




املرصى  الـريف  ىف  يطلـق  كـان  لفـظ  بـراوة 
الكلـمــة  مـــن  مـــــأخـــــوذة  الكلـمــة  وهــذه 
أحسنت. تعني  وبراوة  برافو  الفرنسية 

غناء  من  ألغنية  مطلع  كانت  الكلمة  هذه 
مجيل  مرسى  كلامت  ومن  الصغرية  نجاة 
فيلم  من  املوجى  حممد  وأحلان  عزيز 
وعمر  أباظة،  رشدي  أمام  العزيزة«  »إبنتي 
.1971 رفلة  حلمي  وأخرجه  خورشيد، 
2019 يونيو   30 ثورة  ذكرى  ىف  األحد   .. يوم 

املكان .. لوس أنجلوس إستخدمت نفس الكلامت 
ونفس األغنية وببهجه عارمة بـ"الزغاريد املرصية 
األصيلة وحمبة خالصه خلتام حفل تكريم سعادة 
السفرية ملياء خميمر قنصل مرص العام بالساحل 
ىف  املرصية  بالقنصلية  خدمتها  إلهناء  الغربى 
بالفعل  يليق  حفل  فكان  املقبل،  أغسطس  شهر 
بسيدة حترتم عقلية املواطن املرصى والعربى بل 
واإلنسان بوجه عام نفتقدك كثريًا سعادة السفرية 
املحبوبه الراقيه املجتهده املختلفه املتفوقة دائاًم 
عىل نفسك قبل غريك، سعادة سفرية مجهورية 
التقدير  لك منا كل  أنجلوس  بلوس  العربية  مرص 
الغالية  مرص  بنت  يا  العميقة  واملحبة  واإلحرتام 
)من جاليتك املرصية( كام هو حمبب لديكى هذا 
باحلفل. ذكرتى  كام  املرصية(  )جاليتى  املسمى 
سعد  هايدى  األستاذة  لإلعالمية  شكرًا 
قناة أرسة  وكل  سعد  ميالد  األستاذ  وزوجها 
احلفل  هذا  وتنظيم  اإلرشاف  عىل   C sat TV
الفخم املرتب امللئ باملحبة والوأم والدفئ األرسى 
كام  مرصية  أرض  عىل  إننا  توقعنا  حلظات  وىف 
هالة  األستاذة  املحرتفة  اإلعالمية  الدكتورة  قالت 
املجتمع  نجوم  كوكبة  من  كانت  وهى  رسحان 
القنصل  احلفل  بحضور  ورشفنا  احلارضين 
سنجارى  سلوان  الدكتور.  العراق  لدولة  العام 
أنجلوس  لوس  ىف  الكويت  لدولة  العام  والقنصل 
اآلثار املرصية  ابراهيم اهلوىل وعامل  السيد. فيصل 
الدكتور/ زاهي حواس و السفرية /  سالمة شاكر 
املصحف  صاحب  شاكر  بيه  "مصطفي  حفيدة 
السابقة  مرص  سفرية  اليد  بخط  املكتوب  القديم 
ىف كندا والسيدة ليىل بنس سيدة األعامل وزوجها 
احلضور  بني  من  وكان  سارة  وأبنتهم  بنس  السيد 
الدكتور  وشقيقها  منى  السيدة  السفرية  شقيقة 

سامى وكوكبة من إعالميني و مقدمي برامج  قناة
خليل  شريين  األستاذة  منهم   C sat TV  
صاحبة الفضل األكرب ىف تنظيم احلفل واملجموعة 
ىف العمل  وفريق  معها  التنظيم  عىل  القائمة 
سى سات ماجد ميالد وباسم شحاته وبوال خوىل 
إنجى  واألستاذة  الفى  وفادى  يانى  وسمسم 
مريا  واألستاذة  يوسف  نادية  واألستاذة  واصف 
عادل  واألستاذ  متى  يوسف  واألستاذ  فيكتور 
ومقدمي  إعالميني  من  كوكبة  وأيضًا  جورجى 
برامج قناة لوجوس ومنهم رجل األعامل األستاذ 
رأفت صليب وحرمه والدكتور حمفوظ جريس 
وحرمه والدكتور نبيل سليامن وحرمه واألستاذ 
نبيل الباشا وحرمه، وأيضًا صاحب فكرة برنامج 
النادى  مرمى  حارس  زنجا  إهياب  الكابتن  اللمة 
اإلسامعيىل السابق والفنان املايسرتو عادل إسكندر 
الفنان األصيل  الذى أمتعنا بفنه اجلميل واملطرب 
العراقى سفيان العانى والفنان النجم اللبنانى/ إييل 
مجعة  مجال  والعازف  املطرب  والفنان  كاالس 
الكونغ  والعب  ممثل  منصور  يوسف  والنجم 
وزوجها  توماس  جيهان  واملستشارة  املرصي  فو 
املجتمع  وسيدة  اجلنائى  املحامى  دانيال  األستاذ 
رشكة يف  التنفيذي  الرئيس  نائب  سعد  تالينا 
Opulent Remodeling & Con�  
جمدى  والدكتور  وزوجها   struction, Inc
يوسف والدكتور فؤاد غاىل والسيدة أمانى جربان 
اخلبرية واملتخصصة ىف العقارات وزوجها األستاذ 
التأمني  خبري  بشاى  سامى  واألستاذ  جربان  نادر 
واألستاذ  املرصى  األعامل  رجل  غاندى  واألستاذ 
املهندس  و  العقارات  ىف  املتخصص  قدسى  كرم 
والدكتورة  حنا  أمانى  والسيدة  واصف  مينا 
ماريان العسال وكل طاقم القنصلية املرصية بلوس 
عجايبى  مينا  األستاذ  احلفل  ومقدم  أنجلوس 
واألستاذة فاطمة جريدة اإلنتشار والدكتور نشأت 
بقطر واألستاذ عصام إسكندر وكل احلضور الكرام 
الكريم    احلفل  هلذا  ولترشيفكم  لكم  شكرًا 
السفيـــــرة  لســـعـــادة  القلبيـــة  ومتـنـــيــــاتـــنــا 
أكثـــر  وإنجـــازات  ممتعه  جديدة  بمرحلة 
العزيزة. مرص  بنت  يا  ننســاكى  لن  وأكثر 

من جريدة كاريزما، حتياتى وائل لطف اهلل

C Sat أما براوة براوة، أما براوة .. آخر حالوه عليكى يا قناة











أيًضا  أنَت  أنتظر.  لكنني  االنتظار.  أحبُّ  ال 
حييا  عام  بوجه  اإلنساُن  ينتظر.  كلُّنا  تنتظر. 
شيًئا  ينتظُر  إما  ما.  ليشء  دائمة  انتظار  حال 
ا مثل رسالة، كتاب، حبيب غائب، نقود ماديًّ
الطعام  يرفَع  أن  ينتظر  حتى  أو  ضاّل،  ابن 
مثل:  ا  معنويًّ شيًئا  ينتظر  أو  املوقد.  عىل  من 
أو  ميالد  عدالة،  نجاح،  ترقية،  سفر،  لقاء، 
القارئ  عزيزي  زعمت  وإن  موت.  حتى 
تنتظر  ال  حتديًدا(  اللحظة  هذه  )يف  اآلن  أنَك 
ينتهي  أن  تنتظر  فأنت  واهم.  فأنت  شيًئا، 
ال  كنت  وإن  سُيسفر.  عمَّ  لتعرف  املقال  هذا 
تنتظُر  احلقيقة  يف  فأنت  بالفعل،  شيًئا  تنتظُر 
مجيُع  "االنتظاَر".  تنتظُر  أي  شيًئا.  تنتظَر  أن 
ال  فقط  املوتى  ما.  شيًئا  ينتظرون  األحياء 
ينتظرون. أحقا؟ َمن يدري؟ ربام ينتظرون. 
عىل  دليُلنا  هي  تلك،  والرتّقب  االنتظار  حاُل 
باألشياء.  الشغَف  يمنحنا  ما  وهي  نحيا.  أننا 
والرهبُة  والشغُف  منها.  الرهبَة  حتى  أو 
مشاعُر  كلها  والرتّقب  والقلُق  والتوّجُس 
أجل  من  ورضورية  وصحّية  إنسانية 
الروح مستوى  عىل  ا،  وجوديًّ احلياة  انتظام 
وبينام  اجلسد.  مستوى  عىل  ا  وبيولوجيًّ
يامرُس البرُش تفاصيل حياهتم وهم ينتظرون، 
حياهتم  يؤجلون  آخرين  برًشا  هناك  أن  نجد 
يأيت.  ال  أو  يأيت.  سوف  الذي  هلذا  انتظاًرا 
يفعلون  وال  أعامرهم  يرهنون  من  هناك 
ُيفعل.  االنتظاُر شيًئا  إن كان  االنتظار،  إال  شيًئا 
املرسحي  الكاتب  البرش  هؤالء  عن  عرّب 
مرسحيته  يف  بيكيت"  "صمويل  األيرلندي 
ُصنِّفت  التي  جودو"،  انتظار  "يف  الفاتنة 
أو الالمعقول  أو  العبث  مرسح  ضمن  ا  نقديًّ

يشء  أيُّ  بينهام  جيمع  ال  رجالن   .Absurd
سوى أهنام ينتظران شخًصا ما اسمه "جودو" 
سوف حيلُّ هلام كل أزماهتام. لن نعرف أبًدا 
طبيعة تلك األزمات، وال كيف سيحلها جودو، 
وال مدى صالحيات ذلك اجلودو الذي ليس إال 
شخصية افرتاضية ال تطأ خشبة املرسح أبًدا

ولن تظهر للجمهور، ولن نعرف عنه أي يشء 
الشخصني  لساين  عىل  يتكرر  الذي  اسمه  إال 
اللذْين  وفالديمري،  اسرتاجون  املنتظرين: 
ودون  يأس  دون  قرن  نصف  منذ  ينتظرانه 
واحلني  احلني  بني  ينتاهبام  ملل  ثمة  ال،  ملل. 
تنحو  مفككة  بثرثرة  عليه  يتحايالن  لكنهام 
يميز  ما  أمجل  وهو  ا.  كوميديًّ ا  رسياليًّ نحًوا 
البنية  تصّدع  حيث  من  "بيكيت"،  أدب 
وعبثية احلوار واهنيار هيكل احلبكة الدرامية. 
إذ ال حبكة أصال وال دراما تسري يف خط متناٍم 
بل  املعتاد.  األرسطّي  املرسح  شأن  تصاعدّي 
ال  مفّرغا  ا"  "عبثيًّ دائريا  نحوا  "احلكي"  ينحو 
"الالمعنى"  أن  مراعاة  مع  معنى.  إىل  يؤدي 
كان  هنا  ومن  شّك.  دون  "معنى"  ذاته  يف  هو 
من  الفكرة  لكن  العبث".  "مرسح  ُمسمى 

وراءه عميقة عىل املستوى الفنّي واملضمويّن 
كّل  اللغة،  عجز  إىل  تشري  إذ  السواء.  عىل 
يمور  عام  احلقيقي  الكامل  التعبري  عن  لغة، 
ومشاعر.  أفكار  من  البرشية  النفس  داخل 
يأيت الرجالن إًذا كل يوم، منذ مخسني عاًما 
ذات  إىل  غروهبا،  وحتى  الشمس  مطلع  من 
إال من شجرة يفكران كثرًيا  البقعة اجلرداء، 
قرارمها  ينفذان  وال  عليها  نفسيهام  شنق  يف 
أبًدا. يثرثران بتوافه الكالم، وينتظران. يسأل 
أحدمها اآلخر: ماذا نفعل اآلن؟ فيجيب اآلخر: 
ملاذا؟  / نستطيع!  ال   / نميض!  هيا   / ننتظر. 
ألننا ننتظر جودو/ آه. / إنه مل يقل إنه سوف 
اليوم؟ يأت  مل  وإذا   /. اليقني  وجه  عىل  يأيت 
غد.  بعد  ثم   . الغد/  يف  هنا  إىل  نحرض  سوف 
أن  يمكننا  والرموز  املدلوالت  عرشات 
املنتَظر  املُخلِّص  املنقذ  جودو  حمّل  ُنِحّلها 
عىل  دليل  أي  من  الرسد  خال  وإن  حتى  أبًدا. 
ليخرب  يأيت  الذي  الغالم  عدا  اللهم  وجوده 
الغد  هذا  غًدا.  قادٌم  جودو  أن  املنتظرْين 
حتّول  االنتظار  أن  عىل  أبًدا.  بدوره  يأيت  ال 
)رغم  خارجها.  حياة  ال  وحياة.  هدف  إىل 
جودو!(.  دون  قرن  نصف  عاشا  أهنام 
الذي  السلبي  االنتظار  من  اللون  هذا  خيتلف 
طرحه  الذي  االنتظار  عن  بيكيت  طرحه 
انتظار  "يف  قصيدة  يف  كفافيس"  "قسطنطني 
"الربابرة"  كون  يف  وحسب  ليس  الربابرة". 
اخلالص.  رمز  "جودو"  عكس  خميًفا  عدًوا 
االنتظار  طبيعة  اختالف  يف  هو  األهم  لكن 
اسرتاجون  انتظار  هنا.  هيمنا  ما  وهو  ذاته 
املدينة  سكان  انتظار  فيام  سلبّي،  وفالديمري 
وعبث  كوميديا  من  خيل  مل  وإن  إجيايّب 
أيًضا. القوُم حمتشدون يف األسواق، وجملس 
وصول  مرتقًبا  العمل  عن  توقف  الشيوخ 
نومه  من  صحا  واإلمرباطور  الربابرة، 
ثيابه  أمجل  وارتدى  عادته  غري  عىل  مبكرا 
وازدان القناصل واجلند بالصوجلانات وتقّلدوا 
اجلواهر والذهب. ملاذا؟ ألن الربابرة قادمون 
واحلكومة  ومرتعب  خائف  الكل  اليوم. 
تسّلم  أن  منتويًة  الرشس  العدو  هلذا  تتأهب 
القيادة كاملًة دون قيد أو رشط. وفجأة  إليه 
الربابرة  ألن  ملاذا؟  بالوجوم.  الوجوه  تكتيس 
التعس  الشعب  وكأن  هددوا.  كام  جييئوا  مل 
من  ينجو  كي  "جمهوال"،  عدوا  ينتظر  كان 
السطر  أن  حتى  النظام.  هو  "معلوم".  عدو 
سنفعل  "ماذا  يقول:  القصيدة  من  األخري 
احللول".  من  حاًل  كانوا  لقد  برابرة؟  بال  اآلن 
نحزن  الوقت،  طوال  أحًدا  ننتظر  وألننا 
فريوز:  تقول  لذلك  أحٌد.  ينتظرنا  ال  حني 
ناس تنطر  املفرق  ع  ناس/  يف  كان  "قديش 
بأيام  وأنا  شمسية  وحيملوا  الدين  وتشتي 
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حــول  الكنـيسـة  وآبـــاء  الكـنـيـســـة  رأي 
اإلجـهــاض:

عبــــر  الكنيســـة  فهمـــت  كيــف  نرى  هنـا 
كمـــــا  املقــــدس  الكتــاب  نصوص  العصور 
اإلجــهـــاض  إجــراء  بخطـأ  اآلن،  هبا  ننادي 

اإلختياري:
قوانني اآلباء الرسل االثني عرش  •

"ال تقتل طفـاًل  70 م(:  )حوالـي سنة 
امليالد".  باإلجهـاض، وال تقتل طفاًل حديث 

الفم القديس يوحنا ذهبي   •
)407-349 م(:"ملاذا تقوموا بإساءة عطية 

للذبح..؟!". وحتويلها  األبناء  إنجاب 
القديس أغسطينوس )430-354 م.(:   •

هيبو  أسقف  أغسطينوس  القديس  ر  حذَّ
الغري مولودين". األبناء  "قتل  عن 

أسقف  الكبري  باسيليوس  القديس   •
قيرصية )379-329 م.(:

آباء نيقية وما بعدها:  أ- نقرأ يف جمموعة 
النساء الالئي يتناولن عقاقري تؤدي  "إن  أي 

إىل اإلجهاض، والالئي يأخذن سمومًا 
إلتالف األبناء الذين مل يولدوا بعد، هنَّ 

قاتِالت".
 374 ب- ويف رسالته القانونية األوىل )عام 

تـلـك  "فلُتعطـى  الثانـي:  قانونـه  يف  يقول  م( 
ر إجهاضًا قانون توبة ملدة عشــرة  تدبِّ التي 
اكـتـمــل  قــد  اجلنيــن  أكـان  سواء  سـنوات، 

تكوينه أم ال".
يتحدان  واجلسد  الروح  أن  األباء  بعض  رأى 
بذلك  القائلني  ومن  واحد،  آن  يف  معًا 
غريغوريوس  الالهويت،  )غريغوريوس 
وغريهم...( املرصي  مكاريوس  النييص، 
تعّلم  وهي  الرأي  هلذا  متيل  والكنيسة 
منذ  إنسانًا  صار  املسيح  السيد  بأن 
عىل  اآلباء  أمجع  وقد  به.  احلبل  حلظة 
شخص  وكل  اهلل،  عطية  هو  احلمل  أن 
وحياول  العطية  هذه  عىل  يعتدي 
اهلل.  قانون  عىل  يعتدي  هو  إنام  تدمريها 
أن  رأى  النييص  غريغوريوس  والقديس 
حلظة  منذ  تام  برشي  حي  كائن  هو  اجلنني 
املرحلية  التكون  نظريات  ورفض  به،  احلبل 
هي  البدء  حلظة  بأن  اإلعتقاد  علينا  جيب   "
واحدة ونفسها للنفس واجلسد عىل السواء ".

 " أن  القرطاجي  ترتليان  العالمة  أّكد  وقد 
اإلجهاض هو قتل وال هيم إذا ُسلبت احلياة أثناء 
التشّكل أو بعد متام التصّور ألنه كائن حي ". 
املحلية  الكنسية  املجامع  أدانت  وقد 
اإلجهاض  العصور  مر  عىل  واملسكونية 

إيامن  أن  إذ  قتل  جريمة  إياه  معتربة 
بعض  إيامن  عن  خيتلف  الكنيسة 
للكنيسة  فبالنسبة  واملعتقدات،  املجتمعات 
ترى  حيث  جريمة،  اإلجهاض  ُيعترب 
حلظة  منذ  تبدأ  البرشية  احلياة  أن  الكنيسة 
بالبويضة(  النطفة  احتاد  )حلظة  احلمل 
املقدس. كتاهبا  تعاليم  مع  متاشيًا  وذلك 
وتكّون  ختّلق  مراحل  أن  الكنيسة  وترى 
األم  رحم  داخل  اجلنني  عند  األنسجة 
سوى  ألحد  وليس  مقدسة  حياة  هي 
الكائن  هذا  مصري  تقرير  حق  وحدة  اهلل 
ليس  أنه  الكنيسة  ترى  وكام  احلي. 
حياة  أو  حياته  ينهي  أن  أحد  حق  من 
احلياة  يطال  املنع  هذا  فإن  آخر،  شخص 
احلامل. األم  رحم  يف  تتشكل  تزل  مل  التي 
حق  حول  الرأي  الكنيسة  تعترب  هذا  ومن   
وخاطيء أنايّن  بأنه  اجلنني  بإجهاض  األم 
اخلالق  هلل  هو  اجلسد  املسيحية  ففي 
واحلياة  الرحم  أن  كام  أيضًا،  له  والطفل 
يشء  كل  خالق  هو  اهلل  كذلك.  له  هي 
آدم  فكان  الرتاب  يف  احلياة  نفخ  من  وهو 
احلياة  معطي  هو  وحده  اهلل  حية.  نفسًا 
إسرتدادها.  يف  والسلطة  احلق  وحده  وله 
يف  اجلنني  أن  اإلجهاض  منارصوا  حيتج 
كليًا  معتمد  احلمل  من  األوىل  األسابيع 
بمفرده  للحياة  قابل  وغري  األم  عىل 
أنه  عىل  له  ينظرون  لذلك  رمحها،  خارج 
مستقاًل. كائنًا  وليس  األم  جسد  من  جزء 
لكن الكنيسة ال تعري ذلك أمهية إذ أهنا ترى أن 
حياة جديدة قد بدأت مع حلظة احلمل، وهو 
الوالدة،  حديث  للطفل  بالنسبة  األمر  ذات 
من  هناك  يكن  مل  إذا  يموت  سوف  والذي 
هيتم به ويطعمه ويغّذيه. وال يمكن للكنيسة 
مستقاًل  حيًا  كائنًا  ليس  اجلنني  أن  تقبل  أن 
بمفرده.  العيش  يستطيع  ال  كونه  ملجرد 
الربيئة  احلياة  محاية  بمبدأ  الكنيسة  تؤمن 
بعد يولدوا  مل  الذين  األطفال  وخصوصًا 
ترشيع  حماربة  يف  كبريًا  دورًا  وتلعب 
اإلجهاض ببعديه األخالقي والقانوين، وهي 
تعبريًا  تكون  أن  ينبغي  القوانني  أن  تعترب 
للمجتمعات. األخالقية  املعايري  عن  إجيابيًا 
يتبع...

األفراح  من  كبرية  ساحة  البرشية  النفس 
منا  انسان  خيلو  وال  واألكدار  واهلموم 
وال  وأكدار  وضيق  حزن  أو  غم  أو  هم  من 
وحلظات  فرح  حلظات  من  انسان  خيلو 
البهجة  آلفاق  التعبة  بروحه  تسمو 
يشعر  ان  من  انسان  والخيلو  والرسور 
الكون  هبذا  وحيد  انه  كثرية  حلظات  يف 
سبحانه  اخلالق  اال  له  وجهة  من  وليس 
وتبكيه  وتؤمله  به  تعصف  وحدة  وتعاىل 
وما  الذكريات  دفرت  يف  يبحث  وجتعله 
من  كان  وما  ألسامء  ذكريات  من  حيمله 
الفرح  وجهه  عىل  وقتها  رسمت  مواقف 
اللحظة. وكأهنا  ليعيشها  واالبتسامة 

أعامقه  اىل  السفر  رحلة  االنسان  يعيش 
للحظات  ويتأملها  وأفكاره  ذكرياته  واىل 
سعيدا  مالحمه  يتأمل  وفرح  بحب  عاشها 
مدى  عن  لتعرب  صوته  لنربة  وينصت 
صوت  ان  ويعلم  يعيشه  الذي  االرتياح 
أعامقه. حلال  صادق  انعكاس  االنسان 

متى  االحداث  وهذه  الصور  هذه  يتأمل 
البرش. بعض  وروح  انسانية  فقد  ما 

بألف  كلمة  املبادئ  تلك  اإلنسانية ككثري من 
احلروف  كل  تستطيع  ال  كلمة  تعريف 
كامال بمعناها  تأيت  أن  اجتمعت  لو  و 

جنسيتك  و   لونك  و  جنسك  حدود  تتجاوز 
و كل انتامءاتك فأنت قبل كل يشء إنسان.
أن تكون إنسانا هو أن تصنع إنسانا أن تفنى 
أن  فنانا  تعيش  أن  ختلق  أن  انسان  أجل  من 
ملفهوم  تضيف  أن  هو  إنسانا  تكون  أن  تبدع 
بيد  تضع   أن  و  جديدا  معنا  اإلنسانية 
األنسانية. قاموس  يف  جديدة  كلمة  ثابتة 

متلك  ما  تطور  أن  هو  إنسانا  تكون  أن 
جسدك  جتعل  أن  اإلنسانية  خلدمة  لتطوعه 
يذوب  أن  لإلنسانية  رهن  نفسك  و  عقلك  و 
خلدمة  حتيى  أن  و  اآلخر  كينونة  يف  كيانك 
أن  قبل  فيك  اإلنانية  بذرة  تقتل  أن  اإلنسانّية 
“الإنسانّية”  و  كرها  و  حقدا  و  حسدا  تثمر 
العشق  و  احلب  و  الرمحة  تدنس  أن  قبل 
ألهوائك  عبدا  فتصري  فيك  اإلنساين 
من  العامل  ترى  أن  هو  إنسانا  تكون  أن 

املساواة  و  العدل  و  كاحلرية  اإلنسانية 
يطبقها  أحد  ال  و  هبا  ينادي  الكل 
يف  ترفع  الشعارات   كأغلب  فهي 
األيام. سائر  يف  تنسى  و  املناسبات 

وجودنا  سبب  هي  نحن  هي  اإلنسانية 
خملوقاته  كل  عن  اهلل  فضلنا  ما  هي 
تعيشا  و  إنسانا  تكون  أن  هي  اإلنسانية 
فيك  احليوان  غريزة  تقاوم  و  إنسانا 
إنسان. أنك  لغريك  ال  لنفسك  لتثبت 

و  بروحك  ترقى  إن  هو  إنسانا  تكون  أن 
إىل  كيانك  بكل  ترقى  أن  عقلك  و  جسدك 
حيث أراد اهلل لك أن تكون أن تكون إنسانا 
هو أن تتجاوز حدود العقل و املحسوس أن 
إنسانا  تكون  أن  لك  حاجزا  املادي  يكون  ال 
أن  امرأة  تعييش  أن  رجال  تعيش  أن  هو 

اإلنسان  اال  يراه  ال  حيث  من  آخر  بعد  
و  ترحم  و  ختلق  أن  هو  إنسان  تكون  أن 
إلنسانيتك  ترضخ  أن  هو  تسمو  و  تغفر 
ختدمها.  و  هتواها  و  ترضيها  و  تفدهيا  و 

أن تكون أنسانا هو أن تتعايش مع املفارقات 
جيرفك  اّلذي  إنسانّية  الال  تيار  تقاوم  أن 
العبودية  و  التبعية  درك  إىل  هوادة  بال 
و  فيك  اإلنسان  يمحي  اّلذي  اإلنصياع  و 
و  فيك  العقل  ويغيب  فيك  الروح  يقمع 
كومة  فيجعل  حتييك  اّلتي  العاطفة  يمحق 
أن  عليك  سلطانا  فيك  العادات  و  الغرائز 
ثابتتني  برجلني  تقف  أن  هو  إنسانا  تكون 
نقي. قلب  و  ثاقبة  عني  و  راقية  روح  و 

حتوله  و  األمل  تتناس  أن  هو  إنسانا  تكون  أن 
تكون  أن  فيك  اإلرادة  نار  يشعل  وقود  إىل 
نفسك  عىل  مسيطر  تكون  أن  هو  انسانا 
إنسانا  تكون  أن  إلرادتك  فيها  ما  كل  تطوع 
ما  كل  مع  لتندمج  بنفسك  تستقل  أن  هو 
أن  الكل  تكون  أن  واحدا  تكون  أن  حولك 
تكون  أن  اآلخر  عيون  يف  ما  بعينك  ترى 
اإلنسانية  أجل  من  تفنى  أن  هو  إنسانا 
عطاء  تكون  أن  هو  إنسانا  تكون  أن  لتخلد 
األم و حنو األب أن تكون ارشاقة الشمس و 
كل  تكون  أن  الدفئ  تكون  أن  القمر  إطاللة 
يكون. أن  غريك  يستطيع  ال  و  يستطيع  ما 



حول  خيتلف  قد  العامل  يف  احدًا  ان  اعتقد  ال 
وقد  بل  العامل  بالد  انظف  من  سويرسا  ان 
حالفك  واذا  االطالق،  عيل  االنظف  تكون 
نظافة  سيبهرك  مدهنا  احد  وزرت  احلظ 
قديمة  كانت  مهام  معاملها  وبقاء  شوارعها 
لسه  كانت  لو  كام  واالهبار  النظافة  بنفس 
خارجة من كرتونتها بحسب التعبري املرصي.

املرصي  صديقي  مع  حديثي  حمور  كان  ده 
املقييم يف سويرسا من سنني طويلة، وقد حكي 
ان  وهو  املبهرة،  النظافة  هذه  وراء  الرس  يل 
االدارات احلكومية هناك كانت تواجه مشاكل 
اهتامم  وعدم  الشوارع  يف  القاممة  انتشار  يف 
او  بيوهتم  لواجهات  العام  باملظهر  السكان 
قوانني  لسن  اضطرهم  مما  خارجها،  النظافة 
وكان  البلد،  شكل  وتغيري  الظاهر  هذه  ملعاجلة 
القائمون عيل تطبيق هذا القانون جهاز رشطي 
متخصص، يبحثون يف شوارعها عن اي قاممة 
حمتوايتها  وحتليل  برفعها  ويقومون  ملقاه 
بكل دقة ملعرفة املجرم اليل القاءها يف الطريق 
العام وليس املكان املخصص هلا، وبعدها كانوا 
يرغمونه عيل دفع الغرامات القانونية الكبرية 
بل  مضاعفة،  غرامات  يدفع  التكرر  وعند 
يف  الورود  بزراعة  السكان  ترغم  البلديات  ان 
بكونات بيوهتم، وبالطبع اآلن وصلت سويرسا 
يف  العامل  حديث  واصبحت  املبهر  الشكل  هلذا 
السويرسي  املواطن  واصبح  واجلامل،  النظافة 
رمز للنظافة وبالطبع حيظي بأعيل مستويات 
العامل. دول  بجميع  باملقارنة  والدخل  املعيشة 

الفيسبوك  نبهني  عندما  القصة  هذه  تذكرت 
يف  احلكومة  نية  عن  فرتة  من  نرشته  خلرب 
املرة  ليست  وهي  املرور،  قانون  تطبيق  مرص 
املرات  عرشات  اخلرب  هذا  تكرر  حيث  االويل 
عيل مدار سنني وسنني وبالطبع مل يتم تطبيقه 
بالشكل املطلوب ومل حيقق اهداف واضعه او 
طموحات مواطنني املحروسة وبالطبع سكان 
استهانة  فيها  واليل  الكربي،  واملدن  العاصمة 

ممسكة  هي  و  ًا  َجرَّ قدميها  ر  جَتُ كانت 
متييز  يمكن  ال  متهرئ  بالستيكي  بكيس 
تعب يف  اإلستخدام.  كثرة  من  لونه 

املنازل  إحدى  حائط  عىل  الفتاة  استندت   
يقطع  الذي  الطويل  الشارع  يف  املرتاصة 
بالغة  بصعوبة  و  املزمحة.  املدينة  وسط 
عال: بصوت  املحال  الفتات  تقرأ  أخذت 

ال..نج..  مكتبة  األمااانة..  عصري  عص..   "
لكنت  رابعة  سنة  أكملت  أنني  لو  النجاااح.. 
والدي،  لكنه  أرسع.  أقرأ  أن  اآلن  استطعت 
املدرسة  أترك  أن  أرص  الذي  اهلل،  ساحمه 
فجأة  عيناها  ملعت   .".. الــ  ملشغل  ألذهب 
..أبا.. "اخلوا..جة  أعىل:  بصوت  قرأت  و 
تصليح أبادير..  ...اخلواجة  نعم  دير..   ... أبـا 
ارتياح. يف  زفرت  و  أخرياً".   ... بيع  رشاء، 

 
رسيعة  بخطوات  املحل  لدخول  تأهبت 
قائاًل  الباب  عىل  اخلواجة  صبي  فأوقفها 
دقائق.  مخس  إال  السابعة  "إهنا  حزم:  يف 
العودة  بإمكانك  لإلغالق.  نستعد  نحن 
أجابته  السالمة".  مع  صباحًا.  اإلثنني  يوم 
كفر  من  قادمة  إنني  "أرجوك.  بتوسل: 
جدًا  طويلة  مسافة  قطعت  لقد  سالمة. 
فأيب  أخرى  مرة  أعود  أن  استطيع  لن  و 
بجواره". أبقى  أن  حيتاج  و  مريض 

بإرصار!  إدخاهلا  الصبي  رفض  هذا  مع  لكن 
الريفيات  الفتيات  هؤالء  جيدًا  يعرف  إنه 
متباعدة.  فرتات  عىل  للخواجة  يأتني  الالئي 
َكُحيِل  أبدًا  الذهب  يستخدمن  ال  أهنن  يعرف 
يف  ينفع  قد  أبيضًا  قرشًا  يعتربنه  إذ  للزينة 
احلال  يضيق  عندما  فيبيعونه  أسود،  يوم  أي 
لكن،  السيولة.  تتوفر  عندما  يشرتونه  و 
يمكن  ال  و  ثرثارات،  إستثناء  بال  مجيعهن 
األحول قبل ساعة  بأي حال من  أن خيرجن 
هو  اليوم  ألن  و  املُْجِهد.  الِفَصال  من  كاملة 
يضيع  أن  جيب  ال  لذا  عطلة.  غدًا  و  السبت 
أسخف  إن  املزعجة.  تلك  مع  واحدة  دقيقة 
مبكرًا  يأتون  من  هم  اإلطالق  عىل  الزبائن 
مبارشة. اإلغالق  قبل  يصلون  من  أو  جدًا 

 
غضب:  يف  رصخت  و  صوهتا  الفتاة  رفعت 
اخلواجة".  مقابلة  قبل  أرحل  لن  "إتركني، 
رصاخها  َره  َذكَّ لقد  الصبي!  خاف  عندها 
اخلواجة  أن  كام  له،  الدائم  أمه  بتوبيخ 
كام  الشورشة  أو  املشادات  حيب  ال  أبادير 
ُسْمَعة!".  "الصائغ  يردد:  ما  كثريًا  و  يسميها 
و  حدته  عن  يرتاجع  الصبي  جعل  هذا  كل 

تسبب  والتي  الرئيسية  املرور  بقواعد  متميزة 
الكثري والكثري من حوادث الطرق واالختناقات 
املرورية وتضع البلد يف مرتبة متقدمة يف عدد 
العامل. بدول  باملقارنة  املرورية  احلوادث  قتيل 

فاملرور  املشكلة،  فقط  هو  ليس  واملرور 
عند  القانون  ملكانة  واضح  مثال  جمرد 
بل  املواطنني  فقط  ليس  وبالطبع  املواطنني 
هو مثال ايضًا عن مدي التزام اجلهات القائمة 
اجلهات  سواء  بعملها،  القانون  تطبيق  عيل 
وهو  الرشطي  اجلهاز  او  املختلفة  احلكومية 
القانون. افعال  بيها  املنوط  املبارشة  اجلهة 

ويعرف القانون عيل انه جمموعة من القواعد 
واألسس التي تنظم سلوك أفراد املجتمع، والتي 
جيب عىل أفراده اتباع القانون، وهنا اذكر معيار 
القانون  امهية  قياس  يف  هام  يكون  قد  نسبي 
الواليات  مثل  دولة  يف  فمثاًل  املجتمعات،  عند 
ربحًا  املهن  اكثر  من  املحاماه  تعترب  املتحدة 
ودخاًل احرتامًا  الطبقات  اكثر  من  واملحامي 
الدراسات  من   تعترب  القانون  دراسة  ان  بل   
التخصصات  كل  بني  تكلفًة  واالكثر  املرموقة 
العلمية يف اجلامعات االمريكية، بل ان املحامي 
والتدريب  العليا  الدراسات  من  الكثري  حيتاج 
او االمريكية  املحامني  نقابة  يف  يقبل  ان  قبل 
American Bar Association
دولة  يف  احلقوق  كليات  مع  باملقارنة  وطبعًا 
هناك،  املحامي  دخل  حتي  او  مرص  مثل 
القانون  امهية  يف  الفرق  كبري  بشكل  تدرك 
بني  وباالحري  وبعضها،  املجتمعات  بني 
املواطن  فيها  حيظي  والتي  املتقدمة  الدول 
دول  مواطني  من  بكثري  اعيل  حياة  بجودة 
العامل الثالث والتي يعاين فيها املواطن وتنحدر 
او تعليم. او اقتصاد  جودة حياته سواء صحة 

واحرتام  القانون  دولة  إعامل  ان  اخلالصة 
يعترب  للقانون  املواطنني  قبل  السلطات 
والـــلــي  احلضـــــارات  بنــاء  اعمــدة  احـد 
املواطنني حياة  بجودة  النهوض  بيضمن 
بعضها. الدول  بني  االحرتام  وجيلب 

ليشرتي  القاهرة  مسافر  "اخلواجة  جييب: 
تريدين؟".  الكل. ماذا  الكل يف  أنا هنا  بضاعة. 
احلاجة  لوال  و  عقدًا،  أبيع  أن  "أريد  قالت: 
أمي  رائحة  حيمل  إذ   قط  بعته  ما  ة  املُرَّ
"أريني  نافذ:  بصرب  الصبي  قال  الغالية". 
و  البالستيكي  الكيس  الفتاة  فتحت  إياه". 
الذهب  من  رائعة  فنية  قطعة  أخرجت 
المعة! زرقاء  فصوص  مخسة  ذات  اخلالص 
عىل  هلفته  خيفي  أن  الصبي  يستطع  مل 
السامء  من  عليه  هبطت  التي  الفرصة  تلك 
بيعه؟ سأشرتيه لنفيس "بكم تريدين  فسأهلا: 
بدون  يشء  أي  رشاء  يرفض  فاخلواجة 
فاتورة". ثم ابتسم يف خبث و أضاف: "و أنت 
كذلك؟". أليس  فاتورة.  معك  ليس  بالطبع 
وزن  بعد  و  السعر،  عىل  أبدًا  خيتلفا  مل 
الفتاة  أعطى  و  الصبي  أخذه  العقد، 
النقدية األوراق  من  ممتلئتني  رزمتني 
الزحام.    وسط  برسعة  إختفت  و  أخذهتام 
املتجهة  احلافلة  يف  و  واحدة،  بساعة  بعدها 
كفر  قرية  عن  البعيدة  الغوانم  كفر  قرية  إىل 
الكيس  داخل  يدها  الفتاة  وضعت  سالمة، 
من  رزمة  أمسكت  و  ذاته  البالستيكي 
أال  ال؟  ومل  فخر.  يف  حتسستها  و  اجلنيهات 
حيق هلا أن تفتخر بذكائها؟. لقد متكنت من 
يعرف  ال  الذي  األمحق  الصائغ  صبي  خداع 
أو  املزيف  و  احلقيقي  الذهب  بني  يميز  أن 
الفالصو كام تسميه. ضحكت وهي تشكر يف 
العقد  ذلك  باعها  الذي  املتجول  البائع  َها  رِسِّ
الرخيص.  الصيني  الذهب  من  املصنوع 
فيه  خسارة  ليس  بالفعل!  رخيصًا  كان  كم 
لرشائه. دفعتها  التي  جنيهًا  العرشين 

 
رسير  عىل  و  الليلة،  نفس  منتصف  قرب  و 
العامرات  صغري يف غرفة فوق سطح إحدى 
صبي  سمري  وضع  القديمة،  السكنية 
َفِرَحًا  عنقه  حول  الذهبي  العقد  اخلواجة 
الصفقات  أوىل  يربم  أن  أخريًا  إستطاع  إذ 
فقط  واحد  شهر  بعد  ذلك  و  حلسابه  الكبرية 
أو  العقد  بيع  بعد  و  اخلواجة.  عند  عمله  من 
حتى َصْهَره لن حيتاج أن يعمل عند اخلواجة 
سذاجة  و  الفريدة  عبقريته  بفضل  هذا  كل 
عقدًا  باعته  التي  البلهاء  الريفية  الفتاة  تلك 
حفنة  مقابل  قيمته  تعرف  ال  ثمينًا  ثقياًل 
أول  ليل  إشرتاها  التي  املزورة  اجلنيهات  من 
اخلواجة  صبي  شاكر  من  املقهى  عىل  أمس 
أسعد بعرشين جنيهًا، فقط ال غري.. ال غري!

كحوليو  الناس  كل  بأن  الظن  اخلطأ  من     
رؤية  فور  أجسادهم  تشتعل  املشاعر، 
مصافحتها! أو  صوهتا،  سامع  أو  امرأة، 
وحُمّرمات ممنوعات  وضع  اخلطأ  ومن     
بعض  ُتلطخ  قامعة،  سلوكيات  إىل  تتحّول 
وجسدًا!  فكرًا  بالنجاسة:  الربيئة  النفوس 
عندما  القطارات،  حمطة  إىل  متجهًا  كنت     
جملتي  ألشرتي  الصحف؛  بائع  عىل  مررت 
ووضعتها  املجلة  زوجته  أحرضت  املفضلة. 
أدرك  مل  البداية  يف   .. أمامها  التي  الطاولة  عىل 
وبينام  يدي،  يف  املجلة  تعطيني  أن  تريد  ال  اهنا 
أضع  أن  مني  طلبت  ثمنها،  اناوهلا  كنت 
تتمكن من أخذها!  الطاولة؛ حتى  النقود عىل 
منها املفاجيء  الترصف  هذا  اتوقع  أكن  مل     
بالغضب  ثم  باخلجل،  أشعر  جعلني  مما 
سأرتكب  كأنني  أو  معد،  بداء  مصاب  وكأنني 
يدها! يف  النقود  وضعت  لو  الفحشاء 
لقد كنت ذاهبًا يف مهمة ما، وجل تفكريي     
امتام  بالقطار، وكيفية  اللحاق  منصبًا عىل  كان 
تذكرين  أن  إال  أبت  البائعة  ولكن  مهمتي، 
يكون  أن  من  وبداًل  وأنثى،  ذكرأ  هناك  بأن 
مشرتي  بني  تعامل  موضوع  املوضوع 
أصبح  الذاكرة،  يف  أحداثه  تثبت  ال  وبائع 
وربام  مرة،  من  أكثر  العقل  يقرؤها  قصة 
األبد! إىل  املرأة  وتفاصيل  بتفاصيلها،  حيتفظ 
الفصل  قبل  املرتو  أركب  كنت  وعندما      
أفكر  أكن  مل  واألنثى،  الذكر  بني  العنرصي 
كل  برش  اهنم  سوى  حويل  الذين  الركاب  يف 
إذا  اآلن  أما   .. هدفه  وإىل  طريقه،  يف  يذهب 
للنساء،  املخصصة  العربة  سيدة  أي  تركت 
أهتم  فاين  الرجال،  جمتمع  حيث  وركبت 
تركب  مل  ملاذا  التساؤل:  يف  وأبدأ  باملوضوع 

وبالتايل  جنسها،  بنات  مع  العربة  السيدة  هذه 
بؤرة  يف  اجلنيس  الفصل  هذا  وضعها  فقد 
األسوار! صانعو  اراد  ما  عكس  عىل  اهتاممي 
   وكم كنت اشاهد املباريات الدولية، وخصوصًا 
أرض  عىل  يكافح  القومي  فريقنا  كان  عندما 
هو  اهتاممي  كل  وكان  الفوز،  لينال  امللعب 
هدفًا  تصيب  لعلها  بعيني؛  الكرة  مالحقة 
من  ينذرنا  من  جاء  أن  إىل  الوطن،  لصالح 
الكامريات  ألن  املباريات؛  هذه  مثل  مشاهدة 
تنقل لنا صورًا عن فتيات شبه عاريات، فبدأت 
أهتم هبذا املوضوع ال لكي أرى الفتيات، ولكن 
لكي أحتقق من صدق شيوخ الفضائيات، الذين 
نجحوا يف لفت أنظارنا لشئ مل يكن يف الفكر! 
عن  ديني  مسلسل  يف  مشهدأ  يومًا  رأيت     
هذه  يف  االقمشة،  لبيع  حمل  من  يتقدم  رجل 
حجري  مقعد  عىل  من  شابة  قامت  اللحظة 
البائع  اعطاها  عندما  عليه،  جتلس  كانت 
أن  القادم  الرجل  ورأى  انرصفت  فلام  طلبها، 
فإذا  عليه،  اجللوس  أراد  منها،  خال  قد  املقعد 
جتلس  ال  قائاًل:  اجللوس،  من  يمنعه  بالبائع 
جسمها! حرارة  من  يربد  حتى  اآلن؛  عليه 
رجال،  مكان:  أجلس  عمرًا  عشت  لقد     
يف  مطلقًا  أفكر  أكن  ومل   .. وفتيات  وسيدات، 
أن املقعد ال يزال حيمل حرارة جسم من جلس 
فأخذت  املشهد،  هذا  شاهدت  حتى  عليه، 
العقلية  عفتي  جرح  الذي  األمر  هذا  إىل  انتبه 
الرشيرة! فكرته  عىل  أنترصت  أن  إىل  طوياًل، 

...،...،...،   
أيتها العفة، كم باسمك ُجرحت بتولّية املشاعر!

بلغني أهيا اجلمع السعيد 
يا شعب اجلالية املجيد
انه يف زمن ليس ببعيد

عصفور من الرشق طار
وعيل ضفاف املحيط

قد حط الرحال
يف بالد العم سام 

حيث استقر املقام

لكنها األيام 
تبدل حال بحال

هاهو العصفور يلملم عشه
ليميض بعيدًا عن ايكه

تبًا لك يا أهيا الفراق
عصفورنا 

يف حنايا القلب باق
ايزيس الدبلوماسيه

ايقونةمرصيه ..
مليــــــاء  خميـــمــــــر

سيدايت ساديت

حبايبي  ..
جـاليـتـــي  ابنــاء 

يا أهيا األعزاء
مليـــــــــــــــاء

مليــــــاء خميـــمـــر
مش اسم قنصل أو سفري

ملياء خميمر اكرب
اكرت كتري

ملياء دي ايزيس 
واجلالية أوزوريس

مللمت ومجعت
باحلب والقلب الكبيـــر
حتت العلم ابناء كيمت

كيمت فجر التاريخ
وعبقرية املكان

أهرامها تشهد ع الزمان
نبع احلضارة

حورس وماعت
بلـــد السالم

بلدي يابلدي

انا املرصي انا الكمتي
 فصيلة دمي وبصمتي 

كـــيـــمـــت
كيمت چينايت

لون برشيت وهويتي
يابلدنا احللوه السمراء
ام املواويل وليايل النيل

بنتك ملـــيــــــاء
زهرة لوتس. ورقة بردي

بحروف من نور
وبلون وردي

طبعت اسمك 
ف قلوبنا وف البسبور
نبضة قلب ملسة حب

بسمة ود ، ورصخة حق
بكل وفاء

شكرًا اليزيس بلدي
عصفور م الرشق

شـــكـــراً   ملـــيــــــــــــاء ...



طلبا   28 يرفض  الَشًغب  جملس  رئيس   -
للنائب العام لرفع احلصانة الربملانية عن نائب 
ختص  بالغات  يف  معه  للتحقيق  باملجلس 
وبذاءات  مالية  وخمالفات  عملة  جتارة 
رؤساء  طالت  فضائحية  قنوات  عىل  وشتائم 
وفنانني  رياضية  احتادات  ورؤساء  أندية 
أمور  يف  أنفه  دس  إىل  باإلضلفة  ورياضيني، 
بعجرفة  ويتكلم  والعرب  املرصيني  حياة 
بالقطع  وهو  سلطان  له  كمن  آمرة  وبلهجة 
جهات  عىل  التطاول  عن  ناهيك  كذك،  ليس 
التهم. بتلفيق  واهتامها  بل  وحتدهيا  سيادية 

- وكانت حجة عبعال إن التهم كيدية وهذا اهتام 
البالغات  بأنه اليميز بني  العام  للنائب  رصيح 
فيها. التحقيق  جيب  التي  تلك  وبني  الكيدية 

 
يتخذ  مل  الَشَغب  جملس  رئيس  عبعال   -
يف  نائب  وهو  سينامئي  خمرج  مع  موقفا 
فرباير  منذ  البالد  خارج  متغيب  املجلس 
مازال  جنسية  فضائح  حلقته  أن  بعد 

جلائزة  احلقيقى  التاريخ  يتابع  ال  قد  منا  كثرٌي 
جائزة  جمرد  أهنا  إال  عنها  يعرف  وال  نوبل 
الديناميت  اخرتع  الذى  نوبل  فألفريد  مالية، 
واستخدمه  املناجم  حفر  ىف  الستخدامه 
اجلائزة  هذه  ىف  فكر  احلروب،  ىف  البرش 
ذلك  غري  الواقع  أن  إال  منه،  خريى  كجانب 
من  ملجموعة  متنح  أصبحت  فاجلائزة 
إرسائيل  رؤساء  أمثال  واملجرمني  القتلة 
برييز  وشيمون  بيجن  مناحم  السابقني، 
التى  نفسها  اجلائزة  وهى  رابني،  وإسحاق 
كرمان. توكل  اليمنية  الناشطة  هبا  فازت 
السليامن،  خالد  السعودى  الكاتب  يؤكد   
أى  تستحق  كرمان  توكل  كانت  لو  أنه 
احلرب  جائزة  نمنحها  أن  فيجب  جائزة 
ىف  يتمثل  نشاطها  أن  خاصة  والدمار، 
ما  والعنف  الفوضى  وأعامل  التحريض 
العربية. الدول  ىف  الدماء  إراقة  عنه  ينتج 
أضاف السليامن، ىف مقال نرشته عكاظ أمس، 
أن فوز توكل كرمان بجائزة نوبل أثار شكوًكا 
عديدة حول ماهية عملها فهى مل تكن يومًا 
داعية سالم بل مسعرة نريان - عىل حد قوله، 
وكانت مدفوعة بأهداف حزبية أثبتت األيام 
أهنا املحرك احلقيقى ملا سمى بالربيع العربى، 
الذى استغل الشعوب وأراق دماءها لتحقيق 
للسلطة. هدف فئة معينة من أجل الوصول 
كام  نوبل  جائزة  أن  السليامن،  وأوضح 
أيًضا لعدد من  منحت لتوكل كرمان منحت 
القتلة وجمرمى احلرب أمثال مناحيم بيجن 
فإن  وبالتاىل  رابني وشيمون برييز،  وإسحاق 
نوبل للسالم ال متنح دائاًم لدعاة السالم ولكنها 
قد متنح لدعاة التخريب والفوضى والدمار.
رئيس  نرصى  أيمن  قال،  جانبه  ومن 
توكل  أن  بجنيف،  للحوار  األوروبى  املنتدى 
الواضح  السياسى  انتامءها  أخفت  كرمان 
أهنا  ذلك  من  واألخطر  اإلخوان،  جلامعة 

ورصيح.  واضح  دليل  دونام  منها  يتربأ 
جلسات  عن  متغيب  املحرتم  النائب  جناب 
أو  حسيب  دون  املدة  هذه  طيلة  املجلس 
انتخبته. التي  للدائرة  احرتام  ودون  رقيب 
ال  باملجلس  جلان  وأعضاء  رؤساء  بعض   -
للجاهنم  املقررة  اإلجتامعات  حيرضون 
ويقومون  إليهم  املحالة  املوضوعات  ملناقشة 
بالتوقيع بالنيلبة عن البعض يف كشوف رصف 
بدالت نقدية عن اجللسات التي مل حيرضوها 
أصال ورئيس املجلس يعلم ذلك جيدا وسبق أن 
النواب وتوعدهم لكنه كاهلباء  إليه وهدد  تبه 
التي  دوائرهم  ولتذهب  الرياح  تذروه  الذي 
اجلحيم. إىل  ثقتها  فيهم  ووضعت  انتخبتهم 

قال الشاعر: 
لقد أسمعت لو ناديت حيـًا
 ولكن ال حياة ملـن تنادي ، 

ولو ناٌر نفخت هبا أضاءت 
ولكن أنت تنفخ يف رماد

وعجبي

ىف  السياسى  اإلسالم  ودعمت  روجت  قد 
ما  وهو  حقوقية،  ناشطة  باعتبارها  الغرب 
التى متنع  يتناىف متاًما مع الضوابط واآلليات 
نظر  وجهة  له  يكون  أن  احلقوقى  الناشط 
األممية. والضوابط  للقوانني  طبًقا  سياسية 
األخرية  الفرتة  ىف  أنه  نرصى،  وأضاف 
كرمان  توكل  بني  واضح  تعاون  هناك  كان 
التى  املسيسة  احلقوقية  املنظامت  وبعض 
بعض  عن  كاذبة  حقوقية  تقارير  تصدر 
الرصاع  دول  وخاصة  العربية  املنطقة  دول 
عىل  كرمان  تصنف  أن  جيب  لذلك  كاليمن، 
بميثاق  أخلت  للسالم  وداعية  حقوقية  أهنا 
رشف املهنة وقدمت الدعم جلامعات إرهابية 
وجيب  العامل،  دول  من  العديد  ىف  حمظورة 
أن يكون هناك حترك من منظامت حقوقية 
املشبوه  الدعم  هذا  لكشف  وحقوقيني 
الدوىل،  املجتمع  أمام  وإدانتها  باملستندات 
عىل  وصنفها  اجلائزة  أعطاها  من  أمام  وأيًضا 
للسالم. وداعية  حقوقية  ناشطة  أهنا  أساس 
املرصى  املركز  مدير  زيادة  داليا  وقالت 
للدراسات الديمقراطية احلرة، إن منح توكل 
حماوالت  إطار  ىف  جاء  نوبل  جائزة  كرمان 
احلكم  من  اإلسالميني  متكني  الدوىل  املجتمع 
بعد  األوسط  الرشق  منطقة  ىف  السياسى 
أنه  زيادة،  وأضافت  العربى،  الربيع  ثورات 
رسًا،  للجامعة  كرمان  توكل  انتامء  يكن  مل 
واللجنة  زالت،  وما  بذلك  تتفاخر  كانت  بل 
تعرف  كانت  نوبل  جائزة  بمنحها  املختصة 
جائزة  كرمان  توكل  منح  فإن  هلذا  ذلك، 
يغفرها  لن  سياسية  خطيئة  كان  نوبل 
فقد  إياها،  منحتها  التى  اللجنة  لتلك  التاريخ 
له صوت  أن يكون  إرهابًيا من  تنظياًم  مكنوا 
ستار  حتت  الدوىل  املجتمع  أروقة  ىف  يسمع 
اجلائزة، التى متثل قيم السالم والتعايش التى 
كليًا. ضدها  ومجاعتها  كرمان  توكل  تعمل 

برسالة  أصدقائى  احد  راسلنى  يومًا  ذات 
فقط كلمتان  من  تتكون  جدا  قصرية 
حيتاج  رشحه،  تم  لو  معنى  حتمل   ولكنها 
مضموهنا  كان  الرسالة   .. كثرية  أوراق  اىل 
رأيتها  عندما  باننى  أكذب  ال   ..  ، اهلل  ترجى   
ربام  كثريأ،  وتاملتها  الرد  عن  توقفت 
من  كم    .. النفس  مع  حوار  إىل  اخذتنى 
هناية  باهنا  واعتقدنا  قلوبنا  اليأس  دخل  مرة 
كله  االمر  اهلل  حيول  ما  رسعان  ولكن  االمر 
هبا  مررنا  كبوة  من  كم   .. وفرحنا  لسعادتنا 
 .. أمامنا  يقف  ما  كل  تنتشل  اهلل  يد  وننظر 
لبلوغ  عديدة  حاالت  يف  منا  الفرد  يسعى  قد 
قصارى  فيبذل  هلا،  يطمح  غاية  أو  هدف 
ويعمل  ملل  أو  كلل  دون  ويعطي  جهده 
غري  بنهاية  يصطدم  حتى  وإجتهاد  بجد 
متوقعة تتلّخص يف فشل وضياع هذه اجلهود 
أمل تكون  مجيعها، فُيصاب بصدمة وخيبة 
باإلحباط. النفس  علم  يف  يسمى  ملا  املدخل 
الرجاء إذن هو يشء هام يف احلياة ولو فقده 
الذي  اإلنسان  ألن  يشء،  كل  فقد  اإلنسان 
القلق،  الكآبة،  اليأس،  يف  يقع  الرجاء،  يفقد 
هدف بال  االنتظار  ومرارة  واالضطراب 
اخلذالن  أن  جيدا  أعلم   .. معنوياته  وتنهار 
لذلك  أنفسنا  تركنا  لو  ولكن  قاسى  شعور 
الشعور سنقدم فاتورة قاسية لن أرسد منها 
شيئا، ربام الننا نريد نسياهنا من العقل الباطن 
أو الننا نحتاج ترك اإلخفاق خلفنا، وإستعادة 
قوانا لُنكمل الطريق للهدف الذى يسعى إليه 
كل احد منا .. وحقيقة ال يوجد شىء يستطيع 
بإمكانك  وايضًا  أنت،  افكارك  إال  اضطرابك 
داخلك التى  األفكار  كل  رفض  عىل  القدرة 
وسط كل متاعب احلياه هذه،  يبقى اهلل بجانبنا
تعويضاته،  يف  كريم  ترتيباته،  يف  حكيم  فهو 
قريب ملن يدعوه .. من كتب التاريح نطمئن
ذبح فرعون االف االطفال كي ال يأيت موسى 
انتظر ثامنية  وعندما اتى رباه يف بيته، ايوب 
عرش عام، يوسف ذاق مراره ثالثة عرش  من 
هلم  البهجة  أبواب  اهلل  فتح  بعدها  األعوام، 
يطيع  اهلل،  يأمر  عندما  بإنه  ستعرف  هنا   ..
انظروا   " قال  الكتاب حينام  .. صدق  اجلميع 
الرب  عىل  أحد  توكل  هل  وتأملوها  األجيال 
وخزى " .. فهون عليك يا  صديقي، ربام ُتبتىل 

بشتات األمر لُِتساق خلري مل تفكر به من قبل .
وربام يقرا بعضهم تلك الكلامت، وما زال لديه 
افكارا مشوشه والرويا امامه صعبه واألماين 
يتذكر  ان  له  بد  ال  ولكن  مستحيله،  شبه 
االمواج  ويف  طريقا  البحر  يف  فتح  الذي  بانه 
النهايات تاتى  انه دائام ما جيعل  مسلكا امنا. 
ياتيك   .. سيستجيب  حتام  افضل،  ببدايات 
بالسعادة  نتظاهر  كلنا  متحدثا،  اخر  صديقا 
دون  ونتأمل  جدًا  تعساء  نحن  الداخل  ومن 
احدهم  يقاطعنى  وربام   .. أحد،  يرانا  أن 
سيستجيب  تقوهلا  بالك  "وما  قائاًل  أيضًا 
يا   .. الشك"  يقبل  ال  فيه  موثوق  بشكل 
توكل  ملن  فقط  سيستجيب،  حتاًم  صديقى 
بداخلك يقني  إجعلها  سيستجب،  عليه،  
رجاله  احد  قال  كام  ونقول  يومًا  وسياتى 
إحسانه نصدق  ال  رصنا   ، عطاياه  فرط  من 
ذهبت يوما لطلب النصيحة من أحد الشيوخ 
بداخىل  ما  رصاعات  عن  طويال  وحدثته 
بدايتها  يف  اهلل  طرق  نفهم  ال  نحن  فقال، 
اهلل  يد   .. القلوب  ُيفرح  كيف  يعرف  ولكنه 
كل  إن   .. تستعجلَها  فال  اخلفاء  يف  تعمل 
اللحظة  يف  رأوه  انتظروه،  بالصرب  الذين 
بعيدا  املنطق  اترك  تصىل  وعندما  املناسبة، 
  .. البرشى  العقل  يصدقه  ال  ما  منه  واطلب 
تأكد من أن اهلل سيعينك بغض النظر عن عدد 
علمك  الذي  هو   ، الوحل  يف  سقوطك  مرات 
كيف يطمئن قلبك وكيف تسعد وكيف حتبه
ما عليك  يناسبك ويرضييك، كل  ما  سيعطيك 
سيكون  فقط..  هو  منه  تطلب  أن  هو  فعله 
أصدقائه..  خانوه  من  لكل  وسندًا،  صديقًا 
خداعه وتم  ىف  أو  ملن  عاشقًا  حبيبا  سريسل 
عماُل ملن تاهت أرجله وعقله ىف رحلة البحث 
الطويلة عن عمل، سالمُا ملن فقد حبيبُا له او 
أرهقته متاعب احلياة .. سيستجيب ملن ظنوا 
سيحقق   .. شىء  ىف  النجاح  يعرفون  ال  اهنم 
حلام راود صاحبه يوما، سبق وأخربوه بإنه 
لن حيدث .. سيعوضك عن كل عبء محلته 
قاومته  أمل  كل  عن  احلياة،  هذه  ىف  وحدك 
االشياء  كل  عن  سيعوضك  تتكلم،  أن  دون 
التى مل خترب أحدا عنها .. فقط النه هو اهلل ..

وقتلة جمرمني  عىل  تعرف 
"نــوبــل" بجـائـزة  فازوا 

قــــرأت لــــك
إعداد

م/ جمدى عزيز





ما هو اجلانب اإلجتامعي يف حياتك الذي ال يعرفه الكثريون؟
وال  يل  يقرأ  َمن  هناك  أن  أظن  فال  لقرائي؛  مفتوح  كتاٌب  حيايت 
أقنعة  دون  أعيش؛  كام  أكتب  ألنني  حيايت.  استشفاف  عىل  يقدر 
صغرية  طفلة  مثل  للغاية  بسيطة  حياة  أعيش  حسابات.  وال 
السامُء  وارفة.  شجرة  بأوراق  وتستظلُّ  هنر  ضّفة  عىل  حتيا 
ونيُسها.  الطبيعة  وصوت  أصدقاؤها،  والطيور  بيتها،  سقُف 

نـاعـوت فاطمة  الكابتة  تأليف  من  كتاًبا   ٢٨ هناك  اآلن  حتى 
املجتمع؟ يف  كتاباتك  أثرت  كيف 

العامة  األماكن  يف  بقرائي  ألتقي  حني  الشارع  يف  التغيري  ذلك  أملُس 
وخيربونني كيف غريت كتابايت حياهتم وأفكارهم ورؤاهم ووجهات 
نظرهم يف الكون والطبيعة واألشياء. وكيف زاد انتامؤهم ملرص وعرفوا 
قدرها العريق من خالل كتابايت. وغريهم خيربين أن كتابايت جعلتهم 
أزالت  كتابتي  أن  أخربين  وغريهم  واحليوان.  الطبيعة  مع  رمحة  أكثر 
اآلخر  قبول  يف  فقط  ليس  وساعدهتم  والعنرصية  الطائفية  قلوهبم  من 
من  اآلاللف  عرشات  ختربين  صفحايت  وعىل  اآلخر.   حمبة  يف  بل 
أفخُر  األعم،  املجتمعي  املستوى  وعىل  أسبوع.  كل  هبذا  التعليقات 
يف  غريت  قد  سنوات  ثالث  بالسجن  فيها  عيّل  ُحكم  التي  قضيتي  أن 
األضاحي  ذبح  بتجريم  قانوًنا  يسنُّ  املرّشع  وجعلت  املرصي  الترشيع 
من   الكثري  إثر  ويف  مسرييت.  يف  مهمة  نقطة  هذه  الشوارع.  يف 
والكوارث  املعضالت  من  كثري  حلل  كبار  مسؤولون  حترك  مقااليت 
مجيل.  يشء  ألي  سببا  جيعلني  أن  النعمة،  تلك  عىل  هلل  واحلمد 

بحصولك  علمِت  حينام  شعرِت  بامذا  اجلميلة(  اجلربانية  )أنا 
أسرتاليا؟ يف  األدبية  جربان  جائزة  عىل 

القمر.  إىل  ستسافر  بأهنا  أخربوها  طفلة  مثل  اهلواء  يف  وثبُت 
يف  حصدهُتا  التي  األدبية  اجلوائز  أمجل  من  واحدة  كانت  تلك 
مها  وهذان  والسالم،  احلب  أيقونة  يل  بالنسبة  جربان  ألن  حيايت، 
الشعرية.  وحتى  والفكرية  والتنويرية  املجتمعية  رسالتي  ملخص 

بالتكفري  الروح  تلوث  أخطرها  وألوان  أشكال  )للتلوث 
بذلك؟ ناعوت  فاطمة  تعني  ماذا  واإلرهاب(  والطائفية 

أمهيًة  يفوقان  العقل  ونظافة  الروح  فنصاعة  بالفعل.  هذا  قلُت  نعم 
اإلغريقي  الفيلسوف  ديوجني  كان  املالبس.  ونصاعة  اجلسد  نظافة 
لكنه  املمزقة،  األسامل  يلبس  أعمى  وكان  قاممة،  صندوق  يف  يسكن 
روحه.  ونظافة  عقله  نصاعة  بسبب  عينني  دون  احلكمة  أبرص 
إىل  معي  )هيا  له:  يقول  الصندوق  أمام  ووقف  امللك  إليه  ذهب  وحني 
قال  الوثري.(  والفراش  واجلواهر  الفاخرة  الثياب  ألمنحك  قرصي 
عني  حتجب  فإنك  امللك،  أهيا  هنا  من  )امِض  )األعمى(:  ديوجني  له 
املالبس  وتلّوث  دقائق،  يف  دافئ  دشٌّ  يعاجله  اجلسد  تلّوث  الشمس!(. 
والطائفية  بالعنرصية  الروح  تلّوث  لكن  والصابون،  املاء  بعض  يلزمه 
الدنيا.  عطور  تداوهيا  ال  وقذارة  ودنس  لإلنسان  دائم  تشّوه  يعني 

قلِت عن الكاتدرائية املرقسية أحد أهرامات مرص العظيمة، كيف؟
استنارة  للحظة  ذاته، كان تسجيال  بناءها يف حد  أوال ألن  أسباب.  لعّدة 
عبد  مجال  اجلمهورية  رئيس  يبادر  حني  خالدة.  مرصية  حضارية 
كربى،  مرصية  كاتدرائية  يف  األول  احلجر  تدشني  يف   ١٩٦٥ عام  النارص  
فتلك  النحيلة،  قروشهم  املرشوع  هذا  ملنح  حصاالهتم  أطفاله  ويكرس 
اللحظة احلضارية  حلظة استنارة نصعت يوم افتتاحها عام ١٩٦٨. وتلك 
حني  اجلديدة  العاصمة  يف  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  اليوم  أعادها 
ا قاسًيا عىل اإلرهاب وإحراق  شّيد أكرب كاتدرائية يف الرشق األوسط ردًّ

املرصية  الدولة  تساند  كنيسة وطنية  أهنا  اآلخر هو  والسبب  الكنائس.  
مرص  إهانة  وترفض  املرتبص  العامل  وجه  يف  مرص  لواء  وترفع  دائاًم 
مرص،  هبا  مترُّ  التي  الطائفية  املحن  مجيع  وتئد  الظروف،  أحلك  يف 
عىل  ليحافظوا  الطائفية  األزمات  بعد  املسيحيني  غضب  وحتتوي 
الذين  اإلسالميني  املتطرفني  سخافات  رغم  شعبها  ووحدة  مرص 
اهلل،  رمحه  شنودة  البابا  قداسة  املرصي.  الصف  لشق  جيهدون 
أي  عىل  مرص  صالح  يقّدمان  ما  دائاًم  كانا  توارضوس  البابا  وقداسة 
)اهلرم  التعريف  هذا  وأطلقت  هرًما؟!  تكون  ال  فكيف  آخر.  يشء 
هرم  هي  املرصية،  األوبرا  فدار  أخرى.  منشآت  عىل  كذلك  الرابع( 
الثقايف.  مرص  هرم  هي  األسكندرية،  مكتبة  وكذلك  الفني.  مرص 

كيف  وبسملة(  ميخائيل  منال  بني  )زهرة  عنوانه  مقاال  كتبِت 
املشهد؟ هذا  رأيِت 

املرصية  للمرأة  مرّشف  نموذج  دمنهور،  حمافظ  ميخائيل،  منال  د. 
حني  املحافظ.  ملنصب  مجيل  ونموذج  الروح،  سليمة  الواعية  املثقفة 
سخر األطفال من لون برشة التلميذة النوبية اجلميلة "بسملة"، ذهبت 
املحافظ د. منال ميخائيل للمدرسة وقدمت للطفلة الباكية احلزينة باقة 
به قلوب املرصيني.  رائع أرست  زهور. هذا سلوك حضاري وإنساين 

)الفنان عمرو سعد فقيه راق لإلسالم. أما التكفرييون فهم سفراء 
الشيطان( ماذا تقصدين؟

ا  الفنان اجلميل عمرو سعد قّدم النموذج احلضاري للمسلم املستنري فنيًّ
تأليف   من  )موالنا(  فيلم  يف  الرائع  دوره  خالل  فمن  ا  فنيًّ أما  ا.  وعمليًّ
ا حني ترّبع بقيمة جائزة )أحسن ممثل( املالية،   إبراهيم عيسى. وأما عمليًّ
للطفلني نجيل شهيدة مسيحية. ذلك هو السفري املحرتم والراقي للمسلم 
شوهاء  صورة  يقدمون  التكفرييني  نجد  منه،  النقيض  عىل  احلقيقي. 
لإلسالم بألسنهم الطوىل التي تستحق القص بسكني بارد مثل أرواحهم.

انقلبت الدنيا وحترك جملس الشعب جتاه فستان الفنانة رانيا 
هيتز حينام تغلق كنيسة لدواعي أمنيه؟ يوسف، ولم 

واألصوات  للكلمة.  واحلقيقي  الراقي  باملعنى  اآلن  برملان  لدينا  ليس 
صوهتا  فيضيع  يساندها  من  جتد  ال  الربملان  داخل  القليلة  املحرتمة 

الرياح.  أدراج  املستنري 

مرص؟ ىف  التنويرين  رواد  هم  من 
حتى  نستطع  مل  أننا  حزن  بكل  أعرتف  ولكنني  كثريون. 
وليس  مثقفون  لدينا  حقيقي.  تنويري(  )تيار  تكوين  اليوم 

تنويري.  تيار  لدينا  وليس  تنويريون  لدينا  ثقايف.  حراك  لدينا 

هل ترضني عن أداء جملس الشعب؟
 ال. 

يف أي حال تقرر فاطمة ناعوت أن تغادر مرص؟ وإىل أين تتجه؟
رحييل.  يوم  األعىل.  فردوسه  يف  اهلل  جوار  إىل  إال  أغادرها  لن 

٢٠١٩؟ ىف  أحالمك  عن  ماذا 
كام  مرص  أرى  أن  املاضية.  عاًما  الثالثني  يف  أحالمي  نفس 
وتنوير  وأخالق  وقيم  حضارة  صانعة  تكون  أن  هلا  ينبغي 
التايل.  احللم  إىل  أنتقل  سوف  احللم،  هذا  يتحقق  حني  وعلم. 

٢٠١٨؟ ىف  عليكى  مرت  التى  الصعبه  االحداث  ما 
رحيل أمي الروحية: آنجيل غطاس هارون.

اليهوديه؟ املعابد  زياره  عىل  حترصني  ملاذا 
بالقاهرة إال مّرة واحدة يف حيايت يف عيد األنوار  اليهودي  مل أزر املعبد 
٢٠١٨. وهذا تقصري مني.  أعرتف أنني مقرّصة يف التواصل مع اليهود 
املرصيني ومل يتبق منهم يف مرص إال أربعة أشخاص فقط. أنا ال أنظر إىل 
عقيدة اإلنسان بل إىل قدر وطنيته وحترضه وأخالقه وإسهاماته يف بناء 
الوطن. أحبُّ كلَّ من حيبُّ مرص، وأختصم كل من يكرهها. واليهود 
املرصيون وطنيون بامتياز بدليل أهنم مازالوا يعيشون بيننا ومل يسافروا 
التي تفتح هلم ذراعيها بحكم قانون )حق العودة(.  إىل إرسائيل املحتلة 
والقرآن.  اإلنجيل  يف  وذكرها  اهلل  أحبها  التي  مرص  حيب  ملن  طوبى 

كتبِت أشهد أنني أحب كل البرش دون النظر إىل عقائدهم. ملاذا؟
السؤال هو: ملاذا ال يفعل مجيُع الناس ذلك؟

يتدخل  أن  ألحد  ليس  وربه.  اإلنسان  بني  خاصٌّ  شأٌن  العقيدة 
يف  يتدخلون  َمن  إىل  وُيردُّ  السؤاُل  ُيعكَس  أن  جيب  هلذا  فيها. 
فُيحابون  عقائدهم  وفق  الناس  يعاملون  أو  اآلخرين  عقائد 
يفعلون  "ملاذا  األخرى.  العقائد  أبناء  ويظلمون  دينهم  أبناء 
املرء  ُيسأل  فهل  الصواب،  أفعل  أنا  السؤال.  هو  ذاك  هذا؟" 
يفعلون  ال  ملن  بدوري  السؤال  احّول  أنا  الصواب؟  يصنع  ملاذا 
عقائدهم؟! إىل  انلظر  دون  البرش  كل  حتبون  ال  ملاذا  هذا: 

كيف ترين العقول املتحجرة التي مازالت إىل اآلن تقف يف وجه 
املسيحيني يف بناء كنائسهم؟

ضعاف اإليامن فقريو األخالق. 

؟ قلية  أ مرص  يف  ن  ملسيحيو ا هل 
ال. ألن مفردة: "األقلية" مصطلٌح سيايس، ُيطلق عىل جالية وافدة )من 
بقية  عن  ا  َعَقديًّ املختلف  )املواطَن(،  لكن  ما.  دولة  يف  املواطنني(  غري 
املواطنني، ال جيوز أن ُنطلق عليه مصطلح )أقلية(، ولو كان فرًدا واحًدا. 
فلو كان هناك مواطٌن ليربايّل يف جمتمع رجعّي، ال جيوز أن ُنطلق عليه 
)أقلية(؛ ألنه يف وطنه. ولو كان هناك مواطن "سلفي متشّدد" يف جمتمع 
مواطٌن  هناك  كان  ولو  وطنه.  يف  مادام  )أقلية(؛  عليه  ُنطلق  ال  علاميّن، 
يؤمن باالشرتاكية يف جمتمع رأس مايل، ال نسميه "أقلية"؛ يف وطنه. ولو 
ا ُوِجد يف جمتمع اشرتاكي، ال نطلق عليه )أقلية(، مادام  أن مواطًنا إقطاعيًّ
يف وطنه. ولو أن رضيًرا ولِد يف جمتمع من املبرصين، أو مبرًصا وِجد 
يف وطن من العميان، ال يصحُّ أن نطلق عىل أحدمها )أقلية( ألن كليهام 
وسياسية  فكرية  تباينات  من  سبق  ما  كلُّ  وينطبُق  وطنه.  يف  مواطٌن 
واقتصادية وجسامنية، عىل اختالفات املعتنق الَعَقدي، كذلك. فلو كان 
نسميه  أن  جيوز  ال  نية،  السُّ مرص  يف  يعيش  مرصي  شيعّي  مسلٌم  ثمة 
املرصي؛  اإلنجييل  أو  الكاثوليكي  واملسيحي  مرص.  وطنه  يف  )أقلية( 
مجيعهم  ألن  أرثوذوكسية،  مسيحية  أكثرية  بني  )أقليًة(  ُيسمى  ال 
)أقلية(  عليه  نطلق  أن  يصحُّ  ال  املرصي،  والبهائيُّ  مرصيون.  مواطنون 
يف وطنه مرص. )األقلية( مصطلٌح ال عالقة له بالعقيدة أو الطائفة، مهام 
 2014 املرصي  الدستور  وفق  املواطنة،  “صّك”  بموجب  التعداد،  كان 
املنطق  هو  ذاك  املواطنني.  جلميع  الكاملة  املواطنة  بحقوق  ُيقرُّ  الذي 
لنفسه،  املسيحيُّ  املواطُن  خالله  من  ينظَر  أن  جيُب  الذي  “الوحيد” 
أصالُء  مواطنون  مرَص  مسيحيو  املسيحي.  لشقيقه  املسلُم  واملواطُن 
كاملو األهلية، ُيعّمرون أرَض مرَص منذ أكثر من ألفي عام، )٢١ قرًنا(، 
قبل دخول اإلسالم مع العرب يف القرن السابع امليالدي، )١٤ قرًنا ( من 
عمر مرص املديد، هلذا ال جيوز أن نطلق عليهم )أقلية( مهام كان عددهم. 

منارة تنويرية هائلة وطاقة إجيابية جبارة إستطاعت أن تدق عىل قلـوب املرصيني وتــعـــزف 
مقطوعة موسيقية بعنوان نعم للحب والسالم تكره العنف والطائفيــة وتدعو إىل الـتــمــاســك 

والرتابط بني شعب مرص. 
تنادى دائامً باحلق، من يراها ينجذب رسيعاً  إىل كلامهتا العذبة التى ال متل األذان من سامعهـا. 
جتول تصنع خيـراً ىف بالد العـالـم ليـرى النـــاس مرصيــتــهـــا ومــــدى عشقهــــا إىل وطنــهـــــا 
غريت بكتاباهتا أفكار الكثريين لنعومة كلامهتا وقوهتا وصدقها،  إهنا الكاتبة الرقيقة واجلميلة 

فاطمه ناعـوت صاحبه القلم احلر تفتح قلبها لكاريزما. 



املحرق  وأديرة  أسيوط  ملحافظة  زيارتك  تعني  ماذا 
املسيحية؟ املقدسات  زيارة  عىل  وحرصك 

وكذلك زرُت )دار لليان ترارش لأليتام( يف أسيوط. ويعني ذلك 
أنني مواطنة مرصية واعية بعظمة بالدها احلضارية والسياحية 
واملعامرية واملجتمعية، مواطنة هتتم بالسياحة الداخلية وإنعاشها 
الدنيا.  بالد  بني  واستثنائيتها  بالدها  بجامل  الناس  وتعريف 

املركز الكاثوليكي املرصي صخرة الفنون الرفيعة
ماذا يعني لك؟

وحصٌن  التنوير،  قالع  أحَد  هو   للسينام"،  الكاثوليكي  املركز 
راهٌب  ِمشعَله  حيمل  مرص.  يف  الناعمة  القوى  حصون  من 
دائم  املشعل  ذلك  تسّلم  بعدما  دانيال"،  بطرس  "األب  هو  فناٌن 
دين  رجُل  كالمها  مظلوم.  يوسف  الراحل  األب  من  اإلضاءة 
يقترُص  وال  الفن.  ويعشقان  مرَص  يعشقان  ومستنري،  مثقٌف 
دوُر هذا األب بطرس دانيال عىل رعاية الفنون اجلميلة وتكريم 
يف  األنبُل  دوُره  يتجىّل  بل  واألدب،  واملرسح  السينام  قامات 
الفنانني  من  والدولُة،  الناُس،  نسيهم  َمن  كّل  ورعاية  ر  تذكُّ
بهم انحساُر  املادّي وغيَّ العوُز  أو  الذين أقعدهم املرُض  املنسيني 
صخوًرا  ُتعدُّ  جليلة،  أعامال  ملرص  قّدموا  بعدما  عنهم،  األضواء 
يف  الدنيا  مرُص  به  ُتباهي  الذي  الناعم،  مرَص  هرم  يف  خالدة 
يوم  كّل  يف  ستجده  الطيب  األُب  هذا  والثقافة.  والفن  الفكر 
يزور  بيت  يف  أو  مستشفى  يف  تكريم  ودرع  زهور  باقة  حيمل 
ا ُمصاًبا،  ا  جار الزماُن عليه، أو جنديًّ فناًنا مريًضا أو أديًبا منسيًّ
ا أن عيادة املريض  أو أرسة شهيد. هذا الرجُل املؤمن يعلم جيدًّ
اهلَل  حيبُّ  َمن  ألن  هلل.  الصالة  من  نبيٌل  لوٌن  باملُهّمشني  والرّب 
نحن  جيمعنا،  أن  تعّوَد  الكريم  الراهُب  ذلك  اهلل.  خلَق  حُيبُّ 
املحبة" "إفطار  مائدة  عىل  رمضان  شهر  يف  عام  كلَّ  املسلمني، 
بشمعة  املُضاء  رمضان  وفانوس  التمَر  بنفسه  لنا  ليقّدم 
ُيفّرقنا. مما  أكثُر  جيمُعنا  ما  أن  فنتذكر  واحُلّب،  النور 

ىف  لدورها  أباظه  ثروت  أمينة  السيدة  بتكريم  قمِت 
ملاذا؟ احليوان؟  رعايه 

ألهنا حتمي َمن ال قانوَن حيميه. تدافع عن حق احليوان يف احلياة 
وعدم التعرض للتعذيب عىل أيدي البرش غالظ القلب. نذرت 
عمرها ملنع تعذيب احليوان حتى أهنا اشرتت مجال صغريا فقأ 
املجرمون عينه  وأسكنته مزرعتها لتطبيبه وعالجه ورعايته. 
عظيم.   تنويري  كاتب  وابنة  عظيمة  وصديقة  عظيمة  سيدة 

حتدثِت من قبل يف أحد الربامج عن أن كل ما حيدث من 
مشاكل أساسه عدم احلب. ماذا جيب فعله ليعيش املجتمع 

ىف حمبه؟
يف  وتكريسه  العامل.  رشور  كل  أصل  هو  احلب  غياب 
القانون  وتطبيق  التعليم  إصالح  مع  ينتعش  سوف  النفوس 
البغضاء.  مشيعي  الفتن  مثريي  عىل  ورصامة  بحسم 

4 سنوات؟ حرضتك مع مد فرته الرئاسه الكثر من 
نعم. حتى ُيكمل الرئيس ما بدأه من إصالح وتنمية. مرص 
اآلن ال تتحمل هّزات جديدة وجتارب تشبه الوثب يف الفراغ.  

٢٠١٨؟ ىف  األفضل  ترينها  التي  الشخصيه  هي  من 
كثريون وكثريات. 

األعىل؟ مثلك  من 
غاندي. مارتن لوثر كينج. ابن رشد. األم تريز. طه حسني. 
يعقوب. كثريون  جمدي  نصري.  آمنة  العامل.  أمني  حممود 

وكثريات. 

كان  ماذا  وهبه  مراد  للفيلسوف  التنوير  درع  تسليمك 
عليك؟ اثره 

شعور التلميذة حني تقول لألستاذ: شكًرا لك. تعلمُت 
منك الكثري. 

صالون فاطمة ناعوت يعتربه البعض منارة تنويرية 
وطاقة أمل للتغيري يف مرص،  ما رأيك؟

الذي  الثقايف  احلراك  من  بجزء  يقوم  صالوين 
مرص.  دروب  مجيع  ويمأل  وينترش  يزيد  أن  جيب 

كيف استفدِت من كتاب الوصمة البرشية، و جيوب 
مثقلة باحلجارة، و أثر عىل احلائط؟

تلك عناوين بعض الروايات التي ترمجتها للعربية عن اإلنجليزية. 
للربيطانية  والثالثة  والثانية  روث،  فيليب  لألمريكي  األوىل 
فرجينيا وولف. والرتمجة لون عميٌق من الكتابة واإلبحار يف 
أرسار اللغتني، اللغة األم املنقول عنها، واللغة احلاضنة املنقول إليها. 

كلامت للشخصيات
الرئيس السيسى

أكمل ما بدأت. فمرُص تستحُق أن تعلو وأن تنهض من 
عثرهتا. 

توارضوس البابا  قداسه 
خارج  مرص  اسم  وأعالء  الوطنية  فيك  أحيي 
صّف  وحدة  عىل  واإلرصار  العامل  أمام  مرص 
العامل.   أمام  ملرص  سفري  خرُي  أنت  املرصي.  الشعب 

االزهـــــــــر شـــيـخ 
بحكم منصبك الرفيع عليك عبُء تنقية الرتاث اإلسالمي 
ومناهج األزهر الرشيف التعليمية مما يشّوه صورة اإلسالم

 ومما يناقُض روح القرآن الذي نزل رمحة للعاملني. عليك 
بحكم منصبك الرفيع أن توقف التكفرييني الذين يشّقون 
عبء  عليك  شعبنا.  وحدة  ويزعزعون  املرصي  الصف 
"تصويب" اخلطاب الديني كام يليق هبذه اللحظة التي نحياها. 

اإلسكندراين. سمري  للفنان  كلمة 
لصالوين  الروحي  واألب  الروحي،  أيب  اإلسكندراين  سمري 
التنويرية  مرص  أعمدة  أحد  املثقف  الفنان  ذلك  الشهري. 
أطلُق  كام  اجلميلة،  مرص  تعويذة  وهو  الراسخة،  والفنية 
املخابرات  وثعلب  العامل.  حناجر  أمجل  أحد  عليه. 
الكيان  وصفع  خطرية  حلظة  يف  مرص  أنقذ  الذي  املرصية 
املاضية.  الستينيات  يف  هائلة  صفعة  واملوساد  الصهيوين 

املرصيني الشعب 
وال  التنمية  مسرية  إكامل  يف  قواكم  بكل  سامهوا  فضلكم  من 
تسمحوا ألي مغرض حاقد أن يقّوض ما بنينا وال تسمحوا للفتنة أن 
تشق صّفنا فنحن شعب أصيل حيب وال يكره جيتمع وال يتفرق. 

املرصيني باخلارج
مرص  احلبيب  لوطننا  عظامء  سفراء  كونوا 
واجعلوا  العامل  عيون  أمام  عاليا  مرص  لواء  وارفعوا 
به. أوىل  وأنتم  بكم  أوىل  فهو  وطنكم  يف  استثامراتكم 

بصفتك كاتبة يف جريدة يومية، كيف ترين جريدة 
أمريكا  يف  ي  املرص ن  بالشأ ملهتمة  ا "كاريزما" 

وماذا تقولني ألرسة اجلريدة؟
املواطن  "رشيان وصل" بني مرص وبني  تعترب  جريدة مجيلة 
مازالت  وروحه  اخلارج   يف  يعيش  الذي  املهجري  املرصي 
ي. أقول ألرسة كاريزما: شكًرا لكم. مربوطة بحبل مرص الرسُّ

املاضى الشهر  صالوهنا  أزمة  بعد  وإبنها  ناعوت  فاطمة  بني  اآلخري  احلوار 
 مازن: أحسن النهارده يا ماما؟

= احلمد هلل يا حبيبي. أحسن.
مازن: ماما مش عاوز األزمة دي تأثر فيكي هنائي. شويف 

كمية حب الناس ليكي قد ايه. بتتأكدي منها بعد كل أزمة.
=. فعال يا حبيبي. نعمة ربنا عليا.

مازن: مش عاوز املحنة دي ختليكي تغريي مبادئك.
= هو أنا مبادئي قابلة للتغيري يا مازن؟

= قصدي عدم الكتابة عن حقوق األقباط.
= جمروحة قوي يا مازن ومش قادرة أفهم ليه كدا؟

مازن: يا ماما... مش كل الناس قادرة عىل إستيعاب اجلامل. 
أنت عملتي حاجة مجيلة جدا عشان الناس تقرب من بعض 

أكرت. عشان املحبة تربط الناس بدل الفرقة. مش كل الناس 
تقدر تلقط الفكرة زي بعض. وده طبيعي.

= طبيعي إزاي بس يا مازن. الفكرة واضحة وبسيطة 
ورشحتها يف بوستات ومقاالت وبالكالم يف التليفزيون 

واإلذاعة. مع إهنا مش حمتاجة رشح.
مازن: لو كل الناس بتقدر تلقط اجلامل بسهولة كانت كل 

مشاكل العامل احتلت!
= بس كل الناس فعال لقطت الفكرة اجلميلة وفرحوا بالصالون 
وضيف الرشف والتقطوا الفكرة احللوة بدليل مظاهرة الفرح 

واحلشود والرسائل والزهور واملقاالت وووو.
= وفيه ١٠ أشخاص مقدروش يلتقطوا الفكرة. نسبة قد ايه 

صغرية.
= لو مقدروش يلتقطوها كانوا سبونا نفهمهاهلم. لكنهم 

شوهوها ودنسوها ومألوها رش!
= يبقى تستمري يف صناعة اجلامل عشان اليل مفهمش 

النهارده يفهم بكرا.
= بس ملوا قلبي حزن. حسيت أننا بعيييد قوي لسه 

عن نقطة النور واملحبة اليل نفيس نوصلها. كنت فاكرة
 إننا قربنا اكتشفت إننا بنبعد! صعبة عليا إن أهل املحبة 

مها اليل يعجزوا عن التقاطها. خذلوين.
مازن: )أهل املحبة( يا ماما؟ كلهم؟! كام يف امليه؟! عرش 

أشخاص- تالتني شخص .... من تالتني مليون يا ماما.
ومن ١٠٠ مليون مرصي!.متصورة النسبة؟! بتهزري.
= ولو شخص واحد يا مازن. أتوجع. ألين توقعت ده

من الناس التانية اليل بيعلمونا نكره بعض وكل املجتمع 
بيقاومهم. فا دول يسكتوا، وبتوع املحبة يرفضوا اجلامل 

واملحبة؟
مازن: يا ماما انيس العرشة دول وامتسكي بقضيتك. دي قضية 
عمرك يا ماما. املوضو بالنسبة لك مش وظيفة وعمل دي قضية 

ُعمر.
= مش مصدقة يا مازن أنك كربت كده يا حبيبي وبتفكر كده! 

ربنا حيميك يا قلب ماما.
أنا  بيه.  الناس  وفرحي  بالصالون  افرحي  بليز  ماما  مازن: 
الناس  وكل  وأناقة  نظام  جتنن.  وصور  اليف  مقاطع  شوفت 
يف  كتبها  اليل  احللوة  والكلمة  للكل  بيبتسم  والبابا  مبسوطة 
وتعليقات  للصالون  أهداها  اليل  اجلميلة  واهلدية  الرشف  دفرت 
ختىل  ليه  تاين؟  ايه  عاوزة  أسبوع.  من  موقفتش  اليل  الناس 
يا  ارجعي  الناس؟  وفرحة  فرحتك  تفسد  صغرية  حاجة 
يساحمكم. اهلل  وجعوكي:  ليل  وقويل  وقضيتك  لقلمك  ماما 

جمانا. األول  يومها  منذ  صحيفتنا  ىف  تكتب  ألهنا  ناعوت  فاطمة  األديبة  نشكر 
بالعربية  والناطقة  املهجر(  )دول  أمريكا  من  تصدر  كصحيفة  نحن  مــلــحــــــوظـــــــــة: 
نشهد  ومسلميها(  )أقباطها  عام  بوجه  والعربية  املرصية  للجالية  وموجهه  أجنبية  دول  ىف 
كتاباهتا  مقابل  نقدية  مبالغ  أى  منا  تتقاضى  ال  ناعوت  فاطمة  السيدة  أن  حق  شهادة 
األدبى  النشاط  هبذا  معنا  تقوم  السيدة  وهذه  كاريزما،  جريدة  يف  معنا  ومشاركاهتا 
برسالة  وإيامهنا  والتثقيفية،  اإلنسانية  برسالتها  وإليامهنا  اجلريدة  لتشجيع  والثقاىف 
العربية  الثقافة  وترسيخ  والتثقيف  لألحداث  وتغطيتها  موضوعاهتا  ىف  املعلنه  اجلريدة 
يف  األم  وببلدهم  ببعض  بعضهم  العربية  اجلالية  وتقريب  للتواصل  باخلارج  املقيمة  لألجيال 
األيام  من  يوم  ىف  ثقافية  أو  أدبية  مساعدات  بأى  علينا  تبخل  ال  السيدة  وهذه  املهجر،  دول 
ناعوت. فاطمة  لألستاذة  شكرًا   .. الصداقة  منطلق  من  فقط  ولكن  مادى  أجر  أى  بدون 
أســرة جريــدة كــاريــزمــا 





غذائـي  نظام  أو  الوزن  لفقدان  غذائي  نظام  اتباع  يعني  هل 
الوجبــات  عـن  تقلـع  بأن  تقسم  أن  عليك  جيب  أنه  صحي، 

بالرضورة. ليس  الرسيعة؟ 
مـع  الســريـعـة  الوجبــات  عن  املؤقت  التوقف  يكفي  فقد 
ما  بشـأن  حريصـًا  كنـت  إذا  دائم،  صحي  غذائي  نظام  اتباع 

طعام. من  تتناوله 
اختيارك  عند  باعتبارك  النصائح  هذه  تضع  أن  يمكنك  لذلك 

الرسيعة: الوجبات 

الطعام من  صغرية  كمية  تناول   -1
من  عديدة  أحجاًما  الرسيعة  للوجبات  مطعم  قدم  إذا 
الساندويتشات، فالتقط أصغر واحد منها. جتنب اهلامربغر الذي 
يمكن  والتي  البقري،  اللحم  أو ثالث رشائح من  يتضمن قطعتني 
أن حتتوي عىل حوايل 800 سعر حراري و40 غراًما من الدهون. 
وبداًل من ذلك، اخرت هامربغر من احلجم العادي أو احلجم اخلاص 
حراري.  سعر   300 إىل   250 حوايل  عىل  حيتوي  حيث  باألطفال، 
أو  املقلية  البطاطس  من  الكبري  املقدار  وجتنب 
يقلل  منها،  صغرًيا  مقداًرا  واطلب  البصل،  حلقات 
حراري. سعر   300 إىل   200 من  لوحده  التغيري  هذا 

للصحة فائدة  األكثر  اجلانبية  األطباق  اختيار   -2
يف  املقدمة  الصحية  اجلانبية  األطباق  ميزة  من  استفد 

ذلك  اخرتاع  فمنذ  تقريبًا،  البيتزا  حيب  ال  أحد  يوجد  ال 
عىل  اجلميع  يقبل  أمجع  العامل  عرب  وانتقاله  اإليطايل  الطعام 
األذواق  كافة  إرضاء  يمكنها  البيتزا  أن  وخاصة  تناوهلا، 
حتوهيا  التي  الغذائية  املكونات  يف  الكبري  التنوع  بسبب 
الفواكه.  حتى  أو  اخلرضوات  أو  البحر  طعام  أو  حلوم  من 

كثري  يف  صحي  غري  طعاما  البيتزا  تعد  الشديد  لألسف  أنه  إال 
الطعام  تناول  يف  الراغبني  جيعل  الذي  األمر  األحيان،  من 
عشاق  حظ  حلسن  أنه  إال  اإلمكان،  قدر  جتنبها  حياولون  الصحي 
البيتزا  من  جتعل  أن  يمكنها  ووصفات  طرق  عدة  هناك  البيتزا 
هذه املقالة. الوصفات يف  تلك  من  نتناول سبعًا  صحيا.  طعاما 

صحي؟ غري  طعام  البيتزا  من  جيعل  الذي  ما   *
هذا هو السؤال األسايس الذي تنبغي اإلجابة عنه من أجل حتضري 
أسباب: لعدة  صحي  غري  طعاما  البيتزا  تعد  حيث  صحية،  بيتزا 
املشبعة،  الدهون  من  هبا  بأس  ال  كمية  عىل  احتواؤها  أوهلا   -
خماطر  من  يتبعها  وما  الوزن  زيادة  يف  تتسبب  أن  يمكن  والتي 
إىل  يؤدي  ما  والرشايني،  األوردة  تضّيق  بجانب  صحية، 
الدم.  ضغط  كارتفاع  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة 

التي  املصنعة  اللحوم  من  العديد  أن  هو  الثاين  السبب   -
عىل  حتتوي  البيتزا  وصفات  من  العديد  إضافتها إىل  تتم 
ضغط  عىل  يؤثر  الذي  الصوديوم  من  مرتفعة  نسبة 
أيضا  اللحوم  تلك  حتتوي  قد  كام  سلبي،  بشكل  الدم 
األمعاء.  برسطان  ترتبط  والتي  النيرتات  مركبات  عىل 

حتتوي  األحيان  من  كثري  يف  أنه  هو  الثالث  السبب   -
احلرارية. السعرات  من  للغاية  كبرية  كمية  عىل  البيتزا 

صحية؟ بيتزا  إعداد  يمكن  كيف   *
التي  املكونات  جتنب  هو  الصحية  البيتزا  وصفات  وراء  الرس  إن 
تتسبب يف العواقب الصحية السلبية التي ذكرناها آنفا، باإلضافة إىل 

املثال،  سبيل  عىل  الرسيعة.  األطعمة  مطاعم  من  العديد 
جانبًيا  سلطة  طبق  اخرت  املقلية  البطاطس  من  بداًل 
بالفرن.  املطبوخة  البطاطا  أو  الدسم  قليلة  تتبيلة  مع 
لوجبتك.  الزبادي  مع  الفاكهة  أو  الفاكهة  طبق  أضف  أو 
وتتضمن اخليارات الصحية األخرى رشائح التفاح أو الربتقال أو 
الذرة أو األرز املطهو بالبخار أو رقائق البطاطا املطبوخة بالفرن.

اخلرضوات تناول   -3
اجلمربي  أو  األساسية املؤلفة من الدجاج  الوجبة  سلطة  اخرت 
الدهون  قليلة  تتبيلة  أو  الدسم  خالية  خرضوات  املشوي من 
يمكن  والتي  املعتادة  السلطة  تتبيلة  وليس  الطعام،  بجانب 
حراري.  سعر   200 إىل   100 عىل  منها  الواحدة  حتتوي  أن 
تلك  مثل  احلرارية،  السعرات  عالية  السلطات  من  واحذر 
بالدجاج  املغطاة  تلك  أو  بإفراط  املقيل  املحار  مع  املقدمة 
أخرى(.  مقلية  أطعمة  أي  )أو  املقيل  باخلبز  املغطى 
املقدد  اللحم  أيًضا األكالت اإلضافية، مثل اجلبن ورشائح  وجتنب 
واخلبز املحمص، والذي يزيد رسيًعا من عدد السعرات احلرارية . 
أنواع  جتد  أن  يمكنك  التتبيلة،  تريد  ال  كنت  وإذا 
حوايل  قدرها  حرارية  سعرات  عىل  حتتوي  سلطات 
الرسيعة. األطعمة  مطاعم  معظم  يف  حراري  سعر   300

املشوية األطعمة  اختيار   -4
مثل  قليها،  قبل  اخلبز  بفتات  واملغطاة  املقلية  األطعمة  إن 

استبدال تلك املكونات بأخرى صحية ذات سعرات حرارية أقل، 
السواء،  عىل  واملفيدة  الرضورية  الغذائية  العنارص  عىل  وحتتوي 
واإلضافات. العجني  فقط:  خطوتني  يف  فعله  يمكن  الذي  األمر 

العجني  -
واملاء  الدقيق  من  بالبيتزا  اخلاص  العجني  يتكون  أسايس  بشكل 
واخلمرية والزيت وقليل من امللح، وجلعل هذا العجني صحيا أكثر 
عىل  حيتوي  الكاملة  احلبوب  من  مصنوع  دقيق  استعامل  يمكن 
العديد من العنارص الغذائية الرضورية، وعىل سعرات حرارية أقل.

اإلضافات  -
البيتزا  عجينة  سطح  تغطي  التي  اإلضافية  املكونات 
استخدام  عرب  ويمكن  املميز،  طعمها  تكسبها  هي التي 
بشكل  البيتزا  حتويل  الصحية  الغذائية  املكونات  من  العديد 
التالية: الوصفات  يف  كام  مفيدة،  صحية  وجبة  إىل  كامل 

صحية مارغريتا  بيتزا   -1
تقليدية  األكثر  الوصفة  هي  واجلبن  الصلصة  من  طبقة 
بمنتهى  صحية  ملارغريتا  حتويلها  يمكن  والتي  للبيتزا، 
الطامطم  برشائح  الصلصة  استبدال  يمكن  حيث  البساطة، 
املعروفني  الزعرت  أو  احلبق  من  القليل  إليها  مضافا  الطازجة 
مصنوع  جبن  استعامل  يمكن  كام  الصحية،  بفوائدمها 
الدهون. لتقليل  منه  خال  أو  الدسم  قليل  حليب  من 

الغراب عش  فطر  بيتزا   -2
 – الغراب  عش  فطر  أنواع  من  العديد  استخدام  يمكن 
حيث  الصحية،  للبيتزا  كإضافات   – باملرشوم  أيضا  املعروف 
عىل  حيتوي  أنه  كام  للحوم،  مثاليا  بديال  الغراب  عش  يعد 
للعديد  الرضورية  كاملعادن  الغذائية،  العنارص  من  العديد 
والسيلينيوم. والنحاس  البوتاسيوم  مثل  اجلسم،  وظائف  من 

باخلبز،  املغطاة  السمك  ورشائح  املقرمشة  الدجاج  شطائر 
احلرارية.  والسعرات  الدهون  من  كبرية  كمية  عىل  حتتوي 
صدور  مثل  الدهون  من  اخلالية  املشوية  اللحوم  فاخرت 
من  اخلايل  املدخن  اللحم  أو  الدجاج  أو  الرومي  الديك 
الدهون. من  اخلايل  املشوي  البقري  اللحم  أو  الدهون 

ترشب ملا  االنتباه   -5
حرارية  سعرات  عىل  املرشوبات  من  الكثري  حيتوي 
 32( العادية  الغازية  املياه  املثال،  سبيل  عىل  عالية. 
حراري. سعر   300 عىل  حتتوي  مليلرت(   946 أو  أوقية 
أو  املاء  أو  السعرات  قليلة  الصودا  اطلب  ذلك،  عن  وعوًضا 
املعدنية.  املياه  أو  الفوارة  املياه  أو  املحىل  غري  املثلج  الشاي 
اآليس  ومرشوبات  )املخفوق(  اخلالئط  مرشوبات  أيًضا  وجتنب 
من  أكثر  عىل  احلجم  كبري  املخفوق  حيتوي  فقد  األخرى.  كريم 
كله. اليوم  يف  املطلوبة  املشبعة  الدهون  وكل  حراري  سعر   800

طريقتك عىل  تناوهلا   -6
ساندويتش  مع  يأيت  ما  الختيار  مضطًرا  لست  أنك  تذكر 
الرسيعة.  الوجبات  مطاعم  يف  حتى  وليس  طعام،  وجبة  أو 
الطعام.                    لكميات  وانتبه  الصحية،  والبدائل  اخليارات  عن  اسأل 

صحتك  - كلينك  مايو 

امللون الفلفل  بيتزا   -3
استبداهلا  يمكن  التقليدية،  البيتزا  عجينة  استخدام  من  بدال 
إضافة  تتم  ثم  الكاملة،  احلبوب  من  املصنوع  البيتا  بخبز 
األخرض  والفلفل  واألصفر  األمحر  امللون  الفلفل  من  رشائح 
يمكن  وبذلك  والبهارات،  التوابل  من  قليل  بجانب  التقليدي، 
أيضا. واأللياف  بالفيتامينات  غنية  صحية  بيتزا  عىل  احلصول 

الباذنجان بيتزا   -4
املرة،  هذه  كإضافة  الباذنجان  استخدام  يتم  لن  الشائع  بعكس 
بجانب  الباذنجان،  برشائح  البيتزا  عجينة  استبدال  سيتم  حيث 
استخدام الطامطم وجبن املوزاريال – قليل الدسم بالطبع – كإضافات 
للحصول عىل بيتزا لذيذة الطعم وغنية بالعنارص الغذائية الصحية.

الكاالماتا وزيتون  بروكسل  كرنب  بيتزا   -5
للبيتزا  كإضافات  الكاالماتا  وزيتون  بروكسل  كرنب  استعامل  إن 
الصحية،  بالفوائد  وغني  مميز  مذاق  ذات  جيعلها  أن  شأنه  من 
بجانب  والكالسيوم  األلياف  عىل  املكونات  تلك  حتتوي  حيث 
الصحة. عىل  الطيب  األثر  ذات  األحادية  املشبعة  غري  الدهون 

احلمراء والفاصوليا  املشوي  الدجاج  بيتزا   -6
اللحوم  من  بدال  املشوي  الدجاج  صدور  قطع  استخدام  إن 
الدجاج  صدور  إن  حيث  الفارق،  يصنع  أن  يمكنه  املصنعة 
وبالطبع  وامللح،  الدهون  من  بكثري  أقل  حمتوى  ذات 
جيعلها  ما  واللون،  الطعم  ومكسبات  حافظة  مواد  دون 
حبوب  إضافة  يمكن  كام  احليواين،  الربوتني  لعشاق  مثالية 
وألياف. فيتامينات  من  حتويه  ملا  احلمراء  الفاصوليا 

اجلمل وعني  والتني  الكمثرى  بيتزا   -7
واملكرسات  الفواكه  استخدام  فيمكن  احللو،  الطعم  ملحبي  أما 
مع  الكمثرى  رشائح  إضافة  يمكن  حيث  للبيتزا،  كإضافات 
حلو  طعم  عىل  للحصول  وذلك  اجلمل،  عني  بجانب  التني  قطع 
والعمليات  للوظائف  الرضورية  واملعادن  بالفيتامينات  غني 
باجلسم.                    ترمجة وإعداد حممد السنباطي - صحتك احليوية 

صحياً طعاماً  البيتزا  من  جتعل  وصفات   7





الزكريات وأمتع  أمجل  من  األحالم  بيت  عن  البحث  يعترب 
واخلربات،  فهى رحلة قد تطول أو تقرص، وفيها الضغط العصبى والقلق 
يصل أحيانا للذروه وهذا بسبب عدم فهم الكثريين ملراحل رشاء بيت 
األحالم، وكم سمعت من عمالء قرروا إلغاء البيع نتيجه اخلوف والقلق 
من عدم احلصول عىل العقار وأيضا سمعت مجلة ) إيه الىل خالنى أدور 
عىل بيت؟ ما أنا كنت مرتاح ىف اإلجيار !!(، ولكن كل هذا خيتفى ىف طرفة 
عني، وحتل مكانه أبتسامه عريضه وضحكة من القلب بمجرد األستامع 
جلملة مربوك، ها هو مفتاح البيت، ويتحول القلق واخلوف إىل أفراح

البيت  أفتتاح  حلضور  واألهل  لألصدقاء  حمرتمه  وحفلة  وهتانى، 
والسعادة  باإلستقرار،  يشعرون  واألبناء  بل  فقط  هذا  ليس  اجلميل، 
واألم. األب  قلق  خالل  من  قلقني  كانوا  بعدما   ! عيوهنم  ىف  تلمع 

إن رشاء البيت ألول مرة وما يصاحبه من نوادر ومعوقات وطرق حلها 
ذكرت  )كام  العمر  طوال  تنسى  أن  يمكن  فال  العقل،  أعامق  ىف  تكمن 
سابقا(. وهلذا ىف هذا اجلزء من مقاالت رشاء بيت األحالم سأهتم بتوضيح  
ورشح مراحل رشاء البيت من البدايه حتى أستالم املفتاح، لكى أساهم 
ىف تبصري العمالء باخلطوات األساسية لعملية الرشاء، وهذا سيساهم ىف 
ومتشابكه كثريه،   املراحل  هذه  وألن  العصبى.  والضغط  القلق  تقليل 
للجميع. وواضحه  شامله  تكون  حتى  أجزاء  ىف  فسأكتبها 

األولــى املـرحـلـة   

الرشاء. أجرائات  وبدء  املناسب  البيت  عن  البحث   
اخلاص البيت  عىل  احلصول  )فكرة(  بمجرد  الرشاء  رحلة  تبدأ 

عدد  حيث  من  البيت،  مكونات  حتديد  ىف  العقل  يبدأ  ثم  ومن 
محام  به  يلحق  وهل  البيت،  ومساحة  واحلاممات  النوم،  غرف 
مناسبة  مدارس  وأى  مدينة،  أى  ىف  البيت،  موقع  ثم  ال!  أم  سباحه 
من  البيت  وقرب  املفضل،  العباده  مكان  من  قرهبا  ومدى 
من  واقع  إىل  األفكار  تلك  املشرتى  حيول  ثم  واألهل،  األصدقاء 
واقع. إىل  احللم  هذا  حتويل  عىل  قدرته  ىف  يثق  لوكيل  أختياره  خالل 

وهى  الرشاء،  عمليه  ىف  فعليه  خطوه  بأول  الوكيل  يقوم  عندئذ 
يعرض  وهلذا  البيت،  لرشاء  مناسب  قرض  عىل  احلصول  أمكانيه 
القروض  لوكيل  يقدمه  الذى  العقارى  للوكيل  أوراقه  كل  العميل 

اخلاص  وعرب  اإليميل  عرب  وصلتنا  التي  الكثرية  الطلبات  عىل   بناءا 
به  يتعلق  ما  وكل  أمريكا  يف  العقاري  اإلستثامر  طريقة  رشح  عن 
وغريها واإلجراءات  القانونية  النواحي  من  بعيد  أو  قريب  من 

عند  معلومات  من  حتتاجه  ما  مجيع  املستثمر  عزيزي  لك  سنضع 
القانونية : و  النظامية  األمريكي وذلك من الناحية  العقار  اإلستثامر يف 

اجلنسية  عىل  له باحلصول  عالقة  ال  بأمريكا  عقار  يف  1- الرشاء فقط 
الفيزا للدخول ألمريكا ال من قريب وال من بعيد األمريكية أو تسهيل 

واألنظمة  الرشوط  )بحسب  األمريكي  العقار  يف  اإلستثامر  أما 
 Green اخلرضاء  البطاقة  عىل  للتقديم  األمريكية( خيولك 
اإلستثامر. و  فقط  الرشاء  بني  فرق  فهناك  وبالتايل   Card

2- للتأكد من ذلك، اتصل عىل السفارة األمريكية يف بلدك واسأل عن ذلك، 
كام تستطيع أن تتصل بأي حمامي داخل أمريكا وتأكد من ذلك بنفسك 
 Immigration Lawyer in Florida, قوقل  يف  اكتب 
واذا  به،  واتصل  أحدهم  اخرت   ، املحاميني  بجميع  قائمة  لك  ستظهر 
املحامني  للتحدث، فإنظر أي من األسامء  اإلنجليزية غري كافية  لغتك 
العرب من القائمة، وعادة يتحدث بالعريب، كلمه واسأل بنفسك للتأكد.

الورق  قراءة  يف  عادة  عمله  ينحرص  فاملحامي  حمامي،  عينت  اذا   -3
والتأكد من انه قانوين فقط، وال حاجة للتوقيع بالنيابة عنك اال يف حاالت 
نادرة، واذا اردت رشاء العقار عن طريق املحامي، وأردت حتويل املبلغ 
له، فهناك مبالغ اضافية جيب عليك سؤال املحامي ملعرفتها وتأكد من 
املحامي  اختيار  حقك  ومن  بالتفاصيل املطلوبة،  معه  عقد  توقيع 
)-/+ دوالر   1000 تقريبا  العادة  يف  املحاكي  )أتعاب  تريده  الذي 

4- يف حال أردت رشاء عقار يف أمريكا، سواء من املالك مبارشة أو عرب 
اما اجراءات الرشاء، فآمن طريقة هي ان تكون من  مكتب وساطة، 
خالل رشكات نقل ملكية عقارية مرخصة من قبل احلكومة األمريكية 
ملزاولة هذا النوع من النشاط، وأي عملية بيع أو رشاء يف العقار خترج 
عن األنظمة املعمول هبا يف الوالية فسيعترب خمالف للقانون األمريكي.

مــــرخصــــة  تكــــون  البــــد  العقــــاريــــة  الوســــاطــــة  مكــاتــــب   -5
للحكــومــــة التابعــــة  العقــــاريــــة  اهلــيــــئــــة  لــــدى  ومسجلــــة 

 ) Real Estate Broker(6- موظفني رشكات الوساطة يسموهنم
والبد أن يكون املوظف برشكة الوســاطة العقــاريــة حيــمــل رخصــة 
مزاولة نشاط وساطة عقارية، واذا لــم حيمـل تــلــك الــرخصــة فهــذا 

خمالف للقانون األمريكي.

يف  احلق  كامل  )املشرتي(  للمستثمر  امللكية،  نقل  لرشكات  بالنسبة   -7
الصحيحة بالطريقة  الرشاء  إلمتام  ملكيات  نقل  رشكة  أي  اختيار 
النت يف  الرشكات  تلك  عن  تبحث  أن  تستطيع 
املثال سبيل  عىل  وتكتب  قوقل  عىل  تدخل 
Closing title Company in Florida أو الوالية املرغوبة 

تريدها  رشكة  أي  ختتار  امللكية،  نقل  برشكات  قائمة  لك  فتظهر 

السابقة(. املقالة  ىف  اخلطوات  تلك  أنظر   ( املتاح  القرض  قيمه  لتحديد 
وبعــــدمــــا يــحــــدد العميــل قيمـة القــرض الذى يستحقه، يبدأ الوكيل 
العقارى ىف البحث عن العقار املناسب لقيمه القرض، ولرغبات العميل.
ىف  املتاحه  للعقارات  وصادقه  مضمونه  حمدده  طرق  وتوجد 
الذى  املناسب  البيت  للمشرتى  العقارى  الوكيل  ويقدم  السوق. 
أماكن  ىف  بيوت  عده  بعد  أو  املشرتى  يراه  بيت  أول  يكون  ربام 
يقوم  عندئذ  العقاراملناسب،  عىل  النهائى  األختيار  ويقع  خمتلفه، 
حمدده أمور  ثالث  منه  ليعلم  بالبائع  باألتصال  العقارى  الوكيل 
أخر. عرض  قبول  تم  أم  للبيع  معروض  مازال  البيت  هل   )1
البائع  لدى  أم  املعروض  السعر  بنفس  ماذال  البيت  هل   )2
الرشاء. سعر  يرفع  تنافس  ىف  سيكون  وهبذا  أخرى  عروض 
السبب؟  هو  فام  السوق  ىف  طويل  وقت  له  البيت  كان  إذا   )3
ال. أم  احلاله  هذه  ىف  البيت  سعر  خفض  يمكن  وهل 
 وللعلم فأن األسئلة  واألجوبه صادقه وحمدده بحكم أخالق املهنه ولو 
البائع. ظهر كذب ما ىف األجابة يمكن يكون سبب قضيه تضليل ضد 
ونفرتض األن أن البيت املطلوب، متاح بنفس السعر املعروض، وقبول 
بمساومات  املشرتى  وكيل  يقوم  عندئذ  العقار،  لبيع  املبدئى  البائع 
أو  املوافقه  حريه  للبائع  ويكون  معقوله(  وبصورة  أمكن،  )إذا 
ختفيض  يطلب  اجلاد  املشرتى  أن  أوضح  أن  هيمنى  وهنا  الرفض، 
 ، بوضوح  ويقول  فيه  مغاىل  ختفيض  يطلب  جاد  الغري  بينام  معقول 
يشرتى،  لن  الغالب  ىف  املشرتى  هذا  ومثل  يامتجيش!!(  تيجى  )يأما 
الوكيل.  ووقت  وماله  وقته  ويضيع  متاما،  الواقع  عن  بعيد  فهو 
السعر  عىل  وافق  البائع  وكيل  أن  نفرتض  واألن 
البيت. رشاء  خطوات  أول  تبدأ  ئذ  عند  املعروض، 

الرشاء. عقد  وتقديم  أعداد 

وهذا العقد قانونى هو مطبوع وجمهز من خالل رجال قانون أكفاء 
حلساب جهاز الريل ستيت. فليس شيئى ىف العقد من أعداد الوكيل العقارى. 
وهذا العقد يتكون من أسم املشرتى وعنوان البيت املطلوب رشاءه ونوع 
القرض ومقداره وكم سيدفع نقدا ) املبلغ النقدى وقيمه القرض يساوون 
أوال  وهى  املشرتى  من  حمدده  رشوط  العقد  ىف  أيضا  ثم  البيت(  ثمن 

رشاء  يف  برغبتك  معهم  تتواصل  ثم  هبم،  اخلاص  املوقع  عىل  وتدخل 
لدهيم  املقدمة  وللخدمات  هلم  ارحتت  واذا  ملكيته،  ونقل  عقار 
بالكامل(  وعنوانك  )اسمك  معلوماتك  أخذ  يتم  حينها  وأسعارهم، 
النهائي(. والعقد  األويل  )العقد  لك  العقود  بتجهيز  يقومون  ثم 

حلساب  مبارش  املايل  التحويل  يكون  أن  عىل  احرص  حقك  لضامن   -8
شخيص  حلساب  وليس  املرخصة  العقارية  امللكية  نقل  رشكة 
من  البد  ولذلك  النهائي،  والعقد  األويل  العقد  توقيع  بعد  وذلك 
وبعد  أوال،  ختتارها  انت  اليل  الرشكة  مع  العقود  توقيع  من  التأكد 
املبالغ  حتويل  ذلك  بعد  يتم  بإسمك،  بالرشكة  ملف  لك  يفتحوا  أن 
عليك  جيب  والتي  امللكية(  نقل  رشكة  رسوم   + األرض  )قيمة  املالية 
بالرشكة. لدهيم  ملفك املفتوح  احلوالة رقم  بورقة  معها  ترفق  أن 

عىل  تأمني   + كامل  بضامن  الصك  أن  عقار  أي  رشاء  عند  تأكد   -9
الكامل  عليه الضامن  الذي  فالصك  جزئي،  بضامن  الصك وليس 
أو  سابقة  ديون  سواء  األرض  عىل  مطالبات  أي  من  حيميك  والتأمني 
رضائب مرتاكمة مل تدفع من قبل "كل" املالك الذين من قبلك منذ األزل
وابتعد عن أي صك ليس له ضامن، أو يكون ضامنه جزئي أو بال تأمني.
أنه ال رضائب  و ستتأكد  عقارك  ستحمي  الكامل  بالضامن  فـ 
كل  تسرتد  وبالتأمني  العقار،  عىل  سابقة  ديون  وال  مرتاكمة 
قبلة. ممن  أو  البائع  جهة  من  خلل  أي  وجود  حال  يف  أموالك 

10- رشكة نقل امللكيات هي التي تقوم بتسجيل عقارك الذي اشرتيته 
السيستم  يف  مسجل  اسمك  أن ترى  والبد  والبلدية،  املحكمة  لدى 
امللكية  نقل  رشكة  لدى  املسجل  عنوانك  عىل  يأتيك  والصك  األمريكي، 
تسجيل  مثل  أمهية  ذا  ليس  الورقي  الصك  مالحظة:   - ذلك  بعد 
الورقي. من  أهم  اإللكرتوين  فالتسجيل  العقاري،  السيستم  يف  العقار 

Sec� املحدود  الدخل  مناطق  ضمن  يقع  ال  العقار  أن  من  تأكد   -11
سكاهنا  ألن  اجلريمة  فيها  تكثر  آمنة  غري  املناطق  tion-8  فهذه 
األمريكية. احلكومة  من  معونات  تستلم  التي  الفقرية  الطبقة  من 

12- تأكد من أن العقار ال يقع ضمن مناطق الفيضان )اعرف املحافظة 
املرادة، واتصل  املدينة  بلدية  النت عن رقم  العقار، وابحث يف  التي هبا 
البائع يعطيك هوا-  العقاري لألرض، عادة  عليهم واعطهم رقم السجل 
وخذ الوصف العقاري أيضا، ثم اتصل عىل البلدية، وأعطهم رقم السجل 
ال( أو  بنعم  ذلك  عىل  سيجيبون  وهم  العقاري،   الوصف  و  العقاري 
13- تأكد من أن العقار ال يكون ضمن مناطق املحميات )طيور نادرة أو 
حيوانات نادرة( فهذه املناطق يف العادة ال تسوى يشء، وتباع األرايض 

فحص البيت )ىف خالل وقت حمدد، ويتم تعيني الفاحص عىل حساب 
املشرتى( وبعد الفحص يوقع املشرتى بام يعنى موافقته عىل حاله البيت
العقد  فسخ  يمكن  عندئذ  فحصه،  بعد  البيت  حالة  يقبل  مل  وإذا 
مثمن  يأتى  ثم  العقد.   ىف  املوضوع  النقدى  املقدم  وأسرتداد 
البيت قيمه  لتحديدة  القرض  رشكه  من  يعني  وهو  البيت، 
)حيصل عىل أجرته من املشرتى( وهل قيمه القرض مناسبه أم ال، وىف 
موافقه  يعنى  فهذا  الرشط،   هذا  أمام  العقد  ىف  املشرتى  توقيع  حاله 
املشرتى عىل ثمن البيت. وإذا كان ثمن البيت أكثر من القرض عند ئذ 
يمكن فسخ العقد بدون أى رضر عىل املشرتى.  وأخريا موافقه رشكه 
القرض عىل األقراض باملبلغ املطلوب وهذه أخر مرحله قبل نقل امللكيه. 
وبتوقيع املشرتى فهذا يعنى املوافقه النهائيه عىل البيت، وهبذا اليمكن 
للمشرتى الرتاجع عن رشاء البيت وإال سيفقد املقدم املوضوع ىف العقد. .
طلب  مثل  املشرتى،  حلساب  البائع  من  مطلوبه  بنود  العقد  ىف  وأيضا   
ثالجه  مثل  البيت  ىف  أصال  موجوده  أجهزه  عىل  احلصول  املشرتى 
رشكه  تعيني  وأيضا  الرفض،  أو  القبول  وللبائع  وغريهم،   وبوجتاز  
تأمني ألصالح أى طارئى ىف البيت من كهرباء أو سباكه أو غريه،  وغالبا 
ألمتام  املحدده  املده  العقد  ىف  حيدد  ثم  سنه.   أول  اشرتاك  املالك  يدفع 
عمليه رشاء البيت، وأيضا حيدد عالقه املشرتى بالوكيل عنه ورشكته 
وتوكيل املشرتى له ألمتام عمليه الرشاء . ومع هذا العقد يقدم املشرتى 
املتفق عليه وصوره  املقدم  البنك وبه  الشيك من حسابه ىف  صوره من 
ىف  يكون  أن  وجيب  شهر  ألخر  البنكى  التقرير  من  صفحه  أول  من 
حساب البنك ما يساوى املقدم املطلوب. مثال املقدم عرشون ألف دوالر 
فيجب أن يكون ىف البنك هذه 20000 دوالر. وهذا يثبت جديه املشرتى 
املبدئيه  موافقتها  تعلن  القروض  رشكه  من  وصوره  البائع.  أمام 
أضافه  أيضا  ويمكن  العقار.  لرشاء  املطلوب  املبلغ  املشرتى  بتسليف 
الكريدت سكور ألثبات جديه وحسن التعامل املادى ىف حياه املشرتى.
البائع الذى يقبل العقد ويوقع  يتم أرسال العقد وكل الصوراملرفقه إىل 
باملوافقه، ويقوم بتبليغ املشرتى  بفتح األسكرو ) رشكه نقل امللكيه(.
الثانية.  املرحلة  عن  للحديث  القادم  العدد  ىف  لقاء  وإىل 

اإللكرتونى الربيد  طريق  عن  األتصال  يمكنكم  سؤال  أو  أستفسار  ألى 

 mellekateam@gmail.com

هناك بـأثامن زهيدة جدا، وليس هلا قيمة أصال وغري مسموح بالسكن 
فيها أو ازعاج تلك احليوانات النادرة هناك )منطقة ممنوع اإلقرتاب(.

تستطيع  ال  فهذه  باملاء(  )ممتلئة  سبخة  األرض  تكون  ال  أن  تأكد   -14
البناء عليها أبدا، كل ماحتفر، تظهر املياه )غري صاحلة للسكن والبناء(.

املحيطة  البيوت  بقية  عن  منخفض  يكون  ال  العقار  بأن  تأكد   -15
العام طوال  تنزل  األمطار  أمريكا  يف  ألن  املنطقة،  أو  احلي  يف 
البيوت  فهذه  بيتك،  يف  األمطار  مياه  ستصب  مطرة  نزلت  فإذا 
هلا. قيمة  ال  أو  يرغبها  أحد  ال  منخفضة  قيمتها  واألرايض 

السكنية  املخططات  ضمن  العقار  يكون  بأن  تأكد   -16
يف  وليس  عليعا،  للبناء  اجلاهزة  التحتية  البنية  ذات 
اليها. مؤدية  طرق  هلا  ليس  مقطوعة  أو  بعيدة  مناطق 

17- تأكد من أن العقار ال يقع ضمن املناطق الفقرية أو املناطق اخلطرة 
العالية(. اجلرائم  نسب  ذات  املخدرات  وجتار  العصابات  مناطق  )مثل 

يكون  ال  وأن  صيانة  مشاكل  عليه  ليس  العقار  أن  من  تأكد   -18
عليها  تكثر  فأكثر-  سنوات   -10 القديمة  البيوت  )عادة  قديم  البيت 
ألن  فقرية(  مناطق  ضمن  تكون  وقد  جدا،  املكلفة  الصيانة  أعامل 
قديم   البيت  اصبح  فإذا  اجلديدة،  البيوت  يألفوا  الراقني  األمريكيني 
أن  اىل  األقل،  ثم  األقل،  للطبقة  ثم  األقل،  للطبقة  برخص  يبيعوه 
املناطق. هذه  يف  والعصابات  اجلريمة  وتكثر  الفقراء  طبقة  ايل  يصل 

و   )Mobil Homes( بــ  تسمى  بيوت  هناك   -19
و  )Single Wide Mobil Homes(
هي  األنواع  )Double Wide Mobil Homes( هذه 
بالشيول  ينقلوهنا  ثم  للناس  ويبيعوها  يصنعوها  جاهزة،  بيوت 
بإجيار  األرض  تكون  وعادة  األرض،  عىل  الضخمة  والناقالت 
عليها التي  األرض  رشاء  يعني  ال  البيوت  هذه  فرشاء  سنوي، 
وبالنسبة للبيوت House, Town Home, Town House فهذه 

تكون )األرض + البيت(.

20- يف حال الرغبة برشاء أي عقار، فال هيمك اسم املالك ألن رشكة نقل 
امللكية العقارية يقومون بالتأكد والتواصل مع صاحب العقار مبارشة، 
واذا كان الرشاء عرب رشكة وساطة عقارية اعرف من اسم املوظف ورقم 
اسم  واعرف  العقارية  الوساطة  رشكة  العقارية لدى  الرخصة 
الرشكة وتأكد من انه فعال يعمل بتلك الرشكة وليس مدعيا لذلك فقط.

)من  تعرف  حاول  السكنية،  العقارات  ألسعار  بالنسبة   -21
رشاؤة  املراد  العقار  هلا  قيمة وصل  كم أعىل  املحكمة(  سجالت 
البيع  تم  التي  الفعلية  القيمة  هنا  )ونقصد  بقليل  األزمة  قبل 
وكذا،( كذا  اىل  وصل  كم  السوم  اسمه،  يوجد يشء  وال  فيها، 

ثم اعرف كم فرق السعر املعروض اليوم عن أعىل قيمة انباع فيها 
العقار، وقارن بني القيمتني لتعرف هل هو مناسب أم ال.

اإلستثمـارات عن  مفصل  رشح 
األمـريكيـة الـعقـارات  فـى 



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

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

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

- اجلوانب اإلجيابية لعمل الوالدين

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

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

- اجلوانب السلبية لعمل الوالدين

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

األطفال:  عىل  معًا  األبوين  لعمل  اإلجيايب  التأثري  الحظ   -6

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

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

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

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

وسوف  الفوائد،  ببعض  والكبار-  -األطفال  اجلميع  سيستمتع 
أقل  مكان  أنه  عىل  العامل  رؤية  إىل  والفتيات  الفتيان  يميل 
ناجحني  واألب  األم  من  كل  يكون  عندما  خصوصًا  هتديدًا، 
اخلصوص  وجه  عىل  الفتيات  تدرك  حيث  العمل؛  مكان  يف 
تعمل. أم  لدهين  كان  إذا  أكرب  مهنية  بخيارات  يتمتعن  أهنن 

ت  ليا و ملسؤ با ء  ملسا ا يف  ة  رس أل ا د  ا فر أ مجيع  ك  رش أ  - 7
 : قتك طا و قتك  و ف  تستنز لتي  ا

بعد  املطبخ  لتنظيف  معًا  العمل  للعائلة  يمكن  املثال،  سبيل  عىل 
بشكل  باألعامل  القيام  يتم  سوف  اجلميع  مساعدة  ومع  العشاء، 
اليشء  وافعل  املساء،  يف  لألرسة  الوقت  بعض  ليتبقى  أرسع 
بحاجة  املنزل  كان  فإذا  أيضًا،  األسبوع  هناية  عطالت  يف  نفسه 
وسيساعد  السبت،  صباح  يف  شخص  كل  فادع  تنظيف،  إىل 
بشكل  املهمة  إهناء  يف  يساعد  كام  العائلة،  متاسك  بناء  عىل  هذا 
ممتعة. عائلية  ألنشطة  الوقت  من  مزيدًا  يرتك  وبالتايل  أرسع، 

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

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

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

نفسه.

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

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

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

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

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

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

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

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

15- استنشاق رائحة الطفل:
قيام  فإن  لذا  اجلميع،  حيبها  للغاية  مميزة  رائحة  األطفال  يمتلك 
بينهام. الرابطة  تقوية  يف  يساعد  وليدها  رائحة  باستنشاق  األم 
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ل مثا أل ا يف  ا  لو قا
ل ملحا ا من  ل  حلا ا م  ا و د

ل لبا ا حة  ا ر فني  و
ل حلا ا ح  صال و  أ

م مهمو لقلب  ا لو 
ل شغا لفكر  ا و

ل بطا عىل  ل  عام
حط مني  مهم  ش  مو و

ل شا مني  لال  و
ل جا و ل  صا مني  و
ل حلبا ا ع  تنطط  ا و

ز نجا إل ا ملهم  ا
ز لغا أل ا فك   و

ل حلا ا ن  مشيا و

ل آ لشعب  ا جملس  ل  آ
ل لعا ا عبد  و ي  بكر و تضى  مر بو  أ

م فال أ مه  حلكو ا سبة  حما
م سال يا  سلم  م  سال يا  و

ل يتقا حلق  ا و لكن 
مه ز ال ش  هلا ما  ، مه  ز أ مل  عا ه  د
ل فعا أ مفيش  و  ، م  كال يف  م  كال و

ل لبا ا ع  ش  مو لشعب  ا و

ل قا ليل  ا ي  أ ر عىل  و
ل خا لعمه  ا لبس  مني  ال 

ل خيا ن  حلصا ا كب  ر مني  ال  و

ه آ ل  لعا ا عبد  ف  عر ا نا  ا طب 
ل لبقا ا ل  لعا ا عبد 
ل با لز ا و ل  لشيا ا و

جه حا ي  أ ئيس  ر فيه  طب 
ل عبعا سمه  ا ن  كا

سكينه و يا  ر يف  غري 
ملينا ا يف  غفري  ن  كا و
ل عبعا يا  ل  عا هلل  ا و

مس أل ا مثل 
نية ا جو ر أل ا لصفحة  ا عىل 

ب و لغر ا ء  جا
ع مو د و

ميس ر ن  ا عنو عىل 
ع جو ر ال 

لعمر ا عىل  ق  ا ر و أل ا جفت  قد 
لقصري ا

ر و بذ بال 
صية و ن  و بد و

 : تني مر  ، ث ا ملري ا ع  ّز يتو
. . ة مر  ، د حفا أل ا عىل 

ية بد أل ا عىل  و
لقرب ا ظلمة  يف  هنا  ي  جسد

حي و ر و
ء هبا يف 

ء ليا ا و لف  أل ا
يم لقد ا بيتي  يف  ك  هنا و

ية ا بد من  ت  يا كر ذ
ية هنا من  و
ء ا عز من  و

أين؟ وإيل  ؟  مني  ومن  إيه  من  هننسحب  تري  يا 

دا سؤال مهم؟ ؟ ؟ ؟ 

أوال.... نفسه  يسأل  االنسحاب  قرر  واحد  كل  الزم 

مني  حياة  من  هينسحب  هو   
؟ ؟  بالظبط؟  إية  مسؤلية  من  أو 

أنواع  من  نوع  ده  االنسحاب  مايكونش  واألهم 
واألنتباة؟؟ النظر  للفت  يكون  أو  الزهق  أو  اهلروب 

بأنسحابنا هل  أنفسنا  نسأل  تعالوا 
األخرين...... أراحنا  و  أرحتنا 

األخرين؟؟؟؟ وتعبنا  أنفسنا  تعبنا  وال   

حتصيل  طلع  وال   تأثري  له  كان  انسحابنا  حقيقي  وهل 
؟؟؟ كثريرررر  فارق  ومش  حاصل 

االستسالم  معناه  مايكونش  الزم  االنسحاب  أن  غري  ده 
؟! املسؤلية  وعدم  واالمبااله 

لألبد أم  مؤقتا  تنسحب  قررت  وهل 

ثانيا:::: نفسك  اسأل 

او  بالسلب  سواء  بجد  مؤثر  كان  دورك   هل   -1
تغيري؟ سبب  هيكون  فعال  وانسحابك  اإلجياب 

نظر  لفت  ملجرد  وال  حقيقي  بسبب  انسحابك  هل   -2
؟ ين لكثري ا

متاما؟ تعقدت  وال  املشكلة  حل  تم  بانسحابك  هل   -3

وال؟ حولك  ملن  راحة  سبب  كان  االنسحاب  هذا  هل   -4

وعذاب؟ تعب  أم  شخصيا  أنت  لك  راحة  سبب  وهل 

؟ ؟  مؤقتا؟  أم  لألبد  هيكون  انسحابك   هل   -5

وال  نقاش  بدون  االنسحاب  يستحق  املوضوع  هل   -6
؟ املشكلة  حلل  وجهد  نقاش  حيتاج  كان 

حلل  كثري  حماوالت  يف  فشل  بعد  تم  انسحابك   هل   -7
؟؟؟ املشكلة 

؟ لِك  أو  لك  أضاف  كامرأة  أو  كرجل  انسحابك  هل   -8

يف   سبب  وكان  املناسب   الوقت  يف  انسحابك  هل   -9
؟ ؟  ال؟  أم  لنفسك  احرتامك 

للمشكلة  حل  سيتم  االنسحاب  هبذا  هل   -10
فعال القضيه  أو 

لألبد؟  معلقه  أصبحت  وال   

؟ احلل  هو  انسحابنا  هل   -11

دي::: األسئلة  أجابة  مع   

سليم  قرار  نأخذ  هنعرف   
...... ولكن 

فقط..... ألنفسنا  ننظر  ال  مجيعا  علينا  جيب   

املوقف حلل  ننظر  أن  جيب 
الزوايا مجيع   من  املشكلة  أو   

فقط ملصاحلنا  ننظر  ال  أن  جيب 

أنفسنا من  لألنتقام  انسحابنا  يكون  اال  وجيب 
األخرين... من  األنتقام  قبل   

غضب وقت  يف  اإلنسان  أحيانا 
ضيقه أو   

كرامته هبدر  إحساسه  أو   
عدائي موقف  يأخذ   

عليه  وبناءا   
األختفاء  يقرر 

يكون  فيه  له  راجعة   ال  يكون  ممكن  اليل  القرار  وهبذا 
أواًل نفسه  دمر 

وتعب  وشقى   جهد  سنني  اضاع  كامن  يكون   و 
كثريرر 

غريه  ناس  عاقب  كامن  يكون 
نا  وأحيا

ذلك..... متخيل  يكون 
املهم........

نقاش بدون  تنسحب  ال   
جوهري سبب  بدون  تنسحب  ال 

استأذان  بدون  تنسحب  ال 
ومؤكد واضح  قرار  بدون  تنسحب  ال 

معك  واألخرين  نفسك  ترّض  ال 
حكيم ....كن  بالك  خيل 

من  أو  عالقة  أي  من  او  مكان  اي  من  االنسحاب  قرار 
خدمه  أي  من  او  عاطفي  أرتباط  أي  من  أو  شغل  أي 

وتفكريررررررر  تأين  إيل  وحيتاج  جداااا   صعب  قرار 
كلها احلياة  ظروف  و  شكل  باقي  عليه  يرتتب  ملا  عميق 

االنسحاب كلمة 
خـطـــر كلمـة 

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

بـالـــنـــــــــار! الـلعــب 
   ملاذا يستمتع األطفال باللعب بالكربيت؟!..

   ملاذا نطلب، نحن الكبار، املساعدة، قائلني: "وّلع يل"؛ فتصري السيجارة نارًا ملامرسة املتعة 
عىل الشفاة؟!..

   ملاذا نردد يف كثري من أغانينا، مثل هذه الكلامت املشتعلة: "نار يا حبيبــي نـــار"، و "النـــار 
النار النار.. أنا قلبي قايد نار"؟!..

   وملاذا ال تزال من أقوال كلامت االنتقام، التي يرددها أهل الصعيد يف مصـر، قوهلـــم: "اهلل 
يقيد أمواتك"؟!..

   ملاذا اإلرصار عىل اقامة جحيم أريض بنار مستعرة يف حروب ال هتدأ بني اإلنسان وأخيه 
اإلنسان، وملاذا ـ رغم علمنا بأن اهلل أوجد اجلحيم أساسًا؛ ليكون مستقرًا للشيطان، ولزمرته 
املردة ـ .. ال يزال اإلنسان يتسابق للحصول عىل املراكز األوىل يف النار، بـل وحياول جاهــدُا

انتزاع كريس عذاب الشيطان؛ ليكون هو املُعّذب األول؟!..
   تصّور واحد فقط يف خميلتي، حياول أن جيد إجابة مقبولة عىل هذه التسـاؤالت، ان 
اإلنسان املخلوق من الرتاب، حيسد املالئكة املخلوقني من نار، وهو يـريــد أن يكــون يف 

النار؛ ليعيش كاملالئكة. ولكن أي عقل هذا، الذي يصّور لنا، أن اللعب بالنــار؛ جيعلنــا من 
املالئكة؟!..

عـادل عطيـة

جلنـدى املنيـا  بجامعة  لطالب  خترج  مشــروع 
ميـديـا السـوشـيـال  رواد  يشعـل  طفلة  حيمل 

ل عــبــــــعــــــــا

)الــرحــيــل(! كتــاب  ىف 

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

رمسـيـس عـادل  بقلم/ 

املنيا  بجامعة  الفنون  كلية  أن  يبدو 
مواهب  لتخريج  مصنعا  أصبحت 
لبة  الطا خترج  مرشوع  فبعد  فنية، 
والذى  حممد  مى  الشابة  لفنانة  وا
له  مجا لشدة  الكثري  إعجاب  ثار  أ
عن  عبارة  وهو  الواقع،  من  وقربه 
املرصى  الفن  شخصيات  ألشهر  متاثيل 
ومارى  صدقى  زينات  القديمة 
واملعلم  القرصى  الفتاح  وعبد  منيب 
وإسامعيل  الرحيانى  ونجيب  رضا 
حيمل  جلندى  متثال  نال  ياسني، 
لتواصل  ا مواقع  رواد  إعجاب  طفله 
الطالب  تصميم  من  أيضا،  االجتامعى 
ضمن  طلعت،  حممد  الشاب  والفنان 
النحت  قسم  من  خترجه  مرشوع 
املنيا. جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية 
نرشها  التى  الصور  وحققت 
الشخصية  صفحته  عىل  "طلعت" 

بوك"  "فيس  االجتامعى  لتواصل  ا عىل 
املوقع رواد  من  اإلعجابات  آالف 
جًدا رائع  لتمثال  ا أن  املتابعون  وأكد 
جيسد  الذى  لتمثال  ا أن  معتربين 
يتضمن  كتفه،  عىل  بنًتا  حيمل  جندًيا 
املسلحة  القوات  محاية  عن  رمزية 
املستقبل  وأجيال  اجلديد،  اجليل  حلامية 
هى  املسلحة،  القوات  وأن  اخلوف  من 
أجياله  ومستقبل  الوطن  حتمى  التى 
بناءه. أ يواجه  قد  الذى  اخلوف  من 
لتواصل  ا مواقع  رواد  وطالب 
و"تويرت"،  بوك"  "فيس  االجتامعى 
لكى  املبدعني  هؤالء  متكني  جيب  أنه 
امليادين  ىف  التامثيل  بنحت  يقومون 
نراها  التى  التامثيل  من  بدال  العامة 
فرحني  ومابني  امليادين،  بعض  ىف 
تفاصيل  حيمل  الذى  لتمثال  ا هبذا 
به. قام  من  إبداع  ويؤكد  متميزة، 
كتب حممد عبد الرمحن - اليوم السابع



عــلــى التــأميــن  شـــراء  األخـطــاء  عـنــد  هــذه  جتنب 
السيارات ، املنزل ،  الفيضانات والتأمني اخلاص بإجيار سكن.

الذي تبحث فيه عن  املال شعور جيد. والتسوق يف املكان  توفري 
تغطية تأمينية هو وسيلة رائعة للقيام بذلك. ومع ذلك ، فإن جمرد 
تقليل التغطية أو إسقاط التغطيات املهمة و تركز فقط عىل األرقام 
وليس عىل التغطية التأمينية . فيجب عليك األخذ يف االعتبار بتفاصيل 
يمثلها. التي  والرشكات  التأميني  الوكيل  وسمعه  تأمينك  وثيقه 

فيام ييل األخطاء العرشة األكثر شيوًعا يف التأمني عىل السيارات 
واملنازل والفيضانات واملستأجرين التي يرتكبها الناس، إىل جانب 
املال. توفري  يف  االستمرار  مع  األخطاء  تلك  لتجنب  اقرتاحات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تأمني منزل لقيمته العقارية بدالً من تكلفة إعادة البناء:
مالكي  بعض  يعتقد  قد   ، العقارات  أسعار  تنخفض  عندما 
منازهلم.  عىل  التأمني  مبلغ  تقليل  يستطيعون  أهنم  املنازل 
القيمه  وليس   ، البناء  إعادة  تكلفة  لتغطية  مصمم  التأمني  لكن 
تغطية  لديك  أن  من  التأكد  عليك  جيب   . للمنزل  السوقية 
بغض   - ممتلكاتك  واستبدال  بالكامل  منزلك  بناء  إلعادة  كافية 
خصمك ارفع  العقارات.فمثال  سوق  يفعله  ما  عن  النظر 
توفر  أن  يمكن  دوالر   1000 إىل  دوالر   500 من   Deductible
ما يصل إىل 25 يف املئة عىل مدفوعات قسط التأمني اخلاصة بك.
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وحده: السعر  حسب  التأمني  رشكة  إختيار   .2
ولكن  تنافسية.  بأسعار  رشكة  اختيار  املهم  من 
سليمة  ختتارها  التي  التأمني  رشكة  أن  من  تأكد 
جيدة. عمالء  خدمة  وتوفر  املالية  الناحية  من 
وكاالت  خالل  من  للرشكة  املالية  الصحة  من  حتقق 
او  BBB او   AM Best rating مثل  مستقلة  تصنيف 
تستجيب  تأمني  رشكة  اخرت   Department of Insuranceً
وكفاءة. بإنصــاف  املطــالبــات  مــــع  وتتعـــامـــل  الحتياجاتك 
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الزالزل: أو  الفيضانات  3- عدم رشاء تأمني 
بوالص  بموجب  الفيضانات  عن  النامجة  األرضار  تغطية  يتم  ال 
متاحة  التغطية  واملستأجرين،  املنازل  ألصحاب  القياسية  التأمني 
وكذلك   ،)NFIP( الفيضانات  ضد  للتأمني  الوطني  الربنامج  من 
بأنك  دراية  عىل  تكون  ال  قد  اخلاصة.  التأمني  رشكات  بعض  من 
25 يف املائة  معرض خلطر الفيضانات ، ولكن ضع يف اعتبارك أن 
منخفضة  املناطق  يف  حتدث  الفيضانات  خسائر  مجيع  من 
 California خالل  من  الزالزل  ضد  تامني  رشاء  أو  اخلطورة. 
اخلاصه. التأمني  رشكات  احد  او   Earthquake Authority
العقار يف منطقة  يقع  إذا كان  ما  التأكد  قبل رشاء منزلك فعليك 
الفيضان ؛ إذا كان األمر كذلك ، فقد ترغب يف التفكري يف منطقة أقل 

خطورة. إذا كنت تعيش بالفعل يف منطقة خمصصة للفيضانات 
، فراجع جهود التخفيف التي يمكن أن تقلل من خطر حدوث 
أرضار بالفيضانات وفكر يف رشاء تأمني ضد الفيضانات. يمكن 
االطالع عىل معلومات إضافية حول التأمني ضد الفيضانات عىل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسيارتك: املطلوبة  القانونية  املسؤولية  مبلغ  رشاء  فقط   -4
احلد األدنى هو ذلك - أقل ما يمكن أن يفوتك به القانون. لذا فإن 
رشاء احلد األدنى من املسؤولية يعني أنك من املحتمل أن تدفع 

أكثر يف وقت الحق. وإذا تم مقاضاتك ، فإن هذه التكاليف يمكن 
أن تعرض ممتلكاتك للخطر.

دوالر  مبلغ  100000  عيل  حتتوي  الوثائق  اغلب 
تزيدها  ان  يفضل   Personal Liability أمريكي  لتغطيه 
يف  الزيادة  تكلفه  ان  500,000$ خاصه  او   300,000 ايل 
عليه. املؤمن  مقدره  ويف  كبريه  ليست  التامني  مبلغ 
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املستأجرين: تأمني  رشاء  إمهال   -5
املعيشة  ونفقات  ممتلكاتك  املستأجرين  تأمني  بوليصة  تغطي 
مثل  مؤمنة،  كارثة  بسبب  اخلروج  عليك  كان  إذا  اإلضافية 
محاية  يوفر  فإنه  األمهية،  من  القدر  بنفس  إعصار  أو  حريق 
املسؤولية يف حالة إصابة شخص ما يف منزلك ويقرر رفع دعوى.
ويمكنك  العام  يف   $100 ايل   $70 بني  ما  تكلفتها  وتكون 
تامني  رشاء  عند  السيارات  عيل  خصم  عيل  احلصول 
التامني. رشكه  نفس  من  السيارات  تامني  مع  املستأجرين 
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شيوعاً: األخطاء  فأكثر  السيارات  لتأمني  بالنسبة  أما   -6
إن يكون مبلغ تأمني وثيقه السيارة هو احلد األدين املطلوب قانونا 
وهو 15,000/30,000/5,000 فهذه األرقام مل يتم تعديلها من اكثر 
السيارات  تصليح  أسعار  زيادة  مع  تتوافق  وال  عامًا  عرشون  من 
وتكاليف العالج التي تزداد مع مرور السنني فإذا مل يكفي مبلغ 
وثيقه التأمني لسداد وتغطيه ال Claim فأنت مطالب بدفع املبلغ 
املتبقي من أموالك اخلاصه فيجب عليك زياده مبلغ التأمني بقدر 
دوالرات. بضعه  التأمني  تكلفه  يف  الزياده  ان  خاصه  املستطاع 

7- هيمل البعض قراءة اخلطابات التي تصل من رشكة التأمني:
كارد  الكرديت  حساب  من  أتوماتيكيا  التأمني  قسط  يدفع  النه   
الدفعه  عيل  التأمني  رشكه  حتصل  مل  اذا  لكن  البنكي  حسابه  او 
الشهريه نتيجه تغيري تاريخ صالحيه الكرديت كارد او عدم كفايه 
بيانات  لتحديث  خطابا  التأمني  رشكه  هرتسل  البنكي  الرصيد 
وسيله الدفع هاذا مل تتواصل مع الرشكه فإنك معرض اللغاء وثيقه 

التأمني مما يؤدي ايل إلغاء رخصه السياره لعدم وجود تامني عيل 
لعمالئها  سنويا  خطابا  ترسل  التأمني  رشكات  بعض   . السياره 
يعرضك  رّدك  فعدم  يقود  سيارته    عميل  ميل  كل  كم  ملراجعه 
البنك  فإن  البيت  تامني  إلغاء  تم  اذا  التأمني  وكذلك  تكلفه  لزيادة 
املقرض لك يشرتي تأمينا للبيت بتكلفه أعيل وتكون ملزما بدفعه .
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مرورية: خمالفه  عيل  حصلت  إذا   -8
واحده  مره   traffic School عيل  احلصول  يف  احلق  لك  فإن 
او  درايس  فصل  بحضور  سواء  تؤدهيا  مل  فإذا  شهر   ١٨ كل 
سنوات. ثالثة  ملده  تزداد  السيارة  تأمني  تكلفه  فان  الين  أون 
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طريق  عن  التأمني  يف  التوفري  يمكنه  أنه  البعض  يعتقد   -9
التأمني: لرشكة  املعلومات  بعض  إخفاء 

 مثل إعطاء رقم غري صحيح لكم ميل يقود سيارته كل عام او عدم 
أضافه أوالده يف وثيقه تامني السياره لصغر سنهم حتي ال يرتفع 
او إعطاء  السياره  او رقم غري صحيح لقراءة عداد  التأمني  سعر 
التأمني  تكلفه  يف  أرخص  ملنطقه  احلقيقي  عنوانه  غري  عنوان 
باالضافة  القانونية  للمسائلة  الغري صحيحه تعرض  البيانات  فإن 
لرفض رشكة التأمني لدفع مبلغ ال Claim نتيجه حدوث غش.
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اإلضافية: التغطيات  من  العديد  هناك   -10
يمكنك إضافتها نظري تكلفه زهيده مثل املجوهرات ، الكامريات 
واإلنتيكات التحف   ، املحمولة  التليفونات  و  الكمبيوتر 
وتريد  جموهرات  لديك  كان  إذا  فمثال  التذكريه  العمالت 
او  الرشاء  إيصال  بتوفري  فعليك  البيت  تأمني  لوثيقة  إضافتها 
وثيقه  كانت  سواء  املجوهرات  بقيمة  تثمني  شهادة  احضار 
.Single Family , Condo or Apartment التأمني خاصه بــ
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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










