




التحذير من غزو  إىل  بايدن سباقا  األمريكي جون  الرئيس  كان 
رويس ألوكرانيا داعيا إىل توحيد املوقف الغريب ملواجهة خطط 
روسيا  غزت  أن  بعد  بايدن  سيفعل  ماذا  اآلن  بوتني.  الرئيس 
أخرى؟ خيارات  لديه  أّن  أم  بالعقوبات  يكتفي  هل  أوكرانيا؟ 
عقوبات  أقسى  بفرض  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  هدد 
الواليات  حلفاء  حشد  عىل  وعمل  روسيا،  عىل  اإلطالق  عىل 
أكثر  بأسلحة  أوكرانيا  وزود  موحدة،  جبهة  يف  املتحدة 
األمريكية  القوات  عزز  كام  أمريكي،  رئيس  أي  فعل  مما 
التزامه. عىل  تأكيد  يف  األطليس  شامل  حللف  الرشقي  باجلناح 

لدرء  الرامية  بايدن  جهود  كل  من  الرغم  عىل  لكن 
الرويس  الرئيس  يرتدع  مل  أوكرانيا،  عىل  رويس  هجوم 
اخلميس يوم  أوكرانيا  قواته  وغزت  بوتني  فالديمري 
وبحري. وجوي  بري  هجوم  يف   )2022 شباط/فرباير   24(
أمطرت  املثمرة،  غري  الدبلوماسية  من  أسابيع  فبعد 
وتدفقت  األوكرانية  املدن  الروسية  الصواريخ 
وبيالروسيا. روسيا  من  احلدود  عرب  القوات 

شبح العراق وأفغانستان:
التي  األزمة،  مع  بايدن  تعامل  لطريقة  يكون  أن  املتوقع  ومن 
الرصاعات  أكثر  إىل  حتوهلا  الغربيون  املسؤولون  خيشى 
شديدة  تداعيات  الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  أوروبا  يف  دموية 
العامل. مع  املتحدة  الواليات  وعالقات  السيايس  مصريه  عىل 
عىل  وحلفائها  املتحدة  الواليات  من  حاسم  برد  بايدن  وتعهد 
طريقة  يف  اآلراء  وتتباين  املربر".  "غري  الرويس  اهلجوم 
خالل  يواجهها  دولية  أزمة  أكرب  مع  اآلن  حتى  تعامله 
إدارته  ألن  دائام  مكبلة  ستكون  بايدن  وحتركات  رئاسته. 
أوكرانيا  ملساعدة  وسعها  يف  ما  كل  ستفعل  أهنا  أوضحت 
األرض. عىل  قوات  ترسل  لن  ولكنها  نفسها  عن  الدفاع  يف 
رغبة  ضعف  والعقوبات  للدبلوماسية  تفضيله  ويعكس 
والعراق. أفغانستان  مستنقعي  بعد  التدخل  يف  األمريكيني 
ضد  حربا  خيوض  لن  بايدن  أن  متاما  بوتني  ويدرك 
طويلة  حدود  يف  تشرتك  دولة  حلامية  أخرى  نووية  قوة 
واشنطن. مع  دفاعي  اتفاق  يربطها  وال  روسيا  مع 

األطليس حللف  الرشقي  اجلناح  عىل  تركيز 
حلف  يف  احللفاء  مع  التنسيق  عىل  ذلك  من  بدال  بايدن  ركز 
الذين  الرشق  يف  الواقعني  أولئك  خاصة  األطليس،  شامل 
عسكرية  روسية  حشود  تداعيات  من  بالقلق  يشعرون 
أوكرانيا. حدود  عىل  جندي  ألف   150 قوامها  بلغ 
من  أولية  جمموعة  لفرض  اجلهود  واشنطن  وقادت 
منطقتني  بدخول  قواته  بوتني  أمر  أن  بعد  العقوبات 
االعرتاف  بعد  االنفصاليون  عليهام  يسيطر  انفصاليتني 
21 شباط/فرباير. وكانت تلك املجموعة بمثابة  باستقالهلام يف 
اخلميس. يوم  الغزو  درء  يف  فشلت  لكنها  حتذيرية  طلقة 
يف  تتمثل  بايدن  اسرتاتيجية  كانت  البداية  يف 
علم  عىل  أنه  إلظهار  الوشيك  الغزو  من  التحذير 
منعه. يستطع  مل  وإن  حتى  بوتني،  سيفعله  بام 
أوصال  يف  احليوية  بث  هي  املبارشة  النتيجة  وكانت 
يف  يسء  وضع  يف  كان  الذي  الغريب  العسكري  التحالف 
احللف. قيمة  يف  شكك  الذي  ترامب  دونالد  سلفه  عهد 

دبلومايس  ووصف  عسكري"  عمل  عىل  اقتصادي  "رد 
"نموذجية" بأهنا  احللفاء  مع  بايدن  مشاورات  كبري  أورويب 
انسحابا  الرشكاء  من  كثري  اعتربه  مما  النقيض  عىل 
املايض. العام  أفغانستان  من  املتحدة  للواليات  فوضويا 
نرش  كان  إذا  عام  املحللني  بعض  تساءل  ذلك،  ومع 
أملانيا  يف  اإلضافية  األمريكية  القوات  من  آالف  بضعة 
بوسعه  كان  بايدن  أن  إىل  وأشاروا  كافيا،  ورومانيا  وبولندا 
عليه. يعول  عسكري  خيار  عىل  للحفاظ  املزيد  فعل 

منظمة  يف  السابق  املتحدة  الواليات  سفري  كييل  إيان  وقال 
القصور  أوجه  "من  وجورجيا  أوروبا  يف  والتعاون  األمن 
ما  حد  إىل  متكافئة  غري  وضعناها  التي  الردع  حزمة  أن 
عسكرية". مشكلة  نواجه  بينام  باألساس  اقتصادية  ألهنا 
الرد  قوة  لتفعيل  السعي  بمقدوره  كان  بايدن  أن  كييل  وأضاف 
التابعة حللف شامل األطليس وإرساهلا إىل بولندا ودول البلطيق
القوات عىل حدودك.  "لقد حشدت  مما حيمل رسالة مفادها 
ونحن نحشد القوات عىل حدودنا، وسننسحب عندما تنسحب".

ينسب املحللون الفضل إىل بايدن يف العمل مع احللفاء للتحضري 
لعقوبات هتدف إىل شل االقتصاد الرويس ورضب الدائرة املقربة 
من بوتني. فقد أقنع أملانيا، التي لطاملا اعتربت احللقة الضعيفة
بتجميد املوافقات عىل خط أنابيب الغاز نورد سرتيم 2. وقد تشمل 
اخلطوات التالية حماولة قطع روابط روسيا بالنظام املايل العاملي.

األفضل  من  كان  إنه  قائلني  األمريكيني  النواب  بعض  وجادل 
مسؤويل  لكن  سابق،  وقت  يف  روسيا  عىل  العقوبات  فرض 
اآلن.  تأثريها  سيقلص  كان  ذلك  أن  عىل  أرصوا  بايدن  إدارة 
إىل  تؤدي  قد  العقوبات  بأن  األمريكيون  املسؤولون  وأقر 
التضخم. ارتفاع  وطأة  من  يزيد  مما  النفط  أسعار  ارتفاع 
ويبقى أن نرى ما إذا كانت العقوبات ستدفع بوتني إىل الرتاجع.
عن  الرسية  رفع  بايدن  قرار  عىل  الثناء  أهنال  كام 
مؤامرات  أهنا  تردد  ما  بشأن  االستخباراتية  املعلومات 
اإلدارة  لكن  أوكرانيا.  لغزو  ذرائع  لتلفيق  روسية 
ملموسة. أدلة  تقديم  لرفضها  انتقادات  واجهت 

باب حلف األطليس املفتوح:
أشادت احلكومات الغربية بتمسك بايدن "بالباب املفتوح" حللف 
شامل األطليس أمام الطاحمني يف عضويته. لكن بعض املنتقدين 
أكثر وضوحا بشأن ضعف  أن يكون  ينبغي  بايدن كان  إن  قالوا 
احتامالت انضامم أوكرانيا للحلف، نظرا ألن أحد مطالب بوتني 
الرئيسية كان امتناع احللف عن املزيد من التوسع نحو الرشق.
األمريكية  العالقات  عىل  تداعيات  أيًضا  بايدن  لرد  يكون  وقد 
مع  للغاية  متساهال  بايدن  بدا  إذا  أنه  من  قلق  فهناك  الصينية. 
موسكو، فقد تعتربه الصني إذعانا تتحرك بموجبه ضد تايوان 
عنها. منشقا  إقليام  بكني  تعتربها  والتي  الذايت  باحلكم  املتمتعة 

وقد يمنح حتدي بوتني اجلمهوريني الفرصة للتغلب عىل بايدن 
وزمالئه الديمقراطيني يف انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 
يف ترشين الثاين/نوفمرب والتي ستحدد   توازن القوى يف واشنطن.

وستخضع اسرتاتيجية بايدن قبيل اهلجوم الرويس ملزيد من 
          Dw.التدقيق بينام خيطط كيف سيميض قدما



لتكون مدير  بتأسيس مرشوعك اخلاص  هل حتلم 
نفسك او لديك بالفعل مرشوعك اخلاص؟

%70 من املرشوعات الناشئه تفشل ىف  هل تعلم ان 
أول سنة هلا وتغلق أعامهلا؟ 

هل تعلم ان اإلغالق والفشل يكون بسبب شئ واحد 
فقط؟

من  كنت  فإن  القارئ..  عزيزى  عليك  احلديث  اطيل  لن 
املهتمني بنجاح مرشوعك او البدء ىف مرشوع جديد فإليك 
بعني  تأخذهم  أن  جيب  نجاحك  حتدد  التى  النقاط  بعض 
اإلعتبار جيدًا وجتيب عليهم كأنك عميل ملرشوعك اجلديد.

تصميم  يضع  ان  قبل  برج  يبنى  أن  احد  يستطيع  ال 
مرشوعك كذلك   .. وخالفه  التكاليف  وحساب  الربج 
فشله..  او  مرشوعك   نجاح  من    90% هو  فالتخطيط 
بدأت  كلام  اجليد  التخطيط  ىف  وجهد  وقت  اخذت  فكلام 
الكثري. تكلفك  كثرية  مفاجآت  بدون  صحيحه  بدايه 
 لذلك قبل ان تبدأ مرشوعك جيب ان حتدد كل ما يىل:

1 – إختيار فكرة املرشوع: 
تعتمد إختيار فكرة املرشوع عىل هل:

قيمه  ستضيف  ستقدمها  التى  اخلدمة  او  املنتج  هل   •
جديده ) Add Value(؟

بني  و  بينك  االختالف  ما    .. لنفسك  تسأله  السؤال  هذا 
اآلخرين الذين يقدمون نفس اخلدمه .

ملاذا يأتى اليك العمالء واليذهبون لغريك؟
لو انك عميل ماذا ستحتاج من مقدم املنتج او اخلدمه؟ 

إجابتك عىل هذا السؤال تكشف لك الكثري وتوضح لك ما 
البدء ىف مرشوعك  لينجح. وايضا بعد  حيتاجه مرشوعك 
او  منتجك  ىف  العميل  رأى  معرفه  عىل  دائاًم  احرص 

. )Feedback ( خدمتك
إحتياج  ستشبع  ستقدمها  التى  اخلدمة  او  املنتج  هل   •
)  fill the Gap  ( السوق  ىف  موجود  عرض  نقص  او 
تقوم عىل سد فجوه موجوده ىف  الناحجه  املشاريع  بعض 
السوق او إشباع إحتياج .. مثل رشكة Uber للنقل نجحت 
رشكة جيدة.  تاكس  خدمة  وجود  عدم  ىف  الفجوه  سد  ىف 
لتوصيل  فعاله  طريقه  وجود  لعدم  نحجت    DoorDash
بحيث  موجود  إحتياج  أو  نقص  عن  إبحث  لذلك  الطعام، 
تكون فكرة مرشوعك قائمة عىل سد هذا النقص او اإلحتياج. 

2 – إختيار إسم املرشوع:
• يعتمد جزء كبري من نجاح مرشوعك عىل اإلسم .. فالبد 
التى تعمل هبا. الدولة  للغه ولثقافه  ان يكون اإلسم مناسب 
• اإلسم سيكون هو ال Brand  اخلاص بمرشوعك فيجب 
التى  اخلدمه  او  باملنتج  ومرتبط  النطق   سهل  يكون  ان 
تقدمها الن جزء كبري من التسويق يعتمد عىل إنتشار اإلسم 
بني العمالء. فكلام كان اإلسم سهل كلام كان اإلنتشار اكثر.
دالله  او  معنى  من  اكثر  حتمل  االسامء  بعض   •
هلا. اخلاطئ  الفهم  املحتمل  األسامء  عن  البعد  فيجب 

3 – حتديد املوارد اخلاصة للمرشوع:
• موارد مالية

ليست كل املوارد املالية للمشاريع هى مدخرات شخصية 
فهناك مصادر كثريه يمكن ان تأخذ منها متويل ملرشوعك 

اخلدمه  او  واملنتج  وفكرته  املرشوع  نوع  حسب  عىل 
النهائيه.

بعض هذه املصادر ) العائله واالصدقاء – البنوك – الربامج 

األعامل حاضنات   – املرشوعات  لتمويل  احلكوميه 
عى جلام ا يل  لتمو ا  –  b u s i n e s s  i n c u b a t o r
leasing compa� التأجري التمويىل -  crowd funding
nies  - متويل متناهى الصغر Microfinance  - الرشاكة 
  Venture capital partnership  - رأس املال املخاطر 

.)angel Investors املستثمرين املالئكه

• موارد برشية:
بدوام  موظفني  هناك  يكون  ان  تطلب  املشاريع  كل  ليس 
Uber  متتلك  full time employee  فمثال رشكة  كامل 
يكون  ان  دون  املواصالت  قطاع  ىف  ضخم  أعامل  حجم 
لذلك   Full time Job الــ  بنظام  يعمل  واحد  سائق  هناك 
اإلعتامد  خالل  من  التشغيل  نفقات  ىف  توفر  ان  يمكن 
التاليه: الطرق  أحد  طريق  عن  البرشيه  املوارد  عىل 
أصحاب   -  Crowd Sourcing اجلامعى  )التعهيد 
.)Volunteers املتطوعني   –  Freelancers احلر  العمل 

• موارد تشغيلية:
جيب ان جتيب عىل هذه االسئلة : 

- من اين سأشرتى املواد اخلام؟ من هم املوردين واسعارهم؟ 
- من اين سأشرتى املعدات؟ ما هى طرق التصنيع او تقديم 

اخلدمة ؟
- هل سأحتاج لنقل املنتج او اخلدمة؟ 

عىل  سأحصل  اين  ومن  املنتج  تغليف  اىل  سأحتاج  هل   -
خدمة التغليف؟

عندما يكون لديك إجابات لكل هذه االسئلة فأنت تسري ىف 
طريق التخطيط اجليد.

4 – حساب التكاليف املبدئيه والتشغيليه والعائد 
من املرشوع:

أى مرشوع جديد حيتاج اىل تكاليف أوليه لبدء املرشوع مثل 
رشاء املبانى واملعدات واملواد اخلام وغريها وتكاليف تشغيليه 
كاملرتبات واإلجيارات وغريها لضامن إستمراريه املرشوع. 
صاحب  عاتق  عىل  تكون  والتشغيليه  االوليه  التكاليف 
قائم  او  اآلن  حتى  قائم  غري  املرشوع  ان  حيث  املرشوع 
يأخذ  جديد  مرشوع  اى  الن  وذلك  فعىل  ربح  يدر  ال  ولكن 
 )  Payback period اإلسرتداد   فرتة   ( تسمى  فرتة 
البدء ىف إنفاق األموال عىل املرشوع وبدء  وهى الفرته بني 
إنفاقها وحتقيق ربح. تم  التى  االموال  املرشوع ىف إسرتداد 

 كلام كان حجم املرشوع كبري كلام كانت فرتة اإلسرتداد 
أطول لذلك جيب حساب التكاليف املبدئيه والفرته الزمنيه 

التى تستطيع ان تتحمل فيها تكاليف بدون ان يكون هناك 
)initial cost & expected sales volume( . ربح

 ) ROI Ratio( جيب ايضا حساب العائد عىل االستثامر
ملعرفه جدوى البدء ىف املرشوع من عدمه.

5 – وضع خطة التسويق:
مرشوعك. لنجاح  االسباب  أهم  من  يعترب  التسويق 
ولكنك  خدمه  او  منتج  افضل  لديك  يكون  فربام 
السوق  ومعرفه  التسويق  خربة  نقص  بسبب  خترس 
: يىل  ما  كل  إعتبارك  ىف  تأخذ  ان  جيب  لذلك  جيدا 

. Segmentation ما هى رشحيه العمالء املطلوبني •

. competitors prices من هم النافسني واسعارهم •
. vendors prices من هم أكرب املوردين واسعارهم •

 strength and نقاط ضعف املنافسني ونقاط قوتك •
.weakness

. online or Offline طرق التسويق الفعاله لعمالئك •
. Cash or credit نظام البيع املناسب •

• املناطق اجلغرافيه التى تستطيع تغطيتها.

6 – وضع نموذج  العمل: 
نموذج العمل جييب عىل 9 اسئلة رئيسيه ىف أى مرشوع.

7 – حتديد طرق التطوير:
إن مل يكن لديك خطه للتطوير ال تبدأ.

فمعنى وجود خطه للتطوير معناها معرفه وضعك احلاىل 
اىل  له وتقسيم هذا اهلدف  ان تصل  تريد  وحتديد هدف 
بدأت مرشوعك ومل  إن  التطوير.  يبدأ  مراحل ومن هنا 

تفكر كيف تطور نفسك ستنتهى. 
بعد  نوكيا  عىل  االستحواذ  مايكروسوفت  إعالن  عند 

اخلسائر الكبرية للرشكة . قال الرئيس التنفيذى لنوكيا وهو 
يبكى. 

 We didn't did anything wrong, but somehow we lost

التليفون  صناعة  عمالق  إهنيار  عن  معربه  مجلة  وكانت 
التشغيل  انظمه  وقبول  التطوير  رفضه  بسبب  املحمول 

اجلديدة. 

8 – اإلجراءات القانونية:
درايه  وجود  عدم  بسبب  املشاريع  بعض  تفشل  ربام 
فينتهى  املرشوع  نشاط  ملامرسة  الالزمه  بالرتاخيص 
والتعرض  القوانني  من  لكثري  بمخالفات  احلال  هبا 
جيب  مرشوع  اى  بدايه  مع  لذلك  الغرامات،  من  لكثري 
القانونية باإلجراءات  خمتص  حمامى  استشارة 
وحماسب خمتص بقوانني الرضائب وتأسيس الرشكات.

نصيحه أخريه .. تزود باملعرفه...
عىل  واالطالع  القراءة  من  أكثر  مرشوعك  إفتتاح  بعد 
كل ما هو جديد يف جمال عملك  لتظل قادرًا عىل التطور 

بإستمرار واملنافسة بشكل احرتايف.



 هل كانت اوكرانيا جزء من روسيا ؟

تعترب دولة أوكرانيا ثاين أكرب دولة يف أوروبا بعد روسيا األوروبية 
الروسية  للدولة  امتداد  أوكرانيا  تعترب  كام  املساحة،  حيُث  من 
السوفييتي  باالحتاد  يعرف  كان  ما  أو  منها،  جزءاً  كانت  التي 
منها  تعاين  أوكرانيا  زالت  ما  دولية  أزمة  خلق  ما  وهذا  سابقًا، 
الرويس  الطرف  من  التصعيد  حدة  ارتفاع  مع  اليوم،  حتى 
اهلادف لضم أوكرانيا كجزء من اإلمرباطورية الروسية السابقة
واجلدير بالذكر، أن موقع أوكرانيا وخاصة أهنا إحدى الدول التي 
تطل عىل البحر األسود، جعل منها منطقة رصاع حمتدمة للغاية 
جرياهنا. قبل  من  االستعامرية  املطامع  إىل  إضافة  التاريخ،  عرب 

روسيا  حيدها  حيُث  األوروبية،  القارة  رشق  أوكرانيا  تقع 
وسلوفاكيا  بولندا  و  الشامل،  من  بيالروسيا  و  الرشق،  من 
اجلنوبية  الناحية  من  ومولدوفا  رومانيا  الغرب،  من  واملجر 
أن  كام  اجلنوب،  من  آزوف  وبحر  األسود  والبحر  الغربية، 
ذكرنا  وكام  املستقلة،  الدول  رابطة  يف  عضو  تعترب  أوكرانيا 
املجاورة  للدول  مطمع  جعلها  أوكرانيا  موقع  أن  سابقاً 
السوفيتي. لالحتاد  امتداد  تعترب  كانت  والتي  روسيا  خصوصاً 

سبب حرب روسيا وأوكرانيا:

بني  جديد  من  احلرب  أُشعلت  وأوكرانيا،  روسيا  حرب  سبب 
بني  كانت  التي  القديمة  اخلالفات  وجتددت  وأوكرانيا،  روسيا 
كانت  وروسيا  أوكرانيا  بني  اخلالف  نشوب  فقبل  الدولتني، 
إىل  الدولتني،  بني  مشرتكة  ومصالح  وطيدة  عالقات  هناك 
بني  والكره  احلرب  وبدأت  السوفيتي،  االحتاد  اهنيار  حني 
الطرفني بني  الكره  عالقة  وبدأت  والروسني،  األوكرانيني 
اخلالف  إحداث  عىل  عملت  التي  األسباب  من  العديد  وهناك   
ألسباب  الدولتني حديثاٌ  بني  اخلالف  هذا  وعودة  بينهام قديام، 
بني  العالقات  توتر  التي  القديمة  األحداث  إىل  إضافة  حديثة 
قريبة  حرب  هناك  أن  سياسيون  حمللون  وتوقع  الدولتني، 
جدا بني البلدين روسيا وأوكرانيا، بسبب توتر األوضاع بينهام.

بداية األزمة بني روسيا وأوكرانيا:

كانت  أوكرانيا دولة مستقلة منذ عام 1991 ميالدي، إال أن روسيا 
تعتربها من الدول املؤثرة عليها بشكل مبارش، حيث ترغب دولة 
وهو  املحدودة”،  “السياسة  نطاق  داخل  أوكرانيا  بجعل  روسيا 
ما تفرضه دولة قوية مثل أوكرانيا، ونشأ اخلالف بني الدولتني 
بعد اهنيار االحتاد السوفيتي، حيث تم توقيع مذكرة بودابست 
آخرين  وموقعني  وأوكرانيا  روسيا  بني  األمنية  للضامنات 
احلرب  وجتنب  والسالح  القوة  عن  التخيل  عىل  تنص  والتي 
املعاهدة  هذه  خرق  تم  ميالدي   2014 يف  ولكن  الدولتني،  بني 
وهو  احلرب،  هذه  يف  الدولتني  ضد  والسالح  القوة  واستخدام 
وروسيا. أوكرانيا  الدولتني  بني  العالقات  توتر  أعاد  الذي  األمر 

تفاصيل حرب 2014

العمليات  من  بالعديد  وقامت  أوكرانيا،  عىل  حرب  روسيا  شن 
الرئيس  عزل  بعد  وذلك  األوكرانية،  األرايض  داخل  العسكرية 
التنحي  هذا  سبق  حيث  يانوكوفيتش  فيكتور  األوكراين 
متكنت  الوقت،  ذلك  يف  البالد  عمت  احتجاجات  والتخيل 
القوات الروسية من االستيالء عىل مواقع اسرتاتيجية وحيوية 
القرم جزيرة  أمهها  من  األوكرانية  كان  األرايض  يف  مهمة 
االنفصالية” “اجلامعات  يسمى  بام  ظهر  األحداث  هذه  وبعد 
روسيا  حلكم  اجلامعات  هذه  تصوت  كانت  حيث  أوكرانيا،  يف 
املحلية، مما أحدث هناك رصاع بني هذه اجلامعات االنفصالية
ضمنها  ومن  الدويل  املجتمع  أداهنا  األوكرانية،  واحلكومة 
وتم  أوكرانيا،  ضد  روسيا  به  قامت  ما  الدولية  العفو  منظمة 
اهتام روسيا بخرق القوانني الدولية وانتهاك السيادة األوكرانية.

تدخل أمريكي يف األزمة الروسية األوكرانية:

بام  طن   90 يقارب  ما  األمريكية  املتحدة  الواليات  سلمت 

من  فقط  واحد  يوم  بعد  ألوكرانيا  الفتاكة”،  “األسلحة  تسميه 
وروسيا  االمريكية  املتحدة  الواليات  بني  دارت  التي  املحادثات 
وتوعدت  الروسية،  األوكرانية  األزمة  عن  لتحدث  جنيف  يف 
مجاعات  أي  تفكيك  عىل  ستعمل  بأهنا  األوكرانية  احلكومة 
الرئاسة  داخلية تدعم روسيا حيث قال مستشار رئيس  مكتب 
كل  تفكيك  يف  سياستها  دولتنا  “ستواصل  بودولياك  ميخايلو 
يعمل  أن  يمكن  وسيايس  األقلية(  )حيكمه  أوليغاريش  هيكل 
الروس”. املحتلني  مع  يتواطأ  أو  أوكرانيا  استقرار  زعزعة  عىل 

كيف تدير أمريكا حرهبا عىل روسيا والصني؟

الواليات  عىل  ضغوطها  من  روسيا  فيه  ُتصّعد  الذي  الوقت  يف 
املتحدة والغرب بتحركاهتا يف أوكرانيا، تظل اسرتاتيجية واشنطن 
الرئيسية تدور حول مواجهة الصني ومنعها من اختاذ إجراءات 
مماثلة يف تايوان، وبني هذا وذاك تواجه أمريكا خيارات صعبة 
الختيار مواجهة دولة واحدة منهام أو مواجهتهام يف آن واحد. 
ويقول املحلل السيايس األمريكي رافائيل كوهني، الضابط السابق 
باجليش األمريكي وأحد كبار العلامء بمؤسسة البحث والتطوير 
“راند”، إنه مع قرع طبول احلرب يف أوكرانيا، ظهر  األمريكية 
الصني. صقور  هو  النفس  ضبط  إىل  يدعو  متوقع  غري  صوت 
“إن أعضاء الكونجرس أعربوا عن انفتاحهم  ويضيف كوهني: 
رد  أي  إن  البعض  قال  حيث  لروسيا،  تنازالت  تقديم  عىل 
عىل  قدرتنا  من  ينتقص  أن  شأنه  من  روسيا  عىل  أمريكي 
دفاعيون  حمللون  حذر  مماثل،  نحو  وعىل  الصني”.  ردع 
أوكرانيا  يف  فعلية  حلرب  السامح  من  الصيني  الشأن  يف  بارزون 
وأبرزها  األخرى،  املحتملة  الرصاعات  عن  االنتباه”  بـ”رصف 
الشخصية  كارلسون  تاكر  إن  حتى  صينية،  بقيادة  تايوان  غزو 
أن  إىل  املايض  الشهر  أشار  نيوز،  فوكس  شبكة  يف  البارزة 
روسيا”. مع  احلرب  من  تستفيد  التي  هي  وحدها  “الصني 
وجوهر األمر فإن هذه املدرسة الفكرية تدفع بأن الواليات املتحدة 
ليس لدهيا مخسة خصوم حمددين كام ترى بعض اسرتاتيجيات 
وكوريا  وإيران  وروسيا  الصني  إىل  إشارة  يف  األمريكية،  الدفاع 
الشاملية واإلرهاب، ولكن خصاًم واحًدا فقط وهو الصني ، وفق 
ما نقلت “البيان” اإلماراتية. وتدور املدرسة الفكرية، التي تنادي 
بمبدأ “الصني أوال وأخريا”، حول ثالثة افرتاضات أساسية. أوال
يف حني أن روسيا قد تكون مصدر إزعاج، فإن الصني هي القوة 
عىل  القادرة  واالقتصادية  العسكرية  القوة  متتلك  التي  الوحيدة 
حتدي النظام الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة. ثانيا، ال متلك 
الواليات املتحدة القدرة العسكرية عىل التعامل مع كل من الصني 
أن  املتحدة  الواليات  عىل  ينبغي  وثالثا،  واحد.  وقت  يف  وروسيا 
تركز عىل الصني وترتك حلفاءها األوروبيني للتعامل مع روسيا.
وبالنظر بشكل أكثر تدقيقا، ال يبدو أن أيا من هذه االدعاءات قائام. 
ويف حني تشكل الصني بالفعل التحدي األكرب عىل املدى الطويل
روسيا  مشكلة  حل  توكل  أن  ببساطة  املتحدة  للواليات  يمكن  ال 
تسمح  لن  نفسها  روسيا  أن  إىل  جزئيا  ذلك  ويرجع  غريها،  إىل 
بذلك. وقد حاولت روسيا التدخل يف انتخابات أمريكية متعددة. 
وكان القراصنة الروس )رغم أنه ربام ال تكون احلكومة نفسها( 
كولونيال  أنابيب  خط  عىل  اإللكرتوين  اهلجوم  عن  مسؤولني 
الذي ترك العديد من الواليات اجلنوبية الرشقية بدون بنزين لعدة 
األمريكية  اخلاصة  العمليات  قوات  روس  مرتزقة  وهاجم  أيام. 
دفعت  روسيا  بأن  قاطعة  غري  مزاعم  هناك  تزال  وال  سوريا.  يف 
مكافآت ملهامجة القوات اخلاصة األمريكية يف أفغانستان. وعىل 
الرغم من أن روسيا غري مرحية من الناحية االسرتاتيجية، إال أهنا 
وبالتايل  الرئييس،  خصمها  أهنا  عىل  املتحدة  الواليات  إىل  تنظر 
جيب عىل الواليات املتحدة مواجهتها، وفقا ملا يراه “كوهني”.
سوف  املتحدة  الواليات  أن  بالرضورة  ليس  األمر  أن  كام 
الصني  من  كل  عىل  الرد  عىل  القدرة  إىل  ببساطة  تفتقر 
الدفاع  وزارة  ميزانية  أن  فصحيح  واحد.  وقت  يف  وروسيا 
الباردة احلرب  ذروة  يف  ولكن  دائام،  حمدودة  ستكون 
الناتج  من  كحصة  املتحدة،  للواليات  العسكري  اإلنفاق  كان 
ما  وإذا  اليوم.  عليه  هو  ما  ضعف  من  أكثر  اإلمجايل،  املحيل 
كام  املستقبل  يف  املتحدة  الواليات  يف  الدفاع  ميزانية  ستزداد 
احلزبني  من  الوطني  الدفاع  اسرتاتيجية  جلنة  بذلك  أوصت 
اجلمهوري والديمقراطي، فإن صورة املوارد قد تبدو خمتلفة.
واهلادئ  اهلندي  املحيطني  ومنطقة  أوروبا  فإن  ذلك  عن  فضال 

ما  وغالبا  املرء.  يعتقد  قد  الذي  بالقدر  املوارد  عىل  تنافسان  ال 
أقل  وهي  ثقيلة،  مدرعة  وحدات  حول  أوروبا  يف  الردع  يدور 
ومن  واهلادئ.  اهلندي  املحيطني  مثل  البحري  باملرسح  صلة 
املسّلم به أن القوة اجلوية األمريكية متتد عرب املرسحني، وهي 
حجة لقوة جوية أكرب يف السنوات املقبلة. وعىل املدى القصري
أكثر  حتى  اجلوية،  القوة  أن  حقيقة  املتحدة  الواليات  تساعد 
البحرية، يمكنها أن تتنقل بني املرسحني  أو  الربية  القوات  من 
“كوهني”  برسعة وقادرة عىل الرد عىل كال التهديدين. ويقول 
التفكري يف الصني وروسيا  إنه ربام األهم من ذلك، أن من اخلطأ 
املتحدة  الواليات  وحتتاج  مستقلتني.  مشكلتني  باعتبارمها 
يف  اقتصادية  ألسباب  الصني،  ملواجهة  األوروبيني  حلفائها  إىل 
للتو  املتحدة  اململكة  ساعدت  فقد  أيضا.  عسكريا  ولكن  الغالب 
املتحدة  واململكة  أسرتاليا  بني  نووية  غواصات  اتفاق  صياغة  يف 
والواليات املتحدة لتعزيز قوة احللفاء البحرية يف املحيط اهلندي. 
املحيطني  منطقة  يف  عسكري  بوجود  أيضا  فرنسا  وحتتفظ 
اهلندي واهلادئ. وحتى أملانيا أرسلت مؤخرا سفنا إىل املنطقة. 
فام  أوروبا،  لبقية  روسيا  مشكلة  املتحدة  الواليات  تركت  وإذا 
املتحدة؟ الواليات  إىل  الصني  ترك  من  أوروبا  بقية  يمنع  الذي 
ويرى أن األمر عىل أنه مسألة وضع سوابق عاملية، فإذا متكنت 
روسيا من الترصف مع اإلفالت من العقاب يف أوروبا، فعندئذ 
يمكن للصني يف آسيا أن تترصف كذلك. وهناك بالطبع الكثري من 
وجتعل  أوكرانيا،  غرار  عىل  ليست  تايوان  جتعل  التي  األسباب 
حلفاءنا اآلسيويني خيتلفون عن حلفائنا األوروبيني. لكن النقطة 
األساسية تبقى هي أنه إذا جلسنا وسمحنا لألنظمة االستبدادية 
بالتسلط عىل جرياهنا الديمقراطيني األصغر حجام إلخضاعها 
العامل.  بقية  إىل  قوية  إشارة  سريسل  ذلك  فإن  تداعيات،  دون 
ومما ال شك فيه أن مدرسة “الصني أوال وأخريا” تتمتع بجاذبية 
معينة. ومن املؤسف أن الواقع اجليوسيايس ال يسمح بمثل هذه 
االختزالية. وخيلص “كوهني” إىل أن أمريكا حتتاج إىل اسرتاتيجية 
بينهام اخليار  وليس  كلتيهام  الدولتني  مواجهة  بني  للجمع 

الرصاع بني روسيا وأوكرانيا أثر عىل تكاليف 
الوقود يف العامل:

الرويس  الغزو  وسط  بالفعل  النفط  أسعار  ارتفعت 
السيارات  سائقي  رضب  يف  ذلك  يبدأ  وقد  ألوكرانيا، 
البنزين. مضخات  يف  العامل  دول  من  الكثري  يف 
العامل  يف  النفط  منتجي  أكرب  من  واحدة  روسيا  تعد 
أوكرانيا  يف  الرصاع  يؤثر  أن  من  خماوف  وهناك 
معرفته. إىل  حتتاج  ما  إليك   - واإلمداد  التوزيع  عىل 
تواجه األرس بالفعل ضغوًطا عىل ميزانياهتا بسبب أزمة تكلفة 
روسيا  بني  احلرب  تبدو  قد  الطاقة،  فواتري  وارتفاع  املعيشة 
األميال. آالف  بعد  عىل  حتدث  بعيدة  قضية  وكأهنا  وأوكرانيا 
لكن يمكن أن يكون هلا تأثري أقرب إىل املنزل، ال سيام يف البنزين، هناك 
األزمة بني روسيا وأوكرانيا سرتفع أسعار  أن  حتذيرات من 
النفط باجلملة.هذا هو التأثري املحتمل لنزاع روسيا وأوكرانيا عىل 
أسعار البنزين يف دول العامل خاصة يف بريطانيا كام يشري اخلرباء.
أسباب ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، أنه ترتبط 
أسعار البرتول بسعر النفط يف أسواق اجلملة، فكلام زادت تكلفة 
رشاء النفط وتوريده، سيتعني عىل املزيد من حمطات الوقود 
الدفع، والتي يتم نقلها يف النهاية إىل سائقي السيارات يف املضخات.
روسيا هي ثالث أكرب منتج للنفط يف العامل وهناك خماوف من 
أن الرصاع قد يقلل التوزيع واإلمداد من املنطقة، قد ال حيدث 
هذا فرًقا كبرًيا يف العرض، لكن سعر النفط قد يرتفع يف أماكن 
الروسية. للمصادر  بدائل  عن  يبحث  اجلميع  كان  إذا  أخرى 
القياسية،  البنزين  أسعار  وتغذي  بالفعل  ترتفع  النفط  أسعار 
فقفزت أسعار خام برنت إىل ما بعد 100 دوالر للربميل هذا األسبوع

هو أعىل مستوى يف ثامين سنوات.
 30 من  بأكثر  ارتفع  ولكنه  دوالًرا   97.6 حوايل  إىل  انخفض 
أبحاث  رئيس  باترسون،  وارن  قال  كام  العام،  بداية  منذ  دوالًرا 
السلع يف رشكة اخلدمات املالية ING، إن التكاليف ستستمر يف 
االرتفاع، وقال: "من املرجح أن تظل األسعار متقلبة ومرتفعة".
النفط  اليقني وارتفاع أسـعار  بالفعل عالمات عىل عدم  هناك 

يرضب العامل بأكملة.



بيها  ندعو  التي  واألْدِعَية  األمنيات  وأصدق  أمجل  من  واحدة   ... العمر"!!  وطول  الصحة  يديك  "ربنا 
ركابه  من  وليس  األخرية  للمحطة  مهرواًل  جيري  العمر  قطار  منهم!  السن  كبار  وخصوصا  ألحبائنا 
الذي  الدنيا  يف  الوحيد  القطار  جيعله  قد  مما  شوية!  ولو  حتى  موعده  عن  يتأخر  أن  يريده  ال  واحد  من 
رب  "يا  واملحطات  القطارات  عامل  يف  جدًا  غريبًا  أمرًا  يعد  وهو  واحد!؟  يشء  عىل  ركابه  مجيع  اتفق 
اجلميلة!  املرصية  بالعامية  يعني"  ينفع  لو  أصال  األخرية  املحطة  مايوصلش  حتي  وال  يتأخر  القطر 
عدة... وهم  األمنيات"  و"نافورة  الشباب"  "نافورة  عن  القاريء  عزيزي  سمعت  ولعلك 
يف  يبارك  "ربنا  وهو  واحد  هبدف  منها!  الرشب  عىل  الناس  من  املاليني  يتهافت  نافورة  عموما  ولكنها 
الرشقي  الساحل  عىل   St. Augustine مدينة  أمريكا  يف  مدينة  أقدم  وتشتهر،  الصحة"!  ويديك  عمرك 
يف   Spring الـــ  النبع  مياة  فوائد   Ponce De Leon ليون  دي  بونس  إكتشف  حيث  فلوريدا،  لوالية 
قدياًم  سنة   ٣٠٠٠ لــ  النافورة  شهرة  ترجع  قد  ولكن  كمستكشف  أسبانيا  من  وصل  عندما   ١٥١٣ عام 
ملدينة زياريت  ولكن  اإلدعاءات،  هذه  صدق  عن  الكثري  أعرف  وال   !Timucua التيموكيوا  حضارة  منذ 
St. Augustine وهلذا الــ Fountain Of Youth Archeological Park رغم قرصها أثبتت تأثــيـرها 

السحري عىل سعادتنا كعائلة صغرية! 
!Century كلمة معناها شخص عدى عمره القرن - Centenarians ؟! املعمرينbarrier 100 

لقطع   Guinness World Book Of Records جينيس  موسوعة  وحمقق  واملؤلف  الباحث  ولكن 
أكرب مسافات بقيادة العجل يف شبابه دان بيوتنر Dan Buettner حيث ختطى ال 15,000 ميل ىف رحلته 
مجاح  كبح  عىل  يؤثر  مل  هذا  كل  أن  إكتشف  عندما  ولكن  شبابه  يف  اإلنجازات  من  الكثري  وحقق  املضنية، 
حصان قطار حياته، عزم عىل رحلة تعد األغرب من نوعها وهي رحلة ملا دعاه "املناطق الزرقاء" أو ما يقصد 
به احلدود بالقلم األزرق الذي استخدمه ليصف للربامج التليفزيونية التي دعته لتعرف ما هية هذه الرحلة؟! 
حاجزا  عبور  سهولة  هلم  يمكن  مما  الصحة  بوافر  السن  كبار  فيها  يتمتع  التي  للبقاع  رحلة  إال  هي  وما 
هذا  يتخطى  مواطن   ٥٠٠٠ كل  من   ١ من  أقل  خصوصا  وبأمريكا  عموما  بالعامل  جدا  القليلون  يتخطاه 
Centenarians املعمرين  نسبة  تفوق  قد  عينها  الزرقاء  املناطق  هبذه  ولكن  املنيع!  العنيد  احلاجز 
الــ ٣ يف الــ ١٠٠٠ وهو أضعاف النسب العاملية عموما! وهذا هو "حاجز الــ ١٠٠ سنة" يا حرضات، ولقد حدد

Dan Buettner الــ ٥ مناطق عىل اخلريطة بقلم "أزرق" ودعاها املناطق أو النطاقات الزرقاء وهي ساردينيا 
 Loma Linda California USA ليندا  ولوما   Japan Okinawa باليابان  Sardinia و أوكيناوا  بإيطاليا 
 .Ikaria Greek Island باليونان  إيكاريا  وأخريا   Nicoya Costa Rica كوستاريكا  نيكويا  وبعدهم 

وله جوالت وصوالت مع العديد من العلامء واملختصني مثل:
متخصيص  تغذية  أخصائي   dietitians مؤرخني   historians اإلنسان,  علم  علامء   anthropologists
رشكة  وأسس   ”The Blue Zones“ أو  الزرقاء"  كتاب"املناطق  وكتب   geneticists الچينات  علم 
وينفري أوبرا  ومنها  الشهرية  الربامج  من  الكثري  يف  استضافته  تم  وقد  أيضا  االسم  هبذا  خاصة 
تتخطى  فيديوهات  وله  أيضا  املوضوع  هذا  يف   Ted Talk وله   Dr. Oz أوز  ود.   Oprah Winfrey
شخصيًا  للقائهم  البالد  هذه  من  للعديد  سافر  التي  حياهتم  وقصص  املعمرين  أرسار  عن  مشاهدة  املليون 
بقراءته  استمتعت  التي  كتابه  يف  واألرسار  والعجائب  الطرائف  هذه  من  الكثري  ويرسد  وعائالهتم 
روبنز چون  مثل  أخرين  ملؤلفني  املوضوع  نفس  يف  أخرى  بُكتب  استمتعت  ولقد  مره  من  أكثر  شخصيًا 
رشكة  مؤسس  ابن  وهو   ”Healthy at  100 والسن  جيدة  "صحة  كتاب  مؤلف   John Robbins
بمليارات  متاما  له  عالقة  ال  آخر  طريقًا  يتخذ  أن   ١٩٧٦ يف  قرر  ولكنه   Baskin Robbins روبنز  باسكن 
احليوان  وحقوق  النبايت  االكل  عن  مدافعا  وصار  كلها  عنها  فتخىل  له،  يشء  أي  تعنى  مل  التي  الدوالرات 
غذاء   Diet For New America بالصحة  وعالقته  األكل  عن  الكتب  وأشهر  أهم  من  يعد  كتابًا  وخط 
"Healthy At 100 العمر ١٠٠ والصحة متام". ألمريكا جديدة يف عام ١٩٨٧ وبعده ٢٠٠٦ كتابه الشهري جدا 
وهذه املقالة الصغرية الطموحة جدا حتاول تلخيص كتب وخربات رواد البحث يف أرسار املعمرين عىل 
األرض الذين ختطوا حاجز الــ ١٠٠ يف صحة جيدة والعديدون منهم كانو يرسدون قصصهم شخصيًا هلؤالء! 
رسا  يعد  مل  ولكنه  العامل  يف  بلد  أي  يف  جدًا  جدًا  نادر  يشء  وهو  سويًا   ١٠٠ الــ  حاجز  ختطوا  أخوين  ومنهم 
الباحثون  هؤالء  قضاها  التي   Sleepless nights املضنية  النوم  قليلة  والسنني  اخلارق  املجهود  بسبب  اآلن 
شاء  إن  تتحقق  وقد  احلياة"  "نافورة  أكسري  من  ننهل  أيضًا  علنًا  احلياة"  "كنز  لنا  ليفتحوا  الرواد  واملؤلفون 
لنا "ربنا يديك طول العمر"، ويبدو أن األمر ليس جمرد چينات يا حرضات!  اهلل يف حياتنا أمنيات املحبني 
و٩٠%  چينات   ٪١٠ الواقع  يف  جدًا!  فكريًا  تقاربت  ولكنها  جغرافيا  تباعدها  رغم  الزرقاء  املناطق  هذه  وأن 
اليف ستايل وأسلوب حياة Lifestyle! )طبعا ١٠٠٪ العمر بيد اهلل عمومًا لكن نتكلم من ناحية علمية بحتة(!

ما هي األرسار املشرتكة بني هذه املناطق الزرقاء The Blue Zones؟:
أكثر  أو  نسخة  تواجد  حيث   FOXO3 Gene الــ  أشهرها  ومن  الچينات  بعض  وجود  فعاًل  العلم  أكد 
نصيب  يمثل  ال  هذا  ولكن  ملحوظة!  بدرجة  علميًا  سنة   ١٠٠ الــ  فوق  التعمري  أحتامالت  يزيد  منه 
أكل  من  به  يتعلق  وما  احلياة"  "أسلوب  أن  األبحاث  من  الكثري  أثبتت  حيث  املعمرين  أرسار  من  األسد 
يقطنها  الذي  املناطق  هبذه  املعمرين  بحياة  األهم  النصيب  له  إلخ  تدخني  وعدم  ونوم  ورياضة  ورشب 
اآلن! بالتفصيل  عنها  سنتحدث  صحية"  حياة  "منظومة  عاشوا  أيضًا  ولكنهم  كادحون  فالحون 

سنركز عىل شعب وأهل ومعمري )ساردينيا Sardinia( حيث معظمهم مل يأكل اللحوم والفراخ واألسامك 
Treat” أو يعني مكافأة ويف االحتفاالت  "حاجة حلوة  باألسابيع والبعض منهم بالشهور ووصفوها وكأهنا 
فقط والذي أكل اللحوم منهم كانت عىل األكثر مرة أسبوعيا وكميات قليلة منها أيضا! والكثري من اخلرضوات 
وكميات معقولة من الفاكهة واأللبان واجلبن املحلية والكثري منهم يأكل ما تزرعه العائلة يف أراضيهم اخلاصة 
أو العائالت املجاورة واألصدقاء وأيضا من احليوانات التي يتم تربيتها حمليا! مما يضمن أهنا غري معرضة 
للمضادات احليوية أو السموم الصناعية أو اهلورمونات أو املرسطنات عمومًا، ويكثرون من زيت الزيتون 
Vino امليلء بمضادات األكسدة التي تقوم بتنظيف الرشايني كام وعصري الكرمة أو النبيذ املحيل أيضا الــ 
الــ Housekeeping Service  وأخريًا وليس أخراً بعض املكرسات والزيوت الصحية كزيت الزيتون البكر 
أننا  وخصوصا  املعمرين  أرسار  قصة  بطل  هو  فقط  األكل  جيعل  ال  هذا  ولكن  حمليا،  البارد  عىل  املعصور 
وصفناها بـــ "أسلوب حياة" ومن هذا األسلوب امليش ملسافات طويلة يوميًا والعمل سواء بالبيت أو يف احلقول 
النوم، وحيرص املعمرون عىل نيل  البيت يتم األكل عدة ساعات قبل  لساعات طويلة ولكن عند العودة ايل 
قسطهم الوافر من النوم لياًل ويتعدى الــ ٧ ساعات! وحيرص أوالدهم وأحفادهم عىل حسن معاملتهم حيث 
التوجد ثقافة "دار املسنني" بالذات يف أرياف إيطاليا وساردينيا جزيرة متميزة بأن احلياة املعارصة مل تغزو كل 
ركن يف حياة سكاهنا وسعادهتم تأيت من "العائلة La Familia” حيث يثق كبار السن يف حسن معاملة ذريتهم 
هلم مما جيعلهم حيرصون عىل تفادي العادات السيئة مثل التدخني والرشب املفرط عىل أن يكون هلم نصيب 
أن "يشاهدون ويتمتعون بأوالدهم وأوالد أوالد أوالدهم" وحيرضون خترجهم من اجلامعة وأفراحهم أيًضا!
ويف احلقيقة أنا كطبيب متخصص بأمراض الباطنة واملستشفيات والسمنة بأمريكا وبعد ممارسة الطب ألكثر 

من ٢٠ عامًا تقابلت مع الكثري من املسنني وليس من الغري العادي أن يكون ٣ وأحيانًا ٤ من مرضاي يف تسعيناهتم 
Nonagenarians والكثري من الذين يف ثامنيناهتم Octogenarians طبعًا وقد أتقابل مع حوايل ١٠ من هؤالء 
الشبه معمرين Octogenarians and Nonagenarians يف أيام معينة! ولكنه من النادر جدا جدا أن تسنح 
يل الفرصة أن أكون يف حمرض Centenarians فهو بمثابة اللقاء مع اليونيكورن Unicorn الكائن اخلرايف 
يف أيامنا املقرصة هذه! وهم معمرون فوق الــ ١٠٠ سنه كام ذكرت سابقًا أقل من ١ يف الــ ٥٠٠٠ مواطن أمريكي! 
بينام يف املناطق الزرقاء عادة حوايل ٣ يف الــ ١٠٠٠ وهذا حوايل ١٥ ضعف النسبة يف أمريكا ومعظم دول العامل!

ومني عايز يعيش لـــ ١٠٠ سنة يا دكتور باسم؟!
معظم الذين قابلهم الباحث وعائالهتم العالمة دان بيوتنر Dan Buettner كانوا يف سعادة غامرة لتمتع الكثري 
منهم بصحة جيدة وعقل سليم رغم السن "الطاعن"! ولكن الطاعن أكثر من هذا هو أن تكون يف شيخوختك 
وليس هناك من يريد أن يساعدك وال أن يتواجد حولك وال حتى أن تستمتع بذريتك وذريتهم بوجود خربات 
أن  بأمريكا   Native Americans احلمر  اهلنود  بمثل  احلضارات  بعض  يف  يقال  بحياهتم!  الطويلة  حياتك 
املدعوا  النادي  هذا  أهل  خربة  من  ننتفع  وياليتنا   "Library "مكتبة  موت  بمثابة  هو  عجوز  إنسان  موت 
 What“ نادي احلكمة" حيث معظم املرتددين عليه من أحكم العقول عىل األرض واأليام ُدَول والدنيا دواره"
goes around comes around”! ولطاملا سمعت من أبناء وبنات وأحفاد مرضاي أهنم يفعلون بأبائهم 
بــ"أسلوب حياة"! لتعليمهم مرة أخرى  وأجدادهم ما يريدون أن يعاملهم به ذريتهم وهذه أحسن طريقة 
النشأة عامل وبروفيسور بجامعة  اإليطايل  اجلنسية  األمريكي   Dr. Valter Longo لونجو  فالرت  د.  حيدثنا 
IFOM بمدينة ميالنو  "املعمرين والرسطان" معهد   USC و عامل مدير قسم وبرنامج   جنوب كاليفورنيا 
بإيطاليا،،، متخصص "علم كرب السن Gerontology” وهو من مشاهري الباحثني يف جمال "طول العمر" أو 
"The Logevity Diet” ويف احلقيقة كتب كتاب من أهم الكتب يف املوضوع حيث تناوله من ناحية علمية 
معملية بحتة وليس عن أراء شخصية ويكلمنا يف كتابه “أكل طول العمر The Longevity Diet”  عن "أكل 
املعمرين" أو ما هو دعاه FMD "أكل شبيه الصيام Fasting Mimicking Diet” وكتب أكثر من كتاب باإليطايل 
باإلنجليزية العمر"  طول  طاولة    "عىل  وترمجته   ”Alla tavola della longevità“
وأمهية  الصيام  أمهية  هي  ما  البعض  يتساءل  وقد   ”At the table of Longevity"
عيوب  بعض  دون  الصيام  ثامر  نجني  أن  نستطيع  باستعامله  خمصوص  أكل  إخرتاع 
بالتعب! والشعور  النوم  وإضطراب  املفرطة  والعصبية  الشديد  واجلوع  كالصداع  الصيام 
وكثري من املعمرين يستعملون الصيامات يف حياهتم السباب وبطرق خمتلفة ولكن الفوائـد أكيـدة علميـًا 

ولذكر أمهها:
رسعة  هتدئة   .4  - التخسيس   .3  - االنسولني  مقاومة  وحتسني  بالسكر  التحكم   .2  - اإللتهابات  تقليل   .1
الضغط  عالج   .6  - الزهايمر  ومنع  املخ  وظائف  حتسني   .5   - الشيخوخة  وتأخري  وأكسدهتا  اخلاليا  عجز 
أخرا! وليس  أخريا  الرسطان،  حماربة  يف  الكياموي  العالج  مساعدة   .7  - املرتفع  والكوليسرتول 
ولقد إستقيط أنا شخصيًا من ينبوع حكمة وعلم املسنني عىل الرغم أنني ما قابلته من أعضاء هذا النادي اخلاص 
جدا Elite Club ملن هم فوق الــ ١٠٠ مل يتعدى عدد أصابع يداي! ولكن املئات إن مل يكن اآلالف من أعضاء 
أو زوار نادي التسعني Nonagenarians والثامنني Octogenarians وهو نادي مزدحم األعضاء بأمريكا 
ولكنه يعطيني شباك صغري Vista أطل منه عىل أسلوب حياة أولئك املعمرين دون احلاجة اىل زيارة املناطق 
الزرقاء The Blue Zones أو البقاع الغريبة Exotic Spots يف العامل والتي قد ال ينطبق أسلوب حياهتا مع كل 
احلضارات وخصوصا هؤالء اأُلخر من رواد نادي مابني الثامنني واملئة كان قد يكون من السهل عليهم كرس 
حاجز الـــ١٠٠ لو مل يتعرضوا للكثري من األكل الصناعي بأمريكا! ولكن يف الواقع تشاهبهم أكثر من إختالفاهتم! 
مثال أوكيناوا اليابان يأكلون أكثر من ٣٠٪ حبوب وبذور كاملة وتشمل القليل جدا من البقول خصوصا فول 
الصويا والكثري من اخلرضوات ٦٠٪ ولكن املذهل هو أقل من ٢٪ حلوم وأسامك!!! وهذا ما أكدته يل خربيت 
مع هذا النادي الذي مل أفوت أو "أضع" فرصة الهنا من علم احلياة Ayurveda الذي تذخر به قصص حياهتم، 
فعاديت هي اجللوس بجانب املرضى عىل كريس لنتبادل أطراف احلديث الذي به أسأل وأصغي ألهنا من "أرسار 
املعمرين" Centenarians’ Secrets Of Longevity ودائاًم أكون كام يقول األمريكان عىل الناحية املستقبلة
يف  تعلمته  ما  وجممل   !On The Receiving & Learning End Of The Conversation
أخد! ال  عطاء  رسالة  هي  التي  الطب  “رسالة”  بل  "مهنة"  الـــ  فيها  مارست  التي  سنة   ٢٠ الـــ  خالل 
يف   Dan Buettner بيوتنر  دان  قاله  ما  تؤكد   My Collective Learning Experience
روبنز( باسكن  رشكة  مؤسس  )ابن   John Robbins روبنز  چون  أيضا  عليه  حث  وما  كتابه 
واهلورمونات  املرسطنة  للمواد  التعرض  وعدم  اليومي  امليش  أو  والرياضة  الصحي  احلياة  أسلوب  بأن 
واملضادات احليوية واملبيدات احلرشية واملواد احلافظة ومكسبات الطعم التي اسميها أنا "خمرسات الصحة" 
أنا يف  أدعوه  املريع" كام  الرسيع  "اهلزيل  الصناعي  املصنعة واألكل  االلبان  املضافة وتقليل  السكريات  ومنع 
لكي  ولكن  اهلل!  بيد  األعامر  فعال  ألن  أطول  لنعيش  فقط  ليس  بسيط  عربون  هو  وهذا  ومقااليت!  كتابايت 
نستمتع باحلياة ألخر حلظة يف عمرنا دون أمراض الضغط املرتفع والسكر الثاين والرسطان والعجز اجلنيس 
والقولون العصبي، والسمنة والزهايمر وهذا األخري يسلبنا أهم مايملكه أي إنسان وهو العقل Mind وكام قال 
سقراط "تكلم حتى أراك" والكالم املوزون حيتاج ايل عقل سليم وهذا بدوره يعتمد عىل أسلوب حياة صحي!

طريق  عن  الزرقاء  املناطق  يف  عريضة  طويلة  خطوط  من  واحدة  زرقاء  نقطة  حياتنا  من  لنجعل 
وأهيب  إستعامله  نيسء  أو  هنينه  أن  جيب  فال  اإلنسان!  وهو  األرض  عرفته  جهاز  ألعظم  إحرتامنا 
الصناعي  غري  الطبيعي  والرشب  باالكل  يوميًا  مرات  عدة  صيانته  حتسن  أن  القاريء  عزيزي  بك 
هي  احلياة  ألن  عموما!  السيئة  والعادات  التدخني  وعدم  اجليد  النوم  من  املشبع  الكايف  القسط  ونيل 
واملحمول  املنزلية  األجهزة  وسائر  سيارتك  معاملة  يصح  وال  املخلوق  ايل  اخلالق  من  وهدية  هبة  أعظم 
دكتورك"! "مطبخك  وليكن  فاشهد!  اللهم  بلغت  إين  اللهم  شخصيا!  جسمك  من  أفضل  وصيانتها 

د. باسم أيوب
الباحث عن املناطق الزرقاء يف كل العامل ألجلك!...

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( 



هرمون التستوستريون:
)باإلنجليزية: التستوستريون  هرمون  ُيعّد   
الرئيس الذكورة  هرمون   )Testosterone

ويوجد  واملبيضني،  اخلصيتني  يف  إنتاجه  يتم  الذي 
اهلرمون  هذا  ويعترب  اإلناث،  عند  قليلة  بكميات 
اجلسدية  للتغيريات  الرئيسة  املحركات  أحد 
العضالت،  كزيادة  الذكور،  بلوغ  فرتة  خالل 
وجوده  يعترب  كام  الشعر،  ونمو  الصوت،  وتغرّي 
البلوغ  مرحلة  خالل  الطبيعية  باملستويات 
الصحة  عىل  للمحافظة  رضوريًا  والشيخوخة 
اجلنسية والوظائف  اجلسم،  وتركيب  العاّمة، 

التستوستريون  مستويات  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
من  طبيعي  بشكٍل  الرجال  لدى  باالنخفاض  تبدأ 
بالبدانة انخفاضه  يرتبط  كام  سنة،   25-30 عمر 
وزيادة خطر اإلصابة باألمراض، والوفاة املبكرة.

أطعمة تزيد هرمون التستوستريون:

قد  التي  األغذية  بتناول  األطباء  ُيويص  ما  غالبًا 
طبيعي بشكٍل  التستوستريون  مستويات  تزيد 

الرتكيز  ويمكن  الشديد،  انخفاضه  من  والوقاية 
العنارص  ببعض  الغنّية  األطعمة  بعض  عىل 
مستويات  لرفع  املهمني  والزنك  د،  كفيتامني 
األطعمة هذه  ومن  التستوستريون،  هرمون 

والرسدين التونا،  تعترب  حيث  األسامك: 
الذي  د  بفيتامني  الغنّية  املصادر  من  والسلمون 
التستوستريون هرمون  إنتاج  بزيادة  يرتبط 
بالربوتني. وغنيًا  للقلب،  صحيًا  غذاء  تعترب  كام 

يعترب  إذ  د:  بفيتامني  م  املدعَّ الدسم  قليل  احلليب 
والكالسيوم  بالربوتني،  غنّيًا  مصدرًا  احلليب 
احلليب  ويعترب  العظام،  لصحة  الرضوري 
للحفاظ  اجلّيدة  املصادر  من  د  بفيتامني  م  املدعَّ
التستوستريون. هرمون  مستويات  عىل 

مصدرًا  البيض  صفار  يعترب  حيث  البيض:  صفار 
جّيدًا ملجموعة من العنارص الغذائية، ومن أمهها 
يعدان  قد  اللذان  والكوليسرتول  د،  فيتامني 
ومن  التستوستريون،  هرمون  إلنتاج  رضوريني 
اجلدير بالذكر أنه يمكن تناول بيضة واحدة يوميًا.

الرشكات  بعض  تقوم  إذ  مة:  املدعَّ احلبوب 
بفيتامني اإلفطار  حبوب  بتدعيم 
األخرى. الغذائية  العنارص  من  وغريها  د، 

الزنك  عىل  املحاريات  حُتتوي  حيث  املحاريات: 
أثناء  الذكورة  هرمونات  لتكوين  الرضوري 
الغنّية  املصادر  تناول  ويساعد  البلوغ،  فرتة 
التستوستريون،  مستويات  حتسني  عىل  بالزنك 
والكركند. والسلطعون،  املحار،  أمّهها؛  ومن 

صحّية  خماوف  توجد  إذ  البقر:  حلم 
اللحوم  من  املفرط  االستهالك  بشأن  حقيقية 
من  اخلايل  اللحم  تناول  فإنَّ  ذلك  ومع  احلمراء، 
مستويات  حيسن  أن  يمكن  باعتدال  الدهون 
بالزنك.  غنّيًا  مصدرًا  باعتباره  التستوستريون 

السوداء،  الفاصولياء  تعترب  حيث  الفاصولياء: 
الصحّية  األغذية  من  واحلمراء  والبيضاء، 
د. وفيتامني  للزنك  جّيدًا  مصدرًا  ُتعّد  التي 

من  النوع  هذا  يعترب  إذ  البكر:  الزيتون  زيت 
عىل  الحتوائه  الصحية؛  الدهون  من  الزيوت 
هـ وفيتامني  املشبعة،  غري  األحادية  الدهون 

اإلنجابية  الذكور  أن حيّسن صحة  لتناوله  ويمكن 
التستوستريون مستويات  تعزيز  طريق  عن 
إنتاجه. عىل  اخلصيتني  خاليا  وحتفيز 

عىل  البصل  يساعد  أن  يمكن  حيث  البصل: 
املنخفضة. التستوستريون  مستويات  رفع 

من  معينة  أنواع  تأثري  كيفية  لتحديد  األبحاث 
التستوستريون.  مستويات  عىل  املكرسات 

نصائح لزيادة هرمون التستوستريون:

عىل  الصحي  احلياة  نمط  اتباع  يساعد 
التستوستريون  مستويات  حتسني 
لزيادة  النصائح  أهم  تبنّي  اآلتية  والنقاط 
طبيعي: بشكل  التستوستريون  مستويات 

الرياضة  تعترب  إذ  الرياضية:  التامرين  ممارسة 
األمراض  من  للوقاية  فعاليًة  الطرق  أكثر  من 
مستويات  تعزز  قد  كام  احلياة،  بنمط  املرتبطة 
كرفع  املقاومة  متارين  وتعترب  التستوستريون، 
مستويات  لتعزيز  التامرين  أنواع  أفضل  األثقال 
والطويل.  القصري  املدى  عىل  التستوستريون 

يسبب  حيث  والتوّتر:  اإلجهاد  مستويات  تقليل 
التوتر ارتفاع مستويات الكورتيزول )باإلنجليزية: 
هرمون  انخفاض  يسبب  قد  والذي   ،)Cortisol
التستوستريون بشكٍل رسيع، كام يمكن أن يسبب 
اإلجهاد وارتفاع الكورتيزول زيادًة يف كمية الطعام 
الدهون، وهي عوامل  املتناول، والوزن، وختزين 
التستوستريون،  مستويات  عىل  سلبًا  تؤثر  قد 
والنجاح والضحك،  السعادة،  تساعد  قد  بينام 
مستوياته.  حتسني  عىل  املتوازن  احلياة  ونمط 

بالتعرض  ينصح  إذ  د:  فيتامني  عىل  احلصول 
عند  د  فيتامني  مكمالت  تناول  أو  للشمس، 
لتعزيز  د  فيتامني  بنقص  املصابني  األشخاص 
أن  يمكن  كام  التستوستريون،  مستويات 
وجود  حال  يف  الزنك  مكّمالت  تناول  يساعد 
التستوستريون.  مستويات  حتسني  عىل  النقص 

حيث  اجلّيد:  والنوم  الراحة  من  قسط  أخذ 
مستويات  عىل  كبري  بشكٍل  النوم  يؤثر  أن  يمكن 
من  املثايل  النوم  مقدار  وخيتلف  التستوستريون، 
الدراسات  إحدى  وجدت  وقد  آلخر،  شخص 
يرتبط  الليلة  يف  فقط  ساعات  خلمس  النوم  أنَّ 
 ،15% بنسبة  اهلرمون  هذا  مستويات  بانخفاض 
 7-10 من  النوم  أنَّ  األبحاث  بعض  تعتقد  كام 
اجلسم،  لصحة  األفضل  هو  الليلة  يف  ساعات 
الطويل.  املدى  عىل  التستوستريون  ومستويات 

فقد  الكيميائية:  املركبات  لبعض  التعرض  جتنب 
الشبيهة  الكيميائية  للمواد  العايل  التعرض  يؤثر 
التستوستريون،  مستويات  عىل  باإلسرتوجني 
للامدة  اليومي  التعرض  بتقليل  ينصح  لذا 
الكيميائية  واملواد  والبارابني،  أ،  البيسفينول 
البالستيك،  أنواع  بعض  يف  املوجودة  األخرى 
واملخدرات. الكحول  عن  باالبتعاد  ينصح  كام 

اإلســتــروجــيــــن

النباتية: اإلسرتوجينات  ُتعّرف 
)Phytoestrogens )باإلنجليزية: 

النباتات يف  موجودٌة  مركباٌت  أهّنا  عىل 
تعطي  فإهّنا  اإلنسان  جسم  دخوهلا  وعند 
اإلسرتوجني  يعطيه  الذي  ذاته  التأثري 
هذا  وُيعّد  اإلنسان،  جسم  داخل  املُصّنع 
الشهرية  الدورة  لتنظيم  مهاّمً  اهلرمون 
اإلسرتوجينات  وتوجد  النساء،  عند 

مستويات  الرمان  يعزز  أن  يمكن  إذ  الرمان: 
والنساء. الرجال  لدى  التستوستريون 

للمصادر  يمكن  حيث  اخلرضاء:  الورقية  اخلضار 
والعدس واللفت،  كالسبانخ،  باملغنيسيوم  الغنّية 

واملكرسات، والبذور، واحلبوب الكاملة أن تساعد 
اجلسم. يف  التستوستريون  مستويات  زيادة  عىل 

أطعمة تقلل هرمون التستوستريون:

التي  األطعمة  بعض  تناول  عن  االستغناء  يمكن 
ختفض مستويات التستوستريون واستهالك بدائل 
األطعمة  ومن  عنه،  عوضًا  كاملة  صحية  غذائية 
التستوستريون: مستويات  تقلل  أن  يمكن  التي 

نت بعض األبحاث  فول الصويا ومنتجاته: فقد بيَّ
أنَّ تناول منتجات الصويا بانتظام يمكن أن يسبب 
وذلك  التستوستريون؛  مستويات  يف  انخفاضًا 
الحتوائها عىل مركبات نباتية حتاكي تأثري هرمون 
اإلسرتوجني )باإلنجليزية: Estrogen( عن طريق 
تغيري مستويات اهلرمونات، ولكن توجد حاجة 
منتجات  تأثري  كيفية  لفهم  األبحاث  من  مزيد  إىل 
البرش. عند  التستوستريون  عىل  الصويا  فول 

نت بعض األبحاث أنَّ رشب شاي  النعناع: فقد بيَّ
النعناع بشكل يومي يسبب انخفاضًا يف مستويات 
بحوث  معظم  فإنَّ  ذلك  ومع  التستوستريون، 
عىل  ركزت  التستوستريون  عىل  النعناع  تأثري 
حاجة  هناك  زالت  ما  لذلك  واحليوانات؛  النساء، 
الرجال. عىل  تأثريه  ملعرفة  الدراسات  مزيد  إىل 

من  العديد  وجدت  حيث  السوس:  عرق 
إىل  يؤدي  أن  يمكن  السوس  عرق  أنَّ  الدراسات 
التستوستريون  مستويات  يف  كبري  انخفاٍض 
والنساء. الرجال  لدى  الوقت  مرور  مع 

أنَّ  األبحاث  بعض  تعتقد  إذ  النبايت:  الزيت 
الزيت  املوجودة يف  املشبعة  املتعّددة غري  الدهون 
التستوستريون. تقلل مستويات  أن  النبايت يمكن 

أنَّ  األبحاث  بعض  أظهرت  فقد  الكتان:  بذور 
مستويات  انخفاض  يف  يتسبب  قد  الكتان  بذر 
غنيًا  مصدرًا  باعتباره  وذلك  التستوستريون؛ 
 )Lignans )باإلنجليزية:  الليغنان  بمركبات 
طرحه  وتسبب  بالتستوستريون  ترتبط  التي 
التأثري  هذا  يرتبط  ما  وغالبًا  اجلسم،  خارج 
زالت  ما  ولكن  الكتان،  بذور  مكّمالت  مع 
العلمية. الدراسات  من  املزيد  إىل  حاجة  هناك 

الدراسات  املُعاجَلة: حيث وجدت بعض  األطعمة 
األطعمة  من  بانتظام  املتحولة  الدهون  تناول  أنَّ 
املعاجلة يمكن أن يقلل مستويات التستوستريون.

أنَّ  الدراسات  بعض  نت  بيَّ فقد  الكحول: 
أن  يمكن  كبرية  بكمياٍت  الكحول  رشب 
التستوستريون  مستويات  يف  انخفاضًا  يسبب 
زالت  ما  ولكن  رسيع،  بشكٍل  الرجال  لدى 
األبحاث. من  مزيد  إىل  حاجة  هنالك 

أنواع  أنَّ  الدراسات  إحدى  تشري  إذ  املكرسات: 
املتعددة  بالدهون  الغنية  املكرسات  من  معينة 
مستويات  تقلل  قد  واللوز  كاجلوز  املشبعة؛  غري 
من  ملزيد  حاجة  هناك  ولكن  التستوستريون، 

اآلتية: األغذية  جمموعات  يف  النباتية 

من  ونذكر  والبذور:  املكرسات 
الشمس.  دوار  بذور  يأيت:  ما  أمّهها 
الكتان. بذور  اللوز.  السمسم.  بذور 

الغنية  الفواكه  أنواع  بعض  وهناك  الفواكه: 
الرمان.  ومنها:  النباتية،  باإلسرتوجينات 
الفراولة. الّتفاح.  الربّي.  التوت  اجلزر. 

العدس. اللوبياء.  منها:  ونذكر  اخلرضاوات: 
األطعمة  من  البقوليات  ُتعّد  البقوليات: 
يساعد  وقد  النباتية،  باإلسرتوجينات  الغنية 
اإلسرتوجني  مستويات  زيادة  عىل  تناوهلا 
البقوليات:العدس.  هذه  ومن  اجلسم،  يف 
الســــــــوداين. الــــــفــــــــول  احلــــمـــــص. 

الصويا  فول  استخدام  يشيع  الصويا:  فول 
الذين  كمصدٍر بديٍل للربوتينات لدى األشخاص 
الغنية  املصادر  من  وُيعّد  اللحوم،  يتناولون  ال 
فول  ذلك  ويشمل  النباتية،  باإلسرتوجينات 
اإلداماميه  فول  ُيسّمى  ما  أو  األخرض  الصويا 
الصويا وحليب   ،)Edamame )باإلنجليزية: 
الصويا. منتجات  من  وغريها  والتوفو، 

الصحية الدهون  عىل  املحتوية  األطعمة 
اجلسم  يف  اهلرمونات  تصنيع  عملية  إّن 
والكولستريول املشبعة  الدهون  إىل  حتتاج 
كمّياٍت  تناول  إىل  حيتاج  اجلسم  فإّن  وعليه 
بالّدهون  الغنّية  األطعمة  ومن  منها،  معتدلٍة 
وزيت  كالسلمون،  الدهنية  األسامك  الصحية: 
واألفوكادو. الزيتون،  وزيت  اهلند،  جوز 

ومنتجاهتا  احليوانات  مجيع  إّن  احلليب: 
فإنَّ  وعليه  اإلسرتوجني،  هرمون  عىل  حتتوي 
تناول احلليب، وخاّصًة البقري منه يزّود اجلسم 
اإلسرتوجني من  قليلٍة  بكمياٍت  باإلسرتوجني 
حتقن  املزارع  بعض  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر  كام 
إدرارها  لزيادة  باإلسرتوجني  األبقار  إناث 
املنتجات  هذه  تناول  يسبب  وقد  للحليب، 
اجلسم. يف  اإلسرتوجني  مستويات  زيادة 

عىل  احلبوب  بعض  حتتوي  قد  احلبوب: 
)باإلنجليزية:  يسمى  الفطريات  من  نوٍع 
نسبة  يزيد  والذي   )Zearalenone

هذه  ومن  احلبوب،  يف  اإلسرتوجني 
والشعري. والذرة،  والقمح،  األرز،  احلبوب: 

املغنيسيوم  ُيعّد  باملغنيسيوم:  الغنية  األطعمة 
اإلسرتوجني  مستويات  تزيد  التي  العنارص  من 
املعدن:  هبذا  الغنية  األطعمة  ومن  اجلسم،  يف 
الـورقــــيـــــة. واخلضــراوات  الكــــــاكــــاو، 

النافعة:  البكترييا  عىل  املحتوية  األطعمة 
الربوبيوتيك  عىل  األطعمة  بعض  حتتوي 
بكترييا  وهي   ،)Probiotics )باإلنجليزية: 
لإلنسان اهلضمية  القناة  يف  يف  تعيش  نافعة 
األمعاء بطانة  وإصالح  اهلضم،  عىل  وتساعد 
باإلضافة  املناعة،  وتعزيز  االلتهابات،  وتقليل 
التي  األطعمة  ومن  اهلرمونات،  إنتاج  إىل 
الزبادي،  لبن  النافعة:  البكترييا  عىل  حتتوي 
األطعمة. من  وغريه  امللفوف،  وخملل 

عن موضوع



أمام  العام،  الطريق  يف  أنثى  ذكٌر  يرضُب  حني 
أبصار الناس، غالًبا يقُف الناُس صامتني، ثم يمّدون 
اللتقاط  هواتفهم  خُيرجون  جيوهبم  نحو  أيادهيم 
لنفسه:  واحدهم  يقوُل  الفيديو.  ومقاطع  الصوَر 
األنثى  تكوُن  فقد  يرضهَبا.  أن  حّقه  من  )لعّل 
أّمه!  حتى  أو  عّمه،  ابنة  شقيقَته،  زوجَته،  ابنَته، 
إناث.  من  ه  خيصُّ "ما"  الذكُر  َب  يؤدِّ أن  ضرَي  وال 
األنثى  تلك  نجد  قد  "العادي"  هذا  ولتأكيد  عادي.( 
معه  وتتناول  الذكر  ذلك  مع  ترقُص  برهٍة  بعد 
الذكُر  يقوُل  ثم  يتضاحكان.  ومها  دسمًة  وجبًة 
للناس ضاحًكا: )عادي يا مجاعة. هذه األمور عندنا 
)عادي  ضاحكًة:  األنثى  تقول  وقد  ا.(  جدًّ "عادي" 
عزيزي   ) ونرفزته.  عصبية  أصيل  مجاعة،  يا 
ِد األموَر وتدخُل بنا يف متاهات  القارئ رجاًء ال ُتعقِّ
ستوكهوهلم" و"متالزمة  و"املازوخية"  "السادية" 
"عادي".  األمر  بكثري.  هذا  من  أبسُط  احلكايُة 
من  املصّوٌر  كارتر"،  "كيفني  تذكرُت  ما  لسبب 
نفَسه  نذر  الذي  أفريقيا،  بجنوب  جوهانسربج، 
ضّد  العنرصّي  التمييز  ألوان  وفضح  لتصوير 
صّور  من  أول  هو  وكان  واملستضعفني.  امللونني 
Necklac�  طريقَة اإلعدام بالطوق، املعروفة باسم
أفريقيا  بجنوب  تتمُّ  كانت  التي  القالدة،  أو   ،ing
كاوتشوكي  إطاٌر  املاضية.  الثامنينيات  منتصف  يف 
الضحية  صدر  حول  يوضع  بالبنزين  مملوء 
نحو  األمُر  يستغرق  النريان!  ُتشعل  ثم  وذراعيها، 
عرشين دقيقة لكي يقيض املنكوُب حرًقا. كانت 
للقضاء  حماكمة  دون  لإلعدام  الشائَع  األسلوَب 
الثامنينيات  يف  القالقل  ومثريي  املعارضني  عىل 
والتسعينيات املاضية. وكان أول ضحايا تلك املحرقة 
عدسُة  التقطت  سكوزانا".  "ماكي  ُيدعى  رجل 
)كنُت  للصحف:  وقال  املرّوع،  املشهَد  ذلك  كارتر 
أفعل.  مما  مرتعًبا  وكنُت  يفعلون.  مما  مرتعًبا 
وحني بدأ الناُس يتكلمون عن تلك الصور، شعرُت 
شاهًدا  كوين  ا.  جدًّ سيًئا  يكن  مل  ربام  فعلُته  ما  أن 
عىل البشاعة ليس بالرضورة أمًرا بشًعا.( يف مارس 
١٩٩٣، قام كارتر برحلة إىل السودان. وقرب قرية 
عّيود باجلنوب، سمع صوًتا يشبه النشيَج اخلافت. 
كأنام أننُي متأمٍل أو حمترَض. مشى إىل مصدر األنني 
نفسها  عىل  متكورًة  هزيلة  سمراَء  طفلًة  فوجد 
جتاهُد يف الزحف نحو معسكر اإلغاثة الذي مازال 
عىل بعد كيلومرت، عساها تصيب بعض طعام يقيم 
الزحف تسرتد  الطفلُة عن  املنَهك. توقفِت  أودها 
أنفاسها. ومل تكن عدسة كاتر وحدها التي تستعُد 
اللتقاط املشهد البائس. ثمة عدسٌة أخرى يف الفضاء 
كاملًة.  احلكايَة  قرأت  نرس  عنُي  وترتّقب.  ترقب 
حكايَة البرش الذين يموُت بعُضهم خُتمًة، ويموُت 

الباشا  بألقاب مثل  امللك فاروق كان معموال   عهد 
عن  نسمع  أصبحنا  اآلن  العزة،  وصاحب  والبك 
مثل:  الفكر  جمال  يف  آخر  نوع  من  ألقاب  منح 
مرتبط  غامض  وصف  وهو  التنويري"،  املفكر   "
التنويري  املفكر  وذلك  الدينية.  القضايا  بإثارة 
شاء  فمن   "  : الكريمة  اآلية  يف  جاء  بام  مؤمن 
يشغل  إذن  فلامذا  فليكفر"،  شاء  ومن  فليؤمن 
نفسه ليل هنار بأولئك الذين آمنوا؟ وملاذا ال خيرج 
النقاش  دائرة  من  مقدس  معتقد  وهو  الدين 
من  وحق  يؤمن  من  بحق  فعال  يؤمن  كان  إن 
وأخوته  التنويري  املفكر  ذلك  أن  إال  يؤمن؟.  ال 
جهدهم  موضوع  الدينية  القضايا  من  جعلوا 
األمر  واقع  يف  أصبحوا  وبالتايل  وأبحاثهم،  كله، 
يرى  ال  الذي  الديني،  للمتطرف  اآلخر  الوجه 
فإن  وهكذا  صغري،  ثقب  خالل  من  إال  العامل 
من  فعليا  ينطلقان  االثنني،  واملتطرف،  التنويري 
وال  الديانة،  عرب  العامل  رؤية  أي  الركيزة،  نفس 
كنت  وإذا  أخرى،  قضية  عن  ذلك  خلف  يبحثان 
عن  دفاعا  املسلمني  اإلخوان  تاريخ  يف  جتد  لن 
قضية اجتامعية حمددة، فإنك أيضا لن جتد عند 
أو  اجتامعية  قضية  عن  دفاعا  املتنورين  األخوان 
موضوع  يف  ختصصوا  ألهنم  واضحة،  سياسية 
خارج  باالهتامم  جديرا  شيئا  جيدون  وال  الدين 
أن  عىل  التنوير  حركة  قامت  لقد  الدائرة.  تلك 
شأن  الدين  أن  أي  للجميع"،  والوطن  هلل  الدين   "
يف  البحث  هو  املفكرين  دور  وأن  شخيص، 
اختالف  عىل  الوطن  أبناء  جتمع  التي  القضايا 
بالصحة  املتعلقة  القضايا  أي  الدينية،  عقائدهم 
ذلك  لكن  والعمل،  والسكن  واحلريات  والتعليم 
أبناء  جيمع  ما  كل  عن  النظر  يغض  التنويري 
ذايت،  آخر،  حقل  يف  جهده  كل  ويبذل  الوطن، 
شابه.  وما  الدين،  وفقه  االيامن،  وهو  وخاص، 
أحد  من  واضح  بموقف  سمعت  أن  يسبق  ومل 
سبيل  عىل  التعليم  قضية  من  التنويريني  أولئك 
اإلرهاب،  عن  الكالم  يكثرون  حينام  وهم  املثال، 
ويلزمون  واحد،  جانب  من  يتناولونه  فإهنم 
باإلرهاب  األمر  يتعلق  حني  التام  الصمت 
الصهيوين أو األمريكي. إهنم يرون التنوير عملية 
تام  بمعزل  بأفكار،  أفكارا  تستبدل  ثقافية  ذهنية 
مل  وهلذا  واالقتصادية،  االجتامعية  الظروف  عن 

أن  الغريزّي  بحْدسه  النرُس  أدرك  جوًعا!  بعُضهم 
الزحف،  مسرية  استكامل  عىل  تقوى  لن  الطفلَة 
وسوف متوُت بعد قليل. فحّط عىل مقربة منها 
فالنسوُر  يلتهمها.  حتى  حتفها  تلقى  أن  ينتظر 
التقطت  النافقة.  اجليَف  إال  تأكُل  ال  تعلمون-  -كام 
عدسة كارتر املشهَد املرّوع الذي جيمع بني كائنني 
املنتظر.  والنرُس  املحترضُة،  الطفلُة  جائعني. 
النقد  وبالطبع وقع كارتر فيام بعد حتت مقصلة 
لكنه  املساعدة،  دون  بالتصوير،  اكتفى  ألنه  الالذع 
اتقاًء   املنكوبني  ملس  بعدم  تعليامٍت  لديه  بأن  بّرر 
فلوريدا:  من  صحفيٌّ  وكتب  امُلعدية.  لألمراض 
رائًعا  إطاًرا  ليلتقَط  عدسته  يضبط  الرجُل  )كان 
املتحفزة.  الضواري  أحد  وكأنه  الطفلة.  ملعاناة 
واحد.(  ال  املشهد،  يف  نرسان  ثمة  كان  احلقيقة  يف 
وُنرشت  تايمز  نيويورك  جلريدة  الصورُة  بيعت 
باجلريدة  القراء  مئاُت  واتصل   .١٩٩٣ مارس  يف 
ما  ال.  أم  أُنقذت  قد  الطفلُة  كانت  إذا  عام  ليسألوا 
يقول  مقتضب  تعليق  كتابة  عىل  الصحيفَة  حّث 
لالبتعاد  القوة  من  يكفي  ما  لدهيا  كان  الطفلة  إن 
يف  جمهول.  النهائيَّ  مصريها  لكن  النرس،  عن 
"كارتر"  الصحيفُة  هاتفت   ١٩٩٤ أبريل  من  الثاين 
التصوير  جمال  يف  اجلوائز  بأرفع  بفوزه  لُتعلمه 
الصحفي: جائزة البوليتزر. ويف ٢٧ يوليو من نفس 
عاملية  بجائزة  فوزه  من  شهور  ثالثة  بعد  العام، 
"كارتر"  قاد  العامل،  هّزت  التي  الصورة  اللتقاطه 
عىل  الضخمة  الصمغ  شجرة  حيث  إىل  سيارته 
وهو  يلعب  كان  حيث  جوهانسربج،  بشامل  هنر 
طفل ويركض يف احلقول يطارد الفراشات. جلب 
عادم  بامسورة  طرفيه  أحَد  وأوصل  خرطوًما 
صالون  نافذة  يف  الثاين  طرفه  وأدخل  السيارة، 
سامعات  وضع  املوتور.  وأدار  دخل  السيارة. 
الوكامن يف أذنيه واستسلم للموسيقى، ثم رقد عىل 
جانبه واضًعا حقيبته حتت رأسه كوسادة. وأسلم 
الروَح.  بعد انتحاره وهو مل يتجاوز الثالثة والثالثني 
)تفرتُسني  عليها:  كتب  ورقة  وجدوا  عمره،  من 
اجلثامني،  القتل،  هنار.  ليل  احلّيُة  الذكرياُت 
الغضب، األمل، املوت جوًعا، األطفال اجلرحى، زناُد 
اإلعدام...،  ومشاهد  اجلالدون،  القتل،  مهوويس 
إذا كنُت ذلك املحظوظ." "كني"،  بـ  ذهبُت أللتقي 
رفض  الذي  املرصي  اجلمعي  للوعي  شكًرا، 
عىل  ثائًرا  وانتفض  صامتة،  نسوًرا  يكون  أن 
الدعم  وكّل  زفافها،  ليلة  أنثاه  رضب  الذي  الذكر 
من  احلكيم”  عبد  "أمرية  الصحفية  للزميلة 
املشهد.  ذلك  عدسُتها  سجلت  التي  نيوز"  "البوابة 
 عن املرصى اليوم

التنويريني،  املفكرين  أولئك  حركة  قط  تتجذر 
ومل تستطع دفع التنوير إىل األمام، بقدر ما أثارت 
نجومية.  هبالة  شخوصهم  أحاطت  ضوضاء 
اجتامعية،  معركة  احلقيقي  بمعناه  التنوير 
والفكر أحد أسلحتها، لكنها معركة تتم يف املجال 
والسياسية،  االقتصادية،  القضايا  حيث  امللموس، 
تنوير  ثمت  وليس  ذلك،  وغري  والدستورية، 
مرتبط  تنوير  كل  ألن  فراغ،  يف  معلق  مطلق 
بقضايا املجتمع امللحة، هلذا يستحيل عىل الكتب 
كافة أن تنجح يف تنوير انسان تعس بال مسكن وال 
عمل وال عالج، ومن باب أوىل فإن فتح موضوع 
وشتان  يشء.  يف  تنويره  عىل  يساعد  لن  الدين 
التنوير  التنوير اجلدد وبني مرشوع  بني مفكري 
احلقيقي عند طه حسني الذي قام عىل أن التعليم، 
كل  مستقر  هو  الثقافة،  يقل  ومل  التعليم  قال 
االجتامعي  األساس  العميد  وضع  وهكذا  تنوير، 
بني  الكبار  املفكرين  كل  ربط  حينه  ويف  للقضية. 
وعىل  املحددة.  االجتامعية  والظروف  التنوير 
حني  الطهطاوي،  رافع  رفاعة  فإن  املثال  سبيل 
قام برتمجة الدستور الفرنيس، كان يضع حجر 
إىل  بالدعوة  املستبد  احلاكم  مواجهة  يف  األساس 
وتنفيذية  قضائية   : منفصلة  ثالث  سلطات 
وترشيعية، وكانت تلك الرتمجة خطوة تنويرية 
كربى يف ظل حممد عيل، ومل يشتبك الطهطاوي 
ومل  قضاياهم.  مع  بل  الناس،  معتقدات  مع 
وأصول  االسالم   " كتابه  يف  الرازق  عبد  عىل  يكن 
الديني،  اعتقادهم  يف  املسلمني  يناقش  احلكم" 
االسالمية  اخلالفة  لفكرة  يتصدى  كان  ما  بقدر 
الفكرة  كانت  هكذا  مرص،  استقالل  عن  دفاعا 
لكن  قومية.  اجتامعية  فكرة  عنده  األساسية 
الضجيج  من  أثاروا  اجلدد،  التنويرين  املفكرين 
أكثر مما حركوا التطور، ورصت أسمع كل يوم 
بشأنه  برامج  وأشاهد  عنه،  وأقرأ  التنوير،  عن 
تنوير"   " يدعى  شخصا  ثمة  أن  اعتقدت  حتى 
عىل  ألطمئن  فأستوقفه  الشارع  يف  أصادفه  ربام 
. تـنـوير؟"  يا  ليه  بتجيش  ما   " سائال:  أحواله 
عن الدستور املرصية

غاضب  وأنت  حاسمه  قرارات  أي  تتخذ  ال   -
مدركني  غري  جيعلنا  ما  كثريا  فالغضب 
عيل  نندم  مرات  من  فكم  أختياراتنا  لعواقب 
لن  ولآلسف  غضب  حلظه  أختاذه  تم  قرار 
دعني  لكن  أفساده  تم  ما  نصلح  أن  نستطيع 
أقدم لك نصيحه فلن تستطيع أن ال تغضب بل 
ضع يف قلبك أنه يمكنك أ ن تغضب ولكن كن 
ممن  خريا  نفس  فاملك  ختطيء  ال  أن  حذرا 
حيكم مدينه واآلمر حيتاج ايل تدريب يوم بعد 
غضبك.  يف  تتحكم  أن  تستطيع  سوف  اآلخر 
- ال تصدق كل ما تسمع فنحن بالفطره نحب 
أن نسمع كثريا ولذا خلقنا اهلل ولنا أذنان لنسمع 
ان  ايل  ننتبه  أن  جيب  لكن  نتكلم  أن  من  أكثر 
كثريا  فالناس  صدق،  بأكمله  ليس  الناس  كالم 
ما تضيف الكثري والكثري إيل احلقيقة، فيحكي 
أن ذعبت أحدهم لزياره أحد السيدات وكانت 
قد وضعت طفال حديثا وكان لونه غامق قليال 
قابلت  الزياره  هذه  من  خروجها  فمجرد 
أحدهم وقالت هلم اهنا للتو أهنت زيارهتا لتلك 
السيده ولألسف قد وضعت طفال ولكن لونه 
بدورها  اآلخت  هذه  فخرجت  للسامر  يميل 
أسمر  الطفل  أن  هلا  وقالت  ثالثه  وقابلت 
رابعه  سيده  قابلت  بدورها  وتلك  كالغراب 
السيده  أن  وقالت  اليها  مضيفا  عنها  ونقلت 
أنجبت غرابا .. ياللعجب من اللون الغامق ايل 
السامر ايل مثل الغراب ويف النهايه أصبح الطفل 
املولود غراب، ليتنا نتعلم أن نسمع أكثر ولكن 
الصدق  نتحري  بل  نسمعه  ما  كل  نصدق  ال 
خاللنا. من  املعلومة  تنتقل  أن  قبل  واحلقيقه 
األمل فقد يكون  اآلخرين من كلمة  -ال حترم 

هذا األمل هو كل ما يملكون، فكثري من الناس 
ظروفهم  تكون  قد  األمل  سوء  يملكون  ال 
صعبه جدا وال يملكون املال ولكنهم حيتاجون 
احلياة وعلينا  األمل يف  تعيد هلم  ايل كلمه طيبه 
انه كام نريد نحن أن نسمع كلامت  أن نتذكر 
اآلخرين.  كذلك  والرجاء  األمل  يمألها  طيبه 
فلنتذكر هذا انه كام نريد اآلخرين أن يعاملوننا 
باملثل  معهم  نفعل  أن  أوال  علينا  ينبغي  كذلك 
- احلياة مليئه باالشخاص ممن يملكون أشياء 
متيزهم علينا أن نحاول أن نتعلمها  فلدينا مثل 
يقول اليل يعيش ياما يشوف واليل يلف يشوف 
أكرت واملهم يف هذا املثل أن نتعلم ممن نراه فال 
نكتفي بالقليل بل ليكن لدينا الرغبه يف األستذاده 
فكثريا ما نمدح األخرين عيل ما وصلوا اليه من 
مكانه سواء علميه أو رياضيه أو ما شابه ذلك 
املكانه  هلذه  يصلوا  مل  أهنم  نعلم  أن  املهم  ولكن 
بسهوله لكن بكثري من اجلهد واجلهد والعرق 
أيل  والدراسه  والبحث  األخري  بعد  واملحاوله 
أن حصلوا عيل ما حلموا به ونحن أن رغبنا أن 
نصل مثلهم علينا أن نتعلم منهم الكثري والكثري.
عيل  قدرتك  خالل  من  نجاحك  عيل  -أحكم 
ثقافة  اآلخذ فهناك  العطاء وليس قدرتك عيل 
مغلوطه تربينا عليها وهي أنه أهم ما يشغلنا أن 
نأخذ ونأخذ الكثري والكثري ونتنايس أن بدورنا 

علينا أن هنتم بالعطاء أيضا وهنا علينا أن نتذكر 
وأحسانات  بربكات  علينا  ينعم  يوم  كل  اهلل  أن 
ال تعد وال حتيص مع بدايه كل يوم نفتح فيه 
أعيينا ألنه حيبنا وهيتم بنا ألننا صنعه يديه دائاًم 
أن  علينا  كذلك  واآلحسان  بالعطاء  جتود  يداه 
فكلام  اآلخرين  مع  املثل  بعمل  بدورنا  نقوم 
بادرنا بالعطاء دون أن ننتظر املقابل كلام جاء 
األكرام ممن خلقنا حتي وأن مل يكرمك الناس 
الشخص  أن  ندرك  أن  وجيب  يقدروك  أو 
املعطاءهو  شخص ال يعيش لنفسه هو شخص 
حيب اآلخرين ويضحي آلجلهم بدوره حترر 
من حب الذات وحب النفس الذي هو بدوره 
أن نتحيل هبا   ينبغي  التي ال  باألنانيه  ما يسمي 
فالشخص املعطاء شخص ناجح يف نظر اهلل أوال 
ويف نظر املجتمع من حوله ويف نظر نفسه أيضا .
تقابلك  التي  العقبات واملعوقات  -ال ختش من 
رجال  منك  تصنع  املعوقات  فهذه  الطريق  يف 
عظيمه   فرص  العقبات  هذه  وخلف  صلبا 
وأحيانا  الصعبه  املواجهات  خياف  منا  فكثريا 
أن  أنه علينا  يعلم  املواجهه وال  هيرب من هذه 
وجتعل  نتعلم  املواجهه  ففي  التحدي  نقبل 
من  فمنا  صالبه  وأكثر  أشد  نكون  أن  منا 

يسمح  فلم  العمي  مثل  اآلعاقات  أحدي  واجه 
للظالم أن هيزمه بل باألراده القويه تغلب عيل 
حتنيه  مل  العقبه  وهذه  أعاقته  وعيل  ظالمه 
تغلب  حتي  للتحدي  دفعته  بل  هتزمه  أو 
أعيل  وأرتقي  حيلم  كان  ما  ايل  ووصل  عليها 
أيل  يصل  أن  قادر  أنه  للجميع  وأكد  املناصب 
ما حلم به برغم كل التحديات والعقبات فلوال 
لننظر  اآلن   اليه  وصل  ما  ايل  وصل  ملا  األعاقه 
قد  فرصه  وكأهنا  واملعوقات  العقبات  ايل 
أعطيت لنا لنتخطاها فكم من ظروف طاحنه 
قسوه  من  وكم  عظامء  رجال  لنا  أخرجت 
أنتجت لنا من قهر وأنترص عيل كل التحديات.
ال  السيئه  فاآلحداث  الرش  أماكن  عن  -أبتعد 
أناس يكونوا حكامء  حتدث اال هناك فكم من 
فورا  ويبتعدوا  يتواروا   الرش  يروا  وعندما 
يرون  أخرين  أناس  من  وكم  أذكياء  الهنم 
تكون  ولألسف  يعربون  ولكنهم  الرش  أيضا 
حضنه  يف  نار  يأخذ  منا  من  وخيمه  العواقب 
مجر  عيل  يميش  منا  ومن  ثيابه  حترتق  وال 
وال تكتوي قدماه اهلل قد ميزنا بالعقل حتي ما 
نفكر قبل أن نقدم عيل فعل أي يشء فالعاقل 
الوقت  لنفسه  ويعطي  وينجح  يتعلم  من  هو 
ليتخذ القرار احلكيم فاحلكيم هو من يبتعد عن 
كيف  لنتعلم  ايضا  الرش  وشبه  بل  رش  هو  ما 
نحفظ أنفسنا طاهرين وكام يقول املثل الباب 
ونسرتيح   لنغلقه  الريح  خالله  من  يأيت  الذي 
ويعطيه  الرش  يري  من  العاقل  أن  ولنتذكر 
ظهره وال ننيس أن من خياطر ويبغي التجربه 
ستكون العواقب وخيمه وقتها لن يفيد الندم .



التوترات بني روسيا والغرب هي األسوأ منذ احلرب 
الربيطانية  اخلارجية  وزيرة  قالت  حيث  الباردة، 
مستنقع  إىل  إال  يؤدي  »لن  الغزو  إن  تروس  ليز 
رهيب وخسائر يف األرواح«. ويتمركز حاليًا أكثر 
من 150 ألف جندي رويس يف نقاط خمتلفة عىل 
طول حدودها مع أوكرانيا، اجلمهورية السوفياتية 
بوتني  فالديمري  الرئيس  يرص  فيام  السابقة، 
بتدريبات  فقط  يقومون  أهنم  عىل  ومسؤولوه 
غزو  حدوث  من  املخاوف  لكن  عسكرية، 
تصاعدت منذ أواخر العام املايض عندما أظهرت 
ترسل  روسيا  أن  الصناعية  األقامر  عرب  صور 
أوكرانيا. حدود  إىل  واألفراد  املعدات  من  املزيد 
اإلمرباطورية  من  جزءًا  أوكرانيا  كانت 
جزءًا  تصبح  أن  قبل  قرون  لعدة  الروسية 
تفكك  وعندما  السوفيايت،  االحتاد  من 
الباردة  احلرب  هناية  مع  السوفيايت  االحتاد 
مستقلة. أوكرانيا  أصبحت   ،1991 عام  يف 

وعىل الرغم من أن تاريخ أوكرانيا وروسيا املشرتك 
أن  إال  ثقافيًا،  تزاالن مرتبطني  ال  االثنتني  أن  يعني 
يف  روسيا  عن  بنفسها  النأي  إىل  سعت  أوكرانيا 
كييف  تتطلع  ذلك  من  وبداًل  األخرية،  السنوات 
اعتربت  فيام  الدعم،  عىل  للحصول  الغرب  إىل 
ومع  هلا.  فادحة«  »خسارة  أوكرانيا  أن  روسيا 
سعى  السلطة،  إىل  بوتني  فالديمري  صعود 
عىل  والسيطرة  نفوذه  استعادة  إىل  الكرملني 
دقة  أكثر  بمقاربة  هذا  وبدأ  السابقة،  مناطقه 
اإلطاحة  متت  عندما  ولكن   ،2000 عام  مطلع  يف 

يضع األقالم زرقاء يف جيبه ويأخذين معه إىل السوق..
يستغرق  ال  طريق  يف  العجلة   عيل  أمامه  يضعنى 
مخس دقائق و لكنه  يقطعه يف ربع ساعة  بعد أن 
من  شيئا  حيتاجون  لعلهم  اجلريان  أبواب  يطرق 
السوق… بينام ألعب أنا يف جرس العجلة الصيني..
 يدردش مع بائع التفاح فيخربه البائع عن أوالده يف 
الدراسة. . بينام يدفع عمي أنسى احلساب.. خيرج  
األقالم من جيبه ويعطيها للبائع  قائال :" أقالم  فرنساوي 
أصيل لكى يكتب هبا أوالدك يف االمتحان  ".. . تالحقه 
البائع بينام حيمل أكياس التفاح ويميض..  دعوات 
يقابل  صديقه   فيرص األستاذ  انيس عيل دعوته للمنزل
وهو   اثنتني  أو  تفاحة  يعطيه  ان  يقرر  يعتذر،   وإذ 
يضحك قائال :"اتسيل بيهم يف السكة حلد ما توصل ".. 
حتى  ورابع..  وثالث  ثاٍن  صديق  مع  األمر  يتكرر 
نصل اىل املنزل.. ليتحول الكيس من 5 كيلو تفاح إىل 
اعلم ما سيحدث الحقا عندما   .. كيلو واحد  فقط 
" مش  األمر..   فيخربها ضاحّكا  تكتشف زوجته 
جيبي  يف  يضع  وهو  كيلو"..  نص  هات  قلتي  انتى 
قطعة شيكوالته حتى ال أفتن عليه… تضحك زوجته 
 .. الرشوة  الشيكوالته  دليل  أكل  وهي تنظر يل وانا 
فقد تزوجته عىل عيبه.. وعيبه  كان الكرم الشديد.. 

تسأله.. وماذا سنقدم للضيوف  اليوم؟ 
فيخربها انه سيصنع كيكه تليق هبم… تقرتب الساعة 
من السادسة مساء.. جيلسني معه يف البلكونه بالدور 
األول  وهو يأكل قطعه من  الكيكه السخنة .. بعدها 
بدقيقة  يمر سائق حنطور أسفل العامرة.. فيشري 
فضلك"..  يزيد  فيجيبه"  اتفضل..   " قائال  عمي  له 
يف الكيكه  قطع  يضع  بينام  قليال  ينتظر  أن  خيربه 
يتعجب سائق  البلكونة…  )الَسبت( وينزهلا له من 
احلنطور من املوقف ولكنه يأخذ الكيكة وينرصف 
بعد  حتي  مستمرة  لعمي  دعواته  أسمع   بينام 
دخوله الشارع اجلانبي … أسأل عمي : أتعرفه ؟.. 
فينظر يل قائال ) ال و لكنه مر  يف الصباح حزيناً واآلن 
اليوم..!(...  يسرتزق  مل  انه  يبدو  حزين..  هو  أيضا 

لنا  حتكى  اجلميل  الزمن  وحكايات  التنسى  ذكريات 
احيانا عن طريق االباء واالجداد او عن طريق عائالت 
وحتيا  تعيش  ومازالت  الزمن  هذا  عارصت  قديمة 
حتى  مرص  ىف  يعيش  مازال  فمنهم  االن،  حتى  بيننا 
اخر.  بلد  ىف  ليعيش  هاجرللخارج  من  ومنهم  االن 
ومن هذه احلكايات اجلميلة حيكى ىل والدى عن هذا 
الزمن اجلميل والذى عارصه وعاش فيه طفولته ما بني 
عام 1939 حتى عام 1956 عندما كان الفرنسيون يديرون 
التأميم قرار  حتى  السويس  قناة  ىف  البحرية  املالحة 
بزهو  تذهو  القناة  منطقة  كانت  الفرتة  هذه  ففى 
والصحة  واللغة  والرتبية  التعليم  ىف  الفرنسية  الثقافة 
السويس  القناة  مدن  وباقى  االسامعيلية  مدينة  ىف 
واليونانية  الفرنسية  اجلاليات  وكانت  وبورسعيد 
املرصيني  جانب  اىل  تعيش  واليهودية  وااليطالية 
يذهب  ابى  وكان  ومودة  حب  ىف  معا  يعملون 
وكان  االبتدائية  املرحلة  ىف  الفرير  مدرسة  اىل 
واليونانيون  الفرنسيون  زمالئه  جوار  اىل  جيلس 
ذلك بعد  حدثت  التى  املفاجاة  وكانت  وغريهم 

اجلديد  اإلعالم  وصعود  التقليدي  اإلعالم  بني 
حمل  األحداث  نقل  يف  والدقة  املصداقية  باتت 
موازنتها يصعب  معادلة  يف  وجتاذب  رصاع 

من  حالة  يف  الصحافة  أصبحت  العوملة،  عرص  يف 
رسعة  بمجاراة  الرغبة  بني  ما  واجلذب  الشد 
عىل  وحرصها  احلدث  نقل  يف  احلديثة  الوسائل 
بمهنية  ونقله  اخلرب  مصداقية  عىل  احلفاظ 
الصعود  ظل  يف  أصعب  باتت  مهمة  وهي 
يشكل  الذي  احلديث  اإلعالم  لوسائل  الكبري 
املجتمع من  واسعة  لرشحية  األخبار  مصدر 

جذب  من  اجلديد  اإلعالم  وسائل  ومتكنت 
الشباب  فئة  بخاصة  اجلامهري  من  كبرية  نسبة 
تشبع  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تعد  مل  الذين 
يف  حوهلم  يدور  ما  عىل  االطالع  يف  رغبتهم 
حيث  العاملية،  األحداث  صناع  وأروقة  كواليس 
تريض  بطرق  األخبار  إىل  الوصول  من  مكنتهم 
اجلديد. اإلعالم  وسائل  وهي  للمعرفة،  توقعاهتم 

اإلنسان  حل  أينام  للخرب  الوصول  سهولة  ولعل 
الشباب  جذبت  التي  العنارص  أهم  هي  وارحتل 
بمقدورهم  يعد  مل  الذين  اجلديد  اإلعالم  لوسائل 
نرشة  ملتابعة  التلفزيون  شاشة  أمام  الّتسّمر 
أضف  أحيانا  الساعة  مدهتا  تتجاوز  قد  خربية 
وسائل  تقدمه  الذي  املحتوى  تنوع  ذلك  إىل 
وأخبار  وفيديوهات  صور  من  اجلديد،  اإلعالم 
األحيان من  كثري  يف  وخمترصة  مكتوبة 

حمتويات  انحياز  إىل  عدة  تقارير  وتشري 
مع  خصوصا  املستخدم،  لرأي  اجلديد  اإلعالم 
معظم  عليها  تربجمت  التي  اخلوارزميات 
تظهر  حيث  االجتامعي،  التواصل  منصات 
السابقة املستخدم  لـ»إعجابات«  وفقا  املنشورات 

بعد  مرة  رأيه  يوافق  حمتوى  تظهر  أهنا  أي 
آراء ووجهات نظر خمتلفة. أخرى حاجبة عنه 

ملحوظة عىل ترابيزة املطبخ
عاد األوالد من املدرسة وكالعادة كان أول نداء 
هلم بمجرد دخوهلم البيت هو "ماما .. ماما". 
أما  بخري،  فالدنيا  البيت  ىف  ماما  كانت  فإذا 
كئيبًا.  خاليًا  يبدو  فالبيت  اخلارج  ىف  كانت  اذا 
األوالد  املرة وظل  ماما موجودة هذه  تكن  مل 
الغرف  مجيع  ىف  ويفتشون  عليها  ينادون 
أهنا  فجأة  اكتشفوا  ولكنهم  جيدوها  فلم 
تقول  املطبخ  ترابيزة  عىل  كلمة  هلم  تركت 
ألجهز  السوق  اىل  ذهبت  أنا   " فيها:  هلم 
لكم  أعددت  وقد  رسيعًا،  وسأعود  طلباتكم 
." ماما  لكم  املحبة   .. الثالجة  ىف  تصبرية 
ومل  واألطمئنان  بالرسور  األوالد  وشعر 
من  جواب  يوجد  طاملا  كئيبًا  البيت  يعد 
ومشغولة  منهم  قريبة  أهنا  فيه  تقول  ماما 
هلم  اعدت  وقد  رسيعًا  وستعود  بطلباهتم 
عودهتا.  حلني  قلوهبم  يسند  خفيفًا  طعامًا 
فالرب  متامًا؟  معنا  حدث  ما  ذلك  يشبه  اال 
مؤقتًا،  عنا  ذهب  املسيح  يسوع  احلبيب 
األنجيل  هى  مكتوبة  رسالة  لنا  وترك 
الينا  سيعود  بأنه  فيها  وعدنا  املقدس، 
لنا  أعد  وقد  مكانًا  لنا  ليعد  ذهب  وانه  رسيعًا 
هو  الطعام  وهذا  عودته،  حلني  كافيًا  طعامًا 
الربانى. العشاء  مائدة  من  املقدس  التناول 
ونأكل  املقدس(  )الكتاب  رسالته  نقرأ  فعندما 
)جسده  لنا  أعده  الذى  االهلى  الطعام  من 
والفرح  والسالم  باألمان  نشعر  لكى  ودمه( 
يتامى ولسنا  وحدنا  لسنا  بأننا  واألطمئنان 
ىف  يوم  كل  به  نلتقى  ان  دعانا  وقد  خاصة 
كام  بالصالة،  معه  ونتكلم  النعمة  عرش 
روحه  اعطانا  حيث  )الكنيسة(  لبيته  دعانا 
ننساه  اال  وأوصانا  امللكى  وطعامه  القدوس 
هذا  من  ورشبتم  اخلبز  هذا  من  أكلتم  كلام   "
بقيامتى  وتعرتفون  بموتى  تبرشون  الكأس 
.)26  :  11 )1كو   " أجئ  ان  اىل  وتذكروننى 

***
القديسة كورونا

االمرباطور  قتلها  لشهيدة  حقيقية  قصة  هى 
مرقس أوريليوس )161 – 180م(، كانت زوجة 
مسيحية شابة ألحد اجلنود الرومان. شاهدت 
بعينيها تعذيب القديس بقطر االسيوطى )كان 
عيناه  قلعت  الذى  الرومانى(  اجليش  ىف  قائدًا 
يأمر  أن  وسلخ جلده وعلق عىل خشبة وقبل 
اىل اهلل ىف صالة  الواىل بقطع رأسه كان يصىل 
وخذنى  ملعونتى  هلم  يسوع  يااهلى   " حارة: 
وجهك.  عن  تطرحنى  وال  ترتكنى  ال  معك. 
ال   ... خادمك  ملعونة  وهلم  ياسيد  أرمحنى 
تسمح ان اقهر امام هذا الواىل القاسى، فانت 
تعلم انه من أجل حبى لك احتملت كل هذا " 
حتى  صالته  من  ينتهى  بقطر  يكد  ومل 

األوكرانية  االنتخابات  يف  املفضل  بوتني  بمرشح 
وسط  يانوكوفيتش  فيكتور  وهو   2004 لعام 
بدأت  كييف،  يف  الربتقالية«  »الثورة  احتجاجات 
املعارضة  مرشح  نجم  صعود  ومع  تتغري،  األمور 
املوالية للغرب فيكتور يوشينكو، أصبح هنج بوتني 
أوكرانيا. عن  مستقلة  وإعالهنا  »عدوانية«.  أكثر 
عن  أيضًا  الصناعية  األقامر  عرب  صور  وكشفت 
رشق  شامل  مناطق  يف  رويس  عسكري  نشاط 
األقامر  صور  وأظهرت  األوكرانية.  احلدود 
لبيالروسيا أيضًا  املتامخة  يلنيا،  من  الصناعية 
تزيد  روسيا  أن   2021 الثاين(  )ترشين  نوفمرب  يف 
أثار خماوف  الذي  األمر  العسكري،  من وجودها 
االسرتاتيجي  ملوقعها  نظرًا  حرب،  اندالع  من 
كييف. األوكرانية  العاصمة  من  بالقرب 

بوتني خيشى أن يؤدي تورط الغرب يف الدولتني
قيام ديمقراطية جديدة  إىل  أوكرانيا وبيالروسيا، 
إصدار  إىل  موسكو  دفع  مما  روسيا،  أعتاب  عىل 
النفوذ  من  تقلل  أن  شأهنا  من  مطالب«  »قائمة 
الغريب يف املنطقة، منها أال تصبح أوكرانيا أبدًا عضوًا 
الطرفني  وأن  »الناتو«،  األطليس  شامل  حلف  يف 
قوات  أعداد  وتقليص  األمني،  حتالفهام  ينهيان 
الواليات  ووصفت  الرشقية.  أوروبا  يف  »الناتو« 
املتحدة وحلفاء غربيون آخرون مثل هذه املطالب 
اإلطالق«. عىل  معقولة  وغري  مشجعة  »غري  بأهنا 

من  الحقا  سيحدث  ما  اعرف  الين  اضحك 
قدمها  الكيكة  حتى  أنه  تكتشف  عندما  زوجته 
أتسلل  لذا   . للضيوف..  شٌئ  َيْبق  مل  و   .. للغرباء 
يناديني   أسمعه  وانا  بيتي  إىل  وأعود  منزله   من 
جبان"..  يا  عمك  تسيب  "كده  ضاحكا… 
مل تكن ترصفاته  غريبة علينا.. عرفناه قويا عىل نفسه 
أنه  زوجته  أخرب   .. منها  البعض  يتعجب  بطريقه 
سيذهب إىل القاهرة يف مأمورية عمل ملدة أربعة أيام 
.. جهزت له الشنطه و سافر… ليعود هلا  حمموال 
عىل سيارة اإلسعاف لتكتشف أنه ال توجد مأمورية 
وإنام قد  ذهب اىل املستشفى بمفرده وأجريت له 
زوجته خيرب   أن   بدون  املرارة..  استئصال  عملية 
وال إخوته اخلمسة وال حتى أمه … عاش حيمل آالمه 
لنفسه )فكله شايل مهومه و حمدش مستحمل حد (
مشاركة  عن  يتوقف   مل  ولكنه   .. يقول  كان  كام 
املستشفى  يف  حيرض  من  أول  هو   اآلخرين..  آالم 
للسؤال،  و آخر من يرحل يف اجلنازات بعد أن يطمئن 
صنعه.. الذي  األكل  من  اكلت  قد  املتوىف   أرسة  أن 
تفصلنا   وأصبحت  وسافرت..  انا   كربت 
كان  يب  اهتاممه  ولكن  مرت  كيلو   500
املجاورة..  الشقة  يف  أنه  أشعر  جيعلنى 
هو انسان عرف كيف يضحك  عىل احلياة ويضحك 
منها.. ويضحكنا يف وسط مهومنا.. وُيفرحنا يف 
وسط متاعبنا.. حتى يف موته...مل يرد أن يتعبنا معه..

استيقظ صباحاً وشعر بأمل يف صدره، أحس أنه قد 
تعب من الدنيا  وأشتاق إىل األحبة.. لريحل  هلم  فجأة.. 
بال كالم وال سالم وال وداع... رحل يف صمت .. ليسكت 
الفم الضاحك اىل األبد و يصمت  رقم تليفونه عن  الرنني 
الشوارع…و  من  عجلته  جرس  صوت  وخيتفي 
يرتكني بال سند  يواسيني يف الطريق.... رحل دون أن 
أخربه أنه أمجل  ما متت كتابته يف صفحة حيايت…

اىل  وعودهتا  السويس  قناة  تاميم  قرار  صدور  فبعد 
هيئة  ىف  العاملون  الفرنسيون  غادر  املرصية  السيادة 
قناة السويس ليعودوا اىل فرنسا وانقطعت العالقات 
اغلقت  والتى  املدرسة  هذه  اطفال  بني  والصداقة 
القناة عام  الثالثى عىل مدن  العدوان  بعد جراء  فيام 
1956 وكان احد هؤالء االطفال الذين غادروا عائدين 
لفرنسا مع والديه كان كلود فرانسوا الطفل او الشاب 
الصغري الذى اصبح بعد ذلك املطرب الفرنسى العاملى 
القرن  وسبعينيات  الستينات  اواخر  فرتة  املشهور 
االسامعيلية  مدينة  ىف  مولودا  كان  والذى  املاضى 
حتى  مدارسها  ىف  وتعلم  رحاهبا  ىف  وعاش  وتربى 
الصغري  الطفل  ابى  ويتذكر  فرنسا  اىل  مرص  غادر 
صديقه  ومنهم  الطفولة  اصدقاء  سليم  فريد  سمري 
كلود فرانسوا او كلو كلو كام يطلق عليه الفرنسيون 
مشهورا. عامليا  مطربا  ذلك  بعد  اصبح  والذى 

التي  اهلزات  وتتابع  األحداث  تسارع  ظل  ويف 
وسائل  لّبت  العامل،  من  عدة  مناطق  رضبت 
تطورات  ملعرفة  اجلمهور  توق  اجلديد  اإلعالم 
والصورة  بالصوت  بلحظة،  حلظة  األحداث 
هلم  لتنقل  واحد،  آن  يف  مناطق  عدة  ومن 
العامل حيث ظهر كذلك  جمريات األحداث حول 
باألدوات  مستعينا  املواطن«  »صحافة  مفهوم 
ذكية  هواتف  من  التكنولوجيا  وفرهتا  التي 
من  متكنه  اإلنرتنت  بشبكة  رسيع  واتصال 
احلدث قلب  من  واملراسل  الصحايف  دور  لعب 
وكانت املصداقية والدقة يف نقل األحداث ضحية 
للخرب  كمصدر  اجلديد  اإلعالم  وسائل  إىل  التحول 
وسائل  حمتوى  عىل  الرقابة  صعوبة  ظل  يف 
وبأبسط  فرد  أي  من  جعلت  التي  اجلديد  اإلعالم 
يصل  قد  جلمهور  حمتمل  أنباء  مصدر  األدوات 
بكثرة  اإلعالمية  املواد  ضخ  لذلك  أضف  لآلالف، 
مليون   500 أن  اإلحصاءات  آخر  أظهرت  حيث 
تغريدة تتم مشاركتها يوميا عىل موقع التغريدات
هتدد  قد  املحتوى  عىل  الرقابة  ضعف  ظل  ويف 
اإلنرتنت  منصات  عىل  نرشها  يتم  التي  املواد 
املختلفة األمن والسلم املجتمعيني ما يلقي الضوء 
ذوي  تردع  بقوانني  املحتوى  ضبط  أمهية  عىل 
اإلعالم  وسائل  استخدام  عن  املتطرفة  األفكار 
اجلمعي  العقل  وتسميم  أفكارهم  لنرش  اجلديد 
عقباها حُتمد  ال  لنتائج  يؤدي  بام  ملحيطهم، 
جماالت  ىف  يعمل  من  كل  عىل  الواجب  من  لذا 
يقظ  ضمري  له  يكون  أن  واالعالم  الصحافة 
لنرش احلقيقة وليس جمرد اخلرب فام بني اخلرب 

وحقيقته ... كلمة .

عالية صيحة  اجلامهري  وسط  من  أرتفعت 
شابة  زوجة  اىل  األنظار  اثرها  عىل  اجتهت 
ألحد اجلنود كانت تصيح: " طوباك يا بقطر ...
اننى   ... هلل  قدمته  الذى  اجلليل  للعمل  طوبى 
رائعًا اكلياًل  منهام  كل  حيمل  مالكني،  ابرص 
احدمها لك واآلخر ىل، وبالرغم من صغر سنى 
تنكيل  سأحتمل  كامرأة،  طبيعتى  وضعف 
الواىل وعذابه ليكون ىل نصيب ىف ملك املسيح ".
اسمها  عن  وسأهلا  الفتاة  الواىل  استدعى 
 16 وعمرى  كورونا  فقالت:  وعمرها 
شهرًا.  عرش  أربعة  منذ  وتزوجت  عامًا 
وطلب الواىل من الفتاة ان تقدم السجود لألهلة
فرفضت وقالت للواىل: "التظن اهيا الواىل اننى 
هتديداتك،  كل  رغم  األبدى  األكليل  هذا  أفقد 
األشياء  وهذه  ثروتى  كل  افقد  أن  وأفضل 
عريسى".  املسيح  امام  بدوهنا  وأسري  الفانية 
لألهلة بالسجود  طلبه  الواىل  كرر  ان  وبعد 
بتقطيع  امر  بإرصار،  الشابة  ورفضت 
ونالت  بقطر،  القديس  امام  إربًا  جسدها 
رأس  الواىل  قطع  بعدها  الشهادة،  اكليل 
اليوم  ىف  تذكرمها  والكنيسة  بقطر،  القديس 
ديسمرب.  15 املوافق  كيهك  شهر  من  اخلامس 

***
يسوع .... جال يصنع خريًا 

)أع 38:10(
باإلكتئاب األعامل  رجال  أحد  أصيب 
وتوجه إىل طبيب نفسـى و مل تفلح اجللسات 
املرض  هذا  عنه  تزيل  أن  األدوية  أو  املتوالية 
أذهب  الطبيب"  له  قال  اجللسات  أحدى  ىف  و 
الكثريون  جيتمع  حيث  قطار  حمطة  إىل 
تقابله". حمتاج  أنسان  ألى  مساعدة  قدم  و 
سيدة  ووجد  املحطة  إىل  الرجل  هذا  ذهب 
عن  سأهلا  و  نحوها  فتقدم  تبكى،  عجوز 
السبب فأخربته أهنا ذاهبة إىل زيارة ابنتها وقد 
و  معارفها  عن  يسأهلا  فأخذ  العنوان،  فقدت 
بعد عدة أتصاالت استطاع أن يعرف العنوان ثم 
عرض عليها توصيلها بسيارته، فشكرته جدًا 
و ذهبت معه و ىف الطريق اشرتى هلا باقة من 
إىل  أوصلها  بعدما  و  ألبنتها.  لتقدمها  الزهور 
بابنتها  احلار  األم  لقاء  يشاهد  وقف  العنوان، 
الدموع تسيل من عينيه.  وأنرصف  و كادت 
ينسحب  اإلكتئاب  أن  يشعر  بدأ  و  سعادة  ىف 
العالج   هذا  إىل  صل  و  أن  بعد  حياته  من 
عمل  هو  و  أكتئاب  كل  يزيل  الذى  السحرى 
اخلري .ان أسعادك لألخرين يسعدك أنت أيضًا.



برج احلمل: عام االنعتاق اىل احلرية والتجدد والنجاح
بعد  ترافقك  التي  اإلجيابية  واألمور  التفاؤل  من  سنة  تشهد 
ستفكر  وحيدًا،  البقاء  حتب  ال  وألنك  اخلضات،  من  سنوات 
نريانه  احلب  وُيشعل  جديدة  بلقاءات  وتستمتع  بالسفر 
مثري. اللقاءات  هذه  أحد  يكون  وقد  جديد  من  قلبك  يف 

برج الثور: عام احلسم واالنطالق نحو اجلديد
املناسب  الوقت  2022 ألنه  العام  االبراج حظًا يف احلب يف  أكثر  الثور من  سيكون برج 
كل  من  األخرية  الثالث  األشهر  خالل  الفرتة  هذه  تكون  وقد  العام  هذا  للزواج 
تسمح  ما  بقدر  بالرشيك،  شغفًا  قلبك  ويمتلئ  احلب  مع  تنسجم  ما  بقدر  ولكن  عام، 
لنفسك بإمهال العمل بعد شعورك بالروتني القاتل الذي لن جيلب لك سوى الكسل. 

برج اجلوزاء: سنة االنقالبات اجلذرية واخليارات املفاجئة
توّدع مرحلة من حياتك، لتبدأ أخرى جديدة أكثر وعدًا، ولو أّن هذا األمر يسبب بلبلة 
وإرباكًا ويوّلد نزاعات، وتصادف احلب عام 2022 ، حيث جتد الفرصة الذهبية يف احلب 
خالل النصف الثاين من العام ذاته التي طاملا شكلت لك حلاًم مستعصيًا وتبدأ بعروض اإلثارة 
من أجل جذب الرشيك إليك، عندها لن تشعر بطعم الراحة أو تعيش بسالم كام يف السابق.

برج الرسطان: عام االنتفاضة والتغيريات املصريية
سنة  فهذه  واملال  للمشاريع  بالنسبة   2022 حظًا  االبراج  أكثر  من  الرسطان  برج 
والعمل  للحركة  وتدعوك  حياتك  يف  منعطفًا  تشّكل  وقد  سابقاهتا،  من  بكثري  أفضل 
كبطاقة  للرشيك  قيمة  هدية  تقدم  سوف  هادئة،  فاألجواء  عاطفيًا  أما  واملبادرة 
ولكن  أكثر،  منه  وتقربك  خاطرك  ترس  ثمينة  هدية  سيهديك  بدوره  وهو  سفر 
صغرية. كانت  مهام  اخلاصة  بشؤونه  واهتم  حيبها  التي  التفاصيل  وإمهال  إياك 

برج األسد: سنة احلظوظ الكبرية والفرص السعيدة
سنة استثنائية لن تنساها لفرتة طويلة، حتمل إليك اآلمال واألحالم واحلظوظ عىل كل 
املرتبة  يف  والرومانسية  احلب  سيكون  دائاًم  ولكن  والعاطفّية،  املادّية  العائلّية  الصعد 
الثانية عندك خاصة خالل هذا العام، وعليك بتوطيد عالقتك مع الرشيك واالهتامم به 
أكثر خاصة أنه يتمتع بروح مرحة ويمتلك حس الفكاهة الذي أنت بأمس احلاجة إليه 
يف عام 2022 ألن العمل سيأخذ كل وقتك ولكنه سيجعلك تنتقل إىل حال أفضل بكثري.

برج العذراء: سنة اجلهود الكبرية واستقبال احلظ يف الصيف
النتائج  تكون  وسوف  أرستك  أفراد  أحد  عالج  مقابل  املال  من  املزيد  تنفق  ربام 
نفسك  تضّيع  وال  واقعيًا  ُكن  جيدًا،  تعرفه  ال  ملن  ثقة  تعطي  ال  جيدة،  الصحية 
بشعبية  وتتمّتع  مهاًم  نجاحًا   2022 من  الثاين  النصف  يف  حترز  قد  األوهام،  يف 
أعاملك  يف  ونجاحًا  مناسبًا  تغيريًا  إليك  حيمل  الصيف  فصل  كبريين،  ودعم 
لقدراتك. رسمي  تقدير  أو  مكافأة  أو  مثاًل،  ترقية  عىل  حتصل  قد  ومفاجآت، 

برج امليزان: سنة االنتقال من الظالم اىل النور
مسؤوليات  وتتحمل  بانتظارك  جديد  وموقع  اجلديد،  احلب  الفرص، 
خالل  خاصة  والزواج  للخطوبة  مناسب  عام  هو  احلامسة،  فيك  تولد 
وتنخرط  وهادئة  مستقرة  الزوجية  حياتك  فتكون  منه،  األول  النصف 
مألوفة. غري  تصبح  وتكاد  رائعة  بصورة  قلبكام  ويتحد  بحياته  حياتك 

برج العقرب: سنة اخلط التصاعدي والتخلص من االزمات
ُيعترب برج العقرب من االبراج املحظوظة جدًا يف عام 2022 حيث تعيش أهيا العقرب 
2022 رومانسية جدّية مع شخٍص جديد يدخل حياتك، وقد تقرر الزواج أو ترتبط 
أمامك  السانحة  الفرص  من  االستفادة  يمكنك  كام  قلبك،  إليه  هيتف  بمن  رسميًا 
واالستقاللية  احلرية  ستجد  عندها  العام،  ينتصف  عندما  مصاحلك  خلدمة  وتسخريها 
الرشيك. وبني  بينك  حالت  التي  واملعوقات  الصعوبات  مجيع  أمامك  وتندحر 

برج القوس: سنة استثنائية تغري املسار
ُيعد برج القوس األوفر حظًا واحلياة تعطيه الكثري. وهذه السنة يتغري املسار ويبدأ بسنة 
النهاية، تشهد  البداية ولكنها تكون ملصلحته يف  جديدة ومرحلة جديدة قد تربكه يف 
هناية عام 2022 خطوبة أو زواج وربام ترزق بطفل صغري ُيسعد قلبك وُيفرح مهجتك.

برج اجلدي: سنة التحرر واالنفراجات
التحرر  سنة  أهنا  حيث  اجلدي  برج  هو   2022 العام  يف  املحظوظة  االبراج  من 
من  اعتبارًا  ولكن  العراقيل  بعض  مع  ستكون  البداية  أّن  ورغم  واالنفراجات. 
هلا،  خططت  التي  مشاريعك  ثامر  بجني  وتبدأ  االنفراجات  تبدا  الثالث  الشهر 
عالقة  أو  صداقة  وإستعادة  متوقع  غري  مايل  مردود  مع  جيدة  ستكون  وأمورك 
األزمات  يف  جانبك  إىل  ووقف  أحبك  من  تنسى  ال  بأن  الفلك  وينصحك  قديمة، 
هلم. الروحي  األب  ستكون  بأنك  وِعدهم  أحزانك  وقاسمك  مهومك  شاركك  ومن 

برج الدلو: سنة التدرج اىل االستقرار
احلب  حلمت هبا.  لتغيريات  الرشيك وتتوصل  مع  املشاكل  من  تتخلص 
احلالية  العاطفية  بحياتك  العميق  بالتفكري  وتبدأ  فيك،  كبري  أثر  يرتك 
أن  لتكتشف  امليزان  برج  مواليد  من  رشيكك  كان  إذا  خاصة  واملستقبلية 
البهار  رش  عليك  فقط  له،  داٍع  وال  ومهي  قلق  هو  طوياًل  حرّيك  الذي  القلق 
أكثر. مميز  وطعمها  أمجل  العالقة  لتصبح  ومغازلتك  بكالمك  والفلفل 

برج احلوت: سنة الزواج واحلب
أكثر  هو  احلوت  برج  يكون  قد 
عام  يف  للزواج  بالنسبة  حظًا  االبراج 
موقع  يستلم  أن  املتوقع  من  حيث   2022
ستكون  وبالتايل  العام  هذا  جديدة  مسؤولية  أو 
اىل  النظر  وسيمكنه  مرحية  املادية  أموره 
هنالك  وسيكون  أرحيية،  بكل  العاطفي  الوضع 
العاطفية  حلياته  يتخذها  جديدية  قرارات 
.2022 عام  يف  االرتباط  أو  بالزواج  وقرار 











) ىف قلب املأساة ثمة خطوط من البهجة أريد أللوانى أن تظهرها
ىف حقول الغربان وسنابل القمح بأعناقها امللوية... وحتى يف 
حذاء الفالح الذى يرشح بؤسًا ثمة فرح ما أريد أن أقبض عليه 
فنية  خصوصية  القبيحة  واحلركة...لألشياء  اللون  بواسطة 
الفنان ال ختطئ ذلك(. قد ال نجدها ىف األشياء اجلميلة وعني 

فينسنت فان جوخ الرسام اهلولندي الشهري
القرن اخلامس قبل امليالد... 

العدو  هي  الفارسية  االمرباطورية  فيه  كانت  الذي  الزمن 
الفرتة   ... الرشفاء  واليونانيني  املرصيني  من  لكل  املشرتك 
ملوك  فيها  وحاول  الفرس  حكم  عىل  املرصيون  فيه  ثار  التي 
الفرس بني  ماراثون  معارك  اندالع   ... اليونان  ضم  فارس 
الطغاة...  الفرس  حكم  ضد  مرص  يف  الثورات  وقيام  واليونان 
اليونانية األرايض  بعض  عىل  اإلستيالء  يف  الفرس  نجاح 
الدويالت  إحتاد   ... أخرى  أرايض  عىل  اإلستيالء  يف  وفشلهم 
الفاريس املد  خطر  من  اخلالص  بوابة  هو  اليونانية 
الفارسية. اليونانية  احلروب  ينهي  بالتيا  معركة  يف  واالنتصار 

 ... اليونانية  احلضارة  فالسفة  ونبوغ  الفلسفي  التألق  فرتة 
وسقراط وسوفوكليس  أفالطون  والدة  شهد  الذي  العرص 
وأبقراط. وهريودوت  وزينون  بروتاجوراس  نجم  وسطوع 

رجل  عن  املتوسط  البحر  منطة  يف  األخبار  انتشار  زمن 
من  إيامنه  باألصح  أو  رؤيته  قل  أو  حلمه  يفقد  مل  هيودي 
من  جمموعة  يقود  عزرا  يدعى  بابل  يف  املسبيني  هؤالء 
بناء  عىل  هلم  األول  أرحتششتا  وموافقة  أورشليم  إىل  اليهود 
وبدء  بوذا  جوتاما  الفيلسوف  وفاة  خرب  اورشليم...  مدينتهم 
التجار بواسطة  آخر  إىل  بلد  من  وأفكاره  فلسفاته  انتشار 
بالتجربة  واملهتمني  واألخالق  املعرفة  حمبي  من  والرحاله 
مرص.  يف  استخدامها  يتم  الديموطيقية  الكتابة   ... االنسانية 

كل تلك األحداث و الشخصيات البد اهنا أثرت يف وجدان كل من 
إهتم باملعرفة يف تلك األيام ... ويف ضاحية قريبة من مدينة أثينا 
وبالقرب من إحدى جداول املياة كان يسري رجاًل من حمبي 
احلكمة حمدثًا نفسه بصوت مسموع و كأنه يف مناجاة مع نفسه.

ـ ال أثر للضوء ... كام لو أن جبهتك و وجنتيك قد التحمتا سويًا 
اجللد من  غليظة  طبقة  تغطيه  أملس  العني  جتويف  وأصبح 
وسعيهام عىل  عيناك  تفتح  حني  زيناس  يا  غريب  لشعور  إنه 
وحتدق نحو قرص الشمس طوياًل فال يبهرك نورها الساطع 
الذي تشعر بلهيبه حيرق وجهك ... هل مازال األمر يشكل ثقاًل 
داخل وجداين؟ ...ال أعلم ... ال أعلم حقًا إن كنت أريد أن أعود 
اآلن  أم أن رس سعاديت  الوجود من حويل مرة أخرى  ألنظر 
يكمن يف أين ال انظر ... وماذا سوف أنظر ؟ وكيف أنظر؟ كلام 
سكون...  يف  قابعتان  مكاهنام  يف  وجدهتام  عيناي  حتسست 
هلام شكل ظاهري سليم ولكن بال نفع وال عائد... لقد اضحت 
روحي هي عيني وعقيل هو عيني األخرى فرصت ال أنظر بل 
أرى وأدرك ... وإن الرؤية هلي أكثر وضوحًا وإمتاعًا اآلن ...
فاآلن واآلن فقط يمكنني رؤية األشياء كام أريدها ان تكون ...
غري  جديدة  والوانًا  جديدة  أشكااًل  حويل  من  للكون  أخلق 
البرشي. العيون ونقشت يف وجدان اجلنس  التي سأمتها  تلك 

ومحراء خرضاء  بسحب  املرقطة  الصفراء  النهار  سامء 
وبنفسجية ... الليل األزرق بنجومه الذهبية الضخمة الالمعة
ماء البحر الوردي وجداول املياة واألهنار البيضاء كاحلليب ...
أحبه  كام  حويل  من  الوجود  أخلق  إنني  هذا....  أروع  ما 
ويوفروسيني... وآجليا  ثاليا  الفتيات  كل  أرى   ... يكون  ان 
هريا  النساء  كل  الوقت،  طوال  حويل  من  هن  اجلامل  ربات 
وقوة  زيوس  كامل  هلم  الرجال  كل  وأثينا،  وافروديت 
الرؤية  أروع  ....ما  اخيليس  وكربياء  أبولو  وحس  هركليز 
العامل  إىل  أعود النظر  أن  اآلن  بعد  ....كيف يل  والروح  بالعقل 
جديد؟ من  القبح  فأرى  باليتان  عضويتان  عينان  خالل  من 

البرص قضبان  خلف  حبيسًا  أخرى  مرة  أعود  أن  يل  كيف   
عىل  من  األهرامات  رؤية  اآلن  أستطيع  النظر...  وحدود 
أثينا، والسباحة يف نيل مرص وانا عىل ضفاف اخيلوس. تالل 

ال  وحيدًا  امتشى  وانا  حتى  ثرثار،  من  يالني  اوووه 
بالعطش... أشعر  نفيس...  مع  الثرثرة  إال  يمكنني 

مياة  من  ونرشب  لنميل  زيناس  العزيز  أهيا  هيا 
بطوننا. تنتفخ  حتى  البياض  الناصعة  اجلدول  هذا 

 
تقدم زيناس هبدوء نحو صوت املاء اجلاري حيث جدول املياة 
و هو ينصت بإستمتاع مبتساًم إىل شقشقة العصافري و خرير 
املياة املتدفقة وإىل وقع اقدامه وهي تطأ احلصى وهتشم بعض 
اجلدول... حول  املتساقطة  اجلافة  الصغرية  األشجار  فروع 
أخذ يف اإلقرتاب من صوت خرير املياة حتى شعر باملاء البارد 
باملياة وقبل  قلياًل و مأل كفه  يداعب أطراف أصابعه فإنحنى 
يف  أثار  ياممة  سجع  سمعه  إىل  ترسب  فمه  إىل  املاء  يرفع  أن 
وقع  مبارشة  الصوت  ذلك  تبع  الشجون،  بعض  وجدانه 
حلظات  سجال...  يف  وكأهنا  األرض  عىل  بقوة  ترضب  أقداٍم 
عنق  ذو  معدين  إناء  كصوت  له  َتَصور  بصوت  وإذ  قليلة 
باملاء حُمدثًا فقاعات هوائية هلا صوت أعجبه. طويل يمتلئ 
)مرحبًا(. وصاح  الصوت  جتاه  زيناس  إبتسم 
و بعد حلظات من اإلنتظار جاءه الرد بصوت أنثوي جاد ) مرحباً (.

نحو  متجهًا  وانتصب  أخرى  مرة  ليبتسم  عاد 
اجلميلة؟  أيتها  حالك  )كيف  قائاًل  املرأة  صوت 
كرمك؟(.  فضل  من  معروفًا  يل  تسدين  هل 
عنف يف  ترصخ  باملرأة  وإذ  الفقاعات  صوت  توقف 
اإلناء(. هبذا  رأسك  أهشم  أن  قبل  حااًل  هنا  من  )إميض 

خطوات  عدة  وتراجع  منزعجًا  زيناس  وجه  إقتضب 
بصوت  قال  ثم  ظهره  عىل  يسقط  كاد  حتى  الوراء  إىل 
أقرتف  مل  فأنا  اجلميلة  أيتها  روعك  من  )هدئي  مرجتف 
املضايقة... او  اإلساءة  اقصد  ال  وقطعًا  الغضب،  يثري  ما 

كل ما كنت أرجوه هو رشبة ماء ليس أكثر(.

املرأة  صوت  جاءه  حتى  لريحل  ظهره  وأدار  هذا  قال   
تعيريًا  كفى   ... وحقري  وقح  )أنت  باكيًا  يرصخ  خلفه  من 
هيا  مبارشة...  لك  حيلو  ما  يب  افعل  هيا  وإستهزاًء، 
بعصًا  ارضبني  بمنخسك...  انكزين  أو  بحجر  اقذفني 
تلك  ولكن   ... قواك  وختور  ذراعك  تكل  حتى  غلظة 
فقد  وهشمها  مبارشة  رأيس  نحو  رضباتك  صوب  املرة 
وخلصني(. اقتلني  ارضب...هيا  هيا  حيايت،  كرهت 

تسمر زيناس يف مكانه مقتضبًا عابسًا من هول كلامت املرأة التي 
أذابت أحشائه من فرط تعاستها ، متنى للحظة لو أن برصه 
يعود و لو لبضع ثوان حتى يرى هذا الوجه ذو الصوت اجلميل 
التعس املرجتف خوفًا ... متلكته رغبة عارمة يف أن يعرف الرس 
... شئ ما يف أعامقه حترك نحوها  وراء تعاسة تلك االنسانة 
تعاستها.  عنها  يزيل  كيف  ويبرص  حكايتها  ما  يرى  أن  فقرر 

لبضع  بحذر  وتقدم  املرأة  نحو  هبدوء  زيناس  إستدار 
روعك  من  )هدئي  هادئ  بصوت  يقول  وهو  خطوات 
وتأكدي  افعل،  ولن  ابدًا  رشًا  بك  اقصد  مل  فأنا  اجلميلة  أيتها 
انني  فأعتقد  رأسك  نحو  التصويب  أردت  لو  حتى  أنني 
التوقف  فقررتا  العامل  عيناي  سئمت  فلقدت  أفلح...  لن 
أعمى(. الناس...  يدعوين  كام  وأصبحت  النظر  عن 

ببكاء  مصحوبًا  ضحكًا  تضحك  املرأة  زيناس  سمع  وفجأة 
فتوقف عن الكالم متعجبًا و هو يسمعها تضحك... تصورها 
وبعض  عيناها  من  تفيض  الدموع  بينام  تضحك  وهي 
العربات اللؤلؤية الربيق تتساقط كقطرات من ندى و شفتاها 
الورديتان ترجتفان خوفًا... إرتسمت إبتسامة ود عىل وجهه 
قائاًل ردائه  طرف  هلا  وقدم  أخرى  خطوات  عدة  وتقدم 
اجلميلة(. أيتها  خطبك  ما  واخربيني  دموعك  جففي  )هيا 

بعض  ادخل  بشكل  املرأة  ضحكات  صوت  عال  وفجأة 
جادة  بلهجة  قال  ثم  قلياًل  فاقتضب  زيناس  صدر  إىل  الضيق 
الضحك(. يثري  بام  حتدثت  قد  انني  أعتقد  ال  )سيديت... 

العذر  استميحك   ... عفوًا  )عفوًا  قائلة  فعاجلته  املرأة  أما 
ضحكت  ولكني  اهانتك  اقصد  مل  النبيل...  السيد  أهيا 
عاملني  الذي  الوحيد  فاالنسان  احزاين..  فرط  من 
يراين( ال  ألنه  فقط  هذا  فعل  وحش  وليس  كبرش 
 وقف زيناس متعجبًا للحظات من كلامت املرأة ثم مد  يده إليها 
قائاًل ) إن سمحت يل السيدة و جادت عيل من فيض كرمها

و تفضلت باحلديث معي لبعض الوقت فسوف اكون ممتنًا   
جدا ( .

يف  ما  شئ  لكن  الدهر  وكأهنا  لدقائق  املرأة  رد  زيناس  انتظر 
يستجدي  وكأنه  للمرأة  يده  باسطًا  ليظل  يدفعه  كان  أعامقه 
صدقة... شعور إجتاحه وغمر وجدانه كالشالل حتى يقرتب 
و بشدة من تلك املرأة ،  وأما املرأة فكانت تتطلع اىل هذا الرجل 
... النبالء  من  انه  ثيابه  من  يظهر  والذي  املمشوق  الوسيم 
بلطف  زيناس  بساعد  املرأة  أمسكت  حوار  دون  انتظار  وبعد 
من فوق ثوبه ... مد يده األخرى ليضعها فوق يدها كعالمة 
لتخفيها  يدها  اختطفت  الربق  برسعة  ولكنها  ومودة  امتنان 
التي لثوهبا الفضفاض، تعجب زيناس  حتت االكامم الطويلة 
التقدم  املرأة حني حاول ملسها، ولكنه استمر يف  من رد فعل 
بعد  زيناس  توقف  هبدوء،  تتبعه  واملرأة  العام  الطريق  نحو 
ابتسامة  وجهه  وعىل  بلطف  للمرأة  وقال  خطوات  عدة 
الصخرة  تلك  باجللوس هناك فوق  السيدة  لنا  )اتسمح  وقورة 
حتى ننعم ببعض الراحة حتت ظل شجرة البلوط الضخمة 
وأراك(. اسمعك  ألن  شغوف  فأنا  هدوء...  يف  ونتحدث 
يشعر  ال  حتى  وهبدوء  زيناس  صوب  برسعة  املرأة  التفتت 
و  يبرص،  ال  أنه  من  للتأكد  عينيه  أمام  مبارشة  يدها  وضعت 
فجأة إبتسم زيناس قائاًل وهو يستنشق بعمق )مازلت رائحة 
هو  الربي  األمحر  الورد  وثيابك...  يدك  يف  تعلق  الربي  الورد 
؟(. الورود  من  النوع  هذا  السيدة  أحتب  عندي...  املفضل 

لدي(. األحب  هو  )نعم  وأجابت  خجل  يف  املرأة  ابتسمت 
قال زيناس )سيديت ... كل من أحب شيئًا محل من صفاته...

يا  أشواكها  رضاوة  و  الورود  رقة  لك  ان  أقسم  و 
التقدم  يف  استمر  و  هذا  قال   ...  ) الورود  ملكة 

صمت يف  تتبعه  املرأة  و  الصخرة  نحو 
وقد هدأت روحها وغمرها الشعور باألمان ألول 

مرة منذ سنني.
 

فوق  زيناس  جلس  الضخمة  الشجرة  حتت  وهناك 
الصخرة وأما املرأة فجلست مبارشة وبشكل تلقائي إىل 

العام،  الطريق  عن  بعيدًا  الصخرة  خلف  متوارية  االسفل 
األسفل  يأيت من  أنفاسها  زيناس صوت  التقط سمع  أن  وما 
قائاًل انتفض  حتى  قدميه  حتت  وجتلس  تتحرك  هبا  وشعر 
فوق  هنا  اجللوس  يمكنني  ال  فأنا  اجلميلة...  سيديت  )عذرًا 
انني  وحيث  األسفل،  يف  هكذا  مطروحة  وسيديت  الصخرة 
األعىل(. إىل  بك  اصعد  أن  يل  فاسمحي  اهلبوط   انتوى  ال 

بساعد  أمسكت  تردد شديد  وبعد  املرأة  يده جتاه  زيناس  مد 
زيناس من فوق مالبسه بدون أن تالمس يده و اما هو فاجلسها 
بجواره بينام عيناها كانتا تراقبان الطريق يف توتر... جلست 
وكأهنا  بالكامل  جسدها  تغطي  ثوهبا  داخل  تقلصت  وقد 
سلحفاة مرتعبة حتتمي داخل صدفتها خائفة من خطر ما.

تطلع زيناس نحو السامء الصافية واستنشق بعمق نسيم اهلواء 
ثم زفره هبدوء شديد و إبتسم قائاًل ) كم أحب هذا الوقت من العام 
حني تنضج الذرة وتتحول أوراقها اخلرضاء إىل األزرق امللكي 
وحباهتا الصغرية إىل األبيض الالمع متامًا مثل حبات اللؤلؤ(.

بصوت  قالت  ثم  زيناس  جتاه  شديد  بعطف  املرأة  نظرت 
إن  هذا...  لك  اصحح  ان  يل  اسمح   ... سيدي  )عذرًا  حنون 
يف  الشئ  بعض  تصفر  كانت  وإن  خرضاء  دائاًم  الذرة  أوراق 
حالة الذبول وحبوب الذرة ذات لون اصفر وليس ابيض المع(

فلسفة  رشح  يف  ابدأ  أن  أحب  )كم  قائاًل  بشدة  زيناس  ضحك 
ال  الذي  اآلخر  الوجه  عىل  الناس  وأعرف  جديد  من  الرؤية 
يل  إسمحي  هذا  لك  ارشح  أن  قبل  ولكن  احلياة،  من  يرونه 
حمبي  زيناس...من  إسمي   ... نفيس  عن  اعرفك  بأن  اواًل 
احلكمة...أعمل مدرسًا لعلوم الفلسفة يف معبد أثينا ومستشارًا 
محلتي  من  يا  عنك  ماذا  وأنت  الشيوخ،  جملس  يف  حربيًا 
انك  لو  العظيم  بزيوس  اقسم  وشجونه...  الربي  الورد  رائحة 
إله  زيفريوس  أمطر  كام  عليك  المطرن  القول  اصدقتيني 
الرياح عىل الزهرة امليتة حتى عادت للحياة، ولسوف أرشق 
عليك بشمس باهرة كالتي أرشق هبا أبولو حتى تعود حياتك 
لتتفتح من جديد... اخربيني ماذا حل بك يا ملكة الزهور يا من 
أنعم عليها ديونيسوس بالعطر و وهبتها أفروديت رس اجلامل.
يتبع ىف العدد القادم...



ىف يوم 14 اكتوبر سنة 1941 الحظ بواب العامرة 
رقم 16 شارع ابو السباع بوسط القاهرة " صربى 
اليه ساكنته  منذ  انتقلت  " والذى  ابو علم حاليا 
يوم 18 يناير 1939 ان اآلنسة "كبرية السن  التى  
ايام عدة  منذ  يشاهدها  مل  الثالث  الدور  ىف  تقيم 
وحينام تطلع برأسه ألعىل العامرة-حيث تطل 
مل  أيام،  منذ  حاهلا  عىل  وجدها  شقتها،  نوافذ 
تفتح مطلقا بعكس ما اعتادت عليه اآلنسة منذ 
انتقاهلا للسكن بالعامرة، وكانت املفاجأة الكربى 
شقتها  باب  أمام  مكدسة  اليومية  الصحف  أن 
منذ أيام ، ما يدل عىل أهنا مل تفتح باب شقتها!!!
وحماميها  بصديقها  البواب  اتصل  الفور  وعىل 
الشهري  املحامى  مرعى  مصطفى  االستاذ 
الربملان  ىف  للملك  املعارض  والقطب  وقتها 
إىل  نور  السيدة  وزوجته  هو  أرسع  ،حيث 
إجابة  دون  بقوة  الباب  يطرقان  وظال  الشقة 
الشقة باب  كرس  إال  والبواب  منه  كان  فام 
ليجدوا صاحبتها مسجاة ىف رسيرها تعاين من 
واالدوية  املكان،  تغلف  واألتربة  غيبوبة،  حالة 

أهنا  عىل  يدل  مما  رسيرها،  تغطى  املسكنة 
سوى  طعام  بال  أيام  لعدة  الفراش  ىف  ظلت 
مسكنات االمل، ومن حسن احلظ أن أحد سكان 
الفور  عىل  حرض  نمساويا،  طبيبا  كان  العامرة 
وشخص احلالة هببوط ىف ضغط الدم يستدعى 
عىل  تم  ما  وهو  املستشفى،  اىل  فورا  نقلها 
املعادى. مستشفى  اىل  حماميها  بسيارة  الفور 
سوى اآلنسة  هذه  تكن  مل  وقطعا 
اللبنانية  والشاعرة  األديبة  زيادة”  "مى 
الصيت عربيًا وعامليًا، وصاحبة  ذائعة  الشهرية 
الرشق" "نابغة  منها  األلقاب  من  العديد 
ألب  وحيدة  ولدت  والتى  مى"،  و"اآلنسة 
أن  قبل  أرثوذكسية،  فلسطينية  وأم  لبناين 
.1907 عام   للقاهرة  ثم  لبنان،  ىف  للحياة  ينتقلوا 
بدأ  حتى  املستشفى  وصلت  أن  وما 
كانت  ولكنها  والتغذية،  باملقويات  عالجها 
تقول وعيها  إليها  عاد  وكلام  متاما  ترفض 
وهو  ارتاح"،  دعونى  أرجوكم  أموت،  "دعوين 
دخوهلا  من  أيام  مخسة  بعد  فعال  حدث  ما 
املستشفى وحتديدا يف ظهرية التاسع عرش من 
مى  وجه  عىل  ارتسمت  عندما   ،1941 أكتوبر 
ابتسامة مالئكية بعدما لفظت أنفاسها وصعدت 
روحها عند خالقها عن عمر يناهز الــ 55 عاما.
وحسب حماميها  مرعى  مصطفى  يكن  مل   -
وإنام كان وزوجته السيدة نور يمثالن أكثر من 
بالنسبة ملى،  فكانا كامتني ألرسارها ىف  األرسة 
حيث  الرحيل،  وحتى  حياهتا  سنوات  آخر 
حترير  رئيس  اجلميل  بأنطون  مرعى  اتصل 
االهرام وصديق مى القديم، ليتصل بابنى عمها 
باعتبارمها ورثتها، ليحرضا ىف اليوم التاىل لشقة 
واجلميل  مرعى  مصطفى  وجود  ىف  الفقيدة 
حيث ظال يطوفان بالشقة لعدة دقائق دون أن 
يتفوها  بكلمة، ثم  سلمهام مرعى مفتاح خزانة 
بعدما  املستشفى  ىف  وهى  له  سلمته  الذى  مى 
استعادت وعيها لدقائق قبل ان تدخل ىف غيبوبة 
الوفاة، حيث فتحها أمام اجلميع  فوجدوا هبا 
غري.  ال  فقط  املاس  من  وخامتني  جنيها،   800
ثالثة   رسيرها  بجوار  صغرية  مائدة  وعىل 
للشاعر  بالفرنسية   "غرازيال"  رواية  هى  كتب 
"صورة  وايلد  أوسكار  ورواية  المارتني، 
كتاهبا  ونسخة  باالنجليزية،  غراى"  دوريان 
املقتطف. ملجلة  وجملد  البادية"،  "باحثة 
التاىل  اليوم  وهو  أكتوبر   20 يوم  ظهر  بعد   -
املعادى  مستشفى  من  جثامهنا  نقل  لوفاهتا 
عليه للصالة  شربا  بحى  املارونية   الكنيسة  اىل 
القديمة  بمرص  املارونية  الطائفة  مدافن  إىل  ثم 

أمام مسجد عمرو بن العاص، حيث سار وراء 
نعشها السيدة هدى شعراوى التى تولت تنظيم 
حترير  رئيس  اجلميل  وأنطون  الدفن،  موكب 
السيد لطفى  وأمحد  مطران،  وخليل  االهرام، 
نور وزوجته  حماميها  مرعى  ومصطفى 
ومندوب جريدة املقطم اليومية، ىف حني غاب 
والشعراء  واألدباء  املفكرين  من  اصدقائها  كل 
وغريهم. واملنفلوطى  حسني  طه  كالعقاد، 
وعىل اجلانب االيرس من املقابر املارونية رقد 

جثامن "مى زيادة" بعد رحلة من االمل والعذاب 
النفسى واالجتامعى والصحى، وقد نقش عىل 

قربها املتواضع.
 

ب  لعر ا ت  يبا د ا عيمة  ز ، ق  لرش ا بغة  نا قد  تر هنا  "
ع جتام ال ا و ب  ا د لآل عىل  أل ا ملثل  ا

، ة د يـــا ز مــى  مـة  حــو ملـر ا
" جلها ال ا  صـلـو .  1 9 4 1 بر  كتو ا  2 0 ىف  فنت  د

قبل  مرة  آخر  القاهرة  اىل  زيادة  مى  عادت 
قادمة   1939 عام  يناير   12 يوم  احلياة  تودع  أن 
املستشفى  ىف  احتجازها  مأساة  بعد  لبنان  من 
مؤامرة  ىف  اجلنون  بتهمة  أشهر  لعدة  هناك 
وورثتها  بثروهتا  للفوز  أقارهبا  عليها  اتفق 
املطاف  هناية  ىف  تكن  مل  والتى  بالقاهرة، 
األاملاس  من  وخامتني  جنيها   800 سوى 
ىف  اختفت  والكتب  املخطوطات  من  وثروة 
رحيلها!!!. وبعد  وفاهتا  قبل  غامضة  ظروف 
منزال  متتلك  تكن  مل  للقاهرة  عادت  حني 
حيث  وصوهلا،  وبمجرد  فيه،  تقيم 
مسكنها  بتسليم  قاموا  أقارهبا  أن  اكتشفت 
بورصة  بجوار   " علوى  شارع    1 رقم  القديم 
مالك  إىل   " القاهرة  بوسط  املالية  األوراق 
والداها. فيه  توىف  الذى  املنزل  وهو  العقار، 

؟ الــوثــائــق  أيــن 
خلص العقاد القيمة  الفكرية واالدبية  ملى زيادة  
بقوله " لو مجعت الرسائل التى كتبتها مى ،أو 
كتبت اليها من نوع هذا االدب اخلاص لتمت هبا 
بعد  لذلك  العريب"،  أدبنا  ال نظري هلا ىف  ذخرية 
وفاة مى زيادة أرشف انطون اجلميل عىل فرز 
الشاعر  بمساعدة  اخلاصة  أوراقها  من  تبقى  ما 
ومطران  مجيل  تناقش  حيث  مطران،  خليل 
ىف نرش الرسائل املتبادلة بني مى وأمحد لطفى 
السيد الذى اعرتض، فبقيت ىف حوزة أصدقاء 
العريب  األدب  عميد  رأى  أن  رغم  ملى،  وأقارب 
طه حسني كان نرشها للتاريخ واحلقيقة، حيث 
طاهر  الصحفى  يد  ىف  اخلطابات  هذه  وقعت 
اهلالل. جملة  ىف  فنرشها   1962 سنة  الطناحى 

عىل  العثور  الفرز  خالل  املفاجأة  وكانت 
ىف  أصدقائها  إىل  رسائلها  من  كبري  جزء 
العقاد  فرسه  الذى  األمر  الشخصية،  أوراقها 
ردت  حياهتا  أواخر  ىف  زيادة  مى  بأن  وقتها 
لتسرتد  اليهم  أصدقائها  بعض  رسائل  مى 
مى  كانت  حيث  إليهم،  خطاباهتا  منهم 
اهلالل دار  مؤسس  زيدان  إلميل  دائام  تقول 
وهذا  اليقدر"،  ثمن  املوتى  ملخطوطات  "إن 
ينفى أيضا أن تكون مى قد حرقت رسائلها كام 
ضاعت  ملى  أخرى  رسائل  وهناك  العقاد،  قال 
وفاة   بعد  وصل  بعضها  والعراق  مرص  بني  ما 
نرشهتا  التى  العاليىل  مجيلة  السيدة  اىل  مى 
األدبية. )األديب(  بمجلة  دراسة  ىف   1974 سنة 

املنزل عن  البحث 
 14 رقم  هو  مى  فيه  اقامت  منزل  اول  كان 
حيث  بالقاهرة،  اللوق  بباب  مظلوم  بشارع 
 1913 التي اسستها عام  الثالثاء  لندوة  كان مقرا 
الطابق  اىل   1914 سنة  ارسهتا  مع  انتقلت  ثم 
بوسط  املغربى  بشارع   28 رقم  بالعقار  اخلامس 
تنتقل  ان  قبل   1927 سنة  حتى  ايضا  القاهرة 
مبنى  خلف  علوى  شارع   1 ىف  افضل  سكن  اىل 
حيث  اللوق،  بباب  القديم  االهرام  جريدة 
اهتامها  بازمة  لتمر  لبنان  اىل  منها  خرجت 
ىف  لعامني  لتعيش  للقاهرة  تعود  ثم  باجلنون، 
العامرة رقم 16 شارع أبو السباع بوسط القاهرة 
القديمة  بمرص  قربها  اىل  منه  خرجت  والذى 
عاما.  80 قبل  االيام  هذه  مثل  ىف   1941 سنة 
وبناء عليه قمنا بزيارة اىل العناوين  التى عاشت 
فيها مى بقلب القاهرة لنبحث عام تبقى من اثار 
مى فيها، فشارع مظلوم بباب اللوق صار اسمه 
قائم  اليزال   14 رقم  واملبنى  عارف  السالم  عبد 
ولكن مجيع السكان حديثى العهد به واقدمهم 
يرجع اىل 20 عاما ماضية، وال يعرف احد منهم 
مطلقا مى زيادة بل ال يعرفون من هى أساسا  اما 
ليصري شارع عدىل  املغربى فتغري اسمه  شارع 
او  يتذكر  احد  ال  ،ولكن  اليهودى  املعبد  حيث  
يعرف من هى مى زيادة التى عاشت ىف الطابق 
ارسة   30 من  اكثر  سكنه  الذى  بالعقار  اخلامس 
. اجلريان  ،بحسب  املاضية  عاما  ال70  خالل 
من  سبقه  كمن  فهو  علوى  شارع   1 اما 
ابو  شارع   16 رقم  والعامرة  السابقة،  العناوين 
حاليا" علم  ابو  "صربى  القاهرة  بوسط  السباع 
1939 يناير   18 يوم  منذ  اليه   انتقلت  والذى 
ىف  من  فاقدم  السابقني،  من  حاال  افضل  فليس 
حتى  واليتذكر  عاما   40 قبل  اليه  جاء  الشارع 
العقار. او  املنطقة  ىف  زيادة  مى  اسم  سمع  انه 



مـرعـي؟ اخـتـفـى  أيـن 
الهنام اخر من عاشا مع مى سنواهتا االخرية 
روحا  استسالم  ساعات  حارضين  وكانوا 
بعد  عنهام،  البحث  من  البد  كان  خلالقها، 
ان  لنكتشف  مى،  وفاة  من  عاما   80 من  اكثر 
اما    1987 نوفمرب   7 ىف  توىف  مرعى  مصطفى 
احلياة  قد  عىل  ظلت  فقد  نور  السيدة  زوجته 
وفاة  نعى  بحسب  ماضيني  عامني  حتى 
مرسى  نارص  باخلارجية  السفري  شقيقها 
 2006 فرباير   16 يوم  االهرام  بوفيات  املنشور 
االخرى. هى  بعد  فيام  توفيت  ولكنها 
استاذ  السنهورى  عصام  الدكتور  وبحسب 
طب النساء والتوليد باالسكندرية وابن شقيقة 
فاهنا  مرعى  مصطفى  زوجة  نور  السيدة 
من  عامني  وقبل  مطلقا،  ينجبا  مل  وزوجها 
 19 رقم  بالعقار  شقتها  من  انتقلت  رحيلها 
بشارع النيل باجليزة بجوار مقر جملس الدولة 
باالسكندرية  شقيقتها  ابن  مع  لالقامة  حاليا، 
قادرة  غري  وصارت  السن  ىف  كربت  بعدما 
شقتها  عن  تنازلت  وفاهتا  وبعد  احلركة،  عىل 
زيادة  مى  فيها  يستقبلون  كانوا  التى  وهى 
السعوديني. العقار  مالك  اىل  رحيلها،  حتى 
اوراق  أية  عن  السنهورى  الدكتور  سئلت 
السيدة   خالته  تركتها  مقتنيات  او  شخصية 
مرعى؟؟ مصطفى  لزوجها  او  هلا  نور 
معى  تتحدث  مل  مطلقا،  شيىء  اليوجد  قال 
اى  عن  االسكندرية  ىف  معنا  اقامتها  خالل 
والنعرف  زيادة،  مى  ختص  او  ختصها  اوراق 
شقتها  حتى  لدهيا،  كانت  اوراق  اى  مصري 
وكانوا  طويلة  سنوات  فيها  عاشت  التى 
يستقبلون فيها مى، ىف سنوات حياهتا االخرية.

جربان ؟؟ خليل  وثائق مي جلربان  كيف  ضاعت 
كان " إلياس واغناطيوس " ابنى عمى مى زيادة 
مستمرة  بصفة  بالقاهرة  بشقتها  يزوراهنا 
عن  هلا  يبحثا  بان  اقنعاها   1935 عام  صيف  وىف 
خدمات"  عن  استغنت  بعدما  امينة  خادمة 
وحرضت  مى  فوافقت  بشري"،  السودانى 
قبل  اسابيع  عدة  مى  بمنزل  وعملت  السيدة 
اال  هى  ما  اخلادمة  هذه  ان  مى  تكتشف  ان 
رسقت  واهنا  اعاممها،  ابناء  احد  زوجة 
هامة  ورسائل  ووثائق  اوراق  مكتبتها  من 
علموا  بعدما  عمها،  ابناء  وطردت  فطردهتا 
احلكومة  اىل  الثمينة  مكتبتها  اهداء  بعزمها 
اللبنانية. للحكومة  منها  جزء  واهداء  املرصية 
ادوية  دسهم  اىل  عمها  بابناء  االمر  ووصل 
باهنم  واقناعها  الطعام،  ىف  هلا  خمدرة 
اخرى  ومرة  مغناطسيا،  بتنويمها  يقومون 
حتضري  جلسة  معهم  حترض  بان  باقناعها 
الرحيانى. المني  مى  ماحكته  وهو  ارواح، 
 50 مرور  بمناسبة   1981 عام  نرش  ما  وبحسب 
بعد   أنه  جربان  خليل  جربان  وفاة  عىل  عاما 
وفاة مى ظهرت  سيده امريكية تدعى "مارى 
وتعيش  لبنانى  ملغرتب  ارملة  وهى  خورى" 
كانت  وأهنا   نيويورك،  بمدينة   44 الشارع  ىف 
جعلت  ايضا  يراسلها  وكان  جلربان،  صديقة 
وىف  القلمية،  الرابطة  الدباء  منتدى  بيتها  من 
جربان  وفاة  واشتغلت  جربان،  مقدمتهم 
وتاجرت برسائله اخلصوصية، وباعتها باسعار 
ووصل  ضخمة،  مادية  ثروة  وحققت  باهظة 
االمر اهنا كانت تبيع تلك الرسائل عرب رشكات  
جربان  اىل  مى  رسائل  ومنها  العلنى،  املزاد 
جزء  هناك  ان  كام  املزاد،  ىف  ايضا  بيعت  التى 
ضمن  لبنان  وصلت  جلربان  مى  رسائل  من 
بالعربية   1979 سنة  نرشت  اخلاصة،  وثائقه 
الزرقاء". الشعلة   " عنوان  حتت  دمشق  ىف 

الكتب دار  رئيس  زيارة  انتظار  ىف  مفاجئة 
بمنزهلا  ملى   

فهمى منصور  الدكتور  ذهب   1936 عام  ىف 
اىل مى زيادة بعدما  الكتب" وقتها   "رئيس دار 
واالقارب  واالهل  واالصدقاء  الناس  اعتزلت 
قبل  مرات  عدة  شقتها  باب  جرس  دق  حيث 
ان تفتح األديبة الباب وترتاجع مهرولة لداخل 
الذي  فهمى  الدكتور  شاهدت  بعدما  شقتها 
الشعر  نفشاء  إنسانة   " وصفه  حسب  رأي 
متقرحة  الوجه،  شاحبة  الرأس،  مشعثة 
ابيض  جلباب  املرتهل  جسمها  يلف  العني، 
ضوء  من  صفراء  أشعة  وتالمسه  فضفاض، 
يتدىل من سقف  خافت يرسله مصباح صغري 
" وهذا عىل حد وصفه، حيث مل ترش  الدهليز 

االستقبال  لغرفة  بالدخول  أو  باجللوس  مى  له 
باكية  باسمة  شبة  وهى  امامه  واقفة  وظلت 
املشهد  استعاد  بعدما  منها  وطلب  ومتوسلة، 
الرياضة  متارس  وأن  عزلتها،  من  خترج  أن 
تنهمر  تكاد  الدموع  كانت  التى  مى  ولكن 
الشيىء شكرا،   " بقوهلا  ردت  عينيها  من 
اخلطيئة؟" كانت  مل  .رب  انام  أن  أريد  الشيىء، 

عليها واحلجر  واجلنون  مى 
بمستشفى  ممرضتها  سألتها  يوم  ذات 
عن  بلبنــــــان  "املجــــــانيــــــن"  العصفــــــورية 
ردهــــــا: فكــــــان  بجبــــــران  عالقتهــــــا 
نحكى  بعد  ..ليش  جربان  مــــــات   .. اف   "
فقــــــط" بالرسائل  بعضنا  عرفنا  عنــــــه! 
لبنان   من  قادما  للقاهرة  وصل   1936 عام  وىف 
بعدما  زيادة..  جوزيف  الدكتور  نسيبها 
النفسية  بحالتها  رسالة  له  ارسلت  قد  كانت 
ومضايقات أبناء عمومتها ورسقتهم هلا ليعود 
اجلو  وتغيري  والنقاهة  للراحة  بصحبتها  لبنان 
بعيدا عن منزهلا وعن القاهرة وعن مرص كلها  
باشكاتب  ومعه  ملنزهلا  التاىل  اليوم  ىف  ليحرض 
دون  املحكمة  دفرت  ىف  لتوقع  عابدين  حمكمة 
سألت  اهنا  لدرجة  وقعت  ما  عىل  تدرى  أن 
فنظر  بالدفرت  توقيعها  مكان  عن  الباشكاتب 
عىل  توقع  اهنا  يعرف  كان  فقد  يرد،  ومل  اليها 
تغادر  ان  قبل  لنسيبها،  شيىء  كل  عن  تنازهلا 
نسيبها  وضع  ،بعدما  لبنان،  اىل  القاهرة  معه 
استأجره  بمنزل  متعلقاهتا  وكل  منزهلا  اثاث 
اقامت  حيث  بشربا  املارونية  بالبطريركية 
وتطلب  بامللل  تشعر  أن  قبل  لشهرين،  بمنزله 
ىف  يضعها  به  فاذا  بالقاهرة  ملنزهلا  عودهتا 
مستشفى االمراض العصبية والعقلية ببريوت 
زيادة  مى  لتعيش  العصفورية،  باسم  املعروف 
مآسيها  اىل  تضاف  بريوت،  ىف  مروعة  مأساة 
 " زيادة  مى   " ان  مرص  ىف  اشيع  فقد  السابقة، 
جنت وادخلت " العصفورية " وهى مستشفى 
تعادل مستشفى املجانني ىف العباسية بالقاهرة 
مي  بأن  اللبنانيون  يدر  مل  حني  يف  حاليا، 
مقال  من  إال  املجانني  مستشفى  يف  زيادة 
نوفمرب   17 يوم  اللبنانية   " املكشوف   " بجريدة 
جمنونة؟  مي  االديبة  هل   " عنوانه   1937

مني أعقل  مي   يعرتف:  فلسطني  وديع 
 1941 سنة  توفيت  الهنا  شخصيا  اعرفها  "مل   
وكنت ال أزال طالبا "، هكذا قال لنا االديب الكبري 
وديع فلسطني آخر من عاش عرص مى زيادة 
أن  "وكان مفروض  االن، مضيفا  احلياة  يد  عىل 
قبل  حمارضة  آخر   1941 يناير  ىف  هلا  أحرض 
أحرضها  مل  االمتحانات  بسبب  ولكن   وفاهتا، 
منحة  تعطينى  كانت  االمريكية  واجلامعة 
مقابل  مصاريف  جنيهات  ثامنية  من  بإعفائى 
ان اشتغل ىف اجلامعة منها شغلة وظيفة استقبال 
العامة  اخلدمة  بقسم  للمحارضات  القادمني 
ترتيبها  تم  ملحارضة  قادمة  زيادة  مى  وكانت 
مى  وممتلكات  أموال  كل   كانت  حيث  بقصد 
جمنونة" اهنا  بسبب  عليها  حمجوز  بمرص 
وجهت  اجلامعة  ان  فلسطني  وديع  ويضيف 
الدعوة ايضا للقاضى الذى ينظر قضية احلجر 
عىل مى زيادة بالقاهرة، وبعد املحارضة قال 

القاضى:
منى. اعقل  دى..دى  جمنونة  دى   بقى 
مى  عىل  احلجر  لقضية  جلسة  اول  وىف 
وانا  عنها،  احلجر  برفع  حكمه  اصدر  زيادة 
الذين  الناس  من  واحد  اكون  مفروض  كنت 
لالسف  ولكن  ندوهتا،  ضيوف  يستقبلوا 
وهى  اعتذرت،  اخلاصة  االمتحانات  بسبب 
فقد  ذلك  ورغم  هبا  التق  ومل   1941 سنة  ماتت 
راضيا  أكن  مل  األول  عنها   كتابني  بتأليف  قمت 
كثريا. عنها  وكتبت  تانى،  كتاب  فعملت  عنه 
ان  ىل  يقول  شخص  بى  اتصل  ومؤخرا 
عند  موجودة  زيادة  مى  ممتلكات  كل 
ماتت  دى  ؟؟  ايه  ممتلكات  له  فقلت  واحد، 
اجيار  شقة  ىف  تعيش  وكانت   ،1941 سنة 
أقارهبا  أخذها  إما  الشخصية  ومقتنياهتا 
فيه. تقيم  كانت  الذى  البيت  صاحب  او 
أحرض  ومل  مطلقا  لوجه  وجها  هبا  التقى  مل 
منزل  سيدة  اىل  حتولت  أهنا  ثم  جنازهتا، 
وسالمة موسى كتب اهنا شاهدها مرة حتمل 
متفرغة  كانت  االخرية  ايامها  ،وىف   " "كرنبة 
احلفار  لسلمى  واعطيت  الشخصية،  العامهلا 
شهادة  هبا  لدى  كانت  جمالت  الكزبرى 

مستشفى  ىف  كانت  ان  وقت  ممرضتها 
ندوهتا  وىف  العصفورية،  ىف  العقلية  االمراض 
وتعزف  تغنى  كانت  جمدها  وقت  االسبوعية 
 " قائال  رثاها  ماتت  وحينام  البيانو،  عىل 
" الرتاب  هذا  من  .....اه  الرتاب  ىف  هذا  كل 
قائال  شهادته  فلسطني  وديع  ويستكمل 
ىف  بالتابوت  دفنت  مى  توفيت  حينام 
القديمة  بمرص  املارونية  الطائفة  مقابر 
عبارة: عليها  وكتبوا  حديقة  حوله  قرب  ىف 
 " هنا ترقد نابغة الرشق، زعيمة اديبات العرب 
مى  املرحومة  واالجتامع،  لالداب  االعىل  املثل 
زيادة، دفنت ىف 20 اكتوبر 1941 .صلوا الجلها "
يزرها  ومل  املقربة  وامهلت  االيام  ومضت 
كل  تكون  ان  عليها  عز  املقابر  ادارة  احد، 
زيادة  ملى  فقط  خمصصة  املساحة  هذه 
احدى  ىف  ووضعوها  التابوت  فاستخرجوا 
موجودة  االن  حتى  والزالت  املقابر،  فتحات 
االصلية  املقربة  زارت  الكزبرى  وسلمى 
غري  وهى  كتاهبا  ىف  له   صورة  ووضعت 
املقابر. بجدار  فيها   ترقد  التى  احلالية  املقربة 

سألته مل تتزوج مى زيادة ؟
قال سألوها ذات مرة ملاذا مل تتزوجى ؟؟

الراهبات  مدارس  ىف  تربيت  ألنى  فقالت 
عالقة  "الزواج  ان  لنا  يقولون  البعض  وكان 
ىف  انغمس  ان  اريد  ال  انا    " و   " قذرة  جنسية 
هذه القذارة"، فقد كانت مى زيادة متساحمة.

اللوق       باب  حايت  عند  وكفتة  كباب 
اللبنانيني  اصدقائها  من  مى  زار  من  اخر  كان 
هو الدكتور كنعان اخلطيب احد اصدقاء حمنة 
اهتامها باجلنون ىف لبنان، وكانت الزيارة ىف شتاء 
عام 1940 اى قبيل وفاة مى بعام ونصف، حيث 
بشارع  الصغرية  بفرح ىف شقتها  استقبلته مى 
ابو السباع، وجلسا معا لساعتني ،ثم دعته للعشاء 
بمطعم احلاتى الذى اليزال قائام حتى اآلن بباب 
بالغة  بصعوبة  متضغ  مى  كانت  حيث  اللوق، 
وارجعت مى ذلك اىل إهنا تعانى من امل بأسناهنا 
اى  الخيلع  حتى  للطبيب  الذهاب  وختشى 
منها ثم انتهت السهرة ىف احدى دور السينام .
وىف اليوم التاىل وبحسب شهادة كنعان اخلطيب 
ملنزهلا  مى  دعته  فقد  الصحف  ىف  املنشورة 
املحامى  صديقها  عىل  والتعرف  الشاى  لرشب 
وظل  نور،  السيدة  وزوجته  مرعى،  مصطفى 
االوىل. الصباح  ساعات  حتى  وقتها  السمر 
وقبل ان يغادر الدكتور اخلطيب عائدا  اىل لبنان 
وأخربه  منزله  ىف  حسني  طه  د.  بزيارة  قام 
كان  حيث  حسني  طه  فاندهش  بمى  بلقائه 
باجلنون، وهنض طه  يظن اهنا الزالت مريضة 
قائال: بمى  ليتصل  منزله  تليفون  اىل  حسني 

  "إزيك يامى؟ ان صديقنا املشرتك الدكتور 
اخلطيب عندى االن وابلغنى انك بصحة طيبة 

فمتى تستقبليننى؟
" التكلف نفسك يا استاذ عندما  - فردت مى 
كنت سجينة ىف مستشفيـات بريوت مل تفكــر 
وال  انت  ،وال  صحتى  وعن  عنى  بالسؤال 
مصطفى عبد الرازق وال انطون اجلميل، وال 

خليل مطران ..شكرا " .
اهلــــاتــــف  ســــمــــاعة  مــى  واقفــــلــت 
التأثر  عليه  بدا  الذى  حسني  طه  وجه  ىف 
قائال: كنعــــان  للدكتــــور  حديثــــة  ووجــــه 
وقد  العصفورية  مصحة  ىف  اهنا  لنا  قالوا 
افعل؟ ان  وسعى  ىف  فامذا  باجلنون،  اصيبت 
رأى  مرة  آخر  فؤاد  اللبنانى  صديقها  وحيكى 
كانت   " قائال:   ،1939 سنة  ذلك  وكان  مى  فيها 
ولكنها  متواضعة،  ارضية،  شقة  ىف  مقيمة 
لنفسها  تطبخ  غرفتني،  من  مؤلفة  انيقة 
جدا  طبيعية  وكانت  نفسها  بخدم  وتقوم 
وطبخت ىل بيدهيا وتناولنا الغداء معا، وبقيت 
معها"  لقاء  آخر  هذا  وكان  لساعات،  عندها 

املختفية؟ املجلدات  أين 
سنة  بالقاهرة  املقيم  عمها  ابن  رواية  بحسب 
1979، فان مى حينام كانت ىف مصحة املجانني 
ىف بريوت، فان عدد كبري من جملدات مكتبتها 
بيع اىل صاحب مكتبة كبرية ىف القاهرة يدعى 
" حصل  " ابن عمها  "، ولكنه  " حممد ابو العال 
عىل  10 كتب ادبية مهداة اليها بخط مؤلفيها.
ان  قبل  جملد   7000 تضم  مى  مكتبة  وكانت 
عادت  وحينام  بريوت،  اىل  القاهرة  تغادر 
احلجر  الغاء  حكم  عىل  وحصلت  مرص  اىل 
 1500 وصل  قد  املجلدات  عدد  كان  عليها 

االرصار  سبق  مع  ورسق  اختفى  بعدما  جملد 
مى  كتبت  حيث  جملد،   5500 والرتصد 
جيدوا  "مل  قائلة  اصدقائها  احد  اىل   1939 عام 
وال  مفرشا  وال  فوطة  وال  شوكة،  وال  ملعقة 
هو  اجلرد  قائمة  ىف  واملدون  طبقا،  وال  حلة 
الكرسى والطاولة والكنبة.. فهل تلك امتعتى؟؟
مرعى  نور  السيدة  شهادة  وبحسب 
اليوم  ىف  مى  شقة  دخلت  حينام  انه  ايضا 
مى  عمومة  ابناء  وجود  يف  لوفاهتا  التاىل 
العصفورية" "لياىل  كتابيها  مسودة  كان 
و " املنقذون " موجودة ىف احد ارفف مكتبتها.
تركت  مى  بان  زيادة  جان  عمها  ابن  ويعرتف 
تعدها  كانت  وفاهتا  قبل  مؤلفات  جمموعة 
ووجود  وقتها،  احلرب  ظروف  لوال  للطبع 
خيص  حياهتا  ىف  ملى  نقد  كان  كام  ورق،  ازمة 
"شهرزاد" احلكيم  توفيق  االديب  كتابى 
رسالة  ىف   1934 سنة  وذلك  الكهف"  و"اهل 
معرفة  اى  دون  اليه،  هبا  بعثت  للحكيم 
شخصية، ونرش احلكيم هذه الرسائل عام 1977 
االدب" كواليس  من  "وثائق  عنوانه  كتاب  ىف 
وابدى  اكتوبر،  بمجلة  ثانية  مرة  ونرشها 
مى. رسالة  عىل  يرد  مل  انه  عىل  ندمه  احلكيم 
اما آالت مى املوسيقية التى كانت بشقتها قبل 
االخرى  هى  هنبت  فقد  لبنان  اىل  تسافر  ان 
البيانو  سوى  هناك  يكن  ومل  بيتها  اثاث  مع 
احلجر  رفع  بعد  استعادته  الذى  هبا  اخلاص 
عنها، وهذا البيانو اليزال موجودا حتى االن ىف 
الطابق الثانى بالكنسية املارونية بمرص اجلديدة
فريق  عليه  يعزف  طويل  لسنوات  ظل  حيث 
وذلك  تكهينه،  يتم  ان  قبل  الكنيسة  كورال 
سكرترية  هيام  السيدة  لنا  قالته  ما  بحسب 
قمص الكنيسة املارونية بمرص اجلديدة  حاليا.

الكزبرى احلفار  سلمى 
احلفار  سلمى  الشهرية  السورية  االديبة  ظلت 
17 عاما تبحث  1967 وطوال  الكزبرى منذ عام 
زيادة مـــى  وتــــراث  ومقتنيــــات  اوراق  عن 
ولبنان  وايطاليا،  مرات،  عدة  القاهرة  وزارت 
والتقت بكل من كان عىل قيد احلياة من ارسة 
هبا  التقى  من  وكل  واقارهبا  واصدقائها  مى 
بخط  خمطوطة   200 قرابة  لدهيا  اصبح  حتى 
سفر  جواز  منها  شخصية  واوراق  مى،  يد 
من  ضخم  مؤلف  ىف  ذلك  كل  ووضعت  مى، 
اىل  منهم  الواحد  صحفات  عدد  يصل  جزئني 
وذلك  الكبري  القطع  من  صفحة   500 قرابة 
امللك فيصل  1987 وحصلت به عىل جائزة  عام 
حيث عثرت الكزبرى ىف  هناية السبعينات  ىف 
خمطوطات مى بالقاهرة عىل وصية بخط يدها 
بعنوان )ارادتى كتبت بالقلم الرصاص(،ونرشهتا 
الكزبرى ىف احدى مؤلفاهتا عن مى،كام عثرت 
اليها  وجهها  خمطوطة  رسالة   30 عىل  ايضا 
واكثرها  العربية  باللغة  منها  قليل  مسترشقون 
واالنجليزية. والفرنسية  االيطالية  باللغات 

زيادة مى  جثامن  يرقد  هنا 
الطائفة  ملقابر  الرئيسى  الباب  يمني  عىل 
عمرو  مسجد  امام  القديمة  بمرص  املارونية 
احد  ىف  زيادة  مى  جثامن  يرقد  العاص  ابن 
االدراج وقد وضع عليه لوحة من الرخام  نقش 
 "  1941 " االديبة مى زيادة ..نابغة الرشق  عليها 
التابوت الذى حيوى جسدها  وذلك بعدما نقل 
الواسعة  احلديقة  ذات  الضخمة  املقربة  من 
.1941 اكتوبر  ىف  وفاهتا  يوم  فيه  وضعت  الذى 
جثامن  تابوت  يرقد  زيادة  مى  درج  واسفل 
السابق  " رئيس حترير االهرام  "انطون اجلميل 
بعد  توىف  بعدما  املقربيني  مى  اصدقاء  واحد 
درج  مى  درج  يعلو  حني  ىف  سنوات،  مى 
اهلل  رزق  املرحوم  جثامن  تابوت  حيوى  اخر 
الطائفة  وفيات  سجل  بحسب  وذلك  عازر، 
اجلديدة. بمرص  املارونية  بالكنيسة  املارونية 

سألنا  القائمني عىل املقابر ....
من يزور قرب مى زيادة ؟

طويلة   فرتة  كل  سوى  احد  ال  الرد   وجاءنا 
والصحفيني. والدارسني  الباحثني  من  خاصة 
زيادة  مى  اليه  انتهت  الذى  الدرج  هذا  وامام 
هى  عاما   55 عاشت  بعدما  عاما،   80 قبل 
الرشق   نابغة  خالهلا  صارت  حياهتا،  كل 
والوطن  مرص  وادباء  شعراء  كبار  ومعبودة 
الشهري: العقاد  رثاء  سوى  التتذكر  العربى، 

الرتاب" هذا  من  .....اه  الرتاب  ىف  هذا  "كل 





مسابقة  أقرتاب  مع  اإلثارة  وترية  تتزايد 
لعام  العربية  بنسختها  الكون  مجال  ملكة 
متسابقة  وعرشين  أربعة  بمشاركة   2022
يتنافسون عىل لقب ملكة مجال العرب لعام 
العربية  الكون  مجال  ملكة  ومسابقة   ،2022
ال تضم متسابقات من العامل العريب فحسب
مجيع  من  الشابات  مجيع  أيًضا  ستشمل  بل 
العربية. األصول  ذوي  من  العامل  أنحاء 
بالواليات  العام  هذا  املسابقة  تقام  وسوف 
بتنظيمها  تقوم  حيث  األمريكية  املتحدة 
2010 عام  منذ  األمريكية  العربية  املنظمة 
التي  املؤهالت  أهم  عن  املنظمة  وأعلنت 
جيب ان تتوافر بمتسابقات هذا العام وهي:
عاًما.  28 و   18 بني  العمر  يرتاوح  أن   •
• أن يكون أحد الوالدين أو اجلد من أصل عريب.
والصحة. السمعه  حسنه  تكون  أن   •
عربية  بدولة  مقيمة  تكون  أن  يشرتط  ال   •
العامل. أنحاء  مجيع  من  املشاركات  وتقبل 
يف  الثانوية  الشهادة  عيل  حاصلة   •
.2022 متوز  يوليو/   1 أقصاه  موعد 

من  جزء  هو  الرأس  غطاء  ألن  ونظرًا 
العربية  البلدان  من  للعديد  الثقافية  التقاليد 
أغطية  قبول  سيتم  أنه  املنظمة  تؤكد  لذا 
العرب. مجال  ملكة  مسابقة  يف  الرأس 
خمتلفة  الفريدة  املسابقة  هذه  وستكون 
حول  أخرى  مجال  ملكات  مسابقة  أي  عن 
ملالبس  منافسة  هناك  يكون  لن  حيث  العامل. 
اخلارجية. اجلسد  مؤهالت  أو  السباحة 
رئيس  نائبة  الرشقاوي،  أماين  وقالت 
عىل  الفائزة  اختيار  "سيتم  املنظمة: 
واملعرفة  والتعليم  العامة،  أناقتها  أساس 
واملواهب  املهارات،  وجمموعة  العامة، 
العامة".  واخلدمة  املجتمعية،  واملشاركة 
اخلصائص  عىل  بالرتكيز  املنظمة  تؤمن 
األكثر  الفائزة  الختيار  الداخلية  والشخصية 
العربية. الكون  مجال  ملكة  لتكون  تأهياًل 
"منذ  أنه  إىل  أيًضا  الرشقاوي  السيدة  تشري 
بناًء  املتسابقني  عىل  احلكم  يتم  ال   ،2010 عام 

اخلارجي" أو"مظهرهم  مظهرهم  عىل 
أصبحت  السباحة  مالبس  مسابقة  أن  كام 

شيًئا من املايض.
املنظمة  مؤسس  اجلمل،  أرشف  السيد  وقال 
العربية األمريكية واملنتج التنفيذي ، ومؤسس 
منصة  "هذه  العرب:  مجال  ملكة  مسابقة 
الشابات  للفتيات  دينية  وغري  سياسية  غري 
املجتمعية  والتنمية  الشخيص  النمو  لتحقيق 
مجاهلم  اكتشفن  وبرتاثهن،  هبن  فخورون 
الداخيل يف حتقيق أهدافهم اإلنسانية يف احلياة 
للمستقبل". كقادة  هلم  قوي  أساس  وإرساء 

أهنا  العرب  مجال  ملكة  منظمة  وأعلنت 
حتى  املتسابقات  طلبات  قبول  يف  ستستمر 
هناية شهر مارس/ آذار 2022 حيث تبدء بعد 
املشاركات  ألختيار  التصفيات  مرحلة  ذلك 
باملسابقة النهائية هلذا العام والتي سوف تقام 
األمريكية. املتحدة  بالواليات  أريزونا  بوالية 

التلفزيونية  القناة  عن  بعد  املنظمة  تعلن  ومل 

العامل حول  األحتفال  تبث  سوف  التي 
مجيع  بمراجعة  حالًيا  نقوم  اننا  وأضافوا 
العروض وسنعلن عن رشيكنا اإلعالمي قريًبا.
لعودتنا  متحمسون  نحن   ، اجلمل  وقال 
الوباء  بسبب  عامني  ملدة  توقف  بعد 
مذهل  عرض  لتقديم  االنتظار  يسعنا  وال 
العامل. يف  عربية  مجال  مسابقة  ألهم 
ملزيد من املعلومات حول ملكة مجال العرب 

يف الكون.
يرجى زيارة املوقع الرسمي

 http://MissArab.Net 

رابط الفيديو التعريفي باملسابقة  
https://www.youtube.
com/watch?v=xYw�

 3fUkEwqw

حساب املسابقة عيل الفيسبوك
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أمريكا  يف  مثلك  رشقّي  شخص  عىل  تتعرُف  عندما  اجتامعية:  قضايا 
واألطفال العائلة  عن  ويسالك  تسأله  قد  لغتك،  يتكلُم  غريب  بلد  اي  أو 
مواضيع  حول  متاحا  احلديث  أطراف  تبادل  فيها  يكون  مناسبات  يف 
شكى  عندما  مؤخرًا،  معي  حدث  ما  وهذا  أحيانا،  نفسها  تفرض 
ندفعها  أن  يمكن  التي  الغربة،  ورضيبة  متاعب  عن  “حمدثي”  يل 
عنه. وملهاة  واقع  من  هروب  جمرد  البداية  يف  تكون  أن  بعد 
الثقافات  بتعدد  واملخلوطة  املُفرطة  حمدثي  ليربالية  أو  علامنية 
حاليا  يعيش  و  آخر  بلد  يف  وتعلم  بلد  يف  ولد  كونه  حيملها،  التي 
بيننا  الكلفة  حاجز  كالمه  يف  يكرس  جعلته  ثالث،  منفى  يف 
صداقة عالقة  معهام  عالقتي  ابنتني  “عندي  مبارشة:  يل  ليقول 
اجلنس  ممارسة  من  منعهام  استحالة  البداية  منذ  أدركت  ألنني 
معني.  سن  يف  األخريات  الغربيني  معظم  مثل  الزواج،  قبل 
بل  صداميا  أكون  أال  واخرتت  فقط،  للواقع  استسلمت  أنا 
عىل  تأثر  قد  تناقضات  من  نفيس  مع  وألتصالح  هلام،  صديقا 
الشخصية….” وازدواجية  الكذب  ممارسة  يف  بنايت  سلوك 
الفجة  بالعامية  )حمدثي(  قاهلا  اجلنس”:  “ممارسة  تعبري 
ساخرا. أو  متهكام  طابعا  الترصيح  هذا  إلعطاء  بابتسامة  وتبعها 
سويا مجعتنا  مناسبة  أثناء  أعرب  أخرى،  مناسبة  ويف  آخر  متحدٌث 
 14 العمر  من  تبلغ  ابنة  لديه  أن  أعلمني  عندما  بالقلق،  شعوره  عن 
سلوكها،  عىل  واملجتمع  املدرسة  تأثري  عن  ناجم  بالقلق  الشعور  عامًا، 
خاصة عندما قالت له يف سياق حديث معني إهنا ستشرتي أثاثا مجيل 
األب  فاجأ  ما  وأكثر  وحدها.  وتعيش  املنزل  عن  ترحل  عندما  ملنزهلا 
حاصل. حتصيل  املنزل  عن  رحيلها  وكأن  بعفوية  ذلك  قالت  ابنته  أن 
سلوك  عىل  واملجتمع  املدرسة  تأثري  من  شديد  بقلق  يشعر  بدأ  األب 
ابنته، خاصة عندما قالت له يف سياق حديث معني إهنا ستشرتي أثاثا 
عديدة  أمثلة  وحدها.  وتعيش  املنزل  عن  ترحل  عندما  ملنزهلا  مجيل 
بال  يف  تدور  و”هواجس”  “مهوم”  عن  ومالحظتها  تذكرها  يمكن 
عربية  عائالت  إىل  ينتمون  ممن  التحديد،  وجه  عىل  واآلباء،  األهل 
من  املراهقة.  سن  واوالدهم  بناهتم  دخول  مرحلة  بقلق  يراقبون  وهم 
من  الزواج  عىل  الفتاة  إجبار  إىل  يتطور  ما  واهلواجس،  اهلموم  هذه 
شاب أو رجل، وهذا ما يسمى “اإلكراه عىل الزواج” وهو ما حياسب 
عليه القانون يف اي بلد غربى ويمكن أن يكون أيضا عندما جيرب شاب 
الرشيك  يكون  ما  وعادة  عائلية،  صفقة  ضمن  فتاة  من  الزواج  عىل 
يف  البلدة  أو  العائلة  نفس  من  اآلخر،  الطرف  عىل  واملفروض  املجهول 
الوطن األصيل، ويمكن هلذه اهلواجس أن تتحول إىل ممارسات عنف 
بتمرد  تنتهي  أن  أيضا  تنتهي هناية مأساوية. كام يمكن  الفتاة قد  ضد 
معلن وواضح للفتاة وجلوئها إىل طلب “احلامية” من جهات خمتصة.

األباء  يعاقب  القانون  باألخص  وأمريكا  الغربية  الدول  ىف  معروف 
متحرض. والغري  اهلمجى  األمر  ذلك  فإحذر  أبنائهم  رضب  عىل 
تتساءل عجوز مستغربة: كان أيب جيلدين باحلبل أثناء طفولتي عندما 
أمًا رفضت فعل ذلك مع أطفايل يغضب من ترصفايت، وملا أصبحت 
ولكني كنت أتعامل معهم بحزم وقسوة دون رضب، وكان ذلك يأيت 
مع  التعامل  يف  كبرية  حرية  يف  فأنا  اآلن  أما  املرجوة.  بالنتيجة  دائاًم 
حفيديت، فطريقتي املعتادة يف العقاب مل تفلح معها، ما الذي يتوجب 
عيل فعله للتمكن من السيطرة عىل ترصفاهتا؟ أم أن الزمن قد فاتني.
يتعلم  ال  فالطفل  جدواه؛  وعدم  األطفال  رصاخ  يف  خطورة  يوجد 
حلـل  طريقة  إجياد  وال  انفعاالته  عىل  السيطرة  ال  شيًئا،  الرصاخ  من 
املشكالت، ولكن هناك العديد من طرق العقاب األخرى األكثـر فاعليـة 

وتأثرًيا يف سلوك الطفل، ومنها:
١- وقت مستقطع:

الضجة،  من  كثرًيا  أحدث  أو  كثرًيا  بكى  أو  جيًدا  طفلك  يلعب  مل  إذا 
دقيقة  ملدة  هادئـًا  فيه  جيلس  أن  منه  واطلبي  مكانـًا  له  جهزي 
بإرصارك  ولكن  ذلك،  سريفض  البداية  يف  عمره،  من  سنة  لكل 
املستقطع  الوقت  هذا  يكون  أن  جيب  )ال  سيتعود.  مره  وراء  مرة 
جيب  وال  مكان،  كل  يف  حوله  األلعاب  حيث  الطفل  غرفة  يف 
أفضل.( طرق  فهناك  الوحيدة  العقاب  طريقة  تلك  تصبح  أن 

٢- صندوق املواسم:
تعليامتك  إىل  ألعابه ومل ينصت  بإحدى  إزعاًجا كبرًيا  الطفل  إذا أحدث 
ومطالباتك باهلدوء أو أحدث بلعبة رضًرا ما، انتزعيها منه، ثم ضعيها 
يف صندوق أطلقي عليه اساًم، وليكن )صندوق املواسم(، ولتخرج تلك 
ينظفها وراءه أن  التي يرفض طفلك  يوم اجلمعة فقط،اللعبة  األلعاب 
أو حياول كرسها، أو التي ينشغل هبا ويتجاهل نداءك للغذاء، يفقدها.
)إذا عاقبت طفلك عىل يشء فال جيب أن تتجاهله يف املرتني القادمتني(

٣- عوضني عن تفاهاتك:
اجعليه  وأفعاله،  بمشاغباته  أحدهم  وقت  إضاعة  يف  طفلك  تسبب  إذا 
يف  تسبب  الذي  الوقت  عن  لتعويضهم  هلم  املهام  بعض  بتنفيذ  يقوم 
إضاعته. إذا تسبب يف إضاعة وجبة الغداء عليك اجعليه ينظف الصحون
يرتكبه  خطأ  لكل  وأن  أفعاله،  عن  مسئول  أنه  تعليمه  حاويل  فقط 

األهل  يتحملها  كبرية  مسؤولية  إمجاال  األطفال  تربية  أن  ومع 
العائلة  كانت  وإن  بنت،  أو  ولد  الطفل  كان  إن  النظر  بغض 
يتوقف  املهمة  هذه  يف  والنجاح  الفشل  أن  إال  غربية،  أم  رشقية 
نرى  هنا  فنحن  للخرباء،  فيها  البحث  نرتك  معايري  عىل 
ووضوح. برصاحة  املشكلة  طرح  يتطلب  كصحفيني  واجبنا 
هناك تناقضات عجيبة وغريبة حتدث مع عائالت رشقية وعربية يف 
التعامل مع ما هو “مسموح” و”ممنوع” عن أطفاهلا وخاصة الفتيات. 
بعض العائالت املصابة بام يمكن وصفه بعقد احلضارة الغربية، تعتقد أن 
الرتبية الغربية تعني السامح والتسامح مع كل رغبات الطفل واملراهق 
وال جيوز احلد من حريته، وذلك خوفا من نعتهم بالـ “ختلف” وكأهنم 
يف  اندماجهم  إثبات  حياولون  فهم  التهمة،  هبذه  دائم  بشكل  متهمون 
املجتمع وقرهبم وجماراهتم لنمط احلياة الغربية، وهنا تأيت النتائج كارثية 
طبعا عىل األهل واألطفال.  ويمكن مالحظة أيضا سلوك مشابه لعائالت 
األهل،  جيهلها  بقوانني  ختويفهم  سنهم  صغر  عىل  اطفاهلا  استطاع 
االبتزاز واضحة  األبناء تصبح عملية  تأثري اخلوف من خسارة  وحتت 
بني الطفل أو املراهق وأهله غري املطلعني عىل حقائق املجتمع الغريب.
احلوار مع الطفل يف معظم العائالت الناجحة يف تربية األطفال إن كانوا 
امريكيني أو غري ذلك، يبدأ مبكرا، حول عدة مواضيع هلا عالقة بالسلوك
من بينها املسألة اجلنسية، إضافة إىل أن احرتام الطفل واحرتام شعوره 
واحرتام عقله، من أهم ما تعتمد هذه العائالت يف عملية تربية أبناءها.
كل  فتمنع  واحلذر  بالتشدد  تفرط  عائالت  هناك  املقابل   يف 
أحيانا  العنف  وباستخدام  للطفل،  مقنعة  مربرات  بدون  يشء 
عندما  يتمرد  أن  إما  الطفل  جيعل  ما  وهذا  و”تربيته”  لردعه 
واملجتمع. البيت  بني  متناقضة  ازدواجية  يف  يعيش  أن  أو  يكرب، 
العديد من العائالت العربية والرشقية ال تقيم عادة عالقات صداقة أو 
تعارف قوية مع عائالت أمريكية يف معظم األحوال، لذلك ال يعرف بعضنا 
أن أغلب هذه العائالت االمريكية لدهيا قوانني وتعليامت صارمة يف تربية 
أطفاهلا. فليس صحيحا كام يعتقد البعض أن األهل ال يملكون سلطة عىل 
أطفاهلم. نالحظ مثال أن األم أو األب االمريكي عندما يقول كلمة “ال” 
يعني “ال”  لطفل من أطفاله يقولوها بحزم وهي تعني فعال “ال” وهي 
كلمة رادعة وكافية. مع اظهار عالمات حسم قوية عىل تعابري وجهه.
الثقافة  جوهر  بني  كبرية  فروقات  هناك  أن  صحيح 
والفتيات  الشباب  بسلوك  املتعلقة  والغربية  الرشقية 
اجلنسية، العالقات  بحرية  يتعلق  فيام  خاصة 
مع أن هذه احلرية يف املجتمعات الغربية هلا أيضا حمدداهتا ومعايرها. 
“اخلجل” أو  “العيب”  أو  “اخلطأ”  فال يوجد جمتمع بدون مقاييس 
تربية  يف  الناجحة  العائالت  معظم  يف  الطفل  مع  احلوار  أن  كام 

تداعيات وأثر عىل اآلخرين، )العقاب جيب أن يكون عىل قدر اخلطأ(.
٤- االعتذار ال يعيد دائاًم الود:

التصدر  اجلملة  تلك  أن  إال  آسف(،  و)أنا  االعتذار  بأمهية  اإليامن  مع 
ليحصل  شقيقته  إىل  يعتذر  أن  طفلك  من  طلبت  إذا  القلب.  من  دائاًم 
من  أفضل  ولكن   . الكذب  إىل  سيضطر  ما  فغالًبا  كريم،  اآليس  عىل 
أن  منه  اطلبي  ثم  شقيقته  يف  حيب  ما  أكثر  عن  تسأليه  أن  حاويل  ذلك 
األجوف. املنمق  االعتذار  من  كثرًيا  أفضل  فهذا  بنفسه،  ذلك  خيربها 
)ضع القواعد اخلاصة ألرستك، وعاقب أطفالك عىل عدم التزامهم هبا(

٥- ال تستخدم صافرة التحكيم: 
دائاًم  تضطر  أبنائك؟  بني  منزلك  يف  دائمة  شجارات  هناك 
للفصل  األبوية  سلطاتك  واستخدام  بينهم  التحكيم  إىل 
الكبري؟ كالم  إىل  لينصت  األصغر  عىل  بينهم  والضغط 
إىل  يدخلوا  أن  فقط  أبنائك  من  اطلب  ذلك،  تفعل  ال 
وهلم. لك  مقنع  حل  إىل  يصلوا  حتى  خيرجوا  وال  غرفتهم 
)ضع نظامًا للعقاب يالئم مراحل طفلك السنية، فطفلك صاحب الـ14عاًما 
ال يرغم عىل النوم يف السابعة مساًء ألن أخاه ذا الست سنوات يفعل ذلك(.

٦- التجـــــاهــــــــــل:
بداًل  ورغباته  مشاعره  عن  للتنفيث  أخرى  طرق  الطفل  يعلم  التجاهل 
تلك  من  التخلص  الطفل  ويعلم  بقدميه،  األرض  ورضب  الرصاخ  من 
الغضب نوبات  األنني،  مثل:  االنتباه  جلذب  يفتعلها  التي  الترصفات 
تكرار السؤال، فبدون مجهور وال مستمعني ال فائدة من تلك األفعال.
التجاهل يعني عدم التواصل عرب األعني، ال حديث والتالمس أو)طبطبة(. 
وفور استسالم الطفل وتوقفه عن الرصاخ حتول بوجهك إليه وابدأ يف 
إعطائه االهتامم املطلوب لتسأله عام يريد هبدوء وتقنعه بسبب رفضك.
طفلك قبل  أوتستلم  أنت  تضعف  أن  احذر  ذلك  قبل  ولكن 
فمثاًل: عكسية،  بنتيجة  يأيت  جتاهلك  جيعل  فاستسالمك 

حول  مبكرا،  يبدأ  ذلك،  غري  أو  امريكيني  كانوا  إن  األطفال 
اجلنسية املسألة  بينها  من  بالسلوك،  عالقة  هلا  مواضيع  عدة 
عقله واحرتام  شعوره  واحرتام  الطفل  احرتام  أن  إىل  إضافة 
أبناءها. تربية  عملية  يف  العائالت  هذه  تعتمد  ما  أهم  من 
يف إحدى الندوات التي نظمها مهرجان ماملو لألفالم العربية يف مكتبة 
جامعة ماملو، طلبت املمثلة املشهورة ليىل علوي من اجلالية العربية التي 
حرضت الندوة، إعطاءها فكرة عن املشاكل التي حتدث بني اآلباء واألبناء 
يف املغرتب من أجل دراسة احتامل معاجلتها يف السينام وطرحها ضمن 
أعامل فنية. إحدى األمهات احلارضات قالت: “املشكلة أن أوالدنا وبناتنا 
ال يسمعون منا يشء وال حيرتموننا وال يريدون أن يتحدثوا حتى معنا.
ال  املشكلة  هذه  أن  من  بالطمأنينة  شعرت  املرأة  أن  املؤكد  من 
العرب  املغرتبني  عىل  فقط  حكرا  وليست  وحدها  ختصها 
املشكلة  هذه  الغربية،  الدول  من  غريها  أو  امريكا  يف  والرشقيني 
أيضا  هناك  بل  امريكا،  مثل  دولة  يف  األجانب  عىل  أيضا  تقترص  ال 
املراهقني. أبنائها  وانحراف  مترد  من  تعاين  أمريكية  عائالت 
يف  والرشقية  العربية  العائالت  تعامل  ملشكلة  والصارخ  الظاهر  الوجه 
إجياد  يف  الفشل  هو  حتديدا،  بناهتا  مع  األخرى  املهجر  ودول  امريكا 
الذي  املجتمع  إجيابيات  واقع  مع  واألصيلة  األصلية  عاداتنا  بني  توافق 
استغالهلا،  أحسنا  ما  إذا  ورائعة  كبرية  إجيابيات  وهي  فيه  نعيش 
تكميل  قي  املنزل  دور  يغيب  عندما  مالحظ  هو  وكام  آخر  بمعنى 
الصغري،  والعائيل  املنزيل  املجتمع  دور  ليصبح  واملجتمع،  املدرسة  دور 
ويامرسه  يشاهده  ما  مع  مقنع،  تربير  ودون  ومتعارضا،  متناقضا 
األصدقاء. بني  أو  املدرسة  يف  األكرب  املجتمع  يف  املراهق  أو  الطفل 
وهناك عائالت ال تتحدث مع أبنائها يف املنزل بلغتهم االصلية بل يعمدون 
ال  األطفال،  يكرب  وعندما  مكرسة،  انجليزية  بلغة  معهم  التحدث  إىل 
جيد اآلباء حتى لغة مرحية يمكن أن تعتمد كوسيلة تفاهم مع أبنائهم.
الثقة واالحرتام املتبادل واحلوار البناء واملنطقي، بني األبناء واآلباء يمكن 
أن يمحي من ذهن اآلباء الرشقيني التفكري فقط بأن البنت يف املنزل هي 
وعليه  حمتملة،  “فضيحة”  مرشوع  أهنا  أو  العائلة  مهوم  من  “هم” 
جيب مراقبتها وردعها والسعي أحيانا إىل تزوجيها برسعة. تغيري هذه 
النظرة املحدودة والظاملة جيعل األب ينظر إىل ابنته عىل أهنا أوال وأخريا 
ستبادله  وهي  ذلك  اجتاه  كبرية  مسؤولية  عاتقه  عىل  ويقع  ابنته  هي 
املحبة واالحرتام ويمكن أن يعتمد عليها ويفتخر هبا ويتعلم منها أيضا.
أمثلة  قدمت  عديدة  ورشقية  عربية  عائالت  هناك  أن  ننسى  وال   
واملجتمعات  االمريكي  املجتمع  يف  ناجحات  فتيات  تربية  يف  رائعة 
الكبري يف نجاح شابات وشبان من أصول  الدور  للمنزل  الغربية، وكان 
وبناء. معني  عمق  هلا  مواضيع  يف  معهم  للتحدث  نتيجة  مهاجرة 

صوته ويعلو  الرصاخ  يف  يبدأ  فرتفض،  شيئـًا  طفلك  يطلب 
فتوافق متل،  حتى  الرصاخ،  يف  يستمر  ولكن  تتجاهله، 
تدمن  )ال  أعىل،  بصوت  ورصاخ  رصاخ  رصاخ،  رصاخ،  ثم 
واحلائط(. مقعدك  بني  طفلك  حمشوًرا  فتنسى  التجاهل 

٧- املـــــــــدح:
بعض  إعطائه  بدون  معاقبته  أو  جتاهله  أو  طفلك  عزل  يمكنك  ال 
الطفل  وجدك  إذا  اإلجيابية.  بأفعاله  واإلشادة  ذلك  قبل  االهتامم 
االنتباه. جلذب  العكس  فعل  إىل  فسيضطر  اإلجيابية  أفعاله  تتجاهل 
لديك ثالثة أطفال، اثنان منهام يلعبان يف هدوء والثالث يرصخ وجيري 
وحياول استثارهتام وحيدث كثرًيا من الضجة والقلق. ماذا ستفعل؟؟
أغلب اآلباء يركزون انتباهم عىل املشاغب ويتجاهلون اآلخرين، ولكن 
بداًل من ذلك حاول أن تتجاهل الثالث وتوجه إىل أخويه باحلديث اللطيف 
هبا(. تلعبان  التي  الرائعة  اهلادئة  الطريقة  فعاًل  أحب  إنني   ( أمامه: 
)بعض اآلباء خيشى أن يؤدي الثناء إىل بناء طفل مدلل، ولكن هناك نوع 
واحد من الثناء يؤدي إىل ذلك )أنت أمجل وأذكى طفل يف العامل والبرش(.

٨-املنح بداًل من العقاب )أو العقاب احللو(:
ضع  األوامر.  تنفيذ  عىل  وحتميسه  طفلك  لتشجيع  نظاًما  اصنع 
جمموعة من القواعد وامنحه درجات عىل درجة التزامه هبا ويف هناية 
األسبوع مثاًل كافئه عىل ذلك، واجعل هناك جمااًل للتنافس بني األخوه.

 
امنح طفلك درجات عىل

١- عطفه ومشاركته أللعابه.
٢- ارتداء مالبسه أو دخوله املرحاض دون مساعدة.

٣- جتميع ألعابه بعد انتهائه منها.
٤- درجات شهرية عالية من مدرسته.
٥- التقدم يف مستوى القراءة والكتابة.

-6 اللعب هبدوء.

تابع سلوكه عن قرب وامنحه درجات عىل الصرب وعدم املكابرة 
والتواضع، وحاول رشح معاين تلك الصفات له.

8 طرق لعقاب طفلك دون رضب أو رصاخ

إعداد وتقديم: دكتور. كـريـم مـمـدوح



ياأهلل أنت مجيل  كم 
أنت رائع كم 

بدائع من  يداك  صنعت  كم 
لك منازع ليس  السامء  يف 

الذائع األرض صيتك هو  وعىل 
املدافع كنت  اخلطاة  وعن 

املوتى أقمت  املرضى،  شفيت 
متواضع وديع  كل  وتعشق 

ياأهلل أنت مجيل  كم 
أنت رائع كم 

أحد من  معروفا  تطلب  مل 
تابع لك  يكن  ومل 

الناس بني  وعشت 
الناس من  كواحد 
جائع وأنت  حتى 
املالئكة خدمتك 

شائكة جتارب  بعد 
طائع وأنت  وأطعمتك 

ياأهلل أنت مجيل  كم 
أنت رائع كم 

خفايا الليل 

وطروحات الغد 

   ثنايا للحب 

 بسحر  الكلامت 

ضحكة الشفاه 

والدموع تنهال 

خلف كل دمعة 

حكاية  و آهات

العبور يؤمن و يأمن 

 بمبدأ مرور الكرام 

مل يكن من شيم الرجال

عدم املواجهة  والرتحال

االختبارات تصل بنا 

للتوازن و للثبات عنوان 

رائع أنت...ياالله

أسعد اللحظات...

شعر/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

لـلـثـقــة عـنـــوان 

؟ ضعفك  وقت  يف  قوتك  تكتشف  كيف 
وكيف يتحول هذا الضعف إىل مصدر قوة 
؟  املناسب  بالوقت  بالفعل  إجيابية  لطاقة 
حتتاج  ولكن  معضلة  ليست  احلقيقة 
الستغالل   ، واإلجتهاد  الرتكيز  لبعض 
هناك  ربام   . الصحيح  بالشكل  طاقتك 
للضغط،   تعرضك  حولك  األحداث  بعض 
 ، طاقتك  كامل  تستغل  أن  تدفعك  و 
واحيانا   . الذات  مع  حرب  يف  وكأنك 
بخيبة  األحيان  أغلب  يف  النتيجة  تكون 
ما  ونادرا    . واليأس  األحالم  و  الرجاء 
وُتشعل  اململوء  الكوب  نصف  يف  تفكر 
تشاء  أو  ترغب  ما  إىل  لتصل  الرتكيز  نار 
 . املستحيل  من  هذا  وبالطبع 
أن  دون  النفس  مع  تتصالح  مستحيل 
وليس  معك  وأهنا  ونرصهتا  قوهتا  تدرك 
من  املفقود  لك  األمان  سالح  وأهنا  ضدك 
نظرة  عليك  ويبدو  واليأس  اإلحباط  زمن 
والسعة  والرحب  والتفاؤل  السعادة 
بخط  املساس  دون  ذلك  بكل  لك  أين  ومن 
احلزن ، وتكون الدموع  مصدر الراحة أحيانا 
ومصدر الشقاء واألمل واملرض أحيانا أخرى. 

 
اخلربة  هنا  احلقيقي  املقياس  ليصبح 
. الذات  ديون  وسداد  العملية 
؟ منها  ننجو  وكيف  الذات  ديون  هي  وما 
الضمري  حسابات  تستغرقه  وأكثر  ذلك  كل 
حينام تكرر السؤال ماذا ومتى نتعرف عليه 
الطراز  من  بروتوكول  بمثابة  ذلك  لتكون 
اإلنطالق هلا  ويرجو  روحك   ينجي  األول 

وهو  الثقة  عامل  من  اإلجابة  جاءت  وهنا 
عايل  األفق  واسع  القدرات  متسع  عامل 
الفشل  ولكرس  النجاح  لتحقيق  الضامن 
نشاء ملا  وتوجيهها  الذات  عىل  والسيطرة 
ولكن  ومتنوعة  كثرية  الثقة  وأنواع 
بالثقة  النجاح  حتقيق  هي  أمههم 
 . طبعا  اهلل  يف  الثقة  بعد  النفس  يف 
، الداعمة  الثقة  و  املحفزة  الثقة 
لطريق  الظلمة  رشارة  حتول  التي  الثقة 

لك  وتظهر  خطواتك  يرسم  مضىء 
الذات  تلك  من  العطاء  فيض  منابع 
الثقة  بتلك  لك  املانحة  فيها  املوثوق 
 . هلم  مثيل  ال  ونجاح  كفاح  عنارص 
غمر  ينابيع  تفجر  التي  الثقة  تلك 
 ، بداخلك  الكامنة  اخلاصة  القدرات 
كافة  حتقيق  خالهلا  من  نستطيع  التي 
يف  ويأيت  األقل  عىل  معظمها  أو  الرغبات 
والقدرات  بالذات  الثقة  بعد  الثانية  املرتبة 
ذلك  حتقيق  عىل  العمل  وهي  أهم  خطوة 
وطاقتك  قوتك  وتستغل  فكرك  تدير  كيف 
نفسك   أسأل  فدائام  تشاء  كام  لتطوعها 
ذلك  فعل  أستطع  مل  لو  قلبك  وباألخص 
أمهية  األكثر  اإلجابة  وهنا  حيدث  ماذا 
ونكرر  املحاولة  رشف  يكفينا  وهي 
لنتفادى  جديدة  بعنارص  املحاولة  
لتصل  الرتكيز   ثامر  من  ونكثر  األخطاء 
القدرات  شفرات  لفك  جديدة  حللول 
برشية  نفس  كل  داخل  املخفية 
استغالل  دون  االستمرار  عىل  تساعدها 
الصد والصمود لتحقيق كل  تستمر مفاتيح 
التحديات و تبحث عن زمن التعمري لتحقيق 
نشاط بحثي هام وهو اإلبحار داخل النفس 
الفشل  النجاح وعوامل  البرشية عن دوافع 

الرش  وننبذ  باخلري  نتأثر 
االحرتام  حلد  يصل  كفاح  بكل  نعمل 
الكامنة  اخلاصة  القدرات  واإلقناع بمستوى 
دون  واإلنطالق  احلرية  مفاتيح  إىل  ومنها 
ألننا  الغدر  من  أو  الغد  من  خماوف  أدنى 
بكل  كله  للعامل  أنفسنا  كشفنا  بساطة  وبكل 
نحن  فيها  رجعة  ال  واحدة  وبعبارة  حتدي 
وبالذات  باهلل  بالثقة  أستطيع  ..انا  نستطيع  
يتحقق  وهنا  الكامنة  اخلاصة  وبالقدرات 
عنوان. للثقة  وتصبح  التحدي  جوهر 

املكلوم تعزي 
املظلوم وتنصف 

اجلائع حاجة  وتسد 
الرفيق وأنت  الطريق،  فأنت 

سامع وللكل 
ياأهلل أنت مجيل  كم 

أنت رائع كم 

النهايه وأنت  البدايه،  أنت 
البرش لكل  اهلدايه  ومنك 

البرش وابرع مجاال من كل 
الوصايا بحفظ  أمرت  وأنت 

ننترص بحفظها  لنا  وقلت 
املواجع رشور  عنا  ومتنع 

ياأهلل أنت مجيل  كم 
أنت رائع كم 

نحلم بالغد و  نضحك 

بدون أمل  أو إسدال

 يعلن القلب اجلريح

الفوز دون استسالم

مطروح من قبل الظُلامت

 اإلحتاد  له ثقة و عنوان 

ومصدر القوة .....برهان

تكمن يف صدق النوايا 

وجتىل احلب حلن الوفاء

ال تكن بطء الفهم يا غلبان

وال تتعجل يف يوم األمر 

الصرب مفتاح ......الفرج 

بإمضاء أسعد اللحظات 

من قلبك لك دليل الزمان

شـعـر/   عـبـيـر  حـلـمـى -      مـرص

بقلم األديبة الشاعرة  واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى-     مـرص

لــك قرأت  دة   الســعـا مـعــادلة 
السعادة  معادلة  كتاب  عىل  الضوء  نلقى 
متلك  فأنت   ) حًرا   + )قانًعا  كنت  إذا 
وينتمى  بارسيشا،  نيل  تأليف  الدنيا، 
وتطوير  البرشية  التنمية  إىل  الكتاب 
صدوره. عند  نجاحا  وحقق  الذات، 

 
كيفيَة  بارسيشا  يعرض  الكتاب  وىف 
شيئًا يفعل  وأال  شيًئا،  املرء  يبغى  أالَّ 
يشٍء!  كّل  يمتلك  نفسه  الوقت  وىف 
مل  فألنَّك  لك،  متناقًضا  ذلك  بدا  وإن 
للسعادة. التسعة  األرسار  بعد  تتعرف 

 
شائٍع قالٍب  ىف  رسٍّ  كلَّ  بارسيشا  يأخذ 

عليه  الضوء  ويسلط  وجوهه،  فيقلُِّب 
برؤيٍة جديدٍة متاًما، ثم يمضى أبعد بدليٍل 
فخطوًة خطوًة  بوساطته  القارئ  م  يتقدَّ

مرسومٍة  توضيحية  أشكال  إىل  إضافًة 
رسٍّ  كلَّ  تطبيق  كيفية  ُتظِهر  اليد،  بخط 
بام يؤهل املرء للعيش حياًة أكثر سعادًة.

كتاب يمنحك العديد من االسرتاتيجيات 
تكون  أن  عىل  تساعدك  أن  يمكن  التى 
مجيع  تعمل  ال  عادًة  ولكن  سعيًدا 
األشخاص مجيع  مع  االسرتاتيجيات 
معى  سيعمل  منهم  البعض  أن  أعنى 
صديقى  مع  سيعمل  اآلخر  والبعض 
نصيحة  أفضل  معي.  يعملوا  لن  لكننى 
أو أفضل إسرتاتيجية إذا كنت ترغب ىف 
تسميتها هى "استمع إىل النصيحة ولكن 
ال تأخذها أبًدا إال إذا أردت ذلك" يقرتح 
النصيحة  الناس  يطلب  أن  هنا  املؤلف 
ألهنم  ولكن  إليها  حاجة  ىف  ألهنم  ليس 
عىل  شجعهم  ما  يشء  سامع  يريدون 
فعل ما يريدون. ىف رأيى هذه حقيقة. 
وما  نريد  ما  نعرف  األوقات  معظم  ىف 
هو األفضل بالنسبة لنا وما الذى جيعلنا 
سعداء، لكننا نطلب من الناس أن يقدموا 
لنا نصيحة حول هذا املوضوع أو نسأهلم 
ذلك. عىل  لتشجيعنا  فقط  آرائهم  عن 

م/ جمدى عزيز






