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الفـهـرس
-الميالد فرح وتقوى.

-أفكار نّيرة بقلم االستاذ نبيه أبو سليمان.

حكاية متل.

االستاذ  بقلم  حكى  إن  المزود  -طفل 

ايلي ابو طعان.

سبيرو  الدكتور  بقلم  ونموه  -الجنين 

فاخوري.

الروح  لحماية  خطوات  العاملة  -المرأة 

والجسد، بقلم الدكتور سبيرو فاخوري.

-لعبة القدر بقلم االعالمية نيكول صدقة.

اللبنانيين بقلم  -الراتب يتبخر في جيوب 

فؤاد فريجي.

-المشاكل الزوجية وتأثيرها على االطفال.

-االلوفيرا وفوائدها.

-الرمان وفوائده.

-طبق العيد لهذا العام.

عرفتها  التي  كريستماس  أفالم  -أجمل 

السينما.

-توقعات األبراج لهذا العام.

-هل تعلم أن لهذه االشياء تاريخ صالحية.



أّيها الميالد!...
م األكبر!...

ّ
أّيها المعل

ف في ذواتنا من تعاليمك النّيرة سوى القليل 
ّ

متنا الكثير الكثير، ولم نتلق
ّ
عل

القليل!...
لم نعد نذكر من وصاياك، سوى فرح العيد، ورنين الكؤوس، وتبادل األنخاب، 
واالحتفاالت.  والّرقص  األغاني  إلى  إضافة  الموائد،  وبسط  الهدايا،  وتقديم 
يزورون   – العجائز  من  ومعظمهم   – المؤمنين  من  ة 

ّ
قل استثناء  مع  هذا، 

الكنائس، خالل غزوة إيمانّية تجتاح قلوبهم. لم نبِق من تعاليمك في دخيلتنا 
على الّرحمة، وعلى العفو، وعلى صوت الضمير، تلك التعاليم التي استقيناها 

من قّصة "مريم المجدلّية"!...
الّصوم وقتل  النفس والجسد، من خالل  نبِق من تعاليمك على تهذيب  لم 

جلبب باإليمان!...
ّ

ة الّطهر، والت
ّ
الشهوات، وارتداء حل

لم نبِق من تعاليمك في قلوبنا على مبدإ االنعتاق من األرضّيات والتحليق في 
اتجاه السماوّيات!...

؛ كما فعل ربُّ 
ً
ات في سبيل إخوتنا في اإلنسانّية، تماما

ّ
متنا اإليثار وبذل الذ

ّ
عل

الميالد عندما قّدم نفسه للّصلب والعذاب من أجل خالصنا!...
فأين نحن من كّل هذا؟!...

جميل أن نقّدم لعبة لفتى فقير!..
 جائعة!...

ً
جميل أن نطعم نفسا

جميٌل أن نفرح ونرقص ونبتهج في ليلة العيد، فالميالد فرح وحبور. ولكن!... 
أن نجمع كّل ذلك مع بقّية تعاليم الّسّيد المسيح، فهو المنى والمرتجى!...

أسرة التحرير 

ألميالد... فرٌح وتقوىألميالد... فرٌح وتقوى



ألقى "نعيٌم" نظرة أخيرة على املرآة الصغيرة املثّبتة على احلائط في غرفته املتواضعة، وملّا رضي عن مظهره 
اخلارجّي، التقط حقيبة متوّسطة احلجم كانت بالقرب منه، وانطلق خارجاً.

كانت بيروت تتلّظى في أتون احلرب الّدائرة. فاملعارك مستمرّة، والقصف على أشّده، فيما القنّاصة يقطعون 
مختلف املعابر والّطرقات برصاص أسلحتهم، فتلك اجلولة من القتال الّدامي كانت أعنف ما شهدته جوالت 
القتال في العام 1975. عام بداية احلرب األهلّية في العاصمة بيروت. كان واثقاً بنفسه، معتزّاً بذكائه، مصّمماً 
على بلوغ غايته مهما اشتّدت الصعوبات وازدادت العراقيل. كان قد ترك بلدته املتواضعة، وهاجر إلى املدينة 
متذرّعاً مبتابعة حتصيله العلمّي، فيما لم يضع نصب عينيه إاّل هدفاً واحداً، أال وهو حتقيق الثراء السريع، دون 

االلتفاف إلى الوسائل والّسبل. 

نبيه أبو سليمانأفكاٌر نّيرة

ليلة األوّل من أمس خطرت في باله فكرة ما لبث أن شرع في تنفيذها. اشترى بذلة شبيهة إلى حدٍّ كبير 
بالّتي يرتديها رجال الّدفاع املدني، كما زوّد نفسه بحقيبة دّس فيها كل ما تيّسر له من أدوات الكسر واخللع. 
سار في طريقه ال يلوي على شيء وسط أصوات القذائف املنهمرة كالسيل، دون أن يرّف له جفن، أو يرتعش له 
فؤاد، بينما كانت ابتسامة سعيدة ترتسم على وجهه. لقد بنى اآلمال الكبيرة على خّطة الليلة، فقد كان 
واثقاً بأنّها ستحقق له ثروة مرجتاة. إذ من ذا الذي سيشتبه مبتطّوع في الّدفاع املدني وهو يتنّقل في الشوارع 
الّصعبة. مرّت ساعتان، حمي خاللهما  احلرب  األبرياء، في ظروف  املصابني، ومساعدة  إنقاذ  أجل  اخلطرة من 

وطيس املعارك، فكنت ترى املدينة وقد استحال ليلها نهاراً، وكأنّها تتعرّض لغضبة بركان هائج. 



األولى  الشّقة  املتالحقة. فمن  الليلّية  فاز بحّصة األسد من غزواته  الّساعتني، كان بطلنا قد  وخالل هاتني 
فاز بتسعة آالف ليرة، ومن الثانية بسوار ذهبّي، ومن الثالثة بسبعة آالف ليرة، ومبسدس حديث الصنع غالي 
الثمن. أّما الرّابعة، فقد كادت تؤدّي به إلى كارثة لوال سرعة خاطره، إذ ما أن دفع الباب ودخل، حّتى فوجئ 

بصوت أنثوّي ضعيف، يصيح به:
البيت؟!... من؟... من في   -

ومتالك أعصابه بسرعة: 
الثالثة... الطبقة  من  آتياً  املدنّي... لقد سمعت صراخ طفٍل  الّدفاع  في  يا سّيدتي... عنصرٌ  أنا   -

الثالثة. الثانية وليست  الطبقة هي  يا عزيزي... فهذه  لقد أخطأت   -
اجملنون؟... القصف  امللجإ في هذا  إلى  تنزلي  يا سّيدتي. ولكن! لَم لم  أعذريني  إذا   -

امللجإ.  إلى  ولدي وعائلته بحملي  أتعب  أن ال  يا ولدي. ولذا فضلت  إنني مقعدة عاجزة   -
اللقاء. يا سّيدتي. إلى  ليكن اهلل في عونك   -
اللقاء. وليكن اهلل في عونك ويحرسك. إلى   -

تنّفس الصعداء. ولكنه شعر بانهيار في أعصابه بعد تلك املفاجأة غير املنتظرة. فكّر في العودة إلى بيته، 
ولكنّه عاد فتشّدد وعدل عن فكرته. إقتحم شّقة فاخرة خرج منها بكّمّية من احللى الذّهبّية واملاسّية لم 

يكن يحلم مبثلها. وما لبث أن قرّر العودة إلى غرفته، مكتفياً مبا كسبه من جولته الليلّية. 
أقفل حقيبته بعناية، ومن ثمَّ راح يشقّ طريقه.

قطع الشارع األوّل، فالثاني، ومن ثمَّ انعطف يساراً ليأخذ طريًقا فرعّية، قاصداً اختصار املسافة. وما لبث أن 
وصل إلى أحد اجلسور، وهناك كانت تنتظره املفاجأة الثانية. فعلى رصيف اجلسر، متّدد جريح غّطته الّدماء، 

وبالقرب منه وقف آخر يصرخ طالباً املعونة. حاول التراجع، ولكّن املستغيث شاهده فأسرع إليه: 



أخي...  سّيدي... ساعدني... إنّه  يا  أرجوك   -
يا إلهي شكراً لك... إنّك من عناصر الّدفاع املدنّي 
الشجعان... فلتلِق نظرة على أخي... أرجوك! لم 
يعد هناك من مجاٍل للتراجع. تقّدم نحو املصاب، 
التي  املفاجأة  كانت  فوقه... وهنا  انحنى  ثّم  ومن 
لم يكن يتوقّعها!... شعر بفّوهة مسدس تلتصق 
برأسه من اخللف، وبصوت الباكي املستغيث وهو 

يهدر: 
إرفع يديك...    -

وفي اللحظة عينها، كان اجلريح املمّدد على األرض، 
أن  وقبل  حادّ.  خنجر  ميناه  وفي  مكانه،  من  يقفز 
يصل نصل اخلنجر إلى عنقه كان "نعيم" قد قفز 
من مكانه كالفهد، وهو مستعد للنضال، ولكّن 
احلالة،  هذه  مثل  في  تفيدان  ال  والشجاعة  اجلرأة 
األولى،  الرّصاصة  "نعيم" عن خط سير  لقد حادَ 
ولكّن خنجر اللّص الثّاني وجد طريقه إلى عنقه. 
ولكنّه- وقبل أن يسقط إلى األرض- كان قد ألقى 

باحلقيبة من فوق اجلسر. 

ماالً،  جيوبه  في  يجدا  فلم  بتفتيشه  اللصان  شرع 
وملّا  وساعة.  ذهبّياً  خامتاً  اجلثّة  من  انتزعا  ولكنهما 
اقترح أحد اللصني على رفيقه أن ينزل أحدهما ويحضر 

احلقيبة، أجابه اآلخر:
واملراهم  القطن  الذي سنجده فيها سوى  وما   -

واملطّهرات؟ هّيا لنغادر املكان، فالقصف يشتّد.
واخترقت آذانهما صّفارة سّيارة إسعاف، فصاح أحدهما 

برفيقه.
سّيارة  وصول  قبل  األسفل  إلى  باجلثّة  لنلِق   -

اإلسعاف، أسرع. 
وحمل االثنان اجلثّة وقذفا بها من فوق الّسور. ثّم خلع 
من كان ميثّل دور اجلريح ثوبه امللّطخ باحلبر األحمر وأخفاه 
حتت إبطه. ومن ثّم سار اللّصان بهدوء وكأّن شيئاً لم 
يكن!... وما هي إاّل ثواٍن، حّتى دوّى صوت انفجار قذيفة، 

كانت بها نهاية تلك املغامرة الرّهيبة!...
إحدى  طلعت  األحداث،  تلك  من  أيّام  خمسة  بعد 
بهذا  صّدرته  التي  التالي  باملقال  البيروتّية  الصحف 

العنوان: 

مصرع جنديٍّ مجهول

إنتشلت األجهزة األمنّية اخملتّصة من حتت جسر... جثّة مشّوهة ألحد عناصر الّدفاع املدنّي. وكما يبدو، فقد 
قتل وهو يحاول القبض على أحد اللصوص اخلّطافني، الذي متكّن من احلصول على غنيمة ضخمة من البيوت 

التي اقتحمها، مستغالً وجود الّسكان في املالجئ، في أثناء اشتداد القصف. 
ولقد ثبت للمحققني أّن القتيل متكّن من انتزاع حقيبة اللّص، ولكّن األخير عاجله بطعنة جنالء، سقط على 
أثرها من فوق سور اجلسر. ولقد فارق الرّوح دون أن يفارق احلقيبة التي وجدت حتت جثّته مباشرة. ويظهر أّن 
أمراً ما أخاف اجملرم، فأركن إلى الفرار قبل أن يتمكّن من النزول واسترداد احلقيبة!.. أّما احلقيبة، فباإلضافة إلى 
معّدات الكسر واخللع، فقد احتوت على املسروقات التي جمعها اجملرم من غزواته املتالحقة في تلك الليلة. 
ومن غرائب الّصدف أيضاً، أنّه عثر على جثّتني مهّشمتني بشكل مروّع بالقرب من املكان الذي قتل فيه عنصر 
الّدفاع املدني الشهيد. وإنّنا هنا- في الصحيفة- نحني رؤوسنا إجالالً، أمام تضحيات أولئك اجلنود اجملهولني 
الوطن. هذا وقد قامت  أبناء  أنفسهم من أجل خدمة  نذروا  – الذين  املدنّي  الّدفاع  – أعني بهم عناصر 

الشرطة بإعادة املسروقات إلى أصحابها، الذين كانوا قد تقّدموا بشكاوى، قبل ذلك، ضّد مجهولني!..
متّت 

"بني حانة ومانة ضاعت 
حلانا"

حانة  اسمها  إحداهما  بامرأتني  رجل  تزوج 
والثانية اسمها مانة ، وكانت حانة صغيرة في 
السن عمرها ال يتجاوز العشرين بخالف مانة 
التي كان يزيد عمرها على اخلمسني والشيب 

لعب برأسها.
إلى  تنظر  حانة  حجرة  إلى  دخل  كلما  فكان 
وتقول:  بيضاء  شعرة  كل  منها  وتنـزع  حليته 
يصعب عليَّ عندما أرى الشعر الشائب يلعب 
 ، شابًا  مازلت  وأنت  اجلميلة  اللحية  بهذه 
فيذهب الرجل إلى حجرة مانة فتمسك حليته 
وهي  األسود  الشعر  منها  وتنـزع  األخرى  هي 
تقول له : يُكدِّرني أن أرى شعرًا أسود بلحيتك 

وأنت رجل كبير السن جليل القدر.

نظر  أن  إلى  املنوال  هذا  على  الرجل  حال  ودام 
في املرآة يوًما فرأى بها نقًصا عظيًما ، فمسك 
ضاعت  ومانة  حانة  »بني   : وقال  بعنف  حليته 

حلانا« ومن وقتها صارت مثالُ.

"عادت حليمة لعادتها 
القدمية"

من هي حليمة في قول: "عادت حليمة لعادتها 
القدمية" ؟؟

التي  الشخصّيات  احد  زوجة  هي   ... يُقال 
اشتهرت بالكرم كما اشتهرت هي بالبخل"

كانت اذا ارادت ان تضع سمناًفي الطبخ واخذت 
امللعقة ترجتف في يدها فاراد زوجها ان يعلمها 

الكرم فقال لها: 
ان االقدمني كانوا يقولون ان املراة كلماوضعت 
ملعقة من السمن في طنجرة)حّلة( الطبخ 

زاد اهلل بعمرها يوماً
فأخذت حليمة تزيد مالعق السمن في الطبخ 
على  يدها  وتعودت  طيباً  طعامها  صار  حتى 

السخاء...
الذي  بابنهاالوحيد  يفجعها  ان  اهلل  وشاء 
حتى  فجزعت  نفسها  من  اكثر  حتبه  كانت 

متنت املوت...
واخذت لذلك تقّلل من وضع السمن في الطبخ 

حتى ينقص عمرها ومتوت .. فقال الناس ...
عادت حليمة الى عادتها القدمية

"مسمار جحا"
عن  شهرة  يقل  ال  فهو  جحا"؛  "مسمار  أما 
جحا نفسه.. وجحا شخصية مهّمة جدًّا في 
تاريخنا؛ إذ طاملا كان اللسان املعبر عما نسميه 
اآلن "األغلبية الصامتة"،أما مسماره، فُيضرب 
به املثل فى اتخاذ احلجة الواهية للوصول إلى 

الهدف املراد ولو بالباطل.
أن  وأراد  داراً،  ميلك  كان  أن جحا  احلكاية  وأصل 
يبيعها دون أن يفرط فيهامتاماً، فاشترط على 
داخل  في حائط  له مسماراً  يترك  أن  املشتري 
الغرض  يلحظ  أن  دون  املشتري  املنزل،فوافق 
اخلبيث جلحا من وراء الشرط، لكنه فوجئ بعد 
أيام بجحا يدخل عليه البيت. فلما سأله عن 

سبب الزيارة أجاب جحا: 
به  فرحب  مسماري!!  على  ألطمئن  جئت 
الزيارةطالت،  لكن  وأطعمه.  وأجلسه،  الرجل، 
والرجل يعانى حرًجا من طول وجود جحا، لكنه 
فوجئ مبا هو أشد؛ إذ خلع جحا جبته وفرشها 
املشتري  يطق  فلم  للنوم،  وتهيأ  األرض  على 

صبراً، وسأله? 
ماذا تنوي أن تفعل يا جحا؟! 

فأجاب جحا بهدوء :
كثيراً..  هذا  وتكرر  في ظل مسماري!!  سأنام 
وكان جحا يختار أوقات الطعام ليشارك الرجل 
االستمرار  املشتري  فلم يستطع  في طعامه، 
فيها  مبا  الدار  جلحا  وترك  الوضع،  هذا  على 

وهرب!!

_______حكاية متل_______

"مع اخليل يا شقراء"
اخليول  من  مجموعة  ميلك  فالح  هناك  كان 
يوميا  خيوله  يدرب  الفالح  وكان  األصيلة 
العنان  لها  ويطلق  االصطبل  لها  فيفتح 
بقرة)  الفالح  لهذا  وكان   ... املزرعة  أرجاء  في 
اخليل  أطلق  قلبه،فكلما  على  عزيزة  شقراء( 
تركض  وراحت  ذيلها  رافعة  البقرة  انطلقت 
فعل  من  مندهش  والفالح  سرعتها  بأقصى 
تلك البقرة.وكان كلما انطلقت اخليول ورأى ما 

رأى قال: "مع اخليل يا شقراء"
يحاكي  ملن  يضرب  مثال  العبارة  هذه  فذهبت 
وما  له  خلق  ما  في  ويندفع  شيء  كل  ويقلد 

جعله اهلل لغيره وال يصلح له .



طفل املزود إن حكى...

بقلم أيلي أبوطعان

تُرى لو تكّلم يسوع وهو في املزود، 
محّبيه،  عيون  الى  نظر  لو  ترى 
لو  ترى  أعماقهم،  في  غاص  لو 
دخل مجدداً الى الهيكل، لو قارن 
وبني  الزمان،  ذاك  هيكل  جتار  بني 
كان  هل  االيام،  هذه  هيكل  جتار 
ليكتفي بالسوط، ليطرد مدنّسي 
بيت أبيه؟ ترى لو نظر الى َمنْ ِمنْ 
حلم  بيت  مغارة  في  ولد  اجلهم 
معنى  ليعّلمهم  حقير  مزود  في 

التواضع؟
فيه  يولد  بأن  ليقبل  كان  هل 
استعرض  لو  جديد؟!ترى  من 
ثالثة  الكون،  اله  املغارة،  طفل 
واحلّب،  العطاء  من  عاماً   وثالثون 
كان  هل  والوفاء،  والتسامح، 

ليتجّسد من جديد؟!
 يتألّم ويصلب عنّا؟!...

وملن؟!.. وملاذا؟!..
على  قاله  ما  ليعيد  كان  هل 
الصليب" اغفر لهم يا ابتاه النهم 

ال يدرون ماذا يفعلون"...
أم كان سينزل عن الصليب ليزيل 
فيدمر  يداه!؟...  صنعته  ما  كل 

الهيكل على رؤوس شاغليه... 
اورشليم  الى  مجدداً  يدخل  هل 
السيارات  تاركاً  جحش  على 
سلطاناً  اوالهم  ملن  الفخمة 
على  مناسباً  يرونه  ما  يحّلوا  بأن 

االرض فيحل في السماء!....

أو يربطوا ما يرونه مناسباً في االرض فيربط 
في السماء!...

لو تكلم يسوع وهو  في املزود... ملا توقف 
كان  ملا  يحاسب  ان  اراد  ولو  الكالم،  عن 

للحساب حدود...
على  جهنم  كانت  ملا  يجازي  ان  اراد  ولو 

وسعها  تكفي!!....

ولكن... يسوع الرحمة والغفران...
احلنان... ،نبع   يسوع احلب 

يسوع احملبة ثّم احملبة ثّم احملبة.. 
طفل املغارة ان حكى.. لقال مجّدداً:

"  تََعاَلوْا ِإَليَّ يَا َجِميَع امْلُتَْعِبنيَ وَالثَِّقيِلي 
األَْحَماِل، وَأَنَا أُرِيُحكُْم«...
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ومنّوه...          د. سبيرو الفاخوري  تطور اجلنني 

في الشهر األول :
حتصل البويضة على ينبوع احلياة مبجرد انغرازها في الرحم . وفي 
األسبوع األول، ومن تلك اللحظة وما بعدها، تأخذ بالتمدد وتكبر 
حتى تتحول من كتلة بحجم النقطة إلى جنني، وفي ما بعد إلى 

طفل كبير يتكون من مليارات اخلاليا.
في األسبوع الرابع من الشهر األول :

ينمو اجلنني بسرعة فائقة فيصل طوله إلى 20 مليمترا، وتصبح 
هذا  في  تقريبا،  احلمام  طائر  بيضة  بحجم  امللقحة  البويضة 
الوقت تكون جميع األعضاء الداخلية، مثل القلب والكبد واجلهاز 
القلب  فيبدأ  فعال،  تتشكل  أخذت  قد  والرئتني،  واملخ  الهضمي 
املرحلة  هذه  بعد  إال  دقاته  من سماع  نتمكن  ال  لكن  باخلفقان، 
بعدة أسابيع . في هذا الوقت أيضا تكون املرآة قد بدأت تشك في 
احتمال كونها حامال وفي هذه املرحلة تكون مزايا اجلنني الوراثية 

قد ارتسمت وهي التي ستميزه عن غيره من ماليني البشر .
في الشهر الثاني :

يصبح وجه اجلنني شبيها بوجه اإلنسان . وتتشكل له أيد وأصابع 
ألعضاء  األولى  العالمات  رؤية  الوقت،  هذا  في  وميكن،  وأرجل، 

التناسل اخلارجية ثم يبدأ تكون العظام .
في الشهر الثالث :

تفصل أصابع اجلنني عن بعضها وتبدأ األظفار بالظهور ويختفي 
ذيله وينتفخ بطنه. في هذا الوقت يبدأ بطن األم بالتضخم، كما 
يبدأ اجلنني بتحركات ضعيفة ال تشعر بها املرآة . في هذا الشهر 
التصوير  بواسطة  اجلنني  وجود  على  التعرف  ميكن  احلمل  من 
بواسطة  قلبه  نبضات  سماع  أو   ) Ultrasound ( الصوتي 

جهاز التموجات ما فوق الصوتية.

في الشهر الرابع :
يصبح وزن اجلنني مئة وعشرين جراما وطوله ستة عشر سنتمترا. 
يتميز جنسه بوضوح ويكبر رأسه ويظهر عليه الشعر . مع ذلك 
لو ولد اجلنني في هذا الوقت ملا أمكن له أن يعيش. ابتداء من هذا 
الشعر تعود احلامل تقريبا إلى حالتها الطبيعية وال تعود تشعر 
في  األساسية.  احلمل  عوارض  من  ذلك  وغير  والغثيان  بالقيء 
نهايته قد يشعر قليل من األمهات باجلنني يتحرك، ولكن أغلبهن 

ال يشعرن بذلك .
في الشهر اخلامس :

خمسة  طوله  ويصبح  جرام  ثالثمائة  إلى  اجلنني  وزن  يرتفع 
وعشرين سنتمترا. في هذا الشهر تشعر األم بتحركات اجلنني . 
وحفظ تاريخ هذه احلركات مهم لكي يحسب، بدقة أكثر، تاريخ 

الوالدة املرتقبة .
في الشهر السادس :

تبدأ حياة اخللية الصغيرة التي سيتكون منها اإلنسان في داخل الرحم، فتنقسم البويضة انقساما كامال إلى خليتني، ثم تنقسم هاتان اخلليتان إلى 
أربع خاليا، ثم إلى ثمان، وهلم جرا .... حتى تتكون دائرة من اخلاليا احلية تشبه ثمرة التوت العادية، وتنقسم هذه الدائرة بدورها إلى : طبقة خارجية، وهي 

الطبقة املغذية التي يتنفس اجلنني عبرها ويتغذى، وطبقة داخلية، وهي الطبقة التي يتكون منها اجلنني ذاته.

تطور اجلنني شهراً فشهراً.

يصبح وزن اجلنني أكثر من أربعمائة جرام 
وتزداد كمية الشعر عليه . ولو ولد اجلنني 
في هذا الوقت الستطاع التنفس بحرية 
ولكنه ال يستطيع البقاء على قيد احلياة 

أكثر من بضع ساعات فقط .
في الشهر السابع :

ونصف  جراما  كيلو  اجلنني  وزن  يكون 
من  أقل  عمره  كان  وإذا   . جرام  الكيلو 
احتمال  فإن  أسبوعا  وعشرين  ثمانية 
يكون  ولد،  إذا  احلياة  قيد  على  بقائه 
ضئيال بدون اإلسعافات الطبية الفائقة 

ووضعه في احلاضنة الكهربائية .
في الشهر التاسع :

يصبح متوسط وزن اجلنني حوالي ثالثة 
خمسني  حوالي  وطوله  جرامات  كيلو 
يتهيأ  الشهر  هذا  في  وهو  سنتمترا 
للخروج إلى العالم اجلديد فيكون جميع 

أعضاء العائلة بانتظاره.

اختبارات كشف 
احلمل

ومخبريّة  سريريّة  اختبارات  عّدة  هناك 
احلمل،  وجود  من  التأكد  على  تساعد 

وذلك بواسطة :
1- الفحص الطبي :

الطريقة األولى
متدد  حجمه  وكبر  اجلنني  منو  ازداد  كلما 

الرحم وكبر حجمه أيضا . وميكن 

للطبيب مالحظة هذا التمدد بواسطة 
الكشف الطبي عن طريق املّس املهبلي، 
من  الرحم  مستوى  قياس  طريق  عن  أو 

فوق البطن . 
والطريقة الثانية

لتأكيد  الطبيب  إليها  يلجأ  التي 
اجلنني،  قلب  دقات  سماع  هي  احلمل، 
أو  العادية،  الطبية  األذن  بواسطة  أما 
على  يعمل  الكتروني  جهاز  باستعمال 
نظام ) DOPPLER ( الذي بواسطته 
اجلنني  قلب  دقات  الطبيب  يسمع 
من  بدءا  كذلك،  للحامل  ويسمعها 

األسبوع الثامن من احلمل.
2- اختبار بول احلامل :

من  التأكد  على  الفحص  هذا  يرتكز 
تروفني  اجلونادو   " احلمل  هرمون  وجود 
ويظهر  دمها  في  أو  احلامل  بول  في   "
بكميات كبيرة حاملا يحدث احلمل، وذلك 
من أجل تقوية احلمل واحلفاظ عليه، ثم 
يطرحه جسم املرآة مع البول بعد تأدية 

مهمته .
اختبارات  هي  احلديثة  احلمل  واختبارات 
سريعة وحساسة جدا تعطي نتائجها 
بعد دقيقتني فقط، وتعتمد على تفاعل 
احلمل  هرمون  مع  املضادة  األجسام 
أيضا  وميكن   . السيدة  بول  في  املوجود 
 " هرمون  لوجود  احلامل  دم  اختبار 
تعقيدا  أكثر  ولكنه   " تروفني  اجلونادو 
أسهل  البول  اختبار  بينما  ثمنا،  وأغلى 
في  إجراؤه  وميكن  كلفة،  وأقل  تطبيقا 
أي زمان ومكان وحتى خارج نطاق اخملتبر 

دلت اإلحصاءات التي أجريت على النساء ملعرفة 
التي يرغبنن فيها  في فحوص  املثالية  الطريقة 
احلمل فتبني أنهن يردن طريقة سهلة االستعمال 
النتائج، وهكذا صنع  فعاله وسريعة وصحيحة 
 Discover Clear يسمى  الذي  االختبار  عود 
. وقد  بعد استخدامه  يرمى  Blue Test الذي 
أمسى هذا " الفحص " يباع في الصيدليات على 
نطاق واسع ألن النساء ال يحتملن االنتظار عدة 
أيام بعد انقطاع الطمث ليرتفع معدل هورمونات 

احلمل في البول .
: ) Ultrasound ( 3- التصوير الصوتي

ميكن اكتشاف وجود احلمل في بداية تكوين 
اجلنني بواسطة جهاز التصوير الصوتي ) 

أيضا سونوغراف  Ultrasound ( – ويدعى 
الذبذبات  أو  التموجات  – الذي يعمل بطريقة 

ما فوق الصوتية .

مّدة احلمل وتاريخ الوالدة
إّن متوسط مدة احلمل عند املرآة مائتان وثمانون  يوما، أو تسعة أشهر شمسّية، أو عشرة أشهر قمريّة ) الشهر القمري 28 يوما ( وذلك إذا حسبنا مدة 
حتدث  احلاالت  15% من  . ففي  أسبوع  مدة  ذلك  عن  ينقص  أو  يزيد  قد  تقريبي  هو  احلساب  األخير. وهذا  الطمث  أو  احليض  من  األول  اليوم  منذ  احلمل 
الوالدة قبل موعدها النظري بأسبوع، وفي نسبة مماثلة حتدث بعد موعدها املرتقب بأسبوع أو حتى أسبوعني. ويظهر أن بعض األطفال بحاجة لفترة تطول 

أو تقصر عن الوقت احملدد، داخل الرحم، لنموهم الكامل.
يحسب يوم الوالدة بالرجوع إلى الوراء ثالثة أشهر من موعد اليوم األول من أيام آخر دورة شهرية، ثم نضيف لذلك سبعة أيام.

مثال ذلك:
لنفرض أن الطمث األخير بدأ عند احلامل في األول من شهر أيلول ) سبتمبر (. فنعود إلى الوراء ثالثة أِشهر أي إلى األول من شهر حزيران ) يونيو ( ونضيف 

لذلك سبعة أيام، فيكون موعد الوالة عند هذه احلامل، بالتقريب في الثامن من شهر حزيران ) يونيو (.



هذه  العاملة.ومصادر  املرأة  لها  تتعرض  التي  األعراض  أهم  من  هي  والتعب  واإلجهاد  النفسي  الضغط  إن 
الضغوط كثيرة في مقدمها اجلمع بني مسؤولية أعباء العمل املنزلي ومسؤولية العمل خارج املنزل في آن 
واحد.في املاضي كانت املرأة العاملة تعتمد على والدتها أو زوجها أو أقاربها أو غيرهم من الرفيقات ملساعدتها 
في أعباء املنزل ورعاية األطفال.ولكن يصعب على النساء في الوقت احلاضر,وخاصة في املدن,إيجاد مثل هذه 
املساعدة نظراً لبعد املسافات وصعوبة االنتقال وتكاثر الهموم واملسؤوليات على كل الناس.وحتى النساء 
اللواتي يعملن طوال النهار,أو يتأخرن في الوصول الى منازلهن بسبب مشكالت االنتقال اخلطيرة,نادراً مايقوم 

ازواجهن مبساعدتهن في الطبخ وغسل املالبس وتنظيف أقسام من املنزل أو رعاية األطفال.
تصل املرأة العاملة في نهاية النهار الى منزلها منهكة ومتعبة فتواجهها مسؤوليات وأعباء جديدة وكأن 
ثانياً من العمل بدأ بالنسبة لها,وهكذا يصح فيها املثل الشائع والقائل "إن عمل املرأة الينتهي" ألن  يوماً 

عملها الحدود زمنية له إمنا هو مبسؤوليات متعددة ومهام إضافية وخاصة إذا كانت منجبة لألطفال.

للمرأة العاملة..خطوات لحماية الروح والجسد
د. سبيرو فاخوري

خطوات تساعدك للتخلص من التعب

وهذه األعباء غير احملتملة جتعلها تشعر بالعصبية 
النفسي  والضغط  اإلجهاد  من  وتعاني  والتوتر 
مع  بنجاح  التعايش  على  قادرة  فالتعود  املستمر 
مختلف املطالب التي تقع على كاهلها.ولكن حني 
تتضارب مسؤوليات املنزل مع مطالب العمل وتلح 
عليها,وتكون  ثقيالً  عبثاً  ذلك  يكون  معاً  عليها 
النتيجة سلبية ممايؤدي الى إحساسها باإلحباط 

وبالتالي,الى إحلاق الضرر بصحتها.
في  والشدة  الضغط  من  بفترات  إنسان  كل  مير 
مراحل مختلفة من حياته.على سبيل املثال عند 
فقدان شخص عزيز أوقريب,أو خوض مغامرة غير 
هذا  االجتماعية...ولكن  األزمات  في  محسوبة,أو 
النوع من الضغوط يخف بعد فترة وجيزة والينتج 
خطورة  صحتها.وتكمن  على  خطيرة  آثار  عنه 
األمراض,ومن  مقاومة  من  يحد  أنه  في  الضغط 
املعدة  قرحة  "بالضغط"  املرتبطة  األمراض  أهم 
وسرعة  الدم  ضغط  وارتفاع  القلب  وأمراض 

النبض والسكري واألمراض النفسية املعقدة.

ماهو الحل؟
قد اليكون هناك حل سهل لكل املشكالت االجتماعية 
واالقتصادية والعائلية التي تواجهها املرأة العاملة والتي 
النفسي,ولكن  واالحتقان  للضغط  فريسة  تسلمها 
أن  العاملة  للمرأة  ميكن  التي  اخلطوات  بعض  هناك 

تتخذها حلماية صحتها هي:
1- عليك أن تتعلمي كيفية االسترخاء اجلسدي والعقلي.

ابحثي عن الطريقة التي جتعلك تشعرين باالنتعاش ثم 
واظبي عليها بطريقة منتظمة.

2- مارسي جميع الوسائل والعادات التي تشعرك بالراحة 
والقراءة  والرياضة  املشي  مثل  واالنتعاش  واالطمئنان 

واالستماع الى املوسيقى ومشاهدة التلفزيون.
3- تناولي وجبات غذائية متوازنة وصحية لتعزيز املناعة 
والوقاية أو مواجهة فقر الدم )األنيميا( على أن يدخل في 
وسائر  احلديد  مادة  حتوي  التي  واخلضار  الفاكهة  غذائك 

الفيتامينات.
تسبب  التي  واملشاكسات  الضوضاء  عن  ابتعدي   -4

العصبية واالضطراب.
والنشاط  بالقوة  الدماغ وميدك  يريح  بنوم  5- استمتعي 

استعداداً لليوم التالي.
6- استعيني بأحد معارفك أو أقاربك,ألخذ املشورة وطلب 
تتواني  تواجهك,وال  التي  املعضالت  أجل  من  املساعدة 
في اإلقدام على هذه اخلطوة التي فيها عيب أو انتقاص 

لذاتك.



ألعام 1960

حدة، رفعت فتاة في مقتبل العمر يمناها، ملّوحة بها؛ فيما 
ّ

مستندة إلى سور باخرة تبحر إلى الواليات المت

، في حين كانت الدموع تنهمُر من عينيها 
ً
 فشيئا

ً
عيناها مت~جهتان نحو الشاطئ الذي راح يبتعد شيئا

رى... لمن كانت 
ُ
 المرفأ كان قد خال من أيِّ قريب لها أو نسيب!... ت

ّ
 الغريب العجيب في األمر أن

ّ
بغزارة!... ولكن

؟!...
ً

تلك الفتاة تشير بيمناها موّدعة

بقلم نيكول صدقة

لعبة القدر...

جلست "قدر" بني والديها، والفرح يعتمل في حناياها. 
إنّها ليلة رأس الّسنة، فالعام 1991 يكاد يطّل برأسه 
وحيدة  وهي  سعادتها-  مصدر  أّما  العالم.  على 
والديها- فكان الّدعوة التي وجهها والدها إلى بعض 
العيد  سهرة  جميعاً  يحيوا  كي  واألصدقاء،  األقارب 
"غدي"  لقاء  إلى  "قدرُ" تّواقة  ضيافتهم. كانت  في 
قلبها.  على  صديقني  أعزّ  وهما  "ملياء"،  وخطيبته 
ممشوقة  اجلمال،  رائعة  كانت  "قدر"!...  هي  غريبة 
ا هائالً من األحاسيس  القوام، تختزن في صدرها كمًّ
اجلّياشة، مثّقفة، واعية... ومع هذا، لم يهتف فؤادها 
أليِّ شاب، رغم كثرة التّواقني إلى التعرّف بها!... فإالَم 
يعود ذلك يا تُرى؟!... هل كان بسبب رهافة إحساسها 
التي ال ترضى لها إاّل بالكمال املطلق؟.  والذي- حتما- 
لن جتده في من يكون- بالنّسبة إليها- مشروع حبِّ 

وزواج؟. أم ألنّها نشأت في بيت يغمره احلّب، وتظلله

ال،  كيف  عطوفني،  والدين  كنف  في  السعادة 
الكثيرين  صادقت  لقد  الغالية؟.  وحيدتهما  وهي 
واملساكني. وكان  الضعفاء  على  وحدبت  والكثيرات، 
الوالدي،  منزلها  على  املهيمن  هو  الالمحدود  الكرم 
في ظّل والد، فتح منزله للقريب والبعيد!... وأخيراً، 
الصديق  نعم  فيه  فوجدت  "غدي"،  بــــ  تعرّفت 
إنسانّية  فؤاده  زوايا  في  يحمل  الذي  والشاب  الوفّي، 
تتوقّف  كانت  املتبادلة  مشاعرهما  ولكّن  اإلنسان. 
دائماً عند حدود األخّوة والّصداقة!... وملّا عرّفها بـــ 

باركت حّبهما بسعادة غامرة! "ملياء"، 
بدأ  عندما  والنصف،  الثامنة  على  الّساعة  شارفت 

املدعّوين يتوافدون.
والدتها  بصوت  وإذا  باملدعّووين،  الّدار  صحن  غصَّ 

يصدح:
إاّل »غدي« وخطيبته. إتّصلي  -»قدر«... وصل اجلميع 

فالعشاء  التأخير،  سبب  عن  واستفسري  بهما، 
جاهز، والّضيوف ينتظرون!.

وإذا  الباب،  جرس  رن  حّتى  تصمت،  األّم  كادت  وما 
بــ »غدي« و«ملياء« يدخالن وبرفقتهما شاب غريب، 

طويل القامة، جميل الوجه، حسن الهندام!.
رّحبت الوالدة بالقادمني، وإذا بصوت »غدي« يعلو: 

املدعّو، أن يدعو. فهل توافقوني  - يقال أّن من حقّ 
الرأي في ذلك؟ وكان اجلواب تغريدة من »قدر« وهي 

تبتسم:
-أهال بك ومبدعّويك.

»غدي«  كان  فيما  بالّسالم،  تتالمس  األيدي  وراحت 
احلضور،  وسائر  ضيفه  بني  التعارف  بواجب  يقوم 
وسط االبتسامات التي كانت تعلو وجوه احلاضرين!. 
ما  منذ  التقينا  لقد  »ربيع«.  بصديقي  -أعرّفكم 
بلدة  في  والديه  مع  يقيم  هو  الّسنة...  يقارب 
أعمالنا  إلى  إضافة  املسافة،  بعد  وكان  شمالّية. 
التي ال تترك أمامنا أيَّ مجاٍل للرّاحة، هما الّسبب 
»ربيع«  هو  وها  بعضنا.  عن  القسرّي  ابتعادنا  في 
يفاجئني الليلة بزيارته، فما كان منّي ومن »ملياء«، 

إاّل أن اصطحبناه معنا!...
وقال الوالد: 

-أنت يا "غدي"، بالنّسبة إليَّ؛ االبن الذي لم أجنبه، 
أن  الوالد  لبث  وما  وبصديقك.  بك  وسهالً  فأهالً 

تابع:
املباركة. الليلة  الذين شرّفونا في هذه  -وبكّل 

وللمصادفة  العامرة،  املائدة  حول  اجلميع  حتّلق 
البحتة جتاور مقعدا "ربيع" و "قدر". وفيما اجلميع 
في هرج ومرج، والكؤوس تتقارع؛ واأللسنة ال تهدأ، 
إلى  فاالبتسامات،  النظرات،  يتبادالن  االثنان  كان 
إلى  والهادف  الهادئ،  احلديث  مرحلة  إلى  انتقال  أن 

متتني التعارف بينهما.
عام  بدء  معلنة  الليل،  منتصف  أجراس  قرعت 
جديد، فبدأ اجلميع بتبادل التهاني والّتمنّيات، ومن 
ثّم آن أوان االنصراف، فشرع الزّائرون باملغادرة الواحد 

تلو اآلخر!...
كان "ربيع" قد قرّر ترك قريته الشمالّية، 

واإلقامة في املدينة، تاركاً والديه
 العجوزين هناك.
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في  عمله  ممارسة  بهدف  مكتباً  استأجر  ثّم  ومن 
هندسة البناء. كما استأجر شّقة صغيرة أقام فيها. 
وفي ذلك الوقت، كانت اإللفة قد توطدت بينه وبني 
"قدر" وأهلها، ممّا استولد لقاءات متكرّرة قرّبت في ما 

بني االثنني!.
املطر  وأرغى  الرّياح،  فيها  جنّت  عاصفة،  ليلة  وفي 
نومها،  غرفة  نافذة  من  بالقرب  "قدر"  وقفت  وأزيد، 
الثائرة،  الطبيعة  تلك  في  تسبحان  عينيها  تاركة 
يتعرّض  الذي كان  الزّجاج  الّستار عن  أزاحت  أن  بعد 
كانت  والتي  املطر،  حّبات  من  املتالحقة  للصفعات 
تهاجمه بال هوادة!. وراحت تسائل نفسها: "ترى... ما 
نوع هذه األحاسيس التي تعتمل في فؤادها بالنّسبة 
كانت  فعندما  ال،  طبعاً  العشق؟.  أهو  "ربيع"؟  إلى 
العالقة  مرحلة  وإلى  احلّد،  هذا  إلى  بتفكيرها  تصل 
ومشاعرها  تخمد،  أحاسيسها  كانت  اجلسديّة، 
بني  الفاصل  احلاجز  ذلك  اختراق  عن  عاجزة  تقف 
وأخّوة؟. رمّبا،  الرّوح واجلسد!. أم هي مشاعر صداقة 
ولكن!. ما هذه النيران التي تستعر في فؤادها كّلما 
التقيا معاً في جلسة، أو حّتى كّلما التقت يداهما 
من  الناجتان  واحلنّو  العطف  هو  هل  بالّسالم؟!...أم 

كونه يعيش وحيداً، بعيداً عن والديه؟.
آملها التفكير، فلجأت إلى فراشها، وراحت تغّط في 

نوم عميق، أيقظها منه رنني هاتفها اخللوّي.
أذنها  يصافح  "غدي"  بصوت  وإذا  اجلهاز،  فتحت 

اليمنى!..
ولكنّها  باكراً،  لك  إيقاظي  على  أعتذر  -"قدر"، 

الضرورة!...
"غدي".  يا  بأس  -ال 

يسمح،  ال  فالوقت  "قدر"،  يا  تقاطعيني  أاّل  -أرجو 
واملصيبة كبيرة. لقد تعرّض "ربيع" حلادث سير، وهو 
اآلن في املستشفى وحالته خطرة. وهو يردّد اسمك 
بصورة متواصلة!... وارجتف صوت "قدر" وهي تهتف:

أنتم؟ أيّة مستشفى  -في 
-حسناً.

أحد  أصيب  التي  وكاللبؤة  يدها،  من  الهاتف  رمت 
أشبالها، انقَضت على خزانة مالبسها، وما لبثت

أن انطلقت بسّيارتها بسرعة البرق، 
بعد أن أعلمت والدتها مبا حدث.

وفي املستشفى ارمتت على صدر "غدي" وهي تصرخ: 
اآلن؟!... -ماذا حدث؟ كيف حاله 

وهّدأ "غدي" من روعها وهو يقول: 
صدمت  لقد  قويّة؛  بك  عهدي  "قدر"-  يا  -إهدإي 
"ربيع" وهو اآلن بني أيدي األطباء في  شاحنة سّيارة 
اليمنى،  كليته  توقّفت  الفائقة. لقد  العناية  غرفة 
ويعمل األطّباء حالّياً جاهدين، كي ال تتوقف الكلية 

اليسرى، وعندها...
احلّل؟ -وما 

مكان  تزرع  كلية  إيجاد  على  يتوقف  اجلذري  -أحلّل 
املصير  من  "ربيع"  ينجو  وبذلك  املتوقفة،  الكلية 
صاحت  دموعها،  بني  ومن  ينتظره!  الذي  األسود 

"قدر":
له بكليتي. -أنا سأتبرّع 

يوافقا. وفي  لن  والديك  "قدر" أّن  يا  -ماذا؟! تأكّدي 
الوقت نفسه هناك فحوصات يجب إجراؤها ملعرفة 
الكلية  مواصفات  على  كليتك  مطابقة  مدى 

املطلوبة!...
الطبيب  إلى  خذني  الوقت...  تضع  ال  -أرجوك... 

املعالج ألتكّلم معه!
وباالختصار، ورغم املعارضة احلادّة من والديها؛ أصرّت 
"قدر" على موقفها، وما لبثت أن خضعت للفحوصات 
املطلوبة التي جاءت إيجابّية، فأخذ االثنان إلى غرفة 
"ربيع"  ووالدي  "قدر"  والدي  بكاء  وسط  العملّيات 
أتصل  أن  بعد  املستشفى  إلى  اللذين كانا قد وصالً 

بهما "غدي" وأخبرهما بالكارثة احلاصلة!..
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أن  لبثنا  وما  االثنني،  وزال اخلطر عن  العملّية،  جنحت 
غادرا غرفة العناية الفائقة إلى غرفة ذات سريرين!...

الطبيب  األطّباء، جلس  وفي غرفة  الوقت،  ذلك  وفي 
اجلرّاح الذي أجرى العملّية، بالقرب من طبيب اخملتبر 
الذي أجرى الفحوصات، وإذا بهذا األخير يقول مخاطباً 
تخّيم  والذهول،  الّدهشة  إمارات  كانت  فيما  زميله، 

على وجهه!...
أيَّ تفسير!. له  -هناك لغزٌ عجيب، لم أجد 

-وما هو؟ 
-عندما سألنا املوجودين عن وجه القرابة بني الشاب 

والفتاة، جاء اجلواب بالنفي!...
-وما املشكلة؟

أجريتها  التي  الفحوصات  نتائج  في  -أملشكلة 
فهل  املئة.  في  مئة  متطابقة  جاءت  والتي  لالثنني، 
مستغلفاً،  لغزاً  هناك  أّن  طّبّية؟. أم  أعجوبة  هناك 

؟!... ال ندري له حالًّ
وهنا ابتسم الطبيب اجلرّاح وقال: 

احلّبة  من  تعمل  عجيب،  غريب  صديقي  يا  -أنت 
قّبة... وما لبثت ابتسامته أن اتسعت وهو يتابع: 

-احلّل في يدك، لديك دماء االثنني. قم بإجراء فحص 
وما  باليقني.  الشك  تقطع  وعندها   ،.D.N.A الـــ 

لبث أن نهض مغادراً، وهو يضحك بصوت عاٍل!...
جمد طبيب اخملتبر في مكانه للحظات، وما لبث أن 

هّب واقفاً، وأمائر العزم بادية على صفحة وجهه.
في  سريرها  على  ترقد  "قدر"  كانت  يومني،  بعد 
اآلخر.  الّسرير  على  "ربيع"  كان  فيما  املستشفى، 
التي  والثناء  الشكر  بعبارات  تضّج  الغرفة  وكانت 
كان يطلقها والدا "ربيع"، وهما يعانقان تلك الفتاة 
حياة  أنقذت  وبشجاعتها-  بنبلها  التي-  الغريبة 
وحيدهما!.. وما هي إاّل خطفة بصر، حّتى دخل طبيب 
اخملتبر، وهو يرسم ابتسامة مصطنعة على وجهه. 

العزيزين؟  املريضني  -كيف حال 
وأجاب االثنان بصوت واحد: 

يا دكتور. لك  -بخير... شكراً 
نظر الطبيب إلى املوجودين، وقال: 

-أرجو أن تتفّضلوا مبغادرة الغرفة، فاملريضان بحاجة 
من  أكثر  الغرفة  يدخل  ال  أن  أرجو  الرّاحة. كما  إلى 

زائر واحد!...

الباب  نحو  حترّك  الذي  الطبيب،  أوامر  اجلميع  نّفذ 
مواجهة  في  مقعداً  له  اتّخذ  ثمَّ  ومن  ليغلقه، 

املريضني...
أّن  وأرى  باهراً،  جناحاً  جنحت  ألعملّية  اهلل.  شاء  -ما 

األلم خّف كثيراً، أليس كذلك؟ 
وأجاب »ربيع«: 

أطباء  جميعاً-  لكم  وشكراً  دكتور.  يا  -طبعاً 
ومستشفى- ثمَّ التفت ناحية »قدر« وتابع: 

جديداً  زائراً  اآلن  لكنت  لوالها  التي  »قدر«،  -ولـــ 
يقتحم ظلمات العالم اآلخر!.

وعاد الطبيب إلى الكالم!.
بينكما؟!.. القرابة  -ما وجه 

"قدر"( وإلفة. )قالت  إمّنا صداقة  بيننا،  قرابة  -ال 
"ربيع"  يا  منك  "قدر" أكبر  أّن  ملّفيكما  من  -عرفت 

بسنتني، أليس كذلك؟
حني  في  املستغربة،  النظرات  الصديقان  تبادل  وهنا 

أجاب »ربيع«:
-هذا صحيح. ولكن!... لَِم هذا السؤال يا دكتور؟!...

وابتسم الطبيب: 
»الدردشة«  سبيل  على  السؤال  شيء... طرحت  -ال 

فقط.
االبتسامة  فيما  يقول،  وهو  واقفاً  هّب  أن  لبث  وما 

تطفو فوق صفحة وجهه: 
تابع:  الباب  أن يخرج من  اللقاء... وقبل  -إلى 

من  املستوى  هذا  على  حتافظا  بأن  -أنصحكما 
عليه  هو  ما  يتخّطى  جتعاله  وال  بينكما،  العالقة 

اآلن!...


