




البورتا: نحن بصدد إجياد حل لبقاء مييس
    

وقائد  نجم  مييس  ليونيل  األرجنتيني  عقد  انتهى 
املاضى  األربعاء  رسمًيا  الكتالوين  النادي  مع  برشلونة، 
للتجديد. معه  رسمي  التفاق  النادي  يتوصل  ومل 
ذلك،  عىل  برشلونة  نادي  رئيس  البورتا  خوان  وعلق 
اإلسبانية: سريو"  "أوندا  إلذاعة  ترصحياته  خالل 
قوانني  مع  يتناسب  التفاق  نصل  أن  علينا  بخري،  نحن  "مييس؟ 
للبقاء". متحمس  وهو  يبقى  أن  ونريده  النظيف،  املايل  اللعب 
ال  لكن  باق،  مييس  أن  أخربكم  أن  "أمتنى  وأضاف: 
احلل". إجياد  بصدد  فنحن  حالًيا،  ذلك  قول  يمكنني 

متحمسا.  مازلت  لكنني  صعبة  الرئاسة  إىل  "العودة  واختتم: 
األندية  ستندم  آجال  أم  عاجال  األورويب؟  السوبر  دوري 
انسحاهبا(. )يقصد  اختذته  الذي  القرار  عىل  اإلنجليزية 
وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخًرا، بأن برشلونة ومييس عىل 
أعتاب التوصل التفاق، إذ سيوقع الربغوث عىل العقود اجلديدة عقب 
هناية بطولة كوبا أمريكا، التي يشارك هبا مع منتخب بالده األرجنتني.

رسميا.. دورمتوند يعلن
رحيل سانشو إىل يونايتد

بوروسيا  لنادي  التنفيذي  الرئيس  فاتسكه  يواكيم  هانز  أعلن 
بشأن  يونايتد،  مانشسرت  مع  التفاق  التوصل  األملاين،  دورمتوند 
احلمر. الشياطني  لصفوف  سانشو  جادون  الالعب  انتقال 
"لقد  اخلميس:  اليوم  ظهر  صحفي  مؤمتر  خالل  فاتسكه،  وقال 
سانشو". جادون  بشأن  يونايتد  مانشسرت  مع  عام  التفاق  توصلنا 
التفاصيل.  باقي  إمتام  انتظار  يف  "نحن  وأضاف: 
التي  الشكلية  اإلجراءات  بعض  هناك  تزال  ما 
الطبي". الفحص  إمتام  وكذلك  عليها  االتفاق  جيب 

عن  األخرية،  الساعات  خالل  كشفت  قد  صحفية  تقارير  وكانت 
اتفاق مانشسرت يونايتد لضم سانشو مقابل 73 مليون جنيه إسرتليني.

ويرتبط الالعب اإلنجليزي بعقد مع دورمتوند يمتد حتى صيف 2023.
املنتخب  صفوف  يف  حالًيا  يتواجد  سانشو  أن  يذكر 
.2020 يورو  منافسات  يف  املشارك  اإلنجليزي 
عن  غاب  بينام  التشيك،  أمام  دقائق   6 يف  سوى  سانشو  يشارك  ومل 
انتصار منتخب األسود الثالثة عىل أملانيا، هبدفني دون رد يف دور الـ16.

قرار صادم للجامهري
 قبل لقاء إنجلرتا وأوكرانيا

                     

السامح  يتم  لن  إنه  لندن  يف  اإليطالية  السفارة  قالت 
للمشجعني القادمني من بريطانيا حلضور مباراة إنجلرتا 
امتلكوا  إذا  حتى  روما  يف  امللعب  بدخول  أوكرانيا،  أمام 
التذاكر بسبب القيود املفروضة الحتواء فريوس كورونا.

لتتأهل  الثالثاء  يوم  أملانيا  عىل  إنجلرتا  وفازت 
بالعاصمة  األوملبي  االستاد  يف  أوكرانيا  ملواجهة 
اجلامهري  بوسع  يكون  لن  لكن  اإليطالية، 
املباراة. حضور  إيطاليا  إىل  بريطانيا  من  املسافرة 
وقالت السفارة يف بيان: "أي شخص كان يف بريطانيا يف آخر 
14 يوما، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته، لن يكون 
بوسعه الدخول إىل امللعب حتى إذا كان يمتلك تذكرة".

التجمعات  إن  العاملية  الصحة  منظمة  قالت 
أوروبا بطولة  خالل  القدم  كرة  مالعب  يف  والزحام 
الرئييس  السبب  هي  البطولة  تستضيف  التي  املدن  ويف 
بأوروبا. كوفيد19-  بمرض  اإلصابات  يف  احلالية  الزيادة  وراء 

اجلديدة  اإلصابات  تراجع  أن  املنظمة  وذكرت 
انتهى. أسابيع   10 استمر  الذي  القارة  أنحاء  يف 
سيكون  اجلائحة  من  جديدة  موجة  بدء  أن  إىل  وأشارت 
احلذر. عن  وغريهم  القدم  كرة  مشجعو  ختىل  إذا  حتميا 

املايض  األسبوع  يف  اجلديدة  اإلصابات  عدد  أن  وأضافت 
تستضيف  التي  املدن  يف  املشجعني  اختالط  بسبب   10% زاد 
االجتامعية. القيود  وختفيف  السفر  وبسبب  البطولة 
باملنظمة  الطوارئ  مسؤويل  كبرية  سمولوود  كاثرين  وقالت 
نفسها". املالعب  خارج  كثريا  ندقق  أن  "يتعني  للصحفيني: 
هل  هناك،  إىل  الناس  ذهاب  كيفية  ندرس  أن  "يتعني  وأضافت: 

وعندما  وكبرية؟  مزدمحة  حافالت  مواكب  يف  يسافرون 

إىل  يتوجهون  هل  املالعب  يغادرون 
املباريات؟". ملشاهدة  مزدمحة  حانات 
املستمرة  الصغرية  الوقائع  "هذه  وأضافت: 
الفريوس". انتشار  إىل  تؤدي  التي  هي 

بكوفيد19-  اجلديدة  اإلصابات  زيادة  وتأيت 
دلتا  املتحورة  الساللة  انتشار  ظل  يف 
أوروبا. أنحاء  يف  للعدوى  نقال  األكثر 
من  خماوف  اإلصابات  تزايد  وأثار 
يف  اجلائحة  من  ثالثة  موجة  بدء  احتامل 
الناس. تطعيم  يتم  مل  ما  اخلريف  يف  أوروبا 

حدوث  من  "القلق  سمولوود:  وقالت 
ما  لكن  قائام،  يزال  ما  اخلريف  يف  زيادة 
ذلك". قبل  حتدث  قد  أهنا  يعني  اآلن  نشهده 

منظمة الصحة:
يورو 2020 تنذر

مبوجة جديدة لكورونا

هانز  اجلديد  املدرب  أن  باالك  مايكل  السابق  األملاين  النجم  يرى 
اجلديد  منصبه  يف  جيد  بشكل  نفسه  لتقديم  فرصة  لديه  فليك 
املاكينات. منتخب  قيادة  شارة  كيميتش  جوشوا  منح  خالل  من 
األوروبية  األمم  لكأس  عرش  الستة  دور  من  األملاين  املنتخب  وخرج 
مباراة  آخر  يف   ، رد  دون  هبدفني  إنجلرتا  أمام  بخسارته   )2020 )يورو 
له. خلفا  املهمة  فليك  يتسلم  حيث  الفني  املدير  منصب  يف  لوف  ليواخيم 

بايرن  يف  سويا  عمال  أن  بعد  بكيميتش  قوية  معرفة  لديه  فليك 
القيادة  شارة  منح  قرار  أن  من  التأكد  أوال  عليه  لكن  ميونخ، 
حاليا. الشارة  حيمل  الذي  نوير  مانويل  احلارس  يغضب  لن  له، 
االستعانة  أن  اخلميس  اليوم  بازر"  "سبورت  بموقع  عموده  يف  باالك  وأوضح 
"خيارا لتغيري القائد وأيضا تقديم حوافز جديدة". بكيميتش )26 عاما( قد يكون 

باالك يطالب فليك
بمنح شارة القيادة لكيميتش

األوملبية املرصية حتمل برشى سارة
للفراعنة يف طوكيو

  
أكد رشيف العريان، سكرتري اللجنة األوملبية املرصية، أن 
منتخبا مرص وجنوب أفريقيا قد حيصالن عىل استثناء 
يعطي بعض العبيهم احلق باملشاركة بعد الوصول لطوكيو 
بـ48 ساعة ويف هذه احلالة حيق سفر العبي األهيل عقب 
هنائي إفريقيا أمام كايزر تشيفز يوم 17 يوليو/متوز احلايل.
"أون تايم سبورت" وأضاف العريان يف ترصحيات لقناة 
إجراءات  وإنام  طوكيو،  يف  طبية  فقاعة  يوجد  ال  أنه 
بعد  خمتلف  الدول  مع  والتعامل  شديدة  احرتازية 
كورونا. فريوس  تفيش  بسبب  جماميع  اىل  تقسيمها 

الثانية  املجموعات  يف  مرص  "منتخب  وتابع 
بعثته  من  فرد  أي  خمالطة  عدم  منه  واملطلوب 
طوكيو". إىل  وصوهلا  من  أيام   3 خالل  ألحد 
للفيفا  خطابا  أرسل  الكرة  احتاد  بأن  العريان،  وختم 
استثناء  عىل  للحصول  األوملبية،  اللجنة  خاطب  الذي 
يوليو/متوزاملقبل،   22 يوم  ومشاركتهم  األهيل  العبي 
طوكيو. إىل  الشهر  نفس  من   19 يوم  وصوهلم  حال 

األمريكية مورجان قلقة بشأن 
اصطحاب األطفال يف طوكيو

ستغادر أليكس مورجان العبة املنتخب األمريكي لكرة القدم 
للسيدات إىل أوملبياد طوكيو يف غضون أسبوع واحد
هلا  السامح  من  متأكدة  غري  إهنا  قالت  لكنها 
باصطحاب ابنتها التي ولدت قبل عام واحد.

من  الرياضيني  بعض  واشتكى 
األلعاب  بني  االختيار  عىل  إجبارهم 
املنظمني  لكن  الصغار،  وأبنائهم 
سيكون  الرضورة،  "عند  األربعاء  يوم  رويرتز  أبلغوا 
اليابان". إىل  الرياضيني  مع  الذهاب  الرضع  بوسع 

األلعاب  حضور  من  الرياضيني  عائالت  املنظمون  ومنع 
بسبب بروتوكوالت السالمة اخلاصة بكوفيد19، ولن يكون 
وستكون  األجانب،  املشجعني  حضور  املمكن  من  أيضا 
اليابان. يف  املقيمني  حضور  عىل  القيود  بعض  هناك 

متأكدة  غري  أزال  "ال  تويرت  عىل  مورجان  وكتبت 
ذلك  حتديد  يتم  هل  الرضورة.  عند  تعني  ماذا 
الدولية؟". األوملبية  اللجنة  أم  األم  بواسطة 

وأضافت "نحن األمهات األوملبيات نقول إن هذه رضورة. 
مل يتم التواصل معي بخصوص إمكانية إحضار ابنتي 
معي إىل اليابان، ونحن سنسافر يف خالل سبعة أيام".

وطلبت رويرتز احلصول عىل تعليق من منظمي 
ألعاب طوكيو 2021.



جسم  أن  القارئ  عزيزي  تعلم  هل 
البكترييا  من  عدد  عىل  حيتوي  اإلنسان 
اآلدمية؟  خالياه  من  بكثري  أكثر  النافعة 
هو  هذا  األضعاف!!!  عرشات  بل 
أحشاءك  ظلمة  يسكن  الذي  العمالق 
ضدك؟! أم  لك  يعمل  هو  هل  ولكن 
كل  يف  القرار  هذا  صاحب  انت 
ترشب! أو  لتأكل  فمك  تفتح  مرة 

جسم اإلنسان يتكون من حوايل ١٠ تريليون 
خليه آدمية، يف حني اجلسم البرشي حيتوي 
خلية  تريليون   ٩٠ إىل  يصل  قد  ما  يأوي  بل 
األمعاء يف  معظمها  جسمه!  يف  بكترييا 
وكثري  الغليظة،  األمعاء  وخصوصًا 
األخرية  وهذه  الدودية!  بالزائدة  منها 
عضو  أكثر  تكون  قد   احلظ  تعيسة 
اإلنسان! جسم  يف  مظلومًا  يعد  صغري 
يتم  إنه  لدرجة  السنني!  ملئات  مهمشًا  بل 
يف  سليمة  كانت  لو  حتى  منها  التخلص 
أساًسا  بالزائدة  عالقة  هلا  ليست  عمليات 
كثريين  مرضى  يف  )رأيتها  رشيره  وكأهنا 
عملية  يف  منها  ختلص  اجلراح  بان  سعداء 
جسم  من  جدًا  مهم  جزء  ولكنها  أخرى(! 
وكثريا  رسيعا  مترض  وكوهنا  اإلنسان! 
لدى العديد من الناس ماهو إال عرض خللل 
والعقود  اآلونه  يف  اإلنسان  حياة  يف  أكرب 
الصناعي! باألكل  فيها  ابتلينا  التي  األخرية 

عقود  الثالث  يف  أجريت  التي  األبحاث 
مذهله  معلومات  عنها  نتج  األخرية 
اللعبة"  السم  "مغري  الغربيون  يقول  وكام 
مغري  أقول  وأنا   ،”Game Changer"
فهمنا  ولطريقة  احلديثة  األكل  لفلسفة 
األسد  لألطعمة! لألسف، قد يكون نصيب 
اآلن يف السوشيال ميديا والقنوات الفضائية 
وخالفه للسعرات احلراريه لالكل واألطعمة 
ومكونات  للتخسيس!  وفوائدها  الصناعية 
والكربوهيدرات  الربوتني  الثالثة،  األكل 
تقرأ  قد  حمظوظًا  كنت  ولو  والدهون 
باألكل  خبريًا  تكون  وقد  الفيتامينات  عن 
فتعرف عن مضادات األكسدة واإلنزيامت 
واأللياف!  النادره  والعنارص  واملعادن 
عن  تعرفه  الذي  ماهو  عزيزي  يا  ولكن 
اآلن  وخيتلجني  اجلرثومي"  "الكائن  هذا 
إحساس من ينادي من فوق سطوح املنازل 
الذي  "املايكروبيوم"  اخلطر!  ناقوس  ضاربًا 
مرات  بضعة  اآلدمية  خالياك  عدد  يفوق 
متناهي  تناغم  حالة  يف  معك  ويتعايش 
يتضع  وقد   ”Symbiosis" إسمها  الدقة 
يف  احلياة  يف  وملساعدتك  لك  خادمًا  ويصري 
أفضل صحة ممكنه! وهذا ألجل تضحياتك 
كل  المداده  النظري  منقطعة  املستمرة 
له  صحي  وغذاء  أكل  من  ماحيتاج 
شخصيا! ولكن السؤال الذي يفرض نفسه.

هل نفعل هذا؟! أم أكلنا أصبح أنانيًا وينسى 

ويتناسى وجود "املايكروبيوم" باملرة؟!!

ونعرف حديثًا جدًا أنه لو مل يكن هذا "الكائن 
املايكروبيوم راضيًا عنك ومنك  اجلرثومي" 
ويعمل طوعًا لك فإنقلب ضدك ال قدر اهلل!

أقوهلا  القارئ  عزيزي  يل  إسمح 
سواد  ويا  "ياليلك  املرصية  بالعامية 
لكائنك  معاديًا  اآلن  تعيش  ألنك  ليلك" 
تسمى هلا  يرثى  حالة  يف  اجلرثومي 
أكثر من وخيمة  "Dysbiosis” وعواقبها 
علميًا  املعروف  املرضية  احلاالت  ولذكر 
السطور: هذه  خالل  من  عليكم  نطرحها 

١- القولون العصبي
٢- الزهايمر 
٣- اإلكتئاب
٤- الضغط
٥- السمنة

٦- مقاومة األنسولني 
٧- مرض السكر النوع الثاين

٨- عديد من الرسطانات
٩- اجلوع الدائم وحالة من عدم الشبع 

الدائمة ألسوأ أنواع األكل
١٠- القلق

١١- مشاكل النوم بمختلف أنواعها
١٢- أمراض زياده املناعة ضد أجسامنا مثل 

التهاب املفاصل الروماتيزمي
ضعف  ومنها  املناعة  نقص  أمراض   -١٣
املناعة أمام الفريوسات ومنها طبعا الكورونا

١٤- اإلنتحار
١٥- العجز والضعف اجلنيس

١٦- تصلب الرشايني وزيادة الكوليسرتول 
اليسء ونص اجليد يف الدم

١٧- أمراض القلب
١٨- ترسيب األمعاء  

واملشاكل  األمراض  حلرص  ليس  وهذا 
الديسبيوسيس حالة  عن  تنتج  قد  التي 
الذي  املايكروبيوم  مع   ”Dysbiosis“
أحلان  يفوق  قد  تناغم  يف  معنا  تعايش  لطاملا 
بيتهوفن إتقانًا! ولكن اإلنسان بسبب تكربه 
أن  املاضيني  القرنني  يف  قرر  املعتاد  وتعاليه 
األكل  كفة  برتجيح  "املوازين"  كل  يقلب 
كربى  وطامة  مصيبة  هو  الذي  الصناعي! 
الذي  الرقيق  السلمي  العمالق  الكائن  هلذا 
وبأقل  اإلنسان  خلدمة  صمت  يف  يعمل 
يعلمه  مل  ما  ولكن  ممكنه!  صيانه  تكلفة 
عىل  "عامل  احليوية  املضادات  أن  اإلنسان 
بطال" كام نقول يف عاميتنا املرصية اجلميلة 
يف  وناجازاكي  هريوشيام  كقنبلة  تعمل 
اليابان ولكن يف أحشاء كل واحد منا ونقتل 
قد  التي  النافعة  البكترييا  من  تريليونات 
بعد  اال  كانت  كام  أخرى  مرة  أبدًا  تتعايف  ال 
السليم  األكل  من  سنني  يكن  مل  ان  شهور 
واحد  أسبوع  بعد  وهذا  الصحي!  الطبيعي 
احليوية! املضادات  من  واحد  وكورس 

ماذا  القارئ  عزيزي  تتخيل  أنت  فلك 
مضاد  كورس   ١٠-٢٠ معدل  بعد  حيدث 
حياة  من  سنة   ١٨ أول  مدى  عىل  حيوي 
اإلحصائيات  حسب  عىل  املعارص  اإلنسان 
األكثر  البالد  من  تعد  هي  التي  األمريكية 
احليوية! املضادات  هذه  رصف  يف  رصامة 
)ماذا حيدث بدون وعي وسيطرة خصوصا 
لو أقدر أشرتي املضاد احليوي بدون روشتة 
طبيب زي معظم بالدنا يف الرشق األوسط(!

شخصيًا أنا  أطلق  ما  حرضات  يا  وهذا 
بطوننا! يف  البكترييا  مذابح  عليه 
رش  "اتقي  فعال  جدا!  غايل  الثمن  ولكن 
"مش  واملايكروبيوم  غضب"  إذا  احلليم 
اللدود  العدو  إعتربنا  ده  غضب"  بس 
وحياول بإستمرار الدفاع عن نفسه وأحيانًا 
مهامجة أجسامنا ونتيجة هجومنا اليومي 
عليه ليس فقط يف هيئة مضادات حيوية يف 
أقراص وكبسوالت! ولكن أيضًا يف صورة:

1- مبيدات حرشية يف األكل غري العضوي
2- هرمونات تغري طبيعة األمعاء 

3- مواد حافظة
4- مواد سامة 

5- مكسبات طعم إلخ
6- سعرات فارغه يف أكل غريحقيقي

7- كلور يف مياة الرشب

منها من يقتل ومنها من يغري نوع البكترييا 
ضاره! بكترييا  إىل  "نافعة"  بكترييا  من 

األمعاء  أن  القاريء  عزيزي  تعلم  هل 
قد  املخ  مع  عصبية  وصالت  عىل  حتتوي 
عددا؟! الشوكي  النخاع  يف  هو  ما  تفوق 

"السريوتونني" مادة  أن  تعلم  وهل 
نسبتها  رفع  تستهدف  والتي   Serotonin
حوايل  تكوين  يتم  اإلكتئاب  أدوية  معظم 
وبمساعدة  األمعاء  من  بداية  منها   %٩٠
أنه راضيًا عنك! املايكروبيوم الذي يفرتض 
الربوبيوتك أن  وجد  حديثة  أبحاث  ويف 
Probiotic قد يكون له نفس فعالية الدواء 
الشهري الــ )Prozac Fluoxetine( وهو 

واحد من أشهر أدوية اإلكتئاب وأقدمها يف 
العامل!

سوننبريج د.  الربوفيسور  يرشح  وكام 
الرائع كتابه  يف   Dr. Sonnenburg
أنواع  أن  ويقول   ”The Good Gut“
البكترييا النافعة يف بطوننا قد تصل اىل ١٢٠٠-
حسب  عىل  النسب  وتتفاوت  نوع   ١٦٠٠
أكاًل  نأكل  عندما  ولكن  جسم!  كل  إحتياج 
كل  وتنقلب  بالنابل!  احلابل  خيتلط  صناعيًا 
"املايكروبيوم"  هدف  ويصبح  املوازين! 
معنا السلمي  التواجد  ليس  حياتنا  يف 
وفهم  هضم  يف  لنا  يعمل  كان  والذي 

تعطي  أم  كانت  لو  كام  األكل!  وتنظيف 
الشوائب  كل  من  ختليصه  بعد  أكال  طفلها 
يتوقف  أن  إيل  إلخ!  والسخونة  والقشور 
سابقًا واملسامل  املسكني  املايكروبيوم 
رشيرًا  لألسف  غاضبًا  ماردًا  إيل  ويتحول 
هو  الذي  للكائن  واملرارة  بالكراهية  مليئًا 
ويدمر  يقتله  أن  حياول  الذي  اإلنسان 
فمه! يفتح  مره  كل  يف  )البطن(  مأواه 

كيلامن  روفائيل  الشهري  الكاتب  ويأخذنا 
عن  املذهل  كتابه  يف   Raphael Kellman
 ”The Microbiome Diet" املايكروبيوم 
شارحًا الكائن  هذا  مع  مصاحلة  رحلة  يف 
أعاله. عنه  تكلمنا  ما  كل  عن  ومسهبًا 

التعايف  أمكانية  يف  أمل  بارقة  يعطينا  ولكن 
أيام  غضون  يف  اإلنسان  ويقدر  باملصاحلة 
الداخيل  احلياة  رفيق  مع  يتصالح  أن 
الظلمة  يف  يعيش  الذي  "املايكروبيوم" 
الطبيعة  اىل  الرجوع  طريق  عن  ألجلك! 
كيف  علميًا  ويرشح  الطبيعى!  واألكل 
كتابه  يف  أعجبني  ما  ولكن  هذا!  حيدث 
قرأهتا التي  الكتب  عرشات  من  أكثر 
ماهو حيدد  أنه  املوضوع  هذ  يف 
املايكروبيوم مع  التصالح"  "أكل 
جد  يو " لطيفة  يقة  بطر هلا  يقو و
مفاجأه  كحفلة  يصبح  نأكله  ممكن  أكل 

للاميكروبيوم" رومانيس  وعشاء 

املأكوالت وتغيري طريقة ونوع  وأهم هذه 
وحمتويات األكل كاآليت :

الثوم ٣- اجلزر ٤- أكل  البصل بانواعه ٢-   -١
Probiotic بروبيوتيك   -٥ صحي  خممر 
تفادي   -٧  Prebiotic بريبيوتك   -٦
من  العالية  النسب  تفادي   -٧ السكريات 
الربوتني والدهون وخصوصا احليواين منها 
طبيبك  من  إال  احليوية  املضادات  تفادي   -٨
والرضورة القصوى ٩- تفادي بدائل السكر 
بمختلف أنواعها فيام عدى ستيفيا وفاكهة 
١٠-  زيادة األلياف يف األكل الطبيعي ١١- أكل 
عضوي ألنواع معينة من األكل وليس كلها 
)Dirty Dozen( ١٢- الفاكهة عموما )مش 
قصة سعرات( ١٣- األسباراجاس )اهلليون( 
١٤- املوز ١٥- الشوفان، صعب أن تسع مقالة 
املفيدة. املأكوالت  لرسد  كتاب  حتى  أو 

هذا التصالح املغبوط والذي ويف غضون أيام 
املايكروبيوم  مارد  إطمئنان  عنه  ينتج  قليله 
وثقته مره أخرى يف حكمة قبطان املركبة 
األطعمة  عامل  يف  تغرق  أن  كادت  التي 
الصناعية يف أشد عواصفه عىل اإلنسان التي 
نواجهها اآلن يف القرن احلادي والعرشين!!

مع  متاما  متصالح  واحد  أيوب  باسم  د. 
املايكروبيوم بتاعه.



من  نعمة  بيت  كل  يف  األطفال  وجود  ُيعد 
آثارها  و  ملميزاهتا  حرص  ال  التي  اهلل  نعم 
من  البد  لذلك  األم.  و  األب  حياة  يف  اإلجيابية 
املختلفة  أعامرهم  مراحل  يف  بأوالدنا  اإلعتناء 
واإلهتامم. الرعاية  طرق  أفضل  عىل  و  كثريًا 

طرق تنمية مهارات الطفل و خاصة 
اإلجتماعية: المهارات 

الطفل: مع  احلديث   -1
من  معه  التواصل  و  الطفل  مع  احلديث  يعترب 
من  قدراته  تنمية  عىل  تساعد  التي  الطرق  أهم 
تعليمه  و  جيدُا  اإلستامع  و  للكالم  تشجعه  خالل 
تعليمه  أيضًا  مهذبه.  بطريقه  و  بحرية  التحدث 
اإلشرتاك  أو  آخرين  أطفال  مع  اللعب  يف  املشاركة 
ليعرف  القدم  لعب كرة  مثل  نشاطات مجاعية  يف 
طفلك  تعليم  يمكنك  كام  املشاركة.  أمهية  و  قيمة 
اآلخرين  شكر  و  مهذبة  بطريقة  األشياء  طلب 
توترًا. أقل  بشكل  اآلخرين  مع  الترصف  و  عليها 

اللعب:  -2
اللعب  إىل  األحيان  من  كثري  يف  الطفل  ينجذب 
القدرات بعض  تعلمه  لعبة  عمل  يمكن  لذلك 
اللعبة  هذه   Puzzle البازل  لعبة  مثل: 
للطفل  اإلدراكية  و  البرصية  القدرات  تنمي 
الرتكيز. عىل  قدرته  زيادة  عىل  تساعده  و 

الرياضة:  -3
السليم  العقل  أن  املُؤكد  و  عليه  املُتعارف  من 
األطفال  تعويد  من  البد  لذلك  السليم  اجلسم  يف 
يوميًا. األقل  عىل  واحدة  رياضة  ممارسة  عىل 

الدموية  الدورة  تنشيط  عىل  تعمل  فالرياضة 
الغذاء  و  األوكسجني  و  الدم  وصول  بالتايل  و 
بشكل  صحيح  نمو  إىل  يؤدي  مما  للمخ  الكايف 
تقوية  عىل  الرياضة  تساعد  أيضًا  ُمتعايف. 
ممارسة  عىل  التعود  أن  كام  الطفل.  جسم 
بالعادات  اإللتزام  الطفل  عىل  يفرض  الرياضة 
العقل. صح  البدن  صح  فكلام  السليمة  الصحية 

القراءة: و  الكتب   -4
لإلنسان  اإلهتامم  صدارة  مكان  القراءة  حتتل 
يستكشف  خالهلا  من  التي  الوسيلة  بإعتبارها 
البيئة  عن  و  العامل  عن  الكثري  و  الكثري  الطفل 
مواده  فهم  عىل  تساعده  و  به.  املحيطة 
لديه.  الذاتية  اإلبداعية  القدرة  تعزيز  و  الدراسية 

للطفل القراءة  أمهية  رشح  من  فالبد 
ينتج  و  اإلطالع  و  القراءة  حب  يف  ومساعدته 
الطفل مدارك  و  اإلستطالع  أبواب  فتح  ذلك  عن 
إنشغال  حالة  يف  بالوحدة  الشعور  من  يقلل 
الطفل. حياة  أسلوب  تغيري  و  عنه  األم  و  األب 

 
أطفالنا  جعل  هو  القراءة  من  واهلدف 
يساعدهم  و  مثقفني  و  باحثني  و  مفكرين 
بإستمرار. اإلبتكارية  قدراهتم  تنمية  عىل 

5- اإلبداع:
يف  الرغبة  مع  االستكشاف  من  خليط  هو 
فاألطفال  املشكالت،  حل  و  اإلنجاز  و  الوصول 
األشياء  عن  السؤال  دائموا  احلال  بطبيعة 
حل  حياولون  و  هلم  بالنسبة  املعروفة  غري 
الوقت  نعطيهم  أن  جيب  لذلك  املشكالت 
املشكالت. هلذه  املناسبة  األدوات  و  الكايف 

الطفولة مرحلة 
بداية  وحتى  امليالد  منذ  الطفولة  َمرحلة  متتّد   
عرش الثانية  سن  حتى  أي  املُراهقة  َمرحلة 
يف  الطفل  عند  النامئية  العملّية  فيها  تتسارع 
تتبلور  حّساسة  مرحلة  فهي  جماالهتا،  مجيع 
الدور  لألرسة  إّن  ومهاراته.  الطفل  شخصية  فيها 
املثريات  وتقديم  للطفل،  السليم  التكوين  يف  األكرب 
توفري  إىل  باإلضافة  املُناسب،  التوجيه  مع  اءة  البنَّ
الطفل  جوانب  كافة  ُتنّمي  التي  التعليمّية  األلعاب 
للخروج  الطفل  هَتيئة  وبالتايل  والعقلية،  اجلسمية 
املراحل  إىل  واملهارات  الُقدرات  من  عاٍل  بقدٍر 
العمرّية املُتقّدمة ليكوَن بذلك فردًا ُمنتجًا وسوّيًا.   

مهاراهتا وتطوير  الطفولة  مراحل 
مراحل أربع  إىل  الطفولة  مرحلة  مت  ُقسِّ
معرفة  التقسيم  هذا  من  الغرض  وكان 
واملُشكالت  مرحلة  لكل  النامئية  اخلصائص 
اإلملام  رضورة  إىل  باإلضافة  حدوثها،  املتوّقع 
التي  واملناسبة،  املتدّرجة  والتعليم  الرتبية  بطرق 
يف  وقدراته  الطفل  مهارات  تنمية  عىل  ُتساعد 
واجلسمية  واالنفعالية  العقلّية  جماالهتا  خُمتلف 
كاآليت: التقسيم  هذا  وكان  واالجتامعّية،  احلركية 

وحّتى  الوالدة  منذ  الرضاعة:  مرحلة 
السنتني. عمر 

الرضاعة مرحلة   -
: ة ملبكر ا لة  لطفو ا حلة  مر  -

سنوات. سّت  وحتى  السنتني  سن  من 
ست  من  املتوسطة:  الطفولة  مرحلة   -

سنوات. تسع  وحتى  سنوات 
سن  من  ملتأخرة:  ا الطفولة  مرحلة   -

عرش.  الثانية  سن  وحتى  سنوات  تسع 

الرضاعة: مرحلة 
رسيع،  بشكل  املرحلة  هذه  يف  الطفل  ينمو 
كامليش،  احلركّية  املَهارات  من  الكثري  ويكتسب 
فيجب  لذلك  وتبعًا  واجللوس،  والوقوف،  واحلبو، 
ُتصدر  التي  األلعاب  بعض  توفري  الوالدين  عىل 
الزاهية واملُختلفة، فُيطّور  األلون  األصوات وذات 
وحتريكها  األشياء  إمساك  عىل  قدرته  الطفل 
املصنوعة  الكتب  إىل  باإلضافة  يديه،  بني  وتقليبها 
أن  املُمكن  ومن  املقوى،  الكرتون  أو  الفّلني  من 
مع  الصويت  التلوين  بطريقة  القصص  األم  تروي 
انتباه  جيذب  ذلك  فكّل  الصوت؛  نربات  اختالف 
لصوت  الطفل  فسامع  انتباهه،  ويستدعي  الطفل 
والتعبريّية،  املَنطوقة  اللغة  تعّلم  عىل  يساعده  أّمه 
ُيمكن  التي  األنشطة  من  الكثري  هناك  توجد  كام 
وتطويرها. َمهاراته  لتقوية  للطفل  تقديمها 

املبكرة: الطفولة  مرحلة 
املَهارات  َتنمية  أمهّية  املرحلة  هذه  يف  تظهر 
احلركي البرصي  لتآزر  ا ومهارات  احلركّية 
واإلدراكية،  للغوّية  ا املهارات  إىل  باإلضافة   
وأنشطة  طرق  بعّدة  املهارات  هذه  تنمية  وتتّم 
املدرسة؛  يف  املعّلمة  أو  املَنزل  يف  األم  مُتارسها 
لَيصل  عليها  الّطفل  وَتدريب  املهارة  بعرض  وذلك 
فتكون  األنشطة  هذه  أّما  إتقاهنا،  مرحلة  إىل 
وتطوير  ألواهنا،  وَتصنيف  باملشابك  باللعب  إّما 
األقمشة  خامات  من  عدد  بعرض  اللمس  حاسة 
الناعمة  بني  والتفريق  املُختلفة  األسطح  أو 
مهارة  من  أكثر  بني  والربط  وغريها،  واخلشنة 
الكرت  بأن  الطفل  ُيمّيز  كأن  النشاط؛  نفس  يف 

ناعم  األمحر  والكرت  امللمس  خشن  األصفر 
التفريق  عىل  القدرة  تطوير  يف  للمساعدة  امللمس 
حتتوي  التي  األلعاب  تقديم  أّن  كام  األشياء،  بني 
بالطفل  تدفع  بالرمل  اللعب  أو  احلركة  عىل 
التخيلّية.  وقدراته  االبتكارّية  إمكانّياته  الستعامل 

الوسطى: الطفولة  مرحلة 
للطفل  الفعيل  اخلروج  املرحلة  هذه  يف  حيدث 
واّتساع  وواجباهتا،  ومسؤولياهتا  املدرسة  إىل 
عن  االستقالل  دائرة  واتساع  االجتامعية،  البيئة 
احلركّية  املهارات  الطفل  يتعّلم  كام  الوالدين، 
واأللعاب  العامة  باألنشطة  للمشاركة  الالزمة 
يف  الطفل  اكتساب  بداية  إىل  باإلضافة  اجلامعية، 
ُتشّكل  التي  اخلارجية  واملعايري  الِقيم  املرحلة  هذه 
مهارات  تنمية  وتتّم  االجتامعية،  شخصّيته  بنية 
التي  املنزلية  األعامل  ببعض  بإرشاكه  الطفل 
الفك  مكّعبات  وتوفري  اجلسمية،  قدراته  ُتناسب 
كام  املناسب،  والبازل  اللعب  وصلصال  والرتكيب 
االستقاللية  بمهاراته  القيام  الطفل  عىل  جيب 
مكاهنا،  يف  ووضعها  مالبسه  كارتداء  بمفرده 
وربط  واالستحامم،  وحده،  طعامه  وتناول 
املرحلة  هذه  يف  الطفل  تعليم  أيضًا  جيب  احلذاء. 
إتاحة  وحماولة  خطه،  وحتسني  الكتابة  عىل 
أحد. تدّخل  دون  من  مشكالته  حلّل  له  الفرصة 

املتأخرة: الطفولة  مرحلة 
إىل  املتأخرة  الطفولة  مرحلة  يف  الطفل  يسعى 
االجتامعي،  وتكّيفه  الستقاللّيته  توكيده  زيادة 
نطاق  خارج  والعالقات  الصداقات  ُيكّون  كام 
وُيمكنه  اجلامعات،  مع  الطفل  وَيتآلف  األرسة، 
االنطواء حتت ظّلها، كام يرتّسخ مفهوم األخالق 
الذات  نحو  الذايت  التوجه  واكتامل  والضمري، 
واجلامعة، باإلضافة إىل مُمارسة الطفل الكثري من 
أكرب  وبنشاط  أوسع  نطاق  عىل  اجلسمية  األنشطة 
اللعب  الفرد  تعليم  فيجب  السابقة،  املَراحل  من 
يضبطها  ُمعّينة  قوانني  حسب  َيسري  الذي  املحَكم 
التوافق  وحتقيق  اجلامعي  العمل  وتشجيع  احلكم، 
اللغة  توظيف  يف  الطفل  وتشجيع  األقران،  مع 
األدوار،  وانتحال  التمثييل  األداء  يف  املنطوقة 
بني  الشائعة  األلعاب  إتقان  عىل  الطفل  ومساعدة 
هبا.  واالستمتاع  مُمارستها  عىل  وتشجيعه  أقرانه 

تعليم في  عامة  إرشادات 
لألطفال: المهارات 

مــــــن  بالعديد  القيـــــــام  لـديــــن  لـوا ا عىل 
تنميــــــــّة  عىل  تعمل  التي  األمـــــــور 
فقط  ج  حيتا ال  لطفل  فا  ، طفلهام ت  ا ر قد
من  حاجّياته  تلبية  يف  املتمّثلــة  للعـنـــايــــة 
جيب  وإنام  ودواء،  ومسكن،  ورشاب،  طعام، 
املستقبل،  ويف  اآلن،  يفيده  ما  كل  وتعليمه  تربيته، 
النصائح: بعض  للوالدين  نقّدم  اخلصوص  وهبذا 

باإلضافة  للطفل،  املستمر  والتحفيز  التشجيع 
الطفل  عىل  والثناء  اللفظي  التعزيز  إىل 
الفاشلة  التجارب  وجتاهل  نجاحه،  عند 
النجاح. حتى  االستمرار  عىل  وحّثه  له، 

من  ُيراقب  فالطفل  اءة؛  والبنَّ احلسنة  القدوة 
ُيتقنون  مّمن  األقران  واألهل  املُعّلمني  من  حوله 
والتقليد. باملاُلحظة  يتعّلم  فهو  ُمعّينة،  مهارة 

وقدراته  الطفل  لعمر  املناسبة  املهارة  تقديم 

اجلسمّية والعقلية، وتقديم اللعبة أو النشاط املُناسب 
واإلحساس  املستمر  للفشل  الطفل  تعّرض  لتجّنب 
الفردية. الفروقات  ومراعاة  باإلحباط، 

يف  املُشاركة  عىل  الطفل  إجبار  عدم 
بذلك. َيرغب  ال  كان  إذا  ُمعنّي  نشاٍط 

مع  أو  وحده  لعبه  أثناء  الطفل  ُمراقبة 
وحَتديد  اجلامعية،  األلعاب  يف  أقرانه 
السلوكّيات  أو  تنقصه،  التي  السلوكّيات 
آخر.  وقٍت  يف  تعديلها  وحُماولة  السلبية 

ملا  الصغر،  منذ  القراءة  عىل  الطفل  تدريب 
يكرب  حينام  الفوائد  من  بالعديد  عليه  تعود 
األهل  فدور  واالجتامعي،  املهني  الصعيد  عىل 
القراءة،  حب  عىل  يكرب  طفلهام  جعل  هو  هنا 
للطفل  وأحبها  الطرق  أبسط  ومن  واملطالعة، 
كبريًا  دورًا  تلعب  فإهنا  النوم،  قبل  حكايات  هي 
والتحليلية. واللفظية  اللغوية  مهاراته  تنمية  يف 

من  األشياء  بني  الفروق  إجياد  كيفية  الطفل  تعليم 
وغريها. وامللمس  واحلجم،  واللون،  الشكل،  حيث 

من  املناسبة  احللول  إجياد  عىل  الطفل  تدريب 
كيفّية  عن  كسؤاله  عليه،  األسئلة  طرح  خالل 
أو  والديه،  جيد  ومل  املنزل  إىل  عاد  إذا  ترصفه 
وبذلك  وهكذا،  زمالئه،  أحد  من  لرضب  تعّرض 
كام  مشكالته،  حلّل  التفكري  عىل  الطفل  سيعتاد 
إليها. اللجوء  يمكنه  حلواًل  سيعطيانه  الوالدين  أّن 

خالل  من  للمدرسة،  لدخول  الطفل  تأهيل 
كيفية  عىل  وتدريبه  التلوين،  كتب  إحضار 
اإلطار  عن  اخلروج  دون  والتلوين  القلم،  إمساك 
املدرسة،  يف  النظام  طبيعة  له  ورشح  املحدد، 
يرشح  ومعّلم  طالب،  حيتوي  صّف  كوجود 
يف  املعلم  مراجعة  باسطاعته  وأنه  الدروس، 
للدراسة،  وقت  ووجود  تواجهه،  مشكلة  أي 
هبا. االلتزام  ووجوب  لالسرتاحة،  وآخر 

مهارة  تنّمي  فهي  الرتكيب  بألعاب  االستعانة 
األجزاء  وتركيب  للطفل،  والربط  االنتباه 
وبلغة  مستمّر  بشكل  له  التحّدث  ببعضها. 
صحيح. بشكل  التحّدث  يعتاد  كي  سليمة، 

وذلك  الرياضة،  ممارسة  عىل  الطفل  تشجيع 
بشكل  صّحته  وحتسني  جسمه،  عضالت  لتقوية 
الطفل  تكليف  العقلّية.  قدراته  وحتسني  عام، 
يشء  إحضار  مثل  البسيطة،  املهام  ببعض  بالقيام 
النحو  عىل  بالعمل  قيامه  عند  عليه  والثناء  ما، 
مالبسه  ارتداء  عىل  الطفل  تعويد  الصحيح. 
بتغذية  االهتامم  الطعام.  تناول  وكذلك  بنفسه، 
مجيع  عىل  حيتوي  صحي  طعام  وتقديم  الطفل، 
املناسبة،  وبالكمّيات  حيتاجها  التي  العنارص 
السليم. النحو  عىل  عقله  ويتطور  جسده،  لينمو 

وتنميتها.  الطفل  مواهب  اكتشاف  حماولة 
بأسلوب  الطفل  تساؤالت  مجيع  عىل  اإلجابة 
للمعرفة،  حلبه  عليه  والثناء  ومجيل،  مبّسط 
ذهنه. يف  يدور  ما  كل  عن  السؤال  عىل  وتشجيعه 

حيب،  ماذا  وعن  نفسه،  عن  الطفل  سؤال 
عن  التعبري  عىل  قدرته  لتمنية  يكره  وماذا 
ال  ما  برفض  شخصيته  وتكوين  نفسه، 
اآلخرين.  اّتباع  وليس  يريد،  ما  وقبول  يريد، 



أن  أفادت  حيث  حديثة،  علمية  دراسة  عنها  كشفت  وخطرية  جديدة  نتائج 
سوء التغذية هو السبب اجلذري ألكثر من 80 ألف تشخيص للرسطان يف السنة.
إىل  تفتقر  التي  التجهيز  عالية  األطعمة  تناول  إن  الباحثون  قال 
ولكن  اخلرص،  حجم  أو  للوزن  بالنسبة  فقط  سيئة  ليس  التغذية 
الربيطانية. ميل"  "ديىل  صحيفة  ملوقع  وفقًا  لدينا،  الرسطان  ملخاطر 
واضحــة  عالقة  هناك  أن  األمريكية،  تافتس  جامعة  من  الباحثون  وأوضح 

الرسطان. من  األقل  عىل  أنواع  وستة  اجلسم  وزن  زيـــادة  بني 
مجيع  من   5.2% حوايل  يمثل  الزائد  اجلسم  وزن  كان   ،2015 عام  من  واعتبارا 
الكحول. استهالك  مع  املساواة  قدم  عىل  جيعلها  مما  اجلديدة،  الرسطان  أنواع 
 40% وحوايل  الوزن  زيادة  من  يعانون  األمريكيني  من   60% من  وأكثر 
ولقد  حياهتم،  من  ما  مرحلة  يف  الرسطان  أشكال  بأحد  يصابوا  سوف 
السمنة  وباء  استمرار  مع  لكن   ، كبري  بشكل  الرسطان  عالجات  حتسنت 
اخلبيثة. لألورام  إضافية  تشخيصات  تغذية  إىل  إال  يؤدي  لن  فإنه   ،
كبري  خطر  كعامل  السمنة   )ACS ( األمريكية  الرسطان  مجعية  وصنفت 

والبنكرياس. والكىل  واملريء  واملستقيم  والقولون  الثدي  لرسطان 
لكبـد  وا املرارة  لرسطان  حمتمل  خطر  عامل  نه  أ يًضا  أ اجلمعية  وترى 
اهلودجكينيــة  غري  الليمفاوية  الغدد  رسطان  وكذلك  واملبيضني  الرحم  وعنق 

العدوانية. الربوستاتا  رسطان  أشكال  وبعض 
الواليات  يف  يرتاجع  عام  بشكل  الرسطان  تشخيص  أن  من  الرغم  وعىل 
الزيادة. يف  تستمر  بالسمنة  املرتبطة  الرسطان  حاالت  فإن  املتحدة، 
من  واملزيد  املزيد  يستمر  حيث  التوقف  هذا  إىل  يشري  ما  هناك  وليس 
الغريب. الغذائي  النظام  عىل  صحي  غري  وزن  اكتساب  يف  األمريكيني 
اهلمربجر هو من أشهر املأكوالت املشهورة حول العامل،  تنترش بشكل كبري يف 
حيتوي  افرنجي  خبز  من  تتكون  امريكي.  واصلها  ككل  والعامل  الغريب  العامل 
املايونيز.  و  الكاتشاب  وصلصة  اخلضار  مع  احلمراء  اللحمة  من  رشحية  عىل 
حتتوي وجبة اهلمربجر عىل سعرات حرارية عالية وهي تعطي طاقة بشكل 
جمددا. باجلوع  املرء  ويشعر  الطاقة  مستوى  هيبط  ما  رسعان  لكن  كبري 
يصل  عندما  خاصة  فوائدها،  من  اكثر  ارضارها  لكن  عدة  فوائد  للهمربجر 

او  لالطفال  خاصة   ، الرسيعة  الوجبات  هبذه  واالدمان  التعلق  مرحلة  اىل  املرء 
احلوامل. النساء 

اهم فوائد وارضار اهلمربجر. املقال عىل  نتعرف يف هذا  سوف 

اهلمربجر: فوائد 
اكثر  حتضريها  وقت  يستغرق  ال  الذي  الرسيعة  الوجبات  من  اهلمربجر   -
الوقت  توافر  عدم  حاالت  يف  رسيع  حل  هي  لذا  دقيقة  عرش  مخسة  من 

طبخ. او  غداء  لتحضري 
احلمراء اللحمة  من  والربوتني  الكربوهيدرات  من  نسبة  عىل  حتتوي   -

االلياف  من  يزيد  مما  الوجبة،  يف  اخلضار  كمية  زيادة  امكانية  اىل  باالضافة 
للجسم. املفيدة 

اي  يشبه  ال  مميز  بطعم  تتمتع  لتي  ا للذيذة  ا الوجبات  من  اهلمربجر   -
الرسيعة. الوجبات  من  طعم 

عىل  ت  ئال لعا ا و ت  لفئا ا جلميع  ا  جد سب  منا جر  هلمرب ا جبة  و سعر   -

اجلاهزة. الوجبات  بعض  اسعار  عكس 
السعرات  نسبة  من  يقلل  مما  اهلمربجر  يف  املوجودة  اللحمة  شوي  امكانية   -

املشبعة. والدهون  احلرارية 

اهلمربجر: ارضار 
احلرارية  السعرات  من  كبرية  كمية  عىل  اهلمربجر  وجبة  حتتوي   -

املايونيز. وصلصة  واخلبز  املشوية  او  املقلية  اللحمة  بسبب 
االشخاص. لبعض  املعدة  يف  انتفاخ  اهلمربجر  تسبب   -

طعمة  ال ا ل  خال من  جر  للهمرب فية  ضا ال ا ر  ا رض ال ا بعض  تكمن   -
التي  املقلية  والبطاطس  الغازية  املرشوبات  مثل  دائام  ترافقها  لتي  ا

املشبعة. الدهون  من  عالية  نسبة  عىل  حتتوي 
بالكرش. يسمى  ما  او  املعدة  او  البطن  بروز  أحيانا  تسبب   -

والقلب. اهلضمى  اجلهاز  عىل  الرسيعة  الوجبات  تأثري   -
املرشوبات  ذلك  ىف  بام  الرسيعة  الوجبات  معظم  حتميل  يتم   -

بدوهنا. أو  األلياف  من  القليل  مع  بالكربوهيدرات 
مثل  الكربوهيدرات  إطالق  يتم  األطعمة  هذه  اهلضمى  اجلهاز  يكرس  عندما   -
تناول  لكن  الدم،  سكر  يزيد  لذلك  نتيجة  الدم،  جمرى  ىف  )السكر(  اجللوكوز 
إىل  يؤدى  أن  يمكن  األحيان  من  كثري  ىف  الكربوهيدرات  من  كبرية  كميات 

الدم. ىف  السكر  نسبة  ىف  متكررة  ارتفاعات 
جلسمك العادية  اإلنسولني  استجابة  تعطل  إىل  تؤدى  قد  الوقت  وبمرور 

من  السكر  ومرض  اإلنسولني،  بمقاومة  اإلصابة  خطر  من  يزيد  وهذا 
الوزن. وزيادة   2 النوع 

الكولسرتول. تزيد   -
 LDL من  يزيد  أن  يمكن  الدهون  عىل  حتتوى  التى  األطعمة  تناول   -

وزيادة  اجليد(،  )الكولسرتول   HDL وخفض  السيئ(،  )الكولسرتول 
القلب. أمراض  ىف  ويتسبب   2 النوع  من  بالسكر  اإلصابة  خطر 

امللح. من  كبرية  نسبة  عىل  حيتوى   -
جتعل  أن  يمكن  )امللح(  الصوديوم  من  والكثري  والسكر  الدهون  من  مزيج   -

الوجبات  تؤدى  أن  يمكن  ولكن  الناس،  لبعض  ألذ  الرسيعة  الوجبات 
املاء،  احتباس  إىل  الصوديوم  من  عالية  نسبة  عىل  حتتوى  التى  الغذائية 

تناول  بعد  التورم  أو  االنتفاخ  أو  باالنتفاخ  أنك قد تشعر  السبب ىف  وهذا هو 
الرسيعة. الوجبات 

أن  يمكن  الرسيعة  الوجبات  من  الزائدة  احلرارية  السعرات  السمنة،   -
السمنة. إىل  يؤدى  قد  هذا  الوزن،  زيادة  تسبب 

- تأثر عىل اجلهاز العصبى املركزى، قد يؤدى الطعام الرسيع إىل إرضاء اجلوع 
إجيابية،  أقل  تكون  الطويل  املدى  عىل  لنتائج  ا ولكن  القصري،  املدى  عىل 
هم  املصنعة  واملعجنات  الرسيعة  الوجبات  يأكلون  الذين  األشخاص  إن  حيث 
يتناولون  ال  الذين  باألشخاص  مقارنة  االكتئاب  لتطور   51% بنسبة  عرضة  أكثر 
واحلموضة. باإلكتئاب  اإلصابة  عىل  منها،فيساعد  يأكلون  أو  األطعمة  هذه 

حتذيــر.. سـاندوتش واحد "بـرجـر باجلبنـة" يعرضك 
لإلصابــة بأمراض الكبـد والسكر:

األملانـى،  السكر  مركز  من  العلامء  من  فريق  عليه  أرشف  بحث  كشف 
تغيري  حلدوث  يكفى  باجلبنة  الربجر  من  فقط  واحـد  تنـاول  أن 

اجلسم. ىف  الغذائـى  التمثيل  عملية  ىف  مؤقت 
أن  الباحثون  أوضح  الربيطانية،  ميل"  "ديىل  لصحيفة  ووفقًا 
صحية  غري  واحدة  وجبة  ىف  املوجودة  املشبعة  الدهون 
تغيريات  إىل  تؤدى  أن  يمكن  باجلبنة"  "الربجر  مثل 

السكرى. ومرض  الدهنى  الكبد  بمرض  مرتبطة 
األطعمة  من  املزيد  تناول  أن  إىل  الباحثون  وأشار 

الدهنية  واألغذية  املشـبعة  الدهون  عىل  حتتوى  التى 
التمثيل  عملية  ىف  دائام  رضرا  تسبب  أن  يمكن 

الغذائى.
مركز  من  الباحثون  طبق  البحث،  نتائج  ولتأكيد 
عىل  نظريتهم  دوسلدورف  ىف  األملانى  السكر 
أعامرهم  ترتاوح  جيدة  بصحة  رجاًل   14
كل  أعطاء  وتم  عامًا،   40 إىل   20 بني 
النخيل  زيت  من  كوب  إما  متطوع 
العادى. املاء  من  كوب  أو  الفانيليا  بنكهة 
وقال الباحثون إن زيت النخيل مشبع بقدر 
"بيتزا  من  رشائح   8 باعتباره  الدهون 
جرام   110 برجر  تشيز  أو  البيربونى" 
املقلية. البطاطس  مع جزء كبري من 
تناول  أن  االختبارات  وأظهرت 
فورية  زيادة  إىل  أدى  النخيل  زيت 
وانخفاض  الدهون  تراكم  ىف 
"اهلرمون  لألنسولني  حساسية 
ىف  السكر  ينظم  الذى  احليوى 
الدهون  مستويات  رفع  كام  الدم"، 
ىف  اختالل  حدوث  مع  الثالثية 
نشاط  ىف  تغيريات  إىل  وأدى  الكبد،  وظيفة 
إضافة  الدهنى،  الكبد  بمرض  املرتبطة  اجلينات 
وهو  "اجللوكاجون"،  هرمون  مستويات  انخفاض  إىل 
القارئ. عزيزى  اإلختيار  لـك  فـ  الدم،  ىف  السكر  انخفاض  يمنع  الذى  اهلرمون 





هذه  عّل  ولدي"،  يا  ينجيك  اهلل  شا  "إن 
من  أمٌّ  قالتها  التي  الطيبة  التلقائية  العبارة 
بسطاء مرص، للرئيس عبد الفتاح السييس،  
ُتلّخص شعور كل مواطن مرصي صادق 
حيال دولة "الرئيس عبد الفتاح السييس" 
الوطنية  املواقف  من   سبع  سنواٍت  بعد 
داخليا  الواعية  السياسية  واإلدارة  النبيلة 
ودوليا وعديد املعجزات التي قّدمها ملرص 
مجاعة  أنياب  من  مرص  باستعادة  بدأت 
وثباٍت  مع  وتستمر  املسمومة،  اإلخوان 
منذ  يوم  كل  نشهدها  حقيقية  تنموية 
توىل حكم مرص عام ٢٠١٤، وال تتوقف عند 
وإتقان  تسارعها  يف  عقٌل  يستوعبه  حدٍّ 
احلكم  توىّل  منذ  الرئيس  شعار  تنفيذها. 
يقودون  حني  الفضاء  رجال  شعار  هو 
 Failure  is :مركبة خارج حدود األرض
Not an Option  اإلخفاُق غري مطروح.

السيدُة  مترَّ  حتى  الرئايّس  موكَبه  أوقَف 
ُخطوها،  يف  ُر  تتعثَّ وجدها  وملا  املُسّنة. 
ُرها، ترّجَل وأخذ بيدهيا،  ودثاُر الوهن ُيدثِّ
فضفضة  يف  فأجابته،  هبا؟  عمَّ  وسأهلا 
وضغط  وسكر  قلب  “عندي  املوجوع: 
وكبد، واملستشفيات مقبلتنيش يا ولدي!” 
تعّلم  ال  بامليّض حلال سبيلها، وهي  ومّهت 
أّن َمن بّثْت إليه مهوَمها هو رئيُس وطنها 
"عبد الفتاح السييس”. فالكامماُت ختفي 

عاّم  الذهَن  ُتلهي  البدن  وأوجاُع  الوجوه، 
متيض،  يرتكها  مل  الرئيس  لكّن  سواها. 
الطبية  تقاريرها  وتناول  جبيَنها،  َل  قبَّ بل 
مرافقيه  إىل  أشار  ثم  تفحصها،  يدها،  من 
يف  سألته  املرصية.  األّم  تلك  حالة  بتويّل 
أجيلكم  ولدي.  يا  خيليك  "شاهلل  براءة: 
“إحنا  وقال:  الرئيُس  هلا  فابتسم  فني؟" 
اآلرس املشهُد  هذا  أمي!”  يا  هانجيلك  اليل 
القنوات  شاشات  عىل  مثَله  نشاهُد  كّنا 
يف  ُمتسائلني  ونتناقل  فُنسّجل  األجنبية، 
حرسة: “متى حيدُث يف مرَص ما حيدث 
ُسّلم  عىل  خطواٍت  قطعت  راقية  دول  يف 
مرص  يف  حيدُث  هو  وها  اإلنسانية؟!” 
منذ سنواٍت، وتتكّرُر الواقعُة املرشقُة من 
اإلنسانية  القامشة  تنويعات  عىل  الرئيس 
الواسعة، مع مواطنني يعانون من املرض 
من  وغريها  التنّمر  أو  العوز  أو  اإلعاقة  أو 
الرئيُس  ينترُص  ودائاًم  احلياة.  وخزات 
من  كانت  واملنكرس.  للمهزوم  السييس 
الفقراَء  يعترب   رئيًسا  نجد  أن  أحالمنا 
املشاريع  أوائل  من  واملرّشدين  واملرضى 
الدولة.  أجهزُة  هلا  تتصدى  التي  القومية 
الدول  به  تتاميُز  الذي  املقياس  هو  فذاك 
عىل  حتكَم  لكي  املتخّلفة.  عن  املتحرضة 
حال:  إىل  انظْر  جمتمع،  حترّض  مدى 
االحتياجات  ذوي  املرأة،   املُسّن،  الطفل، 
ما  فجميُع  املرضى.  الفقراء،  اخلاصة، 
سبق مسائُل أمن قومي، تعلو باألوطان إن 
“إن شاهلل  ُأهينت.  إن   ارتقت، وهتبط هبا 
للسييس مرُص  تقوهُلا  ولدي"،  يا  ينّجيك 
الذي  لالبن  البسيطة  السيدُة  قالتها  مثلام 
أوجاعها  إىل  لُينصت  سيارته،  عن  ترّجل 
يراضيك  شاهلل  "إن  بعالجها.  ويتعّهُد 
وينجيك ويبارك فيك يا ولدي”. مل تكن تدري 

قبل أن ندخل إىل موضوع اجلوائز، اقول 
الكلامت  وجذور  باللغة  لغرامي  إنني 
التي  “هتجيص”  كلمة  أصل  عن  فتشت 
إىل  يردها  البعض  ووجدت  نستخدمها، 
والوسوسة التشكك  أي  “هجس”  كلمة 
املعاجم  يف  هجص”   ” الفعل  إىل  والبعض 
كلمة  إىل  والبعض  الفارغ،  الكالم  بمعنى 
إىل  انتقلت  التي  الفرعونية  ”هقص” 
لتصبح لالنجليزية  ورسحت  اليونانية 
بالسالمة  رجعت  هناك  ومن   ،“hoax”

اهلجص! يف  األصل  بالدها،  أو  بالدنا،  إىل 

للتهجيص  العميقة  اجلذور  عىل  أدل  وال 
متنح  التي  اجلوائز  قصة  من  عندنا 
عمال  جيد  ال  من  لكل  بطال  عىل  عامل 
ربام  نفسه.  تلميع  سوى  به  ينشغل 
 2014 يف  بدأت  قد  املوجة  هذه  تكون 
الفنانة  الطريان  نادي  منح  عندما 
املثالية  األم  لقب  عبده  فيفي  الراقصة 
اختصاصها. األمومة  وليس  الفن  أن  مع 

بنها  جامعة  كرمت   2019 مايو  ويف 
فمنحته  الرحيم  عبد  شعبان  املطرب 
درع كلية الطب بعد أن الحظت اجلامعة 
”.. آيه   ” قولة  يف  يطيل  شعبان  أن 

يف  أخريا  بالطب!  الصلة  وثيق  والتأوه 
تكريم  تم  احلايل  يونيو   14 االثنني  يوم 
قرص  يف  واالعالميات  املمثالت  بعض 
الرازق عبد  غادة  املمثلة  وهن  البارون 
واملذيعة بويس شلبي وغريهن بمنح كل 
” البحث العلمي واالبتكار  واحدة جائزة 
مؤسسة  من  وذلك   2021 لعام  واألدب 
الطيبة. شديدة  التعليمية”  ”طيبة 

إىل  يصل  أو  يعرف  أن  أحد  يستطيع  وال 
املمثلة  قدمتها  التي  العلمية  األبحاث 
ابتكرته  الذي  وما  الرازق  عبد  غادة 
عىل  فضلوه  الذي  األدب  جمال  يف 
ذلك  يف  بويس  أبدعته  الذي  وما  العلم؟ 
يشري  اجلائزة  اعالن  أن  خاصة  املجال؟ 
بالباحثني  االهتامم   ” هدفها  أن  إىل 
نتائج أبحاثهم”! وتشجيعهم عىل استثامر 

نستثمر؟.  لكي  األبحاث  هي  أين  طيب 
ال  السائد  الثقايف  املناخ  هذا  أن  املشكلة 

نرباُت  مرص.  ولرئيس  ملرَص  تدعو  أهنا 
صوهِتا وهي حتكي وتشكو وهتمُّ بامليض 
دون تلكؤ، )عىل عكس ما حيدث عادة من 
تؤكد  املسؤولني(،  أمام  احلاجات  أصحاب 
أهنا ال تعرُف مع َمن تتحدث، والكامماُت 
عدسُة  املشهَد  والتقطِت  املالمح.  ختفي 
أهنا  عندي  شّك  ال  حلظٌة،  لُتخّلَد  هاتف، 
الرئيس  بني  عديدة  مّراٍت  ا  يوميًّ تتكرُر 
العدسات.  وراء  من  املواطنني،  وبسطاء 
والدليُل هو ما أراه بعيني عىل أرض الواقع 
البسطاَء  تستهدُف  كربى  مشاريع  من 
واملرّشدين واملرضَى. السييس هو الرئيُس 
بالوعود(،  ال  )بالفعل  الذي قضى،  الوحيد 
عىل عشوائياٍت ال تليق ببني اإلنسان، ومنح 
وشقًقا  مبهجة  نظيفة  أحياء  ساكنيها 
األسمرات،  يف:  كام  أنيق،  بأثاث  مفروشة 
وغريها.  التني  ورأس  اخلري،  وبشائر 
ال  )بالفعل  يطلُق،  رئيس  أوُل  السييس 
 ١٠٠  " صحية  قوميًة  محالٍت  بالوعود(، 
تشخيص  تستهدُف  صحة"،  مليون 
الذين  مرص،  مواطني  "مجيع"  حالة 
دول  عدة  سكان  جمموَع  تعداُدهم  يبلغ 
ا”.  "جمانًّ منهم  املريض  وعالج  جمتمعة، 
وفريوس  الكبد  محالت  يف  ذلك  شهدنا 
كورونا  لقاح  يف  وكذلك   ،B وفريوس   ،C
املجاين، فضال عن محالت الكشف املبكر 
لرسطانات املرأة، وأمراض الكىل وغريها. 
ال  )بالفعل  يتصّدى،  رئيس،  أول  السييس 
منها  تعاين  التي  التعليم  ألزمة  بالوعود(، 
صحوًة  اآلن  فنشهُد  عقود.  منذ  مرُص 
التعليمية  العملية  تطوير  يف  مسبوقة  غري 
واألهمُّ  التعليم.  يف  املتقدمة  الدوَل  لتواكَب 
يف ذلك التطوير تنقيُة املناهج من "مجيع" 
التي  التطرف والعنرصية والتنّمر،  ملحات 
بذور  غرس  مع  النشء  أرواَح  ختّرب 
واالعتزاز  اآلخر  واحرتام  واألخالق  القيم  
قدرات  وتنمية  القديمة،  املرصية  باهلوية 
أجيااًل  لننشئ  واالبتكارية  الذهنية  الطفل 
وتردد. حتفظ  ال  و"ُتبدع"،  "تفّكر" 
مرص  بحكم  الشعبي  املطلب  قبوله  قبل   
بعدما أنقذنا من براثن اإلخوان قال الرئيس 
“هاتتعبوا  بوضوح:  السييس  الفتاح  عبد 
معايا، وهاتصحوا الساعة ٦ الصبح!” فهو 
يدرك أن حكَم مرص مرياٌت صعٌب وثقيل 
املسؤولية  بتلك  املضطلع  ألن  ومرير. 
طوال  عقود  مشاكَل  حيّل  أن  عليه  اهلائلة 
تراكمْت فيها األزماُت  والصدوع والديون 
عند  وكان  الرشيف.  مرص  جسد  عىل 
عهده الذي قطعه عىل نفسه ونجني ثامَر 
وغًدا.  واليوم  أمس  النبيل  الوطني  غرِسه 
اليوم من  وَمن ال يرى ما حيدث يف مرص 
التعليمي  املستوى  عىل  حقيقية  هنضات 
والصحي واالقتصادي والعمراين واملرور 
والعشوائيني  والطفل  باملعيلة  واالهتامم 
الكثري وغريها  اخلارجية  العالقات  وبناء 
كذوب.  حاقد  أو  القلب  أعمى  فهو 
احلاقدين  من  العظيمة  مرَص  احِم  اللهم 
املشهودة.  هنضَتها  الكارهني  احلاسدين 
مسرية  لنكمل  رئيسنا  احفظ  اللهم 
العصية.  األحالم  وحتقيق  النبيل  البناء 
عن جملة نصف الدنيا

هيدم  ضمنا  لكنه  للهجص،  فقط  يرسخ 
وينحي  ويزيح  والفن  للعلم  احرتام  أي 
اجلديرين  واألدباء  العلامء  كل  جانبا 
أن  الدهشة  يثري  يعد  مل  ولذلك  بالتكريم. 
الشيخ  تركي  السعودي  الثري  علينا  يطل 
كاتبا  أصبح  أنه  عن  باالعالن  ويسعدنا 
أرفف  ”تشيللو”  روايته  ستزين  روائيا 
معرض الكتاب! وال بأس يف ذلك مادامت 
والروايات املحظورات،  تبيح  الدوالرات 
ملمثلة متنح  العلوم  جوائز  ومادامت 
وحيصل مطرب شعبي عىل درع الطب.

الثقافة  وزارة  جوائز  أن  املؤسف 
عام  ففي  ذلك،  عن  بعيدة  ليست 
العلوم  يف  النيل  جائزة  منح  تم   2016
أرملة  تكال،  ليىل  للدكتورة  االجتامعية 
حني  عىل  سابق،  داخلية  وزير  نائب 
بسبب  ذلك  قبل  استبعد  قد  اسمها  كان 
من  رشوة  تلقي  يف  بالتورط  اهتامها 
األمريكية  مارتن”  ”لوكهيد  رشكة 
طائرات  لرشاء  احلكومة  لدي  للتوسط 
الصحف  ونرشت  الرشكة!  إنتاج  من 
الشأن.  األمريكية عددا من وثائق يف ذلك 

الدولة  بجائزة  فاز  نفسه  العام  ويف 
أنه  تبني  كاتب  القصة  يف  التشجيعية 
أحد أعضاء اللجنة التي منحت اجلائزة !

ظاهرة  سوداء  سحابة  مثل  أظلتنا  وقد 
ومنح  اجلديرين،  بغري  االحتفاء 
ودب هب  من  لكل  العلمية  األلقاب 
الدكتور  ومنهم  البعض  ضج  حتى 
عام  وحتدث  دسوقي  الرازق  عبد 
الفخرية”. الدكتوراه  سامرسة  أسامه” 

أن  اهلجص،  ذلك  يف  احلقيقية  املأساة 
حتجب  التزوير  من  سميكة  طبقة 
كثريون  وهم  يستحقونه  عمن  التكريم 
أجدين  سبق  ما  لكل  املجاالت.  كل  يف 
” هجص   ” كلمة  أصل  أن  إىل  أميل 

القديمة املرصية  هقص”   ” كلمة  هو 
لغات  إىل  عندنا  من  انتقلت  وأهنا 
وتسرتيح  لتستقر  إلينا  عادت  ثم  العامل، 
ونشأهتا. طفولتها  ذكريات  حيث 
عــن درب



ماذا ُيدمر االنسان ىف رأى غاندى ؟ 
قال غاندى زعيم اهلند احلكيم: "سبعة أشياء 

تدمر االنسان: 
1- السياسة بال مبادئ. 

2- املتعة بال ضمري.
3 - والثروة بال عمل. 
4 - واملعرفة بال قيم. 

5 - والتجارة بال أخالق. 
6 - والعلم بال انسانية. 

7 - والعبادة بال حمبة وال تضحية. 
***

طرائف صحفية
ىف  أحيانًا  حتدث  التى  املطبعية  األخطاء  من 
كبرية  صحيفة  ىف  يومًا  حدث  ما  الصحف، 
عقد  عن  كان  األول  خربان،  فيها  نرش  إذ 
املوظفني،  ألحد  نعيًا  والثانى  )زواج(،  قران 
فأصبح: الثانى  اىل  األول  من  سطر  فصف 
" انتقل اىل رمحة اهلل املرحوم فبالرفاء والبنني "
وُصّف سطر من اخلرب الثانى اىل اخلرب األول 

فأصبح:
"عقد قران )فالن(..... تغمده اهلل بواسع 

رمحته" !
***

ملاذا مات البحر امليت ؟
امليت؟  البحر  قتل  الذى  ما  ُترى 
بامليت؟  أسموه  ملاذا  أو  مات  كيف 
البخل  هو  قتله  الذى  ان 
العطاء! دون  واألخذ  واألنانية 
)واطى(  منخفض  انه  عنه  فاملعروف 
وهو  األمطار  فيه  وتّصُب  اجلبال  به  حتيط 
قيه  فزادت  مياهه  ترصيف  يستطيع  ال 
فقتلت  املعدنية  مياهه  وتركزت  األمالح 
أن  يستطيع  السمك  يعد  ومل  احلياة،  فيه 
منه. يرشب  أن  االنسان  وال  فيه  يعيش 
العطاء  دون  األخذ  وحب  والبخل  األنانية  ان 
الربكة.  وتطرد  السعادة  وختنق  احلياة  تقتل 
الذهبية:  القاعدة  الصالح  وضع خملصنا  لذلك 
" )أعامل  "مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ 
سليامن  يقول  املعنى  نفس  وىف   .)35  :  20
ومن  فيزداد،  ُيفّرق  من  يوجد   " احلكيم 
 " الفقر  اىل  ولكن  الالئق  من  اكثر  ُيمسك 
)امثال 11 : 24(. اعط حباًّ ووقتًا ومااًل وخدمة 
وأبتسامًا ومشاركة ودموعًا  وقدوة وتشجيعًا 
وُاذنًا صاغية ونصيحة وكلمة حلوة .... وأنت 
ذاكرهتم. وىف  الناس  قلوب  ىف  ابدًا  متوت  ال 

***

الغربال واإلبرة 
الغربال  أن  األمثال  أحد  ىف  جاء 
 ! ثقب"  "فيك  لإلبرة  قال 
تنظر  ملاذا   " هو  هلذا  املسيح  أمثال  أقرب  لعل 
التى  اخلشبة  وأماّ  أخيك،  عني  ىف  الذى  القذى 
اواًل  اخرج  يامرائى  هلا؟  تفطن  فال  عينك  ىف 
أن  جيدًا  تبرص  وحينئذ  عينك  من  اخلشبة 
.)1  : )مت7  أخيك"  عني  من  القذى  خترج 
بالثقوب  املمتلئ  الكبري  املنُخل  هو  الغربال  ان 
التى فيها ثقب  اإلبرة  ينتقد  الثقوب  والواسع 
نكته؟ هذه  أليست   ! وصغري  ضيق  واحد 

وربام  حولنا  يوم  كل  نراها  حقيقة  أهنا 
نرى  عندما  ندرى   أن  دون  فينا  توجد 
وننتقده  فندينه  الغري  حياة  ىف  خطأ  اى 
اخلاصة  باخطائنا  نحس  وال  به  ونشهر 
 ! منها  واألكرب  واألخطر  أضعافًا  منها  األكثر 
رب  حيذر  الناس  هؤالء  من  غربال  كل  اىل 
واالّ   " تدانوا  ال  لكى  تدينوا  ال   " قائاًل:  املجد 
" ويزاد  لكم  يكال  تكيلون،  به  الذى  فبالكيل 
بأول  فلريمها  خطية  بال  منكم  كان  ومن 
يكون  واالبرة  الغربال  مثل  ليت  حجر"! 
اآلخرين. آدانة  من  لنا  فرامل  بمثابة 

***

ثــم مــــاذا ؟ 
جاء طالب احلقوق سعيدًا ألبيه الروحى 

خيربه بقبوله ىف كلية القانون فسأله الكاهن: 
وبعد الدراسة ماذا تنوى أن تفعل ؟

- أكمل دراستى وآخذ دكتوراه.
- ثم ماذا ؟

- سأمارس مهنة املحاماه وأصري حماميًا 
مشهورًا.

- ثم ماذا ؟
- سأصري غنيًا واشرتى كل ما اشتهيه.

- ثم ماذا ؟
- أتزوج وأفرح بثروتى وارستى.

- ثم ماذا ؟
ُانجب اوالدًا واربيهم.

- ثم ماذا
- ثم ... ثم .... ثم أموت !

- ثم ماذا ؟ 
هنا إرتبك الشاب اذ مل يعرف ماذا، ومل يعمل 

حسابًا ىف براجمه للمستقبل األبدى الذى ال 
ينتهى !

***

يموت الزمار وصوابعه بتلعب !!.. 
خو" تابا   .. تاباخو   .. تاباخو   "
عن  فاملعروف  كوبا.  نوادر  من  هذه 
وعندهم  الرقص  حيب  أنه  الكوبى  الشعب 
الصلصة(.  )رقصة  تدعى  مشهورة  رقصة 
خطب  كاسرتو  فيدل  الرئيس  أن  ويقولون 
شديد: بحامس  وقال  الكوبيني  ىف  مرة 
ويشنعون  الصلصة  شعب  أننا  "يقولون 
إال  شيئًا  نعرف  ال  بأننا  كله  العامل  ىف  علينا 
للعامل  تثبتوا  أن  أريد  ولكنى  فقط.  الرقص 
عمل  )أى  وتاباخو  وعمل  جّد  شعب  أننا 
عمل  بحامس  يكرر  وظل  الكوبية(  باللغة 
تاباخو".   ... تاباخو   ... تاباخو   ... عمل 
وراءه  يرّدد  الشعب  أخذ  احلامس  شّدة  ومن 
املرات:  عرشات  شديدة  محاسية  هبتافات 
تاباخو .. تاباخو .. تاباخو ... وبعد قليل بدأوا 
هيتفون  وهم  وسطهم  ويلعّبون  يرقصون 
تاباخو ... تاباخو ... تاباخو ... تاباخو ...!!!!!

***

ُرّدوا األمانات اىل أصحاهبا !!
قال لنا املرشد السياحى بأحد أديرة البنديكت 
بالنمسا  بفيينا  الدانوب  هنر  عىل  تقع  التى 
وهو جيول بنا بني مبانى ومتاحف ومكتبات 
اللغات  يتقن  والذى  الفخمة  الضخمة  الدير 
هذه  "ان  والفرنسية:  واالنجليزية  األملانية 
املكتبة اجلبارة حتوى 100000 مائة ألف كتاب
وغري مرّصح فيها بإضاءة األنوار أو إستعامل 
األثرية  الكتب  تؤذى  ال  حتى  الكامريا  فالش 
فيها  أيضًا  مرصح  وغري  التارخيية  والصور 
ىف  حدث  مرة  ألنه  للخارج  كتاب  أى  بإعارة 
ثالثة  الدير  رئيس  أعار  أن  عرش  الثامن  القرن 
املحدد  املوعد  وفات  النمسا  آلمرباطور  كتب 
!! اآلن.  حتى  مستحقًا  يزال  وال  إلعادهتا 

***

حكاية "صون ...صون" !!
حركة  ىف  بمرص  اعتقلوا  الذين  روياآلباء 
يصّلون  كانوا  أهنم  الغاشمة   1981 سبتمرب 
ميطانيات  ويعملون  بحرارة  ويسجدون 
كريياليسون"   ... "كريياليسون  يقولون  وهم 
السجن  مأمور  هلم  فجاء  املرات.  مئات 
سون  سون،  حكاية  "ايه  وسأهلم:  منزعجًا 
أرحم".  يارب  معناها   " له  فقالوا  دى؟" 
فقال هلم " طيب ما ربنا رمحكم وأخذ السادات، 
عايزين ايه تانى؟" فقالوا "لسة شوية".! فقال 
الرجل " يا مجاعة أرجوكم كفاية صون صون 
أنا كامن!". أنا خايف عىل روحى  دى حلسن 

***

مدة العظة 
تكريم  انجلرتا  وزراء  رئيس  جالدستون  أراد 
العموم  جملس  فدعا  القسيس  شقيقه 
لك  سأترك  أنا  له:  وقال  له  عظة  لسامع 
عندى  وانام  العظة،  موضوع  اختيار  حرية 
مالحظة واحدة بخصوص مدة العظة وهى:
اذا كانت عظتك مدهتا ساعة فسوف يشطب 
عظتك  كانت  واذا  الوعاظ.  سجل  من  اسمك 
مدهتا ثالث أرباع الساعة فسوف يغادر القاعة 
ثالثة أرباع احلارضين قبل تنتهى من العظة ....
ترى  فسوف  ساعة  نصف  عظتك  كانت  واذا 
التثاؤب من نصف احلارضين. فاذا كانت عظتك 
.... نوعًا  مقبولة  تكون  فسوف  ساعة  ربع 

مخس  عظتك  كانت  اذا  وأماّ 
باالمجاع  ترشح  فسوف  دقائق 
كنرتبرى!  أساقفة  رئيس  ملنصب 
وقت  سيكون   " بولس  الرسول  يقل  أمل 
.)3  : )2تى4  التعليم"  فيه  حيتملون  ال 

***

أفضل وسيلة لتقدير عمر املرأة
الساخر  الفيلسوف  السيدات  احدى  سألت 
مسرت  يا  سّنى  ُتقّدر  "بكم  برناردشو:  جورج 
شو؟ فأجاهبا : ان الذى يرى وجهك يقول انك 
ىف الثالثني من عمرك .. والذى يرى ترسحية 
والذى   ... العرشين  ىف  انك  يقول  شعرك 
والذى   ... سنة   18 سن  يعطيكى  عينيك  يرى 
الستني،  سن  يعطيكى  كالمك  حكمة  يسمع 
اخلامسة  ىف  انك  يقول  أسنانك  يرى  والذى 
قاطعته  وهنا   .... يرى  والذى  والعرشين، 
املرأة وقالت: ولكن كم تقدر سنى عىل بعضه؟
كلها!". هذه  "إمجعى  فأجاب: 

***

برافو يا عم شفيق !
عقده  الذى  االجتامع  ىف  بجانبى  جلس 
نيويورك  كنائس  خلدام  شنوده  البابا  قداسة 
ىف  الكهنة  مؤمتر  انتهاء  بعد  ونيوجرسى 
يدعى  وقور  فاضل  رجل   ،1995 اغسطس 
ملا  بنفسه  عّرفنى  شنوده  شفيق  االستاذ 
مبتساًم:  وقال  يدى  ىف  املقدس  الكتاب  رأى 
الكتاب  قرأت  وقد  سنة   83 اآلن  عمرى  أنا 
واليوم  ّمرة.   28 بالرتتيب  اآلن  حتى  املقدس 
الصباح  هذا  فقرأت   29 رقم  القراءة  بدأت 
اصحاح  اىل  ووصلت  ومرقس  متى  انجيىل 
من  أقل  بقراءة  أشبع  وال  لوقا.  انجيل  من   9
يوم!  كل  املقدس  الكتاب  من  صفحة   30
يباركك  الرب  شفيق،  عم  يا  برافو  له  فقلت 
أرجوك  العمر.  وطول  الصحة  ويعطيك 
بمجلة  ألنرشها  لك  صورة  أعطينى 
للشباب  مشجعًا  هذا  ليكون  ماريوحنا 
عن  ويكفوا  بكم  يقتدوا  حتى  والشيوخ 
لتكاسلهم.  الباطلة  االعذار  وأنتحال  االمهال 
الكثريين  أجل  ومن  نفسى  من  خجلت  لقد 
املبارك. املستوى  هلذا  يصلوا  مل  الذين 

***

ملاذا كان زواج آدم وحواء مثاليًا ؟
الذى  الكاهن  هو  شخصيًا  اهلل  1( كان 
وال  تكاليف  هناك  تكن  2(مل  الزواج.  عقد 
من  ألى  تكن  مل   )3 األطالق.  عىل  مصاريف 
بحاجة  يكن  مل  4(آدم  محاة.  العروسني 
العظامء  العرسان  مجيع  عن  يسمع  أن 
حواء  وال  قبله،  حلواء  تقدموا  الذين 
! الرائع  أّمه  طبيخ  عن  تسمع  أن  اضطرت 

***

روح إعمل مزيكا يا مسيو !
أن  سوريال  صليب  القمص  املتنيح  لنا  روى 
مثلث الرمحات األنبا ابرآم مطران اجليزة الذى 
رسمه كاهنًا شكى له البعض يومًا أن القمص 
اشرتى  األربعينيات(  )ىف  باسيليوس  ابراهيم 
الرتاتيل.  عليه  يعزف  وكان  لكنيسته  ارغن 
التاىل: فاستدعاه املطران ودار بينهام احلديث 

- املطران: هل صحيح ماسمعته عنك انك 
اشرتيت بيانو وبتعمل عليه مزيكا ىف الكنيسة 

يامسيو؟
- ابونا: أيوه صحيح يا سيدنا.

- وكامن بتقول أيوه صحيح؟!
- مش تسألنى ليه؟

- طيب ليه؟
لكنيستنا  املقابلة  الربوتستانتية  الكنيسة  ألن   -
املزيكا  بتحب  والناس  االُرغن  تستعمل 
دى. بالطريقة  شعبنا  معظم  وأخذوا 
تانى؟ الشعب  رجع  املزيكا  عملت  وملا   -
تانى. رجع  سيدنا  يا  ايوه   -
- برافو .... خالص روح اعمل مزيكا يا مسيو!

***

تزدحم ذكرياتنا بام فيها من مشاعر 
ترتاكم  رفوف  عىل  وسعيدة  حزينة 
شيئا  وتتالشى  األيام..  غبار  عليها 
ذاكرة  أعامق  يف  تغرق  فشيئا.. 
تدرجييا.. شعاعها  فينطفئ  بعيدة.. 

 
بروتني  املثقلة  واقعنا  أيام  متر 
لنا  وترتك  العمل  ورتابة  احلياة 
سامء  يف  معلقة  الذكريات  تلك 
عاصفة.. غيوم  صفوها  تعكر 

 
ال شك أن لكل إنسان ذكريات حيبها.. 
يعشقها.. حتى وإن مل تكن مميزة.. 
من  مميزة  بمراحل  الرتباطها  لكن 
حيب  ال  احدا  أن  اعتقد  فال  العمر.. 
أصدقاء  املدرسة،  الطفولة،  ذكريات 
احلي، األخوة واألخوات واألقارب.. 

رائحة األرض بعد املطر؟ ماذا تشعر 
اجلديدة؟  الكتب  رائحة  تشتم  عندما 
املالبس  رائحة  تشتم  عندما  أو 
رائحة  تشتم  عندما  أو  اجلديدة؟ 
سنوات؟ منذ  استخدمته  عطر 
من  الكثري  أجد  شخيص،  عني 
مغلقة  لصناديٍق  مفتاحا  الروائح 
استخدم  أن  اعتدت  الذكريات.  من 
حيايت  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 

مشاعريا  بعدا  تشكل  الذكريات  تلك 
تلك  أبقى  ان  اليدركه  قد  لإلنسان، 
النسيان.. رفوف  عىل  الذكريات 

 
هل فكرت يوما يف رائحة الذكريات؟
فهل  السؤال.  استغربت  انك  أعتقد 
الروائح  نعم،  روائح؟  للذكريات 
بعد  الذاكرة  حييي  ما  أكثر  هي 
تشتم  عندما  تشعر  ماذا  الصور. 

يف  استخدمه  ال  حيث  معينا،  عطرا 
احتفظ  دائام  وكنت  اخر،  وقت 
آخر  يف  العطر  ذلك  من  بقليل 
ان  وبمجرد  وأخبئها،  الزجاجة 
اشتمها الحقا ارى الكثري من الصور 
من تلك الفرتة ترتاءى أمام ناظري.
حتيي  املطر  بعد  الرتاب  رائحة 
املنزل،  حديقة  يف  طفولتي  ذكريات 
تذكرين  اجلديدة  الكتب  ورائحة 
املالبس  ورائحة  املدرسة،  بأيام 
فرتة  يف  باألعياد  تذكرين  اجلديدة 
الساخن  اخلبز  رائحة  الطفولة، 
ورائحة  أمي  بخبز  دائام  تذكرين 
القهوة تذكرين بالصباحات اجلميلة.
واقعه  اإلنسان  يربط  أن  مجيل 
أمل  عىل  وحييى  بامضيه 
مجيلة.. ذكريات  تضيئه  مجيل 



بعدم  اإلنسان  فيها  يشعر  نفسية  حالة  هو  امللل 
أكثر  تصيب  احلالة  وهذه  الداخىل  االستقرار 
الناس، وهى ليست حمددة بعمر معني وليست 
حالة مرضية، لكنها تعبري عن وضع نفسى قلق 
للحياة. التشاؤمية  والنظرة  الضيق  يسبب  مما 

منها  أسباب  لعدة  نتيجة  حتدث  احلالة  وهذه 
اإلصابة باإلحباط والفشل ىف حتقيق بعض ما كنا 
ببعض  االبتالء  نتيجة  امللل  حيدث  وقد  نتمناه، 
املصائب املتتابعة ىف النفس واألهل أو أحد األقارب 
باإلضافة  كورونا،  مثل  جائحه  أو  األصدقاء  أو 
احلياة ىف  الطبيعية  اخلالفات  بعض  وجود  إىل 
األعامل  ونفس  اليومى  الروتني  نفس  وتكرار 
الفرتات نفس  وعىل  مستمرة  بصورة  اليومية 
بعض  مع  اإلنسان  معيشة  أن  إىل  باإلضافة 
رسيعا امللل  هلم  يتسلل  الذين  األشخاص 
والسيام  االجتامعية  احلياة  عن  البعد  بجانب 
أن  اإلنسان  فيستطيع  التكنولوجيا  انتشار  بعد 
وقراءاته  فراغه  وقت  يقضى  وأن  يتسوق 
بأمهية  الشعور  عدم  بجانب  النت،  طريق  عن 
الشعور  النقطة قد تكون سببا ىف  الوقت وهذه 
الدائم بامللل وقد تكون نتيجة للوحده واإلكتئاب.

كيف نتخلص من امللل؟

– اكتشف ملاذا تشعر بامللل؟؟ 
إذا كان السبب هو قيامك بالعمل نفسه بشكل 
متكرر، فأضف إليه بعض األشياء اجلديدة، أو 

قم به بشكل خمتلف.

عىل  فاحصل  الكسل  بسبب  امللل  كان  إذا   –
منّظمة. صحية  حياة  وعش  النوم،  من  كفايتك 

بعدد  القيام  من  اخلوف  بسبب  امللل  كان  إذا   –
بتقسيم  فقم  املرتاكمة،  الكثرية  األعامل  من 

بسيطة. وأهداف  خطوات  إىل  األعامل 
تفعله ما  وجود  عدم  بسبب  امللل  كان  إذا   –
ستساعدك  فهي  أواًل؛  الرياضة  بعض  فامِرس 
أو  به،  تقوم  ما  وستجد  السليم،  التفكري  عىل 
حتدث مع صديق مقّرب عاّم يضايقك، فمجرد 
مغلقة. أبوابًا  أمامك  يفتح  أن  يمكن  احلديث 

 
-ال تبتعد عن احلياة االجتامعية:

فاالندماج مع العامل اخلارجي أمر مهم، ولن تشعر 
وترتدي  الغطاء،  عنك  تزيح  عندما  إال  بأمهيته 
مالبسك وتذهب ملقابلة صديق أو تصل الُقربى
أو جتلس مع كبار السن.. حاول أن تتعلم من الكل
وتعرف عىل ما قد يمأل حياتك باملتعة واحلكمة.

 – الرتفيه أمر مهم.
 – التعامل بشكل صحيح مع الوقت وهلذا عليك 

أواًل أن تشعر بأمهيته.
 – التأمل يف الكون.

فعندما نندمج مع العامل من حولنا نكتشف ما 
يشعرنا باملتعة واإلهلام، وتظهر أمامنا الفرص 

التي مل نكن ندري أهنا أصاًل موجودة
داخلنا. يف  اإلبداع  مواطن  عىل  أيدينا  ونضع 

 – غرّي أفكارك تتغري حياتك:

لنفسك  ضع  الترصفات..  يف  تتحكم  فاألفكار 
أهدافًا تشعرك باحلياة، فمن املستحيل أن تشعر 
بامللل وأنت تسعى لبناء حياتك وحتقق أهدافك.

 – استخدم خيالك بالشكل الصحيح:
حاول أن ترسم صورة لنفسك يف املستقبل تكون 
معاملها هي التي تطمح أن تكون عليها، واليشء 
كل  تضع  أن  تستطيع  أنك  هو  اخليال  يف  اجلميل 
جتربته. حتب  ما  كل  وجترب  رشوطك، 

– استخدم احلركة ملكافحة امللل:
أشياء  عرشة  اكتب  امليش..  ببعض  قم 
ممارستها  يف  وابدأ  هبا،  القيام  تستطيع 
داخلك. يف  االستسالم  مشاعر  عىل  للتغلب 

 – تعلم التكنولوجيا احلديثة:
تطور  وتابع  خدمات،  من  لك  تقدمه  وما 
األجهزة، فآلة التصوير قد تريك الكثري من مجال 
بعد. تكتشفها  مل  وأرسارًا  حولك،  من  الطبيعة 

ر فيام حتب أن تقوم به: –  فكِّ
نشاطًا أو  هواية  أتقن  حتب..  ال  فيام  وليس 
إىل  حتتاج  التي  األنشطة  تلك  وخاصة 
فعّلمها  هوايتك  أتقنت  وإذا  يدوية،  مهارات 
املــلل. من  التخلص  عىل  وشجعهم  لغيــرك، 

– جتنب األشخاص اململني والــذيــن ينــظــرون 
للعامل من خالل نظارة سوداء:

املقدرة لك  كانت  إذا  بأيدهيم  تأخذ  أن  حاول 
العون  يد  لك  يمد  من  إىل  حتتاج  كنت  إذا  أما 
ثم  أواًل،  نفسك  مع  وتعامل  هبدوء،  فابتعد 
اجلامعية  الرياضة  مارس  اآلخرين.–  ساعد 
بإنــجــازاتك. بالــفــخــر  واشــعــر  والفــرديــة، 

–  اّتصل باألصدقاء القدامى:
تعرف  دوريًا  اجتامعًاً  جتمعهم  أن  حاول 
إنجازاتك. عن  وحتدث  أنجزوه،  ما  عىل 

كان  وإن  امللل  من  هربًا  لألكل  تلجأ  ال   –
والفــــواكــه. اخلضــــراوات  فتنــاول  البــد 

نحن  مسألة  امللل  أن  دائاًم  تذّكر    –
ونحن  عقولنا،  يف  نزرعه  الذين 
منها نتخلص  أن  نستطيع  من  أيضًا 
أكرب  بمشكلة  امللل  من  تتخلص  أن  حتاول  وال 
شغلتك  باحلق  تشغلها  مل  إن  فنفسك  منه، 
معني يشء  حيدث  أن  تنتظر  وال  بالباطل، 
بل  للحياة؛  ليعيدك  معني  شخص  يظهر  أن  أو 
امللل. وحارب  اآلن  حياتك  ممارستك  يف  ابدأ 

احلياة  ملعب  من  اخلروج  برغبة  مّر  أكثرنا 
املشجعني،  مع  ليس  املدرج،  عىل  ليجلس 
الالعبني  يراقبون  الذين  املشاهدين  مع  ولكن 
يف  املشاركة  يف  رغبة  أي  هلم  يكون  أن  دون 
يشعر  عندما  الرغبة  هذه  تأيت  امللعب،  أحداث 
به. القيام  عليه  بام  يقوم  أن  يريد  ال  أنه  اإلنسان 
وكيفية التعامل مع هذا الشعور وتلك الرغبة هي 
التي تفرق ما بني األشخاص الناجحني وغريهم.

 –  إذا مل جتد نفسك ىف أى طريقه فأبتكر أنت طريقه 
تتخلص هبا من امللل واألهم أن تشعر بالسعادة .



تعويضات  بدفع  الصني  ملطالبة  االمريكية 
اضريوا  الذين  االمريكيني  للمواطنني  مالية 
االحادى  االجراء  وهذا  اجلائحة  هذه  من 
يتبناه  ان  جيب  االمريكى  الشعب  من 
الشعب لسلطة  املمثل  باعتباره  الكونجرس 

للصني  والدولية  االمريكية  املطالبة  عن  اما 
احلالية  االمريكية  االدارة  تبدا  ان  فيجب 
التى  اخلسائر  عن  بالتعويضات  الصني  بمطالبة 
حلقت هبا من جراء ترسب هذا الفريوس من 
وبرصف  الصينية  ووهان  ىف  بيولوجى  معمل 

..1046 عام  آثوس  الثانية جلبل  الطبعة  الدير يف  أخرًيا  ورد ذكر 
العديد  ساهم  و  العثامين  الفتح  حتى  كبري  بشكل  الدير  ازدهر   
من األباطرة البيزنطيني ،مثل John V Palaiologos يف هذا 
مثالإلمرباطور  اآلخرون  األرثوذكس  احلكام  فعل  كام  االزدهار 
 Despot Đurađ والرصيب   Stefan Dušan الرصيب 
بالنزاعات  حماًطا  كان  هذااالزدهار  لكن  و   Branković
.. املجاور  فاتوبيدي  دير  مع  األرض  قضايا  حول  املستمرة 
وحريقني  القراصنة  غارات  من  العديد  عن  فضاًل 
عرش.. الرابع  القرن  خالل  الدير  دمر  كبريين 
ووفًقا للمخطوطات املوجودة يف جمموعة الدير فإن القراصنة 
شكلوا هتديًدا خطرًيا للدير ألن البحر القريب منه عادة ما يكون 
األثونية.. اجلزيرة  شبه  ببقية  املحيطة  بالبحار  مقارنًة  هادًئا 
 بسبب هذه األسباب تم تدمري الدير يف هناية املطاف وهجره عمليًا 
مما سمح ألديرة هيالندر و زجراف القريبة باالستيالء عىل أجزاء 
خمتلفة من األرض ، مما أدى إىل مزيد من اخلالفات القانونية..!!!
.. املطاف  هناية  يف  التعايف  من  الدير  متكن  ذلك  كل  ومع   
 1569 عام  من  مؤرخة  خمطوطة  من  يتضح  كام 
بنائه.. إعادة  أجل  من  يعملون  راهًبا   51 عن  خترب 
) األول  )ألكسيس  القيرص  أعطى   1655 عام  يف 
أنحاء  مجيع  يف  بالسفر  للرهبان  اإلذن  روسيا  من 
للدير.. األموال  جلمع  سنوات  مخس  كل  أراضيه 
إمارة  حكام  قدم  الفرتة  نفس  خالل 
الدير.. يف  كبرية  مسامهات  أيًضا  الدانوب 
خالل أوائل القرن الثامن عرش ، تربع األسقف غريغوريوس من 
ميلني يكون للدير وأصبح يف النهاية أحد رهبانه وقام بتجديد الدير.  .
بشؤون  تيسالونيكي  من  دانيال  األسقف  اعتنى  كام 
جريا  البطريرك  األثونيو  املجتمع  وبموافقة  الدير 
. قرًصا.   الدير  جعل  القسطنطينية  من  الثالث  سيموس 
القسطنطينية  اخلامس  غريغوريوس  البطريرك  نرش 
أعاد  والذي   ، عام1797  يف  الصلة  ذو  األبوي  املرسوم 
دمر.. قد  كان  الذي  الدير  من  اجلنويب  اجلزء  بناء  أيًضا 
 Acacius( األكفاء  األديرة  رؤساء  من  سلسلة  قامت   
Agathangel�و  Theodoritus و   Euthymius  و
أن  لدرجة   ، كبري  بشكل  الدير  وتوسيع  بتجديد   )lus
تقريًبا.. حرصي  بشكل  عرصهم  إىل  تعود  احلالية  اهلياكل 
أيقونية  مدرسة   ، أجاثانجيلوس  خليفة  لوكاس  أسس 
عديدة.. لسنوات  للدير  عظيمة  خدمة  قدمت 
يقع  الذي  الدير  كان  اليونانية  االستقالل  حرب  خالل   
اجليوش  من  بشدة  يعاين  اجلزيرة  شبه  شامل  أقصى  يف 
خالل  ذلك  ومع  آثوس  جبل  دمرت  التي  العثامنية 
االزدهار.. من  معينة  درجة  أيًضا  شهدت  الفرتة  هذه 
املغاوير  الدير  دعم   ، املقدوين  الكفاح  أثناء   
بلغاريني.. الكوميتاديينال  ضد  كفاحهم  يف  اليونانيني 
.. اهلامة  اهلياكل  من  للعديد  موطن  الدير 
يتجاوز  ال  موعد  يف  تأسس  قد  الدير  أن  من  الرغم  عىل   
بشكل  بنيت  احلالية  اهلياكل  أن  إال  عرش  احلادي  القرن 
عرش.. التاسع  القرن  من  األول  النصف  خالل  أسايس 
املخطط العام للدير عبارة عن جدار مستطيل يشكل فناء داخيل 
باألجنحة  املحاط  الكاثوليكيون  يقع  الفناء  منتصف  يف  واسع 
الطعام.. وقاعة  الضيافة  وبيت  الرهبان  غرف  تضم  التي 
عامي  بني  املسيح   لصعود  املكرسة  الكاثوليكية  بناء  تم   
يف  ديرثيودوريتوس  رئيس  قبل  من   1810 و   1806
األثونية.. الكنائس  طريقة  وعىل  سابق  كاثوليكي  موقع 
يف  اخلامس  غريغوريوس  البطريرك  قبل  من  تكريسه  تم 
خالل  من  كبري  حد  إىل  الكاثوليكي  بناء  دعم  تم   .1811 عام 
كاساندريا..   إغناطيوس  األسقف  قبل  من  الشخصية  التربعات 
املعبد نفسه واسع ومهيب وحيمل ثامين قباب عىل سقفه املغطى 
بالرصاص والقبة املركزية هي األكرب و تم نقل الرخام املستخدم يف 
بنائه إىل آثوس من تينوس ، مسقط رأس مهندس الكنيسة بولس..
 تم تزيني صحن الكنيسة الكاثوليكية باأليقونات عام 1811 واملقدس 
عام 1818 من قبل رسامي األيقونات فينيامني وزكريا ومكاريوس..
اكتملت الزخرفة يف عام 1841 بأيقونات الرواق من قبل رسامي 
األيقونات أيواساف ونيكيفوروس وجرياسيموس وأنثيموس..
باإلضافة  واأليقونسطاس  املذبح  تاريخ  يعود 
العرص.. هذا  إىل  للمعبد  أخرى  سامت  إىل 
من  مشاهد  يصور  الذي  اخلصوص  وجه  عىل  األيقونسطاس 

كورونا  جائحة  من  يتعاىف  بدا  االن  العامل  ان 
هذه  تداعيات  ولكن  صحيًا  تعافيًا  فشيئا  شيئا 
ستجتاح  االقتصادية  االزمة  اقصد  االزمة 
اخلسائر  لتعويض  قادمة  طويلة  لسنوات  العامل 
الثانية. العاملية  احلرب  فاقت  التى  الفادحة 
العامل  دول  تكاتف  احلالة  هذه  ىف  وجيب 
اللعينة  االزمة  هذه  امام  واحدا  صفا  والوقوف 
وجه  عىل  احلياة  واوقفت  ارهقت  والتى 
املاليني  وقتلت  الزمن  من  كبرية  ملدة  االرض 
عن  فضال  العامل  انحاء  مجيع  ىف  البرش  من 
فهذا  العاملى  االقتصاد  ىف  االقتصادية  اخلسائر 
االمل واخلراب مل يستثنى اى دولة عىل مستوى 
او  الشامىل  القطب  ىف  كانت  وان  حتى  العامل 
اجلنوبى او ىف جزر معزولة ماوراء املحيطات.
بعيدا  امريكيني  كمواطنني  نبدا  هنا  ومن 
ومواقفها  احلالية  االمريكية  االدارة  عن 
العظمى  الدول  جتاه  واضحة  الغري  السياسية 
ضد  عاجلة  قضائية  اجراءات  باختاذ 
املحاكم  امام  تعويض  دعاوى  برفع  الصني 

يف هذا العدد سوف نرسوا معًا  يف املحطة اآلخريه من حمطات 
العذراء.. بستان  او  آثوس   جبل  يف  واملشوقة  اجلميله  رحلتنا 
املقدس  اجلبل  داخل  فيها  أبحرنا   التي  و  السابقة  الرحالت  يف 
آثوس و استكشفنا بعض من  كنوز ذلك اجلبل املقدس العظيم ….
نتوقف  و  الرحلة  أخر  ايل   وصلنا   قد  نحن  ها  و 
.. العظيم  اجلبل  هبذا  مقدسة  اديار  مخس  اخر  عند 

 Μονή :باليونانية( Xenophontos ١٦- دير زينوفودوس
:)Ξενοφώντος

البحر  عىل  األرثوذكيس  الدير   هذا  يقع  
. آثوس.   جزيرة  لشبه  الغريب  الشاطئ  عىل 
.. تقريبًا  عرش   احلادي  أو  العارش  القرن  يف  بنائه  تم 
عىل  وحيتوي  چورچ  للقديس  خمصص  الدير 
. خارجها.   6 و  الداخل  يف  صغرية  كنيسة   11
اليونانية  الثورة  قبل  الرئيسية  الكنيسة  بناء  تم 
اجلديد.. الكالسيكي  الطراز  عىل  وهي   1821 عام 
مثالية.. صوتيات  ولديه  آثوس  جبل  عىل  األكرب  يكون  ربام 
الداخيل  احلرم  فوق  معلق  كبري  صليب  به  يوجد 
الرتانيم  أفضل  ببعض  الرهبان  جوقات  وتقوم 
.. بأكملها  اجلزيرة  شبه  يف  التقليدية  البيزنطية 
و قد يكون  ديري Vatopedi و Gregioriou منافسيه الوحيدين..
.  .2015 عام  من  اعتباًرا  القائد  هو  أليكس  أبوت  يعترب 
يتم إجراء جتديدات واسعة النطاق بأموال مقدمة من احلكومة 

اليونانية واملفوضية األوروبية ؛  بواسطة الكثري من العامل من 
ألبانيا ويعيشون يف مكان قريب . .

لألديرة  اهلرمي  التسلسل  يف  عرشة  السادسة  املرتبة  يف  الدير 
األثونية.  .

و  عاماًل  راهًبا   55 حوايل  الدير   هذا  داخل  املجتمع  يضم 
أمريكيان.. الرهبان  كبار  من  اثنني  مع  يونانيون  معظمهم 
 حتتوي املكتبة  يف الدير عىل .  300 خمطوطة و 4000 كتاب مطبوع..

 Ιερά :١٧-  دير القديس جرجيوري املقدس )باليونانية
Μονή Οσίου Γρηγορίου( ،واملعروف أيًضا باسم دير 

: )Μονή Γρηγορίου :جرجيوريو )باليونانية
الدير حيتل املرتبة السابعة عرشة يف التسلسل اهلرمي لألديرة 

األثونية االرثوذكسية ..
تم بناؤه بجانب البحر  عىل اجلانب اجلنويب الرشقي من شبه 

اجلزيرة ، بجوار أديرة سيمونوبيرتاس وديونيسيو..
قوي  شعور  ولديه  للحجاج  ودوًدا  ديًرا  جرجيوريو  يعترب 

بالرعاية الرعوية…
الزوار  و احلجاج هلذا الدير  ويتم توفري كل اخلدمات جيًدا هلم ..
عند زيارة دير جرجيوريو يشعر الزوار كيف أن الدير حماط 

متاًما بالبحر و ألنة مبنًياعىل زاوية من األرض تتدفق إىل البحر 
مع وجود صخور شديدة االنحدار مدعومة خلفه..

 Μονή :باليونانية( Esphigmenou ١٨-  دير  اسفيجمينو
:  )Εσφιγμένου

آثوس  جلبل  الرهبانية  الدولة  يف  رشقي  دير  
املسيح.. لصعود  مكرس  هو  و  اليونان  يف 
تم بناؤه بجانب البحر يف اجلزء الشاميل من شبه اجلزيرة األثونية. .
وهو  هيالندر  دير  من  بالقرب  يقع 
.. األثونية  األديرة  مجيع  شامل  أقصى 
التقاليد  تقول  بينام  العارش  القرن  إىل  احلايل  الدير  تاريخ  يعود 
اخلامس..!!! القرن  منذ  كدير  يستخدم  كان  املوقع  أن 
الثامنة  املرتبة   Esphigmenou دير  حيتل  
.. األثونية  لألديرة  اهلرمي  التسلسل  يف  عرشة 
املايض  القرن  من  السبعينيات  أوائل  ومنذ 
وكنسية..!!! قانونية  نزاعات  يف  تورط 
آثوس.. جبل  عىل  حمافظة  الرهبانية  البيوت  أكثر  من  تعترب 
..)tightness يف اللغة اليونانية يعني أسم الدير حرفًيا ) تشديًدا
االسم  بأصل  يتعلق  فيام  متضاربة  آراء  و  تقاليد  وهناك 
قطعة  عىل  مبني  الدير  أن  حقيقة  إىل  أحدهم  يعزوها 
والبحر" هبا  حميطة  تالل  بثالثة  مشدودة  أرض 
القرن  من  مطران  وهو  كومنينوس  جون  كتب  و 
Proskyne� كتاب يف  لدريسرتا  عرش  هالسابع 
:tarion tou Agiou Orous tou Athonos
مقيد  ألنه   Esphigmenou اسم  عليه  يطلق 
البحر.. من  قريبة  صغرية  جبال  بثالثة 
الدير  أسس  إما  راهب  إىل  االسم  ينسب  آخر  تقليد  وهناك   
حول  مشدوًدا  حباًل  كانيلبس  أنه  ويروي  ترميمه   أعاد  أو 
"املشدود".. اسمه  عىل  منه  الدير  حصل  لذلك  خرصه 
إىل  الدير  تأسيس  األثوين  التقليد  ينسب 
الثاين  ثيودوسيوس  البيزنطي  اإلمرباطور 
.. اخلامس  القرن  خالل  بولشرييا  سانت  وشقيقته 
الدير  هذا  بقايا  عىل  العثور  املمكن  من  يزال  ال   
من  سقطت  ضخمة  صخرة  دمرهتا  أن  بعد  املبكر 
احلايل.. الدير  من  مرت   500 بعد  عىل  القريبة  التالل 
ومع ذلك ، ال يمكن لألدلة التارخيية واألثرية تأكيد هذا التقليد بأمان ..
لتأسيس  الدقيق  الوقت  حتديد  يمكن  ال  وبالتايل 
إجيايب.. بشكل  مؤسسيه  وكذلك  الدير 
أواخر  من  مبكر  وقت  يف  أنه  األدلة  تؤكد  أن  يمكن  ذلك  ومع   
القرن العارش أو أوائل القرن احلادي عرش ، كان الدير موجوًدا..
. األقل.  عىل  خمطوطات  ثالث  يف  مذكور  هو 
Xero� من بولس  القديس  كتبها  رسالة  يف  الدير  إىل   يشار 
الراهب  وصية  عام1016  إىل  تارخيها  يعود   potamou
 1030 عام  إىل  تارخيها  يرجع  التي  خالكي  ديمرتيوس 
The� "راهب  نفسه يسمي  راهب  قبل  من   موقعة 
.."Esphigmenou دير  ورئيس   oktistos

تسلكه  الذى  السياسى  الطريق  عن  النظر 
موازى  اخر  طريق  فهناك  االمريكية  االدارة 
االقتصادى  الضغط  وهو  ايضا  تسلكه  ان  جيب 
تنصاع  مل  اذا  اقتصادية  عقوبات  وتوقيع 
ان  ايضا  وجيب  االمريكية  للمطالب  الصني 
وباقى  وانجلرتا  االمريكية  االدارة  تقوم 
بالتعويضات  للمطالبة  املترضرة  اوروبا  دول 
االمريكية  للمطالبات  الصني  تنصاع  مل  فاذا 
التعامالت  الدول  هذه  فتوقف  واالوربية 
عملية  ىف  وتبدا  الصني  مع  واملالية  االقتصادية 
مع  االمد  طويل  وسياسى  اقتصادى  حصار 

بطالء  ومغطى  منحوت  هوخشب  واجلديد  القديم  العهدين 
. فيآثوس.  البيزنطية  بعد  ما  األيقونات  أهم  أحد  ويعترب  ذهبي 
ورواق  دهليز  مصليتني   عىل  أيًضا  الكاثوليكي  حيتوي 
السادس  أنثيموس  البطريركاملسكوين   1845 عام  يف  أضيفهام 
اإلسفيجمينيت.. من  سابق  راهب  وهو  القسطنطينية  من 
للكاثوليكون  الرشقية  اجلنوبية  الزاوية  خارج  يوجد   
املقدسة.. املياه  حلفظ  يستخدم   )Φιάλη )يوناين:  خط 
1815 من قبل رئيس الدير أوثيميوس ، يف موقع  تم بناؤه يف عام 
هيكل مشابه قديم يرجعتارخيه إىل عهد جون اخلامس باليولوج..
رخامية  أعمدة  بثامنية  مثبتة  بقبة  مسقوف  اهليكل 
رخاميةمنحوتة.. حواجز  بواسطة  متصلة 
.. الدير  يف  مبنى  أقدم  هي  الطعام  قاعة   
إنه مبنى شبه منفصل يف اجلناح الغريب مقابل الكنيسة الكاثوليكية.  
جتديده  تم  الشكل  مستطيل  مبنى  إنه 
إيثيميوس.. أبوت  قبل  من   1810 عام 
السادس  القرنني  إىل  تارخيها  يعود  التي  أيقوناته  تزال  ال 
بشدة  ترضرت  قد  وإنكانت  قائمة  عرش  والسابع  عرش 
أنفسهم  إليواء  العثامنيون  اجلنود  أشعلها  التي  احلرائق  من 
اليونانية.. الثورية  احلرب  خالل  الدير  يف  أثناءإقامتهم 
ثامنية   ، مصىل   13 عىل  أيًضا  الدير  حيتوي   
اخلارج.. يف  ومخسة  الرئييس  املجمع  داخل 
تقدمة  كنيسة  أمهها  و  الداخلية  الكنائس  بني  من 
جانبيالكاثوليك.. عىل  املالئكة  رؤساء  وكنيسة  مريم 
يتم توزيع الكنائس الداخلية األخرى يف مواقع خمتلفة داخل الدير 
وال حتتوي عليلوحات جدارية بل حتتوي عىل أيقونات مهمة..
القديس  كنيسة  أبرزها  و  اخلارجية  الكنائس  بني  من 
.. الفرا  كييفبيشريسك  مؤسس  كييف  يف  أنطونيوس 
آثوس  يف  راهًبا  أصبح  أنه  عىل  أنتوين  القديس  حياة  تنص  و 
يطل  هناك  منعزل  كهف  يف  تقليدأسفيجمينو  عاش  وقد 
عيد  يف  به  للزواروحيتفل  معروًضا  يزال  ال  الذي  و  البحر  عىل  
مبارشًة.. الدير  مقابل  يقع  الذي   - أسفيجمينو  قدييس  مجيع 
.. اهلامة  اآلثار  من  العديد  الدير  خزانة  تضم 
.. الكاثوليك  رواق  فوق  مؤقًتا  الدير  ومكتبة  اخلزانة  وضع  تم 
الصلبان والكتب واملالبس  املهمة مثل  الثقافية  الكنوز  و من بني 
 ×  3.05( كبرًيا  جزًءا   Esphigmenouمتتلك ذلك  إىل  وما 
للدير  التربعبها  تم  والتي  بونابرت  نابليون  خيمة  من  م(   2.80
القسطنطينية" من  اخلامس  غريغوري  البطريرك  قبل  من 
االحتفال  يف  السنة  يف  مرة  الرهبان  يستخدمه 
مدخاللكاثوليكية.. فوق  كخيمة   ، املسيح  بصعود 
الكاثوليكي  مذبح  عند   Pulcheria بصليب  يسمى  ما  يقع   
فسيفساء  وأيقونة  املقدسة  مناآلثار  حاالت  أيًضا  يضم  والذي 
بالكاد  األيقونة  مساحة  تبلغ  و  للغاية  مهمة  بيزنطية 
الوقوف  وضع  يف  املسيح  وتصور  مربع  مرت   0.07  ×  0.15
يصور  فيض  حماطةبإطار  األيقونة  و  كبري  بتفصيل 
السفيل.. جانبها  يف  مدجمة  املقدسة  اآلثار  بينام  الرسل 
من  كبرية  جمموعة  عىل  أيًضا  الدير  حيتوي   
 75  ، خمطوطة   372 مكتبتها  تضم  حيث  املخطوطات 
أيقونية.. زخرفة  حيمل  بعضها   ، خمطوطة  منها 
الشهري   Minologion بينها  من  يشتهر 
منمنمة..  80 حيمل  والذي   ،  14  # املشفر 
 2000 حوايل  من  جمموعة  عىل  أيًضا  املكتبة  حتتوي  و 
جزء  يف  آخر  كتاب   6000 يوجد  بينام   ، مطبوع  كتاب 
الشاميل.. اجلناح  من  الثاين  الطابق  يف  الدير  من  آخر 
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: )Παντελεήμονος ، Moní Agíou Panteleímonos
 Россикон )الروسية:   Rossikon باسم  املعروف  الدير  هذا 
اجلانب  يف  يقع  ،روسيكون(   اليونانية:  ؛  روسيكون   ،
اليونان.. شامل  يف  اجلزيرة  شبه  من  الغريب  اجلنويب 
روابط  وهلا  "روسية"  أهنا  عىل  إليها  يشار  ما  غالًبا 
.. الروسية  بالكنيسةاألرثوذكسية  وليتورجية  تارخيية 
األخرى  الرهبانية  املستوطنات  مجيع  مثل  و  ذلك  مع 
املبارشة  الكنسية  الديرللسلطة  خيضع  آثوس  جبل  عىل 
رهباهنا  ومجيع  للقسطنطينية  املسكونية  للبطريركية 
متجنسني..!!! يكونون  ما  عادة  و  مواطنونيونانيون 

واالوربية  االمريكية  الديون  ان  الصني  اخطار 
بناء  تسقط  احلالة  هذه  ىف  للصني  املستحقة 
االقتصادى  والدمار  اخلراب  الن  املقاصة  عىل 
هذه  يفوق  العامل  ىف  حدث  الذى  واالنسانى 
املتواضع  توقعى  حسب  بكثري  الديون 
املؤكد  الدولية  االقتصادية  اهليئات  وتوقع 
لتحقيق  فاملقاصة هنا هى احد االسرتاتيجيات 
العدالة الدولية اذا تنصلت الصني من مسؤليتها 
الدوىل. للمجتمع  الالزمة  التعويضات  عن دفع 
املجتمع  تواجه  الصعوبات  بعض  هناك  ولكن 
والنامى  الفقري  العامل  دول  فمعظم  الدوىل 
مع  وعسكرية  اقتصادية  بمصالح  ترتبط 
ان  تستطيع  العامل  دول  كل  فليس  الصني 
واوروبا  املتحدة  الواليات  حذو  حتذوا 
بتعويضات  املطالبة  او  املقاطعة  ىف  سواء 
والعربية  االفريقية  الدول  مثل  ذلك  غري  او 
اوروبا ورشق  الالتينية  امريكا  دول  وبعض 
ولكن الطريق الصعب جيب ان نبدا السري فيه 
من هنا من الواليات املتحدة فليس لنا طريق آخر.

الرهبان  من  العديد  قبل  من  الدير  تأسس 
.. عرش  احلادي  القرن  يف  الروس  كييف  من 
"روسيكون".. باسم  يعرف  أنه  يف  السبب  هو  وهذا 
الرهبان  رئييس  بشكل  يسكنها  كان 
.. تارخيها  من  معينة  فرتات  يف  الروس 
..1169 عام  يف  منفصل  كدير  به  االعرتاف  تم 
هناية  بحلول  أنه  أشعيا  الرويس  احلاج  يؤكد   
روسًيا.. الدير  كان  عرش  اخلامس  القرن 
برعاية  عرش  والسابع  عرش  السادس  القرنني  يف  الدير  ازدهر   
الرصبية  كراتوفو  ودوقات  قيارصةموسكويف  قبل  من  سخية 
أنه  عرشلدرجة  الثامن  القرن  يف  كبري  بشكل  تراجع  لكنه  و 
..1730 بلغاريان  واثنان  روسيان  راهبان  سوى  منه  يتبق  مل 
 تم بناء الدير احلايل عىل موقع جديد أقرب إىل شاطئ البحر ..
عرش  التاسع  القرن  من  األولني  العقدين  خالل 
واالشيا(سكارالتوس   ( مولدو  حاكم  من  مالية  بمساعدة 
 1895 عام   1000 الروس  الرهبان  عدد  بلغ  كاليامتشوس 
..1913 عام  بحلول   2000 من  ،وأكثر   1903 عام   1446 و   ،
كان  روسيا  يف  التتار  وجود  خالل 
والرصب.. اإلغريق  من  الرهبان  معظم 
يف  عرشة  التاسعة  املرتبة  الدير  حيتل 
. العرشين.  األثونية  لألديرة  اهلرمي  الرتتيب 
حيتوي  مجاعية(.   رهبانية  حياة  أهنا  )أي  رهبانية  إهنا 
!!!.. وختطيطات  تصميامت  أربعة  عىل  أيًضا 
Imiasla�( 1913 ، كان الدير موقع جدل الهويت حمتدم   يف عام
vie( بني الرهبان الروس مماأدى إىل التدخل الرويس القيرصي 
وترحيل ما يقرب من 800 من الرهبان يف اجلانباخلارس من النقاش..
مراًرا  باندليمون  القديس   دير  احلرائق  دمرت   
أشعلهاملرتزقة  )عندما   1307 عام  وأشهرها  وتكراًرا 
.. ايضًا   1968 عام  ويف  النريان(  الكاتالونيون 
الرئيس  هو  الدير  يزور  رويس  زعيم  أول   
!!  ..2005 سبتمرب   9 يف  بوتني  فالديمري 
صغرية  ملدينة  املعامرية  باهلندسة  الدير  يتميز  اليوم 
. القباب.   من  خمتلفةوالعديد  ارتفاعات  ذات  بمباين 
من  الرغم  عىل  و  اجلزيرة  شبه  يف  األديرة  أكرب  وهي 
الدير  أحدأجنحة  أن  إال   1968 عام  بنريان  تدمريه 
راهب..  1000 بسعة   ، للضيوف  كمقر  يستخدم  كان 
الرئيسية(  )الكنيسة  الدير  يف   katholikon كاثيليكون  بناء  تم 
يتميز  باندليمون  للقديس  وهوخمصص   1812-1821 بني 
األثونية.. الكنائس  مجيع  يف  املوجود  األسلوب  بنفس 
يف  يوجد  الكاثيليكون  عن  النظر  برصف 
الصغرية.. املصليات  من  العديد  الدير 
و  الدير  ساحة  يف  منفصل  مبنى  يف  املكتبة  تقع   
خمطوطة  و600  يونانية  خمطوطة   1320 عىل  حتتوي 
مطبوع.. كتاب   25000 إىل  باإلضافة  أخرى   سالفية 
باإلضافة إىل ذلك حتتوي املكتبة عىل عدد قليل من اآلثار التي ال تقدر 
بثمن مثل رأسالقديس باندليمون أحد أشهر القديسني يف روسيا..
للقرن  تعود  التي  الدير  أجراس  إن  يقال 
اليونان..  يف  األكرب  هي  عرش  التاسع 
بعد نقل آثوس إىل مملكة اليونان عام 1912 وخاصة مع بداية احلرب 
العاملية األوىل عام1914 انقطع تدفق احلجاج والرهبان من روسيا ..
بشكل  اليونان  حكومة  عليه  سيطرت  ذلك  وبعد 
!!..1991 فيعام  السوفيايت  االحتاد  اهنيار   حتى  صارم 
يف  الروس  الرهبان  عدد  انخفض  لذلك  ونتيجة 
آالففي  عدة  من  عام  بشكل  آثوس  وجبل  الدير 
السبعينيات..!!! أوائل  يف   13 إىل  العرشين  القرن 
سياستها  من  اليونان  خففت  التسعينيات  يف   
نسبي.. احلينإلحياء  ذلك  منذ  الدير  وخضع  التقييدية 
من  يقرب  ما  هناك  كان   2016 مايو  من  أعتبارًا 
.. املقدس  الدير  يف  وأوكرانًيا  روسًيا  راهًبا   70

: )Μονή Κασταμονίτου :٢٠- دير كاستامونيتو   )باليونانية
.. )Μονή Κωνσταμονίτου(   املسمى رسمًيا دير كونستامونيتو

اليونان  يف  الرهبانية  آثوس  جبل  ة  ي وال يف  أرثوذكيس  دير   
آثوس.. جزيرة  شبه  من  نوبيالرشقي  اجل اجلانب  عىل  يقع 
واألخرية  ن  ي العرش تبة  املر حيتل  الدير 
األثونية.. يرة  د لأل اهلرمي  التسلسل  يف 
.. عرش  احلادي  القرن  ف  منتص يف  الدير  تأسس 
عائلة  من  معروف  غري  عضو  قبل  من  إما  تأسس  انة  يقال 
شخص  قبل  من  أو  يةاألرستقراطية  ط البيزن كاستامونيت 
فيبافالجونيا.. كاستامون  منطقة  ن  م ينحدر  صلة  ذي  غري 
تارخية  يعترب  و  ستفني  س  ي للقد خمصص  الدير  
وحتيالقرن  البيزنطية  ة  الفرت خالل  غامض 
معتدلة… مؤسسة  كانت  أهنا  و  د يب عرش  الرابع 
القرن  عرشينيات  يف  حريق  يف  ريها  م تد تم  أن  بعد 
.. راديتش  الرصيب  القطب  ستعادة  ا و عرش  التاسع 
األرايض  من  الرهبان  من  د  العدي اجتذب 
االزدهار.. من  قرًنا  وشهد  نوبية  اجل السالفية 
 تعود مباين الدير احلالية إىل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش..
عاماًل.. راهًبا   20 حوايل  الدير  يف 
كتاب   5000 وحوايل  خمطوطة   110 عىل  الدير  مكتبة  حتتوي 

مطبوع..
و يعترب ذلك الدير هو املحطة األخرية و اخلتاميه  و ميناء الوصول 
.. أجزاء   ٨ طيلة  استمرت  و  دامت  التي  و  الرسيعه  لرحلتنا 
و التي استقر  فيها كل من  أبحر معنا يف  رحلة مشوقه داخل ارايض  
.. العدرا  بستان  عليه  يطلق  كام  او   أثوس  املقدس  اجلبل  مملكة 

القاكم بخري يف اعداد قادمة و موضوعات متنوعه اخري .. 
دمتم ساملني .. 





ذكرى  إحياء  عىل  واحلكومة(  )الشعب  األرمن  صّمم      
يد  عىل  األرمنى  الشعب  هلا  تعّرض  التى  البشعة  املذابح 
اإلسالمية  اخلالفة  منظومة  توارثوا  الذين  تركيا  حكام 
أّن  وأعتقد  العثامنية(  )اخلالفة  خالفتهم  عىل  وأطلقوا 
 – نفسية  مرارة  من  فيها  ما  رغم   – الذكرى  تلك  إحياء 
ُيـقــّدم  )وحكومته(  األرمنى  الشعب  أّن  عىل  ساطع  دليل 
بريشة  وليس  الضحايا(  بدماء  )مكتوبة  إنسانية  تراجيديا 
الكتابة. ومضمون تلك الرتاجيديا رسالة مفادها : الشعوب 
اإلبادة  هبف  واملذابح  للقمع  تعّرضْت  ما  بقدر   – احلرة 
باحلياة.  والتمسك  الصمود  عىل  قادرة  هى  ما  بقدر   –
اآلرى  العرق  إىل  األرمنى  الشعب  ينتمى 
آسيا  من  والرشقية  الوسطى  األجزاء  ىف  أراضيه  وتقع 
الصغرى )تركيا حالًيا( ويعود تارخيهم إىل القرن الثالث قبل 
امليالد )وفق الدراسات اللغوية واألثرية احلديثة( ويرى بعض 
املسيحية.  الديانة  اعتنق  شعب  أول  األرمن  أّن  املؤرخني 
الراهب )ميرسوب ماشدوتس( األبجدية  أتّم   406 وىف عام 
األرمنية.  اللغة  إىل  اإلنجيل  ترمجة  مّتْت  وبذلك  األرمنية. 
ونشطْت حركة الرتمجة من اللغات األوروبية إىل األرمنية. 

بداية الكوارث: 
سليم  السلطان  بقيادة  العثامنيون  استوىل   1514 عام  ىف      
الصفويني  بالفرس  اهلزيمة  إحلاق  بعد  أرمينيا  عىل  األول 
ضد  األتراك  احلكام  بطش  مسلسل  بدأ  التاريخ  ذلك  ومنذ   .
األرمن )كام فعل الفرس الذين قتلوا 30 ألف إنسان أرمنى( 
تساحمه  كان  لذلك  باحلياة  )مؤمن(  األرمنى  الشعب  وألّن 
األرمن  أّن  املوسوعات  تذكر  إْذ  الرتكى،  البطش  مع 
)دريان  وكان   . تركيا  ىف  الصحافة  أّسسوا  من  أول  هم 
جامعة  ىف  األرمنى  والربوفسور  الصحفى  كليكيان( 
ساهم  كام   . تركيا  ىف  الصحافة  مؤسس  هو   ، استانبول 
األدب  جماالت  ىف  خاصة   ، تركيا  حتديث  ىف  األرمن 
املبانى  من  العديد  وصّمموا   ، واهلندسة  والعامرة  والفن 
ىف الدولة العثامنية ، بام ىف ذلك احلاممات العامة والقصور 
األستانة.  ىف  كانت  ومعظمها  والكنائس  و)املساجد( 
سياسية  أحزاب  ىف  أنفسهم  تنظيم  من  األرمن  ومتكــّن      
كل  ورغم  اخلريية.  واجلمعيات  الثقافية  النوادى  وأنشأوا 
من  األحرار  منه  استفاد  )الذى  االجتامعى  احلراك  ذلك 
عىل  دأبْت  الرتكية  البطش  سلطة  فإّن  الرتكى(  الشعب 
اضطهاد األرمن ، مثل فرض رضائب باهظة وغري قاونية 
ُيـجربون  األتراك  احلكام  وكان   – األكراد  مع  حدث  كام   –

يرتفع  الرفض  حالة  وىف   . اإلسالم  اعتناق  عىل  األرمن 
ورسقة  الشوارع  من  اختطاف  من  االضطهاد  سقف 
عىل  األرمنى  تعامل  الرتكية  احلكومة  وكانت   . ممتلكاهتم 
بالرتكية  األرمن  عىل  وتـُطلق  ثانية(  درجة  )مواطن  أنه 
Gavours أى الكفار أو عديمى اإليامن . وكانت شهادة 

األرمن ىف املحاكم مرفوضة. وحرماهنم من ركوب اخليل. 
عىل  ُمـطلة  بلكونته   / رشفتة  تكون  أْن  لألرمنى  حيق  وال 
ديانتهم  شعائر  ممارسة  عىل  والتضييق  الرتكى.  بيت 
خُيالف  من  وكل  األجراس.   دق  من  الكنائس  وحرمان 
واإلعدام.  املالية  الغرامة  بني  عقوبات  مصريه  يكون  ذلك 
أقل  التى راح فيها )عىل   1915 املأساة عام  بلغْت قمة  ثم      
تقدير( مليون ونصف إنسان أرمنى )مع مالحظة وجود 
1915تم  إبريل   24 يوم  وىف  التاريخ(  هذا  عىل  سابقة  مذابح 

 . استانبول  األرمن ىف  أعيان  ألف من   250 أكثر من  اعتقال 
وأجربوهم  منازهلم  من  الباقى  بطرد  الرتكى  اجليش  وقام 
من  حرماهنم  مع  الصحراء،  إىل  األميال  مئات  السري  عىل 
ُيـفّرق  ال  القتل  كان  اجلامعية  املذابح  وىف   . والطعام  املاء 
واغتصاب  اجلنسى  االعتداء  تم  كام   . اجلنس  أو  العمر  بني 
وبعد  خالل  ممنهًجا  القتل  وكان   . والفتيات  النساء 
القرسى.  املجازر والرتحيل  األوىل بواسطة  العاملية  احلرب 
تقاليده  عىل  األرمنى  الشعب  حافظ  ذلك  كل  ورغم      
األرمن  من  كبري  عدد  وبرز  القومية.  ثقافته  وعىل 
تّم  حيث   ، األرمنى  الرتاث  ذات  املوسيقى  جمال  ىف 
الشعب  وحافظ  أرمنية.  موسقية  آالت  استخدام 
ويعترب  الشعبية.  والرقصات  األغانى  عىل  األرمنى 
األرمن.  املوسيقيني  أشهر  من  هاجوبيان(  )ريتشارد 

األرمن املرصيون: 
األعداد  توافد   )1848  1805-( عىل  حممد  عرص  شهد      
وظائف  ىف  هبم  واستعان  مرص.  عىل  األرمن  من  الكبرية 
احلكومة واالستفادة من خرباهتم الفنية ىف شتى املجاالت. 
قرارات  بعد  وخاصة  يوليو1952،  بعد  الكارثة  حدثْت  ثّم 
واملرشوعات  الكبرية  الصناعات  بني  تـُفّرق  مل  التى  التأميم 
الصغرية ، فهاجر عدد كبري من األرمن إىل أوروبا. وتوجد 
ىف  معظمهم  آالف  ثامنية  حواىل  تبلغ  أرمنية  جالية  حالًيا 
يوليو52  قبل  عددهم  كان  بينام   ، واإلسكندرية  القاهرة 
باشا  نوبار  األرمن  مشاهري  بني  ومن   . ألفـًا   60 من  أكثر 
)-1825 99( الذى يعترب أول من شغل منصب رئيس وزراء 
مرص. وعمل مرتمًجا ملحمد عىل واخلديو إسامعيل . وأدار 
مرفق السكك احلديدية. وإليه يرجع الفضل ىف إنشاء اخلط 
ينتزع من  أْن  . واستطاع  السويس   – اإلسكندرية  احلديدى 
السلطة العثامنية فرمانات 1866، 67، 73 والتى بمقتضاها تّم 
تعديل نظام وراثة العرش . كام استطاع أْن ُيـقنع العثامنيني 
الدول  مع  االتفاقات  عقد  حق  إسامعيل  اخلديو  بمنح 
األجنبية ، وزيادة قوات اجليش املرصى واألسطول املرصى. 
مرص  إىل  دعا  ))من  أول  أنه  كثريون  عنه  وكتب      
للمرصيني(( وأنه أحد الذين خدموا األمة املرصية. وأقوى 
ىف  وذكر   . العواصف  وسط  مرص  سفينة  قادْت  شخصية 
ألف  ثالثامئة  تدفع  بأْن  ُمـلزمة  مرص  ))كانت  مذكراته 
جنيه اسرتلينى سنوًيـا للسلطان العثامنى ، تـُرسلها عىل أهنا 
)جزية( ونظًرا جلهود نوبار باشا لصالح مرص، لذلك تّم عمل 
باإلسكندرية  عامة  جنينة  ىف  وضعه  تّم  الربونز،  من  متثال 
ما  كل  يكرهون  )ألهنم  يوليو1952  ضباط  ولكن   ،1903 عام 
هو ىف صالح مرص( قّرروا رفع التمثال من مكانه عام 1966، 
ونرشْت  مشهور.  غري  متحف  فناء  ىف  التمثال  دفن  وتّم 
 29 يوم  يوليو( اخلرب  صحيفة اجلمهورية )صحيفة ضباط 
نوفمرب 1966 وقال حُمرر اخلرب ))وهكذا أسدل الستار عىل 
مؤسس املحاكم املختلطة ىف مرص(( )ملن يود معرفة املزيد 
عن نوبار باشا الرجوع لكتاب أ. نبيل زكى )نوبار ىف مرص- 
هيئة قصور الثقافة – عام 2006، أو طبعة كتاب اليوم عام 91(  
)صاروخان(  الكاريكاتري  فنان  األرمن  املشاهري  بني  ومن 
وساهم  وأنوشكا.  لبلبة  نيلىل،  فريوز،  والفنانات 
مثل  احِلرف  بعض  املرصى  شعبنا  تعليم  ىف  األرمن 
والتصوير  الساعات  وتصليح  الذهبية  املشغوالت 
واخلراطة.  السينام  صناعة  تقنيات  وفن  الفوتوغراىف 

السائدة بعد يوليو52 مل هتتم  الثقافة املرصية      وإذا كانت 
ذلك  قبل  املرصيني  املثقفني  فإّن  األرمنى،  الشعب  بتاريخ 
التاريخ الكارثى، أولوا اهتامًما كبرًيا بذلك الشعب العظيم ، 
وما تعّرض له عىل يد سلطة اخلالفة العثامنية الغاشمة ، من 
ذلك )عىل سبيل املثال فقط( ما ورد ىف جملة الفجر اجلديد 
– عدد أول أكتوبر1945 عن تاريخ الشعب األرمنى وموقعه 
اجلغراىف ، حيث ظلــّْت اهلضبة األرمنية عىل تواىل العصور 
الشعب  اضطر  ولذلك   ، والغزوات  التجارة  طريق  هى 
جميًدا  دفاًعا  استقالله  عن  للدفاع  البداية  منذ  األرمنى 
وىف   . العظيم  الشعب  هذا  من  كثريين  دماء  فيه  أريقْت 
أرمنيا اصطدمْت جيوش الفرس والعرب واملغول ، وتلتها 
عام  استقالهلا  أرمنيا  فقدْت   . والروس  الرتك  جيوش 
حلمهم  أّن  ىف  األرمن  أمل  انتعش   1878 عام  ىف  ولكن   1375
ذاك  ىف  كان  البلقان  أّن  حيث   ، يتحقق  كاد  باالستقالل 
احلرب  انتهْت  وقد  الرتكى.  االستعامر  نري  هيز  الوقت 
تضمن  أْن  تركيا  روسيا  أجربْت  بأْن  الروسية  الرتكية/ 
منحه  )أى  واسًعا  حملًيا  ذاتًيا  حكاًم  األرمنى  للشعب 
سلطات حقيقية( ولكن االستعامر األوروبى – والربيطانى 
فتدخلْت   ، الروسى  املسعى  هذا  ُيعحبه  مل   – خاصة 
مع  ولكن   ، الذاتى  احلكم  مرشوع  لوقف  األوروبية  الدول 
األرمنية  الشعبية  واإلرادة  الروسى  الضغط  من  مزيد 
لصالح  االصالحات  ببعض  بالقيام  تتعهد  بأْن  تركيا  قبلْت 
ذلك.  لتحقيق  عمىل  ضامن  أى  تـُـقـّدم  مل  ولكنها   ، األرمن 
وكانت النتيجة أّن تركيا مل تلتزم بتعهداهتا . بل إّن السلطان 
عبد احلميد أرّص عىل تنفيذ سياسة ))حمو الشعب األرمنى 
ملدة  والنفى  القتل  أعامل  استمرْت  حيث  الوجود((  من 
كانت  العام  هذا  ففى   ،1915 عام  ذروهتا  وبلغْت  سنة   40
عىل  يعمل  كان  الذى  األملانى  االستعامر  حالفْت  قد  تركيا 
أرمنيا  وكانت  بغداد(  )برلني-  حديد  سكة  خط  إنشاء 
مع  األملان  احلكام  فاتفق   ، احلديدية  السكة  هذه  طريق  ىف 
كامال.  نزًعا  سكاهنا  من  األرمنية  األقاليم  نزع  عىل  األتراك 
وإبادته  األرمنى  الشعب  عىل  القضاء  حماولة  بدأْت  ثم 
من  أرمنى  إنسان  مليون   2 بطرد   1915 إبريل   24 يوم 
الرتكية  العصابات  . وكانت  مساكنهم ونقلهم إىل الصحراء 
مليون  قتل  ىف  ذلك  فتسّبب  الطريق  باستمرار  تـُهاجم 
ليس  مأساة  ىف  واألطفال  والنساء  الرجال  من  ونصف 
  . بعد  فيام  حدث  كام   ، النازية  املعتقالت  ىف  إالّ  نظري  هلا 
    وهكذا يتبنّي أّن احلركة الثقافية ىف مرص قبل يوليو52 الكارثى ، 
كانت هتتم بالشعب األرمنى ، ومل يكن لدى مثقفى تلك الفرتة 
الذين  املسلمني  اإلخوان  إرهاب  من  ختوف  أى 
بعد  اإلسالمية،  اخلالفة  لعودة  يدعون  كانوا 
 .1924 عام  أتاتورك  كامل  مصطفى  ألغاها  أْن 
     إّن درس إحياء ذكرى مرور مائة عام عىل املذبحة التى 
ارتكبها حكام تركيا عام 1915، دليل ساطع عىل أّن حكومة 
أرمنيا والشعب األرمنى من بني الشعوب التى هتتم بام حدث 
ىف املاضى )رغم آالم التذكر( لتكون رسالتهم إىل كل الشعوب 
الثقافة  وبمجمل  القومية  بالشخصية  التمسك  أّن  هى 
استطاعْت  التى   ، احلديثة  أرمنيا  صنع  الذى  هو   ، القومية 
الذى  السلطان  وجه  عىل  وُمـدوية  صفعة قوية  تـُوجـّه  أْن 
حيكم تركيا حالًيا ىف عام 2015، والذى يسعى لعودة )أجماد( 
اخلالفة العثامنية ، سليلة اخلالفة اإلسالمية ، وكان من بني 
املُـتحرضة.  املُساملة  الشعوب  دماء  إراقة  انجازاهتا(  )أعظم 





وقعت  حقيقية  أحداث  من  مستوحاة  قصة 
 ،)8811-8878  ( العثامنية   - النمساوية  احلرب  أثناء 
برومانيا. كارنسيبيس  مدينة  يف  األحداث  جرت 

نور  الكلمة   ... الكلمة  معنى  ما  أتعرف  الكلمة:  عن 
شاخمة  قالع  الكلامت  وبعض  قبور  الكلامت  وبعض 
يعتصم هبا النبل البرشي ... الكلمة فرقان بني نبي وبغي 
األمة  تتبعه  ودليل  نور  الكلمة   ... الغمة  تنكشف  بالكلمة 
كلامت الشاعر و األديب املرصي عبد الرمحن الرشقاوي.

اجلميلة  البحريات  إحدى  عىل  املطل  البديع  قرصه  يف 
جتمع  واإلتساع  األناقة  الشديدة  غرفته  وبداخل 
األعامر  خمتلف  من  األحفاد  وإلتف  وزوجاهتم  األبناء 
ذلك   ... العائلة  رأس  عليه  يرقد  الذي  الرسير  حول 
القوي.  والبنيان  الطيبة  املالمح  ذو  الوقور  الشيخ 

يف  إليه  يتطلعون  وقوف  جلوس  بني  حوله  من  جتمعوا 
حب وإحرتام ويستمعون إليه يف شغف ... ينظر األحفاد 
الذهبي الوسام  قصة  هلم  حيكي  حتى  توسل  يف  إليه 
و أما األبناء فكانوا ينتظرون ذلك اليوم منذ أن كانوا صغارا 
يف أعامر أبنائهم، أخريا قرر أن حيكي هلم عن رس ساقه 
املبتورة والتي كان يقول هلم دائام عنها أهنا فقدت بسبب 
... يتسائلون  األبناء  ظل  طويلة  ألعوام  و  تفاهم،  سوء 
جسده  من  جزء  يفقد  أن  للمرء  يمكن  كيف 
ولسبب  اآلن  وأما  تفاهم؟؟؟  سوء  بسبب 
هلم. يفصح  أن  قرر  قد  وحده  هو  يعلمه 

 
اجلد  رسير  نحو  سنا  األحفاد  أصغر  تندفع  فجأة 
اجلد  يضحك  أحضانه،  بني  وترمتي  بصعوبة  لتتسلقه 
فيصعد  آخر  حفيد  يغار  وحمبة،  ود  يف  اجلميع  ويبتسم 
... آخر  ثم  آخر  وراءه  من  يصعد  و  أيضا،  الرسير  عىل 
يمتلئ الرسير باألحفاد واجلد يف وسطهم يضحك واجلميع 
احلنون.  الدايفء  املشهد  هبذا  السعادة  من  حالة  تغمرهم 

واحد  كل  يستأثر  أن  حماولني  األحفاد  يتزاحم 
األكرب،  النصيب  له  يكون  حتى  اجلد  بأحضان  منهم 
كعادة  والشجار  اخلصام  يف  األحفاد  يبدأ  وفجأة 
آلخر... كلمة  يقول  وآخر  اآلخر  يدفع  طفل  الصغار، 
إبتساماهتم  إختفت  فقد  الكبار  وأما  الصغار  يتخاصم 
لوم... يف  اآلخر  نحو  يتطلع  منهم  كل  وبدأ 
تراشق  اىل  إستحالت  ما  رسعان  التي  اهلمهامت  زادت 
كلمة  الزوجات  إحدى  أطلقت  وفجأة  بالكلامت، 
جرحت هبا مشاعر أخرى، فام كان من زوج اجلرحية 
زوجته.  كرامة  عن  مدافعا  الكلامت  إطالق  تبادل  أن  إال 
بنظرات  أحفاده  إىل  فتطلع  العزيز  اجلد  وأما 
بالصمت  إليهم  وأشار  بحزم،  ممزوج  حب  كلها 
باهلدوء.  إياهم  مطالبا  فمه  أمام  إصبعه  واضعا 

الكبار  شعر  حتى  متاما  الصغار  وهدأ  قليلة  حلظات 
يف  هم  اللذين  األحفاد  هدوء  الحظوا  عندما  باحلرج 
ساقه  فتحسس  العزيز  اجلد  وأما  الشجار،  سبب  األصل 
امللعقة  احلربية  األوسمة  بعض  نحو  وتطلع  املبتورة 
جدران  أحد  عىل  مثبت  زجاجي  صندوق  داخل  بعناية 
الغرفة ... ثبت نظره عىل أحدها ... هذا الوسام الذهبي 
إستدعاء  يريد  كمن  عيناه  وأغلق  بعمق  وتنهد  الالمع، 
وبدون  شديد  بوضوح  يراها  حتى  املايض  من  صورة 
السنني. غلبته  شجي  بصوت  قال  ثم   ... رتوش  أية 

 
... السنة  تلك  أصف  كيف  أعرف  ال   ١٧٨٨ العام 
وهل للسنوات سامت وصفات ذاتية توصف هبا ونحن 
ندعي  أن  الظلم  ملن  إنه  أحداثها!!!،  ويشكل  يصنعها  من 
أهنا كانت سنة تعيسة وخميفة، بل حري بنا إن نقول ...
نحن  كعادتنا  لكن  و   ... تعساء  أغبياء  كنا  نحن 
األسى  ظاهرها  بكلامت  أفعالنا  من  نتنصل  البرش 
بالكلامت الرد  يمكنه  ال  آلخر  ونلبسه  عارنا  عنا  وننزع 
فتلك  سوانا،  عيب  فيها  ليس  و  فينا  بام  السنني  فوصمنا 
وساعات  دقائق  إال  هي  ما  بالسوء  نصفها  التي  السنة 
أن  األغبياء  أحد  فيها  قرر  أوقات  وشهور...  وأيام 
تشوه  أو  ويقتلون  يقاتلون  حتى  صغار  بفتيان  يزج 
وجمده  الشخيص...  جمده  أجل  من  أجسادهم 
حلقوق. إسرتدادا  او  وطن  عن  دفاعا  ال  فقط  الشخيص 

 
نتناقش  الصغار  الضباط  بعض  بني  جلست  الليلة  تلك  يف 
الفرتة  الذي أصبح عليه اجليش خالل  الوضع املرتدي  يف 
إىل  وصولنا  وحتى  األتراك  ملالقاة  خروجنا  منذ  املاضية 
مدينة كارنسيبيس برومانيا حيث مقدر للجيشان التالقي.

 
الطقس   ... رطبة  رقيقة  نسامت  ذات  هادئة  ليلة  كانت 
أما  اإلعتدال،  إىل  يميل  ما  عادة  هناك  سبتمرب  شهر  يف 
بالنسبة إلينا نحن النمساويني فكان حارا بعض الشئ ... 
أو  العذب  تيميس  السباحة يف هنر  أفضل من  ليس هناك 
من  املمتدة  صفحته  عىل  القمر  ضوء  إنعكاس  يف  التأمل 
اجلميالت  حول  واحلديث  رصبيا  وحتى  سيمينك  قمم 
اللعينة.  احلرب  تلك  إنتهاء  عند  قدومنا  املنتظرات 

القلق  من  شديدة  حالة  يف  وجنود  ضباط  اجلميع  كان 
الثاين  جوزيف  اإلمرباطور  قيادة  من  والتوجس 
كنا  أنفسنا  النمساويني  الضباط  نحن  حتى  للحملة، 
لعدم  للحملة،  اإلمرباطور  ترؤس  من  رشا  نتوجس 
احلرب يف  اجليش  لقيادة  يلزم  ملا  وإفتقاره  خربته 
يكون  فكيف  جلدته  أبناء  ونحن  حالنا  هذا  كان  فإن 
وهم  إسمه  سوى  عنه  يعرفون  ال  اللذين  هؤالء  حال 
خمتلفة.  وبالد  بقاع  من  المرباطوريته  تابعني  جمرد 

سوء  عن  بينهم  فيام  دائام  يتهامسون  اجلميع  كان 

تفوقه  يستغل  أن  من  فبدال  البداية،  منذ  هذا  قيادته 
املتواجدين  العثامنيني  وهياجم  الواضح  العسكري 
إختار  قواهم،  يستجمعوا  أن  قبل  مبارشة  املنطقة  يف 
هياجم  أن  أخريا  قرر  وعندما  بالدفاع،  احلملة  بدء 
اهلجوم... عشية  خطته  غريَّ  أماكنها،  القوات  وإختذت 
وخرس  بالرتاجع،  قواته  وأمر  خطة،  إعتربناها  لو  هذا 
ذلك  وكل  الضعيفة،  بلجراد  حامية  مهامجة  فرصة 
لدعمه.  تتحرك  مل  احلليفة  الروسية  القوات  أن  بحجة 

يتحدثون  ممن  وهو  الرصب  الضباط  أحد  قال  ليلتها 
الشديد  التأثر  عالمات  وجهه  علت  وقد  فقط  الرصبية 
التضحية يف  هذا  األعىل  القائد  تردد  تسبب  )لقد 
بــ ُعرش اجليش تقريبا، أعطاء األوامر للجيش بأن يعسكر 
املالريا  جعل  بالبعوض  مليئة  مستنقعات  منطقة  يف 
اجلنود(.  أفضل  من  آالف  عىل  يقضيان  والديزونتاريا 

اهلنجاريني  الضباط  أحد  الكلامت  تلك  لنا  ترجم 
كان  إنه  غري  واألملانية  الرصبية  يتحدثون  ممن 
مما  موضعها،  يف  ليست  مفردات  يستخدم 
رأيس  يف  الكلامت  أصحح  الوقت  طوال  جعلني 
منه.  فهمت  حسبنا  مفيدة  مجل  يف  وأضعها 

يف  آخر  ضابط  قال  الضابط  ذلك  كلامت  يف  أفكر  وفيام 
وصلت  وعندما  املعسكر،  من  اخلبز  نفذ  )لقد  غضب 
أقصى  من  قادمة  الدقيق  من  إضافية  شحناٌت  أخريا 
هو  وها  بالسوس،  امتألت  قد  مجيعها  كانت  النمسا 
املجاعة(.  خلطر  معرض  أصبح  وقد  اآلن  كله  اجليش 

مما  شديدين  ورسعة  بغضب  الكلامت  تلك  قال 
يضحك  وهو  إليه  يطلب  املرتجم  الضابط  جعل 
ببعض  ولكن  أخرى  مرة  الكلامت  يعيد  أن 
لنا.  وترمجتها  فهمها  من  يتمكن  حتى  اهلدوء 

وغري  ركيكة  أملانية  بلغة  يتحدث  آخر  ضابط  قاطعه 
قال  بالغة،  بصعوبة  أفهمه  كنت  أنني  حتى  واضحة 
أن  سمعت  املصائب،  دائرة  تكتمل  حتى  و   ( حرسة  يف 
خزائن اجليش خاوية، وبالتايل لن يتلقى اجلنود رواتبهم، و 
حتى يزيد الطني بلة فقد خصص الوايل الرتكي يف بلجراد 
مكافأة ضخمة لكل من حُيرض له رأس جندي من اجليش 
النمساوي، فأصبح اجلنود يف حالة دائمة من الذعر و القلق(. 
ولكنني  باألتراك  اخلاص  األخري  اجلزء  كثريا  أفهم  مل 
عليها  حيصل  ما  مكافأة  عن  يتحدث  أنه  إستنتجت 
الكلامت  تلك  ألقت   ... جنودنا  قتل  عند  األتراك  اجلنود 
الضباط  مجيع  نفوس  ويف  نفيس  يف  اخلوف  مجيعها 
يضحك وهو  رأسه  هز  يف  آخر  ضابط  أخذ  بينام 
كلمة  يفهم  مل  أنه  أجزم  ولكنني  يقال،  ما  يفهم  وكأنه 
يضحك.  ما  قيل  فيام  فليس   ... سمع  مما  واحدة 



احلديث عن  غبت  وقد  نفيس  وجدت  وفجأة 
داخيل  يف  تذوب  بأحشائي  شعرت   ... وحدي  وكأنني 
وصارت  جسدي  يف  جزء  كل  من  يتصبب  والعرق 
بئر  من  القادم  اخلافت  الصدى  مثل  أذين  يف  أصواهتم 
واحدة  فكرة  ذهني  عىل  وسيطرت  إرتعبت  سحيق، 
الكلامت ومترير  التواصل  حالة  هي  تلك  كانت  إن   [
الضباط يف جلسة ودية وحديث  الشفوية بني  والرسائل 
هادئ ، فكيف سيكون حال اجلنود البسطاء أثناء املعركة 
وسط صهيل اخليول اجلاحمة و أصوات املدافع والبارود 
صياحهم[. و  اجلنود  رصخات  و  السيوف  وصليل 

 
لو  الكارثة  حجم  يف  أتفكر  أنا  و  لدقائق  ذهني  رشد 
أن  قررت  حتى  التواصل،  سوء  بسبب  السيطرة  فقدنا 
داعي  ال  بأنه  نفيس  وأقنعت  املخاوف  لتلك  أستسلم  ال 
كلامت  بضع  للجميع،  معروفة  املعركة  فأوامر  للقلق 
 - إستعد   ( مثل  كلامت  بعناية،  للجنود  تلقينها  تم  أملانية 
... لن حيتاج اجلنود  نعم   ...  ) إنسحب   - - إرضب  تقدم 
األوامر يعرف  اجلميع  املعركة...  أثناء  الكلامت  تلك  غري 
العثامين  لنا طالئع اجليش  العدو، ولو ظهرت  ويعرفون 
وسهولة.  برسعة  معهم  نتعامل  فسوف  حلظة  أية  يف 
مستمرون  الضباط  بينام  الكلامت  تلك  يف  أتفكر  ظللت 
منشغلون  اجلميع  وفيام  املتلعثم،  حديثهم  يف 
املعسكر  ويعدون  اخليام  ينصبون  واجلنود  باحلديث 
وما  السامء،  وجه  تغطي  كثيفة  بغيوم  إذ  للمبيت، 
كل  الكثيفة  السحب  حجبت  حتى  دقائق  إال  هي 
دامس. ظالم  يف  كله  املعسكر  ليغرق  للقمر  ضوء 

 
بعضهم  وحاول  الشديد  الظالم  بسبب  اجلنود  إرتبك 
ولكنهم يفعلوا  أال  فيهم  فرصخت  النريان،  إشعال 
برسعة  فتوجهت  نرياهنم،  وأشعلوا  برصاخي  يبالوا  مل 
ضاربا  بحذائي  وأدوسها  النار  أطفئ  وأخذت  نحوهم 
ليطفئها النار  فوق  وأزحيه  بقدمي  األرض  تراب 
صاروا  اللذين  البسطاء  اجلنود  وجوه  إىل  تطلعت 
بينام  إيل يف خوف  ينظر  و بعضهم  حيملقون يف وجهي 
هلا معنى  ال  بلهاء  إبتسامة  اآلخر  البعض  وجوه  علت 
حتى  أو  الرصاخ  من  طائل  ال  أنه  برسعة  أدركت  وهنا 
احلديث ، فام فائدة الكلامت إن كنا ال نتحدث نفس اللغة.

 
تكشف  قد  النريان  أن  باإلشارة  هلم  أرشح  أن  حاولت 
ملدفعية  سهلة  فريسة  ونصبح  املعسكر  مكان  عن 
لغة  نعلمهم  مل  أننا  أدركت  ما  رسعان  ولكني  العثامنيني، 
منهم  وكال  أصم  إىل  يتحدث  الذي  كاألبكم  وأنني  اإلشارة 
اإلشارة.  تسعفهم  وال  احلديث  يسعهم  ال  مكبلة...  بأيدي 
يتصاعد  املنطفئة  النار  دخان  كان  حيث  املكان  تركت 
كلمة  أفهم  مل  التي  اجلنود  مههامت  معه  وتتصاعد 
بالكالم  يكن  مل  أنه  تأكدت  ولكنني  يقولوهنا  مما  واحدة 
احلديث.  عن  مبارشة  كفوا  اليهم  إلتفت  فحني   ... اجليد 

مل  أحدهم  أن  من  ألتأكد  اجلنود  بني  أجتول  رحت 
صوت  جائني  حتى  مصباحا،  يشعل  أو  نارا  يوقد 
من  مجاعة  أصطحب  أن  إيل  يطلب  القادة  أحد 
العثامين  اجليش  أن  للتأكد  إستطالع  دورية  يف  اجلنود 
فيه.  نسبح  الذي  الظالم  مستغال  هيامجنا  لن 

املعسكر عن  إبتعدت  و  اجلنود  من  فصيل  أخذت 
النهر من  املقابلة  اجلهة  حتى  قليال 
يف  ضوء  إلينا  الح  حتى  السري  يف  أخذنا 
األفق و أصوات غناء و صخب ، تقدمنا بحذر خمتفني بني 
أعشاب و شجريات صغرية و ظللنا نراقب املكان عن كثب 
حتى تأكد إلينا أن املكان آمن و إنه ما هو إال قرية صغرية
 و أكواخ لبعض الغجر يبيعون فيها اخلمر و يعرضون النساء 
للهوى، هذا كام إتضح لنا أن رسية من الفرسان املجريني 
قد سبقونا إليهم، و بالطبع وحدات الفرسان املجر ما هي 
النمساوية اإلمرباطورية  راية  حتت  مقاتلة  وحدات  إال 
و بالتايل فال خوف منهم بل يمكننا اإلنضامم إليهم و سد ظمأ 
اجلنود ببعض أقداح من اخلمر و أخذ قسطا من الراحة. 

تقدمت مع جنودي نحو الفرسان اللذين كانوا يرشبون 

وقد  الغجريات  النساء  مع  يرقصون  و  برشاهه  اخلمر 
باسام صحت  قبعاهتم،  وآخرين  أحذيتهم  بعضهم  خلع 
) مرحبا بالفرسان ... أنا الضابط هنري من سالح املشاة( 
يل اخلمر  بعض  منه  وطلبت  أحدهم  نحو  تقدمت  ثم 
بفتاة  وأمسك  جنودي  أحد  تقدم  فيام  هذا  وجلنودي، 
ألقت  الوسط،  يف  ترقص  كانت  الصدر  عارية  غجرية 
الفتاة الغجرية بنفسها يف أحضان اجلندي واضعة يدها يف 
املال بينام تقدمت نساء أخريات  جيب سرتته بحثا عن 
أو  املال  يف  طمعا  أجسادهن  عن  كاشفات  جنودي  نحو 
من  اهلوى  بائعات  بني  من  يكن  مل  أخرى،  مقتنيات  أية 
لغة  يعرف  من  جنودي  بني  يكن  ومل  األملانية  يتحدث 
الغجر ولكن كان جلميعهم لغة مشرتكة ... لغة رخيصة. 

بالنساء وإستكملت حديثي  بالرقص وال  باال كثريا  ألق  مل 
من  كبري  برميل  عىل  جيلس  كان  فارس  إىل  إياه  موجها 
اخلمر و سألته )هل يمكننا مشاركتكم يف بعض اخلمر ؟( 

أخذ يتطلع إىل للحظات ثم حول عينيه عني ضاحكا وهم 
يتطلع نحو النساء، أدركت انه ال يعرف األملانية وال يفهم 
عن  باحثا  جنودي  وجوه  أتفحص  فأخذت  أريد،  ماذا 
املجرية اللغة  يتحدث  أنه  منه  عرفت  قد  كنت  أحدهم 
و بصعوبة سحبته من سرتته بينام كان منهمكا مع غجرية 
إليه  أصدرت   ، ممشوق  قوي  وجسد  طويل  شعر  ذات 
األمر بأن يطلب من ذلك الفارس بعض اخلمر وأن يسأله 
عن توقيت وصوهلم إىل هذا املكان، و بالفعل بدأ اجلندي 
بشكل  أستند  يدي  أنا  وضعت  بينام  الفارس  سؤال  يف 
تلقائي عىل برميل اخلمر الذي كان جيلس عليه الفارس.

 
الربميل  عىل  املوضوعة  يدي  إىل  الفارس  نظر  وفجأة 
جندي رفس  وقد  الربميل  فوق  من  وقفز  بغضب 
وقف  ثم  بعيدا  طرحته  قوية  رفسة  بقدمه 
أفهمها.  مل  بكلامت  يصيح  سيفه  شاهرا  مقابيل 

جنودي  بقية  بينام  نحوي  سيفه  شاهرا  يصيح  أخذ 
مبالني  غري  النساء  مع  شهواهتم  إشباع  يف  منغمسني 
من  أهدئ  أن  حاولت  نتضاحك،  حسبونا  وقد  بالرصاخ 
الذي  باجلندي  إذ  هيدأ  بأن  إليه  أشري  وفيام  الفارس  روع 
بغضب  قائال  نحوي  ويتقدم  يقوم  أرضا  وقع  قد  كان 
اخلمر  برميل  إشرتى  قد  أنه  يقول  األبله  املجري  هذا   (
واحدة(.  نقطة  عىل  منه  نحصل  لن  وإننا  وزمالئه  هو 

وجه  يف  بغضب  الصياح  يف  وأخد  تركني  ثم  هذا  قال 
أعىل  بصوت  صاح  بدوره  والذي  املجري  الفارس 
شديد توتر  يف  أردد  أنا  ظللت  بينام  اجلندي  وجه  يف 
 )  ... لك  يقول  ماذا  له...  تقول  ماذا  لك...  يقول  ماذا   (
حالة  يف  كان  فقد  إيل  اجلندي  يلتفت  مل 
منهم  وكل  الفارس،  مع  هستريي  رصاخ 
النساء. أمام  سيطرته  يفرض  أن  يريد 
و  التوتر  وساد  للجميع  الرصاخ  عدوى  إنتقلت  و  دقائق 
اجلنود  وقف   ... الرقص  وتوقف  املوسيقى  إنقطعت 
يعلو  بدأ  قد  و  اآلخر  قبالة  الواحد  متحفزين  والفرسان 
استحالت  ما  رسعان  التي  املشاحنة  يف  ومهوا  صوهتم 
ومن  ندري  ال  حيث  ومن  وفجأة  وتضارب،  تطاول  إىل 
اجلثث. أول  وسقطت  رصاصة  إنطلقت   ... ما  مكان 

 
يف  ورشعوا  سيوفهم  السكارى  املجريني  فامتشق 
إشتد   ... النريان  إطالق  بادلوهم  الذين  جنودي  مهامجة 
وفجأة  اجلانبني،  من  الضحايا  من  املزيد  وسقط  القتال 
حتي  األتراك،  أي  توركي«  »توركي،  جنودي  أحد  صاح 
إىل  العراك  وينقل  اخلمر  عن  بعيدا  املجريني  يستدرج 
أن  السكارى  الفرسان  دق  صَّ وبالفعل   ، الكوخ  خارج 
األتراك هيامجوهنم، فالذوا بالفرار و جنودي يتبعوهنم. 

فمي  فاغرا  للحظات  الذهول  من  حالة  يف  وقفت 
إيقاف  حماوال  إستفقت  ما  رسعان  لكن  و   ، كاألبله 
أرصخ  أخذت  و  وسطهم  وقفت   ... املهزلة  تلك 
والتي   Halt ... Halt سواها  اتكلم  ال  التي  باألملانية 
طائل.  بال  الكلامت  جائت  ولكن  توقفوا،  تعني 

ولومبارديني  هنغار   ... بسطاء  فالحني  مجيعهم  كانوا 
غري  األملانية  من  يعرف  ال  ومعظمهم  وسلوفاكيني، 
 - تقدم   - )إستعد  إياها  علمناهم  التي  الكلامت  تلك 
ومل  احلرب  كلامت  علمناهم  إنسحب(،   - إرضب 
نفع.  بال  أهنا  إعتقدنا  ألننا  )توقف(  كلمة  نعلمهم 
اجلنود  بعض  ظن  حتى   Halt ... Halt أرصخ  ظللت 
األتراك  صياح  وهي   ] اهلل  اهلل   [ يقول  من  هناك  أن 
عىل  النار  إطالق  يف  اجلنود  بدأ  وعندها  احلرب  عند 
حالك  ظالم  وسط  عشوائي  بشكل  البعض  بعضهم 
من  خوفا  املصابيح  مجيع  الغجر  أطفأ  أن  بعد 
املكان. مغادرة  عىل  اجلنود  يرغمون  وحتى  القتال 

 
الحقا  علمت  فقد  النهر،  من  اآلخر  اجلانب  عىل  وأما 
النمساوي  اجليش  بقية  أن  فيكتور  الضابط  صديقي  من 
الناحية  عىل  املشتعل  القتال  صوت  عىل  إستيقظ  قد 
املعسكر  وسط  يف  وكان  كنا،  حيث  النهر  من  األخرى 
حظرية من اخليول، إضطربت اخليول من هذا الصخب 
هاربة،  وإنطلقت  باحلظرية  املحيط  السياج  فحطمت 
فبدا  سابقا،  قلت  كام  الليلة  تلك  يف  حالكا  الظالم  وكان 
صوت اخليل وهي هترب مثل صوت فرقة من الفرسان 
اخليل  بحراسة  املكلف  اجلندي  حاول  املعسكر،  هتاجم 
باإلضافة  هذا  تسعفه،  مل  لغته  ولكن  األمر  يوضح  أن 
اجليش  قائد  فأمر  املعسكر،  إنتابت  التي  الذعر  حالة  إىل 
األتراك  بأن  الصياح  وتعاىل  النريان،  بإطالق  املدفعية 
بالرتاجع.  كله  اجليش  فبدأ  املعسكر،  إقتحموا  قد 

وسط  يقف  أن  كان  من  أي  أحد  عىل  املستحيل  من  كان 
اللغات  املتعدد  اجليش  ذلك  ويقنع  املدمرة  الفوضى  تلك 
تفاهم سوء  إال  هو  ما  حيدث  ما  وأن  تركيا،  ليس  بأنه 
وأما  البعض،  بعضهم  عىل  النار  إطالق  يف  اجلميع  فبدأ 
فاستيقظ  عربته،  يف  غافيا  يزال  ال  كان  الذي  اإلمرباطور 
عىل  حراسه  وساعده  اجلارية،  املعركة  صوت  عىل 
يبالوا  مل  املندفعني  اجلنود  ولكن  جواده،  صهوة  إمتطاء 
أو بغريه، فسقط االمرباطور جوزيف من  باإلمرباطور 
اإلمرباطور  هذا  يزحف  أخذ  ثم  النهر،  يف  جواده  عىل 
إمرباطورا  اآلن  أصبح  والذي  يدعونه،  كانوا  كام  املقدس 
وصل  حتى  يزحف  أخذ  ومرجتفا،  مبتال  مقدسا 
من  خوفا  خمتبئا  وظل  كارانسيبيس  بيوت  أحد  إىل 
وظل  أصال،  موجودين  الغري  األتراك  أيدي  يف  يقع  أن 
النهاية. يف  حرسه  أفراد  أنقذه  حتى  هناك  خمتفيا 

 
عن  اجلنود  ختىل  وإقتتاله  اجليش  هروب  أثناء  ويف 
والعربات واألحصنة  واملدافع  األسلحة  يشء،  كل 
أخريا  اجلنراالت  متكن  عناء  وبعد  النهاية  ويف 
املهزلة  تلك  وإيقاف  املوقف  عىل  السيطرة  من 
تقريبا.  بالكامل  العظيم  اجليش  مر  ُدِّ أن  بعد  ولكن 
األوبئة  رضبات  أو  التخطيط  سوء  قبل  من  يدمر  مل 
... العدو  دمره  حتى  أو  املوارد  قلة  أو  اخلبز  نقص  أو 

كلامت   ... مفهومة  ليست  كلامت   ... الكلامت  دمرته 
أخذت معنى غري املعنى ... دمره سوء التفاهم ، جمرد 
دمرتنا.  ملا  ومكانتها  قدرها  أعطيناها  كنا  لو  كلامت 
و اآلن ... هل مازلتم عىل خالف مع أحد من أجل كلامت 

قاهلا لكم أو عنكم؟ 
يف  تتعجلوا  وأفهموا،ال  وإستفهموا  إليه  إذهبوا 
أو  خصام  ليس  يكون  فقد  اخلصم  عىل  احلكم 
الكلامت.  إستخدام  جييد  ال  أنه  كله  واألمر  عدو، 
الذهبي  الوسام  حكاية  تنتظرون  مازلتم  أنكم  أعلم 
أو  ما  معركة  يف  عليه  حصلت  قد  إنني  وتعتقدون 
حصلت  قد  أنني  احلقيقة  ولكن   ... حربية  بطولة 
عندما  املستوى  الرفيع  الذهبي  الوسام  هذا  عىل 
يصبح  حتى  اإلشارة  لغة  اجلنود  لتعليم  خطة  وضعت 
ألسنتهم. إختلفت  ولو  حتى  موحدة  لغة  للجميع 

 
تلك  يف  شديدة  إلصابة  تعرضت  فقد  ساقي  عن  وأما 
التفاصيل  عن  النظر  وبغض  البرت،  إىل  أدت  الليلة 
كنت  ملاذا  اآلن  عرفتم  قد  أنكم  فأعتقد  واملالبسات 
تفاهم.  سوء  يف  ساقي  فقدت  أنني  دائام  لكم  أقول 



يا عزيز مرص
لك و بك النرص

من عيون احلاسدين 
حمروس يارب من العني

و كل ما يقولون اسمك
نقول كلنا ...حتيا مرص 

مرص أم ولوده باخلري
عمَّ بك ... فيها اخلري 
وليد احلب و الطري 
كله من رضى الرب

يا عزيز ........ مرص 
كل األوالد بتحبك
بنني و بنات ....

كبار و صغار 
حتى املواليد و األجنه

رشبت من نبع املحبة 
ودعوة من القلب مكتوبة

رب األنام أكيد بيحبك
حبب فيك كل اخللق
إلخالصك و إقدامك 

إلنتامئك جلذورك  واألصل 
يا بكر األحفاد وتكملة األجماد
يا يض العني و العزة والنرص

يا غايل عىل كل أهل مرص

يـا عـزيـز مـصــر

و ألف أيد ممدوده بال حرص
دعوات مقبولة..... مع الفخر 

بارك يا رب يف عزيز مرص 
يا ابن النيل و األهرامات 
و السد العايل واالنتصارات

ودعوة أم مرصية تشهد لك
رفعت رأس حبايبك و أهلك
ملا أخذت بثأر كل الشهداء 
وحارصت اإلرهاب حرص 
أنشأت و أعمرت و كربت

ووحدت اجليش و الشعب 
بالعقل و كامن احلكمة

املحبة يف عينيك ملموسه
وكلامتك مفهومه وحمسوسه

خوفك عىل بلدك .....
بقوانني مدروسه

والتطوير و التعليم ....
من اهتاممات القرص  

حيميك الرب .....
يا سييس .... يا عزيز مرص

يا مجاعه أنا أسف 
اعرف مكنتش  ساحموين 

جتاره الدين  أتاري 
البضاعه زي  وزيه 
شطاره والتجاره 
متباعه ومتباعه 

باع واليل اشرتى ليل 
افرتى واليل  تاجر  واليل 

وكل من هب ودب
ويسب يشتم  يطلع 

سعر ماهلاش  واألخالق 
الساعه تأيت  األمر يوم  وهلل 

هاترف عينك  ولو 
الرف ع  بضاعه  تلقى 
وكل سؤال له جواب

عتاب فعله  ولكل 
بياعه الناس  ودقون 

يا مجاعه أنا أسف 
مناعه معندهاش  الناس 

بيتحكي واليل  بيتقال  اليل  م 
ويشتكي يغنيه  موال  له  واحد  كل 

للشكاوى فتاوى  وفيه 
املعازي يف  القهوه  عينة  من 

يا ساده  وانا آسف 
بالسكر نقدمها 

ساده نخليها  ولال 
البال وييجي رد موش ع 
منطقي وال  معقول  هو  ال 

متنمره ورجال  متحجره  عقول 
جارح وكالم  سارح،  بفكر 

البضاعه لتحلية 
يكون يكون  واليل  الزبون  وريح 

متذاعه وكلها  مكنون  مفيش 
ع اهلوا ويف اإلذاعه

تاجر يا  عينك  عىل  بيتاجر  وكله 
شامعه الدين  عملوا 

وشجاعه جساره  بكل 
الناس مهوم  عليها  يعلقوا 

وضاعه بكل  ويردوا 

حساسه مواضيع  عىل 
ال هيمهم رشف وال خالعه

فزاعه جهنم  معتربين 
حاجه وكل  كلمه  لكل 

حمتاجه الناس  اعتبار  عىل 
عصايه ومعاه  لعشاموي 
الرعايا ويؤدب  يرضب 

خداعه ألسباب 
اليل ركع عىل سجاده موش كل 

ربنا بيعرف 
العباده دي  موش 

دي مظاهر وربام عاده

مجاعه يا  وصدقوين 
الفضائحيه القنوات 

إباحيه مليانه 
القضيه فتنة  وعجباها 
والرضاعه الكبري  عن 

طول عىل  متابعاها 
القاعه أو  امليدان  يف 
بتتابع الناس  مادام 

بالكوم والفلوس 
متباعه واحللقات 

يا مجاعه اليل آسف  وانا 
والسالم املواطنه  ع 

كالم كله  واهو 
إشاعه طلع  بس 

والوئام املحبه  زي 
والوداعه والتسامح 
احليطان ع  وسلميل 

بالودان بيسمعوا  اليل 
ينسوه يسمعوه  واليل 

ويروح لك يف خرب كان
نضيف مبقاش  اجلو 

ونضيف هانقول  ولسه 
مجاعه يا  نسكت  ولال 

واللكاعه التواطؤ  ع 
والبشاعه والتطاول 
مجاعه يا  صدقوين 

ساعه الظلم  لدنيا 
ساعه آلخر  احلق  ودنيا 

حني  فزعت  الباب  جرس  دق  املساء  عند  
العابره  رناته  صوجلان  أفكارها  حبل  قطع 
وتعلم  تنتظر  وهي  روحها  إقتلع  للقارات 
تعشقها. ريح  مع  الروحي  املوعد  هذا  ان 
أجنحه  عيل  الوطن  قلب  من  االتيه  ذكرياهتا 
التي تربط بني قلبها ووطنها بحبل من  السامء 
هدوء  يف  فتحت  لعبقه  املتلهفه  املشاعر  حرائر 
به  غياب  بعد  تالقيه  حبيب  كأنه  يدق  وقلب 
إبتسمت  والضوضاء  الصخب   و  االشتياق  كل 
من  العائده  صديقتها  رأت  حني  وشهقت 
فإحتضنتها  قالئل  ساعات  منذ  الوطن  ارض 
واحتضنت  معها كل االشتياق واللوعه لكل ماهو 
غايل ونفيس تركته قبل ان تطرق ابواب الغرب.
يف  شعرها  يف  مالبسها  يف  تشمشم  اخذت 
من  روحها  يشبع  بام  تفوز  علها  مقتنايتها 
عتاقه وفوح الوطن سألت متلهفه عن الشوارع 
عن  البسطاء  الناس  عن  هبا  تعيش  كانت  التي 
افتقدها  من  عن  البرش  احوال  عن  االماكن 
الوجع. صعقات  ازهي  يف  الفقد  تعلم  وهي 
وانقلبت  مشاعرها  وتاججت  عيناها  دمعت 
الزمن  هبا  وقف  حلظات  يف  هيسرتي  بكاء  ايل 
التي  صديقتها  احضان  يف  الوطن  حدود  عند 
علها  فيها  هتدهد  واخذت  بكاءها  عيل  بكت 
صاحت  وحب  بموده  سكينتها  عيل  تربت 
صديقتها حماوله ان تكون عابره من حلظه االمل 
القصوي التي عاثت هبام ومتلكتهام يف حلظات.
الدموًع.  الكلامت ملا هذه  موجهه هلا بعض من 
اللؤلويه التي  برقت عيل سريه الوطن  ما اخبارك 
فيه  تظنني   كام  هناك   جيد  ماهو  كل  ليس  هنا 
واالمهال  تغتفر  ال  التي  الكبريه  السلبيات  بعض 
يف  ينخر  الذي  والفساد  عروقه   بني  املتفيش 
احواله تدهورت  بل  تركتيه   كام  ليس  عظامه  
. الفساد  بؤر  به  ورشدمت 
بالعامل  االفضل  باملكان  وانتي  تبكني  فلامذا 
حماوله  وانتبهت  بخفه  دموعها  مسحت 
مابه  واعلم  عنه  ماستحكي  اعلم  هتدأ  ان 
. هبا  اصطدمنا  سلبيات  من  ومافيه 
بكل  العالقه  ياعزيزيت  الروح  لكنها 
ومواطنيه.  وطرقه  وخالفاته  نسامته 
نغم  عيل  النيل  ماء  عيل  تغذت  التي  الروح  اهنا 
بنا  عاشت  ايام  عيل  الطيبني  الناس  عيل  املواويل 
التي  رمضان  وروح  االعياد  عن  معنا  وليست 
مجعت معها الشعب بكل طوائفه حتي االفالم 
واالبتسامات واجلريان الطيبني . اهنا الروح التي 
رغم  باوردتنا  وتشعبت  هواء  ذره  بكل  تشبعت 
. االخالقيه  .والسقطات  املجتمعيه  العيوب  كل 
الثوره  هذه  كل  اذن  وملاذا  اعلم  هلا  مهست 
ذكرياتنا  كل  تركنا  ملاذا  بالدنا  اليه  مآلت  عيل 
هنا  الوالدنا  وملستقبل  لنا  االهم  هناك  النه 
كامله  احلقوق  كل  تعطيكي  التي  احلياه 
. باحرتام  الواجبات  كل  منك  تأخذ  وايضًا 
ولكنها  والكثري  الكثري  تعطيني  ياعزيزيت  نعم 
عفويتك  تأخذ  السنني  روح  تأخد  االهم  تأخذ 
املجتمعات  يف  الهواده  انه  تعلمك  وبساطتك 
وعملك  الفكريه  اناقتك  كانت  مهام  انك  الغربيه 
الثاين. الدرجه  انتي هنا مواطن من  واجتهادك 
تأخذ منك السنني كأنك دقائق تتعدد وقد هيرب 
اوراق  زمن  بعد  وجتدين  الربيع  يديك  بني  من 
ان  الحماله  انه  تنذرك  ذابله  صفراء  خريفيه 
تظيل  وانتي  الصعوبات  املواسم  بكل  تزهرين 
املستجدات  لكل  عابره  تكوين  ان  حتلمني 
ومواكبه هلا يف حتدي مع املتغريات من حولك .
انفاس  معها  اقتلعت  تنهيده  تنهدت 
تنعس  مكمنها  يف  وادخلتها  الذكريات 
اغلقت   . حديدي  بسياج  قلبها  عروق  بني 
. الوطن  بئر  يف  باملفتاح  والقت  عليها 
كرصخه  عايل  بصوت  صديقتها  صاحت 
البن  إنه  معايا  ايه  لك  جبت  ماسألتنيش 
طلبتيه  الذي  املحوج   املعتق  املرصي 
يل  مساء  كل  عربيه  قهوه  امجل  لتصنعني 
الدفه  وحتول  ابتسامتها  تنتزع  ان  حماوله 
االجواء  يرطب  أشهي  وحديث  آخر   ملرفء 
نفريتي   للملكه  صغري  فرعوين  متثال  وهذا 
لرتينه  عينك  امام  هنا  ضعيه  املرصيه  اجلميله 
ليذكرك  املنزل  من  خروجك  او  دخولك  اثناء 
. الفراعني  عصور  من  االول  اجلامل  موطن  اننا 
وهذه  سيدهيات اصليه الم كلثوم والعندليب حليم 
ومعهم عمرو دياب اخر البوماته اما هذا الوشاح 
فهو علم مرص وحوله بعض النقوش الفرعونيه 
املتفرده . ارتدينه كلام اشتقتي ايل الوطن يف كل 
تكيل  كاهنا  واحتضنتها  إبتسمت  ترتاديه  مكان 
الكلامت كاهنا اهدت لطفلتها  هلا احلب بدال من 
. ماتريد  عيل  للحصول  رصاخها  مايسكن 
باللقاء  اخر  وعد  عيل  متيض  ان  استأذنت 
بعض  مع  اخري  جلسه  يف  القريب 
الشباع  والعرب  املرصيني  االصدقاء 
الوطن  عشق  من  فاخره  بوجبه  الروح 
كل  واحتضنت  وراءها  الباب  واغلقت  ودعتها 
وجرت  فجأه  وانتبهت  صديقتها  به  مااتت 
للموقد  هادئه  عيون  واشعلت  االنيق  املطبخ  إيل 
بإبتسامه ريض  لتصنع القهوه فاخذت جتذب 
تبتسم  رسيعا  املاء  به  وتضع  كنكه  املسمي  االناء 
ثم  السكر   من  القليل  وتضع  ارسع  وتتحرك 
كل  ومعه  استنشقته  املحوج  البن  كيس  فتحت 
وكمشت  امللعقه  ووضعت  والسعاده  االنتشاء 
مشاعرها  دغدغدت  حب  رساله  كاهنا  منه 
النار وبدأت  الكنكه عيل  وبلفته رسيعه وضعت 
رويدا  وتتاجج  تغيل   مشاعر  ومعها  الغليان  يف 
رويدا واخدت تقلب هبدوء وتري داخلها شكل 
ومابه  الذكريات  صندوق  فتحت  كاهنا  الوطن 
واجلريان   االحباب  صور  غاليه  مقتنيات  من 
واجراس  باجلوامع  اآلذان  .وصوت  واالقارب 
قلبها  جدباء  يروي  النيل  وخيال  الكنائس 
وهي  عمييق  باستنشاق  هواءه  تنسمت 
دموع  مع  وتبتسم  وتبتسم  وتتذكر  تقلب 
دمعه  وسقطت  خدها  عيل  عنها  رغام  تتسلل 
فنجاهنا  يف  فصبتها  قهوهتا  داخل  دمعه  وراء 
عابره  ليست  بلهفه   عالقه  بانفاس  خملوطه 
الوطن. بطعم  مذاقها  رشفه  اول  فكانت 

أنـا أســـف الـوطــن  طـعــم 

بقلم/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

بقلم األديبة الشاعرة واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى-  مـصـــر بقلم/  الشاعرة  أمريه القزاز

قرأت لك عن ..الراهب الذي باع سيارته الفرياري
سيارته  باع  الذي  “الراهب  كتاب  يتكون 
بقصة  وتبدأ  فصاًل،  عرش  ثالثة  من  الفرياري” 
كل  حقق  الذي  الالمع  املحامي  مانتل”  “جوليان 
سمعة  وهي:  لناس،  ا معظم  يتمناها  التي  األحالم 
سبعة  من  مؤلًفا  دخاًل  له  نت  أمَّ المعة  مهنية 
صيفي  بيت  خاصة،  طائرة  منيف  قرص  أرقام، 
احلمراء  الفرياري  وسيارته  استوائية،  جزيرة  عىل 
لكن   .. بيته  مدخل  منتصف  يف  الرابضة  الالمعة 
كام  بدا  واخلمسني،  لثالث  ا عامه  جوليان  أتم  عندما 
فقد  عمره،  من  السابع  العقد  أواخر  يف  كان  لو 
ثقيلة  رضيبة  وهي  وجهه،  عىل  التجاعيد  طغت 
يشكو  دائاًم  وكان  لتوازن،  ا يعرف  ال  حياة  ألسلوب 
يعد  ومل  دعابته،  روح  وفقد  واإلرهاق،  املرض  من 
حيمد  ال  ما  حدث  وأخرًيا  الضحك،  عىل  قادًرا 
أزمة  األملعي  مانتل”  “جوليان  أصابت  عقباه… 
بحياته  تؤدى  أن  كادت  األرض،  عىل  طرحته  قلبية 
باجلمهور.  املزدمحة  املحاكم  قاعات  إحدى  يف 
جتربه  روحانية  أزمة  إىل  اجلسدي  اهنياره  ويقيض 
شافية  أجوبة  عن  والبحث  لته،  حا مواجهة  عىل 
يعثر  أن  منه  أمل  وعىل  احلياتية،  األسئلة  ألهم 
عجيبة  رحلة  يف  انطلق  فقد  والرضا  السعادة  عىل 
عتيقة-  سافر  حضارة  إىل   ” “أوديسا لـ  با شبيهة 
ثالث  ملدة  أخباره  وانقطعت  اهلند،  إىل  “جوليان” 
الطول  فارع  ريايض  شخص  إىل  ليتحول  سنوات 
باحليوية  مليئ  العضالت،  مفتول  لبنيان،  ا رشيق 
الداخيل. بالسالم  يتسم  يشء  به  كان  وقد  والطاقة، 
غريت  والتي  “جوليان”  تعلمها  التي  األرسار  ما 
ليضع  الكتاب  يف  تقرأه  ما  هذا  ًما؟  متا حياته 
التي  األخطاء  من  العديد  عىل  تركز  نصائح  عدة 
طاقاهتم… وتستنزف  يوميا  البرش  يرتكبها 

الشخيص.. لتغيري  ا
أن  وحتاول  الشاي،  فنجان  يمتلئ   عندما 
للخارج سيفيض  فإنه  املزيد،  فيه  تضع 
ألفكار  فكيف  آخرك،  عن  باألفكار  ممتلئ  فأنت 
فنجانك. أواًل  تفرغ  ذهنك….حتى  تدخل  أن  جديدة 
احلقيقي  احلب  حولك  من  حتب  أن  تستطيع  لن   إنك 
يسعك  وال  أواًل،  ذاتك  حب  فن  يف  برعت  إذا  إال 
لنفسك. قلبك  فتحت  إذا  إال  اآلخرين  قلوب  ملس 

إمكانك  يف  يصبح  عندما  لألمور  رؤيتك  ستتجىل 
يف  ينظر  فمن  فقط،  قلبك  يف  النظر  إمعان 
يستيقظ. بداخله،  ينظر  ومن  حيلم،  خارجه، 
… ا  جًد استثنائية  حديقة  العقل 

اعتنيت  فكلام  احلديقة،  مثل  العقل   إن 
خصوبة. زاد  تغذيته،  عىل  وحرصت  بعقلك 
لناس  ا هبا  يلقي  التي  السامة  املواد  يف   متعن 
واملخاوف القلق  أسباب   … يومًيا عقوهلم  يف 
من  والتخوف  املايض  بشأن  واالضطراب 
الداخيل. عاملك  تدمر  املخاوف  هذه  إن  املستقبل… 
العقل طاقة  من  األكرب  اجلزء  يستنفد   القلق 
بالروح. جسيمة  ًرا  أرضا يلحق  آجاًل  أو  وعاجاًل 
عىل  املرء  تساعد  امللهمة  الكتب  قراءة   إن 
ضغوط  مواجهة  يف  ومتحمًسا  نشًطا  لبقاء  ا
أخطاء فيها  ليس  احلياة  الساحقة…  العمل 
القوة تنبع  الرصاع  ومن  دروس،  فيها  ولكن 

بارًعا. معلاًم  يكون  أن  يمكن  األمل  وحتى 
… الداخلية  جذوتك  إشعال 

ي  ر تد ن  أ لك  فكيف   ، جهتك و ي  ر تد تكن  مل  ن  إ  –
؟ بلغتها  أنك 

لتأمل  ا خالل  من  تتأتى  احلقيقية  السعادة   –
حياتك  تكرس  التي  اجلديرة  األهداف  يف 
هبا. النهوض  عىل  يومًيا  العمل  ثم   ، لتحقيقها
. ه ا تر ال  ًفا  هد تصيب  ن  أ قط  تستطيع  لن   –
فه ا هد أ ء  ملر ا فيها  ن  و يد لتي  ا للحظة  ا يف   –
األحالم  هذه  لتحويل  الطبيعية  العوامل  ستتدخل 

حقائق. إىل 
هبة  مها  بالتحديد،  اللحظة  وهذه  ليوم،  فا  –
هدفك،  عىل  تركيزك  واصل  اهلل،  عند  من 
عنك. لنيابة  با يشء  كل  الكون  وسيتوىل 
. ة حليا با ستمتع  ا و  ، ئر لصغا با لتشبث  ا عن  كف   –

.. الذات  لقيادة  القديم  الفن 
. طني لبا ا ح  لنجا ا من  أ  يبد ي  هر لظا ا ح  لنجا ا  –
. ة حليا ا من  لتمكن  ا لب  هو  ت  ا لذ ا من  لتمكن  ا  –
ال  من  ا  حًر ليس  “  : يق غر إل ا سفة  لفال ا حد  أ ل  قا  –

عقله”. من  يتمكن 
كملها  بأ كة  رش د  يقو ن  أ لشخص  يمكن  كيف   –
يمكنك  كيف  و  ، نفسه د  يقو ن  أ يستطع  مل  لو 
عى  تر ن  أ تستطع  مل  لو  كملها  بأ ة  رس أ عى  تر ن  أ
مل  ن  إ ت  لطيبا ا تفعل  ن  أ يمكنك  كيف  و  ، نفسك

نفسك؟ عن  بالرضا  تشعر  تكن 
من  هني  ذ حش  و من  كثر  أ ليس  ف  خلو ا ن  إ  –

الوعي لتيار  سلبي  تدفق  اختالقك، 
م  ا قد إل ا هي   ، ف خلو ا عىل  م  للهجو سيلة  و فضل  أ

ختشاه. الذي  اليشء  عىل 
جيي  ر لتد ا م  لتقد ا ل  خال من  يت  تأ ة  د لسعا ا ن  إ  –

العناء. يستحق  هلدف 
يومًيا  الوقت  بعض  تكرس  أن  عليك  –  جيب 
دقيقة. عرشة  مخس  أو  لعرش  ولو  ذاتك،  لتطوير 
كاسرتاحة  االختالء  ممارسة  اىل  انظر    –
الذات. جتديد  هو  منها  واهلدف  للروح، 
باهلدوء  يتسم  مكان  يف  االختالء  ممارسة  جيب   –
املؤرقة. بالروح  السكينة  يبعث  فاجلامل  واجلامل، 
أو  لغابات  ا يف  الرسيعة  “التمشية”  إن   –
ستعيد  دقائق  بضع  بالزراعة  االنشغال  حتى 
والسكينة. اهلدوء  معني  وبني  بينك  الصلة 
)منظر  طبيعي  حميط  يف  وجودك  إن   –
نفسك  تكيف  بأن  لك  يسمح  طبيعي( 
لعليا. ا لذاتك  الالمتناهية  احلكمة  مع 

جسدك  تتعهد  لكي  يومًيا  الوقت  بعض  –  كرس 
القوية. الرياضية  التامرين  عرب  بالرعاية 

الطبيعية،  األماكن  يف  النشط  امليش  عىل  ركز   –
وإعادة  التعب  ختفيف  يف  السحر  مفعول  له  فهذا 

لنابضة. ا الطبيعية  لته  حلا اجلسد 
ل  خال من  كسجني  أل ا من  كرب  أ ا  ًر قد ستنشق  ا  –

طاقتك. خمزونات  حترر  عندها  الفعال،  لتنفس  ا
. شارما روبن   : املؤلف 
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وثيقه  يف   Personal Liabilty يغطي  ماذا 
البيت؟ تأمني 

تم رفع دعوي  إذا  للدفاع عنك  الشخصية  املسئوليه  توفر تغطيه 
قضائيه ضدك وتدفع تعويضات لألشخاص املصابني حتي احلد 
االقيص الذي تغطيه وثيقه تأمني البيت فمثاًل إذا سقط شخص 
من عيل سالمل منزل او القي طفلك بطريق اخلطأ كره من نافذه 
الثمن يف منزل اجلريان فتكون  اجلريان مسببا كرس أشياء ثمينه 
املصاريف  تغطيه  وكذلك  النامجة  األرضار  عن  قانونا  مسؤوال 
يف  اخلطأ  بطريق  اصيبوا  الذين  املنزل  يف  املقيمني  لغري  الطبيه 
املمتلكات اخلاصه بك او حوهلا وهناك مثال اخر فمثال إذا عض 
حدث  الذي  الرضر  عن  مسئوال  فتكون  األشخاص  احد  كلبك 
مثال  وهناك  العالج  تكلفه  وحتمل  وتعويضه  املصاب  للشخص 
اخر إذا كان لديك محام سباحه يف منزلك وحدثت اصابه او وفاه يف 
محام السباحه او حوله حتي لو كان الضحيه او املصاب جتاوزوا 
استخدموا  او  السباحه  حلامم  للوصول  سورا  تسلقوا  او  احلدود 
املنزل  صاحب  فيكون  املنزل  صاحب  إذن  دون  السباحه  محام 
حتت مغطاه  تكون  اخري  امثله  الرضر.  عن  املسئوليه  حمتمال 
عيل  واالعتداء  والتشهري  القذف   Personal Liabilty

اآلخرين. خصوصيه 
الف دوالر كحد   ١٠٠ البيت عيل مبلغ  تأمني  عاده حتتوي وثيقه 
ادين يف الوثيقه ويمكن زيادته ايل عده مبالغ مثل ٣٠٠ الف او ٥٠٠ 
البيوت  او مليون دوالر وحتتوي مجيع وثائق تامني  الف دوالر 
عيلPersonal Liabilty Coverage سواء كان التامني
Homeowner, Condominium Or Rent-
القضائية  الدعوي  عن  الدفاع  تكلفه  وتكون   al policy
.Personal Liabilty Coverage ضمن  مشموله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تغطي وثيقه تأمني البيت األرضار الناجته عن 
املياه والبكرتيا او العفن الناتج عن املياة؟

الرضر  حدث  إذا   الرضر  حدوث  كيفيه  عيل  يتوقف  هذا 
بتغطيه   Homeowner Policy تقوم  فال  فيضان  نتيجه 
الرضر  فيجب يف هذه احلاله ان يكون لديك وثيقه خمتلفه تسمي 
Flood Policy اما إذا كان الرضر نتيجه انفجار  مواسري مياه 
او نظام الرش التلقائي الواقي من احلرائق او خط مياه الغساالت 
ففي هذه احلاالت تقوم رشكه التامني بتغطيه الرضر الناتج عن 
احلادث  الرضر  تكاليف  تدفع  ال  ان  التامني  لرشكه  ويمكن  املياه 
بسبب املياه يف حاله إذا حدث الرضر نتيجه اإلمهال يف الصيانه او 
سوء الصيانه  ويمكن ان تغطي وثيقه تامني البيت الرضر الناتج عن 
الرصف الصحي نظري تكلفه إضافيه تضاف ايل وثيقه تأمني البيت. 
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إلغاء وثيقه تامني  البيت  هل يمكن لرشكة تأمني 
البيت يف حاله عدم وجود مقيمني يف البيت؟

وثيقه  إصدار  عدم  او  الوثيقه  إلغاء  التامني  لرشكه  يمكن  نعم 
البيت  الن  بالسكان  مأهوال  غري  املنزل  كان  إذا  البيت  تامني 
الرسقه  كثريه  مثل  ألرضار  عرضه  يكون  احلاله  هذه  يف 
معظم   . الزجاجي  الكرس  او  املياه  تلف  او  املثال  سبيل  عيل 
ان  يمكن  التي  املده  حول  قواعد  لدهيا  التامني  رشكات 
التامني. إلغاء  قبل  شاغرا  غري  او  شاغرا  املنزل  فيها  يكون 
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هل تغطي وثيقه تأمني البيت املتعلقات اخلاصه إذا 
رسقت من جراج البيت يف حاله ترك باب اجلراج 

مفتوحا او نسيان غلقه؟
التامني  وثيقه  مالك  بتعويض  البيت  تامني  وثيقه  تقوم  نعم 
تقرير  تقديم  حتتاج   . اجلراج  من  املرسوقة  املتعلقات  عن 
كان  إذا   .  Deductible مبلغ  الرسقه  ودفع  عن  للرشطه 
يف  ذلك  فسيساعد  املرسوقة  للمتعلقات  وصور  إيصاالت  لديك 
فلن  املنزل  جراج  من  سيارتك  رسقه  تم  إذا  اما   . الدفع  ترسيع 
ولكن  يتم  تغطيتها  البيت  تامني  وثيقه  بواسطه  تغطيتها  تتم 
شامل. تامني  لديك  كان  إذا  السياره  تامني  وثيقه  بواسطه 
من  شخصيه  متعلقات  رسقه  تم  إذا  انه  مالحظه  مع 
بل  السياره  تامني  وثيقه  من  التغطية  تكون  ال   ، سيارتك 
البيت. وثيقه  تامني  خالل  من  مغطاه  املتعلقات  تكون 
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الرضر   Homeowner Policy تغطي  هل 
؟ زلزال  حدوث  نتيجه  للمنزل  حيدث  الذي 

بالطبع ال النه توجد وثيقه تامني خاصه بتغطيه األرضار الناجته 
عن الزلزال تسميEarthquake Policy وكذلك هناك 

ت  نا لفيضا ا عن  جته  لنا ا األرضار  بتغطيه  خاصه  تامني  وثيقه 
.F l o o d  P o l i c y تسمي 
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بإجراء تقوم  ان  البيت  تأمني  هل من حق رشكة 
للبيت؟ وخارجي  داخيل  وتفتيش  فحص 

عند  البيت  بتفتيش  بالقيام  البيت  تامني  رشكه  حق  من  بالتأكيد 
بدفع  مطالبه  حدوث  او  جديده  تامني  وثيقه  برشاء  القيام 
البيت  التفتيش خارجيا او داخل  Claim احيانا يكون  تعويض 
تامني  قبول  وعدم  رفض  البيت  تامني  لرشكه  ويمكن  نفسه 
بسبب  بأخطاره  عليه  املؤمن  ايل  خطاب  إرسال  بعد  البيت 
رفض الرشكه لتامني البيت وحتديد ميعاد انتهاء وثيقه التامني 
املؤمن  من  البيت  تامني  رشكه  تطلب  األحيان  من  كثري  ويف 
األغراض  بعض  أزاله  او  املنزل  يف  األشياء  بعض  إصالح  عليه 
قبول  رفض  التامني  لرشكه  ويمكن  البيت  حول  املوجودة 
املعروفة  األنواع  من  كلب  بالبيت  يوجد  كان  إذا  التامني  وثيقه 
تتعرض هلا رشكه  التي  املخاطرة  من  يزيد  ذلك  باهنا تعض الن 
الكلب. عضه  من  للمترضرين  تعويضات  دفع  يف  البيت  تامني 
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ما العوامل التي حتدد تكلفه تامني البيوت؟
هناك عدد من العوامل التي تؤثر يف تكلفه تامني البيت مثل عمر 
ونوع املبني، عدد الوحدات يف املبني ، سواء كان املنزل عباره عن 
منزل ألرسه واحده  او اكثر من أرسه ومساحه البيت، بناء املبني
واملسافه التي تبعد عن اداره اإلطفاء او مصدر املياه الالزمه لإلطفاء.
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الفرق بني ما هو 
Replacement Cost & Actual Cash Value ؟

ناقصا  ما  عنرص  استبدال  تكلفه  الفعليه  تساوي  النقديه  القيمه 
تليفزيون  جهاز  تلف  املثال،  سبيل  عيل  االستهالك.  قيمه 
مغطي  خطر  بسبب  دوالر   ٥٠٠ بسعر  سنوات   ٥ قبل  اشرتيته 
استخدم  النه  التليفزيون  قيمه  النخفاض  نظرا  الوثيقه  يف 
ثمن  من  بكثري  اقل  مبلغ  التامني  رشكه  ستدفع   ، سنوات   ٥
تكلفه  تغطيه  اما  مستعمل.  كجهاز  السوقية  قيمته  أي  الرشاء 
اهالكات  أي  خصم  دون  االستبدال  تكلفه  عيل  تعتمد  االستبدال 
. جديدا  سعر  التليفزيون  بدفع  التامني  رشكه  يقوم  أي 
التـــكـــــلــــــفـــه يف  أرخـــــص   Actual Cash Value

.Replacement Cost من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماهي التغطية التأمينية اإلضافية او االختياريه التي 
يمكن إضافتها ايل وثيقه تامني البيت ؟

 ، مثل جموهرات  الثمن يف منزلك  غاليه  مقتنيات  لديك  كان  إذا 
 ، موسيقيه  اآلالت  تذكاريه،  عمالت  فضيات،  فراء   ، انتيكات 
لوحات فنيه او اجهزه كمبيوتر فيمكنك أضافه هذه املقتنيات ايل 
وثيقه تامني البيت نظري تكلفه إضافيه ويمكن أضافه هذه التغطية 
كان سواء  البيوت  تامني  وثائق  أنواع  كافه  يف  اإلضافية  التأمينية 

.Single Family , Condo Or Apartment
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ما هي األخطار التي تغطيها وثيقة تأمني البيت؟
البيوت  تامني  ببيع  تقوم  تامني  رشكه   ٨٠٠ من  اكثر  وجود  مع 
ختتلف تفاصيل وثيقه التامني من رشكه ألخري وهناك تغطيه 
ملخاطر يمكن إضافتها او ال لكن اغلب الرشكات اخلاصه بالتامني 
مثل التامني  وثيقه  تغطيها  التي  املخاطر  يف  تتشابه  البيوت  عيل 

الرضر الذي حيدث للبيت نتيجه: 
- احلرائق او الربق

- الرسقه او ختريب املمتلكات
- األجسام املتساقطة عيل مبني البيت

- الدخان
- جتميد السباكه والتدفئة وتكييف اهلواء 

- العواصف الثلجية 
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ما معني extended Replacement Cost؟
البيت  بناء  أعاده  تكلفه  من   %٢٥ الوثائق  اغلب  يف  وهي 
 %١٠٠ او   %٥٠ مثل  اعيل  نسبه  تتيح  التامني  رشكات  وبعض 
ملواجهه   )Coverage A( البيت  بناء  أعاده  تكلفه  من 
البيت  بناء  أعاده  تكلفه  كانت  إذا  فمثال  البناء  تكاليف  زياده 
عىل حتتوي  بيتك  تامني  وثيقه  وكانت  دوالر  الف   ٤٠٠

E فمعني  x t e n d e d  R e p l a c e m e n t  C o s t ٪٢ ٥
هذا ان رشكة تأمني البيت تدفع حتي 500 الف دوالر لبناء البيت.
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 Single Family& ماالفرق بني وثائق تامني
Condo  ؟

 Homeowner Policy مثل   Condo Policy  HO
الغري  واملسئولية جتاه  البيت  الشخصية داخل  املمتلكات  تغطي 
 Condominium Association يقوم  عاده  لكن 
واهلياكل  املباين  تغطي  الوحدات  جلميع  تامني  وثيقه  برشاء 
تغطيه  عن  مسئوال  تكون  فقد   Condo متتلك  كنت  فإذا 
ال  مالك  عيل  انه  جيب  يعني  هذا   .  Walls In من  وحدتك 
املسئوليه  تغطي  به  خاصه  وثيقه  برشاء  يقوم  ان   Condo
وحدتك. يف  والداخلية  الشخصية  الشخصية  وممتلكاتك 
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هل يوجد تأمني للوحدة السكنية املستأجرة ؟
لـــــلـــــــوحـــــــدات  تــــــــأمــــيـــــــن  يـــــوجـــــد  نــــــعـــم 
السكنية الوحده  كانـــــت  ســـــــواء  املستأجرة  السكنية 
Single family Home , Condo Or Apartment
واألرضار  الشخصية  املمتلكات  أرضار  الوثيقه  هذه   وتغطي 
باملستأجر  مع  حلقت  التي  والتخريب  الرسقه  عن  النامجة 
مالحظه ان مالك العقار او املبني يكون لديه وثيقه تامني تغطي 
تكاليف استبدال للعقار املؤجر للغري يف حاله حدوث رضر للمبني.
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ما هي املخاطر التي تشملها وثيقة تأمني البيت؟
وهي رئيسيه  بنود   ٦ عيل  البيت  تامني  وثيقه  حتتوي 

 Coverage A Dwelling  
أعاده  او  إصالح  تكلفه  بتغطيه  البيت  تأمني  رشكة  تقوم 
او  الربق   ، االعاصري   ، احلريق  بسبب  تلفه  حاله  يف  البيت  بناء 
الكوارث الطبيعية اآلخري مع األخذ يف االعتبار ان وثيقه تامني 
النامجة  لإلرضار  البناء  أعاده  او  اإلصالح  تكلفه  تدفع  ال  البيت 
لإلرضار  خاصه  وثيقه  هناك  الن  الزالزل  او  الفيضانات  عن 
الزالزل تسمي earthquake Policy وهناك  النامجة عن 
تسمي الفيضانات  عن  الناجته  االخطار  لتغطيه  اخري  وثيقه 
Flood Policy - Coverage B  Other Struc-
إصالح  تكلفه  البيت  تامني  وثيقه  من  البند  هذا  يغطي   tures
ومحام  اجلراج  مثل  بالسكن  مرتبطه  الغري  املباين  استبدال  او 
Coverage A السباحه وتكون يف  اغلب الوثائق  نسبه ١٠% من

 Coverage C Personal Property 
ملنزلك  احلريق  او  الرسقه  ضد  تأمينية  حكايه  البند  هذا  يوفر 
واملمتلكات الشخصية اآلخري التي متتلكها انت او أفراد االرسه 
املنزلية  واالجهزه  االثاث  مثل  البيت  نفس  يف  معك  تعيش  التي 
- Coverage D  Loss of Use يساعد هذا البند يف تغطيه 
خطر  بسبب  ملنزلك  رضر  حدث  اذا  اإلضافية  املعيشه  تكاليف 
مثل  البيت  يف  بالعيش  لك  يسمح  ال  الذي  احلد  ايل  عليه  مؤمن 
إصالح محامات املنزل  ويشمل هذا البند تكلفه السكن يف فندق 
او اجيار سكن اخر حلني إصالح التلف او الرضر الذي حدث لبيتك

 Coverage E Personal Liability 
أفراد  احد  او  انك  حاله  يف  تأمينية  تغطيه  البند  هذا  يوفر 
تعمد  بدون  اآلخرين  اصابه  عن  قانونا  مسئوليني  ارستك 
حاله  يف  التعويضات  وتدفع  قانونيا  دفاعا  التأمني  وثيقه  وتتيح 
اصابه  بسبب  عليه  املؤمن  ضد  دعوي  رفع  او  مطالبه  تقديم 
اخري  حاالت  وهناك  به  اخلاصة  باملمتلكات  رضر  او  جسديه 
القانونية  والنفقات  الطبيه  الفواتري  مثل  التأمني  وثيقه  تغطيها 
رضر  حدث  او  اخلطأ  بطريق  أصيب  ما  شخص  كان  اذا 
لالجور املترضر  الطرف  خساره  أيضا  اخلاصة  وكذلك  ملمتلكاته 

 Coverage F Medical Payment 
هذا البند يقوم بتغطيه النفقات الطبيه لألشخاص املصابني بطريق 
بيتك. يف  اللعب  اثناء  جارك  طفل  أصيب  مثال  اذا  بيتك  يف  اخلطأ 

حتيايت جلميع قراء جريدتنا املحبوبة كاريزما 
وأمنيايت جلميع القراء بدوام الصحه والعافيه.

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التامني
عيل االيميل التايل.

samy@goldenwayins.com






