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خ�سوا بنف�سهم
�أول كتاب يف م�رص يكتبه اللي ّ
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حممود زكي

إهــداء
إلى أمي..
لما كان لريجيم معنى وال
التي لوالها َ
للكتاب مغزى وال للحياة وجود
شكر خاص لكل من ساهم في هذا الكتاب
بفكرة أو تجربة أو نصيحة..
عشان كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.

«اللهــم امنحنــي الســكينة ألتقبــل األشــياء التــي ال
أســتطيع تغييرهــا ،والشــجاعة لتغييــر األشــياء التــي
أســتطيع تغييرهــا والحكمــة لمعرفــة الفــرق بينهمــا».
– دعاء المدمن المجهول

المقدمة
كما هو احلال منذ �أن و�صلتُ �إىل الثانوية العامة� ،أجل�س �أنا
"�ص َّيع" ،كما حتب �أن تلقبنا
و�أ�صدقائي يوم ًيا على القهوة ،فا�ضيني �أو ُ
�أ ّمي ..ورغم �أن كل �أيام القهوة مت�شابهة بني �أحاديث عامة يف ال�سيا�سة
والريا�ضة ،مع �شوية َفتْي م ْي َخ َّ�سرو�ش ،مع لعب طاولة وكوت�شينة ،ف�إن
تلك املرة كانت خمتلفة ،كانت فريدة من نوعها ،فلم �أكن �أت�صور �أن
ي�أتي ذلك اليوم ليكون مفرتق طرق يل ونقلة حمورية حلياة جديدة
وعامل مل �أكن قد ع�شته من قبل.
مل يكن �صديقي من املدر�سة �صاحب الكر�ش الكبري واجل�سم
�سيغي
الق�صري املمتلئ جدً ا ،يعرف �أنه بريجيمه و�شكله اجلديد
ّ
غي حياته ،فمروره بال�صدفة من �أمام القهوة يف
حياتي معه كما ّ
ذلك اليوم �أ�صابنا جمي ًعا بحالة من ال�سكون ال�شديد �إثر ال�صدمة التي
وقعت علينا ،ف�صديقي الذي كان يلقبه �أ�صدقائي بـ"البطاط�ساية"
ن�سبة لق�صر قامته وتُخْ نه ال�شديد �أ�صبح �أرفع من �أحمد حلمي يف فيلم
"الناظر".


ورغم حالة ال�سعادة والتهليل التي فعلها �أ�صدقائي بعد �أن �أفاقوا
م�صدوما
من �صدمتهم احتفا ًال بذلك الإجناز العظيم ،بقيت �أنا �ساك ًنا
ً
حتى �إنني مل �أ�ستطع �أن �أُثني على جناحه �أو حتى �أ�س�أله "ع َملتَها �إزاي
يا بن الل ّعيبة؟".
من هنا بد�أت ق�صتي مع الريجيم بعد �أن خرجت الأفكار ترتاق�ص
خ�سوا �أح�سن منك يف
يف ر�أ�سي" :هو �أنت فا�شل؟" " ،يعني اللي ّ
حاجة؟"" ،عندهم قدرات خارقة مث ًال؟"" ،ناق�صك �إيد �أو رجل؟".
كانت الإجابة بب�ساطة" :ال ،ل�ستُ فا�ش ًال وما دام هناك َمن هم على
ظهر الأر�ض ا�ستطاعوا �أن يتغلبوا على عقدتهم التاريخية ،يبقى الأمل
موجودًا ،ف�أنا ل�ستُ �أق َّل من الذين جنحوا ،بل �أنا واحد منهم" ..قلتها
عال يف اليوم نف�سه لي ًال ،مقر ًرا �أنني �س�أبد�أ �صباح اليوم التايل
ب�صوت ٍ
ريجي ًما بروح مل �أ�شهدها من قبل.
هكذا كانت البداية ..بداية تخ ّل�صي من عقدة حياتي ،من دهون
الت�صقت بي طوال حياتي ،وبداية فكرة الكتاب الذي �أ�سعي �أن �أقدم
لك من خالله ،بداي ًة جديد ًة تختلف عن كل بداية �سابقة لقرارك
قر�أتها يف كتاب �أو ر�أيتها على �شا�شة التليفزيون �أو حكاها لك �صديق،
بداية لن جتعلك تبد�أ ريجي ًما ثم تف�شل يف اليوم الثالث!
اليوم ..بعد مرور ما يقرب من عام ،انخف�ض وزين من � 135إىل
 ...85فقدت �أكرث من  50كجم (يعني واحد تاين خرج من ج�سمي
ور ّوح!!).


ولهذا عزيزي القارئ ..دعني �أ�س�ألك عدة �أ�سئلة قبل �أن نبحر معا
يف رحلة طويلة عن فقدان الوزن وحالوة �أن تكون نحيفا ،و�أرجو �أن
جتاوب ب�صدق:
كم مرة قلت �أنا هعمل ريجيم وب ّوظته يف تالت يوم؟
كم مرة قلت كفاية بقى �أوي كده و ُرحت لدكتور ريجيم م�شيت معاه
رجعت اللي �إنت خ�سيته؟
�شهر وبعد كده ّ
كم مرة وقفت قدام املرايا بتتفرج على كر�شك اللي طالع من
الهدوم وبتقول لنف�سك من النهارده هَ روح اجليم ،وتاين يوم تروح
عليك نومة؟
املو�ضوع م�ش حكاية �أكل هتو ّقفه �شوية وال ريا�ضة جتريلك يومني،
املو�ضوع "نف�سي" بحت..
مبتخ�س�ش رغم �أنها بتعمل نف�س نظام ريجيم عمله
ليه فيه نا�س
ّ
نا�س تانية وخ�ست؟
وليه بييجي نا�س تقول لك الدكتور ده �شاطر ويف الآخر تكت�شف �إنه
دكتور عادي جدً ا ومتخ�س�ش معاه؟
طيب ..ه ّو �إنت يا اللي عايز تخ�س فا�شل مث ًال �أو اللي خ�سوا �أح�سن
منك يف حاجة؟
هل عندك م�شكلة ع�ضوية �أو غبي ،ال �سمح اهلل ..الإجابة :لأ.


املو�ضوع نف�سي ...الفرق الوحيد بينك وبني َمن جنحوا يف التخل�ص
من �أوزانهم الزائدة هو �أنهم لقوا �سبب �أقوى من حلة حم�شي ورق عنب
�أو برطمان نوتيال �أو طبق البطاط�س املحمرة وهي �سخنة ،يخليهم
ي�ضحوا بالأكل ع�شانه ،بقى عندهم �إرادة!
ّ
"�إرداة" تلك الكلمة التي يحملها كل كتاب عن فقدان الوزن ويكررها
كل طبيب تغذية يف العامل ،يقولها اجلميع وهم على يقني �أنهم يدركوا
معناها  ،ولكنهم مل يفهموها �أبدا!
يف حقيقة الأمر املو�ضوع له معاين �أخرى ،هو اكت�شاف لنف�سك من
جديد ،البحث عن حمرك الإرادة اللي يخليك ت�صرب وتكافح وتعرف
�إن الدنيا �أهداف ،و�إن حمد�ش هيعرف ي�ساعدك� ،إنت اللي بت�ساعد
نف�سك.
هذا ما يحاول تقدميه الكتاب الذي جمع جمموعة من جتارب� ،أنا
واحد منهم ،لأ�شخا�ص جنحوا يف عبور خط بارليف املنيع والتخل�ص
من �أكرب عقدة واجهتهم يف حياتهم دون حاجة مل�ساعدة خارجية..
ه�ؤالء حتكموا يف �أنف�سهم ور َّو�ضوها.
علموا �أنهم لي�سوا ف�شلة ومل يخلقهم اهلل عاجزين ،بل هم �أبطال
بنوا جناحهم ب�أنف�سهم و�شقوا طريقهم وذاقوا حالوة الر�شاقة والأناقة
واللياقة.
جاءتني فكرة الكتاب �أثناء رحلتي الطويلة مع الريجيم بعد �أن
وجدت �أنني اقرتبت من التخل�ص من �أكرب عقدة قرفتني يف حياتي


و�شكلي بقى �أح�سن ،كل النا�س بت�س�ألني �إنت عملت �إيه وعملت كده
�إزاي؟
افتكرت وقتها �إين قعدت � 10سنني �أحاول �أخ�س و َبف�شل و ُرحت
لـ 8دكاترة ومعملت�ش حاجة ،واملرة الوحيدة اللي ا�شتغلت مع نف�سي
جنحت ..طب �إيه اللي ح�صل� ..إ�شمعنى املرة دي؟
وهو ده اللي الكتاب بيحاول يتكلم عنه� :إ�شمعنى �أنا و�آخرين جنحنا
يف التخل�ص من وزننا الزائد و�إزاي ممكن �إنت كمان تنجح وتعمل �إيه
ملّا يقابلك م�شكلة يف رحلة الريجيم الطويلة وال�صعبة.
ولهذا ق�سمت الكتاب �إىل ثالثة �أجزاء ،اجلزء الأول ،بعنوان "ما
قبل الريجيم" لتجارب عا�شها كل من عانى من التُّخن ،مر بها وذاق
ق�سوتها و�أراد �أن يخ�س من �أجلها� ،أما اجلزء الثاين فهو بعنوان "رحلة
الريجيم" وهو ر�صد لأول خطواتك و�أنت تخطو �أقدامك الأوىل يف
الرحلة ،وكل م�شكلة قد تواجهك �أثناء الرحلة الطويلة وحلول ابتدعها
َمن �سبقوك بالريجيم وجنحوا� .أما اجلزء الثالث "ما بعد الريجيم"
فهو عبارة عن حكايات النجاح التي حتققت بعد اخل�س�سان ور�صد
لغنائم انت�صارك يف تلك احلرب ال�صعبة وحالوة هذا ال�شعور التي ال
ميكن و�صفها مهما توافرت الكلمات ...هكذا يقوم الكتاب على نظرية
"ا�س�أل جمرب وال ت�س�أل طبيب".
للتلخي�ص� ،ستجد �إجابة لكل �س�ؤال وكل معاناة يف بالك داخل
ل�ست وحدك ،فجميعنا واجهنا نف�س الإح�سا�س
الكتاب و�ستعلم �أنك َ


وامل�شاكل يف الريجيم ،ولكننا تخطيناها و�أنت �ستتخطاها ،ولكن احذر
قبل �أن تقر�أ ،هذا لي�س كتا ًبا تقليد ًيا على �شاكلة "كيف تتخل�ص من
وزنك يف �أ�سبوع �أو ١٠وجبات �سحرية ت�ساعدك على حرق الدهون!"..
فلن جتد يف الكتاب ُن ُظ ًما غذائية �أو ن�صائح طبية ولكنه كتاب
يتحدث عن كل ما يعانيه امل�صاب بالتُّخن منذ طفولته ويبحث عن حل
لكل م�شكلة تواجهك �أثناء رحلة الريجيم جعلتك تف�شل يف كل مرة،
وقررت �أن تتخل�ص من وزنك ..ابحث عن نف�سك داخل الكتاب ولو
خ�سيت ادعيلي.
و�إن �شاء اهلل ،نحن ال�سابقون و�أنتم الالحقون..





الأ�سم :حممد �صالح
الوزن :من �114إىل  72كجرام
املدة� 5 :أ�شهر


1الجزء األول
عصور ما قبل الريجيم
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«إنت مش تخين ..إنت مليان»
عزيزي القارئ ..قبل �أن �أبد�أ حديثي عن جتربتي وجتارب �آخرين
جنحوا يف �أن يفقدوا وزنهم ،عليك �أو ًال �أن تعرف بع�ض احلقائق
والأرقام املهمة التي �ستكون مرج ًعا لك بعد ذلك ت�شد من �أزرك
توجه نف�سك وت�ضع
وجتعلك ال تتبع
ً
�شخ�صا يوجهك� ،إمنا �أنت َمن ّ
نظامك اخلا�ص وال تنظر �إىل كالم النا�س وتقييماتهم �إمنا �أنت تبني
تقييمك لنف�سك طب ًقا للعلم ،ولأن هذا لي�س كتا ًبا علم ًيا �إمنا يحاول
تقدمي �صورة جديدة وخمتلفة مل�شكلة ال�سمنة وتقدمي حلول غري
تقليدية من رحم حلول َمن �سبقوك ،فلن �أطيل عليك ولكن �س�أكتفي
بحديث خمت�صر.
يف بداية الأمر ،ح�سب �أغلب الدرا�سات والأبحاث املتخ�ص�صة
يف جمال ال�سمنة والنظم الغذائية ،تنق�سم الزيادة يف الدهون �إىل
ق�سمني ،الزيادة املتو�سطة يف الوزن « ،»over weightوالق�سم الآخر
هو ال�سمنة « »obesityوالفارق بينهما يعتمد على ن�سبة الزيادة ذاتها،


كيلوجراما من الوزن
ف�إذا و�صلت الزيادة يف الوزن �إىل �أكرث من 30
ً
الطبيعي ،ي�صبح هذا الفرد �سمي ًنا �أما من هو �أقل من ذلك فيكون
زائدً ا يف الوزن� ،أو كما يقال بالعامية «مليان �شوية» ،لكن هناك
ت�صني ًفا �آخر لل�سمنة ،يق�سمها لثالثة مراحل �إذا و�صلت الزيادة من
 35كجم حتى  40كجرام �أ�صبح الإن�سان م�صا ًبا بـ»�سمنة مفرطة»،
�أما �إذا و�صلت الزيادة حتى  50كجم �أ�صبحت «�سمنة َم َر�ض ّية»� ،أما
ما هو �أكرث من ذلك ُ�س ّميت «�سمنة رهيبة».
�أما النقطة الأخرى ،فهي �أن منظمة مثل منظمة ال�صحة العاملية
التابعة للأمم املتحدة ،تعترب ال�سمنة ً
مر�ضا من �أخطر الأمرا�ض ،كما
�أنه ُيع ّد من �أكرث الأمرا�ض انت�شا ًرا يف العامل ،فح�سب درا�سة �أمريكية
حديثة ،ارتفع عدد �أ�صحاب ال�سمنة حول العامل من  800مليون �شخ�ص
عام � 1980إىل نحو  2مليار يف  2015مبعنى �أن عد َد َمن لديهم زيادة
يف الوزن و�سمنة مفرطة ميثل  %30من �إجمايل �سكان الأر�ض.
و�ضعت الدرا�سة ترتيب �أكرث  10دول يف الإ�صابة بال�سمنة يف
العامل ،وهي:
 -1الواليات املتحدة
 -2ال�صني
 -3الهند
 -4رو�سيا


 -5الربازيل
 -6املك�سيك
 -7م�صر
� -8أملانيا
 -9باك�ستان
� -10إندوني�سيا
تعد الواليات املتحدة الأكرث �سمنة بن�سبة  %13من �إجمايل العامل،
�أما ال�صني والهند م ًعا فتمثالن � ،%15أما بالن�سبة مل�صر ،ما �شاء اهلل،
جنحنا يف التفوق لأول مرة بعد �أن ح�صلت م�صر على املركز ال�سابع
مع دول متقدمة مثل �أمريكا وال�صني ورو�سيا لت�سجل �أكرب دولة �أفريقية
وعربية بها �أوزان ثقيلة بعد �أن تفوقنا على ال�سعودية التي احتلت هذا
املركز ل�سنوات عديدة.
يف حني �أظهرت درا�سة �أخرى �أن من كل ثالثة �أفراد يوجد فرد
�شخ�صا بال ًغا
يتمتع بزيادة غري قليلة يف الوزن ،و�أن من بني كل 20
ً
يوجد �شخ�ص م�صاب مبر�ض ال�سمنة املفرطة ،ومن بني كل �ستة
�أطفال يوجد طفل يعاين من ال�سمنة ..وهي ن�سب مرتفعة ومتزايدة
ب�شكل كبري كل عام.
وقبل �أن نبحث عن حل لنجاح الريجيم علينا �أو ًال �أن نعرف
العوامل التي تت�سبب يف ال�سمنة ،فيق�سم علماء التغذية �أ�سباب الزيادة


يف الوزن �إىل عدة عوامل خمتلفة� ،أولها و�أكرثها ت�أث ًريا على الإطالق
عامل ال�سعرات احلرارية الذي يحدث من خالل اختالل التوازن يف
عدد ال�سعرات احلرارية التي تدخل ج�سم الإن�سان.
ورغم اختالف احتياج الإن�سان من ال�سعرات احلرارية طب ًقا
لل�سن واحلركة والنوع ف�إننا لو �أخذنا �شريحة مثل الرجال يف فرتة
الع�شرينيات مع حركة متو�سطة ،ف�سنجد �أنه يحتاج يوم ًيا � 2400سعر
حراري ولكن يف احلقيقة �أن �أغلب من يعانون من ال�سمنة ي�أكلون ما
يزيد على � 3آالف �سعر حراري.
وهذا ما يف�سر الرتابط العظيم بني فكرة فقدان الوزن وتقليل الأكل
وهي الطريقة التي يلج�أ لها �أغلب �أطباء الريجيم الذين يعتمدون على
و�ضع نظام غذائي يقدم لك ما بني � 1000إىل � 1500سعر حراري يوم ًيا
فيقوم اجل�سم بالتعوي�ض من الدهون املرتاكمة لتوفر الطاقة للج�سم.
العامل الثاين ،هو الذي ُيع ّد �ش ّماعة للعديد من �أ�صحاب الوزن
الزائد« ،اجلينات» �أو العوامل الوراثية ،فرغم �أنها جزء حقيقي وم�ؤثر
يف عملية زيادة �أو نق�ص الوزن ف�إنها لي�ست عام ًال تعجيز ًيا كما يدعي
البع�ض عندما ت�س�أله «�إنت م�ش عايز تعمل ريجيم ليه؟» فريد عليك
يف ثقة «�أ�صل �أنا م�ش تخني ..دي جينات» ،وك�أن كلمة جينات معناها
�أن اهلل خلقك لتكون �سمي ًنا و�أنه ال حل لك وعليك �أن تعي�ش متقب ًال
الأمر الواقع ،وهو �أمر عار من ال�صحة.
ف�إذا عدنا �إىل درا�سة �أمريكية يف  2010مث ًال �سنجد �أن هناك 400
جني خمتلف ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على الزيادة يف الوزن بع�ضها يرتبط


مبعدل احلرق و�أخرى بنوبات اجلوع وغريها ..وهذا بالإ�ضافة �إىل
ال�سمنة مما يجعلك ً
عامل �أن يكون والداك من َ
معر�ضا بن�سبة
مر�ضى ِّ
�أكرب لأن ت�صاب مثلهم ..لكن ت�شري الدرا�سة � ً
أي�ضا �إىل �أنه لي�س العامل
الوحيد �أو الأ�سا�سي و�أن يف الكثري من الأحيان يكون ال�سبب لي�س وراث ًيا
�إمنا مرتبط بالرتبية اخلاطئة فعندما يكون والداك من �أ�صحاب
ال�سمنة فهذا يعني بالت�أكيد �أن طريقتهم يف الأكل غري �صحيحة وهو
بالتايل ما �سيجعلك ت�أكل بطريقة خاطئة مثلهم.
وهذا ينقلنا للعامل الثالث وهو العامل البيئي ،مبعنى �أن العوامل
املحيطة حولك ت�ساهم يف زيادة وزنك ،فالأهل يكون عليهم عامل
خا�صة عندما نكون �أطفال ،فمن منا مل َ
يحظ بحب �أمه وج ّدته
ورغبتهما يف تغذيتنا طب ًقا للموروث ال�شعبي العظيم مثل «تزغيط
البطة».
وكذلك عامل الأ�صدقاء الذين يحبون الطعام ،فعندما جتد نف�سك
و�سط وحو�ش ت�أكل بالـ� 20ساندوت�ش �سيكون من الطبيعي �أن ت�شاركهم
تلك الكميات� ،أو مث ًال مع قدوم �شهر رم�ضان في�صاب امل�صريون
بهي�سترييا اجلوع وي�أكلون �أ�ضعاف ما ي�أكلون يف طبيعتهم وتظهر
احللويات ب�أ�شكالها املختلفة فبد ًال من �أن يفقد ال�شخ�ص جز ًءا من
وزنه بعد �أن �صام �أكرث من ن�صف اليوم يزيد وزنه يف النهاية ..وغريها
من الأمثلة التي تنطبق علينا جمي ًعا.
�أما العامل الرابع فهو الطعام نف�سه ،لأن نوعية الطعام تفرق كث ًريا
كالما مثل:
يف �أ�سباب ال�سمنة وهو العامل الأ�شهر ،فلهذا ن�سمع دائ ًما ً


«متاكل�ش من ال�شارع»« ،بال�ش فا�ست فود»« ،مرت َْم َرم�ش» ،فكلما كان
م�صنوعا ب�شكل �صحي با�ستبدال بع�ض املكونات مثل ا�ستخدام
الأكل
ً
ال�سمنة والزبدة �أو �أكل امل�شويات بد ًال من املقليات
زيت الزيتون بد ًال من َّ
يكون الأمر �أف�ضل كث ًريا.
ت�أتي بعد ذلك جمموعة عوامل �أخرى ،منها عامل الريا�ضة ولي�س
كما يظن البع�ض �أنه مفيد لأنه ي�سهم يف حرق الدهون فقط �إمنا له
فوائد �أخرى منها رفع املعنويات وامل�ساعدة على اال�ستمرارية يف
الريجيم ورفع معدل احلرق عند الإن�سان.
وقد مت حدي ًثا �ضم العامل النف�سي ،الذي يختلف من �شخ�ص �إىل
�آخر ،فربطت درا�سات حديثة بني الزيادة يف الوزن والعمل حتت �ضغط
كاف للراحة والنوم وكذلك العمل لفرتات
وعدم احل�صول على وقت ٍ
طويلة والدخول يف حاالت اكتئاب متقطعة ،وغريها من الأ�شياء التي
قد ت�ؤدي يف النهاية �إىل زيادة يف الوزن �سواء عن طريق الأمالح يف
اجل�سم �أو الأكل بكمية كبرية لتعوي�ض متع �أخرى اختفت مثل الراحة
والنوم.
ينق�سم «الفتّايون» (من الفتي) يف الريجيم �إىل نوعني� ،أطباء
�سمنة ومدربني يف اجليم والنوادي ،وكل منهم يفتقد للمعرفة لي�س
لأنه جاهل �أو غري ملم بتفا�صيل التمرينات الريا�ضية و�أنظمة التغذية
ال�صحيحة ،ال �سمح اهلل� ،إمنا لأن �أغلبهم مل مير بتجربة ال�سمنة وحب
الأكل وعدم القدرة على احلركة من كرثة الدهون.


تختلف الأمور كث ًريا عندما تتعامل مع �شخ�ص مر بتجربتك
وا�ست�شعر امل�شاعر نف�سها التي متر بها ،فمث ًال عندما يقول لك املدرب
«ام�شي ن�صف �ساعة يوم ًيا» فهي معلومة �صحيحة و�ضرورية لفقدان
الوزن ،لكنه ال يعلم كيف ميكن تنفيذ ذلك وال حجم التّعب والإرهاق
و�صعوبة احلركة التي مير بها ال�شخ�ص ال�سمني الذي يف الغالب ال
يحب احلركة.
على اجلانب الآخر� ،إذا جاء لك �آخر َم َّر بتجربتك وبالتحديات
نف�سها التي �ستواجهك �سيكون الأمر خمتل ًفا ،فهو يعرف جيدً ا حجم
التعب والثقل الذي ت�شعر به مبجرد احلركة والآالم ال�شديدة التي
ت�صيب الركبة والظهر ب�سبب ثقل الوزن ،ويعلم �أن التنف�س ال يكون
طبيع ًيا مع �أغلب احلركات حتى لو كان جمرد �صعود �س ّلم.
يعلم مدى �صعوبة احلركة بعد �أقل من  3دقائق عندما يبد�أ اجل�سم
يف �إفراز العرق وتزيد دقات القلب مع �صعوبة التنف�س ثم ينتقل الأمل
بعد ذلك �إىل الفخذين ثم القدمني ،فت�صبح مرهقة ومتعبة بل ي�صل
الأمر �إىل �صعوبة حتريك القدم نف�سها و�شعور ب�شد يف الع�ضالت.
بكل هذه الآالم والتحديات وال�صعوبات ت�صبح جملة «ام�شي كل
يوم ن�صف �ساعة» جملة تقليدية غبية ال تعني �شي ًئا ولن يفعلها �أغلب
�أ�صحاب الوزن الزائد لأن الطبيب �أو املدرب الذي تعلم وقر�أ يف النظم
الغذائية ،مل ي�شعر باملري�ض ومل يعلم مب�شكلته ..فرق كبري بني �أن
تعالج ً
مري�ضا و�أن ت�شعر به و�أن تعطيه دوا ًء و�أن تقنعه بتناوله.


جمبا على الذهاب
يف حاالت املر�ض الطبيعية يكون الإن�سان َ ً
لطبيب بداعي �أمله و�سماع تعليماته ،ولأن املر�ض الع�ضوي يحتاج �إىل
عالجا نف�س ًيا فعلى العك�س ي�أتي مر�ض ال�سمنة
دواء معني يعالج ولي�س ً
مب�شكلة نف�سية كبرية رغم �أن م�شاكله ع�ضوية ومعروفة �إال �أن عالجه
نف�سي بحت.
فالأهم من التوقف عن الطعام هو القدرة على فعل ذلك ،والأهم
من ممار�سة الريا�ضة االقتناع ب�أهمية املواظبة ،والأهم من كل ذلك
يوما �أن ي�صبح ب�صحة جيدة عليه �أن
�أن يعلم املري�ض �أنه �إذا �أراد ً
ي�صبح �إن�سا ًنا جديدً ا.



حكايتي مع العجل
ال ميكن �أن ي�شعر بالإن�سان ال�سمني �إال من كان �سمي ًنا مثله يف يوم
من الأيام مهما كان حجم امل�ساعدة والتعامل والتف ّهم ،لن ي�شعر �أحد
مبعاناة رجل يعاين من ال�سمنة �إال من عانى من امل�شكلة نف�سها.
فهل ميكن ل�شخ�ص عادي �أن يعرف معنى �أن يجد الإن�سان �صعوبة
يف ارتداء �شراب ،مث ًال� ،أو �أن يجد �صعوبة يف الركوع وال�سجود يف
ال�صالة ،هل ي�ستطيع �أن يتفهم تلك امل�شكلة ال�صعبة يف �أن يجد ال�سمني
مقا�سه يف املحالت �أو يجل�س ملت�ص ًقا َمبن حوله يف امليكروبا�ص ثم
يجد �صعوبة �أكرب عند النزول منه خا�ص ًة �إذا كان يجل�س يف الكنبة
الأخرية "اللي بت�شيل �أربعة"؟.
رمبا يختلف �صاحب ال�سمنة بح�سب حجم الدهون وعمرها داخل
ج�سمه ،لكن من امل�ؤكد والذي ال يعيه الكثريون �أن �أغلب من يعانون
من م�شكلة ال�سمنة يعانون من احل�سا�سية الزائدة التي جتعل �أب�سط


الكلمات ت�ؤثر فيهم ..ورغم �أنه مع مرور الوقت تقل درجة احل�سا�سية
وي�صبح ا�ستماعهم للم�ضايقات والتعليقات �أم ًرا عاد ًيا ف�إنها تظل
وجرحا ال ُين�سى وال ُيحى �أبدً ا.
تاركة �أث ًرا ً
فعندما يحبو الطفل �صاحب اجلينات الوراثية التي جتعله ممتل ًئا
مقارنة مع بقية �أ�صدقائه يف املدر�سة ومع �أول خطواته يف احلياه
يبد�أ بال�شعور باالختالف �سواء يف ال�شكل �أو �صعوبة قدراته ن�سب ًة َملن
حوله حيث تنمو بذرة �أ�سى داخله ال ي�شعر بها �أحد ،يظن النا�س �أن
الطفل ال�صغري ما زال ال يعي م�شكلته وهو �أمر خاطئ ،فهو رمبا ال
يعلم بالأمرا�ض املتالحقة التي ت�أتي مع ا�ستمرار ال�سمنة وال يهمه يف
تلك الفرتة �شكله الو�سيم �أمام البنات .لكنه ي�شعر باالختالف وبالتم ّيز
الذي يبد�أ ب�أب�سط تلك الأ�شكال ب�أن ي�صبح حجمه الكبري هو و�صفه
و�صفته ،ففي جمتمعاتنا العربية ،منيز الأ�شخا�ص ب�أ�شكالهم و�أحيا ًنا
عيوبهم ،في�صبح �أ�سماء النا�س على �شاكلة "الواد حممد الطويل"،
"�سيد التخني"" ،كرمي امل�سيحي"�" ،أجمد الأ�سمر".
فتخيل �أن ي�صبح ا�سمك عند تداوله بني النا�س "فالن الفالين"،
فيقول له "ال ،معرفو�ش" فريد عليه :الواد التخني اللي بيقعد يف �آخر
الف�صل!!
ال تتوقف امل�شكلة عند هذا احلد بل تزيد وي�صبح التجريح واجلرح
�أعمق و�أق�سى ،فكلما كرب الأطفال زاد وعيهم وزاد متيزهم و�ضاعت
براءتهم وتلوثت عقولهم ،فما زلت �أتذكر جيدً ا ذلك الطفل الطيب
الذي كان يعاين من م�شاكل �صحية �أبرزها الت�سمنة الزائدة فكان يجري


وراءه الأطفال يف فناء املدر�سة وهم يغنون "التخني �أهو ..التخني �أهو"،
ورغم حماوالته امل�ستمرة للهروب منهم فدائ ًما كانت �سمنته الزائدة
تقف عائ ًقا لهروبه ،فيالحقه الأطفال ب�ضربات على قفاه ،حتى �أ�صبح
الأمر وامل�شهد عاد ًيا و�سط �ضحكات املدر�سني وهمزات املدربني.
وما زلت �أتذكر �أن تلك ال�سنة االبتدائية ،كانت �آخر مرة �أرى فيها
هذا ال�صديق الذي ترك املدر�سة وحت ّول منازل بعد �أن �أغمي عليه يف
يوما.
�آخر مرة جرى فيها ونقل �إىل امل�ست�شفى ومل ي ُعد ً





العجل وصل
مع بلوغ املرحلة الإعدادية يف التعليم ،تظهر فرتة املراهقة حيث
يتحول الأطفال �إىل ق�سمني ،اجلزء الأول ،عيال رخمة وعاملني فيها
بلطجية ي�ستخدمون �سذاجتهم و�سخريتهم ظ ًنا منهم �أنهم �أ�صبحوا
رجا ًال ،فتتحول ال�سخافات من «�أقول �شاكو�ش� ..شعرك منكو�ش» �إىل
�سخافات «�أمك يف الع�شة ّول طارت».
والن�صف الآخر ،هم املغلوبون على �أمرهم يعانون من الن�صف
الأول الذي ينهال عليهم بوابل من ال�سخرية والإهانة.
ميتلك الن�صف الأول مهارة احلماقة وال�سخرية من الآخرين
ب�شكل فني ،فكل �شخ�ص مغلوب على �أمره لديه م�شكلة �أو عيب ك�أن
ُيط َلق عليه لقب �سخيف يلت�صق به وي�صبح لزمته اجلديدة ،فعلى
�سبيل املثال ،كان لأ�صحاب اللدغات يف الراء وال�سني ن�صيب كبري
من ال�سخرية ،مبجرد �أن يفتح �أحدهم فمه للحديث تبد�أ موجات من


ال�ضحكات ال�ساخرة امل�ستمرة فكان �أ�صحاب اللدغات يف الراء يلقبون
بالفطرية �أما �أ�صحاب ال�سني فيلقبون بال�سمكة ،في�أتي العيل الرخم
ويقول للألدغ قول �سمكة وعندما ينطقها ي�ضحك ويقوم بتقليده.
�أما �أ�صحاب ال�سمنة فكان لهم ن�صيب الأ�سد من ال�سخرية
املتوا�صلة التي تبد�أ مع �شروق ال�شم�س بجملة «العجل و�صل» مرو ًرا
بت�أليف �أغاين عليه مثل «العجل وقع هاتوا ال�سكينة ..العجل طار هاتوا
املن�شار».
ومع مرور الأوقات والأزمنة ،وبق�صد وبدون ق�صد ،ت�صبح معاناة
�أ�صحاب ال�سمنة �أج�سامهم فال ير�ضى �أحد �أن ي�شاركه يف لعبه �إال �إذا
كان �صاحب الكرة ،حيث كان �أق�صى طموح �صاحب الوزن الكبري �أن
يقف «جون» ع�شان هي�س ّده.
هذا بالإ�ضافة �إىل �سخرية النا�س منه عند تناوله الطعام
وا�ستخدام كلمات مثل «ما تيجي تاكلني �أح�سن»« ،عايز �أنام على
إنت حامل ّول �إيه؟» ..وغريها من
كر�شك �شوية»�« ،إيه يا حممد دهَ � ..
امل�ضايقات التي يظن قائلها �أنه خفيف الدم ولو �أنه يعلم حجم اجلرح
الذي ي�سببه للآخرين ل�صمت �إىل الأبد.
يرتفع حجم املعاناة مع دخول اجلامعة ،وي�صبح �شاغل الطالب
�أنه يعرف بنات (يحب ويتحب) وهنا ت�أتي �أ�صعب حلظات �أ�صحاب
ال�سمنة بعد �أن يجد �أغلبهم حالة رف�ض عام من �أغلب البنات ب�سبب
�شكله غري املتنا�سق ومالب�سه الوا�سعة وحجمه الكبري ،فت�صبح كلمة


ا�ستماعا يف �أذنه وي�صبح الإحباط
«�إنت زي �أخويا» اجلملة الأكرث
ً
�سمته الأ�سا�سية.
يف تلك الفرتات املختلفة ،ابتدا ًء من الطفل ال�سمني مرو ًرا باملدر�سة
واجلامعة ثم العمل ،تنخف�ض معدالت الثقة بالنف�س لت�صبح يف �أدنى
م�ستوياتها ورغم �أنها تختلف من �شخ�ص �إىل �آخر على ح�سب املواقف
التي مر بها و�شخ�صيته ف�إن الثقة بالنف�س وال�شعور بالزهو هو �أكرث
ال�سمنة يف العامل.
الأ�شياء التي تختفي عند معظم مر�ضى ّ





أيضا حكايات أخرى
للبنات ً
برغم ت�شابه الظروف بني الولد والبنت �أ�صحاب ال�سمنة ف�إنه يظل
ح�سا�سا
للبنت ال�سمينة م�شكلة �أكرب و�أعمق ،ف�إذا كان الولد ال�سمني
ً
ب�سبب �شكله ف�إن البنات ميتلكن �أ�ضعاف تلك احل�سا�سية املفرطة �سواء
بال�سلب �أو الإيجاب.
خا�سة» �سرتت�سم
فمث ًال يف حالة الإيجاب� ،إذا قلت لبنت «�إنتي ّ
على وجهها �ضحكة كبرية حتى �إذا كانت تبكي قبلها وك�أنك نقرت
على زر ال�سعادة ،وهو نف�س الأمر يف احلالة العك�سية ،فمع �أي نظرة
�أو كلمة تلمح ب�أن وزنها قد زاد تتحول حياتها وحياة َمن حولها �إىل
جحيم م�أ�ساوي.
االختالف الأكرب بني الولد والبنت هو �أن �أبرز ما مييز م�شاعر
املر�أة عن الرجل هو �أن ال�شكل الظاهري للبنت هو الأهم عند الرجال
على عك�س البنات حيث ي�أتي �شكل الرجل يف الدرجة الثانية والثالثة،


ولهذا تت�ضاعف �أزمة البنات لأن زيادتها يف الوزن جتعلها لي�ست حمل
اهتمام الرجال ،وت�صبح جملة «دي زي �أختي» على ل�سان كل الأوالد.
ورغم �أن التجربة العملية تو�ضح �أنه كلما زاد جمال املر�أة زادت
تفاهتها و�سوء �شخ�صيتها و�أن �أغلب البنات �صاحبات الأج�سام الكبرية
لديهن من ال�شخ�صيات التي جتتاز اجلمال اخلارجي ف�إن غباء الرجال
و�شهوتهم يجعالنهم ال يرون ذلك اجلمال الداخلي.
ف�إذا كان الرجل ميتلك غريزة جن�سية ،فالبنت متتلك �أهم غريزة
وهي �أن تكون مرغوبة من الرجال فعندما يختفي هذا الإح�سا�س
تختفي معه الكثري من الأنوثة وال�سالم النف�سي وي�صبح على البنت �أن
تختار بني �أمرين؛ �أن تنتظر �أن ي�أتي لها زوج «�صالونات» ويكون �شكله
وح�ش �أو �أن «تخ�س» ..ويا ليت ذلك الأمر �سهل.



البحث عن سبوبة
داخل الغرفة الكبرية لدكتور الـ»دايت» حيث ينتظر املر�ضى ،ت�شعر
منذ الوهلة الأوىل بنظرات َمن حولك من اجلال�سني �أثناء حجز املوعد
للدخول للدكتور ،تكون تلك البداية احلقيقية الأوىل لل�شعور بالإحراج
ال�شديد لي�س ب�سبب التخن فهذا �أمر يعاين منه ال�شخ�ص فرتات طويلة
يف مواقف متعددة ولكن جتمع الع�شرات من �أ�صحاب م�شكلة واحدة يف
مكان واحد ،كل ينتظر دوره ،تلك حلظات �صعبة.
فمع كل �إن�سان جديد يدخل العيادة تتجه �إليه نظرات كل املنتظرين
لتبد�أ املرحلة الأولية بفح�ص مبدئي بالعني من القدم �إىل الر�أ�س ثم
فح�ص �أكرث دقة على الأماكن الأكرث برو ًزا يف اجل�سم� ،إىل �أن ينتهي
الأمر بالبحث عن �أكرث الأماكن املت�ضخمة يف اجل�سم ليقوم كل �شخ�ص
جال�س يف العيادة مبقارنتها بنف�سه حماو ًال �أن يرفع معنوياته ب�أنه �أقل
حج ًما وعلى ر�أي املثل «اللي ي�شوف بلوة غريه تهون عليه بلوته».


تلك اللحظات الطويلة اململة داخل العيادة التي متر ببطء �شديد
حرجا يف البداية وكرهً ا للمكان �إىل �أن يتغري الو�ضع
جتعلك �أ�شد ً
بتح ّولك لزبون دائم للعيادة تعرف كل من فيها وت�صبح ناديك املف�ضل
ووطنك الثاين.
من تلك املقدمة دعني �أ ُقل لك �إن �أكرب خدعة عملها ال�شيطان
للبني �آدم� ،إنه ف ّهمه �إن دكتور «الدايت» ده �ساحر وحل للخروج من
�أزمة ال�سمنة ،احلقيقة �أن غالبية من الذين يطلق عليهم �أطباء التغذية
�أو الريجيم �أو «نيرت�شن» �أو غريه «كذبة كبرية» وي�صل بع�ضهم �إىل
مرتبة الن�صابني.
دعني �أحكي لك جتربتي مع � ٧أطباء تغذية من �أرقى الأطباء
�أ�صحاب عيادات الزمالك واملهند�سني الذين ي�صل ك�شفهم �إىل
 300جنيه وحتى �أطباء امل�ستو�صف �أبو  ٥جنيه� ..أولئك وه�ؤالء كلهم
يرق�صون على «كرو�ش» زبائنهم.
تبد�أ رحلة دكتور الدايت الذي يف الغالب لي�س دكتو ًرا! بعد �أن تخ ّرج
يف �إحدى الكليات التي تت�شابه مع الطب مثل العالج الطبيعي ثم يلتحق
تخ�ص�صا �إىل �أحد
خريج العالج الطبيعي �أو الطبيب الذي ال ميتلك
ً
دبلومات التغذية املنت�شرة التي ميكن �أن يح�صل عليها �أي �شخ�ص
�أو �إذا كان معاه قر�شني ميكن �أن يح�صل عليها من اخلارج ثم عند
عودته يكتب على الفتة العيادة «ع�ضو اجلمعية الأمريكية �أو الأوروبية
�أو ال�صينية لعالج ال�سمنة» وهذه خدعة كبرية � ً
أي�ضا لأنها ال تعرب عن
كونه طبي ًبا حمرت ًفا �أم ال.


فاحلقيقة امل�ؤكدة �أن �أغلب �أطباء التغذية يبحثون عن املك�سب
ال�سريع يف «�سبوبة التخن» بعد حتول املو�ضوع �إىل هاج�س اجلميع لي�س
فقط امل�صابون بال�سمنة� ،إمنا لكل فرد يرغب يف احلفاظ على ر�شاقته
وكل بنت تتم ّنى �أن تتزوج ،وكل �سيدة تريد �أن متلأ عني زوجها.
فانفجرت عيادات «دكاترة ال�سمنة» يف كل مكان بع�ضهم �أطباء
غيوا من ن�شاطهم بعد �أن وجدوا الأموال تهطل
بال ماج�ستري و�آخرون ّ
من ال�سماء على �أ�صحاب عيادات الريجيم ،بل زاد الأمر بدخول من
هم لي�سوا �أطباء متخ�ص�صني يف الأمر حتى �إنني �أتذكر �أنه يف �إحدى
زياراتي املتعددة لدكاترة الريجيم ذهبت �إىل طبيب دايت نزلت معاه
 ١٠كجم ثم علمت بعد ذلك �أنه طبيب بيطري!
جراب الحاوي:

كما يقول �أهل بلدنا «ياما يف اجلراب يا حاوي» ،ميتلئ جراب
�أطباء ال�سمنة والتغذية مبئات الأدوات مل�ساعدة املر�ضى التي تكون
يف �أغلبها خادعة لهم ،متت�ص �أموالهم �أو تكون و�سيلة لك�سب زبائن
الريجيم من العيادات املناف�سة.
فبع�ضهم يلعب على �شكل العيادة و�شياكة الدكتور و�آخر ي�ستخدم
بع�ض الأجهزة الوهمية التي تعتمد على �إقناع املري�ض ب�أنها تفتت
الدهون وما �شا َبه وهي خدعة كبرية ،بالإ�ضافة �إىل خدع �أخرى مثل
«الإبر ال�صينية» و»النوغز اليابانية» و�أجهزة الليزر التي تغلق املعدة
والإبر الهزازة و�أجهزة املوجات املغناطي�سية.


وعلى القارئ �أن يعلم جيدً ا �أن  %90من تلك الأجهزة ال ت�صنع �شي ًئا
وال تق�ضي على الدهون� ،إمنا هي جمرد �أداة جذب مثلما يرتب التاجر
ب�ضاعته ..و�أعلم �أن البع�ض �سيتهمني بالكذب والت�ضليل لأن هناك من
جربوا تلك الأجهزة و�ساعدتهم يف فقدان ع�شرات الكيلوجرامات.
واحلقيقة �أن تلك احلاالت حقيقية لكن لي�س ب�سبب اجلهاز� ،إمنا
�أنت ال�سبب ،فالإن�سان هو املتحكم يف كل �شيء ،هو َمن يرتك ج�سمه
للتخن وهو من يعيده ل�شكله الطبيعي ،فتلك الأجهزة تلعب على نظرية
«اخلداع النف�سي» �أو .illusion
عند اقتناعك ب�أن هناك �أداة �سحرية ت�ساعدك على التخل�ص من
وزنك الزائد� ،سرتتفع عندك الرغبة امللحة يف فقدان الوزن وتكون
رغبتك �أقوى و�أعلى وت�صبح على اقتناع زائد ب�أنك �ستنجح يف فقدان
�صحيحا �ستبد�أ يف خداع نف�سك ب�أن
الوزن وحتى �إن مل يكن ذلك
ً
�أجزاء من ج�سمك انخف�ضت بالفعل �أو الكر�ش نزل� ،أما �إذا كنت
ت�ضع الإبر ال�صينية �أو ت�شرب «�شاي» يفقدك ال�شهية� ،ست�شعر ب�أن
�شهيتك قد ُفقدت بالفعل لي�س لأن ال�شاي �سحري وال لأن الإبر قادمة
من امل�شعوذين يف ال�صني� ،إمنا لأنك َمن �أقنعت نف�سك بذلك.
ودعني �أنقل لك �أ�شهر جتربة يف التاريخ لعلماء النف�س و�أب�سطها
على الإطالق لتو�ضح لك ما �أق�صده وهو ما ي�س ّمى العالج بالوهم �أو
البال�سيبو «.»placebo
ففي الثمانينيات ،قدم عدد من العلماء جتربة عملية على 50
ً
مري�ضا يعانون من ال�صداع املزمن وقام العلماء بتق�سيم املر�ضى �إىل


أقرا�صا
ق�سمني ،بعد �أن و�ضعوهم يف غرفة واحدة و�أعطوا  25منهم � ً
حقيقية لعالج ال�صداع �أما الـ 25الآخرون ف�أعطوهم نف�س �شكل وطعم
�أقرا�ص ال�صداع لكنها يف احلقيقة لي�ست �أدوية �إمنا مادة ت�شبه «البون
بوين».
وكانت نتيجة البحث �أن  15من �أ�صل الـً 25
مري�ضا الذين مل يتناولوا
الدواء احلقيقي� ،شعروا بتح�سن من �آالم ال�صداع مثل الذين ح�صلوا
على الدواء ال�صحيح ،رغم ح�صولهم على «بون بوين»!
طبيب المهندسين وفنان اللوحات:

مل تكن تلك جتربتي الأوىل مع �أطباء ال�سمنة� ،إمنا كان الأكرث
مت ّيزًا ،فور دخولك عيادة هذا الطبيب يف حي املهند�سني "الراقي"،
ت�صاب بالذهول من �شكل العيادة التي ي�شبه مدخلها مداخل الق�صور
يف عهد �أ�سرة حممد علي ،مدخل رخامي عريق� ،أثاث فاخر ال يعتاده
مر�ضى ال�سمنة الدائمون� ،ألوان طالء ب ّراقة ،ولوحات لأ�شهر الفنانني
على كل حائط ،بالإ�ضافة �إىل متاثيل بكل الأ�شكال والأ�صناف.
الذهول لن يتوقف عند املكان فقط� ،إمنا على طريقة حجز
الك�شف والدخول للطبيب ،ال يوجد ممر�ضات تتحدث معهن� ،إمنا
�أجهزة كمبيوتر ،تطالبك ب�إدخال بياناتك عليها ثم حت�صل على كارت
ممغنط �أ�شبه بكروت  MTAثم تتجه للميزان الإلكرتوين ال�ضخم


املليء بالأذرع حيث ي�ستطيع قيا�س كل �شيء ،لي�س الوزن وحده �إمنا
ن�سبة الدهون وحجم العظام وكمية الأمالح يف اجل�سم.
بعد تلك اخلطوات ت�ضع الكارت املمغنط يف �أحد الأجهزة التي
تقوم بالت�سجيل لك للدخول للطبيب ثم تنتظر دورك الذي �سيظهر
على �شا�شة البالزما ال�ضخمة.
عند دخولك للطبيب جتد رج ًال يف منت�صف الثالثينيات يرتدي
�أحدث �صيحات املو�ضة من �أ�شهر املاركات ،ميتلك هذا الطبيب
قدرة جيدة على احلديث ب�شكل ي�شبه �أحمد مظهر يف فيلم "الأيدي
مزيجا بني اللغة
الناعمة" ،يتحدث لك ب�أ�سلوب العلماء
ً
م�ستخدما ً
العربية والإجنليزية ،ال يكتب بخط يده �إمنا يعطيك ورقة مطبوعة
فخمة.
يتميز هذا النوع من الأطباء بذكائه االجتماعي الكبري الذي
ي�ستطيع من خالله �أن يجعلك تدفع ثمن الك�شف الباهظ و�أنت يف
ر�ضا تام بعد �أن تقتنع �أنك تتعامل مع عامل تغذية عاملي ،فهذا الرجل
ال ميتلك ح ًال �أو �سح ًرا �إمنا هو �أ�شبه مبوظفي العالقات العامة يف
ال�شركات الكربى �أ�صحاب املظاهر الرباقة وهو ما يجذب �شريحة
معينة من املر�ضى حمبي املظاهر.
ميتلك هذا الطبيب �أدوات عديدة بجانب املظهر وال�شياكة مثل
قدرته على تغيري نظام الطعام ب�شكل جيد وال�سماح بتناول م�أكوالت


ال يكتبها �أطباء التغذية �أحيا ًنا مثل الك�شري �أو البيتزا ..ورغم �أن
الكثري جنح مع هذا الطبيب ف�إن هذا النجاح �سرعان ما يتوقف لأغلب
املر�ضى بعد �أن يزول ذلك امل�شهد اخلالب للعيادة واملظاهر املُبا َلغ
فيها ،فيدرك املري�ض �أنها جمرد مظاهر ،خا�ص ًة بعد �أن يجد املري�ض
�صعوبة يف افتقاد الوزن مع مرور الوقت وال ي�ستطيع دكتور املظاهر �أن
ي�صنع �شي ًئا �سوى تغيري نظم الطعام ،فيعود مري�ض ال�سمنة للبحث
عن حل جديد للتخل�ص من وزنه لأن بالإرادة وحدها ينجح الإن�سان
ولي�س باملظاهر.
بين بوالق والزمالك:

ُيع ّد هذا الطبيب حالة خا�صة بالفعل ومثا ًال �صغ ًريا للمجتمع
الطبقي الذي يفتقد العدالة االجتماعية ب�أ�شكالها املختلفة ،ال ميتلك
هذا الطبيب �أي �أدوات �أو طرق خمتلفة بل هو يعد �أقل �أطباء الريجيم
ت�أث ًريا بني الأطباء الذين تعاملت معهم ،لكن ميتلك هذا ال�شخ�ص
�سالحا خمتل ًفا فهو يلعب على كل الطبقات والأعمار.
ً
ميتلك هذا الطبيب عيادتني �إحداهما يف منطقة بوالق الدكرور،
والأخرى يف الزمالك ،وكان حظي العاثر �أن ر�شح يل �أحد الأ�صدقاء
�أن �أجته يف بادئ الأمر �إىل عيادة "بوالق" حيث �إن الك�شف ال يزيد على
 ٥جنيهات بد ًال من  ١٠٠جنيه يف عيادته الأخرى بالزمالك باعتبار
�أنه ال�شخ�ص نف�سه ،لكن ما اكت�شفته بعد ذلك �أنه ال يعني �أن يكون
ال�شخ�ص نف�سه هو املعالج �أن تكون طريقته واحدة يف العالج.


كان دخويل العيادة ال�صغرية املوجودة يف �إحدى احلارات ال�ضيقة
للطبيب� ،صدمة يف حد ذاتها بعد �أن تكد�س املر�ضى الغالبة خارج
العيادة من �شدة الزحام و�ضيق العيادة حتى �إنني قررت الرحيل بعد
�أن توقعت �أنني �س�أدخل بعد �شهر من �شدة الزحام� ،إال �أن �صديقي
طالبني بال�صرب و�أن الأمر لن ي�أخذ وقتًا طوي ًال.
وكان �صديقي على حق ،فقد وجدت الأمور �سريعة للغاية ب�شكل
مريب فبعد فرتة ق�صرية وجدت �إحدى املمر�ضات جتمع املر�ضى
مما ميتلكه باعة "الروبابيكيا"،
اجلدد م�ستخدمة مكرب �صوت ،قري ًبا ّ
وبد�أت تلقي ما ي�شبه البيانات الرئا�سية ،تو�ضح فيها نظام التغذية وما
متاما..
يجب منعه ً
و�أريد �أن �أ�ؤكد لك عزيزي القارئ �أنني رغم خربتي الطويلة بني
�أطباء الريجيم ف�إنني فوجئت يومها بالنظام املعلن عنه ،فيكفي �أين
لأول مرة �أ�سمع عن �شخ�ص يحظر �أكل الفلفل الأخ�ضر والطماطم!
مل ي�ستمر البيان الذي �ألقته املمر�ضة كث ًريا وبعد فرتة ق�صرية
وجدتهم ينادون على ا�سمي فا�ستغربت �أنني بهذه ال�سرعة �س�أدخل
رغم �أن عدد املر�ضى يفوق اخلم�سني ومل ِتزد فرتة انتظاري عن ن�صف
�ساعة ولكن �سرعان ما ات�ضح الأمر ،يقف املر�ضى يف طابور طويل
ي�شبه الوقوف على �أفران العي�ش البلدي ،ي�سري الطابور ب�سرعة فائقة
بعد �أن يقوم الطبيب بالنظر �إليك بنظرة �سريعة ال تتعدى خم�س ثواين
ثم يطلب منك الوقوف على امليزان ليكتب وزنك ثم يقول خدت النظام
تقول له� :آه ،يقول لك :طيب �أ�شوفك املرة اجلا ّية.


مل ي�ستغرق الأمر دقيقتني بال�ضبط ..كان امل�شهد �سري ًعا للغاية
حتى �إنني مل �أ�ستطع �أن �أحفظ مالمح الطبيب يف ذهني .و�أعتقد �أن
�سجل يف مو�سوعة "جيني�س" ب�أنه �صاحب
هذا الطبيب ي�ستطيع �أن ُي َّ
الرقم القيا�سي يف الك�شف على املر�ضى.
يف ذلك اليوم عدت غا�ض ًبا وقلت لنف�سي �أنا اللي �أهنت نف�سي؛
وقررت �أن �أذهب يف اليوم التايل �إىل عيادته الأخرى بالزمالك لعل
احلل ال�سحري يكون هناك.
الأمر يختلف كث ًريا يف عيادة الزمالك ال�ضخمة التي تقع يف �أحد
�أ�شهر �شوارع احلي الراقي ،لدى الطبيب ثالث ممر�ضات و�صالون
كبري بكرا�سي �أنيقة جللو�س املر�ضى ،ال يوجد يف العيادة �أكرث من ثالثة
مر�ضى ي�شبهون �سيدات نوادي الروتاري وزوجات ال�سفراء.
عند دخولك ملقابلة الطبيب جتد ابت�سامة �صفراء على وجهه
ي�صاحبها حديث طويل ملدة خم�س دقائق حول حياتك ال�شخ�صية
وبع�ض اللقطات اململة حول حياته هو � ً
أي�ضا ثم يبد�أ بعد ذلك يف
التحدث عن خرباته العظيمة يف جمال التغذية وقدرته على �أن يح ّولك
يف ظرف �شهرين �إىل بطل كمال �أج�سام ..وبعد االنتهاء من الك�شف
م�صافحا �إياك لتنظر يف ال�ساعة بعدها فتجد
يخرج الطبيب بنف�سه
ً
�أن الك�شف ا�ستمر  ٤٠دقيقة كاملة.
يومها خرجت �أ�ضحك دون انقطاع على حجم التناق�ض الذي
يعك�س جمتمعنا البايظ الذي ميكن للإن�سان بفلو�سه �أن ي�شرتي الوقت
والكرامة والطبيب نف�سه.


يضيق المعدة:
ليزر ّ

دكاترة الريجيم �أ�شبه باملو�ضة ،خا�صة يف املجتمعات الراقية،
ف�أتذكر جيدً ا ذلك الدكتور الذي �أ�صبح حديث اجلميع على �أنه �ساحر
م�ستخدما ع�صاه
حقيقي ي�ستطيع ب�أقل جمهود �أن يجعلك تفقد الوزن
ً
ال�سحرية وهو جهاز ليزر يو�ضع على البطن فيقوم بت�صغري حجم
املعدة فت�صبح غري قادر على الأكل.
كان هذا اجلهاز ال�سحري انقال ًبا يف عامل دكاترة الريجيم ف�أ�صبح
ذلك الطبيب جنم جمتمع بعد �أن �أ�صبح طابور عيادته يبد�أ من ال�شارع
حتى �إنه كان ال يقابل املر�ضى بنف�سه بل كان يختار م�ساعدين له من
�أطباء �صغار وخريجي عالج طبيعي للتعامل مع العيانني ..ومل يتوقف
الأمر عند هذا احلد ،فمن كرثة الزحام كان يدخل  ١٠مر�ضى مع
بع�ض لغرفة الدكتور.
ومثل �أي مو�ضة تظهر ثم تختفي ،مل ي�ستمر ذلك الطبيب كث ًريا
لأن �سرعان ما انك�شفت حيلة جهازه ال�سحري الذي ال ي�سمن وال يغني
من جوع ،بعد �أن وجد املر�ضى �أنه ال ي�ؤثر فيهم� ..إنها �إحدى حيل
«البال�سيبو» �أو اخلداع النف�سي الذي جنح مع البع�ض الذين �آمنوا
بقوة اجلهاز اخلارقة ولكنه ف�شل مع الباقي حتى �أتذكر �أنني منذ عدة
�سنوات ذهبت لعيادة هذا الطبيب فلم �أجدها ،وعندما �س�ألت البواب،
قال يل« :الدكتور ده يف ال�سجن دلوقتي».




اال�سم :حممد ر�شدان
الوزن :من �105إىل  73كجرام
املدة� 15 :شهر



الجزء الثاني
رحلة الريجيم





سبع خطوات
عشان تبدأ ريجيم صح
عزيزي القارئ املحرتم ..حتية طيبة� ،أما بعد..
�أهال بك يف بداية الرحلة الطويلة وال�صعبة ،ولكنك قادر �أنت على
�أن جتعلها �أمتع الرحالت التي �ستخو�ضها يف حياتك .فبداية �أية رحلة
�سيكون عليك �أن حتزم �أمتعتك وت�أخذ م�ستلزماتك ا�ستعدادا للإبحار
يف حميط حب الريجيم ،فقد حان موعد بدء الرحلة التي طاملا عجزت
عن ا�ستكمالها.
�إذا �أردت �أن تبد�أ بطريقة �صحيحة بعيدة عن الطرق التقليدية
املعتادة التي تف�شل يف كل مرة؛ ُف ّكك من طرق الريجيم اللي بتل ّمها من
يخ�سوا ز ّيك و ُن ُظم الأكل املختومة ب�أ�سماء �أ�شهر
�صحابك اللي عايزين ّ
دكاترة الريجيم وحمطوطة يف "باك جراوند � "backgroundصورة
لطبق فاكهة و�ست ما�سكة بنطلون وا�سع عليها.


اجعل بدايتك جديدة� ..ضع اخلطوات القادمة �أمام عينك (حلقة
يف ودنك) مع جمموعة الن�صائح الأخرى التي �ستجدها مذكورة يف
الف�صول القادمة داخل "رحلة الريجيم" حتى تكون بدايتك �صحيحة
قائمة على �أ�س�س قوية ،مبن ّية على ن�صائح َمن �سبقوك ،وجابت معاهم.
الخطوة األولى ..راقب نفسك

�ستكون �أول خطوة لك يف بداية رحلة الريجيم هي �أن تقابل الوح�ش،
�أق�صد هنا "امليزان" ..و�أحب �أ�سميه الوح�ش لأن حلظة مقابلة امليزان
وال�صعود عليه ،واحدة من �أ�سخف و�أ�صعب اللحظات على من يعانون
من الوزن الزائد ،لأن بطبيعة احلال نحن نكره �أوزاننا الثقيلة وبالتايل
نكره ما يك�شفها لنا.
بعد ال�صعود على امليزان ومعرفة وزنك الذي يف الغالب �سيكون
مكو ًنا من ثالثة �أرقام �إذا كنت من �أ�صحاب الأوزان الثقيلة� ،سيكون
عليك �أن حت�ضر كرا�سة �أو تعمل  noteعلى املوبايل �أو الالب توب،
تكتب فيها تاريخ اليوم ووزنك احلقيقي (و�أ�ؤكد على كلمة حقيقي دي؛
يعني متغ�ش�ش يف جرام) ،وعليك �أن حتتفظ بهذا امل�ستند لأنه �سيكون
�صاحبك طوال الرحلة و�ست�ستخدمه كل �أ�سبوع كات ًبا التاريخ والوزن،
وعند نهاية كل �شهر �سيكون عليك ح�ساب جمموع الدهون املفقودة.


ومع مرور الوقت يجب مقارنة الأ�سابيع ببع�ضها والأ�شهر ملعرفة
معدل خ�سارتك للوزن ،فنظام مراقبة الذات هو خط احلماية الأول
لك للحفاظ على �إجنازك والبحث عن حلول عندما ي�صبح الريجيم
املتبع غري جمدي وخ�سارتك للوزن م�ش موجودة يف الوجود.
الخطوة الثانية ..اعرف وزنك المثالي

هناك نظامان لقيا�س الوزن ،الأول نظام  ،cوهو الأ�شهر يف العامل،
عن طريق معرفة وزنك وطولك ثم طرح رقم  100من الطول لتعرف
وزنك املثايل.
مثال :لو كان طولك � 175سنتيمرتًا يكون وزنك املثايل هو  75كجم.
�أما لل�سيدات فيكون عليهن خ�صم  5كجم من ذلك الوزن ،مثال :لو
كان طول ال�سيدة  165يكون وزنها املثايل  60كجم.
ورغم �أن هذا النظام هو الأ�شهر ف�إنه انتهى يف العامل كله منذ
ع�شرات ال�سنوات بعد �أن وجدوا �أنه غري دقيق ويختلف من �شخ�ص �إىل
�آخر ،و�أ�صبح هناك نظام �آخر بديل ،ي�سمي نظام .BMI
نظام (BMI (body mass index

يعترب هذا املقيا�س �أكرث الطرق املتفق عليه عامل ًيا ويف�ضل اتباعه
ليكون خريطة لك لتعرف �أين �أنت من �شرائح ال�سمنة وكم حتتاج لكي
ت�صل لل�شكل املثايل.


يعتمد النظام على معادلة يتم فيها ق�سمة وزن اجل�سم علي «تربيع
طول اجل�سم» باملرت نح�صل على كتلة اجل�سم BMI
وزن اجل�سم ÷ (طول اجل�سم × طول اجل�سم) = كتلة اجل�سم
BMI
مثال� :سيدة وزنها  60كجم وطولها � 165سم
22.03 = )1.65 × 1.65( ÷ 60
مثال :رجل وزنه  80كجم وطوله  1.80مرت
24.69 = )1.80 × 1.80( ÷ 80
بعد �أن ت�صل �إىل نتيجة املعادلة �سيكون �أمامك جدول يتكون من
عدة �شرائح وكل �شريحة ترتاوح بني رقمني يكون �أمامها ا�سم ال�شريحة
التي حتدد لك نوع ج�سمك..



الرجال

ال�شريحة

ال�سيدات

وزن اجل�سم �أقل من املعدل
(غري �صحي)
under weight

�أقل من 19

�أقل من 20

وزن مثايل
normal weight

25 - 19

24 - 20

نوعا ما
وزن زائد ً
over weight

29 - 26

29 - 25

وزن زائد
(�أول مرحلة من مراحل ال�سمنة
اخلفيفة )obesity
�سمنة متو�سطة
high obesity
وزن اجل�سم زائد جدً ا (خطر)
extreme obesity

35 - 30

35 - 30

40 - 35

40 - 35

�أعلى من 40

�أعلى من 40



هدفا
الخطوة الثالثة ...ضع
ً

بعد �أن عرفت وزنك احلايل ووزنك املثايل� ،ستكون خطوتك التالية
�أن جتعل لرحلتك كلها هد ًفا تتمنى الو�صول �إليه ،لي�س املق�صود من �أن
ت�ضع هد ًفا لنف�سك ب�أن ت�ضع رق ًما معي ًنا لوزنك ت�صل له بعد فرتة لأن
هذا الهدف جمرد رقم على ورقة ،بل الهدف احلقيقي يجب �أن يكون
رياحا ت�سحبك عندما
البنزين اللي بيحركك عندما تتوقف عزميتكً ،
ي�صيبك الف�شل.
اجعل هدفك �أكرب و�أ�سمى ،م�ش جمرد وزن يحرككَ ،
اخت من
�أحالمك ،فبع�ضنا يحلم ب�أن يكون �شكله حلو يف اللب�س و�آخر ي�أمل �أن
تختفي �أمرا�ضه �أو يتمنى �أن ي�صبح �صاحب ج�سم ريا�ضي ويا جماله لو
ترفع معنوياتك وتق�ضي على اكتئابك والأهم �أن تزيد ثقتك بنف�سك.
ملحوظة �أخرية :بعد �أن ت�ضع هدفك ،اكتبه واكتب معه وزنك الذي
تتمناه على ورقة كبرية ثم �أل�صقها يف �سقف غرفتك فوق �سريرك
حيث تنام ،في�صبح هدفك �أمامك قبل �أن تغم�ض عينيك و�أول ما تراه
عند بداية يومك ،ال جتعله جز ًءا من حياتك بل اجعله حياتك كلها.
الخطوة الرابعة ..اعترف على نفسك

ابد�أ ب�إح�ضار ورقة وقلم واجل�س على كر�سي مريح ،ا�سرتخي وابد�أ
يف العودة �إىل املا�ضي وابحث يف عقلك عن �أ�سباب �إ�صابتك مبر�ض
و�صلك لكده.
التخن َومن املجرم اللي ّ


اكتب ما تتناوله يف يومك العادي منذ �أن ت�ستيقظ وحتى تنام ،ال
ترتك �شي ًئا �إال واكتبه حتى لو كان معلقة �أرز من احللة �أثناء مرورك
بال�صدفة من �أمام املطبخ ..بعد �أن تفعل ذلك اج ّمع كل امل�أكوالت التي
�أكلتها يف �شكل قائمة بالأرقام ثم ا�صنع الئحة �أخرى ب�أبرز العادات
التي تقوم بها وتت�سبب يف زيادة وزنك.
ثم ا�ستخل�ص من تلك اللوائح قائمة باملمنوعات� ،أنت من ت�ضعها
لنف�سك ولي�س القائمة التي يكتبها الدكتور ،ع�شان يوم ما تبوظ يا عم
�أو تطلع على امليزان تالقي نف�سك زايد متقول�ش “هو �إيه اللي ح�صل؟”.
اختر نظامك الخاص
الخطوة الخامسةَ ..

اختيار نظامك اخلا�ص من �أهم و�أخطر اخلطوات لأنه العمود
الرئي�سي لنجاح الرحلة ،هو ال�شراع الذي �سيقودك للنهاية ،ومن املهم
والأ�سا�سي �أن ت�ضع �أنت ما تريد �أن ت�أكله ح�سب ما حتبه ولي�س كما
جرت العادة باتباع نظام �أي طبيب تغذية لأن هذا االختيار يكون يف
الغالب �سب ًبا من �أ�سباب ف�شلك بعد ذلك لأنه دائ ًما ما يحتوي هذا
النظام على بع�ض املكونات �أنت ال حتبها وبالتايل �سيكون حت ّملك
�صع ًبا واحتمال �أنك ت�ضعف ب�سرعة �أكرب.
�ستكون خطوتك التالية هي اختيار نظام �أكل خا�ص بك �أنت من
ت�ضع تفا�صيله بعد �أن ت�ستعني بجدول ال�سعرات احلرارية مل�ساعدتك يف
اختيار بع�ض الأنواع التي ميكن �أن تكون غاف ًال عنها ،فعلى �سبيل املثال


�إذا كنت من جماعة كارهي البي�ض امل�سلوق (واحد من �أكرث الوجبات
�شيوعا يف �أنظمة الريجيم) ميكن �أن ت�ستبدل به فول (بدون زيت) �أو
ً
�شريحة تركي يف وجبة الفطار ..املهم يف النهاية �أن ت�ضع يف بالك �أن
كل نوع �أكل ميكن اال�ستعانة به يف الريجيم ولكن بطريقة وكمية معينة.
مثال �آخر� :إذا كنت من حمبي املقليات فيمكن ا�ستخدام
نف�س طريقة القلي بو�ضع البي�ض وكورن فلك�س مطحون (بد ًال من
البق�سماط) ثم و�ضعها يف الفرن �ستعطيك نف�س طعم الفراخ املقلية،
كما ميكن �أكل البطاط�س ب�س بدل املحمرة ،م�سلوقة.
وبهذه الطريقة ،ميكنك اختيار �أي �صنف ييجي يف بالك و�ستجد �أن
له �أكرث من حل وميكن تناوله بدل ما تخنق نف�سك وت�ستغني عنه ولكن
بطريقة جديدة.
الخطوة السادسة ..الرياضة هي الحل

برناجما لنوع الريا�ضة التي
يجب مع بداية النظام اجلديد �أن ت�ضع
ً
�ستقوم بها �أ�سبوع ًيا ،ف�أغلب دكاترة الريجيم ين�صحون بامل�شي ن�صف
�ساعة يوم ًيا ،لكن من الأف�ضل �أن تغري نوع الريا�ضة التي متار�سها كل
�أ�سبوعني �أو �أكرث ح�سب قدرتك على التح ّمل وال�صرب.
مثال :الأ�سبوع الأول :م�شي (ومتتحجج�ش وتقول �أجيب مكان ووقت
منني ع�شان ممكن تركن عربيتك �أو تنزل من موا�صلتك قبل �شغلك
ال�صبح ومت�شي حلد �شغلك).
الأ�سبوع الثاين :م�شي  ١٠ +دقائق جري.


ال�شهر الثاين :روح اجليم.
ال�شهر الثالث :العب �أي ريا�ضة متاحة (كرة  -تن�س� -أ�سكوا�ش-
�سباحة) ومتقول�ش مبعرف�ش �ألعب ع�شان ممكن تتعلم.
لي�س من املطلوب �أن متار�س الريا�ضة يوم ًيا لأن هذا الأمر �صعب
خا�صة على �شخ�ص م�شغول يوم ًيا ولكنك ت�ستطيع على الأقل تخ�صي�ص
ثالثة �أيام تقوم مبمار�سة الريا�ضة فيها وميكن تغيري نوع الريا�ضة
ح�سب ظروفك فيمكن يف اليوم الأول مت�شي والثاين تلعب كرة وثالث
تروح اجليم ،وبكده يا برن�س مفي�ش زهق ،مفي�ش ملل ،مفي�ش ِح َجج.
وتذكر جمددًا عزيزي القارئ� ..أنت من ت�ضع نظام حياتك وف ًقا
لظروفك وال يوجد �إن�سان على وجه الأر�ض ميكن �أن يقدم لك ح ًال
غريك �سواء يف طريقة �أكلك �أو حركة ج�سمك.
الأ�سبوع الثاين :م�شي  ١٠ +دقائق جري.
ال�شهر الثاين :روح اجليم.
ال�شهر الثالث :العب �أي ريا�ضة متاحة (كرة– تن�س� -أ�سكوا�ش-
�سباحة) ومتقول�ش مبعرف�ش �ألعب ع�شان ممكن تتعلم.
لي�س من املطلوب �أن متار�س الريا�ضة يوم ًيا لأن هذا الأمر �صعب
خا�صة على �شخ�ص م�شغول يوم ًيا ولكنك ت�ستطيع على الأقل تخ�صي�ص
ثالثة �أيام تقوم مبمار�سة الريا�ضة فيها وميكن تغيري نوع الريا�ضة
ح�سب ظروفك فيمكن يف اليوم الأول مت�شي والثاين تلعب كرة وثالث


تروح اجليم ،وبكده يا برن�س مفي�ش زهق ،مفي�ش ملل ،مفي�ش ِح َجج.
وتذكر جمددًا عزيزي القارئ� ..أنت من ت�ضع نظام حياتك وف ًقا
لظروفك وال يوجد �إن�سان على وجه الأر�ض ميكن �أن يقدم لك ح ًال
غريك �سواء يف طريقة �أكلك �أو حركة ج�سمك.
ميه كتير
الخطوة السابعة ..اشرب َّ

عايزك تعترب نف�سك بالعة جماري متحركة ت�سري على وجه الأر�ض،
فكلما �أكرثت من �شرب املاء زادت ن�سبة تخ ّل�صك من الدهون ..هذا
غري فوائد كثرية على ر�أ�سها التقليل من �إح�سا�سك باجلوع فملء
بطنك باملياه يقلل من �إ�صابتك بظاهرة هي�سترييا اجلوع التي ت�صاب
بها فج�أة ودون �سبب.
جناحا كب ًريا حتى �إن بع�ض
فتجربة �شرب املياه يف الريجيم �أثبتت ً
الأطباء اعتربها ريجي ًما كام ًال وحدها ،و�س ّموها «ريجيم املاء» ،ولن
تكون هناك م�شكلة �إذا �شربت �سوائل خمتلفة؛ املهم تاخد بالك من
�سعرات كل حاجة بت�شربها.
و�إليك �أ�شهر ما ُذكر من الن�صائح الطبية ل�شرب املياه يف الريجيم:
Ó Óيجب �أن يكون املاء باردًا مبا فيه الكفاية ولكن ال ي�صل �إىل
درجة �ساقعة جامدة.
�Ó Óشرب لرت ون�صف يوم ًيا من املاء �أو � 8أكواب.


Ó Óيف�ضل �شرب كو ّبايتني مياه على الريق فور اال�ستيقاظ من
النوم.
Ó Óوزع �شربك للمياه على وجبات اليوم (يعني كو َب ْي قبل كل
وجبة).
يف النهاية ا�شرب على قد قدرتك ..املهم ت�شرب م َّيه كتري!





القرار (ثورة  21سبتمبر)
�شيوعا على الإطالق
«�إنت خ�سيت �إزاي؟» ..رغم �أنه �أكرث الأ�سئلة ً
ف�إنه ،يف حقيقة الأمر ،هذا ال�س�ؤال يفتقد ال�صيغة ال�صحيحة ،فكل
َمن يعاين من م�شكلة ال�سمنة ال تواجهه م�شكلة يف اتخاذ قرار بفقدان
الوزن لأن يف الغالب كل من لديهم وزن زائد يتخذون هذا القرار كل
يوما �أو مبعنى �آخر «النية موجودة ب�س
يوم متمنني �أن ينجحوا فيه ً
ال َّر ّك على اال�ستمرارية».
ال�س�ؤال احلقيقي الذي يق�صده الأغلب« ،ا�شمعنا املرة دي جنحت
وخ�سيت» ،ف�أغلب من لديهم �أوزان زائدة ي�ستمرون طوال حياتهم
يتخذون قرا ًرا باخل�س�سان ،فينجحون ثم يف�شلون ثم يعودون من جديد
باتخاذ قرار جديد لكن عندما جتتاز �ساملًا مرحلة الف�شل املتكررة
وتنت�صر على نف�سك الأ ّمارة بال�سوء ،ي�صبح ال�س�ؤال الطارح لنف�سه
«عملتها �إزاي؟».


دعني عزيزي القارئ �أحكي لك ق�صتي مع قراري الأخري ببدء
ريجيم ،ورغم �أنه -كما قر�أت يف الف�صول ال�سابقة -مل يكن جتربتي
الأوىل �أو الثانية �إمنا رمبا التجربة رقم  ،١٣ف�إن الأمر كان خمتل ًفا هذه
املرة لأنه كان ناب ًعا من الف�شل!
بد�أت الق�صة عندما جل�ست على �إحدى مقاهي املهند�سني كما
جرت العادة منذ �أن و�صلت للثانوية العامة مع الأ�صدقاء وهو �أمر
روتيني يحدث كل يوم ولكن ذلك اليوم كان خمتل ًفا لأين قابلت وقتها
�أحد الأ�صدقاء من املدر�سة ،مل �أكن قد ر�أيته منذ �سنوات طويلة ،كان
ذلك ال�صديق ي�شبه «البطاط�ساية» فكان ج�سمه �شبه دائري ممتل ًئا
بالدهون من كل جانب بالإ�ضافة �إىل ِق َ�صر قامته مما جعل البع�ض
يلقبه بـ«البطاط�ساية» ولكن ذلك ال�صديق يف هذا اليوم كان �أرفع
من �أحمد �شديد قناوي �أح�سن وجن ميني جه يف تاريخ مراكز ال�شباب!
فتغريت مالمح وجهه و�شكله بل حتى مالب�سه.
ورغم �أن املقابلة مل ت�ستمر لدقائق و�أنني حتى مل �أجد وقتًا لأُثني
على جناحه املفاجئ من �صدمتي وعدم قدرتي على ا�ستيعاب ما حدث
له ول�صدفة غريبة حت ّول هذا الأ�سبوع ملجموعة من �صدمات �أ�شبه
باللكمات يف حلبة مالكمة ،فقبل ذلك اليوم كنت قد ر�أيت �صديقة
�أخرى من زمالء الكفاح يف التّخن ،يف �أحد الأفراح ،وقد فقدت وزنها
ب�شكل كبري حتى �أن �أغلب من يف الفرح مل يعرفوها ،ثم جاء الأ�سبوع
ليختم نف�سه ب�أن �أري �صدي ًقا �آخر على في�س بوك ي�ضع �صورة لنف�سه


قبل وبعد «� ،»before and afterصدمت اجلميع فكانت �أ�شبه ب�صور
�إعالنات �أدوية التخ�سي�س امل�ضروبة على قنوات «بانوراما دراما».
الغريب �أنني مل �أ�س�أل �أحدً ا من ه�ؤالء الثالثة «كيف جنح يف
فقدان هذا الوزن الكبري؟» ،لكن ما دار يف بايل وقتها «ملاذا جنحوا
و�أنا ف�شلت ..هل ميتلكون �شي ًئا �أنا ال �أمتلكه ..هل �أنا فا�شل؟» .كانت
تلك الأ�سئلة هي �صاحبة احل�سم يف قراري اجلاد ب�أن �أبد�أ الريجيم و�أن
�أ�ضع خطة زمنية حمددة مثل خطط احلكومة اخلم�سية طويلة املدى
ملحاربة الفقر والف�ساد والبطالة!
كان التحدي خمتل ًفا هذه املرة فلم �أتخذ قراري لأين �سمعت كلمة
من �صديق �أزعجتني �أو لأنني نظرت يف املرايا ف�شعرت بازدياد وزين،
�أو غريها من الأمثلة التي جتعل ال�ضمري ي�صحو فج�أة ثم ينام �سري ًعا،
كان قرا ًرا �أ�شبه بقرارات العمر كمن دخل بكل فلو�سه يف البور�صة ،فهو
قرار م�صريي مليء بالتحديات:
Ó Óف�أنا �أحتدى نف�سي الأ ّمارة بال�سوء التي ال تفعل �شي ًئا �سوى
�إ�شباع غرائزها.
�Ó Óأحتدى عم ًرا ق�ضيته �أ�سمع ما ي�ضايقني من كالم النا�س وال
ا�ستطيع على مواجهته.
�Ó Óأحتدى �شكلي الذي طاملا كان نقطة �ضعفي يف كل خطوة يف
حياتي.


Ó Óاحتدى �إح�سا�سي الدائم بالعجز والف�شل يف الو�صول لأي
هدف يف حياتي.
�Ó Óأن �أثبت لنف�سي �أنني قادر على حتقيق املعجزات ،ف�إذا كانت
الإح�صائيات تثبت �أن  ٪٥فقط هم من ينجحون يف فقدان
وزنهم ،فلماذا ال �أكون واحدً ا منهم؟
�Ó Óأحتدى �ش ّماعات الف�شل امللقاة على اجلينات الوراثية لأبي
وجدي و�أ�سرتي.
�Ó Óأواجه الأمرا�ض التي طالت عائلتي فلم ي�ستطيعوا مقاومتها،
ف�أنا قادر على ذلك.
Ó Óت�صحيح �أخطاء ارتكبها �أهلي يف حق �أنف�سهم ال �أكررها �أنا
من بعدهم.
يوما �إن اهلل خلقني هكذا وبالتطبيق
�Ó Óأن �أثبت لكل من قال ً
الفعلي " ِ�إ َّن َّ َ
الل ال ُي َغ ِّ ُي َما ِب َق ْو ٍم َح َتّى ُي َغ ِّ ُيوا َما ِب�أَن ُف ِ�سهِ ْم"� ،أن
�أثبت �أن متع الدنيا ما هي �إال متع وقتية ،تختفي بعد حلظات
وال يبقى �سوى عملك وجناحك وما �أجنزته لنف�سك.
ولهذا يف يوم  ٢٠١٣ /٩ /٢١قررت �أن �أتخذ قرا ًرا تاريخ ًيا ب�أن
�أبد�أ رحلة طويلة املدى مع الريجيم ال تقوم على رغبات دنيوية ب�سيطة
مثل البحث عن مظهر �أنيق �أو �صحة جيدة �إمنا التحدي مع نف�سي ب�أين
قادر على ال�سيطرة والنجاح وحتقيق ما �أريد ،ثورة �شعبية جارفة على


كل الأخطاء التي ارتكبتها نف�سي يف املا�ضي من جرائم �إبادة جل�سمي
وتدمري ل�صحتي و�شكلي.
ورغم �أن الأمر يف البداية كان طبيع ًيا لأغلب َمن حويل من �أهلي
و�أ�صدقائي ،فلي�ست تلك املرة الأوىل التي ي�سمعونني فيها �أتخذ مثل
هذ القرار و�أقول لهم «املرة دي بقى غري كل مرة» ،فكان التحدي �أكرث
قوة و�صعوبة لأين �س�أكون وحيدً ا يف بداية رحلتي حتى �أثبت َملن حويل
�أن الأمر لي�س ككل مرة� ،إمنا هو قرار حتديد امل�صري و�إثبات نظرية
ممن �سبقوين يف التخل�ص من
عدم الف�شل وت�أكيد على �أنني ل�ست �أقل ّ
وزنهم فهم مل ميتلكوا مهارة خا�صة �أو هبة �إلهية� ،إمنا امتلكوا فقط
العزمية والإرادة ،و�أثبتت يل الأيام بعدها �أنهما داخل كل �إن�سان لكنه
ال يعرف كيف يكت�شفهما وي�ستخدمهما ،فابحث عنهما عزيزي القارئ
وبالت�أكيد لن تف�شل.





يأخر
بيقدم وال ّ
كالم الناس ال ّ
ي�صاحب الريجيم دائ ًما جمموعة من احلوارات وكالم النا�س الذي
ال يفيد ب�شيء ،ولأن الريجيم �أ�صبح ق�ضية قومية تلك الأيام يتحدث
فيها اجلميع� ،أ�صبح اجلميع بيفتي وك�أنه خبري حا�صل على جائزة نوبل
يف التغذية ،والأ�سو�أ من ذلك َمن حاولوا �أن يبد�أوا الريجيم ثم ف�شلوا
�سواء كانوا �أ�صحاب �أوزان ثقيلة �أو عايزين ينزّلوا كر�ش �صغري ،فتبد�أ
تلك املجموعات املحبطة ب�إطالق حالة من الإحباط العام على كل من
يحيطها ،خا�صة عندما يقرر �أحدهم �أن يبد�أ الريجيم ،ف�أتذ ّكر مث ًال
عندما اتخذت قراري ب�أن �أبد�أ الريجيم ،وهو القرار رقم  ١٣من نف�س
النوع ،كانت ردود فعل النا�س عي �أف�ضل �سبب ممكن يخليك توقف
الريجيم وتتخن تاين وانت �ضمريك مرتاح! فكان من تلك التعليقات:
“خدت قرار �إنك هتعمل ريجيم ..عايز �إيه يعني؟”“ ،ما انت بتقول كده
كب خمك”“ ،ماله الكا�سيت؟”.
على طول� ..إيه اجلديد؟”“ ،يا راجل ّ


�أما �أ�صدقا�ؤك الذين �شاركوك نف�س امل�شكلة يف التخن ،فتكون
تعليقاتهم مثل“ :ريجيم �إيه وكالم فارغ �إيه� ..أنا �أ�ضايق نف�سي ليه؟”،
“الريجيم ده م�شروع فا�شل”“ ،يا عم ما حنا بنقول كده على طول
ومبنعمل�ش حاجة”..
بينما �أتذكر �أحد الأ�صدقاء فزع من القرار حتى �إنه كاد يرتكني
ويرحل قائ ًال“ :ريجيم� ..إحنا من �إمتي بنعمل احلاجات دي؟” ،ثم
عندما هد�أ قلي ًال حاول �إقناعي بالعزوف عن القرار قائ ًال�“ :إنت م�ش
تخني� ..إنت طبيعة ج�سمك كده ،لو خ�سيت هيبقي �شكلك وح�ش”.
غري �أن ه�ؤالء النا�س تغريت تعليقاتهم �إىل العك�س بعد ذلك ،فبعد
�أن ظهرت بدايات ميكن �أن تو�صف ب�أنها ناجحة يف تغيري �شكل اجل�سم،
بد�أ �شكل التعليقات يختلف“ :ده باين �إنه هيعملها وال �إيه؟” ،تطورت
�شجعتك
التعليقات لتكون مثل“ :عا�ش يا بطل ..ب�س متن�سا�ش �أنا اللي ّ
يف الأول” ،ويظهر جمموعات �أخرى حتاول �أن ّ
تنق�ض على �إجنازك،
فييجي واحد يقول لك“ :فاكر ملّا ُقلت لك ا�شرب م َّيه كتري؟�ُ ..شفت يا
ا�سطي فرقت معاك �إزاي؟”.
وت�ستمر موجات التعليقات غري املفيدة ومعها ي�ستمر املحبطون
يف ن�شاطهم فتجد من ي�أتي �إليك بعد �أن �أنق�صت  20كجم ويقول لك
”:مالك َف ْ�شولت كده ليه؟!” ،وهو يف نف�س ذات اللحظة نف�س ال�شخ�ص
الذي �ستقابله و�أنت يف قمة جمدك يف الأكل والتخن ،ويقول لك“ :ما
�شاء اهلل� ..إنت خ�سيت قوي!”.


هذا عزيزي القارئ ال يجعلنا نن�سى �شريحة الأ�صدقاء بتوع “يروح
اجليم يوم وير ّيح ع�شرة” الذين يظهرون فج�أة وك�أنهم �أ�صبحوا خرباء
يف عامل اللياقة البدنية ،فيلقط �أنك بد�أت تخ�س ويلقي عليك جمموعة
من ن�صائحه العميقة منتقدً ا �أداءك يف الريجيم ب�سبب وبدون �سبب
ويطلع اللي جابوك و�أف�ضل طريقة للتعامل مع هذه النوعية هي التعامل
بربود وتاخدها على قد عقلها.
يف النهاية �أيها القارئ اجلليل ..عليك �أن تعلم �أن كالم النا�س لي�س
مقيا�سا ل�شيء وال معيا ًرا للنجاح ،فهو م�صدر �سعادة �أحيا ًنا و�شديد
الق�سوة يف �أغلب الأحيان ،فكالم النا�س ال بيق ّدم وال ي� ّأخر ،كما يقول
�سلطان الطرب ،جورج و�سوف.





األسبوع الثالث
َكم مرة خدتك احلما�سة واجلاللة وقلت لنف�سك "كفاية كده
بقى� ..أنا هف�ضل تخني حلد �إمتى� ..أنا تخنت قوي والزم �أخ�س"ُ ،رحت
مبنتهى القوة وال نابليون بونابرت يف عزّه خدت قرار �إنك تعمل ريجيم،
جناحا �ساح ًقا ونزلت لك بتاع � 5أو
وبد�أت يف �أ�سبوعك الأول وجنحت ً
 6كجم ف�شعرت �أنك بد�أت ت�سري على الطريق ال�صحيح وح�سيت نف�س
�إح�سا�س �أبوتريكة بعد ما جاب جون البطولة يف ال�صفاق�سي.
وبعدين ك ّملت على الأ�سبوع الثاين وابتديت تت�ضايق من نظام
الأكل القا�سي وبد�أ يوح�شك �أكل ال�شارع اجلميل ولكنك مبنتهى القوة
وال�صالبة قلت لنف�سك "لأ و�ألف لأ م�ش ه�ضعف تاين" ،وتذكرت
�إجنازك ال�ساحق يف النزول �أكرث من  5كجم يف �أ�سبوع واحد ،وت�أتي
نهاية الأ�سبوع وجتد نف�سك قد انخف�ض معدل جناحك ونق�صت 2
كجم فقط.


وهنا تبد�أ امل�شكلة احلقيقية وتبد�أ رحلة "منحدر ال�صعود" ،ت�شعر
فج�أة بخيبة �أمل �ساحقة �أثناء وقوفك على امليزان مع �إح�سا�س بال�ضيق
يف التنف�س وعدم القدرة على التعبري ع ّما يف داخلك مع مزيج حاد من
التغريات املزاجية التي تنتهي غال ًبا بحالة من الغ�ضب ال�شديد.
�أغلبنا ي�صاب يف تلك اللحظة بحالة �إحباط عام وي�ستكمل الأ�سبوع
الثالث بالعافية وك�أنه حت�صيل حا�صل لعل ربنا ينفخ يف �صورته وينزل
�شوية يعو�ض الأ�سبوع اللي فات ومع حالة الإحباط التي ي�صاب بها يبد�أ
مي�شي على �سطر وي�سيب �سطر فت�صبح احتمالية نزوله ال تزيد على
ن�صف كيلو على الأكرث.
يوما �أن يفقد وزنه
وهنا تنتهي حكاية كل مواطن م�صري �أراد ً
وتختفي الأحالم اجلميلة ويعود الإن�سان �إىل عادته القدمية ويرجع كل
اللي خ�سه حتى ي�شعر من جديد �أنه زاد يف الوزن �أو يحدث موقف
يذكره بتخنه في�شعر باحلزن وت�أخذه احلما�سة من جديد ويقول لنف�سه
"املرة دي بقى هبد�أ ريجيم بجد".
لهذا عزيزي القارئ اخرتت �أن يكون هناك ف�صل كامل عنوانه
"الأ�سبوع الثالث" لأن ذلك الأ�سبوع يكاد يكون �أخطر حلظات رحلة
الريجيم على الإطالق بل هو حاجزك الوحيد �أمام حلمك ،فك�سره،
احذر من تلك احلالة التي ت�صيبك عند و�صولك لهذا الأ�سبوع ،كن
واقع ًيا مع �أحالمك فلي�س من املعقول �أن يكون معدل التخل�ص من
الدهون  5كيلوجرامات يف الأ�سبوع لأن لو كان ذلك �صحيحا "مكن�ش
بقى فيه تخان يف الدنيا".


الرحلة طويلة وحتتاج �إىل �صرب و�إميان بقدراتك ،كل ما حتتاجه يف
تلك املرحلة هو اتباع �سيا�سة ال َّن َف�س الطويل ،ف�إذا مل تفقد جز ًءا من
وزنك يف الأ�سبوع الثالث ،ا�ستمر للرابع دون تراجع �أو ا�ست�سالم بنف�س
روح حما�س �أول يوم ريجيم.
ووقتها �ستعلم �أنك مل تكن على خط�أ عندما مل ينفد �صربك لأن
ج�سمك �سيعود جمددًا لنزول ووقتها �ستكون طب ًقا للح�سابات املنطقية،
نزلت يف الأ�سبوع الأول  5كجم والثاين  2والثالث واحد كجم والرابع ،2
لي�صبح املجموع يف النهاية  10كيلوجرامات ،نعم لقد جنحت ونزلت
 10كيلو مرة واحدة يف �شهر� ...أيوه املو�ضوع م�ش �صعب وال حاجة..
كمل يا جنم ..م�شكلتك كانت يف الأ�سبوع الثالث.
ِّ





هيستيريا الجوع
هل تتذكر فيلم «الكيف» العظيم للمبدع حممود عبدالعزيز والرائع
يحيى الفخراين� ،إذا تذكرت الفيلم ،فارجع معي بذاكرتك �إىل النهاية
عندما �أدمن يحيى الفخراين املخدرات و�أ�صبح ال ي�ستطيع التوقف عن
تناول الهريوين ّ
وو�شه ا�سو ّد ودقنه طولت وبقى َع ّمال يهر�ش وي�صرخ
و�شكله بقى ي�صعب على الكفار.
عزيزي القارئ ..هذا هو حالنا عندما ن�صاب بهي�سترييا اجلوع،
وال �أحتاج �أن �أ�صف لك هذا الإح�سا�س املفاجئ الذي ي�صيب الإن�سان
يف حلظة ما ،دون �سابق �إنذار فت�شعر وك�أن قنبلة بدائية ال�صنع قد
انفجرت يف اجلانب الأمين ملخك ،مما نتج عنه ت�سرب �شديد يف مادة
اجلوع التي متلأ ج�سمك وتبد�أ يف التوغل يف �أنحائه املختلفة عن طريق
الدم وحت�س ك�أنك زي هلك « »hulkملا يتع�صب و�إيدك بتاكلك ورجلك
ع ّمالة تاخدك وجتيبك ،م�ش قادر تقعد على كر�سي وخمك م�شغل
برنامج «ال�شيف �شربيني» والأكل رايح وجاي ق ّدامك.


غال ًبا بينتهي الإح�سا�س ده بافتقاد ال�سيطرة على النف�س
واغت�صاب الثالجة مبا حتمله الكلمة من معنى ،ف�إذا نظرت ل�شخ�ص
لديه هي�سترييا اجلوع وقد فقد ال�سيطرة على نف�سه ،غال ًبا عليك �أن
تتحا�شاه وتبتعد عنه لأنه يف تلك مرحلة ميكن �أن ي�أكلك �أنت �شخ�ص ًيا،
�سرتى عملية من اجلنون والع�شوائية يف الأكل لن تراها يف حياتك،
فمث ًال هتالقيه بي�ضرب معلقة رز ومعاها حتة حالوة ووراها حتة
حلمة!!
عندما يعود امل�صاب بالهي�سترييا لر�شده بعد �أن ي�شبع يكون �أ�شبه
مبدمن �أ�صابته �أعرا�ض االن�سحاب ثم �ضرب ح ّباية هلو�سة ف�أغمي
عليه وعندما �أفاق مل يتذكر �أي �شيء ..وهو ده حال اللي �أكل بال�ضبط
فهو ال يتذكر نوعية الأكل الذي تناوله لكنه ي�صاب بنف�س �إح�سا�س
املدمن وهو الإح�سا�س بت�أنيب ال�ضمري.
ظاهرة الإح�سا�س باجلوع ال�شديد هي ظاهرة مثبتة علم ًيا ومذكورة
يف الكثري من كتب الريجيم وي�صاب بها الرفيع والتخني �سواء كان
بيعمل ريجيم وال لأ ولكن بالطبع بتزيد وبتت�ضاعف ،ويف الغالب تكون
هي�سترييا اجلوع هي ال�سبب وراء ف�شل ن�سبة كبرية من الذين �أرادوا
�أن يفقدوا وزنهم بعد �أن �شعروا ب�أنهم قد ف�شلوا يف الريجيم عندما
ا�ست�سلموا لهذا ال�شعور ،ولهذا عزيزي القارئ� ،أعطيك دليلك اخلا�ص
امل�أخوذ من ع�صارة عدد من الذين فقدوا وزنهم لكيفية مواجهة تلك
يوما يف التغلب على هذا ال�شعور
امل�شكلة ،وتذكر جيدً ا �أنك �إذا جنحت ً
�سي�صبح تخطيه بعد ذلك يف امل�ستقبل �أم ًرا �سه ًال.


 8نصائح لتجنب هيستيريا الجوع:

Ó Óالعب ع�شرة �ضغط �أو بطن كل  ٥دقائق ملدة تلت �ساعة.
Ó Óا�شرب مياه كتييييييييري مبعدل كوب مياه كل ثالث دقائق
ترجع.
حتى ت�شعر ب�أنك عايز ّ
Ó Óا�شرب ن�سكافيه �أو قهوة �أو �شاي بلنب.
Ó Óجت َّنب دخول املطبخ �أو املرور من جانبه.
�Ó Óأغلق باب غرفتك باملفتاح وارمي املفتاح من حتت الباب.
Ó Óافعل �شيء حتبه ،ار�سم -غ ّني -اكتب -العب بالي �ستي�شن.
Ó Óاخرج لل�شارع ،ام�شي من غري تو ّقف مهما ح�صل ومتحدد�ش
�إنت رايح فني.
وف ًقا لتلك الن�صائح املج َّربة من عدد كبري من الذين جنحوا يف
التخل�ص من وزنهم الزائد� ،ست�ساهم تلك الن�صائح يف تقليل حدة
اجلوع حتى تنتهي تلك الظاهرة من مفعولها الذي ال ي�ستمر �أكرث من
ربع �ساعة ثم يختفي ،ووقتها ميكنك �أن تعود �إىل ر�شدك من جديد
وت�ضع حدً ا لهذا الإح�سا�س القذر الذي ي�سعى دائ ًما للق�ضاء على
جناحك.





العشاء فيه سم قاتل
�أعتقد �أنه �إذا اجتمع علماء العامل الختيار �أف�ضل حلظات الإن�سان
على مدار اليوم ،ف�سيجدون �أن �أكلة بالليل قبل النوم على طول هي
الأحلى والأجمل ،خا�صة بعد يوم طويل ،تلك الوجبة هي �أجمل ما ميكن
�أن تنهي به يومك الكئيب ،فمفي�ش �أجمل من �أنك تدخل املطبخ وتعمل
مزيجا من اجلنب داخل �شوية �ساندوت�شات ثم ت�ضعها يف الفرن
لك ً
ّ
وبتمط �أو �أن تتطلب وجبة دليفري حلوة مليانة «فات
لتخرج �سايحة
 »fatsو�صو�صات خمتلفة لها ويا �سالم لو حمرت لك �شوية بطاط�س
جنبها وتختم الليلة بحتة �شيكوالتة �أو �شوية رز باللنب حلوين.
وم�ش هقول لك بقى لو يف يوم رجعت لقيت باق ًيا من �أكل الغداء
فت�سخنه مع و�ضع بع�ض اللم�سات اخلفيفة لت�صبح وجبة �شاملة كاملة
متال البطن وهو ّبا على ال�سرير على طول.
عزيزي القارئ� ..إليك النب�أ التايل :من حكمدار القاهرة �إىل
�أحمد عبدال�سالم« ..ال ت�أكل وجبة الع�شاء ..الع�شاء فيه �سم قاتل»،


عارف ملا تفتح جملة «�صحتك بالدنيا» وتالقي جملة مكتوب فوقيها
«ن�صيحة العدد» �أهو الف�صل ده هو ن�صيحة «رحلة الريجيم» كلها
و�أهم �شئ ممكن تتطلع به من الكتاب.
�أن ت�أخذ قرا ًرا تاريخ ًيا مثل اال�ستغناء عن الوجبة الأخطر والأعظم
يف التاريخ وهي وجبة الع�شاء ،هو �أمر �صادم وخيايل بالن�سبة للجميع
ويل �شخ�ص ًيا قبل �أن �أكت�شف عك�س ذلك ،ورغم �أن كل النا�س عارفني
�أن الع�شاء هو املجرم احلقيقي واملتهم الأول يف جرمية التخن ف�إن
اال�ستغناء عنها �أمر تعجيزي.
ولكن قبل احلديث حول كيفية اال�ستغناء عنها ،يجب تو�ضيح ملاذا
الأكل بالليل هو الأ�سو�أ ،والإجابة بب�ساطة �أن اهلل خلق الإن�سان برتتيب
حمدد يبد�أ منذ �شروق ال�شم�س وحتى غروبها وكذلك نظام حرق الأكل
داخل الإن�سان فهو مثل ال�شم�س ي�شرق يف ال�صباح ويحرق كل ما ت�أكله
ب�سهولة (وع�شان كده وجبة الفطور �أ�سا�سية ومهمة جدً ا) ثم يقل مع
انتهاء اليوم حتى ي�صبح معدل احلرق �أقل من  %20مع قدوم الليل،
وهنا امل�شكلة.
تلك الوجبة لها م�آ�سي كثرية فهي يف الغالب ملا ت�صحي بتخليك
تعبان ومرهق وك�سالن وم�ش قادر تقوم من ال�سرير بالإ�ضافة �إىل
احلمو�ضة العنيفة اللي بتو ّلع يف املعدة وغري كده �إنها بت�ؤدي �إىل
ت�ضخم مناطق خا�صة يف اجل�سم مع الوقت مثل الكر�ش وغريه (�إنت
فاهمني طب ًعا).


ولهذا �إذا �أردت �أن تكون بدايتك ناجحة يف رحلة الريجيم الطويلة
(لن �أخدعك و�أقول �سهلة ب�س حاول) عليك �أن تبد�أ بتلك النقطة
اال�سرتاتيجية ل�ضرب خطوط العدو من الدهون الداخلية �ضربة تفتح
لك الطريق لالنت�صار يف حربك ال�شر�سة مع التخن.
ولكن كيف ميكن فعل ذلك بعد تلك املقدمة الكورالية اجلميلة �أن
تق�ضي على تلك الوجبة الأ�سا�سية يف حياة الكثريين و�أن تتوقف عن
متاما مع جمرد و�صول عقرب ال�ساعة �إىل ال�سابعة وحتى نهار
الطعام ً
جديد.
دعني �أحكي لك جتربتي ال�شخ�صية التي �أفتخر بها �أكرث من
فخري بنزويل ع�شرات الكيلوجرامات لأنها لي�ست فقط خطوة مهمة
لأ�صحاب الريجيم �إمنا خطوة �أهم للحفاظ على ما فقدته من وزن ال
تتمنى رجوعه.
بد�أت ق�صتي مع الع�شاء يف يوم �أ�سود �أتذكره جيدً ا ٢٤ ،نوفمرب
 ،٢٠١٣عندما �أ�صابني اجلنون وهي�سترييا اجلوع ،حتولت لكائن �شارد
جائع بال عقل م�ستعد لاللتهام �أي �شئ �أمامه ،يف البداية قاومت،
احت�ضنت املخدات ب�شدة ثم بد�أتف ي ركلها بعيدا ،ويف تلك اللحظة
�صديقي القارئ ين�سى فيها الإن�سان م�شروعاته عندما يفقد وزنه
و�أحالمه التي بناها بعد �أن ي�صل �إىل وزنه املثايل..فكل ما يهمه فقط
�سكت تلك الأ�صوات املدمرة
هو �أن ي�سد هذا اجلوع ب�أي �شكل كان و ُي ِ
املزعجة ال�صادرة من بطنه.


تلك اللحظات املزعجة وال�صعبة قد انتابتني يف م�ساء هذا اليوم
الذي كنت قبله بدقائق �أحلم ب�أن �أكون بطال �أوليمبيا ،املهم اجتهت
يف �سرعة وح�سم �إىل املطبخ وبالتحديد �إىل الثالجة ،فتحتها بكل
عزم و�أنا يف ا�شتياق �إىل احت�ضان الطعام ،ا�ستمر وقويف حلظات وقد
�أ�صبحت بحالة ال وعي �أقف �أمام الثالجة مبتحرك�ش مم�س ًكا بابها
ناظ ًرا ملا داخلها �أبحث عن طعام ي�شفي عقلي وبطني.
كانت تلك هي اللحظة الفارقة التي توقفت فيها عقارب ال�ساعة
للحظات وظهر على وجهي عالمة ال�صدمة والفزع ،فالثالجة ال يوجد
بها �سوى ثالثة �أ�شياء -١ :تفاحة -٢ ،خيارة دبالنة -٣ ،بي�ضة.
كان الأمر كله �أ�شبه بال�صدمة العنيفة وك�أن �أحدهم قد قام
ب�ضربك على وجهك بالقلم� ،إيه التهريج ده؟ ،فني الأكل ..فني اجلنب
احللوة والعي�ش والالن�شون ..فني ال�شيكوالتات واحللويات ،كانت
الثالجة خاوية على عرو�شها!
دارت يف بايل جمموعة من الأفكار ال�سريعة� ،أن �أطلب دليفري
�أو �أنزل �سوبر ماركت ،لكن باءت تلك اخلطط بالف�شل ،فالأمر كان
حا�س ًما�« :أنا جعان عايز �آكل دلوقتي» ،يف تلك اللحظات التي كنت
�أقف فيها �أمام الثالجة وهواءها البارد يالطفني ،يتح�س�س وجهي
وك�أنه يرغب يف تهدءتي� ،شعرت حينها �أنني قد بد�أت �أن �أعود �إىل
نوعا ما ،بد�أت يف التفكري الذي ا�ستمر بع�ض ثوان ،لأخرج
ر�شدي ً
بعدها مقر ًرا اتخاذ �أغرب قرار يف حياتي ،كنت ال �أتخيل �أن ي�أتي هذا
اليوم الذي �أقف فيه وقفة مع نف�سي و�أعلن عن قرارات م�صريية مثل


هذا.
تق ّم�صت دور الرئي�س جمال عبدالنا�صر وهو يقف يف خطابه
ال�شهري بعد نك�سة  ،67فيقول فيه «لقد تع ّودنا م ًعا (�أنا وبطني) يف
�أوقات الن�صر ويف �أوقات املحنة ..يف ال�ساعات احللوة ويف ال�ساعات
املرة؛ �أن جنل�س م ًعا ،و�أن نتحدث بقلوب مفتوحة ،و�أن نت�صارح
باحلقائق ،م�ؤمنني �أنه من هذا الطريق وحده ن�ستطيع دائ ًما �أن جند
اجتاهنا (اجل�سم) ال�سليم ،مهما كانت الظروف ع�صيبة ،ومهما كان
ال�ضوء خافتًا .وال ن�ستطيع �أن نخفي على �أنف�سنا �أننا واجهنا نك�سة
خطرية خالل الدقائق الأخرية ،لكني واثق �أننا ن�ستطيع -ويف مدة
ق�صرية� -أن جنتاز موقفنا ال�صعب ،و�إن كنا نحتاج يف ذلك �إىل كثري
من ال�صرب واحلكمة ،ولهذا لقد اتخذت قرا ًرا �أريدكم �أن ت�ساعدوين
متاما ونهائ ًيا عن تناول �أي وجبة ليلية
عليه ..لقد قررت �أن �أتوقف ً
بعد ال�ساعة ال�سابعة �سواء كانت خفيفة �أو ثقيلة و�أن �أعود �إىل �صفوف
اجلماهري و�أ�صبح رفي ًعا».
القرار كان غري ًبا وممكن حد يقول يل طب ما تاكل �أكل ّ
مبيتخن�ش
زي اللي الدكاترة بتكتبه يف الريجيم ،ولكن احلقيقة الب�سيطة �أنني ال
�أحب كل ما حتمله �أنظمة الريجيم من وجبات يف وقت الع�شاء ،ف�أنا ال
َبحب ثمرة فاكهة وال ل ّيا يف الزبادي وال ينفع معايا حته جبنة قري�ش
�صريحا مع النف�س �إذا كنت ما بحب�ش
باملعلقة ،فكان منبع القرار
ً
�أكل الكالم ده ليه الزم �آكل �أ�ص ًال «وطاملا هي جوع بجوع يبقى �أو ّفر
ال�سعرات اللي هاكلها يف حاجات مبحبها�ش و�أقفل الثالجة» ،ثم


نظرت يف ال�ساعة فوجدتها العا�شرة فقلت لنف�سي جملة ،حبيت نف�سي
فيها قوي ،و�أمتنى �أن ي�أخذها النا�س مقولة �أو ن�صيحة زي اللي بيتكتب
يف �آخر كتب املدر�سة على �شاكلة «ال ت�ؤجل عمل اليوم �إىل الغد»
والكالم ده ،قلت لنف�سي�« :إذا كان الوقت ات�أخر كده و�ساعتني بالكتري
وهنام ..ما ادخل �أنام دلوقتي و�أبقى �آكل ال�صبح».
ح َملت تلك اجلملة بالن�سبة يل الكثري من املنطق طاملا كده كده
الوقت ات�أخر ما ن�أجل وجبة الع�شاء لبكره واهي يبقى ا�سمها فطار!»..
ِْ
ونت يف ذلك اليوم حم ّم ًال بعبء اجلوع و�أ�صوات البطن املتلهفة
بعد �أن �أ�سكتها بكوب من املاء وكنت �أعتقد �أن يف �صباح اليوم الثاين
ه�صحى من النوم م�صاب بحالة جنون �أ�صعب وا�شد من ما حدث يف
م�ساء اليوم ال�سابق ..لكن ،ويف مفاج�أة غريبة ،ودون مبالغة ،كان هذا
اليوم هو الأجمل يف حياتي.
فتخ ّيل معي �أن ت�صحو لأول مرة يف حياتك خفي ًفا ال ت�شعر بوجود
حجر ُملقى على �صدرك ،تقوم من ال�سرير زي العب اجلمباز وتنط
�إىل احلمام مثل ال�س ّباح ،ال حريق ميلأ بطنك وال حمو�ضة تقرفك،
ت�شعر �أن احلياة �أ�صبحت خفيفة و�أن �صحتك قد ُر ّدت �إليك بعد عمر.
�صباحا جمي ًال ال جوع فيه وال عط�ش ،فكل �شيء ي�سري ب�سهولة
كان ً
وي�سر ،ا�ستيقظت ً
ن�شيطا على غري العادة ،ارتديت مالب�سي يف ر�شاقة،
�صليت يف �سعادة ثم تناولت فطوري املعتاد اخلا�ص بالريجيم و�أنا يف
غاية الر�ضا واالمتنان (كما يقول زكي ر�ستم يف فيلم نهر احلب)


واجتهت �إىل عملي وعلى وجهي ابت�سامة خافتة وك�أنها كانت ليلة
دُخلتي.
فمنذ ذلك احلني وحتى تلك اللحظة التي �أكتب فيها ذلك الف�صل
من الكتاب وهي مدة قد تتجاوز الثالثة �أعوام مل �أتناول وجبة ع�شاء
واحدة (ما عدا يف يوم الفري طب ًعا) ومل �أ�شعر على مدار تلك الأ�شهر
ب�أي حالة من الندم �أو االكتئاب �أو الرغبة امللحة على تناول الطعام
لي ًال �إال قلي ًال كنت �أواجهها ب�شرب كوب من املاء �أو لعب ع�شرة �ضغط
�أو القفز يف ال�سرير �سري ًعا للنوم.
يف النهاية ،حتى ال �أكون كاذ ًبا ،الأمر �صعب ومتعب ف�أنا ال �أنكر
علي �أيام من كرت اجلوع بحلم و�أنا نامي �إين باكل
�أنني كانت متر ّ
ال�سما ّ
بتمطر ب�سبو�سة (رغم �أين ملي�ش
�ساندوت�ش هامربجر و�إن ّ
يف الب�سبو�سة قوي) ولكن الأمر كان �أكرب من �إين جعان والزم �أمال
بطني ب�أي حاجة ،الأمر حت ّول �إىل توازن غذائي ،فمع مرور �أ�سبوعني
فقط ارتفع معدل انخفا�ض وزين �إىل ال�ضعف كما تغري �شكل ج�سمي،
و�أ�صعب حاجة ممكن تنزل يف الوجود «الكر�ش» نزل وحتى بعد ذلك
بفرتة ملا كنت بلخبط يف الأكل �أحيا ًنا ،كان ا�ستغنائي عن الع�شاء عامل
زي طوق النجاة اللي بينقذين من �إين �أزيد يف الوزن.





يوم الفري free day -
عزيزي القارئ� ..صباح الفل ،عامل �إيه النهارده؟ �إن �شاء تكون
بخري ،احلقيقة �أنا مب�سوط ..لأ� ،أنا يف �أحلى حلظة يف حياتي دلوقتي،
م�أنتخ على ال�سرير وما�سك قطعة بيتزا يف �إيدي اليمني ويف �إيدي
التانية قزازة بيب�سي وفيه قدامي طبق بطاط�س حم ّمرة من «ماك»
ويف التالجة فطرية نوتيال بت�سقع ع�شان �أح ّلي بيها وع�شان كده �أنا
قررت �أن �أكتب الف�صل ده يف الوقت ده ،وم�ش ب�س كده �أنا ملا قررت
اكتب «برطمان نوتيال» ،قررت �أن �أول ف�صل هبد�أ بيه يكون هذا
الف�صل العظيم الذي يعترب ملن يقومون بالريجيم يوم اخلال�ص من
أ�سبوعا كام ًال وكلما زاد الوقت زادت املعاناة وزادت
عذاب ا�ستمر � ً
معها �أهمية هذا اليوم.
�أو ًال ،ملن ال يعرف ما هو يوم الفري (� )free dayأو cheating
day؟ هو يوم حمدد يف الأ�سبوع ي�أتي بعد �أ�سبوع من الريجيم القا�سي
نوعا ما وح�سب الأطباء الهدف منه هو «خلبطة» اجل�سم لفرتة حتى ال
ً
يعتاد على نظام ريجيم معني وي�ستمر يف عملية التخل�ص من الدهون.


رجالة الدايت هو �أخطر
وده كالم الدكاترة ،ولكن بالن�سبة لنا نحن ّ
يوم يف الأ�سبوع لأنه بب�ساطة يوم ّ
ال�شحن و�إعادة الت�أهيل لكل �شخ�ص
بيعمل ريجيم ..و�أ�سباب ذلك كثرية� ،أو ًال هو يوم حتقيق احللم اللي
بتحلم بيه كل يوم بالليل قبل ما تنام يف �إنك تاكل حتة �شيكوالته �أو
�ساندوت�ش نف�سك فيه ووح�شك قوي.
زي العربية بال�ضبط
ال�سبب الثاين هو البنزين بتاع ريجيمك ز ّيك ّ
بتخ�ش البنزينة تف ّول تفويلة الأ�سبوع ،تاكل كل اللي نف�سك فيه واللي
منف�سك�ش فيه وتكمل بيه بقية الأ�سبوع وحتافظ على �إرادتك من
ال�سقوط وعلى معنوياتك من التدمري وتخلي قوات الدفاع اجلوي
عندك جاهزة لأي حلظة هجوم من نف�سك تخليك تفكر تب ّوظ يوم يف
و�سط الأ�سبوع.
ال�سبب الثالث �إنه عامل زي هدف ق�صري املدى يخليك دا ًميا
عندك حاجة عايز تو�صل لها وم�ستني �إنها حت�صل فل ّما يبقى عندك
هدف �إنك تك�سر �أ�سبوع الريجيم بيوم تفرح بيه ويف الوقت نف�سه يديك
طاقة للأ�سبوع اللي بعده يبقى �أنت كده برن�س.
وال�سبب الأهم �أنه ممكن تطبق عليه نظرية «الثواب والعقاب» ودي
من �أ�شهر نظريات جناح الريجيم وا�ستمراره ،يعني تقول لنف�سك «لو
خ�سيت الأ�سبوع ده  2كجم هكافئ نف�سي بيوم فري �أما يف حالة �أنك
زدت يف الوزن �أو مل تخ�س بالكمية املطلوبة فيمكن �أن تعاقب نف�سك
ب�أن ت�ستمر يف الريجيم ب�شكل عادي ،مبعنى �آخر تل�ضم الأ�سبوعني يف
بع�ض».


�أما ال�سبب اخلام�س فهو �أن بعد فرتة يف الريجيم بتطلع ظواهر
جديدة مكانت�ش موجوده في�صبح اللي بيعمل ريجيم زي ال�ستات يف
فرتة احلمل ملا يبقى ليها �شهية جتاه �أكلة معينة وت�س ّمى تلك الظاهرة
بـ»توحم» وهكذا يتحول رجل الريجيم الذي يظل طوال الأ�سبوع
يحلم باغت�صاب �أكالت معينة يف الغالب تكون �أ�شياء حلوة كده مثل
الب�سبو�سة �أو طاجن بطاط�س باللحمة� ،أو طبق ك�شري.
ويف النهاية ..عليك �أن تعلم �أن �أهمية اليوم الفري بتزيد كلما
طالت فرتة الريجيم ،فمع مرور الأ�شهر و�سط �صالبة وقوة منك
ي�صبح الأمر عاد ًيا يف فهم النظام واتباعه لكنه �سخيف ب�سبب امللل
وبتخ�س مبعدل قليل وبطيء ،ده غري �شعور كثريين باالكتئاب ،ولهذا
ي�أتي هذا اليوم لي�صنع تواز ًنا نف�س ًيا ودفع ًة جديد ًة لبدء �أ�سبوع جديد
من �أجل حتقيق حلم العمر.
هناك الكثري من النا�س بتخاف من يوم الفري باعتبار �أنه مدمر
وفيه خروج عن النظام الذي يلتزم به ال�شخ�ص لفرتات طويلة في�شعر
�أنه هيبوظ كل اللي عمله ،كما �أن دكاترة الريجيم كما ذكرنا يف ف�صول
�أخرى يخرتعون طر ًقا متناق�ضة غري مفهومة وي�ستخدمون حي ًال غري
�صحيحة خالل يوم الفري ،ف�أي �شخ�ص م ّر على عدد من الدكاترة
�سيجد �أ�شياء خمتلفة ،فبع�ضهم يقول لك «خده يوم كامل» و�آخرون
يتعاملون على �أنه وجبة واحدة ،بينما يقوم البع�ض بال�صياعة على
املر�ضى فيختار اليوم الذي ي�أتي فيه املري�ض مث ًال ال�ساعة  ٣الظهر
فيقول له «خد باقي اليوم فري».


ولكن ع�شان متنك ّد�ش على نف�سك وتز ّود القرف ،بحكم جتربتي
وجتارب �آخرين ،كل ما يقال حول هذا اليوم جمرد اجتهادات غري
علمية ،كل ما هو مثبت علم ًيا �أن يوم الفري هدفه هو ك�سر النظام
لإعادة ت�أهيل ج�سمك وك�أنك بتعمل  refreshللكمبيوتر وال�سبب الآخر،
نف�سي وهو ت�شجيعك و�إقناعك �أن الريجيم لي�س و�سيلة تعذيب �إمنا
و�سيلة تهذيب لي�س فيها حرمان �إمنا هو جزء �سي�ستمر معك فرتة من
حياتك عليك �أن تعي�شها وحتبها وتت�أقلم عليها.
ويف كل الأحوال �أنا � ّ
أف�ضل �أخذ يوم كامل ،ت�أكل فيه ما ت�شاء دون
عناء طاملا �أنك حققت �إجنا ًزا جديدً ا ت�ستحق عليه املكاف�أة ونزلت
كام كجم حلوين ،وبالتايل فمن املمكن اال�ستعانة بيوم الفري ،واب�سط
نف�سك يا عم حمد�ش واخد من الدنيا حاجة.



حرب االستنزاف..
والخداع االستراتيجي
يف بع�ض الأحيان �أثناء مرورك بالريجيم الطويل ،قول يعني بعد
بتاع �شهرين �أو تالتة ،ي�صاب اللي بيخ�س مب�شكلتني ،الأوىل �أن الأمر
يتحول لعبء �شديد واكتئاب ي�صل �إىل حد يجعل البع�ض ينهي الريجيم
ب�سهولة رغم التعب واملجهود املبذول ويعود للأكل ب�شكل مبا َلغ فيه
فيعود �إىل الوزن اللي نزله بل و�أحيا ًنا يزيد ،فحتى "يوم الفري" الذي
يكون �أ�شبه بهدف ق�صري املدى لال�ستمرار بعد الهدف الأعظم وهو
الو�صول للوزن املطلوب ،ال يكون ناف ًعا يف ظل حالة االكتئاب الرهيبة.
امل�شكلة الثانية تكون يف انخفا�ض معدل نزول الوزن حلد ما يو�صل
متاما يف بع�ض الأ�سابيع رغم �أنك ما�شي على نف�س
لدرجة �أنه يتوقف ً
الريجيم وبنف�س الروح و�ساعات بتقر�ص على نف�سك �شوية.


وال�سبب يف امل�شكلتني دول هو �أن ج�سمك تعب منك وم�صدوم
فيك �إنك خ�سيت كل ده ومك ّمل فيبد�أ اجل�سم يف �إعادة ترتيب جيو�شه
وحت�سني خطوط دفاعه �ضد اخل�س�سان ويتغ ّول بق ّواته اخلا�صة داخل
املناطق اللي �إنت انت�صرت وخ�سيت فيها ع�شان يحاول يك�سب �أر�ض
تاين �أو مبعنى علمي� :إن اهلل خلق ج�سم الإن�سان يتغري على ح�سب
الو�ضع املحطوط فيه ،بعد فرتة هياخد على �أنه بيه�ضم كمية معينة
من الأكل وبالتايل هيعترب �أن ده الطبيعي وم�ش هي�سحب من الدهون
ويتوقف عن النزول وت�صبح كل الطرق التقليدية ال تفيد.
وهنا ت�أتي الن�صيحة باتباع طريقة اجلي�ش امل�صري يف فرتة ما قبل
حرب �أكتوبر (حرب اال�ستنزاف واخلداع اال�سرتاتيجي) عن طريق
ا�ستنزاف ج�سمك وخداعه ب�أنك تعمل �إيقاف  pauseللريجيم وتنفجر
يف �أكل كل ما ت�شاء من الأ�شكال والأنواع ومتخلي�ش حاجة يف نف�سك،
اجعل ج�سمك ي�صاب ب�صدمة ع�صبية وخليه م�ش فاهم حاجة،
ا�صدمه ب�أكل جايله من كل حتة وز ّود ال�سعرات ،ولكن ملدة ال تزيد على
ثالثة �أيام ثم توقف فو ًرا عن الأكل وابد�أ الريجيم من جديد.
وي�ستح�سن �أن يكون يوم الفري الطبيعي لك من �ضمنها فمث ًال �إذا
كان يوم الفري هو ال�سبت فبالتايل انقلب على الريجيم �سبت و�أحد
واثنني ثم ارجع للريجيم مرة �أخرى .لكن احذر هذه املرحلة احلرجة
للغاية لأنها عملية �إنقاذ للريجيم تقوم على خداع ج�سمك ولكن احذر
�أن تخدع نف�سك فتكون مثل َمن دخل ع�ش دبابري لأن بعد التعود لثالثة
�أيام على �أكل �أي طعام يجعل البع�ض ي�ستمر لأيام �أكرث فيقول لنف�سه


"خمليه �أ�سبوع بقي وم�ش هيح�صل حاجة" ،وهو �أمر �شديد اخلطورة
ويجعل العودة للريجيم �أم ًرا �صع ًبا فيتحول التمرد على الريجيم �إىل
انقالب على النظام وبالتايل تنهار م�ؤ�س�سات ج�سمك ويتحول الأمر
من خ�سارة معركة �إىل خ�سارة حرب كاملة.





أم علي
يتحول الإن�سان املطحون يف الريجيم �إىل �أ�شبه باملر�أة احلامل يف
�شهورها الأوىل ،في�صبح متقلب املزاج� ،سريع الغ�ضب ،مبت�س ًما �سعيدً ا
يف �أوقات �أخرى ،ميكن �أن يرى طبق مكرونة �أو حم�شي ورق عنب
فمزاجه يتعكر� ،أو ي�سمع كلمة عادية عن �أنه خ�س يبقى هيموت من
الفرحة مبعنى �آخر �إن�سان  over sensitiveيف كل حاجة يف حياته وهو
يوما بعد يوم يف رحلة
�أمر طبيعي لأي واحد بيمر بظروف �صعبة تزيد ً
الريجيم الطويلة التي تتخللها فرتات من امللل والهي�سترييا واالكتئاب
واجلوع.
ولكن اجلديد وغري املتوقع� ،أن يحب الإن�سان فج�أة �أكلة معينة
عمره ما كان بيحبها وال بيفكر فيها زي ال�ست احلامل بال�ضبط وهي
بتتوحم ،فتقول جلوزها مث ًال “نف�سي يف قطائف يف �شهر �شوال �أو رجنة
يوم الفالنتني �أو ورك بطة ب�صو�ص الربتقان” ،وتكون يف �أغلب الوقت
طلبات تعجيزية ،ال ح َّل لها ،وهو ما يحدث لبتاع الريجيم بال�ضبط
حيث تظهر حتوالت عليه يف �شخ�صيته ويف الغالب �سلوكه يف الأكل.


فيبد�أ يف حب �أكالت لو كان �شافها زمان كان بيبقى قرفان �أو ما
بياخد�ش باله �إنها موجودة �أ�ص ًال ،خد عندك ق�صة واحد �صاحبي
�شارك بتجربته يف الكتاب ،كان �صديقي ال ي�أكل البطاط�س املح ّمرة
�أبدً ا حتى �إنه كان بيقوم مي�شي واحنا بناكلها قائ ًال جملته ال�شهرية
“�إزاي بتاكلوا البطاط�س املزيتة دي �شكلها مقلية يف زيت عربيات”،
لكن بعد نزول �صديقي نحو  ١٠كجم ،تغري �أمره كث ًريا� ،أ�صبح مدم ًنا
للبطاط�س ،و�صدي ًقا لكل حمالت البطاط�س اللي حولنا ،ينتظر يوم
الريجيم ع�شان يفطر ويتغ ّدي ويتع�شي بطاط�س حممرة!
�أما بالن�سبه يل عزيزي القارئ ،ففي يوم �شارد ال قيمة له و�أثناء
انتظاري لقدوم يوم الفري من كل �أ�سبوع ع�شان � ّ
أح�ضر هاكل �إيه
ال�صبح وال�ضهر والع�صر واملغرب والع�شاء مع كل �صالة هاكل �إيه،
املهم ُ�شفت �صدي ًقا �أثناء دخوله القهوة علينا يحمل طب ًقا كب ًريا من
“املالكي” وعينه هتطلع من و�شه من الفرحة ،راقبته برتكيز �شديد
وهو يبتلع كل ملعقة ،كان هذا الطبق يحتوي على �أم علي (�شرائح من
القمح مغرقة يف اللنب وبع�ض املك�سرات) ويف اليوم ده ح�صل حاجة
غريبة� ..شعور مل �أ�شعر به من قبل� ،إح�سا�س واحد قا َبل فتاة �أحالمه.
انتظرت يوم الفري بفارغ ال�صرب ب�شكل مبا َلغ فيه حتى جاء،
�صباحا متج ًها لـ”املالكي” لدرجة �إن
فخرجت يوم اجلمعة ال�ساعة ٩
ً
النا�س اللي كانت �ش ّغالة يف املحل ات�صدمت من وجودي يف الوقت ده،
ثوان ،و�أعتقد �أن
طلبت �أم علي وعليها مك�سرات و�أكلتها يف �أقل من ٍ 4
ده رقم قيا�سي جديد ميكن ت�سجيله يف مو�سوعة “جيني�س”.


امل�شكلة �أين بعد ما خ ّل�صت ب�صيت للطبق بنظرة عميقة طويلة
و�س�ألت نف�سي�“ :أنا اجتننت وال �إيه؟ باكل حاجة عمري ما فكرت فيها
وال عمرها كانت بتعجبني” ،حاولت �أدور له على تف�سري ولكني ف�شلت،
احلاجة الوحيدة اللي لقيتها �إن دي ظاهرة عامة بني كل النا�س اللي
عايزة تخ�س.
ما زلت حتى هذا اليوم و�أنا �أكتب هذا الكتاب ال �أعلم تف�س ًريا ملا
حدث يل ولكني �أ�صبحت �أدمن “�أم علي” .و�أريد �أن �أ�صارحك عزيزي
القارئ ب�أنني �آكل “�أم علي” الآن �أثناء كتابتي لهذا الف�صل ،ولهذا
اعذرين وال تعطلني ،ف�أنا م�ش فا�ضي دلوقتي� ،سالم..





إسرائيليات
لأن ال َفتْي جزء ال يتجز�أ من الريجيم حتى �أ�صبح �أي واحد ما�شي
يف ال�شارع يرغب يف �إ�ضافة مل�سته الفنية على �أنظمة الريجيم وعامل يل
فيها حممود اخلطيب يف عزّه فيبد�أ بالتعليق على �أي واحد تخني معدي
ق ّدامه ويحلل نوع ج�سمه و�أ�سباب تخنه ،فييجي يقول لك مث ًال" :الواد
ده كر�شه كر�ش خمرة"" ،البت دي ج�سمها تخني جينات"" ،الراجل
اللي واقف هناك ده �سمانته كبرية ع�شان كان بيلعب ُعقلة وهو �صغري".
والأمر ال يتوقف عند التعليقات الب�سيطة على الأ�شكال �أو نظم
الغذاء� ،إمنا ي�صل �إىل حتليالت عميقة خيالية يف �أف�ضل طرق فقدان
الوزن والتخل�ص من الدهون وكذلك اختيار بع�ض الأنواع واعتبارها
من املحرمات دون �سبب و�أخرى �أنها مثالية للريجيم دون �سابق معرفة
لها ،ف�أ�صبحت تلك الن�صائح املتناثرة يف جمتمع الريجيم حقائق
يتعامل معها البع�ض على �أنها دالئل علمية فريدة ف�أ�صبحت مثل
الإ�سرائيليات� ،أكاذيب تدا َولها النا�س حتى �صدقوها.
و�إليك ً
بع�ضا من تلك الإ�سرائيليات التي تعامل معها النا�س على
�أنها حقائق ال تقبل النقا�ش وال ميكن �أن يكون هناك ريجيم بدونها:


أكذوبة الخضار المسلوق

�إذا قررت مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية اختيار �أ�سو�أ �أكلة يف
تاريخ الب�شرية فلن �أتردد على الإطالق يف تر�شيح اخل�ضار امل�سلوق
لهذا اللقب اجلليل دون منازع ،فهي �أكلة متتاز بطعمها التقليدي
ال�سيئ مع ال�شعور برغبة يف الإعياء بعد �أن تقوم تلك الوجبة العجيبة
با�ستح�ضار روح املر�ض وامل�ست�شفيات وغ�سيل املعدة.
وللأ�سف ال�شديد يتبارى �أطباء ال�سمنة يف اختيار تلك الوجبة عن
غريها لتكون كتلة �أ�سا�سية يف نظام الريجيم بديلة عن كل �أ�صناف
و�أ�شكال الدنيا من اخل�ضار وك�أن تناول اخل�ضار ب�أي �شكل �آخر جرمية
يعاقب عليها القانون.
تناول اخل�ضار بال�صل�صة مع زيت زيتون لن يكون خمالفة لأوامر
الريجيم وكذلك �إذا كان م�شو ًيا �أو داخل �صينية �أو تناوله كخ�ضار
�سوتيه رمبا يكون �أف�ضل ومت�ساوي يف نف�س عدد ال�سعرات احلرارية
للخ�ضار امل�سلوق ،فتقدمي اخل�ضار امل�سلوق على �أنه وجبة اخل�ضار
الوحيدة ال�صاحلة لفقدان الوزن هو اجلرمية احلقيقية التي يرتكبها
الطبيب يف حق املري�ض ..ارحمونا يرحمكم اهلل.



أسطورة ربع الفرخة المشوية

ال ميكن و�صف نظام الريجيم الذي يدعوك لتناول �أجزاء قليلة من
الربوتني يف وجبة الغداء ،على غرار ربع فرخة م�شوية �أو �سمكة م�شوية
قد كف اليد �أو �شريحة حلمة  200جرام� ،سوى ب�أنه نظام �أ�سطوري
كوميدي من �أنواع الكوميديا ال�سوداء العبثية ،فماذا �سيحدث �إذا
تناولت ن�صف فرخة �أو زودت حتة حلمة ،كم من ال�سعرات احلرارية
�ستزيد؟ ف�إذا كان املطلوب منك �أن تتوقف عن تناول كل احللويات
والعديد من �أنواع الفاكهة و�أن تقلل من تناول العي�ش والأرز واملكرونة،
فعلى الأقل ال ت�أخذ مني ما ي�صربين وهي اللحوم بكل �أ�شكالها.
ومرة �أخرى التجربة العملية �أثبتت عدم �صحة تلك ال�شروط،
فزيادة كمية الربوتني طاملا كان م�سلو ًقا �أو م�شو ًّيا ال تخلق م�شكلة
كما ي�صورها �أطباء الريجيم طاملا �أنك تلتزم باالبتعاد عن امل�أكوالت
املدمرة �أمثال الن�شويات واحللويات ،ف�أنت ت�سري على الطريق ال�سليم..
�أنت بتغري �أ�سلوب حياتك م�ش بتنتحر.
شاي دكتور مينج السحري

يوما وقد بدت ال�سعادة على وجهه ،ك�أنه جاب جون
جاءين �صديق ً
يف هولندا يف ك�أ�س العامل ،وقد حمل يف يده علبة خ�ضراء مكتو ًبا عليها
“�شاي دكتور مينج” ،قال �صديقي� :أخ ًريا جبته وهخ�س بقى وهخف
من ال�سكر وال�ضغط وااللتهاب الرئوي والروماتيزم وال�سعال ..ثم جاء


�صديقي بعد عدة �أيام وقد بدا عليه الإرهاق والتعب ال�شديد قال يل:
�شاي مينج جابلي ت�سمم.
تلك احلكاية ملخ�ص �سريع حلكايات كثرية لأدوية و�أع�شاب
وهمية خدعت النا�س و�أقنعتهم �أن هناك �أ�شياء �سحرية ميكن �أن
الن�صاب اللي عمل
جتعل الإن�سان نحي ًفا ،والعيب يف ذلك لي�س على ّ
الدواء الكاذب� ،إمنا على الإن�سان الذي يبحث دائ ًما عن احلل ال�سريع
ال�سحري غري الواقعي ،فيبد�أ يف البحث عن �أ�شياء ي�سمع عنها يف
التليفزيون مثل “الأع�شاب ال�سحرية” ،امل�ستخل�صة من جبال الألب يف
فرن�سا (م�ش فاهم هيفرق يف �إيه ده!!) �أو ال�شاي الأخ�ضر التايالندي
الذي ميت�ص الدهون ولكن ال �أحد يعلم ميت�صها ويوديها فني ،والأ�شهر
على الإطالق كرمي “�سليم” ال�سحري تدهنه على �أي منطقة عايزها
تخ�س ،تقوم تخ�س على طول (�إزاي معرف�ش).
وللأ�سف ي�صدق النا�س تلك الق�ص�ص املف�ضوحة وي�ؤمنون بها،
لي�س �سذاج ًة منهم� ،إمنا رغبة يف التخل�ص من كابو�س ي�ؤرقهم دائ ًما
ويبحثون عن حل �سريع للتخل�ص منه حتى لو كان خيال ًيا.
والأ�شد �سو ًءا عندما تباع تلك الأع�شاب الوهمية يف عيادات �أطباء
الريجيم وت�صبح جز ًءا من العالج وت�أخذ �شرعية طبية ب�أنها ت�سد
النف�س وحترق الدهون وت�ساعد على اله�ضم وهي ال ت�سمن وال تغني
من جوع.


جمعية محبي البيض المسلوق

لن جتد ريجي ًما على وجه الأر�ض ال يحتوي على وجبة البي�ض
امل�سلوق التي يف الغالب تقع يف وجبات الفطور ويتعامل معها كل �أطباء
الريجيم على �أنها مادة �سحرية للتغذية املطلوبة ملن يريد التخل�ص من
وزنه .ورغم �أنها حقيقة لأنها حتتوي على �سعرات حرارية منخف�ضة
كما �أنها وجبة د�سمة (ت�سد معاك) ولكن تظل اخلدعة الإ�سرائيلية يف
�أنه ال بديل عنها من وجبات البي�ض الذي خلقها ربنا.
ولكن يف حقيقة الأمر� ،إذا قمت بك�سر بي�ضة على طا�سة جريل
بعد �أن ت�ضع ملعقة ماء وملعقة زيت زيتون �سيكون �أمامك نوع جديد
من البي�ض ا�سمه « ،»Scrambled Eggsو�إذا �أ�ضفت قطع الطماطم
والفلفل �سيكون «�شك�شوكة» ،ولن يكون الفرق يف عدد ال�سعرات
احلرارية بني امل�سلوق واملقلي وقتها �إال قلي ًال.
بطبيعة احلال هناك من يحب امل�سلوق وهناك من يحب املقلي
ولكن الأهم �أن تعلم �أن التنوع مطلوب والزهق موجود ولهذا �أكلته
مقلي عملته �شك�شوكة� ،ضربته عيون ،م�ش هتفرق ،املهم قلل الدهون
(زيت� -سمنة -زبدة).
الفلفل والطماطم مسجلين خطر

كانت �صدمة �أ�شبه بال�صدمات الكهربائية عندما �سمعت �أن
هناك بع�ض �أطباء التغذية يحذرون من تناول الفلفل والطماطم


باعتبار �أنهما لي�سا من اخل�ضراوات بل فاكهة قليلة ال�سعرات ،مليئة
بال�سكريات النباتية والأمالح (�إزاي معرف�ش)� ،إال �أن التجربة العملية
�أثبتت �أنه ال يوجد ب�شكل عام �أزمة يف �أي نوع من اخل�ضراوات التي
تلعب دو ًرا رئي�س ًيا يف كل �أنظمة الريجيم وبالتايل امل�شرحة م�ش ناق�صة
جثث م�ش كفاية مانعني نف�سنا من كل حاجة كمان م�ش هناكل قوطة!!
يوما لطبيب قال
وملحوظة �أخرية :عزيزي القارئ� ..إذا ذهبت ً
لك ال ت�أكل فلفل �أو طماطم مرتحلو�ش تاين.
مأكوالت شديدة االنفجار

رغم �أن العامل اتفق على �أن الن�شويات واحللويات وجميع الزيوت
الدهنية هم املجرمون الفعليون جلرمية التخن ف�إن التحديد والتدقيق
وا�ضحا يف تلك العبارات فهناك وجبات بعينها �شديدة االنفجار
لي�س
ً
خا�صة يف ع�صرنا احلديث.
زمان كان النا�س بتاكل َ�سمنة وق�شطة وزبدة كتري ويوم اخلراب
ي�ضرب ل ّية خروف وكوارع ّ
وف�شة وكر�شة و�شو ّية حم�شي على ممبار،
لكن يف هذا الع�صر خرجت تلك امل�أكوالت من على القمة ودخلت
مكانها �أ�شياء مثل الهامبورجر والبطاط�س املحمرة والفراخ البانيه
والبيتزا ،واجتاح العامل مطاعم الوجبات ال�سريعة فكان ت�أثريها �أ�شد
قوة من �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،الأمر الذي جعل دولة مثل �أمريكا
(خمرتعة الهامبورجر) من �أوائل الدول اللي �شعبها تخني يف العامل،


ف�إذا �أردت �أن تعرف ما هو ال�سبب وراء ما يجعلك ممتل ًئا ،ابحث عن
�أكلك و�أنت يف ال�شارع و�ستعلم �أن �أكل ال�شارع قد انفجر يف بطنك و�أن
الدهون املنت�شرة يف ج�سمك هي بقايا الدمار الذي �أ�صابك.
عصابة الخماسي العجيب

«املاجنو -املوز -البلح -العنب -التني» ..جتتمع هذه الفواكه
م ًعا يف كل نظام ريجيم وك�أنها ع�صابة �أو خلية من اجلوا�سي�س تت�آمر
على ج�سمك لتدمريه ودائ ًما ما جتد هذه اخلم�سة م ًعا �ضمن فقرة
املمنوعات �أ�سفل ورقة الريجيم حتى �إنني �أ�صبحت �أ�شعر باخلوف
منها �سواء كنت بعمل ريجيم �أو ال ،بل �أبحث عنها يف �أي نظام ريجيم
�أح�صل عليه حتى يطمئن قلبي �أن هذا النظام �صحيح.
الأ�سلوب النمطي عند �أطباء الريجيم يف حتديد �أنواع املمنوعات
والتعامل معها كجرائم �إبادة جماعية يجب نفيها خارج البالد ،يجعلك
ت�شعر �أن جميع �أطباء ال�سمنة يقر�أون من كتاب واحد بعنوان «كيف
تقرف نف�سك؟» لكن الأمر لي�س كذلك ،ال يجب على الإن�سان �أن يزيد
همه مبنع الأكل عن نف�سه.
�صحيح �أن تلك الفاكهة مليئة بال�سعرات وال�سكر ولكنها � ً
أي�ضا
لي�ست �س ًما قات ًال ،تعامل معها بحذر ال تكرث منها وال حترم نف�سك من
متعتها ،فهذه �إ�سرائيلية جديدة.


سكر دايت وسكر بني ..ما تيجي نستهبل شوية!

جتد ابت�سامة قد ارت�سمت على وجه الطبيب وهو يعطيك ورقة
النظام اللي هتم�شي عليه قائ ًال لك« :ما تن�سا�ش تاخد �سكر (�سليم) �أو
(دايت)» ،ولن ت�سلم من ن�صائح �سيدات النوادي الفا�ضيني �أ�صحاب
جمعيات «خلي بالك من �صحتك» ين�صحوك ب�ضرورة االبتعاد عن
ال�سكر الأبي�ض واختيار ال�سكر البني ال�صحي.
وال تتوقف الن�صائح عند هذا احلد بل ت�صل لأفكار مثل «ال�شاي
بدون �سكر»�« ،شاي مبلعقة ع�سل» وغريها...
وخال�صة تلك النقطة ليه تقرف نف�سك� ،إذا كنت من الذين
ا�ستطاعوا �أن يعتادوا �شرب ال�شاي بدون �سكر �أو ا�ستطعمت طعم
ال�سكر الدايت ،فهني ًئا لك لقد جنحت يف التخل�ص من بع�ض ال�سعرات
ولكن �إن كنت من بقية ال�شعب امل�صري ك ّييف ال�شاي التقيل ميكنك
و�ضع نظام لنف�سك ب�أن لك ثالثة مالعق �سكر يف اليوم ميكن تناولها
ح�سب رغبتك يف كوب واحد �أو على ثالثة �أكواب� ..أنت حر ما مل ت�ضر.



خلي بالك من الكيماوي
ّ
عزيزي القارئ ..احذر من هذا الف�صل وتعامل معه بهدوء فهو
�شديد اخلطورة� ،سريع اال�شتعال ،قابل لالنفجار ،كما �أنه م�ضر
بال�صحة ،ف�إذا كنت من �أ�صحاب القلوب ال�ضعيفة فال تقر�أه.
تلك املقدمة املبا َلغ فيها مق�صودة نظ ًرا حل�سا�سية هذا النوع من
الريجيم الذي رغم تعدد �أنواع النظم العذائية ف�إنه الأكرث غراب ًة
و�أهمي ًة لثالثة �أ�سباب� ،أو ًال نتائجه املذهلة ت�شبه ال�سحر حيث يحقق
حلم كل �صاحب زيادة يف الوزن نف�سه ينام وي�صحي يالقي نف�سه قد
تخل�ص من وزنه ،فيمكنك �أن تتخل�ص من � ٥إىل  ٧كجم يف �أ�سبوع
واحد ورمبا تنق�ص � ٤أخرى يف الأ�سبوع اللي بعده.
�أما ال�سبب الثاين ،فهو خطورته ال�صحية نظ ًرا لأنه يقوم يف الأ�سا�س
على اللعب على ا�سرتاتيجية ما يحتاجه اجل�سم ومعدالت احتياجاته


من الن�شويات وال�سكريات وغريها ،ولهذا ُل ِّقب بـ»الكيميائي»� ،أما
ال�سبب الأخري فهو �أنك مع ّر�ض لأن تخ�سر كل ما فقدته من وزن
ب�سرعة �أكرب من التي نزلت فيها.
وهرتجع كل اللي نزّلته �أنا ليه كاتب
متام ..طيب ،طاملا هو خطري
ّ
عنه ،الإجابة على هذا ال�س�ؤال تتلخ�ص يف نقطة واحدة وهي �أن هذا
النوع من الريجيم له دوره يف وقت معني وحتت ظروف خا�صة ،مث ًال
يف حالة الرغبة يف النزول ب�سرعة ب�سبب منا�سبة معينة مثل الزواج �أو
لرغبة يف �إعطاء دفعة معنوية لأ�صحاب الإرادة ال�ضعيفة ال�ستكمال
رحلة من اخل�س�سان لفرتة طويلة من العمر.
ولهذا �إذا �أردت ا�ستخدامه ،فعليك �أن تكون حذ ًرا مرتني ،مرة
عندما تقوم بالريجيم نف�سه الذي ال يجوز �أن ي�ستمر لأكرث من
�أ�سبوعني متوا�صلني لأنه ي�سبب بع�ض الأعرا�ض املفاجئة خا�صة يف
الأ�سبوع الثاين ،منها ال�شعور بالغثيان وعدم القدرة على احلركة
والدوخة املفاجئة.
�أما املرة الثانية بعد االنتهاء من الريجيم فهي احلذر من العودة
�إىل نقطة ال�صفر والزيادة يف الوزن مرة �أخرى وهو �أمر يحتاج
�إىل متابعة طويلة ودقيقة �س�أ�شرحها لك بعد �أن �أقدم لك النظامني
الغذائيني الأ�شهر للريجيم الكيميائي كما مت جتربته على كثريين،
تار ًكا لك حرية االختيار.


نظام (:)١

اليوم الأول :زبادي فقط وب�أي كمية
اليوم الثاين :بطاط�س م�سلوقة ..كمية مفتوحة طوال اليوم
اليوم الثالث :برتقال ..كمية مفتوحة طوال اليوم
اليوم الرابع ٩ :موزات حجم متو�سط
اليوم اخلام�س�َ :سلطة  +خ�ضار م�سلوق (كمية مفتوحة)
اليوم ال�ساد�س :دجاج م�شوي �أو م�سلوق منزوع اجللد (كمية
مفتوحة)
اليوم ال�سابع�َ :سلطة فقط
اليوم الثامن� :سمك �أو حلم م�شوي (كمية مفتوحة)
نظام (:)٢

اليوم الأول :فواكه فقط ..كمية غري حمددة ،ما عدا (املاجنو-
العنب -التني -البلح -املوز).
اليوم الثاين :خ�ضار فقط وكمية غري حمددة.
اليوم الثالث :حلم �أو فراخ �أو �سمك م�شوي (كمية مفتوحة).


خال من الد�سم مق�سمة على
اليوم الرابع ٩ :موزات و� ٣أكواب لنب ٍ
ثالث وجبات.
اليوم اخلام�س :خ�ضار فقط وكمية غري حمددة (كمية مفتوحة).
اليوم ال�ساد�س :فواكه (كمية غري حمددة).
اليوم ال�سابع :حلم �أو فراخ �أو �سمك م�شوي (كمية مفتوحة).
ملحوظة (مبعنى �آخر :رتّب �إنت يا با�شا الأ�سبوع� ..إنت عندك ٣
�أيام حلوم ويومني خ�ضار ويومني فاكهة ويوم موز) ..رتب الأيام ح�سب
قدرتك على التحكم يف نف�سك وطب ًقا للم�أكوالت التي حتبها �أكرث.
بعد �أن قر�أت النظامني� ،أرجوك حافظ على هدوئك وال تنزعج
من هذا الدايت القا�سي ولكن ت�أكد �أن مفعوله �أكيد و�أن اتّباعه لي�س
مب�ستحيل خا�صة �أنه ق�صري املدى (يعني تقدر تيجي على نف�سك
�شوية) ،لكن بعد �أن متر بتلك املرحلة �ست�شعر ب�سعادة غامرة من
النجاح الكبري وال�سريع ولكن �سيكون عليك �أن تدخل يف املرحلة الثانية
�سري ًعا حتى ال ت�ض ّيع ما حدث لك فال ترتكب �أخطاء الكرثين ب�أن
تن�سيك الفرحة ،خطورة العودة �إىل ال�سابق ،خا�صة ه�ؤالء الذين ال
يعانون من زيادة كبرية والذين دائ ًما ما يقعون يف هذا الفخ فيقول
الواحد منهم لنف�سه «�أنا كده بقيت متام» ويعود لطريقة �أكله املعتادة
ثم يفاج�أ يف خالل �أ�سبوع على الأكرث ب�أنه عاد �إىل وزنه القدمي وكمان
زاد يف الوزن �أكرث مما كان عليه قبل اتباعه الريجيم الكيميائي!


لهذا �سيكون عليك اتخاذ نظام ريجيم ي�سمي «�سر�سوب» مبعنى �أن
تبد�أ من اليوم الأول بعد انتهاء �أ�سبوع الريجيم الكيميائي يف ت�سريب
كميات قليلة جدً ا من ال�سكريات والن�شويات مع اتباع الريجيم الطبيعي
(ال�سعرات) ،فعلى �سبيل املثال:
تناول يف الفطور ثالثة مالعق كورن فليك�س ثم طب ًقا كام ًال يف
اليوم اللي بعده �أو تناول لقمة عي�ش �صغرية يف �أول يوم وبعده بيومني
ز ّود الكمية لربع رغيف.
يف الغذاء تناول ملعقة �أرز ثم يف اليوم اللي بعده معلقتني ثم ثالث
مالعق يف اليوم اللي بعده� ..أما يف حالة ال�سكريات فابد�أ مبلعقة �سكر
يف ال�شاي ثم يف يوم �آخر ا�شرب �شاي بلنب �أو ن�سكافيه ..وهكذا ت�سري
الأمور وك�أنك تقوم بعملية فتح حلنفية املياه ولكن ب�شكل بطيء فتنزل
املياه مثل ال�سر�سوب.
من املفرت�ض �أن ت�ستمر تلك العملية ملدة � ١٠أيام لن تفقد فيها
�أي وزن �إ�ضايف بعد الريجيم الكيمائي ولكن �إذا التزمت مبرحلة ما
بعد الريجيم الكيميائي بدقة �شديدة �ستكون قد جنحت يف احلفاظ
على �إجنازك وت�ستطيع بعد ذلك �أن تعود ل ُن ُظم الريجيم الطبيعي دون
خوف من �أن تعود يف وزنك �أو ت�ض ّيع كل اللي عملته.
ويف النهاية تذكر دائ ًما تلك الن�صائح املهمة �أثناء اتباعك نظام
الريجيم الكيميائي:


Ó Óلي�س من امل�سموح ك�سر �أي قاعدة من قواعد الريجيم ولو
كانت ملعقة �سكر لأن ذلك �سيف�سد الغر�ض الرئي�سي للنظام
الذي يقوم على خلبطة اجل�سم مبنع و�صول بعد املكونات له.
Ó Óيف حالة �أنك فقدت ال�سيطرة على نف�سك وخالفت الريجيم
�سيكون عليك العودة �إىل نقطة ال�صفر وبدء الريجيم من
�أوله.
Ó Óميكنك تغيري �أيام الريجيم ح�سب رغبتك وقدرتك طب ًقا
للظروف املحيطة ،يعني لو يف يوم �أمك م�ش عامله حلمة
ومفي�ش حد يف البيت وهو مقرر �أن يكون يوم اللحم ميكنك
ا�ستبداله بالفاكهة.
Ó Óابد�أ الريجيم ب�أكرث الأيام التي تكرهها فيه واجعل ما
حتب �آخر ما تفعل ،مثال� :إذا كنت من كارهي اخل�ضار
وحمبي اللحمة ميكنك جعل اليوم الأول والثاين خ�ضار
واليوم اخلام�س وال�ساد�س حلمة �أو فراخ ،واحلكمة من تلك
الن�صيحة �أن �أغلبنا ي�أتي يف الأيام الأخرية للأ�سبوع ال�صعب
متاما وي�صاب باجلنون واالكتئاب ولهذا جعل
ويفقد العزمية ً
ما حتب يف الآخر قد يخفف عليك قلي ًال.
�Ó Óإذا كنت �ستتبع الريجيم لأ�سبوعني ميكنك ك�سر الأ�سبوع
بـ«يوم فري» واحد ثم العودة للريجيم للأ�سبوع الثاين.
متاما اال�ستمرار يف الريجيم لأكرث من �أ�سبوعني.
Ó Óمرفو�ض ً


Ó Óن�سبة جناح الريجيم الكيميائي طب ًقا لدرا�سة �أمريكية ٪20
فقط.
�Ó Óإذا �شعرت بالتعب لفرتة جتاوزت اليومني �أثناء الريجيم
عليك التوقف فو ًرا.





األحاسيس األربعة
في رحلة الريجيم المكعبرة
عيوب الريجيم ال ُتع ُّد وال ُت َ�صى ،تقري ًبا الريجيم كله عيوب،
ف�أكل ال�صحي طعمه وح�ش وكل الأكل اللي ّ
بيتخن طعمه حلو ،النزول
يف الوزن �أمر �صعب وبطيء جدً ا والعودة يف الوزن �أمر �سهل وب�سيط
جدً ا ،والأ�سو�أ �أنه مع مرور الوقت يف رحلة الريجيم ت�صبح الرحلة �أكرث
�صعوبة وق�سوة وحتتاج املزيد من الكفاح واملثابرة ،ف�إذا كنت �ستنق�ص
يف ال�شهر الأول  10كجم ف�ست�صبح  7يف ال�شهر اللي بعديه و 5اللي
بعده حلد ما تو�صل �إنك ممكن تنزل بعد �أ�سبوع من الريجيم القا�سي
 600جرام.
والأزمة تزيد �أكرث ف�أكرث ففي ال�شهر الثالث �سيكون كمية �أقل
متاما عن فقدان الوزن
و�أقل حتى ي�أتي وقت �سيتوقف فيه ج�سمك ً
و�ست�صبح كل احللول التقليدية غري م�ؤثرة وي�صبح عليك اللجوء
لطرق غري تقليدية مت ذكرها يف ف�صول �أخرى مثل الرجيم الكميائي
ولكن الأزمة يف تلك املرحلة هي خلبطة امل�شاعر ،حالة الإكتئاب التي


ت�صاحب الرجيم .على كل من اختار �أن يبد�أ وي�ستمر يف رحلة فقدان
الوزن �أن يدرك انه �أمام مر�ض نف�سي له ت�أثريات و�أعرا�ض و�أن احلالة
النف�سية واملزاجية قابلة للتغري ب�سبب وبدون ،واحل�سا�سية املفرطة
قابلة للزيادة.
تذكر دائما انك يف معركة حا�سمة من �أجل التخل�ص الكامل
والنهائي من عقدة حياتك ووزنك الكبري ،ف�أنت تراو�ض نف�سك وتهذبها
بحثا عن حتقيق حلم طاملا عجزت عن حتقيقه .تروي�ض نف�سك لي�س
يف التوقف عن تناول الطعام ولكنها يف التحكم يف م�شاعرك وال�سيطرة
عليها.
اإلحساس  :1الفشل

�أول تلك امل�شاعر ال�سلبية هو ال�شعور بالف�شل وب�أن الأمر و�صل
يوما بعد
حلائط �سد وال يوجد حل �أو بديل ،ويبد�أ ذلك ال�شعور يف التوغل ً
يوم يف عقل من يقوم بالريجيم ،فيبد�أ يف فقدان ال�صرب والإرادة ،يرى
العامل من حوله �أ�سود ،يبد�أ يف التقليل من �إجنازه وتعليق ال�شماعات
عن �أ�سباب ف�شله يف اال�ستمرار ،ثم التربير لنف�سه �أنه فعل ما ي�ستطيع،
وتلك هي �آخر مقدرته وهنا ي�صبح الريجيم مهددًا بالف�شل ويقف
�صاحب الريجيم عند مفرتق طرق حقيقي بني اال�ست�سالم و�ضياع
النجاح الذي ا�ستمر عدة �أ�شهر وبني اال�ستمرار والبحث عن حل.
وهنا عزيزي القارئ ،عليك احلذر من ذلك الإح�سا�س ال�سيئ
واملدمر ،اطرده ،واجهه ،حتدث �إىل نف�سك :هل من ال�سهل �أن ي�ض ّيع


الإن�سان جمهوده مرة واحده وهو يعلم �أنه من ال�صعب تكراره ب�سهولة
مرة �أخرى ،وهل َمن �سبقوك وجنحوا مل ميروا بتلك امل�شكلة؟
والإجابة �ستكون “نعم ،مروا بها” ..وهنا ي�صبح ال�س�ؤال كيف
جتاوزوها وا�ستمروا وحافظوا على جناحهم.
اإلحساس  :2الزهق

ي�صاحب الإن�سان م�شاعر �سلبية �أخرى وهي “�أنا زهقت” ،وهذا
الإح�سا�س تقري ًبا ي�صاحب ال�شخ�ص مع بداية رحلته ولكنه يزداد
قوة مع مرور الوقت خا�صة �أنه يلعب على طول مدة الريجيم وبطء
الإجناز فيه ،في�صبح الزهق هو �سيد املوقف واالح�سا�س الطاغي على
كل �شئ يف احلياه .وهنا على �صاحب الريجيم �أن يكون واع ًيا ب�أن هذا
الإح�سا�س م�ستمر ولن ينتهي وعليه التكيف معه واعتباره جز ًءا �سخي ًفا
من الريجيم زيه زي طبق ال�سلطة يف وجبة الغداء.
اإلحساس  :3الزمن

ي�أتي مع �إح�سا�س ال�شخ�ص بالزهق �إح�سا�س �آخر �أو �س�ؤال ي�ضرب
ر�أ�سك با�ستمرار“ :متي ينتهي الريجيم؟” ،وهي م�شكلة كبرية يظن من
نظاما ي�ضع هد ًفا ب�أن
نظاما جديدً ا �أنه �أمر �سهل فكل من ي�ضع ً
يبد�أ ً
ي�صل لوزن معني ولكن الأمر يتغري مع الوقت فكلما اقرتب ال�شخ�ص


من هدفه يقول لنف�سه “يعني هي جات على ال�شوية دول مك ّمل الباقي
و�أو�صل للوزن املثايل”.
وتتحول كلمة الوزن املثايل ل�صداع ي�ؤرق من يفكر فيه لأن الأمر
عند البع�ض ي�أتي على �صحة من يقوم بالريجيم وي�صبح �شكله هزي ًال
و�ضعي ًفا لأن الريجيم كما ي�أكل من الدهون ي�أكل من الع�ضالت � ً
أي�ضا
وبالتايل حل تلك الأزمة يكمن يف اعتبار �أن الريجيم ينتهي عندما
ت�شعر �أن ج�سمك و�شكلك �أ�صبحا طبيعيني و�أنك و�صلت ل�شكل مل تكن
حتلم به من قبل ...من الآخر كده ا�ستفتي قلبك.
إحساس  :4االكتئاب

من الطبيعي عندما ميتنع ال�شخ�ص عن �أكرث الأ�شياء اللي بيحبها
لفرتة طويلة يدخل يف بداية حالة من االكتئاب التي تتمكن من
ال�شخ�ص� ،إذا ا�ست�سلم لها فيجد الواحد نف�سه �صاحي م�ش طايق حد
وقرفان من اللي حواليه وكاره اليوم اللي اتولد فيه.
يرى �أن احلياة بال معنى من الأ�سا�س ،ويبد�أ يف ت�ضخيم الأمور
وتعميقها �آحيانا ،في�س�أل نف�سه عن �أ�سباب الكون ووجده على وجه
الأر�ض ،ورغبة اخلالق يف فر�ض مر�ض كال�سمنة على عباده دون
غريهم.
بل وتزيد الأمور ،فتتحول حياته �إىل جحيم متوا�صل وي�صاب بحالة
من الع�صبية واحيانا الهي�ستريية مع اجلميع دون �سبب ومن املمكن يف


النهاية �أن ينتهي الأمر بف�شل الريجيم بعد �أن حتول الأمر من جمرد
البحث عن �إجناز �شخ�صي �إال تدمري نف�سي.
وهنا يجب على �صاحب الريجيم �أن يعرف �أن �ضبط النف�س وطرد
�أي حماوالت للت�أثري على �سعادته �أمر واجب وخطري ،ويجب �أن يعي
� ً
أي�ضا �أن الإ�صابة باالكتئاب مع فقدان الوزن ظاهرة علمية مذكورة فال
يجب �أن ي�ست�سلم لها ،فمثلما ا�ستطعت �أن ت�أكل �سلطة كل يوم وثمرة
فاكهة كل ليلة ،فلن يكون من ال�صعب �أن تبحث عن �شئ يح�سن من
مزاجك ويجعلك ترى احلياه �أكرث وردية.





الكوباية المليان
نص
ّ
لأن اهلل خلق كل �شيء ل�سبب والعامل على درجة واحدة من التوازن،
توازنت امل�شاعر ال�سلبية والإيجابية يف الريجيم ،فمثلما ت�شعر بالف�شل
والزهق واالكتئاب �أثناء رحلة الريجيم� ،ست�شعر � ً
أي�ضا بال�سعادة
والنجاح والثقة بالنف�س والر�شاقة.
مع مرور كل يوم يف الريجيم �ستكت�شف �شي ًئا جديدً ا ير�سم ابت�سامة
على وجهك ،لن تت�صور وقتها �أن تلك الأمور �ست�سعدك ،فمن املمكن
�أن ت�شعر بانخفا�ض جزء من ج�سمك وظهور عظمة احلو�ض �أو القف�ص
ال�صدري فيجعلك تتنطط من الفرحة �أو اختفاء اللُّغد من وجهك
ي�شعرك �أنك توم كروز يف عزّه �أو نزولك من كنبة امليكروبا�ص اخللفية
"اللي بت�شيل �أربعة" �إىل اخلارج ب�سهولة ور�شاقة يجعلك تظن �أنك
م�ؤهل لدخول االلعاب الأولومبية.
هذا غري نظرة النا�س املفعمة باحلب والتقدير بالنجاح البطويل
ال�صعب الذي يف�شل فيه النا�س كل يوم ويف كل �ساعة� ،ستلخ�ص


و�ستهون كلماتهم وثناءهم كل حلظة �صعبة مرت عليك يف رحلة
الريجيم ،وكل موقف مل تفقد قوتك يف ال�سيطرة عن نف�سك� ،ستذكرك
الكلمات الطيبة ب�ساعات الليل الطويلة و�أنت ت�ستمع ملعزوفات بطنك
وهي ت�ستغيث ب�صباع حم�شي وحته ب�سبو�سة .وي�صبح اللي رايح واللي
جاي بيقول لك "�إنت خ�سيت كده ازاي؟ ما �شاء اهلل".





الكاتب اثناء رحلة الرجيم
بعد انخفا�ض الوزن �أكرث من  25كجرام



الجزء الثالث

حكايات ما بعد الريجيم





نبأ العبور
اليوم هو  ،٢٠١٤ /٥ /١٠ولهذا �س�ألقي عليكم النب�أ التايل« :جنحت
�إرادتي امل�سلحة يف عبور خط  ١٠٠كجم املنيع واجتياز ذلك التحدي
ال�صعب بعد �أن ا�ستطاعت قواتنا البا�سلة اقتحام خطوط العدو من
الدهون على اجلبهتني و�أرغمتهم على االن�سحاب والرتاجع ،وطاردتهم
داخل �أرا�ضيهم (الكر�ش) ،و�أوقعت بهم �إ�صابات وخ�سائر فادحة بعد
�أن حرقت الدهون ،و�أ�سرت �أعدادًا كبرية من الطعام ،وما الن�صر �إال
من عند اهلل».
يوما يف �أن �أراه يتحقق �أمامي ،منذ �أن بد�أت �أعي الدنيا
مل �أحلم ً
يوما يف �أن �أرى وزين على امليزان �أقل من املئة..
بجوانبها ،مل �أ�سعد ً
كان هذا الرقم دائ ًما يطاردين مثل الكابو�س� ،أحلم به كل يوم حتى
�إين اعتدت عليه بعد �أن كنت قد �أيقنت �أين ُخلقت لأكون هكذا ،وحتى
عندما قررت �أن �أبد�أ الريجيم كان �آخر �أحالمي ان �أ�صل لرقم ١٠٠
و�أثبت عليه فيما تبقى من حياتي.


فرغم �أين ريا�ضي منذ ال�صغر ومل يرتكني �أهلي �أ�ست�سلم لوزين
يوما من الذين يطلق عليهم «رف ّيعني» ،كنت
الزائد ف�إنني مل �أكن ً
دائ ًما �أهرب من امليزان ،ال �أحب �أن �أعرف وزين �أو �أراه وبالطبع ال
يراه غريي ،كان َمن ي�س�ألني عن وزين �أتهرب من ال�س�ؤال و�إذا مل تفلح
حمرجا
حماوالت الهروب كان الكذب �أحد �أ�سلحتي فكان وزين �أم ًرا
ً
يل.
�أتذكر و�أنا يف �سن  ١٨من عمري وكان قد مر �أعوام ومل �أزن نف�سي،
فوجئت يف يوم مترين ،ب�أن جاء املدرب و�أ�صر على �أن نزن �أنف�سنا
جمي ًعا ،كانت حلظة �شاقة ورمبا الأ�صعب يف حياتي و�أنا يف نهاية
طفولتي �أن �أ�صعد على من�صة امليزان و�أمام اجلميع ،ورغم حماوالت
هروبي وته ّربي من هذا اللقاء ال�صعب ف�إن كل �شيء باء بالف�شل وكان
لقاء امليزان حتم ًيا.
�صعدت على امليزان وقتها و�شعرت ان روحي قد �صعدت هي الآخر،
مل �أكن قد نظرت لرقم املذكور على �شا�شة امليزان بعد ،ولكني قبلها مل
ا�سمع تعليق للحظات ،دب هدوء حلظي تبعه اهات �صدمة متحدرجة
من داخل احبال امل�شاهدين لوزين ،الذي �شاهدوه قبلي وك�أن �صاعقة
نزلت من ال�سماء قتلت من على الأر�ض جميعا ،كان وزين  ١٢١كجم.
م�صيبة بكل املقايي�س ،كان �أقرب واحد يل يف الوزن من الفريق
وزنه ال يزيد عن  ٨٥كجم ،كانت طفولتي مدمرة بفعل هذا الوزن.
ومنذ تلك اللحظة وحتى هذا اليوم الذي �أكتب فيه ،ع�شت حياة
طويلة وزين على امليزان «ديجيتل» يتكون من ثالثة �أرقام ..ولكن


اليوم ان�سوا هذا الكالم فهو رقمان فقط وذهب ذلك ال�صفر اللعني
�إىل اجلحيم و�أ�صبحت مع بقية �أبناء �شعبي �أ�ستطيع �أن �أقف على �أي
ميزان و�أن �أواجه �أي حتد ّيات� ،أ�شارك �أ�صدقائي عندما يقولون �إن
وزنهم زاد ف�أ�صبح  ٨٥كجم ،فكنت �أ�سمعها زمان و�أ�ضحك على خيبتي
ولكن اليوم ف�أنا ل�ست فوق املئة �أنا حتتها و�س�أظل �أ�سفل ذلك الرقم
ب�إذن اهلل.





أنا َبلبس Medium
عارف �إح�سا�س الع ّيل ال�صغري ِب ِلب�س العيد وهو نازل يوم الوقفة
متف�شخر قدام �صحابه ،هو ده نف�س �إح�سا�س واحد كان تخني ودخل
حمل مالب�س مثل زارا «� »zaraأو بول �آند بري « »bull and bearفلقي
مقا�سه ،ويا جماله ،لو لقي مقا�سات وا�سعة عليه ..هذا �أعظم �إح�سا�س
يوما.
ممكن �أن ي�شعر به �إن�سان ف َقد وزنه ً
رغم وجود طرق كثرية ومتعددة لقيا�س ن�سب نق�ص الدهون من
اجل�سم� ،أ�شهرها امليزان ،يظل �أف�ضل و�أكرث طرق قيا�س نق�ص الوزن
هي املالب�س ،فال يوجد على ظهر الأر�ض �إح�سا�س ملن يعاين من
ال�سمنة �أجمل و�أف�ضل من �أن يجد مالب�سه قد ات�سعت عليه و�أنه �أ�صبح
�أنيقا ثم ت�أتي بعد ذلك اللحظة الأجمل وهي �أن يجد مقا�سه ب�سهولة.


تنق�سم عقدة املالب�س �إىل نوعني ،النوع الأول ،هو البحث على
مقا�س لك ب�سهولة خا�صة �أن �أكرث اللحظات �سخافة متر على ال�شخ�ص
التخني هي �أن يجد اللب�س اللي يعجبه ثم ال يجد مقا�سه فيه� ،أما
النوع الثاين فيكون الرغبة يف ارتداء �أي مالب�س دون ال�شعور باحلرج،
�أب�سط تلك الأمثلة �أن ي�صبح ال�شخ�ص قاد ًرا على �أن ي�ضع القمي�ص
يف البنطلون دون ظهور ج�سم غريب �شبه بي�ضاوي ي�س ّمى «الكر�ش»
�أو نف�س امل�شكلة للبنت عند ارتدائها «بودي» وتالقي حاجات ن�صف
دائرية طالعة من كل اجتاه.
العالقة بني املالب�س والتخن عالقة عك�سية فهي العقدة الأكرب عند
العديد من �أ�صحاب ال�سمنة بل ميكن �أن ت�صل �أحالم البع�ض �إىل �أنهم
ي�ستطيعون فقط ارتداء ال�شراب ب�سهولة.
ورغم اختالف �أ�سلوب اللب�س ونوعيته بني خمتلف البلدان
والثقافات ف�إن من �أكرث الأ�شياء التي جتمع �أ�صحاب ال�سمنة هي
معاناتهم مع املالب�س التي تطاردهم يوم ًيا ،عندما يبد�أ الإن�سان يومه
بارتداء مالب�سه فيجد �أزمة يف �أن يرفع قدمه لإدخالها يف البنطلون،
ثم مع ال�شراب يف رفع رجله لأعلى والتي ت�صل لدى البع�ض �إىل ال�شعور
ب�صعوبة يف التنف�س بعد ممار�سة هذا التمرين ال�شاق ،وت�ستمر تلك
املعاناة متزامنة مع الإن�سان طوال حياته.
وتت�سبب عالقة اللب�س مع التخن � ً
أي�ضا يف ظهور عادات ال يقوم بها
�سوى من ي�شعر دائ ًما باحلرج من ج�سمه فتالقيه بي�شد طول الوقت
يف الـ «تي �شريت» اللي الب�سه ع�شان يخبي الكر�ش �أو يع ّدي بجنب �أو


يلب�س هدوم فوق بع�ض ع�شان تختفي حتتها الرتهالت ،و�إذا فتحت
دوالبه �ستجد مالب�سه تنق�سم �إىل لونني� ،أ�سود وكحلي ،ويا له من يوم
�أ�سود عند ارتداء بدلة ،في�صبح و�ضع القمي�ص داخل البطلون كارثة،
فيظل مرتد ًيا جاكت البدلة طوال فرتة الفرح حماو ًال �شفط بطنه حتى
ال يرى �أحد العار.





«تي شيرت» مانشستر
كان من �أجمل حلظات رحلتي مع الريجيم ،عندما جنحت يف
ارتداء «تي �شريت» لفريق «مان�ش�سرت يونيتد» (�أ�صلي) ،كان �أبي قد
�أهداين �إ ّياه و�أنا يف �سن  15ومكتوب على ظهره ا�سم الالعب «تيفيز»،
وبالطبع كان �ض ّي ًقا على �شخ�ص وزنه  115كجم يف هذه ال�سن ،ورغم
�أن ذلك الـ«تي �شريت» كان من امل�ستحيل �أن يدخل ف ّيا ،ف�إين قررت �أن
�أحتفظ به حتى يظل الأمل الذي �أمتنى �أن �أحققه ب�أن ي�أتي اليوم الذي
�أرتديه ،ورغم �أن ذلك اليوم ت�أخر � 5سنوات ف�إنه حدث ،كان ذلك يف
منت�صف �شهر مايو من عام .2014
ذكرى �أ�شبه بعيد حترير �سيناء ،ففي ذلك يوم حتررت حياتي من
قيود م�ساحة اجل�سم التي ال جتد مالب�س حتتويها ،تخل�صت من �أكرث
ال ُعقد التي ارتبطت بي يف حياتي ،كان ذلك التي �شريت ميثل �أبرز
م�شاكلي مع التخن فكنت �أعتربه التحدي الأعظم.


فمن �أجمل امل�شاعر عزيزي القارئ الراغب يف التخل�ص من
كر�شك� ،أن حت�صد فوائد الريجيم و�أجمل فوائده على الإطالق
و�ضوحا ومالحظة هي �أن تت�سع مالب�سك عليك ثم ي�أتي ما
و�أكرثها
ً
هو �أجمل �أن ت�شرتي مالب�س �أقل منك منرة �أو �أكرث فتظهر �شياكتك
وت�صبح تعليقات النا�س من حولك متتلئ بالإ�شادة وال�سعادة.
تذكر دائ ًما �أيها القارئ عندما تفقد رغبتك يف اال�ستمرار
وا�ستكمال هدفك الأعظم� ،أنك يف يوم من الأيام كنت ترتدي مقا�سات
 » »XXXLو�أنك �أ�صبحت جتد ما تريد وت�ضع ر ِْج ًال على رجل عندما
ترتدي �شرابك ،بل �أ�صبحت ت�شبه توم كروز يف دخلته للقمي�ص
بالبنطلون بعد �أن رحل الكر�ش �إىل غري رجعه وتراجع �إىل اخللف.
تذكر � ً
أي�ضا وقوفك بال�ساعات �أمام مرايات البيت باح ًثا عن لب�س
جال�سا بجنب
جيد يخفي بروز ج�سمك ،وعندما تخرج مع بنات وتظل ً
لتخفي كر�شك ،وتذكر �أنك تخل�صت من �ألوانك ال�سوداء الغامقة التي
تخدعك ب�أنك خ�سيت �شوية وتنوعت مالب�سك بني �ألوان الطيف املبهجة
و�أنك منذ تلك اللحظة لن تقوم ب�شد مالب�سك �إىل الأمام مبعدل مرتني
يف الدقيقة خو ًفا من ظهور مرتفعات من خلف املالب�س.
و�آخر تلك الن�صائح ،عليك �أيها القارئ �أن حتتفظ مبالب�سك
القدمية ،فهي مثل �آثار الع�صور املا�ضية ،تذكرك بتاريخك الأ�سود
يوما �شاهد ًة على جرائمك يف التخن
الذي ال ترغب يف العودة �إليه ً
والأكل يف املا�ضي.


�أخ ًريا ..ما �أريد �أن �أقوله �أن «تي �شريت مان�ش�سرت يونيتد» �أ�صبح
معل ًقا يف غرفتي لي�س فقط لأنه رمز يلخ�ص ً
تاريخا م�ضي وجائزة
علي ،ميكن �أن
تقديرية ملا جنحت يف فعله ولكن لأنه �أ�صبح وا�س ًعا ّ
�أرتديه ومعي اثنني من �أ�صدقائي!





 10أسباب
تجعلك تحب الريجيم
بـ«العافية»
�أ�صعب جتربة ميكن للإن�سان �أن مير بها يف حياته هي �أن يعاين من
م�شكلة ويعرف كيف يتخل�ص منها لكنه ال ي�ستطيع ،وتلك هي ملخ�ص
ب�سيط ملعنى كلمة "تُخْ ن" ،ذلك املر�ض الذي يحمل كل الأعرا�ض
وي�سبب كل �أنواع الأمرا�ض الأخرى ،فهو لي�س فقط يدمر ال�صحة
ويق�ضي �شكله وتنا�سق ج�سده ويعترب مادة جاذبة للأمرا�ض الأخرى،
ولكنه يدمر نف�سية الإن�سان �أي�ضا ،يبد�أ بت�شويه �شكله ثم دفن م�شاعره
لري�سخ بعدها �إح�سا�سه بالعجز وعدم الثقة بالنف�س والف�شل وعدم
القدرة على التفاعل مع الآخرين.
ولأن �أحد �أهم ال�شروط التي يق�ضي بها هذا الكتاب هو �أن تبحث
عن �سبب �أو هدف ليكون بداية انطالق رحلة الريجيم وحمرك نف�سي
قوي لال�ستمرار ،ف�إليك � 10أ�سباب غري تقليدية تدعوك للتفا�ؤل
والت�أكد من �أن الريجيم حاجة حلوة.


 -1القميص في البنطلون

كل َمن يعانون من ال�سمنة يواجهون امل�شكلة الأكرب يف حياتهم خالل
املنا�سبات الر�سمية ،التي ي�صبح على كل فرد ارتداء بدلة وي�صبح على
القمي�ص �أن يدخل يف البنطلون وهو ما يليه ظهور �شكل ن�صف دائري
ي�شبه البطيخة (الكر�ش) جتعلك كارهً ا حلياتك ،منغلق على نف�سك،
كامتا على انفا�سك يف حماولة لإخفاء بطنك ب�شفطها طوال الوقت،
ولكن مع الريجيم تعود الربوز �إىل داخل وين�سحب الكر�ش �إىل اخللف
وي�صبح "البن�ش بالطة والبطن �شيكوالتة".
 -2تلعب جمباز في الميكروباص

لن يكون ركوب امليكروبا�ص �أزمة من �أزمات عمرك متمن ًيا يف كل
مرة تركب فيها امليكروبا�ص �أن جتل�س جنب ال�سواق ،ولكن بعد ما تفقد
مرتاحا "حتى لو يف
وزنك �سيكون هناك م�ساحة متوافرة لك للجلو�س
ً
الكنبة اللي ورا اللي بت�شيل �أربعة" ،بالإ�ضافة �إىل م�ستوى ر�شاقتك
الذي �سيجعلك ت�ستطيع ممار�سة ريا�ضة اجلمباز ب�سهولة عند النزول
من امليكروبا�ص خا�صة عندما يرف�ض ال�شخ�ص اللي راكب جنب الباب
�إنه ينزل ويقول لك ع ّدي من فوقي!


 .3مش هتقف جون تاني

يف �أغلب احلاالت ،عندما يكون الطفل مرتهل منذ �صغر ي�صبح
مركزه املجرب عليه يف كل مرة يلعب فيها كرة القدم هو مركز حرا�سة
املرمى؛ ل�سببان االول ع�شان ي�سد اجلون بج�سمه والثاين ع�شان مفي�ش
لياقة وبطيء .وي�صبح اال�ستثناء الوحيد لتلك احلاالت �أن يكون
هو �صاحب الكرة! ولكن يف حالة النجاح يف الريجيم �ستكون لديك
الفر�صة يف ترك من�صب حار�س املرمى واللعب يف مراكز �أخرى لي�س
لأنك حريف ولكن لأنك لن تكون منا�س ًبا ملهارة حرا�سة املرمى يف �سد
اجلون!
 -4تخلص من ألوانك السوداء

لو فتحت دوالب �أي �شخ�ص مليان هتالقي �أغلب لب�سه ينق�سم �إىل
لونني� ،أ�سود وكحلي ،وهو �أمر طبيعي يف ظل الرغبة يف الظهور ب�شكل
من�ضبط ،خا�س�س �شوية �أو �أ�صغر يف احلجم ،وهو ما تقدمه الألوان
الغامقة ،وميكن �أن ن�سمي تلك الظاهرة بظاهرة "اخلداع الب�صري"
لأنها جمرد طريقة للهروب من �شكلك بد ًال من البحث عن حل ،ولكن
بعد الريجيم �ست�صبح �ألوان الطيف متلأ الدوالب خا�صة �أن �أي لب�س
هتلب�سه هيكون مت�شابه مع غريه لأنك لي�س لديك ما تخفيه.


 -5كل البنات بتحبك ..كل البنات حلوين

تبدو تلك امليزة الأجمل ملن يريد �أن يفقد وزنه ،فمع الريجيم يتغري
�شكلك �سواء كنت بنت �أو ولد ت�صبح �أكرث جاذبية و�ستجد اخلري ي�أتي
عليك من كل اجتاه فبعد �أن كنت تتمنى �أن متتلئ حياتك بالبنات
�ست�شعر بامللل من كرثتهن ..جرب وم�ش هتخ�سر .sexy and I know it
وفر فلوسك
ّ -6

عندما تبد�أ رحلة الريجيم �ستجد �أن مرتبك �أو م�صروفك بيفي�ض..
ال ،وكمان هتالقي نف�سك بتح ّو�ش ،وهو �أمر طبيعي ل�شخ�ص كان
بي�ضرب له � 6أو  7وجبات يف اليوم من ال�شارع ده غري �إنه بريجع بالليل
بياكل كل اللي بييجي قدامه يف البيت زي املكن�سة ،ولكن بعد الريجيم
�سي�صبح البيت هو م�أواك الوحيد للطعام املنا�سب وال�صحي وبذلك
�سيكون الريجيم �أ�شبه بدفرت توفري �إجباري يجعل لديك مبل ًغا من املال
كل �شهر ال تعرف من �أين �أتى ولكنك �ستعرف �إىل �أين �سيذهب.
اتصور براحتك
-7
ّ

تزيد تلك امليزة عند البنات �أكرث من الأوالد الذين يقل اهتمامهم
مبظهرهم يف ال�صور مقارنة بالبنات وهذا يف�سر نظرية «pause
البطة» لكن ب�شكل عام وم�شرتك بني كل من يعانون من التخن �أنهم
يتحا�شون الت�صوير �إال يف ظروف معينة ،لأننا بطبعنا نحاول الهروب


من واقع يك�شف لنا عيوبنا فالت�صوير هو �أكرث ما ميكن �أن يكرهه
ال�شخ�ص �صحاب الوزن الزائد ،ولكن بعد الريجيم �سيكون الت�صوير
ب�أي �صورة ومن �أي زاوية �أم ًرا �سه ًال وجمي ًال ،فكل الطرق ت�ؤدي �إىل
ر�شاقتك.
 -8بر الوالدين

دائ ًما تلعب الأم دور احلكومة من خالل الدعم ال�شامل للبيت ،يف
ظل �أنها مطلوب منها ملء �سفرة البيت وثالجته ب�أكل يومي فت�صبح
جمربة على �أنها تروح جتيب خمزون البيت الذي ينتهي يف ظرف يومني
ب�سبب عملية الن�سف التي تقودها بنف�سك وبالتايل يتم ن�سف جيب الأب
� ً
أي�ضا بعد �أن ا�صبح يعاين من �صعوبة يف �سد العجز الغذائي يف بيته،
ولكن بعد الريجيم �ستنتهي الأزمة وي�صبح الأكل بيفي�ض والثالجة
مابتف�ضا�ش و�أمك مرتاحة و�أبوك معاه فلو�س والكل بيدعيلك.
 -9افتخر بوزنك

�أكرث ما يكرهه كل �شخ�ص زائد يف الوزن �أن ي�س�أله �أحد عن وزنه،
نف�س �شعور البنت ملا ي�س�ألوها عن �سنها بال�ضبط ،ولهذا دائ ًما عندما
ُيط َرح ال�س�ؤال ي�صبح الهروب ال�سريع �أو الكذب يف الرقم ال�صحيح هو
حمرجا من ال�س�ؤال بل م�صدر فخر
احلل ولكن بعد الريجيم لن تكون
ً
و�سعادة لك و�شاهدً ا على جناحك وعزميتك احلديدية التي جعلت
منك رم ًزا لل�صمود ،فيمكن �أن تن�شر وزنك يف اجلرائد �أو تعلن عنه يف
م�ؤمتر �صحفي �أو تكتبه على "تي �شريت"!


تخلص من أصدقائك الرخمين
ّ -10

يظن البع�ض �أن ال�سخرية �أو الهزار من التخن �أمر لطيف �أو
م�ضحك ينم عن خفة دم غري عادية! ولكنها من �أكرث الأ�شياء التي
ت�ؤثر نف�س ًيا على من يعاين من زيادة يف الوزن حتى و�إن تقبل الأمر
ومل يظهر عليه ال�ضيق وقتها فهي تظل معلقة يف ذهنه تذكره مب�شكلته
اللي م�ضايقاه طوال حياته وال ي�ستطيع �أن يتخل�ص منها ولكن بعد
النجاح يف التخل�ص من الدهون ،ميكنك �أن تتخل�ص من كل �أ�صدقائك
الرخمني �أو ترد بب�ساطة عليهم "لو �أنا تخني �أديني خ�سيت� ،إمنا انت
دم �أمك تقيل وع ّيل رخم هتعمل �إيه يف املو�ضوع ده".



تجربة جروب ثيربي
group therapy
يف عام َ 1930وجد مدمن للخمور ،يدعى بيل ويل�سون ،نف�سه �أمام
كني�سة ت�سمى “�أوك�سفريد” يبحث عن ق�سي�س ا�سمه دكتور فرانكلني
م�ستخدما
بو�شمان ي�ساعد الأ�شخا�ص يف التخل�ص من خطاياهم
ً
برناجما جديدً ا يعتمد على الإقناع وتغيري ال�سلوك بتغيري البيئة.
ً
مل يجد «ويل�سون» ح ًال غري ذلك بعد �أن دمرت اخلمر كل �شيء
ميتلكه ،عمله يف بور�صة “وول �سرتيت” الأمريكية وزوجته التي مل
ت�ستطع حتمله ودرا�سته للحقوق بعد �أن تغ ّيب عن االمتحان ب�سبب
ُ�س ْك ِره.
ا�ستطاع «بيل» يف فرتة ق�صرية �أن يتخل�ص من �أكرب كابو�س طاله
برناجما لتغيري ال�سلوك من
يف حياته بف�ضل الق�سي�س الذي كان يقدم
ً
خالل دمج املري�ض يف املجتمع املحافظ وتعريفه على رجال مثله عانوا
من م�شاكل اجتماعية ّ
وتخطوها.


وهنا فكر بيل ومعه �صديق له ا�سمه دكتور «بوب» يف ا�ستخدام
الو�سيلة نف�سها يف م�ساعدة �آخرين يعانون من �شر �إدمان اخلمور بعد
�أن �أثبتت جناحها ب�شدة معهم ،فبد�أوا يف �إن�شاء �أول جمموعة �سلوكية
“جروب ثريبي  ”group therebyيف نيويورك عام  ،1935جتتمع
تلك املجموعة يوم ًيا ملدة �ساعة ،ينق�سم خاللها االجتماع �إىل جز�أين،
اجلزء الأول يتحدث فيه املدمنون عن معاناتهم مع الإدمان ثم يحكي
من �أقلعوا عن اخلمرة عن جتربتهم وم�شاعرهم وكيف ّ
تخطوها.
ومل يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل كان من �ضمن الربنامج
العالجي �أن يرتك كل من ويل�سون و�صديقه رقم تليفونه مع كل مدمن
ي�أتي لـ«اجلروب» ليكون جاه ًزا لالت�صال به يف حالة �إ�صابة املدمن
بانتكا�سة جتعله يفقد ال�سيطرة على نف�سه وي�شرب اخلمر من جديد،
ووقتها ي�أتي له �أع�ضاء اجلروب ليمنعوه من فعل ذلك حتى لو كانت
االنتكا�سة يف ال�ساعات الأخرية من الليل.
تطورت الفكرة �أكرث ف�أكرث بعد �أن �شهدت �إقبا ًال جيدً ا يف البداية
فقرر ال�صديقان ن�شر �أول كتاب عن التجربة با�سم “اخلطوات االثنتا
ع�شرة” ( )twelve stepsووجدوا �أن �سرية املعلومات ال�شخ�صية
للمدمن وعدم معرفة الأع�ضاء بع�ضهم البع�ض يزيدان من معنويات
احلا�ضرين ويرفعان احلرج عنهم ويزيدان من ا�ستجابتهم للعالج
ال�سلوكي.
جنحت التجربة ب�شكل �ساحق وحققت �إجنا ًزا كب ًريا بعد �أن ارتفع
عدد احلا�ضرين �إىل الآالف وانت�شر الكتاب حول العامل ،فقرر ويل�سون


ودكتور بوب �إن�شاء �أول جمعية لعالج �إدمان اخلمور با�سم “مدمنو
اخلمور املجهولون” >)alcoholic anonymous) AA
ونتيجة للنجاح الذي و�صلوا �إليه� ،أ�صبح هناك مقر للجمعية يف
�أكرث من  130دولة وظهرت جمعيات مت�شابهة كان �أ�شهرها على
الإطالق و�أ�صبحت �أكرث �شهرة منها بعد ذلك “جمعية املدمن املجهول”
 ) narcotics anonymous) NAالتي �أن�شئت يف عام  1953مل�ساعدة
من يحاولون التخل�ص من �إدمان املخدرات ب�شكل عام.
ومل يتوقف الأمر عند هذا احلد بل بدءت فكرة اجلل�سة ال�سلوكية
�أو اجلروب ثريبي تدخل يف كل �أزمة و�سلوك ومر�ض ،ف�أ�صبح ملر�ضى
ال�سرطان جمموعة وللمثليني واملكتئبني ومن لديهم م�شاكل ا�سرية
واحدة.
و�أ�صبحت تلك اجلمعيات �أكرث �أهمية وقوة بعد �أن �أكدت الأبحاث
�أن العالج ال�سلوكي �أقوى من العالج الطبي يف عالج الإدمان كما �أنه
ي�ساعد ب�شكل حا�سم وكبري يف عدم العودة جمددا لل�سلوك امل�شني
متاما عن الإدمان لي�س م�ستحي ًال والأهم من ذلك �أن
ويجعل الإقالع ً
تلك اجلمعيات ال ت�ساهم يف م�ساعدة املدمنني فقط �إمنا متنع من
�أقلعوا عن الإدمان من العودة �إليه مرة �أخرى لأن التخل�ص من الإدمان
�أ�صبح جز ًءا من حياته وعمله.
ف�أ�صبحت لتلك اجلمعيات فروع يف �أغلب امل�صحات النف�سية
و�أن�شئت ماليني بيوت العالج ال�سلوكي ( )halfwayالتي خ�ص�صت
لعالج املدمن �سلوك ًيا بعد �شفائه من ت�أثري املخدرات.


السمنة:
تطبيق التجربة على مريض ِّ

واحد ييجي يقول يل بعد ما خل�صت ووجعت دماغنا� ،إيه الزمة
الكالم ده و�إيه عالقته بالتخن والريجيم واخل�س�سان� ،أقول لك عزيزي
القارئ..
ال يختلف كث ًريا مدمن املخدرات عن مدمن الطعام ،ه ّما االتنني
بيحبوا حاجة وم�ش قادرين ي�ستغنوا عنها وه ّما االتنني عارفني ال�ضرر
الواقع عليهم وم�ش قادرين يواجهوه ،وهم � ً
أي�ضا لديهم م�شاكل �صحية
ب�سبب �إدمانهم ويتمنون �أن يجدوا ح ًال لكنهم وقعوا يف امل�صيدة وال
يعرفون كيف يخرجون منها.
ُ
وخد عندك الأ�سو�أ بقى ،مدمن الأكل م�شكلته �أكرب و�أعمق لأن اهلل
خلق لدينا غريزة حب الأكل ،وعدد من يعانون من التخن وحب الأكل
�أ�ضعاف �أ�ضعاف من يدمنون املخدرات مبختلف �أ�شكالها و�أنواعها.
ومن هنا عزيزي القارئ ..جاءت يل تلك الفكرة التي �أود �أن
�أطرحها عليك ،ف�إذا كان مدمن الطعام يت�شابه مع مدمن املخدرات
بل �إن و�ضعه �أ�صعب ،فلماذا ال نطبق نظرية “املدمن املجهول” على
مري�ض ال�سمنة ،الذي ال يحتاج �أكرث من دعم نف�سي من �شخ�ص عانى
من ال�سمنة يف املا�ضي وا�ستطاع �أن يتخل�ص منها�“ ..شخ�ص” يعلم كل
م�شكلة تقابل من يدخل يف ريجيم طويل ،يعرف �آالم اجلوع و�إح�سا�س
الف�شل الذي ي�صيبك عندما ت�ضعف �إرادتك ،وهو ال�شخ�ص نف�سه اللي
يعرف يقول لك تعمل �إيه ملا جتيلك هي�سترييا اجلوع ال�شديد �أو حت�س


باالكتئاب والف�شل �أو عندما ينفد �صربك وتقرر �أن كفاية كده على
الريجيم.
�أن ت�سمع حكايات َمن جنحوا يف عبور خط بارليف وتخل�صوا من
�أكرب عقدة يف حياتهم� ،سيكون �أكرب دافع لك ،فهم لي�سوا �أف�ضل منك
وال �أنت فا�شل وهم ناجحون ،كل �شخ�ص لديه طاقة حمركة لإرادته
ولكنه ال يراها ويحتاج من ينري له الطريق �إليها وير�شده �إىل النهاية
ال�صحيحة ولن ي�ستطيع �أحد فعل ذلك �إال يف حالة �أنه �سلك هذا
الطريق من قبل وتخطى كل عقباته.
الأمر � ً
أي�ضا �سيكون مفيدً ا ملن جنح بالفعل يف التخل�ص من م�شكلته،
فهي �ستكون واق ًيا وخط دفاع �أول من الرجوع �إىل اخللف ووزنه يزيد
تاين ،فح�سب الأبحاث العاملية ن�سبة العودة للتخن مرة تانية �أكرث من
 %90فبالتايل �إذا اجتمع ه�ؤالء الذين يعانون ويظنون �أن تخنهم ال
حل له ومن جنحوا يف فعل ذلك ،و�شكلوا جمموعة تتقابل كل �أ�سبوع
يتحدث كل �شخ�ص عن م�شكلة واجهته يف الريجيم ثم ي�سمع حلول
تلك امل�شكلة من �شخ�ص مر بتجربة ،و�إذا حكى مدمن الطعام ال�سابق
عن عقبات قابلته وكادت تق�ضي على جناحه ،وقتها �سيكون من يحاول
�أن يفقد وزنه وبيعمل ريجيم ،عارفها كوي�س ويوم ما جتيله هيعرف
يتخل�ص منها.
الت�شابه بني مدمن الأكل واملخدرات كبري جدً ا حتى على م�ستوى
الأطباء ،ف�إذا كان هناك طبيب نف�سي خمت�ص بعالج الإدمان ي�ساعد
املدمن فهناك دكتور للتغذية ي�ساعد مدمن الأكل وكالهما ي�أتون عند


نقطة معينة وال ي�ستطيعون م�ساعدتك وال ي�شعرون بك ،فهم ال يعرفون
ما بداخلك.
وهنا ي�ستقبلك “املدمن ال�سابق” الذي يعرف من نظرة عينك ما
حتتاجه وتت�أمل من �أجله ووقتها �سيكون �أكرب داعم لك يف حياتك.
يوما الذهاب لطبيب للتخل�ص
�أخ ًريا عزيزي القارئ� ..إذا �أردت ً
من وزنك الزائد فاذهب �إىل طبيب نف�سي ولي�س طبيب ريجيم!



قواعد الريجيم العشرون
يف النهاية عزيزي القارئ� ..أقدم لك خال�صة عاجلة من الن�صائح
الغالية جمعتها لك من �سكان الريجيم و�أهله على «في�س بوك»
و«تويرت» ،لت�ضعها ن�صب عينك ،فتذكرها جيدً ا:
قاعدة  :1يقول الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) :نحن قوم ال ن�أكل
حتى جنوع و�إذا �أكلنا ال ن�شبع ..فاعمل باحلديثّ ..
وبطل تاكل طفا�سة!
قاعدة  :2هيقابلك عيال رخمة خالل فرتة الريجيم تقولك «يا
عم هتخ�س ليه؟ �إنت كده كوي�س»« ،يا راجل كرب خمك»« ،بتخ�س ليه
ما انت كده كده هتتخن تاين»� ،سيبك منهم دي عامل دماغها بايظة
وغريانني منك ،ك ّمل� ،إنت زي الفل!
قاعدة  :3اوعى تاكل عند جدتك لأنها عمرها ما هتفهم يعني �إيه
ريجيم ومت�صدق�ش �أمك ملا تقول لك «�إنت كده حلو يا حبيبي» وتذكر
دائ ًما مقولة «القرد يف عني �أمه غزال»!


قاعدة  :4متخد�ش بكالم النا�س لأنه م�ش مقيا�س ،هتالقي يوم
تبقى كلت فيه زي احلمري يف النجيل وييجي واحد يقول لك «�إنت
خا�س�س ..ما �شاء اهلل» ،ويوم تاين تبقى بقالك � ٥أيام ُم�ضرب عن
الطعام وييجي واحد يقول لك «مالك َف ْ�شولت كده ليه؟» ..فتذكر
دائ ًما مقولة �سلطان الطرب جورج و�سوف «كالم النا�س ال بيق ّدم وال
ي� ّأخر».
قاعدة  :5كل واحد فينا قرر �إنه يعمل ريجيم بتاع  15 ،10مرة
ودا ًميا بنف�شل فيه وال�سبب الرئي�سي للمو�ضوع ده هو �إنك ال حترتم
القرار اللي بتاخده وع�شان كده �أول قرار الزم تاخذه �أول ما تبد�أ
ريجيم �إنك مرتجع�ش يف قرارك مهما ح�صل وتعتربه كده زي قرار
عبور خط بارليف ،ينفع بعد ما تعرب ترجع تاين؟
قاعدة  :6فيه نا�س بتعترب �إنها لو كلت حاجة بره نظام الريجيم
يبقى الريجيم كده باظ ومينفع�ش يخ�س خال�ص ويعترب �إنه ف�شل و�إنه
عمل اللي عليه ولكن �إرادة اهلل منعته ..ولهذا عزيزي القارئ اللي
بتعمل كده بطل ا�ستعباط وا�سرتجل �شوية وبدل ما توقف ريجيم انزل
اجري لك ن�صف �ساعة هتحرق اللي انت كلته!
قاعده « :7ثلث لطعامك ،وثلث ل�شرابك ،وثلث ل َن َف ِ�سك».
قاعدة  :8الريجيم زي �إجنازات احلكومة بن�سمع عنها لكن
مبن�شوفها�ش ..عايز تبقى فا�شل زي احلكومة؟


قاعدة  :9افطر مل ًكا واتغدى �أم ًريا واتع�شى فق ًريا.
قاعدة � :10شهر رم�ضان م�ش بتاع حلويات ..متاكل�ش كنافة
باملاجنا يف �شهر رم�ضان.
قاعدة :11ابعد عن النا�س الرف ّيعني اللي مهما خ�سيت هيقولوا لك
�إنت تخني.
قاعدة  :12ام�سح كل �أرقام تليفونات املطاعم اللي على املوبيل
وجتنب املرور من جنب ماكدونالد وكنتاكي.
قاعدة  :13لو الأكل اللى طبخته طلع طعمه وح�ش متزعل�ش هتت�سد
نف�سك وم�ش هتاكل وهتخ�س.
قاعدة  :14متزور�ش جدتك �أبدً ا لأنها م�ش هتقتنع �إنك م�ش جعان.
قاعدة  :15الريجيم لي�س و�سيلة تعذيب �إمنا و�سيلة تهذيب لي�س
فيه حرمان �إمنا هو جزء �سي�ستمر معاك فرتة من حياتك عليك �أن
تعي�شها وحتبها وتت�أقلم معها.
قاعدة  :16الطبيب �أو املدرب الذي تعلم وقر�أ عن النظم الغذائية،
ال ي�شعر باملري�ض وال يعلم مب�شكلته ،فرق كبري بني �أن تعالج ً
مري�ضا و�أن
ت�شعر به و�أن تعطيه دواء و�أن تقنعه بتناوله.
قاعدة  :17الأهم من التوقف عن الطعام هو القدرة على فعل
ذلك ،والأهم من ممار�سة الريا�ضة االقتناع ب�أهمية املواظبة ،والأهم
يوما �أن ي�صبح ب�صحة جيدة
من كل ذلك �أن يعلم املري�ض �أنه �إذا �أراد ً


عليه �أن ي�صبح �إن�سا ًنا جديدً ا.
قاعدة  :18النقنقة يف و�سط اليوم بتودي يف داهية ،جتنبها �أبو�س
�إيدك.
قاعدة  :19متوزن�ش نف�سك كل يوم ع�شان كل يوم بيختلف عن
التاين وممكن يجيلك �إحباط ،ثبت يوم يف الأ�سبوع يف �ساعة معينة
على ميزان معني ومتحرك�ش مكان امليزان.
قاعدة � :20أ�شهر  5كدبات يف تاريخ الريجيم:
�أنا هبد�أ دايت بكره ،ويف الأغلب هنالقي �إن بكره ده مبيجي�ش-
النهارده اليوم الفري ولو �أخدت بالك هتالقي اجلملة دي بتكرر � 6أيام
يف الأ�سبوع -هاكل براحتي يف الغدا وابقى متع�شا�ش بالليل ولو ركزت
يف اجلملة هتالقيها م�ش حمددة معاد الع�شا يبد�أ ال�ساعة كام -هجيب
بيب�سي دايت على �أ�سا�س �إنه هيفرق بعد � 4أو � 5ساندوت�شات كومبو
مث ًال�« -أنا م�ش هبوظ الدايت الأ�سبوع ده» هي اجلملة دي بتتقال كل
�أ�سبوع ب�س بتتنفذ �أ�سبوع واحد يف ال�سنة.
ملا تبد�أ م�شوار ك ّمله للآخر عمرك ما هتكون �أقل من اللي خ�سوا
قبلك ،وتذكر دائ ًما مقولة كل �أم م�صرية «هو انت ناق�ص �إيد �أو ناق�ص
رجل» ..ا�سرتجل �أو ا�سرتجلي..
للخال�صة� :أنا بد�أت دايت يوم � ٢١سبتمرب  ٢٠١٣وخل�صت يوم
� ١سبتمرب �ُ ..٢٠١٤شفت �أيام �سودة و�أيام حلوة ،تعبت كتري وكنت


ه�ست�سلم �أكرت ب�س كان فيه حاجة بتوقفني كل مرة وتقول يل كمل،
هانت ..ع�شان كده �أنا مقتنع �إن كل واحد فينا ليه يوم ومعاد ع�شان
ينجح فيه ويتخل�ص من م�شكلته ،ويوم ما الوقت ده ييجي حمد�ش
هيقدر يوقفك.
�أنا كان وزين  ١٣٦كجم يف  ٢٠١٣لكن دلوقتي و�صلت  ٨٦كجم يعني
بتاع  ٥٠كيلو اتكلوا على اهلل! ادعوا يل �أحافظ على الإجناز� ..سالم.
لو اقتنعت بفكرة � group therapyأو عايز ت�س�أل جمرب �أو تعرف
�إجابة �أي �س�ؤال ممكن تبعتلي على �صفحة امل�ؤلف على في�س بوك:
 - Mahmoud zakiحممود زكي
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التعريف بالكاتب
حممود زكي كاتب م�صري من مواليد عام  ،١٩٩١تخرج من كلية
الإعالم بجامعة القاهرة.
ح�صل على ماج�ستري يف الإعالم واحلركات الإ�سالمية املت�شددة
من جامعة و�ستمن�سرت بلندن  -اململكة املتحدة.
دبلومة يف علم النف�س وال�سلوكيات الإدمانية (�إ�ضطرابات الطعام)
معهد نت بالواليات املتحدة ومركز احلرية للإدمان.
دبلومة يف الرتجمة الإعالمية من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.
عمل �صحف ًيا يف عدد من ال�صحف امل�صرية والعربية ،وله ثالثة
م�ؤلفات:
 -1برطمان نوتيال.
� -2أوروبا بتوقيت �إمبابة.
 -3قمار�ش.
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