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الإفتتاحية
ربيع احلياة
�أحبائي،

بقلم مديرة التحرير
ربى يون�س فرح

ها هو ف�صل الربيع يب�سط �أجنحته الخ�ضراء ّ
مب�شر ًا بوالدة جديدة
للطبيعة .فبعد �أ�شهر ال�شتاء القا�سية وت�ساقط الأمطار والثلوج
والبرد ال�شديد والعوا�صف القوية ،ي�أتي الربيع مثل ن�سمة هادئة
ّ
تحل معها كل �أ�شكال البهجة والجمال في الدنيا،
منع�شة �ساحرة،
فتنبعث في نفو�سنا الحياة والآم ��ال ،وت�ستريح الحوا�س وتهد�أ،
لت�ستمتع بالمناظر الخالبة ،والروائح العطرة ،والأ�صوات ال�شج ّية.
تتفتح الأزهار والأ�شجار تكت�سي ،وال�شم�س ت�شرق ،والن�سيم يحلو،
وال�سماء ت�صفو ،والطبيعة تزهو ،والع�صافير تزقزق ،والفرا�شات
تتمايل ...والدنيا ك ّلها ت�صبح في عر�س.
فيا �أيها الربيع ،يا ف�صل الفرح والتجدّ د ،يا ج ّنة الأر���ض وث��ورة
الطبيعة ،يا ملك الف�صول وجمال الحياة ...كم �أنت و�سيم وط ّيب،
وكم نحن نحبك وننتظرك دائم ًا ،فن�ستمتع بقدومك لأنك مفعم
بالروعة والبهجة .ل��ك مكانتك بين الف�صول لأن��ه ف��ي ح�ضنك
تولد الطبيعة ،فتبعث فينا الأمل والتفا�ؤل والعطاء واال�ستمرار.
ف�أه ً
ال بك يا ربيع الحياة.
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�صحة

تغاير تلون القزحيتني
يُق�صد بتغاير تلون القزحيتين �أن يكون لكل عين َلون مختلف عن الأخرى ،وذلك في الجزء الملون
من العين .في بع�ض �أنواع هذه الحالة الطبية يكون االختالف اللوني غير كامل وعلى �شكل بقع بلون
مغاير للون القزحية ال�سائد والطبيعي في العين.
�أنواعه
تغاير تلون القزحيتين الكامل  )Complete heterochromia(:حيث يكون االختالف اللوني
بين العينين تامً ا� ،أي �أن لون قزحية العين اليمنى يكون على �سبيل المثال �أزرق بالكامل ،بينما يكون
لون قزحية العين الي�سرى �أخ�ضر بالكامل� ،أو بكلمات �أخرى ،ت�أتي كل عين بلون مختلف عن الأخرى.
تغاير تلون القزحيتين الجزئي )Partial heterochromia(:في حالة تغاير تلون القزحيتين
ً
مختلفا عن لون القزحية ال�سائد في ذات العين.
الجزئي يتخذ جزء من القزحية لو ًنا
تغاير تلون القزحيتين المركزي )Central heterochromia(:تغاير تلون القزحيتين المركزي
ً
مختلفا عن لون الحلقة الخارجية من القزحية.
يكون فيها لون الحلقة الداخلية من القزحية
�أ�سبابه
يكون تباين الأل��وان عند ال��والدة (خلقيًا) �أو مكت�سبًا .وق��د يوجد العديد من الأ�سباب وراء �إ�صابة
ال�شخ�ص بحالة تغاير تلون القزحيتين ،فبينما قد يولد ال�شخ�ص م�صابًا بهذه الحالة �أو تن�ش�أ لديه
بعد الوالدة بفترة قليلة� ،إلاّ �أن البع�ض ي�صاب بها في مراحل الحقة خالل حياته.
هل هو حالة خطيرة؟
ال يكون كذلك �إذا �إن كان تغاير تلون القزحيتين ظهر منذ الوالدة ،حيث �أن تغاير تلون القزحيتين في
هذه الحالة قد يكون مجرد اختالل ب�سيط في لون القزحية �سببه جيني ال �أكثر.
ويكون خطيرًا �إن حدث تغاير تلون القزحيتين ب�شكل فجائي.
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رحلة يف لبنان

بلدة عني عنوب

ت �ق��ع ب �ل ��دة ع �ي��ن ع �ن ��وب ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
جبل لبنان  /بعبدا ق�ضاء عاليه .تبعد
ع ��ن ال �ع��ا� �ص �م��ة ب� �ي ��روت  ١٩ك �ل��م ،وع��ن
مركز المحافظة بعبدا  ١٢كلم ،ومركز
الق�ضاء عاليه  ٩كلم .وهي بلدة �شهيد
الإ�ستقالل �سعيد فخر الدين وال�شاعر
الزجلي طليع حمدان .ترتفع عن �سطح
ال �ب �ح��ر ب �ي��ن  ٥٥٠-٤٥٠م  ،وي �ب �ل��غ ع��دد
�سكانها  ٥٥٠٠ن�سمة.
ّ
تحدها من ال�شمال ب�سابا وعيتات ،ومن
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ال�شرق �شمالن ،وم��ن الجنوب ب�شامون
ودير قوبل ،ومن الغرب ال�شويفات .ن�صل
�إليها عن طريق  :بيروت ال�شويفات عين
عنوب� ،أو خلدة ب�شامون عين عنوب� ،أو
ب�ي��روت عاليه ��س��وق ال�غ��رب عيتات عين
عنوب� ،أو الحدث كفر�شيما ب�سابا عين
عنوب .
دوائرها الر�سمية
تتبع ال�ب�ل��دة �أم�ن� ًي��ا لمخفر ال�شويفات
و�إداري � ً�ا ل��دائ��رة نفو�س ال�شويفات ،فيها

مجل�س بلدي و�آخر اختياري ،ومدر�ستان
تكميليتان ر�سميتان ،ومدر�سة خا�صة،
وم���س�ت��و��ص��ف ت��اب��ع ل�ل�ب�ل��دي��ة بترخي�ص
من وزارة ال�صحة ،ومركز خا�ص لذوي
الإحتياجات الخا�صة ،وتعاونية زراعية،
وراب �ط��ة � �س � ّي��دات ع�ي��ن ع �ن��وب ،وجمعية
ال�ن�ه���ض��ة ،وق��اع��ة خ��ا��ص��ة بالمنا�سبات،
وملعب ريا�ضي.
�آثارها وثرواتها
ت���ش�ت�ه��ر ال �ب �ل��دة ب��ال �ع��دي��د م ��ن الآث� � ��ار،
ك� ��� �س ��راي الأم� � �ي � ��ر م �� �ص �ط �ف��ى و� � �س ��راي
الميدان ،وق�صور ومنازل قديمة ،وكني�سة
�أث��ري��ة .فيها طواحين م�ي��اه وع��دد كبير
م��ن ينابيع ال�م�ي��اه ال�ت��ي ت�ت�غ� ّ�ذى البلدة
بمياهها ،ومع�صرة زيت ،ومزرعة دجاج،
وم�ع�م��ل ب��وي��ا و�آخ� ��ر لأك �ي��ا���س ال�ن��اي�ل��ون،
ومحال تجارية وغيرها .وت�شتهر البلدة
بزراعة الزيتون و�إنتاج الزيت ،والأ�شجار
ال �م �ث �م��رة م��ن ت �ف��اح وم���ش�م����ش ول�ي�م��ون
وحم�ضيات ،وكل �أنواع الخ�ضار.
الم�ؤهل م .ف�ؤاد رم�ضان
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ريا�ضة

م�سرية مايكل �شوماخر
يف عامل اًلفورموال وان

ولد مايكل �شوماخر في عام  1969في مدينة
ه��ورت هيرمولهايم ب�إقليم كولونيا ،ف��ي غرب
�ألمانيا ،ول��ه �شقيق واح��د هو رال��ف �شوماخر.
ان�ف���ص��ل وال� ��داه ف��ي وق��ت مبكر م�م��ا �أث ��ر على
حياته كثيرًا ،ودفعه في الم�ستقبل �إلى التعلق
ب��أ��س��رت��ه ك�ث�ي�رًا واغ�ت�ن��ام �أي وق��ت ف ��راغ للبقاء
م�ع�ه��م .ك��ان م��اه �رًا ف��ي ك��رة ال �ق��دم ،لكنه �أراد
الدخول في عالم ال�سرعة ،و�شجعه على ذلك
وال��ده ليقتحم تاريخ عالم ال�سرعة من �أو�سع
�أبوابه.
م�سيرته الإحترافيه
ه��و �سائق �سيارات ت�ح� ّ�دى ال�صعوبات لي�صبح
بطلاً
ً
فريد من نوعه .ب��د�أ ع�شقه للقيادة من
عمر الأرب��ع �سنوات ،فتعلم قواعد القيادة في
م�سقط ر�أ��س��ه ف��ي مدينة ه��ورت هيرمولهايم،
حيث كان يقود �سيارات الكارتينغ على الحلبة
الخا�صة بوالده .وح�صل على رخ�صة القيادة
ف��ي ��س��ن ال��راب �ع��ة ع���ش��ر ،ل �ت �ب��د�أ م �غ��ام��رات��ه مع
ال �� �س �ب��اق��ات ف ��ي ال �خ��ام �� �س��ة ع �� �ش��رة م ��ن ع �م��ره،
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با�شتراكه في �سباقات الكارتينغ في �أوروبا .وفي
عام  1988انتقل �شوماخر من �سباقات �سيارات
ال �ك��ارت �ي �ن��غ �إل� ��ى � �س �ي��ارات ال�م���س�ت��وي��ات العليا
بف�ضل رجل الأعمال ديلك ال��ذي كان معجبًا
ب�أدائه ودعمه ماديًا ،وبد�أ م�شاركاته ببطولتي
فورد الألمانية والأوروبية.
�أهم �إنجازاته
الفوز ببطولة العالم للفورموال وان �سبع مرات.
واحد وت�سعون انت�صارًا.
�صعد على من�صات التتويج  154مرة.
انطلق  68مرة من المركز الأول.
جمع خ�لال م�سيرته  1443نقطة في �سباقات
الفورموال وان.
�إعتزاله
عام � 2006أعلن �شوماخر اعتزاله ليبد�أ العمل
كم�ست�شار ل�ف��ري��ق ف �ي��راري ،لكنه ل��م ي�ستطع
الغياب عن ع�شقه الأول والأخير الفورموال وان،
ليقرر العودة في عام  2009بان�ضمامه لفريق
مر�سيد�س .تعرّ�ض لحادث في �سباق الجائزة
الكبرى “فورموال وان” في
�أبو ظبي ،ليحل في المركز
ً
نقطة.
ال� ّت��ا��س��ع م �ح��ر ًزا 72
وعلى م��دى �سنتين تراجع
�شوماخر ب�أدائه في بطولة
ال� �ف ��ورم ��وال ح �ي��ث ح � ّ�ل في
ال �م��رك��ز ال� ّ�ث��ام��ن وال� ّ�ث��ال��ث
ع���ش��ر ف��ي ال � ّت��رت �ي��ب .وب�ع��د
�سباق الجائزة الكبرى في
ال �ب��رازي��ل ع ��ام � 2012أع�ل��ن
�شوماخر ق ��راره ب��االع�ت��زال
ّ
مجد ًدا.

ق�صة
دوالب
ٌ
ال ّدهرُ
�سامر � ْأن ينتظ َر هد ّي ًة م��نْ �أمِّ ِه،عن َد
تعوّ َد
ٌ
ِّ
ُ
َ
ْ
ْ
بداية ك��ل ع��ا ٍّم درا��س� ٍّ�ي .وك��ان��ت تخفيها في
ِ
�زل ،وت�ط�ل� ُ�ب م � ْن� ُ�ه � ْأن
ال �ح��دي �ق� ِ�ة�،أم��ا َم ال �م �ن� ِ
�ذه ال�سن َة ،ا�ستجدَّ
عن�صر
ٌ
ي�ج� َده��ا.ل�ك��نْ ،ه� ِ
�سيدخل المدر�سةَ
ُ
�شقيق ُه ط� ٌ
ُ
ٌ
�ارق
مفاجئ:
َ
ُ
ْ
وقرر َِت الوالدة �أن ي�شارك في
للمر ِة الأولىّ ،
ّ
عجب �سام ًرا ،لأ ّن� ُ�ه
لم يُ
ْ
عبة .هذا الأم� ُ�ر ْ
ال ّل ِ
َ
االنت�صار
�شرف
�شع َر ب� َّأن �أخا ُه �سينتزعُ م ْن ُه
ِ
التفر َد
مكان الهدي ِّة ،وقدْ اعتا َد
باكت�شاف
ّ
ِ
ِ
في َ
ذلك.
وب �ع � َد � ْأن و� �ض � َع� ْ�ت الأمُّ م�ج�م��وع�ت�ي� ِ�ن في
وقلم
كي�س ْي ِن ،ت�ت��أ ّل��ف ك� ٌّ�ل منها م��ن دف�ت� ٍ�ر
ٍ
�رة ،واح� ��دة ل �ك� ٍّ�ل منهما،
وم �� �س �ط� ٍ
وم �م �ح� ٍ�اة ِ
َ
َ
ْ
أع�شابها .قالت لهما:
أزهار
ِ
بين � ِ
الحديقة و� ِ
ولدي العزيزي ِْن.لي َِجدْ ٌّ
َّ
كل م ْنكما
”هيّا ،يا
َ
ُ
الحديقة.
مكان ما ،في
مجموعته ،في
ٍ
ِ
ينطلقان ل�ل�ب�ح� ِ�ث ...و�إذا ب ��الأمِّ،
وه��ا هما
ِ
ُ
ُّ
َ
ْ
�صاب
رفة ،ت ُ
التي ك��ا َن��ت تراقبُهما م��ن ال�ش ِ
نف،
ؤية
ّ
�سامر يدفعُ �أخ��ا ُه بعُ ٍ
دمة لر� ِ
بال�ص ِ
ٍ
ل �م �ن� ِ�ع� ِ�ه م ��نْ �إي� �ج � ِ�اد م �ج �م��وع� ِ�ت� ِ�ه ،م �ح��اولاً
َ
الح�صول على االثنت ْي ِن كلت ْيهما.
ّ
ُ
ُ
ُالتوق َف
ويقرر
يحدث،
يرف�ض ما
و�إذا بطارق
ّ
البيت حزي ًنا،
البحث .وها ه َو يعودُ �إلى
عن
ِ
ِ
ِ
بغزارة .ويلحقُ
منْ
والدّ
موعُ
عين ْي ِه
تنهمر
ُ
ٍ
وجه ِه
ِب ِه
ٌ
�سامر ،حاملاً المجموعت ْي ِن ،وعلى ِ
ُ
واالعتزاز
ترت�سمُ �أم��ارات القوّ ِة والكبرياءِ
ِ
ُ
يكتنفها الغرورُ:
بلهجة
وقال
ٍ
كبيرِ .
بن�صر ٍ
ٍ
أربح دائمً ا”.
“�أنا جب ٌّار� .أنا � ُ
و�إذا ب ��أمِّ � ِ�ه ت�خ��اط� ُب� ُ�ه ،ب�ع� َد � ْأن ط�ل� َب� ْ�ت م� ْن� ُ�ه
�ارق مجموع َت ُه ف��ورًا ،قائل ًة“ :يا
�إع�ط��ا َء ط� ٍ
ُنيَ � ،
دوالب.
اعلم � َّأن الدّ ه َر
ٌ
أنت على خط�أٍْ .
ب َّ
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د .بطر�س �شالال
ربحا وخ�سار ًة ،انت�صارًا
�أي � ّإن الحيا َة تدورًُ :
فرحا وحز ًنا.”...
وانك�سارًاً ،
َ
َ
ُ
و�صل للتوِّ ،قدْ �سم َع ما
الوالد ا ّلذي
وكان
لعبة
قا َل ُه
ٌ
�سامر ور َّد �أمِّ ِه .وها ه َو يدعو ُه �إلى ٍ
ُ
يجيدها ،وطالما ت�ح��دّ ى الجمي َع
فكري ٍّة
مواجهت ِه فيها� .إ ّن�ه��ا لعبةُ
ب��ال� ّت�ج� ّ�ر ِ�ؤ على
ِ
مبعثرة.
أحرف
تركيب
ٍ
كلمات منْ � ٍ
ٍ
ِ
جاهز لل ّتغ ّل ِب عليكَ.
ٌ
”هيّا ،يا �أب��ي� .أن��اوهذا �أكيدٌ
وحتمي!”.
ٌّ
ُ
ُ
َ
ب��د�أَ ِت المباراة ...وكان ِت ال�صدمة الكبرى:
خ �� �س � َر �� �س ��ام � ٌ�ر ال� �ج ��ول� � َة الأول � � � ��ى ،وب� � � ��د�أَ ْت
ُ
ً
نف�سها
منده�شا؛
مالمح ُه تتغي ُّر
ُ
والنتيجة ُ
َ
ترتجفان
الجولة الثانية ،فبد�أ ْت ي��دا ُه
في
ِ
ِ
ً
ّ
لم
خوفا؛ و�إث َر
الثة ْ ،
تقهقر ِه في الجولة الث ِ
ِ
يعُ دْ لدي ِْه ٌ
بمعجزة .و�إذا
امل بالفوز ّ � ...أ
إل
ٍ
ِب ِه ُ
وجه ِه،
غا�ضب ًا ،وال ّتو ّت ُر
ٌ
يقف ِ
ظاهرعلى ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
هج ٍة حاد ٍّة” :لنْ �أكمل ال ّلعبة! ال
ويقول بل َ
� ُ
أطيق الهزيم َة !”.
ْ
ل � ْ�م ي �ت �ف��اج ��أ ال ��وال � ُ�د ب �ت �� �ص� ّ�ر ِف اب � ِ�ن � ِ�ه .ق��ا َم
�در ِه .وق � � َ
�ال َل � ُ�ه:
ب �� �س��رع� ٍ�ة ،و� �ض��مَّ � ُ�ه �إل� ��ى � � �ص � ِ
ْ
وح
“يا ب�ن� َّ�ي .اه ��د�أ .ي�ج� ُ�ب � ْأن تتح ّلى ب��ال� ّ�ر ِ
الريا�ضي ِّة” .و� َ
أ�ضاف ِت الوالد ُة التي �أ�سرعَ ْت
ّ
بحنان�” :أر�أي َ
ْت ،يا عزيزي،
نح َو ُه وعان َق ْت ُه
ٍ
والب!”.
لقدْ دا َر الدّ ُ
ُ
ُ
تقديره،
ب�سامر
و�إذا
ير�ضخ ،ويعترف ب�سوءِ
ِ
ٍ
َ
لاً
َ
ًّ
ْ
يجب �أن �أتحمّ ل الخ�سارة”،
قائ ” :حقا،
ُ
و�آمل �أن �أفوز مرة �أخرى.
الوالدْ �” :
ٌ
ُ
ممكن
بني .الفو ُز
�أجاب َُه
أجل ،يا َّ
�وب ف �ي� ِ�ه دائ � ��مً � ��ا ...ل �ك� َّ�ن ال �خ �� �س��ار َة
وم� ��رغ� � ٌ
ٌ
والدّ
هر
أمل.
ُ
عن ال ِ
موجودة طبعً ا .وال غنى ِ
دوالب!
ٌ
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عطور

جمموعة
ق�ضبان اخليزران
د .محمد قبي�سي
ت �ع �ب �ي��ر ًا ع� ��ن ال �غ �� �ض��ب وال� � �ث � ��ورة ع �ل��ى ت �� �ش��دد
المجتمع ،ينطلق �شباب اليابان من الجن�سين
دون الع�شرين من العمر ،في رق�صات ه�ستيرية
ف ��ي �� �ش ��وارع م�ن�ط�ق��ة ه ��اراج ��وك ��و ،ع �ل��ى �أن �غ��ام
المو�سيقى ال�صاخبة التي ت�سمع من م�سافات
بعيدة .ويختارون يوم الأح��د ،عطلة الأ�سبوع،
لكي يرق�صوا ،وت�ب��د�أ التجمّ عات بعد ظهر كل
�أحد طوال اليوم.
ماذا يفعلون؟
ي�شترون الأزي ��اء الب�سيطة م��ن جميع الأل��وان
والأ��ش�ك��ال ويرتدونها .فترى الفتيات يرتدين
ال���س��راوي��ل ال�ت��ي تت�سع م��ن الو�سط ث��م ت�ضيق
ف��ي الأ� �س �ف��ل وت��رب��ط ع�ن��د ال�ق��دم�ي��ن .وك��ذل��ك
ال �� �س��راوي��ل ال�م��رق�ط��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ال�ي��اب��ان�ي��ات
ً
ّ
للتق�شف ،وخو�ض
عنوانا
ترتدينها �إبان الحرب
ال �ح��رب ج�ن�ب� ً�ا ال ��ى ج�ن��ب م��ع ال��رج��ل .وه�ن��اك
البنطلون ال�ضيق «الجينز» ،وكذلك «الميني»،
والف�ستان ال�صيني مع فتحتين على الجانبين،
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ال� ��ى ج ��ان ��ب ال �ب �ن �ط �ل��ون ال �ق �� �ص �ي��ر وال �� �ش ��ورت
وت�شكيلة عجيبة م��ن الأزي� ��اء ال�ت��ي تعبر عن
الثورة على كل �شىء.
ولما ك��ان ال�شباب ال ي�ج��دون لديهم م��ا يكفي
من النقود الرتياد النوادي الليلية والمراق�ص
التي تكلف المبالغ الباهظة ،فهم يق�صدون
ً
فردو�سا لهم ،فبات مكان
هذا الحي الذي يعتبر
ً
لقاء لهم كما �أ�صبح م�سرحا لأغرب مهرجان
في العالم.
ّ
وم ��ع م ��رور ال��وق��ت�� ،ش��ك��ل ال�ف�ت�ي��ان وال�ف�ت�ي��ات
م�ج�م��وع��ة ت��اك�ي�ن��وك��وه �أي ق���ض�ب��ان ال �خ �ي��زران،
ويبلغ ع��دد �أف��راده��ا حوالى �أل��ف ن�سمة و�أكثر.
والأغ��رب من �إ�سمهم ،مالب�سهم غير الم�ألوفة
الألوان والأ�شكال ،واال�شتراك في المهرجانات
ي �ق��وم ع�ل��ى م �ب��د�أ�« :إل �ب ����س م��ا � �ش��اء ل��ك ه��واك
وم��زاج��ك» .فهدف �أف��راد هذه القبيلة الغريبة
هو ال�سلوك على هواهم ولي�س كما المجتمع.
ي��ري��دون �أن ي��رف�ع��وا �أ��ص��وات�ه��م بالغناء لكي ال
يقولوا �أنهم في بلد ُحرّ ،يرق�صون في ال�شوارع
لأنها للم�شاة ولي�ست لمرور ال�سيارات ،وي�ؤ ّكدون
�أنهم جزء من الطبيعة التي هي �أم الثقافة.

ق�صة

ك ُّلهُ للخ ِ
ري

عبَ ،
 �إكتفي ُْت من ّقال “�أيمن” ،وهو ي�ضعُ
الل ِ
�وع ��ش��دي� ٍ�د،
ع���ص��ا ال �ب �ل �ي��اردو ج��ان � ًب��ا� ،أ� �ش �ع��رُ ب �ج� ٍ
و� َ
أنت؟
ً
 و�أنا �أي�ضا ...أتحب “ال�شاورما”؟
 � ُّ كثيرًا . �أع � � ُ�رف م�ط�ع��مً ��ا � �ص �غ �ي �رًا ،ف��ي ح � ٍّ�ي ��ش�ع�ب� ٍّ�ي،
بطعمها ّ
ذيذ ّ
جد ًا.
م�شهور
ِ
الل ِ
 موافقٌ.لنذهب .
ْ
ونحن نط�أُ
َ
َ
إ�ستقبلنا ٌ
ُ
رجل ،في
المطعم� ،
عتبة
ِ
بب�شا�شة ،و�أتى �إلينا،
العمر،
الخام�س من
العقد
ِ
ٍ
ِ
ِ
ذراعيهَ ،
وقال:
فاتحا
ً
ِ
ً
وب�صديقه...
أيمن”
�
“
بالعزيز
أهال
�ِ
ِ
�ضحك “�أيمن” ،وقالَ:
َ
 ي��ا “حميد”� ،أع ��رٌ ُف � َ�ك ب�صديقي “فار�س”،
ً
ُ
جوعا ...
ونحن نت�ض ّو ُر
ً
ً
ب�صديق الغالي “فار�س”َّ ،
ومد
 �أه�لا و�سهالِ
ي َده و�صافحَ ني ّ .
تف�ضال �إجل�سا .
ً
أطيب “�شاورما” لكما َ .
ُ
واالبت�سامة
قال،
حاالُ � ،
ُ
تفارق محيّاه .
ال
يطل انتظارُنا حتى �أق�ب� َ�ل �إلينا “حميد”،
ل��مْ
ِ
ً
ً
ب�سندوي�شات منَ
و�ض َع �أمامَنا �صينية مليئة
ٍ
“ال�شاورما”.
ُ
ُ
�صغار،
أوالد
ونحن نتناول طعامَنا� ،إذ
بثالثة � ٍ
ِ
ٍ
َ
َ
�سيخ
ي �ق �ف��ون ب �ب� ِ
�اب ال �م �ط �ع� ِ�م ،ي �ح� ّ�دق��ون �إل ��ى ِ
ّ
َ
ّ
أمامه،
�
من
ن
ّكو
ر
يتح
ال
،
الم�شوي
“ال�شاورما”
ِ
ّ
ؤو�سهم الطي َر .
وك� ّأن على ر� ِ
عال ،وهو
تن ّب َه �إليهم “حميد” ،ناداهم
ٍ
ب�صوت ٍ
بيده ،يدعوهم �إلى ّ
خول:
ي�شيرُ ِ
الد ِ
 يا �أوال ُد ،ماذا تطلبو َن ؟أحدهمَ ،
ّ
تقدم � ُ
ّ
عة:
بجملة
وقال
متقط ٍ
ٍ
َ
ٌ
ُ
ُ
 يا �سيّد ،نحن �أخوة جائعون  ...وال  ...مال...لدينا .
جاهز  .ق� َ
ٌ
ّ
وح�ض َر
�ال،
 ال تهتمّ وا ،فطعامُ كمَ
�سندوي�شات من ّ
“ال�شاورما” � .أعطى
ثالثة
لهم
ٍ




ح�ص َت ُه ،و� َ
َّ
ولد ّ
أ�ضاف�“ :صحتين” ..تعالوا
كل ٍ
دائمً ا .
َ
غاد َر الأوال ُد ّ
فرحين .
ال�صغا ُر المطع َم
يعطي ط�ع��امً ��ا م� ّ�ج��ان� ًّي��ا؟ ��س��أ ْل� ُ�ت
 �أ ُي�ع�ق� ُ�ل � ْأنَ
ً
“�أيمن” منده�شا.
 نعم ،يوميًا ... �سيخ�سرُ ...رابح دائمً ا ...
 ال ،فهو ٌُ
يفعل هذا ؟
 ِل َمبنف�سه.
أناديه ليخبرَك ِ
 �س� ُِ
والب�سمة
طاولتنا،
وجل�س �إل��ى
�أت��ى “حميد”
َ
ِ
�شفتيه ،وقالَ:
تعلو
ِ
 نو ُّرتما المطع َم ...
 عجبَ �صديقي من ت�صر ِّفك تجا َه ّغار،
ال�ص ِ
َ
بالحرف “�ستخ�سرُ ” ...
وقال
ِ
الي “حميد” ،وقالَ:
نظ َر ً
ً
ّ
 ّْ
ْ
ثق ،ب�أنني لن �أخ�س َر �أبدا ،لأن زبائني الأوفيا َء
�صندوق “كلهّ
َ
للمطعم ،هم الذين يدفعون على
ِ
ِ
�سندوي�شات م َْن
خاطر� ،أثما َن
بطيبة
للخير” ،
ِ
ِ
ِ
ٍ
إطعام
بحاجة �إلى
هم
ٍ
طعام  .وهكذا �أقد ُر على � ِ
ٍ
م��ن ي � ّ�د ُق ب ��ابَ مطعمي ،وال م � َ
�ال ل��دي� ِ�ه  .ك� ُّ�ل� ُ�ه
للخير .
ِ
رائعة ْ .
قلتُ.
 يا لها من ٍفكرة ٍ
مراهقَ ،
قالْ ،
ٌ
عمل ُت مع والدي في هذا
 و�أناُ
ُ
ُ
المطعم ،ر�أيته يجود على الكثيرين ،ويطعمُ هم
ِ
قناعة تامّ ٍة ،وكان ير ّد ُد
من دون � ّأي ت� ّأف ٍف وعن
ٍ
على م�سمعيُّ ،
للخير” .وه�ك��ذا ،بعد � ْأن
“كل ُه
ِ
ت�ق��اع� َد �أب ��ي ع��ن ال�ع�م� ِ�ل ف��ي ال�م�ط�ع� ِ�م ،ت��اب��عْ ��تُ
وعاهد ُت نف�سي � ْأن �أطع َم َّ
َ
ْ
جائع .
كل
م�سيرت ُه،
ٍ
المح�سنْ ،
وقل ُت:
�إمتل ُأت فخرًا واعتزا ًزا بهذا
ِ
بارك ُ
اهلل َ
َ
ٌ
فيك ،ف� َ
أنت مثل يُحتذى ...
َ
َ
ثمن
وقبل � ْأن نغاد َر المطعمَ� ،أيمن و�أنا ،دفعْ نا
م��ا �أك� ْ�ل �ن��اه ،ول���س�ن��دوي���ِ�ش ال�ف�ق�ي� ِ�ر ال �ج��ائ� ِ�ع ،في
للخير”ِّ ،
�صندوق ُّ
بكل محب ٍّة .
“كل ُه
ِ
ِ

ديانا جورج حنون

Dr. Mayssa Abbas Hajj Sleiman

psychologique.
Leurs suicides !
Certains enfants se sont jetés du haut d’immeubles,
d’autres ont laissé des messages avec des mots tels que: fin
avec des images d’une baleine bleue dessinées sur
leurs corps, alors qu’un bon
nombre d’eux ont pris de fortes
doses de médicaments, ou sauté
devant un train.
La protection est un devoir
Il est nécessaire que vous
teniez une forte communication
avec vos parents. N’effectuez pas
de tâches inappropriées pour votre
âge, telles que se coucher tard ou regarder
certains types de contenu ou de sites Web.
Ce qui laisse des effets psychologiques qui
peuvent vous pousser au suicide car votre
esprit ne supporte pas ce que vous voyez.
Faites attention à vos activités sur les
réseaux sociaux.
Augmentez votre
confiance en vous et
ne mettez pas en œuvre
des décisions si vous les
trouvez illogiques.

On nous chasse !?
Les réseaux sociaux, en particulier
Facebook, publient des toxines
intellectuelles mortelles qui
nous ciblent, connues sous le
nom de baleine bleue.
La baleine bleue
En février 2018, la police
russe a reçu des informations
faisant état de suicides isolés
des enfants survenus simultanément dans le pays. Les
enquêtes ont commencé.
Qu’est ce qui est passé ?
Derrière cela, se trouvait
une baleine qui avalait ses
victimes et se présentait sous la
forme d’un jeu sur les réseaux
sociaux où les enfants se rejoignent.
La baleine qui gère ce groupe commence sa mission. À la fin
de la période impartie, c’est-à-dire au 50e jour, le responsable
du groupe demande aux enfants de se suicider. En raison de
la pression psychologique et nerveuse qui s’étend
tout au long de cette période,
certains franchissent cette étape
sans crainte ni hésitation. De là,
le propriétaire du groupe guérit sa
colère et satisfait son déséquilibre
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طريقة الحل� :إقر�أ ال�س�ؤال � ً
أوال ثم ابحث عن جوابه ال�صحيح فـي قائمة الحلول التي دوّنا فـيها
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 -١فيل�سوف الإ�سالم في ع�صره جال
في ال�شرق والغرب.
� -٢ألف �ألف.
 -٣اال�سم الأول ل�شاعر وناقد وثائر
لبناني توفي  ١٩٧٦له «دفتر الغزل»
� -٤شهر م�صري هو كانون الثاني
 -٥همّ وحزن.
 -٦ا�سم �أطلقه العرب على �إ�سبانيا
والبرتغال
� -٧شحم ،طعام ،ال طعم له.
 -٨في اال�صل :ذكرى مرور خم�سين
�سنة على حدث �شخ�صي كالزواج
 - ٩عائلة ال�شاعر في ()3
حل ال�شبكة :يوبيل  -االندل�س  -يناير
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