










أهم  من  مها  وصلبه  املسيح  ميالد  َيْوما 
أعياد  أروع  ومن  البرشية،  أحداث 
كنيستنا. املتأمل ىف كل من املذود والصليب 
ارتباطهام  من  يتعجب  أن  إال  يستطيع  ال 
تشاهبهام!  ما  حٍد  وإىل  ببعضهام، 

عيد: يوم  منهما  فكل 
 

إهلها  بوصول  البرشية  تعّيد  امليالد  ىف 
وىف  )1تى16:3(.  اجلسد  ىف  ظهر  الذى 
إىل  نزل  أنه  آدم  أوالد  يفرح  الصليب 
عليهم  ُقِبَض  الذين  خيّلص  لكى  اجلحيم 
صلبه يمكن  مل  ميالده  بدون  املوت.  ىف 
متكن  مل  الصليب  عىل  موته  وبدون 
صار  قد  الكلمة  يكون  بميالده  قيامته. 
اآلب  َيشّتم  وبصلبه  )يو14:1(  جسدًا 
بميالده  الذبائح،  كذبيحة  جسده 
كثريين إخوة  بني  بكرًا  املولود  يصري 
إبليس. أرس  من  اإلخوة  ُيعتق  وبصلبه 

ىف والدته كانت أمه العذراء ترعاه وتعتنى 
فيتهّلل  مناغاته  تسمع  كرضيع،  به 
عند  أما  خلدمته،  فتهرع  وبكاءه  فؤادها، 
الرعاية  بكلامت  السيد  فاه  فقد  الصليب 
احتياجاهتا هلا  يضمن  لكى  لوالدته 
فخاطب  الروح،  ُيسّلم  أن  بعد  حتى 
محلته  هى  أمك«.  »هوذا  احلبيب:  يوحنا 
خطاياها  محل  وهو  ثدييها،  من  لرتضعه 
خشبة  عىل  مجعاء  البرشية  خطايا  بل 
كيف  نتعجب  أن  إالّ  نستطيع  وال  العار. 
الشهر  ىف  حامل  وهى  العذراء-  َعَبت 
النارصة  من  الوعرة  األرض  هذه  التاسع- 
90مياًل  إىل  امتدت  رحلة  حلم،  بيت  إىل 
وكام  أيام؟  أربعة  استغرقت  وربام 
لوحدها الوالدة  خماض  هى  جازت 
الصليب  كأس  بعد-  فيام   - إبنها  رشب   
منهوكة  وهى  قّمطته  وكام  وحده! 
صليبه  هو  محل  رحلتها،  عناء  من  القوى 
يكن  مل  السياط!  بجراح  مثّخن  وظهره 
جسد  يستقبل  من  قاطبًة  الدنيا  ىف  هناك 
للبهائم!!  مذود  ىف  قش  إال  الغض  املسيح 
اللحظة  منذ  اجلسد  هذا  يتأهل  وهبذا 
ظهره  يسند  لكى  العامل،  لدخوله  األوىل 
عىل  له  مكان  كآخر  الصليب  خشبة  عىل 
وفيام  العامل!  ىف  له  حلظة  آخر  وىف  األرض 
رأسه!  يسند  أين  له  يكن  مل  اللحظتني  بني 
وهو  ومات  وعاش،  السيد،  ُولد  فقد 
تبن  من  بكومة  البرشية  استقبلته  فقري! 
املسيح  وكأن  طني،  من  مذود  ىف  خشن 
دخوله  عند  الطبيعة!  من  مصلوبًا  ولد  قد 
التى غطته هبا أمه إال اخلرق  عاملنا مل يملك 
ما  إال  لديه  يكن  مل  منه  خروجه  وعند 
عاملنا  إىل  وصل  الصليب!  عىل  جسده  سرت 
يستدفئون الرعاة  كان  حني  شتاء  ليل  ىف 
ربيع. ُظهر  ىف  ُعّلق  الصليب  وعىل 

رحم  ومن  جاء،  اآلب  حضن  من  هو   
الصليب  ملهمة  إمتامه  وبعد  ُولد،  العذراء 

مُحل  وفاهتا  بعد  وهى  أبيه،  إىل  عاد 
هرع  املذود  حول  السامء.  إىل  جسدها 
ساجدين املجوس  وجاء  فرحني،  الرعاة  
الرومان  جند  وقف  الصليب  حول  ولكن 
باكيات. املريامت  وانتحبت  مستهزئني، 

درســـان  والصليب:  المـذود 
االتضاع: فى 

قمة  السيد  أظهر  وصلبه  ميالده  ىف 
نفسه  “أخىل  املذود  ففى  االتضاع: 
عبد”  صورة  آخذًا  األلوهية(  جمد  )من 
حتى  )اآلب(  “أطاع  صلبه:  وىف  )تى7:2( 
الهوته  وظّل  الصليب”  موت  املوت، 
متغري أو  منتقص  غري  اتضاعه  رغم 
للمثقفني  نفسه  الرب  ُيظهر  مل  ميالده  ىف 
إرسائيليني ُسّذج  لرعاة  بل  لألبرار،  وال 
ليختار  جاء  فإنه  أمميني،  وجموس 
ولكى  احلكامء،  هبم  خُيزى  لكى  اجُلّهال 
يدعو - ليس األبرار - بل اخلطاة إىل التوبة.
عثرة لليهود  أضحى  صليبه  وىف 
ته  غطَّ ميالده  ىف  جهالة.  ولليونانيني 
وىف  واللفائف،  باألقمطة  العذراء 
ثيابه! من  البرشية  عّرته  صلبه 
وطأة  من  البرشية  أنني  اآلب  سمع  عندما 
إمرأة  من  مولودًا  إبنه  أرسل  اخلطية، 
عليه يشفق  مل  ولكنه  الزمان،  ملء  ىف 
الصلب  آالم  يتجرع  وتركه  فينا-  حبًا  
رصخ  املخلص  أن  حتى  هنايتها،  إىل 
تركتنى؟”. ملاذا  إهلى  “إهلى  متسائاًل: 
يشرتينا. أن  أراد  عندما  هو 

أن  أردنا  عندما  ونحن  بدمه.  اشرتانا 
من  بثالثني  بعناه  هيوذا-  مع  نبيعه- 
تسعه  ال  الذى  هذا  عبد!!  ثمن  الفضة... 
الذى  ذاك  مذود،  اليوم  يستقبله  السامء 
منه بأجنحتهام  وجوهها  املالئكة  ختفى 
البهائم! وسط  العامل  أدخله  املتناهى  تنازله 

وتحقيقها: المجوس  هدايا 

هداياهم:  حيملون  مهده  إىل  املجوس  جاء 
وكهنوته  ملُلكه  رمزًا  ومرًا،  ولبانًا  ذهبًا 
عىل  حتققت  كلها  وهذه  وعذاباته، 
ملكًا  هو  صار  املسيح  فبصلب  الصليب: 
حتى  بدمه،  اشرتاها  التى  قلوبنا  عىل 
استهزاًء  الصليب  عىل  عّلته  كتبوا  صالبيه 
“ملك اليهود”. واملسيح عىل الصليب صار 
حجاب  انشق  وهلذا  جديد،  كهنة  رئيس 
القديم.  الكهنوت  إنرصام  معلنًا  اهليكل 
الكاهن  هو  كان  الصليب  عىل  فاملسيح 
واحد. بآن  والصعيدة  املُصِعد  والذبيحة، 
يوم  ىف  قمتها  وصلت  فقد  عذاباته  وأما 

. لصلب ا

يان: إعجاز حدثان 
اإليامن  قانون  أن  العجيب  ومن 
وتتابع  اختصار  ىف  احلدثني  يربط 
وُصلب”. ...تأنس  وبسيط”  قوى 

إعجازى  حدث  كالمها  والصلب:  امليالد 
التاريخ:  ىف  يتكرر  ولن  وفريد  مدهش 

زرع  بدون  ميالدًا  البرشية  عرفت  فال 
املسيح...ولن  ميالد  بعد  أو  قبل  برش 
أو  قبل  من  التاريخ-  رأى  وال  تعرف! 

عقابًا  بإرادته  مصلوبًا  إنسانًا  بعد-  من 
يرى! ولن  اآلخرين...  لذنوب 

واألرض: السماء  عبادة 

قبل  أربعة  سنة  املسيح  ُولد  لقد 
العلامء  بعض  يرّجح  كام  امليالد، 
السارة  األخبار  املالئكة  جوقة  وزّفت 
من  البسطاء  الرعاة  وحّياه  مليالده، 
املجوس  وحكامء  املجاورة،  احلقول 
َمقودين  الرشق  أقصى  من  الوثنيني 
السامء  جتمعت  وبذلك  خاص،  بنجم 
الطفل. ليسوع  ممتعة  عبادة  ىف  واألرض 
“حقًا  املئة:  قائد  صاح  صليبه:  وعند 
اللص  له  وتوّسل  اهلل”.  إبن  هذا  كان 
يف  جئَت  متى  يارب  “اذكرنى  اليمني: 
عىل  حدادها  الطبيعة  وأعلنت  ملكوتك”. 
أخفت  قد  الشمس  فها  خالقها:  موت 
مرتعدة ماجت  واألرض  شعاعها، 
للحياة.  عادوا  قد  القبور  ىف  والذين 
ثانيًة  واألرض  السامء  جتمعت  وهكذا 
املصلوب!  ليسوع  خاشعة  عبادة  ىف 

السماء  تصالحت  العيدين  فى 
األرض:  مع 

“املجد  املالئكة:  أعلنت  امليالد  ىف 
السالم”.  األرض  وعىل  األعاىل  ىف  هلل 
الصليب  عىل  املسيح  وبموت 
)رو10:5(. اهلل”  مع  ُصوحِلنا    “

المخلوقات: تْقدمات 

مع  هداياها  خملوقاته  قّدمت  مولده  ىف 
نجاًم والسامء  ترنياًم،  املالئكة  املجوس: 
واألرض مذودًا. وىف صلبه قّدمت البرشية 
من نتاج الطبيعة ما عّجل بموته: فقدمت 
شوكًا النباتات  ومن  صليبًا،  األشجار  من 
خاًل. السوائل  ومن  حربة،  املعادن  ومن   

عن  الكتاب  نبوات  قالت  ماذا 
اليوَمْين؟ هَذْين 

املسيح  ميالد  عن  والنبوات  الرموز 
منها  نذكر  متعددة،  القديم  العهد  ىف 
وعصا  يعقوب،  سّلم  املثال:  سبيل  عىل 
وعليقة  الذهب،  واملجمرة  هارون، 
ونبوات  حلزقيال،  املرشق  وباب  موسى، 
بيت  ىف  وجميئه  وصفنيا،  عاموس 
العذراء  من  ووالدته   )2:5 )ميخا حلم 
 )25:9 )دا والدته  وميعاد  )إش14:7( 
)إر15:31(.  حلم  بيت  أطفال  وَقْتل 
فهى  الصليب  عن  والنبوات  الرموز  أما 
اسحق  تقدمة  منها:  نذكر  كثرية  أيضًا 
وحرب  النحاسية،  واحلية  ذبيحة، 
عىل  املسيح  وموت  عامليق،  مع  موسى 
فتح   وعدم  اخلطاة  بني  وصلبه  الصليب، 
عظامه. كرس  وعدم  املحاكمة،  ىف  فيه 

الكنيسة؟ قالت  وماذا 

اخلميس:  ثيؤطوكية  ىف  الكنيسة  تّعلمنا 
“من أجل حواء ُأغلِق باب الفردوس، ومن 
أخرى”. مرة  لنا  ُفتح  العذراء  مريم  ِقبل 

ىف  الكنيسة  فتصىل  الصلب،  عن  أما 
اليوم  ىف  من  “يا  السادسة:  الساعة  قطع 
ُسّمرت  السادسة  الساعة  وىف  السادس 
جترأ  التى  اخلطية  أجل  من  الصليب  عىل 
صك  مّزق  الفردوس،  ىف  آدم  أبونا  عليها 
وخّلصنا”. إهلنا  املسيح  أهيا  خطايانا 

القديسون؟ قال  وماذا 
يقول  املتجّسد  اهلل  والدة  مفارقات  عن 
النزينزى:  غريغوريوس  القديس 
ُولد  الدهور  كل  قبل  اآلب  من  )املولود 
والثانية  إهلية،  األوىل  فالوالدة  عذراء.  من 
الثانية  وىف  أم،  له  يكن  مل  األوىل  ىف  برشية. 
صلبه  مفارقات  وعن  أب(.  له  يكن  مل 
ولكنه  الذبح،  إىل  سيق  )كخروف  يقول: 
صامتًا  كان  كَحَمل  إرسائيل.  راعى  هو 
به  ُكرز  وقد  “الكلمة”،  هو  أنه  مع 
البية”.  ىف  الصارخ  “الصوت  بواسطة 
مرض  لكل  الشاىف  ولكنه  وُجرح،  ُسحق 
وضعف. مات، ولكنه هو ُمعطى احلياة!(.

رسالة  اليوَمْين  من  كل  فى 
ورجاء: أمل 

يولد ىف مذود هبائم،  أن  السيد  مل يستنكف 
ثغاء  من  احليوانات  أصوات  به  حتيط 
هيمس  السيد  وكأن  البقر،  وِخوار  األغنام 
أتشّجع أن  خاطئ-  كل  وأذن  أذنّى-  ىف 
آسنة ونفسى  آثم  فؤادى  كان  وإن  حتى 
فتحُت  ما  إذا  ىّف  يسكن  أن  مستعد  ولكنه 
حتاور  الصليب  وعىل  حياتى.  باب  له 
قبل  اليمني  لص  مع  اآلمه-  ىف  السيد- 
ووعده  األخرية،  أنفاسه  ذاك  يلفظ  أن 
نفس  ىف  الفردوس  ىف  معه  سيكون  أنه 
املعهودة  رقته  ىف  الرب  وكأن  اليوم، 
عىل  يعلن  الصليب  من  املعتاد  وحنانه 
افتتاحية  إىل  “إنظروا  اخلطاة:  مأل 
تائب..  لص  لص..  املسيحية:  فردوس 
خطايا  من  قباًل  فعلَته  ما  هيم  ال  بنى...  فيا 
وباٍق  اآلن  عّنك  الثمن  أدفع  أنا  فها  وآثام، 
تتوب”!  أن  واحد:  شئ  فقط  عليك 

الثانى! وصلبه  الثانية  والدته 
وكام أن القديسة العذراء حبلت به باجلسد، 
روحه  عمل  َقَبلنا  ما  إذا  نحن-  أيضًا  هكذا 
داخلنا  ىف  نحمله  أن  نستطيع  حياتنا-  ىف 
“ليحل  الرسول:  بولس  قول  بحسب 
)أف17:3(. قلوبكم”  ىف  باإليامن  املسيح 
مجعاء البرشية  عن  وموته  صلبه  وىف 
عىل  وإرصارهم  بأفعاهلم  بعضنا  رفضه 
تعبري  بحسب  أيضًا   - فكأهنم  خطاياهم، 
ألنفسهم  “يصلبون  الرسول:  بولس 
)عب6:6(. ويشّهرونه”  ثانيًة  اهلل  إبن 

: تمة خا
البرشية  عىل  أنعم  املخلص  بميالد 
يوم  ميالده  فيوم  اأَلَخوّية،  برشف 
بكر  أخ  للبرش  ُولد  ألنه  الناس،  لكل  عيد 
مزق  وبصلبه  أعوازهم.  كل  فيه  تكملت 
إبليس. أرس  من  وأعتقنا  خطايانا  صك 
حقًا  فأنت  حلم!  بيت  يا  لك  فسالم 
فمن  هيوذا،  مدن  ىف  الصغرى  لست 
عىل  تم  منزوى،  مظلم  فيك  مذود  خالل 
اإلنسانية! تاريخ  ىف  حدث  أهم  أرضك 
ما  أورشليم،  جلجثة  يا  وأنت 
ارتويتى  فقد  أرشفِك!  وما  أقدسِك 
اغتسلت  وفيه  الزكى،  الدم  بقطرات 
الدهور ! آخر  إىل  آدم  من  البرشية 
ىف  املسيح  عىل  للتعرف  مدعّوون  نحن 
جيده َمْن  قّل  ولكن  وصلبه،  ميالده 
غري  ىف  نطلبه  ألننا  يراه،  من  وندر 
الصليب!! خارج  عنه  ونبحث  املذود، 





هناك أسطورٌة صينيٌة حتكي عن سـيدة كانت 
تعيش راضيًة قانعًة مع ابنها الوحيد الذي هو 
ببيتها  حّلت  التي  ولوحدهِتا  هلا  عني  ُقّره 
ويف  والسند.  واألهل  الرجل  فقدت  بعدما 
ابنها  املوُت واختطف روح  يوٍم حزين، جاء 
موت  تصديق  األمُّ  رفضِت  مقّدمات.  دون 
جازٌم  فعٌل  املوَت  بأن  سّلمت  وال  وحيدها، 
إىل  ذهبت  النقض.  أو  لالستئناف  قابل  غرُي 
حكيم القرية وبكت بني يديه ثم طلبت منه أن 
يدهّلا عىل وصفة سحرية ُتعيد ابنها إيل احلياة. 
صعوبُتها.  بلغت  مهام  تصنعها  بأن  وتعهدت 
أشفق الشيُخ احلكيم عىل املرأة الثكىل ورّق قلُبه 
اعتدل يف جلسته وأخذ شهيًقا عميًقا حلاهلا. 
ابنتي.  يا  "حسًنا  بعيًدا، وقال:  ثم رشد بذهنه 
أن  أحرضي يل حّبة خردل واحدة.  برشط 
مطلًقا.” احَلَزن  يعرف  مل  بيت  من  هبا  تأيت 
والرجاء  األمل  برذاذ  املرأة  قلُب  انتعش 
الوشيك يف استعادة نجلها الراحل. فبدأت من 
فورها تدور عىل بيوت القرية بيًتا يف إثر بيت
وتطرق باًبا من بعد باب، سائلًة عن طريدهتا 
خردل  "حّبة  الطيب:  احلكيم  طلبها  التي 
أبًدا.” احلزن  يعرف  مل  بيت  من  واحدة، 
هلا  ففتحت  األبواب.  أحَد  السيدُة  طرقت 
هذا  عرف  "هل  السيدُة:  سألتها  شابة،  امرأٌة 
يف  الشاّبُة  ابتسمت  قبل؟"  من  حزنا  البيت 
إال  هذا  بيتي  عرف  “وهل  وأجابت:  مرارة، 
الثكىل  للمرأة  حتكي  راحت  ثم  حزن؟"  كل 
أربعة من  تارًكا هلا  أن زوجها مات منذ عام، 
إال  ُتطعمهم  كيف  تعرف  ال  الصغار.  األطفال 
ببيع أثاث الدار الذي مل يتبَق منه إال أقلُّ القليل.
الثكىل السيدة  عيني  من  الدمُع  فاض 
اليتامى.  أّم  وراحت توايس صاحبتها األرمل 
صديقتني صارتا  الزيارة؛  هناية  ومع 
تكرار  عىل  تواعدتا  وقد  إال  تفرتقا  ومل   
احلزينة،  لرفيقتها  الشابة  قالت  اللقاء. 
باَب  فيه  أفتح  مل  زمٌن  مّر  فقد  سأنتظرك، 
شكواي.   أبّثه  إلنسان  قلبي  وال  لزائر  بيتي 
باًبا  الثكىل  املرأة  طرقت  الغروب،  قبيل 
جديًدا، ففتحت هلا سيدٌة عىل وجهها سيامُء 
يعرف  مل  البيُت  هذا  كان  إن  سألتها  التعب. 
من  علمت  حني  اإلحباُط  مألها  احلزن. 

وليس  الفراش  طريُح  زوجها  أن  الدار  سيدة 
يف البيت طعام لصغارها. قررت املرأُة الثكىل 
إيل  فذهبت  الفقرية.  السيدة  هذه  تساعد  أن 
السوق واشرتت بكل ما معها من مال طعاًما 
وبقوال ودقيًقا وزيًتا وسكًرا، ثم عادت إىل دار 
ساخنة،  وجبة  طهو  يف  وساعدهتا  رفيقتها، 
وّدعتها  ثم  الصغار.  إطعام  يف  مًعا  واشرتكتا 
التايل.  اليوم  مساء  يف  بزيارهتا  وعٍد  عىل 
حينام أرشق الصبُح، جالت املرأة بني أرجاء 
البلدة، مل ترتك باًبا إال طرقته، وال بيًتا من بيوت 
اجلوار إال وددخلته لتسأل أهله إن كان بيتهم مل 
يعرف احلزن، حتى يأيت السؤال اآلخر الذي 
إن  فقط  واحدة"،  خردل  "حبة  أبًدا:  يأت  مل 
كانت الدار نقّية بريئة من الفجيعة والدموع. 
أن  واألبواُب  الدوُر  أخبهتا  باب  إىل  باب  من 
رجاءها صعٌب عسري يسكن قّرة املستحيل. 
مما  اليدين  صفَر  بيٍت  كل  من  خرجت 
ذاكرهتا  جّرة  ومألت  أجله،  من  جاءت 
احلزن  ملؤها  وحواديت  كثرية  بقصص 
حصدت  لكنها  والقنوط،  واملوت  والشقاء 
الذين  األصدقاء  من  هائال  عدًدا  القنوط  مع 
مساعدهتم  القادم  حياهتا  مرشوع  جعلت 
أحزاهنم.  من  والتخفيف  مشاكلهم  وحل 
عطاءها  توقُف  ال  والسيدة  األيام  ومّرت 
وبذهلا لفقراء قريتها وحزانى اجلوار، حتى 
القرية.  بيوت  من  بيت  لكل  صديقة  صارت 
التي  طريدهتا  تنسى  بدأت  يوم،  بعد  ويوًما 
حّبة  نسيت  الراحل.  ابنها  هلا  سرُتجع 
ألهنا  احلزن،  يعرف  ال  بيت  من  اخلردل 
أدركت أن ثمة حزًنا يسكن كل قلب. وحني 
الشخيص  حزهُنا  بدأ  الناس  أحزان  يف  ذابت 
حكمة  وأدركت  الوقت،  مع  خيفت 
السحرية.  وصفته  وعبقرية  القرية،  حكيم 
وال  هو  "ال  نحو  أنا"،  ال  من  “اخلروج 
التي  اخلردل  حّبة  هي  تلك  اجلمعية".  نحن 
اآلخرين.  أحزان  مع  تذوب  أحزاننا  جتعل 
كّلام  اجلميلة  القصة  تلك  أتذكر  ملاذا  أدري  ال 
ا ثكىل فقدت  باًبا أعرُف أن وراءه أمًّ طرقُت 
مع  الصعبة  حربنا  يف  شهدائنا  من  شهيًدا 
احلياة  أعداء  من  واقعنا  نّق  اللهم  اإلرهاب. 
األرض.  عىل  املوت  وكالء  الفرح  خصوم 
              عن املرصى اليوم  

السلبية املقارنات 
حتى ال هتدم زواجك، ال تقم بمقارنات 
دفع  هبدف  تكون  قد  وتعليقات 
إىل  ليتحّول  حياتك  رشيك  محاس 
الزوجة(  )أو  للزوج  املثالية  الصورة 
املثال: سبيل  فعىل  نظرك،  وجهة  من 

وأنَت  كذا  لديه  صديقتي  زوج  ملاذا 
خي أ جة  و ز ىل  إ ي  نظر أ و  أ  ! " ؟ ال

وحاويل أن تكوين مثلها.."!
عكسية،  بنتيجة  تأيت  السلبية  املقارنة 
أحد  ُيقّلل  أن  حيب  ال  اإلنسان  أّن  إذ 
كان  مهام  قدراته  من  أو  شأنه  من 
قريب  بمقارنته  يقوم  الذي  الشخص 
منه. وحتى لو كان اإلنسان يعلم بنقاط 
هبذه  حيتفظ  أن  حيب  أنه  إال  ضعفه، 
إنسان  ولكل  فقط!  لنفسه  املعلومات 
ضعف،  ونقاط  قوة  نقاط  كان،  أّيًا 
إنسان  هو  به  ُتقارنه  من  فليس 
املقارنة  أن  كام  العيوب.  من  خاٍل 
بأنه  حياتك  رشيك  ُتشِعر  السلبية 
نظرك! يف  أعىل  مثاًل  يكون  ألن  يفتقد 
إىل  يؤدي  السلبية  املقارنة  أسلوب  ان 
هذه  تغيري  حماولته  من  بداًل  العناد، 
أالّ  وجيب  سلوكه،  تعديل  أو  الصفة 
هبم  ُنقاِرن  ممن  الكثريين  أّن  يفوتنا 
باملال  اآلخرين  أمام  املباهاة  إىل  يلجأون 
السعادة واهلناء  أو بمظاهر  النفوذ،  أو 
أو  إحرتامهم،  أو  الناس  إهتامم  لنيل 
للتعبري عن شعور الشخص بالنقص يف 
هذا األمر الذي يتباهى به، أو إلفتقاده 
يتمناها،  التي  احلقيقية  للسعادة 
مواقع  عىل  عىل  خاصتًا  نرى  مثلام 
هذِه! أيامنا  يف  اإلجتامعي  التواصل 
املهم  ومن  املقارنة،  جتنَّب  إذن 
والكالم  النقاش  يكون  أن  والرضوري 
رشيك  وبني  بينك  يدوران  اللذين 

فالزوج  املقارنة.  من  خالَيني  حياتك 
األفضل  يكون  بأن  ويفتخر  حيب 
عيوبه،  كانت  مهام  زوجته  نظر  يف 
يف  واحلكمة  كذلك.  أيضًا  والزوجة 
اآلخر  الطرف  تشجيع  هو  الترصف 
شأنه  من  التقليل  أو  هدمه  وليس 
نرى  إذ  عليه.  يتفوق  بمن  بمقارنته 
والصديقات،  األصدقاء  جلسات  يف 
سبيل  "عىل  السيدات  إحدى  تتحدث 
مع  هبا  تتعامل  التي  املعاملة  عن  املثال" 
يمكن  يشء  يوجد  ال  وبأنه  زوجها، 
وبأّن  حبهام،  يعّكر  أو  يضايقهام  أن 
بمناسبة وبدون  باهلدايا  ُيغرقها  الزوج 
هذه  حقيقة  أّن  الواقع  ويف  مناسبة، 
أكثر  ليست  األحيان  أغلب  احلكايات 
تكون  أن  الزوجة  تتمنى  أمنيات  من 
عالقتها  ويف  الزوجية،  حياهتا  يف  فعاًل 
لكل  تفتقر  حياهتا  أن  إذ  زوجها،  مع 
والتفاهم.  احلقيقي  احلب  عنارص 
خمتلفة  بطرق  احلكايات  هذه  وتؤثر 
يصّدقنها  من  فمنهّن  يسمعها  من  يف 
الزوج  نيَس  مواقف  تذّكر  يف  ويبدأَن 
املشاكل!  تبدأ  وهنا  اهلدايا  تقديم  فيها 
أحد  ُيصاب  قد  املواقف  من  كثري  ويف 
األمل  وبخيبة  باإلحباط  الطرفني 
أرسته،  مطالب  تلبية  إستطاعته  لعدم 
الزوجية. احلياة  فشل  إىل  يؤدي  مما 
ال  عامة  بصفة  السلبّية  املقارنة  إن   
بني  والُبعد  املتاعب  من  ملزيٍد  إالّ  تؤدي 
إليها،  تلجأ  أالّ  فاحرص  لذا  الزوجني. 
عند  وموضوعّيًا  هادئًا  أسلوبك  وليكن 
معاجلة أي أمر بينك وبني رشيك حياتك.
يتبع....

أخرى  منحة   ،2020 جديد  عام  علينا  حيل 
البد  العام  بداية  ومع  والوجود،  العمر  من 
واضحة:   أهدافا  لنفسه  االنسان  يضع  أن 
سأنظم  السنة!  هذه  التدخني  عن  سأقلع 
الرياضة  ممارسة  يف  سأرشع  وقتي! 
ضعف  من  بعد  ما  يف  نسخر  وقد  يوميا! 
اعتزمنا  ما  تنفيذ  عن  والعجز  اإلرادة 
طاقة  األمل!  يبقى  ذلك  ومع  به،  القيام 
لدينا  تكون  ال  قد  يتبدد.  ال  وحلام  تنفد  ال 
نفقد  ال  لكننا   عمله،  هنوى  ما  تنفيذ  إرادة 
احلياة  طريقة  األمل  ألن  حتققه،  يف  األمل 
استمرارها.  وعن  نفسها  عن  الدفاع  يف 
ارتباط  باحلب  مرتبط  األمل  أن  وأظن 
الذي  املكان  هو  احلب  ألن  بالنور،  الشمس 
وأظن  األحالم.  وتفرح  املشاعر  فيه  تصفو 
يعيشون  أو  األمل،  يفقدون  الذين  أن 
عن  قلوهبم  كفت  الذين  أولئك  هم  بدونه، 
يف  وكنت  حيايت  مطلع  يف  أذكر  احلب. 
غرام  يف  وقعت  أنني  عرشة  الثالثة  نحو 
يف  أرسهتا  مع  سكنت  التي  اجلريان  ابنة 
مجيلة  كانت  العامرة.  من  األول  الطابق 
يف  رأيتها  هكذا  أو  معقولة،  غري  درجة  إىل 
تقريبا سني  من  وكانت  املبكرة،  سنوايت 
لقاءات  عىل  اقترصت  هبا  عالقتي  لكن 
حينام  أو  العامرة،  مدخل  يف  املصادفة 
أحببتها  ألخوايت.  قصرية  لزيارة  تصعد 

مفتوحتني  بعينني  أمامي  تتوقف  ثم 
أمحد!   "  : حيد  ال  بفرح  وتصيح  مبهورتني 
عىل  حل   " التلفزيون!  يف  امبارح  شفتك  أنا 
ختاطبني  مرة  أول  تلك  كانت  فقد  الذهول، 
من  أفقت  وباسمي.  بل  أحالمي،  فتاة  فيها 
ده   "  : قائال  ألعىل  رأيس  ورفعت  ذهويل 
أدقق  أبقى  ح  كده  بعد  لكن   ، بسيط  دور 
وكادت  جتيني"!  اليل  السيناريوهات  يف 
للحظة  بعبوري  افتخارها  من  تقبلني  أن 
تلك  بعد  ومن  املستشفى!  بممر  لقطة   يف 
اخلفقان  عن  قلبي  يتوقف  مل  التجربة 
كل  ويف  وثالثا،  واثنتني،   ، مرة  واحلب، 
الكتابة  مثل  احلب  أن  أوقن  كنت  مرة 
يدركها  ال  مبهمة  بعوامل  حمكوم  األدبية، 
يقوده  الذي  ما  يدرك  ال  إنه  تقريبا،  االنسان 
أين،  إىل  وال  كيف،  وال  العوامل،  تلك  من 
بقوة باألمل  مرتبط  احلب  أن  يعرفه  ما  كل 

فرط  من  لكنني  إيل،  خيل  أو  بقوة، 
أكلمها!  أو  منها  أقرتب  أن  هتيبت  مجاهلا 
أمامها  فأقعد  أخوايت  مع  وجتلس  تزورنا 
فقط  بحرف،  أنبس  ال  صامتا  متجمدا 
أن  إىل  باألمل،  ممتيلء  وقلبي  إليها  أتطلع 
وكان  أقربائنا  أحد  فيه  دعاين  يوم  حل 
متثيلية  يف  الظهور  إىل  بالتلفزيون  خمرجا 
يف  الكامريا  أمام  عبور  جمرد  تلفزيونية، 
إحدى  إىل  أشري  وأن  بمستشفى،  ممر 
هي  هل   : معي  آلخر  قائال  احلجرات 
ذلك.  من  أكثر  يشء  وال  احلجرة؟  هذه 
الكامريا  أمام  بقائي  أطيل  أن  قررت  لكني 
أتكلم  فرحت  قريبي!  املخرج  أن  طاملا 
 : أعىل  من  املخرج  رصخ  أن  إىل  وأرشح 
أعد  ومتيش.  كلمتني  دول  ؟  كله  ده  إيه   "

أدخل  وأنا  بيومني  ذلك  بعد  التصوير". 
السلم عىل  هتبط  فتايت  وجدت  العامرة 

 أحدمها يكمن يف اآلخر، أو أن األمل زهرة 
العام  العشق وحدها. يف  إال يف أرض  تنبت  ال 
وإىل  احلب،  إىل  نتطلع  دعونا   2020 اجلديد 
نوافذ  عند  من  بزهوره  لنا  يلوح  الذي  األمل 
وخيالنا أرواحنا  يف  عطره  وينرش  احللم 
آخر عامل  يف  أبناؤنا  حييا  أن  يف  األمل 
البرشية  انرصاف  يف  األمل  وسعيد،  جديد، 
يف  احلب،  يف  األمل  والفنون،  العلوم  إىل 
أوضاعنا تتحسن  أن  يف  احلق،  الصداقة 
خيص  وال  خيصني  ال  ألنه  األمل  وسيبقى 
خيص  إنه  ذاتيا،  شأنا  ليس  إنه  أحدا، 
إنه  ودوراهنا.  وفوراهنا،  ذاهتا،  احلياة 
وعن  نفسها  عن  الدفاع  يف  احلياة  طريقة 
العرب  شاعر  املتنبي  يقول  استمرارها. 
أي   ،" حدثتها  إن  النفس  أكذب   "  : األعظم 
تعتزم  حني  نفسك  يف  وأنعشه  باألمل  تعلق 
ما   "  : الطغرائي  ويقول  بيشء.  القيام 
ناظم  أما  األمل"،  فسحة  لوال  العيش  أضيق 
أمجل   "  : اجلميلة  بقصيدته  فيرتنم  حكمت 
إليها بعد، وأمجل  التي مل نذهب  تلك  البحار 
وأمجُل  بعد،  يولدوا  مل  الذيَن  األطفال 
هذا  فليكن  بعد".  نعشها  مل  التي  تلك  األيام 
مشبعني  ولنعش  لألمل،  عاما   2020 العام 
حديقة  يف  تنمو  التي  الزهرة  باألمل، 
واألمل باحلب  سعيد،   ، جديد  عام  احلب. 
والعزيمة.   واالبداع  باالنجازات  وحافل 



متالحقة  وافكارنا  ملتهبة  مشاعرنا  كل 
للحياة  ونظرتنا  واملوت  احلياة  بني 
فها  والتسيب،  اجلدية  بني  تتأرجح 
 2019 لسنة  ديسمب  شهر  ودعنا  نحن 
فللجدية   2020 لسنة  يناير  شهر  وبدأ 
نرسع  أن  وجب  أفضل  حياة  نحو 
السنة  هذه  من  القادمة  االيام  نبدأ  وأن 
الروحية  حياتنا  نظام  بمراجعة  اجلديدة 
والنفسية واجلسدية مع من هم مرشدين 
باهلل  عالقتي  كل  اراجع  بمعني  لنا، 
انفذ  وان  باحلق  اعبده  ان  امرين  الذي 
األبدية  ايل  ستوصلنا  التي  وصاياه  كل 
املالئكة  ورؤساء  املالئكة  مسكن  حيث 
الطغامت  وكل  والساروفيم  والشاروبيم 
الشهداء  مصاف  ومجيع  السامئية 
باعامهلم  اهلل  ارضوا  اللذين  والقديسني 
بكل  عالقايت  أيضا  اراجع   … الصاحلة 
الوالد  كاقاريب  احلياة  هذه  يف  حويل  من 
اهلل  امرين  كام  اكرمهم  وهل  والوالدة 
الكتاب  يف  االويل  الوصية  يف  جاء  كام 
تطول  لكي  وامك  اباك  اكرم   ( املقدس 
 )12:20 :)خروج  األرض  عيل  ايامك 
وأيضا  واخواين  باخويت  عالقتي  وأيضا 
أودهم  وهل  الكبرية  بعائلتي  عالقتي 
متوجني  اهنم  حيث  باخلري  واذكرهم 
عالقايت  وباملثل   ،) الرحم  صلة   ( بعبارة 
معهم  اختلفت  مهام  والزمالء  باملعارف 
اجلنس  او  اللون  او  الدين  او  العرق  يف 
معهم  بالتعامل  فيهم  ربنا  اتقي  ان  البد 
أيضا   … اعاملهم  ان  به  اهلل  امرين  بام 
مقدسة  سوية  عالقة  بجسدي  عالقتي 
تعلمون  اما   ( قائال  اهلل  هبا  اعلمنا  كام 
فيكم:  سكن  اهلل  وروح  اهلل  هيكل  انكم 
الن  كورنثوس(  اهل  ايل  االويل  )الرسالة 
جسده  يستغل  ان  الحد  يسمح  ال  اهلل 
االعامل  هذه  هنايات  الن  االثم  حياة  يف 
فقدان  ايل  االنسان  توصل  مقدسة  الغري 
االرتباط  فقدان  وأيضا  باهلل  االرتباط 
املجتمعات  يف  حمبب  غري  الن  باالخرين 
الن  الناس  من  الفئة  هذه  من  القرب 
الدنيا  هذه  يف  عليه  اهلل  غضب  هذا  يعد 
انفسهم  عيل  خوفا  االخرين  منه  فيهرب 
يف  اهلل  من  االيت  الغضب  ينتظره  وأيضا 
أيضا  واضيف  األخري  لليوم  احلساب  يوم 

إىل  الليل،  منتصف  مؤرش  أجتاز     
ببهاء  يومض  مشع،  نجم  حيث 
الدرب  وينري  هامتي،  فوق  وجالل 
البعيد! املستقبل  صوب  املمتد 
طاملا  التي  أوراقي،  معي  أمحل  بثقة     
سنة! كل  من  يناير  من  األول  قبل  كتبتها 
انني  مع  تدوينها،  عن  أكّف  ال  أوراق،     
عىل  للسيطرة  فاقدًا  الغالب،  يف  أبدو، 
الواهنة! الضعيفة  البرشية  طبيعتي 
أخطاء  من  الكثري  تتضمن  أوراق،     
بتعويض  تذكري  عىل  وتشمل  املايض، 
معركة  يف  مني  نفذت  التي  األشياء 
واالحتامل!   والصب،  احلنان،  مثل:  احلياة، 
القادمة األيام  فيها  أعاهد  أوراق،     
وأبًا  مثاليًا،  زوجًا  أكون:  بأن 
وفيًا  وصديقًا  طيبًا،  وأخًا  صاحلًا، 
لآلخرين! بركة  أكون  وأن  خملصًا، 
حروفها  من  وترشق  تبزغ  أوراق،     
جديدًا قلبًا  أمحل  بأن  وردية،  آمال 
االثنا  الشهور  تكون  وأن  جديدة،  وروحًا 

ماوس  اشرتي  نازل  كنت  فرتة  من 
فأديت  بنتي  معايا  وكان  للكمبيوتر 
جنيه  ١٣٠ رجعيل   .. جنيه   ٢٠٠ الراجل 

 .. تاين   طلبات  اشرتي  ورحت  خدهتم 
لقيت  احاسب  علشان  الفلوس  بطلع  وانا 
اوي اتضايقت  مقطوعه،  جنيه   ١٠٠ ال 

علشان  بعضيها  يف  ابرمها  حاولت 
 .. باله  ماياخد  غري  من  ياخدها 
شوف  وقايل  ورجعهايل  خد  لالسف  لكن 
متضايق  وانا  ومشيت  خدهتا   .. غريها 
نتيجة  كويس  الفلوس  يف  مابصتش  اين 
اين  مهي  كل  بقى  املهم  االستعجال، 
لقيت   .. ماركت  السوبر  رحت  ارصفها، 
مش  كويس  قولت  بيبيع  صغري  عيل 
واديتهاله  برمتهاله  منها  باله  هياخد 
الباقي واداين  الدورج  يف  رماها  راح   ..

وانا  ومشيت  والباقي  الطلبات  خدت 
وضحكت  انترصت  اين  بنفيس  فخور 
خالص  خدها  الولد   .. لبنتي  وبقول  عليه 
يف  رنت  كلمة  قالتيل  لكنها  عليه  وضحكنا 
عليه" ضحكنا  يابابا  "برافو  قالتيل  ودين، 

التعاليم  دي  ان  نفيس  من  اتضايقت 

واالسامك  واحليوانات  بالطيور  عالقتي 
اهلل  مجال  فيهم  اري  هل   … والنبات 
حني  اهلل  اسم  اجمد  هل   … العظيم 
اهلل  متجد  التي  املخلوقات  هذه  اري 
منها  حتي  اجلنا  من  خصيصا  وخلقها 
ملهمة  ماتكون  ومنها  عليها  نتغذي  ما 
حياهتا  ونظام  والواهنا  باصواهتا  لنا 
… كثريا  منه  نقتبس  الذي  الدقيق 
من  بعض  سويا  رسدنا  القراء  احبائي 
انفسنا  نراجع  ان  البد  حياتنا  يف  أشياء 
سيحسبها  التي  األشياء  أي  ونفتش 
ونسأل  عنها  اهلل  امام  وسأسئل  اهلل  ضدي 
الب  حياة  واعيش  اتبر  كيف  انفسنا 
الختم  اهلل  عن  يبعدين  شيئا  كل  واهني 
سنني حياتى عيل خري ويف ريض من اهلل 
السنوات  هذه  كل  عليا  صب  الذي  اخلالق 
التوبة  سنة   2020 سنة  وستبقى  السابقة 
جيئ  واالن   … أمامنا  املتاحه  احلقيقية 
اجلديدة  السنة  بدايه  مع  والفرح  السالم 
الفردوس  يف  العيش  ايل  واالشتياق   2020
نسبح ونرتل لنقول رايت سامءا جديدة  
…  )21 )رؤ8.1  جديدة  ارضا  ورايت 
نحن   … ساحمنا  يارب  أيضا  ونقول 
عهدا  نعهد   ... أوال  احببتنا  النك  نحبك 
له  تسجد  الذي  االله  أهيا  معك  جديدا 
قائلة  مسبحة  السامئية  الطغامت  كل 
الصباؤت  رب  قدوس  قدوس  قدوس 
جمدك  من  مملوءاتني  واألرض  السامء 
يف  األول  السطر  ونبدأ   … وكرامتك 
من  املساندة  بطلبة  اجلديدة  السنة 
وان   … اخلري  عمل  عيل  ليساعدنا  اهلل 
اهلل  هو  عبادته  يف  التقصري  عن  يعوضنا 
عيل  يارب  نشكرك  اجعلنا   … الرحوم 
كل  ويف  يشء  كل  اجل  ومن  يشء  كل 
الفقراء  نعطي  اجعلنا  يارب   … يشء 
انت  الن  عنا  الفائض  وليس  اعوازنا  من 
يارب   … لنا  منك  نعمة  وكلها  لنا  املعطي 
أعداء  الكل  اجل  من  نصيل  ان  علمنا 
الرب  فليعطينا  احبائي  وأخريا  واحباء 
تأملوا  اللذين  االخرين  مع  نتصالح  ان 
يعطينا  ان  قادر  واهلل  موقف  أي  يف  مننا 
صفحة  يف  نقطة  وضعنا  لقد  نقول  ان 
 … السطر  أول  ومن  حياتنا  من  جديدة 

كاريزما. قراء  أحبائى  اللقاء  إيل 

العمر! سنوات  أحسن  الوليدة،  عرش 
نفيس إىل  اجتمعت  مرة،  من  كم     
جديدًا عامًا  أبدأ  أن  جيب  كيف  ألتأمل: 
آخر  يشء  أي  من  أكثر  اهلل  إلرادة  خاضعًا 
باملجد، والقوة، والظفر! الكون، مثمرًا  يف 
وعودي  تبقى  مرة،  من  وكم     
أصبح  حتى  ورق؛  عىل  حبًا  وقرارايت 
بعد! يبدأ  مل  وكأنه  جديد،  عام  كل 
اراديت  عىل  املتكأة  هزائمي  ورغم     
قائاًل:  ذايت،  أوايس  املتالشية،  الفانية 
املخلصة  تعهدايت  تدوين  جمرد  ان 
مني صادق  اعرتاف  هلو  اجلديد،  للعام 
حيايت أسلوب  عن  راِض  غري  بانني 
والتجديد التغيري  عن  أبحث  وانني 
جماهدًا  األفضل،  إىل  بجدية  والسري 
السيئة،  العادات  طرد  يف  ودأب  بإخالص 
باميّض! املقرتنة  القاسية  والترصفات 
مستقباًل  أصنع  أن  أستطيع  مازلت  هل     
اجلديد؟.. العام  يف  املايض  عن  خيتلف 
عام! كل  هناية  يف  السؤال  هو  ذلك 

العربية  باب  مافتح  وقبل  بعلمهاهلا  اليل 
وبقوله تاين  برجعله  نفيس  لقيت   ..
هاهتا   .. مقطعه  فلوس  اديتك  انا 
طلعها  الولد  سليم  مكاهنا  وخد 
فعال مقطوعه  ولقاها  الدورج  من 
فيها  مابصش  انه  متضايق  وهو  ادهاين 
مشيت  ساعتها  راجعله  اين  واستغرب 
خصوصا  عليه  ماضحكتش  اين  فرحان 
ممكن  كان  شافها  املحل  صاحب  لو 
ويف  بسببها  يمشيه  او  منه  خيصمها 
تفكريها  لبنتي  صلحت  الوقت  نفس 
عىل  مقبلوش  اليل  ان  وفهمتها   ..
بعدها  غريي،  عىل  ماقبلوش  نفيس 
حصالتها يف  تشيلها  لبنتي  ادهيا  قررت 
درس  افتكري  فيها  تبيص  ملا  كل  قولتلها 
" بصدق  والتعامل  االمانه   " جدًا  مهم 
الفهلوة  ان  صغرهم  من  أوالدكم  علموا 
 .. شطارة  مش  الناس  عىل  والضحك 
بينعكس  التعامل  يف  واالمانه  خيبه،  لكنها 
شئ كل  ويف  املشاعر  يف  االمانه  عليها 
اواًل  اهلل  خمافة  يف  يكبوا  اوالدك  علشان 
صدق.  بكل  املسؤلية  قد  يكونوا  واهنم 

للحالة  تصوير  هو  املقال  هذا  عنوان 
ولبنان  العراق  هبا  يمر  التى  الواقعية 
املؤسسات  دولة  غياب  ظل  ىف  االن 
بعد  سقطت  التى  فالدول  والقانون 
الديكتاتورى  احلكم  او  الفرد  حكم 
قرصا  املؤسسات  فيها  غيبت  والتى 
طويلة  فرتات  احلاكم  يد  ىف  واصبحت 
معه  تسقط  احلاكم  هذا  يسقط  فعندما 
ىف  وامليليشيات  العصابات  وتبدا  الدولة 
ظل  ىف  ماتبقى  اسقاط  رسعة  ىف  عملها 
املؤسسات  اهم  احد  وهو  اجليش  غياب 
هى  االن  فالعراق  الدولة  لبقاء  الضامنة 

وليست  امليليشيات  من  حمتلة  دولة 
الكامل باملعنى  سيادة  ذات  دولة 
احلالة  نفس  االخر  اجلانب  عىل  ونرى 
الداخىل  االحتالل  لبنان  ىف  املشاهبة 
لبنان  جنوب  ىف  موازية  دولة  وانشاء 
والقانون  املؤسسات  دولة  غياب  ظل  ىف 
يسمع  فمن  قيمة  بال  الثورة  فتصبح 
ما  احد  اليسمع  الشعب  رصخات 
والكل  يطالب  فالكل  االخر  يقوله 
فيصبح  االخر  سامع  بدون  يتكلم 
ىف  يؤدى  الذى  الطرشان  بحوار  اشبه 
اخرى  مرة  اهلية  حرب  اىل  النهاية 

لبنان ىف   1975 عام  ماحدث  مثل 
عن  عاجزة  البلدين  كال  ىف  فاحلكومات 
امليليشيات  تكبيل  ظل  ىف  بمهامها  القيام 
احلكومية  القطاعات  عىل  وسيطرهتا  هلا 
الدولة  وجود  ظل  ىف  اخر  اوبمعنى 
االن  العراق  ىف  وماحيدث  املوازية 
وانام  البعض  يتصور  كام  ثورة  ليس 
متى  احد  اليعلم  اهلية  حلرب  بداية 
املؤسسات  غياب  ظل  ففى  ستنتهى 
كان  وان  حتى  الالدولة  حالة  امام  نحن 
دولة هناك  بان  يوحى  اخلارجى  الشكل 
الدولة  مؤسسات  وقيام  رسوخ  اما    -   
يعطى  االزمات  وقت  ىف  حتى  بدورها 
دولته  داخل  للمواطن  طامنينة 
الدوىل  املجتمع  امام  دولية  ومصداقية 
قوية  الدولة  ظلت  احلاكم  سقط  فاذا 
القانون  تطبق  بمؤسساهتا  راسخة 
الدولة  فرئيس  الظروف  احلك  ىف  حتى 
ذو  الدولة  ىف  عاما  االموظفا  ماهو 
ويتقاضى  الشعب  خيدم  رفيعة  درجة 

عىل  تفرض  التى  الرضائب  من  راتبه 
استاذنا  ذلك  اىل  اشار  كام  الشعب 
اجلمل  حييى  دكتور  الدستورى  الفقيه 
وفاته  او  شخص  فسقوط  اهلل  رمحه 
والقانون املؤسسات  دولة  عىل  اليؤثر 
مرص  ىف  ماحدث  ذلك  عىل  واملثال 
مؤسسات  فظلت  يونيو   30 ثورة  بعد 
االخرى  تلو  واحدة  تنتفض  الدولة 
ظل  ىف  الفاسدين  من  نفسها  وتطهر 
املؤسسات  لقيام  الضامن  احلامى  وجود 
فقامت  محايته  حتت  بدورها  االخرى 
مرص  ىف  العليا  الدستورية  املحكمة 
رئيسها  وتعيني  التارخيى  بدورها 
وفقا  للجمهورية  مؤقتا  رئيسا 
بسالم  تعب  ان  فاستطاعت  للدستور 
االستقرار  وعدم  الفوضى  حالة  من 
ودولة  الؤسسات  دولة  بني  الفرق  وهنا 
ان  السهل  من  االفراد  فدولة  االفراد 
والقانون  املؤسسات  دولة  اما  تسقط 
السقوط. عىل  عصية  دائام  تظل 



وكم تملك فى هذا االتجاه ؟ 
كان أحد أثرياء تكساس قد دعى راعى 

يمتلكها  التى  البرتول  حقول  لرييه  الكنيسة 
له:  فاخذه اىل منطقة مرتفعة وقال 

وغربًا  ورشقًا  وجنوبًا  شاماًل  انظر 
أمالكى!" هذه  كل  البرص،  مرمى  عىل 

نحو  يده  اهلل  رجل  رفع  وعندئذ 
وساله: فوق  اىل  ونظر  السامء 
االجتاه؟". هذا  ىف  متلك  "وكم 

أنا  حق  "لك  له  وقال  املليونري  فخجل 
االجتاه  هذا  عن  جدًا  مشغول  كنت 
له". االستعداد  ىف  أبدأ  أن  وجيب  الساموى 

***

15 سنة !  ال يكلم زوجته 
زوجها  لصديق  الزوجة  شكت 
واحدة  كلمة  يكلمها  مل  زوجها  بأن 
سنة!   15 منذ  أى  تزوجا  أن  منذ 
هل  له  وقال  زوجها  الصديق  ذلك  عاتب  فلام 
عندك سبب هلذا الترصف الشاذ؟ أجابه هبدوء:

- نعم. ألنى ال أريد أن ُاقاطعها !
***

الضرائب  دافع  البسيط  البقال 
لرجل  بقالة  حمل  عىل  رضائب  مأمور  مّر 
ببرصه  ودار  احلال،  وبسيط  تقى  مسيحى 
ىف أنحاء املحل ووجد أن الكثري من الرفوف 
التاجر  عىل  فأشفق  البضاعة،  من  خالية 
هيم  وهو  له  وقال  بإبتسامة  وحياه  البسيط 
عندك  ليس  أنه  عزيزى  يبدو  باألنرصاف: 
 .. عليه  الرضائب  فرض  يستحق  شئ 
له:  ويقول  يعرتض  املحل  بصاحب  وإذا 
وأندهش  جدًا!  الكثري  عندى  بل  كال، 
واستعد  دفرته  وأخرج  الرضائب  مفتش 
حديثه  الرجل  فتابع  يمليه،  ما  يكتب  أن 
يغنى: وكأنه  والفرح  الشكر  بنغمة  وقال 

عندى إيامن بالرب جيعلنى أعيش ىف السامء 
تقية  األرض، وعندى زوجة مجيلة  وانا عىل 
جعلت  واملاليني  الآللئ  يفوق  ثمنها  مهاودة 
مطيعني  مؤمنني  أوالد  وعندى  نعياًم،  بيتى 
وعندى  مرشق،  مستقبل  ينتظرهم  ناجحني 
صحة جيدة ال أتعاطى معها أى أدوية أو عالج، 
فال  أحتياجاتى  يسدد  رشيف  عمل  وعندى 
أوفياء  أتقياء  يعوزنى شئ، وعندى أصحاب 
يشاركوننى ىف الرساء والرضاء، وعندى .....
دفرته  وأغلق  الرضائب  مأمور  قاطعه  وهنا 
صديقى  يا  أهنئك   : ضاحكًا له  يقول  وهو 
معفاة  كلها  احلظ  وحلسن  العظيمة،  بثروتك 

الرضائب! من 
***

 1981 رؤيا نبوية عن أحداث سبتمبر 
بينام كنا ىف الطريق من مطار نيقوسيا عاصمة 

يف  الفوي  عمت  القذايف  سقوط  منذ 
ميليشيات  إليها  وهاجرت  ليبيا  أرجاء 
والعراق.  سوريا  من  مسلحة  مرتزقة 
اسؤاج  حلكومة  موالية  امليليشيات  هذه 
الليبي  للجيش  ومناوئة  دوليا  هبا  املعرتف 
مرص. من  املدعوم  حفرت  بقيادة  الوطني 
ودوليا  إقليميا  ققا  الرساج  أثار  وقد 
برية  بقوات  عسكريا  دعام  بطلبه  كبريا 
عى  أمنيا  يؤثر  مما  وجوية  وبحرية 
وتونس  كمرص  بليبيا  املحيطة  الدول 
األجنبي. التدخل  هذا  جراء  من  واجلزائر 

رصاعات  فجرت  أردوغان  "أطامع  إن 
رصاعا  يفجر  هو  وها  املنطقة  يف  كثرية 
إقليميا خطريا يف رشق املتوسط ... واألكيد 
من  أكثر  يف  يميض  أردوغان  يريده  ما  أن 
مع  العسكري  االتفاق  عب  فهو  اجتاه، 
اإلرهابيني  لتسليح  منفذا  جيد  الرساج 
بشكل رسمي، وينقل املعركة لوجستيا إىل 
األرايض الليبية، من خالل وجود أقرب ما 
الليبية". يكون لقاعدة تركية عىل األرايض 
يشعل  ربام  ليبيا  إىل  تركية  قوات  "وصول 
بأرسها،  املنطقة  يف  إقليمية  حرب  فتيل 
حافة  عىل  أردوغان  الرئيس  أن  ويبدو 
األكب  املقامرة  أو  املغامرة  عىل  اإلقدام 
مغامرته  أن  خاصة  السياسية،  حياته  يف 
من  بالعديد  عليه  عادت  سوريا  يف  األخرى 
املشاكل واإلخفاقات، فلم ينجح يف اإلطاحة 

اجتامعات  مقر  كراون  فندق  إىل  قبص 
 1978 مايو  ىف  األوسط  الرشق  كنائس  جملس 
األنبا  الرمحات  مثلث  التاكسى  ىف  ىل  روى 
القصة  هذه  السابق  الغربية  أسقف  يؤانس 
رجل  طنطا  ىف  عندنا  يوجد  فقال:  العجيبة 
عن  كثريًا  معه  اهلل  يتعامل  جدًا  تقى  عجوز 
طريق الرؤى واألحالم ويعلن له عن أحداث 
بصورة  بحذافريها  تتحقق  ودائاًم  مستقبلية 
رأى  أنه  مؤخرًا  أخبنى  وقد  للدهشة  تدعو 
ولكن  مزعج  كابوس  عن  عبارة  فظيعًا  حلاًم 
بمعجزة!قال:  خريًا  عاقبته  جاءت  احلمد  هلل 
لإلخوان  ضخمة  مظاهرة  حلمى  ىف  رأيت 
البابوى  املقر  إىل  تتجة  املتعصبني  املسلمني 
شنوده  البابا  ضد  عدائية  هتافات  وهتتف 
واألقباط ومعهم أسلحة وسيوف وعصى ومل 
يتعرض هلم أحد حتى وصلوا إىل سالمل املّقر! 
وهنا رصخت بصوت عظيم "يا مالك ميخائيل 
املالئكة  رئيس  ظهر  وهنا  البابا".  وأنقذ  أحلقنا 
ميخائيل وأشهر سيفه أمامهم وألقى الرعب 
حتى  يطاردهم  وظل  فرتاجعوا  قلوهبم  ىف 
قلبى.  من  اهلل  وشكرت  وأختفوا.  تشتتوا 
والعدد  يتكرر  باملوقف  إذا  فرتة  بعد  ولكن 
مزعجة  بصورة  يتزايد  والتهديد  يتكاثر 
حقًا. وىف هذه املرة الثانية رصخت أيضًا: "يا 
البطرك".  أنقذوا   .. يا مالك ميخائيل   .. عدرا 
ميخائيل  املالك  هلم  تصّدى  الثانية  وللمرة 
وأرعبهم وطردهم فتقهقروا  وجروا هاربني.
وجتمعوا  عادوا  فرتة  بعد  ولكن  قال: 
حماولة  وكرروا  الثالثة  للمرة  وجتمهروا 
االعتداء. وأنا رصخت مثل كل مرة "يا عدرا 
أبونا  وانقذوا  أحلقونا   ... ميخائيل  مالك  يا   ..
ميخائيل  املالئكة  رئيس  وظهر  البطرك". 
بادية  الشديد  االستياء  وعالمات  املرة  هذه 
وهذه  أفعل،  أن  تريدين  "ماذا  ىل:  وقال  عليه 
أبكى  فرصت  معاهم؟!!!  بتوعنا  الناس  املرة 
أعمل   .. "معلهش  له:  وأقول  إليه  وأتوسل 
فضلك".  من  البابا  وأنقذ  برسعة  حاجة 
ميخائيل  العظيم  املالك  أستل  احلال  وىف 
رجعة!  غري  إىل  وطردهم  سيفه 
أحداث  ىف  الواحد  باحلرف  احللم  حتقق  وقد 
أرش  ما  حقًا   .  81  ،  80  ،  79 السنوات 
تؤدى  مؤملة  األصدقاء  خيانة  إن  اخليانة. 
الطالق،  تبر  الزوجية  واخليانة  قطيعة،  إىل 
باالعدام،  احلكم  تستوجب  الدولة  وخيانة 
والكنيسة؟!  املسيح  خيانة  تكون  فكم 
األعداء  من  لنا  محايته  عىل  هلل  شكرًا  ولكن 

وتنصيب  وحكمه،  األسد  بشار  بالرئيس 
حلفائه مكانه يف قرص الرئاسة يف دمشق".
يتكرر  أن  يريد  ال  إردوغان  "الرئيس 
يتحول  وأن  ليبيا،  يف  املرصي  السيناريو 
سييس  الفتاح  عبد  إىل  حفرت  اجلنرال 
حكم  آخر  عىل  بالتايل  والقضاء  آخر، 
الرساج  حلكومة  الداعم  السيايس  لإلسالم 
العريب،  والوطن  أفريقيا  يف  طرابلس،  يف 
العسكري  ثقله  بكل  سيلقي  وهلذا 
وهو  احلكومة،  هذه  خلف  والسيايس 
وسياسيا". وبرشيا  ماديا  جدا  مكلف  خيار 

يف الوقت الذي بدا فيه التوتر متصاعدا عىل 
خليفة  اجلنرال  إعالن  منذ  الليبية،  الساحة 
اخلميس  ليبيا،  رشق  قوات  قائد  حفرت، 
املعركة  بدء  عن  ديسمب،  األول  كانون   12
العاصمة  عىل  السيطرة  النتزاع  احلاسمة 
كل  بني  مواز،  توتر  يتصاعد  طرابلس، 
متحوال  ليبيا،  بشأن  وأنقرة  القاهرة  من 
ومثريا  العسكري،  إىل  الدبلومايس  من 
عسكرية  مواجهة  من  الكثريين  خماوف 
الليبية. األرض  عىل  تركية  مرصية- 
أي  الليبيني،  من  احلرب  هذه  "طريف  إن 
اجلنرال حفرت وحكومة الرساج، مسئوالن 
عن حالة التدهور والفوضى وعدم االستقرار 
الذي  الليبي  الشعب   ... ليبيا  تعيشه  الذي 
واالستقرار  األمن  إىل  يتطلع  زال  وما  كان 
اجلانبني". ضحية  هو  الكريمة  واحلياة 

سنة  انتهاء  معلنة  اجلديدة  السنة  تأيت 
وتبدأ  ورش  خري  من  فيها  ما  بكل  مضت 
نستقبل  وكالعادة  التاريخ  من  جديدة  سنة 
سنة  كل  ففي  خمتلفة  بعبارات  سنة  كل 
نستقبل عاما جديد  بفرحة وسعادة ننتظرها 
بعضنا  وهننئ  هبا  نحتفل  لكي  الصب  بفارغ 
أن  أمل  عىل  ماضية  سنة  ونودع  البعض 
مليئة  وتكون  مضت  التي  من  أفضل  تكون 
األمنيات.  كل  فيها  وتتحقق  باخلريات 

فيه  ما  بكل  العام  صفحة  نطوي  ان  وعلينا 
احللو واملر حتى السعادة واحلزن نلملم أشياءه 
نجمعها ونرتكها هناك يف زوايا الذاكرة نستعد 
للفرق بصمت ونودع عام لنستقبل باقي العمر. 

بعيدا عن األمنيات السعيدة بالسنة اجلديدة فإن 
بداية كل عام هي فرصة الختبار فرص التغيري 
الزمن  فبلغة  طبعا  األفضل  نحو  حياتنا  يف 
انقضى  شهر  أيام  بني  فاصل  جمرد  السنوات 
وشهر يتبعه لكن هي يف كل األحوال بداية لسنة 
جديدة بلغة االقتصاد والسياسة وعىل املستوى 
أعامرنا. من  تنقيض  سنوات  هي  اإلنساين 

قرب  مع  التوقيت  هذا  ويف  عام  كل  ففي 

نكتشف  العام  بداية  من  أسابيع  عدة  مرور 
أمام  ترتاجع  أخذت  وأمنياتنا  طموحاتنا  أن 
املتسارعة  اليومية  احلياة  ملتطلبات  اجلارف  املد 
فنجد  األنفاس  بالتقاط  حتى  تسمح  ال  والتي 
القادم!! العام  إىل  أمنياتنا  نرحل  أنفسنا 

املشكلة هي أننا نضع أمنيات غري حمددة املعامل 
برنامج  وبال  هناية  بال  أو  للقياس  قابلة  غري  أو 
قابلة  وغري  واقعية  غري  تكون  وأحيانًا  زمني 
للتطبيق!! تعلمت شيئًا يساعدين عندما أحدد 
أمنيات العام اجلديد حيث جيب أن نعرف ملاذا 
الذي  التغيري  أو  التأثري  األمنيات وما  نريد هذه 
قائمة  تكتب  أن  املمكن  فمن  فينا  ستحدثه 
بكل رغباتك للعام اجلديد ثم ختتار أهم 12 رغبة 
موزعة عىل 12 شهرًا بحسب األولوية وتكتب 

استقبال السنة اجلديدة تراودنا األفكار نفسها.. 
مع بداية كل عام جديد نتذكر حياتنا وأحالمنا 
نستطع  مل  ما  نحقق  أن  ونتمنى  وطموحاتنا 
مضى  الذي  ألن  سبقه  الذي  العام  يف  حتقيقه 
خالله  نتمكن  ومل  البق  برسعة  كان  لألسف 
احلل  ويكون  نتمناه  كنا  مما  كثري  عمل  من 
األمنيات يف  العام اجلديد  آمالنا يف  بأن نضع كل 
حول  يدور  فمعظمها  كثريًا  تتشابه  عام  كل 
صحة  عىل  واملحافظة  أكب  دخل  حتقيق 
إىل  واالنتقال  أحدث  سيارة  ورشاء  أفضل 
أفضل  وظيفة  عىل  احلصول  و  أكب  منزل 
إنجاب  أو  أرسة  بتكوين  األمنية  تتعلق  وأحيانا 
تسيطر  التي  األمنيات  من  وغريها  األطفال 
العزم  العام اجلديد ونعقد  عىل أفكارنا يف بداية 
وبعد  أنه  حيدث  الذي  لكن  حتقيقها  عىل 

خالل  حتقيقها  تم  التي  األشياء  بكل  قائمة 
العام املنرصم وتراجعها باستمرار عندما خييم 
اإلحباط أو الرتاجع عىل مزاجك يف بعض األيام 
جديدا  شخصا  وجتعل  ما  شخصا  حتب  ثم 
لتطوير  جديدا  كتابا  وتقرأ  عام  كل  حيبك 
ومتارس  التعبري  عىل  والقدرة  لديك  املعرفة 
تساهم  فهي  تفضلها  التي  واهلوايات  الرياضة 
وإطالة  الذاكرة  وتنشيط  الذهن  تصفية  يف 
كل  وتتعلم  النفوس  يف  السعادة  وتبعث  العمر 
حققت  كلام  نفسك  وتكافئ  جديدًا  شيئًا  يوم 
جزءا من طموحاتك وجتعل أحاديثك إجيابية 
دائام وتؤمن بنفسك حتى يؤمن بك اآلخرون. 

عام  العام  وبداية  هناية  يف  صديقى 
من  موسم  أي  يف  أدري  ال   …… جديد 
اآلحالم  هي  ما  أدري  وال  ؟  اليوم  حياتك 
والطموحات  التي عىل قلبك للوصول اليها ؟؟

األيام  هبذه  األستمتاع  عىل  اشجعك  ولكننى 
التي قد تكون أفضل أيام عمرك إذا قررت أنت 
ومتنيايت  صدف  وليست  قرار  بالسعادة  ذلك 
املميز  العام  بداية هذا  بكل نجاح وتقدم ىف  لك 
ال  أنجازات  لقطار  أنطالق  يكون  وأن   ٢٠٢٠
خري.  بألف  وأنتم  عام  فكل  هيدأ  وال  يتوقف 











حينام  جدا  غضبت  و  إستأت 
متاثيل  نقل  نية  عن  سمعت 
التحرير ميدان  إىل  الكرنك  معبد 
أهوج. عشوائى  قرارا  وأراه 
هبذا  األراء  بعض  سمعت  وعندما 
موضع  ىف  أشخاص  من  اخلصوص 
األمني  الوزيرى  مسؤلية مثل مصطفى 
مصطفى  و  لألثار  األعىل  للمجلس  العام 
الكاتبة  الكرنك و  أثار  الصغري مدير عام 
عدم  من  باخلوف  شعرت  جابر،  مليس 
املقدس املكان  هذا  حلرمة  مراعاهتم 
شاشات  أمام  للمبرات  تقديمهم  و 
و  األسباب  تقديم  دون  التلفزيون 
جعلنى  الترصف،  هلذا  الدوافع 
أجدادنا لنا  ماتركه  مصري  عىل  أختوف 
الثقافة  أصحاب  و  املسؤلون  كان  فإن   
الترصف  هذا  بكارثية  مكرتثون  غري 
الغري اإلنسانى فامذا ننتظر من املواطن 
التثقف؟! بفرصة  حيظى  مل  الذى 

مرص  يف  باآلثار  ومهتمون  مراقبون  فوجئ 
متاثيل   4 نقل  إىل  هيدف  حكومي  بقرار 
فرعونية من معبد الكرنك إىل ميدان التحرير، 
القاهرة. ساحات  لتحسني  خطة  إطار  يف 
وسم  اآلثار  علم  يف  باحثون  وأطلق 
" نك لكر با _ ش لكبا ا _ ثيل متا _ نقل _ ضد # "
مكاهنا  من  التامثيل  نقل  بوقف  للمطالبة 
املرصية  اآلثار  وزارة  كانت  فيام  األصيل، 
القرار. تنفيذ  يف  فعليا  رشعت  قد 
الوزراء  جملس  صفحة  نرشت  وقد 
فيه  أوضحت  بيانا  فيسبوك  عىل 
التحرير،  ميدان  تطوير  عملية  تفاصيل 
فرعونية. مسلة  نقل  أيضا  تضم  التي 
أسد  جسم  نقلها  املراد  التامثيل  وتتخذ 
تضم  جمموعة  ضمن  وتقع  كبش.  ورأس 
خلف  األول  بالفناء  توجد  "كبشا"   60
األقرص. بمدينة  الكرنك  بمعبد  األول  الرصح 

: طـــــــر مــخــا
الرئيس  إىل  بمذكرة  آثار  وعلامء  نشطاء  وتوجه 
املرصي عبد الفتاح السييس، تلتمس تدخله لوقف 
"خمالفة للمواثيق  التامثيل باعتبارها  عملية نقل 
الدولية للحفاظ عىل الرتاث احلضاري للشعوب".
منظمة  تبنته  الذي  البندقية  بميثاق  واستشهدوا 
.1974 عام  مرص  عليه  ووقعت  اليونسكو 
فصل  يمكن  "ال  أنه:  عىل  امليثاق  وينص 
احلضاري  النسيج  عن  التارخيي  املعلم 
ذلك  يكون  وال  منه،  جزء  هو  الذي 
القصوى". الرضورة  حالة  يف  إال  مقبوال 
وقالت مونيكا حنا، رئيس قسم اآلثار يف األكاديمية 

عال بصوت  أفكر  أنذا  وها 
تدعيام  يأتى  القرار  هذا  كان  إن 
باألحرى  جيب  ألال  للسياحة، 
األصىل  موقعها  ىف  باألثار  اإلهتامم 
هبا؟!، املوجودة  باملحافظات  و 
اجلغراىف بمحيطها  اإلهتامم  و 
إليها؟! املؤدية  بالطرق  و 
نفسها  باألثار  املساس  دون 
سياقها  و  معناها  إفقادها  و 
! خالهلا  بنيت  التى  اجلغراىف 
أرادت  إن  الدولة  عىل  جيب  ألال 
تستعني  أن  التحرير،  ميدان  تزيني 
فنية  مادة  لتنفيذ  احلاليني  بالنحاتني 
احلاىل؟ العرص  مصطلحات  و  بلغة 
األطراف مجيع  بذلك  فيستفيد 
احلاليني  للفنانني  عمل  فرص  بخلق 
مواهبهم و  فنوهنم  عن  للتعبري 
 و وضع مرص ىف عداد الدول التى تواكب 
الفنون. و  املعامر  جمال  ىف  احلداثة 

البحرية بأسوان، إن مرص "ستخل بتلك االتفاقيات 
الكباش". تلك  نقل  عىل  أقدمت  حال  يف  الدولية 
الوضع  أن  إىل  يس  يب  لبي  ترصيح  يف  وتلفت 
خطوط  يف  يكون  جيب  للكباش  الصحيح 
املسلة. حول  دائري  شكل  يف  ال  متوازية 
من  ستنقل  األثرية  القطع  تلك  أن  وتضيف 
بيئة  إىل  مرص(  جنوب  يف  )األقرص  جافة  بيئة 
بالقاهرة(  التحرير  )ميدان  الرطوبة  عالية 
الغازات  من  عالية  لنسب  تعرضها  إىل  إضافة 
الكربون. أكسيد  وثاين  أول  مثل  الضارة 
بتلك  سيرض  ذلك  أن  مونيكا  وتتابع 
الرميل  احلجر  من  "املصنوعة  التامثيل 
ترميمها". عملية  سيصعب  مما 
متاثيل  نقل  أن  كثريون  ويرى 
قيمتها  سيفقدها  مكاهنا  من  الكباش 
عادية. حجارة  إىل  وحيوهلا  التارخيية 
التامثيل  كام عبوا عن خوفهم من تعرض تلك 
للتخريب واقرتحوا عىل احلكومة تنظيم مسابقة 
الستنساخ جمسامت دقيقة للكباش اجلاري نقلها.
وتؤيد مونيكا حنا استنساخ التامثيل األثرية عوضا 
"التامثيل  أن  إىل  مشرية  األقرص  من  نقلها  عن 
املوجودة يف ساحة "بالزا فالمينيو" يف روما هي 
جمسامت حديثة ألسود وليست متاثيل أثرية".

تـــوضـــيــــح:
فكرة  عن  مدونون  دافع  املقابل  يف 
لتزيينها  عامة  ميادين  إىل  التامثيل  نقل 
الثري. مرص  بتاريخ  السياح  ولتعريف 
مدير  الصغري،  مصطفى  أوضح  كام 
املنقولة  التامثيل  أن  الكرنك،  معبد  آثار 

السؤال  ىف  واحدة  حلظة  نفكر  ألال 
سائح  أى  رأس  ىف  سيدور  الذى 
الىل  إيه   " التحرير  ميدان   يزور 
؟! البحر"  مجب  القلعة  جاب 
السائح  ثقة  نخرس  وبذلك 
معرفتنا  و  ترصفاتنا  ىف  األجنبى 
جغرافيا؟ و  إنسانيا  أثارنا  بقيمة 

أن  الفاضل،  القارئ  من  أطلب  هنا  و 
شاهقة  فيال  أو  بيتا  تبنى  أنك  تتخيل 
النقود، و  العمر  عليها  ترصف  و 
ثم يأتى من يعتقد أن له احلق ىف الترصف 
و  له  حيلو  ما  منها  ليأخذ  أمالكك  ىف 
ينقلها ليزين بيته هو فقط للتفاخر هبا.

مقدسة حرمة  هى  األثار  هذه 
من  كم  يتخيل  أن  الفاضل  وللقارئ 
الطاقات  و  اجلهود  و  والنقود  األعامر 
هذه  لبناء  بذلت  اإلنسانية  اإلرادة  و 

من  ليست  التحرير  ميدان  إىل  املعبد  من 
الكباش". طريق  عىل  املوجودة  تلك  بني 
بني  من  اختيارها  تم  أنه  الصغري  وبنّي 
املعبد  واجهة  خلف  موجودة  أخرى  قطع 
خلف  الفناء،  جانبي  عىل  األول(  )الرصح 
تركها  التي  )الطيني(  اللبن  الطوب  مباين 
األول. الرصح  بناء  أعامل  أثناء  القديم  املرصي 
رواد  تقنع  مل  التوضيحات  هذه  لكن 
الذين  االجتامعي،  التواصل  مواقع 
قرص  جرس  أسود  لتامثيل  صورا  نرشوا 
أرضار. من  له  تتعرض  ما  مبزين  النيل، 
للحقوق  املرصي  املركز  حمامو  أعلن  كام 
قضائية  دعوى  رفع  واالجتامعية،  االقتصادية 
أمام حمكمة القضاء اإلداري، ضد رئيس جملس 
القرار. بإلغاء  للمطالبة  السياحة،  الوزراء ووزير 

"أقدم طريق في العالم":
كبش  رأس  تتخذ  التي  التامثيل  وتعد 
رع".  "أمون  اإلله  رموز  من  رمزا 
عام.  3500 نحو  إىل  تارخيها  ويرجع 
معبد  يربط  الذي  الطريق  هو  الكباش  وطريق 
موت. بمعبد  مرورا  الكرنك  بمعبد  األقرص 
غري أن مصطفى الوزيرى، األمني العام للمجلس 
األعىل لآلثار، قال إن االسم الصحيح للطريق هو 
"طريق أبو اهلول" الذي يعد "أقدم طريق يف العامل".
وترتاص عىل جوانب الطريق متاثيل من احلجر 
الرميل عىل هيئة "أبو اهلول" برأس كبش بداية من 
الرصح العارش بالكرنك حتى بوابة معبد موت.
خالل  الطريق  من  اجلزء  ذلك  تشييد  تم  وقد 
عرص األرسة الثامنة عرشة، ثم قام امللك "نختنبو 

هلا. بالضبط  املخصص  مكاهنا  ىف  األثار 
مكاهنا  من  برتها  أمر  يعد  ألال 
من  إقالال  و  إعتداء  و  جريمة 
بنوها؟ الذين  أجدادنا  شأن 
إنتهاكا  برتها  أمر  يعد  ألال 
نحن؟ لنا  و  لتارخينا 
يعتقد  أن  األمور  غرابة  من  أن  و 
بعض  يشغلون  الذين  األشخاص  بعض 
فهام  األكثر  األشخاص  أهنم  املناصب 
و أن ال جيب أن يعرتض أحدا أو يطالب 
الترصفات  هذه  مثل  بإيقاف  أحدا 
و  العامة  شأن  من  مقللني  اهلوجاء، 
أخر. إنتهاكا  هذا  و  رأهيم،  قيمة  من 

املساس  بعدم  أطالب  مرصى  كفنان 
فذلك  جغراىف،  بمكان  املتعلقة  باألثار، 
املقدسة، األماكن  تللك  حلرمة  إنتهاك 
الذين  أجدادنا  و  بأباءنا  إستهتارا  و 
بناءها. ىف  كله  عمرهم  قضوا 

اجلزء  ببناء  الثالثني  األرسة  ملوك  أحد  األول" 
جانبيه  عىل  تصطف  الذي  الطريق  من  املتبقي 
إنسان،  برأس  اهلول  أبو  هيئة  عىل  متاثيل 
والسياحة. اآلثار  وزارة  موقع  ذكره  ما  بحسب 
املرصيني  حياة  يف  للغاية  هاما  الطريق  ويعد 
"األوبت"  أعياد  احتفاالت  شهد  إذ  القدماء، 
النيل. فيضان  بموسم  االحتفال  أو 
عصور  يف  للطريق  ملحقات  أضيفت  وقد 
النبيذ. حلفظ  وخمازن  كاحلاممات  خمتلفة، 
وانطلقت أعامل التنقيب يف هناية األربعينات من 
بداية  اخلمسينيات  يف  ليكتشف  املايض،  القرن 
الطريق من جهة معبد األقرص ثم توالت علميات 
املايض. القرن  وثامنينات  ستينيات  يف  الكشف 
ثورة  بعد  التنقيب  علميات  وتوقفت 
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عمليات نقل سابقة:
وسبق أن نقلت السلطات املرصية "مسالت صان 
وآثار  ومتاثيل  الرشقية  حمافظة  من  احلجر" 
القاهرة. إىل  التارخيي  "ميت رهينة"  من موقع 
رمسيس  متثال  عامني  قبل  اآلثار  وزارة  ونقلت 
يزال  ال  القاهرة  بوسط  شهري  ميدان  من  الثاين 
الكبري. املرصي  املتحف  هبو  إىل  اسمه  حيمل 
خطوة  بأنه  وقتها  القرار  الوزارة  وبررت 
األرضار  من  التمثال  حلامية  رضورية 
املنحوت  التمثال،  ويزن  التلوث.  عن  النامجة 
طنا.  83 الوردي،  اجلرانيت  حجر  من 
كام قطعت مقبة "توتو" من حمافظة سوهاج 
اجلديدة. اإلدارية  العاصمة  متحف  إىل  ونقلتها 
BBC Arabic

القاهرة؟ إىل  األقرص  من  أثرية  كباش  متاثيل  نقل  أثريون  يعارض  ملاذا 



دولة  ىف  يعيش  شخص  عىل  غربه  كلمة  تطلق 
شخص  او  غربه  ىف  فهو  االصىل  وطنه  ليست 
معظم  وىف  هم  اشخاص  جمموعه  عىل  يتعرف 
باحلنني  الغربه  تلك  ىف  الفرد  يشعر  االحوال 
ومعارفه  واصدقاءه  بيته  او  االصىل  وطنه  اىل 
اننا مؤمنني مغرتبني ىف  الصغر عىل  تعلمنا منذ  الكنيسه 
تلك االرض فهذا ليس وطننا احلقيقى بل لنا وطنا سامويا 
هو االعظم وينبغى االستعداد له ونحن بعد عىل االرض. 

الكنائس  من  هي  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
تعاليم  عىل  مؤسسة  وهي  املرشقية،  األرثوذكسية 
وكان  وبولس  بطرس  مار  رافق  الذي  مرقس  القديس 
رسالة  يف  ورد  كام  ابنه  يسميه  بطرس  وكان  خيدمهام 
بطرس  يف  ابني  مرقس  عليكم  يسلم  األوىل:  بطرس 
برشَّ  ومرقس   ،13 اآلية   5 األصحاح  األوىل،  الرسالة 
الروماين  احلاكم  حكم  فرتة  خالل  مرص،  يف  باملسيحية 
من  عاما  عرشين  حوايل  بعد  األول،  القرن  يف  "نريون" 
كان  وقد  الساموات،  إىل  وصعوده  املسيح  بشارة  انتهاء 
ذهب  إسكافيا  مرص  يف  باملسيح  يؤمن  شخص  أول 
إلصالح  مرص  إىل  وصوله  بمجرد  مرقس  القديس  إليه 
إىل  اإلسكايف  فرصخ  السفر،  من  اهرتأ  الذي  حذائه 
وهنا  يده،  يف  هبا  يعمل  التي  اإلبرة  دخلت  عندما  اهلل 
أتى  وكيف  اهلل  هو  من  له  يرشح  مرقس  القديس  بدأ 
بيته. وأهل  اإلسكايف  فآمن  البرش  خلالص  املسيح 

نربى  ازاى  واالخري  االول  مهنا  بيكون  الغربه  ىف 
تقاليد  عن  بعيده  صحيحه  كنسيه  بتعاليم  اوالدنا 
نعومه  منذ  فالطفل  الغربيه  املجتمعات  وعادات 

السنوات  خالل  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  عملت 
العامل دول  معظم  يف  هلا  مقار  وفتح  عامليا  التمدد  عىل  املاضية، 

املهجر  أقباط  خلدمة  خطة  الثاين،  توارضوس  البابا  وضع  فيام   
الزيارات  معها  تأيت  التي  اخلطة  وهي   ،2040 عام  حتى  كنسيا 
أهدافها. حتقيق  يف  لتصب  وحتركاهتا  خارجيا  للبابا  الرعوية 

للكريس  توارضوس  البابا  وصول  منذ  الكنيسة  وعمدت 
الدول  يف  قبطية  كنائس  افتتاح  عىل   ،2012 يف  البابوي 
العام  افتتح  حيث  هبا،  القبطية  للكنيسة  وجود  ال  التي 
اسم  محلت  اليابان  يف  قبطية  كنيسة  أول  املايض،  قبل 
مارمرقس". والقديس  مريم  العذراء  السيدة  "كنيسة 

عام  أسقف  مرقس  أنطونيوس،  األنبا  وضع  إفريقيا،  ويف 
كنيسة  ألول  األساس  حجر   ،2018 فباير  يف  أفريقيا،  شئون 
من  عدد  حرضه  مهيب  احتفال  يف  ماالوي  بدولة  قبطية 
بعد  وذلك  املسيحية،  الطوائف  وممثلو  املاالويني  املسئولني 
كنيسة  أول  أساس  حجر  قاد  ذاته  األسقف  وضع  من  شهور 
اسم  ُملحق هبا جممع خدمات، حتت  أوغندا  قبطية مرصية يف 
القبطية  الرسول  مرقس  مار  والقديس  العذراء  السيدة  "كنيسة 
وكذلك  كمباال،  العاصمة  أحياء  أحد  يف  وذلك  األرثوذكسية"، 
حتمل  والتي  اجلابون،  عاصمة  ليبفيل  ىف  كنيسة  أول  أفتتاح 
اإلنجييل". مارمرقس  والقديس  مريم  العذراء  اسم"السيدة 
الصني يف  كنائس  أي  متتلك  ال  القبطية  الكنيسة  أن  ورغم 

األقباط  خلدمة  كونج  هونج  يف  كنيسة  استأجرت  أهنا  إال 
بالصني يعيشون  الذين  املهجر  وأقباط  املغرتبني 

خالل  من  روحية  وخدمة  أسبوعية  قداسات  هبا  ويقام 
توارضوس. البابا  من  بقرار  املبعوثني  الرهبان  أحد 

عىل  واحلرص  االحد  مدارس  عىل  يواظب  اظافره 
ورحالت  مؤمترات  من  الكنيسة  انشطه  ىف  مشاركته 
داخل  االلعاب  قاعة  ىف  تتم  التى  الرياضه  ممارسه  حتى 
بالغرباء  اختالطه  وعدم  سالمته  عىل  للحرص  الكنيسة 
يامرسوا  اوالدنا  ازاى  االهاىل  لدى  بيكون  ختوف  أول 
الن  بأمان  اخلارجيه  الدول  داخل  الدينيه  شعائرهم 
اكتسبوا  احلال   بطبيعه  هياجروا   الذين  االشخاص 
ختوف  هناك  وايضا  هبا  املحيطه  البيئه  وتقاليد  عادات 
مرص  بره  زى  مرص  جوه  الكنائس  هل  وهو  اخر 
لن  الكنائس  من  االرثوذكسية  القبطيه  كنيستنا 
راسخه  وعادات  مبادئ  لدهيا  املكان  باختالف  تتغري 
اىل  املرصية  الكنائس  نقل  هو  وامهها  بدايتها  منذ 
والرتبيه  والتنشئه  االسلوب  حيث  من  املهجر  بالد 
خارج  املوجوده  املدارس  ىف  اخر  ختوف  وهناك 
الثقافات  واختالف  احلريه  ممارسه  حيث  من  مرص 
الرتبوى  بالدور  تقوم  الكنيسه  لذا  فيها  املوجوده 
تركه.  نستطيع  والذى  اخذه  نستطيع  الذى  وما 

قاطبة  الشعوب  بني  ما  والتقاليد  العادات  ختتلف 
فالعادات هي ما توارثته األجيال من أفعال وأقوال وتبقى 
واالجتامعية. الدينية  والطقوس  املناسبات  يف  حارضة 

كنائس  نتوقعه  مامل  وجدنا  امريكا  اىل  هاجرنا  حينام 
النفوس  جلب  االول  هدفهم  كهنه  باخلدمه  عامره 
وهذا  خورسها  اىل  االطفال  وضم  مذبحها  اىل 
حضنها  اىل  ابنائها  الكنيسه  تضم  ان  نتمناه  ما  هو 
جون  سان  هبا  نشيد  ان  نستطيع  التى  الكنائس  من 
االطفال  وخدمه  املميزين  الكهنه  باالباء  عامره  كنيسه 

دولة   100 يف  األقباط  ينترش  الكنيسة  االحصائيات  وحسب 
2012 عام  قبل  القبطية  الكنيسة  تتواجد  بينام  العامل،  حول 
املرقيس الكريس  سدة  إىل  توارضوس  البابا  وصول  عام  وهو 
تأسيس  حركة  بدأت  حيث  العامل،  حول  دولة   60 نحو  يف 
املايض القرن  ستينات  يف  مرص،  خارج  قبطية  كنائس 
أسس  الذي  السادس،  كريلس  الراحل  البابا  عهد  يف  وحتديدا 
الكويت هى  الواجهة  وكانت  مرص،  خارج  قبطية  كنائس  أول 
واسرتاليا  وأمريكا  كندا  يف  أخرى  كنائس  أنشاء  يتم  أن  قبل 
أنشاء  يف  يتوسع  أخذ  الثالث،  شنودة  البابا  أن  إال  وانجلرتا، 
التي  األقباط  هجرة  عملية  ملواكبة  اخلارج  يف  القبطية  الكنائس 
عدد  بلغت  حتى  والثامنينات،  السبعينات  فرتة  يف  تزايدت 
دولة.  60 بنحو  هلا  مقرات  القبطية  الكنيسة  متتلك  التي  الدول 
البابا  أراد  الذي  الكنيسة  داخل  املؤسيس  عمله  إطار  ويف 
األقباط  وخدمة  لالنتشار  خطة  وضع  أرسائه،  توارضوس، 
من  عدد  إنشاء  وتشمل   ،2040 حتى  تستمر  املهجر،  يف 
الواليات  لتقسيم  التخطيط  يتم  إذ  اجلديدة،  اإلبراشيات 
 3 إىل  كندا  وتقسيم  قبطية،  إيبارشيات   10 إىل  املتحدة 
فرنسا. شامل  ىف  جديدة  إيبارشية  وتأسيس  إبراشيات، 
مثل  كنائس  هبا  يوجد  ال  التي  الدول  يف  قبطية  كنائس  وإقامة 
املكسيك واسرتاليا، والرتكيز عىل إنشاء كنائس بسيطة متوسطة 
قبطي  تواجد  هبا  التي  البلدان  يف  فقط،  كاهنان  خيدمها  احلجم 
االكتفاء  يتم  أن  عىل  القبطية،  بالكنيسة  رسمي  واعرتاف  كبري 
بكنيسة كبرية أو كاتدرائية ىف كل إبراشية كمركز لتلك الكنائس.
وشاممسة  وكهنة  أساقفة  إرسال  الكنيسة،  خطة  تتضمن  كام 
لربط  اخلارج  لكنائس  املرصية  الالهوتية  باملعاهد  وأساتذة 

واخلادمات  اخلدام  من  هائله  جمموعة  الشباب  وجلب 
خلدمه  الكنائس  توفرها  التى  االمكانيات  بخالف 
دعونا  ولكن  العربية،  الدول  من  القادمني  اجلدد  ابنائها 
املالئكه  مثل  ترتل  اطفال  الكورال  خدمه  عن  نتحدث 
تراتيل مرصية وانجليزية واحلان  ابيض مجيل  ىف توب 
استمرت  وتدريبات  هبا  نشيد  ان  تستحق  خدمة 
ابناءنا  بالنجاح  عملهم  الرب  يكلل  لكى  شهور  لثالث 
االلتزام  علينا  نحن  ولكن  الكنيسة  يد  وهى  امينه  يد  ىف 
الكنيسة.  داخل  تواجدهم  عىل  وحرصنا  معهم 

ىف  الكنائس  عليها  حترص  التى  اهلامه  االشياء  من  ايضا 
البابا  من  البابويه  الرساله  نرش  البنائها  خدمه  الغرب 
وارساهلا وترمجتها اىل 18 لغه حول العامل ويعمل بفريق 
60 شخص حول العامل وايضا كنيستنا  الرتمجه اكثر من 
املهجر  وشعب  بكنائس  االم  الكنيسه  ربط  عىل  حريصه 
الثانى  توارضوس  البابا  قداسه  الطوباوى  ابانا  ايضا 
حريص عىل التواجد وسط ابناؤه املقيمني باخلارج كان 
اوالدى  اتفقد  ان  وخدمتى  بطريرك  انا   ( يقول  دائام 
معروف  البابا  لوجه(  وجها  اشوفهم  بحب  هنا  وانا 
البعض عليه  اطلق  حيث  الشباب  وسط  بتواجده 

عادى.  الغري  لنشاطه  الشباب  بابا 
ام  لدينا  الن  بالوحده  نشعر  ال  الغرب  ىف  نحن 
ابنائها  شئون  ترعى  واباء  حمرضها  داخل  تضمنا 
ابناءنا.  عىل  باالمان  ونشعر  كبرية  ارسة  مجيعنا 

تنظيم  جانب  إىل  مرص،  ىف  األم  بالكنيسة  القبطية  األجيال 
باخلارج  القبطى  الشباب  من  صغرية  ملجموعات  زيارات 
صور  أى  لتصحيح  مرص،  ىف  واألديرة  والكنائس  لإلبراشيات 
خدام  وإعداد  العاملي،  اإلعالم  بسبب  أذهاهنم  ىف  خاطئة 
واالهتامم  اخلارج،  شباب  أفكار  مع  متناسب  بأسلوب  شباب 
التى  الرقمية،  واإلصدارات  التعليمية  والوسائل  باملطبوعات 
حلركة  مناسبة  ميزانيات  ورصد  التكنولوجيا،  تستخدم 
األفكار  عن  املهجر  شباب  عقول  إلبعاد  والرتمجة،  التأليف 
االهتامم  عن  فضاًل  األرثوذكسية،  املعتقدات  هتاجم  التى 
عىل  املسيحية  األرس  وتشجيع  اخلارج،  ىف  القبطية  باملدارس 
مثل  الهوتية  معاهد  وإنشاء  املدارس،  بتلك  أبنائها  إحلاق 
والليرتوجيات  املقدس  الكتاب  ومعاهد  اإلكلرييكية،  الكليات 
والشاممسة،  والكهنة  واخلادمات  اخلدام  إلعداد  القبطية، 
جديدة. جمتمعات  ىف  الكنيسة  نمو  مع  يتناسب  بام 
الكنيسة  شئون  لتنظيم  البابا  هنج  إطار  يف  اخلطوات  تلك  وتأيت 
عمدت  حيث  املؤسيس،  التنظيم  عىل  واالعتامد  إداريا، 
القبطي  التواجد  ترسيخ  عىل  املاضية  السنوات  خالل  الكنيسة 
ومقابالته  الدينية  عالقاته  البابا  استغالل  عب  اخلارج،  يف 
املختلفة. واحلكومات  الدول  رؤساء  من  عدد  مع  العامة 
الكنائس  من  هي  األرثوذكسية  القبطية  والكنيسة 
القديس  تعاليم  عىل  مؤسسة  وهي  الرشقية،  األرثوذكسية 
حكم  فرتة  خالل  مرص،  يف  باملسيحية  برشَّ  الذي  مرقس 
نحو  وبعد  امليالدي،  األول  القرن  يف  "نريون"  الروماين  احلاكم 
السامء. إىل  وصعوده  املسيح  بشارة  انتهاء  من  عاما  عرشين 

2040 حتى  املهجر  أقباط  خلدمة  خطة  يضع  والبابا  عاملياً..  تتمدد  الكنيسة 

كتب: مصطفى رحومة - الوطن



مر م  يو و  . . حلو م  يو
يرض ال  و ينفع  ال  م  يو و

ي د يعا م  يو و  . . ي د عا م  يو و
يرُس لك  حا ال  و ط  مبسو نت  ا ال 

يح لر كا ي  يعد يح  مر م  يو و
ق نو مز و  ، ق خمنو م  يو و

ي قد عىل  ش  مهو
جر فيه  جتر  و

ي بيعد كله  هو  ا و
بتمر م  يا أل ا و

لطيف و يف  ظر م  يو و
يف خلر ا ق  ا ر و كأ يطري 
بيرُس و خفيف  حيه  ر
صيف ليلة  يف  كنسمة 

يمر ه  ز و عا ش  مو تبقى  و

م د أ بن  يا سمع  إ
م د نتنا ىل  تعا و

لعمر ا ت  يفو ما قبل 
ه ر ا ّو د م  يا أل ا ن  أل

ه ر ا نّو و ه  حلو م  يا أ
ه ر جبا و صعبه  م  يا أ و

ه ر ا ملر با نه  مليا
ك بتهد ليها  ليا

ك خد عىل  عك  مو د و
) عجبي ( بتقر  س  لنا ا و  د بر و

ه ر حمتا م  يا أ و
ه د لسعا ا و حه  لفر ا بني 
ه  د يا لز با لتعب  ا بني  و
ق مطلو م  ليو ا يفضل  و
ق و بري ال  و بيصفى  ال 

ق خملو لشقا  ا ع  م  د أ لبني  ا و
ي خد عىل  ي  يد إ نا  ا و
ي يعد م  ليو ا منتظر 

بر عىل  له  سا ير و

ي جا ش  هو ما يح  ا ر م  يو و
ي ز ش  لو ما حيد  و م  يو

عب ملتا ا ينهي 
عب ال ش  مو ل  يقو و

رش غري  من  بقى  ح  ّو ر

ّي  ملعّر ا ء  لعال ا بو  أ
عجب أ فام   ، ة حليا ا كلها  تعب  (

) د يا د ز ا يف  غب  ا ر من  ال  إ

 ، األريكة  هذِه  َعىل 
، نائمٌة  لسُت  أَنا 

 ، األريكة  هذِه  َعىل 
، احِة  الرَّ ِمَن  ِقسًطا  ُحزيِن  أْمَنُح 

 ، يسرتيُح  أجعُله 
، َيناُم 

! ُأَساِئُلُه 
، وِم  النَّ ِمَن  تِعبَت  أَما 
الِبطاَنة؟  هذِه  َعىَل 
 ، األريكة  هذِه  َعىل 

، ُمبخرَتٍ  لَِرجٍل  طيًفا 
، ُمبعَثٍر  لِرجٍل  طيًفا 
، األريكة  هذِه  َعىل 
، ُحزيِن  َيستلِقي 

، األرُق  استوَطنها  ٍة  ُمغريَّ بعيوٍن  إيلَّ  َينظُر 
، َيقوُم 

، ِوجدايِن  ِقيامُة  َفتقوُم 
! أَتساَءُل 

ثانيًة؟ االغتصاِب  رحَلة  َسُيعاوُد  َهل 
، أخرى  ِنكاٍح  ليلُة  ِهَي 

 ، آخر  ُشجوٍن  َليلُة 
، الَقلُب  هَلا  ُيَولِوُل  ليلٌة 

، اجَلفُن  هلا  وَتدمُع 
 ، األريكة  هذه  َعىل 

 ، ُوِئدت  أفراٌح 
 ، ُدِفنْت  أحالٌم 

، األريكٌة  هذه  َعىل 
 ! اسُتنِزَفت  حروٌف 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

عـنــــــــدى كـــــــــــالم

مرصية استفتاحيات 
   غالبية شعبنا الطيب، يبدأ يومه باستفتاحية: "يا فتاح ياعليم يا رزاق يا كريم".. 

   ويقال أن تعبري: "يا فتاح ياعليم"، تعبري من أصل ينحدر عن الفراعنة!
   ويف تاريخ الفراعنة، مفاتيح ذات معنى، وذات مغزى:

   مفتاح عنخ، أي مفتاح النيل، أو: مفتاح احلياة!
   واملفتاح الفيض، الذي يذكرك بنفسك، ويمنع قدميك من السري فوق طريق 

عرفت أنه ال يوصل إىل احلرية!
   واملفتاح الذهبي، الذي يفتح لك ذاكرة اآلخرين؛ فنتعلم أنه ما من حفرة قد 

نسقط فيها، مل يتسلق منها اآلخرون!
   وما زلنا نحتفظ بالقليل جدًا من مثل هذه املفاتيح النبيلة، منها: مفتاح 

الصب، الذي هو مفتاح الفرج!
   وبالكثري من املفاتيح الرشيرة، من قبيل: مفتاح الرشوة: "فتح خمك"
 ومفتاح العنف: "أفتح دماغك"، ومفتاح السكارى: "افتح يل الزجاجة"!
   ومن املدهش، حقًا، أن اللص هو الوحيد الذي ال يستخدم املفتاح، بل: 

"الطفاشة"!...

عـادل عطيـة

فإنك  مكافأة   تنتظر  وال  دائام  اخلري  افعل  أي  املياه  وجه  عىل  خبزك  إرِم 
أجره يضيع  ال  بارد  ماء  فكأس  ضعف  مائة  لك  اهلل  ويرد  جتده  قليل  بعد 
تعب.. معها  يزيد  وال  ُتغني  فهي  البكة  يف  لكن  الوفره  يف  املهم  وليس 

جمدى عزيز

يفعلوها كانوا  كام  أجدادنا  صناعات  أهم  شاهد  الفراعنة..  عرص  إىل  رحلة 
عىل  املرصية  احلضارة  املرصيون  بنى 
أرض  وألن  ًما،  عا  3500 قبل  لنيل  ا ضفاف 
الطبيعية  بمواردها  ومملوءة  خصبة  مرص 
استطاع  ومعادن،  وأحجار  أخشاب  من 
ليدوية  ا احلرف  يصنع  أن  القديم  املرصى 
كاآلتى: وهى  القادمة،  لألجيال  ويورثها 

الفرعونية: احلديقة 
القديمة  مرص  يف  لنبيل  ا يستمتع  كان 
حديقتهم  مقصورة  يف  املنعش  باهلواء 
وهى  "سينت"  اسمها  لعبة  ويلعبان 
يزال  ال  التى  السيجة  لعبة  تشبه 
احلارض. الوقت  يف  املرصيون  يلعبها 

: حة لفال ا
جتهيزها  عملية  أول  هو  األرض  حرث 
يمسك  الفالح  وهناك  للزراعة،  وإعدادها 
لثور با مستعني  البسيط  اخلشبي  باملحراث 
عملية  تبدأ  احلرث  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
باستعامل  اجلافة  الطينية  الكتل  تكسري 
املستقيمة  اخلطوط  شق  عملية  ثم  الفأس، 
املزارع  يقوم  بعدها  ثم  باملعول،  الرتبة  يف 
األغنام  وتتبعه  صغري  كيس  من  احلب  ببذر 
الرتبة يف  احلب  عىل  بأرجلها  تضغط  لكى 
املنازل بجوار  احلامم  أبراج  هناك  أن  كام 
الشادوف  بواسطة  تروى  احلقول  وكانت 
يف  علق  وقد  امليزان  تشبه  رافعة  وهو 
حجر  األخر  الطرف  وىف  دلو  طرفيه  أحد 
يتم  وعندما  ليوازيه،  لدلو  ا مقابل  صغري 
مكان  إىل  حزمة  حتمل  املحصول  حصاد 
قائم  يف  تعلق  الشبك  من  أكياس  يف  الدراسة 
الدراسة  مكان  أرضية  وتتكون  خشبي، 
عندما  صلبة  منطقة  من  دائرى  مكان  من 
الثريان  عليها  تساق  السنابل  عليها  توضع 
لثقيلة. ا بأقدامها  لتكثريها  األبقار  أو 

العســــــــل:
العسل  يستعملون  املرصين  القدماء  كان 
السكر  قصب  أن  حيث  التحلية،  يف 
وكانت  الفرتة  هذه  يف  يزرع  يكن  مل 
من  نابيب  أ من  تصنع  النحل  خاليا 
صفوف. يف  بعضها  فوق  ترص  الفخار، 

القوارب: صناعة 
الرئييس  الطريق  هو  لنيل  ا هنر  كان 
الفرعونى،  العهد  يف  للمواصالت 
من  القوارب  صناعة  كانت  ولذلك 
القوارب  وكانت  اهلامة  الصناعات 
نبات  من  حزم  من  تبنى  الصغرية 
باحلبال. بعض  إىل  بعضها  تربط  البدى، 

السمك: صيد 
الصياد  ويقوم  قاربني  بني  الشبك  يمتد 
السمك  إلزعاج  بعصاه،  املاء  برضب 
أن  الصياد  يستطيع  وهبذا  الشبك  يف  فيقع 
لإلسامك. صيد  من  ليه  إ يسعى  ما  حيصد 

للبن: ا الطوب  صناعة 
للبن  ا الطوب  صناعة  يف  املستعملة  املادة 
لتبن  وا باملاء  خيلط  الذى  لنهر  ا طني  هى 
توضع  ثم  سميكة  عجينة  يصبح  حتى 
قوارب  يف  العجينة  هذه  من  قطعة 
الشمس. يف  لتجف  ترتك  ثم  خشبية 

الزجاج: صناعة 
الزجاج  صناعة  يف  القديم  املرصى  برع 
االماكن  أشهر  ومن  املختلفة  بألوانه 
لصناعة  ورش  فيها  وجد  التى 
العامرنة. تل  منطقة  هى  الزوجاج 

: لتحنيط ا
املوت  بعد  باحلياة  القديم  املرصى  أمن 
حيتفظ  كى  التحنيط  بعملية  قام  حيث 
له  تعود  كى  كاماًل  املتوىف  بجسد 
كانت  العملية  هذه  أخرى،  مرة  الروح 
. يوًما  70 إىل   40 من  الغالب  يف  تستغرق 

الفخار: صناعة   
قبل  الصناعات  اقدم  من  الفخار  صناعة 
باملاء،  الطني  خيلط  حيث  سنة   6000
املكسورة  الفخارية  األوانى  يا  ببقا وخيلط 
جفاف  عىل  يساعد  مما  املبشور،  القش  او 
شقوق. بدون  مستوية،  وجيعلها  األوانى 

التامثيل: نحت 
جترى  التامثيل  نحت  عملية  كانت 
منه  يقطع  حيث  املحجر  يف  عادًتا 
هذه  وأول  الالزمة،  احلجرية  القطع 
احلجرية  الكتلة  فصل  هى  اخلطوات 
بدق  هذا  ويتم  الصخرة  سطح  عن 
تبدل  ثم  اخلشبية  االوتاد  أو  اخلوازيق 
األوتاد  تتمدد  وعندما  باملاء  األوتاد  هذه 
تنفصل. الصخر  قطعة  فإن  املاء  بفعل 

األلبسرت: فازات 
وهو  األلبسرت  أحجار  من  تصنع 
لتحف  تشكيله  يمكن  ناعم،  حجر 
أو  املصابيح  يف  تستعمل  مجيلة 
لغالية. ا والزيوت  العطور  لتخزين 

النجارة صناعة 
النجار  تستعملها  التى  األدوات  كانت 
وكانت  والبونز  النحاس  من  تصنع 
حلفر  وتستخدم  واألزميل  املطرقة 
األشجار. لشق  واملنشار  الثقوب 

السالح صناعة 
يكون  أن  هيتمون  الفراعنة  كان 
وقت  كل  يف  بالسالح  مزود  اجليش 
األقواس،  تشمل  االسلحة  وكانت 
القتال،  بالطات  السيوف،  السهام، 

األيام هكذا 

"َثواِن معُدوَدةٌ"

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

: الشاعرة  بقلم 
لطيفي شيامء 

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

عزيز جمـدى  م/  إعداد 
قـرأت لــك

وجالسيني تعايل  حبيبتي  يا 
وجانسيني يب  جتانِس 

احلياة حتلو  بِك 
حيياه قلبي  وبحبك 

عيونك ملعة   
وسكونك  صمتك 

حبى يف  مدفون  حنني 
بشجونك حييا  قلبي 

أمرييت أنِت    
اهُلاّمم فارسك  نا  وأ

عيونك تناديني    
غرام يا  ُأجيب  نا  وأ

وتبوح اخلفي  بالرّس  يل  ُتعلن 
الضلوع بني  حبيبي  يا  َك  سكنا

اجلروح وكل  األمل  ُحبك  ُيلئمُّ 
جمروح حبيب  بشوٍق  وانتظر 

بنظرٍة  نظراتك  ُأجيُب  نا  وأ
ابوح ما  ا  بًد ا اخلفي  وبالرّس 

واخلوف العشق  أنِت 
املذبوح العاشق  نا  وأ

جالسيني تعايل 
وجانسيني يب  وجتانيس 

مكتويب يف  روحك  يب  هَييمُّ 
عيوين وهتواِك  ليِك  إ ُق  اشتا

غيابك يف  تأملُت 
السجوِن كل  من  أكثر 

بُعَدك يف  القلب  يتمزُق 
ومكنونه الروح  فرحة  يا 

هواء نسمة  ليتني  يا
وشعورك اجفانك  تالمس 

ماء قطرة  ليتني  يا 
معشوقي  و  ِم  غرا شفايف  عيل 

تتالشى اهلوي  اساطري 
وشعوري احاسييس  َمام  َأ

قدرك نا  أ حبيبي  يا 
مكتويب و  قدري  وأنَت 

احلياة حتلو  بَك 
حيياه قلبي  وبحبَك 

احلياة حتلو  بِك 
حيياه قلبي  وبحبك 

بِك حتلو 
احلياة

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى



من  نعمة  بيت  كل  يف  األطفال  وجود  ُيعد 
آثارها  و  ملميزاهتا  حرص  ال  التي  اهلل  نعم 
من  البد  لذلك  األم.  و  األب  حياة  يف  اإلجيابية 
املختلفة  أعامرهم  مراحل  يف  بأوالدنا  اإلعتناء 
واإلهتامم. الرعاية  طرق  أفضل  عىل  و  كثريًا 

طرق تنمية مهارات الطفل و خاصة 
اإلجتماعية: المهارات 

الطفل: مع  احلديث   -1
من  معه  التواصل  و  الطفل  مع  احلديث  يعتب 
من  قدراته  تنمية  عىل  تساعد  التي  الطرق  أهم 
تعليمه  و  جيدُا  اإلستامع  و  للكالم  تشجعه  خالل 
تعليمه  أيضًا  مهذبه.  بطريقه  و  بحرية  التحدث 
اإلشرتاك  أو  آخرين  أطفال  مع  اللعب  يف  املشاركة 
ليعرف  القدم  يف نشاطات مجاعية مثل لعب كرة 
طفلك  تعليم  يمكنك  كام  املشاركة.  أمهية  و  قيمة 
اآلخرين  شكر  و  مهذبة  بطريقة  األشياء  طلب 
توترًا. أقل  بشكل  اآلخرين  مع  الترصف  و  عليها 

اللعب:  -2
اللعب  إىل  األحيان  من  كثري  يف  الطفل  ينجذب 
القدرات،  بعض  تعلمه  لعبة  عمل  يمكن  لذلك 
اللعبة  هذه   Puzzle البازل  لعبة  مثل: 
للطفل  اإلدراكية  و  البرصية  القدرات  تنمي 
الرتكيز. عىل  قدرته  زيادة  عىل  تساعده  و 

الرياضة:  -3
السليم  العقل  أن  املُؤكد  و  عليه  املُتعارف  من 
األطفال  تعويد  من  البد  لذلك  السليم  اجلسم  يف 
يوميًا.  األقل  عىل  واحدة  رياضة  ممارسة  عىل 
الدموية  الدورة  تنشيط  عىل  تعمل  فالرياضة 
الغذاء  و  األوكسجني  و  الدم  وصول  بالتايل  و 
بشكل  صحيح  نمو  إىل  يؤدي  مما  للمخ  الكايف 
تقوية  عىل  الرياضة  تساعد  أيضًا  ُمتعايف. 
ممارسة  عىل  التعود  أن  كام  الطفل.  جسم 
بالعادات  اإللتزام  الطفل  عىل  يفرض  الرياضة 
العقل. صح  البدن  صح  فكلام  السليمة  الصحية 

القراءة: و  الكتب   -4
لإلنسان  اإلهتامم  صدارة  مكان  القراءة  حتتل 
يستكشف  خالهلا  من  التي  الوسيلة  بإعتبارها 
البيئة  عن  و  العامل  عن  الكثري  و  الكثري  الطفل 
مواده  فهم  عىل  تساعده  و  به.  املحيطة 
لديه.  الذاتية  اإلبداعية  القدرة  تعزيز  و  الدراسية 
و  للطفل  القراءة  أمهية  رشح  من  فالبد 
ينتج  و  اإلطالع  و  القراءة  حب  يف  مساعدته 
الطفل مدارك  و  اإلستطالع  أبواب  فتح  ذلك  عن 
إنشغال  حالة  يف  بالوحدة  الشعور  من  يقلل 
الطفل.  حياة  أسلوب  تغيري  و  عنه  األم  و  األب 
أطفالنا  جعل  هو  القراءة  من  اهلدف  و 
يساعدهم  و  مثقفني  و  باحثني  و  مفكرين 
بإستمرار. اإلبتكارية  قدراهتم  تنمية  عىل 

5- اإلبداع:
يف  الرغبة  مع  االستكشاف  من  خليط  هو 

املشكالت،  اإلنجاز و حل  و  الوصول 
دائموا  احلال  بطبيعة  فاألطفال 

غري  األشياء  عن  السؤال 
و  هلم  بالنسبة  املعروفة 

لذلك  املشكالت  حل  حياولون 
الوقت  نعطيهم  أن  جيب 

املناسبة هلذه  األدوات  و  الكايف 
املشكالت.

الطفولة مرحلة 
بداية  وحتى  امليالد  منذ  الطفولة  َمرحلة  متتّد   

عرش،  الثانية  سن  حتى  أي  املُراهقة  َمرحلة 
يف  الطفل  عند  النامئية  العملّية  فيها  تتسارع 
تتبلور  حّساسة  مرحلة  فهي  جماالهتا،  مجيع 

الدور  لألرسة  إّن  ومهاراته.  الطفل  شخصية  فيها 
املثريات  وتقديم  للطفل،  السليم  التكوين  يف  األكب 
توفري  إىل  باإلضافة  املُناسب،  التوجيه  مع  اءة  البنَّ
الطفل  جوانب  كافة  ُتنّمي  التي  التعليمّية  األلعاب 
للخروج  الطفل  هَتيئة  وبالتايل  والعقلية،  اجلسمية 
املراحل  إىل  واملهارات  الُقدرات  من  عاٍل  بقدٍر 
العمرّية املُتقّدمة ليكوَن بذلك فردًا ُمنتجًا وسوّيًا.   

مهاراهتا وتطوير  الطفولة  مراحل 
وكان  مراحل،  أربع  إىل  الطفولة  مرحلة  مت  ُقسِّ
اخلصائص  معرفة  التقسيم  هذا  من  الغرض 
املتوّقع  واملُشكالت  مرحلة  لكل  النامئية 
بطرق  اإلملام  رضورة  إىل  باإلضافة  حدوثها، 
ُتساعد  التي  واملناسبة،  املتدّرجة  والتعليم  الرتبية 
خُمتلف  يف  وقدراته  الطفل  مهارات  تنمية  عىل 
احلركية  واجلسمية  واالنفعالية  العقلّية  جماالهتا 
كاآليت: التقسيم  هذا  وكان  واالجتامعّية، 

عمر  وحّتى  الوالدة  منذ  الرضاعة:  مرحلة 
. لسنتني ا

الرضاعة مرحلة   -
سن  من   : ة ملبكر ا لة  لطفو ا حلة  مر  -

سنوات. سّت  وحتى  السنتني 
ست  من  املتوسطة:  الطفولة  مرحلة   -

سنوات. تسع  وحتى  سنوات 
سن  من  ملتأخرة:  ا الطفولة  مرحلة   -

عرش.  الثانية  سن  وحتى  سنوات  تسع 

الرضاعة: مرحلة 
رسيع،  بشكل  املرحلة  هذه  يف  الطفل  ينمو 
كامليش،  احلركّية  املَهارات  من  الكثري  ويكتسب 
فيجب  لذلك  وتبعًا  واجللوس،  والوقوف،  واحلبو، 
ُتصدر  التي  األلعاب  بعض  توفري  الوالدين  عىل 
األصوات وذات األلون الزاهية واملُختلفة، فُيطّور 
وحتريكها  األشياء  إمساك  عىل  قدرته  الطفل 
املصنوعة  الكتب  إىل  باإلضافة  يديه،  بني  وتقليبها 
أن  املُمكن  ومن  املقوى،  الكرتون  أو  الفّلني  من 
مع  الصويت  التلوين  بطريقة  القصص  األم  تروي 
انتباه  جيذب  ذلك  فكّل  الصوت؛  نبات  اختالف 
لصوت  الطفل  فسامع  انتباهه،  ويستدعي  الطفل 
والتعبريّية،  املَنطوقة  اللغة  تعّلم  عىل  يساعده  أّمه 
ُيمكن  التي  األنشطة  من  الكثري  هناك  توجد  كام 
وتطويرها. َمهاراته  لتقوية  للطفل  تقديمها 

املبكرة: الطفولة  مرحلة 
املَهارات  َتنمية  أمهّية  املرحلة  هذه  يف  تظهر 

احلركي البرصي  لتآزر  ا ومهارات  احلركّية 
واإلدراكية،  للغوّية  ا املهارات  إىل  باإلضافة   
وأنشطة  طرق  بعّدة  املهارات  هذه  تنمية  وتتّم 
املدرسة؛  يف  املعّلمة  أو  املَنزل  يف  األم  مُتارسها 

بعرض  وذلك 
املهارة 

إتقاهنا،  مرحلة  إىل  لَيصل  عليها  الّطفل  وَتدريب 
باملشابك  باللعب  إّما  فتكون  األنشطة  هذه  أّما 

بعرض  اللمس  حاسة  وتطوير  ألواهنا،  وَتصنيف 
املُختلفة  األسطح  أو  األقمشة  خامات  من  عدد 

وغريها،  واخلشنة  الناعمة  بني  والتفريق 
النشاط؛  نفس  يف  مهارة  من  أكثر  بني  والربط 

خشن  األصفر  الكرت  بأن  الطفل  ُيمّيز  كأن 
للمساعدة  امللمس  ناعم  األمحر  والكرت  امللمس 
كام  األشياء،  بني  التفريق  عىل  القدرة  تطوير  يف 

أو  احلركة  التي حتتوي عىل  األلعاب  تقديم  أّن 
إمكانّياته  الستعامل  بالطفل  تدفع  بالرمل  اللعب 

التخيلّية.  وقدراته  االبتكارّية 

الوسطى: الطفولة  مرحلة 
للطفل  الفعيل  اخلروج  املرحلة  هذه  يف  حيدث 
واّتساع  وواجباهتا،  ومسؤولياهتا  املدرسة  إىل 
عن  االستقالل  دائرة  واتساع  االجتامعية،  البيئة 
احلركّية  املهارات  الطفل  يتعّلم  كام  الوالدين، 
واأللعاب  العامة  باألنشطة  للمشاركة  الالزمة 
يف  الطفل  اكتساب  بداية  إىل  باإلضافة  اجلامعية، 
ُتشّكل  التي  اخلارجية  واملعايري  الِقيم  املرحلة  هذه 
مهارات  تنمية  وتتّم  االجتامعية،  شخصّيته  بنية 
التي  املنزلية  األعامل  ببعض  بإرشاكه  الطفل 
الفك  مكّعبات  وتوفري  اجلسمية،  قدراته  ُتناسب 
كام  املناسب،  والبازل  اللعب  وصلصال  والرتكيب 
االستقاللية  بمهاراته  القيام  الطفل  عىل  جيب 
مكاهنا،  يف  ووضعها  مالبسه  كارتداء  بمفرده 
وربط  واالستحامم،  وحده،  طعامه  وتناول 
املرحلة  هذه  يف  الطفل  تعليم  أيضًا  جيب  احلذاء. 
إتاحة  وحماولة  خطه،  وحتسني  الكتابة  عىل 
أحد. تدّخل  دون  من  مشكالته  حلّل  له  الفرصة 

املتأخرة: الطفولة  مرحلة 
إىل  املتأخرة  الطفولة  مرحلة  يف  الطفل  يسعى 
االجتامعي،  وتكّيفه  الستقاللّيته  توكيده  زيادة 
نطاق  خارج  والعالقات  الصداقات  ُيكّون  كام 
وُيمكنه  اجلامعات،  مع  الطفل  وَيتآلف  األرسة، 
االنطواء حتت ظّلها، كام يرتّسخ مفهوم األخالق 
الذات  نحو  الذايت  التوجه  واكتامل  والضمري، 
واجلامعة، باإلضافة إىل مُمارسة الطفل الكثري من 
أكب  وبنشاط  أوسع  نطاق  عىل  اجلسمية  األنشطة 
اللعب  الفرد  تعليم  فيجب  السابقة،  املَراحل  من 
يضبطها  ُمعّينة  قوانني  حسب  َيسري  الذي  املحَكم 
وحتقيق  اجلامعي  العمل  وتشجيع  احلكم، 
توظيف  يف  الطفل  وتشجيع  األقران،  مع  التوافق 
األدوار،  وانتحال  التمثييل  األداء  يف  املنطوقة  اللغة 
بني  الشائعة  األلعاب  إتقان  عىل  الطفل  ومساعدة 
هبا.  واالستمتاع  مُمارستها  عىل  وتشجيعه  أقرانه 

لألطفال: المهارات  تعليم  في  عامة  إرشادات 
لـديــــن       لـوا ا عىل 

م  لقيـــــــا ا
يد  لعد با
مــــــن 

تنميــــــــّة  عىل  تعمل  التي  األمـــــــور 
فقط  ج  حيتا ال  لطفل  فا  ، طفلهام ت  ا ر قد

طعام،  من  حاجّياته  تلبية  يف  املتمّثلــة  للعـنـــايــــة 
تربيته،  جيب  وإنام  ودواء،  ومسكن،  ورشاب، 

وهبذا  املستقبل،  ويف  اآلن،  يفيده  ما  كل  وتعليمه 
النصائح: بعض  للوالدين  نقّدم  اخلصوص 

باإلضافة  للطفل،  املستمر  والتحفيز  التشجيع 
الطفل  عىل  والثناء  اللفظي  التعزيز  إىل 
الفاشلة  التجارب  وجتاهل  نجاحه،  عند 
النجاح. حتى  االستمرار  عىل  وحّثه  له، 
من  ُيراقب  فالطفل  اءة؛  والبنَّ احلسنة  القدوة 
ُيتقنون  مّمن  األقران  واألهل  املُعّلمني  من  حوله 
والتقليد. باملاُلحظة  يتعّلم  فهو  ُمعّينة،  مهارة 
وقدراته  الطفل  لعمر  املناسبة  املهارة  تقديم 
اجلسمّية والعقلية، وتقديم اللعبة أو النشاط املُناسب 
املستمر واإلحساس  للفشل  الطفل  تعّرض  لتجّنب 
الفردية. الفروقات  ومراعاة  باإلحباط، 
يف  املُشاركة  عىل  الطفل  إجبار  عدم 
بذلك. َيرغب  ال  كان  إذا  ُمعنّي  نشاٍط 
مع  أو  وحده  لعبه  أثناء  الطفل  ُمراقبة 
وحَتديد  اجلامعية،  األلعاب  يف  أقرانه 
السلوكّيات  أو  تنقصه،  التي  السلوكّيات 
آخر.  وقٍت  يف  تعديلها  وحُماولة  السلبية 
ملا  الصغر،  منذ  القراءة  عىل  الطفل  تدريب 
يكب  حينام  الفوائد  من  بالعديد  عليه  تعود 
األهل  فدور  واالجتامعي،  املهني  الصعيد  عىل 
القراءة،  حب  عىل  يكب  طفلهام  جعل  هو  هنا 
للطفل  وأحبها  الطرق  أبسط  ومن  واملطالعة، 
كبريًا  دورًا  تلعب  فإهنا  النوم،  قبل  حكايات  هي 
والتحليلية. واللفظية  اللغوية  مهاراته  تنمية  يف 
من  األشياء  بني  الفروق  إجياد  كيفية  الطفل  تعليم 
واللون، واحلجم، وامللمس وغريها. الشكل،  حيث 
من  املناسبة  احللول  إجياد  عىل  الطفل  تدريب 
كيفّية  عن  كسؤاله  عليه،  األسئلة  طرح  خالل 
أو  والديه،  جيد  ومل  املنزل  إىل  عاد  إذا  ترصفه 
وبذلك  وهكذا،  زمالئه،  أحد  من  لرضب  تعّرض 
كام  مشكالته،  حلّل  التفكري  عىل  الطفل  سيعتاد 
إليها. اللجوء  يمكنه  حلواًل  سيعطيانه  الوالدين  أّن 
خالل  من  للمدرسة،  لدخول  الطفل  تأهيل 
كيفية  عىل  وتدريبه  التلوين،  كتب  إحضار 
اإلطار  عن  اخلروج  دون  والتلوين  القلم،  إمساك 
املدرسة،  يف  النظام  طبيعة  له  ورشح  املحدد، 
يرشح  ومعّلم  طالب،  حيتوي  صّف  كوجود 
يف  املعلم  مراجعة  باسطاعته  وأنه  الدروس، 
للدراسة،  وقت  ووجود  تواجهه،  مشكلة  أي 
هبا. االلتزام  ووجوب  لالسرتاحة،  وآخر 
مهارة  تنّمي  فهي  الرتكيب  بألعاب  االستعانة 
األجزاء  وتركيب  للطفل،  والربط  االنتباه 
وبلغة  مستمّر  بشكل  له  التحّدث  ببعضها. 
صحيح. بشكل  التحّدث  يعتاد  كي  سليمة، 
وذلك  الرياضة،  ممارسة  عىل  الطفل  تشجيع 
صّحته  وحتسني  جسمه،  عضالت  لتقوية 
تكليف  العقلّية.  قدراته  وحتسني  عام،  بشكل 
مثل  البسيطة،  املهام  ببعض  بالقيام  الطفل 
بالعمل  قيامه  عند  عليه  والثناء  ما،  يشء  إحضار 
عىل  الطفل  تعويد  الصحيح.  النحو  عىل 
تناول  وكذلك  بنفسه،  مالبسه  ارتداء 
الطفل،  بتغذية  االهتامم  الطعام. 
عىل  حيتوي  صحي  طعام  وتقديم 
حيتاجها  التي  العنارص  مجيع 
جسده،  لينمو  املناسبة،  وبالكمّيات 
السليم. النحو  عىل  عقله  ويتطور 
مواهب  اكتشاف  حماولة 
اإلجابة  وتنميتها.  الطفل 
الطفل  تساؤالت  مجيع  عىل 
والثناء  ومجيل،  مبّسط  بأسلوب 
وتشجيعه  للمعرفة،  حلبه  عليه 
ذهنه. يف  يدور  ما  كل  عن  السؤال  عىل 
حيب،  ماذا  وعن  نفسه،  عن  الطفل  سؤال 
عن  التعبري  عىل  قدرته  لتمنية  يكره  وماذا 
يريد،  ال  ما  برفض  شخصيته  وتكوين  نفسه، 
اآلخرين.  اّتباع  وليس  يريد،  ما  وقبول 



أن  أجنبية  لغة  تعلم  حاول  بالغ  شخص  ألي  يمكن 
جديدة. لغة  تعلم  وإرباك  صعوبة  مدى  عىل  يشهد 
أعوام   3 عمره  طفل  ينشأ  عندما  فإنه  لذلك 
عربية  كلامت  وُيدخل  اللغة  ثنائي  منزل  يف 
االعتقاد  يفرتض  اإلنجليزية،  مجلة  يف 
عليه.  اختلطتا  قد  اللغتني  أن  السائد 
صحيح. غري  االعتقاد  هذا  أن  األبحاث  تظهر 
وقت  أفضل  املبكرة  الطفولة  تعد 
ثــانــــيــة.  لغـــــــة  لتعلم  ممكن 
وقت  أفضل  املبكرة  الطفولة  تعد  الواقع،  يف 
خيتبون  الذين  فاألطفال  ثانية.  لغة  لتعلم  ممكن 
ناطقني  عادة  يصبحون  مولدهم  منذ  لغتني 
عادة  البالغني  يعاين  بينام  اللغتني،  لكال  أصليني 
طالقة  إىل  يصلون  ما  ونادًرا  الثانية  اللغة  تعلم  يف 
األمر  هل  السؤال؛  يبقى  األصليني.لكن  املتحدثني 
الوقت؟ لغتني يف نفس  يتعلموا  أن  مربك لألطفال 

اللغة؟ األطفال  يتعلم  متى   •
أصوات  تعلم  يبدأون  األطفال  أن  األبحاث  ُتظهر 
صوت  يعد  الرحم،  ففي  يولدوا.  أن  قبل  اللغة 
األطفال  يسمعها  التي  األصوات  أهم  أحد  األم 
يتمكن  ال  والدهتم،  وبعد  بعد.  يولدوا  مل  الذين 
أمهم  لغة  بني  الفارق  متييز  من  الوالدة  حديثو 
قدرة  أيًضا  ويظهرون  بل  فقط،  أخرى  ولغة 
عىل  اللغات  تعلم  اللغات.يعتمد  بني  التمييز  عىل 
لغات  مجيع  تشكل  حيث  األصوات.  معاجلة 
تستخدم  صوت.   800 يقارب  ما  جمتمعة  العامل 
التي  »فونيم«،  أو  لغوي،  صوت   40 حوايل  لغة  كل 
حيظى  الوالدة،  األخرى.عند  عن  لغة  كل  متيز 
يستطيع  حيث  معتادة؛  غري  هبدية  الرضيع  دماغ 
عند  أنه  ذلك  يعني  صوت.   800 بني  يميز  أن 
لغة  أي  يتعلموا  أن  لألطفال  يمكن  املرحلة  هذه 

أي  األطفال  يميز  وبالتدريج  هلا.  يتعرضون 
غريها. من  أكثر  يسمعوهنا  األصوات 

الطفل  يصبح  وعام،  أشهر  ستة  عمري  بني 
ختصًصا  أكثر  اللغة  أحادي  منزل  يف  ينشأ  الذي 
اخلاصة  األصوات،  من  فرعية  جمموعة  يف 
يصبحون  أخرى،  بعبارة  األصلية.  بلغته 
األول عامهم  وبإمتام  األم«.  اللغة  يف  »متخصصني 

عىل  القدرة  فقدان  اللغة  وحيدو  األطفال  يبدأ 
األجنبية. اللغة  أصوات  بني  االختالفات  متييز 

األطفال: أدمغة  دراسة   •
منذ  لغتني  يسمعون  الذين  األطفال  عن  ماذا 
التخصص  الطفل  دماغ  يستطيع  هل  مولدهم؟ 
ختتلف  فكيف  صحيًحا،  ذلك  كان  إن  لغتني؟  يف 
واحدة؟  لغة  يف  التخصص  عن  العملية  هذه 
للغة الطفل  دماغ  تعلم  كيفية  دراسة  تعد 

التطويرية  املعامل  لفهم  مهمة  لغتني،  مقابل 
ما  عادة  املثال،  سبيل  عىل  الكالم.  تعلم  يف 
ما  حول  اللغة  ثنائيو  األطفال  والدو  يتساءل 
اختالف  وكيفية  متوقع،  أو  نموذجي  هو 
واحدة. لغة  يتعلمون  الذين  األطفال  عن  أطفاهلم 

)العربية  اللغة  ثنائية  املنازل  يتخصص األطفال من 
اللغتني كال  أصوات  معاجلة  يف  اإلنجليزية(   –

الدماغ  معاجلة  مؤخًرا  وزمالئي  أنا  درست 
يف  شهًرا   11 عمر  يف  األطفال  عند  اللغة  ألصوات 
اللغة  وثنائية  )اإلنجليزية(  اللغة  وحيدة  منازل 
تكنولوجيا  استخدمنا  واإلنجليزية(.  )العربية 
املغناطييس  الدماغ  »ختطيط  تسمى  باضعة  غري 
وموقع  توقيت  بدقة  حددت  والتي   ،)MEG(
النشاط يف الدماغ أثناء استامع األطفال إىل مقاطع 
االختالفات  بعض  وجدنا  وإنجليزية.  عربية 
وحيدة  منازل  يف  الناشئني  األطفال  بني  الرئيسية 
 11 عمر  اللغة.يف  ثنائية  املنازل  مقابل  اللغة، 
نطق  األطفال  معظم  بدء  قبل  مبارشة  شهر، 
األوىل كلامهتم 

اآليت: الدماغ  تسجيالت  كشفت 
اإلنجليزية  املنازل  من  األطفال  يتخصص   •
اللغة  أصوات  معاجلة  يف  اللغة  وحيدة 
العربية  أصوات  وليس  اإلنجليزية، 
هلم. بالنسبة  مألوفة  غري  لغة  وهي 
ثنائية  املنازل  من  األطفال  يتخصص   •
معاجلة  يف  اإلنجليزية(   – )العربية  اللغة 
والعربية. اإلنجليزية  اللغتني،  كال  أصوات 
تصبح  األطفال  أدمغة  أن  اكتشافاتنا  تظهر   •
يسمعوهنا  لغات  أو  لغة  أي  عىل  مضبوطة 
اللغة  أحادي  الدماغ  يصبح  هبم.  املعتنني  من 
ويصبح  واحدة،  لغة  أصوات  عىل  مضبوًطا 
أصوات  عىل  مضبوًطا  اللغة  ثنائي  الدماغ 
11 شهًرا، يعكس النشاط يف  لغتني. ببلوغ عمر 
دماغ الطفل اللغة أو اللغات التي تعرضوا هلا.

لغتني؟ تعلم  املناسب  من  هل   •
األطفال  فوالدو  هامة.  آثاٌر  لذلك   •
سواء  حد  عىل  اللغة  وثنائيي  اللغة  أحاديي 
كلامهتم. ألوىل  أطفاهلم  نطق  إىل  يتوقون 
إهنا فرتة مشوقة لتعرف املزيد بشأن ما يفكر 
فيه الطفل. ومع ذلك، يتمثل أحد أوجه القلق 
اللغة ثنائيي  الوالدين  لدى  خصوًصا  الشائعة، 
كافية. برسعة  يتعلم  ال  طفلهم  أن  يف 
أظهرو  اللغة  ثنائيو  األطفال  أن  وجدنا 
حد  عىل  قوية  دماغية  استجابة 
اإلنجليزية لألصوات  بالنسبة  سواء 
إىل  ذلك  يشري  اللغة.  وحيدو  كاألطفال 
يتعلمون  كانوا  اللغة  ثنائيو  األطفال  أن 
وحيدي  األطفال  معدل  بنفس  اإلنجليزية 
ثنائيي  األطفال  والدو  يقلق  اللغة.كذلك 
كلامت  عدد  يعرفوا  لن  أطفاهلم  أن  من  اللغة 
واحدة. لغة  عىل  تربوا  الذي  كاألطفال 

اإلرباك. تسبب  ال  اللغة  ثنائية   •
• يعد هؤالء اآلباء حمقني يف قلقهم إىل حد ما.
بني  وقتهم  يقسمون  اللغة  ثنائيو  فاألطفال 
يسمعون  املتوسط،  يف  وبالتايل،  اللغتني، 
تظهر  ذلك،  ومع  لغة.  كل  يف  أقل  كلامت 
اللغة  ثنائيي  األطفال  أن  باستمرار  الدراسات 
وجه  يتمثل  اللغتني.  دراسة  عند  يتأخرون  ال 
االرتباك.  تسبب  اللغة  ثنائية  أن  يف  للقلق  آخر 
»التحويل  نتيجة  ينشأ  القلق  هذا  من  جزء 
جيمع  للحديث  سلوك  وهو  الشيفري«، 

اللغتني.  بني  اللغة  ثنائيو  فيه 
العامني  عمر  يف  األطفال   •
اللغة  لتطابق  لغتهم  يعدلون 
حُماورهيم قبل  من  املستخدمة 
ابني  املثال،  سبيل  عىل   •

يتحدث  الذي  األربعة  األعوام  ذي 
النهايات  يستخدم  والعربية  اإلنجليزية 
والعكس. العربية  الكلامت  مع  اإلنجليزية 

اللغة  ثنائيي  األطفال  أن  األبحاث  تظهر 
ثنائيي  الكبار  ألن  الشيفري  التحويل  يامرسون 
التحويل  حيدث  ذلك.  يفعلون  حوهلم  اللغة 
ثنائيي  واألطفال  البالغني  لدى  الشيفري 
الصدفة. قبيل  من  وليس  قاعدة،  وفق  اللغة 
لدى  اللغة،  أحاديي  األطفال  خالف  عىل 
يستطيعون  ثانية  لغة  اللغة  ثنائيي  األطفال 
يستطيعوا  مل  إن  بسهولة  منها  االستعارة 
اللغتني  إحدى  يف  املناسبة  الكلمة  اسرتداد 
العامني  عمر  يف  األطفال  حتى  رسيًعا. 
من  املستخدمة  اللغة  لتطابق  لغتهم  يعدلون 
التحويل  أن  الباحثون  حُماورهيم.أظهر  قبل 
العادي  التطور  من  جزًءا  يمثل  الشيفري 
حتى  ويمكن  بل  اللغة.  ثنائي  الطفل  عند  للغة 
املعرفية  الباعة  يعطيهم  ملا  بداية  يمثل  أن 
اللغة«. ثنائية  »ميزة  باسم  املعروفة  اإلضافية 

لـدهيــم  اللغة  ثنائيو  األطفال   •
: فضلية أ

مجيع  من  األطفال  أن  هو  السار  اخلب   •
يف  لغتني  اكتساب  يمكنهم  العامل  أنحاء 
بالفعل. ذلك  يفعلون  وهم  الوقت،  ذات 

 
العامل من  عديدة  أجزاء  يف  الواقع،  يف 
استثناًء. وليس  عادًيا  أمًرا  اللغة  ثنائية  تعد 

لتحويل  املستمرة  احلاجة  أن  اآلن  املفهوم  من 
من  العديد  إىل  يؤدي  اللغات  بني  االهتامم 
أن  األبحاث  وجدت  حيث  املعرفية.  املّيزات 
أظهروا  قد  اللغة  ثنائيي  واألطفال  البالغني 
يعني   – للدماغ  التنفيذي  األداء  يف  حتسًنا 
بني  االنتباه  حتويل  عىل  قادرين  كوهنم  ذلك 
ُوجد  أسهل.  بشكل  املشكالت  وحل  املهام، 
وراء  ما  مهارات  لدهيم  اللغة  ثنائيي  أن  أيًضا 
بشأن  التفكري  عىل  القدرة  )أي  متزايدة  لغوية 
اللغة يف حد ذاهتا وفهم كيفية عملها(. كام أن 
جيد  اللغة  ثنائي  الشخص  أن  عىل  دليل  هناك 
ُيعتقد  ذلك،  عىل  عالوة  أسهل.  ثالثة  لغة  تعلم 
ترتجم  اللغة  ثنائية  لتجربة  املرتاكم  التأثري  أن 
إىل تأثري وقائي، يف مقابل التدهو ر املعريف مع 
بالزهايمر.لذلك اإلصابة  وبدء  الشيخوخة 
إن أردت لطفلك أن يعرف أكثر من لغة، فمن 
يبدأ  أن  قبل  مبكرة،  بمرحلة  تبدأ  أن  األفضل 
طفلك ذلك  يربك  لن  األوىل.  بلغته  التكلم  حتى 
أنواع املعرفة األخرى. بل قد يعطيه دفعة يف 

)إضاءات(



الخضروات
يوميًا  بتناوهلا  ينصح  التي  الغذائية  املواد  أهّم  اخلرضوات  تعتب 

مغذيات  من  حتتويه  ملا  كافية،  عد بكميات  ُتسا
الوظائف  استمرارية  عىل  اإلنسان  جسم 

باستمرار  فتناوهلا  املختلفة،  احليوية 
جيدة.  صحة  يف  للبقاء  طريقٍة  أسهل  ُيعّد 

املوصى هبا من اخلرضوات 3-5  العاملية  الكمية 
حصص يوميًا. 

الخضروات فوائد 

احتاملية  من  احلد 
بالسكري اإلصابة 

مضادات  عىل  النبايت  الغذاء  حيتوي 
polyphe� )باإلنجليزية:  األكسدة 

نسبة  حتسني  شأهنا  من  التي   )nols
املعرضني  األشخاص  عند  بالدم  السكر 

نمو  متنع  أهنا  وكام  به،  لإلصابة 
واألمراض  الرسطانية  اخلاليا 

القلب  ومشاكل  وااللتهابات 
تعمل  وهي  الدموية،  واألوعية 

املناعة. تعزيز  عىل 

التوتر إزالة 
عىل  اخلرضاوات  تناول  ُيساعد 

واإلجهاد،  االكتئاب  من  التخفيف 
وتعمل  املزاج،  حُتسن  أهنا  وكام 

لدى  العاطفة  حتسني  عىل  اخلرضاوات 
أن  الدراسات  أثبتت  لقد  و  أيًضا،  املراهقني 
الطعام  تناول  يف  يفرطون  الذين  األشخاص 

تناول  إىل  يميلون  جيد  مزاجهم  يكون  عندما 
الصحية. األطعمة 

القلب رضبات  معدل  تنظيم 
تنظيم  عىل  يعمل  الذي  البوتاسيوم  عىل  اخلرضوات  حتتوي 

اخلرضوات  أهم  ومن  انتظامها،  عدم  ومنع  القلب  رضبات  معدل 
احللوة  والبطاطا  البيضاء  البطاطا  عالية  بنسبة  البوتاسيوم  عىل  حتتوي  التي 

عام. بشكٍل  املطبوخة  واخلرضوات  اخلرضاء  والفاصولياء 

والعظام األسنان  تقوية 
يعمل  وهو  الكالسيوم  عىل  اخلرضاوات  وحتتوي  يومًيا،  الكالسيوم  من  1200ملغ  تناول  ينبغي 
الكالسيوم  عىل  حتتوي  التي  اخلرضاوات  أهم  ومن  العظام،  هشاشة  ومنع  األسنان  تقوية  عىل 

واخلرشوف. احللوة  والبطاطا  واليقطني  السبانخ 

بالطاقة اجلسم  تزويد 
كامل  واجلسم  والدماغ  العصبي  اجلهاز  تزود  التي  للكربوهيدرات  مهاًم  مصدًرا  اخلرضوات  ُتعد 
مما  اجلسم  هيضمه  ال  الكربوهيدرت  من  نوع  وهي  األلياف؛  عىل  حتتوي  أهنا  وكام  بالطاقة، 
الكوليسرتول،  وارتفاع  الثاين  النوع  من  والسكري  القلب  أمراض  خماطر  من  احلد  إىل  يؤدي 
صحي؛  وزن  عىل  واحلفاظ  اهلضمي  اجلهاز  وظائف  حتسني  عىل  األلياف  ُتساعد  وكام 
أطول. لفرتة  بالشبع  الشعور  إىل  يؤدي  مما  بالطعام  ومتألها  املعدة  إفراغ  من  تبطئ  ألهنا 

املناعة تعزيز 
ونمو  اجلسم  مناعة  تعزيز  عىل  يعمل  الذي   )A( فيتامني  عىل  اخلرضاوات  حتتوي 
حتتوي  التي  اخلرضاوات  أهم  ومن  البرص،  وسالمة  اإلنجابية  والصحة  اخلاليا 
احللوة. والبطاطا  والقرنبيط  والسبانخ  واللوبيا  احللو  الفلفل   )A( فيتامني  عىل 
دهون،  عىل  حتتوي  ال  ألهّنا  السمنة؛  حدوث  نسبة  تقليل 
احلرارية. السعرات  من  قليلة  كميات  عىل  وحتتوي 
ج. وفيتامني  أ،  وفيتامني  واملغنيسيوم،  البوتاسيوم،  مثل:  واملعادن،  للفيتامينات  مهم  مصدر 
يف  االمتصاص  صعب  فهو  بالسيليلوز؛  األغنى  املادة  ُتعتب  إهنا  حيث  لأللياف؛  مهم  مصدر 
اجلهاز  وباقي  األمعاء  حُيّرك  وبذلك  باجلوع،  الشعور  فُيخّفض  أطول  فرتًة  فيبقى  املعدة، 
السمنة. خطر  من  للتقليل  آخر  عاماًل  األلياف  ُتعّد  كام  اهلضم،  عملية  وحّيّسن  اهلضمي، 
الرسطانية  األمراض  من  اجلسم  حتمي  التي  األكسدة،  ملضادات  مهم  مصدر 
الثدي(. ورسطان  املعدة،  ورسطان  القولون،  مثل)رسطان  املختلفة، 
النظر. ويقوي  واجللد  العني  أمراض  من  اجلسم  حيمي  فهو  أ؛  لفيتامني  مهم  مصدر 
مصدر مهم لفيتامني ج؛ حيث إّن فيتامني ج يساعد عىل امتصاص احلديد، وبدوره يقي من فقر الدم.

العيوب. من  وخاليًة  وشابًة  نرضًة  فتصبح  للبرشة،  مهّمة  غذائية  ملركبات  مصدرمهم 
الرشايني. وتضيق  القلب،  أمراض  مثل  واخلطرية  املزمنة  باألمراض  اإلصابة  احتامل  تقليل 

السكري. مرض  من  الوقاية 
املرتفع. الدم  ضغط  من  الوقاية 

الكىل. حصوات  مشاكل  من  الوقاية 
البوتاسيوم. عىل  احتوائها  بسبب  العظام،  هشاشة  من  احلامية 

البد. أمراض  أعراض  تقليل 
اجلسم. مناعة  زيادة 

اإلجهاد. من  والتخّلص  واإلرهاق  التوتر  تقليل 
العظام. صحة  تتحّسن  حيث  ك؛  وفيتامني  د،  وفيتامني  للكالسيوم،  مهم  مصدر 

بااللتهابات.  األصابة  خطر  من  محاية 

الخضروات تناول  طرق 
إّن تعريض اخلرضوات لدرجات حرارٍة عالية تؤّدي إىل فقدان نسبٍة كبرية من 
بشكل  ُتسهم  التي  اهلاضمة،  اإلنزيامت  حترير  عىل  تعمل  كام  الغذائي،  حمتواها 
بالشكل  اهلضم  عملية  إمتام  عىل  سلبًا  يؤثر  مّما  اهلضم،  عملية  يف  كبري 
العالية االستفادة من العنارص  الصحيح، فبذلك متنع درجات احلرارة 
ييل:  ما  اخلرضوات  تناول  طرق  ومن  اخلرضوات.  يف  الغذائية 

بالبخار  الطهي  طريقة  ُتعتب  بالبخار:  املطهوة  اخلرضوات   -
الطهيح  عمليات  يف  املستخدمة  الوسائل  أنجح  من 

العنارص  عىل  احلفاظ  تضمن  إهّنا  حيث 
اخلرضاوات،  يف  املوجودة  الغذائية 

ال تعرض  الطريقة  ألن هذه 
عالية. حرارة  لدرجات  اخلرضوات 

واملقلية:  املسلوقة  اخلرضوات   -
اخلرضوات  الطريقة  هذه  ُتعّرض 

يؤّدي  مّما  عالية،  حرارة  لدرجات 
حمتواها  من  كبريًا  جزءًا  فقداهنا  إىل 

تؤثر  الطبخ  مدة  أّن  كام  الغذائي، 
زادت  الطهو  مدة  طالت  فكلام  سلبًا؛ 

لفوائدها. اخلرضوات  فقدان  احتاملية 
الطرق  من  أيضًا  املشوية:  اخلرضوات   -

الغذائي  املحتوى  عىل  حتافظ  التي 
بشكل  تعريضها  حالة  يف  إاّل  للخرضوات، 

مالمسًة  تكون  أي  للنار،  مبارش 
إىل  هلا مبارشًة، فذلك يؤّدي 
تنتج  تفاعالت  حصول 

املغذيات. فقدان  عنها 

- اخلرضوات املجّمدة: ال خترس اخلرضوات املجّمدة أيٍّ 
الغذائي. حمتواها  من 

من  االستفادة  تضمن  النيئة  اخلرضوات  النيئة:  اخلرضوات   -
فيها.  املوجودة  املغّذيات  مجيع 

المسلوقة: الخضار  فوائد 
ختتلف عادات طهي الّطعام من شخص إىل اآلخر وباألحرى      تفضيل الّشخص للطريقة 
التي يطهو ويتناول هبا األكل، ولو تأّملنا طريقة تناولنا للطعام سنالحظ نوعًا ما هي خاطئة؛ ألهّنا 
برسعة  األسواق  تكتسح  اليوم  الرّسيعة  فاألطعمة  الّنوعية،  عىل  وليس  الّطعام  كمية  عىل  تركز 
القلب والرّشايني  أمراض  الكثري من  تنترش  بتسارع؛ وهلذا  جنونية والّطلب عىل هذه األصناف 
سنتجه  الّسبب  وهلذا  املؤكسد؛  بالّزيت  املشبع  الطعام  لطهي  اخلاطئة  للطريقة  نتيجة  والّسكري 
املاء. ببخار  أو  باملاء  الّسلق  وهي  اخلرضاوات  وخصوصًا  الّطعام  طبخ  يف  أكثر  صحية  طرق  إىل 

املسلوق: للطعام  الغذائية  القيمة 
إّن استخدام املاء لسلق اخلرضاوات طريقة جيدة ألنه حيافظ عىل العنارص الغذائية والفيتامينات 
واألمالح وكذلك األلياف؛ أي حتتفظ اخلرضاوات بنسبة عالية جدًا من مكّوناهتا الغذائية املفيدة 
للجسم، ولو تّم قليها بالّزيوت ستتأكسد وتفقد جزء كبري من عنارصها الغذائية، وسنتعرف عىل 
الفوائد الكثرية للخرضاوات املسلوقة وكيف تساهم عىل صحة جسم اإلنسان خصوصًا األطفال. 

اهلضم: عملية  تسهيل   - املسلوقة  اخلضار  فوائد 
من  وغريها  والقرنبيط  واجلزر  والكوسا  البطاطس  مثل  اخلرضاوات  سلق  عند  نالحظ 
فاخلضار  الّتناول،  وسهلة  أكثر  وناضجة  طرية  تصبح  وكذلك  شكلها،  عىل  حتافظ  أهّنا  اخلضار 
تلجأ  وهلذا  أكثر،  امتصاصها  عىل  املعدة  تقوم  وبالّتايل  معقدة  مركبات  عىل  حتتوي  ال  املسلوقة 
عمر  من  الرابع  الّشهر  بعد  الغذائي  للنظام  املسلوقة  اخلضار  إدخال  عىل  األمهات  من  الكثري 
املعدة. صحة  عىل  حتافظ  ألهنا  الّطفل  مناعة  تقوية  يف  ومفيدة  أكثر  صحية  فهي  األطفال، 

والرشاقة: الوزن  ختسيس 
حتتوي اخلرضاوات املسلوقة عىل سعرات حرارية أقل عىل عكس اخلرضاوات املقلية، وكذلك متّد 
اجلسم بالكثري من األلياف وبالّتايل ال تسبب اإلمساك أثناء إخراج الّطعام، وبام أّن اخلرضاوات املسلوقة 
خالية من الّدهون، ال يوجد أي تراكم ملركبات الكولسرتول والّدهون الّثالثية يف الرّشايني والّدم، 
وهلذا من يريد أن حيافظ عىل وزن جسمه عليه بإدخال اخلرضاوات املسلوقة يف نظامه الغذائي. 

للمعدة: عالج 
وتعالج  املعدة  محوضة  متنع  ألهّنا  اجلسم  صحة  عىل  املحافظة  يف  املسلوقة  اخلرضاوات  تعمل 
أيضًا  وتساهم  املعدة،  داخل  طوياًل  متكث  وال  أكثر  خفيفة  فهي  واألمعاء،  املعدة  التهابات 
مركبات  تكون  ومتنع  املاء  من  أكثر  كمية  عىل  حتتوي  ألهّنا  الكىل؛  حصى  تكون  منع  يف 
ونضارة  صحة  عىل  املحافظة  عىل  أيضًا  وتعمل  الكىل،  حصوات  تسبب  التي  األوكزات 
التي  الّشيخوخة  أعراض  تؤخر  مما  حتتوهيا  التي  األكسدة  مضادات  بسبب  البرشة 
الّشعر.  لبصيالت  الكاملة  الّتغذية  بسبب  الّشعر  نمو  حتفيز  وكذلك  البرشة،  عىل  تظهر 

األمراض: من  الوقاية 
ومرضى  والّسكري  والّضغط  والرّشايني  القلب  ملرضى  املسلوقة  اخلضار  بتناول  ينصح 
وتعمل  القلبية،  بالّنوبات  اإلصابة  ومتنع  اجلسم  مناعة  من  تعزز  فهي  القولون، 
ال  ألهّنا  بتناوهلا  وينصح  الكبد،  إىل  تصل  التي  الّسموم  من  كبرية  نسبة  تقليل  عىل 
والّشعور  املعدة  تقوية  عىل  تعمل  لذلك  البطن،  يف  الغازات  وتراكم  االنتفاخ  تسبب 
بالّزيت.  املقيل  اخلضار  تناول  بعد  به  نشعر  الذي  اإلضطراب  وختفيف  بالّراحة 



عىل  يعتمد  ألنه  بالكيتو  سمي 
Ketone Bod� الكيتون  )أجسام 
للطاقة أسايس  كمصدر   )ies
دايت كيتو  أو  الكيتو،  رجيم 
الكيتوين،  النظام   ،)Keto Diet(
حول  تدور  األسامء  هذه  كل  كيتوجانيك، 
عام  الرصع  ملرضى  كعالج  بدأ  غذائي  نظام 
واستخدم  الرصع،  نوبات  من  للحد   1920
لبعض  العالجي  البنامج  من  كجزء  الحقًا 
ألنه  بالكيتو  وسمي  الرسطان.  حاالت 
 Ketone( الكيتون  أجسام  عىل  يعتمد 
للطاقة. أسايس  كمصدر   )Bodies
الوزن،  خلسارة  الكيتو  رجيم  ذلك  بعد  وانترش 
إجيابيات  وماهي  دايت؟  كيتو  هو  فام 
ييل: فيام  التفاصيل  الكيتو؟  رجيم  وسلبيات 

الكيتو: رجيم 
تناول  عىل  دايت  الكيتو  نظام  يعتمد 
 75٪( والبوتني  الدهون  من  عالية  نسب 
جدًا  قليلة  ونسب  بروتني(  و25٪  دهون، 
رئيسية  غري  مصادر  من  النشويات  من 
اليومي  االستهالك  من   5٪ الـ  تتعدى  ال 
يوميًا. غرامًا   50 بنحو  ر  ُتقدَّ والتي  للشخص 

الكيتو: رجيم  عمل  آلية 
احلرارية  السعرات  عىل  اجلسم  يعتمد  عادًة 
السكر  من  تأيت  الكربوهيدرات التي  من 
هذه  وُتفضل  للطاقة،  أسايس  كمصدر 
رسيعًا. بالطاقة  اجلسم  متد  ألهنا  الطريقة 
ما حيدث يف رجيم الكيتو هو أن اجلسم ال يتناول 
نسب  خيفض  مما  للكربوهيدرات  مصدر  أي 
اجلسم  جيعل  وهذا  الدم،  يف  األنسولني  هرمون 
بتكسري  فيبدأ  للطاقة  آخر  مصدر  عن  يبحث 
لينتج  الكبد  داخل  األمينية  واألمحاض  الدهون 
الكيتونية  الطاقة وهي األجسام  نوع جديد من 
بعد  ذلك  وحيدث   )Ketone Bodies(
باحلالة  ُتسمى  بمرحلة  اجلسم  يدخل  أن 
Ke� الكيتوسيس  أو  الكيتوزية،  أو  )الكتوانية، 
للطاقة  الرئييس  املصدر  فإن  وهبذا   )toses
الكربوهيدرات. من  بداًل  الدهون  ُيصبح 

ية  ز لكيتو ا لة  حلا با ل  خو لد ا
:)Ketoses(

مصادر  تناول  قطع  من  أيام   3 مرور  بعد 
اجلليكوجني  مستويات  تقل  الكربوهيدرات 
الدم،  يف   )Glycogen( اجلاليكوجني  أو 
اجلاليكوجني  خمزون  لسحب  اجلسم  فيلجأ 
إلنتاج  اجلسم  ويضطر  والكبد،  العضالت  من 
بعد  للطاقة  كبديل  الكبد  من  الكيتون  أجسام 
اجلسم،  داخل  التفاعالت  من  بسلسلة  املرور 
يف  الشخص  عىل  األعراض  بعض  وتظهر 
الدخول  أعراض  وُتسمى  املرحلة  هذه 
وهي: مؤقتة(  )أعراض  الكيتوزية  باحلالة 

- صداع وأمل بالرأس.
- دوخة.

العام  واإلرهاق  الشديد  بالتعب  الشعور   -
باجلسم.

األنفلونزا. أو  باحلمى  -  الشعور 
باألمل يف أطراف اجلسم. الشعور   -

دايت تظهر  كيتو  اتباع  أيام من   6 بعد مرور 
التالية: األعراض 

شخص  كأنك  وستشعر  جسمك  سيتحسن   -
بالنشاط. ميلء  جديد 

باجلوع. تشعر  لن   -
أجسام  طرح  بسبب  داكنًا  يصبح  البول  لون   -

 2 من  رشب  )جيب  بالبول  الزائدة  الكيتون 
املاء(. 4 لرت يوميًا من  إىل 

الكتان(. بذور  بتناول  )ينصح  شديد  إمساك   -
الدهون عن  أو إسهال مفرط بسبب طرح   -

اهلضمي. اجلهاز  طريق 
احلالة  أعراض  ظهور  لبدء  4 أيام  اجلسم  حيتاج 
الكيتوزية،  باحلالة  للدخول  أيام  و10  الكيتوزية 

أعىل  إىل  والوصول  للتكيف  يومًا  و120 
الكيتون. أجسام  إنتاج  مستويات 

يف  واملمنوعات  املسموحات 
الكيتو: رجيم 

دايت: كيتو  نظام  يف  تناوهلا  املسموح  األغذية 
السمك(. الدجاج،  احلمراء،  )اللحوم  اللحوم   -

البيض.  -
زيت  السمن،  )الزبدة،  مثل:  املفيدة  الدهون   -

اهلند(. جوز  زيت  الصويا،  زيت  الزيتون، 
النشويات. قليلة  املكرسات   -

- اخلرضوات )األفوكادو، اخلرضوات 
الباذنجان(. الفلفل،  اخليار،  الورقية، 

السوداين. الفول  زبدة   -
اللوز. - زبدة 

أنواعها. بكافة  األجبان   -
األلبان.  -

يف  تناوهلا  يمنع  التي  األغذية 
دايت: كيتو  نظام 

املصادر. مجيع  من  السكريات   -
أنواعها. بكافة  النشويات   -
أنواعها. بكافة  البقوليات   -

الفاكهة.  -
واجلزر. البطاطا  مثل  النشوية  اخلرضوات   -

اجلسم،  بصحة  ضارة  )ألهنا  املتحولة  الدهون   -
الكتونية(. األجسام  تنتج  ال  أهنا  كام 

الكيتو: رجيم  سلبيات 
الجفاف

باستخدام  النظام  اّتباع هذا  بداية  يبدأ اجلسم يف 
للطاقة،  كمصدٍر  اجللوكوز  من  بداًل  الدهون 
عند  الكيتون  أجسام  إنتاج  إىل  يؤدي  مّما 
خارج  ُتطرح  والتي  احلمية،  هذه  اّتباع 
قد  مّما  املستمر،  التبّول  خالل  من  اجلسم 
من  العديد  وخسارة  اجلفاف،  إىل  يؤدي 
 )Electrolytes )باإلنجليزّية:  الكهارل 
بعض  ُتسّبب  أن  يمكن  كام  للجسم،  املهّمة 
والدوخة،  اإلعياء،  مثل  األخرى؛  األعراض 
العضالت. وأمل  والغثيان،  الطبع،  وحّدة 

والقلب الكىل  في  خلٍل  حدوث 
منخفضًا  الدم  مستوى  يكون  حيث 
الصوديوم،  مثل  املهّمة؛  بالكهارل 
بسبب  وذلك  واملغنيسيوم؛  والبوتاسيوم، 
اجلفاف،  إىل  يؤدي  مّما  املستمّر،  التبّول 
أو  الكىل،  وظائف  يف  خلاًل  ُيسّبب  والذي 
األمالح  هذه  ُتعّد  كام  فيها،  احلصى  تكّون 
فإّن  ولذلك  الطبيعي،  القلب  لنبض  رضوريًة 
للقلب. رضرًا  يسّبب  العنارص  هذه  نقص 

الجلدي الطفح 
نادرًا،  أمرًا  الَعَرض  هذا  ظهور  ُيعّد 

ُيسّبب  والذي  اجللد،  يف  بالتهاٍب  ويتمّثل 
عادًة  ويظهر  فيه،  وحكًة  امحرارًا 
البطن. أو  الصدر،  أو  الرقبة،  حول 

الساق تشنجات 
عندما  الساق  يف  تشنُّجاٌت  حتدث  قد 
منخفضًا  الدم  يف  الصوديوم  مستوى  يكون 
من  الدم  مستوى  تعديل  ويمكن  جدًا، 
وإدراج  املاء،  رشب  خالل  من  الصوديوم 
الغذاء. إىل  امللح  من  الكافية  الكمية 

الكريهة النفس  رائحة 
النفس،  يف  الكيتون  أجسام  ُتفَرز  حيث 
واحدًا  األسيتون  وُيعّد  والعرق،  والبول، 
رائحًة  يمتلك  والذي  الكيتون،  مرّكبات  من 
الَعَرض  هذا  وُيعّد  مرغوبة،  وغري  قويًة 
أسابيٍع  بضعة  بعد  خيتفي  إّنه  حيث  بسيطًا؛ 
هذه  من  التخلُّص  ويمكن  احلمية،  بدء  من 
من  اخلالية  العلكة  مضغ  خالل  من  الرائحة 
يوميًا. مرة  من  أكثر  األسنان  غسل  أو  السكر، 

اإلمساك
من  العديد  الكيتونية  احلمية  اّتباع  جيلب 
هذا  وحيصل  اهلضمي،  اجلهاز  عىل  ات  التغريُّ
مع  اجلسم  يتأقلم  حتى  احلمية  اّتباع  بدايات  يف 
برشب  يوصى  فإّنه  ولذلك  التغيريات،  هذه 
املليئة  األطعمة  واستهالك  املاء،  من  الكثري 
النشوية،  غري  اخلرضاوات  مثل  باأللياف؛ 
ُتعّد  حيث  واملكرسات؛  والبذور،  والبقوليات، 
بالكربوهيدرات. قليلًة  األطعمة  هذه  مجيع 

العظام. هشاشة 

الكيتو: رجيم  إجيابيات 
الوزن. - خسارة سريعة في 

الجسم. نشاط  -  تحسين 
بالجوع. الشعور  عدم   -

المعدة. في  بتحسن  الشعور   -
واإلرهاق. بالتعب  الشعور  عدم   -

ويخفض  الجيد  الكوليسترول  من  يحسن   -
الضار. الكوليسترول 

األنسولين  ارتفاع  لمرضى  مفيد   -
ومرضى  الثانية(  الدرجة  من  )السكري 

األنسولين. مقاومة 

الصرع. - عالج لمرض 
الخاليا  )ألن  السرطان  من  الحماية   -

بشكل  السكر  عىل  تتغذى  السرطانية 
أساسي(.

الكيتو: رجيم  ملتبعي  نصائح 
البدء  قبل  طبيب  أو  تغذية  أخصائي  استشارة 
عالجي  نظام  كونه  الغذائي  النظام  هذا  باتباع 
معهم. شهريًا  اجلسم  تغريات  ومتابعة  باألصل، 
غذائية(  )مكمالت  الفيتامينات    تناول 
امتناع  من  اجلسم  خيرسه  ما  لتعويض 
الفيتامينات. مصادر  تناول  عن 
املاء  من  يوميًا  4 لرت  2 إىل    رشب 
البويل. اجلهاز  صحة  عىل  للحفاظ 

الكيتو: رجيم   أنواع 
هي: الكيتو  لنظام  أنواع   4  يوجد 

)املعياري(:  األسايس  الكيتوجيني  النظام   -١
دهون،   75٪ بنسبة  األغذية  تناول  عىل  ويعتمد 
مصادر  من  كربوهيدرات  و5٪  بروتني،  و20٪ 

واخلرضوات(. اجلبن  )مثل  مبارشة  غري 
ويعتمد  الدوري:  الكيتوجيني  النظام   -٢

أيام يف   5 لـ األسايس  الكيتو  نظام  اتباع  عىل 
العالية  النشويات  تناول  يتم  بينام  األسبوع، 

األسبوع. من  متتابعني  بيومني 
يعتمد  املستهدف:  الكيتوجيني  النظام   -٣

تناول  مع  األسايس،  الكيتو  نظام  إتباع  عىل 
الرياضية  التامرين  ممارسة  قبل  النشويات 

. فقط
تكون  البوتني:  عايل  الكيتوجيني  النظام   -٤

٪60 دهون، و٪35 بروتني، و5٪  نسب األغذية 
كربوهيدرات.

تعتمد  أخرى  غذائية   أنظمة 
الكيتون: أجسام  عىل 

تعتمد  التي  الغذائية  األنظمة  بعض    توجد 
يف  حتفظًا  أقل  لكنها  الكيتون  أجسام  عىل 
أتكينز،  نظام  مثل:  الكربوهيدرات  تناول 

ودوكان. وباليو، 
حول  وشاملة  مبسطة  معلومات  هذه    كانت 

بعني  األخذ  مع  دايت(،  )كيتو  الكيتو  رجيم 
طبي،  ارشاف  حتت  اتباعه  رضورة  االعتبار 

حمددة. وملدة 
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وهي مصممة ملالك العمل وزوجته / زوجها.
صاحب  هو  العمل  صاحب  ألن  نظًرا 
يمكن  سواء،  حد  عىل  واملوظف  العمل 
إىل  تصل  اختيارية  تأجيالت  إجراء 
غري  مسامهة  إىل  باإلضافة   ، دوالر   19000
25 يف املئة من التعويض  اختيارية تصل إىل 
56000 دوالر للرشكات املدجمة. تصل إىل 

Pensions .4

بالكامل  التقاعدية  املعاشات  متويل  يتم 
فائدة  وتوفر  العمل  أرباب  قبل  من 
لكن  التقاعد.  عند  للعامل  ثابتة  شهرية 
األنواع  قائمة  يف  مدرجة   DB خطط 
من  أقل  عدًدا  ألن  باالنقراض  املهددة 
فقط  املائة  يف   16 يعرضها.  الرشكات 
العامل  جذبت   S & P 500 رشكات  من 
2017 عام  يف  التقاعد  خطط  لدهيم  الذين 
.1998 عام  يف  املائة  يف   59 عن  بانخفاض 
الذي  العامل  فإن   ، املثال  سبيل  عىل 
50 ألف دوالر عىل  يتقاضى راتبا متوسطه 
25 عاًما ، عىل سبيل املثال ، سيحصل  مدار 
 18،750 قيمته  سنوي  تقاعدي  معاش  عىل 
شهرًيا. دوالر   1،562.50 أو  دوالر، 

Guaranteed .5
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قبل  من  عام  بشكل   GIA تقديم  يتم  ال 
أصحاب العمل، ولكن يمكن لألفراد رشاء 
اخلاصة. معاشاهتم  إلنشاء  املعاشات  هذه 
التقاعد  عند  كبري  بمبلغ  التداول  يمكنك 
عىل  للحصول  الفورية  األقساط  ورشاء 
معظم  ولكن  احلياة،  مدى  شهرية  دفعة 

الرتتيب.  هلذا  مرتاحني  غري  الناس 
الدخل  املعاشات  هي  شعبية  األكثر 
الوقت. مرور  مع  دفعها  يتم  التي  املؤجلة 
يمكنك   ،50 سن  يف  املثال،  سبيل  عىل 
حتى  التأمني  أقساط  سداد  يف  البدء 
ختطط  عندما  ذلك  كان  إذا   ،  65 سن 
فيها  تقوم  مرة  كل  "يف  للتقاعد.: 
احلياة". مدى  دفعتك  يفشل   ، بالدفع 

عىل  الرسوم  هذه  رشاء  يمكنك 
هذه  ويف  الرضيبة،  بعد  ما  أساس 
عىل  برضيبة  فقط  ستدين  احلالة 
داخل رشائه  يمكنك  أو  أرباحك. 
رضيبي  خصم  عىل  احلصول  ويمكنك   IRA

سيكون  بأكمله  األجر  ولكن   ، مقدًما 
األموال. سحب  عند  للرضيبة  خاضًعا 
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ملشاركة  خطة  الرشكات  بعض  تقدم 
يكونوا  أن  عىل  هلم  كحافز  لعامهلا  األرباح 
املساعدة  من  يتمكنوا  حتى  منتجني 
ومشاركتها. الرشكة  أرباح  زيادة  يف 
هذه فائدة أخرى غري مقبولة ، بمعنى أنه 
لصاحب  يمكن  ؛  فيها  املسامهة  يمكنك  ال 
املشكلة:  تكمن  هنا  ولكن  فقط.  العمل 
فيام  الترصف  حرية  لديه  العمل  صاحب 
إذا كان عليه املسامهة من سنة إىل أخرى.

The Federal .7
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الفيدرايل  للموظفني  التقاعد  نظام  يوفر 
ثالثي  للتقاعد  للتخطيط   ،)FERS(
الذين  املدنيني  للموظفني  األرجل 
معينة: خدمة  رشوط  يستوفون 

املحددة األساسية  املنافع  خطة   •
ضامن اجتامعي  •

TSP • خطة االدخار االدخار ، أو 
املحمولة  األجهزة  هذه  من  فقط  اثنني 
الضامن   - احلكومي  العمل  تركت  إذا 
متاح  األخري  وهذا   ،TSP و  االجتامعي 
يشبه  النظامية.  اخلدمات  ألعضاء  أيًضا 
املنشطات. خيتار  k( 401( عىل  TSP خطة 

املشاركون من بني مخسة خيارات استثامر 
صندوق  ذلك  يف  بام  التكلفة،  منخفضة 
املؤرشات  S & P 500صندوق  السندات، 
أسهم  وصندوق  احلجم  صغري  صندوق   ،
يستثمر  صندوق  إىل  باإلضافة   - دويل 
خصيًصا. املصدرة  اخلزانة  سندات  يف 
الفدراليني  للعامل  يمكن   ، ذلك  عىل  عالوة 
صناديق  من  العديد  بني  من  االختيار 
التقاعد  تواريخ  ذات  احلياة  دورة 
يف  تستثمر  التي  املختلفة  املستهدفة 
جيعل  مما   ، األساسية  الصناديق  تلك 
نسبًيا. سهلة  االستثامر  قرارات 
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خطة  أو  املحددة  املزايا  من  نوع  هو  هذا 
أيًضا. التقاعد، 

نسبة مئوية معينة  استبدال  بداًل من  ولكن 
برصيد  وعدك  يتم  احلياة،  مدى  دخلك  من 
حساب افرتايض معني استناًدا إىل أرصدة 
السنوية  الفائدة  وائتامنات االستثامر )مثل 
الشائعة خلطط الرصيد  إن أحد اإلعدادات 
الرشكة  مسامهة  ائتامن  هو  النقدي 
باإلضافة  الرواتب  من  املائة  يف   6 بنسبة 
سنوي. استثامر  ائتامن  املائة  يف   5 إىل 
تستند  وال  تعد  االستثامر  ائتامنات 
عىل  الفعلية.  املسامهة  ائتامنات  إىل 
العائد  أن  نقول  دعنا   ، املثال  سبيل 
االستثامر  ائتامن  أو   ، املائة  يف   5 بنسبة 
اخلطة  أصول  كانت  إذا  به.  وعدنا  قد 
العمل لصاحب  يمكن  أكثر،  تكسب 

العديد  فإن   ، الواقع  يف  املسامهات.  تقليل 
التخيل  يف  ترغب  التي  الرشكات  من 
التقليدية  التقاعدية  املعاشات  خطة  عن 
تتيح  ألهنا  نقدي  رصيد  خطة  إىل  تتحول 
اخلطة. تكاليف  عىل  أفضل  سيطرة  هلا 
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خمتلفة:.  أنواع  هناك 
,whole life, variable life

universal life and variable

استحقاقات  توفر  universal life.أهنا 

النقدية  القيمة  بناء  الوقت  نفس  يف  الوفاة 
التقاعد  احتياجات  تدعم  أن  يمكن  والتي 
النقدية القيمة  سحبت  إذا  بك.  اخلاصة 
التكلفة  - أساس  التي دفعتها  األقساط  فإن 
للرضيبة. ختضع  وال  أواًل  ستخرج   -
املعاملة  يف  التشابه  أوجه  بعض  "هناك 
ولكنها    the Roth tax الرضيبية، 
خصم  عىل  حتصل  "ال  تعقيًدا".  أكثر 
بشكل  تصميمه  تم  إذا  ولكن  يف، 
عىل  احلصول  فيمكنك  صحيح، 
الرضائب.  من  معفاة  سحوبات 
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يف  كبرًيا  تنفيذًيا  مسؤواًل  تكن  مل  ما 
غري  كبري  حد  إىل  تكون  ان  يمكن  الرشكة 
هناك  إن  نعتب  أن  يمكننا  ولكن  مؤهال 
خطة  يشبه  أحدمها  رئيسيني:  نوعني 
واآلخر   ، الرواتب   تأجيل  مع   )k(  401
العمل. صاحب  قبل  من  فقط  متويله  يتم 

أسئـــلـتــكـم بكافـة  أرحب 
التأمني أنواع  بكافة  املتعلقة 
التالـي اإللكرتونى  البيد  عيل 

samy@goldenwayins.com






