسبب فى التوقف المتكرر فى التنفس , والشخير 

بصوت عال هو العرض األكثر وضوحا

بعض عقاقري عالج األلزهامير قد تعمل 
على منع كسور العظام

دراسة  كشفت  أ  ش  -أ  نيويورك 
بعض  فعالية  عن  النقاب  طبية 
عقاقير عالج مرض االلزهايمر فى 
فئران  بين  العظيمة  الكتلة  مضاعفة 
إمكانية  يعنى  ما  وهو  التجارب 
استخدامها فى عالج هشاشة العظام 

األكثر  الشكل  األلزهايمر  مرض  يعد  السريرية.  األبحاث  ألحدث  وفقا 
شيوعا لخرف الشيخوخة حيث تزداد اإلصابة فى مراحل مبكرة لتتراجع 
العظام .  العظام , ويصبح المرضى أكثر عرضة لمخاطر كسور  كثافة 
وتشير الدراسة إلى أن عقار ” هيليون” المعالج لمرض االلزهايمر جنبا 
اإلدراكية  الوظيفة  تحسين  على  يعمالن  اللذين   ” دونيبيزيل   ” جنب  إلى 
من  يقلل  مما   , العظام  كثافة  تحسين  فى  فعاليتهم  أيضا  لوحظ  ولكن   ,
يعمل   ” دونيبيزيل  عقار”  أن  الباحثون  وأكد   . بالكسور  اإلصابة  خطر 
على تحسين الوظائف المعرفية وزيادة كثافة العظام مما يجعله دواء مفيدا 

لمرضى الخرف وهشاشة العظام

تبادل الواجبات املعيشية بني الزوج 
والزوجة جيعلهما أكثر سعادة

أحدث  أوضحت  أ  ش  نيويورك-أ 
أن  األمريكية  االجتماعية  الدراسات 
هما  عاطفيا  سعادة  األكثر  الزوجين 
المنزلية،  واجباتهما  يتبادالن  اللذان 
األطفال  بمساعدة  الزوج  قيام  مثل 

يعطيهم  ،كما  الحديقة  إلى  ويصطحبهم  المدرسية  واجباتهم  إنجاز  على 
الحمام قبل الذهاب إلى الفراش والنوم . وأشارت الدراسة إلى أنه عندما 
يكون هناك تبادل للواجبات بين الزوجين فإن ذلك يساعدهما على إقامة 
المستوى  نفس  على  واألم  األب  يكون  الحالة  هذه  وفي   ، سعيدة  أسرة 
التعليمي والتأديبي في التهذيب والتنظيم للحياة ومتفقين على القواعد التي 

يتبعونها في حياتهما.
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 أقدم معلومات تاريخية عن الحبشة ترجع إلى األسرة الرابعة 
من  آالف  سبعة  وسبي  البالد  سنفرو  غزا  عندما  الفرعونية 
السادسة  األسرة  زمن  وفي  الماشية.  من  ألف  ومائة  العبيد، 
وصل المصريون جنوًبا إلى الشالل الثاني، وأتوا معهم ببعض 
وبدأ  البالد.  تلك  حكم  في  يستقروا طوياًل  لم  ولكنهم  األقزام، 
احتالل مصرلتلك المناطق في األسرة الثانية عشرة. ويسجل 
أسرتسن الثالث متهكًما :«إن الزنوج يبدون الطاعة حالما تفتح 
وجه  كل  من  بائسين  بالحري  بل  ليسوا شجعاًنا  وهم  شفتيك، 
». ولكن رغم هذه السخرية ، أجبر هؤالء األحباش - العراة 
فرعون   - بأذيالها  المتوحشة  الحيوانات  جلود  يرتدون  الذين 
عند  حد  إقامة  يستطيع  أن  قبل  مرات  جملة  محاربتهم  على 
يتجاوزه  أن  الثاني، ولم يكن في استطاعة أي زنجي  الشالل 
األغاني  من  جبناء،  يكونوا  لم  أنهم  إدراك  ويمكن  إذن.  دون 
الفراعنة  أن  ومن  بإخضاعهم،  ابتهاًجا  المصريون  ألفها  التي 
جيوشهم  في  االنخراط  على  شجعوهم  ذلك  بعد  جاءوا  الذين 
حتى أصبحت كلمة » نوبي » في الهيروغليفية تدل على » 
رامي السهام ». ونقلت األسرة الثامنة عشرة هذا الحد إلى ما 
وراء الشالل الثالث في منطقة دنقلة الغنية، وكان المصريون 
يفخرون بالجزية الكبيرة التي كانوا يجبونها من األحباش، فقد 
بلغت في إحدى المرات 2.667 » حمولة رجل » من العاج 
واألبنوس واألطياب والذهب وريش النعام، عالوة على قطعان 
الماشية والحيوانات البرية والعبيد. وتبدو كراسي العاج والحلي 
أحياًنا بربرية في طرازها ولكنها دقيقة في صناعتها، كما أن 
مصانع النحاس والبرونز ومسابك الحديد الضخمة في إثيوبيا 
في  يعملون  المجرمين  مئات  وكان  مبكر.  عصر  إلى  ترجع 
مناجم الذهب في إثيوبيا، ويبدون في صورهم مقطوعي األذان 
ومجدوعي األنوف. وقد أمدت هذه المناجم مصر بالذهب في 
القرن الخامس عشر قبل الميالد حتى صار » كالتراب«. وكان 
ابن فرعون وولي عهده، يفخر بلقبه » كأميركوش ». وقد بني 
أمنحوتب الرابع ) أخناتون، المصلح الديني الشهير - 1370 
ق.م( ثاني معابده ضخامة )وهو الوحيد الباقي من آثاره( في 
بالد النوبة. وحاولت األسرة التاسعة عشرة أن تستعمر إثيوبيا. 
الجنوب  في  معابد،  من  اإلنسان  شيد  ما  أعظم  رؤية  ويمكن 
حتى الشالل الرابع. وظلت مصر تحكم بالد كوش طيلة خمسة 
قرون حتى سنة 1000 ق.م، وحين قامت حرب االستقالل، 
المنتصرين  الكوشيين  الملوك  إن  حتى  الكوشيون  فيها  فاز 
قادوا جيوشهم شمااًل إلى طيبة وإلى منف وحكموا كل مصر 
لمدة قرن )763 - 663 ق.م( من نباتا عاصمة النوبة والتي 
كما حكموا مصر   ،« الجنوب  عمائرها »طيبة  في  أصبحت 
ومع  البطالمة(.  عهود  بعض  وفي  )بل  آخر  قرن  مدة  العليا 
أن قادة تلك الثورة كانوا بال شك ساللة الكهنة الذين نفوا من 
مع  األثيوبي،  بالدم  امتزجوا  أنهم  الواضح  من  أنه  إال  طيبة، 
تحليهم باألخالق البيوريتانية وروح الرفق التي تميزوا بها عن 

الفراعنة الصارمين.

إثيوبيا هي »كوش« في العبرية. وقد تدل كلمة كوش أو إثيوبيا 
النيل فيما وراء الشالل األول، ولكنها كانت  على بالد وادي 
قديًما - كما هي اآلن - تطلق ال على ما يسمى اآلن بالد النوبة 
أعالي  تكتنف  التي  البالد  كل  على  ولكن  فحسب،  والسودان 
وادي النيل، وهي مساحة شاسعة من األراضي ، ولكن الجزء 
الرئيسي الذي كانت تعتمد عليه في مواردها، هو الجزء الضيق 
المحيط بنهر النيل بين الشاللين األول والخامس ، وهو جزء 
صغير نسبياُ متى استبعدنا المناطق الصحراوية. وكان السكان 
القوي  للشباب  جذب  منطقة  مصر  كانت  حيث  نسبًيا  قليلين 
أن  واألرجح   . والجيش  والشرطة  الخمات  مجال  في  للعمل 
سكان شمالي النوبة -فيما قبل التاريخ- كانوا مصريين أصاًل، 
لكن حلت محلهم أجناس سوداء في أوائل العصور التاريخية، 
ويتميزون في الرسوم المصرية القديمة بالشفاه الغليظة والشعر 
أخرى  أجناس  كوش،  مواطني  جانب  إلى  ويظهر   , الكث 
الزنجي  الجنس  اختلط  التاريخ  فجر  منذ  إذ  اللون،  برونزية 
بالفالحين المصريين، وبالساميين من سكان السواحل العربية.

إثيوبيا من أصل أجنبي، فالزنوج رغم شجاعتهم  وكان حكام 
وقناعتهم كانوا بطيئ التفكير، ورغم أنهم خضعوا على مدى 
في  وصلوا  وقد  المتحضرين،  جيرانهم  لحكم  طويلة  أجيال 
بعض األوقات إلى المراكز العليا في الدولة، إال أن الشعب في 

مجموعه لم يتأثر بتلك الحضارة.

وقد استوطن الحبشة منذ فجر التاريخ شعب قوقازي جاء عبر 
البحر األحمر من شبه الجزيرة العربية. فاألحباش الحقيقيون 
وال  زنجية  دماء  بهم  »ليس  ليتمان-  بروفسور  يقول  -كما 
صفات زنجية، فهم عموًما ذو بنيان قوي ووجه وسم ومالمح 
وشعور  البصر،  حادة  وعيون  منتظمة،  وتقاطيع  مستقيمة، 
يقرب  قاتم  زيتوني  ولونهم  قلياًل،  أو مجعدة  طويلة مسترسلة 

من األسمر«.

واالكتشافات الحديثة تثبت صلتهم الوثيقة، عرًقا ولغة، بسكان 
)السبئيين  سبأ  مملكة  وبخاصة  العربية  الجزيرة  شبه  جنوبي 
الذين اشتهروا بالقوة( التي اكتشف مؤخًرا الكثير من مخلفاتها 
المعمارية والثقافية. وترجع أقدم النقوش السبئية في الحبشة إلى 
يتعلق بما جاء  فيما  القيمة  ما قبل 2600 سنة، وهي عظيمة 
عنها في التوراة، وبخاصة فيما يقوله يوسيفوس من أن ملكة 

سبأ كانت ملكة على الحبشة.

بحيرة  من  بالقرب  يعيشون  اليهود  من  جماعة  هم  والفاالش 
تسانا، وهم يشبهون األحباش في مظهرهم، ولعلهم من جنس 
واحد. وديانتهم هي الديانة الموسوية حسب الترجمة الحبشية 
للتوراة ألنهم يجهلون العبرية. وال نعلم على وجه اليقين متى 
صاروا يهوًدا، فقد كان العلماء قديًما يرجعون بذلك إلى عصر 
سليمان أو على األقل إلى السبي البابلي، ولكن يرجع به البعض 
إلى العصر المسيحي، لجهلهم بأحكام التلمود. ولكن ما اكتشف 
حديًثا من أنه كان يوجد مجتمع يهودي زاهر في منطقة أسوان 
في القرن السادس قبل الميالد، يجعل من الواضح أن التأثير 
أنه من  التاريخ. ومع  ذلك  قبل  إلى مصر  قد وصل  اليهودي 
المعروف تمسك األحباش بالعادات القديمة، إال أن الخصائص 
المكتوب على  الشعار  البالد. وكان  اليهودية واضحة في كل 
الرسائل الرسمية هو »أسد سبط يهوذا قد غلب«. وهو واحد 
مثل  الطقوس،  بعض  أن  ومع  الشائعة.  الكثيرة  العبارات  من 
قدماء  من  تسربت  قد  تكون  أن  يمكن  السبت،  وحفظ  الختان 
المصريين أو األقباط المسيحيين، إال أن األثر اليهودي أقوى 
الفاالش  نشاط  عن  يتحدثون  الرحالة  وجميع  يُنكر.  أن  من 
مجتمعات  توجد  هؤالء  جانب  وإلى  الشديد.  وكرمهم  ورقتهم 
إثيوبيا، ولكن أصولها جميعها  أجناس مختلطة في  كثيرة من 

ترجع إلى الجنس الزنجي أو السامي أو المصري.

تاريخ إثيوبيا:

الخيالية  الروايات  من  الكثير  القدماء  اليونان  مؤرخو  يروي 
معلوماتهم  في  يخلطون  وأحياًنا  إثيوبيا،  عن  واألساطير 
أن  كما   ، الهند  إلى  تمتد  إثيوبيا  أن  فيذكرون  الجغرافية 
أيًضا. ويمتدح  العجيبة خيالية  أقوالهم عن حيواناتها ونباتاتها 
هوميروس اإلثيوبيين بأنهم » الجنس الخالي من العيوب » كما 
يضعهم غيره من الكتّاب في أول األجناس لمعرفتهم الدينية، 
ولعل ذلك جاء من احترام األحباش للكهنة الذين بيدهم سلطان 
أنه  أو   - القديمة  التقاليد  الملوك - حسب  الحياة والموت فوق 
جاء من اعتقاد المصريين بأن »أرض اآللهة« تقع في جنوبي 
السابع أو  القرن  النفوذ السامي إلى الحبشة في  الحبشة. دخل 
الثامن قبل الميالد، كما سبق القول. ويدعي ملوك أكسيوم أنهم 
ساللة منليك بن سليمان. ولكن أول معلومات أكيدة عن مملكة 
أكسيوم، ترجع إلى منتصف القرن األول الميالدي، حين كانت 
إن  حتى  القديمة  بقداستها  واحتفظت  غنية،  عاصمة  أكسيوم 
التاسع عشر كانوا  القرن  الوقت حتى  الحبشة منذ ذلك  ملوك 

الشك  إلى  يدعو  ما  هناك  وليس  فيها.  ليتوجوا  إليها  يذهبون 
إليها  أدخل  من  أول  كان  )حوالي 330(  فرومنتيوس  أن  في 
المسيحية. فحسب الروايات القديمة، حدث عندما كان ميروب 
أخته، أن وقع في األسر  ابني  الهند مع  الصوري راجًعا من 
أما  أحدهما،  الحبشة، وقد هلك  إلى ملك  الولدان  وقتل، وأخذ 
فرومنتيوس فقد نجح في هداية الشعب إلى المسيحية، فرسمه 
القديس أثناسيوس بطريرك اإلسكندرية، أول مطران إلثيوبيا 
باسم »أبي سالمة » »)أي أبو السالم(. ومنذ ذلك الوقت حتى 
تقريًبا- ظل »أبونا«  انقطاع  -بدون  العشرين  القرن  منتصف 
يعين بواسطة بطريرك اإلسكندرية. ومنذ القرن الثالث عشر 

كان يلزم أن يكون قبطًيا.

إثيوبيا | كوش

إعالن جبريدة األهرام اجلديد 
االتصال على 

 647-823-6779 /
ahram.teeba@

gmail.com
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وكالة ناسا: وجدنا مياه على 
سطح املريخ

ناسا  وكالة  اعلنت 
في مؤمتر صحفى يوم 
سبتمبر   28 االثنني 
بعثاتها  أن   2015
اكتشفت  العلمية 
وموثوقة  جديدة  أدلة 
على وجود مياه سائلة 
املريخ،  كوكب  على 

الوكالة  علماء  وكان  منحدرة،  أراض  وجود  على  وادلة 
الفضائية قد الحظوا ألول مرة عام 2010 معالم داكنة 
آلثار املياه. وبتحليلها، وجد أنها تتألف من أمالح معدنية 
املرّجح  السبب  هو  املياه  تدفق  وأن  بسهولة،  املاء  متتص 
أنهارًا  بأن  اليوم  النطاق  واسع  اعتقاد  وثمة  لظهورها، 
وبحيرات وبحارًا كانت موجودة على سطح املريخ، بعدما 
باملاء.  إال  يتم  ال  وصخري  ترابي  لتآكل  آثارًا  ناسا  وجدت 
الدقة،  عالية  صورًا  ناسا  قدمت  الصحفي،  املؤمتر  وفي 
تظهر رقعة جليدية على سطح املريخ، التقطت بكاميرا 
عالية مثبتة على منت املركبة الفضائية األوروبية مارس 
إكسبريس في عام 2005، قطرها نحو 35 مترًا وتقع قرب 
االكتشاف  هذا  يكون  وقد  للمريخ  الشمالي  القطب 

إشارة لوجود حياة على املريخ ولو مجهرية. 

هي  الصورة  يسار  في  داكنة  البادية  االنسيابيات  هذه 
ترشحات وتدفقات مائية في األدمي املريخي
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جمانًا الرتكيب  على  واحصل  كورنر  تك  مع  التوفري  يف  ابدأ 

أضف 400 قناة عربية فقط 10 دوالر شهريا

حصريا من تك كورنر
 فقط لقراء األهرام اجلديد

400 قناة عربية
اجلهاز واشرتاك ملدة سنة $250

أو اشرتك سنتني وادفع 50$ فقط 
للسنة الثانية

لقراء األهرام اجلديد فقط
اشرتك يف القنوات الكندية

واحصل على Kids Combo جمانا
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Retired or planning for
retirement? Need income?
An investment of $100,000 can 
provide you with a monthly income of

 

For illustrative purposes only.

* May be adjusted depending on future market conditions. 
Please consult your advisor and read the prospectus before investing. There may be commissions, trailing commissions, management fees and expenses 
associated with mutual fund investments. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. 
This advertisement is intended as a general source of information only, and should not be construed as offering investment advice. Interest rates, market 
conditions, tax rulings and other investment factors are subject to rapid change. Cash flow payments are not guaranteed and may be adjusted depending 
on future market conditions. 
Cash flow from mutual funds should not be confused with mutual fund rates of return. Distributions may consist of interest income, Canadian dividends, 
capital gains, foreign non-business income or return of capital, and each may have different tax consequences. Individuals should consult with their 
personal tax advisor. Mutual funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or any other government deposit insurer. 
For funds other than money market funds, unit values change frequently. For money market funds, there can be no assurances that a fund will be 
able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in a fund will be returned to you. Past 
performance may not be repeated. 
Financial planning services and investment advice are provided by Royal Mutual Funds Inc. (RMFI). RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank 
of Canada, Royal Trust Corporation of Canada and The Royal Trust Company are separate corporate entities which are affiliated. RMFI is licensed as a 
financial services firm in the province of Quebec.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. ©2012 Royal Bank of Canada. 36028 (08/2012)

Example is based on:
■ Name of Fund:   ■ Number of Units: 
■ NAV/Unit    ■ Monthly Distribution/Unit: $

Bassem Fawzy, PFP, FICB, FCSI 
Financial Planner 
Investment &  
Retirement Planning 
Royal Mutual Funds Inc. 
Tel. 416-877-8353 
bassem.fawzy@rbc.com 

For more details or to set up an appointment, give me a call. 

$610.96* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of August 31, 2015): $7.12  

14044.94 
0.0435 
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VOTEVOTEON OCTOBER 19, FOR:

 Bob Dechert Brad Butt Wladyslaw Lizon

Jagdish Grewal Julius Tiangson

Mississauga–Erin Mills
BobDechert.ca

Mississauga–Streetsville
BradButt.ca

Mississauga East–Cooksville
VoteLizon.ca

Mississauga–Malton
JagdishGrewal.com

Mississauga Centre
JuliusTiangson.ca

Oakville North–Burlington
Effie.ca



السنة الثامنة ، العدد )198(  - اخلميس 1 أكتوبر  152015

2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



رئاسي عن محمد فهمي صحفي  عفو 
وزمالؤه اجلزيرة 

قناة  صحفي  فهمي  محمد  حصل 
اثني  و  محمد  باهر  وزميله  الجزيرة 
عشر متهم اخرون علي عفو من رئيس 
واطلق  السيس  الفتاح  عبد  مصر  دولة 
يوم  السجن  من  فهمي  محمد  سراح 

االربعاء 23 سبتمبر وجاء تقديم هذا العفو قبل وقت قليل من  زيارة الرئيس 
عبد الفتاح السيس للجمعية العامة لالمم المتحدة في نيويورك ، وكان محمد 
فهمي وزمالؤه قد حكم عليهم بالسجن ثالثة سنوات بعد ان وجدوا مذنبين 
انها  كولوني  امل  فهمي  محمد  محامية  وقالت   ، حقيقة  غير  انباء  بث  في 
سعدت بهذا الخبر وشكرت الرئيس عبد الفتاح السيس الستخدامة سلطاته 
المتهمين في هذه القضية ، وقالت ان هذا يوم تاريخي في  العفو عن  في 
تاريخ مصر النها صححت شئ غير عادل واطلقت سراح رجال ابرياء 
انه  نيكلسون  الكندي روب  الخارجية  الشؤون  وزير  وقال   ، قولها  حسب 
سر بهذا الخبر وشكر جهود القنصلية الكندية لعملها في هذه القضية وقال 
فهمي  لمحمد  تيسر  سوف  كندا  ان  الخارجية  الشؤون  ادارة  من  متحدث 

الرحيل من مصر .ملخص من انباء سي تي في

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

اطباء اونتاريو يثيرون ضجة بسبب اخلفض القادم 
لرسوم الفحص الطبي 

في االول من اكتوبر سيري االطباء في مقاطعة اونتاريو انخفاض في اتعابهم 
ايضا  وهناك  يناير  في  مقداره 2.3 %  بعد خفض  هذا  وياتي  بمقدار 1.3 % 
شائعات تقول بانه سيتم تحديد سقف االيرادات لالطباء العام القادم ، وقد ارتفعت 

التوترات بين حكومة أونتاريو واطباء المقاطعة ، فتحاول كاثلين وين رئيسة وزراء مقاطعة  أونتاريو ان توفر باليين 
ابريل  المقاطعة في  اعلنت حكومة  ، وقد  بالتالي  منها االطباء  والتي سيعاني  الصحية  الرعاية  الدوالرات في مجال 
الماضي ان ميزانية الرعاية الصحية لعام 2015 – 2016 سوف تبلغ 50.٨ بليون دوالر بزيادة مقدارها 1.2 % من 
العام الماضي ولكن ال يتمشي هذا مع التضخم الحالي ، وهذه التخفيضات في اتعاب االطباء جاءت بعد ان رفضت 
منظمة اطباء اونتاريو عرض قدمته لهم الحكومة في يناير  وكانت المنظمة قد عرضت تجميد االجور لمدة سنتين 
وقوبل هذا بالرفض من المقاطعة ، وقالت كاثلين وين في مؤتمر صحفي ان االطباء في اونتاريو يحصلون علي افضل 
اجور في امريكا الشمالية وربما في العالم كله ، وان هذا مخيب لالمل ان ال نكون قادرين علي التوصل الي اتفاق 
معهم ، وقال وزير الصحة في اونتاريو اريك هوسكنز ان الحكومة تطلب من االطباء ان يقبلوا انخفاضا متواضعا في 
اتعابهم وان المقاطعة تحتاج ان تضع نفقات الرعاية الصحية المتصاعدة تحت السيطرة بما في ذلك 11 بليون دوالر 
مخصصة لخدمات االطباء في الميزانية ، وألن االطباء غالبا ما يستقبلون مرضاهم واحد بعد االخر مع فاصل صغير 
بين كل مريض ومريض فان االخبار عن اعتزام الحكومة خفض رسوم الفحص الطبي سبب لهم احباط وغضب وهدد 
كثير منهم بالتقاعد مبكرا او بمغادرة المقاطعة  ، وقال احد االطباء ان التخفيضات لن تضر االطباء فقط بل ايضا 
نوعية الرعاية الصحية المتوفرة وقال اعتقد ان المرضي ينبغي ان يقلقوا من هذا ، وقال وزير الصحة انه يؤكد لسكان 
اونتاريو ان الخدمات التي يقدمها  االطباء سوف تستمروليس هناك دليل علي مغادرة االطباء للمقاطعة  بل ان هناك 

تدفق لالطباء علي اونتاريو ) من انباء سي تي في (

إنخفاض سعر الدوالر الكندي قد يدفع جتار التجزئة 
علي رفع االسعار 

نتيجة النخفاض سعر  البضائع  لرفع اسعار  التجزئة في كندا قريبا  قد يضطر تجار 
الدوالر الكندي ،وال تزال قيمة الدوالر تدور حول 75 سنت من الدوالر االمريكي وهذا 

ادني معدل له منذ عقد من الزمان ، وتجار التجزئة الذين يشترون معظم بضائعهم من الواليات المتحدة سوف يشعرون 
بوطأة االمر ، الن هذا قد يجعل السفر الي امريكا لشراء البضائع اكثر تكلفة ، وقال استاذ في جامعة في اوتاوا ان تاثير 
انخفاض سعر الدوالر الكندي سيكون واسع النطاق فسوف يؤثر علي الجميع ، وعبر الحدود فجميع السلع االستهالكية 
خصوصا التي تصنع وتستورد عبر الواليات المتحدة ستري ارتفاع كبير في اسعارها ،  وقال صاحب متجر لبيع 
االدوات الرياضية في اوتاوا انه لم يرفع سعر البضائع حتي االن ولكن اذا استمر الدوالر الكندي في الهبوط فسوف 
تكون هناك زيادة في االسعار مما سيؤثر علي  العمل، وقال انه يحاول ان يكون متفائال وينظر الي الجانب الجيد في 
موضوع انخفاض  الدوالر الكندي وهو ان كندا ستكون المكان الذي سيتسوق فيه االمريكان ويشترون منه بضائع علي 

االنترنت وياتون اليه للسياحة والتنزه وينفقون فيه اموالهم. )سي تي في – اوتاوا (

كندا تعجل في بحث طلبات الالجئني السوريني والعراقيني
للعراقيين  اللجوء  طلبات  تخليص  في  باالسراع  كندا  في  المحافظين  حكومة  تقوم 
والسوريين ، وتاتي هذه الخطوة بعد انتقادات من احزاب المعارضة لحزب المحافظين 
قبل االنتخابات التي ستجري الشهر المقبل ، وقالت حكومة المحافظين انها سوف تختار 
الناس الذين فروا من سوريا والعراق مبدئيا كالجئين وذلك بدال من انتظار وكالة االمم 
المتحدة لشئؤون الالجئين  لتبحث طلباتهم رسميا ، وقال وزير الجنسية والهجرة كريس 
الكسندر في مؤتمر صحفي ان اختيارالالجئين سيكون  مختلفا فسوف تتوسع كندا في 
اختيارات الالجئين الذين يمكن للقطاع الخاص في كندا ان يكفلهم ، وسيسمح للعائالت ومجموعات من ان تتكفل بطالبي 
اللجوء الذين لم يستلموا بعد موافقة علي قبولهم كالجئين ، وهذه التدابير سوف تضمن ان االف الالجئين السوريين 
والعراقيين سيصلوا الي كندا في نهاية عام 2015 0 ولن يطلب منهم اية طلبات اضافية ، وقد تعرض هاربر في حملته 
االنتخابية الي انتقادات كثيرة الن حكومته قبلت 2500 الجئ فقط منذ يناير الماضي ، وقال كريس الكسندر ان عدد 
الالجئين الذين سيقبلون لن يزداد وان التزامنا قائم علي اساس توطين 10 االف سوري سوف نكملة في خالل 15 
شهر اقل من المتوقع ، وقال ان عدد طالبي اللجوء الذين قبلتهم  كندا انخفض في ظل حكومة هاربر علي مدي العشر 
سنوات الماضية وقالت الحكومة في يناير الماضي انها سوف تقبل 10 االف الجئ علي مدي السنوات الثالثة القادمة 
وفي شهر اغسطس قال هاربر انه سيستقبل 10 االف اخرين علي مدي اربع سنوات، وقد تم ارسال مسؤولي الهجرة 
ليتسلموا طلبات اللجوء ويبحثوها وسوف تاخذ الحكومة خطوات لتسهيل الكفالة الخاصة ولتتاكد من ان طلبات اللجوء 
من سوريا والعراق سوف يتم بحثها سريعا خالل ستة اشهر وسيتكلف هذه التدابير 25 مليون دوالر خالل عامين ، وقد 
دفعت كندا ايضا مبلغ 100 مليون دوالر اضافية لمساعدات انسانية لمخيمات االجئين السوريين.وفي استطالع للرأي 

مؤخرا وجد ان اقل من نصف الكنديين فقط علي استعداد لقبول اكثر من 30 الف الجئ سوري .

وزير الشؤون اخلارجية روب نيكلسون  يعزي في 
وفاة احلجاج في مكة

روب  كندا  خارجية  وزير  اصدر 
نيكلسون بيانا يقول فيه انه شعر بالحزن 
عندما علم بماساة مقتل الحجاج في مكة 
وقدم التعازي لهؤالء الذين فقدوا افراد 
هذه  في  اصدقائهم  او  عائالتهم  من 
لهؤالء  بالشفاء  تمنياته  وقدم   ، الحادثة 

الذين قد يكونون بين المصابين وقد كتبت كريستينا ستيفن تقول ان اراء 
للحفاظ  السعودية  تفعله  ان  يجب  ما  حول  انقسمت  قد  الكنديين  المسلمين 
علي امن الحجاج ، وبعضهم يعتقد  ان حكومة كندا يجب ان تلعب دورا 
في حماية الحجاج ايضا واقترح رئيس جمعية المسلمين في مدينة ماركهام 
ان تقوم الحكومة الكندية بعمل المزيد وانه ينبغي ان تكون هناك خدمات 
قنصلية لخدمة الحجاج حتي لو كان هذا لفترة مؤقتة حيث ان السفارة الكندية 
توجد في مدينة الرياض علي بعد مئات الكيلومترات من مكة ، وقد ذهب 
فانكوفر وحوالي 24 فرد  للحج 70 فرد من بريتش كولومبيا و 50 من 
من تورنتو ويعتقد انهم بخير  وقد وقع الحادث الذي راح ضحيته حوالي 
700 فرد  بسبب تدافع الحجاج بالقرب من موقع اسالمي ليفروا من مكان 
اشتعلت فيه النيران  ودهسوا بعضهم بعضا و قد بلغ عدد الحجاج هذا العام  

2مليون فرد.
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كنديون يتوجهون الي 
الواليات املتحدة لرؤية 

البابا فرانسيس 

الروم  من  العديد  قام  المتحدة  الواليات  في  فرانسيس  البابا  جولة  اثناء  
البابا  علي  نظرة  اللقاء  المتحدة  الواليات  الي  بالتوجه  الكنديين  الكاثوليك 
اقامته  اثناء  البابا  لرؤية  الحدود  عابرين  حافالت  في  منهم  العديد  وتوجه 
خدمة  مديرة  وقالت   ، روما  الي  عودته  قبل  فالدلفيا  في  االلهي  للقداس 
الكاثوليكية في جامعة رايرسون ان روما بعيدة جدا والبد من  االبرشية  
السفر بالطائرة ثماني ساعات ولهذا قررنا الذهاب بالسيارة لرؤية البابا في 
الواليات المتحدة بالقرب منا ، وكان البابا فرانسيس قد وصل الي الواليات 
المتحدة يوم الثالثاء 22 اغسطس والتقي بالرئيس اوباما ثم القي خطابا امام 
الكونجرس االمريكي وزار عدد من كبار رجال الدين وقام بالصاله علي 
ارواح ضحايا 11 سبتمبر  والقي كلمة امام الجمعية العامة في االمم المتحدة 
بتدمير  وندد  للفقراء  فورا  والسكن  والمياه  الطعام  بتوصيل  البابا  وطالب 
البيئة بسبب االنانية والشره الالمحدود للربح واكد ان عقيدة الكنيسة تنادي 
باالحترام المطلق للحياة في جميع صورها بما في ذلك الجنين الذي لم يولد 
، واستشهد بقانون الطبيعة االخالقي الذي يقرر الفرق بين الرجل والمراة 
وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد قامت بحملة للتنديد بنظرية ان الناس يمكنهم 

ان يختاروا نوع الجنس الذي يكونون عليه.

مرشح عن حزب احملافظني يقول: ان ازمة الالجئني 
السوريني مؤامرة لتوطينهم في القارة االوربية

عن تقرير للكاتب تيم هاربر في الشؤون االقليمية ، كتب يقول انه في نفس 
معامالت   انجاز  في  االسراع  عن  المحافظين  حزب  فيه  اعلن  الذي  االسبوع 
الالجئين في اشارة الي ما يسمي بي ) الكرم الكندي ( قام واحد من المرشحين عن 

حزب المحافظين وهو دانيال  بالتحدث الي الناخبين عن خطة لنقل الالجئين  المسلمين الي بالد اوربية وتم تسجيل المحادثة 
في فيديو حصلت عليه جريدة تورنتو ستار ، وقال انه يعتقد ان هناك اجندة تتم االن بالنسبة لهؤالء الالجئين فبينما تقدم 
المملكة السعودية امواال لبناء 200 مسجد في المانيا فهناك خطة  لنقل اكبر عدد من المسلمين الي القارة االوربية لتغيير 
هذه البالد بشكل كبير ، وان هذا بالتاكيد ما ال يريده ان يحدث في كندا ، النه يعتقد ان كندا هي افضل بلد في العالم ،ومن 
الواضح ان دانيال كان يشير الي العرض السعودي الذي اثار جدل في المانيا لبناء مساجد لالجئين السوريين للصالة وليس 
بناء منازل  لالقامة والذي سخر منه اثنان من السياسين هناك قائلين ان المانيا ال تحتاج الي هذه االموال بل االجئين هم الذين  
الذين بحاجة الي تعضيد من العالم العربي . ويبلغ دانيال من العمر 60 عاما وهو اصال من تنزانيا وانتخب للمرة االولي 
عام 2011 وقد رفض مقابلة الصحفيين حتي يتم انتخابه مرة ثانية ، وقال مرشح عن الحزب الليبرالي ) ان نظرية دانيال 
عن المؤامرة هي لتعزيز الخوف والكراهية وانه وال حزب المحافظين حاولوا توضيح ما تعنيه هذه التصريحات بالضبط ، 
وقال ايضا مرشح الحزب الليبرالي روب اوليفانت  وهو راعي كنيسة ان رعايا كنيسته تكفلوا ببعض االسر من الالجئين 
وقال البد لستيفن هاربر ان يستنكر اقوال المرشح دانيال ، وان  هاربر لديه اعضاء يستخدمون اسم مجموعة دينية لتقسيم 

الكنديين ويستخدمون النساء واالطفال الفارين من سوريا لزرع الخوف في هذا البلد.



ألطريق ألتى يقطعانها سيراً على 
أصبحت  العمل  إلى  يوم  كل  األقدام 
الحكايات  ذابت  ومملة،  أطول 
وحل  يتبادالنها،  كانا  التى  والنوادر 
صمت كالترقب. فى رأس كل منهما 
للمقادير،  يتركانها  وتوقعات  أفكار 

حتى جاء يوم وتكلم فاروق :
• هل تقدمت لعائلة العم نجيب ؟

صاحب  أنك  على  إتفقنا  لقد   •
أفعل ذلك  لن  الخطوة األولى وأننى 
مسعاك  بنتيجة  تخبرنى  أن  بعد  إال 
خالل أسبوعين لم يمر منهما سوى 

خمسة أيام.
نجيب  فعاًل.العم  تقدمت  لقد   •
أختها  لكن  موافقة،،  األم  موافق، 

ترفض.
غضباً  يحمل  حل  قاتل  صمت   
لرشدى،  وسكينة  وهدوءاً  لفاروق، 
طعم  يفسد  ال  حتى  الكالم  يرد  لم 
اللحظة، لكن فاروق أكمل رغبة فى 

تحطيم آمال غريمه :
أنا  شيئاً،  تفهم  أن  أريدك  أنا   •
سألت العم : هل ترفضونى من أجل 
رشدى وكانت إجابته : إذا رفضناك 
فقطعاً سنرفض رشدى.... أقول لك 
فى  لك  أمل  ال  أن  تعرف  حتى  هذا 

موافقتهم إذا تقدمت.........
• أنا آسف من أجلك يافاروق، لكن 
كما إتفقنا سأتقدم، وسأقبل النتيجة أياً 

كانت.
الثمين  الوقت  رشدى  يضيّع  لم 
موعداً  يطلب  العم  إلى  فأرسل 
تفضل.   : الرد  وجاءه  للزيارة، 
فعند صعوده  يخشاه  كان  ما  وحدث 
بدا  الذى  فاروق  مع  تقابل  الدرج 
بالتحية  إليه  ألقى  ينتظره،  وكأنه 
الرجل  حيث  العم  شقة  إلى  ودلف 
إلى  توجهوا  إنتظاره،  فى  وزوجته 
حجرة الضيوف. إبتسامات عريضة 
الذى  التوجس  تمح  لم  الوجوه  تعلو 

يحفل به صدره. جلسوا واإلبتسامات 
فلنبدأ  تغمره،  الترحيب  وكلمات 
قرر  هكذا  التوتر  هذا  تزيح  بكلمة 
الذى  الخجل  كآبة  ليكسر  رشدى 
األمر  أن  يعتقد  كان  عليه..  يسيطر 
السينما  افالم  طريقة  على  سهل 
لكنه  إبنتك(،  يد  طالب  أنا  )ياعمى، 
ال يجد الكلمات، أين الشجاعة والثقة 
التى كانت تملؤك، أهاًل وسهاًل وكل 
وجد  أخيراً  قيلت،  الترحيب  كلمات 
ونظر  إبتسامته  إتّسعت  ضالته، 

بجرأة فى عين العم قائاًل
لغرض،  الليلة  هنا  أنا  ألحقيقة   •
أٌزّوج  أعيد  مريم،  أٌزّوج  أن  أريد 
بتساؤل،  إليه  نظروا  أتزوج،  وليس 
تختار  إثنين  لمريم  أقدم  أننى  أعنى 
واحداً، فاروق أو أنا وإذا ٌسؤلت عن 
رأيى، فإن فاروق هو األرجح. هو 
ناجح  الطبع  هادىء  خلوق  إنسان 
وله  الوظيفة  فى  ويسبقنى  عمله  فى 
مستقبل واعد وأهم من كل ذلك أنه 
إبنتكم  زوج  مكرم  الدكتور  شقيق 
عنه  تعرفون  فأنتم  سميرة  الدكتورة 
عنى  تعرفون  فال  أنا  أما  شىء  كل 

وال عن عائلتى شيئاً.
أحس براحة كبيرة بعد هذا البيان 
: هل  يتسائل  كان  تذكره  كلما  الذى 
ويقول  الزواج  يريد  عاقل  هناك 
وزوجته  العم  لكن  ؟  كهذا  كالماً 
ما  أدركا  ولعلهما  يبتسمان  زاال  ما 
من  وليس  مالمحه  من  قوله  يود 
: كل شىء قسمة  األم  لسانه، ردت 
يبلغه  وكأنه  العم  وأردف  ونصيب، 
رسالة : موضوع فاروق ٌرفض منذ 

مدة وال أمل له. مريم رفضته
عادت آماله تنتعش فسأل : وماذا 
عنى ؟ قال الرجل: يفعل هللا ما يريد، 
سنعرض األمر على مريم وال تنسى 
أن خمسة شهور تفصلها عن إمتحان 

البكالوريوس.
• أنا لن أٌشغلها عن دراستها لكنى 

أود لو وافقت أن أعلم بذلك.
خالل  رأيها  بإبالغك  أعدك   •

أسبوع.
ملك  قد  بأنه  يحس  بيته  إلى  عاد 
قرار  فى  قلياًل  ولو  يشك  لم  الدنيا، 
اإلبنة  مريم، األسرة تعرف مشاعر 
فى  أبدوه  الذى  بالود  أفشوها  وقد 

زيارته. 
سبعة أيام مرت ولم يتلق رداً، قرر 
زيارة األسرة، إستقبلوه بود وحرارة 
طعام  يشاركهم  أن  الرجل  ودعاه 
الحكايات،  تبادلوا  وأثناءه  العشاء، 
تعجب أن جذور عائلتهم تنتمى إلى 
عائلته  أن  وعرفوا  أسيوط  الصعيد، 
فى  تعيش  لكنها  سوهاج  إلى  تعود 
وكأنهم  هادئة  الجلسة  دمنهور، 
تهدأ  ال  الوساوس  لكن  واحدة  أسرة 
إال بإعالن القبول أو الرفض، تردد 

طوياًل قبل أن يجازف ويسأل 
السهرة  على  نجيب، شكراً  عم   •
الجميلة والطعام الشهى، اآلن أنتظر 

القرار الذى وعدت إبالغى به.
ذلك  دع  متعجل؟  أنت  لماذا   •
وتظهر  إمتحاناتها  مريم  تنهى  حتى 

النتيجة.
حتى  ألطمإن  أعرف  أن  أود   •

يكون هناك مسوغ لزيارتى لكم.
األسرة  أفراد  أحد  نفسك  إعتبر   •
لكن  وقت،  أى  الزيارة  وتستطيع 
لتطمئن  لك  أقول  مؤجل،  أإلعالن 
طلبت  لكنها  تعارض  لم  مريم  أن 
عدم الحديث فى األمر قبل أن تنهى 
على  يعتمد  ال  رشدى  دراستها. 
الحدس والتخمين، ال يأخذ إال بالقرار 
القاطع بالفاظ محددة ال تقبل التأويل، 
لكن الصدق الواضح فى عينى محدثه 
بعد  ثقته  وزادت  باطمئنان،  أحاطه 
الجلسة والحديث  أن شاركتهم مريم 
المباشر، تحدثا عن دراستها وتناقشا 
فى كثير من الموضوعات ومقررات 
كلية التجارة التى نهلها هو قبل أربع 
سنوات، كانت تتحدث ببساطة دون 
تكلّف أو إستعراض.. هذا ما يطلبه 

فى شريكة حياته. 
الزميلين.  بين  الجفوة  إزدادت   
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وانقطع  رشدى  عن  فاروق  تباعد 
 ، العمل  إلى  الصباح  مسيرة  عن 
الخبر  تسرب  العمل  فى  الزمالء 
للتسلية،  مادة  منه  وجعلوا  إليهم 
هذا  فى  الكالم  يود  ال  رشدى 
بفاروق  معجباً  زال  وما  الموضوع 
وال يريد جرح مشاعره، شقيق مريم 
أسر إلى رشدى بمحاوالت مستميتة 
األسرة  من  بالتقرب  فاروق  من 

وبعروض كثيرة رفضتها األسرة.
فى زيارته ألسرته أفصح رشدى 
التى حدثت  بالتطورات  وأمه  لوالده 
هذه  عن  كاملة  صورة  لهم  وقدم 
األسرة التى ينوى مصاهرتها وعن 

الفتاة،، قال الوالد
أسرة  رائع،  قلته  ما  كل   •
وإخوتها  متعلمة  ذكية  وبنت  عريقة 
محترمون، لكن ما يقلقنى هو التأخير 
قرارهم،  إبالغك  فى  مبرر  الغير 
األمر ال  أم غير موافقين،  موافقون 
كثيرون  التسويف،  هذا  لكل  يحتاج 
دراستهم،  وأكملوا  خطوبتهم  أعلنوا 
عن  تعيقها  لن  بأنك  طمأنتهم  وانت 
شهور  ثالثة  غير  يعد  ولم  الدراسة 
وتنتهى من اإلمتحانات،،، أصارحك 
ياإبنى بشكوكى أنهم ما زالوا متعلقين 
فيك  يرون  وأنهم  اآلخر  بالشاب 

ضغطاً عليه ليرضخ لكل مطالبهم.
أبيه  صراحة  من  رشدى  إنزعج 
الناس  هؤالء  ال،  ال،  أجابه:  لكنه 
عندما  بنفسك  وسترى  هكذا  ليسو 
يضع  أن  قرر  لكنه  معهم...  تتقابل 
حداً لهذه الظنون. زار األسرة وقبل 

أن تبدأ مراسيم الضيافة قال للعم :
• عندى كالم أود أن تتفهم دافعى 
أن  يقول  عائلتى  أفراد  أحد  لقوله، 
أو  الموافقة  إعالن  فى  التأخير  هذا 
الرفض مع إستمرارى فى زيارتكم 
لمريم،  جيداً  ليس  وأنه  كبير  خطأ 
سأكون بذلك معطاًل ألى شاب –وقد 
يكون أحسن منى – يريد أن يتقدم، 
الزيارات  هذه  عن  سأمتنع  وعليه 

التى تعودت عليها. 
• ال شّك عندى فى نبل مقصدك، 
عند  بأنه  أيضاً  سأصارحك  لكنى 
كنا  حرباً  ستشتعل  الموافقة  إعالن 
إمتحانات  بعد  ما  إلى  تأجيلها  نود 
حسناً  لهذا؟  مستعد  أنت  فهل  مريم، 

موعدنا بعد ثالثة أيام لتسمع قرارنا.
 : ومتسائاًل  موافقاً  رشدى  أومأ 
أى حرب يقصد، لكنه سعد باقتراب 

لحظة الحسم
رشدى  توجه  المحدد  الموعد  فى 
الوالد  إستقبله  األسرة،  منزل  إلى 

ببشاشة 
ونوافق  أسرتنا  فى  بك  نرحب   •
وننتظر  مريم  إبنتى  خطوبتك  على 
لنا إلعالن  الكريمة  تشريف أسرتك 
بياناً  يتلو  وكأنه  رسمياً.  الخطوبة 
ألوالده  تربيته  طريقة  عن  تكلم 
ذكوراً وإناثاً تربية حديثة بال ضغوط 
على  شخصياتهم  لتتكون  إكراه  أو 
المسؤلية واإلحترام،، أما سؤالك عن 
الحرب المنتظرة فاعلم أنه منذ زواج 
مكرم من إبنتى سميرة لم يحدث بيننا 
وهو  إبنى  فيه  أرى  فأنا  خالف  أى 
بإلحاح  متأثر  لكنه  والده  يعتبرنى 
أخيه واراد أن يتوسط من أجله ولما 
طلب  رفضه  على  إصرارنا  رأى 
وفاروق  أنت  اإلثنين،  نرفض  أن 
وكان ردى عليه أن ذّكرته بيوم تقدم 
التى  هى  أنها  سميرة  من  للزواج 
إختارته وأن موافقتها هى األساس، 
وقلت له أن من حق مريم أن تختار 
لم  مكرم  لكن  إختارت رشدى،  وقد 
أو  عالقاتنا  فى  شرخ  وحدث  يقتنع 

قل ٌجمدت العالقة.
الخطوبة  إتمام  األسرة  قررت 
الحديث  ذلك  من  أسبوعين  بعد 
بثالثة  مريم  إمتحان  موعد  وقبل 
أقارب  من  الكنيسة  إمتألت  شهور، 
نتيجة  أُعلنت  األسرتين،  ومعارف 
على  مريم  وحصلت  البكالوريوس 
بإحدى  وٌعينت  جداً  جيد  تقدير 
حسابات  رئيسة  السيادية  الوزارات 
أول  وكان  رشدى  من  وتزوجت 

المهنئين مكرم وشقيقه فاروق 
القاهرة  أحياء  بأحد  اآلن  يعيشان 
وأوالدهما الثالثة يلحان عليهما دائماً 
لزيارة سيدى سالم ألتى يرتاحان فى 
القاهرة.  من  أكثر  وهدوءها  جّوها 
تبتسم مريم وتنظر بحب نحو رشدى 

الذى يغوص فى ذكريات الماضى.
  تمت

وفاة مؤلف مسرحية مدرسة املشاغبني
الكاتب املصري علي سامل عن 79 عاما

رويترز توفي الكاتب والمؤلف المصري 
قبل  واسعة  بشهرة  حظي  الذي  سالم  علي 
أكثر من 40 عاما عندما عرضت مسرحيته 
تهميشا  واجه  ولكنه  المشاغبين(  )مدرسة 
منذ  المصريين  المثقفين  من  الحصار  يشبه 
أكثر من 20 عاما بسبب زيارته إلسرائيل.

ولد سالم في مدينة دمياط عام 1936 واستهواه فن التمثيل منذ سن مبكرة 
فشارك في عروض ارتجالية بدمياط في الخمسينيات ثم عمل موظفا في مسرح 
العرائس بالقاهرة وكانت مسرحيته )وال العفاريت الزرق( التي أخرجها جالل 
الشرقاوي في يوليو 1965 أول عمل يقدم له على المسرح ككاتب محترف. 
وكتب سالم أكثر من 25 مسرحية من أشهرها )مدرسة المشاغبين( التي أخرجها 
الشرقاوي وقام ببطولتها بعض أبرز نجوم الكوميديا المصرية وهم عادل إمام 
إلى  سالم  زيارة  وكانت  زكي.  أحمد  إلى  إضافة  شلبي  ويونس  وسعيد صالح 
إسرائيل عام 1994 مفاجأة ألغلب من يعرفونه ونشر بعد عودته كتاب )رحلة 
الذين يتخذون موقفا من  المصريين  المثقفين  إلى إسرائيل( فواجه تهميشا من 

التطبيع مع إسرائيل وقرر اتحاد كتاب مصر فصله من عضويته.

“القصة” احدث موضة 
شعر لعام 2015

الَقّصة  تتربع  القاهرة-اخبار مصر 
تسريحات  موضة  عرش  على 
الشعر في 2015، حيث تألقت بها 
العالميات،  النجمات  بعض  أخيراً 
تايلور  البوب  موسيقى  نجمة  مثل 
أليكسا  الموضة  وأيقونة  سويفت، 
»إيلي«  مجلة  وأوضحت  تشانغ. 
المرأة  تمنح  الَقّصة  أن  األلمانية 
واألنوثة  بالرقة  مفعمة  إطاللة 
تستحضر ذكريات الطفولة البريئة، 
المقام  في  تغازل  أنها  إلى  مشيرة 

األول الوجه ذا الحواف.

مقتل عروس يف باكستان بسبب قلة املهر 
الذي دفعته

د ب أ
باكستان  في  الشرطة  ذكرت 
حديثة  عروسا  أن  الثالثاء  أمس 
الزواج توفيت بعدما أجبرتها أسرة 
كيمائية  مادة  تناول  على  زوجها 
سامة، وذلك بسبب قلة المهر الذي 

دفعته من وجهة نظرهم.
وقعت الجريمة في منطقة داسكا بإقليم البنجاب.

 25“ بيبي  تكريم  العروس  بأن  رياض  رنا  الشرطة  مسؤول  وأفاد 
عاما” تزوجت في 4 سبتمبر الحالي، وأنقلة المهر أثار غضب أسرة 

الزوج.
أحشائها  تهتك  بسبب  توفيت  حيث  المستشفى  إلى  نقلت  :”لقد  وقال 
جراء تناولها مادة كيمائية سامة” فيما التزال الشرطة تحاول اقتفاء أثر 

الزوج بشأن هذه الجريمة.
ويعد قتل النساء بسبب المهر القليل أمرا شائعا في باكستان، إذ سبق 
أن قتلت امرأة عشرينية بالسم على يد زوجها األسبوع الماضي في ذات 

المنطقة بسبب عدم جلب المهر الكافي.



عبيط القرية
بقلم: مدحت موريس

               )voicy2005@yahoo.com(
  

بدار  التي أمضيناها  كانت أمسية رائعة تلك 
العمدة, حيث تم الصلح بين العائلتين الكبيرتين 
علي  قام  بينهما  نشبت  خالفات  بعد  بالقرية 
بالهجوم  األخرى  العائلة  شباب  بعض  إثرها 
واالعتداء علي بعض منازل العائلة التي أنتمي 
المحلي  المجلس  وأعضاء  العمدة  قام  إليها. 
العائلتين  حكماء  حضره  صلح  مجلس  بعقد 
يعيشون خارج  منهم  والبعض  الذين حضروا 
وقد  بالقاهرة,  طبيبا  أعمل  حيث  مثلي  القرية 
رأسي,  ومسقط  لقريتي  بالحضور  سارعت 
عائلتي  أفراد  يستقبلني  أن  غريبا  يكن  ولم 
كبير  فخر  من  لديهم  بما  الترحاب  بمنتهي 
بشخصي حيث أن أسم الدكتور عزيز رشدي 
قريتنا  في  يتردد  كما  تماما  القاهرة  في  يتردد 
أفراد  استقبال  هو  سرني  ما  واشد  الصغيرة. 
العائلة األخرى لي وقد رأيتهم تواقون للصلح 
اعلنوه  ما  بالفعل  هذا  وكان  الخالفات  ونبذ 
فى المجلس العرفى الذى عقده حكماء القرية 
والتركيز  الماضى  نسيان  على  الجميع  واتفق 
حيث  الوليمة  بدأت  بعدها  المستقبل  علي 
وتناسيت  وطاب  لذ  ما  بكل  المائدة  عمرت 
أمام ذلك كل النصائح التي أوجهها لمرضاي 
الملئ  الدسم  الطعام  من  االحتياط  حيث  من 
الدسمة تمشيت في  الوجبة  بعد  بالكولسترول, 
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يحررها هانى نصحى

أورقة القرية وحواريها يرافقني شاب من شباب 
عائلتي وقد بدا مهموما ومهزوما, وفي الطريق 
واالستسالم  السالم  عن  وتحدثنا  يحاورني  بدأ 
وكانت آراؤه نابعة من حماس شاب في مقتبل 
وكنت طوال  عقله,  يسبقون  ولسانه  يداه  العمر 
بالسالم  دوما  البادئ  يكون  احفزه ألن  الطريق 
أما  استفزاز-  ألقل  يستجيب  وال  اآلخرين  مع 
هو- فكان يري أنني متهاون زيادة عن الالزم, 
أن  أردت  يري.  كما  الهوان  يجلب  والتهاون 
ذكرياتي  عن  أحدثه  بأن  الحديث  مجري  أغير 
وكيف  عمره,  مثل  في  كنت  عندما  القرية  في 
القرى  فرق  مع  يتنافس  القدم  لكرة  فريقا  كونا 
عبيط  أخبار  إيه   “ سألته  أخيرا  ثم  المجاورة, 
القرية؟” ضحك الشاب قائال أنا ال أعرف شيئا عن 
عبيط القرية سوي ما قرأته في قصص أدبيات 
الريف المصرى أجبته بأن القصص دائما تأتي 
التي  األساسية  الركيزة  هو  والواقع  الواقع  من 
التركيز  يبدأ في  ثم  المؤلف قصته,  يبني عليها 
الهدف  يخدم  بما  معين  جانب  في  المبالغة  أو 
من قصته, ولكن علي أي حال فشخصية عبيط 
القرية أو المجذوب وهو شخصية حقيقيه عشتها 
القرى  أو  قريتنا  أنا شخصيا ورأيتها سواء في 
لها  أن  إال  اختلفت شخصيته  ومهما  المجاورة, 
سمات مشتركة وهي... ظهوره فجأة من حيث 
ال تدري...هذيانه بكلمات سمعها من هنا وهناك 
وأخيرا اختفائه ثانيا فجأة. وظن بعض الناس أنه 
يتنبأ بالمستقبل, أو أنه رجل مبروك. رد الشاب 
مقاطعا- ويبدوا أن حديثي له كان ممال- عموما 
غزت  والحضارة  قبل  ذي  عن  تغيرت  القرية 
القرية وأندثرت شخصية العبيط ولم يعد الفالح 
يأكل من صنع يديه وهذا يكفي. ضايقني أسلوبه 
الحاد في الحديث فأثرت الصمت حتي عدنا لدار 
العمدة حيث قضيت ليلتي وغادرت عند الفجر 
قريتى  على  اطمئنيت  بعدما  القاهرة  الى  عائداً 
سماء  فى  يرفرف  السالم  عاد  وبعدما  واهلى 
حاءتنى  شهرين  من  اقل  بعد  الحبيبة.  قريتى 
مكالمة من العمدة يطلب منى الذهاب الى القرية 
المر هام وقد تواترت اخبار متناثرة عن عودة 
الخالفات بين االسرتين وعندما وصلت وجدت 
نفس المشهد ونفس المجلس مع اختالف أن هناك 
الخالفات وعقاب من  تصميم أكبر علي تحدي 
ال يلتزم- واألكثر من هذا- أن العمدة باعتباره 
من  شاب  وصفع  نهض  األخرى  العائلة  كبير 
عن  مقبول  غير  بأسلوب  تحدث  ألنه  عائلته 
عائلتي, وكانت إهانة بالغة لشاب في مثل عمره 
سيما-  ال  المرة  هذه  ستهدأ  األمور  أن  تأكدت 
المجلس  وأعضاء  العمدة  مواقف  رأيت  بعدما 
المحلي والسيد عضو البرلمان ....بعد أقل من 
ثالثة أشهر أتصل بي أحد أفراد عائلتي يطلب 
حضوري للقرية حيث أن األوضاع تفاقمت الى 
حد خطير, وعند وصولي كان وجه العمدة أول 
يا  وقتك  في  جيت   “ بالقول  فبادرني  رأيت  ما 

اسراب حنل تغزو ضاحية 
بأريزونا األمريكية

من  هائلة  اسراب  هاجمت  رويترز   – امريكا 
ضواحي  إحدى  باآلالف  عددها  يقدر  النحل 
فينكس بوالية أريزونا األميركية ولدغت ستة نقل 
أربعة منهم إلى المستشفى قبل أن يتمكن رجال 
المياه.  خراطيم  باستخدام  طردها  من  اإلطفاء 
اإلطفاء  إدارة  رئيس  -نائب  كونور  مايك  وقال 
في  الضحايا  بين  من  إن  غلبرت-  في  واإلنقاذ 
هجوم اسراب النحل الذي وقع في غلبرت بوالية 
أربعين وخمسين  بين  لدغ  إطفاء  أريزونا رجل 
الرأس  غطاء  الحشرات  دخلت  أن  بعد  مرة 
أن  رويترز  وكالة  وبيّنت  يرتديه.  الذي  الواقي 
إلى  نقلوا  الذين  بين  رجل اإلطفاء هذا كان من 
اسراب  هجوم  ودفع  العالج.  لتلقي  المستشفى 
النحل السكان للهرب من الشوارع واللجوء إلى 
داخلها  بالبقاء  السلطات  منازلهم حيث نصحتهم 
بينما أغلقت طواقم اإلنقاذ أحد الشوارع لمكافحة 
سحابة من النحل تشكلت في سماء البلدة. وقال 
هياج  في  تسبب  الذي  ما  يتضح  لم  إنه  كونور 
لكن  العدواني،  السلوك  هذا  إلى  وتحوله  النحل 
أشجار  في  نحل  خاليا  على  العثور  الشائع  من 

تلك البلدة وربما تعرض أحدها لإلزعاج.

لإلعالن جبريدة األهرام 
اجلديد  االتصال على 
647-823-6779
ahram.teeba@

gmail.com
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دكتور عزيز” ووجدت المجلس مكتمال وتكررت 
الجلسة وتكرر الكالم مع اختالف بعض المفردات 
فقدت شهيتي...  قد  لكنني كنت  الوليمة  أقيمت  ثم 
نهضت ألتمشى في قريتي الحبيبة ورافقني نفس 
تخص  حرقها  تم  خربه  منازل  وشاهدت  الشاب 
وكانت  الحريق  رائحة  شممت  عائلتي....  أفراد 
في  أقامت  بالكامل  أسر  بالمنازل,  عالقة  مازالت 
تالقى  ح  دكتور  يا  المستشفي  العراء...”روح 
منهم  ثالثة  هناك,  متلقحين  عيلتنا  من  واحد   51
أنا وقد  أما  الشاب  قال  الحياة والموت” هكذا  بين 
أدركت حجم المصيبة وحجم الخديعة فلم أجد ما 
أقوله, وأستمر الشاب يتحدث في حرقة, أهذه هي 
كرامة العائلة التي تحافظ عليها؟؟ أم تراك جئت 
لتسألني عن عبيط القرية مرة اخري وتحكي لي 
ظهري  علي  كالسياط  كلماته  كانت  حكاياته؟؟. 
من  سخريته  في  أستمر  لكنه  مؤنبا  نحوه  إلتفت 
تاركا  عائدا  أستدرت  السابقة  المرات  في  كالمي 
إياه واقفا في مكانه وعلي الرغم من ابتعاد صوته 
شيئا فشيئا إال أن كلماته كانت تدق كالطبول في 
أذني وعقلي, وبينما عيناي تتجوالن فى األرجاء 
وتشاهد الحرائق والخراب وجدتني أتمتم بكلمات 
عبيط  دمار، سالم، حريق،...  أفهمها خراب،  لم 
ثم  وجهي  وغسلت  الدار  إلي  عدت  القرية...... 
المعلقة  الصغيرة  للمرأة  نظرت  و  رأسى  رفعت 
تتحدث  بكلمات  أهذي  ووجدتني  الحوض  فوق 
عما يجري وما جرى طالعت وجهى فى المرآةأثم 
انفجرت ضاحكاً بعدما أدركت أن شخصية عبيط 

القرية لم ولن تندثر.

Sudoku
Each column must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the 
same column of a Sudoku puzzle can be the same.
 Each row must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the same 
row of a Sudoku puzzle can be the same.
Each block must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the 
same block of a Sudoku puzzle can be the same. 

الشرطة الفرنسية توقف 
طفالً يقود سيارة مسروقة

باريس - أ ف ب
في  الفرنسية  “هافر”  مدينة  شرطة  تلقت 
أحد  من  اتصااًل  األحد  فجر  من  الرابعة 
تجوب  سيارة  عن  يبلغ  الساهرين  السكان 

الشوارع بقيادة طفل صغير.
السيارة  توقيف  من  الشرطة  وتمكنت 
لتكتشف على كرسي القيادة طفاًل صرح أنه 
في العاشرة من العمر وبصحبته شقيقه الذي 
وضعه في كرسي خاص في الخلف وعمره 
5 سنوات و لم يقطعا لحسن الحظ أكثر من 

500 متر.
مركز  إلى  الطفلين  والدة  استدعاء  وتم 
الشرطة الستجوابها فتبين أنها كانت مدعوة 
لحفلة وتركت ابنيها في عهدة أحد أصدقائها 
األخير  هذا  نوم  استغال  الطفلين  أن  إال 
وتسلال خارج المنزل حيث كانت سيارة األم 

فأخذاها للقيام بجولة في المدينة.
وقد نقل الطفلين إلى المستشفى للكشف عن 

حالتهما الصحية.

اضحك فرفش 

صعيدى ضحك نسى بقه مفتوح
صعيدى حب طحنوه

صعيدى خس حطوه فى السلطة
والتانى  شاط  واحد  كورة  بيلعبوا  اتنين 

اتحرق
صعيدى نزل محطة الرمل رجله غرزت
كل  قاله  بلدياته  لدكتور  راح  صعيدى 
الدكتور  ماشوفش  عينى  على  ايدى  ماحط 

خرمله ايده
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بصــــــراحة
االنتخابات الكندية علي صفيح ساخن

مدحت عويضة
عن  الماضي  العدد  تكلمت 
الجدد  الديمقراطيين  حزب  صعود 
وأسباب صعوده، وفي نهاية مقالي 
يفقد  ذكرت أن مع مرور األيام قد 
التصويت  ألن  الصدارة  الحزب 
بمثابة  هو  الجدد  للديمقراطيين 
الظروف  ظل  في  سياسي  انتحار 
احترامي  مع  الحالية،  االقتصادية 
الكندي بشكل خاص  لليسار  الشديد 
تعلمت  والذي  عام  بشكل  واليسار 

السياسة علي أياديهم.

وكما أشعل صعود الديمقراطيين 
زادها  الكندية  االنتخابات  الجدد 
الثالث  للمركز  هبوطه  اشتعاال 
الي   36 النقطة  من  فهبط  أيضا، 
الذين  يتحول  كان  الكل  النقطة 27 
الجدد  الديمقراطيين  انتخاب  ينوون 
بالمقدمة  فيستأسد  الليبرالي  للحزب 
لوحده، ولكن ما حدث أن النصيب 
المحافظين  لحزب  ذهب  األكبر 
النقطة  عند  المقدمة  في  ليضعه 
32.6 متقدما ب 1.2 عن الحزب 
المركز  في  جاء  الذي  الليبرالي 

الثاني.

حقيقة أن االنتخابات الحالية هي 
أعظم  مقدور  في  فليس  تاريخية 
رئيس  سيكون  من  توقع  المحللين 
كانت  وان  القادم،  كندا  وزراء 
ستيفن  بين  انحسرت  قد  المنافسة 
وخرج  تردو  وجستين  هاربر 
ولن  السباق  من  موكلير  توماس 
يعود إليه وأفضل ما سوف يحصل 
 %  25 سيكون  مقاعد  من  عليه 
المؤكد  الشئ  ولكن  المقاعد،  من 
حكومة  هي  القادمة  الحكومة  أن 
ألحد  عنيفة  هزة  تحدث  مالم  أقلية 

األحزاب في األيام األخيرة.

توقع البعض صعود كبير لليبرال 
بعد المناظرة االقتصادية، نظرا ألن 
أحسن  في  ليس  الكندي  االقتصاد 
االقتصادي  العامل  وأن  حاالته 
الليبرال  ولكن  قوتهم،  سبب  كان 
للمشكلة  مقنعه  حلوال  يقدموا  لم 
يري  البعض  أن  كما  االقتصادية، 
ظل  في  للحكومة  تغيير  أي  أن 
لكوارث  يؤدي  قد  الظروف  هذه 
االقتصادية  األزمة  وأن  اقتصادية، 
عن  الخارجة  العالمية  اسبابها  لها 
أهم  ومن  الكندية،  الحكومة  إرادة 
الكندي  االقتصاد  تراجع  أسباب 
أن  كما  البترول،  سعر  هبوط  هو 
فائض  يقدم  ان  استطاع  المحافظين 

في الميزانية.

الخارجية  السياسة  مناظرة  وفي 
علي  أياديهم  هاربر  أنصار  وضع 
أراء  هناك  ألن  نظرا  قلوبهم، 
السياسة  حول  كثيرة  متضاربة 
أيضا  وتوقع  لهاربر،  الخارجية 
استطالعات  في  هبوط  الجميع 
المحافظين،  حزب  سيصيب  الرأي 
في  وتمكنه  هاربر  خبرة  ولكن 
خبرته  وقلة  جستين  رعونه  مقابل 
المحافظين،  لصالح  األمر  حسمت 
حزب  ألنصار  هدية  تردو  قدم  بل 
عدم  علي  أصر  عندما  المحافظين 

اإلرهابيين  من  الجنسية  سحب 
ينتقص  الجنسية  سحب  أن  وقوله 
فتحولت  الكندية،  الجنسية  قيمة  من 
كلماته لوسيله للسخرية وترددت في 
وسائل اإلعالم وستؤثر هذه الجملة 
تحديدا في االنتخابات القادمة وربما 

تكون سببا في فوز المحافظين.

ال أحد يعلم كيف ستتجه األمور 
من  ولكن  الباقيين  األسبوعين  في 
األرجح أن خبرة المحافظين ستحسم 
كيني  فجيسين  النهاية،  في  األمر 
للمحيط،  المحيط  من  التحرك  بدأ 
كتبت  ولقد  به  ننادي  كنا  ما  وهذا 
“زورونا  مهاجر  فاكسات  في  له 
بعد  اختفي  ولكنه  مرة”.  سنة  كل 
 2011 البرلمان  بأغلبية  الفوز 
 2015 سنة  أخري  مرة  وظهر 
وسرعان ما غفر له محبيه اختفاءه 
نظرا ألنه شخصية محبوبة وجذابة 
كل  أوساط  في  كثيرة  خدمات  وله 
الجاليات. فهل سيكون تحرك كيني 

أحد أسباب فوز المحافظين؟؟؟.

تشتعل  مسيسوجا  مدينة  في 
بوب  ويعتبر  بشدة،  المنافسة 
نظرا  حظوظا  األكثر  هو  ديكارت 
الكثيرة  وخدماته  الطويلة  لخبرته 
وأيضا عدم كفاءة المنافس اليبرالي 

شكال أو موضوعا.

هاذل  له  فقدمت  بات  برد  أما 
العمر عندما سخرت  مكالين خدمة 
يقدم  لم  بأنه  ووصفته  منافسه  من 
يعيش  الذي  المحلي  للمجتمع  شئ 
فيه عندما أتصل بها أثناء أجراءها 
حديث صحفي مع أحد الصحفيات، 
والقاسي  الجريء  الرد  عليه  لترد 
أوال...  مجتمعك  اخدم  اذهب 
وتتناقل وسائل اإلعالم قول مكالين، 
لذلك فحظوظ برد بات باتت كبيرة 
سنتر  مسيسوجا  دائرة  تأتي  جدا. 
لوجود  نظرا  تنافسا  األشد  وتعتبر 
وخبرة  المحافظين  من  جديد  وجه 
أن  يبدو  ولكن  الليبرالي،  المرشح 
سيحدد  الجدد  الديمقراطيين  حزب 
فقوة  الدائرة  هذه  في  سيفوز  من 
البرتقالي ستصعد بجيليوس  مرشح 
الدائرة  علي  ليحافظ  المقدمة  في 
حصول  عدم  حالة  في  أم  زرقاء 
أصوات  علي  البرتقالية  المرشحة 
كبيرة ستزيد حظوظ الليبرال، باقي 
األربع دوائر ستكون المنافسة فيهم 
من  توقع  يستطيع  أحد  وال  شديدة 
جدا  قليلة  الفروق  وستكون  سيفوز 

فكل صوت له ثمن.

للنزول  استعدادنا  هو  األهم 
هذه  في  بفاعلية  والمشاركة 
دعم  علينا  أن  كما  االنتخابات 
فمن  الطرق،  بكل  المحافظين 
مصلحة جالياتنا ومن مصلحة بلدنا 
الحكم، ألمرين  في  بقائهم  هو  كندا 
في منتهي األهمية األول هو الحفاظ 
والقدرة  االقتصادي  الوضع  علي 
علي تحسينه األمر الثاني هو األمن 
اإلرهاب  ومحاربة  الكندي  القومي 
ومطاردته  الكندية  األراضي  علي 

خارج حدود كندا في مهده.

فهو غير متفائل ان يجد المحفظة، 
على  للحصول  طلبا  وقدم  وذهب 
وحصل  االجتماعي  الرقم  كارت 

عليه. 
قابل صديقه مره أخرى بعد مدة 
الذى الح عليه مرة أخرى للذهاب 
فذهب  ووجد،  فقد  مكتبي  الحد 
بسبب الحاح صديقه وفقط ليثبت له 
وجد  بانه  وفوجي  خطأ،  على  انه 
األوراق  وبها  تمس  لم  محفظته 
ان  بعد  هذا  كان  وبالطبع  المالية، 
للعامل  المحفظة  بمواصفات  ادلى 
وذهب  فرح  بالتأكيد  المكان،  بهذا 
عليه  الحاحه  بسبب  ليشكر صديقه 
وليس ليثبت له انه كان على خطأ 
سعيدا  أيضا  وكان  اعتقد،  ما  مثل 

وهو يقص لي هذه القصة.
له  قلت  قصته،  سمعت  ان  بعد 

محفظته  عن  يبحث  اخذ  عندما 
ولم يجدها تذكر انه كان قد اخرجها 
ووضعها  االنفاق  مترو  في  وهو 
بجواره  يكن  ولم  ونسيها،  بجانبه 

أحد لكى ينبهه. 
بالمحفظة  كان  ألنه  حزن 
ان  عليه  يلزم  الذى  األشياء  بعض 
الرعاية  كارت  مثل  يستعيضها، 
والرقم  القيادة  ورخصة  الصحية 
رقم  عنه  يقال  كما  او  االجتماعي 
هو  الذى  نمبر(  )سين  الخطية 
اختصار )سوشيل انشورنس نمبر( 
ولكن لم يكن معه كارت فيزا ألنه 

ال يؤمن باالستدانة. 
لمكتب  نصحه صديقه ان يذهب 
التابع  فوند(  اند  )لوست  فقد ووجد 
لمواصالت تورونتو، ولكنه رد انه 
ولهذا  مالية  أوراق  بمحفظته  كان 

هذا  في  مرضاي  كل  اسال  سوف 
مكتب  عن  يعلمون  كانوا  ان  اليوم 
فقد ووجد التابع للمواصالت العامة، 
يعلمه  نصفهم  ان  النتيجة  وكانت 
بمعنى ان نصفهم أيضا ال يعلمه.    

شيئا  وجدت  لو  القارئ  عزيزي 
في المواصالت العامة فسلمه للسائق 
وجه  على  ابتسامة  ستضع  ألنك 
في  شيء  أي  فقدت  ولو  فقده،  من 
لمكتبي  فاذهب  تورونتو  مواصالت 
يوجد  احدهما  والذى  ووجد،  فقد 
في  والثاني  “شيربورن”  محطة  في 
محطة “باى” قبل ان تبدأ إجراءات 

استعادة ما فقدته.
وغالبا ما توجد مثل هذه المكاتب 

لمواصالت البلدان األخرى.
موعدنا فى العدد القادم إن شاء هللا  

فقد ووجد 
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شعر الجميع ان االبنه في حاله 
عن  بإبعادها  فقاموا  طبيعيه  غير 
ابيها   وجاؤا بالطبيب الذي دخل 
كلمته  ..ليقول  النائم  االب  حجره 

االخيره وليكتب شهاده الوداع.

قال الطبيب )) هللا يرحمه.. دي 
سكته قلبيه ((: 

دي   (( وأجاب  االبنه  وفحص 
صدمه عصبيه ((

ظلت االبنه تدخل ألبيها تتحدث 
بال  إيقاظه...ولكن  وتحاول  معه 

جدوي  

تمتلئ  وعيناها  له  تنظر  كانت 
يمتلئ  وقلبها  تسقط  ال  بدموع 
لتقول  تعود  ثم  يخرج  ال  بصراخ 
لألم )) ماما متصرخيش كده، بابا 

نايم (( 

سنين  وكأنها  ساعات  مرت 
ينتهي  ال  كابوس  وكأنه  طويله. 

بمرور الساعات.

ظل االب ليله اخري في بيته. في 
حجرته. ال يتكلم كعادته وال يرحب 
من  البيت  خال  كعادته.  بأحفاده 
ضحكته المعهودة في استقبال ابنته 
وأطفالها الصغار. وخال البيت من 
ويحمل  ويجري  وهويلعب  صوته 
شده  في  وهم  كتفيه  علي  أحفاده 
من  األبناء  جميع  وعاد  السعاده. 
أسري  عشاء  لدعوه  ليس  أماكنهم 

بل لدعوه وداع أبوي. دعوه وداع 
من اب نائم لن يستطيع ان يكتبها 

بل ستكتب هي من اجله :)

الجميع  استيقظ  الصباح  وفي 
برغم عدم نومهم تلك الليله الحزينه 

.

االب  خرج  ايضا  الصباح  وفي 
لم  خشبي.  صندوق  في  محموال 
يخرج هذه المره مبتسما متألقا علي 

قدميه كمثل كل صباح.

البيت وال  لم تلمس أقدامه درج 
الطريق  

وكانت  باألسفل  الجميع  ظل 
باكيه  غير  تنظر  الكبري   االبنه 
يفطر  هيصحي  هوبابا   (( وتقول 

امته؟ ده متعشاش امبارح (( 

وخرجت  بيته  من  االب  خرج 
معه السعاده واالطمئنان واالمان.

غير  االب  وراء  الجميع  سار 
ان  أراد  القدر  وكأن  مصدقين، 
يقول لهم )) ها هومن تحبونه ومن 

أحبكم 

رحل عنكم في غمضه عين (( 
فهل تصدقون ؟؟؟

كل  من  أشد  الصدمه  كانت 
صدمات العمر.

وجوههم  وعلي  األبناء  سار 
ودموع  مفهومه  غير  عالمات 
مكتومه. وصراخ غير معلن وفي 
عدم  عن  تعلن  نظرات  عيونهم 

جميعا  نائمون  اوكأنهم  التصديق 
ويحلمون جميعا نفس الحلم.

وكانت  طويل  الطريق  كان 
بعضها  وراء  تسير  السيارات 
في  النائم  االب  وراء  وكلهم 

صندوق خشبي.   

انتهت  حتي  طويله  ساعات 
الرحله للمقر االخير 

فيه  نودع  حزين  مكان  الي 
الكئيب  األليم  المكان  هذا  أحبائنا. 
المظلم الذي يأخذ منا أغلي الناس  

يمتلئ فقط بالدموع والنحيب. 

تشبث الجميع بالنظرات االخيره 
تلك  انها  مصدقين  غير  للصندوق 

هي النظره االخيره.

عن  الساعه  توقفت  وقت  وبعد 
الدوران، عاد الجميع بدون االب.. 
بدون البسمه.. بدون االمان.. بدون 
السند... عاد الجميع بال كالم وفي 

صمت تام.

وبات االب ليلته هذه وحيدا في 
بعيدا  بات  مظلم..  مغلق..  مكان 

عن بيته وزوجته وابنائه.

الناس...وداعا  اغلي  وداعا 
ايتها  الحاضر...وداعا  الغائب 

البسمه النقيه من عالمنا الشقي 

اتسع  الذي  القلب  ايها  وداعا 
...وداعا  أبي  للجميع...وداعا 

ابي.....

                                     ابنتك 
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طبق احملبة         
 نيفني سامى

وجدت  أظافري،  نعومه  منذ 
داخلي  في  يغرسون  وجدتي  امي 
اشياء ال اعرف اسمها ولم افكر ان 
أضع لها عنوانا اواسما. فقد كانت 
وعميقه  شكلها  في  بسيطه  الحياه 
نكن  ولم  في طياتها ومضمونها.. 
نجلس كثيرا لنفكر في المسميات.

من  بطبق  ترسلني  امي  كانت 
المخبوزات  أو  ًوالكعك  الحلويات 
والفطائر  في كل االعياد. المسيحيه 
واالسالميه والقوميه واالجتماعيه 
كل  مع  روحي  انصهرت  حتي 
عيد. واصبحت ال افكر ما هوعيدنا 
وكان  االخرين..   هوعيد  وما 
هنا  من  يدور  الشهي  الطبق  هذا 
لهناك وال يسأل الي اين هوذاهب 
اولمن سوف يطرق الباب. الطبق 
في  اسمه  دعوت  ًوالذي  العجيب 

داخلي )طبق المحبه (.

كل  مع  السعاده  تغمرني  كانت 
باب أطرق عليه وسعاده اكبر مع 
عند  وجهي  في  يبتسم  وجه  كل 
أعود  المحبه. كنت  استالمه طبق 
الفارغ  بالطبق  سعيده  امي  الي 
إياه  وأعطيها  الي صدري  اضمه 
ما  بكل  اخري  مره  ملئه  إلعادة 
به  أعود  احيانا  وكنت  وطاب.  لذ 

ممتلئ لنفرغه ونعيد ملئه واستمر 
في الذهاب والعوده بين كل بيوت 

الجيره. 

المهمه  تلك  اعشق  كنت 
واعتبرها رحله السعاده..

اقضي  كنت  الصيف  وفي 
اجازه الدراسه الصيفيه مع جدتي 
ولن  الجميل.  المصري  بالصعيد 
اخفي عنكم انه أيضاً كان ينتظرني 
لسعادتي  ويا  المحبه  أطباق  هناك 
وانا اقف بجوار جدتي وهي امام 
والخبز  الفطائر  لنا  لتخبز  الفرن 
الذي كان يأكل منه الجميع حتي ال 

يبيت لليوم التالي.

بيت  من  المحبه  طبق  ويدور 
لبيت ومن مكان الخر لتعم الفرحه 
بيوتا كثيره يبيتون ليلتهم مبتسمين 
من  لهم  هللا  ارسله  بما  راضين 

خالل طبق المحبه.

تلك  واستمرت  السنين  مرت 
زواجي  بعد  حتي  معي  العاده 
تعلمته من  افقد ما  ان ال  فحاولت 
التي  الفرحه  كانت  وجدتي.  امي 
سعاده  اي  من  اكثر  بها  أشعر 
وانا احمل طبق المحبه. ال يهم ما 
بداخل هذا الطبق اولمن هوذاهب، 
اكثر  مشاعر  يحمل  انه  المهم  بل 

من انه يحمل طعاما. 

وهاجرت خارج البالد ووجدت 
في  منتشره  ليست  العاده  هذه  ان 

المكان الجديد الذي عشت فيه.

هكذا  أحيا  ان  استطع  لم  ولكن 
رافقني  الذي  المحبه  طبق  بال 
حتي  طويال  واحتضنته  طويال 
نفسي  ووجدت  اصدقاء.  صرنا 
ال  جيران  مع  الشئ  بنفس  اقوم 
ديانتي  يدينون  لغتي وال  يتحدثون 
ولكن  جنسيتي.  نفس  من  هم  وال 
طبق  فوق  مشاعري  وصلتهم 
المحبه وعبرت ابتساماتهم لي عن 
اخفي عنكم  والفرحه. وال  الرضا 
انني اذا طرقت باب احدا ولم اجد 
الرد كنت اترك طبق المحبه امام 
به  أعود  ال  حتي  واذهب  البيت 
تعود  ان  جداااا  فصعب  هو.  كما 
من  الي  تذهب  ال  ُسدي  المشاعر 

تقصده. وال تجد من تسعده :)

نفسي  وبين  بيني  عهدا  فأخدت 
لنفسي  مشاعري   تعود  ال  ان 
تخبط  ان  بعد  ترتد  التي  كالكره 

الحائط فترتد الي صاحبها.

لم استطع يوما  الي من  وعذراً 
ما اوتعثر يوما ما طبق محبتي في 

الوصول اليهم !

تحياتي الي طبق المحبه..

تحياتي الي أمي

تحياتي الي جدتي.

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

على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com   او

فرنسيس  البابا  لماذا خطف  تُـــري 
ورؤساء  العالم  انظار  روما  بابا 
السياسية  اتجاهاتهم  بمختلف  العالم 
والدينية خالل اجتماع الجمعية العامة 
أجل  من  فقط  هل  ؟!  المتحدة  لألمم 
والمحبة  السالم  عن  المؤثرة  كلماته 
لها  المشهود  مواقفه  فقط  ألجل  أم   ،
وينزل  بموكبه  يقف  مثاًل  بتواضعه 
أم  مشلول،  طفل  ليقبل  سيارته  من 
من أجل مالبسه وسيارته المتواضعة 
التي يركبها بعد أن كان لوقت طويل 
العامة  الموصالت  وسائل  يستخدم 
يفعله  أن  يمكن  سبق  ما  كل  ،لعل 
رجال دين مثله ليس بالشــرط يكونوا 
مسيــحيين أو أي من رجال المجتمع 
أو السلطة ، لــكـن أعتقد أهم ما َميَّز 
ويُــميّز البابا فرنسيس وجعله يخطف 

أنظار العالم ما يلي:-
عبر  العـالم  اذهان  الي  اعــاد   -1
الذكية  المسـيح  صـورة  الشاشات 
التي سمعوا وقراوا عنها في االنجيل 
في  الواقــــع  في  افتقدوها  لكــنهم 
المسيحي،  الدين  ورجال  المسيحيين 
علي  المسيح  تجسد  غاية  وألن 
المسيحي  المفهوم  حسب  األرض 
والسالم،  والعدل  للرحمة  تجسيد  هو 
لذلك البابا فرنسيس جاءت كل كلماته 
نحو  ُمــهّدفة  االنسان  عن  وافعاله 
الجـــدران  عـن  وليست  القيم  هذه 
والطقــس،وألن  والمـــظاهر 
االنــسان هو ارقــي مشــروع الــهي 
لــذلك اذا رايت شـخصا يُقــّدر قيمة 
االنسان واالنسانية حــتما األنســانية 

البد وان تُــقدره.
قطعت  الكاثوليكية  الكنيسة   -2
لتنال  األحترام  كل  يستحق  شوطاً 
من  ارتكبته  ما  وتصحيح  غفران 
أخطاء فادحة في عقود سابقة، لذلك 
رائدة  اآلن  الكاثوليكية  الكنيسة  تري 
مصر  في  منها  عديدة  مجاالت  في 
األيتام  رعاية  المثال  سبيل  علي 
والمستشفيات  الطبية  والمستوصفات 
والمهرجانات  المدارس  وإقامة 
السنيمائية والثقافية، كل هذه الخدمات 
ومسلمين  مسيحيين  للجميع  تُــقدم 
 ، العالم  دول  جميع  في  تميّيز  دون 

لذلك ال تتعجب حينما تري رئيس 
دولة مسلم أو ملحد أو علماني أو 
عسكري أو وثني يقف أحــتراماً 
ألنه   ، فرنسيس  للبابا  وتقــديراً 

يعلم جيداً دور 

الكنيسة الكاثوليكية في بالده . 
مصر  في  الكاثوليكية  والكنيسة 
كل  تقيم  ألنها  التحية  تستحق  تحديدا 
هذه األنشطة السابقة بهذا التميز رغم 
دون  مصر  في  الكاثوليك  عدد  قلة 
أو  أديرة  علي  تمويلها  في  االعتماد 
أو  شـــهداء  أو  عـــطايا  أو  نـــذور 

قديـــسين سابقـين بالكنيسة .
بأسلوب  العالم  البابا علي  انفتح   -3
لوجود  سعي   ، جديد  راقي  روحي 
الكنيسة في المشهد العام، سعي لعماد 
األطفال المولدين من غير الزواج ، 
سعي الستذكار غسل المسيح ألرجل 
تالميذه، في السجون أو المستشفيات 
سواها  أو  الفقراء  رعاية  دور  أو 
وهي  االجتماعي،  العمل  ميادين  من 
انتخابه  بعد  عليها  حافظ  التي  العادة 
بابا، حين زار سجًنا لألحداث وغسل 
أقدام 12 سجيًنا أعمارهم بين 14 – 
21 سنة بينهم فتاتان، وهو حدث هو 
أي  يمارس  لم  إذ  نوعه،  من  األول 
أو  النساء،  أقدام  غسل  قبل  من  بابا 
الطقس،  غير كاثوليك في إطار هذا 
إذ إّن اثنين من المسلمين منهم إحدى 
الفتيات كانوا من ضمن االحتفال. قدم 
ويجول  يمشي  الذي  المسيح  للشعب 
وليس  خيراً  يصنع  الشوارع  في 
المسيح الذي يجلس في القصر الحاكم 
ويسعي إلي ملك أرضي زائل.قـــّدم 
كأسد  وليس  وديــع  كحــمل  المسيح 

كما يُلقب من اخرين .
قيمة  يعرف  الموت  تــذّوق  4- من 
فترة  وبعد   1969 …عام  الحياة 
تعّرض  كاهًنا  رسامته  من  وجيزة 
إلى  البابا لوعكة صحية حادة دفعت 
استئصال إحدى رئتيه بعد نزاع دام 
ثالثة أيام “بين الحياة والموت ” ، لك 
أن تتخيل أن هذا الرجل يعيش برئة 
واحدة ألكثر من أربعين عاماً وبكل 
التي  األبتسامة  وهذه  العطاء  هذا 
يستحق  …أال  ذهب  أينما  تصاحبه 
العالم  وإحـــترام  تحية  الرجل  هذا 

له؟!

البابا فــرنســيس … 
مسـيح لـهذا الزمــان

بقلم / هـاني شـهدي

نعم هناك على الصليب مات وفدانى 
بعد ما كنت انا المجرم انا الجانى

طرح خطيتى فى البحر وصارت 
ماضى 

هو وحدة يستحق ان اوهب له حياتى 

اعطانى الخالص هديه ثمينه 
وبدل كلمتى بكلمه صادقه امينه 

ومسح لى كل دمعه حزينة 
عايش معاه الحياة المنتصرة المجيدة 

سار قدامى وفتح لى كل االبواب 
النه احبنى ودى اهم االسباب 

واعطانى قوة كداود
بها انتصر على االسود والدياب 

وهتفضل شمس حبه متعرفشى الغياب 

تمتعت بالحب والغفران العظيم 
سكن قلبى

 وامتلك عقلى فاصبح تفكيرى سليم
وجعلنى انطق بكلمات اعظم من الحكيم 

وروحه يقودنى آلعيش مستقيم 

خلقنى واعطانى حرية االراده 
عالقتى به اكتر من سجود وعباده 
شال همى وملئ قلبى فرح وسعاده

ايمانى معلن فى سلوكى ودى اعظم شهاده 

على الصليب 
حليم منجة

أمني جائزة نوبل متهم 
بافشاء االسرار

وكاالت اتهمت لجنة جائزة نوبل للسالم 
وذلك  األمانة،  بخيانة  السابق  العام  أمينها 
الخفية  التفاصيل  يكشف  كتابا  نشر  أن  بعد 
القليلة  السنوات  في  قدمت  التي  للجوائز 
عقوبات  بفرض  تلوح  لم  لكنها  الماضية، 
عليه، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز ” .

لوندستاد،  نوبل، جير  معهد  مدير  ونشر 
كتابا بعنوان )سيكرتري اوف بيس(، يسرد 
تذهب  لمن  قررت  التي  الشخصيات  فيه 
الجائزة خالل فترة وجوده باللجنة، بصفته 
 1990 بين  الفترة  في  نوبل  المعهد  مدير 
اختيار  إجراءات  فيه  يشرح  كما   ،2015-

لوندستاد  وحضر  للجائرة.  المرشحين 
خمسة  من  تتشكل  التي  اللجنة  اجتماعات 

أعضاء، لكن لم يكن له حق التصويت.
انتهك  “لوندستاد  أن  اللجنة  وذكرت 
أن  مؤكدة  بالسرية”،  تعهده  نواح  عدة  من 
مناقشاتها ظلت طي الكتمان على مدى 50 

عاما.
وقال لوندستاد في مؤتمر صحفي إلطالق 
كتابه إنه أراد عرض ما ينظر إليها بشكل 
بمزيد  بالعالم  جائزة  أرفع  باعتبارها  كبير 
قواعد  احترم  أنه  يشعر  وإنه  االنفتاح،  من 

السرية
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نعم أيها اآلب، ألن هكذا 

صارت املسرة أمامك
تأمل فى آية: لوقا 21:10

د. عبد اجمليد كامل

ثالثة أصوات تدوى فى  زنزانة السجن

»ِمْن ِإْحَساَناِت الرَّبِّ َأنََّنا مَلْ َنْفَن، أَلنَّ 
ُه الَ َتُزوُل«.مراثى 3 : 22  َمَرامِحَ
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أدم الثاني 
زمن الفرس األخضر

 وجدى خليل

ْلِم َفاَل َتَخاِفيَن،   ِباْلِبِرّ تَُثبَِّتيَن َبِعيَدًة َعِن الظُّ
َها   15 ِمْنِك.  َيْدنُو  َفاَل  االْرِتَعاِب  َوَعِن 
ِعْنِدي.  ِمْن  لَْيَس  اْجِتَماًعا  َيْجَتِمُعوَن  إِنَُّهْم 
هأََنَذا   16 َيْسُقُط.  َفإِلَْيِك  َعلَْيِك  اْجَتَمَع  َمِن 
َيْنُفُخ اْلَفْحَم ِفي النَّاِر  اَد الَِّذي  َقْد َخلَْقُت اْلَحدَّ
اْلُمْهلَِك  َخلَْقُت  َوأََنا  لَِعَملِِه،  آلًَة  َويُْخِرُج 
اَل  ِك  ِضدَّ َرْت  ُصِوّ آلٍَة  »ُكلُّ   17 لَِيْخِرَب. 
اْلَقَضاِء  ِفي  َعلَْيِك  َيُقوُم  لَِساٍن  َوُكلُّ  َتْنَجُح، 
ِبّ  الرَّ َعِبيِد  ِميَراُث  ُهَو  َعلَْيِه. هَذا  َتْحُكِميَن 
.« أشعياء54  بُّ ُهْم ِمْن ِعْنِدي، َيُقوُل الرَّ َوِبرُّ
الوعود  بهذه  كنيسه هللا  تحتمي   17-10  :
القوي من  الهنا  اإللهية وتستتر في حصن 
وجه« اْلُمْهلَِك« الذي خرج الي كل األرض 
سفر  يتنبأ  اْلُمْهلَِك«  هذا«  عن   . ليخربها 
أَْخَضُر،  َفَرٌس  َوإَِذا  قائال »َفَنَظْرُت  الرؤيا 
َواْلَهاِوَيُة  اْلَمْوُت،  اْسُمُه  َعلَْيِه  َواْلَجالُِس 
َتْتَبُعُه، َوأُْعِطَيا ُسْلَطاًنا َعلَى ُرْبِع اأَلْرِض أَْن 
َوِبُوُحوِش  َواْلَمْوِت  َواْلُجوِع  ْيِف  ِبالسَّ َيْقتاَُل 
األصحاح  يقرأ  ٨:6الذي  »رؤيا  اأَلْرِض. 
هذا  أن  يالحظ  الرؤيا  سفر  من  السادس 
الفرس يأتي بعد ثالثة سبقوه : األول كان » 
َفَرٌس أَْبَيُض، َواْلَجالُِس َعلَْيِه َمَعُه َقْوٌس، َوَقْد 
َيْغلَِب«  َولَِكْي  َغالًِبا  َوَخَرَج  إِْكلِياًل،  أُْعِطَي 
رؤيا 2:6 وهو يشير الي السيد المسيح له 
كل المجد الذي ظفر في حربه ضد ابليس 
والفرسان  الصليب  خشبه  علي  وغلبه 
الفرس األحمر وهو يشير   : األخران هما 
األرض  من  السالم  فيه  ينزع  زمن  الي 
األمم  بين  والنزاعات  الحروب  وتنتشر 
َعلَْيِه  َولِْلَجالِِس  أَْحَمُر،  آَخُر  َفَرٌس  »َفَخَرَج 
َوأَْن  اأَلْرِض،  ِمَن  اَلَم  السَّ َيْنِزَع  أَْن  أُْعِطَي 
َيْقتَُل َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوأُْعِطَي َسْيًفا َعِظيًما« 
رؤيا4:6 وها نحن نري النبوءة تتحقق أما 
الفرس األسود فهو زمن يأتي بغالء وندره 
ونقص للطعام »ثُْمِنيَُّة َقْمٍح ِبِديَناٍر، َوَثاَلُث 
َثَماِنِيّ َشِعيٍر ِبِديَنار« رؤيا 6:6 وهو زمن 
بدأت البشرية في اختباره منذ سنوات ليست 
بقليله. »الفرس األخضر« هو زمن تنتشر 
هو  مؤسسها  الموت  عاقبتها  عقيده  فيه 
ابليس ومعه »إِْنَساُن اْلَخِطيَِّة، اْبُن اْلَهاَلِك« 
2 تسالونيكي 3:2 . وفي انتشار هذه العقيدة 
الكتاب  يقول  كما  الشيطان  عمل  ينشط 
ٍة،  ُقوَّ ِبُكِلّ  ْيَطاِن،  الشَّ ِبَعَمِل  َمِجيئُُه  »الَِّذي 
تسالونيكي9   2 َكاِذَبٍة«  َوَعَجاِئَب  َوِبآَياٍت 
:2 ويضل كثيرون وينقادون خلف الفرس 
إِنَُّه  مبهورين باآليات التي يصنعها »َحتَّى 
َماِء َعلَى اأَلْرِض  ِمَن السَّ َتْنِزُل  َناًرا  َيْجَعُل 
اَم النَّاِس«رؤيا13:13 غير مبالين بموت  ُقدَّ
الراكب  تابعي  عدد  زياده  ناشدين  الروح 
علي الفرس . وسيضطهدون أوالد هللا الذين 
أو  أيديهم  علي  فارسهم  عالمه  لهم  ليست 
َغاَر َواْلِكَباَر،  جباههم »َوَيْجَعَل اْلَجِميَع: الِصّ
َواْلَعِبيَد،  َواأَلْحَراَر  َواْلُفَقَراَء،  َواأَلْغِنَياَء 
اْليُْمَنى أَْو َعلَى  َيِدِهِم  لَُهْم ِسَمٌة َعلَى  تُْصَنُع 
َجْبَهِتِهْم،« رؤيا 16:13. ومن ليس له هذه 
العالمة » اَل َيْقِدَر أََحٌد أَْن َيْشَتِرَي أَْو َيِبيَع، 
رؤيا  اْلَوْحِش«  اْسُم  أَِو  َمُة  الِسّ لَُه  َمْن  إاِّلَّ 
7:13 والفرس وراكبه ينجح ويقتل . ويتنبأ 
َوَتْعُظُم  قائال »  النبي عن هذا  سفر دانيال 
ِتِه. يُْهلُِك َعَجًبا َوَيْنَجُح  تُُه، َولِكْن لَْيَس ِبُقوَّ ُقوَّ
يِسيَن.  اْلِقِدّ َوَشْعَب  اْلُعَظَماَء  َويُِبيُد  َوَيْفَعُل 
ُم  َوِبَحَذاَقِتِه َيْنَجُح أَْيًضا اْلَمْكُر ِفي َيِدِه، َوَيَتَعظَّ
ِبَقْلِبِه. َوِفي االْطِمْئَناِن يُْهلُِك َكِثيِريَن« دانيال 
الكثيرين  ان  صريحه  النبوءة  نعم   24:٨
»الفرس  بيد  قتلهم  سيتم  هللا  شعب  من 

األخضر« ذلك »اْلُمَقاِوُم َواْلُمْرَتِفُع َعلَى ُكِلّ 
َما يُْدَعى إِلًها أَْو َمْعبُوًدا« 2تسالونيكي 4:2 
والذين يتبعونه ويصنعون أرادته سيحيون 
في اطمئنان أنهم أخيارا وأنهم بقتلهم شعب 
هللا أنما يصنعون خيرا الي فارسهم وتنطبق 
عليهم نبؤه السيد المسيح له كل المجد عندما 
قال » َتْأِتي َساَعٌة ِفيَها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن َيْقتُلُُكْم 
ولكل   2:16 »يوحنا  هللِ.  ِخْدَمًة  ُم  يَُقِدّ أَنَُّه 
وأسبابا  سببا  مسفوك  دم  ولكل  تفسير  قتل 
. ويقودهم »الفرس األخضر« الي الموت 
وتتعاظم   . الهاوية  الي  وراءه  وينجرفون 
َ»ِمْصَر«  في  خاصه  ربنا  ألسم  الشهادة 
رب  يصلبون  االضطهاد  شده  من  وكأنهم 
َوَتُكوُن   « الرؤيا  سفر  بقول  ثانيه  المجد 
الَِّتي  اْلَعِظيَمِة  اْلَمِديَنِة  َشاِرِع  َعلَى  ُجثََّتاُهَما 
ُصلَِب  َحْيُث  َوِمْصَر،  َسُدوَم  ُروِحيًّا  تُْدَعى 
َربَُّنا أَْيًضا« رؤيا ٨:11 اما اوالد هللا الذين 
ا َفَتَح  قتلوهم فقد قال عنهم سفر الرؤيا« َولَمَّ
نُُفوَس  اْلَمْذَبِح  َتْحَت  َرأَْيُت  اْلَخاِمَس،  اْلَخْتَم 
أَْجِل  َوِمْن  هللاِ،  َكلَِمِة  أَْجِل  ِمْن  ُقِتلُوا  الَِّذيَن 
ِعْنَدُهْم، 10 َوَصَرُخوا  َكاَنْت  الَِّتي  َهاَدِة  الشَّ
أَيَُّها  َمَتى  »َحتَّى  َقاِئلِيَن:  َعِظيٍم  ِبَصْوٍت 
َوَتْنَتِقُم  َتْقِضي  اَل   ، َواْلَحقُّ اْلُقدُّوُس  ِيُّد  السَّ
 11 اأَلْرِض؟«  َعلَى  اِكِنيَن  السَّ ِمَن  لِِدَماِئَنا 
َفأُْعُطوا ُكلُّ َواِحٍد ِثَياًبا ِبيًضا، َوِقيَل لَُهْم أَْن 
َيْكَمَل  َحتَّى  أَْيًضا  َيِسيًرا  َزَماًنا  َيْسَتِريُحوا 
اْلَعِتيُدوَن  أَْيًضا،  َوإِْخَوتُُهْم  ُرَفَقاُؤُهْم،  اْلَعِبيُد 
أَْن يُْقَتلُوا ِمْثلَُهْم.« رؤيا6 : 11-9 أذن قتلنا 
 » َواْلَحقُّ اْلُقدُّوُس  ِيُّد  السَّ  « من  بسماح  هو 
قد  منه.  بسماح  هو  بل  أرادته  هي  ليست 
تبدو الصورة وكأنها قاتمه ولكن كما يقول 
»متي  َبْعد  اْلُمْنَتَهى  لَْيَس  َولِكْن   « الكتاب 
األرض  علي  األحداث  ستتوالى   .6:24
ويبقي الضيق واالضطهاد ألوالد هللا لمده 
ثالث سنوات ونصف كما تنبأ دانيال النبي 
ُجَل الالَِّبَس اْلَكتَّاِن الَِّذي ِمْن  » َفَسِمْعُت الرَّ
َفْوِق ِمَياِه النَّْهِر، إِْذ َرَفَع يُْمَناُه َويُْسَراُه َنْحَو 
إِنَُّه   « اأَلَبِد:  إِلَى  ِباْلَحِيّ  َوَحلََف  َماَواِت  السَّ
إِلَى َزَماٍن َوَزَماَنْيِن َوِنْصٍف. َفإَِذا َتمَّ َتْفِريُق 
دانيال  ُكلُّ هِذِه«  َتِتمُّ  اْلُمَقدَِّس  ْعِب  الشَّ أَْيِدي 
7:12 . ويؤكد سفر الرؤيا هذا األمر بقوله 
َوَتَجاِديَف،  ِبَعَظاِئَم  َيَتَكلَُّم  َفًما  »َوأُْعِطَي 
َوأَْرَبِعيَن  اْثَنْيِن  َيْفَعَل  أَْن  ُسْلَطاًنا  َوأُْعِطَي 
َتْظَهُر  َشْهًرا« رؤيا13:5 وعند نهايتها » 
)الصليب  َماِء  السَّ ِفي  اإِلْنَساِن  اْبِن  َعاَلَمُة 
المقدس(. َوِحيَنِئٍذ َتنُوُح َجِميُع َقَباِئِل اأَلْرِض، 
َسَحاب  َعلَى  آِتًيا  اإِلْنَساِن  اْبَن  َويُْبِصُروَن 
َكِثيٍر.«متي30:24  َوَمْجٍد  ٍة  ِبُقوَّ َماِء  السَّ
ويكون هذا يوم فرح للكنيسة كلها وألوالد 
في  تشتتوا  وللذين  المسكونة  كل  في  هللا 
َ»َمَتى  المجد  رب  قال  كما  ألنه  البراري 
َواْرَفُعوا  َفاْنَتِصبُوا  َتُكوُن،  هِذِه  اْبَتَدأَْت 
ُرُؤوَسُكْم أَلنَّ َنَجاَتُكْم َتْقَتِرُب«. لوقا21:2٨ 
لذلك في ضيقتنا نبقي أعيننا مرفوعة نحو 

السماء.

التى سمعت كانت تنبعث فى ظالم  أألصوات 
السجن الحالك باحد السجون فى مدينة أديس أبابا 
بنشرها  قام  بالكامل  القصة  تفاصيل  و  األثيوبية. 
حديثة  رسالة  فى  بكندا  المقدس  الكتاب  دار 
ألعضائه . و القصة هى تكرار لحادثة من أعظم 
حوادث التحول فى تاريخ الكنيسة التى كان فيها 
ثم  قتال«   و  تهددا  »ينفث  الطرسوسى   شاول 
أصبح بعدها  ينفث حبا و رحمة . ثم قالوا عنه 
المسكونة  قلبوا  الذين   « من   واحد  أنه  أثينا  فى 
رأسا على عقب ، حضوا الى ههنا« أع 17 : 6 . 
هذا التغيير المذهل يؤكد أنه ال أحد، أال يسوع 

المسيح وحده، له القدرة أن يحدث هذا التغيير. 
اسمه  األصوات  هذه  وصله  الذى  الشخص 
»داويت« . كان قاتال و لصا و منتهكا لألعراض. 
كان الجميع فى المدينة األثيوبية النائية يخافونه و 
و  يروعهم  و  النساء  يرهب  كان  ألنه  يكرهونه 
ينتهك أعراضهم و يسرقهم ثم يقتلهم. وعندما تم 
القبض عليه أخيرا تلقى عقوبة مضاعفة بالسجن 
المؤبد بسبب جرائمه الشنيعة. وصف داويت بعد 
دخوله الى السجن شعوره قائال: » أننى أستحق أن 
اكون فى هذه الزنزانة... لم يكن لى أى رجاء«. 

لكن الرب كان قد أعد خطة من أجل داويت. 
يوم فى  ذاكرته: » ذات  داويت من  فيستدعى 
أمامى صندوق  ظهر   ، السجن  فى  الراحة  فترة 
أسود فى القاعة العامة . كنت دائما أجلس فى ركن 
من القاعة بعيدا عن الجميع، لكننى لم أستطع أن 
أتغافل عن الصوت الخارج من ذلك الصندوق.« 
أن الصوت الذى سمعه داويت كان صوتا صادرا 
تسجيل  جهاز  على  ل  محمَّ مسموع  انجيل  من 

رقمى أدخله أحد الكارزين الى السجن. 

أنصت  كنت  لقد  فيقول: »  داويت  يستطرد  و 
عن قرب. كنت اسمع ثالثة أصوات. صوت منهم  
صوتى  كانا  اآلخرين  الصوتين  و  ليسوع  كان 
خاطئين.  الجميع كانوا يصلبون فى هذه اللحظة 
المصير.  يستحق هذا  يفعل أى شيئ  لم  . يسوع 
لكن  التفكير.  فى  استغرق  جعلنى  األمر  هذا 
الخارج  الصوت  ان  أكثر، وجدت  استمعت  كلما 
التى ال  يتحدث عن » مراحم هللا  الصندوق  من 
طوال  داويت  ظل  و   . األنسانية«   نحو  تزول 
ذلك األسبوع  يتامل : » لقد أخذنى بين ذراعيه 
بشاعة  عن  النظر  بغض   ، ابنه  مثل  أحبنى  و 
لقد حررنى من سالسل  ارتكبتها.  التى  جرائمى 
داويت  كان   . أخرى«  فرصة  أعطانى  و  الشر 

ساعتها يمر باختبار »طريق دمشق« .
ثم تمضى عشر سنوات ، واآلن داويت أصبح 
عمره 46 و ال زال فى سجن ِ»أكاكى«  بأديس 
و  السجن  قسيس  بدور  يقوم  اليوم  لكنه   . أبابا 
لألنجيل.  آل زال  لألستماع  يوميا  اجتماعا  يدير 
أمامه 25 سنة لقضاء خدمته بالسجن. لكنه يقول: 
»أننى أساعد كثيرين اآلن أن يتغيروا و يكتشفون 
السجن  هذا  فى  زلت  ال  أننى  سعيد  أننى  الرب. 
ألن هذه هى ارساليتى، أن أشارك محبة هللا مع 

كل واحد«.
هذا ما تفعله كلمة هللا و انجيل هللا.. عندما تصل 
كلمات الكتاب الى أشد األماكن ظالما لتحول حتى 

األوضاع الشنيعة الى جمال بارع. 
أن قصة داويت هى مثل مذهل .. من الصعب 
أن يمنح أى فرد غفرانا لشخص ارتكب مثل هذه 
األعمال . لكن الذى غير شاول الطرسوسى الى 

بولس الرسول يستطيع أن يغير أى واحد. 

بعض  أمام  نقف  أحياناً 
ونتسائل  حياتنا  فى  المواقف 
أفكار  لماذا يارب؟.. وتتقاذفنا 
ينتهز  وطبعاً  والتذمر  الحيرة 
ويزرع  الفرصة  إبليس  العدو 
زعزعة  ويحاول  الشك  بذور 
عمله  هو  فهذا  اإليمان.. 
فى  خبير  وهو  وتخصصه 
لحظة  أو  نقطة  أى  مالحظة 
لصالحه.. ليستثمرها  ضعف 

بهذه  كله  هذا  ما عالقة  ولكن 
اآلية الرائعة؟

أنه  هى  اآلية  بهذه  العالقة 
عندما ال نجد تفسيراً وال رداً 
حياتنا  فى  يحدث  لما  مقنعاً 
وعندما نواجه الحيرة والتخبط 
وال نرى سوى عالمة إستفهام 
جواب  ال  أسئلة  أمام  كبيرة 
لها، عندما نواجه هذا كله فإن 
الكافية  اإلجابة  فيها  اآلية  هذه 
تعرف  أن  يكفيك  والشافية.. 
المسرة  صارت  هكذا  أنه 
يمكن  وهل  اآلب..  هللا  أمام 
ألم  فى  هللا  مسرة  تكون  أن 
يصيبنى أو مصيبة تحل بى؟.. 

لك  سماح هللا  ليس  ال..  طبعاً 
ذاته  الهدف فى حد  باأللم هو 
هدف  هو  عنه  ينتج  ما  ولكن 
هللا فى حياتك.. راجع ماحدث 
ليوسف.. ما حدث أليوب.. ما 
ودانيال  وإستير  لنحميا  حدث 
وغيرهم..  فتية  والثالثة 
بهم  وحل  أصابهم  ما  راجع 
ثم ما إنتهى إليه حالهم وكيف 
هذا  الكل  ضابط  هللا  إستخدم 
حياتهم  لصالح  أصابهم  الذى 
ولتتميم خطته لهم ولغيرهم من 
خالل إستخدامهم وإستخدام ما 

أصابهم.. 

 .. بعيداً  نذهب  لماذا  لكن 
المسيح  مع  حدث  ما  راجع 
ما  آل  وكيف  نفسه  المجد  له 
البشرية  خالص  إلى  أصابه 

وكل من يقبله

عندما تواجه موقف صعب 
وال تفسير له.. تذكر أنه ) نعم 
صارت  قد  هكذا  ألن  يارب 
وتمسك  أمامك(..  المسرة 
ال  وإنه  يحبك  وبأنه  باإليمان 

لكى  بالم  لك  يسمح  أن  يمكن 
يغيظك أوينتقم منك ولكن ألنه 
مع  يحدث  كما  تماماً   ، يحبك 
بإعطاء  يقوم  بشرى  طبيب 
مؤلمة..  حقنة  الصغير  طفله 
ليس لمضايقته او عقابه وإنما 
الطفل  عقل  يدركها  ال  لفائدة 

الصغير

لماذا؟  الرب  سألت  وإن 
فسوف يقول لك ما سبق وقاله 
لبطرس )لست تفهم أنت اآلن 
ما أن أصنع، لكنك ستفهم فيما 

بعد( يو 7:13(  

قد  هذه  بعد(  )فيما  وعبارة 
شهور  أو  ايام  عدة  بعد  تعنى 
أو ربما بعد عدة سنين .. وقد 
تكون فى األبدية حيث سنفهم 

كل ما لم نفهمه هنا

وإلى أن نفهم يكفيك أن تقبل 
وتقول ماشى يارب.. أوكيه.. 
المسرة  قد صارت  هكذا  ألنه 

أمامك.. آميــــــــــــــــن
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االنتفاضه  من  اعوام  اربعه  بعد 
الجميع  الى حرب ضروس  التى تحولت  السوريه 
وسط  المحاصرين  أولئك  خاصة  يتسائل… 
الحروب أو الفارين بانتظار خمود لهيبها ، فالكل قد 
تعب وأنهك ودمر ، فما مر على الشعب السوري 
التاريخ  في  شعوب  من  غيره  على  مر  ما  يفوق 
الحديث …  وأغلبية الديبلوماسيين يتحدثون بلباقة 
وسذاجة عن حل سياسي لسوريا من دون أي افق 
العارفون بوقائع األمور  بينما يتحدث  وال جدية ، 
عن موت سوريا وفوضى عارمة في المنطقة كلها 
، وهكذا  أوال  تفككها  نفسها عبر  بناء  تعيد  التي   ،
ومنظور  قريب  سياسي  حل  أي  غياب  ظل  وفي 
 ، العسكري  للحسم  تتجه  األحداث  فإن   ، ومقبول 
أو باألصح الستمرار وتطور الحرب تبعا لقدرات 
القوى المتصارعة ومصالح الدول الداعمة لها …

من  بد  ال  القريب   سوريا  مصير  ولمعرفة 
 ، األرض  على  الجارية  التطورات  استشعار 
و   ، والمبطنة  المعلنة  الدول  مواقف  واستكشاف 
حساب العوامل التي استطاعت اثبات فعاليتها …. 
ليست سرقة معلومة أو سر من جهة أو  فالقضية 
دولة وال اعتماد تصريح من مسؤول ، وال ضربا 
من التنجيم ، ألن ما يجري في المنطقة هو تفاعل 
دام طويال  تفعن  بعد  السيطرة   عنيف خارج عن 
، وهو أكبر من قدرة أي دولة ، وأصعب من أن 
الخارج  يدار من  بقرار ، وأصعب من أن  يحدث 
بدون األخذ بعين االعتبار تكوين المنطقة التاريخي 

وقواها الراهنة …
حسابه  يحسب  أن  يجب  الذي  األول  والعامل 
فعال هو الشعب السوري الذي استطاع تحطيم كل 
التفاهمات ، والعامل الثاني هو المنظمات الجهادية 
بل  معه  وتكيفت  الحرب  مناخ  من  استفادت  التي 
والعامل   ، الحسابات  كل  أداؤها  وفاق  فيه  أبدعت 
الحرب من  المتدخلة في  الفاعلة  الدول  الثالث هو 

جهة النظام ومن جهة المعارضة …
وعلى العالم ان يفكر في ما اذا كان انشاء دولة 
أو دولتين ارهابيتين يصب في مصلحته أم ال، وان 
يتخذ بعدها القرار المناسب«، في اشارة الى »دولة 
االسالمية  »الدولة  تنظيم  اعلنها  التي  الخالفة« 
و«االمارة  سنة  قبل  والعراق  سوريا  في  داعش« 
الى  النصرة«  »جبهة  تطمح  التي  االسالمية« 

انشائها في شمال سوريا.
الشؤون  في  الفرنسي  الخبير  الى  واستناداً 
السورية فابريس باالنش، يعيش ما بين عشرة و15 
السكان في مناطق خاضعة لسيطرة  المئة من  في 

تنظيم »الدولة االسالمية«  ، وما بين 20 و25 في 
خمسة  بين  وما  النصرة«،  »جبهة  لسيطرة  المئة 
يزال  ال  فيما  االكراد،  لسيطرة  المئة  في  وعشرة 
نحو 50 الى 60 في المئة من السكان يعيشون في 

مناطق تحت سيطرة النظام السورى .
الماضييتين  السنتين  خالل  السوريون  فقد 
والمبادرة  الفعل  وصناعة  التأثير  مقدرات  أغلب 
صراع  إلى  السورية  األزمة  تحول  إلى  أدى  مما 
مشاريع إقليمية وعالمية على أرض سوريا وبدماء 
استشراف  اليوم محاولة  يمكن  وبالتالي ال  أبنائها. 
في  قراءتها  دون  السورية  األزمة  ومآالت  أبعاد 
الفاعلة,  للدول  واإلقليمية  الدولية  السياسات  سياق 
حيث ال يمتلك السوريون من قرار إيقاف الحرب 
تؤكده  ما  وهذا  اليسير.  الجزء  إال  استمرارها  أو 
رحى  أن  ترى  التي  واألبحاث  المؤشرات  معظم 
الحرب ستبقى مستمرة, طالما أن عجلة النزاع بين 
األطراف الدولية واإلقليمية مستمرة بالدوران. في 
المبادرة  زمام  اليوم  فيه  تملك روسيا  الذي  الوقت 
الفاعل  إيران هي  تعد  بينما  الدولي,  الصعيد  على 

اإلقليمي الرئيس في الصراع الدائر.
طرف  أي  لصالح  الخشن  العسكري  التدخل 
وبالتالي  العجلة،  هذه  دوران  إيقاف  على  سيعمل 
كما  كبحه،  أو  الصراع  شكل  تحويل  إلى  سيؤدي 
و  أنه  إال  وكوسوفو.  البوسنة  في  ذلك  قبل  حصل 
في غياب هذا التدخل الخشن والذي يبدو مستبعدا 
في الوقت الراهن قد تستمر الحرب لسنوات طويلة 
أخرى, مالم يحدث تغيير جذري مفاجئ لدى أحد 
طرفي الصراع, وذلك ما يؤكده »ماكس فيشير« 
في مقاله في أكتوبر الماضي حيث استند فيه للعديد 

من دراسات مراكز أبحاث مختلفة.
في ظل هذه الظروف تبقى إرادة الشعب السوري 
في التغيير هي المحرك األساسي والعامل األهم في 
لم  حين  في  سوريا.  في  التغيير  معركة  استمرار 
يبقى خيارات أمام القوى الفاعلة فيها سوى السعي 
خالل  من  وعسكريا  سياسيا  متكاملة  رؤيا  لبلورة 
الذاتية  القدرات  على  يعتمد  عمل  برنامج  صياغة 
ويسعى الستقطاب أوسع طيف ممكن من الكفاءات 
والمكونات الفاعلة. هذا يتطلب بدوره السعي لبناء 
مؤسسات وطنية فاعلة قادرة على إنتاج السياسات 
وصناعة التوافقات والبناء على القواسم المشتركة. 
ويبدو أنه حتى ذلك الحين سيتوجب على السوريين 
المؤلمة  تجربتهم  ويخوضوا  الخبرات  يراكموا  أن 

على طريق الحرية، والسعي نحو إنجاز التغيير.

اىل اين تتجه سوريا....؟؟؟؟؟؟
امحد ياسر الكومى

البابا لصحيفة سويدية: تعداد األقباط 15 مليون نسمة، 
وتغيري الديانة من األمور الشائكة لدينا يف مصر.

ترجمة : مايكل عزيز البشموري

حوار جريدة ” اليوم ” السويدية مع قداسة 
زيارته  خال   ، الثاني  تواضروس  البابا 

للسويد:

البابا  اليها  يأتي  مرة  أول  ليست  ”هذه 
سبق  فقد   ، السويد  إلي  الثاني  تواضروس 
ولكن   ، قبل  من  مرات  خمس  المجيء  له 
للكنيسة  وبطريرك  كرئيس  جاء  المرة  هذه 
المصرية، وتحدث لنا بكلمات دافئة عن هذا 

البلد الجميل والترحيب به.

ونلتقي اليوم بالبابا في كنيسة منطقة هوجاليد، 
حيث كان هناك لعدة أيام في زيارة الكنائس 
القبطية، يرافقه أثنان من االساقفة والقسوس، 

بمالبسهم السوداء الرائعة التي يرتدونها.
وهنا اجاب لنا علي عدة تساؤالت:

إقامة  القبطية  للكنيسة  مهم  هو  لماذا   –
عاقات جيدة مع الكنيسة السويدية ؟

المحبة االخوية، ومن  البابا : هكذا تكون   *
تكون  أن  المسيحية  الكنائس  لجميع  المهم 
والهدف   ، البعض  بعضها  علي  منفتحة 
هو  العالقات  تلك  مثل  إقامة  من  النهائي 

الوحدة المسيحية بين الكنائس.
وأضاف البابا بأنه يجب أن يكون هناك اتحاد 
في التنوع بين الكنائس، موضحاً أن الكنائس 
لديها بعض االختالفات الالهوتية، وهو يعلم 
ذلك بالطبع، ولكنه حريص على التأكيد على 
في  متحدين  يكونوا  أن  يجب  المسيحيين  أن 
التنوع فقال: ”انظروا إلى أصابع اليد الواحدة، 
إنها خمسة أصابع ، ولكنها جميعا تعمل معاً . 
وهكذا ينبغي أن يكون الحال بالنسبة للكنائس 

المسيحية التقليدية .
+ لقد تم تنصيب البابا تواضروس بطريرك 
بعد  أي   ،2012 عام  منذ  المصرية  للكنيسة 
مصر.  عاشتها  دراماتيكية  قليلة  سنوات 
وعلى  العربي،  الربيع  بعد  منصبه  وتولى 
هناك عدة هجمات على  كانت  مدى سنوات 
األقباط  من  العديد  اختار  وقد  المسيحيين. 

مغادرة البالد .

– السؤال هنا: ما مستقبل الكنيسة القبطية 
علي اثر هجرة ابنائها للخارج ؟

مصر،  في  أزمات  يحدث  عندما  البابا:   *
يأتي الخوف لدي االقباط ويختار العديد منهم 
الهجرة. وهناك أسباب أخري لهجرة االقباط 

لدافع الدراسة أو العمل.
إيجابي  تنمو وتزداد بشكل  القبطية  والكنيسة 
خارج وطنها التقليدي، واليوم لدينا الكثير من 
العالم،  أنحاء  جميع  في  واالساقفة  القساوسة 
الكنيسة  رئيس  علي  ينبغي  انه  يعني  وهذا 
السفر وافتقاد شعبه بالخارج، وتم تأسيس أول 
 1961 عام  في  مصر  خارج  قبطية  كنيسة 
في الكويت، والكنيسة الثانية في كندا في عام 
1964، وتم تأسيس أول كنيسة في أوربا عام 

1971 بإنجلترا.

– هل تريد من المسيحيين البقاء في مصر؟
* نحن في عصر العولمة، والعالم مفتوح على 
يسافرون  الكثير  وهناك  للجميع،  مصراعيه 

لبلدان الخارج ألسباب مختلفة.

بقاء  أجل  من  تفعل  أن  تستطيع  ماذا   –
المصريين المسيحيين في وطنهم االم ؟

* نحن 15 مليون قبطي في مصر، من أصل 
عدد سكانها الـ 90 مليون نسمة. ولدينا كنيسة 

قوية وكبيرة.

في  لألقباط  مشكلة  أي  هناك  ليس  إذن   –
مصر ؟

* ال ، ال يوجد لدينا مشكلة .

– أليس من المفروض أن يشعر المسيحيين 
في مصر بالقلق إزاء المتطرفين االساميين 

؟
* ليس فقط المسيحيون وحدهم من يشعرون 
بالقلق من المتطرفين االسالميين، فالمسلمون 
وغالبية  القلق،  نفس  أيضا  لديهم  المعتدلون 
المصريين متحدين في ذلك الشأن، فالشعور 
من التطرف الديني متبادل سواء كنت مسيحيا 

أو مسلما.

التغيير  علي  تواضروس  البابا  أشاد  وقد 
مصر،  في  حدث  الذي  للسلطة  االيجابي 
المتشددة  المسلمين  االخوان  جماعة  وسقوط 
للرئيس  القبطية  الكنيسة  دعم  وشرح  دينيا، 
التاريخية  وزيارته  دينيا،  المعتدل  السيسي 
عيد  إبان  بالعباسية  المرقسية  للكاتدرائية 

الميالد المجيد.

– من السهل جدا تغيير المرء دينه بالسويد، 
الديانة  تغيير  يكون  أن  يمكن  هل  ولكن 
القبطية  الكنيسة  وهل  مصر.  في  مشكلة 
ترحب بالمتحولين دينياً سواء كان مسلم أم 

مسيحي؟
”بغض  يجيب:  ثم  للحظة  البابا  يصمت   *
النظر عن البلد، نحن نحترم األديان وحرية 

الفرد واختياراته  .

البابا،  علي  أخرى  مرة  السؤال  وعند طرح 
صعب،  يكون  أن  يمكن  السؤال  بأن  فسر 
نظرا ألنه يمكن أن يؤثر على استقرار البالد 
تلك  مثل  بأن  موضحا  السلمي.  والتوافق 
المسائل تعتبر من االمور الشائكة في بعض 

االحيان بمصر.

الصدفة صورت أوباما يف مقداره احلقيقي وهو يتقابل مع 
البابا فرانسيس 
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الفن ليس فقط مجرد أداة إلظهار جمال العالم الذي نعيش فيه 
فعله  ما  وهذا  فيه،  ما  أسوأ  إلظهار  رسالًة  أيضاً  يكون  قد  بل 
احلقيقة  رمبا(  )وقاٍس  صريح  بشكل  أظهر  الذي  كاتس  ستيف 
املوبايل  فأجهزة  عليه.  التكنولوجيا  وأثر  اليوم  لعالم  املؤسفة 
حتولنا  التي  األداة  تلك  هي  تصوره  في  االجتماعية  والشبكات 
الذي يجذبنا  والعمل أصبح كالفخ  األحياء!(  )املوتى  زومبي  إلى 
خادعة  يافطة  مع  )الدوالر(،  اخلضراء  الورقة  أجل  من  كالفئران 

تقول لنا أن هذا هو طريق السعادة:

ستيف كاتس هو رسام وخبير رسوم متحركة من لندن، تفرغ 
لدراسة الفنون اجلميلة التي استخدمها فيما بعد لنقد احلياة 

احلديثة.

من  املميزة  اجملموعة  هذه  مع  نترككم  كلمة  بألف  الصور  وألن 
أعماله:



لتصميم اعالنك اجلديد  6779 823 647
ahram.teeb a@gmail.co m

كلمتني 
وخالص

أحاسيس سوري

وال  ومالنا  دارنا  تركنا 
أحد يسأل عن حالنا

ربيعا عربيا حراً  أردنا 
فإنقلب الحال علينا مراً
ندمنا حين سمعنا كام 
ووقفنا  الفشار  الجاهل 

ضدك يابشار
كالكاب  أصبحنا 
من  عن  نبحث  الضاله 

يأوينا
لنعود  ستسامحنا  فهل 

ألرضنا لتأوينا

كلمات غسان بدره
االسكاروسى

كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس مبسيساجا 

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

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

 1 بط 15:3

حقائق إميانية

Short-term savings made simple.
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ابن مريم وسامح كاليليان
 يف كنيسة مارجرجس واالنبا رويس بنورث يورك

اصل اسم "دومينك" التينى، ومشتق من دومينكس 
معنى التابع او اخملصص للرب وفى اللغة اإلجنليزية نقول 

BC على عام قبل ميالد السيد املسيح
  AD بينما نلقب العام امليالدي 

واصلها التينى "انو دومينو"
مبعنى في سنة الرب أي بعد والدة السيد املسيح

 واالهرام اجلديد يقدم تهانيه أوال لدومينك لنواله سر 
املعمودية وبداية اخلالص، 

ولوالديه واجداده وألقارب وأصدقاء العائلة


