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مقاالت

ســلبية  متغيــرات  فيــه  يحــدث  علينــا  ميــر  يــوم  كل 
ومتغيــرات إيجابيــة ولكــن عندمــا نواجــه احليــاة ونضــع 
تفكيرنــا علــي الهــدف الصحيــح نــرى أن مــا يــدور حولنــا 
عبــارة عــن امتحانــات لكــي نكــون أقويــاء ونواجــه احليــاة 
بصعوبتهــا، فمــن أراد الــورد قــد يتعــرض ألذى الشــوك.

كما قال اهلل سبحانه وتعالى فال اقتحم العقبة
وأيضاً ..لقد خلقنا اإلنسان يف كبد..

عليــك أن تقتحــم عقبــة احليــاة وصعوبتهــا ومتضــي مــن 
الظلمــات إلــى النــور..

احليــاة متــر بــن ماضــي وحاضــر ومســتقبل لكــن أيــن 
نضــع املوازيــن الصحيحــة هــل نفكــر يف املاضــي أم يف 

احلاضــر أم يف املســتقبل..
املاضــي  يف  حدثــت  التــي  والتجــارب  الصعوبــات  كل 
هــي دروس نتعلــم منهــا ليــس ألجــل احلاضــر بــل ألجــل 
املســتقبل، وكل ألــم ووجــع مــررت بــه يف املاضــي هــو 

اســتعداد وتهيئــة النفــس إلــي املســتقبل املشــرق..
احليــاة عبــارة عــن عدســة نــرى بهــا كل جوانــب احليــاة 

هــل يعقــل أن تصــور املاضــي اآلن
بالتأكيد ال.

ــاط  ــا اإلحب ــكل ســلبياته ويصيبن ــه اآلن ب ــاذا نفكــر في مل
ــود؟ .. ــام مضــت وليــس أن تع مــن أجــل أي

حياتــك هــي عبــارة عــن ســاعات والســاعة والدقيقــة 
والثانيــة التــي تعيشــها اآلن هــي ملــكك وليــس مــا مضــى 

ومــا ســيأتي ..
ــد  ــال الب ــزان النفســي وراحــة الب ــى االت كــي حتصــل عل
ــش اللحظــة  ــكل هــدوء وســكون ونعي ــا ب ــش وقتن أن نعي

الســعيدة اآلن..

 مــن الهــام جــداً أن يتــم التفرقــة  بــن تأخــر النطــق عنــد 
ــي أن  ــال مبعن ــدي األطف ــي ل ــن التأخــر العقل ــال وب األطف
الطفــل هنــا بيكــون متأخــر يف الفهم أو االســتيعاب والنطق 

واالســتجابة التــي يقــوم بإصدارهــا.
ــي أن الطفــل وصــل لعمــر  إمنــا تأخــر النطــق يكــون مبعن

ســنه ونصــف
 ويكــون متأخــر يف النطــق ولكــن يف نفــس الوقــت الطفــل 
مــن املفــروض أن يكــون مــدرك  لألوامــر التــي تطلــب منــه، 
ويكــون عنــد الطفــل مهــارات اللعــب ومهــارات اجتماعيــة 
مبعنــى انــه يكــون قــادر علــي اللعــب مــع أطفــال مــن ســنة 
ــع  ــد م ــي التواصــل بشــكل جي ــادر عل ــت ق ويف نفــس الوق
والديــه لكــن بالرغــم مــن تلــك األمــور التــي يكــون قــادر 
عليهــا الطفــل ، يكــون متأخــر يف النطــق وال يســتطيع 
نطــق بعــض األصــوات أو الكلمــات البســيطة مثــل األطفــال 

الذيــن يف مثــل عمــره. 
ويجــب أن نضــع يف االعتبــار أن لــو الطفــل وصــل إلــي ســن 
ــر متواصــل  ــز وغي ــي التركي ــادر عل ــر ق ســنة ونصــف وغي
بصريــاً مــن الضــروري الذهــاب بيــه إلي أخصائــي التأهيل 
ــى ال  ــح حت ــم تشــخيصه بشــكل صحي ــى يت ــي حت التخاطب

تتطــور املشــكلة.
ببعــض  علــم  علــي  األم  تكــون  أن  املفتــرض  مــن  ولكــن 
املالحظــات حتــى حتــدد وتالحــظ أن طفلهــا مــن املمكــن 

أن يكــون متأخــر يف النطــق.
ومنهــا: يجــب مراقبــة العالمــات التاليــة يف كل مرحلــة 

عمريــة قادمــة.
مــن ســن 3 أشــهر حتــى عــام: هنــاك بعــض العالمــات 
ــي وجــود عوائــق يف التواصــل لــدي  املبكــرة التــي تــدل عل
الطفــل، التــي تبــدأ يف عمــر 3 شــهور وتكــون أعراضهــا 
مثــال ال يبتســم وال يتواصــل بصريــاً مــع مــن حولــه. وتظهــر 
العالمــات بشــكل أوضــح يف الشــهر الرابــع إلــي الشــهر 
ــل أن  ــاك أيضــا بعــض العالمــات األخــرى مث الســابع وهن
الطفــل لــم يبــدأ بعــد املناغــاة أو إصدار األصــوات املختلفة 

التــي يصدرهــا األطفــال يف عمــر ســنة.
ومــن الشــهر الســابع حتــى العــام لــم يفهــم الطفــل مــا يقوله 

اآلخــرون وال يصــدر أي اســتجابة نحوهم.
مــن ســن ســنة إلــي ســنة نصــف: ســتجد األم أن عــدد 
كلمــات طفلهــا محــدودة جــداً علــي الرغــم مــن انــه يف هــذا 
الســن البــد أن ينطــق بعــض الكلمــات مثــل الــذي يف ســنه، 
ومــن ســنة ونصــف إلــى ســنتن البــد أن يكــون جمــع الطفــل 

أكثــر مــن كلمــة بــل أحيانــا بعــض اجلمــل.
فــإذا الحظــت األم أن طفلهــا عــدد كلماتــه محــدود للغايــة 
البــد مــن الذهــاب ألخصائــي تأهيــل تخاطبــي ، مــن ســن 
ســنة ونصــف لســنتن:يف بعــض األحيــان لــن تفهــم األم 
مــا يقولــه الطفــل يف تلــك املرحلــة، إال أنــه مــن املفتــرض 
يف هــذا العمــر أن يكــون الوالــدان واألشــخاص املقربــن 
للطفــل هــم مــن يفهمــون الكلمــات التــي يصدرهــا الطفــل، 
فــا إذا واجهــت األم صعوبــة يف فهــم طفلهــا أو الكلمــات 
التــي يصدرهــا يجــب اللجــوء إلــي مختــص حتــى يحــدث 
تدخــل حتــى ال يزيــد األمــر عــن حــده مــع تطــور العمــر.

إذا وصــل إلــي ســنتن دون أن يتمكــن مــن تكويــن جملــة أو 
ــي أن الطفــل  نطــق كلمــات فهــي عالمــة خطــر وتشــير إل
ســيكون متأخــر يف الــكالم ألن مــن املفتــرض يف بدايــة 
ــة  العــام الثانــي للطفــل أن متتــد مكتســبات الطفــل اللغوي

ــات الكلمــات. ملئ
 مــن ســن ســنتن ونصــف إلــي أربــع ســنوات: مــن عالمــات 
وجــود مشــكالت يف النطــق بهــذا العمــر ، وجــود صعوبــة 

لــدي الطفــل يف نطــق بعــض احلــروف.
فهنــاك أطفــال يجيــدون صعوبــة يف نطــق حــرف ال)ج( 
ــة . ــا تســمي باللدغ ــا وهن ــدالً منه ويســتخدمون ال)ك( ب
وكذلــك ينبغــي علــي الطفــل أن يتقــن جميــع احلــروف مــن 

3 إلــي 4 ســنوات.
ــل  ــة بعــض األســباب وراء تأخــر الطف ــب معرف ــا يجي وهن

يف النطــق.
األمــور  أوليــاء  بعــض  تســببها  التــي  النفســية  املشــاكل 
ألطفالهــم مثــل تخويــف الطفــل باســتمرار عندمــا ال ينجــز 
مهــام معينــة تطلــب منــه . ألن مــن املفــروض أن يتــم تــرك 
ــة واملســاحة لألطفــال وتعليمهــم الصــح مــن  بعــض احلري
اخلطــأ وليــس حتجميهــم أو منعهــم. ومــن املمكــن أن يكــون 

الطفــل يعانــي مــن ضعــف الســمع 
ولــو ضعــف الســمع بدرجــة كبيــرة مــن املمكــن أن يســبب 
مشــاكل أخــرى لــدي الطفــل ومــن املفتــرض أن تالحظ األم 
تلــك املشــكلة والتوجــه إلــى طبيــب األنــف واألذن أوالً حتــى 

تتأكــد مــن عــدم وجــود مشــكلة أم ال.
حساسية األنف واللحمية وانسداد األنف الدائم . 

 وجــود أكثــر مــن لغــة يف بيئــة الطفــل مــن املمكــن أن تكــون 
ســبب مــن األســباب التــي جتعــل الطفــل متأخــر يف النطق.
 التهتهــة أو التلعثــم وأيضــا ســببها نفســي مثــل تخويــف 

ــل  الطف
وحتجيمه يف الكالم بشكل دائم .

ــد والدة الطفــل يكــون لســان  مــن املمكــن أيضــا يكــون عن
ــالزم تدخــل جراحــي. ــن ال ــوط وم ــل مرب الطف

واحللــق  الصوتيــة  واألحبــال  واألســنان  الفــم  مشــاكل 
املشــقوق أو الشــفاه األرنبيــة ومــن الــالزم أيضــاً تدخــل 

جراحــي لعــالج هــذه  املشــكلة.
ــة واألســباب  ــور الهام ــح بعــض األم ــون مت توضي ــا نك وهن

ــال. ــدي األطف ــة مبشــكلة تأخــر النطــق ل املتعلق

يف بعــض األحيــان نحتــاج الوصــول لنقــاء وشــفافية الــروح 
ألننــا مثقلــون باملتاعــب، واحلــزن.

نعــم فإننــا كبشــر مــن خلــق اهلل وبيــد اهلل كل مقدراتنا بحاجة 
ــم الصــادق  ــا للحل ــر مــن حاجتن ــة أكث للنفــس الشــفافة النقي
أمــا لــو كانــت النفــس محملــة بكثيــر مــن املتاعــب ومحجوبــة 

بكــدر الهمــوم فــال تنفعهــا األحــالم وقتهــا يف شــيء.
والنفــس الشــفافة تــؤدى دوراً كبيــراً يف حيــاة اإلنســان ســواء 
كان يف نومــه أو صحــوه وإذا كان للنفــس هــذا األثــر الفعال يف 
تصويــر احلقائــق وجتســيد الوقائــع لإلنســان يف حــال نومــه 
مــن خــالل الــرؤى الصادقــة والســعيدة فاألولــى أن يكــون 
ــك  ــق يف حــال اليقظــة وهــى كذل ــر يف كشــف احلقائ ــا أث له

بالفعــل .
اكتشــاف  علــى  عجيبــة  قــدرة  متتلــك  البشــرية  فالنفــس 
احلقائــق ،وإدراك مــا ال تدركــه األعضــاء واجلــوارح والعيــش 
يف حالــة صفــاء ،وهــدوء، والبلــوغ بالنفــس البشــرية إلــى 
الســعادة الدائمــة ،وهنــاك أشــخاص كثيــرون يصلــون حلالــة 
التأمــل يف الســماء مــع عالــم مختلــف متامــا عــن عاملنــا حيــث 
عالــم الصفــاء ،والكمــال ،والعيــش بأرواحهــم ،والتخلــي عــن 

اجلســد.
لكــن تختلــف نفــوس النــاس مــن شــخص آلخــر باختــالف 
درجــة صفــاء نفوســهم وأرواحهــم فمــن كانــت نفســه أكثــر 
نقــاء وصفــاء كان أبعــد وأعمــق نظــراً وأقــوى علــى اكتشــاف 
احلقيقــة. بخــالف مــن ضعفــت نفســه وهانــت وتدنــت فــى 
العيــش يف همــوم وأحــزان فهــو يكــون أضعــف بصيــرة بــل 

ــة. ــدوم الرؤي ــرة ومع ــد للبصي ــه فاق ــد أن وأؤك
إن نــور النفــس نســتطيع أن نــرى بــه مــا ال تــراه أعيننــا 
ــم  نســتطيع أن منيــز بــن اخليــر ،والشــر بــن العــدل ،والظل
احلــالل  بــن  ،والظــالم  النــور  بــن  ،والباطــل  احلــق  بــن 

،واحلــرام 
ــث  ــم احلدي ــا العل ــق عليه إن هــذه الشــفافية يف النفــس يطل
)احلاســة السادســة( ألن هنــاك إرشــاد تقــوم بــه النفــس 
للتعريــف علــى مواطــن الصحــة ،والســالمة ،.واحلــب حيــث 
تقــوم النفــس والــروح بعمليــة قــراءة مــا بــن الســطور لبلــوغ 

الصفــاء الكامــل والشــفافية الصادقــة.
املفعمــة باحلــب  النقيــة  بالــروح  بالتحلــي  وأخيــرا عليكــم 
والصــدق وال حتملــوا  أنفســكم فــوق طاقتهــا. هنــا تعيشــون 

يف ســالم نفســي.

 أصبــح اإلنترنــت أكبــر شــبكة اتصــاالت بــن النــاس 
ــم أجمــع، وتــزداد هــذه  واملؤسســات علــى مســتوى العال
ميكــن  ال  بديناميكيــة  ألخــرى  حلظــة  مــن  األهميــة 
صغيــرة،  قريــة  إلــى  بحــق  العالــم  فتحــول  تخيلهــا، 
ــة يف أي  ــات االلكتروني ــى كل املكتب ــا الدخــول إل فيمكنن
منطقــة يف العالــم، وأصبــح بإمكاننــا إجــراء االتصــال 
إلــى  إضافــة  ويســر،  ســهولة  بــكل  واملرئــي  الصوتــي 
تصفــح الصحــف العامليــة، وهــذا أبقانــا دائمــا يف قلــب 
احلــدث يف العالــم، نعــرف مــا يــدور مــن كبيــر او صغيــر.
وبعــد انتشــار فيــروس كورونــا  وحفاظــا علــى صحــة 
العالــم   دول  معظــم  يف  التعليــم  نهــج  حتــول  طالبنــا 
ومنهــا مصــر إلــى االعتمــاد الكلــي والكامــل علــى التعلــم 
ــى التباعــد االجتماعــي  ــك للحفــاظ عل ــي وذل اإللكترون
التعليــم  توقــف  وبســبب  االحترازيــة  واإلجــراءات 
التقليــدي نظــرا لألخطــار الناجمــة عــن هــذه اجلائحــة .
والتخصــص  واملعلوماتيــة  التكنولوجــي  التقــدم  أدى 
غيــر  للتعليــم  إلــى ظهــور طرائــق جديــدة  واملهــارات 
املباشــر أهمهــا اســتخدام األقمــار الصناعيــة لربــط 
عــدة مجموعــات مــن املتعلمــن يف وقــت واحــد عــن 
طريــق أجهــزة الفيديــو ونتــج عــن التطــور التقنــي انتشــار 
التعليــم عبــر الشــبكة االلكترونيــة التــي توفــر أفضــل 
الطرائــق والوســائل والتقنيــات إليجــاد بيئــة تعليميــة 
تفاعليــة جتــذب اهتمــام املتعلــم وحتثــه على تبــادل اآلراء 
واخلبــرات  وتنمــي لديهــم مهــارات التفكيــر والكتابــة 

واللغــة االجنليزيــة .
فالتعليــم االلكترونــي عبــارة عــن مجموعــة العمليــات 
مثــل  اإلنترنــت،  عبــر  تتــم  التــي  بالتعليــم  املرتبطــة 
احلصــول علــى املعلومــات ذات الصلــة باملــادة الدراســية. 
ومــن يعتقــد أن األمــر يقتصــر على أن يقــوم املعلم بإبالغ 
التلميــذ املوجــود يف مــكان آخــر عبــر جهــاز الكمبيوتــر 
مبــا يجــب أن يقــوم بــه مــن واجبــات، ثــم يعيدهــا هــذا 
الطالــب إلــى معلمــه بعــد اإلجابــة عنهــا، مــن يظــن 
ــم يــدرك بعــد جوهــر هــذه العمليــة. إذ إن  ــه ل ذلــك فإن
التعليــم اإللكترونــي ال يعنــي مجــرد اســتغالل اإلمكانــات 
ــورة يف  ــارة عــن ث ــل هــو عب ــة املتاحــة فحســب، ب التقني
للمتعلــم  التعليمــي  املحتــوى  وتقــدمي  التعليــم  عالــم 
بطريقــة جيــده وفعالــة وتبــرز أهميــة التعليــم االلكتروني 
يف اختصــار الوقــت واجلهــد والتكلفــة واعتمــاد املتعلــم 
علــى نفســه يف الوصــول إلــى املعرفــة يف املــكان والزمــان 
الــذي يريــد ويصبــح املتعلــم محــور العمليــة التعليميــة 
إضافــة إلــى أثــره يف حتســن املســتوى العــام للتحصيــل 
الدراســي ومســاعدة املعلــم علــى توفيــر بيئــة تعلميــة 

جذابــة وفاعلــة ومتفاعلــة  .
أكثــر دولــة حققــت حركــة ملحوظــة علــى  إن مصــر 
الســحابة اإللكترونيــة مــن خــالل وزارة التربيــة والتعليم، 
علــى  إلكترونيــة  منصــات   4 الــوزارة  متتلــك  حيــث 
ســحابة أمــازون، وهــى: بنــك املعرفــة املصــري، منصــة 
االمتحانــات اإللكترونيــة، واملكتبــة الرقميــة، ومنصــة 
ادمــودو اخلاصــة بالتواصــل بــن الطــالب واملعلمــن.
والبــد أن نعلــم أن هنــاك شــهادات علميــة معتمــدة يتــم 

احلصــول عليهــا عــن طريــق االنترنــت .
 إذا أردت أن تعــرف مــدى رقــي دولــة أو أمــة مــا، فانظــر 
مــدى عنايتهــا بالتعليــم والصحــة، فــاألول لــه عالقــة 
ببنــاء التفكيــر، والثانــي لــه عالقــة بقــوام البــدن، وهــذان 
معــا مــن مقاصــد الشــريعة الضروريــة، التــي بدونهــا ال 
تســتقيم احليــاة، وألقــوام لهــا إال بهمــا، فــال بــد إذا مــن 
حفــظ بنــاء األفــكار وبنــاء األبــدان، وهمــا معــا طبعــا مــع 

غيرهمــا يشــكالن بنــاء العمــران
يف  والصحــة  التعليــم  قيمــة  تعــرف  أن  شــئت    وإذا 
ــة مــن  ــك الدول ــه تل ــا تنفق ــا، فاعــرف مقــدار م ــة م دول
إلــى  انظــر  ثــم  والصحــة،  التعليــم  علــى  ميزانيتهــا 
برامجهــا ومؤسســاتها ومــدى فعاليتهــا يف ذلك املجالن، 
ثــم متعــن يف الواقــع فهــو الشــاهد العــدل الــذي يدلــك 

علــى مصداقيــة كل دعــوى .
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أصــر علــي أن أعيــش ســعيدة ضاحكــة وممتنــة لــكل 
األشــياء التــي تبــدو يف عــن النــاس بســيطة ،لكنهــا تعني 
لــي العالــم كلــه ،ممتنــة لــكل ابتســامة ظهــرت لــي لكــي 
ترســم علــي وجهــي الســعادة ، ممتنــة لــكل ســؤال عنــي 
يشــعرني بأنــي دائمــا علــي البــال واخلاطــر  ممتنــة لــكل 
مــن يطمئــن علــِي فيشــعرني أن الدنيــا مازالــت بخيــر ، 
وإنــي تركــت أثــر عظيــم يف نفــوس البعــض يريــدون أن 

يــردوه لــي بشــكل الئــق وجميــل وودود 
أصــر علــي اجلمــال ،وجمــال العقــول والقلــوب قبــل 
الوجــوه ،وأنبــش وأبحــث عنــه يف ملكــوت الكــون ،وعلــي 
الطيبــة  الكلمــة  جبــر اخلواطــر أصــر وأصــر وعلــي 

والقــول احلســن أصــر
علــي األمــل علــي احليــاة علــي التفــاؤل أصــر ،والعيــش 

ــرام وجمــال وأدب أصــر . باحت
أصــر علــي احليــاة وســأعيش دون انكســار ،ســأظل 
مرفوعــة الــرأس شــامخة قويــة وأبيــا ،وســأترك للنــاس 

ظنونهــم ،ونواياهــم
وعلــي قــدر نواياهــم ســيرزقون ،ويكفينــي مــن الدنيــا أن 
لهــا قاضــي عــادل فــوق اجلميــع يحكــم بالعــدل وكفــي بــه 

وكيــل وحســيب .
وأنتــم أيضــا أصــروا علــي احليــاة ،أحيانــا يغرقنــا احلزن 
حتــى نعتــاد عليــه وننســي أن  يف احليــاة  أشــياء كثيــرة 
ميكــن أن تســعدنا ،وأن حولنــا وجوهــا كثيــرة ميكــن أن 
تضــيء يف ظــالم أيامنــا شــمعة ،فابحــث عــن  قلــب 
ألحــزان  رهينــة  نفســك  تتــرك  وال  الضــوء  مينحــك 

ــاة . ــي احلي ــي ،وأصــر عل الليال

حتــت رعايــة الدكتــورة منــال عــوض محافــظ دميــاط و 
الدكتــورة مايــا مرســى رئيــس املجلــس القومــي للمــرأة، 
نظــم فــرع املجلــس بدميــاط نــدوة حتــت عنــوان »ال 
للعنــف« تضمنــت التعريــف بكافــة أشــكال العنــف وكيفية 
أيــة حــاالت  وآليــة مجابهــة اخلــوف جتــاه  مواجهتــه 

ــات. ــا الســيدات والفتي ــرض له حتــرش تتع
األمم  بهيئــة  استشــاري  عــزت  منــى  د  كمــا حتدثــت 
املتحــدة للمــرأة وأســتاذة » مــروة نبيــل » مقــرر الفــرع 
حــول هــذا املوضــوع ودور األم فــى االســتماع ملشــاكل 
الفتيــات وآليــة حلهــا بطريقــة ســليمة، كمــا تضمنــت 
النــدوة احلديــث عــن قضايــا املــرأة والطــرق املختلفــة 
ملجابهــة العنــف ســواء بتقــدمي شــكوى أو حتريــر محضــر 
بالشــرطة، االتصــال مبكتــب شــكاوى املــرأة علــى اخلــط 
الطفــل  جنــدة   بخــط  واالتصــال   ١٥١١٥ الســاخن 

لإلبــالغ عــن حــاالت العنــف حتــت ســن ١٨ ســنة ».
وعلــى هامــش النــدوة،، تضمــن احلفــل عــرض مســرحي 
مــن فريــق رؤيــة للدرامــا احلركيــة بعنــوان« ضفايــر« 
والتــي اســتهدفت احلديــث عــن قضيــة ختــان اإلنــاث 
مــن  وغنائيــة  الســاحر  و  العرائــس  ملســرح  وفقــرات 
األطفــال املوهوبــن مبدينــة عزبــة البــرج وورشــة رســم، 
ــدار  ــادرة« ســت ال ــرض لســيدات مب ــم مع ــا مت تنظي كم

»ملنتجــات يدويــة و غذائيــة.

 كثيــر منــا ليــس لديــة وعــي كايف بخطــورة األمــراض النفســية 
والعقليــة فمــرض ثنائــي القطــب املعــروف أيًضا بالهــوس االكتئابي 
هــو اضطــراب نفســي خطيــر، يتمثــل يف مجموعــة مــن التقلبــات 

املزاجيــة الســريعة، مــن أقصــي االبتهــاج إلــي أقصــي االكتئــاب،
فاملريــض يتأرجــح بــن قطبــي الســعادة واالكتئــاب إلــى حــد 
ــاب احلــاد،  ــال احلــادة واالكتئ ــات االنفع ــر مــن نوب ــوس، وكثي اله
يتســم أيًضــا بتزايــد القلــق واخلــوف األبــدي والتهــور وفقــدان 
ــوم  ــة والن ــة العاطفي ــه يتحكــم يف النشــاط واحلال ــا أن األمــل، كم

والكســل الشــديد أو احلمــاس املتهــور.
سبب ظهور املرض .. يظهر املرض نتيجة :

١- خلل باملواصالت الكيميائية باملخ .
٢- العوامــل الوراثيــة فبعــد البحــث أكتشــف أن مــرض ثنائــي 
القطــب موجــود بنســبة كبيــرة ملــن لديهــم أقــارب مــن الدرجــة 
أن  املتوقــع  عكــس  علــي  املــرض،  نفــس  مــن  يعانــون  األولــى 

تــورث. النفســية  األمــراض 
والعالقــات  اليوميــة  البيئيــة وضغوطــات احليــاة  العوامــل   -3

باملجتمــع. واالحتــكاك  االجتماعيــة 
4- العوامــل العصبيــة وهــي أقــل شــيوًعا، وتكــون نتيجــة التصلــب 

املتعــدد أو ســكته دماغيــة.
أعراض مرض ثنائي القطب :

 فقــدان الثقــة بالنفــس، الشــعور باليــأس ، تغيــرات يف أمنــاط 
النــوم ، الشــعور بالقلــق واخلــوف املســتمر ،التوتــر العصبــي ، 

الالمبــاالة ، التعاســة ، التشــتت وعــدم التركيــز 
،عــدم القابليــة علــى اتخــاذ القــرار حتــى القــرارات البســيطة 
وعــدم  بالبــكاء  الدائــم  الشــعور  أو  البــكاء  كثــرة   ، االنطــواء   ،
القــدرة علــي ذلــك ، التشــوش وعــدم التركيــز ، الغضــب ، ،البــذخ 
يف اإلنفــاق ، اضطــراب الشــهية ، الشــعور بالذنــب ، الهــوس ، 
الهايبومانيــا »حالــة مزاجيــه تتميــز بالســعادة القصــوى يليهــا 
مــزاج ســريع االنفعــال واحلــزن« ، إهمــال العنايــة الشــخصية 
، اإلحســاس بعــدم قيمــة النفــس ، التصــرف العدوانــي ،تواتــر 
األفــكار ، إضرابــات يف الشــهية ، االكتئــاب ، أفــكار انتحاريــة 

أو محاولــة ذلــك
التشخيص

عــادة مــا يشــخص اضطــراب ثنائــي القطــب يف مرحلــة املراهقــة 
ــة،  ــاة املختلف ــر أعراضــه يف مراحــل احلي ــوم تظه ــن يف العم ولك

ويصيــب كل مــن الرجــال والنســاء بنســب متســاوية.

إنني أصر علي احلياة 

انطالق ندوة بعنوان
 »ال للعنف« باملدينة الصديقة 

للنساء بدمياط

من القمة إلى الهاوية
دليلك لفهم اضطراب ثنائي القطب 

أو ما يسمي بـالهوس االكتئابي

كتبت - 
هبه حسني 

كتبت:  وفاء خروبه

كتبت - آية اهلل عطية

كتبته د - رانده شحاتة
تراجــع صــورة املــرأة يف اإلعــالم  بشــكل عــام والدرامــا 
بشــكل خــاص .  لــذا يجــب إعــادة النظــر يف هــذه الصــورة 
النمطيــة املقيتــة والتــي تأخــذ املــرأة إلــى مــكان غيــر الئــق 
إنســانياً، وتتناســى دور املــرأة املكافحــة والقــادرة علــى البنــاء 
والتأســيس جنبــاً إلــى جنــب مــع الرجــل . تصويــر اإلعــالم 
للمــرأة بشــكل عــام قيــدت ونســفت الــدور احلقيقــي واملهــم 
للمــرأة والتــي تعتبــر نصــف املجتمــع إضافــة لذلــك فــإن هــذه 
الصــورة النمطيــة التــي رســمت منــذ زمــن بعيــد وأســهمت 
يف رســمها جهــات كانــت تــرى أن الرجــل هــو صاحــب احلــق 
ــد، أســهمت يف تأخــر املجتمعــات  والقــوة يف فــرض مــا يري

العربيــة أيضــاً
باإلضافــة إلــى أن اإلعــالم أغفــل متامــا دور الســيدة املعاقــة 
ــن  ــن ظروفه ــات حتدي ــرة لســيدات معاق ــاك منــاذج كثي فهن
ــن  ــدرات اخلاصــة أن يك ــم والق ــات الهم ــل جــزاء صاحب فه
مظلومــات مهــدور حقهــن كل ســيدة معاقــة متزوجــة فهــي 

بطلــة يف بيتهــا 
ولكــن هنــاك العديــد مــن املشــكالت اخلاصــة باملــرأة املعاقــة 
يجــب علــى اإلعــالم إلقــاء الضــوء عليهــا بشــكل واضــح ألن 
املــرأة املعاقــة لهــا ظــروف صحيــة خــارج إرادتهــا جتعلهــا 
ال تســتطيع حتمــل أعبــاء املنــزل والعمــل كأي ســيدة ســوية 
ويجــب علــي اجلهــات املســئولة و اإلعــالم االهتمــام بهــذه 

الســيدة املعاقــة !
ففــي اآلونــة األخيــرة وجــد ذوي الهمــم رعايــة واهتمــام بالــغ 
مــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي مبشــاكلهم و لكــن يف 
غيــاب دور اإلعــالم و اجلمعيــات األهليــة و منظمــات حقــوق 

اإلنســان بشــكل واضــح .
فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر قضيــه الزوجــة املعاقــة يف 
ــم  اجلمــع بــن معاشــن و التــى تضمنــت وقفــات ســلمية  ل
جتــد أي تغطيــة إعالميــه وكأن صرخــات أالف الســيدات 
ال تســمعها ســوى وزارة التضامــن االجتماعــي ممثلــة يف 
الدكتــورة »نيفــن قبــاح » التــى تبــذل قصــارى جهدهــا يف 
حــل أالزمــة بتوجيهــات مــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 

ــة . ــذوي اإلعاق ــاة كرميــة ل ــر حي لتوفي
فأيــن دور اإلعــالم ســواء كان برامــج.. أخبــار.. مسلســالت 
أفالم..عليــه أن ينظــر للســيدة املعاقــة بعن العقــل والعدل ال 
بعــن العطــف وال الشــفقة فهــي أكثــر ســيدة تعانــي يف خدمة 
نفســها وزوجهــا وأوالدهــا فهــي ال تســتطيع القــدرة علــى 
ــاج لســيدة  ــن يحت ــر منه ــذا الكثي ــرأة ســليمة ل ــة كام اخلدم
ــم  ــا هــذا بثمــن باهــظ وأن ل ــك يكــون يف وقتن ــا وذل تخدمه

تســتطيع تكــون مقصــرة ومجبــرة علــي هــذا التقصيــر. 
  إن الــزوج الفقيــر الــذي تــزوج مــن ســيدة معاقــة يعانــي مــن 
كثــرة االلتزامــات املاليــة، يف حــن تشــعر املــرأة املعاقــة أنهــا 

عــبء علــي زوجهــا، 
وقالــت ل.س مــن ذوي اإلعاقــة : أن هنــاك الكثيــر مــن 
الســيدات املعاقــات تشــعرن أن  أزواجهــن نادمــون علــي 

بقلم حسن محمود الشريف
إن خطــر الذنــوب واملعاصــي كبيــر  وســبب مــن أســباب 

احلرمــان وســبب مــن أســباب وقــوع البــالء والوبــاء،
ُنــوْب هــي أْســَباُب ُكلِّ  ْنــب، والذُّ ْزَق بالذَّ ُجــل لُيْحــَرم الــرِّ وإنَّ الرَّ
ــة  ــْن األرَْزاْق الَفْرِديَّ ــاْن ِم ــَبٌب للِحْرَم ــة، وَس مصيبــة وُكلُّ َكاِرَث
ــاِدِه  ــُه ِبِعَب ــُو اهلل -جــل وعــال- وُلْطُف ــْوال َعْف ــة، وَل واجَلَماِعيَّ
مــا أَْمَهلَُهــْم َمــَع أنَُّهــم َيْعُصوَنــُه َليــَل َنهــار، وِلــَذا قــال: }َفِبَمــا 
َكَســَبْت أَْيِديكُــْم َوَيْعُفــو َعــن َكِثيــٍر{])30( ســورة الشــورى[ 
ــَرَك َعلَــى  ــا َكَســُبوا َمــا َت ــاَس مِبَ ــْو ُيَؤاِخــُذ اهللَُّ النَّ وقــال: }َوَل
ـٍة{])4٥( ســورة فاطــر[، واهلل -ســبحانه  َظْهرَِهــا ِمــن َدابَـّ
وتعالــى- َيَغــار أْن ُتْنَتَهــْك َمَحاِرُمــُه، واملَْســأَلة كمــا َتــَرْوْن 
وُتَشــاِهُدوْن اخَلَبــْث َكُثــْر، اخَلَبــْث َكُثــر وظهــر يف املُْجَتَمَعــاْت 
ة ولــْو ُوِجــَد فيهــا مــْن ُوِجــْد مــْن أهــِل اخَليــر  اإلْســالِميَّ
ْهــد؛ َلِكــْن اخَلبــث َكُثــْر،  ــالح والِعَبــاَدة والزُّ والَفْضــْل والصَّ
ــوْن؟ قــال:  احِلُ حيــح: »أَنْهلَــُك وِفيَنــا الصَّ ويف احلديــث الصَّ
))نعــم إذا َكُثــَر اخَلَبــْث(( َفَنْحــُن علــى َخَطــٍر َعِظيــْم، وَعلَْيَنــا 
ــُه  ــَتِطيُع َنْفَع ــْن َنْس ــا، وَم ــِت أْيِديَن ــَنا، ومــْن حَتْ ــِة أْنُفِس ُمَراَجَع
مــن املُْســِلمْن،  وان مــن شــؤم املعصيــة أن يخالــف الواحــد 
منــا أمــر النبــي محمــد صــل اهلل عليــه وســلم وهــذا مــا وضح 

مــن قــول ســعيد بــن املســيب رضــي اهلل عنــه،
بعــِض  أســماَء  ــُر  ُيغيِّ وســلَّم  عليــه  اهللُ  ـى  بــيُّ صلَـّ النَّ كان 
حيحــةَ،  َمــن َيأتيــه إْن كان فيهــا مــا ُيخاِلــُف العقيــدَة الصَّ
ــه  ـَـا َيتُرُك ٌئ؛ مِل ــى ســيِّ ــا معًن ــرِ اهللِ، أو كان فيه ــِة لَغي كالعبوديَّ

ى بــه. هــذا ِمــن أثــٍر يف َطْبــِع املســمَّ
ُب بــُن َحــْزٍن رَِضــَي  حابــيُّ املَُســيِّ ويف هــذا احَلديــِث ُيخِبــُر الصَّ
ــيَّ  ــٍب الُقَرِشــيَّ املَْخُزوِم ــَن أبــي َوْه ــْزَن ب ــاه َح ــه أنَّ أب اهللُ عن
ِب؛  ــيِّ ــِن املَُس ــِعيِد ب ــِل َس ــيِّ اجللي ابع ــدَّ التَّ ــه َج ــَي اهللُ عن رَِض
بــيِّ صلَّــى اهللُ عليــه وســلَّم، فســأله صلَّــى اهللُ  جــاء إلــى النَّ
عليــه وســلَّم عــن اســِمه، فقــال: َحــْزٌن، واحَلــْزُن: مــا َغلـُـظ ِمن 
ــه  األرِض وصُعــب، فقــال لــه: »أنــَت َســْهٌل« بضــدِّ اســِمه، ولكنَّ
ــه وســلَّم:  ــى اهللُ علي ــيِّ صلَّ ــال للنب ــَر اســِمه، وق ــَض َتغيي رَف
اِنيِه أِبــي«. ويف روايــٍة عنــد أبــي داوَد  ــُر اْســًما َســمَّ »ال أَُغيِّ
ــهَل ُيوَطــأُ  بــيَّ صلَّــى اهللُ عليــه وســلَّم بــأنَّ السَّ ــه أجــاب النَّ أنَّ
ومُيتَهــُن. يعنــي: ُيــداُس باألقــداِم. وقيــل: يحَتِمــُل أنَّــه أجــاب 

الــزواج مــن ســيدة معاقــة ألنهــا عــب عليهــم، وأن الكثيــر 
منهــن جلــأ إلــى الطــالق والــزواج العــريف ألخــذ معــاش 

والدهــن فهــن يف احتيــاج شــديد لــه 
و املــرأة ذات اإلعاقــة التــى تزوجــت متثــل عبــأ ماليــا علــى 
الــزوج إلــى جانــب األعبــاء النفســية األخــرى التــى تتمثــل 
ــة  ــة، ورعاي ــزة التعويضي ــة، وشــراء األجه ــة الطبي يف الرعاي
األطفــال، وفــى بعــض احلــاالت حتتــاج ملعاونــة يف أعمــال 

ــزوج . ــا ال ــل به ــاء يتكف ــك األعب ــزل، وكل تل املن
وتقــول س. م  مــن ذوي الهمــم ، املــرأة املعاقــة مــن حقهــا 
معــاش حتــى وإن كانــت متزوجــة نظــرا ملــا تعانيــه وحتــى ال 
تكــون عبــأ علــى زوجهــا فهــي حتتــاج لألجهــزة التعويضيــة 

وصيانتهــا ومــا غيــر ذلــك ، 
ومــا زالــت املــرأة حتمــل علــى عاتقهــا الكثيــر مــن اآلالم 
والهمــوم أن الطريــق مــازال طويــال وقاســيا لتنــال املــرأة ذات 

اإلعاقــة كامــل حقوقهــا 
إن وضعيــة املــرأة ذات اإلعاقــة صعبــة ومركبــة ،فبالرغــم 
مــن كل املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة التــى وقعتهــا مصــر ، 
ــز مازالــت مســتمرة ضدهــا  ــة اإلقصــاء والتميي إال أن عملي
بســبب الثقافــة املجتمعيــة اخلاطئــة . الفتــة إلــى أن اإلعاقــة 
ــح أســيرة  ــا تصب ــادة م ــرأة تكــون مزدوجــة ، فع ــة امل يف حال
إلعاقتهــا لكونهــا أمــراه مــن جانــب و  إعاقتهــا اخلاصــة مــن 
ــر  ــاة واألكث ــر معان ــد األكب ــا تع ــي فأنه ــب آخــر ، وبالتال جان
عرضــة للتمييــز فــى املجتمــع ، خاصــة وأن نظــرة الشــفقة 
بقدراتهــا  اإلميــان  وليــس  باألســى  املمــزوج  والتعاطــف 
وإمكانياتهــا يف املشــاركة الفعالــة يف املجتمــع يضيــف عبئــا 

جديــدا عليهــا. 
نــود تغييــر صــورة املــرأة املعاقــة يف اإلعــالم وفــى املجتمــع 
بشــكل عــام ، واالهتمــام بتقــدمي النمــاذج الناجحــة مــن 
فــى  صورتهــن  لتغييــر  املكفوفــات  والســيدات  الفتيــات 
املجتمــع ، كمــا نطالــب جميــع اجلمعيــات األهليــة واملنظمات 
يف  املعاقــة  للمــرأة  توعيــة  حمــالت  بتدشــن  احلقوقيــة 
القاهــرة واملحافظــات، وإجــراء كشــف مبكــر عــن اإلعاقــة، 

لتجنــب 7٥% مــن نســبة التعــرض لإلعاقــة يف مصــر .

بــكال اجلوابــِن، فنقــل بعــُض الــرُّواِة مــا لــم ينُقلـْـه اآلَخــُر.
بــِيّ صلَّــى اهللُ عليــه وســلَّم لــم يكـُـْن للُوجــوِب،  واألمــُر ِمــن النَّ
ــه وســلَّم،  ــى اهللُ علي ــوِل اهللِ صلَّ ــَعه ردُّ أمــرِ رَس ــا َوِس وإالَّ مَل
ــذي  ــاِء اســِمه ال ــى بق ــه وســلَّم عل ــى اهللُ علي ــرَّه صلَّ ــا أق ومَل

اه بــه أبــوه. ســمَّ
ِب بــِن َحــْزٍن عــن أَثــرِ بَقــاِء اســِمه  ثــمَّ أخَبــر َســِعيُد بــن املَُســيِّ
عوبــةُ »فينــا بَْعــُد!«  فقــال: »فَمــا زاَلــِت احُلُزوَنــةُ« أي: الصُّ
ســهيِل فيمــا ُيريــُد، وِقيــَل:  ُيريــد: ُصعوبــةَ األمــوِر وامِتنــاِع التَّ

ــةَ يف أخالِقهــم. عوب ــُد الصُّ ُيري
ـى اهللُ  بــيِّ صلَـّ ويف احَلديــِث: أنَّ اخليــَر يف التــزاِم أمــرِ النَّ

ــةً. ــْن واجب ــم تكُ ــو ل ــنِ، ول ــاِع السُّ ب ــه وســلَّم، واتِّ علي
ي باألســماِء احَلَســنِة واالبتعــاِد  وفيــه: الترغيــُب يف التَســمِّ

ئِة، ــيِّ عــن األســماِء السَّ
ويجــب علينــا جميعــاً الرجــوع إلــى اهلل والتوبــة مــن جميــع 
الذنــوب واملعاصــي ألنــه مــا نــزل بــالء إال بذنــب وال رفــع إال 
بتوبــة وان بــاب التوبــة مــا ذال مفتــوح لــم يغلــق لذلــك  نكثــر 
مــن الطاعــات والذكــر والدعــاء حتــى يرفــع  عنــا ربنــا هــذا 
الوبــاء والبــالء الــذي حــل بالعالــم اجمــع،  وآخــر دعوانــا أن 

احلمــد هلل رب العاملــن.

بقلم - خالد الدسوقي
تتســارع األمــواج العاتيــة يف األنهــار تســارعا شــديدا محاولــة كل موجــة 
التفــوق علــى  األخــرى يف االندفــاع و القــوة ذلــك التســارع الــذي يكــون 
أشــبه بالســباق الكبيــر ذلــك الســباق الــذي يحــاول املتســابق بــه التفــوق 
ــه يف االندفــاع أكثــر فأكثــر إلــى األمــام كذلــك هــى عواطــف  علــى زميل
البشــر اجلياشــة تلــك العواطــف  التــى تتســارع داخــل القلــب الواحد رغم 
ــا واحــد يســمى القلــب يحتويهــا  اختالفهــا الكبيــر لكنهــا يجمعهــا مكان
مســمى العواطــف بأشــمله ســواء أكان حزنــا أم فرحــا فقــد يتواجــد  
أشــخاصا كثــر يف املجتمــع  يحملــون داخــل قلوبهــم عواطــف متضاربــة 
تتســارع داخــل قلوبهــم كصــراع األمــواج العاتيــة ذلــك الصــراع الــذي قــد 
يتمثــل بتضــارب بــن عاطفتــن كعاطفــة احلــزن برفقــة الفــرح  فتتمثــل 
ــون أشــبه بالســعادة لرجــال  ــد تك ــة ق ــن  بعاطف ــان العاطفت إحــدى هات
يريــد الــزواج  بامــرأة أخــرى صغيــرة بالعمــر قــد تكــون شــقيقه زوجتــه 
يف بعــض األحيــان وقــد تكــون يف أحيانــا أخــرى فتــاه صغيــره بالعمــر لــم 
يعرفهــا قبــال لكنــه اختارهــا هكــذا لترعــاه وتصــون حياتــه حتــى مماتــه 
ليكمــل معهــا درب احليــاة الطويــل لتتضــارب مــع عاطفتــه  حلزنــه علــى 
زوجتــه الراحلــة التــى صانــت حياتــه حتــى جــاء أجلهــا لكنــه ال يســتطيع 

فعــل شــيء فتلــك هــي احليــاة . 
فهنــاك الكثيــر مــن العائــالت يــرون وجــوب فعــل ذلــك ســواء أكان لرجــل 
يجــب عليــه فعــل ذلــك أو المــرأة عليهــا أن تتــزوج يرجــال يفوقهــا بالعمــر 
لكــي تتمكــن مــن رعايــة أبنائهــا ومواصلــه درب احليــاة الطويــل برفقتــه 

تلــك هــى كلماتــي التــى نطقتهــا شــفتاي وحتدثــت بهــا إلــى حالــي عندمــا 
مــررت مبثــل هاتــان الشــخصيتن يف إحــدى األيــام  مازلــت اذكــر ذلــك 

اليــوم جيــدا كان ذلــك حــن اســتيقظت مــن نومي صباحا  فإذا بالشــمس 
تشــرق  بإشــاعاتها الذهبيــة تلــك األشــعة التــى تنيــر الكــون فتملئــه بهجــة 
و ســرور  فتســقط الشــمس إحدى إشــاعاتها املضيئة على منزلي معلنه 
قــدوم الصبــاح ليقــوم شــعاع الشــمس الذهبــي  بإنــارة غرفتــي مــارا بــن 
ثنايــا نوافــذ غرفــه نومــي متوجهــا هــذا الشــعاع بضوئــه أثنــاء مــروره مــن 
إحــدى النوافــذ بالغرفــة إلــى وجهــي ليفيقنــى  مــن نومــي فتوجهــت  إلــى 
النافــذة  فــور اســتيقاظي  ألرى شــمس النهــار البديــع وأمــواج النهــر 
ــى تتصــارع يف  ــك األمــواج الت ــو األخــرى تل ــط الواحــدة تل أمامــي تتخاب
مرورهــا بالنهــر كأنهــا بســباق ذلــك الســباق الــذي يشــبه عواطــف البشــر  
تلــك العواطــف  التــى تتصــارع داخــل القلــب و العقــل مــرارا وتكــرارا 
حــن قمــت بارتــداء مالبســي لكــي أســير قليــال بــن طرقــات قريتــي 
ــان الشــخصيتن  ألنظــر إلــي هــذا النهــار البديــع فــإذا بــي أشــاهد هات
اللتــان  قــد ســمعت اجليــران يتحدثــون عــن كليهمــا مــرارا وتكــرارا أثنــاء 
طفولتــي كانــت إحــدى هاتــان الشــخصيتن  لرجــال كبيــرا بالعمــر يســكن 
ــغ  العقــد األخيــر مــن العمــر  قــد تــزوج   ــة  قــد بل ــازل القري بإحــدى من
ــه  رغــم فــارق العمــر الكبيــر بــن كال االثنــن ورغــم  مــن شــقيقه زوجت
عــدم فــوات الوقــت الــكايف لوفــاه زوجتــه لكــي يفكــر بالــزواج مــرة أخــرى 
لكنــه أراد زوجــه لترعــي أبنائــه الصغــار و تكمــل معــه هــذه احليــاة رغــم 
ــة  فقــام باتخــاذ قــراره فاختــار بــأن تكــون  حزنــه لفــراق زوجتــه الراحل
تلــك  الزوجــة اجلديــدة هــى شــقيقه زوجتــه الصغيــرة بالعمــر حتــى ال 
يشــعر أطفالــه فالنفــور مــن معايشــتها  وكانــت تلــك  الشــخصية األخــرى 
المــرأة قــد تــويف زوجهــا يف حادثــه  وتــرك خلفــه أطفاال صغــار يحتاجون 
إلــى مــن يقــف ورائهــم  فمــا كان مــن تلــك الســيدة إال أن  تزوجــت  
مــن شــقيق زوجهــا  الصغيــر لتنجــب منــه األطفــال و لتكمــل حياتهــا 
برفقــه شــقيق زوجهــا الراحــل ليرعــي معهــا  أطفالهــا مــن زوجهــا األول 
و كذلــك  أطفالهــا اجلــدد التــى أجنبتهــم مــن خاللــه فظلــت معــه طيلــة 
حياتــه  حتــى ذهــب شــقيق زوجهــا ذاك إلــى الرفيــق األعلــى  فاســتكملت  
ســيرى  موجهــا وجهــي إلــى األمــام مغــادرا ملكانــي الــذي رأيــت بــه هاتــان 
الشــخصيتن ثــم أخــذت أحــدث ذاتــي كيــف ميكــن أن يتــزوج رجــال بعــد  

وفــاه زوجتــه ؟!
و كيــف ميكــن أيضــا أن توافــق امــرأة  أن تتــزوج يرجــال يفوقهــا بالعمــر 

كثيــرا ؟!
وهــل ميكــن لزوجــه أن تتــزوج بعــد وفــاه زوجهــا مــن رجــال أخــر حتــى إذا 

كان شــقيق زوجهــا الراحــل ؟!
ثــم اســتكملت ســيرى مســتأنفا دهشــتي و حديثــي إلــى حالــي حتــى 
غلبنــي الوقــت فلــم أالحــظ أننــي قــد ســرت مســافة كبيــره بالقريــة

فأخــذ االندهــاش يــزول مــن وجهــي رويدا رويــدا  ألغمض عيني وأتوقف 

ألســتريح قليــال عنــد جــزع شــجرة قريبــه ألحــدث حالــي وأجاوبهــا قائــال 
: كيــف ال ميكــن أن يحــدث ذلــك فلقــد مــر علــى التاريــخ الكثيــر مــن 
هــذه األمثلــة لنســاء قــد تزوجــن برجــال قــد فاقــوا أعمارهــن  بكثيــر مــن 
الســنوات فالتاريــخ يشــهد بذلــك بأمثــال مشــابهه فكانــت إحــدى هــذه 
الشــخصيات التــي ذكرهــا التاريــخ  هــى شــخصية أميــرة صربيــة تدعــى 
األميــرة مــارا برانكوفيتــش تزوجــت الســلطان العثمانــي مــراد الثانــي 
عندمــا كان عمرهــا ال يتعــدى الرابعــة عشــر فتزوجهــا الســلطان مــراد 
الثانــي لتوطيــد عالقتــه بالصــرب فكانــت هــذه املــرأة مبثابــة األم لولــده 
الصغيــر محمــد فكانــت خيــر داعــم لــه بحياتــه بعــد وفــاه والدتــه وخيــر 
ــى  ــا حت ــن زوجه ــه اب ــا برفق ــح القســطنطينية لتكمــل حياته عــون يف فت
ذهــب إلــى لقــاء ربــه كذلــك ال يســتطيع أيضــا التاريــخ أن ينســي لنســاء 
تزوجــن برجــال أكثــر منهــم بالعمــر رغــم مــوت أحبائهــن فهنــاك أيضا  يف 
اإلمبراطوريــة البريطانيــة كانــت هنــاك ســيدة تدعــى مــارى تــك  كانــت 
تلــك الســيدة خطيبــه ولــى عهــد اإلمبراطوريــة البريطانيــة األميــر ألبــرت 
ــده  ــل وال ــا و قب ــه امللكــة فيكتوري ــل جدت ــويف قب ــد ت ــر ق لكــن هــذا األمي
امللــك إدوارد الســابع لتتــزوج خطيبتــه بعــد ذلــك  مــن شــقيقه الــذي يليــه 
األميــر جــورج الــذي أصبــح فيمــا بعــد امللــك جــورج اخلامــس  وأصبحــت 
زوجتــه هــى امللكــة مــارى تــك لتكمــل امللكــة مــارى حياتهــا برفقــه شــقيق 
خطيبهــا لتنجــب منــه أطفــاال كان مــن بينهــم امللــك إدوارد الثامــن و امللــك 
جــورج الســادس مكملــة بذلــك درب احليــاة رغــم حزنهــا الشــديد الــذي 
حــل بهــا قبــال بوفــاة خطيبهــا لتعيــش بعــد ذلــك لتشــاهد أحفادهــا مــن 
أبنائهــا كذلــك أيضــا يذكــر التاريــخ اإلســالمي مثــاال المــرأة قــد تزوجــت 
ــت  ــرأة شــريفه مــن شــريفات مكــة كان ــك امل ــت تل ــا كان ــاه زوجه ــد وف بع
تدعــى أم ســلمة املخزوميــة تلــك الســيدة قــد تزوجــت مــن رجــال مــن بنــي 
أميــة يدعــى عبــد العزيــز بــن الوليــد بــن عبــد امللــك فرحــل هــذا الرجــل 
ــات كبيــرة لتتــزوج مــن بعــده بابــن عمــه  وتركهــا مبفردهــا تواجــه حتدي
مســلمة بــن هشــام بــن عبــد امللــك ليتركهــا هــو اآلخــر مبفردهــا لتترمــل 
مــرة ثانيــة وتواجــه احليــاة مبفردهــا بعــده ليتجــدد حزنهــا بوفــاة زوجهــا 
الثانــي لتتــزوج مــن بعدهمــا يرجــال مــن بنــي العبــاس يدعــى أبــو العبــاس 
الســفاح فتظــن أن الســعادة طرقــت بابهــا بعــد أن فارقتهــا بوفــاة زوجيهــا 
الســابقن ليتركهــا زوجهــا الثالــث أبــو العبــاس الســفاح ويذهــب إلــى لقــاء 
ربــه منجبــا منهــا فتــى و فتــاه  فتترمــل تلــك الســيدة للمــرة الثالثــة ليطرق 
احلــزن بابهــا للمــرة الثالثــة كذلــك لتصبــح وحيــده برفقــه أبنائهــا االثنــن 
ــزوج للمــرة الرابعــة مــن رجــال  ــاة القاســية لتت ــك احلي لتواجــه معهــم تل
مــن بنــى العبــاس يدعــى إســماعيل بــن علــى العباســي لتكمــل معــه درب 
احليــاة الطويــل رغــم مــا يحملــه قلبهــا مــن مشــاعر احلــزن جتــاه وفــاه 

أزواجهــا الثالثــة الســابقن 

كتب - مصطفى حسني جمعه
فنــدق الريــاض يقــع يف وســط شــارع املعــز الــذي يتــردد عليــه 

مفتــوح. متحــف  فهــو  واألجانــب  املصريــون 
ــة مصنوعــة بالكامــل  ــرد بواجه ــق، وينف ــى مــن ٥ طواب يتكــون املبن

مــن األرابيســك«.
فبــن عبــق التاريــخ وســحر الشــرق قــد جتــد غرفــة نومك، ســتحتار 
أيــن تعيــش مــن بــن العصــور التــي جتمعــت أغلبهــا يف مبنــى واحــد 

تــروي جدرانــه التاريــخ.
 لكــن مــن الداخــل ميــزج الفنــدق بــن احلداثــة واألصالــة يف تناغــم 
جــذاب وبهندســة معماريــة مماثلــة للنمــوذج املصــري القــدمي، حيــث 
القبــاب واألقــواس واملشــربيات وخشــب األرابيســك املســتخدم يف 
األثــاث، إلــى جانــب الزخــارف والرســومات واللوحــات واألنتيــكات 

املســتوحاة مــن التــراث.
.كل دور مقســم  إلــى 4 أجنحــه ولــكل غرفــة لهــا اســمها الــذي يعبــر 
عــن شــخصية مثــل »جنيــب محفــوظ« و«امللــك فــاروق »و« أم كلثــوم« 
أو عــن زمــن كالعثمانــي واململوكــي والفرعونــي أو يعبــر عــن الفنــون 

مثــل الرقص الشــرقي واملوســيقى«.
فمثــال داخــل جنــاح امللــك الفــاروق ستشــعر بأنــك نزيــل يف ســرايا 
عابديــن، حيــث ســتجد الطربــوش الشــهير للملــك وســتتعرف علــى 
قصتــه وطريقــة حفظــه داخــل »البوكــس« اخلــاص بــه، باإلضافــة 

إلــى الصــور التــي حتاكــي تلــك الفتــرة«.
وإذا أردت أن تعيــش يف العصــر الفرعونــي فعليــك بجنــاح تــوت 
فالســرير  خالصــة،  فرعونيــة  بتجربــة  لالســتمتاع  آمــون،  عنــخ 
مصمــم علــى الطــراز الفرعونــي وغرفــة املكتــب التــي حتتــوي علــى 

حجــر رشــيد، كمــا توجــد مكتبــة أنشــئت علــى طــراز املعبــد حتتــوي 
علــى مجســمات ألدوات التحنيــط، باإلضافــة إلــى كتــب للتعريــف 
عــن ذلــك العصــر، ناهيــك عــن الســتائر واألقمشــة املرســوم عليهــا 
أشــكال كاملوجــودة علــى جــدران املعابــد، أمــا الرســومات فتحكــي 

حيــاة املصــري القــدمي.
أمــا عــن غرفــة الرقــص الشــرقي فســتجد كل مــا يجعلــك تعاصــر 
هــذا الفــن خاصــة »بدلــة الرقــص« الشــهيرة بشــكلها التقليــدي، كما 
ــدور األول املطــرز بالصــدف  ــد العشــاق بال ــدق مبقع يحتفــظ الفن

واألرابيســك.
ــدق  ــك ملجــاورة الفن ــروف يحمــل اســم »برجــوان« وذل ــم ال إن مطع
ــة  ــم الرئيســي فيســمى التكي ــا املطع حلــارة برجــوان الشــهيرة، أم
التــي كانــت موجــودة بالشــارع نفســه وهــي يف عهــد الفاطميــن 
كانــت مكانــا للموائــد التــي كانــت تقــام للفقــراء يف املناســبات 
ليتــم  والعصــور  األزمنــة  هــذه  كل  وتتجمــع  املختلفــة،  واألعيــاد 
معايشــة احلالــة بأكملهــا فيقــدم املطعم األكالت املصرية الشــهيرة.
العــود  مثــل  األصيلــة  الشــرقية  املوســيقي  آالت  أنغــام  »علــي   

والقانــون«


