






١- من هو رأفت صليب.. وملاذا أُختري كرئيس لإلحتـاد العـام 
للمرصيني يف اخلارج بأمريكا ؟!

١٩٦١ لسنة  يناير   ٣٠ املنوفية  قويسنا  مواليد  من 
أوالد: ثالث  ولدى  سوزان  السيدة/  من  متزوج 
أعامل إدارة  بكالرييوس  عىل  حاصل  سنة   ٢٦ صليب  جاسني 
إدارة أعامل بكالرييوس  جريمي صليب ٢٤ سنة حاصل عىل 

.High School  جيسن صليب ١٦ سنة
الدراسة  من  اإلنتهاء  بعد   ١٩٨٦ سنة  أمريكا  إىل  هاجرت 
كاشري   Cashier كــ  عمل  عيل  حصلت  القاهرة،  يف  اجلامعية 
ىف حمطة بنزين بلوس أنجلوس وبعدها بستة أشهر رشحنى 
ىف  وإخالصى  لتفانيه  املحطة  مدير  لوظيفة  املحطة  صاحب 
العمل  وساعات  الشاق  العمل  من  سنوات  أربع  وبعد  العمل، 
ففى  احلقيقى  النوم  معنى  وقتها  أعرف  ال  املستمره  الكثرية 
هذه الفرتة كنت غري متزوج، أخذت قرار برشاء أول حمطة 
كان  شئ  وكل  حياتى  ىف  نوعيه  نقلة  وكانت   ١٩٩٠ سنة  بنزين 
وموقعة  ١٩٩٢ لسنة  أبريل   ٢٨ يوم  جاء  حتى  يرام،  ما  عىل 

اخلاصة  املحطة  فُحرقت  الشهرية   Los Angeles riots  
كلها  الدنيا  وكانت  أملكة  شئ  كل  وخرست  بالكامل  بى 
ذاتى  مع  فجلست  شئ،  كل  من  ويائس  وجهي  ىف  سوداء 
الصعاب  عىل  للتغلب  وسيلة  أفضل  وأقول  معها  ألتكلم 
احلكومة  من  قرض  عىل  حصلت  وبالفعل  اخرتاقها 
بعد  املحطة  إعامر  ىف  وبدأت    Small Business األمريكية 
هذا. ىف  ساعدتني  البرتول  ورشكة  احلادث  من  كاملة  سنة 

زوجتي  وتزوجت  القاهرة  إيل  سافرت   ١٩٩٢ سنة  أكتوبر  ىف 
أمريكا  إىل  زوجتى  فوصلت  صليب،  سوزان  السيدة/  احلالية 
كفاحنا  قصة  وبدأت  القاهرة  ىف  أوراقها  إهناء  بعد   ١٩٩٤ سنة 
سويًا، ثم ظهرت فرصة لرشاء حمطة بنزين أخرى فإشرتيتها 
بقرض وبدأت عملية البيع ورشاء ىف املحطات حتى وصلت 
مثل للبنزين  حمطات  جمموعة  من  اآلن  عليه  أنا  ما  إىل 

Chevron و Gas Stations 76 يف كاليفورنيا وأمحد اهلل عيل كل 
ما منحنى، وعيل ما أنا فيه اآلن. فنصيحتى لكل شاب إّن أعظم 
يشٍء يتفّوق به اإلنسان عىل كلِّ ما يف الوجود هو موهبة التحدي.

تكمله إلجابة سؤالك.. ملاذا ُأخرتت كرئيس لإلحتاد العام 
للمرصيني يف اخلارج بأمريكا؟

ىف شهر مارس املاضى تواصل معى رئيس اإلحتاد العام املركزى 
أمني  واملستشار عالء سليم  املهندس إسامعيل أمحد  ىف مرص 
عام اإلحتاد ورئيسه ىف دولة الكويت واملهندسة مرفت خليل 
رئيس اإلحتاد ىف إنجلرتا عرب تطبيق زوم وعرضوا عىل فكرة 
ىف  منترشة  اإلحتاد  فروع  ألن  أمريكا  ىف  فرعى  إحتاد  تكوين 
حتى  أمريكا  ىف  لإلحتاد  فرع  يوجد  وال  العامل  حول  دولة   ٤٤
ىف  األنظمة  كل  ىف  لتحكمها  الدول  أهم  من  تعترب  التى  اآلن، 
العامل بصفتها دولة عظمى فُطرحة الفكرة عىل أرض الواقع

وبعدها تم عمل زوم آخر بعد شهرين وكان فيه أعضاء اجلمعية 
العمومية وتم إختيارى لرئاسة اإلحتاد العام بأمريكا لقربى من 
اجلالية املرصية هنا ىف أمريكا عن طريق برناجمى التليفزيوين 
األعامل  وبعض  مرص(  )صوت  وهو   TV لوجوس  قناة  عىل 
املساعدة ألعضاء اجلالية هنا وبعد عملية اإلقناع دامت حواىل 
يل  املقربيني  وبعض  اإلحتاد  أعضاء  من  شهور   ٦ من  أكثر 
وافقت عىل هذه املسؤلية الكبرية من أجل بلدنا مرص وأبناء 
اجلالية املرصية هنا حتى نكون كلنا كمرصيني يد واحدة وعيل 
ولكن  كثرية  إحتادات  هنا  يوجد  نعلم  كام  واحد،  رجل  قلب 
الوحيدة  اجلالية  نحن  الواقع،  أرض  عىل  فعال  تأثري  هلا  ليس 

لألسف  موحد  صوت  أو  جتمع  أى  لنا  ليس  أمريكا  ىف  هنا 
فيوجد مشاكل كثرية تواجة اجلالية عىل سبيل املثال ال احلرص:
- ليس لدينا قاعدة بيانات لكل أعضاء اجلاليا املرصية هنا ىف 

أمريكا.
- ليس لدينا إتصال مبارش مع متخذى القرار هنا.

لإلقامة ىف  أوراق رسمية  ليس هلم  - يوجد أشخاص كثرية 
أى  عىل  احلصول  أو  العمل  ويريدون  املرصيني  من  أمريكا 

إعانات و تسوية أوضاعهم.
- يوجد أشخاص ىف السجون ال يعلم عنهم أحد.

- يوجد أشخاص يموتون وال يوجد هلم أقارب هنا وَذِوهيم 
يريدون دفنهم ىف مرص.

احلكومية  اجلهات  مع  املرصية  باجلالية  اخلاصة  املشاكل  حل   -
ىف  نقص  لوجود  حلها  عىل  ومساعدهتم  هنا  املرصية 
املطلوبة اخلدمة  عىل  للحصول  الرسمية  األوراق  بعض 
الواليات  معظم  ىف  ببعض  بعضهم  اجلالية  أعضاء  ربط   -
املنفعة  وتبادل  اخلربات  لتبادل  األمريكية  املتحدة 
اجلالية  أعضاء  بني  التجارة  أو   business الـ  مثل 
املتعددة الواليات  وخمتلف  املجاالت  خمتلف  ىف 
صاحب  األول  باجليل  والثالث  الثانى  اجليل  ربط   -
الثانى  اجليل  وتشجيع  املختلفة،  املجاالت  ىف  اخلربات 
لرتشيح  السياسية  العملية  ىف  اإلنخراط  عىل  والثالث 
وخالفه  Congress and Senator الـــ  أعضاء 

أما عىل الصعيد املرصى:
- تشجيع السياحة ىف مرص عن طريق جلنة السياحة والعالقات 
مرص.  األم  بلدنا  يف  السياحة  ترويج  عيل  املسؤلني  العامة 
- تبادل اخلربات بني شباب اجليل الثانى والثالث املقيمني ىف أمريكا 
والشباب املرصى عن طريق اجلامعات ومنظامت املجتمع املدنى. 
- نقل خربات العلامء واألطباء ىف اإلحتاد إىل شـباب مرص من 

اجليل اجلديد الناشئ.
- إرسال شباب اجليل الثانى إىل مرص للسياحة والتعرف عىل 
تطويرها  بعد  مرص  ىف  السياحية  واألماكن  والتنمية  التقدم 

لربطهم ببلدهم احلبيب مرص.
- تشجيع اإلستثامر ىف مرص عن طريق رجال األعامل هنا وىف 

مرص وفتح قنوات مع رجال األعامل املرصيني واألمريكيني 
بمرص  اإلستثامر  فرص  هلم  ورشح  مرص  ىف  لإلستثامر 

والفرص املتاحة هناك.
- عمل قوافل طبية عن طريق األطباء املوجودين هنا ملساعدة 

أبنائنا ىف مرص ىف القرى والنجوع وامليادين.

٢- ما هي أسس إختيارك ألعضاء اهليئة التأسيسية املؤسسة 
اإلحتـاد  أعضاء  تكوين  يف  لكم  واملعاونة  بأمريكا  لإلحتاد 

وتفعيله؟!
أوالً: أن يكون مرصى ومقيم ىف أمريكا.

ثانياً: أن يكون عيل أتم إستعداد خلدمة اجلالية وبلدنا احلبيبة مرص.
ثالثاً: أن يكون عيل دراية تامة بمشاكل اجلالية ومتصل هبم متاماً.

رابعاً: أن يكون له عالقات ببعض أعضاء
 Congress and Senator الـــ 

خامساً: تعمدت أن يكون معنا مجيع التخصصات ىف خمتلف 
والفنانني  األعامل  ورجال  واإلعالميني  العلامء  مثل  املجاالت 
اجليل  من  والشباب  ورياضيني  السياحة  ورجال  واألطباء 
الثانى والثالث وخرباء يف الكمبيوتر والــ IT ومن هلم باع كبري 
ختصصة. ىف  كالً  واملميزين  اجلامعى  املجتمعي  العمل  ىف 

سادسًا: أن يكون هلم سمعة حسنة بني أبناء اجلالية وحتقيق 
تواصل فعال وتقديم نشاطات عىل الصعيد العام لصالح اجلالية 

املرصية بأمريكا.

هتم  طا نشا هي  ما  و  ! ؟ د حتا لإل ن  جلـا ك  هنـا هل   -  ٣
مسؤولياهتم؟ و  أ

- يوجد عدد كبري من اللجان ذات االختصاص وهي متارس عملها 
بشكل مهني وفقا إلختصاص كل  جلنة وهي عىل النحو التايل:

جلنة اإلعالم والثقافة - جلنة العالقات العامة والتواصل - جلنة 
املرصية الوطنية  اللجنة   - العلمى  والبحث  والصحة  العلامء 
وشباب  الرياضة  جلنة   - اإلقتصادية  والتنمية  اإلستثامر  جلنة 
السياحة. جلنة   - اخلارجية  العالقات  جلنة   - الثانى  اجليل 

 
- جلنة اإلعالم والثقافة:

أعداد  إىل  املُختلفة  املعلومات  لنقل  وسيلًة  اإلعالم  ُيعّد 
آن  ويف  قصرية،  زمنّية  فرتة  خالل  الناس  من  كبرية 
إعالنات  أو  أخبارًا،  املعلومات  هذه  تكون  وقد  واحد، 
خدمات  أو  تثقيفية،  أو  إجتامعية  أو  كانت  إرشادية 
بأمريكا. املرصية  اجلالية  خلدمة  خاّصة  أو  عاّمة 

مسئولية  عليهم  وتقع  جسيمة  مهامهم  والثقافة  اإلعالم  ان 
تعمل  وسوف  أمريكا  ىف  واملغرتبني  الوطن  حيال  كبرية 
املرصيني  املغرتبني  بقضايا  االهتامم  عيل  االعالمية  اللجنة 
ومع  معهم  والتواصل  الثقة  جسور  ملد  والسعي  أمريكا  يف 
القيادات والعمل قدر اإلمكان عىل إرشاكهم الفاعل يف معاجلة 
بني  النظر  وجهات  وتقريب  االختالفات  معظم  وجتاوز 
بتوصيل  مشاكلهم  كل  ىف  ومساعدهتم  اجلالية  ابناء  مجيع 
خمتلفة. إعالم  وسائل  خالل  من  إحرتاىف  بشكل  أصواهتم 

- جلنة العالقات العامة والتواصل:
فمن  التنمية  يف  فعال  دورًا  هلم  والتواصل  العامة  للعالقات 
وبني  بينه  العالقة  خالل  من  لإلعالم  ينظر  أن  الرضوري 
الكثرية  العوامل  أحد  بوصفه  للتنمية  االجتامعي  املضمون 
يف  والتنمية  االجتامعي،  والسلوك  األفراد  يف  تؤثر  التي 
االقتصادي  الواقع  يف  تغيري  إحداث  جمرد  ليست  حالتها 
سلوك  يف  التأثري  وتقتيض  تستهدف  وإنام  األفضل  نحو 
والذي  بأرسه  املجتمع  خدمة  هبدف  واجلامعة  الفرد 
التنمية  عجلة  دفع  يف  والفعالة  اجلادة  املسامهة  منه  يتطلب 
يف  دورها  تؤدي  أن  العامة  العالقات  وتستطيع   ، األمام  إىل 
اآليت: النحو  عىل  االجتامعي  املجال  يف  القومية  التنمية 

معاناهتا  يف  معها  الصادق  والتفاعل  اجلامهري  مع  -التعايش 
وأفراحها  آالمها  ومشاركتها  واالجتامعية  االقتصادية 
وإشاعة  اإلحتاد  وخطط  بربامج  بتوعيتها  اجلاد  واملسامهة 
القيم  اجتثاث  يضمن  بام  صفوفها  يف  الصحية  والتقاليد  القيم 
املجتمع  بناء  مستلزمات  مع  تتعارض  التي  البالية  والتقاليد 
الرشقية. وأخالقنا  بقيمنا  الوقت  نفس  ىف  والتمسك  اجلديد 

- جلنة العلامء والصحة والبحث العلمى:
الباحث  قيام  أنه  عىل  العلمي  البحث  نعرف  أن  يمكننا 
معلوماٍت  ليكتشف  الدقيق،  املنظم  واالستقصاء  باالستعالم 
عند  املتوارثة  القديمة  املعلومات  ويصحح  وكثرية.  جديدة 
عىل  ويسري  ليطورها،  عليها  ويبني  اجلالية،  أبناء  من  البعض 
وأدواته  العلمي  البحث  خطوات  وهي  معروفة،  خطوات 
معينه  رؤية  تكوين  ىف  هبا  االلتزام  جيب  التي  وطريقته، 
اإلحتاد  ىف  ومعنا  بعينها،  قضية  جتاه  العام  الرأى  تشكيل  أو 
بجميع  مهتمني  دوىل،  مستوى  أعىل  عىل  وباحثني  علامء 
واالجتامعية.  والعلمية  والصحية  املناخية  منها  املجاالت 



- اللجنة الوطنية املرصية:
بني  لإلتصال  حلقة  هى  لإلحتاد  املرصية  الوطنية  اللجنة  ُتعد 
التى  املجاالت  مجيع  ىف  املعنية  الدولة  أجهزة  وبني  اإلحتاد 
مشاركة  عىل  والعمل  أمريكا،  ىف  املرصى  باملهاجر  ترتبط 
ومرشوعات  برامج  وتنفيذ  إعداد  ىف  فعالة  مشاركة  مرص 
نظر  وجهة  حيقق  نحو  عىل  اإلحتاد  إرشاف  حتت  منظمة 
مدنى.  بشكل  االمريكية  واحلكومة  املنظامت  مع  مرص 
واحلفالت  واالجتامعات  والندوات  املؤمترات  تنظيم 
الدولة  ىف  املعنية  اجلهات  سائر  مع  بالتعاون  الثقاىف  والتبادل 
دعم  اختصاصه،  جمال  حسب  عيل  كاًل  منظم  إطار  ىف 
املعنية  واجلهات  املؤسسات  تنفذها  التى  واألنشطة  اجلهود 
تساعد  التى  األنشطة  تنفيذ  املجاالت،   مجيع  ىف  الدولة  ىف 
أنشطتها.  عن  واإلعالم  االحتاد  وأهداف  أفكار  نرش  عىل 

- جلنة اإلستثامر والتنمية اإلقتصادية:
تنسيقها  إىل  وهتدف  والتنموية،  االقتصادية  باألمور  وختتص 
توحيد  عىل  اإلحتاد  يساعد  بنحو  متسق  إطار  يف  ووضعها 
مرص  بني  والتنمية  االقتصاد  بشؤون  يتعلق  ما  بكل  توجهاته 
وأمريكا، وبالشكل الذي يمنع االزدواجية، وحيقق مزيًدا من 
بني الوطن األم مرص وأبناء اجلالية املقيمني ىف أمريكا بتشجيعهم 
املجاالت. كافة  ىف  مرص  ىف  واإلستثامر  العقارات  رشاء  عىل 

- جلنة الرياضة وشباب اجليل الثانى:
إيامنا بالدور احليوي الذي تلعبه الرياضة يف املنظومة املجتمعية 
أهنا  الرياضة  أثبتت  لقد  املتميزة،  اللجنة  هذه  فخصصنا 
أهداف  تعزيز  يف  واملرونة  التكلفة  حيث  من  فاعلة  أداة 
عجلة  دفع  عىل  نعمل  كأحتاد  منا  وحرصًا  املستدامة  التنمية 
بينهم  تعاون  وعمل  املرصية  اجلالية  بني  الرياضى  النشاط 
كرة  فريق  بتكوين  ونحلم  املتعاونة  الدول  وباقى  مرص  وبني 
بأمريكا(  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  )اإلحتاد  بإسم  كبري  قدم 
متقدم. إحرتاىف  مستوى  أعىل  عىل  يكون  األيام،  من  يوم  ىف 
اجتامعية  ظاهرة  احلارض  عرصنا  يف  الرياضة  أصبحت 
مجيع  اهتامم  تستقطب  وسياسية،  واقتصادية  وثقافية 
رشائح املجتمع، وذلك يف زمن اتسع فيه االستهالك اإلعالمي 
اجلامهري وعي  يف  زيادة  عنه  نتج  مما  الريايض،  للنشاط 
جديدة  ثقافة  وهذه  كبري  بشكل  املامرسني  لدى  وأفرز 
عن  ببعض  بعضهم  األجيال  ربط  خالهلا  من  نستطيع 
األجيال. بني  للتواصل  الرياضة  وهى  واحدة  لغه  طريق 

- جلنة العالقات اخلارجية:
املتعلقة  التنظيمية لإلحتاد هو من األهداف  نجاح اإلجراءات 
بالعديد من احلقائق اخلارجية، والتي جيب األخذ هبا وبتأثريها 
من خالل طرق وأساليب العالقات العامة اخلارجية، وخاصة 
كي تصبح دعاًم ملموسًا لتطور اجلهة املعنية وتقوم االجتاهات 
خارجية  صالت  بناء  عىل  اخلارجية  العالقات  لتأثري  املناسبة 
سمعة  تشكيل  عىل  يعمل  مّما  املتبادلة؛  املنافع  عىل  قائمة 
حدوث  من  َتقي  فإهنا  الوقت  نفس  ويف  لإلحتاد.  جذابة 
وإنجاز  القرارات  إختاذ  عملية  عىل  يؤثر  ما  وهو  أزمات، 
هي  احلسنة  السمعة  وتشكيل  املعنية  واهليئات  الدول  ملصالح 
إىل  تنظر  حيث  واالنطباعات،  واألفكار  اآلراء  من  جمموعة 
اإلنسان أو املجموعة البرشية كامدة ملوضوع حمددة، ويمكن 
اخلاص  اإلحتاد  مثل  منظمة  أو  خدمات  املوضوع  يكون  أن 
املوضوع  عىل  البرشية  الفعل  ردة  أو  الترصفات  وتتعلق  بنا، 

تشكل  هي  اخلارجية  العالقات  فلجنة  بالسمعة.  الكثري  يف 
مهم  وهذا  أمريكا  ىف  الرئ  قادة  لدى  املرصى  املهاجر  صورة 
جدًا، فنسعى لتكوين صورة ذهنية سليمة وفعاله لدى اجلالية 
اللجنة. هذه  إختصاصات  من  سيكون  وهذا  بأمريكا  املرصية 

- جلنة السياحة: 
باعتبارها  الوطني  االقتصاد  يف  ودورها  السياحة  أمهية  تربز 
األمهية  فتظهر  املرصية،  للدولة  هام  قومى  دخل  مصدر 
العمل  فرص  توفري  بينها  من  االقتصاد  يف  جوانب  عدِة  من 
والوطني الفردي  الصعيد  عىل  الضخمة  األرباح  وحتقيق 
يعد  األجنبي،  االستثامر  الستقطاب  فعالة  وسيلة  أهنا  كام 
السياحي بالقطاع  املتأثرة  األمور  أبرز  من  القومي  الدخل 
عىل  باالعتامد  أنشطته  كافة  األمريكي  السائح  يامرس  إذ 
ووسائل  واملطاعم  كالفنادق  املنطقة  يف  املتوفرة  التحتية  البنية 
عىل  املادية  باملنفعة  تعود  اخلدمات  هذه  فإن  وبالتايل  النقل، 
مجيعها  املستفيدة  فالقطاعات  والفرد،  واملجتمع  مرص 
السياحة  عىل  املرتتب  الدخل  فإن  أدق؛  وبتعبري  للدولة،  ملك 
احلصول  مقابل  السائح  يتكبدها  التي  املالية  التكلفة  يمثل 
كاملواقع  ما  ملنطقة  وزيارته  رحلته  خالل  اخلدمات  عىل 
التكلفة  هذه  فإن  مقابلة  ناحية  ومن  والتارخيية،  األثرية 
اخلدمية. والوحدات  للدولة  إيراٍد  هيئة  عىل  يدرها  املادية 

للغاية  مهمني  جلان   ٨ اإلحتاد  هليكل  يوجد  احلقيقى  ففى 
ويوجد هبم كوادر كفء وحمرتفني كاًل ىف ختصصة.

مرصي  كل  وهل  اإلحتاد؟  يف  العضوية  رشوط  هي  ما   -  ٤
بداخل أمريكا مسموح له أن يكون عضواً فعال يف اإلحتاد، أم 

يوجد لوائح حتكم هذا وحتد اإلختيارات لألعضاء؟!

أى شخص مرصى أو مرصى أمريكي مقيم ىف أمريكا له احلق 
باإلشرتاك ىف اإلحتاد.

سنويًا  دوالر   ٢٨ وهو  العضوية  رسم  تقديم  أواًل: 
عيل  متاحة  املعلومات  فكل  العضوية  إستامرة  وملئ 
ميديا. السوشيال  عيل  بنا  اخلاص  اإلحتاد  صفحة 

سة  رئا بل  مقا تتقاضونه  ى  د ما بل  مقا جد  يو هل   -  ٥  
التأسيسية  واهليئة  أنت  شخصية  مصالح  أى  أو  اإلحتاد 

لكم؟! املعاونة 
هو  ىل  املعاونة  التأيسيسة  واهليئة  اإلحتاد  رئيس  منصب 
أي  أو  مرتبات  أو  مادى  مقابل  له  يوجل  ال  رشىف  منصب 
مصالح شخصية ىل أو ألى عضو ىف اهليئة التأسيسية كله عمل 
فاإلنسان  مرص،  احلبيبة  ولبلدنا  اجلالية  أبناء  خلدمة  تطوعى 
يكوَن  أْن  إىل  حيتاُج  بل  بمفرِدِه؛  العيش  يستطيُع  ال  بطبِعِه 
ضمن جُمتمٍع، ومع جمموعٍة من األشخاص سواًء يف منزلِه

اخلصائص  ألّن  هذا  مثل  إحتاد  أو  عملِه؛  أو  دراسِتِه،  مكان  أو 
فالفطرُة  اإلنسانّية،  الّطبيعة  ِسامت  ِمن  هي  االجتامعّية 
الرّش.  وتنحية  اخلري  تقديِم  إىل  دائاًم  اإلنسان  تدعُو  الّسليمة 
فُتعترُب األعامُل التطوعّية من أحد املصادر املُهّمة للخري ودون 
مقابل مادى؛ ألهّنا ُتساهُم يف عكِس صورٍة إجيابّية عن املجتمع 

املرصى ىف أى مكان ىف العامل، وتوضُح مدى ازدهاره، وانتشار 
ىف  التطوعّي  العمل  يعدُّ  لذلك  أفراده؛  بني  احلميدة  األخالق 
أهّم  أحد  ومن  ُمهاّمً،  إنسانّيًا  ونشاطًا  إجيابّيًة،  ظاهرًة  اإلحتاد 
يف  ُيساهُم  حضارّي  ّسلوٌك  فهو  الّسليمة؛  االجتامعّية  املظاهر 
تعزيِز قيم الّتعاون بني أعضاء اجلالية املرصية ىف أمريكا، ونرش 
احلب والتعاون والسالم والعمل عىل غد أفضل للكل بإذن اهلل.

لتحقيق  لإلحتاد  املطروحة  والرؤية  طموحاتكم  هي  ما   -  ٦
الغرض املرجوا منه يف أمريكا كباقي البالد، وهل هو بالفعل 
أمريكا  ىف  املقيم  األمريكي  املرصى  للمواطن  حقيقية  إضافة 
مجيع  ىف  له  قوى  صوت  وخلق  العامة  مصاحله  عن  والدفاع 
األمريكية؟! القرارات  ُصناع  عىل  والتأثري  األمريكية  املحافل 

عىل  ومؤثر  قوى  إحتاد  لنا  يكون  أن  مجيعًا  طموحاتنا   -
أصحاب إختاذ القرار هنا ىف أمريكا ألننا نعلم أن املطبخ السيايس 
بالطرق  هلم  نظرنا  وجهة  ورشح  هنا،  من  يبدأ  كله  العاملى 
املواقف. هلذه  فهمهم  من  خطأ  هو  ما  كل  عىل  الصحيحة 

من  مكون  مدنى  جمتمع  إحتاد  نحن  الدولة  نمثل  ال  نحن   -
قرارات  أى  نأخذ  وال  أمريكا  ىف  هنا  املقيمة  اجلالية  أعضاء 
فقط. وقواعدة  اإلحتاد  لوائح  نتبع  أحد..  من  إمالءات  أو 

أمريكا  ىف  هنا  الصاعد  الشباب  بني  كبري  لتعاون  نسعى   -
التواصل  عىل  والقدره  والثقافات  اخلربات  لتبادل  ومرص 
وفعال. مثمر  مشرتك  تعاون  ووجود  اآلخر  وفهم 

مرص  ىف  للسياحة  اجلذاب  الرتويج  عىل  االحتاد  ىف  نعمل   -
القائد  ودعم  خطى  عىل  واملشى  املرصى  اإلقتصاد  لتحسني 
املخلص الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل كبري الفرتة القادمة.

- تنشيط اإلستثامرات وتروجيها لصالح مرص بام تم إنشاؤه من 
منشآت ومدن سياحية وقرى ومنتجعات وطرق وكبارى عىل 
أعىل مستوى ىف مرص عن طريق العمل الدؤوب لسيادة الرئيس.

 
من  مكون  ألنه  وتوفيق  نجاح  بكل  لإلحتاد  متنياتى   -
باع  وهلم  جماله  ىف  كاًل  بالفعل  ومتفوقة  ناجحة  شخصيات 
كبري ىف املجتمع األمريكى املرصى وسمعة طيبة وحمرتمة.

حجمها صغر  مهام  التي  الصغرية،  النافذة  تلك  هي  فاألمل 
هذه  كانت  لو  بالك  فام  احلياة  يف  واسعة  أفاقًا  تفتح  أهنا  إال 
عندى  فأنا  لإلحتاد.  املؤسسني  بأعضائها  كبرية  النافذة 
ونجاحات  وحمبة  صدق  بكل  مليئ  مشوار  لبدء  أمل 
اهلل. شاء  إن  مرص  احلبيبة  لبلدنا  اإلنجازات  من  والكثري 

والتقدير  الشكر  بكل  تتقدم  كاريزما  صحيفة  أرسة   -
اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  األحتاد  رئيس  لسعادة 
صليب رأفت  األستاذ/  األعامل  رجل  بأمريكا 
ونتمنى  كاريزما  جريدة  به  خيص  صحفى  إنفراد  عىل 
والنجاحات  اإلنجازات  من  والكثري  التوفيق  كل  حلرضاتكم 
مرص. الغالية  لبلدنا  اهلل  شاء  إن  القريب  املستقبل  ىف 
شنودة.. البابا  قداسة  قال  كام  وبافعل 
فينا. يعيش  بل  فيه..  نعيش  وطنًا  ليست  مرص  ان 



مسئولية اآلباء واألمهات لعمــر الــ ١٥ سنة؟!
يف  الثاين  النوع  السكر  ملرض  املبكر  التشخيص  مع  أنه  القاريء  عزيزي  تعلم  هل 
منها  متعددة  ألسباب  اإلنسان،  عمر  من  سنة   ١٥ الريح"  مع  "تذهب  قد  الشباب  ريعان 
واألزمات  الدماغية  والسكتات  جدًا  املبكر  الرشايني  وتصلب  املرتفع  الضغط  أمراض 
العدوى بسبب  األعضاء  وبرت  املناعة  وضعف  األعصاب  والتهاب  والزهايمر  القلبية 
العمر! شباب  يف   ٢ السكر  ملرض  املبكر  التشخيص  تصحب  كثرية  أخرى  وأمراض 

ولكن مَل وأين املسئولية علينا كأولياء أمور؟
من  يعانون  أمريكي  مليون   ٣٠ حوايل  أن  تشري  التي  األبحاث  من  تأيت  املسئولية 
وهذا  مروع!  رقم  األمريكان!  عدد  من   ٪١٠ من  يقرتب  قد  وهذا   ٢ السكر  مرض 
واملتوقع  الزمان  من  عقدين  حوايل  منذ  وهذا  السابق،  القرن  أواخر  يف  كان  ما  أضعاف 
احلايل! القرن  منتصف  مع  مليون   ١٠٠ الــ  قرب  اىل  يصل  ان  اىل  التضاعف  يف  االستمرار 
والسبب هو أكل أطفالنا منذ نعومة أظافرهم كميات غري معقولة من السكر؟! ولكـن أصبحــت 

ممكنة بسبب األكل الصناعي! وما الدليل؟!

منذ ٢٠٠ عام كان اإلنسان يستهلك سنويا ٢ رطل أو ١ كجم من السكر سنويا! ولكن ومصيبتاه حينام 
كجم(   ٧٠ )حوايل  رطال   ١٥٠ حوايل  أوالدكم  تطعمون  اآلن  أنكم  األم  وعزيزيت  األب  عزيزي  تعلم 
ارتفاع  أيضا حوايل ٣ رطل أسبوعيا وليس سنويا!!! والنتيجة  سنويا وهذا ٧٠ ضعف ما كان وهو 
إستهالك  و  إهناك  عنها  ينجم  عديدة  لسنني  إنسولني  مقاومة  وحدوث  االنسولني  نسبة  يف  مزمن 
الصناعي"  "األكل  بساطة  بكل  هو  فيه  وقعنا  الذي  والفخ   !٢ السكر  مرض  وأخريا  البنكرياس 
ليس  أكل"  "منتج  جمرد  وأخرًيا  أوال  ألنه  كأكل  مؤهالته  لفقر  يعتمد  الذي  املريع  الرسيع  اهلزيل 
التي  األبيض  القمح  األبيض ومنتجات  للسكر  املخ  إدمان  اإلعتامد عىل  يعتمد كل  الذي  األخري  إال! 
وطأة  تأيت  وهنا  فايض!!  سعر  عن  عبارة  وهذا  الدم  يف  سكر  جمرد  إال  أيضا  هي  ما  اهلضم  بعد 
املسئولية يف تعليم أوالدنا كيفية األكل الصحي! ولكن لألسف قد نكون أنفسنا وقعنا يف نفس الفخ 
وسقطنا فريسة يف فك األكل الصناعي الذي أصبح يفرتس حياة شباب املاليني من البرش سنويا!

 
فقط  سنوات   ٢-٨ سن  األطفال  أن  وجد  حديث  بحث  يف  أن  القارئ  عزيزي  تعلم  هل 
 ٩٩٩ والــ  يوميا  األكل  يف  سكر  ملعقة   ١٢ من  أقل  يأكل  طفل   ١٠٠٠ كل  من  واحد  طفل 
!Recipe For Disaster حمققة  لكارثة  وصفة  أسميه  ما  وهذا  هذا!!  من  أكثر  كلهم 
احلل إيه؟! تغيري جذري يف فكر الطعام وما هو األكل احلقيقي الطبيعي ورسم خط أمحر واضح يف 
حياة أطفالنا منذ صباهم بني األكل الصحي واألكل الصناعي وتعليمهم أنه جمرد منتج أكل وينتج عنه 
األمراض، وهو األكل الذي من شأنه سلب أوالدنا أغىل كنوزهم وهو الصحة والسعادة وطول العمر!
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وأمراض  أنواعه،  بمختلف  الرسطان  يسبب  الذي  التدخني  أن  إىل  جديدة  إحصائيات  أشارت 
ولكن  إنسان!  مليون   ٨ ال  قرابة  عامليا  يقتل  املبكر!  اجلنيس  والعجز  الدماغية  والسكتات  القلب 
والتدخني  السجائر  من  أرش  هو  ملا  األخرية  العقود  يف  الصدارة  مركز  عن  ختىل  أنه  املذهل 
والكعك  كريم  واأليس  والربجر  دوج  اهلوت  يشمل  الذي  الصناعي  األكل  هذا؟!  وما  عموما؟! 
هلا!  حرص  ال  وسندويتشات  وحمفوظات  ومعلبات  وأكياس  والنودل  والبسبوسه  والكنافة 
أفواهنا  يدخل  ما  كل  عىل  يطلق  الذي  اللقب  هلذا  تأهلها  عدم  رغم  أكل  هي  أصبحت  لألسف 
واإلنزيامت  الفيتامينات  املغذي  الطبيعي  لألكل  األساسية  املؤهالت  هذه  ومن  التغذية  هلدف 
الذي  لألكل  املكونات  هذه  بإضافة  التأهيل  يمكن  وال  واأللياف  واملعادن  األكسدة  ومضادات 
الصناعي  األكل  املناعة!  أو هييج  أيضا املرسطن والذي يضعف  الكثري منه سام خلاليا اجلسم ومنها 
اإلنسان! وسعادة  وعمر  صحة  وهو  العامل  يف  كنز  ألهم  سارق  أشهر  هو  القاريء  ياعزيزي 
تتوفر  والتي  أعاله  املذكورة  الطبيعية  األكل  مؤهالت  لنتذكر  األكل  لرشاء  نتسوق  عندما  واحلل؟! 
واألسامك  والطيور  اللحوم  أن  مراعاة  والبد  والفاكهة  والبقول  اخلرضوات  يف  طبيعية  بغزاره 
بالرتتيب!  مزارع  منتجات  أو  وهورمونات  حيوية  مضادات  من  فيها  ملا  األيام  هذه  وخصوصا 
من  التي  املؤكسدة  واملواد  الرشايني  وتصلب   ٢ والسكر  الضغط  أسباب  أهم  من  أيضا  أصبحت 
شأهنا َعَجز خاليانا املبكر وأخريا وليس آخرا مرض الرسطان الذي قد تضاعف عرشات املرات 
العقود األخرية كنتيجة مبارشة ملرسطنات األكل وغري مبارشة لعدم توفر مضادات األكسدة  يف 
والفيتامينات واملعادن التى تقلل حدوث الرسطانات يف األكل الصناعي رغم إدعاءات الرشكات بغري 
اجلدوى  إىل عدم  أشارت  األبحاث  ولكن معظم  األكل"  "منتجات  لــ  منها  الكثري  إضافة  هذا بحجة 
لطاملا  الذي  اخلالق  بل كائن حي ونبات حي وخلق  األكل مش جمرد مكونات وسعرات  هلذا ألن 
عجز املخ البرشي عن فاهم ماهية عمله! وألن ببساطة األكل الصناعي ميت وفاقد احلياة ال يعطيها!

بيبي؟! يكون  يمكن  وال  سنوات..   5 عمره 
يف  البالغني  يف  املبكر  الرشايني  تصلب  حدوث  عن  مؤخرا  قرأهتا  وأبحاث  مقاالت  جدا  أحزنني 

العجز  بل  والضعف  الدماغية  والسكتات  القلب  أمراض  إىل  يؤدي  مما  شباهبم  ريعان  عرشينات 
اجلنيس يف منتصف العمر مثل األربعينات! ولكن ماوجدته مروعا وهذا دون أدنى مبالغة أن هذا 
املرض يبدأ بطريقة ملحوظة يف األطفال منذ صباهم يف عمر مبكرة جدا وقد وجد الباحثون بدايات 
أعراض تصلب رشايني من سن ٥ سنوات! ولكن ما قد سبب غصة يف حلقي فعال هو أن بعض 
للزيوت  خصوصا  احلمل  فرتة  وخالل  عموما  احلياة  يف  األمهات  أكل  بسبب  أنه  أشارت  األبحاث 
املهدرجة واألكل الصناعي والسكريات وعدم توفر اخلرضوات والبقول والفاكهة، وجدوا أن البيبي 
أو األجنه يف بطون أمهاهتا عند الفحص لرشايينهم وأوعيتهم الدموية أظهرت أعراض باثولوچية 
مرضية مبكرة جدا تسمى "Fatty Streaks” وهي مراحل مبكرة جدا لتصلب الرشايني! حتى 
من قبل الوالدة! وما هذا إال نتيجة مبارشة ألكل صناعي مىلء بالزيوت املهدرجة والدهون املشبعة 
،واإلنزيامت  الفيتامينات  من  الطبيعية  األكل  مقومات  كل  توفر  وعدم  الصحية  غري  والسكريات 
 Falvonoids والفالفينويد، Poplyphenols والبوليفينول، Antioxidants ومضادات األكسدة،
وكثري من مكونات أكل ربنا النبايت الطبيعي الذي حيول دون حدوث هذا املرض متاما وليس فقط 
مبكرا جدا لدرجة اجلنني يف بطن أمه!! وأخريا وليس أخرا دعني أبرشك عزيزي القاري أن مع 
التغيري اجلذري الكلك والسلوب حياتك ولفكرك عن ماهية ودور االكل يف حياتك بالتأكيد عىل أكل 
اخلرضوات والفاكهة والبقوليات والزيوت الصحية كزيت الزيتون البكر وزيت االفوكادو وممارسة 
الرياضة والنوم اجليد ٧ ساعات ليال وعدم التدخني، ليس فقط قد متنع حدوث هذا املرض "تصلب 
هذه  مثل  ألن  والسادسة،  اخلامسة  عقودك  يف  حتى  رشايينك  مرونة  تستعيد  أيضا  بل  الرشايني" 
التاجية  الرشايني  يف  والتصلب  الدهنية  والرتسيبات  الدهون  جبال  تراجع  إىل  ستؤدي  املغذيات 
املغذية للقلب منها أو الدماغية املغذية للمخ! فلتأخذ قرارك معي األن "ال لألكل الصناعي املمرض"!

قطــة؟!  وال  كلــب 
القاريء  عزيزي  ختيل  صحتنا،  ديه  بكتري!  أكرب  املوضوع  البيت  يف  سعادة  بس  مش  احلكاية   
)!  ٪٦٨ ال  هؤالء  من  )وبيتي   !Pet أليف  حيوان  لدهيم  أمريكا  سكان  من   ٪٦٨ حوايل  أن 
أحيانا  تتساءل  قد  ولكن  لبيتك  غامرة  سعادة  وجيلبون  كلب  أو  قطة   Pet لديك  هل 
البيوت"؟! يف  والكالب  القطط  تسببها  قد  التي  واألمراض  للصحة  وبالنسبة  "طيب 
بيوتنا!  يف  األليفة  الرائعة  الكائنات  هذه  وجود  فوائد  عن  املقالة  هذه  أخط  أن  قررت  وهلذا 
األتية! الصحية  الفوائد  معهم  أيضا  جيلبون  لكنهم  ولعب،  وسعادة  مرح  بس  مش  احلكاية 

حركة  وزيادة  الضغط  وتقليل  الكورتيزول  تقليل  طريق  عن  العصبي  والضغط  اإلكتئاب  تقليل 
اجلسم عموما وحتسني املناعة بسبب حتسني وتقوية أنواع البكترييا يف أجسامنا وتقليل احلساسية 
من  أوفر  حظ  لدهيم   Pets ال  أصحاب  وأيضا  أصال(  منهم  نادرة  حساسية  لديه  ليس  )ملن  والربو 
قائمة  إىل  وأضف   ،  Serotonin & Dopamine ودوبامني  سريوتونني  السعادة  هورمونات 
الكالب  أصحاب  من  الذكور  يف  خصوصا  القلب  أمراض  وأعراض  الكوليسرتول  تقليل  الفوائد 
التي  الكالب  من  الكثري  أن  والننسى  السن!  يف  الكبار  عند  بالوحدة  الشعور  حدة  تقليل  والقطط، 
ضعف  من  يعانون  والذين  السن  كبار  من  املاليني  تساعد   Service Dogs خدمة  كالب  تدعى 
املستشفيات  مرضى  عىل  املرور  مع  بالشفاء  والتعجيل  املرضى  سعادة  األبحاث  وأثبتت  البرص! 
يف أمريكا بالكالب )لدينا كلب يف املستشفى التى أعمل هبا وجتلب سعادة وبالتايل شفاء للكثريين 
"ختصص أمراض القلب"! تقليل املوت  من املرضى وعلميا أمل أقل!!(، ومن الطريف أن الكالب 
مسبقًا!  املرض  هذا  من  املريض  عانى  لو   ٪٣١ أو  مذهلة!  نسبة  وهذه   ٪٢٤ بنسبة  املرض  هذا  من 

من  التقليل  يف  املساعدة  بالنفس!  الثقة  ودعم  املنازل  يف  وجودهم  مع  باألمان  الشعور  زيادة  وأيضا 
املصابة  األطفال  يف  العالقات  حتسني  ومساعدة  األطفال  لدى  اإلنتباه  نقص  إضطراب   ADHD
وجود  مع  اقل  األمل  حدة  أن  األبحاث  من  الكثري  أشارت  أخرا  وليس  وأخريا   !Autism بالتوحد 
كلب أو قطة يف البيت أو حتى جمرد مرورهم عىل مرضى املستشفيات! وإن ختصصت الكالب 
بأمراض القلب، فإن القطط بالذات ختصص تنبيه أصحاهبا قبل حدوث نوبات الرصع أو هبوط 
السكر احلاد! ولكن من أمجل فوائد القطط والكالب يف البيوت هي اقرتاب أفراد األرسة من بعض 
وحتسني العالقات وبناء عالقات جيدة بني أفراد األرسة ملجرد وجود Pet قطة أو كلب يف البيت! 

أطراف  وتبادل  األخرين  والقطط  الكالب  أصحاب  عىل  جيدة  تعرف  وسيلة  أخرا  وليس  وأخريا 
بيتك  الرائع يف  الكائن  يكن واردا مع كثري من هؤالء األشخاص دون وجود هذا  الذي مل  احلديث 
بينام  لإلنسان  صديق  بأوىف  الكلب  وصف  من  مبالغة  تكن  مل  واجلسامنية!  النفسية  صحتك  لدعم 
القطة قد تكون أرق رفيق له! واألروع من هذا أهنام يدعامن صحة اإلنسان وجزء كبري منها عن 
طريق تعليم اإلنسان العطاء واالعتناء باألخرين وهو ما يعطي سعادة بالغة ألصحاب احليوانات األليفة.

يمكنكم زيارة موقعنا املتخصص ىف التغذية بإسم
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معظم  أن  العامل  حول  األبحاث  أثبتت  لندن- 
الغذائي  النظام  سببها  بالرسطان  الوفاة  حاالت 
األطعمة  من  أنواعًا  يتضمن  الذي  السليم  غري 
دون  الرسطانية،  اخلاليا  تكاثر  عىل  تعمل 
توقف  أن  يمكنها  التي  باألطعمة  االهتامم 
من  وتقلل  اإلنسان،  جسم  يف  اخلاليا  تلك  نمو 
به. اإلصابة  حالة  يف  اخلبيث  الورم  حجم 
باملواد  الغني  الصحي  الغذائي  النظام  ويتميز 
املصنعة،  األطعمة  جتنب  مع  لألكسدة  املضادة 
بقدرته عىل تعزيز مناعة اجلسم ومقاومة الكثري 
الرسطانات. أنواع  كل  بينها  من  األمراض،  من 
من  نوعًا   50 تشمل  قائمة  ييل  فيام  وإليكم 
يف  تساعد  أن  يمكن  التي  املدهشة  األطعمة 
ما  حسب  الرسطان،  بمرض  اإلصابة  مكافحة 
بالصحة: املعني  سكاي”  “بولد  موقع  يف  جاء 

الــتــفــــاح  –1
تساعد  لألكسدة  مضادات  عىل  التفاح  حيتوي 

وينصح  الرسطانية،  اخلاليا  مكافحة  عىل 
عىل  احلصول  لضامن  تقشري  دون  بتناوله 

منه. القصوى  االستفادة 
الجــــــــزر  –2

بفضل  بالرسطان  اإلصابة  منع  يف  اجلزر  يساعد 
الكاروتني  ومادة   A فيتامني  عىل  احتوائه 

لألكسدة. املضادة 
زيت جوز الهند  –  3

زيت  يف  املوجودة  املشبعة  الدهون  تساعد 
املواد  اهلند عىل ختلص اجلسم من  جوز 

للرسطان. املسببة  الكيميائية 
الليمـــون  –4

الكيميائي،  الليمونني  مركب  عىل  الحتوائه 
التي  األطعمة  أفضل  من  يعد  الليمون  فإن 

الرسطان. بمرض  اإلصابة  تكافح 
األنانــاس  –5

يعمل  األناناس  يف  املوجود  الربوميلني  إنزيم 
الرسطانية. اخلاليا  نمو  من  احلد  عىل 

القـرفــة  –6
تكون  ومنع  لاللتهاب  املضادة  خصائصها 

من  وقاية  أفضل  القرفة  من  جتعل  األورام 
الرحم. عنق  لرسطان  عالج  وأفضل  الرسطان 

)البنجر( الشمندر   –7
بقدرة  يتميز  الشمندر  أن  الباحثون  يعتقد 

اإلصابة  ومنع  الرسطان  حماربة  عىل  خارقة 
النرتيك  أكسيد  إنتاج  يعزز  ألنه  وذلك  أيضًا،  به 

الدورة  تعزيز  عىل  يعمل  والذي  اجلسم  يف 
للجسم. الدموية 

البطيخ  –8
ألنه حيتوي عىل كمية وفرية من مادة 

يعزز  البطيخ  فإن  لألكسدة،  املضادة  الليكوبني 
الرسطان. من  الوقاية 

العنـب  –9
املضادة  الريسفرياترول  مادة  تلعب  كام 

يف  رئيسيا  دورا  العنب  يف  واملوجودة  لألكسدة 
الرسطان. من  الوقاية 

المـــوز  –10
البنية  البقع  أن  إىل  بحثية  دراسة  خلصت 

يسمى  بروتينا  تنتج  املوز  قشور  عىل  املوجودة 
الربوتني  هذا  ويعمل  ألفا”،  الورم  نخر  “عامل 

غري  واخلاليا  الرسطانية  اخلاليا  تفتيت  عىل 
باجلسم. األخرى  الطبيعية 

المجفف التين   –11
باأللياف،  غنيا  مصدرا  املجفف  التني  يعترب 
بانتظام  يتناوله  من  تعرض  فرص  يقلل  ما 

بالرسطان. لإلصابة 
األفوكادو  –12

للرسطان  املكافحة  خصائصه  بسبب 
فإن   ،”B “أوفوكاتني  دهون  عىل  واحتوائه 
األطعمة  أفضل  من  تعترب  األفوكادو  فاكهة 

الرسطانية. اخلاليا  نمو  متنع  التي 
المشمش  –13

واملعروف   B17 فيتامني  عىل  املشمش  حيتوي 
الرسطان. ومنع  مقاومة  عىل  بقدرته 

الخضراء الفاصوليا   –14
اخلرضاء  الفاصوليا  يف  املوجودة  األلياف 

الرسطان. مكافحة  عىل  تساعد 
)الزهرة( القرنبيط   –15

السولفورافان  مادة  عىل  القرنبيط  حيتوي 
الرسطان. حلدوث  املانعة 

البصــل  –16
كيميائية  مركبات  عىل  البصل  حيتوي 

أجزاء  يف  الرسطانية  اخلاليا  نمو  متنع  طبيعية 
املريء  الثدي،  كالرئتني،  اجلسم،  من  معينة 

والقولون.
)الطماطم( البندورة   –17

املضادة  املواد  من  كبرية  كميات  عىل  حتتوي 
رسطان  عالج  يف  تساعد  والتي  لألكسدة 

املبيض.
الكرفس  –18

نباتية  كيميائية  مواد  عىل  الكرفس  حيتوي 
الرسطان. مكافحة  يف  تساعد  طبيعية 

الثوم  –19
وااللتهابات،  للجراثيم  املضادة  خصائصه 
اخلاليا  تكون  منع  عىل  القدرة  الثوم  متنح 

الرسطانية.
الخيار  –20

يساعد  األكسدة،  ومضادات  باأللياف  غني  ألنه 
القولون. اخليار يف عالج رسطان 

البروكيل  –21
ثيوسيانات  تسمى  مادة  عىل  الربوكيل  حيتوي 

معينة  جينات  تنشيط  عىل  تعمل  مادة  وهي 
الرسطان. مكافحة  يف  تساعد  اجلسم  يف 

البازالء  –22
عالج  يف  جدًا  الفعالة  اخلرضاوات  من  تعترب 

أهنا  إىل  باإلضافة  هذا  احلنجرة،  رسطان 
بالربوتينات. غني  مصدر 

الفطر  –23
مضادة  طبيعية  مواد  عىل  الفطر  حيتوي 

أنه  عن  فضاًل  هذا  الرسطانية،  اخلاليا  لتكون 
اجلسم. مناعة  حيّسن 

الملفوف  –24
واحتواؤه  للرسطان  املضادة  خصائصه 
تعزز  طبيعية  نباتية  كيميائية  مواد  عىل 

إحدى  امللفوف  من  جيعل  املناعي،  اجلهاز 
الرسطان. حماربة  يف  الفعالة  اخلرضاوات 

البراعم  –25
املضادة  العنارص  بعض  عىل  الرباعم  حتتوي 

عليه  القضاء  يف  تساعد  والتي  للرسطان 
اخلاليا  من  التخلص  يف  اجلسم  تساعد  كام 

الرسطانية.
السبانخ  –26

باأللياف،  غنيا  مصدرا  تعد  السبانخ 
التي  األكسدة  ومضادات  املعادن  الفيتامينات، 

الرسطان. مقاومة  عىل  اجلسم  تساعد 
الخردل أوراق نبات   –27

املواد  من  عالية  نسبة  عىل  األوراق  تلك  حتتوي 
املبيض  رسطان  تكافح  والتي  لألكسدة  املضادة 

اخلصوص. وجه  عىل 
لألكل الصالحة  الزهور   –28

غنيًا  مصدرًا  لألكل  الصاحلة  الزهور  تعترب 
النباتية  املغذيات  لالكسدة،  املضادة  باملواد 

اإلصابة  خطر  من  ختفض  التي  والفالفونويد 
بالرسطان.

الزنجبيل  –29
قدرة  بنفس  الزنجبيل  يتميز  الدراسات،  وفق 
الرسطان،  عىل  السيطرة  يف  الكيميائي  العالج 
الرسطانية،  اخلاليا  نمو  كبح  يف  يساعد  حيث 

املبيض. يف  خاصة 
الخردل  –30

الغذائية  العنارص  بعض  عىل  اخلردل  حيتوي 
بالرسطان  اإلصابة  جتنب  يف  تساعد  التي 

الرسطانية  اخلاليا  نمو  يبطئ  أنه  كام  املعوي، 
عام. بشكل 

أوراق الكاري  –31
لألورام  مضادا  عالجا  الكاري  أوراق  تعترب 

اإلصابة  تكرار  منع  يف  تساعد  كام  الرسطانية، 
بالرسطان.

الحار الفلفل   –32
الكبساسني  مركب  عىل  احلار  الفلفل  حيتوي 

الرسطانية. للخاليا  القاتل 
اللحوم  –33

واحلديد،  للربوتني  جيدا  مصدرا  باعتبارها 
الرومي  الديك  الدجاج،  مثل  اللحوم  تساعد 

بكيامويات  خملوط  الغري  الطبيعي  البقر  وحلم 
الرسطان. حماربة  يف 

البيض  –34
اإلصابة  تقاوم  بروتينات  عىل  البيض  حيتوي 

الرئة برسطان 
القهوة  –35

الذين  األشخاص  كبري  بشكل  تساعد  القهوة 
ينصح  لذا  الكيميائي،  للعالج  خيضعون 

استشارة  بعد  اجللسات،  تلك  أثناء  بتناوهلا 
هلذا  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف  الطبيب، 

العالج. من  النوع 
الخبز خميرة   –36

اخلبز  إعداد  يف  املستخدمة  اخلمرية  تساعد 
الرئة،  رسطان  عالج  يف  وغريها،  واملعجنات 

بشكل  الرسطانية  اخلاليا  نمو  متنع  أهنا  كام 
عام.

للسكر( )بديل  ستيفيا   –37
كمية  عىل  العشبي  ستيفيا  السكر  بديل  حيتوي 
تكافح  والتي  لألكسدة  املضادة  املواد  من  كبرية 

بالرسطان. اإلصابة 
الخـــل  –38

يساعد  لألكسدة  املضادة  باملواد  غني  ألنه 

القضاء عىل اجلذور احلرة وهي  اخلل يف 
الكيميائية  التفاعالت  يف  دورا  تلعب  ذرات 

وتؤدي  اإلنسان  جسم  يف  احليوية  والعمليات 
وبعض  بالرسطان  اإلصابة  إىل  كثرهتا 

املزمنة. األمراض 
المجففة الفواكه   –39

وتقاوم  لألكسدة  مضادات  عىل  أيضًا  حتتوي 
اإلصابة  حدوث  متنع  وبالتايل  احلرة  اجلذور 

بالرسطان.
الــذرة  –40

“بيتا  تسمى  كيميائية  مادة  عىل  الذرة  حتتوي 
اخلاليا  تطور  متنع  والتي  كريبتوزانتني” 

الرئتني. يف  الرسطانية 
اللوز حليب   –41

خماطر  من  يقلل  بانتظام  اللوز  حليب  تناول 
غني  إنه  حيث  القولون،  برسطان  اإلصابة 

للذوبان. القابلة  باأللياف 
الجوز  –42

 E فيتامني  من  وفرية  كمية  عىل  الحتوائه 
يساعد  املناعة،  جهاز  تعزيز  عن  املسؤول 

الرسطان. أنواع  اجلوز يف منع بعض 
الزيتون زيت   –43

هيدروكسيتريوسول  مركب  عىل  الحتوائه 
أفضل  الزيتون  زيت  يعد  لألكسدة،  املضاد 

الثدي. لرسطان  عالج 
الشعير  –44

“سوبرأوكسويد”  إنزيم  عىل  الشعري  حيتوي 
والذي يساعد عىل هدم اجلذور احلرة يف 

الرسطانية. األورام  نمو  منع  وبالتايل  اجلسم، 
البحرية األعشاب   –45

مركب  عىل  البحرية  األعشاب  حتتوي 
نظام  بناء  عن  واملسؤول  “الفوكويدان” 

مكافحة  يف  فعالة  جيعلها  مما  باجلسم،  املناعة 
الرسطان.

الهندباء جذور   –46
االنتقائي  التنظيم  عىل  اهلندباء  جذور  تعمل 

اخلاليا  مراقبة  من  نوعًا  يعد  ما  للخاليا، 
الحقًا. تدمريها  إىل  يؤدي  الرسطانية، 

السوداء الحنطة   –47
املضادة  بخصائصها  احلنطة  بذور  تتميز 
بأنواع  اإلصابة  متنع  فهي  لذا  للرسطان، 

اخلبيث. املرض  هذا  من  عديدة 
البرسيم  –48

من  بالكثري  غني  الربسيم  نبات  أن  إىل  باإلضافة 
املاغنيسيوم،  احلديد،  النحاس،  مثل  املعادن 

الرسطانية  اخلاليا  حماربة  يف  يساعد  أيضا  فإنه 
نموها. من  واحلد 
األبيض الجزر   –49

من  العديد  عىل  األبيض  اجلزر  حيتوي 
أنواع  منع  يف  تساعد  التي  النباتية  املغذيات 

الرسطان. من  معينة 
اليوسفي  –50

مركبات  بعض  عىل  اليوسفي  قشور  حتتوي 
من  التخلص  يف  تساعد  والتي  الفالفونويد 
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اعتدُت  لطيفة،  لعبًة  نلعُب  تعال  القارئ،  عزيزى 
أن ألعبها مع نفسى للحكم عىل األمور بموضوعية
سنركُب عجيب.  شىء  فهُم  عىل  استعصى  إذا 

الكوكب.  خارج  ونسافر  فضاء  مركبة  وأنا،  أنت 
نمحو  حتى  للذاكرة،  كامل  مسح  بعملية  نقوُم  ثم 
عىل  اإلبقاء  مع  السابقة،  األرضية  جتاربنا  مجيَع 
الوظيفة األساسية  املنطق والتحليل«، ألنه  »جوهر 
اللغة  معارَف  نستبقى  وأيًضا  البرشى،  للمخ 
وأنا،  أنت  سنكون،  أخرى  كلامت  ىف  والقراءة. 
شخصني ناضجني عاقلني ذكيني مثقفني، ولكن 
كأننا  الذاكرة،  ىف  خمّزنة  أرضية  خربات  دون 
املركبة  نركب  هذا  بعد  بعيد.  كوكب  من  آتيان 
ندخل  ثم  األرض،  كوكب  إىل  ونعود  الفضائية 
اقرأ  هواتفنا.  ونفتح  اجلميلة،  العريقة  مرص 
اجلديد: الكائن  أهيا  الطريفة  األخبار  هذه  معى 
ترتدى  ألهنا  جامعية  فتاة  عىل  تتنّمر  »سيدة 
طبيبة  عىل  بالرضب  يعتدين  »سيدات  فستانا!«، 
تقصُّ  »سيدة  مكشوف!«،  شعرها  ألن  صيدالنية 
ضفرية طفلة ىف املرتو ألن الضفرية مجيلة منسدلة 
هذه  قراءة  بعد  لنا  سيحدث  ماذا  كتفها!«..  عىل 
البعض بعضنا  إىل  سننظر  الظّن  أغلُب  الطرائف؟ 
وال نفهم شيًئا. ثم نستوقف أى عابر سبيل من ذوى 
اخلربات األرضية، ونسأله عن معنى ما قرأنا. ويظل 
يرشح لنا، وال نفهم. وحيكى لنا من خرباته، وتزداد 
دهشتنا ونرفض التصديق. سيحكى لنا عن فظائع 
داعش وبوكوحرام وطالبان مع النساء ىف بالد ُمبتالة 
بالويل، وترفُض عقُولنا التصديق، فتنفجر رؤوُسنا 
من هول ما نسمع. بعد ذلك يدور بيننا هذا احلوار:

األرضية  اخلربات  ذو  الرجُل  أخربنا  أنت:   ■
فتاة  من  سخرن  اللواتى  املتنمرات  أن 
الصيدالنية  رضبن  اللواتى  والنساَء  الفستان، 
جديلَة  ت  قصَّ التى  والسيدَة  املحجبة،  غري 
صحيح؟ دينى.  بوازع  هذا  فعلن  الطفلة، 

■ أنا: صحيح.
■ أنت: طيب، أليس ىف »القرآن الكريم«، آياٌت تقول: 
نفس  »كلُّ  عنِقه«،  ىف  طائَره  ألزمناه  إنساٍن  »وكلُّ 
بام كسبْت رهينة«، »وال تزُر وازرٌة وزَر أخرى«؟.

■ أنا: نعم. دون شك.
عام  اهلل  أمام  مسؤوٌل  إنساٍن  كل  إذن،  أنت:   ■
أحد،  شأن  ىف  أحٌد  يتدخل  وملاذا  فكيف  صنع. 
وعمله  بنفسه  إنسان  كلُّ  يلتزم  أن  اهلُل  أمرهم  وقد 
كيف  أحد؟!  عن  أحًدا  حُياسب  لن  تعاىل  ألنه 
هذا؟!. يقل  مل  الدين  بينام  دينيا  الوازُع  يكون 

جيد  أن  ايل  اخلليقه  بدء  ومنذ  االنسان  يسعي 
أن يكون كامال وشامال  ويتمتع بسالم عيل رشط 
وال جيوبه نقصان يف كل جماالت حياته وأنشطته 
ينادي  من  ونري  نسمع  املرات  من  وكم  املختلفه 
الذي  الوقت  يف  سالم  سالم  ويقول  صوته  بأعيل 
رنانه  شعارات  جمرد  فقط  سالم  فيه  يكن  مل 
الناس  أحرتام  ينال  أن  منه  أمال  البعض  يطلقها 
ولفت أنتباههم أو ربام حماوال منه أن يتبوأ منصبا 
هاما يمكنه من أن يكون له كيان ووجود ملحوظ 
اجلميع  من  وثقه  أحرتام  وينال  املجتمع  وسط 
وقرون تذهب وقرون جتيء حتي أيت الينا هذا 
القرن وكان هناك أمال أن يكون ممتلئا هبذا السالم 
املنشود أو الذين يرغبون يف املناداه به وكانت هناك 
يتحقق  أن  تبغي  طموحه  وأمال  عريضه  أحالما 
بل  لالسف  ولكن  به  ينادون  الذين  السالم  هذا 
االحالم  هذه  تبخرت  ما  رسعان  اآلسف  ولشده 
نفسها  تظهر  احلروب  رشاره  وبدأت  رسيعا 
رويدا رويدا حتي أشتعلت احلرب العامليه الكربي 
أخري  مره  الناس  فعاد   1918 عام  توقفت  ثم 
يتم  أن  قبل  وذلك  السالم  عن  جمددا  يتحدثون 
تأسيس عصبه اآلمم املتحده ولكنها لالسف باءت 
الدوليه  املعاهده  عن  سمعنا  بعدها  ومن  بالفشل 
حلظر احلروب بني الدول والغريب أن معظم دول 
العامل قد وقعت باملوافقه عيل هذه املعاهده ولكن 
بأنتشار  وتفاجئنا  أال  قليال  هيدأ  أن  العامل  لبث  ما 
من  الدوليه  واالتفاقات  املعاهدات  هلذه  خرق 
العامليه  احلرب  أثرها  عيل  وجاءت  االملاين  اجلانب 
املنشود  السالم  حلم  بات  أخري  فمره  الثانيه 
ومن  فيه  الوثوق  يمكن  ال  كبري  ووهم  بل  رساب 
مره  رسيعا  أقدامه  عيل  يقف  أن  العامل  حاول  ثم 
أخري فكونوا ما أسموه هبيئه اآلمم املتحده وكان 
الغرض منها هو أن يشكلوا من خالهلا أمال جديدا 
أيضا  ولكن  العامل  يف  السالم  الحالل  أخريا  أمال  بل 
تبني  والسنني  وااليام  الوقت  مرور  مع  لالسف 
والوهم  بالرساب  أشبه  هي  أيضا  املنظمه  هذه  أن 
من  جديده  سلسله  يف  يدخل  العامل  وبدأ  القاتل 
فقد  الورديه  واالحالم  والشعارات  الضالالت 
يتأمل فمنذ  بل وجيعلوه  العامل  أن خيدعوا  نجحوا 
أ تأسست هذه املنظمه قامت العديد من احلروب 
يف  باآلخص  أو  أمجع  العامل  يف  سواء  واحلروب 
حميط الرشق االوسط وحينئذ أتضح للعامل أمجع 

فطهوته  حتبُه  طعاٍم  مذاق  للّذة  يا 
تتمتع   ! مكوناتَه  بساطة  كانت  ،أيًا 
وحتفظ  طهوت،  ما  توابل  بنكهِة 
األكلة  وتوابل  مقاديِر  قلبك  ظهِر  عن 
طهيها. يف  نجحت  ألنك  طهوهتا  التى 
اإلختبارات  من  بالكثرِي  مليئة  حياتنا  هكذا 
ف  ونتأسَّ فيها،  النجاح  بنكهة  نفرح  التى 
تنتهى  ال  ولكن  الرسوب.  عند  بالطبع 
حينام  جتاربنا  من  املستفادة  الدروس 
نرُسب. كام ال يعنى الرسوب هناية املطاف.
قيمة  أن  جمتمعنا  يف  خطًأ  تعلمنا  ربام 
النجاح  سواء  بنجاحِه،  فقط  تتعلق  اإلنسان 
رسوبِه  وأن  حياتِه.  أو  عملِه،  أو  دراستِه،  يف 
النفور  َثمَّ  ومن  فشلُه  يعنى  منهام  أٍى  يف 
طوياًل  املبدأ  هبذا  أذهاننا  وتعلقت   . منُه 
وتكرارًاعندما  ِمرارًا  بُحرقة  بكينا  أننا  حتى 
إقتنعنا  ألننا  أيدينا.  من  النجاح  لبن  إنسكب 
منذ  أذهاننا  يف  املبدأ  هذا  عىل  تربينا  أو 
اليوم بصدِد مفهوُم  نعومة أظافرنا. ولكننى 
 . جمتمعنا  يف  عليِه  تعودنا  ما  عن  خمتلف 
ذاهتا،  يف  شهّية  النجاح  نكهة  أن  صحيح 
أواحلياه  أوالعمل  الدراسة  يف  النجاح  سواء 
األكثر  ولكن  أيضًا.  والتفوق  بل  عمومًا 
هل  تنَجح؟  ملاذا  تعرف  أن  هو  شهّية 
ُيرّسون  اآلخرين  جتعل  لكى  فقط  تنجح 
لنجاِحك؟  هدفًا  جتُد  أنك  أم  بنجاِحك؟ 
نجاٍح  لكِل  ليس  أنه  هنا  الصادمة  احلقيقة 
فرحتُه. وذلك كأن ُيرِغم األباء أبنائهم بدراسٍة 
حتقيق  سبيِل  يف  األبناء  يرغبها  ال  معينة 
من  يتمكنوا  مل  ما  تعويض  أو  آبائهم،  سعادة 
بالفعل  األبناء  وينجح  قبل.  من  حتقيقِه 
سعادهتم.  وليست  آبائِهم  سعادة  ليحققوا 
يف  العمِل  عىل  ما  شخُص  جُيرَب  أن  أو   
ألنه  الكثري  الكسب  له  حيقق  مكاٍن 
وبالفعل  أرستِه.  عىل  ليرصف  مسئوُل 
العمل،  هذا  يف  املرموق  النجاح  حيقق 
يعملُه. ممن  سعادتُه  حيقق  ال  ولكنه 
نفسُه؟  النجاح  ُتدُمن  ألنك  تنجح  أم 
تغذوا  ألهنم  النجاح  يدمنون  أناُس  هناك 
النجاح  هدف  جمرد  عىل  صغرهم  منُذ 
أى  حتقيِق  أو  الوسيلة  النظرعن  بغض 

بعد قرار نقيب املوسيقيني املغنى هاين شاكر 
منع مطريب املهرجانات من الغناء يف احلفالت 
بيكا  محو  وبني  بينه  خناقة  وقعت  العامة، 
يمكن  وكان  ناحية،  كل  يف  أصداؤها  ترددت 
ثقايف  لنقاش  فرصة  تكون  أن  اخلناقة  لتلك 
مقدمتها  يف  يأيت  مهمة  قضايا  حول  واسع 
رضورة الوقوف بشكل مبدئي ضد سياسات 
من  سواء  رسمية  بقرارات  للفنون  التصدي 
نقابة أو غريها، ال سيام أن التجربة التارخيية 
مل  القانون  بقوة  املصادرة  أن  بوضوح  تبني 
كل  كان  وبالعكس  نتيجة،  أي  عن  قط  تسفر 
ذاته  الوقت  يف  انتشارا.  أكثر  يميس  ممنوع 
فإننا نرفض متاما البذاءة واجلالفة والفظاظة 
أخالقي  موقف  من  انطالقا  ليس  الفنون،  يف 
والبذاءة  اجلالفة  أن  من  انطالقا  بل  وعظي، 
ثالثا،  دوره.  وتقوض  الفن  جوهر  مع  تتنايف 
نقابة   " من  قرار  يصدر  أن  الغريب  من  كان 
دون  من  الغناء  من  نوع  بصدد  موسيقيني" 
أن يفرس لنا أو جيتهد ليبني الفرق بني رفض 
بعض  يف  وحيدث  أحلاهنا،  وبني  الكلامت 
الفنية-  العملية  تناقضات  من  وهذا  احلاالت– 
املوسيقا جيدة،  الكلامت رديئة لكن  أن تكون 
 " مثل  الشعبية  السري  يف  حتى  ذلك  حيدث 
شفيقة ومتويل" وهي عمل شعبي موسيقي 
لكنه يقوم عىل فكرة وكلامت رديئة  عبقري 
النقابة أن  إال  أخته!  قتل  عىل  األخ  تشجع 
شعراء نقابة  وليست  موسيقيني  نقابة  وهي 
املهرجانات موسيقا  بشأن  كلمة  لنا  تقل  مل 
وما إن كانت تندرج يف باب املوسيقا الشعبية، 
ال  املدينة وأزقتها  قاع  أنغام من  أم أهنا جمرد 
صدر  الشعبي؟.  الفن  نسميه  بام  هلا  عالقة 
لكننا كنا  البذيئة،  الكلامت  بناء عىل  املنع  قرار 
من  لكن  األحلان  تلك  طبيعة  عن  كلمة  ننتظر 
النقابة عاجزة عن ذلك، وعاجزة  أن  الواضح 
حتى عن أن تستشري يف ذلك أساتذة املوسيقا 
واآلن  وغريه.  الشامي  فوزي  د.  مثل  الكبار 

ىف  الدين  من  ليس  فهذا  كاذبون.  هم  أنا:   ■
خيصُّ  ال  فيام  األنف  دّس  من  لوٌن  بل  شىء. 
املامرسات  تلك  أن  اخلاص  رأيى  وىف  األنف.  ذاك 
النفس.  صدوع  لرأب  يائسة  حماولة  املشينة 
بالتدنيس. والتطّهُر  باالنتقاص،  النقِص  إكامُل 
■ أنت: ماذا تقصدين بإكامل النقـص باالنتقـاص

والتطهر بالتدنيس؟.
■ أنا: يعنى شخٌص ما إيامُنه باهلل فقري، فُيكِمُل ما 
اآلخرين.  إيامن  من  باالنتقاص  إيامنه  من  نُقص 
بتأنيب الضمري  الفواحش واآلثام، ويشعر  يرتكب 
التوبة والكّف عن  لكنه بدال من  الدائم جراء ذلك. 
رمى  وهو  األسهل،  احلّل  إىل  يلجأ  اخلطايا،  ارتكاب 
الناس بالُتهم، وإهانتهم ورضهبم وربام قتلهم، ثم يزعم 
السلوك  ذلك  الدين!  عن  يدافع  بأنه  وللناس  لنفسه 
وإراحة  النفس  عن  الرضا  شيئا  له  يصنع  املريض 
اآلخرين  »بتدنيس«  أنه  يظن  ألنه  ب.  املعذَّ الضمري 
»يتطّهر« من دنسه ويربأ من آثامه، فريضى عنه اهلل.
■ أنت: ولكن كيف يرضى عنه اهلُل وهو يؤذى الناس؟!.
بالعكس، هو يرتكب  أنا: هو »يظن« ذلك. ولكن   ■
أمًرا  خالف  ألنه  اهلَل  وُيغضب  اآلثام  من  مزيًدا 
وهو  »عدٌل«  اهلُل  األذى.  عن  بالكّف  واضًحا 
صنع. بام  كالًّ  حياسُب  الذى  األوحد  تعاىل 

■ ■ ■
خرباُتنا  لنا  وعادت  القارئ  عزيزى  اللعبُة  انتهت 
عقولنا  عىل  خُتّيم  احلزن  سحابُة  وعادت  األرضية 
بام نشاهد من سلوكات ال يقبلها ديٌن وال منطٌق وال 
أخالٌق وال قانون. واخلالصُة أن ممارسات »البلطجة« 
القانوُن بحسم،  ُيطبق  تنتهى، ما مل  لن  النساء  ضد 
وُيرضب بيد من حديد عىل مرتكبيها. لسنا ىف حاجة 
إىل السفر خارج الكوكب للشعور بالدهشة ملثل تلك 
األخبار املؤسفة، فالعامُل يقرأ مآسينا ويضحُك علينا.

وتتقدم  تعلو  اجلديدة«  »اجلمهورية  ىف  اليوم  مرُص 
وثباٍت  ىف  والتنوير  واإلعامر  التنمية  نحو  وتقفز 
بام  اإلعجاب  بعني  لنا  تنظُر  الدنيا  جتعُل  رائعة 
سبع  ىف  السيسى«  »عبدالفتاح  الرئيس  حققه 
ىف  بحدوثه  نحلُم  نكن  مل  مما  فقط،  سنوات 
املأفونني  لبعض  نسمح  فكيف  عاًما.  مخسني 
البناء  هذا  يفسدوا  بأن  القانون  عن  اخلارجني 
يرتكبون من خَماٍز جتعلنا نخجل؟!..  اجلميل بام 
وتطبيقه  البلطجة«  مكافحة  »قانون  تفعيل  أرجو 
األدب.  أساء  العقاَب  أِمن  َمن  ألن  اجلميع،  عىل 
الوطن«. أبناَء  حيرتُم  ملن  والوطن  هلل  »الديُن 
عن املرصى اليوم

بني  السالم  أحالل  يف  كسابقيها  اهليئه  هذه  فشل 
بل  السالم  حيلوا  أن  يستطيعوا  مل  فهم  الشعوب 
وأيضل فشلوا أن يضعوا خمططا أو خطه مقبوله 
للسالم فعاملنا اليوم نراه هزيال يتدهور من مشكله 
املشاكل  تتوقف  وال  برسعه  يسري  مشكله  ايل 
واالزمات وأصبحت العقبات اقوي وأصعب مما 
أين  اخري  مره  السوال  وجاء  القديم  يف  عليه  كنا 
العامل  عنه  بحث  والذي  املفقود  السالم  ذلك  هو 
كثري او لال سف ايل االن مل جيده أو يمسك به  هل 
عزيزي  يل  أسمح  لكن  نعم  بالطبع  السالم؟  تريد 
القاريء أن أحول نظرك هلذه احلقيقه التي يغفلها 
أن  أو  أن يسمعوها  والتي ال يريدون  بل  الكثريون 
أحد  يستطيع  لن  أنه  وهي  أال  أساسا  اليها  يلتفتوا 
جمرد  حتي  أو  السالم  هذا  يعطيك  أن  الناس  من 
ملحه منه والسبب يف ذلك أنه ال يملكه بل هو مثلك 
سلطاته  بلغت  ومهام  حمدوده  أمكانياته  أنسان 
لكنها مقيده انام سالمك احلقيقي وسالمك االكيد 
سمعت  تكون  قد  واحد  شخص  يف  اال  جتده  لن 
النظر وقد تكون مل تسمع عنه  عنه وحولت عنه 
ايل االن  أن سالمك احلقيقي هو يف اهلك من صنعك 
كل  لك  يقول  من  هو  حلياتك  خطه  ورسم  وكونك 
آلنه  وعده  يف  صادق  وهو  معك  أنا  ختف   ال  يوم 
ليس أنسان مثلنا بل هو االله يف السموات من كون 
السلطان  له  االرض والسامء بكلمه منها وهو من 
ان يتحكم بكل جمريات االمور فيها صغريها قبل 
أن  القادر  الوحيد  السامء  االله يف  كبريها  هذا هو 
الصعبه  الظروف  وسط  حتي  السالم  يمنحك 
والدمار  اجلوع  ووسط  اهلائجه  البحار  ووسط 
املاسك  هو  اهلك  يظل  واخلراب   الربكان  ووسط 
السالم   وهذا  سالما  لك  املانح  وهو  االمور  بمقاليد 
أن تتخليه هل  يفوق كل عقل والذي لن تستطيع 
ترغب يف اللجوء اليه هل تعلن عوزك له انه قريب 
منك االن افتح قلبك ووجه له الدعوه ليأيت وينزع 
كل خماوف من داخلك ويمتعك يسالمه العجيب 
والقي  اليه  تعال  البرش   كل  أدراك  يفوق  والذي 
الوحيد من  أنه  بنفسك وبكل خماوفك عليه وثق 
فيه النجاه والسالم احلقيقي وليس السالم املفقود .

قيمة  أن  فهموا  حينئٍذ  آخر.  هدٍف 
نجاحهم.  قيمة  من  فقط  اإلنسان 
الغش  أساليب  يف  ماهرين  طالب  فوجدنا 
جتاُر  العلمية،  الدرجات  أعىل  إىل  ليصلوا 
من  أكثر  يقدموه  ما  جودة  إىل  يسعون  ال 
بسلعهم  السوق  ليكتسحوا  الكثري  الكسِب 
يظهرون  ممثلني  اجليدة،  غرِي  خدماهتم  أو 
وهم  وحسب  شهرهتم  لتتسع  تكريٍم  كِل  يف 
يقدمون  حتى  أو  التكريم  هذا  يستحقون  ال 
يتسلقون  موظفني  هادفة،  فنية  أعاماًل 
أعىل  إىل  ليصلوا  ما  بطريقٍة  عملهم  يف 
وهكذا. يستحقون....  ال  وهم  التقييامت 
 هؤالء أدمنوا النجاح بالفعل ملجرد الوصول 
خيتاروا  ومل  ذاهتا،   ِّ حد  يف  النجاح  لكلمة 
وسيلة صائبة أو هدفًا لينجحوا من أجلِه. كام 
ليست  املثابرة  ألن  اإلنجاز  يف  الرسعة  أرادوا 
مراٍت  ينجحون  وجدهتم  وإن  منهجهم. 
يدم  لن  النجاح  هذا  أن  تأكد  أماَمك  عديدة 
صحيحة. أساساٍت  عىل  ُيبَن  مل  ألنه  طوياًل. 
احلقيقية  قيمتهم  أن  عرفوا  َمن  هناك  بينام 
يف  التقديرات  لقمم  الوصول  يف  ليست 
شىُء  أنه  صحيح  العلمية.  الشهادات 
لتقييم  معيارًا  ليس  ولكن  لفائدهتم،  مفِرح 
لن  الذاتية  صورهتم  أن  فتيقنوا  شخصهم. 
ألهنم  عديدة،  مراٍت  أيضًا  رسبوا  إذا  هتتز 
لذلك  حماوالهتم.  من  يتعلمون  بالفعل 
النجاح  عرفوا  ملَن  كثرية  نامذج  هناك 
الكثرية.  الراسبة  حماوالهتم  بعد  احلقيقى 
عىل  وحافظوا  بل  فحسب،  هذا  ليس 
هبا. أواًل  هم  يتمتعوا  لكى  نجاحهم  توابل 
يف  تفوُح  جتدها  احلقيقى  نجاِحك  نكهِة 
حوَلك  َمن  أيضًا  فيشتمها  األركان،  كل 
بحق. إجتهدت  ألنك  هبا،  ويتلذذون 
ال  و  تِه،  ذا حد  يف  هدفًا  ليس  النجاح  إذًا 
طويـل  طريُق  هو  صاحبُه.  يّقيم  معيارًا 
وجرُس  املعنّى،  هدفِه  إىل  ليصل  لصاحبه 

التى مل حيققها. باملحاوالِت  ممتد 

السموم  تلك  نواجه  كيف  السؤال:  يصبح 
رسمي؟.  بقرار  منعها  نرفض  ونحن  الفنية 
ال حل سوى اعالء شأن األعامل الفنية اجليدة
الشابة  املواهب  مئات  أو  عرشات  وتشجيع 
احلقيقية، ودعمها، لكي تتوفر لنا عملة جيدة 
تطرد العملة الرديئة، هذا ألنه اليشء يستطيع 
مواجهة التدهور واالنحطاط الفني سوى فن 
الناس.  وأرواح  عقول  خياطب  عظيم  آخر 
واحلق أن ظاهرة مطريب املهرجانات ليست 
وظاهرة  املرصي،  الغناء  تاريخ  يف  جديدة 
التيار التجاري الذي يلعب عىل الغرائز ليست 
األغنية املرصية منذ  تاريخ  حديثة، فقد شهد 
حيد  ومل  وانتشاره،  التيار  ذلك  وجود  نشأهتا 
الفن  من  آخر  تيار  تدفق  سوى  وجوده  من 
بيكا وكزبرة  ليس بمنع محو  احلقيقي. احلل 
الظروف  نوفر  أن  احلل  وحنجورة،  وشطة 
تتفتح  لكي  االعالم  أجهزة  ويف  التعليم  يف 
والغنائية  املوسيقية  املواهب  ومئات  عرشات 
املريع.  اهلبوط  ذلك  عىل  الفني  الرد  وتتوىل 
هاين  كان  إذا   : أخري  سؤال  يبقى  النهاية  يف 
شاكر هياجم محو بيكا وزمالئه بشدة بسبب 
رداءة الكلامت فإن من حقنا أن نتأمل كلامت 
أغاين هاين شاكر مثل " لو سمحتوا .. يميش 
كلامت  أن  نفكر  أن  ولنا   !" براحته  يتمخطر 
شعور  أي  من  فارغة  املهذبة  األغاين  معظم 
أو فكرة، وأهنا يف واقع األمر الوجه اآلخر ملا 
يقدمه محو بيكا وحنجورة، ألنك حني حتول 
تقتله،  فإنك  وروحي  عقيل  فراغ  إىل  الفن 
وتدمره، كام تقتله وتدمره بالبذاءة واجلالفة، 
ويصبح الفن ضحية يف احلالتني: مرة بكلامت 
بكلامت  ومرة  اخلواء،  تعكس  شيئا،  تعني  ال 
التحرش.      إىل  الضاري  اجلوع  تعكس  بذيئة 
عن الدستور املرصية



اإلرتفاع  األخرية  اآلونة  يف  تالحظ 
انعكس  مما  البرتل  أسعار  يف  املطرد 
أسعار  وبالتايل  النقل  أسعار  زيادة  عىل 
حتى  واملعمرة  اإلستهالكية  السلع 
إىل  األمريكي  برنت  خام  سعر  وصل 
٢٠١٨ منذ  مرة  ألول  للربميل  دوالرا   ٨٠
الطلب  يف  ارتفاعا  املستثمرون  ويتوقع 
مع  اإلمدادات  عىل  األسواق  خماوف  بفعل 
كوفيد19-. أزمة  من  ببطء  العامل  خروج 
بتخفيف  اللقاحات  إطالق  تسبب  ومع 
ارتفعت  اجلاري،  العام  اإلغالق  تدابري 
النفط عىل  الطلب  يزداد  بأن  التوقعات 
الشاميل  النصف  يف  الطاقة  أزمة  ودفعت 
الطبيعي  الغاز  أسعار  األرضية  الكرة  من 
ما  سنوات   7 منذ  مستويات  أعىل  إىل 
الوقت  النفط،يف  سوق  عىل  بدوره  انعكس 
مل  فيام  النفط  خمزونات  تقّلصت  ذاته، 
منظمة  يف  اإلنتاج  زيادة  قرارات  تنجح 
والدول  )أوبك(  للنفط  املصدرة  الدول 
ذلك  يف  بام  فيها  املنضوية  غري  املنتجة 
اخلام. أسعار  ارتفاع  من  احلد  يف  روسيا 

التعامالت  يف  برنت  برميل  سعر  وارتفع 
ليصل   0.9٪ بنسبة  الصباحية  اآلسيوية 

األنانية،  أو  النفس  حب  1. النرجسية تعني 
تتميز  حيث  الشخصية  يف  اضطراب  وهو 
باألمهية  والشعور  والتعايل،  بالغرور، 
حساب  عىل  ولو  الكسب  وحماولة 
أسطورة  إىل  نسبة  الكلمة  وهذه  اآلخرين. 
أن نركسوس كان  فيها  ورد  يونانية، 
حتى  نفسه  عشق  وقد  اجلامل  يف  آية 
يف املاء. وجهه  رأى  عندما  املوت 

اجتامعية  مشكلة  النرجسية  ُتعّد  2. كام 
العوامل  إحدى  ومتثل  ثقافية.  أو 
عدة  يف  السامت املستخدمة  يف نظرية 
الشخصية. لتقييم  ذاتية  استبيانات 

الشخصيات  سامت  إحدى  وهي 
كل  جانب  الظالم إىل  يف ثالوث  الثالثة 

العمل  كمفتاح  الرس  كلمة  هو  التاريخ 
الناجح  الصحيح  واالقتصادى  السياسى 
الرتتيب  ىف  السياسية  اجلغرافية  وتكمله 
اوعسكرى  دبلوماسى  لعمل  االسرتاتيجى 
فمن  الواقع     ارض  عىل  منجز  اواقتصادى 
اجلغرافيا  واليتصور  جيدا  التاريخ  يقرا  ال 
االسرتاتيجية  ومواقعها  للدول  السياسية 
والدبلوماسى  السياسى  للعمل  اليصلح  فهو 
يرتبطون  الثالثة  الن  العسكرى  حتى  او 
واجلغرافيا  اوال  بالتاريخ  وثيقا  ارتباطا  
سياسى  لعمل  املحددات  فهى  ثانيا  السياسية 
او دبلوماسى او اقتصادى او عسكرى متميز
ىف  ويتعمق  جيدا  التاريخ  قراة  جييد  من  اما 
ناجحا  سيكون  بالقطع  السياسية  اجلغرافيا 
الدبلوماسيني  اختيار  رشوط   اهم  فمن 
التاريخ  امهها  عدة  اختبارات  اجتيازهم 
ىف  العامة  الثقافة  اىل  باالضافة  واجلغرافيا 
عىل  بناء  يتم  للدولة  رئيس  اختيار  ان  حني 
احيانا  فنرى  الشديد  لالسف  اخرى  امور 
التى  االشياء  اهم  اىل  يفتقرون  دول  رؤساء 
قلة  وهو  السياسى  للعمل  الرئيس  تؤهل 
للدول  اجلغرافية  او  التارخيية  املعلومات 
العامة  الثقافة  اىل  االفتقار  اىل  باالضافة 
االخرى. الشعوب  مع  للتعامل  واخلاصة 

 
والتارخيى  الثقاىف  االفتقار  هذا  ظل  وىف 
احيانا  املرء  يعجز  كوارث  حتدث  واجلغراىف 
يعتمد  االفتقار  هذا  ظل  ىف  النه  تفسريها  عن 
دون  مستشاريه  عىل  اساسية  بصفة  الرئيس 
مستشاريه  اراء  الن  الشخصى  رايه  ابراز 
ومعارض  ما  لقرار  مؤيد  بني  دائام  ختتلف 
قراره  يكون  ان  يمكن  احلالة  هذه  ففى  له 
مشوشا اوغري مدروس فتحث كوارث لبلده 
حتتاج  التى  االزمات  وقت  اخرى  لبالد  او 

بالسعادة  يشعرك  األطوار  غريب  مرشوب 
كانت  مهام  يومك  لبدء  طاقة  ويمنحك 
فيه  هبا  ستمر  حتام  التي  األحداث  قسوة 
عمل  ساعات  بعد  ذهنك  إىل  الصفاء  ويعيد 
طوال اصابتك باإلرهاق وامللل ومتكنك من إعادة 
مزاجك  وتظبط  واالسرتخاء  أفكارك  تنظيم 
القهوة.. قد يكون رشهبا  مثلام يقول حمبي 
واهليئة الطبيعة  مجيل  إدمان  ولكنه  ادمانا 
أو  السكر  بكثرة  هلا  صنعك  كيفية  هيم  ال 
أذواق  فكلها  عدمه  أو  اللبن  ووجود  قلته 
مجيعها  لكن  ختتلف  وقد  تتفق  قد 
القهوة اسم  ذكر  عند  احرتما  يقف 
وتناغمه  لألنظار  اخلطاف  ولونه  البن  رائحة 
مع  وتداخلها  الكنكة  يف  املاء  قطرات  مع 
يكون  الذي  سويا  ذوباهنم  ثم  السكر  حبيبات 
والتي  األحلان  مجيلة  موسيقية  مقطوعة 
عىل  املكونة  اهلواء  بفقاقيع  هباؤها  يكتمل 
حمبيها  كل  يعشقه  وش  هلا  لرسم  سطحها 
دلق  إن  قال  فمن  الرس  معروف  غري  عشقا 
األركان  مكتملة  جريمة  أهنا  ؟  خري  القهوة 
وقد متالء اليوم بالعثرات والتخبط والنحس.

شم  يمكنك  مجال  هي  القهوة 
تساءلت  هل  لكن  وتذوقه  رائحته 
القهوة؟ من  أمجل  هو  ما  عن  يوما 
بارد  هنار  يف  حتتسيها  ان  منها  األمجل 
الريح  ونسامت  السامء  الغيوم  فيه  متأل 
التحية عليهام  وتلقي  وجنتيك  تداعب 
منها  فنجانا  ترشب  أن  األمجل 

قوة األنجيل
ملا عزم "روبرت موفات" عىل الذهاب اىل ناماكو 
ليبرّش بانجيل املسيح، أخذ سكان الكاب يبكون 
املرعب  افريكانز  الرئيس  "أن  أحدهم:  وقال 
"أنه  آخر  “وقال  إربا  إربًا  جسدك  سيمزق 
اخلمر!  لرشب  وعاء  مججمتك  من  سيصنع 
ذهب  بل  خائفًا  يرتاجع  مل  موفات  ولكن 
شهور  متض  ومل  باالنجيل  وبرش  ناماكو  اىل 
آمن  اذ  جديدًا  انسانًا  افريكانز  صار  حتى 
أصدقاء  أعّز  من  وصار  واعتمد  باملسيح 
األنجيل. نرش  ىف  معاونيه  واكرب  موفات 

***

أبدية الكالب !
من شدة حب األمريكان للكالب ال تكاد ختلو 
أو ثالثة، وأن يوصى بعض  بيوهتم من كلبني 
الضخمة  ثروهتم  بكل  األغبياء  أو  األغنياء 
أقاموا  وقد  ألقارهبم!  بعدهم  من  ثم  لكالهبم 
هلم اللوكاندات واملطاعم واملستشفيات واملقابر 
بلغ  ان  هذا  كل  من  األعجب  ولكن  اخلاصة. 
عىل  كتبت  سيدة  أن  لدرجة  بالبعض  اجلهل 
هذه  كلبها  رضيح  عىل  فخمة  رخامية  لوحة 
الكلامت" الوداع ياركس ...  سنلتقى ىف األبدية!
سفر  حياهتا  ىف  تقرأ  مل  األخت  هذه  لعل 
الرؤيا الذى كتب فيه الرسول يوحنا رصاحة 
املمنوعة  األصناف  أول  هى  الكالب  ان 
الكالب  خارجًا  "ألن  السامء،  دخول  من 
األوثان  وعبدة  والقتلة  والزناة  والسحرة 
 .)15  :  22 )رؤ  كذبًا"  ويصنع  حيب  من  وكل 

الكالب  هنا  اليقصد  يوحنا  القديس  كان  وأذا 
وانام  والذيل،  األربع  ذوات  أى   ، حرفيًا 
تشبهوا  الذين  األرشارعمومًا  عن  كناية 
رشاستهم  ىف  الكالب  بطبع  حياهتم  ىف 
املسيح  السيد  كقول  ونجاستهم،  ورشاهتهم 
التوراة  كقول  أو  للكالب".  القدس  تعطوا  "ال 
بيت  اىل  كلب  ثمن  وال  زانية  أجرة  "التُدخل 
ان  ايضًا  املعروف  ان  اال   .)18  : )تث23  الرب" 
بموهتا  متامًا  وتنتهى  تفنى  كلها  احليوانات 
هلا  وليس  كاألنسان  خالدة  روح  هلا  ليس  اذ 
التى  الكالب  أبدية  هى  فأين  أبدية.  وال  قيامة 
"ركس"  مع  فيها  تلتقى  ان  السيدة  هذه  تريد 
الفناء.  ابدية  هى  الكالب  ابدية  ان  العزيز؟ 
يؤمنون  هيوه  شهود  ان  بالذكر  واجلدير 
تفسريهم  حسب  الفناء  أو  الكالب  بأبدية 
اخلطية  "أجرة  لآلية  اخلاطئ  احلرىف 
وال  دينونة  ال  بانه  يبرشون  وكأهنم  موت" 
وفناء. كالب  أبدية  جمرد  وانام  عقاب 

مستوى  أعىل  وهو  دوالرًا،   80.24 إىل 
.2018 األول  أكتوبر/ترشين  منذ  له 
كام ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 
للربميل. دوالرًا   76.07 ليبلغ   0.9٪ بنسبة 

النفط؟ أسعار  تتجه  أين  إىل 
"جاي  من  دريسكول  جون  وأفاد 
أن  "يبدو  الطاقة  خلدمات  دي"  يت 
أي  أرى  ال  سيتواصل.  النفط  ارتفاع 
ذروته". بلغ  االرتفاع  أن  عىل  بعد  دليل 
أن  عىل  مؤرشات  ظل  يف  ذلك  ويأيت 
جّراء  يتباطأ  العاملي  االقتصاد  تعايف 
حيال  والقلق  اإلمداد  سالسل  يف  مشاكل 
ارتفاع  إىل  تؤدي  التي  دلتا  املتحورة 
عدة. بلدان  يف  بكوفيد  اإلصابات  عدد 

مقارنة  كبري  بشكل  األسعار  وارتفعت 
شّكلت  عندما  املايض،  العام  بمطلع 
مستوى  عىل  للطلب  رضبة  اإلغالق  تدابري 
برنت  خام  سعر  انخفض  فيام  العامل 
غرب  وهتاوى  دوالرا   16 مستوى  إىل 
سلبية مستويات  إىل  الوسيط  تكساس 

ما  عادًة  النفيس.  من املكيافيلية واالعتالل 
الفرد  عالقات  يف  مشكلة  النرجسية  متثل 
مع ذاته أو مع اآلخرين باستثناء النرجسية 
اختالف  إىل  اإلشارة  جيدر  الصحية. 
الذات. مفهوم مركزية  عن  النرجسية 

أن  عىل  العقلية  الصحة  خرباء  ويتفق 
ووضوحًا  انتشارًا  أكثر  باتت  النرجسية 
الغريب  من  وليس  اليومية.  احلياة  يف 
يف  السيلفي  لصور  اهلائل  االنتشار 
بات  حتى  االجتامعي  التواصل  مواقع 
احلايل. اجليل  أبناء  بني  اعتياديًا  أمرًا 

 
واالهتامم  الذات،  حب  يف  اإلفراط  انه 
الذات  وراحة  اخلارجي  باملظهر 
وقدراته. أمهيته  من  الفرد  وتضخيم 

احلال ىف  او  قصري  وقت  ىف  رسيعة  حلول  اىل 
بامتحان  تقوم  جلنة  هناك  تكون  ان  فيجب 
اللجنة  مثل  دولة  كرئيس  للعمل  يتقدم  من 
الدبلوماسييني  بامتحان  تقوم  التى  العلمية 
من  الرئيس  كان  فاذا  اخلارجية  ىف  للعمل 
يقطع  فذلك  خمابراتية  او  عسكرية  خلفية 
نصف الطريق عىل اجتيازه االمتحان ويكون 
العسكرية  القرارات  اختار  كيفية  ىف  مؤهال 
واالسرتاتيجية الصحيحة ويبقى اجلزء االخر 
من االمتحان وهو العلم السياسى والدبلوماسى 
ناتى  ثم  العامة  والثقافة  واجلغرافيا  والتاريخ 
والنفسية الصحية  واحلالة  السن  اىل  اخريا 
ولكن اهم االشياء التى متيز رئيسا اودبلوماسيا 
وقت  التاريخ  استدعاء  فكرة  هو  اخر  عىل 
االزمات واجلغرافيا السياسية التى تكمل الوضع 
االسرتاتيجى الصحيح للقيام بالعمل السياسى 
واالسرتاتيجية  السياسية  االخطاء  لتجنب 
تكرارها لتجنب  املاضى  ىف  حدثت  التى 
االزمات  ادارة  دراسة  يسمى  علم  وهناك 
العلمية  واملعاهد  اجلامعات  ىف  يدرس  الذى 
هناك  ان  العلوم  هذه  مميزات  ضمن  ومن 
اسلحة اسرتاتيجية هلا تاثري اقوى من السالح 
العسكرى مثل سالح الطاقة واالقامر الصناعية 
املثال  التجارى عىل سبيل  والتبادل  واالقتصاد 
او  الدبلوماسى  او  السياسى  وامثلةاالخفاق 
صاحب  الفتقار  كثرية  العامل  ىف  العسكرى 
القرار السياسى للحد االدنى من العلم والثقافة 
يعيش  وكانه  واحلكمة  واجلغرافيا  والتاريخ 
فتحث  مستشاريه  مع  افرتاضى  عامل  ىف 
العاملية واحلروب املدمرة. الكوارث السياسية 

الباردة الليايل  يف  التدفئة  بغرض 
الستعاده  بتذوقها  تستمتع  أن  منها  األمجل 
انت  دراسة  أو  حتبه  عمل  لقضاء  تركيزك 
أغنيتك  نغامت  مع  تتذوقها  وأن  اختارها  من 
جلسته  تأنس  شخص  جوار  إىل  أو  املفضلة.. 
ذاته القهوة  نفجان  من  األمجل  هو  هذا 
يزيد  نفعله  مجيل  فعل  بكل  القهوة  ارتباط 
كل  ومذاقها  ولوهنا  رائحتها  هلا  حبنا  من 
والراحةخذ  الطمأنينة  النفس  يف  يبعث  منهم 
عميقا  نفسا  واتبعه  فنجانك  من  رشفة 
يقدر  ال  فسحرها  حينها  شعورك  يل  وصف 
قمر من  حجر  فتات  بالفعل  فهي  بامل 

عن  بإستمرار  يبحثون  القهوة  عشاق  إن 
تزيدهم  لكى  قصري  القهوه  عن  كالم  أمجل 
حياة  القهوة  ىف  يرون  أهنم  حيث  فيها  حبا 
فيه  خيتلط  أخر  عامل  إىل  تأخذهم  أخرى 
الواقع مع اخليال كام أهنم يسبحون ىف طيات 
كل  ىف  القهوة  حيبون  أهنم  كام  أفكارهم 
االستمتاع  سوي  الصباح  ىف  اليريدون  مكان 
اهلادئة  املوسيقى  و  العزف  بعذ  مع  بمذاقها 
اليومية حياهتم  مبارشة  يستطيعوا  لكى 
أنغام  عىل  وقصصا  حكايات  خيتزل  فنجان 
شغاف  املالمس  بصوهتا  تصدح  وهي  فريوز 
القلوب حيلو لكثريين استفتاح يومهم بفنجان 

صباحكم قهوة مظبوط ...

إحياء لذكرى رجل عظيم !!
كان بيتهوفن معارصًا لنابليون بونابرت وكان 
شديد األعجاب به من أجل دفاعه عن مبادئ 
واألخاء  احلرية   " وشعارها  الفرنسية  الثورة 
عظياًم.  بطاًل  لذلك  واعتربه   " واملساواة 
سيمفونيته  يؤلف  بيتهوفن  وبدأ 
أى  "األيرويكا"  دعاها  التى  الثالثة 
إهداءها  وكتب  "البطولة"  سيمفونية 
عظيم".  رجل  "اىل  هكذا:  نلبليون  اىل 
كتابة  من  بيتهوفن  ينتهى  أن  قبل  ولكن 
وجد  الرائعة،  السيمفونية  هذه  موسيقى 
وأنتصاراته  فتوحاته  استهوته  قد  نابليون  أن 
والبالد  فرنسا  عىل  امرباطورًا  نفسه  فنّصب 
األوىل. بمبادئه  يعبأ  يعد  ومل  غزاها  التى 
نابليون  أن  واعترب  وغضب  بيتهوفن  فثار 
ضعيف  رجل  إالّ  هو  وما  نظره  ىف  مات  قد 
القوة  لشهوات  عبدًا  صار  وقد  كغريه 
السيطرة والشهرة والطمع،  والسيادة وحب 
"املارش  واّلف  كتبه  الذى  االهداء،  فمزق 
ُيقرأ  جديدًا  إهداء  وكتب  الشهري  اجلنائزى" 
!!!" عظيم  رجل  لذكرى  إحياءًا   " هكذا: 

***

نصائح صحية !
كيلوج: هارتى  دكتور  قال 
تأكل. أن  أعتدت  ما  نصف  ُكل 
تنام. أن  أعتدت  ما  ضعف  نم 
أن ترشب. أعتدت  ما  ثالثة أضعاف  وأرشب 
واضحك أربعة اضعاف ما اعتدت أن تضحك. 
العمر. بأفضل  ُمّتعت  هذا  فعلت  فإن 

***

معسكر قيرص
بعض  مع  ابراهيم  حافظ  الشاعر  اتفق 
العربية  باللغة  الكالم  عىل  ااُلدباء  زمالئه 
بكلمة  ينطق  ومن  كامل  يوم  ملدة  الفصحى 
عامية واحدة يدفع غرامة مخسة جنيهات. 
فجاء  باإلسكندرية  الرمل  ترام  وركبوا 
حافظ:  فأجاب  أين  اىل  وساهلم  الكمسارى 
ال  الكمسارى  وقال  قيرص.  معسكر  اىل 
حتى  سؤاله  وكرر  األسم.  هبذا  حمطة  توجد 
ودفع  شيزار"  "كامب  له  يقول  أن  إضطر 
!!! بكثري  التذكرة  ثمن  من  أكثر  غرامة 

جســيــة لـنــر ا



منذ نعومة أظافرنا ونحن نتعلم فكرة إدخار األموال أو كام 
يطلق عليها املرصيون )التحويش ىف احلصاله( حيث يبدأ األب 
واألم ىف تعليم أبناءهم إدخار جزء من املرصوف ىف احلصاله 
كنوع من أنواع حفظ النقود لرشاء ما نحتاجه ىف املستقبل.

ولكن  اإلدخار  عىل  للتعود  كأطفال  لنا  جيدة  فكرة  كانت 
خترجنا  عندما  الزمن  مرور  مع  نفع  جتدى  تصبح  مل 
إدخار  مبلغ  كل  حيث  وأنجبنا  وتزوجنا  اجلامعة  من 
فربام  التضخم.  نتيجة  األسعار  ىف  كبرية  زياده  يقابله 
له  الرشائيه  القوة  ولكن  البنكى  حسابك  ىف  الرقم  يزيد 
يتآكل. آخر  بمعنى  أو  عليه  هو  مما  أقل  فيصبح  تنخفض 

أحافظ عىل قيمة مدخراتى؟! نناقش.. كيف  لذلك دعونا 

لإلجابه عىل هذا السؤال علينا أن نفهم الفرق بني اإلدخار
واإلستثامر:

واحلفاظ  الدخل  من  جزء  إقتطاع  هو  اإلدخار 
بنكيه توفري  حسابات  أو  نقود  صورة  ىف  عليه 

أوعيه  أو  مرشوعات  ىف  األموال  ضخ  هو  اإلستثامر  ولكن 
إستثامريه تأتى بنسبه عائد تساوى أو تزيد عن نسبه التضخم

للتوضيح أكثر..
القوة  أن  يعنى  فهذا  سنويًا   ٪  5 التضخم  أن  حاله  ىف 
اليوم   $1000 الــ  لذلك    5٪ بنسبه  تنخفض  للنقود  الرشائيه 
ىف  لذلك  اإلدخار  حاله  ىف  سنة  بعد  فقط   $  950 ستساوى  
مربح  إستثامرى  مرشوع  إجياد  جيب  اإلستثامر  حالة 
املستثمر  املال  رأس  قيمة  عىل  للحفاظ  أكثر  أو   5٪ بنسبه 
البعيد. األجل  أو  القريب  األجل  ىف  سواء  عائد  وحتقيق 

هذا يأخذنا إىل السؤال الدائم..
أستثمر فلوسى ىف ايه؟!

أنت  سوى  السؤال  هذا  عىل  اإلجابه  يستطيع  أحد  ال 
عىل  تعتمد  السؤال  هذا  إجابه  ألن  القارىء  عزيزى 
اإلجابه.. يملك  من  وحدك  وأنت  جمتمعه  نقاط  أربع 

Capital 1 – حجم رأس املال املتاح لإلستثامر
Time Horizon 2 – املده الزمنيه املتاحه لإلستثامر

Risk Tolerance 3 – مدى تقبىل للمخاطر
Investment 4 – أهدافك اإلستثامرية

دعونا نوضح الفرق بني النقاط األربع السابقة..

:Capital أواًل: حجم رأس املال

املناسب  النوع  حتدد  لإلستثامر  املتاحه  األموال  كميه 
لإلستثامر.. فال يمكن ان يكون رأس املال 5000$  ويتم أخذ 
قرار إستثامر وبناء مصنع الن تكلفه املصنع أكرب من حجم 

األسهم. ىف  إستثامرها  يمكن  ولكن  لإلستثامر  املتاح   املبلغ 

فلكل   $5.000.000 إستثامر  عن  خيتلف   $5000 إستثامر 
مبلغ طريقه إستثامريه خمتلفه وعائد خمتلف.

:Time Horizon ثانيًا: املده الزمنية

ينقسم اإلستثامر من حيث املده إىل:

مثل  سنة(   1 اىل  شهور   3 )من  االجل  قصري  إستثامر   -
اى  او  اإلستثامر  وصناديق  والسندات  االسهم  ىف  اإلستثامر 
ورسيع. سهل  منها  واخلروج  الدخول  يكون  إستثامرات 

- إستثامر متوسط األجل )من 2 اىل 5 سنوات( كالعقارات 
والذهب.

ما  او  سنة(   30 اىل   5 )من  األجل  طويل  إستثامر   -
إقامة  مثل  هبا  واالحتفاظ  االصول  برشاء  يعرف 
وغريها  والتكنولوجية  الصناعيه  املرشوعات 
السنني. مر  عىل  النمو  خالل  من  عائد  وحتقيق 

 إختيار املدى الزمنى يتوقف عىل املستثمر و اهدافه هل هى 
البعيد. املدى  عىل  نمو  هى  ام  القريب  املستقبل  ىف  أهداف 

عقارات  ورشاء  األجل  قصري  اإلستثامر  إختيار  يمكن  فال 
هذه  خالل  ربح  منها  يتحقق  لن  النه  سنة  خالل  وبيعها 
والبيع  الرشاء  تستطيع  لن  ربام  وايضًا  الزمنيه  الفرته 
اإلستثامر  يكون  لن  لذلك  القصريه  الزمنيه  املده  خالل 
القصرية. اإلستثامريه  ألهدافك  مناسب  العقارى 

:Risk Tolerance ثالثاً: مدى تقبىل للمخاطر

هناك مقوله مشهوره ىف اإلستثامر تقول :
High risk = High reward أى كلام زاد درجه املخاطر 
أعىل خماطره  درجة  يأخذ  من  لذلك  األرباح..  زادت 

 إما ان حيصل عىل أرباح أعىل أو حيصل عىل خسائر أعىل.
وعوائد  األسهم  عوائد  بني  املقارنه  تم  لو  لذلك 
الن  أعىل  األسهم  عوائد  أن  فنجد  السندات 
أعىل. اخلساره  وإحتاملية  أعىل  املخاطر  درجه 

ومن هنا يكون قرار اإلستثامر يتوقف عىل املستثمر نفسه 

ودرجه تقبله للخطوره من إحتاملية أن خيرس جـزء او كـل 
أمواله. 

:Investment goals    رابعاً: االهداف اإلستثامرية

املناسب  اإلستثامر  نوع  لتحديد  واالساسى  األول  العامل 
منزل  لرشاء  هو  هل  اإلستثامر  من  هدفك  حتديد  هو 
تكاليف  لدفع  أو  التقاعد  عند  مناسب  دخل  لتأمني  أو 
الخ.  ... او  إضاىف  دخل  لتأمني  أو  ألوالدك  اجلامعة 

فتحديد اهلدف الرئيسى لإلستثامر يضعك عىل أول الطريق 
املقبوله. املخاطر  ودرجه  املطلوب  الزمنى  املدى  ملعرفة 

ىف  تأخذ  أن  ينبغى  السابقه  األربع  النقاط  حتدد  أن  بعد 
االعتبار خطوتني:

١-  ال تضع البيض كله ىف سله واحده
don't put all eggs in one basket

واحد  إستثامر  ىف  أموالك  كل  تضع  ال  أن  هبذا  املقصود 
خساره  حاله  ىف  واحده  مره  أموالك  كل  خترس  ال  حتى 
الكربى  اإلستثامر  صناديق  لذلك  اإلستثامر.  هذا 
املحفظة  portfolio  اى  بالـ  يسمى  ما  تنشأ  بالبنوك 
بناء  عليها  العائد  نسبه  يتحدد  حمفظه  وكل  اإلستثامرية 
اإلستثامر  تنوع  عىل  بناء  وذلك  فيها  اخلطر  نسبه  عىل 
الخ(.  .. سندات   + مشتقات   + اسهم   + دهب   + )عقارات 

٢- إستشري خبري ماىل
Financial advisor

املناسب  اإلستثامر  إختيار  امام  يضعك  من  فهو 
بناء  املختلفه  اإلستثامرات  بأنواع  ملعرفته  لك 
استثامر. كل  خماطر  ودرجة  إحتياجاتك  عىل 

ىف النهاية.. اإلدخار خطوه أوىل مهمه ولكنها ليست كافيه 
للحفاظ عىل أموالك بل هى خطوه تقودك للخطوه الثانية 
واألهم وهى اإلستثامر لتعظيم أرباحك وزيادة قيمة أموالك.











الشــجــاعـــة:
كل  هبا  يتحىل  أن  جيب  مهّمة  صفة  الشجاعة 
نعومة  منذ  الطفل  يعتاد  أن  جيب  لذا  شخص، 
من  الكثري  يف  نفسه  عىل  االعتامد  عىل  أظافره 
قبل  من  فيه  املبالغ  اخلوف  وجتنب  األمور، 
الوالدين، حتى يكون طفاًل واثقًا من نفسه ومن 
سوف  يكرب  عندما  ألّنه  الطفولة؛  منذ  ترصفاته 
وصلبة قوية  شخصية  وذا  شجاعًا  رجاًل  يكون 
منه  جتعل  بطريقة  معه  الترصف  وجتّنب   
قادرة  وغري  ومهزوزة،  ضعيفة  شخصية 
فيه. يعيش  الذي  املجتمع  مواجهة  عىل 

مـنــح الطفــل احلــريــة:
حوله  من  العامل  اكتشاف  فرصة  الطفل  إعطاء 
من  ومراقبته  بمتابعته  األم  وقيام  منفردًا، 
تعّرضه  عند  ملساعدته  التدّخل  وعدم  بعيد، 
إىل  القصوى،  الرضورة  يف  إال  مشكلة،  ألّي 
منذ  خيّصه  ما  بكل  القيام  عىل  تعويده  جانب 
حتى  تدرجيي  بشكل  معه  والبدء  الصغر، 
امليش،  الطفل  حياول  فعندما  ذلك،  عىل  يعتاد 
وحده بذلك  للقيام  فرصة  األم  تعطيه  أن  جيب 
للخطر. تعّرضه  حالة  يف  ومساعدته 

مــنـــح الطفــل األمــان:
جتّنب حدوث املشاكل بني األب واألم أمام الطفل، 
وعدم احلديث أو الرصاخ بصوت مرتفع، حتى 
ال يشعر الطفل باخلوف والقلق وقلة الطمأنينة، 
الطفل شخصية  ضعف  إىل  يؤدي  ذلك  فإّن 
بحل  والقيام  بنفسه،  ثقته  وعدم 
الطفل. عن  بمعزل  املشاكل  مجيع 

تشــجـيـــع الـطــفــــل:
مستمر بشكل  ومدحه  الطفل  تشجيع 
عمل  بأّي  القيام  عىل  قادر  بأّنه  ليشعر 
يف  عليه  تعتمد  أن  األم  وبإمكان  وحده، 
منه تطلبها  التي  املهام  من  الكثري  إنجاز 
نفسه  عىل  يعتمد  أن  جيب  بأنه  يشعر  وجعله 
حدث  أي  مواجهة  ويستطيع  األمور،  كل  يف 
وطلب  لغريه  اللجوء  دون  حياته،  يف  جديد 
حيب  ما  وإحضار  ومكافئته  منهم،  املساعدة 
إىل  أّي مهّمة؛ ألّن ذلك يؤدي  بإنجاز  عند قيامه 
بنفسه ثقته  وزيادة  الطفل  هذا  معنويات  رفع 
بالفخر. الطفل  تشعر  الطريقة  فهذه 

إظـهـار االهـتـمـام آلراء الطـفـل:
الطفل يبدهيا  التي  لآلراء  االهتامم  إظهار 
العائلة أفراد  بني  قيمة  له  بأّن  وإشعاره 
من  والسخرية  االستهزاء  وجتّنب 
باخلجل  الشعور  يتجنب  لكي  كالمه، 
اآلخرين أمام  رأيه  إبداء  من  والضعف 
فهذه الطريقة تؤدي إىل جعل الطفل منطويًا عىل 
نفسه، ويتجّنب االختالط باآلخرين وجمالستهم 
بثقة،  واحلديث معهم بكل ما جيول يف خاطره 
عندما  فيه  واملبالغ  القايس  العقاب  وجتّنب 

إىل  وإرشاده  نصحه  جيب  بل  الطفل،  خيطئ 
باخلطأ  وتعريفه  والصواب،  الصحيح  الطريق 
فيجب  اخلطأ،  تكرار  حال  ويف  به،  قام  الذي 
معاقبته دون حدوث أذى له، وعدم رفع الصوت 
عليه، ألن ذلك جيعل منه طفاًل عدوانيًا وعنيفًا.

كـيـف أعـلـم طفـلـي األدب:
تعليمه استخدام الكلامت املهذبة

جيب تعليم الطفل منذ سن صغري -كالسنتني 
مثاًل- استخدام الكلامت املهذبة عند التحدث 

مع اآلخرين
مثل: "لو سمحت" و"شكرًا"؛ فرغم أّن األطفال 

صغريو السن ال يعرفون معنى املجامالت 
االجتامعية، إال أّن بإمكاهنم الوصول إىل فكرة 

أّن "من فضلك" مثاًل ُتستخدم ليحصل الشخص 
عىل ما يريد، وأّن "شكرًا لك" ُتستخدم عند 

احلصول عىل خدمة ما من أحدهم
وُيشار إىل أّن أفضل طريقة لتعليم هذه الكلامت 

لألطفال هي استخدامها أمامهم بالفعل من قبل 
األم واألب.

الـقــدوة احلســنــة:
يف  ُيّتبع  جيدًا  نموذجًا  تكون  أن  العائلة  عىل 
الوالدين  أحد  يرصخ  فعندما  املهذب؛  السلوك 
يتوقع  أن  أحدمها  عىل  ليس  فإّن  الطفل،  عىل 
بأّن ابنه سيكون مهذبًا يف تعامله مع األشخاص 
مع  بالتحدث  ُينصح  لذلك  سنًا؛  منه  األكرب 
األوامر  وإصدار  لطيفة،  بطريقة  األطفال 
التهديد. من  بداًل  ولنّي  واضح  بشكٍل  هلم 

حتديد السلوك املهذب وغري املهذب:
يقع عىل عاتق األبوين وضع حدود مناسبة يدرك 
غري  واآلخر  املهذب  السلوك  الطفل  خالهلا  من 
ألخرى؛  عائلة  من  خيتلف  األمر  وهذا  املهذب، 
ملكاملة  الطفل  إجراء  البعض  عند  يكفي  فبينام 
هاتفية يشكر فيها من قدم له هدية يف عيد ميالده.

يرى آخرون رضورة إرسال رسالة أو مالحظة 
تعريف  جيب  ذلك  إىل  باإلضافة  ما،  شخصية 
ومتكينهم  املهذبة،  غري  بالسلوكيات  الطفل 
تنمية  هذا  ويف  هلا،  تعرضهم  عند  وقفها  من 
الحرتام الذات إىل جانب تعليم األدب والتهذيب.

التعــزيــز اإليـجــابـي:
والثناء اإلطراء  سامع  حيبون  األطفال  إّن 
أحد  عن  يصدران  عندما  خصوصًا 
حيبوهنم الذين  األشخاص  أو  الوالدين 
إال  تلتفت  ال  العائالت  من  العديد  أّن  إىل  وُيشار 
إىل السلوكيات غري املرغوب فيها التي يقوم هبا 
اإلجيابية،  سلوكياهتم  يتجاهلون  بينام  أطفاهلم، 
وباملقابل  عكسية،  نتائجًا  النهاية  يف  ُيعطي  مما 
قيامهم  عند  هلم  املديح  وتقديم  تشجيعهم  فإّن 
بترصف مهذب يدفعهم ليكونوا مؤدبني دائاًم.

كيف أسيطر عىل عصبيتي مع أطفايل:

إتـخـاذ القـرارات الصـائـبــة:
به  التحّكم  يصعب  شعورًا  الغضب  ُيعّد 
بعض  أّن  إال  املشاعر،  من  كغريه  أحيانًا 
الغضب أثناء  بّناءًة  تكون  ال  فات  الترصُّ
قد  لقرارات  الشخص  اخّتاذ  بسبب  وذلك 
جيب  لذا  الطبيعي،  الوضع  يف  يّتخذها  ال 
الشعور  جتّنب  عىل  احلرص  األهل  عىل 
اإلمكان قدر  أطفاهلم  جتاه  بالغضب 
هتيئة  مثل  قوانني  بسن  ذلك  ويكون 
ساعة بنصف  املوعد  قبل  للنوم  األطفال 
إليه  والتقّرب  الطفل  مع  العالقة  توطيد  أو 
السيئة. الترّصفات  عن  يبتعد  حتى  أكثر، 

رؤية األمور من منظور ُمتلف:
من  األمور  لرؤية  أحيانًا  األم  حتتاج 
غضبها عىل  لتسيطر  خُمتلف  منظور 
فمثاًل إن كان الطفل يرغب باللعب منذ الصباح 
للمدرسة،  للذهاب  االستعداد  من  بداًل  الباكر 
بنفس  مّرت  حني  تتذّكر  أن  لألّم  املُمكن  فمن 
ترغب  كانت  وكيف  طفولتها،  يف  املوقف 
فائدة  ال  وأّن  أيضًا،  الوقت  طوال  باللعب 
الفطرّية عاداهتم  برتك  األطفال  إقناع  من 
يف  وُتفّكر  عميقًا  نفسًا  تأُخذ  أن  عليها  لذا 
ما  بفعل  طفلها  إلقناع  بديلة  خّطة  وضع 
والغضب. العصبية  إظهار  من  بداًل  ُتريد 

االبتعـاد عـن التهـديـد:
عادًة  الغضب  عن  الناجتة  التهديدات  تكون 
فقط  فعالًة  تصبح  أهّنا  كام  منطقّية،  غري 
وقد  حقًا،  بفعلها  سيقومون  األهل  كان  إن 
الطفل بنظر  األهل  سلطة  من  ُتضعف 
املّرات  يف  املوضوعة  للقواعد  اتباعه  من  وُتقّلل 
ُيقال  بأّن ُمعظم ما  القادمة، نظرًا ملعرفة الطفل 
قد ال ُيطّبق فعلّيًا، وبداًل من ذلك ُيمكن إخباره بأّن 
خُمالفته للقواعد سُتقابل برّدة فعل بعد التفكري، 
غامضًا. األمر  وإبقاء  هّيتها،  بام  إخباره  دون 

التحكـم بـنـبـرة الصـوت:
عىل  تؤثر  الصوت  نربة  أّن  الّدراسات  ُتظهر   
األهل  حتّدث  فّكلام  ُمبارش،  بشكل  املزاج 
ف الترصُّ يف  حّدهتم  قّلت  أكثر،  هبدوء 
أيضًا هلم  األطفال  استجابة  من  سيزيد  مّما 
الكلامت  استخدام  سيجعل  املُقابل  ويف 
املُقابل  الشخص  من  املُزعجة  أو  البذيئة 
أكثر مشحونًا  اجلو  وسُيصبح  غضبًا،  أكثر 
عىل  الُقدرة  للوالدين  يكون  أن  جيب  لذا 
خالل  من  وذلك  والطفل  النفس  هتدئة 
الكلامت وانتقاء  الصوت،  بنربة  م  التحكُّ
ألطفاهلم. ُقدوًة  ذلك  منهم  وسيجعل 

املحافظة عىل االسرتخاء:
فور  هدوئهم  عىل  األهل  حُيافظ  أن  جيب   
ببعض  القيام  وُيمكنهم  بالغضب،  الشعور 
النفس هتدئة  عىل  ُتساعد  التي  األمور 
ُمعّدل  وانخفاض  العضالت  واسرتخاء 

عميق نفس  كأخذ  القلب،  رضبات 
أو قراءة كتاب  املوسيقى،  إىل بعض  واالستامع 
دافئ،  محام  وأخذ  ه،  للتنزُّ اخلروج  أو  ما، 
وبعدها  الوقت،  لبعض  هادئ  ملكان  والذهاب 
ُيمكن لألهل إعادة التفكري يف املوقف، والتعامل 
مع املواقف املُشاهبة بطريقة أفضل يف املُستقبل.

طرح السؤال املناسب:
األستاذ  ماكاي  ماثيو  النفيس  الطبيب  ينصح 
كاليفورنيا  يف  بريكييل  يف  رايت  معهد  يف 
عىل  العصبية  من  للتخلص  الوالدين 
الصحيح،  السؤال  يطرحوا  أن  األطفال، 
ذلك؟ يب  طفيل  يفعل  ملاذا  التساؤل  من  فبداًل 

نفسه  الطفل  عىل  الرتكيز  فيجب 
ما  سبب  هناك  كان  ما  إذا  والتساؤل 
الطريقة هبذه  للترصف  الطفل  يدفع 
أو  لالهتامم،  بحاجة  أو  جائع،  هو  هل 
الوالدين  وتركيز  التعب،  أو  بامللل  يشعر 
الشعور  من  بداًل  الطفل  حاجة  تلبية  عىل 
جتاهه. بعصبية  والترصف  بالغضب 

التعرف عىل شعور الغضب:
للغضب،  املبكرة  اإلشارات  بمالحظة  ُينصح 
من  ذلك  ُيعّد  حيث  متييزها،  عىل  والقدرة 
يف  للتحكم  اتباعها  الواجب  املهمة  اخلطوات 
الغضب، إذ إهّنا ُتساعد الشخص ليتخذ إجراءات 
عىل  والسيطرة  التهدئة  عىل  ُتساعده  أن  ُيمكن 
الغضب، ومن اإلشارات التي تدل عىل الغضب؛ 
رسعة التنفس، التعرق، تشنج الكتفني، وغريها.

تـهـدئـة الـنـفـــس:
الشعور  حال  يف  للوالدين  ُيمكن 
عن  التوقف  األطفال  من  بالغضب 
تشغلهام التي  األمور  من  بأّي  القيام 
التي  االسرتاتيجيات  إحدى  واتباع 
يأيت: ما  ومنها  النفس،  هتدئة  يف  ُتساعد 

التنفس العميق: يسمح التنفس العميق للوالدين 
باالختيار ما بني السامح هلذه املشاعر بالسيطرة 
ُتعترب  ال  بأهّنا  واإلدراك  عدمه،  من  النفس  عىل 
عرب  الغضب  مشاعر  تفريغ  ثّم  طارئة،  حالًة 
أخرى. عميقة  أنفاس   10 وأخذ  اليدين،  هز 

للضحك  طريقة  عن  البحث  الضحك: 
املزاج وحتسني  التوتر  تفريغ  أجل  من 
التبسم عىل  النفس  إجبار  ُيمكن  كام 
رسالة  إرسال  إىل  ذلك  يؤّدي  حيث 
أمر  وجود  لنفي  العصبي  للجهاز 
الشخص. هتدئة  تتّم  وبالتايل  طارئ، 

ختصيص  ُيساعد  الذهنية:  التدريبات 
بالتدريبات  للقيام  اليوم  يف  دقيقة   20
العصبية الكفاءة  تعزيز  عىل  الذهنية 
مّما جيعل من السهل الوصول إىل حالة اهلدوء 
موضوع أمور مزعجة.                  عند حدوث 



وقف  األثاث  البسيطة  املتواضعة  غرفتة  يف  و  العتيق  البيت  داخل 
بشفقة. ممزوج  حزن  يف  إليه  يتطلعون  اجلثامن  حول  ثالثتهم 
يرقد  كان   ... مرحية  مالمح  ذو  نحيف  لشيخ  هزياًل  اجلثامن  بدا 
مغلقتان  شفتاه  و  كالنائم  هدوء  يف  عيناه  مغمضًا  مستقياًم  مهندمًا 
يف راحة و كأنه يبتسم ... شعر رأسه و حليته يشكالن معًا دائرة من 
ناصعة  هالة  كأهنا  و  للسمرة  املائل  بوجهه  أحاطت  األبيض  الشعر 
البياض ... جلبابه األبيض كان يغطي جسده النحيل و مفرش رسيره 
األبيض أيضًا قد أحاط به من كل جانب و كأن األبيض قد أجتمع 
حول الرجل من كل جانب يف حلظاته األخرية مؤكدًا عىل ماهيتة. 

شعاع من ضوء الشمس قد إخرتق نافذة الغرفة الغري املحكم اإلغالق 
و إستقر عىل وجهه يف مشهد مهيب ، أضاء وجه الرجل و كأن نور 
قد هبط من السامء لييضء هذا الوجه الذي حييط به اللون األبيض 
تعامدت  قد  و  معبده  يف  اإلله  الفرعون  كأنه  و   ... جانب  كل  من 
الشمس عىل وجهه يف عمل إعجازي قام به األجداد حتى ييضء 
تتوجيه. و أخرى يف ذكرى  الفرعون مرة يف ذكرى ميالده  وجه 

أمني  وقف  فيام  الرسير  من  األيرس  الطرف  عىل  عادل  وقف 
آخر  يف  القدمني  عند  طارق  وقف  بينام  منه  األيمن  الطرف  عىل 
برائحة  معبأة  كانت  التي  الغرفة  باب  من  مقربة  عىل  الرسير 
أن  حياته  يف  إعتاد  لكنه  و  قديسًا  أو  وليًا  الرجل  يكن  مل   ... البخور 
املساء  الصباح و أخرى عند  ، مرة عند  البخور مرتني يوميًا  يطلق 
الفعل لعقود بال توقف  ... تكرار  و هو يدعوا اهلل و يسبح بحمده 
العتيق  لبيته  أعطى  مما  رائحة  منها  أكثر  حالة  البيت  يف  رسخ 
عابرة. زيارة  ولو  حتى  يزورة  من  ذاكرة  يفارق  ال  خاص  طابع 

أبدًا  تكن  فلم  اجلثامن  حول  امللتفني  الثالثة  األخوة  هؤالء  وأما 
فقد  العابرة،  الزيارة  تلك  القدوس  عبد  عم  لبيت  زيارهتم 
القدوس  عبد  عم  مع  الذكريات  من  الكثري  منهم  لكل  كان 
صغارًا كانوا  أن  منذ  منهم  واحد  كل  بعمر  ذكريات 
يزيد  و  الثالثني عامًا  أعامرهم  أن جتاوزت  بعد  و حتى 
أطفااًل  و ترعرعوا بني جنباته  البيت  نشأوا يف هذا  فهم 
كل  إستقل  و  رجااًل  صاروا  حني  و   ، شبابًا  ثم  صبيانًا  ثم 
منهم بحياته جرفتهم مشاغل احلياة بعيدًا عن البيت القديم
واحلي األقدم و أصبحت زيارهتم للبيت العتيق قليلة ثم نادرة.

عالقة  دائاًم  كانت  بيته  و  القدوس  عبد  بعم  الثالثة  األخوة  عالقة 
ذاهتا  احلب  مشاعر  هم  بادلوه  ثم  جانبه  من  بدأت  أختياري  حب 
عىل قدر طاقتهم ، فمنذ سنوات طوال حني علم عم عبد القدوس 
أوالد  كان  و  بالذرية  عليهم  ينعم  أن  يشأ  مل  اهلل  أن  تأكدا  و  وزوجته 
الصغار  والدي  فرح   ، بالروح  أوالدهم  هم  هؤالء  الثالثة  اجلريان 
مسؤلية  اجلميع  تقاسم  و  لصغارهم  و  هلم  جرياهنم  بمحبة 
الصغار و رعايتهم ... و منذ ذلك احلني و أصبح للصغار بيتني 
ال تقل املحبة يف احدمها عن اآلخر ... أحب عم عبد القدوس 
هم  و  يسعدون  كانوا  و   ، قلوهبم  كل  من  الصغار  زوجته  و 
حتى  أحيانًا  و  بل  اليومية  حياهتم  و  ذكرياهتم  عن  للصغار  حيكون 
الصغار دور  لعب  ما  و كثريًا  عن مشاحناهتم و مشاجراهتم سويًا، 
مصاحلة  الزوجني  أحد  يريد  كان  عندما  الغرام  مرسال  و  الوسيط 
اآلخر و تقديم االعتذار عن قول أو فعل أحزن به قلب اآلخر دون أن 
يقصد ... و سنني تلو األخرى يكرب الصغار و يشيخ الكبار ثم ينتقل 
اىل رمحة اهلل األبوين الطبيعيني لألوالد و من بعدمها زوجة عم عبد 
القدوس و يبقى هو وحده ... فقط عم عبد القدوس هو من يرعى 
الشباب اللذين بعد خترجهم من اجلامعات أصبحوا رجااًل ناجحني.

 
بدايتها منذ  احلكاية  كل  الثالثة  الرجال  تذكر  هكذا 
يرتمحون  وهم  امامهم  تعرض  فوتوغرافية  صورًا  وكأهنا 
شفقة. يف  اليه  ويتطلعون  القدوس  عبد  عم  عىل 

فوجد  أحدهم  نظر  اجلثامن  حول  ملتفون  هم  وبينام 
اآليت: عليها  مكتوبًا  الرسير،  فوق  ثبتت  قد  ورقة 

فرتة  منذ  بزياريت  يتفضل  مل  أحدًا  ان  يعني  الورقة  هذه  وجود   (
لقد أحببت زوجتي من كل   ، يا أحبائي  ، تلك هي وصيتي  طويلة 
قلبي و اخريًا سوف اجتمع هبا و لذلك ارجوكم ان تضعوا جسدي 
بجوارها يف مقابر العائلة حتى اقرتب إليها جسدًا و روحًا، هذا ما 
اوصيكم به جتاهي و كل ما أرغب به لشخيص ، و اما من جهتكم فقد 
طلبت رؤياكم كثريًا و أحلحت حتى تأتوا لزياريت و تستمعوا ملا كنت 
أريده منكم و لكم و ارشح لكم وصيتي من جهتكم ، و لكن حيث انكم 
مل تستمعوا ملا اردت توضيحه لكم بشكل مبارش منذ البداية فعليكم 
االن ان تفهموا جيدًا تلك الوصية و تعملوا عىل تنفيذ كل كلمة فيها .
أواًل:  كل الكتب املوجودة يف هذا البيت هي ذات قيمة كبرية جدًا جدًا 
، و هي هدية ملن حيب املعرفة منكم و قادر عىل حفظ تلك الكتب 
...أنصحكم  كنوز  من  حتمله  ملا  صفحاهتا  بني  التفتيش  و  بيته  يف 
بتاقسم الكتب بينكم فكنز املعرفة أثمن من أن يمكله شخص واحد.

و  جدًا  جدًا  كبرية  قيمة  ذات  هي  األخري  العشاء  لوحة  ثانيًا:    
بشدة  أرجوكم   ، البيت  هذا  يف  املوجودة  اللوحات  كل  كذلك 

عمل  و  اللوحات  لكل  القديمة  الرباويز  كل  بتغيري  تقوموا  ان 
لوحة  خصوصًا  و   ... اللوحات  كل  أؤكد  و   ... جديدة  براويز 
عندي. خاصة  امهية  و  قيمة  من  حتمله  ملا  األخري  العشاء 

و  بانفسكم  الوصية  تلك  تنفيذ  عىل  تعملوا  أن  أرجوا  أخريًا 
سوف  بالوصية  يعمل  فمن   ، آخرين  اىل  العمل  توكلون  ال 
ترك  قرر  فقد  آخر  اىل  بنقلها  يكتفي  من  و  بركتها  ينال 
اللقاء(. إىل  قلبي...  كل  من  احبكم   ... اآلخر  هذا  اىل  بركته 

وجوه  إىل  يتطلعون  هم  و  الغرفة  من  الثالثة  األخوة  خرج 
السخيفة  و  الغريبة  الوصية  تلك  يف  يفكرون  و  البعض  بعضهم 
هذا  لتغيري  الوقت  لديه  أو  القراءة  حيب  من  بينهم  من  يكن  فلم   ،
صغرية  طاولة  عىل  ثالثتهم  جلس   ... الرباويز  من  اهلائل  الكم 
التي  الشقة  يف  بنظرهم  يتجولون  أخذوا  و  الصالة  منتصف  يف 
التجهم و االستياء . يعرفوهنا جيدًا و قد علت وجوههم حالة من 

و أما شقة عم عبد القدوس فكانت تتكون من غرفة واحدة صغرية 
للنوم و صالة صغرية و مطبخ صغري و بجواره مّحام أصغر، يف غرفة 
نومه الصغرية كان الرسير القديم و الترسحية و مكتبة خشبية هائلة 
تغطي كامل اجلدار إحتوت عىل عدد كبري من الكتب، و أما يف الصالة 
كامل  تغطي  أضخم  مكتبة  كانت  فقد  األربعة  اجلدران  أحد  عىل  و 
اجلدار و عليها كم هائل من الكتب و املجلدات ، و أما بقية جدران 
الشقة فبالكاد يمكن رؤيتها من كثرة الصور و اللوحات املعلقة عليها 
... و كأنك يف متحف للفنون ... مجيع تلك اللوحات من رسم زوجة 
خشبية  إطارات  داخل  وضعت  قد  مجيعها  و   ، القدوس  عبد  عم 
مزخرفة أنيقة و لكن مع الزمن أصبحت مجيعها قديمة و متهالكة.

أما عىل احلائط الكبري يف مواجهة باب الشقة فكانت لوحة العشاء 
األخري الضخمة تغطي تقريبًا أكثر من نصف اجلدار، و قد كان لتك 
اللوحة مكانة خاصة لدى عم عبد القدوس و زوجته ... فقد اشرتكا 
سويًا يف رسم تلك اللوحة الضخمة و صناعة الربواز اخلاص هبا ، كان 
عم عبد القدوس  كلام نظر إىل تلك اللوحة تذكر كيف كانت جتلس 
باأللوان إصطبغتا  قد  الرقيقتان  الصغريتان  يداها  و  بجانبه  زوجته 
الطرف األسفل  التي يف  الباهتة  البقعة احلمراء  تلك  إىل  و كلام نظر 
من اللوحة تذكر ذلك اليوم حني وضع اللوحة عىل األرض إستعدادًا 
لتثبيتها يف الربواز الضخم الذي صنعه هلا خصيصًا ، و قبل أن يبدأ 
وجبة  تعد  زوجته  كانت  بينام  و  اللوحة  حول  األطار  تثبيت  يف 
قدمها  تعثرت  اللوحة  ضخامة  و  املساحة  ضيق  بسبب  و  الغداء 
اللوحة  عىل  بكاملة  البامية  طبق  يدها  من  يسقط  و  كاحلها  ليلتوي 
... صورهتا و هي تبكي مثل األطفال و تعتذر له ال يفارق ذاكرته ... 
وفيام هي تبكي و تعتذر له إلتقط هو رغيف خبز من عىل األرض 
يضحك  هو  و  يأكلها  و  اللوحة  عىل  من  البامية  به  يلتقط  أخذ  و 
الوقت. ذات  يف  تضحك  و  تبكي  هي  و  متنعه  أن  حتاول  هي  و 
كان ثالثتهم يعرفون تلك القصة جيدًا و حيفظوهنا عن ظهر قلب 
فقد كان عم عبد القدوس حيب أن حيكي تلك القصة كل ما تطلع 
اىل تلك اللوحة و هو يويص من يسمعه بصوته الدافئ احلنون بأن 
بالبيت. التي  الكتب  و  اللوحات  كل  و  بالذات  اللوحة  تلك  حيفظ 

و قبل وفاة عم عبد القدوس بعامني تقريبًا كانت صحته قد بدأت 
تسوء بشكل كبري و مل يعد يقوى عىل اي جمهود يذكر، فام كان منه 
إال أن إتصل بالثالثة أوالد يطلب اليهم أن حيرضوا اليه حتى يساعدوه 
يف تنظيم الكتب و جتديد الرباويز القديمة ، و لكن هذا الكم اهلائل من 
الكتب و اللوحات كان جيعل من املهمة محاًل ثقياًل مل يرغب أحدهم 
يف املساس به و خصوصًا صورة العشاء األخري ذات الربواز الضخم، و 
مرت االيام و عم عبد القدوس يلح عليهم يف الطلب و ليس من جميب.

كثريًا ما كان عم عبد القدوس يتصل هبم و يلح عليهم يف لطفه املعتاد 
من  روحه  ترتوى  حتى  زوجاهتم  و  أوالدهم  مع  إليه  حيرضوا  أن 
من  هاتفيًا  به  يتصلوا  أن  حتى  يرجوهم  كان  ما  كثريًا  و   ، رؤياهم 
سواهم الدنيا  يف  له  يعد  مل  الذي  هو  و  عليه  ليطمئنوا  آلخر  وقت 
و لكن دوامات احلياة كانت دائاًم ما تسحبهم بعيدًا عنه نحو العمق 
... عمق احلياة حيث تكمن خطورهتا حني يغرق اإلنسان متخبطًا 
. اللذات  و  االحتياجات  و  الرغبات  و  الطموحات  من  أمواج  بني 
دعوته  كانت  بل   ، يغضب  أو  يومًا  القدوس  عبد  عم  ييأس  مل 
سنني  مدار  عىل  و  يوم  كل   ... مفتوحة  دائاًم  العشاء  عىل  هلم 
يف  أطمع  لن   (  ... الرسالة  نفس  هلم  يرتك  كان  ما  دائاًم   ...
نتناول  واحدة  ساعة  تكفيني   ... كله  اليوم  معي  تقضوا  أن 
) لكم  أقوله  ان  اريد  ما  اىل  فيها  تستمعوا  و  معًا  العشاء  فيها 
عبد  عم  مكاملات  عىل  بالرد  يقوم  ما  نادرًا   ) األكرب  األخ   ( عادل  كان 
بالرد عىل رسائله ... ففي كل مرة تصله  القدوس و قلياًل ما يقوم 
التأنيب  ببعض  يشعر  عادل  كان  القدوس  عبد  عم  من  رسالة  فيها 
تأجيل  يقرر  ما  لكنه رسيعًا  و  الراسلة  الرد عىل  يفكر يف  كالعادة  و 
يتصل  ان  من  خوفًا  و  الكثرية  مشغولياته  بسبب  آخر  لوقت  هذا 
سوف  حينها  و  مكاملته  عىل  للرد  هو  يضطر  و  العجوز  العم  به 
القدوس  عبد  عم  بأن  علاًم   ... الزيارة  يف  تقصريه  تربير  اىل  يضطر 
مل يسأله يومًا عن سبب االنقطاع عن زياته بل كانت مكاملاته دائاًم 
. العشاء  عىل  الدعوة  جتديد  و  األحوال  عىل  االطمئنان  بغرض 
فضله  جيحد  مل   ، القدوس  عبد  عم  حيب  أعامقه  يف  عادل  كان 
يضع  كان  ما  كثريًا  و   ، الزيارة  يف  حقه  عليه  ينكر  أو  يومًا 
ما  دائاًم  لكنه  و    ... فرصة  أقرب  يف  زيارته  نية  خاطره  يف 

دعوة  تلبية  عن  الكايف  التعويض  املال  و  اهلدايا  أرسال  يف  وجد 
هلا. الوقت  بعض  تنظيم  من  يومًا  يتمكن  مل  التي  العشاء 

القدوس  عبد  عم  رسائل  فكانت   ) األوسط   )األخ  أمني  أما  و 
اهنا  غري  قلبه،  تفرح  ما  دائاًم  العشاء  عىل  له  الدائمة  دعوته  و 
فهو   ... بالتقصري  دائاًم  إحساسًا  و  ثقياًل  محاًل  له  شكل  كانت 
يرضيه  أن  حيب  و  قلبه  كل  من  القدوس  عبد  عم  حيب  كأخيه 
و  عمله  و  أرسته  جتاه  واجباته  بني  ممزقًا  كان  ما  دائاًم  لكنه  و   ،
لتلبية  السانحة  الفرصة  أبدًا  جيد  مل   ... العجوز  العم  جتاه  واجبه 
وقت  من  يرتدد  كان  أنه  غري   ، بانتظام  العشاء  عىل  الدعوة  تلك 
املناسبات  و  الرسيعة  الزيارات  بعض  يف  العتيق  البيت  آلخرعىل 
اهلامة وهو حمماًل ببعض اهلدايا مصحوبة ببطاقة معايدة رقيقة 
قد  القدوس  عبد  لعم  بسيطة  كهدية  مال  ما  تيرس  ما  بداخلها  و 
التقصري. إعتذارًا ضمنيًا عن  له و حتمل  له عن مدى حمبته  تعرب 

و أخريًا طارق ) األخ األصغر ( ... كان طارق دائاًم رسيع الرد عىل 
كام   ، مشاعره  يف  فياضًا  كلامته  يف  رقيقًا  القدوس  عبد  عم  رسائل 
أخويه  مثل  أيضًا  هو   ... األعذار  تقديم  و  اإلعتذار  يف  رسيعًا  كان 
حيب عم عبد القدوس و ال ينكر فضله و لكنه ال هيتم كثريًا بزيارته 
العجوز  الرجل  جتاه  ضمريه  يريض  ما  الكلامت  يف  جيد  كان   ...
... القدوس  عبد  عم  جتاه  اخوته  بني  االلطف  نفسه  يعترب  فهو 
كلامت  بضع   ... هلا  داعي  فال  العشاء  عىل  الدعوة  تلك  أما  و 
املال بعض  و  االمتنان  و  احلب  مشاعر  له  تنقل  حتى  كافية  رقيقة 
و اهلدايا كافية الرضاء الرجل و أخباره انه حمل اهتامم و تقدير .

القدوس  عبد  عم  بني  و  بينهم  العالقة  يرون  الثالثة  االخوة  كان 
عبد  لعم  ما  شيئًا  تقديم  يريد  منهم  كل   ... فقط  نظرهم  وجهة  من 
الرجل  اىل  االستامع  اال  شيئ  اي   ... له  حمبته  الثبات  القدوس 
ايل  الوقت  مع  الرجل  بني  و  بينهم  العالقة  حتولت   ... العجوز 
عالقة مادية ... هو حيب و هم يعطوا ... و اما االستامع اىل الرجل 
... كانوا كل ما  القلب  او  الوقت  الكايف سواء يف  االتساع  له  يعد  فلم 
اما  و   ، جتاهه  ضامئرهم  ارضاء  ربام  أو  ارضاءه  هو  اليه  يسعون 
يدركوا  مل   ... استامعهم  و  حمبيتهم  هو  اليه  يسعى  ما  فكل  هو 
اليه  اعتقدوا يف نفوسهم اهنم استمعوا  حينها امهية االستامع فقد 
لدهيم  اصبحت  ان  بعد  االن  و  صغارا  كانوا  عندما  الكفاية  فيه  بام 
يكفي  و  له  وقت  ال  الذي  لالستامع  داعي  فال  اخلربة  و  املعرفة 
اخلاصة. طريقتهم  عىل  حب  و  خدمات  من  اليه  يقدمونه  ما 

و أما عم عبد القدوس فلم يغضب يومًا عىل أحد منهم بل كان بحب 
و أبوة ينتظرهم يوميًا ... شقته الصغرية دائاًم يف انتظار زيارهتم ... 
كان دائام ما يتأكد من ان مفتاح شقته يف نفس املكان الذي يعرفونه 
االنتظار  اىل  يضطر  ال  وقت  اي  يف  احدهم  حرض  اذا  حتى  جيدًا 
الشقة. اىل  مبارشة  الدخول  و  الباب  فتح  من  يتمكن  بل  باخلارج 
الضخمة  املكتبة  نحو  نظروا  ثم  لبعض  بعضهم  األخوة  نظر 
عادل قال  ثم  احلوائط  كل  تغطي  التي  الكثرية  اللوحات  و 
- أحب عم عبد القدوس و لكن ليس لدي اي شغف أو حتى الوقت 
للقراءة ، و تلك اللوحات التي تغطي اجلدران ال تناسب بيتي و ال أعتقد 
أن زوجتي سوف تسعد هبا ... سوف اساعدكم يف التكفني و الدفن 
، و أعتقد أنه ال داعي للعزاء و القاعة فال يوجد من يعرفه غرينا.
أخيه فكرة  له  راقت  قد  و  أخويه  اىل  يتطلع  هو  و  طارق  قال  و   
 - نعم ... أوافقك الرأي متامًا ... يمكنكام العودة اىل هنا من بعد الدفن 
و متضية بضع ساعات يف الرتحم عىل الرجل املسكني و احلديث عن 
 ... احلنون  صوته  و  رسائله  افتقد  سوف  كم   ... صفاته  و  فضائله 
يا  لكن أستميحكم عذرًا  اكون معكم و  ان  أنا فكم كنت امتنى  اما  و 
اخويت فلدي موعد هام جدا و جيب أن اسافر يف رحلة عمل و عيل 
الرحيل فورًا ... و أرجوا أن تقبلوا مشاركتي يف مصاريف التكفني .

استنكار  يف  قال  و  تعجب  يف  أخويه  اىل  أمني  تطلع 
الكم  هذا  كل  عن  ماذا  ؟  القدوس  عبد  عم  وصية  عن  ماذا  و   -
الضخمة  اللوحة  تلك  و  القديمة  الرباويز  و  الكتب  من  اهلائل 
حيملوهنا  أربعة  إىل  حتتاج  وحدها  هي   ... االخري  للعشاء  التي 
. للمساعدة  احتاج  و  وحدي  العمل  هذا  بكل  القيام  يمكنني  ال  أنا 

القدوس  عبد  عم  جثامن  اىل  يتوجه  هو  و  بغضب  عادل  قال   
رأسه  فوق  املعلقة  الوصية  اىل  يتطلع  و  الرسير  عىل  املسجى 
... و لكن من يبايل  القدوس  - مع كامل احرتامي و حبي لعم عبد 
بتلك الوصية التي ال معنى هلا ... إقرأ هنا مثاًل ماذا قال ... ُكُتب ذات 
قيمة كبرية جدًا جدًا و لوحات ذات قيمة كبرية جدًا جدًا ... و لكن 
قيمة بالنسبة ملن؟؟؟ له هو فقط ، هو من كان حيب قراءة الكتب 
 ... الرسم  و  اللوحات  اقتناء  حتب  من  هي  احلاملة  زوجته  كانت  و 
كانت حتب أن يقرأ هلا بصوت مرتفع فيام هي ترسم ... رومانسية 
. بيتي  يف  الورق  من  الكم  هذا  أضع  لن  لكني  و  أعلم  ال  فراغ  او 

جدران  إىل  يشري  هو  و  قال  و  طارق  ضحك 
القدوس  عبد  لعم  كنوز  من  حتمله  ما  و  البيت 
و   ، تقدير  أقل  عىل  طنًا  تزن  الكتب  تلك  أن  احلق  كل  معك   -
... القدوس  عبد  عم  زوجة  ترسمها  كانت  التي  اللوحات  تلك 
ترسمها  التي  الرسومات  تشبه  اهنا   ... متقنة  غري  هي  كم  أنظر 
ترسم  كانت  حني  جيدًا  اذكر  انا   ... سنوات  اخلمس  ذات  ابنتي 
براويز  يف  يضعها  ثم  تلوينها  يف  يساعدها  هو  و  الصور  تلك 
العظيم. بفنها  اهتاممه  مدى  عن  هلا  يعرب  حتى  واطارت 
تعجب  يف  اليهام  يتطلع  أمني  ظل  بينام  وطارق  عادل  ضحك 

و استنكار ...
يتبع ىف العدد القادم



بحياتك  املتعلقة  القرارات  إختاذ  تريد  كنت  إذا 
القانونية  الثقافة  نرش  فإن  قانوين،  وبشكل  العملية 
القانونية  املعلومات  بكافة  الوعي  لك  حيقق 
التخصص  يف  قرارات  من  إختاذه  تريد  ما  حول 
عىل  تريده  الذي  احلياتى  أو  املهني  املجال  أو 
مراسالتنا  خالل  من  العاملي  أو  املحىل  النطاق 
اإللكرتوين. بريدنا  عرب  لكاريزما  أسئلتكم  وطرح 
i n f o @ c h a r i s m a d a i l y . c o m
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اليوميه  حياتنا  ختص  كثريه  وقواعد  مفاهيم  هناك 
فالبد لكل فرد من افراد املجتمع ان يكون عيل درايه 
وعلم بقانون دولته وان يكون عيل معرفه بالقوانني 
املجتمع  افراد  بني  العالقه  لتنظيم  وضعت  التي 
بعضهم ببعض؛ فالثقافه القانونيه مهمه جدا وذلك 
وذلك  وواجباتك  حقوقك  القارئ  عزيزي  ملعرفه 
حتي تقي نفسك من املشاكل التي انت يف غني عنها 
والتي من املمكن ان تقع فيها نتيجه اجلهل بالقانون.
والقضايا  املوضوعات  من  الكثري  نرسد  سوف  لذا 
القانونيه املهمه سواء يف مسائل االحوال الشخصيه او 
االرث واهلجرة  وقانون االجيارات وغريها من القوانني
والتي ال خيلو الكثري منها من املشاكل واحلل القانوين 
هلا وكيف تقي نفسك من الوقوع يف مثل هذه املشاكل.

القانون وعالقته بنواحي احلياة:
املشاكل  ظهور  عند  األسايس  املرجع  هو  القانون 
التي تتعلق بمختلف نواحي احلياة سواء اإلقتصادية 
أصبحت  حيث  واإلدارية،  والسياسية  واإلجتامعية 
لذلك  القانون،  ينظمها وحيكمها  األن  املجاالت  كافة 
الثقافات  أنواع  أشمل  هي  القانونية  الثقافة  فإن 
وختاطب  حولنا  من  يشء  كل  يف  مشرتكة  ألهنا 
احلياة. نواحي  كافة  يف  املختلفة  املجتمع  أطياف 

ما هو القدر الكايف من الثقافة القانونية املطلوب اإلملام 
به؟

األمر  كان  فإذا  القانون،  معرفة  بعدم  عذر  ال 
ُيلم  أن  شخص  كل  عىل  ينبغي  فإنه  كذلك 
جتعله  التي  القانونية  الثقافة  من  الكايف  بالقدر 
بحقوقه يتعلق  فيام  الصحيح  بالشكل  يترصف 
بواجباته. بقيامه  يتعلق  فيام  وأيضا 
فإذا كنت شخص مسئول عن إختاذ القرارات داخل 
املؤسسة أو يف منظومة عملك، أو يف حياتك ككل بحيث 
يكون هلذه القرارات أثاراً عىل سري عمل املؤسسة أو 
بالشكل  مأخوذة  قرارتك  تكون  أن  فينبغي  حياتك، 
القانوين الصحيح الذي حيمي املؤسسة وحياتك ككل 
من املخاطر املالية والقضائية واملعيشيه ىف هذه احلياة.

أمهية نرشة الثقافة القانونية:
- معرفة كافة املخاطر التي قد تتعرض هلا خالل 

ممارسة أعاملك بشكل مبكر.
- معرفة الطرق واحللول القانونية للوقاية من 

املخاطر.
- معرفة حقوقك وإلتزاماتك القانونية.

- حتصني ترصفاتك بمعرفة ما لك وما عليك.
- اإلحاطة بالترشيعات احلديثة يف جماالت أعاملك 

بشكل فوري.
- معرفة وضعك القانوين يف كثري من املعامالت 

اخلاصة بمجاالت أعاملك.
- نمو ثقافتك القانونية حول جماالت أعاملك 

وحياتك الشخصية.
- تطوير أعاملك دائامً لتكون مواكبة ألخر التطورات 

الترشيعية حسب بلدك.
أول شىء جيب عمله عزيزي القارئ ان اي ترصف 
من الترصفات التي تقوم هبا سواء بالرشاء أو البيع 
التعاقديه  العالقه  حيكم  مكتوب  عقد  من  هلا  البد 
.)89( املاده  املدين  للقانون  وفقا  العقد  بمفهوم 
تعريف العقد: بانه توافق ارادتني او اكثر عيل احداث 
اهناءه  او  تعديله  او  التزام  بإنشاء  معني  قانوين  اثر 

وللعقد  اركان أوهلا: الرتايض

ثانياً: املحل :موضوع العقد
 ثالثاً:السبب وهو الغرض من التعاقد.

شخص  من  العقد  يصدر  ان  وجيب   -1
بقواه  متمتع  االهليه  كامل  الرشد  سن  بلغ 
سفيه.  أو  غفله  ذو  او  معتوه  وغري  العقليه 

دون  حره  ارادة  عن  صادرا  العقد  يكون.  ان   -2
فإي  وقوع  فإذا  تدليس  أو  غش  أو  اكراه  يف  الوقوع 
العقد. ببطالن  القضاء  ايل  اللجوء  حق  فله  منهم 

ملن يمتد عقد اإلجيار بعد حكم املحكمة الدستورية 
العليا بالنسبة لالماكن السكنية )بمرص(؟ 

واضحة  الغري  القانونية  املفاهيم  من  العديد  هناك 
يمتد  وملن  االمتداد  ورشوط  االجيار  عقد  بشان 
العليا. الدستورية  املحكمة  حكم  بعد  وخصوصا 

يف   1977 لسنة   49 القانون  من   29 املاده  تنص 
بني  العالقة  وتنظيم  االماكن  وبيع  تأجري  شأن 
عقد  ينتهي  "ال  انه  عيل  واملستأجر  املؤجر 
العني تركه  او  الرتك  او  بوفاة  املسكن  االجيار 
واوالده  زوجة  فيها  بقي  اذا 

او أي من والديه الذين يقيمون معه حتي الوفاة او 
الرتك". 

االمتداد  من  االستفاده  رشط  ان  النص  ذلك  ومفاد 
القاوين مع  االمتداد  االستفاده من  اقامه طالب  هو 
املستأجر االصيل يف العني املؤجره قبل وفاته او الرتك. 

للمستفيدين  االمتداد  حق  يعطي  القانون  وكان 
سنه  مده  االقامة  كانت  متي  الثالثة  الدرجة  حتي 
الدستورية  املحكمة  اصدرت  ان  ايل  الوفاه  قبل 
جلسه  ق   18 لسنة   70 رقم  القضية  يف  حكمها  العليا 
املادة  من  الثالثة  الفقرة  دستورية  بعدم   3/11/2002
امتداد  جواز  عدم  متضاه  وكان  الذكر،  سالفه   29
عقد االجيار ايل اقارب املستأجر املقيم معه من زوج 
العقد  امتداد  يعني   - مره  من  اكثر  ووالدين  وابناء 
فقط. االويل  الدرجة  ولالقارب  واحده  مره  بات 
التاليه  الوقائع  عيل  فوري  بأثر  يرسي  احلكم  وهذا 
لتاريخ نرش احلكم يف 14/11/2002 يعني يعمل بحكم 
املحكمه الدستورية من بعد هذا التاريخ عيل الوقائع.

هل من حق املسافر خارج مرص امتداد عقد اإلجيار 
له؟!

القانونية حول موقف  التسأوالت  الكثري من  توجد 
املسافر للخارج من شقة والده هل حيق له امتداد عقد 
اجيارها ام انه ينتهي النه مقيم باخلارج وليس له إقامة 
مستقره، احلقيقة استقرت احكام حمكمة النقض يف 
احكامها ان عقد االجيار يمتد للمسافر خارج البالد.
حيث نصت املاده 29 من القانون 49 لسنه 1977 عيل 
او  املستاجر  بوفاة  املسكن  اجيار  عقد  ينتهي  "ال  انه 
او أي من  اوالده  او  اذا بقي فيها زوجة  العني  تركه 
والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة او الرتك".

االقامة  يعتد هبا هي  التي  االقامة  ان  يدل عيل  وهذا 
احلقيقة  يف  لكن  االصيل  املستاجر  القارب  املستقره 
عارض  لسبب  بالعني  االقامة  من  املستفيد  انقطاع 
مثل العمل باخلارج مهام استطالت مدته طاملا انه مل 
يكشف عيل ارادته يف ختليه عن االقامة رصاحة او 
ضمنا فإن عقد االجيار يمتد له وال الزام عليه من بعد 
ان يقيم بالعني اذ ان انتفاعه هبا حق له وليس واجب 
عليه نقض رقم 2902 لسن 67 ق جلسه 21 ابرايل1999

اإلرث
عادة  هي  امليت(  تركة  فهو  املرياث  يرادفه  )وقد 
توريث ممتلكات أو ألقاب أو ديون أو مسؤوليات عند 
وفاة أحد األشخاص. وهي من العادات األساسية يف 
املجتمعات. وقوانني املرياث خيتلف من جمتمع إىل 
آخر وما بني األديان وكام أنه تطور عرب األزمان ، مما 
الشعوب بني  خمتلفة  للمرياث  ُنُظم  لوجود  يؤدي 

املساواه  مبدأ  يطبق  املرصي  القضاء 
وفقا  واالنثي  الذكر  بني  املرياث  يف 
وهو  االرثوذكس  االقباط  لالئحة 
املرصي. الدستور  يقره  مبدأ 
الرشيعة  كانت  كثرية  عصور  منذ 
مواريث  عيل  تطبق  اإلسالمية 
تكن  ومل  غريها  وعيل  املسيحيني 
تطبق رشيعة املسحيني عيل املواريث 
االنثيني  حظ  مثل  يرث  الذكر  وكان 
املشاكل،  من  الكثري  يسبب  املوضوع  هذا  وكان 
الذكور  إنجاب  يفضل  مرص  صعيد  يف  والرجل 
. طويلة  فرتة  املواريث  مشاكل  وظلت  اإلناث  عن 

2014 حيث تنص  الدستور املرصي عام  أن عدل  إيل 
املرصيني  رشائع  مبادئ  ان”  عيل  منه  الثالثة  املادة 
من املسيحيني واليهود املصدر الرئييس للترشيعات 
املنظمة ألحواهلم الشخصية وشئوهنم الدينية... الخ “ 
ومن املبادئ اهلامة التي تضمنها الدستور ان النصوص
واي  واملبارش  الفوري  بالنفاذ  تتمتع  الدستورية 
به. يعتد  ال  الدستور  مع  يتعارض  قانون  أو  قاعدة 

الرشيعة  مبائ  تكون  للدستور  وفقاً  ثمه  ومن 
املسيحيني  املرصيني  عيل  التطبيق  واجبة  املسيحية 
األنصبة،  توزيع  يف  متساويان  واألنثي  الذكر  ويكون 
حيث تنص املادة 247 من الئحة األقباط األرثوذكس 
املرياث. يف  واألنثي  الذكر  بني  املساواة  مبدأ  عيل 
وقد صدرت أحكام عديدة بتطبيق الرشيعة املسيحية 
لألقباط األرثوذكس حكم حمكمة إستئناف القاهرة 
باملساواة بني الذكر واإلناث يف املرياث عمال بنص املادة 
247 من الئحة األقباط األرثوذكس وذلك يف القضية 
رقم 11666 لسنة 133 ق الصادر حكمها جلسة 29 مارس 
2016 وكانت املحكمة استندت يف حكمها وفقا للامدة 
للمسيحيني  احلق  تعطي  والتي  الدستور  من  الثالثة 
تطبيق رشيعتهم وحيث ان الرشيعة املسيحية تاخذ 
إنجيل  يف  اآلية  من  مأخوذ  املبدأ  وهذا  املساوة  بمبدأ 
"ليس الرجل  رسالة بطرس االويل اصحاح 3 آيه 7،8 
املسيح" يف  الرجل  دون  من  املراة  وال  املراة  دون 

االوروبية  الدول  مجيع  يف  تطبق  املبادئ  وهذه 
ونتيجة  املواريث  يف  والبنات  االبناء  بني  املساواة 
االخوه  بني  رصاع  هناك  صار  األحكام  هذه 
اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  يطلبون  فالذكور 
املسيحية.  الرشيعة  تطبيق  تطلب  والنساء 

القانون  وصحيح  متفق  احلكم  هذا  أن  واحلقيقة 
االقباط  والئحة  الدستور  يف  الثالثة  للامدة  ووفقاً 
فقط  هذا  ليس  نطلب  ونحن  األرثوذكس 
جيب  بل  اإلرث  يف  واالناث  الذكور  بني  باملساواة 
وفقًا للمتويف  الورثة  هم  من  حتديد  تطبيق 
األقباط  الئحة  من   244 للامدة   
" ان  عيل  تنص  والتي  األرثوذكس 
أقرب ايل  رشعاً  تؤول  الرتكة 
ان  بحيث  الزوجة  مع  املتويف  أقارب 
بعدها  التي  الطبقة  حتجب  طبقة  كل 
ذكر( أو  أنثي  كانت  ان  )اي  البنوة  فطبقة 
طبقة  حتجب  األبوة  وطبقة  األبوة  طبقة  حتجب 
األخوه وهذه حتجب طبقة االجداد وهكذا عيل ان 
الطبقات استحقت اإلرث تأخذ  كل طبقة من هذه 
ما بقي من الرتكة بعد استيفاء الفرض املقرر لزوج 
أن االئحة  ذات  من   245 املادة  نصت  وكام  املورث، 
من  غريهم  عيل  مقدمون  املورث  “فروع 
او  الرتكة  كل  فيأخذون  املرياث  يف  األقارب 
والزوجة” الزوج  استيفاء  بعد  منها  بقي  ما 

الكثري  حتل  سوف  الذكر  سالفي  باملادتني  والعمل 
وال  حدث  الذي  املرصي  جمتمعنا  يف  املشاكل  من 
حرج عام ما حيدث لبنات املتويف حيث يدخل معها 
أن  حيث  املتويف  أقارب  من  وغريه  األب  املرياث  يف 
البنت ال حتجب أي منهام وفقا للرشيعة اإلسالمية 
وقد شاهدنا الكثري من القضايا عيل الساحة القضائية
حقوقهم واكل  لإلناث  ظلم  فيها  بام 

ومنها عيل سبيل املثال:
ما  كل  ويكون  إبنة  أو  بنات  ويرتك  الزوج  يتويف 
يملكة شقة متليك يعيشوا فيها نجد أن هذه الشقة 
املتويف عيل اي اساس؟! أقارب  سوف يشاركها فيها 
وطبعا هذا يؤدي إيل العديد من املشاكل التي ال حرص هلا.
هذه  يف  أفضل  إجيار  بعقد  الشقة  وتكون 

يورث  ال  اإلجيار  عقد  الن  التمليك  من  احلالة 
مع  املقمني  واألبناء  للزوجة  يمتد  وانام 
فتطبيق الوفاة  حتي  األصيل  املستأجر 
سوف  املسيحيني  عيل  األرثوذكس  األقباط  الئحة 
كبري  إرتياح  ايل  ويؤدي  املشاكل  من  الكثري  حيل 
وسط األرس املسيحية وعدم اللجوء إيل طرق آخري

حلامية بناهتم من مشاكل اإلرث.

حممد  واملحامى  القانونى  اخلبري  أكد  فيام 
املسيحية  للرشيعة  الرجوع  أن   - ميزار 
الدستور من  الثالثة  املادة  عىل  بناء  يأيت 
املرصيني  رشائع  “مبادئ  عىل  تنص  والتي 
الرئييس  املصدر  واليهود  املسيحيني  من 
الشخصية  ألحواهلم  املنظمة  للترشيعات 
الروحية”،  قياداهتم  واختيار  الدينية  وشؤوهنم 
تعارض  فإذا  القوانني  أب  هو  الدستور  أن  مؤكدا 
الدستور. عىل  بناء  فيحكم  القانون  مع  الدستور 

حضور  أن   - خاص  ترصيح  ىف  “ميزار”  وبحسب 
اإلرث  يوزع  أن  عىل  وموافقتهم  للمحكمة  األخوة 
الدعوى،  حرك  ما  هو  ليس  بالتساوي  أختهم  مع 
املادة  ألن  رضائهم  يشرتط  ال  القانون  أن  حيث 
املرصي،  الدستور  أقره  ديني  حكم  وهي  واضحة، 
واحد،  حلكم  ختضع  ال  املرياث  يف  املحاكم  أن  حيث 
التي  احلاالت  من  العديد  هبا  اإلسالمية  فالرشيعة 
كالتاىل:  االنثيني”  حظ  مثل  “للذكر  فيها  يكون  ال 

هناك 4 حاالت ترث فيه املرأة نصف مرياث الرجل 
حاالت  و10  باملرأة  الرجل  فيهم  تتساوى  حالة  و30 
ترث املرأة فيهم أكثر من الرجل بل وهناك حاالت ال 
يرث فيها الرجل وترث املرأة، موضحا أن الرشيعة 
اإلرث  فيها  يعتمد  التي  احلاالت  يف  تتعدد  اإلسالمية 
الوارث  املتويف أكثر من نوع  القرابة من  عىل درجة 
الوارث. عىل  العبء  وحسب  أنثى”،  أو  “ذكر 

الكنائس إنتهت بالفعل من إعداد قانون “األحوال 
الشخصية املوحد” وتم تقديمة لـ”العدل”.

الكنائس  إنتهاء  عن  كنيس،  مصدر  كشف 
واإلنجيلية”  والكاثوليكية  “األرثوذكسية  املرصية 
األحوال  قانون  مرشوع  عىل  االتفاق  من 
سنوات   7 بعد  املسلمني،  لغري  املوحد  الشخصية 
بنوده. عىل  لالتفاق  الكنائس  بني  النقاش  من 
وتوابعها  طنطا  مطران  بوال،  األنبا  إن  املصدر،  وقال 
إىل  القانون  مرشوع  قدم  األرثوذكس،  لألقباط 
والدستوري  القانوين  املسار  ليأخذ  العدل  وزير 
الربملان إلقراره. إىل  الوزراء  لرفعه من قبل جملس 

الثامن  الباب  يف  األوىل  للمرة  القانون  ويشمل 
فصول  3 من  ويتكون  )اإلرث(،  موضوع 
اآلباء  تركات  عىل  النص  أمهها  مادة،   20 بواقع 
أن  عىل  ينص  إذ  والرهبان،  واألساقفة  البطاركة 
عقارات  أو  مال  من  البطريرك  البابا  يرتكه  ما  “كل 
القائم  ويكون  البطريركية  إىل  يؤول  منقوالت  أو 
يكون  وال  الكنيسة  لصالح  هو  فيام  عليها  أمينا  مقام 
عىل  البطريركية  صالح  لغري  فيها  الترصف  حق  له 
البطريرك اجلديد فور رسامته،  للبابا  الباقي  أن يسلم 
األساقفة  أما  اجلسد،  من  له  أقارب  البابا  يرث  وال 
البابا  ويكون  إيربشياهتم،  إىل  إرثهم  فيؤول  واملطارنة 
يرث  وال  خيلفهم  ملن  تسليمها  حني  إىل  عليها  أميناً 
األسقف أقارب له من اجلسد، وكذلك الراهب يؤول 
الدير  الدير الذى ترهبن فيه ويكون لرئيس  إرثه إىل 
وال  الدير،  لصالح  اإلرث  يف  الترصف  حق  املختص 
اجلسد”. من  هلم  أقارب  الراهبات  أو  الرهبان  يرث 

عىل  النص  جانب  إىل  يأيت  ذلك  أنَّ  إىل  وأشار 
إىل  استناداً  املرياث  يف  بالرجل  املرأة  مساواة 
املقدس الكتاب  ونص  بالدستور  الثالثة  املادة 
الباب  عىل  مرة  ألول  القانون  يشتمل  كام 
الباب  أما  مادة،   11 من  ويتكون  )التبني(  التاسع 
مواد.  4 عىل  يشتمل  عامة(  )أحكام  العارش 
يف  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  وطالب  وسبق 
الكنائس  مع  التعاون  احلكومة  من   ،2014 سبتمرب 
مطلبًا  كان  الذي  الشخصية  لألحوال  قانون  بإعداد 
املاضية،  العقود  خالل  املسيحية  للطوائف  ملحاً 
بتطبيق  احلق  الثالثة  مادته  يف  الدستور  ويعطي 
األحوال  مسائل  ىف  املسيحية  الرشيعة  مباديء 
عىل  التي  املادة  وهي  للمسيحيني،  الشخصية 
القانون. مرشوع  بوضع  الكنائس  قامت  أساسها 







ىف 22 اغسطس 2011 رحل الفنان كامل الشناوى بعد رحلة طويلة مع الفن قاربت عىل ال70 عاما، تربع خالهلا عىل عرش 

الفتى االول للسينام املرصية لسنوات طويلة .

نكشف عن وثائق ورسائل جمهولة ىف حياة الفنان الراحل، كان امهها مذكرة يومياته قبل 66 عاما، حيث كتب بالتفصيل 

يومياته بشكل منتظم .

يوميات من 66 عامًا

كان الفنان كامل الشناوى حريص عىل تدوين يومياته ىف مفكرة صغرية بجيبة تظل معه طوال العام حتى العام الذى يليه، ومن 

ضمن ما عثرنا عليه هى مفكرة الفنان الراحل لعام 1955 حيث كتب ىف بدايتها بخط يدة قائال :

"ىف 26 اكتوبر 1954 احتفلت بعيد ميالدى الثالث والثالثني وقد مضى عىل خترجى من كلية الرتبية الفنية بجامعة حلوان ىف 

1943 احدى عرش عاما انشغلت بالتدريس حتى 1947و1948 مثلت ىف السينام اول فيلم، ومضى عىل ىف التمثيل والسينام 7سنوات 

وهذه هى السنة الثامنة ، داعيا من اهلل عز وجل ان يوفقنى ،وحيبب ىف خلقه حتى احصل عىل رضى اهلل والوالدين والناس "

االثنني 17 يناير1955 "الذهاب للتصوير اليوم الساعة 9 صباحا مع الفنانة فاتن محامة ،واالستاذ عز الدين ذو الفقار "

اجلمعة 21 يناير 1955 قابلت فاتن محامة الساعة 9 صباحا ثم ذهبنا للتصوير 

اجلمعة 25 فرباير 1955 التقيت الفنانة هند رستم ىف جروبى الساعة 9 صباحا 

الثالثاء 8 مارس 1955 التقيت االستاذ املخرج عباس كامل ىف حمل اجلامل بشارع عدىل ىف 8 مساء

اخلميس 10 مارس 1955 خالف كبري مع انور وجدى ال اعرف ملاذا !! ولكن الكالم كثري .

الثالثاء 19 ابريل 1955 موعد مع االستاذ انور وجدى واالستاذة ليىل مراد.

االحد15 مايو1955 توىف اليوم االخ االستاذ انور وجدى ىف ستوكهومل فايل رمحة اهلل .

اخلميس 28 يونيو1955 التقيت االستاذة ليىل مراد واالستاذ حسن الصيفى .

السبت 2 يوليو1955 التقيت االستاذة ليىل مراد واالستاذ حسن الصيفى ىف وسط البلد ثم الزمالك .

االثنني 4 يوليو1955 اليوم بداية تصوير فيلم "احلبيب املجهول " مع الفنانة ليىل مراد ،قصة االستاذ انور وجدى ،واخراج حسن 

الصيفى .

السبت 16 يوليو1955 الذهاب للتصوير الساعة 7صباحا ،وموعد هام جدا مع الفنانة شادية الساعة 5 مساء .

االحد31  يوليو 1955 الذهاب للتصوير ىف الساعة 8 صباحا ،وموعد مع الفنانة ليىل مراد الساعة 5 مساء بالزمالك.

االثنني 1 اغسطس 1955 الذهاب للتصوير8 صباحا واحساسا بإرهاق شديد

7 اغسطس 1955 الذهاب للتصوير الساعة 7 صباحا ،ومقابلة االستاذ عامد محدى وفريد شوقى 

11 اغسطس 1955 قابلت االستاذ كبري عز الدين ذو الفقار ىف حمل اجلامل بشارع عدىل الساعة 6 مساء .

اجلمعة 2 سبتمرب 1955 بداية تصويرى فيلم اجلسد مع الفنانة هند رستم وفاطمة رشدى وحسني رياض الساعة 8 صباحا .

رضنا العشاء معا الساعة 7 مساء .
الثالثاء6 سبتمرب1955 ذهبت الساعة 7 صباحا للتصوير ،قابلت االستاذ فريد شوقى بعد التصوير وح

24 سبتمرب 1955 قابلت بالصدفة اليوم طليقتى عفاف شاكر ىف الزمالك 4 عرصا وسلمنا عىل بعضنا البعض .

االربعاء 28 سبتمرب 1955 اتصل بى االستاذ / نيازى مصطفى 

االربعاء 9 نوفمرب1955 موعد مع االستاذ نيازى مصطفى ىف حمل اجلامل بشارع عدىل الساعة 7 مساء .

االثنني 25 ديسمرب 1955 احتفلت بعيد ميالدى الرابع والثالثني ،وبدأت عامى اخلامس والثالثني .

اشرتاك التأمينات االجتامعية

وبحسب استامرة اشرتاك الفنان الراحل ىف التامينات االجتامعية بخط يده بتاريخ نوفمرب 1962 فان االسم بالكامل هو كامل 

حممد حسني الشناوى –حمل امليالد املنصورة – مواليد 26 ديسمرب 1921 –واجره الشهرى 400 جنيها – واالشرتاك الشهرى

3 جنيهات و60 مليم .



 "كايزما " تنفرد بنرش صور ووثائق تنرش للمرة االوىل عــن حياة االديب الكبري/ إحسان عبد القدوس .

إحسان يوافق عىل رئاسة اخبار اليوم:

ىف يوم 9 اكتوبر سنة 1966، يوجه إحســان عبد القـــدوس خطاب رســـــمى عىل االلة الكاتبـــة وعىل ورق 

مؤسسة اخبار اليوم بصفته رئيس حترير اخبار اليوم اىل االستاذ / حممد حتسني مدير ادارة املطبوعات

 والصحافة بمصلحة االستعالمات ) اهليئة العامة لالستعالمات حاليا ( يبلغه فيه بانه قـد قبــــل مسؤليـــة

 رئاسة  حترير أخبار اليوم، ابتداء من 13 يونيو 1966 .

خطاب الرئيس حممد نجيب:

وىف 14 اغسطس سنة 1973 وقبل شهرين من حرب اكتوبر، يكتب الرئيس السابق حممـــد نجيــب اىل 

احسان عبد القدوس بصفته رئيس جملس ادارة مؤسسة اخبار اليوم، خطاب عىل االلة الكاتبة موقع 

بخط يد اللواء / اركان حرب حممد نجيب ،يشري فيها اىل ما نرشته جريدة االهرام يوم 10 اغسطس 1973 

بقلم االستاذ /هيكل حتت عنوان " حكاية مع شبح من املاضى " مالءه بالتجريح والتهجم عىل شخصى، وكال ىل خالله هتام 

ذائفة تسىء اىل سمعتى كام اورد وقائع غري صحيحة عن املقابلة التى متت بينى وبينه ىف بيت املقدم جالل ندا .

واضاف اللواء نجيب ىف رسالته " ..وليقينى بان الصحافة املرصية هى ملك للشعب وال سلطان الحد عليـهــا ســــوى سلطـــان 

الضمري وسيادة القانون وعمال بحرية النرش فأنني ارسل اىل سيادتكم صورة من ردى عىل الوقائــع التــــى وردت ىف مقـــــال 

االهرام املشار اليه .

رجاء التكرم بنرشه عىل صفحات جريدتكم الغراء ىف مكان يتناسب مع املكان الذى خصصته جريدة االهرام لنشــر مقـــــال 

االستاذ هيكل.

ومع اصدق متنياتى لكم  وجلريدتكم .

لواء اركان حرب .. حممد نجيب

مالحظة : مل نرش احسان عبد القدوس الرد وقتها ولكن عام 2002اى بعد 29 عاما نرش اخلطاب للمرة االوىل .

بطاقة شخصية واستامرة وظيفية

وبحسب االستامرة الوظيفية الحسان عبد القدوس ىف مؤسسة روز اليوسف –ادارة املستخدمني- واملوقع عليها بخط يـــده

فهو من مواليد 1 يناير  1919،وتاريخ تعينه بروز اليوسف هو 1يوليو 1942 ،ومرتبه حاليا 400 جنيها .

اما البطاقة الشخصية الورقية الحسان عبد القدوس والصادرة ىف يناير 1957 ،فتشري اىل ان حمل اقامته عامرة سيف الديــــن 

بشارع القرص العينى )العامرة املواجهة لروزاليوسف حاليا ( ،وحمل عمله بمجلة روزاليوسف بشارع امحد سعيد وقتهـــا .

اخطار اصدار الكتاب الذهبى لروزاليوسف:

وبتاريخ يتقدم احسان  وشقيقته امال طليامت ) رحلة االسبوع املاضى عن احليـــاة عن عمر يناهز الــ 90 عامـــــا (  باخطـــــار 

للحكومة باصدار الكتاب الذهبى لروزاليوسف ، وبحسب االخطار فان رئيس التحرير املسؤل هو فتحى غانم، ولقب ناشـــر 

اجلريدة احسان حممد عبد القدوس وامال طليامت ،واجلريدة املراد اصدارها هى الكتـــاب الذهبـــــى لروزاليوسف –شهريا 

باللغة العربية ىف مطبعة روزاليوسف اخلاصة بشارع امحد سعيد .

خطاب النقل من اخبار اليوم اىل روزاليوسف:

وىف خطاب رسمى من مدير عام مؤسسة اخبار اليوم الدكتور قاسم فرحات اىل مدير عام مؤسسة روز اليوسف بتــــاريـــــخ 

27 ابريل 1968 ،وعىل ورق مؤسسة اخبار اليوم ،يشري فيه اىل نقل االوراق اخلاصة باحسان عبد القدوس واملحفوظة بملــــف 

خدمته وذلك بمناسبة نقله من رئاسة حترير اخبار اليوم اىل مؤسسة روزاليوســـف ،وهى ترخيـــــص االحتـاد االشتــــراكى 

بمزاولة املهنة بالعمل بالصحافة بتاريخ 1 يوليو 1960 ،وبيناته كاالتى .

الوظيفة : رئيس حترير اخبار اليوم  .. املرتب السنوى : 5000 جنيها .



انسانى ماتقوليش 
وعنوانى إسمى  وانسى 

بيْنا كان  الىل  وانسى 
تانى كده  ماتقوليش 

انسانى ماتقوليش 
غاويانى لسه  مادام 

هْيا ما  زى  ومشاعرك 
وأحلانى قصايدى  وحافظه 

غّيه الفراق  هوا  ولال 
معاندانى وهاتفضىل 

انسانى تقوليش  ما 
مّنى نفسك  ماحترميش 

منى حته  وانتى 
سنى ماهيمكيش 

والغرام العشق  ىف  مانتى 
مّنى أكرب 

وعايشانى احلب  وعايشه 

انسانى تقوليش  ما 
متدارى هوايا  مادام 

جارى وعن  صاحبى  عن 
وأتارى وهاجتنن 

وفامهانى عارفه  الناس 

انسانى تقوليش  ما 
وانتى صوتك ىف ودانى

القدر وتعدي  الِعَدى  ُخفت 
ف مللم اجلرح و أعتذر
ُينتظر منه  وذاك  فهذا 
ذاع اخلرب ... وله نرش

املُنتقب ! أُقل لك أنت  أ مل 
؟ .....للُمخترب  سؤال  من  هل 
املرتقب الشفاء  به  وجواب 

الظنون بحسن  الربيع  ظنون  يا 
الفنون بسامء  الطيور  وتغريد 
الدواء من عدم  يكون؟ خلق 

ماتقوليش كده

خاف العَدى

شعر/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

البــريء الطـفـل 

يفرح  الوالدة  حديث  طفال  لديك  يكون  عندما 
اإلهتامم  مع  والفرحة  اللهفة  شعور  ويمتلك  قلبك 
أمام  يوم  وراء  يوما  الطفل  ذلك  ويكرب  والرعاية 
و  بشغف  حركاته  ونتابع  ترصفاته  ونالحظ  عيوننا 
سعادة وإهتامم وفرحة ال مثيل هلا ونتشارك حلظات
السعادة واملرح مًعا وعندما يبكي أو يثور نبحث عن 
عنها  ونبتعد  األسباب  تلك  ونتدارك  ندرك  و  السبب 
ونتجنب  له  نفيس  وأمل  حزن  يف  نتسبب  ال  حتى 
بالدرجة  لنا  نفيس  انزعاج  يسبب  الذي  املرير  بكاءه 
هذا  يزيد  ويمكن  حولنا  وملن  لنا  إيًضا  وإزعاج  األوىل 
الصادرة  األفعال  تلك  لنتجنب  والتدليل  اإلفراط  إىل 
مثل  بريء  طفل  أفعال  وهو  املدلل  الطفل  ذلك  من 
من  يبدو  كام  التكسري  وأحيانا  والرصاخ  البكاء 
املوقف  بعواقب  االهتامم  بعدم  عنيف  فعل  رد 
غاضب  فهو  الترصفات  لتلك  املنتظر  العقاب  أو 
أو  خطة  أي  حيمل  ال  مشاعره  وبصدق  بفطرته 
القوة  ونقاط  الضعف  نقاط  عرف  أنه  إال  ختطيط 
اإلفراط  التي هبا يستطيع حتقيق رغباته حسب كم 
اللحظات  فجر  منذ  بذلك  له  والسامح  والتفريط 
)نحن  وأشمل  أدق   بمعنى  االفعال  لتلك  األوىل 
األفعال  هذه  إىل  اللجوء  إىل  األول  املقام  يف  السبب( 
الربيء  نظرالطفل  وجهة  من  له  املصالح  لتحقيق 
والذكي وهو  ذكاء بالفطرة أيضا دون أدنى خمطط ،
يف  واآلباء  األبناء  من  كال  ويتسابق  األيام  متر  وهكذا 
اآلخر  عىل  منهم  لكل  الشخصية  و  السيطرة  فرض 
حقوقهم  ويمتلكون  رغباهتم  حيققون   وكيف 
ويتعايشون بام يناسب مصلحتهم الشخصية ليصلوا 
بالسعادة والرضا والتعايش كام يرغبون   إىل الشعور  
و فجأة هنا حتدث صدمات  متتالية ألحد الطرفني 
اآلخر  عىل  إحدامها  الشخصية  فرض  قوة  حسب 
بذلك  يسمح  ملن   حتدث  التنازالت  من  وكم  وكم 
لنتائج  بعد  فيام  حتسٌبا  و  املشاكل  تلك  يتجنب  حتى 
لكي  طبيعي  فعل  كرد  الطفل  من  إما  فيها  مبالغ 
األم  أو  األب  من  مشدد  عقاب  أو  يرغب  ما  ينال 
ال  وماما  بابا  كلمة  )وهو  األسمى  اهلدف  لتحقيق 
ما  وهو  رشط(  أو  قيد  دون  وتنفذ  تسمع  أن   بد 
رصاع  يف  الطرفني  نجد  وهنا  )الرتبية(  عليه  يطلق 
منهام  كال  طاعة  يف  والطموح  الشخصية  لفرض 
أيًضا، األمور  تلك  عواقب  يف  النظر  دون  لآلخر 
املواقف  تلك  يف  األم  وعزيزيت  األب  عزيزي  ولكن 
إىل  للوصول  اليوم  الرصاع  من  واملتتالية  املتعددة 
األعىل  القائد  هو  ومن  والكلمة   السيطرة  له  من 
خيضع  أن  جيب  ومن  احلياة  ملسرية  والفعيل 
العليا، واملثل  واألخالق  الرتبية  باسم  الرشوط  لكل 
) األوان  فوات  بعد  )ولكن   
اللحظات  فجر  مذ  األسس  زرعتم  من  فأنتم 
يشعر  أن  دون  الرصاع  هذا  يف  وتسبب  األوىل 
للطفل  الزائد  الدالل  أسلوب  أن  أحد  منكم 
هي  حياته  وسنوات  وشهور  أيامه  أوىل  يف 
، بعد  فيام  دائم  حياة  وأسلوب  سلوك  بمثابة 
عندما ال تدرك أن ما يفعله الطفل الربيء هي حنكة 
يدرك  بالفطرة  حنكة  ولكن  خمطط  ألي  تدبر  دون 
بقصد  له  املمنوحة  التجارب  ببعض  خالهلا  من 
واملناورات  التجارب  تلك  خالل  ومن  قصد  ودون 
كيف  جيدا  هبا  يعلم  كافية  خربات  لديه  تتكون 
التي  لواجباته  النظر  دون  وحقوقه  حرياته  يقتنص 
العديد  مرور  بعد  إال  يشء  أي  عنها  السامع  يعتاد  مل 
اإللتحاق  فرتة  إىل  وغالبا  السنوات  من  والعديد 

املدلل(  )االبن  الطفل  عىل  نطلق  وهنا  باملدرسة 
عيوب  سنكتشف  أكيد  وإنام  فقط  مدلل  ليس  فهو 
مسؤوال  ليس  وهو  ونشأته  شخصيته  يف  كثري 
الذي  الذكى  االبن  هو   وإنام  بمفرده  ذلك  عن 
رغباته  لتحقيق  حقوقه  يقتنص  أي  استطاع 
عىل  اخلوف  كان  كيف  الوالدين  يدرك  فقط  وهنا 
... األخطاء  بداية   هو  املهد  يف  الربيء  الطفل 
أو  يثور  أو   يغضب  أو  يبكي  أن  من  اخلوف 
أهنا  أنظارنا  يلفت  ومل  بالتكسري  العنف  إىل  يصل 
السعيدة  رغباته  لتحقيق  الربيء  الطفل  مناورات 
األوان ونتحول  نحن  بعد فوات  وحينام ندرك ذلك 
إىل وحوش آدمية بالنسبة له ونبدأ يف إصدار األحكام 
األوان  فوات  بعد  السليمة  الرتبية  لصالح  والقوانني 
طبعا وما نعتقد أنه الوقت املناسب وبكل احلزم هناك 
وأشكال  بأنواع  العقاب  وهناك  واملسموح  املمنوع 
لنا  األول  العدو  أصبح  الطفل  ذاك  وكأن  خمتلفة 
إىل شخصية  والنظر  املسألة هنا مسألة كرامة  وكأن  
وهّيبة الوالدين وخصوصا أمام الناس واملجتمع .....
أنت   ( املالحظات   إحدى  قول  نتحمل  فكيف 
  ) مدلل  ابنك  أن  او  ابنك  أمام  ضعيفة  شخصيتك 
بالفعل وكأنه بمثابة اإلهانة تنم عن يشء واحد فقط 
وهو اإلفراط والتفريط يف تربيتك البنك حتى أصبح 
ذلك الطفل ذو عيٍب  و  احلقيقة أنت السبب بالفعل 
منذ  كأم  أو  كأب  األمر  زمام  حيكم  من  فهنا 
؟ الربيء  الطفل  أم  أنت  األوىل  اللحظات 
ومن  احلدود  يمنح  ومن  اخلطوط  يشكل  من 
؟ الربيء  الطفل  أم  أنت  الطريق  وخيطط  يرسم 
وفهم  ووعي  بحكمة  الرتبية  يف  املسؤولية  عليه  من 
؟ ترصف  كل  مع  أطفالنا  أفعال  لردود  وإدراك 
اهلائلة  الفرص  لدينا  كان  وكيف  كم  و 
كل  وكرسنا   للرتبية  وأسس  قوانني  لوضع 
بعد؟ فيام  العقبات  هي  تلك  وكانت  القواعد 
اإلفراط  بعد  الرتبية  يف  األخطاء  تستمر  وهنا 
املمنوعات  صورة  يف  املعلنة  اليقظة  تأيت   والتفريط 
الثانية  للمرة  وعي  دون  وتنفذ   أوامر  بمثابة  وهي 
طفلك؟ نفسية  تدمري  يف  الترصفات  بتلك  لك  كيف 
أو  عدواين  طفل  تشكل  وعي  دون  وكيف 
متاما؟ الشخصية  ضعيف  حتى  أو  متسلط 
حيمل  الذي  احللم  ذلك  لتحقيق  ومتى  نتوازن  كيف 
؟ صحيا  أو  نفسيا  سواء  بريء  طفل  طياته  يف 
الغد  مسؤولية  يتحمل  جيل  ننشئ  كيف 
؟ بوالديه  البار  االبن  ويكون  نحن  فيه  بام 
تعبنا  ثامر   نجني  حتى  نزرع  كيف 
بعد؟ فيام  الصاحلة  تربيتنا  وثامر   وسهرنا 
كيف وكيف وكيف ....منذ فجر اللحظات األوىل و 
؟ الربيء  الطفل  وبكاء  ضحكات  وتتأمل  تتابع  أنت 
دون  ويبكي  يضحك  فهو  الربيء  الطفل  تأمل 
رغبات  حتقيق  وهو  واحدا   سببا  إال  واضح  سبب 
فقط، السلمي  والتعايش  السعادة   متنحه 
خطة  ووعي  هبدوء  وخطننا  ذلك  نحن  أدركنا  ولو 
وأنقذنا  املعضلة   تلك  من  أنفسنا  إلنقاذ  كاملة  حياة 
أطفالنا من عواقب إدراك األمور بعد فوات األوان .

أكرت حّبنى  بيقولىل 
يقدر ماقلبك  قد  عىل 

امالنى حنان  وامالنى 

فات الوقت  ماتقوليش 
باقى العمر  ان كان ىف 

التالت ماتسبقش  اجلمعه 
للتالقى وقت  فيه  ولسه 

تانى راح يرجع  والىل 
انسانى تقوليش  فام 

انسانى تقوليش  ما 
علشانى بس  موش 
احللوه األيام  عشان 

غنوه ومعاها  ترجع 
احللوه ضحكتك  واشوف 

تانى من  أنا  ترجعىل 

احبك هافضل  وانا 
ماموت وحلد  موت،  احبك 

إن كان م احلب، أو ىف تابوت
تقوىل إوعى  تانى،  وأقول من 

وانسانى إبعد 

؟ السقّم  من  الفؤاد  يطيُب  فهل 
وشجن  واسع...وإهلاٍم  بخيال 
به ومعه اهلمم  .. الصرب طال 
؟  ينعُم  أن  احلامل  للبرش  كيف 
باحلمم كالربكان  احللم  ويصري 

البرش صنع  من  القلوب  فدمع 
خُيترب بالفتّن   .. غفر  له  ومهام 

العدو وإن يوم صدق  يكذب 
القدر وتعدي  الِعَدى   فخاف 

برش بالطبع  ُكلنا  اإلنسان  ابن  يا 

شـعـر/   عـبـيـر  حـلـمـى -      مـرص

بقلم األديبة الشاعرة  واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى-     مـرص

لــك قـرأت     - إبـصـلمـوديــة   
 ψαλμός اليونانية  الكلمة  من 
نشيد.  أو  مزمور  أي  )بصاملوس( 
وكتاب  اليومية  التسبحة  كتاب  وهو 
األخري  وهذا  الكيهكية.  التسبحة 
اليومية  التسبحة  كتاب  إال  هو  ما 
وطروحات  إبصاليات  )باستثناء 
املـنـاســــبــات(  وذكصـولــوجــيـــات 
كثرية أخرى  إبصاليات  إليه  مضافا 
مديح  يف  غزيرة  عربية  ومدائح 
سامت  معظمها  يف  حتمل  ال  العذراء 
أوهلا  دخل  اإلسكندري،  الالهوت 
امليالدي عرش  السابع  القرن  يف 
األبوتيجي. السعد  أليب  مدحيا  وكان 

تأليف  إلينا عن زمن  إشارة وصلت  وأقدم 
يف  واستخدامها  املقدسة  األبصلمودية 
اإلسكندري  البابا  ذكره  ما  هو  الكنيسة 
م.(   248-265( الكبري  ديونيسيوس 
)أرسينوي(  الفيوم  أسقف  نيبوس  عن 
وأحبه  بأعامله  فيقول:"...أرحب 
العميقة  ودراسته  وجهاده  أمانته  بسبب 
وجهاده  املقدسة،  لألسفار  والصبورة 
أصبح  التي  األبصلمودية  عمل  يف  الكبري 
بارتياح...". الكثريون  يستخدمها 
السنوية  األبصلمودية  كتاب  طبع  ولقد 
روفائيل  بواسطة  روما  يف  مرة  أول 
"كتاب  اسم  حتت  م   1744 سنة  الطوخي 
أما يف مرص فقد  اإلبصاليات واهلوسات"، 
يف  األوىل  للمرة  لبيب  بك  أقالديوس  طبعه 
م.   1897 سنة  االسم  نفس  حتت  القاهرة 
دير  مكتبة  يف  سنوية"  "أبصلمودية  وأقدم 
القديس أنبا مقار فهي خمطوط رقم )103 

م.  1774 سنة  إىل  تارخيه  ويعود  طقس( 
لكتاب  األويل  الشكل  الطوخي  طبع  ثم 
مرة  ألول  الكيهكية  األبصلمودية 
اسم  حتت  م،   1764 سنة  روما  يف 
كرتتيب  )الثيؤتوكيات(  "التاودوكيات 
األبصلمودية  وطبعت  كيهك".  شهر 
مرص  يف  أيضا  مرة  ألول  كاملة  الكيهكية 
القاهرة  لبيب يف  بك  أقالديوس  بواسطة 
مرجان جمموعة  عن  نقال  1911م،  سنة 
"كتاب  وعنوانه:  عرش  الثالث  املجلد 
الرابع  واملجلد  املقدسة"،  التفاسري 
الدفنار  "كتاب  وعنوانه:  عرش 
القديسني  وأعياد  للشهداء  املقدس 
الكنيسة". معلمو  وضعه  كام 
مكتبة  يف  كيهكية  أبصلمودية  أقدم  أما 
خمطوط  فهو  مقار  أنبا  القديس  دير 
أو  عرش  السادس  القرن  إىل  يعود 
طقس(  97( رقم  حتت  عرش  السابع 
اخلطية  الكتب  استعامل  استمر  لقد 
القرن  أواسط  إىل  بالكنائس  اخلدمة  يف 
البطريرك  املتنيح  رشع  ثم  عرش  التاسع 
يف  م.(   1853-1861( الرابع  كريلس 
الكتب  لطبع  اخلارج  من  مطبعة  إحضار 
من  جزء  طبع  بعده  وتوىل  الكنسية. 
جرجس  بك  رزق  املرحوم  الكتب  هذه 
ثم  1871م،   / 1588ش  سنة  حوايل  لوربا 
وقام  لبيب  بك  أقالديوس  بعده  جاء 
اخلطية  الكتب  من  كبري  جزء  بطبع 
كريلس  األنبا  نفقة  عىل  الكنسية 
ذلك  ومنذ  م(.   1874-1927( اخلامس 
حمل  املطبوعة  الكتب  حلت  الوقت 
والكنائس. األديرة  يف  املخطوطة 
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