














مرَص  ُمدونة  يف  مطبعيٌّ  خطأٌ  "اإلخواُن 
تصحيحه.”  عىل  اآلن  نعمُل  الناصعة، 
هكذا هتفُت من فوق منّصة االحتادية قبل 
مخس سنوات يف مثل هذا اليوم، ٣٠ يونيو 
٢٠١٣. قبل ذلك  اليوم املرشق،  كتبُت مقاال 
تصحيُحه( جاٍر  مطبعّي  )خطأ  عنوانه: 
مجيع  أختتم  كنُت  شهور  مدى  وعىل 
مقااليت بعبارة واحدة ال تتغري: “موعدنا 
٣٠ يونيو. ثم جاءت حلظة طيبة كتبُت فيها 
تصحيحه(.   ‘ ’تمَّ مطبعي  )خطأ  مقايل: 
قد  الفادَح  اخلطأ  ذلك   أن  والشاهُد 
ُيمحى حني  "الكوبيا".  بقلم  ُكتب 
هبا  ويرتك  البيضاء  الصفحَة  ُيلّوث 
ويف  السطور  بني  باهًتا  أزرَق  دنًسا 
أال  املرصيني  نحن  علينا  هلذا  األركان.  
إىل  نضطَر  لكيال  الطباعّي،  اخلطأ  نعاوَد 
اجلامل  مدونة  تشّوه  التي  الركاكة  حمو 
الزمان.  وجه  عىل  مرُص  سطرهتا  التي 
الضارب  العريق  بتارخيها  مرَص،  لكّن، 
ودفرتها  األرض،  عمق  يف  بجذوره 
الضخم املحتشد  بغزير األوراق والتواريخ  
متزيُق  ُيضريها  ال  واالنتصارات،  واملحن 
غفلة  ذات  ُكتبت  الصوغ،  رديئة  ورقة 
الغزير صوابنا  يدّون  الذي  التاريخ  من 
تلميذًة  ليست  فمرُص  القليلة.  وأخطاءنا 
يف فصل التاريخ، بل هي أستاذته وسيدته 
وصانعته. فال بأس أن يكون لألستاذ كبوٌة

القاعدة.  يؤكد  الذي  االستثناَء  فتكون 
الزمان  أمُّ  مرَص  "إن  تقول:  والقاعدُة 
لصوٌص  يرسقها  أن  يصحُّ  ال  واملكان، 
كان  فإن  اإلرهابيني.”  الطرق  قّطاع  من 
الصنع رديء  رخيًصا  كوبيا  قلَم  اإلخوان 
األوراق.  آالف  مرَص  تاريخ  دفرَت  فإن 
من  ضري  فال  يعّدون؛  مما  بعام  ورقة  كلُّ 
رديء.  بخطٍّ  ُكتبت  بالية  ورقة  متزيُق 
العظيم جيشنا  قيمة  مرصّي   كلُّ  يعرف 
شياطني  من  سيناء  اليوَم  ينّظف  الذي 
بعد  داعشية  إمارة  إىل  حتويلها  يرومون 
إخضاعها وحتطيم بنيتها التحتية وتدمري 
آثارها وترشيد أهلها وقتل رجاهلا وأطفاهلا 
ذليالت  سبايا  بيعهن  ثم  نسائها  واغتصاب 
مقيدات بالسالسل واجلنازير. جيشنا الذي 
وقف باساًل حيمي ظهورنا يف ثورتنا،  ثم 

التي  واحلرائق  التفجريات  مئات  أجهض 
 ٢٠١٣ يوليو   ٣ منذ  ُتنّفذ  أن  هلا  مقرًرا  كان 
اخلطيئة.  إخوان  يد  عىل  اليوم،  وحتى 
هلذا علينا أال ننسى، لكيال نكرر ذلك اخلطأ 
املطبعي الفادح. وملَن يودُّ أن يقرأ شجرة 
سيحدث  كان  ما  ملعرفة  البديلة،  األقدار 
الذي  ملرص وللمرصيني لوال يقظة جيشنا 
دعمنا يف إسقاط اخلونة، عليه بالرجوع إىل 
نرشته  وما  الربيطانية  اجلارديان  جريدة 
يونيو   ٣٠ بني  ما  الفرتة  يف  تقارير  من 
٢٠١٣، وحتى ٢٦ يوليو ٢٠١٣. أي يف الفرتة 
ثورة  يف  املرصيني  غضبة  اشتعال  بني  ما 
شعبية هائلة إلسقاط النظام اإلخواين، ثم 
تفويض  وبني  العياط،  مريس  عزل  بيان 
شوكة  ليكرس  جليشه   املرصي  الشعب 
أن  اجلارديان  ذكرت  مرص.  يف  اإلرهاب 
خمطط اإلخوان لشّل مرص يشمل إحراق 
وماسبريو العربية،  الدول  جامعة  مبنى 
وحمطات  العليا،  الدستورية  واملحكمة 
الكهربية  الدوائر  لتخريب  الكهرباء 
يف  االشتعال،  رسيعة  مواد  باستخدام 
األمنية  األجهزة  ملفاجأة  متزامنة،  أوقات 
املدين الدفاع  وسلطات  الداخلية  لوزارة 
احلرائق  تلك  إمخاد  من  تتمكن  فال 
اغتياالت  سلسلة  تنفيذ  إىل  إضافة  اهلائلة، 
العامة،  الشخصيات  من  لعدد  موسعة 
وإعالميني  وعسكريني  سياسيني  من 
اجلهادية  اجلامعات  بمعونة  ومفكرين، 
أطلق  بعدما  سيناء،  حتتلُّ  التى  املسلحة، 
رسقته  فور  العياط  مريس  رساحهم 
أن  وقتها  املصادر  وكشفت  مرص.  عرش 
مشاهد  بتصوير  ستقوم  اإلخوان  مجاعة 
السيادية،  واملنشآت  القاهرة  حريق 
القنوات   إىل   الفيديوهات  وإرسال 
األجنبية القنوات  وبعض  هلا،   املوالية 
الرعب  مشهد  لتصدير  خطة  إطار  يف 
أن  وإظهار  املرصيني،  نفوس  يف  والفزع 
الدولة  أجهزة  تدمري  عىل  قادرة  اجلامعة 
احلكم. من  مرسى  عزل  بعد  بكاملها 
ويل من  حيدث  مل  ما  أن  يعني  وهذا 
بالفعل. حدث  مما  املرات  عرشات  أكرب 
الذي  العظيم  جيشنا  بفضل  هذا  وكان 
حيمُل قلَب مرص. كل عام ومرُص حّرة.
اليوم   املرصى  عن                

الزوجني بني  العاطفي  الفتور 
مشكلة  ُتعّد  الزوجية  املشكالت  أهم  من 
التباعد  من  تزيد  ألهنا  العاطفي  الفتور 
أسباب: له  والفتور  الزوجني  بني 

وجود  جيب  احلب:  تغذية  عدم   •
بني  الطيبة  والكلمة  املتبادل  اإلحرتام 
النساء  بعض  تشكو  ما  كثريًا  الزوجني. 
مع  لطيفة  بطريقة  يتعاملون  رجاهلّن  أّن 
اآلخرين خارج املنزل، يف حني أهنم ال ُيعريوا 
واحدة  جماملة  كلمة  بإبداء  إهتامم  أي 
هكذا  يفعلن  نساء  يوجد  املقابل  ويف  هلّن، 
حينام  األزواج  أن  واحلقيقة  أزواجهن.  مع 
تدرجييًا  لألسف  يعملون  هكذا  يترصفون 
ويف  العاطفي.  الفتور  هوة  زيادة  عىل 
جيب  املتبادل  واإلحرتام  احلب  إن  احلقيقة 
أن  جيب  بل  اخلوف،  من  نابعني  يكونا  أال 
واحلب  اهلل  كلمة  وطاعة  لإليامن  نتاج  يكونا 
فرشيك  الزواج.  قدسية  وإدارك  احلقيقي 
التي  الطيبة  بالكلمة  الناس  أحّق  هو  احلياة 
تأثريها  يكون  وكم  والتقدير،  احلب  م  تقدِّ
القلب. من  نابعة  تكون  عندما  عميقًا 

يفقد  أن  هو  يشء  عىل  التعّود  التعّود:   •
قد  مما  لإلنسان،  بالنسبة  وجاذبيته  بريقه 
يصل به إلمهال هذا اليشء مع مرور الوقت. 
الزواج يف  لألسف  حيدث  املوقف  ونفس 
 فنرى الزوجان يكونان أكثر لطفًا وهلفًة كاًل 
منهام لآلخر أثناء فرتة اخلطوبة حتى بدايات 
وعدم  لإلمهال  تدرجييًا  يتحوالن  ثم  الزواج، 
بكل  اخلاصة  السعادة  مسببات  بكل  اإلكرتاث 
جيب  التعود  عامل  ولتفادي  منهام.  طرف 
ويف  وإسعادها،  بزوجته  العناية  الرجل  عىل 
وإحرتامه. لزوجها  الزوجة  تقدير  املقابل 

 
الزوجية يف بعض  العنف: فباملشاجرات   •
اإليذاء  شكل  لألسف  العنف  يأخذ  األحيان 
البدين من ِقَبل الرجال عىل النساء، أما عنف 
كوسيلة  السليط  اللسان  ىف  فيتمثل  الزوجة 
لتعويض  البدين، وحماولة  الرجل  لرد عنف 
أبنائها.  أمام  وحقوق  قيمة  من  تفقده  ما 
يمتّد  حربًا  تكون  املنوال  هذا  عىل  احلياة  لكن 
تأثريها السلبي عىل األبناء. وبالطبع ذلك يتنايف 
ُكليًا مع اإليامن املسيحي الذي يرفض العنف 
اإلنسانية،  مع  ويتناىف  أشكاله  بكل  واألذى 
الرجعية  ُسبات  من  اإلستيقاظ  جيب  لذلك 
وحل املشاكل باحلوار وتبادل وجهات النظر.

املكان  هي  ُأرستك  األرسية:  الضغوط   •
مكان  هي  األرسة  عاملك،  بمثابة  يعترب  الذي 
واالحتواء  باحلب  اململوء  العامل  وهي  الراحة 
يواجه  عندما  تترصف  كيف  ولكن  والدفء، 

وأزمات؟ واضطرابات  صعوبات  عاملك 
تواجه  التي  الضغوط  هي  ما  هنا  والسؤال 

أرستك؟ 
تواجه  التي  الضغوط  من  نوعان  هناك 
داخلية.  وضغوط  خارجية  ضغوط  األرسة: 
التي  الضغوط  وهي  اخلارجية،  الضغوط 
واجلريان واألصدقاء  األهل  من  لألرسة  تأيت 
األرسة  أفراد  ألحد  تأيت  التي  الضغوط  أو 
تأثريًا سلبيًا عىل كل األرسة.  من عمله فتؤثر 
السياسية  واألوضاع  العامة  األحداث  أن  كام 
إحدى  تكون  واإلقتصادية  واإلجتامعية 
األرسة. عىل  ضغوطًا  تضع  التي  املؤثرات 
التي تأيت  الضغوط  الداخلية، هي  والضغوط 
الزوجني  بني  العالقة  توّتر  بسبب  لألرسة 
ورعايتهم  األطفال  بسبب  أو  والشك  والغرية 
وإلخ... املادية  احلالة  بسبب  ،وضغوط 

هي  الضغوط  أسباب  ليست  أحبائي، 
العاطفي والفتور  للضغوط  تؤدي  التي 
الضغوط. يسبب  الذي  هو  موقفنا  ولكن 
التي  هي  الضغوط  مع  تفاعلك  طريقة  إن 
التي  هي  الضغوط  وليس  عاملك  تشّكل 
التي  هي  الضغوط  تكون  فعندما  ُتشّكله، 
ضعيف  أنك  فاعلم  وتقوده،  عاملك  ُتشّكل 
عندما  ولكن  حولك،  من  الظروف  أمام 
أرستك  وتقود  حياتك،  قارب  أنت  تقود 
الظروف  يف  تتحكم  من  فأنت  دائاًم،  لألمان 
عاملك:وما  أجل  من  حارب  لذلك  حولك،  من 
عاملك،  عن  حتامي  أن  هو  باحلرب  أقصده 
الفرصة  هلل  تعطي  أن  هي  خطوة  وأول 
األية  هذه  تأّمل  وحيفظه،  البيت  يبني  لكي 
َفَباِطاًل  اْلَبْيَت،  بُّ  الرَّ َيْبِن  مَلْ  "إِْن  الرائعة 
امْلَِديَنَة،  بُّ  الرَّ َفِظ  حَيْ مَلْ  إِْن  اُؤوَن.  اْلَبنَّ َيْتَعُب 
.)١:١٢٧ )مزمور  اِرُس"  احْلَ َيْسَهُر  َفَباِطاًل 
هو  الرئييس  سببها  يكون  كثرية  ضغوط 
بيتك،  ويف  حياتك  يف  موجود  غري  اهلل  أن 
معك  موجود  يكون  أن  يريد  إنه  الواقع  ويف 
ويريد أن حيمي بيتك، وحيفظه من كل رش.
ترّددها  أن  تستطيع  بسيطة  بكلامت  ولذلك 
لكي  تطلبه  أن  تستطيع  وأرستك،  أنت 
حياتك  يقود  أن  دائاًم،  موجود  يكون 
كل  عليه  تلقي  أن  تستطيع  وحيفظها. 
أقوى  أنه  وتأكد  ومهومك،  ضغوطك 
جمتمعة. العامل  ضغوط  مجيع  من 
يتبع....

؟ ال  أم  الرسالة  وصلت  هل 
الكتــــاب  كـــل  بـــال  مايشــغـــل  هــذا 
الن  ايضا  واالعالميني  واملفكرين 
أمر  هو  املتلقى  إىل  الرسالة  أيصال 
ىف  الصعوبة  وتتجىل  للغاية  صعب 
تاثريها  ومدى  الرسالة  ايصال  كيفية 
شخص  من  التاثري  قوة  فتختلف 
واملوهبة  املهنية  القدرة  حسب  الخر 
ىف  االبداع  وطريقة  كيفية  ىف  الفذة 
نتائجها وحتقيق  الرسالة  ايصال 
تتمثل  االعالمية  أو  الصحفية  فالرسالة 
املتلقى  او  القارى  انجذاب  كيفية  ىف 
االبتسامة  رسم  عىل  القدرة  له  ملن 
واالمل  السعادة  وادخال  الوجوه  عىل 
عىل  الصحفية  فالرسالة  القلوب  اىل 
من  ختلو  ال  ان  جيب  املثال  سبيل 
الشعب  الن  الوجوه  عىل  البسمة  رسم 
والشعوب  خاصة  بصفة  املرصى 
دائام  يشتاق  عامة  بصفة  العربية 
هنا  ويأتى  عنها  وتبحث  الفكاهة  اىل 
يلتقى  عندما  الساخر  الكاتب  ذكاء 
وتعليق  صورة  ىف  املبدع  الفنان  مع 
اىل  والسعادة  البهجة  يدخل  ساخر 
الرسالة  إيصال  يتخلله  ثم  أوال  القلوب 
االجتامعية او  االقتصادية  او  السياسية 

ضاحكة  بطريقة  ياتى  النقد  واصبح 
جتريح  او  اهانة  اى  من  ختلو  ومهذبة 
الشهرة  من  القدر  نفس  عىل  وياتى 
السعدنى  حممود  الكاتب  والفكاهة 
وحيد  واالستاذ  حنفى  عاصم  واالستاذ 
يسجن  او  هلؤالء  قلم  يكرس  ومل  حامد 
املواضيع  يتناولون  الهنم  ما  شخص 
جعلت  ساخرة  كوميدية  بطريقة 

أمحد  الراحل  الساخر  الكاتب  انه  ثانيا 
مصطفى  املبدع  الفنان  ومعه  رجب 
ادخال  اللذان  الكاريكاتري  رسام  حسني 
ىف  الصحافة  عامل  ىف  جديدا  ابداعا 
ىف  راسخا  جديدا  منهجا  ووضعا  مرص 
االبداع  هذا  فكان  اجلاللة  صاحبة  بالط 
احلك  ىف  حتى  القراء  لسعادة  مصدرا 
اجلادة  والقضايا  البائسة  الظروف 

هم  اللذين  أنفسهم  واحلكام  السياسيني 
الوقت  ذلك  ىف  السياسى  النقد  حمل 
يفتح  عندما  ويضحكون  معها  يتفاعلون 
املجلة  او  اجلريدة  هؤالء  من  شخص 
الرسالة  مضمون  يرى  ثم  أواًل  فيبتسم 
الصحفية املؤثرة وقد كان ىل الرشف ان 
جريدة  ىف  العظامء  هؤالء  وسط  اكتب 
روزليوسف  وجملة  املسائى  االهرام 
املبدع  الكاتب  هؤالء  كل  سبق  وقد 
اىل  ندخل  وهنا  جاهني  صالح  الراحل 
والفن  االبداع  عامل  ىف  اخرى  تشكيلة 
والثقافة  واإلعالم  والشعر  والصحافة 
متعدد  عمالق  والكاريكاتري  والسياسة 
ىف  والفن  الثقافة  نبالء  ومن  املواهب 
تشكيل  استطاعوا  اللذين  اجلميل  الزمن 
والتأثري  العقود  مر  عىل  االجيال  وجدان 
القضايا  عىل  الضوء  بتسليط  عقوهلم  ىف 
املجتمع بمصري  تتعلق  التى  احليوية 
واالعالم  اهلادفة  الصحفية  فالكوميديا 
هو  والتفاؤل  البسمة  يرسم  الذى 
جمال  ىف  فقط  ليس  االن  املطلوب 
االلكرتونية  او  الورقية  الصحافة 
وبرامج  االجتامعية  الربامج  ىف  وانام 
احلـــــوارية. والبــرامــــج  املنــــوعــات 



** عندما رآها ألول مرة ؛ وقف أمامها 
شّدته  ومبهورًا.  متعجبًا  مندهشًا 
وأذهلته  الالمعتان؛  امللونتان  عيناها 
املثريتان   املمتلئتان  احلمراوتان  شفتاها 
الثقة  بكل  املليئة  وقفتها  وأعجبته 
لكل  تقول  وكأهنا  والكربياء،  بالنفس 
أمامك  أنذا  ها   : ويراها  ينظراليها  من 
مهل. عىل  تأملنى  جيدًا.  أنظراىّل 
ومجاىل  حالوتى  ىف  هى  من  رأيت  هل 
هو  تكلمه  أهنا  اليه  خّيل  قبل؟!.  من 
ليتها   : لنفسه  فقال  غريه؛  دون  وحده 
مع  رسح  آخذها.  أن  بّد  ال  ىل؛  تكون 
اجلميلة  األحالم  من  عامل  اىل  عينيها 
فارسًا  نفسه  تصّور  املستحيلة.  وشبه 
الرشيق  األبيض  فرسه  عىل  اليها  يذهب 
هبا  ويطري  وراءه  ليأخذها  والرسيع 
املليئة  والسعادة  احلب  جنة  اىل  بعيدًا؛ 
العزول  من  واخلالية  والورود  باألشجار 
املستحيل  احللم  هذا  من  أفاق  واحلسود. 
أنا   : ساخرًا  لنفسه  ومهس  يتحقق؛  أن 
حتى  وال  رشيقًا؛  أبيضًا  فرسًا  أملك  ال 
يتخّيل  عاد  وأعرجًا؟؟!.  أسودًا  محارًا 
بناٍى  يديه  لألغنام؛ يمسك ىف  نفسه راعيًا 
بينام   ، شجيًا  حلنًا  عليه  يعزف  طويٍل 
تغنى  راحت  وقد  جواره  اىل  تسري  هى 
األغانى بعض  واجلميل  الرخيم  بصوهتا 
والشـــــائــعـــة الشعبيــــــة  واملواويـــــل 
بعض  أمامهام  انــــدفعـــــت  وقد 
الصغيـــــــرة… واملعــــــزات  اخلــــراف 
وحرسة  بأسى  شفتيه  يمصمص  راح 
بعينيها  اليه  تنظر  يراها  وهو 
له  تغمز  أهنا  اليه  خّيل  الساحرتني. 
ال  أنت  جيدًا؛  أعرفك  أنا   : قائلًة  بعينها 
متلك  ال  أنت  معزاٍت،  وال  خرافًا  متلك 
الذى  اجللباب  هذا  اال  الدنيا  هذه  كل  من 
أو تشرتى  تغرّيه  أن  ترتديه وال تستطيع 
رأسه  هّز  أعوام.  بضعة  كل  اال  غريه 
احلق.  كل  معها  لنفسه:  ومهس  متأسيًا 

ىف  به  نحتفل  الذى  العيد  هذا  ىف  حتى 
لرشاء  تكفى  نقودًا  أمتلك  مل  األيام؛  هذه 
اللياىل برد  من  حيمينى  جديد  جلباب 
يســـتـــطيـــــع  ال  والــــذى  الشتويـــــة، 
أن  واملهتــــرء  القـديـم  اجللباب  هذا 
بصرية  العني  لكن  منه.  حيمينى 
... حيلة  عندى  وما  قصرية،  واليد 
هذه  أمام  وقف  قد  قليل  منذ  كان 
األطفال  يركبها  التى  األرجوحة 
ىف  هبم  وتطري  تعلو  كانت  والتى 
ويرصخون  يتصاحيون  وهم  اهلواء، 
الوقت  نفس  ىف  وخائفني  فرحني 
أو  ارتفعت  كلام  هيتفون  ولكنهم 
قائـــلــيــــن: صارخني  هبم  انخفضت 
هذا  هتافهم  هيه...هيه...مرددين 

انطفأ  وقد  لليل،  ا منتصف  كان     
جديد! عام  ببدء  نًا  إيذا لنور،  ا

احلاسمة:  اللحظات،  هذه  يف     
املوت  حلظات  املخاض،  حلظات 

الرهيبة..  اللحظات  واحلياة، 
وهي  السنة،  رأس  أتأمل  أخذت 

البرش من  ألوان  بمتابعة  مشغولة 
يوافق   ، خاصًا ركنًا  له  اختار  كل 

االحتفال! يف  وأسلوبه 
خلوة  يف  نفسه  إىل  جيلس  من  هنا     

هو  أين  حياته،  يتأمل  واعتكاف، 
! ئر سا

مراتع  يف  وقته  يقيض  من  وهناك     
والكؤوس  الرقص  حيث  للهو،  ا

و...! 
! متعبدًا يصيل  أن  آثر  البعض     
ليًا مثا يومًا  يفرتضه  والبعض     

لآلخرين! اخلري  لعمل 
وذاك! هذا  بني  يمزج  والبعض     

جترأت  السنة،  رأس  إىل  اقرتبت     
رغم   ، آالمها رغم   ، ليها إ احتدث  أن 
لكنها   . مشغولياهتا رغم  متاعبها، 

أن  إنسان  لكل  فرصة  تعطى  كانت 
ليه.  إ وتتحدث   ، ليها إ يتحدث 

عىل  األنوار  انطفأت  ملاذا   : لتها سأ    
النحو؟! هذا 

لعلها   : آالمها تدارى  وهي  فقالت،     
سوى  تعني  وال  متوارثة،  عادة 

عامني! بني  زمنی  فاصل 
يسرتيح  سنوية  وقفة  هي:  أو     

أضواء من  اإلنسان  فيها 
احلياة! واغراءات   

عن  تبحث  أن  تريد  فحني  ال؛  وملا     
عينيك تغمض  فإنك  تائهة،  فكرة 

تتسع   ، هذا تفعل  وأنت  لعلك 
املغارة  إىل  لتقودك  أكثر،  بصريتك 

الضائعة! الفكرة  فيها  تقبع  التي 

لكي  مداخلك  تطفيء  كنت  فإن     
املنزوية الفكرة  عن  تبحث 

لنور ا عن  تنفصل  أن  فعليك   
لتعيش  لناس،  ا عن  كذلك  وتنفصل 
يف  احلبيسة  روحك  مع  نفسك،  مع 

ولن  هبا  تشعر  لن  فأنت  أعامقك. 
عاملها  يف  معها  عشت  إذا  إال   ، تراها

أنوار  خترتقه  ال  الذي  الداخىل، 
الزيف أنوار  تطفيء  إنك  العامل. 

وسوف  الروح،  بصحبة  لتستمتع 
هبا  فتكشف  صدقك  بأشعة  جتدها 

غريك! يراها  أن  قبل  عيوبك، 
األنوار يطفىء  البعض  أن  أعرف     

أنفسهم!  لينسوا 

تفتقد  أن  عليك  أشري  ولكني     
رشيرة! األيام  ألن  الوقت، 

العمر  طريق  أن  تتذكر  ليتك     
لئال  فتنبه  لنهاية،  ا إىل  يرسع 

الغفلة وروح  النسيان  يضيعك 
أن  دون  الزمن  يمضى  ال  حتى 

احلكيم:  قال  لنفسك.  شيئا  حتقق 
مدينة!  يأخذ  ممن  خري  روحه  مالك 

نفسك  لتقيم  لنفقة،  ا فلتحسب     
جديد... من 

اجلديد  تكون  أن  القدرة  لديك  هل     
الشمس؟!.. حتت 

يف  العمر  منك  يتساقط  أن  البأس،     
احلياة سنة  فهذه  الزمن،  مواسم 

الفصول! وسنة 
امليالد...  رصخة  دوت  فجأة،     

كانت  الوليد،  ينبثق  وبينام     
حلم  عىل  تنغلق  املايض  لعام  ا عيون 

! يض ملا ا
أودع  نا  وأ مشاعري،  اختلجت     
 ...! جديدًا عامًا  وأستقبل   ، عامًا

ملن  خيّيل  مميزة،  موسيقية  بنغمة 
وعن  عنهم  تصدر  وكأهنا  يسمعها 
أن  بعد  اآلن  لكنه  األرجوحة معًا.  حركة 
األرجوحة  نسى  له،  تبتسم  واقفة  رآها 
ومل كلها،  والدنيا  واألطفال  والدّراجة 
وأصبح  سواهــــــا،  يتمـــنــى  يـعـــــد 
احلقيقى  عيــــده  عليها  حصوله 
كلها.... وحيـــــاته  الوحيد  وأمله 
النظيف  الرث  جلبابه  جيب  ىف  يده  مد 
العيد  بمناسبة  له  وكواه  غسله  الذى 
بقريتهم  الوحيد  الكواء  )حسنني(  عم 
القروش  كل  منه  أخرج  الصغرية. 
ىف  هبا  ممسكًا  به؛  كانت  التى  القليلة 
الزحام  خمرتقًا  تقّدم  شديد.  حرٍص 
التى  العالية  املنّصة  تلك  اىل  وصل  حتى 

رّصت ووقفت عليها كل أصناف احللوى 
الضخم  للرجل  قروشه  قّدم  والعرائس. 
الواقف خلف املنّصة وهو يشري له بيده 
أخذ  يريدها.  التى  للعروسة  األخرى 
برسعة  وعّدها  قروشه  الضخم  الرجل 
وقوى: متحرشج  بصوت  له  قال  ثم 
هذه  وثمن  فقط،  قروش  ثامنية  هذه 
قروش...فهات  عرشة  العروسة 
بقروشك  أعطيك  أو  آخرين،  قرشني 
… والسمسمية  احلمصية  أقراص  بعض 
الضخم  الرجل  اىل  الصغري  نظر 
ورقت  اغر  وقد  ومسرتمحًا  مستعطفًا 
للبيع  انتبه  الرجل  ولكن  بالدموع،  عيناه 
عليه  املتزامحني  اآلخرين  لألطفال 
لدموعه. وال  السرتامحه  ينتبه  ومل 
بعد بعض الوقت أعاد الرجل عليه نفس 
الصغري  نظر  آلية.  بطريقة  الكلامت 
معتذرًا:  هلا  ومهس  بأسى،  لعروسته 
الرجل  رفض  ياحبيبتى؛  جدًا  آسف 
تكفيه  ال  نقودى  ألن  ىل  اعطاءك  الضخم 
الكافية  النقود  معى  تتوافر  وعندما 
تنتظريننى  كنت  اذا  معى  آلخذك  سآتى 
اآلن  بأس  ال  ذلك؛  حيدث  وحتى  هنا، 
والسمسمية.  احلمصية  أقراص  ببعض 
أن  الرجل  من  طلب  ثم  قليال  وسكت 
والسمسمية  احلمصية  بعض  يعطيه 
أمكن. اذا  محراء  ملبن  وقطعة 
طلبه. ما  هبا  لفافة  البائع  ناوله 

األخرى  الناحية  اىل  بلفافته  ذهب 
التى  والعرائس  احللوى  ملنّصة  املقابلة 
فتح  اجلميلة.  عرسته  توسطتهن 
امللبن  قطعة  منها  وأخرج  لفافته 
هبا  مأل  قضمة  منها  وقضم  احلمراء 
مرة  عروسته  اىل  نظر  الصغري.  فمه 
وأسف.  أسى  ىف  رأسه  وهز  أخرى؛ 
باملرارة  أحس  وقد  منرصفًا  مضى 
… كلها  ومشاعره  وقلبه  فمه  متأل 



 ! التصميم  إسأل صاحب 
الفورد  كان أحد رجال األعامل يقود سيارته 
دترويت من  قريب  زراعى  طريق  ىف 

وفتح  الرجل  فنزل  السيارة  منه  وتعطلت 
سبب  يكتشف  أن  وحاول  املوتور  غطاء 
العطل وعالجه. وبينام هو عىل هذه احلال مر 
املقابل  الطريق  ىف  سيارته  يقود  شخص  عليه 
فشكره  مساعدة.  يريد  هل  ليسأله  وتوقف 
أنه  يظن  كان  إذ  شكراً"  "ال  وقال:  الرجل 
بسهولة.  الطارئ  العطب  إصالح  سيستطيع 
ذلك  عاد  أن  تصادف  ساعتني  نحو  وبعد 
احلال  فوجد  الطريق  نفس  من  الشخص 
املوتور  ىف  حيملق  والرجل  حاله  عىل 
أخرى: مرة  فساله  متحريًا،  يائسًا 

أنك ال حتتاج إىل مساعدة؟  أنت متأكد  "هل   -
ىف  ننى  أ "احلقيقة  أجاب:  املرة  هذه  وىف 

للمساعدة". احلاجة  شديد 
البرص  ملح  وىف  اآلخر  الشخص  نزل  وهنا   -
له  وأدار  وأصلحه  العطل  سبب  عرف 
من  السيارة  صاحب  تعجب  فلام  السيارة! 
األشبه  النادرة  والكفاءة  املبهرة  املهارة  هذه 
بالقول:  اآلخر  الطرف  عليه  رد  باملعجزة، 
عدة  منذ  املساعدة  عليك  عرضت  "لقد 
كل  تعطلت  ملا  ولوقبلت  تقبل  فلم  ساعات 
هذه املدة بدون داع. أما عن خربتى ىف هذه 
السيارة فال حمل للدهشة فأنا فورد شخصيًا 
فأنا  ولذلك  ومصممها  السيارة  هذه  خمرتع 
وكل  تفاصيلها  بكل  عنها  شئ  كل  أعرف 
تعمل! وكيف  فيها  وقطعة  وسلك  مسامر 

لنفسى  وقلت  الواقعية  القصة  هذه  قرأت   -
وصانعهم  خالقهم  البرش  مجيع  يعرف  لو  آه 
والقلب املخ  من  كياهنم  كل  صمّم  الذى 

ووريد  رشيان  كل  إىل  والعاطفة،  العقل 
ونسيج  وجلد  وحلم  وعظم  ومفصل  وعصب 
والنفس  الروح  إىل  باإلضافة  وشعر  وخلية 
 .... حيتاجه  وما  جهاز  كل  يعمل  وكيف 
العظمى  احلقيقة  هذه  إنسان  كل  عرف  لو 
سعيدة  حياة  وعاش  التصميم  صاحب  لسأل 
التعب  نفسه  عىل  ووفر  كاملة  سليمة 
وختبط  بجهل  سدى  العمر  سنني  وإضاعة 
اهلالك.  إىل  تؤدى  ومسدودة  ضارة  طرق  ىف 
اجلبار  اإلنسانى  التصميم  هذا  صاحب  إن 
والسلوك  السليم  لالستعامل  "كتالوج"  أعّد 
معرفته  يلزمنا  ما  كل  عن  فيه  اخربنا  املثاىل 
اسم  عرفت  فهل  احلقيقة  ىف  نحتاجه  وما 
املقدس. الكتاب  يدعى  إنه  "الكتالوج"؟  هذا 
املثال(. سبيل  عىل   139 مزمور  )راجع 

***

كًل له دنياه!
ذهب اثنان من "الصعيد اجلوانى" اىل القاهرة 
واآلخر  تقياّ  مؤمنًا  أحدمها  كان  ألول مرة. 

بعيدا عن اهلل. فلام رجعا اىل بلدهيام 
سالومها عن راهيام ىف القاهرة.

عظيمة  مدينة  اهلل  نشكر  األول:  أجاب 
واجلمعيات  املزدمحة  بالكنائس  مآلنة 
الروحية  واالجتامعات  اخلريية 
... األسبوعى  البابا  وأجتامع  الكثرية 

التأريخ ملرحلة ما من مسرية  جيب أن يتم 
يف  والنزاهة  الرسد  يف  بالدقة  الشعوب 
وعىل  حتيز،  وعدم  بمصداقية  العرض 
كام  واألحداث  الوقائع  يرسد  أن  املؤرخ 
بسلبياهتا  نقصان  أو  زيادة  دون  وقعت 
اإلدالء  املؤرخ  عىل  حيظر  كام  وإجيابياهتا، 
حيتمل  قد  رأيه  ألن  يرسد  فيام  برأيه 
الصواب أو اخلط- وربام ال يكون ملام بكافة 
فيه. خيزض  الذي  املوضوع  يف  اجلوانب 
تاريخ  يشوه  اال  املؤرخ  عىل  ينبغي  كام 
أو هناك  زعيم ما ملجرد خطأ وقع فيه هنا 

بينام أجاب الثانى: اهنا مدينة عظيمة مزدمحة 
واملراقص  واملالهى  واملقاهى  الليلية  بالنوادى 
والسينامت واملسارح وكازينوهات شارع اهلرم !

***

!ً جدا كثيراً  تتكلف  كنيستنا 
"كنيستنا  له  لصديق  املسيحيني  أحد  قال 
. أهنم دائاًم يطلبون املال".  تتكلف كثريًا جدًا
طفل  ُولد  سنوات  منذ  الصديق:  فأجاب 
البداية.  من  الكثري  كّلفنى  وقد  بيتنا،  ىف 
للمالبس  واحتاج  لألكل  شهية  له  كان 
دخل  ثم  األطفال.  ولعب  واألدوية 
ودخل  كرب  ثم  الكثري،  وكلفنى  املدرسة 
فأكثر  أكثر  مصاريفه  وازدادت  اجلامعة 
مات  اجلامعة  سنوات  آخر  ىف  ولكنه   ...
تشييع  ومنذ  سيارة.  حادث  ىف  فجأة 
.... االطالق  عىل  شيئًا  يكلفنى  مل  جنازته 
كنت  أننى  تعتقد  موقف  أى  واآلن 
مصاريف  أى  ويكلفنى  يعيش  أن  ُافضله؟ 
املصاريف؟ ألوفر  يموت  أم  بلغت،  مهام 
قائاًل:  حديثه  ىف  استمر  صمت  حلظة  وبعد 
تكلف  فاهنا  حّية  الكنيسة  كانت  طاملا 
شعبها  تدعيم  قّلة  بسبب  ماتت  فإن   ، كثريًا
احّلية  الكنيسة   . شيئًا تكلف  ال  فهى  هلا 
لعامل  حيوية  رسالة  هلا  النشيطة  العاملة 
بمساعدهتا  سأقوم  فاننى  ولذلك  اليوم، 
قوتى  وكل  وخدمتى  وماىل  بوقتى 
ومثمرة. حّية  لبقائها  يلزم  شئ  وكل 

***

عمرى ما أخبرتك بحبى!!
دفني  برس  رجل  ىل  أفضى  اآلباء:  أحد  قال 
مؤثر للغاية وهو أن إبنه ُقتل ىف حادث سيارة 
كتب  أنه  وأخربنى  الرسيع.  الطريق  عىل 
دفن  عىل  السابقة  الليلة  ىف  قصرية  ملحوظة 
حتت  برفق  ووضعها  ورق  قصاصة  ىف  إبنه 
احلبيب: إبنى  هكذا:  وتقرأ  الشاب  أبنه  جسم 
"أنا عمرى ما أخربتك عن مقدار حبى لك ... 
تشغل  كنت  وكم  أحبك،  أنا  لك  ماقلت  عمرى 
ما أخربتك  ... عمرى  قلبى  مساحة كبرية ىف 
لقد  حياتى.  ىف  لعبته  الذى  الدور  أمهية  عن 
لذلك،  مناسب  وقت  سيأتى  البد  أنه  فكرت 
أو  دراستك،  من  وتنتهى  تتخرج  عندما 
أو  اخلاصة،  بحياتك  لتستقل  بيتنا  تغادر  عندما 
يأتى  ولن  ميت،  اآلن  ولكنك   ... تتزوج  عندما 
أكتب  فأنا  لذلك  املناسب!!  الوقت  ذلك  أبدًا 
خيرب  سوف  اهلل  أن  أمل  عىل  امللحوظة  هذه 
أريدك  أنا  لك.  يقرأها  أن  مالئكته  من  واحدًا 
أسفى  مقدار  وعن  حبى،  عن  تعرف  أن 
قبل". من  احلب  هبذا  قط  أخربك  مل  بأننى 
أترمجها  كنت  وبينام  القصة.  انتهت  هنا  إىل 
إىل العربية حجبت الدموع الكثرية عنى رؤية 
الكلامت وخطر ىل أن أضيف ملحوظة أخرى 
لنفسى وجلميع اآلباء وهى: أهيا اآلباء ال تكونوا 
نحو  حمبتكم  مشاعر  عن  التعبري  ىف  بخالء 
الوقت  يأت  مل  إذا  تندموا  لئال  يوم  كل  أوالدكم 
أحداث  وقسوة  املقادير  حالت  أو  املناسب 
فلذات  ختربوا  أن  من  متكينكم  دون  الزمن 
املناسب. الوقت  ىف  هلم  حبكم  عن  أكبادكم 

احلذر توخي  تستحق  أمانة  التاريخ  فكتابة 
وعىل سبيل املثال ال احلرص شوه انقالب يوليو 
وطنيته. رغم  فاروق  امللك  تاريخ  مرص  يف 
جيب  وأصول  مقومات  هلا  التاريخ  كتابة 
عىل من يتصدى هلا مراعاة ذلك بال حتيز 
أو جتن، بال مغاالة أو تلفيق مع عدم جتاهل 
األحداث الفاعلة يف التاريخ بحلوها ومرها.
يف  املنصف  التاريخ  دراسة  وتفيد 
وتعلم  وقعت  كام  األحداث  معرفة 
بأسباب  واألخذ  والعرب  الدروس 
وجدت. أن  األخطاء  وتاليف  النجاح 

قررت انا املواطن املذكور أدناه وأنا بكامل قواى 
تزوجى  أعلن  انى  واملعنوية  والنفسية  العقلية 
والوجه  اخلاص  املذاق  صاحبة  قهوتى  من 
الرشيف  والنسب  املميزة  والرائحة  الداكن 
اإلثيوبية. البن  أشجار  أعرق  إىل  يمتد  الذى 

فلم ولن أجد مثيل هلا طيله حياتى فهى الوحيدة 
حمرضها  ففى  السعادة  كامل  تعطينى  التى 
ومن أول تذوق تتجىل الذات وترتفع اهلامات 
فضاء  ىف  لتحلق  االفكار  وتطلق  السامء  العنان 
الذهن  إىل  أخرى  مرة  وترجع  فتبدع  فسيح 
للتذكري بأخذ جرعة أخرى من فنجان القهوة.

الثقة  ذو  الوحيدة  هى  القهوة  تلك 
املقربني أقرب  خيذلك  عندما 

عندما  يتغري  ال  الذى  الوجه  ذو  الوحيدة  هى 
املرات  عرشات  اليوم  ىف  تتشكل  وجوه  ترى 

املبهرة  الرائحة  ذو  الوحيدة  هى 
النفوس  قبور  برائحة  تصطدم  عندما 

املمتع  التذوق  ذو  الوحيدة  هى 
البرش  السنه  من  تتاذى  عندما 

الدائمة  الصداقة  ذو  الوحيدة  هى 
احلياة  أصدقاء  خيونك  عندما 

وعندما سافرت وجدت هلا أشكل ومذاق آخر 
تظل  بأن  تعهدت  ولكنى  أمريكانى  طابع  ذو 
املصاحب  املرصى  بثوهبا  تغري  دون  هى  كام 
البندق املطحون  للكنكة والفنجان والقليل من 
أمر  كأن  مؤخرا  السكر  عن  االستغناء  وربام 
جديد. وتألق  أخر  مجال  منها  وأظهر  حاسم 

املمزوج  لتارخينا  اململ  الرسد  هذا  بعد  واالن 
الثقة  اعطيتها  وبعدما  رائع  هو  ما  بكل 
ابدا  ختذلنى  ومل  مزاجى  حتسني  ىف  الكاملة 
ببعض  مقارنتها  حاولت  وبعدما  ذلك  ىف 
فحان  قوة  بكل  اجلميع  فاكتسحت  البرش 
املفضلة  بقهوتى  تزوجى  العلن  الوقت 

القوى  احلضور  ذو  الوحيدة  هى 
غربتك  ىف  وحيد  نفسك  جتد  عندما 
اخلاصة  املكانة  ذو  الوحيدة  هى 
ملثلها. يصل  أن  أحد  يستطيع  مل  عندما 

تعرفنا  وأكثر عندما  ذلك  نعم هى تستحق كل 
حينام  عامًا   ١٥ من  ألكثر  امتد  بعيد  زمن  منذ 
الدراسة  وقت  بجانبى  وظلت  أدرس  كنت 
رشكاء  ينام  وحينام  االمتحانات  ىف  وخاصتا 
أنام  أو جتعلنى  تنام  أن  املنزل تبقى معى دون 
معى  بدأت  وهنا  وخترجت  نجحت  حتى 
فرتافقنى  العمل  أروقة  داخل  أخر  مشوار 
من مكتب آلخر وكأهنا أعلنت أحتادها األبدي 
ذهبت  أينام  ترتكنى  ال  أن  وأقسمت  معى 

ونفس  صاحلة  بنية  املباركة  زواجنا  أعلن 
أتذوقها  أن  واجتهد  سليم  وقلب  طاهرة 
لتكون  املطبخ  أرفف  أعىل  ىف  وأضعها  يوميا 
أتناوهلا  حينام  عليها  أترفق  وأن  اجلميع  فوق 
وأقوم  )تفور(  أن  قبل  اطفائها  إىل  وأرسع 
وأحرتام  حمبة  بكل  الفنجان  ىف  بوضعها 
إنتاجها. بعد  من  عنها  مسؤل  أصبحت  فقد 

فكونى  الذيذة  القهوة  أيتها  أنتى  وأما 
ورائحة  متميز  وطعم  مظبوط  وجه  ذو 
القهوة  أيتها  عليكى  كام  هلا  مثيل  ال  خاصة 
وجتعلينى  مزاجى  حتسنى  أن  املباركة 
حقوقة  من  حق  تضيعى  وال  معكى  سعيدا 
النسكافيه.  إىل  أنظر  ال  حتى  عليكى 

واآلن بعدما مجع اهلل بيننا وتعاهدنا أمامه بأن 
املناسبة  وهبذه  املوت  سوى  شئ  بنا  يفصل  ال 
واألعداء واالصدقاء  االحبة  مجيع  ادعوا 
املقدسة  الزجية  هذه  يباركوا  أن  وجدوا(  )أن 
واخلالية من أى دنس أو خطيئة وأن يرشفونا 
يتعرفوا  لكى  املتواضع  منزىل  ىف  باحلضور 
أختيارى  حسن  من  ويتاكدوا  عروستى  عىل 
وصحة قرارى ادام اهلل حياتكم كمثل قهوتكم.

عزيزي قارئ جريدة كاريزما : قف حلظة 
15 دقيقة لقراءة هذه  عن املشغوليات ولو 
خصيصا  كتبت  التي  البسيطة  السطور 
 . األلوان  بستان  لدخول  فرصة  لتكون  لك 
األلوان  أمهية  معرفة  كيفية  عيل  لنتعرف 
يف حياة االنسان يف كل حاالته النفسية مثل 
هادئ   … متوتر   … حزين   … فرحان 
القارئ  أهيا  بك  مرحبا  االن  وهكذا،   …
ونبدا  األلوان  بستان  ايل  معا  لندخل  العزيز 
صنعها  التي  األلوان  من  عيوننا  نشبع 
فنري  العالية  القدرة  ذو  العظيم  اهلل  لنا 
بلوهنا  واألشجار  اجلميلة  بزرقتها  السامء 
بالواهنا  الورود  أيضا  الرائع ونري  األخرض 
واالصفر  اجلميل  األمحر  مثل  املختلفة 
يوجد  وأيضا  الصايف  واألبيض  والربتقايل 
من اخلرضاوات املختلفة والفواكه املختلفة 
وحينام  اجلامل  يف  غاية  الوان  هلا  أيضا 
وكاهنا  نراها  هبا  خاصة  سلة  يف  نضعها 
 … اجلامل  من  غاية  حتفة  فنية  لوحة 
التي  األلوان  ماهي   … انفسنا  نسال  واالن 

التي اسعدتني ؟ وماهي األلوان التي احزنتني ؟
يف   … باختالفها  األلوان  رس  سنعرف  االن 
كل يوم يف حياتنا يوجد الوان حتزننا والوان 
نحبس  سجنا  تكون  ال  لكي  ولكن  تفرحنا 
فيه فاالفضل ان نمزجهم معنا وخيرجون 
حياتنا  مسرية  تعوق  وال  مجيلة  بالوان  لنا 
لنحصل عيل مزيج من االحاسيس واملشاعر 
واملواقف التي جتعلنا اقوي … الوان احلياة 
النفسية  وحاالتنا  عواطفنا  يف  تتحكم  هي 
ان نجعل  ان نستطيع  يف كل يوم واالمجل 
من األلوان الغري حمببة الداكنة مثل األسود 
ايل اخري ان نمزج هلا األلوان الفاحتة كام 
فهنيئا   … جديدة  الوان  لتصبح  حتبون 
حيبها  ال  التي  األلوان  يدرب  ان  يعرف  ملن 
وبعد  االن   … جديدا  شيئ  لتصبح  باخري 
ارجو  األلوان  بستان  دخولنا  من  دقيقة   15
البسيطة. الرحلة  هذه  يف  وفقت  أكون  ان 
أخريا اعزائي قراء جريدة كاريزما امتني 

لكم أوقاتًا سعيدة.











•      كل ما نكتبه، هو أنفاسنا يف هذه احلياة!
ينأى  الذي  هو  احلقيقي،  الشاعر   •
السياسية.. االنحــيــــازات  عن  بنفســــه 
والناقد! املبدع  هناك فجوة كبرية بني     •
و"اهلايـكـو" عريب.  فن  لتوقيعة"،  "ا   •

ياباين.. فن 
 . . عة د خلا ا طة  لبسا ا فن   ، يكو هلا ا  •

الصعوبة! أنواع  أشد  وهي 
حواسه.. عن  يستغني  ال  اهلايكست    •

خر  تأ ء  ا ر و ؛  يب لعر ا ئ  ر لقا ا ئقة  ا ذ   •
اهلايكو! قصيدة  إنتشار 

شعريًا  لونًا  ستكون  اهلايكو؛  قصيدة    •
العربية! القصيـدة  إىل  إضافيًا  ليًا  ومجا

اهلايكو! يف  نصــيــب  لألطفال    •
ال  يكو  هلا ا  ، فت خلا ا ته  صو غم  ر   •

وبقوة! قادم  حمالة 
واملجموعات  املنتديات  تتدفق  االنرتنت..  عرب 
من  وقصائد  شعرية،  بمحاوالت  املتزايدة، 
هتديده  من  ختوفاته  يبدي  البعض،  آخر!  نوع 
بعيدة! حضارة  من  جاء  كونه  العربية،  للثقافة 
ح  فر ىل  إ ل  يتحو  ، يقًا عر فنًا  ه  ا ير  ، لبعض ا و

للشعراء! يومي 
عضو   لتهامي،  ا حسني  بالشاعر  نلتقي  هنا 

مرص،  كتاب  إحتاد 
لنتعرف  مرص؛  يف  اهلايكو  عّراب  أصبح  والذي 
اسمه:  الذي  اجلميل،  الشعري  الكائن  ذلك  عىل 

اليابان! كوكب  من  إلينا  والقادم  "هايكو"، 

حسني  هو  من   . . ف ر تعا قة  بطا  •
؟ مي لتها ا

ذلك   ۱۹6۹، عام  مواليد  التهامي  حسني     
وسط  روحه  تشكلت  الذي  القروي  الفتى 
إحدى  املنوفية  حمافظة  يف  الريفية  الطبيعة 
تتسم  املحافظة  وهذه  مرص.  حمافظات 
الريفي  الطابع  ومها  عنها:  ُعرفا  بشيئني 
أهلها  ثراء  عدم  رغم  بالتعليم  واالهتامم  البسيط، 
خصوبتها. رغم  الزراعية  الرقعة  لضيق  وذلك 
  فبني املروج اخلرضاء، نمت نبتة الشعر يف ذايت 
اللغة  آداب  ليسانس  عىل  حصلت  الطفولة.  منذ 
بالتدريس  وعملت  املحافظة  نفس  من  االنجليزية 
يف مدرسة قريتي ملدة عام واحد ثم سافر إىل دولة 
وزارة  يف  اإلنجليزية  للغة  معلاًم  ألعمل  الكويت؛ 
االنجليزية  اللغة  قسم  رئيس  أشغل  واآلن  الرتبية 
الكويت. يف  الرتبية  وزارة  مدارس  بإحدى 
العرب الشعراء  من  بجمهرة  التقيت      
الثالثاء" "ملتقى  بتأسيس  قمنا  حيث 
احلياة  إثراء  يف  كبريًا  دورًا  لعب  الذي 
التسعينيات. فرتة  أواخر  يف  الثقافية 
حسني  بني  وتشابك  تالق  هناك  الواقع  يف      
الواقع  يف  فالشعر  والشاعر،  اإلنسان  التهامي 
هو  نكتبه  ما  وكل  إنسانية،  جتربة  هو 
مشاويرنا  تفاصيل  و  احلياة،  هذه  يف  أنفاسنا 
اليومية. اإلنسانية  ومواقفنا  دروهبا  يف 

األدبية؟ أصداراتكم  هي  ما   •
الصبار  دمي،  من  زنبقة  األدبية:  إصدارايت  من 
رقصة  كالغزال،  ترتع  أشجارنا  عادته،  غري  عىل 
شعرية.  دواوين  وهي  األخرية،  القرابني 
وآفاق  اهلايكو  "رواية".  أخرى  وأشياء  املطر 
نقدية". "دراسات  العربية  القصيدة  يف  التجريب 

 
ج  ذ نام من  هل  و  . . يكو هلا ا هو  ما  •

منه؟ ناجحة 
بيت  من  األساس  يف  تتكون  اهلايكو،  قصيدة     
عرش  سبعة  عىل  وموزع  مقفى  غري  واحٍد 
أمد  يتجاوز  وال  أسطر  ثالثة  يف  صوتيًا  مقطعًا 
ُمدة  الكالسيكي  اهلايكو  يف  الواحد  البيت  قراءة 
والتكثيف  باالختزال  تتسم  وهي  الواحد.  النفس 
التنمق  عن  بعيدة  وبسيطة  سهلة  بلغة  الشديد 
البساطة  عليها  يطلق  السهولة  وهذه  والبالغة، 
الشاعر  ألن  الصعوبة؛  أنواع  أشد  وهي  اخلادعة 
مشهدًا  يرسم  املوجزة  البسيطة  الكلامت  هبذه 
املشهد  وهذا  هاربة،  إنسانية  حلظة  يلتقط  أو 
والتجارب  العميقة  والرؤى  بالدالالت  متفجر 
مألوف  مشهٍد  عن  ُيعرب  والشاعر  اإلنسانية. 
املألوف  كرس  خالل  ومن  مألوفة،  غري  بطريقة 
توتر  فجوة  عنها  تنتج  التي  املفارقة  حتدث 
الواقع  يف  واهلايكو  بالنص.  الدهشة  تثري  شعري 
الشاعر  يعكف  وال  خيالية،  صور  تركيب  ىف  ليس 
يرتكز  لكنه  املطلق،  واملجاز  التجريد  عىل  فيه 
خيالف  وبذلك  للعامل.  العميقة  الشاعر  رؤية  عىل 
بتعطيل  ينادون  الذين  والرسياليني  رامبو  توجه 
ال  فاهلايكست  احلقيقة.  إىل  للوصول  احلواس 
يستعني  التي  أدواته  فهي  حواسه،  عن  يستغني 
حوله  من  الطبيعة  مشاهد  تصوير  يف  هبا 
هي  احلواس  وهذه  اليومية  حياته  وتفاصيل 
الفريد. املدهش  عامله  هبا  يشكل  التي  فرشاته 

 
ا  هذ مثل  د  ميال ًا  كثري خر  تأ ا  ذ ملا  •

؟  عربيًا الشعري  النوع 
عاملنا  إىل  العربية  اهلايكو  قصيدة  وصلت     
نصوص  ترمجات  طريق  عن  متأخرة  العريب 
فأتت  املصدر،  اللغة  عن  وليست  االنجليزية،  عن 

النص،  روح  عن  وابتعدت  دقيقة  وغري  سطحية 
دراية  عىل  يكن  مل  برتمجتها  قام  من  ألن  ربام 
ظهور  وأول  التأملية.  الفن  هذا  بطبيعة  كافية 
األستاذ  كني  لدونالد  مرتمجة  مقالة  يف  كان  هلا 
الشعر  عن  وكولومبيا  كيمربدج  بجامعتي 
الكويتية  الفكر"  "عامل  جملة  نرشهتا  الياباين 
الثاين(،  العدد  الرابع،  )املجلد   ۱۹۷۳ عام 
القادم  الشعري  النمط  هذا  رقعة  تتسع  وبدأت 
وأصبح  العريب،  عاملنا  خريطة  عىل  اليابان  من 
فيه  إذ وجدوا  املبدعني،  يستهوي عددًا كبريًا من 
وقفزة  الكالسيكية  القصيدة  قيود  من  مناصًا 
النثر.  وقصيدة  التفعيلة  قصيدة  عىل  جديدة 
حقواًل  يرتادوا  أن  يف  الشعراء  هؤالء  رغبة  إن     
وإىل  اإلبداعية  جتربتهم  إىل  تضيف  جديدة 
تبني  نحو  دافعًا  كانت  أيضًا،  العربية،  الشعرية 
النوع  هذا  أن  كام  اليابانية،  اهلايكو  قصيدة 
العرص  روح  مع  يتامشى  واملكثف  املختزل 
به. ويتأثرون  فيه  يعيشون  الذي  املتسارع 
قصيدة  انتشار  تأخر  يف  أسايس  سبب  وهناك     
تربت  التي  العريب  القارئ  ذائقة  أوهلا  اهلايكو 
يف  الظاهرة  اخلارجية  الشعر  موسيقى  عىل 
وأيضًا  التفعيلة،  وشعر  الكالسيكية  القصيدة 
فيه  يتغنى  شعرًا  يكتب  أن  العريب  الشاعر  اعتاد 
خصائصها  من  نصوص  كتابة  عىل  يعتد  ومل  بذاته 
للحركة  النقاد  مواكبة  عدم  أيضًا  التنحي.  عنرص 
الوليد  هلذا  تقبلهم  وعدم  املعارصة،  الشعرية 
العربية. القصيدة  عىل  لقيطًا  ويعتربونه  اجلديد. 

بينمــا  مرص،  يف  اهلايكو  حيبو  ملاذا   •
عربيـة  بلدان  يف  وجــوده  اثــبــت 

أخرى؟
منتدى  أول  إسامعيل  محدي  أسس  مرص  يف     
موقع  عىل  اهلايكو"  "عشاق  باسم  عريب  هايكو 
اجلزيري  مجال  الدكتور  وتفرد  الفيسبوك، 
إبداعية  رؤى  وطرح  خاصة  جتربة  برسم 
ودراسات  شعرية  دواوين  خالل  من  متميزة 
من  بنوع  العربية  اهلايكو  قصيدة  تناولت  نقدية 
نذكر  اإلبداعية  أعامله  فمن  والتحليل.  التأمل 
مفاتيحي  "لوحة  امللكوت"،  يف  ُتبحر  "روحي 
عليك  "أتلصص  املوت"،  أخبار  "نرشة  النابضة"، 
"نبيض  البائسة"،  طبيعتك  "لعنات  ألراين"، 
جديدة  كتابات  دار  عن  كلها  اجلاذبية"،  يف  يتجىل 
ورقيان  ديوانان  أيضا  وله  اإللكرتوين.  للنرش 
روحي"  "نظرات  بعنوان  هايكو  أحدمها 
الكالم"  "طواحني  بعنوان  "هايبون"  واآلخر 
والتوزيع. للنرش  األدباء  دار  عن  وكالمها 
نثري  أديب  نص  خمترص-  بشكل   - "اهلايبون"    
به.  خيتتم  حتميًا  لكنه  هايكو  نص  يتخلله  قد 
يومياته  تسجيل  شكل  يف  باشو  ابتدأه  الفن  وهذا 
يف  تالميذه  تاله  ثم  لتوثيقها،  رحالته  أثناء 
والشكل.  املضمون  يف  التغيري  من  ببعض  كتابته 
يف  اجلزيري  مجال  الدكتور  اختلف  ديوانه  ويف 
افتتح  حيث  الياباين  النمط  عن  اهلايبون  كتابة 
ليكون  هايكو  بنص   - مغاير  نحو  عىل   - نص  كل 
خيتتم  ثم  النثري  النص  منها  ينطلق  نصية  فاحتة 
جديدًا  مصطلحًا  ابتكر  وقد  هايكو.  بأخر  النص 
"هكيدة"  مسمى  حتت  العربية  اهلايكو  لقصيدة 
اهلايكو" قصيدة  يف  نقدية  "مقدمة  كتب  كام 
الشعراء  من  للمهتمني  مهم  مرجع  وهو 
وبذرة  الفن،  هذا  جمال  يف  والقراء  والنقاد 
اهلايكو.  حقل  يف   - الناقد  تعبري  حد  عىل   - أوىل 
قصيدة  اجتذبتهم  الذين  الشعراء  ومن     
عادل  جوييل،  عالء  طرشان،  أمحد  اهلايكو 
ديوان  له  صدر  الذي  اجليد  عبد  وحسني  عطية، 
أيضًا  وله  الوجع"،  "ضيوف  بعنوان  ورقي 
عربية"  هايكو  قصائد  حول  انطباعية  "قراءات 
جوييل  شهرزاد  للشاعرة  صدر  كام   ،۲۰۱۹
فراشة" "مهس  العريب  اهلايكو  منتدى  يف 
قطف  و"أوان  شفاه"،  أمحر  و"وشوشة 
ديوان  هيكل  الرؤوف  عبد  وللشاعر  القمر"، 
العريب.  اهلايكو  نادي  عن  البحرية"  "وجه 
يف  اهلايكو  جمال  يف  الشعر  حركة  تزال  وال     
نطاق  وتوسيع  اجلهد  تكثيف  إىل  حتتاج  مرص 
قصيدة  رواج  عدم  نرجع  وقد  التجريب. 
النشغاله  املرصي  األديب  الوسط  يف  اهلايكو 
عمود  وفاة  بعد  خاصة  النثر  قصيدة  برتسيخ 
رزق  رشيف  والشاعر  الناقد  وهو  أعمدهتا  من 
اللون. هذا  يف  مهمة  نقدية  كتب  له  صدرت  الذي 

 
وأصبحت  بل  اهلايكو،  إىل  اجتهت  ملاذا   •

؟ معه ملصطفني  ا من 
   يف احلقيقة كنت دائاًم أحاول أن أجدد جتربتي 
تفعيلة  دواوين  ثالثة  صدور  بعد  خاصة  الكتابة  يف 
ونثر، حتى عثرت عىل ضالتي من خالل نصوص 
يف  املتخصصة  الفيسبوك  منتديات  عىل  هايكو 
العربية.  الذائقة  عىل  اجلديد  الشعري  النوع  هذا 
اهلايكو.  قصيدة  يف  حاليًا  نفيس  أجد     
عن  متيزها  مجاليات  هلا  اهلايكو  قصيدة 

هذا  يف  كلمة  فكل  األخرى  الشعرية  األنواع 
وخصوصيتها. تفردها  هلا  املختزل،  النص 

• هل نستطيع القول بأن قصيدة اهلايكو 
نفسها؟ تفرض  أصبحت  العربية، 

الشعري  املنتج  من  اهلائل  الكم  من  بالرغم     
ورقية  دواوين  صورة  يف  حرصة  حاولت  الذي 
الفضاء  يف  اهلايكو  منتديات  ومن  وإلكرتونية، 
من  وهذا جزء  الشعراء  أسامء  ومن  اإللكرتوين، 
االهتامم  تزايد  يعكس  لكنه  كبري.  شعري  مشهد 
ال  ذلك  من  بالرغم  اجلديد.  الشعري  اللون  هبذا 
قد  العربية  اهلايكو  قصيدة  أن  نجزم  أن  يمكننا 
كام  وسامته.  خصائصه  له  كفن  تشكلها  اكتمل 
تناول  يف  يرتددون  يزالون  ال  النقاد  من  كثريًا  أن 
حد  يف  وهذا  ودخيال،  غريبًا  ويعتربونه  الفن  هذا 
ذاته يؤخر النهوض هبذه احلركة اجلديدة. وكثري 
العربية  اجلامعات  يف  العليا  الدراسات  طالب  من 
لكن  اهلايكو يف حقل دراساهتم،  تناول  يرغبون يف 
يف  عليها  يعتمدون  التي  واملصادر  املراجع  ندرة 
دراسة  مواصلة  عن  تعيقهم  معلوماهتم  استقاء 
كثري  يزال  ال  أيضا  الشعري.  اللون  هذا  مجاليات 
يلبسون  اهلايكو  قصيدة  كتبوا  الذي  الشعراء  من 
اجلدجد،  "الفزاعة،  كـ  مفرداته  يف  باشو  عباءة 
والعبارات  األلفاظ  من  وغريها  الفاوانيا"،  زهرة 
ومبتذلة. وباهتة  مكرورة  أصبحت  التي 

 
ف  بتخو ينظر  ل  ا ز ما لبعض  ا  •
ك  هنا و  ، بية لعر ا يكو  هلا ا ة  لقصيد

نت  أ  . . مستقباًل هلا  ينتظر  ال  من 
؟ ى تر ا  ذ ما

العريب  العامل  يف  الشعر  حركة  أن  أعتقد     
الرائع  الفن  هبذا  كبري  بشكل  مهمومة  ستكون 
اهلايكو  لشعراء  البد  لكن  مجاليات.  من  فيه  ملا 
ويسريوا  لتجربتهم  وخيلصوا  يثابروا  أن  العرب 
العربية،  الساحة  يف  الفن  هذا  يسود  كي  واثقني 
العريب. اهلايكو  لقصيدة  سمت  هناك  ويكون 

حتمسًا  أكثر  الشباب  الشعراء  نجد   •
يف  حظ  يال لبعض  ا لكن  و  . ع لنو ا ا  هلذ
ئد  لقصا تقليد  و ر  ا لتكر ا ص  لنصو ا
ب  غيا و ت  لكلام ا كة  كا ر و ة  ر منشو

االشكاالت هذه  مثل  اجلاميل.  لعمق  ا
 . . وجتاوزها معاجلتها  املمكن  من  هل   

؟  كيف
من  النوع  هلذا  حتمسًا  أكثر  الشباب  يكون  ربام     
العرص،  لروح  ومواكب  جديد  نمط  ألنه  الشعر 
تفتقد  النصوص  من  كثريًا  أن  نالحظه  ما  لكن 
هذه  جتاوز  ويمكن  الشعرية.  وللتجربة  للرؤية 
عامليني  هايكو  لشعراء  نامذج  بقراءة  اإلشكالية 
يف  ومنابعه  الفن  هذا  أصول  إىل  والعودة  وعرب 
جتربته.  وعمق  ومجالياته  أصوله  ملعرفة  اليابان 
اهلايكو  خصائص  يدرس  أن  الشاعر  عىل  البد 
يف  احلداثية  التجارب  عىل  ويطلع  الكالسيكي 
أيضًا. والعريب  العاملي  الشعر  من  ونامذج  اليابان 

لكثري  ا عىل  ج  و خلر ا حقنا  من  هل   •
ه  ير حتر و  ، يكو هلا ا ت  طا ا شرت ا من 
لكل  مستجيبني   ، صلية أل ا بيئته  من 
يف  نتها  و مر و بية  لعر ا للغة  ا ت  ممكنا

؟ ليل لتد ا و لتشكيل  ا
التغيري  رياح  عليهم  هبت  قد  أنفسهم  اليابانيون     
إبان  خاصة  واملحاكاة  التقليد  غبار  عنهم  ونفضت 
يف  احلياة  طبيعة  تغري  فمع  الثانية.  العاملية  احلرب 
عاش  التي  احلقبة  يف  منعزاًل  كان  الذي  البلد  هذا 
إىل  اهلايكو  شعراء  من  كثري  جنح  باشو،  فيها 
وتفاصيلها  وأحداثها  املدينة  عن  والكتابة  التجديد 
عىل  اليابانيون  وانفتح  اإلنسان،  قضايا  تناول  وإىل 
بـ  يسمى  ما  وقدموا  األخرى،  والفنون  اآلداب 
الياباين  الشاعر  تعبري  حد  عىل  العامل"  "هايكو 
العامل"  و"هايكو  ناتسوييش".  "بانيا  املعارص 
إبداعًا  الشاعر  تبناه  شعري  ملرشوع  أساس  هو 
للشعراء  "يتيح  احلداثي  التصور  وهذا  وتنظريًا، 
اإلنسانية  النفس  الستغوار  أكثر  إمكانيات 
احللم  عوامل  وولوج  الالوعي،  إشارات  والتقاط 
اإلنساين  الوجود  مظاهر  من  وغريها  واهلذيان 
اهلايكو  يف  نجدد  أن  علينا  وجب  لذا  األعمق". 
عليها  املتعارف  اخلصائص  عىل  التعرف  بعد  لكن 
"هايكو  منتدى  أنشات  وقد  التقليدي  للهايكو 
جوييل،  شهرزاد  الشاعرة  الزميلة  مع  مرص" 
حداثي  عريب  هايكو  نحو  املنتدى  وتوجه 
احلداثة.  نحو  االنطالق  ثم  األصول،  عىل  يتكئ 
وهم  العرب  للشعراء  يتيح  العربية  اللغة  وثراء 
يف  نجاحات  حيققوا  أن  جتريبهم  جمال  يف 
العربية. الشعرية  يف  جديدة  مجاليات  استكشاف 

كام اهلايكو،  اسم  تغيري  لنا  حيق  هل   •
ه  عد ا قو ت  سمــا من  نــا  غــيـــــر

؟ ية لتقليد ا
جديدًا  شكاًل  نحدث  أن  استطعنا  فإذا  ال  ومل     

عىل  جديد  اسم  اطالق  يمكننا  للهايكو  مغايرًا 
مجال  الدكتور  حاول  وقد  الفن.  من  النوع  هذا 
أن  أكاديمي  وناقد  مرصي  شاعر  وهو  اجلزيري 
أن  ذلك  إىل  أضف  "اهلكيدة".  اسم  عليه  يطلق 
أربعة  عىل  اهلايكو  نص  كتبوا  الشعراء  بعض 
النمط. عن  اخلروج  من  كنوع  الثالثة،  بدل  أسطر 

لو  ـ  يكو  اهلا قصيدة  ستسهم  هل   •
ت  ثا ا ستحد ا يف  ـ  بيًا  عر نجحت 

مجالية عميقة يف بنية الشعر العريب؟
شعريًا  لونًا  ستكون  اهلايكو  فقصيدة  بالتأكيد     
فنص  العربية.  القصيدة  إىل  إضافيًا  ومجاليًا 
والدهشة  اجلامل  مكامن  طياته  يف  حيمل  اهلايكو 
ورس اخللود. ونص اهلايكو الفارق هو الذي حيوي 
مجيل. خالد  إبداع  كل  روح  هي  والتي  املفارقة 

لغوي  فن  اهلايكو  أن  قيل   •
ذلك؟ يعنى  ماذا  بإمتياز.. 

عىل  األساس  يف  يعتمد  ال  اهلايكو  نّص     
عكس  عىل  اللغوي،  والتنمق  البالغة  عنرصي 
وقصيدة  الكالسيكية  العربية  القصيدة 
عىل  يعتمد  بسيط  نّص  فهو  التفعيلة، 
يشكل  البسيطة  وبكلامته  واإلجياز،  التكثيف 
ولننظر  هائلة.  إنسانية  وجتربة  مجاليًا  عاملًا 
أنتي  نيكوالس  األمريكي  الشاعر  لنّص  مثاًل 
معناه: يف  والعميق  لغته  يف  البسيط  فرجيليو 

- خارج ذاهتا  املاء   - خارج  زنبقة 

شواهد  هناك  أن  القول  يف  رأيكم  ما   •
واحلديث،  القديم  الشعر  يف  عديدة 
شعر  عن  متامًا  ناجحة  كنامذج  تصلح 
أنه  حتى  وحديثه،  قديمه  اهلايكو 
الكتفائها  أمثااًل  سارت  أبيات  توجد 
مفتوحة  دالالت  عن  بالتعبري  بنيويًا 
مهيأ  العريب  الشعر  أن  عىل  يدل  مما 
والرتكيز  االجياز  عىل  لالشتغال 
مثله  وقادر  اهلايكو  يتطلبهام  اللذين 
الشعرية؟ جو  هو  الذي  االحياء  عىل 
للقصيدة  العريب هناك شواهد عديدة  الشعر     يف 
للعرص  أمدها  يرجع  العريب  الشعر  يف  املوجزة 
)اإلبيجراما  التوقيعة  شعر  باسم  العبايس 
الدكتور  احلديث  عرصنا  يف  وأعادها  اليونانية( 
)العام  يف  الشوك(،  )جّنة  كتابه  يف  حسني  طه 
 )۲۱  -  ۷( الصفحات  يف  مقدمة  له  كتب   ،)1945
عن  عبارة  والكتاب  اليوناين،  اإلبيجرام(  )فن  عن 
حسني  طه  وصفها   ،)۱4۸  -  ۲۳ )ص  نصوص 
من  اعتبارًا  ظهرت  كذلك،  )إبيجرامات(.  بأهنا 
الشاعر  صاحبها  عليها  أطلق  قصائد   ،1964 العام 
وهي  )توقيعات(،  اسم  املنارصة،  عزالدين 
دار  الشعرية،  )األعامل  دواوينه  معظم  يف  منثورة 
ديوانه  وأوهلا   ،)6،2006 ط  عامن،  جمدالوي، 
املنارصة يف  اخلليل،۱۹6۸(. والحقًا، قدم  )ياعنب 
)التوقيعة(،  لقصيدة  تعريفًا  الصحافية،  حواراته 
)قصيدة  ذلك  بعد  انترشت  وقد  الباحثون.  تناقله 
هو  كام  احلديث،  العريب  الشعر  يف  التوقيعة( 
النكسة،  دفرت  عىل  )هوامش  قصيدة  يف  احلال 
مثل:  متعددة  أسامء  حتت  قباين،  لنزار   )۱۹۹۷
القصيدة  اللقطة،  الومضة،  الشذرة،  )التوقيعة، 
قصيدة  جدًا،  القصرية  القصيدة  القصرية، 
الالفتة،  األنقوشة،  املقطعة،  الواحد،  البيت 
اخلرب،  قصيدة  اإليقونة،  قصيدة  الفالش،  قصيدة 
اخلاطرة،  القصيدة  الالصقة،  التلكس،  الربقية، 
األسامء  أقرب  ولعل  الخ(.  اهلايكو...  السونيتة، 
)التوقيعة(. هو  الشعري،  النوع  هذا  حلقيقة 

ن  يكو ن  أ عر  للشا يمكن  هل   •
ه  عنـد لتغيري  ا ن  أ م  أ  ، سيًا سيا

بتغييـر  ليس  و عر  ملشـــا ا بتغيري 
؟ ل ا حو أل ا

يف  رؤية  له  عادي  إنسان  أي  مثل  الشاعر     
الشاعر  لكن  السياسية  مواقفه  له  وأيضًا  احلياة، 
منحازًا  يكون  أن  جيب   ،- وكمبدع  كإنسان   -
اجلامل  جوهر  هي  التي  النبيلة  وللقيم  لإلنسانية 
يف الكون واحلياة. وهناك ثوابت مثل حب الوطن 
انحيازات  عىل  تطغى  أن  جيب  اإلنسانية  وحب 
السياسية  املواقف  ألن  السياسية  الشاعر 
والشاعر  واألنظمة  الساسة  بتغيري  متقلبة 
األمور. هذه  عن  بنفسه  ينأى  الذي  هو  احلقيقي 

تبنيًا  و مًا  هتمـا ا قع  تتو هل   •
يكـو  هلا با سسيًا  مؤ و يميًا  د كا ا

؟ يب لعر ا
املبدع  بني  كبرية  فجوة  هناك  أن  أعتقد     
األكاديمي  والدارس  املبدع  وبني  والناقد 
اهلايكو  قصيدة  أن  أعتقد  لكن  حاليًا.. 
األكادميني  بعض  جتذب  بدأت  بجاملياهتا 
األدب.  جمال  يف  والباحثني  والنقاد  اجلاديني 
أن  القادمة  القليلة  السنوات  خالل  وأتوقع 
بقوة. واحلضور  الزخم  اهلايكو  لقصيدة  تكون 



كتري  فينا  واحد  كل  لقلب  يوصل  عشان  هكتبه  دا  املقال 
وكتري  الوالدها  مرص  بتعملها  حلوه  حاجات  عن  بنتكلم 
نتمنى  عنها  بنغيب  وملا  الدنيا  ىف  بلد  أمجل  بنشوفها 
وسحرها  مفاتنها  وعن  عنها  نحكى  ونفضل  نرجعلها 
فيها  حلوه  ذكريات  لينا  كلنا  فيها،  إلىل  للناس  ونشتاق 
ازمات كتري بتواجهنا وبتعدى عشان معانا ناس بيسندونا 
وقمع سم  ىف  عسل  ىف  ما  زى  بس  عنها  حلو  كتري  كالم 
للشباب  كتريه  إعتقاالت  قرارات  املاضيه  الفرته 
للحريه  بمساحه  بيطالبوا  والىل  بتعىل  اصواهتم  الىل 
حقوقيه نشطاء  وإعتقال  صحفيه  اقالم  إعتقال 
تداول  ويف  به  تفكر  ما  قول  ىف  احلق  لك  امهية  لصوتك 
املعلومات واملطالبه بعامل أفضل كام ان لك احلق ىف االتفاق 
ويف  السلطة  بزمام  يمسكون  الذين  مع  االتفاق  عدم  او 
التعبري عن هذه االراء عن طريق االحتجاجات السلميه
تدخل  او  خوف  بدون  احلقوق  هذه  ممارسه  ان 
جمتمع  يف  للعيش  اساسى  امر  قانونى  غري 
للناس  فيه  يمكن  جمتمع  ومنصف  منفتح 
االنسانيه بحقوقهم  والتمتع  العداله  عىل  احلصول 
بلدان  شـتى  ىف  احلكومــات  تــزال  ال  ذلك  كل  ومع 
ذلك  من  وأسوء  االشخاص  سجن  إىل  تعتمد  العامل 
دساتري  ان  من  الرغم  عىل  الكالم  عىل  التجرؤ  بسبب 
التعبري حرية  قيمة  إىل  تشري  تقريبًا  الدول  مجيع 
وامخاد  احلريات  قمع  عىل  تدل  عديده  امثله  وهناك 
دعونا  راهيا،  عن  التعبري  حتاول  التى  االصوات 
رامى  أسمه  الثالثينيات  ىف  شاب  عن   نتحدث 
وأربعون  ومخس  الواحدة  الساعة  متام  ىف  كامل، 
األمن  قوات  هامجت  االيام  احد  صباح  من  دقيقة 
باب  بكرس  وقاموا  كامل  رامي  احلقوقي  منزل 
اخته  وهاتف  املحمول  هاتفه  عيل  واستولوا  شقته 
هبا  وشنطة  به  اخلاصة  والكامريا  توب  والالب 
معلوم. غري  مكان  ايل  واقتادوه  اخلاصة  أوراقه 
9 أقباط عملوا حركه  رامى  من سنني طويله كان ضمن 
قبطيه  حركه  اول  كانت  مرص(  أجل  من  اسمها)أقباط 
وطلبات  مرشوعه  بحقوق  تنادى  املرصى  الشارع  ىف 
لالقباط تريدها من الدوله املرصيه وكانت اهم مطالبهم 
تفعيل  والثاين  املوحد  العبادة  دور  قانون  اقرار  )األول 
باجللسات  االكتفاء  وعدم  الطائفية  اجلرائم  يف  القانون 
املدنية.  ماقبل  الدولة  إيل  بنا  تعود  التي  العرفية 
القبطى  االرضاب  يسمى  ما  احلركه  هذه  نظمت 
بمالبس  االقباط  خروج  عن  عبارة  وهو  االول 
احلركه  أعضاء  اعلنوا  ان  اىل  معني  يوم  ىف  سوداء 
ابطاهلا  احد  كامل  رامى  وكان  انفسهم  عن 
ىف  كمحرر  وعمله  الصحافه  اىل  الجتاهه  باالضافه 
قائد  نرص  متياس  القمص  مع  الطيبيه  الكتيبه  جريده 
التى كانت تكتب فقط عن  االقباط ىف مذبحه ماسبريو 
جاءت  وبعدها  االقباط  هلا  يتعرض  التى  االنتهاكات 
من  االقباط  خرج  املاريناب  وكنيسه  اطفيح  احداث 
وعود  واخذوا  ماسبريو  مبنى  امام  واعتصموا  صمتهم 
ىف  التانيه  للمره  وإعتصموا  تنفذ،  ومل  الدولة  من  كثريه 
ماسبريوا اىل ان قرر االقباط باخلروج ىف مسريه كبريه 
مع  تضامنوا  وسياسيني  مثقفني  ومعهم  االالف  ضمت 
املسريه  هذه  ابطال  احد  كامل  رامى  وكان  االقباط 
ىف  االقباط  من  االنتقام  الدوله  وقتها  قررت  ان  اال 
ننكرها  ان  نستطيع  ال  حقيقه  وهذه  ماسبريو  مذبحه 

حركه  تكوين  االقباط  الشباب  من  جمموعة  وقرر 
واحد  احلركه  هذه  منسق  رامى  وكان  ماسبريو  شباب 
وكان  ماسبريو  احداث  اثناء  برزت  التى  الوجوه 
بعد  الدولة،  امن  اجهزه  لدى  املعروفه  الوجوه  احد 
مع  ماسبريو  شباب  احتاد  مؤسس  كامل  رامي  لقاء 
حول  واحلديث  فرحة  بليالين  املتحدة  األمم  مفوضية 
ألقت  بأيام  بعدها  املنيا،  بمحافظة  املسيحيني  اضطهاد 
االنضامم  هتمة  له  ونسبت  عليه  القبض  األمن  قوات 
القانون  أحكام  خالف  عيل  أسست  إرهابية  جلامعة 
دولة.  أمن   ٢٠١٩/  ١٤٧٥ بالقضية  كاذبة  اخبار  ونرش 
بجانب  وقفت  حقوقيه  ومنظامت  كثرية  اشخاص 
منهم  القانون  دولة  العالء  كامل  رامى  الناشط 
نموذج  عنه  قال  الذى  عزيز  ماهر  والعامل  املهندس 
)رامي  للتكريم"  املستحق  الوطني  للقبطي  حقيقي 
مدقق   وباحث   وقارئ   مثقف   مرصي  شاب  كامل 
ثقافته  فاتسعت   احلقوق  ليسانس  عيل  حاصل 
املعرفة  جانب  ايل  القانونية  املسائل  من  للتمكن 
احلقيقيني  املثقفني  كل  وشأن  الشامل...  بمعناها 
وثانيها  وطنه  مهوم  أوهلا  عديدة  عامة  مهوما  حيمل 
القبطية  بالقضية  تارخييا  عليه  يطلق  صار  ما  مهوم 
أخر  نحو  عيل  لديه  تبلورت  القبطية  القضية  لكن 

الوطني   جوهرها  ايل  الفئوي  طابعها  من  متاما 
قضية  لديه  وصارت  واحد  يف  الكل  يصهر  الذي 
الراهنة  تعقيداته  تفكيك  خالل  من  يتطلع  وطن 
وشطره  له  تعرض  الذي  الالحضاري  الغزو  بمقتيض 
وبأسه..   وقوته  متاسكه  صميم  يف  باتر  بسيف  كام 
الشامخ  القوي  املوحد   وجوده  استعادة  ايل  يتطلع 
واإلنسانية.. واملساواة  والعدل  الكفاية  أسس  عيل 
االمن  يدير  عندما  جاد  عامد  النائب  عنه  كتب 
الشاب  كامل،  رامي  اعتقال  قرار  السيايس  املشهد 
قرار  النقي،  احلقوقي  والناشط  الغيور  الوطني 
وعىل  االقباط  شباب  عىل  السلبية  تداعياته  صادم، 
اقباط  ولدى  االقباط  عيون  يف  املرصي  النظام  صورة 
رامي  حرصها،  يمكن  ال  الدولية،  واملنظامت  املهجر 
مشكلة  حل  يف  شخصيا  وساعدين  حقوقي  ناشط 
احلل  خطوات  طوال  معي  وكان  الريان  وادي  دير 
الصديق  يوسف  قسم  يف  املحبوس  الراهب  زيارة  من 
الدير  اعضاء  مع  احلوار  يف  املشاركة  اىل  بالفيوم 
الطرح  وحتقيق  املحمية  عىل  يدهم  وضع  عن  للتخيل 
الوزاء  رئيس  حملب  ابراهيم  املهندس  يل  قدمه  الذي 
هلا  اخرى  وشخصيات  كامل  برامي  استعنت  آنذاك، 
لنا  وكانت  والكنيس،  القبطي  الوسط  يف  مصداقية 
السيايس  العمل  اىل  بالتحول  واقتنع  منتظمة  حوارات 
من  ضع  يو و ق  ا ر و ال ا فتختلط  له  عتقا ا يتم  ة  فجأ
شديد.  مأزق  يف  النظام  داخل  من  االصالح  عىل  يراهن 
من  كثري  االمن،  من  قليل   " عامل  يا  ونكرر  ونقول  قلنا 
ال  مأزق  يف  النظام  يضع  االمن  يتخذه  قرار  السياسة" 

له.  داعي 
وأؤكد   ، دليل  لديكم  يكن  مل  ما  كامل  رامي  عن  إفرجوا 
للقانون. رامي  خمالفة  عىل  دليل،  اي  لديكم  ليس  انه 
كحق  املواطنه  بدولة  نحلم  طويله  زمنيه  فرته  من 
وطنيه  نامذج  وظهرت  املرصى  الدستور  لنا  يكفله 
حاولت  املواطنه  دولة  حتقيق  الشاغل  شغلها  كثريه 
وال  اوىل  درجه  مواطن  القبطى  املواطن  من  جتعل  ان 
املسلم  باملواطن  اسوه  ممنهج  بشكل  للتمييز  يتعرض 
العصور  مر  عىل  ظهرت  التى  الثورات  كل 
جيل  منها  خيرج  لكى  احلريه  الجل  ظهرت 
فوجئنا  ولكن  وطنة  عىل  وغيور  ومثقف  واع 
االصوات  من  الدولة  عىل  والتوتر  اخلوف  بظهور 
املرصيني  علم  التاريخ  ان  اىل  باالضافه  املعرتضه 
احلكم اروقه  من  االتيه  االصالح  بوعود  الثقة  عدم 
من  اساسى  كحق  التعبري  حريه  بحق  االعرتاف 
االعالن  من   19 رقم  املادة  بموجب  اإلنسان  حقوق 
الدوىل  القانون  يف  به  ويعرتف  اإلنسان  حلقوق  العاملى  
املدنيه  باحلقوق  اخلاص  الدوىل  العهد  يف  االنسان  حلقوق 
إنسان  لكل  الدوىل  العهد  من   19 املادة  تنص  والسياسيه 
إنسان حق  لكل  وانه  اراء دون مضايقه،  اعتناق  حق يف 
التامس  يف  حريته  احلق  هذا  ويشمل  التعبري  حرية  يف 
ونقلها  وتلقيها  واالفكار  املعلومات  رضوب  خمتلف 
شكل  عىل  سواء  للحدود  إعتبار  دونام  اخرين  اىل 
وسيله  بأي  أو  فنى  قالب  يف  أو  مطبوع  أو  مكتوب 
هذه  ممارسه  ان  بقول  املاده  تستمر  خيتارها   آخرى 
وانه  خاصه  ومسؤوليات  واجبات  يستنبع  احلقوق 
إلحرتام  الرضورة  عند  القيود  لبعض  إخضاعها  جيوز 
القومى. األمن  حلامية  أو  سمعتهم  أو  اآلخرين  حقوق 



تى حيا ة  د نشو أ حبك  جعلت 
تى جنا و جحيمى  فيكى  عشت  و

تى با كتا و ى  ر شعا أ ملهمة  ت  رص و
تى نا يقو أ كل  ك  ر صو ت  مأل و

تى كلام بعض  ين  د د تر سمعتك  و
تى ا و نز و عليكى  تى  غري تعشقني  و

تى ها آ و بكى  ن  ملجنو ا يا  ا هو و

تى ا قصيد ى  حد إ ىف  ما  يو قلت 
تى كلام تعجبك  ن  أ خشى  أ

تى صفا عن  و عنى  فتلهيكى 
تى ا نبو ن  آل ا حتققت  فهل 

تى ا ثر ثر و مى  حال أ ث  ضغا أ هى  م  أ

تصمتني ن  آل ا لك  با ما  و
فعني ا تد ال  يا  يا ا نو ق  صد عن  و

تعبني تر عقبة  ل  و أ من  و
ين تنو ما ال  و فهمك  أ عد  أ مل 

ة أ مر ا يا  ن  آل ا كى  ها د ا  ذ ما
جتنني ف  سو ا  ذ ما و

صني لر ا جلبل  كا حبا  مهلتى  أ ن  إ
حنني من  بقلبكى  عام  ضيتى  تغا و

سني و تد قكى  ا شو أ عىل  كيف  و
تتمنعني قلبى  يا  حنا عىل  و

ين بعيد ه  قضينا منا  ز يكفى  ال  أ
ين بر صا ى  جلو ا س  كأ ع  نتجر

حني ىل  فإ ل  طا لو  و لعمر  ا و
ملهني ا ا  هذ صمتك  بنى  يعذ

فني تعر كنتى  ن  فإ سببه  ف  عر أ ال
ين ر ختتا من  ن  آل ا ينى  خرب فا

الثمينِة  ألحالمي  ِدثارا  بعينيَك  احتفظُت 
 . . . لشمَس ا ين  متنحا ما  يو عّلهام 

ُتكتْب  مل  لتي  ا يت  قصيد  . . . نَت  ا و
ي  ر تد ال  ىل  إ فيَك  فَر  سا ي  لذ ا ي  عطر

زورقي الورقيَّ ... حنَي كّنا عىل السواقي نجري... 
. . . ٍت سَعفا بني  نَت  أ يا  نت  أ و

لغيم  ا يف  ظلُّها  يسبُح 
يَم  لقد ا حلَنَك  ُر  ُتكرِّ نَت  أ يا  نَت  أ و

َهِق  ملُر ا ِسَك  قو عىل 
ِت  ما ملسا ا و ي  عطر بنَي  ئعا  ضا

ر  لنا ا كشهقِة 
ِت  فا ملسا ا و ئِط  ا خلر ا كلعنِة 

َتٍر  َو و ٍس  قو بنَي  نَت  أ و
ٍم  مكتو ُسّلٍم  عىل  ئهٍة  تا نغمٍة  و

 . . . لغَجر ا ِم  مقا و
بَك  تطوُف  التي  أصابعي  ُتسّمي  وال  ُتسّمي 

مي  د َة  ر فو و ميش  ر َف  ا طر أ
للحن  ا مع  ئِه  لتا ا

للحن  ا مع  قِص  ا لر ا
فقد اّتكأ اإلله عىل يٍد واحدٍة حني صاَغ جنوين

مهيس  و ِمسكي  َك  سقا و
شمي  و ِحَك  و ر عىل  َسَم  َر
. . . لفجر ا ِف  ا طر أ من  و

لعينيك  ُح  لو أ
ض  ر ال ا ة  ر و د فتعيد 

ن  ملجنو ا فك  عز
. . . قيص ر و

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

عـنــــــــدى كـــــــــــالم

األخرية! الكلمة 
الرجل رأس العائلة، وله الكلمة األخرية: "أجل يا سيديت.. أمرك يا سيديت.."!

عـادل عطيـة

الشتائم  من  بالكثري  الفضائحية  والقنوات  اإلجتامعي  التواصل  وسائل  تعج 
سفهاءه  حيمي  الشغب  وجملس  اهلابط  احلوار  من  متدِن  وبمستٍو  والسباب 

وال حماسبة إال يف كلية التجارة.
للعجب يا 

جمدى عزيز

يــكــتــب القــاضــي  مــدحــت 
مدحت القايض يكتب اكثر من الف عام 
ونطلب  املساجد  يف  ايدينا  نرفع  ونحن 
شتت..  للهم  ا مزق..  للهم  ا دمر..  للهم  ا
ملاذا؟ يستجب!..  ومل  الخ  احرق..  للهم  ا

سيادته بقلم   : لو[!؟  ]ماذا 
القايض مدحت  السفري 

نرفع  ونحن  عام  الف  من  اكثر   *
دمر  للهم  ا  * ونطلب  املساجد  يف  ايدينا 
الخ احرق  للهم  ا شتت  للهم  ا مزق  للهم  ا

ملاذا؟ يستجب!  ومل   *
يكرههم  اهلل  ان  نظن  اغبياء؛  الننا   *
نحن  وحيبنا  فقط  نحن  ربنا  انه  ونظن 
ايضًا  رهبم  هو  اهلل  ان  ننتبه  ومل  فقط 
فكام  الدمار  وال  العذاب  هلم  يريد  وال 
وحيبهم  خلقهم   ! ايضًا واحبنا  خلقنا 
اجلنا من  ويشتتهم  ويدمر  حيرق  ولن 
نفهم  مل  والزلنا  عام  الف  من  اكثر   *
يستجيب!؟ ولن  ٌمرصين  والنزال 
للهم دمر ومزق هبذا؟ * ماذا لو استبدلنا ا
الذاتى لنقد  ا ملكة  فينا  نمى  للهم  ا
لتعلم وا العمل  ىف  واالجتهاد 
ع  ر ز ا و لتقليد  ا ح  و ر عنا  بعد  ا للهم  ا  *

االبتكار روح  فينا 
لثقة  ا و قت  لو ا م  ا حرت ا علمنا  للهم  ا  *
ير  تقد و س  لنا با محة  لر ا و ن  نسا ال با

العلمى  والبحث  لعلم  با والشغف  املراة 
ْلِكَتاب ا وعشق 

لتعصب  ا ر  نا من  محنا  ر ا للهم  ا  *
التسامح روح  واهلمنا 

وعلمنا  اجلمودالعقىل  من  حررنا  للهم  ا  *
العلم من  نخاف  واال  عقولنا  ترقية 
وروح  النظافة  علمنا  للهم  ا  *

واتقان  املواعيد  ودقة  اجلامل 
تنا سلوكيا ىف  الرفيع  والذوق  العمل 
نحافظ  ان  علمنا  للهم  ا  *
لتلوث ا من  نظيفة  بيئتنا  عىل 
عمل  كل  ىف  االناقة  علمنا  للهم  ا  *
الكريمة  وااللفاظ  االداء  وحسن 
سواء  البرش  كل  مع  باحرتام  لتعامل  وا
او  للون  ا او  اجلنس  عن  النظر  بغض 
وعهودنا. تنا  لتزاما با والوفاء  العقيدة 
االصغاء  وفن  احلوار  لينا  ا حبب  للهم  ا  *
االفكار ىف  لفينا  خما عىل  والصرب 
احكام  نطلق  اال  علمنا  للهم  ا  *
لناس  ا عىل  والزندقة  التكفري 
لتعددية. وا االختالفات  لينا  ا وحبب 
لعناية  وا الورد  زراعة  لينا  ا حبب  للهم  ا  *
والنظام  القانون  واحرتام  بالشجر 
الوظيفى والتسيب  الفوضى  وكراهية 
وابعد  السالم  روح  فينا  ازرع  للهم  ا  *
لتآمر ا وعقلية  العنف  روح  عنا 
النفس  ضبط  قدرة  امنحنا  للهم  ا  *
الغضب  ونار  االنفعال  شدة  عند 
دعوات  خلف  االنقياد  وعدم 
والتطرف والكراهية  لٌعنف  ا
الصرب  واهلمنا  ساعدنا  للهم  ا  *
بانفسنا  ما  لنغري  االرادة  وصالبة 
وعزيمة  بجدية  نسعي  وان 
واألمنيات األحالم  هذه  كل  لتحقيق 
و  ]الصح[  بني  لتمييز  ا يف  وفقنا  للهم  ا  *
فقط  االنسياق  فوبيا  من  بداًل  ]الغلط[ 
]احلرام[! و  ]احلالل[  فتاوي  وراء 
املساجد  يف  ايدينا  رفعنا  لو  ماذا   *
الدمار  طلب  من  بداًل  هبذا  ندعو 
للناس!؟ والكراهية  واهلالك 

تـخـتــاريــن مــــن 

رقٌص عىل
 مقامِ الغَجر

تـخـتــاريــن مــــن 
عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

الفـارس رفـيـف  بقلم/ 
امريكا  - ماساشيوستس 

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

عزيز جمـدى  م/  إعداد 
قـرأت لــك

مر يوٌم  و  حلو  يوٌم  احلياة 

متر وبنا  التسابق  كلنا  علينا 

الطيف ألوان  بكل  ستزدهر 

أحببْت يوًما  أن  باحلب 

ومُتطر وُتغيم  وسُتظلم 

أتكرهُت أو  كِرهُت  يوم  إذا 

األحباب  مع  بالورود  سترشق 

عتاب كل  مع  بالدموع  وتغرق 

؟؟؟ تعيش  أن  لك  كيف 

واحتامل بصرب  ترتقب  مل  إن 

كان أن  بعد  عدو  مع  الوفاق  احتامل 

الوفاق بعد  من  أعداء  نصرُي  واحتامل 

األقدار ليست   ويتحكم  حيكم  ومن 

واألعذار  العذر  ألنفسنا  نلتمس  هكذا 

باحلق لباطل  وا لباطل  با احلق  ويقرتن 

االنفجار  سبب  كان  من  ونتناسى  وننسى 

واإلشاعات والشك  واحلقد  الغرية  إنفجار 

باألقدار حتكم  من  وننسى  القدر  ونتذكر 

وّضْح  يف  الشمس  رؤية  من  هنرب  متى  إيل 

؟ لنهار  ا

؟! والقال  بالقيل  نا  ُر أقدا نظلُم  متى  إيل  و 

ُيفصح وال  ُيبطن  اإلنسان  باطن   

ُيعلن وال  خُيفي  غائب  ضمري 

كان! خرب  يف  أصبحت  واحلقيقة 

احلياة  بنا  متُر  وهكذا 

ــ   دهس انسان وصديق ** بتقاطع درب وطريق  ـ 

    فتمدد ىف دمه غريق    ـــ    وارتفع طنني األصوات

ــ   ردوا:عربيد سكران ** قالوا:مسكني؛ غلبان    ـ 

    سبحانه رب األكوان     ـــ    أتراه حى؛أم مات؟!

ــ  والناس حواليه زحام ** مهست عيناه...بكالم  ـ 

)باهلل دعونى...ألنام(   ـــ  وانتفض يريد االفالت

ــ  وتغنى ورقص بني يديه ** جاء عصفورحّط عليه   ـ 

وثب قط وقطع شفتيه   ـــ   وعليها بقايا نغامت

ـ     دمك أودمى ذا جيرى؟! ـ ** وجهك يشبهنى؟!الأدرى    ـ 

ــ     أخربنى من منا مات؟!     واجلرح بصدرك أوصدرى؟!   ـ 

ــ   ياذا املذبوح عىل الدرب ** ياهذا الصامت ياقلبى   ـ 

ــ  والفرح مىلء باآلهات... املوت مرير...كاحلب   ـ 

ــ   وأتوه بحثا عن أرضى ** متضى األيام وال أمضى ـ 

ــ    وأصريآالف الذّرات... يتباعد بعض عن بعضى   ـ 

ــ  أورؤيا سبقت أيامى؟! ** هل كانت أضغاث الظامى؟   ـ 

ــ    أو هى فتات حكايات؟!  أم أمنية ىف أحالمى؟!    ـ 

ـ   وبأعامقى صوت هيتف: ـ **أصحومكروبا ال أعرف    ـ 

ـ      واهنض فزمانك ما فات( ـ )ما حان الوقت فال ترجف        ـ 

احلـيـــاة
بقلم

عـبـيـر حـلـمـى

يــــــــــــــــــا ؤ ر
شنودة ميخائيل  مالك  بقلم/ 



سلوكية: كظاهرة  العناد  تعريف 
تربوّيٍة  كمشكلٍة  العناِد  وصُف  املُمكن  من 
االمتناع  من  حالٌة  بأّنه  األطفال  عند 
التعليامِت  جتاَه  الّطفل  ُيبدهيا  واالحتجاِج 
التشّبث  مع  إليه  املُوّجهة  واإلرشاداِت 
أّي  إبداء  دون  الرفض،  واإلرصارعىل 
مظاهُرُه  وَتّتصف  مقنع،  ُمسّوٍغ  أو  ُمرّبٍر 
بشكٍل  االستجابة  عن  الطفل  بامتناِع 
يتلّقاها  التي  والّتوجيهات  لألوامر  ُمستمر 
املتواصل  واجلدال  باملُقاومة  وُمقاَبلتها 
والثبات عىل موقف الرفض وعدم التنازل
املتَّسخة،  مالبسه  تغيري  الطفل  كرفِض 
األطعمة  تناول  أو  احلليب  رشب  رفضه  أو 
اإلرشاداِت  َتلّقيه  من  الّرغم  عىل  املفيدة 
وُهدوء. رفٍق  بكّل  منه  أكرب  مّمن 

األطفال:  عند  العناد  سلوك 
سلوكّيًة  ظاهرًة  األطفال  عند  العناد  ُيعّد 
فالّطفل  العمر؛  من  ُمبّكرة  سنٍّ  يف  َتظهر 
أو  مؤرّشات  عليه  َتظهر  ال  العامني  قبل 
كبري  بشكٍل  اعتامديٌّ  فهو  العناد؛  ِسامت 
واالتكالّية باحليادية،  ويّتصف  أمه،  عىل 
األمر  خيلو  وال  لألوامر،  النسبي  واالنقياد 
واملُعارضة  الطبيعّية  املامنعة  بعِض  من 
حّد  إىل  تصل  ال  لكنها  التعليامت،  لبعض 
عالج.  إىل  حتتاج  سلوكّية  ظاهرة  أهّنا 
مَتّكن  عند  األوىل  َمراحله  يف  العناُد  َيظهُر 
نتيجًة  أي  والكالم؛  امليش  من  الطفِل 
ويكون  باالستقاللّية  الطفل  شعور  لبداية 
إىل  باإلضافة  ومعتدلة،  معقولٍة  بصورٍة 
فالّطفل  الذهنّية؛  وتصّوراته  َخياله  نمّو 
كلمة  قول  تعلمه  قبل  )ال(  كلمة  قول  يتعّلم 
كل  وُيقاوم  ته  فرديًّ َيستشعر  فهو  )نعم(؛ 
باألبعاد  الوعي  دون  من  هبا،  يمّس  قد  ما 
لذا  املوقف؛  مدخالت  عىل  املرُتّتبة 
عالية  بقدرة  التمّتع  األهل  عىل  فالواجُب 
واالبتعاد  والصرب،  بالغضب  التحّكم  من 
والقسوة. القمع  عن  اإلمكان  قدر 

البدني: النشاط  ممارسة 
خالل  من  أوزاهنم  خسارة  لألطفال  يمكن 
تويص  حيث  البدين،  النشاط  ممارسة 
األطفال  لطب  األمريكية  األكاديمية 
ساعة  من  أكثر  قضاء  من  األطفال  بمنع 
لعب  أو  التلفاز،  مشاهدة  يف  ساعتني  إىل 
الطفل  ممارسة  إّن  حيث  الفيديو،  ألعاب 
وقت  وقضاء  البدين،  النشاط  من  ملزيد 
بصحة  إبقائه  يف  يساهم  األريكة  عىل  أقل 
وزنه  خسارة  للطفل  ويمكن  جيدة، 
الرياضية،  التامرين  ممارسة  خالل  من 
جتنب  الوالدين  عىل  يتوجب  ولكن 
يمكن  وإنام  العمل،  عىل  طفلهام  حث 
خالل  من  بذلك  القيام  عىل  حثه  هلم 
األقدام  عىل  سريًا  املدرسة  إىل  إرساله 

األطفال  عند  العناد  مظاهر 
عىل  شكٍل  من  بأكثِر  الّطفل  عناد  يظهر 

اآليت: النحو 
وِعصياهنا. األوامر  رفض   -

- عدم أداء املهاّمت بشكٍل ُمبارش، والتأّخر 
التسويف. إىل  باإلضافة  االستجابة  يف 
ت  كّيا لسلو ا سة  ر مُما عىل  ر  ا رص إل ا  -

الالئقة. وغري  املَنبوذة 
لغضب  ا و  ، فيها لغ  ملُبا ا ت  با ستجا ال ا  -

األسباب. ألتفه 
االستبداد  سلوك  عىل  اإلرصار   -
أهدافه. واالستيالء يف سبيِل احلصول عىل 
يف  ئاًم  ا د نفسه  لطفل  ا ى  ير  -
 ، حلق ا حب  صا و ملُصيب  ا ضع  مو
آرائه.  عن  والتنازل  االنصياع  فض  ير و

األطفال: عند  العناد  أنواع 
كاآليت: أشكال  ثالثة  إىل  أنواع  تنقسم   
آنّيًا  العناد  هذا  يكون  العريض:  العناد 
نتيجًة  طبيعّي  بشكٍل  وحيدُث  وحلظّيًا، 
املزاج وتغرّيات  النفسّية  للتقّلباِت 
ُمسّببه. بزوال  َيزول  عارٌض  وهو 
املَذموم  العناد  هو  املُتكّرر:  العناد 
وهو  وتربوّيًا،  اجتامعّيًا  واملَرفوض 
التعليامت  وجتاهل  ورفض  ُمقاومة 
إبداء  مع  ُمستمر  بشكٍل  واألوامر 
املُقنعة. وغري  املنطقّية  غري  املرّبرات 
العناد  من  الّنوع  هذا  املريض:  العناد 
النفسية  األمراض  ُيرافق  جدًا  نادٌر 
عادًة  حَيتاج  وهو  والُعصابية، 
لِعالجه.  النفسيني  لالختصاصيني 

األطفال: عند  العناد  أسباب 
بني  ما  الِعناد  أسباب  ختتلف 
الدوافع  أو  املُكتسبة،  البيئّية  األسباِب 
ُمعّينة حاجاٍت  إلشباع  النفسّية 
كاآليت: العناد  أسباب  مت  ُقسِّ وعليه 
الطفل  مهارات  عىل  ُتفرض  التي  القيود 

القيام  هلم  يمكن  كام  السيارة،  من  بداًل 
ممارسة  عىل  حثه  خالل  من  أيضًا  بذلك 
أحد  ضمن  أو  املدرسة،  يف  الرياضة 
كان  حال  ويف  املحلية،  الرتفيهية  املراكز 
اجلامعية،  للرياضات  مرتاٍح  غري  الطفل 
عىل  تشجيعه  حينئذ  للوالدين  فيمكن 
إىل  باإلضافة  السباحة،  مترين  ممارسة 
األخرى. الفردية  التامرين  من  العديد 

صحي: غذائي  نظام  اتباع 
ن  ز و ختفيف  ين  لد ا للو يمكن 
عىل  حثه  ل  خال من  طفلهام 
صحي ئي  ا غذ م  نظا ع  تبا ا
ل  و يتنا ن  أ عىل  ن  صو حير بحيث 
نة  ز ا متو ت  جبا و ث  ثال طفلهام 

احلركّية واملعنوية؛ ففرض املحدودّية عىل 
املكان  ضيق  بسبب  سواًء  الطفل  حركة 
ُتؤذيه قد  التي  واألشياء  التحف  كثرة  أو 
للحركة  حاجاته  إمهال  إىل  باإلضافة 
ضعف  مع  البدين  والنشاط  واللعب 
َيدفعه  هذا  كّل  معه،  والتواصل  حماورته 
ُأمهلت. التي  ذاته  استعادة  ملُحاولة  للعناد 
األشخاص  قبل  من  والقهر  بالظلم  الشعور 
املثالّية  األوامر  وتلّقي  حوله،  من 
الوالدين قبل  من  التعجيزية  والطلبات 
فُينّفس  للطفل،  التوتر  مستوى  يرفع  مّما 
الشديد. العنادي  بالسلوك  بداخله  عاّم 
الطفل  حاجات  وإشباع  تلبية  عدم 
أو  الشديد،  باجلوع  كشعوره  الرئيسّية؛ 
التوازن  عىل  ُيؤّثر  مما  التعب،  أو  النعاس، 
التوتر  مستوى  وارتفاع  لديه  النفيس 
مستقر  غري  بشكٍل  حيوم  ذلك  فيجعله 
العناد  هذا  يكون  أن  فيجب  وُمعاند، 
لتلبية  حيتاج  بأّنه  الطفل  حول  ملن  مؤرّشًا 
ُمعنّي. يشٍء  عىل  احلصول  أو  ما  حاجٍة 
الكبار من  حوله  ملن  الطفل  تقليد 
التعليمّية  األساليِب  أكثر  هي  فالنمذجة 
الطفل  َيرى  كأن  األطفال،؛  مع  فعاليًة 
والديه  َطلبات  َيرفض  وهو  الكبري  أخاه 
ويتجاهلها، فهو يظّن بأّن هذا السلوك الئق.
عىل  مؤرّشًا  أحيانًا  الِعناد  ُيعّد 
الطفل هبا  يمّر  التي  النفسّية  األزمات 
األصغر األخ  من  بالغرية  كشعوره 
أو  الشديدة،  للُمنافسة  تعّرضه  أو 
فتظهر  وامللل،  بالعجز  الشعور 
وُمعارض.  سلبيٍّ  بشكٍل  فعله  رّدات 

األطفال: عند  العناد  عالج 
الفّعالة  العالجّية  الّطرق  من  الكثرُي  توجد 
منها: منه،  وحُتّد  الطفل  عناد  ُتعالج  التي 
فالبيئة  بالطفل؛  املُحيطة  البيئة  أثر 
األرسّية  والتنشئة  اءة  البنَّ الرتبوّية 
مع  متصاحلًا  سوّيًا  ِطفاًل  ختلق  السليمة 

كام   ، ميًا يو حلجم  ا سطة  متو و
ه  هذ تتضمن  ن  بأ م  هتام ال ا جيب 
ن هو لد ا من  كمية  قل  أ ية  غذ أل ا
من  لك  ذ حتقيق  هلام  يمكن  و
 ، ة ز ملخبو ا طعمة  أل ا د  ا عد إ ل  خال
عىل  خة  ملطبو ا و  أ  ، ية ملشو ا و  أ
 ، ملقلية ا طعمة  أل ا من  اًل  بد ر  لبخا ا
يضًا  أ ص  حلر ا عليهم  جب  يتو كام 
م  للحو ا من  قليلة  كمية  يم  تقد عىل 
ت  كميا و  ، ن هو لد ا من  لية  خلا ا
. للطفــل ر  خلضـــــا ا مــــن  ة  كبري

معاً: الطعام  تناول 
طفلهام  وزن  من  التقليل  للوالدين  يمكن 
معًا الطعام  بتناول  االهتامم  خالل  من 

املشاكل  من  خاليًا  ذاته،  ومع  حوله  من 
السلوكية واالضطرابات  النفسية 
احلّب من  بجوٍّ  الطفل  إحاطة  فيجب 
اللطيف والكالم  واللني،  والعطف، 
التواصل  عىل  املبني  الدافئ  والنقاش 
األسباب ورشح  واإلقناع  الوّدي، 
وإشباعها حاجاته  تلبية  إىل  باإلضافة 
واملنطقّية. العادلة  لَطلباته  واالستجابة 
العناد  هنج  سلوكه  حال  يف  الطفل  جتاهل 
وحرمانه من استثامره؛ ففي حال رفضه 
سلوكه  وُمقابلة  األعامل  ببعض  القيام 
العناد  هذا  قيمة  يفقد  فهو  بالتجاهل 
سيرتاجع  وبالتايل  عليه،  سيجنيه  وما 
غرضه. حتقيقه  لعدم  عناده  عن 
استجابته  حال  يف  وتعزيزه  الطفل  مكافئة 
وهادئ سليم  بشكل  واألوامر  للتوجيهات 
ترتك  وغريها  واللفظية  املادّية  فاملُعّززات 
واالنصياع  الطاعة  فوائد  عن  انطباعًا  لديه 
جيب  كام   ، هلا بة  ستجا ال ا و مر  ا و لأل
للطفل  اإلجيابّية  االستجابات  عىل  الرتكيز 
باملزيد  ووعده  عليه  والثناء  وتعزيزها، 

بالسلوكّيات  استمراره  عند  املكافآت  من 
التكيفية. اإلجيابية 

مُمارسته  عند  مبارٍش  بشكٍل  الّطفل  عقاُب 
جتلُب  الطاعة  فإّن  ُذكر  فكام  للعناد؛ 
التعزيَز واملكافآت؛ فالعناد جيلب العقاب، 
اليوم  يف  مرصوفه  من  الطفل  كحرمان 
التايل إذا مل يذهب إىل النوم يف املوعد املُحدد.
عىل  عنيد  طفل  بأنه  الطفل  وصف  عدم 
من  حوله  بمن  ُمقارنته  أو  منه،  مسمع 
العناَد  ُيؤّصل  هذا  فإّن  املُطيعني؛  األطفال 
وطريقة  الطفل  نفسية  يف  أكثر  بشكٍل 
إلقاء األوامر  استجاباته، باإلضافة إىل عدم 
يوحي  فهذا  والرفض  النفي  بصيغة 
للُمعارضة.  الباب  له  ويفتح  بالعناد  له 
موضوع  

بتناول  العائلة  تقوم  عندما  إّنه  حيث 
ستشجع  التلفاز  أمام  وليس  معًا  الطعام 
أكثر  غذائية  عادات  اتباع  عىل  الطفل 
الدراسات  إحدى  أظهرت  فقد  صحة، 
ثالث  يتشاركون  الذين  األطفال  أّن 
أسبوع  كل  أكثر  أو  عائلية  وجبات 
غري  األطعمة  لتناول  عرضًة  أقل  كانوا 
أهنم  كام  باملئة،  عرشين  بنسبة  الصحية 
بنسبة  الوزن  لزيادة  عرضة  أقل  كانوا 
القيام  للوالدين  ويمكن  باملئة،  عرش  اثني 
كل  بداية  يف  القيام  خالل  من  بذلك 
وجبات  من  جمموعة  بتحديد  أسبوع 
العشاء أو  الغداء،  أو  العائلية،  اإلفطار 
التخطيط  يف  التشارك  للجميع  يمكن  كام 
ذلك. من  متكنوا  إذا  الطعام  لطهي 
موضوع 



األطفال: عند  التركيز  عدم 
ضعف  مشكلَة  األهايل  من  العديُد  ُيواجه 
عدم  من  الرغِم  عىل  أطفاهلم،  عند  الرتكيز 
املسّببة  الطارئة  الظروف  من  أّي  وجود 
أو  مثاًل،  جديد  أخ  كوالدِة  الضعف،  هلذا 
ويلجأ  وغريها،  آخر  منزٍل  إىل  االنتقاِل 
الطفِل  عىل  والضغط  العقاِب  إىل  بعُضهم 
من  هذا  أّن  والصحيح  املشكلة،  هلذه  كحلٍّ 
سيلجأ  حيث  حّلها؛  ال  املشكلة  زيادة  شأِنه 
املوكلة  املهاّم  من  للتخّلِص  عنَدها  الطفل 
للعقاب  جتّنبًا  بأخرى  أو  بطريقٍة  إليه 
عدم  جمّرد  أّن  بالذكر  اجلديِر  من  فقط. 
أو  خطرًا  يشّكل  ال  الطفل  عند  الرتكيز 
بمرحلة  يمّرون  األطفال  فغالبّية  مشكلة، 
لفرتٍة  أو  معنّي،  سّن  يف  الرتكيز  عدم 
قصرية، أو لظروٍف حميطة هبم كام ذكرنا 
بعَض  املقال  هذا  يف  سنعرُض  لذلك  بدايًة. 
عدم  مشكلة  وجود  عىل  تدّل  التي  املظاهر 
بعض  إىل  إضافة  األطفال،  عند  الرتكيز 

املُتعة  توفري  عىل  اللعب  يقترص  ال 
الوسائل  أهّم  من  ُيعترب  بل  فقط،  لألطفال 
فاللعب  األطفال،  تعّلم  عىل  تساعد  التي 
النشاطات  كاّفة  مُمارسة  من  ُيمّكنهم 
يبلغون  عندما  هلا  سيحتاجون  التي 
والتطّور  النمو  ولتحقيق  الرشد،  سّن 
بعض  قضاء  فعليهم  األطفال  لدى  السليم 
هبم هيتّم  شخص  مع  اللعب  يف  الوقت 
بعض  ختصيص  اآلباء  عىل  يتوّجب  إذ 
الوحيد أو  األّول  طفلهم  مع  للعب  الوقت 
فإهّنم  طفل  من  أكثر  وجود  حال  يف  بينام 
مع  وتلقائي  طبيعي  بشكل  يلعبون  كإخوة 
الوالدان  يؤّدي  أن  وُيمكن  البعض،  بعضهم 
اإلخوة.   مع  اللعب  يف  فّعااًل  دورًا  هنا 

اللعب عن  األطفال  توقف  نتائج 
بوسطن  ُكلّية  يف  الباحث  األستاذ  يذكر 
املجلة  يف  ُنرش  له  مقال  يف  جراي  بيرت 

عندهم.  الرتكيز  لزيادة  والنصائح  احللول 

األطفال: التركيز عند  مظاهر عدم 
عنــــد  معَتبـــَرة  املظاهر  هذه  تكوُن 
مكــان مــن  أكثـــِر  يف  غالبّيتهــا  ظهــور 
تزيُد  وملّدة  مثاًل،  واملدرسة  كالبيت 
كالتــايل: وهي  شــهور،  ثــالثــــة  عــن 
له  كام إ و معنّي  عمل  م  متا إ بة  صعو  -

للنهاية. وصواًل 
ء  نتها ال ا قبل  خر  آ بعمل  ء  لبْد ا و  أ  -

األول. العمل  من 
لتحّمل  ا و ة  بر ملثا ا عىل  ة  ر لقد ا م  عد  -

مستمّرة. لفرتاٍت 
بشكل  والرسحان  للتشتت  لتعّرض  ا  -

. سهل
مواجهة  بمعنى  املدى،  قصرية  الذاكرة   -
منه. املطلوب  تذّكر  عند  صعوبة  الطفل 

أماكنها. ونسيان  األشياء  فقدان   -
قّلته. أو  التنظيم  انعدام   -

أّن  2011م  عام  يف  للتشغيل  األمريكّية 
بشكل  يؤّثر  اللعب  عن  األطفال  توّقف 
ويزيد  لدهيم،  العاطفّي  التطور  عىل  كبري 
واالكتئاب بالقلق،  إصابتهم  احتامل  من 

مستمّر  بشكل  )االحّماء(  املسح  يف  الرغبة 
للكتابة.  تعّلمه  أثناء 

الطفل عند  التركيز  عدم  عالج 
املشكلة هذه  حوَل  املدّرس  استشارة   -
الطفل  مع  حتدث  كانت  إذا  خصوصًا 
يكون  فرّبام  فقط،  املدريّس  الدوام  خالل 
هناك مشكلة يف طريقة التدريس أو غريها.
للتعبري عن  الوقت  - منح الطفل مزيدًا من 
متّر  األرسة  كانت  إذا  خصوصًا  مشاعره، 
مثاًل. كاالنفصال  صعبة،  نفسّية  بظروف 
حلاّسة  اّلالزمة  الفحوصات  إجراء   -
وعدم  سالمِته  من  للتأّكِد  السمع 
من  فهناك  به؛  تتعّلق  مشكالت  وجود 
ال  املعلوماِت  أّن  إاّل  جّيد،  بشكٍل  يسمع 
جيعل  الذي  األمر  املّخ؛  إىل  كاملة  تصل 
احلركة. كثري  أو  ومشتتًا  مندفعًا  الطفَل 
- منحه املزيد من الوقت للتسلية والرتفيه، 
تعّزُز  متنّوعة  أنشطة  بإعطائه  وذلك 

كام  النفس،  عىل  السيطرة  ومشاكل 
مرحلة  يف  اللعب  عن  االمتناع  أّن  وّضح 
يف  الشباب  فشل  يف  يتسّبب  الطفولة 
والعاطفّية  االجتامعّية  املهارات  اكتساب 

الطفل  تدريب  باإلمكان  واإلبداع.  احلركة 
بكتابتها  تكليفه  ثّم  الكلامت،  هجاء  عىل 
عىل بطاقات باستخدام األلوان التي حيّبها، 
مثاًل. املراجعة  يف  الحقًا  هلا  يعوَد  كي 
- تغيري مكان الطفل إذا لزَم األمر؛ فبداًل من 
جعل مقعد مكتبه مواجهًا لغرفة مفتوحة 
مثاًل. للحائط  مواجهًا  ليكن  شّباك،  أو 
املمّلة  األسئلة  أسلوب  استبدال   -
البسيطة  األوامر  استخدام  بأسلوب 
للطفل:  تقل  ال  فمثاًل  التنفيذ؛  سهلة 
قل  بل  حقيبتك؟(،  إجياد  يمكنك  )أال 
اآلن(. حقيبتك  وأحرض  )اذهب  له: 
بإصدار  السلبّية  األوامر  توجيه  استبدال   -
من  فبداًل  املبارشة،  اإلجيابية  التعليامت 
له:  قل  املقعد(،  عن  قدمك  )أبعد  القول: 
استخدام  فإّن  األرض(،  عىل  قدمك  )ضع 
إلبعاد  الطفل  يدفع  قد  األوىل  العبارة 
املكتبة  عىل  ووضعها  املقعد  عن  قدمه 
موضوع  األرض.           عىل  وليس  مثاًل 

الصحي. النفيس  لتطوّرهم  الرضورّية 

األطفال: يحتاجها  التي  اللعب  مدة 
والرتبية  للرياضة  الوطنّية  اجلمعية  تويص   
البدنية )NASPE( بحصول األطفال الذين 
وثالثة  واحد  عام  بني  ما  أعامرهم  ترتاوح 
من  أدنى  كحّد  ساعة  نصف  عىل  أعوام 
البالغني أحد  إرشاف  حتت  البدين  النشاط 
غري  البدين  النشاط  من  أدنى  كحد  وساعة 
الواحد اليوم  خالل  احلر  اللعب  أي  املنتظم 
األطفال  ببقاء  ُينصح  ال  العموم  وجه  وعىل 
مرة كّل  يف  ساعة  من  ألكثر  نشطني  غري 
من  الرغم  وعىل  النوم،  وقت  باستثناء 
عىل  وشاقًا  صعبًا  سيكون  األمر  هذا  أّن 
األطفال  أّن  إال  الرعاية  ومقدمي  الوالدين، 
قدر  عىل  للحصول  احلاجة  بأمّس  الصغار 
كاٍف من االنشطة احلركّية واللعب.      موضوع 



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

الصّحي الطعام  شروط 
واجلنس. والعمر،  للشخص،  الفسيولوجية  احلالة  الغذاء  تناول  عند  يراعى  أن 

بيولوجّية. أو  كيميائّية،  ملوثة  مواد  أو  جراثيم،  أو  ميكروبات،  أّية  من  خاليًا  يكون  أن 
ومتوازنًا. متنّوعًا  يكون  أن 

للشهّية. فاحتًا  يكون  أن 
أن يكون ذا شكل مرغوب. 

الصّحي: الطعام  مجموعات 
أنشطته  ء  ألدا له  لالزمة  ا لطاقة  ا اجلسم  بمنح  املسؤولة  وهي  لطاقة:  ا أطعمة   -

احليوّية املختلفة، ومن أهم مصادره؛ السكريات، والدرنات، والدهون احليوانّية والنباتّية 
أنواعها. بشتى  واحلبوب 

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

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

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

استعامله. تكرار  بسبب  لونه  تغرّي  الذي  املقدوح  الزيت  استخدام  عن  االبتعاد   -
فيه. مبالغ  بشكل  الطعام  طهي  جتّنب   -

- عدم استعامل األطعمة التي حتتوي عىل مواد حافظة أو ملّونة، وباألخص مشتقات اللحوم.
الطعام. طبخ  يف  املهدرج  الزيت  أو  السمن  استعامل  جتّنب   -

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

القلب. بأمراض  اإلصابة  لتجّنب  بالكولسرتول؛  الغنّية  األغذية  تناول  جتّنب   -
يوم. لكل  غرامًا   50 عن  املتناولة  السكريات  مستويات  زيادة  عدم   -

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

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

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

أقل. فرتات 
- حفط األطعمة يف أوعية حمكمة اإلغالق مربدة بدرجة حرارة أقل من 10درجة مئوية.
والكالسيوم  الغذائّية،  واأللياف  واملعادن،  الفيتامينات،  عىل  املحتوية  األطعمة  تناول   -

مستقباًل. العظام  هبشاشة  اإلصابة  خطر  لتاليف  الطفولة؛  فرتات  منذ 
التحقق  دقيقة.   30-60 من  ملدة  يومّيًا  امليش  كرياضة  الرياضية؛  التامرين  ممارسة   -

واملعبأة. املغلفة  وبخاّصة  األطعمة،  صالحّية  تاريخ  من 
 

الصحي: األكل  أنواع 
الالزمة  بالطاقة  اإلنسان  يزّود  فالطعام  الطعام،  يتناول  أن  دون  العيش  لإلنسان  يمكن  ال 
ألن  بتناوله؛  يقوم  ملا  جيدًا  ينتبه  أن  له  بد  وال  الطبيعي،  بالشكل  ونمّوه  حياته  لعيش 
جلسم  الرضر  تسبب  التي  األطعمة  بعض  فهنالك  الطعام،  بنوعية  سيتأثر  حتاًم  جسمه 
الصحي  الطعام  اإلنسان  يتناول  وعندما  صحية،  مشاكل  حدوث  إىل  وتؤدي  اإلنسان 
العنارص  بكافة  الغني  األكل  هو  الصحي،  األكل  وسليم.  صحي  جسم  عىل  سيحصل 
اإلنسان  وعىل  قوي،  مناعي  وجهاز  قوية  جسدية  بنية  عىل  للحصول  الالزمة  الغذائية 
منه.  املرجوة  الفائدة  عىل  حيصل  حتى  معينة  وأوقات  بكميات  الصحي  األكل  تناول 
أمهها: ومن  الصحي،  األكل  مفهوم  ضمن  تصنف  التي  األغذية  من  العديد  هنالك 
والطامطم،  واحلمضيات،  الداكنة،  الورقية  كاخلرضاوات  واخلرضوات،  الفواكه 
والفاصوليا. احلبوب الكاملة، كالقمح، والعدس، واألرز. احلليب ومنتجاته، عىل أن تكون 
كاللحوم  اللحوم،  والسمسم.  واللوز،  كاجلوز،  والبذور،  املختلفة  املكرسات  الدسم.  قليلة 

النباتية، كزيت  احلمراء، واللحوم البيضاء، واألسامك. البيض، بأنواعه املختلفة. الزيوت 
العصائر  واحللبة.  والبابونج،  كاليانسون،  املختلفة،  األعشاب  السمسم.  وزيت  الزيتون، 
الطبيعية، كعصري الرمان، وعصري الليمون. الفواكه املجففة، كالزبيب، والتني املجفف. 

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

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

جيدة. صحة  عىل  للحصول  تلزمك 
املصنع. األكل  عن  واالبتعاد  والفواكه،  كاخلرضاوات  الطبيعي  األكل  عىل  الرتكيز   -
القلب  بأمراض  واإلصابة  بالوزن  الزيادة  تتجنب  حتى  دوري،  بشكل  الوزن  مراقبة   -

يومي. بشكل  املتناولة  احلرارية  السعرات  كمية  ومراقبة  األخرى،  واألمراض 
وجبات  إىل  يومي  بشكل  ستأكلها  التي  الوجبات  وتقسيم  الطعام،  تناول  أثناء  االنتظام   -

األنواع. ومتعددة  صغرية 
كاألمالح  كامل،  بشكل  عنها  االمتناع  وعدم  قليلة  بنسب  األطعمة  بعض  تناول   -
بشكل  تناوهلا  ولكن  الرضر،  لك  يسبب  لن  تناوله  يف  فاالعتدال  والدهون،  والسكريات 

األمراض. من  بالعديد  يصيبك  قد  مفرط 
الفواكه  كتناول  املرضة،  الغذائية  واملواد  املأكوالت  لبعض  الصحية  البدائل  استخدام   -

السكاكر. من  بداًل 
األمر. هبذا  التدريج  جيب  بل  مفاجئ  بشكل  الغذائي  النظام  تغيري  عدم   -

وجود  مع  مضاعفة  فائدة  عىل  احلصول  عىل  ستساعدك  الرياضية  التامرين  ممارسة   -
صحي. غذائي  نظام 

الرياضة. ممارسة  قبل  أو  مبارشة،  النوم  قبل  الطعام  تناول  عن  االبتعاد   -
عىل  املحتوية  األغذية  تناول  عىل  واحرص   ، يوميًا اإلفطار  وجبة  تناول  هتمل  ال   -

والكالسيوم. الربوتني 
نسبيًا.  وقليلة  معتدلة  بنسب  الكافيني  عىل  املحتوية  املرشوبات  تناول   -

سليمة: تغذية  عىل  للحصول  بتجّنبها  ينصح  أطعمة 
ييل: ما  األطعمة  هذه  ومن  الغذائي،  النظام  يف  منها  باحلّد  ُينصح  أطعمة  عّدة  هنالك 
كام  واإلدمان،  الوزن،  زيادة  تسبب  التي  األطعمة  من  املضاف  السكر  ُيعّد  حيث  السكر: 
الوعائّية. القلب  وأمراض  السكري،  ومرض  بالسمنة،  اإلصابة  خطر  يزيد  أن  ُيمكن 
عىل  املُصّنعة  النباتّية  الزيوت  حتتوي  حيث  النباتّية:  الزيوت   -
بكميات  ُأخذت  إذا  ضارة  تعّد  والتي   ،-6 األوميغا من  كبرية  كميات 
الصويا. وزيت  الذرة،  زيت  الزيوت؛  هذه  عىل  األمثلة  ومن  كبرية، 
املحليات  استخدام  بني  الوصفّية  الدراسات  ربطت  حيث  الصناعّية:  املُحليات   -

وغريها  بالسمنة  واإلصابة   )Artificial sweeteners )باإلنجليزّية:  الصناعّية 
هبا. املرتبطة  األمراض  من 

قليلة  واألطعمة  باحلميات  اخلاّصة  منتجات  تكون  ما  عادًة  إذ  احلميات:  منتجات   -
املحليات  عىل  أغلبها  وحتتوي  التصنيع،  لعمليات  ختضع  ألهّنا  وذلك  صحّية،  غري  الدسم 

والسكريات. الصناعّية، 
وتتـوّفــر  كيميائّيًا،  املعّدلة  الدهون  من  املتحّولة  الدهون  ُتعّد  حيث  املتحّولة:  الدهون   -

للصحة. ضاّرة  أهّنا  كام  اجلاهزة،  األطعمة  بعض  يف  الدهون  هذه 
املعاجلــة  من  للكثيــر  ختضع  التي  ئّية  الغذا املواد  تعد  حيث  املُعاجلة:  األطعمة   -
عىل  حتتــوي  ما  وعــادًة  ئّية،  الغذا العنارص  من  املحتوى  منخفضة  األطعمة  من 

مواد كيميائّية غري طبيعّية، وغري صحّية.                                                              موضوع



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

اإلمساك: تسّبب  أطعمة 
منها: ونذكر  سوءًا،  أكثر  اإلمساك  جتعل  التي  األطعمة  من  الكثري  هناك 
اإلمساك  من  يقلل  أن  يمكن  الناضج  املوز  أّن  من  فبالرغم  الناضج:  غري  املوز   -
وذلك  اإلمساك،  مشكلة  من  يزيد  الناضج  غري  املوز  أّن  إاّل  جتّنبه،  عىل  ويساعد 
املوز  ينضج  عندما  لكن  حيتوهيا،  التي  للنشويات  اجلسم  هضم  صعوبة  بسبب 
الناضج  غري  املوز  أّن  كام  اهلضم،  سهلة  طبيعّية  سكرّيات  إىل  النشويات  هذه  تتحّول 
ُتقّلل  التي   )Tannins )باإلنجليزية:  العفص  مادة  من  كبرية  كمّيات  عىل  حيتوي 
باإلمساك. اإلصابة  فرصة  من  يزيد  مّما  اهلضمّية،  القناة  خالل  الّطعام  مرور  رسعة 
مّما  البول،  يف  املفقودة  الّسائل  كمّية  من  يزيد  رشبه  إّن  حيث  الكحول:   -
من  وبالرغم  باإلمساك،  اإلصابة  خطر  من  يزيد  الذي  األمر  اجلفاف،  يسّبب 
الكحول. رشب  عند  اإلسهال  من  يعانون  الذين  األشخاص  بعض  فهناك  ذلك 
- األطعمة التي حتتوي عىل الغلوتني: وهو بروتني موجود يف القمح، والشعري، وغريها 
من احلبوب والبقولّيات، وقد يتسّبب الغلوتني باإلمساك عند بعض األفراد، ومن اجلدير 
عىل  املحتوية  األطعمة  بتجّنب  ُينَصحون  القمح  بحساسية  املُصابني  األفراد  أّن  بالذكر 
الغلوتني بشكل تاّم، كام ُينَصح بتجّنب الغلوتني عند املعاناة من حاالت صحّية أخرى مثل 
Non-celiac gluten sensitivi-  الّتحّسس الغلوتيني الالبطني )باإلنجليزية:
.)Irritable bowel syndrome :(، أو متالزمة القولون العصبي )باإلنجليزّيةty
الغذائّية  القيمة  إّن  Processed grains(؛ حيث  احلبوب املكررة: )باإلنجليزّية:   -
هلذه احلبوب ومنتجاهتا مثل اخلبز األبيض، واألرز األبيض، واملعكرونة البيضاء تكون أقّل 
أّن احلبوب املُكّررة ُتسّبب  Whole grains(، كام  الكاملة )باإلنجليزّية:  من احلبوب 
إذ  األلياف،  التي حتتوي عىل  إزالة أحد أجزاء بذورها  أكرب، وذلك بسبب  إمساكًا بشكٍل 
يرتبط تناول األلياف بتقليل خطر اإلصابة باإلمساك، لذلك ُينَصح األفراد الذين ُيعانون من 
اإلمساك بتقليل احلبوب املكررة، وتناول احلبوب الكاملة بداًل منها، ولكن جتدر اإلشارة إىل 
أّن تناول كمّيات مفرطة من األلياف قد جيعل اإلمساك أكثر سوءًا عند بعض األشخاص.
الذين  واألطفال  ع  ضَّ للرُّ اإلمساك  تسّبب  أن  يمكن  إهّنا  حيث  ومشتقاته:  احلليب   -
أطفال  عىل  ُأجريت  حديثة  دراسة  ويف  البقرّي،  احلليب  بروتني  حساسية  من  ُيعانون 
قد  حالتهم  أّن  ُوِجد  املزمن،  اإلمساك  من  وُيعانون  سنة   1-12 بني  أعامرهم  ترتاوح 
الصويا  حلليب  واستخدامهم  البقري  احلليب  رشب  عن  توقفهم  عند  حتّسنًا  شهدت 
Lac- )باإلنجليزية الالكتوز  حتمل  عدم  من  يعانون  الذين  األشخاص  أّن  كام  منه،  :بداًل 
ومشتقاته. احلليب  تناول  عند  باإلمساك  يصابوا  أن  يمكن   )tose Intolerance

من  عالية  وكمّيات  األلياف،  من  قليلة  كمية  حتتوي  فهي  احلمراء:  اللحوم   -
من  يزيد  قد  الذي  األمر  اجلسم،  ليهضمها  أطول  فرتًة  حتتاج  فإهّنا  ولذلك  الدهون، 
األغذية  بتناول  اإلمساك  من  ُيعانون  الذين  األفراد  وُينَصح  باإلمساك،  اإلصابة  خطر 
احلمراء. اللحوم  عن  كبديل  والبازيالء  العدس  مثل  والربوتينات  باأللياف  الغنّية 
أو  املقلّية  األطعمة  من  كبرية  كمّيات  تناول  إّن  واملقلّية:  الرسيعة  الوجبات   -
والبوظة  والشوكوالتة،  الشيبس،  رقائق  مثل  اخلفيفة  واألطعمة  الرسيعة  الوجبات 
الدهون من  كبرية  كميات  عىل  الحتوائها  وذلك  باإلمساك،  اإلصابة  فرصة  من  تزيد 
عىل  حتتوي  املقلية  واألطعمة  الرسيعة  الوجبات  أّن  كام  األلياف،  من  قليلة  وكميات 
اإلمساك. إىل  ويؤّدي  املاء  من  الرباز  حمتوى  من  ُيقّلل  مّما  امللح،  من  كبرية  كميات 
ُينَصح  لذلك  األفراد،  بعض  عند  اإلمساك  الكاكا  فاكهة  ب  ُتسبِّ قد  الكاكا:  فاكهة   -
الكاكا.  من  كبرية  ات  كميَّ تناول  بتجنُّب  اإلمساك  من  ُيعانون  الذين  األفراد 

اإلمساك: تقلل  التي  األغذية 
مثل: اإلمساك،  تقّلل  التي  األغذية  من  العديد  هناك 

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

ما  متتص  والتي  باأللياف،  الغنّية  األطعمة  أكثر  من  البذور  هذه  وُتعّد  الشيا:  بذور   -
مقداره 12 مرة من املاء أكثر من وزهنا، مّما حيسن من عملية التربز، كام أّن امتصاصها 
األمعاء. من  خروجه  ويسّهل  الرباز  يلنّي  مّما  هالميًا،  قوامها  جيعل  األمعاء  يف  للامء 

 
اإلمساك: لعالج  نصائح 

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

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

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

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

.)Prebiotics )باإلنجليزية:  الربيبيوتيك  عىل  حتتوي  التي  األطعمة  تناول   -
 - أو  األغذية  طريق  عن  سواء   )Probiotics )باإلنجليزّية:  الربوبيوتك  تناول   -

املُكّمالت.
- تناول مليات األمعاء التي ُترَصف دون وصفٍة طبّية.                                           موضوع 



تقاعد  عىل  حصولك  ضامن  يف  للمساعدة 
وقت  يف  خطة  وضع  احلكمة  من   ، ماليًا  آمن 
مبكر من العمر - أو اآلن إذا مل تكن قد فعلت 
من  جزء  حتويل  خالل  من  بالفعل.  ذلك 
املزايا  ذات  التقاعد  ادخار  خطة  إىل  راتبك 
تنمو  أن  يمكن   ، املثال  سبيل  عىل  الرضيبية، 
حتقيق  يف  ملساعدتك  مضاعفة  أضعافا  ثروتك 
ملواجهه  الالزمه  األموال  وتوفري  البال  راحة 
التقاعد. لسن  الوصول  عند  املعيشة  نفقات 

أهنا  لدرجة  جًدا  مهمة  التقاعد  مزايا  تعترب 
عند  األول  االعتبار  موضع  تكون  أن  جيب 
جديدة.  وظيفة  عىل  للحصول  التسوق 
املوظفني  نصف  حوايل  فإن  ذلك،  ومع 
هلم  املقدمة  الفوائد  يفهمون  فقط  احلاليني 
منافع  أبحاث  مؤسسة  أجرته  ملسح  وفًقا 
Employee Benefit Re- نياملوظف
2019 يناير  يف   search Institute
ميزة  تقريًبا  التقاعد  خطط  مجيع  تقدم 
مقدًما  متوفرة  كانت  سواء  رضيبية، 
السحب.  عند  أو  التوفري  مرحلة  خالل 
 401K تقديم  يتم  املثال،  سبيل  عىل 
الرضائب قبل  بدوالرات  مسامهات 
للرضيبة. اخلاضع  دخلك  من  يقلل  مما 

التقاعد  ادخار  خطط  بعض  تتضمن 
من  مطابقة  مسامهات  أيًضا 
 401K خطط  مثل  العمل،  صاحب 
فمثاًل إذا كنت تقتطع ٣% من راتبك لالستثامر 
املئوية  النسبه  نفس  تضيف  العمل  جهه  فان 
او اقل حسب العقود املوقعة مع جهه العمل.

اخلاص حلسابك  تعمل  كنت  إذا 
أيًضا  فلديك   ،Self Employed
التقاعد  مدخرات  خيارات  من  العديد 
يف  االستثامر  بينها  من  لالختيار 
Roth IRA or Traditional IRA

401k  plans  -1
من  معفاة  خطة  هي   401K خطة 
لتوفري  وسيلة  توفر  والتي  الرضائب 
ما  بأجور  اخلطة  يف  املوظف  يساهم  للتقاعد. 
ال  املسامهات  أن  يعني  مما   ، الرضيبة  قبل 
خطة  تسمح  للرضيبة.  خاضًعا  دخاًل  تعترب 
من  معفاة  بالنمو  املسامهات  هلذه   401K
التقاعد.  عند  سحبها  يتم  حتى  الرضائب 
خاضًعا  ربًحا  التوزيعات  ختلق   ، التقاعد  عند 
قبل  السحب  عمليات  أن  رغم   ، للرضيبة 
وغرامات  للرضائب  ختضع  قد  عاًما   59 سن 

االجيابيات:
 401K خطة  تكون  أن  يمكن  اإلجيابيات: 
التقاعد أجل  من  للتوفري  سهلة  طريقة 
من  لتخرج  األموال  جدولة  يمكنك  ألنه 
يمكن  تلقائًيا.  وتستثمر  بك  اخلاص  الراتب 
االستثامرات  من  عدد  يف  األموال  استثامر 
ولن   ، األسهم  مثل  املرتفع  العائد  ذات 
حتى  املكاسب  عىل  رضيبة  دفع  إىل  تضطر 
ذلك إىل  باإلضافة  األموال.  بسحب  تقوم 
تطابًقا  العمل  أرباب  من  العديد  لك  يقدم 
جمانية  أموااًل  يمنحك  مما  املسامهات،  يف 
التوفري. أجل  من  فقط   - تلقائًيا  وكسًبا   -

: ت سلبيا
401K خلطط  الرئيسية  العيوب  أحد 
مقابل  غرامة  دفع  عليك  يتعني  قد  أنه  هو 
بحاجة  كنت  إذا  األموال  إىل  الوصول 
أن  من  الرغم  عىل  الطوارئ.  حالة  يف  إليها 
عىل  باحلصول  لك  تسمح  اخلطط  من  العديد 

ال  فإهنا   ، مؤهلة  ألسباب  أموالك  من  قروض 
بذلك.  العمل  صاحب  صندوق  قيام  تضمن 
املقدمة  األموال  عىل  استثامراتك  تقترص 
لذلك   ،  401K العمل  صاحب  برنامج  يف 
تريد. ما  يف  االستثامر  من  تتمكن  ال  قد 

IRA plans  -2
احلكومة  أنشأهتا  قّيمة  تقاعد  خطة  هو 
من  االدخار  عىل  العامل  ملساعدة  األمريكية 
بمبلغ  املسامهة  لألفراد  يمكن  التقاعد.  أجل 
 2019 عام  يف  حساب  يف  دوالر   6000 إىل  يصل 
 50 عن  أعامرهم  تزيد  الذين  للعامل  ويمكن 
دوالر.  7000 إىل  يصل  بمبلغ  املسامهة  عاًما 

ذلك  يف  بام   ،IRAs أنواع  من  العديد  هناك 
 Traditional IRA،، Roth IRA،
 Spousal IRA, Rollover IRA،
SEP IRA and SIMPLE IRA
معفاة  خطة  Traditional IRA  هو 
رضيبية  بإعفاءات  لك  تسمح  الرضائب  من 
ألي  يمكن  للتقاعد.  التوفري  أثناء  كبرية 
أن  العمل  خالل  من  املال  يكسب  شخص 
للرضيبة  سابقة  بدوالرات  اخلطة  يف  يساهم 
دخاًل  ليست  مسامهات  أي  أن  يعني  مما 
 Traditional يسمح  للرضيبة.  خاضًعا 
من  معفاة  بالنمو  املسامهات  هلذه   IRA
احلساب  صاحب  يسحبها  حتى  الرضائب 
قد  للرضيبة.  خاضعة  وتصبح  التقاعد  عند 
املوظف  السابقة  السحب  عمليات  جتعل 
اإلضافية. والعقوبات  للرضائب  خاضًعا 

هو   Traditional IRA االجيابيات: 
حساب شائع جدا لالستثامر من أجل التقاعد
القيمة الرضيبية  املزايا  بعض  يقدم  ألنه 
حمدود  غري  عدد  برشاء  أيضا  لك  ويسمح 
تقريبا من االستثامرات - األسهم والسندات و
C D والعقارات وغريها من األشياء األخرى.
بأي  تدين  لن  أنك  هي  فائدة  أكرب  تكون  ربام 
رضيبة حتى تقوم بسحب األموال عند التقاعد.

أموالك  إىل  بحاجة  كنت  إذا  السلبيات: 
يكون  فقد   ،Traditional IRA من 
الرضائب  بسبب  إزالتها،  املكلف  من 
يف  ذلك  كان  سواء  اإلضافية.،  والعقوبات 
آخر  يشء  أي  أو  سندات  أو  أسهم  يف  أو  بنك 
وكيف  أين  تقرر  أن  عليك  جيب  بالكامل. 
فقط  ذلك  كان  لو  حتى  األموال،  ستستثمر 
يستثمرها. أن  مستشار  من  تطلب  أن 

Roth IRA
تقديم  يتم  كبرية.  رضيبية  فوائد  ويقدم 
املسامهات يف Roth IRA بأموال بعد خصم 
رضائب  دفعت  أنك  يعني  مما   ، الرضائب 
عىل األموال التي تدخل يف احلساب. يف املقابل
مسامهات  أي  عىل  رضيبة  لدفع  تضطر  لن 
التقاعد. عند  احلساب  من  خترج  وأرباح 

العديد   Roth IRA يقدم  االجيابيات: 
عىل  اخلاصة  القدرة  ذلك  يف  بام   ، املزايا  من 
يتم  التي  األموال  مجيع  عىل  الرضائب  جتنب 
سن  عند   ، التقاعد  عند  احلساب  من  إخراجها 
59 سنة أو ما بعد ذلك. يوفر Roth IRA أيًضا 
احلصول  غالًبا  يمكنك  ألنه   ، املرونة  من  الكثري 
أي  يف   - األرباح  ليس  ولكن   - مسامهات  عىل 
املرونة  أو عقوبات. هذه  وقت دون رضائب 
خلطة رائًعا  خياًرا   Roth IRA من  جتعل 
عىل  الكاملة  السيطرة  لديك  سيكون 

أنك  يعني  وهذا  يف  أجريت  التي  االستثامرات 
أو  األموال  استثامر  كيفية  حتديد  إىل  ستحتاج 
جعل شخص ما يقوم هبذه املهمة نيابة عنك. 

 Roth إن  لك:  بالنسبة  ذلك  يعنيه  ما 
الرضيبية  ملزاياها  ممتاز  خيار  هو   IRA
كنت  إذا  ممتاز  خيار  وهو   ، الضخمة 
ومنع  للتقاعد  أرباحك  زيادة  عىل  قادًرا 
أخرى. مرة  ملسها  من  الرضائب  رجل 

Spousal IRA
عىل  حصلوا  الذين  للعامل   IRA حجز  يتم  ما 
عامل  لزوج  يسمح   IRA الزوج  لكن   ، دخل 
أيًضا.   IRA بتمويل  مكتسب  دخل  لديه 
اخلاضع  العامل  الزوج  دخل  يكون  أن  جيب 
إىل  املقدمة  املسامهات  من  أكثر  للرضيبة 
زوجك  يكون  أن  يمكن   .IRA حسابات  أي 
.Roth IRA أو   Traditional IRA

األكرب  اإلجيايب  اجلانب  إن  اإلجيابيات: 
العامل  غري  للزوج  يسمح  أنه  هو 
IRA ل  املختلفة  املزايا  من  باالستفادة 
روث. أو  التقليدي  اإلصدار  يف  سواء 

حمدد  سلبي  جانب  يوجد  ال  السلبيات: 
IRAs مجيع  مثل  أنه  رغم   ،IRA لــ 
األموال. استثامر  كيفية  تقرر  أن  عليك 

Rollover IRA
عند  التمرير   Rollover IRA إنشاء  يتم 
 IRA أو   401K مثل  التقاعد  حساب  نقل 
"حتويل"  يمكنك  جديد.   IRA حساب  إىل 
 Rollover إىل  واحد  حساب  من  األموال 
املزايا  من  االستفادة  بإمكانك  يزال  وال   ،IRA
 IRA إنشاء  يمكنك   .  IRA ل  الرضيبية 
بذلك  لك  تسمح  مؤسسة  أي  يف   rollover
إما  IRA rollover يكون  أن  ويمكن 

 Roth أو   Traditional IRA
األموال  ملقدار  حد  يوجد  ال   .IRA
.IRA إىل  حتويلها  يمكن  التي 
يتيح لك Rollover IRA أيًضا تغيري نوع حساب 
 Roth IRA إىل  التقليدي   IRA من  التقاعد، 
Roll- حساب بإنشاء  ستقوم  العكس.   أو 
ثم  التحويل  إىل  األموال  لنقل   over IRA
من  معينة  أنواع  ختلق  أن  يمكن  به.  القيام 
املهم  لذلك من   ، التزامات رضيبية  التحويالت 
فهم هذه العواقب قبل أن تقرر كيفية املتابعة.

التمديد   IRA لك  يسمح  االجيابيات: 
الرضيبية  املزايا  من  االستفادة  يف  باالستمرار 
صاحب  خطة  ترك  قررت  إذا   ، اجلذابة 
من  سبب  ألي   401K السابق  العمل 
تغيري  يف  ببساطة  ترغب  كنت  إذا  األسباب. 
حايل   IRA عىل  للحصول   IRA موفري 
جديد.  مزود  إىل  حسابك  نقل  فيمكنك 
يمكنك   ،  IRAs مجيع  يف  احلال  هو  كام 
االستثامرات. من  واسعة  جمموعة  رشاء 

ستحتاج   ،  IRAs مجيع  مثل  السلبيات: 
وقد  األموال،  استثامر  كيفية  حتديد  إىل 
األشخاص.  لبعض  مشاكل  يف  ذلك  يتسبب 
تبعات  ألي  خاًصا  اهتامًما  تويل  أن  جيب 
تكون  قد  ألهنا   ، أموالك  لتدوير  رضيبية 
فقط  عامة  مشكلة  هذه  لكن  كبرية، 
حسابك. نوع  بتغيري  تقوم  كنت  إذا 
 IRA إن  لك:  بالنسبة  ذلك  يعني  ماذا 
من  لالنتقال  مالئمة  وسيلة  هو  التمرير 

آخر.   IRA حساب  إىل   IRA أو   401K
حتسني  عىل  قادًرا   Roth IRA يكون  قد 
لتغيري فرصة  تقديم  خالل  من  املايل  وضعك 
Traditional IRA إىل Roth أو العكس.

SEP IRA
األعامل  SEP IRA  ،  ألصحاب  تعيني  تم 
العمل  لصاحب  يمكن  وموظفيها.  الصغرية 
وتذهب   ، اخلطة  هذه  يف  املسامهة  فقط 
املسامهات إىل SEP IRA لكل موظف بداًل من 
العاملني  لألفراد  يمكن  االستئامين.  الصندوق 
.SEP IRA ينشئوا  أن  اخلاص  حلساهبم 

يف   25 هي   2019 عام  يف  املسامهة  حدود 
أهيام   ، دوالر   56000 أو  التعويض  من  املئة 
األفراد  مسامهة  حدود  معرفة  أقل. 
تعقيًدا أكثر  اخلاص  حلساهبم  العاملني 

املكلفون  يزال  ال  لك:  بالنسبة  ذلك  يعنيه  ما 
نقرت  إذا   . االستثامرية.  القرارات  باختاذ 
فستضطر   ، عاًما   59 سن  قبل  املال  عىل 
 10 بنسبة  غرامة  دفع  إىل  األرجح  عىل 
الدخل. رضيبة  إىل  باإلضافة  باملائة 

SIMPLE IRA
عىل  يتعني  اخلطط،  من   401K خالل  من 
اختبارات  من  العديد  اجتياز  العمل  أرباب 
عدم التمييز كل عام للتأكد من أن العامل الذين 
يسامهون  ال  كبري  تعويض  عىل  حيصلون 
وامللف. للرتبة  بالنسبة  اخلطة  يف  كثرًيا 

املتطلبات  هذه   Simple IRA يتجاوز 
جلميع  توفريها  يتم  املزايا  نفس  ألن 
ما  اختيار  العمل  صاحب  لدى  املوظفني. 
 3 بنسبة  مباراة  يف  املسامهة  جيب  كان  إذا 
اختيارية  غري  مسامهة  تقديم  أو  املائة  يف 
املوظف  حيفظ  مل  إذا  حتى  املائة  يف   2 بنسبة 
.SIMPLE IRA حسابه  يف  يشء  أي 

IRAs مصممة لتوفري  االجيابيات: إن معظم 
إلجراء  للعامل  فرصة  توفر  لذلك   ، تطابق 
عىل  واحلصول  الرضيبة  قبل  الرواتب  تأجيل 
تبدو  ال   ، للموظف  بالنسبة  مطابقة.  مسامهة 
.401K هذه اخلطة خمتلفة كثرًيا عن خطة 

املوظف  مسامهة  تقترص  سلبيات: 
مقارنة   ،2019 لعام  دوالر   13000 عىل 
 .DC خلطط  دوالر   19000 ب 

مع  احلال  هو  كام  لك:  بالنسبة  يعني  ماذا 
لدهيم  املوظفني  فإن  األخرى،   DC خطط 
اختاذها:  جيب  التي  القرارات  نفس 
األموال. استثامر  وكيفية  املسامهة  مقدار 
القادم. العدد  يف  املاليه  اخلطط  باقي  انتظروا 

أسئـــلـتــكـم بكافـة  أرحب 
التأمني أنواع  بكافة  املتعلقة 
التالـي اإللكرتونى  الربيد  عيل 

samy@goldenwayins.com






