


العدد: الخام�س واالربعون

مع اإطاللة �سهر يوليو نكون على موعد مع منا�سبة ا�ستثنائية في التاريخ 

العماني المعا�سر، حيث عا�ست ال�سلطنة الفجر الأول من الثالث والع�سرين 

من هذا ال�سهر، وفي عام 1970، اأول نهارات التغيير لي�سنع مجدا حا�سرا 

اأن  لها  وُحّق  وعراقة،  تاريخ  ذات  كانت،  لبلد  الزاهر  الما�سي  مع  يلتقي 

ت�ستعيد ما عرفته من ذلك التاريخ العظيم.. وتلك العراقة الممتدة لآلف 

ال�سنين.

على  لتوؤكد  المباركة  النه�سة  اأعوام  من  الخم�سين  عامها  ال�سلطنة  وتبداأ 

الم�سيرة التي قطعتها خالل العقود الما�سية، واأنها متوا�سلة في خطواتها 

التنموية، بمزيد من ال�سروح والم�ساريع المنجزة، واأن المرحلة المقبلة 

تمثل تحّديا كبيرا، لكنها بالإرادة والإيمان بالمقدرات الب�سرية �سترتفع 

�سروح اأخرى، ت�ساف اإلى ما �سبق، و�ستجدد م�سارات التنمية لتكون بطابع 

ع�سري يالم�س المعطيات الجديدة.

في هذا العدد من مجلة التكوين نحتفي بهذه المنا�سبة عبر مقال لالأ�ستاذ 

في  يوليو   23 »اأ�سرعة  من  جانبا  فيها  ي�ستعر�س  ال�سيابي  �سالم  بن  حمود 

موانىء المبراطورية من جديد« ليبحر عبر تجربة عمانية قاربت رحلة 

ق�سائده  يكتب  وطني  �سوت  من  اأكثر  هناك  الثقافي  الملف  وفي  البناء، 

لُعمان التاريخ والمجد، عازفا على ربابة ال�سعر اأ�سدق الم�ساعر.

العماني في ط�سقد ليتحدث عن عمق  ال�سفير  التكوين مع �سعادة   وتلتقي 

العالقات بين ال�سلطنة واأوزبك�ستان، م�سيرا اإلى محطات مهمة في التعاون 

الثنائي بين البلدين عبر اأ�سعدة عدة.

خالل  من  والمثابر  الموهوب  العماني  لل�سباب  تقديمها  التكوين  وتوا�سل 

عدة حوارات تلتقيهم لتحتفي باإنجازاتهم، وفي هذا العدد نقدم ما قدمته 

العرب  اإنجاز  م�سابقة  في  ال�سلطنة  �ستمثل  التي  الطالبية  محيا  �سركة 

2019، اإ�سافة اإلى حوار مع الفنان عدنان البلو�سي الذي يعمل على تلوين 

ال�سور النادرة، لت�سنع بهجتها اللونية من خالل »الإح�سا�س والروؤية«.  

وفي اأبواب المجلة الثابتة نقراأ مو�سوعات عديدة تبحث في ق�سايا ال�سيف، 

من حيث تاأثيرات ال�سم�س، وو�سول اإلى محطات ال�سفر التي يناق�سها الملف 

ال�سياحي، والذي يطرح هذه المرة في زاوية »ق�سية م�سورة« مو�سم �ساللة 

ال�سياحي، اأو ما يعرف بمو�سم الخريف، حيث ماذا عن �سوؤال المليون زائر، 

الطبيعية  المقومات  تلك  بحكم  وتخطيه،  اإليه  الو�سول  يفتر�س  كطموح 

الفريدة التي تعي�سها محافظة ظفار خالل هذه الأ�سهر.. كما يقدم الملف 

م�ساحة اأخرى تتعلق بالتخطيط لل�سفر لدى العمانيين.

وتتقدم التكوين خطوات اأخرى لالقتراب من قارئها، حيث تح�سد الن�سخة 

الإلكترونية المزيد من الأعداد، ويقترب عدد الزوار من األف زائر يوميا، 

وبقوة  حا�سرة  الرقمية  الن�سخة  لتكون  بداياته،  في  يزال  ما  والطموح 

ح�سب  ن�سختين،  لقارئنا  قدمنا  قد  نكون  وبذلك  المعا�سر،  القارئ  لتالئم 

مزاجه القرائي: ورقية ورقمية.
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منطق 
ال�صـــــــــورة

يف عمان فقط،

هناك ف�سل خام�س 

نعم ف�سل خام�س ..

حقيقة ولي�س خيال.

اإنه ف�سل »اخلريف« الظفاري

الذي ياأتي بني الف�سول الأربعة

ليك�سر حدود املوا�سم

ويعيد ت�سكيل خارطة الزمن.

ففي الوقت الذي تتحول فيه جزيرة العرب

 اإىل جحيم

تلهبها هواجر ال�سيف و�سمو�سها احلارقة،

تبدل الأر�س دورتها هناك

وتكت�سي باخل�سب والخ�سرار

وتتوهج ال�سماء بالغيوم

ويهطل الندى واملطر

الذي تع�سب به الأر�س 

وتبت�سم باحلياة والب�سارة.

»اخلريف« .. مو�سم الفرح والبهجة

مو�سم الينابيع والعيون

مو�سم الفرا�سات والع�سافري والأزهار

مو�سم الظالل والأغاين 

مو�سم البخور الذي يعطر ب�ساعة العامل

طوبى جلنوب الوطن

ف�سله ال�سماوي اخلام�س!

تصوير: عبداهلل بن خميس العبري
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ال�سخ�ص  مزاج  على  يوؤثر  اأن  يمكن  النوم  من  كاف  ق�سط  على  الح�سول  عدم  اأن  الدرا�سات  جميع  تثبت 

واإنتاجيته وحتى مظهره العام طوال اليوم. ويمكن لليلة نوم �سيئة اأن تغير لون الجلد وحيوية العيون بالإ�سافة 

النوم  اأن  الخبراء  قبل. ووجد عدد من  تكن موجودة من  لم  التي  التجاعيد  المزيد من  اإمكانية ظهور  اإلى 

الجيد يمكن اأن ينعك�ص ب�سكل اإيجابي على الفرد مما خلق مفهوما ُيعرف با�سم »نوم الجمال«. وفي حال كنت 

ترغب في الظهور ب�سكل اأكثر جاذبية، فاإن هناك وقتا مثاليا يجب التوجه عنده اإلى الفرا�ص للح�سول على 

نوم كاف. وبح�سب درا�سة اأجرتها العالمة التجارية الرائدة في مجال الأ�سّرة Sealy البريطانية، فاإن الذين 

يح�سلون على معدل نوم بين ٩ اإلى ١٠ �ساعات في الليلة هم الأكثر تاألقا في مظهرهم البدني. وت�سمل هذه 

التح�سينات ب�سرة اأكثر ن�سارة وعيونا اأكثر اإ�سراقا ومظهرا اأف�سل ب�سكل عام. واأظهرت الدرا�سة اأن اأف�سل 

وقت للذهاب اإلى الفرا�ص هو ال�ساعة ٩:٤٥ م�ساء، على اأن يكون وقت ال�ستيقاظ عند ال�ساعة ٦:٥٥ �صباحا.

المصدر: ميرور

نوم الجمال.. 
لجاذبية 

أكثر

�سهدت مدينة »بانجي«، عا�سمة اإفريقيا الو�سطى، تد�سين مكتبة متنقلة على متن حافلة، في 

م�سروع هو الأول من نوعه في افريقيا. وتت�سمن المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة، 

حيث ُنزعت مقاعد الحافلة وا�ستبدلت بها رفوف خ�سبية تتزاحم عليها موؤلفات كبار الأدباء 

باللغة الفرن�سية، والكتب المدر�سية، والمجالت.  ويمثل التالميذ الجمهوَر الأ�سا�سي للمكتبة، 

اإحدى دور ال�سباب بعد الدوام المدر�سي. وتتاح المطالعة داخل  لكن الحافلة ت�ستقر بجانب 

الحافلة في هذه المرحلة، بينما �سُتفَتح اأبواب ا�ستعارة الكتب في مرحلة لحقة.  وقال وزير 

اإلى جعل ال�سباب يتملكون  اإن هذا الم�سروع ي�سعى  ال�سباب والريا�سة »ريجي�ص نويل دوندا«، 

المعرفة. ووعد على العمل لن�سر الفكرة خارج العا�سمة وعدم الكتفاء بحافلة متنقلة واحدة، 

والتو�سع في اإن�ساء مكتبات لإر�ساء ثقافة مطالعة. 

المصدر: العمانية

مكتبة على
 متن حافلة في 

إفريقيا الوسطى

قدم م�سرح م�سقط الحر ومركز الأحالم، على 

م�سرح المديرية العامة للتربية والتعليم بولية 

)بالد  الغنائية  الأطفال  م�سرحية  البريمي 

دولة  من  ال�سطي  خالد  تاأليف  من  ال�سعادة( 

والمكياج  والأزياء  الديكور  وت�سميم  الكويت 

د. خلود الر�سيدي الأ�ستاذ الم�ساعد - ورئي�ص 

العالي  المعهد  في  الم�سرحي  الديكور  ق�سم 

وبروؤية   الكويت.  بدولة  الم�سرحية  للفنون 

اإخراجيه للفنان جا�سم البطا�سي.

من  الأول  الغنائي  الم�سرحي  العمل  هذا  ويعد 

الُمقدم  ال�سلطنة  في  الم�سرح  تاريخ  في  نوعه 

للطفل الُعماني غنائيا بالكامل ويخاطب وجدان 

خياله  ويالم�ص  بالتحديد  الطفل  هذا  وِفكر 

بطريقه ُمبهرة وتحقق ذلك من خالل الأ�سعار 

حيُث  ال�سام�سي  وفاء  د.  كتبتها  التي  المغناة 

نجد الكلمات الب�سيطه والُمحفزه للطفل والتي 

تتنا�سب مع ر�سالة هذا العمل والُمغنى ب�سوت 

والت�سميم  اليحيائي  محمود  والفنان  جولين 

ال�ستعرا�سي للفنان جا�سم البطا�سي.

الُعماني  ال�سباب  من  مجموعة  بالأدوار  قام 

الذي ُيعد هذا العمل اأول ظهور لهم على خ�سبة 

الم�سرح، وبوجود الفنان جا�سم البطا�سي الذي 

قام بدور العم حكيم، ومنى الزدجالي في دور 

في  �سخ�سيتين،  قدمت  التي  العلي  ولنا  جود، 

اأب  زوجة  ُقحافه  ب�سخ�سية  الم�سرحية  اأول 

جود. وبدور �سقيمة الجميلة في مدينة ال�سعادة، 

اإ�سافة الى عائ�سة البلو�سي والدة ُدنيا، وع�سام 

ومحمود  الطيب،  الُمهرج  بدور  قام  الزدجالي 

الكحالي  وجمانه  الثعلب،  بدور  قام  اليحيائي 

البلو�سي  واأمنه  الطيبة،  ُدنيا  بدور  قامت 

وموؤيد  حكيم  للعم  الم�ساحبة  الجميلة  ارنوبة 

المع�سري في �سخ�سية الأ�سد، وعمار اليحيائي 

في ب�سخ�سية الفار و�سخ�سيات اخرى عديده 

من اأهالي بالد ال�سعادة.

اأما مو�سيقى العر�ص فكانت لمحمود اليحيائي 

محمود  الغناء  في  و�سارك  الجرداني،  ومنذر 

اليحيائي  وجولين، وال�سراف الفني لعبداهلل 

الفنان  العام  ال�سراف  تولى  فيما  البطا�سي 

محمد بن هالل ال�سيابي.

»بالد السعادة« في البريمي
وم�ساهدة  �سراء  فر�سة  لزائريه  الغ�سام  بيت  متحف  يتيح 

واللتقاء  العماني  الخنجر  لحزام  ال�سوفي  الن�سيج  طريقة 

هذا  في  خبرتهن  من  وال�ستفادة  المتخ�س�سات  بالحرفيات 

كل  من  والثالثاء  والثنين  الأحد  اأيام  خالل  وذلك  المجال، 

اأ�سبوع، من ال�ساعة التا�سعة �سباحا وحتى الثانية ع�سرة ظهرا.

بالمتحف خ�سعن  العامالت  اأن الحرفيات  الى  الإ�سارة  تجدر 

الن�سيج  مجال  في  اأ�سهر  ثالثة  ا�ستمرت  تدريبية  لدورة 

ال�سوفي، نفذت بدعم من لجنة ال�سوؤون البلدية وبالتعاون مع 

العمانية  المراأة  وجمعية  الحرفية  لل�سناعات  العمانية  الهيئة 

بوادي المعاول. وقد ا�ستهدف البرنامج التدريبي ن�ساء الولية 

الراغبات في اإجادة ال�سناعات العمانية التقليدية الأ�سيلة.

واإحياء  لتطوير  الغ�سام  بيت  متحف  من  الخطوة  هذه  وتاأتي 

الجتماعي  الجانب  وتفعيل  اأ�سكاله،  بكافة  العماني  الإرث 

ومرتادي  ال�سائح  اأمام  جديدة  خيارات  واإ�سافة  برامجه،  في 

المتحف. 

متحف بيت الغشام يتيح مشاهدة نسج حزام الخنجر العماني
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على هيئة قارب �سراعي، تر�سو ا�ستراحة ملكية على ال�سط ال�سرقي 

تجذب  اأن  الأثرية  وتحفها  بمقتنياتها  ا�ستطاعت  القاهرة،  لنيل 

فاروق«  »ركن  ا�ستراحة  ال�سابع على مدار عقود. هي  الفن  اع  �سَنّ

فاروق  م�سر  لملك  تعود  والتي  القاهرة،  جنوب  حلوان،  بمدينة 

�سنوات  وبعد   .١٩٥٢ ثورة  اأزاحته  الذي   ،)١٩٥٢  :١٩٣٦( الأول 

من تحول م�سر من ملكية اإلى جمهورية، قررت ال�سلطات تحويل 

ق�سور  من  الملك  مقتنيات  فيها  جمعت  متحف،  اإلى  ال�ستراحة 

عابدين  ق�سرا  بينها  من  اأخرى  م�سرية  محافظات  وا�ستراحات 

بالقاهرة وراأ�ص التين بمحافظة الإ�سكندرية »�سمال«.

ركن فاروق
 نزهة ملكية وقبلة 

الفن السابع

�سجلت اإحدى المدار�ص الفرن�سية، رمزيا، ١٥راأ�سا من الغنم في ف�سل درا�سي مهدد بالغلق، ب�سبب 

بيلدون« في مدينة  اأون  اإدارة مدر�سة قرية »كريه  قلة عدد الطالب الم�سجلين فيه.  ووافقت 

اإيزار، �سرق فرن�سا على ت�سجيل الأغنام، كخطوة ا�ستثنائية »مرحة« ل�ستنها�ص همم الأهالي، 

الأوروبي.  »يورونيوز«  موقع  نقل  ح�سبما  الدرا�سي،  الف�سل  اإغالق  دون  ذلك  يحول  اأن  ع�سى 

لوي  جون  المنطقة،  عمدة  ح�سور  وفي  الميالد،  بطاقات  على  ا�ستنادا  الأغنام  ت�سجيل  وتم 

ماريه، الموؤيد لأي تحرك من اأجل المحافظة على العدد المطلوب لف�سول المدر�سة.  وعادة 

ما يتم غلق الف�سول الدرا�سية في اأعقاب انخفا�ص عدد التالميذ الم�سجلين داخل الموؤ�س�سات 

التعليمية الفرن�سية، عن عدد معين.  وت�سم مدر�سة »كريه اأون بيلدون« ١١ ف�سال درا�سيا، اإل 

اأّن اأحد هذه الف�سول مهددة بالغلق في ال�سنة الدرا�سية الجديدة، لقلة عدد الم�سجلين فيه. 

المصدر: األناضول

تسجيل أغنام 
في مدرسة 

فرنسية 

المرجانية  البحار  في  الباجاو  �سعب  يعي�ص 

الزرقاء قبالة ال�سواحل الماليزية، اأو ما يعرفون 

محلًيا بـ »غجر البحر«، حيث يق�سون يومياتهم 

بكل تفا�سيلها في البحر، حتى اأ�سبحت الحياة 

م�ستحيلة..  �سبه  لهم  بالن�سبة  الياب�سة  على 

كالأ�سماك تماًما. تعددت الروايات حول اأ�سول 

�سعب »الباجاو«، حيث يقول بع�سها اأنهم �سعب 

بعد  الماليزية،  الأرا�سي  في  العي�ص  من  منع 

هجرتهم من الفلبين، فيما تقول ق�سة قديمة 

اأن رجاًل �سخًما جًدا، يدعى »باجاو«، اأمر �سعبه 

باللحاق به، خالل رحالته البحرية، لأن البحار 

�ستفي�ص ببركتها وجودها، مما �سي�سهل عملية 

ال�سيد بالن�سبة لهم، وقد �سمع �سكان المناطق 

اإل  بال�سهام،  لقتله  فخططوا  بق�سته،  القريبة 

اأنه نجا منها، وبقيت �سيرته متداولة ومتوارثة 

على  نق�ص  اأثره  اإن  قيل  حتى  الأجيال،  عبر 

حجر، يحمل ا�سمه، ول يقوى اأحد على حمله، 

الملك  حجر  يهابون  القبيلة  اأفراد  وليزال 

»باجاو« اإلى الآن.  يعتمد اأهالي »الباجاو« على 

ما ي�سطادونه من البحر من اأ�سماك واأ�سداف 

الثمن،  غالي  )تريبانج(  البحر  وخيار  اللوؤلوؤ 

فيقاي�سون  المعي�سية،  احتياجاتهم  تاأمين  في 

في  اإليهم  الأقرب  الياب�سة  �سكان  مع  �سيدهم 

بلدة »�سيمبورنا« الماليزية، لتاأمين احتياجاتهم 

اإلى  اأبناوؤهم  يذهب  ول  والطعام.  الأرز  من 

واأبعاد  ح�سابات  بدرا�سة  ويكتفون  المدار�ص، 

ا�سطياد  في  �ست�ساعدهم  التي  ال�سيد،  �سبكة 

ويحترف  الأ�سماك،  اأنواع  واأخطر  الأخطبوط، 

�سغارهم �سناعة القوارب الفريدة، التي ت�سكل 

م�سكنهم.

الباجاو..  شعب يسكن البحر

الغ�سام  بيت  بمتحف  الإهداءات  ركن  يعر�ص 

ويقدر  »فيليب�ص«،  �سركة  �سنع  من  مذياعا 

١٩٣٠ تقريبا حيث  اإلى عام  تاريخه باأنه يعود 

لعملياتها  ال�سركة  بدء  اإبان  ال�سين  في  �سنع 

با�سم  العام  ذلك  خالل  الهندية  كالكوتا  في 

الفنان محمد  كهدية  وقدمه   ،Philips India
نور بمنا�سبة افتتاح المتحف عام ٢٠١7.

وكان المذياع قديًما ي�سنع بعدة اأ�سكال واأحجام، 

بينها الخ�سبي ثم البال�ستيكي، وذلك الم�سنوع 

طرازاته  في  ويختلف  الباكليت،  مادة  من 

وطبًقا  الزمن  ح�سب  منها  �سنع  التي  وخاماته 

ا. اأبرزها ماركة جنرال الكتريك،  للماركات اأي�سً

كالريون وايالين، هووارد، ماج�ستيك، زينيت، 

فيلكو، فيليب�ص، هيز ما�ستر فوي�ص.

متوفرة  كانت  التي  الراديو  اأجهزة  اأ�سهر  ومن 

على م�ستوى العالم وفي المنطقة العربية وكالة 

على  خا�سة  مبيعاتها  ازدهرت  التي  فليب�ص 

م�ستوى دول الخليج وم�سر في الن�سف الثاني 

التي  »بانا�سونيك«  واأي�سا  الفائت..  القرن  من 

تطور �سنع اأجهزتها من الأحجام ال�سخمة اإلى 

متناهية ال�سغر..

حتى  اأ�سكالها  �سنع  في  المهند�سون  وتفنن 

من  محمية  بيوت  له  �سنعت  منها  الكبير  اإن 

المذياع  وظهر  الطبيعي،  الجلد  اأو  الخ�سب 

خ�سبي  �سندوق  �سكل  على  ت�سنيعه  بداية  في 

ما  لكنه  والوقت،  الم�سافات  اخت�سر  كبير، 

واأحجاًما  اأ�سكاًل  متخًذا  تباًعا،  تطور  اأن  لبث 

متعددة اأثارت في نفو�ص النا�ص قديًما العديد 

من ال�ستف�سارات، حيث كانوا يت�ساءلون كيف 

يحرك  كان  كما  ويغني؟  الجماد  هذا  ينطق 

لكن  لم�سه.  اأو  اقتنائه  من  مخاوف  لديهم 

المذياع  و�سار  المفاهيم،  تغيرت  الزمن  مع 

�سديًقا عزيًزا للجميع.

مذياع فيليبس في ركن اإلهداءات بمتحف بيت الغشام
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 ُتعدُّ �سلمى اأنفيف، من اأبرز الوجوه الجزائرية 

للزخرفة  نف�سها  نذرت  التي  ال�ساعدة 

على  منذ ح�سولها  تجتهد  والمنمنمات؛ حيث 

لتقديم  الجميلة،  الفنون  في  وطنية  �سهادة 

ين. اأعمال متمّيزة في هذين الفنَّ

الف�سيل،  رم�سان  �سهر  خالل  الفنانة  وعملت 

على اإنجاز بع�ص الأعمال ذات العالقة بقد�سية 

الأنباء  لوكالة  ت�سريح  في  وتقول  الإ�سالم، 

ت�سميم  من  النتهاء  و�سك  على  اإّنها  العمانية 

ال�سفحة الظهرية للقراآن الكريم، كما توا�سل 

زخرفة �سفحة الم�سحف ال�سريف.

�سرق  باتنة  المنحدرة من ولية  الفنانة  وتعزو 

والمنمنمات  الزخرفة  بفّني  تعلُّقها  الجزائر، 

المزخرفين  باأعمال  تاأثُّرها  اإلى  الإ�سالمية 

سلمى أنفيف.. تزخرف المصحف الشريف

حذر نادي ال�سيارات ADAC الألماني من اأن  درجة الحرارة داخل ال�سيارة قد ت�سل اإلى ٦٠ درجة في ال�سيف، ١ ما يوؤثر 

بال�سلب  على انتباه وتركيز قائد ال�سيارة ويرفع خطر وقوع حادث.  ولتجنب ذلك، ينبغي قبل القيادة في ظل درجات الحرارة 

العالية اإخراج  الهواء ال�ساخن من ال�سيارة، وذلك عن طريق فتح جميع الأبواب والنوافذ  وفتحة ال�سقف لعدة دقائق قبل 

النطالق بال�سيارة.  كما ل يجوز النطالق بال�سيارة عندما يكون المقود �ساخنا جدا. وللحفاظ  على الأ�سطح الداخلية من 

 ارتفاع درجات الحرارة يمكن �سف ال�سيارة في اأماكن  ظليلة اأو تغطية الزجاج الأمامي بغطاء منا�سب، كما يمكن تغطية مقعد 

الهواء  للم�ساعدة على خروج   الزجاجية  النوافذ  فتح  ينبغي  ال�سير  البدء في  ومع  اللون.   فاتحة  بقطعة قما�ص   الأطفال 

ال�ساخن ب�سكل اأف�سل، وذلك قبل ت�سغيل مكيف الهواء. وب�سكل عام ل  يجوز اأن يكون الفارق بين درجات الحرارة في 

الخارج والداخل اأكثر من ٦  درجات.  واأ�سار خبراء النادي اإلى نطاق درجة الحرارة المريح يتراوح بين ٢٢ و ٢٥  درجة، 

مع الحر�ص دائما على األ تكون فتحات التهوية موجهة ب�سكل مبا�سر على  الج�سم، تفاديا لالإ�سابة بنزلت البرد. 

  لقيادة 
مريحة في 

الصيف 

ال�سغيرة،  الدينا�سورات  من  جديدة  لف�سيلة  تعود  ال�سين، م�ستحاثة  �سرق  جنوب  علماء،  اكت�سف 

في  جرى  الكت�ساف  اأن  الإلكتروني،  جيوغرافيك«  »نا�سيونال  موقع  وذكر  الخفافي�ص.  مثل  تمتلك اأجنحة 

٢٠١7، في مقاطعة لياونينغ ال�سينية. وو�سح اأن الدرا�سة التي ن�سرت عن المو�سوع في مجلة »نات�سور«، 

ا�سم  العلماء  واأطلق  ال�سين.  غابات  في  عام  مليون   ١٦٣ قبل  عا�ص  ال�سغير  الدينا�سور  اأن  اأظهرت 

»Ambopteryx longibrachium« على الدينا�سور الذي يبلغ طوله ٣٢ �سنتميتر، ووزنه نحو ٣٠٠ غرام. 

اإمكانية قدرة الدينا�سور  وا�ستبعد »مين وانغ«، عالم الحفريات ال�سيني والباحث الرئي�ص في الدرا�سة، 

ال�سغير على الطيران، رغم العثور على بقايا اأن�سجة رخوة في الم�ستحاثة، ت�سبه اأن�سجة اأجنحة الخفافي�ص. 

وفي ٢٠١٥، اأعلن علماء �سينيون اكت�ساف دينا�سور اأطلقوا عليه ا�سم »Yiqi«، ويعّد الدينا�سور الوحيد - 

قبل الكت�ساف الجديد- الذي يمتلك خا�سيات م�سابهة للدينا�سور واأجنحة مثل الخفافي�ص.

ديناصور 
طائر 

في الصين

ال�سركات  عدد  اأن  اأخيًرا  بيانات  اأظهرت 

ت�سنع  اأو  تربي  التي  الجنوبية  الكورية 

الأليفة  والحيوانات  الغذائية  للمواد  الح�سرات 

وغيرها من الأغرا�ص قد ارتفع ثالثة اأ�سعاف 

�سابقة.  �سنوات  بثالث  مقارنة   ٢٠١٨ عام  في 

الزراعة  وزارة  جمعتها  التي  للبيانات  ووفقا 

عدد  بلغ  فقد  الريفية،  وال�سوؤون  والأغذية 

خالل   2،318 البالد  في  الح�سرات  �سركات 

مقارنة  حادا  ارتفاعا  م�سجلة  الما�سي،  العام 

وقالت   .٢٠١٥ عام  في  �سجلت  فقط   7٢٦ بـ 

عامي  في  حاد  ب�سكل  ارتفع  الرقم  اأن  الوزارة 

٢٠١٦ و ٢٠١7 بعد اأن اعترفت الحكومة ر�سمًيا 

كمكونات غذائية،  الح�سرات  من  اأنواع  ب�سبعة 

حيث �سجل العدد زيادة بن�سبة 8،3 في المائة 

ظل  في   ٢٠١٨ عام  في  �سنوي  اأ�سا�ص  على 

المناف�سة المكثفة.

البقع  ذات  الخنف�ساء  اأن  البحث  واأظهر 

قامت  �سعبية، حيث  الأنواع  اأكثر  البي�ساء هي 

للغذاء  منها  الإنتاج  برفع  �سركات   1،305

القرن  وحيد  خناف�ص  تليها   ،٢٠١٨ عام  في 

بوا�سطة  األيفة  كحيوانات  نمت  التي  اليابانية، 

ال�سالحة  الح�سرات  و�سملت  �سركة.   ٤٢٥

لالأكل الأخرى ال�سرا�سير وبع�ص الديدان، مع 

األيفة. وبلغت  تف�سيل خناف�ص الأيل كحيوانات 

 37،5 الح�سرات  هذه  من  مجتمعة  المبيعات 

في  اأمريكي(  دولر  مليون   31،4( وون  مليار 

العام  عن  المئة  في   8،7 بزيادة   ،٢٠١٨ عام 

ال�سابق.

اأظهر  اأجرته  الذي  الم�سح  اإن  الوزارة  وقالت 

قد  البي�ساء  البقع  زهرة  خناف�ص  مبيعات  اأن 

بذلك  لت�سبح  وون،  مليار   15،3 اإلى  و�سلت 

اأعلى اأنواع عائدات الح�سرات العام الما�سي. 

وون،  مليار   4،6 �سجلت   مبيعات  �سجلت  فيما 

القرن  وحيد  خناف�ص  مبيعات  بلغت  حين  في 

اليابانية 2،6 مليار وون. 

من  المائة  في   ٣٣ حوالي  اإن  الوزارة  وقالت 

المزارع التي �سملتها الدرا�سة قد قامت بتربية 

يعك�ص  مما  الفينيل،  دفيئات  في  الح�سرات 

لتح�سين  الذكية  التقنيات  تطبيق  اإلى  الحاجة 

اإنتاجيتها. وقالت الوزارة نقاًل عن بحث اأجرته 

جامعة �سيول الوطنية اأن حجم �سوق الح�سرات 

في كوريا الجنوبية قّدر بنحو 264،8 مليار وون 

ومن المتوقع اأن ي�سل اإلى 361،6 مليار وون في 

عام ٢٠٢٠.

المصدر: اآلسيان
ترجمة: التكوين

تزايد شركات إنتاج الحشرات للغذاء في كوريا الجنوبية

اإلى  الأولى  اأعمالهم  تعوُد  الذين  الجزائريين 

بداية القرن الع�سرين، حيث تمّيزوا وا�ستهروا 

مهم في التقنيات التقليدية للمنمنمات  بتحكُّ

وتو�سح اأّن هذا الفن تعّدى اإلى تزيين الجدران 

الق�سبة،  حّي  في  الحال  هو  كما  وزخرفتها، 

الدين  محي  منها  اأخرى  اأ�سماء  تذكر  وهنا 

دريا�سة،  ورابح  ك�سكول،  وم�سطفى  بوطالب، 

اأجاووت،  وم�سطفى  �سم�سوم،  واإ�سماعيل 

والطاهر  كربو�ص،  وعلي  مخادني،  والطاهر 

كروي، وفريدة زرقان، وهجيرة بوقرينة.

وجود  عدم  من  ده�ستها  الفنانة  هذه  وُتبدي 

الفنون،  هذه  باأعباء  تنه�ص  جديدة  اأجيال 

الموؤ�ّس�سون  الآباء  قّدمه  مّما  الرغم  على 

ا  اأي�سً الرغم  وعلى  الإ�سالمية،  الفنون  لهذه 

والمعاهد،  المدار�ص  من  العديد  وجود  من 

وملحقتين للفنون الجميلة في الجزائر.

مجاَلي  في  التدهور  على  الفنانة  وت�ست�سهد 

الأردنية  بالتجربة  والمنمنمات  الزخرفة 

الجزائر،  تجربة  من  عقود  بعد  انطلقت  التي 

في  لمعة  اأ�سماء  بتكوين  التميُّز  حّققت  لكّنها 

الفنانين  باأّن هيمنة  تعتقد  المجال. وهي  هذا 

يظهر  الفنون  هذه  على  والأتراك  الإيرانيين 

الدولي  الثقافي  المهرجان  دورات  جليًّا خالل 

الذي  والزخرفة،  والمنمنمات  العربي  للخط 

كانت تحت�سنه الجزائر كّل عام، قبل اأن ُي�سبح 

تنظيُمه مّرة كّل �سنتين.

المصدر: العمانية



13

العدد )45(

يوليو ٢01٩م / ذوالقعدة 1440 ه يوليو ٢01٩م / ذوالقعدة 1440 ه12

قالت الدكتورة مونيكا نيهاو�ص اإن زيادة  اإفرازات اللعاب لدى الر�سع والأطفال ال�سغار تعد اأمرا طبيعيا ل يدعو 

للقلق؛ حيث يتعين على الأطفال تعلم كيفية التنا�سق الع�سلي.    واأ�سافت طبيبة الأطفال الألماني اأن زيادة اإفرازات 

اللعاب ت�ستدعي القلق  لدى الأطفال الأكبر من ٣ �سنوات؛ حيث اإنها ت�سير حينئذ اإلى م�سكلة �سحية مثل  �سعوبات 

البلع اأو عدم القدرة على التحكم في حركات الفم والل�سان اأو �سوء  غلق الفم.    كما قد يت�سبب الحجم الكبير للوزتين 

اأو م�ساكل الأع�ساب في ا�سطراب حركة  البلع، وفي بع�ص الأحيان تفرز الغدد اللعابية اللعاب ب�سكل زائد عن الحد. 

  وبالإ�سافة اإلى ذلك، قد ترجع زيادة اإفرازات اللعاب اإلى بع�ص الأدوية مثل  اأدوية ال�سرع اأو الأدوية النف�سية.  

والخ�سوع  اللعاب  اإفرازات  زيادة   وراء  الكامن  الحقيقي  ال�سبب  لتحديد  اأطفال  طبيب  ا�ست�سارة  ينبغي     لذا 

للعالج في الوقت المنا�سب. ومن �سمن طرق العالج  تدريب حركة الل�سان والبلع. وفي حال فرط ن�ساط الغدد 

اللعابية يمكن الخ�سوع  اإلى الَحقن بالبوتوك�ص، وفي حالت نادرة يمكن اللجوء اإلى الجراحة. 

المصدر: د ب أ

  أسباب زيادة 
إفرازات اللعاب 

لدى األطفال! 

 اأ�سارت مجلة »جود هيلث« اإلى اأن دخول  الماء لالأذن ي�سبب اإزعاجا كبيرا، وقد ي�سكل خطرا في بع�ص الأحيان، فمع 

دخول  الماء قد يترطب الجلد وي�سبح بيئة خ�سبة للبكتيريا التي دخلت مع الماء  م�سببة اختراقا لالأن�سجة والتهابات 

موؤلمة.  ون�سح رولند لزيج، مدير ق�سم الأنف والأذن والحنجرة بالم�ست�سفى الجامعي  بمدينة فرايبورج الألمانية، 

باإخراج الماء ب�سرعة عن طريق و�سع اليد ب�سكل  م�سطح على الأذن المت�سررة ثم ال�سغط عليها وتحريرها مرة 

اأخرى.   واأ�ساف الطبيب الألماني اأن هذه الحركة تكون �سغطا خوائيا ي�ساعد على �سحب  الماء من الأذن، اأو يمكن 

اأي�سا اتباع الطرق الأخرى مثل التجفيف بالهواء  اأو اإمالة الراأ�ص، لكن ل يجب باأي حال من الأحوال و�سع اأي �سيء 

داخل الأذن،  وينطبق ذلك اأي�سا على الأعواد القطنية.  ويوؤدي و�سول كمية كبيرة من الماء لالأذن اإلى انتفاخ �سمع 

الأذن، وهو ما  يظهر على �سكل �سماع الأ�سوات ب�سكل مكتوم، وفي الغالب ي�ستمر ذلك عّدة اأيام،  وفي مثل هذه الحالت 

يف�سل الذهاب اإلى الطبيب لعمل غ�سل لالأذن وتفريغ  ال�سمع المت�سرر. 

المصدر: د ب أ

 كيفية إخراج 
الماء من األذن 

بعد السباحة 

اأول  اكت�ساف  الم�سرية  الآثار  وزارة  اأعلنت 

نقو�ص اأثرية في �سحرائها ال�سرقية، تعود لأكثر 

الأثرية  البعثة  »عثرت  فقد  عام،  اآلف   ٦ من 

�سبيرة  اأبو  وادي  بمنطقة  العاملة  الم�سرية 

ال�سحراء  في  الملكية  النقو�ص  اأوائل  على 

ال�سرقية �سمال �سرق اأ�سوان«.

وو�سح م�سطفى وزيري الأمين العام للمجل�ص 

ترجع  النقو�ص  اأن  )حكومي(  لالآثار  الأعلى 

الحجري  الع�سر  )نهاية  النيوليتي  للع�سر 

الحديث ٩٠٠٠ – ٤٥٠٠ قبل الميالد ( وع�سر 

المبكر  التاريخ  وبداية  الأ�سرات  قبل  ما 

اكتشاف أول نقوش أثرية بصحراء مصر الشرقية

.)٥٣٠٠ – ٣١٠٠((

من  »المئات  البعثة  اك�ستفت  الم�سدر،  ووفق 

الحجري  للع�سر  ترجع  ال�سخرية  النقو�ص 

متفرع  مغلق  �سبه  دائري  وادي  داخل  الحديث 

النقو�ص  تلك  وت�سور  �سبيرة«،  اأبو  وادي  من 

التي كانت موجودة في  الحيوانات  العديد من 

تلك المنطقة خالل هذا الع�سر مثل الزراف 

والأفيال والتما�سيح. وت�سم اأي�سا اأقدم نقو�ص 

عالمات  فيها  تظهر  �سغيرة  مدينة  تمثل 

ال�ستقرار كرعي الحيوانات وزراعة الأ�سجار.

بت�سجيل  اأخيًرا،  �سدرت  علمية  درا�سة  طالبت 

الثقافي  التراث  في  القديمة  الكتب  رائحة 

والالمادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة )اليون�سكو(.

 Heritage( واأبرزت الدرا�سة التي اأعدتها �سحيفة

الرائحة  هذه  على  الحفاظ  اأهمية   )Science

والعتراف بها، موؤكدة اأن رائحة الكتب، بالن�سبة 

عا�سها  ذكريات  اإلى  مبا�سرة  تحيل  للكثيرين، 

المرء بف�سل كتاب ت�سّفحه يوًما ما.

عن  الكثير  نعرف  ل  »اإننا  الدرا�سة:  معّدو  وقال 

دوًرا  الروائح  تلعب  ذلك،  ورغم  الما�سي.  روائح 

علينا  توؤثر  اإنها  حيث  اليومية،  حياتنا  في  مهًما 

طريقة  على  وتوؤثر  وج�سدًيا،  ونف�سًيا  عاطفًيا 

تعاطينا مع التاريخ«. 

حا�سة  بين  العالقة  اإثبات  اإلى  الدرا�سة  وت�سعى 

ال�سّم والتراث بثالث طرق: تحليل نظري لمفهوم 

في  الروائح  ا�ستخدام  دلئل  وا�ستك�ساف  ال�سم، 

ثم  الجمهور،  مع  توا�سل  اأداة  بو�سفها  التراث 

تحليل  ومنهجيات  لتقنيات  تجريبي  تقييم  اإجراء 

وتوثيق الروائح ب�سكل يمّكن من الحفاظ عليها.

ويتطلب ت�سجيل روائح الكتب القديمة في التراث 

ل�سرطين،  تلبيتها  لليون�سكو  والالمادي  الثقافي 

اإجراءات  لتخاذ  �سرورة  هناك  تكون  اأن  هما 

تنوعها  اإثبات  اأو  نقلها  لتاأمين  م�ستعجلة  حفظ 

اإلى زيادة الوعي  في التراث الالمادي، والحاجة 

تعزيز  اأجل  ومن  حفظها.  و�سرورة  باأهميتها 

طلبهم، اأح�سى معّدو الدرا�سة اأكثر من ٣٠ �سمعة 

القديمة  الكتب  روائح  بها  الت�سقت  وزيًتا  وعطًرا 

اأو المكتبات.

المصدر: العمانية                               

رائحة الكتب القديمة تراث إنساني

مدير  �سعيد  المنعم  عبد  قال  جانبه،  من 

النقو�ص  بع�ص  اإن  )جنوب(،  اأ�سوان  اآثار  عام 

الم�سرية،  الملكية  عالمات  ت�سمنها  يرجح 

ما يدل علي امتداد نفوذ الملكية وا�ستقرارها 

جنوب  في  الميالد  قبل  الرابعة  الألف  من 

الإعالن  لآخر،  وقت  م�سر. وت�سهد م�سر من 

عن اكت�سافات اأثرية، وتزخر البالد باآثار تعود 

لعهد قدماء الم�سريين الذين بنوا الأهرامات 

الم�سرية اإحدى عجائب الدنيا ال�سبع القديمة.

المصدر: األناضول
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عيون 
إيفانكا 

وعيون تريزا 

الرئي�ص  ابنة  اإيفانكا  عيون  لغة  بتحليل  الما�سية  الفترة  خالل  النا�ص  ان�سغل 

بينهما  و�ستان  البريطانية  الوزراء  رئي�سة  ماي  تريزا  وعيون  ترامب  الأمريكي 

فعيون الأولى )اإلى جانب جمالها طبعا ( توحي بالثقة والفرح بعد تحقيقها عدة 

انت�سارات �سيا�سية لزوجها كو�سنر واإعداده م�سروع ما ي�سمى )�سفقة القرن(، 

واأما عيون تريزا فقد كانت باكية وحزينة وهي تعلن ا�ستقالتها من من�سبها بعد 

ف�سلها في مو�سوع )البريك�ست(. 

وهنا اأ�ستطيع اأن اأخترع نظرية �سيا�سية جديدة تقول »اإن العيون الجميلة تك�سب 

الرهان دائما في مختلف المحافل ال�سيا�سية ومن باب اأولى غير ال�سيا�سية اأي�سا«.

نابليون  اإن  يقال  المثال  �سبيل  فعلى  التاريخية  الروايات  توؤكدها  النظرية  وهذه 

بونابرت القائد الفرن�سي الم�سهور تلقى اأعظم هزيمة من عيون الأميرة جوزفين.

ومن هذا المنطلق يجب علينا اأن نح�سن اختيار العيون التي ت�سمن لنا تحقيق اأي 

انت�سار نطمح له حتى لو كان ذلك زيادة مبيعات في محل لبيع الفالفل .

وتقول القاعدة العربية )من اأجل عين تكرم مدينة( ولذلك فاإن بع�ص المراقبين 

اأجل عيون  اأ�سماءهم طبعا( ي�ستندون عليها بقولهم  اأن من  )الذين لم يذكروا 

اإن  العربية  الدول  ولح�سن حظ  والمدن،  الق�سايا  كبير من  بيع عدد  تم  اإيفانكا 

اإيفانكا لم تزرها جميعها واإل كانت العواقب وخيمة .!

ويبقى ال�سوؤال واللغز المحير وهو ما هو لون عيون اإيفانكا؟ وفي الواقع فاإن هذا 

ال�سوؤال هو ال�سغل ال�ساغل لو�سائل التوا�سل الجتماعي ب�سبب تغير لون عيونها في 

اليوم الواحد من الخ�سراء اإلى الع�سلية وحتى الزرقاء ول اأحد يعلم في الحقيقة 

هل تلب�ص عد�سات اأم ل وماهو لون عينيها الأ�سلي؟!

نعود اإلى عيون تريزا التي و�سفتها بع�ص و�سائل الإعالم باأنها عيون محترمة على 

الرغم من دموعها وحزنها وو�سفتها بع�ص ال�سحف بالف�سل الذريع، وعلى الرغم 

من كل الذي حدث فاإنني اأراها عيوًنا �سادقة.

بقولها  فيروز  تغنت  الفنانة  ودورها عندما  العيون  اأهمية  على  الأدلة  اأبرز  ومن 

»يخرب بيت عيونك يا عليا �سو حلوين« ويكفي اأن تمر ب�سكل خاطف على الأبيات 

الغزلية  الأبيات  من  هائلة  كمية  لتجد  والحديثة  القديمة  ال�سعرية  والق�سائد 

بالعيون وتاأثيرها ال�سحري على النا�ص..

ويقول ال�ساعر) واذا العيون تحدثت بلغاتها قالت مقاًل لم يقله خطيب ( وهناك 

الكثير من المدربين والمحللين الذين ي�ستطيعون قراءة لغة العيون والتي تكون 

في الغالب لغة �سادقة وتر�سل ر�سائل اإيجابية و�سلبية للذي يح�سن قراءتها،  ومن 

اأراد قراءة الم�سهد العربي الحالي  عليه اأن يركز في عيون القادة وال�سيا�سيين 

وتبقى  نعي�سها،  التي  الزرقاء(  )والبالوي  الواقع  و�سيكت�سف  الإعالميين  وحتى 

حادثة  )لكل  و�ساعتها  �سم�سية  نظارة  يلب�ص  ال�سخ�ص  كان  لو  الوحيدة  الم�سكلة 

حديث( ! 

وفي النهاية ن�سيحة ل تعتمد على عين غيرك فمهما كان بريق عين غيرك وقوتها 

اأو لونها فاإنها لن ت�ستطيع اأن تقول وتعبر ما تراه بعينك.

ماهر الزدجالي

 ل تعتمد على عين 

غيرك فمهما كان بريق 

عين غيرك وقوتها

 اأو لونها فاإنها لن 

ت�ستطيع اأن تقول 

وتعبر ما تراه بعينك

تمار�ص �سعوب »دوغون« المالية طقو�ًسا للك�سف عن الكالم ال�سّري، وتتطلب خروج قناع يدعى »اإيمينانا« 

ا با�سم »اأم الأقنعة«.  وُيحفر هذا القناع -وهو على �سكل ثعبان- على طول جذع ال�سجرة،  وُيعرف اأي�سً

وله راأ�ص م�ستطيل تخرج منه عينان بارزتان وله ج�سم مثقب تعلوه مثلثات حمراء و�سوداء. ووفًقا لثقافة 

»دوغون« فاإن هذا القناع هو عماد روح الجد الأ�سطوري الأول الذي مات على �سكل ثعبان. ويوجد »اأم 

الأقنعة« الآن في متحف »ج�سر برانلي« في باري�ص، حيث نقله الم�ستك�سفون الفرن�سيون معهم بين عامي 

�صنة.   ٦٠ قبل  به  لهم حاجة  تكون  لن  اأنه  با�ستعارته تحت ذريعة  اأقنعوا ماّلكه  اأن  بعد  و١٩٣٣،   ١٩٣١

وبح�سب تقاليد »دوغون«، فاإن »اإيمينانا« يخرج كل ٦٠ �سنة لتخليد الوقت الذي ح�سلت فيه الب�سرية على 

الكالم، وهو ثعبان بطول ١١ متًرا مدفون تحت الأر�ص  

المصدر: العمانية

أم األقنعة.. 
ثعبان يخرج 
كل 60 سنة

بينغ في حفل  ال�سيني �سي جين  الرئي�ص  قال 

الآ�سيوية:  الح�سارات  حوار  موؤتمر  افتتاح 

»من اأجل مواجهة تحدياتنا الم�ستركة واإيجاد 

اإلى  نتطلع  فاإننا  للجميع،  اأف�سل  م�ستقبل 

الذي ل يقل  لتلعب دورها،  الثقافة والح�سارة 

اأهمية عن الدور الذي يلعبه القت�ساد والعلوم 

قد  ال�سيني  الرئي�ص  وكان  والتكنولوجيا«. 

�سنوات،  خم�ص  قبل  الموؤتمر  هذا  عقد  اقترح 

المتبادل  الفهم  باأهمية  روؤيته  من  انطالقا 

ال�سلمية  التنمية  اأجل  من  الح�سارات  بين 

الحترام  على  ركز  الذي  الموؤتمر  للب�سرية. 

اأفرز عن تا�سي�ص من�سة  المتبادل والم�ساواة، 

حوار الحضارات اآلسيوية..  استعادة ألمجاد غابرة

تقدير  بهدف  المختلفة  للح�سارات  جديدة 

قيم الآخرين، والتعلم من بع�سهم البع�ص على 

نحو اأو�سع، والتقدم مع الوقت لتحقيق التنمية 

البتكارية.

الأن�سطة  �سل�سلة من  الموؤتمر على  ا�ستمل  وقد 

اإلى  الفتتاح  حفل  من  ابتداًء  المتنوعة 

الآثار  معار�ص  مثل  الفرعية،  المنتديات 

ومقابلة  الآ�سيوي،  المطبخ  ومهرجان  الثقافية 

موكب  جانب  اإلى  ال�سينمائيين  الفنانين 

رائعة  �سورة  قدم  حيث  الآ�سيوية،  الح�سارة 

بما  ال�سينية  الأرا�سي  عبر  الثقافي  للتفاعل 

في ذلك بكين وهانغت�سو وقوانغت�سو وت�سنغدو، 

ومختلف المدن الم�سيفة لأن�سطة الموؤتمر. 

مورفي  رود�ص  الأمريكي  الموؤرخ  اأن  اإلى  ي�سار 

المرجح  »من  اآ�سيا(:  )تاريخ  كتابه  في  قال 

الحادي  القرن  عالم  على  اآ�سيا  تهيمن  اأن 

التقليدي  ما�سيها  من  اأكثر  حتى  والع�سرين، 

ال�سينية  الح�سارات  وت�سعى  المجيد«. 

خالل  من  جديدة  اأمجاد  ل�سنع  والآ�سيوية 

العالم،  في  الأخرى  الح�سارات  مع  التبادل 

اأ�سوة بما حققه اأ�سالفهم القدامى.

 المصدر: اآلسيان
ترجمة: التكوين »باختصار«
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يحتفل ال�سكان في هولندا كل عام »باليوم الوطني لطواحين الهواء«، حيث 

يقومون بزيارة طواحين الهواء والتقاط ال�سور في الأنحاء.

الم�سرحة خالل  م�ساحة  نفاد  بعد  الآي�سكريم  والر�سع في مجمدات  الأطفال  تم ح�سر جثث 

2014. عبرت الفنانة دعاء كي�ستا الفل�سطينية عن ذلك بتمثال على �سكل  النزاعات في عام 

اآي�سكريم ي�سبه وجه طفل ُقتل خالل الهجمات ال�سرائيلية على رفح 2014.  

هولندا.. 

فل�سطين.. 

عمل فني وفكرة مبتكرة للفنان »هانز اأوب دي بيك« الذي يحمل ا�سم »تيمو وبرايان«، 

في معر�س )الم�سنع( با�سطنبول. 
تركيا.. 

كب�سولة على  نزل  اأول  يعد  وار�سو، حيث  ال�سباب بمنطقة  بيت  الكب�سولة في  ُنزل  فتاة ترتاد   

الطراز الياباني في المنطقة، افتتح منذ نهاية نوفمبر 2018، وهو عبارة عن غرف تاأخذ �سكل 

الكب�سولة وتتراوح اأ�سعار الليلة الواحدة ما بين 10 اإلى 20 يورو. 

بولندا.. 

�صور من العامل
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وبدل  بندقيته  اإلى  �سرخوا في وجهه فقام 

من اأن يتناولها انتزعها مع الوتد على اأمل 

الجدار  نف�ص  وعلى  ليغر�سه  يوما  يعود  اأن 

�ساء من �ساء واأبى من اأبى، واإن لم ي�ستطع 

يوما  �سي�ستريها  خيمة  جدار  على  ف�سيثبته 

�سده  الظروف  حالت  واإن  جواذر،  في 

ُعمان  في  مق�سورته  في  الوتد  ف�سيزرع 

ويكبر  فيورق  الوتد  في  �ستدب  الحياة  لعل 

�سيحتطبها  �سامخة  �سجرة  اإلى  ويتحول 

اأو عربات  �سفنا  منها  لي�سنع  يوما  التاريخ 

مدافع اأو �سيقطع اأغ�سانها اأوتدة للمحازم 

والبنادق وجحال الماء.

ا�ستهت  بما  الرياح  وجرت  الأيام  ودارت 

وديعة  اإلى  متجها  مركبا  فا�ستقل  �سفائنه 

�سلطان بن اأحمد ومعه ابنه �سيخان والوتد 

المنزوع من القلعة.

كانت زوجته غنيمة حامال ومع ذلك تركها 

بعد اأن اأو�سى بها اأهله واأهلها، فا�ستوى على 

جواذر  باتجاه  الأزرق  لليم  العابر  المركب 

الدوام  على  ن�سطا  المالحي  الخط  ليبقى 

بين عا�سمة الإمبراطورية والأطراف.

بال  ي�سافر  فهو  اأبيه  عك�ص  �سيخان  وكان 

ول  نف�سية  ول �سغوطات  تاريخية  خ�سارات 

التزامات مع جواذر ول وعود مع القلعة ول 

اأق�سام عليه اأن يبر بها مع راية ال�سارية.

حلم  اأجل  من  اأبيه  مع  �سيخان  �سافر  لقد 

�سغير لكي يباهي اأبناء بلدته باأنه �سيركب 

البحر واأنه �سيعود من هناك ب�سيكل ك�سيكل 

بقايا  من  والده  له  ا�ستراه  الذي  جاره 

روبياته لرحلة الهند.

وحين ا�ستوى على ظهر المركب كان �سيخان 

الأحجام  معادلة  على  مرة  لأول  يتعرف 

ا  والم�سافات حين راأى م�سقط الكبيرة جدًّ

بل وتغط�ص  ال�سامخة  بيوتها  تبتعد فت�سغر 

جدا  ال�سغيرة  جواذر  بينما  البحر،  في 

قلعتها  وتت�سخم  المركب  اقتراب  مع  تكبر 

ال�سلطانية مع كل موجة يعبرها.

وكان العلم الباك�ستاني الأخ�سر على �سارية 

القلعة يخفق محدثا الكثير من الألم والكاآبة 

في قلب اأبيه القاب�ص على جمر التاريخ.

اأرجعت  كالجبل  كبيرة  موجة  اأن  اإل 

معادلة  معها  واختلت  الخلف  اإلى  المركب 

ا�ستهائه  دون  وحالت  والم�سافات  الأحجام 

من  لت�سغر  جواذر  فابتعدت  الر�سو،  في 

غ�سبه  اأمارات  يظهر  البحر  وكاأن  جديد 

على انف�سال جواذر عن عمان، وكاأن قلعة 

�سلطان بن اأحمد تنتف�ص لتغيُِّر لون رايتها 

على ال�سارية.

وكانت �سيحات الركاب اآخر الأ�سوات التي 

تناهت اإلى م�سامعه.  

يثعب  الذي  والدم  المه�سم  اأبيه  وجه  وكان 

منه والوتد الملتحم بعروق يديه اآخر العهد 

اأق�سمه  الذي  الق�سم  فلعل  اأبيه،  بمالمح 

والده بزرع الوتد مجددا في جواذر ها هو 

الوتد،  ليموت هنا ويدفن هنا ومعه  به  يبر 

بل ليتحول هو الوتد في الأديم الجواذري.

لقد تحقق حلم عبيد بزرع الوتد في اأطراف 

الذي جاء من  بينما �سيخان  الإمبراطورية 

اأجل ال�سيكل خ�سر اأباه ووتده وحلمه.

ووري  المركب  ت�سايحت جواذر على غرق 

التراب من رحل وعلى راأ�سهم عبيد ووتده.

على  ممددا  نف�سه  �سيخان  وجد  اأيام  وبعد 

�سرير الم�ستو�سف ال�سغير وحوله الأطباء 

وطاقم التمري�ص وهو ل يعرف من هو وما 

ا�سمه وما ا�سم اأبيه.

ا�ستقبلوا  فقد  ُعمان  في  قريته  اأبناء  اأما 

كان  من  جميع  وغرق  المركب  جنوح  نباأ 

عزاء  فاأقاموا  الحزن  من  بالكثير  عليه 

غنيمة  اأمه  وفقدت  �سيخان  وابنه  لعبيد 

و�سعف  عقلها  والبن  بالزوج  المفجوعة 

ب�سرها الذي ابي�ّص لكثرة البكاء فو�سعت 

لطفت  العناية  اأن  اإل  اأوانه  قبل  حملها 

واأ�سمته  معافى  �سليما  فخرج  بالمولود 

ي�سميه. اأن  ينوي  عبيد  كان  كما   خلفان 

وابنه  لعبيد  عزاء  اأقامت  البلدة  اأن  ورغم 

�سيخان، اإل اأن �سيخان لم يكن بين الغرقى 

فهو الناجي الوحيد بل الميت الحي بعد اأن 

اأفقدته ال�سدمة القدرة على تذكر ما حدث 

له ولأبيه، ولماذا جاء في الأ�سا�ص اإلى هنا؟ 

ومع من جاء؟.

يفرك  اأيام  بعد  بدا  اأبي�ص  �سر�سف  وتحت 

اإبهام قدمه اليمنى مع الإ�سبع الذي يجاوره 

بملح  والمقرحتين  الجافتين  �سفتيه  واأن 

البحر تتو�سالن من ي�سقيه

لم يكن لديه ما يثبت هويته وا�سمه وجن�سيته 

عليه  فاأ�سفق  �سيء،  كل  الموج  ابتلع  فقد 

أشرعة ٢٣ يوليو
 في موانئ اإلمبراطورية من جديد

 حمود بن سالم السيابي

كان ع�سكريا في قلعة جواذر قبل اأن تغير �سارية قلعة �سلطان بن اأحمد رايتها 

الحمراء وتت�سلم باك�ستان عهدة �سلطان بن اأحمد المعمدة بالدم والت�سحيات.

وفي لحظة توافقات راآها موؤلمة رف�س الع�سكري عبيد م�ساركة زمالئه في اإنزال 

الراية العمانية من ال�سارية. 

وحين ذكروه بالطاعية التي ل تناق�س، تثاقل في مد يده اإلى بندقيته المعلقة 

على الوتد ليمت�سقها ويغادر القلعة ككل الذين غادروا. 
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اأحد عمال الم�ستو�سف ويدعى رحيم خان 

فاحت�سنه ومنحه ا�سم خان على ا�سم اأبيه 

 فاأ�سبح �سيخان يحمل ا�سم خان رحيم خان.

الم�ستو�سف  غادر  العالج  من  �سهور  وبعد 

اأ�سرة رحيم  اأبيه الجديد ليقا�سم  اإلى بيت 

وحو�ص  غرفتين  من  المكون  البيت  خان 

تتو�سطه نخلة با�سقة.

مع  ودر�ص  البلو�سية  اللغة  �سيخان  اأتقن 

كنتيجة  وح�سل  الجديد،  اأبيه  من  اإخوانه 

لتفوقه على بعثة لدرا�سة الطب في كرات�سي 

في  كمجند  الإلزامي  التجنيد  فترة  واأكمل 

بم�ستو�سف  التحق  ثم  الباك�ستاني  الجي�ص 

له  الذي كتب اهلل  الم�ستو�سف  جواذر وهو 

فيه الحياة.

وفي كل مرة يعود فيها اإلى بيت اأبيه رحيم 

في جواذر كان يطيل النظر اإلى النخلة التي 

اأو  اأبيه  زوجة  من  فيطلب  الحو�ص  تتو�سط 

تحت  »كرفايته«  ت�سع  اأن  يناديها  كما  اأمه 

النخلة هربا من �سداع المكيف.

المعلق  قمي�سه  ليتناول  غرفته  دخل  وكلما 

في الوتد كان يت�سبث بالوتد لدرجة التحفز 

لنتزاعه من مكانه دون اأن يعرف �سر تعلقه 

بالنخلة والوتد.

اأو  اأمه  �سراخ  على  اأفاق  ظلماء  ليلة  وفي 

فهب  اأباه،  يدرك  باأن  ت�ستغيثه  اأبيه  زوجة 

التي  نخلته  تحت  من  م�سرعا  كالمجنون 

الأخير  الهزيع  على  برودتها  ت�سكب  تركها 

من نومه.

مقلقة  لدرجة  نازل  فكان  ال�سغط  تفح�ص 

اقتراب  اإلى  ي�سير  والنب�ص  وال�سفاه مزرقة 

عجل  على  الإ�سعاف  فا�ستدعى  النهايات 

فتم اإ�سعافه من موؤ�سرات جلطة قوية. وبعد 

الم�ستو�سف  في  والمتابعة  العالج  اأيام من 

تماثل رحيم لل�سفاء.

وفي جل�سة ود بين الثنين �ساأله رحيم خان 

عن �سر تم�سكه بالنوم تحت نخلة البيت فرد 

خان باأنه ل يعرف �سببا لذلك ولكنه يحب 

تلك النخلة ويجد راحة في النوم تحتها.

�ساأله رحيم خان اأن جواذر بها اآلف النخيل 

خان  فاأجاب  تجاهها  ال�سعور  نف�ص  له  فهل 

باأن نخلة حو�ص البيت وحدها التي ت�ستاأثر 

بحبه، بل اإنه يراها مختلفة عن بقية النخل 

النوم ويرى  واأنه يراها في  وكذلك ثمرها، 

مجرد  وهي  فيها  زرعت  التي  الأماكن 

ف�سيلة.

لي�ست  اإنها  بني  يا  كذلك  هي  رحيم  قال 

مع  جاءت  ف�سيلة  هي  بل  جواذر  نخيل  من 

تحت  جواذر  كانت  اأيام  ُعمان  من  م�سافر 

ذلك  فزرعها  الحمراء  البو�سعيدية  الراية 

العماني بيده في بيتنا الذي كان بيته.

لقد ابتلي ذلك العماني بمر�ص فتوفاه اهلل 

فكتب والي جواذر لورثته في ُعمان عن موت 

ياأتوا  اأن  وعليهم  بيتا  يملك  واأنه  قريبهم 

لت�سلمه اأو الت�سرف فيه، فطلب الورثة من 

اأحد معارفهم بيعه واإر�سال المال اإلى ُعمان 

فكان البيت من ن�سيبي بعد اأن ا�ستريته من 

وكيل الورثة.

يكثر  وبداأ  بالنخلة  �سيخان  تعلق  ازداد 

وعن  النخلة  موطن  ُعمان  عن  القراءة 

العمانيين الذين كانوا زراعها هنا.

وفي الثالث والع�سرين من يوليو عام ١٩7٠ 

كان اأبوه رحيم خان في ال�سوق حين توالت 

الجاللة  �ساحب  ح�سرة  تولي  عن  الأخبار 

الأمور  مقاليد  المعظم  قابو�ص  ال�سلطان 

خلفا لأبيه الذي �سهد عهده انف�سال جواذر 

عن ُعمان.

ل  اأنها  رغم  للحدث  فرحة  جواذر  كانت 

تعرف ال�سلطان الجديد اإل اأن اهلل اإذا اأحّب 

عبدا حببه في خلقه. 

كان الأب رحيم خان م�سغوًل بما حدث في 

خان  الدكتور  اأو  بالتبني  ابنه  بينما  ُعمان 

يع�ص  فلم  الهتمام  نف�ص  اأباه  ي�ساطر  لم 

انقطع  فقد  جواذر،  في  العماني  الزمن 

بفعل الحادث عن وطنه وجذوره وثقافته بل 

وحتى عن مذهب اأبيه.

حار  جواذري  �سيف  �سبيحة  اأباه  وجاء 

ليبلغه باأنه تلقى دعوة لح�سور موؤتمر طبي 

ال�سفر  يود  اأبوه  كان  اإذا  وما  م�سقط  في 

العماني  الزمن  مع  ذكرياته  ليجّدد  معه 

العمانيين  بروؤية  فرحا  الأب  فهلل  ورجاله 

اأر�سهم  في  المرة  هذه  ولكن  جديد  من 

العمانية. الإمبراطورية  عا�سمة   وفي 

الجوية  الخطوط  طائرة  كانت  اأيام  وبعد 

الباك�ستانية تهبط على مدرج مطار ال�سيب 

من  يقترب  جواذري  �سيخ  لينزل  الدولي 

رحيم  خان  بالتبني  ابنه  وخلفه  الثمانين 

خان لي�سافح الكهل وجوها اأحّبها وي�سافح 

البن زمنا انبتَّ عنه رغم اأنه ابن م�سيمته 

ونخيله و�سواقيه. 

ا�سطحبهم خمي�ص مندوب الجهة ال�سحية 

المنظمة للموؤتمر اإلى فندق النتركونتننتال 

جميلة  �سوارع  اخترقا  وقد  ال�ساروج  في 

مطرزة بحواف من النخل والع�سب وتوالت 

مدن واأحياء ناب�سة بالع�سر؟؟؟.  

عن  تماما  مختلفة  الحديثة  ُعمان  كانت 

نف�سها  ت�سابق  وكانت  ت�سل،  التي  ال�سور 

وزمنها لتتفوق على نف�سها وزمنها؟؟؟.  

وفنادق  وبنايات  ومدن  ب�سوارع  مرا 

مفردات  من  والكثير  وجوامع  وم�سارف 

الحياة الحديثة. 

منه  اأف�سل  �سبر  يعقبه  يمر  �سبر  كل  وكان 

هذه  بها  تليق  الإمبراطورية  فعا�سمة 

ال�ستحقاقات.

وبعد ا�ستراحة في غرفتهما بالنتركونتننتال 

فمرا  لل�سوق  اأخذهما  خمي�ص  من  طلبا 

بمطاعم لها رائحة جواذر وطالت الأ�سماع 

وجوها  ووجدا  قحة،  بلو�سية  للغة  مفردات 

الخ�سب  من  عربات  يجرون  باك�ستان  من 

والكثير من الجن�سيات باعة وم�سترين.

اأ�سر خان على �سراء عدة د�سادي�ص عمانية 

يدخل  اأن  المفاجاأة  وكانت  وم�سار  وكميم 

بد�سدا�سة  الفتتاح  يوم  الموؤتمر  قاعة 

خمي�ص  تولى  بم�سرٍّ  اعتمَّ  وقد  بي�ساء 

المندوب ال�سحي لفه على راأ�سه.

التحديات  عن  والأبحاث  الكلمات  تبودلت 

المحيط  دول  باأمرا�ص  الخا�سة  ال�سحية 

بحثه  فكان  فيها  بدلوه  واأدلى خان  الهندي 

محط اأنظار الجميع وعدَّ بين اأف�سل بحوث 

الموؤتمر.

وغادر  الموؤتمر  �سامر  انف�ص  وبينما 

من  خان  ا�ستاأذن  دولهم  اإلى  الم�ساركون 

في  اأيام  عدة  يبقى  لأن  الم�سيفة  الجهة 

اأبوه من عا�سمة  لي�سبع  عمان على ح�سابه 

واأحد  محبيها  من  كونه  الإمبراطورية 

عمانيا  نف�سه  يرى  يزال  ما  الذي  رعاياها 

ويتح�سر على طي الزمن العماني.

الجهة  ومندوب  خان  بين  العالقة  توثقت 

واأباه  خان  خمي�ص  فعزم  ب�سرعة  ال�سحية 

الدعوة  فقبال  الداخلية  في  بلدته  لزيارة 

بحما�س.

في  اإفطارهما  ووالده  خان  اأنهى 

النتركونتننتال على عجل، ف�سيارة خمي�ص 

من  ماكينتها  احترت  قد  لوريل«  »الدات�سن 

النتظار.  

ليكون  خمي�ص  بجوار  رحيم  الكهل  جل�ص 

الدكتور خان  بينما  »الكندي�سن«  اإلى  اأقرب 

الم�سوار  طوال  ينثر  الخلفي  الكر�سي  في 

ليترجمها  دونما حاجة  بالإنجليزية  اأ�سئلته 

اإلى البلو�سية لأبيه الذي ح�سد من �سنواته 

ي�ساعده  ما  جواذر  م�ستو�سف  في  بالعمل 

على الفهم.

النخل  عبق  ومعها  خمي�ص  بلدة  اقتربت 

المبلل  الطين  ورائحة  العذوق  واألوان 

»�سراريخ«  و�سخب  ال�سواقي  بفي�سان 

لنخلة  يحن  خان  الدكتور  جعلت  ما  القيظ 

وعدم  ا�سطراب  في  ويعي�ص  جواذر  حو�ص 

توازن بين نخلة جواذر ونخيل بلدة خمي�ص.

في  تبلغه  مكان  اآخر  عند  ال�سيارة  توقفت 

فكان  الدروب  لتحتويهم  فترجلوا  البلدة 

اإياه  مفاتحا  لأبيه  بالبلو�سية  يرطن  خان 

لأول مرة باأن مثل هذه الدروب تراوده دوًما 

في الحلم وتتكرر دون تف�سير وها هي اليوم 

تتف�سر.

رجال  اأحد  مبروك  الطريق  في  التقاهم 

البلدة ف�سلم على خمي�ص وبعد الم�سافحة 

لمبروك  �سيفيه  خمي�ص  قدم  العلوم  واأخذ 

باأن هذا رحيم خان وهذا ابنه الدكتور خان 

رحيم خان.

خلفان  »كيه  يت�ساءل  وهو  خمي�ص  ابت�سم 

�سار  متى  ومن  خان«؟  اإلى  ا�سمه  غيَّر  مو 

دكتور؟

خان  الدكتور  عالقة  وما  خمي�ص  فقال 

بخلفان؟.

وب�سر  �سمع  ِفيِّ  »بعدني  خمي�ص  فقال 

واأعرف الأوادم ما اأتغبَّى«.

خمي�ص  لهم  ترجم  اأن  بعد  الجميع  �سحك 

ووا�سلوا  لمبروك  العابرة  الدعابة  هذه 

الدرب الذي يتكرر في حلم خان كثيرا. 

انتظار  في  هناك  الكل  كان  ال�سبلة  وفي 

عامرة  ال�سبلة  وكانت  خمي�ص،  �سيوف 

الزاوية  هذه  في  القهوة  »يخدم«  بالذي 

« في تلك القرنة بينما يحمل  والذي »ي�سفُّ

اإبطه،  تحت  اأ�سفر  خو�ص«  »قب�ص  ثالت 

ليقلدها  خو�سة   » »يتعُّ واأخرى  لحظة  وبين 

بين اأ�سابعه فيطول »ال�سرد«.

فقد  خان  لرحيم  لفتة  الم�ساهد  كانت 

قبل  جواذر  في  العمانيين  لزمن  اأعادته 

كانت  بينما  ال�سارية،  من  الراية  اإنزال 

حالة  اإلى  ت�سده  فهي  خان  للدكتور  موجعة 

طبية ل يفهمها ودوار ل يعرف �سببه.

جاءت »الفوالة« رطبات من نخيل مق�سورة 

اإلى  تقطيعه  تم  موز  و�سحن  ال�سبلة  وقف 

قطع و�سحن بوت.

واإذا  وجعه،  زاد  رطب  حبة  و�سع  وكلما 

فتناول  ال�سداع  ازداد  موز  قطعة  ق�سر 

ت�سربها  فازداد  البوت  حبات  من  هب�سة 

الأ�سابع. بين  فركها  لكثرة  يديه   من 

  كانت جواذر فرحة للحدث 
رغم أنها ال تعرف السلطان 
الجديد إال أن اهلل إذا أحّب 
عبدا حببه في خلقه. 
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بعدها  ووقف  الغ�سول«  »�سحلة  دارت 

فناجين  ي�سكب  ال�سبلة  و�سط  في  م«  »المغنِّ

ِلَفْت« للتو من دلة »البرام«. كالجمر فقد »�سُ

لعله  اآخر  بعد  فنجانا  ي�ستزيد  خان  كان 

يك�سر ال�سداع اإل اأن ال�سداع يزداد بينما 

الدكتور  مالمح  في  التركيز  يطيل  م  المغنِّ

الذي ل ي�سبع من �سرب القهوة فيقارن �سدة 

ال�سبه بينه وبين خلفان بن حياة عبيد.

حياة  زوجة  خالته  بيت  اإلى  المغنم  عاد 

عبيد المكلومة في غرق زوجها عبيد وابنها 

�سيخان.

اإلى  جاء  خمي�ص  اإن  لخالته  المغنم   قال 

خلفان  ي�سبه  اأحدهم  واأن  ب�سيوف  ال�سبلة 

»مقطعنه على ح�ساه«.

التي  غنيمة  خالته  اإل  بالبيت  من  �سحك 

ا.  بكت بكاء مرًّ

دخل فجاأة مبروك وقال لغنيمة كاأنه خلفان 

لي�ص  ذلك  المغنم  فقال  البندر،  من  رجع 

خلفان بل جواذري نزل �سيفا على خمي�ص 

واأنه ي�سبهه.

يردد  وهو  مبروك  الده�سة  علت 

�سلمت  يوم  خلفان  فكرته  اهلل  �سبحان 

طينة«. من  يخلقوا  »�سبعة  ولكن   عليه 

ان  يحدثها  قلبها  فبداأ  غنيمة  بكاء  ازداد 

هذا ال�سيف هو ابنها الأول �سيخان واأنه لم 

يمت كما قيل عنه.

فنهرها  ال�سيف  روؤية  على  غنيمة  اأ�سرت 

مو  باأل�سنتهم  يزجرونها  وهم  الحا�سرون 

تريدي تف�سحينا؟.

غير  الحارة  �سبلة  �سوب  قوة  بكل  اندفعت 

اآبهة باأحد فقب�سها اثنان عند باب ال�سبلة 

ويكبران  يهلالن  وهما  بالقوة  فاأعاداها 

ويحوقالن لقد »جاءتها زغفة«.

يعزموه  اأن  روعها  لتهدئة  عليها  اقترحوا 

اأن  وباإمكانها  بيتهم  في  بكرة  »ريوق«  على 

على  المفتوحة  ال�سفة  دري�سة  من  تراه 

حو�ص البيت. 

من  اأحر  على  بكرة  مجيئه  غنيمة  انتظرت 

بين  و�سيفاه  خمي�ص  ان�سغل  بينما  الجمر 

�سبلة و�سبلة وفوالة وفوالة. 

وابنه  خان  رحيم  وا�سطف  الظهر  اأذن 

النا�ص  ب�سط  وقد  الم�سلين  مع  الدكتور 

اعتادا.   كما  ف�سليا  ال�سيفين  اإل   اأيديهم 

به  ت�سيق  اأن  تو�ساأ  حيث  »الوقبة«  كادت 

فقد انتابته حالة دوار، وغادر »الوقبة« على 

عجل ليرى جذوع الم�سجد كالرماح تل�سعه 

وتنخر ذاكرته.

كريوق جواذر  يكن  ولم  بكرة«  »ريوق  وجاء 

الكيما«  اأو  و»الدال  التنور  خبز  من  فخال 

النتركونتننتال  »كروا�سان«  فيه  ولي�ص 

»بوفيه  في  فروت«  »الجريب  ع�سير  ول 

الإفطار«.

بالحليب  اأعدت غنيمة ل�سيفيها »بوبر  لقد 

مع خبز الرخال وملة دنجو وملة مرق لحم 

من بقايا م�ساكيك العيد وخبزة اللجن«.

بينما  با�ستمتاع  ياأكل  رحيم  الكهل  كان 

للم�ساهد  �سداعا  يزداد  خان  الدكتور 

المكان.  وتفا�سيل  والرائحة   والنكهة 

من  ليغ�سال  ال�سيفان  ينه�ص  اأن  وقبل 

ال�سماء  في  غنيمة  �سرخة  دوت  »ال�سماور« 

وهي  خان  الدكتور  لتح�سن  فاندفعت 

�سيخان  اأبوي  �سيخان  »م�سنوني  تبكي 

رجعت؟. اأنت  حي  اأنت  �سيخان«   حبابي 

ت�سم  والمراأة  مذهول  رحيم  كان 

خان  بينما  هزا  وتهزه  قوتها  بكل  خان 

ماأخوذا  بلو�سية  بلغة  ويرطن  يبكي 

وانفعالتها. المراأة  ت�سرف   بده�سة 

ت�سده  خفية  قوة  بين  متاأرجحا  وكان 

النجرار  من  الحياء  وبين  معها  للتجاوب 

وراء م�ساعره.

ال�ستباك  لف�ص  الحا�سرون  تدخل 

الدكتور  بينما  المراأة  ولتهدئة 

له غنيمة  هز  �سدة  من  عرقا   يتف�سد 

تتوهم  التي  المراأة  لهذه  النظر  يطيل  وهو 

اأنه ابنها بل وبداأ هو يقاربها بالوجوه التي 

الحلم  في  المتكررة  الدروب  في  توم�ص 

فكانت هي بين اأجمل الوجوه.

ابنها  ا�ستدعاء  وتم  بالنا�ص  البيت  ازدحم 

باأن  لإبالغه  البندر  اإلى  الم�سافر  خلفان 

يمت  لم  ومات  اإنه غرق  قيل  الذي  �سيخان 

واأن الدكتور خان اإنما هو نف�سه �سيخان بن 

عبيد الذي �سافر اإلى جواذر من اأجل �سراء 

ال�سيكل.

�سوب  التهامات  فتوجهت  قليال  الجو  هداأ 

يف�سح  ولم  عبيد  موت  اأخفى  الذي  الكهل 

ال�سنين.   هذه  طوال  �سيخان  نجاة   عن 

لذ خان اأو كما يناديه الغا�سبون في البيت 

التي  الأ�سئلة  تجاه  بال�سمت  �سيخان  با�سم 

الرد  بمقدوره  يكن  فلم  اأباه  وتمطر  تمطره 

عليه  بحانق  هو  فال  اأبيه  عن  يدافع  اأن  ول 

فقد رباه وعلمه ول هو برا�ٍص عنه اإذا كان 

قد تعمد اإخفاء الحقيقة واإلغاء ذاكرته بدل 

من اأن ين�سطها.

الح�سور  بين  ترجمان  اإلى  خمي�ص  وتحول 

والكهل رحيم خان.

الولد  اأن  يعرف  يكن  لم  باأنه  خان  اأق�سم 

الذي عالجه ورباه وعلمه واأعطاه ا�سم ابنه 

ابنهم  نف�سه  هو  بالحمى  توفي  الذي  خان 

�سيخان.

تعمل  �سفينة مالحية  اأن  يعرفه  ما  كل  واأن 

الخليج  موانئ  بين  المالحة  خطوط  على 

وموانئ �سبه القارة الهندية قد غرقت قبالة 

من  العديد  وعليها  الجواذرية  ال�سواحل 

الناجين  بين  الولد  هذا  فكان  الجن�سيات 

ذاكرته  فقد  اأنه  اإل  الوحيد  الناجي  وربما 

فلم يعرف �سيئا عن اأم�سه.

بنخلة  الطفل  تعلق  رابني  لقد  الكهل  وقال 

مزروعة في حو�ص البيت فحكيت له ق�ستها 

في�سرح  �سيئا  فعله  ردود  من  اأ�ست�سف  لعلي 

معلومات  باأي  في�ساعدني  مجيئه  ق�سة  لي 

اأ�سراري.   يتوفاني اهلل ومعي  اأن   عنه قبل 

اإل اأن هذا الولد لم يف�سح عن �سيء وظل 

ارتباطه بنخلة الحو�ص مجرد رباط حنيني 

لأ�سرد  قبله  من  لأ�سئلة  يتطور  ولم  فقط، 

فقد  �سبيله  لحال  فتركته  التفا�سيل  بقية 

اأرغب في تعذيبه بنب�ص  ن�سي الما�سي ولم 

ربما يوؤلمه.

وكان من المقرر اأن تدوم زيارة رحيم خان 

فقط  ليومين  خمي�ص  لبلدة  خان  والدكتور 

يعودان منها مبا�سرة اإلى المطار فقد �سبق 

اأن  اإل  بالنتركونتننتال،  اإقامتهما  واأنهيا 

زيارتهما امتدت لأكثر من اأ�سبوعين.   

قابله  من  لكل  يعتذر  خان  رحيم  وكان 

الدكتور  بينما  بلدتهم  لبن  ح�سل  عما 

الجذور  مع  عالئقه  يجدد  �سيخان  اأو  خان 

عربية. مفردات  لكت�ساب  ب�سرعة   ويتقدم 

وفي طريق العودة اإلى م�سقط لتاأكيد حجز 

خان  الدكتور  كان  اأوانه  فات  الذي  ال�سفر 

عا�سمة  مجد  ي�ستعيدان  اأبوه  كان  والذي 

التي  ال�سور  بين  ويقارنان  الإمبراطورية 

في�سهدان  المعا�ص  بالواقع  جواذر  ت�سل 

قيادتها  ظل  في  لُعمان  الكبيرة  النه�سة 

الحكيمة ونهجها الر�سيد من بنية اأ�سا�سية 

كنتيجة  التنفيذ  كلفة  رغم  متكاملة 

وتناثر  وات�ساعه  المكان  لطبوغرافية 

المواقف  في  ثبات  اإلى  ال�سكانية  تجمعاته 

الح�ساد  هذا  فكان  الروؤية  في  و�سوح  اإلى 

الوفير والمتكامل.

ومنها  كرات�سي  اإلى  العائدة  الطائرة  وفي 

غير  هو  �سيخان  اأو  خان  كان  جواذر  اإلى 

عا�سمة  ليرى  ب�سوق  �سافر  الذي  الطبيب 

ليعود  الزمن  ي�سابق  هو  فها  الإمبراطورية 

للوطن واإلى وجه اأمه.

م�سقط  خط  على  الم�سايخ  كان  بلدته  وفي 

الأجهزة  مع  الم�ساوير  ين�سجون  الداخلية 

مع  الغرق  حادثة  ويحركون  المعنية 

الهند  وقن�سليات  المالحية  ال�سركات 

�سيخان من جواذريته  وبريطانيا ل�ستعادة 

�سفر  جواز  وي�ستخرجون  عمانيته  اإلى 

جديًدا با�سم �سيخان بن عبيد.  

فارع  المرة  هذه  ُعمان  اإلى  �سيخان  عاد 

المطار  من  فتوجه  الخطى  واثق  القامة 

التي  اأبيه  لغرفة  اأمه  لت�سطحبه  بيته  اإلى 

هي  فها  مات  منذ  تفتحها  ل  اأن  اأق�سمت 

المربوطة  المفاتيح  قالدة  تخرخ�ص 

ال�سدئ. القفل  وتعالج  وقايتها   بطرف 

منذ  مكانها  اأبيه  فرائحة  الباب  اأمه  تفتح 

تحفز  في  �سامتا  مكانه  اأبيه  وخنجر  رحل 

لأن يعلق على جدار قلعة جواذر. 

وكانت في الغرفة مالب�سه ال�سغيرة وحزاق 

الف�سة.

�سلمته اأمه غرفة اأبيه وكل اأوراقه ومتعلقاته 

ولتكون  العائلة  عمود  اليوم  فهو  ال�سخ�سية 

الغرفة ع�ص الزوجية مع من �سيختارها قلبه. 

كانوا  الذين  ال�سبلة وكل  اإلى  �سيخان  توجه 

الذين  وكل  كبروا،  قد  يوما  مثله  �سغارا 

على  يت�سابقون  يوما  الف�سة  حزاق  يلب�سون 

�سرب ال�سبح، وحلم امتالك ال�سيكل تطور 

والبلدة  طراز،  باأحدث  �سيارات  لمتالك 

ال�سغيرة ببيوتها الطينية اأ�سبح بها الكثير 

القنوات  ا�ستقبال  واأطباق  الفيالت  من 

الف�سائية.

لأن  ون�سق  البلدة  في  عيادة  �سيحان  افتتح 

ي�ستقدم اأباه رحيم خان لي�ستريح في ُعمان 

بعد عناء تحت م�سمى ممر�ص.

في  ي�سم  كان  الذي  والرجل  لل�سالة  اأذن 

ال�سالة اأ�سبح يوؤّمهم في غياب الإمام.  

الم�سجد  من  خمي�ص  و�سديقه  هو  خرج 

باتجاه البيت حين مرت فتاة بنف�ص الدرب 

�سوب  بوجهها  فاأ�ساحت  الحياء  فغلبها 

البلدات  عفيفات  ككل  يمرا  حتى  الحائط 

التي لم تلوثها المدنية.  

اإنها �سواخ بنت المعلم نا�سر وقبل اأن يعلق 

�سيخان اأردف ما راأيك بها.

يتحدث  اأمه  مع  �سيخان  كان  اأيام   وبعد 

ب�ساأنها فذهبت لتخطبها فزفت له.

الع�سل  ل�سهر  مكانا  جواذر  تكون  اأن  اختار 

و�سلوا  الم�سوار.  رفيقة  اأمه  تكون  واأن 

جناحا  فحجزوا  كرات�سي  عبر  جواذر 

م�سافة  وعلى  الميناء  على  مطل  بفندق 

تحت  دخلت  التي  القلعة  من  بعيدة  لي�ست 

اإلى جانب  ُعمان،  الترميم من قبل �سلطنة 

تبنيها عمان في  التي  الم�ساريع  الكثير من 

وموانئ. وم�ستو�سفات  مدار�ص  من   جواذر 

تركوا الفندق ليتم�سوا بالمدينة التي تتالألأ 

بالكهرباء.

م�ساء  كان  خان  رحيم  بيت  و�سلوا   وحين 

الأحمر  وباألوان  الموجهة  بالك�سافات 

البيت  اأن  يعني  ما  والأخ�سر  والأبي�ص 

ليفاجاأوا  �سابه  وما  كالزواج  فرحا  ي�سهد 

 اأن رحيم يحتفل بثالث وع�سرين من يوليو.

اأن  واأ�سرته  رحيم  على  �سيخان  اأق�سم 

اإل  �سيء  كل  رتب  فقد  ُعمان  اإلى  يرافقوه 

اأن رحيم اختار البقاء في جواذر التي يرى 

بف�سل  العمانية  الحا�سنة  اإلى  عادت  اأنها 

 فيو�سات الأيادي القابو�سية الممتدة بالخير

قيل  التي  المقبرة  اإلى  �سيخان  توجه 

دفنوا  قد  الغارق  المركب  �سحايا  اأن 

انقاد  اأنه  اإل  القبور  فت�سابهت  فيها، 

القبور  اأحد  اإلى  اأمه  قلب  من  بهدي 

مغ�سيا  عبيد  زوجها  قبر  على  لت�سقط 

التراب. وت�ستف  وتحت�سنه  تلثمه   عليها 

الفاتحة  راأ�سه  عند  وقراأ  اأبيه  على  �سلم 

بغر�ص  تكتِف  لم  الحديثة  ُعمان  اأن  واأبلغه 

بل  تتمنى  كنت  كما  القلعة  في  جديد  وتد 

�سيدت القلعة من جديد.

من  الجغرافيا  نف�ص  اإلى  عادت  ُعمان  واأن 

جديد دون اأن ت�سطر ليرفع التاريخ رايتها 

هي  فمكارمها  جديد  من  ال�سارية  على 

الراية وال�سارية.

فجاءت  هنا،  التاريخية  ُعمان  كانت  لقد 

وتفر�ص  التاريخ  لت�ستاأنف  الحديثة  ُعمان 

بديال  وح�سارتها  لل�سيادة  بديال  نبلها 

اإلى  العودة  في  يوليو  فل�سفة  اإنها  لالإدارة، 

في  ُعمان  �سيد  وفل�سفة  الأجداد،  رباط 

التواجد بقوة في �سطاآن الإمبراطورية.

انتزع اأمه من القبر فاحتوتهم دروب جواذر 

�سفنا  ي�ست�سيف  الذي  بالميناء  ومروا 

اأر�سه  على  تحط  الذي  وبالمطار  ُعمانية 

ناقالت جوية تحمل الخير.

زنجبار  كفر�ساني  اأي�سا  البعيد  البر   وفي 

يتعطر  كان  الذي  واأفقها  مطارها  وكذلك 

بمطبعة ال�سلطان برغ�ص وخليفه بن حارب 

يتالألأ اليوم بماآذن جوامع وم�ساجد ال�سلطان 

في  ال�سالمة  فلك  يخت  ويحت�سن  قابو�ص 

يوليو من عا�سمة   ٢٣ اإبحار جديد لأ�سرعة 

الإمبراطورية اإلى موانئ الإمبراطورية.

-———————— 
م�سقط في 12 يونيو 2019م

  ازداد تعلق شيخان 
بالنخلة وبدأ يكثر القراءة 
عن ُعمان موطن النخلة 
وعن العمانيين الذين 
كانوا زراعها هنا

   فجاءت ُعمان الحديثة 
لتستأنف التاريخ وتفرض 
نبلها بديال للسيادة 
وحضارتها بديال لإلدارة
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الُعمانية الأوزبكية    تخطو العالقات 

اإلى  تنظرون  كيف   .. الأولى  خطواتها 

اآفاق الم�ستقبل لهذه العالقات؟

ال�سلطنة  بين  الدبلوما�سية  العالقات  اقيمت 

وجمهورية اوزبك�ستان منذ ا�ستقالل اوزبك�ستان 

السفير أحمد الكثيري:

العالقات مع أوزبكستان مبنيّة 
على امتداد حضاري وثقة في التعامل

اأوزبك�ستان،  لدى  ال�سلطنة  �سفير  الكثيري،  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سفير  �سعادة  اأكد 

على الرغبة القوية لدى البلدين في تطوير العالقات الم�ستركة، م�سيرا اإلى اأن 

ا�ستقبال جاللة ال�سلطان المعظم لأول رئي�س اأوزبكي، الراحل اإ�سالم كريموف، 

�سّكل نقلة مهمة في م�سيرة هذه العالقات.

تر�سخ  مهمة  عوامل  هناك  اأن  التكوين  لمجلة  حوار  في  ال�سفير  �سعادة  وقال 

اأهمية  اإلى  لفتا  البلدين،  بين  الماأمولة  والقت�سادية  التجارية  ال�سراكات 

اأوزبك�ستان و�سعيها اإلى ا�ستقطاب روؤو�س الأموال لال�ستثمار المبا�سر في اقت�سادها.

هذه النقاط، ونقاط اأخرى في الحوار التالي.. 

عام ١٩٩٢. ومنذ ذلك الحين ا�ستمر التوا�سل 

الم�ستويين  على  ال�سديقين  البلدين  بين 

ح�سرة  ا�ستقبال  ويعتبر  والدولي.  الثنائي 

 – المعظم  قابو�ص  ال�سلطان  الجاللة  �ساحب 

لجمهورية  الول  للرئي�ص  واأبقاه -  اهلل  حفظه 

اوزبك�ستان الرئي�ص الراحل ا�سالم كريموف – 

رحمه اهلل- عام ٢٠٠٩م نقلة مهمة في م�سيرة 

الزيارة  خالل  تم  حيث  الثنائية  العالقات 

الثنائية  التفاقيات  من  العديد  على  التوقيع 

المجالت  من  العديد  �سملت  البلدين  بين 

 حاوره: محمد بن سيف الرحبي
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ويعتبر  والتجارية.  والقت�سادية  الدبلوما�سية 

قرار ال�سلطنة افتتاح �سفارة لها في جمهورية 

اوزبك�ستان في العام ٢٠١٠م دليال وا�سحا على 

رغبة ال�سلطنة في تطوير عالقات ال�سداقة مع 

اوزبك�ستان  جمهورية  قامت  كما  اوزبك�ستان. 

كذلك بافتتاح �سفارتها في ال�سلطنة في العام 

على  وا�سح  دليل  �سك  بدون  وهذا  الما�سي 

العالقة المتطورة با�ستمرار بين البلدين.

بصمات تاريخية
اإلى  تاريخية  اإ�سارات  هناك    هل 

امتداد ح�ساري بين ُعمان واوزبك�ستان؟

على  تفاعلت  ال�سلطنة  فاإن  معلوم  هو  كما 

عا�سرتها  التي  الح�سارات  مع  التاريخ  مدى 

وثقافة  الجغرافي  ال�سلطنة  موقع  لعب  حيث 

والتفاعل  التوا�سل  في  جوهرًيا  دوًرا  اهلها 

وراء  ما  بالد  وح�سارة  الح�سارات.  هذه  مع 

من  العديد  توجد  حيث  ا�ستثناًء  لي�ست  النهر 

ُعمان  بين  التوا�سل  على  التاريخية  الدلئل 

وهذه الح�سارة التي ي�سكل الوزبيك والكازاخ 

طريق  ان  فيها.  العرقية  الغلبية  والطاجيك 

التاريخ  عبر  ا�ستمر  الذي  التجاري  الحرير 

الح�سارة  بين  وثقافي  تجاري  توا�سل  كج�سر 

وال�سرق  الو�سطى  ا�سيا  ح�سارة  عبر  ال�سينة 

الدور  له  كان  اوروبا،  الى  و�سول  الو�سط 

التي  الح�سارات  بين  التوا�سل  في  ال�سا�سي 

تمر عبرها. وكما هو معروف فاإن لُعمان ب�سمة 

وا�سحة في التفاعالت الح�سارية لهذه الج�سر 

موقعها  ب�سبب  �سواء  التاريخ  عبر  الح�ساري 

التاريخ  عبر  المزدهرة  وموانئها  الجغرافي 

كانت عمان  التي  الب�سائع  بع�ص  او من خالل 

محلية  �سلع  كانت  �سواء  العالم  الى  ت�سدرها 

م�ستوردة  او  واللبان  والبخور  النحا�ص  مثل 

الكريمة  الحجار  مثل  ت�سديرها  وتعيد 

والذهب والعاج وغيرها.

�سعيد  على  الآن  حتى  ماهو المتحقق    

التعاون في المجال ال�ستثماري والعوائق 

الم�ستوى  اإلى  للو�سول  والتحديات 

الم�ستثمر  اأمام  الفر�س  الماأمول وحجم 

الُعماني في اأوزبك�ستان؟

ت�سعى جمهورية اوزبك�ستان ك�سائر دول العالم 

لال�ستثمار  الموال  روؤ�ص  ا�ستقطاب  الى 

ذلك  اجل  من  وهي  اقت�سادها  في  المبا�سر 

الما�سيتين  بتطوير  ال�سنتين  خالل  قامت 

والقت�سادية  وال�ستثمارية  التجارية  قوانينها 

وال�سريبية لتتواكب مع المعمول به في معظم 

دول العالم بهدف ت�سجيع ال�ستثمار الجنبي. 

ويجب القول اإن اوزبك�ستان نجحت ب�سكل لفت  

ا�ستقطاب  التعديالت في  هذه  اإدخال  منذ 

في  الم�ستثمرين  ثقة  وتعزيز  الموال  روؤو�ص 

ال�سوق الوزبكية النا�سئة. وال�سلطنة كانت من 

هذه  دعم  في  البداية  منذ  �سعت  التي  الدول 

الم�سيرة من خالل �سندوق ا�ستثماري م�سترك 

ال�سوق الوزبكي وبنجاح كبير بل ان  يعمل في 

للتعاون  كنموذج  اليه  ينظر  الوزبكي  الجانب 

بين الدول وي�ست�سهد به في الكثير من المنابر. 

الوزبكي  الجانب  مع  الم�سترك  الجهد  وهذا 

جمهورية  في  الحادث  التطور  ويواكب  م�ستمر 

اوزبك�ستان.

التاثيرات  الناتجة عن  هناك بع�ص التحديات 

لقت�ساد  الحالية  الركود  لدورة  ال�سلبية 

العالمي كذلك بع�ص التحديات اللوجي�ستية في 

والوزبكي  العماني  ال�سوقين  بين  الموا�سالت 

  لُعمان بصمة واضحة 
في التفاعالت الحضارية 
لطريق الحرير

  صندوق استثماري 
مشترك يعمل في السوق 
األوزبكي بنجاح كبير

دولة  اوزبك�ستان  فاإن  تعلمون  كما  انه  حيث 

وكل  ال�سلطنة  اأ�س�ست  ذلك  اأجل  ومن  حبي�سة 

ايران  وجمهورية  اوزبك�ستان  جمهورية  من 

محور  تركمن�ستان  وجمهورية  ال�سالمية 

لإزالة  اباد  ع�سق  محور  الم�سمى  الترانزيت 

كافة العوائق امام ب�سائع الترانزيت من خالل 

هذا المحور الذي يعتبر ممًرا مهًما لوزبك�ستان 

اي�سا  ون�سعى  ايران.  عبر  للخليج  للو�سول 

بجمهورية  ال�سلطنة  في  المواطن  تعريف  الى 

مجلتكم  ن�سكر  ال�سدد  هذا  وفي  اوزبك�ستان 

لتعريف  الفر�سة  هذه  اتاحة  على  الغراء 

بجمهورية  ال�سلطنة  عالقة  على  قرائكم 

اوزبك�ستان ال�سديقة.  

الأوزبكي  النفتاح  تدعمون  كيف    

اقت�سادًيا  منه  لالإ�ستفادة  الحالي 

و�سياحًيا؟

النا�سئة  ال�سواق  من  الوزبكي  ال�سوق  يعتبر 

والواعدة حيث انه وكما تعلمون فاإن اوزبك�ستان 

هي الدولة الكثر كثافة من حيث عدد ال�سكان 

التعداد  يفوق  حيث  الو�سطى  ا�سيا  منطقة  في 

ال�سكاني الـ ٣٣ مليون ن�سمة وبالتالي فاإن هذه 

للم�ستثمر  ا مهمة  تمثل فر�سً ال�سكانية  الكثافة 

الموقع  العتبار  في  اخذنا  واذا  الجنبي، 

الو�سطى  ا�سيا  قلب  في  لوزبك�ستان  المركزي 

ووجود  انواعها  بكافة  العاملة  اليدى  وتوفر 

حديدية  و�سكك  طرق  من  موا�سالت  �سبكة 

ذلك  كل  الو�سطى، فاإن  ا�سيا  منطقة  تربط 

يوؤهلها لتكون من الوجهات المهمة في خريطة 

نن�سح  فاإننا  وبالتالي  الدولي.  ال�ستثمار 

الفر�سة  عن  يبحث  الذي  الُعماني  الم�ستثمر 

والطالع  اوزبك�ستان  بزيارة  والآمنة  المفيدة 

على الفر�ص المتاحة. 

 معهد البيروني

في  ال�سلطنة  م�ساهمة  عن  نتحدث   

معهد البيروني ... كيف جاءت الفكرة 

وكيف يبدو الم�سروع اليوم؟

ا�سا�سيا  رافدا  تعتبر  اوزبك�ستان  فان   ثقافًيا، 

�ساهمت  حيث  الن�سانية  الثقافة  روافد  من 

الو�سطى  ا�سيا  على  تعاقبت  التي  الح�سارات 

العلم  تطوير  في  اوزبك�ستان  في  وتحديًدا 

من  العديد  هنا  ونذكر  الب�سرية  والمعرفة 

العلماء والفال�سفة مثل ابن �سينا والخوارزمي 

وابو  بيك  اوليج  وميرزا  النوائي  �سير  وعلي 

البخاري  الإمام  ا  واي�سً البيروني  الريحان 

المكرمة  جاءت  وقد  وغيرهم.  والترمزي 

الحكومي  المعهد  بناء  اإعادة  لدعم  ال�سامية 

معهد  الم�سمى  المخطوطات  وترميم  لجمع 

مولنا  لدن  من  ايمانا  البيروني  الريحان  ابو 

حفظه اهلل باأهمية جمع وتوثيق والحفاظ على 

في  المركز  افتتاح  تم  وقد  الن�ساني  التراث 

الكبير  الهتمام  على  ك�ساهد  ٢٠١٨م  العام 

الذي توليه ال�سلطنة للثقافة والتاريخ الن�ساني 

تجمع  التي  المتطورة  للعالقة  ا  اي�سً وكرمز 

ال�سلطنة بجمهورية اوزبك�ستان.

ثقافية  خلفية  ذو  �سعٌب  الأوزبكي  ال�سعب 

من  فلي�ص  وبالتالي  عميقة،  وح�سارية 

ال�سعوب  من  ال�سعب  هذا  يكون  اأن  الم�ستغرب 

يميل  م�سياف  �سعب  ا  اي�سً وهو  ثقافة  الأكثر 

واهتمامه  انفتاحه  رغم  والتروي  الهدوء  اإلى 

من  ون�سعر  الآخرى،  الثقافات  على  بالتعرف 

خالل توا�سلنا مع الم�سوؤولين باأن هناك الكثير 

من الود والثقة في التعامل والطموح الم�سترك 

اعلى  اإلى  العالقة  بهذه  والو�سول  للنهو�ص 

م�ستوى ممكن.   



2٩

العدد )45(

يوليو ٢01٩م / ذوالقعدة 1440 ه يوليو ٢01٩م / ذوالقعدة 1440 ه28

ن�سلكه  اأيِّ طريق  – مثل  يبداأ  التنازلت  طريق 

– بخطوة. وعندما يبداأ الم�سوار، فلن تكون له 

نهاية، �سواء كانت هذه التنازلت على م�ستوى 

الدول والحكومات اأم على م�ستوى الأفراد، اإن 

كان في الحّق، اأو الحب، اأو غيرهما من �سوؤون 

اآخر،  تنازل  اإلى  يجّر  عادًة  والتنازُل  الحياة. 

المتناَزل  من  البتزاز  من  المزيد  اإلى  وُيغري 

له؛ اإذ اأّن الطرف الم�ستفيد – خا�سًة اإذا كان 

ر هذا التنازل؛ بل يعتبره  انتهازًيا - غالًبا ل يقدِّ

المزيد.  له  ويحّق  حقوقه،  من  مكت�سًبا  حًقا 

وكثرُة التنازلت قد تترك المرء محا�سًرا في 

اإلى  الأمور  اإذا و�سلت  الدولة،  اأو  الفرد،  حالة 

عنه.  التنازل  يمكن  �سيٌء  فيها  يبق  لم  نقطة 

الطبيب  ال�ساعر  ا�ستطاع  الحب  حالة  وفي 

ال�سهيرة  اأغنية الأطالل  اإبراهيم ناجي موؤلف 

التنازلت  ت�سوير،  اأبرع  ر  ي�سوِّ اأْن  كلثوم،  لأم 

والحالة  لحبيبها،  المحبوبة  قّدمْتها  التي 

النف�سية التي و�سلت اإليها بعد تلك التنازلت؛ 

فهي قد اأعطت كلَّ �سيء ولم ت�ستبق �سيًئا، ومع 

ذلك فاإّن قيد الحبيب اأدمى مع�سميها، فكان 

ثم  علّي؟!  اأبقى  وما  القيد  اأبقي  لم  الت�ساوؤل 

وِلَم  هو؟!  ي�سنها  لم  بعهود  الحتفاظ  لماذا 

تبقى هي في الأ�سر وكلُّ الدنيا يمكن اأن تكون 

لديها؟!. يقول اإبراهيم ناجي: 

ــا...   ْطـِلـْق َيــَدَيّ
َ
ــِتـي اأ َيّ اأْعــِطـِني ُحـِرّ

ا ْعَطْيُت َما ٱ�ْسَتْبَقْيُت �َسَيّ
َ
ِني اأ اإَِنّ

ـِمـي...   ْدَمى ِمـْعــ�سَ
َ
اآِه ِمـْن َقــْيـِدَك اأ

ْبــقـَى َعــَلـَيـّـا
َ
ْبـــِقــيــِه َوَمـا اأ

ُ
ِلـَم اأ

ْنَها؟ ... َما ٱْحِتَفاِظي ِبُعُهوٍد َلْم َت�سُ

ـا؟. ْنــَيــا َلـَدَيّ �ْسُر َوٱلـُدّ
َ
َواإَِلَم ٱْلأ

ال�سيا�سة  في  يح�سل  الحب  في  يح�سل  ما 

من  المزيد  اإلى  يوؤدي  فالتنازل  ا؛  اأي�سً

المتناِزل  الطرف  كان  اإذا  خا�سًة  التنازلت، 

ي  والتغنِّ »الت�سامح«  لكلمة  معنى  فال  �سعيًفا؛ 

بها اإل لدى ال�سعفاء، ول معنى لعبارة »�سالم 

فال�سالم  المتخاذلين؛  لدى  اإل  ال�سجعان« 

يفر�سه الأقوياء ح�سب �سروطهم. وفي الق�سة 

الرمزية التالية ما ي�سير اإلى م�سكلة التنازلت: 

مواطن  باعتقال  الظلمة  الحّكام  اأحد  اأمر 

ثالثة  م�ساحتها  زنزانة  في  انفرادًيا  وحب�سه 

المواطن  فغ�سب  �سبب.  اأّي  دون  مربعة  اأمتار 

بريء،  »اأنا  وي�سرخ:  زنزانته  باب  يركل  وظّل 

ولأنه  ال�سجن«؟.  واإيداعي  اعتقالي  تم  لماذا 

واأحدث  بريء«  »اأنا  قائاًل  �سوته  ورفع  تجراأ 

بع�ص ال�سجيج، اأتت الأوامر بنقله اإلى زنزانة 

الّرجل  فعاود  فقط.  مربع  متر  م�ساحتها 

�سراخه، لكن هذه المرة لم يُقل اأنا بريء واإنما 

يمكنني  ل  زنزانة  في  ت�سجنونني  »حرام  قال: 

مرًة  المواطن  �سراُخ  جال�ًسا«!.  اإل  فيها  النوم 

اأخرى اأزعج �سّجانه، فاأمر الأخير باإدخال ت�سعة 

ولأّن  الزنزانة.  نف�ص  في  معه  اآخرين  �سجناء 

الم�ساجيُن  نادى  محتمل،  غير  اأ�سبح  الو�سع 

مقبول،  غير  الأمر  »هذا  م�ستغيثين:  الع�سرُة 

زنزانٍة  في  ُيْح�سروا  اأن  اأ�سخا�ص  لع�سرة  كيف 

�سنختنق  هكذا  واحد؟  مربع  متر  م�ساحتها 

الأقل  على  منا  خم�سًة  انقلوا  اأرجوكم  ونموت، 

اإلى زنزانٍة اأخرى«. فما كان من ال�سّجان الذي 

المرتفع،  �سوتهم  ب�سبب  كثيًرا  منهم  غ�سب 

اإل اأن اأمر باإدخال خنزير في زنزانتهم وتركه 

يعي�ص بينهم.

دون:  واأخذوا يردِّ الم�ساكين،  ُجن جنون هوؤلء 

في  القذر  الحيوان  هذا  مع  �سنعي�ص  »كيف 

ف�سالته  ورائحة  مقزز،  �سكله  واحدة،  زنزانة 

التي مالأت المكان تكاد تقتلنا، اأرجوكم ل نريد 

�سوى اإخراجه من هنا«. فاأمر الحاكُم ال�سّجاَن 

باإخراج الخنزير وتنظيف الزنزانة لهم. وبعد 

اأيام، مّر عليهم و�ساألهم عن اأحوالهم، فقالوا: 

.
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»حمًدا هلل، لقد انتهت جميع م�ساكلنا«! 

اأر�سلها  التي  الق�سة،  هذه  قراأُت  عندما 

الوات�ص  عبر  الوهيبي  اإبراهيم  �سديقي  اإلّي 

الق�سية  مبا�سرًة  ذهني  اإلى  قفزت  اآب، 

فقد  الق�سة.  بهذه  اأ�سبهها  فما  الفل�سطينية؛ 

النهر  من  بفل�سطين  مطالبين  العرب  �سرخ 

١٩٤٨. ثم  بفل�سطين قبل عام  اأي  البحر،  اإلى 

بال�سفة  طالبوا  ثم   .١٩٦7 باأرا�سي  طالبوا 

فل�سطين  تماًما  الآن  ون�سوا  بغّزة،  ثم  الغربية. 

د  يندِّ باأن  الأمر  وو�سل  البحر.  اإلى  النهر  من 

اإلى  الأمريكية  ال�سفارة  بنقل  »فقط«  البع�ص 

القد�ص، وكاأّن الق�سية هي وجود مقّر ال�سفارة 

الفل�سطينية  الق�سية  كانت  ولقد  الأمريكية. 

اأ�سبحت  ثم  الأولى،  والم�سلمين  العرب  ق�سية 

ق�سية العرب فقط؛ ومع مرور الأيام اأ�سبحت 

فاإّن  ذلك  ومع  وحدهم،  الفل�سطينيين  ق�سية 

وبقيت  اأنف�سهم،  على  انق�سموا  الفل�سطينيين 

الق�سية هي ق�سية حما�ص والجهاد الإ�سالمي. 

وعندما تظهر حركات المقاومة مثل حزب اهلل، 

والإ�سرائيليين.  العرب  بين  عليها  التاآمر  يتم 

الزنزانة،  تماًما ما حدث في تلك  ي�سبه  وهذا 

اأ�سبحت الق�سية هي المطالبة باإخراج  حيث  

الخنزير من ال�سجن فقط، وُن�سيت كّل الق�سايا 

التي �سبقت اإدخال الخنزير اإلى الزنزانة.

***
والزنزانة،  الخنزير  ق�سة  عن  بعيًدا  ولي�ص 

العربي  التراث  اأخرى من  رمزيٌة  ق�سٌة  هناك 

بعنوان »البقرة والخروف والديك«:

وقعت اأحداث ق�سة البقرة والخروف والديك 

في قرية فقيرة تعتمد في معي�ستها على حليب 

من  وَيجُنون  اأهُلها  يزرع  ما  وعلى  البقرة، 

فهّب  القرية؛  ديك  �ساع  يوم  فذات  اأر�سهم. 

رجال القرية كلهم يبحثون عنه لأ�سبوٍع كامل، 

اإلى اأن يئ�سوا من البحث، فعادوا اإلى اأعمالهم 

طريق التنازالت

 زاهر بن حارث المحروقي

خروفهم  اأّن  اإلى  مطمئنين  العتيادية، 

اعتكف  الذي  القرية،  اأبله  اإل  بخير،  وبقرتهم 

تحت �سجرة على م�سارف القرية، وظلَّ ي�ساأل 

الجواب  وياأتيه  الديك؟!  لقيتم  هل  المارة: 

اأهمية  ما  ثم  عليه،  العثور  يتم  لم  ل  �سريًعا: 

وما  بخير؟!،  والبقرة  الخروف  دام  ما  الديك 

اأهمية ال�سوؤال ما دام ال�سائل هو اأبله القرية؟!. 

اأقاربه،  من  ي�سحك  الأبله  كان  مرة  كلِّ  وفي 

القرية،  ديك  عن  البحث  عن  توقفوا  لأنهم 

ولأنهم ا�ست�سلموا لالأمر الواقع.

القرية  خروف  اأّن  يعلن  من  جاء  يوم  ذات 

مفقود. فخرج ن�سف رجال القرية هذه المرة 

يبحثون عن الخروف المفقود؛ وبعد يومين اأو 

من  مبكًرا  يئ�سوا  بعدما  بدونه،  عادوا  ثالثة 

اإمكانية العثور عليه اأ�سوًة بالديك؛ فا�ستقبلهم 

ب�سغف: هل  و�ساألهم  القرية  الأبله عند مدخل 

الأبله  اأّن  القرية  �سّكان  الديك؟!. ظّن  وجدتم 

بالحجارة،  ر�سًقا  عليه  فانهالوا  منهم،  ي�سخر 

بينما  الديك،  عن  ي�ساألهم  اأن  له  كيف  اإذ 

الديك  من  كثيًرا  اأهّم  المرة  هذه  المفقود 

الُمزِعج، الذي ل يكف عن ال�سياح. لكّن الأبله 

ولما  الديك؟!،  ال�سوؤال: هل وجدتم  اأ�سّر على 

تحت  يعتكف  عاد  الجواب  نف�ص  غير  يجد  لم 

الديك  عن  المارة  �سوؤال  ويوا�سل  �سجرته 

اأهل  بح�سبان  يكن  لم  ما  حدث  ثم  المفقود. 

اأيام جاء  فبعد عدة  الأبله؛  القرية على عك�ص 

المرة  وهذه  مفقودة.  البقرة  اأّن  يعلن  من 

عنها،  للبحث  فقط  القرية  رجال  ربع  خرج 

محيط  في  ليلة  من  لأكثر  البحث  ي�ستمر  ولم 

ليجدوا  الرجال  عاد  ال�سباح  وفي  القرية. 

المجنون بانتظارهم تحت ال�سجرة ولما مّروا 

به �ساألهم: هل وجدتم الديك؟!. عندئذ اعتبر 

فقرروا  لهم؛  اإهانة  الأبله  �سوؤال  القرية  رجال 

وفيما  قريتهم.  من  بطرده  ذلك  على  عقابه 

اأحد  �ساح  الطرد،  قرار  عن  ينف�ص  الجتماع 

�سرِّ  عن  ن�ساأله  دعونا  بالمجتمعين،  الح�سور 

عن  يكف  ول  يبي�ص  ل  الذي  بالديك  اهتمامه 

ال�سياح، ولم ي�ساأل اأو يبدي اهتماًما بالخروف 

اجتماع  اأمام  لَيمُثل  بالأبله  فجيء  البقرة.  اأو 

تجروؤ  كيف  كبيرهم:  و�ساأله  القرية؛  زعماء 

�ساع  الخروف  بينما  الديك،  عن  �سوؤالنا  على 

اهتمام  اأّي  تبد  لم  واأنت  �ساعت،  والبقرة 

الديك  عن  بال�سوؤال  تتم�ّسك  لماذا  بهما؟ 

فقط؟! فاأرغى الأبله واأزبد، وتحامل على نف�سه 

ليجيب: لأنكم لو اأ�سررتهم على اإعادة الديك 
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لما �ساعت البقرة!! 

والياأ�ص من  الديك،  في  التفريط  فاإّن  وهكذا؛ 

كّل  الواقع،  لالأمر  وال�ست�سالم  عنه،  البحث 

والبقرة  الخروف  �سياع  في  ال�سبب  كان  ذلك 

واقع  على  ذلك  ن�سقط  اأن  ويمكن  بعد.  فيما 

العرب اليوم، فيمكن اأن يكون الديك فل�سطين، 

وقد يكون العراق وقد يكون �سوريا اأو ال�سودان 

اأو حتى م�سر. فقد اأِكل العرُب عندما اأِكل الثور 

الأبي�ص. ف�سياُع فل�سطين، كان مقدمة ل�سياع 

لتق�سيم  مقدمة  كان  العراق  و�سياع  العراق. 

ال�سودان. وتق�سيم ال�سودان كان مقدمة لتدمير 

ليبيا. وتدمير ليبيا كان مقدمة لتدمير �سوريا. 

وتدمير �سوريا له ارتباٌط بالحرب على اليمن. 

وق�سُة الأ�سد الأبي�ص معروفة؛ حيث ُيحكى اأّن 

اأ�سًدا َوجد قطيًعا مكوًنا من ثالثة ثيران؛ اأ�سود 

واأحمر واأبي�ص، فاأراد الهجوم عليهم، ف�سدوه 

مًعا وطردوه من منطقتهم... ذهب الأ�سد وفّكر 

ا  خ�سو�سً الثيران،  هذه  لي�سطاد  طريقة  في 

اإلى  الذهاب  فقّرر  الأقوى.  كانت  مًعا  اأنها 

الثورْين الأحمر والأ�سود وقال لهما: »ل خالف 

اأريد  واأنا  �سديقاي  اأنتما  واإنما  معكما،  لدي 

فقط اأن اآكل الثور الأبي�ص كي ل اأموت جوًعا. 

اأنتما تعرفان اأنني اأ�ستطيع هزيمتكما لكنني ل 

اأريدكما اأنتما بل هو فقط.« فّكر الثوران الأ�سود 

والأحمر كثيًرا؛ ودخل ال�سك في نف�سيهما وحب 

الراحة وعدم القتال فقال: » الأ�سد على حق، 

الثوران  نقل  الأبي�ص«.  الثور  باأكل  له  �سن�سمح 

الر�سالة بنتيجة قرارهما واأخبراه باأنه ي�ستطيع 

ملك  افتر�ص  الآن.  الأبي�ص  الثور  على  الهجوم 

ليالي  وق�سى  الأبي�ص  الثور  ب�سرعة  الغابة 

�سبعاًنا فرًحا ب�سيده.
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فتذكر  جوعه.  الأ�سد  اإلى  وعاد  الأيام  مّرت 

مذاق لحم الثور، فعاد اإليهما وحاول الهجوم 

ف�سداه مًعا ومنعاه من ا�سطياد اأحدهما؛ بل 

�سرباه ب�سكل موجع. فعاد اإلى منطقته متاألًما 

نف�ص  ا�ستخدام  الأ�سد  قرر  منك�سًرا.  متعًبا 

الحيلة القديمة، فنادى الثور الأ�سود وقال له: 

الثور  �سوى  اأق�سد  لم  واأنا  هاجمتني  »لماذا 

قلت  »اأنت  الأ�سود:  الثور  له  قال  الأحمر؟«. 

الأ�سد:  فرد  الأبي�ص«.  الثور  اأكل  عند  هذا 

على  قادر  واأنني  قوتي  تعرف  اأنت  »ويحك 

هزيمتكما مًعا، لكنني لم اأرد اأن اأخبره باأنني 

الأ�سود  الثور  فكر  يعار�ص«.  ل  كي  اأحبه  ل 

قلياًل ووافق ب�سبب خوفه وحبه الراحة.

في اليوم التالي ا�سطاد الأ�سُد الثوَر الأحمر، 

�سبعان.  وهو  جديدة  جميلة  ليالي  وعا�ص 

فهاجم  ليجوع.  الأ�سد  وعاد  مرت  الأيام  لكن 

من  اقترب  وعندما  الأ�سود،  الثور  مبا�سرة 

ِكل 
ُ
اأ يوم  كلت 

ُ
»اأ الأ�سود:  الثور  �سرخ  قتله. 

عنه  يده  فرفع  الأ�سد  احتار  الأبي�ص«.  الثور 

وقال له: »لماذا لم تقل الثور الأحمر، فعندما 

اأكلُته اأ�سبحَت وحيًدا ولي�ص عندما اأكلت الثور 

الأ�سود: »لأنني منذ  الثور  له  الأبي�ص!«. فقال 

الذي يحمينا  المبداأ  تنازلُت عن  الحين  ذلك 

مًعا. ومن يتنازل مرًة يتنازل كلَّ مرة، فعندما 

الأبي�ص،  الثور  اأكِل  على  الموافقة  اأعطيُت 

اأكلي«. اأعطيُتك الموافقة على 

هذه الق�سة بليغة جًدا وبها الكثير من العبر، 

ت�سويًرا  العرب  عند  الت�سرذم  حالة  ور  وت�سِّ

بليغا، فلن ي�سلم اأحد من الم�سير الذي �سار 

التي  العربية،  الدول  من  وغيره  العراق  اإليه 

بعدي  »اأنا ومن  ب�سبب مبداأ  �سقطت وتدمرت 

قد  الآن  ونحن  جارف.  فالطوفان  الطوفان«؛ 

ثم  الأبي�ص  الثور  اأكل  حياتنا  في  �ساهدنا 

الكبا�ص  بع�ص  اأكَل  �ساهدنا  وربما  الأحمر، 

ولكننا بانتظار اأكل الثور الأ�سود. 

***
الع�سكرية،  الهزيمِة  بين  كبيٌر  فرٌق  هناك 

هزيمة  ُهزموا  فالعرُب  الإرادة؛  وهزيمِة 

الحروب  مقايي�ص  في  الأكبر  هي   - ع�سكرية 

الع�سكرية - وذلك في يونيو ١٩٦7؛ ولكّن الإرادة 

الخرطوم  في  ُعقدت  فقد  تنهزم.  لم  العربية 

القمة،  بيان  و�سدر  الثالثة«.  »الالءات  قمة 

التالية: »ل  الثالثة منه وهي  الفقرة  وردت في 

ل  باإ�سرائيل،  اعتراف  ل  اإ�سرائيل،  مع  �سالم 

الهزيمة  فرغم  لذا  اإ�سرائيل«.  مع  مفاو�سات 

قوية،  كانت  العربية  الإرادة  اأّن  اإل  الع�سكرية، 

ق�سيتهم  هي  الفل�سطينية  الق�سية  وكانت 

الأولى والأ�سا�سية. وما حدث في حرب اأكتوبر 

فقد  ١٩٦7؛  عام  حدث  ما  عك�ص  هو   ،١٩7٣

اأن  لبثت  ما  ع�سكرًيا  ن�سًرا  م�سر  حّققت 

المهزومة،  وكاأّنها  وت�سّرفت  فيه،  فّرطت 

وكانت  مهزومة،  كانت  ال�سيا�سية  الإرادة  لأّن 

اآخر  لم�سار  خططت  قد  ال�سيا�سية  القيادة 

وهنري  ال�سادات  اأنور  الرئي�ص  لقاءات  ب�سبب 

اأّيما  ال�سادات  الرئي�ص  في  اأّثر  الذي  كي�سنجر 

باأّن  ال�سهيرة  �سيحَته  ال�سادات  فاأطلق  تاأثير، 

اأمريكا  بيد  الأو�سط  ال�سرق  في  اللعبة  اأوراق 

دوٌر  له  ال�سادات  فاإّن  الواقع  بن�صبة ٩٩%. وفي 

كبيٌر في ت�سليم تلك الأوراق لأمريكا.

الخرطوم،  في  الثالثة  الالءات  قمة  و�ستبقى 

قمة عزة العرب وكرامتهم، لأنها لم ت�ست�سلم؛ 

مبداأ  راف�سين  ثابتين  فيها  العرب  وبقي 

موقف  من  والتفاو�ص  والتنازلت  ال�ست�سالم 

�سعف، رغم الهزيمة الع�سكرية.

باأ�ساليب  النت  في  مختلفة  مواقع  في  من�سورة  الق�سة    .١

مختلفة. بع�سها به زيادات وبع�سها به بع�ص التعديالت، اإل 

اأّن الفكرة الأ�سا�سية والعامة تتفق مع المغزى العام للق�سة. 

ويبدو اأّن الق�سة اأ�سا�ًسا من الأدب الرو�سي.

٢.   ن�سر هذه الق�سة الكاتب جهاد المومني  بعنوان  »ق�سة 

البقرة والخروف والديك« في وكالة عجلون الإخبارية – ٣١  

مار�س ٢٠١٣. �سوهدت في الموقع في ١٤  يوليو ٢٠١٨.

التذمر  و  اأن  ال�سكوى  اأظهرت   ١٩٩٦ عام  ن�سرت  �ستانفورد  لجامعة  درا�سة 

لمدة ن�سف �ساعة فقط لها تاأثير مدمر على الدماغ، �سواء كنت اأنت الم�ستكي 

المغناطي�سي وجد  الرنين  با�سعة  الدماغ  فعند فح�ص  له،  الم�ستكى  اأو كنت 

الباحثون اأن التعر�ص لظروف �ساغطة لفترة طويلة يوؤدي اإلى انكما�ص )قرن 

والعاطفة  التعلم  و  الذاكرة  عن  الم�سوؤولة  الجزئية  وهو  الدماغ،  في  اآمون( 

في العقل الب�سري، من الموؤ�سف على حد تعبير )ويل براون( �ساحب كتاب 

)علم خال من ال�سكوى( باأن الن�سان العادي ي�ستكي بمعدل ١٥ اإلى ٣٠ مرة 

في اليوم الواحد، و غالبا ما تكون ال�سكوى في غير محلها، اأو اأننا ن�ستكي لمن 

لي�ص بيده تغيير الأو�ساع التي نتذمر منها، فالموظف الذي ي�سعر بالغبن على 

�سبيل المثال من �سوء تعامل رئي�سه المبا�سر معه، اأو �سوء ظروف عمله ب�سكل 

عام لن يذهب مبا�سرة لم�سوؤوله المبا�سر وي�سع ال�سكوى بين يديه، بل �سيعمد 

اإلى ت�سميم عقول زمالئه وربما الزبائن واأ�سدقائه عندما يلتقي بهم و اأهل 

بيته بهذه ال�سكاوي المتكررة، كما ن�ستكي طوال اليوم من الطق�ص الحار الذي 

باأننا  اأحيانا  ت�سعر  المنازل،  عامالت  وم�ساكل  الطريق،  وزحمة  يحتمل،  ل 

ن�ستكي لمجرد ال�سكوى ل اأكثر.

هناك مواقف تكون ال�سكوى فيها �سرورية لإ�سالح و�سع ما لكن من المفتر�ص 

اأن تقدم ال�سكوى البناء، وفقا لمقال جميل لغاري برني�سون على موقع كورن 

فيري ن�سر ال�سهر المن�سرم، يقدم الكاتب ثالث طرق لل�سكوى البناءة اأولها 

اأن ت�ستخدم اأ�سلوب ال�سطيرة في تقديم �سكواك، بمعنى اأن تثني على الخدمة 

المقدمة على �سبيل المثال، ثم تقدم �سكواك تتبعها باقتراحك لتح�سين هذه 

الخدمة، وا�ستخدم الكاتب المثال التالي: �سمعت الكثير عنكم وكنت مت�سوقا 

لتجربة خدماتكم لكنني وجدت �سعوبة للو�سول لكم فهل من طريقة يمكنكم 

الم�ساعدة لأنني فعال اأريد التعامل معكم، بهذا �سيفعل مقدم الخدمة كل ما 

بو�سعه لر�سائك، ثانيا: ل تتذمر من و�سع �ساهمت فيه، كن �سجاعا و تحمل 

م�سوؤلية قرارك، بم�ساهمتك في اإ�سالح الو�سع، واإن كان ولبد من ال�سكوى 

من موقف اآلمك من رئي�سك المبا�سر اأو زميل على �سبيل المثال، فانتبه لأن 

تاأثير مدمر على عالقتك  اآذاًنا كما يقال، وما �ستقوله قد يكون له  لالأبواب 

�سكواك  كانت  اإذا  العمل،  في  رئي�سك  كان  اإن  المهنية  م�سيرتك  و  بزميلك 

الذي  الثاني  للطرف  اأو تجريح  فيه مبالغة  باأ�سلوب  قيلت  اأو  في غير محلها 

�سي�سمعها..

المتعة من حواراتك مع زمالئك، فكثير  تقتل  التي    واأخيرا احذف )لكن( 

بمقاطعته:  البع�ص  ي�سرع  فكرة حتى  �سخ�ص بطرح  يهم  اأن  ما  الأحيان  من 

و  النقد  �ستلطف  التي  »و«  ت�ستبدلها ب  باأن  الكاتب هنا  ين�سح  ولكن«،  »نعم 

تحوله اإلى نقد بناء على �سبيل المثال: »فكرة رائعة و يمكن اأن تفكر في.« هنا 

�ساهمت في اإ�سافة قيمة للحوار عو�سا عن تدمير الفكرة من الأ�سا�ص، وهكذا 

اأي نقد لو قيل في محله، وباأ�سلوب منا�سب، ووقت منا�سب اأي�سا، اأما ال�سكوى 

تاأثير مدمر على معنوياتك و�سحتك  لها  ال�سكوى ف�سيكون  التذمر لمجرد  و 

على المدى الطويل، و تجعلك ت�سعر بانعدام الحيلة.

حمده بنت سعيد الشامسية
hamdahus@yahoo. com

 ال�سكوى و التذمر 

لمدة ن�سف �ساعة 

فقط لها تاأثير مدمر 

على الدماغ

شكوى
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سوق العطارين في تونس 
مقصد العرسان والباحثين

 عن الروائح النفيسة 

في  اأيامه  عاما/   ٤٢/ زكري  منعم  يق�سي 

على  ال�سهير  العطارين  ب�سوق  الواقع  المحل 

هذا  في  زكري  يعمل  اليوم.  طيلة  النحو  هذا 

المكان منذ طفولته مع والده وهو يمثل الجيل 

اأن  بعد  المحل  تدير  التي  عائلته  من  الثالث 

الخ�سبية  برفوفها  المحالت  وتبرز  وح�سائ�ص، 

اأغلبها حافظ  بحد ذاتها كمعالم تاريخية لأن 

لذلك  ت�ستقطب  وهي  الأ�سلي  بنائه  على 

مروا  كلما  الأجانب  وال�سياح  الزائرين  انتباه 

بجوارها.

يقول زكري »اأعمل طوال اليوم... تاأتي الن�سوة 

ل�سراء كل ما ت�ستحقه العرو�ص قبل زفافها من 

العادة  في  وعطورات.  وبخور  و�سموع  اأقم�سة 

يتعين على كل عرو�ص اأن تقتني حاجياتها من 

�سوق العطارين لأنه المكان الذي تتوفر فيه كل 

م�ستلزمات الزواج«.

اأي�سا  اإذ ياأتي  وال�سوق لي�ص حكرا على الن�ساء 

الرجال مع اأمهاتهم لقتناء حاجيات العرو�ص 

التي يتوجب عليهم تقديمها في »قفة العر�ص« 

اأن  ومع  الزواج،  لمرا�سم  الإعداد  فترة  اأثناء 

انت�سرت خارج  الع�سرية  الكثير من المحالت 

المدينة العتيقة اإل اأن �سوق العطارين المتواجد 

في  مرجعية  وجهة  يزال  ل  قرون  عدة  منذ 

اخت�سا�سه ومق�سًدا اأ�سا�سًيا للعر�سان.

اإقبال اأو�سع خالل فترة ال�سيف  ي�سهد ال�سوق 

الزواج  عادات  تغير  اأن  اإلى  ي�سير  زكري  لكن 

الذي  الذروة  ع�سر  اأنهى  عقد  من  اأكثر  منذ 

لف�سل  الثالثة  الأ�سهر  مع  يقترن  ما  عادة 

ال�سيف لي�سبح الإقبال على مدار العام.

رم�سان  �سهر  خالل  في  العطارين  يعرف 

حركة  ذلك  على  تدل  كما  ن�سبيا  ركود  فترة 

لقتناء  النا�ص  ياأتي  لكن  الخافتة  المارة 

خالل  للعرو�ص  تقدم  التي  المو�سمية  الهدايا 

بينها  ومن  والأعياد  الدينية  المنا�سبات 

بخالف  لكن  والعيد،  رم�سان  في  القدر  ليلة 

م�ستلزمات العرو�ص هناك اأ�سباب اأخرى تجعل 

من �سوق العطارين وجهة ا�ستثنائية اإذ ل تقف 

�سهرته وكما ت�سير ت�سميته على ذلك، على �سلع 

لقتناء  وال�سياح  النا�ص  يق�سده  واإنما  الأفراح 

العطورات ومواد التجميل التقليدية.

�سقف  يعلوه  زقاق  وهو  العطارين  يخت�ص 

موؤ�س�ص  مع  ع�سر  الثالث  القرن  منذ  بني 

بروائح  الم�سلم،  زكريا  اأبو  الحف�سية  الدولة 

المحالت  من  تنبعث  التي  الزكية  العطورات 

المنت�سرة على جانبيه.

التقاط  ب�سهولة  يمكن  بالمكان  المرور  وعند 

القرفة  وم�ستخل�سات  والعنبر  الم�سك  روائح 

وهي  والجاوي،  والو�سق  والزنجبيل  والمرغين 

الزقاق  يظل  ولهذا  الزقاق،  طول  على  طاغية 

المدينة  و�سط  جذبا  الأكثر  الأماكن  بين  من 

العتيقة، اإذ يحر�ص الباعة من اأمام محالتهم 

من  بخات  وال�سياح  المارة  يمنحوا  باأن 

اقتناء  اإلى  ودعوتهم  بهم  للترحيب  العطورات 

�سلعهم وتقليب ما ينا�سبهم من روائح.

ويذكر الموؤرخون اأن ال�سوق كان يطلق عليه في 

»ال�سناعات  ب�سوق  ت�سييده  من  الولى  الفترة 

النبيلة« الموجهة للعائالت المي�سورة في حين 

اأن الأ�سواق الأخرى الأقل حظا فاإن مكانها كان 

في اأطراف المدينة العتيقة.

العطورات  اأنواع  جميع  يباع  »هنا  زكري  يقول 

الفل  تجد  العطورات.  من  محل  اأي  يخلو  ل 

اأ�سهر  وحتى  والعنبر  والورد  واليا�سمين 

الماركات العالمية متوفرة«.

خا�سيته  اإلى  وفيا  ت�سييده  منذ  ال�سوق  ظل 

العطورات  بيع  وهي  األ  اليوم  حتى  الأولى 

اأدوات  مثل  الأخرى  ال�سلع  وبع�ص  والبخورات 

في  ت�ستخدم  وم�ستح�سرات  المعدنية  الزينة 

�سنع مواد التجميل المحلية والتقليدية. 

اأنواع  مختلف  اإلى  ي�سير  وهو  زكري  وي�سيف 

من  �سلٌع  »تاأتي  بمحله  المتوفرة  العطورات 

مثل  اآ�سيا  �سرق  من  اأي�سا  والطيب  البخور 

باك�ستان وتركيا والهند، وهي متوفرة بكثرة في 

ال�سوق لكن يميل التون�سيون اأكثر اإلى العطورات 

ذات ال�سنع المحلي«.

ويقول �ساحب محل لبيع العطور مجاور لمحل 

زكري »�سبب هذا الميل ان العطورات التون�سية 

عمليات  على  اأغلبها  في  تعتمد  الأ�سيلة 

ل  كما  للتقليد  قابلة  غير  وهي  تقليدية  تقطير 

اأ�سواق  من  الم�ستورة  بال�سلع  مقارنتها  يمكن 

الأ�سعار«. في  الفوارق  توؤكده  ما  وهو   اآ�سيا. 

بتون�ص،  العتيقة  المدينة  قلب  في  تقع  وكونها 

لمعالم  محاذية  جاءت  العطارين  �سوق  فاإن 

ال�سهير  الزيتونة  جامع  مثل  مهمة  تاريخية 

حيث  العطارين  بقلب  الخلفي  بابه  يقع  الذي 

تقع كذلك المدر�سة الخلدونية، اأولى المدار�ص 

العلوم  دور�ص  تقدم  التي  تون�ص  في  الحديثة 

واللغات الأجنبية.

القديم  المقر  العطارين  بزقاق  يتواجد  كما 

اأوائل  في  �سيدت  التي  الوطنية  للمكتبة 

ومن   ٢٠٠٥ العام  حتى  وا�ستمرت   ١٩ القرن 

قديم  ق�سر  وهو  العطارين«،  »فندق  اأمامها 

وتجديد  اإ�سالحات  اإلى  خ�سع  متهالك 

والزائرين. لل�سياح  ا�ستراحة  اإلى   ليتحول 

طابقها  وفي  ومطعًما  مقهى  ال�ستراحة  ت�سم 

منتوجات  لعر�ص  مغازات  تنت�سر  العلوي 

ال�سناعات التقليدية من زراٍب وحلي واأقفا�ص 

المعالم  توفر  اإن  زكري  منعم  يقول  مزرك�سة. 

اأف�سلية  منحه  العطارين  �سوق  في  التاريخية 

الزيتونة  جامع  من  قربه  �سيما  ل  زائريه  لدى 

ما يجعل الم�سلين والزائرين الذين ياأتون من 

انحاء البالد، ل �سيما في الأعياد والمنا�سبات 

على  يقبلون  الجمعة،  �سالة  واأيام  الدينية 

اقتناء العطورات.

تاأتي  التي  الأجنبية  ال�سياحية  الوفود  تمر  كما 

اأمام  من  بال�سرورة  الزيتونة  جامع  لزيارة 

معامالتهم  حجم  من  هذا  ويرفع  محالتهم 

المعالم  هذه  »منحت  زكري  يو�سح  اليومية، 

حركية دائمة ل�سوق العطارين، لكنها ا�ستفادت 

الحياة هنا ل  ال�سوق.  �سهرة  كثيرا من  كذلك 

تهداأ ومن يزور المدينة العتيقة ل تكتمل زيارته 

من دون المرور ب�سوق العطارين«.

المصدر: د.ب. ا

لزبونة  طلبية  بجمع  يهم  وهو  عرقا  منعم  جبين  يت�سبب 

رم�سان،  �سهر  ابان  زفافها  لعقد  ت�ستعد  التي  ابنتها  وبجانبها 

اأخرى  زبونة  الوقت  نف�س  بينما يحاور في  �سوداء  اأكيا�س  في 

لتجهيز طلبية ثانية.

هجر مقاعد الدرا�سة مبكرا.

اأمام  من  وال�سالل  المزرك�سة  القفاف  تتدلى 

�سوق  ممر  طول  على  منت�سر  هو  كما  المحل 

على  �سناديق  فوق  تعر�ص  بينما  العطارين، 

و�سموع  وبخور  وعطورات  جافة  فواكه  الأر�ص 
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بهذا  عاما«،   ٣٥ عمرها  نجاح  ق�سة  »نحن 

البيئة  »جمعية حماية  مدير  تامر مجدي  روى 

نخبة  يد  على  كانت  »البداية  اأن  التلوث«  من 

�ساحبة  راأ�سهم  على  المجتمع،  ن�ساء  من 

الأعمال المعروفة ي�سرية لوزا �ساوير�ص، وليلى 

اإ�سكندر وزيرة البيئة ال�سابقة، والراحلة ماري 

بالجامعة  الأنثروبولوجيا  علم  اأ�ستاذة  اأ�سعد 

بهدف  المنطقة  يزرن  كن  الالتي  الأمريكية 

فئة  وتحديدا  اأهلها  من  الفقراء  م�ساعدة 

اإن�ساء  في  فكرن  اأنهن  اإل  القمامة  جامعي 

الحي  هذا  �سكان  لم�ساعدة  لل�سماد  م�سنع 

التخل�ص  في  نا�سر  بمن�ساأة  الزبالين(  )حي 

من مخلفات القمامة الع�سوية التي كانت توؤثر 

�سلبا على �سحتهم اإلى جانب تلويثها للبيئة«.

وتابع: »الأمر لم يكن �سهال اأبدا في البدايات 

... فمجتمع جامعي القمامة كان منغلقا بدرجة 

ب�سهولة  يتقبل  لم  وبالتالي  ذاته،  على  كبيرة 

فكرة دخول غرباء عليه، ولكن باإ�سرار وجهد 

الن�ساء تمكّن نهاية الأمر من  تلك النخبة من 

اختراقه«.، م�سيرا اإلى اأن »/الن�ساء الفريزة/، 

الالتي يقمن بفرز القمامة اإلى ع�سوية و�سلبة، 

معهن  الحديث  وبداأ  ا�ستجابة...  الأكثر  كن 

حول كيفية الفرز الآمن وال�سحي للقمامة، ثم 

ومحو  اأميتهن  لمحو  دعوتهن  اإلى  الأمر  تطور 

اأو  بالتعليم  يلتحقوا  لم  ممن  اأطفالهن  اأمية 

ت�سربوا منه، ثم اإلى التدرب على اأن�سطة يدوية 

مثل �سناعة ال�سجاد اليدوي«.

وا�ستطرد : »مع اإدراك اأن الرجال من جامعي 

�سيوؤثر  كونه  بذلك  ليقبلوا  يكونوا  لم  القمامة 

بدعوة  الخطط  تغيير  جاء  الأ�سرة،  دخل  على 

ال�سجاد  لتعلم حرفة �سناعة  والفتيات  الن�ساء 

اليدوي مقابل دخل معقول«.

الراهن للجمعية ومنتجاتها، قال  الو�سع  وعن 

مجدي : »منتجاتنا الآن ل تقت�سر على ال�سجاد 

البات�سورك  لأعمال  اأي�سا  تمتد  واإنما  اليدوي، 

والحلي  والورق(،  بالمن�سوجات  الترقيع  )فن 

المعدنية، وبالتالي لدينا اأكثر من وحدة تقدم 

معاد  مخلفات  من  للبيئة  �سديقة  منتجات 

تدويرها«.

من  منتجاتها  ت�سنع  ل  الجمعية  اأن  وو�سح 

القمامة المنزلية، لأن المواد ال�سلبة عادة ما 

»نلجاأ  وو�سح:  ع�سوية.  باأخرى  مختلطة  تكون 

م�سانع  مخلفات  من  ناأخذ  اأننا  اأي  للمنبع، 

الن�سيج والخيوط المختلفة ونعيد تدويرها، في 

يدوي  ل�سجاد  بالنهاية  لتتحول  الن�سيج،  وحدة 

ل  اأخرى  ومنتجات  والأ�سّرة  للموائد  ومفار�ص 

اأننا  كما  فنية.  تحفا  بكونها  اإل  و�سفها  يمكن 

والمدار�ص  الحكومية  الموؤ�س�سات  من  نح�سل 

الم�ستغنى  الأوراق  على  وغيرها  والجامعات 

عنها ونعيد تدويرها، في وحدة الورق، لتتحول 

اإلى قطع جميلة من العلب والكروت والتذكارات 

مع  التعاون  في  بداأنا  واأخيًرا  الورقية.  والعلب 

قطع  مخلفات  على  للح�سول  الكبرى  الفنادق 

ال�سابون لإعادة تدويرها وت�سنيع قطع مميزة 

من ال�سابون المعطر«.

من  والم�ستفيدين  العاملين  عدد  عن  اأما 

بداأنا  »لقد   : مجدي  فقال  الجمعية،  اأن�سطة 

بعدد محدود جدا من العمالة، ربما ل يتجاوز 

 ٢٠٠ تقريبا  لدينا  والآن  الواحدة،  اليد  اأ�سابع 

موظف من بينهم م�سوؤولو تحكم بالموا�سفات 

المختلفة..  الإنتاجية  بالوحدات  والجودة 

تعمل  اأ�سرة   ١7٠٠ اأي�سا ما يقرب من  وهناك 

/�سركاء  عليهم  ونطلق  القطعة  بنظام  معنا 

الخا�سة  الت�ساميم  ينفذون  ممن  الإنتاج/ 

بمنتجاتنا في منازلهم طبقا لموا�سفات جودة 

نحددها نحن... وبالطبع كلما زاد الإنتاج زاد 

دخلهم ... ونحن طبعا كجمعية نتولى الت�سويق 

لكل المنتجات«.

جولدمان  بجائزة  فازت  الجمعية  اأن  يذكر 

للبيئة عام ١٩٩٤، وجائزة دبي الدولية لأف�سل 

فكرة تتبناها جمعية للبيئة
مصر: تطوير البشر لصناعة الفن من القمامة

الممار�سات لتح�سين البيئة الحية عام ١٩٩٨، 

عام  للبيئة  ال�سرفية  العالمية  ال�سباب  وجائزة 

١٩٩٥ من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

�ساهم  الذي  الأكبر  العامل  اأن  مجدي  ويرى 

المنطقة  اأهالي  »ثقة  هو  الجمعية  نجاح  في 

بالقيادات والعاملين فيها«. وك�سف اأن الجمعية 

ومواهب  معها  المتعامالت  بمواهب  تهتم 

التي  الت�ساميم  من  »كثير  وو�سح:  اأبنائهن، 

قبل  كن  فنانات  اإبداع  من  هي  حاليا  ننفذها 

�سنوات مجرد فريزة قمامة«.

بخلق  هدفنا  حققنا  اأننا  بالفعل  »ن�سعر  وقال: 

من  معنا  تعاملن  من  لأغلب  م�ستدامة  تنمية 

اأهالي الحي ومكناهن من العي�ص ب�سكل كريم 

دون العتماد اأو انتظار الم�ساعدة من اأي جهة«.

من جانبه، تطرق الم�سوؤول الإعالمي للجمعية 

تقدمها  التي  التنمية  لبرامج  رزق،  بخيت 

الجمعية. وقال : »بالطبع عملنا على محو اأمية 

الن�ساء،  اأو  الفتيات  من  �سواء  معنا  العامالت 

الح�سول  في  منهن  كثيرات  نجحت  وبالفعل 

على �سهادات تعليمية متو�سطة«.

المتميزة  الجمعية  تجربة  عن  اأي�سا  وتحدث 

للتاأهيل ما قبل مرحلة  للطفل  ناد  تاأ�سي�ص  في 

واإبداعي،  ابتكاري  نحو  على  ولكن  التعليم، 

فيها  يتم  المدر�سة  قبل  ما  »مرحلة  وقال: 

تعليم الطفل مبادئ ومهارات القراءة والكتابة 

الم�سرحي،  والفن  والر�سم  والمو�سيقي 

منا�سبة  غذائية  وجبة  على  خاللها  ويح�سل 

لتنمية ج�سده في هذه المرحلة.«

ب�سيط  م�سنع  مجرد  من  القطعة  بنظام  معنا  تعمل  اأ�سرة   1700

ل�سماد،  الع�سوية  القمامة  مخلفات  لتحويل   1984 عام  تاأ�س�س 

المدنية  الجمعيات  اأبرز  من  واحدة  اإلى  فتيات،  عدة  فيه  تعمل 

بم�سر والمنطقة العربية، لي�س فقط لخبرتها وتجربتها الطويلة 

والناجحة في تدوير المخلفات واإنما اأي�سا لم�ساهمتها في الرتقاء 

ال�سكانية  بالكثافة  الفقر  فيها  امتزج  منطقة  في  الب�سر  بم�ستوى 

العالية.
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الحي  اأبناء  ا�ستقبال  اأي�سا  يتم  اأنه  وتابع 

الأكثر فقرا بالمرحلتين البتدائية والإعدادية 

للح�سول على درو�ص ا�ستذكار وتقوية بالمواد 

التي ي�سعب عليهم ا�ستيعابها حتى ل يقود هذا 

لت�سربهم من التعليم.

فلفت  ال�سحة،  م�سروعات  م�ستوى  على  اأما 

 ٢٠ من  اأكثر  مدار  على  الجمعية  لجهود  رزق 

عاما في تنفيذ حمالت متعددة للك�سف المبكر 

عن كثير من الأمرا�ص وعالجها. 

واأعرب رزق عن اعتزازه و�سعادته باأن الجمعية 

»ال�سطاوات«  من  جيل  تخريج  في  �ساهمت 

ال�سجاد  �سناعة  مجالت  في  )الماهرات( 

هناك  اأن  م�سيفا  والتطريز،  الحياكة  واأعمال 

كثيرات تركن الجمعية بعد �سنوات من التدريب 

والعمل بوحداتها وانتقلن للعمل بم�سانع كبرى 

اأو �سرن يمتلكن م�ساريع �سغيرة خا�سة بهن.

بجمعية  )موظفة  الموجود  عبد  زينب  وتبدي 

البيئة( امتنانا كبيرا للجمعية، وتقول:  حماية 

بل  تعليمية،  �سهادة  اأي  على  حا�سلة  اأكن  »لم 

لم يكن لدي حتى �سهادة ميالد لأن اأ�سرتي لم 

ولكن   ... فقط  الذكور  بت�سجيل  اإل  تهتم  تكن 

بعد ان�سمامي للجمعية تغير كل ذلك، �سارت 

اأ�سبحت  كما  تعليمية،  و�سهادة  هوية  لدي 

لأكثر  ي�سل  وراتب  تاأمين  لدي  ر�سمية  موظفة 

من األفي جنيه«.

الن�سيج  وحدة  م�سوؤولة  وديع  �سامية  وتوؤكد 

الكبير  الدور  اأهمية  الجمعية  في  والبات�سورك 

الذي تقوم به الجمعية وخا�سة اأنها ت�سهم في 

�سقل �سخ�سيات الالتي عملن فيها.

ان�سممن  من  اأوائل  من  »كنت  وو�سحت: 

على  ح�سلت  م�ساعدتهم  وبف�سل  للجمعية، 

تجارية  �سهادة  ثم  الأمية،  محو  في  �سهادة 

األتحق  اأن  الممكن  من  وكان  متو�سطة، 

اأن  راأيت  لأني  اأفعل،  لم  اأني  اإل  بالجامعة، 

عملي اأك�سبني الكثير من الخبرة التي ل يمكن 

توافرها باأي جامعة اأو معهد«.

اأما عن منتجات وحدتها، فتو�سح وديع : »لدينا 

ما يقرب من ١٥٠ منتجا، واإلى جانب ال�سجاد 

اأ�سّرة وموائد وحقائب  اليدوي، هناك مفار�ص 

اأننا  كما   ... اإ�ساءة  ووحدات  اأطفال  واألعاب 

لبع�ص  الموحد  كالزي  خا�سة  طلبيات  ننفذ 

ذات  التذكارات  اأو  والم�سانع  الموؤ�س�سات 

البازارات  في  تعر�ص  التي  الفرعونية  الر�سوم 

والأ�سواق القريبة من المواقع الأثرية«.

هدى  الورق  تدوير  وحدة  رئي�سة  زميلتها  اأما 

تقبال  اأكثر  �سار  قد  المجتمع  اأن  فتوؤكد  فائق 

مو�سحة  تدويرها،  المعاد  المنتجات  لفكرة 

دعوات  تدويره  المعاد  الورق  من  ننتج  »نحن 

ورقية  وعلب  معايدة  وبطاقات  ورقية  زفاف 

الورق  واإلى جانب  تلوين ومذكرات،  وكرا�سات 

اأغطية �سفائح تعليب  ننفذ ت�ساميم فنية من 

اأناقة  مكمالت  منها  ون�سنع  الغذائية  المواد 

)اك�س�سوارات( للن�سا.

الحالي  الرئي�ص  جري�ص،  �سيادة  واأعربت 

وتتكرر  تتو�سع  باأن  حلمها  عن  للجمعية، 

بالجمهورية  اأخرى  بمناطق  الجمعية  تجربة 

التنموية  والبرامج  الم�ساعدات  »لتقديم 

اإل  واحتياجا  فقرا  اأ�سد  يكونون  ربما  لأفراد 

الم�ساعدة  يد  لهم  يمد  من  يجدوا  لم  اأنهم 

تكون  باأن  اأملها  عن  معربة  الآن«.،  حتى 

جمعيات  تقوم  اأو  لنا  متعددة  فروع  هناك 

المحافظات،  مختلف  في  دورنا  بنف�ص  اأخرى 

على  الجمعيات  من  الكثير  دربنا  وبالفعل 

التنموية«. وم�ساريعنا  منهج عملنا 

في  الحكومة  ت�ساهم  اأن  اأهمية  اإلى  ولفتت 

التدوير..  اإعادة  م�سانع  بناء  في  »التو�سع 

في  المدني  المجتمع  مع  والتن�سيق  والعمل 

الدعوة لفرز القمامة داخل المنازل وعدم خلط 

حجم  وزيادة  نجاح  ل�سمان  بال�سلب  الع�سوي 

عملية التدوير، وتحديدا للمواد ال�سلبة من ورق 

اأو ن�سيج اأو معادن اأو زجاج اأو بال�ستيك«.

لن�ساطاتها  الجمعية  تمويل  كيفية  وعن 

وخدماتها المختلفة، و�سحت : »نقبل التبرعات 

ومن  الجمعية  اإدارة  مجل�ص  اأع�ساء  قبل  من 

وقانونية  �سالمة  من  التاأكد  بعد  خارجهم، 

التبرع و�سمان ا�ستقاللية عملنا ...

جدا  زهيد  باأجر  نقدمها  الخدمات  وبع�ص 

جدا، وبالتالي فاإننا ل نعتمد فقط على عوائد 

على  لالإنفاق  والمعرو�سات  المنتجات  بيع 

الم�ساريع والأن�سطة«. 

المصدر: د.ب. ا

بين عيدين 

شيخة الشحية

لبقية العمر.. 
سأكتب عنّا

)95(

ابعث لي كلمات حب

اأرتويها.. 

حتى األقاك.

)96(

اأريدك ق�سيدة 

ل ت�سبهها ق�سيدة

ل تت�سبه اأبياتها،

ق�سيدة.. تدّون تاريخي معك،

اأنت.. واأنا.

)97(

هادئًة اأكون بجانبك

وعلى مهلي.. اأتاأملك،

اأحفظ تلك المالمح،

وتلك العيون. 

)98( 

لبقية العمر.. �ساأكتب عّنا

لعّلي اأخفف عن قلبي 

تعب الغياب..

)99(

غيابك يا مهجة القلب..

متعب.. وحارق.

فـ كيف لالأيام اأن تمر بطيئًة

دون روؤياك؟..

)100(

لن اأ�ست�سلم للغياب

�ساآتي باأيامي واأيامك

لنبقى الدهر معا..

فيك الفرح غنوة

يا مرحبا بالعيد..

اأو كما قالتها اأم كلثوم في ليلة العيد:

يا ليلة العيد اآن�ستينا

وجددت الأمل فينا 

يا ليلة العيد

هاللك هل علينا 

فرحنا به وغنينا..

حقيبة  مع  ورحل  العيد،  وانق�سى 

ملونة  بالونات  امتالأت  التي  �سفره 

الأ�سياء  وفرح  الحب،  فرح  بالفرح، 

الجميلة، لكن لحظة.... هناك اأفراح 

اأخرى، ومنا�سبات اأجمل، فيها تدخل 

ب�سخ�سية  الخم�سين  عامها  ُعمان 

قائدها،  حكم  تحت  الحديثة  الدولة 

واإنجاز  فرح  اأعوام  كلها  واأعوامها 

ونه�سة وجمال.

 يوم ُعمان الذي يقع بين عيدين هذا 

العام )يوم النه�سة المباركة( تظهر 

اأناقتها  وبكامل  عام  كل  بعناية  فيه 

تعتلي  التي  األوانها  ومزيج  وزينتها، 

عماننا  فتعلو  والحتفالت  المن�سات 

في اأعالي ال�سماء.

وبهجة  واأفراحنا  اأعيادنا  لتدم 

اأيامنا، فما بعد يوم عمان اإل اأ�سابيع 

الأ�سحى  عيد  اآخر،  بعيد  بها  نحتفل 

اأعيادنا  لنا  اهلل  بارك  المبارك، 

واأمجادنا و�سلطاننا.

بجماله  رم�سان  انق�سى  اأ�سابيع  منذ 

اإل  ت�سبه  ل  التي  وطقو�سه  وروحانيته 

خال�سة  �سجلناها  عالقات  الفرح، 

الآخرين  ومع  اهلل،  مع  والعمل  النية 

حلو  معهم  نتقا�سم  الذين  اأولئك  من 

�سهر  في  �سجلت  ومرها،  الحياة 

في  ال�سهر  ذهب  وال�سكينة.  ال�سالم 

على  والأيام  ال�سهور  مع  طويلة  رحلة 

اأمل اأن نلتقيه في اأعمارنا مجددا.

والب�سائر،  الأفراح  وهّلت  العيد،  حّل 

بيوتنا  و�سكن  والفرح  ال�سرور  عّم 

ل  كرم�سان  اأي�سا  هو  جميل.  �سيف 

األوان  كل  يحمل  لكنه  البقاء،  يطيل 

الذي  ال�سيف  والجمال. هذا  البهجة 

حكايات  يروي  اأيام  ثالثة  في  يحل 

بين  يفرق  فال  الب�سر  بين  م�ستركة 

اأو فقير، يروي حكاياتهم  ق�سة غني 

على  البت�سامات  وير�سم  جميعا، 

المالمح  مختلفة  الوجوه  تلك  �سفاه 

والألوان.

�سحكات  مع  ياأتي  وب�سارته،  العيد 

�سحكاتهم  تعلو  والكبار،  ال�سغار 

الجميع  ويردد  الفرح،  العيون  وتعانق 

اأغاني العيد وكلماته:

مرحبا يا مرحبا

مرحبا مرحبا بالعيد

يا مرحبا

واأيامه الحلوة 

عيد الهناء يا عيد
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ال�سور  �سارت  مار�ص،  �سهر  من  بداية  ولكن 

لحفالت  �سور  ولقطات  متزايد.  ب�سكل  موؤلمة 

المجال  تف�سح  العائلة،  وملتقى  الميالد  اأعياد 

الكثيف  ال�سباب  وهي  قاتمة،  حقيقة  اأمام 

بيتاني،  �سانجي  بلدة  غطى  الذي  الخانق 

�سرق  كيدا،  ولية  في  اأونج،  راأ�ص  م�سقط 

الدخان  يكون  ال�سور،  بع�ص  وفي  ماليزيا. 

حيث  �سعيفة،  ت�سبح  الروؤية  اأن  لدرجة  كثيفا 

ُتحجب ال�سماء ويمتلئ الهواء باأبخرة داكنة.

تقول اأونج، وهي ع�سو �سابق في مجل�ص الولية: 

اأنه  يعتقدون  القرية  �سكان  من  كثير  »كان 

�سباب م�سدره اإندوني�سيا«. وتتذكر اأونج كيف 

م�سابين  الليل،  في  ي�ستيقظون  النا�ص  كان 

بالده�سة ب�سبب ما يعتقدون اأنه حريق كهربائي 

اأو اأ�سالك ا�ستعلت فيها النيران.

�سيئا  اكت�سفوا  بيتاني  �سانجي  �سكان  ولكن 

البال�ستيكية  النفايات  من  اأكوام  متوقع:  غير 

المكد�سة في مواقع م�سانع قديمة حول البلدة.

الممتلئة  الأكيا�ص  محتويات  ت�سرب  وك�سف 

عن اآخرها، عن زجاجات منظفات م�ستعملة، 

الوجبات  مطاعم  ب�سل�سلة  خا�سة  وعبوات 

وزجاجات  »ماكدونالدز«،  ال�سهيرة  ال�سريعة 

ذكرية،  اأوقية  واأغلفة  فارغة،  معدنية  مياه 

جاءت من اأماكن مثل كندا وباك�ستان والوليات 

المتحدة.

غير  م�سانع  �سبكة  انت�سار  ال�سكان  واكت�سف 

نفايات  تدوير  لإعادة  بلدتهم  في  قانونية 

من  اأطنان  بحرق  تقوم  حيث  البال�ستيك، 

من  �سوداء  اأعمدة  الهواء  في  لتطلق  النفايات 

الغازات ال�سامة، وهي عادة ما تعمل في وقت 

جنح  تحت  تامة  �سرية  في  الليل،  من  متاأخر 

الظالم.

في  يعي�ص  كيميائي  وهو  بينج،  لي  بوا  ويقول 

بلدة جينجاروم المت�سررة: اإنه تكتيك يلجاأون 

اإليه لمنع ال�سكان القريبين من معرفة م�سدر 

)الغازات ال�سامة(..

قرار  �سدور  مع  التلوث  م�سكلة  وتزامنت 

تاريخي من ال�سين اأواخر عام ٢٠١7، باإغالق 

العالمية  البال�ستيكية  النفايات  اأمام  حدودها 

المخاوف  ب�سبب  التدوير،  لإعادة  القابلة 

القرار  اأدى  وقد  المتزايدة.  والبيئية  ال�سحية 

ليديا  �سفحة  على  الموجودة  ال�سور  تبدو  الأولى،  للوهلة 

هناك  ومملة.  بل  عادية،  عاما،   54 العمر  من  البالغة  اأونج، 

البت�سامة  علت  وقد  العائلة  من  واأفراد  لأ�سدقاء  �سور 

وجوههم، واألبوم غريب لرحالت ال�سفر، بالإ�سافة اإلى لقطات 

فوتوغرافية لأطباق الطعام.

للعثور  جاهدة  المتقدمة  الدول  تعمل  اأن  اإلى 

من  نفاياتها  اإليها  تر�سل  بديلة  مواقع  على 

البال�ستيك.

الم�سانع  م�سغلو  بداأ  و�سحاها،  ع�سية  وبين 

تدوير  اإعادة  في  تعمل  التي  المرخ�سة  غير 

مثل  بمناطق  الظهور  في  البال�ستيك، 

وهو   – كالنج  ميناء  من  بالقرب  جينجاروم، 

اأحد اأكثر موانئ ال�سحن ازدحاما في ماليزيا - 

حيث تم ت�سدير �سحنات بال�ستيك اإلى هناك 

بطريقة غير م�سروعة.

تقرير  وقدر  مذهل.  حجمها  اأن  والم�سكلة 

الأخ�سر(  )ال�سالم  »جرينبي�ص«  لمنظمة 

 ،٢٠١٨ المعنية بالحفاظ على البيئة، في عام 

اإر�سالها  تم  التي  البال�ستيكية  النفايات  حجم 

م�سدرة  دول  ع�سر  اأكبر  من  ماليزيا  اإلى 

والوليات  األمانيا  ت�سمل  والتي  القمامة،  لهذه 

األف   ٦٢٦ بنحو  وبريطانيا،  واليابان  المتحدة 

حاوية  و٦٠٠  األًفا   ١٥ من  اأكثر  ملء  اأي  طن، 

�سحن طول الواحدة ١٢ مترا.

مالـيـزيا..  التخلــص مــــــن أزمة نفايات البالستيك

من  القادمة  البال�ستيك  نفايات  حجم  وزاد 

 ٩7 من  تقريبا،  مثلين  اإلى  المتحدة  الوليات 

األًفا و٤٠٠ طن، بعد   ١٩٥ اإلى  األًفا و٥٠٠ طن 

فر�ص الحظر من قبل ال�سين.

الفعلي  الرقم  يكون  اأن  المرجح  ومن 

ت�سغيل  على  القائمين  لأن  ذلك،  من  اأعلى 

ل  لكي  ال�سحنات  يخفون  ما  عادة  الم�سانع 

يكت�سفها موظفو الجمارك. وقد تم في اأبريل 

حاوية   ٢٤ تهريب  محاولة  اإحباط  الما�سي، 

اإ�سبانيا،  من  القادم  القذر  البال�ستيك  من 

بموجب اإعالن كاذب باأن ما تحويه الحاويات 

كان من البال�ستيك النظيف.

قدر  باأكبر  النفايات  هذه  من  وللتخل�ص 

يتم  التكلفة،  من  قدر  واأقل  ال�سرعة،  من 

بدون  البال�ستيك  مخلفات  من  جبال  اإحراق 

اإلى  يوؤدي  مما  �سناعية،  هواء  مر�سحات 

ال�سرطان،  ت�سبب  قد  ومركبات  مواد  اإطالق 

والديوك�سينات  الهيدروكلوريك،  حم�ص  مثل 

الثقيلة. والمعادن 

في  وجدوا  الم�سغلين  هوؤلء  اإن  ال�سكان  ويقول 

القانوني،  غير  لن�ساطهم  اآمنا  مالذا  ماليزيا 

اإ�سراف  وجود  عدم  ذلك  على  �سجعهم  حيث 

ال�سلطات  للقانون من جانب  اأو تنفيذ  منا�سب 

المحلية.

الحكومة  على  ال�سغط  اإن  وبوا  اأونج  وتقول 

كان  القانونية،  الم�سانع غير  اإغالق  اأجل  من 

بمثابة تدريب على الإحباط، لأن �سلطة اإ�سدار 

التراخي�ص والموافقة عليها واإغالق الم�سانع 

منف�سلة.  اإدارات  تتحملها  القانونية،  غير 

المجل�ص  بين  مح�سورة  ذلك  م�سوؤولية  وتظل 

المحلي ووزارة البيئة واإدارة الجمارك.

ونجحت وزارة البيئة الماليزية منذ اأواخر عام 

جينجاروم،  في  م�سنعا   ٤٠ اإغالق  في   ٢٠١٨

من  طن   ٣٠٠٠ باإعادة  اأخيًرا  تعهدت  كما 

النفايات البال�ستيكية غير القانونية الموجودة 

في ميناء كالنج اإلى بلدانها الأ�سلية.

المصدر: د ب أ
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السدر .. 
مسحوق ثماره يماثل الحبوب

 في القيمة الغذائية
اأوراق  ذات  �سحراوية  واأ�سجاًرا  �سجيرات  ي�سم  نباتي  جن�س  النبق  اأو  ال�سدر 

في  النبق  يعي�س  اأمتار.  عدة  اإلى  الأحيان  بع�س  في  ارتفاعها  ي�سل  كثيفة 

حو�س  منطقة  في  وا�سع  ب�سكل  وينت�سر  الأنهار  �سفاف  وعلى  الجبلية  المناطق 

النبات.  الم�سيح �سفر من �سوك هذا  اإكليل  اإن  المتو�سط. وقيل  الأبي�س  البحر 

موطن �سجرة ال�سدر هو جزيرة العرب وبالد ال�سام، وعموًما تنت�سر زراعته في 

ال�سدر منذ  المناطق ال�ستوائية و�سبه ال�ستوائية. وقد عرف الإن�سان �سجرة 

اآلف ال�سنين.

الأوراق  مت�ساقطة  كثيفة  �سجرة  ال�سدر 

متعرجة  لأفرع  متفرع  جذع  ذات  ومنت�سرة 

 ٤ اإلى   ٢ من  ارتفاعها  ي�سل  فاتح  بني  لونها 

اأمتار تقريًبا، اأوراقها بي�ساوية ال�سكل �سغيرة 

ولها ق�سيرة �سميكة. تكون متقابلًة على ال�ساق 

متعرقة  وهي  �سنتيمترات  ثالثة  الن�سل  وطول 

بثالثة عروق من الناحية ال�سفلى ولها �سوكتان 

اأذينيتان اإحداهما م�ستقيمة والأخرى منحنية. 

يتراوح  بعدد  الأوراق  ابط  في  الأزهار  تتكون 

بي�ساء  �سغيرة  والأزهار  زهرة،  و١٥   ١٠ بين 

مرة  غ�سة  كرزية  والثمار  اللون،  مخ�سرة 

الطعم، �سوداء عند الن�سج وفيها ٣ - ٤ بذور.

البيئة
تتحمل  متعمقة  جذور  ذات  ال�سدر  اأ�سجار 

تحتاج  اأنها  اإل  القا�سية  البيئية  الظروف 

الحرارة  درجات  تتحمل  ل  حيث  دافئ  ل�ستاء 

ال�سدر  اأ�سجار  تنمو  عامة  وب�سفة  المنخف�سة 

ال�سدر  ينمو  والمعتدلة.  الحارة  المناطق  في 

ارتفاع  عدم  ب�سرط  الأرا�سي  اأنواع  جميع  في 

في  زراعته  وتجود  الأر�سي،  الماء  من�سوب 

اإلى  ي�سير  مما  ال�سفراء  اأو  الرملية  الأرا�سي 

تحمل اأ�سجار ال�سدر للجفاف.

الم�سيح«  »�سوك  ي�سمى  ال�سدر  من  نوع  هناك 

واأ�سجاره دائمة الخ�سرة ذات جذع قوى طويل 

تقريًبا  متًرا   ١٢ اإلى   ١٠ من  ارتفاعه  ي�سل 

�سجرة ظل  ت�سكل  اأنها  اأي  كثيف  كبير  وتاجها 

وارفة رائعة الجمال والجالل؛ اأفرعها الم�سنة 

خ�سبية، اأما الأفرع الحديثة فهي رقيقة مغطاة 

كثيفة  واأوراقها  »زغبي«  رفيعة  ب�سعيرات 

٥ �سنتيمترات �سبه  اإلى  ٥ر٢  خ�سر طولها من 

حافتها  م�ستديرة  قمتها  بي�سية  اأو  م�ستديرة 

عروق   ٣ )لها  راحي  �سبكي  تعرقها  كاملة. 

تتحوران  والأذينيتان  ال�سفلية(.  الناحية  من 

اإحداهما  �سوكتين  اإلى  ال�سابق  النوع  في  كما 

ح�سلية  والثمرة  منحنية.  والأخرى  م�ستقيمة 

كروية  �سنتيمتر  ٥ر٣  اإلى  ٥ر١  من  قطرها 

اأو  برتقالي  لونها  ق�سير،  عنق  ذات  ال�سكل 

والأزهار  حلو.  ومذاقها  الن�سج  عند  اأحمر 

عميقة  وجذورها  متجمعة،  �سغيرة  �سفر 

منت�سرة. وهذا النوع الأخير �سائع الإنت�سار في 

ظل  ك�سجرة  يزرع  اأي�سا  بل  بالمملكة،  الأودية 

القيمة  ثمارها ذات  توؤكل  النمو  �سريعة  جميلة 

تتحمل  كونها  عن  ف�سال  العالية،  الغذائية 

الرتفاع ال�سديد في درجات الحرارة، ول تحب 

ال�سقيع. وهي تتحمل الرعي والرياح والجفاف 

والعط�ص وارتفاع ن�سبة الأمالح في التربة. ومن 

الأ�سواك  من  يخلو  �سنف  يوجد  الأخير  النوع 

والزغب.

تكاثر السدر
تتكاثر اأ�سجار ال�سدر بالعقل التي تزرع �ستاًء اأو 

بالبذور التي تجمع �سيًفا، حيث اأن البذور التي 

تجمع �ستاء ل تنبت. ون�سبة الإنبات في البذور 

منخف�سة ت�سل اإلى ٣٠% تقريًبا وتعامل البذرة 

بالنقع في الماء قبل زراعتها. كما يمكن اإجراء 

الهندي  ال�سدر  نوع  على  بالتطعيم  التكاثر 

ذي   )Ziziphus mauritiana )بالالتينية: 

الثمار الكبيرة.

فوائد أشجار السدر
مرتفعة  المذاق  حلوة  لأنها  ال�سدر  ثمار  توؤكل 

الفاكهة  اأنواع  من  وتعتبر  الغذائية  القيمة 

الطب  ا�ستخدامات في  لها  اأن  المتميزة. كما 

اأمرا�ص  حالت  في  مفيدة  فهي  ال�سعبي. 

للدم.  ومنقية  م�سهلة  وهي  والتنف�ص  ال�سدر 

النبق  ثمار  فائدة  اإلى  الأطباء  اأ�سار  وقد 

عنا�سر  من  تحتويه  لما  الحامل  للمراأة 

وقد  وغيرها.  �سكريات  من  �سرورية  غذائية 

النبق  ثمار  م�سحوق  اأن  التغذية  علماء  اأكد 

فاأطلقوا  الغذائية،  القيمة  في  الحبوب  يماثل 

وقديما  الحقيقية.  غير  الحبوب  ا�سم  عليها 

ويطحنوها  ال�سدر  ثمار  يجففون  النا�ص  كان 

الطبقة  لف�سل  بها  خا�سة  مطاحن  في 

الماأكولة الحلوة ومن ثم ا�ستخدام  الخارجية 

الحلوى.  من  واأنواع  الخبز  �سنع  في  دقيقها 

ت�ستخدم  فاإنها  ال�سدر  لأوراق  بالن�سبة  اأما 

مفيد  الأوراق  ومنقوع  والبثور.  الجرب  لعالج 

في عالج اآلم المفا�سل والتهاب الفم واللثة. 

لغ�سيل  م�سحوق  منها  وي�سنع  الأوراق  تجفف 

�سعر الراأ�ص وتقويته واإزالة الق�سرة منه. كما 

اأن منقوع الأوراق يغ�سل به الموتى. اأما اأزهار 

الع�سل يرعى عليها  فاإن نحل  »ال�سدر«  �سجرة 

وينتج منها ع�ساًل جيًدا  ويتغذى على رحيقها 

ال�سدر«  »ع�سل  ي�سمى  عالية  غذائية  قيمة  ذا 

المطلوبة.  البري  الع�سل  اأنواع  اأغلى  من  وهو 

كم�سكن  الأ�سجار  قلف  مغلى  ي�ستخدم  كما 

عام.  ومقوي  للحرارة  وملطف  الأ�سنان  لآلم 

والظل  للزينة  ال�سدر  اأ�سجار  زراعة  وتكثر 

كم�سدات  تزرع  كما  وال�سوارع.  الحدائق  في 

للرياح وحماية للتربة من النجراف. وخ�سبها 

وت�ساب  ال�ستعمالت.  متعدد  قوى  جيد 

ثمار  وذبابة  الأوراق  بثاقبات  ال�سدر  اأ�سجار 

عند  ومكافحتها  منها  وقايتها  فيجب  ال�سدر، 

حدوث الإ�صابة.

لها  ال�سدر  �سجرة  اأن  اأي�سا  فوائدها  ومن 

في  ورقها  يغلى  حيث  ومتعددة  كثيرة  فوائد 

ماء وي�سرب لقتل الديدان في الأمعاء وتنقية 

المطحون  ال�سدر  ورق  ي�ستخدم  كما  الدم 

العظام  ك�سور  جبر  في  الماء  مع  والمخلوط 

منع  في  ال�سدر  يفيد  كما  الجلد  ب�سرة  وتنقية 

ال�سدر  اأوراق  ت�ستعمل  البلغم.  الإ�سهال وطرد 

وتجعل  وتعقيمها،  الراأ�ص  فروة  تنظيف  في 

وقد  بهيجا،  لونا  وتك�سبه  نعومة  اأكثر  ال�سعر 

اأثبتت التجارب اأن خال�سة ورق ال�سدر تعالج 

على  ال�سدر  ورق  ويحتوي  الراأ�ص  فطريات 

الجلود  دبغ  في  ت�ستعمل  وملونة  دبغية  مادة 

المالب�ص قديًما.  وتلوين 

مكانة السدرة في اإلسالم
الإ�سالم  في  كبيرة  منزلة  لها  ال�سدر  �سجرة 

 ٤ الكريم  القراآن  في  ذكرها  ورد  حيث 

جعل  باأن  وجل  عز  اهلل  كرمها  كما  مرات 

عند  الجنة  مراتب  اأعلى  في  المنتهى  �سدرة 

عليه  الر�سول محمد  قال  وقد  الرحمن  عر�ص 

ال�سالة وال�سالم في حديث �سحيح عن عبد 

اهلل  �سوب  �سدرة  قطع  )من  حب�سي   بن  اهلل 

قالع  اهلل  )لعن  رواية  وفي  النار(.  في  راأ�سه 

ال�سدرة(
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اأثينا  بجامعة  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 

الموؤتمر  اأمام  نتائجها  وعر�سوا  اليونانية، 

ليون  مدينة  في  ال�سماء  للغدد  الأوروبي 

الفرن�سية. وو�سح الباحثون اأن درا�سات �سابقة 

خطر  من  تقلل  الطبيعية  الر�ساعة  اأن  اأثبتت 

ببع�ص  الإ�سابة  وخطر  الولدة  بعد  ما  اكتئاب 

اأنواع ال�سرطان لدى الن�ساء.

اأن  يمكن  الطبيعية  الر�ساعة  اأن  واأ�سافوا   

وزن  على  الحفاظ  في  ا  اأي�سً الأمهات  ت�ساعد 

في  ال�سكر  ن�سبة  وتنظيم  الج�سم  في  �سحي 

الدم لديهن.

الطبيعية  الر�ساعة  بين  العالقة  ولك�سف 

عالمات  بقيا�ص  الفريق  قام  القلب،  واأمرا�ص 

من  عدد  لدى  الدموية  والأوعية  القلب  �سحة 

راجعوا  كما  الطمث،  انقطاع  بعد  الن�ساء 

تاريخهن مع الر�ساعة الطبيعية.

التي  الأخرى  الخطر  عوامل  �سبط  وبعد 

الدموية،  والأوعية  القلب  �سحة  على  توؤثر 

وم�ستويات  والعمر  الج�سم  وزن  ذلك  في  بما 

الكولي�سترول وعادات التدخين، اأ�سارت النتائج 

اإلى اأن الن�ساء اللواتي اأر�سعن اأطفالهن طبيعيا 

كبير  ب�سكل  منخف�سة  م�ستويات  لديهن  كانت 

من موؤ�سرات اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية 

عند الكبر. وكان هذا التاأثير اأكثر ظهوًرا عند 

الن�ساء الالئي اأر�سعن ر�ساعة طبيعية لفترات 

اأطول. واأرجع الفريق ال�سبب في ذلك لهرمون 

لبن  تدفق  في  دورا  يلعب  الذي  البرولكتين 

الثدي خالل الر�ساعة الطبيعية.

ن�سب  زيادة  بين  ربطت  �سابقة  اأبحاث  وكانت 

هذا الهرمون وتقليل خطر الإ�سابة بال�سكري، 

القلب  لأمرا�ص  رئي�سي  خطر  عامل  وهو 

والأوعية الدموية.

الجزيئية  الآليات  حاليا  البحث  فريق  ويدر�ص 

لكيفية تاأثير البرولكتين على ن�سبة ال�سكر في 

الدم، وهو عامل خطر رئي�سي لأمرا�ص القلب. 

قائد  لمبرينوداكي،  اإيرين  الدكتورة  وقالت 

اأدلة  تقدم  النتائج  »هذه  اإن  البحث  فريق 

الأجل  طويلة  ال�سحية  الفوائد  على  اإ�سافية 

للر�ساعة الطبيعية، واأنه ينبغي ت�سجيع الن�ساء 

على القيام بذلك متى اأمكن ذلك«. 

واأ�سافت اأن »الدرا�سة ت�سير اإلى اأن الر�ساعة 

باأمرا�ص  الإ�سابة  خطر  من  تقلل  الطبيعية 

هو  المقبل  هدفنا  لكن  الن�ساء،  لدى  القلب 

تحديد الأ�سباب الكامنة لهذا التاأثير الوقائي«.

وكانت درا�سة �سابقة ك�سفت اأن لبن الأم ي�ساعد 

الأ�سبوع  قبل  يولدون  الذين  الُخدج  الأطفال 

الـ٣7 من الحمل على اكتمال نمو اأدمغتهم.

تح�سين  باأن  اأخرى  دولية  درا�سة  واأفادت 

ينقذ  اأن  يمكن  الطبيعية،  الر�ساعة  معدلت 

حياة حوالي ٨٢٠ األف طفل �سنوًيا حول العالم، 

مجموع  من   %١٣ حوالي  يمثل  الرقم  وهذا 

وفيات الأطفال دون �سن الخام�سة �سنوًيا.

يظل  باأن  العالمية  ال�سحة  منظمة  وتن�سح 

للطفل  الرئي�ص  الغذاء  الأم، هو م�سدر  حليب 

بال�ستمرار لحقا  وتو�سي  اأ�سهر،   ٦ �سن  حتى 

ال�سلب(  الغذاء  )مع  الطبيعية  الر�ساعة  في 

حتى و�سول عمر الطفل اإلى �سن عام.

المصدر: األناضول

الرضاعة الطبيعية
 تقي األمهات من خطر أمراض القلب

تقي  الطبيعية،  الر�ساعة  اأن  حديثة،  يونانية  درا�سة  ك�سفت 

الأمهات من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية 

الدرا�سة اأجراها باحثون بجامعة �سانغهاي في وقت لحق من العمر.

في  نتائجها  ون�سروا  ال�سينية،  تونغ  جياو 

دورية )Journal of Diabetes( العلمية.

وال�سرطان،  ال�سكري  بين  العالقة  ولك�سف 

من  و١٩١  اآلف   ٤١٠ حالة  الفريق  تابع 

من  بال�سكري  م�سابين  والن�ساء  الرجال 

النوع الثاني، تتراوح اأعمراهم بين ٢٠ و ٩٩ 

عاًما في ال�سين.

في  ا�ستمرت  التي  الدرا�سة  بداية  وفي 

الفترة من ٢٠١٣ اإلى ٢٠١7، لم يكن اأي من 

الم�ساركين م�ساًبا بمر�ص ال�سرطان، لكن 

الفريق تابع في نهاية الدرا�سة الم�ساركين 

اأ�سيبوا  الذين  الأ�سخا�ص  لمعرفة 

بال�سرطان وما هو نوع ال�سرطان الذي قام 

الأطباء بت�سخي�سه.

 ٨٤٨٥ الفريق  ر�سد  الدرا�سة،  وبنهاية 

الم�ساركين،  بين  بال�سرطان  اإ�سابة  حالة 

لكن نوعية ال�سرطان اختلفت لدى الرجال 

مقارنة بالن�ساء.

ووجد الباحثون اأنه من بين مر�سى ال�سكري 

من النوع الثاني، كان الرجال اأكثر عر�سة 

بن�صبة ٣٤% لالإ�سابة بمر�ص ال�سرطان من 

الن�سبة  ارتفعت  فيما  الأ�سحاء،  اأقرانهم 

اإلى ٦٢% بين الن�ساء.

اأكثر  بال�سكري  الم�سابون  الذكور  وكان 

من  مختلًفا  نوًعا  بـ١١  لالإ�سابة  عر�سة 

عر�سة  اأكثر  الإناث  كان  بينما  ال�سرطان، 

من  مختلًفا  �سكاًل   ١٣ بـ  الإ�سابة  لخطر 

ال�سرطان.

الإ�سابة  خطر  زاد  تحديًدا،  اأكثر  وب�سكل 

لدى   %٨٦ بن�سبة  البرو�ستات  ب�سرطان 

من  الثاني  بالنوع  الم�سابين  الذكور 

كما  الأ�سحاء،  بنظرائهم  مقارنًة  ال�سكري 

كان لديهم خطر كبير لالإ�سابة ب�سرطانات 

والغدد  الدرقية  والغدة  والجلد  الدم 

والبنكريا�ص  والكبد  والكلى  الليمفاوية 

والرئة والقولون والمعدة.

بداء  الم�سابات  لالإناث  بالن�سبة  اأما 

كن  فقد  الثاني،  النوع  من  ال�سكري 

ب�سرطان  الإ�سابة  لخطر  عر�سة  اأكثر 

المرارة  �سرطانات  اإلى  بالإ�سافة  البلعوم، 

والرئة  الدرقية  والغدة  والمريء  والكبد 

والرحم  الليمفاوية  والغدد  والبنكريا�ص، 

والقولون والدم والثدي والمعدة.

تو�سلوا  التي  النتائج  اإن  الباحثون  وقال 

ال�سحية  والهيئات  المنظمات  تدفع  اإليها، 

لوقاية  اأف�سل  وقائية  ا�ستراتيجيات  لو�سع 

من  الثاني  النوع  من  ال�سكري  مر�سى 

ال�سرطان.

فاإن  العالمية،  ال�سحة  للمنظمة  ووفقا 

ال�سكري من النوع الثاني يظهر جّراء فرط 

مرور  ومع  البدني،  الن�ساط  وقّلة  الوزن 

من  المرتفعة  للم�ستويات  يمكن  الوقت، 

ال�سكر في الدم، اأن تزيد من خطر الإ�سابة 

والأع�ساب  والعمى،  القلب،  باأمرا�ص 

والف�سل الكلوي.

الأول  بالنوع  الإ�سابة  تحدث  المقابل،  فى 

المناعي  النظام  قيام  عند  ال�سكري  من 

في الج�سم بتدمير الخاليا التي تتحكم في 

الدم، وتكون معظمها  ال�سكر في  م�ستويات 

بين الأطفال

المصدر: األناضول

السكري يهدد الرجال 
والنساء بالسرطان

النوع  من  ال�سكري  مر�س  اأن  حديثة،  �سينية  درا�سة  اأظهرت 

باأنواعه  بال�سرطان  الإ�سابة  خطر  بزيادة  مرتبط  الثاني 

المختلفة لدى الرجال والن�ساء.
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حتى  الكحول  �سرب  اأن  دولية  درا�سة  ك�سفت 

خطر  من  يزيد  للغاية،  منخف�سة  بم�ستويات 

قادها  الدرا�سة  الدماغية.  بال�سكتة  الإ�سابة 

بجامعة  الطبية  البحوث  مجل�ص  في  باحثون 

جامعة  مع  بالتعاون  البريطانية،  اأك�سفورد 

دورية  في  نتائجها  ون�سروا  ال�سينية،  بكين 

)Lancet( العلمية.

يحدث  وعائي  مر�ص  الدماغية،  وال�سكتة 

اإي�سال  على  المخ  �سرايين  قدرة  عدم  ب�سبب 

ال�سكتة  اإلى  يوؤدي  الدماغ، مما  اإلى  الأك�سجين 

الدماغية اأو الجلطة الدماغية الب�سيطة.

وتعد ال�سكتة الدماغية اأحد الأ�سباب الرئي�سية 

العالم، وت�سبب عبئا  اأنحاء  لالإعاقة في جميع 

ثقيال من الناحية الإن�سانية والقت�سادية على 

�سخ�ص  مليون   ١٥ ت�سيب  حيث  المجتمعات، 

ال�سحة  لمنظمة  وفقا  العالم،  حول  �سنويا 

العالمية.

اأنه من المعروف اأن معدلت  وو�سح الباحثون 

ب�سبب �سرب  تزيد  الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة 

اإذا  ما  معروفا  يكن  لم  لكن  بكثافة،  الحكول 

هذه  اإلى  توؤدي  المنخف�سة  الم�ستويات  كانت 

شرب الكحول حتى بمستويات منخفضة يقود للسكتة الدماغية

عقارا  باأن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأفادت 

النوع  من  ال�سكري  مر�ص  لعالج  ي�ستخدم 

الثاني، يمكنه اأن يعالج الإ�سابة بق�سور القلب.

»ماونت  طب  بكلية  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 

�سيناي« في الوليات المتحدة، ون�سروا نتائجها 

 Journal of the American( دورية  في 

College of Cardiology( العلمية.
قدرتهم  القلب  ق�سور  مر�سى  يفقد  ما  وعادة 

يتم  ل  وبالتالي  �سليم،  ب�سكل  الدم  �سخ  على 

اإمداد اأع�ساء الج�سم بكميات وفيرة من الدم 

الم�ستمر  ال�سعور  اإلى  يوؤدي  مما  والأوك�سجين، 

بالإنهاك والتعب. واإلى جانب ال�سعور بالإنهاك 

الأعرا�ص  ت�سمل  ال�ساقين،  تورم  اأو  والتعب 

�سعود  عند  التنف�ص  في  ب�سيق  ال�سعور  اأي�سا 

الدرج مثال وتراجع القدرة على بذل المجهود، 

اأو الإ�صابة بحالة عامة من الوهن.

واأجرى الفريق درا�سته لكت�ساف فاعلية عقار 

الذي   )Empagliflozin( »اإمباجليفلوزين« 

الأمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  عليه  وافقت 

عقار للسكري يعالج قصور القلب

عبر  ال�سكري،  لعالج   ٢٠١٤ عام   )FDA(

ال�سيطرة على م�ستويات ال�سكر في الدم.

فاإن  العالمية،  ال�سحة  لمنظمة  ووفقا 

في  تاأتي  الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ص 

اأنحاء  جميع  في  الوفيات  اأ�سباب  �سدارة 

الناجمة عنها  الوفيات  اأن عدد  العالم، حيث 

من  اأّي  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  يفوق 

المنظمة  واأ�سافت  الأخرى.  الوفيات  اأ�سباب 

نحبهم  يق�سون  ن�سمة  مليون   ١7.٣ نحو  اأن 

 %٣٠ يمثل  ما  �سنوًيا،  القلب  اأمرا�ص  جّراء 

كل  العالم  في  تقع  التي  الوفيات  مجموع  من 

وفاة  المتوقع  من   ،٢٠٣٠ عام  وبحلول  عام، 

القلبية  الأمرا�ص  ب�سبب  �سخ�ص  مليون   ٢٣

�سنوًيا.

النتيجة اأم ل.

تابع  الجديدة،  الدرا�سة  نتائج  اإلى  وللتو�سل 

منطقة  في  بالغ  �سخ�ص  األف   ١٦٠ الباحثون 

في  وامراأة  رجل  األف  و٥٠٠  اآ�سيا،  �سرق 

�سرب  مع  اليومية  عاداتهم  راجعوا  ال�سين، 

الكحول.

الباحثون  وبعد ١٠ �سنوات من المتابعة، وجد 

تقدر  منخف�سة  م�ستويات  �سرب  مع  حتى  اأنه 

خطر  يزيد  يوميا،  الكحول  من  واحد  بكوب 

وال�سكتة  الدم،  �سغط  بارتفاع  الإ�سابة 

الدماغية.

خطر  زاد  المقدار  ارتفع  كلما  اأنه  واأ�سافوا 

�سغط  وارتفاع  الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة 

الدم، مقارنة بمن ل ي�سربون الكحول مطلقا.

∂àë°U

قال باحثون اأمريكيون اإنهم طوروا نوعا جديدا 

على  ي�ساعد  اأن  يمكن  »الذكي«  الإن�سولين  من 

الأ�سخا�ص  لدى  الدم  في  ال�سكر  نق�ص  منع 

مر�ص  لإدارة  الدواء  هذا  ي�ستخدمون  الذين 

ال�سكري.

بجامعة  باحثون  طوره  الجديد  الإن�سولين 

اأبحاثهم  نتائج  ون�سروا  الأمريكية،  كاليفورنيا 

 Proceedings of the National( في دورية

Academy of Sciences( العلمية.
حيث طور الفريق نوعا من الإن�سولين »الذكي« 

ي�سمى »)i-insulin(، يمكن اأن يمنع م�ستويات 

ال�سكر في الدم من النخفا�ص بدرجة كبيرة.

وكيف يختلف عن الإن�سولين التقليدي، اأ�ساف 

الإن�سولين  اإلى  اإ�سافيا  جزيئا  البحث  فريق 

الذكي الجديد، ي�سمى »مثبط نقل الجلوكوز«، 

يتحكم في م�ستويات الجلوكوز في الخاليا، ول 

يدعها تنخف�ص بدرجة كبيرة.

البحث:  فريق  قائد  جو،  ت�سن  الدكتور  وقال 

ذكيا  مفتاحا  لدينا  الجديد  الإن�سولين  »يعمل 

ي�سمح بدخول الجلوكوز اإلى الخلية، لكنه يمنع 

تطوير إنسولين »ذكي« يمنع نقص السكر في الدم

اأظهرت درا�سة اأمريكية حديثة اأن مزج اثنين 

من  يقي  المعروفة،  المو�سعية  الكريمات  من 

اأحد  الحر�سفية«،  »الخاليا  بـ  الإ�سابة  خطر 

الدرا�سة  ال�سائعة.  الجلد  �سرطان  اأ�سكال 

اأجراها باحثون بكلية الطب بجامعة وا�سنطن 

»جي  مجلة  في  نتائجها،  ون�سروا  الأمريكية، 

�سي اأي ان�سايت« العلمية.

المو�سعي  الكريم  مزيج  اأن  الباحثون  وو�سح 

يتكون من دواء ي�ستخدم على نطاق وا�سع لعالج 

ال�سرطان، ي�سمى »فلورويورا�سيل ٥«، بالإ�سافة 

مو�سعي  كريم  والأخير  »كال�سيبوتريول«،  اإلى 

ي�ستخدم لعالج مر�ص ال�سدفية. 

تابع  المو�سعي،  المركب  ولختبار فاعلية هذا 

ا معر�سون لخطر الإ�سابة  الفريق ١٣٢ مري�سً

اإلى  وق�سموهم  الحر�سفية،  ب�سرطان الخاليا 

على  المركب  هذا  الأولى  و�سعت  مجموعتين، 

دواء  الثانية  المجموعة  و�سعت  فيما  الجلد، 

من  �سنوات   ٣ وبعد  فقط.    »٥ »فلورويورا�سيل 

عالج موضعي يسهم في الوقاية من سرطان الجلد 

الذين  المر�سى  اأن  الباحثون  وجد  المتابعة، 

و�سعوا المزيج المو�سعي انخف�ص لديهم خطر 

الإ�سابة ب�سرطان الخاليا الحر�سفية على جلد 

الذين  باأقرانهم  مقارنة  الراأ�ص،  وفروة  الوجه 

تلقوا دواء »فلورويورا�سيل ٥« لوحده. 

ووجد الباحثون اأن 7 بالمائة فقط ممن عولجوا 

�سرطان  لديهم  تطور  المو�سعي،  بالمزيج 

بـ٢٨  مقارنة  الجلدي،  الحر�سفية  الخاليا 

 »٥ بالمائة ممن عولجوا بدواء »فلورويورا�سيل 

فقط، خالل فترة المتابعة. 

بم�ستويات  الخلية  اإلى  الدخول  من  الجلوكوز 

وهذا  طبيعيا،  الدم  �سكر  يكون  عندما  كبيرة 

م�ستوياتها  عند  الدم  في  ال�سكر  ن�سبة  يبقي 

في  ال�سكر  نق�ص  خطر  من  ويقلل  الطبيعية، 

الدم«.

الإن�سولين  هذا  ي�ستجيب  اأن  »يمكن  واأ�ساف: 

المرتفعة،  الجلوكوز  لم�ستويات  اأي�سا  ب�سرعة 

عندما  وجبة،  تناول  بعد  المثال،  �سبيل  على 

ترتفع م�ستويات الجلوكوز«.

الذكي  الإن�سولين  اختبار  تم  اأنه  اإلى  واأ�سار 

على الفئران الم�سابة بداء ال�سكري من النوع 

الجلوكوز  بم�ستويات  التحكم  في  ونجح  الأول، 

١٠ �ساعات بعد  بالمعدل الطبيعي لمدة ت�سل 

الحقن بجرعة الإن�سولين الجديد.

اأن الخطوة الآتية هي موا�سلة تقييم  اإلى  ونوه 

الإن�سولين الجديد على نماذج الحيوانات، قبل 

النتقال اإلى التجارب ال�سريرية على الب�سر.
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اإ�سابة  اأن  حديثة  دنماركية  درا�سة  اأظهرت 

يعر�سهن  الطفولة  في مرحلة  بال�سمنة  الإناث 

الحمل عند  وت�سمم  الدم  ارتفاع �سغط  لخطر 

جنينهن..  وحياة  حياتهن  يهدد  مما  الكبر؛ 

بم�ست�سفى  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 

بالدنمارك،  كوبنهاجن  في  فريدريكا�سبرج 

ال�سنوي  الموؤتمر  اأمام  نتائجها  وعر�سوا 

في  ال�سمنة  لدرا�سة  الأوروبية  للرابطة 

ا�سكتلندا.

وقد ت�ساب ال�سيدات بارتفاع �سغط الدم اأثناء 

هذه  م�سببات  اأبرز  اأحد  ال�سمنة  وتعد  الحمل، 

الحالة ال�سحية، اإ�سافة اإلى الحمل باأكثر من 

جنين.

الباحثون  راجع  الدرا�سة،  نتائج  اإلى  وللو�سول 

و٦١٥  األفا  لـ٤٩  المدر�سية  ال�سحة  �سجالت 

الوزن  قيا�سات  جمع  وتم  كوبنهاجن،  في  فتاة 

والطول لديهن وهن في عمر 7 اإلى ١٣ عاًما.

الكبر،  عند  الم�ساركات  الفريق  راقب  كما 

تعر�سن  الالتي  الفتيات  حالت  عدد  ور�سدوا 

لرتفاع �سغط الدم عند الحمل، بالإ�سافة اإلى 

نتيجة  الحمل  بت�سمم  اأ�سبن  اللواتي  ال�سيدات 

السمنة في الصغر تسّمم الحمل عند الكبر

ارتفاع �سغط الدم اأثناء الحمل في الفترة من 

١٨ اإلى ٤٥ عاما من اأعمار الم�ساركات.

ال�سمنة  من  يعانين  من  اأن  الباحثون  ووجد 

اأكثر عر�سة لالإ�سابة  في مرحلة الطفولة كن 

مقارنة  الحمل،  اأثناء  الدم  �سغط  بارتفاع 

باأقرانهن من ذوي الوزن الطبيعي في مرحلة 

�سغط  ارتفاع  اأن  اإلى  اأ�ساروا  كما  الطفولة، 

خا�ص؛  قلق  م�سدر  يعتبر  الحمل  اأثناء  الدم 

حيث اأنه قد يعر�ص حياة كل من الأم وطفلها 

الذي لم يولد بعد للخطر.

وح�سب الدرا�سة، قد يوؤدي ارتفاع �سغط الدم 

اأثناء الحمل اإلى انف�سال الم�سيمة المبكر، وما 

على  خطًرا  ي�سّكل  حاد  نزيف  من  عنه  ينجم 

حياة كل من الأم والجنين مًعا، بالإ�سافة اإلى 

ت�سمم الحمل. 

جذور  اأن  حديثة  برازيلية  درا�سة  اأظهرت 

نبات الكركم تحتوي على مرّكب طبيعي يمكن 

�سرطان  من  والعالج  الوقاية  في  ي�ساعد  اأن 

بجامعتي  باحثون  اأجراها  الدرا�سة  المعدة. 

البرازيل،  في  التحادية«  »بارا  و  باولو«  »�ساو 

 »Epigenomics« مجلة  في  نتائجها  ون�سروا 

لكت�ساف  درا�سته  الفريق  واأجرى  العلمية. 

وهو  »الكركمين«؛  لمركب  العالجية  الآثار 

اأ�سفر  لون  ذات  طبيعية  اأ�سباغ  عن  عبارة 

برتقالي، وهي مكّون اأ�سا�سي في الكركم.

الكاري  �سناعة  في  الكركم  وي�ستخدم 

م�سادة  »الكركمين«  مادة  وتعد  والخردل، 

واأجريت  ال�سرطان،  ومكافحة  لاللتهابات 

الما�سية،  الثالثة  العقود  وا�سعة، في  درا�سات 

لكت�ساف التاأثيرات الإيجابية لتلك المادة على 

الكركم يساعد في الوقاية والعالج من سرطان المعدة

الب�صر.

عينات  الفريق  در�ص  الجديدة،  الدرا�سة  وفي 

�سرطان  من  يعانون  لمن  المعدة،  خاليا  من 

المعدة واآخرين ل يعانون من هذا المر�ص.

»الكركمين«  مركب  اأن  الباحثون  واكت�سف 

يحدث تغييرات جينية توؤثر على بنية و�سالمة 

الأورام، بما في ذلك  العديد من  الجينوم في 

�سرطان المعدة.

الباحثون  وجد  »الكركمين«،  اإلى  وبالإ�سافة 

دوًرا  تلعب  اأن  يمكن  اأخرى  اأن هناك مركبات 

رئي�ًسا في مكافحة اأورام ال�سرطان، مثل مركب 

في  رئي�سي  ب�سكل  الموجود  »كوليكال�سيفيرول« 

في  يتوافر  الذي  و«كير�سيتين«  العنب،  بذور 

التفاح والبروكلي والب�سل.

المصدر:  األناضول
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 FDA الأمريكية  والدواء  الغذاء  وافقت هيئة 

الم�سابين  الأطفال  لعالج  عقار  اأول  على 

الهيئة  وو�سحت  الحمراء.  الذئبة  بمر�ص 

العقار  اأن  الإلكتروني،  موقعها  عبر  بيان  في 

 ،Benlysta »بنلي�ستا«  ا�سم  يحمل  الجديد 

وهو عبارة عن حقن توؤخذ عن طريق الوريد.

واأ�سافت اأن مر�ص الذئبة الحمراء هو مر�ص 

وتلف  التهاب  ي�سبب  خطير  مزمن  مناعي 

بمختلف الأن�سجة والأع�ساء بالج�سم. ويظهر 

ال�سكل  اأحمر  جلدي  طفح  �سورة  في  المر�ص 

عن  ف�سال  الأنف،  ج�سر  وعلى  الخدين  على 

واأع�ساء  اأجهزة  من  العديد  في  التهاب 

الج�سم.

اأن هذه هي المرة الأولى  اإلى  واأ�سارت الهيئة 

لالأطفال  عالًجا   FDA فيها  تعتمد  التي 

حيث  الحمراء،  الذئبة  بمر�ص  الم�سابين 

ولكن  ذاته  العقار  على   ٢٠١١ في  وافقت 

بالمر�ص. الم�سابين  البالغين  لعالج 

عقار لعالج األطفال من الذئبة الحمراء

وجاءت موافقة الهيئة على العقار، بعد درا�سة 

اأجريت على ٩٣ طفاًل م�ساًبا بالذئبة الحمراء، 

وتلقوا العالج على مدار ٥٢ اأ�سبوًعا.

تلقوا  الذين  الأطفال  اأن  النتائج  واأظهرت 

الطفح  لظهور  عر�سة  اأقل  كانوا  العقار 

دواًء  تناولوا  الذين  باأقرانهم  الجلدي مقارنة 

�سيوعا  الأكثر  الجانبية  الآثار  وعن  وهمًيا. 

الغثيان  ت�سمنت  باأنها  الهيئة  نوهت  للعقار، 

والحمى. والإ�سهال 

الر�ساعة  اأن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأظهرت 

نمو دماغ  كبيرا في تطور  دورا  تلعب  الطبيعية 

الأطفال الُخدج المولودين مبكرا، قبل اكتمال 

المبكرة  الولدة  اأن  اأظهرت  كما  الأم،  حمل 

الدماغ،  بنية  تغيرات في جزء  ترتبط بحدوث 

بع�سها  مع  التوا�سل  على  خالياه  ت�ساعد  التي 

بع�سا، والمعروفة با�سم المادة البي�ساء.. 

الدرا�سة اأجراها باحثون في م�ست�سفى الأطفال 

اأمام  نتائجها  ون�سروا  بوا�سنطن،  الوطني 

لطب  الأكاديمية  للجمعيات  ال�سنوي  الموؤتمر 

اأبريل   ١٤ الفترة من  يعقد في  الذي  الأطفال، 

اإلى ١ مايو ٢٠١٩ بمدينة بالتيمور الأمريكية.

والأطفال الخدج، م�سطلح يطلق على كل طفل 

٣7 من الحمل )الأطفال  الـ  يولد قبل الأ�سبوع 

ب�سبب  �سحية،  م�ساكل  ويعانون  المبت�سرين(، 

اأع�سائهم،  لتخلُّق  الكافي  الوقت  اإتاحة  عدم 

ويحتاجون اإلى رعاية طبية خا�سة، حتى تتمكن 

اأع�ساوؤهم من العمل دون م�ساعدة خارجية.

احتمال  بزيادة  عادة  المبكرة  الولدة  وترتبط 

والتفكير  التعلم  مهارات  في  م�سكالت  حدوث 

يعتقد  والتي  المولود،  في وقت لحق من حياة 

اأنها مرتبطة بالتغيرات في نمو المخ.

الرضاعة الطبيعية تسهم في اكتمال نمو دماغ األطفال الخدج

دماغ  نمو  على  الأم  حليب  تاأثير  ولكت�ساف 

مجموعة  الباحثون  راقب  الخدج،  الأطفال 

ع المولودين قبل الأ�سبوع الـ ٣٢ من  من الر�سّ

وخ�سعوا  غرام،   ١٥٠٠ من  اأقل  بوزن  الحمل، 

للرعاية الطبية في ق�سم رعاية المبت�سرين.

وقام الفريق بجمع بيانات عن المادة البي�ساء 

في الدماغ، وهي منطقة دماغية تمكن النا�ص 

ال�سليم  والتن�سيق  التوازن  على  الحفاظ  من 

عالية  المعرفية  الوظائف  وتدعم  للع�سالت، 

الترتيب.

واأظهرت النتائج اأن الأطفال الذين ر�سعوا من 

الدماغ،  مناطق  نمو  لديهم  تطور  الأم،  حليب 

وخا�سة المادة البي�ساء، ب�سورة اأكبر واأف�سل 

من اأقرانهم الذين لم ير�سعوا طبيعيا.
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 د. حمد بن ناصر السناوي 
استشاري أول الطب السلوكي 

االعتداء على 
الممارسين الصحيين

ذات �سباح واأنا جال�س في عيادتي اأنتظر و�سول المر�سى، دخل الغرفة 

من  ورقة  اأخرج  ال�سالم  األقى  اأن  بعد  و  العمر،  من  الثالثينات  في  �ساب 

جيبه وقال: هل هذه الأدوية موجودة لديكم هنا؟. نظرت اإلى الورقة، 

كانت عبارة عن ن�سخة م�سورة لو�سفة طبية �سادرة من اإحدى العيادات 

في  موجودة  الأدوية   هذه  »نعم«،  اأجبته  ال�سلطنة.  خارج  الخا�سة 

اأني  له  و�سحت  لي«،  تكتبها  اأن  »اأريدك  فقال:  الم�ست�سفى.  �سيدلية 

اأعالج المر�سى كبار ال�سن من عمر ال�ستين فما فوق  واقترحت اأن ينتظر 

طبيبه لي�سف له العالج، قال اإنه لم ي�سبق له العالج عندنا في العيادة 

عليه  الحالة  هذه  في  باأنه  اأخبرته  الم�ست�سفى،  في  ملف  لديه  ولي�س 

و�سيتم تحديد موعد  اآخر  اأو م�ست�سفى  اإح�سار تحويل من مجمع �سحي 

اإلى  اأحتاج  )لكني  عال  ب�سوت  قال   العالج.  وو�سف  حالته  لتقييم  له 

ليتم  تحويال  نطلب  مرجعي  كم�ست�سفى  باأننا  اأخبرته  اليوم(.  الدواء 

رفع �سوته مرة  واأن حالته غير طارئة.   المري�س خا�سة  تقييم حالة 

يهداأ  اأن  منه  طلبت  الُعماني«.  المري�س  تحترمون  ل  »اأنتم  قائال  اأخرى 

لكنه قاطعني قائال: هذا م�ست�سفى حكومي ولي�س ملكا لك اأو لأجدادك، 

�ساأتقدم بال�سكوى لدى مدير الم�ست�سفى«. 

التي  المتكررة  الأمور  من  تعتبر  الحادثة  هذه 

وذويهم.  المر�سى  مع  تعاملنا  خالل  تحدث 

اللفظي  �سعورهم بالغ�سب وقيامهم بالعتداء 

القطاع  في  العاملين  على  الج�سدي  واأحيانا 

التمري�ص  طاقم  واأع�ساء  اأطباء  من  ال�سحي 

لطبيبة  حدث  ما  وهو  اأحيانا.  والفنيين 

الجراحة الأردنية »روان�سامي«  التى  انت�سرت 

في  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  في  ق�ستها 

رافق  �سخ�ص  قام  اأن  بعد  الما�سية   الأيام 

في  بلكمة  عليها  بالعتداء  اأحدالمر�سى 

اإ�سابتها بنزيف حاد وكدمات  اإلى  اأدت  الأنف 

وللمكوث  جراحية  لعملية  للخ�سوع  ا�سطرتها 

ال�سعيد  وعلى  العالج.  لتلقي  الم�ست�سفى  في 

المحلي ما زلت اأذكر حادثة العتداء على فنية 

اأ�سعة بالم�ست�سفى ال�سلطاني حين قام اأحدهم 

لركوب  ت�ستعد  وهي  بال�سرب  عليها  بالعتداء 

انتهاء  بعد  الم�ست�سفى  ومغادرة  �سيارتها 

على  اأدخلت  حرجة  اإ�سابتها  كانت  مناوبتها.  

اإثرها ق�سم العناية المركزة.

العتداء  حالت  من  العديد  هناك  اأن  ورغم 

نحو  توجه  ما  غالبا  التي  وال�سرب  اللفظي 

كبير،  ب�سكل  ال�سحيين  الممار�سين  اأع�ساء 

اتخاذ  اأو  عنها  التبليغ  يتم  ما  نادرا  انه  اإل 

قد  مما  المعتدي  �سد  القانونية  الإجراءات 

تحت  الحوادث  هذه  مثل  ا�ستمرار  اإلى  يوؤدي 

قاعدة »من اأمن العقوبة ا�ساء الأدب«. 

الممار�سين  على  العتداء  ظاهرة  وتعتبر 

بين  المنت�سرة  ال�سلوكيات  من  ال�سحيين 

مختلف المجتمعات. ففي بع�ص الدول يتعر�ص 

بالم�ست�سفيات  الطوارئ  ق�سم  في  العاملون 

ب�سفة  لالعتداء  خا�ص  ب�سكل  المرجعية 

ما  عادة  الذين  المر�سى  من  خا�سة  متكررة، 

المخدرات،  اأو  الكحول  تاأثير  تحت  يكونون 

وت�سير الدرا�سات العالمية اإلى اأن اأفراد طاقم 
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اأ�سعاف  ثالثة  لالعتداء  معر�سون  التمري�ص 

كونهم  الطبي،  الفريق  اأع�ساء  بباقي  مقارنة 

في الواجهة عند ا�ستقبال المر�سى في اأق�سام 

الطوارئ والعيادات.

يقوم  لماذا  نفسة:  يطرح  الذي  والسؤال 
على  باالعتداء  يرافقهم  من  أو  المرضى 
حاجتهم  رغم  الصحيين  الممارسين 

للعالج الذي يقدمونه لهم؟
تعددت الأ�سباب التي اأوردتها الدرا�سات ولكن 

يمكننا تلخي�سها اإلى عوامل تعود اإلي المري�ص 

واأخرى تعود اإلى الممار�ص ال�سحي وثالثة اإلى 

المكان الذي يقع فيه العتداء. فمن الأ�سباب 

وال�سعور  الع�سبية  تعتبر  بالمري�ص،  المرتبطة 

بالإهمال من قبل الطاقم ال�سحي اأو اأن يكون 

تحت الكثير من ال�سغوطات النف�سية التي قد 

لخطاأ  اأ�سرته  اأفراد  اأحد  تعر�ص  ب�سبب  تكون 

بمر�ص  الإ�سابة  مجرد  اأو  ال�سابق  في  طبي 

لديه.  الكافية  المعلومات  توفر  وعدم  خطير 

معرفة  عدم  ال�سبب  يكون  الأحيان  بع�ص  وفي 

تعمد  اأو  بالقوانين  له   المرافقين  اأو  المري�ص 

بع�ص  ي�سعر  قد  واأحيانا  القوانين  هذه  تحدي 

عليهم  اآخرين  مر�سى  بتف�سيل  المر�سى 

وتقديم الرعاية الطبية لهم رغم و�سولهم بعد 

ذلك  لدى  الحقد  يثير  مما  الغا�سب  المري�ص 

الآخرين  تقديم  �سبب  كان  واإن  المري�ص حتى 

يعود اإلى خطورة و�سعهم ال�سحي. ومن ناحية 

الممار�ص ال�سحي فاإن عدم ق�ساء وقت كاٍف 

الفتقار  اأو  له،  الو�سع  و�سرح  المري�ص  مع 

لمهارات التوا�سل الفّعال التي ت�ساعد الممار�ص 

الأولية  الموؤ�سرات  على  التعرف  على  ال�سحي 

المرافق  اأو  المري�ص  لدى  الغ�سب  لبوادر 

اأن  قبل  �سحيحة  بطريقة  معها  والتعامل  له 

يتطور الموقف اإلى العتداء. ومن ناحية مكان 

المزدحمة  العيادات  فاإن  الطبية  ال�ست�سارة 

الكافي  العدد  اإلى  تفتقر  التي  المكيفة   وغير 

من المقاعد ي�سكل بيئة خ�سبة لزيادة احتمال 

حدوث العتداء على الممار�سين ال�سحيين. 

تعرف على عالمات الغضب 
وكما اأ�سلفنا فاإن التعرف على عالمات الغ�سب 

هذه  ومن  الو�سع.  تطور  تفادي  في  ي�ساعد  

المرافق  اأو  المري�ص  يتجول  اأن  العالمات 

اأن  اأو  النتظار  قاعة  في  ع�سبية  بطريقة  له 

يقترب كثيرا من الممار�ص ال�سحي اأو التحدث 

اأو  متعالية  نبرة  ي�ستخدم   اأو  مرتفع  ب�سوت 

ا�ستخدام ال�سخرية اأثناء الحديث، اأو اأن يقوم 

ب�سرب الحائط.

كيف نتعامل مع المريض الغاضب؟
هادئ،. ب�سوت  وتحدث  هدوئك  على  حافظ 

ال�سخرية  اأو  المري�ص  �ساأن  من  التقليل  تجنب 

»اهداأ«  الأوامر. تجنب عبارة  له  توجه  منه. ل 

لأن ذلك قد ي�ستفز المري�ص ويدفعه للعنف. ل 

تتحدث اإذا بداأ المري�ص بال�سراخ، دعه يكمل 

نبه  القتراب منه.  اأو  تهديده   حديثه، وتجنب 

الآخرين من زمالئك باأنك تتعامل مع �سخ�ص 

اإلى م�ساعدتهم في تفادي  غا�سب وقد تحتاج 

العنف.

ماذا تفعل بعد تعرضك لالعتداء؟ 
اأو  اللفظي  �سواء  لالعتداء  التعر�ص  يعتبر 

وربما  الألم  ت�سبب  التي  العوامل  الج�سدي من 

اإلى  توؤدي  وقد  ال�سحية  لدى  الأمان  فقدان 

معها  التعامل  يتم  لم  اإذ  نف�سية   ا�سطرابات 

ب�سكل �سحيح. لذا ين�سح علماء النف�ص باتباع 

الخطوات التالية 

بالإهانة،  ت�سعر  قد  هدوئك.  على  حافظ   *

كل  بالذنب.  ت�سعر  ربما  اأو  ال�سادم  الخوف 

هذه م�ساعر عادية لكنها قد تعيقك من رعاية 

المر�سى الآخرين. 

* خذ ا�ستراحة وتوقف عن العمل، واإذا �سمحت 

الظروف قم بال�ستئذان والعودة اإلى المنزل. 

�سبقت  التي  الأحداث  تفا�سيل  بت�سجيل  قم   *

العتداء فقد تحتاج اإليها عند تقديم �سكوى. 

تحدث عن الحادثة اإلى �سخ�ص مقرب. 

دور المؤسسات الصحية: 
لدى  ال�سحية  التوعية  ن�سر  �ساهم  لقد 

تتلقى  التى  الحالت  طبيعة  عن  المر�سى 

اإلى  وت�سنيفها  الطوارئ  اأق�سام  في  العالج 

حالت حرجة واأخرى عادية. وتذكير المري�ص 

بالوقت المتوقع اأن يق�سيه في انتظار ح�سوله 

على الرعاية ال�سحية في تقليل معدل العنف 

�ساهم  كذلك  ال�سحيين.  الممار�سين  تجاه 

توفير المطويات والكتيبات التي ت�سرح حقوق 

لمن  القانونية  والعواقب  وواجباتهم  المر�سى 

ن�سر  في  ال�سحيين  الممار�سين  على  يعتدي 

الوعي لدى المر�سى وذويهم. كما تقوم بع�ص 

لجميع  تدريبية  دورات  بعقد  الم�ست�سفيات 

التوا�سل  مهارات  في  ال�سحيين  الممار�سين 

المري�ص  مع  التعامل  وبالتحديد  الفّعال 

اإيجابي  اأثر  لها  الدورات  وهذه  الغا�سب. 

المهارات  على  الطبي  الممار�ص  ح�سول  في 

وتفادي  المري�ص  غ�سب  لمت�سا�ص  الأزمة 

اإلى درجة العنف اللفظي  اأن ي�سل  الأمر قبل 

اأو الج�سدي.

اأفنى  ال�سحي  الممار�ص  اأن  لنتذكر  وختاما، 

اأعواما عديدة من �سبابه في الدرا�سة والتدريب 

واكت�ساب الخبرة ليقوم برعاية المر�سى على 

اأكمل وجه، لذا من حق الجميع الح�سول على 

المعاملة التقدير والمعاملة الطيبة. 
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ظاهرة تؤرق فتيات اليمن 
منذ القدم..هل ستندثر يوًما ما؟
ل تتذكر من �سبابها �سوى الألم الذي عا�سته في �سن مبكرة، هكذا تروي لنا �سفية 

عقالن ذات الـ50 عاًما ق�ستها وحكايتها التي عا�ستها في �سن الطفولة الذي قتل 

منذ زواجها وهي في  10 من عمرها، تقول �سفية وهي من اإحدى مديريات مدينة 

اإب  الم�سهورة بزواج ال�سغيرات، اأنها كانت طفلة تلعب مع جيرانها، وفجاأة تحولت 

اإلى ربة بيت ل تعرف اإدارة غرفة نومها فكيف �ستدير بيًتا باأكمله، تطلقت �سفية 

من زوجها بعد اأ�سهر قالئل من زواجها كونها لم تكن مهياأة لأن تكون ربة منزل.

 عبد الخالق محمد منصور

زواج الصغيرات

اللواتي  الإناث  من  الوحيدة  �سفية  تكن  لم 

الكثير  حرمن من حياتهن وطفولتهن، فهناك 

في  تحدث  التي  والآلم  الماآ�سي  من  والكثير 

زواج  ظاهرة  لبزوغ  نتيجة  اليمني  المجتمع 

بثت  الدولية  اأوك�سفام  منظمة  القا�سرات، 

ت�سجيال لرجل زوج بناته في �سن مبكرة، ليقتل 

عن  الرجل  تحدث  لالأبد،  وحلمهن  طفولتهن 

اأعوام وابنته الأخرى ذات  ابنته ذات الثمانية 

الأربعة اأعوام بكل حرقة واألم، قام الرجل بهذا 

الفعل نتيجة لظروفه المادية ح�سب كالمه.

أسباب هذه الظاهرة
بناتهم  الآباء على تزويج  اإقدام  اأ�سباب  تتعدد 

يقوم بذلك  اليمن، فمنهم من  القا�سرات في 

كون  بذلك  يقوم  من  ومنهم  المال،  عن  بحًثا 

منطقة،  في  ممار�سة  اأ�سبحت  الظاهرة  هذه 

وبالتالي ل ياأبه لأي �سرر قد يلحق ببناته، كون 

�سلفه يقوم بذلك منذ زمن، ومنهم من اأرقته 

اأو  بناته  باإحدى  للت�سحية  فا�سطر  الظروف 

ربما جميع بناته بحًثا عن لقمة عي�ص قد ت�سد 

جوعه، وجوع اأ�سرته، وتكون ابنته هي ال�سحية.

وهذا ما يوؤكده ال�سحفي اليمني ومرا�سل قناة 

اأن  اأكد  حيث  ال�سامعي،  رفيق  الف�سائية  عدن 

الأ�سباب تتعدد وعلى راأ�سها الأو�ساع المعي�سية 

والقت�سادية ال�سعبة التي تعاني منها غالبية 

الأخيرة  الفترة  في  خ�سو�سا  اليمنية،  الأ�سر 

في  الدائرة  وال�سراعات  الحروب  نتيجة 

غالبية  لدى  �سلبا  انعك�ص  الذي  الأمر  اليمن، 

هذه  لممار�سة  الإقدام  على  واأرغمها  الأ�سر 

ي�سد  لتغطية ما  ال�سغيرات  وتزويج  الظاهرة، 

رمقهم من �سظف العي�ص.

بالل م�سعد وهو من اأبناء منطقة عمران قال: 

ولكن  موجودة  ال�سغيرات  زواج  ظاهرة  »اإن 

يهمهم  الذين  الب�سر  تجار  عند  قوله  ح�سب 

هذه  اأن  واأ�ساف  بناتهم،  يهمهم  ول  المال 

ظاهرة  انت�سار  اأ�سباب  اأهم  اأحد  تعد  النقطة 

منها  الحد  واأن  اليمن،  في  ال�سغيرات  زواج 

اليمني،  المجتمع  لأبناء  �ساملة  توعية  يتطلب 

الظاهرة  هذه  من  تحد  قوانين  ل�سن  اإ�سافة 

المجتمعية.

ظاهرة  حول  اليمنيين  نظر  وجهات  وتختلف 

يحق  اأنه  يرى  من  فمنهم  القا�سرات  زواج 

يكون  اأن  �سرط  مبكرة  �سن  في  الزواج  للمراأة 

اأبرار  توؤكده  ما  وهذا  �سنها،  بنف�ص  زوجها 

علي، حيث تقول: »ما دامت المراأة قادرة على 

الإنجاب عليها اأن تتزوج؛ لكن من نف�ص �سنها، 

اأما اأن تتزوج وهي في عمر ٢٦ اأو٣٠ فال تعلم 

هل من الممكن اأن تكون قادرة على الحمل.

الجنوبية  النا�سطة  ذلك  في  الراأي  تخالفها 

الظاهرة  اأن هذه  توؤكد  ال�سروري، حيث  زينب 

بحق  وجريمة  �سيء  كل  قبل  مجتمعية  اآفة 

�سنه   ١٨ تتجاوز  لم  فتاة  كونها  الطفولة؛ 

هذه  من  للحد  الحلول  اأن  وترى  عمرها،  من 

الظاهرة تكمن في توعية الآباء باأن ذلك ي�سر 

مخاطر  واأن  �سيء،  كل  قبل  بناتهم  ب�سحة 

التي  الفتاة  �سحة  على  كثيرة  المبكر  الزواج 

اأن  بد  ل  اأنه  وت�سيف  وتوعيتهم،  الطب  اأثبتها 

بحيث  جيد  لعمر  وو�سولها  الفتاة  تعليم  يتم 

تكون واعية، فالزواج م�سوؤولية، وتزويج الفتاة 

تكون  ول  لها،  حرمانا  يعد  الطفولة  �سن  في 

وتوؤكد  ذلك،  كل  قبل  اأم  تكون  لأن  �سالحة 

ورادعة  �سارمة  قوانين  اإ�سدار  �سرورة  على 

لم  الالتي  ال�سغيرات  تزويج  على  يقدم  لمن 

يتجاوزن ١٨ �صنة من عمرهن.

اليمني  المجتمع  توؤرق  الظاهرة  هذه  وتبقى 

وقوانين  مجتمعية  قواعد  هناك  تكن  مالم 

حكومية تلزم الجميع بالتقيد بها حفاًظا على 

م�ستقبل الأجيال الواعدة من فتيات اليمن.

صنعاء: التكوين
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من  والأزياء  المو�سة 

حياة  في  المهمة  الأولويات 

الفتيات  كل  حيث  اإمراأة،  كل 

الناقة  عن  يبحثن  والن�ساء 

بمظهر  للظهور  والجمال 

التجمعات  في  وجذاب  لئق 

تجد  لذلك  والمنا�سبات، 

نف�سها في حيرة من اأمرها عند 

لرتدائه  ينا�سبها  ما  اختيار 

الق�سة  ناحية  من  �سواء 

الذي  اللون  اأو  المنا�سبة 

بع�س  لك  نقدم  هنا  بها،  يليق 

الن�سائح من موقع ليالينا حول 

في  ت�ساعدك  التي  الأفكار 

اختيار المالب�س المنا�سبة لك 

بح�سب لون الب�سرة.  كثيرا ما 

نجد عدًدا من الن�ساء يرتدين 

نجده  ولكن  اللون،  نف�س 

اأجمل على بع�سهن من البع�س 

الآخر، وال�سبب يعود في ذلك 

ب�سراتهن،  األوان  اختالف  اإلى 

لذا عليِك اختيار الألوان التي 

واإ�سراقتِك  جمالِك  تظهر 

ب�سكل دائم.

المراأة �ساحبة الب�سرة البي�ساء لي�س لديها م�سكلة في الختيار فيمكنها 

الألوان  ارتداء  يمكنِك  جمالِك  ولإبراز  تقريًبا،  الألوان  اأغلب  ارتداء 

الهادئة والحية المفعمة بالحيوية، كالأزرق ال�سماوي والوردي والفو�سي، 

اأما بالن�سبة لالأحمر الداكن فهو قادر على اإظهار تاألقك ب�سكل ملحوظ. 

ارتدائهما  اأحببِت  واذا  والبرتقالي،  الأ�سفر  اأن تتجنبي  لِك  الأف�سل  من 

فحاولي ك�سرهم بلون غامق.

أصحاب البشرة البيضاء:

تختارين مالبس
 تناسب لون بشرتك؟

كيف
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الب�سرة  �ساحبة  الفتاة  تظن 

الزاهية غير  الألوان  اأن  ال�سمراء 

العك�س  على  لب�سرتها، بل  منا�سبة 

تماًما، فاإذا ارتدت اللون الأحمر اأو 

�سيمنحها  والبيج  ال�سماوي  الأزرق 

ُملفتة  وتجعلها  مميزة،  اأناقة 

الب�سرة  �ساحبة  يا  لذا  لالنتباه. 

البتعاد  دائًما  حاولي  ال�سمراء 

كالبني  الداكنة  الألوان  عن 

الفاقعة جًدا  الألوان  والأ�سود  اأو 

كالف�سفوري والفو�سي.

أصحاب البشرة السمراء:

القمحية فعليك  الب�سرة  اأ�سحاب  من  كنِت  اإذا 

فباإمكانك  لب�سرتِك  خلقت  الألوان  اأن  توؤمني  اأن 

تجربة العديد من الألوان المختلفة، كالأبي�س، 

والأحمر، والأزرق، والأ�سود ولكن عليك البتعاد 

كان  فاإذا  ب�سرتك.  للون  الم�سابهة  الألوان  عن 

لون ب�سرتك يقترب من لون الزيتون، ابتعدي عن 

اللون الف�ستقي اأو اللون البني.

أصحاب البشرة القمحية:
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Sunblock  واقي الشمس
 هو عبارة عن منتج يحتوي على عدة مكونات 

من  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  منع  في  ت�ساعد 

من  نوعان  يوجد  حيث  ب�سرتك،  اإلى  الو�سول 

 UVA، UVB «  الأ�سعة فوق البنف�سجية وهما

تقدم  عالمات  وظهور  الجلد  تلف  »ي�سببان 
حدوث  احتمال  من  وتزيدان  مبكًرا،  ال�سن 

من  البنف�سجية  فوق  والأ�سعة  الجلد.  �سرطان 

نوع B  هي ال�سبب الرئي�سي وراء حدوث حروق 

بدرجة  الجلد  فيخترق   A النوع  ال�سم�ص، اأما 

اأعمق وي�سبب التجاعيد وعالمات تقدم ال�سن، 

على  قدرتها  في  ال�سم�ص  واقي  اأنواع  وتختلف 

الحماية من اأ�سعة ال�سم�ص فوق البنف�سجية.

من  الحماية  عامل  هو  ما 
الشمس SPF ؟

الحماية  ال�سم�ص على  واقي  لقدرة  هو مقيا�ص 

أهال بالصيف
نصائح حول استخدام 
»واقي الشمس« 

كافة، حيث ترتفع  الخليج  ال�سلطنة ودول  الف�سول حرارة في  اأكثر  من  الآن  نعي�س 

الفترة  في  الخارجية  اأعمالنا  مزاولة  من  ولبد  اأق�ساها،  وتبلغ  الحرارة  درجات 

الحارقة.  ال�سم�س  اأ�سعة  من  ونقيها  بالب�سرة،  نعتني  اأن  علينا  لزاما  لذلك  النهارية، 

خالل  ا�ستعمالها  الجميع  على  يجب  التي  الم�ستح�سرات  اأهم  من  ال�سم�س  واقي  يعد 

فترة ال�سيف، لحماية الب�سرة وتجنب اإلحاق ال�سرر بها. 

 ،UVB البنف�سجية   فوق  ال�سم�ص  اأ�سعة  من 

حيث اإن معظم اأنواع واقي ال�سم�ص التي عامل 

الجلد  بحماية  تقوم  فاأكثر   ١٥ بها  الحماية 

معنى  ما  اإًذا..   .  UVB من  ممتاز  ب�سكل 

الذي  الوقت  كان  اإذا  ؟    ١٥ ي�ساوي   SPF  اأن

ال�سم�ص  بواقي  المحمي  غير  الجلد  ياأخذه 

لأ�سعة  التعر�ص  عن  الناتج  الحمرار  لحدوث 

ال�صم�س هو ٢٠ دقيقة فاإن و�سع واقي ال�سم�ص 

مرة   ١٥ الوقت  هذا  ي�ساعف  �سوف   ١٥  SPF
وبطريقة  �ساعات.   ٥ يعادل  ما  اأي  نظرًيا 

 %٩٣ SPF ١٥ يمنع  اأخرى فاإن عامل الحماية 

وعامل   ،UVB البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  من 

الحماية  ٩7%، وعامل  يمنع   ٣٠ SPF الحماية 

SPF ٥٠ يمنع ٩٨%، ومن الوا�سح اأنه ل يوجد 
اأن يقدم حماية كاملة، ول  واقي �سم�ص يمكنه 

يوجد اأي نوع مهما كانت قوته يمكنه اأن ي�ستمر 

و�سعه  اإعادة  بدون  �ساعتين  من  اأكثر  بكفاءة 

على الب�سرة.

فوائد واقي الشمس 
عدم  اإلى  ت�سير  التي  الدعاءات  من  بالرغم 

اأمان واقي ال�سم�ص، اإل اأنه ل يوجد دليل علمي 

ويجب  تماًما،  الإطمئنان  ويمكنِك  ذلك،  على 

كاملة  للح�سول على حماية  الآتي  اتباع  عليِك 

واتجهي  ال�سم�ص،  واقي  �سعي  ال�سم�ص،  من 

ونظارة  قبعة  وا�ستعملي  الظل،  اإلى  دائًما 

البنف�سجية.  فوق  الأ�سعة  من  تحمي  �سم�سية 

وتكمن فوائد واقي ال�سم�ص في الآتي:

لعالمات  التعر�ص  من  الب�سرة  حماية 

الفعالة  الطرق  من  ويعّد  المبّكرة،  ال�سيخوخة 

للتخّل�ص من هذه العالمات والتي اأهّمها ظهور 

الخطوط المتعّددة والدقيقة جًدا على الب�سرة، 

والمزعجة،  الكثيرة  التجاعيد  اإلى  بالإ�سافة 

التخّل�ص  على  يعمل  له  المنتظم  فال�ستعمال 

من هذه العالمات والحّد من ظهورها. 

ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  الجلد  يحمي 

اأنواع  اأكثر  من  النوع  هذا  يعّد  اإذ  الجلد، 

ال�سرطان خطورة على حياة الإن�سان الم�ساب، 

واأكثر الفئات اإ�سابة بهذا المر�ص فئة الن�ساء. 

والتهّيج  بالتح�ّس�ص  الإ�سابة  الب�سرة من  يحمي 

ة في  عند التعّر�ص لأ�سعة ال�سم�ص ال�سارة، خا�سّ

فترة النهار، وي�ساعد في الحّد من ظهور الحبوب 

بالإ�سافة  الب�سرة،  على  اأنواعها  اختالف  على 

اإلى منع م�ساماتها من الت�سّيق والن�سداد. 

بالت�سبغات،  الإ�سابة  من  الجلد  حماية 

الب�سرة  ذوات  الن�ساء  لدى  الحالة  هذه  وتكثر 

تغيير  في  يرغبن  عندما  والفاتحة،  البي�ساء 

لون ب�سرتهن والح�سول على ب�سرة ذات اللون 

وتعّر�ص  خطيرة  العملية  وهذه  البرونزي، 

الب�سرة لالإ�سابة بالعديد من الم�ساكل، وللحد 

من هذه الخطورة يجب ا�ستعمال واقي ال�سم�ص 

الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الحماية.

خطوات اختيار واقي الشمس
اختاري عامل حماية من ال�سم�ص  SPF ١٥ اأو 

اأكثر: عامل الحماية من ال�سم�ص ل يمثل عدد 

ال�سم�ص  في  تق�سيها  اأن  يمكن  التي  ال�ساعات 

بدون �سرر كما  و�سحنا من قبل، ويجب عليك 

اإعادة و�سع الكريم كل �ساعتين حتى في الأيام 

الغائمة و بعد ال�سباحة اأو التعرق.

Broad-( المدى  وا�سعة  الحماية  اختاري 

الحماية  عامل   :)spectrum Protection

SPF يمثل الحماية من الأ�سعة فوق البنف�سجية 

UVB، لذلك احر�سي على اختيار واقي �سم�ص 

فوق  الأ�سعة  من  ا  اأي�سً ليحميِك  المدى  وا�سع 

البنف�سجية UVA وتاأكدي من اأن المنتج يقدم 

حماية اأي�سا من UVA، حيث اأن الحماية من 

الأ�سعة  من  النوع  هذا  لأن  جًدا  مهمة   UVA

يخترق الجلد بعمق وي�سبب حدوث التجاعيد، 

من  يزيد  النوعين  من  كال  اأن  اإلى  بالإ�سافة 

احتمال الإ�سابة ب�سرطان الجلد.

بالطبع   :»water-resistant« للماء  المقاومة 

كل اأنواع واقي ال�سم�ص يمكن اإزالتها بالماء اأو 

حتى عند التعرق فال يوجد واقي �سم�ص عازل 

يكون  اأن  يمكنه  لكن   ،)waterproof( للماء 

اأطول  مدة  يدوم  اأنه  يعني  وهذا  للماء  مقاوًما 

للماء، وبالطبع �ستحتاجين لإعادة  اإذا تعر�ص 

و�سع هذا النوع على ب�سرتك كل �ساعتين وبعد 

ال�سباحة اأو التعرق كباقي اأنواع واقي ال�سم�ص. 

خيارات  يوجد  تف�سلينه:  الذي  النوع  اختاري 

الكريم،  بين  تتراوح  ال�سم�ص  واقي  من  كثيرة 

بينهم  كبير  فرق  يوجد  ول  وال�سبراي  الجل، 

ففي النهاية الفرق هو تف�سيل �سخ�سي لذلك 

اختاري النوع الذي تف�سلين ا�ستخدامه. 

المصدر: كل يوم معلومة طبية 
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نهتم كثيرا في اإر�ساء حا�سة النظر عند اختيار الديكور المالئم للمنزل، ولكن يمكننا 

دمج حا�سة النظر مع حا�سة ال�سم التي تلعب دورا اأ�سا�سيا في خلق روح من الن�سجام 

ال�سعور  وتعزيز  المزاج،  تغيير  يمكنها  الطيبة  فالروائح  الإن�سان،  لدى  والتناغم 

بال�سالم الداخلي والطماأنينة والهدوء، ونحن العرب نتخذ العطر والرائحة الزكية 

واأدوات  و�سائل  ا�ستخدام  يمكن  لذا  لل�سيافة.  وكو�سيلة  المنزل،  احتياجات  اأهم  من 

التعطير كديكور وزينة جميلة للمنزل في اآن واحد، بالأفكار الآتية.

زينة ورائحة طيبة

 إعداد: أنوار البلوشية

عطر المنزل.. 

 من الطرق التقليدية الطبيعية لصنع عطر للمنزل، 
الماء أو أعشاب  القرفة مع  القيام بغلي عيدان من 
ثم  والنعناع وغيرها،  الجبل  الخزامى، وإكليل  وزهور 
وضعها في إناء مزخرف مع التزيين البسيط بأوراق 

الورد على سطح الماء. 

رائحة  تبعث  التي  الفواحة  الشموع  شراء  يمكنك   
أشكالها  استغالل  إلى  إضافة  ذوبانها،  عند  جميلة 
ورائع  مختلف  منظر  إلضفاء  المتنوعة  وألوانها 

للمكان.



61

العدد )45(

يوليو ٢01٩م / ذوالقعدة 1440 ه يوليو ٢01٩م / ذوالقعدة 1440 ه60

الخليج،  الذي نعشقه نحن في  العربي  البخور   وال يخفى علينا 
ونشر  وتطهيره  الجو  لتنقية  المعتمدة  الطرق  أشهر  فهو من 
الجميلة  المباخر ذات األشكال  اقتناء  لذا يمكن  الزكية،  الرائحة 
لبعث رائحة سرمدية فواحة، وإضافة الزينة ذات الطابع العربي 

األصيل للمكان.

 وقد راجت في اآلونة األخيرة في األسواق »األلواح المعطرة« 
ألوان هادئة وأشكال متناسقة،  إناء جميل ذي  تأتي في  التي 
لشكل  الغرف  وزوايا  المنزل  أركان  في  توزيعها  يمكنك  حيث 

ورائحة جميلة. 

والمصادر  التقليدية  الوسائل  من  الصابون   
اختيار  يمكنك  حيث  الطيبة،  للرائحة  األساسية 
جميلة  بألوان  الصابون  من  متنوعة  كمية 
متناسق  بشكل  المنزل  مغاسل  عند  ووضعها 

في المجالس وحمامات غرف النوم. 

 يمكنك اختيار مجموعة من زجاجات العطور 
ذات الروائح الجميلة، ووضعها على رف بشكل 
المجلس  طاولة  لتزيين  واستخدامها  متناسق 
على سبيل المثال، واستغالل هذه العطور إلبراز 

كرم الضيافة. 
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المقادير:
  دجاجة

   ٢ بطاط�ص متو�سطة الحجم

   ٢ كو�سا

   ٢ طماطم

   ١فلفل رومي

   ١ ب�سل

  ربع كوب كزبرة مفرومة

  زيت زيتون

  ٢  ملعقة كبيرة بهارات حب

صينية الدجاج بالخضار والباشميل
  ملح وفلفل اأ�سود ح�سب الرغبة

   ٢  كوب �سل�سة البا�سميل

الطريقة: 
تنظيفها  مع  اأرباع  اإلى  الدجاجة  نقطع 

وغ�سلها جيًدا، ومن ثم نقوم ب�سلقها مع الملح 

والبهارات، حتى تن�سج. 

اإلى  ونقطعها  والكو�سا  البطاط�ص  نق�سر 

�سرائح، ومن ثم نقوم ب�سلقها مع اإ�سافة الملح 

حتى تن�سج الخ�سار.

نقطع الب�سل اإلى �سرائح، والطماطم والفلفل 

اإلى مكعبات. 

زيت  من  بالقليل  زجاجية   �سينية  ندهن 

فوقه  ون�سف  الفلفل،  حبات  ونوزع  الزيتون، 

والكزبرة،  والطماطم  الخ�سار،  �سرائح 

ونبهر بالقليل من الملح والفلفل الأ�سود وزيت 

الزيتون. 

ثم  ومن  الب�سل  نحمر  �ساخنة  مقالة  في 

قلياًل.  تتحمر  حتى  الدجاج  قطع  ن�سيف 

اإلى  والب�سل  الدجاج  باإ�سافة  نقوم  ثم 

�سينية الخ�سار ونغطيها بطبقة من �سل�سة 

حتى  حار  فرن  في  وندخلها  البا�سميل. 

تتحمر. 

تقدم �سينية الدجاج مع الخ�سار والبا�سميل 

مع الأرز اأو الخبز.

 إعداد: آثار راشد الراسبية
مطبخ
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المقادير :
 ٢  موز كبير الحجم

  ٢ بي�ص بدرجة حرارة الغرفة 

 ٢/١ ملعقة �سغيرة من ) الباكينج 

والملح  �سودا،  والباكينج  بودر، 

والقرفة( 

  ١ كوب طحين متعدد ال�ستعمالت

  ٤/١ كوب �سكر بني

  ٣/١ كوب �سكر اأبي�ص

 ٣/١  كوب زيت

 ٤/١ كوب لبن

 ١ ملعقة �سغيرة فانيليا

مقادير الكريمة :
  ٥٠ جرام جبنة كريمي

 ٥٠  جرام قطع �سوكولتة

 ١ ملعقة كبيرة �سكر

  ٢ ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

 ١٥٠ جرام كريمة خفق

 زبدة اللوت�ص للح�سوة

الطريقة:
حمام  بعمل  نقوم  الكريمة،  لعمل 

والجبنة،  ال�سوكولتة  لتذويب  مائي 

وعاء  في  تماًما.  يبرد  حتى  ونتركه 

اآخر نقوم بخفق الكريمة مع ال�سكر، 

حتى  البودرة  والكاكاو  والفانيليا 

كب كيك الموز

المقادير:
 ٤ حبات كيوي

 ١ كوب ع�سير ليمون طازج

 ٢/١كوب ماء

 ٢/١ كوب �سكر

 ٥٠٠  مل ماء بارد

 ثلج

  اأعواد نعناع

الطريقة:
ال�سكر  مع  الماء  ن�سيف  وعاء  في 

ونقوم  هادئة  نار  على  ونرفعه 

يذوب  حتى  الخليط  بتحريك 

ليموناضة 
بالكيوي

بالغليان.  ال�سيرب  ويبداأ  ال�سكر 

نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد.

ونقطعها  الكيوي  حبات  نق�سر 

الخالط  في  ون�سعها  مكعبات  اإلى 

الكهربائي. 

زجاجي  وعاء  في  الع�سير  ن�سكب 

والماء  الليمون  ع�سير  اإ�سافة  مع 

ونخلط  ال�سيرب  من  كوب   ٣/١ و 

ونترك  النعناع  ن�سيف  جيًدا. 

 ٣٠ لمدة  الثالجة  في  الع�سير 

الع�سير  ن�سكب  يبرد.  حتى  دقيقة 

في اأكواب التقديم مع اإ�سافة الثلج 

وتزيينها بالنعناع. 

ملعقتين  ن�سيف  المزيج،  يتما�سك 

ال�سوكولتة  لخليط  الكريمة  من 

والجبنة ونقلب المكونات مع بع�سها 

اإ�سافتها  الجبنة عند  تتكتل  حتى ل 

باقي  ن�سيف  ثم  ومن  للكريمة، 

الكريمة للمزيج ونتركها في الثالجة 

لحين ا�ستخدامها. 

حبات  بهر�ص  نقوم  الكعك،  لعمل 

على  نح�سل  حتى  بال�سوكة  الموز 

مزيج ناعم. ننخل المكونات الجافة 

ونتركها جانًبا. 

مع  البي�ص  بخفق  نقوم  وعاء  في 

تتجان�ص جميع  والزيت حتى  ال�سكر 

الخليط  لون  وي�سبح  المكونات 

ونقلب،  الموز  ن�سيف  ثم  فاتحا، 

المكونات  باقي  ن�سيف  بعدها 

نوزع  اللبن.  مع  بالتدريج  الجافة 

كيك  الكبك  قوالب  في  الخليط 

الت�سغيل  م�سبق  فرن  في  وندخلها 

١٨٠ �سي لمدة ١٥-٢٥دقيقة  نخرج 

الكعك من الفرن ونتركه حتى يبرد. 

كيك  الكب  منت�سف  بتفريغ  نقوم 

قطاعة  اأو  الكريمة  قمع  با�ستخدام 

بزبدة  الفراغ  نمالأ  �سغيرة.  دائرية 

المفرغ.  بالكعك  ونغطيه  اللوت�ص 

وال�سكر  بالكريمة  كيك  الكب  نزين 

الملون.
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شركة »محيا« 
تمثل السلطنة في مسابقة إنجاز العرب 2019

�سباب اليوم هم عماد الم�ستقبل، باأفكارهم النّيرة، وتطلعهم لريادة الأعمال، عاقدين 

وهذا  بفكرة،  يبداأ  النجاح  القادمة.  الفترة  في  العماني  القت�ساد  زمام  ب�سد  العزم 

ما توؤمن به موؤ�س�سة اإنجاز عمان، التي تاأخذ بيد الطالب وهم على مقاعد الدرا�سة، 

عمان  وم�ستقبل  م�ستقبلهم  وبناء  الم�سير  اإكمال  نحو  وتوجيههم  اأفكارهم  لإظهار 

القادمة، حيث خ�س�ست برنامج وم�سابقة  »ال�سركة« حتى تتناف�س الم�ساريع والأفكار 

وفئة  المدار�س  طالب  لفئة  العلمية  والبتكارات  التقنية  مجالت  مختلف  حول 

يتم تتويج  الم�سروع، وفي كل عام  النجاحات حول هذا  والكليات، توالت  الجامعات 

الفائزين،  واإعالن  الجوائز  توزيع  حفل  في  ح�سور  للتكوين  كان  الفائزة.  ال�سركات 

وحظيت بلقاء ح�سري مع �سركة »محيا« الحا�سلة على جائزة اأف�سل �سركة طالبية 

لفئة الكليات والجامعات، و�ستمثل ال�سلطنة في م�سابقة اإنجاز العرب لعام 2019م.  

 تقرير: أنوار البلوشية

الفائزين  لتتويج  اإنجاز  موؤ�س�سة  حفل  اأقيم 

ال�سيد  برعاية  ال�سركة  وم�سابقة  برنامج  في 

م�ساعد  الموقر،  �سعيد  اآل  ثويني  بن  حارث 

و�سهد  للموؤتمرات،  الوزراء  مجل�ص  عام  اأمين 

الحفل تقديم عدد من الجوائز لفئات الكليات 

�سندوق  قدم  حيث  والمدار�ص،  والجامعات 

�سركة  اأف�سل  جائزة  وهما  جائزتين،  الرفد 

بها  توجت  والجامعات  الكليات  لفئة  طالبية 

مبتكر  منتج  اأف�سل  وجائزة  »محيا«،  �سركة 

الكليات  فئة  من  »اأونو«  �سركة  عليها  ح�سلت 

م�ستدام  منتج  اأف�سل  وجائزة  والجامعات، 

تاول توجت بها  المقدمة من �سركة دبليو جي 

والجامعات،  الكليات  فئة  من  »فلك«  �سركة 

للتنمية  العالمية  العمانية  ال�سركة  قدمت  كما 

وهي  جوائز  ثالث  )اأومنف�ست(  وال�ستثمار 

جائزة اأف�سل �سركة طالبية ظفرت بها �سركة 

اأف�سل  وجائزة  المدار�ص،  فئة  من  »كاوت�ص« 

من  »توينكل«  �سركة  بها  توجت  م�ستدام  منتج 

مبتكر  منتج  اأف�سل  وجائزة  المدار�ص،  فئة 

فازت بها �سركة »تكنو �سوز« من فئة المدار�ص. 

حديث  »اأف�سل  جائزة  بوينج  �سركة  وقدمت 

�سركة  بها  فازت  فرعية  جائزة  وهي  م�سعد« 

ل�سعي  تج�سيدا  الجوائز  هذه  وتاأتي  »نخال«، 

 ٢٠١٩ لعام  ال�سركة  وم�سابقة  برنامج  داعمي 

العمل  �سوق  اكت�ساف  نحو  ال�سباب  لت�سجيع 

وفهم متطلباته.

»محيا« األفضل 
كان لنا هذا اللقاء مع �سركة محيا الطالبية، 

الها�سلية  عبداهلل  بنت  �سروق  قابلنا  وقد 

حيث  المعلومات،  تقنية  في  المتخ�س�سة 

معتز  وهم:  الآخرين  ال�سركة  باأع�ساء  عرفت 

عبدالعزيز الدغي�سي، وفاطمة خليفة العامرية، 

وعزيزة  البلو�سي،  بخ�ص  نبي  وم�سطفى 

العمري،  علي  وعثمان  المرجبية،  عبداهلل 

عبداهلل  وحليمة  البطا�سية،  علي  وفاطمة 

ونا�سر  ال�سق�سية،  محمود  ويمنى  البلو�سية، 

اأحمد الخرو�سي، و�سند�ص اإ�سحاق  النعمانية. 

اإلى  ي�سعون  التي  الأهداف  عن  �سوؤالنا  حول 

تحقيقها من خالل هذه ال�سركة، ذكرت �سروق 

  نقدم عنصًرا أساسًيا 
ومهًما للحفاظ على حياة 
جميع الكائنات الحية
  أال وهو »الغذاء«

  منتجنا تستفيد منه 
األسماك المستزرعة في 
المياه العذبة وأسماك 
الزينة والسالحف البرمائية
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قائلة:  ن�سعى من خالل عملنا في م�سروع هذه 

في  الرائد  العماني  المورد  نكون  اأن  ال�سركة 

ونملك  فائقة،  بجودة  الحيوانات  اأغذية  اإنتاج 

م�سداقية مطلقة على م�ستوى الوطن العربي. 

ال�سركة  ل�سم  اختيارهم  �سبب  عن  واأ�سافت 

الحياة،  من  م�ستق  ا�سم  هو  وقالت:  »محيا« 

حيث اإن ال�سركة تقدم عن�سًرا اأ�سا�سًيا ومهًما 

األ  الحية  الكائنات  جميع  حياة  على  للحفاظ 

وهو »الغذاء«. 

ثورة في االستزراع السمكي
اأولى بداأ منها الم�سوار وعن  لكل نجاح خطوة 

طرح  قائلة:  الها�سلية  ذكرت  »محيا«  بدايات 

هذا  حول  م�سكلة  ال�سمكي  ال�ستزراع  مركز 

المجال، و�سعينا نحن فريق »محيا« اإلى اإيجاد 

قطاع  اإلى  توجهنا  وقد  لها،  المنا�سب  الحل 

اأ�سبحت  ال�سلطنة  لأن  ال�سمكي  ال�ستزراع 

الغذاء  واعتماد  كبير،  ب�سكل  اإليه  تتوجه 

الخارج وهو غير متوفر في  ياأتي من  ال�سمكي 

ال�سلطنة، بعد اأن اأوجدنا الحل المنا�سب، قمنا 

والثروة  الزراعة  وزير  لمعالي  الفكرة  بطرح 

ال�سمكية، حيث كانت مقولته حول المنتج  »اإن 

هذا المنتج �سي�سبب ثورة في مجال ال�ستزراع 

ما  ا�ستكمال  نحو  انطلقنا  ومنها  ال�سمكي«.  

بداأنا به. المنتج الذي نقوم باإنتاجه هو عبارة 

عن غذاء �سمكي عالي الجودة ومحلي ال�سنع، 

الأ�سماك  الأولى  بالدرجة  منه  ت�ستفيد  حيث 

الم�ستزرعة في المياه العذبة، واأ�سماك الزينة، 

وال�سالحف البرمائية.

تميز وتطوير مستمر
في  التطويرية  الأفكار  حول  �سوؤالنا  وعن 

الم�ستقبل لزيادة فاعلية المنتج، اأجابت �سروق 

قائلة: لبد من وجود فكرة تطويرية لكل �سركة، 

هي  »پروزول«  لمنتج  التطويرية  الأفكار  ومن 

في  ال�سمك  م�سحوق  ا�ستخدام  عن  ال�ستغناء 

التحويل  معامل  من  والتقليل  الغذاء،  ت�سنيع 

�سوق  في  والدخول  التو�سع  ا  اأي�سً و  الغذائي، 

المميز  قائلة:  واأ�سافت  والموا�سي.   الدواجن 

الم�ساريع  من  يجعله  الذي  الم�سروع  هذا  في 

الم�سابهة  الم�ساريع  باقي  تفوق  التي  الناجحة 

فول  »م�سحوق  عن  بال�ستغناء  قيامنا  هو 

التكلفة،  غالي  م�ستورد  م�سحوق  وهو  ال�سويا« 

وا�ستبداله »بنبتة«، هذه النبتة هي �سر منتجنا، 

العالي  البروتين  على  باحتوائها  تتميز  حيث 

البيتا  مادة  زادت  فكلما  كاروتين،  والبيتا 

بدوره  والذي  اأ،  فيتامين  اإلى  تتحول  كاروتين 

ا تتميز بتكاثرها  يقوي مناعة الأ�سماك، واأي�سً

  نعمل على تراكيب 
أخرى تخص الدواجن 
للتوسع والمواشي 
 في السوق

اأن جميع  ال�سريع، واأي�سا ما يميز هذا المنتج 

لعدة  مواجهتنا  من  بالرغم  محلية.  مكوناته 

للو�سول  تراكيب  بعدة  مرورنا  منها  �سعوبات 

اإلى التركيبة المطلوبة بن�سبة البروتين العالي 

البيئة  وجود  واأي�سا   ،%٣٤ اإلى  ي�سل  الذي 

المنا�سبة لتكاثر النبتة، ولكننا ا�ستطعنا التغلب 

على هذه التحديات والنجاح بف�سل اهلل. 

استكمال المشوار
اأغذية الأ�سماك ذات الجودة العالية هو المنتج 

اأفكار  حول  الها�سلية  وذكرت  لل�سركة،  الأبرز 

اأخرى  تراكيب  على  نعمل  التنفيذ:  قيد  اأخرى 

تخ�ص الدواجن والموا�سي للتو�سع في ال�سوق، 

يتبنى  من  نجد  لم  الآن  اأننا حتى  من  بالرغم 

واأي�سا  وا�سع،  نطاق  على  وي�ستثمرها  الفكرة 

نحتاج اإلى الدعم لنكمل م�سوارنا، وقد ح�سلنا 

على دعم لمدة عامين من قبل وزارة الزراعة 

ال�ستزراع  بمركز  المتمثلة  ال�سمكية  والثروة 

ال�سمكي لأن منتجنا يخدم هذا القطاع.

جائزة وطموحات مستقبلية
»ال�سركة«  م�سابقة  في  »محيا«  م�ساركة  حول 

وفوزهما بجائزة اأف�سل �سركة طالبية من فئة 

الو�سول  قائلة:  الها�سلية  تحدثت  الجامعات، 

م�ستوى  على  طالبية  �سركة  اأف�سل  لقب  اإلى 

الفرح  و�سعور  عظيًما  انجاًزا  يعد  ال�سلطنة 

نفخر  ونحن  اأبًدا،  و�سفه  يمكن  ل  والفخر 

باأن نمثل ال�سلطنة في اإنجاز العرب باإذن اهلل 

العمل  القادمة  للمرحلة  وال�ستعدادات  تعالى، 

�سركة  اأف�سل  بلقب  للفوز  وجاد  مكثف  فيها 

طالبية على م�ستوى الوطن العربي.

اأهلتها  التي  العوامل  حول  راأيها  عن  وب�سوؤالنا 

للفوز بالجائزة، اأجابت �سروق بقولها: العامل 

يدا  الفريق  تكاتف  للفوز هو  اأهلنا  الذي  الأول 

ا وقوف ودعم وزارة الزراعة و الثروة  بيد، واأي�سً

ال�سمكية ممثلة بمركز ال�ستزراع ال�سمكي حتى 

قائلة:  واأ�سافت  المن�سود.  الهدف  اإلى  ن�سل 

طموحنا الم�ستقبلي هو الم�ساركة في م�سوؤولية 

الحيوانية  الأغذية  اإنتاج  جودة  تح�سين 

في  ت�ساهم  ع�سوية  اأغذية  اإنتاج  خالل  من 

ال�ستدامة البيئية.

شكر وتقدير
اأتقدم ب�سكر كل   وفي الختام قالت الها�سلية: 

»محيا«  �سركة  وفوز  نجاح  في  �ساهم  �سخ�ص 

بال�سكر  واأخ�ص  ومتطوعين،  م�سرفين  من 

لنا  الفر�سة  اإتاحة  على  عمان  انجاز  موؤ�س�سة 

باأن نطور من �سخ�سيتنا ومن عملنا في تكوين 

�سركة حقيقية.

  نطمح للمشاركة 
في مسؤولية تحسين 
جودة إنتاج األغذية 
الحيوانية 
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الرابطة  من  كالو�ص،  �سبا�ستيان  وو�سح 

المعلومات،  وتكنولوجيا  لالت�سالت  الألمانية 

على  �سيعتمد  الم�ستخدم  كان  »اإذا  قائال: 

الر�سائل  كتابة  في  الجديد  توب  الالب  جهاز 

الإلكترونية وتحرير الن�سو�ص اأو ت�سفح مواقع 

بتكلفة  جهاز  اإلى  يحتاج  ل  فعندئذ  الويب، 

باهظة«.

ال�سيفية  الإجازات  �سور  تحرير  ويمكن 

اأنه  عن  ف�سال  توب،  لب  جهاز  اأي  بوا�سطة 

الذكية،  الهواتف  بوا�سطة  بذلك  القيام  يمكن 

تحرير  في  الرغبة  عند  يختلف  الأمر  اأن  غير 

الفيديو؛ حيث يحتاج الم�ستخدم اإلى لب توب 

عادة ما يقع المرء في حيرة من اأمره عندما يرغب في �سراء لب توب جديد؛ نظرا 

من  وللتخل�س  متنوعة.  واأحجام  طرازات  من  الإلكترونيات  اأ�سواق  به  تزخر  لما 

هذه الحيرة ينبغي على الم�ستخدم اأن ي�ساأل نف�سه عن الأغرا�س، التي �سيتم فيها 

ا�ستعمال جهاز الالب توب الجديد.

اأكثر كفاءة.

�ساند،  دي  فان  كري�ستيان  ين�سح  جانبه  ومن 

الألمانية،  والمنتجات  ال�سلع  اختبار  هيئة  من 

الأكثر  التطبيقات  على  البداية  في  بالتعرف 

تحديد  يمكن  ذلك  وبعد  وا�ستعمال،  �سيوعا 

مجموعات المنتجات والنطاق ال�سعري، الذي 

يمكن التحرك فيه.

قابل للخلع أو التحويل
التقليدية،  توب  الالب  اأجهزة  جانب  واإلى 

توجد حاليا فئة تعرف با�سم Detachable اأو 

 Detachable وتتيح طرازات   .Convertible

مثل  وا�ستعمالها  تماما  ال�سا�سة  خلع  اإمكانية 

الحا�سوب اللوحي، وهي عادة ما تعمل بواجهة 

ي�سطر  الم�ستخدم  كان  اإذا  ولكن  مختلفة، 

اأغلب  في  اللوحي  الحا�سوب  و�سع  ل�ستعمال 

لوحي مع  �سراء حا�سوب  ينبغي  فاإنه  الأحيان، 

لوحة مفاتيح خارجية.

للتحويل فتكون  القابلة  اأجهزة الالب توب  اأما 

اإمكانية طي  تتيح  360 درجة  مزودة بمف�سلة 

اأهمية  وتظهر  تماما،  للخلف  المفاتيح  لوحة 

العرو�ص  اإجراء  عند  مثال  الطرازات  هذه 

التقديمية اأمام ثالثة اأو اأربعة اأ�سخا�ص فقط.

جيل المعالجات
ويعد جيل المعالجات من العوامل الأ�سا�سية في 

اأي�سا  يحدد  والذي  توب،  الالب  اأجهزة  �سراء 

الالب  اأجهزة  معالجات  جميع  وتاأتي  تكلفته، 

توب من �سركتي اإنتل و AMD تقريبا. وين�سح 

العادي  الم�ستخدم  �ساند  دي  فان  كري�ستيان 

بمعالجات  المزودة  الطرازات  على  بالعتماد 

بمثابة  يعد   i3 المعالج  لأن  نظرا  i5؛  اإنتل 

 i7 الإ�سدار  اأن  حين  في  الأ�سا�سي،  الإ�سدار 

يعد متطورا للغاية بالن�سبة للم�ستخدم العادي.

معالجات  فاإن   AMD بطرازات  يتعلق  وفيما 

Ryzen المتوفرة منذ عام 2017 تحمل اأرقام 

من 3 اإلى 7، ويمكن للم�ستخدم العادي العمل 

توب  الالب  اأجهزة  بوا�سطة  جديدة  ب�سورة 

المزودة بمعالجات تحمل رقم 5.

التوفير  للم�ستخدم  يمكن  المبداأ  حيث  ومن 

المعالجات  اأجيال  على  العتماد  خالل  من 

جيل  على  التعرف  ويمكن  ال�سابق،  العام  من 

في  الأولى  الخانة  خالل  من  اإنتل  معالجات 

i5- الطراز فمثال  ال�سركة،  بعد  المعالج  رقم 

وبالتالي  التا�سع،  الجيل  اإلى  ينتمي   9300H

.Core-i فاإنه اأحدث جياًل من معالجات

RAM ذاكرة
 RAM الع�سوائي  الو�سول  لذاكرة  وبالن�سبة 

فاإن الخبراء الألمان ين�سحون باأل تقل �سعتها 

 8 تكون  اأن  الأف�سل  ومن  جيجابايت،   4 عن 

الم�ستح�سن  من  اأنه  على  عالوة  جيجابايت، 

 SSD ال�ساكنة  الحالة  اأقرا�ص  على  العتماد 

بدل من الأقرا�ص ال�سلبة التقليدية. واأ�ساف 

كري�ستيان فان دي �ساند قائال: »لقد اأ�سبحت 

القيا�سية  التجهيزات  من   SSD اأقرا�س 

وتتيح  كبيرة  بمتانة  تتمتع  لأنها  نظرا  حاليا؛ 

اأنها  اإل  اأ�سرع،  ب�سكل  البيانات  اإلى  الو�سول 

كما  التقليدية«.  ال�سلبة  الأقرا�ص  من  اأغلى 

اأن اأقرا�ص الحالة ال�ساكنة ت�ستهلك قدرا اأقل 

من الطاقة، وبالتالي فاإنها ت�ساعد على زيادة 

البطارية. ت�سغيل  فترة 

�سعة  فاإن  الداخلية  التخزين  ل�سعة  وبالن�سبة 

كان  واإن  الأدنى،  الحد  تمثل  جيجابايت   128

ب�سعة  �سلب  قر�ص  على  العتماد  الأف�سل  من 

الكبيرة  الأحجام  ولتخزين  جيجابايت.   256

فاإنه  والمو�سيقى،  الأفالم  مثل  البيانات  من 

ال�سلبة  الأقرا�ص  على  تخزينها  الأف�سل  من 

الخارجية.

على  حاليا  ت�ستمل  قليلة  طرازات  وهناك 

DVD؛  اأو   CD اأ�سطوانات  ت�سغيل  وحدات 

من  البيانات  معظم  تنزيل  يمكن  لأنه  نظرا 

نصائح ذهبية 
المو�سيقى الختيار "الالب توب" المناسب بث  يتم  اأنه  عن  ف�سال  الإنترنت، 

والأفالم عبر خدمات البث وتدفق البيانات.

مقاس الشاشة
تكلفة  على  ال�سا�سة  مقا�ص  يوؤثر  ما  وعادة 

وتعتبر  للطاقة،  وا�ستهالكه  ووزنه  توب  الالب 

الطرازات المزودة ب�سا�سة قيا�ص 6.15 بو�صة 

اأكثر راحة عند العمل على اأجهزة الالب توب 

لفترة طويلة ن�سبيا مقارنة بال�سا�سات الأ�سغر.

تقنية  فاإن  ال�سا�سة  و�سوح  بدقة  يتعلق  وفيما 

 Full HD )1920 x الكاملة  الفائقة  الدقة 

الم�ستخدم  احتياجات  تكفي  بيك�سل(   1080

ال�سا�سة  تكون  اأن  ينبغي  كما  حاليا،  العادي 

مطفاأة، فعلى الرغم من اأن الطرازات الالمعة 

اأنها  اإل  و�سوحا،  اأكثر  والتباين  الألوان  تجعل 

ال�ساطعة.  الأجواء  في  للغاية  عاك�سة  تكون 

بمراعاة  اأي�سا  الألمان  الخبراء  وين�سح 

الألوان  عر�ص  وكيفية  الم�ساهدة  زاوية  ثبات 

جلو�ص  و�سع  تغيير  يتم  عندما  والأ�سطح، 

الم�ستخدم.

الم�سدر: د ب اأ 
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التي  »الخرائط«  خدمة  على  جديدة  خا�سية  لإ�سافة  غوغل  �سركة  ت�ستعد 

تقدمها، تك�سف من خاللها �سائق �سيارة الأجرة »المحتال«، الذي يحاول 

اختيار طرق اأطول لزيادة �سعر الرحلة.

ي�سلك  عندما  لهاتفك  غوغل تحذيرا  تطبيق خرائط  و�سير�سل 

المطلوبة، بدل  الوجهة  اإلى  للو�سول  �سائق �سيارة الأجرة طريقا »مطول« 

الخا�سية  ت�ساعد  ولن  العداد.  لزيادة اأجرة  الأق�سر،  الطريق  �سلك  من 

اأي�سا الركاب عندما  على ك�سف ال�سائقين المخادعين فقط، بل �ستحذر 

تقليل  في  ي�ساهم  قد  مما  خالل الرحلة،  »خاطئا«  طريقا  ال�سائق  ي�سلك 

حوادث الخطف اأو الغت�ساب.

الجديدة  للخا�سية  �سور  على  ديفيلوبرز«  اإيه  دي  »اإك�ص  موقع  وح�سل 

خرائط غوغل تحذرك من »سائق التاكسي الجشع«!

�أخبار تقنية

من  اإليها  الدخول  باإمكانك  والتي  باأمان«،  ُكن  »خا�سية  �ست�سمى  التي 

بم�ساركة  للراكب  الخا�سية  �ست�سمح  كما  غوغل.  خرائط  �سفحة  اأ�سفل 

الرحلة. في  الأمان  يزيد  مما  مع الأ�سدقاء،  مبا�سر  ب�سكل  الرحلة   �سير 

وت�سعى غوغل لم�ساعدة الركاب على ك�سف الطرق الخاطئة التي ي�سلكها 

الن�سب  حالت  من  للتقليل  اآخر،  �سائق  اأي  اأو  الأجرة  �سيارة  �سائقو 

المادي اأو حالت الخطف.

ومن  في الهند حاليا،  تجربتها  يتم  الجديدة  الخا�سية  اإن  الموقع  وقال 

نجاح  حال  في  الجديد،  تحديثها  في  باإ�سافتها  غوغل  تبداأ  اأن  المتوقع 

التجارب الجارية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

 ،»4 »بيك�سل  الجديد  لهاتفها  �سورة  اأول  الأمريكية  »غوغل«  �سركة  ك�سفت 

المنتظر طرحه في الأ�سواق بعد اأ�سهر قليلة، ولكون الأمر مفاجًئا للجميع 

اإنذار«، على �سوء ذلك ن�سرت »غوغل«  كما ذكرت الم�سادر »بدون �سابق 

على ح�سابها في تويتر �سورة خلفية لهاتف »بيك�سل 4«، وعلقت عليها بالقول 

اأول �سورة للجهاز..  اأن هناك بع�ص الهتمام بالهاتف الجديد، هذه  »بما 

انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته« .

ووفق ما ذكر موقع »اإينغادجيت« التقني، فاإن »غوغل« اتخذت قرار ك�سف 

التي  الكثيرة  والإ�ساعات  للت�سريبات  حدا  ت�سع  الجهاز حتى  �سور  اأولى 

اأن المالحظة الأولية التي يمكن ر�سدها من  رافقت هذا الهاتف«. وو�سح 

خالل ال�سورة المن�سورة اأن الكاميرا الخلفية تبدو على �سكل مربع ثالثي 

العد�سات، ب�سكل م�سابه جدا لت�سميم »اآيفون XI« القادم.

من جهته، قال موقع »تيك اأدفاي�سر« اإن ك�سف النقاب عن الهاتف �سيتم في 

 Android« سهر اأكتوبر المقبل، م�سيفا اأن »بيك�سل 4« �سيعتمد على نظام�

Q 10« الذي يتميز بالبتكار والخ�سو�سية والأمان والرفاهية.

غوغل تكشف رسميا تصميم هاتفها الجديد »بيكسل 4«

كان  اإذا  ما  �سيعتمد على   »4 »بيك�سل  �سعر  اأن  اإلى  الت�سريبات  وت�سير  هذا 

الهاتف يدعم الجيل الخام�ص »5G« اأم ل. وذكر »تيك اأدفاي�سر« اأن الأ�سعار 

يتوقع اأن تتراوح بين 900 و1000 جنيه اإ�سترليني )1100 و1260 دولًرا 

اأمريكيا«.

المصدر: سكاي نيوز

والمخاطر،  للخدو�ص  عر�سة  الأجزاء  اأكثر  الذكي  الهاتف  �سا�سة  تعد 

وتظهر  الخدو�ص،  من  العديد  تمنع  اأن  ال�سا�سة  على  واقية  لرقاقة  ويمكن 

ودرجات �سالبة  ومواد متنوعة  بت�سميمات عديدة  الواقية  الرقاقات  هذه 

�سا�سة  بحماية  ديجنر  يانيك  الألماني  التقني  الخبير  وين�سح  متباينة. 

من  اإ�سافية  رقاقة  بوا�سطة  الفاخرة،  الموديالت  ل�سيما  الذكي،  الهاتف 

الأ�سرار، التي قد ت�سببها العمالت المعدنية اأو المفاتيح اأو الأ�سياء الحادة 

الرغم من تجهيز معظم  اأنه على  الهاتف. وو�سح ديجنر  ل�سا�سة  الأخرى 

الهواتف الذكية بزجاج قوي للغاية فاإن رقاقة ال�سا�سة الإ�سافية تمنع الكثير 

من الخدو�ص والأ�سرار، التي قد تلحق بال�سا�سة.

ومن جانبه، و�سح الخبير التقني الألماني بال�سيو�ص كاكوفو�سكي اأن هناك 

»رقاقة سائلة« لحماية شاشة هاتفك

�أخبار تقنية

الأقمار  ع�سرات  اإطالق  تداعيات  فلك من  علماء  حذر 

في  ت�سبح  ربما  اإنها  قائلين  الف�ساء،  اإلى  ال�سناعية 

التي يمكن م�ساهدتها  اأكثر من النجوم  نهاية المطاف 

اأوردت  ما  وفق  حديثهم،  في  العلماء  وي�سير  الليل.  في 

قمرا   60 اإطالق  اإلى  البريطانية،  »ال�سن«  �سحيفة 

�سناعيا نحو الف�ساء �سمن م�سروع »�ستارلينك«.

اإنترنت  خدمة  لتوفير  ي�سعى  الذي  الم�سروع،  ويعود 

رخي�سة موثوقة في كل اأنحاء العالم، اإلى �سركة »�سبي�ص 

اإك�ص« التي يملكها الملياردير الأمريكي، اإيلون ما�سك.

واحد  ف�سائي  �ساروخ  متن  على  الـ60  الأقمار  وحملت 

ت�سير  وهي  الأقمار  فيديو  �سريط  ور�سد  المتحدة،  الوليات  من  اأطلق 

غير  الأ�سخا�ص  بع�ص  و�سارع  قطار.  عربات  وكاأنها  بدت  واحد،  �سف  في 

عندما  ف�سائية،  اأج�سام  وجود  عن  الإبالغ  اإلى  الفلك  بعلوم  العارفين 

�ساهدوا الأقمار ال�سناعية اأثناء تحركها في الليل.

تحليقها  ر�سدوا  »�ستارلينك«  اأقمار  اإطالق  من  اأيام  بعد  الفلكيون،  ويقول 

ال�سم�ص  اأ�سعة  عك�ست  اأنها  اإلى  م�سيرين  بالأر�ص،  محيطة  مدارات  في 

فوضى فضائية جديدة تسببها أقمار اإلنترنت 

رقاقات واقية �سائلة يتم ر�سها. وتمتاز هذه الرقاقات بعدم الحاجة لق�ص 

الرقاقة، وعدم تكوين اأي جيوب هواء تحت الرقاقة. وتتكون هذه الرقاقة 

م�سال،  زجاجا  ويعتبر  ال�سليكون،  اأك�سيد  من  الأ�سا�ص  في  ال�سائلة  الواقية 

الم�ستوية،  غير  ال�سغيرة  الموا�سع  على  ي�ستقر  ال�سا�سة  على  ر�سه  وعند 

ويمنحها المزيد من ال�سالبة والمقاومة.

ويعتمد اختيار مادة الحماية المنا�سبة على درجة ال�سالبة المرغوبة لرقاقة 

بالنتباه  اإيموند�ص  األك�سندر  الألماني  التقني  الخبير  وين�سح  الحماية. 

البال�ستيك ل  الم�سنوعة من  المنتجات  بع�ص  اإن  ال�سالبة؛ حيث  لدرجة 

.3H توفر اإل درجة �سالبة

المصدر: د ب أ

اأ�سطحها المعدنية الالمعة، بح�سب جمعية الفلك  على 

الأمريكية.

من  الم�سروع  نهاية  في  »�ستارلينك«  �سبكة  و�ستتكون 

كوكبة �سخمة ت�سم 12 األف قمر �سناعي من اأجل توفير 

تغطية الإنترنت في كل الكرة الأر�سية.

لي�ست  اإك�ص«  »�سبي�ص  اأن  هو  الأمر،  خطورة  يبرز  ومما 

الوحيدة، اإذ ت�سعى �سركات اأخرى من اأجل اإطالق اأقمار 

�سناعية، حتى توفر خدمة اإنترنت رخي�سة في الأر�ص. 

ال�سناعية  الأقمار  عدد  اإن  الأمريكية،  الجمعية  وقالت 

خالل  الآلف  ع�سرات  اإلى  �سي�سل  بالإنترنت  الخا�سة 

يمكن  التي  النجوم  من  اأكثر  �ستكون  اأنها  يعني  مما  المقبلة  ال�سنوات 

بين  ومن  الفلك،  بعلم  ي�سر  قد  الأمر  اأن  واعتبرت  الليل.  في  م�ساهدتها 

هذه الأ�سرار، الت�سوي�ص على عمل اأجهزة الر�سد الف�سائي، ب�سبب ال�سوء 

المنعك�ص والمنبعث من هذه الأجهزة.

المصدر: سكاي نيوز

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7+%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84&contentId=1258913
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9&contentId=1258913
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF&contentId=1258913
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9&contentId=1258913
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1&contentId=1258913
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84&contentId=1258913
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&contentId=1258913
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83&contentId=1258932
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3+%D8%A5%D9%83%D8%B3&contentId=1258932
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83&contentId=1258932
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�أخبار تقنية

اأعلنت �سركة اأبل عن اإيقاف برنامج اآي تيونز iTunes مع اإطالق نظام ماك 

اأو اإ�س Catalina الجديد خالل ف�سل الخريف القادم. وو�سحت ال�سركة 

اأربعة تطبيقات  اإلى  المعقد  البرنامج  تق�سيم وظائف  �سيتم  اأنه  الأمريكية 

 .Finder و Podcasts و TV و Music :منف�سلة، هي

تم  التي  المو�سيقية،  والمقطوعات  الأغنيات  جميع  اأن  اأبل  �سركة  و�سحت 

�سراوؤها اأو ا�ستيرادها، لن تفقد، ولكن �سيتم جلبها اإلى تطبيق المو�سيقى 

الجديد، وينطبق ذلك اأي�سا على قوائم الت�سغيل اأو ما يعرف با�سم قوائم 

الت�سغيل الذكية.

المكتبية  والحوا�سيب  الماك  اأجهزة  على  متاحا  تيونز  اآي  متجر  و�سيظل 

ويمكن  اأبل،  وتلفاز  اإ�ص«  اأو  »اآي  اأبل  بنظام  المزودة  الجوالة  والأجهزة 

لأ�سحاب اأجهزة الماك العثور على متجر اآي تيونز في تطبيق المو�سيقى، 

يمكن  كما  بها،  �سراء خا�سة  نطاقات  تت�سمن  الأخرى  التطبيقات  اأن  كما 

موا�سلة ا�ستعمال الر�سيد الموجود في المتجر ب�سهولة، ويمكن لم�ستخدمي 

خدمة البث اأبل Music اإخفاء متجر اآي تيونز ب�سكل اختياري.

التليفزيونية في  والم�سل�سالت  الأفالم  العثور على  للم�ستخدم حاليا  يمكن 

تطبيق TV؛ حيث يمكن �سراء هذه المحتويات اأو ا�ستعارتها، وتتمثل الميزة 

العملية في تطبيق TV الجديد في اأنه يدمج قنوات البرامج اأو الخدمات 

الجديدة مثل Sky-Ticket، كما توجد هنا اأي�سا جميع الم�ستريات القديمة 

من متجر اآي تيونز.

وتنطبق التغييرات المتعلقة ببرنامج اأبل اآي تيونز على اأجهزة الماك، التي 

إيقاف أبل آي تيونز قريبا!
�أخبار تقنية

تعمل بنظام ماك اأو اإ�ص ١٠.١٥ Catalina فقط اعتبارا من ف�سل الخريف 

المقبل، و�سوف ي�ستمر عمل برنامج اآي تيونز على الإ�سدارات القديمة من 

نظام الت�سغيل، ولن ت�سري التغييرات الجديدة على حوا�سيب ويندوز بح�سب 

المعلومات المتوفرة حاليا.

 Catalina  ١٠.١٥ اإ�ص  اأو  اأن يتم اإطالق نظام الت�سغيل ماك  ومن المقرر 

الجديد خالل ف�سل الخريف

المصدر: د ب أ

يحاول علماء يابانيون زراعة الأع�ساء الب�سرية في الفئران على اأمل نقلها 

عليها  عمل  للجدل  مثيرة  تجربة  في  الم�ست�سفيات  مر�سى  اإلى  ذلك  بعد 

م�سكلة  حل  اإلى  العلمية  التجربة  تهدف  حيث  الحيوانات،  رعاية  خبراء 

المخ�س�سة  الب�سرية  الأع�ساء  قلة  وهي  األ  الرئي�سة  ال�سحية  الرعاية 

لعمليات الزرع الطبية. 

وفي حال تمكن العلماء من اإنتاج الأع�ساء داخل الحيوانات ثم ح�سادها، 

ب�سكل  ويخلق  الب�سرية،  بالأع�ساء  المتبرعين  اإلى  الحاجة  يزيل  فاإن ذلك 

فعال كمية غير محدودة من الأع�ساء.

في  والباحث  طوكيو  جامعة  في  الأ�ستاذ  ناكوت�سي،  هيروميت�سو  وقال 

قمنا  اإذا  ولكن  الفور.  على  الب�سرية  الأع�ساء  اإن�ساء  ُيجرى  لن  الم�سروع: 

من  الكثير  حياة  اإنقاذ  على  قادرة  ف�ستكون  المبتكرة،  الطريقة  بتنفيذ 

النا�ص، نحن نريد اأن نتابع تجربتنا بحذر �سديد«. وحاليا، ينتظر الباحثون 

ال�سوء  على  الح�سول  قبل  التجربة،  طلب  على  الأخالقيات  لجنة  موافقة 

الأخ�سر من الحكومة اليابانية.

يقوم  كالآتي،  تكون  فهي  التجربة،  عمل  طريقة  حول  المعلومات  وعن 

»جينات  معالجة  مع  الفئران،  من  مخ�سبة  بوي�سات  باإن�ساء  الباحثون 

تكوين  على  القدرة  والجرذان  الفئران  لدى  يكون  ل  بحيث  البوي�سات« 

تجربة يابانية في زراعة األعضاء تثير جدال كبيرا!

الجذعية  الخاليا  الباحثون  يزرع  ذلك،  وبعد  بها.  الخا�ص  البنكريا�ص 

الب�سرية  »iPS« في البوي�سات المخ�سبة، لتكون النتيجة عبارة عن »جنين 

خيمر حيواني-ب�سري«.

البنكريا�ص  يبداأ  الإناث، حيث  الفئران  اأرحام  في  المتحولة  الأجنة  وُتزرع 

الحيوانات  خبراء  �سارع  ال�سدد،  وبهذا  الأجنة.  داخل  النمو  في  الب�سري 

ا�ستحالة  ترى  التي  الناقدة  الآراء  الكثير من  التجربة، وظهرت  اإدانة  اإلى 

نجاحها. 

المصدر: آر تي عربية 

�أخبار تقنية

»اإيلون  تي�سال  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  ك�سف 

ما�سك« اأن �سركته لديها ت�سميم جاهز بالفعل 

في  ظهرت  التي  تلك  مثل  الغوا�سة،  لل�سيارة 

اأحد اأفالم جيم�ص بوند.

قال  اإن�سايدر  بيزني�ص  موقع  ذكر  ما  وبح�سب 

م�ستحيلة  الغوا�سة لي�ست  اإن ال�سيارة  ما�سك: 

لل�سيارة  ت�سميم  لدينا  بالفعل  نحن  بالمطلق. 

الغوا�سة مثل تلك التي ظهرت في فيلم جيم�ص 

بوند ال�سهير الجا�سو�سة التي اأحبتني.

اإ�سبريت  لوت�ص  �سيارة  اإلى  ي�سير  ما�سك  وكان 

برمائية  �سيارة  اإلى  تتحول  التي   ،١٩7٦

وقادها جيم�ص بوند في البر وتحت البحر في 

الفيلم الذي اأنتج عام ١٩77.

�سيء  اأروع  اأن ذلك  اأعتقد  »لقد كنت  واأ�ساف 

هذه  يمتلك  اأنه  م�سيفا  الفيلم«،  في  �ساهدته 

ال�سيارة الآن.

وكانت تقارير اأفادت باأنه اأ�سترى �سيارة لوت�ص 

بمبلغ  بال�سبط  اأو  دولر،  مليون  بحدود  تلك 

في  علني  مزاد  خالل  وذلك  دولر،  األف   ٩٩7

لندن عام ٢٠١٣.

»من  �سرائها  عقب  ت�سريح  في  ما�سك  وقال 

اأفريقيا  جنوب  في  طفال  اأن  كيف  المده�ص 

�ساهد جيم�ص بوند في الجا�سو�سة التي اأحبتني 

»السيارة الغواصة« أحدث ما ورد في عالم السيارات

�أخبار تقنية

ك�سفت وكالة »نا�سا« الأمريكية عن برنامج خ�سخ�سة المحطة الف�سائية 

في  الأمريكي  الق�سم  با�ستئجار  الحق  اأمريكية  �سركات  ومنح  الدولية 

المحطة. وقال رئي�ص الإدارة المالية في »نا�سا«، جيف دي فيت، في موؤتمر 

�سحفي اإن ثمن تذكرة رحلة ف�سائية �سياحية واحدة �سيبلغ ٦٠ مليون دولر.

واأو�سح، دي فيت، اأن »نا�سا« تخطط لإر�سال بعثات �سياحية ق�سيرة ل تزيد 

فترتها عن ٦٠ يوما، مع العلم اأن مركبات اأمريكية ف�سائية �سياحية ماأهولة 

الآن  ندفع  اإننا  وقال:«  عام.  كل  مرتين  الف�سائية  المحطة  اإلى  �ستطلق 

مقابل اإطالق رائد ف�ساء واحد مبلغا قدره ٨٠ مليون دولر. اإل اأن برنامج 

الرحالت الخا�سة �سيخف�ص هذا المبلغ اإلى ٥٨ مليون دولر تقريبا«.

التي  اإك�ص«،  »�سباي�ص  و  »بوينغ«  مثل  الخا�سة  ال�سركات  اأن  اإلى  واأ�سار 

�ستتولى نقل ال�سياح اإلى المحطة الف�سائية الدولية، هي من تحدد في نهاية 

المطاف �سعر الرحلة، مع العلم اأن كل �سائح ف�سائي �سيدفع لـ »نا�سا«عن 

في  اإقامته  تكاليف  يوميا  دولر  األف   ٣٥ نحو  الم�ستاأجرة  ال�سركات  طريق 

المحطة الدولية.

المصدر: آر تي عربية 

60 مليون دوالر للسياحة في المحطة الفضائية الدولية! 

الزر  وي�سغط  اإ�سبريت..  لوت�ص  �سيارته  يقود 

ويحولها اإلى غوا�سة تحت الماء«.

علمت  عندما  اأمل  بخيبة  »�سعرت  واأ�ساف 

به  �ساأقوم  وما  حقيقة..  تتحول  ل  اأنها 

مجموعة  بوا�سطة  وتطويرها  ترقيتها  هو 

تتحول  جعلها  ومحاولة  ت�سال  كهرباء  توليد 

بالفعل«.

من  تعمل  ن�سخه  ت�سنيع  اأن  ما�سك  وو�سح 

�سعبا،  اأمرا  �سيكون  البرمائية  المركبة  هذه 

م�سيفا:  ربما �سن�سنع واحدة للعر�ص في وقت 

ما.. �سيكون الأمر ممتعا حقا. اأعتقد اأن ال�سوق 

اأمر  لكنه  �سغيرة..  ال�سيارات  من  النوع  لهذا 

مثير للحما�سة«.

المصدر: سكاي نيوز

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9&contentId=1258964
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%8A&contentId=1258964
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3+%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF&contentId=1258964
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»غرق  الجديد  اإ�سداره  في  الب�سرية  م�سير  حول  تاأمالت  معلوف  اأمين  الكاتب  يقدم 

الح�سارات« الذي ُطرح في المكتبات  اأخيًرا. ويت�ساءل معلوف: »اإلى اأين ذهب عالم اأحالمنا؟ 

وما هو هذا العالم الذي ياأتي؟«، و »ما هي المنعطفات التي كان على م�سير الب�سرية اأن 

ي�سلكها؟ وهل كان باإمكاننا تفاديها؟ وهل باإمكاننا اليوم اأن ن�سلح الأمور؟«. ويحاول معلوف 

–وهو �ساهد كبير على اأحداث نهاية القرن الع�سرين- التمييز بين اأ�سباب الماآ�سي التي تلوح 
بظالمها على القرن الحادي والع�سرين، ويرى اأن هناك دوامة ت�سوقنا بخطى حثيثة نحو 

الهاوية، وهو ما يجب اإيقافه. وتذّكر هذه التاأمالت حول النظام العالمي باأن الختيارات 

ال�سيا�سية لها نتائجها دائًما، واأن عدم الت�سامح والتقوقع على الذات والإفالت من العقاب 

والتراخي من �ساأنها اأن ُتحدث الفو�سى. ويقول معلوف ع�سو الأكاديمية الفرن�سية، اإن البلد 

الذي يخون قيمه اإنما يخون م�سالحه غالًبا. وهو يعرب، في الق�سم الأول من الكتاب، عن خوفه من التدهور الذي 

انت�سر في جميع المجتمعات انطالًقا من تفكك ال�سام، مت�سائال عن تحدي الوحدة، ومفرًقا بين عوامل اللحمة 

وعوامل التفرقة.  ويتناول الق�سم الثاني من »غرق الح�سارات« العالم العربي، حيث يرى الموؤلف اأن الجراح 

عندما تغور، فاإن العالم باأ�سره يعاني. واأكد معلوف اأن الأ�سواأ بالن�سبة للخا�سر لي�ص الخ�سارة في حد ذاتها، بل 

ت�سور متالزمة الخا�سر الأبدي، م�سيًرا اإلى اأن ذلك يف�سي اإلى كره الب�سرية جمعاء. اأما الق�سم الثالث، فيعالج 

الإح�سا�ص بكون عام ١٩7٩ يج�سد هيمنة ثورة محاِفظة على الأذهان. اإذ يرى معلوف اأن التيارات المحافظة 

نقلت في طياتها بع�ص اأ�سكال التطرف وحددت المعايير الجتماعية وغّذت �سعوًدا ل يرحم للمخاوف الأمنية. 

وفي الق�سم الأخير من الكتاب، يعّبر معلوف عن قلقه من النحراف الأورولي )ن�سبة اإلى جورج اأورول(، حيث 

يتطلب تحقيق التقدم دفع ثمن باهظ هو عبارة عن التراجع اأو على الأقل التبعية. 

المصدر: العمانية

أمين معلوف  يرصد  »غرق الحضارات«
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من المتوقع اأن تعلن الجمعية العمانية للكّتاب والأدباء خالل ال�سهر الجاري عن م�سابقة جائزة الإبداع الثقافي 

لأف�سل الإ�سدارات للعام  الحالي ٢٠١٩م. وت�ستمل الجائزة على عدة مجالت اأدبية وفكرية تتمثل في ال�سعر، 

والرواية، والق�سة الق�سيرة، والم�سرح، والدرا�سات الأدبية والنقدية، والفكر، والمقال، واأدب الطفل، والترجمة 

وتحقيق  الرحالت،  واأدب  والمذكرات،  ال�سيرة  واأدب  التاريخية،  والدرا�سات  واإليها(،  العربية  اللغة  )من 

وتتاح  ١٠٠٠ ريال عماني مع درع و�سهادة تقدير.  الفائز على جائزة مالية ل تقل عن  المخطوطات. ويح�سل 

الم�ساركة لجميع الكّتاب والأدباء الُعمانيين، ول يحق للكاتب اأن ي�سارك في اأكثر من فرع من فروع الم�سابقة، 

واأن يكون الِكتاب الًم�سارك به قد �سدرت طبعته الأولى في العام الذي تعلن فيه الجائزة اأو العام الذي �سبقه 

)٢٠١٨ـ ٢٠١٩م( واأل يكون الِكتاب قد فاز من قبل في م�سابقة محلية اأو خارجية، واأن يقدم العمل الم�سارك به من 

خم�ص ن�سخ، ل ت�سترجع، وتحجب الجائزة في حال لم يتقدم للم�سابقة في المجال الواحد اأقل من عملين، وت�سلم 

الأعمال بمقر الجمعية اأو باأحد فرعيها في البريمي وظفار، مع تعبئة ال�ستمارة الُمعدة لذلك، مع اإرفاق )ال�سيرة 

الذاتية، �سورة �سخ�سية حديثة، ن�سخة اإثبات الهوية �سارية المفعول حتى تاريخ نهاية الإعالن(، ويحدد المتقدم 

للم�سابقة المجال الذي يرغب في الم�ساركة فيه، وكل عمل ُيقدم للم�سابقة لبد من اأن يحتوي على الرقم الدولي 

للكتاب)ISBN(، كما ل ُتقبل الأعمال المتقدمة للم�سابقة في طبعات خا�سة.

اإلعالن عن جائزة أفضل اإلصدارات.. الشهر الجاري

ُيجلي الكتاب الأخير للدكتور اإبراهيم بكير بحاز، الغمو�ص عن جانبين ُمهّمين في ح�سارة 

الر�ستميين: المجتمع والنظم. وفيه يكمل الباحث ما بداأه في كتابه ال�سابق الذي در�ص فيه 

الأو�ساع القت�سادية والحياة الفكرية في الدولة الر�ستمية. ويتنـاول الكتاب ال�سادر عن 

دار »كتابك« وجمعية التراث، تاريخ الـدولة الر�ستـمية )١٦٠- ٢٩٦هـ/ 777-٩٠٩م(، التي 

قامت في ربوع المغرب الإ�سالمي؛ في جزء كبير من المغرب الأدنى وكّل المغرب الأو�سط. 

ا اإلى ف�سلين، تناول اأولهما المجتمع والحياة الجتماعية في الدولة  وينق�سم الكتاب منهجيًّ

الر�ستمية،   عبر اأربعة مباحث ا�ستعر�ست العنا�سر والطوائف المذهبية للدولة الر�ستمية، 

اأّما  الجتماعية.  الحياة  مظاهر  عن  الجوانب  بع�ص  وكذا  المجتمع،  طبقات  عن  ف�ساًل 

�سه الموؤلف لدرا�سة النظم والموؤ�ّس�سات في الدولة الر�ستمية من  الف�سل الثاني، فخ�سّ

خالل اأربعة مباحث: النظم ال�سيا�سية، والنظم الإدارية والق�سائية، والموؤ�س�سة المالية، 

والموؤ�س�سة الع�سكرية. وقد اأ�ساف الجهد البحثي، الذي قام به الموؤلف، قيمة علمّية كبيرة اإلى هذه الدرا�سة، 

جعلت منها اإنجاًزا فكريًّا ل غنى عنه بالن�سبة للمكتبة العربية، حيث فتح مجالت تفكير اأخرى جديدة بخ�سو�ص 

هذه الفترة من التاريخ العربي والإ�سالمي في منطقة المغرب العربي. 

المصدر: العمانية

كتاٌب يدرس المجتمع والنظم في الدولة الرستمية
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تنسج قصيدتها بطفولة األنثى

بتول حميد:
 أكتب بعد جرعات 

هائلة من األلم
ورغم ه�سا�سة ُحلمي

ودقة عظمي ...

اأريد اأن اأنجَب ق�سيدًة ُت�سبهني

ل يكترُث ل�سوتها الُمتعب اأحد ...

تخترُق قلًبا واحًدا

وتبقى فيه اإلى الأبد!

بتول

ل  مفردة،  بق�سيدة  تحلم  متناهية  بطفولة 

هيكل  وت�سكل  الوجود  خارطة  بناء  لتعيد 

واإنما  البع�س.  يتوهم  مثلما  جديد  من  العالم 

واحدا  قلبا  الطقة  الق�سيدة/  هذه  لتخترق 

فقط، وت�ستقر فيه اإلى الأبد. 

التي  ق�سيدتها  تكتب  ال�سفيف  الحلم  بهذ 

ت�سبهها في كينونتها وتوقها ونزوعها واأحالمها 

وترف�س  بالحرية  توؤمن  �ساعرة  وجنونها. 

الكتابة  في  كانت،  نوع  اأي  من  الو�سايات 

خارج  اإبداعا  اأو  حياة  ترى  ول  معا.  والحياة 

ذلك. ومن اأجل ذلك ترتكب الكثير من الحزن 

اأخرى  نافذة  الذي يمنحها  وتتماهى مع الألم 

الذي  غير  للوجود  اآخر  م�سهد  على  منها  تطل 

يراه العابرون، لتنقله عبر ق�سيدتها الآ�سرة.

التي  حميد،  بتول  البحرينية  ال�ساعرة  اإنها 

فتحت للتكوين قلبها على اأو�سع مداه، وحدثتنا 

ومكابدات  والفن  ال�سعر  عن  عميق  ب�سدق 

الكتابة ولذة الحتراق في اأتون الق�سيدة. 

فتنة القطع الحادة
ال�سعرية  مجموعتها  عن  البدء  في  تحدثت 

ُل الحياة بوجه مك�سوف( وعن   الجديدة )اأت�سوَّ

عن اأ�سوات الألم الكامنة بين ثناياها فقالت: 

»ال�سعر  بورخي�ص:  قاله  ما  حديثي  ي�ستدعي 

مو�سيقى  اإلى  ال�سنين  حنق  نترجم  اأن  هو 

وفي  نوًما  الموت  في  نرى  اأن  ورمز..  واإ�ساعة 

ال�سعر خالًدا  هو  فذلك  حزيًنا؛  الغروب ذهًبا 

لل�سعر  و�سيم  �سريك  الحزن  اأن  اأخال  معوًزا«؛ 

الموت  ثنائية  تربكني  تاريخه.  في  وعريق 

والحياة وحاولت ارتكاب ثيمة مفارقة لها عبر 

الديوان، بين �سجيج الحياة و�سمت الجنائز، 

المكلومين  ونحيب  الرتيبة  الأيام  �سكون  بين 

بمعاٍن  تاأثيثها  يمكن  هائلة  م�سافات  بالفْقد 

منفردة. 

اأّن ثمة فخا وجوديا رائعا يدعوني دوًما  ورغم 

موؤلمة..  بطريقة  غالًبا  اأكتب  لكني   .. للكتابة 

اأدلق  الكلمات،  على  الليل  واأر�ص  دمعي  اأبتلع 

النب�ص بتاأمل وكثافة �سديدين.. تفتنني القطع 

الحادة واأر�سها في الن�ص وهي تدمي اإ�سبعي 

تكون جدلّية  اأن  لتنحت �سداه واأحاول جاهدة 

الحّد  اإلى  الت�سويرية  مو�سيقاها  بكامل  اللغة 

في  وو�سفه  كينونته  لم�ص  من  يمكنني  الذي 

م�سهد مرئي.

ق�سيدة بتول حميد تج�سد ن�سيجا من كينونتها 

بالأ�سئلة  م�سوبا  عالما  تعك�ص  وهي  الخال�سة، 

والحزن والطفولة معا .. ندلف معا اإلى ف�سائها 

دعنا  عنه:  تقول  الذي  المح�ص  ال�سعري 

نخو�ص هذه الأ�سئلة بمخّيلة �سعرية.. ما طعم 

القبلة الحائرة وماذا ترتدي النجمات في ليلة 

التي  الربيعية  الورقة  حق  من  األي�ص  ماطرة؟  

�سقطت �سهًوا ذاَت خريف اأن تجد حبًرا ت�سكب 

فيه غ�ستها..؟ ومن غير ال�سعر ينقل لأ�سماعنا 

المتاأخرة..  الأفراح  في  الخائنة  الندم  نبرة 

قلبها  حرقوا  التي  الذاكرة  لعنة  لنا  وي�سّور 

اللوحة  ير�سم  الوجنات!  على  بخاره  ولم�ست 

الباهتة التي بكى اأمامها يائ�ًسا فان جوخ.. يبكي 

الق�سيدة الثكلى التي تركها لوركا بعد موته.. 

يقب�ص على الحجرة الغارقة في ثوب فيرجينيا 

وولف.. ي�ستطعم النكهة ال�سيريالية في ح�ساء 

ال�سيا�سي.. ويتح�س�ص الفكرة الغائرة  ال�سجين 

في ن�سو�ص �سيلفيا بالث. 

يرتدينا  الذي  فال�سعر  كهلى  كلماتنا  كانت  اإْن 

ل بد واأن يعانق طفولة الفكرة..  يتلم�ص وخزة 

ال�سوك التي تجعلنا نتخّيل �سكرة الموت ونحدق 

ملًيا في ال�سقف الأزرق الذي نتوهم منه هطولنا 

بغزارة ونتاأمل مونولوجنا الخفّي من الدمية التي 

لم�سنا قطنها الأبي�ص لأول مّرة.

ليست ترًفا
المكابدة  واألم  الكلمات  ووخز  المرارة  ورغم 

لبتول  تمثل  ال�سعرية،  ل�سيما  الكتابة،  اأن  اإل 

والعالم  العدم  مواجهة  في  الأقوى  ال�سالح 

تقول  الدموية.  وكائناته  ودماره  ووح�سيته 

في  مك�سوف«:  بوجه  الحياة  ُل  »اأت�سوَّ �ساحبة 

تمثل  العالم..  وق�سوة  والجفاء  الحرب  خ�سم 

ل  التي  الكتابة  اأعني  نجاة؛  طْوق  الكتابة  لي 

يخد�سها الجنون ول تتعلقن وتتماهى في برودة 

الجوامد وتجنح للفو�سى والمو�سيقى.. الكتابة 

في نظري لي�ست ترًفا لغوًيا اأو لوحة �سيريالية 

اأو م�سهًدا اأثيًرا من م�ساهد الحياة.

اأكتب بعد جرعات هائلة من الألم ونوبات مطّولة 

من ال�سمت. وحدهم الغرقى من يتمكنون من 

بكامل  والهبوط  بدقة  ال�سهيق  ارتفاع  قيا�ص 

م�ستويات الزفير. تحمل الق�سيدُة المعاناة من 

ن ُت�سبح م�ساءة، اأقول بثقة 
َ
اأ ول بريٍق لها اإل 

َ
اأ

العديدة  بتجلياتها  الحياة  ا�ستقراء  وتوج�ص؛ 

يتو�سط  الطافح  الألم  وُيغنيها؛  التجربة  يثري 

»عْين« ال�سعر واللوؤلوؤ الذي يتاألم بمخا�ص البحر 

ولطمات الموج هو ذاته الذي يتدلى على �سدور 

الجميالت.

بتول حميد تكتب باأريحية متناهية بال اأي قيود 

�سوى  �سلطة  اأو  رقابة  لأية  وتبعية  و�ساية  اأو 

نزعات الروح ال�ساعرة. وفي هذا ال�ساأن تقول 

اأ�ستقيل عن احتالل الحرف  األ  بتول: ي�سغلني 

واأخيلتي  اأحالمي  اأف�سد  واأل  لروحي  الحر 

وجوه  من  وجه  الكتابة  باأن  موؤمنة  بتف�سيرها. 

تحديًدا  ال�سعر  يخ�سع  اأن  ينبغي  ول  الحرية 

وين�ساع  بالم�سطرة  نبرته  يقي�ص  للقيود.. 

مجتمعية  قوانين  اأو  مغلقة  هند�سية  لأ�سكال 

يم�سي  اأن  ينبغي  خاّلق  كائن  ال�سعر  �سارمة. 

كما  ويغني  كتفيه  ويهز  ويتاأفف  يحب  كما 

الجنون  نحو  ويحلق  ويتعثر  يخطئ  له..  يحلو 

والفو�سى والالمنطق.

للكثير  مرادف  �سعوري  قامو�ص  في  الق�سيدة 

على  يعّول  ول  الثورة؛  واأهمها  المعاني  من 

ن�سالها  ت�ستنه�ص  مالم  توؤنث..  مالم  الثورة 

الرهافة والرقة و القوة والتمرد، األي�ست المراأة 

الأبدي  الحياة  ثالوث  في  الحي  ال�سريك  هي 

بها  حرًيا  األي�ص  الجمال(؟  الحب،  )ال�سعر، 

اأن تتحرر من كل القيود المجتمعية والأ�سفاد 

الخا�سة  جماليتها  تخلق  ل  ولماذا  الرجعية؟ 

بفعل الحب ل بفعل المقاومة؟

تجاوز العادي والمكرس
وانطالقا من ذلك فاإن بتول حميد لها موقف 

بين  الق�سيدة  تجني�ص  من  مح�سوم  وا�سح 

  الحزن شريك وسيم 
للشعر وعريق في تاريخه

 أبتلع دمعي وأرش 
الليل على الكلمات
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الذكورة والأنوثة كْونها كما تقول: اأرف�ص تاأطير 

واأومن  الكاتب؛  جن�ص  بح�سب  ال�سعر  �سورة 

تقم�ص  كينونته في  الخيال على فر�ص  بقدرة 

كثيرة.   �سعرية  ن�سو�ص  في  والأنوثة  الرجولة 

اأخال اأن التاأطير النمطي قد يحب�ص المواهب 

في تعريف غير مفيد، اإذْ علينا دوًما اأن ننحاز 

توؤرقنا فكرة تجاوز  اأن  كاتبه،  بدًل من  للن�ص 

نف�سه  الوقت  في  المتكرر  والمكر�ص  العادي 

اأتباهى كْون ق�سيدة الأنثى لها �سوتها وعطرها 

ونفحة حنانها الخا�سة التي ُتفّجر الم�سامين 

والجماليات الجوانّية وُتعطي محاور مو�سوعية 

فقط  ولي�ص  اللغوية  الن�ص  ببنية  تتعلق  بليغة 

تقنيات  فقد تملك  لوجودها،   جن�سانًيا  مبرًرا 

تعبيرية ل يملكها الرجل، تعطي الدفء والبعد 

من ناحية التكنيك والفعل ال�سعوري.

للوحدة  جنوح  ثمة  حميد  بتول  ق�سيدة  في 

اأو ما ي�سبه النك�سار. وهنا تقول بتول  والعزلة 

حميد عن ما الذي يجعل المبدع يجنح اإلى خيار 

هناك  داخل مايجي�ص  ال�ساعر  يذهب  العزلة: 

اإنه  ووجع.  وهم�ص  وحفيف  قلق  من  داخله  في 

اأمر �سبيه بالعبور ال�سامت الماأهول والإن�سات 

وهي  تاأملها  عالية..  وح�سا�سّية  برحابة  للذات 

العبور  هذا  يتطلب  الأ�سئلة،   انبجا�ص  تتهجى 

�سكونه الخال�ص كف�ساء اآمن لعملية خْلق الن�ص 

ما�سة  �ساهق بحاجة  ال�سعر احتدام  ال�سعري. 

لعزف خلجاته الخا�سة وتفعيلها باأ�سابع تترفق 

الروح  بالمعنى وترافقه في رحلته الخبيئة في 

حيث الأخيلة والروؤية والحد�ص والذاكرة.

ورغم �سغر �سنها اإل اأن بتول حميد تتعامل مع 

اللغة بوعي عاٍل وتبتكر ف�ساءها الخا�ص عبر 

وك�سر  والمفارقة  والختزال  التكثيف  تقنيات 

المتوقع. تحدثت �ساحبة »افتح اأزرار �سمتك« 

عن روؤيتها وتعاملها مع اللغة قائلة: مازلت في 

وواعية  متاأنية  بخطى  التقدم  اأحاول  البداية، 

تكوين  اإلى  اأركن  الخا�سة.  هّويتي  لتكوين 

»الب�ساطة  م�سمى  عليه  �ساأطلق  كثيف  عن�سر 

الداخلية..  الن�سو�ص  اإيقاع  في خلق  العميقة« 

ماألوفة  المتلقي  يخالها  التي  الفكرة  اإلى  اأميل 

اأن  اإل  التقاطها  بعد  يملك  ول  الأمر  بادئ  في 

ال�سعر  النهاية  وفي  ده�سته.   دم  في  يغرق 

اختراق اإبداعي ل بد اأن يت�سم بالجدية والعمق.

إنكار شعور
ورغم  الروح،  على  واأثرها  �سطوتها  للق�سيدة 

ت�ستطيع  ل  اأنها  بتول  ترى  كما  فهي  ذلك 

�سالء 
َ
ن تجمَع اأ

َ
الق�سيدة مهما كانت بالغتها اأ

ت�ستطيُع  ول  منكوبة،  مدينة  في  �سغيرة  طفلة 

به  تم�سح  فاقدة  اأم  لدمعة  �سغير  منديل  مد 

اأن يتحّول  عَر ل ي�ستطيع  الُمت�سدع. ال�ِسّ خدها 

بكل مفرداته ال�ساحرة لالأ�سف لبلدوزر يحطم 

ولكن هذا  ال�سعر  اأ�سكو عجز  ل  الحرب.  اآلت 

الفيل�سوف  نظرية  �سبابيك  يفتح  ال�سوؤال 

الإيطالي غرام�سي حول »المثقف الع�سوي«. 

ال�سعر  يلب�ص  اأن  تلّح فرو�ص مجتمعية على  قد 

الوحيدة  الغاية  ويجعله  ال�سعبي  قما�سها 

عن  يغفل  فيما  ن�ص،  كل  في  المق�سودة 

وهيكل  »بناء  الق�سيدة  بمقومات  الهتمام 

و�سورة«. وبطبيعة الحال ياأفل انفعاله المنفرد 

الظاهرة  بمكنوناتها  الفكرة  وتاأفل  ومو�سيقاه 

ال�سعر  مفاهيم  يناق�ص  وهذا  والخفّية، 

البديهية.  

غمار  وفي  القومية  الم�ساكل  في  �سعر  ثمة 

ا في الإناء التي تزّينه  الحروب وثمة �سعر اأي�سً

اأرملة  �سحكة  وفي  ب�سيطة  بيت  ربة  بالورد 

اأن  اأعنيه  ما  الدمع،  هجران  عيناها  تاألف  لم 

ن�سو�سه  موا�سيع  معالجة  في  ال�سعر  اأ�سلوب 

اأخرى  في  وتنطفئ  مناطق  في  تتوهج  التي 

باختالف ال�سعراء هي الأهم. 

يتجرد  اأن  اإلى  تميل  اأحياًنا  المجتمع  دعوة 

فت�سخط  محددة  اإن�سانية  عواطف  من  ال�سعر 

اأو بجناية  الواقع«  من ن�ص بتهمة »الهرب من 

لوجدناها  التعابير  هذه  تاأملنا  ولو  »العزلة« 

العادي  الفرد  �سعور  اإنكار  اإلى  كلها  تنتهي 

اأن  ينبغي  فهل  لل�سعر،  كمو�سوع  النا�ص  من 

كتابة  ينال حق  لكي  يكون عمالًقا بال م�ساعر 

ي�سهم  ول  مثاًل،  المطر  يحب  فال  ق�سيدة؛ 

�سامًتا في م�سهد الغروب.. اأو ل يتاألم لهمومه 

الخا�سة؟

ب�سوت  الإيمان  فاإن  الأمر  من  يكن  ومهما 

توؤكد  كما  و�سداها،  بمعناها  الق�سيدة 

معها  التحليق  اإلى  والجنوح  حميد،  بتول 

الإن�سان  اإحياء  اإلى  اأ�سرارها  عن  والك�سف 

ال�سعر  مطالب  اأهم  اأحد  هو  الإن�سان،  داخل 

يوؤمن  الذي  ال�سعر  ميالده.   منذ  الحقيقية 

والقنبلة  الجمال  يلغي  ل  الب�ساعة  تراكم  باأن 

لق�سيدة  ل�سوت  مت�سع  ثمة  الُقبلة.  ت�سطب  ل 

الآلة  وهيمنت  ال�سطحية  تعالت  مهما  دوًما 

الناب�سة. لذواتنا  ا�ستقنا  وكّلما 

 وحدهم الغرقى من 
يتمكنون من قياس 
ارتفاع الشهيق بدقة

.. أيديهن على قلوبهن دائًما

الحزيناُت الالتي يتجنبَن الكحَل

حتى ال ُتف�سُدُه الدموع

في  ه  بع�سَ تمريُر  يفوُتهن  ال 

الحماماِت العامة

َيغ�سْلن به فناجيَن الكالم.. 

حناجُر  اأعُيِنهن  وفي  ي�سمْتن 

مجروحة

يحُفرَن في �سدورهن ُثقبين

واحٌد للغدِر وواحٌد للفْقد.. 

على  اأيديهن  الالتي  الحزيناُت 

قلوِبِهن دائًما

عِز  في  دافئًة  معاطَف  يملكَن  ال 

ال�سقيع

االأ�سوَد  قفطاَنه  الليَل  ُيلب�سن 

الطويل

وُيعلَن الحداَد على موِت النهار

من  واحٌد  عناٌق  للحياِة  يعيُدهن 

الخلف! 

وحيدة يا اهلل..

اأنا وحيدٌة يا اهلل

تبكي داخلي جثاميُن كثيرٌة

رُت اأتفقُدها..  حتى اأّني �سِ

ك�سبٍح في المراآة.. 

اأحاوُل اأن اأكُم�َص ظلي

ني من هذا النحيب.. !  عّله يخل�سُ

اأنا وحيدٌة يا اهلل.. 

�سوُتها ُي�سجُرني

تنوُح في �سدري كحماماٍت بريٍة

ول اأ�ستطيُع فتَح القف�ص.. 

 /

كُل الذين اأحببُتهم

ذهبوا باأجزاَء مني

اأنا امراأٌة م�سكونٌة بالفْقِد

اأتكُئ على ُعكاز اأمٍل ه�ص

لم َيُعْد يعنيني بقاُء ظلي! 

نجار أرعن

تورطُت في حب نجاٍر اأرعن

لم يعُبْر قلبي

اإل بعد اأن �سطَرني ن�سفين.. 

ن�سٌف ل يمثُلني

ون�سٌف يمثُل علّي! 

ماذا كان �سي�سيُرُه لو كبرُت

وَلَم�سُت وجَه الريح؟

لو َطَرقُت باأ�سابعي باَب ال�سماء

نبوُر المطر؟ وتحنن علّي �سُ

اإّن اأحًدا لن ي�سعَر

 �سفينٍة خ�سبّيٍة باكية
ِ
بُركام

تنُبُذها النار

ويحتقُرها موُج البحر.. 

الحزن.. شريكنا الوسيم

ل اأنَت ُتبدُد ظالمي

ل اأنا اأْحُجُب نوَرك.. 

 مالمحي على وجِهَك.. 
ُ
اأقراأ

كر�سالِة انتحار! 

اأقُف على طرِف عينيَك.. 

كدمعِة كبرياء! 

الحزُن �سريُكنا الو�سيم

ل يبحُث عنا في مرايا النا�ص

َيحمينا من.. 

الفرِح المبتذِل

والأحاديِث المكررة

ينقُذًنا من.. 

عناِء ن�سِر همومنا

على حباِل ال�سِحك! 

قصائد
 بتول حميد
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كلمة  ا�ستخدام  العامة  ثقافتنا  في  ي�سيع 

المراأة  على  باخت�سار  ونطلقها  )حرمة( 

دون غ�سا�سة اأو تحرج �سواء من الرجال اأو 

الن�ساء، لأن ما يجرح م�ساعر المراأة يعتبر 

اإل  للرجل في مجتمعنا.  بال�سرورة م�سيئا 

اأن هذه الكلمة اأ�سبحت تواجه رف�سا كبيرا 

بع�ص  في  اإنها  بل  المثقفين،  اأغلب  لدى 

من  وا�سعا  رف�سا  تواجه  باتت  المجتمعات 

قبل عامة النا�ص.

لهذه  الحا�سم  الحدي  الرف�ص  هذا 

مع  مختلفين  موقفين  في  اأتذكره  المفردة 

مثقفتين عربيتين. الأولى كانت في معر�ص 

اأخذْت  حيث  للكتاب،  الدولي  فرانكفورت 

الكلمة  هذه  عن  تتحدث  المثقفات  اإحدى 

وكاأنها �سبب �سوؤم المراأة في وطننا العربي. 

كان الحوار قد بداأ وقت المغرب في محطة 

للقطار، ثم امتد حتى وقت متاأخر! 

اأما الموقف الثاني فقد حدث في مهرجان 

حيث  العربية،  الدول  اإحدى  في  �سعري 

لي�ست  اأنها  على  ال�ساعرات  اإحدى  اأ�سرت 

من )الحريم( اأو )الن�سوان( واإنما هي من 

)ال�سّتات(!

)الحرمة(  لمفهوم  الرف�ص  اأن   اأعتقد 

تاريخية  ب�سياقات  نربطه  حين  قويا  يثور 

محددة، كما هو الحال في دور الحريم في 

العثمانية،  الحقبة  اإبان  ال�سالطين  ق�سور 

حيث ت�سور الكثير من اأدبيات تلك الحقبة 

يعي�ص  وهو  العثماني  الحاكم  اأو  ال�سلطان 

محظياته  بين  الباذخة  ال�سهريارية  لياليه 

وجواريه الح�سان. 

وقوعنا  في  يكمن  الخطاأ  اأن  واأعتقد 

تدفعنا  التي  الت�سورات  هذه  لمثل  اأ�سرى 

اإلى الموقف الراف�ص دون البحث  عاطفيا 

وفق  المفردة  لهذه  اأخرى  م�سامين  في 

�سياقات اجتماعية وتاريخية اأخرى. 

مذكراتها حول  في  الأميرة جويدان  تذكر 

)الحريم عند �سالطين اآل عثمان( ما يلي: 

حريمه  ت�سير  ال�سلطان  يتولى  )وعندما 

ال�سلطان  حريم  وطرد  ال�سراي  لحتالل 

الميت اإلى �سراي قديم(. وت�سيف جويدان 

مراد  حريم  فرئي�سة   ..( مذكراتها:  في 

الثالث كان تحت حرا�ستها اأربعون محظية 

ومائة طفل وخم�سمائة جارية(.

اأوزبتيك في فيلمه  المخرج التركي فرزان 

الممثلة  ببطولته  تقوم  الذي  )الحريم( 

روؤية  يعر�ص  جيليان،  ميرى  الفرن�سية 

كان  )لقد  قائال:  يو�سحها  لذلك  مغايرة 

بمثابة  العثمانية  الدولة  في  الحريم  ق�سم 

اأن  على  فتاة  وتدريب  تعليم  لأن  مدر�سة، 

بالأمر  لي�ص  ال�سلطان  من  مقّربة  تكون 

تكن  لم  الم�ساألة  واأن  خا�سة  ال�سهل، 

تنح�سر في جمال اأو ذكاء هذه المراأة، بل 

كان الأهم من كل هذا اأن تكون لديها قدرة 

على الحوار والكالم واإقناع ال�سلطان(.

»الحرمة«  لفظة  مع  مجتمعنا  تعامل  اأما 

تجعل  وا�سحة،  دينية  ثوابت  من  فينطلق 

وقد  المقد�ص،  مقام  في  ِعْر�سا  المراأة 

ل�سان  في  جاء  اللغة.  كتب  ذلك  و�سحت 

انتهاكُه،  يحلُّ  ل  ما  )والُحْرمة:  العرب: 

وجب  وما  والن�سيب،  والمهابة،  ة،  والذمَّ

وَحُرم  تعالى  اهلل  حقوق  من  به  القيام 

التفريط فيِه. وُحرمة الرجل: ُحَرمُه واأهلُه 

ج ُحَرم وُحَرمات(. وفي قامو�ص المحيط: 

اأو  عهد  من  انتهاُكه  يحّل  ل  ما  )الُحْرَمُة: 

اأمان اأو كفالة اأو حق اأو نحو ذلك؛ )ُحْرَمُة 

ُة: َحَرُم الرجل 
َ
ماِله كُحْرمِة َدِمِه(. )المراأ

واأهله(. 

اأخرى،  �سد  فكرة  تاأييد  ب�سدد  ل�سنا  اإننا 

اأن  نو�سح  اأن  الختام  في  نود  ولكننا 

اأدبياتنا  في  كثير  في  يطرح  المو�سوع 

عن  بعيدا  �سطحية  ب�سورة  المعا�سرة 

البحث العلمي مما يجعل هذه الأدبيات تقع 

تحت تاأثير العواطف المجردة.

مصطلح 

»الحرمة« .. 
بين السائد والقيمة 

 حسن المطروشي

 مرة

 واأنا طفلة

 اأخذني والدي للمدر�سة

 قال لي: �ستجدين كل بنات العائلة هنا.

 وفي غرفة الفح�ص

 قا�ست الممر�سة طولي، ووزني

 وجربت مدى قدرتي على لف يدي

ذني
ُ
 حول راأ�سي لأم�سك اأ

 كانت يدي اليمنى غريبة

 واأذني الي�سرى لم تجرب لم�ستها بعد،

هم�صت لي ممر�صة المدر�صة : ل 

 تخافي.

 لم اأفهم مما اأخاف.

ذهب اأبي بعد اأن اأخذتني مربية الف�سل 

 منه،

في الف�سل، وعلى اآخر مقعد في و�سط 

 الف�سل

 قالت لي المعلمة : ل تخرجي للف�سحة

 ول لطابور ال�سباح

 ابت�سمت كاذبة وقالت: اأنِت مري�سة

 لم اأفهم عن اأي مر�ص تتكلم.

 بعد ت�سعة ع�سر عاما

 وحين �سرُت اأما

 لطفٍل في الثانية واآخر في رحمي

 قالت قريبتي لبنها: اإنها مري�سة

 هرب ابنها من اأمامي

 �سحكت حينها

وفهمت يومها ماذا ق�سدت المعلمة، 

 ومما ن�سحتني الممر�سة.

 اليوم

 بعد مروٍر ت�سعة اأعوام

 على حديث قريبتي

 يجل�ص طفل �سقي اأمامي

 األعب معه، اأ�سرد له الحكايات

 وبين �سحك ولعب

 يمد يده نحو يدي

ذني
ُ
 اليد اليمنى التي اأم�سكت اأ

 الي�سرى لأول مرة منذ عام،

 لي�ساألني: ماذا حدث لها؟

 لأ�سحك له قائلة: اإنها مري�سة.

 اليوم

 وبعد مرور اأعوام عديدة

 نزلت الطفلة من كتفي

 اأم�سكت بين يديها البالون

 الأحمر الذي حلمت به

 و�سربت ع�سير البرتقال الذي كرهته

 ورك�ست في �ساحة المنزل

ال تخافي

وفاء سالم

 الذي اختباأت فيه. 

 اليوم

 مرت غيمة ثقيلة على �سدري

 اأزاحت بقوة موؤلمة ما على اأ�سلعي

 و�سحبت بحبالها قطع الأحجار

 المر�سو�سة في جلدي

 اليوم تنف�ست بعمق غريب

لأول مرة..
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»اإن  الموؤلف:  يقول  ال�سياق  هذا  وفي 

العربي  محيطها  في  الُعمانية  الدبلوما�سية 

الُعمانية  والإ�سالمي، تعني مجمل الممار�سات 

من  والمتفاعلة،  المتداخلة  اأبعادها  في 

مواقف �سيا�سية ومبادرات، واأي�سا من �سيا�سة 

ان�سغالتها  وكذا  وثقافية،  وتجارية  اقت�سادية 

الأ�سا�سية في المنطقة، التي تتمثل في الحفاظ 

الُعمانية،  الوطنية  والم�سالح  ال�سيادة  على 

بالمنطقة  الإقليمي  التوازن  بم�سالة  والهتمام 

بين  والختالفات  الخالفات  وجود  ظل  في 

عن  عبارة  فهي  لذا  الإقليميين،  الجيران 

ال�سلطان  جاللة  لت�سورات  حقيقية  ترجمة 

حلقات  دعم  اتجاه  في  ت�سير  التي  واأهدافه 

النتماء العربي والإ�سالمي. 

قا�سم  الدكتور  يوؤكد  كما  بالتالي،  وتظهر 

الداخلية  العوامل  ف�سل  �سعوبة  ال�سالحي، 

ال�سلوك  تحديد  في  و�سوح  بكل  دورها  وبلورة 

الترتيب  فاإن  لُعمان  وبالن�سبة  الخارجي. 

اأهم  ي�سع  العوامل  هذه  لدور  الموؤ�س�ساتي 

الُعماني  ال�سيا�سي  الحقل  مكونات  من  مكون 

الأمر  ويتعلق  الدبلوما�سي،  العمل  راأ�ص  على 

النظام  يعهد  حيث  ال�سلطانية،  بالموؤ�س�سة 

الأ�سا�سي للدولة اإلى جاللة ال�سلطان الإ�سراف 

لل�سيا�سة  العري�سة  الخطوط  و�سع  على 

الخارجية، وتج�سيد مفهوم المجال المحفوظ 

لجاللته في ميدان ال�سيا�سة الخارجية، اإل اأن 

في  وترعرعت  نمت  التي  التاريخية  الموؤثرات 

المجتمع الوطني على الم�ستوى الداخلي، لعبت 

دورا رياديا في اإبراز هذه ال�سيا�سة، وتجذرت 

للمواطن  ال�سيا�سية  الثقافة  في  تدريجيا 

ال�سيادة  على  تركز  المبادئ  وهذه  الُعماني، 

الوطنية، والت�سامن العربي والإ�سالمي، وعلى 

قابو�ص  ال�سلطان  جاللة  فر�ص  الأ�سا�ص  هذا 

الإقليمية  ال�ساحة  على  ح�سوره  �سعيد  بن 

الذاتية،  موؤهالته  توظيف  خالل  من  والدولية 

لُعمان  الواقع  في  اأعطت  التي  هي  ف�سخ�سيته 

المنتديات  كافة  في  وح�سوًرا  مهًما  مركًزا 

التي  والمفاو�سات  والموؤتمرات  واللقاءات 

ُتعهد اإليها للقيام بدور المفاو�ص في الق�سايا 

العربية والإ�سالمية والدولية.

باأن  اأقررنا  اإذا  نبالغ  ل  باأننا  الموؤلف  ويوؤكد 

في  والعقالني  الواعي  الُعماني  ال�سلوك 

اأمرا  اأ�سبح  الخارجية  ال�سيا�سية  اختيارات 

وا�سحا لعدم جدوى الدوران في فلك م�ساريع 

حرب  منذ  متكررة  وهزات  لزلزل  تعر�ست 

اإلى  و�سول  للعراق  الأمريكي  والغزو  الخليج 

تداعيات الربيع العربي، كذلك الأمر بالن�سبة 

كامل  جمود  من  يعاني  الذي  الخليجي  للعمل 

العوامل األساسية
 في تاريخ 

الدبلوماسية العمانية
كتابه  خالل  من  ال�سالحي  محمد  بن  قا�سم  الدكتور  ي�سعى 

الذي  العمانية(  الدبلوما�سية  تاريخ  في  الأ�سا�سية  )العوامل 

�سدر اأخيًرا عن موؤ�س�سة بيت الغ�سام اإلى تقديم درا�سة تتو�سم 

انطالًقا  غيرها،  عن  الُعمانية  الدبلوما�سية  في  التميز  فهم 

وترابط  م�ستمر،  توا�سل  من  الب�سري  الوجود  عليه  ارتكز  مما 

متواٍل للعالقات، وما جبلت عليه حياة الفرد والمجتمع ب�سفة 

طبيعية منذ الن�ساأة الأولى، وما تجلت به الدولة الُعمانية على 

وجه الخ�سو�س عند مختلف المحطات الح�سارية، وما �سجلته 

مادية  وقدرات  باإبداعات  حافل  بارز،  وتطور  اإن�ساني  رقي  من 

ومعنوية متجددة متحدية للطبيعة، ف�سكلت منعطفات رئي�سة 

في م�سير وم�سار حياة الإن�سان الُعماني.

والأمنية  ال�سيا�سية  البنيات  في  الخلل  ب�سبب 

بين بع�ص دولة. 

منذ  عملت  التي  ُعمان  دور  الموؤلف  وير�سد 

الجماعي،  الرتباط  دعم  على  ال�سبعينات 

وتوجت هذه الجهود بتاأ�سي�ص روابط وتجمعات 

دعمها  في  نف�سه  للنهج  وفية  وظلت  اإقليمية، 

وال�سديقة،  ال�سقيقة  والبلدان  للجيران، 

والم�ساركة في حل النزاعات الع�سكرية بالطرق 

الإيجابية  الدينامية  تعرف هذه  ولم  ال�سلمية، 

الحرب  روا�سب  ظل  في  حتى  فتوًرا  لُعمان 

وال�سرقي،  الغربي  المع�سكرين  بين  الباردة 

وخا�سة  العالمي،  بال�سلم  اهتمامها  ووا�سلت 

من خالل دعم العالقات ثنائية الأطراف التي 

�سكلت البوابة الرئي�سة لال�ستمرار في تح�سين 

الدول  من  تيار  �سعود  مع  ل�سيما  موقعها، 

الذي  ال�سرقي،  المع�سكر  فلك  في  تدور  التي 

نه�ستها،  بناء  في  حينها  ُعمان  يعرقل  كان 

ال�سالم  اأجل  ال�سراكة من  وقد تم�سكت ب�سعار 

المتر�سخة اأ�سا�سا في الوعي الجمعي الُعماني، 

ووا�سلت جهودها الدبلوما�سية لحل النزاعات 

الم�سلحة والأزمات الإن�سانية.

ال�سالحي  محمد  بن  قا�سم  الدكتور  ويرى 

والواقعي  البناء  الفعل  دبلوما�سية  مفهوم  اإن 

عالقات  ن�سج  على  يحر�ص  الذي  لُعمان، 

نموذج  هو  الدول،  كافة  مع  نفعية  اإيجابية 

ل�سراكة تكاملية ومندمجة ت�سعى اإلى الرفع من 

الم�ستوى المادي لالأطراف كافة، ويقدم بدائل 

ا�ستراتيجية ناجحة من منطلق معادلة »رابح-

القت�سادي  المدخل  على  والتعويل  رابح«، 

لتفاهمات  الطريق  تمهد  واقعية  كمقاربة 

الم�سلحة  اأهداف  تخدم  اأخرى  وتوافقات 

مع  تتغير  قد  فالتحديات  الُعمانية،  الوطنية 

الأ�سا�سية  والمبادي  العوامل  ولكن  الزمن 

تبقى  الُعمانية  ال�سيا�سية  عليها  انبنت  التي 

والنظام  القانون  ل�سيادة  نف�سها، ُمحترمة  هي 

المتحدة  الأمم  ميثاق  على  المرتكز  الدولي 

والمبادئ التي يعك�سها. 

ويبرز الموؤلف جوانب من الدبلوما�سية العماني 

ال�ساأن  ففي  العربية،  الق�سايا  بع�ص  تجاه 

المكا�سب  من  »بالرغم  يقول:  الفل�سطيني 

كنتيجة  البداية  في  قدمت  التي  المتوا�سعة 

اأنهما  اإل  اأو�سلو،  اتفاقية  ثم  مدريد  لتفاقية 

بم�سار  المعاناة   ظهور  في  كان  الذي  ال�سبب 

يهم  ول  دولة،  اإقامة  في  الفل�سطينية  الق�سية 

اأن ن�سع اللوم على اأي من الأحزاب الم�ساركة 

والمتورطة، اإل اأن نظرة ُعمان بب�ساطة هي: اأن 

واأقل  تفاوؤل  اأقل  اليوم  يوجد  ربما  اأنه  نالحظ 

قرارات واأقل طاقة جماعية في فكرة الت�سامن 

العربي الجماعي في دعم فل�سطين«.

فيرى  الخليجي  التعاون  لمجل�ص  بالن�سبة  اأما 

اإنه  حيث  �سكوك،  في  م�ستقبله  اأن  الموؤلف 

ُعمان  فاإن  المهمة  التحديات  هذه  وبتخيل 

يدعى  لما  �سامل  نحو  وعلى  ب�سدة،  ملتزمة 

ت�سمل  الكبيرة  وال�سورة  الكبيرة  بالخيمة 

على  الح�سول  يمكن  ل  لأنه  الجيران،  كل 

ال�ستقرار الإقليمي اإذا ما تم ا�ستبعاد الالعب 

وبالتالي  الحوار،  من  المنطقة  في  الأ�سا�سي 

بتوجيه  والبدء  التوتر،  تخفي�ص  المطلوب  فان 

مع  والجدية  الجيران  محبة  اإلى  النتباه 

الآخرين، واأن نعي باأن التاريخ الذي كنا نتعامل 

الأحداث  فهم  على  دائًما  �ساعدنا  والذي  معه 

التي ح�سلت عبر ال�سنين، يذكرنا باأنه في هذه 

لم  واإذا  المفتاح،  هو  الحوار  بالذات  المنطقة 

يكن هناك الحوار ف�سينفجر ال�سراع الذي ل 

مبداأ  يحبذ  المنطقة  في  اأحد  ول  اأحد،  يريده 

الم�ساكل  حل  في  ي�سارك  الكل  بل  المواجهة، 

مع المناطق الأخرى ويتحاورون، ويبنون الثقة، 

المنطقة  هذه  فاإن  اأبينا  اأم  �سئنا  اإنه  حيث 

الواقعية  من  ولبد  جارة،  و�ستبقى  جارة  هي 

خالل  من  معها  والتعامل  المراحل،  بع�ص  في 

ت�سكل  اإيران  كانت  واإن  حتى  �سلمية  و�سائل 

قد  الحوار  فان  مثاًل،  اإ�سرائيل  لأمن  تهديًدا 

يكون مجدًيا، فعبر الحوار والنقا�ص والرتباط 

فقط يمكن وقف هذا التهديد، وجمع الكل على 

الأمن  �سبيل  في  مًعا  للتعاي�ص  واحدة  من�سة 

وا�ستمرار ال�ستقرار للجميع، من خالل الحوار 

الثقة  بناء  على  والعمل  الم�ستدام،  والتفاعل 

والتوا�سل بالعين.

ويختتم الدكتور قا�سم ال�سالحي كتابه موؤكدا 

الُعمانية  الممار�سة  في  الأ�سا�سي  المفتاح  اأن 

تفر�ص  لن  ُعمان  اأن  هي  الخارجية،  لل�سيا�سة 

الحقيقي  المبداأ  هو  وهذا  معيًنا،   موقًفا  اأبًدا 

كان  والذي  الدبلوما�سي  دورها  يقود  الذي 

ال�سيا�سة  لقوى  بالممار�سة  م�ستمًرا  يزال  وما 

بها  ملت�سقة  و�ستبقى  القديمة،  التقليدية 

تتفهم وتحترم  لها، فهي عندما  الأف�سل  لأنها 

الدول  بع�ص  تتخذها  التي  المواقف  بع�ص 

المجاورة، وما اإذا كانت ت�ساهم في التوازن اأو 

زعزعته، لكون الجميع مت�سارًكا في المنطقة، 

وجب  لذا  المنطقة،  هذه  من  جزء  وُعمان 

التغلب  اأجل  من  والحوار  المحادثات  تكثيف 

�سيا�سة  الأمام  اإلى  تدفع  وهي  الق�سايا،  على 

طرف  اأي  مثل  الأموال  توظيف  في  القت�ساد 

كيفية  لتعلم  الدر�ص  اأخذت   وقد  اآخر،  دولي 

النفط  عن  بعيًدا  الأموال  توظيف  و  التنوع 

لل�سعب  القت�سادي  النمو  و  التطور  ل�ستدامة 

وتوؤمن بقدرتها على تحمل ال�سعاب  الُعماني، 

والتغلب عليها، كون   ال�سعب الُعماني قد اعتاد 

الأو�ساع،  مع  للتعامل  الحديثة  الطرق  اأفكار 

ما  ولكن  ال�سيء،  بع�ص  منها  الموؤلم  وتحمل 

اأف�سل  ب�سكل  التوا�سل  جرعة  زيادة  تحتاجه 

يكون  الأخ�ص، حتى  على  ال�سباب  �سريحة  مع 

والقطاع  الحكومة  بين  حقيقي  �سريك  هناك 

واحدة  يدا  يكونوا  اأن  يمكن  بحيث  الخا�ص، 

المرحلة  هذه  في  ال�سعوبات  على  للتغلب 

ال�سعبة من خالل روؤية متفائلة بالم�ستقبل.

 السلوك الُعماني 
الواعي والعقالني
 في السياسة الخارجية 
أصبح أمرا واضحا

 المؤثرات التاريخية 
على المستوى الداخلي 
لعبت دورا رياديا في إبراز 
هذه السياسة

التحديات  تتغير  قد   
السياسة  مبادئ  ولكن 
تبقى   الُعمانية 
نفسها هي 
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طريٌد وطارُد
وما الدهر والإن�سان فيما اأراهما

 اإذا اجتمعا اإل طريٌد وطارُد 

وما النا�ص اإل كالدراهم ُتنتقى 

 ولي�ص لهم اإل التجارب ناقُد

 الكيذاوي

ادفعيه إلي حتى يلد!
وجدت امراأة اأ�سعب ديناًرا فاأتته به، 

في  لك  يلد  حتى  اإلي  ادفعيه  فقال: 

اإليه،  فدفعته  درهمين،  اأ�سبوع  كل 

اأ�سبوع  كل  في  اإليها  يدفع  ف�سار 

الأ�سبوع  في  كان  فلما  درهمين؛ 

الرابع طلبته منه، فقال لها: مات في 

كيف  عليك!  ويلي  فقالت:  النفا�ص، 

لك  الويل  لها:  فقال  الدينار؟  يموت 

بولدته  ت�سدقين  كيف  اأهلك!  على 

وتنكرين موته في نفا�سه.

نزوح

كـفـى حـزًنـا اأنـي مــقيــم بـبـلدٍة 

            اأخـالَي عنهــــا نازحون بعيُد 

اأقلب طرفي في البالد فال اأرى 

ريُد
ُ
             وجـــــــــوه اأخـــالي الذين اأ

سليمة بن مالك بن فهم األزدي

ِحْرزٌ ال يَْغرَُق َصاِحبُُه
َبَلَغِت ِبَي  ا  قال ِعي�َسى ْبُن ِه�َساَم: َلمَّ

ِمَن  يُت  َوَر�سِ ْبَواِب، 
َ
الأ َباَب  الُغْرَبُة 

الَبْحِر  مِنَ  َوُدوَنُه  ِبالإَِياِب،  الَغِنيَمِة 

اٌف  َع�سَّ ُفِن  ال�سُّ َوِمَن  ِبَغارِبِه،  اٌب  َوثَّ

الُقُفوِل،  ِفي   
َ
اهلل ا�ْسَتَخْرُت  ِبراِكِبِه، 

الُهْلِك،  ِبَمَثاَبِة  الُفْلِك،  ِمَن  َوَقَعْدُت 

ا َمَلْكَنا الَبْحُر َوَلمَّ

ْليُل َغ�ِسَيْتَنا �َسحاَبٌة َتُمدُّ  َوَجنَّ َعَلْيَنا الَّ

ْمَطاِر ِحَباًل، َوَتْحُدو ِمَن الَغْيِم 
َ
ِمَن الأ

ْزَواًجا، 
َ
ْمواَج اأ

َ
ِجَباًل، ِبِريٍح ُتْر�ِسُل الأ

َيِد  ِفي  َوَبِقينا  ْفَواًجا، 
َ
اأ ْمَطاَر 

َ
َوالأ

ًة  الِحيِن، َبْيَن الَبْحَرْيِن، َل َنْمِلُك ُعدَّ

َعاِء، َول ِحيَلًة اإِلَّ الُبَكاَء َول  َغْيَر الدُّ

َجاِء، َوَطَوْيَناَها َلْيلًة  َمًة َغْيَر الرَّ ِع�سْ

َوَنَت�ساَكى،  َنَتباَكى  َبْحَنا  �سْ
َ
َواأ ًة،  َناِبِغيَّ

َول  َجْفُنُه،  لُّ  َيْخ�سَ ل  َرُجٌل  َوِفيَنا 

ْدِر ُمْن�َسِرُحُه،  َتْبَتلُّ َعْيُنُه، َرِخيُّ ال�سَّ

واهلِل  َفَعِجْبَنا  َفِرُخُه،  الَقْلِب  َن�ِسيُط 

ُكلَّ الَعَجِب،

َنَك ِمَن الَعَطِب؟  مَّ
َ
َوُقْلَنا َلُه: َما الَِّذي اأ

َوَلْو  اِحُبُه،  �سَ َيْغَرُق  ل  ِحْرٌز  َفَقاَل: 

ِحْرًزا  ِمْنُكْم  ُكالًّ  ْمَنَح 
َ
اأ ْن 

َ
اأ �ِسْئُت 

ِفي  َلحَّ 
َ
َواأ اإَِلْيِه،  َرِغَب  َفُكلُّ  َلَفْعلُت، 

ْفَعَل َذِلَك 
َ
َلِة َعلْيِه، َفَقاَل: َلْن اأ

َ
الَم�ْساأ

َحتَّى ُيْعِطَيِني ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِديناًرا 

الآَن، َوَيِعَدِني ِديناًرا اإِذا �ِسِلَم.

لبديع  ة«  الِحْرِزيَّ »الَمَقاَمة  من 

الزمان الهمذاني

وأفلَت العصفور
يدي  بين  منيع  بن  ن�سر  قدم  لما 

ب�سرب  اأمر  قد  وكان  الخليفة، 

عنقه، قال: يا اأمير الموؤمنين ا�سمع 

مني كلمات اأقولها. قال: قل، فاأن�ساأ 

يقول:

زعموا باأن ال�سقر �سادف مرة 

 عـ�سفـور بر �ســاقه التـقـدير

فتكلم الع�سفور تحت جناحه 

 وال�سقر منق�ص عليه يطير

اإنـي لـمـثــلك ل اأتـمـم لــقــمـة 

 ولـئـن �سـويـت فـاإنـني لحقير

فتهاون ال�سقر المدل ب�سيده 

 كرًما واأفلت ذلك الع�سفور

قال فعفا عنه الخليفة وخلى �سبيله!.

أسكت حتى يقول الناس
قيل لحكيم: ما الذي ل يح�سن واإن 

كان حقًا؟ قال: مدح الرجل نف�سه. 

وقال معاوية لرجل: من �سيد قومك؟ 

لو كنت كذلك  له:  فقال  اأنا.  فقال: 

الأهوازي:  ال�ساعر  و�سئل  تقله.  لم 

اأ�سبحت  فقال:  اأ�سبحت؟  كيف 

واهلل اأظرف النا�ص، واأ�سعر النا�ص، 

واآدب النا�ص!، فقال ال�سائل: اأ�سكت 

فقال:  ذلك!،  النا�ص  يقول  حتى 

النا�ص  اأنتظر  �سنة  ثالثين  منذ  اأنا 

ولي�سوا يقولون.

ومدح اأعرابي نف�سه فعوتب في ذلك 

ِكُلُه اإليكم، اإًذا ل تقولون اأبدًا.
َ
فقال: اأ
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أرأيت إن وقف الحمار؟
مغفاًل؛  مروان  بن  معاوية  كان 

فبينما هو واقف بباب دم�سق ينتظر 

عبد الملك على باب طحان اإذ نظر 

اإلى حمار يدور بالرحى، وفي عنقه 

جلجل. فقال للطحان: لم جعلت في 

لربما  قال:  جلجاًل.  الحمار  عنق 

لم  فاإذا  نع�سة،  اأو  �ساآمة  اأدركتني 

اأ�سمع �سوت الجلجل علمت باأنه قد 

له معاوية:  به. فقال  وقف ف�سحت 

هكذا  براأ�سه  ومال  وقف  اإن  اأراأيت 

اأنه  علمك  ما  راأ�سه  وحرك  وهكذا 

وقف؟ فقال الطحان: ومن لحماري 

بمثل عقلك.

عقلي أوفر مما كان

قال زياد لأبي الأ�سود: لول اأنك قد 

كبرت ل�ستعنا بك في بع�ص اأمورنا. 

لل�سراع  تريدني  كنت  اإن  فقال: 

راأيي  تريد  كنت  واإن  عندي،  فلي�ص 

واأن�ساأ  كان.  مما  اأوفر  فهو  وعقلي 

يقول:

زعم الأمير باأن كبرت وربما 

 نال المكارم من يدبُّ على الع�سا

اأاأبـا المغـيرة ُربَّ اأمـر مبــهـٍم 

هــا جــتـــه بالـــمـكر مـنـي والـدَّ  فـرَّ

يزداد حبّي إن شبعت
جارية  ال�سقا  القماقم  اأبو  ع�ْسق 

اإخوان  عندي  ح�سر  اإليها:  فبعث 

على  اآكله  لوزينج  بجام  اإلي  فابعثي 

كان  فلما  به.  اإليه  فبعثت  ذكرك. 

من الغد بعث اإليها: اأر�سلي لي بطبق 

فقالت:  ذكرك.  على  اآكله  مازاورد 

جعلت فداك، ذكروا اأن منبع الحب 

اإلى  بلغ  تناهى  فاإذا  القلب،  من 

يتجاوز  ل  حبك  اأرى  واأنا  الكبد، 

هذا  فعلت  اإنما  فقال:  معدتك. 

ت�سمعي  األم  محبتك،  على  لأقوى 

قول ال�ساعر:

اإذا كان في قلبي طعاٌم ذكرتها 

 واإن جعت لم تخطر ببالي ول فكري

واإن كان هذا العام قد قّل بقله 

 فقبح من يهواك يا رّبة الخدر

ويزداد حّبي اإن �سبعت تجّدًدا 

 واإن جعت يوًما لم تكوني على ذكري

عجبا!
وما عجبي موت المحبين في الهوى 

 ولكن بقـاء العا�سقيـن عجيـب 

واإّني لتعروني لذكراِك رعدة ٌ 

 دبيُب 
ِ
 لها بين ج�سمي والعظام

عروة بن حزام 

دياَر زينَب

عرفَت دياَر زينَب بالكثيِب 

         كخّط الوحِي في الرّق الق�سيِب 

تعاورها الرياُح وكُلّ جوٍن 

ِمـَن الــَو�ْسِمّي ُمـْنـَهـِمـٍر �َسـُكـوِب

 فاأْم�َسى َر�ْسُمها َخَلًقا، واأْم�َسْت

َيـَبـاًبـا َبـعـَْد �َسـاِكـِنهـا الَحبـيِب 

 
ٍ
َفَدْع َعنَك التذّكَر كَلّ يوم

ـْدرِ  الـَكئيِب  َوُرَدّ َحـرارةَ  الـ�سّ

كعب بن زهير 

أتطأ بساطي
وتترحم على عدوي؟

بطانة  �سيخ من  اإلى  المن�سور  بعث 

عن  و�ساأله  فا�ستح�سره  ه�سام، 

تدبير ه�سام واأحواله، فاأقبل ال�سيخ 

يقول: فعل رحمه اهلل، وقال يوم كذا 

اأقم  المن�سور:  فقال  اهلل!  رحمه 

وتترحم  ب�ساطي  اأتطاأ  اهلل.  لعنك 

نعمة  اإن  ال�سيخ:  فقال  على عدوي؟ 

ينزعها  عدوك لقالدة في عنقي ل 

ارجع  المن�سور:  فقال  غا�سلي!  اإل 

اإلى حديثك فاإني اأ�سهد اأنك غر�ص 

�سريف وابن حرة!.
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بن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  الباحث  يدر�ص 

عبداهلل ال�سليماني في كتابه )مدينة نزوى 

 –١77 الثانية:  الإبا�سية  الإمامة  عهد  في 

مدينة  تاريخ   ) ٨٩٣م   –  7٩٣  / ٢٨٠هـ 

الثانية  العمانية  الإمامة  عهد  في  نزوى 

الأو�ساع  درا�سة  على  بالتركيز  وذلك 

ال�سيا�سية والح�سارية.

المو�سوع  لهذا  الباحث  اختيار  وياأتي 

المدن  اأ�سهر  من  تعد  مدينة  يتناول  كونه 

التاريخية  الفترات  مر  على  العمانية 

الإمامة  لدولة  عا�سمة  ظلت  اإذ  لعمان، 

ر�سم  في  ت�سهم  جعلها  مما  طويلة،  لفترة 

وا�سحة،  ب�سورة  العماني  التاريخ  مالمح 

ال�سيا�سية  النواحي  في مختلف  اأّثرت  كما 

الدرا�سة  فترة  تحديد  اأما  والح�سارية؛ 

 ٢٨٠  –  ١77( الثانية  الإبا�سية  بالإمامة 

– ٨٩٣ م(، فالأنها فترة مهمة   7٩٣ هـ / 

العمانيون  تمكن  اإذ  عمان،  تاريخ  في 

انهيار  بعد  قوي  �سيا�سي  كيان  اإقامة  من 

هذا  وا�ستمر  الأولى،  العمانية  الإمامة 

الزمن،  من  قرن  على  يزيد  ما  الكيان 

طال  ازدهارا  عهده  في  عمان  �سهدت 

اأنه  عن  ف�سال  الحياة،  جوانب  مختلف 

انتقال  الثانية  الإمامة  قيام  مع  تزامن 

عا�سمة الدولة من �سحار اإلى نزوى، مما 

جعلها في بوؤرة الأحداث العمانية. 

واأربعة  مقدمة  اإلى  الدرا�سة  وتنق�سم 

على  المقدمة  ا�ستملت  وخاتمة.  ف�سول 

واأهم  الدرا�سة  مو�سوع  باأهمية  تعريف 

الم�سادر  وتحليل  البحث  �سعوبات 

تم  حيث  والتمهيد،  للبحث،  الرئي�سة 

اأ�سباب  درا�سة  على  التمهيد  في  التركيز 

ودرا�سة  ال�سم،  بهذا  نزوى  ت�سمية 

التي  للمدينة  الجغرافية  المالمح 

المالمح  من  للكثير  مهمة  قاعدة  تعد 

بها  ات�سمت  التي  والح�سارية  التاريخية 

نزوى، ودرا�سة المالمح التاريخية لنزوى 

قبل قيام الإمامة العمانية الثانية. 

الأو�ساع  تناول  فقد  الأول  الف�سل  اأما 

من  الثانية  بالإمامة  المتعلقة  ال�سيا�سية 

باجتماع  قيامها  ظروف  مناق�سة  خالل 

بعد  الإمامة  و�سع  لتقرير  العلماء 

انت�سارهم في معركة المجازة �سنة ١77هـ 

نزوى،  اإلى  العا�سمة  وانتقال  7٩٣م،   /

والزعماء  العلماء  دفعت  التي  والأ�سباب 

العا�سمة،  نقل  قرار  اتخاذ  اإلى  العمانيين 

الموؤ�س�سات  درا�سة  الف�سل  �سمل هذا  كما 

لالإمامة  والع�سكرية  والإدارية  ال�سيا�سية 

العمانية الثانية. 

على  الدرا�سة  ركزت  الثاني  الف�سل  وفي 

في  نزوى  مدينة  في  الجتماعية  الأو�ساع 

التوزيع  مناق�سة  وخا�سة  الدرا�سة،  فترة 

لل�سكان،  والفئوي  والطبقي  القبلي 

التركيز  تم  حيث  والتقاليد  والعادات 

في  ودورها  المراأة  مركز  مناق�سة  على 

واأدوات  والمالب�ص  النزوي،  المجتمع 

كما  والأطعمة،  البيت  وم�ستلزمات  الزينة 

المالمح  اأهم  درا�سة  الف�سل  هذا  تناول 

والع�سكري  المدني  بنوعيها  العمرانية 

بالمدينة. 

وناق�ص الف�سل الثالث الحياة القت�سادية 

واأهميتها  بالزراعة  يتعلق  ما  خا�سة 

اأهم  جانب  اإلى  بها،  المائية  والموارد 

وارتباطها  اليدوية  وال�سناعات  الحرف 

والتي  والتجارة  اإليها،  المجتمع  بحاجة 

والخارجية  الداخلية  التجارة  ت�سمل 

الموازيين  ودرا�سة  وتنظيمها  والأ�سواق 

والمكاييل والمقايي�ص والعمالت.  

على  فيه  التركيز  فتم  الرابع  الف�سل  اأما 

نتاجا  تعد  التي  والفكرية  الثقافية  الحياة 

وتناول  ال�سابقة،  الجوانب  في  لالزدهار 

الموؤ�س�سات  اأهم  درا�سة  الف�سل  هذا 

فترة  في  نزوى  مدينة  في  التعليمية 

واإنتاجهم  العلماء  واأ�سهر  الدرا�سة، 

قاموا  الذي  ال�سيا�سي  والدور  الفكري 

الثقافية  العالقات  درا�سة  جانب  اإلى  به، 

اأئمة  بين  قائمة  كانت  التي  والفكرية 

تركز  مناطق  اأهم  وبين  نزوى  وعلماء 

وهي  الإ�سالمي  العالم  في  الإبا�سية 

الب�سرة وبالد المغرب وح�سرموت. 

وفي الخاتمة �سرد الموؤلف عبدالرحمن بن 

اأحمد بن عبداهلل ال�سليماني اأهم ما تو�سل 

اإليه من نتائج ومالحظات.

من إصداراتنا

مدينة نزوى في عهد 
اإلمامة اإلباضية الثانية

كتاب  لالأطفال  الموجهة  الإ�سدارات  من 

)اأغني طفولتي( للدكتور عامر بن محمد 

العي�سري. الكتاب يحتوي على مجموعة من 

الطابع  ذات  ال�سعرية  والقا�سئد  الأنا�سيد 

التربوي والتوجيهي الذي يهدف اإلى غر�ص 

القيم وبناء الف�سائل لدى الطفل من خالل 

وعي  تخاطب  التي  الب�سيطة،  الق�سيدة 

الإن�سان في مرحل الطفولة.

في مقدمته  العي�سري  الدكتور عامر  يقول 

بما  ويترنم  يبوح  دائما  »القلب  للديوان: 

بما يكنه للطفولة من محبه في�سجع بغنائه 

العالم،  لهذا  القادم  الوليد  للطفل  البديع 

الأطفال  قلوب  في  الوطنية  حما�ص  ويبث 

والقيم  الخلق  معاني  ويقدم  ال�سغار، 

تاأمالته  وي�سطر  راق�سة،  باألحان  الجميلة 

في الحياة لهم، ول ين�سى اأن ينق�ص اأغاني 

لحنا  البوح  على  ت�سفى  حروفا  الطفولة 

بهيا من اإ�سراقات الطفولة.

انت�ساءات،  »اإنها  العي�سري:  وي�سيف 

اأعماق  من  خرجت  و�سيحات  وزغاريد، 

القرنفل  اأرخبيل  )زنجبار:  كتابه  في 

�سعيد  بن  خالد  الرحالة  ي�سلط  المن�سي( 

مختلفة  جوانب  على  ال�سوء  العنقودي 

للترحال  العا�سق  بروح  نقلها  زنجبار،  من 

وال�سفر، الباحث عن الجمال والده�سة في 

تركز  التي  الكتبات  لأغلب  المكان، خالفا 

على الجوانب التاريخية وال�سيا�سية.

الكتاب:  مقدمة  في  العنقودي  خالد  يقول 

»لقد ت�سبعت من كتب التاريخ بعدما قراأت 

ع�سرات اأمهات الكتب عن تاريخ عمان في 

زنجبار بما يوؤهلني اأن اأكون باحًثا في ذلك، 

م�ست  اأعوام  منذ  يراودني  كان  ما  لكن 

حول  حكاياتي  يروي  اإ�سدار  تدوين  هو 

رحالتي اإلى اأرخبيل القرنفل المن�سي، من 

اأبنائي وقرائي ممن لم  اإلى  اإي�سالها  اأجل 

اإليها بعدما عا�ص  بال�سفر  ت�سمح ظروفهم 

اآبائي واأجدادي في مكان ما يدعى جزيرة 

)زنجبار(«.

ي�ستمل على �سور نوعية توثق هذه  الكتاب 

مقدمة  اإلى  الموؤلف  ق�سمه  وقد  الرحلة، 

يتناول  الأول  الف�سل  ف�سول.  و�سبعة 

مثل  عناوين  على  وي�ستمل  العامة  الحياة 

»زنجبار اليوم« و »جامبو �سانا« و »زنزبار« 

ال�سامدون«  »العمانيون  و  و«اأنجووجا« 

الف�سل  اأما  فر�ساني«.  و»اإلى  و»درجاني«  

للحياة  الموؤلف  خ�س�سه  فقد  الثاني 

»الجزيرة  عن  فيه  وتحدث  الجتماعية 

اإمتادودا«  و»قرية  و»مكواني«   الخ�سراء«  

و »الطريق اإلى اأنجيز« و»قهوة الجزيرة« . 

فيما تناول الف�سل الثالث الحياة الزراعية 

و»�سوك  القرنفل«  »�سجرة  فيه  ونقراأ 

�سوك«. 

الف�سل الرابع تحث فيه الموؤلف عن »األوان 

زنجبار«  »بينالي  اإلى  وتطرق  زنجبارية« 

الزنجباري«.  و»المطبخ  زنجبار«  و»�سمراء 

فيما خ�س�ص الف�سل الخام�ص للحديث عن 

»العمارة  اإلى  متطرقا  الهند�سية،  العمارة 

و»ال�سرفات  والنوافذ«  و»الأبواب  العربية« 

ال�ساد�ص  الف�سل  واأفرد  والم�سربيات«. 

مثل  العمانية  الموروثات  عن  للحديث 

التحف«و»الد�سدا�سة  و»بائع  اأ�سلي«  »حلوى 

اأما الف�سل ال�سابع  العمانية« و»الكتاتيب«. 

والتاريخ  للح�سارة  خ�س�سه  فقد  والأخير 

العرب«  »فخر  مثل  موا�سيع  فيه  وتناول 

الحكم«  و»بيت  العجائب«  بيت  و»ق�سر 

وق�سر المرهوبي«.  

زنجبار: أرخبيل القرنفل المنسي

أغاني طفولتي
بكل  الحديث  البوح  ويمتزج  جميل،  هو  ما 

تعبير اأ�سيل.

وقد �سعى الدكتور عامر العي�سري اأن تكون 

خفيفة  الغناء  هذا  تفا�سيل  بين  الرحلة 

في  بمرورها  و�سل�سة  الأطفال  قلوب  على 

لترافقهم  اأ�سماعهم،  على  عذبة  دواخلهم 

وتعابير  األحانها  عن  بحثوا  طالما  تغاريد 

رغبوا البوح بها، فيلتقون بم�ساعر متعددة، 

الذواقة  قلوبهم  تمالأ  هادية،  اأو  �ساخبة 

�سجنا وع�سقا للحياة .

التالية  الأبيات  نقراأ  المجموعة  اأجواء  من 

من ق�سيدة بعنوان )اأمي(:

اأمي اإذا ما جئت اأذكر ف�سلها

               قلمي وقلبي عندها �سنوان

�سهرت وجادت عمرها ودعاءها

                  اأف�سالها اأثنى بها الرحمن

هي منبع للنور، روح حياتنا

                 هي نعمة من ربنا وجنان

وهي المالذ تحيطنا بحنانها

               في ح�سنها الإ�سعاد وال�سلوان

القلب لتدخل مبا�سرة اإلى قلب الطفل بما 

يملكه من ح�ص رهيف وذوق رفيع لنتقا�سم 

اأن  في  اأمال  اللحظات  تلك  تفا�سيل  �سويا 

من  قب�سا  الرحيب  الطفولة  لعالم  نقدم 

كل  باأنوار  الكون  لي�سع  البديع،  الجمال 



جميل فيها  ما  وكل  دانه  عمان 

تْذخَره ما  وطيبها  بيا�ص  واحة 

�سهيل بهالديره  �سوت   �سيوفهم 

مبهره وح�ساره  فكر  علومهم 

العليل والجو  وال�سعر  الدب  فيها 

منظره ي�ستفزك  اللي  من  وفيها 

ف�سيل قالوها  وحفل  جمال   فتنة 

لخره تقي�سه  يمدي  ما  والعلم 

ال�سبيل الماي  من  ا�سفي   قلوبهم 

وتنحره العدوا  تغزي  علومهم 

مقيل فيها  فهم  بن  مالك   تقول 

ي�ستره.. ربي  ال�سلت  المام  وال 

وجليل عالي  ح�سها  بالدي   هذي 

معطره والمعاني  الكرامه  اهل 

الدخيل مزبان  المجد  بالد   هذي 

معّمره والقالع  ال�سواهد  ام 

والنخيل وال�سواطي  المداين   ام 

الم�سفره والجبال  المروة  اهل 

النزيل الموت  من  ماخافوا   رجال 

الممطره كالغيوم  يبقوا  كبار 

الخليل يا  التحدي  تعلمنا   منهم 

المعذره نقول  تعلمنا  ومنهم 

دليل ورايتنا  بي�ساء   قلوبهم 

دفتره يحرك  واحد  ول  ن�سحك 

طويل جدا  و�سبرنا   متكاتفين 

ونذكره التراب  هذا  في  نموت 

الجزيل والفكر  ال�سلطان   بحكمة 

ونظهره عمان  في  الت�سامح  نبني 

ا�سيل وقايدنا  قمة   بالدنا 

ومفخره. عز  ن�سير  معاه  واحنا 
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وْعُر ال�سعراِء  وُمرتقى  َرِقيُت 

قْفُر الكلماِت  وكوكُب  وُدرُت 

�سمو�ٌص فان�سكبْت  )ُعماُن(  فقلُت 

عطُر وفاح  عليَّ  المعنى  من 

 

كْرٌم ال�سعِر  براِح  في  واأزهَر 

�سحُر فيِه  البالغِة  عناقيُد 

َجذلى الحبِر  �سالِل  في  تدّلْت 

حبُر وْهَو  اخ�سراًرا  لينفجَر 

عندي �سعَر  ل  تكّلمي  ُعماُن 

ثغُر الخر�ساَء  لأحُرفي  ولي�ص 

�سحاًبا ياب�ستي  فوق  وُمّري 

قْطُر واأنِت  الكالُم  يب�َص  فقد 

نهًرا تنثاُل  ف�سًة  وُكوني 

يمرُّ ُلغتي  في  الأ�سواِء  من 

�ِسعٍر ليَل  تن�سُج  الكلماَت  َدعي 

بدُر فيِه  وجُهِك  البوِح  غزيَر 

لَيحيى يكفي  ما  فيِك  وُقولي 

وي�ستمرُّ الجماِل  زمُن  بِه 

كتاُب اأولى  ق�سيدٌة  عماُن 

�سفُر الكلماُت  بعطرِه  ت�سوُع 

الخليِج �سدِر  على  وجوهرٌة 

وبحُر برٌّ  بظّلها  يفيُئ 

المعالي �سيدُة  المجِد  ُعماُن 

�ِسرُّ الح�سِن  في  لها  ولوؤلوؤٌة 

فخًرا ين�ساُب  اأ�سالٍة  ونبُع 

الم�ستمرُّ غنياِت 
ُ
الأ ولحُن 

أُخُت العراْق
يديها من  المكارُم  تفجرْت 

ج�سُر الإح�ساِن  اإلى  �سواعُدها 

�ِسعري اإليِك  العراِق  خَت 
ُ
اأ فيا 

�ِسعُر ِقيَل  اأهِلِك  ِطيِب  في  وكْم 

جرًحا الحزِن  بالِد  من  اأتيُتِك 

جمُر �َسفتيَّ  في  البعِد  وملُح 

المرايا تف�سُرُه  ل  ووجهَي 

َقفُر الق�سماِت،  بغربِة  ي�سيُع 

يهوي لالأر�ص  مثلما  واأْهوي 

طيُر ال�سيِد  �سماِء  ِمن  قتياًل 

ت�سادُقني العوا�سُف حيث اأم�سي

وقهُر خوٌف  رحلتي  حقائُب 

اأنِت حيث  ال�سفينُة  وتاأخُذني 

َبرُّ واأنِت  يرتجيِك  غريًبا 

عمري بليِل  ال�سياَء  فاألقيِت 

ُعمُر فيَّ  فاأزهَر  قنادياًل 

�سفافي في  ال�سنابُل  واأينَعِت 

يُمرُّ هنا  بالفراِت  كاأّني 

اإذا ما ان�ساَب ُح�سُنِك في حروفي

�ِسعُر الع�سِق  بحوِر  من  تفّجَر 

تكفي منِك   
ٍ
ابت�سام قناديُل 

فجُر عينيَّ  ُدجى  من  لُي�سرَق 

اأفنى العربّي  جماِلِك  اأماَم 

�سبُر ال�سعراِء  لطاقِة  ولي�ص 

وسام عبد الحق العاني
شاعر عراقي
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سالم سيف عبداهلل الريسي 
 روح الشمال   

عمان



أوهام
الفقاعات التي كانت تحوم فوق راأ�سي كل 

 يوم لم تعد تفعل .. 

 فقد ابتلعتني اإحداها .. 

اأنا الآن فقاعة كبيرة اأدور مع غيري على 

راأ�ص اأحدهم !!

سالم
الر�سا�سة الرابعة التي انطلقت ب�سكل 

ع�سوائي من بندقية الجندي وا�ستقرت في 

 ج�سدي ..

 لم توؤلمني ! 

حتى اأقدام هوؤلء الجنود والمارة التي 

كانت تدو�سني لم اأ�سعر بها !!

براءة
 �سديقي لم يكن �سارًقا اأبًدا .. 

حتى اأنه لم يهتم بحياكة جيوب وا�سعة 

لثوب العيد ..!

لجوء
تظل الوردة ال�سفراء في اللوحة المعلقة 

على الجدار مهبط عيني و�سري عندما 

ياأتون على ذكرك ..!

 أشالء شاعر
 وهو عائد من المدر�سة كان يردد :

)الدودة قالت لالأر�ص: اإني اأدميتك 

بالع�ص( ...

في لحظة .. فتحت جهنم اأبوابها على 

مدينته ال�سغيرة، عال ال�سراخ وتناثرت 

 الدماء .. 

 ارتطم راأ�سه المه�سم بالأر�ص .. 

بينما هناك في الخفاء دودة تنتظر ...!

 أصابع خضراء
واأنا اأ�ساعد والدي في تقطيع الخروف 

 الم�سكين قطعت اأ�سبعي ..

 تناثرت دمائي .. واختلطت الدماء ..

فزع اأهلي و�سارعوا بي اإلى اأقرب مركز 

 طبي ..

في زحمة ال�سراخ والدماء ن�سوا اأ�سبعي 

 ال�سغير !

 بعد عام : اأنا باأ�سبع مبتور ..

وفي حديقة منزلي نمت اأ�سابع �سغيرة !!

 مربك
 هي ت�ستكي: 

لقد اأيقظها في منت�سف الليل فقط 

ليخبرها اأنه وجد المكان المنا�سب 

 للوحتها الفنية التي ا�سترتها بالأم�ص!

 يا اإلهي !

اأنا اأحتاج مثل هذا المجنون ليربك هذه 

الحياة ، ولحظاتي الرتيبة ..

سراب
  �سمائي غائمة ومزاجي متعكر .. 

 ورفيقي م�سافر!

 وقهوتي مّرة .. 

ويومي لي�ص جيًدا كما تظنون !

ملل
حمل الأقزام ال�سبعة اأميرتهم النائمة، 

 واألقوا بها في النهر .. 

 �سرخ اأحدهم: ل تحزنوا .. 

 ل تبكوا ..

ما زالت نائمة .. اأما نحن فقد مللنا 

النتظار !
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المطر  مع  من�سابا  الغيم  مهجة  من 

جئت ا�ستياق ال�سحاري للندى العطر

جئت اخ�سرارا لهذي الر�ص فابتهجت

والزهر الورد  بلون  الفيافي  بك 

ظماأت بعدكم  قلوبا  تروي  وجئت 

منهَمر خير  يا   ... اأتعبها  وال�سوق 

فروت علت  مزن  من  الروح  وابتلت 

لل�سجر الطهر  كماء  الحنايا  منها 

اأعيننا بين  فينا  ي�سافر  من  يا 

ال�سفر في  النب�ص  فاأنت  ناأيت  مهما 

اأفلت واإن  اًء  و�سّ كال�سم�ص  وانت 

الخفر بهجة  في  بها  ال�سباح  ياأتي 

اأ�سلعنا بين  �سناه  ي�ّسُع  فجرا 

ال�سحر اآخر  حتى  القلب  في  ي�سئ 

اأبدا والدا  مقيما  فينا  فاأنت 

الحجر في  بات  كنق�ص  اأ�سيال  حبا 

.. واأنـ  للقلوب  حياة  فينا  واأنت 

ت النب�ص يجري بنا كالماء في النهر

�سنا نور  الأب�سار  غن غبت غاب عن 

اأثر على  نورا  لنا  عاد  عدت  اإن 

نف�سا يا  العمانيين  كل  نب�ص  يا 

والب�سر النا�ص  بين  اليوم  به  نحيا 

اأبتي يا  الرحمن  من  عين  ترعاك 

والخبر الحال  بح�سن  دوما  يرعاك 

يا نبض 
كل العمانيين

زيد الشحي
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مطاردة
ونحن نطارد الرجل )المعتوه( 

كالعادة في الحي المجاور .. توقف 

 والتفت اإلينا على غير العادة قائال:

ال�سيطان يدير هذه الكرة القاتمة .. 

 هو يجيد العبث بالدمى ..

لكن يبدو اأن خيوط اللعب نفدت منه 

 .. اأنا ذاهب لإح�سارها !

منذ ذلك الوقت اأ�سبحنا اأحجارا ..!

قصص قصيرة جدا
د. شيمة الشمري 

السعودية
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القلُم بيدي و الورَقة البي�ساُء اأمامي، الحروُف 

تتراق�ُص في ذهني، ُكل ما قمُت بِه ُهو مجّرد 

النظر اإلى ال�سيء! التفكيُر ِفي ال�سيء! 

َم�ست �ساعاٌت طويلة بل في الحقيقة اأياٌم واأنا 

اأ�سعر  ُيعّبر عّما  واِحًدا  اأكُتب �سطًرا  اأن  اأحاول 

به اأو على الأقل اأن اأكتب كلمات ل تداخل بينها 

ُكل  ولِكن  نف�ِسي  ر�سي 
ُ
اأ حّتى  �سخبطة  فقط 

بالعجِز  �سعرتم  َهل  بالف�سِل!  باتت  المحاولت 

فعله؟  اعتدتم  ب�سيٍء  القيام  العجِز عن  يوًما؟ 

كالتعبير مثاًل؟ اأو كتابة ُجملة واحدة �سحيحة؟ 

اأو محاولة القتناع ب�سيٍء واقع!؟ 

وجيزة،  فترة  منُذ  حالي  ُهو  هذا  باأن  اأعتقُد 

اأعجُز عن الكَتابة.

ُثم  الآخرين  ع  مو�سِ نف�ِسي  اأ�سع  اأن  اعتدُت 

واأ�سّطر  الخيالت  ِفي  بحر 
ُ
اأ اأن  اعتدُت  اأكتب! 

اأّي  اأِع�ص  لم  ولِكني  حقيقّية  تبدو  قد  اأ�سياء 

اأتى هذا اليوم، الرابع  اأن  اإلى  ِمنها ِفي الواقع 

لُه  اأجد  لم  الذي  اإبريل،الُيوم  ِمن  والع�سرون 

عن  التام  وبعده  واقعيته  من  بالرغم  و�سًفا 

مرارَة  مرٍة  ولأول  فيه  جّربت  لقد  التخيالت؛ 

الفقد، العجز و ال�سدَمة ال خروَج منها! 

بل والأ�سّد ِمن ذلك، م�سوؤولية اإعالم الآخرين 

َعن الَحدث الُمحزن. 

ِع�سُت المعاناة الحقيقية فِفي فجِر ذلَك الُيوم 

ِفي  كثيًرا  َكِبرُت  له،  مثيل  الذي ل  ُتوفّي جّدي 

اأنزل علّي �سبًرا  اأن اهلل قد  دقائق قليَلة حيُث 

نائًما على بطنِه  اأول من يراُه  اأكون  وقوة حّتى 

و يده الي�سرى ُمن�سدلٌة وكاأنها ُتحاول اأن تلتِقَط 

اأول  اأُكون  اأن  اهلل  اخَتارني  الأر�ص!،  ِمن  �سيٌئ 

قد  بالحَياة  الناب�ُص  ج�سدُه  باأن  يكت�سف  من 

اأ�سبح ُجثماًنا.

حاولُت اإيقاظِه، ناديتُه وهززُت ج�سدُه، البرودة 

الِتي كانت ت�سري ِفيه انتقَلت اإلي حّتى ارتجَف 

قلبي خوًفا، تح�س�سُت نب�سُه المتّوقف، انفا�سُه 

الَحرَكة،  َعن  الُمتيّب�ص  وج�سمُه  الُمنقِطعة 

علّي  ُربما  التنف�ص  ِفي  �سيٌق  هذا  ُربما  فّكرُت 

اأن اأقِلبه حتى يكون م�ستلقيا على ظهره فيعود 

الُنور  و  الأمل  بهذا  تم�ّسكُت  رئتيه،  اإلى  الهواء 

المحاولة  على  يحُثني  بداخِلي  �سيٌء  ال�سئيل، 

ولِكن  ِببطء  برفعه  وبداأت  ِمنه  اقتربُت  لذى 

ُكلما ِرفعُت ارتفَعت يدُه بنف�ِص الهيئة الغريبة، 

قد  ج�سمه  وكاأن  متثّلج  لحَمه  يجري،  ل  فدَمُه 

العملية  اإكمال  اأ�ستِطع  لم  الأخير،  �سكلُه  اأخذ 

فاأعدتُه كَما كان. 

اأن  انتِظر  ب�سدمة  اإليه  انُظر  دقائق  وقفُت 

وت  ال�سُ �سّدق 
ُ
اأ لم  اإلهّيه،  ُمعجزة  تحدث 

َكالِطفل  مالئِكٌي  فوجهه  داخلي  ِمن  القادم 

ُهو  يُمت  لم  ُهو  »كال  نف�سي  اأقنعُت  النائم، 

فقط نائم ُربما لم ي�سمعني جيًدا.. اأجل اأ�سبح 

�سمعُه �سعيًفا في الآونة الأخيرة �ساأنادي اأبي.. 

نعم �سيجيبه هو.. �سيجيبه«.

بلمح  والدّي  غرفة  اإلى  و�سلُت  كيف  اأدري  ل 

بُكل  لأبي  ُقلت  عندما  اأتذّكر  ولِكّنني  الب�سِر 

�سالبِتي وقوِتي » تعال يا اأبي، تعال والِق نظرة 

الوا�سعة  ُخطواته  ا  اأي�سً واأتذّكر   « جّدي  على 

الِتي ُكنت اأ�سمُع �سوَت وقعها على الأر�ص بُكل 

و�سوح واأنا اأتبعُه دون وعي واأتذكر ِحين و�سلَنا 

اإلى غرفَة جّدي فاقترب اأبي اإليه ليلم�ص جلدُه 

الُمتزمِهر ُثم يلتّف �سريًعا ويطرح �سوؤاله بقلٍق 

مرِئي :« ما به!! » لت�سلِه الإجابة ال�ساِعقة :« 

اأطلقها  الِتي   « هاآه!؟!   « الـ  اأتذكر   ،« لقد مات 

مالمحُه  اأتذكر  الأمر،  ت�سِديقه  لعدم  والدي 

واأتذّكر  قلبي  في  عميًقا  �سرًخا  اأحدثت  الِتي 

اإيقاظه،  محاولة  طُقو�ص  كّرر  كيف  جيًدا 

مناداة ثم هّز ثم �سرٌب خفيٌف على الظهر ُثم 

الختتام بالمناداة الموِجعة. 

ل  غرفتِه،  باب  عتبة  عند  وقوِفي  ا  اأي�سً اأتذكُر 

غير  اإليِه  انُظر  الداخلة،  اأنا  ول  الخاِرجة  اأنا 

عاَد  َهل  ذهب!  قد  يُكون  اأن  اأيعقل  م�سدقة 

انُظريني / ِفي الرابع و العشرين 

لتِقف  اأتت  الِتي  اأمي  اأتذكُر  فعاًل!  اإلى �ساحبه 

اأنا فالعجيُب في الأمر  اأّما  َتبِكي  بجواري وهي 

لم  اأبِك!  َلم  خاِرقة!  ِبي  كانت  الِتي  القوة  اأّن 

ت�سُقط حتى دمعة واِحدة من عيني بل اأني ُقمت 

ر!. بالم�ساعدة في التنظيِف و فر�ص الح�سُ

ماِهي اإل ثواٍن حتى اأ�سبح الجميع يبكي ُمتاأِثًرا 

با�ستثَنائي، اأتذكر حديثي الطبيعي مع اأخواتي 

الجاِحظة  وعيونهن  يحدث  ل�سيء  وكاأن 

اأم اأن ُكل ما  الُم�ستنِكرة، هل كانت قوة فعاًل؟ 

هَذا  ا�ستيعاِبي!  م�ستوى  فوق  ُهو  يحُدث  كان 

بالتمام،  ال�ساعتيِن  ُم�سي  حّتى  اأدركُه  لم  ما 

 ،« الآن  بجدّك  �سياأُتون   « اأمي  قالت  حين 

ا باأني �ساأراُه كما  اأتذكر ابت�سامتي الحمَقاء ظنًّ

اأطالًل  لي�سبَح  انهار  ذلَك  ُكل  ولِكن  اعتدُت، 

حين دَخل جّدي محموًل على الأكتاِف، ُتو�سع 

جنازتُه ِفي ال�سالِة وُهو ُملتٌف بالبيا�ص، ج�سدُه 

الُمغطى بالكامل اأرعبِني » اإًذا ُهو مات!« اأتذكر 

اأّني تهُت بين الح�سود ِحين �ُسحب الغطاُء عن 

وجهِه الُمنير، التفت ُيمنة وُي�سرة بخوٍف اأبحُث 

عن ُمنِقذ، �ساأ�سقط، �سُيغمى علي الآن، خَارت 

قواي، ِفي عيني ال�سباب، خّدي يحرقُه الدمع 

و قلِبي ُيقَتلع، ج�سدي ينتِف�ُص و �سوِتي بداأ يعلو، 

نعم الآن ا�ستوَعبت ُهو عاد ولِكن للتوديع فَقط.

اإلى  لتاأخذني  اأختي  ِبي  اأم�سَكت  حين  اأتذكُر 

وِهي  توا�سيني  اأن  لها  كيف  باكية  اأح�سانها 

ذلك  من  وبالرغم  ا  اأي�سً ذلك  اإلى  بالحاجة 

في  يدي  وغرزُت  ح�سنَها  في  وجهي  دفنُت 

كتفيها حتى اخترقتهما! اأحاول اأن اأبعد نف�سي 

ل  بكاء  �سوت  �سماع  اأريد  ل  كله،  هذا  من 

ُهناك  الباهت  الرُجل  ولِكن  النظر  حتى  اأريد 

ُيجبرني على ذلك وكاأنه يقول لي » انظري اإلي 

وعقلِك  قلبِك  جدران  في  احفريِني  وتمّعني، 

فال وجود ِلي في الدنَيا بعد الآن، �ستندمين اإن 

لم تنُظري فانُظريني«.

ا معاناِتي الثاِنّية، يوم نقل مالب�سِه   اأتذكُر اأي�سً

اأَما  لفالن  ُتعطى  وهذِه  ُترمى  هذِه  واأغرا�سه، 

هذِه فِهي للفقراِء و المحتاجين، كّنا كمن ُيقّطع 

قلبه اإرًبا اإرًبا، كمن ُيعِطي اأثَمن ما يملك. 

اأيام  بعدها  واأتت  كالبرِق  اأيام  الثالثة  َم�ست 

اأنف�سنا  اأكثر ون�ساأل  نتاألم  ُيوم  ُكل  ِفي  و  اأخرى 

اإنها تجوُع  اأين الحجارة حتى نربط قلوبنا ؛   «

ِمن ال�سوق اإليه«.

نسرين هالل الُشكري 

لدى  والن�سج  الوعي  مراحل  واأبرز  اأهم  من 

زمنية  فترة  في  اإليها  ي�سل  قد  والتي  الإن�سان 

خالل  عا�سه  قد  ما  بعد  حياته  من  معينة 

وت�ستت  فكري  �سياع  من  الما�سية  ال�سنوات 

ذهني عدم قدرته على المواءمة والموازنة بين 

متطلبات الروح ومتطلبات الج�سد ليكون بذلك 

وكيف  متى  يعرف  اإليه،  النا�ص  اأنظار  محط 

ي�سع ب�سمته واأثره الطيب على من حوله وذلك 

عن طريق حبه لنف�سه والعتداد بها وتقديرها 

وكاأنها �ساحبة وحبيبة له.

ت�سكن  التي  النف�ص  بهذه  والعتناء  فالهتمام 

لتخطي  وطبيعي  �سروري  لأمر  جنبيك  بين 

جميع ما يزعجك ويعكر �سفو حياتك. 

وتغذيتها  تطويرها  على  والعمل  النف�ص  فحب 

في  كبير  حد  اإلى  ي�سهم  جديد  هو  ما  بكل 

بروح  الحياة  على  واإقبالها  ونموها  ازدهارها 

ويقع  تراه  �سيء  لكل  وامتنان  حب  بكل  مفعة 

�ساحبه  يورث  ل  الحب  فهذا  ناظريها،  تحت 

أحبب نفسك أوال وقدرها

كبرا ول غرورا كما يظنه البع�ص، واإنما ي�سون 

هذه النف�ص ويبعدها عن كل ما ي�سرها ويقلل 

من قيمتها.

لذلك فمن عالمات حبك لنف�سك اأن ل تحاول 

لتك�سب  فيه  ترغب  ل  فيما  الخو�ص  اإجبارها 

ول  رغبة  دون  ياأتي  فالذي  حولك  من  ر�ساء 

�سعور به ل معنى له ول قيمة حتى ولو �سفق لك 

من حولك على اأنجزته. 

التعامل  من  المرحلة  هذه  اإلى  ت�سل  فعندما 

عن  بها  ت�سمو  و  نف�سك،  مع  والجميل  الراقي 

كبريائها  من  تخد�ص  ربما  ودنيئة  خطيئة  كل 

وعنفوانها ت�سطيع بذلك اأن تك�سب حب وتقدير 

النا�ص لك، فتعاملك الجذاب وال�سمح هذا مع 

نف�سك هو انعكا�ص لتعامل النا�ص معك، ومتى 

ما اأح�س�ست يوما بعك�ص ذلك فاعلم باحتقارك 

لنف�سك اأوًل وا�ست�سغارك لها.

رحمة بنت صالح الهدابية
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هذا  خريطة  على  ما  بقعة  في 

وبيني  الأطراف  المترامي  العالم 

واأنهار  وتالل  بحار  الوطن  وبين 

ووعكة عار�سة تقتات على تفا�سيل 

اأنفا�سي، لم ت�سغلني المطارات ول 

تذاكر العبور ول الزحام المر�سوم 

من  البلد  هذا  ر�سيف  �سوارع  على 

مالمح  ال�سائرين   بين  األتقط   اأن 

ت�سبهني

و لغة تتحدث بل�ساني ول�سان يفهم 

لغتي..

المت�سربين  اأولئك  على  عيني  تقع 

قطرة  عن  بحثا  اأوطانهم  خارج 

اأمل، عن ب�سي�ص �سوء، عن منفذ 

�سالمة ومعبر راحة و�سفاء..

منعطفات  على  تاأمالتي  اأق�سم 

وتبقى  الحياة  ج�سور  وعلى  العمر 

الأحداث مح�سورة بين ثالث زوايا 

اجتزنا من نقطة تكوننا و�سيرورتنا 

واإلى ما �سرنا عليه..

اأعود لأتفر�ص الوجوه العابرة لأقراأ 

تفا�سيل ل ُتقراأ 

و اأعود مجددا  لأكن�ص عبء تفكير 

بالذات قد �ساغل نف�سي 

يم�سي  الكون  هذا  على  �سيء  كل 

ب�سرعة، كل �سيء م�سرعا يم�سي

ل �سيء ثابت حتى الجماد 

واأحمل  العالم  لهذا  �سا�سة  قلبي 

تناق�سات العالم في راأ�سي..

واأتحين  المارقين  اأتاأمل  اأنا  وبينما 

يخذلني  دواخلهم  لقتنا�ص  الفر�ص 

المعقود  جهازي  واأحمل  الأك�سجين 

حول فمي ذلك الجهاز الذي ي�سايرني 

فاأ�سبحت  �سجرة  اأ�سميته  كرئتي 

اأتنف�ص وال�سجرة على راأ�سي..

اأحدهم  على  لألتفت  فجاأة  اأنت�سب 

وهو ي�سب جام اهتمامه على وجعي

ما  بمقدار  باأننا  نن�سى  اأننا  يبدو 

تفا�سيل  قراءة  على  الف�سول  يحملنا 

عمق  يت�سفح  اأي�سا  الغير  باأن  الغير، 

دفترنا المن�سي..

******

خارج نطاق البوح

في عمق الجرح نبتت زهرة

من بكاء ال�سماء خرج قو�ص قزح

من عتمة الليل ظهرت النجوم

من ك�سر ال�سخر نمت ع�سبة

طواحين  دارت  الريح  تذبذب  ومن 

الزمن.. كل �سيء على هذا 

الكون يم�سي ب�سرعة، 

كل �سيء م�سرعا يم�سي

غواية األنثى.. 
هداية

�سم معر�ص »الوطن العائم« الذي اأقيم 

في بيروت خم�سين �سورة التقطها فوؤاد 

غطت  التي  بيكوك،  وجيريمي  الخوري 

جزًءا من حياة الفل�سطينيين في بيروت 

الما�سي  القرن  ثمانينات  مطلع  منذ 

ال�سور  تحكي  كما   .١٩٩٥ عام  وحتى 

ا�ستعادة  خالل  من  العودة  مفهوم  عن 

الق�سية  تاريخ  من  مف�سلية  مرحلة 

المعرو�سة  ال�سور  وتاأتي  الفل�سطينية، 

�سمن ثالثة محاور وهي لبنان والبحر 

والتي  الوطن  اإلى  العودة  وفكرة  معانيها،  بكل  الفل�سطينيين  هجرة  مرحلة  على  ال�سوء  و�سلطت  وفل�سطين. 

لطالما حلموا بها.

لحظات استثنائية في حياة الفلسطينيين     

100

110

116

الفنانة  معر�ص  ت�سمن 

رعد  بنت  الن�ساء  فخر 

مجموعة من اللوحات التي 

المعاني  من  عددا  ج�سدت 

في  المراأة  تحملها  التي 

الحنان والرعاية والأمومة. 

الأ�سكال  الفنانة  اعتمدت 

لوحاتها  في  الهند�سية 

هادئة  باألوان  جاءت  والتي 

الحت�سان  مفهوم  لتج�سد 

»الأم  الن�ساء:  فخر  وقالت 

وهذا  النهائي،  الرمز  هي 

ا�ستك�ساف  هو  المعر�ص 

مجرد لمفهوم الأمومة من خالل هذا ال�سكل الأ�سا�سي الموؤنث«. ويذكر اأن الفنانة فخر الن�ساء بنت رعد �ساركت 

في معار�ص جماعية، واأقامت معار�ص �سخ�سية منها »الحارة«، و »ِزّن«.

األمومة وتجلّياتها.. لوحات لفخر النساء     

المعرفة  بوابة  ومدر�سة  �سينما  لونار  تنظيم  تحت 

في  نوعها  من  الأولى  تعتبر  التي  الم�سابقة  جاءت 

ال�سلطنة »اأنا اأحب لونار«، �سارك فيها اأكثر من ٢٠ 

طالًبا وطالبة من مختلف المراحل الدرا�سية ليكون 

بين  الم�سابقة  من  النهائية  المرحلة  في  التناف�ص 

ع�سرة طالب للر�سم في محور الأفالم ال�سينمائية. 

وجاءت هذه الم�سابقة لت�سلط ال�سوء على المواهب 

الت�سكيلية  والفنون  الر�سم  مجالت  في  الطالبية 

وتنميتها لتكون م�ستقبال �سمن فريق لونار �سينما. 

و�سارك في لجنة التحكيم الفنان الت�سكيلي اأنور �سونيا، والفنان الت�سكيلي �سالم ال�سالمي، والر�سامة الرقمية 

بلقي�ص الخرو�سي، والر�سام الرقمي �سالم الحربي، والمخرج ال�سينمائي محمد الكندي. الجدير بالذكر اأن 

لونار �سينما هي ثاني اأكبر دور �سينما في عمان ولها ثالثة اأفرع  في المزن مول في الحيل ال�سمالية، ومجمع 

العريمي في القرم، وِفي مجمع مار�ص بركاء.

مسابقة لدعم المواهب الطالبية 
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تقّدم نحو 001 عرض بينها الناي السحري بطابع ُعماني

»األوبرا السلطانية«
 تفتتح موسمها القادم بـ»كارمن«

  كامل بن فهد:
نسعى لتوفير خدماٍت 
طويلة األمد وعروٍض 
مميزة مع كل عام

اأعلنت دار الأوبرا ال�سلطانية عن تفا�سيل مو�سمها الجديد 2019- 2020 الذي يت�سمن 

جديد،  باإنتاج  ال�سحري«  »الناي  و�ستقدم  كارمن،  باأوبرا  يفتتح  عر�س  مائة  من  اأكثر 

اإ�سافة اإلى باقة وا�سعة من العرو�س �ست�ستقطب نجوم الغناء العرب والعالميين. وفي 

الموؤتمر ال�سحفي تحدث �ساحب ال�سمو ال�سيد كامل بن فهد بن محمود اآل �سعيد، ع�سو 

اأبرز  اإلى  م�سيرا  المو�سم،  تفا�سيل  عن  م�سقط،  ال�سلطانية  الأوبرا  دار  اإدارة  مجل�س 

تذكرة   40000 بيع  اإن  وقال  الما�سي،  المو�سم  خالل  الدار  حققتها  التي  النجاحات 

 24 92٪، ونفدت تذاكر حفلتين خالل اأول  خالل المو�سم بن�سبة اإجمالية ت�سل اإلى 

�ساعة من الإعالن عن الفعالية، وح�سر ع�سرة اآلف �سخ�س فعاليات التعليم والتوا�سل 

دار  تد�سين  وتم  زائر،   46000 ال�سياحية  الجولت  زّوار  عدد  بلغ  فيما  المجتمعي، 

الفنون المو�سيقية بمعر�س متحف فيكتوريا واألبرت.

ولي�ست  اأبدية  الأوبر  اأن  على  �سموه  واأكد 

ال�سوبرانو  مقولة  اإلى  اإ�سارة  في  لحظية، 

من  اأنه  وراأى  كانوا،  تيه  كيري  ال�سهيرة 

لتوفير خدماٍت  »ن�سعى  المقولة  تلك  خالل 

طويلة الأمد وعرو�ٍص مميزة مع كل عام«.

ولأول  �ستقوم  الدار  اأن  اإلى  �سموه  وا�سار 

مرة بتوفير تخفي�سات مبكرة على التذاكر 

�سهر  لمدة  �سارية  و�ستبقى   ،%١٥ بقيمة 

�سيتم  كما  التذاكر،  �سباك  فتح  لحظة  من 

تخفي�ص اأ�سعار المقاعد والمق�سورات ذات 

بن�سبة  الم�سرح  لخ�سبة  المحدودة  الروؤية 

٥٠ بالمائة.

للمو�سم الجديد،  الفعاليات  اأبرز  بين  ومن 

مهرجان  المو�سم  هذا  الدار  ت�ست�سيف 

لمدة  ال�سعبية  للمو�سيقى  العالمي  ُعمان 

اآ�سيا  من  فنانين  بم�ساركة  اأيام،  ثالثة 

واأفريقيا واأوروبا والأمريكتين وبح�سور فني 

عماني كبير، اإ�سافة اإلى عر�ص المو�سيقى 

لتقديم  والعالم«  ُعمان  »من  الع�سكرية  

ا�ستعرا�سات للت�سكيالت الع�سكرية ي�سارك 

من  والمو�سيقيات  المو�سيقيين  مئات  فيها 

مختلف الفرق الع�سكرية، في عر�ص ناب�ص 

من  فنانين  بم�ساركة  الع�سكرية  بالأزياء 

المك�سيك وتركيا.

البداية مع .. كارمن
اأوبرا  عر�ص  مع  الجديد  المو�سم  بداية 

ال�سلطانية  الأوبرا  دار  الذي قدمته  كارمن 

مو�سمها  اأجل  من  ا  خ�سي�سً م�سقط 

هذا  خالل  يقدم   ،٢٠١١ عام  الفتتاحي 

اأي�سا،  ومختلفة  متجددة  بطريقة  العام 

رائعة  جديدة  رق�سات  ت�سميم  تم  حيث 

ويقود  غادي�ص،  اأنطونيو  فرقة  ابتكار  من 
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اأورك�سترا  األيماندي  اأنطونيلو  الماي�سترو 

ويوؤدي  اآير�ص،  بوين�ص  في  كولن  م�سرح 

»دون  دور  كورا  خو�سيه  العظيم  التينور 

�سوبرانو  الميزو  تغني  حين  في  خو�سيه«، 

اإلينا ماك�سيموفا دور »كارمن« والفنانة اأنيتا 

هارتيج دور الفتاة »ميكاييال«.

اأوبرا  الأخرى  الأوبرالية  العرو�ص  ومن 

»حكاية كاي وغيردا«، وهي اأوبرا رومان�سية 

رو�سية �سهيرة للمو�سيقار �سيرغي بانيفيت�ص 

ال�سهير  العالمي  بول�سوي  م�سرح  يقدمها 

اأوبرا  بوت�سيني  جاكومو  رائعة  مو�سكو،  من 

»البوهيمية« من اإنتاج دار الأوبرا ال�سلطانية 

كارلو،  مونت  اأوبرا  مع  بال�ستراك  م�سقط 

واإخراج جان لوي�ص غريندا، وبطولة �سيل�سو 

اآلبيلو في دور »رودولفو«، واإيرينا لونغو في 

دور »ميمي« و�سيقود اأورك�سترا وكورال اأوبرا 

مونت كارلو الماي�سترو �ستيفانو فينزي.

اإنتاج  في  ال�سلطانية  الأوبرا  وت�سترك 

الملكية،  ليج  والوني  اأوبرا  دار  مع  م�سترك 

بيلباو  في  الأوبرا  ودار  لوزان،  اأوبرا  ودار 

بتقديم اأوبرا »اآنا بولينا« لغايتانو دونيزيتي 

بطولة  من  التاريخية  بالأزياء  عر�ص  في 

دور  في  �سروت  واإرفين  بيترياتكو،  اأولغا 

ميرونوف  وماك�سيم  الثامن،  هنري  الملك 

�ستيفانو  واإخراج  بير�سي،  اللورد  دور  في 

ماتزوني�ص دي بارافريرا، وقيادة المو�سيقار 

جيامباولو بي�سانتي.

ومن اأبرز العرو�ص �سيكون  »الناي ال�سحري« 

لموت�سارت الذي تنتجه الدار ليقدم بالطابع 

العماني، حيث �ستدور اأحداثه في ال�سلطنة 

اإيجاد  والطبيعة، مع  المعمار  م�ستفيدة من 

روابط وعالقات بين التراث الثقافي العربي 

العالمية  والمو�سوعات  لل�سلطنة  الأ�سيل 

وت�سارك  الأ�سلية  الأوبرا  في  المطروحة 

فيها المطربة اآلبينا �ساغيموراتوفا في دور 

تامينو،  دور  بولي في  واآنطونيو  الليل،  ملكة 

وتحمل  باباغينو.  دور  في  ويربا  وماركو�ص 

اأهمية خا�سة حيث  ال�سحري«  »الناي  اأوبرا 

دافيدي  للمخرج  الم�سرحي  الإخراج  اإن 

ال�سهير  الدار  اإنتاج  اأخرج  الذي  ليفرمور 

»لكميه« المو�سم الما�سي.

نجوم العرب في مسقط
العرو�ص  من  مجموعة  الدار  وخ�س�ست 

اأبرزها  العربية،  والغنائية  المو�سيقية 

اإلى  اإ�سافة  خليفة،  مار�سيل  الفنان  حفل 

الفنانين  من  ومجموعة  اأحالم،  الفنانة 

في  خوري  ومروان  كرم  كنجوى  العرب 

ال�سلطانية،  الأورك�سترا  بم�ساحبة  حفلتين 

وت�ست�سيف الأوبرا في يوم المراأة العمانية 

حفل  وفي  �سعيد،  �سميرة  الكبيرة  الفنانة 

الم�سرية  للفنانة  م�ساركة  هناك  طربيات 

مروة ناجي والتون�سية ي�سرا محنو�ص.

و�سيكون الجمهور مع موعد لم�ساهدة اأوبرا 

منير  تاأليف  البحر« من  عربية هي  »طرح 

مغامرات  عن  اأحداثها  وتدور  الو�سيمي، 

�سياد عربي على اأنغام مو�سيقى الأورك�سترا 

وتقدم  العمانية،  ال�سلطانية  ال�سيمفونية 

فرقة باليه اأوبرا القاهرة اأم�سية مع الباليه 

اليوناني«  »زوربا  باليه  تقديم  تت�سمن 

كازانتزاكي�ص  نيكو�ص  رواية  من  المقتب�سة 

الذي  الكبيرة«  »الليلة  وباليه  الم�سهورة، 

يدور في �سياق الحتفال باآخر ليلة من ليالي 

اأي�سا  تقدم  كما  ال�سريف،  النبوي  المولد 

تقدمها  والمدح  ال�سوفي  الإن�ساد  اأم�سية 

ال�سلطنة  داخل  من  ومدح  اإن�ساد  فرق 

وخارجها وبينها الفرقة العمانية المعروفة 

اأريج لالإن�ساد ال�سوفي.

عروض العائلة والباليه
اأوبرالية  عرو�ص  ثالث  الدار  وخ�س�ست 

والتعويذات  »الطفل  اأوبرا  بينها  للعائلة 

من  رافيل  لموري�ص  الخيالية  ال�سحرية« 

غايتانو  واأوبرا  ليون،  اأوبرا  دار  تقديم 

من  الحب«  »اك�سير  الهزلية  دونزيتي 

كومو،  في  �سوت�سيالي  تياترو  م�سرح  تقديم 

الم�سوقة  رو�سيني  جواكينو  وكوميديا 

اأوبر  »الخداع ال�سعيد« من تقديم مهرجان 

رو�سيني باإخراج المبدع غراهام فيك.

عرو�ص  من  مجموعة  الدار  و�ستقدم 

البالية، واختارت لمو�سمها المقبل عرو�ص 

فرقة  توؤدي  حيث  ال�سرق،  من  الباليه 

»اأونيغين«  باليه  مو�سكو  في  بول�سوي  باليه 

ال�سهير لت�سايكوف�سكي، وتقدم فرقة الباليه 

البندق«  »ك�سارة  باليه  ال�سينية  الوطنية 

الثقافة  بين  يدمج  باأ�سلوب  لت�سايكوف�سكي 

ال�سينية والغربية.

األوركسترا والسيمفونيات..
عازفين  ال�سلطانية  الأوبرا  دار  ت�ست�سيف 

يقود  حيث  �سيمفونية،  اأورك�سترا  وفرق 

اأورك�سترا  كورا  خو�سيه  الماي�سترو 

اآير�ص  بوين�ص  في  كولن  م�سرح  وجوقة 

لبيتهوفن،  التا�سعة  ال�سيمفونية  لتقديم 

فرقة  ت�سون  فون  ميون  الماي�سترو  ويقود 

»ل  لم�سرح  الفيلهارمونية  الأورك�سترا 

لتقديم  مو�سيقيين  حفلين  في  �سكال« 

لرخمانينوف   ٣ رقم  البيانو  كون�سرتو 

الرو�سي  البيانو  عازف  بم�ساحبة 

وال�سيمفونية  رومانوف�سكي،  األيك�ساندر 

لت�سايكوف�سكي،  »العاطفية«  ال�ساد�سة 

و�سيمفونية العالم الجديد رقم ٩ لدفوراك، 

�سيجيف�سكي  فيليب  الماي�سترو  يقود  فيما 

اأورك�سترا م�سرح بول�سوي في مو�سكو  فرقة 

المطربين  بم�ساحبة  اأوبرالي  حفل  في 

جياناندريا  الماي�سترو  ويقود  والجوقة، 

ال�سيمفونية  لندن  اأورك�سترا  فرقة  نو�سيدا 

الكال�سيكية،  الرو�سية  الأعمال  لتقديم 

ديني�ص  الرو�سي  البيانو  عازف  بم�ساحبة 

مات�سويف.

كال�سيكيات  عازفي  اأورك�سترا  تقدم  كما 

والروائع  والبولكا  الفال�ص  مو�سيقى  فيينا 

يوهان  تاأليف  من  القديمة  المو�سيقية 

فيينا  موؤلفي  من  وغيره  �ستراو�ص 

ثنائيات  اأربع  تقدم  كما  المحبوبين. 

حفل  وي�ستعر�ص  الم�سرح،  على  الرق�سات 

الأوبرا  بدار  ال�سنوي  الأنبوبية  الأرغن  اآلة 

الآلت  وجمال  قدرات  م�سقط  ال�سلطانية 

بالروعة  الم�سرح  اأجواء  تمالأ  التي  الكبرى 

اآلة  بمو�سيقى  يحتفي  عجيب  حفل  في 

الأرغن عبر الع�سور، فيما يقدم الباريتون 

العالمي ليو نوت�سي اأجمل الأغاني من اأوبرا 

ال�سيق،  الأوبرالي  جال  حفل  في  فيردي 

على  الحا�سلة  �سوبرانو  الميتزو  وتقدم 

ا  مو�سيقًيّ حفال  جينكينز  كاثرين  الجوائز 

العظيم  الأمريكي  الباريتون  مع  �ساهًرا 

توما�ص هامب�سون لتقديم مجموعة اأغنيات 

وم�سرحيات  الأوبرا  عرو�ص  من  م�سهورة 

برودواي الغنائية.

الجاز.. حاضرا بقوة سحره
يت�سدر عر�ص »اإمبراطور المغول«، عرو�ص 

الجاز للمو�سم الجديد، اإ�سافة اإلى الرق�ص 

الذي  مالمبو«  »ت�سي  المذهل  الأرجنتيني 

ال�سريعة  الأقدام  رق�ص  حركات  ي�سم 

الخيل  اإيقاع عدو  الم�ستوحاة من  »زابيتيو« 

الباليه  فرقة  وتقدم  البقر،  رعاة  ويقدمها 

الوطنية الجورجية »�سوخي�سفيلي« برنامًجا 

واأهم  ال�سعبي  الرق�ص  تقاليد  بين  يجمع 

والرق�ص  الكال�سيكي  الرق�ص  مميزات 

المعا�سر، كما يقدم موؤلف الجاز الأمريكي 

كوريا  ت�سيك  البيانو  وعازف  الأ�سطوري 

اأم�سيتين، وتقدم فرقة قارعي  عرو�سه في 

هائال  ا  عر�سً اليابان  من  »كودو«  الطبول 

ريا�سية  بقوة  يتميز  الثابتة  الطبول  على 

المتحركة  الطبول  على  ا  وعر�سً جبارة 

�ستقدم  فيما  الخاطفة،  بال�سرعة  يت�سم 

وراء  تايوان عر�ص »ما  ثيتر« من  »يو  فرقة 

الزمن«، وهي تجربة غامرة ثالثية الأبعاد 

متعددة الطبقات تدور حول حركة الكواكب 

في النظام ال�سم�سي.

عديدة،  عالمية  مو�سيقية  عرو�ص  وهناك 

معها  موعد  على  الفنون  ع�ساق  �سيكون 

الدار  تقدمها  ا�ستثنائية  فنية  دورة  في 

لجمهورها في مو�سمها الجديد.
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ال�سباب  اأحد  البلو�سي،  عدنان  الم�سور  اإنه 

الذين قرروا الخو�ص في مغامرات الإبداع في 

في  التكوين  تحاوره  ال�سوئي.  الت�سوير  مجال 

لل�سورة  ع�سقه  عن  يتحدث  حيث  العدد،  هذا 

النا�ص  حياة  في  المغاير  عن  للبحث  وحبه 

واأ�ساليب عي�سهم، ليوثق ذلك في اأعمال تحكي 

ق�سة الإن�سان والمكان.  

معايشة اللحظة
�سغف  لدي  البلو�سي:  عدنان  يقول  البدء  في 

كبير بتجميع ال�سور القديمة النادرة منذ زمن 

من  عليها  اأح�سل  التي  ال�سور  �سواء  بعيد، 

الإنترنت اأو من الم�سورين القدامى اأنف�سهم. 

ولأني اأتاأمل هذه ال�سور كثيرة واأحب التدقيق 

في تفا�سيلها فقد تمنيت اأن اأراها وهي ملونة، 

حتى اأتمكن اأن اأعي�ص لحظاتها ب�سكل اأكثر قربا 

ودقة. ونظرا لكوني م�سورا فوتوغرافيا ولدي 

ال�سور  معالجة  برامج  مع  التعامل  في  قدرة 

كالاليترووم )وهو البرنامج الذي اأ�ستخدمه(، 

قمت بتجربة تلوين اأول �سورة عن طريق هذا 

لديه شغف قديم بالصور النادرة

عدنان البلوشي: 
التلوين فّن يعتمد

 على اإلحساس والرؤية
يحمل عد�سته ويتجول في الأماكن ويزور المواقع المختلفة.. 

المعرفة.  ولذة  الكت�ساف  ب�سغف  مدفو  والنائية.  القريبة 

�سورة  بحثاعن  الأيام  ذاكرة  في  وينب�س  النا�س،  حياة  ير�سد 

عتيقة لها وقع خا�س على القلب، فيعيد تلوينها ويخرجها من 

جديد بلم�سة مغايرة، ي�ستنطق تفا�سيلها ويتاأمل في مالمحها 

ناب�سا  جديدا  القديم  من  يجعل  الذي  المبدع  الفنان  بعين 

بالجمال والإح�سا�س.

البرنامج، وكانت النتيجة قوية جدا وم�سجعة، 

الكبير  التفاعل  ولم�ست  بن�سرها  قمت  لذلك 

التلوين  وا�سلت فكرة  الفكرة. وهكذا  جدا مع 

لهذه ال�سور القديمة.

التي  والبرامج  والأدوات  الو�سائل  وعن 

اأ�ستخدم  البلو�سي:  عدنان  يقول  ي�ستخدمها 

ال�سورة  بتلوين  واأقوم  رووم  الاليت  برنامج 

وكاأني  فائقة،  وعناية  بدقة  فعن�سر  عن�سًرا 

الألوان  واأختار  التلوين،  فر�ساة  اأ�ستخدم 

اللون  القريبة جدا من  اأو  للعن�سر  ال�سحيحة 

التي  ال�سعيدية  العمامة  لون  )مثال  الطبيعي 

في �سورة ال�سلطان �سعيد بن تيمور، فقد كان 

يتوجب علي اأن اأعرف األوان العمامة بالتف�سيل 

الألوان  نف�ص  با�ستخدام  اأقوم  ثم  ومن 

العنا�سر  لجميع  بالن�سبة  وهكذا  الحقيقية( 

دقيقه  نتائج  على  الح�سول  من  اأتمكن  حتى 

و�سبه واقعية .

ولأني  مو�سحا:  البلو�سي  عدنان  وي�سيف 

والتقليدية  الدقيقة  الطريقة  هذه  ا�ستخدم 

انجز  حتى  جدا  طويال  وقتا  اأ�ستغرق  فاإنني 

العمل، اإذ اأن بع�ص ال�سور اأخذت عدة �ساعات 
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ح�سب  وذلك   يوم،  من  اأكثر  ياأخذ  والبع�ص 

العنا�سر الموجودة في ال�سورة. العملية لي�ست 

نعم  عملي.  في  جدا  دقيق  واأنا  جدا.  �سهلة 

هناك برامج اإلكترونية يمكنها اأن تقوم بتلوين 

اأي �سورة ب�سغطة زر، ولكني ل ا�ستخدمها، لأن 

التلوين فن يعتمد على الإح�سا�ص والروؤية ولي�ص 

و�سع الألوان فقط.

اختيار دقيق
ال�سور  اختيار  في  ومعاييره  روؤيته  وعن 

عدنان  يو�سح  التلوين  في  عليها  يت�سغل  التي 

عالية  �سورا  اأختار  العادة  في  قائال:  البلو�سي 

الجودة، حتى ت�سهل علي عملية التلوين، وكلما 

دقه  اأكثر  العملية  تكون  اأو�سح  ال�سورة  كانت 

تكون  النتيجة  اأن  كما  اأ�سهل،  عليها  والعمل 

ذات  ال�سور  اأختار  اأنني  كما  واأف�سل.  اأقوى 

القيمة الفنية والجتماعية والوطنية التي تمثل 

بعدا تاريخيا وح�ساريا ومعرفيا عميقا، ولي�ص 

تالم�ص  ال�سوة  هذه  اأن  من  بد  ل  �سورة.  اأي 

ذات  لحظة  اأو  ق�سة  فيها  واأجد  اإح�سا�سي 

اأهمية خا�سة. 

 يستهويني رصد مالمح 
الحياة وتفاعل الناس 
والعادات والتقاليد
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الأ�سياء  اأكثر  عن  البلو�سي  عدنان  وتحدث 

فيقول:  الت�سوير  مجال  في  لهتمامه  اإثارة 

حياة  بت�سوير  في  مهتم  اأنا  للت�سوير  بالن�سبة 

وعاداتهم.  ثقافاتهم  على  والتعرف  النا�ص 

ي�ستهويني ر�سد مالمح الحياة وتفاعل النا�ص 

والعي�ص  الملب�ص  في  والتقاليد  العادات  وتنوع 

والممار�سة اليومية. وتاأتي ال�سورة توثيقا لهذه 

الم�سور  لروؤية  وفقا  والم�ساهدات،  التفا�سيل 

جماليا  اأفقا  اإعطائها  في  وبراعته  وتقنياته 

الفني  وح�سه  ووعيه  التقاطاته  عبر  مغايرا 

الخا�س.

اأن  اإلى  حديثه  في  البلو�سي  عدنان  واأ�سار 

مجال  في  جدا  عالية  مكانتة  تتبواأ  ال�سلطنة 

العماني  الح�سور  من  وا�سح  وهذا  الت�سوير، 

ال�سلطنة،  خارج  الميدان  هذا  في  البارز 

بها  يحظى  التي  الكبيرة  الجوائز  خالل  ومن 

الدولية  الم�سابقات  في  العمانيون  الم�سورون 

عاما بعد عام. فقد حققت ال�سلطنة اإنجازات 

الم�ستويات  على  الت�سوير  مجال  في  كثيرة 

المحلية والإقليمية والدولية. 

لول  ليتحقق  يكن  لم  هذا  اإن  تاأكيد  وبكل 

الجمعية  من  الكبيرين  والدعم  الهتمام 

ولفرق  للم�سورين  ال�سوئي  للت�سوير  العمانية 

جانب  اإلى  لالأندية،  التابعة  الأخرى  الت�سوير 

الدعم الذي يحظى به الم�سورون من مختلف 

الموؤ�س�سات الأخرى مثل وزارة التراث والثقافة 

ومر�سم ال�سباب وغيرها. 

يجمع الناقد ال�سينمائي ناجح ح�سن في كتابه 

بعنوان  وموزعون«  نا�سرون  »الآن  عن  ال�سادر 

تفا�سيل  واأحالم«  ب�ساير  الأردنية..  »ال�سينما 

ما  بكل  ال�سابع«  »الفن  في  الأردني  الم�سهد 

يحوزه من طاقات واأفكار وتجارب.

�سفحة    ٣١٦ في  يقع  الذي  الكتاب  خالل  و 

على  ال�سوء  الموؤلف  يلقي  الو�سط  القطع  من 

جملة من الق�سايا التي تميز ال�سينما الأردنية 

متناول »الطاقات ال�سابة وهي ترنو اإلى الإبداع 

والبتكار« وتجربة المخرج عدنان الرمحي في 

ال�سينما  لتطوير  الجديد  الجيل  على  رهاناته 

الأردنية.

»الأردن  للكتاب:  تقديمه  في  الكاتب  ويقول 

�سينمائية  وثقافة  اإبداع  لإيجاد  خ�سبة  اأر�ص 

في  مكانتها  لها  يكون  اأن  يمكن  متميزة، 

ال�سابة  الطاقات  فيها  تتوافر  اإذ  المنطقة، 

والبيئة المالئمة والت�سريعات التي تنظم عمل 

الموؤ�س�سات التي تعنى بالن�ساط ال�سينمائي..«

ويتوقف الموؤلف الذي �سدرت له مجموعة من 

هواج�ص  عند  ال�سابع  الفن  في  النقدية  الكتب 

لالإبداعات  التقاطها  في  الأردنية  ال�سينما 

بال�سينما  النهو�ص  »اآليات  مقترحا  الإن�سانية، 

الأردنية ك�سناعة محلية منتظرة«.

وينتقل الموؤلف الذي كان من موؤ�س�سي النادي 

ُبذلت  التي  »الجهود  اإلى  الأردني  ال�سينمائي 

ح�سان  ومنهم:  �سينمائية  فعاليات  اإقامة  في 

المخرج  مدانات،  عدنان  المخرج  غنيمة،  اأبو 

حازم البيطار.

الكتاب  خالل  ح�سن  ناجح  الناقد  وير�سد 

العرو�ص والم�سابقات التي تمت في »مهرجان 

قراءة حول  ويقدم  المتحركة«،  لل�سور  الأردن 

على  ال�سوء  ويلقي  الأردني،  الفيلم  مهرجان 

مهرجان  �سمن  ال�سينمائية  ب�ساير  تجربة 

»الم�سهد  والفنون، متوقفا عند  للثقافة  جر�ص 

البتكار«  في  والرغبة  الأردني  ال�سينمائي 

فيلم  ومنها:  التجارب،  من  عدد  عر�ص  عبر 

»حمى  موناليزا«،  �سحكت  »لما  »اإ�سماعيل«، 

عائلية«، »كابتن اأبو رائد«.

ويعاين الموؤلف مو�سوع الثورة العربية الكبرى 

توثق  ت�سجيلية  ثالثية  خالل  من  ال�سينما،  في 

اأبو  ناجي  تجربة  ومنها  العربية،  الثورة  وقائع 

نوار في فيلم »ذيب«.

ويعر�ص الموؤلف عددا من تجارب المخرجات 

بلغة  حكايات  ي�سردن  اللواتي  الأردنيات 

�سو�سن  ما�سي،  �ساندرا  ومنهن:  �سينمائية، 

دروزة، داليا الكوري.

الأفالم  من  واحد  لقراءة  الكاتب  ويعود 

المبكرة الذي اأخرجه جالل طعمة كواحد من 

التجارب الرائدة وحمل عنوان »الأفعى« مقارنا 

بين الطموح والرحلة ال�سعبة لم�سيرة ال�سينما 

الأردنية.

في  الظواهر  بع�ص  عند  الموؤلف  ويتوقف 

خالل  من  وتجاربها  ال�سابة  الأردنية  ال�سينما 

فريق  اأحوال  على  الب�سري  ال�سمعي  ال�ستغال 

»اآخر  الت�سجيلي  والفيلم  ن�سائي،  ريا�سي 

خالل  ويعاين  ال�سورة.  على  وا�ستغاله  راكب« 

فيلم  في  المبتكرة  الجمالية  الأ�ساليب  ذلك 

»عيني«، و«خم�سة اأولد وعجل«، وفيلم الر�سوم 

نيروخ  ب�سرى  للمخرجة  »زيتونة«  المتحركة 

لل�سلطات  القهرية  الممار�سات  يتناول  الذي 

الحتالل ال�سهيوني على اأبناء بيت المقد�ص، 

الكرتون  فيلم  عند  الكتاب  في  يتناول  كما 

التوعوي »غالية« حول مر�ص ال�سرطان.

لورا  ال�سابة  المخرجة  تجربة  الموؤلف  ويعاين 

مدانات في ثالثة اأفالم ق�سيرة لفتا اإلى تنوع 

اأعمالها بين الكرتون والدراما والتي تعنى فيها 

ببنية العمل فنيا و�سكليا.

من  بدعم  ال�سادر  كتابه  الموؤلف  وي�سمن 

اللقطات  من  مجموعة  الأردنية  الثقافة  وزارة 

لي�سّكل  الأفالم،  تخ�ص  التي  والمل�سقات 

الكتاب وثيقة تاريخية تر�سد تحولت ال�سينما 

من  فيها  العاملين  واأهم  ومحطاتها  الأردنية 

مخرجين وفنيين وممثلين.

يقول الكاتب ح�سين ن�سوان على الغالف الأخير 

للكتاب: »اإن الكتاب يعد �سفرا مهما في قراءة 

مهما،  معرفيا  ن�سقا  يمثل  الذي  الحقل  هذا 

وخ�سو�سا في ظل ثورة المعلومات والت�سالت 

و�سطوة ال�سورة«. 

ونا�سط  وباحث  ناقد  الموؤلف  اأن  اإلى  ي�سار 

من  العديد  في  �سارك  اأردني،  �سينمائي 

والدولية  العربية  ال�سينمائية  المهرجانات 

ال�سينمائي،  )كان(  مهرجان  بينها:  من 

مهرجان دم�سق ال�سينمائي، مهرجان القاهرة 

ال�سينمائية،  قرطاج  اأيام  الدولي،  ال�سينمائي 

الم�ستقلة  العربية  ال�سينما  اأيام  مهرجان 

الم�ستقلة  ال�سا�سة  ومهرجان  بالبحرين، 

)مطر  مهرجان  بالدوحة،  الق�سيرة  لالأفالم 

الإ�سماعيلية  مهرجان  باإيطاليا،  ال�سحراء( 

معهد  مهرجان  الق�سيرة،  لالأفالم  الدولي 

الجزيرة  مهرجان  بباري�ص،  العربي  العالم 

الدولي للبرامج والأفالم الت�سجيلية، مهرجان 

مهرجان  اإلى  اإ�سافة  الدول  ال�سينمائي  دبي 

الق�سيرة  الروائية  لالأفالم  المتو�سطي  طنجة 

ومهرجانات اأبو ظبي ووهران والخليج وتطوان 

ع�سًوا  واختير  ترايبكاوالجونة.   والدوحة 

لالأفالم  افي�سانو  مهرجان  تحكيم  لجنة  في 

دورة  وفي   ٢٠٠١ عام  اإيطاليا  في  الق�سيرة 

مهرجان دبي ال�سينمائي الدولي العام ٢٠١١. 

عن  تلفزيوني  برنامج  من  اأكثر  واأعد  كتب 

و)م�ص  كول(  و)�سينما  )كالكيت(  ال�سينما: 

�سحب اأفالم(. واأ�سدر مجموعة من الكتب في 

حقل النقد ال�سينمائي:

الأردن«،  في  ال�سينمائية  والثقافة  »ال�سينما 

البي�ساء«،  ال�سا�سة  على  »الآن   ،١٩٩١ عّمان، 

ال�سينما«، عّمان،  ١٩٩٢، »متابعات في  عّمان، 

النور..  �سا�سات  العتمة..  »�سا�سات   ،١٩٩٦

»عتبات  ق�سيرة«،  اأردنية  اأفالم  في  كتابة 

 ،٢٠١١ اأردنية«،  اأفالم  في  قراءة  البهجة: 

الفن  في  حوارات  نظر:  وجهات  ال�سينما 

ال�سابع، ٢٠١٣. 

»السينما األردنية.. بشاير وأحالم« 
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�ساعات  من  قّللت  الأخيرة  ال�سنوات  في 

اإلى  و�سلت  حتى  للتلفزيون  م�ساهدتي 

بالكثير،  الأ�سبوع،  في  الثالث  اأو  ال�ساعتين، 

م�ستعينا باليوتيوب لم�ساهدة البرامج الحوارية 

التي اأحر�ص على متابعتها، والأفالم المتمّيزة، 

ويبدو اأنني ل�سُت اأجري بهذا الم�سمار وحدي، 

هذا  ي�ساركونني  الكثيرين  اأّن  لحظت  فلقد 

يلّبي حاجة  يعد  لم  اليوم،  فتلفزيون  العزوف، 

الفنية،  ذائقته  ويغذي  الفكرية،  الم�ساهد 

تراجع  مقّدمتها  في  يقف  عديدة  لأ�سباب 

لذائقة  �سيئا  ت�سيف  التي  الهادفة،  البرامج 

الم�ساهد، وخلّوها من المتعة، واعتمادها على 

وا�سعة  م�ساحة  يفر�سون  اأكّفاء،  غير  مذيعين 

المبا�سرة،  لالّت�سالت  البرامج  وقت  من 

�سباب،  اإلى  الّت�سالت  تتحّول هذه  ما  وكثيرا 

اإلى  البرامج  فتتحّول  فارغة،  وثرثرة  وعراك، 

اأحاديث ت�سبه الأحاديث التي تدور في مقاهي 

ذوي  بالباعة  المزدحمة  والأ�سواق  العاطلين، 

الأ�سوات العالية التي ترّوج لب�سائعها!!

الدرامي،  الإنتاج  تراجع  ذلك  اإلى  وي�ساف 

كثرة  في  تتمّثل  الكبرى  والطاّمة  و�سعفه، 

الإعالنات التجارّية التي تحتّل م�ساحة وا�سعة 

اأفول  ن�سهد  كدنا  حتى  البّث،  �ساعات  من 

الع�سر الذهبي له، وهذا ين�سجم مع مقولة  بيل 

غيت�ص عندما راأى اأن »التلفزيون �سيكون جزءا 

من الما�سي«، لي�ص التلفزيون فح�سب ،بل حتى 

لمحّبي  محزنة  نبوءة  وهي   ! الراديو  اأجهزة 

جهاز التلفزيون الذي عرفه العالم عام١٨٨٤، 

ولكن عجلة الحياة م�ستمرة في ال�سير، وت�سحق 

كّل ما ل ين�سجم مع قوانين التطّور، بما ي�سمن 

المخترعات  تجعل  نوعّية،  نقالت  حدوث 

بداأنا  فعمليا  ومتغّيراته،  الع�سر،  تواكب 

التلفزيون  يقّدمها  التي  بالخدمات  ن�ستعي�ص 

من  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  خالل  من 

اأخبار، وحوارات، ومقاطع م�سلية، واأغان، رغم 

عالمنا  في  هذا  عن  الحديث  المبّكر  من  اأن 

في  عام١٩٥٤  التلفزيون  عرف  الذي  العربي 

التي عرفته  بغداد �سابقا دول كبيرة كال�سين 

عندما   ذلك  كان  والهند١٩٥٩،   ١٩٥٨ في 

العراق،  في  ار�ساله  عربي  تلفزيون  اأول  بداأ 

وبع�ص  بريطانية،  �سركة  �ساركت  اأن   بعد 

تجاري  معر�ص  في  المانية،   تقول  الم�سادر 

الجمهور،  انتباه  الجهاز  ذلك  ولفت  ببغداد، 

ا�ستوديو  مع  الجهاز  باإهداء  ال�سركة  فقامت 

بث  وبداأ  العراقية،  الملكية  للحكومة  �سغير 

اأول تلفزيون عربي، في ١-٥-١٩٥٦ وبالأبي�ص 

والأ�سود، واقت�سر البّث على بغداد، فيما �سهد  

العام١٩7٦ الر�سال الملون .

»الأبي�ص  مملكة  بالألوان  البّث  اأطاح  ومثلما 

الدرامية،  بالأعمال  ارتبط  الذي  والأ�سود«، 

ذاكرتنا،  في  المحفورة  والأفالم  والأغاني، 

بداأ التطّور التكنولوجي، يطيح بالتلفزيون من 

عر�سه، مع األوانه الزاهية! 

فحركة عجلة الحياة لن تتوّقف عن ال�سير!

وعبثا حاول الأ�سدقاء اإعادة �سلتي بهذا الجهاز 

نبوءة
 »بيل غيتس«الصغيرة!

 عبدالرزّاق الربيعي

اأحدهم نجح  لكّن  بيتي،  الغبار في  الذي عاله 

ح�ّسا�ص  وتر  على  العزف  خالل  من  ذلك  في 

نّبهني  حين  والأ�سود«  »الأبي�ص  �سا�سة  وتر  هو 

مواد  ببث  �سة  متخ�سّ عربية  قناة  وجود  اإلى 

قديمة، وطلب مني الموافقة على فتح التلفزيون 

حتى  كنترول(  )الريمونت  باأزرار  ،والعبث 

اهتدى لتلك القناة التي تبّث موادها بالأبي�ص 

والأ�سود!، وبالطبع اأم�سيت الدقائق الأولى على 

ين�سّد  ب�سري  بداأ  ف�سيئا  �سيئا  لكن  م�س�ص، 

لل�سا�سة، وبداأت اأتابع برامجها،وقد ي�ساأل �سائل 

لماذا؟ واأنت اأدرت ظهرك لل�سا�سة ال�سغيرة؟ 

الما�سي  اإلى  الحنين  باب  من  :لي�ص  فاأجيب 

»النو�ستالجيا«- هذا الم�سطلح الذي ن�سج من 

كلمة يونانّية الأ�سل– بل لأنني وجدت ما كنت 

اأبحث عنه، من متعة، واإ�سافة، وجمال، رغم اأن 

٩٠% من المواد المعرو�سة تاأتي ال�سورة لي�ست 

على درجة من الجودة، بل م�سّو�سة، ومهزوزة، 

ت�سد  ثابتة،لكّنها  كثيرة  اأحايين  في  والكاميرا 

�سوت  وياجمال  الأ�سماع،  وتجذب  الأنظار، 

لياأ�سر  ال�سماء  عنان  في  يرتفع  ،وهو  الموؤّذن 

غنية  كانت  المواد  تلك  ومعظم  ال�سامع، 

اأنتجت  التي  المرحلة  يعك�ص  الذي  بالمحتوى، 

المحت�سدة  والأفالم  الم�سل�سالت،  تلك  بها 

بنجوم الفن الجميل، والمقطوعات المو�سيقية، 

الم�ساهد  عقل  تخاطب  التي  والندوات 

ووجدانه، والم�سرحيات الكوميدية الهادفة، اأما 

مكتوبة  فهي  والم�سل�سالت،  البرامج،  عناوين 

في  والختام  البدء  �سارات  حتى  جميل،  بخط 

الم�سل�سالت فيها ر�سالة، وجمال �سوت، وتقدم 

ملخ�سا للفكرة العامة لتلك الم�سل�سالت ذات 

الم�سامين الراقية، والأداء المتقن. اأما برامج 

المخ�س�سة  الم�ساحة  اأن  فرغم  الأطفال، 

لأكبادنا التي تم�سي على الأر�ص �سغيرة، لكنني 

اأجزم اأنها كانت كافية لجعل الأطفال يلت�سقون 

كبير،  ب�سوق  برامجهم  بانتظار  بالتلفزيون 

�سواء  وفائدة  ومتعة،  ت�سلية،  فيه  معظمها  لأن 

بالأغاني، اأو البرامج، وتعيدنا اإلى ذلك الزمن 

ت�سدع  اإعالنية  مواد  ن�ساهد  نكن  لم  الذي 

مثلما  تماما،  الم�ساهد،  وقت  وتلتهم  الراأ�ص، 

يقت�سر  ل  الكالم  وهذا  اليوم،  اإعالنات  هي 

تلفزيون  على  ينطبق  بل  القناة،  تلك  بّث  على 

ذلك الزمان عك�ص تلفزيونات اليوم التي ف�سلت 

�سلبا  انعك�ص  الف�سل  الجمهور، وهذا  في جذب 

على اقبال المعلنين الذين بداأوا يطرقون اأبوابا 

جديدة، ومن�سات مبتكرة للترويج لمنتوجاتهم، 

جمهورا،  واأو�سع  تاأثيرا،  واأقوى  اأ�سرع،  ب�سكل 

تماما كما ح�سل مع ال�سحافة الورقّية!

مجّددا،  هيمنته  التلفزيون  يب�سط  ولكي 

القائمين  على  فقده،  الذي  جمهوره  وي�سترد 

تلك  ي�ساهدوا  اأن  اليوم  تلفزيونات  على 

الخلطة  تلك  اأ�سرار  ومعرفة  البرامج، 

عقود  مرور  رغم  تجعلنا  التي  ال�سحرّية 

ن�ستمتع  مازلنا  البرامج  تلك  انتاج  على 

بم�ساهدتها! وبذلك ي�ستعيد التلفزيون مكانته 

و�سائل  مناف�سة  ب�سبب  لي�ص  فقدها  التي 

المحتوى  لأّن  بل  له،  الجتماعي  التوا�سل 

هذا  يبداأ  اأن  الطبيعي  فمن  ولذلك،  تراجع، 

اأحدث،  هو  ما  اإلى  له  ظهره  اإدارة  الجمهور 

واأكثر جدوى، ونفعا لي�سبح من الما�سي كما 

ال�سغيرة! لل�سا�سة  بيل غيت�ص  تنّباأ 
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العربية  »ال�سينافيزيونية«  ال�سورَة  تقراأ  واأنت 

ترفع  وتكاد  ي�ستوقفك  بع�سها  اأنَّ  في  ول�سّك 

وما  الآخر  بع�سها  اأما  ل�سانعها.  قبعتك 

تقَطع  اأو  وترميها  ترميها  لأن  فيدفعَك  اأكثره، 

رة-  مكرَّ �سورة  بالحيط.  راأ�سك  وتدق  �سعرك 

والحيوية  الحزم  من  خالية  باردة  رة  متكرِّ

وال�سجاعة التي يفتر�ص اأن يتحَلى بها الُمخرج 

ول  فيها  روح  ل  جامدة  �سورة  ُمخرج.  اأي 

ال�سينافيزيوني  الإخراج  اأنَّ  مع  »روحانية« 

وكذا الم�سرحي وال�سينمائي هو عملية تفكيك 

للن�ص/ ال�سيناريو والحوار ومن ثَم اإعادة بنائه 

باأع�ساٍب باإرادة، على اأن نقراأ في اأحداثه؛ في 

عا�سها  التي  الُمبدعة  روحه  عذابات  ال�سورة 

الُمخرج وهو ي�سنعها.

ف  يوظِّ اأن  الُمخرج  من  نريُد  ل  نحن  طبًعا 

قراءًة  م�سل�سله  قراءة  في  التاريخي  ح�َسه 

نحن  الزائف،  من  الحقيقي  ليك�سف  فل�سفية 

في  الن�سبية  واإلى  ة،  القوَّ اإلى  يذهب  اأن  نريده 

التاأويالت، واإلى الختالف. ونحن كمتفرجين 

الأ�سل  بين  ز  نميِّ اأن  بعدها  ن�ستطيع  اأَننا  اأظنُّ 

وال�سورة، بين الراأ�ص والذنب، ول�سبب هو اأَننا 

ر  نا نقدِّ نفكر ب�سفتنا �سادة ولي�ص عبيًدا، مع اأنَّ

الُمخرج هو من  واأنَّ  اأنَّ الإخراج مهنٌة �سعبة، 

كبرنا،  اأن  بعد  فينا  ُيوقظها  طفولتنا،  يداعُب 

تها ور�ساقتها  ي�ستخرُج منها تلك الأفكاَر في خفَّ

ا عنفها الذي ل يمكن  ورَبما في �سذاجتها واأي�سً

اإخفاوؤه- ولكن بعفوية و�سدق. 

يتملَّكه  لحظة  هو  الُمخرج  يقتل  ما  اأَن  غير 

الفنون  اإنَّ  حين  في  جباًنا،  ي�سير  اأي  الُجبن 

وممتلئٌة  و�سجاعٌة  جريئٌة  اأعماٌل  هي  عموًما 

منتفخة  اأو  بالجهل،  ولي�ص  والحيوية،  بالثقافة 

الُمخرج  زاَد  اإنَّ  ة.  والفظَّ الخ�سنة  بالمعلومات 

ل  هو الثقافة وال�سجاعة لكن من دون اأن يتحوَّ

عمله  مثل  في  ال�ستبداد  اأنَّ  مع  م�ستبد،  اإلى 

-الإخراج- �سروري.

ولكن لف�سح المجال للحرية كي تثاأر لحريتها- 

ت�سوير  ل�سغل/  ا�سطر  لو  حتى  الفن  حرية 

الم�ساهد باآلية بدائية، اأي ي�ستقي الحركة من 

الميكانيكية  تقتل  ما  فكثيًرا  الِبكر،  الطبيعة 

من  الأمثلة  بع�ص  اأخذنا  ولو  الفني.  العمل 

وهيثم  علي  حاتم  اأَنّ  �سنرى  ال�سورية  الدراما 

اإلى طبيعتها  ان الكثير من الم�ساهد  حقي يردَّ

اإدها�ص  من  �سيء  مع  ولكن  الواقع  كاأنَّها 

ورغم  اأنزور  نجدت  اأعمال  نرى  فيما  واإثارة. 

الفانتازية  اأعماله  في  خا�سة  ا�ستخدامه 

تنطفئ  ما  �سرعان  فاإَنه  ال�سناعية  للموؤثرات 

لمعتها وينطفئ بريقها، ف�سخ�سياته مهما تكن 

حوارها  تلقي  تنطق/  نراها  قوية  اأو  ب�سيطة 

اَنه  مع  والغرور،  والزهو  التعالي  من  بكثير 

طْح دراما الُعمْق دراما السَّ

 أنور محمد

كما نرى في األوان الم�سهد -تلوينه لم�ساهده، 

يذهُب ويجنُح نحو �سناعة وتكوين �سورة فيها 

�سيء من البالغة ال�ساعرية. 

اإل اأَن نجدت دائًما ولو كانت ال�سخ�سية عنده 

تعاني  الواقعية  اأعماله  في  فاإَنها  وغنية  فة  مثقَّ

من خواء ثقافي خا�سة بطله خالد طوبال بطل 

اأحالم  الجزائرية  للروائية  الج�سد«  »ذاكرة 

نراه  بل  ام.  والر�سَّ المنا�سل  وهو  م�ستغانمي 

ي�سرُّ على اأن يفرجينا �سطوتها وق�سوتها وهذا 

لأَن  الم�سيبة،  وهنا  الفنون  مع  يت�سادم  ما 

اأبطاله  الخالق..  ال�سانع  مثل  مثله  الُمخرج 

�سواء فرجانا الخير اأو ال�سر فيهم فاإَنه يفتر�ص 

ه�سه�سة  رقرقة،  همهمة،  �ساأ�ساأة،  ين�سر  اأن 

الجتماعية  الأ�سباب  تاأثير  تحت  �سلوكهم 

ليكونوا  دفعتهم  التي  النف�سية  والقت�سادية/ 

الذي يكونون.

هوؤلء  مثل  عدد  يكثر  اأن  في  المانع  ما  ثَم   

الُمخرجين في الدراما العربية كحقي وفا�سل؛ 

في  دراماهم  تلعبها  اإن�سانية  لأدوار  �سون  فيوؤ�سِّ

الحياة الجتماعية العربية فنقول عنها دراما: 

حقية- ن�سبة اإلى هيثم حقي، وفا�سلية– ن�صبة 

في  نقول  كما  فا�سل،  محمد  المخرج  اإلى 

وبازولينية  اإين�ستاينية  �سخ�سيات  ال�سينما: 

هو  الفنون  دور  األي�ص  وغودارية!.  وفيللينية 

النفو�ص  في  الأمل  وبعث  وال�سموُّ  التطهير 

اليائ�سة؟!.  

 ٢٠١٩ العام  هذا  الرم�ساني  المو�سم  في 

وخليجية  و�سورية  م�سرية  اأعماًل  �ساهدنا 

العا�سوف،  مثل:  بع�سها  ا�ستوقفتنا  وعراقية، 

دقيقة  الفندق،  بغداد،  هوى  ال�سوك،  ح�سن 

�سمت، م�سافة اأمان. لكن المفاجاأة كانت من 

ويروي  الحالل«؛  »اأولد  م�سل�سل  مع  الجزائر 

اأخوين  ق�سة  الهندية-  الطريقة  على  لي�ص 

لالأيتام،  دار  في  تربيا  »مرزاق«،  و  »زينو« 

في  ال�سكِّ  ب�سبب  ُهما  مَّ
ُ
اأ قتَل  والدهما  اأنَّ  كون 

اإخراج ن�سر الدين ال�سهيلي  �سرفها. وهو من 

عي�سى  بن  واأحمد  جريو  القادر  عبد  وتمثيل 

ك�سف  الم�سل�سل  واآخرين.  بلباي  ومليكة 

ْيها  ب�سقَّ البكر  الطبيعة  ا�ستخدام  يمكن  كيف 

وم�سرًحا  م�سدًرا  لتكون  والروحي؛  المادي 

ولي�ص  اأ�سلية  عوالم  في  ت�سعنا  عربية  لدراما 

�سناعية، وفي اأو�ساط اجتماعية تبدو حقيقية، 

بالغة،  واإخراجية  تمثيلية  ٍة  بقوَّ َرت  وِّ �سُ وقد 

الموت  من  لناجين  وال�سلوكات  الغرائز  فنرى 

القانونية  ال�سيغ  اأغلب  مع  ا�سطدموا  وقد 

التي  »الذئبية«  والقت�سادية  وال�سيا�سية 

بوعيهم  فينقلبوا عليها  لهم م�سائرهم  تختار 

الإن�ساني لأنَّهم لي�سوا قطعان ما�سية.

اأغلبها  في  وهي  لها  نريد  ل  العربية  الدراما 

غريزًيا  اأو  اأ�سلًيا  اأكان  )العنف(،  لـ  ُمنحازة 

رت خوفنا؛ فترينا كيف  اأن ل تنحط. واإذا �سوَّ

التراجيديا  هذه  من  منه؛  ال�سجاعُة  تت�ساعُد 

عليها،  ُج  نتفرَّ نا  اأنَّ �سوى  فيها  لنا  ذنب  ل  التي 

وب�سفتنا �سحايا ل ُمجرمين.

 بع�ص من اأعمال الدراما الرم�سانية هذا العام ٢٠١٩

 المخرج محمد فا�سل
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سبأ القوسي  تشكيلية يمنية
تواسي  أهالي الضحايا بلوحات فنية

لوحات  بري�ستها  تر�سم  القو�سي،  �سباأ  اليمنية  الت�سكيلية  والفنانة  �سنوات  منذ 

اإبداعية تج�سد واقع بالدها التي تعاني من ظروف �سعبة تفاقمت كثيرا جراء 

الحرب الم�ستعلة للعام الخام�س على التوالي.

وفي زمن الحرب، كان لها دور فاعل في اإبراز المعاناة التي يتجرعها �سعبها جراء 

القو�سي  لل�سابة  الفنية  الميول  ون�ساأت  والمواجهات،  والق�سف  الجوية  الغارات 

منذ �سغرها، من خالل تذوقها لكل مالمح الفنون من حولها باختالف مجالتها.

ومع تطور ذائقتها الفنية، �سرعت في الر�سم، 

�سنوات  ومنذ  ملونة،  اأمنيات  فيه  مج�سدة 

الت�سكيلي،  الفن  في  ن�ساطها  ات�سع  عديدة 

وبداأت ممار�سته كحالة تعبيرية ووجدانية كلما 

اأتيحت لها الفر�سة وتوفرت الإمكانات.

وتتميز هذه الفنانة التي حاورتها وكالة الأنباء 

مع  للر�سم،  الكبير  بالحب  الألمانية)د.ب.اأ( 

ل�سناعة  دفعتها  التي  فيها،  الموهبة  وجود 

ون�سر  الإيجابي،  للتاأثير  ا�ستخدامه  و  الجمال 

على  حفزها  كبير  كدافع  للجمهور  ر�سالتها 

عليه  حكمت  واقع  تغيير  محاولة  مع  الإبداع، 

ظروف مجتمعية في مرحلة مرتبطة بمفاهيم 

الجمال  بنبذ  الدينية  العقيدة  عن  مغلوطة 

وو�سعه في خانة الممنوع والمحرم.

الفني  »العمل  اإن  القو�سي  تقول  حديثها  وفي 

حيوية  كتلة  عن  عبارة  ما  جدار  على  المعلق 

تنب�ص  و  المكان  جمود  تك�سر  وفل�سفية  نف�سيه 

من  �سمة  الت�سكيلي  الفن  اأن  .كما  بالمعاني 

لل�سعوب«. ح�سارية  ور�سالة  التح�سر   �سمات 

الألمانية  اللغة  القو�سي  اختارت  �سنوات  وقبل 

بالعا�سمة  الجامعية  درا�ستها  في  كتخ�س�ص 

ال�سعوب الأخرى،  �سنعاء، لهتمامها بثقافات 

م�سيفة اأن من بين اأبرز اأ�سباب درا�ستها اللغة 

واإعجابها  ال�سخ�سي  ال�سغف  هو  الألمانية، 

اهتمام  من  لم�سته  لما  األمانيا  بجمهورية 

خالل  من  الح�سارية  ر�سالتهم  بن�سر  الألمان 

دعم تعليم اللغة، خ�سو�سا بعد اإطالعها على 

كتيب بعنوان »حقائق عن األمانيا«.

وفي ذكرى يك�سوها ال�سعور بال�سعادة، توا�سل 

بالم�ساركة  الحظ  حالفني  لقد  قائلة  القو�سي 

في م�سروع  »المدار�ص �سركاء الم�ستقبل« الذي 

برتوكولت  �سمن   ٢٠٠٨ عام  في  تد�سينه  تم 

اآنذاك،  واليمن  األمانيا  حكومتي  بين  تفاهمية 

مهاراتها  تعزيز  على  الم�سروع  و�ساعدها 

اللغوية .

القو�سي  ت�سرد  الفنية،  اأعمالها  اإلى  وبالنظر 

باأنها مختلفة في دللتها، فيما يتفاوت اإعجاب 

بمراحل  مرتبط  اأغلبها  كون  بها  العام  الذوق 

المجتمع  ونف�سية  العام  الجو  تعك�ص  مختلفة 

اليمني المتقلبة.

»ال�ساعة  الفنية  لوحاتها  اأبرز  بين  ومن 

يمنية  امراأة  تج�سد  لوحة  وهي  ال�سليمانية« 

معظم  يم�سغه  من�سط  )نبات  القات  تم�سغ 

اأناقتها  بكامل  وهي  ل�ساعات(  اليمنيين 

المتعارف عليها في التراث ال�سعبي، بلبا�ص ذو 

خ�سو�سية يمنية لها منا�سبتها.

الحرب،  وقت  ر�سمت  التي  لوحاتها  اأبرز  اأما 

فقد كانت لوحة »الكفيف وحمامة ال�سالم« التي 

وحظيت  حينها،  في  �سجة  اأثارت  اإنها  قالت 

الذي  الهجوم  تف�سح  كونها  وا�سع  بانت�سار 

ا�ستهدف مركزا للمكفوفين في �سنعاء، ح�سب 

الحرب  خالل  اأنه  القو�سي  تعبيرها.وبينت 

اأي�سا، كان لها عدة لوحات عك�ست فيها اآثار ما 

و�سفته العدوان على اأطفال اليمن.

خالل  من  لل�سالم  دعت  اأنها  اإلى  واأ�سارت 

موا�ساتها  خالل  ومن  اللوحات،  م�سامين 

له  تعر�ص  ما  تج�سيد  عبر  ال�سحايا  لأهالي 

اأرواح  تج�سيد  مع  فنية،  اأعمال  في  اأبناوؤهم 

الذين قتلوا في لوحاتها، لإي�سال ر�سالة اأن ثمة 

 خلوًدا يعقب الألم الذي اأ�ساب اأقارب ال�سحايا.

وفي تقييمها لواقع بالدها الحالي فنيا، تقول 

متنوعا  فنًيا  ت�سكيليا  حراًكا  ت�سهد  اليمن  اإن 

الفعاليات في معظم  نوعي من  بكم  م�سحوًبا 

انبثاق هذا  �ساهم في  اأنه  اإلى  المدن، م�سيرة 

الحراك انفتاح الثقافات بينها نتيجة ا�ستخدام 

بين  ربطت  التي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

عالقة  واأن�ساأت  تفا�سيلها،  بكل  الهتمامات 

تناف�سية تلقائية من خالل متابعة كل جديد.

الإن�سان  �سعور  نن�سى  »لن  بالقول  ووا�سلت 

روح  اأيقظ  الذي  المكلوم  وطنه  تجاه  اليمني 

تغيير  يحاول  الذي  الفنان  لدى  الم�سوؤولية 

واقعه بمواجهة م�ساكله وتداعياتها، �سواء بما 

نعانيه من جبروت العدوان الغا�سم اأو بما خلفه 

اإلى  بالجنوح  تجاوزه  نحاول  وخراب  األم  من 

ال�سلم بكل مظاهره دون ا�ست�سالم«.

حاليا،  اليمنية  المراأة  بواقع  يتعلق  وفيما 

اليمنية  المراأة  اإ�سهامات  اأن  القو�سي  ذكرت 

وكاأنه  �سكلي،  اإطار  في  مح�سورة  مازالت 

الدولي  المجتمع  اأمام  واجب  كاإ�سقاط  يبدو 

المجتمع  اإيمان  اإثبات  محاولة  منه  اأكثر 

المفتر�سة،  واأدوارها  وبقدراتها  المراأة  بدور 

تخطي  تبين  �سكلية  معطيات  وا�ستخدام 

خالل  من  لها  الدونية  للنظرة  المجتمع 

اإقحامها »ال�سكلي«  في ميادين العمل الحكومي 

وتخ�س�ساته. م�سمياته  بمختلف   والخا�ص 

التاريخ  عبر  اليمنية  المراأة  اأثبتت  وتابعت« 

واإباء وقوة رغم ما كبلت به  ح�سورها بكرامة 

المجتمع  تاأثر  ا�ستحدثها  مجتمعية  قيود  من 

بحركات فكرية و �سيا�سية و عقائدية معروفة«.، 

م�سير اإلى اأن المراأة في بالدها تجاوزت جميع 

وتقاليدها  بمبادئها  متم�سكة  »وهي  م�ساكلها، 

دون تفريط في قيمها النبيلة«.

باأنها  اأفادت  ال�سخ�سية  طموحاتها  وحول 

مازالت تطمح في اإتمام تعليمها ودرا�ستها للغة 

الألمانية في األمانيا نف�سها، م�سيفة  »يحدوني 

التي  ال�سيئة  الظروف  فرغم  في ذلك..  الأمل 

اأني  اإل  الإمكانيات  و�سعف  البالد  بها  تمر 

الإن�سانية  ور�سالتي  الإبداعية  م�سيرتي  اأوا�سل 

التي �ستترك اإرًثا خالدا وم�ساهمة مخل�سة في 

م�سيرة بناء الدولة اليمنية المن�سودة مع غيري 

 من الحالمين والطامحين اإلى الو�سول اإليها«.

وفي �سياق اآمالها لبلدها، تقول القو�سي »اأتمنى 

نف�سي  في  العدوان  اأتلفه  ما  اإرادتنا  ترمم  اأن 

من  البيني  ال�سراع  اأف�سده  وما  بلدي  في  و 

على  اليمني  الهم  يحملون  كثر  مثلي  حياة... 

الجمالية  بيئتنا  لتح�سين  وي�سعون  عواتقهم 

والثقافية والح�سارية.

لـ)د.ب.اأ(،  حديثها  في  القو�سي  واختتمت 

الإن�سان  »اإن  قائلة  للقارئ  ر�سالتها  باإي�سال 

تكون  اأن  فعليك  وم�ستقبله...  حا�سره  ي�سنع 

اإيجابيا في محيطك و معطاء لبلدك ... عامرا 

لها ل مخرًبا، اإ�سافة لها ل عالة عليها...�سانع 

واقع جميل وكريم لها« .

المصدر: )د ب ا(
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�سخمة  مجموعة  لديه  بولو  اأن  بالذكر  جدير 

عددها  ي�سل  المتنوعة،  الفنية  الأعمال  من 

بمبلغ  ٤7١ منها  �سعر  يقدر  7٠٠٠ قطعة،  اإلى 

٤٤7 مليون دولر.  ٤٠٠ مليون يورو، ما يعادل 

للفنون،  مركزين  على  الأعمال  توزع  و�سوف 

المكان  على  يطلق  و�سوف  بطليطلة.  اأحدهما 

»مركز روبرتو بولو للفنون الحديثة والمعا�سرة 

قلب  في  موقعه  و�سيكون  لمان�سا«،  بكا�ستييا 

قائمة  �سمن  والم�سنف  القديمة،  المدينة 

اليون�سكو للتراث العالمي.

تبلغ  م�ساحة  على  مار�ص   ٢7 في  المقر  افتتح 

لوحات  العر�ص  قاعات  وت�سم  متر،   ٨٠٠٠

عمل  بينها  من  مركبة،  واأعمال  ومنحوتات 

للفنان  اأمتار   ٩ طوله  يبلغ  »ي�سوع«  ا�سم  يحمل 

الإيطالي نينو لونيوباردي.

ثقة  �سركاءه  الفنية،  الأعمال  جامع  ويولي 

كبيرة، م�سيرا اإلى اأنه ل ي�ستبعد اإهداء المزيد 

النتظار  يف�سل  اأنه  اإل  للمتحف،  الأعمال  من 

المعر�ص  مع  الأمور  �ست�سير  كيف  يرى  لكي 

روبرتو  وكان  مقتنياته.  على  حاليا  القائم 

مان�سا  ل  كا�ستييا  حكومة  مع  اتفاقا  وقع  قد 

للمتحف  جديد  مقر  فتح  يت�سمن  المحلية، 

في مبنى مقر محكمة التفتي�ص القديمة ببلدة 

كوينكا، على م�سافة ١٨٠ كيلومترا من طليطلة، 

تتكون من ٢50 عمال وقيمتها مئات الماليين 

مقتنيات »روبرتو بولو«
 في طليطلة اإلسبانية

يعد كل من ماك�س ارن�ست، وكارل �سميدت، وكورت �سفيترز، واأو�سكار �سيلمر واإدجار ديجا، 

من الأ�سماء الكبيرة في عالم الفن الحديث، وهذا اأمر طبيعي، ولكنهم اأ�سبحوا الآن نزلء 

جدد على دير �سانتا في القديم بمدينة طليطلة الإ�سبانية، بعد اأن اأهدى جامع الأعمال 

الفنية الكوبي الأمريكي ال�سهير روبرتو بولو /67 عاما(/، مجموعته الفنية المكونة من 

250 عمال مهما ت�سل قيمتها اإلى مئات الماليين من اليوروهات اإلى الدير الذي تحول اإلى 

متحف دائم لعر�س هذه المقتنيات.

من المقرر افتتاحه عام ٢٠٢٣.

ومن المرتقب اأن ي�سم فرع كوينكا باقي الأعمال، 

الت�سوير. لفن  التجريدية  الأعمال   خا�سة 

منذ  تتابع  الإ�سبانية  ال�سحافة  اأن  اإلى  ي�سار 

بلجيكا  من  الفنية  الأعمال  نقل  اأخبار  اأ�سابيع 

بورنم�سيزا  تي�سين  وبين  بينه  وتقارن  بلده  اإلى 

واأحد  الأعمال  رجل  وكان  عاما.  ع�سرين  قبل 

اأهم هواة جمع الأعمال الفنية هانز هاينر�ص 

تي�سين بورنم�سيزا، قد اأعار الحكومة الإ�سبانية 

مجموعته الفنية الأ�سطورية لمدة ت�سع �سنوات، 

قطعة   ١٦٠٠ اأ�سل  من   ٨٠٠ مدريد  اإلى  ونقل 

في  فافوريتا  فييا  في  بق�سره  يقتنيها  فنية 

لوجانو.

١٩٩٢ متحف تي�سين  ونتيجة لذلك افتتح عام 

بورنم�سيزا، بق�سر فيياهرمو�سا، اأمام متحف 

الإ�سبانية  العا�سمة  متاحف  اأ�سهر  البرادو، 

الفتتاح  من  واحد  عام  بعد  ولكن  والعالم. 

المجموعة  بيع  على  وورثته  البارون  وافق 

يورو.  مليون   ٤٠٠ مقابل  الإ�سبانية  للحكومة 

من  تي�سين  متحف  يعتبر  الحالي،  الوقت  وفي 

اإ�سبانيا،  اأهم الموؤ�س�سات الفنية والثقافية في 

اأهم  من  واحدة  معرو�ساته  بين  من  وي�سم 

الت�سوير  فن  تمثل  التي  الخا�سة  المجموعات 

الذوق  يعك�ص  ما  وهو  الع�سرين،  القرن  في 

به  يتمتع  كان  الذي  المرهف  والح�ص  الرفيع 

هانز  ونجله   )١٩٤7-١٨7٥( تي�سين  البارون 

هاينر�ص.

في   ،١٩٥١ اأغ�سط�ص   ٢٠ في  بولو  روبرتو  ولد 

بل  اأعمال،  مقتني  مجرد  لي�ص  وهو  هافانا، 

اأي�سا، وموؤرخ فنون، ومتخ�س�ص في  هو فنان 

الأعمال  محبي  ومن  العر�ص،  قاعات  تن�سيق 

نيويورك،  في  الفن  تاريخ  در�ص  الخيرية، 

ويعتبر من اأهم مكت�سفي المواهب الفنية. عمل 

في الثمانينيات م�ست�سارا فنيا لم�ستثمرين في 

 ٢٠٠٥ الفنية، وافتتح في باري�ص عام  الأعمال 

ذلك  وبعد  هي�ستوري�سمو�ص«،  »جاليري  قاعة 

 ،٢٠١٢ عام  افتتح  حيث  بروك�سل،  اإلى  انتقل 

»جاليري روبرتو بولو«.

ال�سخ�سيات  من  روبرتو  يعتبر  ذلك  ومع 

 ١٩٩٥ اتهمه زبائنه عام  المثيرة للجدل، فقد 

باأن اإدارته تت�سم بعدم الإخال�ص وباأن اأعماله 

في  وحب�سه  اإدانته  تمت  لذا  لل�سفافية.  تفتقر 

تم�سك  اأنه  اإل  �سنوات،  خم�ص  لمدة  �سوي�سرا 

النهاية، مدعيا  التهم حتى  ببراءته من جميع 

وجود موؤامرة �سده.

تتميز مجموعته الفنية باأنها ت�سم اأعمال لكبار 

وفناني  الفلمنكيين،  الطليعة  ع�سر  فناني 

بينهم  من  ويبرز  وال�سرقية،  الو�سطى  اأوروبا 

ثم  ومن  البلجيكية،  التجريدية  المدر�سة  رواد 

اإلى الأذهان ت�ساوؤل: لماذا تنازل عنها  يتبادر 

اإلى اإ�سبانيا ولي�ص اإلى بلجيكا؟ ولكنه اأجاب عن 

ال�سوؤال بنف�سه قائال »بلجيكا بلد معقد«،  هذا 

اأن قرار اختياره لإ�سبانيا يرجع  اأي�سا  ويو�سح 

اإلى تلقيه عرو�سا مختلفة من قبل العديد من 

حكومات اأقاليم الحكم الذاتي في ٢٠١٦.

»مجموعة الفنون التي فقدتها بلجيكا« ت�سدر 

الحرة«  »بلجيكا  �سحيفة  �سدر  العنوان  هذا 

في  م�سيرة  اإ�سبانيا،  اإلى  الأعمال  نقل  بعد 

الإ�سبانية  »ال�سلطات  اأن  اإلى  نف�سه  الوقت 

تت�سمنها  التي  الأعمال  وجودة  باأ�سالة  اقرت 

المجموعة«.

المصدر: د.ب. ا
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اأحد  بوم في ت�سريحات عبر ميكروفون  وقال 

»ل�ست  المطار  في  ال�سحفيين  المرا�سلين 

الدولية  المهنية  بم�سيرتي  للت�سحية  م�ستعدا 

من اجل اأوبرا فيينا الحكومية«.

في  لبيتهوفن  »فيديليو«  اوبرا  عر�ص  وخالل 

العالمي  ال�سعيد  على  الم�سهورة  الأوبرا  دار 

بعد ذلك بفترة لي�ست بالطويلة، واجه جمهور 

الحا�سرين موقفه المتحدي بموقف مماثل من 

الفضائح تضرب دار أوبرا فيينا 
منذ تأسيسها قبل 150 عاما 

الحكومية، موقفا  اأوبرا فيينا  اتخذ كارل بوم، مدير مو�سيقى 

متحديا عندما عاد اإلى العا�سمة النم�ساوية في عام 1956 بعد 

فترة راحة ا�ستمرت خم�سة اأ�سابيع، بعيدا عن العمل ،انتقدها 

البع�س باعتبارها كانت طويلة للغاية.

جانبهم لإظهار ا�ستيائهم من غيابه .

�سهر  في  تليجراف«  »بيلد  �سحيفة  وذكرت 

�سيحات  »دوت  العام  ذلك  من  مار�ص 

حتى  الأروقة  من  وال�سافرات  ال�ستهجان 

المقاعد؛ وكان هذا �سوت الجمهور الغا�سب«.

وكان لزاما على المدير بوم ان يترك من�سبه، 

رفع  الذي  كارايان،  فون  هربرت  محله  وحل 

بف�سل  الثقافة  م�ستويات  اأعلى  اإلى  الأوبرا  دار 

ا�ستقدمهم  الذين  عالميا  الم�سهورين  النجوم 

لتقديم عرو�ص في دار الأوبرا.

موؤ�س�سة  وهي  فيينا،  في  الأوبرا  دار  تاريخ  و 

 . القبيل  هذا  من  بق�س�ص  زاخر  وطنية، 

١٥٠ في  الـ  بعيد ميالدها  الأوبرا  وتحتفل دار 

هذا  كبير.  حفل  هناك  يكون  لن  ولكن   ، عام 

العام، فالهدف هو اأن يتحدث الفن عن نف�سه.

ومتحدثا عن فعاليات الحتفال بذكرى تاأ�سي�ص 

دومينيك  العام  المدير  قال  فيينا،  اوبرا  دار 

واحدة،  �ساعة  ت�ستغرق  �سوف  »اإنها  ماير: 

و�سوف يتم اإلقاء ثالث خطب، ثم تنتهي«.

الأوبرا  ميالد  لعيد  الأول  العر�ص  ماير  ونّظم 

اأول  على  عام    ١٠٠ مرور  وبعد  مايو:   ٢٥ في 

عر�ص لأوبرا ريت�سارد �ستراو�ص بعنوان  »امراأة 

منظر خارجي لأوبرا فيينا ليال

ن�سخة  اإنتاج  تيليمان  كري�ستيان  قاد  ظل«،  بال 

غير  هوجيه  فين�سنت  اخراج  من  جديدة 

المعروف ن�سبيا.

كانت اأ�سماء طاقم الممثلين مالوفة كثيرا، بما 

في ذلك �ستيفن جولد وكاميال نيلوند واإيفلين 

هيرليتيو�ص ونينا �ستيم.

تيليمان عما  �ساأل  للفعالية،  ال�ستعداد  وخالل 

اإذا كانت فرقة الأوبرا ل تزال تحتفظ بال�سجل 

بقوله  ماير  ١٩١٩،فاأجاب  عام  منذ  الأ�سلي 

»بالطبع، ال�سجل مازال موجودا لدينا«.

و الفرن�سي ماير / ٦٣ عاًما / م�سوؤول منذ عام 

األف  تقدم  التي  الأوبرا  دار  اإدارة  ٢٠١٠عن 

عر�ص �سنوًيا بميزانية تبلغ حوالي ١٢٠ مليون 

يورو )١٣٤ مليون دولر( ..

ا األ تكون هذه  وبالن�سبة له، كان من المهم اأي�سً

٢٣٠٠�سيف من  الذكرى منا�سبة قا�سرة على 

وراء  ال�سبب  هو  وكان هذا  ال�سخ�سيات.  كبار 

ا حفلة مو�سيقية مجانية  ت�سمين البرنامج اأي�سً

والتي  الأوبرا،  دار  اأمام  الطلق  الهواء  في 

ال�سهير  رنج�سترا�سه  �سارع  اإغالق  تم  ب�سببها 

في فيينا اأمام حركة المرور.

الفعالية  فيها  تقام  التي  الأوبرا،  دار  وت�سم 

الجتماعية النم�ساوية ال�سنوية ال�سهيرة، اأكبر 

ولدى  العالم.  في  الفنية  الموؤلفات  من  عدد 

ماير وفريقه ١٢٠ عماًل مو�سيقًيا و ٦٢ رق�صة 

باليه.

فاإن  العر�ص،  من  المغنين  اأحد  ان�سحب  واإذا 

اوبرالية  اعمال  لثالثة  المعدات  لديها  الفرقة 

لتقديمها في الحالت الطارئة وهى »تو�سكا« ،و 

»اك�سير الحب« ،و »دون با�سكوال«.

»اذا  كوزاك  بيتر  الفنية  ال�سوؤون  مدير  وقال 

فاإنه يمكننا  النهار،  حدثت حالة طارثة و�سط 

ال�ساعة  في  الثالثة  العمال  هذه  عر�ص 

ال�سابعة م�ساء«.

الفني،  الفريق  من  كرامر  هربرت  وبح�سب 

عر�ص  في  المتمثل  ال�سخم  الإنجاز  يتطلب 

في  الم�سرح  على  رق�سات   ١٠ و  اأوبرا   ٥٥

المو�سم الحالي مهارات ٣٤٠ فردا من الكوادر 

الفنية. وت�سم هذه الكوادر منجدين ونجارين 

ور�سامين و�سانعي اأقفال وحتى �سانع احبال.

وقال »اإذا كان الو�سع المالي في حالة جيدة، 

للغاية«،  �سيئين  اأ�سخا�ص  على  نح�سل  ف�سوف 

في اإ�سارة اإلى �ساعات العمل غير الجذابة في 

كثير من الأحيان.

واأحدث ف�سيحة هزت دار الأوبرا كانت تتعلق 

اتهام  وتم   . الأوبرا  دار  في  الباليه  باأكاديمية 

معلمة تم ف�سلها منذ ذلك الحين، بالتحر�ص 

بالطالب واإ�ساءة معاملتهم. ويتردد اأن الإذلل 

والعنف والترهيب انت�سر على نطاق وا�سع تحت 

قيادتها.

جاذبية  هو  فيه  جدال  ل  ما  فاإن  ذلك،  ومع 

يجذب  اأداءهم  اإن  حيث  الفرقة،  راق�سي 

وهذه   - المئة  في  ٨٨ر٩٩  تبلغ  ح�سور  ن�سبة 

اأعلى، حتى من ن�سبة ح�سور الجمهور  الن�سبة 

المائة.  في  ٣7ر٩٩  تبلغ  التي  الأوبرا  عرو�ص 

عام  في  البجعة  بحيرة  اوبرا  عر�ص  وادخل 

لالأرقام  جيني�ص  مو�سوعة  في  ١٩٦٤الفرقة 

المنبهر  الجمهور  طالب  اأن  بعد  القيا�سية 

خ�سبة  على  ال�سطفاف  الممثلين  من  بالأداء 

الم�سرح ٨٩  مرة بعد انتهاء العر�ص لتحيتهم 

على اأدائهم .

ويعنى ارتفاع الطلب على التذاكر في دار اأوبرا 

م�ستعدون  الأوبرا  ع�ساق  من  العديد  اأن  فيينا 

على  للح�سول  ل�ساعات  طوابير  في  للوقوف 

مخ�س�سة  تذكرة   ٥٠٠ من  واحدة  تذكرة 

فقط  الم�ساهدون  فيها  يقف  التي  لالماكن 

وتبلغ  بالمقاعد،  الخا�سة  التذاكر  نفاد  بعد 

المخ�س�سة  لالماكن  الواحدة  التذكرة  قيمة 

للوقوف ١٠ يورو.

فيها  ذهب  التي  المرة  عن  ومتحدثا 

المخ�س�سة  لالأماكن  تذكرة  على  للح�سول 

المغني  قال  الواقفين،  للم�ساهدين 

مجموعة  مطلقا  ا�ساهد  »لم  �ساد  مي�سائيل 

قوي،  ت�سميم  لديهم  كان  الأ�سخا�ص  من 

الوقت  وفي  للغاية،  مخل�سون  و  ومتحم�سون 

وقحة«. ت�سرفاتهم  كانت  نف�سه 

العالمي  العر�ص  بتنظيم  الفرقة  قرار  وقوبل 

ثماني  دام  توقف  بعد   ٢٠١٨ عام  في  الأول 

المفتر�ص  بتقييمات متباينة. كان من  �سنوات 

للمخرج  فايدين«،  »دي  اوبرا  تتناول  اأن 

تمثله  الذي  �ستود،الخطر  ماريا  يوهان�ص 

اليمينية  وال�سعبوية  المتطرفة  الحركات 

لتهامات  تعر�ست  لكنها  الديمقراطية،  على 

التي عفا  المبتذلة  الأفكار  الكثير من  باحتواء 

عليها الزمن .

واوبرا فيينا الحكومي يطاردها النقد.

وبحلول الوقت الذي تم فيه افتتاح المبنى في 

المعماريان،  مهند�ساها  كان   ،١٨٦٩ مايو   ٢٥

نول،  دير  فان  وادوارد  فون،  زيكارد  اأوج�ست 

قد توفيا.

تحمل  ي�ستطع  لم  لنه  نول  دير  فان  وانتحر 

النقد العام لمبنى الوبرا .

فقد كانت ال�سوارع المحيطة بدار الأوبرا اأعلى 

في  لها  مخطًطا  كان  مما  واحد  متر  بمقدار 

الم�ستعار  ال�سم  اطالق  اإلى  ادى  مما  الأ�سل، 

المبنى  على  الغارق«  »ال�سندوق  المهين 

الجديد . وتوفي المهند�ص المعماري الم�سارك 

ال�سابة  جراء  بالطويلة  لي�ست  فترة  بعد  له 

بمر�ص الرئة.

فرانز  الإمبراطور  اأن  الأ�سطورة  وتحكي 

المبنى،  منتقدي  اأ�سد  اأحد  الأول،  جوزيف 

وفاة  ب�سبب  الالذعة  تعليقاته  عن  تخلى 

المهند�سين الثنين، ولجاأ بعد ذلك ف�ساعدا 

»اإنه كان  ا�ستخدام عبارات متداولة مثل   اإلى 

جميال للغاية وكنت �سعيدا به«

بيتر كوزاك، المدير الفني لأوبرا فيينا )ي�سار(، وهربرت كرامر من الإدارة الفنية لالأوبرا، في اإحدى قاعات دار الأوبرا 
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يجعل الجمهور جزءا من العمل

عرض فورزا بروتا المسرحي ..
 أن تتعلم كيفية االستمتاع باللحظة

»القوة  يعني  الإ�سبانية  باللغة  عنوان  )وهو  بروتا«  »فورزا  عر�س  يعد 

اإلى  ينتمي  م�سرحًيا  ا  عر�سً جيم�س،  ديكي  المخرج  اأطلقه  الذي  الغا�سمة« 

العر�س  الكلي.  العر�س  من  جزًءا  فيه  الجمهور  ي�سبح  اإذ  الحداثة،  بعد  ما 

الأرجنتيني التفاعلي ي�ستح�سر ن�سخة تفاعلية من عر�س �سيرك دو �سوليل 

الأزياء  اأو  المهرجين  بدون  مب�سطة،  ن�سخة  اأنها  اإل   )Cirque du Soleil(

الخا�سة اأو اأعمال ال�سيرك التقليدية. وقد اأجري هذا الحوار مع مخرجه 

ديكي جيم�س على هام�س تقديمه اأخيًرا في �سيول. 

 أليساندرا بونانومي ـ اآلسيان
ترجمة: التكوين

التي  الكورية  الثقافة  الجوانب  هي  ما 
ركزتم عليها في العرض؟

بم�سرح  يتعلق  فيما  تغييرات  اأجري  اأن  قررت 

العّداء والفقرات المو�سيقية.  العر�ص والرجل 

كوريا  ثقافة  على  خا�ص  ب�سكل  اأركز  لم 

الكوريين  لكنني ركزت على عادات  الجنوبية، 

والرق�ص  الغناء  يحبون  اإنهم  الجنوبيين. 

ال�سبب  لهذا  العر�ص.  اأثناء  وال�سراخ  والقفز 

العر�ص  نهاية  في  ج«  »الدي  م�سهد  اأ�سفنا 

ليتمكن النا�ص من ال�ستمتاع به.

خالل  شاركوا  الذين  المؤدين  عدد   كم 

جميع العروض؟ 
عن  بحثا  ممثل،   ٢٠٠ من  اأكثر  بتدريب  قمنا 

اأ�سخا�ص معبرين. العر�ص يحتوي على لحظات 

هادئة وحيوية، لذلك نحتاج اإلى فنانين قادرين 

نحن  المزاجية.  الحالة  هذه  عن  التعبير  على 

الممثلين  بين  الأداء  فناني  عن  دائًما  نبحث 

والراق�سين. بعد جل�سات ال�ستماع في اأجزاء 

مختلفة من العالم، نقوم عادة بتدريبهم ونرى 

نقوم  ذلك،  على  عالوة  مًعا.  يعملون  كيف 

بالتدريب المبا�سر حتى يت�سنى للممثلين تعلم 

كيفية التفاعل مع الجمهور.

الموضوع  لنا  توضح  أن  يمكنك   هل 
وكيف جاءت فكرة العرض؟ وما هو مصدر 

إلهامك؟

وممتع.  وخفيف  ترفيهي  عر�ص  بروتا«  »فورزا 

اأجواء  من  م�ستوحى  بالحتفال،  �سبيه  هو 

ا فكرًيا  الكرنفالت والحفالت. اإنه لي�ص عر�سً

بالأحرى  اإنه  فيه؛  التفكير  اإلى  النا�ص  يحتاج 

لحظة لالبتهاج. اأريد اأن يكون الجمهور جزًءا 

وجود  عدم  في  ال�سبب  هو  وهذا  العر�ص،  من 

يكون  اأن  اأتطلع  اإنني  اأو م�سرح محدد.  مقاعد 

العر�ص رحلة وجدانية يعبرها النا�ص.

كم من الوقت يستغرق إلعداد العرض؟

الإنتاج  قبل  لما  الإعداد  مرحلة  ا�ستغرقت 

لمدة اأ�سبوعين، ولكن قبل ذلك عدة اأ�سهر في 

الأرجنتين حيث قمنا بتجهيز العر�ص ل�سيول. 

كبير من  بم�ساركة عدد  للغاية  كبير  اإنتاج  اإنه 

)خيمة  الم�سرح  بناء  ا�ستغرق  وقد  الموؤدين. 

عمالقة( في �سيول الكثير من الوقت.

األضواء،  )الموسيقى،  الجوانب  وماهي 
الناس  على  يتوجب  التي  إلخ(  المظهر، 

االنتباه إليها؟
ما  �سخ�ص  على  اأقترح  لن  اأنني  الحقيقة 

الجمع  الواقع،  في  معين.  ب�سيء  بالهتمام 

والأ�سواء،  المو�سيقى،  الجوانب،  مختلف  بين 

يجعل  ما  هو  ذلك  كل  والجمهور،  والموؤثرات، 

هذا العر�ص خالقا. اإذا ا�سطررت اإلى ت�سليط 

ال�سوء على �سيء معين، فهو رد فعل الجمهور 

في  النا�ص  ي�سيفها  التي  الطاقة  اإن  الكوري. 

�سيول على العر�ص مذهلة.

 وكيف تستعدون إلقامة هذا العرض؟

الجميع يفعل اأ�سياء مختلفة. �سخ�ص ما يمار�ص 

اليوغا، و�سخ�ص اآخر يذهب اإلى �سالة الألعاب 

الريا�سية، وما اإلى ذلك. يعتمد ذلك على دور 

الراق�سات،  فهناك  العر�ص.  في  واحد  كل 

عالوة  والممثلون.  البهلوانية،  الألعاب  وموؤدو 

على  قادرات  الفنانات  جميع  فاإن  ذلك،  على 

ذاته  ال�سيء  الأخريات،  زميالتهن  دور  لعب 

�سبيل  فعلى  الذكور.  الموؤدين  على  ينطبق 

دائًما.  نف�سه  هو  لي�ص  اء  العدَّ الرجل  المثال، 

نكت�سف عادة اأدوارنا قبل �ساعات قليلة من بدء 

العر�ص. اإننا كل يوم نوؤدي م�ساهد مختلفة مع 

اأ�سخا�ص مختلفين، ما يجعلني اأ�سعر اأن هناك 

�سيئا جديدا كل يوم.

الجمهور  لدى  المعتاد  الفعل  رد  هو  ما 
حتى اآلن؟ وهل يتغير ذلك من بلد آلخر؟

مختلفة  بطرق  يتفاعل  الجمهور  اأن  اكت�سفت 

باختالف البلدان. ففي الأرجنتين، على �سبيل 

للغاية  �ساخبين  الأ�سخا�ص  يكون  المثال، 

ويحبون الت�سال الج�سدي. في الجانب الآخر، 

لي�سعروا  اأطول  وقت  اإلى  الآ�سيويون  يحتاج 

هذا  اأن  اأعتقد  بالعر�ص.  وال�ستمتاع  بالراحة 

مجرد اختالف ثقافي لأن النا�ص في اآ�سيا لديهم 

التوا�سل الج�سدي ولكن في  فكرة مختلفة عن 

لغة  العر�ص  هذا  في  الجميع.  ي�ستمتع  النهاية 

ن�ستخدمها  التي  الوحيدة  الطريقة  الج�سد هي 

للتوا�سل، وهذا يت�سابه اإلى حد كبير في جميع 

اأنحاء العالم. العواطف هي نف�سها اأي�سا. ربما 

يعبر النا�ص عنها بطريقة مختلفة ولكن الجميع 

ي�ستمتعون اأثناء العر�ص وي�سعرون بالحيوية.



Once Upon a Time ... in Hollywood )ذات مرة ... في هوليوود(: 
فيلم درامي يحكي ق�سة ممثل تلفزيوني متعجرف وذو �سخ�سية مزدوجة، 

ال�سنوات  خالل  ال�سينما  �سناعة  في  والنجاح  ال�سهرة  لتحقيق  يتحايل 

اأنجلو�ص.  لو�ص  في   1969 بعام  هوليوود  في  الذهبي  الع�سر  من  الأخيرة 

للمخرج: كوانتين تارينتينو، وبطولة النجوم: ليوناردو ديكابريو، وبراد بيت. 

øØdG

 ™`HÉ°ù`dG

Spider-Man: Far From Home )الرجل العنكبوت بعيدا عن المنزل(: 
وتوم  زندايا،  وبطولة:  وات�ص،  جون  اإخراج:  من  والمغامرة  الأك�سن  فيلم 

اأحدثها  التي  الكارثة  بعد  متتالية  الأحداث  تاأتي  هولند، وجيك جيلنهال. 

)ثانو�ص( في الجزء الأخير من »الأفنجرز« يعود الرجل العنكبوت لمواجهة 

�سخ�سية  من  الكوميدي  الطابع  تحمل  م�ساهد  في  ومتغير  مختلف  عالم 

البطل. 

bridges 21 )٢١ ج�سرا(: 
والجريمة  المغامرة  فيلم 

كريك،  براين  للمخرج: 

كيت�ص،  تايلور  وبطولة: 

بو�سمان،  وت�سادويك 

تدور  ميلر.  و�سيينا 

في  محقق  حول  الأحداث 

ق�سم ال�سرطة يح�سل على 

بنف�سه  للت�سحية  فر�سة 

مقابل غلطة ارتكبها. 

  إعداد: أنوار البلوشية

على الشاشة 

�سيارة  و�سائق  محقق  بين  يجمع  الذي  الكوميدي  الأك�سن  فيلم   :Stuber
متوقعة.  غير  مغامرة  ليلة  في  ال�سائق  بتجنيد  المحقق  يقوم  حيث  اأجرة، 

وبيتي  باوتي�ستا،  اإخراج: مايكل داو�ص، وبطولة: كارين جيالن، وديف  من 

جيلبين.

Tel Aviv on Fire )تل اأبيب على نار(: دراما 
رومان�سية تحمل الطابع الكوميدي، للمخرج: 

ولبنى  نا�سف،  قي�ص  وبطولة:  زغبي،  �سمح 

حول  الأحداث  تدور  بيتون.  ويانيف  عزبال، 

الخبرة،  عديم  فل�سطيني  �ساب  وهو  »�سالم« 

ال�سعبية،  »ال�سابون«  اأوبرا  في  كاتًبا  ي�سبح 

ثم تبداأ م�سيرته الإبداعية في الزدهار حتى 

يختلف اأحد الجنود �سد الداعمين الماليين 

ينتهي  اأن  ينبغي  التي  الكيفية  حول  للعر�ص 

بها العر�ص الذي كتب ق�سته »�سالم«، فيقع 

»�سالم« بينهم في الو�سط.

لظاهرة  الحقيقية  الأحداث  من  م�ستوحى  درامي  فيلم   :Jabariya Jodi
دفع  لتجنب  بذلك  يقومون  حيث  »بيهار«  منطقة  في  العري�ص  اختطاف 

المهور. للمخرج: برا�سانت �سينغ، وبطولة: �سيدهارث مالهوترا، وبارينيتي 

�سوبرا، وجاويد جافري. 

�سخ�سان  وهما  و«اأ�ستا«،  »�سيفا«  ق�سة  يحكي  رومان�سي  فيلم   :Malaal
ومن  الحب.  براءة  يعانون من  متباينة حيث  للغاية من خلفيات  مختلفان 

هاداوالي،  مانغي�ص  للمخرج:  وجهته؟  حبهما  �سيجد  هل  الأحداث  خالل 

وبطولة: ميزان جافري، و�سارمين �سيغال.

»اأنات  الريا�سيات  عالم  حياة  ق�سة  من  م�ستوحى  الفيلم   :Super 30
ال�سهير   30 كومار« الذي يتخذ من »باتنا« مقًرا له، ويدير برنامج �سوبر 

رو�سان،  هريتيك  النجم:  بطولة  من  الدولي.  باتنا  معهد  في  للطموحين 

وبانكاج تريباتي. واإخراج: �سانجيف داتا. 

 Pal Pal Dil Ke Paas…: فيلم رومان�سي يحكي عن ق�سة حب �سابة، 
ديول،  �سوني  للمخرج:  الثلجية.  الجبلية  المناطق  الأحداث في  تدور  حيث 

وبطولة: كاران ديول، ابن الممثل والمخرج �سوني ديول، وهو اأول ظهور له 

كممثل.  

Mental Hai Kya: دراما رومان�سية مجنونة، من بطولة النجمة: كانجانا 
رانوت وراجكومار راو، واإخراج: براكا�ص كوفيالمودي. 

الأفالم الهندية
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فيلم األطفال )األنيميشن(

اأفالم هوليوود ال�سهيرة اأ�سبحت جزًءا ل يتجزاأ 

في  عليها  اعتدنا  التي  المهمة  الأن�سطة  من 

حياتنا، ننبهر بالم�ساهد والأماكن الخالبة التي 

نراها على �سا�سات ال�سينما، ونت�ساءل عن المكان 

الذي تم فيه ت�سوير هذه الأفالم ال�سخمة، حيث 

يجب اأن ندرك وجود ا�ستديوهات متخ�س�سة في 

�سناعة الأفالم، بل هي امبراطوريات �سينمائية 

٦ ا�ستديوهات ُتخرج  عمالقة. هنا �سنذكر اأبرز 

اأكثر من 90 % من اإنتاج هوليوود. 

ا�ستوديوهات وارنر برو�س

»Warner Bros« 

ال�سركة المالكة لال�ستوديوهات هي امبراطورية 

تايم وارنر »Time Warner« الإعالمية التي يراأ�ص 

مجل�ص اإدارتها المليارديرال�سهير جيفري بيك�ص، 

ت�سم العديد من ال�سركات الفرعية. يقع مقرها 

في مدينة بيربانك التابعة لولية لو�ص اأنجلو�ص، 

اأكثر من  2013 فقط  ال�سركة خالل عام  اأنتجت 

 ٥ 60 �سل�سلة ترفيهية باإجمالي اإيرادات زاد عن 

 The« باليين دولر، ومن اآخر ما قدمته فيلم ليغو

 Rise of an  « امبراطورية  �سعود  وفيلم   »Lego

Empire« وفيلم جودزيلال »Godzilla« وحافة الغد 

ال�سهير  الرعب  وفيلم   »Edge of Tomorrow«

 »Gravity« فيلم  اإلى  اإ�سافة   »The conjuring«

مهرجان  في  اأو�سكار  جوائز   7 على  الحا�سل 

التاريخية  الأعمال  عن  اأما  ال�سهير.  اأو�سكار 

ال�سل�سلة  ف�سملت  برو�ص  وانر  ل�ستوديوهات 

 Lord of« الخواتم  ب�سيد  المعروفة  ال�سهيرة 

The rings« اإ�سافة اإلى ال�سل�سلة الأ�سهر »هاري 
بوتر«، وغيرها الكثير.

The Lion King
الملك(  )الأ�سد  بالمغامرة،  المليء  الدرامي  الفيلم  الختيار على هذا  وقع 

الكبار  �سيحبه  الذي  الأنيمي�سن  دائما،  تتجدد  تنقر�ص، وحكاية  اأ�سطورة ل 

قبل ال�سغار، لأنه يعود بنا اإلى ق�سة الطفولة، ولكن بتقنية متطورة ومبهرة. 

تدور الأحداث حول هروب ملك الغابة الأ�سد ال�ساب، بعد مقتل والده على 

يد الأعداء، ل�ستك�ساف المعنى الحقيقي للم�سوؤولية وال�سجاعة. من اإخراج: 

واآمي  كروفر،  ودونالد  روجين،  �سيث  الأ�سوات:  وتمثيل  فابريروا،  جون 

�سيداري�ص، و�سوت مميز جدا للفنانة »بيون�سيه«.

6  استديوهات كبرى في صناعة السينما

ا�ستوديوهات �سي بي اإ�س

»CBS Studios« 
للبث  كولومبيا  ل�سبكة  مملوكة  ال�ستوديوهات 

اأنتجت ال�سركة في عامي   .  »CBS Corporation«

 The« اأبرزها  الأفالم  من  العديد  و2013   2012

 The« و   »Seven Psychopaths« و   »Last Vegas

 The woman In« ا  واأي�سً  »kings of Summer

 »The Mechanic« مثل  اأفالم  اإلى  اإ�سافة   »black

اأنتجت  ا  و »Extra Ordinary Measures«.. تاريخيًّ

وال�سال�سل  الأفالم  من  العديد  ال�ستوديوهات 

 »Spider Man« الناجحة ك�سل�سلة الرجل العنكبوت

وفيلم كازينو رويال، و�سفرة دافين�سي والكثير من 

الأعمال الناجحة.

ا�ستوديوهات والت ديزني

»Walt Disney«
اأحد اأقدم �سركات اإنتاج الأفالم والمواد الترفيهية 

ويديرها رجل الأعمال روبرت اإيجر، اأنتجت اأفالًما 

ميكي  مثل:  �سهيرة  متحركة  ر�سوم  و�سخ�سيات 

الآونة  وفي  ال�سبعة،  والأقزام  و�سنووايت  ماو�ص 

ا�ستوديو  على  ديزني  والت  ا�ستحوذت  الأخيرة 

»Pixar«  لتتاأ�س�ص �سركة »Disney-Pixar« وهي اأكبر 

ديزني  تمتلك  كما  ال�ستة  هوليوود  ا�ستوديوهات 

اأنتجت   .»Marvel Studio« مارفل  ا�ستوديو  ا  اأي�سً

ا�ستوديوهات ديزني �سل�سلة من الأعمال ال�سهيرة 

على  »Frozen«  الحا�سل  الأنيمي�سن  فيلم  اآخرها 

جائزة اأو�سكار عام 2013 ومن اأ�سهر اأعمالها فيلم 

الأنيم�سن ال�سهير »Avatar« وفيلم »Brave« وفيلم« 

وفيلم   »Planes« وفيلم   »Monsters University

»Tangled« وتبرع ا�ستوديوهات ديزني ب�سكل خا�ص 

في اأفالم الأنيمي�سن.

ا�ستوديوهات بارامونت

»Paramount pictures«
لالإنتاج  ال�سهيرة  فياكوم  ل�سركة  تابعة  وهي 

ريد�ستون،  �سامنز  اأي�سا  ويديرها  الإعالمي 

 Paramount« وت�سم �سركتي بارمونت ال�سهيرتين

اأنتجت   .»Paramount animations« Pictures« و 

اأفالم  مثل  الأفالم  من  العديد  ال�ستوديوهات 

»The wolf of wall street« و »The world war Z« و 

»pain and gain« و فيلم »Noah« وغيرها.

اأفالم  �سل�سلة  فت�سم  اأعمالها  اأ�سهر  عن  اأما 

العراف ال�سهيرة »The God father« و�سل�سلة 

 Mission« م�ستحيلة  ومهمة   »The transformers«

 .»Impossible

فوك�س القرن الع�سرين

»Fox 21th Century«
فوك�ص  ل�سركة  المملوكة  ال�ستوديوهات  هي 

ويديرها  يملكها  التي  والع�سرين  الحادي  القرن 

الملياردير ال�سهير روبرت ميردوخ. ت�سم قائمة 

فيلم  مثل  الناجحة  الأفالم  من  الكثير  اأعمالها 

 »The internship« و »The wolverine»و »Life of Pi«

وغيرها.

�ستوديوهات يونيفر�سال

»Universal Studios«
كومكا�ست  ل�سركة  مملوكة حاليا  ال�ستوديوهات 

مثل  فرعية  �سركات  مجموعة  داخلها  وت�سم 

»Universal Studios« و »Universal Pictures« ومن 

 world end وفيلم Rush اآخراأعماله في 2013 فيلم

وغيرها.   »The world end« وفيلم   Mama وفيلم 

اأما عن اأ�سهر اأعمالها فت�سم ال�سل�سلة ال�سهيرة 

»Fast and furious« وغيرها الكثير .

ت�ستهر  التي  الفرن�سية  بولينيزيا 

ومياهها  و�سواطئها اخلالبة  بطبيعتها 

الفريوزية الغنية باحلياة البحرية، كما 

جمموعات  الفرن�سية  الأرا�سي  ت�سم 

العالية  اجلبال  بها  حتيط  اجلزر  من 

النخيل  اأ�سجار  بها  وحتيط  الرتفاع، 

وال�سعاب املرجانية التي تك�سب املحيط 

ال�سواطئ  تلك  مياه  ويف  الأزرق.  لونه 

ال�سافية ميكن لل�سياح ال�سباحة حيث 

ال�سياح،  اأرجل  و�سط  الأ�سماك  تطفو 

لقطات  اجلبال يف  الغيوم  اإذ حتت�سن 

يف  ال�سياح  ويعرب  واإبداعية.  جمالية 

بانيان  التني  باأ�سجار  اجلزر  هذه 

ال�سخمة واخليزران.

شواطئ فرنسية خالبة ومياه فيروزية رقراقة 
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ارتفاع عدد زوار السلطنة عبر السفن السياحية بنسبة 7.%5٣
زوارها  اأعداد  يف  ارتفاعا  ال�سلطنة  ت�سهد 

األف   ٢٢ بلغت  ال�سياحيةالتي  ال�سفن  عرب 

العام  مع  مقارنة   %٥٣.7 بن�سبة  زائر 

منو  اإىل  الإرتفاع  هذا  واأدى  املا�سي، 

 ٥.٣ الت�سنيف  ذات  الفنادق  اإيرادات 

ريال  مليون   ٢٤.١ اإىل  و�سلت  حتى  جنوم 

عمانيا. 

وو�سحت البيانات اأن الزوار القادمني اإىل 

واحتل  زائر  األف   ٣٣١ اإىل  ارتفع  ال�سلطنة 

األف   ١٥٢ بعدد  الأوىل  املرتبة  اخلليجيون 

الزوار.  عدد  من   %٤٦ ن�سبته  ما  اأي  زائر 

كما بلغ عدد زوار الربك املائية بولية وادي بني خالد ٨٥٥٢ زائرا خالل اإجازة عيد الفطر املبارك، بينما بلغ 

زوار اجلبل الخ�سر مبحافظة الداخلية ١١ األفا و٢٤١ زائر، اأما املركز العلمي ملحمية ال�سالحف براأ�ص اجلنز 

فقد و�سل زواره اإىل اأكرث من 7٠٠ زائر يف ثاين اأيام عيد الفطر املبارك.

الأعمال  خمتلف  مع  الإجناز  يتوا�سل 

م�سروع  لتنفيذ  الرتميم  وعمليات  والإن�ساءات 

تطوير م�سفاة العربيني بولية احلمراء، لي�سل 

الإجناز اإىل اأكرث من ٤٠ %، ويعد هذا امل�سروع 

والقت�سادية  ال�سياحية  التنمية  لتعزيز  هدفا 

املرافق  حتديث  اإىل  ي�سعى  والذي  للمنطقة 

جديدة  مرافق  واإن�ساء  وترميمها  القدمية 

كرتميم البوابة الرئي�سة حلارة م�سفاة وتطوير 

الإر�سادية.  اللوحات  ال�سيارات وتوفري  مواقف 

للزوار  املختلفة  الوجبات  تقدم  وخمابز  مطاعم  لت�سبح  احلارة  منازل  بع�ص  ترميم  اإىل  امل�سروع  ي�سعى  كما 

وال�سياح، ومن املتوقع اإجناز امل�سروع يف الربع الأخري من العام اجلاري. 

تنفيذ أكثر من 40 % من مشروع تطوير مسفاة العبريين
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منذ اأن ُكّنا �سغاًرا، اعتدنا على اأن التخطيط لل�سفر يكون عبر مكاتب بها وافدون، 

عدة،  لأ�سباب  الوطن،  خارج  �سيفهم  ق�ساء  في  للراغبين  الخدمة  هذه  ُيقّدمون 

تختلف من �سخ�س اإلى اآخر. لكن اليوم، ومع ات�ساع الو�سائل الإلكترونية وتنوعها 

اإليها  المهنة، بل ينطلق بع�سهم  للُعمانيين موطئ قدم في هذه  اأ�سبح  و�سهولتها، 

من �سغف وحّب ولي�س كوظيفة، مما اأثمر نجاًحا لهم داخل ال�سلطنة وخارجها، 

اآراء  ا�ستطلعنا  القادمة،  ال�سطور  وفي  بالبنان.  اإليه  ُي�سار  منهم  البع�س  واأ�سبح 

مجموعة من هوؤلء ال�سباب الذين اقتحموا هذا العالم، لنعرف منهم اأي البلدان 

ل�سفر  لهم، والن�سائح  ُيقدمونها  التي  ال�سمانات  الُعمانيون، وما  اإليها  ُي�سافر  التي 

مريح، واأخبرونا كذلك ببع�س الطلبات الغريبة من الراغبين في ال�سفر.

شباٌب 
ُعمانيون

يقتحمون عالم 

التخطيط للسفر

موضة سفر وبلدان جديدة 
مكتب  �ساحب  الحارثي  علي  بن  �سرحان  يقول 

التي  الدول  اأكثر  اأن  وال�سياحة  لل�سفر  اإثراء 

واأذربيجان.  تركيا  هي   الُعمانيون  اإليها  ي�سافر 

�ساحب  الخياري  �سعيد  بن  محفوظ  يرى  بينما 

والبو�سنة،  تركيا،  باأنها  الم�سافر  ترحال  مكتب 

وماليزيا. 

مكتب  من  الحمداني   �سالم  بن  �سعيد  ويوؤكد 

الُعمانيين  اأن  وال�سياحة  لل�سفر  التجاهات 

ُي�سافرون اإلى مختلف اأنحاء العالم، لكن هناك 

العربية  المملكة  تركيا،  تايلند،  حول  اأكثر  طلًبا 

ال�سعودية.  

ويو�سح محمد بن خمي�ص المعولي المدير العام 

اأنه  وال�سياحة  لل�سفر  الذهبي  ال�سعاع  ل�سركة 

كان  م   ٢٠١٤ اإلى  م    ٢٠١١ من   الفترة  خالل 

تركيز الُعمانيين على ماليزيا و�سريالنكا وبع�ص 

دول اأوروبا، ومنذ عام ٢٠١٥م اإلى عام ٢٠١7م 

وجورجيا  والهر�سك  البو�سنة  على  التركيز  كان 

و�سريالنكا واأذربيجان  اأما خالل عامي ٢٠١٨م 

والبو�سنة  تركيا  على  التركيز  فكان  و٢٠١٩م 

والهر�سك واأذربيجان. 

  سرحان الحارثي: 
على المسافر االستمتاع 
بكل دقيقة أثناء رحلته 
ويوثق أحلى األوقات

بالمغامرات  ممتلئة  الأيام  هذه  وجميع  بنف�سه 

والجولت اليومية.  

بتوفير  يقومون  اأنهم  الخياري  محفوظ  ويو�سح 

حجوزات  في فنادق نظيفة ومناطق حيوية وبها 

يكون  وبع�سها  والمطاعم  الأ�سواق  مثل  خدمات 

يوفرون  كما  ورائعة  جميلة  مناظر  على  مطاًل 

طرازات  وذات  ومكيفة  نظيفة  حافالت  لل�سائح 

اإلى  �سياحية  جولت  اإلى  بالإ�سافة  حديثة، 

اأف�سل واأجمل الأماكن التي ت�ستحق الزيارة. اإلى 

والحجوزات  الأوراق  كل  ال�سائح  ت�سليم  جانب 

الخا�سة به. ويقّدم مكتب �سعيد الحمداني عدة 

مكتبهم،  الم�سافر  دخول  من  ابتداًء  خدمات 

حيث ُيطلعونه على الأ�سعار عبر ال�سا�سة ل�سمان 

ال�سفافية، كما ُيوفرون عدة خيارات لكل برنامج 

�سياحي بحيث ي�ستطيع الزبون اأن يختار بنف�سه 

دون فر�ص خيار عليه، ومتابعته ب�سكل دائم. 

التعامل  من  بد  ل  باأنه  المعولي  محمد  ويوؤكد 

  محفوظ الخياري: 
التي  الدولة  اختيار 
المسافر،  تَوجه  تناسب 
المعلومات  كل  وجلب 
عنها والتفاصيل 

�ساحب  المفرجي  �سعيد  بن  �سالم  ويرى 

التي  الدول  اأكثر  اأن  لل�سفريات  �سراج  مكتب 

العام  خالل  اإليها  ال�سفر  في  الُعمانيون  يركز 

اأذربيجان وتركيا وماليزيا  ٢٠١٩م هي  الجاري 

والبو�صنة.

كيف نضمن سفًرا مريًحا؟
�ساألنا َمن ا�ستطلعنا اآراءهم عن ال�سمانات التي 

مريح،  ب�سفر  ينعموا  كي  للم�سافرين  يقدمونها 

هي  خدماتنا  قائال:  الحارثي  �سرحان  فُيجيب 

�سر نجاحنا حيث بقدر كبير من الهتمام ن�سمن 

برنامجه.  ينا�سب  الذي  المريح  ال�سفر  لل�سائح 

مع  توا�سل  اأول  منذ  يبداأ  الهتمام  وهذا 

واإمكاناته  احتياجاته  اأكثر  فهم  فنحاول  الزبون 

جميع  عن  ونجيب  خ�سو�سياته  جميع  ونراعي 

الخدمات  اأف�سل  عليه  ونعر�ص  ا�ستف�ساراته 

ال�سياحي  برنامجه  �سمولية  لن�سمن  والعرو�ص 

اختارها  التي  الأيام  لعدد  متكاماًل  لي�سبح 
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وكيلة  تكون  م�ستوى  ذات  عالمية  �سركات  مع 

ل�سركتهم، ثم يتم بعد ذلك اختيار الفنادق ذات 

�ساأنها  من  التي  الممتازة  والمواقع  الموا�سفات 

اأف�سل  واختيار  الزبائن،  لجميع  الراحة  �سمان 

ال�سائقين والموا�سالت المريحة، وتوفير جميع 

رحلته  اأثناء  ال�سائح  يحتاجها  الذي  المتطلبات 

كبطاقات الهاتف.  

ويذكر �سالم المفرجي اأنهم ي�سمنون حجوزات 

مع  التوا�سل  خدمة  ويقدمون  وموؤكدة،  �سل�سة 

علي  اأما  وبعده.  واأثنائه  ال�سفر  قبل  العمالء 

لل�سفر  العطالت  بيت  مكتب  �ساحب  العا�سمي 

توفير  اإلى  ي�سعون  اأنهم  فيو�سح  وال�سياحة 

العمالء،  احتياجات  تلبي  مختلفة  خدمات 

�سياحية  وجهات  عدة  في  مكاتب  خالل  من 

وتركيا  و�سريالنكا  وتايلند  واأندوني�سيا  كماليزيا 

المختلفة؛  العالم  ودول  واأذربيجان  والبو�سنة 

من  عاٍل  م�ستوى  ذات  خدمات  تقديم  ل�سمان 

الجودة والدقة بالإ�سافة اإلى الموا�سالت وحجز 

ومتابعة  الوجهات،  لتلك  الداخلية  التذاكر 

  محمد المعولي:
 الدليل السياحي

 ومعرفة صرف العملة 
أمران مهمان

العمالء قبل الرحلة واأثنائها وبعدها للتاأكد من 

ر�ساهم بم�ستوى الخدمة.

نصيحة مجانية 
بع�سها  اأحياًنا،  منغ�سات  من  �سفر  اأي  يخلو  ل 

يكون خارًجا عن اإرادة الم�سافر، اإل اأن البع�ص 

الحذر،  عدم  اأو  وعي،  لقلة  ب�سببه؛  يكون  منها 

ا�ستطلعنا  الذين  من  الن�سائح  هذه  تاأتي  لذا 

ن�سائح  هي  الحارثي:  �سرحان  فيقول  اآراءهم، 

اأبرزها  بعده  اأو  �سفرهم  قبل  كانت  �سواء  كثيرة 

اأحلى  ويوثق  رحلته  اأثناء  دقيقة  بكل  ي�ستمتع  اأن 

الأوقات مع اأحبائه واأ�سدقائه، وقبل ال�سفر عليه 

اأن يتاأكد من تواريخ انتهاء الجوازات مع مراعاة 

�سارية  بمدة  اإل  ال�سلطنة  بمغادرة  ي�سمح  ل  اأنه 

الزبائن  وعلى  اأ�سهر،   ٦ عن  تقل  ل  المفعول 

مراعاة تخلي�ص اإجراءات تاأ�سيرات الدول التي 

يختارونها اإن وجدت. 

باختيار  الم�سافرين  الخياري  محفوظ  وين�سح 

كل  وجلب  َتوجههم،  تنا�سب  الذي  الدولة 

  سالم المفرجي:
  اختيار المكاتب 
المضمونة والنظر  إلى 
الخدمات قبل األسعار

يريدون  التي  الدولة  عن  والتفا�سيل  المعلومات 

ال�سفر اإليها، وال�سوؤال عن كل �سيء فيها كالأمان 

والطق�ص، وكذلك الحجز المبكر للتذاكر الدولية 

والفنادق والتاأ�سيرات لتفادي ارتفاع الأ�سعار. 

وي�سيف �سعيد الحمداني ن�سيحة معرفة قوانين 

وطبيعة  اإليها  ال�سخ�ص  ي�سافر  التي  الدولة 

اأهمية  المعولي  محمد  ويوؤكد  فيها.  العي�ص 

اإعطاء كل م�سافر ن�سائح عامة عن الدولة التي 

�سامل  �سياحي  بدليل  وتزويده  يزورها،  �سوف 

وكيفية  نبذة عن �سرف عملتها  واإعطائه  عنها، 

اأرقام  اإعطائه  اإلى  بالإ�سافة  ا�ستخدامها، 

الهواتف التي يحتاجها في حال  حدث معه اأي اأمر 

طارئ. اأما �سالم المفرجي فين�سح الراغبين في 

ال�سفر بالتاأكد من الحجوزات، واختيار المكاتب 

الم�سمونة والنظر اإلى الخدمات قبل الأ�سعار. 

علي  ُي�سيف  قيل  ما  كل  اإلى  وبالإ�سافة 

المبكر،  الحجز  هي،  ن�سائح  عدة  العا�سمي 

وال�سفر المريح و�سمان توفر الجوانب المالية، 

  سعيد الحمداني: 
يجب معرفة قوانين

 الدولة التي يسافر 
الشخص إليها

  علي العاصمي:
 ينبغي التأكد
 من توفر الجوانب

 المالية أثناء السفر 

والم�ستندات  الحجوزات  جميع  ومراجعة 

ال�سفر. الخا�سة قبل 

طلبات غريبة 
ورغباتهم،  الم�سافرين  توجهات  تختلف 

من  يريدون  عندما  طلباتهم  تختلف  وبالطبع 

المكاتب التي يتعاقدون معها توفيرها. ويو�سح 

اأغرب طلب مر عليه كان  اأن  الحارثي  �سرحان 

ي�سمل  اأن  يتوقع  حيث  الع�سل  �سهر  في  لعري�ص 

غرفة  ي�سمل  كان  حجزه  بينما  غرفتين،  طلبه 

واحدة. 

حجز  م�سافًرا  اأن  الخياري  محفوظ  ويذكر 

وعند  الحجوزات  جميع  واأكمل  ل�سريالنكا 

اإلى  ال�سفر  ُيريد  اأنه  اكت�سف  للمطار  و�سوله 

ماليزيا، والذي نبهه على ذلك زوجته. ويو�سح 

منه  طلب  الم�سافرين  اأحد  اأن  المفرجي  �سالم 

هو  يكون  اأن  منه  طلب  واآخر  »�سي�سة«،  توفير 

له. ال�سياحي  المر�سد 
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قضية..  مصّورة

  ت�سكيالت جمالية متعددة

 القوارب: فكرة جميلة يمكن تنظيمها اأكثر، با�ستفادة ال�سباب العماني منها.. اأكثر.

حين نقول �ساللة فاإن حبات المطر تت�ساقط عبر كل حرف، وبيا�س كل 

غيمة تتمّدد على الكلمات فتك�سبها جمال، تعرفه �سهولها وجبالها مع كل 

خريفا  ال�سيف  فيكون  الف�سول،  م�سميات  تمتزج  حيث  »خريفي«  مو�سم 

بنكهة الربيع.. 

»خريف« صاللة:
سؤال »المليون« زائر!!

            كتب: رئيس التحرير

  في المواقع التي توجد فيها العيون ل تجد مواطنا ي�ستفيد من تزاحم ال�سياح على زيارتها. يرى الزوار اأن الطبيعة في �ساللة، وعدد من الأمكنة المجاورة لها، اأ�سبه بالخيال.. 

تصوير: عبداهلل العبري

  المطاعم، فر�ص عمل كبيرة اأمام المواطنين، لتكون م�سدر دخل مهما لهم. في هذه الطبيعة البكر، كيف يمكن اأن ن�سنع �سياحة حقيقية؟!

م�سهد  في  تقف  التي  وحدها  �ساللة  لي�ست 

الجمال خالل اأ�سهر ال�سيف، كما تعرفه �سبه 

الجزيرة العربية جيدا، بل يمتد جمال المو�سم 

فتكون  ظفار،  محافظة  وليات  كافة  على 

ت�ساري�سها اأجمل، حيث التقاء الجبل بالبحر، 

الذي  الموج  بزرقة  ال�سماء  بيا�ص  واختالط 

كاأنما  البيا�ص،  ذات  يلب�ص  بل  اأزرق،  يبقى  ل 

الأخ�سر  فقط،  بلونين  يزهو  الطبيعة  عر�ص 

اأن  فر�سة  اأحيانا  للجبال  ويترك  والأبي�ص، 

البني  اللون  فيغدو  الحقيقية،  باألوانها  تنطق 

اللونين  تكرار  رتابة  المعهودة،  باأنفته  كا�سرا 

في كل مكان.

ل تحتاج الطبيعة في �ساللة، و�سائر �سقيقاتها 

اإلى الكثير من الكتابة  من وليات المحافظة، 

عنها، ففي بع�ص الم�ساهد تبقى الكلمة عاجزة 

عن التعبير عن ذلك ال�سحر الحقيقي المنثال 

الذي  الغيم  ذلك  ومن  والجبال،  ال�سهول  من 

يهطل بيا�سا اأكثر من المطر..

اأر�سها  على  المتحققة  المنجزات  تحتاج  ول 

حا�سرة،  فهي  اإليها،  الإ�سارة  من  المزيد 

فقد  تجاوزها،  يمكن  ل  ظفار  بلدية  وجهود 

توفير  على  الما�سية  ال�سنوات  خالل  عملت 

واإ�سافة  المو�سم،  خالل  للزوار،  الخدمات 

المزيد من الحيوية على مهرجانها ال�سياحي..

بلدية  اأن تتحمله  اأو�سع من  اإنما يبقى الطموح 

ظفار وحدها..

اأن تبقى هناك الروؤية الوطنية لال�ستفادة من 

»ال�سياحة«  على  ذهبا  يدّر  اأن  يمكنه  مو�سم 

ترفعه:  الذي  لل�سعار  م�ستحقة  فعال  لتكون 

»ال�سياحة تثري«..

ما الجديد؟!
الترفيهية  المهرجانات  متعة  يغتال  �سيء  ل 

كالتكرار، وكذلك الأمكنة ال�سياحية التي تزورها 

العتيادية،  �سورتها  اإل  تجد  ول  مرة  كل  في 

الم�سهد في �ساطئ المغ�سيل، وفي العيون، وفي 

�سائر الأمكنة الرائعة، دون وجود حلول اإبداعية 

  الماء الذي ي�سّكل حياة قابلة ل�سنع ترفيه، يمكنه اأن ي�سيف لل�سياحة.. ويثريها.
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  اأين ذهبت فكرة التيلفريك الموؤجلة منذ �سنوات طوال؟!

 �ساللة جنة الم�سورين في هذا المو�سم.. كيف يمكن ا�ستقطاب م�سورين عالميين لنقل هذه اللوحات اإلى اأ�سقاع الدنيا.

ذلك  على  ب�سرية(  )ب�سناعة  الجمال  ت�سفي 

الجمال الرّباني، مقهى بحيطان زجاجية، غرفة 

لتبقى نظيفة، وغيرها،  توؤجر  للعائالت  �سغيرة 

جلو�سا  الم�سهد  يتاأملوا  اأن  للزوار  يمكن  مما 

باأريحية دون الخ�سية من البلل.

�سنعيد  كاأننا  اأنه  فيبدو  التليفريك  م�سروع  اأما 

اختراعه من جديد، ولم تعرفه اأمم قبلنا!!

تكون م�سدر دخل  اأن  يمكنها  التي  الفكرة  هذه 

في  �سيرغبون  ال�سياح  اأغلب  اإن  حيث  جيد 

بها  رائعة يحلقون  والعي�ص في مغامرة  تجربته، 

فوق ذلك الإبهار في م�ساهد الطبيعة.

في ميدان البلدية الترفيهي اأفكار جديدة، لكن 

الثورة  في  التفكير  ع�سر  وفي  تقليدي،  اأغلبها 

التقنية فاإن حدود التفكير ينبغي اأن تتواكب مع 

بالتراث  الهتمام  يتوازى  حيث  حاليا،  المقدم 

التكنولوجيا  مجال  في  النوعية  الطفرة  مع 

واهتمامات الجيل الحالي.

سؤال المليون
مما  اأقل  الزوار  عدد  رقم  يبقى  �سنوات  منذ 

ولكن  الم�سوؤولون،  يريده  ما  يبلغ  ربما  ينبغي، 

ن�سبة  اأو  الأرقام،  بتلك  يقتنع  ل  من  هناك 

الزيادة ال�سنوية فيها..

كيف لتلك الجنة الأر�سية، وهي تتاأنق في عز 

في  الخم�سين  تبلغ  حرارة  وو�سط  ال�سيف، 

ولم  زائر،  المليون  برقم  تكتفي  ل  اأن  الظل، 

امتداد  وعلى  الموا�سم،  اأجمل  في  حتى  تبلغه 

عدة اأ�سهر؟!

ا�ستراتيجية،  روؤية  اإلى  يحتاج  الخريف  مو�سم 

كيف يمكن اأن نحقق اأق�سى ا�ستفادة منه، على 

الوطن والمواطن اأول واأخيرا، وكيف ن�سل اإلى 

الالزمة  الخطوات  هي  وما  ال�ستفادة،  تلك 

وتركها  بعثرتها،  من  بدل  الأهداف،  لبلوغ 

  للبحر في محافظة ظفار جمال يمكنه اأن يكون نقطة اإثراء اإ�سافية. يمكن اإ�سافة حيوية اأجمل لم�ساقط ال�ساللت باأفكار اإبداعية.

ح�سب »الت�ساهيل«، حيث تنغلق الروؤية، وت�سيع 

واحدة  كل  جهة،  من  اأكثر  بين  الطموحات 

تنتظر لعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمرا!.

المثير في الأمر اأنه ل يتم تو�سيح كيفية و�سع 

تلك الأرقام من قبل المركز الوطني لالإح�ساء 

والمعلومات، وح�سب الأرقام ال�سادرة عنه فاإن 

مو�سم ٢٠١7 انخف�ص عدد الزوار بن�سبة بلغت 

و٩٣١  األفا   ٦٤٤ عددهم  فكان  بالمائة،   ١.٢

خالل  زائرا  و٩٨٦  األفا   ٦٥٢ بـ  مقارنة  زائرا 

مو�سم ٢٠١٦. 

الزيادة في  ن�سبة  اأن  اإلى  الإح�سائيات  وت�سير 

فتبلغ   ،٢٠١٥ عام  منذ  ذاتها  هي  الزوار  عدد 

الما�سي،  العام  عدا  �سنويا،  بالمائة   ١١.٩

 ٢٨ الزيادة  بلغت  المو�سم، حيث  لكثافة  نظرا 

بالمائة، ليتجاوز العدد ٨٠٠ األف زائر.

ذروة  اإلى  و�سوله  رغم  المو�سم،  بقي  لماذا 

العطاء على م�ستوى الطبيعة، وبف�سل من اهلل، 

اإلى دون المليون زائر، بينما تعد هذه الأرقام 

اأجندة  �سمن  حديقة  في  حتى  جدا  عادية 

ال�سياحة في دول اأخرى؟

لماذا بقيت ال�سياحة في المحافظة »ع�سوائية« 

وا�سح،  مخطط  وجود  دون  ياأتي،  من  ح�سب 

ل�ستقطاب المزيد، علما باأن البنية الأ�سا�سية 

واختفت  كثيرا،  تح�سنت  الإقامة  لأماكن 

اإيوائية، كالتي  ال�سكاوى من عدم وجود غرف 

المجال  والتو�سع في هذا  �سنوات،  قبل  حدثت 

وا�سح، والإ�سارة اإليه واجبة؟

لم يكن ممكنا، وعلى �سوء ما حدث من كثافة 

مع  ظفار،  محافظة  في  الزوار  وزحام  ملفتة 

جودة المو�سم، توقع عدم تجاوز العدد حاجز 

الذي  الأ�سئلة معلقة، ما  وبقيت  زائر،  المليون 

يمنع حدوث ذلك؟!

 كما يمكن تخّيل اأفكار لتحقيق اإثارة ومتعة لمتابعة هذا الم�سهد من ج�سر موؤقت، ولو باأ�سكال من البيئة، كالحبال مثال!
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  الطبيعة متعّددة في �سائر المحافظة ولي�ص في اأمكنة اعتاد عليها ال�سياح.

 لم�سات فنية ت�سفي الجمال على جمال الطبيعة، واأي�سا تثري، على م�ستويات عدة.

.. وسؤال الخدمات!.. 
في  تتطور  لم  الخدمات  اإن  القول  يمكن  ل 

الأماكن ال�سياحية في المحافظة عموما، وفي 

�سهدته  فرق  وهناك  خا�ص،  وجه  على  �ساللة 

تطورت  الأ�سا�سية  فالبنية  الما�سية،  ال�سنوات 

كثيرا، بدءا من المطار الجديد الذي )ح�ّسن( 

وا�سحة،  ب�سورة  �ساللة  اإلى  الو�سول  �سبل 

ذلك  ا�ستقبال  على  ال�ستيعابية  قدرته  حيث 

الج�سور  واأي�سا  يوميا،  الطائرات  من  العدد 

مما  ذلك  وغير  الجديدة،  والفنادق  والطرق، 

جهود  �سمن  لتحققه  بالفخر  المرء  ي�سعر 

التنمية المتوا�سلة..

طرحها،  من  بّد  ل  �سغيرة  اأ�سئلة  تبقى  لكن 

فال�سوؤال عن دورة مياه قد يبدو �سيئا محتقرا 

�سورة  لل�سائح  بالن�سبة  لكنه  ذلك،  كل  بين 

كانت  اإن  منظرها  ي�سعه  كالذي  ح�سارية، 

مباني  هناك  اأن  ومع  للغثيان،  مثيرة  بائ�سة 

انهارت  اأنها  اإل  الجمال  من  قدر  على  �سيدت 

�سهل  وفي  والالمبالة،  الإهمال  وطاأة  تحت 

الجمال  من  ال�ساحرة  البقعة  تلك  وفي  اإيتين، 

ل يمكن العثور ب�سهولة على دورة مياه نظيفة..

فهي  ال�سهول  في  المتعددة  المطاعم  عن  اأما 

توجد  ل  وترميم،  تنظيم،  عملية  اإلى  بحاجة 

اأو  اأفرادا  الزوار،  ل�ستقبال  مجهزة  اأمكنة 

الم�ستوى،  �سعيفة  خيام  في  اإل  عائالت، 

الأ�سياء  من  وغيرها  الطبخ  معدات  تجاورها 

التي تعك�ص �سورة �سلبية.

النقطتين  هاتين  في  الخدمات  هذه  اأح�سر 

و�سع  في  يكمن  والحل  الأ�سا�سيتين،  كونهما 

تلك  تقديم  يمكنها  متكاملة،  ا�ستراحات 

النظافة  وجود  �سرط  ر�سوم،  عبر  الخدمات 

  توفير مم�سى خ�سبي يمكنه اأن ي�ساعد الزوار على التجول اأكثر دون خ�سية الوقوع اأو الإ�سرار بالطبيعة.

راقية  خدمة  اأراد  ومن  والمتابعة،  والهتمام 

�سيجدها  عادية  خدمات  اأراد  ومن  فليدفع، 

متوفرة، ب�سرط تحقق النظافة فيها.. كاأ�سعف 

الإيمان.

تثري من؟!
اإنفاق  اأن  اإلى  اأرقام مركز الإح�سائيات  ت�سير 

بلغ   ٢٠١7 زوار مو�سم خريف �ساللة في عام 

مليون   ٦٥ بـ  مقارنة  عماني  ريال  مليون   ٦٦

ريال عماني في العام ال�سابق، بينما ارتفع عام 

٢٠١٨ ليبلغ 7٥ مليون ريال، بن�سبة ١٤ بالمائة.

ال�سهول(،  اأو  المدن  )داخل  المطاعم  في 

الفواكه  بيع  اأمكنة  وفي  الأ�سواق،  وفي 

من  ن�سادف  اأن  يمكن  هل  الم�سلى(  )خا�سة 

الأن�سطة  هذه  وراء  يقفون  البلد  هوية  يمثلون 

مدر  �سياحي  مو�سم  في  المهمة  القت�سادية 

للمال؟!

عليها،  التعويل  يمكن  ن�سبة  تمثل  ل  قلة 

وبالتالي  المواطن،  تثري  �سياحتنا  اإن  والقول 

الآ�سيويون  الباعة  العام،  المجمل  في  الوطن 

ول  ب�ساعتهم،  يعر�سون  مكان،  كل  في 

من  اأنه  على  للزوار  نف�سه  يقدم  �سابا  نجد 

ك�سب  فر�سة  لأبنائها  يحق  التي  البالد  هذه 

اأزمة  عن  فيه  نتحدث  وقت  في   عي�سه، 

»باحثين عن عمل«، اأو عن دخل اإ�سافي.

.. والملف مفتوح
في  الجديد  نقدم  اأن  المقبل  العدد  في  ناأمل 

مهرجان خريف �ساللة ال�سياحي كما هو بقية 

المو�سم، حتى ن�سع القارئ في ال�سورة اأكثر، 

ولنن�سر وجهات النظر المتفقة اأو المختلفة مع 

ما ن�سرناه في هذه ال�سفحات.

  اأين �سبابنا من هكذا فر�سة عمل.. ورزق؟
  �سورة م�سرفة.. نتمنى اأن تتكرر في �سائر اأماكن ك�سب الرزق.
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من  جديد  نوع  اكت�سب  واأمثالها،  ت�سونغ  بف�سل 

كوريا  في  �سعبية  »العافية«  ومنتجعات  فنادق 

 ٣١ العمر  من  البالغة  المراأة  تقول  الجنوبية. 

اأول  رو�ص«،  »بارك  اأخيًرا  زارت  التي  عاًما، 

بالكامل  مخ�س�ص  البالد،  في  راق  منتجع 

لل�سياحة العالجية »كنت اأرغب دائًما في التمتع 

اأف�سل  كنت  ولكنني  و�سليم،  �سحي  حياة  بنمط 

لهذه  خططت  لقد  عملي.  ظروف  ب�سبب  دائما 

�سحي،  منتجع  في  اأيام  ثالثة  لق�ساء  الإجازة 

مثالًيا  وقًتا  تكون  قد  الإجازة  اأن  ارتاأيت  لأنني 

لتح�سين نمط حياتي.«

ن�سبًيا  جديًدا  مفهوًما  العالجية  ال�سياحة   وتعد 

السياحة العالجية ..
 باعتبارها مالًذا بديال عن الضغوط وحياة المدينة

بالن�سبة لأولئك الذين يتعر�سون ل�سغوط �سديدة ب�سبب الحياة ال�ساخبة في 

عالج  اأف�سل  يكون  قد  ذلك  كل  من  التخل�س  فاإن  العمل،  وم�سوؤوليات  المدينة 

من  للعديد  بالن�سبة  �سعبا  اأمًرا  يكون  قد  اأنه  من  الرغم  على  والروح،  للج�سم 

�سكان المدن، نظًرا للتكاليف الباهظة و�سيق الوقت. ت�سونج �سو هيون، م�سرفية 

اأماكن مالئمة لالهتمام بحالتهم  اأولئك الذين يبحثون عن  اأحد  في �سيول، هي 

البدنية والعقلية بهدف تح�سين حياتهم. 

والمنتجعات  ال�سبا  لأغرا�ص  الموجهة  لل�سياحة 

من  وغيرها  والتاأمل  البدنية  واللياقة  الهادئة 

الطبية  ال�سياحة  عن  تختلف  التي  الأن�سطة، 

معين.  مر�ص  من  للعالج  النا�ص  ي�سافر  حيث 

وهي  للتنمية،  هاينداي  �سركة  افتتحت  وقد 

قبل   ٢٠١٨ يناير  في  المنتجع  اإن�ساءات،  �سركة 

اأماكن  لتوفير  ال�ستوية  الأولمبية  الألعاب  دورة 

ذلك  منذ  وبرزت  الألعاب،  لم�سوؤولي  اإقامة 

مجال  في  للم�سافرين  جاذبة  كمنطقة  الحين 

ال�سحة. يقول يون مي �سوك، المدير العام في 

جيونج�سون،  مقاطعة  في  الواقعة  رو�ص،  بارك 

�سيول:  من  ال�سرق  اإلى  كيلومتًرا   ١٥٠ بعد  على 

»لقد تميزت جيونغ�سون منذ فترة طويلة ب�سبب 

اإن  الخالبة.  ومناظرها  الجغرافية  عزلتها 

فقط،  للبالغين  مخ�س�سة  منتجعاتنا  معظم 

�سجيج  عن  بعيًدا  الوقت  بع�ص  توفير  اأجل  من 

الأطفال«.

 يبداأ اليوم في المنتجع الراقي المحاط بالجبال 

درو�ص  من  مختلفة  اأنواع  اأو  التاأمل  در�ص  مع 

ماأكولت  من  مكون  اإفطار  بوفيه  ثم  اليوغا، 

والخ�سروات.  الأع�ساب  على  تعتمد  محلًية 

من  العديد  على  الح�سول  للنزلء  ويمكن 

وقراءة  بالب�سرة  والعناية  التدليك  خدمات 

الكتب باللغتين الكورية والإنجليزية في المكتبة 

و�سائل  ا  اأي�سً يوفر  كما  ال�سبا.  لغرفة  المجاورة 

المثالية  الأ�سرة  مثل  للزوار،  المتطورة  الراحة 

التي تقي�ص تكوينات ج�سم الزائر وتو�سي باأنواع 

الأ�سّرة الفردية لالإقامة، بمعدل �سعر يومي يبلغ 

حوالي ٣٠٠ دولر اأمريكي. 

اأ�سرع  من  واحدة  العالجية  ال�سياحة  وتعد 

العالمية،  ال�سياحة  �سناعة  في  نمًوا  القطاعات 

دولر  مليار   ٦٣٩ من  تنمو  اأن  المتوقع  من  التي 

في عام ٢٠١7 اإلى ٩١٩ مليار دولر بحلول عام 

ولتلبية  لل�سحة.  العالمي  للمعهد  وفًقا   ،٢٠٢٢

الطلب المتزايد، فتحت العديد من المنتجعات 

اأنحاء  في جميع  ال�سحي  الطابع  ذات  الفاخرة 

لالأ�سخا�ص  وال�سفاء  الراحة  لتوفير  البالد 

المجهدين.

الكورية  ال�سياحة  منظمة  اختارت  وقد 

وكالة  وهي  الدولة،  تديرها  التي   )KTO(

منتجًعا   ٢٥ البالد،  في  ال�سياحة  ترويج 

لق�ساء  »اأماكن  باعتبارها  �سياحية  كوجهات 

م�ستوى  على  منطقة   ١7 في  عالجية«  اإجازة 

البالد. وقال جو �سيونج هي، م�سوؤول في �سركة 

KTO: »ال�سياحة ال�سحية هي واحدة من اأكثر 
يمكنها  التي  والمربحة  المتوقعة  ال�سناعات 

الفريد  المحتوى  ككل.  ال�سناعة  تن�سيط 

وال�ساونا  الأع�ساب  مثل  ال�سحية،  لل�سياحة 

على الطراز الكوري، يميز كوريا الجنوبية عن 

غيرها من البلدان الآ�سيوية«. وبالن�سبة لأولئك 

في  درو�ص  مجرد  من  اأكثر  عن  يبحثون  الذين 

في   WE Hotel فندق  فاإن  واليوغا،  ال�سبا 

اأن  يمكن  الجنوبي  المنتجع  جيجو  جزيرة 

ي�سكل خيارا لطيًفا.

الذي يديره م�ست�سفى جيجو  الفندق   ويعد هذا 

بالجزيرة،  عام  م�ست�سفى  اأكبر  وهو  هال، 

يتوفر  حيث  الطبية«  للعناية  �سحًيا  »منتجًعا 

لتقديم  ال�ساعة  مدار  على  الأطباء  من  فريق 

الفندق  ويقدم  والعالجية.  ال�سحة  الحلول 

من  واأكثر  المائي  ال�سبا  برامج  من  العديد 

الجوفية  المياه  على  تعتمد  مائية  مرافق  ع�سرة 

المعدنية  بالمكونات  المليئة  للجزيرة  البركانية 

درجة  على  التاأمل  حمام  ويحافظ  الطبيعية. 

٣٤ و ٣7 درجة مئوية،  حرارة ثابتة تتراوح بين 

لتوفير الراحة النف�سية، مما ي�ساعد على تخفيف 

الأرق والكتئاب. 

»تعد  الفندق:  في  م�سوؤول  �سن،  اإن  لي  يقول 

متاًحا  اأ�سا�سًيا  جزًءا  بالمياه  المعالجة  برامج 

الع�سالت  في  اآلم  من  يعانون  الذين  للزائرين 

بين  تدمج  من�ساآت  لدينا  جلدية.  وم�ساكل 

لإ�سفاء  الكورية  والتقاليد  الغربية  المعا�سرة 

النقاهة  فهم  »اإن  لي:  واأ�ساف  اأ�سيل.«  طابع 

نحو  على  النا�ص  بين  التو�سع  في  اآخذ  ال�سحية 

مجرد  كونها  تتجاوز  ال�سناعة  هذه  اإن  كبير. 

توفير مرافق فاخرة من اأجل تجربة �سحية.«

المصدر: اآلسيان

ترجمة: التكوين
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طنجة المغربية
المدينة األسطورة

النوع  التاريخي.يرتبط   الم�ستوى  على  العربية  المدن  من  اأنواع  ثالثة  ثمة 

عمق  في  الثاني،ف�سارب  الع�سرين.اأما  القرن  خا�سة  الحديث.  بالع�سر  الأول 

التاريخ.فيما يتميز النوع الثالث بال�سفتين معا �سفة الحداثة الممزوجة ب�سفة 

العراقة. حيث يمتزج الواقعي بالأ�سطوري في كل بحث عن اأ�سولها الأولى.كل 

والأ�ساطير  الحكايات  لراوي  ال�سهيرة  العبارة  من  ننطلق  يجعلنا  عنها،  حديث 

العتيقة.  للمدن  العمومية  بال�ساحات  الزمان«  يا مكان في قديم  العجيبة »كان 

�ساأن �ساحة جامع الفنا بمراك�س. 

  سعيد بوعيطة/المغرب

عوالم  في  اإثرها  على  بال�سامع/المتلقي  يزج 

والخيالي،  الواقعي  فيها  يمتزج  مختلفة. 

طنجة  مدينة  حال  اإنه  والأ�سطوري.  الحقيقي 

�سبر من  كل  التاريخ من  يفوح  التي  المغربية. 

اأر�سها )اأزقتها، اأ�سواقها، �ساحاتها، مقاهيها، 

المدن  �سنف  من  اإنها  ...الخ(.  بحرها، 

والإ�سكندرية  بابل  �ساكلة  على  الأ�سطورية 

مدن  من  وغيرها  وعدن،  بيروت  و  ودم�سق 

ال�سرق.ففي مثل هذه المدن، تجاورت الأديان 

واللغات والأزياء والثقافات المختلفة جنبا اإلى 

الم�سرق  هذا  مدن  من  جعل  نحو  على  جنب 

اأكوانا �سغيرة.تجمع العالم على ات�ساعه لغويا 

وثقافيا ودينيا.  

طنجة،المدينة األسطورة:
الأبي�ص  البحر  بين  طنجة  مدينة  تف�سل 

جعلها  مما  الأطل�سي.  والمحيط  المتو�سط 

ترتبط باأ�سماء عديدة من الرحالة والمغامرين 

تمتد  مختلفة.  تاريخية  اأزمنة  عبر  والفاتحين 

ابن  الرحالة  اإلى  زياد  بن  طارق  الفاتح  من 

بطوطة اإلى المغامر الإ�سباني علي باي،و�سول 

حلم  عن  للباحثين  الجماعية  الرحالت  اإلى 

في  الراغبين  لالأفارقة  ال�سرية  الهجرة 

الو�سول اإلى ذلك الفردو�ص الأوروبي المزعوم 

في الع�سر الحديث.  

من  نقطة  اأق�سى  في  طنجة  مدينة  تقع     

اإليها  و�سل  حيث  قديما.  المعروف  العالم 

القرطاجيون  وكذا  والإغريق  الفنيقيون 

والعرب الم�سلمون الذين انده�سوا من امتداد 

البحر المحيط الذي �سيغت حوله العديد من  

بنهاية  اقتنعوا  لقرون طويلة. حيث  الخرافات 

العالم المعروف قديما عند �سواطئها. لت�سكل 

بذلك بداية بحر الظلمات كما اعتقد الأولون. 

ا�ستمر هذا الإح�سا�ص اإلى يومنا هذا. فقد كتب 

خورخي لوي�ص بورخي�ص)اأحد كبار الأدباء في 

�سمن  »الأبدي«  ق�سة  في  الع�سرين(  القرن 

كتابه »الألف« ال�سادر للمرة الأولى �سنة١٩٤٩: 

ل  طنجة،  اأبواب  في  نفترق  واأنا  )هوميرو�ص 

التي  الأ�ساطير  تتعدد  نتوادع(.  اأننا  اأعتقد 

الفردية  و  الجماعية  الذاكرة  خيوط  ن�سجتها 

اإحدى هذه  المدينة. تحكي  اأ�سولها هذه  حول 

اأنباأت  التي  هي  طنجة،  نوار�ص  اأن  الأ�ساطير 

الياب�سة  اأن  �سفينته  في  وهو  ال�سالم  عليه  نوح 

جاء  هنا  من  الطين.  اآثار  لمح  عندما  قريبة 

ا�سم طنجة منحوتا من كلمتي: »الطين جاء«.

اأخرى  اإغريقية  اأ�سطورة  تذهب  حين  في 

�سراع  المنطقة،عرفت  هذه  اإن  القول  اإلى 

واأنتي)اأنتايو�ص(،وانت�سار  هرقل  العمالقين 

الأول على الثاني. واأثناء هذا ال�سراع، �سرب 

هرقل ب�سيفه الياب�سة التي كانت تربط اإفريقيا 

باأوروبا. مما ت�سبب في الم�سيق البحري الذي 

ي�سمى اليوم بم�سيق جبل طارق.فتزوج هرقل 

زوجة اأنتي وولد �سوفوك�ص الذي اأن�ساأ م�ستعمرة 

مدينة  ارتبطت  هنا  من  طنجي�ص.  اأ�سماها 

طنجة بمجموعة من الأ�سماء: طارق ابن زياد، 

�سكري،  محمد  الروائي  بطوطة،  ابن  الرحالة 

وغيرهم كثر.    

 مدينة طارق بن زياد:
مدن  من  اأقرانها  بين  طنجة  مدينة  تفتخر 

الأولى  التراثية  الكتب  في  بت�سمينها  العالم 

الكتب  راأ�سها  وعلى  المتو�سط.  للبحر 

في  ذكرا  العالم  مدن  اأكثر  الإغريقية.اإنها 
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الأودي�سا  في  توجد  والجغرافيا.  التاريخ  كتب 

هرقل  اأعمدة  ي�سمى  ما  عبر  اإليها  اإ�سارات 

طارق  ا�سم  لحقا  �سيحمل  الذي  الم�سيق  في 

هذا  و�سفت  التي  الكتب  اأوائل  فمن  زياد.  بن 

والجغرافي  للموؤرخ  يعود  الذي  العالم،الكتاب 

قبل  ال�سابع  القرن  من  ميليتو�ص  هيكاتيور 

طنجي�ص.  با�سم  عنها  تحدث  حيث  الميالد. 

التاريخ  اأبو  هيرودوت  اأي�سا  عنها  تحدث  كما 

في القرن الرابع الميالدي. كما و�سفها بدقة 

بداية  في  التاريخ  و  الجغرافيا  اأبو  ا�سترابون 

عندما  �سيتها  وذاع  الميالدي  الأول  القرن 

التق�سيم  في  المغرب  لمنطقة  ا�سمها  منحت 

الروماني ل�سمال اإفريقيا »موريتانيا الطنجية«.

عبر  الكتب  مئات  في  ذكرها  توالى  كما 

الطبقات  الذكر،  هذا  يعادل  الأزمنة.  كل 

يتم  فاأينما  للمدينة.  المكونة  الأركيولوجية 

حقبة  حول  اأثرية  �سواهد  تطفو  فيها،  الحفر 

زمنية معينة عا�ستها اأر�سها. كما تبرز تقا�سيم 

اإ�سكندنافيون.  وكاأنهم  مغاربة  بين  �سكانها 

المتو�سط  البحر  ق�سمات  يحملون  واآخرين 

بفعل  وذلك  ال�سمراء.  القارة  �سمات  وغيرهم 

على  لكن  والحروب.  والختالط  الهجرات 

التاريخية  ال�سخ�سيات  هذه  تعدد  من  الرغم 

�سكانها  فاإن  بطنجة،  ارتبطت  التي  ال�سهيرة 

يعتبر  الذي  مدينتهم.  حكم  باأمير  يفتخرون 

من اأبرز ال�سخ�سيات التاريخية. اإنه طارق بن 

زياد. يوؤكد الموؤرخون على اأن )طارق بن زياد 

كان اأميرا لطنجة وهي اأق�سى بالد المغرب(. 

بالد  لفتح  زياد  بن  طارق  �سيخطط  حيث 

الأندل�ص، انطالقا من هذه المدينة.  

مدينة ابن بطوطة:                                                                                                         
�سكانها  من  جعل  الجغرافي  طنجة  موقع  اإن 

في  بال�سفر  مولعيون  بالفطرة.  مغامرين 

بع�سهم   و�سل  فقد  الحا�سر.  كما  الما�سي، 

المغادرة نحو مغامرة  والآخر مقبل على  للتو، 

جديدة. حيث �سكل ميناوؤها نقطة ر�سو مختلف 

فكان  العالم.  بقاع  �ستى  من  الآتية  ال�سفن 

بحكاياتهم.  المدينة  �سباب  يغرون  البحارة 

اأنجبت  قد  المدينة  كون  يف�سر  ما  هذا  ولعل 
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الرحالة  اإنه  التاريخ،  عبر  الرحالة  اأكبر  اأحد 

ابن بطوطة. 

انطلق هذا الأخير في رحلته حول العالم �سرقا 

ليروي بعد عودته حكايات من ال�سين والهند. 

بوابة  الجغرافي، جعلها  المدينة  اأن موقع  كما 

المغرب نحو اأوروبا وبوابة اأوروبا نحو المغرب. 

وكذا  والأوروبية.  الإفريقية  القارة  بين  بل 

اإحدى بوابات اإفريقيا نحو العالم الجديد بعد 

كل  كان  فقد  الأمريكية(.  )القارة  اكت�سافه 

بهذه  ينزلون  قديما  الأوروبية  الدول  مبعوثي 

اإلى عا�سمة دبلوما�سية  المدينة. لهذا تحولت 

يف�سر  ما  هذا  لعل   .١7٨٦ �سنة  منذ  للمغرب 

في  الدبلوما�سية  الممثليات  ع�سرات  وجود 

ممثلية  اأول  طنجة  احت�سنت  فقد  المدينة. 

تلك  في  الخارج  في  اأمريكية  دبلوما�سية 

الحقبة. فكلما حلت بعثة دبلوما�سية بالمدينة 

اإقامة خا�سة  ق�سد تمثيل دولتها، كانت ت�سيد 

الأ�سلية.  بالدها  هند�سة  من  م�ستوحاة  بها 

اإلى  العمراني  الم�ستوى  على  طنجة  حول  مما 

العثمانية  الهند�سة  بين  متداخلة  ف�سيف�ساء 

والأمريكية والبريطانية والإ�سبانية. 

لهذا، يفاجاأ الزائر لطنجة اليوم خالل جولته 

الأوروبي  الحي  بين  �سوارعها  مختلف  عبر 

والحي العربي، بوجود �ساحات مازالت تنت�سب 

المدافع فيها. مدافع انت�سبت لمواجهة الغزاة 

وبرتغاليين.  واإ�سبان  انجليز  من  الأوروبيين 

عن  للدفاع  رمزيا  بعدا  تاأخذ  الآن،  لكنها 

وعي  غياب  اأمام  للمدينة،  العالمية  الهوية 

باأهمية  وولة  بلديات  روؤ�ساء  من  منتخبيها 

التراث الحقيقي للمدينة. واأمام ياأ�ص �سكانها 

مع  مقارنة  المدينة  تراجع  عن  الرا�سين  غير 

ما�سيها.  

 مدينة محمد شكري:
»بول  كتابه  في  �سكري  محمد  الروائي  كتب 

بولز وعزلة طنجة«: »كل من ي�سل اإلى طنجة، 

اإلى  المدينة  ويحول  �سهريار  يكون  اأن  يريد 

اإنها عبارة �سريحة. تلخ�ص ع�سق  �سهرزاده«. 

وهيام العديد من الكتاب والفنانين العالميين 

المثقفين  ح�سر  يتعذر  حيث  المدينة.  بهذه 

�سدت  فقد  بالمدينة.  تغنوا  الذين  والمبدعين 

يوجين  الفرن�سي  اأهمهم  اأوروبا.  ر�سامي  اإليها 

ماريانو  والإ�سباني   ،١٨٣٢ �سنة  ديالكروا 

ماتي�ص.  والفرن�سي   ،١٨7٠ �سنة  فورتوني 

ديالن  بوب  الأمريكي  المغني  بها  تغنى  كما 

اأبلغها  راأيتها  )لو  فيها:  يقول  التي  اأغنيته  في 

التحية فقد تكون في طنجة(.

لكن التجلي المتاألق لمدينة طنجة، في الرواية 

العالمية، قد برز في كتابات الروائي الأمريكي 

المدينة حياته كلها.  الذي عا�ص في  بولز  بول 

اأما رواية الخبز الحافي، لمحمد �سكري، فقد 

عك�ست اأجواء طنجة اإبان ال�ستعمار وال�سنوات 

م�ستوى  اإلى  وتناق�ساتها  لال�ستقالل  الالحقة 

اإلى  تترجم  الرواية   هذه  جعل  مما  الجنون. 

ع�سرات اللغات والتحول اإلى �سريط �سينمائي. 

كما تح�سر طنجة في رواية »الخيميائي« لبابلو 

الطاهر  الروائي  اأعمال  في  وكذلك  كويلهو، 

بنجلون ومبدعين جدد مثل الزبير بن بو�ستي. 

الإ�سبانية  الكاتبة  بالركب  الملتحقين  واآخر 

 Tiempo’‘ رواية  األفت  التي  دونيي�ص  ماريا 

عقد  من  الم�ستوحاة   ’’entre Costuras
طنجة.  في  الما�سي  القرن  من  الثالثينيات 

حيث حققت في ظرف �سنتين، اأكثر من مليون 

كما  المبيعات.  من  ن�سخة  المليون  ون�سف 

ترجمت اإلى ٢٨ لغة با�ستثناء اللغة العربية. 

 مدينة الجواسيس:
جعلها  الدبلوما�سي،  طنجة  مدينة  طابع  اإن 

تعرف في القرن التا�سع ع�سر والقرن الع�سرين 

)خا�سة اإبان الحرب العالمية الثانية والحرب 

ما  هذا  لعل  الجوا�سي�ص.  بـمدينة  الباردة(، 

اأفالم جيم�ص  لبع�ص  اإلى ف�ساء  تتحول  جعلها 

بوند مثل فيلم »ا�سمه خطر/توتر عال«. حيث 

الرو�سي  المن�سق  بتخلي�ص  بوند  جيم�ص  يقوم 

بي  جي  كا  جنرال  من  كو�سكوف  غريغوريو 

القا�سي بو�سكين. 

اإحدى  لنطالق  م�سرحا  تبقى  طنجة  اأن  اإل 

تجلت  التاريخ.  عبر  التج�س�ص  عمليات  اأهم 

الإ�سباني  الجا�سو�ص  باي.  علي  مغامرة  في 

 ١٨٠٣ �سنة  بها  نزل  الذي  دومنغي�ص  باديا 

اأمير قادم من الم�سرق. حيث  متقم�سا هوية 

العلوية  الملكية  العائلة  اإنهاء حكم  كان هدفه 

ال�سلطان  �سد  قبائل  فيه  توظف  انقالب  عبر 

الذي كان يزعج اإ�سبانيا. كما انفردت طنجة 

الفرن�سي  ال�ستعمار  تحت  المغرب  وقوع  اإبان 

تحويلها  في  تجلت  بخا�سية  والإ�سباني 

لمدينة دولية. ي�سرف عليها مجل�ص مكون من 

واإ�سبانيا  وبريطانيا  فرن�سا  من  متعددة  دول 

النموذج  لت�سكل  والبرتغال.  وبلجيكا  وهولندا 

برلين  لت�سيير  الكبرى  القوى  اعتمدته  الذي 

الحرب  انتهاء  غداة  النازية  �سقوط  بعد 

الثانية. العالمية 

مدينة المقاهي والفنادق التاريخية:
الف�سول  يدفعك  طنجة،  مدينة  تزور  حين 

لل�سوؤال عن بع�ص مقاهيها ال�سهيرة. لأن اأغلب 

مثل:  الكبرى  للجرائد  ال�سياحية  المالحق 

ما  عادة  والبايي�ص،  لوموند،  تايمز،  نيويورك 

تركز عليها. لعل اأهمها »مقهى الحافة«. اأ�سهر 

مقاهي المدينة. فقد ورد ذكرها في عدد من 

ب�سيط  بناء  ذو  مقهى  اإنه  العالمية.  الروايات 

يقع على ه�سبة مطلة على م�سيق جبل طارق. 

واإطاللته  والطاولت  الكرا�سي  بب�ساطة  يتميز 

ال�ساحرة. وكذا »مقهى بابا« الذي تاأ�س�ص �سنة 

بطابعه  يتميز  الق�سبة.  في  المتواجد   ،١٩٤٢

المدينة  على  واإطاللته  التقليدي  وت�سميمه 

القديمة. لعل ما يلفت انتباه الزائر عند و�سوله 

الذي  ال�سغير  الحائط  ذلك  المقهى،  لهذا 

و�سعت عليه �سور فنانين عالميين و�سيا�سيين 

ال�ساي  كوؤو�ص  و�سربوا  المقهى  بهذا  جل�سوا 

ريت�سارد ع�سو  لكيت  المنعنع. �سورة  المغربي 

و�سورة  البريطانية،  �ستونز«  »الرولينغ  فرقة 

كوفي  المتحدة  لالأمم  ال�سابق  العام  الأمين 

عنان. وكذا �سور كتاب كبار عالميين وممثلين 

ارتبط  التي  الرقا�سة  ومقهى  هوليوود،  من 

ا�سمها بالروائي محمد �سكري.

اأما حين يحل الزائر بفندق »المنزه« في قلب 

المدينة، ف�سيتخيل نف�سه في فندق »بالزا« في 

نيويورك من كثرة زواره من ممثلين من الع�سر 

ليوناردو دي  اإلى  تايلور  اإليزابيث  الذهبي مثل 

منهم  وملوك  روؤ�ساء  من  وكذا  حاليا.  كابريو 

خوان كارلو�ص واأمناء عامين لالأمم المتحدة. 

الحديثة  الفنادق  على  يتفوق  بب�ساطته  فندق 

لأن  اأخيًرا.  طائلة  مبالغ  فيها  ا�ستثمرت  التي 

الكلمة للتاريخ ورموزه.    

طنجة،مدينة التحوالت و األجيال:  
مت�سارعا  انتعا�سا  اليوم  طنجة  مدينة  تعرف 

اأكبر  اأحد  �سنوات  منذ  تحت�سن  اأ�سبحت  اإذ 

موانئ العالم »طنجة المتو�سطي« الذي جعلها 

قبلة لال�ستثمارات ال�سناعية وكذلك لل�سياحة 

مختلف  من  عليها  النا�ص  توافد  وا�ستمرار 

القارات والح�سارات والثقافات.

اإنها عبارة عن ولدة جديدة. ل يمكن التحكم 

فيها على الرغم من رغبة اأبنائها الذين يرون 

اأن هذا التطورات �ستبتلعهم كما ابتلعت من قبل 

الذين لم يتكيفوا معها. اإنها �سفات المدن ذات 

الطابع الدولي. فحين تقف في ال�سارع ال�سهير 

اأو بالقرب من فندق المنزه اأو في مقهى الحافة 

اأو عند الميناء ترى المغامرين الجدد من كل 

الأنواع والأجنا�ص. ثمة مغامرون في عالم المال 

والأعمال، ومغامرون في عالم الثقافة يجربون 

حظهم الإبداعي. بحثا عن مفتاح الإلهام الذي 

منحته هذه المدينة اإلى المئات من المبدعين. 

اأخرى.  طينة  من  جدد  مغامرون  تالحظ  كما 

ال�سفة  يتاأمل  الذي  الإفريقي  ال�سباب  اإنه 

بجالء  تظهر  التي  ا�سبانيا(  )جنوب  الأخرى 

ويحن اإليها. حيث ي�سر على المغامرة لتحقيق 

واإن قامر/غامر  الأوروبي حتى  الفردو�ص  حلم 

بحياته في لج البحر الأبي�ص المتو�سط.

مراك�س:20 مايو 2019 
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»غلودجو«  عائلة  قبل  من  »�سفرزو«  منزل  بني 

التاجر  عائلة  من  ا�سمه  اأخذ  اأنه  اإل  الثرية، 

وحاليا،  لحقا.  �سكنه  الذي  �سفرزو«  »حميد 

بات هذا المنزل متحفا ي�ستقبل الزوار، حيث 

البيوت  تق�سيمات  في  متبع  هو  كما  ـ  ي�سم 

خا�ص  »حرملك«  الأول  ق�سمين،  ـ  العثمانية 

الديوان  وهو  »�سالملك«،  والثاني  بالن�ساء، 

اإلى  اإ�سافة  ال�سيوف،  ل�ستقبال  المخ�س�ص 

�سرفات خ�سبية.

وقال م�سوؤول متحف �سفرزو، اأمرا مازدارفيت�ص: 

بني  الذي  العام  معلومات عن  اأي  لدينا  »لي�ص 

في  بني  اأنه  نعتقد  اأننا  اإل  �سفرزو،  منزل  فيه 

اأواخر القرن الثامن ع�سر الميالدي. اأما منزل 

»دي�سبيك« فيحمل ا�سم اأ�سرة بو�سنية م�سيحية 

العمارة  فن  من  مزيجا  يعد  وك�سابقة  ثرية، 

لالإمبراطورية  المعي�سي  والنمط  العثماني، 

النم�ساوية المجرية.

متحف  اإلى  اأي�سا،  المنزل،  هذا  تحول  كما 

للزوار في الوقت الحالي، حيث تتزين جدرانه 

زمن  الدم�سقية  البيوت  طراز  على  بزخارف 

المنزل  جدران  تحوي  كما  العثمانية.  الدولة 

�سورا فوتوغرافية لآخر اأ�سرة �سكنت المنزل، 

تجد  فيما  عاما.   ١١٢ اإلى  تاريخها  ويعود 

النم�ساوية  لالإمبراطورية  الم�سيحية  العمارة 

اأبواب  تفا�سيل  كافة  على  وا�سحة  المجرية 

المنزل من خالل النقو�ص والقب�سات.

دي�سبيك،  متحف  م�سوؤول  قال  ذلك،  وحول 

رحلة عبر الزمن.. 
في بيوت عثمانية بالبوسنة

جنباتها  في  تزخر  �سراييفو،  البو�سنية  بالعا�سمة  القديمة  المدينة  اأزقة  زالت  ما 

ببيوت تاريخية تنقل زوارها في رحلة عبر الزمن اإلى العهد العثماني، وتطلعهم على 

اأدق تفا�سيل الحياة داخل المنزل في تلك الفترة الزمنية التي حكم فيها الأتراك 

�سراييفو  في  ديرزيليز«  و»عليا  و»دي�سبيك«  »�سفرزو«  بيوت  تبقى  اإذ  البلقان.  منطقة 

�ساهدة على التاريخ، بطرازها العمراني الفريد الذي يمزج بين الزخرفة الدم�سقية 

زمن الدولة العثمانية، ومالمح العمارة في الإمبراطورية النم�ساوية المجرية.
لتاريخ  نموذجا  يمثل  »المنزل  كوج:  �سناد 

العثماني  العمارة  فن  وفق  بني  فقد  المدينة، 

من �سمن بقايا منزلين قديمين. ويعر�ص في 

كانت  التي  المنزلية  الأدوات  الأر�سي  الطابق 

مدى  ونالحظ  دي�سبيك،  اأ�سرة  ت�ستخدمها 

تاأثرها بنمط الحياة العثمانية«.

»نمط  فيه  فيبدو  للمنزل،  الثاني  الطابق  اأما 

المجرية،  النم�ساوية  لالإمبراطورية  الحياة 

ومالءات،  مالب�ص،  وخزانة  البيانو،  نجد  اإذ 

من  اأح�سرت  ال�ساي  ل�سرب  كوؤو�ص  واأطقم 

وفيينا  المجر(  )عا�سمة  بوداب�ست  مدينتي 

اإلى  واأ�سار  كوج.  بح�سب  النم�سا(«،  )عا�سمة 

عر�ص  اأول  ا�ست�ساف  »دي�سبيك«  منزل  اأن 

المالك  قبل  من  �سراييفو  في  خا�ص  م�سرحي 

»ماكو�ص دي�سبيك«.

اأقدم  من  كذلك  يعد  ديرزيليز«  »عليا  منزل 

حتى  �سامدة  زالت  ما  التي  البو�سنة  منازل 

بو�سني.  �سعبي  بطل  ا�سم  ويحمل  هذا،  يومنا 

وحاليا، ت�سرف على هذا المنزل بلدية مدينة 

البلدية  بين  اتفاق  بح�سب  التركية،  اإ�سطنبول 

وحكومة �سراييفو.

على  الم�سرفين  اأحد  نوردوهان،  اأحمد  وبين 

 -  ٤٠٠ بين  ما  اإلى  يعود  تاريخه  اأن  المنزل، 

٥٠٠ عام م�ست، وتعر�ص لأ�سرار كبيرة خالل 

حرب البو�سنة بين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٥.

ولفت اإلى اأن المنزل ي�سم ق�سمين »حرملك« 

وله  الي�سار،  في  »و�سالملك«  اليمين،  في 

وبين  مختلفتين.  جهتين  من  مدخالن 

مدفاأة  ي�سم  زال  ما  المنزل  اأن  نوردوهان 

حمام  في  ا�ستحمام  وحو�ص  قديمة، 

عملية  �سهد  المنزل  اأن  اإلى  ولفت  الزوجين. 

لها  تعر�ص  التي  الأ�سرار  لإ�سالح  ترميم 

اأثناء الحرب.
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النخلة  تتبدل الأزمنة وتتغير الأ�سياء، وتظل عمتنا 

الأر�س  لع�ساق  ووفائها  وكبريائها  بخيالئها  �سامخة 

والظالل والهبات التي تجود بها ب�سخاء كبير. وحين 

ياأتي مو�سم »طني النخيل« تتحول الحقول اإلى مزادات 

مفتوحة تعيد للذاكرة هذا التقليد الجتماعي الرا�سخ 

ويتوارثونه  به  ويحتفظون  يمار�سونه  العمانيين،  لدى 

جيال بعد جيل. »طناء النخيل« عبارة عن عملية بيع 

تحمله  ما  باقتناء  الم�ستري  بموجبها  يقوم  و�سراء 

النخلة من الثمر ب�سعر محدد. ويكون هناك في الغالب 

المزايدة  وتجري  بالأ�سعار  ينادي  »دّلل«  �سخ�س 

ن�سيب  من  النخلة  لتكون  الف�سل  الراأي  ي�ستقر  حتى 

�سخ�س يحدده الدلل، وت�سبح ثمار هذه النخلة ملكا 

للم�ستري ويقب�س �ساحب الب�ستان ثمن الثمار، في حين 

يتقا�سى الدلل ن�سبة معينة من �سعر البيع اأو ما ي�سمى 

بينما  اآخر  اإلى  ب�ستان  من  الدلل  وينتقل  »الطني«. 

يتبعه الأ�سخا�س الراغبون في الطني.

تصوير: عبداهلل العبري

طناء النخيل..
 الباسقات والطلع النضيد

حدث يف �ُصَور
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حسن المطروشي

المكان  تفا�سيل  يع�سق  كان  الأطفال  ببراءة 

والمواويل  والأ�سرعة  البحر  والوجوه..  يع�سق 

جل�سات  ال�سعف.. يع�سق  وعر�سان  والنوار�ص 

عن  اأحاديثهم  ي�سردون  البّحارة،  ورم�سة  ال�سمر 

الغو�ص والرحيل والغياب والحنين .. يع�سق النخيل 

والظالل وخطوات الهواء بين �سكك الب�ساتين عند 

الظهيرة.. كان ثمة �سعور غام�ص م�سوب بالحزن 

على  الحمامة  لهديل  م�ساء  اأن�ست  كلما  يجتاحه 

�سدرة تنت�سب في قلب الحقل، كالعجوز المباركة 

التي اأناخ الدهر ركابه تحت قدميها.

ـ  ي�ستمع  فبداأ  الزمن،  في  قليال  خطواته  تقدمت 

عبر المذياع الذي اأتى به اأخوه الأكبر من الكويت 

ـ اإلى اأغنيات الزمن الجميل .. كان يطرب لمحمد 

ف�ساله  وعبداهلل  ال�سوري  را�سد  و�سالم  زويد 

ومحمود الكويتي وعو�ص الدوخي وعائ�سة المرطه 

وموزة خمي�ص... الخ!

التي  الأغاني  من  اآخر  نوع  ي�سده  بداأ  ما  �سرعان 

كان ي�سمعها بعد عودته من الحقل يوميا .. كانت 

الكلمات مختلفة .. الإيقاع مختلفا .. الم�سامين 

مغايرة .. لقد اأخذت ت�سكل له وعيا اآخر، وتوقظ 

لديه اإح�سا�سا مختلفا، بداأ يكت�سفه في ما يكت�سف 

من خفايا الحياة والوجود .. 

و)بيت  وف�سلي(  اأ�سلي  )عماني  ي�ستمع  بداأ  لقد 

جي�ص  و)حاميها  وجنود(  �سباط  كله  الفلج 

عربي( .. و�سواها من الأعمال التي لفتت انتباهه 

اإلى مفردة بديعة تتكرر بين ثناياها، وهي مفردة 

)الوطن(. حينها علم اأن كل ما م�سى من التعلق 

والع�سق لي�ص �سوى اإرها�سات لع�سق اأ�سد وقعا واأعظم 

اأجله  من  الذي  الوطن  الوطن..  حب  اإنه  قدا�سة.. 

ينا�سل  وحريته  كرامته  �سبيل  وفي  الأحرار  يموت 

ال�سرفاء.

كانت ده�سته غامرة حينما راأى لأول مرة علم بالده 

على �سا�سة التلفزيون )العادي( الذي جلبه لأول مرة 

المرحوم علي )�ساحب القهوة( وو�سعه في المقهى 

الذي كان يقدم فيه الم�سروبات الغازية، التي ظنها 

منها  ثالثا  فتناول  مجانا،  الأمر  بادئ  في  ال�سغير 

حتى  ال�ساذج،  رفيقه  بمعية  المقهى  اإلى  تردد  حين 

تراكمت ديونه اإلى ١٥٠ بي�صة!

بانت�ساٍء بالٍغ بداأ ينظر اإلى ناقالت الجند التي كانت 

تتردد على الحارة بحثا عن من يرغب في اللتحاق 

ب�سرف الخدمة الع�سكرية. كم كان يتمنى اأن يرتدي 

في  الجندي  قامة  على  يراه  الذي  الم�سرق  الزي 

الناقلة.

*****

 إرهاصات

عشق عظ�ي

وراق
أ
آخـر ال

نما الطفل،

 ونما في قلبه حب الوطن 

 كلما اأوغل في متاهة العمر 

اأوغل في حب الوطن.

ونمت اأحالمه واآماله، 

واأي�سا ديونه التي بداأت بـ ١٥٠ بي�صة!

hassan@altakweenmag.com
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استثمارات أنظمة التأمينات الخدمات التأمينية المنافـع التأميـنية

االجتماعية والتقاعد

نشر ثقافة التأمين 
االجتماعي

قوانين وتشريعات أنظمة 
التأمينات االجتماعية

دور التأمينات االجتماعية في التنمية
االقتصادية المستدامة

آخـر مـوعد السـتـالم
طـلبــات التــسجـيــل
8 أغسـطس 2019

قوانين وتشريعات أنظمة 

التأمينات االجتماعية

نشر ثقافة
التأمين االجتماعي

استثمارات أنظمة التأمينات 
االجتماعية والتقاعد

الخدمات 
التأمينية

العلوم االكتوارية

المزايا 
التقاعدية
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