




هدف املهرجان 
أن خيلق مساحة 

لــصنـــــاع  جــديــدة 
املنطــقــة  مــن  األفــالم 

والتطوير  لإللتقاء  العربية 
تعريف  إىل  ويسعى  واإلبداع. 

بصناعة  العاملية  السينام  صناع 
تفردها  وأوجه  العربية  السينام 

إىل  املهرجان  هيدف  كام  ومتيزها، 
تواجهها  التي  واملشاكل  التحديات  مناقشة 
سبل  إىل  باإلضافة  واملحلية  العاملية  السينام 
بأكملها. بالصناعة  والنهوض  تطويرها 
معرفية  منصة  خلق  إىل  املهرجان  ويسعى 
بالسينام  الغريب  اجلمهور  لتعريف 
منهم  والتعرف  وصناعتها،  العربية 
 . الثقافية  وهويتهم  قضاياهم  عىل  مبارشة 
وفر املهرجان التغطية اإلعالمية والصحفية 
املنصات  من  كبرية  جمموعة  طريق  عن 
يف  املتخصصة  والعربية  الغربية  اإلعالمية 
السينام وذلك لتحقيق أكرب قدر من  جمال 
عددًا  أقيم  كام  املشاركة.  لألعامل  اإلنتشار 
للمهرجان  الرتويج   تتضمن  االنشطة  من 
ذلك. وغري  وحمرتف  جيد  بشكل 

األوىل  دورته  ىف  للمهرجان  رشف  كان 
العريب  للفيلم  هوليود  مهرجان  من 
داوود  الكبري  املخرج  إسم  حيمل  أن 
. العربية  السينام  أعالم  أحد  عبدالسيد، 
املرصي  السينامئي  واملؤلف  املخرج  يعد 
داوود عبد السيد أحد أبرز مبدعي السينام 
رحلة  خالل  ومن  والعربية.  املرصية 
تاريخ  عبدالسيد  أثرى  اإلبداع،  من  طويلة 
التسجيلية  األفالم  من  بالعديد  السينام 
بــــ  مايعرف  إطار  يف  اهلامة  والروائية 
الفنية  رحلته  وبدأت  املؤلف"  "سينام 
٢٠١٤ عام  وآخرها   ١٩٧٦ عام  أفالمه  بأول 

هوليوود  ملهرجان  املنظمة  اإلدارة  أعلنت 
اختيارها   ،"HAFF" العريب  للفيلم 
ليكون  "سعاد"  املرصي  الروائي  الفيلم 
املهرجان. من  األوىل  الدورة  افتتاح  فيلم 

اىل  أبريل   27 يوم  من  االفالم  عروض  تم   
يس  إم  إى  يونيفرسال  بسينام  أبريل   30
"سعاد"  اإلفتتاح  فيلم  خمرجة  حضور  يف 
ثاين  يعد  وهو  أمني،  أيتن  املخرجة 
عدة  يف  به  شاركت  التي  الروائية،  أفالمها 
عرضه  منها  عاملية،  سينامئية  مهرجانات 
للفيلم  الدولية  املسابقة  يف  عامليا  مرة  ألول 
كام  "ترايبيكا"،  بمهرجان  الطويل  الروائي 
الرسمية  االختيارات  ضمن  اختياره  تم 
الدويل  السينامئي  "كان"  مهرجان  ملسابقة 
الفيلم عىل دعم ومتويل  2021، وحصل  عام 
."wcf" من صندوق برلينال للسينام العاملية

فيلم "سعاد" قدم نظرة أنثوية قوية حول 

التأثريات 
املشــــوشة 

لوســــــائـــــــل 
التــــواصــــــــــل 

االجتامعي، وذلك 
من خالل استعراض 

عالقة شقيقتني يف سن 
املراهقة، تعيش إحدامها 

املوقع  عىل  رسية  حياة 
" ك بو فيس  " يض  ا فرت ال ا

وتدعى "سعاد" بالغة من العمر 
19 عاما، وهي أكرب من شقيقتها، 

يف  املحافظة  أرسهتا  مع  وتعيش 
مدينة الزقازيق.

أرسهتا لتعليامت  "سعاد"  انصياع  ورغم 
إال أن لدهيا حياة رسية عىل مواقع التواصل 

االجتامعي، إذ أهنا تبتكر العديد من اهلويات 
االفرتاضية  احلياة  هذه  وهتيمن  لنفسها، 
لذاهتا،  املتدين  "سعاد"  تقدير  عىل  واخلفية 
كل  تراقب  والتي  الصغرى  أختها  وتقرر 
حياهتا  بزمام  متسك  أن  سعاد  حتركات 
عىل أرض الواقع، والفيلم سيناريو حممود 
مشرتك. تونيس  مرصي  وإنتاج  عزت، 

حممد  للمخرج  “مكتوب”  فيلم  شارك 
الرسمية  املسابقة  فعاليات  يف  ربيع 
العريب،. للفيلم  هوليوود  ملهرجان 
الرسمية  املسابقة  يف  مكتوب  وينافس 
لألفالم القصرية يف النسخة األوىل للمهرجان 
وشارك  أمريكا،  يف  املقام  العريب  السينامئي 
خالله عرشات األفالم من مرص وخمتلف 
 30 حتى  وإستمر  العريب،  العامل  أنحاء 
سينام  يف  األفالم  وعرضة  املاضى،  أبريل 
يونيفرسال يف سيتي ووك بلوس أنجلوس.

حكاية  حول  “مكتوب”  أحداث  وتدور 
وأخته  أخ  بني  جتمع  للجدل  مثرية  حب 
الكافيهات  إحدى  يف  منفصلني  يتالقيان 
بالكتابة  حبهام  عن  ويعربان  الغربة  خالل 
أهنام  يدركا  أن  دون  الكافيه  حائط  عىل 
يصادفا  أن  ودون  البعض  لبعضهام  يكتبان 
يتوافدان  الذي  املكان  بنفس  تواجدمها 
النهاية  يف  بالصدفة  ليكتشفا  يوميا،  عليه 
والغربة. الوحدة  لداء  دواء  هو  حبهام  أن 

وجيمع 
الفيـلــــم 

يف بطولته 
بني الفنانـــة 

داليـــا شـــوقي 
والفنان حممود 

ماجـد الذي تـــــوىل 
مهمة تأليفــه، بينام 
أخرجه حممد ربيع

ويشــــــارك يف مســـابقة 
األفالم القصرية بمهرجان 

هوليوود التي تتوىل رئاســـة 
جلنة حتكيمها الفنانة سلـــــوى 

حممد عيل.

حممد  املخرج  كشف  جانبه  ومن 
قرابة  استغرق  الفيلم  إعداد  أن  ربيع 

بالكامل  تصويره  تم  حني  يف  أشهر  ثالثة 
الفني  التعاون  بداية  ويعد  فقط،  يومني  يف 
حممود  الثنائي  مع  جيمعه  الذي  الناجح 
هلام  أخرج  حيث  شوقي،  وداليا  ماجد 
املقرر عرضه  “حاسب حتلم”  فيلم  موخرا 
الرقيمة. املنصات  إحدى  عىل  قريبا 

العريب  للفيلم  هوليود  مهرجان  إنطلق 
لدورته األوىل وتم بدء فعالياته بنجـاح باهــر 
وقبول غري مسبوق من اجلالية العربيــة 
املهتميــن  األمريكيني  وأيضًا  بأمريكا 

مــــن  الفتـــرة  يف  السينمـا،  بصناعة 
بمدينة  املاضى،  أبريل   30 إىل   25
لــوس أنجلوس األمريكية، وذلك 
ضمـن فعاليات اإلحتفال بشهر 
الرتاث العريب املقام بمدينة 
لوس أنجلوس يف إبريل من 
قدم   املهرجان  عام.  كل 
482 فيلم  من أكثر من 
52 دولة، تم عرضهم 
املشاهدة  عىل جلنة 

برئاسة  واإلختبار 
ثــنــاء  الدكتورة 
هاشــم، وجلـان 

التــحكـــيــــم    
تــتــــكـــون 
مــن دول 

خمتـلفه 

اإلمارات  اجلزائر  السعودية  مرص  منها 
الكويت، جلنة حتكيم الفيلم القصري برئاسة 

لفيلم  ا حتكيم  جلنة  عىل،  سلوى  لفنانة  ا
الكبري  املخرج  برئاسة  الطويل  الروائى 

خريى بشارة. األستاذ 

جــورج جـرجـس
املدير التنفيذي

مســــرح  مـــديــــر 
خربة  متمرس، 
 15 عن  تــزيـــد 
يف  عــــامــــاً 
ج  ا خـــر إل ا
واإلنتـاج.

مـايـكـل بـاخــوم 
رئيس املهرجان 

سينامئي وعمـل يف اإلدارة 
الفنية للعديد من املشــاريع 

داخــل وخــارج أمــريـكــا
 عضو نقابة املهن التمثيلية 
بمرص، خربة أكثــر مـــــن 
10 يف صنـــاعــــة اإلعـــــالم 
األمريكيـة، حـاصـل عـلـى 
ليســانــس اآلداب، قســـم 
املرسح ختصص إخـراج 
من جامعـة اإلسـكنـدريـة 
وبكالوربوس يف صنــاعــة 
األفالم من أكاديمية علوم   

وتكنولوجيا السينام.

إبــرآم خمـائـيـل
املدير الفني

تم ترشيحه جلائزة أحســن 
مـخـــــرج ملـهـــــرجــــــان

Beverly hills لـالفـالم يف 

لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
درجـــة عــىل  حـــاصـــــل 
الفنـــــــون  يف  املاجسـتيــر 
اجلمـيـــلــــة يف الســــــينـــام 
والتليفزيون من جامـعــــة
St. Mary’s University

.Hollywood, CA 

رفيـق الرحيـاين مــــنـــــــســـــــــق
عـفــره املرار منسق اإلمــارات
هيثـم سعـيـد حممـد إدارة 

مها النامي منـــدوب دول جملس 
التعــاون اخلليجـي/ املبيـعــات 

والــتــســــويـــق
نرسين كامل حمــــرر
نانيس شحاتة وليم
مــديــــر فنــــي





الطعام الصحى:
الطعام الصّحي؛ هو الطعام الذي حيتوي عىل العنارص الغذائّية املتكاملة 
من فيتامينات، ومعادن، وأمالح معدنّية والتي تفيد اجلسم بتقوية اجلهاز 
والفريوسّية والطفيلّية،  البكتريّية،  األمراض  خمتلف  ملقاومة  املناعي 
من  خيلو  الذي  الصّحي  األكل  تناول  برضورة  اخلرباء  أوصى  فقد 
عدد  توفر  ينبغي  لذلك  املشبعة؛  الدهون  أو  العالية  احلرارّية  السعرات 
من الرشوط للطعام الصّحي التي سنتطرق لذكر أمهها يف مقالنا هذا. 

شروط الطعام الصّحي
للشخص الفسيولوجية  احلالة  الغذاء  تناول  عند  يراعى  أن 
جراثيم أو  ميكروبات،  أّية  من  خاليًا  يكون  أن  واجلنس.  والعمر، 
متنّوعًا  يكون  أن  بيولوجّية.  أو  كيميائّية،  ملوثة  مواد  أو 
مرغوب.  شكل  ذا  يكون  أن  للشهّية.  فاحتًا  يكون  أن  ومتوازنًا. 

مجموعات الطعام الصّحي:
له  الالزمة  الطاقة  اجلسم  بمنح  املسؤولة  وهي  الطاقة:  أطعمة   -
السكريات مصادره؛  أهم  ومن  املختلفة،  احليوّية  أنشطته  ألداء 
أنواعها. بشتى  واحلبوب  والنباتّية  احليوانّية  والدهون  والدرنات، 

خالياه وجتديد  اجلسم  نمو  يف  تفيد  التي  وهي  البناء:  أطعمة   -
والنبايت. احليواين  بشكليها  الربوتينات  مصادرها؛  أهم  ومن 

- أطعمة الوقاية: وهي املختصة بمقاومة األمراض التي قد يتعّرض هلا 
اجلسم، ومن أمهها اخلرضوات والفواكه، وشتى أنواع العصائر الطبيعّية. 

نصائح لضمان نظام غذائي صّحي:
- احلرص عىل تناول األغذية من مصادرها الطبيعّية.

- االبتعاد عن استخدام الزيت املقدوح الذي تغرّي لونه بسبب تكرار 
استعامله.

- جتّنب طهي الطعام بشكل مبالغ فيه.
- عدم استعامل األطعمة التي حتتوي عىل مواد حافظة أو ملّونة

وباألخص مشتقات اللحوم.
- جتّنب استعامل السمن أو الزيت املهدرج يف طبخ الطعام.

أو بعده مبارشة؛ ألّن ذلك  الطعام  تناول  أثناء  الشاي  - عدم رشب 
الدم  حيد من امتصاص احلديد باجلسم وبالتايل يؤّدي لإلصابة بفقر 

)األنيميا(.
- جتّنب تناول األغذية الغنّية بالكولسرتول؛ لتجّنب اإلصابة بأمراض 

القلب.
50 غرامًا لكل يوم. - عدم زيادة مستويات السكريات املتناولة عن 

- جتّنب استخدام العبوات املصنوعة من البالستيك يف عملّية حفظ 
األطعمة أو تعبئتها وبخاّصة الدهنّية منها.

من  يسببه  ملا  الطبخ؛  عملّية  أثناء  امللح  استعامل  يف  اإلفراط  عدم   -
فقدان للعنارص الغذائّية بشكل كبري من األغذية.

- تناول الطعام بشكل مبارش بعد عملّية طهيه.
- تناول كميات قليلة عىل عدة مّرات خالل اليوم أفضل من تناول 

كميات كبرية خالل فرتات أقل.
- حفط األطعمة يف أوعية حمكمة اإلغالق مربدة بدرجة حرارة أقل 

من 10درجة مئوية.
واأللياف  واملعادن،  الفيتامينات،  عىل  املحتوية  األطعمة  تناول   -

اإلصابة  خطر  لتاليف  الطفولة؛  فرتات  منذ  والكالسيوم  الغذائّية، 
هبشاشة العظام مستقباًل.

- ممارسة التامرين الرياضية؛ كرياضة امليش يومّيًا ملدة من 30-60 
دقيقة. التحقق من تاريخ صالحّية األطعمة، وبخاّصة املغلفة واملعبأة.

 
أنواع األكل الصحي:

يزّود  فالطعام  الطعام،  يتناول  أن  دون  العيش  لإلنسان  يمكن  ال 
وال  الطبيعي،  بالشكل  ونمّوه  حياته  لعيش  الالزمة  بالطاقة  اإلنسان 
بتناوله؛ ألن جسمه حتاًم سيتأثر بنوعية  ملا يقوم  ينتبه جيدًا  له أن  بد 
اإلنسان  جلسم  الرضر  تسبب  التي  األطعمة  بعض  فهنالك  الطعام، 
الطعام  اإلنسان  يتناول  وعندما  صحية،  مشاكل  حدوث  إىل  وتؤدي 
الصحي سيحصل عىل جسم صحي وسليم. األكل الصحي، هو األكل 
جسدية  بنية  عىل  للحصول  الالزمة  الغذائية  العنارص  بكافة  الغني 
الصحي  األكل  تناول  اإلنسان  وعىل  قوي،  مناعي  وجهاز  قوية 
منه.  املرجوة  الفائدة  عىل  حيصل  حتى  معينة  وأوقات  بكميات 

هنالك العديد من األغذية التي تصنف ضمن مفهوم األكل الصحي، 
ومن أهمها:

واحلمضيات الداكنة،  الورقية  كاخلرضاوات  واخلرضوات،  الفواكه 
واألرز.  والعدس،  كالقمح،  الكاملة،  احلبوب  والفاصوليا.  والطامطم، 
املختلفة  املكرسات  الدسم.  قليلة  تكون  أن  عىل  ومنتجاته،  احلليب 
احلمراء كاللحوم  اللحوم،  والسمسم.  واللوز،  كاجلوز،  والبذور، 
الزيوت  املختلفة.  بأنواعه  البيض،  واألسامك.  البيضاء،  واللحوم 
املختلفة األعشاب  السمسم.  وزيت  الزيتون،  كزيت  النباتية، 
الرمان كعصري  الطبيعية،  العصائر  واحللبة.  والبابونج،  كاليانسون، 
املجفف.  والتني  كالزبيب،  املجففة،  الفواكه  الليمون.  وعصري 

نصائح لالستفادة من األكل الصحي:
فيام ييل بعض النصائح لالستفادة من األكل الصحي:

تنوع املواد الغذائية باألكل املتناول بشكل يومي، فال تقترص عىل تناول 
حتصل  حتى  غذائك  بتويع  تقوم  أن  جيب  بل  الطعام  من  معني  نوع 

جيدة. صحة  عىل  للحصول  تلزمك  التي  الغذائية  العنارص  كافة  عىل 
الطبيعي كاخلرضاوات والفواكه، واالبتعاد عن  - الرتكيز عىل األكل 

األكل املصنع.
- مراقبة الوزن بشكل دوري، حتى تتجنب الزيادة بالوزن واإلصابة 
بأمراض القلب واألمراض األخرى، ومراقبة كمية السعرات احلرارية 

املتناولة بشكل يومي.
التي ستأكلها بشكل  الوجبات  الطعام، وتقسيم  تناول  أثناء  االنتظام   -

يومي إىل وجبات صغرية ومتعددة األنواع.
- تناول بعض األطعمة بنسب قليلة وعدم االمتناع عنها بشكل كامل

لك  يسبب  لن  تناوله  يف  فاالعتدال  والدهون،  والسكريات  كاألمالح   
الرضر، ولكن تناوهلا بشكل مفرط قد يصيبك بالعديد من األمراض.
الغذائية املرضة املأكوالت واملواد  البدائل الصحية لبعض  - استخدام 

كتناول الفواكه بداًل من السكاكر.
- عدم تغيري النظام الغذائي بشكل مفاجئ بل جيب التدريج هبذا األمر.
فائدة  عىل  احلصول  عىل  ستساعدك  الرياضية  التامرين  ممارسة   -

مضاعفة مع وجود نظام غذائي صحي.
- االبتعاد عن تناول الطعام قبل النوم مبارشة، أو قبل ممارسة الرياضة.

األغذية  تناول  يوميًا، واحرص عىل  اإلفطار  تناول وجبة  - ال هتمل 
املحتوية عىل الربوتني والكالسيوم.

- تناول املرشوبات املحتوية عىل الكافيني بنسب معتدلة وقليلة نسبيًا. 

أطعمة ينصح بتجّنبها للحصول عىل تغذية سليمة:
هذه  ومن  الغذائي،  النظام  يف  منها  باحلّد  ُينصح  أطعمة  عّدة  هنالك 

األطعمة ما ييل:
تسبب  التي  األطعمة  من  املضاف  السكر  ُيعّد  حيث  السكر: 
اإلصابة  خطر  يزيد  أن  ُيمكن  كام  واإلدمان،  الوزن،  زيادة 
الوعائّية. القلب  وأمراض  السكري،  ومرض  بالسمنة، 
عىل  املُصّنعة  النباتّية  الزيوت  حتتوي  حيث  النباتّية:  الزيوت   -
بكميات  ُأخذت  إذا  ضارة  تعّد  والتي  األوميغا6-،  من  كبرية  كميات 
الصويا. وزيت  الذرة،  زيت  الزيوت؛  هذه  عىل  األمثلة  ومن  كبرية، 
بني  الوصفّية  الدراسات  ربطت  حيث  الصناعّية:  املُحليات   -
Artificial sweet� )باإلنجليزّية: الصناعّية  املحليات   استخدام 
هبا. املرتبطة  األمراض  من  وغريها  بالسمنة  واإلصابة   )eners
باحلميات  اخلاّصة  منتجات  تكون  ما  عادًة  إذ  احلميات:  منتجات   -
لعمليات  ختضع  ألهّنا  وذلك  صحّية،  غري  الدسم  قليلة  واألطعمة 
والسكريات. الصناعّية،  املحليات  عىل  أغلبها  وحتتوي  التصنيع، 
- الدهون املتحّولة: حيث ُتعّد الدهون املتحّولة من الدهون املعّدلة كيميائّيًا
 وتتـوّفــر هذه الدهون يف بعض األطعمة اجلاهزة، كام أهّنا ضاّرة للصحة.
للكثيــر  ختضع  التي  الغذائّية  املواد  تعد  حيث  املُعاجلة:  األطعمة   -
الغذائّية العنارص  من  املحتوى  منخفضة  األطعمة  من  املعاجلــة  من 
صحّية. وغري  طبيعّية،  غري  كيميائّية  مواد  عىل  حتتــوي  ما  وعــادًة 

اإلمساك:
ُيَعدُّ اإلمساك أحد مشاكل اجلهاز اهلضمي التي تشري إىل صعوبة الّتربز
نتيجة بطء حركة الطعام يف القناة اهلضمّية، مّما يؤّدي إىل امتصاص 
الذي  األمر  القولون،  يف  املوجود  الطعام  من  املاء  من  كبريٍة  كميٍة 
شديد أمٌل  ذلك  ُيصاحب  ما  وعادًة  وقسوة،  جفافًا  أكثر  الرباز  جيعل 
وهناك العديد من املسّببات لإلمساك مثل التقّدم يف الّسن، وقّلة احلركة
يتحّسن  احلاالت  األدوية واألطعمة، ويف كثري من  أنواع  وتناول بعض 
اإلمساك نتيجة إجراء بعض التغيريات عىل سلوكيات وأنامط احلياة. 

أطعمة تسّبب اإلمساك:
هناك الكثري من األطعمة التي جتعل اإلمساك أكثر سوءًا، ونذكر منها:
من  يقلل  أن  يمكن  الناضج  املوز  أّن  من  فبالرغم  الناضج:  غري  املوز   -
اإلمساك ويساعد عىل جتّنبه، إاّل أّن املوز غري الناضج يزيد من مشكلة 
حيتوهيا التي  للنشويات  اجلسم  هضم  صعوبة  بسبب  وذلك  اإلمساك، 
طبيعّية  سكرّيات  إىل  النشويات  هذه  تتحّول  املوز  ينضج  عندما  لكن 
كبرية  كمّيات  عىل  حيتوي  الناضج  غري  املوز  أّن  كام  اهلضم،  سهلة 
من مادة العفص )باإلنجليزية: Tannins( التي ُتقّلل رسعة مرور 
الّطعام خالل القناة اهلضمّية، مّما يزيد من فرصة اإلصابة باإلمساك.
- الكحول: حيث إّن رشبه يزيد من كمّية الّسائل املفقودة يف البول، مّما 
يسّبب اجلفاف، األمر الذي يزيد من خطر اإلصابة باإلمساك، وبالرغم من 
ذلك فهناك بعض األشخاص الذين يعانون من اإلسهال عند رشب الكحول.
يف  موجود  بروتني  وهو  الغلوتني:  عىل  حتتوي  التي  األطعمة   -
يتسّبب  وقد  والبقولّيات،  احلبوب  من  وغريها  والشعري،  القمح، 
األفراد  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن  األفراد،  بعض  عند  باإلمساك  الغلوتني 
عىل  املحتوية  األطعمة  بتجّنب  ُينَصحون  القمح  بحساسية  املُصابني 
من  املعاناة  عند  الغلوتني  بتجّنب  ُينَصح  كام  تاّم،  بشكل  الغلوتني 
حاالت صحّية أخرى مثل الّتحّسس الغلوتيني الالبطني )باإلنجليزية: 
القولون  أو متالزمة   ،)Non�celiac gluten sensitivity
.)Irritable bowel syndrome )باإلنجليزّية:  العصبي 
حيث  Processed grains(؛  )باإلنجليزّية:  املكررة:  احلبوب   -
إّن القيمة الغذائّية هلذه احلبوب ومنتجاهتا مثل اخلبز األبيض، واألرز 
األبيض، واملعكرونة البيضاء تكون أقّل من احلبوب الكاملة )باإلنجليزّية: 
بشكٍل  إمساكًا  ُتسّبب  املُكّررة  احلبوب  أّن  كام   ،)Whole grains
أكرب، وذلك بسبب إزالة أحد أجزاء بذورها التي حتتوي عىل األلياف، 
ُينَصح  لذلك  باإلمساك،  اإلصابة  خطر  بتقليل  األلياف  تناول  يرتبط  إذ 
وتناول  املكررة،  احلبوب  بتقليل  اإلمساك  من  ُيعانون  الذين  األفراد 
كمّيات  تناول  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر  ولكن  منها،  بداًل  الكاملة  احلبوب 
مفرطة من األلياف قد جيعل اإلمساك أكثر سوءًا عند بعض األشخاص.
ع واألطفال  ضَّ - احلليب ومشتقاته: حيث إهّنا يمكن أن تسّبب اإلمساك للرُّ

الذين ُيعانون من حساسية بروتني احلليب البقرّي، ويف دراسة حديثة 
ُأجريت عىل أطفال ترتاوح أعامرهم بني 12-1 سنة وُيعانون من اإلمساك 
رشب  عن  توقفهم  عند  حتّسنًا  شهدت  قد  حالتهم  أّن  ُوِجد  املزمن، 
احلليب البقري واستخدامهم حلليب الصويا بداًل منه، كام أّن األشخاص 
Lactose In� :الذين يعانون من عدم حتمل الالكتوز )باإلنجليزية
tolerance( يمكن أن يصابوا باإلمساك عند تناول احلليب ومشتقاته.
وكمّيات  األلياف،  من  قليلة  كمية  حتتوي  فهي  احلمراء:  اللحوم   -
ليهضمها  أطول  فرتًة  حتتاج  فإهّنا  ولذلك  الدهون،  من  عالية 
وُينَصح  باإلمساك،  اإلصابة  خطر  من  يزيد  قد  الذي  األمر  اجلسم، 
باأللياف  الغنّية  األغذية  بتناول  اإلمساك  من  ُيعانون  الذين  األفراد 
احلمراء. اللحوم  عن  كبديل  والبازيالء  العدس  مثل  والربوتينات 
من  كبرية  كمّيات  تناول  إّن  واملقلّية:  الرسيعة  الوجبات   -
مثل  اخلفيفة  واألطعمة  الرسيعة  الوجبات  أو  املقلّية  األطعمة 
اإلصابة  فرصة  من  تزيد  والبوظة  والشوكوالتة،  الشيبس،  رقائق 
الدهون من  كبرية  كميات  عىل  الحتوائها  وذلك  باإلمساك، 
الرسيعة  الوجبات  أّن  كام  األلياف،  من  قليلة  وكميات 
امللح،  من  كبرية  كميات  عىل  حتتوي  املقلية  واألطعمة 
اإلمساك. إىل  ويؤّدي  املاء  من  الرباز  حمتوى  من  ُيقّلل  مّما 
عند  اإلمساك  الكاكا  فاكهة  ب  ُتسبِّ قد  الكاكا:  فاكهة   -
من  ُيعانون  الذين  األفراد  ُينَصح  لذلك  األفراد،  بعض 
الكاكا. من  كبرية  ات  كميَّ تناول  بتجنُّب  اإلمساك 

 
األغذية التي تقلل اإلمساك:

مثل: اإلمساك،  تقّلل  التي  األغذية  من  العديد  هناك 
ولذلك  لأللياف،  دًا  جيِّ مصدرًا  قرشته  مع  الّتفاح  تناول  ُيَعدُّ  التفاح:   -
األلياف من  نوعني  عىل  حيتوي  فهو  اإلمساك،  من  خيفف  فإّنه 
ومن  للذوبان،  القابلة  واأللياف  للذوبان  القابلة  غري  األلياف  إحداها 
يف  الرُباز  حركة  يرّسع  الذي   )Pectin )باإلنجليزية:  البكتني  أمّهها 
األمعاء وخيّفف من أعراض اإلمساك ويزيد البكرتيا النافعة يف األمعاء.
أّنه حيتوي عىل  الغنّية باأللياف، كام  ُيَعّد من الفواكه  - اإلجاص: فهو 
كمّيات عالية من الفركتوز والسوربيتول اللذين ال ُيمتّصان بشكل جّيد 
يف اجلسم، ولذلك فإّنه يعمل كملنّيٍ طبيعيٍّ لألمعاء، وحيّفز حركتها.
من  وُيقّلل  الترّبز  عملّية  ُيسّهل  والذي  الكيوي:   -
األكتيندين إنزيم  عىل  احتوائه  بسبب  اإلمساك، 
األمعاء. حركة  ُيرّسع  الذي   )Actinidain )باإلنجليزّية: 
الذي  األمر  األلياف،  من  عالية  كمّيات  عىل  التني  حيتوي  التني:    -
عىل  حيتوي  أّنه  كام  باإلمساك،  املصابني  لألفراد  ُمناِسبًا  جيعله 
األمعاء. حركة  يف  إجيايبٍّ  بشكٍل  يؤثر  الذي  اإلنزيامت  من  نوٍع 
هذه  وتعّد  واليوسفي،  فروت،  واجلريب  كالربتقال،  احلمضيات:   -
الفواكه مصدًرا جيدًا لأللياف القابلة للذوبان مثل البكتني، األمر الذي 
يقّلل من اإلمساك، وجتدر اإلشارة إىل أّنه ُيفّضل تناول احلمضّيات وهي 
ج. وفيتامني  األلياف  من  ممكنة  كمّية  أقصى  عىل  للحصول  طازجة 
اخلرضوات  ُتَعدُّ  الورقّية:  اخلرضوات  من  وغريه  السبانخ   -
)باإلنجليزّية:  بروكسل  وُكُرْنب  والربوكيل،  كالّسبانخ،  الورقّية 
لعالج  مفيدًة  مّما  باأللياف،  غنّية   )Brussels sprout
للحصول  جيدًا  خيارًا  ُتَعدُّ  اخلرضوات  هذه  أّن  كام  اإلمساك، 
الفوليك. ومحض  ك،  وفيتامني  ج،  فيتامني  من  كل  عىل 
كربوهيدرات  عىل  اخلرشوف  حيتوي  اخلرشوف:   -
اإلينولني مثل  الربيبيوتيك،  ُتسّمى  للهضم  قابلة  غري 
يف  الّنافعة  البكترييا  نمّو  حتفز  والتي   ،)Inulin )باإلنجليزية: 
باإلمساك؛  املصابني  األشخاص  حاالت  من  حتسن  أهّنا  كام  األمعاء، 
أيضًا. الرباز  قوام  من  وحتسن  التربز،  مرات  عدد  تزيد  حيث 
يسمى  مركب  عىل  الراوند  حيتوي  الراوند:   -
)Sennoside )باإلنجليزية:  السينوزيد 
اإلمساك لعالج  ُعشبيًا  ملّينًا  ُيَعّد  الذي  بالسنامكي  يسّمى  ما  أو 
لألكل صاحلٍة  غري  الراوند  أوراق  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
وسلقها. تقطيعها  بعد  وذلك  سيقانه،  تناول  يمكن  ولكن 
- البطاطا احللوة: حتتوي البطاطا احللوة عىل كمية كبرية من األلياف التي 
ُتساعد عىل التخفيف من اإلمساك، ومن اجلدير بالذكر أّن معظم األلياف 
املوجودة يف البطاطا احللوة هي ألياف غري قابلٍة للذوبان، مثل الليغنني 
)Cellulose )باإلنجليزّية:  السليولوز   )Lignin )باإلنجليزية: 
كام أهّنا حتتوي أيضًا عىل البكتني الذي ُيعّد من األلياف القابلة للذوبان.
باأللياف،  الغنّية  األطعمة  أكثر  من  البذور  هذه  وُتعّد  الشيا:  بذور   -
مّما  وزهنا،  من  أكثر  املاء  من  مرة   12 مقداره  ما  متتص  والتي 
جيعل  األمعاء  يف  للامء  امتصاصها  أّن  كام  التربز،  عملية  من  حيسن 
األمعاء. من  خروجه  ويسّهل  الرباز  يلنّي  مّما  هالميًا،  قوامها 

 
نصائح لعالج اإلمساك:

ا يف البيت لعالج  ُيمكن اّتباع العديد من الّطرق الّطبيعّية املُثبتة علميًّ
اإلمساك، ومن األمثلة عىل هذه الطرق

- زيادة تناول األلياف، والرتكيز عىل تناول األلياف القابلة للذوبان.
- جتّنب ُمشتقات احلليب.

- رشب كمّية كافية من املاء.
- ممارسة التامرين الرياضية.

.)Laxatives :أخذ املُلّينات )باإلنجليزّية -
- رشب القهوة، خصوًصا التي حتتوي عىل الكافيني.

Preb� :تناول األطعمة التي حتتوي عىل الربيبيوتيك )باإلنجليزية - 
.)iotics

- تناول الربوبيوتك )باإلنجليزّية: Probiotics( سواء عن طريق 
األغذية أو - املُكّمالت.

- تناول مليات األمعاء التي ُترَصف دون وصفٍة طبّية.             

                              موضوع



حقيقة 
الـسـكـــــر 

األبــيــــــض
والـدقيق األبيض 

امُلــــــــــــــــــرة!..

صعب  املوضوع  احلقيقة  يف 
تناوله الن من منا مل يرتيب عيل حب 
األسمر! اخلبز  من  أكثر  األبيض  اخلبز 
السكر  من  أكثر  األبيض  السكر  وأيضا 
السكر أن  املرة..  واحلقيقة  الداكن 
والدقيق األبيض نتاج جتارب معملية هدفها 
نقول  عندما  نبالغ  وال  السلعة  وترويج  بيع 
املُصنعة  املركبات  هذه  إدمان  نعم  إدمان.. 
معمليًا بطريقة كيميائية بحته، التي ليست 
وأيضًا  بصلة  اآلدمي  للطعام  متت  ال  فقط 
جيب أن ال تنتمي إيل مائدة الطعام البرشى.
مشاكلهم  كثرة  بسبب  البعض  شبههم  وقد 
اإلستعامل  عن  الناجتة  العديدة  واألمراض 
قبل  املعامل  يف  له  املخطط  باإلدمان  املزمن 
هذه  عىل  لإلقبال  املستهلك  يد  إيل  وصوهلا 
نتيجة  خطري  بشكل  املصنعة  املنتجات 
حتضريها ىف املعامل هبذه الطريقة املرعبه.

ما ال يعرفه معظم الناس أن السكر األبيض 
والدقيق األبيض ىف املجتمعات العلمية يف 
القرن الــ 21 يلقبوهنم بالسعرات احلرارية 

.)Empty Calorie(  الفارغة

مــا هي السعرات احلـراريــة 
الــفــــارغـــــة؟ 

السعرات احلرارية الفارغة
هــــــو   )Empty calories (
مه  ا ستخد إ يتم  مصطلح 
صـــــــــــــف  لــــــــــــــو
ت  ا لســـــــــــعـــــــــر ا
يـــــــة  ر ا حلــــــــر ا
يف  املوجـــــودة 
طعمة  أل ا

تعد  التي  واملرشوبات 
فقرية يف قيمتها الغذائية، ولكنها 
يف املقابل قادرة عىل تزويد اجلسم بالكثري من 
احلرارية.  بالسعرات  غناها  بسبب  الطاقة 
خاص  بشكل  ينطبق  أمر  وهو 
قد  التي  واملرشوبات  األطعمة  عىل 
مثل:  فحسب،  للمتعة  تناوهلا  يتم 

احللويات، واملرشوبات الغازية.
السعرات  من  النوع  هذا  يتواجد  ما  عادة 
االتية:  الغذائية  املصادر  يف  خاص  بشكل 
املشبعة والدهون  املضافة،  السكريات 

والدهون املتحولة، والكحوليات.
عيل  قوى  تأثري  يؤثر  األبيض  فالسكر 
تسمي التي  املخ  ومستقبالت  هرمونات 
بنفس   beta endorphins
اهلريوين مثل  املخدرات  تأثري  
والكحوليات  والنيكوتيــــن  واملـــورفيـــن 
جــــــــدًا  صعــــب  ملــــــاذا  واآلن  
البيضــــاء!؟ الســـموم  من  التخلــص 
فارغــة؟! حــراريــة  ســعــرات  ملـــــاذا 

:)Empty Calorie(
مرحلة  فهو  األبيض  السكر  منتج 
السكر  قصب  خام  من  آخرية  صناعية 
الغذائية  املواد  بمئات  املعروف  الطبيعى 
واإلنزيامت واأللياف  والفيتامينات 
للجسم  املهمه   النادرة  والعنارص  واملعادن 
ال  والتي  نعرفها  التي  النباتية  واملغذيات 
يف  معًا  تعمل  والتي  اليوم  حتي  نعرفها 
هيئة  يف  نتناوهلا  عندما  عظيم  إنسجام 
طبيعى قصب  كعصري  ُترشب  أو  قصب 
صحي غري  بأنه  الكثري  إهتمه  الذي 
الصحية  العصائر  أكثر  من  فهو 
عيل  إلحتوائه  األرض  وجه  عيل 
أعاله. املذكورة  املكونات  مجيع 
متعددة  مراحل  عيل  القصب  ويمر 
والتنظيف والتصنيع  التكرير  من 
والتجفيف  والتربيد  والتسخني 
خايل  ميت  طعام  إيل  يتحول  أن  إيل 
أعاله! مذكورة  مادة  كل  من 
ويؤدي   Empty Calorie عليه  يطلق  لذلك 
مما  املخ  يف   beta endorphins إثارة  إيل 
فئران  يف  لوحظ  وقد  االإدمان  إيل  يؤدي 
جًدا  واضحة  إنسحاب  أعراض  املعامل 
خمدرات،  إنسحاب  أعراض  كأهنا 
هذا!؟ يتخيل  كان  من 

أما عن شقيقه األتعس حًظ
وهــو الــدقــيــق األبــيــض:

 Whole( قد خلقه اهلل لنا كغذاء صحي كامل
Food( بني اللون يتكون من ثالث طبقات:

Bran اخلارجية
Germ والوسطي

Endosperm والداخلية
باإلنزيامت  مفعمة  الطبقات  ومجيع 
النباتية  واملغذيات  واملعادن  واأللياف 
إهليه بيد  سويًا  تام  إنسجام  يف  تعمل  التى 
تــــــفـــــوق  ســـيمفــونيــــة  عــــزفت 
بيتهوفن سيمفونيـــــات  أعــــــظــــــم 
لكسب  وحبه  بجشعه  اإلنسان  ولكن 
البني   الدقيق  يسلب  أن  قرر  السهل  املال 
أبيض دقيق  إيل  بتحويله  فوائده  كل 
الفيتامينات  ببعض  بتخصيبه  ويقوموا 
العاملية  اهليئات  بعض  من  بضغط  وهذا 
أن هذه  القاريء  تعلمه عزيزي  ولكن ما ال 
فقط مكونات   10 من  أقل  تضيف  العمليه 
مكونًا    100 من  بأكثر  مقارنة 
التصنيع!! عملية  يف  ُفقدت  مهمني 
وحتول ايل سعرات حرارية فارغة لألسف!

مشاكل السعرات احلرارية الفارغة؟
إلتهابات  وأيضا  املفرطه  السمنة 
الطبيعية اجلسم  هورمونات  وإضطرابات 
وإدمان ونقص فيتامينات ومعادن والياف
وإنزيامت اجلسم! وكل هذه النواقص تؤدي 
عده وأمراض  صحية  غري  حياة  إيل  معًا 
الناتج  الثاين  النوع  السكر  مرض  منها 
عديده لسنني  األنسولني  مقاومة  عن 
الرشايني  وتصلب  الكبد  عيل  والدهون 
 LDL اليسء  الكوليسرتول  إرتفاع  بسبب 
الكوليسرتول  وإنخفاض  الثالثية  والدهون 
مثل  كثرية  آخري  وأمراض   HDL اجليد 
وأمراض  الرسطانات  أنواع  من  الكثري 
يمثل  مما  زيادهتا  أو  بنقصها  املناعة 
فريوس. الكورونا  عرص  يف  كبرية  مشكلة 
الن اهلل أعد اإلنسان باحسن جهاز مناعي 
البكترييا  أنواع  مجيع  حماربة  عيل  قادر 
حيرص  عندما  فقط  والفريوسات،  

اإلنسان أن يأكل الطعام الذي أعده اهلل لنــــــا 
بدون أي تدخالت برشية

أوتــــغــــيـــــيــــــــر 

فــى 
حمـتـويـــات 

الطعــــــــام !
كيف تستطيع 

جتنب السعرات 
احلرارية الفارغة؟ 

الصحية البدائل  عىل  ركز   -
صحية  غذائية  قرارات  إختذ   -

تعديالت  إجراء  خالل  من  وذكية 
يأيت: كام  اليومى،  طعامك  عىل  بسيطة 

بالفواكه  واستبدهلا  السكر،  جتنب   -
الطازجة.

- جتنب اخلبز املصنوع من حبوب غري 
كاملة، وإستبداله بخبز مصنوع من 

احلبوب الكاملة.
والغنية  الضارة  السوائل  رشب  جتنب   -

بالسعرات احلرارية الفارغة، مثل: 
املصنعة والعصائر  الغازية،  املرشوبات 

واملاء املنكه.
- قم برشب كميات كافية من املاء النقى 

يومًيا. العادى 
وإستبدله  املقيل،  الطعام  تناول  جتنب   -

بالطعام املشوي.
واجلزر  اخليار  رشائح  بتناول  قم   -
املقلية. البطاطا  رقائق  تناول  عن  بداًل 

وإستبدهلا  املعاجلة،  الزيوت  جتنب   -
بالزيوت الصحية، مثل: زيت الزيتون.

الصلصات  إستخدام  جتنب   -
إعداد  أثناء  اجلاهزة  والتتبيالت 

والسندويتشات الطعام 
والكاتشب. املايونيز  مثل: 

صحة  أتم  ىف  دمتم 
إن  حال  وأفضل 

الـلــه. شـــــاء 



استشهاد  عىل  شاهًدا  اإلسكندرية  بحُر  كان 
باركوا  أعداَءكم،  "أحّبوا  يقول:  مسامل  رجل 
أَلْجِل  وصلُّوا  ُمبغضيكم،  إىل  أحِسنوا  اَلعِنيكم، 
األُب  كان  ويطردونكم.”  إليكم  ُيسيئون  الذين 
ضفاف  عىل  جالًسا  وديد"  "أرسانيوس  الكاهُن 
وكان  املحبة.  درَس  يعّلمهم  تالميذه  مع  البحر 
وذهب  اجلمُع  انفضَّ  وملا  معهم.  ُينصت  البحُر 
الروحي  أباهم  تاركني  طريق،  يف  كلٌّ  التالميُذ 
مأفوٌن  جاء  وحيًدا،  ُيناجيه  البحر  إىل  جالًسا 
املسامَل!  القسَّ  وذبح  القلب  مريُض  متطرٌف 
واخللَل  اجلنوَن  املجرُم  اّدعى  التحقيقات  ويف 
وأكدت  كذَبه  أثبتت  العامة  النيابة  لكن  العقيل! 
ونفذت  دّبرت  التي  العقلية  قواه  سالمة 
إىل  املجرُم  اإلرهايبُّ  جلأ  العمد.  القتل  جريمة 
التربير "املحفوظ املُعلَّب" الذي تعفن من طول 
ا!”  حفظه يف علبته الصدئة: “القاتُل خمتلٌّ عقليًّ
جالل  عن  فضال  اجلمعي  العقل  أن  أغفل  لكنه 
يعودوا  مل  العدول،  املحققني  والسادة  القانون 
ألن  البلهاء.  املستهلكة  احُلّجة  تلك  يعتمدون 
عقال  للمختّل  “كيف  يتساءل:  سوف  طفٍل  أي 
غريه؟!”  دون  ليستهدفه  املسيحيًّ  يمّيز  أن 
وحُيسَن  سكيًنا  يشرتي  أن  للمختّل  وكيف 
طريدته  من  يتمكن  حتى  العيون  عن  إخفاءها 
أيُة  اجلريمُة،  الفرار؟!  حياوُل  ثم  عليها،  فُيجِهَز 
القتل  وهي  اجلرائم  أبشع  عن  فضال  جريمة 
عقال  تتطّلب  والرتّصد،  اإلرصار  سبق  مع 
ال  عضيل،  برصي  وتوافق  حركية  وُدربًة  يقًظا 
األب  الشهيَد  اهلُل  رحم  عقيّل.”  خمتلٌّ  يمتلكها 
"أرسانيوس وديد” وننتظُر القصاَص من قاتله.

عريق،  حي  يف  قديمة  عامرة  واجهة  عىل 
أعظم  خطيئة  أعرف  )ال  التالية:  العبارُة  قرأُت 
كاتَب  أن  واضح  اهلل.(  باسم  بريء  اضطهاد  من 
العبارة رفيُع الثقافة، ليس فقط بسبب الفلسفة 
العميقة يف اجلدارية، بل كذلك يف انعدام األخطاء 
مهزات  بني  الكاتُب  خيلط  فلم  فيها.  اللغوية 
الوصل ومهزات القطع كام يفعل كثريون من 
كلمة  يف  اهلمزَة  يضِع  ومل  بالعربية،  الناطقني 
خطًأ،  كثريون  يفعل  كام  الياء  عىل  "بريء" 
كلمتي  يف  األلف  حرف  حتت  مهزة  وضع  وال 
"باسم، اضطهاد" كام خيطُئ كثريون. ومل ينَس 
وال  "خطيئة"  يف  املربوطة  التاء  فوق  النقطتني 
الالم  عىل  الشّدة  حتى  "بريء".  يف  الياء  حتت 
الوسطى يف لفظة اجلاللة كتبها رغم استخدامه 
حائط،  عىل  املتعجلة  للكتابة  غليظة  فرشاة 
اجلداريات  يرسمون  حني  الثواُر  يفعل  كام 
وامليادين.  الشوارع  يف  العامرات  واجهات  عىل 
شخٌص  كتبها  عابرة  عبارٌة  تصادفني  ما  نادًرا 

من  املاء  مثل  أيادينا  بني  من  احلياة  لتترسب 
أين  إىل  ندرى  ال  الوقت  منا  هيرب  مصفاة، 
مثل  نفيق  وأحياًنا  متى؟  حتى  أو  كيف،  أو 
كأنام  رصنا  وقد  »األمل«،  تشيخوف  قصة  بطل 
عاجزين  أحباءنا،  فقدنا  الستني  ىف  فجأة 
مثل  األوان  فوات  بعد  فنفكر  احلركة،  عن 
تنتهى  كم  إهلى..  يا  »أوه..  تشيخوف:  بطل 
ونتمنى  العامل«  هذا  ىف  مذهلة  برسعة  األشياء 
لكى  ثانية  حلياة  أخرى  فرصة  لدينا  كانت  لو 
وجسارة. وحمبة  بجامل  ينبغى  كام  نعيش 
معجزة  حمفوظ  نجيب  إنجاز  أن  وأظن 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  أدبية  مزدوجة، 
بحيث  الوقت،  عىل  السيطرة  معجزة  هى 
أين  أذكر  وال  يديه.  بني  من  احلياة  هترب  ال 
كان  عندما  حتى  إنه  قالت  زوجته  أن  قرأت 
جيلس  يكن  مل  فإنه  لزيارته  جييئون  إخوته 
يستأذن  ثم  دقائق،  عرش  من  أكثر  معهم 
سنجلس  نحن  تفضل.  له:  فيقولون  منهم، 
وعمله. حجرته  إىل  فينرصف  األوالد،  مع 
وأظن أن مشكلة الوقت أو احلياة التى تترسب 
معظم  مشكلة  هى  كيف،  نشعر  أن  دون  من 
األدباء، ثم إهنا مشكلة كل إنسان ىف احلقيقة ألهنا 
باحلياة  نفعل  ماذا  أعمق:  سؤال  عىل  تنطوى 
هبذه  نصنع  ماذا  واحدة؟  مرة  لنا  ُتوهب  التى 
هبا؟ نفعل  ماذا  تتكرر..  ال  التى  الثمينة  اهلدية 
احلياة  ىف  هدًفا  لنفسه  يعرف  من  أن  وأظن 
أن  ذلك  بعد  يتبقى  لكن  حمظوظ،  إنسان 
كثرية  قراءات  ومن  وقته.  عىل  يسيطر 
الحظت أن عدًدا كبرًيا من الُكّتاب والصحفيني 
الشكوى  مر  يشكون  بالفكر،  واملشتغلني 
مستهلك  أكرب  أحد  بصفته  اإلنرتنت،  من 
األول  بالظهور  ذلك  ذكرنى  اآلن.  البرش  لوقت 
جلب  سوى  عمل  للناس  يكن  مل  حني  للفيديو، 
ثم هدأت  ليل هنار،  األفالم ومشاهدهتا  رشائط 
اإلنرتنت. اآلن  حملها  وحل  الرصعة  تلك 

ويلفت الصحفى الربيطانى كريستيان جاريت 
االنتباه إىل أن إدارة الوقت، أو التحكم فيه، أمر 
أو  ملوضوع  وحتمسه  اإلنسان  برغبات  مرتبط 
آخر، ويقول: »إننى ال أوىل اهتامًما كافًيا للوقت 
ال  ألغراض  اإلنرتنت  تصفح  ىف  أهدره  الذى 
املشكلة  حل  أن  يبدو  وقد  بالعمل..  البتة  تتعلق 
املطلوب  املهام  ألداء  زمنى  جدول  وضع  ىف 
خطأ  اآلن  يرون  النفس  علامء  لكن  إنجازها.. 
أن  يرى  الذى  بايتشيل،  تيم  ومنهم  الفكرة،  تلك 
التحكم  عدم  إىل  يرجع  الوقت  ىف  التحكم  عدم 
تكون  قد  إذ  شىء..  أى  وقبل  أواًل  مشاعرنا  ىف 

اجلميل.  اللغوي  االنضباط  هبذا  عشوائي  بخط 
صفحتي  عىل  فنرشهُتا  الصورُة  صادفتني 
بكلامت   … حائط  )تشويه  التعليق:  هذا  مع 
طالؤه،  وُيعاد  م  وُيرمَّ ُيغسل  احلائُط  عظيمة!!! 
لكن الروَح إن تشّوهت ماتت، وال جُيدي معها 
ترميم أو طالء.( تلّطخ احلائُط بالطالء، لكنه حتول 
الربية.  يف  يرصخ  صوٍت  إىل  صامت  جدار  من 
عىل  ألقَف  العبارة  كاتب  عىل  أعثر  ليتني 
الكلامت  هذه  أهلمته  التي  الصعبة  التجربة 
بدء  منذ  البرشي  اجلنس  مأساة  خّلصت  التي 
بأرسها  اإلنسانيُة  تستنرَي  وحتى  اخلليقة 
باسم  لإلنسان  اإلنسان  ظلم  كهف  من  ونخرج 
الدين، والتحدث نيابة عن اهلل حاشاه، من أجل 
كاتب  أن  شكَّ  ال  الناس.  عىل  والتجرّب  التكرّب 
خيطُّ  جعلته  هائلة  بمحنة  مّر  قد  اجلدارية 
األمل. طريق  يف  صادفه  بيت  جدار  عىل  وجَعه 
صدقِت العبارُة وصدق قائُلها. ليس من خطيئة 
وتصري  وظلمه.  إنسان  اضطهاد  من  أبشع 
اهلل  باسم  مُتارس  حني  منتهاها  يف  البشاعُة 
كبرًيا،  عّلًوا  وتعاىل  حاشاه  الرحيم،  الرمحن 
حديثه  يف  تعاىل  اهلُل  يقول  الظلم.  عن  املنّزه  هو 
عىل  الظلَم  حرمُت  إيّن  عبادي  “يا  الُقديس: 
يا  تظاملوا.  فال  حمرًما  بينكم  وجعلُته  نفيس 
فاستهدوين  هديته،  من  إال  ضالٌّ  كلكم  عبادي، 
أطعمته،  من  إال  جائٌع  كلكم  عبادي  يا  ُأهِدكم. 
إال  عاٍر  كلكم  عبادي  يا  أطعمكم.  فاستطعموين 
عبادي،  يا  أكسكم.  فاستكسوين  كسوته،  من 
الذنوَب  أغفُر  وأنا  والنهار،  بالليل  إنكم ختطئون 
عبادي،  يا  لكم.  أغفر  فاستغفروين  مجيعا، 
تبلغوا  ولن  فترضوين،  ي  ُضّ تبلغوا  لن  إنكم 
أولَّكم  أن  لو  عبادي،  يا  فتنفعوين.  نفعي 
قلب  أتقى  عىل  كانوا  وجنكم  وإنسكم  وآخركم 
شيئا.  ُملكي  يف  ذلك  زاد  ما  منكم؛  واحد  رجل 
وجنكم  وإنسكم  وآخركم  أولَّكم  أن  لو  عبادي  يا 
كانوا عىل أفجر قلب رجل واحد؛ ما نُقص ذلك 
وآخركم  أولكم  أن  لو  عبادي  يا  شيئا.  ُملكي  من 
وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين 
إنساٍن مسألَته؛ ما نُقص ذلك مما  فأعطيُت كلَّ 
عندي إال كام ينُقُص املخيط إذا أدخل البحر. يا 
أوفيكم  ثم  لكم  إنام هي أعامُلكم ُأحصيها  عبادي 
إياها، فمن وجد خرًيا فليحمد اهلل. ومن وجد 
غري ذلك فال يلومن إال نفسه.” صدق اهلُل العظيم.
، ونحبَّ  اللهم ندعوَك أن نرتقَي ونعلَو ونتحرّضَ
أبناء  جلميع  والوطن  هلل  “الديُن  بعًضا.  بعُضنا 

الوطن.”
 عن املرصى اليوم

نفسًيا  لنا  مزعجة  هبا  القيام  املطلوب  املهمة 
أن  يتبني  هكذا  هبا«.  القيام  نتفادى  ثم  ومن 
احلياة  هروب  أخرى  وبعبارة  الوقت،  إهدار 
الشعورية  للحالة  يرجع  قد  أيادينا،  بني  من 
مرتبط  الوقت  ىف  التحكم  إن  إذ  األساس،  ىف 
قرأت  ما  بني  من  وهناك  املشاعر.  ىف  بالتحكم 
كاتب«  حياة  من  »يوم  بعنوان  طريف  كتاب 
أيًضا أن معظم  ترمجة عىل زين، الحظت منه 
األدباء يشكون مر الشكوى من التهام اإلنرتنت 
التحكم  عن  وعجزهم  الثمينة،  العمل  ساعات 
ىف الوقت. وىف ذلك يقول »كى ميللر«، الروائى 
الكاريبى:  لألدب  بوكاس  جائزة  عىل  احلائز 
إىل  املقسمة  الرائعة  األشياء  تلك  هى  األيام  »إن 
ساعات ودقائق مثل رشائح كعكة عيد امليالد.. 
أستسلم  التى  امللهيات  من  الكثري  هناك  لكن 
برامج  بسبب  الكتابة  عن  أنرصف  فأنا  هلا.. 
ولعبة  الصحف،  ىف  األخبار  وأهم  التليفزيون، 
بذلك«. أعرتف  إننى  إهلى  يا  كراش(..  )كاندى 
اإلنجليزية:  الروائية  جرانت«  »ليندا  وتقول 
للكتابة،  الشديدة  العزلة  من  نوًعا  أحتاج  »إننى 
لكن اإلنرتنت شوه تلك العزلة بقدرته عىل اإلهيام 
بسهولة البحث عن األشياء من دون ختطيط«.
عىل  احلائزة  مندلسون«،  »شارلوت  أما 
إىل  توصلت  فقد  موم«،  »سومرست  جائزة 
اإلنرتنت،  يلتهمه  الذى  الوقت  ملشكلة  حل 
فريدوم  برنامج  بتنزيل  قمت  »أخرًيا  وتقول: 
ويرشح  عندى«  اجلهاز  عىل  اإلنرتنت  حلجب 
بقوله:  املشكلة  أبعاد  باركس«  »تيم  الروائى 
هى  الكاتب  تواجه  التى  الرئيسية  »املشكلة 
الشديد  الرتكيز  حالة  إىل  للوصول  التخطيط 
اإللكرتونى  الربيد  وطأة  من  واخلالص 
للوقت«. تدمرًيا  األشد  ومها  واإلنرتنت، 
وتقول الروائية ليزا ماكينرينى: »عىّل وأنا جالسة 
أمام الكمبيوتر إيقاف شبكة اإلنرتنت، ألنك تقول 
لنفسك سأبحث عن هذه الكلمة فقط، ثم جتد 
النت..  عىل  دقيقة   ٤٥ األقل  عىل  أمضيت  أنك 
وال بد أن يكون هاتفى املحمول بعيًدا ىف حجرة 
األلغام«. كاسحة  بلعبة  أنشغل  ال  لكى  أخرى 

هكذا تشغلنا احلياة حتى نفاجأ ذات يوم بأهنا 
ترسبت من بني أيادينا، فنقول ألنفسنا: »أوه.. 
يا إهلى.. كم تنتهى األشياء برسعة مذهلة ىف 

هذا العامل«.
عن الدستور املرصية

أقوي  من  حتدي  بل  خطرية  كلمة  الوحده 
يعاين  حتدي  وهو  تواجهنا  التي  التحديات 
أحد  وانت  أنا  املؤكد  ومن  الكثريين  منه 
كلمه  أهنا  املالحظ  ومن  األفراد  هوالء 
الكثريين حياة  ومتس  قوية  لكنها  واحدة 
بالوحده؟ االيام  من  يوم  يف  شعرت  هل 
هل شعرت أنك وحيد وليس هناك من يعينك 
واحلدث  الظرف  كان  ما  أي  بجانبك  ويقف 
من  العديد  يمثل  الشعور  هذا  ؟  به  متر  الذي 
الناس فكم من املرات برغم كثرة من هم حولك 
من  بالرغم  ولكن  النواحي  كل  من  الناس  من 
ذلك ليس من بينهم من يشعر بك أو يشاركك 
كانوا  وأن  هبا  متر  التي  اآلحداث  أو  ظروفك 
أو  اهلاتف  عرب  أليك  يتحدثون  أحيانا  بالفعل 
يقومون بأرسال رساله صوتيه أو كالميه عرب 
يقومون  أخري  أحيانا  أو  املحمول  تليفونك 
ذلك  كل  وبرغم  منزلك  يف  شخصيا  بزيارتك 
فأنت ال تشعر أهنم يشعرون بك أو يستطيعون 
فهمك بدون أن تشكو أو حتي أن تنطق بكلمة 
واحدة وهذا يعني أهنم فشلوا بأن يصنعوا فرقا 
ومتواجدين  بجوارك  وهم  حتي  حياتك  يف 
بالقرب منك، وهنا جيدر بنا القول أنك حتتاج 
املحسوس  امللموس  التواجد  من  معني  لنوع 
عميل  بشكل  حياتك  يف  فارقا  يصنع  والذي 
فاحلقيقة أنك  حتتاج ملن يسمعك بل ويفهمك 
يشعرك  ملن  حتتاج  تتكلم  مل  وأن  حتي  أيضا 
أنه بجوارك وقريبا منك حتي وأن كان بعيدا 
ألبد  أعتقد  الشخص  هذا  ومثل  باجلسد  عنك 
ومن  التواجد  من  خاص  بنوع  يتمتع  أن  له 

املؤكد أنه ال خيضع ملحدوديه الزمان أو املكان 
وال  واألحوال  الظروف  كل  يف  يتواجد  بل 
التواجد معك  أن يعوقه عن  يمكن ألي يشء 
وهنا يأيت السؤال... أين نستطيع أن نجد هذا 
الشخص ؟ أين يتواجد أين يمكننا العثور عليه؟
أو  سهله  ليست  السؤال  هذا  عيل  واآلجابه 
بسيطه آلننا نبحث عن شخص فريد شخص 
عجيب شخص يتمتع بقدرات خارقه حيث 
الوقت  كل  بالتواجد  له  تسمح  قدراته  أن 
وبأي مكان ويف أي ظرف وحيث أن كل هذه 
أن  املستحيل  من  عنها  نبحث  التي  الصفات 
نجدها بأحد من البرش وذلك ملحدويه كل بني 
البرش فحتي وأن كان هلم قدرات خاصه لكنها 
معينه  وبظروف  ومكان  بزمان  حمدوده 
بذاهتا ويف ذات الوقت ال يستطيع ان يتواجد 
ليسندك  معك  مستمره  وبصفه  الوقت  كل 
ويؤازرك. بيمينك  يمسك  أو  يعضدك  أو 
وحمزنه  بل  مؤمله  الصورة  تبدو  قد  وهنا 
رجاء  أو  أمل  هناك  ليس  أنه  للكثريين  وتعني 
لكن دعني أبرشك باخلرب املفرح واملشجع لكل 
من يعاين هذا الشعور وقد مرت به السنوات 
دون جدوي أو حل ملا يعانون به من مرار نتيجه 
الوحده التي أملت حياته و مررهتا عرب السنني. 
شخص  هناك  أن  هو  اليوم  لك  املشجع  اخلرب 
وحيد فريد من نوعه وليس أخر سواه خارج 

يكون  أن  ويستطيع  واملكان  الزمان  حدود 
وهو  والظروف  اآلحوال  كل  يف  متواجدا 
أن  دون  بك  يشعر  أن  يستطيع  من  منفردا 
تتفوه بكلمة أو ينطق لسانك بمراره ما تشعر 
به واحلقيقة املؤكدة أنه ال يستطيع أي  أنسان 
شعور  هى  الوحدة  ألن  عنه،  بعيدا  يعيش  أن 
قاتل وإذا نجحت أن تسيطر عيل اإلنسان فمن 
املمكن أن تنهي عيل حاضة ومستقبله بل وكل 
حياته  باإلنتحارأن مل يستطع أن يتغلب عليها. 
وحمب  حنان  شخص  هو  عنه  أكلمك  من 
لك  يقول  هو  وألجلك  معك  ويتأمل  بك  يشعر 
يطلب  فقط  وحيدا  لست  أنت  معك  أنا  اليوم 
ينادي  وهو  لرتاه  عليه  عينك  تنفتح  أن  منك 
عليك لتقبل اليه فالدعوة مقدمة للجميع ومن 
يؤمن ويقبل اليه جيد الراحه من نبع الراحه 
النجاه  جتد  السالم  مصدر  من  السالم  جتد 
ممن يف يده طوق النجاه، هل عرفت عن من 
أكلمك  ؟ أين  يكون  أكلمك؟!! هل ختيلت من 
عن إهلك من صنعك وكونك عيل صورته من 
كل  برغم  يقبلك  من  عيوبك  كل  برغم  حيبك 
ما فيك من صفات غري حمببه للكثريين، انه 

يمل  ال  من  احلب،  بعني  إليك  ينظر  من  إهلك 
حتي  الكثريون  عنك  ختيل  وأن  حتي  منك 
معك  أمينا  يظل  لكنه  املقربون  رفضك  وأن 
أن  القادر  الوحيد  هو  يرفضك  أو  يرذلك  ال 
األزمة  يرثي لضعفاتك ويقف بجوارك وقت 
حتي  بجوارك  ويظل  بل  املره  والتجربة 
خيرجك منها فهو من وعدك أن يكون معك 
كل األيام وطوال رحلة احلياة طالت أوقرصت 
ولن  األخ  من  األلزق  واملحب  الرفيق  يظل 
يرتكك يف اآلمل وحيدًا بل يشاركك فيه ألنه يعلم 
معناه ومر به قبال وهو الوحيد الذي يستطيع 
ما  أي  منه  تعاين  ممن  خيرجك  أن  بقدرته 
كان مسامه وعدد سني املرار التي سببها لك.  
أنت لست بمفردك... إهلك  القاريء  عزيزي 
إليه  موجود وقريب منك فقط لرتفع عينك 
وعوزك  وجوعك  فقرك  معلنا  وجهه  طالبًا 
سيسمع  وأمانته  وصالحه  حمبتة  فمن  إليه 
يف  أخطاء  من  أرتكبته  ما  كل  برغم  لطلبتك 
أمانتك  ألجل  لكنه  عنه  بعدك  وبرغم  حقه 
سيقبلك ويقف بجوارك ألنه حيبك وال ينيس 
أنك صنعه يديه الرائعه، عزيزي إهلك هو احلل 
وليس  الطريق  هو  األكيد  الرجاء  هو  الوحيد 
أنه لن يتخيل عنك والوحيد  سواه من وعدك 
إليه  تقبل  هل  وجهلنا  عيوبنا  برغم  يقبلنا  من 
منك  قريب  هو  لصوته؟!  تستمع  هل  اآلن؟! 
القادر  فهو  عليه  بأمحالك  وإلقي  إليه  إقرتب 
أن يفهمك ويشعر بك وهيتم ألمرك حتي وأن 
ختيل أقرب املقربني منك عنك وال تنيس إنك 
وأنت  ألمرك  هيتم  إله  لك  وأن  جدًا  حمبوب 
موضوع إهتاممه... تذكر  أنت لست وحيدًا. 



قل  منه،  أكثرت  اذا  كالقهوة،  احلب 
تويني. مارك  للمفكر  مقولة  هذه  نومك 
لعل  خيطئ،  املرء  جتعل  ما  كثريًا  النوم  وقلة 
هذا رس إرتكاب املحبني بعض احلامقات. هناك 
بردية مجيلة من األدب املرصي   تركها اجدادنا 
القديم. املرصي  أخالق  رقي  عيل  تربهن 
املنتقلني  أحد  حماكمة  عن  الربدية  حتكي 
كام  النهار  ايل  األبدية،  إيل  الدنيا  احلياة  من 
عنها  عرب  التي  القديم  املرصي  عقيدة  كانت 
احلكيم طرحها  وكام  حياته،  مظاهر  كل  يف 
)آين(  يف برديته العبقرية )اخلروج ايل النهار( 
والتي سميت خطأ )كتاب املويت( قصتنا هنا 
يف الربدية األخري التي نحن بصددها تقول:
اثناء مثول الروح للمحاكمه كان السؤال األول 

له: متي أنبك ضمريك آخر مرة؟!!
فرد قائال: صباح اليوم. 

●		ومل شعرت بتأنيب الضمري؟ 
●		ألنني قتلت.
●		قتلت من؟!!

●		قتلت زهرة يانعة. 
●		كيف فعلت ذلك؟!!

●		حني أقتلعتها من تربتها.
●		ومل فعلت ذلك؟!!
●	 ألهدهيا حلبيبتي.

والسمو  الرومانسيه  هذه  وبكل  ●		هكذا 
عيل  املفتور  الطبيعي  اإلنسان  يري  األخالقي 
ال  عمل  تربتها  من  زهرة  إقتالع  أن  الرمحة، 
أخالقي يستحق أن يؤنبه الضمري عليه  النبات 
يد  إمتدت  عندما  حياة،  اخلالق  وهبه  خملوق 
حبه عن  تعبريًا  ملحبوبته  بالزهرة  املحب  
حمبوبته  حميا  عيل  بمشاعراالمتنان  ليحظي 
خملوق  حياة  هو  الثمن  كان  اهلدية،  هلذه 
ذاك  عليه  تعدي  ما،  عمر  له  قدر  آخر 
عمرًا املخلوقة  الزهرة  من  وخطف  املحب 
حمبوبته. وجه  عيل  ابتسامة  طيف  لريي 
بفعلته  يفلت  يرتكه  مل  املتحرض  ضمريه  هنا 
آخر،  خملوق  حياة  إغتصاب  عيل  وأنبه 
منتهي النبل يف املشاعر، لونًا من ألوان اجلامل 
سيجموند  البرشية،  للنفس  الداخيل  األخاذ 
عديدة،  باشكال  يولد  اجلامل  أن  يري  فرويد 
لكي نتذوقه كل ما علينا أن نغري زاوية الرؤيا.
احلب نوع من الوان اجلامل، واملشاعر السامية
آمر  ديكتاتور  من  يصدر  ارادي  ال  فعل  لكنه 
واملشاعر  القلب  ايل  األمر  ،يرسل  العقل  هو 
مشاغب  كطفل  واملزاج  باهلرمونات  ويعبث 
حماذير،  لديه  ليس  خزفيه،  أواين  حمل  يف 
عيناك  أن  او  القرار،  صاحب  أنك  تتوهم  قد 
من هامت واختارت، ال ياعزيزي عيناك رأت 
والتقط العقل منها الصورة ثم أصدر الفرمان 
لسلطانه. الطاعة  إال  الزمان، وما عليك  وحدد 
ألن  منطق،  هناك  ليس  احلب  يف  لذلك 
تقول  كام  اجلنون  ودليله  أعمي  احلب 
تلعب  واألساطري  األخري،  األسطورة 
البرش. حياة  توثيق  يف  مؤثرات  دورًا 

بعد  ُندركها  حينام  احلقائق  هي  عجيبٌة 
بل  احلياِة،  يف  نضجنًا  ُتزيُد  بعمق.  التأمِل 
فيها.  تافه  هو  ما  ُكِل  عن  للتخيل  وتدعونا 
كلُّ  ليس  بحق  فيها  الغاِل  أنَّ  ُندرك  حينام 
هو  الغاِل  بل  األشياء،  من  ثمنُه  غىل  ما 
فينا. إجيابيًا  أثرًا  تركت  طيبة  عرشٍة  كُل 
كُل يٍد مسحت دموعنا، وكُل حضٍن إحتوانا.
حلظة  جتعل  التي  احلياه  هي  عجيبة 
أذهاننا. زمن  ُتوِقف  أحباَءنا  فراق 
تسرُي  يومنا  ساعات  عقارب  أن  صحيح 
مع  قلوبنا  دقات  ترتك  ولكنها  ُخطاها،  يف 
بالروح. أو  باجلسد  سواء  فارقونا  الذين 
ذكريات  حننِي  عند  قلوِبنا  دقات  تقُف 
ضحكاهِتم بني  ما  معهم،  عشناها  التي  احلياة 
معهم ومواقفنا  وأحاديثهم،  وأحزاهنم، 
رؤياهم. إىل  بشوٍق  احلنني  بني  وما 
أو  أرواحِهم  مكاِن  عن  عقولِنا  تتساَءل 
أجسادهم احلايل، وتشتاُق ملعرفة أحواهِلم بعد 
بصرٍب  نجتاُز  أن  إما  بعد؟  فامذا  فارقونا.  أن 
متامًا. سيطرتنا  ُنفقد  أن  أو  املراحل  هذه 
نواجهُه. أن  والبد  واقع  هو  األحوال،  ُكِل  يف 
ُمرِه بكِل  معايشتُه  إرادتنا  بكامِل  نختاُر  إذًا 

حتى نجتاز مراحلِه الصعبة.
ولكنَّ  اإلطالق،  عىل  سهل  بيشٍء  األمُر  ليس 
ويأِت  نطلبُه.  حينام  ُيعيننا  أن  قادر  اخلالق 

والرزائل  الفضائل  ان  األسطورة  حتكي 
فاقرتح  امللل،  من  يشكون  يومًا  اجتمعوا 
أن  اجلنون  وتربع  التخفي  لعبة  اإلبداع 
خيتبؤا  ان  ايل  عينيه  يغمض  من  هو  يكون 
كل  عن  البحث  عبء  هو  ويتحمل  مجيعًا 
كومة  يف  اخليانه  وأختبأت  اللعبه  بدأت  منهم، 
القمر،  سطح  ايل  الرقه  وهربت  القاممة، 
وذهب الولع بعيدًا بني الغيوم ، والشوق جلأ ايل 
سيختبأ  انه  فادعي  الكذب  أما  األرض،  باطن 
البحرية،  قاع  يف  هبط  لكنه  االحجار  بني 
احلب  إال  التخفي،  يف  اجلميع  استمر  هكذا 
وقف مرتددًا ال يقدر عيل التخفي ومل يتعود 
عليه، وعندما رصخ اجلنون سأبدأ باصطيادكم 
الزهور. من  مخيلة  يف  نفسه  احلب  ألقي 
أول  هو  الكسل  كان  اجلميع  توقع  وكام 
التخفي يف  جهدًا  يبذل  مل  ألنه  اخلارسين 
كشفها  الرقه  تبجح،  لكنه  إنكشف  الكذب 
يف  جهدًا  اجلنون  يبذل  ومل  القمر،  ضوء 
اكتشاف الشوق من فرط اللهيب الصادر من 
أنفاسه، وجدهم مجيعًا الواحد تلو اآلخر دون 
جيده. أن  اجلنون  عيل  تعذر  احلب  إال  معاناه 
بكل  واحلقد  والغريه  احلسد  اجتمع  وهنا 
خمبأ  عن  اجلنون  لريشدوا  سواد  من  مافيهم 
قاده  أن  إال  اجلنون  غباء  من  كان  فام  احلب، 
ايل خلع األشواك لكي يوخذ هبا الزهور حتي 
تبيح عن احلب، هنا رصخ احلب من األمل ألن 
اجلنون  فندم  بالعمي،  عيناه  أصاب  الشوك 
دائاًم يقوده  أن  للحب  وتعهد  فعلته  عيل 
دائاًم اجلنون  من  مقادًا  احلب  أصبح  وهكذا 
أناين  لكنه  أعمي،  احلب  أن  مقولة  وصدقت 
غريزة  للحب،  األخري  النقيصة  وهي  أيضًا 
فهي  عنها،  يرتفع  أن  يستطيع  ال  األمتالك 
للمحب  احلبيب  ملكية  جلده،  حتت  تسكن 
ال تقبل املساومة مهام حاول املحب أن  يبدو 
أن  يعدو  ال  األمر  أن  إال  متحررًا،  ديموقراطيًا 
النقيصتان  هاتان  ورغم  كاذب.  إدعاء  يكون 
يف احلب، العمي وغريزة التملك، إال أن  هناك 
عيل اجلانب اآلخر يوجد الطائر املغرد وأمجل 
هرمون وهو  احلب  حيمله  نفيس  مساچ 
والسعاده،  الفرح  هرمون   Dopamine  
عيناك  تكحلت  كلام  ينشط  اهلرمون  ذاك 
من  صوته  ترسب  وكلام  املحبوب،  برؤيا 
وكلام  ، أعصابك  خالل  من  قلبك  ايل  اذنك 
تعيش  جسدك  خاليا  أحالمك،  يف  زارك 
ونبضات  املحببه  الفويض  من  حالة 
وتنفصل  وختفق  تضطرب  قلبك 
وجتديد  نعمة  احلب  الواقع،  عن 
أكثرت  كلام  لكنه  الروح،  خلاليا  مستمر 
كالقهوة. احلب  ألن  نومك..  قل  منه 
احلب  ألن  لقهوة،  ا عن  بتعد  إ نصيحتي 

الضغط. يرفع 

مساعدتنا  يف  حولنا  من  الذين  األحباُء  دوُر 
املستطاع. بقدر  صعب  وقٍت  كُل  مروِر  عىل 
اإلنسانية  اإلرادة  واآلخر  األوِل  يف  ولكنَّ 
إجتياز  نرغب  جتعلنا  التي  هي  الداخلية 
جتعلنا  التي  هي  أساسِه.  من  األمر 
بحكمة. مواجهته  ونقبل  األمل  نقبل 
منا  يأخُذ  عزيٍز  لكِل  فراٍق  كُل  أنَّ  وكام 
فحتاُم  الكثري.  ُيعطينا  أيضًا  أنه  إال  الكثري، 
يف  مجياُل  أثرًا  فينا  تركوا  قد  نجدهم  سوف 
عاداتنا يف  ذلك  يأِت  وشخصياتِنا.  نفوِسنا 
نصائحهم  أو  تفكرِينا،  طريقة  أو  أقوالِنا،  أو 
طريقة  حتى  أو  أذهاننا،  يف  ُحفرت  التي 
علينا  ذلك،  نجُد  وحينام  اجلسدية.  حركاتِنا 
فقط  ليس  فينا  ُزرعت  التي  البذرة  روْى 
نفوِسنا. لراحة  أيضًا  ولكن  دائاًم،  لتذكرهم 
معنا أحباَءنا  وجوِد  زمن  توّقف  لو  وحتى 
ولكنَّ زمن حمبتهم قد زاد أضعاٍف ُمضاعفة. 
كُل  أنَّ  القارىء،  عزيزي  يا  دائاًم  أيتقُن 
عنا  بُعد  أو  فارقنا  سواَء  قلوِبنا  عىل  عزيٍز 
اخلالق  بِه  سيجمعنا  حتاًم  ما،  طريقٍة  بأي 
عليِه  صربنا  ما  عىل  تعزيًة  ورسور،  فرٍح  يف 
أبدًا.  خييَب  ال  رجاَءك  فدع  الفراق.  وقت 

يغلط  فالن   اخي..  يا  ختيل    " قال: 
عمد عن  هذا  صنع  لقد  انا…  ىفَّ 
أسكت"...  لن  واهلل  إهانتي..  متعّمدًا 
يراين  حديثه،  يف  هو  يستمر  بينام 
يتفاجأ  لذا  كالمه،  أؤّيد  أيّن  يظّن  صامتًا.. 
مل  يقصد…لعّله  ال  له:)لعّله  أقول  بأيّن 
ساحمه..(  أرجوك  ولعّله…  لعّله   يعرف.. 
يظن أين أدافع  عن اآلخر، بينام أنا أدافع عن 
معي  حدث  موقفًا  أبرر  أن  أحاول  نفيس.. 
منذ مخسة و عرشين عامًا.. يف  أيام اجلامعة
خارج  من  القادمني  املغرتبني  بيت  يف  مقيام 
غرف  كلها  كبرية  عامرة  يف  املحافظة… 
الصني...  يف  لو  حتى  العلم  طالبي  من  ألمثايل 

أسكن يف غرفة ومعي فيها  زميل  بلديايت… 
و لكنه أصغر مني سّنًا، لذا فقد كنت األقدم يف 
الغرفه، وهو املستجد الذي قدم منذ أسبوعني   
طالب  مع  سيسهر  أنه  وخيربين   … فقط 
استعدادًا  للمذاكرة  الثاين  الدور  يف  دفعته 
لالمتحانات لذا يقول :"صموئيل ال تضع املفتاح 
يف الباب بعد أن ُتغلقه".. ويكرر األمر مرتني، 
و انا ُأخربه " لن أنسى .. وال تقلق أنت تعلم أن  
أستعد  بينام  فينرصف    …. خفيف"  نومي 
الغد... ملحاضات  استعدادا  مبكرًا   للنوم  أنا 

 أنام  يف عمق ألستيقظ  صباحًا  بمفردي  قبل 
حتى أن يرن املنبه،    .. أنظر إىل رسيره  فال أجده  
أصدقائه.. عند  نام  ربام   انه  فأمّخن  عليه.. 
وأحترك ناحية باب الغرفة  ألكتشف أنني قد 
أغلقته من الداخل ونسيت املفتاح يف الباب!!! 
عيل  نّبه  لقد  نسيت…  كيف  اسود..  ياهنار 

أكثر من مرة..
 أفتح الباب  ألجد طالبًا  من الغرفة املجاورة  
وهو   األويل  املحاضة  إىل  للذهاب  يستعد 
ينظر إيّل بغضٍب شديد قائاًل )أنت نايم نومة 
السكن  كل  صّحيت  أنت  الكهف؟..  أهل 

وحمدش ِعرف ينام بسببك(... 
ألكتشف أن "زمييل"  حاول أن يدخل الغرفة
الباب  فطرق  املفتاح،  بسبب  يعرف  مل  ولكنه 
وأخرى…  أخرى..  ومرات  مرات   عدة 
الزمالء  كل  أيقظ  الطرق   ِشدة  من  أنه  حتى 
السكن  مرشف  حرض   لقد  بل   الدور،   يف 
الطرق… صوت  عىل  األريض  الطابق  من 
وكل هذا وأنا مل أستيقظ….حتى اضطر آسفًا 
متجاورًا  الزمالء،  أحد  غرفة  يف  يبيت  أن  إىل 

فقط…  واحد  لفرد  يتسع  رسير  عىل  له 
أعرف  ال  معتذرًا..  صديقي   إىل  أذهب 
ان  أتعّمد  مل  أنني  يقتنع  فكيف  أقول..  ماذا 
أين  يقتنع  وكيف  باملفتاح؟..  الباب  أغلق 
الذي  الطرق  هذا  كل  مع  حتى  أستيقظ  مل 
األريض…. الدور  من  السكن  مرشف  أيقظ 
الغرفه من  نقله  طلب  و  يقتنع…  مل  طبعا 
و رحل… رحل بعدما اقتنع أين طردته من 

الغرفه  بالذوق، وقلتها ال باللسان وإنام بالفعل 
األكيد.. 

اسمعكم..  مل  الزمالء..  كل  وأخرب  ُأخربه 
أحدهم  أن  لو  كام  نائام  كنت  صدقوين.. 
ال  لكن  و  اذين…  يف  أذن  سدادة  وضع 
غلق  جرمان..  يصّدق….فاجلرم  أحد 
شديد  والعتب  االستيقاظ..  وعدم  الباب 
سكن..  زميل  أكون  أن  قبل  صديق   ألنى 
323م    سنة  حدثت  قصة  وقتها  تذّكرت 
نفيس  أنا  أصحبت  حتى  أصّدقها  ومل  قرأهتا 
األنبا   إىل   ضيفا  حرض   فقد  ابطاهلا…]  أحد 
باخوميوس.. و إذ استمر احلديث معه حتى 
فقال  تلميذه   عليهام  دخل  النهار..  منتصف 
طعامًا  وضع  اتعب  باخوميوس:  األنبا  له 
انرصف  ثم  حاض  التلميذ  له  فقال  للضيف.. 
ويكرر  آخر  تلميٌذ  وحيرض  ساعتان   لتمر 
أحرِض  ابني   يا   " الطلب  باخوميوس   األنبا 
يا  حاض  التلميذ  ويقول  للضيف"  طعامًا 
يشعر  حتى  ساعات  ومتر  وينرصف   . أيب. 
بنفسه ويقوم  باحلرج  باخوميوس  األنبا 
للضيف… الطعام  ليعّد   .. سنه(  كرب  )مع 
بمحبة  ويعاتبهام  تلميذيه  مع  يلتقي  وبعدها 
األب : طلبت منكام أن حُترِضا طعامًا للضيف
ومل حُترضا، فهل يقول الضيف أننا بخالء..؟!.. 
ليخرباه التلميذان يف نفس الوقت. " ما سمعناك 
أغلق  لنا  تقول  سمعناك  وانام  طعاما  تطلب 
الباب وانرصف.. فأطعنا وانرصفنا"!!! .. [.. 
كيف سِمعا، شخصان خمتلفان، كلامٍت غري 
حقيقية؟ .. وكيف  نسيت أنا و مل استيقظ  بعد 
صباحًا  استيقظت  الذي  وأنا  الطرق،  هذا  كل 
بدون حتي جرس املنبه؟ … ال أعرف.. ولكّني  
أحكي قصتى هذه  كلام رأيت مشاجرة قائاًل:
أعِط عذرًا… فاألمور ليست دائاًم مثلام تراها ..
جدًا. شاطر  شاطر..  باحلقيقة..  والشيطان 



صنعه  الذى  اليوم  هو  )هذا  قائلني  نصىل  عندما 
يارب  خلصنا  يارب  فيه  ونبتهج  بلنفرح  الرب 
سهل سبلنا( عن يوم األحد الذى قام فيه السـيد 

املسيح وصار باكورة للراقدين.
يوم الرب:

عىل  املنترص  الرب  يوم  هو  صار  األحد   يوم 
كانوا  التالميذ  وألن  البرشية.  لصالح  املوت 
هناية  ىف  مرة  ألول  هلم  ظهر  وقد  معا  جمتمعني 
فجرًا.  األموات  من  فيه  قام  الذى  األحد  يوم 
املجيدة  بالقيامة  األحد  يوم  نحتفل  ودائاًم 
قائلني... مصلني  نرصخ  صالتنا  مجيع  وىف 

وبقيامتك  نبرش  يارب  بموتك  أمني  أمني  أمني 
املقدسة وصعودك إىل السموات نعرتف. نسبحك 
اهلنا.. يا  إليك  ونترضع  يارب  ونشكرك  ونباركك 
املسيح  السيد  وقيامة  وموت  أالم  لتامل  صلوات 

صلوات  األرثوذكسية  القبطية  كنيستنا  وضعت 
والقيامة  واملوت  والصلب  اآلالم  ىف  للتأمل  خاصة 
اآلالم  هو  ما  ونعى  نحيا  حتى  املسيح  للسيد 
أجل  من  املسيح  السيد  حتمله  الذى  واملوت 
األموات: بني  من  منترصا  قام  وأخريا  البرشية 
أدركت  انا   . اآلالم وحده  يا من حتمل  يارب   +

مقدار ما عنيت وحدك وتالميذك نيام.
+ اسمح وعرفنى ماذا أصنع أنا اآلن من أجلك ....

+ جثسيامنى ماثلة امامى ، وانت جاث بركبتيك 
الليل كان  برد  . وبالرغم من  العراء  عىل األرض 

عرقك يتصبب كالدم ...  
كة  رش نى  ا حز ا و مى  ال ا عترب  ا و سمح  ا و  +

متواضعة ىف االمك ... 
 . . . عنى  س  لكأ ا ب  ترش ن  أ ضيت  ر لقد   +

+ سوف اخدمك كل أيام حيايت. ...
+ فقط عرفنا كيف أكرمك ...

معك  ويصلوا  يسهروا  أن  تالميذك  من  طلبت   +
ساعة واحدة، فناموا ...

ىف  أالمك  ذكر  عن  أغفل  ولن  وأصىل  سأسهر   +
جثسيامنى  ...

+ سأرددها بالشكر وعرفان اجلميل كل أيام حياتى 

اجتوزه صح:
تتجوز  عايزه  شابه  او  شاب  لكل  نصيحه 
بعده بيشتم  اجلواز  قبل  بيشتم  اليل 
هيرضبك!  البنات  إخواته  بيرضب  واليل 
خري مالوش  أهله  يف  خري  مالوش  واليل 
يف حد،  والغري أمني يف حياته غري أمني عليكي.
كداب  شغله،  يف  والغشاش  الكداب 
بام  بينضح  اإلناء  عالقاته...  يف  وغشاش 
الشجرة. أصل  أيه  يقولك  والثمر  فيه 
االنسجام مش بالعافية واالرتياح مش عمياين 
مش  دلوقتي  اإلنسان  عايشه  مش  واليل 
هيعيشه يف يوم وليلة الطبع يغلب التطبع واليل 
لوحدها  والعاطفة  بيها  بيتكوي  النار  حيضن 
تكون  الزم  العقل  قبل  والروح  كفاية  مش 
مطمنة لو مشفتيش ربنا فيه بحق وحقيقي. 
وألقاب  مقياس  مش  التدين  تطمنيش  ما 
بيته  يف  يبان  اإلنسان  صفر.  تساوي  اخلدمة 
وشغله وفسخ الف خطوبة وال جوازة فاشلة.

عشان متتفاجئوش:
اجلواز  بعد  يتفاجئ  حمدش  بس  عشان 
جنبك  نايمة  اليل  تالقي  بتصحى  شهر  بكام 
بالنسبالك! جًدا  عادية  عادية...  ست  واحدة 
بتسهر  كنت  اليل  حبيبتك  مش  مراتك  بقت 
بالساعات تكلمها يف املوبايل وجتيبلها يف هدايا.. 
بقت مراتك بتشوفها الصبح وشعرها منكوش 
وهي  وصوهتا  عينيها  عىل  سايح  والكحل 
الليل..  عز  يف  نومة  أحىل  من  يصحيك  بتكح 
االنبهار بريوح ومش بيفضل بينكم غري املودة 
الواحد الزم خيتار صح  والرمحة عشان كدة 
وهو  حتي  ويوده  ويقدره  يستحمله  اىل  احلد 
يف اسوأ حاالته يشوفه احسن واحد ف الدنيا.. 

عشان كده ربنا بيقول:
"فالذي مجعه اهلل ال يفرقه إنسان".

"وجعل بينكم مودة و رمحه".

غريزة حب البقاء
ذهب الكاهن لزيارة سيدة طاعنة ىف السن ومصابة 
بأمراض كثرية وخطرية وهى حتترض، وبعد ان 
صىّل هلا ورشمها بالزيت، اراد تعزيتها وتشجيعها 
وتطمينها فبدأ يكلمها عن الرجاء ومجال السامء. 
واذا بالعجوز التى كانت متوت، تزجمر وتربطم 
قاعدة  أنا  "هو  له:  تقول  وهى  غاضبة  وتنتهره 

عىل قلبك"؟!
***

! حنا  عمك 
وهو  داود  مرقس  القمص  املتنيح  ىل  روى 
فقال:  حنا  عمك  قصة  الضحك  ىف  مستغرق 
السن،  كبري  طيب  راجل  الكنيسة  ىف  عندنا  كان 
اجلميع.  من  وحمبوب  والصغري  للكبري  خدوم 
حنا".  "عم  وود  ببساطة  يدعونه  الكل  وكان 
صالة  اجتامع  وعملوا  حنا  عم  مرض  مرة  وىف 
أحدهم  ووقف  شفاءة.  اهلل  من  يطلبون  خصيصاً 
يصىل بحرارة قائالً : "إشفى يارب عمّك حنا" ! )لعل 
اهلل نفسه ابتسم واستجاب دعاء البساطة واملحبة(..

***
كتاب اسمه األنجيل

 " لصاحبها:  وقال  كبرية  مكتبة  اىل  شاب  ذهب 
عن  اخليالية  القصص  مئات  قراءة  من  مللت  لقد 
احلب واملغامرات. واآلن أريدك ان ترشح ىل قصة 
عظيمة مثرية ومفيده فيها حب حقيقى صادق 
وتاريخ  وقيم  وأدب  وحكمة  ورصاع  وتضحية 
عن  وختتلف  وعجائب  ومبادئ   وتعليم  وحوار 
أن  وبرشط  السوق  متأل  التى  اآلخرى  القصص 
 ..... حياتى  ىف  تؤثر  وأن  حقيقية  واقعية  تكون 
ثم  الكثرية  األوصاف  هذه  املكتبة  صاحب  وتأمل 
هذا  فخذ  "إذن  وقال:  للشاب  أعطاه  كتاباً  أخرج 
الكتاب ... ألنك لن جتد كتاباً آخر ىف الدنيا جتتمع 
هذا  سوى  ذكرهتا  التى  الصفات  هذه  كل  فيه 
الكتاب العجيب الفريد ىف نوعه واسمه .. األنجيل!

***
ما هو اتساع كنيستك؟

جداً،  صغرية  تكون  قد  الكبرية  الكنيسة 
جداً! كبرية  تكون  قد  الصغرية  والكنيسة 
ما  كنيسة  كانت  اذا  ما  لبيان  مقياس  أفضل  ان 
وال  اتساعها  ىف  هو  ليس   .. صغرية  أو  كبرية 
وخدماهتا  براجمها  اتساع  ىف  ولكن  شعبها  كثرة 
قريبة  تبشريية  اهتاممات  هلا  وهل  وأنشطتها، 
ىف  للفقراء  املساعدة  يد  بمد  تعتنى  وهل  وبعيدة؟ 
كل  تسّد  وهل  اجلغراىف؟  نطاقها  وخارج  دائرهتا  
احتياجات شعبها الروحية واجلسدية؟ وهل تشارك 
اهلل؟  وشعب  والدولية  الوطنية  االحتياجات  ىف 

ما هو اتساع كنيستك اذاً ؟؟؟؟
***

احلامر عرف طاقة بطنه .. !!!
روى ىل نيافة األنبا مينا مطران جرجا األسبق وقد 
كّنا مدعوين للغداء معاً عند أحد األصدقاء، وذلك 
الكريمة  املضيفة  وإحلاح  "عزايم"  كثرة  أثر  عىل 
مستخدمة كل صور اإلغراء والضغوط واإلحراج 
وخواطر  وأمثاهلا  "تعدمنى"  عبارات  مثل 
القديسني، بحيث لو أطعناها الُصبنا بتمزق ىف املعدة!
األسلوب  هذا  عن  اقالعها  حماوالت  ىف  تعبنا  وملا 
التالية:  القصة  املطران  نيافة  هلا  روى  الصعب، 
كان يوجد راهب غلبان اسمه أبونا حدادى خيدم 
مثلك  كريمة  سيده  عزمته  القرى.  إحدى  ىف 
بدأت  وشبع،  الرجل  أكل  أن  وبعد  الغداء.  عىل 
والطيور  اللحوم  من  بقطع  عليه  تعزم  الست 
عادت  ولكنها  وشكرها.  وخجالً  تأدباً  منها  فأخذ 
 ... األصناف  بجميع  جديد  من  طبقه  له  متأل 
وقالت له بالطريقة املرصية التقليدية املعروفة ...
فأكلها!  خاطرى"  علشان  دى  كل  "خذ 
وقالت  أخرى  فرخة  ُربع  له  وقدمت  عادت  ثم 
تقدر  العدرا...  الست  خاطر  علشان  ودى  له: 
العملية  الست  وكررت  املسكني.  وأكلها  تكسفها؟ 
ألخ.  ... اآلخر  وراء  قديس  اسم  تذكر  وهى 
بعد  التعب  من  هلا  يرثى  حالة  ىف  الرجل  وقام 
عائداً. محاره  وركب  فعالً،  يموت  كاد  أن 
اىل  به  فاملت  احلامره  عطشت  الطريق  وىف 
فرغت  أن  وبعد  لترشب.  )مسقاه(  مسقة 
وقال  أوقفها  السري.  وأستأنفت  الرشب  من 
فلم  خاطرى"  عشان  شوية  كامن  أرشبى  هلا: 
شوية  كامن  ارشبى  "طيب  هلا  فقال  ترشب. 
خاطر  علشان  وشوية  العدرا  خاطر  علشان 
مارمرقس!!  خاطر  عشان  او   ... مارجرجس 
سالمته  صحة  عن  تسال  مل  احلامرة  ولكن 
خماطبًا  قال  وهنا  طريقها...  ىف  ومضت 
 .. بطنه  طاقة  عرف  احلامر  بقى  نفسه: 
بطنك؟!  طاقة  تعرف  مل  حدادى  يا  وأنت 
ان ضبط النفس فضيلة، وال مساومات وجمامالت 
واملرصية  الرشقية  العزومات  ونظام  فيها، 
منه. ونحذر  عنه  نقلع  أن  جيب  ومرض  خاطئ 

***
برنيطتك يا خواجه !

أحدث  ومعه  سمك  يصطاد   .... اخلواجة  كان 
ساعات  ّعدة  ومكث  واألدوات،  الصنارات 
واحدة!  سمكة  أصطياد  من  يتمكن  فلم  حياول 
ىف  صغرياً  ولداً  ملح  بالياس  ُيصاب  كاد  وملا 
رخيصة  بسيطة  صنارة  ومعه  قريبة  منطقة 
سمكة!  أمسكت  املاء  ىف  ألقاها  وكلام  الغاب  من 
الصبى  يسأل  وذهب  جداً  الرجل  تعجب 

+ االن عرفت معنى املحبة ...
+ ومعنى الغلبة عىل العامل ...

وشبابى  وصحتى  حياتى  ياسيدى  لك  أقدم   +
اكراما لروحك النازفة وقدميك الداميتني ...

+ ليتمجد أسمك ىف كنيستك املقدسة  ...
سبقت  التى  النشيطة  كمريم  اكون  ان  أريد   +
... بالناردين جسدك حيا  كنبية وطيبت  بالرؤيا 

+ وال اريد ان اكون كاملجدلية التى ذهبت لتطيب 
جسدك ميتا فوجدت القرب فارغا... 

+ يا سيد اقدم لك شبابى قبل أن يذبل ...
+ واكسب حياتى كلها منذ اآلن ىف حبك ألطيب 

قلبك ... 

+ يا كارس شوكة املوت، يا غالب اجلحيم، بقيامتك 
نقضت اوجاع اجلسد، وكرست سطوة األمل ...

جمدت  املحبة.  احييت   . االتضاع  أقمت   +
الصليب ... 

... امليت  عاملنا  إىل  اجلديدة  احلياة  أدخلت   +
+ بددت يأس اإلنسان ...

+ كشفت رس اإلنجيل. واضات الطريق. وفتحت 
ذهننا إلدراك رس اخللود ... 

+ قويت إيامننا.  بنرصة الروح عىل اجلسد وغلبة
احلق عىل الباطل وحقيقة الدهر اآلتى ...

+ رفعت املحبة لنتخطى األمل ... 
ال  الذى  الفرح احلقيقى  قلوبنا رس  أدخلت ىف   +

يمكن ألحد أن ينزعه منا. 
+ انا اليوم اتنسم من قربك رائحة حلياتى اجلديدة... 
 ... اجلسد  لقيامة  مسحة  حنوطك  من  وأخذ   +

+ اآلن حتولت حقيقة القرب عندى إىل أنه منطقة 
عبور لالبدية ... 

فال  جميئك  وعد  ىل  أكدت  سيدى  يا  قيامتك   +
تبطئ وتعال رسيعا ... 

وعودك  حسب  منتظرينك  املرنم:  مع  لنقول 
قولت سأتى رسيعًا أمني.

ماتتجوزوش احسن:
ما تتجوزوش ناس خمتلفه كتري عن مستواكم 

الفكرى .. هتتعبوا.
ما تتجوزوش ناس خمتلفه كتري عن مستواكم 

التعليمى .. هتتعبوا.
ما تتجوزوش  ناس خمتلفه كتري عن مستواكم 

املادى .. هتتعبوا.
ما تتجوزوش ناس خمتلفه كتري عن مستواكم 

العائىل .. هتتعبوا.
ما تتجوزوش ناس خمتلفه خالص عن القيم 

اىل اتربيتوا عليها. 
)اوبن  زيادة  منفتحة  ناس  تتجوزوش  ما 
مايند( وانت تكون ليك حدودك .. هتتعبوا

 .. ما تتجوزيش واحد سلوكة مش منضبط 
هتتعبى.

وانت  تشتغل  بتحب  واحده  تتجوزش  ما 
مش عايزها تشتغل.

عاجبك  مش  لبسها  واحده  تتجوزش  ما 
وترجع تتعب وتتعبها بعد اجلواز. 

اخلروجات  يتحـب  واحده  تتجوزش  ما 
ىف  تقعــد  عايزها  اجلواز  وبعد  والفســح 

ومتخرجهاش.  البيت 
ما تتجوزيش واحد بخيل. 

ما تتجوزيش واحد مش بيقدرك.
ما تتجوزيش واحد مش بيحرتم اهلك.

اىل  العيلة  عىل  بصوا  بتتجوزوا  وانتو 
بتفرق اة  ألهنا  منها  حياتكم  رشيك  هتختاروا 
ومتقولش انا بختار رشيك حياتى مش العيلة.

 
حاجه  كل  ىف  منكم  قريبة  ناس  اختاروا 
سعيدة  حياة  وتعيشوا  متتعبوش  عشان 

اقولكم متتجوزوش أحسن.

الصغري عن رس نجاحه فيام فشل هو فيه ورغم 
ببساطة:  الصبى  اجابه  وهنا  األفضل؟  امكانياته 
الربنيطة  دخل  ما  سأله  وملا  خواجة!  يا  برنيطتك 
رس  "ان  وقال:  حديثه  الصبى  أكمل  املوضوع،  ىف 
واألحراش  الغاب  وسط  اختفائى  هو  نجاحى 
السمك  أن  فشلك  رس  بينام  الصنارة،  ألقى  وانا 
املاء  ىف  الكبرية  برنيطتك  وظل  ظلك  يرى 
الفخمة!  صنارتك  عن  ويبتعد  وهيرب  فيخاف 
للخدام  وضورى  هام  روحى  درس  من  ياله 
فأجعلك  "إتبعنى  يقول:  يسوع  فالرب   ...
فيمن  رشط  أول  ان  يقول  كام  الناس"  صياد 
كربت  اذا  أماّ  نفسه"  ينكر  "أن  هو  اتباعه  يريد 
وحب  واملواهب  بالنفس  واالعتداد  الذات  فينا 
فسوف  البرشية،  االمكانيات  عىل  واتكالنا  الظهور 
لسان  ويصري  منا  الناس  وهيرب  حتامً  نفشل 
 .)5  : )لو5  شيئاً"  نأخذ  ومل  كله  الليل  "تعبنا  حالنا 

***
هل تعرف العوم ؟

ركب يوماً شاب معجب بنفسه قارباً ىف البحر 
وسأل املراكبى:

س: هل تعرف انجليزى؟  ج: ال
س: هل تعرف فرنساوى؟  ج: ال

س: أال تعرف جغرافيا وال تاريخ وال علم نفس؟
ال.  ال.  ال.  البسيط:  املراكبى  إجابة  وكانت 
فقال له الشاب املغرور: يا خسارة نصف عمرك راح. 
القارب  قلبت  شديدة  عاصفة  هبت  قليل  وبعد 
للمراكبى  ويرصخ  يغرق  الشاب  فأبتدأ  البحر  ىف 
ال ج:  العوم؟    تعرف  هل  فسأله  ينقذه  أن 
راح! كله  عمرك  يبقى  املراكبى:  له  قال  وهنا 
الشئ  جتهل  ولكنك  كثرية  أشياء  تعرف  قد  نعم 
األنسان  ينتفع  فامذا   " نفسك  خالص  وهو  األهم 
.)26  : )مت16  نفسه"  وخرس  كلة  العامل  ربح  لو 

***
يعاند مع اهلل ليموت !

الكثري من  يعانى من  السن  الطاعن ىف  الرجل  كان 
روماتيزم  من  يعانى  فكان  الشيخوخة  امراض 
يكاد يصيبه بالشلل وبدأ يفقد سمعه ويفقد الذاكرة 
ويشكو  عينيه  ىف  زرقاء  مياه  لعملية  حيتاج  وكان 
وقال  الربوستاتا.  ومن  الدم  ضغط  ارتفاع  من 
لطبيبه املعالج بغضب: انا مش فاهم ليه ربنا سايبنى 
انه البد  "أنا متأكد  بلطف  الدكتور  عايش؟! فأجابه 
عنده شئ ىف فكره يريدك أن تعمله" ... وبعد تفكري 
وقال  الدكتور  صدر  ىف  أصبعه  العجوز  غرز  ثوان، 
أعمله!!". ها  مش  "طيب  احلل:  وجد  كمن  بعزم 
يقول الكتاب املقدس ان العناد مثل خطية عبادة 

األصنام! )1صم15 : 22(.
***

أنواع الناس من حيث العطاء
ينقسم الناس من حيث العطاء اىل مخسة أنواع هى:
متحجر  صلب  النوع  هذا  الزلط:  األول  النوع 
ضبته  اذا  اال  منه  شيئ  اخذ  تسطيع  ال  قاسى 
انه  رشاراً!  لك  خيرج  وعندئذ  مماثلة  بزلطه 
اليعطى ماالً وال خدمة وال حتى كلمة طيبة وانام 
كاالهتامات  والزلط  الدبش  او  كالرصاص  كالم 
فقط!! يبطح  زلط  انه  والسخرية.  واالنتقادات 
ولكنه  ايضاً  جامد  وهذا  الدوم:  الثانى  النوع 
وانام  يؤكل،  ضيئالً  سطحياً  شيئاً  لك  يقدم 
تأخذه  باألسنان  عنيف  نحت  اىل  حيتاج 
البخيل  األنسان  متثل  الدومة  الرضس!  بطلوع 
شاق. وبمجهود  تافهاً  شيئاً  اال  يعطى  ال  الذى 
لينًا  يبدو  النوع  هذا  الشوكى:  التني  الثالث  النوع 
متتأل  ويأكله  يمسكه  كيف  يعرف  ال  من  ولكن 
يعطى  قد  والبذر!  باحلصى  وفمه  باألشواك  يده 
بالنسبة لكثرة أشواكه  ولكنه قليل جداً  شيئاً حلواً 
الذى  املنافق  الشحيح  األنسان  يمثل  انه  وبذره 
بسيطًا  ماالً   ... كثرياً  ورشاً  قليالً  خرياً  لك  يقدم 
دفع  فاذا  األفتخار  من  وطبوالً  ضخمة  وجعجعة 
للكنيسة دوالر ظن انه اشرتى الكنيسة وصاحبها!!
باملاء  ممتلئه  االسفنجة  ان  اإلسفنج:  الرابع  النوع 
من  تعطى  ال  اهنا  عيبها  ولكن  العطاء،  وسخية 
نفسها اال اذا عرصهتا! اهنا كريمة لكنها لألسف ال 
تعطى اال بالضغط املستمر وعندئذ يمكن ان تعطيك 
من  النوع  ذلك  متثل  االسفنجة  ان  عندها.  ما  كل 
ينفذ وصية  ذاته وال  من  ابداً  يعطى  ال  الذى  الناس 
دائاًم  حيتاج  املشاعر  بليد  أنانى  ولكنه  العشور 
واالقناع.  واجلدل  واألحراج  واالحلاح  الضغط  اىل 
عصارة!! اىل  حيتاج  أيضاً  القصب  عود  يشبه  انه 
النوع  هذا  العسل:  شهد  قرص  اخلامس  النوع 
ويفيض  يمتلئ  ألنه  شك  بال  االنواع  أفضل  هو 
من  ماعنده  كل  ويعطى  لذيذاً  حلواً  وشهداً  عسالً 
عرص  وال  ضغط  اىل  حيتاج  ال  انه  نفسه.  تلقاء 
مرارة،  وال  بذار  وال  شوك  فيه  وليس  ضب  وال 
حتى  ينتظر  وال  وسخاء  حالوة  يسيل  وانام 
املسيحى  للعطاء  املثاىل  النوع  انه  أحد.  منه  يطلب 
حاله  لسان  الذى  كيل  بال  املرسور  التطوعى 
للرب  بيتاً  يبنى  ان  اراد  عندما  النبى  داود  كقول 
بالعطاء  نتطوع  حتى  شعبى  هو  ومن  أنا  من   "
أعطيناك". يدك  ومن  اجلميع  يارب  منك  ألن  لك، 



برج احلمل )21 مارس - 20 أبريل(:
مهنياً:  ال جتادل وال تتدّخل يف أمور ال تعنيك، متالك أعصابك وقّدم بعض التنازالت

لكن ال ترتاجع عام أنت مقتنع به وترى أنه مفيد ملجالك املهني.
 عاطفياً:   تبدو اكثر حرصاً عىل شؤونك العاطفية وتقلق، وربام تتلهى عن الرشيك 

باالنشغال بأمور مادية ملّحة. 
صحياً: اتبع النظام الغذائي السليم الذي ال يفقدك املناعة واحليوية وينعكس إجياباً عىل وضعك الصحي.

برج الثور )21 أبريل - 21 مايو(:
مهنيًا: يوّفر لك هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنّقالت وزيارات واسفار مفيدة لك.
عاطفيًا: يوم موّفق جّدًا ويدعوك اىل تكرار املحاوالت وعدم االستسالم أمام العالقات الفاشلة.
صحيًا: نسق قدر اإلمكان بني نشاطك املهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحًا من مجيع اجلهات.

برج اجلوزاء )22 مايو - 21 يونيو(:
مهنيًا: األجوائك مشحونة بالقلق و االضطراب فكن حذرا عزيزي اجلوزاء بخصوص أمور مهنية .
عاطفيًا: مل يعد باستطاعة الرشيك حتمل املزيد من ترصفاتك السيئة، األمور تسري نحو األسوأ.
أنت. إال  صحتك  عىل  يقلق  فالكل  اإلرشادات،  تطبيق  منك  الطلب  كثرة  من  تتذمر  ال  صحيًا: 

برج الرسطان )22 يونيو - 23 يوليو(: 
مهنيًا: تزهو بنفسك وتشعر باالرتياح وتزدهر األوضاع وتكرب شعبيتك كام جاذبيتك وتشعر 

باحليوية الكبرية تعود اليك.
الطرف  عاطفيًا: عالقة جديدة ترتبط هبا وتشعر باحلامسة الستكامهلا بعدما وجدت يف 

اآلخر املميزات املطلوبة.
أشجعك. والنشاط،  احلركة  إىل  تواق  ألنك  الرياضة،  حمّبي  من  أنك  معروف  صحيًا: 

برج األسد )24 يوليو - 23 اغسطس(:
حتبط  قد  أمل،  بخيبة  تصاب  لئال  عقد  توقيع  أو  قرار  اختاذ  يف  تتهّور  ال  مهنيًا: 

حماوالتك أو تؤّجل معامالتك.
عاطفيًا: اجلّو عاصف وال حيتمل اهتامات جارحة اوالتعّرض لكربياء احد الطرفني 

واختاذ موقف متصّلب.
صحياً: قد تعاودك مشاكل اجلهاز اهلضمي بسبب إفراطك يف تناول املأكوالت املرضة ملعدتك.

برج العذراء )24 اغسطس - 23 سبتمرب(:
مهنيًا: تشعر بليونة يف التعامل معك من قبل الزمالء واملعاونني واألشخاص النافذين 

لكّن التعاطف هذا لن يأيت عىل طبق من فّضة.
عاطفيًا: املغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إىل البحث عن 

بدائل أكثر جدّية.
صحيًا: حتاش اجللوس مدة طويلة فهو السبب األساس آلالم الظهر.

برج امليزان )24 سبتمرب - 23 اكتوبر(:
هتّز  بمعنويات  احلياة  عىل  ومقباًل  قويًا  مقاومًا،  واثقًا  األمام،  إىل  خطوات  تتقّدم  مهنيًا:  

اجلبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر عىل النيك منك.
عاطفيًا: متتلك والرشيك من اإلمكانات ما يكفي للتفّوق عىل الصعاب ونسبة الوعي لديكام 

كافية لعدم إظهار ذلك.
صحيًا: تشعر أن أثقااًل سقطت عن كاهلك، وأّنك مقبل عىل يوم واعد جدًا.

برج العقرب )24 أكتوبر - 22 نوفمرب(:
مهنيًا:  حيمل اليك هذا اليوم احلظوظ وفرتة رائعة من التطورات عىل الصعيد املهني، 

فتنتقل معها إىل مرحلة جديدة يف حياتك العملية.
عاطفيًا:  مرشوع ارتباط يلوح يف األفق، وقد تقابل الشخص املناسب وتضع معه 

النقاط عىل احلروف.
صحيًا: هيّددك هذا اليوم باألخطار واملشكالت، وقد يوّلد لك احتكاكات تثري عصبيتك 

وانفعالك.

برج القوس )23 نوفمرب - 22 ديسمرب(:
مهنيًا: كن يقظًا يف عملك فالكثري من األخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل 

ملناقشتك هبا.
عاطفيًا:  آراء خمتلفة أو متناقضة من قبل احد الطرفني ما يثري بلبلة ويدفعك اىل الشعور 

باخليبة.
الرأس هنارًا. الرتّنح وأمل يف  لياًل يرهق األعصاب ويبقيك يف حال من  الدائم  األرق  صحيًا: 

برج اجلدي )23 ديسمرب - 20 يناير(:
مهنيًا: يعّزز هذا اليوم ميلك إىل العمل واإلنتاج وحتقيق أفضل النتائج، لكن عليك بذل املزيد من اجلهد 

للتوصل إىل حتقيق طموحك الكبري.
قلياًل. الرتيث  تستدعي  حساسة  عائلية  أزمة  بسبب  حتب  بمن  إرتباطك  قرار  تؤجل  عاطفيًا: 

تتبعه. الذي  الغذائي  الربنامج  من  املرجوة  النتائج  بشأن  واألناة  الصرب  قليل  تكن  ال  صحيًا: 

برج الدلو )21 يناير - 19 فرباير(:
مهنيًا: يرتاجع الضغط الذي كنت حتت وطأته وتستعيد حياتك الشخصية والفرح واالندفاع 

املعهود فيك.
عاطفيًا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا يف العالقة، إذ تنعكس األمور وتصبح أكثر ّدقة وصعوبة.

صحيًا:  أنت جّدي يف كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى يف الشأن الصحي الذي توليه اهتاممًا 
كبريًا.

      برج احلوت )20 فرباير - 20 مارس(:

يف  معك  تقف  واحلظوظ  جيد  بيوم  متر  مهنيًا: 
الفرتة لتقدم  هذه  من  تستفيد  ان  حاول  عديدة  جماالت 

والنجاح.

عاطفيًا: ال تكن عنيدًا بل كن أكثر تعاونًا مع احلبيب، وادرس 
معه مرشوعًا يعود عليكام بالنفع.

فهذا  الطعام،  وجبات  مواعيد  حتديد  يستحسن  صحيًا: 
يكون صحيًا ومفيدًا.











رفع زيناس رأسه يف شموخ و قال بصوت جهوري و نربة كلها سلطان 
الشيوخ جملس  مستشاري  كبري  كالسيوس  زيناس  انا   ( وعظمة 
ومعلم أثينا األول قد اقمت كسانيا اريستاسيوس الطبيبة و احلكيمة 
منك... أعىل  كالسيوس  زيناس  فقط  بيتي...انا  عىل  الثانية  لتكون 
حياهتا  عىل  للحفاظ  اخلاص  حرسنا  من  عرشة  بتعيني  نأمر  كام 
.) ومساعدين  خدم  من  يلزمها  ما  تعيني  فعليها  هي  الغالية...وأما 

قال هذا ثم وجه حديثه إىل كسانيا قائاًل يف ود وهو يبتسم )بالطبع 
وماذا  قصتك  باقي  اعرف  بأن  شغفي  فقدت  انني  يعني  ال  هذا 

حدث معك ومع ابيك يف ميدان املعركة( 

جتمدت كسانيا يف مكاهنا و قد انعقد لساهنا يف ذهول غري مصدقة 
ملا جيري من حوهلا...تسمرت مثبتة نظرها عىل زيناس الذي ما أن 
انتهى من إعالن قراره حتى أمر جنوده و تابعيه برغبته يف العودة 
اجلديد. عملها  مهام  الطبيبة  كسانيا  تسليم  يف  يبدأ  حتى  قرصه  إىل 

 
ليمهد  اخلدم  أحد  تقدم  فيام  جانب  كل  من  باملوكب  اجلنود  أحاط 
الطريق وخيليه من احلجارة و فروع األشجار بينام خادم آخر كان 
يسري خلف زيناس وكسانيا يظلل عليهام بمظلة ذات الوان مميزة.

املارة  كان  وبينام  زيناس،  قرص  إىل  طريقه  يف  املوكب  حترك 
متعجبني  بينهم  فيام  يتهامسون  الطريق،  جانبي  عىل  يتجمعون 
املهيب املوكب  هذا  يف  تسري  وهي  الوحش  للمرأة  رؤيتهم  من 
الغضب  و  االستنكار  عالمات  و  قلوهبم  يف  يشتعل  احلقد  وفيام 
املارة  حترق وجوههم كان زيناس يسري هبدوء غري مبال بصخب 
بصوت  كسانيا  إىل  حديثه  موجهًا  االرتفاع  يف  اآلخذة  وأصواهتم 
املعركة... أرض  يف  معك  حدث  ماذا  اخربيني  )هيا  قائاًل  ثابت 
جيعلهم  ما  فهذا  العامة...  بضوضاء  تبايل  ال  و  كسانيا  يا  إيل  حتدثي 
نفع  ال  كلامت  و  أصواتًا  يصدرون  فالسفة...إهنم  وجيعلنا  غوغاء 
الفالسفة  معرش  نحن  أما  ضوضاء...و  عائد...جمرد  وال  منها 
غاية لدينا  قول  لكل  الكلمة،  قيمة  و  احلديث  مقدار  فنعرف 
والتعليقات  التالسن  أما  هدف...و  و  مغزًى  نجريه  حوار  وألي 
دعك  الغوغاء...واآلن  سامت  من  فهو  القبيح  والتدخل  السمجة 
لسامعك(. حقًا  شغوف  فأنا  جرى  عام  اخربيني  وهيا  هذا  من 

مثبتة  حوهلا  يدور  ما  كل  عن  نظرها  غضت  قد  و  كسانيا  أجابت 
حتى  شخصه  يف  حواسها  كل  جامعة  زيناس  وجه  عىل  عيناها 
العامة صيحات  عن  اذناها  صامة  معه...  وحدانية  يف  صارت 
زجاجية  كغرفة  حمتضنهم  حوهلام  من  جتمد  قد  الفراغ  وكأن 
عازلة عن كل ما يدور باخلارج ، قالت كسانيا بنربة حزينة ال ختلو 
طريقه  يف  وهو  املعركة...مات  ميدان  يف  ايب  مات   ( فخر  من 
صاري  عليه  سقط  قد  القائد  هذا  املهمني...كان  القادة  أحد  إلنقاذ 
سفينته أثر حتطمها يف معركة رشسة مع الفرس، فقرر أيب.... (.

 ... مهاًل  مهاًل   ( دهشة  يف  متسائاًل  كسانيا  حديث  زيناس  قاطع 
ما اسم هذا القائد؟( .

استكملت كسانيا حديثها ) ال أتذكر انني قد عرفت إسمه ففي مهنة 
وأما  تعريفه،  أداة  و  اسمه  املريض هي  تكون حالة  ما  الطب عادة 
األسامء و األلقاب و حتى الوجوه ما هي إال تفصيالت غري جمدية 
االستشفاء  مكان  ترك  ايب  قرر  اليوم  هذا  ننساها...يف  ما  رسعان 
املعركة... القائد يف خضم  الذهاب ملعاجلة هذا  اليابسة و  اآلمن عىل 
قرر اخلوض يف مياة البحر الذي تعج مياهه بسفن الفرس املرتبصة 
السفن  دخان  من  كثيفة  سحب  سامئه  تظلل  والذي  كالتامسيح 
مسمومة او  مشتعلة  سهامًا  إال  السحب  تلك  متطر  ال  و  املحرتقة 
و رماحًا ضخمة تشطر الرجل البالغ إىل نصفني...مل جيبن أيب او 
يتخاذل خاصة حني علم من الرسول أن هذا القائد بني موت و حياة 
للخطر حياته  تعرضت  إال  و  اليابسة  إىل  لنقله  سبيل  من  ليس  وانه 
وتعرضنا مجيعنا للهزيمة من الفرس ... وأما أنا فبعد ان علمت من 
الرسول مدى خطورة موقفنا يف احلرب و مدى أمهية هذا القائد يف 
إدارة املعركة فقد قررت الذهاب مع ايب عىل الرغم من اعرتاضه يف 
بادئ األمر، و لكن براعتي يف جتبري الكسور و تضميد اجلروح كانت 
قاربنا  كان  فيام  و  املعركة،  ميدان  يف  التواجد  رشف  لبلوغ  سبييل 
الصغري يقرتب من السفينة املصابة والتي كان جنودها يصارعون 
متطر  بالسامء  فجأة  إذ  و   ... تغرقها  و  السفينة  متأل  ال  حتى  املياه 
فوق رؤوسنا واباًل من السهام املشتعلة من حيث ال ندري...سقطنا 
مجيعنا عىل وجوهنا حتى نتفادى السهام و استرتنا خلف حواف 
القارب بعد أن حاولنا تقليص أجسادنا لتختفي خلف الدروع التي 
وضعناها فوق رؤوسنا...كان صوت السهام الكثيفة و هي خترتق 

فوق  السهام  النحل...تطن  من  هائج  رسب  طنني  كصوت  اهلواء 
رؤوسنا و من ثم تسقط لتنغرس بقوة يف أي شئ من حولنا...و فجأة 
سمعت رصخات و تأوهات حلقها جسد يسقط يف املاء و جسد آخر 
قد ارمتى فوقى و أصوات سهام كثيفة خترتق هذا اجلسد الذي كان 
يغطيني كدرع برشي...حلظات مريعة و كأهنا الدهر حتى شعرت 
لتنساب  يغطيني  الذي  اجلسد  هذا  من  تفيض  الساخنة  بالدماء 
الثياب  تلك  ال  و  اجلسد  هذا  رائحة  ابدًا  ألخطئ  أكن  حويل...مل  من 
املعطرة برائحة الورد الربي ، اختلطت دمائه بدموعي فحملت إيل 
دفئًا كهذا الذي يغمرين به حني ارمتي بني احضانه وفجأة توقف 
وهو  أنفاسه  صوت  إال  أسمع  ال  رصت  و  احلركة  عن  كله  الكون 
السهام حتى  واقفة يف مواجهة  اهم  أن  حيترض...و حينها قررت 
أسبح  بنا ألجدين  القارب  انقلب  لكن فجأة  و  اخللود  إىل  بأيب  احلق 
من حتته و صوت السهام ينقر فوق رأيس و كأن رسبًا من طيور 
يغطيني  رأيس  فوق  أصبح   الذي  القارب  فوق  حطت  قد  القراع 
)ارفعي  بشدة  يرصخ  صوت  و  بقوة  تسحبني  بيد  وإذ  كاملظلة... 
مثل  يغطينا  القارب  التنفس...إن  يمكنك  حتى  املاء  فوق  رأسك 
املظلة وعلينا أن نسبح به هكذا حتى نصل اىل وجهتنا(...ال استطيع 
اخذت  لكني  و  الدقة،  وجه  عىل  الرجل  هذا  قاله  ما  كل  اتذكر  ان 
يف التطلع من حويل لعىل أرى أيب...كنت أحاول الغطس و البحث 
عنه وسط املياه التي أصبحت بلون الدماء و رائحته، و يف كل مرة 
الرجل جيذبني  باحثة عن أيب كان هذا  الغطس  كنت أحاول فيها 
ارجوه  باكية  فيه  ارصخ  كنت  أغرق...  انني  منه  ظنًا  شعري  من 
القوية  به ويده  للتمسك  ان يرتكني وهو يرصخ يف بشدة يدعوين 
ال تفلتني، كان كالنا ال يسمع اآلخر ... أو بتعبري أدق ُقل ال يستوعب 
ويده  بقوة  معصمي  عىل  قابض  هو  و  يسبح  الرجل  اآلخر...اخذ 
بعد  و   ، حتته  من  سابحني  نسترت  الذي  القارب  متسك  األخرى 
فرتة ال استطيع حتديدها غطس يب هذا الرجل من حتت القارب 
ليخرجني و أجد عددًا من جنودنا يسحبوننا من املاء و يصعودننا 
وحياة. موت  بني  يرقد  القائد  هذا  كان  حيث  السفينة  ظهر  إىل 

و هناك فوق سطح السفينة علمت أن هذا الرجل الذي انقذين هو احد 
جنوده، و عندما رأى ما نتعرض له من خطر املوت قفز من سفينته 
وسبح إلينا، و إذ مل جيد ما يقينا رش سهام الفرس امللتهبة قرر قلب 
القارب لنسترت به، و صنع كل ما صنع حتى ينقذ حيايت، انقذ حيايت 
بينام أيب والرسول الذي كان يصطحبنا قد فارقا حياتنا إىل اخللود.

إىل  اطلب  باكية  ارصخ  كنت  وفيام  السفينة  ظهر  فوق  وهناك 
بالرجل  أيب...إذ  إىل  يرسلوين  و  يقتلوين  ان  مترضعة  اجلنود 
شديدة بمرارة  يل  يقول  و  منهكًا  مقابيل  يقف  أنقذين  الذي 
وعيناه تدمعان )اسمعيني جيدًا...أعلم أنك للوقت قد فقدت اباك...
كان  ولدي...فهو  فقدت  ولدي...نعم  فقدت  قد  للوقت  ايضا  وانا 
انت  لعلك  الطبيب...و  إلحضار  بحياته  خاطر  الذي  النبيل  هذا 
الطبيبة ابنة الطبيب التي نسمع عن براعتها ، فلو كان هذا صحيحًا
ولدي عند  تقف  لن  خسارتنا  فداحة  ان  فاعلمي  هي  انت  وانك 
آبائها و  أبنائها  بكل  بالكامل  أثينا  نفقد  ان  وشك  عىل  فنحن  وأبيك 
وامهاهتا ...سوف نفقد رشفنا لو مل ننقذ هذا القائد ... إن مصائرنا أن 
نستكمل القتال فيام نتأمل و نحتفل بالنرص فيام نبكي من فقدناهم ...
يدعوك  من  هو  الواجب  بل  قوية  لتكوين  يدعوك  من  انا  لست 
للتغلب عىل أحزانك و إنقاذ أثينا ( ... و مد الرجل يده إيل فلم أشعر 
القائد و اعمل عىل انقاذه. بنفيس إال و قد مهمت معه اعالج هذا 
القائد بعد أن  وبعد مرور ساعات طويلة و فيام كنت اراقب حالة 
ضمدت جراحاته وتدبرت أمر رأسه املشقوق، إال وجاء إلينا خرب 
احلرية ورأيت  الفرس،  لدعم  ضخم  واسطول  تعزيزات  وصول 
رأي  عىل  اتفاقهم  عدم  و  اجلريح  القائد  معاونني  أعني  يف  والذعر 
بحزم  صارخة  وسطهم  يف  أقف  نفيس  وجدت  فجأة  و   ... واحد 
وعىل  متفقني...إنه  غري  مشوشني  هكذا  بالكم  الرجال...ما  )أهيا 
الرغم من التفوق العددى ألسطول الفرس فامزلت الفرصة أمامنا 
للنرص و البد أن نغتنمها...إن دفع الفرس لسفنهم هبذا العدد الضخم 
تلك  يف  حاسم  نرص  احراز  و  اسطولنا  سحق  يف  اجلاحمة  ورغبتهم 
املعركة هم مفاتيح الفوز يف تلك املعركة...فكل ما علينا هو استدراج 
قرب  هنا  املضيق  حيث  بحرية  مصيدة  نحو  الفاريس  األسطول 
الضيقة املياة  يف  سفننا  حتتشد  حيث  هناك  و  سالميس،  جزيرة 
وحتاول سد مداخل املضيق سوف يسعى نحونا األسطول الفاريس 
يف  هناك  و   ... اهلروب  نحاول  أننا  منهم  ظنًا  املتغطرسني  بقادته 
الفاريس األسطول  لسفن  التي  الكبرية  األعداد  تفلح  لن  املضيق 
وسوف تشكل عائقًا مؤثرًا عىل حركة السفن وقدرهتا عىل املناورة 
وإختاذ التشكيالت أثناء املعركة، و سوف تكافح من أجل املناورة يف 
مساحة البحر الضيقة و لن تفلح ، و حينها نغتنم الفرصة و نطوقهم ثم 

ننقض عليهم مستغلني اجلبال املحيطة باملضيق حتى نمطرهم بوابل 
من سهامنا امللتهبة من فوق عوايل اجلبال و يتشكل اسطولنا ليتحرك 
الفاريس. األسطول  عىل  نرصًا حاساًم  نحقق  و  من حوهلم  بخفة 

الرضى  بدا عليهم  يتهامسون وقد  اجلنود حيملقون يف وهم  وفيام 
الذي  اجلندي  هذا  أجد  يب  إذ  الوفاق  من  حالة  بينهم  ورست 
يف  يرصخ  ثم  يدي  مقباًل  أمامي  ينحني  و  نحوي  يتقدم  انقذين 
ثيمستوكوليس. القائد  إىل  اخلطة  بتلك  يرسع  ان  جنوده  احد 
طلبت  القائد  مرييض  حالة  استقرار  من  تأكدت  أن  فبعد  أنا  وأما 
من اجلند ان يعيدوه إىل اليابسة و يعيدونني إىل املشفى حتى اراعي 
جرحانا من اجلنود عىل أن أذهب الحقًا ملتابعة حالة القائد و التأكد 
من استقرار حالته، و لكن هذا مل حيدث ابدًا و مل أمتكن يومًا من 
رؤية هذا القائد مرة أخرى، فقد علمت الحقًا ان هذا القائد انضم إىل 
أسطول ثيمستوكوليس بمجرد أن استفاق من ثباته و فتح عيناه... 
وما انا فقد متكن مني املرض و احلزن و عدت اىل القرية أبكي أيب.

 
امليش  عن  توقف  و  كسانيا  مقاطعًا  بشدة  زيناس  ضحك  وفجأة 
كسانيا مواجهة  يف  ليصبح  استدار  ثم  كله،  املوكب  ليتوقف 
الطبيبة  يا كسانيا  نعم   ( وامسك برأسها بني راحتيه و رصخ فرحًا 
ظل  برصه...  فقد  قد  كان  لكنه  و  عيناه  القائد  فتح  نعم...لقد 
أنقذت  التي  الطبيبة  تلك  عن  املاضية  السنوات  تلك  طوال  يبحث 
اآلن...  إال  جيدها  مل  و  العبقرية  بخطتها  كلها  أثينا  أنقذت  و  حياته 
أجله(  من  بحياته  اباك  ضحى  الذي  القائد  ذلك  كسانيا  يا  انا  انه 

وجداهنا  و  بعقلها  شعرت  و  للحظات  بكسانيا  الزمن  توقف 
سنني  نحو  رسيعًا  ليعودا  بقوة  جسدها  من  ينسحبان 

ذلك  أمام  فجأة  نفسها  لتجد  عيناها  اغمضت   ... مضت 
دنياها عن  والدها  رحل  حني  حياهتا  يف  الفاصل  اليوم 
أمامها  يرقد  زيناس  كان  حني  احلرجة  اللحظات  وتلك 
يف  يدهيا  بني  معلق  كله  أثينا  مصري  و  حي  و  ميت  بني 

مكذبة  بني  و  شديد  برتدد  األمل...و  من  رفيع  خيط 
تتحسس  واخذت  املرتعشتان  يداها  مدت  ومصدقة 

خلفه  الذي  اجلرح  موضع  حيث  اخللف  من  زيناس  رأس 
التي كانت  العميقة  الندبات  تلك  أن ملست  الصاري، وما  سقوط 

وكأهنا  باألرض  شعرت  حتى  الكثيف  شعره  حتت  خمتفية 
ترجتف من حتت قدميها ... متسكت بزيناس الذي ضمها اليه يف 
ود و قّبل يداها قائاًل  ) نعم... انه أنا يا كسانيا ، و إنت هي االنسانة 
أثينا كلها جمدها و كرامتها (. التي أعادت ايل حيايت و أعادت إىل 

 مل يكن عقل كسانيا أو مشاعرها قادران عىل مواجهة كل تلك املفاجئات 
املتسارعة ... سبح عقلها يف بحر من الذكريات وظلت صامتة صمت 
قوة  استشعر  الذي  زيناس  بجوار  هبدوء  تسري  كانت  مطبق... 
صدمتها و شدة املفاجئة فقرر منحها بعض الوقت لتستوعب ...
بجواره  هي  تسري  كانت  و  سعيدًا  و  صامتًا  بجوارها  يسري  كان 
وهي تتطلع نحوه من وقت آلخر حتى تتأكد من انه ليس بخيال.

 
األفق فصار قلب كسانيا  بضع خطوات حتى الح قرص زيناس يف 
خيفق بشدة، و هكذا ال شعوريًا أمسكت برداء زيناس الذي ما أن شعر 
هبا و قد تعلقت برداءه حتى حول وجهه نحوها و إبتسم رافعًا ذراعه 
لألمام قائاًل ) متسكي بذراعي كأمرية و ليس بثيايب كتابعة ، و انفيض 
عنك غبار خماوفك و أنا أعدك بأن اجعل أثينا كلها تتعلق هبدب ثوبك (
فيه  ختلو  حتى  كافيًا  وقتًا  كسانيا  منح  زيناس  قرر  القرص  ويف 
يقدر  زيناس  كان   ... عافيتها  تسرتد  و  روحها  لتهدأ  نفسها  مع 
الوقت  الوقت و قدرته عىل مداواة األمل ...مل جيد اثمن من  قيمة 
تنعم  كسانيا  كانت  أيام  بضعة  مرور  بعد  و  هدية،  كأول  هلا  ليقدمه 
تقضيها  أطول  ساعات  و  العميق  النوم  من  طويلة  بساعات  خالهلا 
انواع  من  القرص  يف  هلا  يقدم  ما  بكل  االستمتاع  و  االسرتخاء  يف 
الرعاية والرتف... فمن أحواض املياه الساخنة التي متتلئ بالزهور
و النباتات العطرية من أجل املساعدة عىل االسرتخاء، إىل مالبس أنيقة 
فاخرة قد اختارت كسانيا تصميامهتا بعناية حتى تغطى جسدها 
بالكامل ، و مرورا باشهى انواع االطعمة و الفاكهة و اإلستامع إىل 
عزف القيثارة و االستلقاء حتت أشعة الشمس و مراقبة الغروب ...
ما  أثمن  و  أهم  هو  لكسانيا  فكان  باألمان  الغامر  الشعور  هذا  وأما 
نفسها  إىل  السعادة  و  الراحة  يدخل  ما  أكثر  و  زيناس  إليها  قدمه 
الذي  األملس  الفيض  القناع  ذلك  األمهية  يف  يليه  و   ... املضطربة 
أمرت كسانيا ان يصنع هلا خصيصًا، ذلك القناع ذو املالمح الصامء 
والشفاة اجلادة و القسامت اجلافة ، و إن كان له مجال أفروديت.
يتبع ىف العدد القادم...



.. يوميًا  قهوه  كوب  من  اكثر  يتناول  منا  وبعض  الصباح  ىف  القهوة  برشب  يستمتع  مل  منا  من 
الرتكيز  عىل  لتساعدك  الساخنه  القهوه  من  كوب  يدك  وىف  املقال  هذا  تقرأ  انك  بعيدًا  وليس  بل 

والتحفيز الذهنى.
إن كنت واحدا من مئات املاليني من البرش الذين يتناولون القهوة يوميا عربية كانت ام أمريكية 

فهذا املقال لك.
تعد صناعة البن من الصناعات املهمه عامليا بل يعترب ثانى أكثر منتج  رواجًا بعد النفط، ففى عام 

2018 انتج العامل ما يقرب من 170 مليون كيس بن يزن كل منها 60 كيلو.
طبقا لبعض اإلحصائيات العامليه يتم استهالك أكثر من 2.25 مليار كوب من القهوة يف العامل يومًيا
يعيش عرشات املاليني من صغار املنتجني يف البلدان النامية من زراعة البن وذلك الهنا تعترب من 

الزراعات كثيفة العامله فهناك ما ال يقل عن 20 إىل 25 مليون أرسة حول العامل تكسب عيشها من 
زراعة البن .

نص إنتاج العامل من البن يأتى من أمريكا اجلنوبيه حيث انتجت هذه القاره ىف عام واحـد ما يقـرب 
88 مليون كيس وزن 60 كيلو وكانت الربازيل صاحبه نصيب األسد من هذا اإلنتاج الضخم  من 

بحواىل ثلث اإلنتاج العاملى.
الربازيل تعترب أكرب منتج للبن ىف العامل ثم يأتى بعدها فيتنام وكولومبيا..

ىف املقابل الدول الرئيسية التي تستورد البن اخلام من الربازيل طبقا إلحصائيات عام 2020  هي أملانيا 
والواليات املتحدة وبلجيكا وإيطاليا،  فالواليات املتحدة تعترب أكرب مستورد للبن ىف العامل ثم يأتى 

ىف املرتبه الثانيه املانيا ثم فرنسا ثم أيطاليا.

وبالطبع يعكس النمو يف حجم سوق القهوة تزايد يف الطلب عىل البن بينام تكافح املزارع واملحامص 
واملصانع وسالسل التجزئة واملقاهي لتوفري جانب من العرض.

املتحدة فاإلحصاءات  الواليات  للقهوة  وإذا حتدثنا عن  العامل إستهالكًا  أكثر شعوب  تعترب فنلدا 
تشري اىل استهالك حواىل 2 كوب يوميًا لكل مواطن أمريكى.

هناك العديد من أنواع البن ىف االسواق ولكن هناك نوعان أساسيان للبن:
 :Arabica بن

هو أجود انواع البن واألكثر إنتشارًا ىف العامل ويشـكـل حواىل 60 % من حجم اإلنتاج العاملى وهي 
أجود أنواع البن  ويتم استخدامة يف تصنيع القهوة التجارية يف املتاجر الكربى.

:Robusta بن
أقل سعرا وحيتوى عىل نسبة كافيني أعىل من تلك املوجودة يف البن العريب  يدخل بشكل واسع 

يف صناعة القهوة الفورية  أو ماكينات صناعة القهوة اجلاهزة.

نمو  بمعدل  يتوسع  أن  املتوقع  ومن  أمريكي   دوالر  مليار   27 العاملية  البن  سوق  قيمة  بلغت 
مثل    ز  االمتيا منافذ  تغلغل  زيادة  و ذلك بسبب   2025 إىل   2019 %6.7 من  سنوي مركب قدره 

Starbucks
و Dunkin donuts وغريها  يف دول جديدة كل عام وهو العامل الرئييس الذى من املتوقع أن 

يقود السوق اىل التوسع.

يف  احلبوب  هلذه  املتزايد  االستخدام  بسبب  كبرًيا  نمًوا  البن  عىل  الطلب  يشهد  أن  املتوقع  من   
خمتلف القطاعات بام يف ذلك األدوية ومستحرضات التجميل واألغذية واملرشوبات.

و تعد سلسه Starbucks  أشهر مقدمى القهوه ىف العامل بل و تعد األكرب ىف السوق األمريكى ثم يأتى 
.Dunkin Donuts بعدها

للقهوة: الدولية  املنظمة  إحصائيات  تشري 
مقر  لندن  من  تتخذ  والتى   ICO اختصارا  أو   International Coffee Organization
وذلك   2020 عام  بدايه  منذ  متتاىل  شهر   17 خالل  العامل  مستوى  عىل  البن  أسعار  إرتفاع  اىل  هلا 
وايضًا  األمداد  سالسل  أزمة  إىل  باإلضافة  الزراعة  مناطق  عىل  املناخيه  التغريات  تأثري  بسبب 
إقتصادية  عقوبات  املتحدة  والواليات  الغرب  فرض  عقب  األسمدة  إمدادات  تراجع  ألزمة  نتيجة 
العامل. ىف  األسمدة  منتجى  كبار  من  وبيالروسيا  روسيا  وتعد  ألوكرانيا،  غزوها  نتيجة  روسيا  عىل 

البن او القهوة كسلعه عاملية يتم اإلستثامر فيها من خالل عقود الرشاء اآلجله ىف بورصتى لندن 
ونيويورك.

بســبب  القهـوة   من  الكثري  يتوفر  عندما  والطلب،  العرض  خالل  من  القهوة  سعر  حتديد  يتم 
املحاصيل اجليدة يمكن أن يؤدي ذلك إىل خفض السعر.

يف الوقت نفسه، سيؤدي الطلب املتزايد إىل زيادة السعر عىل املدى الطويل.
تشــتـري  وعندما  البورصه  يف  القهوة  تداول  يتم  مهم،  دور  أيضا  الدوالر  رصف  أسعار  تلعب 

القهوة بعملة أخرى يمكن أن يلعب سعر الرصف دور كبري يف حتديد السعر.

معظم إنتاج البن يتم يف مناطق غري مستقره سياسيًا او إقتصاديًا ..  عىل سبيل املثال العديد من املزارع 
يف إفريقيا وأمريكا اجلنوبية لذلك عندما تستثمر يف القهوة من املهم  أن تراقب مستوى العـرض الن  
الكثـيـر من الناس معتادون عىل تناول القهوة يوميًا وبالتايل فإن الطلب لن ينخفض بشكل مفاجئ.  

لذلك، فإن جانب العرض هو الذي سيحدد السعر النهائي للبن، ايضا من الرضورى أن تراقب جيدا 
العاملية. االسعار  ىف  تقلبات  حدوث  اىل  الوفره  او  الندرة  تؤدي  أن  يمكن  النه  الدولية  التطورات 

القهوة: مرشوب 
بشكل  احتساؤها  يتّم  التي  املرشوبات  من  الكثري  يوجد   
الكثري وغريها  والقهوة،  واليانسون،  الشاي،  مثل  يومي، 
خمتلف  يف  املعروفة  املرشوبات  من  القهوة  وتعترب 
وخمتلفة  خاّصة  طريقة  بلد  لكّل  إن  حيث  العامل،  أنحاء 
عىل  تعمل  فهي  الفوائد،  من  الكثري  هلا  أن  كام  إلعدادها، 
وذلك  واحليوّية،  بالنشاط  اجلسم  وتزويد  املزاج،  حتسني 
معظم  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن  معتدل،  بشكل  رشهبا  عند 
الفوائد.  من  العديد  وهلا  الصباح،  فرتة  يف  يرشبوهنا  الناس 

صباحاً:  القهوة  رشب  فوائد 
اآليت: صباًحا  القهوة  رشب  فوائد  تتضمن 

من  وختّفف  لنفسّية،  ا لة  واحلا املزاج،  لقهوة  ا حُتّسن   -
باالكتئاب. الشعور 

الدماغ  تساعد  أهّنا  إىل  باإلضافة  الرتكيز،  مستوى  من  ترفع   -
وحفظها. املعلومات  تذّكر  عىل 

اإلنسان. جسم  يف  والنشاط  احليوّية  من  تزيد   -
فهي  لتايل  وبا اجلسم،  يف  الدهون  حرق  معدل  من  تزيد   -

الزائد. الوزن  من  يعانون  للذين  مفيدة 
ذلك  يف  السبب  ويعود  العصبي،  واهليجان  التوتر  من  ُتقّلل   -

القهوة. فنجان  من  تنبعث  التي  الزكّية  الرائحة  إىل 

أمراض  األمراض، مثل:  ببعض  اإلصابة  تقلل من خطر  قد   -
لتي  ا األكسدة  مضادات  بفعل  وذلك  والرشايني،  لقلب  ا

.15% بنسبة  القهوة  حتوهيا 
احلاّدة. وااللتهابات  احلساسّية،  أنواع  بعض  من  ُتقلل   -

األوعية  احتقان  من  التخّلص  عىل  الكافيني  مادة  ُتساعد   -
بالصداع. الشعور  ختّفف  بالتايل  الدموية، 

ملن  الّسكر  بمرض  اإلصابة  من  الوقاية  عىل  ُتساعد  قد   -
صباح. كّل  منتظم  بشكل  يتناوهلا 

زيادة  عىل  اجلسم  وتساعد  البدين،  النشاط  زيادة  يف  ُتسهم   -
العضلّية  املهارات  زيادة  إىل  ذلك  فيؤّدي  التحّمل،  عىل  قدرته 

والذهنّية.
مضاّدات  بفعل  الدم،  يف  الكولسرتول  مستوى  من  حُتّسن   -

األكسدة.
الرواسب  تشّكل  متنع  حيث  األسنان،  صّحة  عىل  حتافظ   -

. عليها
ر  ظهو من  تقي  فهي   ، صحتها و ة  لبرش ا عىل  فظ  حتا  -

. عيد لتجا ا و خة  لشيخو ا ت  ما عال
القدمني. اجلفاف، وحتديًد يف  - خُتلص اجلسم من 

بعض  تشري  حيُث  الكبد،  أمراض  من  حتمي  أن  يمكن   -
وحتمي  الكبد  صحة  تدعم  أن  يمكن  القهوة  أن  إىل  الدراسات 

األمراض. من 
ض  بمر بة  صا إل ا خطر  ض  نخفا با تبطة  مر ن  تكو قد   -

.2 النوع  من  السكري 

القهوة: لتناول  املناسب  الوقت 
 9 الساعة  بني  ما  هو  القهوة  لرشب  األفضل  الوقت  يعترب   
الكثرية  الدراسات  حسب  وذلك  صباحًا،   11 وحتى  صباحًا 
أّن مادة  إىل  السبب  اإلنسان، ويعود  التي أجريت عىل جسم 

الوقت.  هذا  يف  فاعلية  أكثر  تكون  الكافيني 

القهوة: رشب  أرضار 
أهّنا قد تسبب بعض  إاّل  القهوة  تعدد فوائد  الرغم من   عىل 

عىل  تؤثر  ومنها:  بكثرة،  تناوهلا  عند  ة  خاصًّ اجلانبية  اآلثار 
بكثرة. رشهبا  تّم  حالة  يف  الدموية  األوعية 

الحتوائها  القلب  ضبات  من  ُترّسع  العني.  ضغط  من  ترفع 
الكافيني. مادة  عىل 

النساء. لدى  خاّصة  العظام،  هبشاشة  اإلصابة  إىل  تؤدي 
األكل  بعد  تناوهلا  تّم  إذا  الدم،  يف  احلديد  امتصاص  تعيق 

مبارشة.
واألرق  القلق  من  املُعاناة  إىل  رشهبا  يف  اإلفراط  يؤدي  قد 

النصفي  والصداع  الصداع  إىل  باإلضافة  اهللع،  نوبات  وتفاقم 
األشخاص. بعض  لدى  الدم  ضغط  وارتفاع 

موضوع  - إبراهيم  رشهيان  كتبت 



هناك الكثري من األمور التي يمكنك من خالهلا اكتشاف 
وتنميها. تتابعها  حتى  الطفل  لدى  اخلاصة  املوهبة 

االنتباه لترصفات الطفل:
  حتى يكون لديك القدرة عىل أن تكتشف املوهبة 
للترصفات. تنتبه  أن  البد  طفلك  لدي  املوجودو 
ويستمع  جيلس  أن  حيب  الطفل  أن  جتد    قد 
حيب  أنه  جتد  أو  األغانى  من  جمموعة  إىل 
كأن  االحيان  بعض  يف  مثاًل  هوايته  يامرس  أن 
معني. بشكل  وتركيبها  األلعاب  بتجميع  يقوم 
موهبة  عن  تعرب  التي  األمور  من  العديد    هناك 
الطفل  ترصفات  متابعة  جيب  لذا  الطفل 
يمتلكها. التي  املواهب  عىل  للتعرف  جيد  بشكل 

الرتكيز عىل األمور املفضلة للطفل:
  بالتاكيد سيكون طفلك لديه جمموعة من األمور 
التي حيب أن يقوم هبا بصورة متكررة خالل اليوم.
ألن  طفلك  اهتاممات  عىل  الرتكيز    عليك 
املدفونة  املوهبة  فيها  تكمن  األمور  هذه 
مستمر. بشكل  تنمية  إىل  حتتاج  والتي  لديه 

الرتكيز بردود فعل طفلك:
كرد  األمور  ببعض  بالقيام  الطفل  يقوم    قد 
الردود  وهذه  حوله  من  أفعال  عىل  فعل 
وتركيبها. شخصيته  من  أسايس  جزء 
النظر  من  البد  األمور  أحد  ممارسة    عند 
النشاط  هذا  مع  يتعامل  كيف  ومشاهدة  للطفل 
األمور. هذه  بمثل  اهتاممه  مدى  ملعرفة 

التحدث مع الطفل:
التي  األمور  أكثر  من  طفلك  مع    التكلم 
خالل  من  وذلك  موهبته  باكتشاف  تساعد 
انتباهه. يلفت  وعام  حيبه  ما  عن  سؤاله 
املفضلة  املادة  عن  ابنتك  أو  ابنك    اسأيل 
كبري  دور  له  السؤال  هذا  ألن  لديه 
عقله. تستهوي  التي  األمور  عىل  بالتعرف 
علمية  مواد  من  حيب  عام  الطفل    سؤال 
األهل  تساعد  التي  األمور  من  وغريها 
واضح. بشكل  الطفل  ميول  بمعرفة 

جعل الطفل يعيش حياته:
اهتاممات  أو  دراسة  لديه  املوهوب  الطفل  كان  إذا 
هبذا  االهتامم  األهل  عىل  جيب  حياته  يف  أخرى 
حسابه. عىل  املوهبة  وبناء  هتميشه  وعدم  اجلانب 
عىل  والرتكيز  الطفل  دراسة  إمهال  يتم  أال  جيب 
التحصيل  مستوى  لتحسني  الدرايس  معدله 
مواهبه. تطوير  بعدها  ومن  كفاءته  ورفع  له 

توفري األدوات:
معينة  أدوات  تتطلب  الطفل  موهبة  كانت  إذا 
عليك  األدوات  من  غريها  أو  الرسم  أدوات  مثل 
موهبته. يامرس  حتى  له  بتوفريها  تقوم  أن 

أنواع مواهب األطفال:
  تتعدد مواهب األطفال بحسب كل طفل وما يفضله 
وهذه جمموعة من أبرز أنواع املواهب لد ى الطفل.
يميل  األطفال  من  الكثري  هناك  التمثيل،    موهبة 
للحركات التعبريية والتمثيل حتى عندما يتواجد مع 
نفسه وهذا إن دل يدل عىل وجود هذه املوهبة لديه.
جييد  األطفال  من  الكثري  نجد  األدبية،    املوهبة 
عملية الكتابة وحيب قراءة القصص وهذا يعني أن 
ميوله األدبية عالية وقد يكون له مستقبل هبذا الشأن.
باللياقة  األطفال  بعض  يتمتع  الرياضية،    املوهبة 
لعب  مثل  الرياضية  األلعاب  ممارسة  وحب  البدنية 
الكرة أو ألعاب اجلود وهناك من يفضل األلعاب القتالية.
برسم  يقوم  طفلك  جتد  عندما  الرسم،    موهبة 
الكثري من األشياء وحيب اإلمساك بالفرش واأللوان 

احريص عيل أن توفري ألعاب هادفة لطفلك متكنه 
تعطيه  أن  تنيس  وال  الذهنية  مهاراته  تنمية  من 
بنفسه. اجلديدة  األلعاب  الكتشاف  الوقت  بعض 

9- استثارة التفكري لدى الطفل:
وترك  صعب  سؤال  أو  مشكلة  أمام  بوضعه  وذلك 
العنان لتفكريه، ومن أمثلة هذه األسئلة: ماذا تفعل إذا 
ضللت الطريق للبيت؟ ماذا لو كنت تستطيع الطريان؟ 
وغريها  القصة؟…  هناية  تكون  أن  تتصور  ماذا  أو 
الطفل  لدى  التحدي  روح  تربز  التي  األسئلة  من 
وجتعله خيرج ما عنده من طاقات وأفكار مبتكرة، 
وخاصة إذا تم إلقاء مثل هذه األسئلة عىل جمموعة 
للحلول  املناقشة  مع  إجاباهتم  وتلقي  األطفال  من 
الذهني”. “العصف  بطريقة  يسمى  فيام  املقرتحة 

10- مهامت تعاونية:
روح  لديه  تنمي  بمهامت  طفلك  كلفي 
مهامت  توفري  عيل  واحريص  القيادة، 
لديه. اجلامعة  روح  لتنمية  زمالئه  مع  تعاونية 

11- التخطيط:
للعب،  خمططات  برسم  األطفال  تكليف 
لتنمية  والنزهات  للرحالت  برامج  وبوضع 
والتصميم. والتنظيم  التخطيط  عىل  القدرة 

12- املسؤولية:
تشجيع األطفال عىل حتمل املسؤولية واالستقاللية 

الشخصية.
13- هتيئة برامج أرسية:

متعددة  إثرائية  أنشطة  تتضمن  أن  مراعاة  مع 
هادفة وموجهة، مثل القصص التخيلية والرحالت 
العامة. واحلدائق  املتاحف  وزيارة  والنزهات 

14- وجود مكتبة متنوعة:
العديد  عىل  حتتوي  مكتبة  وجود  عىل  احلرص 
الطابع  ذات  املناسبة  الطفلية  القصص  من 
احتواء  جانب  إىل  التحرييض،  أو  االبتكاري 
اللواصق. وجمموعات  التكوين  دفاتر  عىل  املكتبة 

15- ممارسة اهلوايات:
واأللعاب  اهلوايات  ممارسة  عىل  الطفل  تشجيع 
وميوالته  مواهبه  تدعم  أن  شأهنا  من  التي  املفيدة 

بشكل إجيايب، ومنها:
هوايات فكرية – ذهنية:

هذا األمر يعني أنه يميل حلب الرسم واخليال الفني.
األطفال  من  الكثري  نجد  التقنية،    املوهبة 
والكمبيوتر  التقنية  بمجال  واضح  بشكل  ذكي 
جيب  لذا  والربامج  الكمبيوتر  الستعامل  ويميل 
وتنميتها. االلكرتونية  بموهبته  االهتامم  يتم  أن 
لديه  يكون  األطفال  بعض  اخلط،    موهبة 
أنواع  تقليد  عىل  قادر  أنه  كام  مجيل  خط 
املوهبة  هذه  تنمية  وعليك  املختلفة  اخلطوط 
الكتابة. عىل  الطفل  تدريب  خالل  من 

كيف أنمي موهبة الطفل بأساليب مبتكرة؟

أعناق  يف  أمانة  تعترب  وتنميتها  الطفل  موهبة 
يرتتب  ملا  وتوجيهها،  استثامرها  جيب  الوالدين 
من  بداية  نفعها.  يتعدى  مصالح  من  ذلك  عىل 
واحلط  جتاهلهم  أن  كام  املجتمع،  إىل  الفرد 
حممودة. غري  عواقب  يف  يوقعهم  قدرهم  من 
متفوق  أو  موهوب  أنه  عىل  الطفل  تسمية  إن 
اخلدمات  توفري  بل  النهائي  اهلدف  هو  ليس 
متفوقًا  أو  موهوبًا  سلوكًا  يظهرون  ملن  الرتبوية 
الرضوري  ومن  إليه.  نسعي  الذي  اهلدف  هو 
توفري  خالل  من  بالطفل  املحيطة  البيئة  إثراء 
الستثامر  املالئمة  والظروف  املناسبة  اإلمكانات 
املواهب. تلك  واستغالل  القدرات  هذه 
وتلعب األرسة دورًا رئيسًا وحيويًا يف صياغة شخصية 
ويف  عامة  النمو  مراحل  كافة  يف  وتشكيلها  الطفل 
مرحلة الطفولة املبكرة خاصة، كام تسهم بشكل فعال 
يف اكتشاف قدرات الطفل وتنمية مواهبه وتقييمه.

ما جيب عيل األرسة فعله لتنمية موهبة الطفل:
1- إثراء الطفل باملعلومات:

إغناء بيئة الطفل باملعلومات املختلفة املناسبة لسنه
وذلك ملا يتمتع به طفل ما قبل املدرسة من قدرة 

هائلة عىل التعلم.
2- أهم موهبة للطفل:

إن الرتكيز عىل املوهبة األهم واألوىل، وما يميل إليه 
الطفل أكثر لتفعيله وتنشيطه، وهذا يف حالة ما إذا 

كان للطفل أكثر من موهبة.
الصحيحة تعزز من موهبة  الرتبوية  األساليب   -3

الطفل:
صحيحة تربوية  بأساليب  الطفل  مع  فالتعامل 
سيام  ال  القهرية  التسلطية  األساليب  عن  والبعد 

وكذا  منه،  اجلسدي  وخاصة   – املؤذي  العقاب 
جتنب استخدام احلامية الزائدة واملبالغة يف التدليل
يفسد ظهور املواهب ويعود األطفال عىل االتكالية 

والسلبية وعدم الثقة بالنفس.
4- البيئة النفسية املناسبة:

من  جو  وإجياد  النفسية  البيئة  توفري  إن  حيث 
التعبري  من  للطفل  يسمح  الذي  النفيس  األمان 
اإلحرتام  بإظهار  وذلك  تلقائية؛  بكل  أفكاره  عن 
والتقدير وعدم السخرية واالستخفاف بكل أفكاره 
وتساؤالته، وتشجيع وتقدير أفكاره املبدعة. فهذا 

يدعم من تنمية موهبة الطفل.
5- احلرية يف ممارسة األنشطة:

من خالل توفري جمال أكرب من احلرية يف ممارسة 
األنشطة واختيار اخلربات التي يميل إليها األطفال.

6- شجعي األفكار اجلديدة ملوهبة الطفل:
التي  اجلديدة  واملواقف  األفكار  تعزيز  خالل  من 
بإثابته  وذلك  إبداعية  بأساليب  الطفل  عنها  يعرب 

ومكافأته.
7- شجعي تعبري الطفل عن مشاعره:

عىل  الطفل  تشجيع  الطفل  موهبة  تعزيز  يمكنك 
التعبري عن مشاعره واندفاعاته وخياالته عن طريق 
التمثيل والرسم والتصوير والغناء والرقص وصنع 
النامذج والقوالب وغريها من األساليب التي تساعد 

عىل ابتكار أشياء جديدة.
8- توفري ألعاب خمتلفة:

واجلرائد املجالت  من  املفيدة  الصور    مجع 
وتصنيفها )أشخاص، حيوانات(

بني  واالختالف  الشبه  أوجه  واكتشاف    مقارنة 
شيئني.

عنان  وإطالق  خمتلفة  بطرق  األشياء    جتميع 
اخليال يف ذلك.

  التدريب عىل استخدام احلاسب اآليل.

هوايات حسية – حركية:
  مراقبة النجوم، والتأمل يف الطبيعة واملخلوقات.

  تسجيل حكاية أو وصف ملنظر طبيعي.
  اخرتاع بطل من وحي خيال الطفل ومتكينه من 

التحدث عنه.
  ابتكار رسم من خالل وضع خطوط عادية عىل 
ورقة، أو رسم دائرة ثم يقوم الطفل بتتمة الرسم.

  صناعة الدمى واأللعاب املختلفة يدويًا.
  تربية احليوانات وزراعة وسقي النباتات.

يف ضوء ما سبق يمكن استخالص ما ييل:
  إن االكتشاف املبكر ملوهبة الطفل من قبل األرسة 

يساعد عىل تطويرها وحتسينها.
  تتطلب املوهبة لظهورها بيئة أرسية تتسم باالستقرار 
أطفاهلا. وخصائص  لطبيعة  والتفهم  والوعي 
  تساعد البيئة الغنية باملثريات عىل اكتشاف املوهبة 

والسامح هلا بالرتعرع يف مناخها الطبيعي.

  تعد املالحظة الدقيقة واملبكرة للطفل يف مجيع 
معرفة  عىل  املساعدة  الرئيسية  األداة  اجلوانب 

واكتشاف املوهبة.
ملعرفة  األرس  تواجه  التي  الكربى  الصعوبات    من 
مواهب أطفاهلم اجلهل وضعف الوعي وقلة اخلربة
وهو ما جيعل عدد األرس التي ال تعلم بوجود أطفال 
موهوبني هبا أضعاف أضعاف تلك التي هلا دراية هبم.

اخلرباء  وأحكام  بآراء  االستعانة  من  لألرسة    البد 
املتخصصني إذا ما أدركت بوادر املوهبة لدى طفلها 
حتى ال تقع يف املبالغة واإلفراط، وتتمكن من التعامل 
مع طبيعة موهبة طفلها تعاماًل موضوعيًا وسلياًم.







أمون  عنخ  توت  مقربة  إلكتشاف  املئوى  العيد  إطار  ىف 
اإلعالمى  املستشار  نرص  مدحية  السيدة  نظمت   ،1922 عام 
ابريل  شهر  بأمريكا  هايكلري  امللكى  القرص  ممثىل  مع 
كارنارفون  اللورد  حضور  رشف  عىل  عمل  إفطار  املاضى 
اإلحتفالية  هذه  ىف  الرئييس  املتحدث  ليكون  ويلز  من  الثامن 
بمرص. األمريكى  البحوث  ملركز  السنوى  باإلجتامع 
شاهني  ًامحد  السفري  السيد  حضور  اللقاء  هذا  رشف  وقد 
صليب  رأفت  والسيد  ًانجلوس  بلوس  العام  مرص  قنصل 
والسيد  بأمريكا  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  اإلحتاد  رئيس 
بمرص  األمريكى  البحوث  مركز  إدارة  جملس  رئيس 
واجلالية  املنظامت  خمتلف  من  احلضور  السادة  من  وعدد 
كارنارفون  اللورد  رشح  وقد  كاونتى.  بأورانج  املرصية 
عىل   1922 عام  ىف  أمون  عنخ  توت  مقربة  إكتشاف  قصة 
هوارد  اآلثار  عامل  املكتشف  مع  اخلامس  اللورد  جده  يد 
اللقاء  هبذا  احلضور  السادة  مجيع  استمتع  وقد  كارتر. 
الضيوف. مجيع  بني  احلوار  فيه  أثرى  والذى  املثمر  الثقاىف 

من  ق.م(   1336-1327( آمون  عنخ  توت  امللك  مقربة  تعد 
امللكية  املقربة  ألهنا  عاملية  شهرة  عرشذات  الثامنة  األرسة 
سليمة  حمتوياهتا  اكتشاف  تم  التي  امللوك  بوادي  الوحيدة 
 1922 عام  يف  تم  الذي  املقربة  اكتشاف  وكان  نسبيًا.  وكاملة 
يف  الرئيسية  العناوين  احتل  قد  كارتر  هوارد  قبل  من 

العقاري  للتسويق  سفن”  “سكوير  رشكة  تعاقدت 
معرض  أكرب  لتنظيم  ريبابليك”،  “اكسبو  رشكة  مع 
.2022 مايو  يف  ينطلق  والذي  وأمريكا  كندا  يف  عقاري 
لرشكة  واملؤسس  التنفيذي  الرئيس  الغفار،  عبد  عيل  وقال 
سكوير سفن، “إن تنظيم املعرض يتم بالرشاكة بني سكوير سفن 
الرشكتني  كلتا  خربات  بني  تكامل  حيقق  ما  وهو  إكسبو  ونايل 
واالستفادة من قدراهتم وسابقة أعامهلم لتدشني معرض مميز يف 
كافة تفاصيله”، الفتا إىل أن تنظيم املعرض يف كندا يتم بالتعاون مع
،Berkshire Hathaway home services – Ontario  
مـــــــع بـــــــالـــتــــــعــــــاون  يـــــــتـــــم  أمـــــريـــكـــــــا  وفـــي 
.Berkshire Hathaway home services – Global USA

العقارات املرصية تتوجه للخارج:
ضمن  يأيت  للخارج  املرصية  بالعقارات  التوجه  أن  وأوضح 
العقار  لتصدير  اخلاص  القطاع  وتوجهات  الدولة  خطة 
يعمل  الذي  املرصي  للعميل  كوجهة  مرص  وتسويق  املرصي، 
خارج  مميز  عقار  عن  يبحث  الذي  األجنبي  العميل  أو  باخلارج 
تؤهله  تنافسية  بمزايا  يتمتع  املرصي  العقار  أن  مؤكدا  بلده، 

ظهور  ذلك  صاحب  حيث  العامل،  أنحاء  مجيع  صحف 
اكتشفت  التي  الفاخرة  القطع  من  وغريها  الذهبية  التحف 
ملرص  أيقونة  وكنوزها  آمون  عنخ  توت  مقربة  تعترب  باملقربة. 
اآلن. حتى  األثرية  االكتشافات  أهم  أحد  اكتشافها  يزال  وال 

آمون  عنخ  توت  مقربة  فإن  املهولة،  ثرواهتا  من  الرغم  عىل 
احلجم  ناحية  من  للغاية  متواضعة  امللوك  وادي  يف   62 رقم 
املوقع  هذا  يف  األخرى  باملقابر  مقارنة  املعامري  والتصميم 
عمر  يف  العرش  إىل  آمون  عنخ  توت  وصول  بسبب  وذلك 
أن  للمرء  يمكن  فقط.  سنوات  تسع  ملدة  وحكم  جًدا  صغري 
احلديثة  الدولة  ملوك  مقابر  حتتويه  أن  يمكن  كان  ما  يتساءل 
الثالث  وأمنحتب  الثالث  وحتتمس  حتشبسوت  مثل  األقوياء 
الصبي. امللك  إذا كان هذا ما حتتويه مقربة  الثاين،  ورمسيس 
عىل  مناظر  حتمل  التي  هي  الدفن  حجرة  جدران  فقط 
تم  والتي  والالحقة  السابقة  امللكية  املقابر  معظم  عكس 
إمي  كتاب  مثل  جنائزية  بنصوص  ثري  بشكل  تزيينها 
مساعدة  منها  الغرض  كان  والتي  البوابات  كتاب  أو  دوات 
رسم  تم  اآلخر،فقد  العامل  إىل  الوصول  يف  املتوىف  امللك 
توت  مقربة  يف  دوات  إمي  كتاب  من  فقط  واحد  منظر 
منظر  فتصور  املقربة  يف  املناظر  بقية  أما  آمون،  عنخ 
املعبودات. من  العديد  بصحبة  آمون  عنخ  توت  أو  اجلنازة 
الصغري  احلجم  حول  التكهنات  من  العديد  لنا  خرجت 

العاملي. السوق  من  أكرب  مبيعات  نصيب  عىل  لالستحواذ 
مع  سفن  سكوير  رشكة  جترهيا  مناقشات  عن  وكشف 
جذب  آليات  لبحث  الكندي  املرصي  األعامل  جملس 
انطالق  هامش  عىل  وذلك  ملرص  كندا  من  أجانب  مستثمرين 
املفروض  الوطني  الدور  أمهية  إىل  الفتا  املعرض،  فعاليات 
ملرص. أجنبية  استثامرات  جلذب  املرصية  الرشكات  عىل 

20 رشكة مرصية عقارية مشاركة:
الرشيك  هومز  مرياند  مؤسس  جرجس،  مرياندا  وذكر 
يأيت  املعرض  تنظيم  أن  سفن،  سكوير  لرشكة  االسرتاتيجي 
عقب التعاقد الذي تصبح بموجبه سكوير سفن رشيك حرصي
Berkshire Hathaway home services – On�  لـ
وأمريكا،  كندا  يف  عقاري  ذراع  أكرب  وهي  كندا،  يف   tario
اهلامة. الرشاكة  هذه  من  أسايس  بشكل  املعرض  ليستفيد 
20 رشكة عقارية مرصية  وأضافت أن املعرض سيضم أكثر من 
حمفظة  ولدهيا  املرصي  بالسوق  العاملة  الرشكات  كربيات  من 
أن  مؤكدة  واألسعار،  واملساحات  املناطق  يف  متنوعة  مرشوعات 
الرشكة لدهيا قاعدة عمالء يف دولة كندا متتلكها من فرع الرشكة 

خليفته  تويف  فعندما   ،)KV62( آمون  عنخ  توت  ملقربة 
والتي   ،)KV23( املقربة  يف  دفنه  تم  آي،  الكبري  القائد 
ولكنها  آمون  عنخ  لتوت  خمصصة  األصل  يف  كانت  ربام 
وهي  الشاب.  امللك  وفاة  وقت  اكتملت  قد  تكن  مل 
وامللك  القائد  آي  خليفة  مقربة  طالت  التي  احلجة  نفس 
غري  فمن  كذلك،  األمر  كان  إذا   .  )KV57(حورحمب
ولكن   ،)KV62  ( آمون  عنخ  توت  مقربة  نحتت  ملن  الواضح 
كمنطقة  أو  خاصة  كمقربة  إما  بالفعل،  موجودة  أهنا  قيل 
امللك. مومياء  الستقبال  الحًقا  توسيعها  تم  والتي  للتخزين 

حوايل  ضم  قد  للمقربة  الصغري  احلجم  فإن  السبب،  كان  وأيًا 
بإحكام  مكدسة  كانت  والتي  اكتشافها  تم  أثرية  قطعة   3500
شديد. هذه القطع تعكس نمط احلياة يف القرص امللكي ، وتشمل 
حياته  يف  سيستخدمها  آمون  عنخ  توت  كان  التي  األشياء 
التجميل  ومستحرضات  واملجوهرات  املالبس  مثل  اليومية 
من  املصنوعة  واألواين  واأللعاب  والكرايس  واألثاث  والبخور 
وغريها. واألسلحة  واملركبات  املواد  من  متنوعة  جمموعة 
امللك الصغري توت عنخ  أن  التاريخ  العظيمة يف  املفارقات  ومن 
آمون تم حمو اسمه من تاريخ مرص القديمة ألنه مرتبط بامللك 
قد  الديني،  انقالبه  بسبب  بشعبية  حيظ  مل  الذي  إخناتون 
القديمة. مرص  ملوك  أعظم  من  العديد  حاليًا  شهرته  ختطت 
واآلثار السياحة  وزارة  عن 

كندا. بدولة  تورنتو  مدينة  يف  مؤخرا  افتتاحه  تم  الذي  اجلديد 
ولفتت إىل تضمن املعرض لبعض مبادرات الدولة ومنها مبادرة 
املبادرات  هذه  لدعم  وذلك  كريمة”  و”حياة  عريب”  “اتكلم 
وزاريت  مع  التعاون  يتم  حيث  واملميزة،  اهلامة  احلكومية 
تواجد  إن  حيث  املعرض،  لتدشني  والتجارة  والصناعة  اهلجرة 
القانونية  الصبغة  عليه  يضفي  املعرض  يف  احلكومي  اجلانب 
العقار. تصدير  ملف  بدعم  احلكومة  اهتامم  ويعكس  والرسمية 

تنمية عقارية غري مسبوقة:
إكسبو  إدارة  جملس  رئيس  كليلة،  باسم  الدكتور  وأضاف 
يقام  عقاري  معرض  أول  سيكون  املعرض  هذا  أن  ريبابليك، 
هبا  يوجد  التي  الدول  من  واحدة  ويف  العريب  الوطن  خارج 
العودة  يف  الراغبني  املرصيني  من  كبري  وعدد  قوية،  منافسة 
تنمية غري مسبوقة. لبلدهم مرة أخرى يف ضوء ما تشهده من 
وأشار إىل أن العاصمة اإلدارية تأيت يف مقدمة املدن التي يريد العمالء 
الرشاء هبا سواء بغرض السكن أو االستثامر، كام أن املواطنني يف 
كندا يتمتعون بقدرة رشائية تعزز اختاذ قرار رشاء عقار يف مرص.

عن موقع اإلسثامر- كتبت منارة مجال

وكندا أمريكا  ىف  عقاري  معرض  أكرب  إنطالق  مرة..  ألول 
وكندا أمريكا  يف  عقاري  معرض  أكرب  يطلقان  ريبابليك«  و»إكسبو  سفن«  »سكوير 





املحروسه مرص  قالوا 
مهووسه  صبحت  آهى 

الدين ىف  بفتاوى 
لينا موش  ومسائل 

زينه ناس  يا  والعقل 
ناسيني انتم  ولال 

السكينه سارقاها 
املسكينه والناس 
راكبني املوجه  ع 
وإباحيه فضائيه 

النيه  سوء  وبيان 
مواطنني إخوه  عىل 

بيسرتزق والكل 
بيتمهزأ والبعض 
آخرين أديان  عىل 

املفروسه مرص  وادي 
زرعايه بتزرع  ال 
غالّيه  تصنع  وال 

بالدين وبتاكل 
العاىل ىف  أسعارها 
بتغاىل  وجتارها 
تاهيني والوزرا 

مرصوصه مدارسها 
منقوصه  وعلومها 

فاشلني بتخّرج 
خرقاء مناهجها 
سفراء بتخّرج 

يعني اهلل  للعنف، 
النازل ىف  صحتها 
تتنازل  يمكن  وال 
الدكاكني طب  عن 

حلمه كوم  والزمحه 
عامله  وزباله 
لسنني تتكوم 

عاده بقت  والفوضى 
بزياده والرسقه   

املاليني بتعدي 
الغابه يف  وصبحنا 
تتغابى وفصايل 

مـصـر المحـروســة 

شعر/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

الـتــوقــع فــــاق 

وآثار هذا  ما معني  األيام  يوم من  هل فكرت يف 
اللفظ )فاق التوقع(  وهل له مفعول السحر أم ال  ؟
الذي  نفسه  التوقع  هو  ما  فكرت  وهل 
أن  وصل  وكيف  ذاته  الشخص  عليه  تفوق 
له؟  بالنسبة  التوقع  ذلك  حد  ويفوق  يتفوق 

وهل هذا التوقع كان إجيايب أم سلبي؟ 
وما الطاقة املمنوحة من تلك اللفظ والعامل النفيس 
لرد الفعل عن ما تعنيه الكلمة من معنى ومدلول ؟
ما  وتعني  التفوق  لفظ  من  جاءت  فاق  كلمة 
عليها  املتعارف  حدود  من  أكثر  حد  إيل  وصل 
وتعني الزيادة عن احلد املطلوب )زاد عن احلد ( ،
والتفكري  اخليال  من  جزء  هو  والتوقع 
واإلدراك  باحلس  املقروءة  واخلطة  املرسوم 
مدروسة  معطيات  ظل  ىف  معينة  حدود  وهلا 
معني  فعل  برد  عليها  حمكوم  وظروف 
متاما لآلخر  معلوم  شبه  يكون  أن  جيب 
احلدود  وتعدى  زاد  أي  التوقع  فاق  مجلة  إذن 
وهذه  مستقبال  سيحدث  ملا  باخليال  املرسومة 
الزيادة الغري متوقعة قد تكون بالسلب أو اإلجياب 
أي أهنا تفوقت باخلداع يف احلكم املمنوح هلا من 
العقل وحدود التوقع قد تكون إجيابية أو سلبية
العربية  اللغة  يف  البالغية  الصورة  وهبذه 
كامل  تعبري  فقط  بكلمتني  وصفنا  نكون 
علينا وتأثريه  باحلدث  شعورنا  فعل  رد  عن 
ولو كان قد فاق التوقع اإلجيايب أي عرب بالتوقع 
واحلد  الطبيعي  الربهان  ذات  التفكري  يفوق  ملا 
حدود  من  بكثري  أعىل  ملركز  للوصول  الفاصل 
السار  اخلرب  يعنى  اإلجيايب  اخلرب  وهذا  التوقع 
بالفعل متوقع  الغري  الفوز  أو  الباهر  النجاح  أو 
التوقع  فاق  يكون  متاما  العكس  حدث  ولو 
األمل  وخيبة  والعار  واخلزي  والنكران  للهزيمة 
عىل  الواقعة  السلبية  األثار  لكافة  يؤدي  وهذا 
كان  من  وخصوصًا  له  واملتوقع  يتوقع  من  كل 
أخر  أو  بشكل  والنجاح  واخلري  األمل  له  يتوقع 
أبًدا والفشل  اهلزيمة  له  املتوقع  من  يكن  ومل 
ما  عن  نعرب  البسيط  اللفظ  بذلك  وهنا 
مشاعر  أو  فرح  مشاعر  من  بداخلنا  يدور 
املعطيات حسب  عىل  ومرارة  حزن 

تلك  عن  يفيد  ما  أرسلنا  نكون  أيضا  اللفظ  وهبذا 
املشاعر الصادرة من وإىل مجيع األطراف املعنية 
بذلك  ببعض الكلامت البسيطة القليلة املخترصة
أما عن تأثري تلك العبارة فهو بواقع صفعة جديدة 
عىل الوجه ملن كان السبب يف القصور ويف الوصول 
من  حتمله  وما  احللم  وضياع  األمل  خيبة  إىل 
املشاعر واألحاسيس، بالطبع عىل  السلبي  التأثري 
املغمور  الفرح  واقع  هلا  أيضا  العكس  ولكن 
كانت  إذ  األفق  أعىل  من  الطري  حلد  بالسعادة 
ملن  التصديق  عدم  وحلد  للمدح  العبارة  تلك 
حتقيق  استطاع  وملن  التوقع  حد  وفاق  تفوق 
بالفعل التوقع  حد  فاق  له  مثيل  ال  نجاح 
اللحظات  تلك  ويف  الظروف  بذلك  وخصوصًا 
لتلك  مواتية  غري  الظروف  كانت  لو 
حدود  فاق  فقد  وبذلك  بالفعل  االنتصارات 
إلمكانياته أو  له  والتوقع  واخليال  التفكري 

كيف تصبح خارج حدود التوقع؟
الصندوق  خارج  نقفز  نستطيع  بالفعل 
عىل  عليه  ما  يؤدي  أن  منا  كل  متكن  لو 
هلا  مثيل  ال  انتصارات  وحيقق  وجه  أكمل 
ليصل  والكفاح  والتعب  والسهر  باإلرصار 
له التوقع  حدود  من  األعىل  احلد  ذلك  إىل 
والكسل  بالتهاون  بالعكس  والعكس 
متوقع غري  بشكل  احللم  أضاع  فقد  واخلمول 
لذلك جيب علينا أن نكون خمتلفني وال يتوقعنا 
أحد أبدًا فاق حدود التوقع.... أي فاق التنبؤ له 

بعنرص املفاجأة.
للمفاجأة   للوصول  األساسية  النجاح  مفاتيح 

الغري متوقعه باملرة هي ...
بالنفس  والثقة  النجاح  عىل  واإلرصار  الصرب   (

وااليامن باهلل وحده( .

آمنني وبتقتل 
ما دي موجه غداره

بجداره وسحبانا 
الدين يف  لغلّو 

شاطره صحيح  الرشطه 
خطره بقت  والشغله   

املساكني وبيموتوا 
عرصي بقى  واملرصي 
 وع النت رايح جيري

كاذبني وبيصدق 
القهوه عىل  وعياله 

سهوه عىل  بتتحرش 
فساتني وبتقّطع 

صفرا بقت  صحافتها 
غربا بقت  وبراجمها 

السامعني وبتؤذي 
 وآدى مرص املحروسه

حمبوسه حاهلا  عىل 
وحطني عكا  بني  ما 

بتفاهه مشغوله   
فامهاها  موش  والناس 

قوانني ناقصه  وال 
وطاقيه شبشب  أبو 

طائفيه  برييدها 
الباقيني داهيه  وف 
ونضاره بدله  وابو 

شطاره  دي  بيقولك 
التانيني لو داس ع 

دايمه مهيش  الدنيا  دي 
قايمه أو  قاعده  لو 

ومداها إىل حني
تنشف راح  ودماءنا 

تنضف راح  ودماغهم 
عاقلني يا  بالوعي 
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