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من المحرر
ي�صادف عيد ميالدي �أول يوم من �أيام الربيع .كم
�أحب هذا املو�سم .تنبع فيه حياة جديدة يف كل مكان
بعد �شتاءٍ طويل بارد وقامت� .أع�شق �أن �أُمتع نظري ب�ألوان
براعم الأ�شجار والأزهار الزاهية.
نحن نعي�ش يف عا ٍمل جميل ،ولكن ُ
كل �شيءٍ يجري
ب�سرعة من حولنا ،ومع الأعباء الكثرية التي ت�سيطر
على �أوقاتنا واهتماماتنا ف�إننا يف الغالب ال ن�ستطيع
لوقت كاف لكي نقدر جمال الطبيعة من حولنا،
التوقف ٍ
وال ن�ستطيع اي�ضا االهتمام ببيئتنا واملحافظة عليها كما
يجب.
بقاع كثرية من
هناك ٌ
نق�ص يف املاء والغذاء يف ٍ
العامل .وهي �أ�شياء ثمينة نقوم بهدرها بدون ق�صد يف
بع�ض الأحيان� .إن عدم التخل�ص من القمامة ب�شكل
ب�شكل �سلبي على
�سليم عن طريق تدويرها ي�ؤثر �أي�ضا ٍ
بيئتنا.
علينا �أن نحر�ص على خف�ض وترية حياتنا ،و�أن نكون
�أ�صدقاء للطبيعة .لذا قمت با�ستخراج بع�ض الن�صائح
واملعلومات التي �ست�ساعدين يف ر�ؤية روعة العامل من
ب�شكل �أف�ضل من �أجل حمايته ورعايته.
حولنا ويف العمل ٍ
�آمل �أن ت�ساعدنا املقاالت والق�ص�ص يف هذا العدد
من امل�شوقة على حتفيزنا حلماية كوكبنا وتقديره.
دعونا ال نعترب عاملنا اجلميل �أمر ًا م�سلم ًا به لكي ت�ستطيع
الأجيال القادمة الإ�ستمتاع به �إلى �أق�صى حد.
كري�ستينا لني
عن امل�شوقة

المشوقة © 2016
جميع الحقوق محفوظة
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كل الفرق في العالم
بقلم مارك �شرينوف

يف �صباح كل يوم �أقوم بهرول ٍة خفيفة يف حديق ٍة بالقرب من
بيتي .تقع يف �إحدى زاويا احلديقة بحرية ،يف كل مر ٍة �أرك�ض
بالقرب منها �أرى نف�س املر�أة امل�سنة وهي جال�سة على حافة
املياه مع قف�ص معدين �صغري بجانبها.
يف يوم الأحد املا�ضي ا�ستولى علي الف�ضول ،فتوقفت عن
الرك�ض و�سرت نحوها .ومع �إقرتابي منها الحظت ب�أن
القف�ص املعدين كان يف الواقع فخ ًا �صغري ًا .كانت عنده
ثالث �سالحف ،مل تكن م�صابة ب�أي �أذى ،وكانت ت�سري ببطء
حول قاعدة الفخ .ويف ح�ضن ال�سيدة �سلحفاة رابعة تنظفها
بعناية بفر�شاة �إ�سفنجية.
«مرحبا »،قلت« .انني �أراك هنا كل �صباح �أحد� .إذا كنت
ال متانعني تطفلي �أحب �أن �أعرف ما تفعلينه مع هذه
ال�سالحف».
�إبت�سمت�« .أنني �أنظف ق�شورها»� ،أجابت�« .أي �شيء على
ق�شرة ال�سالحف ،كالطحالب �أو الأو�ساخ يقلل من قدرة
ال�سالحف على �إمت�صا�ص احلرارة ويعيق من قدرتها
على ال�سباحة .وميكن �أي�ضا �أن تت�آكل وت�ضعف الق�شرة مع
مرور الوقت».
«رائع! هذا �أم ٌر ٌ
لطيف حق ًا» قلت بتعجب.
تابعت قائلة «�إنني �أق�ضي ب�ضع �ساعات �صباح كل يوم �أحد،
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ا�سرتخي عند هذه البحرية و�أ�ساعد هذه املخلوقات بع�ض
ال�شيء� .إنها طريقتي الغريبة لإحداث فرق».
«ولكن �أال تعي�ش معظم �سالحف املياه العذبة حياتها كلها مع
الطحالب والأو�ساخ على �صدفتها؟» �س�ألت.
قالت« :نعم ،للأ�سف� ،إنها تفعل ذلك».
حككت ر�أ�سي وقلت «ح�سن ًا� ،أال تعتقدين ب�أنه ميكنك ق�ضاء
ب�شكل �أف�ضل؟ �أعني� ،أعتقد �أن جهودك جيدة ،ولكن
وقتك ٍ
هناك �سالحف مياه عذبة تعي�ش يف جميع �أنحاء العامل.
و  ٪99من هذه ال�سالحف لي�س لديها �أح ٌد مثلك يقوم
مب�ساعدتها يف تنظيف �أ�صدافها .لذا ،وبدون �إهانة  ...كيف
ميكن جلهودك هذه �أن حتدث فرق ًا؟»
ب�صوت عال ثم نظرت �إلى ال�سلحفاة يف
�ضحكت املر�أة
ٍ
ح�ضنها ،وقامت بنزع �آخر قطعة من الطحالب من ق�شرتها
وقالت« :عزيزي �إذا كان مبقدور هذا املخلوق ال�صغري �أن
يتكلم ف�إنه �سيقول لك ب�أنني �صنعت كل الفرق يف العامل».
ب�إمكانك �أن تغري العامل -رمبا لي�س دفعة واحدة ،لكن ذلك
ممكن مع �شخ�ص واحد وحيوان واحد وعمل �صالح يف كل
مرة .ا�ستيقظ يف كل �صباح وتظاهر ب�أن ما تفعله ي�صنع
الفرق .فهو يفعل ذلك فع ًال.
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تعلم كيف تقدر العالم
من حولك

بقلم كاثرين هور�ست ،بت�صرف

عندما تكون حياتك مليئة بالإلتزامات والأن�شطة
يكون من ال�صعب العثور على حلظ ٍة للتوقف والتفكري
يف جمال العامل من حولك .ومع ذلك ف�إن زراعة
القدرة على تقدير حميطك ميكن �أن يعزز مزاجك
وي�ساعدك يف احلفاظ على موقف �إيجابي .اليكم
الأن�شطة الرئي�سية التي ميكنك جتربتها وبع�ض
الأ�شياء للرتكيز عليها مل�ساعدتكم يف �أن تكونوا �أكرث
وعي ًا ملنح احلياة اجلميلة.
اق�ضي بع�ض الوقت يف الهواء الطلق
�ساعات يف رحلة
يف حني �أن الكثري من النا�س يق�ضون
ٍ
العمل اليومية ال�شاقة� ،أو غالب ًا ما ي�سريون �إلى املتجر
ل�شراء البقالة ،ف�إن القليل منهم يكر�سون انتباههم
�إلى روعة الطبيعة� .سواء كنت ت�سري على �شاطئ
ذهبي وهادئ� ،أو تهيم على وجهك عرب الغابة� ،أو
مت�شي يف حديقة ،ف�إنه من ال�صعب �أن ت�شعر بالت�شا�ؤم
�أو احلزن عندما تكون حماط ًا مب�شهد رائع.
فكر يف الإيثار
هناك الكثري من الأفعال غري اللطيفة يف العامل،
ويف الأوقات الأكرث قتامة ميكن �أن يكون من ال�صعب
مقاومة فكرة �أن النا�س �أنانيون بطبيعتهم .ومع
ذلك ،ف�إن الأمر ي�ستحق �أن نت�أمل يف الإيثار احلقيقي
الذي يظهره النا�س الذين يقومون بالت�ضحية
بالوقت واملال ،و�أحيان ًا حتى يف ال�سالمة من �أجل
م�ساعدة املحتاجني� .إن الإيثار والعطف موجودان
يف كل مكان ،و التعود على توثيق �أعمال الإيثار
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والقيام بالأعمال الطيبة ميكن �أن ي�ساعدك يف ر�ؤية
الإيجابية يف العامل.
�إزرع الفواكه واخل�ضروات �أو الأع�شاب
�إن زراعة بع�ض طعامك ميكن �أن ي�ساعدك على
التناغم مع الطبيعة وتذكريك بالأ�شياء الرائعة
التي ميكن �أن تخرج من الأر�ض .بالإ�ضافة �إلى ذلك
ف�إن الكثري من النا�س يجدون ب�أن رعاية النباتات
وم�ساعدتها على النمو هو �أمر عالجي وجمزي على
حدٍ �سواء .حتى بع�ض النباتات املو�ضوعة يف وعاء
يف الداخل �أو على �شرفتك ميكن �أن توفر بع�ض
املواد الغذائية.
�إلتقط ال�صور
يف بع�ض الأحيان ي�ساعدك التجول مع الكامريا على
ر�ؤية الأ�شياء ال�صغرية الرائعة التي قد تكون بعيدة
عن �إنتباهك .قد ت�ستفيد من بدء م�شروع جديد
يتطلب �أخذ �صورة واحدة ملهمة على الأقل كل
�أ�سبوع .ف�ض ًال عن تركيز عقلك على اجلمال املوجود
يف حلظات �صغرية ،ميكنك يف نهاية املطاف �صنع
الإطار الذي يعر�ض كل هذه ال�صور بحيث يكون
مبثابة تذكري دائم للتفكري الإيجابي.
�صادق احليوانات
احليوانات بريئة وغري مرتبطة بالتعقيدات الب�شرية
مثل الذنب والعيب والوعي الذاتي� .إن ق�ضاء الوقت
مع القطط املرحة �أو مراقبة والء و�إخال�ص الكالب
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ميكن �أن يحث على التوا�ضع والإلهام  .ان مرح
احليوانات اخلايل من الهموم ميكن �أن يذكرك
بقدرتك على اللعب.
ت�أمل �أ�سرار احلياة
�إننا ن�سري با�ستمرار نحو َف ْه ٍم متطور للكون،
ولكن حتى اخلرباء يعرتفون ب�أنه ال يزال هناك
الكثري مما ينبغي تف�سريه .التفكري يف اخللق
وطبيعة الوعي الب�شري و�إمكانية احلياة على
الكواكب الأخرى ميكن �أن يذكرك كيف ميكن
لعاملنا الالحمدود �أن يكون مذه ًال � .إن طبيعة
الكون الغام�ضة واملعقدة هي بالت�أكيد �شيء
ي�ستحق التقدير.
تذكر �أن تكون �شاكر ًا
عندما حتاول �أن تقدر العامل من حولك ،ال تن�سى
�أن تبد�أ ُمبحيطك .تذكر كل النا�س الطيبني يف
حياتك الذين �أ ّثروا حياتك بطريقة �أو ب�أخرى .من
جدك الذي يجعلك ت�ضحك دائم ًا �إلى معلمك الذي
ي�سدي الن�صح اليك دائم ًا .لقد �ساهم كل من يف
حياتك بتقدمي �شيءٍ قيم �ساعدك يف الو�صول الى
ما �أنت عليه اليوم.
ت�أمل
�أخري ًا ،جتدر الإ�شارة �إلى �أن قدرتك على تقدير
الطبيعة �ستنمو �أكرث �إذا كنت مدرك ًا لها .ميكن
لتمارين التنف�س والت�أمل الب�سيطة �أن ت�ساعدك يف
مواءمة عقلك مع اللحظة الراهنة ،مما ي�سمح لك
ب�أن ترى تفا�صيل �أكرث جما ًال والهام ًا يف جتارب
احلياة اليومية.
www.motivatedmagazine.com
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ال تهدر ،ما ال تريده

عاش إيرل ويبر في مزرعة صغيرة خالل فترة الكساد الكبير -وهي فترة من
ألمت بالعالم.
الصعوبات اإلقتصادية الشديدة التي َّ

بقلم ايرل ويرب ،بت�صرف

عندما ن�ش�أت يف ثالثينيات القرن املا�ضي ،فرتة
الك�ساد الكبري ،مل �أكن �أرى �أن عائلتي فقرية ،على
الرغم من �أنه مل يكن لدينا املال على الإطالق.
ع�شت يف مزرعة �صغرية يف والية بن�سلفانيا مع
والدي و�شقيقتاي الأكرب �سن ًا و�شقيق �أ�صغر مني.
كان لدينا ح�صان عجوز وبقرة وجمموعة من
الدجاج وحديقة كبرية .مل يكن الطعام م�شكلة.
كانت لدينا �إمداداتنا من احلليب واللحوم والبي�ض
6

واخل�ضروات الطازجة واخلبز املنزيل الذي ت�صنعه
�أمي .ولكن املال كان �شحيح ًا.
واحد منا بن�سني مرة واحدة
كانت امي تعطي كل ٍ
يف الأ�سبوع .كانت ت�ضع البن�سني داخل منديل بعناية
وتناولهما يل وهي حتذرين قائلة «كن حذر ًا ال تفقدهما».
اليوم البن�سان ال ي�شرتيان الكثري ،ولكن يف الثالثينات
كان كل قر�ش مهم.
ك�صبي يف التا�سعة من عمره مل يكن لدي �سوى فكرة
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غام�ضة عما يعنيه العي�ش خالل الأوقات ال�صعبة.
نا�س يقفون
كانت ال�صحيفة الأ�سبوعية تبث �صور ًا ُلأ ٍ
يف طابور اخلبز ،كما �أن الن�شرة الإخبارية امل�سائية
على راديو كرو�سلي كانت تخربنا عن العدد الكبري من
العاطلني عن العمل وم�صاعبهم .ولكن هذه التقارير
كانت ت�شري �إلى النا�س يف املدن� ،أما نحن ف ُكنا نعي�ش
يف الريف .مل نذهب �إلى النوم ونحن جياع �أبد ًا ومل
نقف يف طابور اخلبز.
على الرغم من �أن والدي كان حمظوظ ًا بح�صوله
على وظيفة يف مطحنة العلف ،كان راتبه البالغ
ثمانية ع�شر دوالر ًا يف الأ�سبوع بالكاد يكفي لدفع
�أق�ساط قر�ض املزرعة وفاتورة الكهرباء و�شراء
ال�ضروريات مثل الدقيق واخلمرية التي كانت
حتتاجها �أمي خلبز خبزها.
كانت �أمي حت�صل على ب�ضعة دوالرات من خبز
الفطائر واخلبز الذي كانت تبيعه يف ال�سوق املحلية.
ع�شرين قر�ش ًا للفطرية وع�شرة قرو�ش لرغيف اخلبز! يف
بع�ض الأحيان كنت �أ�ساعدها يف ال�سوق ،و�إذا كان بيعنا
جيد كانت �أمي تعطيني خم�سة قرو�ش ل�شراء البوظة.
ا�ستخدمت �أمي النقود ل�شراء املالب�س للأ�سرة .مع
وجود �أربعة �أطفال واثنان من البالغني الذين كانوا بحاج ٍة
للمالب�س ف�إنها نادر ًا ما كانت ت�شرتي �أي �شيء جديد.
لذلك كنت �أ�شعر يف غاية الإثارة عندما �أرى طرود ًا من
حمالت �سريز و �شركة «روباك» �أمام منزلنا .فهذا يعني
لواحد منا .ات�ضح فيما بعد ب�أنني كنت
عاد ًة مالب�س جديدة ٍ
زوج جديد من اجلوارب
املحظوظ هذه املرة ،ح�صلت على ٍ
الطويلة لغاية الركبة .على الرغم من �أننا كنا نذهب دائم ًا
�إلى املدر�سة ونحن نبدوا يف غاية الأناقة والنظافة �إال �أن
معظم مالب�سنا كانت ُم َ�ص َلحة �أو مرقعة .لذا بالن�سب ِة يل،
كان زو ٌج جدي ٌد من اجلوارب �شيئ ًا خا�ص ًا جد ًا.
عيد امليالد كان منا�سبة خا�صة �أي�ض ًا ،لأننا كنا
نح�صل على جوارب جديدة ،ولفرتة ق�صرية من الوقت
مل يكن يتوجب علينا ارتداء جوارب مرقعة .
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كانت �أمي حتيك بع�ض املالب�س لنا وذلك با�ستخدام
�آلة اخلياطة التي تدار بالقدم .وحلياكة مالب�س النوم،
كانت ت�ستخدم �أكيا�س ال�شا�ش التي كانت حت�ضر بها
علف للدجاج .كنت �أرتدي ثوب النوم مع كلمة «طعام
برات للدجاج « مطبوعة ب�أحرف �سوداء كبرية على
الوجه( .بعد ذلك ب�سنوات ذهبت مع طالب �صفي يف
املدر�سة الثانوية يف رحلة مع مبيت ح�صلت على �أول
بيجامة يل من املتجر) .بع�ض ال�شركات يف الواقع
ت�ضع اعالفها يف �أكيا�س م�صنوعة من قما�ش كاليكو
املنقو�ش وامللون .كانت �أمي حتب هذا القما�ش وت�صنع
منه م�آزر وف�ساتني.
عندما كانت قطعة من املالب�س تهرتي مل تكن
ُت ْلقى بعيد ًا� .أوال ،يتم �إزالة كافة الأزرار ،ومن ثم يتم
ت�صنيفها ح�سب احلجم واللون ومن ثم يتم و�ضعها
يف علب �أو جرار زجاجية ثم يتم فح�ص املالب�س
ويتم ق�ص �أف�ضل القطع على �شكل �شرائح وحتفظ
ل�صنع ال�سجاد.
مل نكن نتخل�ص من �أي �شيء تقريب ًا يف منزلنا.
كان يتم ربط الطرود بوا�سطة حبال .كنا نحتفظ بهذه
احلبال ولفها على �شكل كرات .احدى وظائفي كانت
غ�سل وت�سطيح علب ال�صفيح امل�ستخدمة .كنا ن�ستخدم
هذه القطع من الق�صدير لكي ن�سد الثقوب يف �سقف
احلظرية لوقف ت�سريبات املاء ول�سد الثقوب يف حقل
الذرة ملنع الفئران واجلرذان من �أكل الذرة.
كانت الأقفا�ص اخل�شبية تعترب مبثابة جائزة حقيقية.
كنا نحتفظ بها للم�شاريع امل�ستقبلية وكنا نحر�ص على
عدم ف�صل الألواح .حتى �أننا كنا نقوم بتقومي امل�سامري
وتخزنها يف علبة معدنية.
وعلى الرغم من �أننا كنا منيل للإعتقاد ب�أن �إعادة
حد ما� ،إال �أنها كانت جزء ًا
التدوير هي �شيء جديد �إلى ٍ
من احلياة اليومية يف الثالثينيات« .التتخل�ص مما ال
تريده» كانت عبارة م�ألوفة وغالب ًا ما كان يتم تكرارها
خالل �سنوات الك�ساد.
7

 10طرق للمحافظة على البيئة وتوفير النقود

كيف تعيش بخفة على الكرة االرضية وتوفر النقود
في الوقت نفسه

�أعيد طبعها ،بت�صرف

التغري املناخي يت�صدر الأخبار .يبدو ب�أن اجلميع
«�أ�صدقاء للبيئة» .وحل�سن احلظ ميكننا عمل الكثري
من اخلطوات لوقف التغري املناخي مما �سيجعل حياتنا
�أف�ضل� .سي�شكرنا �أحفادنا و�أبناءهم من بعدهم على ما
�سنقدمه للمحافظة على كوكبنا .ا�ستمتعوا بالن�صائح
التالية و�شاهدوا ما ميكنكم القيام به.
 .1وفر الطاقة لتوفري املال.
•ا�ضبط درجة احلرارة على درجات حرارة �أقل يف
ف�صل ال�شتاء وعلى ب�ضع درجات �أعلى يف ال�صيف
لتوفري تكاليف التدفئة والتربيد.
•قم برتكيب م�صابيح توفري الطاقة عندما حترتق
امل�صابيح القدمية .
•�إف�صل الأجهزة عندما ال ت�ستخدمها� .أو ،ا�ستخدم
جم�سات طاقة «ذكية» والتي ت�ست�شعر عندما تكون
الأجهزة مطفاءة وتقوم بف�صل الطاقة.
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•�إغ�سل املالب�س يف املاء البارد كلما �أمكن ذلك� .إن
 85باملائة من الطاقة امل�ستخدمة يف غ�سالة املالب�س
تهدر يف ت�سخني املياه.
•ا�ستخدم رف التجفيف �أو حبل الغ�سيل لتوفري
الطاقة التي ت�ستهلكها يف الن�شافة.
 .2وفر املياه لتوفر النقود.
•ا�ستحم ملدة �أق�صر لتقليل ا�ستخدام املياه .وهذا
�سيخف�ض من قيمة فواتري املياه والتدفئة �أي�ض ًا.
•ركب ر�أ�س د�ش منخف�ض التدفق .ال يكلف
الكثري ،و�سيكون نوع ًا من الإ�ستثمار حتافظ فيه
على املال.
•ت�أكد من وجود «قطعة تهوية» على كل �صنبور
ماء .هذه الأجهزة هي غري مكلفة وحتافظ
على احلرارة واملياه وتبقي �ضغط املياه عال يف
الوقت نف�سه.
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 .3بنزين �أقل = نقود �أكرث (و�صحة �أف�ضل)
•قم بال�سري �أو اركب دراجة للعمل .هذا يوفر البنزين
ويف بع�ض الأماكن يوفر تكاليف موقف ال�سيارات
ويح�سن �صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من
خطر ال�سمنة.
•فكر يف العمل من املنزل �إذا كنت تعي�ش بعيد ًا عن
عملك� .أو ا�سكن بالقرب من عملك  .حتى لو كان
هذا يعني دفع املزيد من الإيجار �إال �أنه ميكن �أن
يوفر لك املال على املدى الطويل.
 .4تناول الطعام بذكاء
•�إذا كنت ت�أكل اللحم ،قم ب�إ�ضافة وجبة بدون
حلوم مرة واحدة �أ�سبوعي ًا .اللحوم تكلف الكثري
عند �شراءها ،بل انها �أكرث تكلفة عند النظر يف
التكاليف البيئية وال�صحية املتعلقة بذلك.
•قم ب�شراء اللحم والبي�ض ومنتجات الألبان
الع�ضوية البلدية كلما ا�ستطعت� .إن ال�شراء
من املزارعني املحليني يبقي املال يف
الإقت�صاد املحلي.
 .5ال تتناول املياه املعب�أة يف زجاجات.
•ا�ستخدم فلرت ماء لتنقية مياه ال�صنبور بد ًال من
�شراء املياه املعب�أة يف زجاجات .الأمر لي�س يف
ثمن املياه املعب�أة فقط بل يف الكميات الكبرية من
النفايات التي تنتج عن ا�ستخدامها.
•قم با�ستعمال زجاجة ماء قابلة لإعادة الإ�ستخدام
يف ال�سفر �أو يف العمل ،ويف�ضل �أن تكون من
الألومنيوم بد ًال من البال�ستيك.
 .6فكر قبل �أن ت�شرتي.
•ت�صفح الإنرتنت لإيجاد املنتجات امل�ستعملة
اجلديدة �أو امل�ستعملة ب�شكل خفيف� .سواء كنت قد
انتقلت الى منزل جديد �أو تريد جتديد الديكور.
ت�صفح الإنرتنت وا�س�أل لكي جتد الأثاث والأجهزة
املنزلية الأخرى رخي�صة الثمن �أو املجانية.
www.motivatedmagazine.com

•ابحث عن مبيعات املر�آب و�أ�سواق املواد امل�ستعملة
وحمالت البيع باجلملة للمالب�س وغريها من
املواد اليومية.
 .7ا�ستعري بد ًال من ال�شراء.
•قم بالإ�ستعارة من املكتبات بد ًال من �شراء الكتب
والأفالم ال�شخ�صية .هذا يوفر املال ،ناهيك عن احلرب
والورق الذي ي�ستخدم يف طباعة الكتب اجلديدة.
 .8قم بال�شراء بذكاء.
•�إن ال�شراء بكميات كبرية ميكن يوفر املال والتعبئة
والتغليف.
•ارتدي املالب�س التي ال حتتاج �إلی تنظیف على البخار.
هذا يوفر املال ويقلل من ا�ستخدام املواد الكيميائية.
•ا�ستثمر يف منتجات عالية اجلودة وطويلة الأمد .قد
تدفع نقود ًا �أكرث الآن ولكن عليك �أن تكون �سعيد ًا
عندما ال حتتاج ال�ستبدال املواد ب�شكل متكرر
(وهذا يعني نفايات اقل!).
� .9إبقي االلكرتونيات بعيد ًا عن القمامة.
•حافظ على الهواتف اخللوية و�أجهزة الكمبيوتر
والإلكرتونيات الأخرى لأطول فرتة ممكنة .تربع
بها �أو قم ب�إعادة تدويرها مب�س�ؤولية عندما يحني
الوقت .حتتوي النفايات الإلكرتونية على الزئبق
وغريه من املواد ال�سامة ،وهي م�شكلة بيئية متنامية.
•قم ب�إعادة تدوير هاتفك اخللوي .
 .10ا�صنع مواد التنظيف بنف�سك
•ال�سر الكبري :ميكنك �صنع منتجات تنظيف فعالة
جد ًا وغري �سامة كلما كنت يف حاج ٍة �إليها .كل ما
حتتاجه هو بع�ض املكونات الب�سيطة مثل �صودا
اخلبيز واخلل والليمون وال�صابون.
•�إن �صنع منتجات التنظيف بنف�سك يوفر املال
والوقت والتعبئة والتغليف ،ناهيك عن نوعية الهواء
يف الأماكن املغلقة وال�صحة العامة.
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تنظيف الشواطيء وصنع التحف الفنية
بقلم �شركة “او�شيان �سول” لإعادة التدوير

هل �أنت مهتم باملحيطات ونظامها البيئي ،واحلياة
الربية البحرية؟ نحن نقوم ب�إعادة تدوير املواد التي
يتم العثور عليها متناثرة على ال�شواطئ واملجاري
املائية يف كينيا.
كل منتج من �شركة «او�شيان �سول» هو م�صنوع
يدوي ًا حلماية املحيطات ولإخبار العامل بتهديدات
احلطام البحري.
ظاهرة غريبة لكنها حقيقية جد ًا ،تنجرف �آالف
النفايات العائمة على �ساحل �شرق �أفريقيا ،مما
يخلق كارثة بيئية .ال يعمل ذلك على �إف�ساد اجلمال
الطبيعي ل�شواطئنا وحميطاتنا فح�سب بل �أن الأ�سماك

ملعلومات �أكرث!
قم بزيارة موقعنا الإلكرتوين
ٍ
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واحليوانات الأخرى تبتلع قطع املطاط وتختنق بها .وهي
تعيق ال�سالحف من الو�صول �إلى البحر ،مما يجعلها
تهديد ب�شري لنظامنا البيئي اله�ش.
يقوم فريقنا الإبداعي املُكون من ِح َرفيني مبدعني
بتحويل النفايات الى حتف فنية على �شكل فيلة وزرافات
و�أ�سود ووحيد القرن ودالفني و�أ�سماك القر�ش و�سالحف
و�أكرث .هذه الروائع امللونة ت�أتي مع ر�سالة هامة حول
املحافظة على احلياة البحرية ،وتر�سم الإبت�سامات على
وجوه النا�س يف جميع �أنحاء العامل.
كن جزء ًا من حل م�شكلة التلوث وان�ضم �إلينا يف
رحلة �سفاري!

www.ocean-sole.com
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خصص لحظة لكي
تتوقف وتقدر الجمال الطبيعي

الأبوة والأمومة
من القلب

بقلم ت�شيل�سي يل �سميث ،بت�صرف

جميعنا مررنا ب�أوقات و�أيام ع�صيبة جعلتنا ن�شعر
بالذهول مما يجري من حولنا .عندها نعرف ب�أننا
بحاجة لأن نتوقف حلظة لإعادة توازننا� ،إال �أن
ان�شغاالتنا جتعل من ال�صعب علينا ايجاد الوقت
لذلك .هذا ما يح�صل معي على الأقل.
خالل عطلة نهاية الأ�سبوع املا�ضي كنت م�شغولة جد ًا
يف التح�ضري جلمع التربعات يف مدينتي .وعندما
انتهى يوم الإثنني كنت منهكة متام ًا ،بالإ�ضافة �إلى
القلق حول العديد من امل�شاريع الأخرى .الأمر الذي
زاد من م�ستويات التوتر هو �أنني كنت قد لويت ع�ضلة
ظهري ،وما زال يتوجب على القيام بالتنظيف بعد
احلادث  ...تدركون ما �أ�شعر به؟
�أردت ق�ضاء بع�ض الوقت مع �أوالدي الذين ميرون
يف مرحل ٍة عمرية يقومون فيها بت�شكيل �سمات
�شخ�صيتهم ،ولكنني مل �أكن يف حالة ذهنية خالقة
�أو ن�شطة .ثم برزت الفكرة :اخرجي وحتدثي عن
اجلمال الطبيعي من حولنا .بدا ذلك �سه ًال جد ًا،
لذلك توجهنا الى اخلارج .ات�ضح يل �أن الأوالد كانوا
مهتمني �أكرث يف اللعب� ،إال �أن هذا الن�شاط عمل
على تو�سيع منظوري – �إنه ن�شاط �سوف �أمار�سه
مرة �أخرى بالت�أكيد عندما �أحتاج �إلى التخل�ص من
املزاج ال�سيء.
�إن هذا الن�شاط ب�سيط للغاية .يف الأ�سا�س ذهبنا
�إلى اخلارج وطلبت من الأطفال العثور على �شيء
يعتقدون ب�أنه جميل .قال �أكربهم �سن ًا على الفور،
“الأ�شجار” .عندما �س�ألت ملاذا ،قال لأن لها �ألوان
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جميلة .ثم قال الأ�صغر (�أ�صبح يف الثانية من عمره
قبل �شهرين) وهو ي�شري الى دلو �أزرق “الأزرق”.
“ هل حتب اللون الأزرق؟” “نعم” .لقد �سمع كلمة
“�ألوان” من �شقيقه ورمبا يعتقد �أن الألوان هي ما
كنت �أ�س�أل عنه.
قلت لهم �أنني �أرى ال�سماء جميلة ،و�أ�شرت �إلى
بع�ض الغيوم ،و�شرحت ب�أن النظر �إليها يذكرين ب�أن
ُنق َِدر كل �شيء يف الطبيعة .مل يكن الأوالد مهتمني
كثري ًا بالإ�ستماع لهذه النقطة ،ولكني وا�صلت
النظر من حويل و�أخذت ب�ضع حلظات لكي �أغرق
يف التفا�صيل� .أخذت نف�س ًا عميق ًا وده�شت من
تعقيدات وكمال اخللق.
فكرت يف التحدث مع الأوالد حول نعم اهلل وحول
ر�ؤية كل هذه الأ�شياء اجلميلة من حولنا والتعلم
منها ،ولكني اخرتت فقط �أن �أبقى مع �أفكاري
يف هذا اليوم وترك الأوالد يلعبون .ق ّدرنا جميع ًا
تلك اللحظات.
�أدركت �أنه �إذا ا�ستطعت �أن �أكون مت�صلة مع ما
حويل -مهما كان واقعي احلايل �صعب  -و�أن �أُخرج
نف�سي من املزاج ال�سيئ من خالل تقدير العامل الرائع
من حويل ،ف�إن �أوالدي �سوف يقلدوين على الأرجح.
�إذا �أردت �أن يكون �أطفايل حا�ضرين ومقدرين ،ال بد
يل من �أن �أكون منوذج ًا لهذه ال�صفات �أو ًال.
هل لديك �أية حيل ملمار�سة التواجد والتقدير مع
الأطفال ال�صغار؟
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عالمنا الجميل
ال تن�سى ب�أن الكرة الأر�ضية �ستكون م�سرورة عندما
ت�ش ُعر ب�أقدامك العارية ،والرياح �ستكون م�شتاقة
للعب ب�شعرك - .خليل جربان
�أولئك الذين يفكرون يف جمال الأر�ض يجدون القوة
التي �ستدوم طاملا ت�ستمر احلياة .هناك �شيء ي�شفي
دائم ًا يف الدورة املتكررة للطبيعة – الت�أكيد على �أن
الفجر ي�أتي بعد الليل ،والربيع بعد ال�شتاء -.را�شيل
كار�سون
الأر�ض لديها املو�سيقى لأولئك الذين ي�صغون -
جورج �سانتايانا
عندما تكتفي بالعنا�صر الطبيعية الأ�سا�سية،
حت�صل على الهواء واملاء املبهج .ت�شعر بالإنتعا�ش
خالل امل�شي يف ال�صباح �أو امل�ساء  ...تكون مفتون ًا
بالنجوم يف الليل .تبتهج ب�أع�شا�ش الطيور �أو االزهار
برية يف الربيع  -هذه هي بع�ض من مكاف�آت احلياة
الب�سيطة -.جون بوروز

�أقوال
م�أثورة

Notable
Quotes

انظر بعمق نحو الطبيعة ،وبعد ذلك �سوف تفهم كل
ب�شكل �أف�ضل� -.ألربت �أين�شتاين
�شيء ٍ
�إن �أ�شعة ال�شم�س رائعة ،واملطر منع�ش ،والرياح
حت�ضننا ،والثلج مبهج .ال يوجد ما ي�سمى بالأحوال
اجلوية ال�سيئة ،بل �أنواع خمتلفة من الطق�س اجليد
فقط - .جون رو�سكني
الطبيعة ال ت�ستعجل �أبد ًا ،على الرغم من ذلك كل
�شيءٍ يتم بوقته - .الو تزو
هناك دائم ًا زهور ،لأولئك الذين يريدون �أن يروها-.
هرني ماتي�س
على الأر�ض ال توجد جنة ،ولكن هناك قط ٌع منها-.
جولز رينارد

الربية لي�ست ترف ًا ،بل �ضرورة للروح الإن�سانية- .
�إدوارد �آبي
مو�سم يف وقته ،تنف�س الهواء وا�شرب
ع�ش كل
ٍ
ال�شراب وتذوق الفاكهة ،ومتع نف�سك مبا تعطيه
الأر�ض – .هرني دايفد ثوريو
ت�سلق اجلبال وا�ست�شعر جمالها� .سوف يتدفق
�سالم الطبيعة بداخلك كما تتدفق �أ�شعة ال�شم�س
بني الأ�شجار� .سوف تهب الرياح بن�ضارتها نحوك
والعوا�صف بطاقتها اليك ،وعندها �سوف تزول عنك
الهموم مثل �أوراق اخلريف - .جون مري
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