










كان  وال  داٌر،  كان  فال  السالم«،  »داُر  االسُم: 
سالم! ليست عاصمَة تنزانيا، وال هي تقع عىل 
مرص،  قلب  يف  إنام  اهلندى.  املحيط  ساحل 
النيل  هنر  ضفاف  عىل  القاهرة،  أحياء  أحُد 
الدفء  من  بالكثري  يعُد  احلى  اسُم  الطيب. 
من  خجاًل  رأَسه  احلى  أطرَق  هلذا  والسالم. 
واقعة ُمشينة جرْت يف قلبه األسبوَع املاضى.
الواقعة  الثانوية،  املدارس  إحدى  حوش  يف 
حلقاٍت  يف  الطالباُت  وقفِت  احلى،  ذلك  يف 
فوات  عىل  يعرتضن  ُكّن  ما.  أمًرا  يناقشن 
اإلنرتنت  شبكة  ضعف  بسبب   ، هلنَّ امتحان 
أو  إنذار  سابق  ودون  وفجأًة،  املدرسة.  يف 
ُمكتنزٌة  بادنٌة  سيدٌة  اقرتبت  ع،  توقُّ أدنى 
بجسدها  دفعت  ثم  احللقات،  تلك  إحدى  من 
حلقَة  واخرتقت  غاشم  هجوٍم  يف  الالحم 
شىء  عىل  مثبتتني  عيناها  كانت  الطالبات. 
الوافر  اجلسد  ذاُت  املُصارعة  السيدُة  أما  ما. 
الذي  الشىُء  وأما  املدرسة.  مديرَة  فكانت 
َرها،  تنمُّ وأثاَر  غضَبها  وأشعَل  السيدة  أهاج 
الناعم  الشعر  فكان جمرَد جديلة مجيلة من 
من  صبّية  ظهر  عىل  منسدلًة  السواد،  فاحم 
الدراسية  مشكلتهن  حول  املُتحلّقات  الصبايا 
يَدها  الغليظُة  السيدُة  مّدِت  يناقشنها.  التي 
ثم  معصمها،  حول  الفتاة  جديلَة  وعقصْت 
عىل  البنُت  سقطِت  الدنيا.  آخر  إىل  جذبتها 
األرض فراحِت املديرُة القاسيُة تسحُل البنَت 
من شعرها، وسط ذهوهلا وذهول زميالهتا، 
َعَرًضا،  كانت،  التي  الكامريا  عدسة  وذهول 
من  غفلة  يف  املُزرى  املشهَد  وتسّجُل  تلتقُط 
اجلميع. طالباُت املدرسة مجيعهن حمجباٌت، 
إال تلك الصبّية كان شعُرها ُمرساًل يف رشائطه 
وشاَء  جريمُتها!  تلك  مجيل.  ليل  كشالل 
عدسُة  الشاّذة  الواقعَة  تلك  ُتّلد  أن  التاريُخ 
كامريا يقظة أرسلها اهلُل حتى ال مترَّ اجلريمُة 
تتوقف  مل  املديرة  إن  وُيقال  الغافلني.  مروَر 
إحدى  نّبهتها  حني  إال  الصبّية،  سحِل  عن 
املعلامت أن هناك كامريا ُتسّجل وُتدين. وُيقال 
إن املديرَة اعتذرت للطالبة خوًفا من الكامريا 
والعقاب املُستحق. وُيقال إن الطالبة املسيحية 
االعتذاَر،  وقبلت  ساحمت  األصول  بنت 
العنرصية  املديرة  ضد  ببالغ  تتقدم  ومل 
اعتذاَرها،  املجتمُع  يقبُل  هل  ولكن  املعقدة. 
والقيم  القانون  أبجديات  خالفت  وقد 
والدينية؟! واألخالقية  واإلنسانية  الرتبوية 
كتبها  التي  البرشية«  »الوصمة  رواية  يف 
األمريكى »فيليب روث«، وترمجُتها للعربية 
قبل سنوات وصدرت يف عّدة طبعات يف مرص 
إحدى  يف  عظيم،  بروفيسور  دفَع  والعراق، 
ة من حياته مقابَل  جامعات أمريكا، أعواًما ُمرَّ
قصٍد«  »دون  قاهلا  واحدة  عنرصية  كلمة 

املديرُة  تلك  تدفُع  عساها  فامذا  طالبه!  ألحد 
عنرصية  جريمًة  ارتكبت  بعدما  مرص،  يف 
األركان مع سبق اإلرصار والرتصد،  متكاملة 
خطأ؟! أي  ترتكب  مل  عزالء  فتاة  جتاه 
تفّوقت  أيًضا يف مرص لألسف،   ،٢٠١٣ يف عام 
الكاراتية،  رياضة  يف  اإلسكندرية  يف  طالبٌة 
حلظة  وىف  ملدرستها.  كأس  عىل  وحصلت 
املدرسة  مديرُة  منعِت  املستحّقة،  التكريم 
من  حممد«  »هبة  النجيبة  الطالبة  تلك 
الصورة  اللتقاط  زميالهتا  مع  الوقوف 
واهنارِت  حمجبة«!  »غري  ألهنا  التذكارية 
املتطرفة،  للمديرة  وتوّسلت  وبكت  الطالبُة، 
الشقاء  مدى  تتصورون  هل  جدوى!  دون 
ذلك  ملثل  تتعرض  صغريٍة  قلَب  رضب  الذي 
الزهور؟ عمر  يف  بعُد  وهى  املعنوى  االغتيال 
يف دول الغرب املتحّض، نجُد ُسلَّم األولويات 
الكلب،  ثم  املرأة،  ثم  املُسّن،  ثم  الطفل،  كالتاىل: 
احُتجزت  أو  حريٌق  شبَّ  فإن  الرجل.  ثم 
السابقة.  للمتوالية  وفًقا  اإلنقاذ  يتم  رهائُن، 
اهتامم  ذيل  يف  بأهنم  الرجاُل  يتنّدُر  ما  وكثرًيا 
الرتاتب  ذلك  أن  يدركون  ولكنهم  الدولة. 
ُبنى وفق منطق األقوى.  إْذ  ُيعىل من شأهنم، 
»العجائُز«،  يليهم  األضعُف،  هم  فـ»األطفال« 
يعرف  ال  الذي  »احليوان«  ثم  »النساء«،  ثم 
عىل  ليرتّبع  الرجُل  يأتى  ثم  يشكو،  كيف 
من  مجيع  مساعدة  وعليه  القوة،  عرش 
 : التحضًّ قانون  يف  ضعفاء.  من  سبقه 
اهلمجية:  قانون  وىف  لألضعف«،  »البقاُء 
وصفاقة. جربوًتا  واألكثر  لألرشس  البقاُء 
الصالح  سلفنا  قانون  »ماعت«،  قانون  يف  وأما 
ا  وسموًّ حتًضا  العامل  سبق  الذي  العظيم، 
بل  يقسو،  أو  يتجرّب  القوى  كان  فام  ونبال، 
املرصى  اجلدُّ  كان  قّوته.  من  الضعيَف  يمنُح 
القديم يقول: »كنُت عيًنا للكفيف. كنُت ساًقا 
للكسيح. كنُت يًدا للمشلول. كنُت أًبا لليتيم. مل 
شقاء  يف  أتسبب  مل  إنسان.  دموع  يف  أتسّبب 
ب نباًتا بأن نسيت أن أسقَيه. مل  حيوان. مل أعذِّ
ُأسّبب البؤَس ألحد. مل أقتل ومل أحّرض عىل 
القتل. مل أتسّبب يف اإلرهاب. مل أتكّلم بازدراء 
ألحد. مل أغضب دون سبب وجيه. مل أسمح 
لغضبى بأن يتسبب يف اإليذاء. مل أنتقم لنفسى«. 
نا املرصى العظيم، فكم واحًدا مّنا  ذاك هو جدُّ
العظيم؟! اجلّد  لذلك  حفيًدا  يكون  أن  يستحقُّ 
للسيد  وشكًرا  الفاشلة.  املديرة  تلك  خِسئت 
ببالغ  تقّدم  الذي  بدران  حسني  املحامى 
والتمييز،  العنرصية  بتهمة  العام  للنائب 
النبيلة. مهنتها  رشَف  تستحق  ال  التي  ضدَّ 
الوطن«. يستحقُّ  مَلن  والوطُن  هلل،  »الديُن 
عن املرصى اليوم

اإلنتحار هو قتل،مثل أي جريمة قتل، فهو تعدي 
عىل سلطان اهلل الذي له وحده السلطان يف إعطاء 
كان  القتل  عن  والنهي  النفس،  أخذ  أو  احلياة 
 .)13  :20 )خروج  َتْقُتْل"  "اَل  العرش:  الوصايا  من 
اإلنتحار هو أمر غري ُمرّبر عىل اإلطالق،فنرى من 
خالل خربات علامء وأطباء النفس وأباء الكنيسة 
عن  للبحث  حماولة  يكون  ما  غالبًا  اإلنتحار  أن 
للهروب  حماولة  فهو  مؤقتة!  ملشكلة  دائم  حل 
األمر  فينتهي  يدوم،  ال  الذي  املشاكل  جحيم  من 
بسبب  ينتهي  ال  الذي  األبدي  باجلحيم  باملنتحر 
اإلنتحار!  أي  إقرتفها  التي  الكربى  اخلطيئة  تلك 
باإلنتحار  فكر  أنه  سنوات  قبل  أحدهم  أخربين   
الزمن  مع  املشاكل،ولكن  بعض  بسبب  سابقًا 
التعامل  طرق  املشاكل!وتعّلم  وتالَشت  قلَّت 
عليك  يأيت  فحني  معها!  التعايش  أو  املشكلة  مع 
كام  املشكلة  ستعرب  لنفسك:  الِفكر،قل  هذا  مثل 
معها. أتعايش  كيفية  عرفت  أو  سابقتها  عربت 

ال  املُنَتِحر  أن  وهي  أيضًا،  هامة  نقطة  والحظ 
جمرم،  ألنه  موته،  بعد  الكنيسة  عليه  تصيل 
يف  إال  املنتحر  عىل  الصالة  ترفض  فالكنيسة 
جمنونًا  أصبح  أي  عقله  فقد  قد  كان  إذا  حالة 
وقتل  نفسية،  إضطرابات  من  يعاين  كان  أو 
بعد  اجلنازة  وعي،وتتم  أو  ِعلم  بال  نفسه 
االزمة  الطبية  التقارير  خالل  من  التام  التأكد 
املنطقة. أسقف  من  الرسمي  اإلذن  وأخذ 

وإن كان الكتاب املقدس يبيح اإلنتحار، لكان انتحر 
مشكالت  واجهوا  ممن  شخصياته  من  كثريون 
كثرية وكبرية ومن الذين وصلوا إىل مرحلة متنى 
بعضهم املوت ويأسوا من احلياة لكن رغم كل هذا 
واملميتة. الكربى  اخلطيئة  هذه  إىل  يستسلموا  مل 

مشاكل  بسبب  بالفعل  نفسهم  قتلوا  الذين  أما 
لغريه،  أو  السبب  فلهذا  احلياة،  ومصاعب 
رمحة  عن  وخرجوا  خطيتهم،  يف  ماتوا 
التوبة  إحتامالت  أنفسهم  عىل  وقطعوا  اهلل، 
من  هو  فاإلنتحار  اهلل،  حضن  إىل  والعودة 
توبة! بعده  يوجد  ال  ألنه  اخلطايا،  أعظم 

هلا  بأن  األية  هذِه  نأخذ  أن  املمكن  من  وايضًا 
اهلِل  َهْيَكَل  ُيْفِسُد  َأَحٌد  َكاَن  "إِْن  باإلنتحار:  عالقة 
َأْنُتْم  الَِّذي  ٌس  ُمَقدَّ اهلِل  َهْيَكَل  أَلنَّ  اهلُل،  َفَسُيْفِسُدُه 
اآلية  هذه  كانت  فإن   )17  :3 كورنثوس   1( ُهَو" 
املسيئة  األعامل  عن  تتحدث  أهنا  عىل  ُتَفسَّ 
وتعاطي  التدخني  له،مثل:  واملدمرة  للجسد 
املخدرات والزنى وإلخ...  فإن كان هذا مستوى 
ذاته،  للجسد  اإلساءة  بعدم  املسيحي  السمو 
بأكمله؟!    جسدًا  يقتل  الذي  عن  نقول  وكم  فكم 
"اِْحِسُبوُه  املقدس:  الكتاب  أحبائي،يقول 
اِرَب  جَتَ يِف  َتَقُعوَن  ِحيَناَم  إِْخَويِت  َيا  َفَرٍح  ُكلَّ 
َصرْبًا.  ُيْنِشُئ  إِياَمِنُكْم  اْمِتَحاَن  َأنَّ  َعامِلنَِي  َعٍة،  ُمَتَنوِّ
َتُكوُنوا  لَِكْي   ، َتامٌّ َعَمٌل  َلُه  َفْلَيُكْن  رْبُ  الصَّ ا  َوَأمَّ
)يعقوب  ٍء"  َشْ يِف  َناِقِصنَي  َغرْيَ  َوَكاِملِنَي  نَي  َتامِّ
سلوكه  اإلنسان  يفحص  أن  جيب  2-4(.لذلك   :1
من  له  يقول  أن  اهلل  يريد  ماذا  ليعرف  وطريقه 
التجربة، ألن كل شء حيدث بسامح من  خالل 
وتطلب  الصالة  يف  اهلل  مع  تتكلم  أن  فيجب  اهلل، 
الَحظت  وإن  يريد،  وما  لصوته  يرشدك  أن 
فيها،  تكون  أخطاء  أي  هو  التجارب  سبب  أن 
الكتاب:  يقول  كام  األسباب  عن  تبحث  أن  جيب 
ّبِ"  الرَّ إِىَل  َوَنْرجْع  َوَنْمَتِحْنَها  ُطُرَقَنا  "لَِنْفَحْص 
أسباب  كانت  وإن    ،)40  :3 إرميا  مراثي   (
بالرب  ك  متسَّ واضحة،  غري  أمورًا  التجارب 
ُكلِّ  يِف  "ُمْكَتِئِبنَي  بولس:  الرسول  قاله  ما  وتذكر 
لِكْن  يَن،  ِ ُمَتَحريِّ ُمَتَضاِيِقنَي.  َغرْيَ  لِكْن  ٍء،  َشْ
وِكنَي.  َمرْتُ َغرْيَ  لِكْن  ُمْضَطَهِديَن،  َياِئِسنَي.  َغرْيَ 
َسِد  اجْلَ يِف  َحاِملِنَي  َهالِِكنَي.  َغرْيَ  لِكْن  َمْطُروِحنَي، 

َحَياُة  ُتْظَهَر  لَِكْي  َيُسوَع،  بِّ  الرَّ إَِماَتَة  ِحنٍي  ُكلَّ 
.)10-8  :4 كورنثوس   2  ( َجَسِدَنا"  يِف  َأْيًضا  َيُسوَع 
فإن  املقدس،  املسيحي  اإليامن  ضد  هو  اإلنتحار 
الكتاب  قول  وتذكر  مطمئنًا  فكن  مؤمنًا  كنت 
املقدس "َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء َتْعَمُل َمًعا لِْلَخرْيِ 
َحَسَب  وَن  َمْدُعوُّ ُهْم  الَِّذيَن  اهلَل،  وَن  بُّ حُيِ لِلَِّذيَن 
يبدو  قد  هو  ما  حتى   .)28  :8 )رومية  َقْصِدِه." 
مضًا أو صعبًا جيب علينا أن نرى فوائد التجارب.
يف  احلدوث  مؤكد  أمر  والضيق  احلزن  إن 
أن  مدعوا  اإلنسان  اإلنسان،ولكن  حياة  مسرية 
وال  حكياًم،  أنت  معه،فكن  يتعامل  كيف  يتعلَّم 
وتظن  هلا،  طائل  ال  أمحااًل  كتفيك  فوق  تضع 
أنت  التي  املشكلة  بسبب  ستقف  احلياة  أن 
الكثري.   وخست  اهنارت،  آمالك  أن  أو  هبا، 
الوقت  يف  يأتيك  املوت  اإلنتحار،اترك  يف  تفكر  ال 
املناسب )بعد عمر طويل بمشيئة اهلل(، وأرجو أن 
استعداد روحي إلستقبال  تكون وقتذاك يف حالة 
لو  أنتِحر، ألين  ال  أنا  لنفسك:  السعيدة،قل  األبدية 
وأنا  املوت  وأستقبل  نفس،  قاتِل  أكون  انتحرت 
يف  أي  القتلة  نصيب  هو  نصيبي  ويكون  قاتل، 
اجلحيم،ال تظن أن اإلنتحار خيلصك من احلياة وما 
فيها من أمل.  بل أنه سيكون بداية حلياة أخرى كلها 
ألوان من أمل ال ُيطاق، وبغري حدود هلا يف الزمن.
ولكن  هنا،  املعاناة  بعض  اآلن  تعاين  كنت  إذا 
األيام.  من  يوم  يف  منها  للخالص  إحتامل  يوجد 
ستذهب  األرض،  عىل  حياتك  أهنيت  إذا  أما 
أي  يوجد  ال  حيث  كقاتل،  األبدي  للعقاب 
أي  يوجد  وال  فعلته،  ما  إصالح  يف  إحتامل 
،تأمل  فيه  ستكون  مما  للخالص  إحتامل 
"َمْن  سرياخ:  بن  يشوع  احلكيم  قاله  ما  معي 
الَِّذي  ُيْكِرُم  َوَمْن  يِه؟  ُيَزكِّ َفَمْن  َنْفِسِه  إِىَل  َخِطَئ 
 .)32  :10 سرياخ  بن  يشوع   ( َحَياَتُه؟"  نُي  ُيِ
ال تفقد الرجاء،األمل هو أهم شء يف احلياة،أنت 
وتذكر  السامء  يف  األفضل  احلياة  أمل  عىل  حتيا 
يوجد  األحياء  "لكل  القائلة:  سليامن  حكمة 
رجاء..." ) اجلامعة 4:9(.واإلنتحار أيضًا يدل عىل 
واإليامن،  الرجاء  ضد  هبذا  وهو  واليأس،  العجز 
.)13:13 )1كورنثوس  الكربى  الفضائل  من  ومها 
ال حتزن بسبب مشاكل هذه احلياة كالباقني الذين 
تعاين  كنت  13:4(.إذا  )1تسالونيكي   هلم  رجاء  ال 
اَمِء  السَّ إِلَه  إِنَّ   " نحميا  قول  فتذكر  الفشل،  من 
 " َوَنْبِني...  َنُقوُم  َعِبيُدُه  َوَنْحُن  َجاَح،  النَّ ُيْعِطيَنا 
)نحميا 20:2(مل يقل أن اهلل سيعطينا النجاح فقط، 
نبني،أو كام  وأن  نقوم من سقطتنا،  أن  بل جيب 
يقول املثل العامي "إسعى يا عبد وأنا أسعى معاك". 
...ِحْكَمُة  حكامء،"  نكون  أن  جيب  أحبائي 
َوْجِهِه  َوَصاَلَبُة  َوْجَهُه،  ُتِنرُي  اإِلْنَساِن 
َقْلِبَك،  ِمْن  اْلَغمَّ  َفاْنِزِع  )جا1:8(،"   "  ُ َتَتَغريَّ
)جا10:11(. ِمَك.."  حَلْ َعْن   َّ الرشَّ َوَأْبِعِد 
أضيف  أن  أستطيع  ال  تيأس..  ال  أرجوك..       
أن  عىل  ليساعدك  هذا  من  أكثر  كالمًا 
لك   أقول  أن  سوى  الفكرة،  تلك  من  تتخلص 
اهلل. عند  جًدا  مهم  أخرى"،أنت  مرة  "فكر 

مجيع  وأب  العرب  بابا  أوصف  كلامت  بأى 
فكر  وبأى  ومسيحيني  مسلمني  املرصيني 
احلضن  هذا  وحنية  أبوة  عن  أعرب  أن  أقدر 
أن  أستطيع  رصد  وبأى  البرش  لكل  اجلامع 
أمجع تاريخ هذا الربج العاىل وبأى وفاء أمتكن 
املاليني أن أعطيه ملن قدم تعبه من أجل راحه 
حياته  مدار  عىل  الشامخ  الرجل  هذا  ظل 
الشعب  أبناء  يفرق  وال  يوحد  أن  يسعى 
عهده  ىف  األحداث  قساوة  وبرغم  املرصى 
تدخل  أى  يرفض  وطنية  وبكل  كان  لكنه 
املرصى  الصف  توحيد  إىل  ويسعى  خارجى 
منذ  أنترش  الذى  والتعصب  التطرف  ضد 
لالخوان  السجون  فتح  بعد  السادات  عهد 
اخلطوة  تلك  اإلسالمية  واجلامعات  املسلمني 
اآلن  حتى  ثمنها  مرص  تدفع  التى  الكارثية 
شنودة  البابا  أتابع  وأنا  اظافرى  نعومة  ومنذ 
شيوخ  مع  الزيارات  يتبادل  وهو  الثالث 
وعلامء  اإلسالمية  األوقاف  ووزراء  االزهر 
أنه  لدرجة  بينهم  العالقة  وتعمقت  أسالميني 
أسالمية  مؤمترات  حلضور  دعوته  يتم  كان 
حكيمة  كلمة  ويلقى  بل  وعاملية  أقليمية 
ترحيب  مع  املؤمترات  تلك  فعاليات  ضمن 

عقد  للحرب  األوىل  الدقائق  وخالل  احلربى 
وتنظيم  اجليش  ملساندة  متتابعة  اجتامعات 
املستشفيات ىف  اجلرحى  للجنود  زيارات  عدة 
كامب  التفاقية  القاطع  رفضه  سجل  الذى  هو 
السادات  مع  الذهاب  رفضه  مؤكدا  ديفيد 
شيخ  يد  ىف  ويده  إال  أبيب  تل  إىل  زيارته  ىف 
االحتالل  من  املدينة  تتحرر  أن  وبعد  األزهر 
ىف  للقدس  الذهاب  بعدم  األقباط  سيأمر  وأنه 
وبشدة  الرئيس  أغضب  ما  وهو  االحتالل  ظل 
شأن  ىف  البابا  من  تدخال  املوقف  هذا  واعترب 
قرار  وأصدر  اختصاصه  من  ليس  سياسى 
عىل  التصديق  وسحب  البابا  إقامة  حتديد 
قدم  ولكنه  املرصية  للكنيسة  كبابا  تعيينه  قرار 
واستقبل  الذاتية  مصلحته  عىل  الوطن  مصلحة 
األنبا  دير  إىل  بنفسه  وذهب  هبدوء  األمر 
القرار،  إعالن  قبل  النطرون  بوادى  بيشوى 
إىل  بعدها  ليعود   1985 يناير  حتى  واستمر 
دون  للكنيسة  كبابا  مسؤولياته  ويامرس  كرسيه 
أرص  ذلك  ومع  هبا،  مر  التى  لألزمة  تفكري  أى 
شعبية  منحه  ما  وهو  القدس  زيارة  رفض  عىل 
بني  أيضًا  بل  املسيحيني  بني  فقط  ليس  كبرية 
ىف  أيضًا  بل  مرص  داخل  فقط  وليس  املسلمني 
حيصل  لكى  رشحه  مما  كله  العربى  الوطن 
واستحقاق جدارة  عن  العرب  بابا  لقب  عىل 
من  وفد  بصحبة  املهجر  كنائس  زار  الذى  هو 
األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  وكهنة  أساقفة 
املهجر  ىف  ألبنائه  رسائل  حتمل  عظاته  وكانت 
تتسب  التى  الشائعات  إىل  ينصتوا  ال  حتى 
أوضاع  عن  احلقيقة  من  أساس  دون  إليهم 
النتقادات  تعرض  ما  وكثريا  مرص  ىف  األقباط 

واملشاركني  احلضور  مجيع  من  شديد 
رؤساء  حيرص  عندما  العرب  ببابا  نفتخر  كنا 
عىل  واخلليج  العربية  الدول  وباألخص  الدول 
الرسمية  زياراهتم  أثناء  شنودة  البابا  مقابلة 
لقداستة  تذكارية  هدايا  و  أوسمة  وتقديم  ملرص 
الفاضل  لشخصه  اجلم  حبهم  عن  تعبريا 
حمل  كانت  التى  وقصائده  الشعاره  وأستامهم 
بزيارهتم  له  ودعواهتم  منهم  وتقدير  أعجاب 
وحضوره  وجوده  من  يتباركوا  لكى  دوهلم  ىف 
ىف  سنوات  سبع  منذ  شنودة  البابا  رحل 
تزال  ال  كلامته  ولكن  عاش  كام  وكربياء  هدوء 
خملص  مرصى  كل  آذان  ىف  تدق  كاألجراس 
حينام  شعبه  واحده  الوطن  تراب  يعشق 
املسلمني إخوتنا  مع  إال  القدس  ندخل  لن  قال 
حرب  قبيل  اجلبهة  زار  الذى  البابا  هو 
املسلحة  القوات  بقادة  والتقى   1973 أكتوبر 
بقيادته  الكنيسة  وقدمت  مرتني  والضباط 
املعنوى  الدعم  ىف  وتارخييا  وطنيا  دورا 
كتوفري  احلرب  أثناء  للوطن  والسياسى 
املجهود  ودعم  اإلنسانية،  واملساعدات  األدوية 

ينبغى مما  أكثر  مسامل  بأنه  واهتامات  حادة 
كارتر  جليمى  حديثه  ىف  قال  الذى  هو 
إرسائيل  هل  رأيك  ما  كارتر:  سأله  حني 
البابا  إجابة  فكانت  املختار؟  اهلل  شعب 
اهلل  شعب  إرسائيل  كانت  إن  شنودة: 
املختار اهلل  شعب  خارج  وأنت  فأنا  املختار 
ىف  كبريا  شعبيا  مؤمترا  عقد  الذى  هو 
الرئيس  إقامة  حتديد  بعد  املرقسية  الكاتدرائية 
ودعام  دفاعا  عرفات  يارس  الراحل  الفلسطينى 
العربية والقضايا  الفلسطينية  للقضية  منه 
علم  برفع  االحتفال  ىف  شارك  الذى  هو 
ىف  الكنيسة  وبدأت  طابا  عىل  مرص 
الوطنية  الوحدة  موائد  إقامة  عهده 
املرصية العائلة  موائد  رمضان  شهر  ىف 
األقباط  بعض  أمام  وقف  الذى  هو 
سياسى  مسيحى  حزب  إنشاء  رافضا 
دينى أساس  عىل  أعضاؤه  يكون 
كلامت  أذهانى  ىف  مهست  مجيعه  هذا  وبعد 
وطنية  رسخت  والتى  عىل  الثالث  شنودة  البابا 
نعيش  وطن  ليست  مرص  أن  قال  عندما  االقباط 
كلامت  أمجلها  وما  فينا  يعيش  وطنًا  بل  فيه 
البابا  وداخل  قبطى  كل  داخل  حقيقى  ملعنى 
شئون  ىف  تدخل  اى  رفض  الذى  نفسه  شنودة 
وأن  التى  الطائفية  االحداث  بسبب  مرص 
نظره  ينظر  كان  ولكنه  مشاعره  كثريًا  جرحت 
عىل  كان  ولو  حتى  مرص  عىل  للحفاظ  احلكيم 
الوطنى  أستاذه  قول  أكد  فقد  االقباط  حساب 
سيحمى  الغرب  كان  اذا  قال  عندما  عبيد  مكرم 
االقباط ويضع محاية دولية عىل مرص فليموت 
القادم( بالعدد  )يتبع  مرص.       وحتيا  االقباط 



مصاحلة  مبادرة  هناك  أن  األيام  هذه  يرتّدد 
الذين ىف السجون مقّدمة من بعض اإلخوان، 
أسطوانة  هذا  املصاحلة  حديث  صار  وقد 
توقيتات  ىف  أدمغتنا  تصّدع  مرشوخة 
هناك  ولألسف  بدقة،  وحمسوبة  مكّررة 
تسمى  تيارات  داخل  من  عّراب  من  أكثر 
ويسوغ  يسوق  يسارية  أو  ليربالية  تيارات 
صلح  إنه  املصاحلة،  لتلك  وجيّمل  ويربر 
بالديمقراطية  خدعونا  مثلام  والتقية،  اخلداع 
فقط  استخدموها  لكنهم  يكّفروهنا،  التى 
بأقدامهم  ركلوه  ما  رسعان  للصعود،  ُسّلاًم 
سيخدعوننا  رمادًا،  صار  حتى  وأحرقوه، 
يصاحلوك  لن  هم  لألسف  املزعومة،  باملصاحلة 
حتى لو جعلت خّدك مداسًا، ملاذا؟ ألن الفكرة 
مصاحلة  ترفض  تكفريية  القطبية  اإلخوانية 
نظرهم،  وجهة  من  الكافر  اجلاهىل  املجتمع 
األب  لسيد قطب،  فليقرأ  يتأكد،  أن  يريد  وملن 
وسأعرض  التكفري،  لفكر  احلديث  الروحى 
لضيق  »قطب«  كتابات  من  فقرات  بعض  لكم 
ذاكرة  يمتلكون  من  إنعاش  وملجرد  املساحة، 
الرجوع  االستزادة  يريد  من  وعىل  السمك، 
لكتابيه الشهريين »معامل ىف الطريق« و»ىف ظالل 
الفقرات  القرآن«، ولكم احلكم بعد قراءة هذه 
وحاسم،  ومهم  مفصىل  سؤال  عن  واإلجابة 
اجلاهىل  املجتمع  مع  املصاحلة  عدم  هل  وهو: 
قطب: سيد  يقول  ال؟،  أم  إخوانية  عقيدة 

هذا  واقع  مع  نصطلح  أن  مهمتنا  »ليست 
فهو  بالوالء،  له  ندين  أن  وال  اجلاهىل،  املجتمع 
هبذه الصفة اجلاهلية غري قابل ألن نصطلح معه، 
نستعىل  أن  هى  طريقنا  ىف  اخلطوات  أوىل  إن 
وتصوراته،  وقيمه  اجلاهىل  املجتمع  هذا  عىل 
كثريًا  أو  قلياًل  وتصوراتنا  قيمنا  من  نعدل  وأال 
إننا وإياه  لنلتقى معه ىف منتصف الطريق، كال 
خطوة  نسايره  وحني  الطريق،  مفرق  عىل 
واحدة، فإننا نفقد املنهج كله، ونفقد الطريق«.
مع  احللول  أنصاف  يقبل  ال  اإلسالم  »إن 

كتب استاذنا  دكتور عادل حليم -الطبيب النفيس 
واخلبري يف املشورة االرسية- يف احد كتبه التايل:

يكون  أن  الزواج:  ألنجاح  فائدة  أكثر  "أيام 
الرشيكان خمتلفني يف طباعهام بدرجة تسمح 
بالتكامل بينهام.. أم أن يكونا متشاهبني بدرجة 
تقلل من احتامل نشوب اخلالفات الزوجية ..؟؟

هو  االختالف  البرشية  احلياة  يف  واجلواب: 
فاالختالف  االستثناء،  هو  والتشابه  القاعدة 
ُيضيف  حيث  الشخصية،  العالقات  ُيثرى 
يؤدي  مما  اآلخر  اىل  وخرباته  أفكاره  الواحد 
الرؤية واتساع  النمو  من  مزيد  اىل  منها  بكل 

كام ُيساهم التفاعل بينهام يف اخراج كل منهام 
الشخصية  حتيزاته  عن  فيتخىل  الذات،  عن 
يدفع  الذي  األمر  األخر،  باهتاممات  ويتم 
العاطفي." النضج  من  مزيد  اىل  بالشخصية 

لقراءة  وادعوك  الفكرة  اقتبس  ان  اسمحوا 
تعميم  مع  ولكن  اخري  مرة  واالجابة  السؤال 
االطروحة من جمتمع االرسة للمجتمع ككل

أن  املجتمع:  ألنجاح  فائدة  أكثر  "أيام 
بدرجة  طباعهم  يف  خمتلفني  البرش  يكون 
يكونوا  أن  أم  بينهم.  بالتكامل  تسمح 
نشوب  احتامل  من  تقلل  بدرجة  متشاهبني 
..؟؟ والسياسية  االجتامعية  اخلالفات 

هو  االختالف  البرشية  احلياة  يف  واجلواب: 
فاالختالف  االستثناء،  هو  والتشابه  القاعدة 
ُيضيف  حيث  االجتامعية،  العالقات  ُيثرى 
مما  اآلخرين  اىل  وخرباته  أفكاره  الواحد 
يؤدي بكل فرد يف املجتمع اىل مزيد من النمو 
البرش  بني  التفاعل  ُيساهم  كام  الرؤية،  واتساع 
يف اخراج كل شخص عن الذات، فيتخىل عن 

البوصلة  اجلديدة  العاملية  السياسة  عنوان 
بعد  النه  الغرب  وليس  الرشق  نحو  تتجه 
بدا  الثانية  العاملية  احلرب  ىف  املحور  هزيمة 
السياسية  السيادة  ىف  يتصاعد  احللفاء  دور 
الواليات  بقيادة  العامل  عىل  والعسكرية 
متجهة  البوصلة  فكانت  االمريكية  املتحدة 
االن  اما   - الوقت  ذلك  ىف  الغرب  دول  ناحية 
والتكتالت  السياسية  املؤرشات  كل  فان 
تتجه  بدات  االقتصادية  حتى  او  العسكرية 
والعسكرية  االقتصادية  القوة  لصعود  رشقا 
وروسيا  الصني  بقيادة  الرشق  لدول  وتناميها 
وقت  حتى  الغرب  حلفاء  كانوا  من  حتى 
بعدم  لشعورهم  عنهم  االن  انرصفوا  قريب 
دعمهم  حتى  او  محايتهم  عىل  قدرهتم 
ذلك  ويظهر  الدوىل  املستوى  عىل  السياسى 
جليا ىف اجتاه السعودية ومرص ودول اخلليج 
وباكستان  اهلند  مثل  دول  اىل  الرشق  نحو 
وعسكرية  سياسية  حتالفات  النشاء  والصني 
اخلوف  حاجز  ولكس  الدول  هذه  مع 
رشط او  قيد  دون  السالح  استرياد  من 

والعسكرى  اجليوسياسى  الصعيد  فعىل 
حتالفات  ثالث  هناك  واالقتصادى 
حديثا نشات  الرشق  ىف  كبرية 

قزوين  بحر  منتدى  هو   - االول  التحالف 
بحر  عىل  تقع  دول  مخس  من  جديد  تكتل 
وكازاخستان  وايران  روسيا  وهى  قزوين 
حتالف  وهو  واذربيجان  وتركامنستان 
اقتصادى ىف االساس جلنى الثروات من الدول 
احلال  بطبيعة  تبعه  البحر  هذا  عىل  املتشاطئة 
والقائم  وجتارى  وصناعى  عسكرى  حتالف 
عىل فكرة ايصال بحر قزوين بالبحر االسود 
وذلك  بينهام  بحرية  قناة  انشاء  طريق  عن 
لفتح منفذ بحرى جديد لدول البحر احلبيس

وال  التصّور،  ناحية  من  ال  اجلاهلية، 
هذا  عن  املنبثقة  األوضاع  ناحية  من 
جاهلية«. وإما  إسالمًا  فإما  التصور، 

وجهه  ىف  تقوم  اإلهلى  باملذهب  االنطالق  »إن 
عقبات مادية من سلطات الدولة ونظام املجتمع 
العقبات  هذه  توجد  وحني  البيئة..  وأوضاع 
واملؤثرات املادية، فال بد من إزالتها أواًل بالقوة«، 
يدعو  ما  لتحقيق  رضورة  اجلهاد  »إن  يقول  ثم 
تام  واقع  إىل  العقيدة  حتويل  جيب  وأنه  إليه، 
حى متحرك، وىف جتّمع عضوى حركى، وىف 
تنظيم واقعى، وأن يكون حمور التجمع اجلديد 
اجلاهلية،  قيادات  غري  جديدة  قيادة  حتت 
ملقاومة املجتمع اجلاهىل، وإزالته من الوجود، 
عليه«. القائمة  والسلطات  األنظمة  وإزالة 

التى  كاجلاهلية  جاهليته  ىف  اليوم  العامل  »إن 
حولنا  ما  كل  إن  أظلم،  أو  اإلسالم  عارصها 
وعقائدهم،  الناس  تصورات  جاهلية، 
فنوهنم  ثقافتهم،  موارد  وتقاليدهم،  عاداهتم 
الكثري  حتى  وقوانينهم،  رشائعهم  وآداهبم، 
وفلسفة  إسالمية  ثقافة  الناس  حيسبه  مما 
من  كذلك  هو  إسالميًا،  وتفكريًا  إسالمية 
فرتة  ليست  اجلاهلية  إن  اجلاهلية،  هذه  ُصنع 
عليه  اهلل  صىل  حممد،  بعثة  سبقت  تارخيية 
عن  الناس  بُعد  كلام  تتكّرر  حالة  لكنها  وسلم، 
العامل  فحكام  الطواغيت،  واتبعوا  اهلل،  منهج 
بوصفهم الراهن كفار، والعامل أمجع ىف وضعه 
الراهن ليس إال دار حرب بالنسبة للمسلم، ألن 
اإلسالم«. رشيعة  تنّفذ  التى  هى  السالم  دار 

التكفري األكرب سيد  االقتباس من منظر  انتهى 
تلك األسطوانة  أيضًا  تنتهى  أن  قطب، وأمتنى 
اململة من أزيزها السمج اللزج، فاإلخوان تيار ال 
يعرف سوى اخلداع الثعبانى والفاشية الدينية، 
قّدم  السطان  أن  نسمع  ولن  نسمع  مل  لذلك 
حياته. اجلسد  دمار  ىف  ألن  اجلسد،  مع  تصاحلًا 
عن الوطن

حتيزاته الشخصية ويتم باهتاممات األخرين
من  مزيد  اىل  بالشخصية  يدفع  الذي  األمر 
والسيايس." االجتامعي  االنساين  النضج 

زمان  من  الغربية  املجتمعات  فهمته  ما  وهذا 
املتحدة كالواليات  اهلجرة  دول  رأسهم  وعيل 
وكيفية  البرش  بني  لالختالفات  فإستثامرها 
الدولة  لتكون  اوصلها  وللعلوم  لالمور  رؤيتهم 
حتي وسياسيًا  بل  واقتصاديًا  علميًا  االويل 
فالتوازن بني التيارات السياسية املختلفة وعيل 
واجلمهوري  الديمقراطي  احلزبني  رأسهم 
االمور  الدراك  فرصة  اعطي  بينهم  والتنافس 
منهم  احد  انفراد  دون  خمتلفة  اوجه  من 
االنتقادات  ان  بل  واحدة،  ايدلوجية  بتنفيذ 
االنتقادات  هذه  من  وخوفهم  بينهم  فيام 
والسياسات. القرارات  جودة  عيل  اثرت 
املختلف  تقبل  ال  التي  فالدول  النقيض  عيل 
تقبع يف  السياسية،  او  العرقي  او  الديني  سواء 
قاع املجتمع الدويل سواء سياسيًا او اقتصاديًا او 
اجتامعيًا وباالكثر ايضًا علميًا، فإنفراد فئة معينة 
يف اي منحي من مناحي السلطة بتعني ببساطة 
واحدة. بعني  اال  يري  النه  اعور  املجتمع  ان 

واختتم بقول مأثور لصاحب واحد من اشهر 
“العادات  كتاب  صاحب  كويف  ستيفن  الكتاب 
اكثر  احد  وهو  فعالية”  األكثر  للناس  السبع 
الكتب مبيعًا عيل مستوي العامل. “القوة تكمن 
التشابه”. يف أوجه االختالف، وليس يف أوجه 

اهلند  حتالف  وهو   - الثانى  التحالف  اما 
تستطيع  نووية  كدول  وروسيا  والصني 
املنطقة  هذه  ىف  االقليمى  االمن  ضبط 
املتوترة  العربى  اخلليج  منطقة  ىف  وايضا 
الغربية  التحالفات  تفلح  مل  والتى 
املنطقة هذه  ىف  االمن  ضبط  ىف  املتعاقبة 
حتالفدول  وهو  الثالث  التحالف  اما 
اهلادى  واملحيط  االسيان  االقصى  الرشق 
واليابان  اجلنوبية  كوريا  راسها  وعىل 
الالحقة  السالم  حمادثات  وبعد  واسرتاليا 
هلذا  الشاملية  كوريا  انضامم  اعتقد 
املنطقة هذه  ىف  االمن  لضبط  التحالف 
اما دور باكستان وبعض دول الرشق االقصى 
الكبرية حتالفات  للثالث  مكمال  دورا  يظل 
القوية  التحالفات  هذه  استععرضنا  ان  وبعد 
رشقا فام موقف الغرب من هذه التحالفات ؟
الغرب  دور  انحسار  ياتى  االمر  حقيقة  ىف 
اسباب عدة  اىل  والعسكرى  السياسى 
الداخلية  الرصاعات  هو   - االول  السبب 
الكبريين  احلزبني  بني  واحلكم  السلطة  عىل 
اجلمهورى والدبمقراطى مما يؤدى اىل عدم 
اخلارجية  السياسة  تعامالت  ىف  املصداقية 
مصداقية  ىف  الثقة  فتهتز  االخرى  الدول  مع 
السياسة اخلارجية االمريكية والتدخل بشكل 
مستمر ىف شئون الدول االخرى دون جدوى 
االوربى  االنشقاق  وهو   - الثانى  السبب  اما 
ومتويله  الناتو  حلف  دور  حول  واالمريكى 
بني  احلكم  عىل  الداخلية  والرصاعات 
املحافظني واالصالحيني ىف فرنسا وبريطانيا
الدول  اهناك  هو    - واالخري   الثالث  والسبب 
واملهاجرين  بالالجئني  اقتصاديا  االوربية 
واهناكم  االرهاب  و  الرشعيني  غري 
افريقيا وشامل  تركيا  عرب  وامنيا  عسكريا 
كل  عىل  االجابة  تاتى  هنا  ومن 
رشقا. البوصلة  تتجه  ملاذا  االسئلة 

   توجد يف الواليات املتحدة األمريكية، شجرة 
ُتعرف: »بالشجرة الباكية«!

   ولو قدر هلا، أن تعي حقيقة: نظامنا العاملي 
احلديث، والذي ُيعرف، بأكثر من تسمية: 
العوملة، والكوكبية، والسموات املفتوحة؛ 

لبكت عىل أشجار كثرية... 
   .. شجرة »السنديانة«، السامقة الصلبة، فهي 
وإن كانت تشهد عبور العواصف، لكنها ال تتأمل 

عىل أحوالنا »املقلوبة« مثل األشجار »املقلوبة« 
يف مومباسا بكينيا!

   .. شجرة »الطاعة«، اليتيمة والشاخمة عىل 
أرض دير السيان العامر بمرص، ألن الطاعة 

النبيلة مل تعد جتد من يزرعها ويرعاها يف 
حياتنا!

   .. شجرة »العائلة«، التي جتف وتتمزق 
أوارصها، وتتشتت وتتبدد وتضمحل!

   .. وشجرة »احلياة« الفرعونية، التي نقتلعها 
من جذورها، بعد يسى التلوث بكل أنواعه 

السامة واملدمرة يف رشايينها حتى املوت!
...،...،...،   

   وربام تكون هذه الشجرة الباكية، هي 

الوحيدة، التي لعنت أختها يف عامل األشجار: 
شجرة »معرفة اخلري والرش«، وثمرهتا 

املحرمة، التي حرمتنا استمرارية التمتع بجنة 
عدن.. وبذلك، تكون قد أعطتنا درسًا بليغًا 
فيام جيب أن يكون عليه نظامنا املسكوين 

اجلديد.. وهذا ما يفتقده اإلنسان حتى اآلن! 
   فعامل »القرية الصغرية«، هو يف الواقع 
املعاش، مثل ثمرة اليوسفي الضخمة: 

»فحني تنزع الفصوص كلها ال يبقى شیء يف 
الوسط«؛ ألهنا عوملة: علمية وتقنية، ال غري.. 

ومل تصل بعد إىل العوملة القلبية. حيث تنمو 
وتتسامى املشاعر الطيبة نحو تأسيس وتدعيم: 

»حضارة املحبة« يف موكب التعاون الدويل، 
وحسن اجلوار بني الشعوب؛ فنحافظ عىل 

كرتنا األرضية، وعىل إنسانيتنا، وعىل مستقبل 
أوالدنا وأحفادنا من بعدنا!

...،...،...،   
   لننظر، بإحرتام، إىل »الشجرة الباكية«، 

ولنتخل عن الرغبات األنانية، ونسعي إىل 
الدخول إىل أرض تطلعاتنا، ونحيا عىل أرض 

ميعادنا!...



من هو الدكتور حمفوظ جريس، وهل سفرك إىل أمريكا غري 
حياتك؟ مسار 

أنا من مواليد القاهرة أتولدت يف اخلمسينيات عشت معظم حيايت ىف 
حي مرص اجلديدة بجوار كنيسة مار جرجس هليوبوليس لكن قبل 
ذلك عشنا ىف أماكن خمتلفة مثل حلوان وغريها لطبيعة عمل والدى 
أماكن متفرقه أحيانًا ىف  يتنقل  بالتعليم فكان  مفتش  يعمل  كان  النه 
ولكن عند اإلستقرار إستقرينا ىف حى مرص اجلديدة، لدى شقيقني 
عام.  23 عندى  وأنا  توىف  والدى  الرتتيب  يف  ثالثة  رقم  وأنا  وأخت 
بسيط كإنسان  حياتى  بدأت  بسيطه  شخصية  جريس  حمفوظ 
األصدقاء من  جمموعة  ىل  بكنيستة  مرتبط  بأرستة  مرتبط  يعيش 
القاهرة  جامعة  األسنان  طب  بكلية  التحقت  قائدًا،  يومًا  أكن  مل 
وبدأت أدرك إين أريد حتقيق أحالم وأمال ورغبات ىف داخىل، ومن 
ألي  واملضايقات  املشاكل  لنفس  تعرضت  باجلامعة  دراستي  خالل 
شاب يتعرض هلا يف بلد يوجد فيها دين األغلبية خمتلف عن دينه.
لكنى ال أحدد شئ رئييس بعينه واضح يضايقني أكثر من إن تم تعيينى 
يف حمافظة أسيوط، وكان يراودين سؤال ىف داخىل ملاذا تم تعيينى يف 
أسيوط ؟! مع العلم يوجد بعض الزمالء من دفعتى وهم أقل منى يف 
التقدير تم تعيينهم يف القاهرة؟!جلست أول شهرين ىف مدينة أسيوط 
ما  حد  ايل  أسيوط  قرى  عن  تتلف  مدينة  الهنا  بسيئة  كانت  ليس 
أقصى  بأسيوط  قرية  إىل  بنقىل  فوجئت  ذلك  بعد  لكن  متحضه، 
وبعد  القرية  هذه  ايل  توجهى  بعد  إن  والغريبة  أسيوط،  ضواحي 
هناك  اىل  للوصول  أتوبيسات  أربع  وإستخدامى  املواصالت  معاناة 
فاملواصالت كانت صعبه جدًا واملفاجأه …  مل أجد عيادة أسنان من 
األصل يف هذا املكان !؟ وعندما أتصلت بمدير املنطقة املسؤل وأبلغته 
 .. أسنان  عيادة  لتأسيس  هناك  أرسلتك  إين  ىل،  فقال  احلدث  بذلك 
فتوقفت وقتها دقائق للتفكري يف مستقبيل وموقفي يف تلك اللحظة 
فكان مستقبيل ضبايب واين لست بمعتاد عيل هذه النوعيه من تلك 
احلياة العشوائيه والغري منظمة وليس يل مستقبل لعده سنوات قادمة.
مني  األكرب  أخي  خاصتًا  اهلجرة  فكرة  ذهني  عيل  خطر  وهنا 
اإلحلاح  دائم  وكان  خمتار(  )الدكتور/  بأمريكا  يعيش  طبيب  فهو 
أمريكا  يف  الفرص  يل  ويقول  بأمريكا  للسفر  ويشجعنى  عليا 
مرتبط  فكنت  خمتلف  فكر  يل  كان  وقتها  ولكن  بكثري،  أفضل 
بلدى  عن  أبعد  بأن  سفرى  عند  أخشى  فكنت  وبكنيستى  ببلدى 
)الكودية(  قرية  أسيوط  ولكن  الغربة،  ىف  الدنيا  وتلهينى  وكنيستى 
القرار. أخذت  ثم  أسبوع  هبا  جلست  أمريكا،  إيل  يب  أتت  التي  هي 

ما هى حتديات اهلجـرة وتأثري البيئة عيل شخصيتك و ما مدى التأقلم 
عيل احلياة املعاشة يف أمريكا ومتى هاجرت؟

الظروف  وكانت   1975 سنة  يونية  شهر  هاجرت  أنا 
اآلن. عن  خمتلف  والزمن  التوقيت  متاما،  خمتلفة 
الفرق يف اهلجرة وقتها ذهبت ايل السفارة للتقديم عيل اهلجرة وملئت 
احلقيقة  يف  أنا  هلا  فقلت  هناك  موظفة  وقابلت  اخلاصة  اإلستامرة 
مرتدد جدًا للسفر وقلق بأين أسافر بلد مل ولن أعلم عنها شئ، فقالت 
والنقاش  ملقابلته  القنصل  مع  ميعاد  لك  أحدد  أن  فيجب  إنتظر  يل 
القنصل  مع  وقتها  املقابلة  حتديد  تم  وبالفعل  التفاصيل  تلك  ىف  معه 
كانت  التي  هي  نفسها  القنصل  ان  تيل  املقابله  ويف  املقابله  ومتت 
تشجعني عيل السفر ألمريكا ثم قالت يل أن أطباء األسنان يف أمريكا 
حيققون دخل مرتفع جدًا وهي كانت تشجعني عيل ذلك بكالمها 
وتنوعها. األعداد  لكثرة  دول  اليومني  نشاهده  ما  عكس  اإلجيايب، 

ما هى نوعية الفيزا التى حصلت عليه لإلنتقال من مرص إيل أمريكا؟
فكانوا  رسمية  هجرة  عيل  قدمت  أنا  وقتها  ألمريكا  بالنسبة 
يفحصون احلاله ويرسلون الكشف الطبي ولكن أمريكا وقتها كانت 
وعند  البرش  من  جيدة  نوعية  و  كثري  متخصصني  نامذج  حمتاجه 
وجود هذه األشخاص يسهلون هلم األمور، حالتي أخذت كلها ستة 

أشهر ولكن خروجي من مرص كانت قصة آخرى، كان ليس بسهل 
وأصدقائى. وأهىل  وكنيستى  بلدى  وأترك  مرص  من  أخرج  أن  عليا 
وكان  وإرسائيل  مرص  بني  جدًا  سيئة  عالقات  يوجد  كان  وقتها 
حتدد  للطريان  مرص  رشكة  فكانت  إرسائيل  بزيارة  مسموح  غري 
األماكن  تشاهد  روما  ايل  فتذهب  السياحي  باحلج  تسمي  بام  رحلة 
اخلروج  يل  سهل  وهذا  الرحالت  من  رحلة  يف  فإشرتكت  املقدسة 
إيل  أذهب  مفيد  شئ  الحظتها  وأنا  األساس  هذا  عيل  مرص  من 
وقتها  هناك  األصغر  أخي  فكان  هولندا  عىل  وبعدها  للسياحة  روما 
كيف  وطعمهم  والغربة  اجلو  أخترب  هناك  أجلس  أن  ففكرت 
إىل  سافرت  دراستى  وقت  ولكن  فيها  أسافر  مره  أول  تكن  ومل 
شهرين  هبا  وجلست  أوروبا  سافرت  املرات،  من  العديد  أوروبا 
الغربة إىل أمريكا. وبعدها أدركت انى ممكن أكمل املسريه ورحلة 
آخر  وأخ  بأمريكا  مقيم  أخ  يل  كان  أمى،  عند  املفضل  اإلبن  كنت  أنا 
ىف  والدتى  مع  املقيم  الوحيد  وأنا  السعودية  ىف  وأختى  هولندا  ىف 
أمريكا ىف  معى  لإلقامة  هلا  أرسلت  سفرى  بعد  ولذالك  مرص  

ما هى التحديات التى قابلتها ىف أمريكا؟ 
نفسى،  كان  فيها  حتدي  وأكثر  كثرية  و  كبرية  كانت  التحديات 
عامل  عضو  كنت  مرص  ىف  كنت  عندما  وقتها  أتذكر  وخاصتًا 
أجد  مل  امريكا  إىل  وصلت  وفجأه  اإلجتامعية  واحلياة  بالكنيسة 
فقط  واحدة  كنيسة  توجد  كانت  بجوارى  أرثوذكسية  كنائس 
أو  واللغة  جدًا  قليل  كان  هبا  املرصيني  وعدد  سكنى  عن  وتبعد 
التى  اللغة  عن  خمتلفه  كانت   )accent( أو  اللهجه  أصح  بمعنى 
والدى  الن  بالنسبايل  عائق  تكن  مل  اللغة  نفيس  وعن  عليها،  تعودنا 
عىل  التعود  لكن  إنجليزية،  لغه  مدرس  حياتة  بدأ  ىف  يعمل  كان 
اللغة نفسها فهى خمتلفه أخذت وقتها.  الكالم وثقافة  الطريقة ىف 

كم من الوقت إلكتساب اللغة من وجهة نظرك أم هى إستعداد نفسى؟
مثاًل  بك،  املحيطني  من  بمن؟  إختالطك  وأيضًا  نفيس  إستعداد 
املجتمع  ىف  أنغمست  أمريكا  إىل  وصلت  عندما  جتربتى  خالل  من 
زوجة  حتى  اإلنجليزية  يتحدث  كان  حوىل  من  فكل  األمريكى 
شقيقى كانت أجنبيه تتحدث اإلنجليزية فقط وحتى التليفزيونات 
املجتمع  اإلندماج ىف  اآلن وهذا ما سهل  العريب مثل  كلها مل يدخلها 
القادم إىل أمريكا  الشباب  األمريكي، وهذه هى نصيحتى لكثري من 
التليفزيون  يشاهدون  بأمريكا،  املقيم  العريب  املجتمع  مع  ويندمج 
وغريه  شوب  الكاىف  مثل  العربية  األماكن  إىل  ويذهبون  العريب 
ويرشبون مشاريبهم املعتادين عليها وتكتشف بعد فرته أن املوضوع 
واصل  يوم  كام  من  شاب  معى  كان  املثال  سبيل  وعىل  عليك  صعب 
أمريكا من ستة أشهر مل أشعر أنه جاد ىف تعليمة اللغه بشكل حقيقي 
لتحسني لغته وإنشغاله ىف احلياة العمليه فوجهت له النقد وقلت له إن 
مل تنغمس ىف املجتمع األمريكي وتتعلم اللغة بشكل صحيح ستستمر 
إىل  القادم  الشباب  أنصح هبا  أول نصيحة  طوال عمرك هكذا، فهى 
وصحيح. إجيابى  بشكل  اللغة  تتعلم  أنك  أمريكا   A-B-C أمريكا 

ما هى النصيحة األخرى التى تنصح هبا الشباب القادم إىل أمريكا؟
بأمريكا،  للعيش  تصلح  ال  حياة  أسلوب  الفهلوة  تصبح  عندما 
قد  الفهلوة   - بأمريكا  النجاح  مفتاح  هى  اإلنسانية  والقيم  فاألمانة 
اجلاد  والعمل  األمانة  النهايه  ىف  ولكن  املكتسبات  بعض  تعطيك 
املجتمع  وعمىل،  صحيح  بشكل  األمريكي  للمجتمع  يقدمك  هو 
األمريكى يف هذه احلاله سيكافئك ويعطيك حقك ىف منتهى السعة 
بأمريكا  تصلح  ولن  مل  الفهلوة  ولكن  ذلك،  بعد  للمجتمع  وستصل 
احلقيقية. قدراتك  وتنكشف  أعاملك  ستنكشف  النهاية  ىف  ولكن 

البداية؟ من  ملاذا  األسنان  لطب  إختيارك 
ىف احلقيقة أنا مل أختار طب األسنان ولكن املجموع هو الذى أختاره 
أوالد  وعندى  وزوجها  طبيبة  كانت  وأختى  طبيب  األكرب  أخى  ىل، 
عمى أطباء وىف العائلة أطباء كثري، فعند دخوىل طب األسنان بسبب 
الطب  أدخل  مل  ألنى  وفشل  املنزل  ىف  مناحه  فكانت  جمموعى 
أصبحت  سنة  وثانى  سنة  أول  قضيت  عندما  ذلك  وبعد  البرشى 
املرضى  عىل  تفف  أنك  مجيل  شئ  أنه  وأكتشف  املهنه  أعشق 
التخصصات اآلخرى، تصصى ىف  اللحظه، عكس  آالمهم ىف نفس 
DDS ) دكتوراه ىف جراحة األسنان(. أمريكا والدرجة هنا تسمى 

مرص  من  األسنان  بطب  اخلاصة  الشهادة  معادلة  عليك  صعب  كان 
أمريكا؟ ىف  يعادهلا  بام 

أرسال  تعقيد  بسبب  منهم  سنة  تقريبًا،  سنتني  والوقت  أستغرق 
أنا  لك،  سأرسدها  طريفة  قصة  فهى  أمريكا  إىل  مرص  من  أوراقى 
جريس(  ميخائيل  )حمفوظ  وأوراقى  أمريكا  ىف  معروف  أسمى 
ميخائيل  )حمفوظ  رباعى  األسم  يستخدمون  كانوا  مرص  ىف  ولكن 
وتم  بأمريكا  للجامعة  أرسلت  أوراقى  فكل  شحاته(،  جريس 
وعند  شحاته(  جريس  ميخائيل  )حمفوظ  األسم  هبذا  ترمجتها 
كنت  ال،  دائاًم  الرد  فكان  ال  أم  هنا  إىل  وصلت  األوراق  عن  سؤاىل 
املعتاد عليه هنا ولكن  بأسم )جريس(  أوراقى  اجلامعة هنا عن  أسأل 
أكتشفت بعد ذلك األوراق مرسلة وكان األسم األخري )شحاته( وليس 
الورق وكانت  باالتصال ألسأل عن  )جريس( وهذا عند قلقي قمت 
ىل  ترسل  مرص  يف  اجلامعة  طلبت  وبعدها  يصل  مل   … كاملعتاد  اإلجابة 
أنا شخصيًا أوراقى عىل عنوانى اخلاص بأمريكا وبالفعل تم اإلرسال، 
)حمفوظ  بأسم   كانت  األوراق  كل  الكربى،  الكارثه  فأكتشفت 
ميخائيل جريس شحاته( وأسمى هنا )حمفوظ ميخائيل جريس( 
وهنا وقتها فات سنة كاملة وبعد إرسال األوراق عدلت األسم بسهوله 
الوقت  هذا  وىف  باالختبارات  أللتحق  الفرصة  وأعطونى  ذلك  بعد 
اجلامعة  كورس  عىل  حصلت  كنت  اإلسم  مشكلة  ىف  املاضيه  السنة 
من  فيه  نجحت  إختبار  فكل  اإلختبارات،  لدخول  يؤهلنى  الذى 
وبعدها  فيهم  النجاح  من  البد  إختبارات  أربع  مقرر  فكان  مره  أول 
خلرجيى  به  واملعرتف  هنا  اجلامعات  ىف  املطروح  النهائى  اإلختبار 
اخلاصة  الشهادة  يعطونك  فيه  النجاح  وفور  أمريكا،  ىف  اجلامعات 
ملامرسة املهنة باسم ) DDS (، ووقتها تستطيع بدأ ممارسة املهنة.

عددهم؟ وما  أوالد  لديك  وهل  زوجتك،  عىل  تعرفت  كيف 
كانت مؤامرة ع  ليا، والدتى قبل ما تتوىف بحواىل ستة أشهر كانت 
تتحدث مع قريبتنا وقالت إنه يوجد بنت ممتازة نعرفها من زمان، 
أخذت  سنتني  إنجلرتا  وسافرت  العلوم  كلية  يف  مرص  يف  درست 
فقالت  أمريكا  يف  الدكتوراه  حتضري  حتتاج  واآلن  هناك  املاجستري 
اإلنتقاالت الن قريبتها  يساعدها يف  أن  حمفوظ  اتفقي مع  لوالديت 
ببساطة  وأنا  حياهتا  يف  جدا  مشغوله  وكانت  طبيبة  تعمل  كانت 
رحبت بخدمتها وقابلتها أول مره وأعجبني جدًا إنفتاحها عيل العامل 
الوضع  عيل  تأقلمت  ألمريكا  وصلت  وعندما  التفكري  ىف  أسلوهبا  و 
طويل  وقت  نأخذ  مل  ووقتها  املحيط،  املناخ  مع  وتفاعلت  بسهوله 
يف التعارف وبعدها بشهر طلبت منها أن تقابل أب إعرتايف وبالفعل 
قلب  لديا  بأهنا  يل  فقال  فيها  رأيه  فطلبت  للدردشه  معه  جلست 
مجيل وهي إنسانة مجيلة بالفعل ومثقفة، فبهذا إكتملت املؤامرة.
أثنني عنـــــده  ســـــام  الكبيــــر  إبنـــي  وبنــت،  ولــــــد  عنــدى 
شــــغـــله وطبـــيـــعــــة   )Master degree MBA(
للعديد من الرشكات ومعظم الرشكات  )Consultant( مستشار 
الرشكة  أداء  لتحسني  املستشارين  نصائح  من  تستفيد  الكبرية 
بنتي فحاصله  أما  املتقدمة،  الدول  فهى وظيفة مهمه ومطلوبة ىف 
عمىل. بشكل  املجال  هذا  ىف  وتعمل  النفس  علم  يف  دكتوراه  عىل 



الزوجية؟ احلياة  ىف  النجاح  أركان  نظرك  وجهة  من  هى  ما 
كل  لطبيعة  كامل  وفهم  تفاهم  عىل  ُتبنى  ان  جيب  الزوجية  احلياة 
تفكريهم  طريقة  ىف  متامًا  خمتلفني  واملرآة  الراجل  لآلخر  منهام 
نقبل  أن  معه  نتعامل  أن  جيب  شئ  أول  ولذلك  منهم،  كاًل  ومنطق 
اإلختالفات ىف طريقة التفكري واحلياة وال نستطيع تغيري إختالفات 
تكملة  فهو  اإلختالف  وإنام  اخلالف  معناه  ليس  واإلختالف  اآلخر، 
بعضنا للبعض والقبول يأتى من الطرف للطرف اآلخر والشئ املهم 
جدًا وجود اهلل ىف البيت وهذا ما يؤدى لقبول اآلخر لإلختالف بني 
للطرف  واإلحتواء  واملحبه  التواضع  املتاخ  هذا  ىف  وينتج  الطرفني 
الزوجية.  العالقة  نجاح  عىل  تعمل  العوامل  هذه  وكل  اآلخر 

أمريكا؟ ىف  نجحت  كيف 
الدراسة  عن  التوقف  عدم  هى  أمريكا  عظمة  أسباب  أحد 
مدى  الدراسة  ىف  اإلستمرار  وأنام  فقط  الشهادة  عىل  باحلصول 
عىل  حصولنا  من  البد  عام  كل  األسنان  طب  جمال  ىف  نحن  احلياة، 
للمجتمع  مراقبتى  عند  أنا  ولكن  مستمر،  تدريب  ساعة  مخسني 
املجتمع: هذا  ىف  خربتى  من  األشياء  بعض  فعل  البد  األمريكي 

أواًل: البد من الفهم للمجتمع جيدًا.
فأول  به،  اخلاصه  املؤسسات  يف  معه  وتتدرج  فيه  تندمج  ثانيًا: 
األسنان  أطباء  مجعية  ىف  أشرتكت  التخرج  بعد  فعلته  شئ 
الف  وقتها  أدفع  وكنت  يوم  أول  من  هبا  أشرتكت  األمريكية، 
السنة. وكان مبلغ كبري جدًا وقتها وكثري من  ومخسامئة دوالر ىف 
ردى  فكان  الفائدة،  وما  تشرتك  ملاذا  ينتقدونى  كانوا  األشخاص 
املجتمع. ىف  واإلجيابية  القرار  أتاذ  ىف  أشرتك  أريد  إنى  عليهم: 
أثر  وهذا  األمريكى  التاريخ  بدراسة  قرار  أخذت  ثالثًا: 
التفكري.  ىف  عمق  ىل  وأصبح  جدًا  إجيابى  تأثري  عليا 
رابعًا: أحطت نفسى بمجموعة من األصدقاء من األمريكان إلكتساب 
خربات حياتيه وحتسني اللغة واهلجه والقرب من الثقافة األمريكية 
وهذا ساعدنى للتطور ىف املجتمع األمريكي وإحساسى بأنى واحد منهم.

أواًل وأخريًا: األمانة واألخالق ىف كل معامالتك.
عىل  قائمة  أمريكا  أمريكيًا،  تكون  كام  عيش  للشباب،  نصيحتى 
ومحيمية  دفئ  من  املرصى  اجلامل  من  عندنا  ما  بأفضل  نأتى  أن 
لنا شخصيات مثل حممد  ُينتج  بالنظام األمريكي وهذا ما  وخلطهم 
الكثري. وغريهم  ماجي  وماما  والباز  يعقوب  وجمدي  صالح 

منطقة ىف  ن  سنا األ أطباء  جلمعية  رئيس  ملنصب  وصلت  كيف 
فاىل(؟ فرناندو  )سان 

ما تم ىف بدايايت سنة 1978 بعد ترجى الشرتاكى ىف هذه اجلمعية 
فأنا أجنى ثامرة اليوم، ىف تلك األيام كانوا يف بعض األوقات حيتاجون 
 )Sacramento متطوعني للخدمة معهم كنا نسافر لــ )ساكرامنتو
مرتني أو ثالثة ىف السنة لدراسة مشكلة وتقديم احللول ومن هنا بدأت 
كانوا  املوجودين  زمالئى  فمعظم  مألوف،  وجه  وأصبحت  أنترش 
اإلقتصادية  مشغولني ىف حياهتم وتكوين أرسة ومواجهة مشاكلهم 
تكوين  وتم  التطوعى،  بالعمل  مهتم  كان  منهم  قالئل  احلياة،  وأعباء 
املقيمني  البلدان  خمتلف  من  األمريكان  الغري  جللب  خاصة  جلنة 
كنت  وأنا  أخرى  بالد  من  األشخاص  جزب  هدفها  وكان  بأمريكا 
خمتلف  من  لألشخاص  ندوات  نقيم  كنا  اللجنه،  أعضاء  من  عضو 
اجلنسيات، أصبح لدينا أكثر من ٢٧ جنسية فكنا نتحدث عن مشاكلنا 
ونفس  العقلية  بنفس  إننا  فإكتشفنا  الثقافات،  تبادل  جدًا  مهم  فهذا 
كنت  أنا  الوقت  نفس  وىف  للحل  ونقدمها  معظمنا  تواجه  املشاكل 
أصل  من  العرب  االمريكان  األسنان  أطباء  مجعية  مؤسيس  أحد 
مرص. من  واالغلبية  وسورية  لبنان  من  أشخاص  هبا  وكان  عريب 

باألسـنـان؟ العنـاية  أمهيـة  هى  ما 
من  فجزء  اهلضمى،  للجهاز  الرئيسى  املدخل  هى  األسنان 
معينه  فرته  الفم  ىف  الطعام  يبقى  مل  فلو  الفم  من  يبدأ  اهلضم 
مرص  ىف  نقول  كنا  كثرية،  مشاكل  إىل  فيؤدى  كاىف  وبمضغ 
يبدأ  السليم  )اجلسم  فأقول  أنا  وأما  السليم(  اجلسم  يف  السليم  )العقل 
الكاملة. الصحة  مدخل  والفم  أتبناه  شعار  وهذا  السليم(  بالفم 

نذهب  وهل  السنة  ىف  األسنان  لطبيب  نذهب  املرات  من  عدد  كم 
حمدد؟ مرات  بعدد  روتينى  يكون  الذهاب  أم  احلاجه  عند 

منطقيًا  ولكن  ومجيلة  جديدة  سيارة  اشرتيت  أنك  تيل 
مل  لو  أذا  ولكن  فرته  كل  هلا  للصيانه  تذهب  أن  املفرتض  من 
سيصبح؟؟! ماذا  تيل  املحدد  امليعاد  ىف  للسيارة  الصيانة  يتم 
من  ولكن  وجديد  نظيف  يكون  اخلارج  من  السيارة  شكل  جيوز 
الداخل ستخس ويصبح هبا مشاكل نتيجة اإلستخدام بدون صيانة 
لفرته طويلة هذا ما يطبق عىل األسنان مع تراكم الطعام ينتج اجلري 
يصاب  وممكن  العظام  وتأكل  اللثه  يف  التهابات  ينتج  للجري  ونتيجة 
وبعد  اجلراحة  تتدخل  الزم  السطان  مثل  وهذا  االسنان  يف  تسوس 
وخسارهتا  خلعها  وحتتاج  بأكملها،  االسنان  تس  ممكن  ذلك 
لطبيب  تذهب  ان  فيجب  ذلك  بعد  ككل  اجلسم  عىل  سيؤثر  وهذا 
حيتاجون  األشخاص  بعض  يوجد  ولكن  أشهر  ستة  كل  االسنان 
احلاله. حسب  عىل  أشهر  ثالث  كل  األسنان  طبيب  إىل  يذهبون  أن 

بتها؟  أصا لتجنب  م  ليو ا ىف  ن  سنا أل ا غسيل  د  عد ما 
تأكل  مره  كل  أن  يقول:  واملراجع  الكتب  ىف  ُيدرس  ما 
األشخاص  ملعظم  صعب  هذا  ولكن  أسنانك،  تغسل  فيها 
النوم  قبل  رئيسية  مره  جيدًا  األسنان  غسيل  العمىل  واحلل 
هنائيًا. طعام  بقايا  أى  من  تنظيفها  ويتم  جدًا  مهم  وهذا 

ما هو احلل مع أرتفاع سعر تكلفة طبيب األسنان وخصوصاً ىف أمريكا؟
عالج طب األسنان يف أمريكا مكلف وليس بقليل بالفعل ولكن لدينا 
أفضل مستوى لطب االسنان بأمريكا والعامل  بسب اجلودة يف األداء 
وأفضل مستوى عاملي، عند الذهاب للمؤمترات العاملية جتد أمريكا 
هى عىل رأس القائمة بدون مناقشة، يوجد وسائل كثرية للتغلب عىل 
سعر تكلفة طب األسنان معظم األشخاص لديم تأمني صحى بأمريكا، 
ويوجد مجعيات خريية للمساعدة ويوجد أطباء توضع تفيضات 
الطبيعية.   أسنانك  يعادل  و  يعوضك  صناعى  شئ  يوجد  ال  ولكن 

وأفضل؟ أرخص  مرص  ىف  األسنان  طب  أن  يقولون  ملاذا 
مرص أرخص هذا بالفعل ال حيتاج اىل نقاش، بالفعل مرص أرخص ىف 
طب األسنان، ومن املمكن جدًا تواجد اطباء ممتازين أثروا عىل مدى 
املشكله  ولكن  للمريض  مفيدة  بالفعل  أشياء  يصنعون  أن  ىف  طويل 
ىف مرص ال يوجد مرجعية أو ارتباط بمستوى معني ىف الشغل، وال 
أمريكا يوجد  امريكا، ففي  يلتزمون هبا مثل  أساسية  يوجد قواعد 
ومنهج  لالطباء  معتمده  عليها  متفق  عاملية  واصول  معينة  قواعد 
الفرق. وهذا  مرص  يف  متبع  غري  هذا  االسلوب  لالطباء،  حمرتف 

هل يوجد باملركز لديكم طب لزراعة األسنان؟ 
جزئني.  من  تتكون  وهى  االسنان  زراعة  لدينا  يوجد  بالطبع 

ما هى االمراض التى تؤدى إىل فقدان األسنان؟
بسبب  العظام  تأكل  إىل  املؤدى  اإلمهال  هو  مرض  أهم 
وهو  منترش  مرض  وأكثر  إمهاهلا،  طريق  عن  اللثه  التهابات 
األوىل  مراحله  ىف  وهو  عليه  السيطره  ممكن  ولكن  التسوس 

 

ملاذا أجتهت للمجال اإلعالمى وتبنيك لفكرة برنامج عىل قناة 
فضائية من إعدادك وتقديمك؟

قناة  وكانت  البحتة،  بالصدفة  كانت  إعالميًا  ظهرت  مرة  أول  أنا 
اللوجوس جديدة يف ذلك الوقت وكان القمص بيشوى عزيز يقدم من 
خالهلا برامج، وكانت فكرة االعالم يف الكنيسة القبطية وقتها مل يالقى 
تشجيعًا يف جمتمعنا الكنيس. وقتها كنت أخدم يف إجتامع الشباب 
يف كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسوىل بالفايل، أبونا 
بيشوى وقتها أتصل يب تليفونيًا وقال يل أنا مل أستطيع الظهور اليوم 
القناة يف برناجمي لظروف خاصة يب، ففي مقدمة للربنامج  عيل 
أسمها مارجريت هي جمهزه اسئلة عن دور اخلادم، فقدم ىل دعوة 
مبارشه للتحدث معها عيل اإلجابة عن اإلسئلة عيل اهلواء مبارشة .
بالفعل  مميزة  حلقة  وكانت  احللقة  يف  شئ  اي  حمض  اكن  مل 
باحللقة،  أعجبوا  واملتفرجني  بيشوي  ابونا  يبدو  ما  وعيل  ومفيده 
لوجوس  قناة  عن  املسؤل  عزيز  بيشوى  ابونا  مني  فطلب 
معى،  مرجريت  وتكون  يب  خاص  برنامج  أقامة  عيل  وشجعني 
ومستديم.  مستقل  برنامج  يل  يكون  أن  مني  طلبوا  ذلك  وبعد 

واملجتمع(؟  )املسيحي  الربنامج  أسم  فكرة  لك  أتت  كيف 
الربنامج  فكرة  طرح  عيل  بيشوى  القمص  مع  حتدثت  عندما 
املسيحى  أمريكا،  ىف  جدًا  اخلاصة  جتربتي  من  الفكرة  فولدت 
رغم  منها،  اندهشت  التي  االشياء  ضمن  ومن  املجتمع  ىف  ودوره 
اخللط  يمنع  االمريكي  الدستور  ولكن  مسيحية  دولة  امريكا  ان 
لطرح  مهمه  ورسالة  واضحة  رؤيه  يل  وكانت  والدين  الدولة  بني 
ولكن  إجتامعية  دينية  بمواضيع  الربنامج  يف  بدأنا  واالفكار.  االراء 
من  وقتها  اجلارية  لألحداث  نسبتًا  نسبيا  الربنامج  سياسة  تغريت 
يأخذ  كان  الربنامج  والتعزيبات،  والقتل  للمسيحيني  اإلضطهاد 
الطابع التحلييل لألحداث. لكثري من التطورات وقتها، فعمر برنامج 
سنوات. تسع  تقريبًا  لوجوس  قناة  عمر  من  واملجتمع(  )املسيحى 

ل  املجــا ىف  نظــرك  وجهـة  من  ة  املسـتفاد اخلربات  هى  ما 
شخصيتك؟ ىف  ت  أثـر وهـل  مى  اإلعــال

بعد فرتة من الوقت كان طلب منى أشرتك ىف أدارة لوجوس وكان 
تعهدى وقتها أخذت قرار لتثقيف نفسى إعالميًا وبالفعل درست 

عن االعالم كثريًا 
أوال: اإلنسان اإلعالمى حتاًم والبد أن يكون مطلع وعنده درايه 

ومقدره ملتابعة كافة األمور.
ثانيًا: اإلعالمى ال جيب أن ُيدخل شعوره الشخصى ىف تغطيته 

لإلعالم ورسد األخبار. 
ثالثًا: ال يصح ىف اإلعالم أن الشخص بمفردة يصنع كل شئ فاالعالم 
أعطي  باملناسبة  وانا  االمكان،  قدر  عيل  عمل  جمموعة  عيل  يعتمد 
كل التقدير للقمص بيشوى عزيز النه تبنى خط مستقيم ىف سياسة 
قناة  عيل  الربامج  مقدمي  من  أي  سياسة  يف  تدخله  لعدم  و  القناة، 
أحيانًا  يتدخل  كان  ولكنه  العمل  ويتابع  يشجعنا  كان  بل  لوجوس، 
قناة  جعل  هذا  ان  واتوقع  للربنامج،  املقدم  من  بتطرف  شعر  إذا 
واملستقله. وامللتزمة  املحرتمة  القنوات  قائمة  رأس  عىل  لوجوس 

كـاريـزمـا؟ جريـدة  ألسـرة  تقـول  مـاذا 
فرته،  من  به  شخصية  معرفه  عيل  أنا  كاريزما  جريدة  مؤسس 
إنعكست  بداخله  املوجوده  والشقاوه  حبتني  شقى  أنه  فيه  احللو 
جريدة  فعاًل  تقليدية  غري  صحيفة  لنا  فأنتج  شخصيته  عيل 
نشاهد  العريب  لألماكن  نذهب  ونحن  واإلنتباه،  النظر  تلفت 
ولكن  واملضمون  والشكل  النمط  نفس  جتدها  الصحف  جمموعة 
معجب  شخصيًا  أنا  خمتلف  ولون  شكل  هلا  كاريزما  صحيفة 
يستمر  اهلل  لطف  وائل  أن  وأمتني  التوفيق  كل  هلا  وأمتنا  هبا  جدًا 
ومبدع. ومميز  موفق  دائاًم  واملختلف  اجلديد  ويعطينا  شقى 



وحرامي  وراهب  وشاعر  أديب  نجيب  حافظ 
ورجل  مسحى،  وكاتب  ومدرس  ونصاب 
أعامل، وبائع حلوى. وضابط ترج ىف املدرسة 
فرنسا ىف  دراسته  واستكمل  املرصية  احلربية 
يتقن  وكان  الفرنسى  املخابرات  بمكتب  وعمل 
يف  ولد  واإلنجليزية،  الفرنسية  منها  لغات  عدة 
يف  وتويف  عرش  التاسع  القرن  من  األخري  الربع 
الرغم  وعيل  تركية،  مرصية  وأصوله   1946 عام 
بكل  دراية  عيل  كان  انه  اال  مسلاًم  كونه  من 
التجربة  كانت  فاشلة  حب  قصة  وبعد  األديان. 
يدمنها  أن  وخيش  للخمر  فلجأ  عليه  قاسية 
قصة  قرأه  ما  بني  من  وكان  للقراءة،  فهرب 
اختالف  ومنعهام  ملكا  أحبت  فرنسية  فتاة 
وُأعجب  للدير.  فهربت  الزواج  من  املذاهب 
مل  أنه  عليها  شجعه  مما  وكان  بالفكرة  حافظ 
غضاضة  جيد  فلم  دينيًا،  ملتزم  بأنه  يوما  يشعر 
مسلم وهو  كمسيحي  الدير  داخل  يعيش  أن  يف 
دفعه  آخر  سيايس  هدف  هناك  ولكن  بامليالد. 
احلبشة  عىل  مطرانًا  يصري  أن  وهو:  للرهبنة 
النمسا  ىف  ضباطه  يتعلم  جيشًا  هناك  فينشئ 
السودان  حترير  مقدوره  ىف  فيصري  أملانيا،  أو 

شعب  ومعه  األمحر  البحر  مويس  النبي  عرب   
الذين  وذريته  يعقوب  أصله  الذي  إرسائيل 
يوسف كنف  يف  مرص  يف  وتكاثروا  عاشوا 
يف  عبوديتهم  من  هربا  سيناء  برية  إىل  عربوا 
انشق  األمحر  البحر  ان  نعرف  نحن  و  مرص. 
املاحلة   مياهه  وارتفعت  نصفني  إىل  أمامهم 
الشعب  فمشى  اجلانبني  من  كسورين  ألعىل 
و  بسعة  يتحرك  وكان  بينهام  اليابسة  عىل 
ملحاولة  يطاردونه  ومركباته  فرعون  وراؤه 
مرص.  يف  السخرة  إىل  وإعادته  به  اللحاق 
ومعه  األردن  هنر  عرب  فقد  نون  بن  يشوع 
إىل  سنه   ٤٠ سيناء  برية  يف  عانى  الذي  الشعب 
والتي قال عنها  آباءهم هبا  اهلل  التي وعد  األرض 

فــكــر  هـو  ذلــك  وكــان  اإلنجليز.  من  ومرص 
وجوده  أن  كام  فريد،  وحممد  كامل  مصطفي 
الرشطة  رجال  من  ليهرب  فرصة  الديرة  يف 
النصب  حاالت  بسبب  يطاردونه  كانوا  الذين 
بدير  ترهب  وبالفعل  كثريين.  هبا  خدع  التي 
املحرقي!  فيلوثاؤس  الراهب  باسم  املحرق 
جُييد  متعلاًم  أديبا  كان  ألنه  كبرية  شهرة  ونال 
األمر  وصل  وقد  لبقًا،  متكلام  وكان  لغات  عدة 
كانت  التي  احلبشة  لكريس  مطرانًا  لرتشيحه 
وعندما  الوقت.  ذلك  يف  القبطية  الكنيسة  تتبع 
تقابل مع البابا كريلس اخلامس البطريرك الــ 112 

إهنا كجنة الرب كأرض مرص، هكذا قال اهلل نصا.
جريان  توقف  بعد   األردن  هنر  عبور  تم  وقد   
مياه  وهي  واحد  جانب  عيل  بعد  عن  املياه 
اعداء واملياه  عذبه والشعب يعرب براحته بدون 

خشنة  مقابلة  قابله  السرية،  بقداسة  املعروف 
وقبل أن يتكلم قال له البابا كريلس: أنت يا مسيو 
تعرف فرنساوي وانجليزي وغلباوي .ال يدخل 
ومن  والصالح  بااليامن  انام  بالغلبة  اهلل  ملكوت 
املستحيل ان تنال منصبًا دينيًا كبريًا وأنا عيل رأس 
الكنيسة األرثوذكسية، إمش يا مسيو ُأخرج من 
قدامي وهكذا استطاع البابا بشفافيته ان يكشف 
إليه وخرج حافظ  يربو  له من  الرجل ويوضح 
نجيب من عند البابا خائفًا، وقد عقد العزم عن 
وبعد   . أمره  انكشف  أن  بعد  الرهبنة  زي  ترك 
فريد  حممد  منزل  إىل  ذهب  الدير  من  طرده 

اجلانب  عيل  عاليا  تقف  أعيل  من  املنحدرة 
األيمن ، أما النازلة ايل البحر امليت املالح فتنحدر 
حلوة  املياه  فتكون  موضعها.  وجيف  إليه 
كسورين  وليس  املنبع  نحو  واحد  جانب  من 

لتختفي  الدير  إىل  ذهبت  »لقد  قائاًل:  فطرده 
الناس  لينساك  طويال  وقتا  العامل  وتعتزل  فيه 
مطرانًا  يصري  )أن  اهلدف  إىل  الدير  من  ولتصل 
احلامقة  فمن  إليه،  هتدف  الذي  احلبشة(  عىل 
التي ال تغتفر ما فعلت ألنه أحدث ضجة متنعك 
الدير ترك حافظ نجيب مذكراته  البقاء ىف  من 
سنة  الشيخ  ممدوح  ونرشها   1908 عام  حتي 
1996 حتت عنوان اعرتافات حافظ نجيب كام 
اسمه  كتاب  طنوس  جورج  االديب  عنه  كتب 
سنة  حافظ  حياة  يف  ونرشه  املسلم  الراهب 
كثريا  صبحي  حممد  املمثل  اقتبس  كام   1910
من تفاصيل حياته يف مسلسل فارس بال جواد .

األمحر.  البحر  عبور  يف  كام  اجلانبني  من 
الذين  من  أي  النهر  هذا  يعرب  مل  أنه  واحلقيقة 
خرجوا من مرص فيام عدا يشوع بن نون وكالب 
نبيه  وعىل  اهلل  عىل  تذمرهم  بسبب   ، يفنه  بن 
بعدما أخرجهم من مرص بذراع قوية باإلضافة 
أثناء  مرات  عدة  الرب  عيني  يف  الرش  فعل  إىل 
تواجدهم يف سيناء ، وكعقاب هلم عىل ذلك سمح 
اهلل بعبور النهر للنسل الذي ولد هلم يف التيه فقط.

املرجع:
سفر اخلروج يف العهد القديم من الكتاب املقدس

إعداد املهندس/ جمدى عزيز

    عـبـور بـحـر وعـبـور نـهـر    









مع تقدم العمر، يتعرض اجللد لتغريات كبرية :
• تنقسم اخلاليا ببطء أكرب، وتبدأ الطبقة الداخلية من اجللد )األدمة( يف النحافة، تبـدأ اخلـاليـا الدهنـيـة 

املوجودة حتت األدمة ىف الضمور، باإلضافة إىل ذلك تتناقص قدرة اجللد عىل إصالح نفسه مع تقدم 
العمر، لذلك تكون اجلروح أبطأ يف الشفاء ثم يصبح اجللد الرقيق عرضة لإلصابات واألرضار.

• الشبكة األساسية أللياف اإليالستني والكوالجني، والتى تـوفر التغذية لطبقــات اجلـلــد السطحـيـة
تفسخ وحتلل اجللد ثم يفقد مرونته عند الضغط عليه، مل يعد ينتقل إىل موقعه األويل ولكـن بــداًل من 

ذلك يتدرج ويشكل األخاديد.
• ضمور الغدد املفرزة للعرق، مما حيرم البرشة من مستحلباهتا الدهنية املائيةفتتناقص قدرة اجللد 

عىل االحتفاظ بالرطوبة وتصبح جافة ومتقرشة.
• تظهر خطوط التجهم )تلك بني احلاجبني( وأقدام الغراب )اخلطوط التي تشع 

من زوايا العينني( بسبب تقلصات العضالت الصغرية الدائمة فتشكل تعبريات 
الوجه املعتادة أيًضا خطوًطا مميزة ومستديمه.

• تؤدي اجلاذبية األرضية إىل تفاقم الوضع مما يساهم يف تكوين الفــك 
واجلـفـون املتديل )من املثري للدهشة أن تتقدم احلواجب مع تقـدم 

العمــر، ربــمــا بسبب جتاعيد اجلبني(.
باإلضافة إىل ذلك، تتناقص قدرة اجللد عىل إصالح نفســه مــع تــقـــدم 

العمر.
• يمكن أن يكون للتجاعيد تأثري عميق عىل احرتام الـذات. يف الــواقــع 
إن وصمة العار املرتبطة بالعمر تظهر من خالل حقيقة أن األمريكيني 
ينفقون أكثر من 12 مليار دوالر كل عام عىل مستحضات التجــمــيــل 
لتمويه عالمات الشيخوخة، يضع جمتمعنا احلايل أمهية كبــيـــرة عىل 
الشباب ، كام أن التمييز عىل أساس السن يف مكان العمل، عىل الــرغــم 
من أنه غري قانوين أدى إىل توقف العديد من األشخاص عــن العـمـل. 

يف الواقع ، تفس التداعيات العاطفية للشيخوخة إىل حد كبري سبب 
ازدهار صناعة مستحضات التجميل وجراحة التجميل.

أرضار أشعة الشمس عىل البرشة وظهور التجاعيد:
ال يمكن املبالغة يف تقدير دور الشمس كأهم سبب 

للبشـــرة التــــــي تســــبق الشـــــيـــخـــوخـــة
)تسمى photoaging( وهى مشاركة 

ىف ســرطانـــات اجللد بشكل عام، فإن 
التعرض لألشعة فـوق البنفسـجــيـــة 

الناجتة عن أشعة الشمـــــس يمثـــل 
حـــوالــــي 90 ٪ مــــــن أعــــراض 
شيخوخة اجللد املبـكـــرة ومعظم 
هذه اآلثار حتدث بحلول سن 20.

العمليات التي تؤدي إىل 
التجاعيد:

حتى التعرض لكميات صغرية من األشعة فـوق البنفسجيــة تــؤدي 
إىل العمليـــة التالية التي تؤثر سلبا عىل اجللــد:

• أشعة الشمس تلحق الضر بألياف الكوالجني )البـــروتيــن اهليكيل 
الرئييس يف اجللد( وتسبب تراكم اإليالستني غري الطبيعي )الربوتيــن 

الذي يسبب امتداد األنسجة(.
استجابًة لرتاكم اإليالستني الناتج عن الشـمس، يتــم إنتـــاج كمـيــــات 
كبرية من اإلنزيمــات تســمى الربوتينــــات املــعـــدنــيـــة. )أشـــارت 
إحــــدى الدراسات إىل أنه عندمـا يتعــرض األشخـــاص ذوى اللـــون 
الفـــاتـــح إىل أشعة الشمس ملدة مخــس إىل 15 دقيقـــة فقـط، تــظـل 

الربوتينات املعدنية مرتفعة ملدة أسبوع تقريًبا(.
تكون الوظيفة الطبيعية هلذه الربوتينات املعدنية إجيابية عـمـــومـــًا 

إلعادة تشكيل األنسجــة املعــرضـــه للشمس عن طريق تصنيع الكوالجيــن وإصـــالحــه. )قــد يكون 
لديم أيضاً عوامل حتمــي مــن رسطــــان اجللد ، رغم أن هذا غري واضح(.

• هذه عملية غري كاملة، وبعض هذه اإلنزيامت تقلل فعلًيا من الكوالجني والنتيجة هي تكوين غيــر
 متساوي من ألياف الكوالجني غري املنظمة تسمى الندوب الشمسية.

• تكرار هذا اجللد الناقص إلعادة البناء مرارا وتكرارا يسبب التجاعيد.
• األشعة فوق البنفسجية تشجع أيضا عىل األكسدة ، وإطالق اجلذور الضارة وغري املستــقــرة لألكسجيـن

تساهم األكسدة يف التجاعيد أيضاً، ربام عن طريق تنشيط الربوتينات املعدنية التي حتلل النسيج.

عوامل أخرى مسؤولة عن التجاعيد:
باإلضافة إىل أشعة الشمس، هناك عوامل أخرى

قد تسع يف تشكيل التجاعيد:

• ُينتج دخان السجائر جذور خالية من األكسجني وُيعرف بتســريـــع التجـــاعيــــد واضطـــرابــــات 
شيخوخة اجللد. كام وجدت دراسة أجريت عام 2001 أن املدخنني لديم مستويـات البــروتــيــنـــات 
املعدنية أعىل بكثري من غري املدخنني، مما قد يساعد يف تسيـع آثار شيخوخة اجللد النـاتـجــــة عـــن 

التدخني.

• تلوث اهلواء، قد يكون األوزون وهو ملـوث هـواء شائـع يؤثر بالضر  عىل للبرشة. 
ذكرت إحدى الدراسات أهنـا قد تستنزف كمـيـة فيـتــامـيـن E يف اجللد ؛ هذا 

الفيتامني هو مضاد لألكسدة فهو مهم جدًا.
• يمكن أن يسبب فقـدان الوزن السيع التجــاعيــد، عن طـريــق تقـلـيــــل 

حجم اخلاليا الدهنية التي تؤثر عىل الــوجــه. 

أنــــــــواع الـــبــــشـــــرة:
ابتكر اخلرباء نظام تصنيف ألنواع البرشة الضوئية )SPTS( بـنـــاًء 
عىل حساسية أشعة الشمس عىل اجللد الداكن أو الفاتح. يرتاوح من 

.IV إىل SPT I
األشخاص الذين يعانـون مــن أنــواع اجللــد الفــاحتــه هـم األكــثــر

تعرًضا خلطر اإلصابة باألمراض اجللــدية، بمــا يف ذلـك السـرطــان. 
ومع ذلك، جتـــدر اإلشــارة إىل أن الشيخـوخة املبكـرة من أشــعــة 
الشمس يمكن أن تؤثر عىل األشخــــاص مـــن مجيــــع االنــــــواع 

والـوان البشــرة.

األكــــزيــــمــــــا:
التأتبي؟ اجللد  والتهاب  األكزيام  بني  الفرق  ما 

العــديــد مــن األمـــراض  األكزيمـا مصطلــح عـــام يشـــمل 
اجلــلـــديـــة امللتهبـــة، أحـــد أكثـــر أنـواع األكــزيام 
التأتبـــي اجللــــد  التــهـــاب  شـــــيـــوعـــًا هـــو 

أو "atopic eczema". يـــتـــأثـــــــــــر 
حـــوالــي مــن 10 إلــى 20 يف املــــائــــة 

مـــن ســكان العــالــم هبــذا الطفــح 
املزمن واالنـتـكــاسات واحلكة القوية 
لـلغايـة يف مرحلة ما أثناء الطفولــة. 
العــديـــد  أن  يالحظ  احلــظ  حلسن 
من األطفـــــال املصابيــن باألكزيمــا 
أن املرض يتالشى وخيــتــــفي مـــع 

تقدم العمر.
بشكل عام، التهاب اجللد التأتبي سيأيت ويذهب، استناًدا إىل عوامل 
خارجية. عىل الرغم من أن سببها غري معروف، إال أن احلالة تبـــدو 

وكأهنا استجابة غري طبيعية جلهاز املناعة يف اجلسم. يف األشـخــــاص 
الذين يعانون من األكزيام ، فإن االستجابة االلتهابيـــة ملضـــاعفـــات 

املواد املهيجة تسبب احلكة واخلدش. األكزيام ليست معـدية ، ومثـل 
العديد من األمراض ، ال يمكن عالجها حالًيـــا. ومع ذلك ، بالنسـبــــة 
ملعظم املرضى ، يمكن إدارة احلالة بشكل جيد مع العالج وجتــنــــب 

األعراض.

ما هى األكزيـمـا .. الشكل واملظهر؟
عىل الرغم من أن األكزيام قد تبدو خمتلفة من شخص آلخر ، إال 
أهنا تتميز يف معظم األحيــان ببـقــع جافة ومحراء وحكة عىل اجللد. يشار إىل األكزيام أحياًنا باسم 

"احلكة التي تطفح" ، ألن احلكــة عند اخلدش تؤدي إىل ظهور الطفح اجللدي.
األكزيام يمكن أن حتدث عىل أي جزء من اجلسم ؛ و عند الرضع ، حتدث األكزيمــا عـــــادة عىل 

اجلبهة واخلدين والساعدين والساقني وفروة الرأس والعنق. عند األطفال والبالغيـن حتــدث األكزيام 
عادة عىل الوجه والعنق واألطراف الداخلية والركبتيــن والكــاحـلــيـــن. يف بعــض النــاس، قد "تطفو 
األكزيام" وتزول و يف حاالت أخرى قد تظهر احلالة أكثر تقرشًا وجـفــافــًا وإمحـرار فاخلدش املزمن 

جيعل اجللد يأخذ نسيجًا جلديًا خمتلف ألن اجللد يصبح سميكًا.



عىل  الكذب  الدول  كافة  من  مجيعا  الناس  اعتاد 
عام  كل  من  إبريل  من  األول  يف  املزاح  بطريقة  بعضهم 
ويشعرون  البعض  به  حيتفل  كاحتفال  أصبح  حتى 
اليوم؟  هذا  أطلق  من  ترى  يا  ولكن  ملامرسته  بالفخر 

الشعوب  تم تداوله بني  الذي  السبب وراء هذا احلدث  أو ما 
متزايد؟  بشكل 

 تعالوا معًا لنتعرف سويًا عيل هذا اليوم املميز من كل عام ...!!!!
مناسبة  احلمقي  يوم  او  نيسان  كذبه  او  ابريل  كذبه  تعد 
أوريب  تقليد  األصل  يف  وهو  الدول  من  عدد  يف  تقليدية 
وإنام  رسمي  إحتفال  أو  وطنيًا  يومًا  ليس  وهو  أعمى 
وخدع  أكاذيب  وإطالق  املزاح  عىل  قائم  الفكاهة  من  كنوع 
بعضهم  عىل  بالكذب  الناس  أغلب  يقوم  حيث  الناس  بني 
مــــن  املستمّدة  الُعــرفيــــــــة  باألنشــطة  والقيام 
يتم  التي  واملضحكــــة  البســيطة  الّنكات  ممارسة 
العمل وزمالء  والعائلة  األصدقاء  بني  مبادلتها 
تكون  أخرى  وأحيانًا  وطريفة  أحيانًا  مضحكة  بطريقة 
املرح  من  جو  إضفاء  أجل  من  وحمزنة  مؤملة  بطرق 
هذه  يصدقون  الذين  األشخاص  عىل  يطلق  بحيث  والضحك  
أبريل  أول  كذبة  يف  أبريل..والطريف  كذبة  ضحايا  اإلشاعات 
أهنا تساوي بني العظامء والصعاليك وبني األغنياء والفقراء.. 
وجمالت  وصحف  إعالم  وسائل  تشارك  حيث 
أو  ملفقة  أخبارا  مثاًل  تنرش  بأن  أيضًا  الكذب  يف 
الصحة. من  أساس  أي  هلا  ليست  وتقارير  قصصا 
يف  الوسطى  العصور  خالل  العادة  هذه  ظهرت  قد  و 
عيد  إىل  األقرب  السنة  بداية  أن  يعتقد  وكان  فرنسا، 
أبريل. بداية  أو  مارس  أواخر  يصادف  الذي  الفصح 
بذلك  يعتقدون  كانوا  الذين  الناس  أولئك  الكّتاب  وصف  وقد 
التاسع  شارل  امللك  أعلن  حتى  ذلك  يستمر  ..ومل  باحلمقى 
أعلن  والذي  التقويم  بتعديل    1564 عام  روسيلون  مرسوم 
فرنسا.  يف  يناير  من  األول  يف  اجلديد  بالعام  االحتفال  فيه 
وعىل الرغم من حتول االحتفال برأس السنة إىل األول من يناير 
يطلقون  وكانوا  أبريل،  أول  يف  باالحتفال  الناس  بعض  استمر 
سنوي. كتقليد  أبريل  كذبة  بدأت  هنا  ومن  والدعابات،  املزاح 
من  الكثري  يف  واسع  نطاق  عىل  بعدها  إنترشت  قد  و 
الكذبات  ضحايا  عىل  يطلقوا  و  يتداولونه،  فأخذوا  البلدان، 

اسامئها واصل  القديمة  القاهرة  احياء 
القلعة  مذبحة  حلادثة  يرجع  املنطقة  اسم  األحمر:  الدرب   •

ويقال  الوقت،  ذلك  ىف  املامليك  لكل  عيل  حممد  قتل  بعد  الشهرية 
من  للتخلص  طويلة  فرتة  واستغرقت  بالدم  امتألت  املنطقة  أن 

. األمحر  الدرب  عليها  أطلق  ولذلك  أثاره، 
تقع  والىل  ،الساقين  القربية  الخيامية،   ، السروجية   ، المغربلين   •
اللذين  العطارون  يسكنها  كان  املغربلني،  البعض  بعضها  من  بالقرب 
كانوا دائام يغربلون عطارهتم حتى تلو من الشوائب لذلك سميت 
خيص  ما  كل  بصناعة  مشهورة  فكانت  السوجية  أما  باملغربلني، 
اخليول من احلدوات ورسوج ولذلك سميت بالسوجية ، اما اخليامية 
القربية أيضا سميت بذلك االسم  فكان يقطنها صناع اخليام، و كذلك 
. الساقيني  إىل  وبيعها  القرب  بصناعة  مشهورين  كانوا  سكاهنا  ألن 

يعيش  كان  حيث  الفراعنة،  عهد  إىل  بقصته  تعود  الفيل:  بركة   •
وعندما  املحيطة،  املناطق  أهاىل  يعبدهم  وكان  فيها  الفيلة  من  عدد 

أطلق  لذلك  املاء،  نزول  ويطلبون  هلا  يصلون  األرض  جتف  كانت 
اطلق  الزمن  مرور  مع  و  الباء  بفتح  الفيل  بَرَكة  املنطقة  هذه  عىل 

. الباء  بكس  الفيل"  "بركة  العامة  عليها 
أن  إىل  االسم  تعود رس تسميته هبذا  زينب  بالسيدة  العقارب:  تل   •

والثعابني،  العقارب  آالف  حتوى  جبلية  منطقة  كانت  املنطقة  هذه 
. العقارب  بتل  سميت  لذلك 

العيون  جمرى  سور  املنطقة خلف  هذه  تقع  الغجر:   حوش   •
القبائل  بعض  تأتى  كانت  السبب  هلذا  و   ، مغمور  شبه  مكان  ىف 

القاهرة  إىل  هاربني  الصعيد،  من  تطرد  كانت  التى  الغجرية 
. فرتة  االختفاء  حماولني 

وجود  نتيجة  االسم  هبذا  املنطقة  هذه  سميت  المهابيل:  درب   •
كان  مما  املنطقة،  أهاىل  عليها  يقبل  كان  التى  البوظة  حمال  بعض 

. املهابيل  بدرب  سميت  ولذلك  الوقت  معظم  سكارى  جيعلهم 
من  سكاهنا  نوعية  نتيجة  االسم  هبذا  سميت  البرابرة:  درب   •

وكانوا  أفريقيا،  أو  السودان  أو  العربى  املغرب  من  سواء  الربابرة 

إبريل  نكتة  عليها  أطلقوا  سكوتالند  ففي  األسامء  بعض 
عليهم. للداللة  السمكة  إسم  الفرنسيني  إستعملوا  بينام 
الكذب  فيه  املباح  اليوم  أبريل  من   يوم  أول  أصبح  كام 
دولتي  ماعدا  العامل  دول  يف  الشعوب  مجيع  لدى 
و  إسبانيا  يف  دينيا  املقدس  باليوم  إلرتباطه  وأملانيا  إسبانيا 
بسامرك. املعروف  األملاين  الزعيم  ميالد  يوم  مع  لتعارضه 
كذبة  تسبق  التي  بالفرتة  حيتفلون  واإلغريق  الرومان  وكان 
الربيع( )أول  الربيعي  االعتدال  بيوم  ُتعرف  والتي  أبريل 
وتعرب  اجلنويب  الكرة  نصف  الشمس  فيه  تغادر  والذي 
هيالريا  ُيسمى  الروماين  األحتفال  فكان  الساموي  االستواء 
هنضته  تدل  كانت  فقد  أتيس  اآلهلة  لقيامة  تكرياًم  ُيقام  وكان 
الزراعية،  املحاصيل  وازدهار  الشتاء  انتهاء  عىل  األسطورية 
وتستمر  مارس   21 من  تبدأ  السنة  برأس  االحتفاالت  أن  أي 
الكذب  بني  قوية  عالقة  هناك  أن  آخرون  أبريل.ويرى   1 إىل 
والذي  اهلند  يف  املعروف  )هويل(  عيد  وبني  أبريل  أول  يف 
يقوم  وفيه  عام  كل  من  مارس   31 يف  اهلندوس  به  حيتفل 
يكشف  وال  والدعاية  اللهو  ملجرد  كاذبة  بمهام  البسطاء  بعض 
 . أبريل  من  األول  اليوم  مساء  إال  هذه  أكاذيبهم  حقيقة  عن 
يرون  الكذب  أصل  يف  الباحثني  من  آخر  جانب  وهناك 
يف  أبريل  شهر  أن  إذ  الوسطى  القرون  إىل  تعود  نشأته  أن 
وضعاف  املجانني  أجل  من  الشفاعة  وقت  كان  الفرتة  هذه 
من  العقالء  ويصيل  الشهر  أول  يف  رساحهم  فيطلق  العقول 
مجيع  عيد  باسم  املعروف  العيد  نشأ  احلني  ذلك  ويف  أجلهم 
القديسني. مجيع  عيد  باسم  املشهور  بالعيد  أسوة  املجانني 
فصل  يف  يقع  أبريل  شهر  أن  بالقول  البعض   ويعلق 
واملرح. املداعبة  للناس  حيلو  الربيع  ومع  الربيع 
جون  اإلنجليزي  الفيلسوف  أعلن   1686 عام  يف 
أبريل. كذبة  يوم  هو  أبريل  من  األول  أن  أوبري 
خيدع  الناس  كان  حيث  غريب  تقليد  حصل  العام  ذلك   ويف 
بعضهم بالذهاب إىل برج لندن لإلحتفال السنوي بغسل األسود. 
أستمرت  لكن  لتغسل  أسود  هناك  يكن  مل  شك  وبال 
الزمان.  من  قرن  حتى  هذه  اخلدعة  أو  الكذبة 
تاريخ  يف  رسمية  كذبة  أول  كانت  تلك  أن  البعض  ويعتقد 
ايل  ترجع  و  جدا  قديم  اصلها  ان  البعض  يري  أبريل.كام  كذبة 
نظريه وحكايه نوح واحلاممة و تشري بعض القصص الواردة 

"درب  حى  أهاىل  عند  باخلدمة  يعملون  كانوا  و  الشديد  بالفقر  يتسمون 
امللكى. البالط  رجال  ومعظم  األغوات  يسكنه  كان  الذى  و  األغوات" 

وكانت  الطبالة"،  "أرض  تسمى  كانت  العباسية  أن  العباسية:   •
أنشأ عباس  م   1849 القاهرة، ويف سنة  أغنى وأمجل مناطق  من 

"العباسية"،  سميت  احلني  ذلك  ومنذ  للجيش،  ثكنات  األول  حلمي 
أحياء . إىل  املباين هبا، وقسمت  وبنيت  ثم عمرت 

"بعد  األشياء" قصة أخرى هلا:  "أصل  كتاب  الفسطاط: ذكر   •
سببها  ترجع  طريفة  قصة  راودته  مرص،  العاص  بن  عمرو  فتح 

عش  وجدوا  الرحيل  املسلمون  قرر  عندما  الفسطاط،  لتسمية 
أن  اجلنود  فأمر  العاص،  عمروبن  "خيمة"  فسطاط  عىل  ياممة 

أول  هبا  وبني  بـ"الفسطاط"،  سميت  الوقت  ذلك  ومنذ  يرتكوها، 
العاص. بن  عمرو  باسم  إفريقيا  يف  مسجد 

ربام  املناسبة  هذه  أن  إىل  األمريكية  األسبوعية  هاربر  جملة  يف 
 13 إىل  تعود  قصة  ويف  وسفينته  نوح  النبي  قصة  مع  بدأت 
هذه  نجد  الربيطانية  الصحف  بأحد  نرشت   1769 مارس 
أرسل  نوح  أن  املزعومة  النظرية  هذه  تدعم  التي  احلكاية 
إذا حدث  السفينة  فيه  ترسو  آمن  بمكان  لكي تربه  احلاممة 
سخرت  ما  وهو  خلفها  الطوفان  إن  لتقول  فعادت  الطوفان 
إبريل. من  األول  اليوم  ذلك  وصادف  احليوانات  باقي  منه 
كذبة  عرفت  روسيا  إن  فيقال  روسيا  يف  بدأت  ربام  و 
بطرس  روسيا  قيرص  قام  عندما   1719 العام  يف  أبريل 
والشمع  بالزفت  طالها  عالية  قبة  يف  النار  بإشعال  األكرب 
وكان  خائفني.  هربوا  و  حترتق  مدينتهم  أن  الناس  فتوهم 
أبريل". أول  هو  "اليوم  قائلني  يعرتضوهنم  القيرص  جنود 
من  العديد  يف  ظهرت  اخري  نظريه  البعض  ويرجح 
ذكر  فريد  السابقة  القرون  يف  والشعر  األوروبية  اآلداب 
هبذه  الكبري  االعتقاد  لكن  بآخر  أو  بشكل  إبريل  كذبة 
العام  بداية  تغيري  تم  عندما  حدث  بام  يتعلق  املناسبة 
عىل  وذلك  يناير،  من  األول  ليكون  امليالد   التقويم  يف 
عرش. السادس  القرن  بنهاية  الثالث  غريغوري  يدي 
بمرسوم  للسنة  بداية  يناير  من  األول  اعتامد  تم  وقد 
إىل  سائرًا  العرف  هذا  ليصبح   1564 سنة  فرنسا  يف  رسمي 
حيتفلون  الوسطى  القرون  يف  الناس  كان  أن  بعد  اليوم، 
يف  االحتفاالت  وتستمر  مارس   25 يف  السنة  بمطلع  عادة 
فرنسا. يف  كام  أسبوع  ملدة  إبريل  من  األول  إىل  املدن  بعض 
كان  عندما  هناك  بدأت  املسألة  أن  الناس  بعض  يرى  وهنا 
من  يسخرون  يناير  أول  يف  العام  ببداية  حيتفلون  الذين 
يف  تبدأ  زالت  ال  السنة  بأن  التصديق  يف  استمروا  الذين 
الرابع. الشهر  مطلع  مع  هبا  االحتفال  عىل  ويرصون  إبريل 
وذهبت نظريه اخري تتناول املهرجان اليهودي وهو مهرجان 
الربيع  فصل  قدوم  مع  حدوثه  ويتزامن  طويل  تاريخ  ذو 
الكرنفاالت  ووجود  املالبس  بارتداء  االحتفال  يكون  حيث 
.. واملزاح  الّنكات  من  والعديد  املتنقلة"  املالهي  "مدينة 
بعض  أختلطت  حيث  املأساة  صدى  هلا  كان  األكاذيب  بعض 
احلوادث احلقيقيه بكوهنا أكاذيب مما أدي أيل حدوث املأيس 
من  أّنه  إالّ  وأسبابه  الكذب  منشأ  أصّل  عن  النظر  بغّض  و 
يكون  أن  بأس  وال  الناس  بني  املستحّبة  غري  والشيم  العادات 
. العكس  ال  للصدق  هي  األيام  كل  كانت  ،إّن  به  حيتفل  يومًا  له 

"جركس  األمري  ملؤسسه  نسبة  االسم  هبذا  الخليىل:سمي  خان   •
اخللييل  خان  ويضم   ، برقوق  السلطان  امراء  احد  هو  و  اخللييل"، 

اخللفاء  مقابر  فوق  ويقع   ، وأسواق  أثرية  ومعامل  مساجد 
. سابقا  الفاطميني 

عبدالعزيز  أنشاها  أن حلوان  األشياء"،  "أصل  كتاب  ذكر يف  حلوان:   •
الفسطاط يف سنة  إىل  لالنتقال  686 م، وأنه اضطر  67هـ،  بن مروان سنة 
أن موقعها  يرى  ألنه  اسم حلوان،  ابن مروان  اختار هلا  الطاعون.  ظهور 

العراق. يف  "حلوان"  مدينة  حال  يشبه 
بنت  هانم  "نازيل  إىل  تسميتها  تعود  اجليزة,  أحياء  أحد  العجوزة:   •

حممد  بعهد  املرصي  اجليش  مؤسس  الفرنساوي"،  باشا  سليامن 
العجوزة  مسجد  بناء  عىل  أرشفت  ألهنا  بـ"العجوزة"،  لقبت  عيل. 

املسجد  عىل  يطلقون  األهايل  جعل  ما  عاما،   90 بلوغها  رغم 
"العجوزة بأكملها  واملنطقة 

ىف عهد  اجليش املرصى  أتابك  أزبك  لالمري  نسبه  األزبكية:   •
األزبكيه حى  قايتباى.  األرشف  السلطان 

الظاهر و  احلسينية  حى  بيربس.  الظاهر  للسلطان  نسبه  الظاهر:   •
للخديوى  نسبة  االسامعيلية  بخط  قدياًم  ُعرفت  اللوق:  باب   •

ُسميت  زراعية  ارض  كانت  اململوكى  العرص  بدايات  ىف  اسامعيل. 
الفيضان  بعد  بتبدأ زراعتها  ملا   " لوق   " " الهنا كانت برتمى  لوق   "
بنى  ملا   1261 سنة  لغاية  زراعيه  ارض  فضلت  بيغمرها.  كان  الىل 

احتولت  بعدين  و   ، الوافدين  للمغول  بيوت  بيربس  الظاهر  فيها 
اسامعيل  اخلديوى  فيها  بنى  ملا   1858 سنة  لغاية  تانى  زراعيه  ألرض 

امليادين و  الشوارع  فيها  بيوت و قصور و ظهرت  و  مبانى 
" و  " تكرور  الدكرور: كلمة دكرور متحرفه من كلمة  بوالق   •
اتعرفت  افريقيا.  غرب  من  مرص  جم  سود  افريقيه  قبايل  مها 

ابو  بعد ما عاش فيها شيخ وىل اسمه  ، و  يمنية بوالق  باسم  زمان 
اتعرفت  الفاطمى  العرص  ىف  التكرورى  اهلل  عبد  بن  يوسف  حممد 

الدوله  ، و هدت  النيل  1863 احتول جمرى  التكرور. سنة  ببوالق 
للمكان  الناس  ، و عزلت   1868 التكرور سنة  بوالق  املسكن ىف 

يوسف  الشيخ  رضيح  بيتقال  و  الزراعى  املتحف  فيه  الىل  احلاىل 
التكرورى.





كثريه هى ومشوقه، تلك األسئله التى يسأهلا املشرتون والبائعون 
سواء ملنزل العمر أو لبزنس جديد. والتى أحتفظ هبا كلها ىف ملف 
خاص أو ىف برامج اليوتيوب عىل مدارأكثر من 8 سنوات. وكم تكون 
سعادتى عندما أرى بريق السعاده واألطمئنان عىل وجه العميل
أترشف  وهلذا  الشافيه.  و  الصادقه  األجابه  عىل  حيصل  عندما 
بعرض تلك األسئله واألجوبه عىل شكل حلقات ىف اجلريدة اجلميلة 
وأرجو أن تكون  كاريزما التى هى مناره للمعرفه ىف كل األمور، 
املعرفه ىف  يرغب  ملن  جديده  ومعرفه  مساعده  سبب  كاريزما 
وليسمح ىل عزيزى القارئ  قبل أن أطرح السؤال واألجابه، أن أطرح        
بعض اخلواطركوكيل عقارى، لعل يشاركنى فيها القارئى العزيز. 

عندما  أنساها  وال  أعيشها  اللتى  أللحظات  وأمجل  أمتع  من   -1
عمل  أو  بيت  مفتاح  وأعطى  متاما  الرشاء  أو  البيع  عمليه  تتم 
إكليل  هو  هذا  يكون  وقتها  أوالبائع  للمشرتى  وأسلمه  جديد 
النهايه. وليست  جديده  عالقه  وبدايه  مهمتى  ىف  النجاح 
2 -من املفروض أن العالقه دائمه مع املشرتى واخلدمه مستمره 
وعائلته  املشرتى  وجه  يكون  وكام  جديد.  شكل  تأخذ  ولكن 
أنا(. أيضا  )هكذا  الفرحه  من  يطريو  أن  ويكادو  وسعيد  مرشق 
3- من الطبيعى أن رب العائله أحيانا كثريه يكون قلق من الوضع 
للعقار وما أستجد عليه من أمور جديده ال خربه  اجلديد كاملك 
له فيها! فمن هنا جيب أن تبدأ مرحله جديده من الصداقه بني 
وجود  إلستمرار  باألمان  األخري  فيها  يشعر  واملشرتى  الوكيل 
الوكيل بجانبه لريشده ىف أى موقف أو مراسالت حتتاج اىل اخلربه.

س ١: كثريا ماسمعنا عن احللم األمريكى! فام هو؟ وكيف يتحقق؟  
احللم األمريكى ببساطه هو حق من حقوق كل من وصل إىل أرض 
واحلريه  احلياه  حق  بإختصار  وهو  األمريكيه.  املتحده  الواليات 
أن  احللم  هلذا  الفعليه  والرتمجه  السعاده.  حتقيق  وراء  والسعى 
يملك املواطن أرض وسكن وبالطبع عمل كحق ىف احلياه السعيده. 
األمريكى. الشاق هذا هو احللم  العمل  ولتنفيذ هذا احللم البد من 
ويستمتع  فيه  يعيش  مسكن  يملك  أن  مواطن  كل  حق  فمن 
بمساعده  املتعاقبه  احلكومات  تقوم  ذلك  سبيل  وىف  بأمان  به 
القروض  ماخيص  خاصه  الوسائل  بكل  اجلدد  املشرتين 
لألسف  ولكن  القروض.  ورشكات  للبنوك  املطلوبه  والضامنات 
بل ومستحيل!  احللم صعب  أن حتقيق هذا  الناس يظنون  بعض 
عىل  بالسلب  يؤثر  مما  اخلاطئه  ألفكارهم  الرتويج  ىف  فيبدأون 
. حقوقهم  من  حق  هو  الذى  اجلميل  احللم  فيفقدو  األخرين 
 فرشاء املنازل وحتقيق احللم أصبح سهل عن ذى قبل. بل وصل 
األمر إىل تقديم احلكومه )لوس أنجلوس كمثال متاح(  ملساعدات 
وللحصول  قبل.  من  موجوده  تكن  مل  ضخمه  وقروض  ماليه 
من  البد  أنواعها  أختالف  عىل  والقروض  املساعدات  هذه  عىل 
الوصول إىل الوكيل العقارى املناسب الذى يقوم بأرشاد املشرتى 
الوكيل  من  حيتاج  وهذا  واملساعدات  القروض  وكالء  ألفضل 
القروض  ورشكات  بالبنوك  املستمره  األتصاالت  لديه  تكون  أن 
بالربامج. تامه  ودرايه  األمور  بمستجدات  يوميه  ومعرفه 

بنظام  للعقارات  األجانب  بتملك  أمريكا  يف  التملك  قانون  يسمح 
العقارية  الضائب  خيص  وفيام   .. احلياة(  )مدى  احلر  التملك 
اىل  مدينة  ومن  أخرى  والية  إىل  والية  من  تتلف  أهنا  فنشري 
اخلدمات  اىل   ً إضافة  العقار  نوعية  وبحسب  أخرى  مدينة 
املتوفرة حول العقار ..حيث أن العقارات التي من نوع )أرض( 
األرض  قيمة  من   )2.5٪  -  1٪( من  العقارية  الضيبة  نسبة  ُتقدر 
 )500( مساحتها  )أرض(   .... للتوضيح  ذلك  عىل  مثال  وسنذكر 
العقارية  الضيبة  ستكون   ..  $  )50.000( وقيمتها  مربع  مرت 
العقارات  بخصوص  أما   ... سنويًا  ٌتدفع  دوالر   )500( حوايل 
الضيبة  نسبة  فُتقدر  السكنية)قرص-فيال-شقة-بنتهاوس( 
الصيانة  رسوم  إىل  إضافة  املنزل  قيمة  من   )1٪-2٪( من  السنوية 
الدخل(  )رضيبة  تسمى  رضيبة  هناك  وأيضًا  التأمني  ومبلغ 
إىل  ُتسّلم  العقار  قيمة  من   )10٪( ونسبتها  البيع  عملية  بعد  ُتدفع 
من  اعفاء  هناك  يكون  أن  ويمكن  األمريكية  الضائب  مصلحة 
عام  كل  بداية  لذلك  املخصصة  للقنوات  التقدم  بعد  الضيبة  تلك 
ميالدي.... جتدر اإلشارة أن العقار األمريكي يعترب من املالذات 
اآلمنة يف العامل وأبرز الواليات األمريكية يف جاذبية العقارات هي 
حديثًا  ُأجريت  دراسة  وهناك   ... تكساس(   - )كاليفورنيا  واليتي 
املنازل  ارتفاع  بأن  تتلخص  االستشارية  املراكز  بعض  قبل  من 
. م   2016 عام  حتى  سنويًا   ٪)2.9( بمقدار  سيكون  األمريكية 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  منزل  رشاء  ىف  ترغب  كنت  إذا 

 س ٢: كيف أختار الوكيل العقارى املناسب؟ 
عندما  أنه  أعتقد  ولغتك:  ثقافتك  من  يكون  أن  يفضل  أوال: 
التواصل  وسائل  يراعى  أن  األفضل  فمن  منزال  العميل  يشرتى 
نقل  ىف  بكثري  أسهل  األم  باللغه  التواصل  أن  حيث  اللغوى. 
التواصل  هبذا  وبالطبع  مكتسبه  لغه  أى  من  واألفكار  اخلواطر 
يريده  ما  حتديد  ىف  وأوضح  أسهل  سيكون  والوكيل  العميل  بني 
قد  واحده  ثقافه  ىف  األشرتاك  أن  أعتقد  كام  املشرتى.  أو  البائع 
واملوقع  املكان  جه  من  املنزل  أختيار  ىف  والعميل  الوكيل  تساعد 
من  تنبع  أمور  هذه  فكل  املنزل.  وتصميم  ونوعيه  الديموغراىف 
رأى  ىف  لغوى  أو  ثقاىف  توافق  وجود  فعدم  املشرتكه.  الثقافه 
يسبب  مما  البيت  رشاء  عند  التتناسب  قد  أمور  إىل  يؤدى  قد 
أضطراب معيشى سوف يستمر واملثال لذلك أن بعض اجلنسيات 
غريهم.  اليعرفها  املطلوب  املنزل  ىف  خاصه  طلبات  هلا  األسيويه 
عن  تبحث  املختلفه  األخرى  اجلنسيات  من  كثري  وهاكذا 
متطلباهتم. يفهم  وكيل  عن  يبحثون  وغالبا  هبم  خاصه  طلبات 

ثانيا: أن يكون ذو خربه: وهذا يمكن معرفته من خالل  سابقه 
العقارات هلم يمكن  أعامله: فمن خالل خدمه األخرين ورشاء 
معرفه مدى اخلربه واألمانه ىف العمل وبذل اجلهد من أجل العمالء. 

عنك:  وكيل  فقط  وليس  خملص  كصديق  يتعامل  أن  ثالثا: 
النصيحه  يقدم  من  هو  املخلص(  )فالصديق  شاسع.  والفرق 
ىف  سواء  مصلحتك  فيه  شيئ  كل  ويفعل  وقتها  ىف  األمينه 
خالل  عنك  وحيارب  قانونيه  أو  املاليه  األمور  أو  املنزل  أختيار 
حيارب(   ( تعبري  وباملناسبه  امللكيه.  لنقل  القانونيه  األجرأت 
كل  يعلم  ال  البائع  أو  فاملشرتى  املرحله.  لتلك  تعبري  أفضل  هو 
يقوم  من  فهو  فقط(  )الوكيل  أما  الكواليس.  خلف  مايدور 
منه  األنتهاء  ىف  ويرغب  محاس  وبدون  روتينى  بشكل  بعمله 
وكفى!! العموله  عىل  واحلصول  ال  أم  مصلحتك  ىف  كان  سواء 

جمانيه  خدمات  وهى  البيع  مابعد  خلدمات  مستعد  رابعا: 
من  سيل  املشرتى  سيواجه  حيث  مهمه  مرحله  وهى  متاما: 
ورسقه.  كذب  وبعضها  صحيح  بعضها  والرسائل  األتصاالت 
فبعض  وللعلم  هذا  كل  ىف  يساعدك  من  هو  الصديق  والوكيل 
الوكالء  أحد  أنسى  ولن  وأكثر.  سنه  بعد  حتدث  األمور  هذه 
للرد  للمساعده  احتاج  عميل  من  كبري  ماىل  مبلغ  طلب  عندما 
العقارى  القرض  رشكه  من  هتديد  بلغه  مكتوب  خطاب  عىل 
هتديد  وفيه  اخلطاب(  خلطوره  ملحامى  سيعطيه  أنه  بحجه   (
رصيح بأنه سيخس بيته اجلديد إذا مل يدفع مبلغ ماىل كبري وىف 
األصدقاء  أحد  له  قال  واخلوف  اليأس  قمه  وىف  حمدد!  وقت 
وبمجرد  املساعده  منى  طلب  وفعال  املتواضع(  )شخصى  عن 
اخلطاب  أن  وعرفته  ضحكت  قرأه  وبدون  للخطاب  رؤيتى 
ثم  أحد  يرد  ومل  اخلطاب  بجهه  أتصلت  أطمئنه  ولكى  )نصب( 
أتصلت برشكه القرض فأنكرت وقالت أن هذا اخلطاب كاذب!!  

خامسا: أختيار العقار يدل عىل كفاءة الوكيل: بمعنى أن الوكيل 
من املفروض أنه يعلم شكل ومكان وحجم املنزل املطلوب. فإذا قام 
الوكيل بأختيار منازل سيئه وىف أماكن غري مناسبه أو بأسعار مغاىل 

فاملتوسط ملنزل حمرتم ال يقل عن 500 ألف دوالر، وخيتلف ذلك 
باختالف املكان، بحسب املوقع، ودائام املشكلة ليست ىف مستوى 
فيه. تعيش  أو  تستثمر  أن  يمكن  الذى  املوقع  ىف  ولكن  االدخار 
عىل  أيضا  املنازل  قيمة  تعتمد  األنباء،  وكاالت  نرشته  ملا  وطبقا 
ىف  الوظائف  توفر  حيث  من  املكان  حركة  مثل  أخرى  مسائل 
السكنية  األزمة  ومنذ  عال،  طلب  هناك  يكون  بحيث  املنطقة 
سابقة،  اعوام  من  نسبيا  الوضع  تعاىف  فقد   2008 عام  ىف 
اآلن ثمة بوادر أن األوضاع بدأت تندفع لألفضل حيث ارتفعت 
تقرير  ألحدث  وفقا   63.7٪ من  يقرب  ما  إىل  امللكية  معدالت 
أن  كذلك  ويبدو  األمريكى.  التعداد  مكتب  من  سنوى  ربع 
املساكن  ملكية  معدالت  ىف  الفجوة  أو  املساكن،  ىف  التفاوت 
أيضا. التقلص  ىف  آخذة  فقرًا  وأشدهم  السكان  أغنى  بني 
اإلسكان  اقتصاديات  خرباء  مؤخرًا  أجراه  لتحليل  وفقا  هذا 
ملكية  معدالت  ىف  نظر  الذى  العقارى،  تروليا  موقع  ىف 
 25 بني  أعامرهم  ترتاوح  أشخاص  أرباهبا  التى  لألرس  املنازل 
الواليات  ىف  إسكانية  أو  عقارية  سوق   100 أكرب  ىف  عاما  و55 
مقدمة  ىف  بأهنا  تعرف  )التى  الغنية  األرس  أن  حني  وىف  املتحدة. 
أكثر  تزال  ال  العقار(  سوق  تدخل  أن  هلا  يمكن  طبقات  ثالث 

فيها أو برشوط جمحفه من البائع عند ئًذ يمكنك تغيري الوكيل 
ألنه غري كفئ ىف أخترياته التى هى ىف النهايه ستضك وعائلتك.

سادسا: السوشيال ميديا: وقد أنترشت ىف العامل ولكن ليست 
دقيقه بالشكل الكاىف ويمكن متابعه الوكيل عىل الفيس بوك 

وأنستجرام وغريهم ملتابعه نشاطه وفكره. وكام قلت هذا ليس 
دقيق بالشكل الكاىف للحكم عىل الوكيل وهذا املوضوع له مقاله 

توضيحيه خاصه ىف األعداد القادمة إن شاء اهلل.

أمور جيب أن حترتس منها أثناء تعاملك مع وكيلك العقارى!!
الغري  الطرق  بكافه  ألقناعك  الوكيل  حماوله  من  أحرتس   أوال: 
الوكيل  حق  ومن  املشرتى  اليراها  كثريه  أمور  توجد  منطقيه: 
هو  وهذا  للمشرتى  واحلساب  باملنطق  األمور  تلك  يوضح  أن 
املشرتى  عىل  الضغط  عن  أتكلم  هنا  ولكن  األساسى.  عمله 
مل  إن  املشرتى  بأن  والتهديد  مناسب(  غري  مكان  عقارأو  )لقبول 
خساره  وستكون  أخر  عقار  أى  يشرتى  فلن  العقار  هذا  يأخذ 
الذى  الوكيل  ذلك  بقصه  يزكرنى  هذا  وبالطبع  له!!  كبريه 
ماديه  وهديه  أعىل  عموله  عىل  باحلصول  البائع  وكيل  مع  أتفق 
خيانه  تعترب  وهى   ( لوكيله  العقار  باع  لو  العموله  عىل  كبريه 
والرتغيب  والرتهيب  الطرق  بكل  فحاول  كان  وقد  لألمانه( 
اخليانه  املشرتى  أكتشف  ولكن  العقار  يقبل  املشرتى  ليجعل 
واخلربه. بألمانه  معروف  ألخر  العقارى  الوكيل  وترك  ورفض 

للمشرتى  العموله  من  جزء  لدفع  العقارى  الوكيل  عرض  ثانيا: 
أوهديه ماديه إذا أستخدمته للبحث عن بيت: وهذا لألسف شائع 
مع بعض الوكالء حديثى اخلربه . وهو أمر يتعارض مع األخالق 
عليها  حيصل  التى  العموله  أن  حيث  والقانون.  واملنطق  املهنيه 
الوكيل هى جزء من جمموع العموله الكليه والتى يشرتك فيها  
ثالث  وجزء  الربوكر  إىل  يذهب  العموله  من  فجزء  الكثريين. 
واملدفوعات  للدعايه  يذهب  رابع  وجزء  بأنواعه  للتأمني  يذهب 
الترصف  اليملك  الوكيل  أن  يعنى  مما  والبورد!  احلكوميه 
منفردًا فيام حيصل عليه من عموله! ولكن بعض الوكالء الغري 
متخصصني يلجئون للحيل والكذب واألمثله هلذا كثريه ومؤمله 
وغالبًا املشرتى هو الوحيد اخلارس واليعلم إال بالصدفه أو بعد مرور 
الوقت. وأتذكر صديق عزيز قد أستخدم واحد من هؤالء وكانت 
النتيجه أنه خس مبلغ ضخم ىف العقار مقابل فتات من الوكيل!!
يقرأها.   ملن  ومفيده  شافيه  األجابه  هذه  تكون  أن  أرجو 
كل  ىف  األستثامرات  أفضل  من  العقارات  ىف  األستثامر  فإن 
كان  لو  وناجح  أكيد  أستثامر  وهو  التاريخ  مدى  وعىل  العامل 
يعلم  عقارى  وكيل  خالل  ومن  السوق  قواعد  عىل  بناء  يسري 
ويمكنكم   السوق  هذا  ىف  الدخول  عىل  أشجع  وهلذا  مايفعل. 
تليفونى خالل  من  يشغلكم  سؤال  أى  إلجابة  بى  األتصال 

Tel )310(559-6152
 أو الربيد اإللكرتونى اخلاص

 mellekateam@gmail.com
أرجو أن أكون قد جاوبت عىل تلك األسئلة املطروحه بشكل 

مستفيض وإىل اللقاء ىف أسئلة جديدة هتمك عزيزى القارئ عىل 
صفحات جريدة كاريزما .

بقية  ىف  جرياهنا  من  مرة   2.3 بمعدل  منزل  المتالك  احتاماًل 
 2012 بعام  مقارنة   4٪ بنسبة  حتسنا  يمثل  ذلك  أن  إال  الطبقات، 
مرة.  2.4 إىل  تصل  ثراء  األكثر  األرس  متلك  نسبة  كانت  عندما 
خالل  الصعود  ىف  استمر  قد  الدخل  ىف  التفاوت  أن  إىل  وبالنظر 
قد  خاص  بشكل  للدهشة  مثرية  نتيجة  فإن  الفرتة،  نفس 
اإلسكان  اقتصاد  خبري  تشاكون،  فيليبى  بحسب  اتضحت، 
الدخل  ىف  الفجوة  "أن  هاتفية:  مقابلة  ىف  ذكر  الذى  تروليا،  ىف 
آخذة ىف االتساع، ولكن هذا ليس عاماًل كبريًا ىف امتالك املنازل".
تضيق  املنازل،  سوق  مسألة  ىف  أخرى  عوامل  "هناك  وأضاف:   
من  واسعة  جمموعة  هناك  أن  وهى  توسعها،  أو  الفجوات 
اخليارات املطروحة فيام يتعلق بأسعار املنازل ىف بعض األسواق".
وهنا أكثر 7 أسواق يمكن ملتوسطى الدخل أو الفقراء نوعا ما من 
األمريكيني، يمكن امتالك منازل هبا، حيث ال تزال مرحية ويمكن 
مونتغومرى،  مقاطعة  السابعة:  املرتبة  ىف  ماليا:  معها  التكيف 
فيالدلفيا،  غرب  شامل  تقع  نسبيًا  غنية  منطقة  هى  بنسلفانيا: 
دوالر  ألف   94 من  ألكثر  فيها  األرسة  دخل  متوسط  ويصل 
سنويًا، ومتوسط قيمة املنزل هبا يصل إىل 280، 321 دوالرا، ومع 
الثلث السفىل من املستوى املاىل قادرة عىل  ذلك ال تزال األرس ىف 
العثور عىل منازل بأسعار معقولة، مع نسبة ملكية تصل إىل 41٪.
إعداد/ صالح بسيونى 

كيف متتلك منزال ىف أمريكا؟



ىف 22 اغسطس 2011 رحل الفنان كامل الشناوى بعد رحلة طويلة مع الفن قاربت عىل ال70 عاما، تربع خالهلا عىل عرش 

الفتى االول للسينام املرصية لسنوات طويلة .

وىف ذكراه الثامنة نكشف عن وثائق ورسائل جمهولة ىف حياة الفنان الراحل، كان امهها مذكرة يومياته قبل 63 عاما، حيث 

كتب بالتفصيل يومياته بشكل منتظم .

يوميات من 63 عاما

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 ترجى 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 صباحا 

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

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 7صباحا ،وموعد هام جدا مع الفنانة شادية الساعة 5 مساء .

االحد31  يوليو 1955 الذهاب للتصوير ىف الساعة 8 صباحا ،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 .

ضنا العشاء معا الساعة 7 مساء .
الثالثاء6 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 عرصا 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 التامينات االجتامعية بخط يده بتاريخ نوفمرب 1962 فان االسم بالكامل هو كامل 

حممد حسني الشناوى –حمل امليالد املنصورة – مواليد 26 ديسمرب 1921 –واجره الشهرى 400 جنيها – واالشرتاك الشهرى

3 جنيهات و60 مليم .



وليل ضلمه  بتوع  موش  إحنا 
النهار بتوع  إحنا 

مرص يا  ليلك  طال  ومهام 
النهار شمس  تطلع  ها 

واآلثار واهلرم  نيلك  تنور 
واألشجار والورد  الزرع  وينمو 
واألرشار الطفيليات  وتطفش 

والزمار املطبالتى  ويرب 
واهلنكار الفضائيه  وهجاس 

النهار بتوع  احنا  وعشان 
النهار شمس  تطلع  الزم 

األرسار كل  وتكشف 
والغدار واملتآمر  اخلاين 

حاجه عاوزين  موش 
ال م اجلار وال اخلواجه

بالنار بيلعب  اجلار  ماهو 
وأرشار إرهابيني  وبيئوى 

اجلدار يوقع  عاوز 
باألموال مستقوى 
شوال ىف  وبيعبيها 

وشامل يمني  يبعزق 
االستقرار ىف  ويزعزع 
واآلبار البرتول  وبدل 

واقعته جت ىف بري مالوش قرار
مباحه موش  ومرص 

ثوار بلد  مرص 

وخيمه نخلتني  أبو 
خيبه زيا  ما  خيبته 

نفد عليه  صربنا 
إنتظار ينفع  وماعادش 

والبد من قرصه ىف ودانه
أبدانه ىف  وشلل 

الكبار مع  لعب  اليبطل 
النهار شمس  ماتطلع  يوم 

اخلواجه وبسالمته 
وحمتاجه مقفوله  دماغه 

النهار آخر  تعمرية 
دماغه له  تظّبط 

دماغه ىف  حاططنا  مادام 
صداغه عىل  لطمه  وتبقى 

حمتار لو  تفّوقه 
بكيلني كيل  ويبّطل 

اجلنبني عىل  واللعب 
النهار لشمس  وينحنى 

تقَدَسْت  الوجوِد  ىف  طـُهٍر  وبكِل 
وَجالال  تعاظـُاًم  املسيِح  أُم 

بفضيلٍة هلا  وكم  البتوِل  ذكرى 
الزماِن كاَمال تعطَرْت عرْب  و 
ترعرعت  كالنبات  أم  نذر  يا 
حباال  للفروع  مدد  عمران 

سفينٌة للصالِة  مريَم  حمراُب 
وصاال للسامِء  د  تشيَّ ركٌن 

اصطفى ربى  ونقية  وتقية 
تعاال املقام  تبجل  نسبا 

بعجائب رزقها  أطايب  هبطت 
تالال النقاء  ثوب  وتسبلت 
ارتوى الطهر  طهرها  من 
حاشا ملريَم أن متس وحاال

تأصلْت باجلذوِر  األفاضِل  بنُت 
ضالال رَمْوها  قد  قالوا  بالُفحش 

أتْت َبغـًْيا  وال  برٌش  مسها  ما 
حالال بالعفاِف  َب  ترشَّ ِعْرٌق 
ُيصاُب بعرضِه إذا  الربَئ  إنَّ 

سجاال احلقوِد  مع  احلسوُد  نرش 
بشارة أتاها كى يزف  وحى 
نكاال للظنون  سألقى  قالت 

موتـَها متنـَّت  وقد  املخاُض  جاء 
مقاال بالطـُعون  لقوٍم  تشى 

إشارًة للرضيِع  وأعطت  صمتـَْت 
نزاال؟! للصبىِّ  أنقبُل  قالوا 

فتعجبوا طفلـُها  ينطُق  املهد  ىف 
أزاال وللشكوك  الدليُل  ِنعَم 

راضٌع اللفافِة  ىف  أينطُق  قالوا 
تمَّ عمًرا ىف احلياِة هالال ما 

بكرامٍة فضلِها  سحائُب  طافت 
ظالال  والنخيُل  تساقَط  ُرطـٌَب 

قد الكون  رب  باذن  النبىُّ  عيسى 
ومجاال تبرصا  الكفيَف  ردَّ 

هنا عجب  فال  ماء  عىل  يمشى 
رماال فالصخور  خطوا  مد  إن 

تلدت  احلياِة  ىف  معجزاٍت  كم 
املامَت وإن ذكـَْرَت حُماال  أحيا 

فتخلـَقــَْت وبنفخٍة  طينٍة  كم 
جماال بالفضاِء  يرفرُف  طرًيا 
وأكمٌه اجلذاُم  برئ  وبمسحٍة 

إذ تعيش ضالال – يوذا-  وحًيا 
تنَزلـَْت  العظاُت  فيها  وموائٌد 
سؤاال بالطعاِم  عيسى  صاح  إذ 
قاهلا قد  مبارٌك-  بمرص  شعبى 
األماِن ِرحاال  إىل  ت خـُطاُه  ُشدَّ
ا  وتساحُمً حمبًة  السالَم  نرَش 

جباال؟!  الصعوِد  عن  سألَت  هال 
بمكانٍة مسيَحنـَا  اإللُه  رفَع 

خالال  للكريِم  تصص  فضاًل 
ُحبنـَا هندى  العذراُء  مريُم  يا 

مثاال الوجوِد  ىف  طـُهٍر  رمَز  يا 

األرض  يز  ويعلو  بيعلو  صويت 
وبالعرض بالطول  سيصل  صويت 

بحوٌر و  ٌر  أهنا ويعدي  جيول  و  جيول 
حق  لكلمِة  جائع  ظمآن  عامل 

األرض ِء  أرجا يف  وحروب  ظلم 
احلرب منه  جيف  مل  وقلمي 
رأس أبدًا  يل  ينكس  ولن  مل   
حس ألنفايس  ُأخرس  ومل 

دم بحرية  يف  غرقان  شهيد 
احلرب  يف  مات  شجاع  جندي 

ظلم شهادِة  ب  لغلبان  ضائع  حق 

احلق؟؟ شهادة  أين 
الصدق؟؟ قول  أين 
؟؟ وأين  وأين  أين 

جيف  مل  اخلد  عيل  العني  دمع 
الصدر يشق  خنجر  أمل  رصخة 

احلق؟؟ أين 

األرض يف  لبقاء  ا أشتهي  مل 
َسافرت للسامء  إذا  أبكي  ومل 

وبحرًا سامًء  وخيزو  يرن  صويت 
عيني  ودموَع  قلبي  ناُت  آ

لنهر  كا تفيُض 
لدهر  دهر  من 

العمر  طول  ويرن  سيعلو  صويت 
ومتر ستصل  سفر  ِز  جوا احلق  كلمة 

ُيدوي و  ُيدوي  باحلق  احلق  إعالن 
..... احللم  وسيتحقق 
للظلم مكان  يوجد  إال   

األمر ِم  زما يمسك  من  هناك 
للرش مكان  يستبيح  ال  من  هناك 

الـنـهـار شـمـس 

يــــن أ
الـحـق ؟

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى

عليك مهومي  أرمي  إهلي، 
ايديك عطايا  ومستني 

وهتديني بتمسكني 
عنيك جوة  وحتفظتي 
ويايا بالقيك  بحتاجلك 

سمعلك أ و
هيل  بتند

تافش ما  ابني  يا  تقويل 
الكرب  يوم  يف 

وواعدين مطمني 
وتسبني ترتكني  حمال 
بتجربتي سمحت  وان 
مناسبني باليل  بتسمح 

يا ريب أنت  عظيم 
بغفرانك مغطيني 
احلب يف  وبعيش 

معلمني انت  ما  زي 
برضه وأحب  حبيبي  أحب 

كارهني اليل 

املـســـيــح... أم 

إلـــهـــى..

الطـهـطـاوى علـى  راضـى  الشاعر/  بقلم 

مـصـر  - رمسيس  عـادل  بقلم/ 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  
أحفاد اخلنازير،  وخنازير األحفاد!

   كم كنت أغضب عندما يقول أحدهم عن اآلخر، بأنه: "من أحفاد اخلنازير"؛ غرية مني عىل 
إنسانية اإلنسان، وعىل ذلك الذي صّوره فأحسن تصويره!

   ومع ذلك كنت أتأمل من أجل هذا الكائن املُحتقر املنبوذ، الذي مل خيلق ذاته، وإّنام أوجده 
اهلل!

   قد تبدو مشاعري متناقضة، لكنها مثل غريي من البرش!
   ففي الوقت الذي يؤمن فيه اإلنسان بقذارة ونجاسة اخلنازير، نجد بعض الشعوب ما 

تزال تقدم قرابني من اخلنازير الربية لإلله الذي يعبدونه!
   ويف الوقت الذي ال يستطيع فيه راعي اخلنازير أن يتزوج إال من بنات الرعاة مثله؛ ألن أحدًا 
ال يرضى أن يزوج أبنته من راعي اخلنازير، نجد من البرش من يتشبهون باخلنازير، فتجدهم 

يتمرغون يف محأة اخلطية، ويأكلون من قاممة الفساد والرشوة، واستغالل النفوذ!
   قصة اخلنازير مل تنته بعد!

   فعندما ألقت الواليات املتحدة األمريكية قنبلة ذرية جتريبية عىل احدى السفن البحرية 
القديمة يف جزيرة بكيني، أبادت القنبلة اللعينة كل من كان يف حميط أنفجارها من 

حيوانات وطيور، إال اخلنزير، أنه هو احليوان الوحيد الذي ألقى به االنفجار إىل املحيط وبعد 
حلظات عاد اخلنزير سابحًا يف املاء، متجهًا إىل الشاطيء كأن شيئًا مل حيدث! 

   وبعد الكشف عليه، فوجيء العلامء بأن اخلنزير مل يصب بأي أذى.. وقد عاش هذا 
اخلنزير بعد ذلك سنوات عديدة يف صحة جيدة!

   أفال حيق للخنزير، أي خنزير، أن يضع رجلني عىل رجلني، ساخرًا منا؛ ألنه يعرف أنه 
سوف يعيش عىل األرض بعد خراب العامل كله؛ ألن اإلنسان فّضل أن يشقى ويتعذب من 

أجل أن يدفن نفسه يف النار "النووية"؛ لرتثه اخلنازير، وبداًل من القول أحفاد اخلنازير، 
نقول، من اآلن: خنازير األحفاد!

عـادل عطيـة

قرأت لك عن ..الراهب الذي باع سيارته الفرياري
سيارته  باع  الذي  “الراهب  كتاب  يتكون 
وتبدأ  فصاًل،  عرش  ثالثة  من  الفرياري” 
الالمع  املحامي  مانتل”  “جوليان  بقصة 
معظم  يتمناها  التي  األحالم  كل  حقق  الذي 
له  نت  أمَّ المعة  مهنية  سمعة  وهي:  لناس،  ا
منيف قرص  أرقام،  سبعة  من  مؤلًفا  دخاًل 
جزيرة  عىل  صيفي  بيت  خاصة،  طائرة 
احلمراء  الفرياري  وسيارته  استوائية، 
بيته  مدخل  منتصف  يف  الرابضة  الالمعة 
لثالث  ا عامه  جوليان  أتم  عندما  لكن   ..
العقد  أواخر  يف  كان  لو  كام  بدا  واخلمسني، 
التجاعيد  طغت  فقد  عمره،  من  السابع 
ألسلوب  ثقيلة  رضيبة  وهي  وجهه،  عىل 
يشكو  دائاًم  وكان  لتوازن،  ا يعرف  ال  حياة 
دعابته،  روح  وفقد  واإلرهاق،  املرض  من 
حدث  وأخرًيا  الضحك،  عىل  قادًرا  يعد  ومل 
“جوليان  أصابت  عقباه…  حيمد  ال  ما 
عىل  طرحته  قلبية  أزمة  األملعي  مانتل” 
إحدى  يف  بحياته  تؤدى  أن  كادت  األرض، 
باجلمهور.  املزدمحة  املحاكم  قاعات 
روحانية  أزمة  إىل  اجلسدي  اهنياره  ويقيض 
عن  والبحث  لته،  حا مواجهة  عىل  جتربه 
وعىل  احلياتية،  األسئلة  ألهم  شافية  أجوبة 
والرضا السعادة  عىل  يعثر  أن  منه  أمل 
شبيهة عجيبة  رحلة  يف  انطلق  فقد 
عتيقة-  سافر  حضارة  إىل   ” “أوديسا لـ  با
أخباره  وانقطعت  اهلند،  إىل  “جوليان” 
شخص  إىل  ليتحول  سنوات  ثالث  ملدة 
مفتول  لبنيان،  ا رشيق  الطول  فارع  ريايض 
وقد  والطاقة،  باحليوية  مليئ  العضالت، 
الداخيل. بالسالم  يتسم  شء  به  كان 
والتي  “جوليان”  تعلمها  التي  األرسار  ما 

يف  تقرأه  ما  هذا  ًما؟  متا حياته  غريت 
عىل  تركز  نصائح  عدة  ليضع  الكتاب 

البرش  يرتكبها  التي  األخطاء  من  العديد 
طاقاهتم… وتستنزف  يوميا 

الشخيص.. لتغيري  ا
أن  وحتاول  الشاي،  فنجان  يمتلئ   عندما 

للخارج سيفيض  فإنه  املزيد،  فيه  تضع 
فكيف  آخرك،  عن  باألفكار  ممتلئ  فأنت 

ذهنك….حتى  تدخل  أن  جديدة  ألفكار 
فنجانك. أواًل  تفرغ 

حولك  من  حتب  أن  تستطيع  لن   إنك 
حب  فن  يف  برعت  إذا  إال  احلقيقي  احلب 

اآلخرين قلوب  ملس  يسعك  وال  أواًل،  ذاتك 
لنفسك. قلبك  فتحت  إذا  إال 

يصبح  عندما  لألمور  رؤيتك  ستتجىل 
فقط،  قلبك  يف  النظر  إمعان  إمكانك  يف 

ينظر  ومن  حيلم،  خارجه،  يف  ينظر  فمن 
يستيقظ. بداخله، 

… ا  جًد استثنائية  حديقة  العقل 
اعتنيت  فكلام  احلديقة،  مثل  العقل    إن 

زاد  تغذيته،  عىل  وحرصت  بعقلك 
. بة خصو

هبا  يلقي  التي  السامة  املواد  يف    متعن 
القلق أسباب   … يومًيا عقوهلم  يف  لناس  ا

املايض بشأن  واالضطراب  واملخاوف، 
هذه  إن  املستقبل…  من  والتخوف 

الداخيل. عاملك  تدمر  املخاوف 
طاقة  من  األكرب  اجلزء  يستنفد    القلق 

ا  ًر أرضا يلحق  آجاًل  أو  وعاجاًل  العقل، 
بالروح. جسيمة 

املرء  تساعد  امللهمة  الكتب  قراءة   إن 
مواجهة  يف  ومتحمًسا  نشًطا  لبقاء  ا عىل 

ليس  احلياة  الساحقة…  العمل  ضغوط 
ومن  دروس،  فيها  ولكن  أخطاء،  فيها 

أن  يمكن  األمل  وحتى  القوة،  تنبع  الرصاع 
بارًعا. معلاًم  يكون 

… الداخلية  جذوتك  إشعال 

أن  لك  فكيف  وجهتك،  تدري  تكن  مل  إن   –
؟ بلغتها  أنك  تدري 

خالل  من  تتأتى  احلقيقية  السعادة   –
تكرس  التي  اجلديرة  األهداف  يف  لتأمل  ا

عىل  يومًيا  العمل  ثم   ، لتحقيقها حياتك 
هبا. النهوض 

ال  هدًفا  تصيب  أن  قط  تستطيع  لن   –
. ه ا تر

املرء  فيها  يدون  التي  اللحظة  يف   –
الطبيعية  العوامل  ستتدخل  أهدافه، 

حقائق. إىل  األحالم  هذه  لتحويل 
مها  بالتحديد،  اللحظة  وهذه  ليوم،  فا  –

عىل  تركيزك  واصل  اهلل،  عند  من  هبة 
لنيابة  با شء  كل  الكون  وسيتوىل  هدفك، 

. عنك
واستمتع  بالصغائر،  التشبث  عن  كف   –

. ة حليا با
.. الذات  لقيادة  القديم  الفن 

النجاح  من  يبدأ  الظاهري  النجاح   –
. طني لبا ا

من  التمكن  لب  هو  الذات  من  التمكن   –
. ة حليا ا

ا  حًر “ليس  اإلغريق:  الفالسفة  أحد  قال   –
عقله”. من  يتمكن  ال  من 

رشكة  يقود  أن  لشخص  يمكن  كيف   –
نفسه،  يقود  أن  يستطع  مل  لو  بأكملها 

بأكملها  أرسة  ترعى  أن  يمكنك  وكيف 
وكيف  نفسك،  ترعى  أن  تستطع  مل  لو 

تكن  مل  إن  الطيبات  تفعل  أن  يمكنك 
نفسك؟ عن  بالرضا  تشعر 

ذهني  وحش  من  أكثر  ليس  اخلوف  إن   –
الوعي لتيار  سلبي  تدفق  اختالقك،  من 

هي  اخلوف،  عىل  للهجوم  وسيلة  أفضل 
تشاه. الذي  اليشء  عىل  اإلقدام 

لتقدم  ا خالل  من  تأيت  السعادة  إن   –
العناء. يستحق  هلدف  التدرجيي 

الوقت  بعض  تكرس  أن  عليك  –  جيب 
مخس  أو  لعرش  ولو  ذاتك،  لتطوير  يومًيا 

دقيقة. عرشة 
كاسرتاحة  االختالء  ممارسة  اىل  انظر    –
الذات. جتديد  هو  منها  واهلدف  للروح، 
يتسم  مكان  يف  االختالء  ممارسة  جيب   –

السكينة  يبعث  فاجلامل  واجلامل،  باهلدوء 
املؤرقة. بالروح 

لغابات  ا يف  السيعة  “التمشية”  إن   –
دقائق  بضع  بالزراعة  االنشغال  حتى  أو 

اهلدوء  معني  وبني  بينك  الصلة  ستعيد 
. لسكينة ا و

)منظر  طبيعي  حميط  يف  وجودك  إن   –
مع  نفسك  تكيف  بأن  لك  يسمح  طبيعي( 

لعليا. ا لذاتك  الالمتناهية  احلكمة 
تتعهد  لكي  يومًيا  الوقت  بعض  –  كرس 
الرياضية  التامرين  عرب  بالرعاية  جسدك 

. ية لقو ا
األماكن  يف  النشط  امليش  عىل  ركز   –

يف  السحر  مفعول  له  فهذا  الطبيعية، 
لته  حلا اجلسد  وإعادة  التعب  تفيف 

لنابضة. ا الطبيعية 
األكسجني  من  أكرب  ا  قدًر استنشق   –

حترر  عندها  الفعال،  لتنفس  ا خالل  من 
طاقتك. خمزونات 

شارما. روبن   : املؤلف 
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 200 الكتاب:  صفحات  عدد  متوسط 
. صفحة

جرير. مكتبة  النارش: 
منتظمة بصفة  القراءة  عىل  احرص 

سيكون  يومًيا  دقيقة   30 ملدة  فالقراءة 
عليك. السحر  مفعول  هلا 



كـانت  كيـف  يعـرفون  ال  الكثريين 
؟  ماجى  ماما  حياه  

ولكن  القاهره  مواليد  من  انا 
الصعيد  مواليد  اخواتى  و  والدى 
هناك  طبيبا  يعمل  كان  والدى  النه 
النخاع  حتى  مرصيني  فنحن 
من مواليد 1969 وانا  االبنة الصغرى 
رجل  من  تزوجت  اشقائى،  بني 
االمريكيه  باجلامعه  وعملت  أعامل 
فرته  وبعد  الكمبيوتر   علوم  ىف 
وقتى  اكرس  ان  قررت  عمىل   من 
للخدمه. املحتاجني  االطفال  خلدمه 
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؟  خـدمـتــك  بــدأتــى  كــيــف 

ىف  معنا   تعاىل  ىل  قالوا  اصدقائى 
املناطق  احد  اىل  ذهبنا  زياره 
هناك  ان  اصدق  ومل  العشوائيه 
من  مستوى  ىف  يعيشون  اشخاص 
ان  وقررت  صدمت  كهذا  الفقر 
بسمه  لتقديم  طاقتى  بكل  اشارك 
االطفال،  وخاصه  مالحمهم  عىل 
حياتى.  مسار  غريت  زياره 
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حينام  شاهدتيه  ما  واقـع  كان  كيف 

العشوائيا؟  اىل  ذهبتى 
الذي  والعوز  البؤس  من  صدمت 
األطفال  صور  وطاردتنى  رايته 
املجتمع  وقبول  للحب  املحتاجني 
يف  خدمتى  وبدات   وتقديرهم   هلم 
باألحياء  و  باالطفال  االهتامم  جمال 
زوجى بمساعدة   1985 عام  الفقرية 
املناطق  اىل  نزلت  مره  اول  ىف 
يوجد  ان  وجدت  العشوائيه 
احد  يوجد  ال  كثريين  اطفال 
برشيه  قيمه  االطفال  هبم  يعتنى 
للحياه  كنز  هم  جدا  عظيمه 
الفقراء  خدمة  يف  نشاطى  بدات 
مؤسسة  عرب  األطفال  وخاصة 
وشجعت  شايلدرين(  )ستيفنز 
تلبية  يف  إليها  االنضامم  عىل  كثريين 
حتى  الفقرية  األرس  احتياجات 
احتياجات   توفري  من  متكنت 
مرصية. ارسه  الف   30 نحو 
نأمل  كنا  مما  اكثر  أعطانا  اهلل 
رائعة  فرصة  أعطانا  نتخيل.  أو 
وإذا  الفقراء  األطفال  إىل  للوصول 
علينا  أكثر  إليه  نتقرب  أن  أردنا  
آالف  ومساندة  دعم  يف  نستمر  أن 
احلب. إىل  حيتاجون  الذين  األطفال 
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قلبك؟  اىل  اقرب  االلقاب  اى 

التسامح  اىل  يسعى  انسان  كل 
وهذه  امامه  ننحنى  احلقيقى 
االلقاب  كل  اخلالده  االفعال 
هو  االقرب  ولكن  مجيله 

التدريب  مراكز  ىف  كانوا  اوالدى 
خدموا  كربوا  وحينام  وتعلموا  معنا 
يراعون  كانوا  سافروا  ان  اىل  معنا 
حيولون  مره  وكل  واهاليهم  ارسهم 
يرسلون  وكانوا  الهاليهم  مبالغ 
جرياهنم  من  حيتاج  ملن  اموال 
للسام  قصه  ليبا  شهداء  قصه 
ىف  ابنائهم  وحاليا  ابنائى  هم 
قصه  وهذه  التدريبيه  مراكزنا 
ربنا  السامء   نربح  كيف  تعلمنا 
اكرب.  اكليل  ملنحهم  اختارهم 
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كــمــيــه  مـن  باليأس  تشعرى  لم 
خـاصــه  حيتاجون  الذين  النــاس 

؟  مستمر  ازدياد  ىف  انـهـم 
ولكن  حمتاج  االرض  عىل  انسان  كل 
 _ تشجيع   ( االحتياج  نوع  خيتلف 
تقدير _ عطف _ احتياجات ماديه  ( 
بتعمىل  انتى  تريز  ماما  سالوا  ملا 
وقالت  ردت  حميط  ىف  نقطه 
من  حميط  هيبقى  مكنش  املحيط 
عدم  من  فالبد  دى  النقطه  غري 
العطاء.  ىف  نستمر  لكى  اليأس 
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علـى  نسـاء   10 ضمــن  اختيــارك 
عىل  حلصــولك  العـالــم  مســتوى 
للشجاعة(  الدولية  )املرأة  جائــزه 
التــواصــل  عىل  يـؤكد  تكريـم 
حينام  العالم  شاهدها  التى  واملحبــه 
حيتــاج؟ ملن  العــون  البــرش  يقـدم 
قدمت  باننى   االكثر   سعادتى 
املنطقة  ولكل  مرص  لوطنى  شيئا 
أغنى  من  مرص  ان  بأرسها  العربية 
البرشية بمواردها  العامل  دول 
يبدا  اخلريي  العمل  ان  واؤكد  
نفسه  إىل  رجع  إذا  اإلنسان 
كنوز  سيكتشف  معها،  وتصالح 
إنسان  إىل  فيتحول  داخله،  اهلل 
ويسعى  ومثابر  ومقدام  خالق 
اإلنسان  يزرعه  وما  دائام   للخري 
كل  يعود  ان   فأرجو  حيصد،  إياه 
ستكون  هنا  ومن  إلنسانيته   إنسان 
. مجيعا  للبرش  مجيلة  انطالق  نقطة 
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واملدنيه  االنسانيه  اخلدمات  جائزه 
اثرها  كان  كيف  عليها  حصلتى  التى 

؟  نفسك  عىل 
القادمه  ولالجيال  انسان  لكل  تكريم 
وجائع  جمروح  طفل  ولكل 
مرتوك  مسن  ولكل  وللحب  للخبز 
يبحث  وفتاه  شاب  ولكل  وحيد 
اجلامل  بلد  من  تكريم  نفسه  عن 
مميزه  وعالقه  والعطاء  واالخاء 
كثريه.  الجيال  الشقيقه  مرص  مع 
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؟  املساعده 
ولكن  بالفعل  نواجهه  ما  هذا 
املحبه  له  واقدم  له  اتقدم  ما  اول 
اىل  جيرى  وجيزه  فرته  بعد 
مره  ىف  انسى  وال  وحيتضنى 
ترتكينى( )ال  ىل  قال  طفل 

اليوجد تعصب اهلل سمح باالختالف 
الجل وجود معانى مجيله ىف احلياة.
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ىف  رايتها  التى  احلاالت  اصعب  ما 

؟  الزبالني  منطقه 
اطفال   7 من  مكونه  الرسه  ذهبت 
شده  من  البكاء  من  يوميا  وينامون 
التى  االرس  اوائل  من  كانت  اجلوع 
وادركت  وصدمت  بزيارهتا  قمت 
به  يمر  ان  بالفرد  يصل  االحتياج  ان 
منازلنا  ىف  فنحن  ياكل  ان  دون  يومه 
الكريم  للعيش  الراحه  سبل  كل  لدينا 
حينو  من  جيدون  ال  هؤالء  ولكن 
فقررت  احتياجاهتم  لتوفري  عليهم 
اجل  من  يعمل  لفريق  انضم  ان 
سعادتى  توصف  وال  االطفال  هؤالء 
حينام ارى طفال عىل وجهه سعاده. 
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طفـل    30000 من  اكثــر  عاجلتى 

؟  االرقام  هلذه  وصلتى  كيف 
جدا  ومشجعه  مبهره  االرقام 
معى  ولكن  بمفردى  ليست  ولكن  
يقدمون  االالف  اىل  يصل  فريق 
االنسانيه  اخلدمات  كل  معى 
اتعلمناها  واحنا  زمان  من  اخلدمه 
املحتاجني  حياة  سبقونا   الىل  من 
املعونه  بعض  بتقديم  تتغري 
وجسد  روح  لديه  انسان  كل 
وجبه  له  يقدم  اجلسد  وعقل 
رياضه  ويتعلم  يعاجله  وطبيب 
التعليم  سلك  ىف  ينتظم  ان  هو  والعقل 
واحد  كل  وراقى  واع  انسان  ليصبح 
ربنا  ادهاله  الىل  املوهبه  حسب 
اخالقيه  مبادئ  عنده  يكون  والروح 
املحبه  هى  رسالتنا  ماىف  اهم  راقيه 
حيتاجها.  التى  اخلدمه  وتقديم 
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التـطـوعــى  العـمـل  وصــل  هـل 
ىف  عاليـه  درجات  الـى  واخلـدمى 

؟  مرص 
يف  اخلريى  العمل  يف  تقدم  هناك 
فهناك  العربية   والدول  مرص 
واإلمارات  مرص  مثل  عربية  دول 
باملسئولية  تشعر  والتي  والكويت 
بدور  وتقوم  إنسانيتها  نحو 
اخلريى العمل  لدعم  فاعل 

والقرى  احلوارى  ىف  متواجده   انا 
العمل االنسانى يطبع عىل من حوله 
ليبيا  ىف  استشهدوا  الذين  ابناءنا  مثل 

ينادينى طفل  عندما  االم  لقب 
الدنيا. ىف  شىء  احىل  دا  ماما  بــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
غسلك  من  رساله  هناك  كانت  هل 

االطفال؟  وأرجل  اليدى 
من  يعانون  كانوا  االطفال  هؤالء 
ان  فاردت  منطقتهم  ىف  املياة  قله 
جتد  تذهب  حينام  بان  رسالة  اوجه 
قيمه  تعرف  ان  املهم  ينقصك  ما 
انا   ( طاقتك  من  تضيع  فال  نفسك 
ىف  قدميك  حتت  اظل  ان  مستعده 
البرشيه  تفيد  ناجح  تكون  ان  مقابل 
معى  وهى  االطفال  ان  وهدىف  كلها 
تنفيذ  عىل  اعمل  وانا  حتلم  فقط 
مركز   92 اليوم  حتى  واسسنا  احللم 
طفل   18000 يضم  االطفال  لرعايه 
لالطفال  تواجدنا  فقط  ليس  وهنا 
حتمل  عىل  معنا  للقائمني  ولكن 
ىف  تدريب  ىف  يذهبون  املسئوليه 
يتعلمون  اشهر  ثالث  ملده  الصحراء 
الطعام  وعمل  الزراعه  شئ  كل 
فلدينا  النجاريه  االعامل  وعمل 
متطوع   2000 من  اكثر  يضم  فريق 
املهنى  للتدريب  مراكز   3 ولدينا 
عالج  ىف  ونساهم  عياده   92 ولدينا 
سنويا.  مريض   40000 من  اكثر 
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؟  االعالمى  ظهورك  ىف  مقله  انتى 

والعمق  عمقها   ىف  احلقيقيه  الرساله 
قدمت  التى  األطفال  ارى  ان 
يكربون  وحينام  العون  يد  هلا 
حيتاج  من  اىل  هلم  قدم  ما  يوجهوا 
للجميع.  مفتوح  بقلب  املعونه 
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الـبشـــر  ان  بـالســـهــل  لـيــس 
عنـهـم  خيتلف  ملن  العون  يقدمون 
الــديــن  أو  اجلـنـس  أو  اللون  ىف 

؟ املرحله  هلـــذه  وصلتى  كيف 
فأعطيه  سالك  من  لنا  قال  اهلل 
سئل  حينام  شنوده  البابا  وقداسه 
حيتاج  ملن  قال  العطاء  نقدم  من  عم 
عن  اتنازل  البدايه  ىف  خطوات 
غريى  وارى  بى  اخلاصه  املاديات 
واطلب  اعرفه  ال  من  حتى  وغريى 
واخلطوه  واالمل  والسالم  الفرح 
تعطى  مره  وكل  االخرى  تىل 
الن  روحك  تسمى  مادياتك  من 
لإلحتياجات  يميل  مادى  اجلسد 
هو  ملا  يرتقى  ان  االنسان  يبدا 
الروح.  اىل  يصل  اجلسد  فوق 
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الصـلــيــب  ترتـديـن  أمرأة  انتى 
مـــن  قاسـيه  فعل  ردود  هناك  فهل 
جمتمعى  تلوث  عن  ناجته  ترصفات 
هلم  قــدمتـى  الــذيــن  لالطفال   

جائزه صناع االمل وهذه اكبـر جائزه 
ىف الوطن العربى؟ 

هى جائزه من السامء  ملرص كلها كل 
يوم يمر هو  امل وهدف جديد وهذا 
للعامل  قدوه  تصبح  التى  لالفكار  مثل 
وكل  حياة  اسلوب  االمل  صناعة 
هو  وطنه   عىل  غيور  عريب  مواطن 
االمل   فيها  وفاعل  مشارك  طرف 
العامل  يف  الوحيدة  الصناعة  هو 
احد  فيها  خيس  ان  يمكن  ال  التى 
التغيري  إىل  الساعني  هم   االمل  صناع 
خالل  من  جمتمعاهتم  يف  االجيابى  
اىل  الشخصية  مبادراهتم  حتويل 
ذات  وجمتمعية  انسانيه   مشاريع 
ترسيخ  يف  يسهم  مبام  مستدا  طابع 
نطاق  عىل  والعطاء  البذل  قيم 
الفئات  معظم  وإرشاك  عريض 
اإلنسانى  العمل  يف  املجتمعية 
صناعة  ومأسسة  قطاعاته  بمختلف 
عمل  منظومة  إىل  وحتويلها  األمل 
ومتكني  اسرتاتيجي  إطار  ذات 
وتزويدهم  املجال  هذا  يف  العاملني 
املبتكرة  واملناهج  باألدوات واالليات  
واخلريي. اإلنساين  العمل  يف 
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مرات   4 نوبل  جلائزه  ترشحتى 

؟ احلظ  حيالفك  ولم 
كل  وهذا  اهلل   حمبه  هو  هدىف 
الفوز  يشغلني  ال  معى  يفرق  ما 
ال  االمر  وهذا  للسالم  نوبل  بجائزة 
أهم عندي  طفل  فضحكة  يمني 
من  كال  هى  احلقيقه  وجائزتى 
بام  وفرحان  ناحج  وهو  يساعدنى 
رسالته  يكمل  ان  يعنى  وهذا  يفعله 
انسانيتك  هو  كنزك  قادمه  الجيال 
العطاء.  هى  احلقيقيه  والقيمه 
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عبد  الرئيس  اىل  توجهيها  رساله 

السيسى  الفتاح 
وأقول  بنحبك  وكلنا  حيميك  الرب 
عىل  حيافظ  الرب  للمرصيني 
.» رش  كل  من  وحيميها  بلددنا 
نحن  الشباب  اىل  ورسالتى 
الشباب  ماليني  إلهلام  بحاجة 
طاقات  ليكونوا  العريب 
جمتمعاهتم خدمة  يف  إجيابية 
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ان  قررت  التى  االم  ماجى  ماما 
االطفال  بجوار  لتظل  شئ  كل  ترتك 
وقصص  مشاهد  رات  حيث 
تردد  دون  للعطاء  دفعتها  مؤمله 
والعطاء  املحبه  ىف  قيمته  فاالنسان 
لشخصك  ننحنى  ماجى  ماما 
حياة  ىف  صنعتيه  ملا  واجالال  تقديرا 
االالف.  حلياة  وتغيريك  البرش  بعض 



سواء كنت تفكر يف بدء عمل جتاري جديد ، أو كنت مالًكا جديًدا 
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احلاجة إىل القلق بشأن تكبد خسارة مالية كبرية بسبب الظروف 
بعض  من  التجاري  التأمني  حيميك  أن  يمكن  املتوقعة.  غري 
اخلسائر األكثر شيوًعا التي يتعرض هلا أصحاب األعامل مثل تلف 
املمتلكات وانقطاع األعامل والسقة واملسؤولية وإصابة العامل. 
يمكن أن يؤدي رشاء التغطية التأمينية التجارية املناسبة إىل حدوث 
فرق بني اخلروج من العمل بعد خسارة فادحة أو التعايف مع احلد 
رشكتك. لعمليات  املايل  والضعف  األعامل  انقطاع  من  األدنى 
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األعامل  عىل  التأمني  رشاء  يف  األوىل  اخلطوات  إحدى  تتمثل 
التجارية  يف االتصال بوكيل تأمني مرخص متخصص يف التغطية 
التجارية. يمكن أن تكون بدء عالقة عمل مع وكيل تأميني موثوق 
وموثوق به أمًرا بالغ األمهية لوثيقه تامني عملك مثل احلصول عىل 
املشورة املهنية من حماسب أو مرصيف أو حملل موارد برشية أو 
أو معلم أعامل موثوق. أو حمام  الرواتب  متخصص يف كشوف 
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املتخصص يف التأمني التجاري؟
ملناقشة  وكيل   - التأميني  وكيلك  معك  جيتمع  سوف   ، البداية  يف 
هلا  بتعرض  التي  واملخاطر  بك  اخلاصة  التجارية  العمليات 
الوكيل  وسيط  يطلب  فسوف  الصناعي  ،  او  التجاري  املرشوع 
مراجعة سياستك احلالية. هذه ممارسة قياسية ُتستخدم لتحديد 
التغطية احلالية التي لديك. يقوم الوسيط بمقارنة احلدود وقواعد 
أو  ثغرات  أي  حتليل  أجل  من  األعامل  وتصنيفات  التعرض 
أخطاء أو تداخالت قد توجد يف وثيقه تامينك التجارية احلالية. 
تأمني  التي دفعتها مقابل  األقساط  الضوري مشاركة  ليس من 
أي  مع  مقدًما  تكون  أن  جيب  ولكن   ، املسبق  أو  احلايل  عملك 
معلومات أخرى تؤثر عىل عمليات عملك. كلام زادت املعلومات 
املوثوقة التي تقدمها إىل الوسيط يف عملية تقديم الطلب ، كان من 
األفضل للوسيط تقييم احتياجات التأمني املحددة وتزويدك بأفضل 
اخلسارة. من  عملك  ومحاية  االحتياجات  تلك  لتلبية  اخليارات 
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الوكيل  لك  سيقدم   ، لرشكتك  الفردية  املخاطر  خلصائص  وفًقا 
التأميني  خيارات تغطية خمتلفة لرشاء التأمني التجاري. اقرتاح 
 ، وفعله  شء  كل  قول  يتم  عندما  اقرتاح.  جمرد  هو  الوكيل 
التأمني  واختيار  مستنري  قرار  اتاذ  مسؤولية  عاتقك  عىل  تقع 
مع  ببنائها  تقوم  التي  العالقة  تعترب  عملك.  خطة  يناسب  الذي 
القرارات اهلامة هذه.  للغاية يف عملية اتاذ  وكيل وسيط قيمة 
املشاهبة  الرشكات  مئات  مع  اخلربة  التأميني  ذو  وكيلك  تعامل 
 ، معقًدا  يكون  أن  يمكن  التجاري  التأمني  ألن  نظًرا  لرشكتك. 
مفاهيم  أو  رشوط  أو  رشوط  أي  مناقشة  يف  ترتدد  ال  أن  جيب 
غري واضحة لك مع وسيطك. يعترب الرد عىل أسئلتك ومساعدتك 
الوسيط. خدمة  من  جزًءا  تشرتيه  الذي  التأمني  فهم  يف 
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عىل  التأمني  رئيسيتني:  فئتني  إىل  التجاري  التأمني  ينقسم 
املمتلكات  عىل  التأمني  يوفر  احلوادث.  ضد  والتأمني  املمتلكات 
املخاطر  دمرهتا  التي  أو  التالفة  أو  املسوقة  للممتلكات  تغطية 
العديد  املمتلكات"  عىل  "التأمني  مصطلح  يشمل  املغطاة. 
واآلالت،  التجارية،  العقارات  املتاحة.  التأمني  خطوط  من 
شيوًعا. التجارية  العقارات  تغطية  خطوط  أكثر  هي  واجلريمة 
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النقدي والتأمني   ، التأمني  وحدود   ، التغطية  أقسام 
وامللكية   ، عملك  من  كجزء  تستأجرها  أو  متلكها  التي  املباين 
تشكل  لآلخرين  الشخصية  وامللكية   ، لعملك  الشخصية 
التجارية املمتلكات  عىل  للتأمني  األساسية  التغطية  أقسام 
 ، مكتملة  إضافات  وأي  اهلياكل  أو  املباين  املباين  تغطية  تشمل 
كام  التجارية.  بالسياسة  اخلاصة  اإلعالنات  صفحة  يف  مدرجة 
كجزء  دائم  بشكل  املثبتة  واملعدات  واآلالت  الرتكيبات  تأمني  يتم 
الالزم  املقدر  املبلغ  هو  للتأمني  األقصى  احلد  املبنى.  تغطية  من 

واآلالت  التجهيزات  واستبدال  بك  اخلاص  املبنى  بناء  إلعادة 
كاملة. خسارة  حدوث  حالة  يف  دائم  بشكل  املثبتة  واملعدات 
التجهيزات  أثاث.  من  تتكون  التجارية  الشخصية  املمتلكات 
أي  أو  املخزون؛  ؛  دائم  بشكل  املثبتة  غري  واملعدات  واآلالت 
عملك. يف  ومستخدمة  مملوكة  أخرى  شخصية  ممتلكات 
حتت  تقع  التي  املمتلكات  إىل  لآلخرين  الشخصية  امللكية  تشري 
الذي  العمل  نوع  سيحدد  وسيطرهتا.  وحفظها  أعاملك  رعاية 
تديره ما إذا كنت بحاجة حلامية املمتلكات الشخصية لآلخرين.
طريقة  لتحديد  بنًدا  التجارية  املمتلكات  تغطية  ستشمل 
أكثر  اخلسارة.  لدفع  استخدامها  جيب  التي  التقييم 
الفعلية النقدية  القيمة  هي  شيوًعا  السياسة  تقييم  طرق 
خالف  حتديد  يتم  مل  ما   .)Actual Cash Value( ACV
يف  العادلة  السوق  قيمة   ACV تعترب  التامني  ،  وثيقه  يف  ذلك 
املمتلكات:  لتقييم  أخريان  طريقتان  هناك  كاليفورنيا.  والية 
املتفق  القيمة  تتنازل  االستبدال.  وتكلفة  عليها  املتفق  القيمة 
املبلغ  من   100٪ وتدفع  نقدي  تأمني  عقوبة  أي  عن  عليها 
تغطي  مشمولة.  خسارة  أي  عن  عليه(  املتفق  )املبلغ  املذكور 
بممتلكات  العقار  استبدال  يتطلبه  الذي  املبلغ  االستبدال  تكلفة 
التأمني.  حدود  حتى  واجلودة  النوع  نفس  من  جديدة 
النقدي. للتأمني  االستبدال  تكلفة  تضع   ،  ACV مثل 
وفقدان  اإلضافية  واملرصوفات  الوقت  أعامل  تغطية  تعد 
اإلجيارات وقيمة اإلجيار من أكثر عنارص تغطية الوقت شيوًعا. 
تغطية انقطاع العمل حتل حمل دخل األعامل املفقود بعد اخلسارة 
يسمح  مما   ، الرئيسيني  املوظفني  بعض  تسمية  يمكن  املغطاة. 
تشغيل  إعادة  تتم  حتى  رواتبهم  دفع  بمواصلة  العمل  لصاحب 
األعامل بعد اخلسارة. يمكن أن تدفع املصاريف اإلضافية مساحة 
املكاتب أو استئجار املعدات أو اإلعالنات أو معظم التكاليف التي 
تعترب معقولة للحفاظ عىل عمل الرشكة بعد خسارة مغطاة. تغطي 
ملالك  التأجري  إيرادات  اإلجيار خسارة  اإلجيارات وقيمة  خسارة 
العقار بسبب التلف أو تدمري مبنى مما جيعله غري صالح للشغل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما فائدة التأمني ضد احلوادث؟

للتعرض للمسؤولية  املقام األول  يوفر تأمني اإلصابات تغطية يف 
اإلمهال  أفعال  عن  املسؤولية  إن  مؤسسة.  أو  عمل  أو  لفرد 
والتي  منظمة  أو  رشكة  أو  فرد  هبا  يقوم  التي  واإلغفاالت 
تسببت يف إصابة جسدية و / أو أرضار باملمتلكات لطرف ثالث 
التجارية  السيارات  اإلصابات.  ضد  التأمني  تغطية  موضوع  هي 
واملسؤولية العامة التجارية ، واملظلة التجارية ، وتعويض العامل 
شيوًعا. األكثر  التجارية  احلوادث  ضد  التأمني  خطوط  هي 
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حتملها  قد  التي  التغطية  التجارية  السيارات  تغطية  تشبه 
تعرض  يكون  أن  يمكن   ، ذلك  ومع  ؛  الشخصية  سيارتك  عىل 
تغطية  إجراء  ويتطلب  تعقيًدا  أكثر  التجارية  السيارات 
يف  لرشكتك.  الفردية  االحتياجات  أساس  عىل  متخصصة 
رشكتك  التجارية  السيارات  تغطية  تغطي  أن  يمكن   ، األساس 
أو  عملك  يف  املستخدمة  السيارات  عن  ناشئة  مسؤولية  أي  من 
لتوفري  باملرونة  تتمتع  املشمولة.  بالسيارات  يلحق  رضر  أي 
اململوكة. غري  أو  الشخصية  أو  التجارية  لألعامل  تغطية 
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شاملة  أهنا  هو  املسؤولية  لتغطية  األساسية  املفاهيم  أحد 
التأمني( تغطي  )اتفاقية  السياسة  أن  يعنيه هذا هو  بطبيعتها. ما 
يتم  مل  التي  التأمني  اتفاقية  نطاق  يف  تدخل  التي  املخاطر  مجيع 
للمواقع  تلقائية  باملثل حيث توفر تغطية  إهنا شاملة  استبعادها. 
السياسة  بدء  بعد  تأيت  والتي   ، لرشكتك  اجلديدة  واألنشطة 
هي   )CGL( التجارية  العامة  املسؤولية  السياسة.  فرتة  وطوال 
األعامل. لتأمني  املستخدمة  القياسية  التجارية  املسؤولية  سياسة 
مسؤولية   :CGL سياسة  تشكل  أولية  تغطية  أقسام  ثالثة   هناك 
املباين ومسؤولية املنتجات والعمليات املكتملة. تغطي مسؤولية 
املباين مسؤولية املسؤولية عن إصابة عرضية أو تلف يف املمتلكات 
سواء   ، اجلارية  عملياتك  أو  عملك  مكان  يف  رشط  أي  عن  ناجتة 
ألي  املنتجات  مسؤولية  خطر  يوجد  عنه.  بعيًدا  أو  املبنى  داخل 
البضائع  توزيع  أو  مع  التعامل  أو  بيع  أو  بتصنيع  تقوم  رشكة 
لإلصابة  املحتملة  املسؤولية  يف  اخلطر  يكمن  املنتجات.  أو 
املنتجات  أو  البضائع  عن  ينشأ  الذي  املمتلكات  تلف  أو  اجلسدية 

عن  املحتملة  مسؤوليتك  املنجزة  العمليات  تغطي  بك.  اخلاصة 
الذي ينشأ عن عملك املنجز. اإلصابة اجلسدية أو تلف املمتلكات 
أجل  من  للتأمني  منفصلة  حدوًدا   CGL سياسة   تتضمن 
املسؤولية العامة ، واملسؤولية القانونية ضد احلرائق ، واملنتجات 
الشخصية  واملسؤولية  واإلعالن   ، للعمليات  الكاملة  واملسؤولية 
عىل  للمسؤولية  اإلمجايل  احلد  يسي  الطبية.  واملدفوعات   ،
واإلعالن   ، للحرائق  القانونية  واملسؤولية   ، العامة  املسؤولية 
الطبية.  املدفوعات  ومطالبات   ، الشخصية  واملسؤولية 
احلد  املجاالت  هذه  جلميع  اإلمجالية  املطالبات  تتجاوز  عندما 
حدود  استنفاد  يتم   ، للمسؤولية  املعلن  السنوي  اإلمجايل 
طوال  السياسة  من  أخرى  مطالبات  أي  دفع  يتم  ولن  السياسة 
للمسئولية  منفصل  إمجايل  حد  أيًضا  يوجد  السياسة.  فرتة 
املنجزة. العمليات  مسؤولية  ومطالبات  املنتجات  عن  السارية 
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اإلمجايل  احلد  الغري  جتاه  املسؤولية  مطالبة  تتجاوز  عندما 
 . التجاري  التامني  يتم استنفاد احلد االقيص لوثيقه   ، للمسؤولية 
من خالل رشاء مظلة جتارية ، يمكنك محاية عملك من املسؤولية 
عن هذا احلكم الزائد عن املسؤولية. تغطي املظلة التجارية مقدار 
السيارات  األساسية.  املسؤولية  سياسة  حدود  من  أعىل  اخلسارة 
مسؤولية  سياسة  أي  أو   ، العامل  تعويض   ،  CGL  ، التجارية 
التجارية  املظلة  بواسطة مظلة جتارية. قد توفر  يمكن تغطيتها 
سارية.. األساسية  املسؤولية  سياسة  تكن  مل  إذا  تغطية  أيًضا 
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بالعمل عالقة  له  مرض  أو  إصابة  من  املوظف  يعاين  عندما 
نوع  أساس  عىل  فوائد  تقديم  يف  العامل  تعويض  تأمني  يتدخل 
عىل  العامل  تعويض  يعتمد  به.  حلقت  التي  اإلصابة  أو  املرض 
نظام عدم اخلطأ ، مما يعني أن املوظف املصاب ال حيتاج إىل إثبات 
احلصول  أجل  من  آخر  شخص  خطأ  كان  املرض  أو  اإلصابة  أن 
العمل. أثناء  مرض  أو  إصابة  عن  العامل  تعويض  مزايا  عىل 
بصفتك صاحب عمل يف كاليفورنيا ، فأنت ملزم بموجب املادة 
3700 من قانون العمل يف كاليفورنيا بتقديم تأمني تعويض العامل 
من رشكة تأمني مرخصة أو من خالل صندوق تأمني التعويض 
العمل  أصحاب  لدى  يكون  قد  الدولة(.  )صندوق  احلكومي 
رشاء  يف  وسيطك  يساعدك  أن  يمكن  الذايت.  التأمني  خيار  أيًضا 
تعويضات العامل من رشكة تأمني مرخصة ويمكن أن يساعدك 
الذايت. والتأمني  الدولة  صندوق  عن  معلومات  عىل  احلصول  يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما معنى

Employment Practices
Liability Insurance

تأمينية  محاية  هو  العمل  ممارسات  عن  املسؤولية  تأمني 
مطالبة  عن  النامجة  اخلسارة  تكلفة  لتغطية  العمل  ألصحاب 
اجلنسية  املضايقة  أو  التمييز  مثل  جرائم  عن  بالتعويض  املوظف 
بالعمل. املتعلقة  املطالبات  من  غريها  أو  املرشوع  غري  اإلهناء  أو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما معنى

Professional Liability Insurance
يغطي  املسؤولية  ضد  تأمني  هو  املهنية  املسؤولية  عىل  التأمني 
ووكالء  واملحامني  األطباء  مثل  مهنة  ألداء  كنتيجة  املسؤولية 
التأمني واملحاسبني. ويمكن أن تشمل أيًضا تغطية "األعامل غري 
املرشوعة" ألنواع أخرى من األعامل مثل اجلامل وحمالت احلالقة 
لرشكات التكنولوجيا الفائقة. ويمكن أن تشمل سياسات التأمني 
الطبية. املامرسة  سوء  ضد  التأمني  أو  واإلغفال  األخطاء  ضد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتيايت جلميع قراء جريدتنا املحبوبة كاريزما 
وأمنيايت جلميع القراء بدوام الصحه والعافيه.

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التامني
عيل االيميل التايل.

samy@goldenwayins.com



الفرتة من 6-0 شهور يمكن تشجيع الطفل عىل 
الكالم يف األشهر الستة األوىل من خالل ما يأيت:

إمساك الطفل والنظر إليه أثناء التحدث معه. 
التحدث إليه عن األشياء التي تقوم هبا، أثناء 

إطعامه، واستحاممه، وتبديل مالبسه.
 الغناء له، وذلك حّتى يستمعون إىل إيقاع اللغة. 

تكرار األصوات التي يصدرها الطفل. 

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

يأيت:
القيام بتسمية األشياء التي يشاهدها واإلشارة إليها.
تصفح الكتب مع الطفل، والتحدث إليه عاّم تراه. 

تشغيل األلعاب التي حُتّفز االنتباه، واالستامع، 
وأخذ األدوار.

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

 تكرار الكلامت، حيث يساعد التكرار الطفل عىل 
تذكر الكلامت.

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

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

لتعلم الكالم.

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

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

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

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

والتنظيف.

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

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

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

استخدام 50 كلمة أو أكثر.
القدرة عىل بناء مجل قصرية من كلمتني أو ثالثة.

طرق أخرى لتشجيع الطفل عىل الكالم يوجد 
بعض الطرق األخرى التي يمكن من خالهلا تعليم 

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

الرتكيز عىل وضوح الكلامت.
منح الطفل الفرص للتحدث أثناء القيام 

باألنشطة اليومية.
تقديم املالحظات الواضحة، مثل قول

 نعم، هذا صحيح إهّنا ملعقة. 

تلوين األطعمة 
وتنويعها

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

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

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

تقوية الروابط األرسية.
تعزيز نظام األطفال الغذائي.

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

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

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

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

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

األهل جمموعة متنوعة من األطعمة الصحية، وبالتايل فإّن 

الطفل سيقّلدهم وسيحذو حذوهم.
تقليل العادات السيئة

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

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

السكرية املّضة بالصحة.
تجنب تناول الحلوى

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

غريها من اخليارات الصحية.
 تناول الطعام الصحي

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

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

يف اخلضار والفواكه واللحوم واحلبوب عىل حد سواء.

كيـف 
تغيــر 
سلوك 
طفلك

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

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

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

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

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

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

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

أسـبـاب العـنـاد عنــد األطـفــال وأشـكالـه
األطفال:  عند  العناد  أسباب 
هناك أسباب عديدة للعناد عند 
نلخصها  أن  ويمكن  األطفال، 
الطفل  إعطاء  عدم  ييل:  فيام 
الترصف  يف  الكاملة  احلرية 
والتدخل  الرأي،  عن  والتعبري 
تّص  وكبرية  صغرية  كل  يف 
عىل  األوامر  إعطاء  الطفل، 
الطفل دائاًم، مما جيعل حياته 
وخاصة  الكبار  تقليد  مملة. 
الطفل  أن  نرى  حيث  األبوين، 
أحيانًا يقّلد األب أو األم يف العناد 
عندما يرّصان عليه بفعل شء 
ما. إثبات الذات: حيث حياول 
طريق  عن  ذاته  إثبات  الطفل 

الذي  رأيه  وفرض  العناد، 
االستجابة  مناسب.  أنه  يعتقد 
حيث  الطفل،  مطالب  لكل 
تنفيذًا  العنيد  الطفل  يلقى 
ألوامره يف كل مرة، مما جيعله 
دائاًم. العملية  هذه  يكرر 

أشكال العناد:
واإلرادة  التصميم  عناد   
جيد  عناد  وهو  والتحدي: 
تشجيعه  وجيب  ومقبول، 
طفاًل  نرى  كأن  وتوجيهه، 
أن  أو  لعبة،  يصلح  أن  يريد 
العناد  صنعت.  كيف  يعرف 
وحيتاج  سلوكي:  كاضطراب 
هذا  مثل  يملك  الذي  الطفل 
فهو  نفيس،  طبيب  إىل  العناد 

واملشاكسة العناد،  عىل  معتاد 
العناد مع  اآلخرين.  ومعارضة 
الطفل  يعذب  أن  وهو  النفس: 
تناول  من  كامتناعه  نفسه، 
يعاقب  حتى  وذلك  الطعام، 
إطعامه.  حتاول  التي  أمه 
وهو  الفسيولوجي:  العناد 
التي  اإلصابات  لبعض  نتيجة 
نوع  وهو  الدماغ،  يف  تأيت 
العقيل.  التخلف  أنواع  من 
وهو  للوعي:  املفتقد  العناد 
وال  الطفل  يفعله  الذي  العناد 
يعاند  فمثاًل  عواقبه،  يعرف 
أن  التي تطلب منه  أمه  الطفل 
يستيقظ  حتى  للنوم  يذهب 
للمدرسة. ويذهب  مبكرًا 

كيف أعرف أّن هذا الطفل 
عنيد من هذه المظاهر:

رفض الطفل النوم يف املواعيد 
الكــبــار. له  حيّددهــا  التــي 

رفض الطفل للتبول.
أو  اليدين  لغســـل  رفضـه 
يســتيقظ  عنــدما  الــوجــه 
من  وهنــــاك  النــوم،  مــن 
االستحامم. أيضًا  يرفض 
تناول  عن  الطفل  اعرتاض 
له. يقدم  الذي  الطعام 
التحمل  عىل  الطفل  قدرة 
والصرب، حيث إن اإلغراءات 
التي تعرض عليه ال تؤّثر عليه 
وكذلك  أمثاله،  عىل  تؤثر  كام 
كام  بسهولة  هتديده  يمكن  ال 
اآلخرين. األطفال  مع  نفعل 
الســيــطرة فــي  الــرغــبــة 
املــوقــف  كــان  لــو  حــتــى 
عليه  السيطرة  يريد  الـذي 
الضــرر. إلــى  يــؤّدي  قــد 
كبري  غضب  حتمل  يستطيع 
هتتز  أن  دون  الكبار  من 
وحيســون  شعــرة،  فيــهــم 
الــلــــذة  مــن  بشــيء  أيضــًا 
يعتقدون  ألهنم  واالستمتاع؛ 
الكبار.  عىل  مسيطرون  أنه 






