




املوظفني   والء  عىل  كبري  بشكل  الرشكات  تعتمد 
التنظيمي. النجاح  أجل  من  أسايس  عامل  فهو 
ىف  تساعد  جيده  عمل  بيئة  خللق  دائام  الرشكات  وتسعى 
إىل  متشككة  املنظامت  فإن  ذلك  مع  ولكن  املوظفني  والء 
حد ما بشأن مدى والء املوظفني حقا خصوصًا وأنه هنالك 
كلبا”. فاشرت  الوالء،  عن  تبحث  كنت  “إذا  مشهور:  قول 
لذلك من أكثر الكلامت شيوعا ىف الرشكات اليوم هى والء 
إنك  املديرين  بعض  يرتمجها  كام  أو    Loyalty املوظفني 
عاطفيًا  الرشكات  تتحكم  خالهلا  من  والتى  الرشكة  إبن 
ممكنه فرته  أطول  فيها  والبقاء  للرشكة  املوظفني  بوالء 
وإعتبار قبول أى عرض توظيفى جديد ضد والءك للرشكة 
كفء. موظف  جلعلك  بذهلا  تم  التى  للمجهودات  وإنكار 
يتعارض مع  للرشكة  .. هل والءك  السؤال  وهنا نطرح 

قبولك عرض توظيف جديد ؟! 
الوظيفيه..  احلياة  ىف  هامه  قاعدة  عىل  نؤكد  دعونا 

الرشكات تسعى للربح .. كذلك املوظف:
تتوسع الوقت  مرور  ومع  صغريه  عادة  تبدأ  الرشكات 
او  ماىل  ربح  كان  سواء  الربح  هو  االساسى  هدفها  ويكون 
االرباح. من  غريها  او   Market Share سوقيه  حصه 
عىل  واحلصول  للتوسع  فرصه  ترفض  رشكة  اى 
رشكة  فهى  أكثر  عمالء  وقاعدة  أكرب  سوقيه  حصه 
منافسني  لوجود  الوقت  مرور  مع  وستنهار  فاشله  
املقدمة.  اخلدمة  أو  املنتج  تطوير  عىل  يعملون  أقوى 
وظيفى  مسار  خللق  دائاًم  يسعى  أن  البد  املوظف  كذلك 
نفسه تطوير  من  خالله  يسعى  لنفسه    Career Path
واإلنتقال من مرحلة اىل مرحلة أفضل سواء ماديًا أو عىل 
أو  جديدة  مهارات  إكتساب  خالل  من  الوظيفى  املستوى 

احلصول عىل خربه معينه متكنه من التنافس ىف سوق العمل . 
وقبول  للرشكة  والءك  بني  خيلط  أحد  تدع  ال  لذلك  
آخر.. شئ  وذلك  شئ  هذا  ألن  جديد  توظيفى  عرض 
والءك للرشكة  يعنى أمانتك ىف العمل وبذل اقصى جهد 
العمل  أرسار  عىل  احلفاظ  و  الرشكة  أهداف  لتحقيق 
عملك  فرته  خالل  للعمل  املنظمه  بالقواعد  واإللتزام 

بالرشكة.
قبول عرض توظيفى جديد يتوقف عىل أهدافك كموظف 
هل هو عرض براتب أعىل ؟ هل هو position  أفضل؟!!
توازن  ستحقق  هل  أكثر؟!!  خربات  ستكتسب  هل 
أفضل؟!!  العمل  فريق  هل  األرسيه؟  احلياة  و  العمل  بني 
منه؟!! تتعلمها  أن  حتتاج  خربات  يمتلك  مديرك  هل 

لذلك الرشكات الكبريه  يكون هبا career path  لكل وظيفه 
املوظف  جتعل  حتى  عمل  يوم  أول  املوظف  عليها  يطلع 
دائام يسعى ان يطور نفسه ليصل للمستوى الوظيفى التاىل 
ىف مساره املهنى مع البقاء ىف نفس الرشكة لفرته طويله.
احلاليه  وظيفتك  ىف  حتقيقها  متاح  أهدافك  تكن  مل  فإذا 

فال حرج من قبول عرض توظيفى جديد النك تســعى 
للتطوير مثلك مثل الرشكة التى تعمل فيها.

وجود  ال  عام  بوجه    Business والـــ  الرشكات   ىف  لذلك 
 Ethics الـــ  حتكمها  ولكن   Emotions للعواطف 
بمعنى أن ال تدع إرتياحك أو تعلقك العاطفى بوظيفه معينه 
او مدير حاىل  يؤثر عىل قرارك باإلنتقال لوظيفه أخرى أو 
إكتساب مهارات جديدة  أجل  آخر من  التعامل مع مدير 
.Comfort Zone للـــ  تستلم  ال  تقدم وظيفى.  او حتقيق 
لتكتسب  أخرى  رشكة  إىل  تنتقل  أن  يمكنك  بالعكس  بل 
منافسه  لرشكة  تنتقل  أن  يمكن  وأيضا  جديدة  خربات 
ىف  للتوسع  السابقة  خربتك  وتستغل  احلالية  لرشكتك 
مزايا  عىل  للحصول  الرشكة  أرباح  وتعظيم  املنافسه 
قانونيًا   أو  أخالقيًا  خمالف  ليس  وهذا  وظيفية  أو  نقدية 
نقاط  إظهار  قانونيًا  وأيضًا  أخالقيًا  مقبول  غري  ولكن 
أو  الرشكة  أرسار  إفشاء  أو  السابقة  رشكتك  ضعف 
احلاليه. لرشكتك  أرباح  لتحقيق  السابقني  العمالء 
ىف النهايه  كونك إبن الرشكة ال يتعارض مع سعيك لألفضل 
حتتاجه.  تقدم  لك  حيقق  جديد  توظيفى  عرض  وقبولك 

عندما تتوقف عن التطوير .. تكون بدات هنايتك ..



مدير خمزن املومياوات:

االفرتايض  العمر  ُيقلص  الصناعي  التقادم 
للمومياء املحنطة من 1000 سنة إىل ساعة فقط.

معظم املومياوات امللكية املحتـوي املائي اخلاص 
هبا من %10 إىل 14%.

حنطنا الفئران ألهنا تشبه اإلنسان متامًا يف عملية 
التحنيط من حيث تكوينها اجليني.

 85% الثعلب عرفنا أكثر من  من خالل حتنيط 
القديم.  التحنيط عند املرصي  من رس 

للتعقيـم  البلح  من  وجمموعة  النبيذ  استخدام 
الدماء  من  للتخلص  الثعلب  جلسم  الداخيل 

والدهون

املاضية  الفرتة  خالل  واآلثار  السياحة  وزارة  حرصت 
للحضارة  القومي  املتحف  خمزن  أعضاء  يف  ممثلة 
التحنيط  أرسار  معرفة  عىل  بالفسطاط،  املرصية 
التلف  وأبعاد  صيانة  متابعة  وأيضا  القديمة  مرص  يف 
املومياوات. عىل  املستقبل  يف  تطرأ  أن  املمكن  من  التي 

وعزم أطباء احلضارة عىل عمل جتربة فريدة من نوعها بل 
الوحيدة من قبل يف خمازن املتحف القومي للحضارة املرصية 
بالفسطاط وهي اختبار فصيلة من الثعالب وبالتحديد فصيلة 
عليها. التجارب  وإقامة  لتحنيطها  القديم  املرصي  الثعلب 

مدير  إسامعيل،  مصطفى  الدكتور  حاورنا  الصدد  هذا  ويف 
املومياوات  صيانة  معمل  ومدير  املومياوات،  خمزن 
باملتحف القومي للحضارة املرصية؛ لنكشف أرسار حتنيط 
احلوار: نص  وإليكم  القديم،  املرصي  طريقة  عىل  الثعلب 

- ما اهلدف من حتنيط الثعلب يف خمزن ترميم املومياوات 
باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط؟ 

وأبعاد  الصيانة،  متابعة  هو  الثعلب  حتنيط  من  اهلدف 
التلف التي من املمكن أن تطرأ يف املستقبل عىل املومياوات
الطبيعية  املومياوات  التجارب عىل  فالطبيعي ال يصح عمل 
والعملية  عليها،  للعمل  جتريبية  مومياوات  من  بد  ال  ولكن 
الصناعي. التقادم  عملية  هي  التحنيط  يف  املساعدة 

احلديثة؟ املومياوات  عىل  التقادم  عملية  عن  حدثنا   -

التقادم الصناعي التي جيرى عىل املومياوات احلديثة الفائدة 
من  املحنطة  للمومياء  االفرتايض  العمر  تقليص  هو  منه 
1000 سنة عىل سبيل املثال إىل ساعة أو ساعتني فقط، وذلك 

عن طريق بعض احلسابات والدراسات اخلاصة ملتابعة ما يتم 
عىل املومياوات بعد أعامر طويلة، والتقادم له عدة أنواع مثل 
التقادم احلراري أو التقادم بالرطوبة أو التقادم بشدة اإلضاءة
معًا. والرطويب  احلراري  النوع  هو  الثعلب  عىل  تم  الذي 

- حدثنا عن عمليات حتنيط الثعلب املختلفة منذ اصطياده 
حتى حتنيطه يف خمازن املتحف القومي للحضارة املرصية؟

وهذا  املتخصصني،  بعض  قبل  من  الثعلب  اصطياد  تم 
واختاروا  القديم،  املرصي  الثعلب  فصيلة  من  هو  الثعلب 
هذه الفصيلة بالتحديد، ألن املرصي القديم استعملها سابًقا
وتم  املرصية،  البيئة  عىل  جديدة  غري  كوهنا  إىل  باإلضافة 
اتباع عديد من األخالقيات اخلاصة بقتل الثعلب، حيث إنه 
به اخلاص  العضيل  الوريد  يف  معينة  بامدة  الثعلب  حقن  تم 
تعمل عىل قتله يف خالل سنتني فقط، ودون أن يشعر بأي 
آالم متامًا، واهلدف من موت الثعلب هو هدف علمي بحت.

- ماذا تم بعد قتل الثعلب بالطرق املُتبعة؟

املخ  ألنه  األحشاء،  قبل  خمه  استخراج  ثم  الثعلب،  تعقيم 
يتحلل بعد وفاة أي كائن حي مبارًشا بـ 4 دقائق فقط، وتم 
اتباع طريقة املرصي القديم يف ذلك من خالل إحداث ثقب 
صغري جًدا يف الفتحة العنقية، التي تسهم يف الدخول مبارشًا 
إىل املخ واستخراجه بسهولة شديدة، وبعدها تم استخراج 
االنسجة الرخوية مثل األحشاء حتى ال حيدث تعفن للجسم.

تم  وكيف  الثعلب  جلسم  الداخيل  التعقيم  عن  حدثنا   -
التخلص من الدماء داخل جسم الثعلب؟ 

من  جمموعة  أو  النبيذ  يستخدم  كان  القديم  املرصي 
هذه  استخدام  وتم  الكحل،  من   14% نسبة  به  ألنه  البلح؛ 
حشو  وضع  وتم  والدهون،  املاء  من  للتخلص  املواد 
وملح  عطرية  زيوت  هبا  الكتانية  اللفائف  من  مؤقت 
الدهون. مجيع  سحب  يتم  حتى  والزعرت  النطرون 

وما  الثعلب،  جسم  جتفيف  يف  النطرون  ملح  أمهية  ما   -
فصائل ملح النطرون؟

عىل: فيعمل  الثعلب  جلسم  كبري  أمهية  هلا  النطرون  ملح 

آمنا جتفيفًا  ويكون  تشققات  دون  األجسام  جتفيف 
بالضبط. يوما   44 نحو  أخذ  الثعلب  جتفيف  إن  حيث 
القابلة  غري  الدهون  ذوبان  عىل  يعمل  النطرون  وملح 
اجلسم. داخل  هلا  تعفن  حيدث  ال  حتى  للذوبان؛ 
أهم أنواع ملح النطرون هو النوع امللكي ويطلق عليه امللح النقي
حتضريه  وتم  الثعلب  حتنيط  يف  استخدامه  تم  النوع  وذلك 
معملًيا؛ حتى يتم التاليش من أي وجود نسبة رطوبة داخله. 
وهي:  األمالح  من  مواد   4 من  مكون  النطرون  وملح 

كربونات صوديوم وبيكربونات صوديوم كلوريد صوديوم 
النطرون  ملح  يف  الثعلب  وضع  وتم  صوديوم،  كربيتات 
وضعها  تم  امللح  ونسب  القديمة  املرصية  الطرق  حسب 
املحنطة. املومياء  جسم  مع  تتالءم  حتى  معينة  بنسب 

- حدثنا عن الفرق بني ترشيح جسم املومياء وحتليل جسم 
املومياء؟

هبا  اخلاص  املائي  املحتوي  امللكية  املومياوات  معظم 
املومياء  جسم  يف  املائي  املحتوي  قل  إذا   ،14 إىل   10 من 
زاد  إذا  أما  املومياء،  جلسم  ورشوخ  جفاف  يتم   10 عن 
وتعفنها املومياء  حتليل  فيتم   14 عن  املائي  املحتوى 
األمان. يف   12 درجة  يف  الثعلب  مومياء  وصلنا  وبالتجارب 

-  ماذا حيدث إذا تعرضت مومياء الثعلب إىل البيئة املحيطة؟

عزل  من  بد  فال  اجلسم  يمتصها  خارجية  رطوبة  هناك 
وهي  الراتنج،  بامدة  اخلارجية  البيئة  عن  الثعلب  جسم 
باللحاء  تسمى  أو  األشجار  يف  املوجودة  املواد  عن  عبارة 
وتستخدم  الصمغ  سائل  أو  الصمغ  العامية  باللغة  أو 
الدائمة. احلشوات  وضع  يتم  وأيًضا  عزل،  كطبقة 

التقادم  عملية  إمتام  بعد  الثعلب  حتنيط  عمر  عن  ماذا   -
عليه؟ الصناعي 

وهذه  عام،   1400 التقادم  عملية  بعد  اآلن  الثعلب  عمر 
العملية متت يف شهر واحد فقط، وتم تطبيق مشاكل التلف 
الثعلب  مومياء  حركة  مثل  الثعلب  مومياء  عىل  الظاهرة 
أجزاء  جلميع  خاصة  وتقوية  معينة  بطرق  مكاهنا  من 
املومياوات. عىل  التجربة  وتطبيق  الختبار  وذلك  اجلسم، 

- هل هناك حيوانات تم حتنيطها داخل خمازن املتحف 
القومي للحضارة من قبل؟

ألهنا  الفئران  حتنيط  عىل  عملنا  التجارب  بداية  يف  نعم، 
تكوينها  حيث  من  التحنيط  عملية  يف  متاًما  اإلنسان  تشبه 
داخل  الفئران  من  كبري  عدد  يوجد  واآلن  اجليني، 
بالفسطاط. املرصية  للحضارة  القومي  املتحف  معمل 

الفائدة من  - هل نستطيع اآلن حتنيط جسم إنسان؟ وما 
الثعلب؟ حتنيط 

نعم، لدينا القدرة من الناحية العلمية عىل حتنيط جسم اإلنسان 
اآلن، ولكن من الناحية الدينية حرام رشعًا؛ ألن هناك فرقًا
كبريًا بني عقيدتنا اآلن وعقيدة اإلنسان املرصي القديم، ألن 
املرصي القديم كان يعتقد بأن هناك حياة أخرى وخلودًا ما 
بعد املوت، ومن خالل حتنيط الثعلب والتجارب التي مرت 
عليه عرفنا أكثر من %85 من رس التحنيط عند املرصي القديم.
عن القاهرة 24



27 ،عامًا من حلظة إغتيال الرئيس السادات ىف حادث املنصة،وحتى يوم  14 سنة من اآلن، وىف صمت تام استغرق         قبل 

اليمنى، وكاتم اســــــراره  السادات وصندوقه االسود، وذراعه  الرئيس  2008، رحل فوزى عبد احلافظ سكرتري  8 سبتمرب 

والرئاسية. العائلية 

مل يكن فوزى عبد احلافظ جمرد شخص عادى ىف حياة الرئيس السادات، فالعالقة تعود اىل عام 1954 حينام شكلت حمكمة 

الثورة برئاسة عبد اللطيف البغدادى وعضوية القائمقام انور السادات، حيث تم تعيني النقيب فوزى عبد احلافظ حلراســــة 

السادات، ليظل فوزى عبد احلافظ ظل الرئيس السادات ىف كل مكان يتحرك اليه منذ ان يستيقظ السادات من رسيره حتى 

يعود اليه اخر اليوم، وحتى حينام اغتيل الرئيس السادات ىف حادث املنصة، كان فوزى عبد احلافظ اول من القى بجسده عىل 

السادات حلاميته فأصيب اصابات بالغة ظلت معه حتى رحيله لدرجة ان الرئيس االمريكى وقتها رونالد رجيان ارسل اليه 

رسالة بخط يده يشكره فيها عىل شجاعته ىف محاية رئيسه .

سئلته ذات مرة بعد احلاح شديد ملاذا مل تكتب مذكراتك؟! فقال :

)عالقتى بالسادات دى امانة وليس من حقى ان اتكلم فيها وال حتى انتم انا دخلت بيت السادات وعشت معاه وفيه فإزاى اتكلم 

عنه، وبعدين هو فيه حد بيكتب حقائق ىف مذكراتة(.

        لذلك كانت املره الوحيده التى فعلها حينام شاهد فيلم السادات للراحل امحد زكى ومل يعجبة اداء امحد ىف دور الســــادات 

وكذلك املمثل الذى ادى شخصية فوزى عبد احلافظ ىف الفيلم واصفًا شخصيتة ىف الفيلم باهنا كانت )سطحية جدا(.

عاش فوزى عبد احلافظ بعد رحيل السادات بصداقة قارصة فقط عىل صديق عمره  اللواء حســـن أبو باشا والفريق املاحى 

العامل اخلارجى سوى عن الذهاب يوم اجلمعة اسبوعيًا للصالة ىف احلسني مع  وبوفاة كليهام انقطع فوزى عبد احلافظ عن 

حفيدة انور  .

     وقبل عامني من رحيله وحينام استشعر فوزى عبد احلافظ بدنو اجله اهدى مكتبة االسكندرية مذكراته واوراقة الشخصية 

التى كانت عبارة عن  2850 صورة بعدسته للرئيس السادات و183 فيلم فيديو اخرها الذى سجلتة كامريا خاصة حلظة اغتيال 

السادات. 

ذات مرة سئلت الكاتب الكبري أنيس منصور ملاذا اختفى فوزى عبد احلافظ عن احلياة السياسية فقال ىل:

" فوزى مات هو ورئيسة ىف يوم واحد فلم يسعفه الوقت ليحتفظ بأوراق فهو مل يكن يبحث عن التاريخ أو حتى ليكتب اوراقة 

مثل كثريين غريه"

لذلك تعتذر ارسة فوزى عبد احلافظ حتى بعد مرور 14 سنة عىل رحيله عن احلديث عنها، او عن اوراقه، او مذكراته ، بداية 

من االبن  االكرب حسام االستاذ بعلوم عني شمس وحتى االصغر انور الذى يعمل مهندس حر، مرورًا بامحـــد الطبـيـب الذى 

يعيش ىف امريكا وعزة سكرترية ارشف مروان والتى تعيش ىف لندن حاليًا عدم التحدث عن والدهم وقت حيـــاتة وحتى 

بعد رحلية .

      لذلك مل تكن ارسة فوزى عبد احلافظ ترى الرئيس السادات وجهًا لوجه طوال عمل والدهم معه كسكرتري شخصى إال 4 

مرات هى مرات خطوبة كل منهم والتى كان حيرضها الرئيس السادات بنفسه.

      كان التصوير عشق فوزى عبد احلافظ الثانى طوال حياته بعد عشقه للرئيس السادات، لذلك كان لديه حصيلة من رشائط 

الفيديو النادرة لرحالتة مع السادات ورموز عرصة وعرص عبد النارص بام فيها صالح نرص مجيعها كانت بكامريتة الشخصية 

سواء الفوتوغرافيا أو الفيديو، وكان حيرص أشد احلرص عىل تنظيم هذه الصور ىف البومات وكتابة أسامء ومناسبة وتاريخ كل 

صورة عليها بلصق استيكرز حيمل هذه التفاصيل، حيث تفرغ لذلك  منذ خروجة للمعاش عام 1982 من مؤسسة الرئاسة  بناء 

عىل طلبة، وحتى رحيله .ورغم ذلك مل يفكر فوزى يوماً أن يراجع أى كاتب هياجم الســادات فقد كان يقراء كل شــىء وحينام 

تسألة أرستة عن حقيقة هذا الكالم يبتسم وال يرد مكتفيًا برتديد )اهلل أعلم(.



الصبغة  تلك  وبه  "الورس"  أو   Turmeric الـــ  نبات  عىل  العامل  تعرف  عام   ٥٠٠٠  -  ٤٠٠٠ الـــ  قرابة  منذ 
بنبات علمياً  أيضا  املعروف  وهو   Curcumin, "كركمني"  املدعوة  واملفعول  اللون  الذهبية 
بل   Turmeric الذهب  هبذا  تصطبغ  أن  القاريء  عزيزي  إقناعك  جاهداً  وسأحاول   ،”Curcuma Longa"
ذهب اإلبريز بداخله املدعو "كركمني"، وهو فعال قد يسبب لوناً أصفراً للجلد للذين يأكلونه لفرتات كبرية!

تعرفت عليه كبهار أسايس يف املأكوالت بعد هجريت ألمريكا من قرابة العرشين عاما، ومداعبتي كمرصي 
كمطبخ   Culinary World Scene ك  أمريكا  يميز  ما  وهو  بأمريكا  العامل  مطابخ  لكل    Foodie "أّكيل" 
عاملي! وبالذات املطبخ اهلندي! وال يوجد مطعم هندي أو قائمة أكل هندية ال حتتوي عىل هذا البهار السحري 
املفعول الذي من شانه اإلهبار كبهار؟ املطبخ اهلندي من أصح املطابخ العاملية ومنها الكثري مبني عىل علم طب 
احتوائها  بسبب  "املبهرة"  البهارات  شهرته  املطبخ  وهذا  احلياة!  علم  أو   Ayurvedic Medicine األيرفيديك 
هتدئة  يف  تتخصص  التي  األكسدة  مضادات  خمتلف  من  ملعقة"  "جمرد  بسهوله  ممكنه  نسب  أعىل  عىل 
القطار  وعله  الوصول!  ميعاد  بقرب  إيانا  مذكرا  "مصفرا"  بضجيجه  بنا  هيرول  الذي  العمر  قطار  رسعة 
"يا رب القطر يتأخر"، فتلك املحطة هي  الوحيد يف العمر الذي إجتمع مجيع ركابه عىل رغبة واحدة وهي 
الكركم إىل وقود قطار حياتنا! إليها! وألجل هذا قد نحتاج إضافة  املليارات عىل تأخري الوصول  التي يتهافت 

 Ayurvedic, أو سبب شهرته؟ "علم احلياة" أو ما يدعى باأليرفيديك ”Its claim to fame“ وكام يقول األمريكان
Medicine وهو نبات له قدسية خاصة يف احلضارة اهلندية، واحلقيقة العلم الغريب تأخر جدا يف إكتشاف هذا الكنز من 
الذهب املدفون واإلبريز الصايف الذي حيمل يف جزيئاته أكسريا لكثري من األمراض ولذكر القليل منها وليس للحرص! 
حيمل مضادات للخاليا الرسطانية، للعَجز املبكر، الكوليسرتول املرتفع، مضادات التهابات مزمنة وحاده، ومحاية 
املعدة والكبد واالسنان من االمراض، مضادات الزهايمر ومضادات تصلب رشايني وأمراض القلب والسكتا الدماغية، 
والتهابات املفاصل حتى الروماتيزمي منها، ولعالج مرض ومضاعفات مرض السكري، التهابات واحتقان احللق
العديدة! لفوائده  القليل  لذكر  وهذا  اجللد!  أمراض  ومنع  وعالج  املناعة  وضعف  الذاتيه  املناعة  امراض 

السحريه!  له كل هذه اخلصائص  أو قرص  استطاعت تصنيع كبسولة  أدوية  لو هناك رشكة  القاري  عزيزي 
أن  ملاذا جيب  الدوالرات! ولكن  بالرتيليونات من  يباع  أول قرص  باملليارات وقد يكون  بيعه  ال أشك حلظى يف 
تكون فوائد األكل يف داخل كبسولة أو قرص جتاري، هدفه الربح املادي؟! حتى لو كان مصحوبا بالكثري من 
األعراض اجلانبية! من أين لنا هبذا الداء املدعو "إدمان الدواء" والبد أن يكون قرصا أو كبسولة ليكن له نصيب 
األسد يف عالج أمراض حياتنا؟! برصاحة؟ غسيل مخ Brain Wash؟! كم من مرة اتضح ان رشكة أدوية ما
 In The Same Vein الوريد  لقتله االالف؟ ولكن يف نفس  الدواء من االسواق  مل تكن عىل حق؟ وتم سحب 
الزنجبيل  أو  األسود"  "الفلفل  أو  "الكمون"  سحب  أو  ؟  االسواق  من  "الكركم"  سحب  عن  مرة  سمعت  هل 
ألنه  حيدث  ولن  مل  حلوة"،  "قرفتها  أكله؟  وهبارات  ربنا  أكل  "قرفة"  أحىل  وما  القرفة  أو  الينسون  حتى  أو 
البهارات  منه  الذي  الطبيعي  األكل  له  وخلق  اإلنسان  خلق  الذي  األعظم  املهندس  اخلالق  يد  ومن  الطبيعة  أكل 
الواهنا!  يف  وقوهتا  ومفعوهلا  سحرها  رس  اهنا  العلم  اثبت  التي  "البهارات"  بالوان  "تبهرنا"  الواهنا  بجامل 
قد  الكركمني  هذا  الورس،  أو   Turmeric التريمرييك  نبات  يف   Curcumin الكركمني  رس  هو  وهذا 
ومؤخرا  كله  للعامل  البهار  هذا  "إهبار"  رس  هي  الضئيلة  النسبة  هذه  ولكن  النبات  من  فقط   %٣ حوايل  يمثل 
وهلذا جدا  متأخر  الكورة  بتاع  للامتش  جاي  الغرب  منه!  الغريب  اجلزء  فقط  عرش  الثامن  القرن  يف 
العجلة مرة  له داعي عىل اإلطالق وال جيب حماولة إخرتاع  الذي ليس  الشك  Skepticism abounds كثر 
عاميتنا  بساطة  وبكل  سنة،   ٥٠٠٠ حوايل  من  هذا  إستعملت  اهلند  ألن   Reinventing The Wheel ثانية 
اخلالق  يد  أصدق  أو  الفلوس  وراء  تلهث  رشكة  هأصدق  إما  ويا  كتري"،  أحسن  ربنا  إيدين  "شغل  املرصية 
اجلامل! وحيب  مجيل  فاهلل  مجيل  هو  ما  كل  خيلق  وانه  دواء،  أكله  يف  داء  ولكل  احلسن  تصنع  فقط  التي 

الــكــركــــم: 
هو  الذي  النبات  للمأكوالت،  كنبات  مطحونا  إضافته  منها  االستعامل  طرق  من  العديد  له  أنه  معرفة  جيب 
يعلو  وال  جدا!  شبيهة  عائالت   Zingiberacea و   Curcuma Longa زنجبيلية!  كعائلة  الزنجبيل"  عم  "ابن 
الـــ Rhizome حتت األرض منه هو الذي فيه الرس  النبات عن ٣ أقدام أو املرت الواحد عن األرض! لكن  هذا 
الكركمي املكنون، فعلك ساعدتني يف فتح كنز هبارات الرشق األقصى الذي يقدمه لك ماهاراچا من اهلند؟!!

نسبة  أن  املاهاراچا  وحضارة  هندي  شيف  أو  هندي  مطبخ  أي  عىل  خيفى  وال 
البيربين مادة  لوجود  األسود  الفلفل  استعامل  مع   %2000 تعلو  الكركمني  امتصاص 
واالمتصاص! الفائدة  لتزويد  مضافا  الكركمني  بودرة  زجاجات  يف  جتده  وقد   Piperine

أشارت كثري من األبحاث حلامية الكركم للجسم من الَعَجز املبكر وهذا خلصائصه املعروفة كمضاد رائع قوي 
التي من شأهنا تدمري   Free Radicals الشوارد احلرة التأثري Samsonite لألكسدة واحلامية من  شمشوين 
وتشويه وتعجيز أنسجة اجلسم واألعضاء! ولكن حتول مادة الكركمني Curcumin دون هذا بكفاءة وبراعة 
اللون  البهار الذهبي  "مبهورة" بإعجاز هذا  بالغة حيسدها عليها مجيع رشكات األدوية والعقاقري التي تقف 
اإلبريزي غنى وقوى املفعول! ألنه من صنع اخلالق! وهلذا يف ٥٠٠٠ سنة مل يصدأ الكركم ألنه ذهب "أصيل املعدن".

طبيعية  سحرية  ماده  زيادة  عىل  تأثريه  اجلديدة!  األلفيه  بدايات  يف  جدا  مؤخرا  العامل  عرفها  التي  أثاره  ومن 
ترمجته  والذي   BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor اسمها  واملخ  املركزية  األعصاب  يف 
من  ألنه   Audacious جدا  جريء  بل  مسمى!  عىل  فقط  ليس  اسم  وهو  لألعصاب!  املنِمية  املخية  املاده 
تتجدد  ال  التالفة  املخ  خاليا  ان  السابقة!  وااللفية  العرشين  القرن  ألواخر  األقل  عىل  علميا  عليه  املتعارف 
وعرفناه  صدقناه  ما  هذا  األقل  عىل  أو  اجلسم!  وخاليا  أنسجة  معظم  هبا  تتحىل  التي  القدرة  هذه  هلا  وليس 
املخي  حتى  العصبية  اخلاليا  وجتديد  التئام  شأهنا  من  فهي  املوازين  كل  قلبت   BDNF املادة  هذه  ألن  خطأً 
السنني من علم األيرفيديك أنه بعد االف  القاري  الكركم ألنه ولك أن تتخيل عزيزي  منها! وهنا يتجىل إعجاز 

Ayurvedic Medicine أو ما ترمجته علم وطب ومعرفة احلياة باهلند! تثبت األبحاث اآلن ان الكركم يزيد من 
هذه املاده السحرية BDNF التي جتدد شباب املخ ومتنع مرض وشبح االلزهايمر الذي يرتبص بالكثريين منا اآلن! 

هل تعلم عزيزي القارئ أن حوايل 6 مليون أمريكي يعانون من هذا املرض الذي يرسق أعز ما يملكه اإلنسان 
ولقد  والتربز!  والتبول  الكالم  عىل  القدرة  حتى  جدا  املتأخرة  مراحله  ويف  الرتكيز  عىل  والقدرة  "الذاكرة" 
أنفسهم  بل  وأوالدهم  أحفادهم  فقط  ليس  يعرفون  ال  الكثريين  املرض  هلذا  ومعالج  ممارس  كطبيب  رأيت 
التي تؤدي  املخ  التغريات يف  الكثري من مضادات هذه  بنا وضع  اخلالق  إنجازات حياهتم!ولكن من رفق  وأهم 
النبايت  االكل  يف  توجد  املضادات  هذه  ومعظم   Beta Amyloid Plaques ال  تراكم  ومنها  االلزهايمر  اىل 
جتليها  يف  اخلالق  يد  أروع  وما  اهلند،  جوز  وزيت  الزيتون  وزيت  والزنجبيل  واألفوكادو  الكركم  رأسه  وعىل 
يف خلق "الطبيب الداخيل" ال "Inner Physician” الذي يعمل يف أوج قمته يف قمة حلظات اجلوع والصيام
وأخريا  أيضا   BDNF الـــ  مادة  تزيد  ساعة   ١٨ من  ألكثر  املطولة  الصيامات  أن  أيضا  األبحاث  أثبتت  فقد 
أوسومي يوشينوري  الباحث  نال  الذي   Autophagy الذايت  االلتهام  أو  األوتوفاچي  علم  وهو  أيضا!  الرياضة 
 Yoshinori Ohsumi جائزة نوبل لعام ٢٠١٦ لرشحه للعامل ماهية العملية بعد  دراسة أكثر من ٣٠ سنة يف املجال!

بمرض  بالءا  البالد  أقل  من  تعد  الغريب(  باألكل  تأثرا  )األقل  منها!  الريفيه  املناطق  وخصوصا  اهلند 

ونفس  السبعني!  سن  إىل  الستني  سن  من  املسنني  تابع  بحث  يف  سنني   ١٠ خالل  يف   ٪٣ بنسبة  الزهايمر 
اهلنود  ألن  چينات!  وليست  العمر!  ونفس  الفرتة  لنفس   ٪١٨ أمريكا  يف  مروعة  نسبة  عن  كشف  البحث 
كارثة  وهذه  ياحرضات!  األكل  انه  ألمريكا!  هجرهتم  بعد    ٪١٨ املروعة  النسبة  بنفس  باملرض  يصابون 
فعال  تأثري  وله  داء!  لكل  دواء  به  الذي  األكل  اخلالق  يدي  صنع  من  الذه  الطبيعي،  األكل  عن  البعد  عن  تنجم 
املخ! عىل  البلسمي  بتأثريه  أيضا  اخلصائص  هذه  وتتعلق  النوم  جودة  وحتسني  االكتئاب  مرضى  عىل 

الرياضة  تأثري  يشابه  ألنه  "مبهر"   Endothelium الدموية  األوعية  جدار  عىل  الكركمني  مادة  تأثري 
هذا عىل  قادر  أخر  يشء  أي  يوجد  وال  تعاطيها  غري  من  أسربين  وحبة  الساعة  لقرابة  اليومية 
الرشايني  تصلب  تسبب  التي  وااللتهابات  األكسدة  مضادات  طريق  عن  وهذا   Capable Of The Feat
واجلدير  الدم  يف   TG الثالثية  الدهون  يقلل  أنه  املعروف  ومن  الكوليسرتول!  عىل  إجيايب  تأثري  له  وأيضا 
الكحوليات! رشب  أو  الكبد  عىل  الدهون  بسبب  كانت  ان   Hepatitis الكبد  التهابات  يقلل  أنه  بالذكر 

هل يذهلك ان تعرف انه يسبب خاليا الرسطان اجلديدة ان تنتحر Apoptosis؟! وينشط الكثري من الچينات 
اخلاملة التي تساعد عىل هذا! يقتل خاليا الرسطان بالذات القولون واملريء والبنكرياس والثدي، ويمنع انتشارها 
الصناعي  األكل  بالغذاء! منطقي جدا صح؟ لكن لألسف  وحيرمها من نمو الرشايني إلمداد خاليا الرسطان 
يرتكب هذه اجلريمة الشنعاء يف أجسامنا لسكريات صناعية تعشقها خاليا الرسطان ٦ اىل ١٠ مرات أكثر من اخلاليا 
الطبيعية! السكر الذي البد منه لنمو أي رسطان! اكلنا الصناعي حيتوي عىل ٤٠ ضعف السكر الطبيعي يف اكل 
زمان! "عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان إرجع يا زمان!" فعال! بس حارض! "إرجع يا زمان".. ويال  نأكل الكركم!

للكركم  علميا  مذهلة  بصورة  ويستجيب  يتحسن  الروماتيزمي  املفاصل  والتهاب  املفاصل  التهاب 
من  جيوبك  خلو  ومنها  جانبية  أعراضا  يسبب  منها  الكثري  والتي  احلديثة  باالدوية  باملقارنة  حتى 
هادف عالج  اآلن  يسمى  ما  وهو   Biologics احليوية  األدوية  الدوالرات  االف  تكلف  التي  األموال 
هذا  ولكن  األدوية!  هذه  قبل  العالج  من  النوع  هذا  العلم  وال  العامل  يعرف  مل  وكأنه   Targeted Therapy
اخلرضوات  يف  والفيتامينات  البهارات  يف  األكسدة  مضادات  من  وغريه  الكركم  ألن  الصحة  عن  مايكون  أبعد 
عن  وبدال  صحتنا  سلب  الصناعي  األكل  أن  يبدو  ولكن  تكلفة!  بأقل  للبرشية  هذا  فعلت  لطاملا  والفاكهة 
والثوم  والبصل  والكمون  والقرفة  واجلنزبيل  الكركم  ومنه  بالطبيعي  وتبديله  الصناعي  األكل  يف  النظر  إعادة 
العامل  أنظار  القليلة  بعيوهبا  الرأساملية  وجهت  واملكرسات!  الزيتون  وزيت  والبقول  واحلبوب  والبذور 
البيولوچية  واألدوية  الصحي  األكل  وبدائل   Supplements الغذائية  املكمالت  إىل  بارع  مخ  بغسيل  كله 
وأنه ووفرته  رخصه  يف  تكمن  قد  الكركم  مشكلة  أن  القارئ  عزيزي  عليك  خيفى  ال  ولكن  الخ  الخ  الخ 
, The Proverbial Too Good To Be True رائع ورخيص وفعال لدرجة ال يصدقها العقل البرشي الذي 
تم غسله باألفكار اخلاطئة املروجة Promulgated بالرشكات التي تبغي فقط الربح املادي بأي وسيلة صحيًة 
كانت أم مرضه! والزم بقى "الغايل متنه فيه" واهلل مش دايامً! هل فعال بعض الشنط النسائية تصل ايل ١٠ االف 
دوالر وأكثر والفساتني ١٠٠ الف دوالر؟! هل فعال الغايل دايام متنه فيه؟! ما هي أرخص كتب العامل؟ أعظمها!؟

أو  Premenstrual Syndrome الطمث  قبل  ما  متالزمة  من  القارئة  عزيزيت  تعانني  هل 
يوميًا  أسبوع  بحوايل  الكركم  جتريب  أن  عليكي  السيدات،  من  املاليني  منه  تعاين  ما  وهو   PMS الـــ 
اهلورموين  واملزاج  لآلالم  ومالذاً  حالً  يوجد  أخريا  جتدين  وقد  بعدها  أيام  وبضعة  الدورة  قبل 
مزعجة! باءت  لطاملا  التي  الدورة  وسط  يف  أساريرك  تنفرج  وقد  وألحبائك  لكي  املزعج 

وله تأثري البلسم عىل القولون! وبالذات التقرحي Ulcerative Colitis وقد تطرقت بعض الطرق القديمة اىل 
احلقنة الرشجية الكركمية Turmeric Enema ولكنه فعال أيضا طبعا عن طريق الفم! "ومفيش داعي ناخده 

من زاويه غلط!".

وكراميش  جتاعيد  وتقليل  وشبابه  للجلد  فائدته  ذكر  دون  غذائية  مادة  فوائد  عن  مقالة  تكتمل  وال 
كبرية  نسبة  ولكن  للشمس  املفرط  التعرض  بسبب  منها  كبري  جزء  والتي   Skin Wrinkles اجللد 
الصناعي  أكلك  متأل  التي  احلرة  الشوارد  بسبب  املنهك  للجلد  الرباين  السامء  عالج  نقص  إىل  ترجع  أيضا 
قدر  ألكرب  ماسة  حاجة  يف  نكون  قد  وهلذا  الطبيعي!  ربنا  أكل  يف  التي  تلك  املرات  عرشات  من  أكثر 
احلرة الشوارد  هذه  عىل  القبض  سيام  وال  اجللد  عىل  للكركمني  البلسمي  التأثري  هذا  من  ممكن 
 Free Radicals وسجنها يف زنزانة "ليه العمر بيجرى، ده لسه بدري"! وله أثار  رائعة عىل جلد الذين يعانون 
.Psoriatic Arthritis أو حتي الصور الشديدة منها التي تؤثر عىل املفاصل Psoriasis من مرض الصدفية

حدوث  لزيادة  يؤدي  قد  أنه  واملقاالت  األبحاث  بعض  تذكر  استعامله،  لفرط  جانبية  أعراض  من  هل 
وانه  منه!  الكرمني  مستخلص  يف  جدا  قليله  هذه  ولكن  أوكساالت  عىل  إلحتوائة  الكىل  حصاوي 
هذا  ولكن  إمتصاصه!  لتقليل  احلديد  نقص  أو  الناس،  من  القليل  يف  والطفح  احلساسية  اىل  يؤدي  قد 
الرحم  يف  مبكرة  انقباضات  يسبب  فقد  للحوامل  عالجية  بكميات  به  ينصح  ال  كبرية!  بكميات  لو 
املعلومات لقلة  أيضا  الرضاعة  أثناء  احلرص  ورجاء  اجلنني  أو  البيبي  فقدان  خطر  اىل  يؤدي  قد  مما 
الكركم ومتابعة طبيبك  بالتوقف عن  أو حصاوهيا ينصح  املرارة  Paucity Of Data! ولو تعاين من مرض 
إىل أن تعالج من هذه املشكلة والتي هي نتيجة أصال ألكل صناعي هزيل رسيع مريع فاقد اليشء وهو احلياة 
Vegetable = Vegetare = Full Of Life باحلياة"؟!  "مفعم  أم  أكلك ميت؟!  "أكل ميت"! هل  يعطيه!  فال 

البد من معرفة مكوناته: ملعقة واحدة كبرية حوايل ١٠ جرام حتتوي عىل حوايل ٣٠ سعر حراري من 
الكاربوهيدرات وحواىل ٢ جم الياف و٧ جم نشويات وأقل من نصف جرام دهون! و ٣٪ كركمني!

وأخريا وليس أخرا! كيفية إستعامله؟
يمكن  طبعا  وهذا  الصورة  يف  تراه  حرضتك  الذي   Rhizome نفسه  اجلذري  النبات  هيئة  عىل  يوجد 
هو  الذي  الورس  أو  الكركم  نبات  من   ٪٣ الــــ  املستخلص  وهو  نفسه  الكركمني  رشاء  أو  واستعامله،  طحنه 
بالكركم! لبن  وطبعاً  والعصائر  املأكوالت  من  للعديد  هذا  ويضاف  الكركم!  ومجال  ولون  وقوة  سحر  رس 

د. باسم أيوب 
عاشق بودرة ذهب الكركم وإبريز الكركمني!

يمكنكم زيارة موقعنا املتخصص ىف التغذية بإسم

www.eat4healthy.com
YouTube  وقناتنا عىل الــــ

https://www.youtube.com/user/sooomatube
د. باسم أيوب Dr. Basim Ayoub )كفاية بقى( 



الفوائد الرائعة التي يقدمها الرمان للصحة:

خفض ضغط الدم:
الرمان  عصري  رشب  أّن  إىل  األدلة  بعض  تشري 

)باإلنجليزية:  االنقبايّض  الدم  ضغط  يقلل  قد  يومياً 
األعىل  الرقم  أي  Systolic blood pressure(؛ 
21% إىل   5 بني  ترتاوح  بنسبة  الدم،  ضغط  قراءة  يف 
)باإلنجليزية:  االنبساطي  الدم  يقلل ضغط   ولكّنه مل 
السفيّل. الرقم  أو   ،)Diastolic blood pressure

بالسكري: املصابني  حاالت  حتسني 
البونيكاالجني  عىل  وقرشته  الرمان  عصري  حيتوي 
مضادات  من  وهي   ،)Punicalagins )باإلنجليزية: 
األكسدة القوية، وقد تبنّي أّن نشاط مضادات األكسدة 
يف الرمان تبلغ ثالثة أضعاف نشاط مضادات األكسدة 
إىل ذلك حيتوي زيت  الشاي األخرض، وباإلضافة  يف 
)باإلنجليزية: البونيسيك  محض  عىل  الرمان  بذور 
بتأثرياته  يمتاز  الذي  Punicic Acid(؛ 
هذه  ملستخلصات  وُيمكن  القوية،  البيولوجية 
اجللوكوز  مستويات  تقليل  يف  ُتساهم  أن  البذور 
اإلنسولني. حساسية  لتحسني  باإلضافة  الدم،  يف 

تعزيز األداء الريايض:
إىل  الرياضية  التامرين  يتعّرض اجلسم بعد ممارسة   
هذه  وُتعّد  التأكسدي؛  اإلجهاد  باسم  ُتعرف  حالٍة 
جمهوٍد  بذل  عند  للجسم  طبيعّيًة  استجابًة  احلالة 
بدين، وقد لوحظ أّن مضاّدات األكسدة املوجودة يف 
الرمان تساعد عىل التقليل من هذه احلالة من خالل 
حتسني أداء التامرين، وتعزيز قوة العضالت؛ ومن 
يأيت: ما  الرمان  يف  املوجودة  األكسدة  مضادات  أهم 
)Gallic acid )باإلنجليزّية:  الغاليك:  محض   -
وهو أحد البوليفينوالت املوجودة يف عصري الرمان، 
قوهتا؟ من  ويزيد  العضالت،  تعايف  ُيعّزز  الذي 
)Quercetin )باإلنجليزية:  الكريسيتني:   -
الريايّض. لألداء  بتحسينه  يمتاز  الذي 
يف  النيرتيك  أكسيد  إىل  تتحّول  التي  النرتات:   -
إيصال  يعزز  أّنه  تبنّي  وقد  استهالكها،  عند  اجلسم 
توسيع  طريق  عن  العضالت  إىل  األكسجني 
حتسني  عىل  يساعد  مّما  الدموّية،  األوعية 
باإلرهاق.  الشعور  وتأخري  العضالت،  وظائف 

تقليل الوزن:
لكّن  الوزن  يف  الرمان  استهالك  يؤثر  أن  املمكن  من 
وبشكل  إلثباته،  الدراسات  من  للمزيد  بحاجٍة  ذلك 
عام فإّن تناول الفواكه بأنواعها ُتعدُّ أساسّيًة يف النظام 
أغلبها منخفض بمحتواه  أّن  الصحّي، كام  الغذائّي 
من السعرات احلرارية وغنٌي باأللياف واملواد الغذائية 
وتقليل  بالشبع  الشعور  زيادة  عىل  ساعد  قد  مما 
الوزن. كام ال توجد دراساٌت ومعلوماٌت ُتبنّي فوائد 
ولكن  للكرش،  الرمان  عصري  الستهالك  خاّصًة 
كجزٍء  الرمان  تناول  فإّن  املقال  يف  سابقاً  ذكرنا  كام 
الوزن. تقليل  يف  يساهم  قد  صحّي  غذائيٍّ  نظامٍ  من 

املسامهة يف ختفيف التهاب املفاصل:
التي  النباتّية  املركبات  عىل  باحتوائه  الرمان  يمتاز   
متتلك تأثرياً مضاداً لاللتهابات، كام يمكن ملستخلص 
ُيثّبط اإلنزيم الذي يسبب أمل املفاصل لدى  الرمان أن 
وذلك  التنكيّس،  املفاصل  التهاب  من  يعانون  الذين 
يف  نرشت  رسيرية  دراسة  إليه  أشارت  ما  بحسب 
عام   )Journal of Food Biochemistry( جملة 
زال  ما  التأثري  هذا  بأّن  الذكر  جيدر  2019،]٥[ولكن 
لتأكيده. البرشية  الدراسات  من  مزيٍد  إىل  بحاجٍة 

املسامهة يف مكافحة عدوى اللثة:
االلتهاب ختفيف  يف  النباتية  املركبات  لدور  إضافة   
فإهنا تساعد أيًضا عىل مقاومة بعض أنواع الكائنات 
الدقيقة الضارة، مثل: بعض أنواع البكترييا، ومخائر 
Candida Albi� )باإلنجليزية: البيضاء   املُبيّضة 
الرمان  خصائص  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن   .)cans

تلعب  قد  والفطريات  للبكترييا  املضادة 
أنواع  ببعض  اإلصابة  خطر  تقليل  يف  دوراً 
مثل:  الفم،  تصيب  قد  التي  وااللتهابات  العدوى 
)Periodontitis )باإلنجليزية:  السن  دواعم  التهاب 
)Gingivitis )باإلنجليزية:  اللثة  والتهاب 
األسنان  بطقم  املتعلق  الفم  والتهاب 
.)Denture stomatitis )باإلنجليزية: 

حتسني حاالت املصابني بالضعف اجلنيس:
 ساعد استخدام عصري الرمان عىل التخفيف من حالة 
املصابني بالضعف اجلنيّس، حيث لوحظ أّن رُشب 
حوايل 237 مليلرتاً من عصري الرمان يومياً ساعد عىل 
حتسني حالة الضعف اجلنيّس التي ترتاوح بني درجة 
بسيطة إىل متوسطة، وذلك حسب دراسة رسيرية 
.2019 عام   )Pharmacophore( جملة  يف  نرشت 

تعزيز ُمستويات مضاّدات األكسدة:
ساعد تناول عصري الرمان وعصري الربتقال وغريها من 
الفواكه الغنّية بمضاّدات األكسدة عىل تعزيز ُمستويات 
مضاّدات األكسدة لدى املرضى املُصابني بمرض الكبد 
الُدهني الالكحويل، وذلك وفًقا لدراسة رسيرية نرشت 
يف املجلة الدولية ألبحاث التغذية والفيتامينات عام 2016.

ُيسن الرمان من صحة القلب:
القلب حتمي  التي  بخصائصه  الرمان  يمتاز 
بمرض  اإلصابة  خطر  من  التقليل  يف  لدوره  وذلك 
القلب، وقد ساعد رشب 220 مل من  نقص تروية 
صحته وحتسني  القلب  محاية  عىل  الرمان  عصري 
جملة يف  نرشت  رسيرية  لدراسة  وفًقا  وذلك 
)Phytotherapy Research( عام 2017. كام يمكن 
القلب  ألمراض  مفيدًة  الرمان  مكّمالت  تكون  أن 
والرشايني، ومع ذلك فإّن اخلرباء يف املعاهد الوطنية 
مسامهة  احتاملية  حول  األبحاث  أّن  أكدوا  للصحة 
الرمان يف خفض عوامل أمراض القلب تعّد غري قاطعة
وما تزال هناك حاجة للمزيد من الدراسات لتأكيدها.

ُيسن من ُقطر األوعية الدموية:
ممارسة  قبل  الرمان  مستخلص  استخدام  ُيساعد   
األوعية  تدفق  حتسني  عىل  الرياضية  التامرين 
الدموية، إضافًة لدوره يف التخفيف من اإلعياء املرتبط 
بمامرسة هذه التامرين. إضافًة إىل ذلك فإّن استهالك 
عصري الرمان لفرتة قصرية قد يزيد من عدد خاليا 
ومن  اهليموجلوبني،  مستوى  ومن  احلمراء،  الدم 
باهليامتوكريت  ُيعرف  ما  أو  املكدسة؛  اخلاليا  حجم 
خاليا  حجم  أي  Haematocrit(؛  )باإلنجليزية: 
الدم احلمراء نسبة إىل جمموع حجم الدم، كام يقلل 
من حتطيمها، وذلك وفًقا لدراسة نرشت يف جملة
 )Experimental and Therapeutic Medicine(

عام 2017.

يسن أعراض مرضى ألزهايمر:
مضادات  من  الغنّي  بمحتواه  الرمان  عصري  يمتاز 
من  احلرة  اجلذور  منع  عىل  ُتساعد  التي  األكسدة 
إتالف خاليا الدماغ، وقد تساهم بشكٍل غري مبارش يف 
احلفاظ عىل وظائف الدماغ عن طريق محاية القلب 
من أرضار اجلذور احلرة، وذلك ألّن الدماغ يعتمد عىل 
ُيعتقد  وعليه  طبيعي،  بشكٍل  ليعمل  الدوران  جهاز 
األمراض؛  ببعض  اإلصابة  يقلل خطر  الرمان قد  أّن 
كمرض ألزهايمر، وذلك وفًقا لدراسة رسيرية نرشت 
يف جملة )Journal of Food Bioactives( عام 2019.

قد يقلل من خطر اإلصابة بالرسطان:
 قد ُيساعد مستخلص الرمان عىل إبطاء تكاثر اخلاليا 
الرسطانية أو حتى موهتا، إذ يمتاز بخصائصه املضادة 
لألكسدة، واحتوائِه عىل املركبات النباتية التي حتمي 
لوحظ  وقد  بالرسطان،  اإلصابة  خطر  من  اخلاليا 
أّن مستخلص الرمان قد ساهم يف تثبيط نمّو اخلاليا

إصالح  عىل  تساعد  التي  اجلينات  من  يقّلل  حيث 
املربمج  املوت  ُيسبب  مما  للخلية،  النووي  احلمض 
)باإلنجليزية: Apoptosis( للخاليا الرسطانية وذلك 
قبل أن تنقسم أو تتكاثر، وذلك وفًقا لدراسة نرشت يف 
جملة )Pharmacological Research( عام 2018.

فوائد الرمان للمعدة واجلهاز اهلضمي: 
حُيسن  أن  الرمان  عصري  الستهالك  ُيمكن 
مستويات  تقليل  إىل  إضافة  اهلضم،  صّحة  من 
ُيعدُّ  فإّنه  وبالتايل  األمعاء،  يف  االلتهابات 
االلتهابية. األمعاء  بأمراض  للمصابني  جيداً 
باسم  ُيعرف  مركب  عىل  الحتوائِه  ذلك  وُيعزى 
ينتج  -والذي  A Urolithin ) A(؛  اليوروليثني 
باسم  املعروفة  األكسدة  مضادات  تفاعل  من 
األمعاء بكترييا  مع  الرمان  يف  البوليفينوالت 
يساهم   UAS03- ُيسمى  اصطناعياً  ُمشتّقاً  ويمتلك 
املُكّونة  اخلاليا  بني  تربط  التي  املناطق  تقوية  يف 
لألنسجة املبطنة لألمعاء، وبالتايل فإّنه يمنع السموم 
إلصالح  إضافًة  بااللتهابات،  والُتسبب  املرور  من 
وذلك  املعوّي،  احلاجز  يف  حيدث  قد  الذي  اخللل 
.2019 عام  لويفيل  جامعة  أجريت  لدراسة  وفًقا 
ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أّن استهالك الرمان قد ال 
يضمن تقليل أو عدم ظهور أعراض داء األمعاء االلتهايب
 A وذلك ألّن البكترييا التي تساعد يف إنتاج اليوروليثني
قد تتوفر بكمياٍت قليلة، وقد ال تكون موجودًة عىل 
اإلطالق، وُيوصى املرضى املصابون هبذه احلاالت باّتباع 
نظامٍ غذائيٍّ صحّي للمحافظة عىل هذه البكترييا وذلك 
الدراسة. يف  املشاركون  اخلرباء  وّضحه  ما  بحسب 

فوائد الرمان للحامل واجلنني:
املواد  من  بالعديد  الغنية  األطعمة  من  الرمان  ُيعدُّ   
الكالسيوم مثل:  احلامل،  لصحة  املهمة  الغذائية 
فيتامني  إىل  إضافة  واأللياف،  والربوتني،  والفوالت، 
حمتواه  أّن  كام  العظام،  لصحة  مهامً  ُيعدُّ  الذي  ك 
بنقص  اإلصابة  تقليل خطر  احلديد يساعد عىل  من 
أّن عصري  الدراسات  احلديد، وُيعتقد بحسب بعض 
املشيمة. تلف  خطر  خفض  يف  يساهم  قد  الرمان 
نمو  يضعف  التي  احلامل  األم  استهالك  ُيساعد   
حتسني  عىل  الرمان  لعصري  رمحها  داخل  اجلنني 
باجلهاز  موجودة  تكون  التي  البيضاء  املادة 
)باإلنجليزية: الوظيفي  الربط  ومن  العصبي، 
الدماغ  يف   )Functional connectivity
والتفاعل  للعواطف  االستجابة  يف  يساهم  الذي 
أولية  دراسة  بحسب  وذلك  االجتامعي، 
.2019 عام   )PloS One( جملة  يف  نرشت 

فوائد الرمان ملرضى غسيل الكىل:
التي  املركبات  من  الغني  بمحتواه  الرمان  يمتاز   
ُيساعد  وقد  لاللتهابات،  املضادة  بخصائصها  متتاز 
غسيل  مرضى  قبل  من  الرمان  عصري  استهالك 
الكىل عىل تقليل احلاجة إىل زيارة املستشفيات للعالج 
عصري  رشب  ُيساعد  ذلك  إىل  إضافًة  العدوى،  من 
وضغط  التأكسدي،  اإلجهاد  من  التقليل  عىل  الرمان 
لدى  الثالثية  والدهون  الكوليسرتول  ومستوى  الدم، 
رسيرية  لدراسة  وفًقا  وذلك  الكىل،  غسيل  مرضى 
The Journal of the Sci� جملة  يف  )نرشت 
.2019 عام   )ence of Food and Agriculture

أضــرار الــرمــان:
درجة أمان استهالك الرمان

ُيعدُّ استهالك من ِقبل معظم األشخاص غالباً آمناً وال 
ُيسّبب آثاراً جانبية، أّما بالنسبة الستهالك مستخلص 
الرمان فمن املحتمل أمانه، وقد يسّبب ما تسببه بعض 
أنواع الفاكهة األخرى من رّد فعٍل حتّسيّس وظهور 
أعراض احلساسية عند بعض األشخاص، مثل: احلكة
التنفس. وضيق  وسيالنه،  األنف  ورشح  واالنتفاخ، 

أمان استهالك  إىل احتاملية عدم  التنبيه  ولكن جيدر 
أو  قرشه،  مثل:  الرمان،  من  األجزاء  بعض 
من  كمّيٍة  عىل  الحتوائها  وذلك  جذوره،  أو  ساقه، 
أو  احلامل  املرأة  الستهالك  بالنسبة  أّما  السموم، 
ال  لكن  أمانه،  املحتمل  فمن  الرمان  لعصري  املُرضع 
استهالك  أمان  مدى  حول  كافية  معلومات  توجد 
املُستخلص أو األجزاء األخرى ولذا ُينصح بتجّنبها.

املحاذير املرتبط باستخدام الرمان:
املحاذير  ببعض  الرمان  استهالك  يرتبط 
اآليت: ومنها  الفئات،  بعض  عند 
املصابون بانخفاض يف ضغط الدم فقد يؤدي رشب 
عصري الرمان إىل خفض ضغط الدم بشكل بسيط، 
املرضى  ِقبل  من  العصري  هذا  رشب  فإّن  وبالتايل 
الدم  ضغط  مستويات  انخفاض  من  يعانون  الذين 
رشب  أّن  كام  لدهيم،  انخفاضه  خطر  من  يزيد  قد 
ضغط  ارتفاع  أدوية  جانب  إىل  الرمان  عصري 
)Captopril )باإلنجليزية:  الكابتوبريل  مثل  الدم: 
واإلناالبريل )باإلنجليزية: Enalapril(، والليزينوبريل 
والراميربيل   ،)Lisinopril )باإلنجليزية: 
انخفاضًا  يسبب  قد   ،)Ramipril )باإلنجليزية: 
متوسطاً.  التداخل  هذا  وُيعدُّ  مستوياته  يف  كبرياً 

املرضى الذين سيخضعون للجراحة:
 فقد يؤثر استهالك الرمان الذي يقلل من مستويات 
أثناء  الدم  ضغط  بمستوى  التحكم  يف  الدم  ضغط 
الرمان  تناول  بعدم  ُيوصى  ولذلك  وبعدها،  اجلراحة 
قبل أسبوعني عىل األقل من املوعد املُقرر للجراحة. 

التداخالت الدوائية:
تناول  قبل  الطبيب  باستشارة  ُينصح   
مثل: األدوية،  بعض  مع  منتجاته  أو  الرمان 
Carbamaz� )باإلنجليزية: الكاربامازيبني:  دواء   - 
وآالم  الرصع،  عالج  يف  يستخدم  دواء  وهو   )epine
متوسٌط بأّنه  التداخل  هذا  وُيصنف  األعصاب، 
وقد يؤدي استهالك عصري الرمان إىل تقليل رسعة 
حتليل هذا الدواء يف اجلسم مما قد يرفع من تأثريه 
باستهالكه. املرتبطة  اجلانبية  األعراض  ظهور  ومن 
Rosuvas� )باإلنجليزية: الرسيوفاستاتني:  دواء   - 
tatin( ُيعدُّ هذا التداخل متوسطاً، فقد يؤثر رشب 
مما  الكبد،  يف  الدواء  هذا  أيض  رسعة  يف  عصري 
اجلانبية. األعراض  ظهور  ومن  تأثريه  من  يرفع 
)باإلنجليزية: الوارفارين:  دواء   -
عصري  مع  الدواء  هذا  تداخل  ُيعدُّ   )Warfarin
عصري  رشب  يقلل  فقد  متوسطاً،  الرمان 
اجلسم،  يف  الدواء  هذا  أيض  رسعة  من  الرمان 
اجلانبية.  آثاره  ومن  تأثريه  من  يزيد  قد  مما 

أسئلة شائعة حول فوائد الرمان: 
هل الرمان مفيد حلاالت اإلسهال أم اإلمساك؟!

أجريت دراسة حول تأثري مستخلص ماء قرش الرمان 
ومها لإلسهال،  املُسببة  البكترييا  من  نوعني  جتاه 
السلمونيال  وبكترييا  الشمعية  العصوية  البكترييا 
نشاطًا  متتلك  الرمان  قشور  أّن  لوحظ  وقد  ة،  يِفيَّ التِّ
حمتواها  الرتفاع  وذلك  البكترييا  هلذه  مضاداً 
عىل  إجياباً  ينعكس  مما  الفينيولية  املركبات  من 
به. املصابني  حالة  وحتسني  اإلسهال  من  التخفيف 
وجتدر اإلشارة إىل أّنه قد شاع بني البعض أّن الرمان 
ذلك  يكون  وقد  اإلمساك،  حلاالت  مفيداً  يكون  قد 
ملحتواه املرتفع من األلياف الغذائية غري القابلة للذوبان، 
والتي ُتشّكل ما نسبته %80 من إمجايل كمية األلياف 
جملة  يف  ُنرش  بحٌث  ذكره  ما  بحسب  الرمان  يف 
International Journal of Current Micro�
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ويلعب هذا النوع دوراً يف زيادة نشاط األمعاء، ومع 
ذلك، جتدر اإلشارة إىل أّن الرمان قد ال خيفف من 
الذين يعانون من  اإلمساك لدى بعض األشخاص 
اإلمساك املزمن. كام جيدر التنبيه إىل أّن استهالك 
الرمان بكمّياٍت مرتفعٍة من ِقبل املصابني باإلمساك 
بدرجٍة شديدة وبشكٍل مستمر أو مزمن قد يرفع من 

خطر اإلصابة باالنسداد املعوي. 
                                             موضوع  



اثنني  بني  السييس«  »عبدالفتاح  الرئيُس  وقف 
بأيادى  رائقٍة  بفنّية  منحوتًة  ا  برشيًّ قلًبا  وسبعني 
األرض  أرجاء  مجيع  من  جاءوا  عامليني  نّحاتني 
البرشى« »القلب  حول  اخلاصة  رؤاهم  ليشّكلوا 

جوهرة احلياة الذى يتشابه شكله ىف صدور مجيع 
البرش، مهام اختلفت أعراُقهم وجنسياهُتم وألواهُنم 
وأشكاهُلم وثقافاهُتم ومعتقداهُتم وأفكاُرهم. كانت 
الفعىل  الرد  بعد  الرمزى،  بالرد  الرئيس  فكرة 
املتالحقة  األسود  اإلرهاب  حوادث  عىل  احلاسم، 
اإلخوان إسقاط  بعد  مرَص  هدم  حاولت  التى 

بني   ،٢٠١٨ عام  املفتوح  املتحف  هذا  بتدشني 
السالم« »مدينة  ىف  احلبيبة  سيناء  جبال  أحضان 

الداللة  عميقة  فلسفية  كرسالة  الشيخ«،  »رشم 
»أن  أمجع:  للعامل  احلضارات،  أمُّ  مرُص،  تقدُمها 
حضاراِت  أوىل  صنعت  التى  العظيمة  األرَض 
البرش.  األرض، حتتضُن بني جباهلا قلوَب مجيع 
الوردية«. القلوُب  الوردّى ُترشُق  من قلب احلجر 

البّلور  من  صناديق  داخل  الفنية  القلوُب  ُغرست 
ت عىل  النقى، فوق أعمدة رخامية مضيئة، وُرصَّ
هيئة أشعة تراها من منظور عني الطائر، يتوسُطها 
اسم  الفاتن  املتحف  عىل  وأُطلق  املرصّى،  القلُب 
)النصب   Reviving Humanity Memorial
التذكارى إلحياء اإلنسانية(، لُيخلَِّد سعَي مرص الدائم 
الثالث:  اإلنسانية  قيم  وتكريس  اإلرهاب  ملكافحة 
»احلق، اخلري، اجلامل«، التى عّلمنا إياها اجلدُّ املرصّى 
والعلوم. والفنون  واملدنية  احلضارة  بانى  القديم، 

وقف الرئيس السيسى من خلفه جبُل رشم الشيخ 
الوردى، وأمامه آالُف الشباب من مرص وخمتلف 
الشاشات  وراء  من  غريهم  وماليني  العامل،  دول 
يتابعون إعالنه ختام فعاليات »منتدى شباب العامل« 
املنتدى  توصيات  ويعلن   ،٢٠٢٢ الرابعة  دورته  ىف 
تسقُط  ال  األحالَم  فإن  »احلموا،  فيها:  قال  الذى 
بالتقادم«، ويعلن فيه عام ٢٠٢٢ عاًما للمجتمع املدنى
املعنية  واملؤسسات  املنتدى  إدارة  تقوم  بحيث 
والشباب  الدولة  بني  فاعلة  حوار  منصة  بإنشاء 
والدولية. املحلية  املدنى  املجتمع  ومؤسسات 
وجاء حفُل اخلتام مبهًرا وراقيا وفخاًم وإنسانيا يليق 
باسم مرص العظيم، ويليق بأهباء »اجلمهورية اجلديدة« 
الراهنة، ويليق بقيمة املنتدى املرصى العاملى الذى 
جعله الرئيُس السيسى منصًة دولية سنوية للحوار 
وخلق  العامل  وشباب  مرص  شباب  بني  والتعاون 
الرفيع  الذهنى  العصف  من  دائمة  تفاعلية  حاٍل 
بني العقول الناهبة ىف كل العامل، وبث القيم اإلنسانية 
الشعوب. كل  بني  والسالم  التحاب  لنرش  الرفيعة 
األمم  ىف  املجتمعية  التنمية  جلنة  اعتمدت  هلذا 
منّصًة  املختلفة،  دوراته  ىف  املنتدى  هذا  املتحدة 

قلبا  كله  بالعامل  هناك  هل  البعض  يتسأل  قد 
نقيا؟ولألجابه عيل هذا السؤال ينيغي أوال أن نعرف 
ماهيه القلب النقي وما هو تعريفه .هل هو القلب 
الذي مل خيطيء بالطبع أل.. الن كل مولود بني أدم قد 
ولدوا باخلطيه وليس منهم أحدا يستطيع أن يتفاخر 
بأنه مل يرتكب خطأ واحدا . دعونا نخمن سؤال أخر 
بالقلب  يسمونه  الذي  القلب  هو  النقي  القلب  هل 
الطيب ذا ألنه حيب الناس من حوله ودائام يقدم هلم 
املساعده دون أن هيتم من هم وما أصلهم وما خلفيتهم 
وما لوهنم وما ديانتهم ومثل هؤالء االشخاص يكونوا 
حمبوبني من اجلميع ومشهودا هلم ايضا لكن هذا 
أن  أيضا  املمكن  ومن  صحيح   غري  ايضا  التعريف 
نظن ان اصحاب القلوب الطيبه هم من لدهيم أموال 
كثريه يتصدقون هبا عيل املحتاجني والفقراء  فمن 
عن  حلظه  يتأخرون  ال  وأحتياج  عوز  يف  جيدونه 
مساعدهتم ولكن هذه النوعيه أيضا ال تقدم لنا تعريفا 
صحيحا للقلب النقي وبعد التفكري العميق وجدت 
هو  النقي  فالقلب  الصواب  أيل  األقرب  هو  تعريفا 
القلب الذي ال حيتفظ باخلطيه وال ينام دون أن يطهر 
ذنوب  من  فكم  وأثامه  كله  اليوم  ذنوب  من  نفسه 
وخطايا نرتكبها يف كل دقيقه وعيل مدار اليوم وحتي 
هنايته نكتشف بأننا أرتكبنا العديد والعديد من االشياء 
التي ال تليق لكن من يتمتع بام نسميه القلب النقي 
يصفي  أن  دون  عينيه  يغمض  أن  يطيق  ال  من  هو 
حساباته وينقي نفسه أمام خالقه وأمام نفسه فينام 
بقلب  يعيش  منا  كم  السؤال  يأيت  وهنا  البال  مرتاح 
نقي؟ فكثريا منا يظن نفسه انه صالح وانه عيل خلق 
وأنه ال يؤذي أحدا وهذا يكفيه ليصفوه هبذه الصفه 
ومنا أيضا من يظن نفسه أنه خمتلف عن كل البرش 
فهو يتمتع بأخالق رأئعه اذ انه متعلم وتعليمه متميز 
االكاديميه ويسمونه  الشهادات  أعيل  وحاصل عيل 
الناس أنه عيل خلق غري أن هذا أيضا ال يفيد وخالصه 
هيمنا  فال  النفس  مع  وقفه  حيتاج  اآلمر  أن  القول 
باملقام االول ما يظنه االخرون عنا فأحيانا ما جياملنا 
اآلجتامعيه  والزوقيات  املعامالت  من  كنوع  الناس 
مع  معامالت  لنا  تكون  أن  تتطلب  احلياه  الن  وذلك 
غدا  نحتاجه  سوف  اليوم  نحتاجه  ال  فمن  اجلميع 
بيننا  العالقات  أبقاء  عيل  نحرص  جيعلنا  ما  فهذا 
وبني اجلميع يف أحسن حال وبالتايل يتطلب منا ان 
نستخدم وقتها بعض االلقاب كطيب القلب ونقي 
هيمني  ما  أن  هنا  واملهم  احلياه  تسري  حتي  القلب 
يف هذا املقال أن كل منا يقيم نفسه التقييم الصحيح 
نفسه  ومع  أوال  خالقه  مع  رصحيا  واضحا  ويكن 
فال يعرف ما بداخلك أال أثنان اهلل وذاتك وبالتاكيد ال 
تستطيع أن ختدع اهلل من خلقك وكونك يف أحسن 
صوره اآل أنه نتيجه اخلطايا واآلثام قد تشوهت هذه 
لذواتنا ونفعل ما نريد  أن نعيش  أردنا  الصوره آلننا 
ونعيش بال رقيب وأحيانا نعيش يف الظالم الننا نعلم 

عطايا  عىل  كثريًا  باإلمتنــــــــــــــــاِن  نشعُر 
أيضًا  لنا  يمنحها  والتى  منه  نطلبها  التى  إهلنا 
هُيدينا  حينام  كثريًا  نفرُح  كام  نطلبها.  أن  دون 
أن  تعنى  فهى  قيمتها،  كانت  مهاُم  هدية  أحدًا 
باخلرِي  جدًا  وُنرَس  ويقدُرنا.  يتذكرنا  صاحبها 
فهذِه  وقٍت.  أِى  يف  اآلخرون  معنا  يصنعُه  الذى 
البرش  يف  ُخلقت  معنوية  إحتياجاُت  ُكلها 
املشاعر  مثل  مثلها  آخر  إىل  آٍن  من  حيتاجوهنا 
احلياة. يف  لإلستمراِر  تدعمهم  كى  األخرى 

وإذا فكرنا باملقابل حينام نصنُع اخلري، هل نشُعُر 
اخلري  نقبل  حينام  نجدها  التى  السعادة  بنفس 
السعادة طريق  عن  بحثَت  إذا  اآلخرين؟  من 

تطرق  أن  بتواضع  القارىء  عزيزى  أنصُحَك 
أثقل ميزاهُنا  ألنَّ  العطاء..  وهو  أبواهبا  من  بابًا 

سعادة  كثريًا  تفوُق  العطاء  سعادة  أن  أعنى 
بكثري.  أعمق  وأثُرها  أشهى  مذاُق  هلا  األخذ. 
ومنافذ صور  عدة  له  هنا  والعطاُء 

بحسِب إستطاِعتك إفتح أُى منها.
شخٍص  مواساِة  مقدوِرك  يف  كان  إذا  فمثاًل 
إحتضانِه أو  املعزية  الكلامِت  بأرق  حزين 

ألحد  اإلنصاِت  بمقدوِرك  كان  وإذا  ُتعِط.  فأنت 
فأنت  ما،  مشكلٍة  حل  وقت  معه  املشاركة  أو 
وإذا  جتاهُه.  النبيلة  ومشاعرك  وقتك  من  ُتعِط 
بنظرتِك  التشجيِع  حيتاَج  لشخٍص  إبتسمت 
التشجيع. هذا  ينسى  لن  أنه  فتأكد  الرقيقة، 

وإذا سعيَت إىل تقديِم خدمٍة ما دون مقابل، فقد 
شعرت بالبهجِة يف داخلك. وإذا إحتويت شخصًا 
أعطيته  فقد  أزمٍة،  إقرتاف  وقت  عليك  غِضَب 
ماديًا  إستطعت  بام  سامهت  وإذا  حلياًم.  صربًا 
ملساعدِة شخٍص غرِي قادر، فهذا أيضًا عطاءًا نبياًل.

بالعامية  العاملي  األدب  ترمجة  حماوالت  تتواىل 
والعمد اجلهل  بني  يتأرجح  بإرصار  املرصية 
بالعامية املقاالت  كتابة  إىل  بالبعض  األمر  ووصل 
آخر هذه املحاوالت كانت ترمجة رواية ألبري كامو
إىل  املحاوالت  تلك  أصحاب  ويذهب  الغريب"،   "
يقصدون  مستقلة"،  مرصية  لغة   " بوجود  القول 
بذلك اللهجة العامية املرصية التي هي خليط تارخيي 
وانجليزية  وفرنسية  تركية  خمتلفة  لغات  من 
وايطالية وبالطبع العربية التي تشغل احليز األعظم. 
وترجع الدعوة للتأليف والكتابة والرتمجة بالعامية 
اجلهل عن  الناجم  أو  املتعمد   – الفاحش  اخللط  إىل 
وبني  الفصيحة  اللغات  كل  تالزم  التي  اللهجة  بني 
اللغات نفسها. ذلك أن اللغة تتألف من معجم كلامت 
ومنظومة قواعد، وهو ما ال يتوفر للعامية ألن معجم 
كلامهتا يف معظمه عريب فصيح، وألنه ال تتوفر هلا 
منظومة قواعد رغم االختالفات النحوية الطفيفة 
ومجع  االشارة  أسامء  يف  والعامية  الفصحى  بني 
ذهبا.  من  بدال  ذهبوا"  الولدان   " مثل  املثني،  أفعال 
واالحلاح عىل الكتابة بالعامية ليس جديدا يف التأليف 
والرتمجة، فقد صدرت من قبل رواية مصطفى 
الستينيات مطلع  يف  كفر"  الذي  قنطرة   " مرشفة 
ثم كتاب لويس عوض" مذكرات طالب بعثة" 1965
ومرسحية شكسبري عطيل عام 1989، ثم مرسحية 
شكسبري حلم ليلة صيف يف 2016، ورسالة الغفران 
حصول  األمر  وبلغ   .2016 يف  املعري  العالء  أليب 
عىل جائزة  املولودة"  بالعامية اسمها"  رواية كتبت 
أو  املؤلفني  أولئك  كل  ويذهب  مرموقة.  أدبية 
عن  إما  وخيلطون  لغة  العامية  أن  إىل  املرتمجني- 
جهل أو عمد بني اللهجة واللغة، ويربرون ذلك يف 
األغلب األعم بقوهلم إن " العامية" مقرؤة ومفهومة 
يكن  مل  إن  الوهم،  يبدأ  هنا  ومن  للفصحى.  خالفا 
باعة  إىل  يتجه  أن أحدا ال يعرف قارئا  الدجل. ذلك 
القراءة  حيسن  ألنه  بالعامية  كتابا  ويسأهلم  الكتب 
يقرأ  يقرأ  فالذي  بالفصحى!  حيسنها  وال  بالعامية 
لغة  تعد  مل  الفصحى  أن  خاصة  العربية  احلروف 

وجاء  الشباب.  قضايا  حول  للحوار  رسمية 
ا وأصيال. حيث  ا وموحيًّ املنتدى ذكيًّ تصميم شعار 
)الدائرة( الشمس  قرُص  يعلوه  )املثلث(  اهلرم 
)املربع(. ففى أرض مرص  بأرسه  بالعامل  حمتَضًنا 
وتتعامد  املعرفة  شمُس  ترشُق  احلضارة  صانعة 
أشعتها فوق قّمة هرمنا العظيم، لنشّيد من جديد 
تطّرف. وال  فيه  إرهاب  ال  ا،  وقويًّ مساملًا  وطًنا 
بمكان«  »بحلم  الرسمية  املنتدى  أغنية  قدمت  هلذا 
مفيش  الىل  بالدنيا  »بحلم  العامل:  لكل  سالم  رسالة 
قلب  تنور  فيها  بتطلع  الشمس  وغّل/  ُكره  فيها 
تستمتع  والناس  لغتها/  هو  يكون  احلب  الكل/ 
حدود  ويغطى  ويفيض  يزيد  واخلري  بحياهتا/ 
بسالم ناس  فيها  يعيش  الىل  بالدنيا  بحلم  األرض/ 
وال  لوهنم  ال  فارقة  مش  بعيوهنم/  بيلمع  احللم 
عايشني  اختالفاهتم  كل  قابلني  ناس  دينهم/ 
طعيمة« »أمري  للشاعر  الكلامت  بعض«.  مع 
وموسيقى »إهياب عبدالواحد«، وشدا هبا ١٢ فناًنا 
من خمتلف دول العامل، حيث قّدم كلُّ فنان مقطًعا 
معامل  أشهر  خلفه  ومن  األصلية  بلغته  األغنية  من 
التى  مرص  من  عميقة  كرسالة  السياحية،  وطنه 
بأرسه. للعامل  لتقدمه  السالم  بجوهر  يدهيا  تفتح 
ىف جتواىل بني األروقة املختلفة ىف قاعة املؤمترات 
الرئيسية برشم الشيخ التى حتتضن كل عام منتدى 
السيدات  فرحَة  ذاكرتى  ىف  سّجلُت  العامل،  شباب 
يعرضن  وهّن  كريمة«  »حياة  »تراثنا«،  مرشوع  ىف 
للسيدة  بأيدهين  صنعنها  التى  الفاتنة  مشغوالهتن 
اهتاممها  قدمت  التى  السييس«،  »انتصار  األوىل 
حدة عىل  سيدة  لكل  الطيبة  وابتسامتها  وحّبها 
املنتدى. نجمُة  بأهنا  منهن  واحدة  كلُّ  فشعرْت 
ىف  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  كلامت  كانت 
ونابعة  وعميقة  قوية  املنتدى  جلسات  مجيع 
واحلزم القوة  من  حتمل  كالعادة.  القلب  من 
رئيٌس  واإلنسانية.  الرهافة  من  حتمل  ما  قدر 
يليق  كام  قوية  لتعود  تتعاىف  لدولة  قوّى،  وطنّى 
بقائد  آمن  مكافح  لشعب  وقائٌد  العريق،  باسمها 
راح  ثم  الشامل،  اإلخوانى  الدمار  ويل  من  أنقذنا 
»اجلمهورية  ىف  بنا  يليق  وطًنا  معه،  ونبنى  يبنى، 
اجلديدة« عىل مدار الساعة، من مدار كل يوم، من 
والقادُم  املاضية،  الثامنية  األعوام  من  عام  كل  مدار 
العفّية. املرصيني  وبسواعد  تعاىل  اهلل  بإذن  أمجُل 
نصنعه  الذى  املجُد  إال  هبا  يليُق  ال  اخلالدة  مرُص 
ىف  نزرعه  الذى  السالُم  إال  هبا  يليُق  وال  اآلن، 
العامل.  كل  إىل  وطننا  أركان  من  فُيشعُّ  أرضنا 
لألوطان«. السالم  يصنُع  ملن  واألوطاُن  هلل،  »الديُن 
عن املرصى اليوم

أن ما نفعله خطأ وال نريد أن يؤبخنا أحدا وننيس ان 
اهلل اخلالق يري يف الظالم كام يري يف النور فكم من 
أناس يظهرون أمام الناس باحسن صوره يف حني أهنا 
ليست الصوره احلقيقه هلم ودعوين أقدم لكم من 
واقع خربيت بعض النصائح التي أن أنصتنا اليها من 
املمكن أن نتمتع هبذا القلب النقي الذي نتحدث عنه  
اوال آلبد أن حترص أن يكن لك ضمري حساس فيبعد 
عن الرش وليس كذلك فقط بل أيضا عن شبه الرشوما 
أقصده هنا أنه كام يقولون انك تري الرش وتبعد عنه 
فمن يفعل ذلك هو بالفعل الشخص الذكي ألنه يعلم 
فهو  ويعرب  الرش  يري  من  أما  الطريق  هذا  هنايه 
جاهل ويستحق ما حيدث له فمن منا يري أشاره 
يستحق  فهو  ذلك  قعل  فأن  ويعرب   محراء  املرور 
أن يأخذ خمالفه آلنه كرس قانون املرور   وثانيا أن 
نسمي األشياء بأسامئها احلقيقه فالكذب ليس هو 
الذكاء والكسب بطريقه غري مرشوعه ليس هو أن 
تطلق عيل نفسك أنك ما يسمونه بالفهلوي وتستطيع 
أن متسك بالرتاب فتحوله أيل ذهب فعندما تسمي 
اآلمور باسامئها احلقيقه تستطيع أن تعيش صادقا مع 
نفسك وال ختدع نفسك وتكون هنايتك غري سعيده   
كذب  يسمون  ما  بني  فرق  ال  الكذب  هو  فالكذب 
أبيض وكذب أسود فالكذب هو الكذب أي ما كان 
مربره  ثالثا عليك ان تكون تاجرا ذكيا فتحرص عيل 
عمل كشف حساب لكن هذه املره كشف حساب 
وقتي وأن نسيت فليكن يومي فتصفي حساباتك 
قبل أن تغمض عينيك ويكن قلبك نظيفا من كل ما 
جيعله غري نظيف وغري طاهر فأن دربت نفسك 
عيل ذلك تدرب قلبك معك فال يقبل يشء من املمكن 
يكون  أن  رابعا  الظالم  يف  يعيش  جيعله  أو  يلوثه  أن 
قلبك نقيا هذا قرار أرادي وفردي ال يستطيع أحدا 
أن يأخذه بالنيابه عنك فعندما تضع يف قلبك أن تعيش 
نقيا ستعيش نقيا وأخريا وليس أخرا البد أن تضع اهلل 
أمامك يف كل صغريه وكبريه فلو فعلنا ذلك سنفكر 
مره ومرات قبل أن نرتكب أي خطأ وتتوايل بعدها 
األخطاء فام جيعلنا نخطيء أننا ننيس أن اهلل يرانا فال 
نستطيع أن نختفي بعيدا عن عينيه فهو القدير الغري 
املحدود من صنعنا وجبلنا ويري كل منا ويعلم متاما 
ما نصنعه وختاما أقول لو أشتقت أن تنعم بسالمك 
أضطراب  أو  خوف  بال  طمأنينه  يف  وتنام  الداخيل 
ينبغي أن يكن قلبك نقيا وحترص دائام أن تبقيه نقيا 
وهنا تستطيع أن هتتف قائال بسالمه أضجع بل أيضا 
أنام آلنك أنت وحدك منفردا  يف طمأنينه تسكنني.

الذى  الكيف  بقدر  تعطيه  الذى  الكم  هيُم  ال 
سبق  ممًا  أُى  أعطيَت  إذا  فمثاًل  بِه.  أعطيَت 
أنك  متامًا  فتأكد  مقتنع،  غرِي  أو  ُمتغصب  وأنت 
عىل  ألنك  إليها.  تسعى  التى  بالسعادة  تشعُر  لن 
العطاء. هذا  لتقديِم  الداخل  من  إستعداٍد  غرِي 
كان  إذا  العطاء  بلذة  أكثر  تشُعر  سوف  كام 
كنت  إذا  بمعنى  إحتياِجك.  بعِض  أو  كِل  من 
ماَلك  أو  مشاعرك  أو  وقتك  من  جزءًا  تقدم 
من  ألٍى  تام  إحتياج  يف  أنك  متامًا  تعلم  وأنت 
بعظمة  تشعُر  سوف  أنك  متامًا  فتأكد  هؤالء، 
للشعوِر  ال  أقوهُلا  بعد.  فيام  قدمت  ما  قيمة 
الداخىل. بالرضا  الشعوِر  لدعوة  وإنام  بالفخر، 
ح  ُيفرِّ هو  أعطيت،  َمن  ح  ُيفرِّ كام  فالعطاء 
دون  ُيعِط  أن  برشِط  هذا  أكثر.  العاطى 
وينتظرون  ُيعطون  َمن  فهناك  مقابل. 
ال   وقتئٍذ   قدموه.  ما  ُيرد  متى  بشغف 
غري.  ال  فقط  جمامالت  فهى  عطاء،   ُيسمى 
وهناك َمن يقدمون العطاء بعلٍن، أيًا كان صورِه إما 
للتباهى أو لتوصيِل رسالٍة معينة، أو بسبب إحلاٍح. 
ألنه  املقصود.  املُفرح  العطاء  يمثل  ال  أيضًا  هذا 
حيقق أهدافًا أخرى ليس هلا عالقة بسمو العطاء.
كانت  أيًا  كثريًا  ُمفِرح  تصنعُه  الذى  اخلري  إذًا 
تذمر  دون  الداخلية  اإلرادة  من  نَبَع  إذا  قيمتُه، 
بِه. التباهى  أو  مقابل  إنتظاِر  دون  ب،  تغصُّ أو 
كان  إذا  السعادة  أبواِب  من  بــــابــــًا  هو 
يف  ولذيُذ  بطرقِه.   لُنرسع  هيا  القلِب.  من 
لتذوقِه. نسعى  هيا  األخِذ.  من  أكثر  مذاقِه 

عسرية يف الصحف واالذاعة وغريها. ومن املفهوم 
أن تتوجه فنون مثل السينام واالذاعة وشعر العامية 
واملرسح إىل العامية، ألن تلك الفنون ختاطب قطاعا 
واسعا ربام يكون عدد ضخم فيه ال حيسن القراءة
 لكن من السخف أن تتجه العامية تأليفا وترمجة اىل 
الكتاب املطبوع – الذي ال يسأل عنه سوى قاريء! 
أو  كتبوا  املحاوالت  بتلك  قاموا  من  كل  فإن  أخريا 
حقهم  من  كان  وإذا  القاهرية،  العامية  إىل  ترمجوا 
يقولون كام  هلم   " لغة   " القاهرية  العامية  اعتامد 
األخرى املرصية  اللهجات  أصحاب  حق  من  فإن 
الصعيدية، وبدو سيناء، والسواحلية، وسكان النوبة
ويرتمجون  يكتبون  لغات  املحلية  هلجاهتم  اعتامد 
هبا، فيقوم أدباء الصعيد برتمجة تشيخوف كالتايل 
: " جل يل يا بوي أنت رايح سيربيا وال ما راحيش؟". 
لغات  واعتامدها  اللهجات  تزوير  يفيض  وسوف 
امليرسة  الفصحى  اللغة  تفتيت   : نتيجة واحدة  إىل 
تفتيت  مبارشة  يعني  مما  الوطن،  جتمع  التي 
الوطن ذاته هبدم أقوى مرتكزاته أي وسيلة التفاهم 
يف  املشكلة  حل  يكمن  وال  اجلميع.  بني  والتواصل 
اعتامد اللهجة لغة أوحتويلها إىل لغة، بل يف تطوير 
تفتيت  للناس. أخريا فقد كان  الفصحى وتقريبها 
شغل  أن  منذ  غاليا  هدفا  ومازال  توحدنا  التي  اللغة 
أنفسهم  االنجليزي  االستعامر  رفاق  املسترشقون 
بتلك القضية ، ووضع ويلهلم سبيتا كتابه " هلجات 
املرصيني العامية" عام 1880، وتبعه وليم ويلكوكس 
مهندسا  وكان  الربيطاين  االستعامر  رجال  أحد 
لشكسبري  مقطوعات  ترجم  حني  مرص  يف  للري 
مل  للعامية  الدعوة  تاريخ  أن  ومع   ،1892 يف  بالعامية 
يكن منزها عن أهداف أخرى، إال أن الغالبية العظمى 
يقومون  القومية  اللغة  لتفتيت  يتحمسون  ممن 
واللغات.  اللهجات  بني  وخلط  جهل  عن  بذلك 
عن الدستور املرصية



من  بأنه  الكافة  لدى  معروف  النبي  موسى 
اهلل  وكان  البرشية  تاريخ  يف  األنبياء  أعظم 
صاحبه  الرجل  يكلم  كام   لوجه  وجها  يكلمه 
هو  حياته  يف  األحداث  أشهر  من  ولعل 
بأذية. متسها  مل  بنار  مشتعلة  لعليقة  رؤيته 
مستخدما  عديدة  بمعجزات  اهلل  أيده  وقد 
به  وصنع  البحر  هبا  شق  التي  عصاه 
الصخرة  هبا  رضب  كام  للعبور  طريقا 
سيناء   برية  يف  إرسائيل  لبني  ماء  فأخرجت 
لعصا  حدث  ما  حول  التكهنات  من  الكثري  هناك 
موسى. وقيل أن العصا انتقلت من جيل إىل جيل 
تدمري  تم  حتى  هيوذا  ملوك  حوزة  يف  وكانت 
للعصا  حدث  ما  املعروف  غري  من  األول.  اهليكل 
األرض. من  اليهود  ونفي  اهليكل  تدمري  بعد 

 
أن  إسطنبول  يف  صوفيا  آيا  يف  وثيقة  تدعي  بينام 
اليوم يف قرص  عصا موسى هي نفسها املعروضة 
أخرى  بآثار  توبكايب  قرص  وحيتفظ  توبكايب، 
حممد  النبي  إىل  املنسوبة  تلك  أبرزها  مشهورة، 
سنه.  وحتى  وبصمته،  وسيفه،  قوسه،  مثل 

قال أحدهم: 
حماسن  اعارته  احد  عىل  الدنيا  أقبلت  إذا 
نفسه حماسن  سلبته  أدبرت..  وإذا  غريه 
فلخص فيها حظوظ الدنيا ف الدنيا حينام تعطي ال 
تعطيك اال أصدقاء جيدين.. و ما عدا ذلك فكله باطل... 
و  األجيال..   تتوارثها  األرض  و  زوال..  ايل  فاملال.. 
و  مفرتق  بني  إليهم..  أحسنت  الذين  املنتفعني 
ف  له..  هناية  ال  التعليم  و  مهاجر…  و  مسافر 
التي  الدكتوراه  من   مجعتها   التي  املعلومات 
جامعية   شهادة  تساوي  ال  اليوم  عليها  حصلت  
مصائب   يف  يسندك  ال  و  سنوات..  عرش  بعد 
حولك  فيمن  األخالق  حماسن  سوى..  الدنيا 
او وزير  حيفظ لك اجلميل ..هو سندك  ف فقري 
أجل  من  العظائم  صنعت  تكون  وقد  احلقيقي 
ظننت  من  يتذكرك  و  يتذكرها..  ال  و  أحدهم 
السند...وعندما  هو  ليكون  به  لك  حاجه  ال  انه 
ان  من  احلذر  كل  فاحذر  الدنيا..  عنك  تبتعد 
شئ  اول  األخالق  حماسن  ف  نفسك..  تفقد 
حافظ  اإلنسان..  روح  تنسحق  عندما  يضيع 
االخرين. "مجيل"  عيل  حافظ  روحك..  عيل 

ــــــــــــــــــ
اسم اهلل 

القدوس" اسمك  تذكار  لنفوسنا...   "أعطى فرحا 
.. هلل  شكٍر  كعرفاٍن  الكلامت  هذه  تقال   
ماديه..  بعطايا  ليس  قلوبنا  افرح  انه  نتذكر  إذ 
العائله..  ال  و  بالصحه  وال  بالنقود  ليس 
اسمه… نتذكر  بأن  فرحا  أعطانا  انام  و 

لذا  اهلل...  بذكر  يفرحون  من  قليلون 
يا  اسمك  هو  حمبوب   " النبي  داود  قال 
.)119 )مز  تالويت"  النهار  طول  فهو  رب، 
و  كام  قالت رابعة العدوية كلمتها األشهر  يف مناجاهتا: 

هل تستطيع ان تتعامل مع املواطن االمريكى قبل 
فك شفرته ؟

وهل هو جزء من هذه الدولة الرقمية احلديثة املشفرة ؟
الصعبة  االسئلة  هذه  عىل  االجابة  قبل 
االمريكيني  املواطنني  من  نوعان  هناك 
يمثلون  وهم  املاضية  القرون  ىف  يعيش  مازال  نوع 
جيهل  منهم  والكثري  السكان  من  االكرب  العدد 
اى  مع  التعامل  واليستطيع  والكتابة  القراءة 
بعض  ايضا  اليهم  ينضم  حديثة  الكرتونية  اجهزة 
رشعيني  غري  او  رشعيني  سواء  املهاجرين 
ال  وهؤالء  املكسيك  جهة  من  للحدود  عابرين 
احلديثة الرقمية  الدولة  مع  التعامل  يستطيعون 
االمريكيني  املواطنني  من  اخر  نوع  وهناك 
الصغر  منذ  املربجمني  ادق  بمعنى  او  املشفرين 
وتعلموا  االمريكية  االراضى  عىل  ولدوا  الذين  اى 
يستطيعون  هؤالء  فنجد  وجامعاهتا  مدارسها  ىف 
اى  اخرتاعات  من  جديد  هو  ما  كل  مع  التعامل 
التعامل  يريدون  وال  احلديثة  الرقمية  الدولة  مع 
تعليام  او  منهم  قدرة  اقل  هم  من  من  غريهم  مع 
هذه  لتخطى  مساعدهتم  حتى  او  الكرتونيا 

االنجاز:
انجازات كبرية  بتعتربها  الناس  الىل  كل احلاجات 
ما هى إال رزق خالص من ربنا زى اجلواز أو اخللفة 
فيها  صحيح   .. الشغل  أو  الدراسة  ىف  النجاح  أو 
نسبة اجتهاد لكن ىف اآلخر لو ربنا ما أرادش واهلل لو 
جريت ىف الدنيا جرى الوحوش ىف الربية لن تنلها.
ىف حني إن اإلنجازات احلقيقية هى كلها إنجازات 
ما بتتشافش زى قدرتك عىل إنك حتافظ عىل قلبك 
أذى  الىل بتشوفه وتعيشه وبعد كل  بعد كل  سليم 
بتتعرض ليه، وزى إنك تقف عىل رجلك من تانى 
وزى  حته   ١٠٠ وكرستك  أخدهتا  خبطة  كل  بعد 
جواك  والقلق  اخلوف  أصوات  كل  تسكت  إنك 
وتعرف تثق ىف الناس من تانى وتفتح قلبك للحياة
كل دى إنجازات عظيمة مش إلهنا بتستنزف آخر 
وبس  دى  هى  إلهنا  لكن  جواك،  جمهود  نقطة 
بشغلك،  لربنا  هرتوح  مش  بيها  لربنا  هرتوح  الىل 
وال بجوازك، وحتى عيالك ماتقدرش تضمن إهنم 
هيطلعوا صاحلني .. مش هرتوح لربنا غري بقلبك 
عليه. هتتحاسب  الىل  ده  وهو  وعملك  وإيامنك 

الصحة:
ناس قافلة عىل نفسها ومنزلتش من بيوهتا بالشهور 
ومتصابتش  الرصيف  عىل  نايمة  وناس  واتصابت 
وناس اتصابت وخفت وحمستش وناس رصفت 
دم قلبها حتاليل واشعة واتوفت .. وىف ناس تقول 
كبار السن مها الىل بيموتوا والىل مات الشباب زى 
وعدم  اجلهل  ان  يقال   .. نجاهم  ربنا  والكبار  الورد 
جامعة  اساتذة  وتالقى  االصابة  سبب  الوعى 

ب اهلل ؟ هل جرَّ
إنتهت احلياة وتزاحم املاليني من البرش ىف الوادى 
الكبري امام عرش اهلل .. كانت ىف املقدمة مجاعات 
شديد  وبإنفعال  عدوانية  وبطريقة  بعنف  تتكلم 
كيف   : قائلة  ترصخ  فتاة  الصفوف  تقدمت  و 
عن  اهلل  يعرف  وماذا  حياكمنى  ان  اهلل  يستطيع 
ذراعها  عىل  رقم  عن  تكشف  وهى  قالت  األالم؟؟ 
مدموغ باحلرق ىف أحد معسكرات التعذيب .. لقد 
القتل أيضًا ..  حتملت الرضب والتعذيب ظلاًم ثم 
كاشفًا  قميصه  ياقة  وأزاح  زنجى  صوت  عال  ثم 
جديد  من  وصاح  عنقه  حول  حلبل  بشع  أثر  عن 
قائاًل : شنقت .. لقد وضعت كاحليوانات ىف سفن 
العبيد بعد إنتزاعنا من وسط أحبائنا، وعىل إمتداد 
البرص ترى املئات من املجموعات هلا دعوى ضد 
كانوا  هبم.  حاق  الذي  والعذاب  الرش  بسبب  اهلل 
السامء  ىف  يعيش  فهو  ُمرٌفه  بأنه  اهلل  يتهمون 
مغلف باجلامل والنور، والتسابيح فامذا يعرف هذا 
العامل. هذا  ىف  مكرها  اإلنسان  ذاقة  ما  مقدار  االله 
وتأمل  قاسَى  قائد  جمموعة  كل  من  خرج  هكذا 
ومنبوذ  وقبطى  زنجى  منهم  فكان  احلياة  ىف 
من  واخر  هريوشيام  من  واحد  وشهيد، 
الدولة  آمن  من  وآخر   .. النازى  معسكرات 
دعواهم  لرفع  استعداد  عىل  كانوا  الخ.  بمرص.. 
عليه: جيب  حياكمهم  أن  قبل  اهلل  أن  أساس  عىل 
يولد ىف شعب  أن  وينبغى  ذاقوا.  ما  يذوق  ان  أواًل 
ميالده  رشعية  ىف  مشكوكًا  ليكن  ذليل  مستعمر 
فال يعرف له أب وعليه أن يذوق االحتقار والظلم 
كل  من  أيضًا  والطرد  بل  واإلدانة  والكراهية 
وأقرب  أعز  لتجعل  والسياسية  الدينية  السلطات 
وحياكم  كاذبة  بتهم  يدان  لتجعله  خيونه  أصدقائه 
عليه  وحيكم  عادلة  غري  متحيزة  حمكمة  أمام 
متامًا  وحيدًا  يكون  أن  معنى  ليذوق  جبان  قاض 
أحبائه.  من  منبوذًا  أهله  وسط  غريبًا  رفيق  بال 
حمتقرة  بشعة  ميته   .. ليُمت   ... ليتعذب 
الطريق. وقٌطاع  واملجرمني  اللصوص  بني 
حه  قرت إ ى  لذ ا ء  جلز ا يتلو  ئد  قا كل  ن  كا و
قابله ىف حياته  ما  الرشوط وهو يطابق  ىف هذه 
أنتهى أخرهم من ذكر  .. ولكن ما  عىل األرض 

رشوطه حتى ساد الوادى صمت. 
لقد إكتشفوا فجأة أن اهلل قد نفذ ىف نفسه مجيع 
هذه الرشوط، أخىل نفسه أخذًا صورة عبد صائرًا 
ووضع  كإنسان  اهليئة  ىف  وجد  وإذ  الناس  شبة  ىف 
نفسه وأطاع حتى املوت موت الصليب ... يرثى 
لضعفاتنا بل جمرب ىف كل شئ مثلنا بال خطية. 

ملاذا هترب من الضيقة؟
+ لقد ُأعددت لك فرن الفخارى حتى أجعل منك 

إناء للكرامة.
+ أعددت لك البوتقة فأجعل منك ذهباً نقياً خالصاً.
ال  حتى  العش  ىف  أشواكًا  وضعت  عمد  عن   +

تستكني بل تطري منه.
   وحتلق ىف سمواتى. أن أيام ضيقتك عىل االرض 

قليلة وهى رصيدك ىف املجد.

1924 عام  يف  رسميًا  متحًفا  توبكايب  قرص  أصبح 
1962 أغسطس   31 يف  للعوام  اآلثار  هذه  وُعِرَضت 
نقلها   )1512-1520( األول  سليم  السلطان  أن  ويقال 
 .1517 عام  مرص  غزو  بعد  توبكايب  قرص  إىل 

أو  البامبو  نبات  من  مأخوذة  العصا  أن  ويقال 
اخليزران كام يسميه املرصيون. 

والقرآن  املقدس  الكتاب  يف  مذكورة  موسى  عصا 
موسى  يستخدمها  كان  امليش،  عصا  ُتشبه 
عصا  وُتعترب  األغنام.  ورعي  عليها  لالتكاء 
حتولت  فقد  الكربى،  معجزاته  من  موسى 
فانفجر  الصخرة  بعصاه  ورضب  ثعبان،  إىل 
سيناء برية  تيه  يف  إرسائيل  بني  روى  ماء  منها 
بني  واستطاع  فانفلق  البحر  بعصاه  رضب  كام 
أمام  عصاه  وألقى  األمحر  البحر  عبور  إرسائيل 
سحرة  فعل  وكذلك  ثعبان  إىل  فتحولت  فرعون 
فرعون فأكل ثعبان أو حية موسى باقي الثعابني.

وخال  احلركات  وسكنت  األصوات  هدأت  إهلي   “
كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك أهيا املحبوب، 
فاجعل خلويت منك يف هذه الليلة عتقي من النار”.
ال  ياسيدي  الرومي"  الدين  جالل  الشيخ   وقال 
تسلمني إيل إغواء النفس ال ترتكني مع أي سواك 
إىل." فأعدين  منك  أنا  إليك  أرسع  مني  خلويف 

قالوا  حتى  حمبيه..  أفواه  يف  قويا   اهلل  اسم  كان 
 .." الصديق  اليه  يركض  حصني  برُج  اهلل  اسم   "
مل  حتى  حمبيه  قلوب  يف  االسم  حالوة  وظلت 
بكلمة سوى  األشياء  مجال  عن  يعرب  ما  جيدوا 

اهلل
ــــــــــــــــــ

الكوبري
يكتب  و  ربه"   جوار  اىل  "انتقل   . البعض  يكتب 
آخرون " انتقل عيل رجاء القيامة".. كام لو اتفقوا 
كوبري..  نقله..  انتقال..  جمرد  املوت  أن  عيل 
أحد  ال  الكوبري..  بعد  ما  عرف  أحد  ال  أنه  مع 
رجع من هذا الكوبري ليقول لنا عام رآه هناك ..
نحن نثق يف وجود ما بعد الكوبرى... و لكننا ال نعرف 
ختربين  ال  ارجوك  عبوره...و  رشوط  ال  و  مكانه 
انك تعرف رشوط عبوره...ف سيدة دخلت اجلنه 
بسبب قطه... و " ديامس" اخلادم األمني الذي كان 
من أوائل املؤمنني  اصبح معاكسا يف أواخر أيامه...
رمحة  لوال  أنه  نعرف  فقط  نحن 
الكوبرى.... عربنا  كنا  ما  اهلل 
تقول كبرية  الفتة  أوله  عىل  الذي  الكوبري 
كنفسك.." أخيك  احب  و  اللهك   احب   "
احلياة..قد  مشاغل  ظل  يف  انه  يبدوا  لكن  و 
الكوبري. وجود  نسينا  الالفتة...و  نسينا 

العقبات االلكرتونية فهناك فجوة الكرتونية كبرية 
إجتامعية  فجوات  عليها  يرتتب  وذاك  هذا  بني 
االمريكى املجتمع  ىف  ايضا  ومهنية  ونفسية 
وهنا تاتى االجابة عىل السؤال االصعب وهو كيفية 
بمحو  اما  املشفر  االمريكى  املواطن  مع  التعامل 
االمية االلكرتونية من املجتع االمريكى كمطلب عام 
حلامية الدولة للمواطن العادى البسيط ومساعدته 
معه  للتعامل  املربمج  املواطن  شفرة  بفك  او 
ملساعدتك الكرتونيا وذلك عن طريق احلديث معه 
التى  الثقافية  املعلومات  من  جرعة  واعطائه  اوال 
واملعلومات  االخرين  مع  يتعامل  وهو  يفتقدها 
الغائبة عن ذهن املواطن االمريكى املشفر انه يعيش 
ىف بلد تقوم عىل املهاجرين من دول اخرى خمتلفة 
الوحيد  السبيل  وهى  والثقافة  التعليم  درجات  ىف 
التعامل مع االخرين  لفك شفرته حتى يستطتيع 
مايعرفون  وهم  ويرس  بسهولة  ومساعدهتم 
الذين  واألجداد  األباء  من  القديمة  باألجيال 
يعيشون ىف زمن التكنولوجيا الرقمية احلديثة اآلن.

ىف  بيبات  والىل  اتصابوا  وزارات  ووكالء  ورؤساء 
الشارع متصابش واكرب دول العامل نمو عندها اعىل 
  .. الوباء  مفهاش  الدول  وافقر  ووفيات  إصابات 
؟؟  ازاى  والىل خف خف  لية  الىل مات مات  هو 

عن  وطرقه  الفحص  عن  احكامه  ابعد  ما 
واالصابات  الوفيات  كمية  قصاد  االستقصاء!! 
كانت  مهام  مادية  خسارة  اى  بقى  بينا  املحيطة 
احلياة  ان  ندرك  وأصبحنا  شئ  تساوى  ال  قيمتها 
وإنام  ترفهية  ماديات  من  هلا  اضفناه  بام  ليست 
وسرت  صحة  من  والدتنا  منذ  لنا  اهلل  منحه  بام 
ىف  قيمة  اكرب  مها  والسرت  الصحة  صدقونى 
قيمة. وبال  زائل  كله  والباقى  االنسان  حياة 

السرت:
ولو مش فاهم يعنى ايه السرت

ملا فلوسك ختلص وبيتك ما حيتجش يبقى ده 
السرت.

ملا حتصل مشكله وحمدش يعرف يبقى ده 
السرت.

ملا تبقى مريض وختدم نفسك يبقى ده السرت
ملا تقع وتقوم لوحدك يبقى ده السرت.

ملا فلوسك تبقى شويه صغرية واحتيجاتك كترية 
وتكفيك يبقى ده السرت.

السرت نعمه كبريه جدا من ربنا.
ربنا يديم صحتكم وسرتكم...

هل يأتى القلق من الظروف اخلارجية؟ 
مع  يومًا  ألتقى  "تولر"  األملانى  املتّصوف  أن  قيل 
يومًا  الرب  "ليعطيك  له:  فقال  الشحاذين  أحد 
اهلل  "أشكر   : الشحاذ  عليه  فرد  صديق".  يا  طيبًا 
اهلل  "ليسعد  تولر:  له  قال  طيبة".  أيامى  كل  فإن 
قائاًل:  الشحاذ  عليه  فرد  صديقى".  يا  حياتك 
سعيد".  غري  األيام  من  يوم  ىف  أكن  مل  اهلل  "أشكر 
بذلك؟" تعنى  "ماذا   : دهشة  ىف  تولر  سأله 
أشكر  السامء  تصفو  "عندما   : الشحاذ  له  فقال 
يكون  عندما  أيضًا.  اهلل  أشكر  متطر  وعندما  اهلل، 
جائعًا  أكون  وعندما  اهلل.  أشكر  الكثري  لّدى 
رغبتى  هى  اهلل  مشيئة  مادامت  ألنه  اهلل.  أشكر 
أقول  فكيف  يسعدنى،  مايرضيه  وكل  وأرادتى، 
كذلك؟" لست  أنا  بينام  شقى  انى  نفسى  عن 
أنت؟"  من   "  : وسأله  عجب  ىف  تولر  اليه  فنظر 
"وأين  فسأله  ملك".  "أنا  الشحاذ  عليه  فرد 
قلبى". "ىف  الواثق  جوابه  فكان  مملكتك؟" 
حقًا ان القلق ال ينتج عن الظروف اخلارجية بل من 
التى  اخلارجية  الظروف  بعض  أن  االنسان.  قلب 
جتعل البعض يعيشون أشقياء ىف خوف وقلق، قد 
يواجهها البعض اآلخر ىف رصانة وهدوء وصفاء. 
نفسه: عن  بولس  الرسول  قاله  ما  هذا  أليس 
ىف   ... فيه  أنا  بام  مكتفيًا  أكون  أن  "تعلمت 
أجوع  وأن  أشبع  أن  تدربت  قد  األشياء  مجيع 
شئ  كل  أستطيع  أنقص.  وأن  أستفضل  وأن 
.)13  ،  12  : )فيلبى4  يقوينى"  الذى  املسيح  ىف 

الطريق اىل التواضع 
)10  :  4 )يع   " فريفعكم  الرب  يد  حتت  اتضعوا   "
 " بإتضاعى!  فخور  أنا   "  : صديقى  قال 
كسب  الذى  القائد  ذلك  بقصة  ذكرنى  وهذا 
قبل  فلام  تواضعه.  بسبب  كبرية  جائزة 
التاىل! األسبوع  ىف  منه  ُسحبت  اجلائزة، 
ان مزمور 131 خيربنا بان داود النبى يبدو انه وقع 
يرتفع  مل  انا  يارب   "  : قال  عندما  الغلطة  نفس  ىف 
قلبى " )مز131 : 1(. كان ىف جمال رّده عىل اهتامات 
رجال شاول له باخليانة والطمع ىف العرش فقال هلم 
انه مل حيسب نفسه مستحقًا او ُمهاّمً حتى يرتفع 
قلبه وتعلو عينيه لكى ينظر اىل هذا املنصب العاىل.
يكون  أن  تعّلم  انه  يقول  ذلك  من  بداًل  ولكنه 
الرب.  ذراعى  بني   " أّمه  نحو  فطيم   " مثل 
عىل  كلّية  يعتمد  الذى  الفطيم  الطفل  مثل 
محايته  ألجل  الرب  أنتظر  هو  هكذا  والديه، 
امللك  شاول  من  ومطارد  رشيد  وهو  ورعايته 
احلالكة  ساعته  ىف  بجيوشه.  يتعقّبه  الذى 
رجاله: نصح  ثم  احتياجه  من  داود  تأكد  السواد 
.)3  : )مز131   " األبد  واىل  اآلن  من  الرب  وا  ترجُّ  "



البدايات  قبل  ما  أدق  بتعبري  أو  السينام،  بدايات  البعض  يرجع 
دافنيش ليوناردو  اإليطايل،  والعامل  واملهندس  الفنان  نه  دوَّ ما  إىل 
ذكرها  مالحظات  من   Leonardo da vinci  
الطبيعي السحر  كتابه  يف  البورتا،  دي  باتستا  جيوفاين 
Natural Magic عام 1558، فقد الحظ دافنيش أن اإلنسان إذا جلس 
يف حجرة تامة الظالم، بينام تكون الشمس ساطعة خارجها، وكان يف أحد 
جوانبها ثقب صغري جًدا يف حجم رأس الدبوس، فإن اجلالس يف احلجرة 
املظلمة، يمكنه أن يرى عىل احلائط الذي يف مواجهة هذا الثقب الصغري 
ظالالً أو خياالت ملا هو خارج احلجرة، مثل األشجار، أو العربات، أو اإلنسان 
الصغري. الثقب  من  ينفذ  الضوء  من  شعاع  نتيجة  الطريق،  يعرب  الذي 
أما البداية احلقيقية مليالد صناعة السينام، فتعود إىل حوايل عام 1895م، نتيجة 
للجمع بني ثالثة خمرتعات سابقة هي اللعبة البرصية، والفانوس السحري، 
لوميري  ولويس  أوجست  األخوان  سجل  فقد  الفوتوغرايف،  والتصوير 
ن من  Auguste & Louis Lumiere اخرتاعهام ألول جهاز ُيمكِّ
عرض الصور املتحركة عىل الشاشة يف 13 فرباير 1895 يف فرنسا، عىل أنه 
مل يتهيأ هلام إجراء أول عرض عام إال يف 28 ديسمرب من نفس العام، فقد 
 Grand شاهد اجلمهور أول عرض سينامتوغرايف يف قبو اجلراند كافيه
Café، الواقع يف شارع الكابوسني Capucines بمدينة باريس. لذلك 
فالعديد من املؤرخني يعتربون لويس لوميري املخرتع احلقيقي للسينام
فقد استطاع أن يصنع أول جهاز اللتقاط وعرض الصور السينامئية، ومن 
يف  نيويورك  شاهدت  وقد  ملموساً.  واقعاً  السينام  أصبحت  التاريخ  هذا 
أبريل 1895، عرضاً عاماً للصور املتحركة. ثم ما لبث آرمان وجينكينز، أن 
متكنا من اخرتاع جهاز أفضل للعرض، استخدماه يف تقديم أول عرض 
إديسون بتوماس  حدا  الذي  األمر  نفسها-  السنة  من  سبتمرب  يف  هلام 
كان  التي  الرشكة  إىل  لالنضامم  لدعوهتام   Thomas Edison
العام  ويف   .Kinetoscope الكينيتوسكوب  الستغالل  أسسها  قد 
مزايا  بني  جيمع  للعرض  جهاز  صنع  من  إديسون  متكن  التايل 
كبرياً. نجاحاً  فلقي   1896 أبريل  يف  له  عام  عرض  أول  وأقام  اجلهازين، 
ويقسم الناقد واملؤرخ السينامئي األمريكي فيليب كونجليتون، املراحل التي 
مرَّ هبا تطور الفيلم السينامئي من منظور التأثر بنمو السوق إيل العصور التالية:

1. عرص الريادة: 1895 - 1910:
املمثل  األوىل،  الكامريا  الفيلم،  صناعة  بدأت  العرص  هذا  يف 
تكن  ومل  متاماً،  جديدة  التقنية  كانت  األول  املخرجون  األول، 
وثائقية كانت  األفالم  ومعظم  اإلطالق،  عىل  أصوات  هناك 
روائية  دراما  وأول  املرسحيات،  لبعض  وتسجيالت  خربية، 
مألوفة  تصبح  وبدأت  دقائق،  مخسة  حوايل  مدهتا  كانت 
ميلييه جورج  الفرنيس  الفنان  رواية  بداية  مع   1905 عام  حوايل 
القمر إىل  رحلة   ،Georges Melies
ذلك  يف  الكبرية  األسامء  وكانت   ،1902 عام   A Trip to the Moon
وعند  باخلدع.  املليئة  بأفالمه  وميلييه  لوميري،  إديسون،  هي  الوقت 
املحاوالت  تشكل  كانت  أهنا  االعتبار  يف  يؤخذ  األفالم  هذه  مشاهدة 
جيب  فال  جديدة،  اتصال  أداة  تزال  وما  كانت  السينام  وأن  األوىل، 
جيب  ولكن  بدائية،  حقاً  تكون  ربام  تافهة،  أهنا  عىل  إليها  ُينظر  أن 
وأن  مبهراً،  كان  األفالم  هذه  إلنتاج  بذل  الذي  والعمل  الطاقة  أن  إدراك 
متميزاً. أمراً  كان  األفالم  هذه  إنتاج  مهمة  عاتقهم  عىل  املنتجني  أخذ 

2. عرص األفالم الصامتة: 1911-1926:
مونتاج  عملية  يف  التجريب  بكثرة  سابقه  عن  العرص  هذا  ويتميز 
هناك  كانت  فقد  بالكامل،  صامتة  املرحلة  هذه  تكن  فلم  األفالم، 
يكن  مل  بينام  خاصة،  صوتية  ومؤثرات  لطرق  استخدامات 
الشكل فاختلف  التالية،  املرحلة  حتى  اإلطالق  عىل  حوار  هناك 
الروائية الدراما  حملها  لتحل  املرسحية  التسجيالت  واختفت 
الطابع  ذات  الشاعرية  األفالم  ملرحلة  بداية  أيضاً  هذا  ويعد   
شابلن  شاريل  ضمت  املرحلة  هذه  يف  الشهرية  األسامء  التارخيي 
جريفيث ديفيد   ،Charles Chaplin
املرحلة  هذه  أفالم  ت  وتكلفَّ وغريهم.   David Griffith
جداًل تثري  الفيلم  وجودة  نوعية  مسألة  وبدأت  أكثر،  أمواالً 
املرحلة. هذه  يف  األفالم  من  خمتلفة  أنواع  صنعت  كام 

3. عرص ما قبل احلرب العاملية الثانية: 1927-1940:
فيليب  ولكن  الصوت،  أو  الكالم  عرص  بأنه  العرص  هذا  يتميز 
فذلك  دقيق،  غري  التصنيف  هذا  أن  يرى،  كونجليتون 
والكالم. الصمت  الفيلم:  تاريخ  يف  مرحلتني  هناك  أن  يعني 
عام  اجلاز"  "مغني  بعنوان  ناطق  فيلم  أول  بإنتاج  العرص  هذه  ويبدأ 
هذه  يف  أنتجت  متنوعة  أخرى  ناطقة  أفالم  إيل  باإلضافة   ،1927
لأللوان أكثر  استخداماً  الثالثينيات  أفالم  شهدت  كام  املرحلة، 
العروض  ظهرت  أيضاً  املرحلة  هذه  ويف  املتحركة،  الرسوم  وبدأت 
الكوميديا،  موجة  مع  املسارح  يف  تتنامى  وبدأت  لألفالم،  النهارية 
احلني. ذلك  يف  أسامؤهم  انترشت  السينام  لفن  نجوم  وبروز 
جابل  كالرك  مثل  أسامء  املرحلة  هذه  أسامء  ت  ضمَّ وقد 
جون   ،Frank Capra كابرا  فرانك   ،Clark Gable
الناطقة  املرحلة  إىل  استمرا  اللذان  واملمثالن   ،John Ford فورد 
هاردي وأوليفر   ،Stan Laurel لوريل  ستان  ومها  ذلك،  بعد 
الفيلم  نوعية  بدأت  أيضاً  املرحلة  هذه  ويف   .Oliver Hardy  
للسينام.  اجلمهور  وحب  األوسكار،  جوائز  ظهور  مع  أمهيتها  تزداد 
ينضج بدأ  كمراهق  املرحلة  هذه  يف  للفيلم  ُينظر  أصبح  هنا  من 
األفالم  عن  كثرية  أمواالً  كّلفت  التي  األفالم  بني  التمييز  ويمكن 
صناعة  يف  املستخدمة  التقنية  أن  من  وبالرغم  كثرياً،  تكلِّف  مل  التي 
السينام. رواد  من  العديد  هبرت  لكنها  بدائية،  تزال  ما  كانت  الفيلم 

4. العرص الذهبي للفيلم: 1941-1954:
الفيلم،  صناعة  يف  التغريات  أنواع  كل  الثانية  العاملية  احلرب  أحدثت 
وتربَّعت  ملحوظ،  بشكل  الكوميديا  ازدهرت  احلرب  وبعد  فخالل 
ولكن  الرعب،  أفالم  انترشت  كام  السينام،  عرش  عىل  املوسيقية  األفالم 
فقد  اإلنتاج،  تكاليف  ارتفاع  بسبب  اخلاصة  للمؤثرات  ضئيل  باستخدام 
والصغرية  الكبرية  امليزانيات  بني  ملحوظاً  فرقاً  اإلنتاج  نفقات  صنعت 
لألفالم، وجلأت استوديوهات السينام الستخدام ميزانيات صغرية إلنتاج 

األفالم  ظهرت  لذلك  اجلامهري.  جلذب  وذلك  للعامة،  مكلِّفة  غري  أفالم 
استخبارات أفالم  إىل  تصنيفها  يمكن  والتي  املرحلة  هذه  يف  اجلامهريية 
العلمي  اخليال  أفالم  أما  االستغاللية.  واألفالم  غابات،  أفالم 
التي  القليلة  الكبرية  واألسامء   .1950 عام  حوايل  ظهرت  فقد 
Cary Grant جرانت  كاري  هي  املرحلة  هذه  يف  ظهرت 
هيبورن أودري   ،Humphrey Bogart بوجارت  مهفري   
فوندا هنرى   ،Audrey Hepburn
.Fred Astaire أستري  فريد   ،Henry Fonda

5. العرص االنتقايل للفيلم: 1955-1966:
يمثل  ألنه  االنتقايل،  بالعرص  املرحلة  هذه  كونجليتون  فيليب  ُيسمي 
هذا  يف  ظهرت  فقد  حقيقي،  بشكل  ينضج  الفيلم  فيه  بدأ  الذي  الوقت 
للفيلم من موسيقى، وديكور، وغري  املتطورة  الفنية  التجهيزات  العرص 
ذلك. ويف هذا العرص بدأت األفالم من الدول املختلفة تدخل إىل الواليات 
وبدأت  السينامئية،  هوليوود  حوائط  خالل  من  األمريكية  املتحدة 
االستوديوهات  بدأت  كام  رخيصة،  بأفالم  تستبدل  اجلامهريية  األفالم 
الكبرية تفقد الكثري من قوهتا يف جمال التوزيع. كام ظهر لصناعة الفيلم 
املنتج  نوعية  حول  املنافسة  أبرز  مما  التليفزيون،  يسمى  جديد  عدو 
نضجًا أكثر  اجتامعية  موضوعات  تقتحم  السينام  وبدأت  وجودته. 
واألسود األبيض  بجوار  األغلبية  لتصبح  نة  امللوَّ األفالم  وانترشت 
هتشكوك  ألفريد  املرحلة  هذه  سينام  يف  الكبرية  األسامء  وضمت 
مونرو  مارلني   ،Alfred Hitchcock
.Elizabeth Taylor تايلور  وإليزابيث   ،Marilyn Monro

وبدأت احلرب الباردة لتغري وجه هوليوود، وظهرت املؤثرات اخلاصة، 
وبرزت الفنون األخرى املصاحبة كالديكور واالستعراضات.

6. العرص الفيض للفيلم: 1967-1979
مرحلة  هي  بالفعل،  الفرتة  هذه  أن  املؤرخني  بعض  يرى 
العرص  ويبدأ  وقتها  جديدة  مرحلة  وكانت  احلديث،  الفيلم 
.1967 عام  وكاليد  بوين  و  اخلريج  فيلمَي  بإنتاج  للسينام  الفيض 
من  وكان  املتحركة.  الصور  من  خالية  أفالم  عدة  ظهرت  وقد 
عن  اخلارجة  الناضجة،  األفالم  من  النوعية  هذه  انتشار  جراء 
نت  وتكوَّ للرقابة  جديدة  أنظمة  ظهرت  أن  العامة،  األخالق 
كوبول فرانسيس  أمثال  العرص  هذا  حكمت  التي  الشهرية  األسامء 
هوفامن وداستن   ،Francis Coppola
Marlon Bran� براندو  ومارلون   ،Dustin Hoffman
املنتجة  األفالم  من   3% إىل  واألسود  األبيض  أفالم  نسبة  انخفضت   .do
أفالمًا  تصنع  كيف  حقاً  تعرف  هوليوود  فأصبحت  الفرتة.  هذه  يف 
لألفالم والضئيلة  الكبرية  امليزانيات  بني  كبرٌي  فارٌق  هناك  وأصبح 
لذا  للفيلم،  مادية  الغري  األخرى  اجلوانب  مقارنة  أيضاً  يمكن  كام 
رديئة. أهنا  عىل  الضئيلة  امليزانية  ذات  لألفالم  ينظر  أن  جيب  ال 

7. العرص احلديث للفيلم: 1980-1995
 ،Star Wars "بدأ هذا العرص عام 1977، عندما أنتج فيلم "حروب النجوم
الذي ُيعد أول إسهام للكمبيوتر والتقنية احلديثة يف تصميم املؤثرات اخلاصة. لكن 
فيليب كونجليتون يبدأ هذا العرص عام 1980، ألنه يعترب أن فيلم "اإلمرباطورية 
تقاوم" نقطة البداية. ففي هذه املرحلة بدأ انتشار الكمبيوتر والفيديو املنزيل
عىل  كبرياً  اعتامداً  املرحلة  هذه  واعتمدت  السلكي.  التليفزيون 
احتفظت  ولكنها  والتمثيل،  النص  من  بدالً  الضخمة  امليزانية 
املمتعة. التسلية  أفالم  من  جيدة  نوعية  إنتاج  عىل  بالقدرة 

ظهور الرقابة عىل الفيلم السينامئي:
عدد  عىل  أو  اخلاصة،  عىل  قرصه  يمكن  ال  مجاهريي  فن  السينام 
ومجهورها  الفئات،  كل  إىل  ينتمون  ومشاهدوها  الناس،  من  قليل 
العدد.  قليلة  اخلاصة  األفالم  لبعض  بالنسبة  إال  انتخابه  يمكن  ال 
والشخصية الثقافية،  املستويات  مجيع  يمثل  املشاهدين  ومجهور 
إىل  جالساً  باألعصاب  املصاب  فنرى  ببعض.  بعضها  خمتلطة  والطبقية 
من  ولكن  املسن.  الشيخ  جانب  إىل  والطفل  الصحيح،  اإلنسان  جانب 
الذي  للرأي املسبق  الشبان، تأكيداً  السينام من  املالحظ أن أغلب مجهور 
عن  وغني  الشباب.  لتسلية  وسيلة  شئ  كل  قبل  هي  السينام  أن  يؤكد 
قادرة  فهي  بالسينام،  تأثراً  أكثر  يكون  الشبايب،  اجلمهور  هذا  أن  البيان 
ذو  سالح  السينام  ولغة  احلياة.  من  نمطاً  عشاقها  عىل  تفرض  أن  عىل 
فهناك  واليّسء.  ب  الطيِّ شئ:  كل  عن  التعبري  عىل  قادرة  ألهنا  حدين، 
مؤذية،  أفالم  توجد  كام  ونافعة،  ومثقفة،  ومنشطة،  مقوّية،  أفالم 
الكراهية،  وعىل  العنف  عىل  حتث  أفالم  وهناك  وحمزنة،  ومفسدة، 
كل  تعرض  األقل،  عىل  أو  رذيلة  كل  وعىل  اإلباحية،  وعىل  التأثر،  وعىل 
هذه املوبقات عىل أهنا من طبيعة اإلنسان الذي ال يستطيع التخلص منها.
السينام  متلكه  الذي  العاطفي  الوجداين  التأثري  ذلك  وبسبب 
وتعليم،  إمتاع،  وأيضاً  وتثقيف،  وإعالن،  وإعالم،  اتصال،  كوسيلة 
إنتاج  وبعد  وأثناء،  قبل،  يتتبعها  جهاز  ظهر  ودعاية،  وتوجيه، 
السينامئية. بالرقابة  عرف  السينامئي  الرشيط  عىل  الفنية  مادهتا 
1908 عام  القيرصية  روسيا  يف  الرقابة  جلهاز  ظهور  أول  وكان 
1916 عام  وفرنسا   ،1912 عام  وبريطانيا   ،1911 عام  السويد  ثم   
وحماذيره  مفاهيمه  سيايس  نظام  لكل  أن  املعروف  ومن 

الدينية معايريه  مع  يتواءم  بام  وتسمح  متنح،  التي  الرقابية 
العام. والعرف  اآلداب  وأيضاً  واألخالقية،  والسياسية، 
للرقابة  ترشيع  أول  ظهر  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف 
الدستورية  املحكمة  واعتربت   .1915 يف  السينامئية  األفالم  عىل 
ونقي بسيط  عمل  عن  عبارة  الفرتة  هذه  أفالم  أن  العليا، 
اإلنتاج حقوق  عىل  السينامئية  األفالم  رخصة  واقترصت 
واملأكوالت. اخلمور  ملحالت  الرتخيص  مثل  والتوزيع  والعرض، 
مازال  أنه  إال  الرقابة،  به  تقوم  الذي  الدور  أمهية  من  الرغم  وعىل 
وإنه  سلبية،  وظيفتها  إن  يقول  فالبعض  ومعارضني،  مؤيدين  هلا 
عىل  الرقابة  معارضو  ويؤكد  د،  اجليِّ اإلنتاج  تشجيع  األفضل  من 
القول إىل  اآلخر  البعض  ويذهب  التعبري،  حرية  من  حتد  أهنا 
جتريد  يعني  السينام،  دخول  من  والده  يصحبه  الذي  الطفل  منع  بأن 
اآلباء من مسؤولياهتم الطبيعية، واهتامهم بأهنم هيملون يف تربية أوالدهم 
برتكهم يشاهدون أي فيلم، بيد أن هذه احلجج واهية، وال يمكن أن تقنع 
هؤالء الذين يسهرون عىل األخالق واآلداب العامة دون تزمت. إن عددًا 
كبرياً من اآلباء ليسوا عىل مستوى املسؤولية، وال هيتمون برتبية أوالدهم، 
فلمن نرتك هؤالء األوالد ؟ أليست الدولة، يف هذه احلالة، مسؤولة عنهم؟.
وجلاهنا السينامئية  الرقابة  عىل  النقاد  من  العديد  وحيمل 
ويطالب البعض بإلغاء الرقابة السينامئية، كام حدث يف فرنسا يف أواخر 
الستينيات، عندما أجرت استفتاء بني شخصيات من السينام، والصحافة، 
إلغائها. اآلراء جتمع عىل رضورة  الرقابة، وكادت  والفن، واألدب حول 
السهولة فن  ليست  فالسينام  اجلمهور،  تربية  من  بد  ال  املقابل  ويف 
كام يتصور أغلب الناس، زد عىل ذلك أن ثمة تعارض بني الفن والسهولة، 
تنسيه  وأن  تسليه،  أن  السينام  من  ينتظر  جمموعه  يف  اجلمهور  أن  غري 
مهومه، ولو لبعض الوقت، فضالً عن أن امليل إىل السهولة شئ ال يمكن 
امليل جمرد عادة، فالسينام  مقاومته عند اجلمهور، ولكن ربام كان هذا 
كأي فن آخر، يف حاجة إىل من يرشحها ويعّلمها، لكي يفهم مجهورها ما 
تريد أن تعطيه، ولكي حيصل من مشاهدهتا عىل أكرب قدر من السعادة 
الروحية والعقلية. وهذا ال يتأتى إال بفهم الناس لغتها، وطرقها، وإمكاناهتا
بتعليم  املطالبة  إىل  البعض  ويذهب  هذا.  عاملنا  يف  ورسالتها 
التالميذ سن  حسب  مراحل،  أربع  وعىل  املدارس،  يف  السينام 
السينام  ليفهموا  الكايف  اإلعداد  السابع  الفن  هلذا  ُيعد  وهكذا   
واملشاهدون. املنتجون  اجلميع،  خري  أجل  من  حقيقتها  عىل 

التكنولوجيا احلديثة والفيلم السينامئي:
إىل  الرسوم،  من  خطوة،  خطوة  السينامئي  الفيلم  م  تقدَّ
شاشة عىل  املطروحة  الصور  إىل  الفوتوغرافية،  الصور 
شاشة  إىل  العريضة،  الشاشة  إىل  اللون،  إىل  الصوت،  إىل 
إلضافة  جارية  العلمية  التجارب  تزال  ما  بل  الثالثة،  األبعاد 
أثناءها. عطور  بإطالق  الفيلمية  للتجربة  الشم  حاسة 
وشهد العقدين العقدان األخريان تصاعداً يف العالقة بني صناعة السينام، 
اإلنرتنت.  شبكة  وهي  واالتصال،  املعلومات  وسائط  أحدث  وبني 
استغلت  حيث  تقليدي  بشكل  واإلنرتنت،  السينام  بني  العالقة  بدأت 
 ،1982 عام  والتقني  العلمي  للنرش  كوسيلة  الوليدة  الشبكة  السينام 
لعرض  أو  لنرش،  وسيلة  اإلنرتنت  أصبحت  حتى  العالقة  وتصاعدت 
 1982 عام  ففي  هلا.  الدعاية  أو  تسويقها  إىل  إضافة  السينامئية،  األفالم 
اإلنرتنت  عىل  األول  النقدي  املقال  ستاس  إليوت  األمريكي  الناقد  نرش 
 .Compuserve شبكة  عرب   Gandhi "غاندي"،  فيلم  حول 
اإلنرتنت عىل  السينام  بيانات  قاعدة  نيدهام  كول  أطلق   1990 عام  ويف 
أصبحت  التي   Internet Movie Database
موقعًا  األوىل  النسخة  تكن  ومل  السينام،  حول  مهامً  مصدراً 
البحث  اإلنرتنت  ملستخدمي  يتيح  برنامج  جمرد  بل  حقيقياً 
.rec.arte.com منتدى  عىل  املنشورة  املقاالت  عن 
لفيلم  للدعاية  اإلنرتنت  تستعمل  محلة  أول  انطالق   ،1992 عام  وشهد 
خاص  موقع  أول  إطالق  وكذلك   ،Les experts هو  سينامئي 
.Stargateو  talrek فيلمي  خالل  من  السينامئية  باألفالم 
وهو   ،The Net األمريكي  للفيلم  التجاري  العرض  بدأ   ،1995 عام  ويف 
ويف  ألحداثه.  رئيسياً  موضوعاً  اإلنرتنت  يتخذ  هوليوود  من  فيلم  أول 
مواقيت  يوضح  موقع  أول  وهو  فبل،   – سيني  موقع  أُطلق   ،1996 عام 
وسويرسا،  فرنسا،  من  كل  يف  السينامئي  العرض  صاالت  عمل 
اخلاص   Aint cool news موقع  أُطلق  نفسه  العام  ويف  وبلجيكا. 
للقاعات. خروجها  قبل  لألفالم   النقدية  واملقاالت  والشائعات،  باألخبار، 
فيديو  ريال-  املعلومات  برنامج  تسويق  بداية  وبمناسبة   1997 عام  ويف 
توقيع  من  قصرية  أرشطة  ثالثة  تصاحبه  موقع  عن  أُعلن  فرباير،  يف 
حروب  لفيلم  اإلعالنية  الوصالت  بث   1998 عام  وشهد  يل.  سيابك 
صاالت  يف   Titanic تيتانيك  فيلم   ،1997 عام  ُعرض  كام  النجوم. 
السينام  تاريخ  يف  ميزانية  أكرب  إنتاجه  تكّلف  أن  بعد  السينامئي  العرض 
وتوزيعاً. إنتاجاً  دوالر  مليون   300 إىل   250 من  تراوحت  العامل،  يف 
ويف عام 1998، أنتج فيلم "وصلتك رسالة" You’ve Got Mail، بطولة ميج 
رايان Meg Ryan وتوم هانكس Tom Hanks يف شهر ديسمرب، حيث 
.AOL يقع البطالن يف احلب بفضل الربيد اإللكرتوين لرشكة أمريكا أون الين











- أسباب ضعف الرتكيز عند األطفال:

الرتكيز  وضعف  االنتباه  تشتت  مشكلة  ُتعزى 
لدى األطفال إىل جمموعة من األسباب، وهي:

- اجلو العائيل املضطرب: يمكن أن يسّبب اجلو 
ُأرسية مشاكل  ووجود  املستقر،  غري  العائيّل 
كانفصال الوالدين، أو لقيام الطفل بأداء واجبات 
ال تتناسب مع عمره وقدراته، كرعاية األفراد 
الرتكيز. يف  ضعف  إىل  عائلته  من  املريضني 

عىل  الطفل  حصول  عدم  يؤدي  النوم:  قلة   -
قدر كاٍف من النوم إىل إضعاف قدراته الذهنية.

نتيجة  التغذية  سوء  حيدث  التغذية:  سوء   -
صحّي  غري  غذائي  لنظام  الطفل  اتباع 
والسكر. الدهون  من  الكثري  عىل  حيتوي 

الشاشات  تسّبب  الرقمية:  الشاشات   -
أمام  طويلة  لفرتة  واجللوس  الرقمية، 
لألجهزة  املطول  واالستخدام  التلفاز 
الرتكيز.  يف  ضعف  حدوث  إىل  اإللكرتونية 

- أعراض ضعف الرتكيز لدى األطفال:

التي  األعراض  من  العديد  الطفل  عىل  يظهر 
وقلة  الذهني  التشتت  مشاكل  بوجود  تنذر 
األعراض: هذه  أبرز  ومن  لديه،  الرتكيز 

- عدم اإلصغاء إىل التعليامت.

أسـامء  حفظ  عن  كالعجز  التذكر،  مشاكل   -
األشخاص أو األشياء.

- العجز عن إمتام املهام املوكلة إليه.

- السلوكيات العدوانية وإظهار الغضب 
بصورة مبالغ هبا. 

- إجراءات عالجية لزيادة الرتكيز:

التي  واإلجراءات  النصائح  من  العديد  هناك 
إذ  األطفال،  لدى  االنتباه  لتعزيز  اّتباعها  يمكن 
ييل: كام  النصائح  هذه  بعض  تلخيص  يمكن 

بالتكرار  له  يقال  ملا  الطفل  فهم  من  التأكد   -
عنها. وسؤاله  للمعلومة  املستمر 

- القيام ببعض الترّصفات التي تضمن حدوث 
وفعال سليم  بشكل  الكالمية  االتصال  عملية 
كالنزول إىل مستوى الطفل والنظر املبارش إليه.

- التحّدث يف بيئة هادئة خالية من مصادر اإلزعاج.

واضحة  سهلة  بلغة  الطفل  مع  التحّدث   -
يستطيع فهمها بسهولة.

اللغوية الطفل  قدرات  تطوير  عىل  العمل   -
لتحقيق فهم واستجابة أفضل.

االسرتاتيجيات  بعض  إىل  اللجوء   -
تعزيز  عىل  للمساعدة  املتخصصة،  احلسية 
االستجابة. وحتسني  اإلدراكية  املهارات 

 
- العسل:

العسل  من  صغريتني  ملعقتني  مزج   
احلليب  من  كوب  مع  السائل  الطبيعي 
مبارشة،  الناتج  املرشوب  وتناول  الدافئ، 
طبيعية  خصائص  عىل  العسل  حيتوي  حيث 
كام  كبري،  بشكل  األطفال  عند  الرتكيز  تقوي 
اليوم.  طوال  والنشاط  باحليوية  شعورًا  يمنح 

- إكليل اجلبل:
التي  الطبيعية  األعشاب  من  اجلبل  إكليل  يعد   
تقوي الذاكرة بشكل فعال، ويمكن استخدامه 
قدر  يف  املاء  من  كافية  كمية  غيل  طريق  عن 
نار متوسطة، وإضافة ملعقة كبرية  كبري عىل 
معًا  املكّونات  وحتريك  إليه،  اجلبل  إكليل  من 
اخلليط  وترك  التام،  للتامسك  ملعقة  باستخدام 
دقائق  عرش  ملدة  منخفضة  نار  عىل  الناتج 
تقريبًا، ثم رفعه عن النار، وتركه جانبًا ملدة ربع 
وتناول  تصفيته،  ثم  يربد،  حتى  تقريبًا،  ساعة 
معدة  عىل  صباحًا  مرة  يوميًا،  منه  كوبني 
خالية، ومرة يف الليل قبل النوم بنصف ساعة. 

- النعناع والعسل:
العالجات  أفضل  من  األخرض  النعناع  يعد   
عالج  يف  كبريًا  دورًا  تلعب  التي  الطبيعية 
بسبب  وذلك  املتنوعة،  األمراض  من  العديد 
الغذائية  العنارص  من  جمموعة  عىل  احتوائه 
جسم  عىل  تعود  التي  والرضورية  املفيدة 
خصائص  عىل  احتوائه  إىل  باإلضافة  اإلنسان، 
طبيعية مضادة لألكسدة واجلراثيم، وُيستخدم 
األخرض  النعناع  من  كبريتني  ملعقتني  بوضع 
مالعق  أربع  وإضافة  كبري،  وعاء  يف  الطازج 
جيدًا،  ومزجهام  الربكة،  حبة  من  صغرية 
الطبيعي،  العسل  من  القليل  إضافة  ثّم 
املفروم  الزنجبيل  من  صغريتني  وملعقتني 
وسكب  معًا،  املكّونات  مجيع  ومزج  ناعاًم، 
السائل،  احلليب  من  كوب  داخل  الناتج  املزيج 
الباكر  الصباح  يف  ورشبه  جيدًا،  وخلطهام 
اإلفطار.  وجبة  تناول  قبل  فارغة  معدة  عىل 

اخلرضوات  من  كبرية  كميات  تناول   -
تناول  من  اإلكثار  يوميًا.  الطازجة  والفواكة 
الطفل  يرشب  بحيث  املاء،  وخاصًة  السوائل، 
يوميًا.  األقل  عىل  املاء  من  أكواب  ثامنية 

واالسرتخاء  الراحة  من  كاٍف  قسط  أخد 
ومفيد  صحي  غذائي  نظام  اتباع  لياًل. 
التي  الغذائية  العنارص  كافة  عىل  حيتوي 
األمور  عن  االبتعاد  اإلنسان.  جسم  حيتاجها 
الرتكيز.  متنع  والتي  االنتباه،  تشتت  التي 
الدائم.  العصبي  والشد  التوتر  من  التخلص 

طرق التعامل مع األطفال األشقياء
- وضع قوانني صارمة:

تبنّي  التي  القوانني   جَيب كتابة جمموعة من 
عمره  مع  يتناسب  بأسلوب  الطفل  واجبات 
ومستوى استيعابه، فالقوانني اخلاّصة باألطفال 
جيب  بينام  بسيطة،  تكون  أْن  جيب  الصغار 
األكرب  باألطفال  اخلاصذة  القوانني  تكون  أن 
القوانني  تكون  أن  وجيب  تعقيدًا،  أكثر  عمرًا 
حسب  للتعديل  قابلًة  األحوال  مجيع  يف 
أْن تبنّي طريقة العقاب  الظروف، كام وجيب 
واجباته. وهيمل  الطفل  يشاغب  عندما  املّتبعة 

- تثقيف الطفل بالعواقب:

جيب  صارمة  قوانني  جمموعة  وضع  بعد   
له  سيحصل  بام  وإعالمه  الطفل  تثقيف 
أْن  وجيب  عليه،  واجبًا  أو  قانونًا  أمهل  إذا 
حجم  مع  طرديًا  يتناسب  العقاب  يكون 
بترّصف  قام  إْن  فمثاًل  أمهله،  الذي  القانون 
سيكون  والدته  رضب  مثل  جدًا  سيئ 
بسيط. واجب  برتك  قيامه  من  أكرب  عقابه 

- تلهية الطفل:

يلهي  أْن  حياول  بامللل  الطفل  يشعر  عندما 
نفسه بالقيام بأّي نشاط يراه مناسبًا والذي ُيعّد 
الطفل  ويساعد  األحيان  بعض  يف  إجيابّيًا  أمرًا 
بعض  يميل  قد  ولكن  إبداعه،  تشغيل  عىل 
األطفال إىل القيام بأنشطة غري سليمة وختّطي 
بعض احلدود؛ لذا جيب حتديد بعض األنشطة 
بامللل. شعوره  ملنع  الطفل  عمر  مع  املناسبة 

- إمهال الطفل عند قيامه بترّصف سيئ:

عندما يقوم الطفل بترّصف سيئ مثل أّن يمّر 
البكاء،  بنوبات غضب ويعرّب عنه بالرصاخ، أو 
بمفرده  وتركه  عنه  باالبتعاد  ينصح  الركل  أو 
ألّنه  لألذّية،  عرضًة  وليس  أمان  يف  دامه  ما 
األشخاص  انتباه  للفت  الترّصفات  هبذه  يقوم 
سيرتكها. غياهبم  وعند  يشاهدونه  الذين 

- حتديد روتني يومي:
لألطفال  يومي  روتني  بتخصيص  ينصح   
ما  فيه  د  حيدَّ الصغار  األطفال  وخاّصًة 

وذلك  األوقات؛  مجيع  يف  الطفل  به  سيقوم 
به  يقوم  أن  عليه  ما  الطفل  يعرف  حتى 
بامللل. شعوره  احتاملّية  ولدحض  تاليًا 

أسباب قيام األطفال بالترّصفات الشقّية:

الشقّية  بالترّصفات  األطفال  بعض  يقوم  قد 
التالية: األسباب  ألحد  وذلك  قصد،  غري  من 

عىل  السيطرة  عىل  الطفل  مقدرة  عدم   -
ترّصفاته ورّدات فعله حتى يبلغ العام الرابع من 
عمره، وذلك بسبب عدم اكتامل تطور دماغه.

- زخم جدول الطفل اليومي باألنشطة وأوقات 
اللعب، إذ يعاين األطفال من التوّتر أحيانًا عند 
قيامهم بالكثري من األنشطة يف وقت قصري من 
واهلدوء،؛  للراحة  وقت  عىل  احلصول  دون 
شقّية. بترّصفات  قيامهم  يستدعي  مّما 

عن  التعبري  عىل  الطفل  مقدرة  عدم   -
باجلوع،  شعوره  عند  تنتابه  التي  املشاعر 
املرض. أو  التعب،  أو  العطش،  أو 

عىل  املقدرة  األطفال  امتالك  عدم   -
عند  ولذا  البالغني،  مثل  مشاعرهم  ضبط 
يظهرون  التوتر  أو  باحلزن  شعورهم 
بقيامهم  تتمّثل  عكسّية  فعل  ردات 
الرضب. أو  الرصاخ،  مثل  سيئة  بسلوكات 

عن  بالتنفيس  للطفل  السامح  عدم   -
من  هائاًل  كاًم  الطفل  يمتلك  إذ  طاقاته، 
حني  ويف  ونّموه،  لتطّوره  الالزمة  الطاقة 
سيئة. لترّصفات  تتحّول  قد  كبتها  حماولة 

طريقة التعامل مع الترّصف الشقي:

قيامه  حني  يف  الطفل  مع  التعامل  يمكن 
التالية: اخلطوات  باتباع  سيٍئ  بترّصٍف 

مثل  البسيطة  السيئة  الترّصفات  جتاهل   -
لن  األّم  بأّن  الطفل  إبالغ  جيب  إذ  الكالم،  رّد 
الطريقة،  هبذه  يتحدث  دام  ما  معه  تتواصل 
ترّصفه. عن  يعّدل  حتى  بتجاهله  واالستمرار 

األشقياء(،  )كريس  أسلوب  استخدام   -
للتوّقف  أولّيًا  تنبيهًا  الطفل  بإعطاء  وذلك 
كريس  إىل  وأخذه  السيئ،  ترّصفه  عن 
خمّصص لغايات التأديب يف حال عدم توقفه.

بترّصف  الطفل  قيام  عند  الضحك  عدم   -
لو كان مضحكًا؛ ألّن ذلك سيعطيه  سيئ حتى 
الترّصف.  هبذا  وسيستمّر  إجيابّيًا  انطباعًا 
موضوع



تفتتح سنة 2022 دورة فلكية جديدة تستمّر حتى عام 2025، وتبدأ املشوار نحو السالم الـذي قـد يبصـر النـور 
يف شتاء-2023- 2024 - بعد فرتات متفاوتة من احلروب والرصاعات واملفاجآت اجلّيدة واملرّكبة.

إرهابية  أعاماًل  أيضًا  طّياهتا  يف  حتمل  أهنا  ولو  املاضية،  السنة  من  وطأة  أخّف  السنة  هذه  الشدائد  تكون 
واهنيارات سياسية واقتصادية، منذ بدايتها، ماذا ختبئ هذه السنة يف أشهر فرباير )شباط( وأغسطس )آب( 

وأكتوبر )ترشين األول(، وماذا بتاريخ 3 مارس )آذار( و28 سبتمرب )أيلول(؟
توقعات عامة لسنة 2022، ولكّل برج مع إرشادات وتوجيهات لتخّطي املصاعب وحتقيق األهداف املطلوبة
أبراج وحظوظ:هي سنة امليزان، فكوكب احلظ جوبيتري يزور هذا الربج حتى أكتوبر )ترشين األول( ثّم 

ينتقل إىل العقرب.
ونحن يف العامل اجلديد وهو عرص الدلو، أي عرص املساواة واحلرية واألخّوة، وهو بدأ يشّق طريقه الصعبة.
من هي األبراج األكثر حظًا، ومن عليه أن يصرب قلياًل حتى فصل اخلريف؟ صينيًا، هي سنة الديك! ماذا 

حتمل لكّل من مواليد األبراج الصينية األخرى؟

لنارية  ا اج  األبر من  ي  نار برج  احلمل    - الـحــمـــــــل  بــــــــرج 
مواليد برج احلمل من تاريخ 21/3 إيل تاريخ 20/4 

"التحفظ وطرق أبواب أكيدة بعيدًا من املغامرات غري املحسوبة"
شديدة هي التُأثريات الفلكية عليك هذه السنة عزيزي احلمل. حتمل تغيريات كثرية ومتّوجات وتناقضات 
جتعلك حمتارًا يف بعض األحيان ومربكًا يف أحيان أخرى، ما يتطّلب الكثري من احلكمة واهلدوء والتفكري 

العميق قبل اإلقدام عىل أّي خطوة، مهام كان نوعها.
تسكنك رغبة كبرية يف اقتحام املصاعب وتسّلق القمم، ويكون الطموح مضاعفًا، فُتقِبل عىل مشاريع جديدة 

تريد أن تنجزها بمهارة وإسرتاتيجية مدروسة، ما جيعلك تؤّدي يف هذه السنة دورًا اجتامعيًا مهاّمً وتتبّوأ 
مركزًا سلطويًا يف إدارة أو يف جمال سيايس أو قضائي أو جتاري، إال أن التأثريات الفلكية املعاكسة لكوكب 

جوبيتري قد تدفعك إىل الترّصف بترّسع وفوضى واملغامرة حيث جيب اهلدوء والتحّفظ.
حلسن احلظ أن كوكب ساتورن يدعوك إىل احلكمة ويعاكس تأثريات جوبيتري، حتى أواخر السنة، من 

مصلحتك عزيزي احلمل أن تترّصف هبدوء وأال تترّسع يف اختاذ أّي قرار أو جمازفة حتى ال تواَجه 
بخسارة ما.

من األفضل املحافظة عىل مكانك واستقرارك والروتني أيضًا، ألنه خري من أن ختوض جماالت 
ال تعرف أرسارها. قد تكون هذه السنة مناسبة للبناء والتحضري والرتكيز عىل األعامل بروّية 

وعدم خمالفة القوانني واحلذر من بعض املغرضني واملتطّفلني، الذين قد يستغّلون طيبتك 
أو حسن نّيتك يف بعض األحيان.

الصحي: الصعيد  عىل  الـحــمـــــــل  بــــــــرج 
تتطّلب  التي  الرأس  أوجاع  وإىل  التنفيس  واجلهاز  القلب  مشاكل  إىل  تنتبه  أن  جيب 

يف  تدريبية  دورة  ختوض  واملادي:  املهني  الصعيد  عىل  احلمل  برج  العناية،  منك 
أنك  إال  السنة،  هناية  يف  يتبلور  ملرشوع  حترّض  وربام  للدراسة،  تعود  أو  السنة  بداية 

مصلحتك يف  تكون  ال  وقد  تتخّذ،  إجراءات  من  واخلوف  التساؤالت  ببعض  متّر 
تتساءل  ربام  أو  موقع،  من  أو  مركز  من  ُتقال  كأن  أو  أبواهبا  املؤسسة  تقفل  كأن 
تستعيد  ثّم  األوىل،  التسعة  األشهر  يف  له  وذلك  ما؛  حقل  يف  فاعليتك  مدى  عن 
عن  تدافع  قد  السنة.  أواخر  يف  مركز  إشغال  إىل  تتوّصل  ورّبام  بالنفس،  الثقة 

التسويف. حيتمل  يعد  مل  وضعًا  أو  قضية  وتسّوي  الناس  بعض  عن  أو  حق 
عقد  عىل  توّقع  وقد  واعدًا،  مستقباًل  لك  تؤّمن  استثامرية  أو  مالية  عملية  تنجز 
استقرارًا  أكثر  مهّمة  فتتوىّل  جديد  إىل  تتوّجه  لكي  بيع  بعملية  تقوم  أو  مهّم 
للتفكري  وقت  إىل  حيتاج  بل  السنة  بداية  يف  يتخذ  ال  قد  القرار  أن  إال  لك،  بالنسبة 
لك. مناسب  غري  هو  بام  فرتتبط  األخطاء،  ترتكب  ال  حتى  واملراجعة، 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  الـحــمـــــــل  ج  بــــــــر
قرارات  اختاذ  عىل  عزم  وعن  جّدية،  ارتباطات  عن  السنة  هذه  تتحّدث 
القرار  وتتخذ  االلتزام  من  خوفك  عىل  تتغّلب  املجال.  هذا  يف  حاسمة 
وعائلة. جدّية  عالقة  وإنشاء  جديدة  بعالقة  البدء  أو  اخلطوبة  أو  بالزواج 
غنية االجتامعية  حياتك  وتبدو  السنة،  طوال  كبرية  بنجومية  تسطع 

لك. أمانًا  أكثر  أجواء  خلق  وعن  االستقرار  عن  أكثر  تبحث  أنك  إال 
تطرح تساؤالت كثرية حول حياتك العاطفية وتواكب قصصًا شخصية ختّص بعض 

إن  القول  يمكن  وخياراتك.  بحكمتك  يثقون  ألصدقاء  واملالذ  امللجأ  فتبدو  املقّربني، 
هذه السنة تكون حاسمة عىل الصعيد العاطفي، ورّبام هي األكثر روعة يف جمال احلّب 

والعالقات؛ فكوكب جوبيتري يف برج امليزان يتناغم مع فينوس الذي يستقّر ثالثة أشهر 
يف برجك، ويوّقع عىل رومانسية مهمة أو عالقة مميزة ختتربها يف بداية هذه السنة.

 : ابية لرت ا اج  األبر من  يب  ا تر برج  لثور  ا  - الثـــــــــــــور  بـــــــــرج 
مواليد برج الثور من تاريخ 21/4 إيل تاريخ 21/5 

" خيارات دقيقة تقودك إىل االستقرار يف هنايتها"
فرصًا  إليك  وحتمل  بمجملها،  إجيابية  الفلكية  الدورة  حيث  بّناءة،  سنة  تدخل  أنك  أطمئنك 

مركزًا  وحتتّل  خاّص  بربيق  الثور  عزيزي  ترشق  ومادية.  معنوية  وأرباحًا  السنة  طوال  مهنية 
من  ابتداًء  خاصة  مضاعف،  بحظ  تنعم  تستحقها.  مكافأة  عىل  وحتصل  صيتك  ويسطع  نافذًا، 

النور تبرص  التي  مشاريعك  وجتّسد  مثمرة،  جماالت  يف  طاقاتك  توّظف  حني  )مارس(  آذار  شهر 
تزداد  املرجّوة.  النتائج  هلا  فيكون  هبا  تقوم  التي  املساعي  أما  األكيد.  النجاح  نحو  تصاعديًا  وتنطلق 

عائداتك، وقد تدّخر املال أيضًا، حتقق أحالمك، وتتخّطى إنجازاتك ما حققت حتى اآلن، وتكسب حمّبة 
األقدار  لك  وتتيح  واإلعجاب  االحرتام  وتكسب  العام،  الشأن  يف  تعمل  كنت  إذا  خاصة  واجلامهري،  الناس 
من  الدعم  تالقي  التجارية...  أو  الفنية  أو  السياسية  أو  املهنية  األحالم  بعض  جتّسد  لكي  مناسبة  ظروفًا 
إقامتك  مكان  تغيري  إىل  تدفعك  مفاجئة  أو  متوقعة  غري  أحداث  تطرأ  وقد  واحلاكمة،  الفاعلة  اجلهات  بعض 
أن  برشط  وواعدة،  إجيابية  نتائج  هلام  تكون  مبادرة،  وكّل  به،  تقوم  جهد  كّل  إن  فيه.  تعيش  الذي  البلد  أو 
حتى  مغلقة  كانت  أبوابًا  أمامك  تفتح  لك  داعمة  فاألفالك  خوف،  أو  ترّدد  دون  من  مساعيك  عىل  تقدم 
إنتاجية. تنتقي ما تراه مناسبًا وأكثر  أمامك لكي  تتنّوع اخليارات  اآلن. قد تذهب يف أسفار منتجة، يف حني 

الصحي: الصعيد  عىل  الثـــــــــــــور  بـــــــــرج 
قيل إن من يملك الصحة هو إنسان ثرّي وال يعرف ذلك! هذه السنة تعدك بالكثري يف هذا املجال، إذ جتد احللول إلعياء 
سابق، إذا كنت عانيت منه، أو تستعيد عافيتك وتتخىّل عن بعض العادات السيئة. وقد يعرف بعض مواليد الثور 
الشفاء، إذا عانوا من مرض أو من تراجع صحّي يف السنوات املاضية؛ فكوكب جوبيتري يف منزل العمل والصحة
وهو دليل جّيد لتغيري حيصل يف طريقة عيشهم وأدائهم، بحيث تكون املعنويات أيضًا قوية واألعصاب متينة.

: ي د املا و املهني  لصعيد  ا عىل  الثـــــــــــــور  بـــــــــرج 
لدراسة  تعود  وربام  كثرية،  أبوابًا  تطرق  جتعلك  وديناميكية  مضاعفة  بحيوية  السنة  هذه  يف  تتمّتع 
الطالب.  به  يثق  الذي  واملريّب  واملرشد  املوّجه  تكون  قد  اآلفاق.  توسيع  بغية  تدريبية،  لعملية  أو 
التقدير  لك  جتلب  إنجازات  حتقق  وقد  العامل،  هذا  إىل  تنتمي  كنت  إذا  طبي،  ميدان  يف  تربع  كذلك 
ازدهار  إىل  تقودك  وقد  السنة،  هذه  حياتك  يف  مهّمة  تغيريات  حتدث  الطّيبة.  والسمعة  واإلعجاب 
جديد  عمل  لكسب  فرص  لك  وُتتاح  منها،  عانيت  مالية  قيود  من  تتحّرر  االنكامش.  من  فرتة  بعد 
كثرية. أرباحًا  وحتقق  أعامل،  رجل  كنت  إذا  املستثمرين  جتذب  اهتامماتك.  دائرة  لتوسيع  أو 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  الثـــــــــــــور  بـــــــــرج 
تبدو احلياة العاطفية واعدة هي أيضًا، فتتاح لك فرص إلقامة عالقات جدية، إذا كنت غري مرتبط. أّما إذا كنت 
اإلعجاب،  السنة. متارس سحرك وترغب يف جذب  وارتباط يف هذه  إىل زواج  ناشئة، فقد تسعى  عىل عالقة 
إليك مرشوعًا جدّيًا، وقد  السنة حتمل  أن هذه  يرى  الفلك  لكن  تقع يف احلب.  إذا مل  أيضًا  تتنّوع عالقاتك  وقد 
ووّدًا  تقاربًا  الزوجية  احلياة  حتمل  السنة.  من  األوىل  العرشة  األشهر  يف  بأعاملك  مرتبط  زواج  إىل  أنت  تسعى 
وتفامهًا وأجواء رومانسية جديدة. تعرّب عن نفسك بطريقة أكثر وضوحًا من السابق، وجيعلك كوكب نبتون 
حاملًا، فتتحدث عن مشاريع كثرية توّد القيام هبا، وتتعّمق املشاعر فتشارك الزوج مناسبات سعيدة واحتفاالت 
التي كانت خمفية؛  املشاكل  أو  لبعض األرسار  التغيريات وكشفًا  العائلية بعض  احلياة  وملّذات متنوعة. تشهد 
املفاجآت يف  العائلة، ما قد يشري إىل بعض  الرابع، أي يف منزل  فعوامل اخلسوف والكسوف حتدث يف منزلك 
جديد. واقع  مع  التكّيف  ورضورة  األرسار  بعض  عن  الكشف  اىل  أو  الزوج،  أو  ربام  األبناء  يّتخذها  قرارات 

بـــــــرج اجلــــــــوزاء - اجلوزاء برج هوائي من األبراج اهلوائية 
                                                      مواليد برج اجلوزاء من تاريخ 22/5 إيل تاريخ 21/6 "سنة

ال ختلو من االضطرابات"
الفلكية تكون شديدة يف سامئك. إن كوكب  التأثريات  إذ إن  املألوف،  السنة أحداثًا خترج عن  ختبئ لك هذه 
ساتورن الذي يواجهك منذ سنة ونصف السنة، ما زال يف برج القوس يراقب حتّركاتك وينذر بالعقاب، إذا 
أن دخل برج  أّن كوكب احلظ جوبيتري صار حليفك، منذ  بالرغم من  البوصلة،  أو ضّيعت  ارتكبت األخطاء 
أّن  )أكتوبر(، ما يعني  األول  املايض، وهو مستمر يف دعمك حتى شهر ترشين  أيلول )سبتمرب(   9 امليزان يف 
الكرة يف ملعبك؛ فإذا أحسنت الترّصف واّتبعت توّجهات الفلك، فإنك تنترص عىل املعّوقات وحتقق إنجازات 
كربى، عقب بعض الفرص التي تطرأ عىل عملك واتصاالتك وعالقاتك االجتامعية. ويف وقت تشعر فيه أن 
للتغلب عىل  األمور تراوح مكاهنا أو أن العجز يصيبك، تتبّدل األشياء وتطرأ تغيريات فتتخذ قرارات مهّمة 
وختوض  جديدة،  حقائق  وتواجه  أوضاعك  وتصّحح  معاناة  من  تنتهي  جتعلك  األقدار  هي  أو  الواقع،  هذا 

النجاح. ال شّك يف  ثابتة نحو  تتقّدم بخطى  لكي  اآلمال وتوقظ احلوافز،  جتارب متنّوعة حتيي فيك 
أو  جديد  بعمل  للبدء  مؤاتية  لكنها  االضطرابات،  من  ختلو  ال  سنة  أهنا 

مناسبة. تدريبية  عملية  أو  دراسة  ملواصلة  أو  حديثة  مشاريع 

الصحي: الصعيد  عىل  الـجــــــــوزاء  بـــــــــرج 
حياتك  يف  حارضة  املخاطر  زالت  ما 

وهتّددك برتاجع صحّي، وعليك 
مواجهتها بالصرب واالنتظار 

وتقــــّبـــــل بعــــــض 
. ت ا ملســـتجد ا

ج  بـــــــــر
ء  ا ز لـجــــــــو ا

عىل الصعيد املهني واملادي:
لألسفار  مناسبة  السنة  هذه 

عن  البعيدة  واملساعي  والتنقالت 
واملقامات  املراكز  عن  تبحث  عملك.  مكان 

وتستعني  املادي،  الكسب  عن  بحثك  مـن  أكثــــر 
بعالقاتك االجتامعية لبلورة بعض املشاريع، إال أن الفلك حيّذرك 

أيضًا هذه السنة من بعض املخادعني واللصوص واملحتالني. تنصحك األفالك 
باعتامد احلذر والصرب لكي تنترص عىل بعض العوائق املحتملة والعراقيل التي تقف بوجه مساعيك وأعاملك. 
التي  اجلهود  وبرغم  األخطار.  لبعض  وتعّرضك  أمورك  تعّقد  وفينوس  ومارس  ساتورن  كواكب  معاكسة  إن 
تقوم هبا، تشعر أنك تراوح مكانك، وتواجه بعض اإلخفاقات. حافظ عىل أموالك وممتلكاتك وال تدع أحدًا 
أن  اتصاالت جديدة، وحتاول  أو عقدًا، وتقيم  تناقش عرضًا   . إضافية  أموال  خيدعك. قد تضطر إىل رصف 
تكون  أن  جيب  مكان  عن  أو  رضوري  اجتامع  عن  تغب  ال  لكن  اجلريئة،  املشاريع  أو  النشاطات  أحد  تطّور 
حارضًا فيه، خاصة إذا حدثت حماكمة أو مساءلة ما، ألّن الغائب يبدو مذنبًا يف أغلب األحيان، ومن املمكن أن 
حتصل عىل ترقية أو ترفيع أو عىل عالوة راتب، كام قد تغرّي مكان عملك أو تتحّرر من مناخ ًأصبح ضاغطًا.

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  الـجـــــــــوزاء  بــــــــرج 
الشكوك  فتخّيم  ضحيتها،  أو  مسّببها  إّما  تكون  حمتملة،  عاطفية  وصدمات  خيانة  مسألة  تربز  قد 
يؤدي  ما  به،  تثق  شخص  بصداقة  عنها  تعّوض  فإنك  فراق،  إىل  األمر  أّدى  وإذا  لك.  عالقة  عىل  واهلواجس 
خياراتك  يف  دورًا  االجتامعية  احلياة  تؤدي  االرتباط.  قرار  إىل  بك  تنتهي  قد  رومانسية،  أكثر  عالقة  إىل 
إنجاز  عقب  ربام،  تناهلا  وبشهرة  ممتعة  بأوقات  فتعدك  جدًا،  مزدهرة  وتكون  واملهنية،  الشخصية 
عىل  ُتقبل  وواقعية.  بجّدية  الترّصف  إىل  األقدار  وتدعوك  سابقة،  هلواجس  حدًا  السنة  هذه  تضع  به.  تقوم 
اهتامماتك،  تتنّوع  املتاعب.  لك  سّبب  من  بعض  عن  وتتخىّل  جديدة،  صداقات  وتعقد  عميقة،  تغيريات 
تأيت  قد  التي  الفرص  بعض  من  مستفيدًا  اجلديد،  مع  متأقلاًم  األوضاع،  كّل  مع  متكّيفًا  جيعلك  فجوبيتري 
اجتامعي. ميدان  يف  وحتّلق  خاّلق  جمال  يف  تربع  قد  واملهنية.  الشخصية  املشاريع  بعض  وتبلور  رسيعًا 

توقعات األبراج لسنة 2022 



بـــــرج الســرطــان - الرسطان برج مائي من األبراج املائية 
مواليد برج الرسطان من تاريخ 22/6 إيل تاريخ 23/7 

"الكثري من املفاجآت والتغيريات عىل كل األصعدة"
إىل  والعظام،  القلب  مستوى  عىل  خصوصًا  الصحي،  املجال  يف  انتباهًا  الفلكية  األوضاع  تتطّلب 
يشء  كّل  يف  للمبالغة  يعّرضك  جوبيتري  موقع  ألن  خاصة،  عناية  النفسية  املشاكل  إيالء  جانب 
العقيمة. واالنفعاالت  اجلهود  من  وخّفف  أيضًا،  واملرشب  املأكل  يف  متأّنيًا  فكن  بسالمتك،  ولالستهتار 

بــــــرج الســـرطــان عىل الصعيد املهني واملادي:
التجاري. تشري  الشأن  إذا كنت تعمل يف  املادي وتزيد من زبائنك،  الربح  لك  تسلك دروبًا تؤّمن 
وحماسبة  إقالتك  إىل  أو  منه،  استقالتك  أو  العمل  تركك  إىل  أيضًا  األفالك 
إىل  الظروف  تضطرك  األسباب.  من  لسبب  هلا  ختضع  قد 
املحيط  مسايرة  وإىل  وتقويم،  تصحيح  بعملية  القيام 
وتضامن بليونة  والتعامل  أطباعه  وتفّهم 
حتى حتصل عىل املرجتى. تفرض عليك 
ومثابرة  بكّد  العمل  التطورات 
أن  خصوصًا  األهداف،  لبلوغ 
وتغيريات  عّدة  أعاماًل 
نوع  يف  حتصل  قد 
ومكانه،  عملك 
يأتيك  وقد 
عم  لد ا
من 

بعض 
ت  جلها ا
الوقت  يف 
وقد  املناسب. 
غري  فرص  تفتح 
أمامك  أبوابًا  منتظرة 
أو  جديدة  عقد  عىل  للتوقيع 
تفرضها  أخرى  مهنة  إىل  لالنتقال 
املجال  يف  تربع  والتغيريات.  الظروف 
والــــعـــــلــــوم التكنولوجي  املجال  يف  كام  اإلعالمي، 
واألغـــــذيــــة واملطاعم  الفنادق  عمـــــل  ويف 
والصنـــــاعــــــات،  والعقــــــارات  البنــــــاء  عمليـــات  يف  كام 
وقت.  أّي  يف  تطرأ  قد  التي  املفاجئة  التغيريات  مع  التعامل  حتسن  أن  املهـــــم  ويبقـــــى 
وثقافتك. وطنك  غري  من  متعاملني  مع  أو  بالدك  خارج  حتققه  نجاح  إىل  األفالك  وتشري 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  ن  الـســرطــا بـــــرج 
عن  وترتاجع  ثقتك،  يستحقون  الذين  األشخاص  مع  الصالت  تعّمق  ألنك  الكربى،  القرارات  سنة  إهنا 
واحلّب  والتألق  السعادة  من  فرتات  يف  متّر  أنك  يف  شك  ال  واألمل.  املتاعب  لك  تسّبب  أو  جترحك  عالقات 
وتنعم  ممتازة،  فلكية  دورة  تبارش  حني  اخلريف،  فصل  يف  تبدأ  الُفضىل  الفرتة  فيام  والرومانسية، 
تثقل  باتت  عالقة  من  وتشكو  الضغوطات  بعض  تعيش  قد  وحيدًا.  زلت  ما  كنت  إذا  حقيقّي،  بحّب 
أّما  العائلة.  أفراد  أحد  من  أو  الزوج  من  أو  العاطفي  الرشيك  من  تتقّبلها  تعد  مل  ترّصفات  من  أو  كاهلك، 
بينام  بعضها،  من  تنسحب  كثرية  جتارب  تعرف  وقد  االستقرار،  عليك  يصعب  فقد  عازبًا،  كنت  إذا 
عىل  إعالهنا  إىل  أنت  تسعى  أو  السنة،  هذه  يف  تنكشف  رسية  عالقة  ختفي  ألنك  مباليًا،  ال  اآلخر  يرتكك 
استثنائية. ولقاءات  سعيدة  ومناسبات  حلوة  بأوقات  فينوس  كوكب  يعدك  التطورات.  بعض  إثر 

لنارية  ا اج  األبر من  ي  نار برج  االسد   - األســـــد   بــــــرج 
مواليد برج االسد من تاريخ 23/7 إيل تاريخ 22/8 

"سنة احلوار والتفاهم والتعبري عن النفس من دون خجل أو خوف"

التي تدعم  الكثرية  الوعود  األٌقدار لكي متارس أعاملك بنجاح، وتتلّقى  السنة واثقًا، فتحالفك  تنطلق يف هذه 
مسريتك، فكوكبا جوبيتري وساتورن حيتالن موقعني مناسبني لك ويبرشان بفرتة بّناءة تؤّسس خالهلا عىل 
التي ربام واجهتك يف  املفاجئة واملربكة  االستقرار، ويضع حدًا لألحداث  لك  قاعدة متينة. يضمن جوبيتري 
أمام جمموعات  تعرّب عن نفسك  أو  تفاوض  إىل جديد، كام  املاضية، فتخرج من قوقعتك، وتبادر  السنوات 
من الناس أو املتعاملني معك. توّقع ـ عزيزي األسد ـ نجاحًا يفوق ما حتلم به، خاصة أنك تتطّرق هذه السنة إىل 
عملية تدريب أو إىل معرفة حتتاجها يف عملك. تستفيد من حظ يواكب اخلطوات ويسّهل حتقيق األحالم. 
ممتازة  بمؤهالت  متارسه  جديد  عمل  إىل  أو  قيادي  أو  إداري  موقع  إىل  تتوّصل  وقد  خماوفك،  تتخطى 
يف  األول  املكان  حتتّل  اآلن.  حتى  مستعصية  كانت  أهدافًا  حتقق  بحيث  طارئ،  كل  مع  التكّيف  عىل  وقدرة 
جمال نشاطاتك املهنية، والتجارية، والسياسية، والفنية، أو يف عامل األعامل. كذلك تنجح يف جمال تعليمي أو 
تربوي أو توجيهي، من دون أن يمنع ذلك مرور بعض مواليد األسد بظروف صعبة، يشعرون معها ببعض 
السنة. هذه  األفالك  عنه  تتحّدث  ما  وهذا  هلا؛  املناسب  احلّل  جيدوا  أن  قبل  تطرأ  مصاعب  أمام  اإلحباط 

الصحي: لصعيد  ا عىل  األســـد  بـــرج 
يتّحدث املشهد الفلكي عن تراجع صحّي ربام، أو عن وهن وعالج رضوري.

برج األسد عىل الصعيد املهني واملادي:
عىل  األقدار  تساعدك  القمم.  إىل  الوصول  أجل  من  تطّورها  وأن  تريد  حيث  أعاملك  تقود  أن  السلطة  متتلك 
مصادفة األشخاص املناسبني يف الوقت املناسب، حسب نوع أعاملك وظروفك. تالقي مساعدة لكي تتقّدم 
يف جمالك، وتنصحك األفالك بالتحيّل باجلرأة والليونة يف الوقت نفسه، من أجل االنتصار عىل بعض الذبذبات 
املفتعلة. تضع يف هذه السنة إسرتاتيجيا ناجحة، وتترّصف بمهارة، للحصول عىل حق لك أو إلطالق مرشوع 
جديد يعدك بنتائج مثمرة. تلتقي بأناس كثريين يف هذه السنة، وتتبادل وإياهم اآلراء واملشاريع واألفكار، وقد 
تشّكل فريقًا يف عملك من أجل بلورة هدف يراودك، إال أّن ساتورن يطلب إليك عدم االستسالم، ال بل اجلرأة يف 
معاودة املحاولة، إذا مررت بتجربة مّرة. تتلّقى التهاين من جهة، وجيرحك بعض املالحظات واالنتقادات 
من جهة أخرى؛ املهم أن حتافظ عىل معنوياتك، وأن تتابع طريقك من دون خوف وقلق، مؤمنًا بنفسك، وهنا 
مهّمة. عقود  عىل  التوقيع  احتامل  مع  واعدة،  جيدة  فرتات  لك  وتوّفر  السامء،  تنقشع  النجاح.  رّس  يكمن 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  ألســـــد  ا بـــــرج 
يعد  مل  عاّم  تتخىّل  وربام  عالقة،  وتتطّور  أحوال،  تتبّدل  الزواج.  وربام  وااللتزام  االرتباط  سنة  هي  عاطفيًا، 
يفيدك، حتى أنك تعي يف بعض األحيان أن إحدى العالقات باتت حتّطمك أو تسّبب لك اهلموم والقلق. تتحىّل 
بقوة أعصاب ورجاحة فكر وإرادة صلبة جتعلك قادرًا عىل اختاذ القرارات التي هتّربت منها يف السابق. 
يف املقابل، تعطي ثقتك ألصدقاء جدد، وتوّسع دائرة اتصاالتك، وتنفتح عىل آفاق كثرية. قد تضع احلياة 
عىل طريقك أشخاصًا مرّشحني لدخول قلبك، فتستعيد الثقة باحلّب، وجتد حلواًل ملا أعاق سعادتك 
يف املايض. إهنا سّنة احلوار والتفاهم والتعبري عن النفس من دون خجل أو خوف. تعالج املسائل 
الصعبة التي مّرت، ويف بعض األحيان تواجه ما هو مربك. وإذا اقتنعت بأن احللول مستحيلة، 
تقلب الصفحة، وتتخذ قرارًا مفاجئًا ال رجوع عنه. تعيش محاسة كبرية يف هذه السنة، وتّتخذ 
قرارات يف الوقت املناسب، وقد تقوم بخيار ليس بالسهل، وترفض االزدواجية وتفّضل احلسم. 
قد ُتقبل عىل سفر ممّيز أو هيتف قلبك لشخص غريب عن جمتمعك أو وطنك أو ثقافتك.

بــــــرج الـعــــــذراء - العذراء برج اريض من األبراج األرضية 
مواليد برج العذراء من تاريخ 23/8 إيل تاريخ 22/9 

"فرتة انتظار ومجود بسبب بعض العوائق"
وااللتزامات القرارات  ببعض  النظر  فتعيد  حياتك،  يف  طرق  مفرتق  إىل  تصل 
ُيصبح  الذي  التغيري  بحّب  مدفوعًا  بالنفس،  أكرب  بثقة  املسارات  بعض  وتصّحح 
ضاغطًا خالل هذا العام. ال شّك يف أنك متّر يف فرتة من الرتّدد وإعادة النظر بشؤون 
ويف  مهّمة،  قرارات  اختاذ  إىل  تدفعك  والتطورات  الظروف  أّن  إال  ومالية،  مهنية 
أّنه  من  بالرغم  إرباكك،  عن  جوبيتري  كوكب  كّف  لقد  انقالبية.  األحيان  بعض 
بفضل  واهتزازات  اضطرابات  إىل  أّدى  فيام  املاضية،  السنة  الفرص  بعض  وهبك 
لترتك  وتضمحّل  ختّف  بدأت  املعاكسة  ساتورن  تأثريات  لكن  لساتورن.  معاكسته 
تضطر  اعتامدها.  الواجب  والطريق  الترّصف  كيفية  حول  عّدة  إلجيابيات  مكانًا 
هذه السنة إىل التعامل مع أوضاع وظروف غري متوّقعة؛ فالطوالع الفلكية تدعوك 
الثقة إىل أّول من تلتقيه،  إىل احلذر واالنتباه والتحّسب ألي يشء، وإىل عدم إعطاء 
من  الوقت.  طوال  جّدية  بضامنات  واملطالبة  ومكتسباتك  ممتلكاتك  محاية  إىل  بل 
ضع  اآلخرين.  أحرجت  لو  حتى  بحقوقك،  تعتني  وأن  نفسك  حتمي  أن  حقك 
توقيع  عىل  تستند  ال  فإهنا  لك،  اآلخرين  وعود  عىل  تتكّل  وال  عزيزي،  يا  رشوطك 
فال  الِعرب،  منها  استخلصت  التي  املايض  جتارب  من  تستفيد  أن  بّد  وال  وضامن، 
األوضاع. يف  تغيري  ألي  ومتحسبًا  يشء  لكّل  مدركًا  كن  بل  نفسها،  األخطاء  تكّرر 

الصحي: لصعيد  ا عىل  الـعــــذراء  بـــــرج 
دقيقًا  طالعًا  ُيشّكالن  ونبتون  فساتورن  واالنتباه،  العناية  إىل  السنة  هذه  الصحة  حتتاج 
يفرض عليك الوقاية واالنتباه إىل أّي عارض. انتبه من اجلروح والكسور، وال هتمل أوجاعًا 
يف األمعاء مثاًل.انتبه إىل نظامك الغذائي، وجتّنب القلق واهلموم حتى ال يتُأثر قلبك بذلك.

يل: واملا املهني  لصعيد  ا عىل  الـعــــذراء  بــــــرج 
تنجح  أنك  هو  السعيد  اخلرب  احلسبان.  يف  تكن  مل  وخيارات  جديدًا  عماًل  السنة  هذه  حتمل 
برسائل  إليك  يبعث  املال  منزل  يف  فجوبيتري  كثرية؛  فرص  لك  وُتتاح  مالية،  جماالت  يف 
بعض  من  يأتيك،إّما  دعم  إىل  يشري  كام  السليم،  والتحليل  والتخطيط  املبادرة  إىل  ويدعك  متنّوعة، 
ما  وهذا  االستثامرات،  جمال  يف  احلظ  حيالفك  إليها.  تنتمي  حكومة  أو  سلطة  من  أو  العائلة  أفراد 
بطريقة  نفسك  عن  وتعرّب  األبواب،  أمامك  فتفتح  نفسك،  إىل  التفاؤل  ويعيد  السنة  هذه  يف  يطمئنك 
أو ما شابه، فتكتشف مواهب جديدة  أو حزب  نقابة  أو  تؤّدي دورًا مهاّمً وسط جمموعة  فّعالة. قد 
مع  وتتواصل  مهاّمً  عرضًا  تتلّقى  قد  املستقبلية.  مشاريعك  الزدهار  وتستغّلها  سابقًا  إليها  تتعّرف  مل 
وبقدرة  بانفراج  شهر  بعد  شهرًا  فتشعر  العالقات،  وتتوّسع  الطموح  يكرب  دعمك.  عىل  قادرين  أشخاص 
عىل خوض جماالت جيدة بعد قيود كّبلتك يف بداية السنة. تضع إسرتاتيجية ناجحة، وتقوم بعمليات مالية 
بالفشل. هتّدد  التي  تلك  وجتّنبت  وعدًا  األكثر  والفرتات  املناسبة  األوقات  اخرتت  إذا  فتنجح،  مدروسة، 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  الـعــــذراء  بــــــرج 
يف احلب، تبدو مثاليًا هذه السنة. تصبو إىل الكامل، فتصطدم مّرات كثرية بخيبات، إذا مل تكن مرتبطًا، وتبّدل 
ويتنافر  يوّجهك  إليك  بالنسبة  احلب  كوكب  هو  الذي  نبتون  كوكب  ألن  جديدة،  عالقة  إىل  وتتحّول  رأيك، 
مع ساتورن، ما قد يعني يف بعض األحيان فضائح جتتاح حياتك، أو وعيًا لواقع مل تعد تتقّبله، أو كشفًا لرّس 
حرصت عليه. إذا مررت بتجارب قاسية عىل الصعيد العاطفي خالل السنتني املاضيتني، فبسبب هذا الطالع 
تتحّسن  الشخصية.  حياتك  يف  لتعقيدات  أو  ما  خليبة  ربام  وعّرضك  والرتّدد،  املخاوف  وّلد  الذي  الفلكي، 
بطريقة  احلياة  السنة  هذه  فتخترب  الشخصية،  حياتك  الستقرار  ثابتة  أسس  عىل  جديد  من  وتبني  األمور 
ومغاير. آخر  يشء  إىل  حتتاج  سعادتك  أن  تدرك  ثّم  بالثقة،  لك  يوحي  جمال  يف  البداية  يف  تغامر  خمتلفة. 

بـــــرج املــيــــــزان  - امليزان برج اريض من األبراج األرضية 
مواليد برج امليزان من تاريخ 23/9 إيل تاريخ 22/10 

"خطى جّبارة يف كل امليادين الشخصية واملهنية واملالية"
املايض،  )سبتمرب(  أيلول  شهر  يف  برجك  جوبيتري  كوكب  دخل  لقد  هبا.  فافرح  امليزان،  عزيزي  سنتك  إهنا 
وسيستقّر فيه حتى العارش من شهر ترشين األول )أكتوبر( املقبل، أي مقدار سنة كاملة، فيجلب إليك احلظ، 
ويفتح أمامك الطريق واسعة لكي تنّفذ رغباتك وتنجز مشاريعك بنجاح، متقّدمًا بخطى جّبارة يف كّل امليادين 
بلوتون  معاكسة  من  وعانيت  ومعّقدة،  صعبة  فرتات  يف  مررت  أنك  يف  شّك  ال  واملالية.  واملهنية  الشخصية 
ألورانوس ألكثر من ثالث سنوات، وخضت جتارب ضاغطة، وأصبت بأكثر من صدمة وخيبة، إال أنك تتحّرر 
اآلن من هذه الضغوط، وحيتفظ لك القدر بأشياء كثرية يف عام 2018. ِزد عىل ذلك، موقع كوكب ساتورن يف برج 
القوس، يؤّمن لك النجاح عىل املدى البعيد، ويتحّدث عن مكافآت لقاء جهود قمت هبا، ويدعوك إىل التخطيط 
للغد ووضع األسس املتينة لالنطالق نحو مشاريع واعدة. حيّثك كوكبا جوبيتري وساتورن عىل التفاؤل، ويوحيان 
بحظوظ ترافق مشاريعك، ويدفعانك إىل التعّمق أكثر يف املواضيع التي تتطّرق إليها، كام جيعلك الطالع الفلكي 
عاّمة تنّظم أفكارك وأوراقك بشكل أفضل. تتعّلم جديدًا، أو ختوض جمااًل للمرة األوىل، فتنتظرك مفاجآت، كام 
تطرأ أحداث مل تكن يف احلسبان، وقد جتعلك عاجزًا للوهلة األوىل، ثّم تشعر أن شيئًا إجيابيًا نجم منها. ال ختَش 
شيئًا بل كّرر املحاولة، ألّن مشاريعك ستتحّقق بطريقة سحرية يف بعض األحيان وبسهولة مل تكن تتوّقعها.

الصحي: لصعيد  ا عىل  ن  املـيــــــزا بـــــرج 
صحيًا، جيب أن تنتبه إىل أمراض القلب والسّكري، وأن جتري فحوصات طبية بشكل مستمّر لالطمئنان إىل 

حالة القلب والضغط.



ي: د واملا ملهني  ا لصعيد  ا عىل  ن  املــيــــزا بـــــرج 
نحوها  تسري  أهدافًا  وواضعًا  قوية،  بمعنويات  مزّودًا  النجاح،  نحو  بأعاملك  تدفع  التي  الفرص  تفّوت  لن   
البعيد. تقلب  املدى  املهني، فام تؤّسسه اآلن يكون له صدى عىل  بالنسبة إىل وضعك  بثقة. إهنا سنة حاسمة 
صفحة منذ بداية السنة، وختوض مفاوضات طويلة ودقيقة ربام، وتسمع كلامت املديح، لكنك تتابع طريقك 
بمعنويات أقوى من السابق وبرباعة وحسن ترّصف، حتى لو اعرتضت سلطة عليك أو أحد املسؤولني، أو 
طرأ ما يضايق مساعيك أو يؤّخر بعض االستحقاقات، خاصة يف أشهر شباط )فرباير( وبني حزيران )يونيو( 
إليك  تتلقى وعودًا واهية، وتواجه خصومًا حياولون اإلساءة  إذ قد  ومتوز )يوليو( وترشين األول )أكتوبر(، 
وسحب البساط من حتت رجليك. حلسن احلظ أنك تقاوم هذه السنة كّل هذه االحتامالت، وتشّق طريقك، 
واضعًا خطة للهجوم إذا لزم األمر؛ فهذه السنة تبدو مصريية ألعاملك، وما تؤّسسه يرتكز عىل بناٍء صلٍب. املهّم 
أن حتافظ عىل متانة أعصابك، وأال ختطئ التقدير أو تنغمس يف استثامرات غري حمسوبة. هذا، وقد تتلّقى 
مبالغ من املال غري متوّقعة، وتسافر بحثًا عن جديد، وتنتقل إىل موقع آخر وإىل مرحلة أخرى من حياتك.

بــــــرج املــيـــزان عىل الصعيد العاطفي والشخيص:
 عاطفيًا، هي سنة استثنائية، حيصل خالهلا ما مل تعشه ربام يف السابق، إذ تعرف شعبية ال مثيل هلا، وتتعّرف إىل 
أشخاص كثر، وتلّبي الدعوات بنشوة وفرح. تعقد صداقات مهّمة، وتّتخذ قرارات كبرية مع الرشيك، فتتغرّي 
حياتك، وتنتقل إىل مرحلة أخرى.أّما إن كنت عازبًا، فقد ترتبط يف هذه السنة وتنتقل إىل القفص الذهبي. حتسن 
الترّصف مع احلبيب برباعة وحنكة بغية دفعه إىل اختاذ القرار النهائي باالرتباط. قد جتد احلّب الذي ضاع منك 
أو تعيد النظر بارتباطاتك، أو عىل العكس، تعيش انفصااًل وقطيعة أو طالقًا، ولكنك تبدو أكثر املستفيدين من 
كوكب جوبيتري، الذي يزورك منذ الشهر األول، فتنطلق مرتاحًا لبعض اإلجراءات، كام أّن أورانوس املواجه 
لدائرتك يوّلد انقالبات وإعادة نظر ببعض االعتبارات والقناعات ويفرض تغيريات كثرية عىل الصعيد العاطفي.

ئية  املا األبراج  من  مائي  برج  ب  العقر  - ب  الـعــقــر بــــرج 
مواليد برج العقرب من تاريخ 23/10 إيل تاريخ 21/11 
"التخلص من معوقات كثرية ومشاكل مالية مهنية"

تدّربك األفالك يف هذه السنة عىل كيفية التكّيف مع األوضاع والظروف والتطورات، فتكون مهمتك يف األشهر 
التسعة األوىل التناغم مع الوقائع من دون الضغط عىل األمور، ما يسمح لك بالذهاب بعيدًا بأحالمك ومشاريعك، 
وبتطوير ما بارشت به يف السنة املاضية، وبخوض ميادين جديدة، فتحّقق املرجتى ابتداًء من شهر ترشين 
األول )أكتوبر(. تتخّلص هذه السنة من معّوقات كثرية ومشاكل مالية ومهنية، فتجد الطريق سالكة أمامك، 
لكي تعمل ما حيلو لك، وتنعم طوال الوقت بمحبة اآلخرين لك ودعمهم إياك ووقوفهم إىل جانبك يف املهامت 
واملساعي. تثمر جهودك يف فصل اخلريف، حني ينتقل كوكب احلظ جوبيتري إىل برجك،حيث يستقّر سنة 
كاملة، ويبرّشك بدورة من احلظوظ والفرص الزاهرة. قد متّر بك بعض األوقات احلرجة،يف فرتات من القلق 
والتساؤالت، إالأنك تتوّصل إىل النجاح وتكسب اإلعجاب والتقدير وحتصل عىل التكريم يف أواخر السنة. اسَع 
إىل حتقيق الرغبات من دون أن ترتك املايض يعرقل اندفاعك. ثِق بقدراتك وكفاءتك، واغتنم الفرص التي قد 
تتوّفر لك يف هذه الفرتة ملعاجلة وضع عالق، أو تنظيم إدارة ودرس امللفات والفوز بانتخابات أو بامتحانات. قد 
تربح قضية قانونية وحتقق نجاحًا ماليًا، ويعود الفضل إىل إرادتك وعزمك ومثابرتك، فالسامء الفلكية، وإن 
كانت خالية من املعاكسات يف أألشهر األوىل من السنة، فال بّد لك من أن تقوم أنت باجلهود الالزمة لبلوغ األهداف.

الصحي: لصعيد  ا عىل  ب  الـعـــقــر بـــــرج 
انتبه لصحتك وسالمتك، خصوصًا أنك قد تعاين من انتكاسة صحّية،أو تشعر أنك مضطر للوقاية أو ملراجعة 

الطبيب بسبب بعض األعراض.
ي: د واملا املهني  لصعيد  ا عىل  ب  الـعــقــر بـــــرج 

املهني واملادي. تتغرّي خالهلا اجتاهات وميول،  الصعيدين  إنك قد متّر يف فرتة حتضريية عىل  القول  يمكن   
وتعّرضك لبعض التجارب، كام تفضح أرسارًا ربام كتمتها، فأنت مقبل عىل تغيريات مهّمة يف حياتك املهنية 
هذه السنة. تضعك الظروف يف مواجهة بعض التيارات، وتتدّخل بقوة إلنقاذ وضع مهنّي أو سيايّس أو جتارّي 
أو فنّي أو عائيّل ... إذ إن املفاجآت قد تطاول كل نواحي حياتك للعبور إىل مرحلة جديدة. ُتقبل عىل خيارات 
مهّمة يف الربيع، إثر انقالبات يف األوضاع. تفاوض عىل عمل أو خيار، وتدافع عن حقوقك، وتتلّقى املفاجآت 
احللوة يف الصيف، حني حتّلق بنجاح كبري وتثبت جدارتك وتقوم بتدريبات وتتعّلم جديدًا. تكتشف هذه السنة 
ميواًل جديدة ونشاطات حتّفزك، كام ختوض عالقات اجتامعية متناغمة. تنخرط يف فريق، وتعمل وإياه عىل 
بعض املشاريع، وتنضم إىل بعض أفراد العائلة يف خطة تبدو واعدة، وقد تبارش يف فصل الربيع بنشاط مايل واعد.

 : والشخيص العاطفي  لصعيد  ا عىل  ب  الـعـقــــر بــــرج 
للتعّرف إىل رشيك  التي قد حتمل لك ظروفًا مؤاتية  االستثنائية،  السنة  تعرّب عاّم يف داخلك يف هذه  عاطفيًا، 
احلياة، إذا كنت عازبًا، أو للتمّتع ببعض األوقات االستثنائية، أو للتحّرر من قيد مل يعد يرحيك. تسطع نجوميتك 
طوال السنة أو يف معظم األشهر، ويطلب حضورك اجلميع. قد تقع يف الغرام وتتأّلق كعاشق فريد متحّمس 
ومتباه بنفسه. ويكون احلّب أيضًا شاغلك يف األشهر األخرية من السنة التي حتمل إليك املفاجآت عىل الصعيد 
كنت  إذا  خياراتك  ببعض  النظر  خالهلا  من  وتعيد  جديدة  مرحلة  تبدأ  جيعلك  أّنالكوكب  خاصة  العاطفي، 
مرتبطًا. تتحّدث األفالك عن لقاءات حاّرة للعازبني من مواليد العقرب، وتشري إىل إعادة اللحمة مع حبيب
إليك. تتقّبل اجلديد اآليت  لنفسك فسحة من احلرية لكي  األٌقدار، واترك  انفصلت عنه، فكن متجاوبًا مع  إذا 

األرضية  اج  األبر من  يض  ار برج  لقوس  ا  - لــقـــوس  ا بــــرج 
مواليد برج القوس من تاريخ 22/11 إيل تاريخ 20/12 "

وتدرك  حياتك  من  جديد  منعطف  اىل  السنة  هذه  تتوّصل  متنّوعة"  مادية  وفرص  وإزدهار  جديد  منعطف 
فيه  يستقّر  تقريبًا،  لسنتني  برجك  سكن  الذي  ساتورن،  فكوكب  جديد،  اىل  تتوّجه  لكي  انتهت  مرحلة  أن 
دليل  برجك  يف  وهو  إليك،  بالنسبة  املال  كوكب  هو  ساتورن  )ديسمرب(.  األول  كانون  شهر  حتى  العام  هذا 
العذراء، ما جلب  2016 كوكب جوبيتري يف برج  أنه عاكس يف عام  إال  املتنّوعة،  املادية  عىل أإلزدهار والفرص 
أو  االلتباس  ببعض  األخطاء وتسّبب  والصعوبات وفّوت عليك فرصًا وحاسبك عىل بعض  التعقيدات  بعض 
متيل  عليه.  تقبل  وكيف  تبدأ  أين  من  حتتار  وقد  األمر ملحًا،  ويصبح  بالتغيري  السنة  هذه  ترغب  التشويش. 
تأسيس  نحو  وتتوق  واحلقيقية،  الشخصية  هويتك  عن  تبحث  القيود،  بعض  من  والتحّرر  اإلستقاللية  اىل 
يف  التأين  عليك  ويفرض  كان،  جمال  أي  يف  املجاذفات  من  حيّذرك  برجك  يف  ساتورن  أن  إال  جديد.  يشء 
التفاصيل يف كل ما ُتقدم عليه. كن معتداًل يف كل ما قد تفعل واعتمد الوقاية يف شؤونك  كل آن وعدم إمهال 
الصحية واألمنية، تطويقًا ألي عائق قد حيصل. تتمّتع هذه السنة بحدس ممتاز يف كل ما يتعّلق باألعامل مع 
حكمك  ويأيت  برسعة  الفرص  تستقطب  منترش،  ورواج  بأرباح  تعدك  التي  واالستثامرات  واألسفار  اخلارج 
األوان. فوات  قبل  إنجازها  يف  وترّسع  واملالية  املهنية  العمليات  بعض  أمهية  فتدرك  ممتازًا،  بعضها  عىل 

 : الصحي لصعيد  ا عىل  الــقــــوس  بــــــرج 
إذا شعرت  الطبيب  اىل مراجعة  الفرتات  وأنك قد حتتاج يف فرتة من  اىل صحتك، خاصة  االنتباه  عليك 

بأي وهن، واىل املحافظة عىل سالمتك واالعتناء بنفسك.
ي: د واملا املهني  لصعيد  ا عىل  الـقــــوس  بــــــرج 

ُتقبل  أنك  شّك  ال  آخر.  موقع  اىل  ينقلك  قد  الذي  العام  هذا  يف  ملفت  فلكي  بدعم  القوس  عزيزي  تتمّتع 
بحدسك  تعرف  حني.  كل  يف  لك  تتوّفر  التي  الفرص  التقاط  اىل  فتبادر  ومهني،  اجتامعي  ارتقاء  عىل 
األفالك  ومهارتك.تغمرك  بحنكتك  اآلخرين  املنافسني  عن  فتتمّيز  من؟  واىل  تتوّجه  أن  جيب  أين  اىل 
تربع  أعاملك.  يف  النجاح  وحتقيق  واملحيطني  واجلامهري  الزبائن  عىل  للتُأير  رضوريتني  وخمّيلة  بجرأة 
مميزًايف  تكون  كام  الناس.  من  كثريين  جتمع  التي  واملناسبات  واملفاوضات  االجتامعات  تنظيم  جمال  يف 
شابه.  وما  حزب  أو  نقابة  أو  فئة  أو  جمموعة  لقيادة  أو  عمل  إلنجاز  الفريق،  وإدارة  التنسيق  جمال 
أو  التجارة  أو  الفن  عامل  اىل  انتموا  سواء  شغفهم،  يثري  عمل  يف  مبتغاهم  جيدون  القوس  مواليد  من  كثريون 
وبعض  ضاغط  بمناخ  السنة  تبدأ  قد  والسياسة.  اإلعالم  أو  اهلندسة  أو  الطب  عامل  اىل  أو  التعليم،  أو  الرتبية 
باملستقبل. واثقًا  وتندفع  مواهبك  فتامرس  )فرباير(  شباط  شهر  من  ابتداًء  السامء  تنفرج  ثم  العوائق، 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  الـقـــوس  بـــــرج 
تعيد النظر ببعض القرارات، وقد تتخذ مبادرة مهمة بالعودة اىل دراسة أو البدء بعمل جديد، أو باعتامد أسلوب 
آخر يف حياتك. إن بعض مواليد القوس يفكرون بتعديل وتغيري يف شكلهم وهندامهم وحتى يف طريقة لبسهم، 
وهذا أمر رضوري هذه السنة، ألن املظهر يؤثر جدًا عىل مسارك كام عىل عالقاتك وحضورك يف شتى املجاالت. 
عاطفيًا، تتمّتع بسحر منقطع النظري وجتد نفسك حماطًا باملعجبني واألحّباء الذين يطلبون وّدك ويعرّبون لك 
سنة  فتعرف  اخليار،  حسن  عىل  وحريصًا  السابق  من  أكثر  متمهاًل  تبدو  أنك  إال  حبهم،  عن  أو  اهتاممهم  عن 
مليئة باملتغرّيات. قد يتخىل بعض مواليد القوس عن عالقة قديمة ويعيدون حساباهتم، كام يبّدلون طريقة 
ترّصفاهتم مع الطرف اآلخر، وقد خيترب بعضهم صدق املشاعر ويصبح أكثر تطّرفًا مع احلبيب. يف هذا العام، 
تتخّذ، عزيزي القوس، قرارات طاملا أّجلتها، وتقّدم نحو أهدافك، إذا مررت بفرتة من املشاكل واملعوقات، وال 
شّك أن هذه السنة حتمل قصة حّب مميزة ملعظم مواليد القوس، حتى وإن مّروا بفرتة من اإلرباك واحلرية.

ابية  لرت ا اج  األبر من  يب  ا تر برج  ي  اجلد  - ي  اجلــــد بـــــرج 
مواليد برج اجلدي من تاريخ 20/12 إيل تاريخ 19/1 

الكثرية  األحداث  من  استثنائية  سنة  تعترب  عشوائية"  بطريقة  الترّصف  أو  شائكة  عملية  أية  خوض  عدم   "
شهر  يف  امليزان  برج  إىل  دخل  جوبيتري  فكوكب  املفاجئة،  واالنقالبات  اخلصبة  والتحديات  الكبرية  واحلركة 
العام،  )اوكتوبر( من هذا  األول  العارش من شهر ترشين  2016، ويستقّر فيه حتى  أيلول )سبتمرب( من سنة 
لكنك قادر عزيزي اجلدي، وبقدراتك  تقليدية،  بلوتون يف برجك ويوّلد أجواًء وظروفًا غري  ليعاكس كوكب 
اخلاّلقة، عىل الترّصف برسعة عند األوقات احلرجة وبمرونة جتعلك تستفيد من كل التحّوالت احلاصلة يف 
األفق. ينصحك جوبيتري يف امليزان بعدم خوض أية عملية شائكة أو الترّصف بطريقة عشوائية وبدون دراسة 
وترو. قد تفاجئك األحداث فتتكّيف معها بطريقة مميزة وحتسن التعامل مع املستجدات بمهارة، فتستفيد 
البداية،  املالية واالستثامرية يف  العمليات  إذ خّيبتك  باملخاطر.  البداية  التي توحي يف  حتى من بعض األوضاع 
فإنك جتتاز العوائق هبدوء وتستدركها يف الوقت الالزم. أما سالحك يف بداية السنة، فهو املصداقية واملثابرة 
أرباحًا رغم كل يشء ويساعدك احلدس  املناهض. حترز  الطرف  لزعزعة مشاريع  الترصفات،  والطراوة يف 
نشاطات  عىل  تطّل  مؤازرتك.  عىل  والقوة  القدرة  فيه  ترى  من  مع  والتحالف  املناسبة  الفرص  اغتنام  عىل 

مــن  وتسرتيح  األشهر جديدة  يف  وتشعر  معك،  املحيط  بتجاوب  وتنعم  عناء 
انتقلت إىل مرحلة سعيدة وعربت منعطفًا مهاًم، فام كان األخرية من الـسنة أنــــك 

مقبواًل. يصبح  عليك  حمّرمًا 
الصحي: لصعيد  ا عىل  ي  الـجـــــد بـــــــرج 

من اهلام االعتناء بصحتك جيدًا لتجّنب أي عارض يف القلب أو العظام أو الظهر والعمود الفقري، كام بأوجاع 
الركبتني واجلهاز التنّفيس. تتحّسن الصحة يف األشهر الثالثة األخرية من السنة وتتجــاوب مع عـالج أو دواء 

إذا، ال سمح اهلل، مررت بفرتة صعبة.
ي: د واملا ملهني  ا لصعيد  ا عىل  ي  الـجـــــد بـــــــرج 

تتحّدث األفالك هذه السنة عن مكافأة تتلقاها لقاء جهود قمت هبا يف املايض، وعن ظروف جتعلك تستفيد 
مؤلفًا  كنت  إذا  واسعًا،  مجهورًا  وتستقطب  شهرة  تسّجل  فيها.  دخل  أي  لك  يكون  أن  بدون  أحداثها،  من 
إذا  أو  أو مرسحيًا،  أو منتجًا سينامئيًا  األخبار  أو معّلقًا عىل  أو صحافيًا  أو ممثاًل  أو خمرجًا  أو مغنيًا  فنانًا  أو 
إذا كنت تعمل يف جمال سيايس  اإلبداع واخللق يف أي جمال كان، كذلك يسطع نجمك  إىل عامل  تنتمي  كنت 
التخطيط  أحسنت  فإذا  السنة،  هذه  أعاملك  سري  حسن  عن  مسؤواًل  تكون  باختصار،  إداري.  أو  نقايب  أو 
وتعاملت مع املستجدات بحنكة وذكاء فتنجز مشاريع جديدة مشّوقة وملفتة. لن تدخر جهدًا لتجاوز كل 
تكتشف قدراتك  تتحّمل مسؤوليات كبرية جتعلك  السنة.  تتزعزع هذه  ال  بالنفس  الطريق، فثقتك  يعيق  ما 
هذهالسنة  جتده  فقد  عمل،  عن  باحثًا  كنت  إذا  أما  األحيان.  غالب  يف  طموحاتك  مع  احلقيقيةوتتجاوب 
إليه. تتطّرق  جمال  أي  يف  جدارتك  وإثبات  الثقة  لكسب  إمكاناتك  كل  وتوّظف  االستحقاق،  تأخّر  ولو 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  ي  الـجــــــد بـــــــرج 
إىل  تضطر  الرصاعات  من  بفرتة  متّر  أنك  شّك  ال  تسعدك.  التزامات  عىل  تقدم  فقد  العاطفي،  الصعيد  عىل 
التكّيف خالهلا مع بعض الرشوط أو الظروف، لكنك تبني عالقات مميزة وراسخة ختدم مصاحلك عىل املدى 
محيمية  أكثر  عالقة  إىل  صداقة  تطّور  أو  السابق،  يف  أحببته  بمن  االرتباط  تعاود  فقد  عازبًا  كنت  إذا  البعيد. 
إليك  حيمل  قد  الذي  )نوفمرب(  الثاين  ترشين  شهر  يف  وخاصة  السنة،  أواخر  يف  الشخصية  بحياتك  وهتتم 
جديدًا.كل يشء يتعّلق بإرادتك وبنظرتك إىل بعض األمور ورّدات فعلك إزاءها. تقبل عىل تغيريات ومفاجآت 
األوضاع،  يف  االنقالبات  بعض  حيمل  وقد  مبارشة  إليك  يتوّجه  أورانوس  كوكب  ألن  السنة،  هذه  يف  شّتى 
لقاء  ُأثر  عىل  جديد،  إىل  فتنتقل  مصريك  يتغرّي  قد  بلحظة  الطارئة.  األحداث  أو  احللوة  األخبار  بعض  كام 
أو بسبب غرام مفاجئ تقع فيه. أثناء سفر يأيت بدون حتضري،  أو  أو مرجعية مهمة،  به  تثق  مع شخص 

املائية  األبراج  من  مائي  برج  الدلو   - الــدلــو  بـــــــرج 
مواليد برج الدلو من تاريخ 20/1 إيل تاريخ 18/2 

"سنة رائعة تنسى فيها املايض وتنظر إىل األمام" إهنا سنة استثنائية مل تعرف منذ فرتة طويلة تُأثريات فلكية 
مناسبة كالتي حتملها إليك. لقد انتهت الدورة السلبية التي عانيت منها وًأصبحت وراءك،وها أنت تطّل عىل 
حياة جديدة غنّية بالتجارب والتطّورات واألحداث التي سترتك أثرها عىل حياتك لسنوات عّدة. إن كوكب 
جوبيتري، الذي دخل برج امليزان يف أيلول )سبتمرب( من عام 2016 ومحل إليك الوعود، يستقّر يف هذا الربج 
يرافق  كبري  حظ  وإىل  احلقول  شّتى  يف  نجاحات  إىل  ويشري  )أكتوبر(،  األول  ترشين   11 تاريخ  حتى  الصديق 
واترك  وتفاؤل،  بفرح  السنة  هذه  استقبل  لك.  احلياة  هبا  حتتفظ  ومفاجآت  ملصلحتك  وتغيريات  اخلطوات 
األحداث تثبت لك صدق هذه التوّقعات، واستفد من هذا املناخ الواعد، وال تفّوت الفرص اجلّيدة التي تتوّفر 
معنوي  وتراجع  وبتوتر  صعبة  بفرتات  مررت  أنك  شك  ال  )اكتوبر(.  األول  ترشين  وحتى  السنة  طوال  لك 
أنتاآلن  ها  الصعوبات.  وواجهت  اخلسائر  لبعض  تعّرضت  كام  )سبتمرب(،  أيلول  شهر  وقبل   ،2016 سنة  يف 
تعاود صعود السّلم وتنسى املايض وتنظر إىل األمام، ألنك تطّل عىل سنة رائعة تعّوض خالهلا عاّم فات وعن 
واألحالم  باآلمال  معّبدًا  مشوارًا  فتبدأ  أوضاعك،  وتثبت  تريد  ما  عىل  وحتصل  واثقًا  فتنطلق  الضائع،  الوقت 
وتنّفذ رغبة دفينة طاملا راودتك، وتشغل منصبًا حتلم به فتتقّدم مشاريعك برسعة فائقة وبدون عوائق تذكر.

الصحي: لصعيد  ا عىل  الــدلــو  بــــــرج 
ينتقل  عندما  فقط  املجال،  هذا  يف  مناوئة  طوالع  إىل  تشري  كواكب  فال  مناسب،  صحي  بوضع  تتمّتع 
الصحة  إن منزل  الوهن.  أو  اإلرهاق  ببعض  يتسّبب  العقرب،  إىل برج  )اكتوبر(  األول  11 ترشين  جوبيتري يف 
بأي  شعرت  إذا  بنفسك  االهتامم  إىل  معها  حتتاج  األوقات  بعض  هناك  طبعًا  لكن  السنة،  هذه  فارغًا  يبدو 
والركبتني. الرجلني  وآالم  اجللدية  باحلساسيات  هتتم  أن  جيب  ولألمعاء.كذلك  الغذائي  لنظامك  عارض.انتبه 

ي: د واملا ملهني  ا لصعيد  ا عىل  الــدلــو  بــــــرج 
تقبل عىل دراسة أو عملية تدريبية تفكر هبا، فأنت تتمّتع باجلرأة الالزمة وبعفوية جتعلك تقبل عىل اختبارات 
وجتارب بدون ترّدد. تنتقل من التخطيط إىل التنفيذ برسعة، ومتّر بأحداث غنية وظروف استثنائية توقظ 
فتتزّود  كالرادار  اإلشارات  وتلتقط  املايض  اخلريف  فصل  يف  بدأ  مرشوعًا  ربام  الشغف.تواصل  قلبك  يف 
باملعلومات وتوّظفها يف اإلطار املهني املفيد لك. لكن خيشى عليك من التعب واإلرهاق والتبعثر بني اجتاهات 
عّدة، كام خيشى من الغلط بسبب تراكم األعامل. قد تّتسم هذه السنة بسفر مهم، حيث تكتشف آفاقًا جديدة 
وصداقات تدفعك إىل أجواء غريبة عنك. هذه هي سنة املعرفة والتجارب غري االعتيادية والبحث عن احلقائق 
واملعلومات التي ختدم مصاحلك،توحي لك األحداث بأفكار كثرية، ولو أنك تواجه بعض االعرتاض واالحتجاج 
أو  فريقًا  تقود  قد  قضاياك.  إىل  الناس  لكسب  الدبلوماسية  وباعتامد  واملثابرة  بالصرب  تنصحك  األفالك  أن  إال 
ترتأس مهّمة عىل أثر صدفة ما، وحتقق نجاحًا فتكون احلوافز كثرية ومشّجعة. ال ترتّدد بطلب النصيحة 
حمتملة. أخطاء  يف  تتوّرط  ال  حتى  الصحيح  الطريق  إىل  يرشدوك  لكي  االختصاصيني،  بعض  واستشارة 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  الـــدلــو  بـــــــرج 
حيمل إليك هذا العام وعودًا عاطفية شّتى ولقاءات غنية وصداقات متنّوعة. إذا كنت تعيش فراغًا ما، فإنك 

تعبئه كام تطّل عىل عالقات مشّوقة إذا كنت عازبًا، وتتقّرب من احلبيب إذا كنت مرتبطًا، تصارع الناس 
من أجل من حتب وتقف يف وجه الرياح، كذلك تكون حماطًا باملحّبني واحلريصني عىل سالمتك وسعادتك. 
قد تقع يف الغرام وجيذبك ربام شخص ينتمي إىل حضارة وثقافة خمتلفتني، بعض مواليد الدلو خيططون 

لزواج يف عام 2017، والبعض اآلخر يكتشفون احلقائق ويرفعون القناع عن أحد أو إحدى املخادعني/ات. 
قد تستقبل طفاًل إذا كنت تسعى لذلك. يكون لكوكب فينوس تُأثري خاص عليك هذه السنة ألنه يراوح مكانه 

استثنائياً بني شباط )فرباير( وحزيران )يونيو( يف برج احلمل، ما جيعلك مندفعًا يف مبادراتك الشخصية 
ومتحّديًا كل العقبات يف طريق من هيتفإليه قلبك.

ئية  املا األبراج  من  مائي  برج  ت  حلو ا  - ت  الـحـــو ج  بــــر
مواليد برج احلوت من تاريخ 19/2 إيل تاريخ 20/3 

 "تبديل جذري بالنظرة جتاه األمور وتصّور لالرتباطات والقناعات" قال يل أحد األشقياء وهو من برج احلوت، 
وقد مّر بسنوات ثالث من املشاكل: "إذا احلّظ مغناطيس فعىل األكيد أنني خشبة". نعم، لسوء احلظ، خضع 
مواليد احلوت لتأثريات فلكية شديدة وسلبية يف غالب األحيان خالل السنتني املاضيتني عىل األٌقل. تقاذفتهم 
األٌقدار ووصلوا إىل اليأس يف بعض األحيان، وهم يشعرون اآلن أهنم مل يعد بوسعهم االنتظار أو تأجيل املساعي 
ستبّدل  التي  السنة  هذه  يف  معهم  حيصل  ما  وهذا  املسار،  وتغيري  األمور  لقلب  عليها  يقدموا  أن  جيب  التي 
بني  متقّلبة  بمراحل  يمّرون  والقناعات.  االرتباطات  لبعض  وتصّورهم  األمور  إىل  نظرهتم  جذرية  بطريقة 
التقّدم والرتاجع، كام بأزمات ووعود تستمر حتى 10 ترشين األول )أوكتوبر( باإلمجال. فيتحّدون أنفسهم 
حينًا ويذعنون للقدر حينًا آخر، ثم يقبلون عىل فرتة استثنائية من النجاح والتأّلق واالنتصار والتحّرر من كل ما 
كّبلهم، فيحققون ذاهتم بكثري من احلكمة واملعرفة والدروس التي استخلصوها طوال هذه الدرب املتعّرجة. 
مغامرون هم مواليد برج احلوت يف هذه السنة املهمة، والتي حتمل تنّوعًا كبريًا يف املجال املهني كام يف جمال 
اخللق واإلبداع واألعامل والفكر والسياسة. يعيشون أوقاتًا غري اعتيادية وغري تقليدية فيحققون سمعة طيبة 
أوشهرة مقّدرة أو مركزًا هبيًا أو مكافأة ساّرة، لكن باملقابل يضطرون لإلذعان لبعض اإلرادات أو لقبول بعض 
التدخالت يف شؤوهنم ويتعّرضون الحتامل عزهلم عن بعض األماكن واملراكز، أو للتخريب عىل بعض إنجازاهتم.

الصحي: لصعيد  ا عىل  ت  الـحـــــو بـــــرج 
حذاِر من إمهال الصحة، ورضورة مراجعة الطبيب يف كل مشكلة صحية قد تصيبك، وقد ختضع لعالج ما.

ي: د واملا ملهني  ا لصعيد  ا عىل  ت  الـحــــو بـــــرج 
إلجراء  أو  اخلارج  يف  عمل  عن  بحثًا  بعضهم  يسافر  وقد  شهر،  إىل  شهر  من  وتتغرّي  املناخات  تتبّدل 
اآلخر  والبعض  خارجية،  أسواقًا  ليطاول  بأعامله  يتوّسع  البعض  اهلجرة.  بسبب  أو  رضورية  مفاوضات 
كفاءهتم،  يقّدرون  بمن  فتجمعهم  الصدف  أما  رائدًا.  ويكون  جماله  يف  عليه  الطلب  يشتّد  وقد  فكرة  يطلق 
إىل  ويضطرون  كثرية  حتّديات  يواجهون  قد  باملقابل  سبب،  بدون  السابق  يف  أٌقفلت  أبواب  أمامهم  فُتفتح 
كليًا  يغرّيون  منهم  كثريون  يواجههم.  من  فجور  بسبب  الصوت  خفض  إىل  أو  األحيان،  بعض  يف  االنكفاء 
التغيري  كام  السنة،  هذه  عنوان  هو  استقرار  فالال  جديدة،  مهنة  باب  ويطرقون  توجهاهتم  أو  عملهم  جمال 
جوبيتري الثنائي  أما  يرضوا.  مل  أم  بذلك  رضوا  سواء  معها،  للتكّيف  تضطّرهم  التي  والظروف  واملفاجآت 
نبتون فيقرتح عليك مشاريع خاّلقة لكنها مجاعية، فالعمل الفردي ال يفيدك يف هذه السنة. كذلك تنصحك 
لكن، كام رأيت إنجاز مهامتك بدون تقاعس.  األفالك، وعىل رأسها جوبيتري، بحامية نفسك واإلرصار عىل 
ملصلحتك. كيّل  األوضاع  يف  بانقالب  يعدك  الذي  اخلريف  مشارف  حتى  بالصرب  وعليك  كثرية  بخّضات  متّر 

والشخيص: العاطفي  لصعيد  ا عىل  ت  الـحـــــو بـــــرج 
تبدو هذه السنة متقّلبًا يف احلب وربام حتتاج إىل التغيري، فكوكب احلب بالنسبة إليك هو مركور، ويرتاجع أربع 
مرات هذا العام، ما يعني انقالبات وتغيريات يف حياتك الشخصية. إال أن الطالع الفلكي يتحدث عن انجذاباتك 
هذه السنة إىل أصحاب الفكر، كام إىل من تستطيع التواصل معهم والتحدث إليهم ومشاركتهم األفكار واآلراء 
واملشاعر. كذلك متيل إىل التمّلكية وتسكنك اهلواجس يف حرصك عىل احلبيب. تتخذ قرارات فجائية حترّي 
عىل  أيضًا  خيّيم  استقرار  الال  إن  آخر  بمعنى  حقيقية.  أسباب  بدون  القرارات  بعض  عن  ترتاجع  أو  املحيط 
حياتك الشخصية. تتبّدل نظرتك إىل احلياة العاطفية، وترى أن من حّقك أن حيسب اآلخر حسابك يف كل يشء 
وأن هيتم بسعادتك وهنائك، كام يطالبك باملقابل بالقيام بواجباتك جتاهه. تستعيد سلطة فقدهتا ربام، وتطالب 
املحيط بإظهار املحبة والربهان عىل التعّلق بك، وربام خترج من قوقعتك ومن عزلتك وتفّكر باالنفتاح عىل العامل 
اجلديد الذي يعدك به الفلك، ويتجىل ذلك ابتداًء من شهر ترشين األول )اوكتوبر(، إال أن األشهر التسعة األوىل 
ليست خالية من الوعود، بل حتمل فرتات رائعة وسعيدة، تّتسم ببعض املغامرات واملواعيد واللقاءات املشّوقة.



كيف تتعامل مع اإلمهال والالمباالة؟

آثار  مواجهة  عىل  حياتك  تبسيط  يساعدك  هل 
عالقتك؟ يف  والمباالة  إمهال  من  له  تتعرض  ما 

اإلمهال العاطفي يف العالقات:

والمباالة  إمهال  وجود  تعرف  أن  يمكن  كيف 
يف عالقتك؟

العاطفي  الدعم  تقديم  عدم  عىل  اإلمهال  ينطوي 
عالقة أي  يف  املرء  يمنحه  أن  جيب  الذي 
عاطفيًا  هيمالن  الوالدين  أن  مثاًل  ُيعتقد  بالتايل 
املودة  مستوى  إظهار  يف  خيفقان  عندما  الطفل؛ 
الوالدين كأحد  إظهاره  عليهم  الذي  االهتامم  أو 
الطفل  احتياجات  قدمت  قد  تكون  عندما  )حتى 
واملأوى( وامللبس  الصحية  والرعاية  الطعام  مثل: 
احلياة  رشاكة  أو  الزواج  من  الغرض  فإن  وباملثل 
من  فاهلدف  عاطفي،  دعم  نظام  أيضًا  يتضمن 
لتبادل  إطار  توفري  هو  االجتامعية  العالقات 
حد  عىل  والسلبية  اإلجيابية  احلياتية..  اخلربات 
والرعاية. واحلميمية  املتبادل  الفهم  كذلك  سواء، 

تظهر  إجراءات  السلوكية  األشكال  تتضمن 
قضاء  مثل  لآلخر،  اجتاه  وجوده  أو  االهتامم 
اخلروج  عىل  اآلخرين  مساعدة  أو  معه،  الوقت 
األشكال  تتضمن  كام  صعب،  موقف  من 
والتعاطف واالستامع  الصرب  مثل  أشياء  املعرفية 
جمموعة  عىل  العاطفي  الدعم  ينطوي  عادة 
وقد  واملعرفية،  والسلوكية  املادية  اجلوانب  من 
أجزائه. جمموع  من  أكرب  الدعم  حزمة  تكون 

أحيانًا  يترصف  الذي  احلياة  رشيك  فإن  وهكذا 
ممارسة  يرفض  املثال،  سبيل  عىل  عاطفية  بطرق 
اخلالف  بعد  ودي  غري  بشكل  يترصف  أو  اجلنس 
للعواطف مهماًل  بالرضورة  ليس  الزوجي، 
عىل  ترصف  قد  يكون  ربام  أنه  من  الرغم  عىل 
عندما  فقط  معينة،  مناسبات  يف  النحو  هذا 
يمكن  العادة؛  مستوى  إىل  األفعال  هذه  ترتفع 
عاطفيًا. إمهااًل  صحيح  بشكل  الوضع  ُيسمى  أن 
الرغم  عىل  عاطفيًا؟  مهِمل  حياتك  رشيك  هل  إذن 
صعبة تكون  قد  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  أن  من 
اإلرشادات: بعض  اآلن  لديك  يكون  أن  فيجب 

من  حياتك  رشاكة  يف  العاطفي  الدعم  نظام  هل   -
الدعم  تقديم  حتاول  أو  تقدم،  )هل  واحد  جانب 
العكس(؟ ليس  ولكن  حياتك،  لرشيك  العاطفي 

كالعادة؟ يف  عاطفيًا  يساندك  ال  رشيكك  هل   -

التي  الطريقة  بوضوح  تصف  أن  يمكن  هل   -
أن  يف  ويفشل  اعتيادي(  )بشكل  الرشيك  يتبعها 
نفسيًا(؟ أو  سلوكيًا،  )جسديًا،  عاطفيًا  داعم  يكون 

كام  رشيكتك   / رشيكك  إمهال  يؤدي  هل   -
الدعم  نظام  مساندة  عدم  إىل  موضح؛  هو 
احلياة  رشاكة  عىل  للحفاظ  الالزم  العاطفي 
احلياة  جتارب  مشاركة  عىل  تساعد  عالقة  )أي 
والرعاية(؟ واحلميمية  املتبادل  والتفاهم  الفردية 

- هل توقعاتك بشأن الدعم العاطفي معقولة، أي ما 
يتوقعه معظم الناس بشكل عام من رشاكة احلياة؟

اخلمسة  األسئلة  من  كل  عىل  إجابتك  كانت  إذا 
اعتقاد  لديك  عندها  نعم،  هي  أعاله  املذكورة 
ذلك  ومع  عاطفي،  إمهال  عالقة  يف  بأنك  معقول 
احلياة رشاكة  يف  العاطفي  الدعم  مستوى  فإن 
يتوقعه  أن  جيب  الذي  املستوى  إىل  يرقى  ال  قد 
مثل  يف  العالقة،  هذه  مثل  يف  معقول  بشكل  املرء 
اإلمهال  عن  التحدث  املنطقي  من  احلاالت  هذه 

اختبار  عىل  التعرف  يمكنك  كام  العاطفي، 
املشكلة. حل  إىل  الطريق  ملعرفة  العاطفي  اإلمهال 

صفات الشخص املهِمل:

وعالمات تدل عىل الالمباالة واإلمهال:
يرتك اإلمهال والالمباالة؛ آثارمها عىل الفرد عىل 

شكل عالمات وِطباع ومنها: 
عدم اإلحساس:

شخصيتك  يف  حمفورة  سمة  هي  احلساسية  إن 
الشعور  إىل  يؤدي  الذي  اإلمهال،  عىل  ورد 
عدم  عن  التعبري  يتم  القيمة،  وختفيض  باهلجر 
موجها  يكون  قد  الذي  بالالمباالة،  اإلحساس 
فليس  عام،  بشكل  احلياة  أو  آخرين  أشخاص  ضد 
ويرجع  يشء،  ألي  شغف  وال  محاسة  هناك 
سن  منذ  تعّلم  الشخص  أن  إىل  ذلك  يف  السبب 
يقدرها. مل  حميطه  ألن  عواطفه  يثبط  أن  مبكرة 

رفض مساعدة اآلخرين:
من  الكثري  إىل  بحاجة  كلنا  الطفولة  فرتة  خالل 
املحيطني بنا، والدعم والتوجيه والتعزيز رضوري 
جدًا، فإذا كان الطفل يفتقر إىل هذا الدعم؛ يتعلم عدم 
توقع أي يشء من اآلخرين، ونتيجة لذلك حياول 
"بأي ثمن"، وشخصًا ال يثق بام  أن يصبح مستقاًل 
بكل  القيام  وسيحاول  له،  منحه  لآلخرين  يمكن 
التجارب  من  نفسه  حيمي  كذلك  بمفرده،  يشء 
أخرى. مرة  هبا  املرور  يريد  ال  التي  العاطفية 
ثم  ما،  لشخص  يكون بحاجة  أن  يريد  ال  ألنه  ملاذا؟ 
بعض  يف  العكس  حيدث  وقد  أمل..  بخيبة  يشعر 
يشء كل  يف  املساعدة  الشخص  يطلب  األحيان؛ 
بنفسه. هبا  القيام  يستطيع  التي  األشياء  يف  حتى 

مفقود ما  شيئًا  بأن  الشعور  بالفراغ:  الشعور 
قوي جدًا لدى الناس من ضحايا اإلمهال والالمباالة 
الباردة يف طفولتهم أو يف عالقاهتم كبالغني، حيث 
هو  هذا  شاغرة!  بقيت  ألحبائهم  مكان  هناك  كان 
السبب يف وجود ما يشبه الثقب يف قلوهبم، فاإلمهال 
الشخص  حياة  عىل  مظلاًم  ظاًل  ترتك  والالمباالة 
يشء  فال  معيارهم،  يصبح  بالفراغ  الشعور  وهذا 
جيد بام فيه الكفاية، ولن يكون هناك ما يكفي.. ال 
يشء يملئهم، بطبيعة احلال ال يوجد شخص يملئ 
اإلحساس  يتجىل  األحيان  بعض  يف  الفراغ،  هذا 
مستمر نقد  شكل  عىل  مفقود  يشء  هناك  بأن 
حوهلم. من  يشء  وكل  أنفسهم  إىل  موجه 

الكامل: يؤثر غياب احلب واالهتامم خالل طفولة 
لنفسه هبا  ينظر  التي  الطريقة  عىل  الشخص 
وبدون حتى إدراك ذلك؛ سيعتقد أن ال يشء يفعله 
ليتم تقديره، كام قد يصبح مفرطًا  له قيمة كافية 
يف احلكم غري املحتمل عىل نفسه، يف مرحلة البلوغ
من الشائع أن يصبح أكثر رصامة يف الشك الالواعي 
يف  لديه  يزال  ال  النهاية  يف  يكفي،  بام  يقوم  ال  بأنه 
تقدير. موضع  يكون  أن  يريد  صغري  طفل  داخله 

انعدام  الرفض: رغم  إزاء  احلساسية  مفرط 
الشخص  يشعر  فعندما  لديه..  احلساسية  صفة 
قناعة  عنده  يتولد  قيمة،  بال  وأنه  بالتجاهل 
شعور  إنه  أحدًا،  هتم  ال  حياته  وأن  تافه  بأنه 
باإلمهال  تتسم  التي  فالعالقة  املالئمة،  بعدم 
للنقد  احلساسية  فرط  إىل  تؤدي  قد  والالمباالة، 
عىل  عالمة  أي  تفسري  يتم  كام  اآلخرين،  من 
خطأ  "هناك  هو  يسمعه  ما  وكل  كتهديد،  الرفض 
للغاية. مؤملا  يكون  أن  يمكن  واألمر  فيك"،  ما 

مواجهة اإلمهال والالمباالة:

والالمباالة اإلمهال  مع  للتعامل  احلياة  تبسيط 
اإلمهال  تعريف  عن  نتحدث  نحن  اآلن  حتى 
معاجلته لكيفية  املعقد  السؤال  وليس  والالمباالة، 

العاطفي  اإلمهال  مسببات  عىل  ذلك  يعتمد  حيث 
يكون  قد  احلاالت  بعض  يف  املثال،  سبيل  عىل  مثاًل 
عالقته  هيمل  لذلك  نتيجة  عمل،  مدمن  الرشيك 
اضطرابات  من  البعض  يعاين  قد  كام  عالقتها،  أو 
التعبري  عىل  القدرة  يعيق  مما  نفسية،   - عصبية 
قد  بينام  نرجسيًا  البعض  يكون  وقد  املشاعر،  عن 
العالقة خارج  بمشاكل  مشغولني  غريهم  يكون 
عىل  اإلمهال  مع  التعامل  يتم  قد  احلاالت  بعض  يف 
لألزواج. املشورة  تقديم  خالل  من  وجه  أفضل 

عىل أي حال فإن حتديد اإلمهال هو دائام اخلطوة 
األوىل يف معاجلته، هذا ليس باألمر السهل ألن املرء 
عالقة  يف  طويلة  سنوات  يقيض  أن  يستطيع  مثاًل 
والالمباالة العاطفي  اإلمهال  بسبب  مرضية  غري 
العالقات  يف  بينام  رضاه،  عدم  سبب  يعرف  وال 
امليسء  السلوك  عىل  التعرف  األسهل  من  املسيئة 
املقابل  يف  رصحية،  تكون  ما  عادة  إجراءاته  ألن 
عىل  سهو،  عىل  ينطوي  العاطفي  اإلمهال  فإن 
وال  لفظيا  الزوجني  أحد  ينتقد  ال  املثال  سبيل 
أشكااًل  يامرس  أو  يضايق  وال  بإستمرار  يشكو 
يشء  كل  بعد  الرشيك،  ضد  العدوانية  من  أخرى 
من  لذلك  خاطئًا،  شيئًا  املهِمل  الرشيك  يفعل  ال 
الصعب حتديد ما هو اخلطأ يف العالقة مع اإلمهال 
العاطفي والالمباالة، لكن يمكنك لو كنت يف وضع 
تساعدك  التي  اإلجراءات  ببعض  تقوم  أن  مشابه 
هنا  نتحدث  وال  الرشيك  إمهال  مع  للتعامل  أنت 
كيفية  هو  اآلن  هيمنا  ما  احلالة،  هذه  عالج  عن 
عليك تقع  التي  والالمباالة  اإلمهال  مع  تعاملك 
فال حتاكم أو تنتقد نفسك؛ ألنك تضيف فقط إىل 
املشكلة، حيث يواجه الغالبية العظمى من النـاس 
صعوبة يف إجياد التوازن يف عامل اليوم، وإلعطائـك 
يف  لإلمهـال  تتعرض  كنت  مهام  األفكار  بعض 

عالقتك أو تعاين آثار الالمباالة يف عيشك.

إليك طرق يمكنك من خالهلا
تبسيط حياتك اآلن:

تشتيت هي  الفوضى  الفوضى:  من  التخلص   -
إهنا فراغ يف الطاقة، لذا حاول ترتيب حياتك اخلاصة 
والعمل(. املنزل  )يف  مساحتك  حتتويه  ما  وكل 

الفوضى  تستنزف  حياتك:  لتبسيط  اكتب   -
إن  اإلجهاد،  من  وتزيد  طاقتك  العقلية 
سوف  مفكرة  يف  املزعجة  األشياء  كتابة 
مزاجك. تعديل  عىل  ويساعد  ذهنك  حيرر 

حتتاجها:  ال  التي  األشياء  رشاء  عن  توقف   -
بالنفس االهتامم  من  نوع  أنه  تظن  ألنك 
ومن  الالزم  من  أكثر  يشرتون  فالكثريون 
تذهب  أن  يمكن  أموااًل  فتنفق  فائدة،  دون 
الفكرة  تعّزز  بالتايل  قيمة،  ذي  يشء  إىل 
أفضل". "األكثر  إن  تقول  التي  الالواعية 

ليسوا  الناس  معظم  مهم:  هو  ما  حدد   -
حياهتم يف  مهم  هو  ما  بشأن  واضحني 
وطاقتك؟  ومالك،  وقتك،  تستثمر  ال  فلامذا 
ترغب  التي  هتمك،  التي  األشياء  يف  فكر 
فيها. الطاقة  أو  املال  أو  الوقت  استثامر  يف 

- انتبه: توجيه تركيزك عىل الوعي بام حيدث اآلن
حياتك. يف  املهمة  األشياء  تلك  تقدير  عىل  يساعدك 

- تعلم أن تقول ال: أنت شخص جيد ولست بحاجة 
إىل إثبات ذلك ألي شخص آخر غري نفسك، عالوة 
عىل ذلك أنت ال تدين ألي شخص بتفسري نفسك.

حياتك  تبسيط  البساطة:  مجال  تقدير   -
هبا. وتستمتع  باحلرية  تشعر  أن  يعني 
ال يعني أن التجارب السيئة مع اإلمهال والالمباالة 

عالمات  ترتك  فإهنا  ذلك  مع  إصالحها،  يمكن  ال 
ألي  يمكن  احلياة،  مدى  األحيان  بعض  يف  تبقى 
من  نفسه  حيرر  أن  مبايل  وال  مهمل  شخص 
ذلك. أجل  من  بجد  يعمل  أن  عليه  لكن  العبء، 

احلب  ذبول  يف  يتسبب  احلب  يف  اإلمهال  إحذر 
رسيعًا:

بسيطه  لرعايه  حتتاج  مجيلة  ورده  اى  فمثل 
ايضا  هكذا  فاحلب   . وشمس  ماء  من  يوم  كل 
 .. حلوة  معامله  حلوة  كلمه  حيتاج  امجل  ورده 
هكذا   . املاء  بانقطاع  الورود  امجل  متوت  وكام 
واالهتامم. التواصل  قله  متوت امجل مشاعر مع 
رسيعا احلب  ذبول  يسبب  احلب  يف  االمهال 
اجلميله  النبته  بتلك  هيتم  ان  رشيك  كل  فعىل 
أو  أصدقاء  أو  زوجك  أو  زوجتك   ” حياته  ىف 
واحلنان باإلهتامم  لرويه  نسعى  وأن   .“ أهل 
املشاكل. وقت  لنا  مالذ  ويصبح  يكرب  حتى 

يراعاها  ان  الفالح  من  حتتاج  نبته  اى  ومثل 
الضاره احلرشات  هبا  تلحق  ال  حتى 
رشيك  كل  حتتاج  الزوجيه  احلياة  هكذا 
عنارص  اى  من  العالقه  وحيمى  االخر  حيتضن 

حتاول افسادها.
ومثلام نبنى بيت وهنتم برشاء افضل مواد بناء هكذا 
جيب ان نختار افضل امور سواء مشاعر او مواقف

او احاسيس تبنى عالقتنا افضل عالقه.
البناء  مواد  ىف  االختيار  نحسن  وعندما 
عواصف. او  رياح  اى  ضد  صامد  بيت  فسنجنى 

جيب ان نتعلم
عده مفاهيم مهمه ىف الزواج:

ترسع  فال  العمر  لطول  رشاكه  الزواج   : أواًل
يتوجب  التزام  الرشاكه الهنا  تلك  بالتهديد بفسخ 

جمهود حلفاظها.

تتخيل  فال   . احالم  وليس  واقع  الزواج  ثانيًا: 
الزواج. ىف  ستجده  ما  هو  االفالم  ىف  ترآه  ما  ان 

االخذ. وليس  أواًل  عطاء  الزواج  ان  ثالثًا: 

وهو جمهود مبذول جتاه االخر وليس إسرتخاء.

فيمكن  تأخر..  الوقت  لكلمه  جمال  ال  رابعًا: 
ما  عىل  نادم  انك  تشعر  عندما  جديد  من  البدء 
واحلياة  للنبض  العالقه  تعود  ان  اردت  وان  فاتك 
الطرق. بتلك  الصالحها  إسعى  آخرى  مره 

له  جيدًا  تستمع  فعندما  االستامع  خامسًا: 
به. اهتاممك  بدايه  عن  مؤرش  يعطى  فهذا 

املاضى. أخطاء  عىل  يلومك  دعه  سادسًا: 
ال تطلب منه أن يكف عن تذكر املـاضى لكن لكى 
أواًل ان تكشفه للطبيب حتى  تعالج اجلرح جيب 

يستطيع التعامل معه.

تتكرب  وال  وأخطئت  قرصت  انك  اعرتف  سابعًا: 
عىل هذا.

بامهيتـه  اآلخر  الطرف  اذكر كلمت تشعر  ثامنا: 
وقيمته ىف حياتك.

تنفذها.  ان  فعليا  ستسطيع  وعود  ضع  تاسعا: 
ستتخذها. قرارات  أو  ستغريها   ترصفات  سواء 

عارشًا:  تعلم ان تضع رشيكك اولويه عنك او عن اى 
السعاده. جهدك  بكل  ستسعى  ساعتها  اخر.  شئ 

له  ليس  احلب  تقديم  ان  اعرف  عرش:  إحدي 
احلياة. استمرار  مع  مستمر  هو  بل  هنايه. 





املايسرتو هذا لقبه، أثر بشكل كبري ىف تغيري الثقافة الفنية للمجتمع املهجرى ىف أمريكا بلوس أنجلوس ىف وقتًا 
ى األصيل  ي وإمتاعهم بالفن الراق ى األمريك قصري وبشكالً كبري بإضافته للون له صبغة لياىل زمان عىل املجتمع العرب

ى أصيل  ى بفنه وإحرتامه هلذا الفن والبقاء عليه وتطوره وعمل مزيج عرب املحرتم هذه الشخصية أثرت بشكل فعال وراق
بني فنانني اجلاليه العربية بعضهم البعض ىف تناسق وتألف من الوحده العربية األصيلة عن طريق الفن وصنع وحدة فنية عربيه 

ى عادل إسكندر سنتبحر معه ىف قصة نجاح، قصة  ُتكمل بعضها البعض من خالل سفري الفن ىف بالد الفرنجة املايسرتو الراق
حفرها بكل طاقاته وقدراته الفنية والشخصية من نجاحات وإخفاقات وإحباطات وأمل وتفوق عىل نفسة أحيانا وأحياناً اخرى اليأس إىل 

ُيمتع البرش بفنة األصيل اجلميل وموهبته املميزة القوية. أن وصل إىل أعىل درجات الفن وأفضل األحاسيس اإلنسانية والنجاحات العظيمة ل

- من هو عادل إسكندر؟  
عادل إسكندر إنسان مثل أي إنسان له آماله وطموحاته ىف هذه الدنيا. 

- أين ولد ومن أى حمافظة ؟ 
أنا ولدت ىف مرص أم الدنيا ىف حمافظة القاهرة.

- أين درس ومن أى كلية خترج؟  
أمتمت دراستى اإلبتدائية واإلعدادية ثم التحقت ىف ثانوى باملعهد العاىل 

للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون باهلرم وحتى خترجت ببكالوريوس 
املعهد العاىل للموسيقي العربية سنة ١٩٨٤.

- هل أنت متزوج؟ 
متزوج نشكر ربنا .. ثمنها يفوق الآللئ.

- هل لديك أوالد وكم عمرهم؟ 
عندي ولدين وبنت آخر العنقود. 

- ماذا تعنى كلمة مايسرتو بالنسبة لك ؟
حد  آي  وإىل  ىل  بالنسبة  جدًا  كبرية  حاجه  دي  مايسرتو  كلمة 
كل  وتقود  املوسيقني  من  كبري  عدد  تقود  يعني  قيادة  يعنى  مايسرتو 
والتوقيت  فيه  يعزف  حمتاجه  إلىل  املكان  ىف  املوسيقية  وآلته  عازف 
عني  بربع  املوسيقية  النوتة  ويقرأوا  يعزفوا  العازفني  وكل  املناسب 
األوركسرتا.  بيقود  وهو  املايسرتو  عىل  الباقية  العني  أربع  وثالثة 

- ما هي اآلالت التى تتقنها وحترتف العزف عليها؟ 
طبعا آلة الكامن والبيانو.

- متى إحرتفت العزف عيل الكامن؟ 
إحرتفت العزف عيل الكامن بعد ثالث سنوات من الدراسة ىف املعهد 

بدأت الدراسة سنة ١٩٧٧ تقدر تقول سنه ١٩٨٠
- كم كان عمرك وقتها عند إحرتافك وعملك بالسوق فعليًا؟ 

عمرى كان تقريبا 18 سنة عندما بدأت اإلحرتاف.
- من هم كبار الفنانني الذي تعاملت معهم املرصيني منهم والعرب ؟ 

أنا تعاملت تقريبًا مع كل نجوم العامل العربى والبداية كانت فرقة أم كلثوم 
للموسيقي العربية وإحنا طلبة ىف املعهد الهنا فرقة املعهد دى طلعت أجيال 
والفنانة  اجلزائرية  وردة  الفنانة  مع  عزفت  واملوسيقيني،  املطربني  من 
نجاة الصغرية وشادية وصباح وسعاد حممد وأنغام وأصالة وهانى شاكر 
ووليد توفيق وحممد العزبى وحممد رشدى وحممد احللو وعىل احلجار 
ومطربني من اخلليج وكل العامل العريب وتعاملت مع املوسيقار حممد عبد 
الوهاب سنة 1984 كّنا راحيني اململكة املغربية وكان عبد الوهاب عامل حلن 
إىل ملك املغرب وكنا بنعمل معاه بروفات علشان يسمع اللحن ويقول رأيه يف 
الربوفات وطبعا كان ىل الرشف أن أكون مع الفرقة املاسية بقيادة املايسرتو 
أمحد فؤاد حسن ىف تكريم حممد عبد الوهاب ىف قاعة ألربت هول ىف لندن. 

- كم دولة سافرت للعزف فيها ؟
مجيع  سفر  كله  شغىل  بطبيعة  العامل  أربع  ثالث  تقريبًا  سافرت  أنا 
وأسرتاليا  وأمريكا  وأوروبا  واليمن  )السودان(،  ماعدا  العربية  الدول 
إليها. سافرت  القارات  مجيع  ربنا  نشكر  اجلنوبية  وأمريكا 

- من أثر ىف شخصيتك و أضاف اليك فنيًا وانسانيًا من الفنانني؟
كل الفنانني هلم طبع خمتلف ولكن كلهم يتفقوا عىل أن كلهم عندهم 

أحاسيس وكلهم إنسانية طبعًا.
- ما الفرق بني التعامل والعزف مع فنانني كبار وفنانني مبتدئني ؟

التعامل مع الفنانني الكبار طبعًا حاجه صعبه ألن كل واحد منهم عايز 
يعمل شغلة بمنتهى الدقة علشان أسمه وسمعته، أما املبتدئني أنت 

تتعامل معهم عىل إنك تعلمهم وترشح هلم ما مل يعرفوه.
- هل لك أعامل خاصة غري أدائك املحرتف لعزف أغانى الطرب األصيل 

وما هى؟
أنا شغلتى هى املوسيقى فقط  الغري وىل الرشف.

- ملاذا سافرت إىل أمريكا، متى وما اهلدف من السفر واإلقامة؟ 
سافرت إىل أمريكا سنه 2010 اهلدف ربنا ليه حكمة ىف ذلك وعلشان 

أوالدى. 
- هل السفر واإلقامة بأمريكا أثر عىل تارخيك الفنى بالسلب أم أضاف إليك 

خربة جديدة وجمتمع آخر إىل فنك ؟ 
اإلقامة يف أمريكا طبعا أثرت عليا ىف الفن ألن الفن العربى هنا ىف أمريكا 

ميت مش زى مرص طبعا بس قدرنا نعمل حاجه للجاليات العربية 
- ما نوعية اجلمهور ىف دول املهجر )أمريكا(؟

بلد  أي  أو  مرص  ترك  قديم  جيل  نوعني  املهجر  دول  يف  اجلمهور  نوعية 
ترك عندما  الفن  مع  يتعايش  أن  عليه  الصعب  من  وكان  أخرى  عربى 

تواصل يوجد  ال  كان  وقتها  وطبعا  بعيد  وقت  ومن  وسافر  مرص   
إيل  عطشان  إليل  هو  اجلمهور  هذا  احلديثة  والتكنولوجيا  األن  مثل   

الفن العربى املرصى وبيفكره بالزمن اجلميل إلىل كان عايش فيه.
النوع اآلخر من اجلمهور هم األجيال اجلديدة وطبعًا كلهم ميوهلم 

حسب املجتمع إلىل عايش فيه ومنهم كثـــر بيحبــوا املوســيقي
البيت  ىف  بيسمعوا  لو  األرسة  إىل  يرجع  وده  العربية   

الغالب.  ىف  العربية  املوسيقى  هاحيبوا  مرصية  أغانى 
- هل اجلمهور متجاوب مع فنك ليذكرهم باملاضى أم ال يتواصل 

معك بشكل ُمرضى لك نسبتًا للحياة العملية املٌرهقة بالغرب ؟ 
بكل تأكيد اجلمهور متجاوب مع الفن املرصى جدًا إلىل واحشهم جدًا 

وبيفكرهم ببلدهم احلبيبه مرص وأهلهم. 

ىف رأيك ما هو العرص الذهبى للموسيقى العربية ؟ 
العرص الذهبى للموسيقى طبعًا عرص سيد درويش وحممد عبد الوهاب 

وأم كلثوم وعبد احلليم ونجاة وشادية ووردة وفايزة وعبد املطلب 

وكثريين جدًا. 
- ما هى املهرجانات التى شاركت هبا ؟

املهرجانات إلىل شاركت فيها كانت 
كثرية مهرجان قرطاج تونس 

ومهرجان جرش ومهرجانات 
ىف اجلرائر ولبنان واملغرب والدول 

اخلليجية.  
- كيف ننهض بواقع موسيقانا من 

وجهة نظرك ؟
ننهض بموسيقانا بإننا نقدم فن راقى وحمرتم 

اجلمهور كله حيبه ويقدره وحيرتمة.
- ما هو رأيك يف الكليبات واألغانى الرسيعة التى 

تغزو امليديا األن ؟
الكليبات الرسيعة هو ده زمنها األغانى كلها 

أصبحت رسيعة بس احلاجه الرسيعة بتتنسى 
برسعة برده هو ده حال الدنيا الناس معندهاش 

وقت تسمع أغنية ساعة. 
- ما هواهلدف من تكوينك لفرقة لياىل زمان ؟ 

فكرة تكوين فرقة لياىل زمان كانت من أصدقائى ومجعنا 
الفرقة واحلمد هلل نجحت الننا أصدقاء من زمن وأصبحنا 

أرسة واحدة نلتقى ىف مرشوع واحد وهو فرقة ليايل زمان.
- ما هى كانت رشوطك إلختيار الفنانني والعازفني املكون

منهم الفرقة؟
رشوط إختيار العازفني أو املطربني: أوال املوهبة املوسيقية 

وطبعًا لو دارسني موسيقى طبعًا يبقى أحسن كثريًا ألن العازف 
الدارس بيقرأ ُنوته موسيقية وده بيخدم العمل جدًا. 

- ما هو نشاط الفرقة وما املقابل هلذا النشاط الفنى العظيم املبهج ؟ 
نشاط الفرقة هو عمل حفالت للجاليات العربية إلسعادهم فنيًا

املقابل هو فرحة اجلمهور ونحن نسعد أيضًا معهم ألن نجاحك ورد 
فعل جمهوداتنا تشاهده ىف احلال وهو ده مجال املرسح. 

- هل فرقة ليايل زمان هلا هدف حمدد تسعى له أو رسالة معينة ؟ 
هدف فرقة لياىل زمان هو تقديم فن راقى يسعد كل اجلامهري. 

- متى تقام حفالتكم وأين نصل إليها ونتابعها لنستمتع بفنكم 
اجلميل األصيل؟ 

إحنا تقريبًا بنقدم ثالث حفالت ىف السنة التواصل عن طريق
الفيس بوك والدعاية ىف جريدة كاريزما قريبًا إنشاء اهلل.
- ما هى طمحاتك ىف املستقبل وما تريد أن حتققه من 

إنجازات فنية لفرقة لياىل زمان وطموحاتك شخصية ؟ 
إن شاء اهلل سنقوم بعمل حاجات كثرة جدًا عن طريق  لياىل 

زمان وقريبًا سوف نقوم بحفالت ىف واليات أخرى داخل 
أمريكا.

- ماذا تريد أن تقول جلمهورك وما هو اجلديد املقدم له 
من خاللكم الفرته القادمة ؟

أقول جلمهورى احلبيب بحبكم جدًا إحنا من غريكم 
وال حاجه أنتم إلىل برتفعونا إىل فوق وإن شاء اهلل 

سنقدم لكم فن راقى يليق بيكم كام عودناكم 
 الفرتة القادمة، إنتظروا وكل جديد.

كلــمـــــــة أخيـــــــــــرة ؟
أحـب أوجه شكرى وتـقـديـــرى 
إلـى أسـرة صـحـيـفـة كــاريــزمــا 

وإلــى األستاذ وائل لطف اهلل 
النارش ورئيس التحريــر 

وأتـمــنــى لـــه كـــــل 
الــنــــجــــــــــاح 

والـتـوفــيـــق. 

أجرى احلوار: وائـل لطف اهلل



الصحراء  تيه  ىف 
الغرباء بصـحـبة 
ظـلـامء  ليلـة  ىف 

الطريق هول  ومن 
الريق يّبل  من 

القمر عشقت  لو 
السهر بليالينا  وطال 

وانترش السحاب  وجاء 
الربيق قمري  عن  فحجب 

الريق يّبل  من 

بـعـيـد  مـن  رأيـتـهـا  لو 
شديد  بإعجاب  ورمقتها 
جـديـد من  أحـبها  كأنى 

كالغريق ورصت ىف اهلوي 
الريق يّبل  من 

مداه الظلم  جاوز  لو 
وتعداه  احلق  وغلب 

هل أنت صديق ؟
  قد يبدو عليك خصال الكرام

  لكن بكل رصاحًة.....
عنوان الصداقة يا صديقي اإلهتامم

وعنوان احلب ..الصدق واألمان 
وقلب ودار ...حيمي من غدر الزمان 

يا صديقي بالفعل أنت املاُلم 
إن مل هتتم ..و تتظاهر بالنسيان  

ابن األربعني وتنسى وعد الكالم ؟!
 حديثك يرتقي و له تأثري يف الوجدان

ومشاعرك الطيبة عنوان احلب واالنسجام
 مْن يقود السهر ؟ فال يقود غري اهليامن

كيف تنسى مْن قدم لك صدق الغرام 
؟!

أم تتناسى وما عاد للقلب إهتامم

هل هذا يا صديقي الكربياء ؟ 
أم حب فات قبل األوان ؟

من يّبل الريق؟

وفـاء إهتمـام

شعر/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

إبداع( ليلة  خواطر  )من  اللذيذ  عزيزي  خطاب 

للتعزيز أكتب لك خطايب  أن  أود  اللذيذ  عزيزي 
متييز بدون  بجانبك  وأكون  آزرك  من  ألشُد 
واالحرتام  والتقدير  احلب  مع  اعتزاز  بكل 
األيام  كل  كنت  فقد  باجلميل،  والعرفان 
والعطاء الوفاء  مثال  وكنت  األحباب  أقرب 
وأيضا   واإلهلام  السحر  ومصدر 
اآلن. حتى  ومازلت  اإلحسان  نعمة 
ُتغرّي  ومل  تتغري  مل  أنت  كام  أنت  اللذيذ   عزيزي 
منك أو فيك األيام، ومل تتأثر بام قيل أو مْن قال،
بأفكارك  للعبس  معك  الكثريين  حاول  فقد 
باحلب  املتاجرة  عن  امتنعت  ولكن  والتدليس، 
أحاسيس. من  هبا  وما  املشاعر  شجب  أو 
القلب  أنت  زلت  وما  كنت  كم  اللذيذ  عزيزي 
الوحيد مْن يتسع بال مقابل وهيب املنح واهلدايا 
البحث  دائم  فأنت  الرفيع،   الرشف  وأوسمة 
عن السعادة لكل عابر سبيل ،  وكان لسان حالك 
عليهم  جار  وقد  أختي  وهذه  أخي  هذا  يقول 
الزمان وجاء دوري ألكون خري ونيس و جليس،
 وها أنت اليوم والدموع من عينيك تسيل ترصخ
األخوة  ممثيل  األحباب  هؤالء  أين  تقول  و   
واإلنسانية  وممثيل كل خطية و عنوان كل خسيس ؟ 
حايل  لسان  و  حساباهتم  من  أنا  وأين 
؟ صوت  بأعىل  أرصخ  متام  مثلك  مثيل 
وسام  أنت  يل  رشف  قال  من  كل  أين 
؟ حبي  حمراب  داخل  صدري  عىل 
مدهون  الليل  كالم  كمثل   ( معسولة  وكلامت 
بالزبدة يطلع عليه النهار يسيح( عىل رأي جديت 
يارب  )خري  حلم  كابوس  و  الكواليس  زمن  من 
. رخيص  بطال  ضحك  كل  خري(مع  أجعله 
إزالل  وهبا  القلوب  تناحرت  كم  اللذيذ  عزيزي 
روح( بعدك  ما  روح  يا   ( وتفضيل  وعيوب 
ولعب  الذات  وحمبة  للخيانة  خمصص  شعار   
األرشار مع كثري من األرسار للمرء الغبي احلريان 

بني دروب اهلوى عنوان لكل غايل أو رخيص ،
القامر  بنادي  الظهور  بدعوة  الزهور  ومقامرة 
يدفع  ومن  إرهاب  و  وإدمان  االستغالل  ملدعي 
التجار  بعض  بني  الرشف   قضية  لبيع  أكثر 
وخراب  األثار  و  السالح  هتريب  و  واملقاولني 
الوحيد  التربير  و  جيل  بعد  جليل  وعي  بدون 
النفيس. بالذهب  أو  بالدوالر  األجر  مدفوع 

مل  األمني  الصادق  املختلف  انت  اللذيذ  عزيزي 
يتالعب بك مثل هؤالء املغرضني ومل يؤثر فيك 
جتار أحالم الشباب وبيع اهلواء يف ترمس شاي 
و  الكهربائية  الصدمات  ضد  اللقاح  وحبوب 
حلفان عم رسحان باملصحف و باإلنجيل و جارة 
عم عرفان  يضحك ويقول : مصدقك ياعم من غري 
حلفان ) وغمزة العني دليل عن عدم التصديق ( ،
خسارة يا جدعان التحوير شامل ويمني ...كفانا 
رش القتال يا مؤمنني )كفانا رش القتال يا مؤمنني ( ،
الواحد  الوجه  ذات  العملة  عن  يبحث  منا  كال 
ركعتني  ويصيل  الصمد  اهلل  بوجود  يؤمن  ملن 
باملسجد النفيس ويبني كنيسة جنب اجلامع ألهل 
مرص  فتحت  إذا   " احلديث  يف  جاء  كام  الكتاب 
فاستوصوا بالقبط خريا، فإن هلم ذمة ورمحا(،
املُلك، يستقيم  وبالعدل  العدل  فوق  والرمحة   
 و بالصليب يرفع شعار الدين هلل والوطن للجميع 
فيحيا اهلالل مع الصليب ونحيا يف سالم آمنني ،
اإلخالص  القادمة  املرحلة  شعار  اللذيذ  عزيزي 
ونصبح  األزمة  لنعرب  الرئيس  سيادة  ودعم 
اإلبريز. بالد  عىل  والتقدم  التنافس  زمن  يف 

مبـتغاه الـشـر  ونال 
النعيق ىف  البوم  واستمر 

الريق يّبل  من 

ظهرها  الدنيا  أدارت  لو 
أقدارها علينا  وفرضـت 
عنواهنا الوفاء  يعد  ومل 
والصديق اخّلل  وانعـدم 

الريق يّبل  من 

الصدور اختنقت  لو 
الـظـهـور  وانحـنـت 

القبور  إىل  أقرب  ورصنا 
العميق الوادى  إىل  و رِسنا 

؟ الريق  يّبل  من 

تتسلط النفس عىل مرور يض خافت
 ينحني خلالق األكوان...ويطرق بابًا 

خلف باب

لعل و عسى يفتح له الرمحان ..
و يتعزى الصديق الويف الندمان 

يطلب القرب وينسى أيام  اإلمهال 
ويتمنى القرب.... بصدق وأحسان 

استيقظ يا صديقي فأنه موعد االمتحان
وهنا....... يكرم املرء أو هيان 

موعد غرامنا يف ذاكرة النسيان 
ومايض أليم يمحى من الذاكرة 

بالكتامن

ونعود جمددا للشوق بألف برهان
وضحكة العيون ختلو من األحزان 

بجوار صديق هيتم بتفاصيل زمان
يظل رّس االهتامم .....

أسمى تأثري السحر واجلنان

شـعـر/   عـبـيـر  حـلـمـى -      مـرص

بقلم األديبة الشاعرة  واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى-     مـرص

لــك قرأت  ملي   لعا ا د  قتصا ال ا عىل  نا  و ر كو س  و فري خيّلفه  ي  لـذ ا ثـر  أل ا

تراجع  كان  إذا  عام  األعامل  قادة  يتساءل   
مدى  وعن  ركود،  حالة  إىل  حقًا  يشري  السوق 
الناجم عن جائحة كوفيد19-،  الركود  خطورة 
وعن السيناريوهات التي تدعم النمو واستعادة 
النشاط االقتصادي، وعاّم إذا كانت األزمة التي 
بدأت تتوّضح ستسفر عن أي تأثري هيكيل دائم.

لن  واملؤرشات  التنبؤات  أّن  هي  احلقيقة 
الناتج  توقعات  ُتعترب  األسئلة.  هذه  عن  جتيب 
االعتامد  يمكن  بالكاد  التي  اإلمجايل  املحيل 
ألّن  واضحة  غري  العادية،  األوقات  يف  عليها 
املبذولة  اجلهود  وفعالية  الفريوس  مسار 
والرشكات  املستهلكني  فعل  وردود  الحتوائه 
واحد  رقم  من  ما  معروفة.  غري  زالت  ما 
حيّدد أو يتوقع األثر االقتصادي الذي ستخّلفه 
وموثوق. مؤكد  بشكل  كوفيد19-  جائحة 

فئات  عرب  السوق  مؤرشات  ندرس  أن  جيب 
باإلضافة  واالنتعاش،  الركود  وأنامط  األصول، 
إىل تاريخ األوبئة والصدمات، من أجل احلصول 
املستقبل. يف  املسار  عن  معّمقة  فكرة  عىل 

ما تنذرنا به األسواق
الركود  أّن  عليها  فاحصة  نظرة  تكشف 
حمّتمة. نتيجة  يكون  أن  ينبغي  ال 

األصول  تقييامت  املثال  سبيل  عىل  لنأخذ  أواًل، 
تأثري  يكن  مل  حيث  للمخاطر،  املعّرضة 
كوفيد19- موحدًا. من جهة، ارتفعت هوامش 
االئتامن بشكل ملحوظ، مما يشري إىل أّن أسواق 

صعيد  عىل  مشاكل  بعد  تتوقع  مل  االئتامن 
التمويل. وانخفضت تقييامت األسهم بشكل 
لكن  األخرية،  املرتفعة  معّدالهتا  عن  واضح 
جتدر اإلشارة إىل أهّنا ال تزال مرتفعة بالنسبة 
من  الطويل.  املدى  عىل  معّدالهتا  تاريخ  إىل 
وجود  إىل  السوق  تقّلب  يشري  أخرى،  جهة 
الضمني  التقلب  يضع  حيث  كبري،  ضغط 
يف الشهر املقبل عىل قدم املساواة مع أٍي من 
الثالثني  السنوات  يف  الرئيسية  االضطرابات 
العاملية. املالية  األزمة  إطار  خارج  املاضية، 
مؤرشًا  ُتعد  املالية  األسواق  أّن  صحيح  ثانيًا، 
أهنا  أقّلها  ليس  )ألسباب  بالركود  مرتبطًا 
أثبت  قد  التاريخ  أّن  إال  أيضًا(،  به  تتسّبب  قد 
األسواق  بني  تلقائيًا  الربط  جيوز  ال  أّنه 
املئة  السنوات  خالل  والركود.  اهلابطة 
تتزامن  مل  حاالت  سبع  تسجيل  تم  األخرية، 
الركود. فرتات  مع  اهلابطة  األسواق  فيها 

اآلن  ُتنسب  املالية  األسواق  أّن  يف  شك  ال 
كوفيد19-،  فريوس  إىل  والعرقلة  التعطيل 
االختالفات  لكن  حقيقية.  املخاطر  وهذه 
االلتباس  عىل  تؤكد  األصول  تقييامت  يف 
حّذرنا  وقد  الوباء،  هبذا  حييط  الذي  الكبري 
التاريخ من اخللط بني عمليات البيع للتصفية 
احلقيقي. واالقتصاد  املالية  األسواق  يف 

املرجع: مصادر مفتوحة

م/ جمدى عزيز






