




احلب عيد  تاريخ 
شباط  شهر  من  عرش  الرابع  اليوم  يصادف 

احلب،  لعيد  العاملي  اليوم  فرباير  شهر 
عيد  باسم  أيضًا  يعرف  والذي 

يف  األصل  ويرجع  الفالنتاين، 
مهرجان  إىل  العيد  هذا  نشأة 
يف  يقام  كان  قديم  رومايّن 
شباط  من  عرش  اخلامس 

لوبركاليا؛  مهرجان  باسم  الرومانيون يعرف  كان  حيث 
من  العديد  ويامرسون  اليوم،  هذا  يف  الربيع  بقدوم  حيتفلون 
من  األفراد  تزويج  إىل  باإلضافة  باخلصوبة،  املقرتنة  الطقوس 
القرن  هناية  يف  ثم  والرجال،  النساء  بني  القرعة  عمل  خالل 

إىل  لوبركاليا  مهرجان  األول  جيالسيوس  البابا  حّول  اخلامس 
احتفااًل  اليوم  هذا  مثل  يف  ُيقام  وأصبح  فالنتاين،  القديس  عيد 

عرش.  الرابع  القرن  حوايل  منذ  عام  كل  يف  الناس  به  حيتفل  رومانسيًا 

احلب عيد  قصة 
الثالث  القرن  يف  حدثت  قصة  أّن  األسطورة  تتحدث  احلروب  يف  اجلنود  نقص 
اإلمرباطور  كان  حيث  الرومانية،  اإلمرباطورية  عرص  يف  وبالتحديد  امليالدي، 
الفرتة  تلك  يف  اإلمرباطورية  يواجه  وكان  لالمرباطورية،  احلاكم  هو  الثاين  كلوديوس 
القضاء  يف  تسببا  حيث  الناس،  بني  واجلدري  الطاعون  مرض  انتشار  مها:  حتّديان 
أّما  اجلنود،  ضمنهم  ومن  يومي،  بشكل  شخص  آالف  مخسة  من  أكثر  حياة  عىل 
لنقص  كان  وقد  القوط،  هلجامت  االمرباطوية  تعّرض  يف  متّثل  فقد  اآلخر  اخلطر 
فكان  عليهم،  التغلب  يف  بالغ  أثر  القوط  عىل  القائمة  احلروب  ظل  يف  اجلنود  عدد 
سائدًا  كان  الذي  االعتقاد  إىل  ونظرًا  اجلنود،  لنقص  حل  إجياد  االمرباطور  عىل 
أمر  فقد  املتزّوجني؛  اجلنود  من  حتماًل  وأشد  أقوى  هم  العازبني  اجلنود  بأّن  آنذاك 
هم.  ُأَسِ بأمر  ينشغلوا  ال  حتى  اجلنود  بني  الزواج  بحظر  الروماين  اإلمرباطور 
السابق  اإلمرباطور  اغتيال  عقب  داخلية  اضطرابات  أيضًا  الفرتة  هذه  شهدت 
غالينيوس، فكان احلل األمثل بالنسبة لإلمرباطور احلايل ليتخلص من هذه االضطرابات، 
إىل  يعبد  إهلًا  اغتيل  الذي  لالمرباطور  جعل  بأن  له،  اجلهات  مجيع  والء  ويضمن 
عبادة  عىل  املواطنني  إجبار  تم  أّنه  ذكره  جيدر  ومما  األخرى،  الرومانية  اآلهلة  جانب 
املسيحيني  مع  احلال  وكذلك  للدولة،  عدوًا  يرفضها  من  يعترب  وكان  الرومانية،  اآلهلة 
ذلك.  عىل  يعرتض  من  مصري  يكون  القتل  فإّن  وإاّل  دينهم،  ليرتكوا  اْضُطِهدوا  الذين 

رساً للجنود  فالنتني  القديس  تزويج 
فكان  املسيحيني،  القديسني  أحد  احلب  عيد  قصة  حمور  وهو  فالنتني  القديس  كان   
ما  وهو  الناس  بني  املسيحية  لنرش  حياته  كّرس  وقد  إيطاليا،  بوسط  تريين  يف  أسقفًا 
ألنه  التارخيية  املراجع  ذكرت  كام  كلوديوس  االمرباطور  يد  عىل  لقتله  بالنهاية  أدى 

اإلمرباطور  مناقشة  يقبل  مل 
مسيحيته  عىل  وأرص  الرومانية  اآلهة  يف 

الوثنية.  عن  واالبتعاد 

زوجهم  فقد  وهلذا  اجلنود،  زواج  بمنع  اإلمرباطور  بقرار  فالنتني  القديس  يرض  مل 
منه  وطلب  ذلك  بعد  ُسِجن  ثّم  أمره،  اكتشاف  تم  حتى  احلكومة  أعني  عن  بعيدًا  سًا 
فالنتني،  القديس  به  يقبل  مل  الذي  األمر  ساحه،  إطالق  مقابل  املسيحية  عن  التخيل 
فالنتني  أن  التارخيية  الروايات  إحدى  تتحدث  باإلعدام.  عليه  احلكم  إىل  أّدى  ما  وهو 
دعى  حيث  باملسيحية،  كلوديس  اإلمرباطور  إلقناع  معجزة  قّدم  قد  إعدامه  قبيل 
االبنة  أّن  أخرى  روايات  تذكر  حني  يف  العمى،  من  فشفيت  بالشفاء،  الكفيفة  البنته 
وتم  اإلعدام،  حكم  من  فالنتينو  ينُج  مل  ذلك  ورغم  فالنتني،  سّجان  ابنة  هي  الكفيفة 
البابا  عنّي  ذلك  وبعد  للميالد؛   269 لعام  فرباير  شهر  من  عرش  الرابع  يف  إعدامه 

القرن  يف  للميالد.   496 عام  فالنتني  للقديس  يومًا  اليوم  هذا  غالسيوس 
باالنتشار،  فالنتيتو  القديس  قصة  بدأت  للميالد  عرش  الرابع 

روايات  كوهنا  تتعدى  ومل  العاطفية،  الصبغة  عليها  وأضيف 
حيث  مؤرخة،  وغري  الناس  بني  متداولة  شعبية 

القديس  حب  قصة  الشعبية  الرواية  أضافت 
أو  الثاين،  كلوديس  االمرباطور  البنة 

أخرى،  لروايات  وفقًا  السّجان  ابنة 
أهنا  يعتقد  حب  بطاقة  هلا  كتب  وأّنه 
التاريخ.  يف  كتبت  حب  بطاقة  أول 

واتفق  األمريكية،  السالم  خطة  العريب  الربملاين  االحتاد  فيام رفض  الفلسطينية،  القيادات  مع  للتنسيق  ثالثية  جلنة  تكوين  الكويتي طريقة خاصة إلعالن رفضه.عىل  القرن"، اختار رئيس جملس األمة  بـ"صفقة  يعرف  رفضه ملا  العريب  الربملاين  االحتاد  بالعاصمة أعلن   )2020 فرباير/شباط   8( السبت  يوم  اجتامع  بينهم يف  عربًيا،  برملاًنا  عرشين  ممثيل  بمشاركة  عامن،  الرئيس األردنية  هبا  تقدم  التي  الصفقة  وصفوا  إذ  للربملان،  واحد".16رئيًسا  طرف  من  "اتفاق  بأهنا  ترامب  دونالد  تنص وقال البيان اخلتامي لالجتامع إن الربملان يرفض أّي "تسوية غري األمريكي  وال  الفلسطينيون  هبا  يقبل  ال  الفلسطينية  للقضية  وعاصمتها عادلة  املستقلة  دولتهم  قيام  يف  التارخيية  حقوقهم  1967".عىل  عام  حزيران/يونيو  من  الرابع  حدود  عىل  رئيس القدس  من  مكّونة  ثالثية  جلنة  تشكيل  عىل  االجتامع  العراقي واتفق  النواب  جمليس  ورئييس  الكويتي،  االمة  الرئيس جملس  ولقاء  الفلسطينية  األرايض  بزيارة  تقوم  الصمود واجلزائري،  لـ"تعزيز  الفلسطينية  والقيادات  عباس  العريب".حممود  الربملاين  االحتاد  مؤمتر  قرارات  تنفيذ  الدولتني".وجاء يف بيان االجتامع أن "معادلة السالم املنشود لن تكون إال عرب ومتابعة  حل  مبدأ  وفق  ومتكافئة  وجادة  مبارشة   كام ذكر رئيس جملس النواب األردين، عاطف الطراونة، الذي مفاوضات 

يف  متر  الفلسطينية  "القضية  إن  العريب،  الربملاين  االحتاد  االحتالل يرتأس  الباطل وطغى، وذهب  استمرأ  ان  بعد  عادلة".أصعب مراحلها  لقضية  ظاملة  تسوية  ليعلن  األمريكي  باالنحياز  الغانمحمتميًا  مرزوق  الكويتي  األمة  جملس  رئيس  املهمالت ورمي  سلة  يف  الصفقة،  تتضمن  إهنا  قال  يسمى نسخة  ما  ومستندات  وثائق   " إن  قال  إذ  قدمه،  التاريخ".بجوار  مزبلة  هو  احلقيقي  ومكاهنا  القرن  الزعنون بصفقة  سليم  الفلسطيني  الوطني  املجلس  رئيس  خطة وأكد  إن  قال  عندما  الرسمي  الفلسطيني  تصلح املوقف  وال  النواحي  كل  من  خمردقة  "تعطينا  باملشبوهة.ترامب  الصفقة  واصفًا  دولة"،  مرشوع  تكون  اجتامع الن  خلص  بعدما  منتظًرا،  العريب  الربملان  موقف  السبت ويعّد  يوم  طارئ  بشكل  انعقد  الذي  العربية،  الدول  جامعة 
)األول من فرباير/ شباط 

القاهرة يف   )2020
خطة  رفض  إىل 
األمــريكيــة الســالم 
نــــــــفـــــس  وهــــو 
منظمة  أعلنته  مــا 
اإلســــالمي. التعـاون 
DW







ىف  أرضنا  إىل  املسيح  وصل  عندما 
املوازين  َيْقلب  أن  أراد  الزمان،  ملء 
د  وتعمَّ الفريسية،  واملقاييس  اإلنسانية 
ويتفاخر  باألنساب  يتباهى  جمتمع  ىف 
عائلة  سلسلة  من  يأتى  أن  باألحساب 
أقرتنَّ  للنساء  أسامء  ثالثة  عىل  أحتوت 
وبتشبع(  وثامار  )راحاب  باخلطية 
لألجيال  التاريخ  سجالت  ىف  وأبقاها 
نحن  أذهاننا  يفتح  لكى  املتعاقبة 
عن  الدهور  آخر  إلينا  وصلت  الذين 
الروحية: حياتنا  صميم  متس  حقيقة 

المسيح؟ جاء  لمن 
ذات  رسالة  لنا  يرسل  عندما  والسيد 
فقط َيْذكرها  أو  يقوهلا  ال  فإنه  معنى، 
لَتضحى  ويعيشها  أمامنا  عمليًا  ُيطّبقها  بل 
ُمعاشًا  وواقعًا  نحتذيه،  حيًا  مثااًل  دائاًم 
قبسة  أيضًا  ولتصري  ونقّلده،  به  نتمثل 
إبليس  َأَسهم  َمن  لكل  نور  وبصيص  أمل 
يتغريوا.  أن  ويريدون  ُمرة  عبودية  ىف 
وكأن السيد يقول لكل منهم: »أهيا اخلاطئ 
أفراد  من  أنت  تكون  أن  أستنكف  ال  أنا 
ألجلَك!«. أتيُت.  قد  هلذا  فأنا  أستى، 
أنساب  سلسلة  احتواء  إىل  وباإلضافة 
ىف  فإنه  مشهورات،  خاطئات  عىل  املسيح 
ليتعامل  ووقته  أهتاممه  وّجه  قد  حياته 
وحتننه  رقته  فنرى  خاصة:  اخلطاة  مع 
ىف  ُأمسكت  التى  املرأة  مع  تعامله  ىف 
زكا  ومع  السامرية،  ومع  الفعل،  ذات 
شاول  ومع  الطيب،  ساكبة  ومع  العشار، 
ما  بفعله  هو  يؤكد  وكأنه  الطرسوسى. 
تاريخ  ىف  يدونه  أن  »متى«  القديس  ودَّ 
ويبقى  )مت1:1-6(  األنساب  تسلسل 
نفس  من  لريفعا  كالمها  والفعل  النسب 
املسار! وتغيري  التوبة  عىل  َعَزم  َمن  كل 
ُأمسكت  بزانية  السيد  إىل  أتوا  عندما 
الكتبة  حوهلا  جتمهر  الفعل،  ذات  ىف 
احلجر  إللقاء  مستعدين  والفريسيون 
األخالق  محاة  أهنم  منهم  ظنًا  األول، 
ويأتى  أمثاهلا!  من  املجتمع  ومطهرو 
املعهود  بحنانه  اخلطاة-   مسيح  املسيح- 
ىف  وعنهم-  عنها-  ليدافع  السامية  ورقته 
ِمَها  َفْلرَيْ ٍة  َخِطيَّ ِباَل  ِمْنُكْم  َكاَن  »َمْن  آن: 
استنكارى  سؤال  )يو7:8(  ِبَحَجٍر!«  اًل  َأوَّ
التى  املرأة  عن  به  ليدافع  فقط  ليس 
رأسها،  هتشم  أن  الرجم  كدمات  كادت 
يتأملوا  أن  السامعني  به  ليدعو  أيضًا  بل 
أو  أسامء  ِذْكر  وبدون  هْم،  أحواهلم 
التى  النفوس  جُترح  لئال  بالبنان،  اإلشارة 
يفضحها  أن  اخلبايا  عامِل  فقط  يستطيع 
عليها  املُشَتكون  تقهقر  وهبذا،  املأل!  عىل 
مجيعًا: انرصفوا  حتى  اآلخر،  بعد  واحد 
ليحاسبوا  انرصف  بعضهم  لعل   -
عىل  أسقطوها  خطايا  عىل  أنفسهم 
عن  َجَبنوا  خطايا  الزانية.  املرأة 
واندفعوا  تشجعوا  ولكن  مواجهتها 
فيها! رأوها  عندما  باإلدانة  وحتمسوا 
- والبعض اآلخر انرصف جتنبًا لإلحساس 

وأمام  األسار  كاشف  أمام  واخلجل  بالعار 
قلوهبم  اخلجل  ز  حيفِّ أن  دون  أتراهبم، 
ىف  متغطني  ملفوفني  فبقوا  للتوبة، 
لكى  آخر  مذنبًا  منتظرين  الذاتى،  برهم 
الناموس!  وراء  خمتفني  املأل،  عىل  ُيعّروه 
يكرهونه  ما  اآلخرين  عىل  ُيسِقطون 
املذنبني  بتخطيئ  وكأنه  ذواهتم،  ىف  هم 
يتعامون  هم  وحماكمتهم  اآلخرين 
ويتجنبوهنا. الشخصية  آثامهم  عن 
ليصري  الطرسوسى  شاول  املسيح  دعا  لقد 
ملطخَتنْي  الزالتا  ويداه  باملسيحية  مبرشًا 
عىل  استشهدوا  الذين  املسيحيني  بدم 
رسواًل املجدف  من  جعل  وبذلك  يديه، 
رسائله  انترشت  ُمبرشًا  املُضطهد  ومن 
كلها! املسكونة  أرجاء  إىل  وبشارته 
ويصفح  سلف،  عام  يتغاضى  اهلل  إن 
عىل  يرّكز  ال  واآلثام.  اخلطايا  ويغفر 
أهنا  يعرف  ألنه  التوبة،  بعد  الضعفات 
)1تى12:1(.  إيامن  عدم  ىف  بجهل  ُفعلت 
دمشق  إىل  الطريق  ىف  شاول  قابله  لقد 
وانفتح  قشور،  عينيه  من  فسقطت 
أجتاه  يعكس  فطفق  وبصريته،  برصه 
لكل  بمسيحه  جيهر  وأمسى  طريقه، 
إليه!  جيذهبم  ما  لكى  يعرفوه  ال  الذين 
ظلمة  يعرف  من  خري  وهو  ال،  ومِلَ 
نفسه  هو  ألنه  الضمري  وعتامة  القلب 
الرسول  بولس  إقناع  فقوة  عاشها!  قد 
السابقة  سريته  رداءة  من  تأتى  لآلخرين 
فيها  وأرضمت  الرب  نعمة  مّستها  التى 
حدودًا.  تِع  مل  للتبشري  متأججة  طاقة 
اخلاطئ  عىل  اهلل  صرب  اقتاده  وهكذا 
)رو4:2( التوبة  إىل  أناته  وطول  وإمهاله 
املسيح يذّموا  أن  اليهود  أراد  وعندما 
واخلطاة«  للعشارين  »حمب  بأنه  نعتوه 
اقرتف  قد  السيد  وكأن  )مت19:11(! 
اليهود  نظر  ففى  ذنبًا،  ارتكب  أو  جرمًا 
»حمبة  أن  املسيح  جيل  ىف  املتعصبني 
نقرأه  بام  ذلك  أشبه  وما  رذيلة!  اخلطاة« 
علم  ىف  البديعية  املحّسنات  علم  ىف  حاليًا 
»تأكيد  بـ  يسمى  ما  وهو  العربية،  اللغة 
قولنا  ىف  كام   الذم«،  ُيشبه  بام  املدح 
نحبهم  ال  آخرين  من  ُنَحّقر  ونحن 
شابًا  نِصف  أو  جدًا«  »أقوياء  أهنم  مثاًل 
وهذا  خارق«،  »ذكاؤه  بأن  نستسيغه  ال 
بأننا  الدارجة  لغتنا  ىف  عنه  نعرّب  ما 
اخلدين«!  »أمحر  أنه  الورد  من  نشتكى 
أن  اليهود  أراد  عندما  آخر،  وبمعنى 
ولوال  يمدحوه!  هبم  فإذا  املسيح  يذّموا 
أبانا!! أباه  ودعونا  جترأنا  ملا  الصفة  هذه 
إىل  ينظر  ال  ألنه  بالساقطني  يسوع  هيتم 
يكونوه،  أن  يمكن  ما  بل  عليه،  ماهْم 
إمكانية  يرى  بل  ماضيهم،   يتأمل  ال 
ديوناسيوس  وهاهو  مستقبلهم. 
املسيحيني  الُكّتاب  )أحد  األريوباغى 
ينبهنا  امليالدى(  الثانى  القرن  ىف  البارزين 
عىل  نقضى  أن  لنا  ليس  أنه  عىل  بشدة 
نحكم  أن  وال  كان،  من  كان  إنسان  أى 
غريتنا  محية  وإن  األبدى،  باهلالك  عليه 
أنفسنا نحن  علينا  تغلق  إنام  هلل  ننتقم  أن 

حلب  اخلاص  جحيمنا  داخل  الواقع،  ىف 
الرشيعة  أن  ننكر  ال  أننا  نحن.  انتقامنا 
عىل  بالقتل  احلكم  ُتوجب  كانت  القديمة 
البرشية  الشخصية  حلامية  الكافرين 
الضياع  من  العربى  الشعب  ىف  املمثلة 
املسيح  جمئ  ولكن  األوثان.  عبادة  ىف 
لسائر  الشاملة  املحبة  وأوجب  أوجد 
أن  رفض  نفسه  وهو  حدود،  دون  البرش 
السامريني  وحترق  السامء  من  نار  تنزل 
وانتهر  )لو53:9-56(.  يقبلوه  مل  الذين 
الناس  لُيهلك  يأتى  مل  »أنه  قائال:  تالميذه 
طلب  قد  أيضًا  وهو  ليخلصهم«،  بل 
جانب  ىف  دائاًم  ويظل  لصالبيه.  الصفح 
حماميًا  ذاته  ويضع  بل  يرفضونه.  الذين 
املنتقم  َنُعد نرى اهلل  وشفيعًا عنهم. ففيه مل 
للصلب  يستسلم  الذى  اإلله  بل  اجلبار، 
صفاته  يعدد  أن  اهلل  أراد  وعندما  راضيًا. 
الضعفاء  سوى  جيد  مل  إنجازاته،  ويذكر 
إليهم نفسه  ينسب  لكى  واملحتاجني 
ُخْبًزا  امْلُْعِطي  لِْلَمْظُلوِمنَي،  ُحْكاًم  »امْلُْجِري 
َيْفَتُح  بُّ  الرَّ ى.  اأَلْسَ ُيْطلُِق  بُّ  الرَّ لِْلِجَياِع. 
بُّ  الرَّ امْلُْنَحِننَي.  ُم  ُيَقوِّ بُّ  الرَّ اْلُعْمِي.  َأْعنُيَ 
اْلُغَرَباَء.  َفُظ  حَيْ بُّ  الرَّ يِقنَي.  دِّ الصِّ بُّ  حُيِ
)مز7:146-9(.  َواأَلْرَمَلَة«  اْلَيِتيَم  َيْعُضُد 
كراعى وظيفته  عن  تكلم  وعندما 
الَّ الضَّ »َوَأْطُلُب  بأنه:  تفاخر 

اْلَكِسرَي َوَأْجرِبُ  امْلَْطُروَد،  دُّ  َوَأْسرَتِ
)خر16:34(. ِريح«  اجْلَ َوَأْعِصُب 
يرصخ  قد  والوحل،  اخلطية  عمق  وىف 
وخالىل  قبيحة  »نفسى  متعجبًا:  اخلاطئ 
عفانة  منى  وتنبعث  متسخ  أنا  دميمة، 
اإلثم،  بصديد  جسدى  تقّيح  قد  املوت، 
اللذة  خدرهتا  التى  أحاسيسى  وأنتنت 
ورائى  تسعى  يارب  فَعالَم  األرضية، 
املُزدرى  أنا  خالصى  تطلب  وملاذا 
ضباب  ووسط  املوجود؟«.  وغري  به 
اجلسد  وإحلاحات  العامل  وزئري  اخلطية 
ليست  املخّلص،  إجابة  اخلاطئ  يسمع 
توبيخات  ىف  وال  ُمطولة،  عظات  ىف 
ىف  إنام  متوعدة،  هتديدات  وال  قاسية، 
داخلهام  حتويان  قصريتني  كلمتني 
ُأحبك«!  »ألنى  التأمالت:  من  جملدات 
حيقن  الذى  املخدرات  مدمن  مسيح  إنه 
املدمن  يبّيض  أن  منتظرًا  بيده،  دماءه 
يأسف  )رؤ14:7(.  اخلروف  دم  ىف  فعاله 
وراء  يسعى  الذى  الواهن  الضعيف  لذلك 
الزائف لكى  السعادة  َتِعده برساب  سموم 
املخّدر  أن  بعد  فيام  املُدمن  يكتشف  ما 
وقّوض  جيبه،  وأفلس  صحته،  أهنك  قد 
أبديته! ووأد  عمله،  وأضاع  أسته، 
ويسفكون  يقتلون  الذين  هؤالء  يواكب 
قساوة  أجل  من  مقلتاه  تدمع  الدماء، 
خالصهم  يقتلون  يراهم  إذ  قلوهبم، 
ويمكث  هو،  دماءه  ويسفكون  هم 
إخفاقهم!  من  يفيقون  متى  منتظرًا 
الزناة،  خمادع  خارج  باكيًا  يقف 
يعاّف  ال  ولكن  ضعفهم،  من  يتأفف 
حماولتهم  تثقب  بصريته  جمالستهم 
يعرف  ألنه  أجسادهم  أشباع  ىف  الفاشلة 

يشاهد  جوعًا!  تتضور  إنام  نفوسهم  أن 
من  يرتنحون  إذ  ويعانونه،  يكابدونه  ما 
تعوى  بينام  اإلثم،  ونشوة  اخلطية  سكر 
وترتشف  الداخىل،  بفراغهم  أفعاهلم 
عطشًا! إال  يزيدها  ال  ماحلًا  ماًء  أرواحهم 
اخلاطئ  باب  عىل  واقفًا  السيد  ويمكث 
الصيف  قيظ  ىف  كان  إن  هيمه  ال  يقرع، 
يظل  القارس.  الشتاء  زمهرير  أو  احلارق، 
ويطرق  ويقرع.  يقرع  خارجًا  واقفًا 
الباب ويطرق، ال حيّول فكره عن اخلاطئ 
دروبًا  يطرق  عامه  ىف  الذى  بالداخل  الذى 
ويرتك  تشبعه،  علها  متباينة  وسككًا 
ببابه!  منتظرًا  يبقى  الذى  احلقيقى  اخلبز 
منتظرًا  يستمر  أنه  السيد  حساسية  ومن 
ولو  حتى  األمل،  يفقد  وال  يمّل  ال  بالباب، 
وسافكى  اإلجرام  عتاة  ملنزل  الباب  كان 
نفسه  ُيقحم  وال  اخلطية!  وحمرتىف  الدماء 
فتح  عناء  نفسه  يكلف  مل  آثم  عىل  عنوة 
إرادة  حيرتم  للدخول.  يدعوه  لكى  الباب 
إليه  يأتوا  اجلميع  أن  لو  ويود  خلقهم،  من 
النفس  لؤلؤة  منهم  كل  ىف  يرى  طواعية! 
صورته.  عىل  صاغها  قد  التى  جدًا  الثمينة 
اخلطية،  وصديد  العامل  صدأ  أصاهبا  وقد 
من  ومثابرة.  عجيب  صرب  ىف  وينتظر 
ويبلسم  الصدأ  وجيلو  يأتى  أن  له  يسمح 
ماسة  ثانية  النفس  فتمسى  الصديد، 
مسيحها!! سامحة  مستها  أن  بعد  ثمينة 
ملن  تتسع حتى  اهلل ال هناية هلا،  إن مراحم 
ويبقى  اهلل!  رمحة  تفوق  ذنوبه  أن  يعتقد 
ىف  إمتالًء  جيدوا  مل  ملن  شبعًا  هو:  كام  هو 
أهوائهم  تركتهم  ملن  ورواًء  اآلثم،  ُسعارهم 
احلياة ببيداء  للامرين  واحة  ظمأى! 
وراحة لالهثني وراء ساب املتعة الوقتية.

إنه مسيح العالم كله:
باملعتـوهـيـن. ويعتنى  الباكني،  مع  يبكى 
ثـيـاهبم. رَثْت  ملن  ويرثى  املشلولني،  يشد 
هفـواهتـم. من  اهلابطني  ُينِهض  أن  هيفو 
وينحنى للوحل لكى حينو عىل املنحدرين.

ادين. والقوَّ واملقامرين  القتلة  يقيم 
العشـاريــن  ويعـارش  اخلطــاة  يـوآخـى 

الزناة! ويزامل 
وموسى  وبائيسة  القبطية  مريم  مسيح  إنه 

األسود!
تونج! وماوتسى  وستالني  هتلر  مسيح  إنه 
وجيفرى  رامريز  ريتشارد  مسيح  نه  إ

بيرتسون! وسكوت  دامر، 
ن  د ال بن  و ت  ا د لسا ا ر  نو أ مسيح  نه  إ

الظواهرى! وأيمن 
تابوا! إذا  الكل..  مسيح  إنه 

الروحانى:  الشيخ  يقول  اخلطاة  إله  وعن 
اخلاطئ«  يبغض  من  اهلل  قدام  »مرذول 
سؤااًل،  اخلاطئ  آخر  قديس  ويسأل 
الدموع  حُترض  تأمالت  ىف  يرتكنا 
اهلل: اتضاع  عن  وحُتدرها  أعيننا  من 

يصطلح  أن  يريد  اهلل  اخلاطئ  »أهيا 
رشوطك؟« هى  فام  معك، 





ومجيٌل  طبيعيٌّ  مرص،  مثل  فريد  بلٍد  يف 
واإلرث  التاريخ  عن  السياحُة  تنفصل  أال 
من  هائل  صندوٌق  اجلميلُة  فمرُص  واألثر. 
املادي  التارخيي  واملوروث  الفريد،  األثر 
عمق  يف  بجذوره  يرضب  والالمادّي، 
أرض الزمان. وطبيعيٌّ ومجيل أن حيمَل 
يعرف  رجٌل  اهلائلة  املسؤولية  تلك  عبَء 
يتشّوُف  الذي  اخلالد،  املوروث  ذلك  قيمَة 
سِّ  عىل  والوقوف  لزيارته  بأسه  العامُل 
كتابَة  جييُد  رجٌل  اخلاّص.  القديّس  مرص 
بطالقة  القديمة،  املرصية  اللغة  وقراءة 
والفرنسية  العربية  ُيتقُن  مثلام  فائقة، 
س ِعلم  واإلنجليزية. بروفيسور درَس ودرَّ
املرصيات املعّقد، وِعلم اإلرشاد السياحي، 
سلفنا  لغة  القديمة،  املرصية  اللغة  وعلوم 
الصالح، اجلّد املرصي اخلالد. عضٌو مرصيٌّ 
واملجالت  الدولية،  اللجان  يف  ف  ُمرشِّ
العلمية، ومشارٌك رئيٌس يف الوفود العاملية 
وكيفية  العظيم،  املرصي  باألثر  هتتمُّ  التي 
خيصُّ  ا  عامليًّ إرًثا  كونه  عليه  احلفاظ 
البرشية مجعاء، مثلام هو امتياٌز حرصيٌّ 
كربيات  يف  زائر  أستاٌذ  العظيمة.  ملرص 
الدوَل  يطوُف  األوروبية،  اجلامعات 
اخلالدة؛  مرص  كنوز  عىل  العامَل  َف  لُيعرِّ
عظياًم،  العامل  يف  ُمتحٍف  أيُّ  ُيعدُّ  ال  التي 
املرصية،  آثارنا  من  قطعًة  يقتني  حني  إال 
الرشيف  مرص  السم  ٌل  ممثِّ قطعتني.  أو 
يف املؤمترات الدولية واجتامعات اخلرباء 
وتعزيز  محاية  عىل  القائمة  الدوليني 
احلفاظ  وكيفية  العامل،  حول  املتاحف 
عىل الرتاث الساكن بني جدراهنا. مثقٌف 
مرصّي برتبة "فارس"، إذ قّلدته احلكومُة 
الفنون  يف  فارس  "وسام  الفرنسية 
لتفّوقه يف علم املرصيات واآلثار  واآلداب" 
العناين. خالد  بحجم  رجٌل  والتاريخ. 
يف حفل العشاء عىل رشف املتحف القبطي 
بمرص  بالفخر  شعوٌر  اجتاحنا  بالقاهرة، 
وأبناء مرص ونحن ُننصُت إىل ذلك الوزير 
السياحة  وزير  العناين،  خالد  د.  اجلاد، 
للجمعية  الفرنيس  للوفد  متحّدًثا  واآلثار، 
الوطنية للحج املسيحي، عن فرادة مرص 
بني دول العامل، وامتيازها اإلهلي باستقبال 
عن  دوًنا  أرضها،  عىل  املقدسة  العائلة 
العذراُء  زارتنا  حني  الكوكب.  بالد  سائر 
السيد  ذراعيها  عىل  حاملًة  رة  املُطهِّ مريم 
يف  ليمكثا  السالم،  عليهام  طفال،  املسيح 
ُيقّدسان  األربع،  السنوات  قرابة  أرضنا 
الوزيُر  حتدث  شعَبها.  وُيباركان  تراهَبا 
املثقف بالعربية والفرنسية بطالقة أهلها، 
داعًيا العامل بأسه إىل احلّج إىل أرض مرص 
اخلمسة  القدسية  الرحلة  نقاط  واعتامر 

وعرشين: من رفح املرصية، وحتى "دير 
مرص  قلب  "أسيوط"،  مدينة  يف  املحّرق" 
الوزيُر  أّكد  والعراقة.  بالقداسة  النابض 
عىل أن إحياء مسار رحلة العائلة املقدسة 
إيل مرص مرشوٌع قومّي سيتم الرتويج له 
ألنه  كبرًيا،  اهتامًما  الوزارُة   توليه  عامليا، 
وأثٌر  وإرٌث  وتارخيّي،  حضاريٌّ  امتياٌز 
بدأت  وقد  مرص.  هبا  تنفرد  "المادّي" 
أعامل التطوير يف منطقة "شجرة السيدة 
اخلدمات  كفاءة  لرفع  العذراء"  مريم 
املعلقة  الكنيسة  وكذلك  هبا،  السياحية 
وكنيسة أبو سجة بمجمع األديان بمرص 
القديمة وكنيسة السيدة العذراء باملعادي، 
املقدسة.  الرحلة  نقاط  من  وغريها 
شّكلت  قد  الوزارة  أن  عىل  الوزير  وأّكد 
اجلهات  كل  من  خرباَء  تضمُّ  قومية  جلنة 
منظمة  إىل  لتقديمه  ملف  إلعداد  املعنية 
رحلة  مسار  تسجيل  أجل  من  اليونسكو؛ 
العاملي  الرتاث  قائمة  عىل  املقدسة  العائلة 
النطرون  وادي  أديرة  ووضع  الالمادي، 
املادي. العاملي  الرتاث  قائمة  عىل  األربعة 
حرض احلفل اجلميل نخبٌة من اإلعالميني 
إرًثا  املرصي  بالشأن  املهتمني  الكّتاب 
وزارة   من  وقياداٌت  وحضارًة،  وتارخًيا 
العامة  املرصية  واهليئة  واآلثار  السياحة 
األزهر  عن  وممثلون  السياحة،  لتنشيط 
الرشيف والكنيسة القبطية، وبعض ممثىل 
األب  وأعرب  اخلاص.  السياحى  القطاع 
چاكي مارسيل، رئيس اجلمعية الفرنسية، 
وتقديره  الوزير  لدعوة  امتنانه  عن 
مرُص  هبا  تقوم  التى  الطيبة  للجهود 
إىل  مشرًيا  املقدسة،  العائلة  مسار  إلحياء 
بالرتويج هلذا  أن اجلمعية ستقوم بدورها 
املسار والتوصية عىل وضعه عىل خريطة 
اجلمعية.  تنظمها  التى  السياحية  الربامج 
دول  رأس  عىل  تكون  بأن  حرّيٌة  مرُص 
بلُد  فهي   العامل،  يف  الدينية  السياحة 
الديني؛ جُتاِوُر عىل أرضها املعبَد  التسامح 
املسيحية،  الكنيسة  جوار  إىل  اليهودي 
األثر  جوار  إىل  اإلسالمي،  واملسجد 
ينتظُر  القديم. دخٌل قوميٌّ هائل  املرصي 
السياحة  خريطة  عىل  وضعها  بعد  مرَص 
الدينية التي حيجُّ إليها العامُل بأسه لزيارة 
املعامل الدينية من مجيع العقائد واملذاهب. 
وجسور  وبحور  وبوادي  "وادي 
تراتيل  وصالة/  وفكر  توحيد  ومواين/ 
يا  مرص  يف  ده  وكل  وابتهاالت/  غنا 
احللوات.”  حلوة  ياوالد/  مرص  والد/ 
الوطن،  حيبُّ  ملن  والوطُن  هلل،  “الديُن 
الوطن.” تراث  شأن  من  وُيعيل 
              عن املرصى اليوم  

املنزل املادية يف  املشاكل 
الربح هدفها  جتارية  سة  مؤسَّ كل 
أو  جتارّية  مشاريع  ُتنِشىء  وعليه 
ذلك  يف  كلًة  ُمتَّ  ، صناعّية  أو  زراعّية 
تستثمرها  هيئات  أو  أفراد  ودائع  عىل 
املادي.  الربح  وهو  أال  هدفها  لتحقيق 
يف  ودائع  وجود  عدم  حال  ففي 
مشاريع،  من  هناك  فليس  املصارف 
ال  وبالتايل  جتارة  ال  مشاريع  وبدون 
هدفها. سة  املؤسَّ َتفِقد  وبذلك  ربح، 
كوهنا  العائلة  عىل  ذاته  املبدأ  وينطبق 
املجتمع.  يف  سة  مؤسَّ أصغر  ُتعَترب 
الوصول  العائلة  أهداف  أحد  كان  فإن 
َسيني  املؤسِّ فعىل  كريمٍة،  حياٍة  إىل 
كي  يعمال  أن  والزوجة(  )الزوج 
عىل  يقدران  به  الذي  املال  جَيِنيا 
وألوالدمها. هلام  كريمة  حياة  توفري 
املادي  لإلزدهار  تطمح  عائلة  كل  وألن 
الذي ُينِتج حياًة كريمًة، سندرس معًا أهم 
العائلة  تستطيع  خالهلا  من  التي  الركائز 
املنشود: املادي  املستوى  إىل  الوصول 
العائلة  َست  تأسَّ اهلل:   بإرادة  الثقة   •
بداية  منذ  اهلل  وعمِل  تصميِم  عىل  بناًء 
 " يقول  إذ  هبا  دائاًم  هيتم  وهو  اخَللق، 
َتْزَرُع  اَل  ا  َ إِهنَّ اَمِء:  السَّ ُطُيوِر  إِىَل  ُاْنُظُروا 
اِزَن،  خَمَ إِىَل  َمُع  جَتْ َواَل  ُصُد  حَتْ َواَل 
َأْنُتْم  َأَلْسُتْم  ا.  َيُقوهُتَ اَمِويُّ  السَّ َوَأُبوُكُم 
.)26  :6 ِمْنَها؟")مت  َأْفَضَل  ِريِّ  ِباحْلَ
الزوجني:   بني  العمل  يف  اإلنسجام   •
الرجل  فيها  يّتفق  التي  الّلحظة  منذ 
إمكانّية  توَلد  عائلة،  تأسيس  عىل  واملرأة 
هلذه  الَفشل  إمكانّية  ومعها  الّنجاح 
يف  واحٍد  كفريٍق  َعِمال  فإن  العائلة. 
والروحّية  النفسّية  احلياة  جوانب  كّل 
واإلجتامعّية  والعاطفّية  والصحّية 
هلذه  فسُيكَتب  واملادّية،  والثقافّية 
أراد  إن  لكن  الّنجاح.  العائلية  املؤّسسة 
ويعمل  سة  املؤسَّ َيدُخل  أن  رشيك  أّي 
وبأسلوبه  اخلاّصة  بطريقته  فيها  ُمنَفردًا 
فسوف  رشيكه،  وجود  ُمتناِسيًا  اخلاّص 
يومًا  تنهار  أن  سة  املؤسَّ هلذه  ُيكَتب 
الرشيكان  ينفصل  أن  إىل  يوم  بعد 
ووحدته. حياته  إىل  منهام  كل  ويعود 
ْخل الّشهري: يف كثرٍي من األحيان ال  • الدَّ
تعرف الّزوجة كم هو راتب زوجها. ويف 
من  فراتبها  تعمل  الّزوجة  كانت  حاِل 
ها هي فقط، ألّن الّزوج هو املسؤول  حقِّ

كلتا  العائلة.  إحتياجات  كل  تسديد  عن 
الّناتج  أو  املادي  فالّدخل  خطأ،  احلالتني 
املردود  جمموع  هو  للعائلة  اإلمجايل 
لذلك  الشهر.  للعائلة ككل يف هناية  املادي 
حجم  يدُرسا  أن  والزوجة  الزوج  عىل 
ملصاريفهام  بالنسبة  الّشهري  الّدخل 
كان  سواَء  را  يقرِّ أن  وعليهام  الّثابتة، 
الّشهري  الّدخل  لتطوير  رضورة  هناك 
ِخرا  يدَّ أن  أو  جديد،  عمل  كإجياد 
خل  الدَّ من  الفائض  املال  يسَتثِمرا  أو 
العائلة. عىل  بالفائدة  تعود  أموٍر  يف 
هو  البيت،  يف  املادي  املَدخول  اهَلدر:    •
يدخل لكنه يف كثري من األحيان هُيَدر وال 
ف.  ُيرَصف. فال يوجد نظام واضح للرصَّ
لذلك عىل الزوج والزوجة أن يضعا جدواًل 
الثانوّيات.  ثم  ومن  باألولويات  بًا  ُمرتَّ
للحالِة  ٍر  َتصوُّ وضُع  هي  الرؤية:   •
إليه  نصل  أن  نريد  الذي  الوضِع  أو 
ولتحقيق  معّينة.  زمنية  فرتة  بعد 
تضمن  خطة  وضع  ينبغي  ما  رؤية 
سليمة  بطريقة  اهلدف  إىل  الوصول 
إسرتاتيجة  ُوِضَعت  وكام  ومدروسة. 
الشهري،  الدخل  لرصف  حمّددة 
طويلة  اسرتاتيجية  توضع  أن  جيب 
وأشمل.  أكرب  أهداف  لتحقيق  األمد 
ننسى  أالّ  علينا  الّنهاية  يف  أحبائي، 
اهلل  وضعهام  اللَذين  ني  اهلامَّ املبَدأين 
كل  يترّصف  أالّ  ومها  وحواء،  آلدم 
سة  مؤسَّ يف  لوحده  وكأنه  طرف 
يشء  كل  يف  اهلل  عىل  ِكال  يتَّ أن  ثمَّ  العائلة، 
العائلّية،  إحتياجاهتام  كّل  إليه  ويرفعا 
املادّية. الزمنّية  ثّم  ومن  أّواًل  الروحّية 
إحتياجاتنا.  كل  تسديد  عىل  قادر  الرب 
ِكل عليه الذي له األرض وكل ما عليها،  لنتَّ
ولنرتّجى حكمًة منه يف كيفّية الترّصف 
شهر. كل  مال  من  الرب  إّياه  يعطينا  بام 
تريد  كنَت  حال  يف  أخرية:  نصيحة 
مما  تعطي  أن  جيب  مادّيًا  تزدهر  أن 
من  إرِصف  يباركك.  كي  اهلل  أعطاك 
دخلك يف نرش كلمته املقدسة  ومساعدة 
عائلتك... ويبارك  يباركك  كي  املحتاجني 
يتبع...

يتحدث  العريب  اإلعالم  تشاهد  عندما 
ينتابك  ما  سعان  الغرب  عن 
األمانة  لعدم  نظرا  غثيان  و  إستياء 
املهنية  الروح  وإختفاء  األخالقية 
عيل  للغرب  وتصويرهم  العرب  عند 
إال  هو  ما   ) كبري  دعارة  بيت   ( أنه 
شهري  نفيس  مرض  عن  إنعكاس 
إسمه  العرب  من  األغلبية  به  مصاب 
اجلنس. مهاويس  أو   )  Sex Manic  (
الغربية  الدول  بني  تتجول  فعندما 
يبثه  ملا  متاما  مغايرة  صورة  سرتي 
سبيل  فعيل  املتعفن  العريب  اإلعالم 
بعدم  متاما  )ستذهل  احلرص  ال  املثال 
حدث  ولو  اإلطالق  عيل  حترش  وجود 
يف  الجئ  عريب  املتحرش  أن  ستكتشف 
اجللية  بمنتهي  وسرتي  الغرب(  بالد 

وال  ونضال  بجدية  يعملون  اجلميع 
ولكن  واملجون  للخالعة  الوقت  يملكون 
تلتقط  ال  العرب  كامريات  ان  يبدو 
األسبوع  هناية  عطلة  يف  إال  مشاهدها 
الناس  خيرج  حيث   )  Weekend  (
الشاق  العمل  روتني  تعطيل  و  للرتفيه 
اإللتزام  مع   ( ويرشبون  يمرحون 
ويتبادلون   ) األخالقية  املعايري  بكافة 

عن  وإحرتامها  الرفيعة  املراة  مكانة 
حقوقها  هلا  يكفل  حاسم  قانون  طريق 
جسدها. إنتهاك  حرمة  عيل  وحيافظ 
خطوط  مجيع  عيل  عيناك  ستقع 
يفسدها  أن  دون  واألناقة  املوضة 
وأرباب  الشوارع  متسكعي  من  أحد 
الدول  شوارع  هبم  تكتظ  التي  التحرش 
عظمة  ستكتشف  وناصياهتا.  العربية 
تري  عندما  العريب  اإلعالم  أكاذيب 

الطفل  عىل  اإلعتداء  دون  واملرح  الفرح 
اآلخرين. أمزجة  إفساد  ودون  واملرأة 
أضواءه  التافه  العريب  اإلعالم  يسلط  مل 
واللف  اخلبث  من  الغرب  نقاء  عيل 
كامرياهتم  تسمرت  ولكن  والدوران 
ولو  البغاء  وبيوت  الليلية  النوادي  أمام 
الغرب  أجماد  لرأت  قليال  تزحزحت 
وتقدمهم ولكن هيهات فالعرب يذهبون 
وجهتهم  وكيفام  اقدامهم  شاءت  حيث 
املكبوتة. ورغباهتم  التناسلية  أعضائهم 
العلمية  الرصح  لعظمة  يروجون  ال 
لوحات  كامرياهتم  ختتلس  وال  العمالقة 
األخري  ويف   . اجلبارة  العاملية  املعامل 
بعادات  ويتباهوا  الغرب  يشيطنون 
أي  دون  تردد  فقط  واهية  رشقية 
الواقع. أرض  عيل  حقيقي  وجود 



مجيل  فيها  بام  الدنيا  اهلل  خلق  لقد 
عظيمة  كفرصة  احلياة  لنا  ومنح 
عيل  تعدي  دون  ولكن  يغتنمها  ملن 
برشية  تدخل  او  اإلهلية  القوانني 
الثمن  غالية  فاحلياة  مرشوعة،  غري 
اال  ان  فيجب  قصرية  الهنا  لإلنسان 
راس  احلياة  السيئة،  االعامل  يف  هندرها 
واحلياة  هباء،  يضيعها  فال  لإلنسان  مال 
فهمنا  اذا  بمعني  يفهمها  لل  حلوة 
واعطاها  احلياة  هذه  اهلل  لنا  خلق  كيف 
مجيع  خلق  من  بدايا  واحلالوة  اجلامل 
واعطاه  االنسان  وخاصة  املخلوقات 
حياته  ليدبر  والنفس  والعقل  القلب 
بالعقل  الشخصية  متوازن  وحييا 
ولالستمتاع  واالحاسيس،  وباملشاعر 
هذه  نحب  ان  علينا  جيب  باحلياة 
يد  من  هدية  هي  التي  احللوة  احلياة 
الفراغ  أوقات  نمال  العظيم  اخلالق  اهلل 
وعدم  حياتنا  حميط  يف  لنا  املتاحة 
أعطاها  التي  النعم  من  نعمة  أي  انكار 
بسامع  فنستمتع  السمع  مثل  اهلل  لنا 
من  وأنواع  موسيقية  مقطوعات 
املحبوبة  األغاين  او  واالحلان  الرتانيم 
واملسلسالت  األفالم  فنشاهد  البرص  او 
فتكون  االقدام   املحبوبةاوالسريعيل 

لقـاء.  كـان  املستشـفيات.  إحـدى  يف   
صداقة! وكانت 

األمل.  وليدة  هي  صداقات،  من  وكم   
محيمة.  وتبقي  غرينا.  آالم  أو  آالمنا، 

العظيم! بمقداراألمل  وعظيمة 
يف   ، ثكىل و ملة  ر أ  . ليها إ فت  تعر  

العمر! مقتبل 
معًا   - وزوجها  وليدها،  فقدت   
آثارًا  ترك  ماساوي،  حادث  يف   -
الذي  جسدها،  عىل  املعامل  واضحة 
نشبت  التي  النار  تلتهمه  أن  كاد 
محل  فقد  نفسها:  إال  فيهم، 
يئن! الذي  جسدها  بإقتدار  روحها، 
احلادث سبقت  التي  صورهتا،  ناولتني   
التقطت ىل:  وقال يل: هذه آخر صورة 
أي  يف  الظهور  عن  نفيس  منعت  فقد 
مجاعية!  أو  فردية  الصور،  من  صورة 

باحليــاة زاخرة  جيدة  الصورة  كانت   
ذاهتا! كاحلياة  أو:   

كشفتها  التي  املالمح  تلك  تأملت   
صورة  كل  ففي  لقطة.  يف  العدسة 
ينضب  ال  غني  اإلنسان  صور  من 
شخصيته ومن  منه،  جزء  اهنا 
سوى  نرى  ال  العدسة  أمام  أننا  مع 
باللحظة  إال  نحس  وال  أنفسنا، 
مرصاع  فيها  ينفتح  التي  الزائلة 
اقتناص! يف  وينغلق  التصوير  آلة 
يف  نستبدو  كنا  ماذا  ترى  وتساءلت:   
لنا  سيحدث  بام  نعلم  كنا  لو  تصاويرنا 

ومؤثرة؟  عميقة  أحداث  من 

اشــــتــري  نــــزلــت  يـومــيــن  مــن 
مـــاركت الســــوبــــر  من  طلبات 
الطـلــبـــــــات  ضـمـــن  ومـــــــن 
تونه علب  مخس  اشرتيت 
الشنط كانت كتريه والشيله كانت تقيله
وملا  ومشيت.  احلاجه  خدت 
التونه علب  مالقتش  البيت  وصلت 
حتت  من  مقطوعه  الشنطه  لقيت 
ورا  واحدة  وقعت  التونه  وعلب 
وده   ، بيها  ماحس  غري  من  التانيه 
ماكنتش  خلتني  اليل  الشيله  تقل  بسبب 
منها بتقع  اليل  باحلاجات  حاسس 

اليل شايلنها  الشيله  تقل  احنا كامن رغم 
اليل  ربنا  بإيد  مابنحسش   ، حياتنا  يف 
 .. اكتافنا  فوق  من  كتري  مهوم  بتوقع 
عىل  شغال  مش  ربنا  ان  قالك  مني 
!! ضهرك  فوق  من  وبيزحيه  مهك 

العامة  الصحة  تفيد  رياضية  مترينات 
االيدي  هبا  نستخدم  مهارات  او 
املطبخ  واعامل  واملوسيقي  كالكتابة 
الكوروشيه  واعامل  الرتيكو  واعامل 
نستفيد  ان  املهم  احلياكة،  واعامل 
فنسعي  اجلميلة  احلياة  هذه  من 
االجتامعي  الروحي  التكامل  نحو 
احلياة  لتكمل  واالرتباط  بالزواج 
وهي  احلياة  رشيك  بمشاركة  احللوة 
وحتفظه  االنسان  تسعد  اهلية  وصية 
أخريا  للجنس،  اجلسدي  الضياع  من 
الشبابية  كاريزما  جريدة  قراء  احبائي 
كام  بامانة  احلياة  فلنحب  املتالقة 
حلياتنا  مقدمة  الهنا  اهلل  من  تسلمناها 
يف  األمانة  عن  احتدث  )انني  السامء  يف 
يتوافق  الذي  السليم  اإلنساين  املفهوم 
احلياة  الدينية( اهلل جيعل هذه  القيم  مع 
يف  رؤسنا  عيل  ذهبية  أكاليل  اجلميلة 
علينا  ودينا  عارا  وليس  األخري  اليوم 
الزمن وهو زمن  ينفع شيئا يف ذلك  فال 
وكام  فرحني  فلنحيا  األخري  احلساب 
فرحا  اال  تكون  ال  املقدس  الكتاب  قال 
افرحوا  أيضا  وأقول  افرحوا  وأيضا 
آخري. مقالة  ىف  اللقاء  إىل 

ترقد  التي  السيدة  هذه  كانت  فلو   
هبا  سيلم  ما  تعلم  األبيض،  الرسير  عىل 
بساطتها عىل  ظهرت  ملا  املستقبل،  يف 
يف  وجهها  عىل  املرتسمني  وهدوئها، 
هذه الصورة، ولفقدت إىل األبد واحدة 
حياهتا! يف  التارخيية  الذكريات  من 
ال  احلق  اجلامل  بأن  نقر  وأن  بد  ال   
يف  بل  املتناسقة،  املالمح  يف  يكمن 
يقينا  حجاب،  خلف  الثاوية  الروح 
املصور وكمهمة  احلياة.  مصاعب 
املظهر  وراء  ما  إىل  ننفذ  أن  علينا 
املسترت! اجلامل  لنكتشف  اخلارجي؛ 
"املوناليزا"  أو  "اجليوكندا"  فلوحة   
تقديرنا  يرجع  ال  والثمينة.  الشهرية 
اللوحة سيدة  يف  مثري  مجال  إىل  هلا 
مشاعر من  اللوحة  هذه  وراء  ملا  وإنام 
وجه  الذي  الفنان  وعبقرية  وومضات، 
ذواتنا  إىل  السحرية  بلمساته  أنظارنا، 
وابداع.  وابتكار،  خلق،  من  فيها  بام 
وإىل  مشاعرهم.  فنشاركهم  غرينا؛  وإىل 
اإلنساين  دافنيش،  ليونارد  إىل:  ذاته، 
بأحزان  كثريًا  تأثر  الذي  العميق، 
املحرتقة! الشمعة  ليزا،  اللوحة:  سيد 
الصداقة،  سيدة  إىل  الصورة  أعدت   
من  أعظم  اإلنسان  أن  تعلمت  وقد 
األحداث  شوهته  ومهام  الصورة..  
الروح  تلك  فيه  ستبقي  جسديًا، 
التي  فهي  باهلل؛  املتصلة  اخلالقة 
الكون!... يف  أمهيته  مدى  تعكس 

فيه حاجات كترية بتتحل من حواليك .. 
طول  فيها  ماهرتكز  وعمرك 
الشيله تقل  يف  مركز  مانت 
ان  نالقي  تانيه  زاوية  من  وممكن 
حاجات  فيه  الشيله  تقل  من  اوقات 
مقربني  اصدقاء   ، مننا  بتقع  تانيه 
كانت  حلوة  صفات   ، بتحبنا  ناس 
حلوة  عالقات   ، واتغريت  فينا 
اليل  الشيله  تقل  بسبب  وده   ، اهتدت 
مجيل  هو  ما  بكل  مانحسش  خلتنا 
حياتنا من  ويتالشى  خيتفي  بدأ 

تقيله  شيلتك  كانت  مهام  عموما 
بيشيل  اليل  فيه  ان  واثق  خليك 
ماحتس غري  من  كتافك  عىل  من 
كل  ملشا ا و خيف  ها حلمل  ا ن  ا ثق 

... هايتلم  واهلم  هاتتحل 
اهلل.   بعون 

تزداد  ظاهرة  املفرتسة  احليوانات 
ىف  الطبيعى  التكاثر  بفعل  يوم  بعد  يوم 
بكثرة  وترتكز  والغابات  اجلبال  مناطق 
جانب  اىل  او  االمطار  هطول  مناطق  ىف 
تستطيع  حتى  واالهنار  العذبة  البحريات 
ععدا  القارات  اكثر  ومن  احلياة  مواصلة 
لوجود  املثال  سبيل  عىل  افريقيا  قارة 
القارة  هذه  ىف  للمياه  عديدة  مصادر 
السيطرة  يصعب  التى  احليوانات  ومن 
الرشسة  الضباع  تكاثرها  كثرة  عىل 
واالمتداد  التنمية  تعوق  العدد  فكثرة 
وتستحوذ  املناطق  بعض  ىف  العمرانى 
هبا  شاسعة  ومساحات  مناطق  عىل 
املدن  خارج  املناطق  بعض  ففى  املياه 
حياتك عىل  امن  غري  انت  الكبرية 
املثال  سبيل  عىل  كاليفورنيا  والية  وىف 
سكنا  اخرتت  اذا  املتحدة  الواليات  ىف 
املدن  عن  يبعد  ما  نوعا  رخيص  انه  تعتقد 
اميال  لبضعة  انجلوس  لوس  مثل  الكبرية 
تصعد  او  املدينة  حول  نائية  مناطق  ىف 
لرؤية  عرضة  تكون  فانت  جبلية  مناطق 
اريزونا  والية  وىف  مفرتس  حيوان  اى 
املناطق اجلبلية  املكسيك ذات  احلدودية مع 
عرب  الرشعيون  غري  املهاجرون  يعرب 
فتاكلهم  احيانا  االقدام  عىل  سريا  احلدود 
ووجد  الطريق  ىف  املفرتسة  احليوانات 
حرس احلدود ىف هذه املناطق عظام هلؤالء
والية  ىف  القاتلة  التامسيح  وهناك 
والية  ىف  القاتلة  والذئاب  فلوريدا 
الواليات  من  وغريها  داكوتا  نورث 
الكندية احلدود  عىل  الشاملية 
املناطق  لبعض  العرض  هذا  من  ونخلص 
يبيح  حال  خطر  هناك  ان  اىل  اخلطرة 
النفس  عن  الرشعى  الدفاع  حق  لالنسان 
ىف  اجلنائية  القوانني  كل  ىف  واملعروف 
اليقترص  النفس  عن  الدفاع  فحق  العامل 
بل  اخر  النسان  انسان  مهامجة  عىل  فقط 
حتى  او  مفرتسا  كان  اذا  ايضا  واحليوان 

لالنسان  بسيط  ولو  اذى  او  رضر  يسبب 
يتعارض  هذا  ؟   هل  السؤال  وهنا 
التى  البيئة  عىل  احلفاظ  قوانني  مع 
كانت  ولو  حتى  احليوانات  قتل  جترم 
العبث  من  هذا  سيكون  بالطبع  مفرتسة 
االنسان  بحياة  واالستهانة  واجلنان 
ذلك  ان  عن  فضال  ايضا  وممتالكاته 
مناطق  من  السكان  وهيجر  التنمية  يعيق 
من  وينقص  االمان  عدم  بفعل  الخرى 
فاحليوان  اراضيها  عىل  الدولة  سيطرة 
او  لالرض  املحتل  العدو  مثل  املفرتس 
عىل  سيطرته  يفرض  الذى  البلطجى 
حتركاهتم كل  ىف  الرعب  فيثري  السكان 
القارة  تؤرق  املشكلة  هذه  وليست 
قارات  وانام  فقط  الشاملية  االمريكية 
حيث  القاحلة  مناطقها  ىف  بعيدة  اخرى 
فقد  اسرتاليا  ىف  واالمطار   املياه  ندرة 
عىل  اخلطورة  شديدة  واقعة  حدثت 
هامجت  عندما  كبرية  مدينة  سكان 
الرشسة   الربية  اجلامل  من  قطعان  املدينة 
املياه  عن  بحثا  املنازل  بتحطيم  وقامت 
احلرارة  شدة  من  التكييف  اجهزة  ىف 
بابادة  االسرتالية  احلكومة  فقامت 
وقتلها  الربية  اجلامل  لقطعان  مجاعية 
وختلصت  املسلح  اهلليوكيبرت  طريق  عن 
اخلطر  يشتد  عندما  فهنا  كبرية  اعداد  من 
واملحلية  الدولية  القوانني  الدولة  تكرس 
وضعتها التى  هى  كانت  وان  وحتى 
حياة  من  اغىل  ليست  احليوان  فحياة 
املخبولني  بعض  هناك  ولكن  االنسان 
املفرتسة  واحليوانات  البيئة  عىل  باحلفاظ 
التى هتدد  القوانني املتشددة  يضعوا بعض 
االستثامر  فرص  وتقوض  االنسان  حياة 
االطفال نفوس  ىف  الرعب  وتثري  والتنمية 
مستمر  تزايد  ىف  البرشية  فاحلياة 
تفرض  العامل  ىف  السكانية  والزيادة 
النظر  القوانني  هذه  صانعى  عىل 
احليوان. قبل  االنسان  اىل  االعتبار  بعني 



100+ جلدة !! 100 دينار 
اخلليفة  أمام  ماهرًا  حاويًا  أحرضوا 
إبرة  أمامه  احلاوى  فألقى  الرشيد  هارون 
إبرة  ألقى  ثم  األرض،  عىل  وقعت  صغرية 
فدخلت  واقف  وهو  مكانه  من  أخرى 
األوىل!!  اإلبرة  عني  ىف  مذهلة  بدقة 
منه  واستيائه  به  إعجابه  اخلليفة  فأظهر 
رضبه  مع  دينار   100 له  يرصف  ان  وأمر 
تتفق  كيف  سألوه:  فلام  جلدة.  مائة 
واحد؟  وقت  ىف  العقوبة  مع  املكافأة 
عىل  له  مكافأة  هى  دينار  املائة  أجاب: 
فعقوبة  جلدة  املائة  وأّما  الشديدة.  مهارته 
!!! يفيد  ال  فيام  مهارته  يستعمل  ألنه  له 
اهلل  أعطاهم  الذين  الناس  أكثر  ما  تعليق: 
ووزنات،  ومواهب  وكفاءات  مهارات 
بل  يفيد،  فيام  يستعملوهنا  ال  ولكنهم 
ويعثر.  وُيرض  يؤذى  فيام  يستعملوها 
اليوم  ىف  اهلل  من  يتوقعوا  أن  جيب  ال  هؤالء 
فقط  جلدات  بل  مكافآت  أية  األخري 
.)14  : )مت25  منهم  الوزنات  وسحب 

***
حــواء قـلــق 

ووسوسة  وأرق  بقلق  حواء  ُأصيبت 
ىف  آدم  تأخري  من  الحظته  ما  بسبب 
متأخرًا  رجع  فّلام  اللياىل.  بعض  اخلارج 
حتى  ساهرة  ظلت  املرات  أحدى  ىف 
!!ّ ضلوعه  تعّد  وبدأت  عميقًا  نومًا  نام 

***
ُمقنّعه كبرياء 

ال  "ملاذا  الشعب  أفراد  أحد  القسيس  سأل 
"ألنى أريد  حترض اىل الكنيسة؟" فأجابه هذا: 
كنيسة كاملة وقد فّتشت سنوات طويلة عن 
الكاملة فلم اجد. ولذلك امتنعت عن  الكنيسة 
"انك  الكاهن:  له  فقال  الكنائس!"  اىل  الذهاب 
لن جتد كنيسة كاملة عىل األرض، وحتى اذا 
فرضنا – جداًل – انك وجدت الكنيسة الكاملة 
اليها!!! انضاممك  بعد  كاملة  تصبح  لن  فاهنا 

***
طلب أخنوخ قبل صعوده

من  أول   – أخنوخ  بأن  قديمة  قصة  تقول 
24(  عندما أعلن  صعد اىل السامء حّيًا )تك5 : 
طلب   ... السامء  اىل  حّيًا  سيأخذه  انه  اهلل  له 
بالقاء نظرة  أواًل  له  أن يسمح  اهلل  أخنوخ من 
األرض  اىل  وعودته  وأجمادها  السامء  اىل 
السامء  عظمة  عن  العامل  سكان  ليحدث 
وغناها وأفراحها حتى يشتاقوا اليها. ثم يلقى 
وعذاباهتا  ورعبها  جهنم  أهوال  عىل  نظرة 
ويالهتا  من  سكاهنا  ليحذر  األرض  اىل  ويعود 
استجاب  اهلل  أن  لتقول  القصة  ومتضى   ...
جمد  رأى  أن  بمجرد  ولكنه  اخنوخ،  لطلب 
قال  حتى  ومشتهياهتا  وأفراحها  السامء 
وغرّيت  طلباتى  باقى  عن  عدلت  لقد  للرب: 
أن  وال  حلظة  السامء  أترك  أن  أريد  وال  رأيى 
أعود اىل األرض وال أريد أن أرى أى شئ آخر!

غياب  من  نوع  بأنه  عموما  الظلم  يوصف 
أوشعب مجاعة  أو  لفرد  املفرتضة  العدالة 
عاملية،  إنسانية  سمة  هو  بالظلم  الشعور  إن 
غري  تعترب  التي  الدقيقة  الظروف  أن  رغم 
أخرى.  إىل  ثقافة  من  ختتلف  أن  يمكن  عادلة 
أحياًنا  الطبيعية  األعامل  تثري  أن  يمكن  وبينام 
ما  عادة  اإلحساس  أن  إال  بالظلم،  اإلحساس 
سوء  مثل  البرشي  العمل  بفعل  مرتبًطا  يكون 
سوء  أو  اإلمهال  أو  اإلساءة  أو  االستخدام 
ح أو غري اخلاضع للرشعية  الترصف غري املصحَّ
إنسانيني. إخوان  أو  قانوين  نظام  قبل  من 

يمكن أن يكون اإلحساس بالظلم حالة حتفيزية 
قوية ، مما جيعل الناس يتخذون إجراءات ليس 
اآلخرين  أيضا  ولكن  أنفسهم  عن  للدفاع  فقط 
عادل. غري  بشكل  يعاملون  أهنم  يرون  الذين 

ال يمكنك إنشاء تغيري إجيايب من عقلية سلبية. 
تتمكن من شفاء  أن  قبل  األمل  أن تشفي  عليك 
العامل. وعليك التوقف عن رؤية نفسك كضحية 
إذا كنت ترغب يف الوصول إىل قوتك الشخصية

لك إيذاء  من  والظلم  الغضب  لوقف  نصائح 
بالتأكيد ، أنت تعرف أن احلياة ليست عادلةغالبا. 
لكن يف بعض األحيان تبدو الظروف غري عادلة 
يكون  قد  تركها.  عليك  الصعب  من  أنه  حتى 
وأسباب  الظلم  من  مستمرة  مشاعر  لديك 
عىل  الطريقة.  هبذه  للشعور  جدا  وجيهة 
شخصية  خيانة  يف  الطعن  يتم  قد  املثال،  سبيل 
قد   ، املزمن  األمل  حالة  يف  جسدي.  اعتداء  أو 
فيام  بالظلم  إحساس  أو  غضب  لديك  يكون 
يتعلق بحادث بدأ األمل. يف بعض األحيان يشعر 
وحدودهم. جسدهم  من  بالغضب  الناس 

املوجه   - بالظلم  املستمر  والشعور  الغضب  إن 
له   - لنفسك  أو  ظرف  أو  معني  شخص  نحو 
هذه  يف  السعادة  يسلبك  فهو  باهظ:  ثمن 
صحتك. عىل  سلبي  تأثري  له  ويكون  اللحظة 

للتحــكـــم  فعلـــه  يمكنـــك  مـــا  إلــيــك 
أفــضـــــل. نـتـيـجــــة  علـــى  واحلـصـــول 
والظلم الغضب  عن  بعيدا  التحول 
تبذل  أنك  إدراك  لنفسك.  الرمحة  لديك   .1
قصارى جهدك يف موقف صعب. كلام ركزت 
الغضب. مساحة  قلت  كلام   ، الشفقة  عىل 
العناء.  هذا  كل  يستحق  ال  أنه  افرتض   .2
بالظلم  الظلم  يف  تفكر  نفسك  جتد  عندما 
الظلم  عىل  ترّكز  بأنك  نفسك  تذكري 
قصد. غري  عن  نفسك  تظلم  فأنت   ، والغضب 
بني  اجلسدي.  األمل  تنجب  الظلم  ومشاعر   3
املزمن األمل  من  يعانون  الذين  األشخاص 
نتائج طبية  الظلم والغضب مع  ترتبط مشاعر 
من  العديد  هناك  يكون  قد  أكرب.  وأمل  أسوأ 
األسباب املختلفة وراء تأثري هذه العواطف عىل 

الله تأثير كلمة  قّوة 
ىف  أفريقيا  زاروا  الذين  اخلدام  أحد  تأثر 
من  واحدًا  رأى  عندما  تبشريية  رحلة 
فسأله: شديدًا  بكاًء  يبكى  حديثًا  املعمدين 

- ملاذا تبكى؟
- لقد أكل الكلب صفحة من كتابى املقدس 

عىل غفلة منى.
- ال تبكى. سأعطيك كتابًا مقدسًا جديدًا بداًل 

منه.
- ليس املشكلة ىف حصوىل عىل كتاب آخر.

- إذًا ماهى املشكلة؟
البرش حتى بضع  أكلة حلوم  لقد كنت من   -

تغريت  االنجيل  عرفت  وملا  مضت،  سنوات 
للرب  حمبًا  فرصت  معجزى  بشكل  حياتى 

اخلري. ولعمل  وللناس 
- وما عالقة هذا بكلبك؟

- أخشى بعد ان اكل جزءًا من كلمة اهلل أن 
هادئًا وديعًا  فيصري  أيضًا  هو  طبيعته  تتغري 
حلامية  واللصوص  الذئاب  أمام  يقف  فكيف 

الغنم؟
***

معقدة.. مشاكل 
ال يحلها غير عزرائيل!

املشاكل  عن  يقول  أن  املطارنة  أحد  اعتاد 
املعّقدة: الصعبة 

هذه املشكلة ال حيّلها االّ عزرائيل ! )يقصد املوت(
ومن أمثلة ذلك ما حدث مع هريودس )أع12(

وما حدث مع السادات ىف 6 أكتوبر سنة 1981.
اذن فليحذر كل من يظلم ويتكرب ويتجرب!!!!

***
وتبديل  كامل  بيشوى  ابونا 

! البلوفرات 
ابونا  عاد   1969 سنة  الشتاء  لياىل  احدى  ىف 
ىف  منزله  اىل  كامل  بيشوى  القمص  املتنيح 
ساعة متأخرة )كعادته( وكان ىف صحبته أحد 
تاسونى  من  طلب  دخل  وملا  الشبان.  أبنائه 
يلبسه. لكى  بلوفر  أى  له  حترض  أن  انجيل 
بلوفر  يرتدى  كان  ألنه  الطلب  هلذا  تعجبت 
جديد، وازداد عجبها ملا رأته خيلع مالبسه ىف 
عجله حتى خلع البلوفر اجلديد ولبس القديم 
الذى أحرضته له وطلب منها أن تلف اجلديد، 
هديه! سيقدمه  ألنه  بعناية  خلعه،  الذى 
ترصفه  سبب  عن  سالته  وملا 
املعهودة:  بوداعته  أجاب  هذا، 
من  ألبسه  ألنى  حاجة  أى  ألبس  ممكن  أنا   -
فانه  الشاب  هذا  أماّ  يظهر.  ولن  الداخل 
من  أقل  يلبس  أن  يليق  وال  باجلامعة  طالب 
من  ربنا  نعطى  أن  يصح  ال  اننا  ثم  زمالئه. 
األعواز! ومن  الباكورات  من  بل  فضالتنا 
الفقراء  هم  بالعطاء  املنتفع  فليس 
يعطون.. الذين  باألكثر  بل  فقط 

الصحة. الغضب يسبب زيادة التوتر يف اجلسم 
الغضب  يرتافق  األمل.  من  يزيد  بدوره  وهذا 
يؤدي  أن  ويمكن  اجلسم  يف  االلتهاب  زيادة  مع 
أن  يمكن  العامة.  والصحة  األمل  تفاقم  إىل  ذلك 
حتافظك مشاعر الغضب والظلم عىل تركيزك 
عىل اخلطأ واجلهة املسؤولة عن ذلك. ذّكر نفسك 
الطاقة. من  املزيد  يمنحها  عليها  الرتكيز  بأن 
الغضب  تذوب  التي  العالج  طرق   .4
الفعالة  الطرائق  تشمل  بالظلم.  والشعور 
والعالج  والقبول   ، املعريف  السلوكي  العالج 
عىل  القائم  اإلجهاد  وخفض  بااللتزام، 
والرمحة.  واللطف  املحب  والتأمل   ، الذهن 
للغضب.  ترياق  هو  االسرتخاء  استجابة   .5
يمكن لرد فعل االسرتخاء أن يقاوم بشكل فعال 
"الشد" اجلسدي والعاطفي الذي حيدث عندما 
للحد  خطة  لديك  الظلم.  أو  بالغضب  نشعر 
العواطف.  حتيد  وسوف  الداخيل  التوتر  من 
االسرتخاء  من  قوية  جرعة  عىل  للحصول 
ملف  بتنزيل  قم  وسهلة،  حممولة  وهي 
20 دقيقة عىل اهلاتف  صويت اسرتخائي ملدة 
بانتظام. واستخدمه   iPod جهاز  أو  الذكي 
اإلجيابية.  الصور  تساعد  أن  يمكن   .7
شخص  مع  أو  الطبيعة  يف  نفسك  تصور 
سلبية. عاطفية  هتمة  أي  حتييد  حتب 
األمر  يستغرق  قد  نفسك.  مع  الصرب   .8
شجع  العواطف.  لتقلص  الوقت  بعض 
ستكون  حلظة.  كل  يف  التخفيف  عىل  نفسك 
الرمحة  لديك  ؛  غريها  من  أسهل  األيام  بعض 
العملية. لنفسك وأنت تتحرك من خالل هذه 
يف  بأنك  تشعر  كنت  إذا  عالقا.  تبقى  ال   .9
مواجهة  عىل  تركيزك  فحرص   ، ركود  حالة 
تقنيات  باستخدام  والعاطفي  اجلسدي  التوتر 
مع  فيها.  تظهر  مرة  كل  يف  االسرتخاء 
من  أكرب  قدًرا  ترتاكم  سوف   ، الوقت  مرور 
من  وهذا   ، وجسمك  عقلك  يف  االسرتخاء 
أعامل  الستكشاف  األساس  لك  خ  يرسِّ أن  شأنه 
يساعدك  أن  يمكن  أعمق.  عاطفية  إطالق 
أي  عىل  التغلب  يف  حمرتف  مع  العمل 
والظلم. الغضب  من  حريتك  وإطالق  حواجز 
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يطلق  ما  أو  احلب  لعيد  التنازيل  العد  )بدأ 
واملحبني  العشاق  فيتسارع  )الفالنتاين  عليه 
هذا  وجعل  املناسبة،  اهلدايا  اقتناء  عىل 
السناجل(. عكس  عىل  رومانسًيا  اليوم 

اخلاصة  طقوسه  معه  وتأتى  يأتى  احلب  فعيد 
فستبوء  نتناساه  أن  حاولنا  وإن  حتى  جتعلنا  التى 
عىل  جيربنا  حولنا  ما  فكل  بالفشل  حتاًم  املحاولة 
احلب  فلعيد  األبواب  عىل  احلب  عيد  أن  معرفة 
اختلفت  وإن  حتى  سنة  كل  تتكرر  ثابتة  طقوس 
أيام  قبل  سنويًا  تتكرر  ثابتة  مشاهد  فهناك  الطرق 
من قدوم عيد احلب والتى نشاهدها عىل صفحات 
وتويرت. فيسبوك  االجتامعى  التواصل  مواقع 

عندما  املرتبطني  عىل  السناجل  نفسنة  وعن 
التواصل  مواصل  جتد  األبواب  احلب  عيد  يدق 
ىف  أنفسهم  يعزون  بسناجل  ضجت  االجتامعى 
سناجل  كوهنم  األسود  حظهم  ويندبون  حاهلم 
فيها  يسخر  التى  والنكات  "الكوميكس"  وتنهال 
ىف  هلم  وجود  ال  وأهنم  أنفسهم  من  السناجل 
بني  السناجل  أنواع  وتتعدد  اليوم  هذا  ىف  الوجود 
أن احلب  تندب حظها ونوعية أخرى ترى  نوعية 
وجمموعة  وأفتخر  سينجل  شعار  فرتفع  هبدلة 
فتجد  اخلفاء  ىف  حيبها  من  عن  تبحث  ثالثة 
النهاردة  ساخرات:  يكتبن  الفتيات  من  الكثري 
؟ بحاجة  يعرتفىل  عايز  حمدش   .. احلب  عيد 

وال  التوقعات  كل  زوجها  فيخالف  الزوجة 
يتناساه. وقد  بل  اليوم  هبذا  اهتامم  أى  يبدى 

الكرة األرضية تكتسى باللون األمحر عند ذكر كلمة 
"عيد احلب" جتد الكثري يتذكر اللون األمحر فتشعر  
األمحر  باللون  اكتسى  العامل  وكأن  اليوم  هذا  ىف 
باللون األمحر  )ورود وقلوب و دباديب( مجيعها 
وكأن هذا اليوم هو عيد للون األمحر وليس للحب.

ولكن  كهذه  مناسبة  التليفزيون  يفوت  ولن 
مثل  ىف  مقدسة  تكون  األفالم  بعض  أن  الغريب 
باألفالم  قائمة  للتليفزيون  فتجد  اليوم  هذا 
من  أغىل  مثال  سنة  كل  عرضها  جيب  التى 
حتديًدا  الفيلامن  فهذان  دائاًم  وحبيبى  حيايت 
املرصي. التليفزيون  عند  ثابت  طقس  جتدمها 

مع  املتعاطفني  من  الكثري  ايضا  وجتد 

هو  اليوم  هذا  أن  ويشعرون  املرتبطني  حيتفل 
صور  بنرش  فيقومون  عيدهم  العيد  وأن  يومهم 
عىل  ويشفقون  رومانسية  ومقاطع  للهدايا 
هبذه  الشعور  ىف  احلظ  حيالفهم  مل  اللذين  هؤالء 
مرتبطني. الغري  ونفسنة  حزن  يثري  مما  النعمة 

عديدة  فتاوى  جتد  سنة  كل  احلب  عيد  وىف 
بدعة  وكل  بدعة  وأنه  احلب  عيد  بتحريم 
دينية  بربامج  املتصالت  من  والكثري  حرام 
حرام؟ أم  حالل  احلب  عيد  هل  عن:  يسألن 

ينتظرن  الذين  املتزوجات  حظهن  ندب  اىل  وتأتى 
هذا اليوم بشدة فيعددن العدة لالحتفال بالفالنتني 
ورتابة  ملل  اليوم  هذا  جيدد  أن  األمل  كل  آملني 
حتريضية  صور  بنرش  فيقمن  الزوجية  احلياة 
؟(  الرومانسية  )شايف  قبيل  من  ألزواجهن 
مفرتض  يوم  من  اليوم  هذا  يتحول  أحياًنا  لكن 
عىل  نكد  يوم  إىل  رومانسية  ذكرى  يكون  أن 

اليتيم  مع  التعاطف  فكرة  بنفس  السنجل 
اإللكرتونية  املواقع  فتعج  مثاًل  احلب  عيد  ىف 
بمقاالت  االجتامعى  التواصل  وصفحات 
سـنجل  تكون  أن  مزايا  وتعدد  السناجل  تؤازر 
بالوحدة. الشعور  دون  الفالنتني  لقضاء  وأفكار 

يا صديقى السنجل جيب عليك أن تعلم ٩ نقاط هامة 
العظامء. السناجل  رابطة  من  بكونك  تفتخر  لكل 

ال  إحساس  احلب  ألن  نفسك  حتب  أن  جيب   -1
نأخذه لكن نعطيه أيضا.

2- احلب عبارة عن ضحكة أو كلمة حلوة إلنسان 
أو دمعة متسحها من عني شخص مسكني.

مثال  بالدباديب  ليهاديك  إنسان  بأى  ترتبط  ال   -3
ولكن من حيبك فعال فال حيتاج التعبري عن احلب 

هلدايا ولكن أفعال.
4- انتظارك للحصول عىل رشيك حياة ليس ألنك 

وحيد ولكن ألنك ستحصل عىل من يستحقك.
5- مارس نشاطا اجتامعيا مثل اخلروج مع أصدقائك
وغريه  والقراء  الرسم  مثل  حتبه  بنشاط  قم   -6

ويكون فيها تعبري عن املشاعر
أو أى أمر مهم ىف حياتك  7- أكد ذاتك ىف مهنتك 

يسبب لك االرتياح النفسى
8-  ثق ىف نفسك ولكن ما يكتبه لك اهلل هو ما سيكون
9- احلب ليس جمرد امرأة ورجل ولكنه يتمثل ىف 

القدرة عىل العطاء.











املرصية  اهلوية  عن  نتحدث  عندما 
من  جمموعة  عن  نتحدث  فنحن 
فوق  تراكمت  التى  احلضارية  الطبقات 
املحصلة  ىف  لنا  وشكلت  البعض  بعضها 
املتميزة  املرصية  اهلوية  تلك  النهائية 
تبدأ  حضارية  طبقات  عن  نتحدث 
ثم  والرومانية  اليونانية  ثم  بالفرعونية 
هذه  تفاعلت  العربية  وأخريا  القبطية 
البعض  بعضها  مع  احلضارية  الطبقات 
استيعاهبا  من  املرصية  اهلوية  ومتكنت 
حضاريه  طبقه  كل  عىل  وأضفت  مجيعًا 
ونستطيع  الذاتيه  سامهتا  من  سمه 
قامت  املرصية  اهلويه  ان  نقول  ان 
التى  احلضارية  الطبقات  كل  بتمصري 
طبقه   كل  اخذت  بحيث  عليها  مرت 
خالصه. مرصيه  سمه  وافدة  حضارية 

مرص ىف  طويل  تاريخ  االقباط  لدى 
مسيحى  جتمع  اكرب  مرص  تشكل 
تاريخ  يعود  االوسط  الرشق  داحل 
الرومانى  العرص  اىل  مرص  ىف  املسيحيه 
ثقافيًا  مستقله  هويه  عىل  االقباط  حافظ 
القبطية  الكنيسة  امهية  تستند  ودينيًا 
األرثوذكسية ىف اهلويه القبطيه بسبب دور 
القبطية  الثقافه  عىل  احلفاظ  ىف  الكنيسة 
صعود  قبل  القبطية  اهلوية  مسأله  تثار  مل 
عبد  مجال  الراحل  عهد  ىف  العروبه 
الشكل  هى  املرصية  القومية  كانت  النارص 
املرصية اهلوية  عن  للتعبري  الرئيسى 

القبطية  اهلـــوية  اختــــذت  مؤخرا 
حيـــــث  مــــــن  جـــاده  خطـــــوات 
والــــدراسه  واالنطــــــالقه  التحــــــرر 
لوحه  اىل  القبطية  اللغه  اضافه  تم  حيث 
مستخدموا  لتمكن  جوجل  مفاتيح 
وتسعى  القبطية  باللغة  البحث 

اللغة  أحياء  اىل  جاهده  احلكومة 
خالل  من  القبطى  والرتاث  القبطية 
داخل  واالقسام  واملراكز  املعاهد  إفتتاح 
كليه  افتتحت  حيث  املرصيه  اجلامعات 
بالتعاون  االسكندرية  جامعه  االداب 
القبطية  األرثوذكسية  الكنيسه  مع 
القبطية  الدراسات  معهد  ومؤخرًا 
اجلمهورية  مستوى  عىل  نوعه  من  االول 
املعامرى  الطراز  عىل  صمم  والذى 
القبطية  بالكنائس  اشبه  والذى  القبطى 
علميه.  درجات  ليمنح  وذلك  القديمة 

مطران  باخوميوس  االنبا  افتتح  كام 
قسم  الغربيه  املدن  واخلمس  البحريه 
دمنهور  جامعة  األداب   بكلية  القبطيات 
فأنشاء مثل هذه األقسام حلم طال إنتظاره  
من  مشتقه  مرص  كلمة  أن  من  الرغم  عىل 
االقسام  إفتتاح  فكرة  وان  قبطيى  كلمه 
إلستعاده  دعوات  مع  ظهرت  القبطية 
وختريج  طمست  التى  القبطية  اهلويه 
عن  فضاًل  القبطى  املجال  ىف  متخصصني 
خصصت  حني  ىف  القبطى   للرتاث  توثيق 
علم  يسمى  وعلاًم  قساًم  العامل  جامعات 
احلضارة لتدريس  قبطولوجى  القبطيات  
اجلامعات  جتاهلته  التى  االمر  القبطيه 
ذلك  يتزامن  كام  طويله  لعقود  املرصيه 
باضافه  جوجل  البحث  حمرك  قيام  مع 
بحيث  مفاتيحه   لوحه  اىل  القبطي  اللغه 
والبحث  الكتابه  من  املستخدمني  يتمكن 
نحو  مهمه  خطوه  وهى  القبطيه  باللغه 
وتعزيزًا  القبطيني  الرتاث  و  اللغه  إحياء 
العامل حول  القبطية  واهلويه  للثقافة 
قبل  من  عليها  نعتاد  مل  سابقة  ىف  أيضًا 
من االشياء التى اخذت االقباط واملرصيني 
الوهابيه  وعدم  التحرر  اىل  عموما 
ارتداء  بحظر  اإلداري  القضاء  حكم 

جامعة  تدريس  عضوات  عىل  النقاب 
اهلويه  لعوده  لالمام  القاهرة..خطوه 
عام هو  ما  كل  ىف  تعميمه  وجيب  املرصيه 
منع   2015 عام  القاهرة   جامعة  قررت 
التدريس  هيئات  أعضاء  من  املنقبات 
واملعاهد  الكليات  بجميع  املعاونة  واهليئة 
أو  املحارضات  إلقاء  من  للجامعة  التابعة 
باملعامل. التدريب  أو  النظرية  الدروس 

ياتى  القرار  إن  القاهرة  جلامعة  بيان  وقال 
وحسن  الطالب  مع  التواصل  عىل  حرصًا 
العامه.  وللمصلحه  التعليميه  العمليه  اداء 

كانت  كثريه  كنائس  السياق  نفس  ىف 
افتتاحها  وتم  طويله  سنوات  منذ  مغلقه 
مبدأ  لتفعيل  الدولة  من  جاده  خطوه 
الدستور( من  الثانيه  )املادة  املواطنه 
تنفيذها  اىل  نسعى  كثريًا  كنا  والتى 
خطوات  الخذ  جاد  بشكل  الدولة  بدأت 
افتتاح  تم  وبالفعل  االمر  هذا  ىف 
ومبنى  كنيسة   90 اسامء  تنرش  احلكومة 
املاضى  يناير  اول  ىف  تقنينهم  تم  تابع 
املنيا  ىف  منها  االكثر  وجاءت  وضمت 
وبنى  سوهاج  وايضا  ساملوط  خاصة 
.وكنيسة  واسيوط  واجليزة  سويف 
ىف  واخرى  الدقهليه  من  كل  ىف  واحده 
ىف  واخرى  السويس  ىف  واخرى  القاهرة 
امجاىل  ليصل  االسكندرية  ىف  و2  اسوان 
تابع.  ومبنى  كنيسة   1412 تقنينه  تم  ما 

افتتاحها  تم  التى  الكنائس  ضمن  من 
واألنبا  مارجرجس  كنيسة  مؤخرا 
العام  غلقها  بعد  نام  بميت  املغلقة  ابرام 
الصالة  ترأس  مرقس  األنبا  ونيافة  املاضى 
وحكمة.  بسالم  األزمة  لتنتهى  فيها 
القانون   لدولة  انتصار  يعد  اخر  حكم 

سيدة  بتعريه  قام  من  عىل  احلكم  وهو 
اعتبار  رد  سجن  سنوات  بعرش  الكرم 
المهات  إعتبار  ورد  املرصية  للمرأة 
بتعرية  املتهمني  عىل  احلكم  بعد  مرص 
االنبا  لنيافة  ...حتية  الكرم  سيدة 
قرقاص  وابو  املنيا  اسقف  مكاريوس 
منذ  الكرم  لسيدة  ومساندته  ملوقفه 
الوضاعهم.  بإستمرار  ومتابعته  األحداث 

بعدم  تقر  املرج  جنح  حمكمة 
قبطى  ذبح  حماولة  إختصاص 
القضيه  توصيف  واعاده  باملرج 
ينظر  مل  عالقه  قضايا  هناك  مازال  ولكن 
بعني  تاخذ  ومل  املرصى  القضاء  إليها 
إزدراء  قضايا  مازالت  والشفقه  الرأفه 
االديان مبهمه والقانون مل ينصفها، أبرياء 
لسنوات  النور  يروا  مل  السجون  داخل 
عليهم  التهم  ثبوت  عدم  برغم  طويله 
الشائكه  القضايا  من  بارومى  جرجس 
والتوسالت  املحاوالت  كل  برغم  جدًا 
هذه  ىف  بالنظر  اجلمهورية  لرئاسة 
ضمن  إسمه  إدراج  وحماولة  القضية 
اآلن  اىل  الرئاسه  قبل  من  عنهم  املعفو 
عن  االفراج  وبرغم  عالقًا  األمر  اليزال 
مثل  خطريه  هتم  هلم  وجهت  مساجني 
منشات  وختريب  العام  السلم  )تكدير 
جرجس  عن  اإلفراج  يتم  ومل  الدولة( 
القانون  هذا  تعديل  جيب  بارومى 
مشكالهتم  إىل  والنظر  االقباط  ومصاحلة 
حتتوى  ان  قادره  الدولة  النهاية  ىف 
املسكوت  والقضايا  امللفات  كل  ىف  وتعمل 
احللول. طريقة  ىف  النظر  بإعاده  عنها 

غطاء(  ابو   ( الزباله  باسكت  عارف   
 . املحالت  أمام  املوجود 

األعامل  إدارة  علم  يف  نظريه  له 
الفشل..  أسباب  أهم  ترشح 
معي  ختيل  النظرية  تفهم  أن  ألجل  و   
الزباله مشكله  مثال  حتل  قررت  انك 
زباله  باسكت  بوضع  الشارع  يف  املرميه 
ألنك  و  الزباله..  فيه  تتلم  الشارع  يف  شيك 
شخص ذكي )مثيل بالظبط( قررت تعمل 
تستحمل.. قوية  مواد  من  الباسكت 
مع  تتفاعل  ال  غالية  بامدة  دهنته  وكامن 
األحسن  و   .. األمحاض  أو  الكيامويات 
علشان  الزباله  عيل  يقفل  بغطاء  عملته 
متحرك  بعجل  و   .. احلرشات  و  الرحيه 
وربطته  مكان  أي  يف  تضعه  ان  سهل 
بسلسلة علشان ما يترسقش ذي ما اترسق 
معاك  كده  متام   .. كده  قبل  موبايلك 
أمام  تضعه  حمرتم  زباله  باسكت  دلوقتي 
شئ  الباسكت  أن  مطمئن  وانت  حمل  أي 
زبالة  مافيش  انه  و  حضارى  و  مجيل 

اليوم..  آخر  الشارع  يف  هترتمى  تانى 
تالقيه  كده  إنجازك  تشوف  تروح 
حواليه…  الشارع  ماليه  الزباله  و  فايض 
… ايه؟  ال  و  فشلت  انت  حصل؟  ايل  ايه 
انت  صح  حاجة  كل  عملت  انت 
عملت  بالستيك  مصنع  كصاحب 
باسكت..  احسن  لــ  خامة  احسن 
و  عليك  اليل  عملت  نظافة  كهيئة  انت 
أالماكن  يف  ونرشته  الباسكت  اشرتيت 
واضح..  مكان  يف  موجود  و   .. الصح 
يف  لسه  الزباله  النهاية..  يف  بس   
الزباله  ترمي  الناس  الشارع…ليه 
التفسري.."  الباسكت؟؟؟؟  بره 
.. الزباله"  باسكت  غطاء  نظرية 
الباسكت  غطاء  تلمس  بتحب  مش  الناس 
فيه..  الزباله  ترمي  و  ترفعه  عشان 
ميكروبات  مليان  يمكن  الغطاء  ان  فكرة 
فكره  أمسكه.  هحب  مش  فطبيعي 
رحيه  هشم  اكيد  الغطاء  افتح  ملا  اين 
فيه  يكون  ممكن  انه  فكره  وحشه. 

من  اقرب  عايز  مش  فأنا  حرشات 
الناس  ختيل  أسباب  كلها  الباسكت. 
جواه..  مش  الباسكت  بره  الزباله  ترمي 
تفشل..  ملا  لسؤالك  منطقي  تفسري  ده 
فشلت؟؟ ليه  صح  حاجة  كل  عملت  أنا 
كل  عملت  معني  مش  أوقات  اخلالصة: 
الناس  و  تنجح  انك   100٪ صح  حاجه 
ايدك..  يف  جتري  الفلوس  و  لك  تسقف 
اآلخرين. فعل  رد  يف  تفكر  الزم  أوقات 
من  تعرفه  ده  الفعل  رد 
 )Feedback( اســــمها  حــــــاجــــــــه 
نزلت  هولندا  املرتدة.  املعلومات  أو 
و  الزباله  باسكت  جنب  واقفه  ناس 
الباسكت  جوه  برتمي  مش  ليه  تسأهلم 
دلوقتي.  عرفته  انت  اليل  وعرفت 
نجاحك  اساس  دى  املرتدة  املعلومات 
زواجك..  يف  حتى  شغلك  يف  حياتك،  يف 
عن  الناس  تسأل  تعود  ذلك  ألجل 
وحش..  كويس/  عملته..  انت  اليل 
إزاي..؟ و  أحسن؟  يكون  ممكن  كان 

فيه ناس عملت فتحة يف غطاء الباسكت.. 
جواه  ترمي  ممكن  انت  وقتها 
و  الغطاء  ترفع  و  ايدك  متد  ما  بدون 
رحية. هتطلع  فمش  صغرية  الفتحة 
بره  بفكره  املشكلة  عاجلت  هولندا 
الزباله  باسكت  جعلت  حرفيًا  الصندوق 
عبارة عن حفرة يف األرض متصلة بشبكة 
مواسري زى الرصف الصحي ترمي الزبالة 
.. املواسري  يف  متيش  والزباله  احلفرة.  يف 
اذنك: يف  لك  أمهس  النهاية  يف 
و  صح  حاجه  كل  تعمل  عندما  تزعل  ال 
باسكت  زي  حاجه  ابسط  ف   .. تفشل 
فيه… فشلت  الكربى  الدول  الزباله 
لِكل  ان  وافتكر   . تاين  وفكر  كمل 
يعطينا  اهلل  ان  و  نصيب  جمتهد 
قال  ألنه  النتائج  حسب  ال  تعبنا  حسب 
"عملت"  قد  انت  و  اعملوا"  قل  "و 
 .. برش  من  ال  منه  املكافأة  فإنتظر 
حلوة. بدعوة  إفتكرين  تنجح  ملا  بس 

عن صحيفة األسة العربية





مفر ال  و نا  أ ِك  ر قد
مستقر ى  غري ىف  لِك  ليس  و

جني ختر ما  عند تك  ر سيا ىف  نا  فأ
ين د تعو ما  عند بسك  مال ب  ال و د ىف  و

ينني تتز ما  عند ك  ر عطو ىف 
ين تنظر لو  خللف  ا ىل  إ تك  آ مر ىف 

جبينك عىل  قبلة  نا  أ
يمينك ىف  تم  خا و

نيِك ذ أ ىف  ة  قصيد نا  أ
عليِك بلهفة  ها  تلو أ
عنقك عىل  ة  د قال نا  أ
عنقك ىف  ين  د حبى  و

خلري  ا م  يا أ ىف 
لرش ا ىل  ليا ىف  و
ملستقر ا لِك  نا  أ

مفر منى  لِك  ليس  و

قر أ نا  أ و ِك  عينا هنام  إ
فر أ ليهام  إ و ى  و ملأ ا ىل  مها 

حببت أ ما  ِك  عينا ال  فلو
ت سهد و ليىل  ت  سهر ال  و

يت أ ر ما  مى  حال أ ىف  يت  أ ر ال  و

كتبت فيهام  ئد  قصا من  كم 
ت سطر قد  لعشق  ا ىف  نى  غا أ و

كتب أ ًا  شعر ال  ِك  عينا ال  لو و
ب يكذ عينيك  غري  ىف  لشعر  فا

ُتصلب قى  ا شو أ م  يو كل  فيهام  و

ء لسام ا بحق  ينى  خرب فا
ء لنسا ا بني  عِك  بد أ من  حق  و

ِك عينا بت  غا ا  ذ إ
ِك ا ر أ عد  أ مل  و

سـري أ ن  للعيو نا  أ و يطلقنى  فمن 
ملسري ا ين  أ ىل  إ و فقنى  ا ير من  و
ملسـتقـر ا ين  أ و هـب  ذ أ ين  أ ىل  إ

الصمت...
املسافر؛ والنجم 

السامء... ىف 
والكون؛واألحالم؛
املساء... كف  ىف 

عجوز: صعلوك  وكالم 
الناس؛ يريد  )ماذا 

الصفاء؟!( سوى  ؛  احلياة  هذى  من 
الطريق؛ ىف  غّر  وهلاث 
يظن؛ حيث  اىل  جيرى 
اهلناء... سيكتشف  أن 

جيرى؛ لكنه 
يدرى؛           أن  وبدون 

الفناء... درب  عىل 
الرساب؛ خلف  ياالهثا   **
عياء.. من  تسقط  أوشكت 

أنصتت؛ أذنك  أن  ولو 
الزمان؛ خيربك  فلسوف 
السامء؛ لك  توحى  وتكاد 
الضياء... متسكه  ليس  أن 

ليس...متسكه....الضياء....
احلكيم: سقراط  وكالم 

الشقاء.. يفسدها  )النفس 
هائام؛ يغفو  والقلب 
سالبقاء... يرنواىل 
دجيوره؛ ىف  والعقل 

العالء...(... ىف  حيلق  يبغى 
أرضنا؛ من  يأسنا  يا 

السامء.. اىل  الوصول  نبغى 
، لنا ما آ ؛ تعسنا يا

البالء.... أحالمنا؛أطامعنا؛أصل 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

عـنــــــــدى كـــــــــــالم

إفـتـكــرت حــاجــة

"لوانزا"! أنف 
   منذ أرتبطت "لوانزا" باألنف، وارتبط هبا عىل درب العمر، وهي تسعى جاهدة 
مناخري  "جتيب  أن:  يف  بالفعل،  نجحت،  وقد  البرشي..  األنف  هذا  لتكسري 
اإلنسان األرض"؛ حتى أصبح متصاًل اتصااًل مبارشًا باحليوانات، من أمثال: القردة 
واخلنازير.. وهكذا مّحلنا "لوانزا" وُنحّمل كل ما يشتبه يف تأنيثه، كامل املسئولية 
عن كل ما جيري لنا من مآٍس.. مع أن اإلنسان، الذي قيل عنه أنه حيوان ناطق
نسى متامًا أنه ناطق، ومتّسك بتالبيب العجاموات، بل ونافسها وفاقها يف تطبيق 
؛ فحق عليه أن يعيش يف ظل املوت األديب، رغم أنفه!... رشيعتهاـ  رشيعة الغابـ 

عـادل عطيـة

اإلنسان  عىل  جيري  قد  ما  عىل  واإلعرتاض  الغضب  من  نوع  هو  التذمر 
فالسيدة  كثرية،  واألمثلة  خريا،  عاقبتها  تكون  وقد  ترضيه  ال  أحداث  من 
تطوهبا األجيال  مجيع  فصارت  املعجزي  حبلها  تتذمرعىل  مل  العذراء 
كذلك يوسف الصديق مل يتذمر عندما ألقاه أخوته يف البئر وال عندما ألقته 
أمرأة سيده يف السجن، بل بصربه اقتنى نفسه فصار الرجل الثاين يف أعظم 
الرب. حيبون  للذين  للخري  معا  تعمل  األمور  كل  وهكذا  زماهنا.  يف  مملكة 

جمدى عزيز

الفراخ  ان  أشعر  البيض؛  سعر  وارتفاع  الدواجن  أسعار  انخفاض  أقرأ  عندما   •
لألمومة! مثال  أعظم  ودي  بيضها.  يرتفع  أن  موهتا  بعد  وصية  كتبت 

الكتاب.  معرض  يف  صدر  الذي  زمن"،  يا  هدومك  "شلح  ديوان  من  جدًا  استغربت   •
الشتاء! يف  لصدوره  إنام  حمتواه.  ركاكة  او  اسمه،  لغرابة  ليس 

مرضوب! جتيبه  مرص  جابته  لو  فحتى  "كورونا"؛  فريوس  من  ناس  يا  تقلقوا  ال   •
أول  فهذه  اإلنجليزية،  حتدثت  عندما  الصحة،  وزيرة  من  املرصيون  سخر  ملاذا   •

مرص! يف  الوزراء  اختيار  رشوط 
يف  ألهنا  كورونا؛  فريوس  يدخلها  لن  "مرص  قائلة:  الصحة  وزيرة  رصحت  عندما   •

تتحدثني؟! األربطة  أنواع  أي  عن  طبيبة  بصفتها  أسأهلا  الدين"  يوم  إىل  رباط 
صار  اليل  شو  ريال  يا  ليش  نسأل:  السعودية؛  للرشكة  فودافون  حصة  بيع  بعد   •

أبخص؟! طفشانة  الرشكة  ليش 
قرن! صفقة  وليس  قرن  نطحة  إهنا  ندري  نكن  ومل  القرن،  لصفقة  العامل  استعد   •

أخذ  يف  يفكر  أن  سيادته  من  نطلب  ليبيا،  احتالل  مرشوع  يف  دوغان  أر  فشل  بعد   •
املنفعة! لتبادل  الصني  ايل  والذهاب  الراحة،  من  قسطًا 

يفتكرها لكم: جرجـس نظيـر

املعــاصــر العـربـى  الـعـقــل  وأزمــة  الـديـنـّيـة  السـلـطـة 
الذي  الرديء  العريب  الزمن  هذا  يف 
محاية  يف  وفشلنا  طريقنا  فيه  أضعنا 
اختلط   ، وكرامتنا وأمننا  وطننا 
والديني  باملدّنس،  املقّدس  العفيف 
الواضح  واحلّق  امللّوث،  بالدنيوي  لنقّي  ا
وأصبحنا  املسّيس،  املؤدين  لباطل  با
تقوم  وقبائل  شعوب  من  متناحرة  أّمة 
إعامل  وحماربة  النقل  عىل  ثقافتها 
مع  لتفاعل  وا لتغيري  ا ورفض  العقل، 
احلديث. العامل  وتطورات  ثقافات 
بآفة  مصاب  ليوم  ا العريب  العقل 
وقّلة  حتييده  بسبب  الضمور 
رضر  من  ويعاين  استخدامه، 
اجلهلة  الدين  رجال  به  أحلقه  بالغ 
وحرموه  إقصائه،  يف  نجحوا  الذين 
وأثقلوه  احلر،  التفكري  نعمة  من 
تراكم  الذي  املشّوه  لثقايف  ا باملوروث 
وأدخلوه  املاضية،  القرون  خالل 
واملرفوض  املكروه  متاهات  يف 
أن  وزعموا  واملقبول،  واملستحب 
حمّله. حيّل  أن  عىل  قادر  الدين 
عقله  يستخدم  مثقف  كل  واعتربوا 
وإىل  أين  ومن  وكيف،  ملاذا،  ويتساءل 
مرتدا  أو  اجلامعة،  عىل  خارجا  أين 
جتب  األمة  عىل  خطرا  يشّكل  كافرا 
نستخدم  أال  منا  وطلبوا  معاقبته، 
أصحاب  هم  ألهنم  نفّكر  وال  عقولنا 
نيابة  يفّكرون  الذين  املطلقة  احلقيقة 
التي  الفتاوى  لنا  وخيرجون  عنا، 

وحتّل  األسئلة  مجيع  عىل  جتيب 
بقضايا  املتعلقة  املشاكل  مجيع 
هداها! عىل  لنسري  وآخرتنا  نا  دنيا
بكساح  العربية"  أمتنا  أصيبت  وهلذا 
ماضويا  اجلمعي  عقلنا  وأصبح  عقيل"، 
لثقافة  ا آحادي  طائفيا  منغلقا  قبليا 
واألغالل القيود  من  الفكاك  عن  عاجزا 
إىل  واالنطالق  اجلمود  كرس  يف  وفاشال 
والفكري  العلمي  واالبداع  احلداثة  آفاق 
املغريب  املفكر  وصفه  فقد  لثقايف.  وا
العقل  إن  بالقول"  اجلابري  عابد  حممد 
عن  والتطور  الزمان  لغاء  بإ قام  العريب 
من  واملستقبل  احلارض  رؤية  طريق 
تارخيي  غري  فكر  فهو  املايض،  خالل 
يتمّوج وال  يتحّرك  ال  راكد،  زمان  ذو 
تنّزه  سلفية  قراءته  كانت  لذلك 
احللول  منه  وتستمد  وتقّدسه  املايض 
واملستقبل." احلارض  ملشاكل  اجلاهزة 
احلداثي  العامل  هذا  يف  نعيش  نحن 
واحلرية  لثقافة  وا لعلم  ا عىل  لقائم  ا
يمكننا  وال  والتجّدد،  التجديد  ئم  لدا ا
ونتجاوز  واألغالل  القيود  نكرس  أن 
حركته  ونواكب  لية  احلا تنا  أزما
لتّجار  بالتصدي  إال  وثقافته  وعلومه 
املسّيسة واملواعظ  واخلطب  الفتاوى 
واللجوء  لنقل  ا فلسفة  عن  والتخيل 
الفكر  ودعم  العقل،  إعامل  إىل 
وحماربة  والتسامح،  واحلرية  النقدي 
لتــكفيــــر. وا واالنــغـــالق  التعصــــب 

عـيـنـاِك لـوال 

  الجرى خلف الضوء... 

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

شنوده ميخائيل  مالك  شعر/   

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

عزيز جمـدى  م/  إعداد 
قـرأت لــك

يشتّٰكون؟ هم  هل  النفس  ضيقة  من   
شاعرون؟ و  مهتمون  هبم  نحن  هل 
متلفحون؟ هلم  واحلنان  باحلب  هل 

مثلهم؟ يوًما  الضيقة  بنا  عربت  هل 

؟ تذوقوه  ما  مرارة  تذوقنا  وهل 

لباكون ا باحلقيقة  إهنم 

؟ لعابرين  ا من  نحن  وأين 

؟ مصابون  ُكلنا  واحلِب  بالصدِق  هل 
عاشقون؟ نحن  هل  للقلب  القلب  من 
هاربون؟ نحن  هل  والقدر  املصري  من 

هيون الود  أسباب...  وبدون  وفجأة 
خيون وله  للموعود...  الواعد  هجر 

املعسول بالكالم.....  يتلفح  لًبا  وغا

.. يتمزق  القلب  كاد 
الصدور يف  األنفاس  وحيتبس 

هاربون الضيقة  من  لعابرون  ا  

هبم........ يوًما  نشُعر  مل 
الشعور هذا  جرب  من  إال  يشعر  ولن 

 

بالضيقة.... يتلفح  هل 
؟ الفجور  بطنه  من  خرج  مْن   

املتلذذ....... يتلذذ  وهل   
املكتوب ويتحقق  واألمل  باحلزن   

وحيذر  اخلطر....  ناقوس  يدُق  وهل 
.....وحيذر؟؟؟؟؟

؟ املشاعر  باختزال  احلق  لنا  هل 

غائب...... بضمري  لنحيا 
الشعور وجنات  يف  الدم  يضخ   

.... املشاعر  وختتلط 
الصادقني حتى  مشاعر  ونستبعد   

لعابرون؟ ا أين 

........ عربوا الضيقة  من 
الغافلني أهيا  احلق  ولننصف 

املصّون احلق  هلم  أيضا  فهم 
نون لبّٰ ا   ...... لنا  دائام  وهم   

...... لعابرون  ا
 

؟! القدر  فقط  هلم  يستجيب 
والقادرات ...للقادرين  يستجيب  وال 

؟ ؟ ؟ ؟ . . . ن و بر لعا ا
لعابرون؟ ا هم  ومٔن 

املالحون الصيادون....و  هم 
املخادعون ال  لغافلون؟؟...  ا هم  
املنافقون  ....وال  املاكرون  ليس 

الفرحون لنائحون  ا فقط  هم   
؟! لباكون  ا لعابرون  ا ونحن 

..... تكيلون  به  الذي  بالكيل 
املخادعون  أهيا  لكم  يكال 

لعابرون..... ا هم 
منصفون للحق  الصابرون....  ونحن 

 
لعابرون؟ ا فينا  من  ُترى  ويا 

ذاهبون؟ ُكلنا  نحن  أين  وايل   

هــم  مـْن 
العابرون؟

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى



مجهورية  يف  باياكا  قبيلة  آباء  اشتهر 
االنرتنت  رواد  بني  الوسطى  أفريقيا 
جرى  إذ  العامل"،  يف  آباء  "أفضل  بأهنم 
يرعى  أن  عىل  القبيلة  هذه  يف  العرف 
ويلعبون  وينظفوهنم  صغارهم،  اآلباء 
للصيد. األمهات  تذهب  بينام  معهم، 
الذي  الكبري  االهتامم  هذا  أن  غري 
يكشف  الباياكا  قبيلة  آباء  به  حظي 
اجليد"  "األب  صورة  تغري  مدى  عن 
الوقت. مرور  مع  املجتمعات  يف 
احلس  ورهافة  احلنان  أصبح  إذ 
املحمودة  الصفات  من  والتعاون 
اآلباء. هبا  يتحىل  أن  يستحب  التي 
تغيري  يف  عديدة  أبحاث  وأسهمت 
تشكيل  يف  األب  دور  ألمهية  رؤيتنا 
أظافرهم نعومة  منذ  أبنائه  شخصية 
النمطية  األفكار  مع  يتعارض  وهذا 
االجتامعي. والنوع  األبوة  عن 
من  السبعينيات  حتى  أنه  والالفت 
يف  اآلباء  دور  حيظ  مل  املايض،  القرن 
الدراسة. من  بالقليل  إال  األطفال  تربية 
وكان املجتمع يلقي بمسؤولية دعم األطفال 
األب أما  األم،  عاتق  عىل  وعاطفيا  نفسيا 
اقتصاديا. األم  دعم  عىل  يقترص  دوره  فإن 
من  نفس  عامل  المب،  مايكل  يقول 
دور  يدرس  والذي  كامربيدج،  جامعة 
املايض:  القرن  سبعينيات  منذ  اآلباء 
أمهية  عىل  تركز  الدراسات  "كانت 
األم مع  سليمة  عالقة  عىل  احلفاظ 
االجتامعية  بالعالقات  هتتم  مل  لكنها 
عىل  يأيت  التي  األسة،  داخل  األخرى 
وهذه  وصغريه،  األب  بني  العالقة  رأسها 
يف  تأيت  كانت  أمهيتها  رغم  العالقة 
بصغريها". األم  عالقة  بعد  الثانية  املرتبة 
كرانينربغ بيكرمانز  ماريان  وتقول 
وجتري  بأمسرتدام  فرجيي  جامعة  من 
األسية:  العالقات  عن  دراسات 
تربية  أبحاث  من  املئة  يف   99 "إن 
أن  رغم  األمهات،  عىل  تركز  األطفال 
األمور". أولياء  نصف  يمثلون  اآلباء 
احلياة  أن  جديدة  أبحاث  وأثبتت 
وتعقيدا  ثراء  أكثر  لألطفال  االجتامعية 
أن  الباحثون  أدرك  إذ  نظن.  كنا  مما 
شخص  يتوالها  ال  الطفل  رعاية  مسؤولية 
واحد فقط، واهتموا بدور اآلباء واألجداد 
للطفل. السليمة  الرتبية  يف  األم  وأزواج 
ألفت  أن  أحاول  "كنت  المب:  ويقول 
وجود  إىل  عاما   45 طيلة  األنظار 

يف  تسهم  مهمة  أخرى  عالقات 
الصغر". منذ  الطفل  شخصية  تشكيل 
وأشارت دراسة أجرهتا عاملة النفس روث 
بإسائيل إيالن  بار  جامعة  من  فيلدمان، 
أوكسيتوسني هرمون  مستوى  أن  إىل 
االجتامعية  الروابط  تقوية  عن  املسؤول 
يرتفع  واألطفال،  األمهات  أو  اآلباء  بني 
بصغارهم.  اعتنائهم  عند  اآلباء  لدى  الدم  يف 
عندما  اآلباء  أن  أخرى،  دراسة  وأثبتت 
رعاية  مسؤولية  بمفردهم  يتولون 
تنشط  األمهات،  غياب  حالة  يف  األبناء 
التي  الدماغ  من  املناطق  نفس  لدهيم 
املهمة. مع  للتكيف  األمهات  لدى  تنشط 
دورية  يف  نرشت  مطولة  دراسة  وأثبتت 
سايكايرتي" آند  سايكولوجي  "تشايلد 
والرضيع  األب  بني  الوجداين  التفاعل  أن 
السليم  والنفيس  العقيل  بالنمو  ينبيء 
الُرضع  اآلباء مع  تفاعل  زاد  للطفل. فكلام 
املشاكل  ظهور  فرص  قلت  وجدانيا، 
الالحقة  املراحل  يف  الطفل  لدى  السلوكية 
من العمر، والعكس. وكلام زاد دعم اآلباء، 
يف  عاطفيا  لألطفال  مقامهم،  يقوم  من  أو 
الحقا،  احلياة  عن  الطفل  رضا  زاد  الصغر، 
وزمالئه. بمدرسيه  عالقته  وحتسنت 
وابنه  األب  بني  العالقة  "إن  المب:  ويقول 
قوامها  وصغريها،  األم  بني  العالقة  كشأن 
احتياجات  وإدراك  العاطفي  االرتباط 
الطفل النفسية والعاطفية واالستجابة هلا".
اآلباء  أن  املايض  يف  دراسات  وأثبتت 
خمتلفة  بطريقة  يتفاعلون  واألمهات 
األم  ارتباط  يزيد  وبينام  أطفاهلم،  مع 
واالعتناء  رعايته  خالل  من  بطفلها 
عالقتهم  تتوطد  اآلباء  فإن  به، 
معهم. اللعب  خالل  من  بصغارهم 
طوال  العمل  أن  إىل  دراسات  وأشارت 
األم أو  األب  جيعل  املنزل  خارج  اليوم 
بغض النظر عن اجلنس، أكثر ميال ملامرسة 
األلعاب الصاخبة مع الطفل، مثل أرجحته 
بينام يميل من يرعاه يف  املنزل،  ومحله يف 
هبدوء. مداعبته  إىل  اليوم  طوال  املنزل 
الغالب  يف  املسؤولة  هي  تزال  ال  األم  لكن 
ألسباب  النهار،  طوال  الطفل  رعاية  عن 
ذلك  ُيعزى  وقد  واقتصادية.  اجتامعية 
سبيل  عىل  متنح،  إذ  األمومة.  إجازة  إىل 
يف  فقط  األعضاء  الدول  نصف  املثال، 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
عىل  لشهرين  األجر  مدفوعة  أبوة  إجازة 
الرواتب  يف  التفاوت  إىل  وبالنظر  األقل. 

من  منطقيا  يبدو  قد  اجلنسني،  بني 
األمهات  حتصل  أن  االقتصادية  الناحية 
األب. من  بدال  الطفل  لرعاية  إجازة  عىل 
األب  مشاركة  أن  أبحاث  وأوضحت 
الوالدة،  منذ  الطفل  تربية  يف  الفعالة 
يعود  معه  أطول  وقتا  وقضائه 
الطفل. صحة  عىل  عديدة  بفوائد 
يدرس  الذي  رامتشانداين،  بول  يقول 
والرتبية  والتنمية  التعليم  يف  اللعب  دور 
لغة  هو  اللعب  إن  كامربيدج،  بجامعة 
األطفال  هبا  يستكشف  التي  الطفولة، 
غريهم  مع  عالقاهتم  هبا  ويبنون  العامل، 
من  فريق  مع  راقب  وقد  األطفال.  من 
مع  لعبهم  أثناء  اآلباء  بعض  الباحثني 
نمو  وتتبع  الوالدة  حديثي  صغارهم 
التفاعل  أن  إىل  وخلص  األطفال،  هؤالء 
الشهور  يف  وصغريه  األب  بني  اإلجيايب 
الطفل. نمو  يف  مهام  دورا  يلعب  األوىل 
آباؤهم  كان  الذين  األطفال  أن  ذكر  إذ 
أثناء  تفاعال  أقل  أو  معهم  جفاء  أكثر 
األول  عامهم  أمتوا  عندما  عانوا  اللعب 
من  بمراحل  أكثر  سلوكية  مشكالت  من 
نشاطا  أكثر  آباؤهم  كان  الذين  أقراهنم 
أقل  درجات  وأحرزوا  معهم،  وتفاعال 
القدرة  مثل  املعرفية،  االختبارات  يف 
عامني. سن  يف  األشكال،  متييز  عىل 
ال  النتائج  هذه  إن  رامتشانداين  ويقول 
واضحة،  سببية  عالقة  وجود  عىل  تدل 
بوجود  اآلباء قد ييش  إن جفاء هؤالء  بل 
لكنه  األسة.  داخل  أخرى  مشكالت 
اآلباء  الدراسة تشجع  أن هذه  إمجاال يرى 
األوىل  الشهور  يف  صغارهم  مع  اللعب  عىل 
والنطق،  الزحف  يف  يرشعوا  أن  قبل 
مع  يلعبون  ال  قد  اآلباء  بعض  إن  ويقول 
يعرفون  ال  ألهنم  الوالدة  حديثي  صغارهم 
أو  السن،  هذه  يف  معهم  يترصفون  كيف 
األمهات  ترتدد  وقد  إيذاءهم،  خيشون 
الوالدة. حديثي  مداعبة  عند  أيضا 
األمر  إن  يقول  رامتشانداين  لكن 
أن  فيكفي  البساطة،  غاية  يف 
وتنظر  حجرك،  يف  الصغري  تضع 
يسعده. ما  وتراقب  عينيه  إىل 
"من املهم أن تتفاعل  ويقول رامتشانداين: 
معه بكل حواسك، وستكتسب القدرة عىل 
التعامل معه كلام أمضيت معه وقتا أطول".
مسؤولية  يف  مشاركة  أكثر  اآلباء  وأصبح 
اآلباء  ملتقيات  انترشت  إذ  األبناء،  تربية 
األمهات  عىل  تقترص  كانت  التي  والصغار 

من  ملجموعات  فيديو  مقاطع  والقت 
اآلباء يرقصون مع صغارهم رواجا كبريا.
ورغم أن الرجال ليسوا أقل كفاءة من النساء 
اإلحصاءات  تشري  صغارهم،  رعاية  يف 
يف  النساء  تقضيه  الذي  الوقت  أن  إىل 
من  مرات  بعرش  أكثر  صغارهن  رعاية 
رعايتهم. يف  الرجال  يقضيه  الذي  الوقت 
ومؤلفة  إنسانيات  عاملة  ماكني،  آن  وترى 
كتاب "حياة األب" أن معظم اآلباء يريدون 
أن يضطلعوا بدور أكرب يف تربية أطفاهلم يف 
لتواكب  تتغري  مل  العمل  بيئات  لكن  املنزل، 
تطلعاهتم. وتقول: "املشكلة اآلن أن الرجال 
الوقت  يف  لكن  أطفاهلم  رعاية  يف  يرغبون 
األسة". إعالة  مسؤولية  يتحملون  نفسه 
الضغوط  تقود  أن  من  ماكني  وختشى 
العائالت  من  الكثري  تواجهها  التي  املالية 
التقليدية،  األدوار  إىل  العودة  إىل  اآلن 
أكثر  تصبح  أن  تريد  كنت  "إذا  وتقول: 
بدور  وتشارك  املنزل  داخل  حضورا 
إىل  فستضطر  أطفالك،  تربية  يف  أكرب 
الرشكات  يف  السائد  االجتاه  حتدي 
العمل". إىل  الرجال  بعودة  ينادي  الذي 
اسكتلندا  يف  أجريت  دراسة  وأشارت 
العالقة  تأثري  أن  إىل  أسة،   2,500 عىل 
صحة  يف  والطفل  األب  بني  السليمة 
من  أمهية  أقل  ليس  النفسية  الطفل 
الدراسة  وشملت  بأمه،  عالقته  تأثري 
فقط. األب  وليس  أيضا  األم  زوج 
املركز  مدير  برادشو،  بول  ويصف 
نتائج  االجتامعية،  لألبحاث  األسكتلندي 
هذه الدراسة بأهنا قد تسهم يف تبني سياسات 
صغارهم. مع  اآلباء  وجود  أمهية  تراعي 
طرق  ثمة  احلايل،  الوقت  يف  لكن 
أن  يف  اآلباء  تساعد  قد  هلا  حرص  ال 
صغارهم. تربية  يف  بفعالية  يشاركوا 
عديدة،  نتائج  إىل  "توصلنا  المب:  ويقول 
لألب  نموذج  يوجد  ال  أنه  أمهها  من  كان 
أو  لواجبات  ثابته  مواصفات  أو  املثايل، 
ويرى  املنزل".  يف  اجليد  األب  سلوكيات 
باحتياجات  هيتم  الذي  هو  اجليد  األب  أن 
ويبادر  والعاطفية  النفسية  أطفاله 
األساليب  اختلفت  مهام  تلبيتها،  إىل 
عاطفيا. أطفاله  لدعم  ينتهجها  التي 
األب  يتعامل  أن  املهم  "من  ويضيف: 
حتى  وتلقائية  بصدق  صغريه  مع 
وحواسه". مشاعره  بكل  معه  يتفاعل 
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صعوبة  مشكلة  األطفال  من  الكثري  يواجه 
أن  للظن  األمهات  يدفع  ما  القراءة، 
ملساعدة  حيتاجون  أو  ذكاًء،  أقل  أطفاهلّن 
تعلم  أن  واحلقيقة  سلوكية،  أو  نفسية 
يقوم  أن  يمكن  تلقائًيا  أمًرا  ليس  القراءة 
معظم  أن  خاصًة  بمفرده،  الطفل  به 
البدء  وهو  شائع،  خطأ  يف  يقعن  األمهات، 
السادسة،  عمر  يف  القراءة  الطفل  بتعليم 
بتعليم  البدء  األم  عىل  جيب  أنه  حني  يف 
صغرية سن  من  القراءة  مهارات  طفلها 
بالذكر  واجلدير  الطفل،  والدة  منذ  بل 
يمكن  أنه  تؤكد  الدراسات  من  العديد  أن 
مهاراته  وتنمية  الطفل  مع  التواصل 
وتعليم  احلمل،  أثناء  يف  حتى  الذهنية 
بعض  يتطلب  بسهولة  القراءة  الطفل 
ممتًعا  األمر  جتعل  التي  البسيطة  احليل 
األمر  أن  عزيزيت،  التذكر  عليِك  ولكن  له، 
القراءة  تعلم  وأن  وضحاها،  ليلٍة  يف  يتم  لن 
متواصل.  ملجهود  حيتاج  تدرجيي،  أمر 

لتعليم  الطرق،  بعض  عزيزيت  إليِك 
سن  يف  بسهولة  القراءة  طفلك 
يناسب  ما  منها  اختاري  مبكرة، 
االستيعاب.  عىل  وقدرته  طفلك  عمر 
بسهولة  القراءة  الطفل  تعليم  طرق 

الرسير  يف  لطفلك  القراءة  عىل  واظبي   -1
يومًيا،  روتيًنا  ذلك  واجعيل  النوم  قبل 
بإدراك  يسمح  ال  عمره  كان  إن  حتى 
عىل  سيعتاد  الوقت،  فمع  كاملة،  القصة 
ومتييزها والكلامت  احلروف  نطق  سامع 
أثناء  للكلامت بأصابعك يف  وحاويل اإلشارة 
تدرجيًيا  طفلك  يستطيع  حتى  القراءة، 
وشكلها.  الكلامت  نطق  بني  الربط 
صغرية سن  يف  البدء  عىل  واحريص 
واملرحة امللونة  القصص  باستخدام 
للطفل ممتعة  عادة  األمر  يصبح  حتى 
الكتساهبا.  حيتاج  مهارة  جمرد  وليس 

الطفل  تعليم  يف  ترغبني  كنِت  إذا   -2
له  غني  بسهولة،  األبجدية  احلروف 
أو  املعروفة،  التقليدية  احلروف  أغاين 
معه  وغنيها  لطفلك  خاصة  أغنية  ألفي 
فأغاين  الوقت،  مع  حيفظها  حتى  يومًيا 
واإليقاع  فقط،  للمرح  ليست  األطفال 
التعليمية احلضانات  أغاين  يف  والقوايف 
األحرف  حفظ  عىل  األطفال  يساعد 

القراءة. تعلم  يسهل  ما  والكلامت، 

والعالمات  اإلشارات  استخدمي   -3
لتعليم  الطريق،  يف  الشهرية  التجارية 
والكلامت احلروف  بني  الربط  الطفل 
املطعم  اسم  تذكر  الصغري  عىل  السهل  فمن 
املفضل له وقراءة الالفتة بسهولة بمجرد 
بعد القراءة  يستطع  مل  لو  حتى  رؤيتها، 
جديدة  كلمة  تعلم  يمكنكام  مرة  كل  ويف 
نفس  من  مررِت  وكلام  الطريق،  عىل 
الالفتة؟  هذه  حتمل  ماذا  اسأليه  الطريق، 

التعليمية  الكروت  استخدمي   -4
واحدة  كلمة  حتمل  التي  املصورة، 
عىل  عرضها  يف  وابدئي  هلا،  وصورة 
حتى  ثواٍن،  عدة  أمامه  واتركيها  الطفل 
ثم  ذاكرته،  يف  احلروف  شكل  تعلق 
فقط  الكلمة  اعريض  مرات  عدة  بعد 
وهذه  بمفرده،  الصورة  الطفل  ليتذكر 
للطفل البرصية  الذاكرة  حتفز  الطريقة 
القراءة.  لتعلم  جيدة  طريقة  وهي 

فهي  الصوتية،  املقاطع  استخدمي   -5
القراءة تعلم  يف  أيًضا  الفعالة  الوسائل  من 
سنوات أربع  فوق  األطفال  تناسب  وهي 
استخدام  عىل  الطريقة  هذه  وتعتمد 
الكلامت التي هلا مقاطع صوتية متشاهبة، 
الطفل  ليستنبط  نطقها،  أثناء  يف  اإلبطاء  ثم 
وبالتايل  النطق،  نفس  هلا  الكلامت  أن 
َد.  ومَحِ َل  مَحِ مثل:  األحرف  نفس 

بني  يربط  الطفل  جعل  يف  ركزي   -6
الضغط  من  بداًل  وصوته،  احلرف  شكل 
بالرتتيب اهلجائية  احلروف  لتعلم  عليه 
من  وصوته  احلرف  شكل  بني  فالربط 
بسهولة،  القراءة  لتعلم  األسار  أهم 
كروت  باستخدام  لعبة  عمل  ويمكنِك 
يف  ابدئي  ثم  األبجدية،  احلروف  عليها 
عرض  مع  وصوته،  حرف  كل  اسم  نطق 
عىل  تعتمدي  وال  الطفل،  عىل  صورته 
مثاًل  له  تقويل  بأن  فقط  احلرف  اسم  نطق 
احلرف  لصوت  فمعرفته  "ألف"،  هذا 
بسهولة القراءة  عىل  قادًرا  جتعله  ما  هي 
األلف حلرف  صورة  الطفل  عىل  اعريض 
ألف، وأن  بأن هذا احلرف اسمه  وأخربيه 
الطفل  "آآآآآآ" فإذا رأى  له صوًتا مميًزا هو 
بعد ذلك، سيتذكر طريقة  احلرف يف كلمة 

فقط.  اسمه  وليس  الكلامت،  يف  نطقه 
كرري  مفضل،  كتاب  للطفل  كان  إذا   -7
متيّل  وال  معه،  يومًيا  نفسه  الكتاب  قراءة 
ستجعل  الطريقة  هذه  ألن  ذلك،  من 
ذهنه يف  أكثر  تثبت  والكلامت  احلروف 
أن  منه  اطلبي  مثاًل  العارشة  املرة  ومع 
القصة بمفرده.  لِك جزًءا بسيًطا من  يقرأ 

النطق  باستخدام  طفلك  مع  حتدثي   -8
للكلامت، فبعض األمهات يرتكن  الصحيح 
خاطئ بشكل  الكلامت  ينطقون  أطفاهلن 
الصغار  مع  اللعب  أو  التدليل  من  كنوع 
املضحكة نطقهم  بطريقة  واالستمتاع 
عملية  يؤخر  لألسف  األمر  هذا  أن  إال 
لذا  صحيح،  بشكل  للكلامت  الطفل  قراءة 
ينطقها  التي  الكلامت  كل  تصحيح  فعليِك 
بطريقة  البداية  من  خاطئ  بشكل  طفلك 
الصحيح.  النطق  عىل  يعتاد  حتى  مرحة، 

الكلامت  قراءة  طفلك  بتعليم  ابدئي   -9
جيًدا نطقها  يستطيع  التي  لديه  املألوفة 
جيًدا  ينطقها  التي  الكلامت  قراءة  فتعلم 
فهو  متاًما،  جديدة  كلمة  تعلم  من  أسهل 
الكلمة.  بالفعل عىل دراية بصوت حروف 

بأحرف  كبرية  كلمة  لطفلك  اطبعي   -10
ملونة يف غرفته، وعلقيها عىل احلائط، وال 
يف  رحلته  خالل  ودعيه  هي،  ما  ختربيه 
يمكنِك  فمثاًل  الكلمة،  يتوقع  القراءة  تعلم 
بتعليمه  ابدئي  ثم  "جرس"،  كلمة  طباعة 
يستطيع  حتى  "اجليم"  بحرف  تبدأ  كلامت 
وربطه  ونطقه،  اجليم  شكل  بني  الربط 
مع  األمر  وكرري  احلائط،  عىل  الكلمة  مع 
استطاع  إذا  وكافئيه  الكلمة،  حروف  بقية 
بمفرده.  الكلمة  عىل  وتعرف  اللغز،  حل 

امللونة  بالكتب  طفلك  أحيطي   -11
حتتوي  التي  الرسم  وكتب  واحلواديت 
حروًفا وأرقاًما، اجعليها حوله يف كل مكان 
الكتب  تصبح  حتى  املنزل،  يف  به  جيلس 
فضوله  أن  كام  اليومية،  حياته  من  جزًءا 
الكتب  هذه  فحوى  الستكشاف  سيدفعه 
يسمح  عمره  يكن  مل  لو  حتى  وتصفحها، 
ستساعده  البرصية  الذاكرة  فإن  بالقراءة، 
والصور. واألرقام  احلروف  حفظ  عىل 

أقرب  إىل  طفلك  مع  ذهبي   -12

اليدوية  األنشطة  ملامرسة  مكتبة، 
بني  جولة  يف  ُخذيه  ثم  للقراءة،  وليس 
بينهام،  وطيدة  عالقة  خللق  الكتب، 
لياًل. له  لتقرئيها  قصة  خيتار  واجعليه 

13- لعبي معه لعبة األحجيات مع الكلامت 
تكررت  كلمة  له  اكتبي  فمثاًل،  البسيطة، 
اختاري  أو  قراءته،  عىل  اعتدتم  كتاب  يف 
له  وأظهرهيا  التعليمية  الكروت  من  كلمة 
أو دون  اكتبيها غري مرتبة  ثم  عدة مرات، 
الكلمة ترتيب  منه  واطلبي  األحرف،  أحد 
وهكذا. الناقص  احلرف  عن  البحث  أو 

املصورة  القصص  له  اشرتي   -14
باملكتبات تتوافر  التي  والناطقة 
الطفل  لتدريب  رائعة  وسيلة  فهي 
بمفرده. القراءة  ثم  ومن  السمع  عىل 

للحضانة يذهب  طفلك  كان  إذا   -15
واحدة  كلمة  من  ملحوظة  له  ضعي 
اليومي، وُيفضل إن  الغذاء  داخل صندوق 
تدرب  التي  واحلروف  الكلامت  من  كانت 
وولد  :أحبك  مثل  منِك،  سامعها  عىل 
يستطيع  أنه  وستالحظني  وهكذا  جيد، 
يوم  كل  يبحث  وأنه  بسهولة  قراءهتا 
املدريس. الصندوق  يف  جديدة  كلمة  عن 

وأنِت  يشاهدونِك  أطفالك  دعي   -16
سيحفزهم  فهذا  أيًضا،  تقرأين 
وجود  عىل  ويعودهم  القراءة  عىل 
األطفال  أن  وخاصًة  باملنزل،  الكتب 
يفعلون. فيام  اآلباء  حماكاة  حيبون 

17- هناك دائاًم وقت للقراءة حتى يف أثناء 
الشامبو  اسم  لطفلك  اقرئي  االستحامم، 
التي  األلعاب  وأسامء  يستخدمه  الذي 
كرري  االستحامم،  حوض  يف  هبا  يلعب 
كانت  وإذا  مالبس،  قطعة  كل  اسم  عليه 
"اآلن  مثاًل:  أحرف،  أو  عبارات  حتمل 
سرتتدي بيجامتك اجلميلة ومتشط شعرك 
الطريقة  فهذه  وهكذا،  الصغري"  باملشط 
ما  كبرية،  اللغوية  مفرداته  حصيلة  جتعل 
يساعده عىل القراءة فيام بعد، كام تساعد 
قراءة  حماولة  يف  فضوله  زيادة  عىل 
يستخدمها  التي  املستحرضات،  مكونات 
به. حتيط  التي  واألشياء  والالفتات 
supermama



ماليني  تشخيص  فيتم  عام،  كل  العامل  أنحاء  مجيع  يف  الوفيات  من  كبرًيا  عدًدا  اخلبيثة  األمراض  تسبب 
األشخاص بأنواع خمتلفة من الرسطان: »اجللد، الثدي، الفم، القولون، املبيض، الرئة، املثانة، وأنواع أخرى«.
يف  ورم  الطبيعي،  غري  النزيف  للرسطان:  املحتملة  واألعراض  العالمات  وتشمل 
أو  ومحى  األمعاء،  حركات  يف  املفاجئ  والتغيري  املربر،  غري  الوزن  وفقدان  اجلسم، 
السعال. أو  التنفس  يف  وضيق  الشهية،  وفقدان  باإلرهاق،  والشعور  متكررة،  عدوى 
يمكن  أهنا  إال  اجلسم،  يف  حمتمل  سطاين  تطور  إىل  تشري  قد  األعراض  هذه  أن  حني  يف 
املرء  عىل  جيب  ذلك  ومع  بالرسطان،  عالقة  هلا  ليس  أخرى  صحية  مشاكل  إىل  تشري  أن 
ورشب  التدخني،  عدم  كـ:  بالرسطان  اإلصابة  خطر  من  للحد  صحية  وأنامط  عادات  اتباع 
مناسبة. نوم  ساعات  عىل  واحلصول  التوتر،  من  واحلد  صحي،  وزن  عىل  واحلفاظ  الكحول، 
لذا  الصحي،  الطعام  تناول  هو  بالرسطان  اإلصابة  من  للحد  املساعدة  العوامل  أهم  ومن 
»الرشوق«  الغذائي،  نظامه  من  للرسطان  املسببة  األطعمة  إزالة  ببساطة  املرء  عىل  جيب 
.»diet of life« موقع  ذكره  ملا  وفًقا  للرسطان،  مسببة  أطعمة   10 أعىل  لكم  ترصد 

الحمراء أو  المصنعة  اللحوم   -1
»كالالنشون  املصنعة  اللحوم  تناول  أن  تؤكد  والرسطان،  التغذية  جملة  يف   ،2008 عام  دراسة  نرشت 
إىل  جنبا  واملستقيم،  القولون  سطان  مسببات  يف  متورطا  يكون  قد  والربجر«،  والسوسيس 
كنت  وإذا  احلمراء،  اللحوم  تناول  يف  اإلفراط  جتنب  جيب  لذلك  احلمراء،  اللحوم  مع  جنب 
ألنه  الدهون،  من  اخلالية  باللحوم  استبدهلا  املصنعة،  اللحوم  من  الضارة  اآلثار  جتنب  يف  ترغب 
بصحتك ضارة  جيعلها  مما  جتميدها،  عند  الصوديوم  »نرتات  كـ  كيامية  مواد  صناعتها  يف  يدخل 
أيًضا«. يسء  أمر  وهو  امللح،  من  كبرية  كمية  عىل  املصنعة  اللحوم  حتتوي  ذلك،  إىل  باإلضافة 

المعلبة الطماطم   -2
وتؤدي   ،»BPA« تسمى  كيميائية  مادة  الطامط،  حلفظ  املستخدمة  العلب  تبطن 
خطر  من  تزيد  فإهنا  وبالتايل  اهلرموين،  التوازن  وتعطل  الصامء  الغدد  الختالل 
معدالت  يف  واضطرابات  املبكر،  والبلوغ  الربوستاتا  وسطان  الثدي  برسطان  اإلصابة 
اإلمكان. قدر  الطازجة  الطامطم  استخدام  األفضل  ومن  والعقم،  اجلسم،  يف  احلرق 

المستزرع السلمون   -3
أعىل  مستويات  له  املزروع  السلمون  أن  العلوم،  جملة  يف  ونرشت   ،2004 عام  أجريت  دراسة  كشفت 
ثنائي  مركبات  مثل  بالصحة،  الصلة  ذات  امللوثات  من  وغريها  للرسطان  املسببة  امللوثات  من  بكثري 
استنتاج  إىل  وخلصت  الربي،  بالساملون  مقارنة  والتوكسافني  والديوكسينات  الكلور،  متعدد  الفينيل 
تشكل  أن  يمكن  الشهر،  يف  املستزرع  السلمون  سمك  وجبة  من  واحدة  قطعة  من  أكثر  تناول  أن  مفاده 
الزئبق. من  أعىل  مستويات  عىل  املستزرع  السلمون  حيتوي  كام  بالرسطان،  اإلصابة  عىل  كبريا  خطرا 

المهدرجة الزيوت   -4
بطريقة  املهدرجة  الزيوت  استخالص  يتم  ال  الكانوال،  زيت  أو  الصويا  زيت  أو  الزيتون  زيت  بخالف 
يعالج  اخلرضوات،  من  كيميائيًا  استخراجه  بمجرد  اإلنسان،  لصحة  جيدة  ليست  فهي  وبالتايل  طبيعية، 
النوع  هذا  صالحيته،  فرتة  لتمديد  وكذلك  وطعمه،  رائحته  لتغيري  كيميائيا  أخرى  مرة  املهدرج  الزيت 
وهذا  اخلاليا،  أغشية  ومرونة  بنية  عىل  وتؤثر  املصنعة،  األطعمة  عىل  للحفاظ  عادة  يستخدم  النفط  من 
غري  الدهون  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  اجللد،  سطان  خاصة  بالرسطان،  اإلصابة  خطر  من  يزيد  بدوره 
واملستقيم. القولون  وسطان  الربوستاتا  وسطان  الثدي  سطان  تعزز  املهدرجة  الزيوت  يف  املشبعة 
املهدرجة الزيوت  وليس  للطهي،  الطبيعية  الزيوت  استخدام  هو  يشء  وأفضل 
النخيل. وزيت  البكر  اهلند  جوز  وزيت  البكر  الزيتون  زيت  األفضل:  بني  ومن 

الجاهزة  البطاطس  رقائق   -5
حرارة  درجات  يف  مقلية  أهنا  يعني  فهذا  مقرمشة،  واملعلبة  اجلاهزة  البطاطس  رقائق  جلعل 
معروفة مرسطنة  مادة  وهي  »األكريالميد«،  تسمى  مادة  يكون  مما  مئوية،  درجة   120 من  أعىل 
والربوستاتا  املبيض  برسطان  لإلصابة  أعىل  خطر  يف  وتضعك  أيًضا،  السجائر  يف  موجودة 
للرسطان. الدولية  املجلة  يف  نرشت   2006 عام  لدراسة  وفقا  الثدي،  وسطان  اهلضمي  واجلهاز 
نسبة  وارتفاع  الوزن  زيادة  يف  يساهم  ما  البطاطس،  يف  احلرارية  والسعرات  الدهون  الرتفاع  باإلضافة 
تكون  ما  دائاًم  فهي  ذلك  عىل  عالوة  الصحية،  االضطرابات  من  ذلك  وغري  الدم  وضغط  الكوليسرتول 
من  فبداًل  صحتك،  عىل  خطرا  تشكل  التي  املضافة  احلافظة  املواد  من  العديد  مع  اصطناعية  نكهة  ذات 
الزيتون. زيت  مثل  صحي  زيت  باستخدام  املنزل  يف  قليها  يمكنك  األسواق،  من  البطاطس  رقائق  رشاء 

»GMOs« وراثيا  المعدلة  األغذية   -6
زرعها  يتم  الغذائية«  »املنتجات  هذه  مجيع  الصويا  وفول  واحلبوب  والذرة  البطاطا  ذلك  يف  بام 
املناعة  نظام  فشل  إىل  يؤدي  أن  يمكن  تستهلك  وعندما  ضارة،  كيميائية  مواد  باستخدام  بقوة 
الورم  نمو  تسبب  األطعمة  هذه  زراعة  يف  املستخدمة  الكيميائية  فاملواد  والكبد،  الدماغ  وتلف 
وراثًيا«. املعدلة  الكائنات  من  »خالية  مجلة  األغذية  هذه  رشاء  عند  تقرأ  أن  جيب  لذلك  الرسيع، 

بالسكر  المحالة  االصطناعية  األطعمة   -7
وفقا لدراسة عام 2006 ،نرشهتا جملة اجلمعية األمريكية للتغذية، فإن تناول كميات كبرية من السكر املكرر 
واألطعمة املحالة بالسكر يزيد من خطر اإلصابة برسطان البنكرياس، لذلك بدال من استخدام السكر املكرر 
األسود. السكر  دبس  أو  العسل،  مثل  الطبيعية  الطاقة  معززات  جتربة  يمكنك  االصطناعية،  املحليات  أو 

المكرر األبيض  الدقيق   -8
الزائدة  الكربوهيدرات  عىل  وحيتوي  املكرر،  األبيض  الدقيق  هو  املصنعة  األطعمة  يف  شائع  آخر  عنرص 
تعلم  هل  بالرسطان،  اإلصابة  خطر  من  تزيد  أهنا  كام  شخص  أي  بصحة  ضارة  أهنا  عىل  تصنف  التي 
للجسم. السمية  عايل  غاز  وهو  الكلور؟،  بغاز  األبيض  الدقيق  تبييض  يتم  الطحن،  عملية  أثناء  أنه 
برسطان  اإلصابة  خطر  من  يزيد  الكربوهيدرات  من  كبرية  كميات  تناول  أن  الدراسات  وأظهرت 
إىل  يؤدي  ما  السكر،  من  عالية  نسبة  عىل  األبيض  الطحني  حيتوي  ذلك  عىل  عالوة  النساء،  لدى  الثدي 
وانتشارها،  الرسطانية  اخلاليا  نمو  الدم  سكر  يف  االرتفاع  هذا  ويعزز  الدم،  يف  السكر  مستويات  ارتفاع 
الشعري. دقيق  أو  اللوز  أو  الكامل  القمح  مثل  األبيض  الدقيق  عن  بدال  صحة  أكثر  خيارات  وهناك 

والمخلل المدخنة  األطعمة   -9
من  يزيد  ما   ،»N-nitroso« إىل  تتحول  نرتات  عىل  املخللة  األطعمة  معظم  حتتوي 
لتمديد  حافظة  مواد  عىل  بانتظام  حتتوي  فإهنا  ذلك  عىل  وعالوة  باألورام،  اإلصابة  خطر 
رضرا  يسبب  أن  يمكن  هذا  الوقت،  مرور  مع  جسمك  يف  ترتاكم  والتي  الصالحية،  فرتة 
عالجها. يصعب  التي  األمراض  من  وغريها  الرسطان  إىل  ويؤدي  اخللوي  املستوى  عىل 
النرتات  حتويل  يتم  عالية،  حرارة  درجات  يف  طهيها  يتم  وعندما  بالدهون،  غنية  املدخنة  األطعمة  كذلك 

اإلمكان. قدر  بكثرة  واملخللة  املدخنة  األطعمة  جتنب  جيب  لذا  للجسم،  رضًرا  أكثر  وهو  نيرتيت،  إىل 

الميكروويف في  المعد  الفشار   -10
محض  تسمى  كيميائية  مادة  عىل  حتتوي  امليكروويف  يف  املعدة  الفشار  أكياس 
أن  األفضل  من  لذا  السمية،  شديدة  مادة  وهي   ،»PFOA« البريفلوروكتانيك 
بالصحة. املتعلقة  املخاوف  هذه  لتجنب  النار  عىل  إناء  يف  أو  الفشار  ماكينة  يف  تصنعه 

السرطان..  تسبب  أن  الممكن  من  تتوقعها  ال  أشياء 
وفيات   6 أصل  من  تقريًبا  واحدة  وفاة  إليه  ويرجع  الوفاة،  مسببات  يف  الثاين  املركز  الرسطان  حيتل 

العاملية. الصحة  ملنظمة  األخري  التقرير  وفق  العاملي،  الصعيد  عىل 
يف يومه العاملي للرسطان نستعرض يف التقرير التايل أبرز األسباب غري املتوقعة التي تؤدي لإلصابة باألورام:

القبالت  -1
وهي  القبالت،  طريق  عن  تنتقل  أن  يمكن  للرسطان  املحفزة  البكترييا  من  نوع  هناك  أن  علامء  كشف 
يف  تتسبب  البكترييا  هذه   ،Helicobacter pylori املعدة،  جرثومة  أو  البوابية  امللوية  البكترييا 
جًدا. مرتفع  بسببها  املعدة  برسطان  اإلصابة  احتامل  أن  يعني  هذا  األوىل،  الدرجة  من  املرسطنات 
مصابني  البرش  من   60٪ من  أكثر  ألن  قلقهم  عن  العلامء  عرب   ،Clutch موقع  عىل  ُنرش  مقال  يف 
البكترييا  هذه  أن  إىل  اخلرباء  يشري  املعدة،  وقرحة  التهاب  البكترييا  هذه  تسبب  حيث  هبا، 
واللعاب. الفم  جتويف  يف  نجدها  أن  يمكن  حيث  اإلنسان،  جسم  من  خمتلفة  أماكن  يف  تتواجد 

القامة طول   -2
خلطر  عرضة  أكثر  الطويلة  القامة  أصحاب  األشخاص  أن  أخرى  دراسة  أظهرت 
الطول. متوسط  فوق  سم   10 لكل   10٪ بنحو  اخلطر  ارتفاع  مع  بالرسطان،  اإلصابة 
النساء  لدى  بالرسطان  اإلصابة  خطر  من  تزيد  الطول  نسبة  زيادة  إن  كاليفورنيا،  جامعة  باحثو  وقال 
وجود  أن  إىل  النتائج  وتشري  اليوم".  "روسيا  موقع  بحسب  الرجال،  لدى   9٪ بنسبة  مقارنة   ،12٪ بنسبة 
القاتل. باملرض  اإلصابة  خطر  ارتفاع  إىل  يؤدي  الزائد،  الطول  بسبب  اجلسم،  يف  اخلاليا  من  املزيد 
الرسطان حتفيز  عىل  تأثري  له   ،IGF-1 ويسمى  النمو،  حيفز  الذي  اهلرمون  أن  الدراسة  توضح 
أورام. إىل  اخلاليا  حتول  احتامل  وزيادة  نموها،  أثناء  اخلاليا  انقسام  معدل  ترسيع  يف  دوره  خالل  من 
اإلناث لدى  الطول  ومتوسط  سم(،   175( الذكور  لدى  الطول  متوسط  الباحثون  وحسب 
أكرب  يواجهن  النساء  أن  وتبني  الرسطان،  من  نوًعا   23 بـ اإلصابة  خطر  بتقييم  وقاموا  سم(،   162(
واملبيض  والقولون  اللمفاوية  واألورام  واجللد  الدرقية  الغدة  برسطان  اإلصابة  خطر  يف  زيادة 
الدرقية  الغدة  برسطان  اإلصابة  خطر  ارتفاع  فيواجهون  للرجال،  بالنسبة  أما  والرحم،  والثدي 
املركزي. العصبي  واجلهاز  الصفراوية  والقنوات  والكىل  والقولون  اللمفاوية  واألورام  واجللد 

النوم قلة   -3
جمموعتني إىل  تقسيمهم  تم  فئران  عىل  جتارب  األمريكية  شيكاغو  بجامعة  باحثون  أجرى 
لعوامل  الثانية  املجموعة  تعرضت  حني  يف  طبيعية،  بصورة  النوم  فرصة  لدهيا  كان  األوىل 
أسبوع. مرور  بعد  سطانية  بخاليا  املجموعتني  حقن  تم  ثم  مرات،  عدة  تستيقظ  جعلتها 
باألوىل مقارنة  الثانية  املجموعة  لدى  مضاعف  بشكل  ظهر  األورام  حجم  أن  الباحثون  ووجد 
أن  إىل  السبب  مرجعني  هبا،  املحيطة  السليمة  األنسجة  إىل  ووصلت  سيع  بشكل  ونمت  بل 
ناقاًل  يعد  والذي   ،TLR4 باسم  املعروف  اجلني  نشاط  يف  سلبي  بشكل  تؤثر  حيث  النوم،  قلة 
الرسطان. تطور  فرص  من  يزيد  ما  للجسم،  املناعي  باجلهاز  اخلاصة  للمعلومات  بيولوجًيا 

التلوين أقالم   -4
السوق  يف  واخلدمات  السلع  تقيم  التي  األملانية  فارينتيست"  "شتيفتونغ  مؤسسة  خرباء  أعلن 
سامة. مواد  عىل  حتتوي   )Magic Pens( "املاجيك"  وأقالم  التلوين  أقالم  أن  االستهالكية 
مواد  من  عينة   35 أخذوا   Stiftung Warentest مؤسسة  خرباء  بأن  شبيغل،  دير  جملة  وتفيد 
حرب. عبوات  و6  "املاجيك"  أقالم  من  جمموعة  و12  التلوين،  أقالم  من  جمموعة   17 تتضمن  قرطاسية، 
عىل  خطورة  تشكل  أهنا  تبني  حيث  اخلرباء،  املواد  هذه  مكونات  حتليل  نتائج  وأدهشت 
سامة  مواد  عىل  حتتوي  التلوين  أقالم  جمموعات  "ثلثي  إن  الباحثون  ويقول  الصحة، 
احلرب". عبوات  من  و5  املاجيك  أقالم  من  جمموعتني  يشمل  وهذا  الرسطان،  تسبب 
املرسطنة  واملواد  السموم  هذه  من  نسبة  أكرب  عىل  حتتوي  األقالم  أغىل  أن  األمر  يف  املثري 
هذه  األطفال  وضع  باالعتبار  أخذنا  فإذا  احللقات(،  متعددة  عطرية  )هيدروكربونات 
أجسامهم. إىل  واملواد  السموم  هذه  دخول  كيفية  تصور  بسهولة  يمكننا  أفواهم،  يف  األقالم 

الشخير  -5
احلمض  عىل  ضار  لتأثري  يتعرضون  املزمن  الشخري  من  يعانون  الذين  أن  جديد  بحث  كشف 
الرسطان. بمرض  اإلصابة  خطر  من  ويزيد  اخلاليا  شيخوخة  من  يرسع  ما  النووي، 
الكروموسومات  عىل  يؤثر  بـ"الشخري"،  يعرف  ما  أو  النوم،  أثناء  التنفس  انقطاع  إن  الباحثون  قال 
التفكك  من  الوراثية  املواد  متنع  النووي  احلمض  يف  جزئيات  وهي  بـ"التيلومريات"،  علمًيا  يسمى  وما 
بالرسطان. اإلصابة  قابلية  الرسيعة وزيادة  الشيخوخة  يلحق هبا يسبب  الذي  الرضر  أن  والتلوث، حيث 
املزمن الشخري  بني  كبري  ارتباط  عن  صينية،  مستشفى  يف  ُأجري  الذي  اجلديد  البحث  نتائج  كشفت 
وانخفاض طول التيلومري، وهو ما حيمل انعكاسات عىل العالج والوقاية من املشكالت الصحية املستقبلية.
مريًضا  2640 شملت  سابقة  دراسات  ثامين  من  بيانات  البحث  درس 
اليوم" لـ"روسيا  وفًقا  النوم،  أثناء  يف  التنفس  انقطاع  من  يعانون  ممن 

الساخن الشاي   -6
العادة وأثرها عىل زيادة  ُيفضل كثريون تناول الشاي الساخن، ولكنهم جيهلون اخلطر الذي ختفيه هذه 
شخص  مليون  نصف  يقارب  ملا  الغذائية  العادات  األطباء  ودرس  املريء،  برسطان  إصابتهم  احتامل 
املريء. برسطان  إصابة   1731 خالهلا  اكتشفوا  سنوات،  تسع  وملدة  عاًما،  و79   30 بني  أعامرهم  ترتاوح 
أن   Annals of Internal Medicine جملة  يف  ُنرشت  التي  الدراسة  وكشفت 
املريء. برسطان  اإلصابة  خطر  من  تزيد  عوامل  والكحول  احلار  الشاي  وتناول  التدخني 
الذين  بني  مرات   5 أكثر  كانت  املريء  برسطان  اإلصابة  أن  إىل  األطباء  توصل 
املرض  هذا  وأن  الكحول،  من  جراًما   15 عن  يقل  ال  وما  احلارة  املرشوبات  يتناولون 
التدخني. مع  الساخن  الشاي  تناول  حمبي  لدى  الضعف  بمقدار  منترًشا  كان 
حروق  تسبب  مئوية   65 فوق  حرارة  بدرجة  املرشوبات  أن  الدراسة  معدو  يرى 
بالرسطان. اإلصابة  خطر  من  بدوره  يزيد  ما  للجسم،  الداخلية  األعضاء  يف 

7- طالء األظافر
الكيميائية"  املواد  من  "اخلايل  األظافر  طالء  أن  جديدة  أبحاث  كشفت 
والرسطان. بالعقم  الغالب  يف  ترتبط  سامة  مركبات  حيوي  أن  يمكن 
عن  ختليهم  عن  أعلنوا  قد  العامل  يف  األظافر  طالء  صانعي  أشهر  من  عددا  أن  من  الرغم  وعىل 
سنوات  منذ   ،"formaldehyde"و  "toluene"و  "DnBP" الثالثة  السامة  املكونات 
مرتبطة  مكونات  عىل  األحيان  من  كثري  يف  حيتوي  يزال  ما  األظافر  طالء  أن  إال  مضت، 
هارفارد. جامعة  أجرهتا  التي  للدراسة  وفًقا  األجنة،  تشوهات  وحتى  الدماغ  بتسمم 
عام  يف  التجميل  مستحرضات  يف  الكيميائية  املواد  من  العديد  استخدام  حظر  قد  األورويب  االحتاد  كان 
2004، إال أن العلامء يقولون إن هذا أدى إىل استبدال تلك املواد بأخرى سامة أيضا، وفًقا لـ"روسيا اليوم".



السليم  غري  الغذائي  النظام  سببها  بالرسطان  الوفاة  حاالت  معظم  أن  العامل  حول  األبحاث  أثبتت  لندن- 
التي  باألطعمة  االهتامم  دون  الرسطانية،  اخلاليا  تكاثر  عىل  تعمل  األطعمة  من  أنواعًا  يتضمن  الذي 
به. اإلصابة  حالة  يف  اخلبيث  الورم  حجم  من  وتقلل  اإلنسان،  جسم  يف  اخلاليا  تلك  نمو  توقف  أن  يمكنها 
املصنعة،  األطعمة  جتنب  مع  لألكسدة  املضادة  باملواد  الغني  الصحي  الغذائي  النظام  ويتميز 
الرسطانات. أنواع  كل  بينها  من  األمراض،  من  الكثري  ومقاومة  اجلسم  مناعة  تعزيز  عىل  بقدرته 
يف  تساعد  أن  يمكن  التي  املدهشة  األطعمة  من  نوعًا   50 تشمل  قائمة  ييل  فيام  وإليكم 
بالصحة: املعني  سكاي”  “بولد  موقع  يف  جاء  ما  حسب  الرسطان،  بمرض  اإلصابة  مكافحة 

الــتــفــــاح  –1
دون  بتناوله  وينصح  الرسطانية،  اخلاليا  مكافحة  عىل  تساعد  لألكسدة  مضادات  عىل  التفاح  حيتوي 

منه. القصوى  االستفادة  عىل  احلصول  لضامن  تقشري 
الجــــــــزر  –2

املضادة  الكاروتني  ومادة   A فيتامني  عىل  احتوائه  بفضل  بالرسطان  اإلصابة  منع  يف  اجلزر  يساعد 
لألكسدة.

زيت جوز الهند  –  3
املسببة  الكيميائية  املواد  من  اجلسم  ختلص  عىل  اهلند  جوز  زيت  يف  املوجودة  املشبعة  الدهون  تساعد 

للرسطان.
الليمـــون  –4

اإلصابة  تكافح  التي  األطعمة  أفضل  من  يعد  الليمون  فإن  الكيميائي،  الليمونني  مركب  عىل  الحتوائه 
الرسطان. بمرض 

األنانــاس  –5
الرسطانية. اخلاليا  نمو  من  احلد  عىل  يعمل  األناناس  يف  املوجود  الربوميلني  إنزيم 

القـرفــة  –6
وأفضل  الرسطان  من  وقاية  أفضل  القرفة  من  جتعل  األورام  تكون  ومنع  لاللتهاب  املضادة  خصائصها 

الرحم. عنق  لرسطان  عالج 
)البنجر( الشمندر   –7

وذلك  أيضًا،  به  اإلصابة  ومنع  الرسطان  حماربة  عىل  خارقة  بقدرة  يتميز  الشمندر  أن  الباحثون  يعتقد 
للجسم. الدموية  الدورة  تعزيز  عىل  يعمل  والذي  اجلسم  يف  النرتيك  أكسيد  إنتاج  يعزز  ألنه 

البطيخ  –8
من  الوقاية  يعزز  البطيخ  فإن  لألكسدة،  املضادة  الليكوبني  مادة  من  وفرية  كمية  عىل  حيتوي  ألنه 

الرسطان.
العنـب  –9

من  الوقاية  يف  رئيسيا  دورا  العنب  يف  واملوجودة  لألكسدة  املضادة  الريسفرياترول  مادة  تلعب  كام 
الرسطان.

المـــوز  –10
نخر  “عامل  يسمى  بروتينا  تنتج  املوز  قشور  عىل  املوجودة  البنية  البقع  أن  إىل  بحثية  دراسة  خلصت 

باجلسم. األخرى  الطبيعية  غري  واخلاليا  الرسطانية  اخلاليا  تفتيت  عىل  الربوتني  هذا  ويعمل  ألفا”،  الورم 
المجفف التين   –11

لإلصابة  بانتظام  يتناوله  من  تعرض  فرص  يقلل  ما  باأللياف،  غنيا  مصدرا  املجفف  التني  يعترب 
بالرسطان.

األفوكادو  –12
األفوكادو  فاكهة  فإن   ،”B “أوفوكاتني  دهون  عىل  واحتوائه  للرسطان  املكافحة  خصائصه  بسبب 

الرسطانية. اخلاليا  نمو  متنع  التي  األطعمة  أفضل  من  تعترب 
المشمش  –13

الرسطان. ومنع  مقاومة  عىل  بقدرته  واملعروف   B17 فيتامني  عىل  املشمش  حيتوي 
الخضراء الفاصوليا   –14

الرسطان. مكافحة  عىل  تساعد  اخلرضاء  الفاصوليا  يف  املوجودة  األلياف 
)الزهرة( القرنبيط   –15

الرسطان. حلدوث  املانعة  السولفورافان  مادة  عىل  القرنبيط  حيتوي 
البصــل  –16

اجلسم،  من  معينة  أجزاء  يف  الرسطانية  اخلاليا  نمو  متنع  طبيعية  كيميائية  مركبات  عىل  البصل  حيتوي 
والقولون. املريء  الثدي،  كالرئتني، 

)الطماطم( البندورة   –17
املبيض. سطان  عالج  يف  تساعد  والتي  لألكسدة  املضادة  املواد  من  كبرية  كميات  عىل  حتتوي 

الكرفس  –18
الرسطان. مكافحة  يف  تساعد  طبيعية  نباتية  كيميائية  مواد  عىل  الكرفس  حيتوي 

الثوم  –19
الرسطانية. اخلاليا  تكون  منع  عىل  القدرة  الثوم  متنح  وااللتهابات،  للجراثيم  املضادة  خصائصه 

الخيار  –20
القولون. سطان  عالج  يف  اخليار  يساعد  األكسدة،  ومضادات  باأللياف  غني  ألنه 

البروكيل  –21
اجلسم  يف  معينة  جينات  تنشيط  عىل  تعمل  مادة  وهي  ثيوسيانات  تسمى  مادة  عىل  الربوكيل  حيتوي 

الرسطان. مكافحة  يف  تساعد 
البازالء  –22

أهنا مصدر غني  إىل  باإلضافة  احلنجرة، هذا  الفعالة جدًا يف عالج سطان  تعترب من اخلرضاوات 
بالربوتينات.

الفطر  –23
مناعة  حيّسن  أنه  عن  فضاًل  هذا  الرسطانية،  اخلاليا  لتكون  مضادة  طبيعية  مواد  عىل  الفطر  حيتوي 

اجلسم.
الملفوف  –24

جيعل  املناعي،  اجلهاز  تعزز  طبيعية  نباتية  كيميائية  مواد  عىل  واحتواؤه  للرسطان  املضادة  خصائصه 
الرسطان. حماربة  يف  الفعالة  اخلرضاوات  إحدى  امللفوف  من 

البراعم  –25
اجلسم  تساعد  كام  عليه  القضاء  يف  تساعد  والتي  للرسطان  املضادة  العنارص  بعض  عىل  الرباعم  حتتوي 

الرسطانية. اخلاليا  من  التخلص  يف 
السبانخ  –26

عىل  اجلسم  تساعد  التي  األكسدة  ومضادات  املعادن  الفيتامينات،  باأللياف،  غنيا  مصدرا  تعد  السبانخ 
الرسطان. مقاومة 

الخردل أوراق نبات   –27
عىل  املبيض  سطان  تكافح  والتي  لألكسدة  املضادة  املواد  من  عالية  نسبة  عىل  األوراق  تلك  حتتوي 

اخلصوص. وجه 

لألكل الصالحة  الزهور   –28
التي  والفالفونويد  النباتية  املغذيات  لالكسدة،  املضادة  باملواد  غنيًا  مصدرًا  لألكل  الصاحلة  الزهور  تعترب 

بالرسطان. اإلصابة  خطر  من  ختفض 
الزنجبيل  –29

حيث  الرسطان،  عىل  السيطرة  يف  الكيميائي  العالج  قدرة  بنفس  الزنجبيل  يتميز  الدراسات،  وفق 
املبيض. يف  خاصة  الرسطانية،  اخلاليا  نمو  كبح  يف  يساعد 

الخردل  –30
أنه  كام  املعوي،  بالرسطان  اإلصابة  جتنب  يف  تساعد  التي  الغذائية  العنارص  بعض  عىل  اخلردل  حيتوي 

عام. بشكل  الرسطانية  اخلاليا  نمو  يبطئ 
أوراق الكاري  –31

بالرسطان. اإلصابة  تكرار  منع  يف  تساعد  كام  الرسطانية،  لألورام  مضادا  عالجا  الكاري  أوراق  تعترب 
الحار الفلفل   –32

الرسطانية. للخاليا  القاتل  الكبساسني  مركب  عىل  احلار  الفلفل  حيتوي 
اللحوم  –33

البقر  وحلم  الرومي  الديك  الدجاج،  مثل  اللحوم  تساعد  واحلديد،  للربوتني  جيدا  مصدرا  باعتبارها 
الرسطان. حماربة  يف  بكيامويات  خملوط  الغري  الطبيعي 

البيض  –34
الرئة برسطان  اإلصابة  تقاوم  بروتينات  عىل  البيض  حيتوي 

القهوة  –35
تلك  أثناء  بتناوهلا  ينصح  لذا  الكيميائي،  للعالج  خيضعون  الذين  األشخاص  كبري  بشكل  تساعد  القهوة 

العالج. من  النوع  هلذا  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف  الطبيب،  استشارة  بعد  اجللسات، 
الخبز خميرة   –36

متنع  أهنا  كام  الرئة،  سطان  عالج  يف  وغريها،  واملعجنات  اخلبز  إعداد  يف  املستخدمة  اخلمرية  تساعد 
عام. بشكل  الرسطانية  اخلاليا  نمو 

للسكر( )بديل  ستيفيا   –37
اإلصابة  تكافح  والتي  لألكسدة  املضادة  املواد  من  كبرية  كمية  عىل  العشبي  ستيفيا  السكر  بديل  حيتوي 

بالرسطان.
الخـــل  –38

تلعب دورا يف  القضاء عىل اجلذور احلرة وهي ذرات  املضادة لألكسدة يساعد اخلل يف  باملواد  ألنه غني 
وبعض  بالرسطان  اإلصابة  إىل  كثرهتا  وتؤدي  اإلنسان  جسم  يف  احليوية  والعمليات  الكيميائية  التفاعالت 

املزمنة. األمراض 
المجففة الفواكه   –39

بالرسطان. اإلصابة  حدوث  متنع  وبالتايل  احلرة  اجلذور  وتقاوم  لألكسدة  مضادات  عىل  أيضًا  حتتوي 
الــذرة  –40

يف  الرسطانية  اخلاليا  تطور  متنع  والتي  كريبتوزانتني”  “بيتا  تسمى  كيميائية  مادة  عىل  الذرة  حتتوي 
الرئتني.

اللوز حليب   –41
القابلة  باأللياف  غني  إنه  حيث  القولون،  برسطان  اإلصابة  خماطر  من  يقلل  بانتظام  اللوز  حليب  تناول 

للذوبان.
الجوز  –42

منع  يف  اجلوز  يساعد  املناعة،  جهاز  تعزيز  عن  املسؤول   E فيتامني  من  وفرية  كمية  عىل  الحتوائه 
الرسطان. أنواع  بعض 

الزيتون زيت   –43
لرسطان  عالج  أفضل  الزيتون  زيت  يعد  لألكسدة،  املضاد  هيدروكسيتريوسول  مركب  عىل  الحتوائه 

الثدي.
الشعير  –44

وبالتايل  اجلسم،  يف  احلرة  اجلذور  هدم  عىل  يساعد  والذي  “سوبرأوكسويد”  إنزيم  عىل  الشعري  حيتوي 
الرسطانية. األورام  نمو  منع 

البحرية األعشاب   –45
مما  باجلسم،  املناعة  نظام  بناء  عن  واملسؤول  “الفوكويدان”  مركب  عىل  البحرية  األعشاب  حتتوي 

الرسطان. مكافحة  يف  فعالة  جيعلها 
الهندباء جذور   –46

يؤدي  الرسطانية،  اخلاليا  مراقبة  من  نوعًا  يعد  ما  للخاليا،  االنتقائي  التنظيم  عىل  اهلندباء  جذور  تعمل 
الحقًا. تدمريها  إىل 

السوداء الحنطة   –47
هذا  من  عديدة  بأنواع  اإلصابة  متنع  فهي  لذا  للرسطان،  املضادة  بخصائصها  احلنطة  بذور  تتميز 

اخلبيث. املرض 
البرسيم  –48

أيضا  فإنه  املاغنيسيوم،  احلديد،  النحاس،  مثل  املعادن  من  بالكثري  غني  الربسيم  نبات  أن  إىل  باإلضافة 
نموها. من  واحلد  الرسطانية  اخلاليا  حماربة  يف  يساعد 

األبيض الجزر   –49
الرسطان. من  معينة  أنواع  منع  يف  تساعد  التي  النباتية  املغذيات  من  العديد  عىل  األبيض  اجلزر  حيتوي 

اليوسفي  –50
اخلاليا  من  التخلص  يف  تساعد  والتي  الفالفونويد  مركبات  بعض  عىل  اليوسفي  قشور  حتتوي 

الرسطانية باملخ                                                                                                                                         الغــد



من  كبرية  نسبه  السيارات  تأمني  تكلفه  متثل 
األس  تتعرض  كثرية  وأحيانًا  عائلة  كل  دخل 
الكافيه  درايتهم  عدم  بسبب  مالية  مشاكل  ايل 
يف  اسد  ان  أردت  لذلك  سيارهتم  تأمني  بوثيقه 
تساعد  التي  اهلامة  النصائح  بعض  املقال  هذا 
اخلاصه  التأمني  وثيقه  فهم  عىل  شخص  كل 
االسة  تفيد  التي  النصائح  وتقديم  بالسيارات 
السيارات. تأمني  تكلفة  يف  التوفري  وكيفية 

1. احلصول عيل عروض أسعار أكثر من رشكة تأمني
السيارات.  إىل حد كبري رشاء  التأمني يشبه  رشاء 
صفقة.  أفضل  عىل  للعثور  تتسوق  أن  عليك 
احلصول  التأمني  وكالء  أحد  بإمكان  يكون  قد 
من  العديد  من  جمانية  أسعار  عروض  عىل 
أن  قبل  جيًدا  التسوق  تبدأ  أن  تريد  الرشكات 
اختيار  إىل  تضطر  ال  حتى  تأمني  رشاء  إىل  حتتاج 
للبحث  وقت  يوجد  ال  أنه  جمرد  تأمني  وثيقه 
يف  متاحة.  تكون  قد  التي  اخليارات  مجيع  يف 
بسيارة  الوكالة  ترك  يمكنك  ال  الواليات،  بعض 
تأمني  لديك  أن  إثبات  من  تتمكن  مل  ما  جديدة 
يكون  أن  املقرضني  معظم  يطلب  السيارة.  عىل 
بإقراضها. سياره  قاموا  أي  عىل  تأمني  لديك 

بنود  مع  احلاليه  تأمينك  وثيقه  بنود  2.مقارنه 
رشائها ترغب  التي  اجلديده  التامني  وثيقه 
ضامن  هو  األسعار  مقارنة  يف  األكرب  التحدي 
والتفاحة التفاحة  بني  مقارنات  إجراء 
تنظر  أنك  من  تأكد   .)Apple To Apple(
التامني  وثيقه  عنارص  من  مكون  كل  إىل 
له  بند  كل  أن  من  وتأكد  منفصل،  بشكل 
عنرص. لكل  واخلصم  التغطية  مستوى  نفس 
جيب أن يكون لكل وثيقه تأمني مسؤولية اإلصابه 
املمتلكات يف  األرضار  عن  واملسؤولية  اجلسدية، 
عليهم. املؤمن  غري  التأمني  سائق  وتغطية 
الذي  الشامل  التأمني  األخرى  التغطيات  تشمل 
التخريب  أو  الرسقة  حالة  يف  سيارتك  يغطي 
الطبيعية  الكوارث  أو  املركبات  حرائق  أو 
يدفع  األشجار.  سقوط  أو  العواصف  مثل 
كانت  إذا  سيارتك  إلصالح  التصادم  تأمني 
آخر. جسم  أو  سائق  مع  تصادم  يف  متورطة 
املتكبدة  التكاليف  الطبية  املدفوعات  تغطية  تغطي 
تغطي  بينام   ، بركابك  حلقت  التي  اإلصابات  من 
الطبية. النفقات  لإلصابات(  الشخصية  احلامية 

املطلوبة  املعلومات  كل  عيل  لإلجابة  االستعداد   .3
عرض  عىل  للحصول  التامني  تكلفه  يف  واملؤثرة 
واإلجابة  طلب  ملء  إىل  ستحتاج   ، دقيق  أسعار 
إذا مل تقم باإلجابة عىل األسئلة  عىل بعض األسئلة. 
بشكل صحيح ، فيمكنك أن جتد نفسك تدفع أكثر 
رشكات  ترغب  سوف   . احلايل  التأمني  من  أقل  أو 
واملكان  سيارتك،  حول  تفاصيل  معرفة  يف  التأمني 
بك. اخلاصة  القيادة  وعادات   ، فيه  تعيش  الذي 
السيارة  نوع  عىل  فقط  تعتمد  ال  التأمني  أسعار 
القطع  مستوى  عىل  أيًضا  ولكن  لديك  التي 
حسب  التأمني  تكاليف  ختتلف  املحرك.  وحجم 
تبحث  حيث   ، منزلك  لعنوان  الربيدي  الرمز 
للجريمة  حمددة  إحصاءات  يف  التأمني  رشكات 
الوثيقه. هذه  بإصدار  قيامها  عند  املحلية 
والعدد  اليومية  تنقالتك  مسافة  معرفة  إن 
أيًضا  يساعد  شهرًيا  تقودها  التي  لألميال  التقريبي 
رشكات التأمني عىل تقديم عروض أسعار دقيقة.

تقدمها  التي  املعلومات  يف  واألمانة  الدقه   .4
التأمني  رشكة  عىل  تكذب  ال  التامني،  لرشكه 
عىل  حتصل  عندما  بك  اخلاصة  السيارات  عىل 
ذلك  يؤدي  قد  مطالبة.  تقديم  أو  أسعار  عرض 
وقوع  حالة  التامني  يف  من  استفادتك  عدم  إىل 
التامني  وثيقه  تلغي  جيعلها  مما   ، حادث 
عىل  احلصول  عىل  قدرتك  وتعرض   ، بك  اخلاصه 
للخطر. املستقبل  اخري  يف  وثيقه  عيل  احلصول 
شـخص  أي  تأميـن  يف  مـتـرددة  التأمني  رشكات 

سجلهم. يف  إلغاء  لـديـه 
القيام  وعند   ، قيادتك  مقدار  بشأن  رصحًيا  كن 
يف  كنت  إذا  وحالتها.  سيارتك  وقيمة   ، بذلك 
أو  املطالبات  قسم  عىل  الكذب  فإن   ، حادث 
عليك  الدفاع  الصعب  من  جيعل  قد  املحققني 
احلاالت  بعض  يف  الحًقا.  عليك  دعوى  رفع  تم  إذا 
الدعوى. لرفض  سبًبا  معهم  الصدق  عدم  يكون 
سجالت  إىل  الوصول  التأمني  لرشكات  يمكن 
الكاملة  احلقيقة  عن  الكشف  يتم  لن  لذلك   ،DMV
وجهة  من  القيادة.  سجل  أو  احلادث  تاريخ  حول 
الذي  العميل  أن  تعتقد  هل   ، شخصية  نظر 
الكثري؟ عىل  لتحصل  بجد  سيعمل  كذبة  يف  ألقاك 

والية  كل  التامني،  وثيقه  وتفاصيل  بنود  تفهم   .5
الذي  التأمني  عىل  خمتلفة  قانونية  حدود  هلا 
جيب أن يكون لديك وبأي مبلغ. هذه احلدود ، مع 
يكون  أن  جيب  ملا  األدنى  احلد  سوى  ليست   ، ذلك 
املختلفون إىل مبالغ  البوليصة  لديك. حيتاج حاملو 

خمتلفة من التأمني ، وإجياد التوازن الصحيح بني 
املال. لتوفري  األمهية  بالغ  أمر  والتغطية  التكلفة 
تستخدم  سيارة  لديك  كان  إذا  املثال،  سبيل  عىل 
لن  فربام  سنوات،   10 عمرها  األحيان  بعض  يف 
التأمني  عىل  املال  من  الكثري  إنفاق  إىل  حتتاج 
ُينظر  قد  أو  عامة  شخصية  كنت  إذا  الشامل. 
أن  فيجب   ، ماليه  مقدره  لديه  كشخص  إليك 
باإلضافة   ، للمسؤولية  أكرب  تغطية  يف  تفكر 
الزائدة. املسؤولية  ضد  تأمني  بوليصة  إىل 

)Umberalla(

بسيارتك  او  بك  املتعلقة  البيانات  6.حتديث 
سيارتك  تأمني  بوليصة  حتديث  الرضوري  من 
الطالق  أو  الزواج  ، مثل  احلياة  بعد حدث كبري يف 
إضافة سائق صغري  أو  إىل منزل جديد  االنتقال  أو 
تتزوج عندما  أستك.  إىل  حديًثا  مرخص  السن 
عىل سبيل املثال ، من املرجح أن تنخفض معدالتك.
اجلديد  احلي  يف  اجلريمة  إحصائيات  ألن  نظًرا 
القديم احلي  من  أفضل  تكون  قد  بك  اخلاص 
قمت  إذا  حتركت.  إذا  معدالتك  تنخفض  فقد 
عىل  للحصول  مؤهاًل  تكون  فقد   ، منزل  برشاء 
سياسات  جتميع  خالل  من  كبرية  خصومات 
واحدة. رشكة  مع  املنزل  ومالك  السيارات 

يتيح  رشكات  لعده  وكيل   Broker مع  التعامل   .7
افضل أسعار  عرض  عيل  للحصول  افضل  فرصه 
ان  يستطيع  رشكات  لعده  وكيل  الربوكر  يكون 
وطريقه  السعر  ناحيه  من  عرض  افضل  جيد 
حسنه. سمعه  ذات  تامني  رشكه  وإجياد  الدفع 

ختتلف  التامني  تكلفه  ان  االعتبار  يف  األخذ   .8
ابنك  حصول  جمرد  يعني  ال  آلخر  سائق  من 
عليك  يتعني  أنه  قيادته  رخصة  ابنتك  عىل  او 
عىل  تأمني  بوليصة  كل  إىل  اسمه  إضافة 
بعض  توفري  يمكنك  ربام  منزلك.  يف  السيارة 
االبنة  او  االبن  إضافه  طريق  عن  اجلدي  املال 
التكلفه   قليله  واخلربة  إىل  سياره  السن  حديث 
صغار  سائقني  وجود  جمرد  أن  حني  يف 
التكلفة  من  يزيد  أن  املرجح  من  أستك  يف 
فإن   ، بك  اخلاصة  املركبات  مجيع  عىل 
هلم  تضيفها  التي  اختيار  وثيقه  السيارات 
املال. من  الكثري  لك  يوفر  أن  يمكن  رسميًا 
اإلحصاءات.  عىل  تعتمد  التأمني  الن  معدالت 
أكثر  هم  اخلربة  عديمي  السائقني  أن  أظهروا  لقد 
القدرة  ذات  السيارات  مشكلة  يف  للوقوع  عرضة 
انتشاًرا. األكثر  بالسيارات  العالية مقارنًة  احلصانية 
عادات  الزوجني  أحد  لدى  كان  إذا  وباملثل، 
حوادث  حدوث  مع  مروعة،  قيادية 
من  ليس  فربام   ، قيادته  سجل  يف  وانتهاكات 
واحده. وثيقه  يف  األشخاص  كل  دمج  اجليد 
تامني سيارتك وثيقه  السائق مدرًجا يف  يكن  إذا مل 
يشء  حدث  إذا  السيارة.  يقود  أن  ينبغي  فال 
فظيع ، يمكن لرشكة التأمني رفض أي مطالبات.

الواليات  لك معظم  املناسبة  التامني  مبالغ  9. رشاء 
لدهيا متطلبات احلد األدنى للتغطية التأمينية؛ ومع 
ذلك ، فهي احلد األدنى فقط ويف كثري من احلاالت 
لو  حتى  بكثري.  أكرب  تغطية  لديك  يكون  أن  جيب 
األقل  عىل  حتمل  أن  جيب   ، ذلك  واليتك  تطلب  مل 
 ، سائق سيارة غري مؤمن عليه / غري مؤمن عليه 
طبية. مطالبات  وتغطية  شخصية  إصابة  ومحاية 
عىل  مطالبتك  فستتم   ، سيارة  قرض  لديك  كان  إذا 
حلامية  ومضطربة  شاملة  تغطية  بحمل  األرجح 
إذا  سقتها.  أو  السيارة  تلف  حالة  يف  املقرض 
يقوم  أن  املحتمل  فمن   ، التأمني  حتمل  يف  فشلت 
الثمن(  )املرتفع  اخلاص  تأمينه  بوضع  املقرض 
عىل السيارة ويضيف التكلفة إىل دفعتك الشهرية.
جديدة  أو  القيمة  عالية  سيارة  تقود  كنت  إذا 
تغطية  عىل  احلصول  إىل  بالتأكيد  فستحتاج 
لديك  يكن  مل  لو  حتى  جيدة  ومتصادفة  شاملة 
 - سيارة  بدون  ترتك  قد   ، ذلك  خالف  قرض. 
سيارتك. ُسقت  إذا   - بديل  لرشاء  املال  وبدون 
إال  بك  اخلاصة  املسؤولية  سياسة  تغطي  لن 
دعوى  رفع  تم  إذا  هلا.  املحدد  األقصى  احلد 
أنك  ووجدت  احلد  هذا  من  ألكثر  ضدك 
ممتلكات  أو  منزلك  تفقد  فقد  خطأ،  عىل 
قضائية. دعوى  يف  أخرى  شخصية 

10.يمكنك حذف خمالفه مروريه كل ١٨ شهر عن 

خمالفه  أخذت  إذا   Traffic school أخذ  طريق 
مدرسه  ايل  للذهاب  فرصه  فلديك  مروريه 
طريق  عن  او  املرور  قواعد  تعليم  يف  متخصصه 
دفع  بعد  املرورية  املخالفة  هذه  حلذف  اإلنرتنت 
الرسوم اخلاصه. هذه الفرصة متاحه مره واحده 
كاليفورنيا. واليه  يف  القوانني  حسب  شهر   ١٨ كل 

 Deductible ال  مبلغ  بمعرفة  االهتامم   .11
إن  املناسب   Deductible ال  مبلغ  واختيار 
الذي  املبلغ   - منخفض  خصم  عىل  احلصول 
التأمني  رشكة  تقوم  أن  قبل  دفعه  عليك  يتعني 
 - بالتعويض  املطالبة  مبلغ  بدفع  بك  اخلاصة 
مكلف  لكنه   ، حادث  الوقوع  يف  عند  جيد  أمر 
التأمني  أقساط  بدفع  األمر  يتعلق  عندما 
عليك  جيب   ، احلاالت  من  كثري  يف  بك.  اخلاصة 
النقود. بعض  وحفظ  أعىل  خصم  اختيار 

املنخفضة  اخلصومات  ذات  التامني  وثائق  تكلف 
العالية.  اخلصومات  التامني  ذات  وثائق  من  أكثر 
خصم  لدفع  املال  من  يكفي  ما  عادة  لديك  كان  إذا 
األسي الطوارئ  صندوق  أو  مدخراتك  يف  أعىل 

فمن األفضل أن ختتار سياسة مع هذا اخلصم. إن 
حسابك  خارج  تكون  قد  الذي  املبلغ  تغيري  جمرد 
لك  يوفر  أن  يمكن  دوالر   500 إىل  دوالر   200 من 
مبلًغا هائاًل من املال عىل تغطية شاملة ومتصادفة.

من  تأكد   ، الطريق  هذا  يف  السري  ختتار  أن  قبل 
يسمح  لن  مقرضك.  أو  واليتك  تتطلبه  ما  مراعاة 
اخلصم. عالية  خطة  إىل  بالذهاب  البعض  لك 

رشكه  مع  املختلفة  التامني  وثائق  دمج   .12
إحدى  خصومات  عيل  للحصول  واحده  تامني 
اخلاصة  التأمني  فاتورة  خلفض  الرائعة  الطرق 
املنازل  تأمني  مع  سيارات  عدة  جتميع  هي  بك 
.Umberalla ايل  باالضافه  املستأجرين  أو 

جتميع  لك  سيوفر  احلاالت،  من  العديد  يف 
دراجة  بيتك  أو  او  سيارتك  أو  حياتك  تأمني 
بوليصة  تكتب  التي  الرشكة  نفس  مع  نارية 
إضافية. خصومات  بك  اخلاصة  السيارات  تأمني 

وعدم  افضل  عروض  إلجياد  التسوق   .13
الناس  معظم  التامني  رشكه  تغيري  من  اخلوف 
اخلاصة  السيارات  عىل  التأمني  فاتورة  يدفعون 
دون  استحقاقها،  موعد  حيني  عندما  هبم 
املال  توفري  تريد  كنت  إذا  ثانية.  فكرة  إعطائها 
عن  للبحث  رائًعا  وقًتا  يعد  التجديد  وقت  فإن 
عىل  حتصل  أنك  تكتشف  قد  أفضل.  صفقة 
زائدة. مبالغ  تدفع  أنك  ترى  قد  أو  كبري،  مبلغ 

متناول  يف  تامني  وثيقه  بالفعل  لديك  ألن  نظًرا 
فكرة  لديك  تكون  أن  املحتمل  فمن  اليد، 
يمكنك  حتتاجها.  التي  التغطيات  عن  جيدة 
رشكات(  عده  )وكيل  بروكر  ب  االتصال 
التغطية  بنفس  األسعار  عروض  وطلب 
ذات  الرشكات  من  متنوعة  جمموعة  من 
املال  من  الكثري  إنفاق  دون  اجليدة  ،  السمعة 

ولكن  احلالية  رشكتك  عن  راضًيا  كنت  إذا 
آخر مكان  أي  يف  أقل  أسعار  عرض  عىل  حتصل 

ملعرفة  وكيلك  إىل  األسعار  عرض  إعادة  فيمكنك 
السعر  نفس  إلعطائك  استعداد  عىل  كانوا  إذا  ما 
. املواصفات  بنفس  االحتفاظ  مع  ارخص  أو 

نفس  من  العميل  بقاء  بان  خاطئ  اعتقاد  يوجد 
عند  مميزات  له  يتيح  اطول  لفرته  الرشكه 
تعويضات  بدفع  املطالبة  او  حادث  حدوث 

وثيقه  لك  يكون  ان  املهم  الن  حقيقي  غري  هذا 
املطالبة  احلادث  او  وقوع  وقت  ساريه  تامني 
النظر  بغض  تعويض  بدفع  التامني  رشكه  بدفع 
التامني. رشكه  مع  هبا  تتعامل  التي  املده  عن 

لالستفادة  املتاحه  اخلصومات  عن  السؤال   .14
عليك  جيب  التامني  تكلفه  يف  التوفري  يف  هبا 
اخلصومات  عن  التاميني  وكيلك  سؤال 
باغلب  قائمه  القاري  عزيزي  واليك  املتاحه 
السيارات  تامني  وثائق  يف  املتاحه  اخلصومات 
Low Annual mileage - Use of  Car
Customer Loyalty - Multiple policy
 discount - Good Driver - Good student
Accident free - Away From Home Student

 Affinity - Multi Car  - Military -

 Driver Training - Automatic pay
 - Anti Lock Brakes - Anti Theft
- Green /Hybrid - New Vehicle

حمرتمه  سمعه  ذات  رشكه  مع  التعامل   .15
كل  ليست  التامني  عامل  يف  مميز  تاريخ  وهلا 
لدى  املساواة.  قدم  عىل  التأمني  رشكات 
عمالء  خدمة  ولكن  رائعة  أسعار  البعض 
بخدمة  اآلخر  البعض  يتمتع  بينام  رديئة، 
الرشاء قبل  مرتفع.  افضل  بسعر  عمالء 
عىل  التأمني  رشكات  أفضل  تصنيف  من  حتقق 
لك. املناسبة  التامني  رشكه  ملعرفة  السيارات 
اخلاصه  التامني  وثائق  تشرتي  ان  يفضل 
عايل مايل  تقييم  ذات  تامني  رشكات  من  بك 
إىل  أيًضا  ستحتاج  ممتازه  عمالء  وخدمه 
جتارهبم  حول  واألصدقاء  العائلة  مع  التحدث 
وكياًل  جتد  قد  املحلية.  التأمني  رشكات  مع 
لك. املال  لتوفري  بجد  يعمل  رائعًا  مستقاًل 

التامني  وثيقه  حتتوهيا  التي  البنود  تفهم   .16
تغطية  تريد  أنك  الوكيل  إخبار  فقط  السهل  من 
يشء  كل  بمعاجلة  له  والسامح  لسيارتك  كاملة 
وثيقه  لرشاء  طريًقا  هذا  يكون  أن  يمكن  لك. 
وثيقتك.  تتضمنه  ما  تفهم  مل  إذا  اخلاطئة  التامني 
التغطية  بنود  التكلفه مع  االعتبار  األخذ يف  فيجب 
خاصه  التامني  وثيقه  حتتوهيا  التي  التأمينية 
التامني  واملبلغ  وثيقه  تشمله  الذي  االقيص  احلد 
بدفع  التامني  رشكه  مطالبه  حاله  يف  املخصوم 
التامني  وثيقه  تغطيها  التي  البنود  وآي  تعويضات 
التامني. وثيقه  عليها  تشتمل  ال  التي  البنود  واي 

ترسلها  التي  اخلطابات  بقراءه  االهتامم   .17
اي  بقراءة  االهتامم  جيب  التامني  رشكات 
اي  لتجنب  التامني  رشكه  ترسلها  خطابات 
مثل  املستقبل  يف  حتدث  ان  ممكن  مشاكل 
التي  التامني  اقساط  بدفع  اخلاصه  الفواتري 
وثيقه  بإلغاء  األخطار  او  التامني  رشكه  ترسلها 
او  املستحقة  املاليه  االقساط  دفع  لعدم  التامني 
التامني. نموذج  اكتامل  عدم  او  معلومات  إرسال 

مناسبه  تامني  تكلفه  ذات  سياره  رشاء   .18
خمتلقة  مبالغ  تكلف  املختلفة  السيارات 
وخيارات  الغيار  قطع  نوعيه  حسب  للتأمني. 
رسوم  مقدار  عىل  تؤثر  أن  يمكن  املحرك 
لتغطية  السيارات  عىل  التأمني  رشكات 
التأمني  تكلفة  يف  التفكري  يف  الفشل  السيارة. 
واحدة  رشاء  قبل  املختلفة  السيارات  عىل 
السيارة. عمر  مدى  عىل  آالف  يكلفك  أن  يمكن 
وكيل  إىل  التحدث  أو  الوكيل  إىل  التوجه  قبل 
جمانية  أسعار  عروض  عىل  احلصول  أو  التأمني 
عىل  التأمني  تكاليف  مقارنة  من  تتمكن  حتى 
أكثر  السيارات  بعض  ستكون  املختلفة.  السيارات 
البعض  أن  حني  يف   ، أدائها  بسبب  للتأمني  تكلفة 
اآلخر يكلف أكثر بسبب ارتفاع تكاليف اإلصالح. 
املواد  من  الكثري  تستخدم  السيارة  كانت  إذا 
أو  القوة  عايل  الفوالذ  أو  األملنيوم  مثل   ، املتقدمة 
تكلفة. أكثر  التغطية  فستكون   ، الكربون  ألياف 

االقساط  دفع  طرق  مميزات  من  االستفادة   .19
عادة  األقساط،  بدفع  األمر  يتعلق  عندما  املختلفة 
ما تقدم لك رشكات التأمني عدة خيارات. يمكنك 
سنويه،  او  بالكامل  السنوية  نصف  األقساط  دفع 
طريق  اخرتت  إذا  شهر.  كل  الدفع  يمكنك  أو 
أو  التقسيط،  رسوم  عن  اسأل   ، الشهري  الدفع 
يمكنك أن جتد نفسك تدفع رسوم متويل باهظة.
طريقه  تتيح  التامني  رشكات  من  العديد  فهناك 
البنك  حساب  من  اتوماتيك  شهريا  االقساط  دفع 
دون دفع اي رسوم إضافيه او رسوم ذهيده جدا.

20. ال تدفع تأمني للسيارة املستأجرة إذا كان لديك 
بالفعل  لديك  كان  إذا  للسيارة  شامل  تأمني  وثيقه 
استئجار  عند  أكثر  تدفع  ملاذا  السيارة،  عىل  تأمني 
تأمني  بوليصة  ستغطي  احلاالت،  معظم  يف  سيارة؟ 
بينام  األجل  قصري  إجياًرا  بك  اخلاصة  السيارات 
هناك  تكون  قد  إجازة  أو  عمل  رحلة  يف  تكون 
لذلك   ، املغطاة  السيارات  بأنواع  يتعلق  حدود فيام 
قبل  بك  اخلاصة  التأمني  رشكة  مراجعة  من  تأكد 
تأمينيه.  تغطيه  عيل  حصولك  من  للتأكد  السفر 
تغطية  أيًضا  االئتامن  بطاقات  بعض  تتضمن 
لتأجري السيارات، لذلك إذا كان هناك حادث، فلن 
املشاركة. إىل  سيارتك  عىل  التأمني  رشكة  تضطر 

لسيارتك  ممتعه  بقياده  األمنيات  أطيب 
دائام السالمة  ورافقتك 

أنواع  بكافه  املتعلقة  أسئلتكم  بجميع  أرحب 
لتأمني ا

التايل اإللكرتونى  الربيد  عىل 
samy@goldenwayins.com






