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التقوى

ساعا, نوs �لبشر
 تتر�جع

 /�لنتائج خطر'
 صحًيا /نفسًيا

 &� حديثة  �g6سة  �فا6- 
 � �لنا¡  من   ��كب نسبة 
ساعا-  على  حتصل  تعد 
بسبب  "]لك  كافية،  نو> 
"oيا�6  �لسريع  �حليا�  منط 
�لضغوÂ �لنفسية "�جلسدية 
 fملر� كاهل  تثقل   xل�
"تلبية  �لعمل   Âضغو fجر�
حاجيا- �ألسر� )% جانب 

متطلبا- �حليا� �ملعاصر�.
حاجة    &� �لباحثو&   Gير"

�ملرf من �لنو> يوميا تتر�"¼ 
تسع   %( سبع  بني  ما 
ساعا-، غ� �& �لكث� من 
�لنا¡  خاصة �"لئك �لذين 
�حليا�   Âضغو من  يعانو& 
على  �صلو&  ال  �ليومية، 

�كثر من ست ساعا-.
على   fبنا  f�bخل� "يؤكد 
 &� �لد�gسة  هذ�  نتائج 
�حلصو\ على �قل من �ملعد\ 
يؤ6^  �لنو>  من  �لطبيعي 
"ضعف   &oلو� oيا�6   %(
�لتركيز  "قلة  �لذ�كر� 
"�لتوتر "�مر�Á �للثة، "�& 
�جلسد بشكل تد�gي يبد� 
حاجته  يتجاهل  فتر�  بعد 

من  مزيد  على  للحصو\ 
�لر�حة، �ألمر �لذ^ يزيد من 
�ملستقبلية  �لصحية  �ملخاطر 

�لx تتربص به.
�لوصف   &�  f�bخل�  bيعت"
يعا4   xل� للحالة  �ألمثل 
من  �ألعظم  �لسو�6  منها 
�جلزئي  "�حلرما&  �لبشر هو 
هذ�  "�صل  �لنو>"،  من 
�لنو>  ساعا-  تر�كم  بعد 
 sألسبو� خال\  �ملفقو�6 
مرحلة   %( �لوصو\  قبل 
"�ملحر">  معها   G"يتسا
جزئيÒ" مع �ملحر"> بشكل 

.sكامل � ²اية �ألسبو
""فقÒ لألكا6ميية �ألمريكية 

تتفق  فإ²ا  بالنو>،  للعال� 
حيث  �لد�gسة  هذ�  مع 
تقو\ بأ& ]�كر� �ملحر"مني 
بالتر�جع مع  تبد�  �لنو>  من 
 6"6g لوقت، كما تضعف�
"يز6�6  �ملباشر�،  �فعا م 
�لنو>  قلة   &� توترهم. كما 
بشكل  مسؤ"لة  تكو&  قد 
oيا�6  مشاكل  عن   �كب
�لتقاgير  تؤكد   [(  ،&oلو�
�لسهر  بأ&  �جريت   xل�
�لز�ئد يزيد من �إلقبا\ على 

تنا"\ �لطعا>.
قضية  �ألكا6ميية  "تنا"لت 
 Íتأكيد �لعديد من �ألشخا
 fالكتفا� على  قدgִדم 

التقوى مـنكم وإليكم
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�ملو! على ��� �النقر�?

�ملوo �لفاكهة �ألكثر شعبية 
� �لعا� "من �كثر �ملحاصيل 
�ليو>  يقـع  �لغذ�ئيـة.. 
للغاية.   صعبة  مشكلة   �
�لقاعد�  تعرضت  فقد 
 oملو� من  �ملكونة  �لو�gثية 
�لbّ^ "�لتنويعا- �لتقليدية 
النتكاسة  با ند  �ملوجو�6 
 oملو� بأ&  علًما   ،fعميا
 %( ينتمي  عاملًيا   Lملسو�
مسما�  "حيد�،  تشكيلة 
ترسخ   xل� (كافنديش).. 
جذ"gها �لو�gثية � � ند. 
"منذ حو�ß ثال± سنو�- 
�صو\ (كافنديش)  Áيتعر
لكث� من �أل"بئة �لز�gعية. 
 fلبقا �لرئيسي  �ألمل   &("
(كافنديش)   oملو� تشكيلة 
 sنو�� تطوير   � يكمن 
مقا"مة   oملو� من  مهجنة 
�لو�gثية،  لالنتكاسـا- 
لكن �ملهمة صعبة "مضيعة 
�لفـاكهة  أل&  للوقت 
بد"&  �حلديثة  �ملختbية 
بذ"g ال تسمح  ا بالتكاثر. 
 &� بلة هو  �لتني  يزيد  "مما 

ساعا-  ست   "� Æمس 
 %( ��من �لنو> فقط، مش
]لك بأنه قد يرتب �ا]ير 
 gباعتبا "]لك  مستقبلية، 
�& �جلسد يبد� على �عتيا6 
 ßبالتا فيخفق  �لنو>،  قلة 
 xل�  -�gإلشا� تقدمي   �
من "�جبها �لتنبه )% حاجة 
)صابته  قبل  للر�حة  �جلسم 

.gباال²يا
ºموعة   f�bخل� "يقد> 
�لطويل  للنو>  نصائح 
"�لصحي، �" ا عد> �لقيا> 
ºهو�6ً  تتطلب  بأعما\ 
]هنًيا قبل �لنو>، أل& ]لك 
 ،vألعصا� لتنبه  سبًبا 
تأخر   %( يؤ6^  مما 

.fالسترخا�
 �  fملر� فشل   �[( �ما   
�ـا"الته  gغـم  �لنو> 
�لفاشلة، فعليه �ال  �لعديد� 
�ملتبعة  �لوسـائل  يعتمد 
�لتحديق  مثل  تقليـدًيا، 
 ��لتفـك  "� �لساعة   �
 �g6مغا عليه  بل  بالنو>، 
 %( "�النـتقا\  �لسرير 
لفتـر�   Gخر� غرفة 

"جيز�.

 Áتنقر  ^bّل�  oملو�  sنو��
بسرعة نتيجة تدم� �لغابا- 
� ندية "تقلص تنويعـا- 
�يًضا.  �لتقليديني  �ملز�gعني 
بـا-  فقد  ]لك،  "على 
 �لتوفـ �لعاملي  �جلـهد 
طريًقا  يو�جه   oملو� جني 

مسد"�6ً.

ُكن شعلة 
حتتر� من �جل

 �نا�' �لطريق لآلخرين

بعد  حائر�  صامتا  "قفت 
 � �لعنو�&  هذ�   �fقر�
)حدG �ملو�قع. برغم من �& 
صاحبه � يكتب له حتليال 
ملس  �نه  )ال   ��تفس "ال 
 Lعما� � Íي "غاÃجو�
�ليو>  مشاكلنا  فلبُّ  قل�. 
شك  "ال  �لعر�  عاملنا   �
�ألنانية �لقاتلة "�لالمباال�.. 
يسعى  منا  "�حد  فكل 
لنفسه  يضمن  ما  لتحقيق 
"�ملعنو^  �ملا6^   gالستقر��
 vgمبن حوله �قا ßال يبا"
 gنا. "ما �جد��كانو� �> ج

�آليا-  تر6يد   �  ëلوعا�
"�ألحـا6يث "�لقصـص 
�ألنانية  متحق   xل�  �gملأثو�
�قا. "لكن كم هم �"لئك 
�لذين فعال حتترg� L"�حهم 
ما  على   fبكا" "�ملا  حزنا 
ليال  فتر�هم  لألمة  �ر^ 
 sكوg بني  يهجعو&  ال 
"سجو6 تعتصر قلوֲדم على 
مص� �ألمة "ما �ر^  ا، 
من شد�  �g"�حهم   v"تذ
�� �ÃطاÂ �ألمة "�بتعا6ها 
 Lعن �حلضر� �إل ية فتحتر
 ��من شعلة  فتصبح  قلوֲדم 
� �لظال> �حلالك ير�ها من 
� قلبه لوعة "حب للدين 
فيهم  فيتحقق  �حلنيف.. 
�لكرمي  �هللا   vكتا "صف 
ُ"ُجوِهِهْم  ِفي  ﴿ِسيَماُهْم 
 " ج�و6﴾  �لسُّ �َثِر  ِمْن 
َبْيَن  َيْسَعى  ﴿ُنوgُُهـْم 

�َْيِديِهْم﴾
شعلة  ")ياكم  �هللا  جعلنا 
 �gنا( �جل  من   Lحتتر

�لطريق لآلخرين، ¹مني.

�ملسكي  مسـا�ة: عما� 
(�ململكة �ملتحد�)
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التقوى

نعـامـة
يا إنسان

اشحذ عقلك يا إنسان

لسَت نعامة

تأكل كل طريٍّ أخضر وتفّتش في كّل مكان

عن شيٍء آخر تلهمه فاجلوع عدّو اإلنسان !!

وحتّدث عن كّل جديٍد في األصناف وفي األلوان

هذا حلٌو.. هذا مرٌّ.. هذا يع ال يؤكل أبداً

هذا أصفر هذا أحمر هذا مختلف األلوان

تصف األكل بكل لباقة وتقابله باألحضان

وتقّصر في ما هو أعظم ما يحتاج بنو اإلنسان

ونسيَت كالماً عّلمه من قبُل نبّي اإلميان

للعيش تراها مسرعًة بل تسبق كل األقران

في الفكر تراها مبطئًة يوجعها بطٌن ولسان

تهتّم لبطٍن ال يشبع.. تنأى عن فكٍر وَجنان

فبحسبك يا هذا لقٌم تعطي القّوة لألبدان

تتوّهم خطراً فتخّبئ رأساً يحنيه اخلذالن

كيف أكون نعامة عمري والوقت سريٌع كحصان

يأكلني ذئب األعداء وال يُبقي غير األحزان

لم يبق من العمر كثيراً فعلّي سباق األزمان

مساÙة: خالد �ل�bقي  - ضحى �ل�bقي  (سوgيا) 


