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 من هي امنا الغولة؟ ملاذا يرتبط �رشف الرجل دائما باملراأة؟ بزوجته اأو اأخته اأو اأمه اأو ابنته؟ كيف ينظر املجتمع للفتاه 

�صنا يف الرمال وننكر م�صائبنا بدال من  التي تتعر�ض لالغت�صاب؟ ملاذا تالم ال�صحية دائما بدال  من اجلاين؟ ملاذا ندفن روؤ

ن�صان �صوي تعذيب اإن�صان اأخر؟ هل اأعطى اخللع  التحلي بال�صجاعة الكافية لالعرتاف بها وت�صحيحها؟ كيف ميكن الإ

ب خيال  ية احلايل الذي يجعل من االأ املراأة حقها؟ اأي امراأة؟ واأي حق؟ اأين م�صلحة الطفل الف�صلى يف �صوء حق الروؤ

�صئلة التي يتناولها العدد الثاين من جملتنا، اإ�صافة اإىل  ماآته؟ ما حكم اأكل حلم احلمري وارتداء النقاب؟  هذه هي بع�ض االأ

اأو تعرف  الهامة عن موا�صيع معقدة كاملارك�صية واجلندر يف �صكل مب�صط  املعلومات  التي تقدم بع�ض  املعتادة  اأبوابها 

وىل وغريها.  باأن�صطة املنتدى وتغطيها كامللف اخلا�ض باحتفالية املنتدى االأ

�صوات الرجالية، ال الذكورية، من  اإلينا من نقد يف االعتبار، فزادت م�صاحة االأ خذ مبا وجه  حاولنا يف هذا العدد االأ

نتقا�ض من حقوق الرجل كما  اأ�صدقاء املنتدى لكي ال نتهم بالتحيز للن�صاء وللتاأكيد على اأن حقوق املراأة ال تعني االإ

مور ال�صلبية، فقد حاولنا قدر اإمكاننا اأن  يعتقد الكثريون عن غري حق. اأما يف ما يتعلق بالنقد املوجه لنا باأننا نركز على االأ

نقدم ما هو اإيجابي، واإن كنا ال نتفق بال�رشورة مع �صحة هذا النقد. فاإن �صعينا للوقوف على ما هو �صلبي ونقده وتناوله 

مل يف  الواقع وفقدان االأ اإيجابي يف حد ذاته، فال�صلبية احلقيقية هي يف جتاهل  اإىل تغيريه هو عمل  بالتحليل والدعوة 

الت التي ال جند لبع�صها اإجابة  التغيري وتناول م�صكنات »الر�صا باملق�صوم«. �صحيح اأن املجلة تطرح الكثري من الت�صاوؤ

وىل نحو حلها. وجملتنا ال  �صوى يف عمل كل منا على نف�صها والدائرة املحيطة بها، اإال اأن وعينا بامل�صاكل هو اخلطوة االأ

ميان، وهو حماولة نزع الغمامة عن اأعيننا التي اعتادت القبح فاأ�صبحت  تدعى تقدمي احلل ال�صحري بل تكتفي باأ�صعف االإ

ال ت�صت�صيغ اجلمال.  

�ســــــالف طــــه     

كل ال�سكر والتقدير للخبرية االعالمية 

عنايات فريد

ملا تطوعت به من وقت وجهد لتحرير هذا العدد 

واخراجه يف �سورته احلالية
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يتقبل نا�ض واقعه ويودع اأ�صدقائه الذين �صنعهم عقله ويخربهم باأنه لن يتحدث اإليهم بعد ذلك اأبدا. ي�صخر 

ت�صالرز منه لقطع اأوتار �صداقتهما ولكن نا�ض ي�صكره مع ذلك على كونه اأف�صل �صديق له على مر ال�صنني. يوا�صل 

ال من حوله عما اإذا كانوا يرونهم بالفعل.  نا�ض حياته وعمله وجنده يتحقق بخفة دم من من اأية معارف جدد ب�صوؤ

من  اخلالية  والطفلة  وبار�رش  ت�صارلز  وجوه  من  م�صهد  على  االقت�صاد  يف  نوبل  جائزة  على  ويح�صل  نا�ض  يكرم 

ال  التعبري. ت�صاأله زوجته: »ما اخلطب؟« فيجيب: »ال�صيء.« وينتهي الفيلم الذي اأثر يف كثريا واأثار يف ذهني ال�صوؤ

الذي ال ينفك يحريين. كيف نعرف اأن من نراهم ونتعامل معهم حقيقة الخيال؟ كيف نعرف اأن واقعنا حقيقة ال 

حم�ض هلو�صة دماغية؟   

ل من حوله فكان ال ي�صدق اإال ما يراه غريه.  ال كان ب�صوؤ اإن اإجابة نا�ض عن هذا ال�صوؤ

ولكن كيف ي�صدق اأن النا�ض الذين ي�صاألهم لي�صوا هم اأي�صا متخيلني؟ كما اأن جمموعة 

ال�صاحر  يفعله  ما  ذلك  اأولي�ض  حقيقي.  غري  اأمرا  جميعا  تري  اأو  ت�صعر  قد  النا�ض  من 

ال�صهري دافيد كوبرفيلد؟ اأولي�ض ذلك ما حدث يف ق�صة مو�صى وال�صحرة والع�صا؟ وهل 

دقيقة  كائنات  هناك  اأن  نعلم  اأوال  احلقيقة؟  معرفة  يف  حوا�صنا  على  االعتماد  باإمكاننا 

موجودة وال ميكنا التدليل عليها بحوا�صنا؟ هل نرى الباكترييا مثال بالعني املجردة؟ قد 

يقول اأحدهم اأننا نعرف وجود الباكترييا بتاأثريها، كما نعرف وجود الهواء من خالل 

ية ذرات الرتاب والرمال وهي ترتاق�ض من حولنا. ولكن اأمل ن�صمع من قبل عن تاأثري  روؤ

بفعل  مرا�ض  االأ من  ت�صفي  اأن  طبية  مواد  اأية  من  تخلو  ٌقرا�ض  الأ ميكن  اأوال  البال�صيبو؟ 

يحاء النف�ض ال غري؟ اأوال ميكن اإذا اأن نتخيل �صيئا ما، ون�صدقه اإىل احلد الذي يجعل لهذا ال�صيئ تاأثريا علينا؟ اأوال  االإ

يخربنا من حولنا اأحيانا اأننا كنا ن�صحك اأو نبكي اأثناء نومنا؟ اأوال ن�صدق متاما اأن ما نختربه يف اأحالمنا حقيقية اإىل 

احلد الذي قد ن�رشخ فيه يف احللم فزعا من اأمر خميف فنجدنا وقد ا�صتيقظنا واأفزعنا من حولنا ب�رشاخنا؟  

ين�صتني اأن  نغري مفاهيمنا عن الكون واأن نتقبل اأن ال يوجد زمان اأو مكان مطلقني،  لقد اأجربتنا نظرية الن�صبية الأ

نف�ض  ي�صاهدون  كانوا جميعا  اإذا  املراقبني حتى  باختالف  تختلف  الكتلة  وامل�صافة وحتى  الوقت  قيا�صات  واأن 

ر�ض. فاإذا �صبطنا �صاعتني، واأحدة اأعلى قمة جبل  احلدث. فالوقت مير اأبطاأ مثال بفعل اجلاذبية اإذا اقرتبنا من االأ

واأخرى يف قاع بئر عميق �صنجد اأن الوقت مير اأ�رشع فوق اجلبل. واإذا جئنا بتواأمني، واأخذنا اأحدهما يف رحلة 

طويلة يف �صفينة ف�صاء تتحرك تقريبا ب�رشعة ال�صوء وعدنا به بعذ ذلك �صنجده اأ�صغر عمرا كثريا من تواأمه الذي ظل 

ر�ض. اإن الن�صبية تو�صح لنا اأن الزمان غري مطلق، واأن لكل منا مقيا�صه ال�صخ�صي للزمن، واأن هذا املقيا�ض  على االأ

يعتمد على مكانة وحركته. 

اإن النظرة اإىل الطبيعة على اأنها اأج�صام �صلبة تتحرك اأو ثابتة يف ف�صاء �صاغر مل تعد ت�رشي اإال على جمال حياتنا 

بعاد املتو�صطة« كما ت�صمى اأحيانا، فما نحن جميعا اإال حزم من الطاقة، نف�ض الطاقة، ولكن  اليومية اأو »منطقة االأ

تكد�صها بدرجات خمتلفة هو الذي يوهمنا بانف�صالها عما حولها. وكل �صيء يف الكون من حولنا دائم احلركة، 

فاجل�صيمات التي نتكون منها اأنا واأنت والطاولة تتحرك، ولكنها تتحرك ب�رشعة �صديدة، قد ت�صل مثال اإىل 600 

�صفر« الذي اإّذا ا�صتحثناه على  �صتيك االأ ميل يف الثانية الواحدة، جتعلنا نتخيل كما لو كانت ثابتة، متاما مثل »االأ

الذبذبة ب�رشعة �صديدة �صيبدو كما لو دائرة ممطوطة اأو م�صدودة من اجلانبني! 

وما معنى ذلك؟ معنى ذلك اأن الواقع هو اأبعد ما يكون عن الدوام والثبات. فحتى اأ�صغر اجل�صيمات ال ميكن 

اجلزم مباهيتها على وجه التحديد، وال ي�صع العلم �صوى تقدمي احتماليات، فال هي موجات ترددية وال هي اأج�صام 

ثنان يف اآن واحد، واملادة جميعها ذلك، مبا يف ذلك اأنا واأنت. وكيف  ت�صغل حبزا حمددا من املكان، ولكنها االإ

مر يعتمد على الراآي، نعم على املراقب. نحن الذين نحدد واقعنا، وال واقع دون مراقب، وال  نراها اأج�صام؟ اإن االأ

مراقب دون بيئة حميطة به. هذا هو ما خل�صت اإليه الفيزياء الكمية اأو Quantum Physics  التي تاأخذنا اإىل 

�صخا�ض الذين نلقاهم حقيقيون ولي�صوا من �صنع خيال �صدقناه؟ يطراأ  كيف نعرف اأن الواقع الذي نحياه واالأ

ال على ذهني كلما �صادفت على الطريق رجل اأو امراأة »من اإياهم«، من اأولئك الذين يتحدثون اإىل  هذا ال�صوؤ

الهواء مبنتهى اجلدية، والذين ن�صميهم »خمبولني« وي�صفهم العلم مبر�صى الف�صام. اأتذكر اأنه عندما بداأ ا�صتخدام 

�صماعات الهواتف املحمولة اأننا كنا نظن م�صتخدمها واحدا منهم اإىل اأن انت�رش اخلرب واأ�صبحت عينانا متى راأينا 

اأن حكمي على هذا  اأدركت  الهاتف املحمول. ووقتها  تلقائيا عن �صماعة  اإىل نف�صه تبحث  �صخ�صا يتحدث 

ال�صخ�ض باأنه جمنون يف ما �صبق مل يكن �صوى جهل مني بالتكنولوجيا احلديثة. فهل ميكن اأن يكون حكمي 

دراك بكيانات اأو  على »املتحدثني اإىل الهواء« باأنهم خمبولني جهال مني مب�صتوى معني و�صلوا اإليه من الوعي واالإ

عوامل اأعجز اأنا بفكري املحدود عن ا�صتيعابها؟

عامل  حياة  ق�صة  يحكي  اجلوائز  من  العديد  على  حائز  فيلم  هو    Beautiful Mind اأو  جميل«  »عقل 

الفيلم بدخول نا�ض اجلامعة وتعرفه على  يبداأ  الريا�صيات جون نا�ض احلا�صل على جائزة نوبل يف االقت�صاد. 

حداث التي تو�صح عبقرية نا�ض اإىل اأن يتخرج ويتزوج. وبعد خم�ض �صنوات  زميله يف ال�صكن ت�صارلز. تدور االأ

يلتقي نا�ض �صدفة بزميله القدمي ومعه هذا املرة ابنه اأخيه »مار�صيه«. كذلك يلتقي بـبار�رش وليليمز عميل وزارة 

الدفاع الذي ي�صتعني بـنا�ض يف حل رموز �صفرة �صديدة التعقيد. فتبداأ مرحلة تعاون مع وزارة الدفاع يكون 

حباط خمطط �صوفيتي،  على نا�ض فيها اأن  ينظر يف اجلرائد واملجالت بحثا عن اأمناط ميكن اأن تكون �صفرات الإ

على اأن يكتب تقارير مبا تو�صل اإليه ويودعها يف �صندوق بريد حمدد بالقرب من منزله. يتعر�ض نا�ض ملطاردات 

واإطالق النار في�صاب بالهو�ض والبارانويا ويبداأ يف ال�صك يف كل �صيئ وتخوين كل من حوله، فت�صطر زوجته 

اإىل االت�صال مب�صت�صفى نف�صي. 

وفجاءة نكت�صف احلقيقة. تاأتي له زوجته بالتقارير التي و�صعها يف �صندوق الربيد والتي مل تفتح اأبدا، وندرك 

اأخريا اأن عميل وزارة الدفاع مل يكون �صوى وهما يف خياله، كما نكت�صف اأي�صا اأنه ال وجود لـت�صارلز زميل 

الدرا�صة وال البنة اأخيه ال�صغرية، واأن كل ما �صاهدناه وعاي�صناه على مدار الفيلم كان نتاج خيال نا�ض. يعالج 

ثر على عالقته بزوجته وعلى قدراته العقلية فيتوقف عن تناولها، مما يت�صبب يف نك�صته، ولكنه  نا�ض بعقاقري توؤ

مع ذلك يكت�صف احلقيقة. وكيف ذلك؟ لقد اأدرك فجاأة اأن الطفلة ال�صغرية، ابنة اأخو ت�صارلز، ال تكرب اأبدا، 

فيقر باأن ما يراه هو جمرد هلو�صة عقلية. 
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حقيقية؟

بقلم : �سالف طه
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رحم اهلل اجلدات

قال �صديقي ال�صابق ل�صديقتنا امل�صرتكة

فى لفتة تتميز باحلكمة

اأمران جديران باإنهاء عالقة

يختنق الرجل بطوفان امل�صاعر 

يكره اأن يحا�رش

حتى بالعطاء

واأي�صا يكره االنتظار 

ويكره  املبالغة 

فى التمنع والبعد واملراوغة

البد من موازنة  حم�صوبة باقتدار

قالت ىل �صديقتي اجلريئة

ال تناوري

اإن اأردت فافعلي

األ�صنا مثلهم ب�رشا ت�صكننا الرغبة

نن�صهر مب�صاعرنا امللتهبة

فلم الت�صنع والتقنع بالنقاء

فلتبادري .. 

جلة واإن م�صى .. فقد اأ�رشعت بالنهاية املحتومة املوؤ
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مي قالت جدتي الأ

»اتقلى ع الرز  ي�صتوي«

اتركي له املبادرة

تدللي

ال تك�صفي م�صاعرك .. متهلي

»اخل�صا زينة البنات«

اأمي مل تقل اأى �صيء

اأمي الطيبة كانت تظن اأننى اأفهم كل �صيء

ما دمت اأعمل بال�صيا�صة

واأدخل ال�صجون 

واأجنح فى الدرا�صة

�صديقي اجلديد

يقول باأنه يع�صق �صدقي وتلقائيتي

نديتي

حترري 

فوران م�صاعري

خرا  لكنني اكت�صفت موؤ

اإعجابه بجدتي

رحم اهلل اجلدات

د/اآمال عبد الهادي

اأعماق املادة، �صواء على م�صتوى علوم الف�صاء التي تتناول للكون الالمتناهي الكرب اأو م�صتوى الفيزياء الذرية التي 

تتناول املادة الالمتناهية ال�صغر. فال يوجد يقني مطلق وال دقة مطلقة وال حقيقة مطلقة،  فما هذه املفاهيم جميعا 

ها من العلوم ، كما يدفع العامل ال�صهري ماك�ض بورن وغريه من العلماء.  اإال اأ�صباح يتوجب اإق�صاوؤ

ال جيد! اإن ال�صعور بعدم اليقني ل�صعور مزعج عن حق، وما خرجت الفل�صفة  وما جدوى هذا االكت�صاف؟ �صوؤ

ن�صان على التغلب على هذا ال�صعور القاتل. ولكن هل ميكن اأن يكون  ديان اإىل الوجود يف راأيي اإال لت�صاعد االإ واالأ

نف�صنا اأو حلقيقة عاملنا، اأو عدم حقيقته اإذا كنا لنتحرى الدقة، ولكوننا طاقة ال تنف�صل عن طاقات الكون  اإدراكنا الأ

التي مل يتمكن �صوى عدد قليل منا من الك�صف عنها  الكامنة واإمكانتنا احلقيقية  اإطالق قدراتنا  اإىل  ال�صبيل  هو 

ال �صوى التفكري يف »كيانو ريفز« بطل فيلم ماترك�ض اأو  وا�صتخدامها لتكون لنا جميعا؟ ال ي�صعني اإزاء هذا ال�صوؤ

Matrix، الفيلم الذي يقدم �صورة للواقع احلايل على اأنه خيال يعي�صه النا�ض يف عقولهم على اأنه حقيقة بينما هو 
مو�صلون كهربائيا اإىل برنامج حا�صب اآيل، ال ي�صعني �صوى تذكر اآخر م�صاهد الفيلم، عندما يرفع البطل ذراعه 

عاليا بعد اأن اكت�صف احلقيقة، ليك�رش قواعد املمكن وغري املمكن ويطري مرتفعا كال�صاروخ اإىل ال�صماء.    

اإىل الهواء« باأنهم خمبولني جهال مني  اأن يكون حكمي على »املتحدثني  ول؟ هل ميكن  النا االأ اإىل �صوؤ وعودة 

دراك بكيانات اأو عوامل اأعجز اأنا بفكري املحدود عن ا�صتيعابها؟ لقد اأدىل  مب�صتوى معني و�صلوا اإليه من الوعي واالإ

يجاب. نعم كل �صئ جائز، فال توجد حقيقة مطلقة، ووجود العامل م�صرتط باإنطبعاتنا  العلم بدلوه، واأجاب باالإ

قل حتى اإ�صعار علمي اخر.  احل�صية عنه، على االأ
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تعرفني عني وعنك اأكرث مني .. 

مريكية ومو�صيقى مميزة وحزينة  يومها، وبعد اأن طبعت الن�صخة النهائية ، كنت اأ�صري يف ال�صارع نحو اجلامعة االأ

، اأ�صري معك .. لقد كنت جديرا بك يف هذا اليوم .. كنت فخورا بك 
ّ
لزياد رحباين يف اأذين، ودموعي متالأ عيني

يف هذا اليوم .. واأثق باأنك كنت اأي�صا »فخورة« بي يف هذا اليوم .. راأيتني حلظتها اأ�صري بجوارك عندما اأخذت 

بيدي لكي نذهب �صويا اللتقاط �صورة يل لكي اأكمل اأوراق االلتحاق باملدر�صة االبتدائية لكي »اأتعلم« و »اأبقى 

وىل من ر�صالتي .. اإليك وحدك قد كتبت  كوي�ض« .. وها اأنا قد تعلمت .. وها اأنا قد كتبت اإليك على ال�صفحة االأ

يف اإهدائي .. 

»اإىل التي اأم�صكت بيدي ..

 بثوان قليلة قبل رحيلها وقالت يل:

»لو كان بيدي لع�صت العمر كله من اأجلك« ..

اإىل اأمي ..

اإليها وحدها .. ولي�ض ملخلوق اآخر 

اأهدي هذه الر�صالة 

»�صالم على تلك الرمائم يف الرتاب«

ولكنى الزلت حتى اللحظة، يا اأمي، اأت�صاءل ملاذا رحلت .. فاأنا .. اأنا الزال يّف حاجة وحنني و�صوق .. اإليك

حممد �سلطان 	 	 	 																																								

هل ت�سمحون يل؟ 

خر وتفر�ض ال�صمت على  يف بالد يغتال فيها املفكرون ويكفر الكاتب وحترق الكتب، يف جمتمعات ترف�ض االآ

ال، كان البد اأن ا�صتاأذنكم اأن ت�صمحوا يل..  فكار وتكفر اأي �صوؤ فواه واحلجر على االأ االأ

فهل ت�صمحون يل اأن اأربي اأطفايل كما اأريد، واأال متلوا علي اأهواءكم واأوامركم؟

هل ت�صمحون يل اأن اأعلم اأطفايل اأن الدين هلل اأوال، ولي�ض للم�صايخ والفقهاء والنا�ض؟   

هل ت�صمحون يل اأن اأعلم �صغريتي اأن الدين هو اأخالق واأدب وتهذيب واأمانة و�صدق، قبل اأن اأعلمها باأي قدم 

تدخل احلمام وباأي يد تاأكل؟  

ها اأنا اأكتب 

ن اإليك الآ

رحلت عني بهجتي يوم رحلت. رحلت عني كل »�صقاوتي« و«عفرتتي« و�صحكة طفولتي ال�صقية، واندفاعة 

ن يف  مراهقتي يوم رحلت. يوم رحلت .. كنت اأ�صري يف ال�صارع متعجبا ومت�صائال ملاذا ال تغرب �صم�ض النهار االآ

ن رغم قيظ ال�صيف احلارق؟ كنت يف انتظار اآية كونية كي اأ�صدق اأنك قد  غري موعدها؟ ملاذا ال متطر ال�صماء االآ

رحلت! املعجزات قليلة عليك .. وقد كنت اأنت من املعجزات؟ 

ول يف مراهقتهم،  معاك�صة البنات يف الطرقات و«اجلري وراءهم« و«تغيريهم« و«تبديلهم« كان هم اأ�صدقائي االأ

اأما اأنا فلم اأحب اإالك.. ولكنى كنت اأ�صعر باأمل �صديد كلما تذكرت كيف رحلت.. ومتى رحلت .. كنت اأهيم 

اأجلك .. وكنت  توقيت رحيلك .. بكيت عاما كامال من  متاأمال يف  الهادئة  املعادي  �صوارع  على وجهي يف 

تعلمني هذا جيدا، ولكنك رحلت .. بل اأ�رشرت على الرحيل. 

قراأت كل الكتب املقد�صة كي اأعرف اأو اأفهم اأ�صباب رحيلك. ناجيت اهلل و�صاألته كثريا عنك .. واأخريا متردت. 

فت�صت يف كتب الفل�صفة عن اأ�صباب رحيلك فلم اأجد.. فمللت .. مللت حتى اأنني قد اأعدت التفكري يف كل ما 

ميان والكفر. مللت من احلب والكراهية. واأخريا اآمنت... اآمنت بك اأنت ..  اأومن به بعد رحيلك. مللت من االإ

وب�صببك اأنت اآمنت. 

 مل اأقاوم اأيا من بائعات املناديل على القهاوى والالتي كنت اأ�صرتي منهن دون حاجتي ملناديلهن، فاأنا 
َ
ال ت�صاأليني مل 

ماكن التي كنت اأرتاُدها، فاأنا  ال اأعرف! ال ت�صاأليني ملاذا اأنظر بامتنان �صديد لكل عامالت النظافة يف ال�صوارع واالأ

الء املوظفات اجلميالت املتاأنقات الالتي يرتدين تنورة ق�صرية واأقدامهن  ال اأعرف! ال ت�صاأليني ملاذا اأهيم �صوقا بهوؤ

بديعة، فاأنا ال اأعرف؟ ال اأعرف �رش هيامي بكل عقود احللي احلجرية الرخي�صة يف اأعناق البنات، فاأنا ال اأعرف! 

ملاذا اأبت�صم لكل فتاة تطل من �صباك بيتها، �صدقيني، ال اأعرف. ملاذا اأفت�ض عنك يف وجه كل امراأة جميلة بي�صاء 

�صود .. لون احلزن واملهابة واجلالل .. اأنت وحدك تعرفني.  مت�صحة بال�صواد .. االأ

اأن�صانيه ال�صيطان.  اأو عذرا  اأعمايل املكتوبة ون�صيت،  اأول  اإليك  اأهدي  اأن  اأنني، ومنذ رحلت، قررت  اأعرفه  ما 

اأحببت بنات عدة و�رشت من اأهل الردة .. يوم ارتددت قليال قليال عن حبك والتفكري فيك. حركت م�صاعري 

ن مل  ردنية« .. حتى تيقنت متاما من اأنني االآ »امل�رشية«، واألهبتني بنار حبها »اللبنانية«، وتالعبت مب�صاعري »االأ

ل عن اأ�صباب رحيلك .. ولكنني ويا للمفاجاأة .. قد ن�صيتك!!  اأتوقف فقط عن الت�صاوؤ

ولكن كيف اأن�صاك؟ كيف اأن�صاك، يا �صاحبة الوجه الو�صاء؟ يا كامنة يف كل خالياي؟ لقد اأتيتني يومها، عندما 

هداء! تذكرتك يومها .. وتذكرت هذا  خرية يف ر�صالتي للماج�صتري، وكانت �صفحة االإ كنت اأكتب ال�صفحة االأ

هداء الذي كان حمفورا بداخلي واأحفظه منذ اأربعة ع�رش عاما!! اأتعرفني املفارقة؟ لقد كانت الر�صالة عن »حقوق  االإ

املراأة«! اأت�صحكني؟ لقد كانت الر�صالة كلها دفاعا عنك! ياه .. لقد اكت�صفت حلظتها اأنني قد قطعت كل هذه 

هداء .. كي اأكتب  الرحلة الطويلة، وعانيت، وبذلت كل هذا اجلهد والتعب كي اأكتب يف النهاية �صطور هذا االإ

مر، ولكنني اأعرف اأنه مل يكن مفاجاأة لك اأنت. فلقد كنت تعرفني ..  عنك. لقد كان اكت�صافا بالن�صبة يل هذا االأ
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لا ي�صلم ال�صرف الرفيع من الاأذى  حتى يراق على جوانبه الدم.........

�سرف الرجال اأم هو �سرف الن�ساء؟ 

لماذا نربط دائما �صرف الرجل بالاأنثى؟ 

ولماذا تتحمل المراأة وحدها م�صئولية 

�صيانته والحفاظ عليه لا لنف�صها واإنما 

بعده  ومن  لزوجها  ثم  واأخيها  لاأبيها 

حتى ابنها؟ تحمل المراأة ال�صرف ولا 

اأن  من  لرجل  ت�صونه  وهى  تملكه، 

فلا  هي  �صرفها  اأما  اآخر،  رجل  يم�صه 

يعترف به المجتمع ولا وجود له.

التقاليد  عن  الخارجة  الفتاة  فنجد 

باأنها  تتهم  لا  خطيئة  ترتكب  التي  اأو 

مخطئة ولكن تتهم باأنها »قد مرمغت 

التراب.«   في  واإخوتها  اأبيها  �صرف 

ونجد المراأة التي تخون زوجها تتهم 

في  جوزها   �صرف  »مرمغت  بـاأنها 

لا  الرجل  يزني  حين  بينما  الوحل« 

يقال عنه اأنه » مرمغ �صرف مراته«.  وكاأن في كلتا الحالتين لا �صرف لهذه المراأة واإنما هو �صرف 

الاآخرين من الرجال . ونجد ذلك جليا في القانون الم�صري الذي يعاقب الزوج الذي ي�صبط 

 لاأنه لم يتمالك 
1
زوجته متلب�صة بالزنى في بيت الزوجية ويقتلها هي ومن يزني بها بحكم مخفف

فاجاأت  ما  اإذا  القانوني   العذر  الزوجة من هذا  ت�صتفيد  لا  بينما  �صرفه،  لاأنها ق�صت على  نف�صه 

بالحب�ض  فيحكم عليه  الزوج وحده  ي�صتفيد   اإذن  فلماذا  الزنى.   متلب�ض بجريمة  زوجها وهو 

الذى تتراوح مدته من 24 �صاعة اإلى ما لا يزيد على ثلاث �صنوات؟ ولماذا لات�صتفيد الزوجة من 

هذا العذر القانونى اذا ما فاجاأت زوجها وهو متلب�ض بجريمة الزنى؟ ولماذا لا ت�صتطيع الزوجة 

اأولا تعد خيانة  اإذا ارتكبت الجريمة فى منزل الزوجية؟  اإلا  الزنى �صد زوجها  تحريك دعوى 

زوجها لها انتقا�صا من �صرفها؟ اأم  اأن المراأة لا تملك هي اأي�صا �صرفا؟

معناه  ويتجاهل  الاأوراق  يخلط  مجتمع  في  لل�صرف  التقليدى  المعنى  بالطبع  اأق�صد  هنا  واأنا 

لرجل  نف�صها  وت�صلم  غريزتها  وراء  تنجرف  لا  لكي  الفتاة  يختن  الذى   المجتمع  الحقيقى،  

اإذا عجز عن تلبية رغباتها لاأن المراأة في نظر المجتمع الذكوري لا  اأو تخون زوجها  غريب، 

ت�صتطيع الحياة بدون ممار�صة الجن�ض. ولي�ض اأدل على ذلك مما تعك�صه لنا النكات الم�صرية 

التي اإن لم تكن حول اأحد اأبناء ال�صعيد كانت عن زوجة تخون زوجها وتخفي ع�صيقها تحت 

ال�صرير اأو فوق الدولاب.  وهذا المجتمع نف�صه هو الذى ي�صجع الرجل ويدعمه في التحر�ض 

بالاأنثى حتى يثبت رجولته، مجتمع تكون الدعابة فيه اأن الولد الر�صيع يقبل الن�صاء لاأنه »�صقي 

1  ين�ض يف املادة 237 من القانون اجلنائي  امل�رشي على التايل: » من فاجاأ زوجته حال تلب�صها بالزنى فقتلها 

يف احلال هي ومن يزين بها يعاقب باحلب�ض بداًل من العقوبات املقررة يف املادتني 234 و 236.

هل ت�صمحون يل اأن اأعلم ابنتي اأن اهلل حمبة، واأنها ت�صتطيع اأن حتاوره وت�صاأله ما  ت�صاء، بعيدا عن 

تعاليم اأي اأحد؟ 

والدي الذين مل يعرفوا ما هو املوت بعد؟  هل ت�صمحون يل اأال اأذكر عذاب القرب الأ

هل ت�صمحون يل اأن اأعلم ابنتي اأ�صول الدين واأدبه واأخالقه قبل اأن اأفر�ض عليها احلجاب؟  

اإيذاء النا�ض وحتقريهم جلن�صيتهم ولونهم  ودينهم هو  اأن  اأقول البني ال�صاب  اأن  هل ت�صمحون يل 

ذنب كبري عند اهلل؟ 

هل ت�صمحون يل اأن اأعلم ابني اأن االقتداء بالر�صول الكرمي يبداأ بنزاهته واأمانته و�صدقه، قبل حليته 

وق�رش ثوبه؟    

هل ت�صمحون يل اأن اأقول البنتي اأن �صديقتها امل�صيحية لي�صت كافرة، واأال تبكي خوفا عليها من 

دخول النار؟

ن يتحدث با�صمه، ومل  ر�ض بعد الر�صول الأ هل ت�صمحون يل اأن اأجاهر، اأن اهلل مل يوكل اأحدا يف االأ

يخول اأحدا مبنح< �صكوك الغفران< للنا�ض؟    

هل ت�صمحون يل اأن اأقول، اأن اهلل حرم قتل النف�ض الب�رشية، واأن من قتل نف�صا بغري حق كاأمنا قتل النا�ض 

جميعا، واأنه ال يحق مل�صلم اأن يروع م�صلما؟    

ر�ض  جمتمعني؟ واأن  هل ت�صمحون يل اأن اأعلم اأوالدي اأن اهلل اأكرب واأعدل واأرحم من كل فقهاء االأ

مقايي�صه تختلف عن مقايي�ض املتاجرين بالدين، واأن ح�صاباته اأحن واأرحم؟

هل ت�صمحون يل      

نزار قباين 	 	 	 	 	 	 	
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در�صا قا�صيا ولكن هاما! كان الدر�ض في رد »علي« وا�صحا: »دول هما تلات �صاعات في الاأ�صبوع وكمان عايز 

ت�صايقني فيهم! خليك حلو معايا اأح�صن لك!

وعند بلوغه الثالثة انتقلنا اإلى مرحلة الدراجات وال�صكوتر والم�صد�صات والر�صا�صات والكرة الكاوت�ض. �صاقت 

بنا الخيمة فا�صطررنا اإلى الخروج منها اإلى المكان الذي لا يتعدى طوله الع�صرة اأمتار ولا يتعدى عر�صه الخم�صة 

ه الاأطفال والاآباء – في الغالب- غير الحا�صنين بالاإ�صافة اإلى الاأمهات – في الغالب-  اأمتار. المكان الذي يملوؤ

ية! وفي الغالب-لا يدور  الحا�صنات واللاتي يجل�صن في نف�ض المكان للم�صاركة في المراقبة مع م�صئولي الروؤ

اأي حديث بين الاأم وبين مطلقها، بل وفي بع�ض الحالات ياأتي من ينوب عنها – اأخوها اأو اأبوها- وهو ما يترتب 

عليه الكثير من الماآ�صي والا�صتباكات على مراأى وم�صمع من اأطفالنا!

علي  الاأولى! دخل  ال�صنوات  في جمال  لي�صت  للاأ�صف  ولكنها  مرحلة جديدة  اإلى  انتقلنا  الرابعة،  بلوغه  وبعد 

المدر�صة  بالاإ�صافة اإلى ان�صمامه لاأحد الاأن�صطة الريا�صية. وهنا فقط اأدركت الحقيقة! الحقيقة التي كنت اأحاول 

عدم الالتفات اإليها اأو ت�صديقها. لقد �صرقونا اأنا وابني! لقد �صرقوا منا  كل اللحظات والاأوقات التي كان يجب اأن 

نكون فيها معا، التي كان يجب اأن اأكون فيها بجواره اأ�صاعده فيما ي�صعب عليه مذاكرته، اأ�صاهده اأثناء تدريباته 

ال�صعادة  نظرة  يرى  يتعلم،  بجواري  فيها  ويكون  اأو خ�صارته.  فوزه،  اأ�صاركه  م�صابقاته،  في  اأ�صجعه  الريا�صية، 

والفخر لفوزه، وي�صعر بم�صاندتي له عند خ�صارته. لقد اأدركت الحقيقة التي كنت اأحاول التغا�صي عنها حتي 

بدت لي الاآن وا�صحة تماما. لقد �صرقوا من »علي« اأباه ثم اأتوا له به ثلاث �صاعات اأ�صبوعيا ليلعب وياأكل معه في 

هذا المكان المغلق تحت الحرا�صة! �صرقوا منه اأباه ثم اأتوا له باأب خيال ماآتة! كل الفرق اأنه خيال ماآتة من لحم 

دم، حاله يبعث على الرثاء لا الخوف! كل الفرق اأنه – على الرغم من كل �صيء- اأب! 

ية ال�صغير اأو  واأت�صاءل: من الم�صتفيد من هذه المادة العقيمة! فن�ض المادة يقول: »لكل من الاأبوين الحق في روؤ

ية«، هل هذا هو حق  ال�صغيرة وللاأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الاأبوين!« فهل يخت�صر حق الاأب في »الروؤ

الاأب في ما يتعلق باأبنائه؟! وهل هذا هو حق الاأبناء على اأبيهم؟! ثم هل يجب على الاأجداد انتظار �صفر الاأب اأو 

ية اأحفادهم؟! واأين دور العم والعمة، الخال والخالة؟ اأعتقد اأن ال�صادة الذين قاموا بو�صع هذه  وفاته ل�صمان روؤ

المادة كانوا من الاإعجاز بحيث ا�صتطاعوا في عام 1929 ا�صت�صراف الم�صتقبل وما ن�صهده في هذا الع�صر من 

اأ�صواأ اأ�صكال التفكك العائلي!  

ي�صر  لا  مكان  في  تتم  اأن  على  القا�صى  نظمها  بالتفاهم  ية  الروؤ تنظيم  تعذر  »واإذا  فيقرر:  المادة  ن�ض  يجيء  ثم 

بال�صغير اأو ال�صغيرة نف�صيا”! فهل يجب على الاأب اأن ينال موافقة الاأم لا�صت�صافة اأبنائه في بيته؟!

من الم�صتفيد من هذه المادة العقيمة؟  هل ت�صتفيد الاأم حقا؟ بالطبع ت�صتفيد الاأم من هذه المادة في حالة واحدة 

مر�صية )بت�صديد الياء(! حينما تكون قد طالها اأي اأذى اأو ظلم على يد مطلقها وتجد في يدها ن�ض مادة مجحفة 

ت�صتطيع من خلالها الانتفام! هذا مع الاأخذ في الاعتبار اأنها كانت لا ت�صتطيع ا�صتخدامها في ال�صابق نظرا للوائح 

تنظيم الح�صانة في ما �صبق والتي كانت تنقلها للاأب بعد �صن معينة، فكان عليها اأن تفكر في حالها بعد انتهاء فترة 

ح�صانتها، واأن تتح�صب مجيء الوقت الذي  ت�صبح فيه »الكرة« في ملعب زوجها! ولكن الاآن وبعد مد فترة 

الح�صانة وتخيير ال�صاب اأو ال�صابة حين انتهائها بين الاأب والاأم، اأ�صبح الطريق ممهدا للانتقام بدون اأي رادع! 

ولكن ما ذنب الطفل، الذي ي�صتخدم للاأ�صف في هذه الحالة المر�صية ككرة اأو اآلة لتنفيذ اأ�صواأ م�صاهد الانتقام! 

ترف�ض الاأم اأي اتفاق مع مطلقها ولا تر�صى بديلا عن الاأماكن التي تحددها المحكمة تحت الحرا�صة، وهي لا 

تفكر في مدى ال�صرر الذي يحل باأولادها الذين ي�صاهدون والدهم يوقع على ا�صتلامهم! ! ثم لا تلتزم بالمواعيد 

اإلى خارج  ال�صفر  اأطفالها كراهيتها لمطلقها! وربما تقرر  الاأولاد! تبث في نفو�ض  المتفق عليها متعللة بمر�ض 

البلاد م�صطحبة اأولادها معها لت�صدل ال�صتار على الم�صهد الاأخير في م�صل�صل الانتقام! 

فماذا عن حقوق الاأب؟! الاأب الذي يقت�صر دوره على العمل طيلة اليوم من اأجل تاأمين لقمة العي�ض ثم يرجع بيته 

من يومه«، مجتمع ي�صجع المراهقين على »اللعب بال�صمكة وذيلها«، ويت�صتر على خيانة الزوج ويعتبرها نزوة 

يمكن التغا�صى عنها بينما يعلق الم�صانق لخيانة الزوجة ويعتبرها » ف�صيحة لا يمحوها اإلا الدم » برغم اأنه لا فرق 

في الزنى بين الرجل والمراأة وحكمهما واحد عند الله .

وكيف يقا�ض ال�صرف من الاأ�صا�ض في مجتمعنا؟ وما هو مفهوم ال�صرف اأ�صلا؟ وهل نحن را�صون بما و�صلت اإليه 

الحال من اأن اأ�صبحت �صيانة ال�صرف تعنى �صيانة الج�صد، يعني اأن يفعل الرجل ما ي�صاء مادام لا يراه اأحد اأو اأن 

تفعل الفتاة ما ت�صاء ما دامت حافظت على عذريتها ؟!!! 

في راأيي اأن مفهوم ال�صرف اأهم واأ�صمل بكثير، واأنه لا فرق فيه بين �صرف الرجال و�صرف الن�صاء، اإنما هو �صرف 

الاإن�صان الذى يجب اأن يتعلم الحفاظ عليه منذ ال�صغر،  فيتعلم اأن �صدقه �صرف واأمانته �صرف واأن اأداءه لواجباته 

واحترامه لذاته �صرف واأن التزامه بحريته دون الم�صا�ض بحقوق الاآخرين �صرف واأن رف�صه للممار�صات الخاطئة  

كالر�صوة والخيانة وال�صلبية هو اأي�صا �صرف ... فهلا حافظنا على ال�صرف الرفيع من الاأذى؟ 

		 مى �سالح 	 	 	 	 	 	 	 	

اأب خيال ماآتة!

“علي”  ابني  ية  لروؤ النادي  اإلى  اأ�صبوعيا كل جمعة  اأذهب  واأنا  �صنوات،  ثلاث  منذ 

من ال�صاعة الثانية ظهرا وحتى ال�صاعة الخام�صة من م�صاء نف�ض اليوم. ثلاث �صاعات 

كاملة اأ�صبوعيا اأق�صيها معه بف�صل المادة 20 من القانون 25 ل�سنة 1929! ثلاث 

�صاعات اأق�صيها مع ابني في هذا المكان المغلق داخل النادي تحت حرا�صة موظفي 

محكمة الاأ�صرة الم�صئولين عن حمايته من اأبيه!

يته بعد انف�صالي  منذ ثلاث �صنوات كان عمره �صنتين، فقررت المطالبة بحقي في روؤ

عن والدته من خلال محكمة الاأ�صرة بعد ا�صتنزاف كل الطرق الودية. واأخيرا راأيت 

ية والذي لا ي�صتطيع  “علي” لاأول مرة بعد عام ون�صف في المكان المخ�ص�ض للروؤ
الاأب ا�صطحاب طفله خارجه! كان نائما وف�صلت األا اأوقظه، فقد كان نومه رحمة 

لي من �صعوبة هذا اللقاء الاأول.

اأن  اآخرون، وكنت متخوفا من  اآباء  بالفعل  التي واجهها  اللحظة  الحا�صمة،  اللحظة  التالية جاءت  الجمعة  وفي 

لم اأن ترى اأبا يحاول اأن يحت�صن ابنه وتجد ال�صغير خائفا منه، لا يريد الجلو�ض معه  األاقيها اأنا اأي�صا. فكم هو موؤ

ولا الا�صتماع اإليه، ولا يريد حتى مجرد الاقتراب منه، خائفا من اأبيه! لكن ولله الحمد وجدت »علي« غير خائف 

مني. عرفني، ربما من �صور اأرته اإياها والدته، وجل�ض اإلي  دون تردد ربما نتيجة تعليمات وا�صحة منها.

ا�صتريت له هذه الخيمة التي كانت بمثابة البيت الذي ن�صعر فيه بالخ�صو�صية، نجل�ض بداخلها، ون�صاهد معا اأفلام 

»توم وجيري« و«توي �صتوري« على جهاز الكمبيوتر المحمول الخا�ض بي، فلا ت�صول لكم اأنف�صكم الظن باأن 

المكان مجهز باأية معدات اأو األعاب! نلعب معا بالمكعبات والكرة المطاطية فاأرى هذه الابت�صامة البريئة فتحلو 

معها الحياة. منذ البداية، ونظرا ل�صلابة دماغه، كان يجب اأن اأكون حازما معه، لا اأتوانى عن الحق وال�صواب. 

لكن، عند اأول خلاف وجدته يقول لي، وهو غارق في دموعه ولكن - في نف�ض الوقت- بنبرة �صارمة: »عايز 

لقنني  اأن  بعد  ت�صالحنا ولكن  اأي�صا(!  الواو  )بت�صديد  بنبرة مماثلة: روح  له  بيتي! فقلت  الواو(  )بت�صديد  اأروح 
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�صاطري تقول االأ

مثل اآدم ونفخ اهلل فيها من روحه مثلما نفخ يف روح اآدم. ومن ثم �صارت ليليث تتعامل مع اآدم بندية وم�صاواة، 

وامره..كما يقال اأنها رف�صت اأي�صا الو�صع الذي يكون فيه اآدم فوقها يف الفرا�ض. اأدى  بل ورف�صت االمتثال الأ

احتداد الو�صع اإىل هروب ليليث اإىل �صبه جزيرة �صيناء راف�صة رف�صا باتا اأي حماولة لل�صلح اأو العودة اإىل ديكتاتورية 

اآدم. اأح�ض اآدم من ناحيته بالغربة والوحدة ال�صديدتني و�صكا لربه حال ليليث »املايل« فقام الرب باإر�صال مالئكة 

املالئكة  حاولت  الدور.«  و«مل  �صوابها  اإىل  بالعودة  ليليث  قناع  الإ و�صمنغالف،  و�صان�صاين  �صانغي  وهم  ثالثة، 

اإقناع  ليليث بالعودة اإىل اآدم باحل�صنى ولكن حينما اأ�رشت على رف�صها هددوها باأن تتحول كل ذريتها اإىل وحو�ض 

ر�ض واأ�رشت على موقفها فهددوها مبوت اأول مائة من �صاللتها كل يوم وباأن  نافرة. دبت ليليث بقدميها على االأ

تتحول هي اأي�صا اإىل وح�ض قبيح واأن يغطي ال�صعر كل ج�صدها وتتحول جدائلها اإىل ثعابني واأن يطول ثدياها 

حتى ي�صال اإىل ركبتيها. 

ت التهديد بثماره مع ليليث التي دفعت ثمن اإ�رشارها على موقفها غاليا لتتحول اإىل وح�ض اأ�صطوري تختلف  مل يوؤ

كينونته من قارة اإىل اأخرى ومن ثقافة اإىل اأخرى، مع تواجده يف معظم احل�صارات. فنجدها وقد اأ�صبحت م�صا�ض 

�صاطري البابلية  �صطوري الذي يعي�ض على دماء �صحاياه. اأما يف االأ وروبية، وح�ض الليل االأ الدماء يف الثقافات االأ

وال�صومرية واليهودية، فتتحول ليليث اإىل ع�صتار اأو ع�صرتوت اأو اجلنية التي تفنت الرجال اأثناء احتالمهم وتقتل 

 .Infants Death Syndrome اأو  الر�صع  املعروفة  مبتالزمة موت  الظاهرة  تف�صري  الر�صع، وهو  طفال  االأ

مهات ي�صعن تعويذة حلماية اأطفالهن من هذا الوح�ض الذي يقتات على اأرواح ذرية اآدم وحواء.  ولهذا كانت االأ

اأ�صبحت  التي  وىل  االأ الب�رش  اأم  فعال  نها  الأ الغولة،  باأمنا  ليليث  فتعرف  وعندنا،   اأفريقيا،  �صمال  اأ�صاطري  يف  اأما 

غولة. 

�صطورة ب�صكل اأو باآخر اأن حماولة ليليث احل�صول على امل�صاواة مع اآدم ورف�صها للخ�صوع اإىل نزعته  تو�صح االأ

الثالثة، خلقت  املالئكة  لتهديدات  الر�صوخ  عدم  على  واإ�رشارها  ليليث  فبعد هروب  بالف�صل،  باءت  ال�صيادية 

»حواء« ولكنها خلقت من �صلع اآدم ومل تخلق من طني مثل ليليث لكي ال تطالب بامل�صاواة. حواء، املراأة املطيعة 

ال  وامل�صيحية  اليهودية  �صطورتني  لالأ وفقا  اإبلي�ض،  لغواية  ر�صخت  التي  حواء  نف�صها  هي  امل�صتكينة،  الرا�صخة 

وىل التي اأدت اإىل  كل من ال�صجرة املحرمة، وارتكاب اخلطيئة االأ �صالمية كما يعتقد الكثريون، واأقنعت اآدم باالأ االإ

ر�ض...اأق�صد تعمريها! جله وهو تدمري االأ لعنة الب�رش والهبوط بكل من اآدم وحواء لينفذا ما خلقا الأ

كل من  خرى لغواية ال�صيطان واالأ ال: هل لو كانت ليليث قد بقيت مع اآدم، هل كانت �صرت�صخ هي االأ ويبقى �صوؤ

�صجرة املعرفة اأم اأن قوة �صخ�صيتها، وعزميتها الوا�صحتني، كانتا �صتحوالن بينها وبني الغواية؟ هل كانت ليليث 

كد هو اأن املراأة كانت وال زالت على مر  لتنجح يف درء اخلطيئة عن الب�رشية وحتويل م�صريها؟ ...رمبا! ولكن املوؤ

طفال والرجال وتفزع منه  التاريخ تدفع ثمن ا�صتقاللها واعتدادها بنف�صها غاليا لت�صبح وح�صا قبيحا يخ�صاه االأ

مهات! االأ

داليا حامد

مجهدا منهكا لياأكل فينام! األي�صت هذه هي �صورة الاأب التي جعلت الم�صرع مرتاح البال وهو يعطي الاأب كافة 

ية«! لا اأ�صتطيع �صوى اأن اأقول اأنه بموجب هذه  حقوقه من خلال ن�ض هذه المادة؟ كافة حقوقه المتمثلة في »الروؤ

المادة  يجد الاأب نف�صه وقد انتفت عنه �صفة الاأبوة ولا عزاء لم�صاعره!

ية لوالده اأو  واأخيرا وهو الاأهم، اأين نحن من اإعطاء الحق للطفل في ظل هذا القانون الذي ي�صمح له فقط بالروؤ

والدته –غير الحا�صنة- تحت الحرا�صة في ظروف لا ت�صمح باإقامة علاقة �صوية ولمدة لا تزيد على �صهرين في 

ع�صرة اأعوام!! اأين نحن من اإعطاء الحق للطفل في ظل هذا القانون المكد�ض بال�صلبيات المتمثل بع�صها في ق�صر 

ية فيه لاإقامة علاقة  المدة التى غالبا ما تكون ثلاث �صاعات اأ�صبوعيا، عدم ملاءمة المكان الذي يتم تنفيذ حكم الروؤ

�صحية بين الطرف غير الحا�صن والطفل، عدم اإمكانية ا�صطحاب الاأطفال خارج هذا المكان المكد�ض، عدم 

ية، حرمان  الروؤ تنفيذ حكم  يماطل في  الذي  الحا�صن  الطرف  لمعاقبة  �صريعة وملائمة  اإجراءات ق�صائية  اتخاذ 

ية الطفل، و اأخيرا عدم تطرق القانون الحالي  باقي اأفراد عائلة الطرف غير الحا�صن – وبخا�صة الاأجداد- من روؤ

ية الطفل اإلى الاأبد، وهوالم�صهد الاأخير من  لاحتمال �صفر الطرف الحا�صن وحرمان الطرف غير الحا�صن من روؤ

م�صل�صل الانتقام �صالف الذكر! اأين ذلك من حق اأطفالنا في علاقة اأ�صرية �صوية! 

واأخيرا  الحا�صن،  الطرف غير  بعده  ياأتي  اأن  الطفل على  لم�صلحة  تعطى  اأن  الحالة يجب  الاأولوية في هذه  اإن 

الطرف الحا�صن الذي بقت�صر حقه هنا على توفير �صياج اآمن ي�صمن له �صلامة الطفل. 

فهل اآن الاأوان لاأن ن�صمع �صرخات الاآباء والاأمهات غير الحا�صنين؟ ال�صرخات المطالبة ب�صرورة تعديل القانون 

الحالي الذي م�صى على ت�صريعه اأكثر من 77 عاما لي�صمل حق ا�صت�صافة الطرف غير الحا�صن لطفله يوما كل 

اأ�صبوع، اأ�صبوعا في اأجازة ن�صف العام، و�صهرا في اأجازة اآخر العام، بالاإ�صافة اإلى النظر في الق�صايا المرفوعة �صد 

الطرف الحا�صن الذي يماطل في تنفيذ الاأحكام من قبل قا�صي الاأمور الوقتية ل�صمان اإجراءات �صريعة وفعالة، مع 

ا�صتعدادهم لتحمل اأق�صى عقوبة في حال عدم الالتزام من جانبهم.

هل اآن الاأوان لاأن ن�صمع �صرخات اأطفالنا حتى لو لم يطلقوها �صراحة؟ 

هل اآن الاأوان لاأن نعطي اأطفالنا حقهم الب�صيط في التمتع بحب اآبائهم واأجدادهم؟!

واأخيرا اأرجو اأن تت�صامن معنا كل القوى الفاعلة في المجتمع القادرة على تغيير هذه القوانين المجحفة. �صاعدونا 

ية من اأجل اأولادنا وبلادنا. في تغيير حق الروؤ

www.roaaya.com  :لمزيد من المعلومات برجاء الاطلاع على الموقع التالي

خليل امل�رصي 	 	 	 	 	 	 	 	

اأمنا الغولة

يام ملاذا كانت اأمنا.......غولة؟ هل ت�ساءلت يف يوم من الأ

لتنفيذ هذه  اإىل حواء  الكون، وبالطبع كان بحاجة  ليعمر  تعاىل  اهلل  اأول اخللق، خلقه  اآدم هو  اأن  نعرف جميعا 

املهمة. وكما نعرف خلقت حواء من �صلع اآدم ولكنها �رشعان ما حثته على اخلطيئة ليعاقبا �صويا ويهبطا من ال�صماء 

ر�ض مع اآدم؟  بد! ولكن ما قولك اأن حواء مل تكن هي اأول اأنثى خلقت لتعمر االأ ر�ض... اإىل االأ اإىل االأ

اأ�صول تاريخية قدمية جداً، فهي تت�صل ببابل القدمية، حيث كان ال�صاميون  اإىل  �صطورة   2 ترجع هذه االأ

اأ�صاطري اخللق.  القدماء يتبنون جمموعة من املعتقدات اخلا�صة باأجدادهم ال�صومريني، كما ترتبط باأكرب 

اإلهة �صميت كذلك  اإنها بقايا ذكريات طق�ض قدمي جداً كّرم اأكرب  هناك روابط متينة تل�صقها بالثعبان، 

�صماء:  االأ ُعبدت من خالل هذه  نثوي، والتي  االأ للخلود  الكونية  القوة  كرب« و«التنني«،  االأ بـ«الثعبان 

 Innini ou اإنيني اأو اإينانا ،Mylitta ميليتا ،Istar ou Ishtar اأو ع�صتار ،Astarté ع�صرتوت«

.»Innana
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على منتدى �سابات 

املراأة اجلديدة 
و�سدور فك اجلدايل يف زيها اجلديد

الذي  الواعدة  الربامج  اأحد  ال�صابات هو  منتدى 

خلق  اأجل  من  اجلديدة  املراأة  �ص�صة  موؤ به  تعنى 

بحقوق  املهتمات  ال�صابات  من  اأجيال  وتربية 

املراأة، ويتم العمل من خالل الربنامج على اأربعة 

طريق  عن  واملعريف  الثقايف  للتطوير  م�صتويات 

االرتقاء مب�صتوى الوعي والتفكري النقدي كذلك 

تنمية املهارات العملية واحلياتية وامل�صاعدة على 

خر.  فهم النف�ض واحرتام االآ

�صابات  منتدى  احتفل  ال�صاوي  �صاقية  يف   

املراأة اجلديدة يف احلادي والثالثني من اأغ�صط�ض 

املا�صي مبرور عام على ا�صتئناف اأن�صطته وكذلك 

اجلدايل«  »فك  جملة  من  ول  االأ العدد  �صدور 

ككيان م�صتقل يعرب عن م�صاكل واأحالم �صابات 

هذا اجليل يف �صكل جديد.  

التي  الفتيات  من  عديدة  مناذج  يحوي  ا�صكت�ض  �صكل  يف  م�رشحيا  عر�صا  االحتفالية  ت�صمنت 

ول  االأ امل�صهد  املجتمع معهن.  لتع�صف  نتيجة  التي تعرت�صها  امل�صاكل  تعك�ض كل واحدة منهن 

مثل »معندنا�ض بنات تقول الأ – معندنا�ض بنات ت�صتغل« مع ت�صفري ال�صعر، ويف امل�صهد الثاين 

زي بتوع الاأوتوبي�س

نرتنت اأمثال »القفا«، وما يحدث يف  ل يراودين دائما حينما اأ�صاهد اأحد كليبات التعذيب ال�صهرية على االإ ت�صاوؤ

الدولة  اأواأمن  ال�رشطة  اأحد رجال  تعذيب  اأ�صمع عن  اأوعندما  »اأبو غريب«،  معتقل  مثلما حدث يف  ال�صجون، 

ن�صان مثله.  ما الذي يدعو �صخ�صا ما للتفنن يف ابتكار األوان واأ�صكال من التعذيب ليمار�صها  حرى الإ ملواطن اأو باالأ

مرة بتلك املمار�صات بل اأت�صاءل عن اليد التي ت�صتخدم لتنفيذها،  خر؟  اأنا ال اأت�صاءل عن القوة اأو ال�صلطة االآ على االآ

فاإن ال�صخ�ض الذي يقوم بذلك هو مواطن م�صلوب احلقوق مثلي ومثلك. اأقول لنف�صي اإن ذلك ال�صخ�ض بالتاأكيد 

نبه �صمريه والبد اأنه مقتنع متاما مبا يفعله، فما الذي يجعله يفعل  �صباب ما يجعله يفعل ذلك دون اأن يوؤ لديه من االأ

�صخا�ض يف اإقناعهم باأن ما يحدث وما يفعلونه  الء االأ ذلك؟ ال اأظن اأنها لقمة العي�ض. اأعتقد اأنه ا�صتخدام جهل هوؤ

الء املجرمني يف حق البلد. هو رد طبيعي خليانة هوؤ

بينهما وبني  �صاب ورجل م�صن حدثت  الذي يحكي ق�صة  توبي�ض«  االأ بتوع  »اإحنا  فيلم  اآخر م�صهد من  اأتذكر 

اختلطا  وهناك  ال�رشطة.  ق�صم  اإىل  اقتيادهم  مت  اأثرها  وعلى  م�صادة،  العامة  توبي�صات  االأ اأحد  يف  التذاكر  حم�صل 

ذالل واملهانة  باملعتقلني ال�صيا�صيني وعومال معاملة واحدة. وهكذا تعر�صا لكل اأنواع االنتهاكات والتعذيب واالإ

الء املعتقلني خائنون  على يد رجل ال�رشطة الب�صيط الذي ما هو اإال مواطن عادي جدا، ولكنه مقتنع متاما باأن هوؤ

اأحد  �صائه ونتيجة جلهله. ولكنه يكت�صف احلقيقة حني ميوت  اآمن بذلك على يد روؤ للبلد وجوا�صي�ض، وبالطبع 

الء املعتقلني من اأثر التعذيب ويطلب منه رئي�صه اأن ي�صهد اأنه مات اإثر م�صادة مع اأحد زمالئه ولكنه يرف�ض،  هوؤ

واأمام اعرتا�ض باقي املعتقلني على ذلك ياأمره رئي�صه بقتل من يعرت�ض، فيتحول ذلك الرجل ويقتل رئي�صه بعد اأن 

اكت�صف اأن كل ما فعله يف املا�صي هو تنفيذ لرغبة رئي�صه ولي�ض دفاعا عن البلد وحماية اأمنه.

امل�صتور«،  »ك�صف  مثل  خرى  االأ فالم  االأ من  العديد  يف  الدولة  ل�صالح  �صخا�ض  االأ جهل  توظيف  م�صاألة  وجند 

والذي اأو�صح ا�صتخدام الفتيات وجهلهن يف التج�ص�ض ل�صالح البلد، وهذه املرة عن طريق ا�صتخدام اأج�صادهن. 

الفكرة  اإن  يديولوجية والفكرة.  االأ قوة  �صاديون ولكنها  بالتعذيب  القائمني  اأن  اأعتقد  فاأنا ال  وامل�صكلة واحدة، 

�صعب هو اأن القائم  رهابية، واالأ عمال والتفجريات االإ هي التي تقف وراء ممار�صات التعذيب كما تقف وراء االأ

بالعمل وامل�صتهدف بالعمل كالهما �صحايا، وامل�صتفيدون هم مروجو الفكرة العاملون من اأجل حتقيق م�صاحلهم 

ال�صخ�صية. 

فكار دخيلة على جمتمعنا وهل  ن هو: اإىل متى �صيظل ا�صتخدام عقول النا�ض الب�صطاء يف الرتويج الأ ال االآ وال�صوؤ

ا�صتخدام القمع والرتهيب ومد قانون الطوارئ �صيحد من الظاهرة اأم �صي�صاهم ب�صكل اأو باآخر يف ا�صتفحالها؟ 

هل نحتاج اإىل اإحياء التفكري النقدي الذي ال ياأخذ بالظواهر فقط بل بالتحليل املو�صوعي يف الو�صول اإىل فهم 

لظاهرة التعذيب التي يتعر�ض لها املواطن بداية من رغيف العي�ض حتى اأق�صام ال�رشطة حتى ال جند اأنف�صنا فجاأة 

وتوبي�ض! زي بتوع االأ

و�سام كمال
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تفك ال�صابات �صفائرهن ويعربن عن رغباتهن. تعك�ض امل�صاهد التالية مناذج من حياة ال�صابات يف واقعنا املعا�رش 

احلياة يف  تعاين من �صغوط  التي  املتزوجة  املراأة  اأو  ابن احلالل،  تنتهي من درا�صتها وتنتظر  التي  الفتاة  كنموذج 

اأجلهن، وغريهن... ويف  �صيئا من  تفعل  اأن  التي ترى م�صاكل �صديقاتها وحتاول  املنزل، والبنت  عملها واأعباء 

النهاية تلتقي الفتيات جميعا رغم اختالف ظروفهن واأعمارهن وخلفياتهن من اأجل هدف واحد، هو الثورة على 

و�صاع  و�صاع املتخلفة من خالل اإن�صاء كيان وهو املنتدى الذي ي�صاعد الفتيات على تغيري اأنف�صهن واالأ تلك االأ

التي �صقن بها من حولهن وميكنهن نف�صيا وعمليا، وينمي مهاراتهن، ويوفر لهن م�صاحة للتعبري احلر عن اآرائهن 

وم�صاكلهن واأحالمهن.

عمل  ور�صة  خالل  من  املنتدى  �صابات  كل  العمل  هذا  بتاأليف  قام 

خراج فكان للفنان ال�صاب �صياء الدين حلمي و�صاعدته  جماعية، اأما االإ

دوار من فتيات املنتدى �صويف عالء ومي  �صارة عبد العظيم. قام باأداء االأ

حممد ورانيا رفعت وزينب ح�صن ووداد الكرداوي ويا�صمني اإبراهيم.  

ت�صمنت االحتفالية اأي�صا عر�صا قدمته جمموعة »قالت الراوية« التابعة 

�ص�صة املراأة والذاكرة التي تعيد قراءة بع�ض الن�صو�ض الفولكلورية من  ملوؤ

ن�صاف  وجهة نظر الن�صاء وت�صعى  للخروج بن�صو�ض ميكن توظيفها الإ

الن�صاء واأدوارهن يف  اأكرث عدال وواقعية عن حياة  املراأة وتقدمي �صور 

من  جمموعة  االحتفالية   يف  الراوية«  »قالت  قدمت  وقد  املجتمع. 

و�صيد  واآدم وحوا  و�صندريال  �صهرزاد  و�صكتت  اجلنية  منها  احلكايات 

العر�صان والع�صفورة ورومان�صيون.

كذلك �صملت االحتفالية معر�صا للكتب املتخ�ص�صة يف جمال حقوق 

ن�صان واملراأة والتنمية، و�صارك يف املعر�ض عدد كبري من املنظمات  االإ

واملركز  االجتماعية،  للخدمات  جنيلية  االإ القبطية  الهيئة  مثل  هلية  االأ

ر�ض  االأ ومركز  امل�رشية،  املراأة  ق�صايا  ومركز  املراأة،  حلقوق  امل�رشي 

ل�صحايا  النف�صي  والتاأهيل  للعالج  الندمي  ومركز  ن�صان،  االإ حلقوق 

امل�رشية  واجلمعية  ن�صان،  االإ وحقوق  للتنمية  احلوار  وملتقى  العنف، 

ن�صان،  لن�رش وتنمية الوعي القانوين، ومركز القاهرة لدرا�صة حقوق االإ

ومركز و�صائل االت�صال املالئمة من اأجل التنمية، ومركز حابي للحقوق 

البيئية اإ�صافة اإىل كلية االقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية.

عمال الفنية وامل�صغوالت اليدوية والف�صية  �صمل املعر�ض اأي�صا بع�ض االأ

التي اأنتجتها جمموعة من الن�صاء يف اإطار م�صاريع تنموية خمتلفة ينظمها 

�ص�صة النافذة للفن  �ص�صة ب�صاير حلوان، وموؤ عدد من املنظمات مثل موؤ

�ص�صة اإنقاذ الطفولة، واأي�صا جمموعة  املعا�رش والتنمية، وجمعية التعاون للتنمية »يد بيد«، وبرنامج »اجناز« التابع ملوؤ

من الالجئات ال�صودانيات.  كما ت�صمنت االحتفالية اأي�صا معر�صا لل�صور الفوتوغرافية واللوحات الفنية.

هم ال�صخ�صيات التي تطوعت مب�صاعدة املنتدى  وقد انتهز منتدى ال�صابات الفر�صة لتقدمي �صهادات �صكر وتقدير الأ

الدين  اأ/�صياء  قا�صم،  اأ/ هيثم  �صلطان،  اأ/ حممد  باملراأة اجلديدة،  الواحد ع�صو  اإميان عبد  اأ/  املن�رشم مثل  العام  يف 

حلمي، اأ/ عفاف ال�صيد، اأ/اآرام �صيف، اأ/ه�صام بهجت. كل عام واأننت بخري و«فكوا اجلدايل«. 

عقد اجلدايل

. معندنا�ض بنات تقول الأ

. معندنا�ض بنات ت�صافر لوحدها

. معندنا�ض بنات تتطلق

. معندنا�ض بنات تلعب يف ال�صارع 

. معندنا�ض بنات ت�صتغل

. معندنا�ض بنات تعلي �صوتها

. معندنا�ض بنات تنزل املية

. معندنا�ض بنات حتب

فك اجلدايل

. نف�صي اأجري يف ال�صارع

. نف�صي النا�ض تب�ض لعقلي م�ض ج�صمي

. نف�صي اأروح ال�صغل بالعجلة

. نف�صي اأم�صي يف ال�صارع من غري حرقة دم

. نف�صي اأنام على ظهري يف اجلنينة

. نف�صي ماا�صتنا�ض هو اللي يقول

. نف�صي اأ�صوط الزلط ال�صغري يف ال�صارع

. نف�صي ت�صيبوين يف حايل بقى

حكايات »جمموعة قالت الراوية«

م�سك الليل

�صدق اللي قال اإن ال�صتات �صبب كل ال�صهاد، ما يقدر على القدرة اإال اهلل. واهلل ما كان على البال وال كان يف 

النية، ا�صطبحت على �صبية ندية مندية، و�صها بدر وج�صمها عنرب و�صعرها فجر و�صم�ض وقمر، �صفتها عقلي احتار 

وقلبي ولع نار. قلت لها:

- ايه اللي جابك هنا يا زينة ال�صتات؟

- قالت: مات.

- مني هو اللي مات؟

جوزي مات و�صابني �صبية، ما قدر�ض على املداوية. ا�صمي م�صك الليل وما اظهر�ض غري بالليل.

خدتها عندي يف الدوار ومنعتها تظهر ال ليل وال نهار. ما اأنا اللي لقيتها تبقى ملكى اأنا لوحدي. م�صكتها من 

اإيدها وحب�صتها يف بيتها، وكنت اأ�صيبها طول الليل واأرجع لها بالنهار، ترف�صني وتنهرين وتقويل:

- اأنا بكره النهار واأذوب يف الليل.

ن ما راأيت. النور اللي مايل البيت، وامل�صك فايح من كل  يام فاجاأتها بالليل ما م�صدق حتى االآ يف يوم من ذات االأ

حيط، دي الزم اجلنة مو�ض بيت. اخليانة الزم فيه حد معاها �صبب كل هناها. رحت ب�رشعة جريت ويف اإيدي فا�ض 

كبري عل�صان اأقطع رقبته. هبيت عليه وقطعت، ويا ريتني ما ات�رشعت. اأتريني قطعت فرع من فروع م�صك الليل. 

اأتريها �صجرة ماتظهر�ض ريحتها اإال يف جوف الليل.

كتبتها/ ن�صمة اإدري�ض

روتها/ �صحر املوجي
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األفنا على اأن يكون للم�صافرين زاد يتزودون به يف رحالتهم و�صفراتهم فيعينهم عليها وهو كما اعتدنا جميعًا 

طعام و�رشاب .

ب�صحر وجمال  تزودنا  تون�ض  قرية  الفيوم وبالتحديد يف  ولكن خالل مع�صكرنا كان زادنا خمتلفًا ..... ففي 

ن�صان . بداع الفطري لالإ ن�صان بعد ـ بالرغم من بع�ض تدخالته ـ وباالإ الطبيعة البكر التي مل تف�صدها يد االإ

قامة ال�صديقة  جنليزية » Ecolodge » اأو االإ هناك اأقمنا مبكان ي�صمى » زاد امل�صافر » وهو فندق بيئي ي�صمى باالإ

للبيئة وهو اأقرب مل�صيفة البيوت الريفية والقروية الب�صيطة منه للفنادق املعروفة بر�صميتها وحمدوديتها وجفائها 

حيان.  يف بع�ض االأ

وتتجلى روعة هذا املكان يف الب�صاطة والهدوء واحلميمية التي يتميز بها وحفاوة القائمني عليه ... يقع املكان 

ه  را�صى الزراعية ال�صا�صعة، م�صيد وجمهز بالكامل من املواد البيئية فبناوؤ بالقرب من بحرية قارون وحتف به االأ

من الطوب اللنب واأثاثه من جريد النخيل مع بع�ض اللم�صات الع�رشية احلديثة التي ال تف�صد جماله بل ت�صهل 

من �صكل احلياة به مثل �صخانات املياه وال�رشف ال�صحي وحمام ال�صباحة املتو�صط للغرف امل�صيدة ب�صكل اأفقىاأ 

�صافة للجل�صات الب�صيطة منها ذات الطابع العربي التي ت�صمح للزائرين با�صتن�صاق الن�صمات ال�صافية  ذلك باالإ

�صباحًا ولقاءات ال�صمر م�صاء واملطعم الذي تناولنا به اأ�صهى الوجبات وخا�صة الريفية منها.

وهى   « بوريه  ايفيلني   « ال�صيدة  اأعجبت  عندما  املكان  اإن�صاء  فكرة  بداأت  حكاية  وللبداية 
حد اأ�صدقاء الزوج بالفيوم والذي  �صوي�رشية اجلن�صية وزوجها امل�رشي بطبيعة املكان وهدوئه اأثناء زيارتهما الأ

اأر�ض واإن�صاء ور�صة ل�صناعة اخلزف الهتمامها  را�صى ففكرت يف �رشاء قطعة  ميتلك م�صاحات �صا�صعة من االأ

ن�صاء مدر�صة ل�صناعة اخلزف وكان ذلك منذ حوايل ع�رشين  بذلك املجال وقد كان .... وتدرجت الفكرة الإ

مر وخرجت املدر�صة حوايل 40 �صخ�صا اأ�صبحوا  �صنة وبداأت بتعليم العديد من اأهاىل القرية الذين ا�صتهواهم االأ

خر اأن�صاأ ور�صا خا�صة به .   فنانني بع�صهم اليزال يعمل باملدر�صة والبع�ض االآ

هاىل من القرية والقرى املجاورة للتعليم اأو العمل باملدر�صة،  نتيجة لذلك بداأ يتوافد على املنطقة الكثري من االأ

�صدقاء ايفيلني من الفنانني وغريهم فاأ�صبحت املنطقة جاذبة للكثريين من خارج الفيوم الذين قاموا  �صافة الأ باالإ

جتربتنا 

يف زاد امل�سافر

هاىل.  قامة باملكان العديد من االأ ب�رشاء منازل وبداأوا يرتددون بكرثة على املكان كما انتقل لالإ

قامة املريحة لبع�ض الزائرين لال�صتجمام اأو العمل يف هدوء فاأن�صئ  ن�صاء مكان يوفر االإ عندها ظهرت احلاجة الإ

» زاد امل�صافر » منذ حوايل اأربع �صنوات .... 

مر عند حد اال�صت�صافة بل تطور اإىل مركز اإ�صعاع تنموي يف املنطقة بحيث  مركز اإ�صعاع ومل يقف االأ
القرية  ل�صكان  طبية  وعيادة  اليدوية  ال�صناعات  منها  اأن�صطة  عدة  بها  متار�ض  عامة  منه جمعية خدمات  تفرعت 

طفال على م�رشوع » التعليم من خالل الفن » وح�صانة ، ويتم  ومركز للتدريب على الكمبيوتر ومركز لتدريب االأ

كل ذلك برعاية اجلمعية امل�رشية للتنمية ال�صاملة يف القاهرة. كما تفرع عن زاد امل�صافر م�رشوع ف�صل النفايات 

ويعمل به 7 اأ�صخا�ض بحيث مت التخل�ض من م�صكلة القمامة يف قرية تون�ض كلها ب�صكل ال ي�رش بالبيئة.  

الوعي  اإثارة  اإىل  الريان » تهدف  اأ�صدقاء وادي  امل�صافر ت�صمى »  اإن�صاء جمعية داخل زاد  اإىل ذلك مت  �صافة  باالإ

ع�صاء  االأ يقوم   ... احليتان  قارون ووادي  الريان وبحرية  بوادي  املحيطة  املنطقة  البيئة يف  احلفاظ على  ب�رشورة 

التالميذ  املطويات على  املحا�رشات وتوزيع  واإلقاء  ال�صكانية  املدار�ض والتجمعات  بزيارة  الن�صطون يف اجلمعية 

وال�صكان لرفع وعيهم البيئي . 

لقطات م�صيئة   

بناء القرية والقرى املجاورة  - وفرت زاد امل�صافر ومدر�صة اخلزف حوايل من 700-800 فر�صة عمل الأ

�صافة لتعليمهم بع�ض  جانب باالإ - مت تدريب العاملني بزاد امل�صافر على التعامل مع ال�صيوف والزائرين وخا�صة االأ

اللغات. 

ن ت�صم جتمعا �صكانيا مكونا من 350 بيتا .. ت�صم كتابا ، فنانني ، معماريني ، مرتجمني ، اأ�صاتذة  - تون�ض االآ

�صافة اإىل اأهاىل القرية.  جامعات ، باالإ

هاىل كمهنة واأ�صبحت لديهم رغبة قوية  طفال هذا الفن الرائع الذي اتخذه االأ - مدر�صة اخلزف تقوم بتعليم االأ

يف عدم اندثاره . 

- من اأهم واأ�صهر الفنانني الذين خرجتهم املدر�صة واأ�صبحت لديهم ور�صهم اخلا�صة : راوية ، حممود �رشيف ، 

عبد ال�صتار ، اإبراهيم �صمري    

حنان عبد الودود         

هي دي م�رص يا عبلة !!

مرازيق ....................ولد الكب�س
خمرجة  العر�ض  ح�رش   .“ الكب�ض  والد   ”“ “مرازيق  فيلمى  اجلديدة  املراأة  �صابات  منتدى  ال�صينما  نادى  عر�ض 

“مرازيق” قد  اأن فيلم  اأ/اأمل فوزى ال�صحفية مبجلة �صباح اخلري جدير بالذكر  الفيلمني  ومنتجة وكاتبة �صيناريو 

ف�صل فيلم ت�صجيلى )عمل اأول ( املهرجان القومى اأبريل  ح�صل على العديد من اجلوائز مثل: جائزة �صعد الندمي الأ

2007، جائزة اأح�صن فيلم ت�صجيلى من مهرجان ال�صورة )املركز الثقافى الفرن�صى( مار�ض 2007 ، واجلائزة 

فالم الهواة ، اأغ�صط�ض 2007 . بينما ح�صل فيلم “والد الكب�ض” على جائزة  الف�صية من مهرجان قليبيه الدوىل الأ

فالم الت�صجيلية يوليو 2007.   اأح�صن فيلم ت�صجيلى من مهرجان �صاقية ال�صاوي الثالث لالأ
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مرازيق »  ترنيمة الر�صا وال�صجن« 

فيلم مرازيق هو ت�صجيلي ق�صري ي�صتعر�ض حياة �صكان قرية “مرازيق “وهى قرية تبعد عن القاهرة 40 كم وت�صتهر 

بزراعة النخيل كم�صدر رئي�صي للدخل. جاءت فكرة الفيلم يف اإطار م�رشوع ت�صوير ملو�صم البلح ولكن ب�صاطة 

النا�ض ور�صاهم اقتن�صا الكامريا لي�صبحا مو�صوع فيلم »مرازيق.«

يبداأ الفيلم بذلك الرجل العجوز الذي يلخ�ض لنا معنى احلياة والرزق وراحة البال بكلمات ب�صيطة مت�ض القلوب 

“اأرزاق - �صتات - �صبيان - بنات -را�صيني.«
تر�صد “اأمل فوزى “ بعد�صتها مفردات اأهاىل »مرازيق » لتفتح قامو�صا جديدا ملعان متر علينا مرور الكرام، كلمات 

اإعادة  بب�صاطة ور�صا يجعلك تفكر من جديد يف  املرازيق فج�صدوها  اأهل  لتنطق بحياة  خرجت من ن�صو�صها 

�صياغة كل املعاين املعتادة ، فهي مفردات ذات معان اإيجابية ا�صتمدها 

اأهاىل املرازيق من نخيلها ال�صامخ.

“ اجلامعي مدى عناء  النور حمدي  “اأبو  لنا  “اأرزاق”......  فريوى 
الرمق  ي�صد  ما  بتوفري  والر�صا  الرزق  توفري  اأجل  من  و�صقائه  ن�صان  االإ

اأرزاق تخلو من التلهف على املادة  من اأجل يوم جديد. ولكن كلمة 

هاىل التي ال ميكن جتاهلها.   وتعك�ض طيبة االأ

اإال  تطمع  وال  ب�صيطة،  اأحالمها  املرازيق  قرية  يف  “�صتات”.....املراأة 
م اأو تذهب لزيارة بيت اهلل احلرام. امراأة  يف اأن  تاأتيها هدية يف عيد االأ

املرازيق را�صية بتعليم متو�صط وزوج واأوالد وهذا كل �صيء.

الر�صا  توارثوا  اأطفال   و�صحكات.  وبراءة  وبنات....مرح  �صبيان 

بالواقع ، فطفلة �صغرية قررت اأال تكمل تعليمها لتبقى يف املنزل.

را�صيني.....الكل يف مرازيق را�ض بواقعه، دائم النظر اإىل اإيجابيات 

فالر�صا   « ال�صعادة  معنى  يف  بعمق  التفكري  اإىل  يدعونا  ب�صكل  احلياة 

باملق�صوم من وجهة نظرهم راحة ونعمة “. 

هلية اأن تتدخل جتاه الن�صاء مثال يف املناطق النائية والريفية  ال نف�صه، هل ثمة واجب على املنظمات االأ ويطرح �صوؤ

بهدف زيادة وعيهن وتوفري فر�ض خمتلفة لهن بدال من ح�رشهن يف اأدوار حمددة وتهمي�صهن؟ اأم ترى هل ترتك 

املراأة على حالها �صعيدة را�صية؟ ومع ذلك فاأنا  ال ي�صعنى �صوى التفكري يف اأطفال الطبيعة البكر الذين ميكن اإن 

ف�صل غام�صا؟ فكم  منحوا فر�صا حقيقية اأن يظهر بينهم عامل ، واأن يحيوا حياة اأف�صل. ولكن يظل تعريف احلياة االأ

منا يعي�ض حياة اأف�صل من اأهل هذه القرية وغريها وينق�صه الر�صا وال�صعادة!  

والد الكب�ض ............... » كده كده ميتني » !!

منطقة  وهى   “ الكب�ض  قلعة   « منطقة  حريق  ير�صد  13دقيقة  مدته  ق�صري  ت�صجيلي  فيلم   “ الكب�ض  “والد  فيلم 

ع�صوائية بحي ال�صيدة زينب ي�صكنها 1200اأ�رشة يف اأك�صاك خ�صبية وقامت املخرجة”اأمل فوزى” بت�صوير هذه 

هايل يف احل�صول على �صكن يحفظ اآدميتهم فريوى لنا  امل�صاهد يف اليوم التا�صع للحريق. ي�صتعر�ض الفيلم معاناة االأ

اأحد ال�صكان معاناته بعد اأن احرتق الك�صك اخل�صبي الذي كان يقطنه ، فقد طلبت منه اجلهات املخت�صة اأن يح�رش 

ما يثبت ملكيته لبيته يف املنطقة كي ي�صتلم �صكنا في�صخر قائال : كيف اأثبت امتالكي لبيت يف منطقة ع�صوائية؟؟

دمية  بنائها ترى م�صكلتها- رغم فداحة الكارثة واحلياة غرياالآ واأخرى ما زال لديها بقايا حلم ورغبة يف غد اأف�صل الأ

التي تعي�صها-يف رف�ض املدر�صة دخول ابنتها بدون حذاء. وت�رشخ اأخرى خوفا عليهن من خطر االغت�صاب الذي 

�صوف يهدد بناتها فهن نائمات يف ال�صارع. 

ينتهي الفيلم بجملة ذات داللة خطرية على ل�صان �صاب مراهق يقول: “اإحنا ممكن نعمل اأى حاجة.........اإحنا 

كده كده ميتني » 

اأ�صوات جممعة �صاخبة �صاخطة غا�صبة اأنهت الفيلم وهى جتعلنا نفكر اأن وراء كل �صوت غا�صب ق�صة كانت وراء 

ت�صوير الفيلم الذي فاجاأتنا »اأمل فوزى« يف اأنها مل تخطط لت�صويره ولكنها �صحبت كامرياتها وذهبت ملتابعة 

احلريق وبعد الت�صوير �صعرت، كما قالت » ربنا هيحا�صبنى لو ماعر�صت�ض الفيلم . 

هاىل  عر�ض الفيلم من قبل فى نقابة ال�صحفيني من قبل بح�صور ممثلني من منظمات املجتمع املدنى حتى يجد االأ

اأن مطالبهم م�رشوعة  اأهاىل الكب�ض والع�صوائيات فى م�رش بالرغم من  النقا�ض حلال  من ي�صمع مطالبهم وتطرق 

ر�ض. مل يكن لدى اأهاىل قلعة  �صف اأغلب �صكان هذه الع�ص�ض الميلكون �صندا يثبت ملكيتهم لهذه االأ وب�صيطة ولالأ

الكب�ض �صوى مطلب وحلم هو ال�صكن بدال من منازلهم التى احرتقت فى التا�صع ع�رش من مار�ض2007. 

ن لي�ض �صوى جزء ب�صيط مما يحدث يف ع�صوائيات م�رش؛ والتي �صت�صبح “قنبلة  اإن ما يحدث يف قلعة الكب�ض االآ

موقوتة” يف وجه املجتمع ما مل يتم اإيجاد حل لها.فهل من جميب !

مرازيق وقلعة الكب�ض، 

وجوه با�صمة ووجوه غا�صبة، 

بني عاملني خمتلفني، 

بني الر�صا وال�صخط 

بني ال�صجن وال�صجر، 

هي دي م�رش “يا عبلة”.  

�سلوى يون�س        

ماريو – اأندرو

مناظرة على »مياه بي�ساء«

مدر�صة  اإىل  طلبا  وقدم  والدهما  اأ�صلم  اللذين  واأندرو  ماريو  الطفلني  ق�صية  حول  مناظرة  ال�صابات  منتدى  نظم 

�صالمي. ولكن الطفلني رف�صا اأداء االمتحان يف مادة الدين  الطفلني لتغيري الديانة من الدين امل�صيحي اإىل الدين االإ

جابة، وبالتايل ر�صبا يف ال�صنة الدرا�صية كلها.  �صالمي وكتب كل منهما عبارة »اأنا م�صيحي« يف ورقة االإ االإ

يد ملوقف الطفلني وفريق اآخر معار�ض بغ�ض النظر عن اآرائهن الفعلية على  وانق�صمت ال�صابات ما بني فريق موؤ

امل�صتوى ال�صخ�صي، بل لقد �صم الفريق املعار�ض ملوقف الطفلني م�صيحيات. والغر�ض من ذلك هو التدريب على 

خر لنتعرف على اأفكاره ومرجعياته وكيفية تفكريه لكي تتكون اأفكارنا عن اقتناع  كيفية و�صع اأنف�صنا مكان االآ

وهو ما يجعلنا اأي�صا اأكرث ت�صاحما اإذ ي�صعب يف احلقيقة الدفاع عن موقف حمدد ب�صكل قطعي. وقد نظر الفريقان 

ن�صان.  اإىل امل�صاألة من النواحي الدينية واالجتماعية والنف�صية واأي�صا من منظور حقوق االإ

الناحية  من  تناوال  قل  االأ اجلانب  على  اأركز  اأن  قررت  فقد  املناظرة  اأوجه  كافة  بعر�ض  هنا  املقام  ي�صمح  ال  واإذ 

ب،  اإىل االأ طراف يف هذه امل�صكلة  ن�صان من هذه امل�صكلة. ميكن ت�صنيف االأ عالمية، وهو موقف حقوق االإ االإ

مور. م، والطفلني، ناهيك عن املجتمع الذي نعلم جميعا موقفه اإزاء مثل هذه االأ واالأ



����

الفرق بني 

همزة القطع 

وهمزة الو�سل:

ننا ن�صطر اإىل التوقف بعد لفظها  لف التي تكتب وفوقها همزة، وت�صمى قطع الإ همزة القطع هي االأ

مما يقطعها عما بعدها. 

لف التي تكتب دون همزة، وتو�صع يف اأول الكلمة التي تبداأ بحرف  همزة الو�سل بب�صاطة هي االأ

�صاكن. وتلفظ األفًا اإذا وقعت يف اأول اجلملة، اأو يف اأول الكالم، ) انظر اإىل ال�صماء( وال تلفظ اإن 

كانت يف و�صط الكالم فتكتب وال تلفظ ) اأيها الرجل انظر اإىل ال�صماء(. 

تقع همزة الو�صل يف املواقع التالية:

 ●  تقع همزة الو�صل قبل الم التعريف ) احلفل( 

 ●  تقع همزة الو�صل يف ب�صعة اأ�صماء، وهي: ا�صم ـ ابن ـ ابنة ـ اثنان ـ اثنتان. 

 ●  تقع همزة الو�صل يف اأمر الفعل الثالثي : اطلب 

●  تقع همزة الو�صل يف ما�صي الفعل اخلما�صي واأمره وم�صدره : افتتح االفتتاح اختتم 

 االختتام. 

●  تقع همزة الو�صل يف ما�صي الفعل ال�صدا�صي واأمره وم�صدره. ا�صتقبل ـ ا�صتقبال ـ 

ا�صتهل ـ ا�صتهالل.

قاعدة  الواقع  فتقع يف مواقع كثرية ميكنني ذكرها ال ح�رشها، فال يوجد يف  القطع،  اأما همزة 

لهمزة القطع، حيث تقع بب�صاطة يف غري موا�صع همزة الو�صل! 

لف يف   واأخريا ثمة اختبار �صغري ميكننا القيام به وهو و�صع الواو قبل الكلمة، فاإذا �صقطت االأ

لف م�صطرين كانت همزة قطع ) واأمر  اللفظ كانت همزة و�صل: )وافتتح واكتب( واإذا لفظنا االأ

واأكل واأح�صن واأخذ واإح�صان(. 

�سالف طه 

ن�صان،  عالن العاملي حلقوق االإ ب، فمن حق كل اإن�صان اأن يغري دينه، فاحلق يف العقيدة مكفول يف االإ اأما عن االأ

لي�صا على الطريق  باأن طفليه  اإذا كان على قناعة  ب-  اأنه من حق االأ ميان ال يخ�ض �صوى املرء وربه. كما  فاالإ

حوال اإيذاءهما. وال يعنى ذلك  ف�صل وال يق�صد باأية حال من االأ القومي ـ اأن يحاول انت�صالهما، فهو يريد لهما االأ

موافقتنا اأو رف�صنا لهذا ال�صلوك.  

م، فهي يف و�صع حرج. فمن حقها كم�صيحية، تزوجت من م�صيحي وخططت حلياتها على هذا  اأما عن االأ

طفالها اأن يكونوا م�صيحيني اأال يتغري م�صار حياتها ملجرد تغيري �رشيك احلياة لراأيه اأو دينه. هناك  النحو واأرادت الأ

م�صيحيات يخرتن الزواج مب�صلمني وير�صني اأن يكون اأوالدهن على غري دينهن، ولكنها مل تخرت ذلك. 

طفال ب�صكل �صحي،  اأما عن الطفلني، فموقفهما اأ�صعب واأ�صعب. فمجتمعنا يجد �صعوبة يف التعامل مع االأ

ولي�ض اأدل على ذلك من عدد حتفظات م�رش على اتفاقية حقوق الطفل. فمن ناحية، من حق الطفلني اأن يتم�صكا 

باء، ومن ناحية اأخرى متى ميكن القول اأن الطفلني قد بلغا من العمر  بدينهما واأال يكونا عر�صة لتقلبات اأهواء االآ

ن�صان اأو  ما ميكنهما من القيام باالختيار ال�صحيح؟ واإذا قلنا اأنه ال يجوز اإكراههما، �صواء من منظور حقوق االإ

طفال الذين يولدون مل�صلمني اأو م�صيحيني غري  �صالمي حيث اإنه »ال اإكراه يف الدين«، فمن قال اأن االأ الدين االإ

ديان واأن يختار عن حق اأي دين يدين به. ن يقراأ يف كل االأ مكرهني. قليل منا من �صنحت له الفر�صة الأ

نه هو امل�صئول عنهما  ب الأ اأما عن جمتمعنا فحدث وال حرج، فمن مدافع عن وجوب اتباع الطفلني لديانة االأ

م على اأن اهلل قد هدى زوجها واأطفالهما اإىل  م غريم�صئولة طبعا! ومهنئ، على الهواء مبا�رشة، لالأ اأمام اهلل، واالأ

�صالم، اإىل مناد باأن يغري الطفالن دينهما ثم يختارا عند بلوغ �صن  دين احلق واإن �صاء اهلل يهديها هي اأي�صا، اإىل االإ

خرى والدليل جواز اأن  �صالمى يحرتم الديانات االأ الر�صد اأي دين يعتنقان. وبالطبع راأى اآخرون اأن الدين االإ

يتزوج امل�صلم من م�صيحية، وا�صت�صهدوا بالقراآن )لكم دينكم وىل دينى ( �صدق اهلل العظيم، وقول اهلل )ل�صت 

من ومن �صاء فليكفر(، واأي�صا قوله )اأفاأنت تكره النا�ض  عليهم مب�صيطر ( �صدق اهلل العظيم، وقوله )من �صاء فليوؤ

منني(. واقرتحوا اأن يظال على دينهما اإىل اأن يبلغا �صن الر�صد اأي�صا. اأما عن حق املجتمع؟ فمن  حتى يكونوا موؤ

مر الذي ي�صع الكثري من عالمات  يحدد حق املجتمع؟ يف جمتمع دميوقراطي يحدد ذلك اأغلبية ال�صعب. وهو االأ

غلبية بال�رشورة ي�صون حقوق اجلميع من  ن�صان؟ هل ما حتدده االأ اال�صتفهام على عالقة الدميوقراطية بحقوق االإ

اأقليات عرقية اأو دينية؟

طراف جميعها »عندها حق«، فاأي حق ندافع عنه؟ ال اأعلم ولكني اأري اأن نعطي  جابة اإذا؟ اإن االأ ما هي االإ

مر  االأ قد يخلفه هذا  الذي  النف�صي  التاأثري  ما  الف�صلى،  الطفل  ينظر يف م�صلحة  اأن  ولوية،  االأ طفال  االأ حقوق 

بعاد  عليهما؟ ماذا عن اأ�صدقائهما، �صواء امل�صيحيني اأو امل�صلمني؟ كيف �صيتعاملون معهما؟ ثمة الكثري من االأ

طراف، اإن كان  خذ يف االعتبار قبل اخلروج بقرار ير�صي املجتمع اأو ير�صي جميع االأ الهامة التي ينبغي اأن توؤ

�صا�ض الو�صول ملثل هذا القرار. ميكن من االأ
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فلندفن ب�سيوة
من اأجل حياة اأف�سل

الرمل  بحمامات  ت�صتهر  كما  والزيتون  بالبلح  ت�صتهر  مب�رش،  الغربية  ال�صحراء  يف  تقع  �صيوة  واحة  اأو  �صيوة 

املناعة(، وخ�صونة  )�صعف  الروماتويد  الروماتيزم،  اأمرا�ض  تعالج  اإنها حمامات  ي�صمونها..  اأو«الدفنة« كما 

املفا�صل، والغ�رشوف، وفريو�ض الكبد الوبائي �صي، وبع�ض حاالت العقم، كما تقوم بتن�صيط الدورة الدموية 

عمار لكن حذار... فهي ممنوعة ملر�صى القلب! واإنقا�ض الوزن، اإنها ت�صلح جلميع االأ

كيف نذهب اإىل �صيوة؟

ت�صتقل  بالقطار ومن هناك  اأو  الدلتا  باأتوبي�صات غرب  اأومر�صى مطروح  �صكندرية  االإ اإىل  اأوال  ت�صافر  اأن  البد 

توبي�ض املتجه اإىل �صيوة، حيث ال يوجد طريق مبا�رش ي�صل القاهرة ب�صيوة. ت�صتغرق الرحلة بدءا من القاهرة  االأ

حوايل 10 �صاعات تتخللها عدة مدن وا�صرتاحات، اأما عن تكلفة ال�صفر فهي 50 جنيها تقريبا للذهاب ومثلها 

للعودة حتى القاهرة.

كيف يتم حمام الرمل؟

يبداأ مو�صم الدفن من 6/1 حتى 9/30 لكن اأف�صل فرتة هي ما بني 7/15 وحتى 8/15. توجد حوايل )5( 

ول.. ت�صتيقظ �صباحا لتناول  مدافن ب�صيوة حلمامات الرمل اأقدمها هو حمام اآمون بجبل الدكرور. يف اليوم االأ

كل اأوال�رشب قبل ميعاد الدفن بـ3 �صاعات.. الرجال يدفنون من قبل  فطار بحجرتك، بعدها متتنع متاما عن االأ االإ

رجال حوايل الواحدة ظهرا والن�صاء يدفن من قبل ن�صاء ال�صاعة الثالثة ظهرا.. وخالل الدفن البد اأن تتحرر من 

مالب�صك عدا ما قد ي�صرت عورتك ثم تنام ب�صكل اأفقي داخلها كي يتم ردم الرمال على كل ج�صدك حتى العنق، 

باأعلى الراأ�ض تو�صع بطانية على اأعواد خ�صب حلمايتها من ال�صم�ض، ي�صتمر هذا الو�صع 20 دقيقة فاأكرث وعليك 

دخالك خيمة من�صوبة  بالبطانية الإ ميان، بعدها �صيخرجك من احلفرة و�صيلف ج�صدك  بال�صرب واالإ تتحلى  اأن 

اأمامك لتظل بها مدة 20 دقيقة فاأكرث، �صيدفعون اإليك بزجاجة حلبة فا�رشبها وكل حبات احللبة فهي مغذية، اإن 

كنت من اأ�صحاب ال�صغط املنخف�ض، يف�صل و�صع بع�ض امللح حتت ل�صانك.

انتهى الوقت.. عليك اأن ترتدي مالب�صك داخل اخليمة وحول ج�صدك البطانية لتخرج ذاهبا حلجرتك املغلقة 

النوافذ حتى ال يت�رشب اإليك اأي قدر من الهواء...

بعد قليل �صتاأتي ال�صوربة ال�صاخنة وع�صري الليمون وميتنع �رشب املاء وحده حتى موعد الغداء بعد 4 �صاعات 

�صف لن ت�صتطيع اال�صتحمام طوال اأيام الدفن وحتى يومني بعدها.. ال داعي للذعر فالرمال منظف  تقريبا. لالأ

رائع للغاية!

ت�صتمر الدفنة 3 اأيام مت�صلة فاأكرث ب�رشط اأن يكون عددها فرديا مثل 5 اأيام اأو7....

تكلفة اليوم الواحد )اإقامة + اأكل + دفن( حوايل 80 جنيها فقط!

وماذا بعد الدفنة؟

الطبيعية  ع�صاب  واالأ ال�صجاجيد  حيث  للت�صوق  �صيوة  مدينة  لقلب  تذهب  اأن  ت�صتطيع  يومني،  ت�صرتيح  اأن  بعد 

والكثري من اخلريات، وال داعي للتعجب اإن وجدت حمال مغلقة وب�صاعتها اأمامها فرمبا ذهب �صاحبها لي�صلي.. 

ماكن  قد ت�رشق؟ ال تقلق، فاأهل �صيوة ال يعرفون مر�ض ال�رشقة بعد! قد ت�صتاأجر كارتة بحمار اأودراجة لتزور االأ

�صافة  جلزيرة فنطا�ض  ثرية مثل مدينة �صايل القدمية اأوجبل املوتى، عني كليوباترا والتي ميكن ال�صباحة بها باالإ االأ

بار النقية... وغريها الكثري و�صط غابات من النخيل واالآ

مازيغية الرببرية ، مانتا حالنك؟ وتعني كيف حالك؟ لتنعم  ال تن�ض اأن حتيي اأهل �صيوة بلغتهم امل�صتقة من اللغة االأ

ت كنجومها... الأ بابت�صامة عري�صة قد ر�صمت على وجوههم ال�صافية ك�صماء ال�صحراء ولرتى عيونهم قد تالأ

فلتذهب ل�صيوة من اأجل حياة اأف�صل

التي ت�صدرها هيئة  الكتيبات املجانية  املزيد عن �صيوة وباقي حمافظات م�رش من خالل  ملحوظة: ميكنك معرفة 

التن�صيط ال�صياحي، املقر الرئي�صي لها موجود بربج م�رش لل�صياحة، بالعبا�صية، القاهرة.

رانيا رفعت
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عن الليبــــــــرالية 

جنليزية )liberalism( امل�صتقة من كلمة ليرب liber والتي تعني باللغة  الليربالية هو م�صطلح تعريبي للكلمة االإ

الالتينية »احلر »، والليربالية كنظرية هي املذهب الذي يدعو اإىل حترير الفرد من القيود ال�صلطوية الثالثة ال�صهرية، 

ال�صخ�صية  احلريات  وحماية  الفرد  ا�صتقاللية  باحرتام  ويطالب  والثقافية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  القيود  وهي 

على  يدعو  بينما  واالجتماعي،  ال�صيا�صي  امل�صتويني  على  االجتماعي  �صالح  واالإ واملدنية  ال�صيا�صية  واحلريات 

النقود  اإ�صدار  الذهب يف  قاعدة  احلرة واعتماد  واملناف�صة  الكاملة  االقت�صادية  احلرية  اإىل  االقت�صادي  امل�صتوى 

التجمع  لل�صلطة، عالوة على جمموعة من احلقوق مثل حق  ال�صلمي  بالتداول  ارتباطا وثيقا  الليربالية  ترتبط   .

�رشاب والتظاهر ال�صلمي. وتكوين اجلمعيات واحلركة والتعبري واختيار العقيدة واالإ

ميان بقيمة الفرد واأهليته  ن�صان ، على االإ �صا�ض النظري حلقوق االإ يقوم الفكر الليربايل، والذي يعتربه الكثريون االأ

بالغري، ومن  �رشار  اأن تقف حريته عند االإ ال�صخ�صية على  ون حياته مما يعطيه احلق يف احلرية  للتحكم يف �صوؤ

كد الليربالية  الطريف اأن جند اأن اأمثلتنا ال�صعبية تعرب عن ذلك فتقول »عقلك يف را�صك تعرف خال�صك.«  توؤ

اجتماعية  اأوم�صاواة  قانونية  م�صاواة  كانت  �صواء  والواجبات  احلقوق  كافة  فراد  يف  االأ بني  امل�صاواة  مباأ  على 

اأواقت�صادية. ومع الرتكيز على احلرية الفردية، كان ال بد اأن تركز الليربالية على احرتام الغري والت�صامح، فالليربالية 

ال�صخ�صية  اإثراء  يف  واختالفها  فكار  االأ ت�صاد  فيه  وي�صهم  بداع  واالإ بالفردية  يت�صم   تعددي  جمتمع  اإىل  تدعو 

مام.  ن�صانية والدفع باملجتمعات اإىل االأ االإ

ول مرة يف تاريخ الد�صاتري امل�رشية  جدير بالذكر اأن م�رش قد �صهدت نزعة ليربالية  يف د�صتور 1923 الذي اأقر والأ

مبداأ �صيادة ال�صعب حيث حق االنتخاب وحرية اختيار نواب الربملان ، وقد فاز حزب الوفد باالنتخابات اآنذاك 

و�صكل اأول حكومة ليربالية منتخبة، 

نهال ن�رص الدين        

عن املارك�سية

املارك�صية هي نظرية اجتماعية وحركة �صيا�صية ترمي اإىل ال�صيطرة على املجتمع ومقّدراته ل�صالح اأفراد املجتمع 

ب الروحي للنظرية املارك�صية هو كارل مارك�ض ومن اأهم من توغل  بالت�صاوي بحيث ال ميتاز فرد عن اآخر. واالأ

يف الكتابات والتطبيق فيها فردريك اجنلز وفالدميري لينني.

ومن اأهم الكتابات فى املارك�صية كتاب »راأ�ض املال« لـكارل مارك�ض، والذى تناول فيه املارك�صية من زاوية 

تطور  فيه  تناول  والذى  اجنلز  لفردريك  العائلة«  »اأ�صل  وكتاب  الراأ�صمايل،  النظام  بانهيار  فيه  وتنباأ  اقت�صادية 

العالقات اال�صــرية وانتقـالها عرب التغريات االقت�صادية من النظام املطريركي، اأي النظام الذي كان للمراأة فيه 

اليد العليا، اإىل النـظام البطريركي.
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والفرق بني الب�رش واحليوانات لدى املارك�صيني اأن الب�رش ينتجون �صبل معي�صتهم  اأما لدى الليرباليني فالفرق بينهم 

ن�صان هو الذي ي�صكل  هو العقل الذي كان �صبيل التطور والتغيري. كما يرى املارك�صيون اأن الوجود االجتماعي لالإ

وعيه، ال العك�ض. فال�صيدة التي تطبخ وتربي وتنظف تفعل ذلك اأوال ثم يت�صكل وعيها باأن ذلك هو اأف�صل عمل 

لها.

يرى املارك�صيون اأنه يف ظل النظام الراأ�صمايل تكون هناك دائما عالقات قوى. فيقوم الراأ�صماليون باحتكار و�صائل 

نتاج وت�صغيل العمالة باأجور زهيدة بينما يبيعون املنتج باأ�صعار باهظة، وي�صمى الفارق بني اأجر العامل وتكلفة  االإ

نتاج وبني �صعر البيع بـ  “ القيمة الفائ�صة “ وهى بالطبع تعود فقط اإىل اأ�صحاب راأ�ض املال. االإ

املارك�سية مقابل الليربالية

املارك�صية حركة �صد الليربالية حيث ترى الليربالية اأن كل اإن�صان حر واأن احلكومة لي�ض لها اأن تتدخل يف اأمور 

خرين جوعا، بينما ترى  فراد يف راأ�ض املال وموت االآ مر الذي يرتتب عليه حتكم بع�ض االأ �صخا�ض، وهو االأ االأ

رباح بالعدل على كافة اأفراد ال�صعب. ومن اأجل هذا فقد اأدركت الليربالية  موال واالأ املارك�صية وجوب توزيع االأ

�صياع بع�ض الفئات يف ظل النظام الراأ�صمايل فاجتهت نحو اإن�صاء ما ي�صمى »دولة الرفاهية« وهى ت�صمن للفرد 

�ص�صات  ن�صان واإن�صاء املوؤ حدا اأدنى من املعي�صة  كما اجتهت املجتمعات الليربالية اإىل ا�صتخدام مبادئ حقوق االإ

التي تعنى بها تخفيفا للعبء الواقع على الطبقات املقهورة يف ظل الدولة الراأ�صمالية ولكن املارك�صيني راأوا اأن 

هذا جمرد م�صكن ل�صمان ا�صتمرارية النظام الراأ�صمايل، ونادوا بالثورة للق�صاء على تلك النظم الراأ�صمالية. وقد تنباأ 

نه يرى اأن اأي جمتمع اإقطاعي وراأ�صمايل يحمل يف طياته بذور  مارك�ض يف كتابه »راأ�ض املال« بانهيار الراأ�صمالية الأ

انهياره.

نه ال بديل فهذا هو النظام  ال ملاذا ال يرف�ض العامل اأو الفالح هذا النظام؟ وملاذا ير�صى بالقليل ؟ ذلك الأ  وال�صوؤ

ثبات اأن العالقة بينه وبني اأ�صحاب راأ�ض املال هي عالقة  هم اأن املجتمعات ت�صعى الإ ال�صائد ولن يجد غريه واالأ

وحقوق  الليرباليني  نظر  وجهة  من  باجلن�ض  فالعامالت  وا�صتغاللية.  انتهازية  عالقة  احلقيقة  يف  ولكنها  تبادلية 

ن�صان فتاة تريد بيع ج�صدها مقابل مبلغ من املال وهى حرة يف ذلك ما دام اأحد مل يجربها عليه، ولكنها يف  االإ

نها لو وجدت ما تبيعه لتك�صب منه قوتها ما ا�صطرت اإىل بيع  نظر املارك�صيني فتاة م�صطرة وجمربة  لفعل  ذلك الأ

ج�صدها.

اأ�سل العائلة

حادية كان  �رشة االأ ول لالأ الظهور االأ زواج والزوجات واأن  التعددية يف االأ �صياء هو  �صل يف االأ اأن االأ يرى اجنلز 

نهار  االأ جانبي  على  وامل�صاكن  ر�ض  االأ متلك  وبداية  الزراعة  اكت�صاف  �صاحبت  التي  اخلا�صة  امللكية  ظهور  مع 

على  يقت�رش  كان  ن�صان  االإ طعام  ن  الأ ملكية خا�صة،  هناك  يكن  مل  الزراعة  اكت�صاف  قبل  اإنه  املياه حيث  ومنابع 

�صجار، ولكن الو�صع تغري  النهر وثمار االأ �صماك وال�صيد والثمار وهي ملن يح�صل عليها، فال مالك ل�صمك  االأ

ر�ض. فكان على الرجل اأن يقيد من حرية املراأة  مع اكت�صاف الزراعة واحلاجة اإىل القوى العاملة لزيادة اإنتاج االأ

�رشة  ر�ض. فقبل ذلك كانت االأ طفال اإليه، وبالتايل اأحقيته فيهم ال�صتخدامهم يف فالحة االأ اجلن�صية ليثبت ن�صب االأ

م، حيث مل يكن هناك اأب حقيقي معروف. ولهذا، اإىل جانب  طفال ين�صبون اإىل االأ يف الفرتة امل�صاعية، وكان االأ

معجزة الطمث والوالدة التي كانت حتري الرجال، كان املجمتع جمتمع اإمومي وهو ما ي�صمى ا�صطالحا باملجتمع 

لهة ع�صتار.  نثة ال�رشقية االإ لهات املوؤ نثة، ومن اأ�صهر االإ لهة القدمية كانت موؤ املطريركي ومعظم االآ

مي �سالح
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اأعطى اخللع 

املراأة حقها؟ 

  

�صالم كما كره الطالق ولكنه حق من احلقوق احلرجة ال ي�صكت عنه. اإن ق�صية           اخللع حق للمراأة يكرهه االإ

حاديث والتفا�صري وخال�صتها  اخللع التى طلبت فيها املراأة ت�رشيحها من رجلها لبغ�صها اإياه م�صهورة فى كتب االأ

» اأن جميلة بنت عبد اهلل بن اأبى بن �صلول كانت تبغ�ض زوجها ثابت بن قي�ض فاأتت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم فقالت :« ال اأنا وال ثابت يجمع راأ�صي وراأ�صه �صيء .واهلل ما اأعيبه فى دين وال خلق . ولكن اأكره الكفر فى 

�صالم وما اأطيقه بغ�صا واإنى رفعت جانب اخلباء فراأيته اأقبل فى عدة من الرجال فاإذا هو اأ�صدهم �صواداً واأق�رشهم  االإ

قامة واأقبحهم وجهًا«. فقال ر�صول اهلل لها: »اأتردين عليه حديقته ؟« فقالت: » اأردها واأزيده عليها« فقال �صلى 

اهلل عليه و�صلم :«اأما الزائد فال » وق�صى بالطالق.

�صالم فبادرت بطلب  اأن املراأة خ�صيت اأال تقيم حدود اهلل وكرهت الكفر فى االإ واملتاأمل يف هذا احلديث يجد 

الطالق دومنا ذنب وال عيب تاأخذه على زوجها فردت اإليه ماله كما طلب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإعماال 

�صباب فى الزمن املا�صى اأم اأ�صبح  للقاعدة ال�رشعية »ال�رشر وال �رشار«. فهل اأ�صباب اخللع فى زماننا هى نف�ض االأ

اخللع طريقا خلال�ض املراأة من اأ�رش الزوجية والنجاة بحياتها بعد اأن �صامها  الزوج األوان العذاب – فت�صطر اآ�صفة 

�رش الذى فر�صه عليها الزوج؟ اإىل خمالعته وكاأنها تدفع فدية للتحرر من اآالم ال�صجن واالأ

على  للح�صول  املراأة  تعانيها  التى  ن�صانية  االإ املعاناة  حجم  يرى  بدوائرها  ال�صخ�صية  حوال  االأ ملحاكم  املتابع  اإن 

الظلم  اأنواع  اأ�صد  اإذ  ترجى،  فائدة  دون  الثقيل  املاىل  نفاق  واالإ الطويل  التقا�صي  م�صوار  فمع  ال�رشعية.  حقوقها 

العدالة البطيئة، تلجاأ املراأة اإىل طلب املخالعة وترد على زوجها مادفعه من مال. فهل كل الزوجات ميتلكن املال 

الكافى ال�صرتداد حرياتهن امل�صلوبة اأم اأن اخللع اخت�صت به الن�صاء �صاحبات املال الوفري؟ واإذا كان احلال كذلك 

فماذا عن بقية الن�صاء الالتى ال ميتلكن ماال؟ وماذا عن بع�ض الرجال الذين يتك�صبون مقابل اخللع الذي اأ�صبح 

بالن�صبة لهم جتارة رابحة؟ وهل بهذا ميكن القول اإن اخللع قد اأعطى املراأة حقها فعال؟ اأم قيد هذا احلق وق�رشه على 

موال للح�صول على احلق الذي �رشعه لهن اهلل؟ املتي�رشات ماديا الالتي ي�صطررن اإىل دفع االأ

مل يرتك ال�رشع وال القانون الباب مو�صداً اأمام الفقريات من الن�صاء فاأعطاهن و�صائل قانونية للح�صول على حقوقهن 

ال�رشعية، مبا فى ذلك احلق فى اللجوء للتقا�صي للح�صول على الطالق. 

هل

هل

هل
هل

اإ�صاءة معاملتها من قبل  اإثبات    فهناك دعوى الطالق لل�رشر، وما على الزوجة �صوى 

الطالق.   للح�صول على  ال�صهود،  �صهادة  مبا فى ذلك  ثبات،  االإ باأي من طرق  الزوج 

بل مل ي�صرتط القانون ج�صامة لل�رشر الذى يوقعه الزوج بزوجته حتى يحكم القا�صى 

اإ�صاءة املعاملة و�صوء الع�رشة وعدم  بطالقها مع احتفاظها بحقوقها ال�رشعية، بل يكفى 

�صبق.  مما  اأي  اأو  الرذيلة  ارتكاب  على  والتحري�ض  الزوجية  لفرا�ض  والهجر  نفاق  االإ

واملعيار هنا مو�صوعي يخ�صع لتقدير �صلطة قا�صى املو�صوع والرقابة عليه فى حمكمة 

النق�ض.

فمتى تعرف الزوجة حقوقها ال�رشعية التى ترتبت على الزواج، وحتتفظ بها كاملة غري 

منقو�صة فى حالة الطالق  بدال من اأن تبادر اإىل طلب اخللع وتخرج من عالقة زوجية 

....خالية  احلال  و�صوء  اليد  ذات  �صيق  مع  واالحتمال  ال�صرب  من  الكثري  فيها  دفعت 

الوفا�ض اأو كما يقال »بخفي حنني« دون ذنب جنته لعدم معرفتها مبا اأعطاها ال�رشع 

والقانون من و�صائل واأدوات قانونية تعينها؟

على �صبيل املثال:

1. اإذا اأهانك الزوج اأ�صهدي عليه اأهله واجلريان.

2. اإذا اعتاد اإيذاءك حرري حم�رشا بق�صم ال�رشطة التابع له م�صكنك.

مقربون  هم  ممن  اأهله  اأو  اأهلك  من  اأحدا  عليه  اإ�صهدى  الزوجية  فرا�ض  هجر  اإذا   .3

اإليكم.

الطالق  يرت�ض  مل  واإذا  بينكما،  الع�رشة  وا�صتحالة  احلال  �صالح  عدم  راأيت  اإذا   .4

القا�صى بطالقك مع  برفع دعوى ق�صائية للح�صول على حكم من  بادرى  باحل�صنى، 

احتفاظك بحقوقك ال�رشعية مدعمة الدعوى بامل�صتندات التى �صبق اأن اأثبتها على النحو 

ال�صابق .......واحذري اخللع.

د. �سيد طه )املحامي(
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ق�سية راأى عام
النعامة التي تدفن 

راأ�سها فى الرمال!

اجتاحتنى الفرحة وانهمرت دموعى واأنا اأ�صتمع اإىل ما 

عدام �صنقا  ا�صتقرت عليه هيئة املحكمة بتوقيع عقوبة االإ

على املغت�صبني  الثالثة. كنت اأنتظر هذا احلكم لكى 

يوقف النزيف الذى �صال بداخلنا جميعا من جراء تلك 

الفعلة املنحطة التي اأ�صبحت واقعا مريرا فى جمتمعنا.  

جاء هذا احلكم بالق�صا�ض العادل والنهاية املرجوة 

مل�صل�صل ق�صية راأى عام الذى عر�ض فى �صهر رم�صان 

املا�صي. 

عمال الدرامية الواقعية التي تقدم لنا احلقيقة التي ال نريد اأن ن�صمعها اأونراها اأو نتذكرها،  ومثله مثل غريه من االأ

مومة  فقد انتقد امل�صل�صل كثريا، ولكن بع�ض هذه االنتقادات قد �صدمتنى حقا، منها نقد املجل�ض القومى لالأ

والطفولة  للم�صل�صل اعرتا�صا على عر�ض م�صهد االغت�صاب كامال على قناة دبى، وقد اعتمدت املتحدثة با�صم 

�ص�ض التالية: املجل�ض فى نقدها على االأ

اأن م�صهد االغت�صاب قد متت اإطالته وعر�صه كامال دون حذف مما �صدم امل�صاهدين واأثار فزعهم  وخا�صة   -

الن�صاء العامالت حيث اإن ال�صحايا الثالث فى امل�صل�صل قد اغت�صنب بينما هن يف طريقهن لتاأدية عملهن؛

ثر على ال�صياحة  فى  اأن امل�صل�صل ي�صىء اإىل �صمعة م�رش وعر�ض الق�صية بهذه ال�صورة  الفجة  من �صاأنه اأن يوؤ  -

بلدنا )مع مالحظة اأن خمرج امل�صل�صل اأردنى اجلن�صية (

اأن امل�صل�صل يبالغ كثريا فى النماذج التى قدمها واأن �صبابنا مازالوا بخري وال�صورة لي�صت معتمة كما �صورها   -

امل�صل�صل .

ال هنا : هل امل�صكلة فى عر�ض امل�صهد اأوحذفه اأم فى اأن هذا امل�صهد يعرب عن حادثة واقعية حتدث كل  وال�صوؤ

 يوم وتتحول فيها ال�صحية اإىل جان ومتهم؟  وما هى  ب�صاعة م�صاهدة  تلك اللقطات اإذا ما قورنت مب�صاعر

 اإن�صانة تتعر�ض ملثل هذه اجلرمية واأي�صا لكل هذا الظلم املرتتب عليها ؟!!!  وهل لنا اأن ننكر اأن �صبابنا لي�صوا

 جميعا بخري واأن م�صكلة البطالة لدى ال�صباب وما ي�صحبها من مظاهر كاملخدرات، اإ�صافة اإىل تقييد احلريات

 ال�صيا�صية و�صعف االقت�صاد قد اأدت اإىل ارتفاع معدل اجلرمية والعنف ب�صتى �صورهما اإذ ال يجد الرجال

�صاءة. ودعونا نطرح  متنف�صا  ملا ي�صعرون به من قمع يف العمل واحلياة اإال يف ا�صتهداف الن�صاء بالعنف واالإ

عالم دوما باأن يلعب دورا يف ق�صايا املراأة واأن يعك�ض م�صاكل املجتمع، فلماذا يكون اال اآخر اأمل نطالب االإ  �صوؤ

 هذا االعرتا�ض؟
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ال ميكن اإنكار �صعوبة م�صهد االغت�صاب الذي عر�صه امل�صل�صل، ولكن  ملاذا نعرت�ض وننكر ونهاجم اإذا ما تعر�ض 

عالم  مل�صكلة واقعية فى جمتمعنا وال نرى �صوى اأنها �صدمت امل�صاهد،  ونن�صى اأو نتنا�صى اأن مثل هذه اجلرائم  االإ

ن هروبنا ال يقدم لها حلوال جذرية  ملة الأ تدمر حياة ب�رش مثلنا واأننا ال ينبغى اأن نهرب من احلقيقة مهما كانت موؤ

بل ي�صهم يف تف�صيها فى املجتمع .

الء  ويف اعتقادي اأن الهدف من هذه امل�صاهد مل يكن �صدم امل�صاهد بقدر ما كان ا�صتثارة م�صاعره وتعاطفه مع هوؤ

ال�صحايا، ولكى ي�صعر كل رجل  قبل اأن يقدم على مثل هذا الفعل اأوغريه من اأ�صكال العنف �صد املراأة اأن هذه 

ن االغت�صاب فكرة اأكرث من كونه فعال. اإنه حماولة  املراأة قد تكون اأمه اأو اأخته اأو زوجته اأو ابنته اأو حتى هو نف�صه  الأ

الم التى �صنعانيها اإذا ما كنا نحن ال�صحية لكى نفكر األف مرة  خر واأن نتخيل االآ حلثنا على اأن ن�صع اأنف�صنا مكان االآ

ن�صانية جمعاء.   قدام على هذا الفعل امل�صني لالإ قبل االإ

تعر�ض امل�صل�صل مل�صاألة خطرية وهي تغيري النمط التقليدى للتعامل مع تلك الق�صايا مركزا على اأن �صجاعة ال�صحية 

ورعاية املحيطني بها وثقتهم فيها وفى العدالة هما ال�صبيل احلقيقى، حتى ن�صتطيع احلد من تلك  الظواهر التى 

تتعر�ض لها الن�صاء ب�صكل وا�صح بدءا من التحر�ض وهتك العر�ض وحتى االغت�صاب. 

ن ننف�ض عن عقولنا تلك االفكار اخلاطئة التى تعترب ال�صحية هى اجلاين؟ لقد انتقد امل�صل�صل  وان الأ فهل اآن االأ

من قبل »ن�رش الغ�صيل »غري النظيف« اأمام النا�ض وفات منتقدوه اأن امل�صل�صل يدعو اإىل مواجهة الواقع بداية 

و�صنا من  من اإعالن ال�صحية عما تعر�صت له بدال من الت�صرت على املجرمني خوفا من الف�صيحة؟ فهال رفعنا روؤ

الرمال اأم �صنظل مثل النعامة التي تدفن راأ�صها يف الرمال؟ ا�صحوا...

مى �سالح         
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ملاذا تو�سف املراأة 

باحلرباء؟
الثمن الذي ندفعه جميعا

�صلمت باأنك اأقوى..اأقوى....... اأقوى........

واأنا اأ�صعف منك اأيوه........اأيوه...... اأيوه.......

قوى  لكن اأنا كل ما باأ�صعف اأدامك باأبقى االأ

مرنى يا مالك عمرى  باأ�صكت وباأقول لك اأمرك.....اأوؤ

حتلم وتفوق من حلمك وانت بتنفذ اأمرى

مر هتالقى خ�صوع وت�صوف يف عنيا دموع اأوؤ

باأيديا و�صهل عليا لكن هتعي�ض خمدوع

لو �صعفى اللى هري�صيك....اأنا داميا ملك ايديك

لكن عمرك ما هتقدر تاخد من غري ما اأديك

باأ�صكت وباأقول لك اأمرك..............

مرنى يا مالك عمرى....... حتلم وتفوق من حلمك  اأوؤ

وانت بتنفذ اأمرى........

الت�صعينيات، تثري هذه االغنية ق�صية  اأواخر  األبوم لها فى  اأغنية نعرفها جميعا للمطربة �صمرية �صعيد �صدرت فى 

كبرية، فمن ناحية هناك ع�صق الرجل ال�رشقى للمراأة التى تعمل طوال الوقت على اإر�صائه.. فها هى حبيبته اأو 

غبى ومهارتها اأقل وال  ذكى منها وهو الذى يريها كل ما فى احلياة من خربات وهي االأ قوى واالأ زوجته، هو االأ

�صارة اإىل دهاء املراأة وكيفية اإ�صعارها للرجل بقوته والت�صليم ال�صطحي  تعرف حاجة فى الدنيا، ومن ناحية هناك االإ

بها واإجباره بالدهاء على تنفيذ ما تريد.  

»كيد الن�صاء غلب كيد الرجال« هذا هو املثل الذى تدغدغ به عواطف الن�صاء كى ت�صعر بقوتها وال حتزن على 

فالتاريخ   « دموع  عنيا  ف  وت�صوف  خ�صوع  هتالقى  مر  اأوؤ  « جملة  كثريا  ا�صتوقفتني  احلرة.  رادتها  الإ فقدانها 

الذكورى ي�صبه دموع املراأة بدموع التما�صيح وي�صورها باحلرباء اأو باحلية، وكاأن الطرق امللتوية والغواية واأ�صاليب 

اللف والدوران قد �صنعت لها حتى تكر�ض �صورة املراأة النمطية التي ت�صل دائما اإىل الهدف من اأبعد الطرق. واإذا 

واجهت املراأة الرجل بقوتها وذكائها يقال اأنها تنتق�ض من رجولته وحتاول اأن تكون له »الند بالند«. » لو �صعفى 

اللى هري�صيك....اأنا داميا ملك ايديك«  ملاذا ير�صي �صعف املراأة الرجل؟ وملاذا يت�صور الرجل اأن قوة املراأة لن 

ن�صاين للمراأة  اإىل حلظات ال�صعف االإ اإال خ�صما من قوته؟ ومل ال يجعل احلب قوة لكليهما؟ ومل ال ينظر  تتاأتي 

والرجل على حد �صواء على اأنها حلظات �صعف اإن�صاين؟ وملاذ تتحدد »رجولة« الرجل دائما مقارنة »ب�صعف« 

الن�صاء؟ هل هذه رجولة فعليا؟ هل هذه هي القوة؟  

غنية: هل هذا ما تريده اأى امراأة ؟ اأال تعي�ض ذاتها- اأال تعرب عن حقيقتها ؟ وهل  ت�صاوؤالت عدة تطرحها كلمات االأ

قدر للمراأة اأن تعي�ض طوال الوقت حياة غري التى تبغيها؟ متى ت�صتطيع البوح عما بداخلها دون خوف من جمتمع 

يتوقع منها اأن تكون مثاال لـ » بنت حالل اللي عايزة تعي�ض » .

ن اإما اأن تكون مقهورة ذات دموع متا�صيح اأو قوية دون  لقد اأ�صبح اخليار اال�صرتاتيجى للمراأة فى جمتمعنا االآ

ال هوية كل منا والثمن الذي �صندفعه.      جابة عن هذا ال�صوؤ رجل، فاأيهما تختارين؟ حتدد االإ

منى على الدين

يروى اأن امراأة كان زوجها ي�رشبها كثرياً بعد اأن ي�رشب كثرياً من اخلمر، حتى 

ي�صكر.. فذهبت اإىل �صاحرة عجوز و�صكت اإليها زوجها.. وطلبت منها اأن 

ال�صحر ع�صاه يكف عن �رشبها.. فوعدتها خرياً  �صيئًا من  اأجلها  تعمل من 

حتى تاأتيها يف الغد فلما جاءتها اأعطتها زجاجة ماء واأمرتها اإذا جاء زوجها 

اأ�صبوع  وبعد  به زوجها..  ياأمرها  ما  وتعمل  تتكلم  باملاء وال  فمها  متالأ  اأن 

�صاألتها عن احلال فقالت: اإن �صحرك نفع فلم يعد زوجي ي�رشبني.. ثم تبني 

العجوز  اأمرتها  فلما  لرثثرتها.  ي�رشبها  زوجها  وكان  ثرثارة  كانت  املراأة  اأن 

باإطاعة زوجها وملء فمها باملاء، مل يعد هناك ما يدعوه ل�رشبها. 

الق�صة  هي واحدة من مئات اأو رمبا اآالف الق�ص�ض التي تتناول املراأة على نف�ض املنوال. تعك�ض الق�صة   هذه 

جمموعة من ال�صور التي كر�صتها الثقافة عن الن�صاء. فنجد �صورة املراأة املقهورة التي تتعر�ض للعنف اليومي على يد 

زوجها ال�صكري، و�صورة املراأة قليلة احليلة – التي ال ت�صتطيع حل م�صكالتها بنف�صها وت�صطر لال�صتعانة بال�صاحرة 

حتى جتد لها حال ي�صاعدها على التخل�ض من العنف اليومي الذي تتعر�ض له. وال يخفي عليكم  جلوء هذه الزوجة 

املقهورة واملعنفة اإىل �صاحرة لت�صاعدها ولي�ض ل�صاحر، فال�صحر وال�صعوذة هي اأمور من �صنع الن�صاء وال تفلح اإال 

من بها غريهن اأي�صا! كذلك هناك ن�صيحة ال�صاحرة لها: اأن متالأ فمها باملاء، وتفعل ما ياأمرها به  معهن، ورمبا ال يوؤ

مهات وذوات العقل الراجح، ال�صمت وال�صرب على القهر.  زوجها، وهي ن�صيحة كل االأ

مر باملراأة.  تعك�ض هذه الق�صة اأي�صا االجتاه العام نحو لوم ال�صحية والذي يتجلي يف اأروع جتلياته عندما يتعلق االأ

اإلخ.  ا�صتفزت �صاربها،اإلخ  قد  بد  نها وال  واإذا �رشبت كان الأ ترتديه،  ما  ب�صبب  املراأة كان ذلك  اغت�صبت  فاإذا 

ن الزوج �صكري،  فبالطبع ياأتي مربر العنف الذي تتعر�ض له الزوجة ب�صكل يومي اإىل عيب فيها وهو الرثثرة، ال الأ

اأن املراأة  ولياته كزوج واأب. ولكن حتى بافرتا�ض  اأوم�صوؤ وال ملا قد ي�صتتبع ذلك من تق�صري يف واجباته املنزلية 

اأن يربر العنف �صد املراأة اأو�صد اأي  اأنه ال يوجد ما يفرت�ض  ثرثارة، فهل يربر ذلك تعر�صها لل�رشب؟ مع العلم 

اإن�صان ب�صكل عام. 

هذه هي واحدة من ق�ص�ض الرتاث التي تربينا عليها وتاأ�صلت فينا فر�صخت �صورا �صلبية عن املراأة، فهل حان 

وقت تنقية الرتاث واإخ�صاعه للنقد امل�صتند اإىل املنطق حتى واإن كانت من �رشوب اخليال؟ وهل حان الوقت اأن  

مناط وال�صور حتى واإن كانت من �رشوب الواقع؟ نعمل جاهدات على تغيري هذه االأ

نهال ن�رص الدين          

ق�سة 

من الرتاث
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ما حكم اأكل احلمري؟ 

»كفتة ب�سة« 

خرية اأثريت الكثري من املخاوف بني اأفراد املجتمع بعد اأن مت القب�ض على جزار و�صاحب حمل حلوم  يام االأ يف االأ

الرتع  و�صواطئ  الكباري  اأ�صفل  من  جمعها  بعد  و�صلخها  النافقة  واخليول  والكالب  احلمري  بذبح  ول  االأ يقوم 

وامل�صارف. ثم ياأتي دور �صاحب حمل اللحوم ليقوم بدوره بفرمها وخلطها مع ثمار البطاط�ض والب�صل والبهارات 

اأن التاجر اتفق مع عدد من اجلزارين  والتوابل حتى تغطى على طعمها ورائحتها ثم بيعها بعد ذلك. كما تبني 

غذية  االأ ليبيعها هو ملحالت  للكيلو  مقابل خم�صة جنيهات  النافقة  احليوانات  على جمع  العمل  والعاطلني عن 

والفنادق مقابل ع�رشين جنيها. 

ومت �صبط منتجات املتهم يف اأكرث من ثالثني مطعما وحمل كبابجي مبنطقة اجليزة وبوالق وياأكل املواطن، وهي 

جرمية ال ميكن اأن تو�صف بغري اأنها جرمية ب�صعة بكل املقايي�ض وقد وجهت اإليهما النيابة التهم التالية:

حمل �صالح اأبي�ض )ل�صلخ احلمري( بدون ترخي�ض.  .1

عدم حمل بطاقة �صخ�صية   .2

بيع اأغذية فا�صدة للجمهور... والغ�ض   .3

تخزين وت�صنيع اأغذية غري م�صتوفاة لل�رشوط ال�صحية   .4

عالم هذا املو�صوع. فتعجب  هذه هذه الق�صة ولكن الطريف يف املو�صوع هو الطريقة التي تناولت بها و�صائل االإ

�صحفي من خالل اأحد الربامج التليفزيونية )برنامج كالم وال�صالم( على ما جاء على ل�صان اأحد املحامني يقول 

اأنه ال يوجد اأي ن�ض يف الد�صتور اأو القانون مينع ذبح احلمري فالقانون يجرم فقط الذبح خارج ال�صلخانة ولكنه مل 

يحدد ما الذي يتم ذبحه داخل ال�صلخانة.

ن�صان من خالل حديثهم اإىل ال�صحف. وعلق  طباء يعددون فوائد حلم احلمري على ج�صم االإ واأخذ العديد من االأ

اأحد ال�صحفيني على االتهامات املوجهة للمتهمني بعد ا�صتعرا�صها اأنه مل يكن ينق�ض هذه االتهامات �صوى عدم 

يزو اخلا�صة مبعايري اجلودة. احل�صول على �صهادة االأ

ومتنى اأحدهم اأن يكونوا قد ذبحوا احلمري حية وقدموها للنا�ض طازجة وتذكر واقعة اأخرى اأكل فيها امل�رشيون 

حلوم القطط والكالب يف زمن �صحت فيه مياه النيل اأيام ال�صدة امل�صتن�رشية واأ�صند هذا ال�صلوك القدمي احلديث اإىل 

�صعار. قوات اأو تلتهب االأ �صببني وهما اإما اأن ت�صح االأ

وتذكر اآخر حكايته مع )كفتة ب�صه( والكبابجي الذي كان يقف بعربته اأمام مبني )اأخبار اليوم( والذي كان يطلب 

اأ�صعارها معقولة . وبعد �صنوات ظلوا  اأن  اللذيذة وخا�صة  اأن يقدم لهم الكباب والكفتة  العاملون باجلريدة  منه 

ياأكلون فيها كفتة )ب�صه( فارق الكبابجي احلياة وهو واقف على عربته فما كان منهم اإال اأن حملوه اإىل بيته. وملا 

دخلوا بيته وجدوا انف�صهم يف حو�ض كبري مملوء بعظام القطط والكالب وملا �صاألوا اأرملة الكبابجي قالت لهم دون 

انتظار )الراجل مل يكذب عليكم ومل يخدعكم وكانت احلقيقة وا�صحة على الفتة العربة( فلما نظروا اإىل الالفتة 

وجدوا مكتوبا عليها )كفتة ب�صه(. وت�صاءل اآخر يبحث عن اإجابة قانونية : هل تتم تربئة �صاحب حمل الكباب 

نه علق على باب حمله يافطة )كال بجي(.  الذي يتم �صبطه وهو يقوم ببيع حلوم الكالب للزبائن الأ

حد حمالت الكباب  تاأكد من اأن الكلب الذي  وحذر اآخر هواة الكباب واأعطى لهم ن�صيحة وهي )عند ذهابك الأ

كان يرقد هزيال على بابه ال يزال عند خروجك )ل�صه يف مطرحه(.واأخريا علق اأحد ال�صحفيني على هذه الق�صية 

�صباب احلقيقية للطول غري العادي يف )ودان الغالبة(. وال  قائال اأن ك�صف املتاجرة يف حلوم احلمري امليتة ف�رش لنا االأ

ي�صعنا يف هذا املقام �صوى اأن نقول: »�صحيح، �رش البلية ما ي�صحك!!«

وفاء كمال
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الوجود  م�سكلة  على  احلب......جواب 

ن�ساين الإ

ريك فروم فن احلب الإ

ن�صان اإىل الو�صول اإىل فهم اأعمق للعامل، ف�صعى العلماء اإىل حماولة فهم الطبيعة من  طاملا �صعى االإ

حياء بينما �صعى مفكرون اآخرون اإىل فهم العامل من خالل فهم النف�ض  خالل الفيزياء والكيمياء واالأ

فراد بع�صهم ببع�ض وعالقاتهم باملجتمع، وعالقتهم بالطبيعة املحيطة بهم  الب�رشية، وعالقات االأ

نرثوبولوجيا وال�صلوكيات وعلم  على اأ�صا�ض اأنهم جزء ال يتجزاأ منها، فظهرت علوم الفل�صفة واالأ

النف�ض. ونحن هنا ب�صدد عر�ض اإحدى املحاوالت التي جتمع ما بني الفل�صفة وعلم النف�ض يف 

ن�صان منذ بدء اخلليقة والتي تقوم  فهم اأحد اأهم امل�صاعر التي كانت وال تزال حتدد �صلوكيات االإ

مقام حمرك الدينامو يف الكثري من املواقف، وهي م�صاعر احلب.  

يف كتابه »فن احلب« يقدم اإريك فروم فكرته اخلا�صة عن ثنائية من اأهم الثنائيات التي تتاأثر بها 

الب�رشية وهي ال�صعور باالنف�صال واالت�صال، والدور الذي يلعبه احلب كاأداة هامة يف التوحد مرة 

اأخرى مع الطبيعة والنف�ض والتخل�ض من العزلة باالحتاد ب�صخ�ض اآخر. الكتاب مكون من )..( 

اأهميته يف احلياة؟  باأهمية احلب يف حياتنا وملاذا نحتاجه؟ وما  ف�صل تتناول ق�صايا كثرية تتعلق 

الواقع هو فن  وكيف نحب ب�صكل ميدنا مبا نحتاجه وميد من نحبه باحتياجاته، واأن احلب يف 

نحتاج اإىل تعلمه والتمر�ض عليه لكي نتمكن من اإتقانه.  

فكار التي طرحها الكاتب يف الف�صل )رقم الف�صل( بعنوان »احلب  هم االأ ويف ما يلي �صنعر�ض الأ

ن�صاين  ن�صاين«. ا�صتهل الكاتب حديثه بتناول نظرية الوجود االإ جواب علي م�صكلة الوجود االإ

اللذين  واالنف�صال  العزلة  عن  حتدث  حيث  للحب،  نظرية  عن  احلديث  عند  اأ�صا�صي  كمدخل 

ن�صان بعد انف�صاله عن الطبيعة ومعرفته باأنه كائن فردي منف�صل عما يحيط به من  ي�صعر بهما االإ

ي عوامل خارجية  عامل، واأنه فقد تناغمه مع الطبيعة بعد اأن بداأ يف ا�صتغاللها واأ�صبح عر�صة الأ

ال ي�صتطيع ال�صيطرة عليها وال اتخاذ اأي رد فعل جتاهها. واأعطى الكاتب مثال مبا حدث بني اآدم 

وحواء عندما اأكال من �صجرة معرفة اخلري وال�رش – كما و�صفها الكاتب-  واأرجع الكاتب اإح�صا�ض 

ثم اإيل اأنهما قد اأ�صبحا واعيني بانف�صالهما ك�صخ�صني خمتلفي اجلن�ض واأنهما  اآدم وحواء بالعار واالإ

خر واأن هذا هو �صبب �صعورهما بالعار ال  مل يكونا قد تعلما اآنذاك بعد كيف يحب اأحدهما االآ

ن�صان  ية اأع�صائهما التنا�صلية. وي�صتكمل الكاتب نف�ض وجهة النظر بو�صوح اأكرث قائال باأن االإ لروؤ

االنف�صال  قهر  اإىل  ي�صعى  وهو  احليوانية  الطبيعة  عن  وانف�صاله  البدائية  احلالة  من  خروجه  منذ 

الذي ي�صعر به والتخل�ض من اإح�صا�صه بالعزلة املهيمنة عليه. ونظرا لعدم قدرته على االنف�صال 

ب�صكل كامل فاإنه ي�صعى اإىل تكري�ض اإح�صا�صه بالفردية الزائفة ويقوم يف هذا ال�صياق بو�صع بع�ض 

كلنا ح�سن وكلنا مرق�س
ماتيلدا: اإحنا الزم من�صي ونهاجر من هنا يا بول�ض.

بول�ض: مقدر�ض ا�صيب بلدي، اأنا لو �صبت بلدي اأموت.

ماتيلدا: ب�ض اإحنا هنا م�ض يف اأمان.

بول�ض: ومني قلك اإننا هناك هنكون يف اأمان، وبعدين ملا ال�صيدة العذراء وال�صيد امل�صيح هربوا من اخلطر، جم على 

م�رش ام�صي اأنا منها اذاي.

هذا هو احلوار الذي دار بني الق�ض بول�ض وزوجته ماتيلدا، يف فيلم »ح�صن ومرق�ض« هذا الفيلم الذي ناق�ض ق�صية 

هامة وحيوية �صديدة احل�صا�صية يف بلدنا وهي ق�صية العالقة بني امل�صيحيني وامل�صلمني يف م�رش، وتعر�ض لتفا�صيل 

يام. دقيقة بها، وهو ما نحتاج ملناق�صته يف �صنيمانا هذه االأ

يتناول الفيلم حال اثنني من امل�رشيني، احدهم الق�ض بول�ض الذي يتعر�ض ملحاولة اغتيال ب�صبب اآراءه التي حترتم 

يتعر�ض  اأي�صا  والذي  م�صجد  اإمام  ال�صيخ حممود  هو  خر  واالآ واحد،  بلد  وامل�صيحيني يف  امل�صلمني  بني  التعاي�ض 

للتهديد ب�صبب رف�صه لالن�صمام جلماعة اإرهابية كاإرث عن اأخوه املتطرف.

وي�صطر كل منهما التخفي يف �صخ�صية على غري دينه، فاأ�صبح الق�ض بول�ض ال�صيخ ح�صن واأ�صبح ال�صيخ حممود 

خر ويتحابا وتقوى العالقة بينهما، ويت�صاركا يف  هو مرق�ض. وخالل اأحداث الفيلم يتعرف كل منهما على االآ

م�رشوع جتاري.

خوة املتحابيني املتعاي�صني معا، ولكن هناك قلم من املنحرفني  اظهر الفيلم العالقة بني امل�صلمني وامل�صيحيني عالقة االإ

واملتطرفني �صواء من امل�صيحيني وامل�صلمني هم اللذين يثريون الفنت وي�صيعون العداء بينهم، وان هناك م�صكالت 

اإنها  بالدين ولكنها ت�صنف على  لها عالقة  لي�ض  خر م�صيحي  اأفراد عاديني احدهم م�صلم واالآ عادية حتدث بني 

عالم، وي�صلط عليها ال�صوء. م�صكلة دينية وحتدث فتنة طائفية يروج لها االإ

ويف راأيي امل�صهد الرئي�صي يف الفيلم هو حينما �صلى ال�صيخ ح�صن يف اجلامع ومرق�ض يف الكني�صة، فلقد اأح�ض 

كل منهما اأن اهلل موجود يف كل مكان وانه ي�صتطيع اأن يعبد اهلل ويدعي يف اأي مكان امل�صجد اأو الكني�صة، »ربنا 

جوانا« على حد تعبري ال�صيخ ح�صن يف الفيلم. واختار كاتب الفيلم ايه من القران الكرمي �صلى بها امام امل�صجد 

ا�رشكوا  واللذين  اليهود  امنوا  للذين  النا�ض عداوة  ا�صد  »لتجدن  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  امل�صهد وهي  يف هذا 

ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا ن�رشى ذلك بانهم ق�صي�صيني ورهبانا وانهم ال ي�صتكربون« �صدق 

اهلل للعظيم  �صورة »املائدة« االية )82(.

لكن  الطائفتني،  بني  هلية  االأ واحلرب  لل�صغب  اأحداث  ي�صور  رمزي،  م�صهد  انه  اعتقد  وهو  اخلتامي  وامل�صهد 

حداث  ال�صيخ ح�صن )الق�ض بول�ض( واأ�رشته، ومرق�ض )ال�صيخ حممود( واأ�رشته. متكاتفان مي�صيان و�صط كل هذه االأ

بج�صارة رغم ما ي�صيبهما من جروح وخدو�ض.

وهو بذلك ي�صور ال�صعب امل�رشي احلقيقي مب�صلميه وم�صيحيه، املتحابيني واملتعاي�صني، رغم كل ال�صغب والعنف 

والتطرف املحيط، ورغم القلة املنحرفة التي حتاول ت�صويه العالقة.

حقا كلنا ح�صن وكلنا مرق�ض

و�سام كمال
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القواعد حماوال اإقناع نف�صه باأن له ال�صيطرة املطلقة على اختياراته و�صلوكياته وقناعاته.  وعندما تت�صابه تلك القيم 

التي و�صعها لنف�صه مع املجتمع املحيط به يقول لنف�صه اأن ذلك الت�صابه بينه وبني املجتمع قد جاء بال�صدفة ) متمثال 

يف التزامه بالعادات والتقاليد ال�صائدة يف املجتمع( واأنه حم�ض اختياره، وهو يقوم بذلك وهو غري واع باأنه يحاول 

ن فكرة  االندماج مرة اأخرى من خالل االن�صياق اإىل اأفكار اأغلبية املجتمع لقهر انف�صاله الداخلي عنه، وذلك الأ

االختالف عن املحيط الذي يلفه يجعله ي�صعر باالنف�صال ب�صكل اأكرب. و�رشب الكاتب مثال يف حالة العزلة التي 

ن�صان ويحاول التغلب عليها يف املجتمع الغربي باالنغما�ض يف �رشب الكحوليات واملخدرات التي  ي�صعر بها االإ

ت�صاعده على ن�صيان املحيط به ون�صيان االنف�صال والعزلة اللذين ي�صعر بهما. ولكن النتيجة اأنه بعد زوال املخدر 

ي�صعر بانعزال وانف�صال اأكرث عمقا وحدة مما كان ي�صعر به قبل تخديره حلوا�صه.

ن�صانية، وعلى عك�ض التعريف التقليدي للن�صاط باأنه اأمر يرتبط بفعل   عرف الكاتب احلب باأنه ممار�صة للقوة االإ

خارج النف�ض الب�رشية اأو كممار�صة للطاقة، يقدم الكاتب تعريفا اآخر للن�صاط باأنه ا�صتخدام للقوى املغرو�صة يف 

ي تغيري خارجي. وهكذا اأ�صاف الكاتب اأن احلب ن�صاط ولي�ض �صعورا  ن�صان دون اأن تكون هناك �رشورة الأ االإ

ن�صان باحلب يجب اأال يو�صف باأنه »وقوع يف احلب« بقدر ما يجب اأن يكون علوا  �صلبيا، وهكذا فاإن �صعور االإ

و�صموا. اأفرد الكاتب مكونات احلب على النحو التايل: )العطاء – امل�صئولية – االحرتام – املعرفة(.

  حتدث الكاتب عن العطاء نافيا عنه �صفة الت�صحية يف احلب فهو اأن تعطي من حتب من ذاتك ونف�صك، وفرحك 

ن�صان لذا البد اأن تظهر فيه  وحزنك عن طريق احلب، حيث اإن احلب فعل من �صمن جمموعة اأفعال يقوم بها االإ

طبيعته اخلا�صة. وقد اأورد الكاتب جملة لكارل مارك�ض تلخ�ض ما �صبق، اإذ يقول: 

ن�صان والطبيعة  خرين. اإن كل عالقة من عالقاتك باالإ »يجب اأن تكون �صخ�صا لديه حقا تاأثري دافع ونافذ على االآ

تبتعث  اأن  اأحببت دون  فاإذا  اإرادتك.  الفردية احلقيقية متطابقة مع مو�صوع  تعبريا عن حياتك  اأن تكون  يجب 

احلب، اأي اإذا كان حبك على نحو ال ينتج احلب، اأي اإذا مل ت�صتطع، عن طريق تعبريك عن احلياة ك�صخ�ض حمب 

اأن جتعل من نف�صك حمبوبا، اإذن فاإن حبك عقيم.« 

وحتدث اإريك فروم عن امل�صئولية قائال اإنها فعل اإرادي متاما، واإنها ا�صتجابة ال�صخ�ض الحتياجات اإن�صان اآخر، 

�صل  �صواء عرب عنها اأم مل يعرب، واإن امل�صئولية من املمكن اأن تتحول ب�صهولة اإىل �صيطرة اإن مل ناأخذ حذرنا. ولكن االأ

ية �صخ�ض كما هو واإدراك فرديته، وربط امل�صئولية باالحرتام حتى ينفي عن  الالتيني للكلمة يعني »القدرة على روؤ

امل�صئولية �صفة اال�صتغالل، حيث اإنك اإذا اأحببت �صخ�صا اآخر فاأنت ت�صعر اأنك �رشت معه اأو معها �صخ�صا واحدا 

على نحو ما هو عليه اأو عليها ال على نحو ما اأنا اأحتاج اإليه. وحتى يكون االحرتام كامال يف ال�صورة التي ر�صمها 

خر، مع الوعي  الكاتب البد من ربطها مرة اأخرى باملعرفة حيث اإن االحرتام ال يتاأتى اإال مبعرفة نف�صية ال�صخ�ض االآ

خرين من خالل  ن�صان يف حد ذاته �صيبقى �رشا على نف�صه، واأن هناك طرقا خمتلفة ن�صتخدمها للتعرف على االآ باأن االإ

�رشار الداخلية للنف�ض الب�رشية، ولكن يقول الكاتب باأن احلب هو اأف�صل الطرق  ممار�صة الق�صوة يف التعرف على االأ

ن�صان قادرا على التخل�ض من اإح�صا�صه بالتوحد واالنف�صال.  للمعرفة، حيث اإنه فعل االندماج الذي يجعل االإ

الطبيعي  االجنذاب  وظل  احلب  ظل  يف  بالرجل  املراأة  عالقة  عن  الكاتب  حتدث  الف�صل  من  خري  االأ اجلزء  ويف 

خر،  املوجود بينهما كقطبني خمتلفي اجلن�ض ورغبة كل منهما يف التخل�ض من الوحدة واالنف�صال بالتوحد مع االآ

حيث ذكر الكاتب يف حديثه اختالفه الكبري مع املبداأ الذي تبناه فرويد من اأن م�صاعر االجنذاب بني الرجل واملراأة 

اأ�صا�صها الوحيد هو الغريزة اجلن�صية، والذي اأغفل فيه اجلزء النف�صي داخل كل منهما-والذي هو مت�صابه اإىل حد 

خر حتى ي�صل اإىل االحتاد الذي ين�صده منذ بداية اخلليقة. اإن الرغبة اجلن�صية  كبري- وبحث كل منهما عن القطب االآ

ن�صان، �صواء كان رجال وامراأة، بنف�ض الطريقة  كما تكلم عنها فرويد ما هي اإال حمو للتوتر للنهم الذي ي�صعر به االإ

االحتفاظ  مع  مت�صابهان  واملراأة  الرجل  ن  الأ اإثبات  اأكرب  اإن  الكاتب  يقول  العط�ض واجلوع.  بها جتاه  ي�صعر  التي 

باخل�صو�صية فيما بني نوعيهما هو اجلنني الذي يتكون بحيوان منوي من الرجل وبوي�صة من املراأة، كرمز حلياة 

واحدة جديدة حيث يعاد ميالدهما من جديد ج�صديا ونف�صيا عن طريق احلب. 

اجني بدران

»تاك�سي« خالد اخلمي�سي

لكل امل�رصيني... 

زمة املرورية والزحام اللذين نعاين منهما، ومع قلة عدد احلافالت العامة اأو رمبا زيادة عدد ال�صكان، اأ�صبح  يف ظل االأ

»التاك�صي« يلعب دورا كبريا يف حياة العديد منا، �صواء غري املالكني ل�صيارات اأو املالكني لها وغري قادرين على 

اإيجاد مكان ل�صفها. وخالد اخلمي�صي هو »واحد من النا�ض« الذين يق�صون ثالثة اأرباع يومهم يف »التاك�صيات« 

جرة. اأو �صيارات االأ

 »تاك�صى« هو ا�صم الكتاب الذي ينقل خالد اخلمي�صى اإلينا من خالله اآراء �صائقي التاك�صي للو�صع االقت�صادي 

وال�صيا�صي والفكري يف م�رش. فعلى عك�ض الكثري من الكتب التي تتحدث عن ال�صعب امل�رشى وحتاول مناق�صة 

م�صكالته من وجهة نظر معينة اأو عن طريق طرحها ب�صكل علمى با�صت�صارة خرباء ومثقفني، ياأخذ الكتب حكاياته 

كرث احتكاكا مبختلف  �صخا�ض االأ مبا�رشة من اأفواه اإحدى فئات املت�رشرين من اأبناء ال�صعب ومن عقول وقلوب االأ

فئات املجتمع، �صائقي التاك�صي.

اأمثلة  التي تتكرر يف جمتمعنا من  الق�صايا، كما يعك�ض الكثري من احلاالت  يقدم الكتاب حتليال نقديا للكثري من 

ول مرة فى حياتها وبادرها ال�صائق- عندما  ربعة ع�رش ربيعا، التي ا�صتقلت التاك�صى الأ ق�صة ابنة الكاتب، ذات االأ

ال جن�صى خاد�ض حليائها. فقد ذهلت الفتاة ومل تعرف ماذا تفعل اأو تقول اإىل اأن  �صعدوا اأحد الكبارى- ب�صوؤ

خالق الذي ن�صهده يف وقتنا هذا.  نزلت من التاك�صى. مل ت�صدمنى هذه الق�صة كثريا يف ظل انعدام االحرتام واالأ

خالق اإىل حد اأ�صبحت فيه حاالت التحر�ض اجلن�صى بالبنات، لفظا اأو فعال، واقعا يوميا، واإن  فقد تدهورت االأ

ببلدى وبني  بالرغم من وجودى  مان  االأ بعدم  ح�صا�ض  االإ ال�صخ�صى وجتدد لدى  امل�صتوى  باملرارة على  �صعرت 

اأهلى . 

ومن الق�ص�ض التى اأعجبتنى اأي�صا ق�صة ال�صائق الذى يق�صم يومه اإىل ثالث ورديات. فهو- على الرغم من معاناته 

فى احلياة - يق�صم يومه اإىل العمل ك�صائق للتاك�صى، ثم ق�صاء وقت يف املنزل مع اأ�رشته، ثم تخ�صي�ض وقت لنف�صه 

وممار�صة هواية ال�صيد فى مياه النيل. يحكي الكاتب اأنه علق اأثناء مرور التاك�صي اأمام اجلامعة على تدهور مبانيها 

ومنظرها القبيح ليفاجاأ ب�صائق التاك�صي قائال اإننا غالبا ما ننظر اإىل ما هو قبيح ونغ�ض نظرنا عن كل ما هو جميل 

ية ما هو جميل يف ظل الكم الهائل  نف�صنا وما اأم�ض حاجتنا اإىل روؤ واإن كان قليال. كم نحن بحاجة اإىل وقت الأ

من  املناظر ال�صيئة حولنا. ولكن ترى هل يكون ذلك اإيجابيا اأم يكون من قبيل الهروب من الواقع اأو امل�صكنات 

»على راأي مارك�ض«. 

هاتان جمرد ق�صتني من مئات الق�ص�ض التي يقدمها خالد اخلمي�صي يف كتابه  »تاك�صى.« فقد �صاعد تنوع م�صتوى 

�صائقي التاك�صى،  من ذوى التعليم الب�صيط اإىل خريجي اجلامعات وحتى املوظفني الراغبني فى حت�صني م�صتواهم 

رق ال�صاب  املعي�صى، على  اخلروج بق�ص�ض متنوعة تعك�ض م�صكالت قطاع عري�ض من املجتمع امل�رشى. فما يوؤ

�رشة الذى  رق املوظف رب االأ رق ال�صاب ذا التعليم العاىل ويختلف اأي�صا عما يوؤ ذا التعليم الب�صيط يختلف عما يوؤ

�صافى ك�صائق تاك�صى على  حت�صني م�صتوى معي�صته واإر�صاء زوجته واأوالده وتوفري احتياجاتهم  يعاونه عمله االإ

للواقع  �رشيعة  جولة  فى  اأخذ  قد  وكاأمنا  للكتاب  قراءته  عند  لي�صعر  املرء  واإن  اخل�صو�صية.  الدرو�ض  وم�صاريف 

�صي اأحيانا اأخرى. امل�رشي، فيبت�صم اأحيانا وي�صعر باالأ

.
�سارة �رصاج الدين..
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ع�سان ما تن�رصب�س 

على قفاك

وىل ولكن ما اأن تتجول يف �صفحات الكتاب وتكت�صف كم التجاوزات التي  قد يبدو العنوان غريبًا للوهلة االأ

و�صتكت�صف مدى  القفا«  بال�رشب »على  الكاتب  يعنيه  ما  تدرك  املواطٍنني حتى  ال�رشطة يف حق  اأفراد  يرتكبها 

واإ�صدار مكتبة  بالداخلية،  �صابق  تاأليف عمر عفيفي، وهو عميد  الكتاب من  الكتاب مل�صمونه.  مالءمة عنوان 

مدبويل ال�صغري. يف  بداية كالمه يهدي عفيفي الكتاب لكل �صهداء ال�رشطة ال�رشفاء الذين �صحوا بدمائهم يف �صبيل 

هداء الثاين فلكل �صحايا التعذيب واأهلهم ثم لكل مواطن ب�صيط ولكن م�ض  اهلل وحماية اأبرياء هذا الوطن، اأما االإ

»عبيط« وراغب يف معرفة حقوقه و�صيانة »قفاه.« الكتاب معرو�ض يف عدة ف�صول يف �صورة اأ�صئلة واإجابات 

باللغة العامية تو�صح كيفية الت�رشف مع ال�رشطة يف خمتلف املواقف. على �صبيل املثال يو�صح الكاتب اأن اإلقاء القب�ض 

عليك من اأي من اأفراد ال�رشطة، مهما كانت رتبته، وحب�صك دون وجه حق يعترب جرمية يف حقك، ومن حقك 

مني الذي األقى القب�ض  ثبات الواقعة، وهي جرمية حتقق فيها النيابة وقد حتول ال�صابط اأو االأ حترير حم�رش بالق�صم الإ

عليك دون وجه حق للمحاكمة. 

ويف ف�صل اآخر يعر�ض الكاتب احلاالت التي يجوز فيها تفتي�ض ال�صخ�ض  تفتي�صًا ذاتيًا وهي يف حالة وجود اأمر 

م�صاك به يف حالة من حاالت  بالقب�ض على هذا ال�صخ�ض اأو �صدور اإذن بالتفتي�ض من النيابة اأو املحكمة اأو عند االإ

فراد  كد الكاتب على عدم قانونية تفتي�ض املواطنني يف الكمائن املرورية الليلية  واأنه ال يحق الأ التلب�ض بجرمية. ويوؤ

كد الكتاب على عدم قانونية تفتي�ض ال�صيارات  ال�رشطة �صوى التاأكد من اإثبات ال�صخ�صية فقط ال غري. كذلك يوؤ

كد الكاتب قاعدة عامة مفادها اأن احلرية ال�صخ�صية  اخلا�صة بدون اإذن تفتي�ض اأو يف غري اأحوال التلب�ض بجرمية. ويوؤ

�صخا�ض اأو تفتي�صهم اأو حب�صهم اأو  حق طبيعي للنا�ض م�صان وال مي�ض باأمر الد�صتور، واأنه ال يجوز القب�ض على االأ

تقييد حريتهم اإال باأمر من القا�صي املخت�ض اأو باأمر النيابة العامة، وي�صتثنى من ذلك حاالت التلب�ض. 

نثى يف اأي موقف اإال من خالل اأنثى مثلها،  وفيما يتعلق بحقوق املراأة، ي�صري الكاتب اإىل عدم جواز تفتي�ض االأ

من اأنثى تفتي�صا  مهما كانت رتبة ال�صخ�ض القائم على التفتي�ض اأو حجم اجلرمية املرتكبة، واأن من يفت�ض من اأفراد االأ

ذاتيا  يكون قد ارتكب جرمية هتك عر�ض يف حقها، ومن حقها يف هذه احلالة حترير حم�رش هتك عر�ض بالنيابة اأو 

حم�رش بالق�صم و�صكوى ملفت�ض الداخلية.

�ص�ض القانونية لتفتي�ض امل�صاكن و�رشورة وجود  ويف بداية الف�صل ال�صابع من الكتاب يحدد الكاتب القواعد واالأ

التفتي�ض من  اإذن  بتنفيذ  القائم  اأن يكون  املخت�صة، كما يجب  املحكمة  اأو  العامة  النيابة  تفتي�ض م�صبب من  اإذن 

ذن �صبب  ذن �صليما غري منتهي املدة. كذلك يجب اأن يت�صمن االإ دائرة االخت�صا�ض ولي�ض خارجها، واأن يكون االإ

التفتي�ض. ويف حاالت جتاوز اأي من هذه ال�رشوط ين�صح الكاتب بال�رشاخ و«الزعيق« يف وجه القائم بالتفتي�ض 

وطلب �رشطة النجدة لتحرير حم�رش واإثبات جرمية انتهاك حرمة م�صكن.

يجابية واتخاذ موقف يف حالة حدوث اأي  ويختتم الكاتب هذا الكتاب ال�صيق بالتاأكيد على �رشورة التحلي باالإ

ثبات احلقوق.  جتاوز واللجوء للنيابة اأو الق�صاء الإ

كالم جميل، كالم معقول، لكن هل ميكن فعال الدفاع عن هذه احلقوق يف ظل قانون الطوارئ الذي يقيدها 

جميعا؟ هل �صتاأتي �رشطة النجدة لتحرير حم�رش �صد �صابط يقوم بتفتي�ض غري قانوين؟ هل �صاأمتكن من حترير حم�رش 

لفه من  بالق�صم واأنا حمتجزة داخله؟  اأعتقد اأن حقيقة اأن الكتاب قد �صودر من جميع املكتبات واأن ما تعر�ض له موؤ

�صئلة.. م�صايقات اأف�صت به اإىل مغادرة البالد وترك »اجلمل مبا حمل« هي خري اإجابة على هذه االأ

                                                                                                           ح�سام ال�سقري       
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             العالج باملاء
« قال اهلل �صبحانه وتعاىل. املاء هو النعمة الكربى واملنة ال�صغرى التي اأنعم بها 

ّ
ٍء َحٍي

ْ
»َوَجَعْلَنا ِمَن املَاِء ُكلَّ �َصي

اهلل علي بني الب�رش، املاء هو اأثمن ما متلكه الب�رشية وحماولة ح�رش فوائد املاء يعد م�صتحيال ولكني �صاأحاول اأن 

اأقدم لكم بع�صا من فوائده.

املاء ي�صاعد علي االحتفاظ مبرونة اأن�صجة اجل�صم وتن�صيط الدورة الدموية وتن�صيط وظائف الكليتني فاحر�ض 

ي�صعر  تنتظر حتى  الالزمة وال  الرطوبة  اجل�صم  عطاء  يوميا وذلك الإ اأكواب  ثمانية  القارئ علي �رشب  عزيزي 

خري الذي  ن هذا يعني اأن ج�صدك قد يتعر�ض للجفاف حيث اإن الغدد اللعابية هي املالذ االأ ل�صانك بالعط�ض الأ

عطائك اإنذارا باجلفاف، فتلك عالمات من �صاأنها اأن تنبهك اأن ج�صمك يحتاج اإيل  تلجاأ اإليه خاليا اجل�صم الإ

رهاق وميكن معرفة ذلك اأي�صا عن طريق لون البول فاإذا كان فاحتا و�صافيا اإذن  ح�صا�ض بالتعب واالإ املاء مثل االإ

اأنت تهتم ب�رشب املاء اأما اإذا كان لونه مائال اإيل اللون الربتقايل فهذا يعني اأنك حتتاج اإيل نبع من املاء. 

مرا�ض وامل�صكالت ال�صحية فمثال  كما اأن للماء فوائد عالجية للج�صم حيث ي�صتعمل لعالج الكثري من االأ

ي�صتعمل لعالج احلمى بو�صع كمادات باردة كما اأنه ي�صتعمل يف عالج اجلفاف الناجت عن فقد ال�صوائل ب�صبب 

املفا�صل والع�صالت كما ميكن عمل حمامات  اآالم  لعالج  احلارة  الكمادات  ت�صتعمل  �صهال كما  اأواالإ القيء 

للجلو�ض لعالج اجلروح يف منطقة احلو�ض مثل البوا�صري والنا�صور ال�رشجي وبعد الوالدة. 

ن�صان فعندما ي�صعر املرء با�صطراب اأو�صوء يف احلالة النف�صية  ثر يف احلالة النف�صية لالإ ومن املفيد معرفة اأن املاء يوؤ

ثر هذا بدوره علي حالته الع�صبية وي�صاعده على اال�صرتخاء  غالبا ين�صح من قبل اجلميع اأن ياأخذ حماما دافئا فيوؤ

والهدوء. 

رق الكثري من النا�ض وهي فقدان  وعلينا اأن نتذكر اأن ال �صيء ي�صاهي فوائد العنا�رش الطبيعية وكحل مل�صكلة توؤ

نه  الوزن يلعب املاء دورا طبيعيا حلل هذه امل�صكلة وميكن اأن يعتمد عليها اأي �صخ�ض �صواء املري�ض اأوال�صليم الأ

ح�صا�ض باالمتالء  عمار وجميع احلاالت ويكون ذلك ب�رشب املاء قبل الوجبة لالإ ال ي�رش اأبدا بل ينفع جميع االأ

ح�صا�ض بالرغبة بتناول امل�رشوبات املحالة اأوغري الطبيعية كاملنبهات اأوامل�رشوبات الغازية اأما عن  وال�رشب عند االإ

الرتهالت فيحافظ املاء اأي�صا على منع حدوث هذه الرتهالت وذلك باتباع جدول معني ل�رشب املاء. 

فكما ذكرنا من قبل اأن على املرء �رشب ثمانية اأكواب من املاء ولكن يجب على ال�صخ�ض البدين اأن يزيد من 

تي: �رشب كوب كبري اأثناء ارتداء املالب�ض للذهاب للعمل اأواجلامعة، �رشب  �رشب املاء فيكون هذا اجلدول كاالآ

ن املاء يقل�ض من كمية اخلاليا الدهنية  كوب اآخر يف فرتة الظهرية والكوب الثالث يف �صاعة مبكرة من الليل الأ

وباتباع هذه اخلطوات الثالث ب�صكل منتظم �صت�صل بل و�صتحافظ على وزنك ال�صحي. 

معاء فاإن هذه ال�صموم  يعترب القولون هو املمر الرئي�صي خلروج املخلفات ال�صارة وال�صموم فاإذا �صعفت االأ

اأواإح�صا�ض  ترت�صب بالقولون ويحدث عن ذلك اأ�رشار خمتلفة تظهر مع مرور الوقت يف �صورة طفح جلدي 

مرا�ض مثل ارتفاع �صغط الدم وال�رشطان وغريه، ولذلك قام  �صابة ببع�ض االأ اأواالإ جهاد امل�صتمر  بالبالدة واالإ

الطب البديل باكت�صاف عالج باملاء وذلك العالج له معجزات يف ال�صفاء واإليكم الطريقة: 

1- تناول اأربعة اأكواب على الريق واملعدة خالية وال تتناول اأي �صيء قبل م�صي 45 دقيقة. 

2- تناول فطورا عاديا بعد م�صي 45 دقيقة. 

3- ال تتناول اأي طعام اأو �رشاب خالل �صاعتني من وجبات الفطور والغداء والع�صاء. 

4- بعد الع�صاء ال تتناول �صيئا عند حلول وقت النوم. 
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قد يواجه البع�ض �صعوبة يف تناول اأربعة اأكواب ماء يف وقت واحد لذا ميكنهم اأن ي�رشبوا اأقل من ذلك ويزيدوا 

الكمية تدريجيا اإيل اأن يتمكنوا من �رشب الكمية املطلوبة يف فرتة ق�صرية واإليكم نتائج جتربة العالج باملاء فقد مت 

مرا�ض التالية يف املدة املبينة:  ال�صفاء من االأ

1- ارتفاع �صغط الدم .. ثالثون يوما. 

2- داء ال�صكري .. ثالثون يوما. 

3- ال�رشطان .. �صتة اأ�صهر.

4- م�صاكل املعدة .. ع�رشة اأيام. 

م�صاك .. ع�رشة اأيام.  5- االإ

6- ال�صل .. ثالثة اأ�صهر. 

7- التهاب املفا�صل تكرار التجربة ثالث مرات يوميا ثم اإىل مرة واحدة يف ال�صباح. 

ونتيجة ل�رشب املياه قد متيل اإىل التبول اأكرث من املعتاد ولكن لن يكون لذلك اأية م�صاعفات جانبية.

�رشاف يف ا�صتخدامها  كد على اأهمية �رشب املياه مع عدم االإ فهذا املقال عزيزي القارئ دعوة عامة لكل الب�رش توؤ

الب�رش، لذلك علينا  واحلفاظ عليها خ�صو�صا يف الوقت احلايل حيث نعاين من ندرة املياه مع تزايد ال�صكان من 

ن القطرة التي تذهب ال تعود.  احلفاظ على قطرة املاء الأ

نهال من�سور 

    الدماء املقد�سة
مان لدى ال�صيدات؟ ... وما هي الدورة ال�صهرية عند ال�صيدة؟ كيف يحدث الطمث؟ ... وما هي فرتة االأ

جنابية كنت اأقراأه عند درا�صتنا يف  كلها اأ�صئلة مل نعرف عنها الكثري و�صاأجيب عنها من خالل كتيب عن ال�صحة االإ

جابة:  جنابية وكانت هناك االإ م�رشوع ال�صحة االإ

اأيام    �-1 ول  االأ �سبوع  االأ ·يف 

ول للدورة هو اأول يوم يبداأ فيه نزول الدم ويكون هذا نتيجة االنخفا�ض ال�صديد يف م�صتوى هرمون  اليوم االأ

اال�صرتوجني والربوجي�صتريون  

ثر على منو خاليا جدار الرحم – وتن�صيط اإنتاج البوي�صة من املبي�ض  وهرمون اال�صرتوجني:- هو الذي يوؤ

وعية الدموية والغدد املوجودة بجدار الرحم )اأي اأنه له  وهرمون الربوجي�صتريون:- هو امل�صئول عن امتالء  االأ

عالقة بتح�صري الرحم اإذا حدث حمل(.

مامي للغدة النخامية لتطلق الهرمونني اللذين  وهذا االنخفا�ض يف الهرمونني ينبه املخ ليبعث ر�صالة اإىل الف�ض االأ

�صفر. يتحكمان يف اإنتاج البوي�صة واجل�صم االأ

�صفر: ينتج كمية متزايدة من الربوجي�صتريون وكمية قليلة من اال�صرتوجني   اجل�صم االأ

وهو اأي�صًا ي�صاعد املبي�ض على اإطالق البوي�صة النا�صجة اإىل قناة فالوب واإطالق البوي�صة ي�صمى تبوي�صا.
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�سبوع الثاين �-�1 يوما يف االأ

�صفر  مامي من الغدة النخامية اإىل املبي�ض هرمون تن�صيط اإنتاج البوي�صة وهرمون اإنتاج اجل�صم االأ ير�صل الف�ض االأ

نتاج بع�ض البوي�صات. وذلك الإ

ويت�صبب  اال�صرتوجني   باإنتاج  بدورها  وتقوم  جراب  داخل  النا�صجة  غري  البوي�صات  اإنتاج  يف  املبي�ض  يبداأ  ثم 

ارتفاع م�صتوى اال�صرتوجني يف منو بطانة الرحم وزيادة �صمكها ا�صتعداداً ال�صتقبال بوي�صة خم�صبة. وعندما يرتفع 

م�صتوى هرمون تن�صيط  نتاج البوي�صة فاإنه ي�صاعد املبي�ض على اإنتاج البوي�صات فتن�صج بوي�صة واحدة مب�صاعدة 

�صفر. هرمون اإنتاج اجل�صم االأ

�سبوع الثالث �1-��يوما  يف االأ

تتحرك البوي�صة داخل قناة فالوب متجهة اإىل الرحم فاإذا قابلت حيوانات منوية خالل 24 �صاعة �صيتم اإخ�صاب 

)تلقيح البوي�صة( ويحدث حمل. واإن مل يوجد حيوان منوي ت�صتمر البوي�صة يف حركتها اإىل الرحم يف النقطة 

�صفر وينتج كمية متزايدة من الربوجي�صتريون وتهيئ بطانة  التي خرجت منها البوي�صة من املبي�ض يتكون اجل�صم االأ

الرحم ال�صتقبال البوي�صة املخ�صبة وذلك باأن جتعلها اإ�صفنجية اأكرث وحتتوي على كمية اأكرب من الدم.

�سبوع الرابع ��-�� يوما  ويف االأ

اال�صرتوجني  م�صتويات  وتبداأ  �صفر  االأ اجل�صم  ميوت  البوي�صة  اإخ�صاب  يتم  مل  اإذا  التبوي�ض  من  اأيام  ت�صعة  بعد 

والربوجي�صتريون يف االنخفا�ض عندما ينخف�ض م�صتوى الهرمونني ب�صدة تبداأ بطانة الرحم يف التحلل والنزول 

مع دم الطمث وتبداأ دورة طمث جديدة ويكون التبوي�ض خالل 14 يوما يزيد اأوينق�ض يومني قبل بدء الدورة 

التالية.

والء ح�سني
        

قبل.......وبعد

اإدمان الطعام
ا�صتيقظت فجاأة من غفلتي لاأجد روحي حبي�صة داخل ج�صد 

يمنعني من الت�صرف كما يحلو لي، يفر�ض علي اأن اأجل�ض واأنا 

اأريد اأن اأجري، يفر�ض علي اأن األب�ض ك�صيدة في الخم�صين واأنا 

في الع�صرين. 

اأين �صاعت اأحلى �صنوات عمري؟ اأين �صحكي و�صقاوتي؟ 

اأين اأنا؟ من اأنا؟ كيف اأخرج من هذه المحنة. �صاعدني يا اإلهي 

لاأنجح بخطة طعامي، �صاعدني  العالم، �صاعدني  لاأنتمي لهذا 

لاأح�ض اأن العالم والنا�ض يتقبلونني كما اأنا، �صاعدني لاأتخل�ض 

لطبيب  اأذهب  هل  اأفعل؟  ماذا  عقلي.  على  الطعام  تاأثير  من 

تغذية اأم اإلى طبيب نف�صي؟  

»تخينة« اأي بدينة، كلمة نكرهها ونكره كل من يقولها لنا، ولكنها بب�صاطة  نتاج انعدام الوعي الغذائي وزيادة 

كمية الطعام مع الاإ�صاءة في اختيار الاأ�صناف الغذائية مع قلة المجهود والحركة المبذولة. بمعنى اأننا ناأكل اأكثر 

مما تحتاج اإليه اأج�صامنا ونتحرك قليلا بالتالي نحتجز بالج�صم الطاقة الزائدة الناتجة عن الطعام على هيئة �صحوم 

اأ�صخا�ض  فتتراكم باأجزاء متفرقة في الج�صم.  وبالطبع هناك ا�صتعداد لل�صمنة يختلف من �صخ�ض لاآخر. فهناك 

ثر على حياتهم، فاأقل طعام يتناولونه يظهر عليهم ب�صكل وا�صح واأ�صخا�ض ن�صبة حرقهم  ا�صتعدادهم الجيني يوؤ

لاء الاأ�صخا�ض ال�صعيد جدا يبداأ  للدهون اأ�صرع من غيرهم فلا تظهر عليهم البدانة ب�صهولة، ولكن حتى مع حظ هوؤ

الوزن بالزيادة طرديا مع تناول الكثير من الطعام ويظهر تدريجيا بالتراكم. 

ومن الناحية الطبية، )دعونى اأو�صح اأولا اأن البدين طبيا يح�صب بجداول محددة. فاإذا كان ال�صخ�ض طوله 

175 �صنتيمترا مثلا لا يجب اأن يتعدى وزنه 75 كجم واإلا اأ�صبح بدينا!(،فالبدانة تجعل الكولي�صترول يتر�صب 

ثر على  توؤ اأنها  القلب وال�صغط، كما  لاأمرا�ض  ال�صرايين ون�صبح عر�صة  فت�صيق  لل�صرايين  الداخلي  الجدار  على 

دي تر�صيبات الدهون على المباي�ض اإلى  المراأة خ�صي�صا فتفقدها القدرة علي الاإنجاب لفترة، كما يمكن اأن توؤ

تاأثير �صلبي فيحدث ا�صطراب للدورة ال�صهرية. 

ولكن الاأمور اأكثر تعقيدا من هذا، فزيادة الوزن ما هي اإلا الخطوة الاأولى في دائرة مفرغة.  ي�صير بحث علمي 

اإلى اأن البدناء يميلون اإلى تناول المزيد من الغذاء بفعل تاأثير مركب كيماوي في الدماغ حيث يعتقد الباحثون 

البدناء يدمنون تناول الطعام ب�صبب اختلال في مركب دوبامين الموجود طبيعيا في الدماغ وهو الم�صئول  اأن 

ثر على الحالة النف�صية للاإن�صان  عن ال�صعور بالجوع وال�صعادة، نعم ال�صعادة.  ويرى الطب النف�صي اأن البدانة توؤ

الاإعلام من  امراأة تعي�ض في زمن يفر�ض  الاإن�صان  اإذا كان هذا  بالكم  النف�صية، فما  بالاكتئاب والاأمرا�ض  وت�صيبه 

اللاتي هن م�صابات على  الاأزياء  تتج�صد في عار�صات  المثالي،  للوزن  للجمال، وبالطبع  خلاله معايير محددة 

تناول  اإلى  المري�ض  الذي يدفع  الاكتئاب  اإلى  دي  فالبدانة توؤ اإنها حقا دائرة مفرغة،  بالبوليميا نرفوزا.   الاأغلب 

كميات هائلة من الطعام لا يحتاجها لملء فراغه الداخلي فيزيد وزنه فيكتئب اأكثر فاأكثر وهلم جرا.

ومراعاة  المتوازنة  ال�صحية  الطعام  اأ�صاليب  عن  ونعلم  اأنف�صنا،  نقي  كيف  يعلم  جميعنا  العلاج؟  اأين  ولكن 

ال�صعرات الحرارية. ونعلم �صرورة اتباع ال�صخ�ض البدين لنظام غذائي متوازن حتى يح�صل على الوزن المثالي 

دي اإلى ال�صرعة في ا�صتعادته. ولكن ماذا عن الجانب النف�صي؟ ماذا  خلال �صنتين لاأن ال�صرعة في فقدان الوزن توؤ

عن الحلقة المفرغة؟ 

فجاأة انق�صع ال�صباب. قراأت عن النظام الجديد الذي يطبق في م�صر لاأول مرة، اإنه نظام لمدمني الطعام. هو 

برنامج حياة، برنامج هدفه اإيجاد التوازن في حياتنا، هو برنامج مكون من خطوات يتم تطبيقها لل�صفاء من اإدمان 

الطعام وتاأثيره المدمر على حياتنا.

 فجاأة اأح�ص�صت اأني لم اأعد وحيدة، وجدت اأقراني، وجدت مجموعتي التي لا اأخجل اأن اأكون بين اأفرادها، 

لمة. كم غ�صبت من نف�صي ومن  لا ب�صكلي ولا باأفكاري الم�صو�صة، فكلنا �صوا�صية. فكم تعذبت في وحدة موؤ

الحياة، كم من الوقت انطويت على نف�صي وفكري وذاتي. �صاعدتني المجموعة اأن اكت�صف اأن الطعام ما هو اإلا 

اإدمان لي، اإدمان لاأنه يغير مزاجي اإلى الاأح�صن، اإدمان لاأني قررت في وقت �صابق اأن يكون هو �صديقي الوحيد 

الذي لا يعتر�ض على اأفكاري ولا يقول لي اأين اإرادتك، كان منقذي الوحيد من عدم تقبلي الحياة ب�صروطها. 

ولم اأت�صور يوما اأن بمجرد التخل�ض من فكرة الطعام الم�صيطرة على عقلي اأني �صاأطلق هذه القدرات العقلية 

النجاح في  الاأ�صدقاء وهذا  الكم من  بهذا  ملاأى  �صتكون  اأن حياتي  يوما  اأتخيل  لم  الله لي،  التي منحها  الهائلة 

ية نف�صي الجميلة على حقيقتها، نف�صي الجميلة كما �صنعها الله. فكم  العمل. لقد مكنني هذا البرنامج من روؤ

�صوهت نف�صي قلبا وقالبا، باأفعالي من الداخل وطريقة طعامي من الخارج. ولكني اأرى الاآن اأملا جديد بعد اأن 

اأدركت اأن في �صعفنا قوة، قوة قادرة على اأن تفتح لنا اأبوابا لم نحلم يوما اأن ن�صل اإليها، قوة تحملنا اأحرارا اإلى 

عالم بلا حدود.

نهال من�سور
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اأم الاإذاعيين......

الاأ�ستاذة �سفية المهند�س

اأول �صوت ن�صائي ينطلق عبر ميكروفون الاإذاعة الم�صرية، واأول �صوت ن�صائي يقول هنا القاهرة، واأول امراأة 

تراأ�ض الاإذاعة الم�صرية و�صاحبة لقب اأم الاإذاعيين، اإنها الاإذاعية »�صفية المهند�ض«.

ولدت �صفية المهند�ض في 1922/12/12 بحي العبا�صية بالقاهرة لاأ�صرة عريقة، حيث كان والدها زكي بك 

المهند�ض عميد كلية دار العلوم ونائب رئي�ض مجمع اللغة العربية، وقد التحقت بكلية الاآداب ق�صم اللغة العربية 

وتخرجت فيها عام 1945 وا�صتركت في فريق التمثيل وقدمت م�صرحية باللغة الاإنجليزية، فراآها رائد الاإذاعة 

محمد فتحي وعبد الوهاب يو�صف وطلبا منها العمل في الاإذاعة وبالفعل اأجرت اختبارا في اإذاعة الاإ�صكندرية 

اأمام »محمد محمود �صعبان«)بابا �صارو(، الذي اكت�صف موهبتها – واأ�صبح زوجا لها فيما بعد.

تقدمها  الم�صريات، وكانت  الاأديبات  اأحاديث  بتجميع   ،1947 عام  الاإذاعي  العمل  المهند�ض  بداأت �صفية 

تحت عنوان ركن المراأة الذي كان يقدم 3مرات اأ�صبوعيا، وا�صتمرت في ذلك 4�صنوات اإلى اأن تحول اإلى 

برنامج )ربات البيوت( الذي ا�صتمرت في تقديمه حتى وقت قريب قبل وفاتها وو�صفته باأنه ابنها الرابع الذي 

لم تنجبه.

قدمت �صفية المهند�ض اأ�صهر البرامج الاإذاعية في تاريخ الاإذاعة الم�صرية مثل ربات البيوت – الخير والبركة 

– المراأة العاملة – البرنامج الدرامي )عيلة مرزوق اأفندي( – كما �صاركت ب�صوتها في اأوبريت قطر الندى.

تقلدت �صفية المهند�ض خلال م�صوارها الطويل عدة منا�صب منها مديرة عامة لاإذاعة البرنامج العام عام 67 – 

نائب لرئي�ض الاإذاعة ثم رئي�صة للاإذاعة خلال الفترة من 1975-1982، ثم اأحيلت للتقاعد 1982/12/11 

الاإذاعة والتليفزيون، ثم ع�صوا بمجل�ض ال�صورى وع�صوا  اأمناء اتحاد  1999 ع�صوا لمجل�ض  واختيرت عام 

بالمجل�ض القومي للفنون.

1966 وو�صام  وح�صلت خلال م�صوارها على العديد من الاأو�صمة والجوائز مثل درع محافظة القاهرة عام 

العلوم والفنون عام 1973 وو�صام الا�صتحقاق من الطبقة الاأولى تكريما لها من الدولة في 1982.

رحلت اأم الاإذاعيين عام 2007 عن عمر يناهز 85 عاما، بعد اأن اأثرت الاإذاعة الم�صرية ب�صوتها الرخيم ولغتها 

العربية الر�صينة.

نغم قا�سم
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بناظير بوتو 

حياة �سيا�سية حافلة  

وهارفارد  ببريطانيا  اأك�صفورد  جامعتي  في  تعليمها  وتلقت   ،1953 عام  ال�صند  اإقليم  في  بوتو  بناظير  ولدت 

بالولايات المتحدة، وا�صتمدت م�صداقيتها ك�صيا�صية من تراث والدها.

وقد احتل والد بناظير، ذو الفقار علي بوتو، من�صب رئي�ض وزراء باك�صتان في اأوائل ال�صبعينيات، فكانت حكومته 

اإحدى الحكومات القلائل التي لم يراأ�صها ع�صكري في العقود الثلاثة التي اأعقبت الا�صتقلال.

 عائلة لي�صت �صعيدة

 وبناظير بوتو هي الاأخيرة في حملة لواء التراث ال�صيا�صي لوالدها. 

ف�صقيقها الاأكبر مرت�صى ـ والذي كان يتوقع اأن يلعب دورا متزايد الاأهمية كزعيم للحزب ـ فر بعد �صقوط والده 

 اإلى اأفغان�صتان ال�صيوعية حينئذ. 

ومن هناك ـ ومن عوا�صم عديدة في ال�صرق الاأو�صط ـ قاد جماعة م�صلحة تحت ا�صم »ذو الفقار« �صد الحكم 

 الع�صكري في باك�صتان. 

وفاز مرت�صى ـ وهو في المنفى ـ في انتخابات عام 1993، وعاد بعدها بوقت ق�صير ليقتل بالر�صا�ض في 

 ظروف غام�صة عام 1996. 

اأما ال�صقيق الاآخر �صاهنواز ـ والذي كان له ن�صاطه ال�صيا�صي لكن دون اللجوء لل�صلاح ـ فقد عثر عليه ميتا في 

�صقته بالريفيرا الفرن�صية. 

 -1993 عام  بين  ما  ثم   1990 - 1988 بين عامي  ما  الاأولى  المرة  مرتين،  الوزراء  رئا�صة  بوتو  تولت  وقد 

1996 وتم طردها من من�صبها في المرتين من قبل الرئي�ض الباك�صتاني ب�صبب اتهامها بالف�صاد وق�صت  خم�ض 

�صنوات في ال�صجن.

كانت فور انتخابها لاأول مرة ـ وفي قمة �صعبيتها ـ اإحدى اأ�صهر القيادات الن�صائية في العالم. و�صورت نف�صها ـ 

�ص�صة ال�صيا�صية التي يهيمن عليها الرجال. لكن بعد اأن هوت من ال�صلطة  ب�صبابها واأناقتها ـ كالنقي�ض الحيوي للموؤ

للمرة الثانية اأ�صبح ا�صمها مرتبطا بالف�صاد و�صوء الحكم. 

وترى القوى الغربية في بناظير بوتو زعيمة تتمتع ب�صعبية ولها توجهات ليبرالية قد ت�صفي ال�صرعية على حكم 

 الجنرال برويز م�صرف في »الحرب على الاإرهاب«، �صرعية هو في اأم�ض الحاجة اإليها.

تجلت �صلابة وعناد بوتو اأول ما تجلت لدى �صجن الجنرال �صياء الحق لوالدها عام 1977 واتهامه بالقتل، 

وبعد عامين تم اإعدام والدها على بوتو �صنقا عام 1979 بعد الاإطاحة به في انقلاب ع�صكري عام 1977 من 

 قبل الجنرال �صياء الحق.

و�صجنت بوتو قبيل اإعدام والدها، وق�صت اأغلبية ال�صنوات الخم�ض من �صجنها في حب�ض انفرادي، وقد 

 و�صفت تلك الفترة ب�صديدة الق�صوة. 
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اأ�ص�صت بوتو ـ خلال الفترات التي ق�صتها خارج ال�صجن للعلاج ـ مكتبا لحزب ال�صعب الباك�صتاني في العا�صمة 

البريطانية لندن، وبداأت حملة �صد الجنرال �صياء الحق. 

�صخمة.  جماهيرية  ح�صود  ا�صتقبالها  في  تجمعت   ،1986 عام  باك�صتان  اإلى  بوتو  بناظير  عادت   وحينما 

واأ�صبحت رئي�صة للوزراء بعد وفاة الجنرال �صياء الحق في انفجار طائرته عام 1988. 

ثم عادت بوتو من منفاها الاختياري الذي دام ثماني �صنوات في اأكتوبر الما�صي، وذلك بعد اأن اأبرمت مع الرئي�ض 

الباك�صتاني اتفاقا لتقا�صم ال�صلطة، وخلال موكب الاحتفال بعودتها نجت بوتو من هجوم بالقنابل والمتفجرات 

في مدينة كرات�صي اأودى بحياة اأكثر من 130 �صخ�صا.

منها.  اأي  في  تدن  لم  بالف�صاد،  الاأقل  على  اتهامات  خم�صة  ـ  ال�صهر  هذا  عنها  العفو  حتى  ـ  بوتو   وواجهت 

باك�صتان  في  العليا  المحكمة  اأن  اإلا  المحكمة،  اأمام  المثول  بعدم   1999 عام  اأدينت  لكنها 

م�صاعدي  كبار  من  وعدد  قا�ض  بين  محادثات  عن  ت�صجيل  �صرائط  واأظهرت  الحكم.  هذا  نق�صت 

الاإدانة.  حكم  لاإ�صدار  ل�صغوط  يتعر�ض  القا�صي  تبين  �صريف«  »نواز  حينها  الوزراء   رئي�ض 

نف�صه  يفجر  اأن  قبل  عليها  الر�صا�ض  باإطلاق  م�صلح  قيام  اأعقاب  في  لقيت حتفها  قد  عاما،   54 بوتو،  وكانت 

ال�صعب تعقده في مدينة  اآخرين و�صط مهرجان خطابي حا�صد كانت زعيمة حزب  20 �صخ�صا  ويقتل حوالي 

روالبندي. 

واأعلنت وفاة بوتو في الم�صت�صفى العام بروالبندي التي يوجد بها مقر الجي�ض الباك�صتاني وهي نف�ض المدينة التي 

اأعدم فيها والدها رئي�ض الوزراء الاأ�صبق ذو الفقار علي بوتو.

ك�سف النقاب
عندها  نقف  اأن  ت�صتحق  ظاهرة  وهي  اجلامعة  اأهمها  اأو�صاط  عدة  يف  النقاب  ظاهرة  انت�رشت 

فك  جملة  حاورت  ولذا  ومفاجاآت.  خبايا  من  جعبتها  يف  حتمله  ما  امل�صتطاع  بقدر  لنك�صف 

اجلدايل بع�ض املنقبات من اأجل حماولة فهم هذه الظاهرة املجتمعية.

 

ال�سن �1 �سنة _ دبلوم جتارة

متى قررت ارتداء النقاب؟

مل اأقرر ولكني ارتديته بعد �صهرين من زواجي

هل اأجربك اأحد على ارتدائه؟

نعم زوجي اأ�رش على ارتدائي النقاب بعد زواجنا 

هل اتفقتما على ذلك قبل الزواج؟

ال

هل كنت را�صية عن النقاب عند ارتدائه ؟

نعم يف البداية وافقت وبعدها اأ�صبح يقيدين ومينع حريتي ويعوقني يف تربية ابنتي واإر�صاعها. 

اأنا حامل للمرة الثانية واأ�صعر باالختناق ب�صببه

هل كنت تعملني قبل الزواج؟

نعم كنت اأعمل وزوجي منعني قبل الزواج.

ال�سن �0 �سنة _ لي�سان�س حقوق

هل ميكن اأن اأحتدث معك عن النقاب؟

ال م�ض هقدر اأ�صل اأنا مغ�صوبة عليه

ليه اتغ�صبت عليه؟

ملا اجتوزت لب�صته يوم ال�صباحية

هل اعرت�صت اأوكان عندك فكرة عن النقاب؟

ماكان�ض عندي فكرة عن النقاب ولقيت نا�ض كتري منتقبات فقلت ليه مااأبقا�ض زيهم

ما اأق�صى طموحاتك؟

كنت يف �صنة تانية كلية حقوق عايزه اأبقى وكيلة نيابة بعد التخرج لكن دلوقتي معد�ض ينفع 

وهاكون ربة بيت

وليه ماعاد�ض ينفع وفني اأحالمك؟

ع�صان �صعب اأ�صتغل بالنقاب 

لو مل يطلب منك زوجك ارتداء النقاب هل كنت �صرتتدينه؟

ال

ال�سن �1 �سنة _ � اآداب

متى ارتديت النقاب؟

ال�صنة املا�صية 

ما العوامل التى �صاعدتك على ارتدائه؟

ال�صرت واالطمئنان

ت
قا

قي
حت
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هل وجدت ت�صجيعا من اأحد؟

نعم .. �صديقتي

هل اأثر على عالقاتك؟

نعم قلت عالقاتي مع بع�ض ال�صباب

ما مدى اقتناعك بالنقاب؟

يف البداية كنت م�صطربة لكن حاليا مقتنعة واأحاول اإقناع النا�ض

عندك اأمل يف االلتحاق بعمل؟

نعم ب�سدة

ما املجال الذي تودين العمل به؟

الرتجمة فاأنا اأود تغيري فكرة املجتمع الغربي عن النقاب

هل ترين اأن الرجل اأكرث كفاءة من املراأة؟

لي�ض دائما

ما الكتب التى تف�صلني قراءتها؟

الكتب الدرا�صية فقط واأ�صمع القراآن واأحفظه

ثر يف الدور االجتماعي لكل منهما؟ هل ترين اأن الفروق البيولوجية بني الرجل واملراأة توؤ

اأعتقد ذلك ولكن هذا الفرق بداأ يتال�صى

اأما عن جتربة اآخر املتحدثات- �0 �سنة، فقد جاءت خمتلفة متاما:  

هل ارتديت احلجاب من قبل النقاب ؟

ولكنني  بذلك  علموا  عندما  اعرت�صوا  فقد  اأ�رشتى   علم  دون  عدادي  االإ الثالث  ال�صف  منذ  احلجاب  ارتديت 

اأ�رشرت ثم ارتديت اخلمار بعد ذلك يف الثانوية 

هل �صاحب ارتداءك للخمار مظاهر تدين اأخرى يف حياتك؟

الدينية وحتفيظ  الدرو�ض  باإلقاء  اأقوم  القراآن كما كنت  ال�صالة وحفظ  التليفزيون واأواظب على  اأ�صاهد  كنت ال 

القراآن

اإىل من كنت ت�صتمعني من ال�صيوخ؟

�صافة اإىل اأين كنت قليلة اال�صتماع لل�رشائط الدينية واإمنا  �صماء واإن كنت اأحب ال�صيخ  وجدى غنيم باالإ ال اأهتم باالأ

كنت اأح�رش الدرو�ض يف اجلامع

غاين؟ هل كنت اأي�صا الت�صتمعني لالأ

فراح غاين الدينية فقط وكنت ع�صوا يف فرقة اأغان اإ�صالمية نغني يف االأ كنت اأ�صتمع لالأ

ما اأ�صباب ارتدائك للنقاب ؟

النا�ض بت�صوف و�صي، كنت بلب�ض جوانتي وبنطلون حتت اجليب، يعني  اإن  1( كنت بتك�صف  ارتديته ل�صببني: 

ذاعة وتتمتع  كنت )م�صتخبية( . كانت يل زميلة منقبة ومل تكن �صديقتي بل جمرد زميلة وتقوم بقراءة القراآن يف االإ

ب�صخ�صية قوية وكنت معجبة بها وب�صخ�صيتها

هل معنى ذلك اأن هناك اأخريات منتقبات اأثرن عليك؟

ن  كنت اأنا ال�صبب يف ارتداء فتاة اأخرى للنقاب وهي مازالت ترتديه حتى االآ

وهل تاأثرت �صداقاتك بعد ارتداء النقاب؟

ننى قمت بخلعه بعد يومني فقط مل تتاأثر الأ

كيف تقبلت اأ�رشتك قرار ارتدائك للنقاب وملاذا قمت بخلعه بهذه ال�رشعة؟

اأول يوم مل يعلم والدي فلقد و�صلت للمنزل قبله ومل يرين واأنا بالنقاب  ولكنه عندما علم غ�صب جدا فقال يل 

)اختاري مابني ارتداء النقاب اأو بقاءك باملنزل(

ال هو: ملاذا تركت كل هذا وقمت بخلع احلجاب؟ وكان اأهم واآخر �صوؤ

اأحدا  اأجد  فلم  اأت�صاءل عن ذلك  الدين وكنت  تفا�صيل عديدة يف  اإ�صكاليات يف  هذه ق�صة طويلة، كان عندي 

�صياء من امل�صلمات فال ت�صاأىل بل خذيها كما هي ، كما اتهموين باأنى  جابة الوحيدة اأن هذه االأ يجاوبني وكانت االإ

لدي م�صكلة يف العقيدة، ومل يكن هذا الكالم مقنعا بالن�صبة يل، فبداأت اأتغري واأ�صبحت غري قادرة على ال�صالة 

ين اأ�صبحت متناق�صة، وعندما  و�صاءت عالقتى بالدين. ومل اأ�صاأ اأن تاأخذ النا�ض فكرة عن املحجبات من خاليل الأ

قمت بخلع احلجاب قوبل هذا مبعار�صة �صديدة من اأهلي وجرياين واأ�صدقائي الذين قاطعوين فلقد خلعته بعد �صبع 

�صنوات تقريبا.   

ارتداء  التي حريتني. هل  �صئلة  فكار بداخلي وكذلك  االأ الكثري من االأ اأثار  توقفت احلوارات عند هذا احلد مما 

اأمر زوجي، وحا�صا هلل من املقارنة.  اأم  اإلهي  اأمر  النقاب الذي ي�صكل كما بداأنا ظاهرة ت�صتدعي اخلو�ض فيها، 

خفاء وجهها اأو عوراتها اأم عيوبها اأو لكي ال تتعر�ض لالنتقاد اأم ترتديه عن اقتناع  وهل ترتديه املراأة امل�رشية الإ

�صئلة التي مل اأ�صل فيها اإىل اإجابات مقنعة بيني وبني نف�صي. لذلك، جلاأنا اإىل اأخذ اآراء  باأنه واجب؟ وغريها من االأ

اأحد الفقهاء من دار الفتوى فاأجاب بعدم وجوب اخلمار. فلماذا كل هذا اجلدل؟ وملاذا ال نتذكر اأن ديننا هو دين 

�رشية بدال من اال�صت�صالم واالختباء وراء نقاب؟  الو�صط، وملاذا ال نعالج م�صاكلنا الداخلية اأو االأ

فتوى النقاب

ال التالي وجاء الرد قد ار�صلت الى دار الافتاء ال�صوؤ

ال ال�صــــوؤ

ال�صلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد فتوى �صرعية عن الحكم ال�صحيح للنقاب وهل هو فر�ض ام �صنة ام ف�صل 

ام ماذا تحديدا . افادكم الله مثلما تفيدونا وجزاكم عنا خيرا 

 الـجـــواب 

اأمانة الفتوى 

الزي ال�صرعي المطلوب من المراأة الم�صلمة هو اأي زي لا ي�صف مفاتن الج�صد ولا ي�صف وي�صتر الج�صم كله ما 

عدا الوجه والكفين ولا مانع كذلك اأن تلب�ض المراأة الملاب�ض الملونة ب�صرط األا تكون لافتة للنظر اأو تثير الفتنة 

فاإذا تحققت هذه ال�صروط على اأي زي جاز للمراأة الم�صلمة اأن ترتديه وتخرج به اأما نقاب المراأة وهو غطاء 

تغطي به وجهها عن النا�ض فيرى بع�ض الفقهاء اأنه يجب على المراأة �صتر وجههالحديث عائ�صة ر�صى الله عنها ، 

الذي تذكر فيه اأنهن كن ي�صد لن على وجوههن اإذا قابلن الرجال ، واأكثر اأهل العلم على اأن هذا القول لا يتوجه 

منين كحرمة نكاحهن  به دليل على وجوب �صتر وجه المراأة لاحتمال اأن يكون ذلك حكمًا خا�صًا باأمهات الموؤ

بعد ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم وما عليه اأكثر الفقهاء اأنه لا يجب على المراأة �صتر وجهها وكفيها وذلك اأخذاً 

لَّا َما َظَهَر ِمْنَها (( )النور: من الاآية31(( . قالوا اأن الذي يظهر منها الوجه  من قوله تعـالى : )) َولا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ اإِ

واليدان وعلى ذلك اأكثر اأهل التف�صير واأي�صًا فقد اأخرج البيهقي ب�صنده عن ابن عبا�ض قال : “ الوجه والكفين 

“ وفي رواية اأخرى قال : “ الكحل والخاتم “ واأخرج ذلك عن عائ�صة ر�صى الله عنها قالت : “ ما ظهر منها 
ال�صلاة ،  الاتفاق على ك�صفهما في  الوجه والكفين من الحرة عورة مع  اأن  يت�صور  “ وكيف  الوجه والكفان   ،

ووجوب ك�صفها في الاإحرام غير اأنه قد يجب للمراأة الفاتنة �صتر وجهها اإذا تحققت الفتنة من ك�صفه فقد لا يمتثل 

نَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما  اِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك اَأْزَكى َلُهْم اإِ وا ِمْن اَأْب�صَ ِمِنيَن َيُغ�صُّ البع�ض في قوله تعالى ((ُقْل ِلْلُموؤْ

َنُعوَن (( )النور:30(. وق�صارى القول اأن النقاب يدخـل في دائرة المباح والجائـز لكنه لي�ض فر�صًا ولا واجبـًا  َي�صْ

ولا �صنة في حق المراأة الم�صلمـة فاإن اختارت النقاب فهو جائز واإن اكتفت بالحجـاب فقـد برئت ذمتها والله 

�صبحانه وتعالى اأعلى واأعلم 

وفاء كمال
        




