




والذي  متوز  من  الرابع  هو  األمريكي  االستقالل  عيد  يوم   
املستعمرات  انفصال  إعالن  تم  وفيه  1776م،  عام  حتقق 
اختاذ  بعد  وذلك  العظمى،  بريطانيا  عن  األمريكية 
احلق  املّتحدة  املستعمرات  هلذه  أن  باإلمجاع  القرار 
عام  كل  من  التاريخ  وهذا  ومستقلة،  حرة  تكون  أن  يف 
األمريكية. املتحدة  الواليات  يف  وطني  عطلة  يوم  هو 

 طريقة اإلحتفال بيوم اإلستقالل األمريكى:
املاضية العصور  يف  طرق  بعدة  األمريكي  اإلستقالل  بيوم  اإلحتفال  تم   
1777م عام   )Rhode Island( آيالند  رود  يف  بريستول  يف  فمثاًل 
الصباح  يف  البنادق  من  طلقة   13 إطالق  مع  عسكرية  حتية  تنظيم  تم 
يتم  فإنه  رسمية  عطلة  كوهنا  إىل  باإلضافة  احلالية  األيام  يف  أما  واملساء، 
يتم  األبيض  البيت  وعند  تقريبًا،  املدن  كل  يف  النارية  األلعاب  إطالق 
مع  اإلحتفال  فيه  يتم  الذي  الوقت  وهو  اجلنوبية،  احلديقة  يف  االحتفال 
النارية  األلعاب  ومشاهدة  الشواء،  حفالت  وعمل  واألصدقاء،  العائلة 
والزرقاء. واحلمراء  البيضاء  بالنجوم  مزينة  تكون  التي  واملسريات 

مرحلة ما قبل اإلستقالل األمريكي:
 بعد حرب الثورة طالبت العديد من املستعمرات االستقالل عن بريطانيا
اجليش قوة  بكل  الثوار  عىل  القضاء  أرادت  الربيطانية  القوات  ولكن 
بمهامجة  الثالث  جورج  امللك  قام  1775م  عام  من  األول  ترشين  ويف 
الثاين  كانون  ويف  والبحري،  الربي  اجليش  جهود  بتوسيع  وأمر  الثوار 
مؤلفه  بنرش   )Thomas Paine( بني  توماس  قام  1776م  عام  من 
رصح  حيث   )Common Sense )باإلنجليزية:  السليمة"  "الفطرة 
 150000 من  أكثر  بيع  وتم  الطبيعي،  األمريكيني  حق  هو  االستقالل  أّن 
اتفاقية  كانت  1776م  عام  مارس  ويف  نرشها،  من  أسابيع  أول  يف  نسخة 
أول من وقع عىل قرار االستقالل، وتبعها سبع  الثورة يف نورث كارولينا 
املستعمرات.  باقي  تبعها  ثم  ومن  مايو،  شهر  يف  أخرى  مستعمرات 

وثيقة إعالن إستقالل أمريكا عام 1776:
بالد  ميالد  تاريخ  بأهنا  توصف  املتحدة،  الواليات  تاريخ  يف  وثيقة  أهم 
الربيطاين املستعمر  عن  االستقالل  رسميا  هبا  حيث ُأعلن  سام،  العم 
الناس. وعرض جمموعة من احلقوق تركز عىل املساواة واحلرية جلميع 

الــتــــــريـــــخ:
)نشأت  لـربيطانيا  خاضعة  كانت  املستعمرات  من  جمموعة  مترد  بعد 
الواليات  حاليا  يسمى  ملا  األطلسى  للمحيط  الرشقى  الساحل  طول  عىل 
الرضائب  وزيادة  الربيطاين،  الربملان  داخل  متثيلها  عدم  بسبب  املتحدة( 
عليها؛ خاضت حربا ضد بريطانيا يف ما يعرف باحلرب الثورية األمريكية 
عام 1775 ومتكنت تلك املستعمرات من االنتصار، ثم تبنت تلك املجموعة 
.1776 يوليو/متوز  من  الرابع  يف  الربيطاين  التاج  عن  االستقالل  إعالن 
 4 تاريخ  حيمل  املتحدة  الواليات  استقالل  إعــــالن  أن  ورغـــم 
 56 قبل  من  الوثيقة  عىل  التوقيع  تم  فقد   ،1776 يوليو/متوز 
.1776 أغسطس/آب   2 يوم  املستعمرات  تلك  يمثلون  مندوبا 
ويف 17 سبتمرب/أيلول 1787، اعتمدت اتفاقية فيالدلفيا الدستور األمريكي
وصودق عليه عام 1788، مما جعل تلك الواليات جزءا من مجهورية واحدة 
هلا حكومة مركزية قوية. وتلك الواليات هي: نيو هامبرش، وماساشوستس
ورود آيلند، وكونيكتيكت، ونيويورك، ونيوجرييس، وبنسلفانيا، وديالور
وجورجيا. كارولينا،  وساوث  كارولينا،  ونورث  وفريجينيا،  وماريالند، 
تعديالت  عرشة  وتضمنت   ،1791 عام  احلقوق  وثيقة  عىل  أيضا  صودق 
واحلريات. األساسية  املدنية  احلقوق  من  العديد  لتضمن  دستورية، 

الــوثــيـــقــــة:
جدا  املتحدة قصرية  الواليات  إستقالل  وثيقة 

الدستور  صمم  وقد  مواد،  سبع  من  تتكون 
سلطة  هلا  احتادية  حكومة  لتشكيل 

الواليات.  حقوق  وحلامية  حمدودة، 
األسباب  عن  ببالغة  الوثيقة  وعربت 

إعالن  إىل  املستعمرات  دفعت  التي 
ومحلت  بريطانيا،  عن  استقالهلا 

مسؤولية  الربيطانية  احلكومة 
أن  وأوضحت  كبرية،  مفاسد 

لكل الناس حقوقا معينة، بام 
يغريوا  أن  يف  حقهم  فيها 

حكومة  بأية  يطيحوا  أو 
تســــلبـــهـــم حقـوقـهــم.

الواليات  إستقالل  وثيقة  ُأعدت 
مخسة  من  مكونة  جلنة  قبل  من  املتحدة 

الذي  جيفرسون  توماس  ضمنهم  من  أشخاص، 
بمناقشة  األمريكي  الكونغرس  وقام  الرئييس،  كاتبها  كان 

.1776 يوليو/متوز  الرابع من  املوافقة عليه يف  ثم  اإلعالن ومراجعته، 
والصالحية  السلطة  عىل  الثـــالثـــــة  إىل  األوىل  مــن  املـواد  وتـركز 
وهي:  االحتادية،  للحكومــة  الثــــالثـــــة  للفــــروع  املمنــــوحـــة 
القضائية. والسلطة  التنفيذية  والسلطة  الترشيعية  السلطة 
وتركز  العديدة،  الواليات  بني  العالقة  الرابعة  املادة  وحتدد 
واملادة  الدستور،  لتعديل  اخلاصة  التوجيهات  عىل  اخلامسة  املادة 
البالد يف  األعىل  القانون  يشكل  الدستور  أن  توضح  السادسة 
الدستور. عىل  املصادقة  لعملية  رشحا  تقدم  السابعة  واملادة 
ومن جهة أخرى، عّدل الدستور 27 مرة، من ضمنها تعديل وثيقة احلقوق
العبودية التعديالت اإلضافية قضايا متعددة، شملت جتريم  تناولت  وقد 
التصويت. حقوق  محاية  وضامن  االقرتاع،  حق  من  النساء  ومتكني 
قانون  أي  أن  عىل  ونص   ،1992 عام  تعديل  أحدث  وجرى 
إال  املفعول  نافذ  يصبح  ال  الكونغرس  أعضاء  تعويض  من  يغري 
الكونغــــرس. فــــي  جــــديـــــدة  انتخــــابــــات  إجـــراء  بعــــد 

مبادئ أساسية:
التجديدات  من  العديد  املتحدة  الواليات  استقالل  وثيقة  تضمنت 
وأن  املساواة،  قدم  عىل  خلقوا  الناس  كل  أن  إعالن  منها:  واملبادئ، 
"حق  منها  فيها،  الترصف  جيوز  ال  اخلالق  هبا  حباهم  حقوقا  لدهيم 
احلق  لدهيم  الناس  و"أن  السعادة"،  وراء  والسعي  واحلرية  احلياة 
أنشئت  فقد  احلقوق  هلذه  "تأمينا  وأنه  حكوماهتم"،  اختيار  يف 
املحكومني". موافقة  من  العادلة  سلطاهتا  مستمدة  احلكومات 

أمهية الوثيقة:
عكس اإلعالن أفكار العديد من مفكري تلك املرحلة وفالسفتها حول مبادئ 
احلرية والعدالة السياسية واالجتامعية، من بينهم الكاتب اإلنجليزي املولد 
توماس بني، وجون لوك، إضافة إىل ما كان يدعو إليه مؤيدو حركة االستقالل.
وحفزت  األمريكيني،  إعجاب  أثارت  لغوية  ببالغة  الوثيقة  ومتيزت 
كام  الديمقراطية،  من  مزيد  نحو  حكوماهتم  لدفع  األوروبيني  املواطنني 
والديمقراطية. االستقالل  إىل  التواقة  احلديثة  الشعوب  منها  استفادت 
وطنيا  عيدا  عام  كل  من  يوليــــو/متوز  من  الرابــــع  يــــوم  يعتبــــر 
البالد. يف  رسمية  عطلة  وهو  األمريكى،  للشعب  خاصة  ومناسبة 
وتعرض السلطات األمريكية الوثيقة األصلية لإلعالن يف دار السجالت القومية 
يف العاصمة واشنطن، مع وثيقة دستور الواليات املتحدة، ووثيقة احلقوق.





ن  نو قا ص  بخصو ة  كثري ت  ال ؤ تسا ر  تثا
تعقيدات  توجد  هل  اجلديد  العقارى  الشهر 
بشانه ام انه حل كثري من التعقيدات التى كنا 

نواجها ىف القانون القديم ؟؟

اجلديد  العقارى  الشهر  القانون  اصدار  مع 
فقد الغاء كثري من التعقيدات واملعوقات التى 
والشقق  لالراضى  املبيع  تسجيل  تعوق  كانت 
احلكم  وشهر  البيع  عقود  والنفاذ  وصحة 
واملعدل  السابق  العقارى  الشهر  قانون  فكان 
امللكيه  تسلسل  يستلزم  كان  اجلديد  بالقانون 
ملامورية  الطلب  التسجيل  طالب  يقدم  وكان 
نسخه  بإرسال  بدورها  وتقوم  العقارى  الشهر 
املساحة  تقوم  حتى  املساحة  اىل  الطلب  من 
املراد  للمبيع  املساحة  رفع  ىف  وذلك  بدورها 
ومراجعه  التحديد  كشف  واصدار  تسجيله 
املوجوده  واخلرائط  الرسومات  ومطابقه 
يستغرق  كان  وهذا  املساحة  مديريه  داخل 
التحديد  كشف  إصدار  وبعد  جدًا  كبري  وقت 
بالرفع  اخلاصة  الرسوم  وسداد  املساحى 
الكشف  بارسال  املساحه  هيئه  تقوم  املساحه 
التحديد اىل ماموريه الشهر حتى تقوم بدورها 
املهندس  طرق  عن  املساحى  كشف  بحث 
الشهر  مأمورية  داخل  املوجود  املساحى 
العقارى  الشهر  مأمورية  وتقوم  العقارى 
بالبحث ىف تسلسل امللكيه ايضا ووصف العقار 
الشهر  ملاموريه  يتحقق  وحتى  تسجيله  املراد 
وكشف  امللكيه  تسلسل  سالمه  من  العقارى 
ايضا  خالله  من  تتحقق  والذى  املشتمالت 
وكشف  وصحيح  سليم  امللكيه  تسلسل  ان  من 
املشتمالت يصدر من قبل الرضائب العقاريه.

العقاريه  الرضائب  بني  نفرق  ان  جيب  وهنا 
رضيبه  الن  وذلك  العقاريه،  والترصفات 
العامه  للرضائب  تابعه  العقاريه  الترصفات 
%2.5 ىف حاله  عىل الدخل وهى حتصل بنسبه 
العقاريه  الرضائب  اما  املشرتى  قبل  من  املبيع 
فهى حتصل عن العقارى وكانت مسمى هلا ىف 
القانون امللغى باسم العوايد ومع القانون اجلديد 
خاصه  وهى  العقاريه  الرضائب  باسم  تعدلت 
الرضائب  وسداد  بالعقار  االنتفاع  نظر  بسداد 

اخلاصه بالعقار وتقوم باصدار الكشف اخلاص 
مالك  هو  من  ملعرفه  بدورها  تقوم  وهى  هبا 
والشقق  بالعقار  املوجودين  والسكان  العقار 
هبذا  وسمى  املشتمالت  كشف  باصدار  تقوم 
واملالك  السكان  من  العقار  يشمل  النه  االسم 
بالتفصيل وذلك الن مندوب الرضائب العقاريه 
يقوم بالبحث ومعاينه العقار  بنفسه وتسجيل 
مساعد  ذلك  يعد  مما  بذلك  اخلاصه  البيانات 
امللكيه  تسلسل  ىف  العقارى  الشهر  ملاموريه 
ومن الطبيعى اليصدر كشف املشتمالت دون 
سداد مجيع املستحقات اخلاصه بالعقار وهذا 
حتى تتاكد من  تسلسل امللكيه وتقدم الطلبات 
وىف  بيع  عقود  من  امللكيه  تسلسل  هبا  مرفق 
ومشهره  مسجله  بيع  عقود  وجد  ان  حاله 
بالعقود دون  العقارى  الشهر  تكتفى ماموريه 
للكتاب  طبقا  وذلك  املشتمالت  كشف  طلب 
العقارى. الشهر  بتعليامت  اخلاص  الدورى 

يستغرق  فكان  مسجل  غري  العقار  كان  لذلك 
الرخصه  اصل  الستخراج  وذلك  طويل  وقت 
وكان  امللكيه  تسلسل  واثبات  واخلرائط  البناء 
ىف بعض االحيان يصعب تسجيل وذلك لنقص 
تفضلت  حتى  امللكيه  تسلسل  مستندات  ىف 
مصلحه  عىل  املرشفه  بصفتها  العدل  وزارة 
واملنشورات  الكتب  باصدرا  العقارى  الشهر 
للتسجيل  املتقدمني  عىل  لتسهيل  الدوريه 
بامموريه الشهر العقارى ومع اصدار القانون 
السهل  من  فاصبح  العقارى  للشهر  اجلديد 
بتسلسل  مطالب  غري  فانه  وذلك  تسجيل 
امللكيه وعىل سبيل املثال نقدم مقارنه بسيطه:

العقد ونفاذ  واصحة  عريضه  شهر  ففى 
عريضه  شهر  اوال  يلزم  القديم  القانون  فكان 
جدا  صعبه  االجراءات  كانت  وذلك  الدعوى 
الشهر  ماموريه  تقوم  كانت  وذلك  ومعقده 
امللكيه واصدار مقبول  العقارى بحث تسلسل 
العقاريه  الرضائب  مراجعه  بعد  وذلك 
وذلك  املساحه   ومديريه  املشتمالت  بكشف 
املستندات  من  وخالفه  التحديد  بكشف 
والتصديق املطلوب وكان هذا يستغرق شهور 
االتى: حدد   2022 لسنه   9 رقم  قانون  بينام 

أواًل: صورة الرقم القومى الصادرة لصاحله الشهر

وهى  شهره  املراد  املحرر  مرشوع  ثانيا: 
املؤمن  ورق  عىل  مكتوبًا  الدعوى  صحيفه 
املخصص للمحرات املعده للشهر معتمدا من 
رقمى  مساحى  رفع  بيان  املختصه  املحكمه 
استبداله  ويمكن  العاملى  النظام  باحداثيات 
1-( اقصى  بحد  رسم  بمقياس  بخريطه 
التعامل مظلال  العقار حمل  2500( موضحًا به 
والبيانات اخلاصه به صوره عقد البيع االبتدائى 
بمطابقتها  مقدمها  من  عليها  مشهودا 
تقديمها. يتعذر  التامس  تقديم  او  باالصل 

لذلك. املخصص  الرسم  سداد  وأخريًا 
ملكيه  مستندات  بدون  اليد  وضع  تسجيل 
لسنه   9 رقم  القانون  نجاح  ضمن  ومن 
والئحته  العقارى  الشهر  قانون   2022
لسنه   2332 رقم  بالقرار  املعدله  التنفيذيه 
حددت فقد  اليد  وضع  تسجيل   2022
التنفيذيه للقانون  14 مكررا  من الالئحه  املاده 
امللكيه اصل  او  الطلب  موضوع  كان  اذا 
للمده  اليد  وضع  اىل  يستند  العينى  احلق  او 
وفقا  الوقائع  من  غريها  او  للملكيه  املكتسبه 
تنظيم  قانون  من  مكررا   23 املاده  لنص 
التاليه: االجراءات  فتتبع  العقارى  الشهر 

 
ايام  مخسه  خالل  تنرش  ان  املاموريه  عىل 
الطالب  نفقه  عىل  الطلب  تقديم  تاريخ  من 
اإلنتشار  واسعه  اليومية  الصحف  احدى  ىف 
إعالن يتضمن بيانات طلب الشهر وموضوعه 
لديه  وملن  املترصف  واسم  العقار  وبيانات 
املاموريه  اىل  يتقدم  ان  التسجيل  اعرتاض عىل 
املختصه باعرتاضه مقرونا باملستندات املؤيده 
النرش  تاريخ  من  أيام  عرشة  غايته  والجل  له 
النسختني  ىف  النرش  يكون  ان  وجيب 
وترفق  للصحيفه  وااللكرتونية  الورقيه 
النرش  من  ضوئيه  صورة  باالوراق 
ينيبه  من  او  املاموريه  رئيس  عىل  جيب  كام 
عىل  معاينه  باجراء  الفنني  االعضاء  من 
اليد ومدته وسببه  للتحقق من وضع  الطبيعه 
الواقعه  لتحقيق  او  رشوطه  استكامل  ومدى 

طبقا  االحوال  حسب  عىل  للملكيه  املكتسبه 
الشهر  تنظيم  قانون  او  املدنى  القانون  الحكام 
املاموريه  وعىل  االحوال  بحسب  العقارى 
مجيع  به  مرفقًا  الطلب  ىف  راهيا  تبدى  ان 
عىل  ومصدقًا  مشورع  واملستندات،  االوراق 
االوراق  مجيع  به  مرفقا  الطالب  توقيعات 
مده  خالل  وذلك  به  اخلاصه  واملستندات 
الجتاوز ثالثه وعرشين يومًا من تاريخ تقديمه
وعىل املكتب بعد التوقيع عىل مشورع املحرر 
واالعرتاضات  ومرفقاته  الطلب  عرض 
ىف عليها  املنصوص  اللجنه  عىل  بشانه  املقدمه 
بني  وباملقارنه  القانون  من  مكرر   23 املاده 
والقانون  امللغى  العقارى  الشهر  القانون 
قد  2022 لسنه   4 رقم  القانون  ان  نجد  احلاىل 
حل مشكله كبرية جدًا وسهل عىل االشخاص 
لكل  وهى  ونقلها  امللكيه  واثبات  التسجيل 
الكثر  مسجل  غري  عقار  يده  حتت  شخص 
تسجيله  ويستحيل  سنوات  مخس  من 
جيوز  وخالفه  امللكيه  تسلسل  وجود  لعدم 
ىف  وكان  له  ملكيته  واثبات  التسجيل  له 
املتعاقدين  بني  انتقاهلا  عدم  امللغى  القانون 
قانون   9 ماده  بالتسجيل  اال  للغري  بالنسبه  او 
العقارى. الشهر  بتنظيم   1946 لسنه   114
االتى  مكرر   23 املاده  حددت  وقد 
ال يقبل من املحررات فيام يتعلق باثبات اصل 
امللكيه او احلق العينى وفقا الحكام املادة السابقه 
واملحررات  شهرها  سبق  التى  املحررات  اال 
املوت  مابعد  اىل  مضافا  ترصفا  تتضمن  التى 
القانون واملحررات  باحكام هذا  العمل  ثم قبل 
غري  1924من  سنه  قبل  تارخيها  ثبت  التى 
توىف.  النسان  ختم  او  توقيع  وجود  طريق 

الالئحه  من  مكرر   14 املاده  عىل  وبالتعليق 
لسنه2022   2332 رقم  بالقرار  املعدله  التنفيذيه 
الشهر  قانون   2022 لسنة   9 رقم  للقانون 
يده  وضع  من  لكل  الباب  فتح  فقد  العقارى 
للشهر  والتقدم  تسجيلها  جيوز  عقار  عىل 
احلقيقة  ان  والتسجل   املعاينه  بطلب  العقارى 
فقد  العقارى  للشهر  اجلديد  القانون  ظل  ىف 
بشان  والقضايا  املشاكل  من  الكثري  حل 
عليها. والنزاع  وتسجيلها  امللكية  اثبات 



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

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

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

هل نفعل هذا؟! أم أكلنا أصبح أنانيًا وينسى 

ويتناسى وجود "املايكروبيوم" باملرة؟!!

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

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

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

٦- مقاومة األنسولني 
٧- مرض السكر النوع الثاين

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

الدائمة ألسوأ أنواع األكل
١٠- القلق

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

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

١٤- اإلنتحار
١٥- العجز والضعف اجلنيس

١٦- تصلب الرشايني وزيادة الكوليسرتول 
اليسء ونص اجليد يف الدم

١٧- أمراض القلب
١٨- ترسيب األمعاء  

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

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

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

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

3- مواد حافظة
4- مواد سامة 

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

7- كلور يف مياة الرشب

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

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

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

واحد من أشهر أدوية اإلكتئاب وأقدمها يف 
العامل!

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

يتوقف  أن  إيل  إلخ!  والسخونة  والقشور 
سابقًا واملسامل  املسكني  املايكروبيوم 
رشيرًا  لألسف  غاضبًا  ماردًا  إيل  ويتحول 
هو  الذي  للكائن  واملرارة  بالكراهية  مليئًا 
ويدمر  يقتله  أن  حياول  الذي  اإلنسان 
فمه! يفتح  مره  كل  يف  )البطن(  مأواه 

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

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

للاميكروبيوم" رومانيس  وعشاء 

املأكوالت وتغيري طريقة ونوع  وأهم هذه 
وحمتويات األكل كاآليت :

الثوم ٣- اجلزر ٤- أكل  البصل بانواعه ٢-   -١
Probiotic بروبيوتيك   -٥ صحي  خممر 
تفادي   -٧  Prebiotic بريبيوتك   -٦
من  العالية  النسب  تفادي   -٧ السكريات 
الربوتني والدهون وخصوصا احليواين منها 
طبيبك  من  إال  احليوية  املضادات  تفادي   -٨
والرضورة القصوى ٩- تفادي بدائل السكر 
بمختلف أنواعها فيام عدى ستيفيا وفاكهة 
١٠-  زيادة األلياف يف األكل الطبيعي ١١- أكل 
عضوي ألنواع معينة من األكل وليس كلها 
)Dirty Dozen( ١٢- الفاكهة عموما )مش 
قصة سعرات( ١٣- األسباراجاس )اهلليون( 
١٤- املوز ١٥- الشوفان، صعب أن تسع مقالة 
املفيدة. املأكوالت  لرسد  كتاب  حتى  أو 
هذا التصالح املغبوط والذي ويف غضون أيام 
املايكروبيوم  مارد  إطمئنان  عنه  ينتج  قليله 
وثقته مره أخرى يف حكمة قبطان املركبة 
األطعمة  عامل  يف  تغرق  أن  كادت  التي 
الصناعية يف أشد عواصفه عىل اإلنسان التي 
نواجهها اآلن يف القرن احلادي والعرشين!!

مع  متامًا  متصالح  واحد  أيوب  باسم  د. 
املايكروبيوم بتاعه.

بإسم التغذية  ىف  املتخصص  موقعنا  زيارة  يمكنكم 
www.eat4healthy.com

YouTube  وقناتنا عىل الــــ
https://www.youtube.com/

user/sooomatube
د. باسم أيوب Dr. Basim Ayoub )كفاية بقى(



املواطنة دولُة  العدالة  دولُة  القانون  دولُة 
»اجلمهورية اجلديدة« التي تعدُل بني مجيع   =
ا. وقضى القضاُء  املواطنني وال متايُز بينهم عقديًّ
»أرسانيوس  الشهيد  األب  قاتل  بإعدام  املرصى 
مل  القاتل  أن  والعجيب  احلق.  دولة  يف  وديد«، 
يندم عىل ارتكاب جريمته، بل »حسبن« وهتف 
حماميه  رصخ  وكذلك  انتظاره.  يف  اجلّنة  بأن 
يا  حّق  عىل  )أنت  موّكله:  بإعدام  احلكم  حلظة 
القاتل  يف  »مستخرسة«  أننى  واحلقُّ  هنرو(!!! 
يف  والعدالة  االستقالل  قادة  أحد  »هنرو«،  اسم: 
بمبادئ  نادى  الذي  هنرو«  الل  »جواهر  اهلند 
ولكن  واحلقوق!  العدالة  حول  غاندى«  »املهامتا 
حقٌّ  املسيحّى  »قتَل  بأن  القاتل  إيامن  وراء  َمن 
إهنا  اجلّنة«؟!  يودى  بل  العقاب  يستوجب  ال 
ُمضلِّني  يد  عىل  تعّلمها  التي  له«  »قالوا  ثقافة: 
عىل  فساًدا،  املجتمع  يف  يعيثون  لألسف  مازالوا 
املشبوهة.  والقنوات  ميديا  سوشيال  صفحات 
)عشان  فودة«؟(،  »فرج  الدكتور  قتلت  )ملاذا 
إنه  منه  عرفت  كتبه  من  كتاب  )أى  كافر!(. 
كافر؟(. )أنا مبعرفش أقرأ. بس قالوىل إنه كافر، 
فقتلته!(. ذاك القاتل »من ضحايا قالولوا«. وَسْل 
أّى ضحية مماثلة: )تعرف إيه عن ابن رشد؟!( 
سوف يقسم لك أنه كافر!. هو مل يقرأ حرًفا البن 
رشد. لكنه »سمع« من »سامع« عن »سامع« عن 
ممن  »يسمع«  كان  أحدهم  أن  السامع«  »سامع 
السمعية«  »الثقافة  هي  تلك  كافر!  أنه  »سمع« 
املجتمعات. وتدمر  األرواَح  ُتزهق  التي 

ُسئل  حاجة«،  مشافش  »شاهد  مرسحية  يف 
الشاهد )الىل مشافش حاجة( »عادل إمام« سؤاال 
ممثل  سأله  وملا  فأجاب.  القتيلة.  جارته  عن 
قالولوا«.  الناس  »إن  قال:  النيابة كيف عرفت؟، 
قالولووووا(!!. )الدليل:  املتهم:  دفاع  فهتف 

ضحيتها  راحت  كربى  إنسانية  جرائم  من  كم 
عىل  العسري  من  شاهقة  ورموز  فكرية  قمٌم 
اإلنسانية أن تعوضهم بسبب تلك الثقافة »اأُلذنية« 
فالذى  »قالولوا«.  ثقافة:  البغيضة،  »الببغائية« 
كافر!  إنه  »قالولوا«  حمفوظ«،  »نجيب  طعن 
إنسان  قتل  إنسان  حق  من  أن  جدال،  وبفرض، 
ال يؤمن بعقيدته، وهذا قطًعا غري صحيح، إال أن 
القاتل أصال مل يرِهق نفَسه وقرأ لألديب  السيد 
رواية وال قصة وال مقاال ليعرف إن كان كافًرا أم 
غري ذلك، قبل أن يرضب خنجره يف عنق الرجل 
قتال  واللذان  عصاه.  عىل  يتوكأ  الذي  العجوز 
العظيم »فرج فودة«، الناس »قالولوهم« إنه عدو 
اإلسالم، دون أن يقرآ له حرًفا. ولو فعال لتأكدا أنه 

 مل أكن قد رأيته منذ زمن، لكنني فوجئت به مساء 
اليوم وأنا أشق عتمة الشارع إىل منزيل، كان واقفا 
يرتنح مستندا بكفه إىل جدار عامرة، وهو يتنفس 
بصعوبة وقد بدا االهناك واضحا عليه. لبثت صامتا 
أنظر إليه. انقضى زمن طويل منذ أن صادفته أول 
مرة يف مولد السيدة زينب، حني كنا صغارا  نقصد 
سريك  بألعاب  للتفرج  أو  املراجيح  لركوب  املولد 
قرب  حينذاك  رأيته  قامشها.  مهلل  خيمة  داخل 
وسيم أسمر  وجه  إليه  جذبني  املسجد.  جدار 
وشارب صغري، وبسمة خماتلة ماكرة. كان واقفا 
قوائم ثالثة  عىل  خشبي  صندوق  برصه  حتت 
الولد  بصور  لعب  أوراق  ثالث  أنامله  بني  جيري 
والبنت والشايب. اقرتبت منه ووقفت بني العيال 
وجوهنا  أمام  عاليا  يرفع  وهو  أتابعه  اآلخرين 
الصورتني  مع  برسعة  خيلطها  ثم  البنت  صورة 
الثالث  األوراق  يضع  ثم  وأخرى  مرة  األخريني، 
بقوله:  وينبهنا  الصندوق،  سطح  عىل  مقلوبة 
البنت؟".  أين  تفوز.  التي  اإلجابة  هي  "البنت 
صورة  ختيلته  ما  إىل  مرات  عدة  إصبعي  مددت 
يف  ودفعت  عديدة  مرات  خرست  لكني  البنت، 
كل مرة قرش صاغ وأنا مذهول من ثقتي السابقة 
املطلقة يف موضع  الصورة. كانت األوراق الثالث 
لكنني  هبا،  أحدق  ثابتة،  برصي  حتت  ملقاة 
القدر يسخر يب.  األخرى كأن  بعد  اخطيء مرة 

بعد ذلك بنحو عام قصدت مولد السيدة، ورحت 
أميل  وخاب  أجده،  مل  لكني  الرجل  عن  أفتش 
األلعاب  بني خيام  درت  مرة.  ولو  وأربح  أراه   أن 
عرش  نحو  انقضت  ثم  أره،  ومل  الذكر  وحلقات 
قد  وكنت  سني،  من  بفتاة  قلبي  وتعلق  سنوات، 
بجواري  يميش  به  فوجئت  أن  إىل  تقريبا  نسيته 
وأنا خارج من اجلامعة أجته إىل حمطة األتوبيس. 
تقريبا.  مالحمه  تتبدل  مل  هو.  هيئته.  يف  دققت 
صندوقه  بسط  اجلذابة.  املخاتلة  البسمة  نفس 
البنت  صورة  وأبرز  الرصيف،  عىل  اخلشبي 
األخريني  بالصورتني  وخلطها  الطويلة،  بجدائلها 
برسعة الربق، ثم فرد الثالث عىل سطح الصندوق 
وقال يل بنظرة تشع مكرا:"أين الصورة الرابحة؟". 
تذكرت خيبايت السابقة يف الفوز فرتدت يف اإلشارة 
إىل الصور، فبادرين بالقول: " ثالث ورقات. احلب 
األلفة".  هو  احلب  الرغبة.  هو  احلب  التفاهم.  هو 
رفع األوراق وعاد خيلطها برسعة ووضعها حتت 
برصي. مددت إصبعي أشري إىل الورقة، فرفعها 
وامجا  رآين  خرست.  البنت.  تكن  مل  أعىل.  إىل 
اللعبة.  هي  تبتأس.  ال   " قائال:  كتفي  عىل  فربت 
املكان وترك  صندوقه  محل  االستمرار".  املهم 
ولوح يل بكفه من بعيد وهو خيتفي وسط الزحام.
قبل أن أهني تعليمي اجلامعي كان يل صديق أكثر 
إن  وما  قمصاين،  وارتدى  بيتي،  يف  أكل  أخ،  من 
إليه مرة حتى أظهر أنه غري ما ختيلت  احتجت 

أكرُب نارص لإلسالم لو عرفا. لكنهام ضغطا الزناد 
دون أن يشّقا عىل نفسيهام بجهد القراءة، فهام 
لُتذهل  بالزمن  وُعد  اخلط«.  بيفكوا  »مش  ُأمّيان 
وُنفيو  وأهينوا  ُكّفروا  عظام  شهداء  كّم  من 
والبهتان والكذب  بالزور  أعراضهم  يف  وخيض 
قالولووووا«. »والدليل:  دائام:  الرس  ومفتاح 
وُشتموا  بوا  ُعذِّ وأدباء  ومفكرون  فالسفة 
مل  برش  من  اللعنات  يتلقون  واليزالون  وأهينوا 
حامد  »نرص  فكرهم.  قاربوا  وال  كتبهم  يقرأوا 
الشيخ  النص(،  تفسري  يف  )العقالنية  أبوزيد« 
»عىل عبدالرازق« )اإلسالم وأصول احلكم(، »خالد 
)ىف  حسني«  »طه  نبدأ(،  هنا  )من  خالد«  حممد 
الشعر اجلاهىل(، والقائمة تطول وصوال إىل احلالج 
والعظيم  عربى،  وابن  والنّفرى  والسهروردى 
وصاحب  أرسطو  شارح  الفيلسوف  العالّمة 
اليد البيضاء عىل هنضة أوروبا »الوليد ابن رشد«
من  أصعب  فكره  أن  اكتشف  بعدما  قال  الذي 
للعاّمة«. نوَرك  ترِم  »ال  اجلميع:  يستوعبه  أن 
املتجّذرة  الكربى  الفكرية  امِلحن  إحدى  تلك 
فينا منذ الطفولة، بكل أسف. ثقافُتنا »سمعيٌة«
مسرتحية  دائاًم،  وضامئُرنا،  عاٍل،  وصوُتنا 
البعض  ينعُت  هلذا  ونقتل.  ونلعن  نسّب  ونحن 
العرَب بأهنم: »ظاهرٌة صوتية«، وال شىء أكثر.

العربية تصدمنا واقعة  الدائرة  وإن خرجنا عن 
َم  السُّ جتّرع  الذي  الفالسفة«  »أبى  »سقراط«، 
تالمذته.  له  رّتب  كام  اهلروب  رافًضا  طوًعا، 
جاء  أنه  »سقراط«  شعر  بإعدامه  احلكم  حلظة 
مل  لعميان  الطريق  لُينري  اخلطأ،  الوقت  يف 
الرحيَل  فآثر  فقتلوه،  وعلمه  فكره  ُيقّدروا 
تنويرى  كل  أن  وأظنُّ  السّم!  مذاق  واستعذب 
البد  جمتمعه،  يف  ُيقّدر  وال  وُيشَتم  وُيسبُّ  هُياُن 
اخلطأ«.  الوقت  يف  »جاء  بأنه  ما  حلظة  يف  يشعُر 
وهذا غري صحيح يف تقديرى. فلو جاء يف زمان 
جمتمع  عىل  وحّل  التنويرية  أفكاره  يناسب 
رسالة. ملشعله  كان  وال  دوٌر  له  كان  ما  مستنري، 

مجيُع قتلة التنوير عرب التاريخ ال يقرأون! لكنهم 
يصدقون أهنم يقتلون دفاًعا عن اهلل! واهلل تعاىل 
»يقرأوا« أن:  منهم  طلب  بل  دفاعهم،  يطلب  مل 
كام  و»يعقلوا«  »يتفّكروا«،  »يتدّبروا«،  »يتبّينوا«، 
يأمرنا الكتاب. لكنهم مل يفعلوا، وال يفعلون، ولن 
يفعلوا. وملاذا يفعلون ومعهم دليل اإلدانة وهدر 
الدم جاهز سهل طّيُب الثمر. الدليل: »قالولوووا«.
ء قضا و لة  ا لعد ا و ن  نو لقا ا لة  و لد ا  شكًر

. م ملحرت ا مرص 
 عن املرصى اليوم

فقطعت عالقتي به، وكنت أحكي ما جرى لزميل 
وحني  مقهى،  يف  جالسني  ونحن  العمل  يف  يل 
غادرت املقهى رأيت الرجل قرب كشك السجائر 
املالصق ملحطة األتوبيس. أبرز يل الورقات الثالث 
أن  االنسانية  تغفر.  أن  االنسانية  اخرت.  يل:"  وقال 
اآلخرون.  فيك  يطمع  ال  لكي  صاعني  الصاع  ترد 
االنسانية أن حتب البرش كام هم وليس كام تريد هلم 
أن يكونوا". خلط األوراق برسعة ووضعها حتت 
برصي ومل أستطع الوصول إىل الصورة املنشودة.
السفر  فرصة  يل  سنحت  أعوام  عرشة  بانقضاء 
أحسم  مل  وأنا  جواري  إىل  فوجدته  اخلارج،  إىل 
اجلذابة املاكرة  البسمة  بنفس  رأيته  بعد،  أمري 
الثالثة  األوراق  أبرز  قليال.  كرب  قد  كان  لكنه 
قال:  ثم  حلظات،  اهلواء  يف  أمامي  معلقة  وتركها 
وال  يتكرر  ال  الوطن  فوائد.  سبعة  السفر  "يف 
ساءت  إذا  هنجره  فندقا  ليس  الوطن  يستبدل. 
 " وقال:  وبسطها  األوراق  خلط  اخلدمة".  فيه 
اخرت". لكني مل أستطع الوصول إىل صورة البنت. 
ومل  أعوام،  عرشة  من  أكثر  بعد  السفر  من  عدت 
حتى  بايل  عىل  يطرأ  عاد  وال  الرجل،  يصادفني 
جدار  لصق  يرتنح  واقفا  رأيته  حني  اليوم  مساء 
خامدا اجلدار،  إىل  اليرسى  بكفه  مستندا  عامرة 
وقد انطفأت يف عينيه النظرة املازحة املخاتلة كأنه 
أتطلع  لبثت  القمر.  ضوء  حتت  الرتاب  عىل  ظل 
السنوات  تلك  كل  بعد  شيئا  يقول  أن  أترقب  إليه 
الكثيف  الصمت  قطعت  بحرف.  ينطق  مل  لكنه 
أين  وسألته:"  واألشجار  الشارع  اكتنف  الذي 
األوراق؟". مال رأسه متعبا يمينا ويسارا. تالمست 
فرد  الرصيف.  عىل  اهنار  ثم  ترجتفان،  ركبتاه 
ساقيه أمامه يلهث ثم مد ذراعه إىل جيب اجلاكتة، 
فأعاد  اجليب عدة مرات  انزلقت خارج  يده  لكن 
ورفعها  واحدة  ورقة  استل  أن  إىل  بعصبية  الكرة 
بمثلثات  املنقوش  ظهرها  من  الورقة  رأيت  إيل. 
يف  خمفية  فكانت  الصورة  أما  دقيقة،  محراء 
الناحية األخرى. ملح أنني مشوش فتمتم بمشقة: 

واحدة  ورقة  هي  للخطأ.  فرصة  أمامك  تعد  "مل 
أخرية". قاهلا وتراخت ذراعه إىل جواره مغمضا 
وارتفعت  الورقة  عن  أصابعه  فانفكت  عينيه 
أتبعها  وأنا  الشجرة  هامات   قرب  ترفرف 
فهرولت  حلظة،  اجلو  يف  توقفت  ثم  ببرصي، 
هبا ألمسك  ذراعيي  فردت  وقد  صوهبا  متقدما 
لكنها رفرفرت ثانية وارتفعت متقدمة إىل األمام. 
توقفت أراقبها حتى سكنت يف اجلو حلظة، وقبل 
العتمة  يف  بعيدا  عاليا  حلقت  صوهبا  أندفع  أن 
والسكون  فظللت واقفا مكاين حتت ضوء القمر 
احلركة.    عىل  قادر  غري  املطبق  الصمت  غمرة  يف 
عن جريدة القاهرة

يوم  يف  تسألت  هل  العزيز  القارئء  عزيزي 
له؟!! أجابه  ووجدت  التسأول  هذا  األيام  من 
فوريه  اهليه  معونه  ايل  نحتاج  املرات  من  فكم 
وما أكثر املواقف التي نتعرض هلا ونتوجه ايل 
ينجينا  ان  القادر  الوحيد  اهلل لطلب وجهه ألنه 
يتاخر  اهلل  ان  أحيانا  ونفاجئ  فيه  نحن  مما 
يف  وقتها  نكون  وقد  يسمعنا  أو  يرانا  ال  وكأنه 
اشد احلاجه ايل التدخل الرسيع يف هذا املوقف 
نبدأ  وهنا  أكثر  حولنا  من  األمور  تتأزم  ال  حتي 
عزيز  لدينا  كان  لو  كام  اهلل  عيل  اللوم  ألقاء  يف 
يده  يمد  أن  اهلل  من  وطلبنا  املوت  فراش  عيل 
تسري  األمور  أن  ونفاجئ  له  العاجل  بالشفاء 
ويبدأ  تسوء  حالته  أن  فنجد  املضاد  اآلجتاه  يف 
احلياة  يفارق  أن  املمكن  ومن  التنازيل  العد  يف 
نضارب  أننا  ونشعر  اهلل  يف  الثقه  نفقد  وهنا 
أن  القارئء  عزيزي  يل  أسمح  لكن  اهلواء 
جيب  التي  اهلامه  األمور  لبعض  نظرك  ألفت 
عيل  القايس  احلكم  هذا  حتكم  أن  قبل  تفهمها 
صورة. أهبي  يف  وكونك  وجبلك  صنعك  من 

األسباب  أهم  من  واحد  أن  تفكر  امل  أوال: 
بذلك  أنه  أستجابته  يف  يتأين  اهلل  جتعل  التي 
بلجاجه؟  وجهه  تطلب  أن  يعلمك  أن  يريد 
أمر  يف  يتدخل  أن  اهلل  نسأل  املرات  من  فكم 
لنا  أستجاب  فلو  واحده  مره  فقط  معني 
ليست  هذه  أمني  يستجيب  مل  وأن  أمني 
فاحيانًا  اهلل  مع  التعامل  يف  مثيل  طريقة 

بلجاجه  وجهه  نطلب  أن  يعلمنا  أن  اهلل  يريد 
جمرد  وليس  حياة  دستور  وكأنه  وبإستمرار 
.ً كثريا  نفعل  كام  معني  غرض  أو  ألمر  طلب 

توقيتات  هلل  أن  أحيانًا  ببالك  يأيت  أمل  ثانيا: 
بأألمر؟ فيها  يتدخل  قبله  من  ومرتبه  معينه 
اهلل  وتوقيت  ساعة  أن  وندرك  نعي  أن  ألبد 
العلم  البرش فهو كيل  توقيتات كل  ختتلف عن 
وكيل القدره وكيل احلكمه يعرف متي وكيف 
وأين يتدخل كثريا ما نطلبه ببدايه األزمه وقبل 
أن  املمكن  فمن  يتأيت  وال  وتتفاقم  تنفجر  أن 
ينتظر  ان  املمكن  ومن  اللحظه  بنفس  يتدخل 
النه بعلمه السابق يعلم أنه ليس التوقيت املناسب 
للتدخل واملهم هنا أن نثق أنه يف وقته يرسع به.

اهلل يتأين  أحيانًا  أنه  قليال  تفكر  أمل  ثالثا: 
يريد  ألنه  وذلك  تفكرينا  بحسب  يتأخر  أو 
أقول  أختبار  فعن  أعظم؟  أختبار  يعطينا  أن 
فيتأخر  الزوجني  عيل  اهلل  يتأين  أحيانًا 
أربع  وربام  أوثالث  أثنان   أو  لسنه  األنجاب 
بتوأم؟ الزوجني  اهلل  يفاجأ  ثم  ومن  سنوات 
قلب  هبا  يفرح  أن  هبا  اهلل  أراد  حقيقة  أهنا 

هذه  أليست  بطفلني  واحده  مره  الزوجني 
اهلل  يتأين  فعندما  بالطبع  عنده؟  من  بركه 
يديه  من  مفاجأه  أنتظر  بل  تفشل  ال  عليك 
ينتظره. ملن  بسخاء  ويعطي  كريم  ألنه 

رابعا: أمل تفكر يوما أن اهلل أحيانًا خيترب حمبتك 
له؟ فالعديد من الناس حيبون اهلل ألجل عطاياه 
العطايا  تزول  أن  يوم  ولكن  وهباته  وخرياته 
يشكرون  الذين  الناس  كأولئك  عليه  ينقلبون 
أن  ويوم  والسلطه  والنفوذ  الغني  الجل  اهلل 
قبال. يعرفوه  مل  وكأهنم  عنه  يرتدون  تزول 

حتب  هل  القارئء  عزيزي  أسئلك  هنا  دعني 
أنت  األحوال  كل  يف  أم  فقط  يعطيك  النه  اهلل 
بجوده  فاض  أخد؟  أم  أعطي  سواء  حتبه 
تتذكرون  مدقع؟  بعيش  لك  سمح  أم  عليك 
أسم  ليكن  أخد  واهلل  أعطي  )اهلل  وقوله  أيوب 
الرب مباركًا( ألبد أن نعي أن اهلل أحيانًا خيترب 
ومن  واألحوال  الظروف  كل  يف  له  حمبتنا 

النه  وينتظره  سيصربله  القلب  كل  من  حيبه 
أن اهلل حيبه وسريتب األمور كلها خلريه. يعلم 

خامسا: كثريا من نسمع تعبري األيامن ونحفظ 
نعيش  هل  أتسائل  دعوين  لكن  تعريفه  جيدًا 
املعني  ندرك  هل  ؟  تعريفات  من  نحفظه  من 
بانه  لدينا  واملعروف  األيامن  لكلمه  احلقيقي 
أهنا  أم  تنظره  ال  ما  وترجو  تتمناه  بام  تثق  أن 
شعارات براقه نتشدق هبا فكثريا نتكلم وقليال 
من يكون كالمنا واقع بسبب عدم االيامن فمن 
حب  يف  حلظه  يشك  اال  جيب  بخالقه  يؤمن 
أكربها. قبل  أموره  بأصغر  وأهتاممه  له  اهله 

اآلخر  بعد  يومًا  فيها  نكرب  رحلة  هو  األيامن 
واملشقات  الصعوبات  تتخللها  الرحلة  وهذه 
وأرتقي  قفزنا  أجتيازها  يف  نجحنا  فأن 
الرابحني. نحن  النهاية  ويف  أيامننا  مستوي 

تتمعن  أن  القاريء  عزيزي  لك  أمتني  وأخريًا 
املؤكد  من  وبعدها  تترسع  وال  القراءة  يف 
بل  عنك  يغفل  ال  الذي  اهلل  تشكر  سوف  أنك 
عندما  أنه  وستعلم  أهتاممه  موضوع  أنت 
إال  سوي  ليشء  ال  باإلستجابه  عليك  يتأخر 
وألن  أكثر  منه  تقرتب  أن  يريدك  فقط  أنه 
يعطيك  أن  يريد  وألنه  بعد  تأت  مل  ساعته 
له. حمبتك  خيترب  أن  يريد  وألنه  أفضل  يشء 

وأخريا ألنه يريد أن يزيد أيامنك.



وقت  إنه  أو  وداعًا،  فلنقل  الوقت  حان 
أندريا  للمطرب  اغنية  عنوان  الفراق، 
Time to say goodbye بوتشيليل 
رائع  املطرب  أداء  جدًا،  موجع  عنوان 
ببلل  تشعر  باإلحساس،  ملئ  ومؤثر، 
الدافئ  صوته  يف  األمل  وحرشجات  الدموع 
حتمله  الذي  احلزن  احلزن،  بوقار  حمماًل 
ذاك  يصاحب  الوداع،  حلظة  النهاية،  حلظة 
تأخذك  ساحره  موسيقي  املرهف  الصوت 
كالمها  النبيل،  باحلزن  مبطنه  ألجواء 
التعبري  يف  يتضافران  واملوسيقي  الصوت 
واملوجعه  البسيطه  الكلامت  مضمون  عن 
البساطه  عبائة  يف  متسلاًل  احلزن  جاء  كلام 
بالنفس  وتشبث  الوجدان،  يف  تغلغل  كلام 
القدماء  املرصيني  وكنقش  اجللد  يف  كالوشم 
كلامت  الربدي،  وأوراق  األحجار  عيل 
بقدر  عمقها  بقدر  بساطتها  بقدر  األغنيه 
منها.  مقطع  يف  يقول  موجعه،  هي  ما 

قد حان وقت الوداع
ايل بلدان مل أذهب اليها أبدًا

مل أعش فيها معك .. نعم، اآلن سوف أراهم 
سأذهب معك عيل سفن يف البحار 

أعلم اهنا مل تعد موجوده
إنه وقت الوداع...

املهاجر  خيتار  عندما  املثال  سبيل  عيل 
تأيت  حتاًم  اليه،  يلجأ  جديدًا  عشًا 
أحبائه  إيل  وطنه،  اىل  ينظر  التي  اللحظه 
حيتضن  أن  ويتمني  وعمره  وذكرياته 
وقت  إنه  املر،  الواقع  ينبهه  أن  قبل  الكل 
 Time to say goodbye الوداع 
إختذته  الذي  القرار  هو  إبتعادك  يكون  قد 

حتمل  العبارة  هذه  اهلل:  إىل  اهلروب 
ألن  إستغاثة  عىل  تدل  إهنا  كثرية.  معانى 
لإلنسان.   استغاثة  أقرب  الوحيد  هو  اهلل 
قطع  ىف  نصىل  كام  اهلل  إىل  اهلروب  ان 
إذا  قائلني  صارخني  الليل   نصف  صلوات 
ويأتى  الرديئة،  أعامىل  كثرة  ىف  تفطنت  ما 
تاخذنى  الرهيبة  الدينونة  فكر  قلبى  عىل 
البرش.  حمب  اهلل  يا  اليك  فأهرب  رعدة 
نسلكه  طريق  أفضل  هو  اهلل  إىل  فاهلروب 
هذا  ىف  العالية  اهلل  يد  حتت  نحتمى  حتى 
واألخبار  واألوبئة  باألمراض  امللئ  الزمن 
اإلنسان. حياة  عىل  تؤثر  التى  السيئة 
اهلروب إىل اهلل نحصل عليه ىف حلظة جمرد 
وسنشعر  قوى  بايامن  وقلوبنا  فكرنا  نرفع 
حماطني  نكون  أن  اقوى  ما  احلال،  ىف  به 
بالنعمة االهلية. وما أحوجنا إىل القوة اإلهلية 
ولكن  املصائب.  من  كثري  عنا  متنع  التى 
اهلروب إىل اهلل ليس وقت الشدة فقط ولكن 
له جماالت أخرى ىف حياتنا مثال ىف صلواتنا
ىف  األمثلة  من  كثري  لنا  قمنا  القديسني  اآلباء 
الكل  تركوا  بدايتهم  ىف  اهلل  إىل  اهلروب  حياة 
الصحراء  إىل  وهربوا  واملال  اجلاه  وتركوا 
باخلالق  واالستمتاع  اهلل  ىف  حمبتهم  أجل  من 
العامل.  ضجيج  من  وسكون  هدوء  ىف 

يف  الظهوِر  عىل  حريصني  نكون  ربام 
اللقاءات  أو  العامة  املناسبات  أو  احلفالت 
ألننا  بأناقٍة  أوالبعيد  القريب  مع  جتمعنا  التي 
ويف  فينا.   ما  أمجل  إظهار  عىل  حريصني 
ظروٍف أخرى كثرية ربام نكون خرجنا من 
بتدقيق  َنلبسُه  ما  بتوفيق  مهتمني  غرَي  بيِتنا 
أكرب. أمهية  إليِه  خرجنا  الذي  للحدث  ألن 
فهناك أوقاٍت ال هتتم فيها بام تلَبسُه من أغىل 
أثامن املالبس، ولكن ما ترى فيِه نفسك الئقًا. 
بانتظاٍم  التفكري  فيها  حيلو  أخرى  وأوقاٍت 
تلبسَه  ما  مع  ُتنسقَه  سوف  وما  تلبسَه  فيام 
يعتقد  َمن  وهناك  ذلك.  تستحق  املناسبة  ألن 
املاركات  أفضل  إمتالك  عىل  برتكيزِه  أن 
وآخرون  يريدها.  التي  األناقة  حقق  قد 
النظر  برصف  الشخصية  بنظافتهم  هيتمون 
ليحظوا  حديثًا  أو  قدياًم  يلبسونه  ما  عن 
إهتامماهتم  تنصب  آخرين  بينام  باألناقة. 
كيف  تتحدث،  كيف  أي   ، السلوك  أناقة  يف 
ومتِش،  وتقف  جتلس  كيف  وترشب،  تأكل 
بيِتك.....وهكذا. بنظافة  تعتني  وكيف 

األناقة  ملعنى  احلقيقية  الرؤية  توقفني  وهنا 
أن  فوجدُت  اجلميع.  عنها  يبحث  التي 
أواًل  الفكِر  من  يبدأ  عميق  معنى  لألناقة 
بحسب  ختتلف  سلوكيات  عدة  إىل  لُيرتُجم 
املعاين  أم  هي  األخالق  أناقة  أنَّ  أي  املوقف، 
األناقة. أنواع  كافة  بعدها  تأِت  ثم  لألناقة، 
مناسبٍة  كِل  يف  تلبسُه  ما  تنسق  أن  فجيٌد 
مقاٍم  لكِل  ألن  والزمان،  املكان  ظرف  حسب 
تفكر    كيف  تعِرف  أن  أيضًا  وجيٌد  مقال. 
حتل  وكيف  املواقف  كل  يف  تسُلك  وكيف 
أخرى.  أناقة  فهذه  اخلسائر.  بأقل  املشكالت 
واألناقة ال تشرتط أبدًا الظهور بأفخم املالبس 
أو امتالك أغىل املاركات، فهناك َمن يظهرون 
هبا ولكن بداخلهم ليس أنيق أو أهنم يظهرون 

هو  الوداع  لكن  عليه،  جمربًا  تكون  وقد 
قسوته  بكل  هو  بالفراق  واإلحساس  الوداع 
تفرض  التي  اللحظه  تأيت  أن  ومرارته، 
كانت  كيفام  األشياء،  هناية  لتعلن  عليك 
صداقه عرشه،  حنني،  حب،  االشياء،  هذه 
حلظه  من  فياهلا  وأمنيات،  أحالم  ذكريات، 
عنيده صامء  ضمري،  بال  وقاسيه  فارقه، 
حلظه الوداع ال جتدي معها دموع وال يداوهيا 
دواء، املؤمل اهنا سنة احلياة، ديناميكية القدر 
من  مرحله  يودع  أن  مفر  ال  كان  أيًا  الكائن 
منطق  هو  هذا  اخري،  ايل  لينتقل  حياته 
التجربه  عند  لكننا  متامًا  نعيه  الذي  احلياة 
القدرة  لديك  يكون  قد  به،  نسلم  أن  نرفض 
ما مكان  أو  ما  زمان  وداع  تقبل  عيل 
أو أشخاص ما، لكن احلب حاله خاصه، يبقي 
عصيًا عيل املحب وداع املحبوب وإن فارقه 
أيًا  الفراق،  ذاك  ترفض  الروح  لكن  باجلسد، 
هذا  هناك  طاملا  لك،  بالنسبة  املحبوب  كان 
املارد الذي يتملك مشاعرك وإحساسك، فإن 
حب  عن  يفصلك  أن  يف  متامًا  يفشل  الوداع 
األمل  يكون  لذلك  الصداقه،  حب  أو  العاطفه 
ذلك  ورغم  أعمق،  واحلزن  أمر  واملر  أقيس 
خالياك  يف  نابضًا  اجلميل  اإلحساس  يظل 
الذكريات احللوه حمفورة عيل مسام  وتظل 
جتسيد  يف  بارعًا  الفن  بقي  وإن  جلدك، 
من  وأبقي  أقوي  يظل  احلب  لكن  الوجع، 
الوداع(. وقت  حان  وإن  )حتي  الفراق 

تركوا  املسيح   السيد  وتالميذ  رسل  ومجيع 
برئيس  يبرشوا  البالد  ىف  وجالوا  شئ  كل 
اهلروب  أيضا  املسيح.  يسوع  ربنا  السالم 
فعلت  ما  مثل  النقاء  حياة  أجل  من  اهلل  إىل 
الالتى األطهار  القديسات  من  كثريات 

بالسيد  يؤمنون  وهن  الرؤوس  قطع  فضلن 
اهلل  إىل  باهلروب  متتعوا  كثريين  املسيح. 
لكى مايكون ذهنهم وأفكارهم وحياهتم كلها 
كلها  حلياة  الضامن  هو  اهلل  وطمأنينة.  سالم 
به  نتمسك  أن  يعطينا  اهلل  وطمأنينة.   سالم 
ىف  اهلل  إىل  هنرب  حني.  كل  ىف  إليه  وهنرب 
اهلل  إىل  هنرب  افراحنا.  ىف  وايضا  ضيقاتنا 
الفرح  حياة  علينا  وينسكب  بخليقته  فيفرح 
ونحن  عنا  فيدافع  اهلل  إىل  هنرب  االهلى. 
عرشة  لنا  فتكون  اهلل  إىل  هنرب  صامتون. 
اهلل  إىل  هنرب  غرباء.  نكون  وال  معاه  دائمة 
فتكون حياتنا مستقيمة وليس هبا اعوجاج. 
هنرب إىل اهلل فيجددنا باستمرار وينقينا من 
ضجيج  بالضجيج.  امللئ  العامل  هذا  شوائب 
إىل  هنرب  أن  البد   . ابديتنا  عىل  يؤثر  العامل 
االلتحاق  أن  حيث  دائام   به  نلتصق  بل  اهلل 
األرض  عىل  هنا  ونحن  إليه  واهلروب  باهلل 
األبدية. ىف  اهلل  ملالقاة  نستعد  أن  يعطينا 

َما  يكررون  َمن  وهناك  تنسيق.  دون  هبا 
دائاًم.  بأناقٍة  يظهرون  ولكنهم  يلبسونه 
كيف  تعرف  أن  هي  أيضًا  األناقة  أن  صحيح 
وكيف  تقف  وكيف  متِش  وكيف  جتلس 
أِضف  ولكن  الشخصية،  بنظافتك  هتتم 
بلطٍف  اآلخرين  مع  تتعامل  كيف  ذلك  إىل 
املشاعر.  ُمراعيًا  معهم  تتحدث  وكيف   ،
علّو  دون  نظرك  وجهة  عن  ُتعربِّ  وكيف 
ُمرهقة.   جداالٍت  يف  الدخول  أو  صوتِك 
والتحيل  التفكري  يف  التأين  هي  األناقة 
بقدر  املواقف  كافة  يف  واحلكمة  بالصرب 
الوقت  يف  تتواجد  أن  وهي  املستطاع. 
تساعد  كيف  تعرف  وأن  املناسب 
جترحهم. أو  تعايرهم  أن  دون  اآلخرين 
لديك  هو  بام  التباهى  ليست  األناقة 
العلم  من  الكثري  متتلك  كنت  لو  حتى 
أن  حتتاج  ال  فأنت  املواهب.  أو  املال  أو 
وهكذا  نفسك،  يف  وثقت  طاملا  ذلك  ُتظهر 
قصٍد. دون  ترصفاتِك  يف  أناقتك  تظهر 
عليِه،  أنت  لسَت  بام  ترتئي  ال  أن  هي  األناقة 
بل أن تكون عىل طبيعتك وبساطتك. ولألناقِة 
عىل  تُرَد  أن  تستطيع  حينام  مجيل  معنى 
أو  عليِه  اإلجابة  تريد  وال  إليك  ه  موجَّ سؤاٍل 
الكذب فتخرج برٍد دبلومايس ال حُيرج أحدًا.  
تعِط  حينام  أيضًا  معنى  لألناقِة 
من  ُتعِط  أو  لإلنصات  وقتك  من 
املقابل. انتظار  دون  متلكه  ما  أي 

ولألناقِة سمّو حينام تشكر دائاًم وحينام 
تكون بشوشًا.

شكٍل  يف  ُمنحرصة  ليست  األناقة  إذن 
طريقة  من  تبدأ  هي  بل  خارجي، 
أخالق  إىل  تتحول  والتي  اإلنسان  تفكري 
أنيقني.    فلنبَق  لذلك  يومية.  وسلوكيات 



التضخم  حيدث  نسخة:  بأبسط  لنبدأ 
واسع نطاق  عىل  األسعار  ترتفع  عندما 
هي املسألة  لفهم  املفتاح  الكلمة  إن 
قد  حلظة  أي  ففي  واسع"،  نطاق  "عىل 
فيديو  نتيجة  متزايد  لطلب  ما  سلعة  تتعرض 
وبينام  مثاًل،  توك  تيك  موقع  عىل  دعائي 
تراجع  يشء  ثمن  ينخفض  ثمنها  يرتفع 
وطبيعية. ثابتة  التقلبات  وهذه  عليه،  الطلب 
متوسط  يرتفع  عندما  فيحدث  التضخم  أما 
تقريبًا املستهلكون  يشرتيه  يشء  كل  سعر 
واملالبس  والسيارات  واملنازل  الغذاء 
هذه  ولتوفري  ذلك،  إىل  وما  األطفال  ولعب 
أيضًا. األجور  ترتفع  أن  جيب  الرضوريات، 
هذا  تشغيل  يتم  عندما  مشكلة  التضخم  يصبح 
الغليان حتى  والبطيء  املنخفض  الغليان 
واملحللون  االقتصاديون  اخلرباء  فيبدأ 
املحموم". "االقتصاد  كلامت  باستخدام 

التضخم: تاريخ 
القرن  إىل  التضخم  بدراسة  االهتامم  يعود 
الرتكيز  كان  حيث  للميالد؛  عرش  التاسع 
فعندما  النقدّي،  بالتضخم  مرتبطًا  الدرايّس 
للطلب  نسبًة  بالنقود  اخلاص  العرض  يزداد 
قيمتها انخفاض  إىل  ذلك  سيؤدي  عليها 
األسعار  مستويات  يف  ارتفاع  عنه  ينتج  مّما 
الطلب  ارتفع  حال  يف  ولكن  عام،  بشكٍل 
إىل  سيؤدي  لعرضها  بالنسبة  النقود  عىل 
األسعار. مستويات  فتنخفض  قيمتها  زيادة 
االقتصادّي  املفّكر  ودراسات  حتليالت  ظهرت 
العوامل  عىل  بالرتكيز  واهتّمت  كينز، 
القومّي النقدّي  الدخل  بمستويات  املتحكمة 

وأسعار  لالستهالك،  بامليل  املتعلقة  وحتديدًا 
ذلك  وأّدى  احلدّية؛  املال  رأس  وكفاءة  الفوائد، 
فاعتربه  التضخم،  مفهوم  إىل  كينز  توصل  إىل 
عن  الكيّل  الطلب  حجم  يف  زيادة  ظهور 
بحدوث  يساهم  مّما  للعرض؛  احلقيقّي  احلجم 
املستمرة  االرتفاعات  من  متتالية  سلسلة 
العامة. األسعار  مستويات  يف  واملفاجئة 
النصف  يف  احلديثة  السويدّية  املدرسة  تأسست 

"الرمحة و احلنيه" الرمحة  مفيش حاجة اهم من 
واحلنيه أهم من احلب نفسه .. ناس كتري مننا قادرين 
ويبقي  يرحم  بيعرف  الىل  جدا  قليل  لكن  حيبوا 
حنني عىل الىل حواليه الرمحه واحلنيه دي حاجه 
الناس  من  ابشع  ومافيش  ربنا  عند  من  اوي  حلوه 
الىل قلوهبم بتعرف تقسى وتكرس وختذل وتظلم، 
غريهم  عىل  جيوا  بيعرفوا  الىل  من  أبشع  مافيش 
عشان  الناس  حيآه  ويدمروا  ويبهدلوا  ويوجعوا 
كده ربنا قال "فويل للقاسية قلوهبم". فربنا يرزقنا 
بقلوب نضيفه و بناس قلوهبا رحيمة بينا وعلينا !!.

احلنية والطبطبة دول فطرة:
اإلنسان العطوف الطيب ابن االصول السند هو بس 
اليل بيعرف يقول "متزعلش" و"خيل بالك عىل نفسك"  
اليل بيمسح عىل كتفك وراسك وأما يشوفك بتعيط 
ياخدك يف حضنه ويواسيك اليل داياًم يقولك "يف ايه 
مالك احكي براحة بس انا جنبك وسند ليك بعد ربنا ".

ده بجد نعمة من ربنا !!
عندهم  ناس  يف  دي  القدرة  عنده  حد  أي  مش 
من  متأثرين  لو  حتى  اآلخرين  جتاه  مجود 
يطبطبوا  مبيعرفوش  هيونوا  مبيعرفوش  جواهم 
واهلم  اجلبل  خيرتقوا  مبيعرفوش  يسمعوا  او 
!! وتتكلم  حتكي  وخيلوك  الروح  فوق  اليل 
واملودة  والرمحة  تكتسب  صعب  العواطف 
مبيتمثلوش .. دي متالزمة يف االنسان بتكرب معاه زي 
صوته وشكله ولونه   دوروا عىل ناس حنينة من جواها 
ناس شبهكم ناس ختفف عنكم دول رزق يف الدنيا.

احلنية ما بتتشحتش:
ما توجعوش قلبكم و تطلبوها االحساس نعمة و اليل 
هو  و  حد  جنب  بيقف  واليل  نعمة  بغريه  بيحس 
حمتاجه نعمة مينفعش تقول حلد خليك حنني عليا !
من  تطلب  فضلت  لو  حتى  بالطلب  مش  اصلها 
لينة و  يا هينة و  القلوب كده  للسنة اجلاية هي  هنا 
حوليها  اليل  عيل  حنينة  تكون  فا  بغريها  بتحس 
بتكون  يا  بحناهنا  حتسسك  و  كلمة  ال  و  غري  من 
قدامها بيتقطع  لو  حتي  حد  مبيهمهاش  و  انانية 
تعايشوا مع احلقيقة دي و ادعو ليل قلبه قايس ربنا 

حينن قلبه!!.

متتأخرش:
مرة زعلت مع حد وسيبته هيدي شويه   فسألني 
كده  زعالن  تسيبني  عليك  هنت   " عتاب  بطريقه 
هتدي  ملا  أسيبك  قصدي  كنت  اين  عليه  رديت   "
عمري  بـجملة  عليا  فـرد  ونتفاهم  نتكلم  وبعدين 
النار  البيت  عيل  خايف  لو   " قال  أبداً   هنساها  ما 
تاكله  الزم تطفيها وهي مولعه متسيبهاش هتدي 
لوحدها  لو هديت لوحدها هتكون خالص اكلت 
كل حاجه احلاجه ملا بتتأخر بتفقد قيمتها ومعناها.

خد بالك:
لو  ناس  فيه  تكلمه  تروح  يوحشك  إليل  كل  مش 
مكسورة  نفسك  برتجع  تكلمها  وحاولت  حنيت 
بسبب رد فعلهم فيه حاجات مهام وحشتك الزم 
حتى  وال  حتن  ينفع  ال  لنفسك  بشوقها  حتتفظ 
نفسك  من  تقل  بالش  متبادل  احلنني  إن  تتوقع 
بتحاول  إلىل  الفرتة  ىف  األقل  عىل  باع  حلد  وتقرب 
الصفر. لنقطة  مرتجعش  عشان  فيها  تتجاوز 

حمدش بينسى:
غري  قفلتهوش  ما  حد  وش  ف  قفلته  انا  باب  اي 
! دي  البهدله  مستحقش  اين  وعرفت  اتأذيت  ملا 
واي عالقه هنيتها من حيايت او حطيت اصحاهبا يف 
اطار املعارف مستحيل ارجعها تاين مهام اصحاهبا 
حاولوا انا دايام اين افلت ايدي دا بيكون اخر حل 

الدّفة املحّطمة
للتعليم  ونافع  اهلل  من  به  موحى  هو  الكتاب  "كل 
والتوبيخ للتقويم والتأديب الذى ىف الرب يكون إنسان 
)16  :  3 )2تى  صالح"  عمل  لكل  متأهباً  كامالً  اهلل 
األملانية  البارجة  احللفاء  رأى   1941 مايو  شهر  ىف 
شامل  ىف  الغرق،  ضد  املحصنة  بسامرك،  العمالقة 
البحرية  طائرات  فتتبعتها  األطلنطى.  املحيط 
متجهة  بسامرك  وكانت  موقعها.  ىف  الربيطانية 
أملانيا،  سيطرة  حتت  التى  الفرنسية  الشواطئ  إىل 
ولدهشة اجلميع، استدارت لتدخل ثانية املنطقة التى 
ىف  تسري  وأبتدأت  االنجليزية.  السفن  فيها  تتجمع 
شكل حلزونى. لقد أصاهبا "طوربيد" فحطم دفتها. 
بسامرك  احلربية  البارجة  غاصت  ذلك  عىل  وبناء 
املحيط! قاع  إىل   – تغرق  ال  أهنا  عنها  قيل  التى   –
احلصينة  السفينة  قصة  تنتهى  هنا  إىل 
شيئاً؟ منها  نتعلم  فهل   ... بسامرك  الغارقة 
بدوهنا،  اهلل.  كلمة  هى  حياتنا  سفينة  دفة  أن 
اجتاه  وال  قيادة  بال  احلياة  طرق  ىف  نسري 
قاتلة  رضبات  نتلقى  أن  خطر  ىف  ونكون 
.)16  :  6 )أف  نار"  امللتهبة  الرشير  "سهام  من 
املقدس،  بالكتاب  اختبارية  معرفة  لنا  يكون  لكى 
هو أمر أساسى الزم لكى نكون متأهبني لكل عمل 
أننا  فعال.  بتأثري  احلياة  ىف  بأعاملنا  والقيام  صالح 
عاتقنا  عىل  توضع  التى  األعباء  ملواجهة  قوة  نجد 
اخلطية  مستوى  فوق  نحيا  أن  األدبية  والشجاعة 
والتمرد املحيط بنا. أن األسفار املقدسة ختربنا بام 
اهلل  كلمة  آخر.  مصدر  أى  من  نتعلمه  أن  يمكن  ال 

ابن األصول... 
التكاتك ظهر  وعيل  صفحاهتم...  عيل  يكتبوهنا 

)ابن االصول يؤمتن حتي يف عداوتة وقليل االصل 
ال يؤمتن حتي يف صداقته(.

تستشعر  مجال الكلامت وعظم حكمتها.. ولكن 
ابن  األصول من  ابن  اعرف  )كيف  تسأل نفسك 

احلرام؟..(
بوش  آدم  بني  البدايه..  يف  واحد  كالمها 
وحمرتم...  كويس  وبيتكلم  ورجلني  وايدين 
حرام  ابن  وال  أصول  ابن  انه  هتعرف  ومش 
حقيقي موضوع  يف  معاه  تلبس  ملا  غري 
والسقط".. "اجللد  هيخرسك  املوضوع  وغالبا 

الوشوش  عيل  يكتب  اخرتاع  هناك  ان  لو  تتمني 
ما بداخل  القلوب... ولكنك تستغفر اهلل يف رسك 
فهو الوحيد الذي يعرف القلوب.. متتم " يا مثبت 
القلوب ثبتنا"...تدرك مع الزمن حكمة جدك الذي 
كان يسأل اصدقائك ) انت منني ياض.. ال مش بسأل 
عن املحافظه بسأل عن بلدك... ابن مني يف البلد(؟
امام  حترجك  اهنا  تشعر  كنت  التي  االسئله 
اصدقائك ألهنا غالبا ما تنتهي ب ) احسن ناس(... 
الذي جدك  من  حماوله  كانت  اهنا  االن  تدرك 
) مرمغته نار التجارب و لف مرص من اسكندريه 
اصدقائك  شخصيات  يعرف  بأن  أسوان(  لـــ 
ينظر  منه...  القادمني  املكان  طبيعة  بمعرفة  
يا  "ياسالم  اصيل..  ده  الواد  قائال:.  جدك  اليك 
عن  بعيدا  فيخربك:)  منني"   عرفت  جدي.. 
تارخيه  حافظ  زميلك  طيبني...  ناسها  بلدهم  أن 
جده..  ِعامم  اسامء  حافظ  و  عائلته..  وتاريخ 
األصيل...( غري  عيلته  بيحفظ  يابني  حمدش 

تتعلم الدرس منه الدرس ومتيض بك احلياة ومل 
يفشل جدك وال مره...

اجلامل  رأى  من  إال  معك  يبقى  لن  النهايـة..  يف 
فريحلون  بالظاهر،  املنبهرون  أما  روحك..  يف 
تباعـًا،  ليبقي فقط  من احبك يف وقت ضعفك و 
انت مدين هلم  بقوا..  أصبحت  والذين  عجزك.. 
نسيانه..  ُيمكن  ال  أمٌر  األصدقاء  َفديون  بحياتك.. 

وأحيانًا.. ال يمكن َسداده مهام حاولت.

بلطف  ستعاملك  الناس  ان  فاكر  لو  صديقي  يا   -
اعتقادك  زي    بالظبط  يبقي  طيب،  انسان  النك 
نبايت. شخص  ألنك  يأكلك   لن  األسد  أن 

- إذا لن أكون طيبا.. سأكون رشيرا قايس القلب. 

وسامهت  للميالد،  العرشين  القرن  من  الثاين 
من  االقتصادّية  للتوقعات  أمهية  بإضافة 
التضخم مع  املستخدم  النقدّي  التحليل  خالل 
والطلّب  الكيّل  العرض  بني  العالقة  أّن  فرتى 
وُخطط  القومّي،  اإلنتاج  ُخطط  عىل  تعتمد  ال 
بني  العالقة  عىل  تعتمد  بل  القومّي،  اإلنفاق 
االستثامرّية. واخُلطط  االدخارّية  اخُلطط 

التضخم: أسباب 
من  العديد  عىل  التضخم  ظاهرة  ظهور  يعتمد 

أمّهها: من  األسباب 
واالستهالكّية:  االستثامرّية  النفقات  ارتفاع   -
عن  الكلّية  النفقات  يف  تظهر  التي  الزيادة  هي 
الزيادة  وتعكس  لالستخدام،  الكامل  املستوى 
الكيّل عند مستوى  العرض  الكيّل عىل  الطلب  يف 
الزيادة تلك  عن  التضخم  فينتج  التشغيل، 
زيادة  عدم  مع  الكلّية  النفقات  ارتفاع  بسبب 
الطلب  يف  فائض  يوجد  أّي  املعروضة؛  السلع 
واخلدمات. املنتجات  من  ثابت  عرض  يقابله 
النفقات  زيادة  هي  املالّية:  املوازنة  عجز   -
وُتعدُّ  العامة،  باإليرادات  مقارنة  العامة 
احلكومات  عليها  تعتمد  التي  األساليب  من 
قيد  اإلنتاجّية  املرشوعات  متويل  يف 
املالّية  املوازنة  عجز  ويؤثر  التنفيذ، 
للدول. االقتصادّية  األوضاع  يف  عام  بشكٍل 
يف  انخفاض  هي  اإلنتاجّية:  العنارص  -قّلة   
عنارص  من  وغريها  اخلام،  املواد  أو  العامل  عدد 
اإلنتاجية  العملية  يف  تؤثر  التي  األخرى  اإلنتاج 
التضخم ظهور  إىل  وتؤدي  عام،  بشكٍل 
األسعار. وارتفاع  العرض  النخفاض  نتيجًة 
ظهور  هو  العينّي:  املال  رأس  انخفاض   -
مستوى  يف  املستخدم  املال  رأس  يف  نقص 
مّما  اإلنتاج؛  مرونة  عدم  إىل  ويؤدي  التشغيل، 
املعروضة  النقود  بني  اهلوة  اتساع  عنه  ينتج 
فيؤدي  واخلدمات،  املنتجات  من  واملتداولة 
التضخم. وظهور  األسعار  ارتفاع  إىل  ذلك 

ممكن افكر فيه ومش بميش غري ملا اكون دارس 
قراري صح وعارف ان هو دا الصح واليل الزم يتعمل 
كل اليل رميته من حيايت رميته بإقتناع وكان الزم 
يرتمي ومش بندم عىل اي قرار اخدته وال بفكر ابص 
عيل حاجه سبتها ورايا … ودا مش معناه اين بكرهك 
وال عندي استعداد اخوض رصاعات معاك انت فرته 
كإين معرفتكش…رجوع  وانتهت من حيايت… 
اي حد أذاين حليايت تاين دا عشم ابليس ف اجلنه  انا 
ساحمتك وصدقني بتمني لك اخلري بس بعيد عني 

مستحيل اعرفك تاين.

حمدش عارف:
وال  ازاي  بتواجه  و  بإيه  بتمر  انت  عارف  حمدش 
موقف  كام  وال  خذلك  حد  كام  وال  ايه  قد  بتطنش 
حمدش  دلوقتي  عليه  انت  ليل  تتحول  خالك 
ممكن  انت  يعرف  حمدش  ان  واالهم  عارف 
اليل  االخري  االمل  خرست  لو  ازاي  عامل  تبقى 
خمليك ممكن تواجه اي حاجة لكن الكل  بيعرف 
يبصلك وحيسدك و يتكلم و هو جاهل بكل حاجة.

رفيق النضال:
ىف شخص كده يف حياتك يستحق أن تصفه ب "رفيق 
اوقات صعبه  شاركته أرسار  النضال". عاش معك 
اجلبال نفسها متشيلهاش ده ألن شئ فيك مؤمن بيه 
اكرت من اى حد تانى هتون حاجات كتري طول ماهو 
ماشى  تكون  الىل  انت  عارف   .. مجبك  بس  قاعد 
حتى  ويمكن  تكرش  ميسيبك  وساعة  تغنى  معاه 
متشى متوتر من غريه ايوا هو ده اليل جه يف دماغك 
دلوقت  حلد  انت  ده  الشخص  وغالبا   ... بالظبط 
مش شايفه ومش واخد بالك منه برغم انه يستحق 
تقدمله الف شكر انه ىف حياتك اصال ومستحملك 
حلد دلوقت بكل بالويك قبل مميزاتك بجد ربنا ما 
نضيف.  قلب  وصاحب  اصيل  كل  يف  غري  يوقعنا 

العوض:
اإلنسان  بيعوض  ربنا  إن  اقتناعاً  الناس  أشد  من  انا 
أو  األول  يف  إيه  خرس  هو  ينسى  ممكن  ان  لدرجة 
ينسى الضيق والتعب اليل مر بيه بيعوضنا لدرجة 
انك ممكن تفكر  وتقول يا ريتني ما كنت اتضايقت 
راح  اليل  عىل  زعلت  وال  كده  قبل  واحده  حلظة 
مني هو عامل انت بتمر بإيه وعامل انك جبت اخرك 
وشايف انك مش عارف تكمل بس صدقوين كل ما 
كان احساسك بالضيق أكرب كل ما كان عوض ربنا لك 
اكرب واعظم واحىل بس احنا نصرب  ربنا حنني وعظيم 
وبيسبب األسباب زي ما بيقولوا كل حاجه حواليك 
بتحصل هلا سبب ربنا بس اليل عامل به وانت بتاخد 
بالك منه متأخر بس ملا ييجي الوقت وتاخد بالك منه 
عنيك بتدمع من مجال وحكمة ربنا يف كل حاجه.

اخلالصة:
جدا  وصعبة  صعبة  احلياة  إن  احلقيقة 
رايض  أو  مبسوط  أنت  لو  حتى  وجمهدة 
و  جدا  ومرهقة  صعبة  هتالقيها  صدقنى 
واقعى مش  يبقى  كده  غري  هيقلك  حد  أي 
احلاجة الوحيدة اليل بتهون مشقة احلياة هي مشاعر 
"احلب" و "احلنية" و "االهتامم" و "الرعاية" من األهل 
و األصدقاء و األحبة أي إنسان بيواجه احلياة يوميا 
من غري ما يالقي املشاعر دي معرض لكل األمراض 
النفسية املمكنة اليشء الوحيد اليل بيحمي اإلنسان 
من االهنيار هو "الشعور باحلب" و بأن وجوده مهم 
بعضنا. عىل  وحنية  رمحة  مليانة  قلوب  يدينا  ربنا 

هنا؟  نحن  وملاذا  أتينا؟  أين  ومن  نحن  من  ختربنا 
وماذا ينبغى علينا أن نفعل طاملا نحن ىف هذا العامل؟ 
ونبتعد عنه؟ وكيف نسلك  نتجنبه  أن  وماذا جيب 
وإىل  احلياة؟  وجتارب  وضيقات  صعوبات  جتاه 
أين نحن ذاهبون؟ ... وباختصار فإن كلمة اهلل هى 
نستطيع  ال  إذ  نغرق  وبدوهنا  حلياتنا  الدفة  بمثابة 
أيضًا  االنسان  لسان  الكتاب  شّبه  وقد  بأمان،  املسري 
بالدفة ألنه قد يتحكم ىف مسريه ومصريه )يع3 :4(.

أهنا زجاجة طيبى!
بتربع  شيكاً  الكنيسة  لراعى  فقرية  أرملة  قدمت 
املكتوب  املبلغ  نظر  عندما  الراعى  وقال  للكنيسة. 
أختيل  أكن  فلم  وهزنى  "أذهلنى  أنه  الشيك  ىف 
الضخم.  املبلغ  هذا  مثل  السيدة  هذه  متتلك  أن 
تقبل  أن  يمكن  ال  الكنيسة  بأن  اعرّتضت  فلام 
إليه". حتتاج  أهنا  البد  وهى  املبلغ  هذا  كل  منها 
اجابت: "أنه كل مرياثى. وأنا قد أعتدت عىل احلياة 
حتتاج  هذا  مثل  لوقت  احفظة  ولذلك  البسيطة، 
زجاجة  فهو  منى  إقبله  أرجوك  الكنيسة.  إليه 
املسيح. سيدى  قدمّى  عند  أسكبها  التى  الطيب 
إذا كان املسيح قد أعطانا حياته فال توجد زجاجة 
قدميه".  عند  تكرس  أن  من  أغىل  تعترب  طيب 

-ال تستطيع.  كام مل أستطع أنا..  فنحن طيبون 
بالرغم من  قساوة العامل..

- و احلل؟!..

- ال حل.. سنبقى طيبون وسيبقى العامل رشيرا..   
فنحن لسنا منه… و  اهلل مل يطلب منا سوى أن 

نكون بخورا طيبه يف عامل قايس...

وجود  عن  اجلميع  فتخرب  حترتق…  بخورا 
أشخاص طيبون يف هذا العامل القايس 

اي  الوراء...واتسائل  اىل  انظر  احيانا 
قد  خاطئ   طريق  أي  ارتكبته..  قد  خطأ 
اآلن..؟ حيايت  ايل  اصل  حتي  سلكته 
سينامئيا  فيلام  حيايت  كانت  لو  امتنى 
الذي  باألمور...  العارف  الساحر  فيه  سيظهر 
حيايت... مسار  غري  الذي  اخلطأ  عن  سيخربين 
الطريق. يصحح  و  السحرية  عصاته  ليخرج 

ألخرتتم  املستقبل  علمتم  لو   " انه  علمونا 
جدا...  سئ  نظرهم  يف  فاملستقبل  احلارض"... 
كان  فإذ  احلارض..  عىل  مبني  املستقبل  ولكن 
احلارض. يف  أخطأت  قد  انت  اذا  سيئ،  املستقبل 
َشاب  من  كل  نفس  يف  متكررا  السؤال  ليظل 

شعره.. الغلطه كانت فني؟

فرصة  لالنسان  اعطى  قد  اهلل  أن  لو  احيانا  امتنى 
اخلاطئة  الكلامت  ملسح  استيكه  اخلطأ…  تصحيح 
فعل… عام  للرتاجع   ctrl +z أو   .. قاهلا   التي 
أكل  عن  يرتاجع  أن  استطاع  آدم  أن  لو  ختيل 
التفاحه املحرمه…او ان قايني استطاع أن حييي 
ان  استطعت  لو  ختيل   .. أخرى   مرة  هابيل 
تتزوج  او  مثال   الطب  كلية  لتدخل  الثانويه  تعيد 
 .. زوجة  أخري تكون هيفاء شقراء كام حتب. 
متحوها..  املايض..  خطايا  تغفر   التوبة  أن  قيل 

و لكنها لألسف ال تغري احلارض.. و يكون عليك 
يتغري...  قد  املستقبل  ان  أمال  الواقع  أن تتقبل 
اجلبني،،  )كله مكتوب عيل  بأن   نفسك   تصرب 

نصيب(.... والتالقي 

و لكن هذا ال يمنع  السؤال الذي يمنعك من النوم 
ىف كل مساء. .) اٍه  لو أنني فقط عرفت قبلها؟ (



برج احلمل )21 مارس - 20 أبريل(:
يساعد املشرتي عالقات احلب واالستثامرات املضاربة وجيلب املزيد من 

املتعة واملتعة يف حياتك. من املفيد إنشاء رشاكات حب جديدة مليئة باملرح 
وبدون التزام. هذا هو الوقت املناسب لالنخراط يف املساعي الفنية. وفًقا 

لتنبؤات االبراج لعام 2022 ، تصبح احلياة أكثر متعة مع الكثري من التسلية والفرح .
أما العازب فتكون األيام العرشة األخرية فرصة مناسبة للقاء شخص جديد يلفت نظرك. كام قد 

تتاح لك فرصة معاودة اللقاء مع اصدقاء غابوا عنك فتتم املصاحلة وتكشف عن مشاعرك بشكل 
رصيح وتبدو أكثر إقباالً عىل الدنيا.

برج الثور )21 أبريل - 21 مايو(:
ليك أن تفكر ىف عائلتك وأن تكون حريصا عىل االهتامم هبا وأن تعمل عىل حتقيق أهدافك املهنية. 
ال تفكر يف املاضى حتى تكون قادرا عىل التقدم. التوتر والنظام الغذائي الصارم قد يسببان لك 
مشاكل يف املعدة. . تستمتع هذا الشهر بقضاء الوقت مع األصدقاء وابتعد عن حتمل املسئولية 
اهلوايات  أن  واعلم  بسهولة  تستسلم  ال  ومتعبا.  مرهقا  نفسك  جتد  ال  حتى  اآلخرين  عن  نيابة 
املختلفة ستكون مفيدة لك هذا الشهر أحداث السعيدة هذا الشهر يف يوم حظك يوم األربعاء.

برج اجلوزاء )22 مايو - 21 يونيو(:
تكن  مل  إذا  الشهر  هذا  حلها  يف  صعوبة  اجلوزاء  شخصية  جتد  ولن  املشاكل  من  عدد  حتل 
الوظيفة  حتب  كنت  إذا  أفضل.  وظيفة  عىل  للحصول  فستتغري   ، احلالية  الوظيفة  عن  راضًيا 
تتطلع  أن  أيًضا  للرشكات  يمكن  أفضل.  ومكافآت  وظائف  عىل  فستحصل   ، واملنظمة  احلالية 
. العاملة  قوهتم  وزيادة  توسيع  يمكنهم   .  2022 األبراج  لتوقعات  وفًقا  االزدهار  من  املزيد  إىل 
أما نجاح بعض  التي ينصبها أشخاص مناورون وفاسدون.  الفخاخ  لن تقع ضحية بعض 

املشاريع فقد يتجىّل يف أواسط الشهر تقريبًا.

برج الرسطان )22 يونيو - 23 يوليو(: 
ربام يكون شهر جوليه شهر االستحقاقات والعراقيل ولكنه سيكون شهر حل التعقيدات 
وحذرًا  متأنيًا  يكون  أن  عليه   . البداية  عند  وتنافر  الربج  يف  بكسوف  تبدأ  املربكة.  الكثرية 
إىل  وانتقال  كبرية  تغريات  عن  الفلك  يتحدث  إذ  اجلدي،  أهيا  جدًا  انتبه  الشهر  بداية  منذ 
مكان آخر. إهّنا سنة التحديات التي مل ختطر يف بالك وتتطّلب االنضباط الشديد. قد يضطر 
لتقديم استقالته أو االنتقال إىل مكان آخر. وقد جيد نفسه يف حماكمة أو حُياسب إذا ارتكب 
األمور. قلبت  سحرية  عصا  كأن   2022 عام  اخر  يف  يأيت  االنفراج  لكن  املايض.  يف  أخطاء 

برج األسد )24 يوليو - 23 اغسطس(:
غًا  ا فر تسد  لكي  و  أ  ، مثاًل ئب  غا ن  مكا حتل  لكي  ع  ضا و أل ا بعض  من  تستفيد 
أو  الشهر،  أواخر  يف  قانونية  بقضية  تتعلق  حلواًل  تعرف  قد  بخطواتك.  وتنجح 

اآلفاق. أمامك  توسع  اخلارج  مع  مفاوضات 
ترتك  وربام  قيد،  من  حتريرك  يف  يسامهون  وقد  واألصدقاء،  املقربون  يدعمك 
ج  بر يف  يتنقل   : يخ ملر ا  . ة يد جد م  حال أ يف  هب  تذ لكي   ، عملك و  أ متك  قا إ ن  مكا

واالجتامعية. ملهنية  ا والضغوط  ملتاعب  ا مسببا  الشهر  طيلة  مليزان  ا

برج العذراء )24 اغسطس - 23 سبتمرب(:
الشؤون  تكون  لن  الرتكيز.  حمل  الشخصية  اإلنجازات  وستكون  مهني  نمو  الشهر  هذا  يف 
النصف  يف  الكواكب  غالبية  وجود  ذلك  استلزم  وقد  مهمة.  العاطفي  واالنسجام  الداخلية 
للمهنة  بالنسبة  أما  وأموالك،  عملك  عىل  جيًدا  الرتكيز  جيب  البياين  الرسم  من  العلوي 
املطلوبة هي  ستكون  نظرك  وجهة  فرض  أن  ،كام  لك  بالنسبة  ودية  عالقة  هناك  فسيكون 
الشهر. الثاين من  النصف  األمر باحلب، كل يشء طبيعي وهادىء خاصًة يف  يتعلق  وعندما 

برج امليزان )24 سبتمرب - 23 اكتوبر(:
الصحة  ستتحسن  هلا.  داعي  ال  التي  واملواجهات  الرصاعات  جتنب  املهم  من 
القطاع  بني  الكوكبية  القوة  توازن  الرضوري.  غري  التوتر  تقليل  حماولتك  أثناء 
أمهية  يعطي  أن  امليزان  برج  شخصية  عىل  تفرض  املحيل.  والقطاع  الوظيفي 
التناقضات. إدارة  كيفية  عىل  احلياة  يف  نجاحك  يعتمد  احلياة.  جانبي  لكال  متساوية 

برج العقرب )24 أكتوبر - 22 نوفمرب(:
ستستفيد كثريا من االستامع ملن حولك. حاول أن تدخر جزءا من املال احرص عىل قضاء 
املزيد من الوقت مع أقاربك ومع األطفال واعلم أنك قد ال جتد متسعا من الوقت هذاالشهر 
تقضيه مع رشيكة حياتك، حاول أن خترج وتستمتع بحياتك. معظم أحداثك السعيدة هذا 
الشهر ستكون أيام السبت، املناخ هذا لشهر برج العقرب شهر جوليه مناسب السيام االيام 
األوىل عىل الرغم من تغريات كثرية مفاجئة لكنها حتدث لصاحلك وقرارات إجيابية وفرتة 

مراجعة حسابات تتعلق ومسائل قانونية.

برج القوس )23 نوفمرب - 22 ديسمرب(:
االعامل  وتتطلب  مهم  انجاز  لعمل  اجلهد  من  املزيد  وبذل  العمل  عليك  سيتعني 
الكوكبية  اجلوانب  جتعلك  سوف  والتعليامت.  اجلهد  من  املزيد  التنافسية 
عروض  اجليدة.  النتائج  لك  يضمن  الشاق  العمل  أن  حيث  وخاملة.  مملة 
هناية  تقدمت  كّلام  أنه  القوس  برج  يف  األفضل  اخلرب  جدا  قريبا  تأتيه  جديدة 
أكثر  الزواج  سنة  وربام  التحرر  سنة  يدخل  عاطفيًا،  احلظ.  ازداد  كلام  السنة، 
الروتينية. اإلجراءات  بعض  تواجه  قد  أنك  اعلم  هدوئك.  عىل  حتافظ  وأن 

برج اجلدي )23 ديسمرب - 20 يناير(:
إن  إليه.  ويصل  هدفه  أجل  من  ويناضل  جديدة،  وجوهًا  ويستقبل  األبواب،  له  تفتح 
كان قد عانى سابقًا من عدم االستقرار العاطفي، سيتوصل هذا الشهر إىل تسويات أو 
حب مميز. شهر يوليو شهر التعويضات بالنسبة إليه. حيظى بحّب مميز وقد يكون 
شخصًا ذا مكانة. الفرتة الواعدة له يف أوائل الصيف وأوائل الشتاء حيث تعني الزواج .

برج الدلو )21 يناير - 19 فرباير(:
حافظ عىل توازنك واعلم أنك جيب أن تستغل طاقتك وتوجهها بطريقة إجيابية. ال تتعجل 
يف إلقاء اللوم عىل اآلخرين. قد تواجه بعض التغيريات املفاجئة فيام خيص مستقبلك 
املهنى واعلم أنك ستحتاج إلجراء الكثري من األبحاث للوصول ألصل أى موضوع. قد تبدو 
مذنبا إذا مل تقل كل احلقيقة. ستكون أيامك هذا الشهر كلها مشغولة وخاصة أن األطفال 
سيكونون جزءا من انشغالك. معظم أحداثك السعيدة هذا الشهر ستكون أيام االثنني.

برج احلوت )20 فرباير - 20 مارس(:
وقد  واملشاريع،  االرتباطات  بعض  يف  النظر  تعيد 
أمر  أثر  عىل  املوازين،  بعض  قلب  عىل  الظرف  يساعدك 
عىل  تتمّرد  التسويف.  حيتمل  يعد  مل  وضع  أو  طارئ 
واهتامماتك. ودراساتك  أعاملك  يف  النظر  وتعيد  الواقع 

العائلة  أفراد  كل  عىل  مهام  بتوزيع  تقوم  أن  حاول 
إقامة  عىل  ركز  زائدة.  طاقة  أى  من  للتخلص  إلنجازها 
األسبوع  هذا  مشكلة  تواجه  قد  العمل.  ىف  تفيدك  عالقات 
اجلاد.  عملك  ثامر  ستجنى  العمل.  ىف  لك  زميلة  مع 
السبت. أيام  ستكون  الشهر  هذا  السعيدة  أحداثك  معظم 

وخصوصًا  كبرية،  معنوية  إحاطة  إىل  الشهر  هذا  حتتاج 
أكثر  بوضوح  إليه  تنظر  أو  للمستقبل  ختطط  أنك 
أمرك. وحتسم  مصريك  اآلن  حتدد  كأنك  السابق.  من 











) و َتساَمع الناس بذلك ، فأقبل الرجال 
تلك  لزيارة  َفٍج  كل  من  النساء  و 
اهلدايا...  و  بالنذور  إليها  أتوا  و  العنز، 
اللوز قلب  إال  تأكل  ال  إهنا  َفُهْم  َعرَّ و 
و الفستق و ترشب ماء الورد و السكر 
بأصناف  فأتوه  ذلك  نحو  و  املكرر 
للعنز  النساء  َعِمل  و   ... قناطري  ذلك 
) احُليل  و  األطواق  و  الذهب  القالئد 
جم  ا لرت ا يف  ر  ثا آل ا ئب  عجا من 
عبـد  املصـري  للمؤرخ  ر  واألخبا

الرمحن بن حسن برهان الدين اجلربيت.

سنابك اخليل حتدث جلبة يف الشارع الكبري و ما جياوره من حواري 
ضيقة ... حركة اخليل جيئًة و ذهاًبا أثارت دوامات من األتربة هنا 
و هناك و مححمة و تصاهل بعضها أثار اخلوف يف نفوس اخللق... 
فاخليل ليست مثل أي خيل و انام هي خيل شديدة مدربة، برزت 
العلف كثرة  من  كروشها  تعاظمت  و  قوهتا  فرط  من  عضالهتا 
حديد. من  بدروع  حتصن  ما  منها  و  ملونة  برسوج  بعضها  تزين 
اعتىل  قد  و  حوارهيا  و  املحروسة  شوارع  يف  اخليل  إنطلقت 
يعرفون  ال  بالسالح  مدججني  اشداء  مماليك  ظهورها 
الرتك بفعل  املحروسة  من  األمان  الرمحة...غاب  معنى 
اخلرافات...  بفعل  العقول  عن  احلقيقة  وغابت  واملامليك 
العواصف  بفعل  اليوم  هذا  يف  احتجبت  قد  الشمس  حتى 
األغرب. باليوم  اليوم  هذا  املحروسة  اهل  وصف  حتى  الرتابية 
اخلليفة  اسسه  الذي  هذا  االفخر،  اجلامع  حمراب  يف  هناك 
اهلل لدين  احلافظ  بن  إسامعيل  منصور  أبو  اهلل  بنرص  الظافر 
حارة  يف  الكائن  و  الفكهاين  بجامع  العامة  لدى  واملعروف 
مجيعهم  كانوا  املصلني  من  عدد  يف  العامة  أحد  صاح  خوشقدم، 
املامليك  عليهم  أغلق  أن  بعد  لساعات  املسجد  يف  احتجزوا  قد 
الظهر. صالة  قرب  حتى  و  الفجر  صالة  بعد  من  املسجد  باب 
يا  حرام  الرزق  قطع  ناس...  يا  ربنا  يرضيش  ما  ظلم  )ده 
السام من  جاي  ايل  ربنا  غضب  كفاية  مش  عامل...يعني 
املامليك  هي  ناقصة  ...كانت  الدنيا  مايل  اليل  الرمل  و  والرتاب 
اهلل(  باب  عىل  تسعى  عاوزه  اخللق   ... االرزاق  قطع  و  واحلبسة 
إطالق  و  األُكف  رضب  و  رؤوسهم  هبز  موافقني  املصلني  أيده 
عالمات  ظهرت  االمتعاض...  و  الرفض  تفيد  التي  اهلمهامت 
الغضب عىل وجوه البعض و احلرسة و االنكسار عىل وجوه البعض 
اآلخر، و لكن مل يكن من بينهم و ال يف كل املحروسة من جيرس عىل 
اخلروج و املواجهة وسط هذا احلشد من املامليك اهلائجني كالضباع.
الغورية... اجلاملية...خان اخللييل...حارة الروم اجلوانية...حارة 
الفيل...احلسينية، اجلميع يراقب من  اليهود...قراميدان...بركة 
عنهم  يغيش  أن  اهلل  داعني  أنفاسهم  حابسني  املرشبيات  خلف 

الظاملني فال يبرصون.
زويلة باب  من  القريبة  احلارة  تلك  خوشقدم  حارة  يف  هنا  وأما 
و التي تسمت هبذا اإلسم حني سكنها يومًا السلطان أبو سعيد سيف 
الدين خوشقدم النارصي أحد سالطني الرشاكسة عندما كان أمريًا 
قبل أن يعتيل عرش مرص، وقفت درويشة بنت عتامن الرُصامايت 
جبهتها  شديد...لصقت  بشغف  يدور  ما  تراقب  مرشبيتها  خلف 
احلارة  يف  يدور  ما  ترى  لعلها  املرشبية  خشب  يف  البياض  الناصعة 
هنا كثب  عن  املامليك  ترقبان  الزرقاوان  عيناها  أوضح،  بشكل 
و هناك ... تفتح املرشبية قلياًل لتطل برأسها خلسة فتنعكس أشعة 
فتيضء  الذهبي  شعرها  عىل  الالمع  بربيقها  الذهبية  الشمس 
... أشعة من ذهب عىل خصالت  نور  نور عىل  ما فيها...  و  الدنيا 
مرشبيتها  لتغلق  تعود  ثم  للحظات  النظر  ختتلس    ... ذهب  من 
العتيقة. املرشبية  خلف  متوارية  احلارة  شمس  لتغرب  برسعة 
رأس  عند  يدور  ما  ترى  لعلها  املرشبية  من  رأسها  درويشة  خترج 
مقدم  الرشكيس  مراد  يقف  حيث  زويلة  باب  ناحية  احلارة 
تتابع   ... مماليكه  من  حشد  مع  الذهب  ابو  بك  حممد  مماليك 
احلارة  يف  املامليك  عسكر  به  يقوم  ما  بخوف  ممزوج  بإعجاب 
الناس. نفوس  يف  الرهبة  و  اخلوف  بث  و  قوهتم  الستعراض 
املامليك جلام  الذهبي َشد أحد  الدين  السيد مجال  هناك قرب بيت 
فرسه و أوقفه عىل قدميه اخللفيتني ثم سار به عدة خطوات يف داللة 
عىل فروسية فريدة ... و مملوك آخر هناك ينطلق بفرسه جاحمًا 
حتى يكاد الرشر يتطاير من شدة ارتطام حوافر الفرس باحلجارة 
اجلواد  ظهر  فوق  من  اململوك  يقفز  كالريح  الفرس  جيمح  فيام  و 
... وسطهم  يف  خيتفي  و  االشداء  املامليك  من  مجاعة  إىل  ينضم  و 
يتوارى بينهم ثم يطلق صفريًا ينادي به الفرس ، و برسعة يتوقف 
عن  ليبحث  الصفري  صوت  حيث  متجهًا  يعود  و  اجلامح  الفرس 
هدوء. يف  بجواره  يميش  ثم  جيده  حتى  املامليك  وسط  صاحبه 

فيام  وإعجاب  بخوف  املامليك  حركة  درويشة  تراقب 
بغضب.  صارخة  احلجرة  باب  بحرية  الست  أمها  تقتحم 
) يا بت إبعدي عن املرشبية يا موكوسة... أحسن يال السالمة حد 
من املزاغيد دول يشوفك و يتهجم علينا و إحنا بطولنا معناش راجل(
أمها  إىل  تنظر  هي  و  واضح  بتافف  املرشبية  عن  درويشة  تبتعد 
إليل  إن  املهم   ... رب  يا  قويل  و  إدعي  إنت  بس  قائلة:   بامتعاض 
عسكر...سنجقدار...رسدار...حد  باش  أمري  يكون  ده  يشوفني 
بغري  عنها  اعرضت  التي  ابنتها  نحو  بقلق  األم  تنظر  القيمة،  عليه 
املرشبية خلف  من  التطلع  لتواصل  أخرى  مرة  لتعود  اكرتاث 
و مراقبة املامليك ... تقرتب الست بحرية نحو درويشة و هتمس 
االرشاد و  النصح  نربات  من  خيلو  ال  حنون  بصوت  اذنيها  يف 
)يا بت يا عبيطة... صحيح املامليك ليهم سطوة و سلطان بس حياهتم 
داياًم عىل كف عفريت ... عيشتهم كلها قتل و مالعيب ... ده الواحد 
حيله... يشد  ما  أول  و   ... أمري  يبقى  ما  عىل  أمه  عني  يطلع  منهم 
يا إما ينقتل ال يتنفي ... املهم إن زمايله يزحيوه من سكتهم و السالم ...
بيه( اتغدر  اليل  اململوك  حلريم  بيحصل  اليل  عىل  بقى  عاديكي  و 
سمعت  كمن  بملل  ممزوج  بغضب  أمها  نحو  درويشة  تنظر   
كأهنا  و  بنظرة  أمها  ترمق   ... املرات  عرشات  ذاته  احلديث 
قائلة   حديثها  األم  تكمل  بالفعل  و  بقية  للحديث  أن  تعرف 
 ... العطار  خطاب  بن  الرمحن  عبد  ماله  بس  فامهة  مش  )أنا 
تريض الرضى  يتمنالك  و  عليه  متيش  إليل  الرتاب  يف  بيموت 
إيه  بس  نسوان  تالت  ذمته  عىل  املالكي...صحيح  إبراهيم  يس  وال 
ماله  طب   ... البغل  زي  و  مقتدر  الرابعة...راجل  تبقى  ملا  يعني 
إنت  طب   ... اجلاملية  بتاع  الغلة  تاجر  حممد  ال  و  اللبان  حسني 
عارفه مني آخر واحد إتكلم مع الشيخة شلبية و قال إنه عايزك ...(
االسامء  لتلك  اهتامم  أقل  تعري  ال  و  أمها  لكالم  درويشة  تستمع  ال 
احلال  ميسوري  العامة  من  فجميعهم   ... أمها  ذكرهتا  التي 
ان  غري  االكابر  من  كونه  برغم  و  املالكي  ابراهيم  السيد  حتى 
من  الرتبح  و  للمامليك  متلقه  نتيجة  هم  ماله  كثرة  و  سطوته 
صفوف  مع  تكون  ان  هو  درويشة  به  حتلم  ما  و   ... ذممهم  فساد 
أو  مجااًل  اقل  ليست  فهي  التابعني  صفوف  بني  ليس  و  القادة 
األكابر. بنات  أو  الروم  أو  الرتك  بنات  أو  الرشكسيات  من  ذكاًء 

بغضب قائلة  أمها  حديث  درويشة  تقاطع 
قالتيل  شلبية  الشيخة  بعدين  و   ... أعرف  عاوزة  مش  )و 
خادم  اللطيف  عبد  الشيخ  هتخيل  و  حجاب  هتعميل  إهنا 
بايل( إليل  هنول  بعدها  و  تاكله  للمربوكة  يديه  املربوكة 
احلديث  يقطع  فجأة  و   ... املربوكة  سرية  لسامع  األم  ترجتف 
ما... شخص  عىل  املامليك  قبض   ... شغب  و  عراك  صوت 
ينخلع   ... جيدًا  تعرفانه  صوت  يئن  و  يرصخ  الذي  الصوت  إن 
توجس.  يف  ناظرتان  املرشبية  نحو  هترعان  و  ابنتها  و  األم  قلب 
أربعة من املامليك األشداء قد امسكوا رجاًل و اوسعوه رضبًا ... وضعوا 
اثنان  جوانب  االربعة  من  اجللباب  امسكوا  و  جلبابه  داخل  الرجل 
يرفعانه من عند االكامم و اثنان من عند الطرف ... كوموه بداخل 
جلبابه كالبضاعة بداخل چوال ... أتوا بالرجل أمام بيته و سكبوه 
كاملاء العفن و هم يضحكون ثم انرصفوا بعيدًا عدة خطوات يراقبونه 
. مهلهاًل  مرضوبًا  هزياًل  بيته  باب  يطرق  و  ثيابه  ينظف  قام  وقد 
إنه عتامن الرصامايت زوج الست بحرية هو من نال منه املامليك و 
نكلوا به ... هرعت الست بحرية لتفتح الباب ملهوفة مرتعبة قائلة 
البعدا( أيدهيم  يف  ينشكوا  انشاهلل  خويا...  يا  عليك  سالمة  )ألف 
واما درويشة فوقفت من بعيد تراقب املشهد باستياء شديد و قلبها 
تعترصه احلرسة عىل حاهلم ... فلو كانوا من األكابر أو االعيان أو حتى 
من علامء االزهر أو املشايخ ملا جترأ عليهم املامليك هبذا الشكل املهني.
مفروش  قديم  خشبي  مقعد  عىل  الباب  بجوار  متأملًا  عتامن  جلس 
أنفاسه  يلتقط  جلس   ، حوافها  متزقت  بالية  ملونة  حصرية  عليه 
بينام جلست الست بحرية بجواره ناظرة اليه يف شفقة و بداخلها 
مرارة و إحساس عميق اإلهانة و اخلوف ... ربتت عىل كتفه بحنان 
لزوجها بصوت هادئ.  قالت  ثم  ان تنرصف،  لدرويشة  أشارت  ثم 
عيني؟( نني  يا  بخري  إنت  خويا...  يا  سالمتك  عىل  هلل  )محد 

اخلري  منني  )وهييجي  ومذلة  إنكسار  يف  عتامن  يرد 
يف  مطلوئني  دول  الكالب  ما  طول  درويشة...  أم  يا 
خري( هنشوف  ما  عمرنا  بداهلم  ما  بيعملوا  الشوارع 
رشبة  لتحرض  الباب  بجوار  الكائن  الزير  نحو  بحرية  الست  تتجه 
اخلوف  فعل  من  حلقه  جف  و  يرجتف  مازال  الذي  لرجلها  ماء 
يدها  كف  تبلل  هي  و  غضب  و  ضجر  يف  تقول   ... الشديد  واحلر 
باملاء و متسح وجه الزوج الذليل ثم تعطيه الكوز ليرشب و يرتوي 
ربنا  خماليق  عىل  طالئهم  إليل  إيه  )وهم 
احلال( دي  عىل  اهلل  صباح  من  دول  بس؟ 
املرات  عرشات  األمر  تكرار  إعتاد  كمن  ضجر  يف  عتامن  يرد 
كام  بيقولوا   ... ستي  يا  وصول  عىل  اجلديد  العثامنيل  )الباشا 
و  هو  غاير  أهو  القديم  الباشا  و  االستانة...  من  يوصل  و  يوم 
) اجليوب  و  القلوب  وجع  ما  بعد  مصيبة  ستني  يف  أالضيشه 
غضب يف  متسائلة  قالت  و  بامتعاض  شفتيها  بحرية  الست  لوت 
ما  جاي  لسه  يادوب  كان  ده  الباشا  املزغود  مش  وهو 
غريه( جييبوا  و  يطفشوه  املامليك  حلق   ... احُلول  كملش 
مع  حاله  يَميش  ِعِرفش  ما  سخرية  و  ضيق  يف  عتامن  يرد 
و  بخلعه  الفرمان  طلع  ما  بعد  طبعًا  و   ... خلعينه  قاموا  املامليك 
واحلواري للشوارع  العثامنلية  الباشا  حرس  نزل  لألستانة،  رجوعه 
و العطوف، نازلني سلب و هنب قبل يغوروا َبال رجعة، و اليل يقف 
يف وش العثامنلية يرضبوه و لو حكمت يقتلوه ... بيكرسوا الدكاكني 
و يدخلوا البيوت ينهبوها و يتعرضوا للحريم ... حكاية بقت بتتكرر 
حرسه  و  بحاشيته  القديم  الباشا  يرحل   ... الراوي  حكايات  زي 
الطامعني  حرسه  و  بحاشيته  اجلديد  الباشا  ييجي  و  الغضبانني 
مرصيني(  يا  يغيتنا  مني  و   ... األنني  و  الوجع  يكرت  األثنني  وبني 
صدرها  عىل  يدها  بحرية  الست  تضع 

مرتعبة وهي  تتسائل  اخلوف  شدة  من 
الدهب ؟؟؟ و املامليك ؟  أبو  )طب و عيل بيه ؟؟؟ و حممد بيه 

خالص هيسيبوا البلد للعثامنلية ينهبوها و يفضحوا عرضها( 
متزق  الذي  جلبابه  خيلع  هو  و  ضيق  يف  عتامن  يرد 
... ناهبينها  مش  املامليك  يعني  هم  )و 

سيدي(  إال  ستي  من  اسخم  ما 
نفسها  تطمئن  كمن  برسعة  بحرية  الست  ترد 

)ال ال ال ... املامليك عمرهم ما دخلوا بيوت و ال اتعرضوا للحريم ...
املامليك  ماسكني  رجالتهم  و  الدهب  ابو  بيه  حممد  و  بيه  عيل 

العثامنيل  الباشا  املوكوس  زي  مش   ، حديد  من  بلجام  بتوعهم 
بداهلا(  ما  تعمل  عساكره  سايب  و  كرشة  يمال  مهه  كل  إليل 
يرد عتامن يف حرسة و قد علت وجهه عالمات التوجس و القلق 
كل  يف  الباشا  لعساكر  واقفني  بيه  حممد  و  بيه  عيل  مماليك  )أهو 
األتراك  ينهبوش  ما  اليل  و  اهلل...  صباح  من  دايره  املعمعة  و  حته 
وشهم( يف  يقف  قادر  مرص  بر  يف  ماحدش  املامليك  يرسقوه 
تتطلع الست بحرية إىل وجه زوجها املغلوب عىل أمره يف شفقه ... 
الوقوف حتى يتجه إىل رسيره هتمس بحنان و هي تساعده عىل 
بكره  أنا   ... رماد  تصبح  نار  تبات  ربنا...  إال  عالقدرة  يقدر  )ما 
الشيخ عبد  أزور املربوكة و آخد من  اروح  هاخد كوزين َجاّلب و 
احلال( ينصلح  و  ينفك  الكرب  جلل  حتويطه  ال  و  حجاب  اللطيف 
قوة  عىل  هلا  يؤكد  و  درويشة  اسامع  إىل  يصل  احلديث  كان 
والدهتا  زوج  و  والدهتا  إىل  تستمع  كانت   ... وسطوهتم  املامليك 
تغمض  ثم  بإعجاب  املامليك  نحو  مرشبيتها  من  تتطلع  وهي 
قد  كأنه  و  تتحسسه  هي  و  الفقري  فراشها  عىل  تستلقي  و  عيناها 
النعام . حتول اىل فراش وثري مكسو باحلرير و وساداته من ريش 
بن  الرمحن  عبد  فكان  احلارة  من  االخر  اجلانب  عىل  وأما 
العاشق  لوعة  يف  ينظر  مرشبيته  خلف  من  يقف  العطار  خطاب 
وراء  من  بعينيه  خياهلا  يلمح  كان   ... درويشة  مرشبية  جتاه 
. قلبه  بعيني  بوضوح  يراه  فكان  اجلميل  وجهها  أما  و  املرشبية 
فُيظلُِم( النهاِر  يف  َتبدو  و  ُنورًا...  فيكَتيس  الّظالم  يف  َتبدو  )َبيضاُء 
املُلعُم( املُسَتِمُت  هَو  و  اُه  فرَتَ  ... حتفُه  فيها  املقداٌم  )يستعذُب 
)مقسومة يف احلسِن بل هي غاية ... فاحُلسُن فيها و اجَلاَمل ُمَقّسُم(
يتمتم  مرشبيته  خلف  العطار  خطاب  بن  الرمحن  عبد  وقف 
 ، فؤاده  يعترص  عشق  يف  ُمَدله  هو  و  متام  ألبو  الشعر  بابيات 
... حوله  من  يدور  بام  آبه  غري  درويشة  بيت  عىل  ناظريه  ثبت 
حمتضنًا  عيناه  فاغمض  مرشبيتها  خلف  من  يتوارى  خياهلا  رأى 
نظرات  تبادله  جواره  اىل  جالسة  يتخيلها  أجفانه  بني  صورهتا 
هو  فيتنهد  وَجٍد  يف  عيناه  اىل  تنظر  فيام  تتنهد  سكون،  يف  العشق 
الفارض  ابن  ابيات  من  شجي  بصوت  لوعة  يف  هيمس   ثم  بعمق 
رسى( إذا  النسيم  مَن  أَرّق  رِسٌّ  وَبْيَنَنا  احَلبيب  مع  َخَلْوُت  )ولقد 
را( ُمَنكَّ وُكْنُت  معروفًا  َفَغَدْوُت  أّمْلُتها  َنْظْرًة  َطْريِف  )وأباَح 
رِبا( خُمْ عّني  احلال  لساُن  وغدا  وَجاللِِه  مجالِِه  بنَي  )َفُدِهْشُت 
يتبع ىف العدد القادم..  



كل  أسعار  إرتفعت   8% من  ألكثر  املتحده  الواليات  ىف  التضخم  معدالت  إرتفاع  مع 
عىل  االسعار  ىف  الزياده  هذه  ىف  األسد  نصيب  البنزين  ألسعار  وكان  واخلدمات   السلع 
فاتوره  تكاليف  إرتفاع  من  يتأملون  األمريكيون  فأصبح  الواليات.  مجيع  مستوى 
2020مما  عام  كورونا  وباء  بدايه  منذ   100% من  بأكثر  إرتفعت  والتى  الشهرية  الوقود 
الوقود. تكاليف  لتقليل  وغريها  الكهربائية  كالسيارات  بدائل   ىف  للتفكري  الكثريين  دعا 
هو  وما  كعمله  بالدوالر  كسلعه  البرتول  عالقه  عن  احلديث  يأخذنا  هنا  من 
البرتودوالر. تدوير  إعاده  وايضا    Petrodollars البرتودوالر  كلمة  تعريف 

  :Petrodollars نشأة مصطلح البرتودوالر
إقتصادى  كسالح  البرتول  أمهيه  املتحده  الواليات  أدركت  وقد   1970 عام  بدايه  منذ 
ظهور  مع  و  تقدمها  كان  مهام  العسكريه  االسلحه  كل  قوته  و  أمهيته  يفوق 
أوبك  منظمه  أمهيه  املتحده  الواليات  أدركت  العام  نفس  بدايات  ىف  البرتول  أزمة  
بدأ  هنا  من  و  )البرتول(  القوى  اإلقتصادى  السالح  هذا  ىف  تتحكم  التى    OPEC
من  املتحده  الواليات  بني  إتفاق  عقد   1979 عام  نيكسون  ريتشارد  األمريكى  الرئيس 
العاملى  اإلقتصاد  عىل  للسيطره  آخر  جانب  من  السعوديه  العربيه  اململكة  و  جانب 
برميل  أي  ان  و  األمريكى  بالدوالر  البرتول  تسعري  عىل  السعوديه  موافقة  خالل  من 
كعملة  األمريكى  الدوالر  أستخدام  يتم  أن  جيب  العاملي  السوق  يف  يباع  أو  يشرتى  نفط 
اىل  البرتول  رشاء  تريد  دوله  أى  تضطر  هنا  من  و  النفطية  املبادالت  و  للتسعري  أساسية 
. بالبرتودوالر  حاليا  يعرف  ما  هو  و  البرتول  لرشاء  دوالر  اىل  املحليه  عملتها  حتويل 

تأثري البرتودوالر عىل اإلقتصاد األمريكى:
عقب قبول السعوديه لنظام البرتودوالر .. إنضمت اغلب الدول املنتجه للبرتول أعضاء 

منظمه أوبك لذلك النظام.
عملة  هو  األمريكى  الدوالر  أصبح  عامليا..  البرتودوالر  نظام  تطبيق  بدايه  منذ 
املتحده  الواليات  هيمنة  بدأت  احلني  ذلك  منذ  و  العامل   دول  ألغلب  العاملى  اإلحتياطى 
الدول  من  جيعل  مما  عامليا  طلبا  األكثر  السلعه  يعترب  البرتول  الن  العاملى  اإلقتصاد  عىل 
عامليًا  طلبا  األكثر  العملة  األمريكى  الدوالر  جيعل  مما  و  الغنيه  الدول  من  له  املنتجه 
العاملى. القرار  صناعة  ىف  إقتصاديا  وتأثريا  خاصًا  إمتيازًا  املتحده  الواليات  ويعطى 

 :Recycling Petrodollar إعادة تدوير البرتودوالر
إعادة تدوير البرتودوالر هو اإلنفاق أو االستثامر الدويل لعائدات الدولة من تصدير البرتول .
اىل   باإلضافه  أوبك  أعضاء  خاصة  و  للبرتول  املصدرة  الدول  إىل  يشري  عام  بشكل 
تصدير  من  األموال  من  املزيد  بكسب  الدول  هذه  تقوم  حيث  النرويج  و  روسيا 
سندات  ىف  اإلستثامر  او  اقتصاداهتم  يف  بكفاءة  االستثامر  يمكنهم  مما  اخلام  النفط 
الكربى. الصناعية  لالقتصادات  األخرى  املالية  األسواق  ويف  األمريكية  اخلزانة 

 :Oil Vs. Dollar عالقه الدوالر بالبرتول
يعترب الدوالر األمريكى العمله األوىل عامليا ىف التجاره و تسعري التبادل التجارى ألى سلعه او 
خدمه بني دول العامل. كذلك أيضًا اغلب احتياطيات دول العامل من الدوالر األمريكى ثم اليورو.
الذي  الوقت  . ففي  البرتول عالقه عكسيه شائكه و معقده  و  الدوالر  العالقه بني  لذلك 

يؤدي فيه انخفاض الدوالر إىل رفع أسعار البرتول  يسهم ارتفاع أسعار البرتول يف خفض 
الدوالر بسبب ارتفاع فاتورة واردات النفط األمريكية وزيادة العجز يف ميزان املدفوعات.
عندما تقوم دول نفطية بتصدير البرتول للخارج  تتسلم عائداهتا بالدوالر. لكنها عندما تستورد 
الدول  املتحدة. هذا جيعل  الواليات  بينها  سلعًا وخدمات تستوردها من دول كثريه من 
تلجأ اىل حتويل جزء من الدوالرات التي حصلت عليها من بيع النفط إىل عمالت أخرى.
النفطية  الدول  أن  يعنى  مما  األخرى  العمالت  قيمة  ترتفع  الدوالر  قيمة  انخفاض  مع   
حتتاج إىل دوالرات أكثر لرشاء الكمية نفسها من السلع واخلدمات من دول العامل املختلفه .
البرتول  سعر  وأن   ، القيمه  نفس  هلم  اليورو  و  الدوالر  أن  بإفرتاض  للتوضيح:   مثال 
أيضَا.  دوالر   100 يكون  باليورو  مقدرًا  البرتول  سعر  فإن  للربميل   دوالرا   100
فإننا  يورو   1000 هو  املانيا  ىف  كمبيوتر  جهاز  سعر  افرتضنا  ولو 
للحصول  البرتول  من  براميل  عرشة  تصدير  إىل  احلالة  هذه  يف  نحتاج 
 .)1000  = براميل   10  × يورو  أو  دوالر   100( الكمبيوتر  هذا  قيمة  عىل 
ىف حالة إنخفاض سعر الدوالر بالنسبه لليورو بحيث أصبح )1 يورو = 1.5 دوالر ( مع بقاء 
أسعار البرتول  عىل حاهلا عند 100 دوالرا للربميل فإننا نحتاج إىل 1500 دوالر لرشاء هذا 
1000 يورو(.  = 1500 دوالر   = 100 دوالرا   × النفط )15 برميل  15 برميال من  أو  الكمبيوتر 
ألننا  الدوالر  انخفاض  بسبب  النفط  لصادرات  الرشائية  القوة  انخفضت  احلالة  هذه  يف 
نحتاج إىل تصدير 15 برميال لرشاء الكمبيوتر نفسه الذى كنا نشرتيه سابقًا بعرشة براميل.

أسواق  دخول  عىل  املضاربني  تشجيع  يف  يساهم   الدوالر  انخفاض 
تذبذهبا.. وزيادة  البرتول  أسعار  زيادة  عىل  بدوره  يعود  والذي  البرتول 
 عىل املدى الطويل يساهم انخفاض الدوالر يف تقليل النمو و خفض اإلنتاج بينام يسهم يف زيادة 
النمو يف الطلب عىل البرتول مما  ينتج عنه ارتفاع أسعار النفط. هذا االرتفاع ال ينعكس بالربح 
دائام عىل الدول املنتجة ألن العربة بام يمكن أن تشرتيه عوائد البرتول وليس بسعر الربميل.
عكسيه عالقه  البرتول  و  الدوالر  بني  العالقه  أن  من  الرغم  وعىل 
الدوالر  قوة  زادت   2022 عام  يف  ألوكرانيا  الرويس  الغزو  منذ  ولكن 
اآلمن املالذ  تأثري  بسبب  العاملية  العمالت  من  العديد  مقابل  األمريكي 
النفط. ارتفاع أسعار  التضخم. وقد حدث هذا حتى مع  safe haven effect وارتفاع 

احد  سيظل  و  مازال  و  كان  البرتودوالر  ان  القول  يمكن  النهايه  ىف 
والذى  العاملى  اإلقتصاد  عىل  للهيمنه  املتحده  الواليات  أسلحة 
إقتصاديا مكانتها  عىل  للحفاظ  عليه  احلفاظ  ىف  جاهده  تسعى 

وسياسيًا .
Facebook يمكنكم متابعه املزيد من خالل صفحه الـــ

LoanBag Jak Ataalla جاك عطااهلل  



األمثال الشعبية يف وطننا العريب هي إحدى نواتج تراثنا الشعبي عىل 
مر العصور وال زلنا نستدل بمثل شعبي عبارة عن مجلة من كلامت 
أيام كثرية،  قليلة وأحياًنا كلمة واحدة عىل موقف كبري نحكيه يف 
إذن األمثال الشعبية من األشياء التي نستخدمها يومًيا وتسهل علينا 
نمتلك  أننا  ولوال  التفاهم،  من  أعىل  ملستوى  وتنقلنا  اليومية  حياتنا 
استوعبتها  وال  األمثال  هذه  فهمنا  كنا  ما  الشعبية،  الثقافة  نفس 
عقولنا العتامدها عىل بيئتنا وهويتنا العربية واملفردات والتفاصيل 
مجيًعا  نامرسها  التي  اللغوية  واألالعيب  البيئة،  هذه  يف  املوجودة 
من نتحدث باللغة العربية أو بإحدى هلجاهتا، ولذلك سنتحدث يف 
السطور القادمة عن أصل أشهر أمثالنا الشعبية يف أوطاننا العربية، 
الشعبية وقصص قوهلا:  األمثال  إىل قول هذه  أدت  التي  واألسباب 

اللوحات الكاريكاتريية املنشورة باملوضوع
للفنان املرصي حمسن أبو العزم ولد بالفيوم عام 1958.

يا بخت من يكن النقيب خاله: 
ويقال  العربية  الدول  بعض  يف  الشهرية  الشعبية  األمثال  أحد 
عليه مديًرا  أحبابه  أو  أقاربه  أحد  يكون  الذي  للشخص  املثل  هذا 
عدة  مصالح  يقيض  أن  يمكنه  كبرًيا  منصًبا  يمتلك  أو  له  حمابًيا  أو 
قدياًم  العرب  عادة  يف  كان  أنه  املثل  وأصل  عناء،  أو  تعب  بدون 
ويؤدي  طلباته  عىل  يقوم  شخًصا  حديًثا  يتزوج  ملن  يعينوا  أن 
الشخص  هذا  اسم  ويكون  يوًما،  أربعني  ملدة  ويرعاه  خدماته 
يكون  اخلال  أن  حيث  الشعبي  املثل  أصل  كان  هنا  ومن  “النقيب” 
حب  عن  ذلك  ويفعل  ورعاية  عناية  وأكثر  أخته  بابن  اهتامًما  أكثر 
عىل  والعمل  الشقيقة  ابن  بحاجة  االعتناء  يف  وصدق  حقيقي 
راحته بشتى السبل، لذلك يقولون: يا بخت من كان النقيب خاله. 

إكفي القدرة عىل فمها، تصبح البنت مثل أمها:
أو  مرص  سواء  دول  عدة  يف  ويقال  الشهرية  الشعبية  األمثال  أحد 
أن  يتفقون  ولكنهم  صيغ  بعدة  ويقال  الشام  أو  العراق  أو  اخلليج 
أخذت  البنت  أن  جتد  فمها،  عىل  القدرة  اقلب  وهو  واحد  املعنى 
طباع أمها، ويف هذا املثل وأصله روايات عدة وربام بسبب شهرته 
أن  هو  ذلك  يف  السبب  أن  قال  من  فهناك  رواياته،  اختلفت  فقد 
تقلب  أن  هي  املنزل  ابنتها  دخول  عالمة  جعلت  قد  قدياًم  امرأة 
أن كان  األكثر منطقية هو  القدرة عىل فمها فتحدث صوًتا، ولكن 
لفتاة كي  يتزوج وكلام ذهب  أن  الشام يريد  هناك شاب يف نواحي 
هذه  أرضعت  قد  أمه  ألن  ولكن  فيه  لعيب  ال  أهلها  رده  يتزوجها 
بلدهتم  يتزوجها من نساء  أي فتاة كي  الشاب  الفتاة، ومل جيد هذا 
البلدة كلها، وبالتايل حرمت عليه فتيات  ألن أمه قد أرضعت بنات 
من  واألربعني  اخلامسة  بلغت  السن  يف  كبرية  امرأة  إال  كلها  البلدة 
العمر ومل تتزوج وهي تقارب لسن والدته وبالتايل من املستحيل أن 
املراسم  الشاب إمتام  أمه قد أرضعتها، ورسيًعا رسيًعا حاول  تكون 
إىل كتب  الزواج عمد مبارشة  املرأة عىل  برسعة فبمجرد موافقة 
برسعة  خاله  جاء  اليوم  هذا  يف  أن  إال  املرأة،  عىل  والعقد  الكتاب 
“جدتك تسلم  بارتياح وقال:  قالوا ال، فتنهد  العقد؟  قائاًل: هل كتبتم 
أهنا  أي  أرضعتها  املرأة ألهنا جدتك قد  تتزوج هذه  ال  عليك وتقول 
خالتك يف الرضاع وبالتايل حمرمة عليك أيًضا، فذهل الناس وقالوا: 
أمها”، وهذا هو أقرب  البنت مثل  القدرة عىل فمها، تصبح  “اقلب 
يقال  والذي  العريب  العامل  يف  الشعبية  األمثال  أهم  من  لواحد  رواية 
الوقت  بمرور  تصبح  وبالتايل  أمها  طبائع  البنت  أخذ  عن  للتعبري 
واألسلوب.  واجلوهر  الشكل  يف  متاًما  هلا  مشاهبة  منها  نسخة 

من ال يعرف، قال عدس:
األشخاص  إىل  لإلشارة  تقال  التي  الشهرية  الشعبية  األمثال  أحد 
الذين حيكمون باملظهر وال يعرفون أصل القصة، وال ريب أن املثل 
البداية يف  سامعه  يستغرب  قد  مجيعها  العربية  البلدان  يف  املنترش 
واهلل  يقال  حتديًدا؟  عدس  وملاذا  املتحدث؟  بجهل  العدس  عالقة  ما 
أعلم أنه كان هناك رجاًل يبيع البقوليات وذات ليلة قام لص بمحاولة 
يرسق  وهو  ضبطه  التاجر  أن  العثر  حظه  من  لكن  الدكان  رسقة 
من  كان  فام  عليه،  ليطمئن  باستمرار  املحل  عىل  يمر  كان  حيث 
العدس أخذها وانطلق فاّرا والتاجر  إال أن اغرتف حفنة من  اللص 
تقاعس  أن  املفاجأة  ولكن  اللص،  يمسكوا  أن  بالناس  صائًحا  وراءه 
املارة عن اإلمساك باللص بعد أن رأوا أن اللص مل يرسق سوى حفنة 
من العدس ال تستحق كل هذه الضجة التي حيدثها التاجر بل الموا 
عليه أنه حياول اإلمساك هبذا اللص املسكني الذي ربام ال جيد القوت 
ويبيت جائًعا لذلك أخذ هذه احلفنة من العدس كي يطبخها ويأكلها
وفجأة وجد نفسه التاجر هو املاُلم بينام الناس يتعاطفون مع اللص 
الرجل  فتأسى  هذه،  العدس  حفنة  سوى  يرسق  مل  أنه  ظنوا  الذي 
هلذا احلال وردد هذه العبارة: من ال يعرف قال عدس. وصارت من 
يف  يترسع  ملن  دوًما  وتقال  الشعبية  األمثال  أشهر  العبارة  هذه  هنا 
احلكم أو إصدار األحكام عىل غريه أو عىل حال غريه دون الوقوف 
عىل املالبسات الدقيقة أو الظروف التي جعلته عىل هذه احلالة، أو أن 
حاله احلقيقي يناقض مظهره الذي حيكم به هؤالء الناس بسطحية. 

دخول احلامم ليس مثل خروجه:
بالطبع نسمع كثرًيا هذا املثل الذي يعد من أشهر األمثال الشعبية ويقال 
ملن ظن أن األمور بسيطة بحيث يقبل عىل رشكة أو زواج أو رشاء 
الناس ويريد أن ينسحب وقتام  أًيا كان من املعامالت بني  أو  يشء 
حيلو له فيفاجأ بالطرف اآلخر من هذه املعاملة خيربه بأن دخول 
احلامم ليس مثل خروجه، ومثلام يبدو أن دخول احلامم يعني أنك 
املياه وأنت متصعب وظروفك سيئة فتخرج مرتاًحا  تدخل دورة 
مسرتحًيا وهذا ظاهر املثل ولكن احلقيقة تناقض ذلك، حيث يروى 
قدياًم أن أحد أصحاب احلاممات الرتكية قد قام بتعليق الفتة خترب 
واكتظ احلامم هبم الزبائن  أقبل  ولذلك  الدخول جماين،  أن  الزبائن 
يأخذ مالبسهم وهم داخلون فيفاجئون وهم  وكان صاحب احلامم 
خارجون أن صاحب احلامم يقول هلم أن صحيح الدخول جماين 
لكن اخلروج مقابل أموال، ولن يتسلموا مالبسهم سوى بعد الدفع
وبناًء عليه قال الناس أن صحيح دخول احلامم ليس مثل اخلروج منه 
ومن هنا صارت هذه اجلملة توصيًفا دقيًقا لعدم سهولة االنسحاب 
العربية.  بلداننا  يف  الشعبية  األمثال  أشهر  من  وأصبح  األمور  من 

الذين إختشوا، ماتوا:
بافتقاره  ملن جياهر  ويقال  الشهرية  الشعبية  األمثال  أحد  أيًضا  هذا 
الالزم  للخجل  امتالكه  عدم  يف  غضاضة  جيد  وال  ويتبجح  للحياء 
يعود  املثل  أصل  بينام  ماتوا،  اختشوا  من  أن  له  فتقول  لإلنسان، 
النساء  محامات  إحدى  يف  حريًقا  شب  حينام  اململوكي  للعرص 
ال  الالئي  النساء  بعض  دفعت  لدرجة  مريًعا  احلريق  هذا  وكان 
بأجسادهن  االهتامم  دون  مبارشة  اخلروج  إىل  مالبسهن  يرتدين 
من  خوًفا  احلامم  يف  قابعات  النساء  بعض  ظلت  بينام  املكشوفة 
ذلك  من  فخجاًل  اخللق  أمام  ويفضحن  مالبس  دون  اخلروج 
نحبهن  قضني  أهنن  وحيائهن  خجلهن  جزاء  لقني  ولألسف 
االلتزام والتمسك به، ولذلك  حرًقا بسبب حيائهن وحرصهن عىل 
يقال: “اليل اختشوا ماتوا” أي أن من متسكوا باحلياء واخلجل ماتوا 
هذه  كانت  هنا  ومن  واخلجل  للحياء  يفتقرون  من  فقط  وبقي 
الناس  افتقار  التي ترضب يف  الشعبية  األمثال  أشهر  إحدى قصص 
للخجل واحلياء وتبجحهن وجماهرهتن بالبجاحة وانعدام اخلجل. 

بيننا ما صنع احلداد:
أحد أشهر األمثال الشعبية والذي يقال دلياًل عىل الكراهية الشديدة 
التي تتم بني شخصية واخلالف الذي ينشأ ويستحيل معه اإلصالح 
أو عودة العالقات مرة أخرى فيتم التعبري عن هذه احلالة املتقدمة 
احلداد،  صنع  ما  بيننا  أنه  إىل  األشخاص  بني  واخلالف  الشقاق  من 
عن  به  ويعرب  احلداد  صنع  الذي  هذا  هو  ما  نفسك:  تسأل  ولعلك 
السيوف  يصنع  احلداد  أن  أي  السيف،  أنه  قيل  واخلالف؟  البغض 
بيننا قد وصل  أن اخلالف  أي  السيف  وبالتايل بني وبني هذا اخلصم 
هلذا  أخرى  رواية  هناك  ولكن  بالسيف،  والنزاع  القتال  لدرجة 
مع  دائم  ونزاع  خالف  عىل  رجاًل  هناك  كان  أنه  قيل  حيث  املثل 
حياته  عليه  وتنغص  عيشته  عليه  تنكد  كانت  أنه  لدرجة  زوجته 
جمموعة  كلها  حياته  كانت  بل  حلًوا،  واحًدا  يوًما  يرى  جتعله  وال 
طفح  وقد  يوم  ذات  هلا  فقال  واخلالف،  والرصاخ  املشكالت  من 
الكلمة  هذه  من  فاستغربت  احلداد.  صنع  ما  وبينك  بيني  الكيل: 
زوجها،  وبني  بينها  ويقف  احلداد  صنعه  الذي  هذا  هو  ما  وقالت: 
أن  ابنه  أمر  احلديد  من  قطعة  يده  ويف  عاد  ثم  أيام  بالفعل  وغاب 
الصوت،  خيتفي  عندما  وسيقيم  سيبتعد  وأنه  بقوة،  عليها  يطرق 
الدائمة، وبالتايل  بينه وبني زوجته هذه املسافة  وبناء عليه سيكون 
أصبح بينهام صوت القطعة احلديدية التي صنعها احلداد، ومن هنا 
جاءت قصة أشهر األمثال الشعبية املعربة عن شدة اخلالف والنزاع. 

عادت حليمة لعادهتا القديمة:
ال  الذي  الشخص  عىل  يدل  التي  الشعبية  األمثال  أشهر  أحد  هذا 
يستطيع العدول عن عادته أبًدا مهام حدث فمثلام قالوا أن “الطبع 
غالب” أصبح هذا املثل أيًضا دلياًل عىل أن الشخص ال يتغري متاًما بل 
سيأيت له يوم ويرجع لعادته القديمة التي كانت من قبل، وقصة هذا 
املثل يف البداية حليمة هي زوجة حاتم الطائي، وهذا الرجل كان أحد 
أعالم الشعر اجلاهيل ويرضب به املثل يف الكرم، حتى أن الكرم الزائد 
فيه  املبالغ  الزائد  الكرم  أي  احلامتي”  “الكرم  فيقال:  إليه  نسب  قد 
والذي يشبه كرم حاتم الطائي، ولكن للمفارقة كانت زوجته حليمة 
بخيلة جًدا وعندما تطبخ الطعام تضع سمًنا قلياًل جًدا وأحياًنا ال تضع 
أبًدا، فعاتبها زوجها عىل ذلك وقال هلا أن قدياًم قالوا من تضع سمًنا 
كثرًيا يف إناء الطبخ يطول عمرها، وبالفعل أصبحت هذه املرأة تضع 
واستمرت  زوجها  لضيوف  تطهوه  التي  الطعام  يف  الكثري  السمن 
عىل هذه العادة اجلديدة لسنوات عدة، وكان هناك يشء قد حدث 
جعلها تعدل عن عادهتا اجلديدة هذه وتعود لعادهتا القديمة وهي 
وفاة ابنها الوحيد الذي كانت حتبه جًدا وانتابتها حالة كآبة مزمنة 
السمن  تقلل  عادت  بل  اجلديدة  عادهتا  عىل  االستمرار  تستطع  ومل 
أتى: عادت حليمة  بابنها، ومن هنا  الطعام حتى متوت وتلحق  يف 
لعادهتا القديمة، وهذه هي قصة أشهر األمثال العربية املرضوبة يف 
عودة الشخص إىل عادته القديمة وأهنا تغلب عىل الشخص نفسه.



العاشقني حديث  أتاك  هل 
للسائلني  قالوا  يوم 

ثوانى  بل  حلظة،  العمر  إنام 

الـعاشـقـيـن  يوم  هــا 
ودعــانى  دعــاك  قــد 

حبــى  فيك  شــئ  وكل 
وكيانى  قـلبى  يــدعـو 
والـشجرية  والطـريق 
سـاءالنى  غيابك  عـن 

البـاسقــات  والــورود 
لسـانى  عـىل  ترنـمـت 
حــبـيـبـى  يـا  فــتـعـال 
ثـوانى  مـن  تـبـّقى  ما 

يشدو  الطري  سمعت  هل 
شجـانـى  قد  حـبيبى  يـا 
حيكى  الشعر  رأيت  هـل 

ىل حكى  قد  حـبـيبى  يا 
خـياىل  الـوجـد  وأهلـب 

علم  يف  وباحث  كاتب  عرفة:  رشيف  الدكتور 
طب  بكالوريوس  عىل  حصل  اإلجيايب  النفس 
ثم  القاهرة،  بجامعة  واألسنان  الفم  وجراحة 
كتبه  وتعترب  اإلجيايب،  النفس  علم  ماجستري 
اإلجيايب. النفس  علم  جمال  يف  مبيعا  األكثر 

عائلة  إىل  ينتمي  عقلك(  من  )ختلص  كتاب 
و9  صفحة   180 يف  جاء  الذاتية.  التنمية  كتب 
تركز  واخلامتة.  املقدمة  إىل  باإلضافة  فصول 
عقلك  من  ختلص  لكتاب  الرئيسية  الفكرة 
التلقائية القديمة  املفاهيم  حتطيم  مسألة  عىل 
كعرب  أو  كمرصيني  عقولنا  يف  زرعها  تم  التي 
ويعيد  التلقائية،  األمور  فيتناول  عام.  بشكل 
خمتلف بشكل  ولكن  جديد،  من  طرحها 
إليها  تنتبه  التي  األوىل  املرة  هي  تكون  قد 
كتاب  غالف  الطريقة  هبذه  املفاهيم  هلذه 
عرفة. رشيف  للدكتور  عقلك  من  ختلص 
رسامًا  األساس  يف  عرفة  رشيف  دكتور  وألن 
مليئة  كتبه  مجيع  أن  فستجد  للكاريكاتري، 
التي  الظل،  خفيفة  الكاريكاتورية  بالرسوم 
عقلك  من  ختلص  كتاب  قراءة  من  جعلت 
باملحتوى العقل  إمتاع  فبجانب  لطيفة.  جتربة 
الشيقة. بالرسومات  البرص  إمتاع  يأيت 
وعىل الرغم من أن الكتاب ذو طابع نظري، هيدف 
يف األساس فقط إىل تغيري املفاهيم، إال أنه جاءت 
وخاصة  اجلذابة،  العملية  التدريبات  بعض  به 
حتقيقها. وكيفية  األهداف  بتحديد  يتعلق  فيام 
ملخص كتاب ختلص من عقلك للدكتور رشيف 
خالد  أمحد  د.   – أستاذه  طريقة  وعىل  عرفة 
توفيق يبدأ الدكتور رشيف عرفة كتاب ختلص 
بعنوان  إياها  معنونًا  شيقة،  بمقدمة  عقلك  من 
أنصح  لذلك   .. كالعادة  مملة   .. )املقدمة  جذاب 
قراءهتا.  إىل  حتاًم  يدفعك  ما  وهو  بتخطيها!( 
نحن  ملاذا  واحًدا:  سؤااًل  إجابة  املقدمة  حتاول 
متأخرون؟ ما هي أسباب التأخر احلقيقية لبلداننا 
العريب؟ الوطن  قلب  مرص  وباألخص  العربية 
يف  جيناتنا  تتحكم  هل  الوراثة؟  هي  هل 
الشعوب؟ بقية  عن  احلضاري  تأخرنا  مستوى 

هل هو املكان؟ هل هي العوامل اجلغرافية؟ 
أو مكاننا عىل اخلريطة سببًا  هل تشكل دولتنا 

لتقدمنا/تأخرنا؟
مقرونة  املفاهيم  هذه  ذكر  أنه  من  الرغم  وعىل 
بدراسات علمية مسجلة، إال أن الكاتب يرى أنه 
ال الوراثة وال املكان له عالقة بالتأخر الذي تعيش 
بالعقلية  األمر يرتبط بشكل رئييس  بلداننا.  فيه 
املختلفة.  األمور  ومعاجلة  التفكري،  وطريقة 
املختلفة  الثقافية  املوروثات  هو  التخلف  سبب 
املتخلفة التي ال تسمن وال تغني من جوع، والتي 
إذا تم إزالتها من ثقافتنا لن ُينقصنا هذا شيًئا، بل 
ربام تساهم هذه اإلزالة يف إحراز التقدم املأمول.
األرس.  من  جمموعة  من  يتكون  املجتمع 

تعـال يـا حـبـيـبـى

قـرأت لـك - نبذة عن كتاب )تخلص من عقلك( للدكتور شريف عرفة

شعر/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

الميتافيرس

واملواقع  واملجالت  الصحف  بني  حديثا  أطلق 
عن  تتحدث  التى  املقاالت  من  العديد  اإلخبارية 
"امليتافريس"  لقب  يطلق  الذي  االفرتايض  العامل 
يف   ١٩٩٢ عام  سيتفنسوس(  )نيل  الروائي  قبل  من 
عامل  يف  األبطال  أن  وختيل  الشهرية  رواياته  إحدى 
والشخصيات  األبعاد  ثالثية  واملباين  افرتايض 
اإلنرتنت  عامل  يف  احلديث  التطور  وهو  جمسمة 
غزو  لتحقيق  الرشكات  كربى  له  تسعى  وما 
املجاالت  مجيع  ويف  التكنولوجيا  بتلك  كله  للعامل 
ذلك  وعيوب  مميزات  معرفة  بصدد  هنا  ونحن 
واملجتمع  األرسة  عىل  وتأثريه  الرهيب  التطور 
احلياة  جماالت  كافة  تتأثر  وكيف  املستقبل  يف 
الشعوب  أكثر  استقرار  إيل  سيؤدي  هذا  وهل 
األساليب  كأحد  حديث  بشكل  إخرتاق  هو  أم 
املستخدمة يف احلروب البادرة وما تعرف بحروب 
نبحث أن  علينا  وهكذا  والسادس  اخلامس  اجليل 
وما  يناسب  ما  نختار  ونحن  قادم  هو  ما  ونعقل 
الكريمة احلياة  له  وهييئ  اإلنسان  شأن  من  يرفع 
اخرتاق  إىل  يؤدي  قد  ما  نرفض  أن  أيضا  وعلينا 
قضيتنا  وهنا  وعي  بدون  عليها  والسيطرة  العقول 
بام هو آيت باملستقبل  "وعي"  احلقيقية هي قضية 
القريب بالنسبة لنا وما قد بدأ بالفعل يف االستخدام  
ميزات من  به  وما  العامل  دول  من  بكثري  واالنتشار 
إذ  العيوب  إيل  تصل  حتفظات  من  عليه  وما 
من  فنحن  وإدراك  وعي  وبدون  خطأ  استخدم 
ونقوم  هبا  نتحكم  من  ونحن  التكنولوجيا  نصنع 
بتوجيهها ونحن أيضا من نجهل الكثري منها وعنها
ومستقبلنا  أوالدنا  وبمصري  بنا  تتحكم  ونرتكها   
املعرفة  حق  يف  التهاون  ذلك  كل  مْن  ولصالح 
" مسؤول  أنت   "...... علينا  التاريخ  يسجله  وما 

الكثري  عنه  نجهل  حديث  افرتايض  بعامل  نحن 
ومواكبة  العوملة  مفهوم  ظل  يف  أكثر  به  ونرحب 
الوضع  نجاري  أن  وجيب  والتطور  العرص 
ملواكبة  والفكر  احلامس  ذلك  نرفض  ....ال  احلايل 
أن  فعليك  والرتشيد  اإلرشاد  نطلب  ولكن  العرص 
؟  ال  أم  العام  الصالح  ما هو آيت يف  تبحث جيدا هل 

وهل نحن عىل كامل االستعداد لتحمل أي نتائج 
من إجيابيات وسلبيات ؟ 

األستخدام  يف  والوعي  الفهم  أجيد  بالفعل  وهل 
واملواكبة ؟

لذلك  الكلمة  بمعنى  كامل  علم  عىل  وهل 
أن  قبل  وعيوبه  وميزاته  احلديث  املصطلح 
حيويه  وما  االفرتايض  العامل  وبذلك  به  ننبهر 
متاما؟ نجهله  ونحن  وتقدم  تطور  من 
هذا  عىل  الضوء  نسلط  لكي  هنا  نحن  ولذلك 
أيضا  البحث والتدقيق وعليك  املوضوع ببعض من 
عن  واستفسار  اسئلة  طرح  من  بدأناه  ما  تكمل  أن 
وعيوب  مميزات  وما  املستقبل  يف  امليتافريس  دور 
ذلك العامل احلديث وهنا سيعود عليك وحدك نتيجة 
اإلهتامم بالسعي واملعرفة واإلدراك قبل األستخدام .

سيتيح  رقمي  عامل  هو  امليتافريس«  »عامل 
تسجيل  سيتم  به،  خاصة  رمزية  صورة  للشخص 
رقمية.  بأصول  الرقمية،  املنصات  عىل  عناوينها 
املجسمة  والصور  الشاشات  تتيح  أن  وُيفرتض 
املعزز  الواقع  ونظارات  االفرتايض  الواقع  وخوذ 
االفرتاضية  األكوان  من  »حتركات«  تدرجييًا 
ُبعد«. ِمن  بـ»النقل  أشبه  الفعلية،  األماكن  إىل 
)نيسان(  أبريل  هناية  يف  أقيمت  املثال،  سبيل  وعىل 
موسيقية  حفالت  مخس  من  سلسلة  املايض، 
األمريكي  الراب  مغني  خالهلا  ظهر  افرتاضية 
ترافيس سكوت عرب »فورتنايت« عىل شكل صورة 
مستخدم. مليون   12 من  أكثر  وتابعها  رمزية، 
ماورائية«  »أكوانًا  الفيديو  ألعاب  بعض  وأقامت 
منصة  ومنها  لالعبيها،  احلجم  حمدودة 
»روبلوكس« التي تضم عددًا كبريًا من األلعاب التي 
»فورتنايت«  ولعبة  واملراهقون،  الصغار  يبتكرها 
مليونًا.  350 مستخدميها  عدد  يبلغ  التي 
ويف احلقيقة  ال يوجد ” ميتافريس Metaverse” واحد. 
امليتافريس  ” من  العديد  هناك  سيكون 
التجارية  لألعامل  بعضها   ،”Metaverses
اآلخر  والبعض  للتجارة،  اآلخر  والبعض 
دعني  للرتفيه.  اآلخر  والبعض   ، للتعليم 
تطبيقات  عن  أسايس  بشكل  أحتدث 
التطبيقات  أن  من  متأكد  لكنني   ، أواًل  األعامل 
العاجل الوقت  يف  برسعة  ستظهر  األخرى 
مهدها يف  أنه  من  الرغم  عىل   ..… اللعبة  قواعد 
جذري  بشكل  سيغري  امليتافريس  أن  الواضح  فمن 
تعلن  وكيف   ، اإلنرتنت  عرب  التفاعل  يمكننا  كيف 
العالمات التجارية عن نفسها ، ومدى رسعة اعتامد 

األخرى. احلياة  جوانب  من  عدد  وأي  التشفري 
 metaverse امليتافريس  أن  من  املحامون  حيذر 
الفكرية  امللكية  حول  نزاعات  سيشهد 
املحتوى  وترخيص  البيانات  ومحاية  وامللكية 
التشفري. بأصول  املتعلقة  املخاطر  إىل  باإلضافة 
الدعاوى  من  العديد  خوض  يتعني   
سبتمرب، يف   – القواعد  لوضع  القضائية 
عىل سبيل املثال ، قام Roblox بتسوية دعوى قضائية 
األمريكية  املوسيقى  لنارشي  الوطنية  الرابطة  مع 
قادرين  ليكونوا  للفنانني  الطريق  متهد  والتي 
امليتافريس، يف  مرة  ألول  موسيقاهم  عرض  عىل 

 800 metaverse إىل  من املتوقع أن يصل سوق 
فًقـا و  ،2 0 2 4 م  عا ل  بحلو ر  ال و د ر  مليا

Bloomberg Intelligence لـ

كيف تلعب Decentraland؟
الالمركزية اجلديدة  حياتك   :Decentraland
Decentraland يف  للعب  الكثري  إىل  حتتاج  ال 
استكشاف  ببساطة  يمكنك   ، ضيف  كمستخدم 
به  اخلاص  الويب  موقع  فتح  خالل  من  العامل 
رمزية  صورة  أنشئ  ذلك،  بعد  متصفح.  عىل 
القانوين عمرك  وأكد   ، اساًم  وامنحها   ،
يرام ما  عىل  وأنت   ، واألحكام  الرشوط  واقبل 
حال  سيكون  هكذا  فرار...  وال  فر  ال 
والرشوط األحكام  وقبل  تعامل  من  كل 
عامل  يف  تبدأ  أن  قبل  جيدا  تبحث  ال  كيف 
أنه  وخصوصًا  شئ  كل  عنه  جتهل  جديد 
الواقع بأرض  صلة  له  ليس  أي  افرتايض 
...التعليم  افرتاضية  ...األرض  افرتاضية  املتاجر 
املعلومات  من  رهيب  كم  توفري  رغم  افرتايض 
ال  وممكن  تتخيله  ممكن  شئ  كل  عن  والبيانات 
بخطر ببالك اصال يف مجيع املجاالت جيعل ال تبذل 
أو  احلساب  أو  البحث  أو  التفكري  يف  جمهود  أدنى 
التقييم فهو لدية بتلك التكنولوجيا معدالت وبيانات
الواقعي  العامل  عن  استغناء  يف  جتعلك  وإحصائيات 
والنجاح  للوصول  وسعي  جهود  من  به  وما 
وقرارك  مصريك  يف  يتحكم  وبذلك  والعمل 
وحدك  وإرادتك  وبأيدك  له  حيلو  كام  ومستقبلك 
... ورشوطه  أحكامه  عىل  كاملة  وبموافقة 

كيف ال تدرك أوال ما أنت مقبل عليه وبعد وعي كامل 
ودراسة تأخذ منه ما يفيد فقط وما تتحكم أنت به 
املواكبة  بقصد  ألبنائك  تصدره  وال  العكس  وليس 
...الخ ومراقبة  وفهم  وعي  دون  والتطور  احلديثة 
واستخدام  التطور  نرفض  ال  نحن  ثانيا  ونكرر 
بالوعي  ولكن  التكنولوجيا  أنواع  كافة 
منها. كل  وفوائد  أرضار  ومعرفة  الكامل 

عن  تكلم  سأ ي  نظر جهة  و من  و ا   خري أ و
األرسة. ومستقبل  امليتافريس 

هناك  سيكون  جدا  القريب  الوقت  يف  أعتقد 
شـكل  من  كثر  بأ يض  ا فرت إل ا مل  للعا م  قتحا ا

الواحدة  األرسة  داخل 
نجاحات  حتقيق  يف  امليتافريس  يستخدم  األب 

. رية جتا
والرتفيه  للتسوق  امليتافريس  ستستخدم  األم 

اإلجتامعية.  والعالقات 
األلعاب  يف  امليتافريس  يستخدمون  األبناء 
يف  وأيضا  احلديث  العامل  واكتشاف  اإلفرتاضية 
املعلومة عن  والبحث  التلقي  لسهولة  التعليم 
واحد  هدف  عىل  األرسة  جتتمع  لن  وبذلك 
بينهم وجيمع  وأهدافها  جهودها  يوحد 
وإنام أصبح لكل منا عامله اخلاص واهتامماته اخلاصة 
ورموزه اإلفرتاضية اخلاصة به يتعامل هبا ومن خالهلا
نتعرف عىل بعض داخل  ال  أننا  الظن   وأظن كامل 
نموذج  لنفسك  تصنع  ربام  مطلقًا  العامل  ذلك 
وصفاتك  شكلك  عن  االختالف  متام  خمتلف 
أي  يفشل  خمتلفة  هوية  لك  وتصنع  واسمك 
وبذلك  أصلها  ومعرفة  شفراهتا  فك  يف  شخص 
أيضا أكون سمحت لك بالدخول داخل عاملي تعبث 
وهكذا  حذر  أي  ودون  إنذار  سابق  دون  وبه  فيه 
سيؤدي  اجلرئ  اإلفرتايض  العامل  بذلك  يل  خييل 
اللجوء  وحتى  األرسي  التفكك  من  رهيب  كم  إىل 
إفرتاضية  املحاكم  تكون  أن  يل  خييل  و  للمحاكم 
ياترى!. األحكام  هي  وما  احلكام  هم  ومن  أيضا 

يومًا   الـحـب  رواك  هـل   
روانى  قـد  حـبـيـبى  يـا 
ونـــســـانى  عــاد  ثــم 

غـبــت  مـنـذ  شـئ  فكـل 
زمـانى  فـى  عـنى  غـاب 
حــبــيـبـى  يـا  فــتـعــال 
ثــوانى  مـن  تـبـّقـى  مـا 

إلـى  ُعـد  حـبـيـبـى  يا 
لـألمـانـى  التـدعــنـى 
نـار  الـشـوق  فـإن  ُعد 

كيانى  فـى  تبحث  عنك 
عـمرى  كل  وهـبتك  قد 
فاِن  غـري  عـمرى  ليت 
حـبـيــبـى  يـا  فـــتـعـال 
ثــوانى  مـن  تـبـّقى  ما 

تم  إذا  األفراد.  من  عدد  من  تتكون  واألرسة 
العناية بالفرد – بعقلية الفرد حتديدًا – فسيقدم 
يتحول  منتجة،  سوية  أرسة  للمجتمع  هذا 
سواء  متقدم،  ناجح  جمتمع  إىل  املجتمع  معها 
ما  وأهم  احلضاري.  أو  التقني  املستوى  عىل 
فإذا  العريب.  الفرد  عقل  هو  به،  العناية  جيب 
فستتغري  هبا،  يفكر  التي  الطريقة  تغيري  تم 
النهائية. النتائج  ستتغري  وعليه  كذلك،  األفعال 
عرفة  رشيف  دكتور  ينّوه  املقدمة  هناية  يف  ثم 
بأي  قراءته  يمكن  عقلك  من  ختلص  كتاب  أن 
طريقة. أي أنك من املمكن أن ختتار الفصل الذي 
يروق لك من الفهرس ثم البدء يف القراءة. بدون 
فصل  كل  كتابة  تم  فقد  معني،  لرتتيب  مراعاة 
التي  األدبية  اللوازم  أحد  وهو  مستقل.  بشكل 
كتبه. يف  عرفة  رشيف  دكتور  عليها  حيرص 

الفصل األول: اجلن والعفاريت:
هل يلبس اجلن أجساد وعقول بني اإلنسان حًقا؟ 
هل تعلم أنه ال توجد – حتى اآلن – قرينة علمية 
اجلن  نعم  االدعاء؟  هذا  تنفي  أو  تؤكد  واضحة 
مذكور يف القرآن، ومعروف وسوسته لبني آدم، 
أي  النبوية  األحاديث  أو  القرآن  ذكر  هل  ولكن 
يشء عن )لبس( اجلن لبني آدم؟ هذا هو السؤال.
ثم إن اللجوء مبارشة إىل هذا احلل يعد ضعًفا يف 
“إذا  املشهورة  األجاثية  باملقولة  وعماًل  العقل، 
اللجوء  للخرافة”.  استسلمت  النفس  ضعفت 
املرضية  للحاالت  جاهز  كتفسري  اجلن  إىل 
هلو   – باملناسبة  طبي  عالج  هلا  التي   – الغريبة 
ضعف يف النفس، قبل أن يكون ضعًفا يف العقل.

عىل عكس كل كتب التنمية الذاتية
عقلك!  من  للتخلص  لكتاب  ا هذا  يدعوك 
تفكرينا  طريقة  أن  قبل  من  فكرت  فهل 
عية جتام ال ا تنا  ثا و ر مو و تنا  ا معتقد و

قد تكون هي أهم عوائق نجاحنا؟
ألول  ويعاجلها  النقاط  هلذه  الكتاب  يتعرض 

مرة.. فهو أول كتاب يف التنمية الذاتية .. كتب 
خصيصا لك.

بقلم األديبة الشاعرة  واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى -  مـرص

إعداد/ م. جمدى عزيز





عىل  الطفل  تشجيع  يمكن  شهور   0-6 من  الفرتة 
يأيت: ما  خالل  من  األوىل  الستة  األشهر  يف  الكالم 
معه.  التحدث  أثناء  إليه  والنظر  الطفل  إمساك 
أثناء  هبا،  تقوم  التي  األشياء  عن  إليه  التحدث 
مالبسه. وتبديل  واستحاممه،  إطعامه، 
إيقاع  إىل  يستمعون  حّتى  وذلك  له،  الغناء   
الطفل.  يصدرها  التي  األصوات  تكرار  اللغة. 

12-6 شهر يمكن تشجيع الطفل عىل  الفرتة من 
12-6 شهر من عمره من خالل ما  الكالم خالل 

يأيت:
القيام بتسمية األشياء التي يشاهدها واإلشارة إليها.
تصفح الكتب مع الطفل، والتحدث إليه عاّم تراه. 
واالستامع االنتباه،  حُتّفز  التي  األلعاب  تشغيل 

 وأخذ األدوار.

الفرتة بني 24-18 شهر يمكن تشجيع الطغل عىل 
الكالم يف عمر 24-18 شهر من خالل ما يأيت:

 تكرار الكلامت، حيث يساعد التكرار الطفل عىل 
تذكر الكلامت.

استخدام التعليامت البسيطة، مع احلرص عىل أن 
تكون التعليامت قصرية وبسيطة.

الطلب من الطفل أن يشري إىل أذنه، وأنفه، وقدمه.
حيث  للتلفاز،  الطفل  مشاهدة  وقت  من  التقليل 
أكثر فائدًة  القصص  اللعب واالستامع إىل  يعترب 

لتعلم الكالم.

الفرتة بني 3-2 عام يمكن القيام بتشجيع الطفل 
عىل الكالم يف عمر 3-2 سنوات من خالل ما يأيت:

مساعدته عىل بناء اجلمل.
احلصول عىل انتباه الطفل من خالل ذكر

 اسمه يف بداية اجلملة، وإعطائه الوقت
 للرد عند طرح األسئلة عليه.

القيام بإيقاف تشغيل التلفاز والراديو.
الطبخ  مثل  املنزلية،  باألعامل  القيام  أثناء  التحدث 

والتنظيف.

معامل تطور الكالم لدى الطفل يمتلك األطفال عادًة 
يف عمر السنتني املهارات اآلتية:

الرتكيز عىل األنشطة لفرتة أطول.
اجللوس واالستمتاع بالقصص البسيطة مع الصور.

فهم ما بني 500-200 كلمة.
فهم املزيد من األسئلة واإلرشادات البسيطة.

استخدام 50 كلمة أو أكثر.
القدرة عىل بناء مجل قصرية من كلمتني أو ثالثة.
يوجد  الكالم  عىل  الطفل  لتشجيع  أخرى  طرق 
بعض الطرق األخرى التي يمكن من خالهلا تعليم 

الطفل عىل الكالم، ومنها ما يأيت:
من  بداًل  قوله،  الطفل  حياول  ما  عىل  الرتكيز   

الرتكيز عىل وضوح الكلامت.
القيام  أثناء  للتحدث  الفرص  الطفل  منح 

باألنشطة اليومية.
تقديم املالحظات الواضحة، مثل قول

 نعم، هذا صحيح إهّنا ملعقة. 

تلوين األطعمة 
وتنويعها

ذات  باألطعمة  الطفل  يستمتع   
يتم  أن  يمكن  حيث  املختلفة؛  األلوان 
قزح  قوس  بألوان  أشبه  طعام  حتضري 
أّن  كام  األكل،  عىل  يتشّجعوا  حتى  لألطفال 
متعّددة. صحية  فوائد  هلا  األلوان  متعّددة  األطعمة 
جمموعة  دمج  خالل  من  األطعمة  تلوين  ُيمكن 
النظام  من  خمتلفة  أشكال  يف  واخلرضاوات  الفواكه  من 
بني  واخلرضاوات  الفواكه  ألوان  ترتاوح  أن  وُيفّضل  الغذائي، 
اللون  وكذلك  األزرق،  واللون  الربتقايل،  واللون  األمحر،  اللون 
تناول  عىل  األطفال  يتشّجع  واألخرض.  واألبيض،  األصفر، 
يأكل  مرة  كم  ليس  فالتنّوع  األطعمة؛  من  متنّوعة  جمموعٍة 
الطفل، وإنام يقصد بالتنوع تعدد اخليارات الغذائية؛ فعىل سبيل 
إدخال  يتم  ثم  األرز،  بتناول حبوب  الرضيع  يبدأ  أمريكا  املثال: يف 
الطريقة  هذه  وتعد  الغذائي،  نظامه  إىل  والفواكه  اخلرضاوات 
صحي. بشكل  ونمّوه  الطفل،  حياة  استمرارية  يف  األساس 

إشراك الطفل في وجبة العشاء العائلية
يتشجع الطفل عىل األكل كلام أكل مع أفراد أرسته؛ حيث 

أظهرت أبحاث جامعة فلوريدا أمهّية تقاسم وجبة الطعام يف 
األرسة الواحدة، والنتائج كانت كاآليت:

تقوية الروابط األرسية.
تعزيز نظام األطفال الغذائي.

تناول مجيع أفراد األرسة كمّية عالية من الوجبات املغّذية.
تقليل تعّرض األطفال للسمنة وزيادة الوزن. 

اإلبداع في تحضير الطعام
يمكن مساعدة الطفل عىل تناول الطعام من خالل تقديم 

الطعام الصحي له بشكل ممتع وجذاب، ويكون هذا من خالل 
تقطيع الربوكيل، وأصناف متعّددة من اخلضار إىل أشكال 
خمتلفة، وإضافة القرنبيط املفروم، والفلفل األخرض إىل 

صلصة السباغيتي، أو إضافة مزيج الكوسا املبشورة واجلزر إىل 
الشوربات، وتقديمها للطفل.

القدوة الحسنة للطفل
يعترب األهل بمثابة القدوة احلسنة للطفل؛ حيث جيب أن يتناول 

األهل جمموعة متنوعة من األطعمة الصحية، وبالتايل فإّن 

الطفل سيقّلدهم وسيحذو حذوهم.
تقليل العادات السيئة

ينصح بتجنب مشاهدة التلفاز، واألدوات اإللكرتونية األخرى 
أثناء تناول وجبات الطعام؛ ألّن هذا سيعّزز من تركيز الطفل 

عىل تناول طعامه، كام جيب رصف انتباه الطفل عن اإلعالنات 
التلفزيونية، وذلك ألهنا تشّجعه عىل تناول احللويات واألطعمة 

السكرية املرّضة بالصحة.
تجنب تناول الحلوى

يفّضل حجب احللوى عن متناول الطفل، وذلك ألهّنا تقّلل من 
رغبته عىل تناول الطعام، ويمكن أن تقّدم احللوى للطفل مّرة أو 
مرتني يف األسبوع، كام ُيمكن استبداهلا بالفاكهة، أو الزبادي، أو 

غريها من اخليارات الصحية.
 تناول الطعام الصحي

جيب أن يتناول الطفل األطعمة الصحية، وأن تشتمل عىل 
الكربوهيدرات، ودهون إلنتاج األمحاض الدهنّية األساسية لنمو 

اخلاليا، واحلديد، والكالسيوم، وفيتامني "د"، والزنك، واملغنيسيوم، 
وذلك لتعزيز اجلهاز املناعي، ويشار إىل أّن مجيع هذه العنارص متوّفرة 

يف اخلضار والفواكه واللحوم واحلبوب عىل حد سواء.

كيـف 
تغيــر 
سلوك 
طفلك

احلفاظ عىل روتني معني:
 يستجيب األطفال جيدًا للروتني، حيث ُيفضل أن حُيدد الوالدان وقتًا معينًا لتناول وجبات الطعام، ووقتًا معينًا للنوم، بحيث جيب أن تكون هذه األوقات ثابتًة كّل يوم، مّما جيعل 

جو املنزل أكثرهدوءًا، فأحيانًا يترصف األطفال بشكل يسء عندما يشعرون بالتعب أو النعاس.
تعزيز السلوكيات اإلجيابية:

الوالدان الئحًة أو رزنامًة تتضمن واجبات الطفل لكّل يوم، فُيمكن إدراج الوظائف التي يرتتب عىل الطفل إمتامها، مثل: التخلص من القاممة، أو حتضري   ُيمكن أن يضع 
مائدة الطعام، أو عمل الواجبات املدرسية، أو تنظيف األسنان، أو معاملة األخوة بشكل جيد، أو غريها، ثّم وضع نجمة عىل املهمة التي تّم إنجازها، وعنــد جتميع الطفل لعـدد 

معني من النجوم يستحق مكافأته التي تّم حتديدها مسبقًا، والتي قد تكون إعداد وجبته املفضلة، أو اخلروج يف نزهة، أو مشاهدة فيلم.
استخدام لغة احلوار:

 جيب عىل الوالدين استخدام لغة احلوار مع الطفل بغض النظر عن عمره، وتفسري سلوكه اخلاطئ، وكيفية تأثري هذا السلوك السلبي عىل غيــره من األطفــال، حيث ُيساعــد هـذا 
احلوار الطفل عىل فهم تأثريات سلوكياته يف سن مبكر، فكّلام عمل الوالدان عىل تفسري هذه السلوكيات كّلام أصبح الطفل أكثر وعيًا بأخطائه عندما يكرب، كام جيب عىل الوالـديــن 

األخذ بعني االعتبار جتنب اعتامد أسلوب الصياح أو التهديد.
جتنب العقاب اجلسدي:

 خيتار البعض أسلوب العقاب اجلسدي مثل صفع الطفل عندما يترصف بشكل خاطئ، ولكن ُتعّد هذه الطريقة غري فّعالة ويعاقب عليها القانون ىف دول الغـــرب، حيــث ال يتعلـم 
الطفل كيفية تغيري سلوكه، كام قد تدفع الطفل إىل الترصف بشكل عنيف وعصبي، باإلضافة إىل ذلك قد يتحول الرضب أحيانًا إىل عنف منزيل.

أسـبـاب العـنـاد عنــد األطـفــال وأشـكالـه
األطفال: عند  العناد  أسباب 

عند  للعناد  عديدة  أسباب  هناك   
األطفال، ويمكن أن نلخصها فيام 
احلرية  الطفل  إعطاء  عدم  ييل: 
عن  والتعبري  الترصف  يف  الكاملة 
صغرية  كل  يف  والتدخل  الرأي، 
إعطاء  الطفل،  ختّص  وكبرية 
مما  دائامً،  الطفل  عىل  األوامر 
الكبار  تقليد  مملة.  حياته  جيعل 
نرى  حيث  األبوين،  وخاصة 
أو  األب  يقّلد  أحياناً  الطفل  أن 
عليه  يرّصان  عندما  العناد  يف  األم 
الذات:  إثبات  ما.  يشء  بفعل 
إثبات  الطفل  حياول  حيث 
وفرض  العناد،  طريق  عن  ذاته 

مناسب.  أنه  يعتقد  الذي  رأيه 
الطفل،  مطالب  لكل  االستجابة 
العنيد  الطفل  يلقى  حيث 
مما  مرة،  كل  يف  ألوامره  تنفيذاً 
دائامً. العملية  هذه  يكرر  جيعله 

أشكال العناد:
والتحدي:  واإلرادة  التصميم  عناد 
وجيب  ومقبول،  جيد  عناد  وهو 
نرى  كأن  وتوجيهه،  تشجيعه 
لعبة،  يصلح  أن  يريد  طفالً 
صنعت. كيف  يعرف  أن  أو 

سلوكي:  كاضطراب  العناد 
مثل  يملك  الذي  الطفل  وحيتاج 
هذا العناد إىل طبيب نفيس، فهو 
واملشاكسة العناد،  عىل  معتاد 

مع  العناد  اآلخرين.  ومعارضة 
الطفل  يعذب  أن  وهو  النفس: 
تناول  من  كامتناعه  نفسه، 
يعاقب  حتى  وذلك  الطعام، 
إطعامه. حتاول  التي  أمه 

وهو  الفسيولوجي:  العناد 
التي  اإلصابات  لبعض  نتيجة 
نوع  وهو  الدماغ،  يف  تأيت 
العقيل. التخلف  أنواع  من 

وهو  للوعي:  املفتقد  العناد 
وال  الطفل  يفعله  الذي  العناد 
يعاند  فمثالً  عواقبه،  يعرف 
أن  منه  تطلب  التي  أمه  الطفل 
يستيقظ  حتى  للنوم  يذهب 
للمدرسة. ويذهب  مبكراً 

كيف أعرف أّن هذا الطفل 
عنيد من هذه المظاهر:

رفض الطفل النوم يف املواعيد 
الكــبــار. له  حيّددهــا  التــي 

رفض الطفل للتبول.
أو  اليدين  لغســـل  رفضـه 
يســتيقظ  عنــدما  الــوجــه 
من  وهنــــاك  النــوم،  مــن 
االستحامم. أيضًا  يرفض 
تناول  عن  الطفل  اعرتاض 
له. يقدم  الذي  الطعام 
التحمل  عىل  الطفل  قدرة 
والصرب، حيث إن اإلغراءات 
التي تعرض عليه ال تؤّثر عليه 
وكذلك  أمثاله،  عىل  تؤثر  كام 
كام  بسهولة  هتديده  يمكن  ال 
اآلخرين. األطفال  مع  نفعل 
الســيــطرة فــي  الــرغــبــة 

املــوقــف  كــان  لــو  حــتــى 
عليه  السيطرة  يريد  الـذي 
الضــرر. إلــى  يــؤّدي  قــد 
كبري  غضب  حتمل  يستطيع 
هتتز  أن  دون  الكبار  من 
وحيســون  شعــرة،  فيــهــم 
الــلــــذة  مــن  بشــيء  أيضــًا 
يعتقدون  ألهنم  واالستمتاع؛ 
الكبار.  عىل  مسيطرون  أنه 



مع تعقد احلياة وزيادة متطلبات األرسة حدثت تغريات جذرية يف 
الصورة التقليدية لألرسة، حيث أصبحت ماليني العائالت حتتاج 
لتعاون يكون األب واألم يف حتمل تكاليف وأعباء احلياة املادية، ومل 
املجتمعات. معظم  يف  استثناء،  العاملني  األبوين  ذات  األرس  تعد 

لكن هلذا األمر رضيبته التي قد يدفع ثمنها األطفال يف املنزل إذا 
مل يكن هناك وعٌي كاٍف هبذه املسألة، لذلك سنناقش يف هذا املقال 
أفضل السبل التي جتعلنا قريبني من أطفالنا حتى وإن كنا نعمل.

* أثر عمل الوالدين عىل األرسة
يف  أكثر  أو  ساعات  ثامين  ملدة  الوالدين  كال  يعمل  عندما 
األرسة. عىل  واضحة  آثار  هناك  ستكون  بالتأكيد  فإنه  اليوم، 

- اجلوانب اإلجيابية لعمل الوالدين

1. سيكون لدى األرسة دخل متزايد، وبالتايل ضغوط مالية أقل. 
الزوج  أدوار  يف  املساواة  من  املزيد  لتحقيق  إمكانية  هناك   .2
قيم  إىل  باإلضافة  الوالدين،  والزوجة، واعتامدًا عىل طبيعة عمل 
العائلة، فقد يتحمل اآلباء املزيد من املسؤولية عن رعاية األطفال 
وجود  ومع  سابقًا،  احلال  عليه  كان  مما  أكثر  املنزلية  واألعامل 
زوجاهتم يف مكان العمل، جيد الرجال أنه من األسهل إجياد دور 
أكرب ألنفسهم يف تربية األطفال، ويتضح هذا أكثر عندما يكون لدى 
اآلباء جداول عمل متداخلة، وعىل سبيل املثال، إذا كان األب يعمل 
ساعات هنارية وهو يف املنزل بعد املدرسة ويف املساء، يف حني تعمل 
األم بعد أن ينرصف زوجها من عمله مثاًل من الساعة الرابعة بعد 
الظهر حتى منتصف الليل؛ هنا قد يكون األب مسؤواًل عن إعداد 
العشاء وتنظيف املطبخ ومساعدة األطفال يف واجباهتم املدرسية.

3. عمل الوالدين يمكن أن يكون فرصة جيدة لرتبية أطفال أكثر 
استقاللية وأكثر اعتامدًا عىل أنفسهم.

- اجلوانب السلبية لعمل الوالدين

باإلمهال األطفال  بعض  يشعر  قد  معًا،  الوالدان  يعمل  عندما   .1
انشغالك يف عملك، فأنت حتتاج  النظر عن مدى  فبالتايل وبغض 
مدى  تعرفهم  أن  وعليك  لصغارك،  يوم  كل  وقت  ختصيص  إىل 
اهلدايا  أو  الكلامت  خالل  من  فقط  ليس  لكم،  بالنسبة  أمهيتهم 
العائالت  عند  يكون  وقد  بالوقت،  االلتزام  خالل  من  ولكن 
أنشطة  إىل  والوصول  املادية  األشياء  لكن  املال،  من  املزيد  العاملة 
أطفاهلم. مع  الوالدون  يقضيه  وقت  عن  بدياًل  ليست  مكلفة 

عىل  اإلنسانية  العالقات  أقوى  من  ووليدها  األم  بني  العالقة  تعد 
بشكل  تؤثر  العالقة  تلك  أن  خاصة  أمهية،  وأكثرها  اإلطالق 
صحيح بشكل  املختلفة  قدراته  وتطور  الطفل  نمو  عىل  كبري 
بالغ  أمًرا  ليس  والطفل  األم  بني  وسليمة  قوية  رابطة  بناء  أن  إال 
جمربة  نصيحة   15 املقالة  هذه  تتناول  لذا  يبدو،  كام  السهولة 
العمر. طوال  لتستمر  ورضيعها  األم  بني  الرابطة  لتقوية 

1- الرضاعة الطبيعية:
إن  إذ  فقط؛  بغذائه  الطفل  إمداد  تعني  ال  الطبيعية  الرضاعة 
األم قلب  رضبات  سامع  له  يتيح  الرضاعة  أثناء  الطفل  وضع 
حيث  األم،  جلد  مع  املبارش  والتالمس  جسدها،  رائحة  وشم 
واألم. الطفل  بني  قوية  رابطة  بناء  يف  األمور  تلك  كل  تساهم 

2- االستجابة لبكاء الرضيع:
بخالف الشائع، فإن استجابة األم لبكاء طفلها ال تعني تدليله بشكل 
زائد عن احلد، حيث إن البكاء هو وسيلة التواصل الوحيدة للرضيع 
لتوصيل رسالة وجود مشكلة ما واحلاجة إىل املساعدة؛ لذا ينبغي 
األوىل  الثالثة  الشهور  يف  خاصة  الطفل  لبكاء  االستجابة  األم  عىل 
ملساعدة الطفل يف إدراك عالقته باألم، وبناء جسور الثقة بينهام.

3- الكثري من القبالت واألحضان:
للرضيع  واألحضان  القبالت  من  الكثري  للغاية..  بدهيي  األمر 
ال  وبالطبع  واالهتامم،  والرعاية  واحلنان  احلب  من  الكثري  يعني 
يشء أقوى من تلك األمور لبناء رابطة قوية بني األم والرضيع.

4- التحدث إىل الرضيع بشكل مستمر:
كالصديقة  واعتباره  متواصل  بشكل  الطفل  مع  باحلديث  ينصح 
املقربة لألم التي تقوم بإخبارها بكل يشء، حيث يساعد ذلك األمر 
عىل تعود الطفل عىل صوت األم، كام يساعده أيًضا يف تنمية حصيلته 
احلديث  ذلك  يساعدها  لألم  وبالنسبة  بعد،  فيام  للكالم  اللغوية 
الوالدة. بعد  األوىل  الشهور  أثناء  القلق  أو  الضغوطات  جتاوز  يف 

5- عدم الضغط عىل الرضيع أثناء نمو قدراته:
نمو  عىل  زائد  بشكل  األمهات  بعض  تركز  األحيان  من  كثري  يف 
والكالم  بامليش  يتعلق  فيام  خاصة  وقدراته،  الرضيع  وتطور 

بضغوط  وحمملني  مرهقني  الوالدان  يعود  أن  يمكن   .2
أطفاهلام.  احتواء  عىل  قدرة  أقل  جيعلهام  مما  الشغل 

يف  فعالية  أكثر  تكون  أن  عىل  تساعدك  مهمة  اسرتاتيجيات   *
أطفالك مع  التواجد 

يوجد عدة اسرتاتيجيات يمكن لآلباء اتباعها بحيث جتعل 
أطفاهلم يتكيفون مع وضع األبوين نوردها فيام يأيت:

معـــــــــك  التحـــــدث  علــــى  أطفــالــك  شـــجع   -1
بــهــم: عالقتــك  عـلــى  عمــلك  تأثري  كيفية  حول 
مقارنًة  معهم  أقل  وقًتا  تقيض  أنك  من  منزعجني  كانوا  إذا 
تطّور  وربام  إضايف،  جهد  بذل  إىل  فستحتاج  باملايض، 
معني وقت  يف  يوم  كل  العمل  يف  بك  يتصلون  جتعلهم  طقوسا 
الظهر. بعد  يوم  كل  تسمعهم  أن  تريد  أنك  يعرفون  ودعهم 

2-  ضع يف اعتبارك أن اإلجهاد يف العمل يمكن أن جيد طريقه إىل املنزل:
طاقتهم  من  أكثر  يتحملون  بأهنم  األمور  أولياء  يشعر  عندما 
ُيفرغون  فقد  عملهم،  يف  تقديرهم  عىل  حيصلون  ال  أهنم  أو 
بعضًا. بعضهم  مع  أو  أطفاهلم  يف  وغضبهم  إحباطهم 

هبا  متــــارس  التي  بالطريقة  واعيا  كن   -3
للمنزل تنتقل  ما  كثريًا  حيث  عملك.. 
والسياسات  القواعد  من  بالعديد  االلتزام  عليك  كان  إذا 
منزاًل  تدير  نفسك  جتد  فقد  العمل،  يف  الصارمة 
حريصًا. فكن  القواعد..  من  الكثري  مع  للغاية  منظاًم 

عملك يف  تستخدمها  التي  باملهارات  واعيــًا  كــن   -4
ممـــاثـلـــة: مهــــــارات  تطوير  عىل  أطفالك  وشجع 
عىل سبيل املثال، من املرجح أن يقوم أولياء األمور الذين تشمل 
وظائفهم االستقاللية واحلل اإلبداعي للمشكالت بتوجيه أطفاهلم 
نحو هذه األنواع من السلوكيات نفسها، واملهم أن تكون واعيا هبذه 
اجلزئية، وواعيا بام تنقله من عملك ألطفالك، ومدى تأثري هذا عليهم.

5- احرص عىل ممارسة بعض األنشطة مع أبنائك:
حتى  صباح  كل  مبكرًا  أطفاهلم  يوقظون  األهايل  بعض 
ثم  ومن  معًا،  اإلفطار  وجبة  تناول  من  اجلميع  يتمكن 
املساء  ويف  اليوم،  بدء  يف  دقائق  لبضع  األرسة  تتشارك 
بأنشطة  واستبداله  التلفزيون  جهاز  تشغيل  إيقاف  جيب 
واملحادثة. واملوسيقى  والرياضة  األلعاب  مثل  عائلية 

األطفال:  عىل  معًا  األبوين  لعمل  اإلجيايب  التأثري  الحظ   -6

مع  املقارنات  عقد  يف  يبدأن  حيث  الصلب؛  الطعام  وتناول 
للضغط  يدفعهن  قد  الذي  األمر  واألصدقاء،  األقارب  أطفال 
أنه  إال  وبكفاءة،  برسعة  األمور  بتلك  للقيام  أطفاهلن  عىل 
وتطور  نمو  إن  حيث  اإلطالق،  عىل  بذلك  القيام  عدم  ينبغي 
آلخر. طفل  من  خيتلف  للغاية  فردي  أمر  الطفل  قدرات 

6- قراءة وحكاية قصص األطفال:
حيث  األمهية،  بالغ  أمرًا  لألطفال  القصص  وحكي  قراءة  يعد 
قدرات  نمو  يف  يساعد  كام  والطفل،  األم  بني  الرابطة  يقوي  إنه 
اإلمساك  عىل  يشجعهم  كام  ملحوظ،  بشكل  اللغوية  الطفل 
بأسلوب  القصص  بحكاية  وينصح  بعد،  فيام  والقراءة  بالكتب 
احلكاية،  شخصيات  باختالف  األصوات  تغيري  عرب  مشوق 
والتفاعل  القصة،  شخصيات  بدور  للقيام  باأللعاب  واإلمساك 
األحداث. مع  يتالءم  بام  ودغدغتهم  ومالمستهم  األطفال  مع 

7- اختيار اسم تدليل للطفل:
تدليل  بأسامء  أمهاتنا  تنادينا  أن  أحببنا  كيف  معظمنا  يتذكر 
اسم  اختيار  أمهية  يعني  الذي  األمر  فقط،  هبن  خاصة 
يف  وينجح  فقط،  األم  عىل  استخدامه  يقترص  للطفل  تدليل 
العمر. طوال  تستمر  والطفل  األم  بني  متينة  عالقة  إقامة 

8- االحتفاظ بدفرت يوميات للطفل:
من النصائح املفيدة أيضا احلرص عىل امتالك دفرت يوميات للطفل 
يتم فيه تسجيل األحداث الفريدة، والذكريات املميزة مثل الكلمة 
األوىل، أو ردود األفعال جتاه تذوق أنواع خمتلفة من األطعمة، كام 
دفرت  بمصاحبة  الفيديو  مقاطع  وتسجيل  الصور،  إضافة  متكن 
اليوميات ليتم عرضها عىل الطفل فيام بعد عندما يكرب ويصبح بالًغا.

وسوف  الفوائد،  ببعض  والكبار-  -األطفال  اجلميع  سيستمتع 
أقل  مكان  أنه  عىل  العامل  رؤية  إىل  والفتيات  الفتيان  يميل 
ناجحني  واألب  األم  من  كل  يكون  عندما  خصوصًا  هتديدًا، 
اخلصوص  وجه  عىل  الفتيات  تدرك  حيث  العمل؛  مكان  يف 
تعمل. أم  لدهين  كان  إذا  أكرب  مهنية  بخيارات  يتمتعن  أهنن 
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بعد  املطبخ  لتنظيف  معًا  العمل  للعائلة  يمكن  املثال،  سبيل  عىل 
بشكل  باألعامل  القيام  يتم  سوف  اجلميع  مساعدة  ومع  العشاء، 
اليشء  وافعل  املساء،  يف  لألرسة  الوقت  بعض  ليتبقى  أرسع 
بحاجة  املنزل  كان  فإذا  أيضًا،  األسبوع  هناية  عطالت  يف  نفسه 
وسيساعد  السبت،  صباح  يف  شخص  كل  فادع  تنظيف،  إىل 
بشكل  املهمة  إهناء  يف  يساعد  كام  العائلة،  متاسك  بناء  عىل  هذا 
ممتعة. عائلية  ألنشطة  الوقت  من  مزيدًا  يرتك  وبالتايل  أرسع، 

8- أبق توقعاتك واقعية:
إىل  الذهاب  بني  االختيار  إىل  تضطر  قد  األمسيات  بعض  يف 
قد  أنه  تدرك  أن  املهم  ومن  املالبس..  بغسل  والقيام  السوق 
األسبوع. هناية  عطلة  حتى  املهام  بعض  تأجيل  إىل  تضطر 

9- حدد بعض الوقت لالسرتخاء:
بعد يوم شديد اإلرهاق وميلء بالضغوط ال ننصحك بالعودة 

مبارشة ألطفالك.. ولكن يمكن أن تقيض بعض دقائق مع 
نفسك حتى هتدأ، وكل شخص فينا يعلم أفضل طريقة لتهدئة 

نفسه.

مهم أيضا أن ختطط لعطلة هناية األسبوع بحيث يكون فيها وقت لك 
أنت للراحة واالستجامم؛ وعىل سبيل املثال يمكنك الذهاب للنزهة
أو الذهاب إىل صالة األلعاب الرياضية، أو بعض القراءة الرتفيهية
ويف حني أن وقت العائلة مهم وجيب القيام ببعض األعامل، إال أن 
وقت االسرتخاء واستعادة طاقتك وحيويتك أمر رضوري أيضًا.

10- استعن بمن يساعدك:
فقد  هبا؛  الوفاء  عىل  قدرتكم  من  أكثر  املنزل  مهام  كانت  إذا 
املنزلية. األعامل  ببعض  يقوم  بمن  تستعني  أن  املفيد  من  يكون 
هذه االسرتاتيجيات ستساعدك عىل أن تكون موجودًا بشكل أكثر 
فعالية يف حياة أطفالك، وتذكر أن اهتاممكم بأنفسكم كوالدين مهم 
جدا - ليس فقط لكم - ولكن لصحة وسوية عالقتكم بأطفالكم، فاألب 
لألطفال.       طاقة  أي  عندمها  يكون  لن  املستهلكان  املرهقان  واألم 

9- اخلروج مع الطفل:
طفلها  حول  األم  حياة  تتمحور  الوالدة  بعد  األوىل  األشهر  خالل 
لتقل نشاطاهتا اخلارجية بشكل ملحوظ؛ لذلك ينصح باصطحاب 
حتى  أو  سوًيا،  للتنزه  للحدائق  والذهاب  املنزل،  خارج  الطفل 
يف  ذلك  يساعد  حيث  الطعام؛  تناول  أو  القهوة  الحتساء  الذهاب 
تقوية عالقة األم بطفلها ووضعها يف إطار خمتلف بعيدًا عن املنزل.

10- تدليك الرضيع:
األمر  لوليدها،  تدليك  بجلسات  القيام  لألم  يمكن 
من  حالة  خيلق  أنه  كام  عديدة،  فوائد  ذا  يعد  الذي 
السواء. عىل  والرضيع  األم  من  لكل  واملرح  الرضا 

11- وضع اهلاتف جانًبا:
العمل  وزمالء  واألصدقاء  واألهل  األرسة  أفراد  مجيع  يعلم 
األم  من  يتوقعون  ال  فإهنم  لذا  للطفل،  تكون  دائاًم  األولوية  أن 
ينبغي  إنه  حيث  فوري،  بشكل  واإلشعارات  للرسائل  االستجابة 
عليها إيالء أكرب قدر ممكن من الرعاية واالهتامم والوقت لطفلها.

12- النظر إىل املرآة سوًيا:
مفهوم  استيعاب  يمكنهم  ال  الصغار  األطفال  أن  من  الرغم  عىل 
االنعكاس، إال أهنم حيبون النظر إىل الوجوه؛ لذا يعد النظر إىل املرآة 
سويًا طريقة رائعة كي يتعرف عىل نفسه ويربطها بالعالقة مع األم.

13- االستامع إىل دقات قلب الرضيع:
حلظة  احلمل  أثناء  األوىل  للمرة  اجلنني  قلب  لدقات  االستامع  إن 
االستامع  يف  االستمرار  فإن  الطفل  والدة  وبعد  للغاية،  مميزة 
وطفلها. األم  بني  الرابطة  من  يقوي  الرضيع  قلب  دقات  إىل 

14- جتربة مالبس جديدة للطفل:
من األمور املبهجة لألم رؤية طفلها يرتدي مالبس جديدة؛ حيث 
دائام يبدو األطفال أكثر مجااًل ولطًفا لدى جتربة مالبس للمرة 
بوليدها. األم  رابطة  لتقوية  األمر  هذا  بتكرار  ينصح  لذا  األوىل، 

15- استنشاق رائحة الطفل:
قيام  فإن  لذا  اجلميع،  حيبها  للغاية  مميزة  رائحة  األطفال  يمتلك 
بينهام. الرابطة  تقوية  يف  يساعد  وليدها  رائحة  باستنشاق  األم 
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ترمجة وإعداد حممد السنباطي  -  صحتك








