
محمد فاضل موظف يف قطاع خاص يتحدث 
ــة وكيف تعايش معها قائًال:  عن األوضاع الراهن
ــة يف بادئ  ــاع الحالي ــن األوض ــرياً م ــت كث عاني
ــل الدخل لدي  ــني انقطعت املرتبات وق األمر ح
ــدأت أتعود عىل  ــن فيما بعد ب ــبة 70 % ولك بنس
ــرر  ــح املتك ــي والنص ــاعدة زوجت ــال بمس الح
ــاد  ــي فقد وجهوني إىل طرق االسرتش من إخوت
ــت عىل عاتقي الكثري من  التي من خاللها خفف
ــوم فقد امتنعت عن تناول القات الذي كان  الهم
ــهرية  ــف امليزانية الش ــتهلك ما يقارب نص يس
ــرى  األخ ــات  الكمالي ــف  تخفي إىل  ــة  باإلضاف
ــتهالل  ــاندة زوجتي  التي خففت من اس وبمس
املواد الغذائية األولية  وبعون من الله  تمكنت من 
الصمود يف وجه الظروف الراهنة التي أرهقتني 
ــر إىل بيع بعض  ــادئ األمر وجعلتني اضط يف ب

من مقتنياتي الشخصية من ذهب وسالح .
ــي ووجهوني  ــن أصدقائ ــري م ــي الكث نصحن
ــرتيه  ــت أش ــن كل يشء كن ــف م ــوب التخفي ص

ــاع يف  ــوء األوض ــل أن تس ــه قب ــوم ب وأق
ــي  رفضت  ــب إال أن ــا الحبي بلدن

ــرتة  ــد ف ــم وبع ــاء له اإلصغ
ليست بالطويلة وجدت 

نفيس وحيداً بعت كل 
زوجتي  ــورات  مجه

دون ان يتغري الحال 
ــىل عدم  فندمت ع
لنصائح  إصغائي 
أصدقائي وأقاربي 
ــتهل  اس ــذا  هك

ــف  ــاوي موظ الض
ــه  حديث ــي  حكوم

ــت  كن ــو  ل  : ــاف  وأض
ــف  ــفت يف مصاري تقش

البيت وامتنعت عن تناول 
ــوم الجمعة كما  ــدا ي ــات ع الق

ــا ذهب بي الحال  فعل أصدقائي مل
وحيداً أعاني األمرين ولكن ال ينفع اآلن الندم .

ال تسرف

ــدم  ــا بع ــف أوصان ــالمي الحني ــا االس دينن
ــه عليه  ــه صىل الل ــول الل ــد قال رس االرسف فق
وسلم ( ال ترسف وان كنت عىل نهر جار ) فكيف 
ــادي صعب يعاني  ــال بوضع اقتص إذا كان الح
منه كل اليمنيني يف الوقت الراهن بسبب الحرب 
ــتهل الداعية  ــذا اس ــا إىل ذلك هك ــار وم والحص
محمد صالح حديثه عن أهمية التقشف والحد 

ــياء  ــن رشاء بعض األش م
غري الالزمة والتخفيف 
من األخرى للحفاظ 
ــك  تماس ــىل  ع
ــاف  وأض األرسة 
ــي  ــًال: ان  النب قائ
ــا   ــم  أوصان األعظ
ــراط يف  ــدم اإلف بع
االستهالك ، يقول 
ــىل  ــه ص ــول الل رس
ــلم يف  الله عليه و س
ذلك  : " حسب ابن آدم 
ــن صلبه "  ــات يقم لقيم
لذا فيجب علينا ان ال نرسف 
ــى  ــذخ حت ــام والب يف رشاء الطع
أثناء اإليالم وان فاض عندنا يشء علينا 

بتحري الجار .
ــى من  ــول: أتمن ــه بالق ــح حديث ــم صال وخت
إخوتي يف الله ان يراعوا الله يف أرسهم وان ينفقوا 
ما بحوزتهم فيما يريض الخالق عز وجل  اخص 
ــكل يومي  ــات بش ــرشاء الق ــن يقوم ب ــر م بالذك
ــام لحاجات أرسته  ــعار جنونية دون الهتم بأس
ــون أوىل باملعروف فال  ــول له األقرب وجريانه وأق
ــريك يتمنى القليل  ــا لديك من مال فغ تعبث بم

منه

طرق الرتشيد

ــتهالك  ــيد االس ــح لرتش ــدة نصائ ــد ع توج
ــق نتائج جيدة  ــن باتباعها تحقي ــي يمك الغذائ
ــكل عام هذا ما  ــتهالك بش ــيد االس جداً يف ترش
ــاد ويضيفون :  يمكن لكل  يؤكده علماء االقتص
ــبة له  ــدة يراها مناس ــخص اتباع طرق جدي ش
بشكل خاص بحسب الظروف واألولويات التي 
يعتمدها .ومن أحد أهم تلك األشياء التي يجب 
ــت تأثري اإلعالنات  ــا هو عدم الوقوع تح اتباعه
ــة ، حيث انها تعرض ملنتجات الرفاهية  التجاري
وتعمل عىل جعل الشخص يشرتي أشياء قد ال 
ــكل حقيقي . أيضاً متابعة أسعار  يحتاجها بش
ــك بغرض  ــات ندرتها وذل ــة وأوق ــواد الغذائي امل
ــاً اختيار  ــض لوقت الحاجة وأيض تخزين البع
ــل األرسة ، فليس من  ــبة لدخ ــاف املناس األصن
ــبياً  ــل منخفضاً نس ــون الدخ ــي أن يك الطبيع
ــة الثمن دون  ــوالت غالي ــىل مأك ــم إنفاقه ع ويت
ــح برشاء أطعمة  ــة تذكر ، كما ينص فائدة صحي
ــل اتباع  ــك يفض ــهر  كذل ــي الش ــة تكف بالجمل
ــام لتحقيق  ــاول الطع ــة يف تن ــادات الصحي الع
ــم دون الحاجة لإلكثار  اإلستفادة املثىل للجس

من الطعام بال فائدة .
االستفادة المثلى

من ناحيته يرى الخبري االجتماعي / محمد 

ــيد ان تزايد الحاجة إىل ترشيد االستهالك  الس
ــتهلكها  ــي يس ــوارد الت ــة امل ــام يف كاف ــكل ع بش
ــان ، بسبب النقص الواضح يف تلك املوارد  اإلنس
ــعارها وندرتها يف بعض  الذي يتمثل يف غالء أس
ــد  من  ــوارد يف العدي ــص امل ــبب نق ــان  يس األحي
ــىل املواطنني ،  ــحب ذلك ع ــات  ، وينس املجتمع
ــاه و الكهرباء والغاز  ــتهلك املي فاألرس التي تس
ــة  ــن عملي ــي م ــال تعان ــة الح ــذاء بطبيع والغ
ــات وعدم  ــك االحتياج ــىل توفري تل ــاظ ع الحف
ــوارد املالية الالزمة لذلك ،  ــا ، وتوفري امل انقطاعه
وما يزيد العبء عىل األفراد هو صعوبة األعمال 
ــاكل املالية الناتجة عن الحالة  والتعرّض للمش

االقتصادية العامة للدولة .
وهناك عّدة طرق بسيطة لرتشيد االستهالك 
ــاعدة يف  ــراد للمس ــه األف ــوم ب ــام يق ــكل ع بش
ــن وتحقيق  ــوارد ألطول وقت ممك ــري تلك امل توف
ــتفادة املثىل منها ، ولتوفري األموال الالزمة  االس
ــا  ــتغني عنه ــرى ال يس ــات أخ ــد احتياج لس
ــة وامللبس إضافة إىل  ــراد ، كالتعليم والصح األف
ــادات املجتمعية  ــي تفرضها الع ــات الت الرفاهي
ــيد  ــل ترش ــام يحت ــيد الع ــارص الرتش ــن عن . وم
ــك  ــاً ، وذل ــزاً متقدم ــي مرك ــتهالك الغذائ االس
ــة للحياة  ــواد الالزم ــك امل ــري تل ــه ولتوف ألهمّيت

والرضورية .
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تشّكل مسألة الجلوس مع األطفال 
ــان  ــص وقٍت من حياة اإلنس وتخصي
ــن اآلباء  ــاً لكثٍري م ــر تحّدي ــك األم لذل
واألمهات ، فالحياة العرصّية أصبحت 
ــؤولّيات  ــن املس ــري م ــًة بالكث مزدحم
ــن  ــرج م ــرتى األب يخ ــات ، ف والواجب
ــّرزق وال يعود إىل  ــراً لطلب ال بيته باك
ــرى األّم  ــك ت ــراً ، وكذل ــه إال متأخ بيت
تنشغل أحياناً بمسؤوليات البيت من 
ــز طعام ، وقد  تنظيٍف وترتيٍب وتجهي
ــاء الّنفس حقيقًة عىل أهمّية  أّكد علم
الجلوس مع األطفال والّتحدث معهم 
واالستماع إىل مشاكلهم ، بل رأى كثٌري 

ــل للّزوجني بأن  ــم بأّنه من األفض منه
ــم الّصغار إىل  ــول أوالده ــروا دخ يؤّخ
ــوا أطول فرتٍة  ــة حتى يبق فرتة الّروض
ــٍة مع األبوين ، وهنا تكمن أهمّية  ممكن
ــال حيث ال يوجد  ــوس مع األطف الجل
ــح األطفال  ــادراً عىل من ــون ق أحد يك
ــّية والحنان الالزم مثل  الرعاية الّنفس
ــذ كثٌري من األطفال  األبوين ، كما يّتخ
ــاة  ــلوكهم يف الحي ــم وس ــورة آبائه ص
ــعرا يف  ــد ، وقيل ش ــم ومرش ــدوٍة له كق
ذلك وينشأ نايشء الفتيان فينا ، عىل 

ما كان عّوده أبوه
ــر يف  ــال يف الّصغ ــئة لألطف فالّتنش

غاية األهمّية يف تشكيل عقلّية الطفل 
ــو الحياة ، فما هي الّطرق  وإدراكه نح
ــني األبوين عىل الجلوس مع  التي تعي
ــاليب التي يّتبعها  أطفالهما من األس
ــاء يف الجلوس مع أطفالهن  بعض اآلب
، تخصيص وقٍت محدٍد ال يرتكه يكون 
ــج يومه ، فعندما ينهي  جزًء من برنام
الرّجل أعماله ويتوّجه إىل بيته يجب 
ــي هموم عمله وراء ظهره  عليه أن يلق
ــاً حارضاً مع  ــون ذهنه صافي حتى يك
ــم  ــم يحّدثه ــس معه ــه ، فيجل أطفال
ــف أّن ديننا  ــالق وكي ــن القيم واألخ ع
ــا ، وأن يذكر  ــالمي قد حّث عليه األس

ــة والّصالحني يف  لهم قصص الّصحاب
ــه أن يحرص بأن  ــة ، كما علي هذه األّم
ــزاٍء من كتاب  ــىل حفظ أج ــم ع يعينه
ــكل عليهم يشٌء  ــاىل ، وإذا أش ــه تع الل
ــا لهم  ــرآن أن يرشحه ــي الق ــن معان م
ــٍط ، وأن يعّلمهم اللغة  ــلوٍب مبّس بأس
ــى التي تيّرس عليهم  العربّية الفصح
ــه وتصّفح الكتب  ــراءة القرآن وتالوت ق

املختلفة
وعيل األبوين أن يدركوا بأّن الّرتفيه 
ــال الّصغار  ــٌة لألطف ــألٌة مهم ــو مس ه
ــىل  ــّد ، فع ــات الج ــىل أوق ــم ع تعينه
ــم للّتنزه  ــع أبنائه ــن الخروج م األبوي

ــًال ويتعّلمون  ــون إىل البحر مث فيذهب
الّسباحة ، أو قد يذهبون إىل الحدائق 
ــق للّرتفيه يرّوح  ــي تكون فيها مراف الت

ــن  ع ــا  فيه ــال  األطف
ــا عىل  ــهم . كم أنفس

األبوين أن يعّلموا 
ــا  م ــم  أطفاله
أحوالهم  ــح  يصل

ــاًال  رج ــم  ويجعله
يف  ــني  ناجح ــاءاً  ونس

ــىل  ــم ع ــتقبل بحّثه املس
ــرس  ــاد وغ ــّد واالجته الج

القيم الّنبيلة يف نفوسهم.

افجرة

ــني اليمنيني بجميع فئاتهم لذا ال ينكر  ــرب العدوانية وتبعاتها وتأثري ذلك عىل جميع املواطن ــبب الح ــوء األوضاع االقتصادية بس احد يف الوقت الحايل س
ــبل حتى  ــتى الطرق املمكنة من خالل البحث عن اعمال جديدة وغريها من الس ــعون جاهدين للتغلب عىل هذه الظروف بش فالغالبية منهم  يس
وصل األمر بالبعض لبيع بعض مقتنياته الشخصية ولكن هل فكر هؤالء باتخاذ طرق أخرى قد تساعدهم كثرياً يف التخفيف من كل تلك الضغوط املفروضة عليهم 
... أقصد بتلك الطرق ترشيد االستهالك بكل ما تحمله الكلمة من معنى دون استثناء يشء عن اآلخر ابتداء بالكماليات وانتهاء باألساسيات ... كيف يمكن للمواطن 

أن يقلل من حاجته للمال وكيف يمكنه التأقلم بالقليل الذي بحوزته وغري ذلك من التفاصيل تجدونها يف التايل: 

وائل الشيباني

للطهي فنون
...؟ ــــــزل  ــــــن امل يف  ــــص  ــــم ــــح ال تــــحــــضــــريــــن  ــــف  ــــي ك

 الحمص من األكالت الشعبية والتقليدية التي أشتهرت 
ــًة مميزة بني  ــذه األكلة مكان ــة ، وتحتل ه ــالد العربي ــا الب به
ــص فقط عىل  ــة الحم ــرص وجب ــم تقت ــالت ول ــم العائ معظ
ــة مفضلة عند  ــل هي وجب ــطة ب ــات الفقرية واملتوس الطبق
العائالت ذات الطبقة العالية ، يتم تحضري الحمص عىل يد 
أمهر الطهاة ليكون بالجودة والطعم املميز ويحتاج للخربة 
ــذا املجال ولكن يمكنت تحضري الحمص باملنزل  بالعمل به

ونجاحه كما يتم تحضريه باملطاعم
مكوّنات

ــص بالطحينة كيلو من الحمص الحب .  (تحضري الحم

كأسني من الزيت النباتي . كأس من الطحينة . أربعة مالعق 
ــات الصوديوم . عصري الليمون الطبيعي مقدار  من بيكربون
ــري التتبيلة . زيت  ــار لتحض ــل حلو وفلفل ح ــني . فلف حبيت

الزيتون . ملح).
طريقة التحضري

ــله باملاء الساخن من  (نحرض الحمص الحب ويتم غس
ــوع باملاء . نغري  ــار وتركه ملدة يوم كامل منق ــم غليه عىل الن ث
ــم نضيف عليه  ــل عىل نقعه ، ومن ث ــاء بعد مرور يوم كام امل
ــرات عديدة ومن  ــار ليغيل م ــاخن ونضعه عىل الن ــاء الس امل
ــهيل عملية النضج  ــات وذلك لتس ــف إليه الكربون ثم نضي

ــى يصبح طري  ــاعات حت ــدة ثالث س ــاج الحمص مل ، يحت
وناضج تماماً . نحرض املطحنة الخاصة بطحن الحمص أو 
ــوب الحمص . نضيف  ــتعمال الخالط لطحن حب يمكن اس
ــف كأس من  ــص الحب نص ــن الحم ــكل كأس م ــد ذلك ل بع
ــة ز نصف كأس من الزيت النباتي ، ومن ثم نخلطه  الطحين
ــه فاتحاً .  ــس املكونات ويصبح لون ــى تتجان ــّالط ، حت بالخ
ــن تحضري الكمية  ــة بعد االنتهاء م ــع الحمص بالثالج نض
ــب الرغبة  وطحنها بالكامل من ثم نضيف امللح وتكون حس
ــن الجفاف  ــظ عليه م ــداً حتى نحاف ــص جي ــف الحم . نغل

والفساد).

من واقع الحياة

عادل برش

... األطـــــــفـــــــال   ـــــع  م ـــل  ـــام ـــع ـــت ـــل ل ـــة  ـــم ـــي ـــل ـــس ال ـــــرق  ـــــط الال

قتل زوجة أخيه لُيسدد ثمن ترشيد االستهالك..  وسيلة لحفظ أمن األسرةترشيد االستهالك..  وسيلة لحفظ أمن األسرة
املخدرات

اإلدمان يبدأ بـ"مزحه" .. هكذا يقولون ويف ذلك إشارة إىل أن الشخص 
ــم يف هذا الوحل  ــض االنجرار معه ــاء مدمنني ويرف ــني ينخرط بأصدق ح
ــه ووصفه بأنه  ــخرية من ــالق النكت عليه والس ــة األمر يقومون بإط بداي

مازال طفال وال يحتمل ترصفات " الكبار"..!!
هذا ما حدث مع الشاب عمر ابن العرشين عاما الذي لم يحتمل مزاح 
ــيطر اإلدمان عىل  أصدقائه عليه فأدمن تناول الحبوب املخدرة وحني س
ــة مجوهراتها  ــقيقه ورسق ــده أقدم عىل قتل زوجة ش عقله وروحه وجس

لرشاء املخدرات , فإىل التفاصيل:
ــا ,فتاة جميلة ومثقفة  ــابعة والعرشين من عمره خديجة امرأة يف الس

عاشت وسط أرسة منفتحة بشكل ال بأس به يف تعاملها مع اآلخرين.
ــخاص  بعد تخرجها من الجامعة قادتها األقدار إىل الزواج بأحد األش
ــس منطقتهم ويعمل يف إحدى دول الجوار  ينتمي إىل أرسة أخرى من نف
ــه بالعيش مع  ــع أبنائ ــمح لجمي ــك منزال كبريا يس ــده يمتل ــم أن وال ,ورغ
زوجاتهم يف ذلك املنزل, إال أن خديجة اشرتطت عىل زوجها االستقالل يف 
شقة او بيت منفصل عن منزل والده مع علمها بطبيعة عمله وانه سيكون 
يف أكرث األوقات مسافرا خارج الوطن وسيتبقى لوحدها يف املنزل الجديد 
ــا يمثله ذلك من خطورة عىل حياتها ,إال أنها أكدت للزوج قدرتها عىل  وم
ــت منغلقة عىل  ــاة عرصية ومتحرضة وليس ــش يف أي مكان ألنها فت العي
ــزوج عىل طلبها  ــتطيع التعامل مع أي ظرف ,وفعال وافق ال ــها وتس نفس

واستأجر لها شقة يف عمارة أخرى.
ــتطع الزوج البقاء مع زوجته كثريا فرتكها بعد أشهر من الزفاف  لم يس
ــها وحيده  وغادر إىل خارج الوطن ,حيث يعمل هناك ,لتجد الزوجة نفس

فكانت تميض أكرث أوقات النهار عند والدتها ويف املساء تعود إىل منزلها.
ــر" وكان يوليه جل  ــنوات هو "ُعم ــدى الزوج أخ يصغره بعرش س كان ل

اهتمامه كونه اصغر أفراد العائلة ومازال يف ريعان شبابه .
اعتمد األخ األكرب املغرتب خارج الوطن عىل شقيقه عمر يف تفقد أحوال 

زوجته خديجة ومساعدتها يف أي يشء تريده.
تعاملت خديجة مع شقيق زوجها وكأنه أخاها الصغري وكانت تهتم به 
وتشاركه أرساره وتساعده عىل حل مشاكله وتدعمه ماديا ومعنويا وجل 
ــع رأس أخيه الذي يرى  ــته ويرف ــا ان يكون ناجحا ومتفوقا يف دراس همه

فيه نفسه.
ــن  مع األيام تعرف عمر عىل مجموعة من األصدقاء ممن يكربوه يف الس
ــوا أكرث من مرة جره  ــاول الحبوب املخدرة, فحاول ــال وكانوا مدمنني تن قلي
ــهر معهم دون أن  ــتنقع ولكنه كان يرفض ويكتفي بالس معهم إىل هذا املس
يرشب أو يتناول أي من املُسكرات , ثم لجأوا إىل أسلوب آخر وهو االستهزاء 
ــخرية منه ووصفه بامليوعة وانه ال يستطيع تحمل التغيري الذي  به والس
ــخرية وهذا  ــام هذه الس ــدرة و و و الخ.. وأم ــوب املخ ــتحدثه فيه الحب س
ــس ما يصفونه به وتناول  ــتهزاء قرر عمر أن يثبت ألصدقائه انه عك االس
ــا العرتافاته يف محرض  ــدر, حينها عاد عمر إىل املنزل – وفق ــة مخ أول حب

التحقيق- وهو يشعر بنفسه يطري يف السماء .
مضت األيام وعمر عىل هذه الحال حتى أدمن تناول املخدرات ولم يعد 
ــي لتغطية تكاليف اإلدمان  ــذي يأخذه من أخيه املغرتب يكف املرصوف ال
ــكان يلجأ إىل خديجة زوجة أخيه ويطلب منها مبلغا من املال ويختلق  ف

لها أي أعذار تجعلها تدفع له املال.
يف إحدى املرات ذهب عمر إىل زوجة شقيقه وكالعادة طلب منها مبلغاً 
ــذرت خديجة وأخربته أنها علمت  ــن املال يفوق ما يطلبه كل مرة , فاعت م
ــواء من شقيقه املغرتب او  ــته رغم كل الدعم املقدم له س ــوبه يف دراس برس
منها واصفة إياه بأنه شخص مهمل ال يتحمل املسؤولية وال يقدر دعمهم 

له.
ــتعدت ملغادرة شقتها والذهاب  كان الوقت ظهرا وكانت خديجة قد اس
لتناول الغداء عند والدتها , فطلبت من عمر مغادرة املنزل ألنها ستذهب 

يف الحال.
ــقة ووقف أمام الباب يف ُسلم البناية وكانت خديجة  خرج عمر من الش
ــك  ــف وراءها , فأمس ــا عمر يق ــقتها ,بينم ــالق باب ش ــتدارت إلغ قد اس
ــها من الخلف ورضب به عرض الحائط فسقطت مغشياً عليها ,ثم  برأس
ــحبها اىل داخل الشقة وانطلق مبارشة نحو غرفة نومها واخذ كل  قام بس
ــه أراد التخلص من خديجة  ــا من مجوهرات , وقبل أن يفر بفعلت ما لديه
ــرف احد من رسق  ــى ال تفضح جريمته وال يع ــاء عليها تماما حت والقض
ــوة حتى فارقت  ــده بق ــف خمارها حول عنقها وش ــام بل ــرات , فق املجوه

الحياة ثم غادر بكل بساطة.
ــا وعدتها بدأ  ــول إىل منزل والدتها كم ــا تأخرت خديجة بالوص حينم
ــون ابنتها وال احد يرد , فما  ــق ينتاب األم خصوصا وأنها تتصل بتلف القل
ــدث وفوجئت هناك  ــا يح ــقتها ملعرفة م ــوى الذهاب إىل ش ــا س كان منه

بابنتها ملقاة عىل األرض جثة هامدة.
علم جميع األهل بمقتل خديجة ولكن الجاني ظل مجهوال وأثناء قيام 
ــرت حماتها "والدة زوجها"  ــة بأخذ أقوال أقارب املجني عليها ذك الرشط
ــيذهب اىل زوجة  ــك اليوم اخربها بأنه س ــا عمر وقالت انه يف ذل ــم ابنه اس
ــاب ألخذ  ــال الرشطة إحضار هذا الش ــد أحوالها ..فطلب رج ــه لتفق أخي
ــا وكانت يف عجلة  ــال ذهب إىل منزل املجني عليه ــه وقال لهم انه فع أقوال
ــب وال يعلم ما حدث لها  ــم باملغادرة إىل والدتها فرتكها وذه ــن أمرها وته م

بعد ذلك.
بدأت الشكوك تحوم حول هذا الشاب باعتباره آخر من التقى باملجني 
ــه ,, ترصفاته,,  ــر " أخالق ــث بالتحري حول عم ــال البح ــا وبدأ رج عليه
ــر انه مدمن مخدرات وكان هذا  ــفوا يف نهاية األم أصدقاؤه .... الخ" ليكتش
سببا كافيا لجعله املتهم األول يف قتل ورسقة املجني عليها زوجة شقيقه 
.. وبالضغط عليه خالل التحقيق من خالل محارصته باألسئلة والدالئل 

انهار عمر واعرتف بكل يشء.
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