
اهت��م الإن�س��ان منذ القدم بالعط��ور ذات الروائح 
اجلميل��ة الت��ي تري��ح النف���س وتزيده��ا بهج��ة 
و���روراً، وق��د ول��ع الع��رب بالطي��ب والتطي��ب 
حتى اأ�س��بح اأحد مظاهر حياتهم اليومية، وتفيد 
بع�س الدرا�سات باأن للطيب دوراً كبرياً يف حياة 
املجتم��ع العرب��ي والإ�س��امي، فق��د ا�س��تعملوه 
يف �س��تى املنا�س��بات املحم��دة منها خ�سو�س��ًا 
واحلزين��ة، ففي الع�ر الإ�س��امي ازداد اهتمام 
الع��رب بالطيب ف��كان الر�س��ول �س��لى اهلل عليه 
و�سلم يحب الطيب كما ورد يف حديثه )حبِّب اإيلَّ 
م��ن دنياكم الن�س��اء والطيب، وجعل��ت قرة عيني 
يف ال�ساة( كما حتر�س الن�ساء اأي�سا على حرق 
بخ��ور الع��ود كل م�س���اء حتى اأ�س��بحت الرائحة 
الزكية �س��يئًا ممي��زاً للبيت العرب��ي، ومظهراً من 
املا�س��ي  ويف  بال�س��يوف،  الرتحي��ب  مظاه��ر 
القريب كان النا�س يحر�سون على وجود العطور 
يف البيت عل��ى قلتها، ومن اأقدم اأنواع الطيب ما 
كان ي�س��نع ويخلط من قبل الن�س��اء يف بيوتهن 
ومن ثم يقم��ن ببيعه، وكانت اخللطة ب�س��يطة اذ 
حتتوي على م��واد كانت متوفرة واإن كانت بقلة 
مث��ل )املعمول( والذي ي�س��نع م��ن )الظفر( وهو 

عبارة عن مادة ت�ستخرج من القواقع التي حت�ر 
من البحر، و)ثم��ر( وهو ورد من بع�س النباتات 
الربي��ة، و)حملب( و)ريحان( و)�س��مطري(، وبعد 
خل��ط هذه املواد وبكميات مق��درة ينتج من ذلك 
معمول يتم التطيب به وو�س��عه يف مفرق الراأ�س 
اأو خل��ف الأذنني، مم��ا يعطي من يدهن به ريحة 
طيب��ة تبق��ى لف��رتات طويل��ة، وبع��د ذل��ك عرف 
النا�س اأنواعًا جدي��دة من العطور مثل )اجلاوين( 
بنوعي��ه الأحمر والأ�س��ود والن��د والزباد العماين 
والعن��رب ودهن الع��ود، واأخرياً مت ا�س��ترياد اأنواع 
م��ن العط��ور ال�س��ناعية وكان اأوله��ا )ليف��دور( 
و)اأب��و ط��ري( و)الكولوني��ا( و)الربازيل��ي( اإىل اأن 
انت�رت العطور العاملية ب�ستى اأنواعها والتي مل 

يعد اأحد ي�ستطيع ح�رها لكرثتها.
عطور زمان

قب��ل معرفة النا���س للعطور احلديث��ة كان هناك 
عط��ور حملي��ة ال�س��نع م��ن البيئ��ة املحلية مثل 
م��ن خلي��ط بع���س  وال��ذي ي�س��نع  )املعم��ول( 
النباتات مثل )ثمر( وهو ورد من بع�س النباتات 
الربية، و)حملب( و)ريحان( و)�سمطري(، اإ�سافة 
اإىل )الظفر( وهو مادة م�س��تخرجة من )القواقع( 

البحري��ة، وق��د ي�س��اف اإىل اخللي��ط ده��ن العود 
مما ي�س��في عليه رائحة طيب��ة وعبقة، كما كان 
م��ن العط��ور امل�س��هورة )الزباد( وال��ذي يعد من 
اأبرز العطور امل�س��تخدمة لتعط��ري النحر والرقبة 
واخلد كما يو�س��ع خلف الأذن ويدهن به ال�س��عر 
لإك�سابه اللمعان والرائحة الطيبة وهو �روري 
لتعط��ري )العرو�س( يوم زفافه��ا ويكون ممزوجا 
وحت��ت  الرقب��ة  جانب��ا  فيكت�س��ب  بالزعف��ران 
الأذن الل��ون الربتق��ايل نتيجة تعط��ريه بالزباد 
والزعفران والزباد �س��ائل دهني عطري م�س��دره 
حي��وان ي�س��به القط يعي�س يف الهند و�رق اآ�س��يا 
واأفريقيا، كم��ا يعد الزباد اأحد املواد املهمة جدا 
يف �س��ناعة العط��ور العربي��ة التقليدي��ة القدمية 
مث��ل املخمرية واملخلط لأنه ف�س��ا عن رائحته 
العطرة ي�س��تخدم لتثبيت وتركي��ز روائح العطور 
الأخ��رى ويحف��ظ الزب��اد يف )علب��ة( خا�س��ة به 
وه��ي عب��ارة ع��ن ق��ارورة زجاجي��ة م�س��تديرة 
ال�س��كل خا�س��ة بحفظ الزباد ذات فتحة وا�س��عة 
قلي��ا وذلك لأنه يكون على هيئة كتل زيتية عند 

ا�ستخا�سه.
وم��ن العطور القدمي��ة املنت�رة قدمي��ًا املبثوث 
وه��و عب��ارة عن بقاي��ا الع��ود الذي يو�س��ع يف 
البخور بحيث جتمع هذه البقايا وتعجن يف دهن 
عود وي�ساف اإليها بع�س النباتات العطرية مثل 
الريحان وي�س��اف اإليه دهن الورد وامل�سك ومن 
ث��م تبخر ب��ه البي��وت ول يقدم لل�س��يوف بل هو 
لتطيي��ب املاب�س واملن��ازل، وم��ن العطور التي 
عرف��ت اأي�س��ًا قدمي��ًا )اجل��اوين( و�س��مي بذل��ك 
لأنه كان ي�س��تورد من )جاوه( ول��ه لونان اأحمر 
واأ�س��ود، وي�س��تخدم اأي�س��ًا لتطييب رائحة املنزل 

واملاب�س فقط، )العنرب( .
العود

عرف العود منذ القدم وهو ي�س��تخرج من �س��جرة 
الع��ود مب�س��ى ب���  العلم��ي ل�س��جرة  وامل�س��طلح 
)اقوالوري��ا( وهي �س��جرة من اأ�س��ل 15 �س��جرة 
موجودة بالعامل كله حيث انقر�س اأغلب الأ�سجار 
ب�س��بب اقتاعه��ا ل�س��تخراج الده��ن والبخ��ور، 
و�س��جرة )اقوالوريا( ي�سل عمرها ما بني �سبعني 
اإىل مئة عام والذي ينمو يف املناطق ال�ستوائية 
الرطبة املمطرة بكرثة وت�س��تهر به مناطق �رق 
والهن��د  واإندوني�س��يا  )فيتن��ام  وخا�س��ة  اآ�س��يا 
وكمبودي��ا وتايلن��د( وه��و ينم��و ب�رع��ة عالية 
ج��دا خا�س��ة اإن توفر املناخ اجليد وي�س��ل منوه 
واكتمال��ه يف خال ثاث �س��نوات فق��ط، وتعترب 
ماليزيا واإندوني�س��يا امل�سدرين الرئي�سيني لهذه 
التج��ارة خا�س��ة ل��دول )اخلليج(، ولقد اكت�س��ف 
الباحث��ون اآث��اراً لل�س��جرة كانت ت��زرع بجزيرة 
العرب والتي انقر�ست عرب ال�سنني مع احليوانات 

الأخ��رى )وهذا اأحد اأ�س��باب اهتمام اأهل اجلزيرة 
بالبخ��ور والع��ود(، ويع��د �س��عر)العود( مرتفع��ًا 
خا�سة اجليد منه وذلك ب�سبب طريقة ا�ستخراجه 
ال��ذي ل يكون اإل عن طريق قطع ال�س��جرة فلي�س 
ب��كل احل��الت يت��م اإيجاد خ�س��بة البخ��ور داخل 
ال�س��جرة ب��ل م��ن ب��ني كل ع���ر اأ�س��جار يوج��د 
باإحداه��ا العود فق��ط، وهي توج��د حتديدا داخل 
الأ�س��جار املعم��رة ويف منت�س��فها بالتحديد ول 
ميكن حتديد ال�سجرة التي حتتوى على البخور اإل 
عن طريق اخلرباء فقط، وعند احلديث عن العطور 
قدميًا فا بد اأن يكون البخور اأو العود هو اأهمها 
عل��ى الإطاق فا يكاد يخلو منه بيت فقد اقرتن 
ا�س��مه بالكرم ولذا �س��ار تقدميه لل�سيوف عادة 
وتقلي��دا منت�را، واأ�س��هرها الع��ود الهندي الذي 
يع��د م��ن اأج��ود اأن��واع العود م��ن حي��ث اجلودة 
والرائحة العطرة، لكنه باهظ الثمن نظرا لاإقبال 
ال�س��ديد عليه وب�سبب و�س��ع قيود على ا�سترياده 
م��ن قب��ل احلكومة الهندية، ث��م ياأتي يف املرتبة 
الثانية العود )الكمبودي( الذي ل يقل اأهمية عن 
الع��ود الهن��دي ويتميز بثقله ومتانت��ه وهو اأكرث 
الأعواد �س��هرة يف دول اخلليج العربي واأ�س��عاره 

متفاوتة بح�سب درجة ثقله ومتانته.
اجلودة

نظراً لكون العود الذي ي�س��تخدم للبخور يعد رمزاً 
م��ن رموز الكرم اإىل يومنا هذا حيث ل تخلو منه 
منا�س��بة فقد بات اجلميع يحر�س��ون على اقتناء 
اجليد منه وي�س��فون اجليد منه ب� )العود الأزرق( 
وه��و الذي ميي��ل لون دخان��ه اإىل الل��ون الأزرق 
وميت��از باأن رائحته تزداد كلما زاد احرتاقه كما 

يتميز بكرثة فقاعات الدهن عند احرتاقه .
وقد كان العود يف الزمن ال�س��ابق ل يباع منه اإل 
الن��وع اجليد اإذ من الن��ادر اأن جتد نوعًا رديئًا اأو 
مغ�سو�س��ًا، ولكن يف اأيامنا هذه انقلبت املعادلة 
راأ�س��ًا على عقب فب��ات من الن��ادر اأن جتد العود 
اجلي��د بثمن معقول، وانت���ر الغ�س يف كل مكان 
و�س��ار من ال�س��عوبة مبكان التميي��ز بني العود 
اجلي��د من الرديء اإل ملن ميل��ك خربة طويلة مع 
مرور ال�س��نني، واأ�سبح من يريد ال�راء ل ي�سرتي 
اإل م��ن اأ�س��حاب الثق��ة واإل وقع فري�س��ة �س��هلة 
للمحتال��ني، خ�سو�س��ًا بعد اأن ظه��رت اأنواع من 
العود ل�سناعي الذي ي�سابه الطبيعي ب�سكل كبري.

العطور العاملية

الت��ي  املقتني��ات  م��ن  كغريه��ا  العط��ور  م��رت 
يحر���س النا���س عليه��ا بالكث��ري م��ن املتغريات 
كغريها حي��ث تع��ددت اأنواعها واأ�س��ماوؤها فبعد 
اأن كان��ت حم�س��ورة يف البداي��ة باأ�س��ماء قليل��ة 
عند بداية ا�س��تريادها مثل )ليف��دور( و)كولونيا( 
و)الربازيلي( و)هب الن�س��يم( و)اليا�س��مني( باتت 
الي��وم حتمل اأ�س��هر العامات العاملي��ة من الدول 
يف  برع��وا  مم��ن  وغريه��ا  خ�سو�س��ًا  الأوربي��ة 
�س��ناعة العطور وتعد مدينة )غرا�س( يف فرن�س��ا 
عا�سمة العامل يف �سناعة العطور، اإذ متتد حقول 
الأزه��ار لأمي��ال ح��ول ه��ذه املدين��ة ال�س��غرية 
جن��وب  يف  )بروفان���س(  مقاطع��ة  يف  الواقع��ة 
فرن�س��ا، لكن لكرثة اأنوع العطور فقد طالها الغ�س 
كما طال عود البخور، فاأ�س��بحت هناك ماركات 
مقلدة وعطور مغ�سو�س��ة مم��ا يجعل املرء يقع يف 
احلرية عندما يهم ب�راء عطر اذ ل يجد له �س��وى 
التوج��ه اىل املح��ات امل�س��هورة واملوثوق��ة يف 
تق��دمي اأرقى اأن��واع العطور ولكن بثم��ن باه�س، 
ولكن تبق��ى العطور الطبيعية هي اأف�س��ل العطور 
التي يقبل عليها كبار ال�س��ن خ�سو�س��ًا مثل دهن 

العود وامل�سك باأنواعه.

 
ويف كل ح�سوِر للفرح كنا نفتقد توقا بداخلنا يدفعنا 
ل�ست�سعار الفرح ، حتى يف املنا�سبات املبهجة، يبدو 
باأن هناك الكثري من اأفراد املجتمع من يعي�س حالة 
الفق��د تلك، وذل��ك يبدو موؤك��دا ووا�س��حا من خال 
املمار�س��ات العديدة التي ميار�س��ها الأفراد يف حال 
الأفراح املختلفة �س��واء كانت يف منا�سبات الأعياد 
الت��ي فقدت روحه��ا احلقيقية، اأو م��ن خال الأفراح 
والليايل امل��اح، فلماذا يغيب ا�ست�س��عار الفرح عنا 
وكاأنن��ا تائه��ون بداخل م�س��رية تدور بفع��ل الوقت 
منار���س فيها الدقائ��ق اأكرث من ممار�س��تنا لأيامها 
ذاته��ا؟ مل��اذا مل يعد لل�س��يء طعمه الذي ن�ست�س��عره 
حت��ى فقدنا مباهجنا احلقيقية، فالثياب اجلديدة مل 
تعد ت�س��عد، والأعرا�س مل تعد ت�سعد، والنجاح للطالب 
مل يعد ي�س��عد ب��ه اإىل قم��ة الفرح وال�س��فر مل يعد له 
اأثره، حتى اأ�س��بح هناك حالة من ال�ستات يف غياب 
الف��رح الذي مل نع��د جنده على الرغم م��ن اأنه حولنا 
ومتوف��ر يف كل مكان؟ مل��اذا تغيب ثقافة �س��ناعة 

الفرح ؟ وملاذا مل نعد نفرح كما ال�سابق؟
 حممد �س��اب ع�ريني فقد اأخ��اه يف اإنفجار الكرادة 
وت�س��ابهت بع��د ذلك الأيام يف حيات��ه فالأعياد متر 
اأمام��ه وتنظر اإليه ف��ا يراها اإل كواج��ب اجتماعي 
املليئ��ة  واملنا�س��بات  وق��دمي،  علي��ه  متع��ارف 
بالتربي��كات ل تعن��ي ل��ه �س��وى حالة يبته��ج فيها 
م��ن حول��ه فيح��اول اأن يتبعهم يف م�س��اعرهم تلك، 
م��ازال يذك��ر حممد كيف رت��ب اأخاه ثيابه وا�س��تعد 
لإ�س��تقبال عيد الفطر وذهب ل���راء الثياب اجلديدة 
ف��راح �س��حية الأرهاب ال�س��ود ،  حمم��د فقد بهجة 
الحتف��الت الجتماعي��ة التي تخ�س اأف��راد اأ�رته 
ولكن��ه ل يج��د �س��يئًا ما لريتب��ه بداخله �س��وى ذلك 
الف��راغ الذي ل ميتل��ئ بالف��رح، ويف كل مرة يدخل 
حمم��د املباه��ج املختلف��ة، ي�س��األ نف�س��ه مل��اذا مل 
اأعد ا�س��تطيع اأن اأ�ست�س��عر الفرح ؟ ينظ��ر حوله فيجد 
ب��اأن هناك هال��ة غائبة حتى بداخل م��ن حوله من 
القربني، فيدرك باأن الفرح، ال�سحك، وال�سعادة حالة 
اأ�س��به بالطيف الذي مير قريبا منا لكننا ل من�س��كه، 
ل نقب���س عليه حت��ى بتنا نح�س��د الأطف��ال لتوقها 
الذي ي�رق من عينيها ول�س��عادتها بكل التفا�سيل. 
كثريون ميتلكون كل مقومات ال�س��عادة ويح�رون 
املنا�سبات الجتماعية بوجوه عاب�سة وم�ساعر مّيتة 
! حممد الذي مل ينل احلظ الوافر من ا�س��مه لي�س فقط 
م��ن يعي�س حالة ال�س��تات تلك بعدم ال�س��عور الكامل 
بالفرح يف خمتلف املنا�س��بات املبهجة، فيبدو باأن 
هن��اك الكث��ري م��ن اأف��راد املجتمع من يعي���س حالة 
الفق��د تلك، وذل��ك يبدو موؤك��دا ووا�س��حا من خال 

املمار�س��ات العديدة التي ميار�س��ها الأفراد يف حال 
الأفراح املختلفة �س��واء كانت يف منا�سبات الأعياد 
الت��ي فقدت روحه��ا احلقيقية، اأو م��ن خال الأفراح 
والليايل امل��اح، فلماذا يغيب ا�ست�س��عار الفرح عنا 
وكاأنن��ا تائه��ون بداخل م�س��رية تدور بفع��ل الوقت 
منار���س فيها الدقائ��ق اأكرث من ممار�س��تنا لأيامها 
ذاته��ا؟ مل��اذا مل يعد لل�س��يء طعمه الذي ن�ست�س��عره 
حت��ى فقدنا مباهجنا احلقيقية، فالثياب اجلديدة مل 
تعد ت�س��عد، والأعرا�س مل تعد ت�سعد، والنجاح للطالب 
مل يعد ي�س��عد ب��ه اإىل قم��ة الفرح وال�س��فر مل يعد له 
اأثره، حتى اأ�س��بح هناك حالة من ال�ستات يف غياب 
الف��رح الذي مل نع��د جنده على الرغم م��ن اأنه حولنا 
ومتوف��ر يف كل مكان؟ مل��اذا تغيب ثقافة �س��ناعة 

الفرح ؟ وملاذا مل نعد نفرح كما ال�سابق؟
الأ�رة والت�سامح

اأو�سحت زينة عاء باأن غياب ثقافة الفرح مرتبطة 
ب�سكل كبري بالتفكك الجتماعي الذي اأ�سبح يعي�سه 

الفرد فامل�س��كلة باأن الأ�رة �س��عفت كثرياً، واأ�سبح 
هن��اك غياب ملحوظ ل��دور الأم والب ومفهوم الأخ 
الكب��ري ودور الأخ��ت الكبرية فاجلميع اأ�س��بح يلهث 
خل��ف �س��يء غ��ري مفه��وم حت��ى اأ�س��بحت الأ���رة 
الواح��دة ل جتتم��ع اإل بدعوة خا�س��ة وهناك الكثري 
ل يف�س��ل اأن يح�ر، ب��ل اأن هناك من اأ�س��بح يتبع 
�سيا�س��ة غلق الباب الت��ي كنا ن�س��مع عنها يف واقع 
القطاع��ات، ب��ل اأن الأ�رة اأ�س��بحت تعتمد �سيا�س��ة 
الباب املغلق، حتى و�سل احلال اإىل اأن العم ل ي�سمع 
ع��ن خطب��ة ابنة اأخي��ه اإل قب��ل موعد اخلطب��ة بيوم 
وكاأنه اأحد املدعوين فالتما�س��ك الجتماعي اأ�سبح 
غائب��ا واأثرا يف ا�ست�س��عار الفرح، فحتى منا�س��بات 
التحام��ل  م��ن  الكث��ري  ي�س��ودها  اأ�س��بح  الأعي��اد 
واملواقف امل�س��بقة واجلميع اأ�سبح يرف�س اأن يبادر 
ف��اإذا ما غاب��ت الأ�رة غاب الفرح معه��ا فالفرح ل 
يوجد يف مقعد فارغ يف مكان مقهى، ول يف اأ�سواق 
بل يف الجتماع العائلي الذي ي�سعر املرء معه باأنه 

لي���س وحيدا في�س��تطيع اأن ي�س��حك وميار�س حياته 
ب�سكل طبيعي وتلك هي امل�سكلة.

واأ�سارت زينة اإىل اأننا بحاجة اإىل املحبة والت�سامح 
حت��ى ن�س��تطيع اأن ن�ست�س��عر الف��رح ذل��ك لأن الفرح 
ينب��ع من الداخل، كما اأنه حالة ت�س��نع ول يجب اأن 
ننتظرها خا�س��ة يف ظل الظروف املعي�سية ال�سعبة 

التي اأ�سبح املجتمع يعاين منها.
�سعور مفقود

واأ�س��ارت �س��ايل ك��رمي خريج��ة م��ن كلي��ة الرتبي��ة 
للبنات باأنها تفتقد �س��عور الف��رح الكامل الذي كلما 
م��ر الوقت ب��داأ يف التناق���س، فعلى الرغم م��ن اأنها 
تتمتع بالكثري من امل�ساحة يف حتقيق الأ�سياء التي 
حتبها من ممار�س��ة امل�س��ي خارج املنزل، واخلروج 
م��ع اأ�رته��ا يف كل نهاية ا�س��بوع لرتياد املقاهي 
ح�س��ورها  وكذل��ك  العام��ة،  والماك��ن  والأ�س��واق 
للحف��ات املبهجة اخلا�س��ة بالأ�رة اإل اأنها ت�س��عر 
ب��اأن هن��اك فرح��ًا غ��ري مكتم��ل بداخله��ا ل تفه��م 

اأ�سبابه، فاجلميع من �س��ديقاتها يفعلن كل الأ�سياء 
التي يحببنها وبرغم ذلك فاإن هناك حالة من ال�ساأم 
من كل �س��يء حتى وكاأن هناك قراراً من الفرح باأن 
ل يدخل القلب ب�سكله احلقيقي، فالكاآبة حالة قريبة 
جداً من روح ومزاج الكثري من النا�س، فلم يعد هناك 
�سيء ي�سعد ومل جتد من يف�ر لها تلك احلالة العامة 
والت��ي تبدو ظاهرة على النا���س يف الأماكن العامة 
خا�سة يف منا�س��بات الأعياد التي فقدت الكثري من 
معناها فاأ�سبحت تقت�ر على �راء الثياب اجلديدة 

فقط وق�ساء الوقت يف النوم اأو ال�سمت.
طماأنينة قلب

ترى فخرية ال�س��مري– اأخ�س��ائية اجتماعية – باأن 
ال�س��عادة هي جنة الأحام التي ين�سدها كل ان�سان، 
وت��ْوق للم�س��تقبل اجلميل يف حياة الأف��راد، فالفرح 
هي حالة من امل�س��اعر والدعم الذي يقدم لاإن�س��ان 
من اأقاربه واأ�سدقائه وزمائه وقبل ذلك اأهله الذين 
ه��م وال��داه واأخوته، الفرح اح�س��ا�س يدعم الإن�س��ان 
حتى ي�س��ل اإىل اأهدافه والتي هي يف الأ�س��ا�س �سبب 
لنجاحات��ه، لبن��اء �سخ�س��يتهم امل�س��تقلة والواثق��ة 
اإ�س��افة ملّده��م بالّراح��ة النف�س��ّية ج��ّراء �س��عورهم 
بالقب��ول والّتقّب��ل، لأن ال�س��عادة �س��يء ينب��ع م��ن 
داخ��ل الإن�س��ان ي�س��عر ب��ه ب��ني جوانب��ه فه��و اأم��ر 
معنوي ل ُيقا�س بالكم، ول ي�س��رتى، بل هي �س��فاء 
نف�س وطماأنينة قلب وراحة �س��مري وان�راح �س��در، 
م�س��ريًة اإىل اأن ه��ذه اجلف��وة وغي��اب ثقاف��ة الف��رح 
وال�س��عادة يف الأ�رة لدينا اأ�س��بحت تدف��ع الأبناء 
اإىل اأن يبحث��وا عنها خارج اإط��ار الأ�رة، فقد باتت 
الأفراح واملنا�س��بات مثل الواجبات الروتينية التي 
ل ي�ست�سعر فيها الأهل تلك اللحظات ول يبثون فيها 
اأج��واء الحتواء واإدخال ال�رور، فقد اأ�س��بحت مملة 
وغ��ري ممتع��ة، ول يوجد م�س��اركة م��ن الأ�رة حتى 
يف املنا�سبات الب�سيطة واإ�س��عار باقي اأفراد الأ�رة 
باإح�سا�س��هم وفرحه��م، فجهله��م بثقاف��ة ال�س��عادة 
دفعهم اإىل كتم م�س��اعرهم وعدم اإظهارها، فتكاتف 
الأ�رة �روي جداً واإح�س��ا�س كل فرد من اأفرادها، 
يف وق��ت فرحه��م ووق��ت جناحهم وم�س��اركتهم يف 
كل حلظة م��ن حلظات حياتهم، بهدية ب�س��يطة ومن 
خ��ال اجتماعات غ��ري مكلفة، جتعل الأ���رة اأقوى 
واأك��رث �س��ابة. واأو�س��حت اأن من اأ�س��باب ال�س��عور 
بالف��رح ا�س��باع حاجة الأفراد من م�س��اعر �س��ادقة 
م��ن قبل الأ���رة، فذل��ك ي�س��اعد على ع��اج الكثري 
من امل�س��كات احلياتي��ة التي قد يقع فيه��ا الأفراد، 
فغياب ثقافة ال�س��عادة له عدة اأ�س��باب قد تكون من 
البيئ��ة الت��ي يعي�س��ها، وقد تك��ون من ال�س��غوطات 
الت��ي يواجهه��ا، كما ق��د تكون من الأه��ل والأقارب 

وعاقاته بهم.

"الكولونيا" والعود.. أجمل عطور الطيبين طواها النسيان بعد انتشار العطور العالمية 

الفرح الحقيقي.. شعورنا المفقود في خضم دوامة الحرب التي تحجب هبوب السعادة
أفراحنا مبتورة..
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�أ�ستطعت  ما  باأق�سى  "فاأفرح 
من �لهدوء لأنَّ موتًا طائ�سًا 

�سلَّ �لطريق �إليك من 
فرِط �لزحاِم و�أجلك"..
يف كل مرة نعي�ش فيها 

�لفرح يكون فرحنا مبتورً� 
وحزينًا ب�سبب تر�كم 

�لأحز�ن �لتي �سوهت �سعور 
�لفرح �حلقيقي و�خذت 

جزًء من تفكرينا وم�ساعرنا 
, مت�سي بنا �لأيام ونحن 

نخ�سر معها �سيئا ف�سيئا 
�ح�سا�سنا �حلقيقي 

بال�سعادة و��ستمتاعنا 
بالأِ�سياء كما يجب.
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