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سيد أفندي .. فى يد أمينة 

إننــا ال نعــى حقــا معنــى املــوت إال حينما نعــرف احلب 
الــذي ال يعرفــه ســوى أصحــاب القلــوب البيضــاء النقيــة 
ممن يشعرون بآالم الغير فهم من يبعثهم اهلل لنا ليشفوا 
جراحنا ويخففوا عنا قســوة احلياة هــم مالئكة الرحمة 
التى تبعث األمل يف نفوسنا احلزينة . فقد أصبح الصمت 
هــو لغــة احليــاة . وأصبــح األلــم يفــوق مرحلــة الصمــت 
فمن اعتاد الصمت نطقت عيناه . قلوبنا يبكيها ضجيج 
صمتهــا وتتكتــم البــوح يف أعماقهــا .فكيــف نبــوح بعذاب 
قلوبنا ونحن نعشــق الكبرياء . يكفينا يا حبيبتي ضجيج 
ذاكرتنــا ومتاهــة الصمــت وأنــن الوجــع . رغــم اســتحالة 
اللقــاء، رغم وجع الفــراق و الكبريــاء ورغــم األمل املفقود 
احلــب ســيبقى فــى القلــوب . مازلــت ابحــث عــن عينيــك 
وابحــث عنــك فــى كل العيــون ، ابحث عنــك يف وجــوه كل 
البشــر. فــى كل مــكان كان يجمعنا يومــا ما . كنــت ابحث 

عــن خيــط أمــل يقودنــي إليك .
أحببتك ألنك املــكان اآلمن ألن اخلوف معك يتالشــى 

وكنت أمتنى اللجــوء إلى عينيك ففيهــا وجدت وطني 
 أصبحنــا نعيــش حيــاة خاليــة فارغــة ســوداء . ووحدة 
قاتلة وأصبحت لغة الصمت تسود املكان . أيامنا أصبحت 
ســوداء ال تــرى الشــمس يســكنها الصمــت والعــذاب . 

ذات يوم كانت حواء تسير على إحدى الشطآن كعادتها 
كل صباح  وبعد فترة جلست لتستريح على الرمال بعدما 

أرهقها السير و ضغوط احلياة امللقاة على عاتقها ، 
فجــذب  انتباههــا زجاجــة ملونــة  تلمــع من بعيــد على 
الرمــال ، فقامت و تناولتهــا وأخذت تقلبها بــن يديها ثم 

ــان خليالها ،  أطلقت العن
و تساءلت ملا ال تكون هذه الزجاجة مصباح عالء الدين 

، الذي أرسله اهلل لي يف الوقت املناسب  ليساعدني 
 و أخذت تتفقد الزجاجة ومتنت يف نفســها أن يخرج 
منها العفريت ويقول لها جملته الشهيرة )شبيك لبيك (

ــق  ــع  بري ــدا وازداد شــغفها ومل ــاح جي أمســكت باملصب
عينيها حينما وجدت الدخان يتصاعد من الزجاجة معلنا 
خــروج العفريت وســرعان ما متثــل لها  بجســده الضخم

ــل مــن  ــة ب  فأغشــى عليهــا ليــس مــن اخلــوف والرهب
الفرحــة وهــول املفاجــأة 

فأخيرا حتققت  لها أمنية من أمانيها .
 اســتعادت حــواء قواهــا النفســية ومتالكــت أعصابهــا 

واســتردت وعيهــا علــى صــوت العفريــت ، 
ســمعا وطاعــة ســيدتي اجلميلــة أنــا مــن اآلن خادمك 

أنفــذ لــك كل مــا تؤمريــن بــه ،
حواء : حقا ستنفذ لي كل ما أطلبه ، 

العفريت : نعم سيدتي فقط عليك أن تؤمري وأنا أطيع 
 فكرت حــواء بعمق و اســتجمعت كل أمنياتها يف كلمة 
واحدة أريد أن أكون سعيدة يف كل جانب من جوانب  حياتي 
أجابها العفريت  : السعادة  ليست مطلبا محددا ومن 
األمور النسبية لكل فرد منا فما يسعدك ال يسعد غيرك 
وما يســعد غيرك ال يســعدك ، كما أن السعادة لن تأتينا 

بقفزة واحــدة  وإمنا البد لها من خطــوات متدرجة ، 
حــواء : ألســت عفريتــا ؟! ولــك قــوى خارقــة تصــرف 

واجلــب لــي الســعادة التــي تناســبني و بــأي وســيلة 
ــة  ــا : مــن أهــم الســن الكوني ــت مجيب ضحــك العفري
التدرج يف كل شــيء حتى خلق اإلنســان نفســه فيــه تدرج 
من نطفة  حتى أصبح إنسانا كامال له قلب ينبض وعقل 
يفكر ، نصيحتي إليك ســيدتي ال تســتعجلي أي أمر من 
أمــور حياتــك  فمــن يســتعجل ظروفــه يضــع نفســه لقمة 
سائغة لهذه الظروف ودائما االستعجال يؤجل االستجابة 
فعليك أن تكوني متريثة ولديك خطة واضحة وخطوات 

ثابتة لتحقيق أهدافك و أمنياتك .
حواء :

و عليك أن تكون صبــورا معي أيها العفريــت فأهدايف 
ال حصر لها وال نهاية فهي تشــبه مــوج البحر هــذا الذي 

أمامك ،
 لكننــي جــد مرهقــة وأريــد اآلن هدنــة وفتــرة نقاهــة 
وراحــة كي أســتعيد ســعادتي وراحــة بالي التــي افتقدتها 

منــذ زمــن بعيــد 
و بعد تفكير تتوجه للعفريت

 مطلبــي اآلن هــو ) أن أعود فتــاة مرفهة كمــا كنت من 
قبل ( وأن أتخلص من كل  املســئوليات والضغوط امللقاة 
على عاتقي حتى تعود حياتي بال متاعب عمل وال هموم 

أبناء وال مشــكالت زوجية وأسرية 
العفريــت مندهشــا : ســمعا و طاعــة ســيدتي ، لــك ما 

تطلبــن 
حواء بالفعل لم تعد عمودا مؤسسا ألسرة وال مسئوال 

بل صارت تابعا ال متبوعا و تخلصت من كل ما أرهقها 
من مسئوليات ، وهموم 

لكنهــا لألســف مــا زالــت تفتقــد معنــى الســعادة و لــم 
تنعم بالتخلي عن أدوارهــا  يف احليــاة  و أصبحت تعاني 
من تبعيــة األهل واألســرة وفرض الــرأي وأمــور أخرى لم 

تكــن يف حســبانها متاما 
عادت حواء  للعفريت بائسة  متجهمة ، 

من الوهم أن يعتقد اإلنســان أن حياته علي امتداد 
مراحلها ســتكون هادئــة متامــا وخالية مــن املنغصات 
واملطبات والعوائق ومتثل الضغوط بنوعيها الداخلية 
واخلارجية أكبر عقبه تعترض سعادة اإلنسان  فالضغوط 
الداخلية من صراعات نفسية  تولد إحساس بالعجز عن 
مواجهة صعوبات احلياة املختلفة والعجز عن حتقيق 
التــوازن واملوائمــة بــن احتياجاته الشــخصية والقيود 
املفروضة عليها والفشل يف التعامل مع صعوبات احلياة 
املختلفــة , يف حن تتمثــل الضغــوط اخلارجيــة يف كل 
ما يتعرض له الفــرد أثناء تعامله مع العالــم اخلارجي 
مبتغيراته املختلفــة وما يتعــرض له مــن صدمات مثل 

اخلســائر املادية, أو موت شخص عزيز.. الخ
وللضغوط تأثيرات سلبية جدا علي العقل واجلسد 

ومتتد أثارها لسلوكيات الفرد يف املواقف املختلفة .
 وتصبــح األمــور أكثر ســوء عندمــا تتكالــب العديد 
ــة أو  ــل الضغــوط األســرية والعائلي مــن الضغــوط مث
املهنية والعاطفية والدراسية واملادية ويصبح اإلنسان 

فريســة لها.
وهنــا يجــب علينــا للوقايــة مــن الضغــوط إتبــاع 
أســاليب للحفــاظ علــي اجلســد والنفــس كاملحافظة 
علــي نظــام غذائــي مناســب ومتــوازن واحلفــاظ علي 
برنامج للرياضة البدنيــة , وإشــباع اجلانب العاطفي 
مع أخذ فترات الراحة واالســتجمام واالســترخاء مع 

فهــم النفــس وتقبلها.
وينبغي عليك ترتيــب األولويات يف حياتك وتنظيم 
وقتك بصورة سليمة تناسب طاقتك وان تتمتع باملرونة 
مع النــاس و ضرورة مواجهة املشــاكل بــدال من تركها 

كتبت - رانده شحاته
اســتطاعت الكاتبة »منى الشــيمي »وورشــة الكتابة  

حتــت إشــراف الكاتبــة املميزة
» مــرمي نعــوم » أن تناقــش مــن خــالل هــذا العمــل 

مشــكلة) ADHD( فــرط احلركــة
بشكل تفصيلي رائع و قدمت لنا منوذجان ، منوذج 
زيــزي أو زينب.. الشــخصية املندفعــة التى تتحــرك و 
تتكلــم بشــكل ســريع مــع عــدم القــدرة علــى الســيطرة 
علــى االنفعــاالت و ردود األفعــال، ومــا ينتــج عنــه مــن 

ســلوكيات همجيــه تدعــو مــن حولها
النتقادها.. وشخصية الطفلة تيتو أو عطيات التى 

لديها نفس السلوك..وامللفت
لالنتباه.. أن لدى الشخصيتن رفض تام ألسمائهم 
احلقيقية ؛ ألنها تعرضهن للسخرية والتنمر من املحيطن 

بهن، وهذه أيضا واحدة من األخطاء التى يرتكبها
اآلبــاء بحــق أبنائهــم ممــا يعرضهــم ملشــاكل نفســية  

جســيمة .. ومــن املشــكالت الهامــة

كتبت - رانده شحاته
شهدت احللقة 29 من مسلسل موســى أحد أشهر 
احلوادث التاريخية الفارقــة يف تاريخ مصر إبان فترة 
االحتــالل االجنليــزي ملصــر وحكــم امللــك فــاروق ملك 
مصــر والســودان وقتها، وهــو احلريــق الــذي اندلع يف 
يوم 26 يناير من العام 1952 و تورط جماعة اإلخوان 
املســلمن فيه  ، حيث رصــدت األحــداث اتفــاق املعلم 
وهبة » ســيد رجــب« واملعلــم غريبــة  »حمــدي هيكل«، 
وأحــد قيــادات اإلخــوان املســلمن، حيــث دفــع األخير 
مبلغا ماليا ضخما للمعلم وهبة، ليقوم بحريق القاهرة 

وحتديدا املقاهي والســينمات وأماكن السهر.
وقتهــا التهمــت النيــران 700 مــكان ما بــن محالت 
وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناٍد يف شوارع وميادين 
ــة يف  ــر وأشــهر املحــالت التجاري ــة ، أكب وســط املدين

مصــر آنــذاك  
مشــهد حريق القاهرة الذي طال ســوق بــاب اللوق، 
وحتديًدا منزل »موسى«، الذي يؤدي دوره الفنان محمد 
رمضان، وهو ما دفع املعلمة »حالوتهم« ألن تلقي بأبنائها 
األربعــة من الشــرفة إلــى بنايــة أخــرى، حلمايتهــم من 
احلريق، لتلقطتهم خادمتها »مســعدة«، الفنانــة »وفاء 
الســيد« مت تصوير  املشــهد بشــكل أقرب للواقــع أدته 
الفنانتان بجداره حيث احتبست أنفاس املشاهدين ووثق 
املشهد حريق القاهرة بشكل رائع  حيث وتدور أحداث 
مسلسل »موسى« يف فترة اخلمســينيات والستينيات 

حضرت نــدوة بعنــوان تخلــص من النمــر الــوردي وبن 
قوســن )نوبــات الهلــع(، ســمعت عشــرات احلــاالت التي 
تتحدث عــن نوبة هلــع حدثــت لهــا، بعضهم يعــرف ويعي 

مــا يحــدث والبعــض االٓخــر الزال ينكر مــا يحدث.
تذكرت الفيلــم العربي الشــهير) العــار(، واحلالــة التي 
أصابت حسن فهمي يف الفيلم، وكيل النيابة الذي فوجئ 
بعد مــوت أبيــه مبيــراث ملــوث، قوامه جتــارة املخــدرات، 
بل وكان لزاما عليــه، إن أراد الرفاهية التي عاشــها حتى 
حلظــة مــوت أبيــه، أن يكمــل املســيرة، وينفــذ مــع أخواتــه 

أخر صفقــات أبيه املشــبوهة.
بعــد تــردد وتفكيــر وافــق، وســافر معهــم حيــث مــكان 
البضاعــة، عمــق البحــر، حن شــاهد نفســه وجهــا لوجه 
مــع البحــر والبضاعــة وجتــار املخــدرات الذيــن يتعقبهــم 
فى احلقيقة، انتابته نوبة هلع، جعلته يرجتف ويتخشب 

جســمه، ويرفــض أن يتحــرك خطــوة.
عاجله أخوه الطبيب النفسي، الذي يتواجد معه لنفس 
األســباب وانطالقا مــن نفــس املبــررات ويجد نفســه هو 
اآلخــر يف صــراع بــن مبادئــه كطبيــب يعالــج النــاس مــن 
اإلدمــان  وتاجــر مخــدرات ُيشــرف بنفســه علــى وصــول 

البضاعة.
أمــا عــن نهايــة الفيلــم، فمعروفــة، مــوت وكيــل النيابة، 
ــه ومبادئــه  ــه مــوت معنــوي، مــوت ملهنت والــذي اعتقــد أن
يف املقــام األول، وجنــون الطبيــب، وخســارة األخ الثالــث، 

حبيبتــه وجتارتــه.
ــا مــن  ــر عمق وأمــا عــن أحــداث املحاضــرة، فهــي أكث

الفيلــم، الٔن الواقــع، يصفــع اخليــال إن تبــارزا.
فاحلــاالت تعانــي، وأكثــر مــا يعانيــه، املريــض بنوبــات 
الهلع، االســتخفاف بحالتــه، أو محاولة نصحــه بالصالة 

وأصبحــت الهمــوم تخنقنــا واأللــم يعصــف بنــا واملجهول 
يخيفنــا واحلنــن يقتلنا 

تتساقط الدموع من أعيننا وال نسمع للروح أنينا وتغترب 
ــا وراء جدار الصمت  قلوبنا داخل صدورنا ونكتم أحزانن
، لم تسمع يا قلبي نداء العقل وحتملت وحدك عذابك . 
لم تكن نصيبك ولم تكــن قدرك ولكنها ســكنت داخلك . 
وقبل أن ترحل ســرقت منك أحالمك وتركــت لك الوجع 

واالشتياق . وأعطتك درسا فى الكرامة والصمت . 
ستبقى هناك أحاديث مختبئة بداخلنا أن حتدثنا بها 

أبكتنا وان كتمناها أوجعتنا
نحن نفشل كثيرا فى النسيان ألننا فى الواقع ال نريد 
أن ننســى رغم كل ما حتمــل الذكرى مــن وجع لقلوبنــا .. 

مؤلم عندما يكــون خيارك الوحيد هــو الرحيل .
نهوى الرحيل حن تنتهي كل حلول البقاء . عندما تكون 

األعذار أقبح من الذنب احزم أمتعة كبريائك وأرحل 
النحزن على أمر كتبه اهلل علينا وإن حتى جعلنا نتألم 

فهى حياة واحدة سنحياها ثم منوت  .
ننتظــر كل شــيء وال شــيء ينتظرنا ســوى املــوت . ولنا 
أمنيات لم تكن يوما للنسيان هي مازالت تنتظر وتنتظر 
برغم األلم واألحزان لنا أمنيات . وبرغم كل شيء نتمسك 

ــق  ــي أحق ــت ك ــا العفري ــب  خــر أيه ــن مطل ــي م هــل ل
الســعادة ، العفريــت : بالطبــع ســيدتي 

أجابــت مســرعة : أريــد أن أكون مســتقلة يف كل شــيء 
، أكــره التبعيــة لآلخريــن وهــذا هــو ما منــع عني الشــعور 

بالســعادة عندما كنــت فتاة صغيــرة ، 
العفريت :

أصبت حواء فاالستقالل شعور جميل وبالفعل يكسب 
الفــرد اإلحســاس بالراحة والســعادة وســأصف لــك اآلن 

وصفة ســحرية متنحك إياه 
االستقالل يحتاج إلى قرار ينبع من داخلك  

ــة تســعن دومــا لتحقيقــه  ــك هــدف وغاي وأن يكــون ل
ــق  ــت وســيلة لتحقي ــاة و إال ســتصبحن أن يف هــذه احلي

أهــداف اآلخريــن 
االستقالل أن تكون الظروف مسخرة لك وأال تسمحي 

للظروف أن تسخرك لها
 اجعلــي احليــاة لعبتــك املفضلــة وأنــت فقــط مــن معــه 

مقاليــد تلــك اللعبة، 
قــرري ، حــددي ، انطلقــي و جربــي ، ال يهم النجــاح أو 

اإلخفــاق مرة بعــد مــرة ســتلعبن بإتقــان ومهارة
حــواء : و كيــف انعــم باالســتقالل وأنا حياتــي مرهونة 

ومرتبطــة بــزوج وأبنــاء وأهل 
العفريت :

 عندمــا تكونــن مســتقلة بذاتــك ولذاتــك ومــع ذاتــك 
ستكونن أنت القائد احلكيم لنفسك و رغباتك وتطلعاتك 

لبيتك ولزوجــك وألوالدك 
اســتقاللك هــو أحــد أســرار ســعادتك وســعادة كل من 

حولــك ألن ســعادتك ســتنعكس علــى اجلميع
و سيؤدي بك إلى حسن التصرف و احلكمة يف كل شيء 
حــواء : و بعد االســتقالل و التخلــص من التبعيــة ،هل 

لــي مــن مطلــب خر 
العفريت : اطلبي  عزيزتي حواء 

حــواء :  قــررت النجــاح يف العمــل و جنــي املــال فهــذا 
الذي سوف يحقق ويكمل لي سعادتي و هنائي و يشعرني  

باالستقاللية و احلرية . 
العفريت :  أمر مطاع سيدتي ، من اآلن مال الدنيا كله 
حتت قدميك ، وبالفعل أصبحت حواء ناجحة ومن أشهر 
ســيدات األعمال لكنها ما زالــت تفتقد معنى الســعادة و 

األمان ، مرهقة النفس والذهن دوما 
 حصرت نفسها  يف دائرة واحدة فقط ال تستطيع أن 
تخرج منها حتــى حتافظ على مصــدر أمانهــا و جناحها 
، ونســيت يف الزحــام دورها األساســي نســيت أنهــا منبع 

احلــب واحلنان لنفســها ولكل مــن حولها .   
يسأل العفريت نفسه حزينا على ما صارت إليه حواء 
: هــل حققت الســعادة بالفعــل و هــل امتلكــت الدنيا حقا 

أم الدنيا هي التي امتلكتها ، 
لألسف أصبحت حواء أحد تروس عجلة احلياة التي ال 

تتوقف أبدا وما زالت تفتقد   وتبحث عن معنى السعادة 
و بعد جتربتها األليمة مع العمل واملال بدأت تفكر يف 
أدوارها األساســية وتذكرت أنهــا أم لديها أطفــال صغار 
فبدأت تفكر بطريقة أخرى،وتوجهت للعفريت مبطلب رابع 
أريــد أبنــاء متفوقــن دراســيا وعلميــا حاصلــن علــى 

أعلــى الدرجــات فهــذا مــا يحقــق لــي الســعادة 
وبالطبع وافقها العفريت على مطلبها سريعا 

ــا مــن  ــى الفــور أن تكــرس كل وقته و قــررت  هــي وعل
ــاة التفــوق و النجــاح  أجلهــم وأصبــح كل هدفهــا يف احلي
الدائم و التحصيل الدراسي و اجتياز االختبارات واحدا 

تلو اآلخــر بتميــز منقطــع النظيــر .
 بالفعل جنحت حواء يف  حتقيق هدفها  لكنها نسيت 
وســط زحــام الكتــب واملذكــرات  أن ترتقــي بأرواحهــم و 
نفوســهم كمــا ارتقــت بعقولهــم ، نســيت أن تغــرس القيــم 

, وان تكــون قــادر علــي الرفــض وقــول ) ال ( وأال تقبل 
بأعباء إضافية وأن تسعي إلي االجتهاد وليس الكمال.

وإليك عزيزي املكافح يف رحلة احلياة بعض النصائح 
األخيــرة لتصبح أنــت أقــوي مــن الضغوط وهــي علي 

سبيل الذكر وليس احلصر ومنها:
ــا أنفســهم  ومــن  ــاس ضحاي * تذكــر أن بعــض الن
الطبيعــي أن تهتم لكــن اإلســراف يف الهم واالنشــغال 
لن يحل مشــاكلك, إذا كنت تســتطيع حل مشــكلة فال 
تتردد, وإذا لم تســتطع فال تدور حولها وتشكو همك 

بــال طائــل .
* عند وضع األولويات ال تنسى احتياجاتك الشخصية 
وأهدافك , وكن على رأس القائمة ثم يلى ذلك اآلخرين 
يف األســرة والعمــل واملجتمع حســب ترتيبــك اخلاص 
ومدى أهميتهم. ال تضيع وقــت يف أمور ال أهمية لها, 

وأحفظ طاقتك لألمور الهامة فقط .
* ليكــن هدفنــا أن نتعايــش مــع ضغــوط احليــاة 
وحتدياتها مبــا يشــبعنا ويرضينــا دون أن حتطمنــا أو 
ــا  ــدال يف حياتن ــن يتحقــق إال باالعت ــا , وهــذا ل تدمرن
والوصــول إلى التــوازن بــن الراحــة والعمل , بــدون أن 

نتكاســل أو نحتــرق يف العمــل.
* النجاحات الكبيرة يف احلياة قليلة وبعيدة غالبا , 
فلماذا نظل يف حالة طوارئ بانتظار هذا القلق البعيد 
؟ هناك أشياء بسيطة وصغيرة يف حياتنا تستحق أن 
تشــعر معها بالفوز والرضي والســعادة ولكن غالبا ما 
نتجاهلها ألننا مشغولون باألشياء الكبيرة بعيدة املنال.
* فكــر يف نفســك كشــخص متــوازن يســتطيع أداء 
األعمال الشاقة كما يستطيع أن ينعم بالراحة واالسترخاء 

أيضــا التــى يتناولهــا املسلســل هــو عــدم حتقيــق 
االســتقرار األســرى.. ممــا يؤثــر

بالسلب على الطفل و الزوج و الزوجة فنرى الطفلة 
تيتو تعاني من عدم وجودها

بجانــب أبيها..وكذلك زوج خالــه زيــزي وزوج أبنتها 
اللذان يعمالن باخلارج ، ووجود جفوه بينهم و يصبح 
الزوج بالنسبة ألسرته مجرد حقيبة نقود، مما يجعل 

مــن القــرن الـ20،كمــا أن املوســيقى التصويريــة التــى 
أبدع فيهــا الفنان تامــر كروان 

 جتمــع بــن األجــواء الصعيديــة القدميــة ومقاومــة 
االحتالل لتجسيد أحداث املسلسل وتطوراته العديدة، 

حيث مزج فيها بن األوركســترا واآلالت الشــرقية.
وأعتمد يف موســيقاه على فرقة أوركسترا مجرية، 
باإلضافة لعدد من عازيف اآلالت الشرقية املصرين، 

والتقرب إلــى اهلل، وقــراءة القــرآن. مما يصــب عنده فى 
منطقــة إميانــه، والتشــكيك فيها.

ثانــي مــا يعانيه هــؤالء، عــدم القــدرة علــى االســتمتاع، 
بأبسط األشياء، وفقدان األمان، فمعرفتهم مبجئ النوبة، 

قبلها، هــو معاناة يف حــد ذاتها.
يحكي أحد املرضي، أنه اصطحب أمه معه مرة ملقابلة 
عمل وإجراء اختبار، يحكي ونبرة صوته تشــي باخلجل، 
وبالشفقة على أمه املريضة، لكنها رافقته، لعلمها بخوفه 
ممــا هو مقبــل عليــه. يقــول: كيــف أنــه ببســاطة يريــد أن 
يقود ســيارته وحيــدا وال يســتطيع، يريد أن يقضــى يوما 
فى مدينة أخرى تبعد عن مدينته مسافة ساعة بالسيارة 

وال يستطيع!
حن بحثت فى جوجل عن معنى النمر الوردي، طالعتني 
نتيجــة البحــث عــن كرتــون أطفــال يحمل نفــس العنــوان، 
شــدني أن حبكــة الكرتــون تعتمــد علــى شــخصية النمــر 

الوردي الــذي يثير املشــاكل لكن ال يقــع فيها.
يصــف املحاضــر اخلــوف والهلع الــذي ينتابنــا، بالنمر 
الوردي، كونه غير موجود، هو بالفعل افتراضي، نفترض 
وجود منر يالحقنا، ونلهث من مالحقته، لدرجة أننا نفقد 
القــدرة علــى التنفــس بشــكل منتظــم، وأحيانــا يصاحبها 

شــعور بالغثيان، والتجمد، إلى أن متر النوبة.
أســبابها، غير معروفــة، أو مجزم بها حتــى اآلن، فبن 
أسباب جينية، وأسباب االرتباطات الشرطية بن مواقف 
حدثــت، وتصــادف وجودنا فى مــكان وحــدوث مأســاة أو 
تعرضنــا خلــوف مفاجــئ من شــئ مــا، تعــددت األســباب 
وتبقى نوبة الهلع، مؤثرة على من يتعرض لها، ومن حوله.

حتكي طبيبــة عــن معانــاة رجــل، كلمــا جــاء فــى موعد 
املتابعــة يبكــي، بــكاء شــديدا، مما يجعلهــا وهــي املعاجلة 

باألمل ألننــا حن نفقده ســوف منوت فاألمــل حياة .
الدموع متأل أعيننا نضحك والقلب ينزف دماً.. نيأس 

من احلياة ولكن ما ينقذنا فقط هو التمسك بالكبرياء.
فكيف نبوح بعذاب قلوبنا ونحن نعشق الكبرياء .

رغم البعد والغياب املؤلم أرواحنا مازالت تتالق وتتجاذب 
وتلتقــي دون أجســادنا . ومازلــت أســأل نفســي ملــاذا جاء 
القــدر بــك إلــى ؟ ولــم مينحنــي احليــاة معــك ! ومــا قيمة 

ــى االنتظار ؟ احلب إذا ضاع العمر ف
ــا  ــدا . لكــن أرواحن ــا القــدر اللقــاء أب ــب لن وقــد ال يكت
ستبقى فى حالة عناق . يا رب أجعل قلوبنا تنبض باحلب 
وأرواحنا تتنفس به . ويبقى حب الروح أسمى ما عرفنا .

و املبــادئ نســيت أن تغــذي الــروح والعقــل معــا نســيت أن 
ترويهــم بعطفهــا و حبهــا و حنانها .

 فصار بينها وبينهم فجوة تتسع وجدار يعلو وعالقات 
تتقطع .

حواء صــارت مرهقــة وأصابهــا اإلحباط والتخبــط  و 
ــت !!!!! كذلك العفري

فهي لــم حتصــل علــى الســعادة  التــي تبحث عنهــا وال 
العفريــت قــادر علــى إرضائها

 ، جلــس االثنــان بجــوار بعضهمــا البعــض صامتن يف 
شــرود ثم صاحت حواء فجأة يف وجــه العفريت  أفزعته 
أعتــرف لــك اآلن أيهــا العفريت الطيب بســر تعاســتي 
وعدم قدرتي على حتقيق السعادة ، فأنا لم أكن واضحة 

معك مــن البداية 
أجابهــا العفريــت املســكن : اعتــريف يا حــواء مــا الذي 

مينعك مــن الســعادة ،
أجابت على استحياء : سر تعاستي هو شريك حياتي 
الذي لم يعد يفهمني وال مينحني احلــب و العطف الذي 
وعدني بهما  افتقد مودته واهتمامه أعاني من طبعه الفظ 
والقاسي ، أعاني من غيابه رغم حضوره ووجوده بجانبي 
لذا فأنــا قــررت أن أطلب منــك مطلبي األخيــر والذي 

به تتحقق لــي الســعادة لألبد 
أيهــا العفريــت : أريــد أن أبقــى وحيــدة  ومبفــردي وان 

أحيــا لذاتــي ولنفســي فقــط 
مطلبي هو 

 أن  أتخلص من .......
وقبل أن تستأنف قاطعها مسرعا :

مهال  حواء و تريثي 
فلم يخلقــك اهلل تعالــى  لتعيشــي وحيــدة أو لتتجردي 
من حقيقتك وطبيعتك األنثوية بل لتكوني سكنا وحصنا 

وأمانــا للرجل، ولكــن ليس ألي رجــل عزيزتي 
 فعليك حسن االختيار من البداية فاختاري من يسكنك 

وانتقي من يستحق أن تكوني له احلصن والسكن .
 احسني اختيار ساكن روحك وأمان نفسك ودرع وقايتك ،
 وإن فــات أوان االختيــار فحاولــي اإلصــالح مــرة بعــد 
مرة واســتمري لألمام وال تتراجعــي ، حاولــي ولن يضيع 

اهلل جهــدك بــإذن اهلل .
كوني املســتقلة والتابعــة امللكــة واجلاريــة ، األم والبنت 

والطفلة واحلبيبــة والصديقة 
 ربــة املنــزل و ســيدة األعمــال ... الســاذجة و الواعيــة 

املتســرعة و احلكيمــة املثقفــة و األميــة
كوني الصفة وعكسها تبعا للموقف، كوني مرنة فليس 
كل موقف يحتاج منك القوة و الصالبة بل هناك  مواقف 

عدة حتتاج منك الضعف و االستكانة
ــرا أقــول لــك ســر الســعادة التــي طاملــا أرهقــك  وأخي

البحــث عنهــا 
ســر ســعادتك يــا حــواء يف التــوازن و االعتــدال يف كل 

شــيء ، وأن تعــي جيــدا
أن لربــك عليــك حقــا  وأن لنفســك عليــك حقــا وأن 

ــا  ــك حق ــك علي ألهل
ــوازن  ــا حــواء كل ذي حــق حقــه باعتــدال و ت فاعــط  ي

تنعمــي بالســعادة  التــي تبغينهــا.

أيضا.. ال تتفاخر بأنك تعمل كثيرا وال حتتاج للراحة.. 
فهذه مصيبــة وكارثة محدقــة بك وحتما ســوف تنهار 

.. املسألة مجرد وقت.
* اإلنسان كائن اجتماعي, وال أحد يستطيع أن يعيش 
وحده يف هــذا العالــم. كل منا يف حاجة لآلخريــن, وال 
يحتاج األمر ســوى أن متتد أيادينا وقلوبنا. إذا ساءت 
الظروف وتكالبت علك األوجاع, حتدث إلى اآلخرين 
ممن تثــق فيهــم وتعــرف أنهم لــن يســتخدموا مــا تبوح 
بــه ضــدك أو يأخــذوا دور القاضــي الصــارم.. حتدث 

إلى زوجتك , والديــك, صديقك احلميم.
*  الدعابــة والضحــك مخــرج طبيعــي مــن ضغوط 
احليــاة الكثيــرة , وهــى متاحــة ملــن يطلبهــا, لقــد تأكــد 
أن الدعابــة ) والنكتــة ( ألوقــات قليلــة يف اليــوم لهــا 
تأثيــر رائــع وقائي وشــايف مــن الضغــوط والصراعات 
ــاس أو يبتســمون  واالحباطــات, وعندمــا يضحــك الن

يذهــب التوتــر واأللــم .

الزوجة تشعر بالوحدة النفسية  والعاطفية.. وبسبب 
الوحدة يلجأ الزوج للزواج بأخرى.. وكما ناقش املسلسل 
أيضــاً مشــكلة  ))IVF(( أو التلقيــح االصطناعي  وما 
يتعرض لــه الزوجن مــن ضغوط نفســية  والتي تصل 
يف بعــض األحيــان بتلــك األســرة لالنهيــار جــراء ذلــك 
الضغط . و أثار املسلســل نقطــة  يف غايــة األهمية  و 
هي دور)Shadow Teacher( أو معلم الظل.. ودوره 
الهام يف حياه الطفل الذي يحتاجه سواء كان مصاب 
بقــرط احلركــة  أو مــن ذوي االحتياجــات.. فيجب أن 
يكون علــى درجــة عالية مــن التأهيــل والتدريــب وهذا 

ما نفتقده كثيراً يف مجتمعاتنا
العربية.. املسلسل من إخراج كرمي الشناوي و أغنية 
التتر تقدمها “ فرقه شــارمو فرز”، وتؤكــد كلماتها أن 
“الكدب مالوش رجلــن ولكن له أنياب”، أما ســيناريو 
املسلســل فمــن تأليــف ورشــة يتقدمهــا منــى الشــيمي 

ومجــدي أمن،
وتشرف عليها مرمي ناعوم .

حيث  آالت النــاي والربابــة والدف والعــود، املرتبطن 
بتاريخ مصر، ومؤثرين باملواطنن، خللق تناغم وانسجام 

بن املتفرج واألبطال واألحداث العديدة، 
مسلســل» موســى« بطولــة محمــد رمضــان، ســمية 
اخلشــاب، هبه مجدي، صبري فــواز، ريــاض اخلولي 
و عبيــر صبــري تأليــف ناصرعبــد الرحمــن إخــراج 

محمــد ســالمة

والتــي يجــب أال تتأثــر مبــا تــراه، تشــفق عليــه وعلــى مــا 
يجعلــه يبكــي هــذا البــكاء.

اخلبــر اجليــد، فى مســألة نوبــات الهلــع، أنها بحســب 
كالم املختصن، أقل األمراض النفســية شــدة وخطورة، 
وعالجها قد يتطلب جلسات أو حتى أدوية قد ال تستمر 

اإل ســتة أشــهر فقط وبــال أى أثــر جانبي.
ــع، أن  ــات الهل ــا نحــن نحــو مــن يتعرضــون لنوب واجبن
نحتويهم، ونشــعرهم باألمــان والتفهم ملــا يالقونــه، ومما 
أثر يف بشــكل خاص، أن إحدى احلاالت، كانت بجوارها 
صديقتها فى الندوة وهيَّ التي نصحتها باحلضور، ومما 
قالــه املحاضــر، أن مــن يف حياتــه صديــق كصديقتهــا، ال 

يحمــل هما.
فى كل مرة أحضر فيها، مثل هذه الندوات، ما أسمعه 
وال ميل املعاجلن من تكراره، أن نرفق بأنفسنا، أن نتقبل 
عيوبنا، وأخطاءنا وأخطاء اآلخرين ففي النهاية نحن بشر.

احلياة على امتدادها، هي فى النهاية قصيرة، فحاول 
أن حتياهــا ببســاطة، وامتنــان ملا يحــدث، وان تدنــدن مع 

فريــد االٔطرش«احلياة حلوة محلى أنغامها«.

خلي بالك من زيري..... يناقش القضايا النفسية بنكهة كوميدية 

حريق القاهرة 1952 بعيون موسى

كتب/ فادي ماهر
حتت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، حفظه اهلل حاكم دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ينظــم منــوذج محــاكاة الشــباب العاملــي لــألمم املتحــدة 

نسخته اخلامسة .
ويعد مؤمتر محاكاة لألمم املتحدة معترف به وفرصة 
مثيرة للشباب لتعزيز احلوار حول إحداث التغيير وبناء 
السالم يف جميع أنحاء العالم كما يشارك يف املندوبن 
ملناقشــة القضايا العاملية الصاعدة ، ومشــروع قــرارات 
استجابة للمشاكل ، والتعاون مع اآلخرين الذين لديهم 

نفس احلماس والشغف يف إحداث التغيير .
وجاء اختيار البطلة شهد سيد مصطفى بطلة مصر 
يف البوكس وأمن مساعد جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
برملان الشباب اإلفريقي ومبادرة موهبتك يف قارة أفريقيا 
ــة الطالئــع احتــاد شــباب الريــف والقبائــل  وأمــن جلن
العربية بن شباب العالم مبختلف اجلنسيات والقارات 

ســفيراً عن دوله مصر .
واختتمت شــهد يف تصريحات ل » القاهرية »  بأنها 
أول مؤمتر تشــارك بــه دولــي بعــد اختيارها بن شــباب 
ــع  ــق إجنــازات متنوعــة لرف ــد إن حتق ــا تري ــم وإنه العال

اســم مصــر .


