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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰۲۲- ۱ - ۲۱

   حدث في المملكة المتحدة في ۲٥ دیسمبر من عام ۱۹۳۷ م أن أُلغیت مباراة في كرة القدم بعد وقت 
قصیر من انطالقھا، بسبب انتشار ضباب كثیف حجب الرؤیة تماًما.

   غادر الالعبون أرض الملعب كلیا باستثناء حارس المرمى "سام بارترام"، الذي لم یسمع صفارات 
حكم المباراة بسبب صخب الجماھیر الغفیرة خلف مرماه.

   ظل سام یحرس مرماه متحفًزا ألي تسدیدة مباِغتة لمدة ۱٥ دقیقة، قبل أن یأتي إلیھ أحد رجال أمن 
المالعب إلخباره بقرار إلغاء المباراة، وأنھم غادروا الملعب منذ ربع ساعة!

عندھا وبصوت ال یخلو من نبرة الُحزن قال الحارس:  "یُحزنني أن ینساني رفاقي، وأنا أحرسھم بكل    
أمانة.. لقد ظننُت أننا كنا نُھاجم طول الوقت"!. 

ولكن  بل سنوات وسنوات...  ولیال،  لیال  علیھم  أكبادھم، وسھروا  فلذات  وأّم حرسوا  أب  من  فكم    
لألسف بعد أن كبروا،عقّھم أبناؤھم ودفعوا بھم إلى مالجئ العجزة!!.

    كم بقینا نحرس ظھوًرا غادرتنا منذ اللحظة األولى!، وكم دافعنا عن أناس ھاجمونا عند أول اختالف! 
وكم ضیعنا حیاتنا من أجل أشخاص ال یقّدرون تضحیاتنا!.

فال تنس وال تتجاھل من یحرُسك ویدعُمك ویدافُع عنك.. فإن فقدَت ھؤالء االشخاص ُھزمَت في أول    
مباریات الحیاِة.

املنسي! احلارس 

البشرية العظام  كنيسة 

من بین المعالــم المفتوحــة للـزوار في مدینـة إیفورا البرتغالیــة، نجد كنیسـة كابیــال دوس أوســوس    
البشریة، من عظام  العظام  بالكامل من  فرنسیسكاني  راھب  بناھا  التي   ،(La Capela Dos Ossos)
الموتى الذین جرى دفنھم في مقبرة بالقرب من مكان بناء الكنیسة. تضم ھذه الكنیسة أیضا جثتین مجففتین 
یقارب  ما  الكنیسة على  لطفل، تحوي ھذه  تعود  الجثتین  الجدران بسالسل، وإحدى ھاتین  معلقتین على 
خمسة اآلف ھیكل عظمي بشري من مختلف األعراق الذین سكنوا  تلك المنطقة في القرن الخامس عشر.

   رأیُت أعرابیًا في طریق مكة یسأُل الناَس وال یعطونھ شیئًا، وبین یدیھ صبٌي صغیٌر لھ،  فلّما ألّح وأخفق 
قال:  ما أراني إالّ محروًما،  فقال الصبُي:  یا أبِت، المحروُم من ُسئل فبخل، لیس من سأل فلم یُعط،  قال:  

فعجب الناس من كالمھ، وأقبلوا یھبون لھ حتى كسوه!.

ئل فبخل
ُ
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