




فيلم)صاحب احلكايات(:
- تأليف و اخراج: مارينا إبراهيم

املدرسة  من  خترج  مرشوع  عن  عبارة  قصري  روائى  فيلم  هو   -
الصبان. منى  دكتورة  ارشاف  حتت  والتليفزيون  للسينام  العربية 
ومهرجان   2022 املرصية  للسينام  القومى  املهرجان  ىف  الفيلم  شارك    -

العودة السينامئى الدوىل بفلسطني 2022
الـدوىل  الفيلم عىل جائزة أفضل فيلم مرصى ىف مهرجان مومباى  - حصل 

للفيلم القصري باهلند.
يتحدث  الفيلم  يونيو..   30 ثورة  قبل  ما  الفرتة  ىف  الفيلم  أحداث  تدور   -
فجأة  خيتفى  الذى  نبيل"  "كريم  شخصية  خالل  من  املرصية  الشخصية  عن 
كل  كأن  غريبة  قصص  وعائلته  أصدقاءه  عنه  يسمع  اختفائه  من  سنة  وبعد 
قصة تتحدث عن شخص خمتلف متاما غري كريم الذى يعرفوه.. فهو الظابط 
الذى استشهد ىف سيناء وهو الشخص الذى رآه البعض ىف اجلامع ورآه آخرون 
مترد..وىف  استامرات  بتوزيع  يقوم  اجلميع  رآه  من  أيضا  وهو  الكنيسة  ىف 
النهاية يظهر كريم مرة آخرى ويعود ألصدقاءه وعائلته ىف يوم 30 يونيو 2013.

مارينا ابراهيم:
- صيدالنية بمستشفيات جامعة الفيوم.

- خرجية املدرسة العربية للسينام والتليفزيون.
- عضو إحتاد كتاب مرص)شعبة السيناريو(.

- أحد كتاب صفحة أجراس األحد بجريدة اجلمهورية.
صيـدلــة  كليـات  بملتقى  كوميدى  اب  ستاند  أول  مركز  عىل  حاصلة   -

.)2016 مرص)
- مؤسسة راديو صيدلة اف ام عىل اإلنرتنت )راديو كلية صيدلة بنى سويف(.

BIG NEWS! Lighthouse Immersive ventures 
into the Valley of the Kings with Immersive 
King Tut! Using stunning visuals to tell the 
story of the Amduat, an important ancient 
Egyptian funerary text, this state-of-the-art 
video mapping and animation experience 
brings to life the story of King Tut’s passage 
into the afterlife. 
The exhibit is being launched to commemo-
rate the 100th anniversary of archaeologist 
Howard Carter’s discovery of the tomb of the 
ancient “Boy King” in November of 1922. 

Denver | Beginning July 22
Toronto | Beginning August 12
Los Angeles | Beginning August 19
Phoenix | Beginning September 30
Chicago | Beginning October 14
Dallas | Beginning September 23 See less

“ثورة  لقيام  السبعني  بالذكرى  األيام  هذه  يف  ِمرص  حتتفل 
يف  املهمة  املحطات  إحدى  ُتعد  التي  1952م،  سنة  يوليو”   23
ثورات  انطالق  ورشارة  السنني،  آالف  املمتد  املرِصي  التاريخ 
وقيوده. االحتالل  وطأة  حتت  آنذاك  تئن  كانت  ببالد  تالية 
املجيدة يوليو   23 ثورة  بعيد  احتفلت  أنجلوس  بلوس  القنصلية املرصية 
حيث أقام سعادة السفري السيد/ أمحد شاهني قنصل مرص العام بلوس 
أنجلوس والساحل الغريب وحرمة السيدة/ دينا، وبحضور السيد/ حممد 
بدر نائب سعادة السفري وزوجتة وأعضاء البعثة الدبلوماسية بلوس أنجلوس 
حفل إستقبال كبري؛ لإلحتفال بالذكرى السبعني لثورة 23 يوليو املجيدة.
السيد/ أمحد شاهني القنصل العام تفضل بإلقاء كلمته ثم رحب باحلشد 

الكبري من اجلالية املرصية والعربية واألمريكية لإلحتفال هبذا اليوم املجيد
ثم بادرت من طرفها املتحدثة الرسمية ملجلس املرشفني ملقاطعة لوس 
أنجلوس بالنيابة عن 10 ماليني من سكان هذه املنطقة بتقديم وثيقة اليوم 
الوطنى لسعادة السفري أمحد شاهني ثم تقدمت بالشكر والتقدير والتأكيد 
عىل التعاون الدائم واملستمر الثقاىف والتجارى والتعليمي بني البلدين مرص 
احلضور  بني  ومن  الليلة  هذه  ضيوف  من  حار  تصفيق  وسط  وأمريكا 
العديد من السفراء، سفري دولة الكويت وسفري دولة اإلمارات وسفري 
دولة قطر وسفرية دولة السنغال، ورجل األعامل السيد/ رأفت صليب 
رئيس اإلحتاد العام للمرصيني ىف اخلارج بأمريكا وزوجتة واملهندس هشام 
ستيته نائب رئيس اإلحتاد وأعضاء اهليئة التأسيسية لإلحتاد بكاليفورنيا 

من  األمريكي  املجتمع  ىف  أمريكية  مرصية  بارزة  شخصيات  وتواجد 
مجيع األطياف واملجاالت، دبلوماسيني وعلامء ورجال أعامل وإعالميني 
األمريكي. العربى  املجتمع  صفوة  من  ومهندسني  وأطباء  وصحفيني 
املرصى  للشعب  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  بالتهنئة  أرسل 
بمناسبة  املرصى  للشعب  بالتهنئة  “أتقدم  قائالً  واخلارج  الداخل  ىف 
األذهان التى ستظل عالقة ىف  املجيدة،  يوليو   23 لثورة  السبعني  الذكرى 
العزم واإلرصار واإلرادة  نفخر هبا، ونستلهم من أهدافها السامية، روح 
23 يوليو.شعب  الشعب املرصى بمناسبة ذكرى ثورة  لتحقيق تطلعات 
بخري  وأنتم  عام  كل  القادمة”  لألجيال  مرشق  مستقبل  ىف  وآماله  مرص 
ملرص. اخلري  فيه  ملا  مجيًعا  اهلل  ووفقنا  وتقدم  أمان  يف  الغالية  ومرص 



ومتطلباهتا.. رشوطها  أمريكا   إىل  اهلجرة 
ختتلف الرشوط من طريقة لطريقة أخرى
كام ختتلف املتطلبات واألوراق الالزمة  من 
طريق لطريقة أخرى أيضاً هناك طرق جمانية 
للهجرة وبالطبع أسهل طرق اهلجرة المريكا 
“اللوتري”. العشوائية  القرعة  هى  جمانا 

طرق اهلجرة إىل أمريكا
أمريكا. إىل  العشوائية  اهلجـرة   -

-  اهلجرة إىل أمريكا عن طريق عقد عمل.

الدراسة. طريق  عن  ألمريكا  اهلجرة   -

امريكا. الشمل يف  - اهلجرة عن طريق مل 
طريق عن  املتحدة  للواليات  اهلجرة   -

الزواج.
املتحدة عن طريق  الواليات  اىل  - اهلجرة 

التبني.
املتحدة  الواليات  إىل  املستثمرين  هجرة   -

“برنامج املهاجر املستثمر”.
- اهلجرة عن طريق اللجوء اإلنساين
- اهلجرة عن طريق اللجوء السيايس
- اهلجرة اىل امريكا عن طريق الوالدة

أشهر طرق اهلجرة للواليات املتحدة االمريكية
كام تعد أسهل طريق للهجرة اىل امريكا، لكنها 
نظام  يعتمد  اذ  مضمونة،  غري  الوقت  نفس  يف 
ويتم  القرعة،  نظام  عىل  الطريقة  هبذه  اهلجرة 
عشوائي. بشكل  القرعة  يف  املسجلني  اختيار 
التسجيل  لألشخاص  يتيح  القرعة  نظام 
يتطلب  ال  اذ  جمانا،  امريكا  اىل  واهلجرة 
نسبة  أما  مسبقة،  رسوم  أي  دفع  التسجيل 
الفوز يف القرعة األمريكية ضعيفة، اذ يسجل يف 
القرعة قرابة أكثر من 50 مليون شخص كل عام
فقط. شخص  ألف   50 القرعة  يف  ويفوز 
موقع  طريق  عن  القرعة  يف  التسجيل  يمكن 
هنا من  والوحيد  الرسمي  األمريكي  القرعة 

- اهلجـرة العشوائية إىل أمريكا:
قرعة  أو  األمريكي  اللوتري  يف  التسجيل  انطلق 
يف   2022-2023 امريكا  إىل  العشوائية  اهلجرة 
حتى  ويستمر  اجلاري،  أكتوبر  من  السابع 
حسب  ظهًرا   12:00 يف  املقبل،  نوفمرب   10
األمريكية املتحدة  للواليات  الرشقي  التوقيت 
يف  الساعة  نفس  يف  التسجيل  باب  إغالق  ويتم 
أعلنه  ملا  وفقا  التقديم،  باب  املحدد  إلغالق  اليوم 
األمريكية. الشئون  ملكتب  التابع  السفر  موقع 

2022 ألمريكا  العشوائية  اهلجرة  ىف  التقديم 
سنوي  برنامج  هو  العشوائية  اهلجرة  قرعة 
يف  الدائمة  اإلقامة  رخصة  عىل  للحصول 
بتفويض  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
اخلارجية  وزارة  وتديره  الكونجرس  من 
سنوًيا  تأشرية  ألف   50 توفري  يتم  إذ  األمريكية، 
اآليل. احلاسب  بواسطة  عشوائية  قرعة  يف 
وذلك  »جمانا«  القرعة  يف  االشرتاك  ويتم 
ألبليكيشن  اإللكرتوين  الرابط  عرب 
هنا. من   2021 ألمريكا  العشوائية  اهلجرة 
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وهيدف الربنامج إىل تنويع السكان املهاجرين 
هجرة  معدل  ذات  الدول  ويستهدف 
السنوات  خالل  املتحدة  للواليات  منخفض 
اخلمس األخرية، وكانت بدايته منذ عام 1995.
»اجلرين  أو  العشوائية  اهلجرة  قرعة  ُتعد 
اهلجرة  يريد  ملن  جيدة  فرصة  كارد« 
عليها  املتقدمني  عدد  يبلغ  إذ  أمريكا،  إىل 
حوايل  والفائزين  شخص  ماليني   10 قرابة 
املسموح  الدولة  الدول  من  فقط،  ألفا   55
العام  لنفس  القرعة  عىل  بالتقديم  ألفرادها 
أو  الدراسة  أو  العمل  أجل  من  للمشاركة 
األمريكية. املتحدة  الواليات  يف  العيش 

-  رشوط التسجيل يف اللوتري األمريكي 2022 :
املفعول  مطلوب ساري  سفر  جواز   -١
شخص  أي  عىل  يطبق  رشط  وهو 
ويف  القرعة،  عىل  التقديم  يف  يرغب 
رشطا  السفر  جواز  يعد  احلايل  الوقت 
.2023 اللوتري  تقديم  رشوط  من  أساسيا 
فيدرايل  قاٍض  ألغى   2022 من  ملحوظة: 
للحصول عىل  املتقدمني  تتطلب من  قاعدة 
جوازات  عىل  حتصل  ان  لوتري  تأشرية 
سفر قبل أن يتمكنوا من الدخول يف يانصيب 
املتحدة. الواليات  دخول  ألوراق  سنوي 

التقديم  أثناء  عمرك  يكون  أن  ٢-  جيب 
أكثر. أو  عاما  أمريكا  18  لوتري  يف 

٣- توضيح احلالة االجتامعية الصحيحة خالل 
.2022 األمريكي  للوتري  التقديم  إجراءات 

األقل  عىل  بالتعليم  عاما   12 قضاء   -٤
الثانوية  شهادة  يعادل  ما  وهو 
الفنية. الدبلومات  شهادة  أو  العامة 

الدول  املؤهلة  من  دولة  من  تكون  أن   -٥
وهي   ،2023 القادم  اللوتري  تقديم  لـ 
من  أكثر  أو   50،000 هياجر  مل  التي  الدول 
األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  مواطنيها 
تسبق  التي  األخرية   5 الـ  السنوات  خالل 
أمريكا. قرعة  عىل  التقديم  باب  فتح 

مل  االلتقاط  حديثة  صورة  تقديم   -٦
من  أشهر   6 من  أكثر  عليها  يمض 
أمريكا. إىل  اهلجرة  تقديم  مواعيد 

- اهلجرة إىل أمريكا
     عن طريق عقد عمل:

هذه الطريقة تعترب من أرسع الطرق التي تتبعها 
الجياد  أمريكا  يف  العاملة  واملؤسسات  الرشكات 
لفرتة  لدهيا  للعمل  متخصصة  ماهرة  عاملة 
طويلة، ومن رشوط احلصول عىل عقد عمل يف 
امريكا أن تتوفر يف الشخص أحد الرشوط التالية:
1 _ أن يكون الشخص الذي يرغب يف العمل يف 
امريكا حاصاًل عىل شهادة البكالوريوس أو حاصاًل 
الشهادة. هذه  تعادل  أخرى  شهادة  أي  عىل 
تعرضها  التي  الوظيفة  تكون  أن   _  2
امريكا يف  العاملة  املؤسسة  أو  الرشكة 
امريكا  يف  متواجد  لشخص  يمكن  ال  وظيفة 
يمكنه  الذي  العدد  يكون  أن  أو  يشغلها،  أن 
تبدي  وأن  قليل،  الوظيفة  هذه  يشغل  أن 
الشخص. هذا  بقدرات  قناعتها  الرشكة 

- إجراءات احلصول
  عىل عقـد عمـل يف امريكا:

العمل  صاحب  أو  الرشكة  عىل  جيب 
بعرض  يتقدم  أن  امريكا  يف  املتواجد 
امريكا خارج  املتواجد  للشخص  عمل 
ما  يقدم  أن  الشخص  عىل  ذلك،  قبل  لكن 
العملية. وقدرته  املهنية،  قدرته  يثبت 

- كيفية احلصول عىل عمل 
بأمريكا:

أن  امريكا  يف  متواجد  قريب  أو  لصديق  يمكن 
للعمل لدى مؤسسة أو صاحب  يرشح صديقه 
التواصل  للشخص  يمكن  أو  امريكا،  يف  عمل 
االنرتنت طريق  عن  األمريكية  املؤسسات  مع 
واالطالع عىل الوظائف التي تقدمها هذه اجلهات
الرشكة. عىل  الذاتية  سريته  عرض  ثم  ومن 

أيضاً يمكن البحث عن فرص للعمل يف امريكا عن 
طريق مواقع البحث عن العمل، لكن للحقيقة 
املواقع  هذه  طريق  عن  عمل  عىل  احلصول 
وأصحاب  املؤسسات  تفضل  اذ  جداً،  ضعيف 
العمل يف امريكا من يمكنهم شغل هذه الوظائف 

فقد  املتحدة،  الواليات  يف  فعليًا  املتواجدين  من 
جيد الشخص وظيفته مطلوبة لكن قد جيد أيضًا 
امريكا داخل  التواجد  الوظيفة  رشوط  ضمن 
يمكن  ثمني  كنز  املواقع  هذه  النهاية،  يف  لكن 
التنقيب فيه، وللبحث عن وظائف يف امريكــا

يمكن الدخول هلذه املواقع:
www.jobsearch-usa.com
www.bestjobsusa.com

- اهلجــرة إىل امريكــا عن 
طـريــق الدراسة:

أشهر من  للدراسة  امريكا  اىل  السفر 
فيمكن  ألمريكا،  اهلجرة  خيارات  وأرسع 
يستقر  أن  امريكا،  يف  الدراسة  امتام  بعد 
امتام  بعد  يمكن  أيضاً  هناك،  الشخص 
لبلده  والعودة  امريكا  يف  دراسته  الشخص 
للعمل أخرى  مرة  امريكا  اىل  يعود  أن 
ستكون  امريكا  يف  دراسته  أتم  من  وبالطبع 
بأمريكا  عمل  عىل  احلصول  يف  حظوظه 
الدراسة. أثناء  عالقاته  نتيجه  أكرب 
امريكا  يف  دراسته  فرتة  أثناء  للشخص  يمكن 
امريكا يف  العمل  أصحاب  مع  عالقات  تكوين 
الدراسة  أثناء  الشخص يعمل  اذا كان  خصوصاً 
بلده إىل  الشخص  عودة  وبعد  جزئي،  بشكل 
للعمل. امريكا  اىل  العودة  ذلك  بعد  يمكنه 

- االوراق املطلوبة للفيزا 
الدراسية يف أمريكا:

هو  االمريكية  الدراسية  الفيزا  متطلبات  أول 
احلصول عىل قبول جامعي من جامعة أو معهد 
يف امريكا، والغرض من هذا القبول، هو حجز 
مقعد درايس للطالب يف جامعة أو معهد يف امريكا.
أن  جيب  اجلامعي،  القبول  عىل  احلصول  قبل 
الدراسية  الشهادات  بتوثيق  الشخص  يقوم 
يقوم  ثم  ومن  بلده،  خارجية  يف  به  اخلاصة 
خدمات  مكتب  مع  بالتواصل  الشخص 
جامعية، أو يقوم الشخص بالتواصل بنفسه مع 
لدهيا. درايس  مقعد  عىل  للحصول  جامعة  أي 

- اهلجرة اىل امريكا عن طريق 
مل الشمل:

لألشخاص  خمصص  اهلجرة  من  النوع  هذا 
الواليات  يف  فعلياً  ذوهيم  يتواجد  الذين 
االمريكية اجلنسية  وحيملون  املتحدة، 
أن  عىل  المريكا  الشمل  مل  هجرة  وتعتمد 
امريكا يف  املتواجد  الشخص  عالقة  تكون 
عالقة  تكون  أن  ذويه  مع  شمله  مل  يف  ويرغب 
وأبنائه  زوجته  مثل  األوىل،  الدرجة  من 
الدرجة  من  قريب  لك  كان  اذا  وأخوته. 
أنت  بالتأكيد  فـ  امريكا،  يف  ومقيم  األوىل 
امريكا. يف  الشمل  مل  اجراءات  بـ  دراية  عىل 

- اهلجـرة اىل الـواليات املتحــدة 
عن طريق الزواج:

يعترب الزواج من أسهل طرق اهلجرة اىل امريكا 
ومن ثم احلصول عىل اجلنسية االمريكية، ويمكن 
امريكا داخل  أو  امريكا،  خارج  الزواج  يتم  أن 
ولكن غالباً يكون الزواج داخل امريكا حمل شك
من  يتزوج  الذي  الشخص  كان  اذا  خصوصًا 
امريكا. يف  مقيامً  ليس  امريكية  مواطنه 
مؤمتر  حلضور  الشخص  ذهب  اذا  مثاًل 
امريكا  بزيارة  الشخص  قام  أو  اسبوع،  ملدة 
ومن  أيام   10 ملدة  امريكا  يف  السياحية  لغرض 
ألن  شك،  حمل  تصبح  األمور  فإن  تزوج،  ثم 
والزواج. للتعارف  قصرية  تعترب  املدة  هذه 

عىل  احلصول  فقط  الزواج  من  اهلدف  كان  اذا 
فإن  اجلنسية،  بعدها  ومن  امريكا  يف  االقامة 
اكتشاف  حال  ويف  قانوين،  غري  األمر  هذا 
االمريكية اهلجرة  دائرة  قبل  من  األمر 
الزواج زواج مصلحة  واثبات دائرة اهلجرة أن 
برتحيل  تقوم  قد  اهلجرة  دائرة  فإن  فقط، 

الذي  الشخص  تغريم  و  امريكا،  من  الشخص 
التالعب. بتهمة  االمريكية  اجلنسية  حيمل 

- اهلجرة إىل الواليات املتحدة 
عن طريق التبني:

من  تعد  التبني  طريق  عن  امريكا  اىل  اهلجرة 
كارد اجلرين  عىل  للحصول  الطرق  اسهل 
مواطني  قيام  عىل  الطريقة  هذه  وتعتمد 
امريكا بتبني طفل من خارج الواليات املتحدة.
بعد امتام اجراءات تنبي الطفل خارج الواليات 
امريكا اىل  السفر  الطفل  هلذا  يمكن  املتحدة، 
ومن ثم احلصول عىل اجلنسية االمريكية بالتنبي.

- هجرة املستثمرين اىل 
الواليات املتحدة:

االستثامر  طريق  عن  امريكا  اىل  اهلجرة 
اىل  للهجرة  والرائعة  الرسيعة  اخليارات  من 
الطريقة  هبذه  اهلجرة  خيار  لكن  امريكا، 
لفئة  متاح  خيار  لكنه  و  للجميع،  متاحاً  ليس 
معينة من الناس، و هى الفئة صاحبة األموال .

- رشوط االستثامر االجنبي
يف امريكا:

ضمن  امريكا  يف  االستثامر  رشوط 
املبلغ  حيث  من  املستثمر  املهاجر  برنامج 
من  تبدأ  امريكا  يف  لالستثامر  املطلوب 
أدين بحد  دوالر  ألف   500 مبلغ  استثامر 
دوالر. مليون   1000.000 مبلغ  استثامر  أو 
بعد اهناء اجراءات االستثامر يف امريكا، حيصل 
اجلرين  الدائمة  االقامة  بطاقة  عىل  الشخص 
امريكا  جنسية  عىل  احلصول  ثم  ومن  كارد، 
امريكا. يف  االقامة  من  سنوات   5 امتام  بعد 
بمعنى  حقيقية   رشكة  لديه  يكون  أن  رشط 
وتأمينات  وموظفني  أمريكا  ىف  حقيقي  كيان 
وخالفه. مالية  سنة  لكل  مدفوعه  ورضائب 

- اهلجرة للواليات املتحدة عن 
طريق اللجوء اإلنساين

أو اإلضطهاد الدينى:
طريق  عن  امريكا  يف  واالستقرار  السفر  يمكن 
األشخاص  أحد  كنت  اذا  االنساين.  اللجوء 
املسجلني يف املفوضية، فقد تتصل بك املفوضية 
امريكا يف  التوطني  مقابل  الجراء  وقت  أي  يف 
يمكنه  من  السفارة  وفد  يقرر  املقابلة  وبعد   
رفضه. يتم  ومن  الجئ  كـ  امريكا  اىل  اهلجرة 
حينها  يمكنك  امريكا،  يف  توطينك  قبول  تم  اذا 
الذي  بالدعم  االستفادة  و  امريكا  اىل  اهلجرة 
أيضًا  لالجئني،  االمريكية  احلكومة  تقدمه 
امريكا  اىل  انساين  جلوء  بطلب  التقدم  يمكن 
طريق  عن  امريكا  أرض  اىل  الوصول  بعد 
سياحية. فيزا  طريقة  عن  أو  دراسية  فيزا 

- اهلجرة المريكا عن طريق 
اللجوء السيايس:

اذا كنت أحد النشطاء السياسيني أو أحد القادة 
حكوماهتم  عن  املنشقني  أحد  أو  املعروفيني، 
بوضع  التمتع  حينها  يمكنك  ماشابه  أو 
للمشاهري. إال  يمنح  ال  فهو  السيايس،  الالجئ 

- اهلجرة اىل أمريكا عن طريق 
الوالدة:

االمريكي واجلنسية  اهلجرة  قانون  ينص 
عىل  ولد  من  لكل  االمريكية  اجلنسية  منح  عىل 
حصول  يف  ترغب  كنت  فإذا  امريكا،  أرض 
الرتتيب  يمكنك  األمريكية،  اجلنسية  عىل  طفلك 
امريكا. داخل  مولودها  زوجتك  تضع  ألن 
واهلجرة  بطفلك  شملك  مل  ذلك  بعد  يمكن 
حيتاجون  ال  من  املقابل  ويف  املتحدة،  للواليات 
يرسلون  واملشاهري  الفنانني  أمثال  اهلجرة 
عىل  أبنائهم  ليحصل  للوالدة  زوجاهتم 
الوالدة. طريق  عن  األمريكية  اجلنسية 
امريكا اىل  اهلجرة  طرق  أشهر  هذه 
مثل  أخرى،  هجرة  أنواع  هناك  وبالطبع 
والقساوسة الشيوخ  مثل  الدين  رجال  هجرة 
لكن هذا النوع مقترص عىل فئة قليلة جداً من الناس.



القانون  من   29 املادة  من  األوىل  الفقرة  تنص 
األماكن  وبيع  تأجري  شأن  يف   1977 لسنة   49 رقم 
أنه: عىل  واملستأجر  املؤجر  بني  العالقة  وتنظيم 
"ال ينتهي عقد إجيار املسكن بوفاة املستأجر أو تركه 
العني إذا بقى فيها زوجه أو أوالده أو أي من والديه 
الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الرتك ...".
سالفة   29 املادة  من  األوىل  الفقرة  نص  من  ويبني 
زوج  لصالح  اإلجيار  المتداد  يشرتط  أنه  الذكر، 
وأقارب املستأجر إذا تويف أو ترك العني خالل فرتة 
اآلتية: الرشوط  توافر  لإلجيار  القانوين  االمتداد 

املؤجرة. العني  تركه  أو  األصيل  املستأجر  وفاة   -١
٢- أن يكون املستفيد من االمتداد لفئات ثالثة وهم: 

الزوجني واألوالد والوالدان.
إقامة الزوج واألوالد والوالدين يف العني املؤجرة 

حتى الوفاة أو الرتك. 
الرشط األول - وفاة املستأجر أو تركه العني املؤجرة:
ختيل  هو  اخلصوص  هذا  يف  بالرتك  واملقصود 
من  لصالح  املؤجرة  العني  عن  األصيل  املستأجر 
ختليًا  الرتك  حصول  وقت  معه  يقيمون  كانوا 
اإلرادي الرتك  هو  عليه  املعول  والرتك  فعليًا، 
العني  عن  التخيل  يف  إرادته  عن  املستأجر  وتعبري 
ضمنيًا.  يكون  وقد  رصحيًا  يكون  قد  املؤجرة 
آلخر  املؤجرة  العني  املستأجر  ترك  وواقعة 
املوضوع  حمكمة  وتستقل  الواقع  مسائل  من 
بتقديرها متى أقامت قضاءها عىل أسباب سائغة.

االمتداد  من  املستفيد  يكون  "أن   - الثاين  الرشط 
الزوج أو األوالد أو الوالدان":

الرجل  كان  فإذا  واألنثى،  الذكر  يشمل  والزوج 
تويف  أو  املسكن  وترك  املسكن  مستأجر  هو 
وإذا  االمتداد،  حكم  من  تفيد  زوجته  فإن 
املسكن  وتركت  املستأجرة  هي  الزوجة  كانت 
االمتداد. حكم  من  الزوج  أفاد  توفيت  أو 
االمتداد من  يفيدون  الذين  باألوالد  واملقصود 
نسبهم  يثبت  الذين  واألبناء  احلقيقيون،  األبناء 
اإلسالمية.  للرشيعة  طبقًا  األصيل  للمستأجر 
االمتداد. من  يفيدون  فال  بالتبني،  األبناء  أما 

– رشط  – وليس اإلرث  القرابة واإلقامة  درجة 
لالمتداد:

الوفاة  قبل  املستأجر  مع  املقيم  الشخص  كان  فإذا 
للمستأجر والد  وال  أبن  وال  زوج  ليس  الرتك  أو 
فال يفيد من حكم النص ولو كان وارثًا للمستأجر.
البقاء  يف  املستأجر  حق  أن  قانونًا  املُقرر  من  أنه  إذ 
)الثابتة  عقده  مدة  انقضاء  بعد  املؤجرة  العني  يف 
القوانني  القانوين )بقوة  يف عقد اإلجيار( لالمتداد 
حق  هو  احلق  هذا  األماكن(،  إلجيار  االستثنائية 
فينتهي  املستأجر  بشخص  لصيق  شخيص 
عنه  يورث  ال  وبالتايل  تركته  يف  يوجد  وال  بوفاته 
كوهنم  ملجرد  به  يتمسكوا  أن  لورثته  جيوز  وال 
يف  حق  هلم  ينشأ  أن  جيوز  كان  وإن  له،  وراثني 
القرابة  أهنم درجة  أثبتوا  إذا  اإلجارة  االستمرار يف 
وأهنم  الذكر  سالفة   29 املادة  يف  عليها  املنصوص 
وفاته. حلني  املؤجرة  العني  يف  معه  مقيمني  كانوا 
أن: النقض  قضاء  يف  املُقرر  ومن  هذا، 
يف  النص  أن  ـ  النقض  حمكمة  قضاء  يف  ـ  "املقرر 
الفقرة األوىل من املادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 
استمرار  حاالت  عدد  املرشع  أن  عىل  يدل   1977
إجيار املسكن اخلاضع لترشيعات إجيار األماكن بعد 
وفاة املستأجر األصيل أو تركه العني حرصًا، جاعاًل 
القاعدة فيمن يستمر العقد لصاحله من ذويه الذين 
أوردهم حتديدًاـ  هي "اإلقامة" مع املستأجر األصيل 
ومل جيعل ركيزة هذه القاعدة عالقة "اإلرث" بني 
دعوى  أن  مفاده  مما  وورثته،  األصيل  املستأجر 

تركه  أو  املستأجر  بوفاة  العقد  النتهاء  اإلخالء 
حمال  تكون  التي  برتكته  تتعلق  ال  هيدعوى  العني 
لوجوب  حمل  ثمة  يكون  فال  ثم  ومن  للتوريث، 
اختصام ورثته". )نقض مدين يف الطعن رقم 2511 
1996/2/7جمموعة  جلسة   – قضائية   65 لسنة 
)1 فقرة   –  313 صـ   –  47 السنة   – الفني  املكتب 

الدرجة  من  لألقارب  املسكن  إجيار  عقد  امتداد 
األوىل فقط:

اخلاضعة  املساكن  إجيار  لعقود  القانوين  فاالمتداد 
القانون  من   29 املادة  من  األوىل  الفقرة  ألحكام 
منها  يستفيد  ال  الذكر،  سالفة   1977 لسنة   49 رقم 
بعد  فقط  األوىل  الدرجة  من  املستأجر  أقارب  إال 
الدستورية  املحكمة  أحكام  من  الكثري  صدور 
املادة. لتلك  األصيل  النص  دستورية  بعدم  العليا 
حكمت  قد  العليا  الدستورية  املحكمة  كانت  وملا 
"دستورية"  قضائية   18 لسنة   116 رقم  القضية  يف 
 "33" رقم  بالعدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور 
عليه  نصت  ما  دستورية  بعدم   1997/8/14 بتاريخ 
شان  يف   1977 لسنة   49 رقم  القانون  من   29 املادة 
املؤجر  بني  العالقة  وتنظيم  األماكن  وبيع  تأجري 
أقارب  من  هؤالء  عدا  "وفيام  أنه  من  واملستأجر 
يشرتط  الثالثة،  الدرجة  حتى  نسبًا  املستأجر 
مدة  املسكن  يف  إقامتهم  اإلجيار،  عقد  الستمرار 
أو  املستأجر  وفاة  عىل  سابقة  األقل  عىل  سنة 
أقل". أيتهام  للمسكن  شغله  مدة  أو  للعني  تركة 
املحكمة  قضاء  يف  املُقرر  من  وكان  ذلك،  كان  ملا 
قانون  من   49 املادة  "تنص  أنه:  العليا  الدستورية 
رقم  بالقانون  الصادر  العليا  الدستورية  املحكمة 
الدعاوى  املحكمة يف  أن أحكام  1979 عىل  لسنة   48
الدولة  سلطات  جلميع  ُملزمة  الدستورية... 
الرسمية  اجلريدة  يف  األحكام...  وُتنرش  وللكافة. 
ويرتتب عىل احلكم بعدم دستورية نص من قانون 
أو الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التايل لنرشه. 
الدعاوى  يف  الصادرة  األحكام  أن  النص  هذا  ومفاد 
توجه  عينية  دعاوى  بطبيعتها  وهي   – الدستورية 
املطعون  الترشيعية  النصوص  إىل  فيها  اخلصومة 
ُمطلقة  حجية  هلا  تكون   – دستوري  بعيب  عليها 
وال يقترص أثرها عىل اخلصوم يف تلك الدعاوى التي 
الكافة  إىل  األثر  هذا  ينرصف  وإنام  فيها،  صدرت 
الدولة، كام أن مؤدى عدم  وكذلك مجيع سلطات 
من  دستوريته  بعدم  املقيض  النص  تطبيق  جواز 
باملُذكرة  جاء  ما  وعىل   – احلكم  لنرش  التايل  اليوم 
املستقبل  عىل  يقترص  ال   - للقانون  اإليضاحية 
والعالقات  الوقائع  عىل  ينسحب  وإنام  فحسب، 
السابقة عىل صدور احلكم" )الطعن رقم 48 لسنة 3 
قضائية "دستورية" – جلسة 1983/6/11جمموعة 
.)1 فقرة   –  148 صـ   –  2 السنة   – الفني  املكتب 

اإلجيار  لعقد  القانوين  االمتداد  إن  مؤداه  مما 
املنصوص عليه يف املادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصورا 
املستأجر،  والدي  من  وأي  واألوالد  الزوجة  عىل 
وهم األقارب من الدرجة األوىل فقط دون غريهم.

مسألة االمتداد للحفيد:   
املستاجر  توىف  اذا  للحفيد  االجيار  عقد  امتداد 
توىف  ولو  حتى   2002/11/15 )اجلد(قبل  االصىل 
والد احلفيد)ابن املستاجر االصىل ( بعد هذا التاريخ 
انه  عىل  النقض  حمكمة  حمكمة  قضاء  استقر 
 70 رقم  العليا  الدستورية  املحكمة  حكم  بصدور 
الصادر بجلسة 2002/11/15 ىف اصبح ال  18ق  لسنة 
جيوز امتداد عقد االجيار اال جليل واحد فقط اال انه 
اليعمل هبذا احلكم اال من اليوم التاىل لتاريخ نرشه اى 
فقد  رجعى  بأثر  اليطبق  انه  كام   2002/11/15 بعد 
اوقفت املحكمة االثر الرجعى كام اهنا امتنعت عن 

املساس باملراكز التى استقرت عليها ىف احكام سابقا.

اإلقامة رشط االستفادة من االمتداد القانوين:
بعني  الثالثة  الفئات  من  أى  إقامة  ثبوت 
األصلية،  املستأجرة  وفاة  قبل  التداعى 
ال  التى  اهلادئة  املستقرة  باإلقامة  واملقصود 
ضمنًا. أو  رصاحًة  التخىل  إرادة  عن  تكشف 
"مفاد  أن:  النقض  قضاء  يف  املُقرر  من  أنه  حيث   
 49 القانون  من   29 املادة  من  األوىل  الفقرة  نص 
حمكمة  قضاء  به  جرى  ما  وعىل   1977- لسنه 
النقض- أنه يكفى لكي يتمتع أي من هؤالء بميزة 
إقامة  له  تثبت  أن  اإلجيار  لعقد  القانوين  االمتداد 
وأيا  مدهتا  كانت  أيا  املؤجرة،  بالعني  املستأجر  مع 
كانت بدايتها برشط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة 
 3025 رقم  الطعن  يف  مدين  )نقض  الرتك".  أو 
جمموعة   1994/3/27 جلسة   – قضائية   59 لسنة 
.)6 فقرة   –  561 صـ   –  45 السنة   – الفني  املكتب 

- املقصود باإلقامة:
للمستفيد  وتتيح  تبيح  التي  باإلقامة  ويقصد 
أن  امليزة،  هبذه  التمتع  القانوين  االمتداد  من 
بأهنا:  النقض  حمكمة  عرفتها  كام   – تكون 
املقيم  نية  وانرصاف  املعتادة  املُستقرة  "اإلقامة 
ومغداه  مراحه  املسكن  هذا  من  جيعل  أن  إىل 
سواه،  وثابت  دائم  مأوى  عىل  يعول  ال  بحيث 
واملوقوتة  والعابرة  العارضة  اإلقامة  فتخرج 
ودواعيها... مبعثها  كان  وأيًا  استطالت  مهام 
مطلق  ال  أم  مستقرة  اإلقامة  كون  يف  الفصل  وكان 
سلطة قايض املوضوع دون معقب عليه متى أقام 
قضاءه عىل أسباب سائغة". )نقض مدين يف الطعن 
– جلسة 28/12/1977(. 43 قضائية  146 لسنة  رقم 

- وقت االعتداد باإلقامة:
املستأجر  وفاة  وقت  هو  باإلقامة  االعتداد  ووقت 
من  أنه  حيث  الالحقة،  باإلقامة  يعتد  فال  األصيل، 
يرتتب  التي  "اإلقامة  أن:  النقض  قضاء  يف  املُقرر 
املستفيدين  لصالح  اإلجيار  عقد  امتداد  عليها 
بعد   .1977 لسنة   49 ق   29/1 املادة  حكم  من 
هبا.  املقصود  العني.  تركه  أو  املستأجر  وفاة 
دون  الرتك  أو  الوفاة  حتى  املستقرة  اإلقامة 
رقم  الطعن  يف  مدين  )نقض  الالحقة".  اإلقامة 
.)1994/11/30 جلسة   – قضائية   60 لسنة   3246

- إثبات اإلقامة:
ملا كانت "اإلقامة" هي واقعة مادية، وبالتايل جيوز 
)شهادة  البينة  فيها  بام  اإلثبات  طرق  بكافة  إثباهتا 
القرائن  تلك  أهم  ومن  األحوال،  وقرائن  الشهود( 
)املستأجر(،  زوجها  مع  أهنا  الزوجة  يف  األصل  أن 
العكس،  حدوث  من  يمنع  ما  هناك  ليس  كان  وإن 
ألنه  زوجته،  أرسة  منزل  يف  الزوج  يقيم  حيث 
األحوال  قوانني  أحكام  مع  يتناىف  ما  ذلك  يف  ليس 
 1978/5/31 جلسة  مدين  )نقض  الشخصية. 
.)266  –  1373  –  29 النقض  أحكام  جمموعة 
املتزوجني  غري  األوالد  يف  فاألصل  وكذلك 
ادعى  فإن  والدهيم،  مع  ُيقيمون  أهنم 
ذلك. إثبات  عليه  كان  العكس  املؤجر 
وقد اعتربت حمكمة النقض متسك االبنة املتزوجة 
باستمرار إقامتها بمنزل أرسهتا قبل الزواج وبعده 
وبعدم ختليها عن اإلقامة فيه، متسكًا منها بالثابت 
الطعن  يف  مدين  )نقض  بإثباته.  تكلف  فال  أصاًل، 
رقم 13 لسنة 48 قضائية – جلسة 1978/12/23( اال 
اذا اثبت املؤجر عكس ذلك واثبت اهنا تقيم بمسكن 
ارسهتا. منزل  عن  بعيد  هبا  اخلاص  الزوجية 
وقد إستقرت أحكام حمكمة النقض ىف هذا الشأن  
الزوجية  بمسكن  تقيم  املتزوجة  االبنة  ان  وهو 

أنه:  عىل  ارسهتا  منزل  عن  بعيد  هبا  اخلاص 
الزوجية  مسكن  بإعداد  رشعًا  امللزم  هو  الزوج   "
فيه،  والقرار  اإلحتباس  حق  زوجته  عىل  وله 
بمنزل  الزوجة  إقامة  تكون  أن  الزمه  مما 
اإلحتباس  حلق  تنفيذًا  حكاًم  أو  حقيقة  الزوجة 
صبغة  هلا  يكون  التى  اإلقامة  هى  الرشعى 
فتخرج  الزوجية  قيام  حال  واإلستقرار  اإلعتياد 
هذا  عن  الزوجية  مسكن  بغري  إقامتها  بذلك 
وفقًا  إليها  اإلجيار  عقد  إمتداد  والتسوغ  املدلول 
وأيا  إستطالت  مهام  إليها  املشار   29 املادة  لنص 
الدليل  أقامت  إذا  إال  دواعيها  أو  مبعثها  كان 
باملسكن  زواجها  منذ  إقامتها  إستقرار  عىل 
بإعتباره  ومستقرة  دائمة  إقامة  بارسهتا  اخلاص 
الوفاة". حتى  وذلك  للزوجية  مسكنًا  وحده 

)1999/2/21 جلسة  ق   63 3060لسنة  رقم  )الطعن 
التحقق  يف  السلطة  مطلق  املوضوع  وملحكمة 
دون  عدمه،  من  اإلقامة  رشوط  توافر  من 
أقامت  متى  النقض  حمكمة  من  عليها  معقب 
سائغة  أسباب  عىل  قضاءها  املوضوع  حمكمة 
 211 رقم  الطعن  يف  مدين  )نقض  حلمله.  تكفي 
1991/3/6جمموعة  جلسة   – قضائية   53 لسنة 
.)3 فقرة   –  655 صـ   –  42 السنة   – الفني  املكتب 

عدم اإلقامة مع املستأجر واإلقامة يف العني بعد 
وفاته غصب هلا:

توىف  "إذا  أنه:  النقض  قضاء  يف  املقرر  فمن 
القانوين  باالمتداد  أثناء متتعه  املستأجر األصيل يف 
العني  يف  معه  مقياًم  أحد  يكن  ومل  اإلجيار  لعقد 
أحد  وفاته  بعد  فيها  أقام  ثم  وفاته،  قبل  املؤجرة 
للعني  شغاًل  تعترب  هذه  أقامته  فإن  أقاربه،  من 
العني ولو  ملالك  وبالتايل غصبًا، فيجوز  بدون سند، 
توىف  الذي  األصيل  للمستأجر  املؤجر  هو  يكن  مل 
غاصبًا  باعتباره  اجلديد  الشاغل  طرد  يطلب  أن 
إىل  حاجة  ودون  فقط  ملكيته  إىل  استنادا  وذلك 
االستناد إىل عقد اإلجيار". )نقض مدين يف الطعن 
.)1984/11/1 جلسة   - قضائية   49 لسنة   1077 رقم 

اإلقامة الالحقة حق وليس واجب:
من املقرر يف قضاء النقض أن: "النص يف املادة1/29   
من القانون رقم 49 لسنه 1977 يدل عىل أن اإلقامة 
املذكورين  لصالح  العقد  المتداد  هبا  يعتد  التي 
مع  املستقرة  اإلقامة  هي  املستأجر  أقارب  من 
املسكن  تركه  أو  وفاته  حلني  واملمتدة  املستأجر 
اإلقامة  توافرت  فإذا  الحقة  إقامة  اشرتاط  دون 
امتد  من  أضحى  املتقدم  النحو  عىل  برشوطها 
الذي  القانون  بحكم  أصليا  مستأجرا  العقد  إليه 
املادة  من  األخرية  الفقرة  يف  املؤجر  عىل  أوجب 
مل  أنه  مادام   - له  إجيار  عقد  حترير  املذكورة 
وفاة  بعد  العني  عن  التخيل  يف  إرادته  عن  يكشف 
يقيم  أن  بعد  من  عليه  إلزام  وال   - األصيل  املستأجر 
وليس  له  حق  هبا  انتفاعه  أن  إذ  املؤجرة،  بالعني 
 2059 رقم  الطعن  يف  مدين  )نقض  عليه".  واجبا 
جمموعة   1992/4/22 جلسة   – قضائية   56 لسنة 
.)1 فقرة   –  640 صـ   –  43 السنة   – الفني  املكتب 

ملخص ملا سبق:
من  اى  او  االوالد  او  الزوجة  تتمتع  لكى  يكفى 
االجيار  لعقد  القانونى  االمتداد  بميزة  الوالدين 
بالعني  املستاجر  مع  مستقرة  اقامة  له  تثبت  ان 
تستمر  ان  برشط  بدايتها  كانت  ايا  املؤجرة 
االقامة  توافر  تقدير  الرتك  او  الوفاة  تاريخ  حتى 
حمكمة  لسلطة  خيضع  عدمه  من  املستقرة 
وبحث  الواقع  فهم  سلطة  من  هلا  بام  املوضوع 
الشهود. اقوال  وتقدير  واملستندات  االدلة 



فــيــتـــامــيــن تــــرقــيــة  تـــمــت  أخــيــــرًا 
كله  والعـامل  هلـرمـون   )Vitamin D( )د( 
جمرد  عىل  تقترص  ال  فوائدة  أن  يعرف  الزم 
قوية؟! وعظام  أكثر  كالسيوم  إمتصاص 
نقصه هو بمثابة الوباء الصامت القاتل بالبطيء 
جدًا الذي لألسف ظلاًم وجهاًل ال والبد أن يمأل 
ميديا! والسوشيال  اجلرائد  صفحات  أوىل 

لقياس  الشهرة"  قياس  "جهاز  استعملنا  لو 
فسيرتبع  واملكمالت  الفيتامينات  شهرة 
صاحب  الفيتامني   Vitamin D د   فيتامني 
االف األسئلة يف صفحايت وقنوايت ومن االالف 
بالتغذية  منهم  املهتمني  خصوصًا  الناس  من 
الشهرة  مستحق  وهو  والعالجية!  السليمة 
يغازل  عام  متامًا  ختتلف  قد  ألسباب  ولكن 
خميلتك، واآلن عزيزي القاريء فلرتبط حزام 
 "Vitamin D“ أمان مقعدك يف طيارة رحلة
الصحة"  "أرض  إىل  متجهة  اآلن  ستقلع  التي 
ولكن  ممتعة  شك  ال  رحلة  مرتقبًا  هدوء  يف 
القليل من املطبات اهلوائية. قد يكدر صفوها 
قيادة  مهارة  يف  القــاريء  عزيــزي  ثق 
"تكتوكاية   Captain املدعو  قبطاهنا 
بالـــــرحـلــة  ولتـســتمـتــع  حــكـــــايــــــة" 
بــاإلثـــــــــارة  امللــيــئـــــــة  الصـحـيـــــــة 
 )!Neologism ( الكهرومعلوماصحية 
.Charisma 777 رقم  طريان  رحلة  يف 

ما حجم املشكلة؟
عندما تعلم أن تقريبًا حوايل واحد من كل إثنني 
د  فيتامني  يعاين من نقص  اآلن قد  أمريكا  يف 
من  هنا  تتساءل  وقد  لألسف  أيضا  والسمنة 
أمامنا  تبقى  البيضة؟!،  أم  الكتكوت  أواًل  ُخلق 
مشكلة عويصة شائكة صعبة املرايس! ويا ليتها 
جمرد مشكلة عظام وهشاشة فقط خصوصا 
ندرة  "شمسية"  حتت  الكاذب  األمان  ظل  يف 
خطًأ  البعض  ظن   Rickets الكساح  مرض 
القرن  وبدايات  العرشين  القرن  هنايات  اىل 
بكثري من  أكرب  املشكلة  أن  والعرشين،  احلادي 
جمرد عظام ضعيفة وال حتى مكسورة فقط!

املطب اهلوائي األول:
اجلينات  من  املئات  هنالك  أنه  نعرف  حاليًا 
تكون التي  أدمية  جينات   23,000 حوايل  من 
Human Genome يف اخلاليا التي تعتمد  الــ 
أفضل  يف  بوظيفتها  لتقوم  د  فيتامني  عىل 
عزيزي  تتعجب  وقد  كفاءة  وأعىل  صورة 
واملخ  الدهون  خاليا  أن  تعرف  حني  القارئ 
واألعصاب  والعضالت  واألمعاء  واجللد 
عموما  الدم  وخاليا  والكبد  والكىل  والقلب 
وهذا  خصوصًا  املناعية  البيضاء  واخلاليا 
ليست  أنه  يعني  وهذا  طبعا!  للحرص  ليس 
ومعمليًا  علميًا  جدا  املنطقي  ومن  بل  مفاجأة 
حتت د  فيتامني  نقص  أن  تعرف  أن  املفاجأة 
نــقــص  إلـــى  يـــــؤدي  قــــــد   ng/ml  20

املخ يف  متعدد  لوحيي  وتصلب  مناعة، 
يف  للمخ  مدمر  وهو   Multiple Sclerosis
العضالت  أالم  ومرض  قليلة،  سنني  غضون 
عضالت  وضعف   Fibromyalgia املزمن 
وإكتئاب  Dementia ذاكرة  وضعف 
وأمراض  الرسطان  معدالت  وزيادة   MDD
 Autoimmune Diseases الذاتية  املناعة 
ونقص املناعة مما قد يؤدي العدوي بفريوسات 
السمنة ومرض  الكورونا  منها  عديدة 
حوايل  يصيب  بدوره  أيضًا  الذي   Obesity
%42 وهذا األخري  بأمريكا  إثنني  واحد من كل 
آخر!  مرضًا   ٢٣٦ معه  يصطحب  قد  وحده 
والثاين  األول  النوع  السكري  مرض  وأخريًا 
للعديد  املوت  أيضًا زيادة معدالت  وليس أخرًا 
الذي  وغريها  أعاله  املذكوره  األسباب  من 
احلرص! ملجرد  ذكرها  هنا  املجال  يسعنا  ال 

املطب اهلوائي الثاين:
ال يـــدعـــــى فــيـــتـــامــيـــن أشــــعـــة الشمس
أن  وهو  سبب  دون   Sunshine Vitamin
اجلسم  )معظم  الكايف  بالقدر  للشمس  التعرض 
الشواطيء(  عىل  الصيف  يف  حيدث  كام 
فيتامني مصادر  من  األسد  نصيب  يمثل  قد 
شيك  منى  لك  ولكن  ألجسامنا،  الطبيعية  د 
واقعنا  أن  حيث   Reality Check مر  واقع 
علينا  حتم  قد   Technocratic التكنوقراطي 
الكايف  بالقدر  ملعظمنا  للشمس  التعرض  عدم 
حسب  يوميًا  دقيقة   ١٠-٣٠ األقل  عىل  وهو 
فعالة  الشمس  أشعة  تكون  حيث  التوقيت 
حول  جدًا  بوفرة   UVB أشعة  لوجود  جدا 
الظهرية مما يؤدي إىل حتويله إىل هرمون ىف 
اجللد أواًل ومنه إيل صورة أكثر نشاطًا يف الكبد
قوة  ينبوع  الكيل  إىل  ومنه   Calcidiol
شبابه"  "خرضة  وأكسري  د  فيتامني 
Hulk األخرض  الرجل  إىل  يتحول  حيث 
.Calcitriol املعــروفة  صــــورتــــه  وهي 

املطب اهلوائي الثالث:
قليلة هي املأكوالت التي تتمتع بغنى بفيتامني 
الكود  سمك  كبد  زيت  عرشها  عىل  ويرتبع  د 
Cod Liver Oil حيث حتتوي امللعقة الواحدة 
يف  اإلنسان  حيتاجه  مما  أكثر  عىل   15ml منه 
ألسابيع  ختزينه  يتم  هرمون  وهو  كله  اليوم 
متوفر  ولكنه  الدهون  يف  شهور  إيل  وأحيانا 
والتونة  الساملون  سمك  يف  جيدة  بصورة  أيضا 
البيض  وصفار  السيف  وسمكة  والرسدين 
الفيتامينات  معظم  عىل  البيضة  حتتوي  حيث 
فيتامني  عدا  فيام  د  فيتامني  ومنها  املهمة 
األكل  عامل  يف  الغنية  املصادر  هي  وهذه  يس 
احليواين واملرشوم )عيش الغراب أو املعروف 
الذي  الشمس  دور  يكمل  وهذا  بالفطر(  أيضا 
املالمح  التكنوقراطية  حياتنا  يف  ناقصا  أصبح 
الشمس  من  ألنفسنا  محايتنا  كثرة  بسبب 
وتفادي  اجللد  رسطان  نسب  لتقليل  وتفادهيا 

والكوالجني اجللد  لنضارة   UVB الــــ  تدمري 
لألسف  ولكن  مبارشة  بصورة   Collagen
أو  الشمس  تفادي  صالح  إىل  الكفة  مالت 
مستويات  أن  لدرجة  باملرة  هلا  التعرض  عدم 
بنتائج  تأيت  مرضاي  بعض  دم  يف  د  فيتامني 
 Undetectable levels تصدق  ال  حمزنة 
سيؤدي  حتاًم  وهذا   7ng/ml من   اقل  وهو 
األمراض  هلذه  األعراض  بعض  األقل  عىل  إىل 
عالجها  يتم  مل  وإذا  الذكر  سابقة  اخلطرية 
مناعية  أمراض  ومنها  احلالة  تسوء  رسيعا 
إذا نشبت خمالبها يف حلم صحة  العالج  صعبة 
منها! التخلص  جدًا  يصعب  قد  اإلنسان 

املطب اهلوائي الرابع:
جدًا  كثريًا  أن  مؤخرا  العلامء  اكتشف 
واألمعاء  املخ  خاليا  ومنها  اخلاليا  من 
برملان أعضاء  من  والعديد  والكىل  والكبد 
األخرى  البرشي  جسمنا   Parliament
حتوي عىل مستقبالت مرحبة جدا لفيتامني
 VDR يدعى   Vitamin D Receptor د   
"قفل  بات  -الذي  قفله  فتح  عند  يعمل  وهذا 
بمفتاح  دول-  اليومني  حياتنا  يف  مصدي" 
يعمل  املفعول  السحري  األخرض  د  فيتامني 
بمثابة لوحة حتكم ملفاتيح عديدة داخل النواة 
العديد  بكل خلية حيث تعمل عىل غلق وفتح 
من املفاتيح بالعامية املرصية اجلميلة "الزراير" 
الكتري قوي بقى، مما يغري متاما باإلجياب ويف 
حالة عدم وجوده بالسلب طبعا، ألن فيتامني 
بمفتاحه   VDR الــ  قفل  يفتح  عندما  د 
الذي  املفعول  السحري  األخرض  الشخيص 
وعنفوانه!  قوته  يف   Hulk األخرض  كالرجل 
هذا! عمل  عىل  مثله  أخر  يستطيع  وال 
أو عازفًا مشهورًا يقود األوركسرتا ملنع النشاز 
نوتتها  مكتوبة  الدنيا  يف  معزوفة  أمجل  يف 
يرتكك  أن  وأرجو  إهلي!  بوحي  املوسيقية 
الصحيح  باإلنطباع  القاريء  عزيزي  هذا 
املالمح  األخرض  الرجل  هذا  وجود  عدم  وهو 
تصل  بوفرة  فيتامينًا  حتى  أو  كان  هرمونًا 
من أكثر  حيبذ  )ال   40ng-70ng/ml إىل 
بطريقة  النقص  هذا  سيؤدي   )100ng/ml
مثال  منها  األمراض  من  الكثري  إىل  بأخرى  أو 
مرض السكري النوع األول والثاين والقليلون 
يعرفون عبيء املشكلة ولذا أخذت عىل عاتق 
أن  عناء  وتكبدت  حكاية"  "تكتوكاية  منصة 
واجلرائد  ميديا  السوشيال  شوارع  أجوب 
أمراض  واملجالت مبوقًا بوق حريب ضد كل 
نقص  خطر  لناقوس  وداقًا  عمومًا  الدنيا 
فيتامني د خصوصًا من أسطح املنازل وقارعًا 
منازل  وأبواب  قلوهبم  قبل  الناس  عقول  عىل 
لنقصه الوخيمة  العواقب  من  منذرا  صحتهم 
يف  ملكا  مؤخرا  العلامء  توجه  الذي  الفيتامني 
مملكة املكمالت والفيتامينات حيث أنه متت 
سوشيومعملية  رسميه  شبه  بصورة  ترقيته 
إىل رتبة هرمون وهي أعىل كثريًا ولكنه يف أي 

صورة من صوره فيتامني وال هرمون البد من 
تواجده وبوفرة يف أجسامنا التي باتت كأرض 
بور مشققة تتوق إىل رهيا بامء فيتامني د بعد 
سنني جفاف األكل الصناعي إليل أكلها اجلراد!

املطب اهلوائي اخلامس واألخري:
التأكد من وفرته وعالج نقصه املشئوم  كيفية 
إن تم تشخيصه، أنصح بقياسه وإذا كان ناقصًا 
قياسه  عليك  تعرس  إن  أو   30ng/ml عن 
اجلنيهات(  )االفات  األختبار  ثمن  إلرتفاع 
بتناول العاملية  واهليئات  العلامء  ينصح  فهنا 
األنواع  أجود  من  وحدة   2000-4000IU
اخلالية من الشوائب واملواد السامة يوميًا وهذا 
أعراض  خطر  ودون  أمن  أنه  املعروف  من 
الدم! يف  وبالتايل  اجلرعات  يف  املفرطة  الزيادة 
املصدر حيواين  د  الفيتامني  ويفضل 
كوليكاسيفريول املدعو   Vitamin D3
الصـــــورة  وهــــو   Cholecalciferol
مـــن بــكــثــيــر  إمــتصــاصـــــًا  األســـهــل 
Ergocalciferol النبايت األصل من فيتامني د!

رحلة طائرة  تستعد  اآلن  وفقط  واآلن 
ألرض  األمن  للهبوط   Charisma 777
املفعمة  الصحية  احلياة  حيث  والصحة  األمان 
من  أيضًا  اخلالية  الغامرة  والسعادة  بالنشاط 
األمراض وبالذات من تلك التي من السهل جدًا 
بالتعرض  يبدأ  صحي  حياة  بأسلوب  منعها 
لو  حتى  صحية  منتظمة  بصفة  للشمس 
بالفيتامني  غني  وأكل  يوميًا  معدودة  دقائق 
الدم  يف  النسب  رفع  علينا  تعرس  إن  وأخريًا  د 
إىل املستوي املرغوب فيه -بالعامية إليل بيخيل 
صاحي  خاليانا  وظايف  معزوفة  موسيقار 
اللجوء  يمكن  حينئذ  الوقت-  طول  ونشيط 
لرفع  وأقراص  وكبسوالت  غذائية  ملكمالت 
وأفضل   Vitamin D د   فيتامني  مستوي 
Vitamin D3 طبعًا لسهولة إمتصاصه واآلن 
د! هرمون  اجلديد  بلقبه  تدعوه  أن  يمكنك 
واآلن لقد هبطت الطائرة بأمان يف أرض أمان 
للركاب  ويمكن  الطبيعي  ربنا  وأكل  الشمس 
فامهًا  أصبحت  األن  ألنك  األمان  حزام  نزع 
جسمك! يف  د  فيتامني  خزان  ملىلء  ومطمئنًا 

د. باسم أيوب 
الرجل   Vitamin D عن  الدفاع  حمامي 
األخرض Hulk الذي أصبح يف أيامنا هذه ضعيفًا 
املسلوبة. وقوته  كرامته  إليه  فلنعيد  هزيال 

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

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

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

TikTok)تكتوكاية حكاية( الــ  وعىل 



إجازات  يف  به  نتنّعُم  الذي  العائلة  دفء  عن  كتبُت 
األعياد. ويبدو أن مقايل ذاك قد جرح بعض الناس 
ممن مَتّزَق عنهم ثوُب األرسة، فوخزهتم لسعاُت 
أو  األحباء  رحيل  بسبب  واهلجر؛  الوحدة  برد 
سفر األبناء أو عقوقهم. وصلتني عرشاُت الرسائل 
حتكي مهوم كاتبيها ممن غدت األرسُة بالنسبة هلم 
جمرد جدراَن باردٍة يف بيٍت صامت. هلذا أكتُب هلم 
هذا املقال كنوع من االعتذار، ال لكي يتعّزوا به، بل 
لنا  منحها  التي  السحرية  البرشية  قدرتنا  لنتأمل 
الوحدة واهلجر. الزحام من صحراء  اهلُل يف خلق 

أقوُل ملَن جرحهم مقايل "العيد، العائلة، اجلّنُة التي 
عىل األرض" إن اجتامع  الناس حول مائدة األرسة 
شحيٌح بسبب دوامة احلياة املتسارعة. ولكن بوسعنا 
ودعوين  الوحدة".  "أطالل  عىل  الزحام"  "خلق 
أحكي لكم ملخص حوار دار بيني وبني صحفية 
يف  أعوام  قبل  كتبي  بعض  توقيع  حفل  يف  كندية 
“سيديت الصحفيُة:  سألتني  الكندية.  تورونتو 
هل حُتبني الوحدَة والسكون؟ أم تفّضلني الوجوَد 
بني الناس والصخب؟" فأجبتها: "أحبُّ االستمتاَع 
يف  بالزحام  واالستمتاَع  احلشود.  وسط  بالوحدة، 
وحديت.” وطلبِت الصحفيُة توضيًحا، فقلت هلا: 
مليون  معي  يعيش  بالقاهرة،  الصغري  منزيل  “يف 
ومعارَك  ا  وحبًّ وقلًقا  صخًبا  يومي  يمألون  إنسان 
أحياًنا  وحروًبا؟!  ومشاكساٍت  وعشًقا  وضحًكا 
ويف  للجلوس،  منزيل  يف  شاغًرا  مقعًدا  أجد  أكاُد  ال 
رسيري عىل  للنوم  مكاًنا  أجد  ال  أخرى  أحايني 
من فرط الزحام! فأضطُر أن أنام يف غرفة املكتب
أكوام  فوق  ساقط  ورأيس  مقعدي  عىل  جالسة 
أبو  منزيل  يف  يعيش  املكتب.  سطح  عىل  الورق 
وأفالطون  وغاندي  عريب  وابن  التوحيدي  حّيان 
حسني  وطه  وبورخيس  رشد  وابن  وأرسطو 
الدين  وشمس  باث  وأكتافيو  شو  وبرنارد  وسارتر 
وشوبان  وسيزان  الرومي  الدين  وجالل  التربيزي 
وشرتاوس وموتسارت وفيفالدي ويّني وكالفيني 
ومكسيم  بنرت  وهارولد  وبيكاسو  دايل  وسيلفادور 
وإيمييل  وموليري  وولف  وفرجينيا  جوركي 
أوريل  وجورج  واألخطل  وجربان  ديكنسون 
وفوكو وديكارت ونزار قباين وأمحد عبد املعطي 
حجازي وعبد الصبور وزكي نجيب حممود وعبد 
والنّفري  املالئكة  ونازك  والسياب  املقالح  العزيز 
حتى  وغريهم.  كلثوم  وأم  الوهاب  عبد  وحممد 
"ماركي دو ساد" خصصُت له ركًنا معتاًم يف بيتي 
يليق بجحوده. الشهر املايض قضيُت يومي أفضُّ 

احلكيم  توفيق  رحيل  ذكرى   2022 يوليو   26 يف 
حمفوظ  نجيب  أشار  وقد  والثالثون.  اخلامسة 
إىل دور احلكيم حني فاز بجائزة نوبل فقال إنه لو 
كان احلكيم حيا لكان هو األجدر بتلك اجلائزة. هبذه 
املناسبة حترضين عبارة كالصيحة أطلقها احلكيم 
وبدأ  القلم  عرص  انتهى   " كتب:  حني  يوم  ذات 
العب  أخذ  لقد   ": يوضح  وأردف  القدم"،  عرص 
مرص  أدباء  كل  يأخذه  مل  ما  واحدة  سنة  يف  كرة 
من أيام إخناتون"!! بكلامته تلك طرح احلكيم سؤاال 
النخبة  الصواب  جانب  هل  يومها:  من  عيل  يلح 
وعقلها  قلبها  عصارة  العامل  وهبت  التي  الثقافية 
فكرا وفنا وفلسفة بينام مل يلق إبداعها عىل مدى 
وفضلت  بل  اجلامهري؟  من  يذكر  اهتامما  التاريخ 
اجلامهري دائام أن متنح ماهلا واعجاهبا ونظراهتا 
لالعبي كرة القدم واملطربني ونجوم السينام؟ هل 
كانت اجلامهري عىل حق يف إيامهنا الواعي أو غري 
اهدار  الينبغي  بأنه  املعلن،  أوغري  املعلن  الواعي، 
حلظة  احلياة  وأن  الفكرية،  اهلموم  كدح  يف  احلياة 
البد من أن نغتنمها ونستمتع خالهلا باللهو وألعاب 
والرقص؟. واألغاين  املتحركة  والصور  احلظ 

اجلامهري؟  أم  النخبة؟  حق؟  عىل  كان  من  ترى   
كرة  العب  لريى  وقتنا  إىل  احلكيم  توفيق  حييا  مل 
جنيه  مليون  عىل  حيصل  مبايب"  القدم"كيليان 
اسرتليني يف األسبوع! بينام مل جيدوا حتت وسادة 
ال  فقط  جنيه  ربع  سوى  تويف  حني  العقاد  عباس 
ليونيل  الالعب  أن  ليصدق  احلكيم  يكن  ومل  غري! 
960 ألف اسرتليني يف األسبوع؟!  مييس يتقاضى 
بينام عاش األديب العظيم فيودور دوستويفسكي 
للمجالت  اآلخر  بعد  فصال  رواياته  يكتب 
األسبوعية ليسدد ما عليه من الديون التي تطارده. 
األمريكي"  الراب  مغني  دخل  يبلغ  حني  وعىل 
سنويا دوالر  مليون  وثالثني  مئة  كومبس"  شون 
كان نجيب حمفوظ مضطرا لكتابة سيناريوهات 
املعيشة. احتياجات  لسد  يكفي  ال  راتبه  ألن  أفالم 
بني  الشاسعة  اهلوة  تلك  يف  الرئييس  والسبب 
الفنون  نجوم  حياة  ورفاهية  األدباء  حياة  شظف 

معركة بني مارتن لوثر كينج وهتلر. نارصُت األول 
الثاين وركلُت  قميصه،  عروة  يف  زهرًة  وشبكت 
فانزوى وبكي. وقبل أسبوعني أنصتُّ إىل جوديث 
"أنا  باكيًة:  له  تقول  وهي  شكسبري،  وليم  شقيقة 
أكثُر منك موهبًة، لوال أنك ولٌد وأنا بنٌت يف جمتمع 
وأنصفك  أشتهر،  فلم  نوعي  ظلمني  النساء.  يظلم 
التفت  ثم  جُيب،  ومل  فابتسم  فاشتهرَت."  نوعك 
معي إىل معركة ساخنة بني ابن تيمية وابن عريب
اآلخر.  خمطوطاِت  منهام  كلٌّ  مّزق  بأن  انتهت 
بني   املعارك  تلك  بعد  بيتي  حاَل  تتخيلوا  أن  ولكم 
عن  دائاًم  ُتسفر  والتي  معي،  تسكن  التي  العقول 
وهناك هنا  ملقية  ووسائد  مهشمة،  مزهريات 
ومقاعد مقلوبة وأرائك تقُف كالتوابيت يف ساحة 
الوغى. بيتي ُيعوزه اهلدوء. وفجأًة يصدح فيولني 
تشايكوفسكي مع صوت فريوز  تغني للعصافري 
والياممات التي تزور رشفتي كل صباح تقول يل: 
تلتقُط  بعدما  تطرُي  ثم  فاطمة"،  يا  سكر  "صباحك 
وخمتار  بيكار  ألواُن   عيني  متأل  كّفي.  من  القمح 
هنارات  عدة  قضيُت  املايض  العام  ووانيل.  وحليم 
أصلُح إحدى طواحني "فان جوخ" اهلوائية بعدما 
تدَلت ريشٌة من طاحونة وكادت تسقط من اللوحة 
عىل األرض. وبعدما أصلحُتها فرح جوخ وكافأين 
هبا  ألخبز  لوحاته  إحدى  من  قمح  عيدان  بثالثة 
وبعد  الفقراء.  البطاطس  ُزراع  مع  لعشائي  رغيًفا 
إليس"  "فور  عزف  يف  بيتهوفن  استأذنُت  العشاء، 
قبل   . البيانسيتا  "بولديني":  لوحة  يف  بيانو  عىل 
انتبهت عىل صخب وهرج ومرج يف قاعة  النوم، 
املعيشة! فإذا هبا معركٌة عنيفة بني رينوار وماتيس
لوًنا  باللوحة  وضع  الثاين  ألن  األول  غضب  حيث 
من  بقعٌة  بل  لوًنا  ليس  رأيه،  يف  واألسود،  أسوَد، 
أنه  عىل  الثاين  وأرصَّ  اللوحة،  يف  ِمزٌق  أو  اخلواء 
عنًقا  ورسم  ِغّيه  يف  ماتيس  جتاوز  ثم  األلوان!  سيُد 
طويال لرجل ولّونه باألخرض، حتى يغيظ رينوار. 
أحًدا  أنارص  مًعا، ومل  أحبهام  مًعا ألنني  صاحلتهام 
غًدا  وخاصامين!  كالمها  مني  فغضبا  أحد  عىل 
منهام  كال  وأهدي  شيكوالته  بكعكة  أصاحلهام 
ومزدحم  ا؛  جدًّ صغري  بيتي  جديدة.  ألوان  علبة 
الذين  أولئك  أحد.   ال  ولكن  بيتي  يف  زحاٌم  ا.  جدًّ
أموت حني  عيّل  يبكوا  لن  البيت  يشاركونني 
فرح. صّناع  مجيعا  ألهنم  الدمع؛  يعرفون  ال  فهم 
من  اخلاص  زحامكم  اصنعوا  الوحيدون،  أهيا 
طيوَر  واستضيفوا  واالسطوانات،  الكتب 
القمح. بعض  وامنحوها  رشفاتكم  يف  السامء 
 عن املرصى اليوم

نجوم  حتيط  التي  اجلموع  إىل  يرجع  اجلامهريية 
يف  ما  بآخر  عليهم  تبخل  وال  بعنايتها  الفنون  تلك 
لدي  يأيت  بام  اعالنا  ذلك  أليس  مال.  من  املحفظة 
مل  االنسان  بأن  واعالنا  األول؟  املقام  يف  اجلامهري 
والتسيل  واللهو  للراحة  بل  اإلبداع  ملعاناة  خيلق 
أم  النخبة؟  الصواب؟  جانبه  الذي  من  باحلياة. 
ذلك  اخلرافية  النجوم  أجور  تطرح  اجلامهري؟ 
أجر  بلغ  فقد  املثال  سبيل  وعىل  بقوة.  السؤال 
مخسة  املتواضعة  بقدراته  رمضان  حممد  املمثل 
وأربعني مليون جنيه عن مسلسل"موسى"! بينام 
مثل  مثل  قاسية  حياة  توين  مارك  األديب  عاش 
مرة:"  ذات  أحدهم  سأهلم  وحني  الكتاب،  معظم 

القصص" أجابه:"أؤلف  األيام؟".  هذه  تفعل  ماذا 
مارك  أجابه  شيئا؟".  بعت  وهل  يسأله:"  فعاد 
أبيع  سوف  وقريبا  يدي  ساعة  بعت  نعم.  توين:" 
أو تؤمن بأن  ثيايب"! ولو كانت اجلامهري حتسب 
األدباء  ألحاطت  وأمهيته،  دوره  والفكر  لألدب 
حني  حتى  اجلامهري  لكن  برعايتها،  وأعامهلم 
روايات  تشرتي  فإهنا  األدب  من  شيئا  تشرتى 
تاريخ  يف  مبيعا  األكثر  وهي  كريستي"  "أجاثا 
الرواية، ألهنا مسلية وشيقة! يف املقابل سنجد كاتبا 
كبريا هو جيمس جويس يلخص اهلوة بني النخبة 
ألن  يكتب  الكاتب  يظل   " يقول:  حني  واجلامهري 
التنفس إىل  حاجته  توازي  التأليف  إىل  حاجته 
رسائل  وأكوام  والفقر  الوحدة  رغم  يكتب  يظل 
الرفض من دور النرش، ورغم األهل الذين يقولون 
له : ملاذا ال تزاول وظيفة حقيقية أهيا األمحق؟".

النخبة طريقا مسدودا حني راحت  هل اختارت 
لرتتقي  وعقلها  وقلبها  خياهلا  عصارة  تبذل 
يوم  كل  اجلامهري  تؤكد  ينام  والفكر؟  بالشعور 
تسأل  أن  يمكنك  عندنا  اجلهد.  بذلك  تعبأ  ال  أهنا 
القادر  وعبد  دياب  عمرو  عن  طريق  عابر  أي 
التساؤل  إىل  االجابة  تقودك  وسوف  املازين، 
الصواب؟  جانبه  ومن  حق؟  عىل  كان  من  نفسه: 
األقدام؟  أم  األقالم؟  اليومي؟  الواقع  أم  األحالم 
عن جريدة الدستور

اليه  نأيت  عندما  عاملنا  يميز  ما  اهم  من 
يسمعها  التي  الرصخه  هو  مره  ألول 
رحم  من  املولود  خيرج  عندما  الطبيب 
جديد  مولود  قدوم  عن  تعلن  والتي  أمه 
دليل  هي  منه  النابعه  والرصخه  عاملنا  ايل 
الدليل. هو  الرصاخ  كان  وان  حي  أنه 

الصعب  من  أنه  أعتقد  السؤال  يأيت  وهنا 
احلياة  هذه  يف  أمرأه  ألي  مولود  أي  يأيت  أن 
لنا  يتضح  هنا  ومن  الرصخه  هذه  بدون 
املميزه  العالمات  من  أصبح  الرصاخ  أن 
به  يمر  أختبار  أنه  أيضا  املؤكد  ومن  لعاملنا 
أختالف  مع  اجلميع  يكن  مل  أن  الكثريين 
رصخات  عن  معكم  اليوم  وحديثي  أسبابه 
غري  أهنا  اليوم  نصدق  أن  وألبد  هلا  نتعرض 
هبا  هيتم  من  هناك  لكن  مهمله  وغري  منسيه 
اخلاصه  بطريقته  عليها  وجييب  ويسمعها 
رصاخه  وأرتفع  رصخ  منا  كم  أتسأل  بدايه 
يكون  فقد  اليه  الناس  أقرب  رحيل  بسبب 
األب أو األم أو األبن أو األبنه أو األخ أو األخت 
ونظن أن حياتنا قد أنتهت برحيلهم عنا وليس 
أن يوقف رصخاتنا فقد  هناك من يسيتطيع 
ال  وأنه  مستحيله  بدوهنم  حياتنا  أن  تومهنا 
يل  أسمح  القاريء  عزيزي  لكن  هلا  معني 
بنا  احلياة  طالت  مهام  أن  هام  أمر  أوضح  أن 
اليوم  يأيت  أنه سوف  املؤكد  أو قرصت فمن 
من  فمنا  العامل  هذا  من  فيه  نرحل  الذي 
بضعه  بعد  يرحل  من  ومنا  رسيعا  يرحل 

ولكن  طويله  لسنني  يعمر  من  ومنا  سنوات 
واألهم  نرحل  سوف  أننا  النهائية  املحصله 
نظن  من  حياة  بانتهاء  تنتهي  ال  احلياة  أن 
أي  لنا وليس هلا  أهنم حياتنا وبدوهنم ال حياة 
أنه حتي وأن فارقونا  أؤكد لك  قيمه ودعني 
أقرب وأعز الناس فال تنيس أن اهلل هو السند 
يتخيل  ال  األخ  من  األلزق  والصديق  احلقيقي 
أن  القدره  لنا  تكن  ال  فعندما  يرتكنا  وال  عنا 
نقف عيل أقدامنا نجده هو وحده من يمدنا 
سند  خري  فهو  الرحله  لنكمل  ويعيننا  بالقوة 
رجاؤه  خييب  ال  عليه  أتكل  ومن  عليه  تتكل 
السنني مع  يموت  ال  الذي  احلي  هو  أبدا 
بسبب  رصاخك  عيل  مرات  من  كم  ثانيا: 
هيتم  من  يوجد  ال  وأنه  وحيد  بأنك  أحساسك 
ففجأه  وأحزانك  مهومك  ويشاركك  ألمرك 
فقط  بأمره  هيتم  منا  وكل  احلياة  بنا  تضيق 
وهنا نشعر أننا بمفردنا وليس لنا من يعيننا أو 
كرستنا  من  نقوم  أن  لنستطيع  بأيدينا  يمسك 
كل  أشجع  أن  أود  وهنا  الصعبه  وقعتنا  أو 
يراك  السامء  يف  اهلل  أن  األمر  هبذا  يشعر  من 
وحيد  أنك  تشعر  أن  وقت  ويف  بك  ويشعر 
تذكر أن لك اله قريب منك ويف كل يوم يميزك 

بيوم أخر يضاف حلياتك دالله أنه يراك وهيتم 
من  أنه  وأعلم  قلبك  كل  من  فلتشكره  آلمرك 
تزول  ال  مرامحه  ألن  تفني  مل  أنك  أحساناته 
ثالثا: لكل من يشكو من مشاكل احلياة الصعبه 
كالغالء  تنتهي  ال  والتي  املستمره  ومتطلباهتا 
والديون وكثرة األحتياجات والتي ال تتناسب 
مع الدخل فالكل يشكو والكل يرصخ من كم 
وهلؤالء  صباح  كل  علينا  الواقعه  الضغوط 
أقول ان اهلل أمني ومل يعد بحياة سهله ومجيلة 
وختلو من الصعاب لكنه وعد أنه سيكون معنا 
يسعدنا  كان  سواء  فيه  ما  بكل  الطريق  طول 
احلياة  بطول  قلوبنا  يعزى  أخري  بأوقات  أو 
قلوبنا ويطمئن  يكفينا  وهذا  ومرها  بحلوها 
األرضيه  األبواب  أن  شعر  من  لكل  رابعا: 
ألنه  فيرصخ  وجهه  يف  أغلقت  قد  بجملتها 
رشيك  جيد  ال  ألنه  أو  املناسب  العمل  جيد  ال 
وال  للخارج  السفر  يف  يرغب  ألنه  أو  احلياة 
أن  يشعر  وهكذا  الفرصه  هذه  له  تتوفر 
باب  بأن  أشجعك  أمامه  أغلقت  االبواب  كل 
لك  مفتوحا  يظل  الذي  هو  الوحيد  السامء 

حالتك  عن  النظر  بغض  دائام  بك  ويرحب 
وضعفك وبعدك عن اهلل لسنوات طويلة لكن 
ثق أنه يف الوقت الذي تطرق فيه باب السامء 
لك اهلل  وسيسمع  مفتوحا  جتده  سوف 
زالوا  ما  الناس  من  بعض  هناك  خامسا: 
لدهيم  ليس  أنه  بسبب  وذلك  يرصخون 
و  احلياة،  هذه  يف  عليه  يستندون  عكاز  أي 
تقدم  كلام  أنه  نالحظ  لعلنا  أٌقول  لأليضاح 
حتملنا  أن  أقدامنا  تستطيع  وال  العمر  بنا 
لنتعكز  العكاكيز  من  أنواع  ببعض  نستعني 
ال  أننا  بسبب  وذلك  السقوط  من  خوفا  عليها 
املقربني من  أقرب  نجد حولنا وال سيام من 
وملثل  عليه  ونستند  عليه  نعتمد  أن  نستطيع 
ختيل  وأن  أمني  اهلل  أن  أوضح  أن  أريد  هوالء 
كل البرش فهو ال يتخيل ويظل األب والصديق 
والرفيق الذي بصدق ال يمكن أن ينكر نفسه.
اهلل  أن  القاريء  عزيزي  لك  أؤكد  دعني 
اليوم  هلذا  باحلياة  لك  وسمح  خلقك  الذي 
فهو  للمنتهي  معك  يظل  أن  وعدك  من  هو 
ويسندك  ويرفعك  حيملك  الشيخوخه  ايل 
وخييب  عليه  تستند  من  جتد  مل  وأن  حتي 
السامء  ايل  عينك  أرفع  فيه  ورجاؤك  أملك 
فهو  نفسك  من  اليك  أٌقرب  اهلل  أن  وثق 
الغايل  القريب  رحيل  عند  يعوضك  من 
وهو  وحدتك  عند  بجوارك  يقف  من  وهو 
من  فيها  ما  بكل  احلياة  لتواجه  يعينك  من 
يغلق  ال  الذي  الوحيد  الباب  وهو  صعاب 
عليه. تستند  وعكاز  سند  خري  وهو  أبدا 



منطق بال  األشياء  تأيت  أن  املنطق  من  ليس 
فيها  املفروض  يكون  حاالت  نعيش  ما  كثرًيا 
مغايرًا عن الواقع ، هنا املنطق يقول أن احدمها
) املفروض أو الواقع (  جاء مغايرًالقواعد املنطق 
األبيض  اللون  الرسام  خيلط  عندما  ذلك  مثال 
أن  الطبيعي  فمن  القدر  بنفس  األسود  باللون 
منطق  هو  وهذا  الرمادي  اللون  عيل  حيصل 
آخر  بلون  النتيجة  تأيت  عندما  لكن  األشياء، 
غري الرمادي، فهذا يعني أنه أمرًا غري منطقيًا. 
تأمل  وقفة  لنا  يكون  أن  جيب  هنا 
قد  اإليامن  منطق،  بال  تبدو  قد  األشياء  بعض 
منطق بال  يكون  قد  واحلب  منطق،  بال  يبدو 
ليس  هذا  لكن  منطق،  بال  أهنا  نظن  قد  الغرائز 
الذي  منطق  وبال  بالوراثه   املؤمن  الواقع،  هو 
اجلمعي  العقل  ومسايرة  القطيع  سياسة  يتبع 
احلب  أقنعة،  من  ارتدي  مهام  كاذب  إيامنه 
ليس أعمي كام تقول األسطورة، احلب له  برص 
أن  البد  قلبني  بني  جيمع  ،لكي  حادة  وبصرية 
وكيمياء  كثرية  جذب  عنارص  بينهام  يكون 
هكذا  كيوبيد،  سهام  حترك   التي  هي  خاصه 
منطق بال  تتحرك  ال  الغرائز  حتي  املنطق،  يقر 
حيركان   اللذان  مها  العاطفي  واجلوع  اإلثارة 
هرمونات الرغبة، املنطق حارض يف كل احلاالت . 
لكن مما الشك فيه أن اإلنسان أحياًنا ما يعمل ضد 
عنق  يلوي  حني  األشياء،  حقيقة  وضد  الواقع 
احلقيقة ويعصب عيون ماعت اجلميلة ليفرض 
منطقه هو، مما يدفع املنطق عيل اإلنتحار كمدًا . 

دقق النظر حولك يف الواقع الذي نعيشه اآلن عيل 
مستوي  وعيل  عليه،  نقيم  الذي  الكوكب  إمتداد 
بدء  منذ  فيه،  ونعيش  فينا  يعيش  الذي  الوطن 
مل  هابيل،  يف  قتاًل  يعمل  مازال  وقايني  اخلليقة 
دم  يسال  مل  يومًا  حتي  وال  جياًل  وال  قرنًا  خيلو 
املسكونه هذه  عيل  اإلنسان  أخيه  بيد  اإلنسان 
البرش  ماليني  من  كم   ،  !! منطق  أو  مربر  بال 
واألوبئة األمراض  هبم  وتفتك  جوعًا  يترضرون 
مدقع فقر  يف  آدميه  غري  حياة  ويعيشون 
صناع  جيوب  يف  وتتكاثر  ترتاكم  املليارات  بينام 
هذا؟ يف  املنطق  أين  السموم،  وجتار  احلروب 
غياب  عن  سافرًا  إعالنًا  هذا  اليس 
للمنطق؟؟؟  انتحارًا  هذا  اليس  املنطق، 
من  ونقلل  اخلاص  إيل  العام  من  نخرج  دعنا 
نصف قطر الدائرة وحميطها، هل هناك منطق 
بريستيد  العامل   عنها  قال  أمة  اليه  آلت  ما  يربر 
قائاًل:  شامبليون  هلا  وشهد  التاريخ،  فجر  أهنا 
أقدام  حتت  حراك  بال  ويسقط  اخليال  يتداعي 
بنت  التي  األمة  القديمة،  املرصية  احلضارة 
املنطق  من  هل  الدنيا،  عجائب  عجيبة  اهلرم 
خلف  وتغرب  عنها  التحرض  شمس  تغيب  أن 
الذي   الشعب   ذاك  الصحراء،  رمال  كثبان 
وفنًا  مبهرًا  علاًم  املنطقة  يف  الريادة  له  كان 
السجادة  تسحب  عندما   ، رفيعًا  وأدبًا  راقيًا  
حضارة بال  أقزام  بواسطة  أقدامه  حتت  من 
ثقافة  ،و تغزونا  تواطئ معهم بعض اخلونة منا 
ثقافة  أهنا  عنها  يقال  ما  أقل  مهرتأهة،  غريبة 
أنتحر  فقد  املنطق،  عن  تسأل  ال   التوكتوك، 
عيل  حضارة  أعظم  لصناع  حفيدًا  تكون  عندما 
خطوط  كل  عيل  حضارة  أرقي  التاريخ،  مر 
الطول وخطوط العرض فوق سطح تلك الكرة 
الوهابية  الرعاع  ثقافة  تغزوك  ثم  األرضية، 
الدولة مفاصل  كل  يف  وتتغلغل  الرشيرة، 
املتخلفة  الرجعية  األفكار  رسطان  وينترش 
الناس، لسنوات وعقود طويلة العفنة يف سلوك 
البلد هوية  طمس  عيل  عملت  عجاف  سنوات 
من  الكثري  دفع  مما  املرصية  للقومية  والتنكر 
طيورًا  يصبحوا  أن  واملواهب  العقول   أصحاب 
عن  بعيدًا  الناس  بالد  يف  وتعمر  تغرد  مهاجره 
حضن الوطن الذي أصبح عنرصًا طاردًا ألبناؤه  
عندما  نعم   ، انتحر  بل   ، املنطق  غاب  هكذا    ،
هوية  تزور  عندما  اجلميل،  كيمت   اسم  يغيب 
وطن عيل مدي عقود طويله، أين املنطق عندما 
يلصق باسم الدوله صفة العربية، إن كانت مرص 

هي شفرة صغرية يتم حتميلها مع برنامج رئييس 
ببعض  ويقوم  العالية،  الشعبية  ذات  الربامج  من 
قوى  إضعاف  عىل  ترتكز  ما  غالبًا  اخلفية،  املهام 
ورسقة  جهازه  اخرتاق  أو  الضحية  لدى  الدفاع 
ال  التي  اخلبيثة  الربجميات  من  نوع  هو  بياناته. 
تلقاء نفسها والذي يظهر لكي يؤدي  تتناسخ من 
ينسخ  ذلك  من  بدال  ولكن  فيها  مرغوب  وظيفة 
يعتمد  األحيان  من  كثري  ويف  اخلبيثة.  محولته 
عىل األبواب اخللفية أو الثغرات األمنية التي تتيح 
اجلهاز  أو  الكمبيوتر  إىل  به  الغري املرصح  الوصول 
أن تكون  إىل  األبواب اخللفية متيل  اهلدف. وهذه 
أحصنة  العاديني.  للمستخدمني  مرئية  غري 
طروادة ال حتاول حقن نفسها يف ملفات أخرى مثل 
فريوسات الكمبيوتر. أحصنة طروادة قد ترسق 
املضيف.  الكمبيوتر  بأنظمة  ترض  أو  املعلومات، 
وقد تستخدم التنزيالت بواسطة املحركات أو عن 
طريق تثبيت األلعاب عرب اإلنرتنت أو التطبيقات 

كيفية اهلروب إىل اهلل،  بالرجوع إىل اهلل بالصالة : 
الصالة هى العالقة الرسية مع اهلل بدون رقيب كام 
نرنم الرتنيمة ... الصالة هى االتصال باهلل فهى حالة 
البد أن ال تنقطع من حياة اإلنسان حلظة واحدة. 
والقلب  باهلل  مرتبط  الفكر  فيها  يكون  الصالة 
مجيع  يتمم  واجلسد  وحنانه  اهلل  بمحبة  يشعر 
يأخذه  ملا  وطهارته  نقائه  عىل  وحمافظا  وظائفه 
الطاهرة  الصفات  فتنطبع  باهلل  الدائم  االتصال  من 
يكلم  كان  حني  النبى  بموسى  ويذكرنا  حياته  ىف 
اهلل عىل اجلبل كان يرجع إىل الشعب بوجه املشع 
اخلري  يميز  وجتعله  العقل  تنري  الصالة  اهلل..  بنور 
األزمات  وقت  حصني  حصن  الصالة  الرش..  عن 
باستمرار  حلياتنا  جتديد  هى  الصالة  والضيقات.. 
شمس  عن  النفس  غابت  إذا  لذنوبنا  ومتحيص 
والروح  املسيح  يسوع  املجد  رب  هو  الذى  الرب 
الصالة.  ىف  شبابنا  النرس  مثل  جيدد  القدس 

من  والتناول  واإلعرتاف  احلقيقية  التوبة 
األرسار االهلية :  

الساموات  ملكوت  منكم  اقرتب  قد  ألنه  توبوا 
ىف  حقيقية  مرحلة  هى  التوبة  أن   )17:4 )متى 
ولو  خطية  بال  احد  ليس  ألنه  اإلنسان..  حياة 
)4:14 )اى  األرض  عىل  واحدا  يوما  حياته  كانت 
النفس  طبيب  إىل  باستمرار  حيتاج  ال  منا  من 
االصحاء  حيتاج  ال  قال  الذى  واجلسد  والروح 
يعلم  الذى  اخلالق  انه  املرضى  بل  الطبيب  إىل 
األب  اهلل  كلمة  املسيح  السيد  انه  نفوسنا  ببواطن 
مثلنا. جسد  أخذا  مريم  العذراء  من  ولد  الذى 
لنثبت  والتناول  االعرتاف  برس  تكتمل  التوبة 
لنرنم  القدس  الروح  بعمل  فينا  واهلل  اهلل  ىف 
واألرض  السامء  اى  واحدا  اإلثنني  جعل  ونقول 
سامئيني. أناس  أو  ارضيني  مالئكة  نكون  لكى 

الصـــــــوم:
صالة  هى  الصوم  عن  الصلوات  أمجل  من 
الصوم  الكبري.  الصوم  ايام  ىف  القسمة 
إذ الشياطني  خيرجان  اللذان  مها  والصالة 
والصوم  بالصالة  إال  خيرج  ال  اجلنس  هذا  إن  قال 
الروحى  املفهوم  ىف  والصوم  االهلى(  )القداس 
بركة  عبارة  ولكنه  طعام  تغيري  جمرد  ليس  انه 
آدم  الرب  يطيعا  مل  اخلليقة  بدء  ىف  ألن  هلل  طاعة 
ال  ان  هلل  طاعة  وعدم  عصيان  فكانت  وحواء 
وحيرضنا  والرش.  اخلري  معرفة  شجرة  من  ياكال 
ابنه  قدم  حني  اآلباء  ابو  ابراهيم  ابونا  طاعة  االن 
حسب  هلل  بالطاعة  ولذا  للمحرقة  ذبيحة  إسحق 
وايضا  األجيال  مجيع  منه  يتعلم  برا  ابراهيم  ألبناء 
هو  للصوم  األساسية  املبادئ  ومن   .. نسله  بارك 
صام  الذى  املسيح  يسوع  املجد  برب  نقتدي  أننا 
نفسه  يقدم  ما  قبل  ليلة  وأربعني  يوم  أربعني  عنا 
فداءا عن حياة العامل ... والصوم هو صلب األهواء 

عربيه  فامذا يكون أهل جزيرة العرب ! اهلوية 
ليست باللغة وال بالدين وال باللون اهلوية باألرض 
مرص  مجهورية  ونحن  مرصية  ،وأرضنا 
أن  معني  ما  العربية،  مرص  وليست  املرصية، 
يكون عيل أرض العاصمة املرصية مبني جامعة 
األرض  نفس  عيل  يوجد  وال  العربية  الدول 
ماعدا   ،Egyptology املرصيات   علم  اكاديمية 
ومنهم  األمازيغ  ..شعوب  فيه  منطق  ال  ذلك 
املرصية  سيوة  واحة  يف  املرصيني  األمازيغ 
شعب  األمازيغية،  بلغتهم  حيتفظون  مازالوا 
هلا  تعرض  التي  الوحشيه  املجازر  رغم  األرمن 
يف  تشتتوا  القلب  غالظ  االتراك  العثامنيني  من 
حيتفظون  ومازالوا  دولة  وعشون  املائة  قرابة 
جيل  بعد  جياًل  ألبنائهم  ويعلموها  األم  بلغتهم 
عيل  حافظوا  الشعوب  من  وغريهم  ،األكراد 
شعب ألي  الثقافة  وعاء  اللغة  ألن  األم  لغتهم 
املرصية  لغتنا  ترك  عيل  قهرًا  أجربونا  ونحن 
عن  الطرف  تغض  املتعاقبة  واحلكومات  األم، 
الدعوات  رغم  للمرصيني  املرصية  اللغة  تدريس 
تواجدها  إعادة  أجل  من  الصوت  فيها  بح  التي 
كأصحبها خالدة  ألهنا  متت  مل  فهي  حياتنا  يف 
االهرام  متون  عيل  أصحاهبا  حفظها  التي  اللغة 
يمنع  ماذا   ، الربدي  وأوراق  املسالت  واسطح 
اللغات احليه   اللغه العربية وكل  تواجدها بجوار 
ال شئ غري غياب املنطق ، كيف لدولة أن تطلع 
وهي  التحرض  من  أعيل  وقدر  أفضل  ملستقبل 
ترتدي عبائة الدين التي تعرقل أي خطوه نحو 
العلامنية  تعادي  لعقول   ، كيف  مستقبل أفضل 
هلا  كيف  نيه  سوء  عن  أو  فهم  دون  وترفضها 
أضاف  أن  منذ   ، أفضل  مستقبل  يف  تطمح  أن 
الدستور كرشوه  الثانيه يف  املاده  املؤمن  الرئيس 
وال  السلطه،  بكريس  ملتصقًا  ليبقي  للناخبني 
أحد جيرؤ عيل طلب إزالة هذه املاده العنرصية 
الغري منطقية ، ألن الدولة ببساطه شديده ليس 
وإن  دين،  هلا  ليكون  ملموس  مادي  كيان  هلا 
التهم  بك   ويلصق  الدين  باذدراء  تتهم  جترأت 
من  كفته  حمامي  أي  وينربي  مسبقًا  املعبأة 
دول  أي  التملق،  هواية  ليامرس  الشهره   هواة  
املتخلف حتمل بطاقة اهلوية  أو  املتحرض  العامل 
من  الغرض   ، فيها  املواطن  ديانة  تبني  خانة 
اهلوية  صاحب  توصيف  أصاًل  اهلوية   بطاقة 
شكاًل وليس ايامنيًا، هذه اخلانه احلمقاء املقصود 
لألسف  أكثر،  ليس  املواطنني  بني  التمييز  هبا 
ومهية  بمربرات  زورًا  عنها  يدافع  من  جتد 
يبقي علم مرص  أن  . أي منطق يقول  بال منطق 
مثل  ثالثة،  الوان  جمرد  مرصية،  بصمة  بال 
التي ال يفهم هلا معني االعالم األخري  عرشات 
تركها  املرصية  الرموز  من  ثروة  لدينا  ونحن 
زهرة  من  واألهرام  املعابد  كل  يف  أجدادنا  لنا 
واخلرطوش  وماعت  حورس  وعني  اللوتس 
الشمس،  ومراكب  احلياة  مفتاح  وعنخ  امللكي 
كبصمة  علمنا  عيل  يوضع  الرموز  هذه  من  أي 
املنطق من  هذا  اليس  هويتنا،  تؤكد  مرصية 
هلذا نحن نعاين من التفسخ واالنحالل يف املزاج 
وحليم  بفريد  نطرب   كنا  أن  بعد  العام،  والذوق 
تعودت آذاننا اآلن عيل بيكا وشاكوش ، وبعد أن 
األفيش  تصدر  أباظه  رشدي  الشاشة  فتي  كان 
فوازير  حتي  زيرو،  نمرب  البلطجي   نموذج 
جالل رامز  بسخافات  تبدلت  نيليل  الفراشة  
انحدر  كلام  العام  الذوق  يف  اهلبوط   اذداد  كلام 
عكسية  العالقة  للمواطن،  العام  السلوك  أيًضا 
ما  شعب  وحترض  ثقافة  بني  طردية  وليست 
واالعالم  السطحي  والفكر  اهلابط  الفن  وبني 
بحالة  تكون  عندما  الناعمة  القوي  التافه، 
األقزام  يصبح  وعندما  االمة،  بدن  يصح  صحية 
هم  اعالمًا  والطبالون  ابداعًا  والفقراء  فكرًا 
الدراويش،  عبائة  تغطيهم  الساحة   عيل  اللذين 
أن  عندئذ  وتأكد  السالم،  الدنيا  عيل  فقل 

املنطق قد انتحر.

إىل  الوصول  أجل  من  اإلنرتنت  عىل  القائمة 
مشتق  واملصطلح  اهلدف.  الكمبيوتر  أجهزة 
اليونانية  األساطري  يف  طروادة  حصان  قصة  من 
أشكال  من  شكال  تستخدم  طروادة  أحصنة  ألن 
نفسها  بتقديم  وتقوم  االجتامعية"،  "اهلندسة 
إقناع  أجل  من  ومفيدة،  مؤذية،  غري  أهنا  عىل 
الضحايا لتثبيتها عىل أجهزة الكمبيوتر اخلاصة هبم

• عدم حتميل برامج أو ملفات غري موثوقة.
• تتبيث برامج مضادة للفريوسات ك Avast أو 

.Avira
قم بفحص امللفات التي محلتها باستخدام كيفية 

محاية احلاسوب من الفريوس
• فايروس توتال.

• اجتنب حتميل أو تثبيت النسخ املقرصنة   
Cracked Softwares

• عدم الدخول ملواقع ويب غري موثوقة
منقول

الفانية. العاملية  واللذات  الذات  وسحق  الدنيوية 

القراءات الروحية:
تظنون  ألنكم  الكتب  ىف  )فتشوا 
)39:5 )يو  ابدية  حياة  فيها  لكم  أن 
حلياتنا  كدستور  املقدس  الكتاب  ودراسة  قراءة 
محاقة  أو  بجزع  ىف  اخطنا  إذا  حتى  باستمرار 
قلب يردنا الروح القدس رسيعا إىل احللة النورانية 
أسفار  أن  وللحقيقة  اخلطايا.  ظلمة  تغطينا  وال 
للعامل  قدمه  ملا  للداء  الدواء  تعطينا  القديم  العهد 
منهم  واألنبياء  اآلباء  قصص  عن  االهلى  بالوحى 
البار ومنهم االثيم . منهم من تاب بعد اثمه كداؤد 
عالقته  فقد  من  ومنهم  املثال  سبيل  عىل  النبى 
نستفيد  كثرية  فوائد  لذلك   . كشمشون  باهلل 
ىف  أيضا   ... املقدس.  بالكتاب  نرتبط  حني  حلياتنا 
القدوة  بنفسه  املسيح  السيد  لنا  قدم  اجلديد  العهد 
احلسنة للحياة عىل األرض كإنسان وترك لنا األمثال 
الغنى  اإلنسان  حاالت  كل  عن  تعرب  التى  املختلفة 
دستورا  لنا  وقدم  املفقود..  الدرهم  والفقري.. 
اجلبل.  عىل  املوعظة  وهو  التنفيذ  سهل  مسيحيا 
أما عن سفر الرؤيا فهو عبارة عن تشويق روحى 
نجاهد  أن  ليشجعنا  واالبدية  السامء  عن  رائع 
وايضا   ... السامئية  الصفوف  ضمن  لنكون 
بولس  معلنا  ورسائل  اجلامعة  الرسائل  من  كثري 
الرسول تنظم كثري من األحوال املدنية والروحية 
 ..... املسيحيني.  املؤمنني  لكافة  واجلسدية 

التداريب الروحية:
نفسك  أن  كام  وصحيحا  ناجحا  تكون  ان  اروم 
مهمة  الروحية  التدريب   )  2:1 يو   3( ناجحة 
تلقى  التى  األم  بمثابة  أهنا  حيث  لإلنسان  جدا 
الكنيسة  يرشبون..  وكيف  ياكلون  كيف  أطفاهلا 
اجياهلا كيف حييون  تلقن  العظيمة  األرثوذكسية 
معقدة..  وغري  وبسيطة  عميقة  إيامنية  حياة 
وخيدمون  يامرسون  املوقرين  أبائنا  الكنائس  ىف 
الفردى  بالعمل  كنايسهم  شعب  طاهر  بقلب 
الشعب  يناديه  الذى  الكاهن  األب  جيلس  اى 
ماهو  يكتشف  فردية  جلسات  )أبونا(  بلقب 
وبالتاىل  اإلنسان  منه  وينزعج  حيزن  وما  به  يرس 
جيعل   . اجتامعيا  روحيا  وحبا  اهتامما  يعطيه 
هذا  لذلك  شئ.   كل  ىف  إليه  يرجع  رفيق  لإلنسان 
... هادئة.  مستقرة  حياة  لإلنسان  يضمن  النظام 
فاهلروب إىل اهلل قامه روحية نسعى أن نصل اليها 
إىل آخر نفس ىف حياتنا لنحظى بالنعيم االبدى .... 
وان  لوم  بال  اهلل  أمام  باملثل  نتبارك  أن  يعطينا  ربنا 
نكمل  لكى  األرض  عىل  هنا  معاه  بالعرشة  نتمتع 
السامئية. أورشليم  ىف  اآلتى  الدهر  ىف  حياتنا  بقية 



وترتبها غرفتك  تدخل  أن  تقرر  مرة  كل  يف 
الكثري  وجتُد  فيها،  هام  هو  ما  بكِل  تتمسك 
لتضعها  لك  نفٌع  هلا  تُعد  مل  التي  األشياء  من 
بتنظيفها  تقوم  ثم  منها.  التخُلص  وتقرر  جنبًا 
فيها. باجللوس  تتمتع  حتى  هبا  غبار  أي  من 
هكذا هي حياتنا من حنٍي آلخر ويف كل مرحلٍة 
العالقات  غبار  من  ُننظفها  أن  نحتاج  عمرية، 
واألزمات واألشياء التي كانت سببًا لضياع وقتنا
ملنفعتنا  ومثمر  جديد  هو  ما  بكل  نؤتيها  وأن 
يبنينا  كان  ما  بكل  نتمسك  واجلسدية.  النفسية 
ونتخلص  املستقبل.  يف  به  لنستمر  املايض  من 
وروحيًا. وفكريًا  وجدانيًا  يفيدنا  يُعد  مل  بام 

اإلهتامم  من  الكثري  فتحتاج  عالقاتنا،  يف  نتأمل 
بصفة  علينا  متر  رسيعة  عالقات  هناك  إذ  منا. 
هبدف  عالقات  أو  عمل  عالقات  سواء  مؤقتة 
أوراق دراسة  حتقيق مصالح مشرتكة كتقديم 
أو بيع أو تسجيل أية بيانات من خالل مصالح 
حكومية. هي عالقات رسيعة ومؤقتة وليس 
فيها سوى تبادل املصالح املشرتكة، ألنك حتصل 
عىل  نحرص  مادي.  بمقابل  ما  خدمٍة  عىل 
تكرار التعامل مع َمن أراحنا وال نكرر التعامل 
مع َمن ضايقنا. واذا إضطررنا إىل تكرار التعامل
التعامل. ينتهي  حتى  أنفسنا  نوتر  أال  ُنحاول 
تستمر  أن  خاطرك  يف  تكن  مل  عالقات  وهناك 
معها طوياًل وتكون هي سببًا لسعادتك كعالقة 
أن  كام  أيضًا.  عمل  أو  زواج  عالقة  أو  صداقة 
الفطرة  بحكم  عليك  ُفرضت  عالقات  هناك 
األخوة.  عالقة  أو  الوالدين  مع  األبناء  كعالقة 
هنا تقع بني حرية اإلختيارين. فأحيانًا جتُد أهنا 
تشعر  ال  وأحيانًا  مشرتكة،  وحب  نفع  عالقة 
من خالهلا بأي بنيان. ألنه هناك َمن حيرصون 
الصورة  أجل  من  فقط  العالقات  هذه  عىل 
اخلارجية لشكل الصداقة أو العائلة أو من أجل 
أهنا صلة َرِحم جيب أن يعمل الضمري من أجلها 
اخلارجية.  الصورة  عىل  احلفاظ  أجل  من  أو 
يف  السامة  العالقات  هي  العالقات  كراكيب 
سالمنا  فقدان  يف  السبب  هي  التي  حياتنا 
أول  العالقات  هذه  برت  إستطعنا  فإذا  الداخيل. 
ل، كان هذا نفعًا لنا.  وإذا مل نستطع ، فاحلل  بأوَّ
هذه  من  تنتج  التي  اخلالفات  جتنب  األمثل 
العالقات باختصار التعامل معها بقدِر املستطاع.
حياتنا.  يف  جرت  التي  األحداث  يف  نتأمل  كام 
جوانب  هدِم  يف  سببًا  كان  وما  منها؟  أفادنا  ما 
يف  أيضًا  سببًا  كان  وما  شخصيتنا؟  يف  مجيلة 
فينا.  اإلجيابية  اجلوانب  من  العديد  إكتشاف 
للقراءة وكتابة  فمثاًل حينام جتُد نفسك حُمبًا 
أراِئك حينام تتضايق من موقٍف ما أو شخٍص 

مأساة مرصع جون كيندى
كيندى  جون  طائرة  سقوط  مأساة  خرب  أحدث 
زوجته  وأخت  كارولني  زوجته  مع  األبن 
احلال ىف  الثالثة  وموت  املحيط  ىف  لورين 
واالسى.  العميق  احلزن  من  واسعة  أصداء 
اجلرائد  صفحات  اخلرب  هذا  أحتل  ولقد 
اإلذاعات  وشغل  العامل،  ىف  واملجالت  األوىل 
24 ساعة متواصلة ملدة أسبوع كامل. والتلفزيون 
منظور  من  كله  هذا  ىف  هيمنا  الذى  أن 
والذكريات  املثرية  األخبار  ليس  روحى، 
امليالد  من  الصور  البوم  وأستعراض  األليمة 
األتية: التساؤالت  عىل  الرد  ولكن  املامت،  إىل 
زوجته  وأخت  وزوجته  األبن  جون  كان  هل   -١
أمام  والوقوف  الفجائى  املوت  هلذا  مستعدين 
ينطبق  السؤال  ونفس  ؟!  الرسعة  هبذه  اهلل 
عظيم  مجهورية  رئيس  كان  الذى  والده  عىل 
بجريمة  أيضًا  فجأة  حياته  وانتهت  وحمبوب، 
لألبدية؟ مستعدين  مجيعًا  كانوا  فهل  قتل 
اجلامعة:  سفر  ىف  سليامن  احلكيم  يقول   -٢
كاألسامك  وقته.  يعرف  ال  أيضًا  اإلنسان  "ألن 
التى  وكالعصافري  مهلكة،  بشبكة  تؤخذ  التى 
ىف  البرش  بنو  تقتنص  كذلك  بالرشك  تؤخذ 
.)12  : )جا9  بغتة"  عليهم  يقع  إذ  رش  وقت 
فقد  العامل،  هذا  ىف  الفرح  إىل  احلزن  أقرب  ما   -٣
أبنة  فرح  حلضور  طريقهم  ىف  وهم  الثالثة  مات 
تأجل  أو  ألغى  الذى  العرس  حيرضوا  فلم  عمهم 
وال  أمان  وال  ضامن  ال  جنازة!  إىل  الفرح  وحتول 
به.  نتعلق  الذى  العامل  هذا  ىف  حال  عىل  استقرار 
٤- كان شابًا ىف ربيع العمر – 38 سنة – ابن رئيس 
يملك  جملة،  حترير  ورئيس  حمام  مجهورية، 
خاصة  وطائرة  دوالر  مليون  مخسة  من  أكثر 
سار  واينام  سنتني  منذ  متزوج  جديد  وعريس 
ذلك  كل  لألسف  يا  ولكن  األضواء،  عليه  تسلط 
سعادة.  وال  سالمة  له  يضمن  ومل  حلظة  ىف  ضاع 
كل  ليست  العامل  طموحات  أن  شبابنا  أدرك  فهل 
طموحهم  يكون  أن  جيب  اهلل  ملكوت  وأن  شئ، 
مللك  أوالدًا  يكونوا  أن  نعمة  ويقّدرون  األول، 
هناية؟ مللكه  ليس  الذى  األرباب  ورب  امللوك 
-5 مجيل أن يملئ الشارع أمام بيته زهورًا وشموع 
للحوادث  يتوجعون  عاطفيون  فالناس  ودموع، 
األليمة. ولكن هل لقى املاليني من ضحايا احلروب 
الوحشية، أو الشهداء القديسني الذى مل يكن العامل 
الضخم؟! االهتامم  هذا  من  شيئًا  هلم،  مستحقًا 

***

البخيل 
الفرنسى  لألديب  الشهرية  البخيل  قصة 
يومًا  دعى  البخيل  هذا  أن  تتلخص  مُوليري 
عىل  هلم  وكتب  العشاء  عىل  أصحابه  بعض 
"إننا  هكذا:  تقرأ  "يافطة"  الطعام  غرفة  باب 
نأكل"!  لكى  نعيش  وال  نعيش.  لكى  نأكل 
إال  الضحك،  عىل  باعثة  العبارة  هذه  كانت  ومهام 
الذين يعيشون لكى  إهنا تنطوى عىل حكمة. فأن 
اإلنسان  أما  األربع.  ذوات  احليوانات  هم  يأكلوا 
العاقل احلكيم فهو الذى يأكل لكى يعيش، وعندما 
وأسمى  أعىل  أهدافًا  أمامه  يضع  فإنه  يعيش 
اجلسدانية  واألمور  واللبس  والرشب  األكل  من 
املسيحى  اإلنسان  وأما  الوثنية.  األمم  تطلبها  التى 
.)33  : )مت6  وبره"  اهلل  ملكوت  "أواًل  فيطلب 

ُمفكرًا  لتصبح  هذا  يساعدك  أن  ممكن  ما، 
لإلهتامم  حُمبُا  نفسك  وجدَت  وإذا  أوكاتبًا. 
إطار  يف  ذلك  ُتنمي  أن  ممكن  البدنية،  باللياقة 
الرتكيز عىل رياضٍة تفيدك. وإذا وجدت نفسك 
حُمبًا للتسويق، يمكنك أن تدخل يف جمال البيع 
لديك  كانت  وإذا  ملنتجاتك.  والرتويج  والرشاء 
فيكون  التكنولوچية،  اإلكتشافات  مهارات 
املجال  يف  متخصصًا  لتصبح  لك  محاسًا  ذلك 
مع  برهًة  تقف  هنا  التكنولوجي...وهكذا. 
الضائع  الوقت  كراكيب  من  لتتخلص  نفسك 
عليك  عائُد  هو  فيام  العمل  وتقرر  املايض، 
البدين. كام يمكن  أو  والفكري  املعنوي  بالنفع 
األحيان  بعض  يف  املادي  بالنفع  عليك  يعود  أن 
إذا إستطعت. ولكن ال جتعل السبب املادي هو 
السبب األول أو الوحيد لكي ال توِقف حياتك.
ختلص أيضًا من كراكيب الندم من وقٍت آلخر 
حقك  من  أنه  صحيح  لبٍن.  من  سكبتُه  ما  عىل 
األحزان فيه  تأِت  الذي  الوقت  يف  حتزن  أن 
منها.  اخلجل  أو  مشاعرك  كبت  أبدًا  جيب  وال 
وقتًا  احلالة  لنفس  تستسلم  أال  املطلوب  ولكن 
أنفسنا  نساعد  أن  فاجلميل  عمرك.  من  طوياًل 
اإلمكان.  بقدر  احلالة  هذه  من  اخلروج  عىل 
واألحباء  اهلل  مساعدة  نطلب  نستطع،  مل  واذا 
احلياة.  واستكامل  للنهوض  بأيدينا  باإلمساك 
يمكننا أن ُنشغل وقتنا بكِل ما هو ُمفيد لتنشيط 
عىل  احلياة  أن  جيدًا  نعلُم  ألننا  وقلوبنا.  أذهاننا 
فإذا  شخص.  أي  لدى  كاملة  ليست  األرض 
األشخاص  يف  دائاًم  الكامل  عن  نبحث  ظللنا 
خطوة  نخطو  لن  األشياء،  أو  األحداث  أو 
فيها.  بالعيِش  نتمتع  ولن  قراراتنا،  يف  واحدة 
من  اخلوف  كراكيب  من  أيضًا  وختلص 
ُمتحججًا  حياتِك  يف  جديدة  خطوات  ختطي 
طاقة  وجود  بعدم  وتارًة  الوقت،  بتأخِر  تارًة 
أو  سابقًا  الفشل  من  أخرى  وتارًة  للتخطي، 
جتربة  لكِل  أن  فتذكر  اإلمكانيات.  نقص 
مايض  فشٍل  لكل  أو  املايض  يف  موجعة 
وفهم  املستقبل  يف  نجاحات  حتقيق  يف  سببًا 
كلها  حياتنا  سارت  فإن  احلياة.  جلوانب  أكثر 
ما  عىل  نحافظ  كيف  نفهم  لن  نجاحات، 
األخطاء. نتجنب  كيف  نفهم  ولن   حققناه، 
فلننظر مًعا إىل الكوب املآلن من كِل ما ختطيناه 
من  نفوسنا  متتلئ  ما  كي  عمرنا  مراحل  يف 
كراكيبنا  من  التخلص  إىل  ولننتبه  احلياة.  حب 
أّول بأول لننظم العيش فيها. مًعا لنساند بعضنا 
يقع  حينام  البعض  بعضنا  بأيدي  نمسك  بأن 
أحد فينا، ومعًا لنتخلص من كِل غباٍر مرَّ علينا. 

عرشين سنة بدون كلمة شكر!
علف  من  بكومة  يومًا  قروية  امرأة  أتت 
بداًل  أرسهتا  أفراد  أمام  ووضعتها  املاشية 
وجهها: ىف  هؤالء  فصاح  الطعام.  من 
هلم: قالت  أن  االّ  منها  كان  فام  جننت"  "هل 
الفرق؟ ستالحظون  أنكم  أدرانى  "وما 
لقد ظللت أطبخ لكم طعامكم عرشين سنة ومل أسمع 
أنكم  اىل  تطمئننى  كلمة  أى  أو  شكر،  كلمة  منكم 
مُتيزون الفرق بني الطعام اجليد وعلف املواشى"؟!
وبمناسبة أننا ىف بلد حيتفل بعيد للشكر ىف كل عام 
يا ليتنا ال نكون بخالء ىف شكرنا هلل وللناس، وان نبدًا 
ىف تدريب أنفسنا عىل تنفيذ هذه الوصية املقدسة: 
يومنا  فنبدأ   .)8  :  5 تس   1( شئ"  كل  ىف  "أشكروا 
بالشكر ونختمه بالشكر. وال نرسع ىف تناول الطعام 
مهام كنا جياع بدون شكر. وال نضحك عىل أوالدنا 
برضورة  األحد  مدارس  ىف  تعلموه  ما  نفذوا  اذا 
الصالة والشكر قبل األكل بل نشجعهم ونشاركهم 
أن  علينا  أمهلناه.  بشئ  ذكرونا  ألهنم  ونشكرهم 
اليومية  احساناته  عىل  اخلريات  صانع  اهلل  نشكر 
املادية. أم  اجلسدية  أم  الروحية  سواء  لنا،  الكثرية 
بل وجيب علينا أيضًا ان نشكر اهلل حتى عىل األشياء 
نظرتنا  حسب  صاحلنا  غري  ىف  أهنا  نظن  قد  التى 
البرشية القارصة، ألن الكتاب يعلن بأن "كل األشياء 
.)28  : )رو8  اهلل"  حيبون  للذين  للخري  معًا  تعمل 

***

اندروكليس واألسد
املشهورة  القصة  هذه  التاريخ  قصص  من 
اىل  سيده  عبودية  من  هرب  الذى  اندروكليس 
داخل  من  أنينًا  يسمع  به  واذا  جبل.  ىف  مغارة 
ضخاًم  اسدًا  ملح  النظر  دقق  وملا  املظلم.  الكهف 
األليف. كالقط  األمل  من  يئن  متوجعًا  رابضًا 
الشفقة  وغلبته  تشجع  ولكنه  اندروكليس  ارتعب 
إذ رأى شوكة كبرية مغروسة ىف قدم األسد فذهب 
إليه اندروكليس وانتزع الشوكة من رجله ... وشعر 
األسد بالراحة وصار صديقًا له. وبعد شهور غادر 
اندروكليس املغارة وقبض عليه وُحكم عليه باملوت 
أيام االضطهاد الدموى وألقوه للوحوش املفرتسة.
باألسد  وإذا  عجيبًا.  منظرًا  املتفرجون  ورأى 
عند  ويركع  اندروكليس  من  يقرتب  اجلائع 
وحفظه  شكره  معربًا  قدميه  ويلعق  قدميه 
الذى  األسد  نفسه  هو  كان  يؤذيه!  وال  للجميل 
واحدة  شوكة  كانت  قدمه!   من  الشوكة  أخرج 
هكذا  ويتأوه  يتوجع  جعلته  أسد  قدم  ىف 
األشواك  من  بإكليل  بالنا  فام  اجلميل  وحيفظ 
املسيح؟! رأس  ىف  تغرس  املؤملة  الكبرية  الربية 

سواء  رأسه،  عىل  كلها  أشواكنا  الرب  محل  لقد 
شوكة  أو  املرض  شوكة  أو  اخلطية  شوكة 
هيتف  أن  مؤمن  كل  يستطيع  حتى  املوت 
اخلطية  عن  نكف  فهل  موت"؟  يا  شوكتك  "أين 
أحبنا  من  مجيل  ونحفظ  والشكوى  والتذمر 
حياتنا؟ له  ونكرس  بحب  حبًا  فنبادله  عنا  وتأمل 

١- الثمن 
هناك  مجلة انجليزية مجيلة تقول :

هى  كانت  إذا   ما  السؤال  عن  توقف   (
تستطيع الطبخ أم ال... طاملا انت ال تستطيع 

أن تدفع ثمن البقاله (
كلف  ياجاريه،  اطبخى   " معناها  يف  تشبه 

ياسيدي "
نقطه  عيل  تركز  االنجليزية  اجلملة   ولكن 

أبعد بكثري  ..
فالناس دائام ما تبحث عن  الصفات األفضل 

يف األخريني ..
العروس  تكون  أن  يطلب   مثال  فالعريس  
بيت  مدبرة   ( الصفات   كل  يف  "رائعه" 

) مثقفه و مجيلة  و ينة  متد  . . ة طر شا
وال يوجد شخص يسأل   نفسه ) هل لدى 

هذه   استمرار  ثمن  ادفع   ان  استعداد 
الصفات بعد اجلواز؟( 

الكتب  ثمن   ادفع   أن  استعداد    لدى  هل 
املكياج  ثمن  مثقفة؟...  هي  تظل  لكي 
والكوافري واجليم لكى تستمر  هي مجيلة؟ 

الناس  مع  تعامالتنا  يف  كلنا  املبدأ...  بنفس 
نطالبهم  ان يكونوا )رائعني(  بالرغم من أنه 

ليس معنا الثمن.. 
باملناسبة... هناك  ثمن ُيدفع دائام  يف مقابل 
الدنيا لكي يستمر مجيل  كل شئ مجيل يف 

كام هو .. 
ثمن  انت  ستدفع  جدع..  صاحب  حمتاج 

اجلدعنه مقدما وستكون انت اجلدع... 
انت  تكون   ان  عليك  اذا  بيت  ست  حمتاج 
املسؤولية لكي ترتكها هي مهتمه  عىل قدر 

بالبيت فقط  … 
كل شئ  يف الدنيا له ثمن.. سواء انت دفعت 

الثمن أو غريك دفعه.  
لذا قبل  أن  تشرتي . فكر يف كيف ستستمر 

يف دفع الثمن؟ …
يف  لية  ملثا ا طلب  عن  قف   فتو  . . . . ال إ و
. يل مثا غري  يضا  أ نك  ا تقبل  و ين  خر آل ا

ــــــــــــــ

٢- انت و الصباره الراقصه 
ملاذا مل ترد عيل تفاهاته التي قاهلا؟ 

لكل واحد  انا مريح نفيس وبقول  ياخي   -
انت صح.."عامر يا دماغي." 

-و انت فرقت ايه عن لعبة الصبارة 
الراقصه.؟ بالعكس هي أحسن منك... 

اللعبة برتقص وهي تكرر الكالم . 

الناس  اجادل  عايزين  انت   ... ياراجل!   -
واتعب خمي وأحرق يف اعصايب؟

-  ليه ال؟.. طاملا مبدؤك "وجادهلم بالتي هي 
أحسن. " 

نصنع  لكي  العامل  ايل  اتينا   لقد  صديقي..  يا 
نخرج   و  احلياة  ايل   ندخل  لكي  ال  فرقا.. 

منها صامتني.. اتينا لنصنع فرقا لألفضل.. 
لنعط فكرا وعمال خمتلفا… 

أفالطون  او   أرسطو  أن   لو  ختيل  مثال 
او ابن رشد..  قرروا" ترييح دماغهم".. مع 
"جاب هلم الكافيه"  وكلهم  ان فعال كالمهم 
كالمهم  رأس  حتت  من  مقتولني  ماتوا 

شت   عا هم   ر فكا أ لكن   و  . . هم ر فكا أ و
قرون.. وغريت تفكري ماليني من البرش.. 

وغريت العامل  لألفضل لألحسن...
لو كل واحد ِسكت عن ُفكره و" َكرب دماغه" 

واحلق  بعض...  شبه  هنكون  كلنا  وقتها  
سيضيع وسط السكوت... 

كن  خمتلفا..  ولكن أرجوك ال تكن متخلفا 
ــــــــــــــ

الــدنــيــــــا   -٣
كلهم   .. باحلقيقة   هيتم  شخص  يوجد  ال   -

يبحثون عن مصلحتهم فقط.. 
- غريبه.!! .  هل اكتشفت ذلك اآلن فقط؟ 

- اهتزأ يب  ؟ الدنيا اتقّل خريها فعال . 
.. و لكن   من وقت ما كانت  - ال أعرف  

بقتل   أحدهم   قام  فقط..  أربعه   لدنيا  ا
العظيم   بالرش   ميلٌء  والتاريخ   . اآلخر.. 

املوجود يف نفوس البرش... 

- ماذا تقصد  .؟ 
خيدعك   الشيطان  جتعل  ال  صديقي  يا   -

ادم  و  ُخلقت..  أن  منذ  رشيرة  فالدنيا 
نزهلا ألهنا عقاب و هى  ليست مكافأة… 
أتذكر.. هو أخطأ يف اجلنة  ونزل إىل األرض 
جّنة؟  ستكون  أهنا  تتوقع  كعقاب...فهل 

- ولكن.. آال توجد فرحه؟ 
املحتاج.  ساعد  الفقري.  أعط  بالتأكيد...   -

عن  دافع  و  حيتاجه..  ملن  َعلَمك   من  أعط 
احلق حتى لو ستخرس.  ُكن أنت الشمعه يف 
ظالم العامل.. هذه كلها ستفرح قلبك احلزين 
- وما الفائدة طاملا يف النهاية ال أحد يشكر..؟ 

-هناك من سيحمل مجيلك اىل االبد... 
-من؟ 

- الذي "ال ينام".



برج احلمل )21 مارس - 20 أبريل(:
حاول ترتيب األمور بطريقة ودية بدالً من العبوس. قد تزداد امللذات املادية 

يف احلياة الزوجية أو عالقات احلب بسبب وجود الزهرة ، فاعل امللذات 
املادية  يف منزلك الرابع. جيب أن يستمع مواليد برج احلمل إىل خماوف حبيبهم أو 

زوجاهتم وحماولة فهم مشاعرهم. إذا تواجد كوكب الزهرة يف برجك بقوة ، فستزدهر العالقات.

برج الثور )21 أبريل - 21 مايو(:
يف هذه الفرتة ، يمكن أن يكون موقع الشمس و الزهرة و عطارد مفيًدا يف إحداث العديد من 
التغيريات اإلجيابية يف حياتك. وهذا قد يمّكنك من قيادة حياة أرسية سلمية. يف الوقت نفسه 
يمكن رؤية مواليد برج الثور يعملون جيًدا يف جمال التعليم بسبب عبور كوكب املشرتي يف 

منزله واجلانب الكامل منه يف منزلك اخلامس.
ومع ذلك ، عليك أن تكون حذرًا بشأن صحتك يف شهر أغسطس. قد تواجه مشكالت صحــيـة 

وقد تأيت املشاكل العقلية أيًضا يف طريقك.

برج اجلوزاء )22 مايو - 21 يونيو(:
 قد تواجهك مشاكل من الناحية الصحية ولذلك ننصحك باحلذر حيال ذلك. يف الوقت نفسه 

قد يواجه طالب عالمة الربوج هذه حتديات يف دراستهم ، هناك احتامل أن يظل جانبك املايل 
مربًحا. إىل جانب هذا ، سيكون هناك اقرتان بني الشمس و الزهرة يف منزلك الثاين ، منزل 

العائلة ،  ونتيجة لذلك ، من املحتمل أن حتصل عىل التعاون الكامل من شيوخ العائلة. قد يواجه 
سكان عالمة الربوج هذه أيًضا العديد من املشكالت يف حياهتم العاطفية. يـجــب أن تتحكم يف 

لغتك وأن تترصف بلطف أثناء التعامل مع حبيبك.

برج الرسطان )22 يونيو - 23 يوليو(: 
يكون  قد  بك.  اخلاصة  احلب  عالقة  يف  والرصاعات  التفاهم  سوء  أوجه  بعض  تظهر  قد 
كوكب  هناك  ولكن  تتضايق،  وقد  الفرتة  هذه  خالل  تافهة  قضايا  حول  خالفات  لديك 
وعاطفتك. حبك  تستعيد  أن  املحتمل  من   ، لذلك  ونتيجة   ، اخلامس  منزلك  يف  املشرتي 

يمكن   ، الزوجية  احلياة  يف  الفرتة.  هذه  يف  الزواج  يف  الرسطان  برج  عَزاب  يدخل  قد 
املتبادل. التفاهم  يف  إجيابية  عالمات  وجود  احتامل  وهناك  القديمة  اخلالفات  حل 

برج األسد )24 يوليو - 23 اغسطس(:
. ة حليا ا من  خمتلفة  ت  ال جما يف  بية  جيا إ ئج  نتا ك  هنا ن  يكو ن  أ جح  ملر ا من 

بحبك  يتعلق  فيام  كل  ملشا ا بعض  جهة  ا مو ىل  إ تضطر  قد   ، لشهر ا ية  ا بد يف 
ن  تكو ن  أ ملحتمل  ا من  بينام   ، لك  ذ ىل  إ ما  و  ، لصحة ا و  ، جية و لز ا تك  حيا و

. لشهر ا ا  هذ ل  خال حية  مر لك  ذ ىل  إ ما  و ة  رس أل ا و لعمل  ا مثل  نب  ا جو
لك  منز يف  د  ر عطا و  لشمس  ا ن  ا قرت ا ن  سيكو  ، لشهر ا من  خري  أل ا لنصف  ا يف 
. لتعليم ا ل  جما يف  فضل  أل ا يم  تقد يف  تنجح  ن  أ يمكنك   ، لك لذ نتيجة  و  ، ل و أل ا

برج العذراء )24 اغسطس - 23 سبتمرب(:
ُينصح بتوخي احلذر الشديد بشأن صحتك خالل هذا الشهر. قد تتسبب بعض املشكالت الصحية 
القديمة يف حدوث مشكالت لك بسبب وجود كوكب زحل يف املنزل الثاين عرش من منزلك 
السادس. سيبقى زحل يف منزلك اخلامس وقد يؤثر سلًبا عىل حياتك األرسية خالل هذا الوقت. 
هناك احتامل وجود اختالفات يف حياتك العاطفية أيًضا. باحلديث عن املهنة ، قد يكون الشهر 
ذا قيمة بالنسبة ملواليد برج العذراء. من املحتمل أن حتقق النجاح بسبب موقع عطارد القوي.

برج امليزان )24 سبتمرب - 23 اكتوبر(:
امليزان. هذا  بالصعود واهلبوط ملواليد برج  أنه من املحتمل أن يكون شهر أغسطس مليًئا 
النوع من  الشهر، هناك احتامل أن يكون لديك سلوك اندفاعي. من املحتمل أن يؤثر هذا 
احلياة  بسبب  قلًقا  تظل  قد   ، هذا  جانب  إىل  والعائلية.  املهنية  حياتك  عىل  سلًبا  السلوك 
املنزلية يف هذه الفرتة. قد تندلع اخلالفات حول قضايا تافهة يف األرسة وقد تظل مستاًء.

برج العقرب )24 أكتوبر - 22 نوفمرب(:
العقرب.  برج  ملواليد  احلياة  مناحي  مجيع  يف  مثمًرا  شهر  يكون  قد  بأنه  التوقعات  تشري 
يف  اخلامس  ملنزلك  احلاكم  والسيد  واملعرفة،  التعليم  من  املستفيد   ، املشرتي  كوكب  سيبقى 
منزلك اخلامس. نتيجة هلذا ، من املرجح أن يكون الشهر أكثر إرشاًقا بالنسبة لك. إىل جانب 
ذلك، قد تواجه العديد من التحديات يف حياتك املهنية بسبب اجلانب الكامل للمريخ يف برجك. 

برج القوس )23 نوفمرب - 22 ديسمرب(:
احلياة.  من  خمتلفة  جوانب  يف  القوس  برج  ملواليد  متباينة  نتائج  الربج  توقعات  تشري 
أعىل  مستويات  إىل  القوي  عطارد  موقع  يأخذك  أن  املرجح  من  الفرتة،  هذه  خالل 
الوقت  يف  جديدة.  وظيفة  عىل  العمل  عن  العاطلون  حيصل  قد  املهنية.  حياتك  يف 
جانب  إىل  دراستك.  يف  التحديات  بعض  بك  اخلاص  التعليم  جمال  يف  تعاين  قد   ، نفسه 
الدراسات. يف  جيدة  نتائج  عىل  للحصول  إضافية  جهوًدا  بذلت  قد  تكون  ربام   ، ذلك 

برج اجلدي )23 ديسمرب - 20 يناير(:
للزهرة  سيكون  الربج.  هذا  ملواليد  مثمًرا  سيكون  التوقعات  تشري 
جانب  إىل  حياتك.  مناحي  خمتلف  عىل  كبري  تأثري  وعطارد  والشمس 
حياتك،  يف  تغيريات  إحداث  يف  حيوًيا  دوًرا  واملشرتي  زحل  يلعب  قد  ذلك 
لذلك ونتيجة   ، العارش  منزلك  يف  املريخ  جانب  يؤدي   ، نفسه  الوقت  يف 

بشكل  املهنية  حياتك  عىل  ذلك  يؤثر  وقد  سلوكك  يف  الغضب  ُيالحظ  قد 
أفضلية. لديك  يكون  قد  و  واهلبوط  الصعود  مواجهة  إىل  تضطر  قد  سلبي. 

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(:
برج  ملواليد  متباينة  نتائج  أغسطس  يعطي  أن  املرجح  من 
العاطفية  حياتك  تظل  قد  الوقت،  هذا  خالل  احلوت. 
يف  التغيريات  بعض  مالحظة  يتم  قد   ، ذلك  ومع  ممتعة. 
إىل  باإلضافة  األرسية  حياتك  عىل  ذلك  يؤثر  وقد  سلوكك 
الصحية  الناحية  من  سلبي.  بشكل  احلياة  من  أخرى  جوانب 
صحتهم  بشأن  احلذر  توخي  احلوت  برج  مواليد  عىل  جيب 
مشاكل  القديمة  األمراض  تسبب  قد  الشهر.  هذا  خالل 
بضبط  ُينصح  السيناريو،  هذا  مثل  يف  أخرى.  مرة  معينة 
حياتك  يف  املشكالت  بعض  تواجه  قد  الغذائية،  عاداتك 
الوقت نفسه، سيتم تشكيل اقرتان  الشهر. يف  املهنية يف بداية 
واألطفال  التعليم  بيت  اخلامس،  منزلك  يف  والزهرة  الشمس 
عملك. يف  جيد  بعمل  تقوم  أنك  يبدو  قد  لذلك،  ونتيجة 











وقف عبد الرمحن بن خطاب العطار 
الشعر  بابيات  يتمتم  مرشبيته  خلف 
ألبو متام و هو ُمَدله يف عشق يعترص 
فؤاده ، ثبت ناظريه عىل بيت درويشة 
... حوله  من  يدور  بام   آبه  غري 
خلف  من  يتوارى  خياهلا  رأى 
حمتضنًا  عيناه  فاغمض  مرشبيتها 
جالسة  يتخيلها  أجفانه  بني  صورهتا 
العشق  نظرات  تبادله  جواره  اىل 
اىل  تنظر  فيام  تتنهد  سكون،  يف 

عيناه يف وَجٍد فيتنهد هو بعمق ثم هيمس  يف لوعة بصوت شجي 
من ابيات ابن الفارض  )ولقد َخَلْوُت مع احَلبيب وَبْيَنَنا رِسٌّ أَرّق مَن النسيم 
را( إذا رسى( )وأباَح َطْريِف َنْظْرًة أّمْلُتها َفَغَدْوُت معروفًا وُكْنُت ُمَنكَّ
رِبا( خُمْ عّني  احلال  لساُن  وغدا  وَجاللِِه  مجالِِه  بنَي  )َفُدِهْشُت 
قائلة  عني  الست  أمه  صوت  عىل  فزعًا  غيبته  من  يستفيق  وفجأة 
يف لوم و هتكم )عّوض عيل عوض الصابرين يا رب ... إنت يا سيدنا 
حامي عىل  هي  ال  والعة  البلد  ؟  ليه  كده  مراوح  قلبك  عىل  الشيخ 
املرضوبة  يف  شعر  تقول  هنا  قاعديل  بسالمتك  إنت  و  بارد  عىل  وال 
أمه و عيناه مازالتا تفيضان  الرمحن نحو  بنت بحرية( تطّلع عبد 
عشقًا، و كمن فاض به الكيل قال معاتبًا ) أنا مش عارف بس إنت ليه 
مش بتحبيها يا أمي( ردت أم عبد الرمحن بغضب و بلهجة واثقة 
من  مش  )عشان  قالت  فمها  من  خيرج  حرف  كل  عىل  مؤكدة 
ا، و النبي وصى  مقامنا يا روح أمك... و ما تقوليش دول جريانا يامِّ
ا... جرية الصدامة و الندامة... دي واحدة... ( عىل سابع يا جار يامَّ
صمتت الست عني للحظات و كأهنا تستجمع شتات نفسها الغاضبة 
لئال ينفلت اللسان فينطق بام ال يليق ... تنهدت و هي تنظر يف عيني ولدها 
ثم قالت و قد ضمت كتفي ولدها عبد الرمحن بني راحتيها يف حنان  
والّ  عامل  والّ  شيخ  تبقى  وبكرة  األزهر..  يف  علم  طالب  إنت  واد  )يا 
وقوفه  لوال  و  األزهر  يف  قاري  راخر  هو  ابوك  و   ... قايض  يمكن 
جنب أمه و إخواته بعد أبوه ما مات كان زمانه كّمل عالُمه و بقى 
ينفعوناش( ما  ناس  دول  كده  العبارة  برصيح  و  العلام...  من  عامل 

 
العاشق  الولد  قلب  صميم  من  الكلامت  خترج 
أمي(. يا  بس  )ليه  لوعة  يف  فيرصخ  ضلوعه  خمرتقة 

الكيل  هبا  فاض  كمن  تقول  ثم  للحظات  األم  لسان  ينعقد 
البت  إزاي  هي  الشيخ  سيدنا  يا  نفسك  سألت  عمرك  )إنت 
أصفر  شعرها  و  ملونة  عينيها  و  بيضة  طالعة  درويشة 
كده(  شكلهم  أمها  وال  أبوها  ال  وهي  اخلواجات  وشبه 
كمن  اليها  ينظر  والدته...  سؤال  من  الرمحن  عبد  يتعجب 
يرجوها ان توضح مقصدها هبذا السؤال...و قبل ان تنطق بكلمة 
الغرفة. نحو  تقرتب  متتالية  مههامت  صوت  مسامعهم  اىل  يصل 
اهلل( اهلل.استغفر  اهلل.استغفر  )احلمدهلل.احلمدهلل.احلمدهلل.استغفر 
ما  هو  و  الغرفة  يدخل  الذي  أبيه  نحو  الرمحن  عبد  يرسع 
خشوع... يف  االب  مسبحة  يقّبل  ثم  يده  يقّبل   ... يستغفر  زال 
خاضعني  عني  الست  والدته  بجوار  الرمحن  عبد  يقف 
مزخرفة. خشبية  اريكة  عىل  جيلس  الذي  الوالد  امام  برؤوسهم 
التي  زوجته  إىل  املسبحة  يقدم  ثم  ذكره  من  خطاب  الشيخ  ينتهي 
تأخذها من يده بأدب شديد  لتقبلها ثم تضعها عىل رأسها تربكًا ثم 
متسح هبا عىل صدرها طلبًا للهدوء و السكينة... فمسبحة العقيق 
اخلرضاء تلك هلا شأن و مكانة لدى عائلة خطاب العطار فقد كانت 
نفحة منحها احد االولياء عابري السبيل اىل اجلد البهنساوي الكبري 
عندما سقاه اجلد و اطعمه و اكرمه فام كان من الشيخ الويل اال ان 
القلب  من  خالصًا  دعاء  عليها  قرأ  ان  بعد  املسبحة  تلك  اجلد  منح 
ان  اتفق  و   ... نسله  يكثر  و  املسبحة  حامل  رزق  يوسع  ان  اهلل  اىل 
الشيخ  زيارة  بعد  من  توائم  يف  االثنتني  البهنساوي  زوجتا  محلت 
الويل و رزق البهنساوي اربعة اوالد دفعة واحدة مما جعل كل من 
مسبحته. من  لتتربك  البهنساوي  اجلد  ايل  جاءت  البنني  يف  رغبت 

هو  و  جادة  بلهجة  قال  و  زوجته  نحو  خطاب  الشيخ  تطلع 
مسامعه   اىل  وصل  ملا  قبوله  عدم  عىل  تدل  بنظرة  زوجته  يرمق 
)جرى ايه يا ام عبد الرمحن... هي وصلت ألننا نجيب يف سرية اجلريان 
كامن و ال إيه... إتقى اهلل و استغفري ربك كده و روحي يال اعمليلنا 
لقمة نتأِوت بيها و سيبييل الشيخ عبد الرمحن عشان عاوزه يف كلمتني (
خرجت األم و هي تلوي شفتيها يميناً و يساراً عالمة عىل عدم الرضى ...
تعرف ان زوجها لن يمنع الولد عن االرتباط بمن حيب ... حتى لو 
كانت تلك املحبوبة فتاة مشكوك يف نسبها و ثمرة لعالقة حمرمة.

دأب الناس يف املحروسة منذ زمن طويل عىل تداول السري و كشف 

مستور الناس و اخراج القصص و احلكايات عن البيوت و العائالت ...
جيرب  من  فهم  القصص  بتلك  يسعدون  العسكر  و  البصاصني 
الناس  دواخل  يعرفون  فمنها  اليعض  بعضهم  فضح  عىل  الناس 
مجال  وراء  الرس  عن  بينهم  فيام  الناس  يتالسن  و  ومستبطنهم... 
اهل  مالمح  عن  خيتلف  بام  االفرنجية  مالحمها  و  درويشة 
أمها  بني  مجعت  حمرمة  قديمة  عالقة  ان  بحري  او  قبيل  مرص 
حتبل  تكن  مل  االم  ان  يقول  االخر  والبعض  فرنيس...  وتاجر 
مبارشة  تتجه  و  للدار  الداخيل  السلم  عني  الست  هتبط 
املاجور  أمام  من  اخلادمة  تزيح  العجني...  ماجور  نحو 
وتطرحه  العجني  ترفع  مكاهنا...  وجتلس  بغضب 
تفكر وهي  بقوة  العجني  ترضب  وغضب...  غل  يف 
أهون  املوت  دخول  حييت...  طاملا  الزجية  بتلك  أسمح  )لن 
أمها  و  درويشة  الدار...  إىل  بحرية  بنت  دخول  من  عندي 
املربوكة  زيارة  من  البد  األعامل...  تعمالن  و  للصبي  تسحران 
حجاب  اللطيف  عبد  الشيخ  من  اطلب  سوف  املدد...  وطلب 
شلبية  الشيخة  من  اطلب  سوف   ... الفتاه  يكره  الصبي  جيعل 
الدرويشة( تلك  حب  قلبه  عن  ينزاح  و  يشفى  حتى  ترقيه  أن 
الطعام  تعد  عني  الست  كانت  وفيام 
قائال وهم  ولده  نحو  خطاب  السيد  تطلع 
ونشوف  الدكان  عىل  نطمن  ننزل  الرمحن  عبد  يا  معايا  )تعاىل 
بكلمتني نسرتضيهم   ... دول  حتت  اليل  العسكر  مع  حل 
ده( احلال  وقف  بدل  هنا  من  يغوروا  يمكن  املعلوم  ندهيم  وال 

يرد عبد الرمحن يف فزع: 
) ننزل فني بس يابا ... اذا كان كبارات احلارة ما نزلوش هننزل إحنا ...
إحترك  منهم  حد  املالكي  إبراهيم  السيد  ال  و  الدين  هباء  السيد  ال 
هنا( من  هيغورهم  ربنا  اهلل  إنشاء  و  شوية  بس  إستنى  سأل...  وال 
من  يسمع  ملا  رفض  يف  راسه  خطاب  السيد  هيز 
غضب  يف  يقول  و  كف  عىل  كفًا  ويرضب  ولده 
ا علموك كده يف االزهر يا سيدنا الشيخ ... تسيب غريك يدورلك  ) و مُهّ
اهلوجه( يف  ليترسق  الدكان  نحمي  ننزل  الزم  إحنا  حقك...  عىل 
يعد  مل  الرعد...  كأنه  و  يدوي  صوت   احلديث  يقطع  وفجأة 
مما  ناري  سالح  صوت  إنه  املحروسة...  اهل  عىل  غريبًا  الصوت 
حيمله املامليك و عسكر الباشا العثامنلية ، و فجأة تال ذلك الصوت 
رصخن  و  خوفًا  البيوت  يف  األطفال  بكى  عويل...  و  صيحات 
تطلع   ... السيوف  صليل  و  الطبنجات  دوي  تزايد  فزعًا...  النساء 
العسكر  بعض  إهنم  املرشبية...  خلف  من  برسعة  الرمحن  عبد 
الذهبي  الدين  مجال  الشهبندر  بيت  سطح  فوق  تسللوا  العثامنلية 
مماليكه. و  بك  عيل  مملوك  الرشكيس  مراد  عىل  النار  ويطلقون 
بك  العثامنلية و مماليك عيل  الباشا  العراك رشسًا بني عسكر  يدور 
الكبري بك  عيل  مماليك  إال  املخلوع  الباشا  عسكر  وجه  يف  يقف  ال 
الذهب، جيوب املامليك شوارع املحروسة  ابو  وتلميذه حممد بك 
باملتاريس  املحروسة  أبواب  سدوا  السالح...  شاهرين  وحوارهيا 
أينام  العثامنلية  الباشا  عسكر  يقاتلون  احلارات،  أبواب  واوصدوا 
وجدوهم قتال ليس فيه شئ من رمحة... يدافعون عن املحروسة 
املحروسة؟  عن  دفاعًا  قتاهلم  كان  حقًا  هل  لكن  و  بأرواحهم... 
فاململوك  املرصيني...  ال  و  مرص  يف  حبًا  يومًا  يكن  مل  املامليك  قتال 
الظروف من حوله  و  الناس  يتعامل مع   ، يكره  ال  و  عادة ال حيب 
من منطلق واحد وهو املصلحة... و املصلحة الشخصية فقط هي 
ما حترك اململوك، و ما يعود عليه بالنفع هو ما يشكل أراءه و حيدد 
ردود أفعاله ، هكذا متت تنشأهتم منذ أن جائوا جلبانًا إىل مرص من 
هنا و هناك...حلم و طموح اإلمارة و الوصول ايل أعىل مراتب السلطة 
هم الشغل الشاغل للملوك منذ بيعه كأداة حرب و حتى هناية حياته.

املحروسة من فوضى و اضطراب فهو ما  اآلن يف  واما ما حيدث 
خطط له عيل بك الكبري منذ شهور ... خلع الباشا العثامين فرصة 
املحروسة كل  عىل  سيطرته  لفرض  بك  عيل  يقتنصها  أن  جيب 
يريده...  ما  هو  مرص  اىل  جدد  والة  أي  إرسال  من  السلطان  ومنع 
الفعيل  احلاكم  هو  من  االمراء  و  والوالة  السلطان  يعرف  أن  جيب 
للمحروسة و من هو صاحب الكلمة العليا و األخرية ... واما اعتداء 

عسكر الباشا العثامنلية عىل الناس فقد هيأ لعيل بك الفرصة السانحة 
حتى يستعرض قوته و صالبة مماليكه امام اجلميع، يرهب الوايل 
اجلديد و خييف أمراء املامليك اخلارجني عن طاعته و ايضًا خيضع 
السلطة.  عىل  شجار  أو  نزاع  دون  البلد  مشيخة  يضمن  و  الناس 
كبار  أحد  املالكي  ابراهيم  السيد  بيت  يف  واما 
آخر. نوع  من  شجار  هناك  كان  فقد  التجار 
مصنوع  حجاب  حول  إبراهيم  السيد  بيت  يف  احلريم  تشاجر 
وجدته  قد  كانت  سوداء  زلطة  حول  وملفوف  اجللد  من 
العجني.  ماجور  بجوار  الكبري  املاء  زير  قعر  يف  اجلواري  إحدى 
غاضبة  وهي  ابراهيم  للسيد  الثانية  الزوجة  زينب  ترصخ 
)و مقام سيدنا احلسني ما حد يعمل العمالدي إال إنت يا بوز الفقر(

رافعة  بقوة  األوىل  ابراهيم  السيد  زوجة  هبية  تصفق 
وتعيري واستنكار  غضب  يف  قائلة  لألعىل  ذراعيها 
)ال يا عنيا ... قال طلع من الشق يشتق و ليه عنني و حواجب بحق... 
بوز الفقر دي هي إليل دخلت علينا باحَلنَجل و املَنَجل و ال عارفينلها أصل 
و ال فصل... و راس سيدي سعفان الغريب انت اليل دسيتي احلجاب ( 
حيمى الشجار و يكثر التعيري و الكالم القبيح، فليس بينهن من تنجب 
للسيد ابراهيم ولده الذي ينتظره و يتمناه بل ليس بينهن من أنجبت 
عىل اإلطالق حتى اآلن، تتشابك السيدتان فتهرع كل جارية لنرصة 
سيدهتا، يعلو صوت احلريم، و أما زهرة الزوجة الثالثة للسيد إبراهيم 
حوهلا... من  يدور  بام  مبالية  غري  اسرتخاء  يف  مستلقية  فكانت 
عىل  املمدودتان  لساقيها  احلبشية  اجلارية  بتكبيس  تستمتع  جلست 
أو  معها  الشجار  عىل  جيرؤ  َمن  و   ... قرمزية  وسائد  ذات  اريكة 
املساس هبا و هي ابنة حسان بك أحد كبار أمراء املامليك يف املنصورة .

يف  امسك  قد  و  غاضبًا  احلرملك  إىل  إبراهيم  السيد  يدخل  وفجأة 
يمينه عصًا رفيعة من اخليزران... يصمتن مجيعهن و يقفن 

زهنارات حانيات رؤوسهن يف خضوع .. تعتدل زهرة من 
اما  و  عينيه...  يف  مبارشة  ناظرة  بدالل  تقف  ثم  نومتها 
حاجبيه  عاقدًا  اجلميع  إىل  بغضب  فينظر  إبراهيم  السيد 

أسنانه.  عىل  يكز  هو  و  غاضبًا  يقول  خافت  وبصوت 
آلخر  جايب  صوتكم  ليها...  منك  ولية  يا  اجتننتي  )إنت 

صوت  سمعت  لو  بالتالته  الطالق  عليا   ... موايش  يا  احلارة 
واحدة فيكم تاين لكون عامل فيها زي ما عمل قايامز يف مراته ( 

نظرتا  و  فمها  عىل  يداها  كلتا  هبية  و  زينب  من  كل  وضعت 
املوافقة و  باخلضوع  براسيهام  تومئان  مها  و  ارتعاب  يف  اليه 
املتحدية  و  الساخنة  النظرة  بتلك  ترمقه  فوقفت  زهرة  وأما 
تقوله   اهنا  لو  تود  و  بخاطرها  جيول  ما  كل  و  واحد  آن  يف 
كثيفة  منمقة  حلية  و  عريضة  شوارب   ... الفحل  مثل  )رجل 
واسع  صدر  األبيض،  احلرير  جلبابه  خيرتق  يكاد  متعظم  كرش 
سيقان  و  مفتولة  اذرع  مستديرة،  مؤخرة  و  العجني  كمطرحة 
عىل  حرسة  لكن  و  هلا...  حرص  ال  أمالك  و  أموال  قوية... 
البوح  عىل  جترؤ  من  لكن  مافيش...و  عىل  ريش   ... الرجال 
خيبة  من  االقيه  بام  البوح  من  منعتني  أمي  هذا...حتي  بمثل 
بافتضاح  الغضنفر  هذا  علم  اذا  مسمومة  جتدين  ال  حتى  ليلة  كل 
زكيبة  من  طالقي  من  أهون  عنده  فمويت  أيب  اما  و  امره 
الرقيق(  يباع  كام  مصلحته  اجل  من  باعني  الكل   ... تلك  االموال 

عينيه يف  مبارشة  تنظر  هي  و  نفسها  حمدثة  زهرة  قالت  هكذا 
الغاضبة  نظراته  موجهًا  عينيها  عن  بعيدًا  ببرصه  هو  زاغ  بينام 
السيد  رحل  الصمت  من  حلظات  بعد  و  احلريم...  باقي  نحو 
السكوت. به  يضمن  الذي  اخلوف  خلفه  تاركًا  الغرفة  عن  إبراهيم 
توتر   يف  متسائلة  برسعة  زهرة  استدارت  بينام 

)و هو قايامز ده عمل إيه يا ستات(
عيناها  يسكن  اخلوف  زال  وما  حرسة  يف  قائلة  زينب  أجابت 

)ال هو إنت ما دريتيش باليل جري(

الفضة بسالسل  املزين  رأسها  حمركة  بالرفض  زهرة  أومأت 
تعجب يف  إليها  فنظرت  زينب  أما  و  الكهرمان،  وفصوص 
نفسها  قرارة  يف  تؤمن  فهي  باستنكار...  شفتيها  متصمص  وهي 
إال ليس  احلريم  ُكهن  باب  من  هو  املعرفة  بعدم  زهرة  ادعاء  أن 
يف  املامليك  أمراء  أشهر  من  واحد  بابنة  تليق  ال  مصطنعة  وبراءة 
باألمر إخبار زهرة  يبقى  ، و مع ذلك  املؤامرات  و  الدسائس  حبك 
ومشاهدة اخلوف يف عينيها و قلقلة راحتها أمر يستحق معاناة التطلع 
إىل وجهها الذي يذكر زينب كلام تطلعت إليه بفارق العمر بينهام.

يتبع ىف العدد القادم..  



اليومية  احلياة  مشاكل  ظل  ىف  بيه  التمتع  اجلميع  يتمنى  مجيل  شعور  السعاده 
فليس  اخرى.  تاره  واحلزن  تاره  اإلحباط  تسبب  التى  بنا  املحيطه  والظروف 
سعيد. يعيش  ان  ويتمنى  السعاده  عن  يبحث  ال  البسيطه  وجه  عىل  شخص  هناك 
اآلخر  والبعض  القوى  اإلقتصاد  ذات  الغنية  الدول  ىف  موجوده  السعاده  ان  يظن  البعض 
ان  الكثريين  ويظن  شعوهبا.  إسعاد  ىف  احلكومات  دور  عىل  تعتمد  الشعوب  سعادة  ان  يظن 
وبني  وعسكريًا  إقتصاديًا  دولة  أقوى  ىف  يعيشون  كوهنم  العامل  شعوب  أسعد  هم  األمريكني 
الدول. بإقتصاد  السعاده   وعالقة  السعادة  إقتصاديات  مفهوم  نناقش  دعونا  وذاك  هذا 
ونصيب    GDP اإلمجاىل  املحىل  بالناتج  الدول  كل  إهتمت  املاضيه  العصور  ىف 
ينعكس  الذى  اإلقتصادى  النمو  من  كنوع    GDP Per Capita الفرد 
والقاده.  احلكام  عن  ورضاءه  سعادته  من  يزيد  مما  املواطن  عىل  بدوره 
قياس  وهو  السعاده  إقتصاديات  عن  جديد  مفهوم  ظهر  اآلخريه  اآلونه  ىف  ولكن 
ورضاءهم.  املواطنني  سعادة  عىل  الدولة  ىف  اإلقتصادى  واإلزدهار  النمو  تأثري  مدى 
الدول  مستوى  عىل  السعاده  عن  سنويًا  تقريرًا  تصدر  املتحده  األمم  وأصبحت 
World Happiness Report املستدامة   التنمية  حلول  شبكة  خالل  من  األعضاء 
اإلمجاىل  املحىل  الناتج  من  الفرد  نصيب  وزيادة  اإلقتصادى  النمو  ان  الدراسات  أظهرت 
من  يزيد  وظيفه  عىل  الفرد  فحصول  ورضاءهم.  املواطنني  سعادة  فرص  من  يزيد  للدولة 
سعادته.  من  يزيد  مما  الرشائيه  قدرته  تقويه  عىل  ويساعد  واإلجتامعى  املادى  إستقراره 
األمريكيه  املتحده  الواليات  ىف  الدراسات  بعض  اظهرت   2010 عام  ىف 
ولكن  سعيد  سيكون  فأنه  دوالر  الف   75 السنوى  الفرد  دخل  كان  إذا  انه 
الرشائيه. القدره  وإنخفاض  التضخم  إرتفاع  مع  السعادة  درجه  تقل 
سعادته. من  يزيد  كامل  بدوام  العمل  اىل  جزئى  بدوام  العمل  من  الفرد  حتول  إذا  وايضًا 
والنقل  والصحة  التعليم  جماالت  ىف  ملواطنيها  ومنح  مساعدات  تقدم  التى  الدول  أيضًا 
عام. بشكل  احلياة  وعن  أنفسهم  عن  املواطنني  ورضاء  سعادة  ىف  كبري  بشكل  تساهم 
النمو  عىل  فقط  تتوقف  ال  األفراد  سعادة  أن  الدراسات  أظهرت  أيضًا  املقابل  ىف  ولكن 
عىل  واحلصول  والتعبري  الرأى  حرية  مثل  اخرى  عوامل  هناك  الن  والدخل  اإلقتصادى 
كثريه. عوامل  غريها  و  األرسيه  واحلياة  العمل  بني  والتوازن  اإلجتامعية  واملكانه  التقدير 
فعىل   Law of diminishing utility املتناقصه   احلديه  املنفعه  لنظرية  طبقا 
وظيفه  اىل  جزئى  بدوام  وظيفه  من  العمل  ىف  التحول  من  االفراد  سعاده  من  الرغم 
بالسلب. ينعكس  مما  العمل  ساعات  زياده  مع  تقل  تبدأ  سعادهتم  أن  إال  كامل  بدوام 
إىل  يصل  أن  إىل  الفرد  سعادة  زادت  الدخل  زاد  فكلام   .. الدخل  أيضا  كذلك 
للسعادة. مصدرًا  ليس  الدخل  فيه  يصبح  آلخر  شخص  من  خيتلف  معني  حد 

السكن  مكان  عن  العمل  مقر  ُبعد  ايضأ  بل  وحده  الدخل  ليس 
التنقل.  ىف  طويل  وقت  لقضاءه  الفرد  سعادة  من  يقلل 
أيضًا  التضخم  األفراد.  سعادة  من  وتقلل  القلل  تسبب  التى  الديون  اىل  باإلضافه 
مدخراهتم. قيمة  فقدان  خطر  بسبب  لألفراد  السعادة  عدم  ىف  هامًا  دورًا  يلعب 
وهى   References – income hypothesis بالـ  تسمى  نظريه  ايضًا  اإلقتصاديون  وجد 
ىف  واسكن  متوسط  دخل  ذا  كنت  فلو  حوهلم.  واعيش  اسكن  بمن  معيشتى  مستوى  مقارنة 
سكنى  حى  ىف  سكنت  إذا  بينام  اآلخرين  من  افضل  واننى  بالسعادة  فسأشعر  فقريه  منطقه 
لألثرياء سأشعر بعدم السعادة إلحساسى بأننى أقل عىل الرغم من أن دخىل مل يتغري ىف احلالتني.
الواليات  ىف  السكانى  التعداد  من  الدخل  بيانات  عىل  املبنيه  األبحاث  بعض  ففى 
يعيشون  كانوا  عندما  سعادة  أكثر  كانوا  األمريكني  أن  الباحثون  وجد  املتحدة 
منهم. بالقرب  يعيشون  ال  الفقراء  أن  طاملا  الفقريه  املقاطعات  ىف  غنيه  أحياء  ىف 
بإسم يعرف  ما  اىل  يقودنا  ما  وهذا 
Hedonic Treadmill وهو التعود عىل وسائل الراحه املختلفه مما تفقدها قيمتها ىف إسعادنا.
اآلن  هى  كام  تبقى  مل  العامل  ىف  حممول  تليفون  أول  بإخرتاع  فسعادتنا 
جزء  واصبح  بل  املحمول  التليفون  وجود  اآلن  إعتدنا  ألننا  قيمته  فقد  ألنه 
مشاكل. يسبب  فقدانه  بل  سعادة  يشكل  ال  فوجوده  حياتنا  من  أصيل 

يشري   2022 لعام   العاملى  السعادة  تقرير 
شعوب  الفنلندى  الشعب  تصدر  اىل 
شعوب  بعدهم  يأتى  السعاده  ىف  العامل 
بينام  سويرسا  ثم  ايسندا  ثم  الدنامرك 
.16 رقم  املركز  ىف  املتحده  الواليات  تأتى 
ىف  البحرين  جاءت  نفسه  الوقت  ىف 
الدول  بني  واألول  عامليًا   21 الــ  املركز 
العربية  الشعوب  كأكثر  العربية 

.25 الــ  املركز  ىف  السعودية  وبعدها   24 رقم  املركز  ىف  املتحدة  العربية  اإلمارات  ثم  سعاده 
تقييمـات  هى   للرفاهية  رئيسية  عنارص  ثالثة  عىل  املؤرش  يف  السعادة  مقياس  يعتمد 

السلبية. والعواطف اإلجيابية والعواطف  احليــاة 

احلياة  أوجه  ىف  التوازن  عن  املواطنني  رضاء  قياس  اىل  ايضًا  التقرير  أشار 
يشعرون   90% أن  حيث  األول  املركز  ومالطا  فنلندا  إحتلت  حيث  املختلفه 
من كل  التاليه  املراكز  يف  يليهم  املختلفه.  احلياة  أوجه  بني  بالتوازن 
 )88.1%( ليتوانيا   )88.2%( الربتغال   )88.3%( رومانيا   )%88.7( سويرسا 
.)%86.9( وهولندا   )%87.1( الدنامرك   )87.2%( سلوفينيا   )87.5%( النرويج 
برازافيل  الكونغو   )49.4%( الكامريون   )%55.1( كمبوديا  من  كل  يأتى  املقابل  ىف 
 )%39.1( لبنان   )41.9%( أوغندا   )42.5%( بنني   )44.0%( زامبيا   )46.5%( الغابون   )48.0%(
حياهتم. ىف  بتوازن  يشعرون  شعوب  كأقل    )20.2%( زمبابوي  وأخريا   )32.1%( مايل 

درجة  عىل  اإلجتامعى  التواصل  ملواقع  كبري  تأثري  وجدت  أيضًا  األبحاث  بعض 
اإلجتامعى  التواصل  مواقع  عىل  أطول  وقت  يقضون  الذين  فاألفراد  األفراد.  سعادة 
وبني  انفسهم  بني  دائام  مقارنه  ىف  يكونون  حيث  غريهم  من  سعاده  األقل  هم 
حتقيقها. يستطيعون  ال  التى  وممتلكاهتم  اآلخرين  نجاحات  من  يشاهدون  ما 
العامل  أنحاء  مجيع  ىف  العنف  وحوادث  احلروب  أخبار  يتابعون  من  أيضا 
السعادة. درجة  ويقلل  باخلوف  شعور  لدهيم  يٌولد  هبا  هلم  عالقة  ال  والتى 
املجتمعى  العمل  ىف  أوقات  يقضون  الذين  األشخاص  أن  أيضًا  وجدت  األبحاث  من  كثري 
يشعرون  مقابل  دون  واملجهود  بالوقت  غريهم  يشاركون  ممن  او  اآلخرين  وخدمة 
به. يقومون  ما  بأمهيه  وإحساسهم  أنفسهم  عن  لرضائهم  غريهم   من  بكثري  أكثر  بسعاده 
وحسب  اإلقتصادية  بالظروف  مرتبطه  ليست  السعادة  ان  القول  يمكن  النهاية  ىف 
األفراد.  لدى  السعادة  درجه  حتديد  ىف  تساعد  كثرية  أخرى  عوامل  هناك  بل 
السعادة. حيدد  ال  ولكن  السعادة  درجه  زيادة  عىل  يساعد  للدولة  اإلقتصادى  فالنمو 

السعادة ال ُتستورد.. بل من داخلنا توَلد.
Facebook يمكنكم متابعه املزيد من خالل صفحه الـــ

LoanBag Jak Ataalla جاك عطااهلل  



عىل رأسه ريشة:
الشهري والذي يعد من أشهر األمثال  العريب  املثل  طبًعا سمعنا هذا 
مطلقا املميز  الشخص  عىل  للداللة  وهو  العربية  بلداننا  يف  الشعبية 
بينام بمرور الوقت أصبح للداللة عىل الشخص املميز ولكن بطريقة 
سلبية، ويشبه هذا املثل؛ املثل اآلخر الذي يقول من عىل رأسه بطحة 
حيسس عليها، وقصة هذا املثل تعود إىل سنوات عدة حيث كان هناك 
واألمر  يملكه،  الذي  الدجاج  كن  من  رسقت دجاجاته  فقري  رجل 
تكرر كثرًيا لدرجة فاقت احلد، فذهب إىل شيخ مسجد القرية التي 
كان يسكن فيها وشكا إليه رسقة دجاجاته، فقال أن غًدا سيكشف 
له السارق، وبالفعل كان اليوم التايل هو يوم اجلمعة واجتمع رجال 
القرية كلهم للصالة فبعد الصالة حتدث الشيخ وطلب من املصلني 
عدم مغادرة املسجد وأخربهم أن هذا الرجل الفقري ترسق دجاجاته
أن  يرسق  الذي  الشخص  هذا  عىل  ينبغي  وال  مشني  فعل  هذا  وأن 
يفعل هذا وأنه مل يكتِف فقط بالرسقة، بل ببجاحته أتى للصالة وال 
زالت آثار الريش عىل رأسه، فمسح اللص رأسه وقام بكشف نفسه 
بسبب غبائه وذكاء الشيخ، ومن هنا أصبح التعبري عىل رأسه ريشة 
واشتقت منه فيام بعد: من عىل رأسه بطحة حيسس عليها، للتدليل 
عىل من يرتكب خطأ البد وأنه سيكشف نفسه بنفسه بسبب شعوره 
بالتوتر، ليصبحا أهم وأشهر األمثال الشعبية التي نداوهلا بيننا يومًيا. 

امسك اخلشب:
لعل هذه املقولة هي أغرب ما يمكن تسمعه يف باب األمثال الشعبية 
ألنك ال تعرف حتديًدا ملاذا جيب عيل أن أمسك باخلشب بغرض التربك 
واحلامية من احلسد؟ وما عالقة اخلشب بذلك؟ هل تعلم أن هذا ليس 
مثاًل ذو أصل عريب، بل هو عاملي حيث هناك تعبري شائع باإلنجليزية 
يقولون فيه “touch the wood” ولعلك تستغرب كيف يعرفون 
هذا التعبري وما عالقة األجانب به؟ ولكنك ستستغرب عن عالقتك 
التعبري ليصبح أحد األمثال  أنت به وستبحث عن كيف انترش هذا 
الشعبية املشهورة، هذا املثل أصله وثني حيث كان يعتقد األقدمون 
اإلمساك  صار  وبالتايل  األشجار،  يف  تعيش  خرّية  أرواًحا  هناك  أن 
باألشجار يقصد به التربك واحلامية، ثم الحًقا بعد انتشار املسيحية يف 
العامل تم استخدام هذا التعبري لإلشارة إىل الصليب اخلشبي، ويروى 
أنه يف عهد اإلمرباطور قسطنطني كان مجوع املؤمنني باملسيحية 
يسريون يف مسريات عامة أشبه باملواكب ويمسكون الصليب الكبري 
التربك واحلامية من احلسد يلمسونه بغض  املسرية  واملشاركون يف 

القسطنطينية  كنيسة  يف  الكبري  اخلشبي  الصليب  وضع  ذلك  بعد  ثم 
من  واحلامية  والتطهر  التربك  بغرض  به  يمسكون  الناس  وصار 
عىل  للداللة  باخلشب  اإلمساك  تعبري  استخدام  وصار  احلسد، 
التعبري عىل نطاق أوسع كي يصلنا تم استعامل  ثم  التطهر واحلامية 
ونستعمله وليصبح أحد األمثال الشعبية املشهورة يف حياتنا اليومية. 

يا عيب الشوم:
يروى يف هذا املثل الشعبي أنه كان هناك فتاة بدوية تتنزه يف الصحراء 
وكانت ترتدي ثوًبا أبيض، وبينام هي تتجول إذ صادفت وردة من 
عىل  ألوان  يفرز  ولكنه  جًدا  مجيل  ورد  وهو  “الشوم”  اسمه  نوع 
ثوهبا  أن  وجدت  هبا  لتلعب  الفتاة  أخذهتا  وعندما  واجللد،  املالبس 
األبيض قد أصبح مبقًعا ببقع األلوان التي أفزرهتا الوردة، فرددت 
اليشء  عىل  تدل  الكلمة  أصبحت  هنا  ومن  الشوم”،  عيب  :”يا 
“الشؤم” أيًضا  بالشوم  املقصود  يكون  أن  ويرجح  السيئ،  املعيب 
أي العيب املشؤوم شديد اخلزي والعار، ولكن بعض القبائل العربية 
هذا  يعترب  حال  أي  وعىل  منها،  اهلمزة  فتحذف  الكلامت  تسهل 
الشديد.  العيب  عىل  للداللة  الشعبية  األمثال  أشهر  من  التعبري 

مثل القطط بسبعة أرواح:
املصائب  من  للعديد  يتعرض  الذي  الشخص  يف  املثل  هذا  يرضب 
أو  إصابات  أو  سوء  غري  من  منها  وخيرج  واحلوادث  واملشكالت 
التشبيه  ولعل  أرواح،  بسبعة  القطط  مثل  أنه  يقال  حيث  خسائر، 
عليها،  الصفة  هذه  إطالق  تستحق  القطط  ألن  حتديًدا  بالقطط 
وال  شاهق  ارتفاع  من  تقفز  القطة  أن  قبل  من  الحظت  فلعلك 
حيوية  يكسبها  أنه  تشعر  العكس  عىل  بل  إطالًقا  ذلك  فيها  يؤثر 
ارتفاع  من  تقفز  مل  وكأهنا  مبارشة  بعدها  جتري  تقوم  حيث 
القطة وقدرة جسدها  إىل مرونة عضالت  للتّو، وذلك يرجع  كبري 
من  تقفز  أن  الطبيعي  من  وبالتايل  الصدمات،  امتصاص  عىل 
وتلهم  فيها،  ذلك  يؤثر  أو  بسوء  متس  أن  دون  شاهقة  ارتفاعات 
الشعبية.  األمثال  أشهر  أحد  ليطلقوا  األقدمني  املقولة  هذه 

القشة التي قصمت ظهر البعري:
حتمل  الذي  الشخص  يف  ويرضب  الشهرية،  الشعبية  األمثال  أحد 
أنه  ويروى  ينهار،  أو  ينفجر  جعله  جًدا  تافه  موقف  جاء  ثم  كثرًيا 
ينوء  بام  كثري  أمتعة  مجله  عىل  محل  مسافًرا  شخص  هناك  كان 
بحمله ثالثة مجال، وليس مجاًل واحًدا، وأخرًيا تبقى يشء صغري 
الناس فقال  وسقط،  اهنار  قد  اجلمل  أن  فوجد  القشة،  بوزن  جًدا 
هذه  أصبحت  وبذلك  البعري،  ظهر  قصمت  التي  القشة  هي  هذه 
الضغط  كثرة  أن  يف  وترضب  الشعبية،  األمثال  ألشهر  أصاًل  القصة 
قد يؤدي إىل االنفجار، وكثرة حتميل األعباء قد يؤدي إىل االهنيار. 

املتعوس متعوس ولو علقوا يف رقبته فانوس:
جمال  يف  يعمالن  رجلني  هناك  كان  االيام  من  يوم  يف  انه  حيكى 
حيث  جتارهتام،  يف  متميزين  وكانوا  اخوات،  وكانوا  التجارة، 
العمليات  تسهيل  يف  البعض  بعضهم  يساعدون  كانوا  اهنم 
األخوات  ألحد  كبرية  مشكلة  حدثت  يوم  وذات  التجارية، 
فقريًا. وأصبح  جتارته،  فقد  وبالتإىل  أمواله،  كل  يفقد  جعلته 
ولكن هذا الرجل رغم فقد جتارته وأمواله، اال وانه كان لدية كرامة 
وعزة يف نفسه، فلم يكن يقبل اى اموال من اى شخص، حتى أن كان 
هذا الشخص هو أخوه الذي كان يعمل معه يف جمال التجارة، وظل 
هذا الرجل بعد فقدان جتارته عىل هذا احلال، وذات يوم اراد أخيه 
أن يساعده بمبلغ من املال حيث أنه أصبح فقريًا بسبب فقد جتارته.
جتارته فقد  الذي  أخيه  مساعدة  كيفية  يف  كثريًا  الغنى  األخ  فكر 
أخيه  هبا  يعطى  طريقة  يف  ففكر  أموال،  منه  يقبل  مل  أنه  يعلم  ألنه 
من  فطلب  أخاه،  مشاعر  جرح  يف  يتسبب  أن  دون  أموال  الفقري 
اخاه أن يأتى إليه يف يوم، ووضع رصة من الدنانري يف الطريق الذي 
يمشى منه أخوه، وبالتايل سيجد أخيه الفقري رصة الدنانري، وهبذه 
الطريقة ينجح األخ يف اعطاء اموال ألخيه دون أن جيرح مشاعره.
من  رصة  له  ووضع  الفقري  أخاه  الغنى  األخ  دعا  وبالفعل 
الرجل  وصل  عندما  ولكن  منه،  يسري  الذي  الطريق  يف  الدنانري 
الدنانري رصة  عن  يشء  اى  يقل  مل  الغنى،  اخاه  بيت  إىل  الفقري 
الطريق  يف  أموال  وجد  هل  أخاه  يسأل  أن  الغني  االخ  فأراد 
فقد  الذي  أخيه  بسؤال  األخ  قام  وبالفعل  ال؟  ام  اليه  قادم  وهو 
أنه:- الفقري  األخ  له  قال  حيث  صادمًا،  الرد  كان  ولكن  جتارته، 
العينني“. مغلق  اخيه  بيت  إىل  يسري  انه  اليوم  نفسه  ”راهن 
فرد االخ الغنى  عىل أخيه الفقري قائال ” املتعوس متعوس ولو علقوا 
املتعوس   ” املثل  هذا  أصبح  الوقت  ذلك  ومنذ   ،“ فانوس  رقبته  يف 
متعوس ولو علقوا يف رقبته فانوس “، مثاًل شعبيًا كبريًا، نتداولة حتى 
اآلن وذلك يف املواقف التي تعرب عن سوء احلظ رغم اقرتاب الفرص.

اليل خدته القرعة تاخده أم الشعور:
الزوجات  وخاصة  باستمرار  نردده  شعبي  مثل 
أزواجهن. مع  املشكالت  بعض  من  يعانني  الاليت 
أمثال  الخرتاع  خصبة  تربة  تكون  دائام  الزوجية  والعالقات 
الشعور‹  أم  تاخده  القرعة  خدته  ›اليل   : الشعبي  واملثل  جديدة،  
أخرى. المرأة  زوجها  نظر  من  الزوجة  سخرية  معناه 
كانت  لكنها  العدم،  من  تستحدث  قدياًم  الشعبية  األمثال  تكن  ومل 
وترجع  املثل،  عنها  فقيل  بالفعل  حدثت  معينة  مواقف  وليدة 
إىل  الشعور”  أم  تاخده  القرعة  خدته  “الىل  الشعبى  املثل  حكاية 
حيسن  ومل  املنظر  قبيح  فقري  رجل  من  تزوجت  مجيلة  امرأة 
وذات  هلا،  معاملته  وسوء  وعيوبه  فقره  معه  وحتملت  معاملتها 
اجلامل،  وفائقة  شابة  أخرى  فتاة  من  سيتزوج  إنه  أخربها  يوم 
وشباهبا  معه  أضاعتها  التي  عمرها  أيام  عىل  كثرًيا  زوجته  حزنت 
معه رأهتا  التي  الضنك  املعيشة  بسبب  اختفيا  اللذان  ومجاهلا 
وقالت له “الىل خدته القرعة تاخده أم الشعور” لتأكدها أن زوجته 
قريًبا. ومجاهلا  حاهلا  وسيتغري  مصريها  نفس  ستلقى  اجلديدة 

لو كان فيه خري ما رماه الطري:
هذا واحد من األمثال الشعبية املشهورة التي راجت، واعتادت األلسن 
قوهلا يف البلدان العربية، واملقصود هبذا املثل، أن اليشء املرتوك من قبل 
ال خري فيه، فعندما يقبل أحد ألخذه، ُيقال: “لو كان فيه خري ما رماه 
الطري”، فلو كان املرتوك ذا فائدة، لتبارى اآلخرون يف احلصول عليه.
الطري” رماه  ما  خري  فيه  كان  “لو  مثل  قصة 
التسلط  صفته  من  والذي  الصقر”،  أو  “الباز  هو:  بالطري،  املقصود 
صيد  عىل  تدريبه  العرب  شيوخ  اعتاد  وقد  الطيور،  من  غريه  عىل 
متعارف  هواية  فهي  إليهم،  هبا  والعودة  الطيور  أنواع  مجيع 
والطيور  احليوانات  من  وغريها  األسامك  كصيد  القدم  منذ  عليها 
فيقول  الطري،  لقب  الصقر  عىل  يطلقون  العرب  وكان  الربية، 
بذلك  وهو  ثميًنا”،  صيًدا  يل  ليحرض  الطري  أرسلت  “لقد  البعض: 
صغرًيا. كان  مذ  الصيد  عىل  ودربه   رباه  الذي  صقره  يقصد 
لقد كان من عادة الباز أن يأيت بأنواع عديدة من الطيور، إال البومة 
إن  بمجرد  منها  التخلص  إىل  الصقر  يبادر  النتنة  لرائحتها  إنه  إذ 
رائحتها  بسبب  البومة  عىل  أطلق  وقد  ويرميها،  فيقتلها  يلتقطها؛ 
البومة خري  “لو كان يف  باملثل:  تلك أن ال خري فيها، أي أن املقصود 
يعترب  أنه  إال  وتداوله  املثل  انتشار  ورغم  الصقر”،  رماها  كان  ما 
الضحية،  هي  والبومة  القاتل  هو  هنا  فالصقر  اليشء،  بعض  ظامل 
الصقر. يف  كله  اخلري  وكأن  فيها،  خري  ال  بأنه  تنعت  ذلك  ورغم 

مثل القطط بسبعة أرواح:
املصائب  من  للعديد  يتعرض  الذي  الشخص  يف  املثل  هذا  يرضب 
واملشكالت واحلوادث وخيرج منها من غري سوء أو إصابات أو خسائر، 
التشبيه بالقطط حتديًدا  حيث يقال أنه مثل القطط بسبعة أرواح، ولعل 
قبل  من  الحظت  فلعلك  عليها،  الصفة  هذه  إطالق  تستحق  القطط  ألن 
عىل  بل  إطالًقا  ذلك  فيها  يؤثر  وال  شاهق  ارتفاع  من  تقفز  القطة  أن 
مبارشة  بعدها  جتري  تقوم  حيث  حيوية  يكسبها  أنه  تشعر  العكس 
عضالت  مرونة  إىل  يرجع  وذلك  للتّو،  كبري  ارتفاع  من  تقفز  مل  وكأهنا 
الطبيعي  من  وبالتايل  الصدمات،  امتصاص  عىل  جسدها  وقدرة  القطة 
فيها،  ذلك  يؤثر  أو  بسوء  متس  أن  دون  شاهقة  ارتفاعات  من  تقفز  أن 
بذلك. الشعبية  األمثال  أشهر  أحد  ليطلقوا  األقدمني  املقولة  هذه  وتلهم 



دينى عن  بتسأل 
هتدينى عاوز  آل 
مالك انت  طب 
حالك ىف  خلليك 

برتزقنى انت  هوا 
تعشينى ناوى  أو 

ربنا وكيل  انت  ولال 
أمرنا ىف  تنظر  بعتك 

قلبنا ف  الىل  وتعرف 
يقينى و  شكى  وختترب 

حالك ىف  خلليك 
اعيش وسيبنى 

بالنوايا عامل  انت  هوا 
م اخلطايا ولال خاىل 

وتعادينى الناس  وبتعادى 
عقىل عىل  وتسيطر 

تودينى وملتاهه 
نجيش ما  ونروح 
اعيش ماتسيبنى 

صدرى عىل  بتطبق  ليه 
أمرى ف  ليه  تتحكم 

شكليه مظاهر  ىف 

دارجة  مرصية  مقولة  برما(،  )حسبة 
الفرد  حيتار  عندما  كثريا،  ونسمعها  نقوهلا 
حلوة  موسوعة  يف  وردت  وقد  احلساب،  يف 
وترجع  إبراهيم:  خليل  إبراهيم  للكاتب  بالدي 
العثامين. العرص  ايل  املقولة  هذه  قصة 
12 كيلو مرت  "تبعد قرية برما عن )طنطا( بنحو 
تقريبا، وهي قرية تشتهر برتبية الدواجن حيث 
وذكرها  مرص  دواجن  ثلث  بإنتاج  ُتسِهم  إهنا 
حيث  التوفيقية،  اخلطط  كتابه  يف  مبارك  عيل 
الغربية  مديرية  قرى  من  كبرية  قرية  أهنا  قال 
وهبا  الدجاج  بمعامل  شهرة  هلا  إبيار،  بقسم 
بمئذنة. جامع  هبا  وأن  وسواقي،  بساتني  عدة 
أحد  اصطدم  حني  برما  حسبة  وجاءت 
األشخاص بسيدة كانت حتمل سلة هبا جمموعة 
من البيض فتحطم البيض بأكمله فأراد الشخص 
هلا: وقال  البيض  من  فقدته  عام  تعويضها 

التكنولوجيا  رشكة  تفوقت  أعوام  مخسة  منذ 
بوك  فيس  عىل   Tencent تينسينت  الصينية 
الرغم  وعىل  العامل  يف  رشكة  أكرب  خامس  لتصبح 
يف  للكثريين  مألوف  غري  اساًم  يزال  ال  أنه  من 
رشكات  يف  رئييس  مساهم   Tencent أن  إال  الغرب 
Spotify ذلك  يف  بام  التكنولوجيا  ومنتجات 
Redditو  Monzoو  Snapchatو  Teslaو
Fortnite مثل  الفيديو  ألعاب  صانعي  إىل  باإلضافة 
  Call of Duty و Clash و League of Legends و
وتصل اهتاممات الرشكة إىل عوامل التمويل واحلوسبة 
وإنتاج  الفيديو  وبث  واملراسلة  والوسائط  السحابية 
 WeChat تطبيق  الرشكة  تدير  الصني  ويف  األفالم، 
من  وجزء  اجتامعية  وسائط  منصة  من  جزء  وهو 
املحفظة الرقمية - يستخدمه حالًيا 1.3 مليار شخص.
الدولية  الرأساملية  للسيادة   Tencent حتقيق  إن 
أن  من  الرغم  عىل  مذهل  أمر  شيوعية  قاعدة  من 
عنوان  حتت  الصادر  تشني  لولو  املؤلفة  كتاب  قراء 
أن  علموا  لو  يتفاجأون  ال  قد  التأثري"  "امرباطورية 
عالقات  عىل  احلفاظ  خالل  من  ذلك  فعلت  الرشكة 
الوصول  تقدر  التي  الصينية،  احلكومة  مع  وثيقة 
يومًيا   Tencent جتمعها  التي  املعلومات  سيول  إىل 
املعمول  البيانات  محاية  قوانني  من  عدد  وجود  مع 
التطبيقات  استخدمت  احلكومة  إن  يقال  بينام  هبا 
املستخدمني. ملراقبة    Tencent لرشكة  اململوكة 
يف Influence Empire أو امرباطورية التأثري تسعى 
مراسلة بلومربج لولو تشني إىل رسد قصة نجاح ريادة 
الكتاب  أن  القول  األعامل األكرب يف الصني كام يمكن 
 Xi يكشف عن اخليوط التي تربط نظام زى جني بينج
Jinping  بحسابات Snapchat، مع تعريفنا بمؤسس 

سـيـبـنـى أعـيـش..

قـرأت لـك - حـسـبـة بـــرمــا

قرأت لك.. كتاب “امبراطورية التأثير” عن أسرار شركات التكنولوجيا الصينية

إلـهــــام حـكـايـة 

السـمـاء نـجـوم 
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شعر/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

خير في سالمة وسالمة في خير

اخلرّي والّسالمة دائاًم أصحاب و للسعادة 
متعاهدون ومتوافقون،

مْن يمنح اخلري والّسالمة هو اهلل .
ومْن يستعملهم هم البرش،

كيف تربح الّسعادة ؟!
إن مل تستعمل تلك الّصفات، وتبحر يف اخلرّي 

وتسعى للّسالم 
هكذا تضحك لك األّيام وهكذا تتحقق بك ولك 

األحالم ،
ونحّيا مجيًعا يف هدوء دون أي اضطراب ،  

ويكون اخلرّي والّسالم ... هدف حياة 
كيف نصنع اخلرّي للغرّي ؟

وهل سيعود علينا ولنا  ذلك اخلري يف يوم من 
األّيام ؟

بالتأكيد هذا ما سيحدث ،
لكل فعل رد فعل

ل فيوًما لك ويوًما عليك.   والّدنيا دوَّ
وما تقدمه الّيوم جتده بكل تأكيد بالغد. 

وعندما تقدم اخلرّي جتد يف ظّله الّسالم بالّطبع
وهذا الّسالم حيقق للنفس اهلدوء واالستقرار 

والتنمّية والّرخاء
وبه تتحقق السعادة، فام أروع اخلرّي والّسالم 

وما أسعد من يسعى هلم يف الّدنيا و اآلخرة

 جاءين موعد مع اإلهلام 
يف حلٍم عشته دون إغفال

أيقظ مشاعري حني اللقاء
فندمت عىل اهلجر و االستغناء

ليلة أمس أنست بوحديت 
واالفكار تداعبني تارًة هتدأ

وتارًة التمس منها العناء
ويف حلظة أجدها هترب

ترتكني وحيدًة دون سابق إنذار
وهترب بعيدا دون أن تعود 

ويف حنايا الصمت أبحث 
عن سبيٍل من أجل البقاء 

فامجع شتات فكري بفضل الدعاء
 تعانقت األفكار مع كافة األهواء
و لذ وطاب هلا بلحظات اإلخفاء
تظاهرت هنا بالوجود العجيب 

 حلني اهلجر أو متادي البقاء
  تتسارع حلني احلزم واإلشداء

بظن املغفرة بنظرة حنني اللقاء
فاضحة الدموع تنهال باستثناء
أدعو هلا بدعوة قلب وحماكاة

سألتني النجوم حني سطوعها
هل تراين يف يوٍم العيون؟
تنهدت بحكمة وأجبتها

كام تشعرين هكذا لِك يكون 
فقالت يل: وهل يكفي الشعور؟

فصمُت حينها حلظات وتذكرت
كم مرة نظرُت للُعال وتطلعت

وجدت السامء هبا ُسحب وغامم
طال النظر و تأملت لساعات 

 ظهرت نجمة بأعىل الساموات
 رصخت بعلو الصوت ها أنِت 

وكأنني طفٌل يشري إىل ُلعبٍة
يتمنى اإلمساك هبا ولو للحظات

تساقطت الدموع من عيني 
بكيت ومل أجد غري  ضوئها 
ينري يل .....ويمحي الظالم

هنا تبسمت  .....
كيف كانت تتسأل و تقول :

هل تراين يف يوم تلك العيون؟
صمت وحتاورت مع نفيس قليال

ملاذا تتسأل وهل خيفى عليها ؟
 وجودها يف عتمة الليل.... هنار

لنسعى مجيًعا لتحقيق تلك املعادلة فهي ليست 
باملعادلة الّصعبة ولكنها باملعادلة املستصعبة

فنحن مْن نستصعب الّسعي لتحقيق اخلرّي 
والّسالم،

ونكتفي بام حتمله لنا األّيام من أفراح ومن 
أحزان ،

وهنا َتَواُكل وليس َتّوُكل ....؟؟؟؟؟
فالنحّيا بالّتَوُكل عىل اهلل، بمساعدته لنا 

بمحاوالتنا الصادقة الواعية لتحقيق الّسعادة 
وهى التي تتحقق بالفعل عندما نسعى للخري 

للغري ،
ونحّيا معه يف حمبة وسالم 

فالّشعوب تتقدم بالّسالم ،
وهتدم باملعارك واحلروب ،

م والّتطّور وحتقيق أهداف  ومن يرغب يف الّتقدُّ
الّتنمّية املستدامة فيكون له هدف واحد وهو 

حتقيق العدل واملساواة والّسالم .

تغرد الطيور تعلن للموسيقى بقاء
هنا نحلم و هنا تدوي الذكريات 

بخيال الواقع املنشود بالرجاء
نتقابل من جديد وللحنني مزيد
 متر الصفحات عابرة للقارات 
 حتاكي املشاعر بالصدر الواسع
تتوسم احلنني من قلب أمني 

  يرتجى هلا السكون باألحضان
 فأين أنا من تلك األفكار ؟

هل هناك مزيد من االنتحار ؟
ام إخفاء ما تبقى دون إعالن

سعادة املرء يف لقاء ووفاء
وشقائه يف غدر بال إنذار

هربت األفكار حلني االستغفار
  متتلك أدوات القدرة واملقدرة

   ترفض يف يوم االستعالء 
 والرتكيز هنا مر حلظات وساعات

  بني مقر و مفر بني املدونات
واحللم باقي و حكاية إهلام

 تتعانق الروح بأحىل الذكريات

 ضوءها يمحي أمل وطول انتظار
غياب وجودها حمط كل األنظار
ال متحى أبدًا من ذاكرة األطفال
  عشق هواة الرسم صغار وكبار

 أهنا مجال  السامء ..زهو وإهبار
بغياب نجمة الشمس الكل ينهار
غياب نجمة القمر عتمة بإقتدار

وجودك باحلياة أمل و إزدهار
غيابك يثري....... التساؤل

 
ما كم الُسحب اهلائل وأين الفرار؟

عودي يا نجمة باألمل والرجاء
عودي لشوق وملتقى األحباب

عودي بالتهليل ....لعنان السامء
تبتهج العيون و ألسنة احلكامء
يكتب لِك الشعر بكافة األلوان 
 تتغزل األقوال وتتنغم باألحلان

تتصف بِك أشهر مْن يف الزمان
تتحىل بِك ....الصور واجلدران

تتزين وتتجمل كافة الصفحات
بالوصف اتصف بِك كل النجامت
تعجب من مجالك األنس واجلان

رجعيه وأفكارك 
بتكرّش دايام  ليه 
بينّفر كالمك  ليه 

نقاشات ىف  ونخش 
أوقات ونضيع 

ىف دا قال ودا عاد
ودا صّدق أو كاد
مفيش ومنفعة 

اعيش عارف  وموش 
صحاب يا  الدين 

وقبقاب زبيبه  موش 
بالسالح موش  اإليامن 

والسامح باملحبة  بل 
وتوب برسعة  يالال  إرجع 
وربك واهلل دا  رب قلوب

ربنا رمحة  وبنستنى 
حولنا بيجرى  اىل  م 
نعيش نعرف  عشان 

– كم بيضه كانت بالقفص؟
بالثالثة  البيض  أحصيت  لو  فقالت:   –
ولو  بيضة،  تبقى  باألربعة  ولو  بيضة،  تبقى 
تبقى  بالستة  ولو  بيضة،  تبقى  باخلمسة 
شيئا. يبقى  فال  بالسبعة  احصيته  ولو  بيضة، 
فأخذ الشخص حيسب البيض بعد قوهلا فوجد 
أن البيض كان 301 بيضة لكن وصل إىل ذلك بعد 
تفكري طويل وصعب ومن هنا أصبحت مقولة 
تقال إىل الشخص الذي جيد صعوبة يف حساب 
الشاغل  الشغل  احِلسبة  يشء ما فأصبحت هذه 
للقرية، وتنافس اجلميع ملعرفة عدد البيض الذي 
كان يتواجد يف السلة، وظل األمر ُيتداول وُيتداول 
حتى عم أرجاء طنطا ومنه إىل حمافظة الغربية 
وغريها من املحافظات، ومن هنا أصبحت هذه 
املقولة من ُتراث الشعب املرصي، وُتقال عندما 
يتعثر شخص ما يف حل مسألة حسابية ُمعينة.

50 عاًما ما هواتينج العمر  البالغ من  املنعزل  الرشكة 
Ma Huateng، الذي يطلق عليه اللقب اإلنجليزي 

."pony"
تؤكد لولو تشني يف كتاهبا أن مؤسس رشكة تينسينت 
الصينية ما هواتينج امللقب باسم بوين هو رجل أعامل 
من  الدولة  عليه  هتيمن  اقتصاد  يف  ازدهر  خاص 
احلاذق  السيايس  واحلس  والدبلوماسية  اللباقة  خالل 
جيتمع  الذي  الصيني  الترشيعي  املجلس  يف  )عضو 
مرة واحدة سنوًيا يف بكني ملناقشة األجندة الوطنية(. 
التى  العوارض  عن  أيضا  الكتاب  يكشف  كام 
التكنولوجيا  رشكات  مصالح  تداخل  يسببها 
وما  وأمريكا   الصني  بني   خصوصا  العامل  يف 
الدويل  املستوى  عىل  توترات  من  ذلك  يسببه 
ملراجعي  السامح  بكني  لرفض  نتيجة  أيًضا 
الصينية. الرشكات  بتفتيش  األمريكيني  احلسابات 

 
يذكر  كام  ترامب  دونالد  حاول  املثال  سبيل  عىل 
التعامل  من  األمريكية  الرشكات  منع  الكتاب 
تينسينت  لرشكة  اململوك   WeChat تطبيق   مع 
املاضية   السنوات  مدار  عىل  هناك  كانت  كام  الصينية 
احلاسمة  واملعارك  احلاسمة  املنعطفات  من  املزيد 
الرشكات  عمل  آلية  أن  املؤلف  يؤكد  بينام  لتينسنت 
منتجاهتا  تشكل  التي  العمالقة  التكنولوجية 
صحيح.  بشكل  فهمها  اآلن  حتى  يتم  مل  حياتنا 
الكتاب تعمل مراسلة يف  لولو تشني مؤلفة  أن  يذكر 
بلومربج وقد تلقت تعليمها يف بكني والواليات املتحدة 
وخترجت بمرتبة الرشف من كلية الدراسات العليا 
للصحافة بجامعة كولومبيا كام عملت أيًضا يف منصات 
.CNN Money ذلك  يف  بام  املتعددة،  الوسائط 
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ىف 22 اغسطس 2011 رحل الفنان كامل الشناوى بعد رحلة طويلة مع الفن قاربت عىل الـــ 70 عاماً، تربع خالهلا عىل عرش 

الفتى األول للسينام املرصية لسنوات طويلة .

وىف ذكراه نكشف عن وثائق ورسائل جمهولة ىف حياة الفنان الراحل، كان أمهها مذكرة يومياته قبل 67 عامًا، حيث كتب 

بالتفصيل يومياته بشكل منتظم.

يوميات أكثر من 67 عامًا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اخلميس 28 يونيو1955 التقيت االستاذة ليىل مراد واالستاذ حسن الصيفى.

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

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

الصيفى.

السبت 16 يوليو1955 الذهاب للتصوير الساعة 7صباحًا، وموعد هام جداً مع الفنانة شادية الساعة 5 مساًء.

االحد 31  يوليو 1955 الذهاب للتصوير ىف الساعة 8 صباحًا، وموعد مع الفنانة ليىل مراد الساعة 5 مساء بالزمالك.

االثنني 1 اغسطس 1955 الذهاب للتصوير8 صباحا واحساسا بإرهاق شديد.

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

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

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

رضنا العشاء معاً الساعة 7 مساًء.
الثالثاء 6 سبتمرب1955 ذهبت الساعة 7 صباحا للتصوير، قابلت االستاذ فريد شوقى بعد التصوير وح

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

االربعاء 28 سبتمرب 1955 اتصل بى االستاذ/ نيازى مصطفى. 

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

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

اشرتاك التأمينات االجتامعية:

وبحسب استامرة اشرتاك الفنان الراحل ىف التأمينات اإلجتامعية بخط يده بتاريخ نوفمرب 1962 فان االسم بالكامل هو

جنيهًا  400 الشهرى  –واجره   1921 ديسمرب   26 مواليد   – املنصورة  امليالد  –حمل  الشناوى  حسني  حممد  كامل 

واالشرتاك الشهرى 3 جنيهات و60 مليم.



جريس  ملؤسسة  الكبري  السنوى  اإلحتفال  أقيم 
املصـرى  للمهاجر  والطبية  اإلجتامعية  للخدمات 

الـثــالـثــة. والعربـى ىف دورته 
إنقسم إىل يومني، األول يوم السبت 9 من يوليو 2022 
من  أمريكا  ىف  املولود  والثالث  الثانى  اجليل  لشباب 
العديد  ىف  واملشاركة  للتعارف  عربية  مرصية  أصول 
العالقات  هذه  لتقوية  فرص  وخلق  األنشطة  من 
بينهم وبني بعض والتفاعل وتبادل اخلربات والتواصل 
خالل  من  متعددة  بخربات  غنى  ثقاىف  تنوع  خللق 
رسد ورشح خربات وثقافات ودراسات كل شخص 
لألخر، من خالل ندوات وبرتوكول يعم بالفائدة عىل 
كان   2022 يوليو   10 األحد  يوم  التاىل  اليوم  أما  اجلميع، 
وأكرب  والعربية  املرصية  باألرسة  خاص  اليوم  هذا 

أكثر  املتنوعة  والرشكات  األعامل  ألصحاب  جتمع 
املتواجدة  العربية  اجلالية  ختدم  التى  رشكة   50 من 
هى  وما  العمل  وطبيعة  نوعية  لرشح  كاليفورنيا،  ىف 
الفوائد املتعددة من هذه اخلدمات املقدمة للمهاجر ىف 
الواليات املتحدة األمريكية، اإلقبال كان كبري رغم أن هذا 
التوقيت كان يتوافق مع أيام عيد األضحى املبارك ورغم 
ذلك التوقيت كان عىل رأس احلارضين سعادة السفري 
السيد/ أمحد شاهني قنصل مرص العام بلوس أنجلوس 
والساحل الغربى وكان ترشيف سعادته بمثابة تقدير 
وإحتوائها  وجمهوداهتا  جريس  ملؤسسة  كبري 
للجالية. املفيدة  اخلدمات  وتقديم  املرصية  للجالية 
ألقى سعادته كلمة تشجيع وترحيب للجميع والتأكيد 
املرصيني  املهاجرين  مساعدة  ىف  القنصلية  دور  عىل 

أرسع  ىف  اإلمكان  بقدر  القنصلية  خدمات  وتقديم 
وقت ممكن وأفضل خدمة، وبدوره رئيس مؤسسة 
الشكر لسعادة  املهندس رضا بشاى قدم درع  جريس 
السفري أمحد شاهني عىل جمهودات سعادته الكبرية 
ألقى  ثم  القنصلية،  خالل  من  املرصية  اجلالية  لصالح 
اإلحتاد  رئيس  صليب  رأفت  األستاذ/  األعامل  رجل 
كل  لتشجيع  كلمة  بأمريكا  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام 
مرصى ليكون عضو من أعضاء اإلحتاد لنصبح مجيعًا 
واحده  يد  أمريكية  أرض  عىل  أمريكيني  كمرصيني 
وإيامننا  وحدتنا  بقوة  األمريكية  القرارات  ىف  نؤثر 
بقدراتنا، وأشاد هبذا اليوم أيضاً، أما عن املهندس هشام 
جتربة  عن  كلمته  كانت  اإلحتاد  رئيس  نائب  ستيته 
فهى  املؤسسني،  من  بدورة  املرصى  البيت  مؤسسة 

مؤسسة خدمية إجتامعية أيضاً للمرصيني والعرب ىف 
أمريكا وتساعد عىل حل مشاكلهم وجتميعهم من خالل 
حفالت وجتمعات مثمره وأكد عىل دور املؤسسات 
اخلدمية ىف أمريكا خللق تكتالت مرصية قوية هلا صوت 
وكيان واضح وفعال، وىف هذا اليوم كانت تتوفر ندوات 
تعليمية تثقيفية توعوية للجالية هناك من متخصصني 
كالً ىف جمالة، واختتم املهندس رضا بشاى بالشكر جلميع 
احلضور واملتكلمني والقادة، فكان يوم مثمر باملعلومات 
املفيدة عىل مجيع األصعدة وتواجد اإلعالم والصحافة 
الوجبات  توفري  بجانب  املمتع،  اليوم  هذا  لتغطية 
اليوم. الذيذة ىف هذا  الرشقية واملرشوبات  واحللويات 
شكرًا ألرسة مؤسسة جريس للخدمات اإلجتامعية 

والطبية وقائدها املهندس رضا بشاى. 





ربام تعددت وإختلفت األسباب وراء هجرة وتغرب كل منا،  فهناك 
عال  لتعليم  سعيًا  أو  وألرسته  له  أفضل  مستقبل  عن  بحثا  جاء  من 
وحياة  أرقى، ومنا من جاء للعمل وبحثا عن لقمة العيش، وأيضا من 
جاء بحثًا عن ما مل جيده  ىف بلده من حرية ورفاهية ولكن.. أى كان 
السبب وراء هجرتنا فأننا عندما غادرنا بالدنا التى ولدنا فيها تاركني 
من نحب فأننا أصبحنا أغراب. ونسميها  بالغربة ألن كل يشء فيها 
مبادىء  من  فيه  ونشأنا  وكربنا  عليه  أعتدنا  ما  عن  غريبًا  أصبح 
وبالعقيدة... بالدين  التمسك  حيث  من  وأيضا  وأخالق  وأسس  وقيم 

وهنا تبدأ مع كل مهاجر سلسلة من التحديات  للعيش  ىف بالد الغربة  
وجودهم  أن  ورغم  أبنائهم،  تربية  ىف  وأألمهات  األباء  مع  وخصوصا 
يوم  ىف  حتقيقه  إىل  يتوقون  حلاًم  كان  البداية  ىف  ربام  البالد  هذه  ىف 
من األيام اإل أنه مع كثرة التحديات  قد يتحول هذا احللم إىل كابوس.
التحديات  ولكننا ىف هذا املقال نحاول أن نخفف عليك عبء هذه 

التى سوف نتناول بعض منها كى نعاجلها و نتغلب عليها:

التحدى األول - حتدى اللغة:
األول)جيل  اجليل  تواجه  التى  التحديات  وأقوى  أهم  من  اللغة  تعد 
فقط  عائق  تكون  ال   قد  اللغة  أن  هنا  وأقصد  غربتهم  بالد  ىف  األباء( 
البلد اجلديدة أو استخدام اللغة كرضورة  ىف التعامالت مع مواطنني 
مع  اآلباء  تعامل  ىف  اللغة  مشكلة  تظهر  بل  مناسب،  بعمل  لأللتحاق 
وذلك  بسهولة  اجلديدة  اللغة  يتعلمون  الذين  الثانى)أبنائهم(  اجليل 
فعندها  األم(  اآلباء)اللغة  لغة  يتحدثوا  أن  يستطيعوا  وال  سنهم  لصغر 
يقرئه  ما  متابعة  وىف  واألبناء  اآلباء  بني  التواصل  ىف  فجوة  حيدث 
التحدى  صعوبة  يزيد  مما  ويشاهدوه  إليه  يستمعوا  ما  أو  األبناء 
عىل  التعرف  ىف   عائق  اللغة  تقف  كام  املهجر-  بالد  ىف  تربيتهم  ىف 
جنسيات  من  كانوا   اذا  خاصة  معهم  والتحدث  أبنائهم  أصدقاء 
يكون هؤالء  أن  إحتاملية  األبناء مع  وبالتاىل هناك خطر عىل  أخرى 
ولعدم  تليق  ال  أمور  فعل  عىل  فيشجعوهم  سوء  أصدقاء  األصدقاء 
أن  أيضًا  وأضيف  األبناء.  يضيع  قد  حمادثاهتم  ىف  يدور  ما  األباء  فهم 
الدراسى ومستواهم  األبناء  دروس  متابعة  ىف  عائق  تكون  قد  اللغة 
 وأريد  أن أشجع كل أب وأم بأخذ خطوة إجيابية ىف حل هذه املشكلة 
ولكى  أوالدك  هو  هنا  ألجله  تغربت  الذى  األول  اهلدف  أن  متذكرا 
حتميهم البد أن تتكلم وتتعلم كالمهم ولغتهم - لذلك أبذل كل ما لديك من 
طاقة لئال تفقد أوالدك وأبدأ بأخذ خطوة عملية ىف هذا املوضوع مثل  
أن تشرتك ىف مدرسة جمانية أو أى برنامج تعليمى لتعلم اللغة وإبدء 
بمامرستها حتى تستطيع أن تتواصل مع أوالدك وتعرف عنهم ما كنت 
ال تعرفه من قبل .أيضا ساعد أبناءك لتعلم لغتك األصلية قراءة وكتابة 
حتى يستطيعوا أن يتواصلوا معك ومع  اآلخرين من األقارب  واألحباء.

التحدى الثانى- الثقافات املختلفة: 
فمن أصعب التحديات التى يواجهها األباء ىف بالد املهجر هى الثقافات 
املختلفة من حيث أختالف املبادىء والقيم – فتعدد اجلنسيات يعنى  
واخلطأ  الصواب  معايري  إختالف  بجانب   - واألفكار  الثقافات   تعدد 
حتى أننا نرى أن بعض األمور التى نشأنا وكربنا عليها عىل أهنا أمورال 
تليق  نجدها بحسب شعوب أخرى هى نوع من أنواع احلرية ولكنها 
باإلحلاد وعدم  تنادى  التى  الثقافات  – مثل   لنا  بالنسبة  حرية مرضة 
الولد  صديق  فكرة  وأيضا  جنسك  اختيار  ىف  احلرية  أو   – اهلل  وجود 
وصديق البنت من اجلنس اآلخر – أو ثقافة ترك  األبن أو األبنة املنزل 
عندما يصل إىل سن معني وما إىل ذلك وأكثر من أفكار منترشة حولنا 
. صحيح  بشكل  أبنائهم  تربية  ىف  األباء  عىل  جدا   كبري  حتدى  متثل 
التاىل: نتبع  أن  ينبغى  واألفكار  األمور  هذه  ملواجهة  و 
بل   الرمال  ىف  رؤوسنا  ندفن  ال  أن  وأمهات  كأباء  علينا   -١
كل  عن  األوالد  مع  اجليد  والتواصل  املستمر  احلوار  نامرس 
اخلاطئة. املفاهيم  هلم  ونصحح  املجتمع  ىف  حولنا  يدور  فكر 
واألسس  أبناءك،  أذهان  ىف  الصحيحة  املبادىء  إزرع   -٢
تليق. التى  السليمة  الصحيحة  واألجتامعية  الدينينة 
الصحيحة". مبادئك  وعش  أمامهم  حقيقى  -"كن 
بلطف  تعامل  بل  به  يأتوا  غريب  فكر  أى  عىل  توبخهم   ال   -٣

وعاجلها. لدهيم  األفكار  هذه  عمق  مدى  عىل  وتعرف  معهم 

التحدى الثالث - حتدى غالء املعيشة: 
نوعًا ما عن غريها  أفضل  البالد ربام تكون  احلياة ىف هذه  أن طبيعة 
اإل أهنا تتطلب أن يعمل األب وربام األم لعدد ساعات  ىف بالد أخرى 
دفع  من  احلياة  هلذه  الالزم  املال  يؤمن  أن  يستطيع  حتى  طويلة 
عليه  يرتتب  مما  اجلديدة  احلياة  تتطلبه  ما  وكل  والرضايب  الفواتري 
ترك األبناء لفرتة طويلة دون مرافقة أو رقابة – فمثال أن كان عمل 
األب طوال النهار من الصباح ويعود إىل املنزل ىف املساء منهكا متعبا 
غري قادر عىل الكالم أو التفاعل مع اآلخرين ، هذا بدوره يعوق عملية 
ومساعدهتم  ملشكالهتم  يستمع  أن  من  ويمنعه  أبنائه  مع  التواصل 
اخلطأ  عن  وردهم  بالصواب  القيام  عىل  يشجعهم  أن  أو  حلها  ىف 
مع  الصحيح  التعامل  كيفية  أبائهم  من  التعلم  من  األبناء  حيرم 
توفري  هو  اآلباء  عمل  من  اهلدف  كان  أن  -لذلك  املشكالت 
اىل  يؤدى  هذا  التواصل  فقدان  أن  اإل  ماديا  لألبناء  كريمة  حياة 
من  وحرماهنم  العاطفى  اإلشباع  من  وحرماهنم  األبناء  ضياع 
  . والوجدانى  النفسى  نموهم  عىل  ويؤثر  واألمن  بأألمان  الشعور 
فيها  يتسبب  التى  مادية  الغري  اخلسارة  مقدار  عرفت  ان  بعد  واألن 
عملك وتأثريها عىل األوالد فأهنا دعوة لك ألن تدبر أمورك وظروف 
الفرصة  لك  فتتاح  ألبناءك  نفسيا  أفضل  حياة  أجل  من  عملك 
النفسية  أحتياجاهتم  تسديد  عىل  تعمل  وأن  معهم  الوقت  لقضاء 
للامل. إحتياجهم  من  أكثر  اليك  حيتاجون  فاألبناء   – والوجدانية 

التحدى الرابع - حتدى أضطراب العالقات ىف املنزل:
ىف  فرد  كل  فيصبح  حوهلم  من  بالثقافة  املهاجرين  من  الكثري  يتأثر 
األرسة مستقال عن اآلخر كعادة أهل البلد – كل شخص يعتمد عىل 
جيمع  قد   - فيه  يدور  الذى  اخلاص  عامله  له   - بذاته  -مستقل  نفسه 
نفسيا  منفصلني  لألسف  ولكنهم  العائلة  أفراد  حوائطه  بني  املنزل 
األحزان  فيتقاسمون  وجدانيا  ببعضهم  يشعروا  أن  يستطيعوا  ال 
ويتشاركون األفراح مما يؤدى إىل توتر العالقات وسهولة اإلنفصال 
واهلجرة  السفر  بعد  للفتور  تعرضت  كثرية  زوجية  عالقات  هناك 
ونزاعات  مشكالت  ظهور  اىل  أدى  مما  عديدة  لعوامل  وذلك 
أثرا  املنزل وبالتاىل هذه اخلالفات  قد ترتك  العام  ىف  أثرت عىل اجلو 
معلوما  وليكن  باألمان  الشعور  وتفقدهم  األبناء  نفسية  ىف  ملحوظا 
إىل  يؤدى  فهذا  املنزل  واألستقرار ىف  األمان  أن ضاع  أنه  لدينا مجيعا 
النفسى  إستقراره  عىل  تساعد  خارجية  أشياء  ىف  األمان  عن  البحث 
مثل املخدرات أو الكحوليات التى توجد بكثرة فيام حوهلم والدخول 
ىف عالقات غري مرشوعة بحثا عن احلب الغري موجود داخل البيت
تصل"  ال  أن  من  خري  متأخرا  تصل  "أن  القول  نتذكر  دعونا   لذلك 
وأصبحت  عالقاتك  ىف  اآلوان  فات  أنه  تعتقد  كنت  أن  حتى  بمعنى 
أبناءك  أجل  من  أخرى  مرة  حتاول  أن  أدعوك  مستحيلة،  احلياة 
احلياة  برشيك  عالقتك  ىف  نفسك  راجع   ، وحياتك  حياهتم  أجل  من 
أرسة  ىف  حتيا  أن  تستحق  فأنت  املنزل  ىف  فرد  بكل  وعالقتك 
حلياهتم. وهيتموا  هبم  هيتموا  وأم  أب  يستحقون  أيضا  وهم  سوية 

التحدى اخلامس - حتدى الفتور الروحى:
العديد  نجد  قد  روحيا،  منتعشة  املهجر  بالد  ىف  الكنائس  كل  ليست 
فقط  املسنني   فئة  عىل  الكنيسة  فيها  تقترص  التى  املناطق  من 
وال  والنمو،  العبادة  طريقة  ىف  بطىء  طابع  تأخذ  فتجدها 
العمر منتصف  جيل  أو  الصغرية  باألجيال  هيتم  من  فيها  يوجد 
الشباب. وإجتامعات  املراهقني  بجيل  هيتم  ملن  الكنائس  تفتقر 

لألسف هناك أيضا كنائس غربية ختضع لقوانني البالد وتنكر تعاليم 
الكتاب املقدس وتسمح ببعض األمور التى ال تليق بالزواج وإىل آخره 
الكنائس أن مل نكن مركزين  أبنائنا هذه  من أمور ولألسف قد يرتاد 
معهم وال نعرف ما حيدث معهم وإىل أين يذهبون ومع من جيتمعون. 

الضعف  ىف  الوحيد  السبب  ليس  الكنائس  بعض  ضعف  أن  كام 
روحيا  املنتعشة  الكنائس  من  الكثري  هناك  بالعكس  بل  الروحى 

بسبب  أو  عمله  بسبب  اهلل  عن  الشخص  أنشغال  نتيجة  لكن 
يكون  ال  هبمومه  العامل  وطأة  حتت  والوقوع  اخلطية  ىف  األنغامس 
ويفرت  روحيا  الشخص  يرتاجع  وهبذا  للعبادة  وال  هلل  وقت  لديه 
ويتأصلوا  اإليامن  ىف  واألباء  األبناء  يتأسس  مل  أن  وهكذا  تدرجييا 
حوهلم. من  الرشير  العامل  ىف  األبناء  يضيع  سوف  وروحيا  كنسيا 

من أجل ذلك: 
أبنائكام  وحياة  بحياتكام  هتتام  أن  وأم  كأب  أشجعكام   -١
اهلل. مع  شخصية  عالقة  فيكم  فرد  لكل  يكون  وأن  روحيا 

واألعرتاف. التوبة  أبنائكام  وعلام  بأستمرار  التوبة  قدما   -٢
 

 – تشغلكام  ومشكالته  العامل  جتعال  وال  بالكنيسة  تلتصقا  أن   -٣
املقدس. الكتاب  مبادىء  عىل  تسري  لكم  مناسبة  كنيسة  عن  أبحثا 

أسبوعيا. مرة  ولو  األبناء  مع  العائىل  املذبح  بعمل  أهتموا   -٤

٥- صلوا صلوا صلوا ألجل بيتكم وأبنائكم.
 

التحدى السادس - توفر املارجيوانا واملخدرات 
والكحوليات ىف املجتمع:

املواد املخدرة كاملارجيوانا تباع ىف بعض  الكحوليات وبعض  لألسف 
بجانب  يتناوهلا،  ملن  عقوبة  أو  رقابة  دون  شديدة  بحرية  األماكن 
املخدرات وأن حتى مل تكن تباع بحرية لكن يسهل احلصول عليها، ففى 
هذه املجتمعات مل يقترص رؤية هذه املواد بني جتار املخدرات فقط 
ولكن قد يتداوهلا أطفال املدراس فيام بينهم مما هيدد خطر تنشئة أبنائنا 
ىف هذه البالد – فهو حتدى كبري يواجهنا كأباء أذ نريد ألبنائنا احلصول 
تكون  قد  ولكن  أجنبية  بالد  ىف  أجنبية  مدارس  من  جيد  تعليم  عىل 
أبنائنا حماطة باخلطر ىف املدراس ذاهتا كام ذكرت عن املواد املخدرة
املستمر  التواصل  هو  أهتامماتنا  أول  تكون  أن  املهم  من  لذلك 
يليق ال  وما  يليق  وما  واخلطأ  الصواب  عن  نعلمهم  أبنائنا،  مع 
بأستمرار  يومهم  كان  كيف  وعن  عنهم  نسأل  ترصفاهتم،  نالحظ 
اإليامن  فيهم  نرسخ  اهلل،  مع  الروحية  العالقة  عىل  نشجعهم 
حلاميتهم. القدير  يد  ىف  ونستودعهم  محايتهم  ألجل  نصىل 

 
التحدى السابع - حتدى شعور عدم اإلنتامء: 
يشعرون  اذ  املهاجرين  أبناء  من  العديد  تؤرق  املشاعر  هذا 
إىل  باألنتامء  يشعروا  أن  يستطيعوا  فال  اهلوية،  وفقدان  بالتأرجح 
فيها  عاشوا  حتى  وال  يولدوا  مل  ألهنم  منها  جئنا  التى  نحن  بالدنا 
اجلديد  البلد  إىل  باألنتامء  األحساس  فاقدين  الوقت  نفس  وىف 
الغربة  شعور  ولكن  مولدهم  ومكان  رأسهم  مسقط  كانت  حتى 
بشكل  تؤثر  املشاعر  هذه  أعامقهم،  ىف  متمركز  اإلنتامء  وعدم 
واهلوية  باألستقرار  أحساسهم  مدى  وعىل  نفسيتهم  عىل  واضح 
من خالل ما سبق فأنه يقع عىل عاتق األب واألم  الدور األعظم ليكونوا 
لكم  باألنتامء  يشعروا  -أجعلوهم  واحلصن  -احلضن  ألبنائهم  الوطن 
ولعائلتكم و للكنيسة فهذا قد خيفف من حدة املشكلة،  ألن الشخص 
الذى ال يشعر باألنتامء عموما وخصوصا ىف سن املراهقة سوف يبحث 
تتعاطى  شباب  جمموعة  كانت  أن  حتى  اليها  ينتمى  جمموعة  عن 
املخدرات أو ربام يضطر أن يدخل ىف عالقات غري مرشوعة ويقدم 
أى تنازالت للشلة حتى يشعر باألنتامء هلم ولذلك كى تتجنب أن يلجأ 
أبنائك إىل هذا الطريق ويبحثوا عن أى جمموعة أى أن كانت ينتموا 
اإلنتامء  عىل  أنت  شجعهم  له،  وخيلصوا  اليه  ينتموا  شئ  أى  أو  اليها 
جمموعة  أو  كشافة،  فريق  أو  معينة  رياضة  فريق  ىف  واألشرتاك 
كأرسة. اليكم  بأنتامئهم  تشعرهم  أن  هتمل  وال  الكنيسة  ىف  شباب 
ىف هناية املقال أشجعك أهيا القارئ العزيز أن كنت أبًا أو أمًا أن ال تستهني 
أن  للمجتمع  أبنائك  تاركا  كاملتفرج  تقف  وال  أبنائك  حياة  ىف  بدورك 
يربيهم بل كن متواجدا ىف حياهتم، أشبعهم حبًا وعطفا وأمانًا -كن هلم 
ملجأ وأبًا وأمًا – ساندهم وإندمج معهم ىف املجتمع اجلديد وال ترتكهم 
وحب.  ورعاية  رقابة  دون  بمفردهم  فيه  ويذوبوا  ينصهروا  أن 






