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كاتب وممثل مسرحي وتلفزيوني، والعب 
دولي سابق في كرة القدم، له العديد من 
المشاركات في مجال القصة القصيرة في 
المالحق الثقافية لبعض الصحف المحلية، 

تعبتر هذه المجموعة القصصية هي 
باكورة اعماله. 

عـنـدما طـلـبت مـني مـعـلـمـة اللـغـة االنـجلـيزية أن أقـرأ القـصص 
القصيرة.. وخـصوصا القديمة منها.. وذلك لسهولة المفردات بها 
من أجل تعزيز اللغة االنجليزية لدي، راودتـنـي فـكـرة ترجـمـة كـل 
القـصـص الـتـي قرأتها إلى اللغة العربية.. فـكـان اخـتـياري لـهـذه 
القصص.. التي أغلبها تأخذ الطابع االنساني..!!.. مـر وقـت طـويـل 
وأنا قد أقفلت الصندوق عليها.. وبعد أن نفضت الغبار عـنها بـعـد 

فترة من الزمن.. هاهي فكرة نشرها قد تحققت. 

مع العدد مجانًا )للمشرتكني فقط(

صورة الغالف:عبدالله بن خميس العبري

الغالف

٧٨ »الباطنة ومسندم«
خلود الخالدية: ٦٤مئات الصور النادرة في كتاب

قصيدتي تعبّر عن اآلخرين

فخرية خميس:
لم أقدم عمال يشبهني

٩٠

سوريا:  هل تُصلِح السياحة 
ما أفسدته الحرب؟

١١٨

اللون األسود يضيف 
الدهشة للبلطيق 

والعمق لزرقة بحر الشمال

١١٢

»بروج« البلجيكيّة..
١٢٦ هندسة فريدة، وكنوز معماريّة

تعّبر  كّتابها، وال  آراء  تعبر عن  المنشورة  المواد 
بالضرورة عن رأي المجلة، ويتحّمل كاتب المقال 

جميع الحقوق القانونية المترتبة للغير.

كتّاب التكويـن

شروط النشر:

١. أن تكون المادة الصحفية حصرية وغير منشورة سابقا.

٢. من حق المجلة رفض نشر أي مادة مرسلة ودون إبداء األسباب. 

٣. تدفع المجلة المكافآت للكتّاب الذين اتفقت معهم مسبقا. 

٤. ترسل المواد باسم رئيس التحرير عبر البريد اإللكتروني:

altakween2015@gmail.com

العدد: الثامن واالربعون

�سرنا  خطوة   48 وعبر  الرابع،  عامها  اأكملت  التكوين  مجلة  تكون  العدد  بهذا 

العمانية  المجلة  لتبقى  القارئ،  مع  موعده  يخلف  لم  الذي  ال�صدور  طريق  في 

الوحيدة التي ت�صدر �صهريا دون توقف اأو تاأخير. 

م�صينا على هاج�س التجديد، بما يحفظ هوية المجلة، م�صتفيدين من تجاربنا 

داخل  بال�صرورة  لي�س  المتاحة،  الإمكانيات  وفق  الن�صج،  من  المزيد  لتحقيق 

في  توؤثر  التي  المحيطة،  الظروف  هي  ما  بقدر  للمجلة،  النا�صرة  الموؤ�ص�صة 

المطبوع، عبر م�صتويات عدة، اإعالمية واإعالنية وقدرة على المناف�صة، في ظل 

غياب اأي نوع من اأنواع الدعم، من الموؤ�ص�صات الحكومية اأو الخا�صة.

الذي  الإن�صان  اأخرى، ق�صة  نعر�س حكاية  الحياة«  »منت�صرون في  و�صمن ملف 

ينه�س رغم كل �صيء ليبني دربا جديدا له، ل ينتظر من يلقي اإليه الورود لي�صير 

عليها، بل تحمل ال�صوك ليم�صي بقوة الإرادة التي جعلته ي�صبق الأ�صوياء، وكم 

نتعلم من خمي�س الم�صعودي، الذي »حقن بفيرو�س �صلل الأطفال فاأ�صيب ب�صلل 

الأطفال«.

ونعر�س في الملف الثقافي اأحدث اإ�صدارات موؤ�ص�صة بيت الغ�صام، كتاب »الباطنة 

بدايات  تاريخ  من  مهما  جانبا  النادرة  ال�صور  مئات  عبر  يروي  الذي  وم�صندم« 

النه�صة العمانية المعا�صرة، وكيف كانت ال�صور تبدو في �صتينيات و�صبعينيات 

القرن الما�صي.

في الملف الفني نحاور اأيقونة الدراما العمانية، الفنانة فخرية خمي�س، حوار 

الذكريات الذي يقراأ م�صيرة طويلة لهذه الفنانة التي حملت على عاتقها حب 

اإلى  عابرة  العمانية،  الدراما  درب  في  الجميلة  الأ�صجار  ع�صرات  فزرعت  الفن، 

محيطها الخليجي لتقدم مجموعة من الأعمال المميزة.

في  التكوين  تجول  المهمة،  المو�صوعات  من  بمجموعة  زاخر  ال�صياحي  الملف 

�صاحات دم�صق لتكتب عن حا�صرة ال�صام التي تراهن على ال�صياحة للنهو�س من 

تبعات الحرب، فما تمتلك �صوريا من مقومات طبيعية وتاريخية يوؤهلها لتراهن 

على مفردة ال�صياحة وهي تنف�س عنها اأنقا�س ما حدث من دمار، كما يطوف بنا 

التي  الثقافة  تلك  مكت�صفا  افريقيا«  »بيت  في  ال�صيابي  �صالم  بن  الأ�صتاذ حمود 

تتعرف عليها هامبورج، المدينة الألمانية، عبر ذلك الف�صاء الفريقي الم�صافر 

فيها واإليها، ومقال اآخر عن »بروج البلجيكية« بما لها من هند�صة فريدة وكنوز 

معمارية حيث اإنها مدينة تعوم فوق �صطح الماء والتاريخ كما ي�صفها كاتب المقال 

ال�صاعر عبدالرزاق الربيعي، كما نتعرف على بقعة تبدو لنا غام�صة، كولومبيا، 

حيث المكان زاخر بمكنونات تبقى بعيدة عن متناولنا �صياحيا.

وفي �صائر �صفحات المجلة تتناثر مقالت كّتاب التكوين لت�صيف اأفكارا واآراء لها 

ذلك العمق الذي نراهن عليه، من اأجل قارئ ي�صتحق منا الحترام، وهو ي�صيف 

الخام�صة  �صنتها  لدخول  ت�صتعد  وهي  التجربة،  ن�صج  من  المزيد  ر�صيدنا  اإلى 

ال�صهر المقبل.
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منطق 
ال�صـــــــــورة

جتمعنا الأحداث واملواقف

ولو كانت �صغرية جدا،

كاأن جنتمع حول ب�صع حبات من الرمان،

فثمة ما يعيدنا اإىل احللقة الأ�صغر،

ت�صمنا دائرة �صيقة من املكان،

نقف يف حلقات متتابعة .. ل تنتهي.

اإنها الدائرة التي من�صي داخلها

دون اأن ن�صعر،

حتى نقرتب قليال من ذواتنا املبعرثة،

لندرك �ص�صاعة هذه الدائرة الكونية الهائلة

التي نلهث يف ف�صائها الف�صيح.

الدائرة .. اللعبة املخادعة دون مالمح اأو نهايات.

الدائرة .. هاج�س الفال�صفة منذ اإقليِد�س اليوناين.

الدائرة .. ف�صاء هالمي يقود للعتمة الأبدية.

الدائرة .. دوامة الألوان والأ�صواء والهواج�س.

الدائرة .. ال�صكل الوحيد الذي يتمدد 

دون اأ�صالع اأو حدود.

لذا فاإن الدائرة التي تاأخذنا بعيدا،

هي ذاتها التي تعيدنا اإىل نقطة ال�صفر يف قلبها ال�صئيل!

ت�صوير: عبداهلل بن خمي�س العربي
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أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ ه أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ هـ6

تحمل  لوران  �سان  اإيف  �سركة  مع  بالتعاون  ذكية  ظهر  حقيبة  اإطالق  عن  جوجل  �سركة  اأعلنت   

العالمة Jacquard، التي تجعل المالب�س والإك�س�سوارات ذكية.

 وو�سحت ال�سركة الأمريكية اأن حقيبة الظهر الذكية Cit-e تمتاز بعالمة Jacquard المدمجة في 

 Jacquard حزام الكتف الأي�سر لحقيبة الظهر، ويت�سل الجزء المزود ب�سريحة مع تطبيق جوجل

عن طريق تقنية البلوتوث. وتدعم هذه العالمة العديد من الإيماءات؛ حيث يمكن الم�سح عليها 

لأعلى اأو لأ�سفل اأو القيام بالنقر المزدوج، ويتم تنفيذ هذه الإيماءات على حزام الكتف مبا�سرة، 

.Assistant من اأجل القيام بالوظائف المختلفة والتوا�سل مع الم�ساعد ال�سوتي جوجل

My-Day ل�ستدعاء بيانات الطق�س ومدخالت التقويم على  ويمكن للم�ستخدم ا�ستعمال وظيفة 

الهاتف الذكي، بالإ�سافة اإلى اإمكانية تفعيل كاميرا الهاتف الذكي عن طريق الإيماءات اأي�سا.

واأعلنت جوجل اأن حقيبة الظهر Cit-e الجديدة تتوفر في متجر اإيف �سان لوران ب�سعر يبلغ ٩٩٥ 

دولرا اأمريكيا. 

 حقيبة
 ظهر 
ذكية 

الممالك  اأبرز  اإحدى  »اأو�سويا«  مملكة  تعد 

تاريخها  يعود  حيث  ال�سنغال،  في  الروحانية 

تزال  ول  الما�سية  ال�سنين  مئات  اإلى 

كامل.  ب�سكل  القديمة  تقاليدها  على  تحافظ 

اإقليم  حدود  �سمن  »اأو�سويا«  مملكة  وتقع 

»كازامان�س« جنوبي ال�سنغال، وهي عبارة عن 

مجموعة قرى �سمن منطقة غابات بين حدود 

الأرا�سي  على  كازامان�س  ونهر  بي�ساو  غينيا 

ال�سنغالية.

المملكة  فيها  تقع  التي  المنطقة  وُت�ستهر 

والغني  الكثيف  النباتي  بالغطاء  المذكورة، 

ال�ستوائية  والباوباب  النخيل،  باأ�سجار 

والأنديروبا، اإلى جانب حقول الأرز. »اأو�سويا« 

التي ُتحكم وفق المعتقدات الروحانية، يتولى 

الحكم فيها الملك »�سيبيلومباي ديادهيو«.

يرتدي  فاإنه  الملك،  مظهر  يخ�س  وفيما 

عبارة  وهو  عليه،  المتعارف  التقليدي  اللبا�س 

قلن�سوة  راأ�سه  على  وي�سع  اأحمر  قفطان  عن 

الجوارب،  �سوى  قدمه  في  يلب�س  ول  حمراء، 

اإ�سارة  في  الخيزران  من  مكن�سة  بيده  حاماًل 

المتعارف،  عك�س  وعلى  وال�سلطة.  القوة  اإلى 

عمق  في  الموجودة  »اأو�سويا«  في  الملك  فاإن 

الغابات، ل يجل�س على العر�س، بل على كر�سي 

�سغير، كرمز للتوا�سع.

الملك  يتولى  ال�سيا�سية،  زعامته  جانب  واإلى 

اأخرى  مهام  عدة  الروحانية،  المملكة  في 

واإلههم  رعيته  بين  ال�سفير  دور  تبّنيه  مثل 

اأي�سًا، تحديد  الملك  اأميت«. ومن مهام  »اأطا 

مواعيد الطقو�س المزمع اإقامتها، وتخ�سي�س 

تحقيق  عن  ف�ساًل  للمزارعين،  الأرا�سي 

أوسويا.. مملكة روحانية تسكن غابات السنغال

هذه  لتوليه  ونظرًا  المملكة.  ورفاه  ان�سجام 

ملكهم  المملكة  رعايا  يخاطب  الوظائف، 

هناك  المحلية  اللغة  في  تعني  والتي  بـ«ماني« 

»يا �ساحب الجاللة«. 

الثقافات،  من  مجموعة  »اأو�سويا«  وتحت�سن 

والعادات والتقاليد، والطقو�س الدينية، ويتمّيز 

�سكانها المحليون بدرجة كبيرة من الن�سجام 

يزورون  من  انتباه  يلفت  م�سهد  في  بينهم، 

المملكة من الخارج.

اأقلية  تعي�س  المحليين،  ال�سكان  جانب  واإلى 

اأن  اإل  »اأو�سويا«،  والم�سيحيين  الم�سلمين  من 

الروحاني  بالمعتقد  �سوى  تعترف  ل  الأخيرة 

الذي تتبناه، ول يعد اأتباع المعتقدات الأخرى، 

الأحمر  الزي  يرتدي  ول  المملكة.  رعايا  من 

�سوى الملك في »اأو�سويا« التي يبلغ عدد �سكانها 

ن�سمة. ول يعرف تحديدا كم  األف   ١00 قرابة 

اأن �سجالت المملكة  اإل  عمر مملكة »اأو�سويا«، 

مئات  قبل  ما  اإلى  يعود  تاريخها  اإن  تقول 

الأعوام.

لدى  ال�سائدة  الروحانية  المعتقدات  وبح�سب 

الملك  تختار  التي  هي  الأرواح  فاإن  »اأو�سويا«، 

وخالل  الحكماء«.  »مجل�س  اإلى  ذلك  وتبلغ 

بقيت   ،200١  –  ١٩84 عامي  بين  الفترة 

وجود  لعدم  نظرًا  يحكمها،  ملك  دون  المملكة 

في  المطلوبة  المعايير  فيها  تتوفر  �سخ�سية 

الحاكم.

المصدر: األناضول

مر�س  اإن  غورباك�ساني  اأفينا�س  الدكتور  قال 

على  القدرة  في  �سعوبة  يعني  الألوان  عمى 

بال�سكل،  روؤيتها  عن  والعجز  الألوان  تحديد 

التي هي عليه في الحقيقة.

بم�ست�سفى  العيون  طب  ا�ست�ساري  وو�سح   

يعتبر  الألوان  عمى  اأن  للعيون  دبي  مورفيلدز 

كيفية  في  اختالف  عن  ناجمة  وراثية  حالة 

ا�ستجابة واحدة اأو اأكثر من الخاليا الح�سا�سة 

لبع�س  العين،  �سبكية  في  توجد  والتي  لل�سوء، 

الألوان الرئي�سية.

الم�سابون  »الأ�سخا�س  قائال:  اأفينا�س  وتابع 

بالأبي�س  �سيء  كل  يرون  ل  الألوان  بعمى 

مختلف  ب�سكل  الألوان  يرون  لكنهم  والأ�سود، 

عمى  ويعد  الم�سابين.  غير  الأ�سخا�س  عن 

والأ�سفر  والأزرق  والأخ�سر  الأحمر  الألوان 

بجانب حالة عمى  �سيوعا  الحالة  اأ�سكال  اأكثر 

الألوان الكلي.«

واأ�سار اأفينا�س اإلى اأن عمى الألوان ي�سكل عائقا 

اأمام القيام باأب�سط الأعمال اليومية العتيادية 

الت�سوق  اأو  والخ�سروات  الفواكه  �سراء  مثل: 

اإ�سارة  عند  الطريق  عبور  اأو  المالب�س  و�سراء 

المرور.

واأ�ساف اخت�سا�سي التهاب القزحية وال�سبكية 

تحدث  اأن  يمكن  الإ�سابة  اأن  ال�ساد  وجراحة 

مثل  الب�سري  الع�سب  مر�س  ب�سبب  اأي�سا 

اأو الت�سلب المتعدد  التهاب الع�سب الب�سري 

اأو اأمرا�س �سبكية العين.

تختلف  اأن  »يمكن  اأفينا�س:  الدكتور  واأ�ساف 

الأعرا�س من �سخ�س لآخر، فبع�س الأ�سخا�س 

كيفية  تعلموا  لأنهم  اأعرا�س؛  من  يعانون  ل 

التمييز بين الألوان على الرغم من ق�سور روؤية 

الألوان لديهم«.

جدير بالذكر اأن عمى الألوان يوؤثر على الرجال 

اأكثر من الن�ساء، ويعد �سببا رئي�سيا في �سعوبة 

ح�سول المرء على فر�س الت�سجيل في وظائف 

ال�سرطة اأو الجي�س.

»على  اأفينا�س:  الدكتور  قال  العالج  �سبل  وعن 

غير  معروف،  عالج  وجود  عدم  من  الرغم 

المزودة  والنظارات  الال�سقة  العد�سات  اأن 

الم�ساب  ال�سخ�س  ت�ساعد  اأن  يمكن  بفلترات 

بعمى الألوان على الروؤية ب�سكل اأو�سح.«

المصدر: د ب أ

عمى األلوان .. أن ترى العالم على غير حقيقته

تتزين واجهات محال تجارية في العا�سمة اليابانية طوكيو، بر�سوم معا�سرة 

الفنية، في  اللوحات  روؤية   البالد. حيث يمكن  تاريخ وثقافة  وتقليدية تعك�س 

�ساعات ال�سباح الباكر اأو الم�ساء، عندما تكون المحال مغلقة، وتنت�سر هذه 

الظاهرة في منطقة اأ�ساكو�سا، التي تعج بالمارة والمت�سوقين وال�سياح. 

وتتمحور اللوحات حول موا�سيع متنوعة، فبع�سها عن الحياة اليومية، واأخرى 

اليابانية.  الثقافة  تعك�س  التي  الرموز  عن  ف�سال  المحل،  عمل  طبيعة  عن 

وتتركز مثل هذه الأعمال التي تجعل من ال�سوارع معر�سا في الهواء الطلق، 

بالمناطق التي يق�سدها ال�سياح عموما، كما يمكن روؤية الواجهات المزينة في 

�سوارع فرعية اأي�سا، في اأرجاء البالد.

واجهات المحال 
التجارية.. لوحات 
فنية في اليابان



9

العدد )٤٨(

أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ ه أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ هـ8

من  الخارجي للعديد  المظهر  الكارتون  اأفالم  اأبطال  ر�سوم  تزين 

متحًفا  المدينة  وت�سم  بروك�سل.  البلجيكية  العا�سمة  في  المباني 

للكاريكاتور، افتتح منذ عام ١٩8٩،  كما ت�سم  بلجيكا اأكثر من ٧00 

ر�سام كاريكاتوري.

وتعد بلجيكا  اأي�سَا بالد اأبرز اأفالم الر�سوم المتحركة، مثل مغامرات 

تان تان، وال�سنافر،، ولكي لوك وغيرها.

وي�ستمتع ال�سياح وزوار مدينة بروك�سل بالنظر اإلى الر�سوم المتحركة 

التي تزين جدران المباني، حيث ي�سعرون وكاأنهم ي�سيرون بين ثنايا 

مغامرات تلك الأفالم المتحركة. 

أبطال الرسوم 
المتحركة على 
مباني بروكسل

ناصر إعجاز )آسيا إن(

ترجمة: التكوين

اأنقذت ال�سرطة في بلدة حفيظ اأباد بمقاطعة 

منزل  من  امراأة  اأخيًرا  الباك�ستانية  البنجاب 

احتجزت اأ�سيرة بداخله في غرفة �سغيرة منذ 

نحو ع�سر �سنوات.

وذكرت التقارير اأن المراأة، التي تعرف با�سم 

يحبسان شقيقتهما 10 سنوات في غرفة ملوثة

نائلة بيبي، احتجزت في المنزل من قبل اثنين 

وقد  الميراث.  على  نزاع  ب�سبب  اإخوتها  من 

تم  التي  المراأة  اإخوة  اأحد  على  القب�س  األقي 

اإنقاذها.

�سقيقا نائلة بيبي كانا يقدمان لها الطعام مرة 

تنظيف  يجري  يكن  ولم  الأ�سبوع  في  واحدة 

غرفتها. وعندما اأنقذتها ال�سرطة كان ال�سرير 

الذي تنام فيه مغطى بالأو�ساخ.

بعد اإنقاذ نائلة بيبي جرى تنظيفها بم�ساعدة 

اأحد الجيران ومن ثم اإر�سالها اإلى الم�ست�سفى 

اأنها  ات�سح  حيث  الطبية،  الفحو�س  لتتلقى 

ب�سبب  كبير  ونف�سي  ج�سدي  انهيار  من  تعاني 

الحتجاز.

وفي هذا ال�ساأن قال اإعجاز عالم، وزير حقوق 

وقت  كان حا�سًرا  الذي  البنجاب  في  الإن�سان 

�ستتلقى  ال�سحية  اإن  الإنقاذ،  عملية  تنفيذ 

الجناة  ينال  بينما  ممكنة  طبية  رعاية  اأف�سل 

عقوبة قا�سية.

حّذرت درا�سة دولية حديثة، من اأن الم�سروبات 

المحالة  الم�سروبات  من  وغيرها  الغازية 

الدورة  باأمرا�س  الوفاة  خطر  تفاقم  بال�سكر، 

اأعدها  الدرا�سة  اله�سمي.  والجهاز  الدموية 

باحثون بالوكالة الدولية لأبحاث ال�سرطان في 

 JAMA( دورية  في  نتائجها  ون�سروا  فرن�سا، 

Internal Medicine( العلمية.
زيادة  خطر  لك�سف  درا�سته  الفريق  واأجرى 

ا�ستهالك الم�سروبات المحالة بال�سكر، وعلى 

راأ�سها الم�سروبات الغازية والع�سائر المحالة 

والم�سنعة، وعالقتها بزيادة وفيات الأمرا�س.

وتمت الدرا�سة على نحو 4٥2 األف رجل وامراأة 

فرن�سا،  الدنمارك،  هي:  اأوروبية  دول   ١0 من 

النرويج،  هولندا،  اإيطاليا،  اليونان،  األمانيا، 

اإ�سبانيا، ال�سويد، وبريطانيا.

 ١6 قرابة  امتدت  التي  الدرا�سة  فترة  وخالل 

وفاة  حالة  و6٩٣  األًفا   4١ الفريق  ر�سد  عاًما، 

بين من اأجريت عليهم الدرا�سة.

من  فاأكثر  كوبين  �سرب  اأن  الباحثون،  ووجد 

الم�سروبات المحالة بال�سكر يومًيا، يزيد خطر 

واأمرا�س  اله�سمي  الجهاز  باأمرا�س  الوفاة 

والأوعية  القلب  اأمرا�س  مثل  الدموية  الدورة 

الدموية، واأمرا�س الأوعية الدموية الدماغية، 

من  �سهرًيا  واحًدا  كوًبا  �سربوا  من  مع  مقارنة 

تلك الم�سروبات.

ا�ستهالك  بين  ارتباط  اأي  يالحظ  ولم 

ب�سبب  والوفاة  بكثرة  الغازية  الم�سروبات 

ال�سرطان ب�سكل عام.

المصدر: األناضول

المشروبات الغازية تزيد خطر الوفاة 

من  واحدا  »مانيتو«،  ال�سهرة  با�سم  الجمهور  لدى  المعروف  مو�سافو«  مو�سافو  »اآمي�سو  الجابوني  يعّد 

الأجيال  اإلى  الروح  للدعابة وخفة  نقل حبه  اإلى  الفنان  وي�سعى هذا  بلده.   في  الموهوبين  الفكاهيين 

اإلى  ال�سرور  واإدخال  عنهم  الترويح  خالل  من  للمكتئبين  عالجا  ال�سحك  تقنية  من  جاعال  المقبلة، 

الم�ساهدين:  نفو�س  في  الإيجابي  الأثر  لها  وكان  »مانيتو«  قدمها  التي  العرو�س  اأبرز  ومن  قلوبهم.  

»مانيالنلير«  و »ملتقى المتعتعين« و »غراتي غراتا«  و »تفتي�س ال�سرطة«. وي�ستخدم الفكاهي ال�ساب 

الم�ساهدين  وعي  واإثارة  م�سحكة  عرو�س  ل�سناعة  اليومية  الحياة  في  والمحزنة  المفرحة  الأحداَث 

مرتبطا  »جانبا  عر�س  كل  وراء  اأن  يرى  وهو  الأحداث.  تلك  تطرحها  التي  الجتماعية  بالإ�سكاليات 

الدولية  الفعاليات  في  بانتظام  »مانيتو«  وي�سارك  المواطنين«.  تهم  التي  بالق�سايا  والتوعية  بالتثقيف 

المكر�سة للفكاهة، مثل مهرجان �سحك مراك�س ومهرجانات في الكونغو والكاميرون وبوركينافا�سو، 

بالإ�سافة اإلى برلمان ال�سحك في �ساحل العاج ونادي الكوميديا في فرن�سا.

فنان يعالج 
المكتئبين 

بالفكاهة
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الأطفال  يقدم  نوعه،  من  فريد  تقليد  في 

قرية  بمدر�سة  الدرا�سة  في  المبا�سرون 

اليوم  في  لمعلمهم  ديكا  ال�سربية،  »�سو�سيك« 

الأول من العام الدرا�سي، وُيرجع �سكان القرية 

الذي  الديك  باأن  اعتقادعم  اإلى  العادة  هذه 

يك�سب  المبكر  وال�ستيقاظ  للن�ساط  يرمز 

اأطفالهم هذه ال�سفات.

»فرو�سكا  جبل  ب�سفوح  »�سوي�سك«  قرية  وتقع 

»وفان  مدر�سة  وت�سم  �سربيا،  �سمال  جورا«، 

في  العادة  ودرجت  البتدائية،  بوبوفيت�س« 

يبا�سر  الذي  الطفل  يقوم  اأن  على  القرية 

بدرا�سة ال�سف الأول، باإهداء معلمه ديكا قبل 

اأول در�س من العام الدرا�سي.

وقال مدير المدر�سة اإليجا بي�سيت�س، اأن اإهداء 

المعلم ديكا يعد عادة درجت عليه القرية منذ 

اأكثر من قرن، واأ�سار اإلى اأنه اأهدى معلمه ديكا 

بالمدر�سة  البتدائية  درا�سة  في  با�سر  حينما 

ذاتها اأي�سا.

الطالب  »عائالت  بي�سيت�س:  واأ�ساف 

على  باأن  يعلمون  الدرا�سة  في  المبا�سرين 

يقومون  لذلك  لمعلم،  ديك  اإهداء  طفلهم 

بتح�سير ديك طويل الري�س وذي �سحة جيدة 

وي�سعونه في �سلة مزينة من الق�س«.

اأما المعلمة ميكا �سكوريت�س، فتوجهت بال�سكر 

للطالب الذين قدموا لها الهدية، متمنية لهم 

تقديم  وعقب  درا�ستهم،  في  والنجاح  التوفيق 

الديك للمعلم ينطلق العام الدرا�سي في قرية 

�سو�سيك. 

المصدر: األناضول

الطالب الجدد يهدون المعلم ديكا

ك�سفت �سركة كونتيننتال النقاب عن �سا�سة جديدة تحول مق�سورة القيادة اإلى مكتب جوال، وذلك خالل م�ساركتها 

في فعاليات معر�س فرانكفورت الدولي لل�سيارات والممتد حتى 22�سبتمبر الجاري.  وو�سحت ال�سركة الألمانية اأن 

من�سة Integrated Interior Plattform، والمعروفة اخت�سارا با�سم )IIP( تقوم بعر�س البيانات المتعلقة بقيادة 

ال�سيارة والتطبيقات المكتبية مثل البريد الإلكتروني والهاتف والر�سائل في نف�س الوقت، كما اأنها تقوم بالتحكم في 

العديد من ال�سا�سات في مق�سورة القيادة. واإذا كان ال�سائق يتولى مهمة قيادة ال�سيارة، فتظهر له ال�سا�سة الجديدة 

الروؤية  لمراآة  القيادة و�سورة  ببيانات  الخا�سة  التقليدية  ال�سا�سات  لل�سائق  بالكامل؛ حيث يظهر  ال�سيارة  بعر�س 

الخلفية، التي تعتمد على الكاميرات. ويتم التحكم في وظائف ال�سا�سة عن طريق الإيماءات؛ حيث يمكن بحركة 

واحدة عر�س محتويات خريطة المالحة فائقة الدقة على ال�سا�سة. وعند ت�سغيل وظيفة القيادة الآلية ترتفع ال�سا�سة 

لأعلى وتظهر التطبيقات المكتبية، ويمكن للراكب الأمامي اأي�سا ال�ستفادة من جميع الخدمات الرقمية. ي�سار اإلى 

اأن ال�سا�سة الجديدة تتكون من عدة �سا�سات توجد تحت �سطح زجاجي م�سترك.

مقصورة
 القيادة 

مكتب جوال

الهوائية،  الدراجات  من  بجبال  مغطى  حائط 

»مي�سا  ال�سنغالي  النحات  مخباأ  هو  ذلك 

»دكتور  بمثابة  ال�سنغاليون  يعتبره  الذي  فال« 

الدراجة الهوائية«. 

فقد ُعرف عن هذا الفنان اأنه يمنح الدراجات 

التدوير،  اإعادة  بف�سل  ثانية«  »حياة  الهوائية 

حّبه  من  ال�سنعة  بهذه  اهتمامه  انطلق  حيث 

للدراجة الهوائية الذي ورثه عن اأبيه وجده.

والإن�سان  للطير  اأ�سكاًل  فال«  »مي�سا  وي�سنع 

وغيرهما، موؤكًدا اأن الدراجة الهوائية م�سممة 

على اأ�سكال ب�سرية وحيوانية.

ويقول الفنان اإن الدراجة الهوائية ت�سكل بالن�سبة 

له »اأف�سل اختراع«، لأنها ل تلوث البيئة ولي�ست 

بحاجة اإلى التعريج على محطات التزود بالوقود 

اأنه  وي�سيف  ال�سجيج.  من  الكثير  ُت�سدر  ول 

ال�سنغالية  لوي�س  �سان  مدينة  طبيعة  ي�ستلهم 

خالل تحويله اأجزاء الدراجة اإلى قطع فنية.

على  التجول  على  خريف  كّل  الفنان  ويحر�س 

متن دراجة في اأزقة المدينة القديمة الم�سيدة 

�ساطئ  على  الفرن�سي  الم�ستعمر  طرف  من 

المحيط الأطل�سي في الطرف ال�سمالي الغربي 

دراجات  تحويل  اأن  يعتبر  وهو  ال�سنغال.  من 

ق�سيدة  يمثل  فنية  تحف  اإلى  قديمة  هوائية 

بها  قامت  التي  الجولت  لماليين  مديح 

عجالت الدراجات على الطريق المعّبدة اأو في 

الممرات المغبرة و�سط المدينة.

المصدر: العمانية

نّحات سنغالي يمنح الدراجات الهوائية حياة ثانية

األًفا  افتتحت هولندا، اأكبر مراآب في العالم للدراجات الهوائية بطاقة ا�ستيعابية بلغت ١2 

و٥00 دراجة. ويتكون المراآب من ثالثة طوابق، حيث افتتح على مرحلتين، الأولى كان قبل 

عامين بطاقة ا�ستيعابية �سبعة اآلف و٥00 دراجة هوائية. والمرحلة الثانية افتتحت خالل 

الأ�سبوع الجاري بطاقة ا�ستيعابية بلغت خم�سة اآلف دراجة هوائية.  ويكون الدخول والخروج 

من واإلى المراآب عبر ا�ستخدام بطاقة النقل العام، اأو بطاقات اإلكترونية يتم ا�ستعارتها من 

ركن  مكان  ن�سيان  دون  للحيلولة  الهوائية  للدراجات  ت�سل�سلية  اأرقام  اإعطاء  ويتم  المراآب. 

الدراجة  24 �ساعة، ويكون ركن  المراآب مفتوحة  اأبواب  الدراجة من قبل �ساحبها. وتبقى 

الهوائية مجاًنا، واإذا ما تبقى الدراجة اأكثر من يوم في المراآب يتم ا�ستح�سار ١.2٥ يورو 

اعتباًرا من اليوم الثاني، ومبلغ ٧٥ يورو لال�ستراك لمدة �سنة واحدة.

هولندا: أكبر مرآب 
في العالم لوقوف 

الدراجات الهوائية
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يتوافد �سياح محليون واأجانب بكثافة اإلى اأخدود م�سال، ووادي »يدي اأوكوز« )الثيران ال�سبعة( في 

قرغيزيا، التي  تتمتع بغاباتها، و�ساللتها الخالبة. ويقع اخدود م�سال، ووادي »يدي اأوكوز«، في 

للجبال،  الطبيعي  الجمال  ويجعل  العالم.  بحيرة في  اأكبر  ت�سم عا�سر  التي  كول  اإي�سيك  محافظة 

مركز  الوادي  الفر�س،  بحليب  عالج  مركز  وكذلك  النقي  والهواء  وال�ساللت،  ال�سنوبر،  وغابات 

جذب لل�سياح المحليين والأجانب على حد �سواء. وتنت�سر الخيام القيرغيزية التقليدية في الوادي، 

واأخذ  ممتعة.  واأوقاًتا  خدمات  لل�سائحين  تقدم  حيث  المعدنية،  للمياه  �سحي  جانب مركز  اإلى 

اآلف ال�سنين جراء النحت والتعرية، حيث تتخذ تالل  الأخدود ا�سمه من الوادي الذي تكون منذ 

الطين الحمراء  اأ�سكاًل مختلفة ت�سبه الحيوانات، ويف�سل ال�سياح اإلتقاط ال�سور التذكارية عندها.

المصدر: األناضول

»قيرغيزيا«
 وجهة للسياح 

المحليين واألجانب

اأهم  كولومبيا،  و�سط  ال�سطناعية  »نييو�سا«  بحيرة  تعد 

تبلغ  و  والتخييم.  ال�سيد  لع�ساق  كولومبيا  في  وجهة 

م�ساحة البحيرة الواقعة في مقاطعة »كونديناماركا« و�سط 

»اأمبال�سي  محمية  في  تقع  حيث  هكتار.   ٩00 كولومبيا 

وتوفر  هكتار.   ٣٧00 م�ساحتها  تبلغ  التي  نييو�سا«  دول 

لزوارها فر�سة القيام بمختلف الريا�سات المائية، و�سيد 

ال�سير لم�سافات طويلة. المحمية تعد  الأ�سماك، وريا�سة 

اأهم وجهة في كولومبيا لع�ساق ال�سيد والتخييم.  

بحيرة »نييوسا« 
وجهة عشاق

الصيد والتخييم

على  الواقعة  ريزيرفي«،  »بانديا  ت�سكل حديقة 

ال�سنغالية  العا�سمة  من  كيلومترا   6٥ م�سافة 

القارة  في  البرية  للحياة  حيا  مثاًل  داكار، 

اأول حديقة  ال�سمراء. وتعد »بانديا ريزيرفي«، 

تاأ�س�ست في  ال�سنغال، حيث  البرية في  للحياة 

و٥00  األف  م�ساحة  على  وتمتد   ،١٩٩0 العام 

اأنواع  مختلف  الحديقة  وت�ست�سيف  هكتار، 

الحيوانات، من الزرافات، والحمير الوح�سية، 

الخيول،  اإلى  اإ�سافًة  البرية،  والخنازير 

والقردة، وال�سناجب.

حديقة »بانديا ريزيرفي« السنغالية.. مثال حي للبراري اإلفريقية

والأجانب،  المحليون  الحديقة  زوار  وي�ستمتع 

بم�ساهدة الفيلة، والأ�سود، والنمور، والجوامي�س، 

المفتر�سة  الحيوانات  من  وغيرها  والتما�سيح، 

نوعا   ١20 على  الحديقة  تحتوي  كما  والأليفة، 

اأعداد كبيرة من ال�سالحف  من الطيور، وعلى 

الم�ساحات  من  �سا�سعة  وم�ساحات  المعمرة، 

الخ�سراء.

الجماجم  الحديقة،  في  المتجول  انتباه  ويثير 

التبلدي،  اأ�سجار  جذوع  في  المعلقة  الب�سرية 

بع�س  بموجب  اإفريقيا،  بها  ت�ستهر  التي 

اأبيدجان  في  الوطنية،  »بانكو«  حديقة  في 

عا�سمة كوت ديفوار، يقوم مهاجرون قادمون 

المت�سخة  المالب�س  بجمع  والنيجر  مالي  من 

يومهم  قوت  لتوفير  »بانكو«،  نهر  في  وغ�سلها 

المحليون كلمة  ال�سكان  ويطلق  ولأ�سرهم. 

المالب�س  غ�سل  بمهنة  العاملين  على  »فانيكو« 

ويعمل  العمل،  بحًثا عن  اأ�سرهم  تركوا  الذين 

المالب�س  جمع  على  المهاجرون  هوؤلء 

خالل  »اأدجيما«  منطقة  من  المت�سخة 

كوت ديفوار.. غسل المالبس بالنهر مصدر رزق للمهاجرين

النهر  في  وغ�سلها  الأ�سبوع،  في  اأيام  �ستة 

ال�سم�س.  اأ�سعة  تحت  �سفافه  وتجفيفها على 

النهر،  في  محدد  مكان  مالب�س  غا�سل  لكل 

وي�سعون  كبيرة،  �ساحنة  اإطار  ي�سع  حيث 

المالب�س  ويغ�سلون  كونكريتية،  قطعة  عليها 

التقليدي. بال�سابون 

 62( �سوو«  »اإبراهيم  المالي  المواطن  يقول 

منذ  المالب�س  غ�سل  مهنة  يمار�س  اإنه  عاما(، 

يجمع  اأنه  »�سوو«  وي�سيف  عاًما،  خم�سين 

اأ�سرته،  اإلى  وير�سلها  المهنة  تلك  من  النقود 

مبيًنا اأنه كان يغ�سل المالب�س منذ اأن كان في 

مالي، وجاء اإلى كوت ديفوار للك�سب اأكثر.

واأن  توقع،  كما  يكن  لم  الأمر  و�سح اأن  لكنه 

�ساق،  ديفوار  كوت  في  المهنة  تلك  في  العمل 

ويوؤكد  البدنية،  القوة  من  مزيد  اإلى  ويحتاج 

في  ويتجول  ال�سباح  منذ  يخرج  اأنه  الرجل 

الأزقة لجمع المالب�س المت�سخة، ومن ثم يقوم 

بغ�سلها، رغم تقدم �سنه.

عن  الحديقة  وتبعد  الدينية،  المعتقدات 

العا�سمة داكار، م�سافة �ساعة من الطريق، ول 

منتظمة  رحالت  عبر  اإل  فيها  بالتجول  ي�سمح 

بال�سيارات.

�ساعات  في  الحديقة  داخل  التجول  وُيف�سل 

مختلف  لم�سادفة  الباكر،  ال�سباح 

الحديقة  داخل  تتجول  التي  الحيوانات، 

ت�سغيل  حق  ويملك  عادًة،  الأوقات  هذه  في 

و٣  �سنغاليين،  منهم 4  اأ�سخا�س،   8 الحديقة 

األمان، واآخر بلجيكي.
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عصير 
طماطم 
فقط في 
 بوتيكي!

مواكبة لمتطلبات الحياة وظروف الع�سر الراهنة واإقتداء )بالفاني�س�ستات الموقرات( 

اأي�سا،  الغائب  يعلم  والقارئ  قراأتم   مثلما  )بوتيك(  نعم  )بوتيك(  بفتح  اأقوم  �سوف 

ابتداء  الأ�سعار  باأرخ�س  )بوتيكي(  في  يجده  �سوف  ب�سيء  يحلم  اأو  يريد  �سخ�س  وكل 

اأحد لي�سخر  ياأتي  بالمالب�س والعطور والرمو�س الوردية وانتهاء بع�سير الطماطم، ول 

من نوعية الع�سير لأنه )براند جديد( �ستجدونه ح�سريا فقط في )بوتيكي(.

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  في  )الموؤثرون(  كان هناك م�سطلح  تقريبا  �سنتين  وقبل 

المو�سوع  لهذا  )فا�سي(  اأحد  هناك  لي�س  لأنه  الم�سطلح  هذا  انتهى  فقد  اليوم  واأما 

لديهم  الذين  اأي  )البوتيكيون(  م�سطلح  ظهر  ولذلك  والبزن�س(،  )الفلو�س  المهم 

اأمية بوتيكية ول يعرفون األف باء ال�سوق وو�سائل  )بوتيك(. ولالأ�سخا�س الذين لديهم 

التوا�سل الجتماعي فاإنه اأ�سبح لمعظم ال�سخ�سيات الم�سهورة التي نجدها في التويتر 

والن�ستجرام بوتيك اأي متجر اإلكتروني ب�سرط يكون لديهم اآلف المتابعين، وكل �سخ�س 

و�سطارته في الترويج والت�سويق لتلك المنتجات التي تقوم �سركة كبرى ببيعها.

ويقوم ذلك ال�سخ�س الم�سهور با�ستخدام تلك المنتجات وا�ستعرا�سها حتى يقوم النا�س 

ح�سب  طبعا  تختلف  الن�سبة  وهذه  المتفقة،  الن�سبة  على  هي  اأو  هو  يح�سل  و  ب�سرائها 

القديمة  الحكمة  ليقول  اليوم  بعد  ياأتي  اأحد  ول  والأ�سدقاء،  المتابعين   وعدد  ال�سهرة 

واأ�سبحت  تغيرت  الحكمة  لأن  ال�سيق«  وقت  »ال�سديق  الزمن  عليها  عفا  والتي  جدا 

»ال�سديق عند فتح البوتيك« وال�سديق لي�س من ي�سدقك القول واإنما من كان �سادقا 

واأ�سترى من )بوتيكك(.

ونتيجة التكاليف القت�سادية الباهظة جدا للقمم العربية فاإنني �ساأقترح لهم اأن يتم فتح  

)بوتيك �سيا�سي( وهذا البوتيك ت�سترك فيه جميع الدول العربية من اأجل ا�ستغالل القمم 

العربية وبيع بع�س منتجاتها، وقد ي�ساأل �سخ�س نجيب ماهي منتجاتهم فاأقول له يا فالح  

البوتيك  اإل من خالل هذا  عليها  الح�سول  ت�ستطيع  ل  وفريدة  منتجات عديدة  هناك 

ومثال على ذلك بع�س ال�سور التذكارية، والفيديوهات النادرة للقمم العربية ال�سابقة 

والم�ساحنات التي تحدث فيها، وكذلك بع�س المايكروفونات والأقالم والكرا�سي التي 

جل�س عليها الملوك والزعماء، اإلى جانب الن�سخ الأ�سلية من الكلمات التي األقوها في 

القمم ومحا�سر الجتماعات وبع�س التواقيع في دفتر الزيارات والق�سائد ال�سعرية..

الموؤثرين  الأ�سخا�س  اأن  )البوتيك(  موظة  لنت�سار  الإيجابية  النقاط  ومن 

والمتابعين  النا�س  مع  التعامل  في  والحترام  والتوا�سع  اللطف  غاية  في  ي�سبحون  

الن�سح  اإ�سداء  خالل  من  الخير  فعل  على  ويحر�سون  بريوؤون  اأطفال  وكاأنهم 

اأو  ن�سرة  ب�سرة  اأو  ر�سيق  ج�سم  على  للح�سول  الطرق  لأف�سل  والإر�سادات 

�سالم(، )يا  المعرو�سة  منتجاتهم  خالل  من  حرير  و�سعر  طويلة  رمو�س   حتى 

اأتمنى اأن تكون هناك )بوتيكات نوعية( يعني نجد بوتيك لل�سمك وبوتيك  وفي الأخير 

لالأغنام والأبقار، وبوتيك للمزروعات وال�سماد، ومن هذا الباب �ساأقوم بعر�س منتجات 

يريد  ومن  كثيرا  ا�ستخدمه  لم  الذي  )حظي(  �سمنها  ومن  بوتيكي  في  فقط  ح�سرية 

ال�سراء �سيكون هناك خ�سم كبير عليه هذه الأيام!!

ماهر الزدجالي

النقاط الإيجابية 

لنت�صار موظة )البوتيك( 

اإن الأ�صخا�س الموؤثرين 

ي�صبحون  في غاية 

اللطف والتوا�صع 

والإحترام

يحتفل ال�سينيون بعيد القمر وهو عيد ح�ساد �سعبي في الخام�س ع�سر من ال�سهر الثامن في 

التقويم ال�سيني، والذي يكون عادة في اأواخر �سهر �سبتمبر اأو اأوائل �سهر اأكتوبر في التقويم 

الغريغوري عندما يكون القمر م�ستديرا. ويرجع تاريخ هذا المهرجان اأو العيد اإلى اأكثر من 

٣000 عام لعبادة القمر في ال�سين في عهد اأ�سرة �سانغ. وي�سار لهذا المهرجان بعدة اأ�سماء 

مثل مهرجان الم�سابيح اأو مهرجان كعك القمر، وهو من اأهم الأعياد في التقويم ال�سيني 

ويعتبر يوم عطلة ر�سمية لديهم. اأما عن الأطعمة التقليدية لهذا المهرجان فهي كعكة القمر، 

فمن التقاليد ال�سينية اجتماع اأفراد الأ�سرة والأ�سدقاء لأكل كعكة القمر تحت �سوء القمر، 

على  الم�سابيح  واإ�ساءة  م�ساءة،  فواني�س  وحمل  الراأ�س،  على  البوملي  فاكهة  ق�سور  وو�سع 

اإلى الحقبة  اأن ق�سة ت�سانغ تعود  الأبراج، وغيرها من التقاليد احتفال بهذا العيد. ويعتقد 

حوالي 2١٧0 قبل الميالد وهناك ما ل يقل عن 6 روايات مختلفة لهذه الق�سة.

أكل كعكة 
القمر في عيد 

القمر في الصين

�سمال  اأربيل  مدينة  في  �ساندر  كهف  ي�سلط 

الموغل  الب�سري  التاريخ  على  ال�سوء  العراق، 

بقايا لن�سان  على  فيه  ُعثر  حيث  القدم،  في 

الع�سر الحجري، ويقع الكهف عند �سفح جبل 

برادو�ست �سمن حدود ق�ساء ميركه �سور وعلى 

ارتفـاع 2200 قدم عن م�ستوى �سطح البحر.

هذا  في  عا�س  النياندرتال  اإن�سان  اأن  ويعتقد 

١8 مترا، وعر�سه  ارتفاعه  يبلغ  الذي  الكهف  

٥٣ مترا، في الع�سر الحجري، كما يبلغ عمقه 

نحو 40 مترا، ويتميز بمدخله الذي على �سكل 

من  الآلف  ع�سرات  �سنويا  وي�ستقطب  مثلث، 

ال�سياح المحليين والأجانب.

بصمات صامدة في كهف »شاندر«

في  التاريخية  المباني  مدير  قال  حديث  وفي 

الحفريات  اأولى  اإن  اأمين،  �سوران  الق�ساء، 

ا�سراف  تحت  بداأت  الكهف  في  الأثرية 

عام  �سولكي،  الأمريكي رالف  الآثار  عالم 

بقايا  على  العثور  جرى  اأنه  اإلى  ١٩٥١،ولفت 

في  النياندرتال  لإن�سان  عظمية  هياكل 

ال�ستينات.

اأثـرية  عدة طبقات  الأمريكي  العالم  واكت�سف 

الحجرية  الع�سور  اإلى  تاريخها  يعود  متراكمة 

القديمة.

اكت�سف  �سولكي  اإن  اأمين  قال  ال�ساأن  وبهذا 

بعد  عا�سوا  اأنهم  يعتقد  لأنا�س  ب�سرية  بقايا 

ان�سان النياندرتال، حيث ا�ستغلوا في الزراعة 

وتربية الحيوانات، وذكر اأن العديد من العلماء 

في  بدرا�سات  قاموا  والأجانب  المحليين 

الموقع.

وبين اأن الأبحاث المخبرية على العظام اأظهرت 

اأن ان�سان النياندرتال عا�س في الكهف قبل 60 

ا�ستمرار  اإلى  اأمين  واأ�سار  عام،  األف   80 اإلى 

اأن  وو�سح  الكهف،   الأثري في  التنقيب  اأعمال 

العديد من القطع المكت�سفة في الكهف، تعر�س 

في متاحف تابعة  للحكومة العراقية المركزية، 

ومتحف في الوليات المتحدة.

المصدر: االناضول
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فتاة ماليزية تقوم باأداء مهارات ا�صتثنائية بهوايتها في ال�صتعرا�س بحيل كرة القدم، 

حيث لفتت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما الكثير من الأنظار ونالت الإعجاب من قبل 

رواد التوا�صل الجتماعي.

الذهبية«  »القمم  با�صم  تعرف  حيث  خ�صبي  ج�صر  بينها  يربط  ووديان  قمم  بين  تجمع  �صورة 

وهي من اأهم اأماكن الجذب ال�صياحي في جبال »جيلجيت بالت�صتان« حيث قمم جبال الهماليا 

وكاراكوروم وهندوكو�س. 

ماليزيا..

باك�صتان..

على  الحكومة  مع  بالتعاون  الفنانون  قام  كولومبيا  ا�صتقالل  على  عام   200 بمرور  احتفال 

ر�صم جداريات متميزة في الأحياء وال�صوارع، تاأكيدا على الفخر الوطني لدى �صكان بوغوتا.
كولومبيا..

وتزيينها  العنب  اأوراق  بتجميع  تقوم  عاما،   21 العمر  من  تبلغ  فل�صطينية  فتاة   

باألوان زيتية لتتحول اإلى قطع فنية بمدينة غزة.
فل�صطين..

�صور من العامل
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خمي�س بن �صعيد بن خمي�س الم�صعودي.. نموذج �صريح لالإن�صان المكافح تمثل 

ق�صته انت�صارا في الحياة. اأ�صيب ب�صلل الأطفال مبكرا، ولم يقف على قدميه 

طيلة حياته. ولكن اإرادته جعلته ي�صتبدل الوقوف على القدمين بالوقوف على 

العقل والإرادة، بعد العتماد على اهلل. ن�صاأ في اأ�صرة ب�صيطة في منطقة �صور 

العبري بولية �صنا�س. وا�صل تعليمه رغم كل ال�صعوبات والم�صقات المتتالية 

التي واجهها، حتى تخرج بدرجة البكالريو�س من جامعة ال�صلطان قابو�س في 

مجال القانون. وهو الآن يوا�صل درا�صة الماجي�صتير في نف�س المجال، ويعمل 

ابنتين ويعي�س  واأنجب  ب�صنا�س، وقد تزوج  التقنية  الكلية  خبيرا قانونيا في 

الم�صعودي  خمي�س  ي�صرد  التالية  ال�صطور  في  بامتياز.  ناجحة  م�صتقرة  حياة 

ق�صته كاملة من الألف اإلى الياء ..... 

منتصرون.. 
في الحياة

 قيمة اإلنسان ال تقاس بقدراته 
الجسدية وإنما بالعطاء واإلنجاز

خميس المسعودي

 أدركت مبكرا أن عدم 
قدرتي على استخدام 
رِْجلَيَّ ال يعني أنني عاجز

 كان كبار السن 
يعتقدون أن القوة التي 
فقدتها في رِْجلَي انتقلت 
إلى يدي

ُحِقَن بفيروس شلل األطفال
 فأصيب بشلل األطفال

  خاص: التكوين
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ملهمة،  ق�ستي  اإن  يقال  خمي�س،  اأنا  مرحبا.. 

من   ١0 في  ولدت  مبا�سرة.  بالق�سة  �ساأبداأ 

�سحار  م�ست�سفى  في  ١٩8٧م،  لعام  اأكتوبر 

)خمي�س(  با�سم  والدي  اأ�سماني  )القديم(، 

على ا�سم والده. ويدلني ذلك اأن اأبي كان يحب 

والده ويفخر به ولذلك �سّمى اأول اأبنائه الذكور 

فخور  اأنه  على  اأي�سا  ذلك  يدل  ال�سم.  بنف�س 

يكفيني  هذا  جدي،  ا�سم  على  �سماني  لأنه  بي 

يعجب  ل  اأنه  رغم  به  واأفخر  ا�سمي  اأحب  لكي 

وملفتا  جدا  جميال  طفال  كنت  الكثيرين. 

غريبا  لي�س  الأمر  اأخبروني(،  )مثلما  لالنتباه 

)اأبناء  العائلة  اأفراد  فمعظم  لي؛  بالن�سبة 

اأي�سا  ومت�سابهون  جميلون  واأخوالي(  خالتي 

في المالمح، واأنا ل�ست ا�ستثناء.

تلقيت حقنة  ٩ �سهور فقط  عندما كان عمري 

اأن  وبعد  الأطفال(،  )�سلل  مر�س  �سد  تطعيم 

و�سلنا لمنزلنا لحظ اأهلي اأنني ل اأ�سع رجلي 

على الأر�س عندما يحاولون جعلي واقفا، نعم.. 

الأطفال  ولكن  الم�سي  بداية  لي�س عمر  عمري 

في هذه ال�سن يقفون على اأرجلهم عندما يتم 

اإ�سنادهم، وقد كنت كذلك.. ولكن بعد العودة 

من تلك الزيارة للح�سول على التطعيم اختلف 

قد  كما  )متعلقة(  كانت  فالرجل  الو�سع، 

اأن  ا�ست�سعروا  فورا  الم�سهد،  ذلك  لي  و�سفوا 

هناك م�سكلة وعادوا بي اإلى المركز ال�سحي، 

الذي بدوره نقلني فورا اإلى م�ست�سفى �سحار.

اأنني  �سحار  م�ست�سفى  في  الطبيب  اأخبرهم 

ذهول  و�سط  الأطفال(،  ب�سلل  )م�ساب 

م�سادة  في  ودخولهم  عائلتي  قبل  من  وغ�سب 

مع الطبيب ب�سبب عدم ت�سديق ما حدث، فهم 

يحملون الأطباء م�سوؤولية ما حدث لي، فالأمور 

ولكن  بعدها،  كما  لي�ست  الإبرة  تلك  قبل 

الطبيب ينفي اأن يكون ذلك ب�سبب الإبرة، تم 

بم�سقط  خولة(  )م�ست�سفى  اإلى  بعدها  نقلي 

لمحاولة اإنقاذ ما يمكن اإنقاذه. انتهت مرحلة 

الخطر ووجود الفيرو�س ولكن بقيت اآثاره.

معي  حدث  ما  اأن  عائلتي  اأفراد  بع�س  يقول 

بع�سهم  يقول  كما  عين(،  )�سربة  ب�سبب  هو 

تغييره،  وجب  ولذلك  علي،  ثقيل  ال�سم  اأن 

وكانت هناك نية لتغيير ا�سمي لـ )محمد( بل 

ما يزال القليل منهم ممن لم يرني منذ �سنين 

ممن  ل�ست  ولكنني  )محمد(،  ا�سمي  اأن  يظن 

يميل اإلى تلك الروايات والأ�سباب غير العلمية 

وغير المنطقية، فقد قراأت عن �سلل الأطفال 

المر�س  لهذا  الم�سبب  الفيرو�س  اأن  وعرفت 

يعي�س في خاليا النخاع ال�سوكي ويقوم بالتكاثر 

هناك ويتغذى من خاليا النخاع الم�سوؤولة عن 

حركة الأطراف وع�سالتها. كما اأنني اأعلم اأن 

اأي تطعيم �سد اأي مر�س يكون بحقن الفيرو�س 

الم�سبب للمر�س مع بع�س الإ�سافات التي تقلل 

من قوته لكي ي�ساعد الج�سم على التغلب عليه 

وا�سحة:  النظرية  الآن  �سده؛  مناعة  وتكوين 

تم حقني بفيرو�س �سلل الأطفال واأ�سبت ب�سلل 

لتف�سيرات  يحتاج  ول  �سهل  الأمر   .. الأطفال 

واجتهادات.

  أبي أصر على تسجيلي 
في المدرسة وعدم 
إدخالي إلى مركز رعاية 
المعوقين

رجلي  في  كامل  �سلل  الفيرو�س  ذلك  عن  نتج 

الي�سرى..  رجلي  في  كامل  �سبه  و�سلل  اليمنى 

اإلى الحتمالت التي قد تحدث نتيجة  بالنظر 

درجة  بين  تتراوح  كانت  فهي  الفيرو�س  هذا 

درجة  حتى  ت�سل  اأن  ويمكن  الب�سيط  ال�سلل 

لعدم  محظوظ  اأنني  على  يدل  وهذا  الوفاة، 

اأوفر  ل�ست  ولكني  الفيرو�س  ذلك  ب�سبب  موتي 

حظا ممن ت�سبب لهم باإ�سابات خفيفة. عموما 

اأنا ل اأومن كثيرا بالحظ، واإنما اأومن اأن هناك 

اأقدارا يتم توزيعها وهناك ن�سيب لمن يجتهد.

لكي  والدي  على  و�سغوط  دعوات  هناك  كانت 

يقوم بتقديم �سكوى �سد الأطباء اأو المت�سببين 

مبداأ  لديه  كان  والدي  ولكن  الأمر،  هذا  في 

م�سالم وتوجه في الحياة وهو: اأن ل ي�سكو �سد 

اأحد ول اأحد ي�سكو �سده.

طفولة في المستشفيات
ولكن  الأولى  عمري  �سنوات  من  �سيئا  اأذكر  ل 

فقد  الم�ست�سفيات،  في  م�ست  اأنها  اأخبروني 

جهدا  اأهلي  فيها  بذل  محاولت  هناك  كانت 

كبيرا، خ�سو�سا اأن اأبي لم يكن يملك �سيارة، 

ولم يكن موجودا طيلة اأيام الأ�سبوع؛ فقد كان 

يف�سر  مما  الإمارات  بدولة  اأبوظبي  في  يعمل 

في  كان  عالجي  فترة  من  كبيرا  جزءا  اأن 

)را�سد(  م�ست�سفى  مثل  الإمارات  م�ست�سفيات 

اآخر من  اأن جزءا  كما  وم�ست�سفى )المفرق(، 

الجزء  وهو  �سحار  م�ست�سفى  في  كان  العالج 

للعالج  مواعيد  هناك  كانت  اإذ  اأذكره،  الذي 

الطبيعي، كانت اأمي تحملني على كتفها وتحمل 

في يدها كي�سا يحتوي على جهاز تعوي�سي ي�سبه 

بنف�س مقا�س  الحذاء من فردتين تم تف�سيله 

رجلي )من اأ�سفل الظهر اإلى القدمين( ومكون 

م�سافة  بي  تم�سي  كانت  والجلد.  الحديد  من 

العام  لل�سارع  للو�سول  متر   ٣00 على  تزيد 

الحديدي  بالحاجز  مرورا  نتخطاه  ثم  ومن 

المقابلة  للجهة  للو�سول  التجاهين  بين  ما 

تو�سلنا  اأجرة  �سيارة  على  للعثور  ال�سارع،  من 

العالج  تمارين  اأتلقى  حيث  �سحار  لم�ست�سفى 

واأقوم  الجهاز  ذلك  يلب�سونني  حيث  الطبيعي، 

بالم�سي في ممر �سغير مكون من ق�سيبين من 

الحديد ممتدين ب�سكل طولي متوازنين بحيث 

للبيت  نعود  وبعدها  اأم�سي،  واأنا  بهما  اأتم�سك 

بنف�س الطريقة.

ا�ستخدمت الجهاز مع العكازات لفترة ق�سيرة 

اإذ كنت األب�سه في فترة الع�سر للتمرين، ولكن 

اأي�سا،  الجهاز  وزن  زاد  وزني  وزاد  كبرا  كلما 

وزادت �سعوبة ا�ستخدامه، وانتهى بي المطاف 

الخام�سة  �سن  وبين  ا�ستخدامه.  عن  بالتوقف 

في  لي  جراحية  عملية  اإجراء  تم  وال�ساد�سة 

م�ست�سفى )خولة( ل اأعلم ما الهدف منها وما 

هي نتائجها وهل كانت ناجحة اأم ل.

لم تكن طفولتي تختلف كثيرا عن بقية الأطفال؛ 

العائلة  اأطفال  من  اأقراني  مع  األعب  كنت  فقد 

اأن عدم قدرتي على  اأدركت مبكرا  والجيران، 

عاجز  اأنني  يعني  ل  رجَليَّ  با�ستخدام  الم�سي 

عن الحركة.. يداي �سليمتان وباإمكاني الم�سي 

بهما، لم يكن في ذلك الوقت انت�سار للكرا�سي 

في  طريقتي  هي  هذه  كانت  لذلك  المتحركة 

جميع  في  نف�سي  على  اأعتمد  كنت  التنقل، 

وال�ستحمام  وال�سرب  الأكل  ناحية  من  اأموري 

كنت  ال�سخ�سية،  الأمور  من  وغيرها  واللب�س 

الطريقة،  بنف�س  الم�سجد  في  لل�سالة  اأذهب 

بذلك..  را�سيا  يكن  لم  من  هناك  اأن  رغم 

ففي بع�س الأحيان تكون مالب�سي قد ات�سخت 

ب�سبب مالم�ستها للتراب اأثناء قدومي للم�سجد 

اأن الأغلبية لم  اإل  ات�ساخ الفرا�س،  مما ي�سبب 

بذلك  فرحين  كانوا  بل  اعترا�س  لديهم  يكن 

على  اأبنائهم  لت�سجيع  المثل  بي  وي�سربون 

ال�سالة، كنت اأحفظ القراآن ب�سرعة و�ساركت 

في العديد من م�سابقات حفظ القراآن الكريم 

وبين  بيني  قوية  �سداقة  ن�ساأت  خاللها  ومن 

يزال  ل  الذي  )عبداهلل(  الطفولة  �سديق 

�سديقي اإلى اليوم.

لم  القدم..  كرة  فريق  في  الأطفال  مع  لعبت 

نلعب  نحن  العالم،  كاأ�س  بطولة  في  نلعب  نكن 

من  مانع  ل  اإذن  ح�سنا..  المرح..  اأجل  من 

الكرة  بلعب  لي  ي�سمح  القوانين..  بع�س  ك�سر 

�سنعت  الهجوم،  مركز  في  األعب  كنت  بيدي، 

اأي�سا،  الكثير  �سجلت  الأهداف،  من  الكثير 

الثابتة  ال�سربات  تنفيذ  في  المتخ�س�س  كنت 

كالركلة الحرة والركلة الركنية، كم كان ذلك 

ممتعا حقا!
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في المدرسة
عندما بلغت ال�ساد�سة من العمر اأ�سر اأبي على 

ت�سجيلي في المدر�سة وعدم اإدخالي في مركز 

من  �سغوط  هناك  كانت  المعوقين،  رعاية 

ت�سجيلي  تعار�س  العائلة  في  الأ�سخا�س  بع�س 

في المدر�سة خوفا و�سفقة علي حتى ل اأتعر�س 

�سخ�سية  كانت  وغيرها..  وال�سعوبات  للتعب 

اأبي فولذية واأ�سر على دخولي للمدر�سة وكان 

بينفعه  )محد  اأنه  ال�سغوطات  تلك  على  رده 

غير درا�سته( .. رغم اأنه لم يكن متعلما ولكن 

كانت نظرته للحياة حكيمة، كان لهذا الموقف 

اأكبر تاأثير في م�سيرة حياتي .. نعم اأنا �ساأدر�س 

في المدر�سة، وتم التفاق مع �سائق الحافلة اأن 

يتكفل بنقلي.

فيقوم  اأوًل  لأخذي  يمر  الحافلة  �سائق  كان 

اإلى  المجل�س  داخل  من  كتفه  على  بحملي 

الحافلة ومن ثم يذهب لبقية الطالب، كذلك 

كتفه  على  يحملني  فهو  المدر�سة  في  الأمر 

الدرا�سي..  مقعدي  على  يجل�سني  اأن  اإلى 

المدر�سة  من  العودة  عند  الو�سع  هو  وهكذا 

للبيت. كانت المفاجئة �سادمة للجميع عندما 

اأحب  كنت  لقد  المدر�سة،  في  بتفوقي  علموا 

كنت  لأني  الطالب  بقية  بعك�س  الختبارات 

تو�سح  التي  هي  الختبارات  اأن  جيدا  اأعلم 

مدى تفوقي على زمالئي، كنت اأحرز المرتبة 

الأول  الف�سل، وفي بع�س الأحيان  الأولى على 

يكون  قد  اأدري  ول  المدر�سة،  م�ستوى  على 

الكثيرين  نظرة  تغيرت  الولية،  م�ستوى  على 

يرجى  يكن  لم  الذي  الطفل  فذلك  تجاهي، 

اأطفالهم،  تفوق على  قد  الحياة  في  �سيء  منه 

دخولي  قبل  عليه  ح�سلت  اإطراء  اأكبر  اإن 

اإذ  للمدر�سة هو و�سفي باأن )قوتي في يدي(، 

كان كبار ال�سن يعتقدون اأن القوة التي فقدتها 

في  رجلي قد انتقلت اإلى يدي اإذ كنت ا�ستخدم 

اأرجلهم للتحرك وللعب،  يدي كما ي�ستخدمون 

اأقراني  وربما لكثرة دخولي في م�ساجرات مع 

الأطفال..عموما، اأعتقد اأن الفكرة قد تغيرت 

الآن واأ�سبحت قوتي في عقلي.

أول كرسي متحرك
اأول كر�سي متحرك عندما كنت  ح�سلت على 

بتبرع  وذلك  البتدائي،  الخام�س  ال�سف  في 

اأ�سبحت  وبالتالي  الخير.  اأ�سحاب  اأحد  من 

رحمه  ـ  )مبارك  على  ما  نوعا  اأ�سهل  المهمة 

اهلل( �سائق الحافلة، اإذ تم و�سع الكر�سي في 

المدر�سة ويتم جلبه اإلى الحافلة عند و�سولنا، 

الف�سل  اإلى  بالكر�سي  بدفعي  زمالئي  ويقوم 

الدرا�سي. اأحدث الكر�سي المتحرك نقلة كبيرة 

في حياتي المدر�سية، فقد اأ�سبحت اأخرج من 

بدفعي  زمالئي  ويقوم  الف�سحة  في  الف�سل 

المرات  المدر�سة، كم من  ب�سرعة في ممرات 

التي �سقطت فيها او انقلب الكر�سي.. ولكن ل 

باأ�س؛ فجميع الأطفال يلعبون وي�سقطون وهذا 

�سيء طبيعي.

الكر�سي  تهالك  العدادية  المرحلة  في 

�سالح  غير  واأ�سبح  بي  الخا�س  المتحرك 

بجمع  المدر�سة  معلمو  قام  لال�ستخدام. 

م�ساهمات وقاموا ب�سراء كر�سي متحرك جديد 

لي. كان المعلمون يحبونني وكنت اأحبهم واأحب 

للكر�سي  بدائية  �سيانة  اإجراء  تم  مدر�ستي، 

بحالة  يكن  لم  حدادة،  ور�سة  في  القديم 

ا�ستخدامه  يمكن  الأقل  على  ولكن  جيدة.. 

الو�سع   .. للمنزل  الحافلة  من  انزل  عندما 

ا�ستخدمه  كر�سي  لدي  الآن،  كثيرا  تح�سن  قد 

اآخر  وكر�سي  والمدر�سة،  الحافلة  بين  للتنقل 

بين الحافلة والمنزل، وبهذا قد اأ�سبحت مهمة 

)مبارك( اأ�سهل بكثير من بداياتي في ال�سف 

الأول البتدائي، ورغم ذلك فاإن ف�سله وجميل 

معروفه ل اأن�ساه مدى حياتي.

نقلي  تم  ع�سر  الحادي  لل�سف  و�سلت  عندما 

كانت  الأولى  مدر�ستي  لأن  اأخرى  لمدر�سة 

الدرا�سة فيها اإلى ال�سف العا�سر فقط وبالتالي 

التي  الثانوية  المرحلة  لمدر�سة  النتقال  وجب 

تقع في مركز الولية.

لي�سوا  والمعلمون  فالإدارة  كثيرا..  الأمر  تغير 

هم الذين يعرفونني ويقدرون و�سعي.. مبارك 

رف�س  اأي�سا،  المدر�سة  هذه  في  موجودا  لي�س 

مدير المدر�سة تغيير جدول ح�س�س المعلمين 

الطابق  في  الح�س�س  جميع  تكون  بحيث 

الأر�سي فاجبروني اأن اأدر�س جميع الح�س�س 

لل�سف الحادي ع�سر في الطابق الأول، لم تكن 

 .. الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  مهياأة  المدر�سة 

تكفل اأحد زمالئي بنقلي يوميا من الحافلة اإلى 

الكر�سي  على  بدفعي  وذلك  الدرا�سي،  ف�سلي 

وهنا  المدر�سة،  درج  على  �سعودا  المتحرك 

اأي�سا جميل ل يمكنني ن�سيانه، �سائق الحافلة 

من  بالقرب  يذهب  اأن  رف�س  بدوره  الجديد 

باإجباره  المدر�سة  اإدارة  تقم  ولم  منزلنا، 

على ذلك.. ا�سطر اأخي الذي ي�سغرني ب�ست 

�سنوات اأن يقوم بدفعي على الكر�سي المتحرك 

لم�سافة تزيد على 2٥0 مترا، حيث كنا ننتظر 

يكن  لم  العام،  ال�سارع  من  بالقرب  الحافلة 

الأمر �سهاًل، فقد كان اأخي في ال�سف الخام�س 

مليء  �سارع  في  يدفعني  وكان  فقط  البتدائي 

اإ�سفلت،  هناك  يكن  لم  والحجارة..  بالرمل 

عند العودة يقوم اأحد زمالئي بدفعي من مكان 

وقوف الحافلة وحتى يو�سلني لمنزلنا.

تدني م�ستواي  ات�سح مدى  العامة  الثانوية  في 

ب�سكل  الآن  ال�سدمة  واأ�سبحت  الدرا�سي 

عك�سي، فقد كانت ن�سبتي مخيبة لالآمال بعدما 

كانت  خرافية  ن�سبة  مني  يتوقع  الجميع  كان 

القادر  بقدرة  ولكن   ،%  ٧0 تتجاوز  ل  ن�سبتي 

فقد كانت تلك اأول �سنة يتم فيها تطبيق نظام 

القبول الموحد الذي اأجدت ا�ستخدامه وقمت 

بالت�سجيل ح�سب المواد التي اأتفوق فيها، فتم 

وكاأن   .. قابو�س  ال�سلطان  جامعة  في  قبولي 

قاموا  من  جميع  جهود  ت�سيع  اأن  يرد  لم  اهلل 

�سنة   ١2 الـ  خالل  وم�ساعدتي  معي  بالوقوف 

التي م�ست، اأو لتبداأ مغامرة جديدة.

إصرار على الجامعة
هي  ها  جديد..  من  تظهر  المعار�سة  اأ�سوات 

العائلة  في  اأ�سخا�سا  هناك  اأن  تخبرني  اأمي 

جامعة  في  درا�ستي  م�ساألة  عن  را�سين  غير 

ال�سلطان قابو�س؛ فالمكان بعيد ول توجد لدي 

العائلة  اأبناء  من  اأحد  يوجد  ول  نقل  و�سيلة 

لل�سكن  للم�ساعدة ول يعرفون لي مكاًنا  هناك 

..اإلخ.

كان جوابي لأمي حازما بطرح 4 اأ�سئلة عليها:

ـ هوؤلء الذين ل يريدون مني الذهاب للدرا�سة 

.. هل �سي�سرفون علي؟

اأمي: ل

ـ هل �سي�سترون لي �سيارة؟

اأمي: ل

ـ هل �سيتكفلون بم�ساريف زواجي؟

اأمي: ل

ـ هل �سيقومون ببناء منزل لي؟

اأمي: ل

اإذن دعوني اأذهب.. �ساأدر�س.

في  لمرافقتي  اأخوالي  اأبناء  اأحد  اإر�سال  تم 

ال�سلطان  جامعة  في  للدرا�سة  الأول  الأ�سبوع 

الحقوق  كلية  كانت  الوقت  ذلك  وفي  قابو�س، 

للجامعة  الن�سمام  حديثة  فيها  �ساأدر�س  التي 

لذا  الوطية.  في  موجوًدا  الكلية  مبنى  وكان 

هو  الوقت  ذلك  في  الأكبر  الهاج�س  كان  فقد 

اإلى  ال�سكن  من  للتنقل  وو�سيلة  ال�سكن  اإيجاد 

الكلية والعك�س، بينما تاأتي في المرتبة الثانية 

ينقلني  من  على  العثور  م�ساألة  ال�سعوبات  من 

حيث  م�سقط  اإلى  اأ�سكن  حيث  �سنا�س  من 

ب�سكل  �سنا�س  اإلى  والعك�س من م�سقط  اأدر�س 

اأبناء  اأحد  مع  موؤقت  ب�سكل  اأقمت  اأ�سبوعي. 

اأي�سا يدر�س  خالتي في الخوير حيث كان هو 

في كلية قريبة.

خالتي  ابن  قام  للدرا�سة  الأول  اليوم  في 

على  للح�سول  ال�سارع  نحو  للطريق  باإر�سادنا 

 ٥ نحو  نم�سي  كنا  للكلية،  تنقلنا  اأجرة  �سيارة 

�سيارة  على  والعثور  لل�سارع  للو�سول  دقائق 

اأحد  قام  درا�سي  يوم  اأول  انتهاء  بعد  اأجرة، 

خالي  وابن  اأنا  بتو�سيلنا  الجدد  زمالئي 

الحال  ا�ستمر  اإقامتنا.  مكان  اإلى  المرافق 

هكذا بالعتماد على �سيارات الأجرة التي كان 

اأ�سحابها ي�ستغلون الو�سع لرفع الأجرة بحجة 

وجود كر�سي متحرك اأو عدم حاجتهم للذهاب 

للمكان المق�سود فا�سطر لدفع اإيجار ال�سيارة 

كاملة )engage( وبالرغم من دفعي لالأجرة 

كاملة فقد كانوا يتوقفون لتو�سيل ركاب اآخرين 

.. اأنا اأعلم اأنه ل يحق لهم ذلك ولكني ل اأريد 

ببدء  اأرغب  ول  الباكر  ال�سباح  منذ  الم�ساكل 

من  اأ�سابيع   ٣ بعد  متعكر.  بمزاج  درا�سي  يوم 

الذين  الزمالء  اأحد  بي  ات�سل  الدرا�سة  بدء 

تعرفت عليهم في الكلية واأخبرني بوجود �ساغر 

في �سقتهم اإذ كان يعلم اأنني اأبحث عن �سكن 

ال�سقة  اأن  خ�سو�سا  ذلك  على  فورا  فوافقت 

تم حل م�سكلة  وبهذا  الأر�سي  الطابق  تقع في 

ال�سكن.

غير  فيها  اأ�سكن  التي  العمارة  اأن  فوجئت 

موؤهلة ل�ستخدام الكر�سي المتحرك؛ فهناك 4 

درجات لمدخل العمارة قبلها درجة اأو درجتان 

ابن  معي  ظل  المبنى،  لبداية  الر�سيف  من 

على  الح�سول  بعد  واحد  اأ�سبوع  لمدة  خالي 

ال�سقة  في  اأنا  اإقامتي  كان  فالتفاق  ال�سكن 

بداأت  اأنني  كما  مرافق،  �سخ�س  اإقامة  ولي�س 

بتكوين �سداقات في الكلية و�سيقوم اأ�سدقائي 

بالم�ساعدة في نقلي من ال�سكن للكلية والعك�س 

اإذ يملك بع�سهم �سيارات.

كان الأمر �سعبا للغاية، ف�سديقي الذي يملك 

فقد  يوميا  معي  يلتزم  اأن  ي�ستطيع  ل  �سيارة 

عن  محا�سراته  مواعيد  اختالف  ي�سادف 

اأو  طارئ  اأمر  معه  يحدث  وقد  محا�سراتي، 

ل  واأنا  المحا�سرات،  عن  التغيب  في  يرغب 

اأجرة،  �سيارة  عن  للبحث  الخروج  ا�ستطيع 

 ٣ م�سافة  ال�سقة  عن  يبعد  العام  فال�سارع 

لتلك  الم�سي  قدرت  ولو  تقريبا  كيلومترات 

الكلية  لأن  اأجرة  ل�سيارة  اأحتاج  فلن  الم�سافة 

واحد  مبنى  بم�سافة  العام  ال�سارع  بعد  تقع 

فقط، �سبب اآخر زاد من �سعوبة اأمر خروجي 

من  اأخرج  لكي  درجات   4 وجود  هو  بمفردي 

العمارة وهو عائق كبير اأمامي.

�سعوبة  بخ�سو�س  الجامعة  رئي�س  مع  تحدثت 

النقل وحاجتي للم�ساعدة فاقترح علي النتقال 

لكلية الآداب بحيث يكون ال�سكن داخل الجامعة 

الحقوق  بدرا�سة  لتم�سكي  ذلك  رف�ست  ولكني 

ولذلك اأمر لي ب�سرف مخ�س�س مالي لتدبير 

عملية النقل.

في حافلة الطالبات
اأ�سبحت اأ�سرف على اأهلي من راتب الجامعة 

فاأبي اأنهيت خدماته بعد اأن تجاوز الـ 60 عاما 

لغير  الإمارات  في  للتقاعد  نظام  يوجد  ول 

المواطنين وراتب ال�سمان الجتماعي لم يكن 

الذي  الجتماعي  ال�سمان  راتب  وحتى  كافيا، 

كان  فقد  كافيا  يكن  لم  ت�سرفهم  تحت  كان 

عددنا 6 اأ�سخا�س من دون اأخواتي المتزوجات، 

كان لدرا�ستي في الجامعة وقيامي بالم�ساعدة 

اأثر  الجامعة  راتب  من  البيت  م�ساريف  في 

زاد  اإذ  والجيران  العائلة  محيط  في  كبير 

احترامهم لي ب�سكل كبير. 

اإل  جيد  مالي  مخ�س�س  وجود  من  بالرغم 

فقد  الم�سكلة،  هذه  حل  يمكنه  ل  المال  اأن 

ينقلني  من  على  العثور  عدم  م�سكلة  ا�ستمرت 

اإلى  الحال  وو�سل  والعك�س،  للكلية  ال�سقة  من 

يهددني  مما  الختبارات  بع�س  عن  تغيبي 

الأكاديمية  المالحظة  في  والدخول  بالر�سوب 

ومن ثم ف�سلي من الجامعة، قمت بالن�سحاب 

 كان كبار السن 
يعتقدون أن القوة

 التي فقدتها في رِْجلَي 
انتقلت إلى يدي
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م�سكلة  ال�سبب،  لذلك  المواد  اإحدى  من 

ال�سكن والنقل لم تكن موؤثرة فقط على جانب 

في  محبو�س  اأنني  اأ�سعر  كنت  فقد  الدرا�سة؛ 

للذهاب  �سباحا  اإل  منها  اأخرج  ل  ال�سقة.. 

ظهرا  لل�سقة  واأعود  زمالئي  بم�ساعدة  للكلية 

�سوى  منها  اأخرج  ول  المحا�سرات  انتهاء  بعد 

في اليوم التالي..لم يكن هناك جهاز تلفاز ولم 

الوقت  للهواتف في ذلك  النترنت  تكن خدمة 

منت�سرة، بالن�سبة للغداء والع�ساء اأقوم بانتظار 

عندما  لي  ي�ستروا  لكي  ال�سقة  في  زمالئي 

ويرجعون  الع�ساء  اأو  الغداء  تناول  من  ينتهون 

باأحد  اأت�سل  الأحيان  بع�س  في  اأو  لل�سكن.. 

المطاعم لكي يو�سل لي الغداء.. 

بعد انتهاء العام الدرا�سي الأول اأبلغنا �ساحب 

العمارة اأنه لن يقوم بتجديد العقد لعدم رغبته 

في تاأجيرها لطالب وتوجهه لتاأجيرها للعوائل، 

عن  البحث  في  ال�سابقة  المعاناة  عادت  هنا 

ال�سكن وعودتي لالإقامة الموؤقتة مع ابن خالتي 

وا�ستغالل اأ�سحاب �سيارات الأجرة، بعد قرابة 

اأن  علي  واقترح  زميلي  بي  ات�سل  ال�سهرين 

لي  واو�سح  الجامعة  في  داخلي  ب�سكن  اأطالب 

داخلي  �سكن  اإلى  نقلهن  تم  الكلية  اأن طالبات 

مما يعطيني الفر�سة بالمطالبة باأن يتم نقلي 

عميد  مع  بالتوا�سل  قمت  للكلية،  يوميا  معهن 

معي  وتعاون  الوقت  ذلك  في  الطلبة  �سوؤون 

اأن  امكانية  حول  الطالبات  ا�ست�سارة  وتمت 

وتمت  تنقلهن  التي  الحافالت  في  نقلي  يتم 

الموافقة، قمت بالنتقال لل�سكن الداخلي الذي 

ح�سلت عليه مقابل قطع مبلغ ١20 ريال التي 

فالأهم  ؛  يهم  ل  لي كطالب جامعة..  ت�سرف 

هو درا�ستي وا�ستمراري فيها بدون م�سكالت.

في  يوميا  وانتقالي  الداخلي  لل�سكن  بانتقالي 

حافالت نقل الطالبات انتهت ال�سعوبات التي 

ال�سكن  كان  فقد  الجامعة،  في  اأواجهها  كنت 

مهيئا لذوي الإعاقة وتعرفت فيه على اأ�سدقائي 

من ذوي الإعاقة.. كنت في بداية الأمر متخوفا 

انتقالي  يعني  الإعاقة  لذوي  ل�سكن  نقلي  اأن 

لمكان كئيب ولكن اكت�سفت عك�س ذلك تماما، 

كنا  ويمزح،  ي�سحك  الجميع  مرح،  الجميع 

نعتمد على اأنف�سنا. كانت تلك ال�سنوات الثالث 

ال�سنة  في  وتخرجت  للغاية  وجميلة  مرحة 

الرابعة دون عثرات وهلل الحمد بل تم تكريمي 

في الحتفال ال�سنوي بيوم الجامعة من �سمن 

الطلبة المجيدين في الأن�سطة الطالبية.

الجامعة،  من  الثانية  ال�سنة  في  كنت  عندما 

من  عن  البحث  م�ساألة  من  �سئمت  اأن  وبعد 

م�سقط  اإلى  البلد  من  ب�سيارته  معه  ينقلني 

والعك�س، ومن �سوؤال النا�س اأن ينقلونا لق�ساء 

للم�ست�سفيات  والذهاب  والأ�سرة  البيت  حوائج 

يرف�س  وذلك  يتذمر  والآخر  ي�ستجيب  ..هذا 

اأن  قررت  المذلة!(  هذه  ..)ما  يتجاهل  واآخر 

اأتعلم قيادة ال�سيارة، من جديد تظهر اأ�سوات 

يوجد  ول  ال�سيارة  �ستقود  كيف  المعار�سة: 

لديك مال ل�سراء �سيارة؟ كيف �ستت�سرف اإذا 

تعطلت ال�سيارة واأنت بهذه الحال؟ اإذا انفجر 

الإطار كيف �ستقوم با�ستبداله؟ في هذه المرة 

بو�سع  قيامي  هو  الأ�سئلة  تلك  على  ردي  كان 

ال�سماعة في اأذني وت�سغيل اأغنية بهاتفي ورفع 

ال�سوت لأعلى حد اإلى اأن انتهى من الحديث.. 

هل انتهيت؟

ـ نعم

ـ �ساأتعلم القيادة.

كان اأ�سلوبي وقحا بالفعل ولكن عنادي وتم�سكي 

براأيي بالتاأكيد له اأهميته وذلك ما تعلمته من 

العمانية  الجمعية  لمقر  ذهبت  اأبي.  مواقف 

للمعوقين التي تقوم بتوفير خدمة تعليم القيادة 

وهناك تم ار�سادي لخطوات ا�ستخراج ت�سريح 

تعليم القيادة، �ساألني م�سرف الجمعية:

ـ  ما هذا الذي ت�ستخدمه؟

ـ كر�سي متحرك

�سفينة..  هذه  متحركا..  كر�سيا  لي�س  هذا  ل  ـ 

�سوف نعطيك كر�سيا.

اأن جميع الكرا�سي التي  اأدركت  اإلهي.. لقد  يا 

مخ�س�سة  تكن  لم  �سابقا  ا�ستخدمها  كنت 

اأو  ال�سن  لكبار  هي  واإنما  الإعاقة  لذوي 

كر�سي  لدي  الآن  الم�ست�سفيات..  ل�ستخدام 

متحرك حقيقي، والأهم انه اأ�سبح لدي معرفة 

بالجهة التي األجاأ اإليها للح�سول على معلومات 

والحتياجات  والخدمات  الإعاقة  تخ�س 

الطبيب  عند  الفح�س  اجتزت  بها،  الخا�سة 

ح�سلت  وبالتالي  ال�سرطة  بم�ست�سفى  الخا�س 

القيادة  تعلمت  القيادة،  بتعلم  ترخي�س  على 

الثالث،  الختبار  في  الرخ�سة  على  وح�سلت 

وذلك بعد ١٣ �ساعة من التدريب على القيادة.

اإعطائي  تم  الجامعة  في  الرابعة  ال�سنة  في 

اأرغب  لم  كهربائًيا،  متحركا  كر�سيا 

يمكن  ول  ثقيل  فهو  اأ�سباب:  لعدة  با�ستخدامه 

للكلية،  الجامعة  من  الحافلة  في  ونقله  طيه 

اأي�سا هو بطيء الحركة مقارنة بال�سرعة التي 

كنت اأم�سي بها بالكر�سي اليدوي، ثالثا والأهم 

اأنني لحظت على من قام با�ستخدام الكر�سي 

ريا�سي  �سخ�س  اأنا  الوزن،  زيادة  الكهربائي 

ول اأريد اأن اأ�سبح �سمينا فيتعقد و�سعي اأكثر، 

لأحد زمالئي  الكر�سي مفيدا  كان وجود ذلك 

في ال�سكن الذي كان و�سعه ال�سحي ل يمكنه 

من ا�ستخدام الكر�سي اليدوي فقد كنت اأعيره 

علي  عر�س  يوم  ..ذات  الكهربائي  كر�سيي 

ذهبية  فر�سة  هذه  الكر�سي،  ب�سراء  يقوم  اأن 

وهو  الكر�سي  اإلى  اأحتاج  ل  اأنا  لي،  بالن�سبة 

يحتاجه، اأحتاج ل�سيارة بدل الكر�سي، ح�سنا.. 

قمت ببيع الكر�سي وقمت ب�سراء اأول �سيارة في 

بقيمة   )١٩٩٧ بلوبيرد  )ني�سان  كانت  حياتي 

لتجهيز  كافية  كانت  التي  الكهربائي  الكر�سي 

بذوي  الخا�س  باليد  القيادة  بجهاز  ال�سيارة 

الإعاقة.

اأحدثت ال�سيارة بالرغم من كونها قديمة تحوًل 

اأريد،  مكان  اأي  اإلى  اأذهب  حياتي،  في  كبيرا 

اأقوم بنقل اأهلي لأي مكان دون الحاجة لأحد، 

)عبداهلل(  و�سديقي  اأنا  مالذ  لدينا  اأ�سبح 

لكي نتجول وناأخذ راحتنا في الحديث بعد اأن 

حيث  مجل�سنا  باب  اأمام  الجلو�س  على  تعودنا 

بم�ساهدة  اأ�ستمتع  كنت  يوميا،  نجل�س  كنا 

تعابير وجه من يراني اأقود ال�سيارة ويتفاجاأ.. 

ال�سيارة؛  في  يراني  يعرفني عندما  ل  بع�سهم 

قيادة  باإمكاني  اأنه  ببالهم  يخطر  لم  فهم 

لل�سيارة  قيادتي  اأن  يرى  بع�سهم  ال�سيارة.. 

هو اأمر خطير.. ح�سنا اأنا اأتفق مع ذلك ولكن 

ال�سيارة خطر على  اأن قيادة  اإلى ذلك  اأ�سيف 

كل �سخ�س ول يقت�سر علي اأنا فقط.. ل يهم، 

المهم اأن الأمور تي�سرت بف�سل من اهلل واأ�سبح 

اعتمادي على نف�سي اأكبر بكثير، بل اإن عائلتي 

قد اأ�سبحت تعتمد علي اأكثر. 

ثمرة الكفاح والعزيمة
اإذ  تخرجي  بعد  ال�سيارة  من  كثيرا  ا�ستفدت 

كنت ا�ستخدمها للذهاب للبحث عن وظيفة في 

عدة اأماكن انا و�سديقي عبداهلل. ا�ستمر بحثي 

احداث  وبعد  كاملة  �سنة  لمدة  الوظيفة  عن 

اأوامر �سامية  اإثرها �سدرت  التي على  20١١م 

األفا   ١١ بينهم  من  عماني  األف   ٥0 بتوظيف 

وقد  هوؤلء  �سمن  من  كنت  العام،  القطاع  في 

تم توظيفي في الكلية التقنية ب�سنا�س بم�سمى 

)باحث قانوني( .

الزواج،  في  رغبت  العمل  من  �سنتين  بعد 

فاأ�سوات  وكالعادة  ابن خالي،  لخطبة  تقدمت 

اعترا�س هناك  تظهر من جديد..  المعار�سة 

هناك،  وح�سا�سية  هنا  تم�سك  هنا،  واإ�سرار 

اآراء..  انق�سام  هناك،  وم�سكلة  هنا  تدخالت 

بين موؤيد ومعار�س، وكاأن هناك حربا عالمية 

على  الزواج  تم  القادر  بقدرة  تقوم..  �سوف 

الزواج  فبعد  الأل�سنة؛  من  اأ�سلم  لم  خير، 

�سنة  خالل  الإنجاب،  على  قدرتنا  في  �سككوا 

يرغب  اأبي  كان  بمولودة،  رزقنا  الزواج  من 

اإرادة اهلل فوق  اأطفالي قبل وفاته ولكن  بروؤية 

الأولى  ولدة طفلتي  قبل  اأبي  توفي  �سيء..  كل 

بثالثة �سهور. �سكوا في اأنها �سوف ترث الإعاقة 

وم�ست  معافاة  الطفلة  الحمد  وهلل  اأبيها،  من 

 .. ولدتها  �سنة من  اإكمالها  فور  اأقدامها  على 

الكالم  تجاهل  اعتدت  قد  فاأنا  حال  كل  على 

النا�س  راأي  اأ�سبح  وقد  طفولتي  منذ  الجارح 

لدي، خ�سو�سا  اأولوية  ذا  لي�س  وكالمهم عني 

ال�سلبي منه.

وظيفة  في  واأعمل  لطفلتين  اأب  اأنا  اليوم 

محترمة واأحظى باحترام كبير في جهة عملي، 

اأقود �سيارة محترمة، كما قد التحقت بجامعة 

درا�سة  ل�ستكمال  مجددا  قابو�س  ال�سلطان 

مرحلة الماج�ستير، �ساركت مع بع�س الزمالء 

من ذوي الإعاقة في تاأ�سي�س فريق لكرة ال�سلة 

نوعه  من  الأول  هو  المتحركة  الكرا�سي  على 

اإذ لم يكن �سابقا يوجد  على م�ستوى ال�سلطنة 

اأي�سا  التحقت  الوطني،  المنتخب  �سوى  فريق 

الكرا�سي  على  ال�سلة  لكرة  الوطني  بالمنتخب 

البطولت  اإحدى  في  و�ساركت  المتحركة 

الودية في مملكة المغرب مع المنتخب، احظى 

باحترام في محيطي المجتمعي والأ�سري ولي 

الأعمال  خالل  من  المجتمع  في  اإ�سهامات 

للقانون  ودرا�ستي  �سخ�سيتي  فقوة  التطوعية؛ 

اأعطياني القدرة على اكت�ساب مهارة التحدث 

يتم  كما  المحا�سرات،  واإلقاء  للجماهير 

ا�ست�سارتي في كثير من الأحيان من قبل اأقاربي 

جانب  بها  التي  الأمور  بع�س  في  واأ�سدقائي 

وهو  والتعبير  الكتابة  مهارة  اكت�سبت  قانوني، 

الر�سائل  لكتابة  اإلي  للتوجه  البع�س  يدفع  ما 

الخا�سة  �سوؤونهم  تخ�س  التي  التقارير  اأو 

ومراجعاتهم في الجهات الر�سمية..

اأدى  مميت  مر�س  من   .. ق�ستي  هي  تلك 

ومازلت  الآن،  اإليه  و�سلت  ما  اإلى  لإعاقتي 

اأطمح للمزيد. ذلك كله بتوفيق من اهلل واإرادة 

الف�سل  اأ�سحاب  ووجود  للياأ�س  مقاومة  قوية 

الذين �سخرهم اهلل لم�ساعدتي، ولتعلموا مدى 

اأهمية التعليم واأهمية اتخاذ القرارات وتحدي 

يجب  قيمة  لالن�سان  اأن  ندرك  ولكي  العوائق، 

اأن يدركها ويقدر قيمة نف�سه فقيمة الإن�سان ل 

واإنما بما يقدمه من  الج�سدية  تقا�س بقدراته 

عطاء وما ي�سل اإليه من اإنجاز.

  بعت الكرسي 
المتحرك  الكهربائي 
واشتريت بثمنه أول سيارة 
في حياتي
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فيه  تهيمن  اجتماعًيا  هيكاًل  القبيلة  وتمتلك 

الجتماعية  الحياة  مناحي  كافة  على  الن�ساء 

والقت�سادية، اأي اأن �سوؤونها ل تزال تدار وفق 

في  يعرف  ما  اأو  الأمومي  الجتماعي  النظام 

علم الجتماع »ماتريا�سي«، وهو المجتمع الذي 

تحكمه الإناث.

الأبوي  النظام  عك�س  وعلى  النظام،  هذا  وفي 

من أبرز المجتمعات األمومية وأندرها بالعالم 

»الموسو« قبيلة تحكمها النساء
من  واحدة  لها،  مقًرا  الهماليا  جبال  �صفوح  من  تتخذ  التي  المو�صو  قبيلة  تعد 

التبت  منطقة  في  وجودها  يمتد  بالعالم،  واأندرها  الأمومية  المجتمعات  اأبرز 

المرتفعة لأكثر من األفي عام. يتواجد �صكان القبيلة على �صفاف بحيرة »لوغو« 

قرب حدود مقاطعتي »يونان« و«زيت�صوان« ال�صينيتين.

فتيات،  يلدن  اأن  الن�ساء  من  ينتظر  الذكوري، 

توافًقا مع العتقاد ال�سائد لديهم باأن الأمهات 

م�سوؤولت عن ا�ستمرار ن�سب القبيلة، وانتقالها 

من جيل اإلى جيل.

مهم�سين  الرجال  نجد  الآخر  الجانب  على 

م�سوؤولية  اأي  لهم  توجد  ل  حيث  حد،  لأق�سى 

اأو حقوق في الملكية والمواريث، كما اأن ن�سب 

القبيلة ي�ستمر من خالل الن�ساء ل الرجال.

يعي�سون  المو�سو،  اأفراد كل عائلة من عائالت 

كل  ورب  وكبيرة،  وا�سعة  بيوت  في  مًعا  جميًعا 

الأطفال  ويح�سل  فيها،  امراأة  اأكبر  هو  عائلة 

الآباء؛  ل  الأمهات  األقاب  على  الولدة  حديثو 

عبر  ي�ستمر  القبيلة  ن�سب  اإن  يقولون  لذلك 

الن�ساء.

التي تعاني منها ال�سعوب الأخرى، مثل ال�سراع 

الميراث،  والنزاع على  العرو�س والحماة،  بين 

ناهيكم عن م�ساألة الطالق«.

فيه  يعي�سون  الذي  المجتمع  اأن  على  و�سددت 

ظل  »في  م�سيفة  وا�ستقراًرا،  هدوًءا  اأكثر 

حد،  لأق�سى  انخف�ست  الأمومي،  المجتمع 

وال�سرقة،  العنف،  مثل  الجرائم  من  كثير 

والغت�ساب«.

»اآفا  يدعى  القبيلة  نف�س  من  رجل  قال  بدوره 

لكن  باأيديهن،  القوة  يملكن  »الن�ساء  اإن  اآرطا« 

الحرية  من  مزيًدا  الذكور  يمنح  الو�سع  هذا 

والراحة. واأنا �سخ�سًيا ل اأرى في هذا الو�سع 

اأي م�سكلة«.

الصين ال تعترف بقومية »الموسو«
مختلفة  قومية  من  المو�سو  �سعوب  اأن  رغم 

ل  ال�سين  حكومة  اأن  اإل  ووراثًيا،  ثقافًيا 

ت�سنفهم �سمن الـ٥6 جماعة عرقية المعترف 

بها ر�سمًيا في الدولة.

تعد  ن�سمة،  األف  تبلغ 2٥  التي  مو�سو  وقبيلة 

ما  عددها  يبلغ  التي  »نا�سي«  قومية  من  فرًعا 

هناك  اأن  غير  ن�سمة،  األف   ٣00 من  يقرب 

اختالفات كثيرة للغاية بينهما.

فبينما قبيلة المو�سو مجتمع اأمومي، نجد على 

الجانب الآخر قومية »نا�سي« على النقي�س من 

البوذية  بمعتقدات  الأولى  وتوؤمن  تماًما،  ذلك 

اأما  بالتبت(،  تنت�سر  دينية  )طائفة  التبتية 

ال�سفادع. ف�سال  يقد�س  فلديها معتقد  الثانية 

قبل  من  الم�ستخدمة  المحلية  اللغات  اأن  عن 

الجانبين، مختلفة تماًما عن بع�سها البع�س.

عزلة تامة عن العالم الخارجي
جغرافية  منطقة  في  يعي�س  المو�سو  �سعب 

ال�سكل  وبهذا  الخارجي،  العالم  عن  معزولة 

وعاداته  ثقافاته  على  الحفاظ  من  تمكن 

المثيرة من تاأثير الثقافة ال�سعبوية.

به  تتميز  الذي  الطبيعي  للجمال  نظًرا  لكن 

بكثرة  يتوافدون  بداأوا  ال�سياح  فاإن  منطقتهم، 

عليها بت�سجيع من الم�سوؤولين ال�سينيين.

وخالل ال�سنوات الأخيرة بداأت تظهر مع مرور 

الفنادق  وكذلك  والمقاهي  المطاعم  الوقت 

فيها  يعي�س  التي  »لوغو«  بحيرة  �سفاف  على 

�سعب المو�سو منذ قرون، الأمر الذي من �ساأنه 

تعزيز الو�سع القت�سادي للمنطقة.

هذه  اأغلبية  اأن  الالفت  من  كان  اأنه  غير 

قومية  من  �سينيين  قبل  من  تدار  الم�ساريع 

»الخان« ال�سائدة في ال�سين.

ونظًرا لأن الحكومة ال�سينية ل تعترف ب�سعب 

يمكنهم  ل  فاإنه  مختلفة،  كقومية  المو�سو 

المعمول  الذاتي  الحكم  هيكل  من  ال�ستفادة 

بع�س  بكثافة  فيها  توجد  التي  المناطق  في  به 

الأقليات.

اأمومية  مجتمعات  هناك  اأن  الإ�سارة  تجدر 

اأخرى منت�سرة حول العالم مثل قبيلة »�سامبورو« 

نيبال،  في  �سانجمو«  »تا�سي  و  كينيا،  في 

ومجموعة  كو�ستاريكا،  في  بريبي�س  و�سكان 

�سومطرة  جزيرة  في  العرقية  »المينانغكابو« 

لكن  نيجيريا،  في  »ودابي«  وقبيلة  باإندوني�سيا، 

و�سيطرتها  المراأة  هيمنة  حيث  من  ثقافاتهم 

لي�ست �سائدة كتلك التي لدى �سعب المو�سو.

المصدر: األناضول

الميراث لدى �سعوب المو�سو ينتقل من �سخ�س 

الكلمة  يملكن  الالتي  الن�ساء  طريق  عن  لآخر 

الأخت  حقوق  من  حق  فهو  العائلة،  داخل 

الكبرى اأو من هن دونها من البنات فقط.

الرجال  اأن  ا  اأي�سً القبيلة  هذه  غرائب  ومن 

يمكثون في منازل اأمهاتهم مدى الحياة.

غير  الزواج  مفهوم  اأن  لالهتمام  والمثير 

حب  في  رجل  يقع  فعندما  هناك،  به  معترف 

اأنواع  بيتها في نوع من  امراأة يزورها ليال في 

الزواج يطلق عليه ا�سم »الزواج ال�سيار«؛ وعند 

بزوغ الفجر يغادر المنزل.

اأن  للمراأة  يحق  هذه،  الزواج  عادات  ووفق 

تطرده  اأن  اأو  لياًل  اأتاها  الذي  بالزوج  تقبل 

من منزلها، فالعواطف والروابط ل مكان لها 

في  والمودة  الألفة  م�ساعر  ُيحّرم  مجتمع  في 

الرباط ال�سرعي بين الزوجين لكي ل ت�سيطر 

عليها م�ساعرها فتعود لحكم الرجل.

بخ�سو�س  م�سوؤولية  الرجل اأي  على  يقع  ول 

على  العائلة  خال  اأن  اإذ  الأطفال،  رعاية 

بالن�سبة  الأب  دور  يلعب  من  هو  المثال  �سبيل 

لالأطفال. كما اأنه ل م�سوؤولية عليهم بخ�سو�س 

يقمن  من  هن  الن�ساء  اأن  اإذ  العائلة،  معي�سة 

برعاية �سوؤون المنزل، وعلى الرجال ت�سليم ما 

يك�سبون من اأموال لـ »ربة الأ�سرة«.

في  يملكن  القبيلة  تلك  في  الن�ساء  اأن  ورغم 

اأيديهن القوة باأ�سرها، فاإن هذا ل يعني اأنهن 

م�سطرات  لأنهن  للغاية.  مريحة  حياة  يع�سن 

للطعام،  طبخ  من  كثيرة  باأ�سغال  للقيام 

وتنظيف، وعمل بالحقل، ف�سال عن ا�ستغالهن 

بالحياكة والن�سيج، اأي اأنهن يع�سن حياة ب�سكل 

مرهق.

تتم  اأنه  اإل  مهم�سين  الرجال  اأن  ورغم 

تتخذ  التي  القرارات  بخ�سو�س  ا�ست�سارتهم 

وهوؤلء  ال�سيا�سية،  وال�سوؤون  المو�سوعات  في 

و�سيد  الغنم،  رعي  في  يعملون  الرجال 

الأ�سماك، وذبح الحيوانات.

ال وجود لكلمة أب بمعاجم القبيلة
بها  تت�سم  التي  الأخرى  المثيرة  الأمور  ومن 

المحلية  اللغة  اأن  القومية، هي  اأو  القبيلة  هذه 

المعاجم، ل  ي�ستخدمها �سكانها، وكذلك  التي 

وجود فيها لكلمات ومفاهيم مختلفة مثل الأب، 

والعم، وال�سهر، والعرو�س، والحماة.

وفي حديث قالت »موري �سارل�سي« من �سعب 

كتلك  م�سكالت  حياتنا  في  توجد  المو�سو »ل 
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عداد  في  العطارة  باتت  الزمن  مرور  مع  لكن 

المهن النادرة، رغم اأنها هي الأ�سا�س في اإنتاج 

معظم العقاقير الطبية التي تو�سل اإليها العلم 

الحديث.

في مدينة اإربد �سمالي الأردن، تتواجد العديد 

من محال العطارة، يعود تاريخها اإلى بدايات 

جد،  عن  اأبًّا  اأ�سحابها  ورثها  الما�سي،  القرن 

واأبقراط  �سينا  ابن  الأطباء  من  متخذين 

وجالينو�س مرجًعا لهم.

لهم  يروق  ممن  روادها،  من  تفرغ  ل  محال 

التداوي بالأع�ساب الطبية، التي باتت تعرف بـ 

»الطب البديل«، بعيًدا عن ا�ستخدام العقاقير 

محال  اأ�سحاب  ويوؤكد  الم�سنعة،  الطبية 

هناك  دام  ما  تندثر  لن  مهنتهم  اأن  العطارة 

العالجات  اأهمية  يدركون  ومثقفون،  متعلمون 

الطبيعية التي يبيعونها.

واأ�سعار  المالي  المقابل  اأن  اعتبر  بع�سهم 

تقارن  ل  يبيعونها  التي  والمواد  الأع�ساب 

قناعة  اأن  اآخرون  اأكد  فيما  العقاقير،  باأ�سعار 

ومفعولها  الأع�ساب  تلك  تفعله  بما  النا�س 

العالجي اأف�سل بكثير من غيرها.

اأبيه  عن  العطارة  مهنة  ورث  بيبر�س،  ح�سن 

وجده، ويعود تاريخ تاأ�سي�س محالتهم اإلى العام 

محالت  اأقدم  »من  محلهم  اإن  ويقول   ،١820

وي�سير  الأو�سط«،  وال�سرق  الأردن  في  العطارة 

والمتعلمون،  المثقفون  »يرتاده  المحل  اأن  اإلى 

ت�ستخدم  التي  الطبية  بالأع�ساب  يهتمون  ممن 

م�سيفا:  الم�ستع�سية«،  الأمرا�س  عالج  في 

من  كثير  عالج  في  فعاليتها  اأثبتت  »النباتات 

الأمرا�س، واأ�سعارها بمتناول الجميع، والأردن 

اأحد  اأمام  من  المعالجة«.  بالأع�ساب  مليء 

المحال، الذي كتب �ساحبه عليه تاريخ تاأ�سي�سه 

اأحد المواطنين )�ستيني، لم  ١٩26، قال  عام 

الطبية  الأع�ساب  »ا�ستخدام  اإن  ا�سمه(  يذكر 

يعتمد على قناعة م�ستخدميها، وهي اأف�سل من 

اأكثرية  ا�ستخدمت  وقد  الكيماوية،  العالجات 

الأع�ساب، وغالبيتها مفيدة«.

اأن  المحل،  �ساحب  اأحمد،  زياد  يبّين  فيما 

اإربد،  في  العطارة  محال  اأقدم  من  الدكان 

كبير  العطارة  الأع�ساب  على  النا�س  واإقبال 

المواد  من  اأكثر  يف�سلونها  لأنهم  جًدا، 

)اأربعيني(،  الدهون  خالد  بدوره،  الكيماوية. 

اإنه  يقول  العطارة،  لمحال  الدائم  الزبون 

الدينار«،  »ح�سي�سة  تدعى  ع�سبة  ل�سراء  جاء 

وتح�س�س  وال�سعال  الربو  لعالج  وت�ستخدم 

يوؤمن  اإلى اأنه  وي�سير  الهوائية،  الق�سبات 

اآثار  اأي  لها  ولي�س  العالج،  في  بالأع�ساب 

جانبية، ف�ساًل عن اأنها رخي�سة الثمن.

محال  اأحد  �ساحب  وهو  دركل،  يا�سين  اأما 

 2٧ منذ  المحل  في  يعمل  اإنه  فيقول  العطارة، 

200 عام،  عاًما، وعائلته تمتهن العطارة منذ 

عن  ورثها  الذي  والده  من  المهنة  تعلم  وقد 

جده، ويزيد: »الموروث ال�سعبي له دور كبير في 

العتماد على النباتات الطبية، وهي عبارة عن 

النا�س  تنتهي، ومعظم  ممار�سة ل تنقر�س ول 

يوؤمنون بالطب التقليدي والأع�ساب«.

النباتي،  للطب  يعودون  »النا�س  وي�ستدرك: 

واإذا  الحديث،  بالطب  يوؤمن  ل  بع�سهم  لأن 

فالنتيجة  النبات  اختيار  ال�سخ�س  اأح�سن 

»هناك  اأن  وبّين  اإيجابية«،  حتمي  ب�سكل 

وهي  المتداولة،  الطبية  النباتات  من  الآلف 

اأ�سا�س للطب الحديث«.

محالت »العطارة« باألردن.. 
أدوية ال يفسدها الزمن

عبر  الأجيال  توارثتها  التي  المهن  اأقدم  من  »العطارة«  تعّد 

ا�صتخدم  ال�صنين،  لآلف  تاريخها  يرجع  اإذ  القديمة،  الع�صور 

ممتهونها الأع�صاب لعالج كثير من الأمرا�س.

5
في  الأغلب،  على  المر�س  اأعرا�س  وتتمثل 

الجلد،  على  ملتهبة  حمراء  ق�سرية  تقرحات 

اأو لويحات عادة ما ت�سبب وخزا موؤلما للغاية، 

يكون  اأن  ويمكن  العائالت،  في  عدوى  وت�سبب 

للمر�س تاأثير نف�سي كبير، ي�سل حد الكتئاب.

تقريرا  الطبي،  لين«  »هيلث  موقع  ون�سر 

نوبات  من  للوقاية  ن�سائح  عدة  يت�سمن 

المر�سى  يمر  حيث  ال�سيف،  في  ال�سدفية 

اأ�سهر، يعقبها  اأو  اأ�سابيع  بنوبات توهج لب�سعة 

هدوء لبع�س الوقت، قبل العودة مرة اأخرى.

1 ـ الكريمات الواقية
اإذا كنت م�سابا بال�سدفية، فقد تكون ال�سم�س 

ي�ساعد  اأن  يمكن  اإذ  وعدوتك،  �سديقتك 

لكن  ال�سدفية،  عالج  في  لأ�سعتها  التعر�س 

فوق  ال�سم�س  لأ�سعة  التعر�س  في  الإفراط 

البنف�سجية، يمكن اأن يزيد تهيج الجلد.

الواقية  الكريمات  و�سع  يمكن  ذلك،  ولتالفي 

ا�ست�سارة  ويمكن  المنزل،  من  الخروج  قبل 

طبيبك الخا�س لين�سحك بما ينا�سب ب�سرتك.

2 ـ اللباس الخفيف
عادة يحاول الج�سم مواجهة درجات الحرارة 

خروج  لكن  التعرق،  طريق  عن  ال�سديدة 

نصائح للوقاية من نوبات 
الصدفية في الصيف

ال�صدفية،  نوبات مر�س  القا�صية، دورا كبيرا في تكرار  الجوية  الظروف  تلعب 

ال�صديدة.  الحرارة  بنوبات  ب�صدة  تتاأثر  التي  الح�صا�صة،  الب�صرة  لذوي  خا�صة 

وتعتبر ال�صدفية من بين اأ�صهر اأمرا�س الجلد �صيوعا، وتت�صبب في تراكم الخاليا 

ب�صرعة على �صطح الجلد، الناتجة عن الق�صور والبقع الحمراء، ما يجعلك ت�صعر 

اأحيانا بالحكة والألم.

لدى  للجلد  تهيجا  ي�سبب  اأن  يمكن  العرق 

ال�سدفية. مر�سى 

مالب�س  ارتداء  يمكن  التوهج،  ذلك  ولمنع 

واأقنعة  قبعات  اإلى  اإ�سافة  ف�سفا�سة،  خفيفة 

من ال�سم�س.

3 ـ شرب الماء
وخا�سة  با�ستمرار،  رطبا  الجلد  يبقى  لكي 

الج�سم  يكون  اأن  يجب  ال�سيف،  ف�سل  خالل 

الماء  من  كبيرة  كميات  �سرب  وي�ساعد  رطبا، 

في الجو الحار يوميا، في الحفاظ على رطوبة 

الب�سرة ومنع تهيج الجلد.

4 ـ االبتعاد عن ساعات الذروة
ال�ساعات الأكثر �سخونة خالل ف�سل ال�سيف، 

١0 �سباحا و4 م�ساء،  تكون عادة بين ال�ساعة 

تق�سيه  الذي  الوقت  بتقليل  ين�سح  لذلك 

هذه  خالل  ال�سم�س  اأ�سعة  تحت  بالخارج 

ال�ساعات، اأو تحديد مواعيد رحالتك كي تكون 

قبل �ساعات الذروة اأو بعدها، حيث يكون الجو 

اأكثر برودة، لمنع تهيج الجلد واحمراره.

5 ـ معرفة نوع البشرة
لل�سم�س اآثار مختلفة على اأنواع الب�سرة، ووفقا 

الب�سرة  اأنواع  لتق�سيم  »فيتزباتريك«  لمقيا�س 

لل�سم�س،  التعر�س  فعل  وردود  اللون  بح�سب 

ال�ساحبة،  هي:  الب�سرة  من  اأنواع   6 هناك 

وبنية،  وزيتونية،  ومتو�سطة،  كريمية،  وفاتحة 

وغامقة جدا.

وبح�سب مقيا�س »فيتزباتريك«، يواجه الأفراد 

اأعلى  مخاطر  والثاني،  الأول  النوعين  من 

نتيجة  الجلد  ب�سرطان  والإ�سابة  الجلد  لتهيج 

يواجه  حين  في  ال�سم�س،  لأ�سعة  التعر�س 

النوعان الخام�س وال�ساد�س مخاطر اأقل.

على  الب�سرة،  نوع  معرفة  ي�ساعد  اأن  ويمكن 

الأ�سخا�س  تعر�س  اإمكانية  مدى  معرفة 

لمخاطر كبيرة نتيجة التعر�س لأ�سعة ال�سم�س 

لفترات طويلة.

من  بد  ل  الب�سرة،  نوع  عن  النظر  وب�سرف 

اأ�سعة  من  كاملة  حماية  ا�ستراتيجية  ممار�سة 

ال�سم�س، واإجراء فحو�سات جلدية منتظمة مع 

الأمرا�س  من  للوقاية  المخت�س،  الطبيب 

الجلدية الناجمة عن حروق ال�سم�س.
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شهادة سيرة وسلوك 
لمواقع التواصل

شيخة الشحية

أعلم أنها 
ستصل إليك..

)113(

اأ�سيرة الهوى اأنا

هواك،

اأ�ستنجد بحبك، بك

وبالدعاء لنا..

)114(

كل ما اأريده الآن،

والعمر القادم، 

اأنت..

)115(

اأعد اأنفا�س عباراتي 

واأهندمها، 

.. قبل الكتابة.

اأعلم اأنها �ست�سل اإليك..

)116(

اأحالمي.. تجمعني بك

ت�سبقني اإليك

حتى حين اأغم�س عيني..

)117(

ت�سللت لأحالمي

فاأ�سبحت �سيدها!

اأنت المحتّل تفا�سيلي 

فت�سّيدت حياتي.

)118(

ل اأريد اأن اأخلع الحياة معك

لأني اأرتديك،

روحا تتاأنق باأنفا�سك.

لمعرفتهم قبل فوات الأوان، فالكثير منهم 

وان�سقنا  لمعرفتهم  الوقت  فاتنا  وغالبيتهم 

في متابعتهم وال�ستماع اإليهم، ولو خ�سعوا 

من  ال�سالح  اكت�سفنا  قد  كنا  لالختبارات 

الطالح منذ البداية.

يجب  وال�سلوك  ال�سيرة  ح�سن  �سهادة 

التوا�سل  مواقع  م�ستخدمو  يحملها  اأن 

الال  ظهورهم  من  �سئمنا  فقد  الجتماعي، 

الداء  المجتمعات  اأ�ساب  وقد  له،  داعي 

منهم ولم يوجد الدواء بعد، ظهر التافهون 

المثقفون  وتوارى  �سهرة  اأكثر  فاأ�سبحوا 

ع�سر  وياأتي  العقل  ليختفي  والمفكرون، 

التفاهة والغباء.

اإ�ساءة  لهم  وال�سحك  التافهين  متابعة 

من  وتقول  �ستاأتي  التي  القادمة،  لالأجيال 

والقراء  والمفكرون  والمثقفون  الكتاب  هم 

والتطور  التقدم  اأوج  في  ظهروا  الذين 

مجموعة  اإل  يجدوا  ولن  العالم،  وازدهار 

ا�ست�سافتهم  الذين  فكريا،  الفارغين  من 

القنوات وهي نف�سها ل تعلم ما هي الر�سالة 

تلك  من  للجمهور  توجهها  اأن  تريد  التي 

ال�ست�سافات. 

 

الآخر  الوجه  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

من  الم�ستخدمون  يقدمه  ما  عبر  لل�سفر، 

اأفكارهم  ت�ستعر�س  وفيديوهات  �سور 

بين  المتباينة  حياتهم  وطريقة  واآراءهم 

�سخ�س اإلى اآخر.

منذ �سنوات �سرعت الأبواب اأمام الب�سر في 

اختراع يده�سنا بجديده كل يوم، وانت�سرت 

الأجهزة الذكية في اأيدي الجميع، ال�سغير 

والأكثرية  )الأحمق(،  العاقل  والكبير، 

نرى  زلنا  ول  الخائ�سين،  مع  خا�ست 

الخوف  كل  والخوف  تزايد،  في  الأعداد 

بع�س  من  اليوم  يقدم  فما  الآتي،  من 

الم�ستخدمين )واأقول البع�س حتى ل يفهم 

اأنني في حديثي اأق�سد فئات معينة فقط( 

ال�سوية  العقول  اأ�سحاب  اأو  العقل  يرف�سه 

على الأقل، ولكن حتى هذه العقول تختلف 

في تقبلها وا�ستيعابها لالأمور.

النا�س  اعتقادات  اأرى  ولأنني  اأعتقد،   

تختلف، اأجد اأنه من الالزم اإجراء اختبار 

لجميع  و�سورة(  �سوت  واآخر  )تحريري 

منهم  يريد  من  خا�سة  الم�ستخدمين 

ال�سهرة والنت�سار واأن ل تقل مدة الختبار 

عن �سنة على الأقل، حتى تتاح لنا الفر�سة 

�صديقي العزيز..

اأو  مكالمة  تفويت  اأو  ميالد  بن�سيان ذكرى  تنتهي  يجعلها  ما  اله�سا�سة  من  تبلغ  العالقات  بع�س 

التاأخر بالرد على ر�سالة، غير م�ستعجلة غالبا! ولهذا، تتبدل اأدورانا في حياة النا�س مثلما تتبدل 

منازلهم بداخلنا.

في تلك الأحوال عليك اأن تتذكر اأن لكل �سيء دورة حياة عليه ال�ستمرار عليها ليبقى، فال تحزن 

لوقت طويل على ما يمر عبر �سقوق الظروف هربا منك، لأن هناك من �سياأتيك باحثا عن كماله 

بك.

تذكر، من يطلب منا البقاء بجانبه يوما لي�س بال�سرورة اأن يبقى عند رغبته تلك لالأبد، فهناك 

التمدد الذي تمار�سه الظروف فت�سمر ب�سببها م�ساعر كانت في قمتها قبل اأن ت�ستوي اإلى الأر�س، 

واحذر كل ما ات�سع وتمدد فذلك ي�ستعدي منك بذل الجهد با�ستمرار، وبقدر متزايد.

كن بخير

نف�صك

كيف ع�ساي اأن اأفتتح ر�سالتي هذه معك؟

اأي تركيبة من التحايا تليق بك؟

لو تعلم كيف ت�سيطر وتتحكم بي الكتابة، تثور الأفكار من ناحية وتنزلق الكلمات من اأخرى، فال 

اأكاد اأ�ستوعب فكرة اإل فقدت القدرة على ت�سكيلها في قالب وا�سح من الأحرف.

دعني اأخبرك اأمرا، في بداية هذا العام، وبالتحديد الأ�سبوع الأول من �سهره الأول، كتبت على 

قائمة اأهدافي هدفا ظنته �سديقتي غريبا وطريفا، كتبت:

اأريد تغيير �سحكتي.

�سدقني لقد حاولت تغييرها، لكنني اكت�سفت باأنني اأمتلك اأكثر من �سحكة واحدة، ولكل واحدة 

ظروفها التي تنطلق فيها من بين اأ�سناني، اأو بملى فمي، اأو من بين اأ�سابعي التي اأر�سها ببع�سها 

جيدا واأثبتها على �سفاهي كي ل يتطرف �سوتي على جو المكان.

واإن كنت ت�ساألني عن ال�سبب الذي دفعني لمحاولة تغيير �سحكتي، فاإنني ل اأملك �سببا وا�سحا 

غير اأنني بحاجة ل�سيء يل�سع �سعوري بالحياة، فال تكون رتيبة وعادية!

�سديقي العزيز..

ل يمكننا تقويم كل �سيء، ومع ذلك نحاول، فالأ�سياء ل تبق ثابتة كذلك.

بحجم  التحكم  على  القدرة  نملك  لكننا  الأ�سباب  منع  ن�ستطيع  ل  كثيرة  حوادث  في  اأننا  كما 

تاأثيراتها علينا اأو تحويلها اإلى منافع على الأقل!

لكل  عقلي  في  الحتمالت  بفتح  التحولت  اأ�سبق  باأنني  هنا،  اإخبارك  المجدي  من  لأجد  واإنني 

ثباتي  اأربكت  اإن  بالده�سة  واأتحكم  وقع،  اإن  ال�سرر  اأقل�س  بذلك  حالة،  اأو  �سخ�س  اأو  موقف 

وا�ستمالتني اإلى اأق�سى م�ساعر ال�سعادة.

�سديقي الذي ل يملك �سوتا اأ�سمعه، ول خطـًا اأكيل ال�سحكات حين اأتهّجى ما كتبه،

�سديقي ال�سري..

اأ�سعر اأحيانا باأنني موجة م�ساغبة هاربة عن بحرها، اأو بريق نجمة ذاب وتكور على راأ�س ع�سفور، 

اأو نوتة متمردة انفلتت عن حفل مو�سيقي ُمنع العامة عن ح�سوره لخ�سو�سيته، واأجدني باأحيان 

اأخرى �سوت الريح المن�سل بين ثقوب ال�سجر وفتحات الهواء في برج طويل، �سوت يحب حريته 

ويتحا�سى المرور حيث يكون اإن�ساًنا.

تتجاوز  م�سل�سل  دقائق  بين  ال�سياع  اأو  كتاب،  في  لالختباء  حارقة  برغبة  �سعرت  مرة  من  كم 

موا�سمه العدد خم�سة، وحين اأنعم بعزلتي اأجدني في �ساعة ما اأت�سوق لأ�ساهد التلفاز مع اأحد، اأو 

ي�ساركني اللعب اأو حتى التمتع بوجبة خفيفة، قد تكون علبة ب�سكويت مملح!

ها نحن مجددا، حيث ل يمكنني تقديم نف�سي اإليك جيدا، ول يمكنك اإيقافي لت�ساألني عن بع�س 

التو�سيحات، وف�سل الجمل عن بع�سها عبر التفا�سيل الدقيقة التي تنفي التناق�سات، واإن كان 

علينا اأن نركز على �سيء لفهم خليط الم�ساعر ذاك هو اأنني خلقت ب�سرا.

نف�صك

مروة يعقوب

ل يمكننا تقويم 

كل �صيء، ومع ذلك 

نحاول، فالأ�صياء ل 

تبق ثابتة كذلك

رسائل إلى 
صديقي 

السري
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ح�سول  باأن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأفادت 

النهار، يجعلهم  قيلولة منت�سف  الأطفال على 

اأكثر �سعادة وذكاء وتفوق درا�سًيا، ويقيهم من 

باحثون  اأجراها  الدر�سة  ال�سلوكية.  الم�ساكل 

بالوليات  وكاليفورنيا  بن�سلفانيا  بجامعتي 

 )Sleep( المتحدة، ون�سروا نتائجها في دورية

العلمية.

الفريق  راقب  الدرا�سة،  نتائج  اإلى  وللو�سول 

والخام�س  الرابع  ال�سف  في  طفاًل،   2928
 10 بين  اأعمارهم  تتراوح  ابتدائي،  وال�ساد�س 

و 12 عاًما.

تكرار  حول  بيانات  بجمع  الباحثون  وقام 

اإلى  الأطفال  و�سول  بمجرد  ومدتها  القيلولة 

البتدائي،  ال�ساد�س  اإلى  الرابع  من  ال�سفوف 

ور�سدوا عدة موؤ�سرات منها التدابير النف�سية 

مثل ال�سعادة والتدابير البدنية مثل موؤ�سر كتلة 

الج�سم وم�ستويات الجلوكوز.

معلومات  تقديم  المعلمين  من  طلبوا  كما 

قاموا  ثم  طالب،  كل  عن  واأكاديمية  �سلوكية 

وح�سول  نتيجة  كل  بين  الرتباطات  بتحليل 

التالميذ على فترة نوم خالل منت�سف النهار 

القيلولة تجعل األطفال أكثر سعادة وذكاء

اأظهرت درا�سة �سويدية حديثة، اأن الم�سابين 

الوفاة  لخطر  عر�سة  اأكثر  العظام  به�سا�سة 

ب�سبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

لوند  جامعة  في  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 

دورية  في  نتائجها  ون�سروا  ال�سويدية، 

)Osteoarthritis and Cartilage( العلمية.

�سيوعا  الأكثر  ال�سكل  هي  العظام،  وه�سا�سة 

للتهاب المفا�سل، وت�سبب اآلما قا�سية وتورًما 

تاأثيرها  ويظهر  والغ�ساريف،  المفا�سل  في 

والوركين  الركبتين  في  الخ�سو�س  وجه  على 

واليدين والعمود الفقري.

الباحثون  راقب  الدرا�سة،  نتائج  اإلى  وللو�سول 

469 األف �سخ�س يعي�سون في �سكونا بال�سويد، 
تتراوح اأعمارهم بين 45 و 84 عاًما، في الفترة 

من 2003 اإلى 2014.

يعانون  مري�س  األف   16 المجموعة  و�سملت 

م�ساب  اآلف  و9  الركبة،  مف�سل  التهاب  من 

هشاشة العظام تزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب

م�ساب  اآلف  و4  الورك،  مف�سل  بالتهاب 

بالتهاب مف�سل الر�سغ، بالإ�سافة اإلى 5 اآلف 

التهابات  من  اأخرى  باأ�سكال  م�ساب  و500 
المفا�سل.

ه�سا�سة  من  يعانون  من  اأن  الباحثون  ووجد 

التهابات  في  تتمثل  التي  باأ�سكالها  العظام 

باأمرا�س  للوفاة  عر�سة  اأكثر  كانوا  المفا�سل، 

القلب والأوعية الدموية.

على  ح�سلوا  كما  بالقيلولة،  يعرف  فيما 

معلومات عن مدى تكيف الأطفال مع اأقرانهم 

في المنزل والمدر�سة، وكفاءة نومهم لياًل.

ووجد الباحثون اأن هناك عالقة بين الح�سول 

على القيلولة في منت�سف اليوم، وزيادة ن�سب 

الم�ساكل  وانخفا�س  النف�س،  و�سبط  ال�سعادة 

ال�سلوكية وارتفاع معدل الذكاء بين الأطفال.

الذين ح�سلوا على  الأطفال  اأن  ا  اأي�سً ووجدوا 

لديهم  ارتفع  اأ�سبوعًيا  فاأكثر  اأيام   3 القيلولة 

بن�سبة  الدرا�سي  والتح�سيل  الأكاديمي  الأداء 

لم  الذين  اأقرانهم  مع  مقارنة  بالمئة،   7.6
يح�سلوا على القيلولة.
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عدم  اأن  حديثة،  �سينية  درا�سة  اأظهرت 

لياًل،  النوم  من  كاف  ق�سط  على  الح�سول 

القرحة  حدوث  تكرار  من  يزيد  اأن  يمكن 

اأجراها  الدرا�سة  ال�سن.  كبار  لدى  اله�سمية 

باحثون بجامعة هونج كونج ال�سينية، ون�سروا 

 Journal of American( نتائجها في دورية 

Geriatrics Society( العلمية.
ومر�س  النوم  نوعية  �سوء  اأن  الباحثون  وو�سح 

القرحة اله�سمية من م�ساكل ال�سحة الرئي�سية 

والنف�سية  الج�سدية  ال�سحة  على  توؤثر  التي 

لكبار ال�سن.

والقرحة اله�سمية، هي قرحات مفتوحة تتكون 

من البطانة الداخلية لمعدة المري�س والجزء 

اأعرا�سها  واأكثر  الدقيقة،  الأمعاء  من  العلوي 

�سيوًعا األم وحرقة المعدة والغثيان، بالإ�سافة 

اإلى الإح�سا�س بالمتالء اأو النتفاخ.

وتعد الأ�سباب الأكثر �سيوًعا للقرحة اله�سمية 

البوابية  الملوية  بجرثوم  الإ�سابة  هي 

الطويل  ال�ستخدام  وكذلك   ،H.pylori

قلة النوم تؤدي لتكرار إصابة المسنين بالقرحة الهضمية

في  البري  التوت  ع�سير  ي�ساعد  اأن  يمكن 

للم�سادات  المقاومة  البكتيريا  محاربة 

الحيوية، عن طريق تح�سين فاعلية العقاقير، 

وفق درا�سة حديثة. الدرا�سة اأجراها باحثون 

نتائجها  ون�سروا  الكندية،  ماكجيل  بجامعة 

في دورية )Advanced Science( العلمية. 

العتقاد  اإلى  بالنظر  اأنه  الباحثون  وو�سح 

مفيد  البري  التوت  ع�سير  �سرب  باأن  ال�سائد 

�سد التهابات الم�سالك البولية، �سعى الباحثون 

الجزيئية  الخوا�س  عن  المزيد  معرفة  اإلى 

للتوت من خالل عالج البكتيريا المختلفة. 

من  اأنواًعا  لدرا�ستهم  الباحثون  واختار 

الم�سالك  التهابات  عن  م�سوؤولة  البكتيريا 

الأمعاء  والتهاب  الرئوي  واللتهاب  البولية 

بكتيريا  اإلى  تتحول  قد  التي  المعدية، 

الحيوية.  للم�سادات  مقاومة 

التوت  م�ستخل�س  اأن  النتائج  واأظهرت 

المقاومة  البكتيريا  عالج  في  ي�ساعد  البري 

»التوت« يعالج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

الأخرى.  الألم  م�سكنات  وبع�س  لالأ�سبرين 

اأن  فر�سية  لكت�ساف  درا�سته  الفريق  واأجرى 

الإ�سابة  لتكرار  �سبًبا  تكون  ربما  النوم،  قلة 

بالقرحة اله�سمية.

كانت درا�سات ك�سفت اأن الح�سول على ق�سط 

 8 اإلى   7 من  حوالي  اأي  لياًل،  النوم  من  كاف 

للج�سم  العامة  ال�سحة  يح�سن  يومًيا،  �ساعات 

ال�سمنة  راأ�سها  وعلى  الأمرا�س  من  ويقيه 

ال�سحة  منظمة  وك�سفت  الكلوي.  والف�سل 

من  اأكثر  اأن  تقاريرها،  اأحدث  في  العالمية 

مع  حالًيا  يتعاي�سون  العالم  حول  مليون   300
الإ�سابة  معدلت  اأن  من  وحذرت  الكتئاب، 

بين   18% من  باأكثر  ارتفعت  المر�س  بهذا 

عامي 2005 و2015.

البكتيريا  ح�سا�سية  زيادة  طريق  عن  للعالج، 

الحيوية.  للم�سادات 

العالج  في  ي�ساعد  البري  التوت  اأن  واأ�سافوا 

يجعل  اأنه  الأولى  بطريقتين،  العمل  من خالل 

للم�سادات  نفاًذا  اأكثر  البكتيرية  الخلية  جدار 

التي  الآلية  مع  يتداخل  اأنه  الثانية  الحيوية، 

الم�ساد  مع  للتعامل  البكتيريا  ت�ستخدمها 

الحيوية  الم�سادات  فاإن  وبالتالي،  الحيوي، 

مقاومة  عليها  وي�سعب  اأكبر،  ب�سهولة  تتغلغل 

الم�ساد الحيوي. 
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اأن  عن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  ك�سفت 

الهواء  في  جًوا  المحمولة  الدقيقة  الج�سيمات 

الحوامل،  الن�ساء  ت�ستن�سقه  الذي  الملوث 

اأن  يمكن  الفحم،  حرق  عن  الناجمة  وخا�سة 

ت�سبب عيوًبا خلقية ووفيات بين الأطفال.

تك�سا�س  بجامعتي  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 

ون�سروا  المتحدة،  الوليات  في  وكاليفورنيا 

 Proceedings of the( دورية  في  نتائجها 

 )National Academy of Sciences
العلمية.

الباحثون  ركز  الدرا�سة،  نتائج  اإلى  وللو�سول 

التي  جًوا  المحمولة  الدقيقة  الج�سيمات  على 

2.5 ميكرومتر، التي يتعر�س  يقل قطرها عن 

لها الن�ساء خالل فترة الحمل.

وتنبعث الج�سيمات الدقيقة المحمولة جًوا في 

اإلى  بالإ�سافة  �سناعية،  م�سادر  من  الغالب 

عوادم ال�سيارات، والطهي بالخ�سب والتدخين، 

وتنتقل  الرئة  في  فت�ستقر  ا�ستن�ساقها  ويمكن 

اإلى مجرى الدم، وتزيد فر�س اإ�سابة الأطفال 

بالإعاقة الذهنية والأمرا�س العقلية.

كبريتات  على  خا�س  ب�سكل  الفريق  وركز 

الأمونيوم التي تنبعث ب�سكل رئي�سي من عملية 

تعرض الحوامل للهواء الملوث يصيب األجنة بعيوب خلقية
للطاقة  رئي�سي  م�سدر  وهو  الفحم،  حرق 

البلدان  من  كل  في  العالم  اأنحاء  معظم  في 

المتقدمة والنامية.

من  مجموعة  على  درا�سته  الفريق  واأجرى 

الفئران الإناث خالل فترة الحمل، وعر�سوهم 

الدقيقة  الج�سيمات  من  مرتفعة  لم�ستويات 

المحمولة جًوا وخا�سة كبريتات الأمونيوم.

التي  الإناث  الفئران  اأن  الباحثون  ووجد 

كبريتات  من  مرتفعة  لم�ستويات  تعر�ست 

الأمونيوم اأثناء الحمل، اأ�سيبت ذريتها بعيوب 

اأكثر  وكانت  والمخ،  القلب  في  خا�سة  خلقية 

عر�سة للوفاة المبكرة بعد الولدة.

�سابقة  درا�سات  اأظهرت  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 

اأجهزة  اإ�سعاف  اإلى  يوؤدي  التلوث  هذا  اأن 

الحديثة  الدرا�سة  لكن  الأجنة،  لدى  المناعة 

تك�سف اأن التلوث يوؤدي لنخفا�س معدلت بقاء 

الجنين على قيد الحياة، وكذلك عدم اكتمال 

الحمل التي يمكن اأن يوؤدي اإلى انخفا�س وزن 

تلحق  التي  الأ�سرار  اإلى  بالإ�سافة  المواليد، 

نتيجة  الأخرى،  والأع�ساء  والقلب  بالدماغ 

عدم اكتمال نمو الجنين داخل الرحم.

�سلوكيات  باأن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأفادت 

تكون  قد  الأكل  في  المعتادة  غير  الأطفال 

بمر�س  اإ�سابتهم  خطر  على  جديدا  موؤ�سرا 

التوحد.

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

في  نتائجها  ون�سروا  الأمريكية،  بن�سلفانيا 

 Research in Autism Spectrum( دورية 

Disorders( العلمية.

غير  الأكل  �سلوكيات  اأن  الباحثون  وو�سح 

المعتادة ت�سمل تف�سيل خيارات محدودة للغاية 

الطعام  لقوام  الح�سا�سية  وفرط  الأغذية،  من 

م�سغه  دون  الطعام  وتناول  حرارته،  درجة  اأو 

جيدا.

الباحثون  قام  الدرا�سة،  نتائج  اإلى  وللو�سول 

بتقييم �سلوكيات الأكل لأكثر من 2000 طفل، 

سلوكيات األطفال الغذائية مؤشر خطر على إصابتهم بالتوحد

عبر ا�ستطالع راأي اأمهاتهم.

وقاموا بالتحقق من تواتر �سلوكيات الأكل غير 

من  وغيرهم  الأ�سحاء  الأطفال  بين  المعتادة 

النتباه  نق�س  وا�سطراب  بالتوحد  الم�سابين 

وفرط الحركة.

غير  الأكل  �سلوكيات  اأن  الباحثون  ووجد 

المعتادة كانت موجودة لدى ٪70 من الأطفال 

الم�سابين بالتوحد، وهذه الن�سبة اأكثر �سيوعا 

بمقدار 15 مرة من الأطفال الع�سبيين.
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تقنية تستخدم الذكاء االصطناعي للتنبؤ
 بإصابات الكلى الناجمةعن حروق

الحالة  لهذه  دقة  اأكثر  ولت�سخي�س  دقيقة. 

للذكاء  نموذجا  الباحثون  طور  المر�سية، 

ال�سطناعي يكن اأن يتنباأ باإ�سابة الكلى الحادة 

ب�سكل اأ�سرع واأكثر دقة من اأي وقت م�سى.

وتم اختبار النموذج با�ستخدام بيانات مختبرية 

ا م�ساًبا بالحروق البالغة،  �سريرية لـ 50 مري�سً

حيث تم قيا�س موؤ�سرات منها ن�سب الكرياتينين 

من  �ساعة   24 اأول  خالل  البول  ومخرجات 

التعر�س للحريق. واكت�سف الباحثون اأن نماذج 

الكلى  باإ�سابات  تنباأت  ال�سطناعي  الذكاء 

 ،%  100 اإلى   90 بين  تراوحت  بدقة  الحادة 

التقليدية. ووجد  90 % بالطرق  اإلى   80 مقابل 

ال�سطناعي  الذكاء  تقنية  اأن  ا  اأي�سً الباحثون 

وكانت  اأ�سرع،  ب�سورة  الكلى  باإ�سابات  تنباأت 

بعد 10.8 �ساعة فقط من الحريق، مقابل 42.7 

ر�سيدي،  وقال هومان  التقليدية.  للطرق  �ساعة 

اأحد الم�ساركين في الدرا�سة:   »لقد بنينا نموذًجا 

قوًيا للمر�سى يمكنه التنبوؤ بدقة باإ�سابات الكلى 

الحادة في فترة اأق�سر بكثير، وهذا ي�سهل على 

مقدمى الخدمة تق�سير وقت الت�سخي�س ومنح 

المر�سى العالج الالزم في اأ�سرع وقت ممكن«. 

ا�ستخدامه  يمكن  النموذج  هذا  اأن  واأ�ساف 

الحروب  عن  الناجمة  الحروق  اإ�سابات  في 

تحويل  في  وي�سهم  الع�سكرية،  والتدريبات 

المزودة  الم�ست�سفيات  اإلى  ب�سرعة  المر�سى 

اإ�سابات  للتعامل مع  اأف�سل  باإمكانيات واأجهزة 

الكلى الحادة. فيما قالت تينا بالميري، مديرة 

في  فايترز  فاير  لمعهد  الإقليمي  الحرق  مركز 

مركز يو �سي ديفي�س الطبي بالوليات المتحدة 

الكلى الحادة  باإ�سابات  التنبوؤ  اإن »القدرة على 

ال�سطناعي  بالذكاء  الحروق  عن  الناجمة 

الحروق«.  لمراكز  بالن�سبة  محتملة  طفرة  هي 

واأ�سافت: »اإذا ا�ستطعنا اأن نقول اأن المري�س قد 

يكون م�ساًبا بجروح في الكلى في وقت اأ�سرع، 

حياة  واإنقاذ  لمنعها  تدابير  اتخاذ  فيمكننا 

المري�س«.

الكتئاب  باأن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأفادت 

بالأمرا�س  الن�ساء  اإ�سابة  فر�س  يزيد 

واأمرا�س  ال�سكري  راأ�سها  وعلى  المزمنة، 

باحثون  اأجراها  وال�سرطان. الدرا�سة  القلب 

كاليفورنيا  جامعة  في  العامة  ال�سحة  بكلية 

دورية  في  نتائجها  ون�سروا  الأمريكية، 

 American Psychological Association(

Health Psychology journal( العلمية. 
والأمرا�س  الكتئاب  بين  العالقة  ولك�سف 

الأجل  طويلة  درا�سة  الفريق  اأجرى  المزمنة، 

حول �سحة الن�ساء، وراقبوا فيها مجموعة من 

واحدة  تكن  ولم  العمر،  منت�سف  في  الن�ساء 

قبل  اأو مر�س مزمن  بالكتئاب  منهن م�سابة 

بدء الدرا�سة، وراقبوهن على مدى 20 عاًما. 

الدرا�سة  وجدت  الدرا�سة،  فترة  مدار  وعلى 

في  الم�ساركات  الن�ساء  من   %  43.2 اأن 

االكتئاب يعرض النساء لخطر اإلصابة باألمراض المزمنة

درا�سة  اإطار  في  اإنهم  اأمريكيون،  باحثون  قال 

الذكاء  ت�ستخدم  تقنية  اإلى  تو�سلوا  جديدة، 

الكلى  اإ�سابات  على  التعرف  في  ال�سطناعي 

ما  دقة،  اأكثر  ب�سكل  الحروق  عن  الناجمة 

الدرا�سة  المر�سى.  حياة  اإنقاذ  في  ي�سهم 

اأجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، 

ون�سروا نتائجها في دورية )Burns( العلمية. 

الحادة،  الكلى  اإ�سابات  اأن  الباحثون  وو�سح 

الناجم  التلف  اأو  المفاجئ  الكلوي  الف�سل  هي 

يعاني  الج�سم، حيث  في  ال�سوائل  اختالل  عن 

الحالة،  هذه  من  الحروق  �سحايا  من  العديد 

يمثل  ليزال  عليها  المبكر  التعرف  لكن 

عادًة  الحادة  الكلى  اإ�سابات  وتحدث  تحدًيا. 

الخطيرة  الحروق  من  الأول  الأ�سبوع  خالل 

خالل  خا�سة  الكافي،  غير  الإنعا�س  ب�سبب 

في  وتتطور  الحرجة،  الأولى  �ساعة   24 الـ 

ال�سديدة،  الحروق  حالت  من   % 30 حوالي 

 .%  80 اإلى  ب�سببها  الوفيات  معدل  وي�سل 

الموؤ�سرات الحيوية  ويعتمد الأطباء عادة على 

الكرياتينين في  م�ستوى  اختبار  مثل  التقليدية 

للت�سخي�س،  البول  ومخرجات  والبالزما  الدم 

ت�ساعد  ل  والفحو�سات  العالمات  هذه  لكن 

ب�سورة  الحادة  الكلى  اإ�سابات  ت�سخي�س  على 

مرتفعة  اأعرا�س  من  عانين  الدرا�سة 

اإ�سابتهن  ت�سخي�س  تم  حيث  لالكتئاب، 

بالمر�س اأو تلقين عالجات لالكتئاب. وكانت 

عر�سة  اأكثر  بالكتئاب  الم�سابات  الن�ساء 

بمعدل يزيد عن ال�سعفين لالإ�سابة باأمرا�س 

القلب  واأمرا�س  ال�سكري  مثل  متعددة  مزمنة 

بمن  مقارنة  وال�سرطان،  الدماغية  وال�سكتة 

لم ي�سبن بالكتئاب خالل فترة الدرا�سة. 

وقال الدكتو �سياو لين �سو، قائد فريق البحث، 

اأعرا�س  من  عانين  الالئي  »الن�ساء  اإن 

�سريري،  ت�سخي�س  دون  حتى  الكتئاب، 

مزمنة  باأمرا�س  الإ�سابة  لخطر  معر�سات 

متعددة، وهذا يعزز فهمنا للعالقة بين ال�سحة 

يدرك  اأن  »يجب  واأ�ساف:  والعقلية«.   البدنية 

الأطباء الذين يعالجون المر�سى من الكتئاب، 

اأن هوؤلء الأ�سخا�س معر�سون لخطر الإ�سابة 

وزن  على  الحفاظ  واأن  اآخر،  مزمن  بمر�س 

وتناول  بانتظام،  الريا�سة  وممار�سة  �سحي، 

ال�سلوكيات  من  والحد  متوازن،  غذائي  نظام 

يمكن  الكحول  و�سرب  التدخين  مثل  ال�سارة 

الأمرا�س  تطور  واإبطاء  منع  في  ي�ساعد  اأن 

المزمنة المتعددة«. 
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 د. حمد بن ناصر السناوي 
استشاري أول الطب السلوكي 

لماذا 
ينتحرون

الرابع من العمر. بدا  العقد  اأمامي ما يزال في  كان المري�س الجال�س 

ج�صمه نحيال من قلة تناول الطعام ب�صبب مر�س الكتئاب الذي يعاني 

منه منذ اأكثر من عامين. كان �صوته بالكاد ي�صمع والجرح في عنقه من 

محاولة النتحار الأخيرة ما يزال ظاهرا رغم محاولته اإخفاءه بطرف 

الم�صر.  تنف�س بعمق وبلع ريقه ب�صع مرات قبل اأن يحكي: »و�صلو بي 

باأن  و�صعرت  الحياة  بي  �صاقت  دكتور،  يا  كبيرة  درجة  اإلى  الكتئاب 

وجودي فيها مثل عدمه. اأ�صحو كل �صباح بعد �صاعات ق�صيرة من نوم 

متقطع، تنتابني فيه العديد من الكوابي�س. كانت فكرة اأن اأنهي حياتي 

تراودني مرات عديدة، وكنت اأكره نف�صي كل مرة وا�صتغفر ربي واأحاول 

جاهدا اأن اأ�صغل نف�صي، لكن الأفكار ال�صوداوية تحيط بي. و بعد تردد 

�صديد قمت بجرح عنقي ب�صكين، وعندما نزف الدم بغزارة و�صعرت باألم 

�صديد قمت بالت�صال بزوجتي التي كانت خارج المنزل. لح�صن الحظ 

عادت ب�صرعة واأخذتني اإلى الم�صت�صفى حيث خ�صعت لعملية جراحية 

طارئة. عندما اأفقت لم اأتمكن من الكالم و�صعرت بالذنب والندم على 

محاولتي لالنتحار، دعوت اهلل اأن ي�صامحني واأن ي�صفيني« .

الأمل  فقدان  ت�سمل  التي  ال�سوداوية  الأفكار 

وال�سعور بعدم الجدوى »�سيكون الجميع اأف�سل 

اأن  الأمر �سوءا  حاًل دون وجودي«. ومما يزيد 

مري�س الكتئاب عادة ما يعاني في �سمٍت دون 

لالنتحار  يخطط  وقد  حوله،  من  به  ي�سعر  اأن 

مما  ذلك  فعل  على  يقدم  وقد  اأحد،  علم  دون 

ي�سبب �سعورا بالذنب والغ�سب لدى المقربين 

منهم .

التي  الأمرا�س  من  وهو  الف�سام:   مر�س  ـ   2

عادة ما تبداأ في �سنوات ال�سباب الأولى وتدمر 

حياته  بناء  على  وقدرته  المري�س  م�ستقبل 

والتعاي�س مع الآخرين والتوا�سل معهم. معظم 

مر�سى الف�سام يعانون من الهالو�س ال�سمعية 

حيث ي�سمع اأ�سواتا ل وجود لها. اأحيانا تاأمره 

حياته  وينهي  نف�سه  يوؤذي  باأن  الأ�سوات  هذه 

الهالو�س.  لتلك  ا�ستجابة  ذلك  على  فيقدم 

الف�سام  مر�سى  من  كبيرة  ن�سبة  اأن  كما 

يفقدون القدرة في التكيف مع الأعرا�س التي 

بم�ساعدة  منها  العديد  على  ال�سيطرة  تتم  قد 

المخت�سين في مجال ال�سحة النف�سية .

٣ ـ التهور والندفاع: غالًبا ما يكون التهور من 

الكحول  مدمني  لدي  النتحار  اأ�سباب  اأهم 

حالة  في  يكونون  عندما  خا�سة  والمخدرات؛ 

اإنهاء  محاولة  اإلى  تدفعهم  قد  �سديد  �ُسكٍر 

مو�سوع  اإلى  ندخل  المقدمة  هذه  خالل  من 

خ�س�ست  وقد  النتحار.  ق�سية  وهو  المقال 

من  العا�سر  يوم  العالمية  ال�سحة  منظمة 

اأكتوبر من كل عام يوما لل�سحة النف�سية، وتم 

الوقاية  عن  للحديث  العام  هذا  �سعار  اعتماد 

ما  وعادة  م�سبق.  تخطيط  دون  حياتهم 

ويفيق  يهداأ  اأن  بمجرد  بالندم  الفرد  ي�سعر 

كان  اإذا  بما  التنبوؤ  يمكن  ل  لكن  �ُسكره،  من 

اأم ل فور عودته  اأخرى  �سيحاول النتحار مرة 

اإلى تناول تلك المواد. ويقدر علماء النف�س اأن 

يزيد  النتحار  على  الفرد  يقدم  اأن  احتمالية 

التهور  ب�سبب  كانت  ولو  حتى  محاولة،  كل  مع 

والندفاع.

في  الم�ساعدة:  وطلب  ال�ستغاثة  محاولة  ـ   4

بع�س الأحيان يقدم الفرد على محاولة النتحار 

ليخبر من حوله بحاجته للدعم النف�سي، وقد 

يكون الهدف تهديد اأو اإخافة �سخ�سٍ ما ت�سبب 

في الأذى له. وقد يقوم الفرد باختيار طرٍق ل 

يتوقع اأن ت�سبب الوفاة، لكن ح�ساباته قد تكون 

ومن  ماأ�ساوية.  نتائج  اإلى  يوؤدي  مما  خاطئًة 

ن�سادفها  ما  غالبا  التي  �سيوعا  الأكثر  الأمثلة 

النف�سي  الطب  وعيادات  الطوارئ  اأق�سام  في 

م�سادة كالمية مع  بعد  ُمراهقة  فتاٍة  تقدم  اأن 

اأحد الأبوين، على ابتالع عدد كبير  اأو  الأخوة 

من الأدوية، دون اأن تعلم اأن الجرعات الكبيرة 

يتعذر  الكبد  في  ت�سبب �سررا  الدواء  من هذا 

عالجه.

مزمن:  مر�س  ب�سبب  الموت  في  الرغبة  ـ   ٥

من  يعانون  الذين  المر�سى  لدى  ذلك  ونجد 

؟

من النتحار نظرا للتزايد الملحوظ في اأعداد 

الثانية  المرتبة  يحتل  الذي  النتحار،  حالت 

�سمن اأهم اأ�سباب الوفاة بين ال�سباب في الفئة 

العالم.  م�ستوى  على  �سنة   2٩  -  ١٥ العمرية 

ال�سوء  ت�سليط  اإلى  التوعوية  الحملة  وتهدف 

في  وقايتها  طرق  وبحث  الظاهرة  هذه  على 

مختلف المجتمعات. 

ورغم اأن النتحار من الظواهر القديمة اإل اأن 

و�سمة العار المحيطة به مازالت تمنع المقدم 

عام  في  الم�ساعدة.  طلب  من  النتحار  على 

روبين  الم�سهور  الأمريكي  الممثل  قام   20١4

بالنتحار،  عاًما   6٣ العمر  من  البالغ  وليامز 

واأظهرت التحقيقات باأنه كان يعاني من مر�س 

الباهر  النجاح  ورغم  طويلة.  لفترة  الكتئاب 

منها  البع�س  ح�سد  التي  اأفالمه  من  للعديد 

يظهر  التي  المرحة  والروح  عالمية،  جوائز 

في  يعاني  كان  اأنه  اإل  اأدواره  معظم  في  بها 

�سمت، حتى انتهى به الأمر اإلى الوقوع في نفق 

ي�ستغرب  وقد  حياته.  واإنهاء  العميق  الكتئاب 

العديد من النا�س لماذا يقرر �سخ�س م�سهور 

وعلى م�ستوى عاٍل من الغنى ولديه العديد من 

الأ�سدقاء باأنه ل ي�ستحق الحياة؟.

يحاولون  وهم  النف�س  علماء  راأي  اإلى  لن�ستمع 

الإجابة عن ال�سوؤال »لماذا ينتحرون؟«.  ولعل 

بع�س الإجابات نجدها لدى الأ�سخا�س الذين 

اأغلبهم  نجوا من محاولت النتحار حيث قال 

اإنه لم يرغب في الموت قدر رغبته في التوقف 

حيرت  الغريبة  الزدواجية  وهذه  الحياة.  عن 

بع�س  بتحليل  قاموا  الذين  النف�سيين  الأطباء 

الأ�سباب التي تدفع النا�س اإلى النتحار، و التي 

يمكن تلخي�سها في الأ�سباب التالية :

١ ـ مر�س الكتئاب: ويعد ال�سبب الأكثر �سيوًعا 

دول  مختلف  في  النتحار  على  النا�س  لإقدام 

من  الكتئاب  مري�س  يعاني  حيث  العالم، 



39

العدد )٤٨(

أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ ه أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ هـ38

∂àë°U

اختلفت  اإن  و  توظيف،  اأزمة  من  العالم  حول  الأ�سواق  من  كثير  يعاني 

اأ�سكال هذه الأزمة من منطقة اإلى اأخرى، ففي حين تعجز بع�س الأقاليم 

عن خلق فر�س وظيفية جديدة للعدد المتزايد من ال�سباب الباحثين عن 

عمل، تجد اأقاليم اأخرى عاجزة عن ا�ستقطاب ال�سباب الماهر والموؤهل 

ل�سيل الوظائف التي خلقها القت�ساد فيها.

م�ستمر  دفق  في  هو  والموؤ�س�سات  لل�سركات  المثالي  الو�سع  اأن  �سك  ل 

من الكفاءات ال�سابة، وتدريبهم وتطويرهم من اأجل قيادة الموؤ�س�سات 

م�ستقبال، اإل اأن الموؤ�س�سات  - وفًقا لمقال ن�سر على موقع كورن فيري  

وتنمية  تطوير  في  التحديات  من  الكثير  تواجه    - المن�سرم   ال�سهر 

القدرات القيادية لل�ساب الجدد، في حين ان الدول الأوروبية تعاني من 

�سعوبة في ا�ستقطاب ال�سباب، نتيجة النق�س الحاد في القوى الب�سرية 

ال�سابة في المقام الأول التي تملك التدريب والمهارات الفنية الالزمة، 

التعاون  منظمة  لتقارير   ووفقا   اأنه  اإذ  المطلوبة،   العملية  والخبرة 

ماليين   ١0 خلق  وحده  اليورو  منطقة  اقت�ساد  ا�ستطاع  فقد  والتنمية، 

للفئة  منها   %8٥ ذهب   20١8 و    20١2 عام  من  الفترة  خالل  وظيفة 

العمرية من ٥٥ �سنة اإلى ٧4، لأن هذه المهارات والخبرات تتمركز في 

هذه الفئة، اأ�سف اإلى ذلك النق�س في الكوادر ال�سابة على وجه العموم 

في اأوروبا نتيجة انخفا�س م�ستوى المواليد في ال�سنوات الأخيرة، ناهيك 

اأكبر من  تاأهيل وتدريب ب�سكل  اإعادة  اإلى  اأن الجيل الحالي يحتاج  عن 

الأجيال ال�سابقة، ب�سبب تدني م�ستوى التعليم من جهة، مما يوؤدي اإلى 

وجود فجوة كبيرة بين احتياجات �سوق العمل ومخرجات التعليم، مما 

يكلف الموؤ�س�سات مبالغ طائلة ت�ستنزفها برامج التدريب و التطوير.

التي  الكبيرة  العمرية  الفئات  لتعيين  تلجاأ  ال�سركات  اأ�سبحت  لهذا 

مع  التعامل  في  عالية  مهارات  اإلى  اإ�سافة  عالية،  فنية  خبرات  تمتلك 

الم�ستفيدين من الخدمة، وال�ستقرار، كما اأن زيادة الطلب على الفئات 

العمرية الكبيرة مرتبطة على حد تعبير المقال بالمهنية العالية، وعلى 

الرغم من اأن هذا التوجه من �ساأنه حل الم�سكلة الآنية للموؤ�س�سات، ويوفر 

قدًرا كبيًرا من النفاق على التدريب،  لكنه على المدى البعيد �سيكون 

لن  الوظائف  فبدون  ال�سابة،  والأجيال  العمل  �سوق  �سلبي على  تاأثير  له 

ي�ستطيع ال�سباب اكت�ساب المهارات المطلوبة للمناف�سة في �سوق العمل، 

خا�سة واأن الفئة ال�سابة غير م�ستعدة لنقل المعرفة من الفئات الأكبر 

�سنا، لعتقادها باأن هذه الخبرات عقيمة وعفى عليها الزمن، مما يهدد 

بنق�س كبير في المهارات عند تقاعد كبار ال�سن من الموظفين، فقط 

اكت�ساب  من  �سيتمكنون  الذين  لل�سباب،  العمل  اأ�سواق  فتح  خالل  من 

المهارات، قد يبدو الأمر مكلفا للوهلة الأولى، و على المدى القريب، اإل 

اأنه حتما �سيكون اأكبر كلفة بكثير لو لم يتم ا�ستيعاب ال�سباب.

حمده بنت سعيد الشامسية
hamdahus@yahoo. com

اأ�صبحت ال�صركات تلجاأ 

لتعيين الفئات العمرية 

الكبيرة التي تمتلك 

خبرات فنية عالية

بين 
جيلين

مر�ٍس مزمن ل يرجى �سفاوؤه مثل بع�س حالت 

يحدث  الذي  مثل  الرباعي  وال�سلل  الخرف 

المري�س  المرورية ويكون فيه  نتيجة للحوادث 

الإحباط  فينتابه  الوعي  من  عالية  بدرجة 

ب�سبب الإعاقة التي تجعله يعتمد على الآخرين 

ي�سترط  ول  لحياته.  اليومية  المهام  كل  في 

اأي  اأو  المر�سى من الكتئاب،  يعاني هوؤلء  اأن 

يحاولون  اأنهم  يعتقدون  فهم  نف�سي،  مر�س 

ال�سيطرة على م�سائرهم، وتخفيف معاناتهم، 

كو�سيلة  النتحار  على  اإقدامهم  يكون  اأن  اأو 

ل�ستعجال الموت .

ارتفاع  وت�سمل  الجتماعية:  العوامل  6ـ 

الدول  �سكان هذه  لمعظم   المعي�سي  الم�ستوى 

تر�س  اإلى  الإن�سان  وتحول  الغربية،  وخا�سة 

اآلة كبيرة تعمل طوال ال�ساعة لجمع المال  في 

المواد  من  المزيد  على  الح�سول  اأجل  من 

مبداأ  لغياب  م�ستقبله  تاأمين  اأو  ال�ستهالكية 

التكافل الجتماعي في العديد من المجتمعات 

وارتفاع  الأ�سري  التفكك  اأن  كما  الحديثة. 

ن�سبة الطالق يقلل من ترابط الأ�سرة واحتمال 

النف�سي  الدعم  بتوفير  فرد  كل  يقوم  اأن 

غياب  اإلى  بالإ�سافة  لالآخرين.  المادي  اأو 

الديني والإيمان بالق�ساء والقدر الذي  الوازع 

بحلوها  الحياة  تقبل  على  القدرة  الفرد  يمنح 

ومرها وا�ست�سعار ق�ساء اهلل وقدره في كل ما 

يكن  لم  ي�سيبك  ما  باأن  والإيمان  له،  يحدث 

ليخطئك. جميع هذه المبادئ تكاد تكون �سبه 

العديد  في  ال�سباب  فئة  بين  خا�سة  معدومة 

من المجتمعات الغربية. ول نن�سى دور الوحدة 

كبيرة  اأرقاما  بلغت  التي  الجتماعية  والعزلة 

في  اأجريت  التي  الإح�سائيات  اآخر  ح�سب 

هم  كبارال�سن  اأن  واأظهرت  المتحدة  المملكة 

اأغلب ال�سحايا.

هل يمكننا الوقاية من االنتحار؟
موؤخرا  العالميه  ال�سحة  منظمة  اأ�سدرت 

�سرورة  النتحار  من  »الوقاية  بعنوان  تقريرا 

الوعي  زيادة  اإلى  التقرير  يهدف  عالمية«. 

ومحاولت  النتحار  ظاهرة  خطورة  حول 

النتحار  من  الوقاية  ق�سية  واإعطاء  النتحار، 

اأولوية اأكبر على ال�سعيد العالمي. كما يهدف 

التقرير اإلى ت�سجيع ودعم البلدان على اإعداد 

من  للوقاية  �ساملة  ا�ستراتيجيات  تعزيز  اأو 

عن  ال�سحية  التوعية  ن�سر  ت�سمل  النتحار 

العار  و�سمة  ومحاربة  واأ�سبابه  والنتحار 

من  تعتبر  التي  النف�سي  بالمر�س  المرتبطة 

من  المري�س  تمنع  التي  الأ�سا�سية  المعوقات 

جانب  اإلى  المخت�سين.  من  الم�ساعدة  طلب 

ال�سحة  قطاع  في  العاملين  تاأهيل  برامج 

الأفكار  لتقييم  تدريبية  برامج  عبر  النف�سية 

النتحارية واإعداد خطط عالجية ناجحة. كما 

ي�ساهم تقليل توفر المواد التي قد ت�ستخدم في 

النتحار مثل التقليل من توفر الأ�سلحة النارية 

اإمكانية  من  والحد  النتحار،  في  الم�ستخدمة 

والأ�سلحة  الح�سرية  المبيدات  على  الح�سول 

ول  الج�سور.  على  الحواجز  و�سع  اأو  النارية 

ظاهرة  فهم  في  العلمي  البحث  دور  يفوتنا 

ومناق�سة  العربية  المجتمعات  في  النتحار 

الطرق العلمية المنا�سبة للوقاية منه.

حفظ اهلل الجميع من كل �سوء.



41

العدد )٤٨(

أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ ه أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ هـ40

 جربي النظارة في الخارج ل�سرورة التاأكد 

من درجة و�سوح الروؤية لديك عند ارتدائها.

 اختاري لون اإطار النظارة المالئم لدرجة 

تنا�سب  على  احر�سي  واأي�سا  الب�سرة،  لون 

�سترتدينها،  التي  المالب�س  اأغلب  مع  اللون 

كالأبي�س  حيادي  لون  اختيار  يف�سل  حيث 

والأ�سود والبني الغامق. 

خفيفا  النظارة  وزن  يكون  اأن  يجب   

وبمقا�سات تتنا�سب مع وجهك. 

المنا�سب،  العد�سة  لون  اختيار  من  لبد   

التف�سيل  على  كبير  ب�سكل  يعتمد  اإنه  حيث 

ترغبين  التي  الألوان  على  وينعك�س  والرغبة، 

في تن�سيقها مع باقي قطع الك�س�سوارات التي 

تقومين بارتدائها. 

مدى  خا�س  ب�صكل  العربي  الخليج  منطقة  في  عهدنا  كما 

حدة حرارة ال�صم�س و�صطوعها، لذا يتوجب على كل امراأة 

ارتداء النظارات ال�صم�صية عند الخروج من المنزل، فهي 

ال�صم�س  اأ�صعة  من  و�صتاء  �صيفا  لعينيك  حماية  و�صيلة 

التي  ال�صم�صية  للنظارة  الخاطئ  الختيار  ولكن  ال�صارة. 

واأناقتك،  مظهرك  على  �صلبية  نتائج  اإلى  يوؤدي  تنا�صبك 

فمن ال�صروري جدا اختيار النظارة المنا�صبة التي ت�صيف 

الأنوثة ل�صكلك، وتكمل جمالك واأناقتك. لذا يجب عليك 

جمالك،  وتعزز  بها،  تتفاخرين  �صم�صية  نظارة  اختيار 

بين  الجمع  ولتحقيق  مميزا،  ح�صورا  طلتك  على  وتفر�س 

الحماية  وهما:  ال�صم�صية،  النظارة  ارتداء  في  هدفين 

واإكمال الأناقة، يجب عليك اتباع الن�صائح الآتية. 

النظارات الشمسية
لحمايتك وإكمال أناقتك 

النظارة  اإطار  يكون  اأن  يف�سل   

�سميكا للداخل، حيث يوفر حماية اأكبر 

للعينين من اأ�سعة ال�سم�س.

 تاأكدي جيدا من اأن النظارة توفر 

اأ�سعة  من  للعينين  الكاملة  الوقاية 

ال�سم�س ال�سارة.
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االعتناء بالشعر المصبوغ 

كيف؟
في كل مرة ت�صبغ المراأة فيها �صعرها تح�صل على مظهر رائع 

م�صاكل،  لعدة  ال�صعر  تعر�س  ال�صعر  �صبغة  ولكن  وجذاب، 

حيث تحتوي �صبغات ال�صعر على مواد كيميائية ت�صبب له 

التلف، والجفاف. و يجب اتخاذ تدابير معينة قبل ال�صروع 

في �صبغ ال�صعر، وذلك باختيار اأنواع وماركات معروفة من 

�صارة  كيميائية  مواد  على  تحتوي  اأنواع  فهنالك  ال�صبغة؛ 

وخطيرة توؤثر على �صحة ال�صعر و�صحة الج�صم كالإ�صابة 

باأمرا�س الجهاز التنف�صي، والبتعاد عن تكرار �صبغ ال�صعر 

والالئق  المنا�صب  اللون  واختيار  �صنوًيا،  مّرتين  من  اأكثر 

ذلك  تحديد  التجميل  لخبيرة  ويمكن  الب�صرة،  لون  على 

ب�صبب خبرتها الطويلة. 

لالعتناء  �سرورية  وهناك عدة خطوات 

بال�سعر الم�سبوغ ب�سكل خا�س، للحفاظ 

وهنا  له.  الحيوية  واإعادة  �سحته،  على 

الن�سائح،  هذه  من  ا  بع�سً �سنقدم 

اإعادة  على  ت�ساعد  التي  والخطوات 

جمال، و�سحة ال�سعر الم�سبوغ.

توجد خطوات �صرورية ولبد من 

الم�صبوغ  بال�صعر  للعناية  اتباعها 

وعدم تغافلها اطالقا، وهي: 

من  الخالي  بال�سامبو  ال�سعر  غ�سل   

ال�ّسولفيت، والخا�س بال�سعر الم�سبوغ.

الخا�س  ال�سعر  بل�سم  ا�ستخدام   

بال�سعر الم�سبوغ.

اأثر  له  فالكلور  الكلور؛  على  يحتوي 

وعلى  عام  ب�سكل  ال�سعر  على  �سلبي 

لذلك  خا�س،  ب�سكل  الم�سبوغ  ال�سعر 

يجب البتعاد عن ال�سباحة في الم�سابح 

كبيرة  كميات  على  تحتوي  كونها  العاّمة 

من الكلور. 

ال�س�سوار  ا�ستخدام  عن  البتعاد   

ويكفي  يومي،  ب�سكل  ال�سعر  مكواة  اأو 

فالحرارة  المنا�سبات؛  في  ا�ستخدامها 

جاًفا  وتجعله  ال�سعر  على  �سلًبا  توؤّثر 

ًفا. مق�سّ

يوميا  مرات  ثالث  ال�سعر  تم�سيط    

رفيعة  اأ�سنان  ذي  م�سط  با�ستخدام 

الدم  تدفق  من  يزيد  فذلك  ومتقاربة، 

زيادة  وبالتالي  ال�سعر  لب�سيالت 

تغذيتها. 

 �سرب كميات كبيرة من الماء ل تقل 

لي�ست  الطريقة  وهذه  يومًيا،  لترين  عن 

فقط لل�سعر الم�سبوغ بل لل�سعر العادي؛ 

ُيرطب  للج�سم  داخلي  ُمرّطب  فالماء 

فال  طرية  ويجعلها  ال�سعر  ب�سيالت 

تتق�سف.

الزيوت  من  مجموعة  ا�ستخدام    

الطبيعية على ال�سعر الم�سبوغ والتي يتّم 

اأكثر  ومن  العطارة،  محال  من  �سراوؤها 

زيت  الم�سبوغ:  لل�سعر  فائدة  الزيوت 

خلط  يتم  حيث  الخ�س،  وزيت  الخروع 

الخروع  زيت  من  مت�ساويين  مقدارين 

ال�سعر  على  دهنهما  ثم  الخ�س،  وزيت 

لمدة �ساعة كاملة قبل ال�ستحمام. واأي�سا 

كمية  و�سع  يتم  بحيث  ال�سم�سم،  زيت 

ال�سعر من جذوره حتى  على  الزيت  من 

بي�ساء  بفوطة  ال�سعر  لف  ثّم  اأطرافه، 

ال�ستحمام.  قبل  �ساعة  ن�سف  لمدة 

ع�سير  اإليه  م�ساًفا  الحلو  اللوز  وزيت 

كبيرتان  ملعقتان  ُتخلط  حيث  الليمون، 

ع�سير  من  كبيرة  ملعقة  مع  الزيت  من 

ال�سعر  على  الخليط  يو�سع  ثّم  الليمون، 

هذه  تكرار  وُيف�سل  دقيقة،   4٥ لمدة 

على  للح�سول  اأ�سبوعًيا  مرتين  الخلطة 

النتيجة المرغوبة.

مرتين  من  اأكثر  ال�سعر  غ�سل  تجنب   

اإلى ثالث مرات في الأ�سبوع.

وتجنب  البارد،  بالماء  ال�سعر  غ�سل   

غ�سله بالماء ال�ساخن.

 ترك ال�سعر ليجف ب�سكل طبيعي دون 

الحرارة  ذي  ال�سعر  مجفف  ا�ستخدام 

العالية.

ال�سعر  يكون  عندما  النوم  تجنب   

رطبا.

 حماية ال�سعر من العوامل الخارجية 

وذلك  ال�سم�س،  اأ�سعة  مثل  الموؤثرة، 

بو�سع واقي ال�سم�س الخا�س بال�سعر، اأو 

ب�سكل  الراأ�س  غطاء  اأو  اللحاف  ارتداء 

دائم.

 تغطية ال�سعر بقبعة ال�سباحة الخا�سة 

قبل النزول لبرك ال�سباحة.

كل  بانتظام  ال�سعر  اأطراف  ق�س   

اأ�سبوعين تقريبا.

ال�سعر  �سبغات  من  ا�ستراحة  اأخذ   

الكيميائية، وعدم ال�سبغ ب�سكل م�ستمر، 

الجذور  �سبغ  اأ�سهر  عدة  بعد  ويمكن 

فقط.

 تناول فيتامينات ال�سعر مثل فيتامين 

C، والبيوتين.
ال�سعر  وكريمات  منتجات  اختيار   

الخا�سة بال�سعر الم�سبوغ.

ت�سفيف  اأدوات  ا�ستخدام  من  الحد   

ال�سعر الكهربائية.

 تناول الخ�سراوات والفواكه؛ للحفاظ 

على �سعر �سحي وقوي.

 تجفيف ال�سعر وتم�سيطه بلطف.

 اختيار اأنواع ال�سبغات ذات النوعية 

الجيدة، والتي ت�سبب �سرًرا اأقل.

 ا�ستخدام مجموعة من م�ستح�سرات 

الم�سبوغ  بال�سعر  الخا�سة  التجميل 

ويجب  المرطبة،  والكريمات  كال�سامبو، 

الم�ستح�سرات  من  مجموعة  اختيار 

المعروفة والبتعاد عن الرخي�سة.

ل  ال�ستحمام  ماء  اأن  من  التاأكد    
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الحمام عن  م�ساحة  تقل  األ  الأف�سل  لذا فمن 

حو�س  تركيب  يمكن  بحيث  مربعة  اأمتار   ١0

ال�ستحمام الم�ستقل في المنت�سف، كي يكون 

محطا لالأنظار.

ال�ستحمام  حو�س  تركيب  اأن  دراير  واأ�ساف 

تاأثيره  من  ُيزيد  ُقطرية  و�سعية  في  الم�ستقل 

اأن  اإلى  م�سيرا  المتفرد،  وطابعه  الجذاب 

تركيب الحو�س غالبا ما يحتاج اإلى من�سة من 

اأجل التو�سيالت.

بحو�س  اليومية  والعناية  بالهتمام  وين�سح 

من  النتهاء  بعد  بك،  الخا�س  ال�ستحمام 

ال�ستحمام، ا�سطف الحو�س بماء حار نظيف، 

المبللة  المناطق  لإزالة  اإ�سنفجة  وا�ستخدم 

اإن  جافة.  بقع  اإلى  تحولها  لتجنب  والرطبة، 

توفر  لن  الب�سيطة  اليومية  الخطوات  هذه 

وقتك وح�سب، واإنما �ستبقي حو�س ال�ستحمام 

الخا�س بك ب�سكل رائع ل�سنوات عديدة قادمة. 

بالمنتجات  ال�ستحمام  حو�س  تنظيف  عند 

بفتح  وذلك  المكان،  تهوية  من  تاأكد  التجارية 

اأمر  نف�سك  حماية  اإن  والأبواب.  النوافذ 

�سروري وي�ستحق اأن ت�ستخدم دائًما ما يحمي 

والنظارات  القفازات  مثل  ووجهك  يديك 

الواقية.

الفعالة  التنظيف  حلول  من  عدد  هناك  يوجد 

الحمام  اأو�ساخ  ت�ستهدف  والتي  المتوفرة 

ار�سادات  اتباع  من  دائًما  تاأكد  خا�س.  ب�سكل 

على  واختبره  للمحلول  الم�سنعة  الجهة 

ا�ستخدم  ثم  اأوًل.  مرئية  غير  �سغيرة  منطقة 

المحلول على اإ�سفنجة اأو قطعة قما�س، وتجنب 

الفر�س  او  والخد�س  الحك  اأدوات  ا�ستخدام 

المعدنية، لأنها قد تت�سبب بخد�س �سطح حو�س 

اأو  بالمينا  المطلية  تلك  خا�سة  ال�ستحمام، 

للجلد،  المحلول  مالم�سة  وتجنب  الكريليك. 

واتبع دائًما ار�سادات ال�سالمة على العلبة. بعد 

مواصفات مهمة القتناء 

حوض االستحمام المستقل
لم�صة  الحمام  على  الم�صتقل  ال�صتحمام  حو�س  ي�صفي 

اأن تركيبه يتطلب بع�س  ع�صرية تعك�س التفرد والتميز، غير 

الألمانية  الرابطة  من  دراير،  تيلو  و�صح  حيث  ال�صتراطات. 

الم�صتقل  ال�صتحمام  حو�س  اأن  ال�صحية،  الأدوات  ل�صركات 

يحتاج اإلى حمام ل تقل م�صاحته عن 6 اإلى 8 اأمتار مربعة، غير 

اأنه في هذه الحالة �صيتم تركيبه بالقرب من الحائط.

التنظيف، ا�سطف وام�سح محلول  النتهاء من 

العالقة  المخلفات  من  للتخل�س  التنظيف 

ومنعها من تغيير األوان الأ�سطح.

وهناك طرق اأخرى يمكن من خاللها ا�ستخدام 

ال�ستحمام،  بحو�س  للعناية  الطبيعية  المواد 

اإن ر�س محلول مكون من الماء والخل الأبي�س 

�سيوفر  ال�ستحمام،  حو�س  اأنحاء  جميع  على 

على  ي�ساعد  اأن  ويمكن  وفعال،  عميق  تنظيف 

المحلول  اترك  العالقة.  والأو�ساخ  البقع  اإزالة 

اأو  قما�س  بقطعة  م�سحه  قبل  دقيقة   ١٥ لمدة 

اأخرى  مرة  وجففه  المكان  ا�سطف  اإ�سفنجة. 

كما في الخطوة ال�سابقة.

اأكثر.  لمعالجة  تحتاج  قد  ال�سعبة  البقع 

ر�س  على  اعمل  البقع،  هذه  مثل  من  للتخل�س 

البقع،  التي تحوي  المناطق  الخبز على  �سودا 

الأبي�س.  والخل  الماء  خليط  عليه  ر�س  ثم 

الخليط �سوف يكون فقاعات ويفور، وهذا دليل 

ال�سطح  ام�سح  دقيقة،   ١٥ بعد  يعمل،  اأنه  على 

حو�س  نظف  ثم  قما�س،  قطعة  اأو  باإ�سفنجة 

ال�ستحمام ب�سكل كامل با�ستخدام الماء الحار 

ثم قم بتن�سيفه.

المصدر: د ب أ



أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ هـ46

المقادير:
  ١ �سدر دجاج منزوع العظم

  ١ ب�سل مقطع جوانح

  ١ طماطم مقطعة �سرائح

  جبنة موزاريال

  زيتون اأ�سود وهالبينوا ح�سب الرغبة

  2 ملعقة �سل�سلة بيتزا جاهزة

  ١ ملعقة �سغيرة فلفل اأحمر مجرو�س

  ١ ملعقة �سغيرة بابريكا  

  ١ ملعقة كبيرة �سويا �سو�س

�سميد  اأ�سود،  وفلفل  ملح  زيتون،  زيت   (  

و�سم�سم اأ�سود ح�سب الحتياج(

مقادير سلطة الطماطم:
  ب�سل جوانح

  حفنة جرجير

  طماطم مقطعة اإلى مكعبات

  ١ ملعقة ع�سير ليمون

  اأوراق كزبرة ح�سب الرغبة

سبايسي بيتزا
  جبنة فيتا للتزيين

مقادير العجينة:
   ٣/2 كوب حليب دافئ

  ١ ملعقة كبيرة �سكر

  ١ ملعقة �سغيرة خميرة

  2 كوب طحين

  ر�سة ملح

  2/١ ملعقة �سغيرة بيكنج بودر

   2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:
والجرجير  الب�سل  مع  الطماطم  بخلط  نقوم 

والقليل  الليمون  ع�سير  مع  ونقلبها  والكزبرة 

من زيت الزيتون والملح، ونتركها في الثالجة 

لتمتزج جميع النكهات.

لعمل العجينة، نقوم بخلط الحليب مع ال�سكر 

حتى  دقائق   ٥ لمدة  المزيج  ونترك  والخميرة 

الملح  مع  الطحين  ن�سيف  الخميرة.  تتفاعل 

من  القليل  اإ�سافة  مع  ونعجن  بودر  والبيكنج 

الطحين، ن�سيف زيت الزيتون ونكمل العجن. 

نخمر العجينة لمدة 40 دقيقة.

نقطع �سدور الدجاج اإلى �سرائح، ثم نحمرها 

من  كمية  اإ�سافة  مع  الزيت  من  القليل  في 

الب�سل على طرف المقالة حتى يحمّر. نقلب 

نقلبه مع  ثم  يبداأ في الحمرار،  الدجاج حتى 

الب�سل ونبهر بالبابريكا والفلفل الأ�سود والملح 

والفلفل المجرو�س. ن�سيف �سل�سة ال�سويا مع 

المزيج،  يتكرمل  الماء ونقلب حتى  القليل من 

ثم نرفعه عن النار.

نفرد العجينة في القليل من الطحين وال�سميد 

العجينة  اأطراف  نح�سي  الأ�سود.  وال�سم�سم 

بالموزاريال، ثم نغطي �سطح العجينة ب�سل�سلة 

�سرائح  مع  والب�سل  الدجاج  نوزع  الطماطم. 

الطماطم والب�سل، والزيتون والهالبينو. نغطي 

والفلفل  بالملح  ونبهرها  بالموزاريال،  البيتزا 

حار  فرن  في  وندخلها  الزيتون،  وزيت  الأ�سود 

مع  نقدمها  ثم  دقيقة،   ١٥ لمدة  تحمر  حتى 

طبقة من �سلطة الطماطم وجبنة الفيتا.

 إعداد: آثار راشد الراسبية
مطبخ

47 ديسمرب 2018م /  ربيع األول 1440 ه

المقادير:
  ١ مانجو

   ٥ اأوراق خ�س

  حفنة جرجير

  ١ خيار

  2/١ كوب حبوب رمان

  4/١ كوب مكعبات من الجزر

النعناع  من  كبيرة  ملعقة   2  

والكزبرة المفرومة

مقادير التتبيلة:
   ٣ مالعق كبيرة ع�سير ليمون

  2 ملعقة كبيرة �سطة

  ١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

سلطة المانجو

المقادير:

مقادير صلصة التوت:
   2/١ كوب توت اأحمر

   2 ملعقة كبيرة �سكر

   2 ملعقة �سغيرة ماء

ع�سير  �سغيرة  ملعقة   ١   

ليمون

  اآي�س كريم بنكهة الفراولة

  اآي�س كريم بنكهة الفانيليا

  كوب قطع مانجو

  4/١ كوب توت اأحمر

  لوز مقطع للتزيين

صنداي

  كريمة مخفوقة

الطريقة:
لعمل �سل�سة التوت، نقوم بخلط التوت 

الخالط  با�ستخدام  والماء  ال�سكر  مع 

اليدوي. ننقل المزيج على نار متو�سطة 

ونحرك  الليمون  ع�سير  اإ�سافة  مع 

ن�سفي  المتكون.  المزيج  يثقل  حتى 

جانًبا  ونتركها  البذور  من  ال�سل�سة 

حتى تبرد. 

ملعقة  ن�سيف  التقديم،  اأكواب  في 

اآي�س كريم من كل نكهة، ومن ثم نقوم 

�سل�سة  مع  المانجو  قطع  باإ�سافة 

كريم  بالآي�س  الكاأ�س  ونمالأ  التوت. 

�سل�سة  مع  واللوز  بالكريمة  ونزينه 

التوت. 

  ر�سة ملح وفلفل اأ�سود

  لوز مقطع للتزيين

الطريقة :
نخلط جميع مكونات التتبيلة ونتركها 

ثم  ا�ستخدامها.  لحين  الثالجة  في 

نقوم بتق�سير المانجو وتقطيعها اإلى 

والجرجير  الخ�س  ونقطع  مكعبات. 

ون�سع  متو�سطة  لقطع  والخيار 

الخ�سار في طبق التقديم مع الجزر 

ال�سلطة  نزين  والرمان.  والمانجو 

ون�سب  واللوز،  والنعناع  بالكزبرة 

التتبيلة قبل التقديم مبا�سرة.  
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يت�صارع الزمن في خطواته، ويكافح الب�صر من اأجل التطور الذي يواكب هذه ال�صرعة، 

فما بات لالأفكار البالية مكانا على هذه الأر�س، فكل يوم هناك اأفكار جديدة وخالبة 

والتعليمية،  والتكنولوجية  القت�صادية  منها  الحياة،  مجالت  �صتى  في  تظهر 

جديدة  اأفكار  عن  البحث  في  العماني  ال�صباب  يتوانى  ل  لذلك  وغيرها.  وال�صحية 

في  ال�صناعية  والثورة  والقت�صاد  التكنولوجيا  عجلة  دفع  في  ت�صهم  ومبتكرة، 

البالد. ومثال على ذلك قابلت التكوين ال�صاب محمد بن طالل الفار�صي، المتخ�ص�س 

في الهند�صة الكهربائية، الذي تحدث عن �صركة »�صعف« وابتكارها المفيد وال�صديق 

وهي  اأق�صام  عدة  في  موظًفا،   14 من  مكون  فريق  خليته  في  يعمل  »ف�صيلة«،  للبيئة 

ومثابرة  جهد  العمليات.  ق�صم  وفريق  والت�صويق  الب�صرية  والموارد  المالية  ق�صم 

وطموحات تالم�س عنان ال�صماء في ال�صطور الآتية..

  حوار: أنوار البلوشية

»فسيلة«
 تنافس األرضيات الخشبية 

والسيراميك الضار

 »سعف« فكرة 
الشركة  ورسالة ورؤية 
مخلفات  استخدام  في 
المهدرة النخيل 

 المواد األولية 
المستخدمة في مراحل 
اإلنتاج األولى طبيعية 
بنسبة %100

يخطوها  اأولى  خطوة  الحياة  في  م�سار  لكل 

الإن�سان، وتتوالى بعدها الخطوات والنجاحات 

والنجازات، وفي حديثنا مع محمد الفار�سي، 

المتحدث با�سم فريق �سركة »�سعف«، ك�سف لنا 

ال�سركة،  فكرة  على  والعمل  الفريق  بداية  عن 

على  وعملنا  الفريق  اجتمع  قائال:  ذكر  حيث 

اختيار  على  تعيننا  التي  الأفكار  ا�ستح�سار 

ال�سركة،  لتكوين  قدما  بها  والم�سي  اإحداها 

تتفاوت  فكرة   32 من  اأكثر  بتجميع  وقمنا 

تم  بداية  والجيد،  الممتاز  الم�ستوى  بين  ما 

في  المخت�سة   )RUD LINE( فكرة  اختيار 

مجال الكهرباء والتكنولوجيا، ولكن بعد اإعادة 

ب�سبب  »�سعف«  فكرة  على  الختيار  وقع  النظر 

وتطويرها  عليها  مذهلة  اأفكار  تطبيق  اإمكانية 

بكل �سهولة. ثم قمنا بتحديد جانب ال�ستدامة 

مخلفات  ت�سببها  التي  المخاطر  من  والحد 

النخيل جراء الحرق وغيرها.  

واأ�ساف الفار�سي قائال: قمنا بت�سمية ال�سركة 

ال�سركة  وروؤية  ور�سالة  بناء على فكرة  »�سعف« 

في ا�ستخدام مخلفات النخيل المهدرة وغالًبا 

ما تكون )الخو�س( ال�سعف، وقد و�سعنا اأهداًفا 

ن�سعى اإلى تحقيقها من خالل العمل على هذا 

الم�سروع، حتى ن�سبح ال�سركة العمانية الرائدة 

اإلى  وتحويلها  النخيل  مخلفات  ا�ستغالل  في 

منتجات غير �سارة و�سديقة للبيئة، واأن تمثل 

ناحية  من  للم�ستهلك  الأول  الخيار  منتجاتنا 

جودتها العالية و�سعرها المنا�سب. 

منتج صديق للبيئة
محمد  ذكر  المنتج  تفا�سيل  عن  وبالحديث 

الخ�سبية  الأر�سيات  يناف�س  منتجنا  قائال: 

المهدر  الخو�س  من  ننتج  وال�سيراميك، 

كثيرة،  مميزات  ولها  للبيئة  �سديقة  اأر�سيات 

بمعنى  اأي  »ف�سيلة«  الأول  منتجنا  �سمينا  وقد 

باأنه  المنتج  هذا  يتميز  حيث  النخيل،  �سغير 

الحرارة  درجات  ويتحمل  بالبيئة،  �سار  غير 

العالية، وهو �سد الماء والرطوبة، مما ي�ساعد 

ال�سيف،  ف�سل  في  بالبرودة  احتفاظه  على 

المنتج  واأ�سا�س  ال�ستاء،  ف�سل  في  والدفء 

)الخو�س(  النخيل  �سعف  من  تدويره  معاد 

�سنة،   12 اأكثر من  المنتج  ويوجد �سمان على 

 12.500 اإلى  6.200 ريال  و�سعره يتراوح بين 

ريال ح�سب النوع، حيث تعتمد اأ�سعار منتجاتنا 

المربع،  المتر  �سنع  في  تكلفتنا  على  جميعها 

منتجاتنا.  بت�سعير  نقوم  التكلفة  على  وبناًء 

وفي الفترة الحالية لدينا منتج »ف�سيلة« فقط، 

هناك درا�سات نعمل عليها حالًيا لمنتج جديد 

مناف�س لورق الجدران والأ�سباغ.

نحو اقتصاد أخضر 
تميز  التي  المبتكرة  الفكرة  عن  ب�سوؤالنا 

ذلك  حول  تفا�سيل  الفار�سي  ذكر  »�سعف«، 

قائال: تتميز »�سعف« بكونها مادة معاد تدويرها 

من مخلفات النخيل، حيث جعلناها م�ستدامة 

اأن  على  نحر�س  كما  بالبيئة،  �سارة  وهي غير 

مراحل  في  الم�ستخدمة  الأولية  المواد  تكون 

الإنتاج الأولى طبيعية بن�سبة 100 % ومن غير 

ور�سالة  الخ�سراء(،  )الكيمياء  م�سافة  مواد 

م�ستدام«.  اأخ�سر  اقت�ساد  »نحو  هي  ال�سركة 

ال�سركة  فكرة  لتطوير  م�ستقبلية  اأفكار  ولدينا 

منتجاتنا  بيع  اإلى  ن�سعى  حيث  بها،  والنهو�س 

في جميع دول ال�سرق الأو�سط، والعالم اأجمع.

واأ�ساف محمد في حديثه عن التحديات التي 

قائال:  النجاح،  اأجل  من  العمل  فريق  واجهت 

كل عقبة واجهتنا حاولنا جاهدين في تخطيها، 

اأن يواجه تحديات، ولكن  لبد من كل م�سروع 

ال�سعوبات  تحويل هذه  كيفية  الأهم من ذلك 

الأمام،  اإلى  الفريق  تدفع  قوة  نقاط  اإلى 

الأوقات  في  عليها  ن�ستند  كنا  التي  والقاعدة 

فعندما  الختراع«،  اأم  »الحاجة  هي  ال�سعبة 

واجهنا �سعوبة في �سراء الآلت ب�سبب تكلفتها 

التخطيط  مرحلة  في  بداأنا  جدا،  الباهظة 

المنتج،  اآلة يدوية ت�ساعدنا في ت�سنيع  ل�سنع 

الحتياجات  لنا  وفرت  التي  الكلية  بم�ساعدة 

في  نجحنا  الحمد  وهلل  الآلة،  ل�سنع  الالزمة 

ممتازة.  بجودة  المنتج  وخرج  ذلك،  تحقيق 

اأخرى، منها  وكذلك تغلبنا على عدة تحديات 

ارتفاع اأ�سعار المواد الخام التي قمنا بالبحث 

عن مواد بديلة عنها.  
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التحفيز الذاتي للنجاح
بنجاح منتج ف�سيلة، لبد من موا�سلة الم�سوار 

والنجاح،  الجودة  في  تماثلها  اأخرى  بمنتجات 

كبير  ب�سكل  عملنا  قائال:  محمد  ذكر  حيث 

بحوث  على  حاليا  ونعمل  »ف�سيلة«  منتج  على 

ودرا�سات لمنتجنا الجديد للعمل على تطويره، 

نهاية  في  القادم  المنتج  عن  الإعالن  و�سيتم 

اهلل  باإذن  2020م،  عام  من  الأول  الن�سف 

تعالى، ون�ساأل اهلل التوفيق. 

واأ�ساف الفار�سي قائال: حققنا النجاح ل�سركة 

م�ستثمر  اأي  يوجد  ل  الآن  حتى  ولكن  »�سعف« 

ون�سعى  ال�سركة،  فكرة  ل�ستثمار  حقيقي 

الفعلي  للبدء  الدعم  على  للح�سول  جاهدين 

وكذلك  »�سعف«،  �سركة  ت�سغيل  في  والحقيقي 

قمنا  والت�سجيع،  المعنوي  الدعم  من  لبد 

نتلقاه  الذي  الكبير  والدعم  اأنف�سنا  بتحفيز 

من عوائلنا واأ�سدقائنا المحيطين بنا، وكذلك 

والم�سرفين  الإدارة  قبل  من  الدائم  الت�سجيع 

والأ�ساتذة في الكلية. 

بفر�سة الم�ساركة في م�سابقة الغرفة لالبتكار 

لعام 2019م، وتاأهلنا �سمن اأف�سل 5 اأفكار على 

وم�سندم.  الباطنة  �سمال  محافظتي  م�ستوى 

بالكلية  المهنية  الكليات  ملتقى  والم�ساركة في 

المهنية في �سور، وح�سولنا على المركز الأول 

والم�ساركة  م�ساركة،  طالبية  فكرة  كاأف�سل 

عمان  و�سناعة  تجارة  غرفة  في  عمل  بورقة 

اأف�سل ورقة  بمحافظة البريمي، وح�سلنا على 

النخيل  مخلفات  من  ال�ستفادة  ندوة  في  عمل 

في ال�سناعات الحديثة.

ختاًما.. 
تالم�س  م�ستقبلية  واآمال  طموحات  من  لبد 

حديثه  الفار�سي  ختم  حيث  ال�سماء،  عنان 

اأجل  من  ال�سعي  نحو  يرتكز  طموحنا  قائال:  

في  م�ساهمة  �سركة عمانية  »�سعف«  ت�سبح  اأن 

بناء اقت�ساد الوطن الغالي، والنهو�س بها في 

وال�ستدامة  التدوير  كاإعادة  مختلفة  مجالت 

والتكنولوجيا الم�ستقبلية. 

 رسالة الشركة »نحو 
اقتصاد أخضر مستدام«

مشاركات مثرية 
عمل  فريق  بها  �سارك  التي  الفعاليات  وعن 

قائال:  محمد  ذكر  �سركتهم،  لتمثيل  »�سعف« 

فعاليات  في  �ساركنا  ال�سركة  عمل  بداية  عند 

احتفالية العيد الوطني المجيد بالكلية التقنية 

في �سنا�س، ومن ثم تلقينا دعوة للم�ساركة في 

ال�سلطان  بجامعة  العا�سر  الزراعي  المهرجان 

م�ستوى  على  ال�سركة  فكرة  لعر�س  قابو�س 

الكليات والجامعات في ال�سلطنة، واأي�سا تلقينا 

من  للبيئة  العالمي  اليوم  في  للم�ساركة  دعوة 

تنظيم وزارة البيئة وال�سوؤون المناخية، وحظينا 

وقد �سرح، في وقت �سابق، �سعادة �سعود بن �سالم البلو�سي وكيل وزارة 

اللجنة  رئي�س  الب�سرية،  الموارد  وتنمية  التربوي  للتخطيط  التربية 

اإلى  العلوم  اإي�سال  اإلى  يهدف  للعلوم  ُعمان  مهرجان  اأن  المنظمة، 

الطلبة واأفراد المجتمع بو�سيلة �سهلة وبطريقة تفاعلية محفزة للتفكير 

العلمي،  والبحث  والبتكار  العلوم  نحو  اإيجابي  اتجاه  واإيجاد  الإبداعي 

وت�سجيع الطلبة على اإدراك اأهمية العلوم في الحياة، وحثهم على البتكار 

والتكنولوجيا  العلوم  ن�سر  على  القائمة  العالمية  التوجهات  ومواكبة 

الرابعة،  ال�سناعية  للثورة  المتوقعة  الم�ستقبلية  والتطورات  والتغيرات 

على  القائم  القت�ساد  في  لالندماج  مهاراتهم  تعزيز  اإلى  بالإ�سافة 

المعرفة وت�سجيع الن�سء على موا�سلة التعلم في التخ�س�سات العلمية.

يتطلع  المهرجان  من  الثانية  الن�سخة  خالل  من  اأنه  �سعادته  وبين 

المجتمع اإلى كل ما هو جديد فيه من خالل م�ساركة موؤ�س�سات علمية 

مثل وكالة الف�ساء الأمريكية نا�سا، والمنظمة الأوروبية لالأبحاث النووية 

�سيرن، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموؤ�س�سات العالمية الرائدة 

.STEM في برامج

واأكد �سعادته في لقاء �سابق لعر�س الروؤية العلمية لمهرجان عمان للعلوم 

2019،   على اإقامة المهرجان في ن�سخته الثانية ولكن ب�سكل اأكثر تو�سًعا 
تت�سارك فيه مختلف الجهات والموؤ�س�سات الحكومية والأهلية والع�سكرية 

والتعليمية �سواء من داخل ال�سلطنة اأو خارجها، المعنية بالتعليم التقني 

والتكنولوجي في ظل الثورة ال�سناعية الرابعة، حيث �سيركز المهرجان 

على ق�سايا ثالث، وهي: التو�سيف والعلوم، ووظيفة العلوم في الحياة، 

وا�ستفادة البيئة من مختلف العلوم .

العلمية  المجالت  مختلف  في  لالبتكارات  معر�س  هناك  �سيكون  كما 

لتوجيهها  البتكارات  لهذه  الداعمة  الجهات  ا�ستقطاب  فيه  و�سيتم 

اإلى جانب وجود ركن للتقنيات التذكارية، وركن  اأو تبنيها،  وتطويرها 

وظائف الم�ستقبل، وركن للطاقة، وركن لل�سينما العلمية.

للعلوم في  الأولى من مهرجان ُعمان  الن�سخة  اأقيمت  بالذكر،  الجدير 

�سمل  حيث  نمونا«،  �سر  »علومنا  �سعار  تحت  2017م،  عام  من  اأكتوبر 

كافة محافظات ال�سلطنة وبلغ عدد برامجه )350( ن�ساطا وفعالية في 

مختلف محافظات ال�سلطنة.

مهرجان عمان للعلوم 
الثاني .. نوفمبر القادم

ن�صخته  في  للعلوم  عمان  مهرجان  يقام 

الثانية خالل الفترة من 4 حتى 8 من �صهر 

للموؤتمرات  عمان  بمركز  القادم،  نوفمبر 

والمعار�س، تحت �صعار )الثورة ال�صناعية 

الرابعة.. تقنيات بالحدود(.  
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برامج وتطبيقات مهمة 
لتحرير الصور

كنا نعتمد على �صريط الأفالم من اأجل التقاط ال�صور الفوتوغرافية ومن ثم 

نقوم بتحمي�صها، دون الرجوع لل�صور اأو اإمكانية تعديلها، وفي كثير من الأحيان 

كنا نتفاجاأ بعدد ال�صور التالفة وبالرغم من ذلك ندفع لمحل التحمي�س قيمة 

ال�صورة! ولكن مع التطور والتكنولوجيا الحديثة باتت الو�صائل متاحة لتجنب 

قبل  وت�صبيطها  تعديلها  يمكن  التفا�صيل  اأدق  وحتى  الأخطاء،  من  الكثير 

ا�صتخراج ال�صور اأو ن�صرها. حيث نحتاج اإلى ت�صحيح بع�س العيوب في ال�صور، 

التي نلتقطها بالكاميرا اأو بالهاتف الجوال، مثل اللون الأحمر للعيون و�صعف 

والتطبيقات،  البرامج  من  وا�صعة  باقة  نعر�س  هنا  الألوان.  وبهتان  الإ�صاءة 

التي ت�صاعد على حل هذه الم�صاكل والح�صول على �صور رائعة.

Capture One Express

Afterli
ght

Airbrush

برنامج Gimp: يتيح هذا البرنامج المجاني 

المكتبية،  الحوا�سيب  على  ال�سور  تحرير 

والعديد  التركيب  اإمكانيات  من  الكثير  ويوفر 

ت�سحيح  وظيفة  مثل  المتطورة  الوظائف  من 

التباين، ويتم ا�ستعمال البرنامج ب�سهولة للغاية 

وب�سكل بديهي؛ حيث يمكن ح�سب الرغبة اإظهار 

في  ال�سورة  تحرير  ونطاق  الأدوات  اأ�سرطة 

والإدارة  الختيار  اأدوات  وتعمل  واحدة،  نافذة 

والطبقات على ت�سهيل عملية تحرير ال�سور.

برنامج Darktable: يعد هذا البرنامج من 

البدائل المجانية المتوفرة لتحرير ال�سور على 

الكثير من  الحوا�سيب المكتبية، حيث يت�سمن 

اأجل  من  ومحول   RAW محرر  مثل  الوظائف 

ومن �سمن  ال�سور،  ملفات  �سيغ  بين  التحويل 

برنامج  في  المتطورة  الوظائف  على  الأمثلة 

اللون  توازن  ت�سحيح  اإمكانية   Darktable
الأبي�س ودقة الو�سوح ودرجة ال�سطوع والألوان.

برنامج Picasa: يمتاز هذا البرنامج ب�سرعة 

القيام بالكثير من وظائف تحرير ال�سور مثل 

ت�سحيح التعري�س ومواءمة الألوان والمحاذاة، 

الم�ساعدة  اأي�سا  المجاني  البرنامج  يوفر  كما 

ت�سغيل  وعند  ون�سرها،  ال�سور  اإدارة  في 

يقوم  فاإنه  الحا�سوب  على  مرة  لأول  البرنامج 

بالبحث عن ال�سور ومقاطع الفيديو المخزنة 

على القر�س ال�سلب.

الم�ستخدم  اإذا رغب   :Lightroom اأدوبي 

البرامج  و�سراء  الأموال  بع�س  ا�ستثمار  في 

ال�ستعانة  فيمكنه  ال�سور،  لتحرير  المدفوعة 

ببرنامج اأدوبي Lightroom؛ حيث تمتد باقة 

ال�سريعة  الت�سحيح  خيارات  من  الوظائف 

للتعري�س ودرجة حرارة الألوان و�سبط الو�سوح 

ب�سكل لحق، وحتى عمليات الت�سحيح المعقدة 

ومن  النطاقات،  واإ�سالح  الجزئي  التلون  مثل 

 Skylum برنامجا  الأخرى  البدائل  �سمن 

.Affinity Photo و Luminar

:Capture One Express برنامج

بالن�سبة لأ�سحاب كاميرات �سوني وفوجي فيلم، 

الفوتوغرافية  ال�سور  بالتقاط  يقومون  الذين 

يمكنهم  فاإنه   ،RAW الخام  البيانات  ب�سيغة 

 Capture One Express برنامج  ا�ستعمال 

ملفات  تحرير  اإمكانية  يتيح  الذي  المجاني، 

 JPEG �سيغة  في  وتخزينها   RAW ال�سور 

مثال. وعلى الرغم من اأن �سور البيانات الخام 

الت�سحيح  اإمكانيات  اأف�سل  للم�ستخدم  توفر 

تكون  ال�سور  تحرير  عمليات  اأن  اإل  واأو�سعها، 

وخا�سة  طويال،  وقتا  وت�ستغرق  للغاية  مجهدة 

مع وجود اأعداد كبيرة من ال�سور.

ا�ستعمال  ينت�سر   :Afterlight تطبيق 

الفالتر عند تحرير ال�سور، التي يتم التقاطها 

اإ�سافة  يمكن  حيث  الذكية؛  الهواتف  بوا�سطة 

هذه الفالتر على ال�سور ب�سرعة، ويوفر تطبيق 

ويعد  فلترا،   59 يبلغ مجموعه  ما   Afterlight
رغب  اإذا  المثالية  الأداة  هو  التطبيق  هذا 

ال�سورة،  اإلى  ن�س  اإ�سافة  في  الم�ستخدم 

وظائف  من  متنوعة  باقة  توفر  اإلى  بالإ�سافة 

تحرير ال�سور.

تطبيق Snapseed: عند الرغبة في اإجراء 

درجات  على  التعديل  عمليات  من  المزيد 

ال�سور  على  الدقيقة  والإجراءات  الألوان 

تطبيق  على  العتماد  للم�ستخدم  فيمكن 

اأداة   29 يوفر  الذي  المجاني،   Snapseed
ال�سورة  ق�س  ذلك  في  بما  اإجمالي،  ب�سكل 

ت�سو�س  وت�سحيح  انتقائية  تعديالت  واإجراء 

ال�سورة، ويتيح التطبيق اأي�سا اإمكانية اإ�سافة 

تاأثيرات التباين العالي والتعري�س المزدوج.

�سور  لع�ساق  يمكن   :Airbrush تطبيق 

بوا�سطة  البورتريه  �سور  ت�سحيح  ال�سيلفي 

التجاعيد  اإزالة  مثل   ،Airbrush تطبيق 

وتبيي�س  العينين  حول  الداكنة  والهالت 

الأ�سنان، اإلى جانب تنفيذ تاأثير Bokeh ب�سكل 

جيد للغاية.

ا�ستعمال  عند  �سواء  افترا�سية:  وظائف 

الحا�سوب المكتبي اأو الجهاز الجوال، فاإنه يتعين 

على الم�ستخدم مراعاة اأن يوفر التطبيق بع�س 

الوظائف الفترا�سية، مثل جميع اأنواع ت�سحيح 

الدرجات اللونية مثل ال�سطوع والتباين والعمق، 

عالوة على وظائف ت�سحيح الألوان مثل الت�سبع 

الأبي�س،  اللون  وتوازن  الألوان  حرارة  ودرجة 

اإلى  بالإ�سافة  الأولية،  العنا�سر  من  تعد  التي 

اإمكانية ق�س ال�سور بالتن�سيقات ال�سائعة مثل 

1:1 و 16:9 و3:2 و4:3 وكذلك تدوير ال�سور 

وعك�سها.

المصدر: د ب أ

Picasa

Lightroom

Snapseed

Gimp

Darktable
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طريقة التحكم الذاتي
 الرقمي للهاتف الذكي
التي  وال�صتراتيجيات  التطبيقات  من  العديد  ظهر 

للهواتف  ا�صتعمالك  طريقة  في  التحكم  على  ت�صاعدك 

على  حاليا  واأبل  جوجل  �صركات  تعمل  حيث  الذكية، 

تطوير اأدوات من اأجل »التحكم الذاتي الرقمي«.

التكنولوجيا  مجلة  من  فيك  اأندريا�س  وو�سح 

الإ�سدارات  ت�ستمل  قائال:  الألمانية   »t3n«

اأندرويد  جوجل  ت�سغيل  نظام  من  الحديثة 

الكثير  على  افترا�سي  ب�سكل  اإ�س  اأو  اآي  واأبل 

العملية، ومن خالل  الإح�سائية  الوظائف  من 

ال�سا�سة،  وقت  بم�ساعد  يعرف  بما  ال�ستعانة 

الدقائق  عدد  مراقبة  للم�ستخدم  يمكن 

ا�ستعمال  في  ق�ساها  التي  والأيام،  وال�ساعات 

التطبيقات.

Digital Wellbeing جوجل
الوظيفة  هذه  بدمج  جوجل  �سركة  وقامت 

الإ�سدار  من  بدءا  اأندرويد  ت�سغيل  نظام  في 

على  العثور  للم�ستخدم  ويمكن   ،)Pie(  9
بند  تحت  الإعدادات  قائمة  في  الوظيفة  هذه 

»Digital Wellbeing«. وبدل من ذلك يمكن 

تطبيقات  تنزيل  القديمة  الت�سغيل  اأنظمة  مع 

من متجر جوجل بالي.  وو�سح األك�سندر كوخ، 

من بوابة الت�سالت »تيلتاريف.دي« الألمانية، 

قائال: تتيح ال�سفحة العامة بالتطبيق اإمكانية 

في  الم�ستخدم  ق�ساها  التي  المدة  معرفة 

ا�ستعمال الهاتف الذكي اأو مدة ت�سغيل ال�سا�سة.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، يمكن للم�ستخدم معرفة 

قفل  باإلغاء  فيها  قام  التي  المرات،  عدد 

الهاتف الذكي، وعدد الإخطارات التي و�سلته 

يمكن  العملية  الناحية  ومن  التطبيقات،  من 

مجموعة  ا�ستخدام  لمدة  اأق�سى  حد  تحديد 

من التطبيقات، عالوة على توافر وظيفة »عدم 

�سوت  كتم  خاللها  من  يتم  والتي  الإزعاج« 

جميع الإخطارات.

م�ساعدة  على  »ال�سترخاء«  و�سع  ويعمل 

ا�ستعمال  �ساعات  عدد  تقليل  في  الم�ستخدم 

يتم  حيث  الم�ساء؛  اأثناء  الذكي  الهاتف 

بدرجات  ال�سا�سة  على  الألوان  جميع  ا�ستبدال 

اللون الرمادي بدءا من وقت معين يتم تحديده 

م�سبقا، وفي نف�س الوقت يتم كتم �سوت جميع 

الإخطارات عن طريق وظيفة »عدم الإزعاج«، 

حتى يتمكن الم�ستخدم من النوم دون عائق.

وقت الشاشة
وظيفة  هناك  الجوالة  اأبل  لأجهزة  وبالن�سبة 

تعرف با�سم »وقت ال�سا�سة« ويمكن للم�ستخدم 

الت�سغيل  نظام  اإعدادات  في  عليها  العثور 

هنا  ويتم   ،»12 اإ�س  اأو  »اآي  الإ�سدار  من  بدءا 

الحالي وكذلك  اليوم  ال�سا�سة في  اإظهار وقت 

الأيام ال�سبعة الما�سية، ويمكن ح�سب الرغبة 

ح�سب  تف�سيال  اأكثر  ال�ستخدام  مدة  اإظهار 

التطبيقات ومواقع الويب.

للم�ستخدم  يمكن  »المهلة«  وظيفة  طريق  وعن 

تحديد جدول زمني للوقت الخالي من ال�سا�سة، 

وو�سح األك�سندر كوخ ذلك بقوله:

�سوى  اإتاحة  تتم  لن  المهلة  هذه  »خالل 

الم�سموح  الهاتفية  والمكالمات  التطبيقات 

اأنه  اإلى  بالإ�سافة  الم�ستخدم«.  قبل  من  بها 

»حدود  وظيفة  طريق  عن  للم�ستخدم  يمكن 

لفئات  يوميا  زمنية  حدود  و�سع  التطبيقات« 

الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  مثل  التطبيقات، 

اأو الألعاب اأو الترفيه.

يتيح  والذي  دائما«،  »ال�سماح  خيار  وهناك 

التي  التطبيقات،  تحديد  اإمكانية  للم�ستخدم 

وخارج  المهلة  اأثناء  دائما  ا�ستعمالها  يمكن 

اأنه  المفيدة  المزايا  ومن  التطبيقات،  حدود 

الأجهزة  على  الإعدادات  جميع  نقل  يمكن 

الدخول  لت�سجيل  ا�ستعمالها  تم  التي  الأخرى، 

في نف�س ح�ساب »اآي كالود«.

التي  الإح�سائيات،  توؤثر  اأ�سا�سي  وب�سكل 

الم�ستخدم.  على  التطبيقات،  هذه  تجمعها 

»كثيرا  بقوله:  ذلك  اإلى  فيك  اأندريا�س  واأ�سار 

ما ينزعج الم�ستخدم عندما يالحظ اأنه ق�سى 

حوالي 8 �ساعات خالل الأ�سبوع الما�سي على 

من  يكون  وقد  الجتماعي«.  التوا�سل  �سبكات 

في  الم�ستخدم  �سلوكيات  تعديل  ذلك  نتائج 

بع�س الأحوال؛ حيث دائما ما يعيد الم�ستخدم 

التفكير في عاداته.

Offtime تطبيق
ت�ساعد  التي  التطبيقات  من  العديد  وهناك 

الهاتف  ا�ستعمال  عن  التوقف  في  الم�ستخدم 

يتيح  الذي   ،Offtime تطبيق  ومنها  الذكي، 

والمكالمات  والإخطارات  التطبيقات  حظر 

ميزة  وتتمثل  الوقت،  من  لفترة  الهاتفية 

التطبيق في اأن الم�ستخدم، الذي يقوم باإن�ساء 

مع  م�ستركة  مهلة  �سبط  يمكنه  فاإنه  ح�ساب، 

الم�ستخدمين الآخرين.

حيث  اآخر؛  نهج  على   Space تطبيق  ويعتمد 

عن  بال�ستف�سار  البداية  في  التطبيق  يقوم 

وعن  الذكي،  الهاتف  اإيقاف  في  الرغبة  �سبب 

اأغلب  في  ا�ستعمالها  يتم  التي  التطبيقات 

الأحيان، وعن الأهداف التي ي�سعى الم�ستخدم 

بروفايل  باإن�ساء  التطبيق  يقوم  ثم  لتحقيقها، 

تحديد  للم�ستخدم  يمكن  ذلك  وبعد  بذلك، 

هذه  تحقيق  يتم  وعندما  الفردية.  الأهداف 

مجرة  الوقت  مرور  مع  يبني  فاإنه  الأهداف 

�سغيرة من الأقمار والكواكب الفترا�سية.

المصدر: د ب أ
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بالتحقق  زي�سر.دي«  »موبايل  الألمانية  الم�ستهلك  حماية  بوابة  ن�سحت 

من خم�سة اإعدادات بتطبيق اإن�ستجرام عند اإن�ساء ح�ساب جديد من اأجل 

الحفاظ على الخ�سو�سية وحماية البيانات؛ نظرا لأن الح�سابات الجديدة 

بعين  خطوات   5 باتخاذ  تكون عامة بدرجة كبيرة، وذلك  ال�سور  بتطبيق 

الأ�سخا�س،  تحديد  الم�ستخدم  على  يتعين  حيث  الروؤية:  اأول،  العتبار. 

بند  طريق  عن  به،  الخا�سة  الفيديو  ومقاطع  ال�سور  روؤية  يمكنهم  الذين 

القائمة )Account Privacy(، وعندئد �ستظهر المحتويات للم�ستخدمين 

ب�سكل  اإن�ستجرام  تطبيق  يقوم  حيث  الن�ساط:  حالة  ثانيا،  المعنيين. 

افترا�سي بعر�س الح�ساب الذي يتابعه الم�ستخدم اأو كتب له ر�سائل، عندما 

البنود  طريق  عن  الخا�سية  هذه  تعطيل  ويمكن  مرة،  اآخر  في  فعال  كان 

.)Privacy/Activity Status(

ثالثا، التعليقات: اإذا رغب الم�ستخدم في تقييد حرية الآخرين في التعليق 

5 خطوات لتحمي خصوصيتك على إنستجرام

�أخبار تقنية

على ال�سور اأو مقاطع الفيديو، التي ين�سرها، فيمكنه القيام بذلك عن طريق 

 .)Privacy/Comments/Allow Comments From( القائمة  بنود 

اإن�ستجرام،  رابعا، العالمات: اإذا قام الم�ستخدم بتحميل �سور في تطبيق 

فيمكنه و�سع عالمات على الأ�سخا�س، وبعد ذلك ت�سل هذه ال�سورة اإلى 

اإذا كان الح�ساب عاما، ويمكن  �سفحته ال�سخ�سية وتكون ظاهرة للجميع 

 Privacy/Tags/Add( القائمة  بنود  طريق  عن  الوظيفة  هذه  اإيقاف 

اإن�ستجرام  تطبيق  يكتفي  الت�سال: ل  واأخيرا، جهات   .)Automatically
بقراءة جهات الت�سال المخزنة على الهاتف الذكي من اأجل التعرف على 

دليل  با�ستغالل  الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  تقوم  بل  والمعارف،  الأ�سدقاء 

اأغرا�س الدعاية والإعالنات، ويمكن للم�ستخدم تعطيل هذه  العناوين في 

Account/Contacts Syncing/( القائمة  بنود  طريق  عن  الوظيفة 

 .)Connect Contacts

اإلكتروني مع واجهة ع�سرية  Delta Chat عبارة عن تطبيق بريد  تطبيق 

ال�سور  مثل  والمرفقات  التعبيرية  الرموز  اإر�سال  يمكن  حيث  للدرد�سة؛ 

ومقاطع الفيديو دون اأي م�ساكل، غير اأنه يتعذر من الناحية التقنية اإجراء 

تطوير  في  المتبع  النهج  على خالف  الفيديو. حيث  اأو  بال�سوت  الدرد�سة 

تطبيقات الترا�سل الفوري يعتمد تطبيق Delta Chat على عناوين البريد 

الإلكتروني والخوادم.

لديه  �سخ�س  كل  باأن  الأ�سا�سية  لفكرتهم  التطبيق  هذا  مطوروا  ويروج 

 .Delta Chat عنوان بريد اإلكتروني يمكن ا�ستعماله للدرد�سة عبر تطبيق

وحتى الأ�سخا�س الذين ل ي�ستخدمون تطبيق الترا�سل الفوري، فاإنه يمكن 

الو�سول اإليهم عن طريق البريد الإلكتروني.

ويمتاز التطبيق بالعديد من نقاط الأمان؛ حيث ُيوفر ت�سفيرا كامال وتلقائيا 

الم�سدر،  المفتوحة  التطبيقات  يعد من  اأنه  كما  النهاية،  اإلى  النهاية  من 

ف�سال عن اأنه يقوم باإظهار الم�ستخدمين المعروفين تلقائيا، ويعمل ب�سرعة 

فائقة؛ نظرا لعتماده على بروتوكول Push-IMAP لمزامنة الر�سائل.

Delta Chat لمحبي الدردشة جديد

ويتوفر الإ�سدار المبكر Early Access من تطبيق Delta Chat لالأجهزة 

Beta لأجهزة  اإ�سدار  يوجد  اأندرويد، كما  بنظام جوجل  المزودة  الجوالة 

الماك،  واأجهزة  لينوك�س  وحوا�سيب  المكتب  �سطح  واأجهزة  الجوالة  اأبل 

والذي يمكن للم�ستخدم تجريبه حاليا.

�أخبار تقنية

احتدم  الخام�س  الجيل  �سبكات  تد�سين  مع 

الأ�سرار  حول  الحالية  الفترة  في  النقا�س 

الهواتف  اإ�سعاع  ب�سبب  المحتملة  ال�سحية 

ال�سلع  اختبار  هيئة  قامت  ولذلك  الجوالة، 

المتعلقة  الدرا�سات  بمراجعة  والمنتجات 

وال�سحة،  الجوالة  الهاتفية  بالت�سالت 

الخبراء،  من  لجنة  في  مناق�ستها  وتمت 

اأنه  اإلى  الحالية  الأبحاث  نتائج  وتو�سلت 

الجيل  �سبكات  مع  للقلق  يدعو  ما  يوجد  ل 

.5G الخام�س

من  للحماية  التحادي  المكتب  واأ�سار 

التدابير  بع�س  هناك  اأن  اإلى  الإ�سعاع 

للوقاية  بها  القيام  يمكن  التي  والإجراءات 

خا�س  وب�سكل  الجوالة،  الهواتف  اإ�سعاع  من 

التي  الدرا�سات  لقلة  ونظرا  الأطفال.  مع 

ب�سبب  المحتملة  ال�سحية  المخاطر  تتناول 

اإ�سعاع الهواتف الذكية، فاإن الخبراء الألمان 

ين�سحون باتباع الإجراءات التالية:

الجوالة  الهواتف  تقوم  ال�ستقبال:  مراقبة 

للظروف  وفقا  اإر�سالها  قدرة  ب�سبط 

�سبكة  كانت  وكلما  بها،  المحيطة  المكانية 

يتعين  الجوالة �سعيفة،  الهاتفية  الت�سالت 

اأكبر.  ب�سدة  الإر�سال  الجوالة  الأجهزة  على 

من  نف�سه  حماية  في  الم�ستخدم  رغب  واإذا 

ا�ستقبال  تجنب  عليه  يتعين  فاإنه  الإ�سعاع، 

  مدى خطورة إشعاعات الجيل الخامس !

المكالمات الهاتفية في حالت �سوء ال�ستقبال، 

ال�سيارات  في  اأو  القطارات  في  يكون  عندما 

غير المزودة بهوائي اأو المناطق، التي ل تتوفر 

فيها تغطية جيدة ل�سبكات الت�سالت الهاتفية 

ما  �سرعان  الأذن:  الهاتف عن  اإبعاد  الجوالة. 

الكهرومغناطي�سية  المجالت  �سدة  تنخف�س 

مع الم�سافة، حتى اإن ب�سعة �سنتيمترات قليلة 

ين�سح  ولذلك  كبيرا.  فرقا  ت�سنع  اأن  يمكن 

الراأ�س  �سماعة  با�ستعمال  الألمان  الخبراء 

عند اإجراء المكالمات الهاتفية، بالإ�سافة اإلى 

الهاتف  و�سع  من  بدل  الحر  التحدث  اإمكانية 

على الأذن.

التحقق من قيمة SAR: يتعين على الم�ستخدم 

النوعي  المت�سا�س  معدل  قيمة  من  التحقق 

التردد،  عالي  للطاقة  مقيا�س  وهو   ،)SAR(

عند  الج�سم  اأن�سجة  بوا�سطة  امت�سا�سه  يتم 

الحد  ويبلغ  الجوالة.  الهواتف  ا�ستخدام 

 2 الحالية   SAR لقيمة  به  الم�سموح  الأق�سى 

وات/كجم، وتقوم كل �سركة من �سركات اإنتاج 

.SAR الهواتف الذكية بتحديد قيمة

هاتف ذكي جديد لالستخدامات الشاقة
لال�ستخدامات  جديد  ذكي  هاتف  اإطالق  عن  جيجا�ست  �سركة  اأعلنت 

ياأتي  الجديد   GX290 جهاز  اأن  الألمانية  ال�سركة  وو�سحت  ال�ساقة،  

مع  بيك�سل   x 720  1560 و�سوح  بدقة  تعمل  بو�سة   6.1 قيا�س  ب�سا�سة 

.Helio P23 Octacore-SoC معالج ميدياتيك

وت�ستمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة داخلية �سعة 32 جيجابايت 

 2 بدقة  اأخرى  عد�سة  مع  ميجابيك�سل   13 بدقة  رئي�سة  وكاميرا 

 8 بدقة  اأمامية  كاميرا  اإلى  بالإ�سافة  العمق،  لمعلومات  ميجابيك�سل 

ميجابيك�سل. وتروج ال�سركة الألمانية لهاتفها الذكي الجديد من خالل 

ال�ساقة في  لتلبية ال�ستخدامات  اأمبير �ساعة  6200 مللي  ب�سعة  بطارية 

الهواء الطلق، وتمتاز هذه البطارية بفترة ت�سغيل جيدة للغاية في الحياة 

اليومية بال�ستراك مع المكونات ال�سلبة الموفرة في ا�ستهالك الطاقة، 

 ،IP68 ويتمتع الهاتف الجديد بمقاومة الماء والأتربة وفقا لفئة الحماية

واأعلنت �سركة جيجا�ست عن اإطالق هاتفها الذكي GX290 الجديد في 

الأ�سواق العالمية بتكلفة تبلغ 299 يورو.
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جوجل  ح�ساب  اإلى  الم�ستخدم  يحتاج 

ال�سركة  خدمات  ا�ستعمال  من  يتمكن  لكي 

الم�ستخدم  رغب  واإذا  ال�سهيرة.  الأمريكية 

في �سراء تطبيقات اأو كتب اأو اأفالم من متجر 

ا�سم م�ستخدم  جوجل بالي، فالبد من وجود 

وكلمة مرور، ولكن ما العمل عند ن�سيان بيانات 

ح�ساب جوجل؟

بوابة  و�سحت  ال�سوؤال،  هذا  عن  ولالإجابة 

اأنه  الألمانية  زي�سر.دي«  »موبيل  الت�سالت 

على  الم�ستخدم  ا�سم  عن  البحث  اأول  ينبغي 

قائمة  ت�سفح  خالل  من  الذكي،  الهاتف 

الح�سابات  بند  على  والنقر  الإعدادات 

)Accounts(، وفي بع�س الأحيان يحمل هذا 

 User( والح�سابات(  )الم�ستخدم  ا�سم  الزر 

والح�سابات(  )ال�سحابة  اأو   )& Accounts
.)Cloud & Accounts(

وبعد ذلك يظهر عر�س عام لجميع الح�سابات 

ما العمل عند نسيان بيانات حساب جوجل؟
�أخبار تقنية

المرتبطة بالهاتف الذكي، وتحت بند »جوجل« 

ما  وعادة  الم�ستخدم،  ا�سم  على  العثور  يمكن 

يكون عنوان البريد الإلكتروني منتهيا بالمقطع 

.)gmail.com@(
وفي الخطوة التالية ينبغي فتح مت�سفح الويب 

ثم  منف�سل،  توب  لب  جهاز  اأو  حا�سوب  على 

نعرف مدى �سعوبة هذا الطلب الذي ورد خالل 

عنوان الخبر، حيث بات من ال�سعب التخل�س 

او ال�ستغناء عن الهاتف الذكي وو�سعه خارج 

اأ�سبه بالإدمان.  اأ�سبح  غرفة النوم، لأن الأمر 

فال ن�ستطيع النوم قبل الت�سفح والنتقال من 

قبل  والخبار  الر�سائل  وقراءة  لآخر  تطبيق 

النوم، اأو لتفادي حالة الأرق بق�ساء الوقت مع 

الهاتف الذي هو في متناول اليد كالعادة. 

دون هاتف  للنوم  الأ�سا�سية  الفكرة  تتلخ�س 

ولي�س  النوم،  غرفة  من  اإخراجه  ذكي في 

الو�سادة،  تحت  بجانب ال�سرير اأو  باإبقائه 

بهدف اإبعاده عن متناول اليد.

بمنبه  ال�ستعانة  دون  من  المبكر  ولل�سحو 

الح�سول  اإل  عليك  ما  الذكي،  الهاتف 

اأكثر  اأي�سا  تعد  التي  على �ساعة منبه تقليدية، 

قد  التي  ببطاريته  الذكي  الهاتف  من  اأمنا 

تنفجر في اأي لحظة ولأي �سبب من الأ�سباب.

في الحقيقة ل اأحد يحتاج الهاتف الذكي قربه 

وعدم  الهاتف  وغياب  النوم،  اإلى  يهم  عندما 

وجوده بجانب ال�سرير هو اأ�سبه بالمهدئ، واأي 

أخرج هاتفك الذكي من غرفة نومك!

�سخ�س يفعل ذلك وهو مدرك لهذه الحقيقة، 

�سيرى اأنه �سيغط في نوم عميق وب�سرعة كبيرة 

حتى قبل اأن يعي ذلك.

ال�سحف  اأو  المطبوعة  الكتب  قراءة  وتعد 

الورق  من  تكن  لم  اإن  خ�سو�سا  الورقية، 

ت�ساعد  التي  الأمور  من  الالمع،  اأو  الم�سقول 

على النوم من دون هاتف ذكي.

لأكثر  وهادئ  مريح  نوم  وبعد  ال�سباح،  وعند 

القهوة  قدح من  تناول  �ساعات، وخالل   6 من 

لل�سحفي  يمكن  والطازج،  ال�سهي  الإفطار  مع 

اأي  في  يعمل  �سخ�س  اأي  اأو  الأعمال  رجل  اأو 

مجال اأن يقراأ الأخبار التي يريدها، اأو ت�سفح 

وهذه  المختلفة،  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

المرة دون ال�سعور بالتعب والإرهاق اأو ال�سكوى 

من قلة النوم.

المصدر: سكاي نيوز

ا�ستدعاء �سفحة جوجل على الويب، وبعد ذلك 

الجانب  اأعلى  الموجود  الزر  على  النقر  يتم 

 Sign( الدخول  ت�سجيل  عملية  لإجراء  الأيمن 

in( مع اإدخال ا�سم الم�ستخدم، ثم النقر على 
واأ�سفل  المرور،  كلمة  لإدخال  )موا�سلة(  زر 

هذه الخانة يمكن النقر على بند )ن�سيت كلمة 

.)Forgot Password?( )المرور؟

تتوفر  فاإنه  وتبعا لالإعدادات المحددة م�سبقا، 

للم�ستخدم هنا عدة خيارات؛ حيث يمكن ل�سركة 

جوجل اأن تقوم باإر�سال ر�سالة اإلى عنوان بريد 

المرتبط  الذكي  الهاتف  اإلى  اأو  اآخر  اإلكتروني 

بالح�ساب. وفي بع�س الأحيان قد يتطلب الأمر 

اإجراء اأمان اآخر يتم تاأكيده على الهاتف الذكي 

اأن  اإلى  الإجراء  هذا  وي�سير  اإ�سافي،  ب�سكل 

اإلى ح�سابه من  الو�سول  الم�ستخدم يرغب في 

حا�سوب مكتبي اأو جهاز لب توب.

�أخبار تقنية�أخبار تقنية

فايرفوك�س  مت�سفح  اأن  موزيال  �سركة  اأعلنت 

جوجل  بنظام  المزودة  الجوالة  لالأجهزة 

بدون  الدخول  ت�سجيل  حاليا  يتيح  اأندرويد 

كلمات مرور؛ حيث تتم عملية ت�سجيل الدخول 

ب�سمة  مثل  البيومترية  الوظائف  طريق  عن 

الأ�سابع.

ت�سجيل  عملية  اأن  موزيال  �سركة  وو�سحت 

الويب  م�سادقة  طريقة  بوا�سطة  تتم  الدخول 

WebAuthn، والتي اأ�سبحت معيارا لالإنترنت 
اأخيًرا.

لطريقة  الويب  مت�سفح  دعم  جانب  واإلى 

WebAuthn فاإن الخدمة المعنية  الم�سادقة 

ويحتاج  اأي�سا،  الطريقة  هذه  تدعم  اأن  يجب 

فقط  التعريف  مكونات  اأحد  اإلى  الم�ستخدم 

مثل  الدخول،  ت�سجيل  عملية  اإتمام  اأجل  من 

سجل عبر »فايرفوكس« ببصمة األصابع
م�ست�سعر ب�سمة الأ�سابع في الهواتف الذكية.

طريقة  تعمل  اأن  يمكن  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 

عند  ثاٍن  كعامل   WebAuthn الم�سادقة 

الح�ساب  تاأمين  اأجل  من  الدخول  ت�سجيل 

الم�سادقة  طريقة  وتعمل  اأف�سل،  ب�سورة 

يقوم  التالي:  النحو  على   2FA العامل  ثنائية 

ذلك  وبعد  المرور،  كلمة  باإدخال  الم�ستخدم 

مكون  بوا�سطة  هويته  تحديد  عليه  يتعين 

مثبت  ذكي  هاتف  اأو   USB وحدة  مثل  ثان، 

الدخول  ت�سجيل  طرق  اإحدى  اأو  تطبيق  عليه 

البيومترية.

وهناك بع�س خدمات الويب، مثل دروب بوك�س 

الم�سادقة  طريقة  تدعم  وجوجل،  وفي�سبوك 

WebAuthn ولكن كعامل ثان، ولي�س لت�سجيل 

على  ذاته  الأمر  وينطبق  المبا�سر،  الدخول 

ت�سجيل  يعمل  حيث  مايكرو�سوفت؛  �سركة 

العامل  ثنائية  الم�سادقة  بوا�سطة  الدخول 

ويندوز  عمل  بيئة  في   WebAuthn-2FA
فقط.

عديدة؛  بمزايا  العام  كنترول  الريموت  يتمتع 

من  اأكثر  في  التحكم  اإمكانية  يتيح  اأنه  حيث 

 DVD وم�سغل  والري�سيفر  كالتلفاز  جهاز 

وتمثل  الإ�ساءة.  ونظام  ال�سوتي  والنظام 

بديال  الذكية  الهواتف  على  التطبيقات  بع�س 

للريموت كنترول العام.

 وو�سح يان كلوت�سنيوك من بوابة التكنولوجيا 

»نيت�س فيلت.دي« الألمانية اإن الريموت كنترول 

ال�سن  لكبار  بالن�سبة  كبيرة  اأهمية  يمثل  العام 

عناء  عليهم  يوفر  اإنه  حيث  خا�سة؛  ب�سفة 

ا�ستخدام ريموت كنترول لكل جهاز على حدة.

كان  اإذا  العام  كنترول  الريموت  فائدة  وتزداد 

كتابة  مع  الأزرار،  من  قليل  عدد  على  ي�ستمل 

بخط وا�سح اأو مع ميزة الإ�ساءة، ويمثل اأي�سا 

اأهمية كبيرة لالأ�سخا�س، الذين يملكون �سينما 

منزلية مكونة من العديد من الأجهزة.

مجلة  من  كرايف  فرانك  اأو�سح  جانبه،  ومن 

التي  الجيدة هي  الأجهزة  اأن  »�سمارت هومز« 

اأن  ينبغي  حيث  ال�ستعمال؛  ب�سهولة  تتميز 

تتوفر جميع الوظائف الهامة مع عدد قليل من 

المفاتيح، ويف�سل اأن تكون على م�ستوى القائمة 

الأول.

امتلك مزايا الريموت كنترول العام

الهواتف  تطبيقات  تمثل  اأخرى،  ناحية  ومن 

الذكية بديال ع�سريا للريموت كنترول العام؛ 

حيث ت�ستمل العديد من هواتف اأندرويد الذكية 

الحمراء.  تحت  بالأ�سعة  اإر�سال  جهاز  على 

المثال  �سبيل  على  التطبيقات  هذه  ومن 

يتم  والذي   ،»Universal Remote Sure«

تحميله مجانا عبر متجر جوجل بالي.

وفي حال الأجهزة غير المجهزة بمنفذ الأ�سعة 

فيمكن  مثال،  اأبل  كاأجهزة  الحمراء،  تحت 

ب�سرط  لكن   ،WLAN ات�سال  على  العتماد 

اأن يكون الجهاز المراد التحكم فيه، كالتلفاز 

الذكي مثال، مت�سال هو الآخر بنف�س ال�سبكة. 

لأجهزة  المنتجة  ال�سركات  من  العديد  وتقدم 

التلفاز تطبيقات منا�سبة لأجهزة اأندرويد واآي 

اأو اإ�س للتحكم عن بعد.

المصدر: د ب أ

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81+%D8%B0%D9%83%D9%8A&contentId=1278592
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81+%D8%B0%D9%83%D9%8A&contentId=1278592
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1&contentId=1278592
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87&contentId=1278592
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%86%D9%88%D9%85+%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82&contentId=1278592
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يكتنف الغمو�س م�ستقبل ال�سيارات ال�سغيرة؛ 

النهاية  ف�سل  ال�سركات  بع�س  كتبت  حيث 

لطرازاتها ال�سغيرة، في حين تحاول �سركات 

من  ال�سغيرة  طرازات  م�سير  اإنقاذ  اأخرى 

الكهربائية بدل  المحركات  اإلى  التحول  خالل 

من محركات الحتراق الداخلي. 

فولك�س  �سركة  رئي�س  دي�س،  هربرت  ويرى 

لي�س    A0و  A القطاعين  �سيارات  اأن  فاجن، 

لها مالمح م�ستقبلية مب�سرة في �سوء متطلبات 

اإدخال  �سيت�سبب  حيث  العادم؛  موا�سفات 

ارتفاع  الوقود في  ا�ستهالك  الحد من  تقنيات 

�سيجعلها  ما  وهو  ال�سغيرة،  ال�سيارات  اأ�سعار 

تفقد ميزتها.  وو�سح دي�س اأن �سيارات كثيرة 

فاجن  فولك�س  مثل  مظلما  م�ستقبال  �ستواجه 

مستقبل السيارات الصغيرة.. إلى أين؟

كاميرون  »�سكوديريا  �سركة  ك�سفت 

 Scuderia Cameron« جليكنهاو�س« 

 The« النقاب عن �سيارتها »Glickenhaus
طرازات  لفئة  تنتمي  التي  الجديدة،   »Boot

الأرا�سي الوعرة.

�سيارتها  اأن  الأمريكية  ال�سركة  وو�سحت   

من  م�ستوحاة  الجديدة   »The Boot«

تتمتع  حيث  الرالي،  �سباقات  موديالت 

مالمحها  تتج�سد  للغاية  �سر�سة  ب�سخ�سية 

ال�سخمة  والرفارف  ال�سخمة  العجالت  في 

الموؤخرة  وعلى  الأمام  في  بارزة  وم�سادم 

»The Boot« جليكنهاوس« تكشف عن الوحش«

اأيقونتها  عن  موتورز«  »دراكو  �سركة  ك�سفت 

على  تعتمد  والتي  الخارقة،   GTE الكهربائية 

مجموعة من المحركات بقوة 900 كيلووات.

 GTE وو�سحت ال�سركة الأمريكية اأن ال�سيارة 

كهربائية  محركات   4 �سواعد  على  تعتمد 

بينما  ح�سان،  كيلووات/1224   900 بمجموع 

يبلغ عزم الدوران الأق�سى 8800 نيوتن متر. 

ال�سيارة  تنطلق  الهائلة  القوة  هذه  وبف�سل 

الخارقة ب�سرعة ق�سوى 331 كلم/�س.

شركة أمريكية تقدم سيارة كهربائية خارقة

 450 بطارية  على  الكهربائية  ال�سيارة  وتعتمد 

90 كيلووات �ساعة، كما تقف على  فولت �سعة 

جنوط قيا�س 21 بو�سة.

ريا�سية  ب�سخ�سية   GTE ال�سيارة  وتتمتع 

النحيفة،  الك�سافات  مالمحها  تر�سم  �سر�سة 

في حين تزدان المق�سورة الداخلية بتجهيزات 

من جلود فاخرة مع فر�س األكانترا الفخم، كما 

لم�سية  �سا�سة  على  الأو�سط  الكون�سول  ي�ستمل 

كبيرة.

ك�سفت �سركة لمبورجيني عن �سورة ت�سويقية ل�سيارة هجين 

جديدة ا�ستعدادا للك�سف عنها خالل م�ساركتها �سمن فعاليات 

معر�س فرانكفورت الدولي لل�سيارات.

اأو�ساط  داخل  المعروفة  لل�سيارة  الت�سويقية  ال�سورة  وتو�سح 

�سر�سة من  ريا�سية  تمتعها بمالمح   LB48H بالكود  ال�سركة 

وم�سابيح  الرفارف  على  الع�سالت  مفتولة  الق�سمات  خالل 

لثالثة  المق�سمة  الإ�ساءة  وعنا�سر  المن�سابة  النهاري  ال�سوء 

الجديدة  �سيارتها  اأن  اإلى  الإيطالية  ال�سركة  واأ�سارت  اأجزاء. 

لن تعتمد على دفع كهربائي خال�س من اأربعة محركات، لكن 

�سيوؤازرهم محرك V12 للعمل �سمن نظام دفع هجين، ومن 

ن�سخة   67 على  اإنتاجها  يقت�سر  التي  ال�سيارة،  طرح  المقرر 

فقط، ب�سعر 2.5 مليون دولر تقريبا.

المبورجيني تحبس أنفاس فرنكفورت بهجين ثمينة

تقنية  تعديالت  مانهارت  �سركة  اأجرت 

 GLC مر�سيد�س  �سيارة  على  وت�سميمية 

Coupé، التي تنتمي لفئة الطرازات الريا�سية 
معدلت  لزيادة   ،SUV الأغرا�س  متعددة 

اأدائها ومنحها المزيد من المالمح الريا�سية 

ال�سر�سة.

�ساحن  اأن  الألمانية  التعديل  �سركة  وو�سحت 

الجديد،  ال�سحب  ونظام  الجديد،  التربو 

ف�سال عن التح�سينات على مبرد هواء ال�سحن 

�ساعدت على زيادة قوة محرك مر�سيد�س من 

الدوران  لعزم  متر  نيوتن  ح�سان/700   510

GLC Coupé مانهارت تضع بصمتها على مرسيدس
الأق�سى اإلى 700 ح�سان/908 نيوتن متر.

 GLR 700 وبف�سل هذه القوة الجديدة تت�سارع

 7.8 في  كلم/�س   200 اإلى   100 �سرعة  من 

ثانية، ولتعبر ال�سيارة عن هذه القوة الجديدة 

تم منحها مجموعة عادم ريا�سي.

وتتميز ال�سيارة GLR 700 من خالل الجنوط 

21 بو�سة  الم�سنوعة من معدن خفيف قيا�س 

عن  ف�سال  المطفاأ،  الأ�سود  باللون  طالء  مع 

حليات باللون الأ�سفر، ورقاقات طالء لعنا�سر 

الكروم باللون الأ�سود.

 i30 N Project C �سيارتها  النقاب عن  ك�سف  �سركة هيونداي  تعتزم 

فرانكفورت  معر�س  فعاليات  �سمن  م�ساركتها  خالل  وذلك  الجديدة، 

الدولي لل�سيارات.

الريا�سية  من  الخا�س  الموديل  اأن  الجنوبية  الكورية  ال�سركة  وو�سحت 

على  يعتمد  محدودة،  باأعداد  اإنتاجه  �سيتم  والذي  المدمجة،   i30 N
الأ�سطوانات  رباعي  بمحركه   i30 N Performance الموديل  من�سة 

�سعة 2 لتر وبقوة 275 ح�سانا، وهو نف�س القوة التي �ستنطلق بها ال�سيارة 

الجديدة.

تر�سمها  �سرا�سة  مع  الن�سيابي  بالت�سميم  الجديدة  ال�سيارة  وتمتاز 

المكونات الم�سنوعة من األياف الكربون، وحافة ا�سبويلر على المقدمة 

وجنوط قيا�س 19 بو�سة.

المصدر: د ب أ

هيونداي تكشف عن طراز خاص من i30 N في فرانكفورت

.Mii و�سيات Citigo و�سكودا Polo و Up
وتاأكيدا لهذه النظرة الت�ساوؤمية حول م�ستقبل 

بالفعل  اأوبل  �سحبت  ال�سغيرة  ال�سيارات 

عدم  مع  ال�سوق  من   Adamو  Karl �سيارتيها 

اقتربت  كما  عر�سهما،  ترث  موديالت  تطوير 

اإلى  وبالإ�سافة  النهاية.  خط  من   Ka فورد 

الثالثي  حول  الرحيل  �سائعات  تحوم  ذلك، 

 .C1 وبيجو 107 و�ستروين Aygo تويوتا

وتمثل المحركات الكهربائية حاليا طوق النجاة 

لل�سيارات ال�سغيرة؛ حيث قامت فولك�س فاجن 

قررت  كما  الكهربائية،   Up �سيارتها  بتحديث 

الداخلي  الحتراق  محركات  اإحالة  �سمارت 

للتقاعد والعتماد على محركات كهربائية في 

�سياراتها ال�سغيرة.

�سيارة  تطوير  على  الأخرى  هي  ميني  وتعمل 

كهربائية �سغيرة، وبالإ�سافة اإلى ذلك اأعلنت 

من  كهربائية  موديالت  توفر  عن  واأوبل  بيجو 

208 و Corsa من البداية. 

واأعلنت »دراكو موتورز« اأن ال�سيارة الكهربائية 

GTE الخارقة يقت�سر اإنتاجها على 25 ن�سخة 
على  اأمريكي،  دولر  مليون  25ر1  ب�سعر  فقط 

اأن يتم طرحها بالأ�سواق في عام 2020.

وعلى باقي ج�سم ال�سيارة.

الجديدة   »The Boot« ال�سيارة  تقديم  ويتم 

بن�سخة للطرق الوعرة واأخرى ل�سباقات الرالي. 

وتتميز ن�سخة الطرق الوعرة من خالل الإطارات 

بحجم 37 بو�سة، ونظام التعليق المفرد على كل 

عجلة مع م�سار نب�س بطول 48 �سم، والذي ي�سل 

اإلى 55 �سم في ن�سخة الراليات.

محرك  �سواعد  على  الراليات  ن�سخة  وتعتمد 

V8 بقوة 659 ح�سانا، في حين تعتمد ن�سخة 

بقوة  محرك  �سواعد  على  الوعرة  الأرا�سي 

466 ح�سانا. ويتم توجيه هذه القوة لعجالت 

الدفع عبر ناقل حركة اأوتوماتيكي.

الوح�س  من  ن�سخ   5 اأول  اإنتاج  المقرر  ومن 

»The Boot« بحلول نهاية العام الجاري.



63

العدد )٤٨(

أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ ه أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ هـ62

�سدر عن وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية )المعجم البحري(، وذلك بعد بحث ُم�سٍن في 

عبدالرحمن  لموؤلفه  وخارجها،  ال�سلطنة  داخل  والإ�سالمية  العربية  المخطوطات  بطون 

�ستايبلز.  واإريك  الإ�سالمية  ال�سوؤون  في  والباحث  التفاهم  مجلة  تحرير  رئي�س  ال�سالمي 

على  تق�سيمه  وتم  الكبير،  القطع  640 �سفحة من  على  ا�ستمل  الذي  المعجم،  ويت�سمن 

6 اأجزاء، ثروة �سخمة من الم�سطلحات البحرية العربية في المحيط الهندي، تناولت 

والغو�س  الأ�سماك،  و�سيد  والمالحة،  والإبحار،  ال�سفن،  منها)بناء  مو�سوعات  عدة 

والبحث عن اللوؤلوؤ والعمالت النقدية(. ويتمثل الهدف من هذا المعجم في توثيق مجموعة تاريخية منتقاة من 

هذه الم�سطلحات البحرية المتنوعة في الأدب العربي، وفي المحيط الهندي، مع تركيز خا�س على التعابير 

الم�ستخدمة في الخليج وُعمان وجنوب �سبه الجزيرة العربية في الع�سر الإ�سالمّي، بدًءا من انت�سار الإ�سالم 

وحتى القرن الرابع ع�سر الهجرّي الع�سرين الميالدّي. ورغم اأنَّ العنوان ي�سير اإلى المحيط الهندي اإل اأنه ينبغي 

تو�سيح اأهمية عدم عّد هذا العمل محاولة لت�سجيل الم�سطلحات العربية الم�ستخدمة في هذا المحيط ال�سا�سع 

كافة؛ بل تلك الم�سطلحات التي كانت ت�ستخدمها بع�س الم�سادر العربية لو�سف جوانب ُمهمة للمحيط الهندي 

مع التركيز بوجه خا�س على الخليج وُعمان وجنوب �سبه الجزيرة العربية، ولم يرد ذكر الم�سطلحات العربية 

الم�ستخدمة في البحر الأحمر و�سرق اإفريقيا اإل قليال كما لم يرد ذكر م�سطلحات البحر الأبي�س المتو�سط اإل 

عندما تنطبق على �سياق المحيط الهندي مثل بع�س الكلمات التي ا�ستخدمها ابن بطوطة.

المصدر: العمانية

األوقاف تصدر )المعجم البحري(
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اأطلقت موؤ�س�سة بيت الغ�سام لل�سحافة والن�سر والإعالن، ممثلة في 

للقارئ  تتيح  التي  الذاتي  البيع  مبادرة خدمة  الغ�سام،  بيت  مكتبة 

الإ�سدارات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  بين  من  المطلوب  الكتاب  اختيار 

الكائن  الموؤ�س�سة  مبنى  مدخل  في  معرو�سة  للموؤ�س�سة،  المنوعة 

يمكن  الح�سارية  المبادرة  هذه  وبموجب  المكتبة.  باب  اأمام  بغال 

لوجود  الحاجة  دون  وقت،  اأي  في  المطلوب  الكتاب  انتقاء  للقارئ 

اإيداعه في ح�ساب الموؤ�س�سة  م�سرف المكتبة، وت�سديد الثمن عبر 

المو�سح في لفتة معلقة على زجاج واجهة المكتبة الأمامية، حيث 

يجد الم�ستري عبارة على لفتة اأخرى تقول: )اختر ما تحب من الكتب واأودع المبلغ في ح�ساب موؤ�س�سة بيت 

الغ�سام(. المبادرة تقوم على الثقة المطلقة في القارئ، وقد و�سعت الموؤ�س�سة �سعرا موحدا رمزيا لمجموعة 

محددة من الكتب و�سعت على طاولة م�ستقلة، ويبلغ �سعر الكتاب الواحد ريال عمانيا واحدا فقط. وفي لم�سة 

اإن�سانية اأتاحت المبادرة لمن ل يملك �سعر الكتاب اأن يختار كتابا واحدا من بين هذه العناوين المحددة وياأخذه 

كهدية مجانية، وفقا لما تن�س عليه اإحدى الالفتات: )اإذا اأعجبك كتاب ول ت�سمح ميزانيتك ب�سرائه، تف�سل 

باعتباره هدية من المكتبة(. وهذا يقت�سر على الكتب التي تم تحديد �سعرها بريال واحد فقط. بينما توجد 

طاولة اأخرى تعر�س عليها كتب مختلفة ول تخ�سع لعر�س الأ�سعار ال�سابق اأو الإهداء المجاني.

القراءة وتوفير  الثقافة وتعزيز  لن�سر  الحثيثة  واأهدافها وم�ساعيها  الموؤ�س�سة  المبادرة �سمن جهود  تاأتي هذه 

الكتاب باأ�سعار مي�سرة وفي متناول الجميع.

تجري ال�ستعدادات حاليا في وزارة التراث والثقافة ممثلة بدائرة التراث والثقافة لمحافظة �سمال 

الباطنة ب�سحار، لإقامة معر�س الكتاب، خالل الفترة من 24 اأكتوبر اإلى 2 نوفمبر 20١٩م، وذلك 

في مجمع �سيتي �سنتر التجاري بولية �سحار.  ي�ستمل ف�ساء المعر�س على مائة من�سة للعر�س. 

ومن المتوقع م�ساركة العديد من الجهات الر�سمية والأهلية والخا�سة مثل وزارة الإعالم، ووزارة 

والن�سر والإعالن، وجامعة  لل�سحافة  الغ�سام  الم�ستهلك، وموؤ�س�سة بيت  ال�سياحة، وهيئة حماية 

الثقافي، والجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وغيرها.    وت�ستعد موؤ�س�سة بيت  �سحار، والنادي 

الغ�سام للم�ساركة في المعر�س بت�سكيلة وا�سعة من اإ�سداراتها المنوعة وعناوينها الجديدة، اإلى جانب اإقامة 

ليلة خا�سة بها �سمن برنامج الفعاليات الثقافية الم�ساحب، الذي �سي�سم مجموعة من الفعاليات التي تقدمها 

موؤتمرا  القادمة  الأيام  خالل  �ستعقد  والثقافة  التراث  وزارة  اأن  بالذكر  جدير  الم�ساركة.  الموؤ�س�سات  بع�س 

�سحفيا لالإعالن عن المعر�س والك�سف عن تفا�سيل برنامجه الثقافي.

معرض الكتاب بصحار أواخر أكتوبر الجاري

بيت الغشام تطلق مبادرة الخدمة الذاتية
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صدر ضمن سلسلة »ذاكرة عمان المصورة«

"الباطنة ومسندم"

لل�صحافة  الغ�صام  بيت  موؤ�ص�صة  عن  حديثا  �صدر 

وم�صندم:  )الباطنة  كتاب  والإعالن  والن�صر 

الذي  الثاني(  الجزء  ـــ  الم�صورة  عمان  ذاكرة 

يقدم الباطنة وم�صندم في مئات ال�صورة النادرة 

لعمان  بوت  �صارل�س  الإنجليزي  الم�صور  التقطها 

المعا�صرة،  النه�صة  لعمر  الأولى  البدايات  في 

من  الن�صر  حقوق  ب�صراء  الموؤ�ص�صة  وقامت 

الدكتور  قبل  من  وتعاون  كبير  بجهد  اأك�صفورد، 

عبدالرحمن ال�صالمي الذي قام بتحرير المادة، 

والفنان عبا�س غالم الذي تولى مهمة الت�صميم، 

الذي  الحجري  �صعيد  بن  عبداهلل  جانب  اإلى 

تولى مهمة الإعداد للن�صر.  وياأتي هذا الكتاب/ 

»الباطنة  الم�صورة  ُعمان  ذاكرة  من  الألبوم« 

ت�صارل�س  والفنان  الم�صور  روؤية  �صمن  وم�صندم، 

بات لعر�س �صورٍة �صاملٍة عن ُعمان بكل جوانبها 

م�صروًعا  امتلك  حينها  ال�صتينات،  منت�صف  منذ 

اأق�صاها  من  بال�صورة  ُعمان  توثيق  وهو  فريًدا 

الم�صورة  المجموعة  هذه  اإّن  ثم  اأق�صاها.  اإلى 

التاريخ  في  الدخول  تتق�صد  الفنان  اأعمال  من 

والإن�صان  الطبيعة  بين  جامعًة  والأنثربولوجيا 

والتالوؤم  والحوار  الإنجاز  عمليات  في  والعمران 

والك�صف، وقبل ذلك وبعده الفهم والمتابعة. 

ـــة ـــات النهض ـــن بداي ـــا م ـــاريًخا مهّم ـــب تـــــــ ـــادرة تكت ـــور الن ـــات الص مئ
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واأخيًرا اعتمد الفنان في اعتباراته الفنية على 

التطورات التي كانت جارية بالبالد قبل ن�سف 

النه�سة  غمار  في  تدخل  تطورات  وهي  قرن، 

جاللة  عهد  في  المجالت  �ستى  في  الُعمانية 

تعالى  اهلل  حفظه  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان 

ورعاه.

ويحتوي الكتاب على �سور نوعية ومهمة تر�سد 

من  الفترة  في  وم�سندم  الباطنة  تاريخ  وتوثق 

التي  ال�سور  وتج�سد  اإلى١٩٧٥م.   ١٩66 عام 

وتر�سم  مهمة  جوانب  الكتاب  عليها  ا�ستمل 

مالمح دقيقة جدا عن الحياة في عمان خالل 

تلك الحقبة المهمة، ل�سيما واأنها تج�سد ق�سة 

الحديثة  عمان  اإلى  الأم�س  عمان  من  التحول 

وي�ستمل  المباركة.  النه�سة  ع�سر  تعي�س  التي 

الكتاب على �سروحات لل�سور باللغتين العربية 

مهمة  اإ�ساءات  للقارئ  يقدم  ما  والإنجليزية، 

عن محتوى ال�سور وتفا�سيلها الدقيقة الغنية 

بذاكرة المكان والزمان والإن�سان.

سحر المكان
�سليمان  بن  عبدالرحمن  الدكتور  يقول 

وهذه  تقديمه:  في  ال�سل�سلة،  محرر  ال�سالمي، 

الم�سورة«.  ُعمان  »ذاكرة  �سميناها:  ال�سل�سلة 

اأبنائها  من  كثيرين  باأّن  حظيت  فُعمان 

على  واأقبلوا  بفرادتها  �سحروا  اأبنائها  وغير 

اأو  اأو بالت�سوير  اأو بالر�سم  ت�سويرها بالكتابة 

بهذه الأ�سكال كّلها مًعا. ُعمان ما يزال طابعها 

الخا�س في الموقع والزمان والمكان والإن�سان، 

الفنانين  ومن  الموهوبين،  من  عدٌد  قام  وقد 

المبدعين، ومن الرّحالة الم�ستك�سفين بزيارة 

ُعمان على مدى قرون منذ رحالت الم�ستك�سف 

الرابع  القرن  في  بولو  ماركو  ال�سهير  البندقي 

و�سَوٌر  ور�سوٌم  لوحاٌت  لهم  وكانت  ع�سر. 

عن  اأو  اإح�سا�ساتهم  عن  عبرت  فوتوغرافية 

الإن�سان  بالتحديد:  وتناولت  اهتمامهم،  وجوه 

والطبيعة.

ُعمان  بذاكرة  ُتعنى  اأن  ال�سل�سلة  هذه  وتريد 

ُعمان  عن  من�سَوٍر  نتج 
ُ
اأ وبما  هذه،  رة  الم�سوَّ

في العقود الأخيرة، فالتغيير �سريٌع اأو مت�سارع، 

تقليدًيا  اأو  كال�سيكًيا  اأو  قديًما  الآن  نراه  وما 
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الحداثة  �سديد  اأربعة  اأو  عقوٍد  ثالثة  قبل  كان 

رة  الم�سوَّ ال�سل�سلة  هذه  فاإّن  ولذا  والع�سرية، 

ُتعنى  اأو  تجمع  لُعمان  رة  الم�سوَّ الذاكرة  اأو 

خالل  من  بُعمان  الآخر  اهتمام  اأمور:   بثالثة 

التطور  وتثبيت   – الفوتوغرافي  الت�سوير 

العماني من خالل الذاكرة الت�سويرية؛ واأخيرا 

عك�سته  الذي  الم�سور  الإبداعي  النتاج  اإبراز 

تاأثير �سورة ُعمان ال�ساحرة .

صورة األمس
ـــ  الرحبي  �سيف  بن  محمد  الروائي  ويقول 

الكتاب  الغ�سام، حول  بيت  موؤ�س�سة  مدير عام 

واهمية ال�سورة: »ال�سورة تكتب تاريخها دون 

تقولها  التي  التفا�سيل  من  المزيد  اإلى  حاجة 

اأ�سبحت  ال�سورة  تقادمت  وكلما  الكلمات.. 

تاأثيرا  واأ�سد  اللغة،  مفردات  من  بالغة  اأكثر 

مما ترومه الكلمة اإذ تتجّلى اإبداعا، فال�سورة 

اإلى قوامي�س تف�ّسر  اأعين ل تحتاج  اأمام  اإبداع 

ما  تف�ّسر  وحدها  الروح  اإنما  تراه،  ما  لها 

ينعك�س على اإطاراتها من تلك اللغة العالمية«.

ما  ال�سورة  »في  الرحبي:  محمد  وي�سيف 

باإمعان،  العين  تقروؤها  معاٍن  من  يح�سى  ل 

الإطار..  حدود  من  اأبعد  اإلى  بالروح  وت�سافر 

الذي  الف�ساء  لها  ي�سبح  الورق،  حبر  ومن 

يدرك،  ل  كاأنها  تباعد  زمنا  ت�ستعيد  تريده، 

التغيير..  �سنوات  مع  تناءى  مكانا  وتتذكر 

ورغبات التغّير.

الفني  التوثيق  اأّمة،  ذاكرة  ال�سورة  تبقى 

والأ�سهل تداول.. والأ�سل�س قيادا نحو ف�ساءات 

الروح.

يحظ  لم  بال�سورة  الهتمام  فاإن  عمان  وفي 

�سمو�سها  لتوثيق ذاكرات غربت  ي�ستحقه،  بما 

مّر..  ما  مالمح  تحديد  من  نتمكن  اأن  دون 

واأثرت  اأّثرت  واأحداث.. وحوادث  من �سخو�س 

الكثير  الأم�س  من  يبق  فلم  العماني،  التاريخ 

اأبناء  ليراها  العتيد  الما�سي  يحفظ  مما 

الحا�سر المجيد«.

الهتمام  لغياب  »كان  اأنه:  الرحبي  ويرى 

وهناك  واأ�سبابه،  مبرراته  قديما  بال�سورة 

خزائن  بها  تحتفظ  النادرة  ال�سور  من  كنوز 

اأنها تروي ب�سكل  باعتبارها كنزا خا�سا، رغم 

ما ذاكرة وطن، نتمنى اأن نراها ذات يوم �سمن 

م�سروعنا )ذاكرة عمان الم�سورة(.. المعنية 

ب�سور الأم�س لتحكي لجيل الحا�سر والغد في 

بالدنا �سيئا عن تاريخ عمان.. القديم

الغ�سام  بيت  )موؤ�س�سة  موؤ�س�ستنا  تتبنى  وحين 

تدرك  فاإنها  كهذا  م�سروعا  والترجمة(  للن�سر 

ثراء  من  العماني  لالإن�سان  يقدمه  ما  اأهمية 

وثقته ال�سورة في مرحلة من مراحل النبعات 

مطلع  ال�سلطنة  �سهدته  الذي  الح�ساري 

�سبعينات القرن الما�سي«.

عن تشارلس بات
الم�سور  �سيرة  عن  نبذة  الكتاب  وي�ستمل 

الذي  بات)١٩٣٥-2006(،  ريت�سارد  ت�سارل�س 

عام  التحاقه  وبعيد  ع�سكرية،  عائلة  في  ولد 

١٩٥٣م ب�سالح ال�ستخبارات البريطاني، عمل 

األمانيا  اأق�سام الأمن الميدانية في كل من  في 

ومحمية  وعدن  وقبر�س  وهولندا  وبلجيكا 

جنوب عدن. 

الإقليمي،  بالجي�س  التحق  ١٩60م  عام  وفي 

المدنيين،  من  مكونة  احتياطية  قوة  وهي 

اإداري  ك�سابط  اأعوام  اأربعة  اأم�سى  وبالتالي 

عاد  الفترة  هذه  غ�سون  وفي  الدفاع،  بوزارة 

كمحلل  ال�ستخبارات  ب�سالح  مجددا  والتحق 

لل�سور الفوتوغرافية. 

في  ان�سم  اإنجلترا،  خارج  العمل  قرر  وعندما 

عام ١٩66م اإلى قوات �سلطان عمان الم�سلحة 

وحبه  حر�سه  نتيجة  تمكن  وقد  رائد،  برتبة 

للت�سوير من توثيق خدمته في عمان على مدى 

اثني ع�سر عاما باأكثر من �سبعة اآلف �سريحة 

٣٥ ملم ملونة، ا�ستملت على �سور لقوات عمان 

الحياة  واأوجه  الطبيعية،  والمناظر  الم�سلحة، 

ولجاللة  للعمانيين  �سخ�سية  و�سور  عموما، 

ال�سلطان المعظم. 
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التسهيالت العسكرية العمانية 
لبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية 

إبان الحرب العالمية الثانية 
ال�صلطان  من  البريطانية  الحكومة  طلبت  الثانية  العالمية  الحرب  فتيل  ا�صتعال  قبيل 

�صعيد بن تيمور)1932 -1970م( منحها بع�س الت�صهيالت ال�صرورية باأرا�صيه في حال 

ن�صوب الحرب، وبعد �صهر من بدء الحرب العالمية الثانية اأر�صلت بريطانيا في 30 نوفمبر 

اأي  اأرا�صيه من  لل�صلطان توؤكد فيها على حمايتها لجميع  1939م ر�صالة تعهدات �صرية 

الوكيل   )Hickinbotham( هيكينبوثام  اإلى  بر�صالة  ال�صلطان  رّد  وقد  خارجي،  عدوان 

لتقديم  ا  م�صتعًدً �صيكون  بموجبها  التي  �صروطه  ن  تبيِّ م�صقط،  في  البريطاني  ال�صيا�صي 

الت�صهيالت الالزمة للحلفاء خالل الحرب، وهي كالتالي:

 عماد بن جاسم البحراني
باحث وكاتب في التاريخ

معاهدة  اأي  في  طرًفا  م�سقط  تكون  اأن   -١

�َسِلْم طالما تطال هذه المعاهدة حدود م�سقط 

وم�سالحها.

2- اأن تتوقف الخدمات والت�سهيالت الممنوحة 

تلك  عدا  ما  في  ال�سلم  عند  الحرب  زمن  في 

المقدمة باإذن خا�س من ال�سلطان.

الم�سائل  كافة  في  ال�سلطان  ي�ست�سار  اأن   -٣

يح�سل  واأن  بال�سلطنة،  تتعلق  التي  ال�سيا�سية 

زعماء  مع  مبا�سرة  التعامل  قبل  اإذنه  على 

القبائل الُعمانية.

على  حظر  باأي  الهند  حكومة  تقوم  ل  اأن   -4

ت�سدير المواد الغذائية من الهند اإلى م�سقط.

 20 بواقع  مالية  م�ساعدات  على  الح�سول   -٥

البحرية  قيام  حالة  وفي  �سهرًيا،  روبية  األف 

الالزمة  الم�ساعدات  بتقديم  البريطانية 

حدوث  اأو  عليه  اعتداءات  اأي  لمنع  لل�سلطان 

ا�ستقرار  تزعزع  اأن  �ساأنها  من  داخلية  قالقل 

 ١6 مبلغ  اإلى  �سيقل�س  الدعم  فاإن  ال�سلطنة، 

�سهرين  دعم  طلب  كما  �سهرًيا.  روبية  األف 

روبية  األف   ٥0 بمبلغ  عاجاًل  ا  وقر�سً مقدًما 

له  وال�سماح  الح�سون  وت�سييد  لترميم 

بالح�سول على قر�س زنجبار مقدًما.

ال�سلطان  �سروط  على  بريطانيا  وافقت  وقد 

من  لل�سلطان  وعد  وتقديم  الأولى،  الثالثة 

المواد  تدفق  ا�ستمرار  ي�سمن  الهند  حكومة 

ال�سرط  في  جاء  كما  م�سقط  اإلى  الغذائية 

بالدعم  المتعلق  الخام�س  ال�سرط  اأما  الرابع. 

المالي فتذكر الوثائق اأن ال�سلطات البريطانية 

تتفق مع وجهات نظر المقيم ال�سيا�سي في اأن 

زمن الم�ساومات قد ولى، واأنها يجب اأن تمنح 

ال�سلطان الم�ساعدات حتى لو اأنها بدت كبيرة 

ن�سبًيا.

لحماية  ا�ستعدادها  كامل  بريطانيا  اأبدت  كما 

العدوان الخارجي - بما  ال�سلطان من  اأمالك 

بالإ�سافة  الحرب،  فترة  خالل  جوادر-  فيها 

التي  الحربية  بالمعدات  ال�سلطان  مد  اإلى 

منحة  من  بدًل  اأو  اإلى  اإ�سافة  مجاًنا  حددها 

وقد  اأ�ساًل.  له  التي منحت  المجانية  الأ�سلحة 

تلك  على  البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل  عقب 

باأن  لحكومته-  بعثه  تقرير  في   - الم�ساعدات 

عمان ح�سلت من قبل بريطانيا على امتيازات 

اأكثر من اأي دولة عربية اأخرى.

انطلقت   ١٩٣٩ عام  �سبتمبر  من  الأول  في 

ت�سربت  وقد  الثانية،  العالمية  الحرب  �سرارة 

وبداأ  ُعمان،  اإلى  ومجرياتها  الحرب  اأخبار 

الدول  لن�سغال  اإيران  ا�ستغالل  من  الخوف 

الكبرى في الحرب ومحاولة احتاللها لعمان.

خالل  تيمور  بن  �سعيد  ال�سلطان  تلقى  وقد 

ثالثة  ١٩40م  عام  من  الأخيرة  الأ�سهر 

خطابات بهذا ال�ساأن من كٍل من:

الحارثي يعر�س عليه  ال�سيخ عي�سى بن �سالح 

ما  اإجراءات  اتخاذ  في  له  وتاأييده  خدماته 

ل�سد اأي هجوم محتمل من اإيران على ُعمان.

م�ست�سار ال�سيخ �سليمان بن حمير يقترح فيه اأن 

ي�ستقبله ال�سلطان لمناق�سة الأو�ساع الم�ستجدة 

حالًيا في العالم وم�سقط وُعمان.

ثقة  ومحل  م�سهور  قا�ٍس  وهو  �سالم  بن  عبيد 

الإمام يقترح فيه اأن يح�سر اإلى م�سقط مبعوًثا 

ال�سلطان  مع  لالجتماع  لالإمام  ر�سميا  وممثاًل 

ومناق�سة الأو�ساع في عمان والعالم.

هذه  فحوى  تيمور  بن  �سعيد  ال�سلطان  ناق�س 

الخطابات الثالثة مع القن�سل البريطاني في 

�سالح  بن  عي�سى  �سكر  اأقترح  الذي  م�سقط، 

على عر�سه واإبالغه باأنه لي�س لدى م�سقط اأي 

قلق اأو مخاوف من اإمكانية اأن تقوم اإيران بعمل 

�سليمان  وبخ�سو�س  وعمان.  م�سقط  تجاه  ما 

اإبالغهما  فيجب  �سالم  بن  وعبيد  حمير  بن 

قبل  من  بها  مرحب  م�سقط  اإلى  زيارتهما  اأن 

ال�سلطان.

لقد رحب ال�سلطان بهذه المقترحات،  وو�سح 

للقن�سل اأنه �سخ�سيا ل يتوقع قيام اإيران ب�سن 

اأن  يود  ولكنه  وُعمان،  م�سقط  على  هجوم  اأي 

يعلن تاأكيد بريطانيا باأن ان�سغالها في الحرب 

لن يمنعها من تقديم الحماية والدعم الالزم 

باأي  القيام  اإيران في  لم�سقط في حال فكرت 

لهوؤلء  يكتب  �سوف  وباأنه  تجاهها،  عدوان 

الثالثة بهذا المعنى.

التحاد  قيام  احتمال  من  الُعمانيون  قلق  كما 

ال�سوفييتي بهجوم جوي على ُعمان خالل فترة 

الحرب، وت�سف التقارير البريطانية باأن هذه 

ال�سلطان  ال�سقة جًدا بين  المخاوف قد قربت 

وبين زعماء وم�سايخ ُعمان، ولكن هذا الرابط 

اأن  يمكن  البريطاني-  القن�سل  يذكر  كما   –
زادت  اإذا  وبخا�سة  لحظة  اأي  في  ينفرط 

وحتى  الطبيعية  حدودها  عن  المخاوف  هذه 

ال�سلطان نف�سه قلق جًدا ولكن اإلى اأي حد فهذا 

اأي   – لأنه  اأدركه  لم  ما  للقن�سل-  والقول   –
ال�سلطان- ماهر جًدا في اإخفاء م�ساعره.

اأنه  لي  »بدا  البريطاني:  القن�سل  وي�سيف 

اأنه ل يزال هناك كثير  مدرك وب�سورة جيدة 

من ال�سفن والبوارج الحربية البريطانية تجوب 

م�سقط  �سواحل  عن  بعيًدا  الخليج  �سواحل 

وربما كان هذا هو ال�سبب الذي �سبب �سداًعا 

وقلًقا لزعماء عمان وبالتالي فاإن زيارتهم اإلى 

م�سقط اأ�سبحت مهمة لتبديد هذه المخاوف«.

اأما على الجانب الأمريكي، فقد كانت الوليات 

الثانية  العالمية  الحرب  قيام  عند  المتحدة 

قيام  اأن  اإل  الحرب،  تجاه  الحياد  مبداأ  تلتزم 

 Peart(اليابان بالهجوم على ميناء بيرل هاربر

Harber( في �سهر دي�سمبر ١٩4١م، وتعر�س 
من  لالعتداءات  الأمريكية  التجارية  ال�سفن 

لمبداأ  الراف�سة  الألمانية  الغوا�سات  قبل 

الأمريكية  المتحدة  الوليات  دفع  الحياد، 

الحلفاء.  دول  جانب  اإلى  الحرب  في  للدخول 

اأنه  المتحدة  الوليات  اأدركت  لذلك  وكنتيجة 

جوية  ت�سهيالت  على  الح�سول  من  لها  بد  ل 

منطقة  اأجواء  في  الأمريكية  الطائرات  لمرور 

 عي�سى بن �سالح

 الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر الأمريكي
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فيها،  قواعد  على  والح�سول  العربي،  الخليج 

لذلك قامت الحكومة الأمريكية بالتفاو�س مع 

الحكومة  وبم�ساركة  وُعمان  ال�سعودية،  كل من 

البريطانية وذلك في عام ١٩42م من اأجل هذا 

الغر�س.

بين  ال�ساأن  هذا  في  مفاو�سات  عقد  وتم 

طريق  عن  م�سقط  وحكومة  المتحدة  الوليات 

من  الفترة  خالل  البريطانية  الهند  حكومة 

الوزير  قادها  ١٩42م،  نوفمبر  اإلى  يونيو 

ميريل  نيودلهي  في  الأمريكي  المفو�س 

لل�سوؤون  الهند  حكومة  و�سكرتير   )Merrell(
الخارجية وييتمان )Weightman(. وعلى اإثر 

بالهند  الأمريكي  الوزير  قام  المحادثات  تلك 

الأمريكي  الخارجية  وزير  اإلى  ر�سالة  باإر�سال 

تقوم  اأن  تف�سل  الهند  حكومة  باأن  فيها  اأبلغه 

دبلوما�سية  بات�سالت  الأمريكية  الحكومة 

الح�سول  بهدف  م�سقط  �سلطان  مع  مبا�سرة 

ل�سالح  ال�سلطنة  من  الت�سهيالت  تلك  على 

ذاته  الوقت  وفي  الأمريكية.  الجوية  القيادة 

مذكرة  باإر�سال  ميريل  الأمريكي  الوزير  قام 

اإلى �سكرتير حكومة الهند في 8 يوليو ١٩42م 

ال�سلطان  موافقة  على  الح�سول  منه  طالًبا 

المتحدة  الوليات  لجي�س  الت�سهيالت  لمنح 

لبريطانيا،  الممنوحة  بالت�سهيالت  اأ�سوة 

وت�سمل هذه الت�سهيالت على الآتي:

ا�ستخدام المطارات في اأرا�سي �سلطنة م�سقط 

خدمات  �سمن  العاملة  الطائرات  بوا�سطة 

جي�س الوليات المتحدة.

»م�سيرة«  و  »�ساللة«  في  مباٍن  باإن�ساء  الإذن 

لأ�سراب  نزول  محطات  وعلى  الحد«  »راأ�س  و 

الطائرات في تلك الأماكن.

من  ممكن  عدد  اأقل  بنزول  الإذن  منح 

هذه  و�سيانة  لت�سغيل  الالزمين  الأ�سخا�س 

ل�سلكي  محطات  وت�سغيل  واإن�ساء  الطائرات 

التابع  الجو  ل�سالح  �سرورية  جوية  واأر�ساد 

الخدمات  مثل هذه  لتدعيم  المتحدة  للوليات 

القائمة بموافقة �سالح الجو الملكي البريطاني 

.)Royal Air Force(

حكومة  من  مذكرة  ت�سلم  اأنه  ميريل  وذكر 

الهند تفيد باأنه تمت ات�سالت ما بين القن�سل 

بن  �سعيد  وال�سلطان  م�سقط  في  البريطاني 

تيمور جاءت نتيجتها موافقة ال�سلطان على منح 

المتحدة،  الوليات  تطلبها  التي  الت�سهيالت 

الت�سهيالت  هذه  تحقيق  ربط  ال�سلطان  ولكن 

بالعديد من المطالب وال�ستراطات.

ب�سروط  الأمريكية  الحكومة  قبلت  وقد 

في  الجوية  الت�سهيالت  منح  حول  ال�سلطان 

خالل  الأمريكية  للطائرات  ال�سلطنة  اأرا�سي 

بها  بعث  برقية  ففي  الثانية،  العالمية  الحرب 

 )Cordell Hull( وزير الخارجية كوردل هل

الوزير  اإلى  ١٩42م  نوفمبر  من  الرابع  في 

الحربية  وزارة  اأبلغت  »لقد  فيها:  ميريل، جاء 

وزارة الخارجية موافقتها على معظم ما جاء 

من نقاط في �سروط ال�سلطان«.

لم يكن المحارب القرطاجي الأ�سطوري الثائر 

ا�ستعادة كرامة  اأكثر من  )حنبعل( يرغب في 

�سعبه وهيبة وطنه قرطاج، جراء الإذلل الذي 

المت�سيدة  الرومانية  الإمبراطورية  تمار�سه 

على الم�سرح الع�سكري وال�سيا�سي اآنذاك. وقد 

تكبد المحارب الفذ حنبعل الكثير من الم�ساق 

�سبيل  في  الوعرة  الطرق  وتنكب  والم�ساعب، 

الوحو�س  اأق�سى  يناطح  باأنه  درايته  رغم  ذلك 

لقد  وعنفوانا.  �سولة  الإمبراطوريات  واأعتى 

كانت مغامرة عنيفة وجريئة تلك التي قام بها 

في �سبيل مهاجمة روما في عقر دارها، حيث 

الفيلة، عبر  �سلك بجي�سه، الذي ا�ستخدم فيه 

الوعرة  ممراتها  وطاف  الألب،  جبال  �سل�سلة 

والمتجمدة، وتحمل ق�ساوة الطق�س البارد جدا 

وطول  والجوع  والأوبئة  والعتاد  الموؤونة  وقلة 

الجند  من  العديد  جراءه  لقي  الذي  الطريق، 

الألب  جبال  مجاهيل  في  اأمره  وانتهى  حتفه 

وغاباتها الموح�سة.

لقد كانت روما في ماأمن تام من جهة الجبال، 

الأ�سباح  تهاجمها  اأن  خلدها  في  يدر  فلم 

القرطاجية غيلة من وراء ظهرها المنيع الذي 

ل يمكن ت�سلقه وعبور متاهاته واجتياز فخاخه 

العظيم  القرطاجي  القائد  اأن  اإل  ومقاتله، 

القوية  واإرادته  الع�سكرية  ببراعته  روما  فاجاأ 

الذل  هيمنة  من  التحرر  برغبة  المدفوعة 

التي  الهزائم  بروما  فاألحق  الروماني،  والقهر 

فدوخت  كبرياءها،  وك�سرت  خا�سرتها  اأدمت 

الأمهات  واأبكت  ال�سا�سة  وحيرت  القادة 

الرومانيات الالتي لم يتعودن البكاء على قتلى 

الحروب.

التي ح�سل عليها حنبعل بعد عودته  المكافاأة 

له،  وخذلنهم  له  قومه  تنكر  هي  روما  اإلى 

فقد اعتبروا ما قام به ت�سرًفا فرديا، وكثرت 

حوله الموؤامرات والد�سائ�س، خوفا من انتقام 

اإلى  المطاف  خاتمة  في  ا�سطر  حتى  روما، 

�سد  وينا�سره  يعا�سده  من  عن  بحثا  الهرب 

الطغيان الروماني. وتحت مطاردة الرومانيين 

رحبت،  بما  الأر�س  به  �ساقت  وعمالئهم 

الأر�س  من  �سغير  متكئ  على  راأ�سه  فاأ�سند 

وتجرع ال�سم ثم مات وحيدا طريدا اأعزل.

الفيل�سوف  قبله  اختاره  الذي  الختيار  ذات 

وخيروه  قومه  خذله  حين  �سقراط  اليوناني 

متهمينه  مبادئه،  عن  التخلي  اأو  الموت  بين 

بالخروج على الدين وت�سميم اأفكار الن�سء.

والثورات  الر�سالت  تواريخ  في  المتاأمل  اإن 

الكبرى يرى اأن خذلن هذه الدعوات ياأتي من 

وتنويرهم  تحريرهم  ت�ستهدف  الذين  اأهلها 

اإلى  تغيير حياتهم  اإلى  وت�سعى  بهم،  والرتقاء 

ال�سعوب والدول  اأن هذه  اإل  المراتب الأ�سمى، 

فتقف  وعظمائها،  واأبطالها  لدعاتها  تتنكر 

تكافئهم  اأن  من  بدل  م�سارهم  وتعيق  �سدهم 

وتنا�سرهم في تحقيق اأهدافهم النبيلة.

اأغلب  في  اليوم  المبدع  يعي�سه  الخذلن  هذا 

حيث  العربي،  الوطن  ل�سيما  الأر�س،  اأنحاء 

والزيف  القمع  �سياط  تحت  الحريات  ت�سيع 

الكثير  مع  التعامل  في  واله�سا�سة  الإعالمي 

من الق�سايا الم�سيرية التي توؤرق بال المبدع 

من  نخرج  فمتى  م�سجعه...  وتق�س  والمفكر 

ظلمات هذا النفق؟

*****

وَلْم َتُكْن ُمذِنًبا اأْن ِجْئَت في َعَجٍل

َك الَوَجُع ْن َمرَّ
َ
                     وَلْم َتُكْن ُمخِطًئا اأ

وَلْم َتُكْن ماِرًقا اإْذ ُقْلَت لْمراأٍة

                    دمي الُبَحيراُت، لكْن خاَنَك الَبَجُع

طريق حنبعل

حسن المطروشي

على

 �سليمان بن حمير 

  م�ساهد من لندن بعد الق�سف الألماني لها
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كان ذلك الجيل، جياًل ذهبًيا مميًزا، اإذ قامت 

ُعمان  بنوا  الذين  اأكتافهم، وهم  النه�سة على 

جهدهم  معطين  بالنهار،  الليل  موا�سلين 

اإذ  واإخال�س؛  اأمانة  بكلِّ  البلد،  لبناء  ووقتهم 

ال�سلطان  لجاللة  والإخال�ُس  الوطن  بناُء  كان 

هو �سعارهم، واأنكروا ذواتهم في �سبيل ذلك، 

قامت  التي  الأولى  واللبنات  الأ�سا�س  فكانوا 

ذكرُت  وقد  ُيذكر.  مقابل  دون  الدولة  عليها 

ولم  الن�سيان  اإلى  ذهب  من  منهم  اأّن  �سابًقا 

يح�سل على �سيء، ومنهم من عانى ب�سمت، 

ومنهم من حمل في قلبه الأ�سى لما و�سل اإليه 

حاله.

ترك  الذي  الوحيد  يكن  لم  مراد،  والأ�ستاذ 

فالقائمُة  الوطن؛  اإلى  وعاد  الخارج  في  عمله 

منا�سبهم  تركوا  لأ�سخا�س  جًدا  طويلٌة 

ُعمان،  اإلى  وعادوا  الخارج  في  وامتيازاتهم 

ال�سعبة  الظروف  رغم  الواجب،  لنداء  تلبيًة 

في تلك الفترة.

من  هناك  اأّن  وجدُت  »ُهّن«،  كتاب  اأقراأ  واأنا 

الن�ساء من ت�سابهت ظروُفها مع بع�س  الرجال 

اأنهم  اإل  الخارج،  في  وعملوا  در�سوا  الذين 

رغم  الوطن،  اإلى  وعادوا  بامتيازاتهم  �سّحوا 

الظروف ال�سعبة التي اأحاطت بهم وباأعمالهم 

في تلك الفترة ال�سعبة. وتاأتي اآ�سيا الخرو�سي 

اأجرْتها عزيزة  في مقدمة هوؤلء؛ ففي مقابلة 

معها ون�سرْتها  في جريدة ُعمان، عدد ١2 يونيو 

١٩٩4، تحت عنوان »اآ�سيا الخرو�سي.. ذاكرة 

بين وعورة الزمن والت�ساري�س«، - وهو عنوان 

التي  �سيفَتها  عزيزة  ف  تعرِّ  - ر  ومعبِّ ملفت 

التمري�س  دائرة  مديرة  حينذاك  تعمل  كانت 

بوزارة  ال�سحية  لل�سوؤون  العامة  المديرية  في 

في  التمري�س  كلية  دخلت  باأنها  ال�سحة، 

عام  الدرا�سة  واأكملت   ،١٩60 عام  بريطانيا 

ثمانية  لمدة  بريطانيا  في  فا�ستغلت   ،١٩6٣

عام  التوليد  بمعهد  التحقت  وبعدها  �سهور، 

ثماني  لمدة  ال�سعودية  في  وا�ستغلت   ،١٩6٥

 ،١٩٧٣ عام  ُعمان  اإلى  رجَعْت  ثم  �سنوات، 

وقد تم تعيينها في م�ست�سفى �سمائل كم�سوؤولٍة 

جديًدا  كان  الذي  بالم�ست�سفى  التمري�س  عن 

عن  المقدمة  هذه  قيمة  نعرف  ولكي  وقتها. 

في  ثم  بريطانيا  في  وا�ستغلت  در�ست  واحدة 

على  نركز  اأن  بد  ل  �سنين،  ثماني  ال�سعودية 

ظروف م�ست�سفى �سمائل الذي ا�ستغلت فيه في 

تلك الفترة.

لم  الفترة  تلك  »في  الخرو�سي:  اآ�سيا  تقول 

فقد  كهرباء؛  ول  ات�سال  اأجهزة  ل  نملك  نكن 

على  الطاقة  توليد  في  يعتمد  الم�ست�سفى  كان 

وحتى  �سوارع،  توجد  تكن  ولم  خا�سة،  ماكينة 

كّنا  وعندما  عندنا،  تكن  لم  الإ�سعاف  �سيارة 

�سمائل  م�ست�سفى  من  المري�س  ننقل  اأن  نريد 

في  خولة  وم�ست�سفى  النه�سة  م�ست�سفى  اإلى 

العا�سمة م�سقط، كّنا ن�ستخدم �سيارة )البيك 

واق  كغطاء  البطانّيات  ن�سع  وكّنا  اأب(، 

والأتربة،  الغبار  اإليه  ي�سل  ل  حتى  للمري�س، 

الحديدي  الإطار  في  ال�سّقايات  ن�سع  وكّنا 

اإلى  المري�س  باإي�سال  ونقوم  لل�سيارة، 

اأو  الليل  في  كان  �سواء  وقت،  اأيِّ  في  العا�سمة 

اأو ثالث  النهار، وكّنا نقوم بهذا العمل مرتين 

ب�ساعتين  ُتقّدر  يومّيا، في م�سافة كانت  مرات 

الحين، على  اإلى م�سقط في ذلك  �سمائل  من 

اآ�سيا  طرق الأودية والجبال والأتربة«، وت�سف 

الخرو�سي  م�ست�سفى �سمائل، باأنه افتتح بثالثة 

اأطباء و�سبع ممر�سات، وكان الم�ست�سفى يعمل 

طوال 24 �ساعة، وقد بنيت الخدمة هناك لي�س 

اأ�سا�س  على  بل  ومواطن،  موظف  اأ�سا�س  على 

وقت  اأيِّ  ففي  والإخال�س؛  المتبادل  الحترام 

كان المري�س ياأتي للم�ست�سفى واإن كان الطبيب 

بيته.  من  الطبيب  ا�ستدعاء  يتم  موجود  غير 

فكّنا  الواحد،  الفريق  بروح  نعمل  »كّنا  وت�سير 

مثل فريق كرة القدم الذي اأمامه هدف واحد، 

واأننا لم نكن نملك مالب�س للمر�سى المرقدين؛ 

فكنا نقوم بدور الخياطات والممر�سات في اآن 

واحد، وقمنا باإعداد مالب�س للمر�سى«. 

الجيل  ي�ستطيع  »ل  الخرو�سي:  اآ�سيا  وتقول 

فيما  الو�سع  كان  كيف  يت�سّور  اأن  الجديد 

فيديو  كاميرا  هناك  تكن  لم  لالأ�سف  م�سى؟ 

ر ما كّنا نعانيه، وننقله لأولدنا حتى  حتى ن�سوِّ

بالأم�س،  ُعمان  كانت  كيف  ويعرفوا  يتعلموا 

اأننا لم  اليوم؟،  وحتى يعرفوا  اأ�سبحت  وكيف 

ن�سل اإلى ما نحن فيه ونحن قاعدون، بل عملنا 

المرتبة؛  هذه  بلغنا  حتى  و�سبرنا  واجتهدنا 

النتيجة  نجد  كّنا  لأننا  �سعداء،  كّنا  ذلك  ومع 

المبا�سرة لعملنا«.

الأخيرة،  الفقرة  في  الخرو�سي  اآ�سيا  قالته  ما 

ُيعتبر در�ًسا يجب اأن ياأخذ طريقه اإلى الأجيال 

فراغ؛  من  ُتبن  لم  الحديثة  فُعمان  الجديدة؛ 

فقد كانت وراء ذلك جهوٌد  كبيرٌة لأنا�ٍس اأنكروا 

ال�سر  كلمة  هي  »الوطنية«  وكانت  ذواتهم، 

الواجبات،  على  الحقوق  ُيقّدموا  فلم  لديهم؛ 

تكن  ولكن  عطاء،  دون  الأخذ  هّمهم  يكن  ولم 

وما  قامو�سهم،  في  معروفة  »الأنانية«  كلمة 

ل  الفترة،  تلك  في  واحد  �سخ�ٌس  ُينجزه  كان 

ينجزه الع�سرات من الموظفين الآن. ول يمكن 

الجديد،  الجيل  في  خلال  هناك  اإّن  نقول  اأن 

واإّنما الخلل يكمن في الطريقة التي تم تاأهيل 

بها  تّمت  التي  الطريقة  وفي  بها،  ال�سباب 

عملية التعيين. وربما نحتاج اإلى تثقيف الجيل 

واأن  والواجبات«،  »الحقوق  بثقافة  الجديد 

يكون ذلك قبل التعيين، واأن تكون هناك مادٌة 

هو  ما  له  ُتظهر  الموظف  عليها  يوّقع  �سريحة 

تدل  فالموؤ�سراُت  حقه؛  هو  وما  منه  المطلوب 

ال�سعاب،  بع�س  به  تحيط  الم�ستقبل  اأّن  على 

للم�ساكل  اإيجاد حلول  اإلى  الدولة  اإذا لم تبادر 

في  العاملين  اأو�ساع  مراجعة  واإلى  المتراكمة، 

التركيز  يتم  باأن  والخا�س،  العام  القطاعين 

توفر  حيث  والواجبات«،  »الحقوق  مبداأ  على 

لها  يحّق  ثم  للعمل،  المنا�سبة  الظروف  الدولة 

بالتالي اأن تحا�سب من اأخل بواجباته، وهو مبداأ 

ن�سر ما  اإعادة  اإلى  اأميل  واأجدني  تماًما.  عادٌل 

كتبته في مجلة »القلق« الإلكترونية تحت عنوان 

»ما بين الحقوق والواجبات«، وهو اأنه ما يوؤ�سف 

له اأّن »المواطنة الحقة« بداأت تختفي من الجيل 

الواجبات  في  يفكر  ل  الإن�سان  و�سار  الجديد، 

التي عليه، واأ�سبح تفكيره من�سًبا في الحقوق 

وتتنا�سى  تتجاهل  الأغلبية  واأ�سبح  فقط، 

اإل  ال�سباب  يهتم  ول  واجبات،  من  عليها  ما 

باأنف�سهم؛ فيرون الحق من زاوية �سيقة فقط، 

ويتحّدثون  ال�سخ�سية،  الم�سلحة  زاوية  هي 

دائًما عن حقوقهم دون النظر اإلى واجباتهم.

وغياُب »المواطنة الحقة«، جاء نتيجة لأ�سباب 

كثيرة، ياأتي التعليم في مقدمة هذه الأ�سباب، 

الأجيال؛  يبني  الذي  الجّيد  المنهج  بغياب 

وبغياب الخبرات الكبيرة في مجال التعليم؛ كما 

اأّن هناك اأ�سباًبا اأخرى، هي غياب هيئات تتبنى 

فغاب  بالمفيد؛  فراغهم  وقت  وُت�سغل  ال�سباب 

للوطن،  والولء  الإخال�س  مفهوم  الجيل  عن 

وغابت عنه قيمة الوطن، لأّن ال�سباب ن�ساأوا على 

مفهوم اأّن الوطنية هي مجرد احتفال واأنا�سيد، 

ُتبّث عبر و�سائل الإعالم. وما اأراه – واأتمنى اأن 

ياأخذ طريقه اإلى التطبيق يوًما ما – اأننا نحتاج 

اإلى ح�ستين من ال�سف الأول البتدائي وحتى 

ال�سنة الأخيرة من الجامعة، تحت ا�سم »التربية 

الوطنية« و«الأخالق«، لأّن ما يواجهنا الآن من 

الوطني  والأخالقي هو  الجانب  التحديات في 

كبير وقد يكون خطيًرا.

بناء الوطن.. بين جيلين

زاهر بن حارث المحروقي

�صليم  بنت  عزيزة  ال�صحفّية  للزميلة  »ُهًن«  كتاب  اأقراأ  واأنا 

الحب�صية ال�صادر عن دار الغ�صام، تذكرُت ما قاله لي مرًة الأ�صتاذ 

مراد بن علي المالهي، باأنه نال �صهادة الماجي�صتير من باك�صتان 

عام 1968، وا�صتغل فترًة ب�صيطة في اأبوظبي، قبل اأن يعود اإلى 

الجاللة  �صاحب  نداء   – الكثيرين  مثل   – �صمع  اأن  بعد  الوطن، 

اإلى ُعمان وي�صاركوا في  اأن يعودوا  ال�صلطان المعظم للعمانيين 

في  البداية  في  ا�صتغل  اأنه  لي،  ذكره  مّما  فكان  الوطن.  بناء 

والتعليم،  التربية  في  للعمل  انتقل  اأنه  اإل  التخطيط،  مجل�س 

المديرون  فهم  �صيء؛  كّل  في  ي�صتغلون  معه  من  وكلُّ   هو  فكان 

تاأتي  كانت  فعندما  حّمالين؛  حتى  ا�صتغلوا  بل  الُعّمال،  وهم 

حتى  للعمل،  يت�صابق  الكلُّ  كان  الدوحة،  من  المدر�صية  الكتب 

درا�صي.  يوم  اأول  مع  المدار�س  في  الطالب  اإلى  المناهج  ت�صل 

وقال »كان هدفنا اأن نواكب التقدم، وكنا مدفوعين بحب خدمة 

الوطن، ولم تكن الم�صميات الوظيفية هي هّمنا«.
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تحّذر من الغرور والتقليد

خلود الخالدية: 
قصيدتي تعبّر عن اآلخرين

العالم،  لفهم  محاولة  اإل  ال�صعر  ما 

ت�صل  �صامية  ور�صالة  �صاكنيه،  وم�صاعر 

واأنيق  رقيق  ب�صكل  الب�صر  وقلوب  لأذهان 

رائعة  وفنية  واأدبية  لغوية  و�صيمفونيات 

قال  وكما  وجماله.  الإن�صان  روح  عن  تعّبر 

نزار قباني »ال�صعر انقالب بالكلمات يحاول 

تغيير وجه العالم ..انقالب يقوم به عا�صق 

للع�صق«.  ب�صتان  اإلى  كلها  الأر�س  ليحّول 

ُنبحر هنا مع �صاعرٍة غا�صت في بحر ال�ِصعر 

ال�صعرية.  م�صاركاتها  في  جدارتها  واأثبتت 

اإنها ال�صاعرة خلود الخالدية التي ح�صلت 

محافظتي  م�صتوى  على  الأول  المركز  على 

الظاهرة والبريمي في م�صابقة الإبداعات 

الف�صيح  ال�صعر  في   2018 عام  ال�صبابية 

الم�صرحي  اآفاق  مهرجان  م�صرح  تغّنى  وقد 

بكلماتها الرائعة.

 حوار: التكوين

الخالدية،  خلود  ال�ساعرة  تحاور  )التكوين( 

الكلمات  واأمطرت  كعادتها  متاألقة  بدت  التي 

بوابٍل من الُحب والإبداع .

في البداية من هي خلود؟

اذا اأتينا للجواب المعتاد هي خلود بنت �سعيد 

ولية  و�سكان  ينقل  ولية  مواليد  من  الخالدية 

اأنا:  اأحبها  التي  لالإجابة  اأتينا  واذا  عبري، 

اأ�سعارها  واإن دلت  توا�سع  بكل  الإن�ساُن،  خلود 

المتجذرة  الكبرياء  هذه  فاإن  ذلك،  غير  على 

من تلك الق�سائد ل ت�سكل �سيئا من �سخ�سية 

اأخّطها  التي  الأ�سعار  اأن  اأقول  ما  ودائما  خلود 

لي�ست تعبيرا �سوى عما بداخل الآخرين وعما 

تكّنه �سدورهم.

هل ترى خلود في نف�صها باأنها �صاعرة؟

القول  يمكن  ل  كبيرة،  كلمة  »�ساعرة«  اإن 

باأنهم �سعراء، ل�ست  لجميع من يكتبون ال�سعر 

الم�ستمعون  بل  �ساعريتي،  على  احكم  من  اأنا 

ال�سعور  هو  ال�سعر  النهاية  في  ولكن  والقّراء، 

كثيرة  احيانا  و�سلت  لأني  �ساعرة  اأكون  وربما 

ل�سعور الآخرين وقلوبهم ، ول اأعتقد اأن هناك 

دلياًل على �ساعريتي �سوى هذه الق�سائد التي 

اأخطها،وهنا يطلق على الإن�سان �ساعرا.

رائجة  )ال�صعبي(  النبطي  ال�صعر  �صوق 

في  الف�صحى،  �صعر  من  اأكثر  جماهيرًيا 

اإلى  اأدت  التي  الأ�صباب  هي  ما  ظنك 

ذلك؟ وما هي اأهم الحلول؟

الف�سيح  اأن  واأرى  القول،  هذا  مع  تماما  اأتفق 

دائما ل يعلى عليه، والأ�سباب التي اأدت لرواج 

في  النا�س  تحدث  طبيعة  هي  ال�سعبي  ال�سعر 

في ظل تطورات الع�صر و ال�صعر ظهر ما 

ي�صمى بال�صعر الُحر ما راأيك فيه؟

ال�سعر الحر او �سعر التفعيلة عميق و جميل واأنا 

بنف�سي كتبت في هذا المجال وهو لي�س �سهاًل 

يحتاج  ولكنه  الوا�سع،  ف�سائِه  رغم  يقال  كما 

اإلبى تركيز ول يخلو من الوزن ،مثله مثل ال�سعر 

العمودي، بعك�س ال�سعر النثري الذي لم اأتقبله 

اإلى الآن .

نرى باأن ال�صعر الن�صائي يثّبت خطاه في 

طريق ال�صعر العماني �صاعًدا للقمة ، ما 

راأي خلود في هذا المو�صوع؟

اأ�سعر باأن ال�سعر الن�سائي لي�س حا�سًرا بالقوة 

ال�سلطنة  في  �سواء  عليها  يكون  اأن  يجدر  التي 

بلدنا  وربما يرجع ذلك في  الأخرى،  الدول  اأو 

عليها،  تربينا  التي  والعادات  التقاليد  لبع�س 

بمراحل  تمر  الأنثى  كون  ب�سبب  اأي�سا  وربما 

ثم  زوجة  اأخًتا،  طالبة،  كونها  من  مختلفة 

التقلبات  من  للكثير  عر�سة  يجعلها  مما  اأًما، 

المزاجية التي توؤثر على �سعرها اأحيانا كثيرة، 

الوقت  وجود  وعدم  الن�سغال  كثرة  وكذلك 

وبالرغم  ق�سيدة.  كتابة  عملية  لإتمام  الكافي 

من وجود العدد الهائل من ال�ساعرات لدينا اإل 

اأننا ل نرى اإل العدد القليل، وكذلك قد اأرجح 

اأن ال�سبب عدم تركيز الإعالم على ال�ساعرات 

اأو ربما عدم تركيزهن على ذلك. 

يوجد الكثير من الأ�سباب التي يمكن ان نعزو 

نعلم  ومثلما  الن�سائي.  ال�سعر  ظهور  عدم  لها 

هو  ما  بقدر  لإلهام  يحتاج  فال�سعر  جميعا 

فيه  تقع  ما  وهذا  الخجل  وعدم  للقوة  محتاج 

بع�س الن�ساء »كما اأعتقد«.

ب�سبب  بداخلهم  الكلمة  و�سول  و�سهولة  الحياة 

وا�سرع  اأ�سل�س  ب�سكل  فهمها  ويمكنهم  تداولها 

ال�سعر  اأن  حين  في  منه،  المق�سود  وفهم 

ويحتاج  فيه  يتعمق  من  اإلى  يحتاج  الف�سيح 

لتف�سير وتحليل على عك�س نقي�سه، ول اأجد اأن 

هناك حلول لهذا الأمر اإل اذا ا�سبحت البيئة 

التي نعي�س فيهااأكثر اهتماًما بالعربية الُف�سحى

�صاعر في بداية الطريق .. ما هي اأهم 

العوامل التي يحر�س عليها ؟ وما هي في 

المقابل اأهم الأمورالتي يحذر منها ؟

من وجهة نظري اأرى اأن العوامل الأ�سا�سية التي 

تبني ال�ساعر وت�ساعده في م�سيرته في الكتابة 

الق�سائد  وحفظ  والممار�سة  القراءة  هي 

حين  من  ترديدها  ي�ستطيع  لكي  والن�سو�س، 

كثيًرا  ويقراأ  الوزن،  على  اذنه  تعتاد  كي  لآخر 

بعناية،  الم�سطلحات  انتقاء  من  يتمكن  حتى 

ان  التي يجب  الأمور  اأما  يريد.  الى ما  وي�سل 

ول  يحطمك،  ل  كي  الغرور،  فهي  منها  يحذر 

تقلد اأحًدا كي ل ت�سبح ن�سخة من �ساعٍر اآخر، 

ا. ا�سنع لنف�سك منهًجا خا�سً

�صيء  اأكثر  فما  �صامية،  ر�صالة  ال�ِصعُر 

اأخذ ن�صيًبا في ق�صائدك، هل الوطن اأم 

الق�صايا الجتماعية؟

الجتماعية  الق�سايا  في  اكتب  ما  غالبا 

والقومية، ق�سية فل�سطين و�سوريا واليمن وما 

اإلى ذلك، وتليها الق�سائد الوطنية والعاطفية 

فهي ل تعبر عن الذات بل عن ما يخالج م�ساعر 

الآخرين وهو اأهم من �سعوري بذاتي .
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مجدًدا  فتحتَها  ُثم  فاأغم�ستها  عينيَها  َفتحت 

دِقيقتين  ُمنذ  حالَها  ُهو  هكَذا  فاأغم�ستَها، 

تقريًبا 

اأو ُربما اأكثر! 

ل تدرك َكم م�سى ِمن الوقت وِهي ُتمار�س هذا 

وبداأت  عِميًقا  نَف�ًسا  اأخذت  بالذات،  الَتمرين 

ُتفِكر بتلك الر�ساِئل التي و�سلتَها ِمن �سديقتَها 

المقّربة قبل قليل، والتي كانت �سبًبا لإدَخالها 

ِفي نوبة التَمارين، التفِكير لم يكِف؛ بل تناولت 

تقراأ  و  تقراأ  الر�سائل،  ِقراَءة  لتَعاود  هاتفها 

ِمراًرا وِتكراًرا .

ثم  ال�سرِير  على  بجانبَها  بالهاِتف  حَذفت 

الَتحَفت ِبنّية النوم وِلكن، الباب الُمغلق، الُجو 

ِمن  القاِدم  الخاِفت  وء  ال�سُ و  الداِفئ،  الَهادئ 

تدُخل  باأن  كفياًل  كان  الُظلمة  في  ال�سباِك 

ما  عادًة  والِتي  الأفَكار  و  الذكرَيات  دواَمة  ِفي 

�سديقتَها  تَذكرت  للنوم،  الخُلود  قبل  ُتراودها 

تلك ِفي اأول لَقاء، 

»ياآاآه َكم ِهي جميلة!« 

ي�سَتِطيُعون  �سَنوات  ال�سبِع  ذوو  الأطفال  نعم، 

ُم�ساحبتَها،  َتود  ا، َكانت  اأي�سً الجِميل  تمييَز 

ولِكن الرَياح لم َتجر كَما ا�ستَهت! 

الجِميلة  ِتلك  َكانت  كيف  جيًدا  تتذّكر 

�سواَها  يهمَها  ل  وِقحة،  مغُرورة،  ُمتغطر�َسة، 

ُتفكر  كانت  هكَذا  جَمالِك«  عليِك  »خ�َسارة 

اآنذاك. 

ُم�سجعة  �سغيرة  قهقهة  اطَلقت  الِذكرى  هذِه 

الطفولّية، عاودت  الذكرَيات  ا�ستدَراج 

�ُسوء  مدى  تتذّكر  بَها  فاإذا  َعينيَها  اغالق 

الطاُبور  وقت  �سَباح  ُكل  عالقتهَما، ِفي 

المدر�ِسي تلتقَيان ُكرًها، فاإذا بُكل واحدة ُتلِقي 

واأخِذ  باإعَطاِء  تتفنناِن  ال�سَتائم،  ِمن  لديَها  َما 

بلم�ِس  واحدة  ُكل  ُتبا�ِسر  واللكَمات،  ال�سفَعات 

يتدخل  َتام حّتى  باإحَكام  الأخرى  �سعر  وقب�ِس 

الآخرون لفكهَما.

وبال  الَبع�س  بع�سنا  نكرُه  بجد  ُكّنا  اإلِهي،  »يا 

�سبٍب اأو ُمبرر!«، قالت ِفي نف�سَها وِهي ت�سحُك 

على هذِه الأيام الِتي َكانت كالُحلم.

الحلم ؟ 

الُحلم بالن�سبة اإليَها ُهو ما تعي�سُه الآن مع هذه 

المتغطِر�سة.. كال بل الرائعة! 

ِهي َجِميلة الوجِه و جميَلة الُروح. 

المهم  ولِكن  ذلَك  لتدرَك  َطوياًل  ا  وقَتً اأخذت 

اأنها تدرُكه الآن . 

اأغَم�ست عينيَها مجدًدا فتذكرت ال�سَنة الرابَعة 

البتدائّية ِحين قرر والدَها باأن ينقلَها لمدر�سٍة 

اأخَرى لتُكون بالُقرب ِمن اأختَها الُكبرى. 

ِتلك  لروؤية  اأ�سطر  لن  اأخيًرا!  وففف.. 
ُ
»اأ

ِلتلَك  انتقلت  وبالفعل،  الآن«،  بعَد  الحمَقاء 

م�ساألة  �ِسوى  يُكن  لم  ذلك  ولِكن،  المدر�سة 

القديَمة  للمدر�َسة  ثانّية  َوقت، فقد عادت مرة 

وِن�سف، حقيقة،  �سنَوات  ثالث  مُرور  َبعد 

َحتى  �َسيء،  ُكل  لتغّيير  كِفيلة  َكانت  الُمدة  ِتلك 

ول وبع�س النُفو�س، لَقد اأ�سبَحت  الأِزقة والف�سُ

َغريبة، اأ�سدقاء طُفولتها لم َيعتِرفوا ِبها �سوى 

القليل. 

ِفي  هذا  يُكن  لم  جًدا،  ُموؤِلًما  اأمًرا  كان 

الُح�سَبان، ظّنت باأنهم �سيرحبون بَها، ُيعبرون 

فالأول  هَذا  كان  ولِكن  لَها  ا�ستَياقهم  َعن 

والأِخير ُمجرد َظن. 

»ل باأ�س، وَماذا يعني؟! �ساأملُك اأ�سدقاء ُجدًدا، 

اأ�سدقاء حقيقّيين«.

هكذا وا�ست نف�سَها. 

الفتاة  خروج  ُهو  اللحَظة  تلك  ِفي  َحدث  َما 

الكريَهة اأمامها ُمبت�ِسمة، َما اإن تالقت عيناهما 

�سفتيَها،  ِمن  البت�َسامة  تلَك  امت�سَحت  حتى 

اأكملت  ُثم  الأول  الثواِني  با�ستغراٍب في  نَظرت 

الَم�سير وكاأن �سيئا َلم يُكن. 

اأريد  ل  عّني،  ُتبعدَها  اأن  ادُعوَك  الِهي  »يا 

الم�ساِكل اأبًدا«.

ادَفات  الم�سَ بكثرة  متيقَنة  وكاأنها  َدعت 

القاِدمة مع اأنها ُتوؤمن اأن ل �َسيء َيحدُث مح�س 

الُمتغطرسة

للتوا�سل  باٌب  الإجتماعي  التوا�سل  برامُج 

باٌب  هي  اأْم  الفائدة؟  ن�سر  َو  الإجتماعي 

للجرائِم الإلكترونية.

التنمُر الإلكتروني اأحدى الظواهر ال�سائعة في 

من  يتُم  عدواني  اأ�سلوٌب  هو  و  الأخيرة  الفترِة 

برامج  با�ستخدام  الأ�سخا�س  ُمهاجمة  خالله 

التوا�سل الإجتماعي و �سبكات الإنترنت بطريقٍة 

المجل�ُس  ُيعرف  كما  الآخرين  اإيذاء  اإلى  توؤدي 

الإلكتروني  التنمر  الجريمة  لمنع  الوطني 

اأو  والجوالت  الإنترنت  ا�ستخدام  يتم  »عندما 

الأجهزة الأخرى لإر�سال اأو ن�سر ن�س اأو �سور 

ونظًرا  اآخر«  �سخ�س  اإخراج  اأو  اإيذاء  بق�سد 

الم�ستهدفين  على  الجتماعي  التنمر  لخطورة 

كان لبدَّ من التركيز على ماهية عملية التنمر 

و  الأ�سرة  ودور  منه  الناتجة  الأ�سرار  ماهي  و 

المجتمح للحد من هذه الظاهرة.

قيام  خالل  من  تتم  التنمر؟  عملية  تتم  كيَف 

ُم�سيئة بهدِف  اأو ر�سائل  باإر�سال �سور  المتنمر 

اإلى  تهدف  التي  الإ�ساعات  ن�سر  و  م�سايقتهم 

الم�ستهدف  �ساأن  من  التقليل  و  ال�سمعة  ت�سويه 

و اإيذائهم، بالإ�سافِة اإلى ن�سر تعليقات م�سيئة 

ت�سمل غالًبا ال�سخريِة و التهكم عبر الح�سابات 

اأْن  للُمتنمر  يمكن  كما  لل�سحايا،  ال�سخ�سية 

بدون  �سور  اأو  خا�سة  معلومات  بن�سر  يقوم 

كثيرة  واأحياًنا  م�سبق  اإذن  اأو  ت�سريحات  اأي 

تكون تلك ال�سور ُمعدلة  لت�سبح �سورة ت�سيء 

لل�سخ�سِ الم�ستهدف كما يمكنهم اإن�ساء ح�ساب 

وهمي و هو ما يعرف بانتحال ال�سخ�سية حيث 

يقوم الُمتنمر من خاللها باإر�سال ر�سائل و �سور 

غير لئقة بهدف ت�سويه ال�سمعة.

لإيذاِء  المتنمُر  َتدفع  التي  الأ�سباب  ما  لكن 

اأ�سباب  ؟تكمُن  بهم  ال�سرِر  اإلحاِق  َو  الآخرين 

التنمر غالًبا في الغيرِة ِمْن الآخرين مما يولُد 

الكره بينهم  فيجُد المتنمُر اأّن التنمر �سيكوُن  

و�سيلًة ناجحًة  للتعبيِر َعْن الكراهيِة كما ُيمكن 

اأن يكون المتنمر قد �سبَق و كان �سحيًة لمتنمٍر 

كو�سيلة  الآخرين  على  بالتنمر  فيقوُم  اآخر 

للتعبير عن قوته.

الظاهرة؟  هذه  من  الناتجة  الأ�سرار  ماهي 

الثقة  بفقِد  الإلكتروني  التنمر  اأ�سرار  تبداأ 

للعبارات  نتيجًة  الإنتحار.  اإلى  بالذات 

فاإنَّ  الُمتنمر  ِقبل  مْن  الم�ستخدمِة  والر�سائل 

بذاته  ثقتِه  بفقِد  يبداأ  المت�سرر  ال�سخ�س 

التوا�سل  برامج  اعتزال  و  الإنعزال  اإلى  وميله 

ي�سل  اأْن  المحتمل  َومنَّ  اأنُه  كما  الإجتماعي. 

في  المفرط  التفكيِر  نتيجَة  الإكتئاب  لمرحلِة 

نتيجة  النتحار  ينجم  قد  و  الُمتنمر  ن�سره  ما 

التعر�س للتنمر الإلكتروني. 

للحِد  المجتمع  و  الأ�سرة  دور  يبداأ  ُهنا  مْن 

الإلكترونية حيُث يكمن دور  مْن هذه الجرائم 

الأ�سرة في �سرورِة

معالأ�سخا�س  التوا�سِل   
ِ
بعدم الأبناء  توعية 

اإليهم  الرجوع  باأهميِة  توعيتهم  و  المجهولين 

في حاِل تعر�سهم للتنمِر الإلكتروني كما يجُب 

زيادَة  َو  اأبنائها  معنوياِت  رفع  الأ�سرِة  على 

ثقتهم بذواتهم لكي ل يتاأثروا باأي ر�سائٍل �سلبيٍة 

التنمر  بماهية  طالبها  توعية  المدر�سِة   وعلى 

التوعوية   البرامج  اإقامِة  الإلكتروني  من خالل 

و ن�سر المن�سورات المتعلقة بالتنمر الإلكتروني 

و اإر�سادهم للتعامِل ال�سحيح في حاِل التعر�س 

اإلى هذه الظاهرة اأهمها �سرورة اإبالغ الإداريين 

و الأ�سرة. كما يجب على كّل من الأ�سر والمدار�س 

التعاون فيما بينها من خالِل اإقامة الإجتماعات 

لمناق�سة ق�سايا التكنولوجيا.

كن قوًيا ، ل تلتفت للمتنمر فتحقُق غايته.

إكرام حميد المحذورية

التنمر اإللكتروني    
ِمن  َكان  حياتَنا  ِفي  وقٍع  ُكل  َحظ،  اأو  دَفة  �سُ

ن َيقع! 
َ
المقّدر َله اأ

اأكملت  ثم  راأ�سها  رفعت  عميًقا،  نف�ًسا  اأخذت 

الَم�سير للف�سِل الدرا�ِسي، َما اإن فَتحت الَباب 

اإل وتِجدَها اأَمامها َت�سرُح �سيًئا َما للزِميالت.

»ُكنت اأعرف، لم ال�سدمة! ُكنت اأعرف«.

ُترمي  واِحدة  ُكل  الَحال  على هذا  الأيام  مّرت 

ي�سُعب  نظرة  اأو  �سطحّية  بابت�ساَمة  الأخرى 

تكّونت  اأن  اإلى  لِحين  حين  ِمن  تف�سيُرها 

ال�سَداقة ! 

بط  الُمده�ُس ِفي الأمر اأنها ل تتذّكر متى بال�سّ

اأ�سبَحت عالقتَها مع المتغطر�َسة عالَقة جيدة 

لدرَجة اأنَها لم تُعد تظن باأنها متغطر�َسة اأبًدا! 

اأو  َمتى  َكيف  بالَحديث،  بادَرت  َمن  تتذّكر  ل 

مالذي َح�سل تماًما!  

ِمنهما  واحدة  ُكل  اأن  ُهو  ا  اأي�سً والُم�سحك 

ب�َساأن  لالأخرى  والأفَكار   الظُنون  نف�َس  تملُك 

الَغطر�َسِة وما اإلى ذِلك . 

ُربما  َحالنا،  قَلبت  َكيف  الحَياة  هذِه  »عِجيبة 

َكان  ُربما  اأ�ساًل،  يوًما  بع�سَنا  نكره  لم  نحُن 

ُمجرد �سغب وُم�ساك�َسة طفولّية ل اأكثر.. لل بل 

هذا ُموؤكد؛ الِطفل ل يعرُف الُكره اأبًدا«.

ترى  ِحين  ًة  خا�سَ ومازالت،  ُتفكر  كانت  هكذا 

قّوة و�سالبة عالقتَها ِبها، لي�َست ُمجرد ِعالقة، 

، قاِدٌم ِمن ُبعِد �َسبع �سَماوات، فقد 
ٍِ
بل �سيٌء �َسام

على  وُتوؤْثرها  عليَها،  تَخاف  اأخًتا  اأ�سبَحت 

ولِكن  البُطون  بَها  تجمع  لم  اأخًتا  نف�سَها، 

�ُسبَحانُه الذي اأوقَع ِفي الَقلب ُحًبا تجاهَها. 

عت يدَها على �سدرَها بِدفء وُلطف وَكاأنها  و�سَ

الأخت  هذِه  على  ربَها  وت�سُكر  قلبَها  تتلَم�ُس 

عينيَها  َفتحت  مودًة،  ُمبت�ِسمة  وِهي  الِنعمة 

واأم�سكت هاتفَها لتقراأ الر�سائل لآخر مرة لهذا 

بالُمر�َسل  ُمقارنًة  كلَمات  ِب�سع  الُيوم، طَبعت 

وَنامت  عينيَها  اأغَم�ست  ُثم  ر�سلتَها 
َ
فاأ اإليَها 

اأ�سعُب  باأن الأحا�ِسي�س ُهي  ُموؤمنٌة  اأخيًرا وهي 

ما َقد ُيو�سف، موؤمنٌة باأن المتغطر�سة ل تكتِفي 

 َما 
ُ
ر�ِسل اإليَها ِمن ُحروف ولِكن تقراأ

ُ
ِبقَراءِة ما اأ

تعجُز عن  ُم�سطّرة  م�َساِعر �ساِدقة  ِمن  خلفَها 

الخروج .

نسرين هالل الشكري 
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احكم على بغلك
كان لرجل من اأهل بلفيق بغل، فالتقى 

بغله  ف�سرب  للقا�سي،  اآخر  بغل  مع 

فترك  فك�سره،  رك�سة  القا�سي  بغل 

بغله لبنه، وذهب قبل اأن ي�سل الخبر 

مع  فوجده  عليه  فدخل  للقا�سي، 

جماعة من النا�س، فقال له: يا �سيدي، 

احكم على بغلك، ك�سر بغلي برك�سة، 

فقال له القا�سي: ل يحكم على بهيمة 

اإذا فعلت �سيًئا، فقال للنا�س: ا�سمعوا 

ما يقول �سيدي القا�سي، قالوا: الحق 

ما يقول هلل، قال: فاإن بغلي هو الذي 

ك�سر بغله.

الِكرام َقليُل
ُه   ِعر�سُ

ِ
اإِذا الَمرُء َلم ُيدَن�س ِمَن الُلوؤم

                      َفُكُلّ ِرداٍء َيرَتديِه َجميُل 

يَمها  َواإِن ُهَو َلم َيحِمل َعلى الَنف�ِس �سَ

               َفَلي�َس اإِلى ُح�سِن الَثناِء �َسبيُل 

ّنا َقليٌل َعديُدنا 
َ
ُرنا اأ ُتَعِيّ

                َفُقلُت َلها اإَِنّ الِكراَم َقليُل 

َوما َقَلّ َمن كاَنت َبقاياُه ِمثَلنا 

              �َسباٌب َت�سامى ِللُعال َوُكهوُل 

ّنا َقليٌل َوجاُرنا 
َ
نا اأ َرّ َوما �سَ

كَثريَن َذليُل
َ
 َعزيٌز، َوجاُر الأ

                                  السموأل

خصلة إن استعملتها!
بن  واأكثم  �ساعدة،  بن  ق�س  اجتمع 

كم  ل�ساحبه:  اأحدهما  فقال  �سيفي، 

وجدت في ابن اآدم من العيوب؟ فقال: 

اأن تح�سر، وقد وجدت  اأكثر من  هي 

�سترت  الإن�سان  ا�ستعملها  اإن  خ�سلة 

قال:  هي؟  وما  قال:  كلها.  العيوب 

حفظ الل�سان.

قال الإمام ال�سافعي ر�سي اهلل عنه 

تتكلم  ل  ربيع  يا  الربيع:  ل�ساحبه 

تكلمت  اإذا  فاإنك  يعنيك،  ل  فيما 

وقال  تملكها،  ولم  ملكتك  بالكلمة 

بع�سهم مثل الل�سان مثل ال�سبع، اإن 

لم توثقه عدا عليك ولحقك �سره.

ومما اأن�سده في هذا الباب:

احفظ ل�سانك اأيها الإن�سان 

                  ل يلدغنك اإنه ثعبان

كم في المقابر من قتيل ل�سانه 

             كانت تهاب لقاءه ال�سجعان

خضوع
حبيبي على الدنيا اإذا غبَت وح�سة ٌ 

 فيا قمري قْل لي متى اأنَت طالُع 

تذللُت حتى رّق لي قلُب حا�سدي 

 َوعاَد َعذولي في الهَوى َوهَو �سافُع 

فال تنكروا مني خ�سوًعا عهدتُم 

 فما اأنا في �سيٍء �سوى الحّب خا�سُع 

 بهاء الدين زهير

ليس كما ظننت
قال:  الب�سري  ال�سدو�سي  روى 

لأبي  �سديًقا  الفتاك  اإ�سماعيل  كان 

لي�س  ما  الأمر  من  بينهما  الهيذام، 

وقًتا  يفترقان  ل  وكانا  اثنين،  بين 

الهيذام،  اأبو  فتوفي  الأوقات،  من 

وكان  قبره،  يزورون  اأهل مودته  فكان 

اإ�سماعيل ل يقربه. فقلت له يوًما: قد 

تظهرها  كنت  التي  الثقة  تلك  ظننت 

اإنه  كال،  فقال:  نفاًقا.  حياته  اأيام 

لي�س كما ظننت، ولكن لي�س في ذلك 

اآجل، ول هو يح�سه ول  نفع عاجل ول 

العامة  اأخالق  من  خلق  واإنما  يعلمه، 

ولقد اأح�سن القائل:

لألفينَّك بعد الموت تندبـنـي

          وفي حياتي ما زودتني زادي

        

بني  اأخو  يقول  ما  فيه  مذهبي  واإن 

اأ�سد:

واإني لأ�ستحييك والترب بيننـا

            كما كنت اأ�ستحيي واأنت تراني         

فقه الهوى
وكل فًتى يهوى فاإني اإماُمُه 

واإني بريٌء من فًتى �سامع الَعذِل 

فاُتُه  ولي في الهوى علٌم َتِجّل �سِ

هُه الهوى فهو في جهِل  ومن لم يفِقّ

ابن الفارض

سالف
أ
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حنطة جحا
واأخذوه  يوًما  جحا  بع�سهم  غافل 

�ساهد زور للمحكمة. فاأدعى المدعي 

فاأح�سروا  بحنطة.  خ�سمه  على 

فقالوا  ب�سعير،  ف�سهد  و�ساألوه  ال�سيخ 

تقول  اأن  يجب  فكان  غلطت  له: 

حنطة. فاأجابهم: اأيها الجهالء طالما 

وال�سعير  فالحنطة  كاذبة  ال�سهادة 

�سيان.

الناس والزمان
ابن  الوزير  على  ال�سلطان  غ�سب  لما 

مقلة واأمر بقطع يده لما بلغه اأنه زور 

عنه كتاًبا اإلى اأعدائه وعزله، لم ياأت 

ولتوجع  ي�سحبه  كان  ممن  اأحد  اإليه 

بقية  له في  ال�سلطان ظهر  اإن  ثم  له، 

فخلع  اإليه  ن�سب  مما  بريء  اأنه  يومه 

يقول  فاأن�سد  وظائفه،  اإليه  ورد  عليه 

هذه الأبيات:

تحالف النا�س والزمان 

                 فحيث كان الزمان كانوا

عاداني الدهر ن�سف يوم 

                فانك�سف النا�س لي وبانوا

يا اأيها المعر�سون عنا 

               عودوا فقد عاد لي الزمان

كنت أخاف الدهر
عن  اأعرابّية  �ساألت  الأ�سمعي:  قال 

ولدها ـ وكنت اأعرفه ـ فقالت:

بفقده  اهلل  اآمنني  وقد  واهلل،  مات 

الم�سائب ثم قالت:

وكنت اأخاف الدهر ما كان باقيا

            فلما تولى مات خوفي من الدهر

جوار أبي ُدلف
ذكروا اأَنّ جاًرا لأبي دلف ببغداد لزمه 

بيع  اإلى  احتاج  فادح، حتى  َدْين  كبير 

فقالوا  دينار،  األفْي  ف�ساألهم  داره، 

فقط  خم�سمائة  ت�ساوي  دارك  اإَنّ  له: 

باألٍف  ُدلف  اأبي  من  وِجواري  فقال:   !

وخم�سمائة! فبلغ اأبا دلف ذلك، فاأمر 

َتـِبـْع دارك ول  بق�ساء دينه، وقــال: ل 

تـنـتـقـل مــن جـوارنا. واأبو ُدلف هذا هو 

القا�سم بن عي�سى العجلي، كان قائًدا 

الذي  وهو  الماأمون،  زمن  في  عبا�سًيا 

قيلت به الق�سيدة الم�سهورة ذاد ورد 

الغي والتي قالها ال�ساعر علي بن جبله 

مقتله  في  وت�سببت  بالعكوك،  الملقب 

على ما ذكر اأهل التاريخ ومنها :

اإنــمـا الــدنـيـا اأبـو دلــٍف 

         بْين مـبـداُه ومـحـتـ�سرْه

فـــــاإذا ول اأبــــــو ُدلـــــٍف 

ــت الـدنـيا على اأثرْه           وَلّ

كل من في الأر�س من عرٍب 

             بـيـن بـاديـِه اإلى حـ�سـرْه

مـ�ستعــيــٌر منـك مــكرمــــة 

            يــكـت�سـبهــا يوم مفتخرْه

إنه ليقول ويفعل
هارون،  بن  �سهل  الماأمون  ا�ستثقل 

على  والنا�س  يوًما  عليه  فدخل 

منازلهم، فتكلم الماأمون بكالم ذهب 

�سهل  اأقبل  فرغ  فلما  مذهب،  كل  فيه 

على ذلك الجمع فقال: مالكم ت�سمعون 

تفهمون،  ول  وت�ساهدون  تعون!  ول 

ول  وتعجبون  تعجبون،  ول  وتفهمون 

ويفعل  ليقول  اإنه  واهلل  اأما  تن�سفون! 

في اليوم الق�سير مثل ما قالت وفعلت 

بنو مروان في الدهر الطويل، عربهم 

ولكن  كعبيدهم،  وعجمهم  كعجمهم 

كيف يعرف الدواء من ل ي�سعر بالداء! 

فرجع الماأمون فيه اإلى الراأي الأول.

جارَتي وسؤالُها
ولغرَو اإل جاَرتي و�سوؤاُلها:

           األ َهْل لنا اأهٌل؟ �ُسئلِت َكذِلِك

ُر �َسيري في البالِد وِرحَلتي، ُتعيِّ

          األ ُرّب داٍر لي �سوى ُحّر دارِك

وَلي�َس امُروؤ اأفنى ال�ّسباَب مجاوًرا

ِه اإل كاآخَر هالِك               �سوى حيِّ

 لو �سقمُت لعاَدني
ٍ
األ ُربَّ يوم

            ِن�ساٌء ِكَراٌم ِمْن ُحَيٍيّ وماِلِك!

طرفة بن العبد

سالف
أ
ِمداُد  ال
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الغ�سام  بيت  موؤ�س�سة  عن  موؤخرا  �سدر 

الأول  الديوان  والإعالن  والن�سر  لل�سحافة 

في  المقيم  العراقي  والمهند�س  لل�ساعر 

الديوان  حمل  وقد  العاني.  و�سام  ال�سلطنة 

عنوانا لفتا وهو )كالبحر يم�سي حافيا(.

ممثال  العراقي  الإن�سان  معاناة  الديوان  ج�ّسد 

والفقد  بالحنين  المعجونة  ال�ساعر  تجربة  في 

عن  والبحث  الختيارية  والمنافي  والغربة 

الحروب  مزقته  الذي  المفقود  العزيز  الوطن 

وبعثرتهم  اأهله  و�ستت  الدامية،  وال�سراعات 

في بلدان العالم. لذا جاء الإهداء نازفا بالألم 

لوالده  ديوانه  ال�ساعر  اأهدى  حيث  والمرارة، 

الراحل قائال:

»لأن اللقاء لم يكن ممكنا على تراب العراق.

اأنت في ال�سماء،

واأنا في الغياب. 

اأكتب اإليك هذه الق�سائد،

اإلى عينيك الخ�سراوين،

فكن اأول القارئين«.

لل�ساعر  تقديما  نقراأ  الديوان  م�ستهل  في 

العاني  )و�سام  بعنوان  الربيعي  عبدالرزاق 

في  »يتجلى  فيه:  قال  مهند�سا(  ال�ساعر   ..

بمجموعته  العاني   و�سام  ال�ساعر  ن�سو�س 

العراقي  الجرح  حافيا«  يم�سي  »كالبحر 

النازف، الذي ي�سّكل بوؤرة مركزّية، ويبدو �سغله 

بالحنين،  م�سمخة  حروفه  فجاءت  ال�ساغل، 

ملقى  نف�سه  وجد  التي  بالغربة  والإح�سا�س 

على اأر�سفتها، فمن »هذيان غربة« اإلى »غربة 

ال�سلوع   بين  ي�ستعر  الذي  والحنين  النايات« 

للمكان الأّول.

قائال:  الربيعي  عبدالرزاق  ال�ساعر  وي�سيف 

حروفه  العاني  و�سام  ال�ساعر  نثر  »لقد 

الخ�سراء كما ي�سير في العتبة الأولى، وتحديدا 

حافيا«  يم�سي  كالبحر   « مجموعته  مدخل  في 

التي جاءت بعد انتظار طويل، وتاأنِّ في الن�سر، 

و�سبر، و�سنوات طويلة من العالقة مع الكتابة 

اإذ  اأ�سبابه،  اأحد  الهند�سة  تكون  قد  ال�سعرّية، 

جعلته كثير التخطيط، والمراجعة، التي قطعا 

في النهاية ت�سّب في �سالح الن�س الذي يخرج 

ليمّد ظاّل وارفا على ب�ساط ق�سيدته  للقارئ، 

من  مدنا  م�سيدا  الغربة،  باأوجاع  المثخنة 

الكلمات  هذه  الأحزان،  غابات  و�سط  كلمات 

ويفتح  الأ�سى،  يغالب  اإن�سان  لروح  تنتمي 

وال�سوء،  الأحالم،  بالكثير من  يعد  لغد  نوافذ 

وال�سعر«. 

القطع  من  �سفحة   ١02 في  يقع  الديوان 

ن�سا  وع�سرين  �ستة  على  وي�ستمل  ال�سغير 

�سعريا تراوحت بن العمودي والتفعيلة والنثر. 

الأبيات  نقتطف  ذاتيٌة«  »�سيرٌة  ق�سيدة  من 

التالية:

َيم�سي واأر�ُس الخوِف ت�سرُب ظلَُّه

               وق�سائٌد َتْترى تحاوُل َقتَلُه

ال�ساعُر المن�سيُّ خلَف نبوءٍة

           مازاَل يفقُد في الق�سيدِة ُر�ْسَلُه

 حروُفُه
ِ
 خْر�سى على بحِر الكالم

            وع�ساُه خائفٌة توا�سُل خذَلُه

ما ُعّلَم الأ�سماَء حين خروجِه

             فاْختاَر اأن يم�سي ِلُيدرَك اأ�سَلُه

عْتُه بالُدُه ُمتبعثٌر مْذ �سيَّ

               وُمطارٌد كالغيِم يجهُل ف�سَلُه

عبًثا ُتَلْمِلُمُه الموا�سُم بينما

               �سجٌن باأغنيٍة ي�سّتُت �سمَلُه

جديد إصداراتنا

وسام العاني
 يومئ إلى ظل 

يمشي حافيا كالبحر

مختلف  لتلبية  الغ�سام  بيت  موؤ�س�سة  ت�سعى 

من  احتياجاتهم  وتوفير  القراء  �سرائح 

وتحقق  اأهدافهم  تخدم  التي  الإ�سدرات 

في  اهتماماتهم.  مع  وتتالءم  طموحاتهم 

كتب  اأربعة  الغ�سام  بيت  اأ�سدرت  الإطار  هذا 

تعليميية موجهة لالأطفال في مراحل تعليمهم 

لأبجدية  النطق  )اأ�سرار  كتاب  وهي:  الأولى 

�سيخان  بنت  �سلمى  للكاتبة  الإنجليزية(  اللغة 

وكتاب  جزاأين،  في  �سدر  وقد  ال�سيابية، 

خلود  للكاتبة  الأول(  الم�ستوى  )اأبجدياتي: 

العلوية، وكتاب )مفاتح لغوية( لهند البلو�سية، 

خليفة  لأمل   )ABC PHONICS( وكتاب 

ال�سعدي.

الجزء الأول من كتاب )اأ�سرار النطق لأبجدية 

اأ�سهر  الموؤلفة  فيه  تقدم  الإنجليزية(  اللغة 

ي�ستهدف  وهو  الإنجليزية  اللغة  نطق  قواعد 

فوق،  فما  �سنوات  ثالث  عمر  من  الأطفال 

من  الأطفال  تمكين  في  القواعد  هذه  وت�سهم 

الجزء  اأما  والكتابة.  القراءة  مهارة  ك�سب 

الثاني من الكتاب فهو ي�ستمل على قواعد عامة 

ي�ستفيد  اأن  ويمكن  الإنجليزية  اللغة  نطق  في 

منه الطلبة في مختلف المراحل التعليمية. 

فهو  الأول(  الم�ستوى  )اأبجدياتي:  كتاب  اأما 

يهدف اإلى تعليم الطفل القراءة ال�سليمة باللغة 

الكتاب  ووا�سحة.  �سهلة  بطريقة  العربية، 

خم�س  اإلى  ثالث  عمر  من  لالأطفال  موجه 

سلسلة كتب تعليمية لألطفال

�سنوات، ويقدم محتواه على نحو مفهوم بعيدا 

تحقيق  في  ي�سهم  الذي  الأمر  التعقيد،  عن 

اإتقان  في  ال�سريع  والتطور  المحلوظ  التقدم 

القراء والإلمام باأبجدية اللغة العربية.

عديدة  داخلية  عناوين  على  يحتوي  الكتاب 

حروفي(  و)مواقع  العربية(  )حروفي  مثل 

الممدودة(  و)حروفي  حروفي(  و)حركات 

الكاتبة  تنتقل  حيث  ال�ساكنة(،  و)حروفي 

بالطفل عبر عدة مراحل مجزاأة لكل مو�سوع، 

في  الوالدين  اأو  المعلم  مهمة  ي�سهل  ما  وهو 

عملية تعليم الطفل حروف الهجاء. 

فهو  البلو�سي  لهند  اللغة(  )مفاتيح  كتاب  اأما 

النحو  في  العربية  اللغة  لمادة  تعليمي  كتاب 

والإمالء، لطلبة ال�سف الخام�س، وهو الجزء 

الكاتبة  تعتزم  تعليمية  �سل�سلة  �سمن  الأول 

ن�سرها تباعا.

تقول الموؤلفة في مقدمتها: »اإن اللغة العربية 

لغة القراآن، والعربية بحر عميق به الكثير من 

الدرر، ولكن اأغلب الطلبة ينظرون للغة العربية 

تعّلم  ولكن  الأ�سعب،  باأنه  الإعراب  وخا�سة 

وذهن  متفتح  عقٍل  اإلى  يحتاج  العربية  اللغة 

�ساٍف«. 

وتقول الكاتبة هند البلو�سية عن الكتاب الذي 

بين اأيدينا اأنه تم اإعداده بما يتنا�سب مع طلبة 

ال�سف الخام�س، متما�سيا مع المنهج الجديد 

للغة العربية لل�سف الخام�س، وعليه فاإنه يعتبر 

الكتاب الأول في ت�سهيل وتب�سيط اللغة العربية 

التي  الكتب  من  �سبقه  ما  عك�س  على  للطلبة 

ّعدت على غرار المنهج القديم للمادة.
ُ
اأ

ف�سلين:  اإلى  الكتاب  الموؤلفة  ق�سمت  وقد 

الدرا�سي  للف�سل  مخ�س�س  الأول  الف�سل 

النحو،  في  الأول  الق�سم  اإلى  وينق�سم  الأول، 

خ�س�س  بينما  الإمالء.  في  الثاني  والق�سم 

الدرا�سي  للف�سل  الكتاب  من  الثاني  الف�سل 

الق�سم  ق�سمين:  اإلى  اأي�سا  وينق�سم  الثاني، 

الأول في النحو، والثاني في الإمالء.

مهمة  مالحظات  باإدراج  الموؤلفة  قامت  كما 

لكل جانب في كل ف�سل، لإي�ساح ما ا�ست�سعب 

فهمه. وفي نهاية كل مبحث تم و�سع مجموعة 

بالتطبيق  الطالب  ليقوم  التدريبات  من 

مبا�سرة. وي�ستمل الكتاب كذلك على تدريبات 

عامة في نهاية كل ق�سم  ليك�سب الطالب خبرة 

جيدة في كل فرع وكل مهارة.

 ABC( كتاب  الغ�سام  بيت  عن  �سدر  كما 

PHONICS( لأمل بنت خليفة ال�سعدي، وهو 

دليوؤل اإلجولي فونك�س لل�سف الأول. 

تقول الكاتبة عن فكرة الكتاب اأنها تمثل توثيقا 

الجولي  ومنهج  الأول  ال�سف  مع  لتجربتها 

فونك�س، لتعر�سها هنا على هيئة اأفكار واأن�سطة 

ا�ستخدمتها الموؤلفة ولقت نجاحا وقبول لدى 

الطالب. وترى الموؤلفة اأنه يتعين على الطالب 

اأن يتحلى بال�سغف والمغامرة والدافعية للتعلم 

من اأجل تحقيق النتائج المرجوة.
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خيـبة هدهد

د. �صعود بن �صليمان اليو�صف

 ال�صعودية

نـــكاأَ؟ وَمـــن  داوى،  َمـــن  الجـــرح:  ت�صـــاأل  ل 

انكفـــاأ طالمـــا  �صـــوؤاٌل  الجـــراح  اأق�صـــى 

وذا يـــداه،  كّلـــت  قـــد  �صـــوؤالك  هـــذا 

�صدئـــا  مو�صـــًدا  تـــراه  الجـــواب  بـــاُب 

فـــي �صـــافَر  الِبي�ـــس  الأمنيـــات  وهدهـــد 

�صـــباأ  يجـــد  لـــم  لكـــْن  الـــروح...  مدائـــن 

فانطفـــاأت الغـــّراء  اأفراحـــك  خّبـــاأَت 

اختبـــاأ  مـــا  الأفـــراِح  اأنكـــُد  ْحكاتهـــا..  �صِ

اإلـــى الق�صيـــد  اإح�صا�ـــس  تلّب�صـــَت  وكـــم 

ُقرئـــا! مـــا  ـــعُر  وال�صِّ هرمـــت  �صبّيـــة 

�صورتـــه  نّمقـــَت  وقـــد  ال�صـــراب  ت�صـــكو 

الظَمـــاأ  لونهـــا  عليهـــا  �صـــفحَت  لــــّما 

تقطعـــه ال�صمـــت  ر�صيـــَف  انتبـــذَت  كـــم 

ممتلئـــا! الُغّيـــاب  َح�َصـــد  مـــن  �صـــار  مـــذ 

علـــى للـــوراء  تم�صـــي  الِفكـــر  محـــدودَب 

ِكئـــا  متَّ اللـــون  هزيـــل  ظـــلٍّ  اأكتـــاف 

َدهـــا    َتردُّ الأولـــى  الخطـــوة  علـــى  ُتملـــي 

ابتـــداأ! مـــا  بعـــُد  درٍب  وعثـــاء  اأ�صنتـــك 

لـــم  الترّحـــل  �ِصـــفر  فـــي  �صـــطورك  معنـــى 

خطـــاأ! يكـــن  لـــم  ولكـــْن  �صوابـــا..  يكـــن 

ُتبدئـــه  لل�صمـــِت  �صـــفٌر  انتهـــى  اإذا 

نبـــاأ  لـــه  اأ�صغـــوا  لـــو  ال�صمـــُت  ي�صبـــح  قـــد 

موعَدهـــا الآمـــال  غيمـــة  مـــن  ر�صيـــَت 

روؤى ومح�ـــسَ  خيـــالٍت  بع�ـــسَ  تمـــّر 

نازفـــًة تنفـــك  ل  جراحـــك  حّر�ـــس 

منطفئـــا؟ الجمـــر  معنـــى  تـــدرك  األ�صـــت 

وجـــٌع لـــذٌة..  نـــزٌف..  الجـــرح  ُهويـــة 

بـــراأ؟ لـــو  لالأحبـــاب  الجـــرح  قيمـــة  مـــا 

الأ�صـــود  المعطـــف  فـــي  لعطـــرك 

مرقـــدي روؤى  يق�ـــس  �صجيـــج 

تحـــن الحيـــاة  كاأن  �صجيـــج 

نـــدي ب�صبـــح  التـــراب  ل�صـــوع 

نبـــي  كـــف  ب�صمـــة  لعطـــرك 

الغـــِد بوعـــد  حنينـــي  يـــداوي 

خفيفـــا روحـــي  مـــاء  علـــى  ي�صـــير 

معبـــدي فـــي  ب�صـــراه  ويعلـــن 

الأمومـــة حليـــب  �صـــحر  لعطـــرك 

�صـــيدي طغـــى…  فـــّي  واليتـــم 

حينـــا  غيابـــك  فـــي  يداعبنـــي 

اليـــِد بـــذات  ي�صـــوط  وحينـــا 

اليتميـــم جـــوع  يقنـــع  �صـــوف  فمـــن 

غـــدي خبـــز  ال�صـــحر  ومعطفـــك 

قلبـــي دروي�ـــس  يمنـــع  �صـــوف  ومـــن 

ُمجهـــدي اأيـــا  عطـــًرا  ال�صـــكر  مـــن 

... الحلـــول  يقنـــع ذاك  �صـــوف  ومـــن 

اأهتـــدي لـــن  اأنـــَي  المعطـــر، 

الخطايـــا  بـــاب  قـــرب  ليتركنـــي 

اأرتـــدي الهـــدى  ووهـــَم  اأدق 

الح�صـــوِر ل�صـــوع  الغيـــاب  واأ�صـــكو 

يـــدي ال�صـــماء  بـــاب  فتـــدرك 

ويالـــــ ل�صـــان  خيـــر  لعطـــرك 

ال�صـــرمدي المـــدى  ذاك  ف�صاحـــة 

جليـــٌل حديـــث  تخطـــو  حيـــن  لـــه 

بالأبـــِد الهنيهـــة  ي�صـــاوي 

فاأغفـــو بالن�صـــيد  يحاورنـــي 

المن�صـــِد النـــدى  هدهـــدات  علـــى 

روحـــي  �صـــماوات  �صـــبع  واأعبـــر 

الأ�صـــود والمعطـــف  بعطـــرك 

عطرك
 والمعطف األسود

عبير الديب ـ �صوريا
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ترفع  ل  عاديا  رجال  اأريدك 

الجميالت،  حواجب  اندها�ستك 

جيوب  الئتمانية  بطاقاتك  ولتغري 

الطموحات، رجال ليتقن �سف الكالم 

وليجيد  القلب  من  الالمق�سود 

الظروف،  لتمكيجه  وجهه،  تزييف 

خلف  حقيقته  يخفي  اأن  ولي�ستطيع 

الأقنعة، تنتاأ لي تفا�سيلك من قوائم 

العدم،  �سجالت  بين  من  البحث، 

مازلت اأغط�س في التفقد.

واأريدك غير عادّي، رجل ليلهث خلف 

ال�سرا�سف  انتفاخات وعرّي ولتغريه 

ليغوي  �سيجارته  ليحرق  البي�ساء، 

ال�سكارى  ل�سان  لهث  وليعنيه  امراأة، 

بت�ساري�س الن�ساء.

رهن  عاديا،  ول  عاديا  رجال  اأريدك 

مزاج اأنانيتي فيك، يكن�س غبار روحي 

الخيبات  تلك  كل  وينف�س  القديمة، 

المتكل�سة على م�سابيح حياتي.

في  عادي  غير  رجال  اأريدك 

التين،  ان�سانيتك، تتحدث مع �سجرة 

ال�سارة  الع�سبة  مع  حتى  العنكبوت  ومع 

ومع الحمامة ومع نجمة ال�سماء.

ال�سجر  نطاق  خارج  رجال  اأريدك 

الزدواجية  عفونة  عنه  تغيب  ال�سريع، 

ين�سلخ عن جثة الملل، اأتجدد في عينيه 

كلما غابت واأ�سرقت ال�سم�س بنا.

رجل بطولته غير عادية كلما تدلى حول 

رقبته الموت يردد كدت اأنجو من نغ�س 

على  حتى  الم�ستحيل،  يتقم�س  الحياة، 

لحافظة  دماغه  يودع  الالجدوى  عتبات 

والفراغ،  المنطق  بين  يتذبذب  الثلج، 

ي�ستمع للمو�سيقى اأو يتمتم بال�سالة .

كاأ�س  كل  في  واب�سق  مجنونا..  كن  اأو 

الندماء  جبين  على  يدك  وازرع  رئتك، 

الريح  �سادق  �سيء،  كل  �سد  وراهن 

على  واربت  الخ�سارة  مع  وت�سالح 

الكرتوني  وجهك  واخلع  الوردة،  كاأ�س 

المت�سالح مع كل تناق�سي وجنوني وكن 

عاديا.. 

عادي  غير  وكن  اأحدا  يغري  ل  عاديا 

كمالك باأجنحة هبط من ال�سماء.

رجل بطولته غير 

عادية كلما تدلى

 حول رقبته الموت 

يردد كدت اأنجو من 

نغ�س الحياة

أريدك 
رجال عاديا

اللقاءات  من  ع�سرة  الثانية  الن�سخة  باماكو  املالية  العا�سمة  تقام يف 

الفوتوغرافية يف الفرتة 30 نوفمرب 31 يناير املقبلني. ومن املقرر اأن 

ي�سارك يف هذه الن�سخة 85 م�سورًا من اإفريقيا وال�ستات، وهو �سعف 

العدد املعهود يف ال�سنوات املا�سية. كما ت�ساعف عدد مواقع العر�س 

واملر�سد،  الثقافة،  لق�سر  التابع  الوطني  املتحف  بينها  من   ،12 اإىل 

“العالل”.   و�سينما  با”  “اآميناتا  البنات  ثانوية  مثل  اأخرى  واأمكنة 

وو�سح املندوب العام للقاءات، “اإيغو ديارا”، اأن املنظمني ي�سعون اإىل 

ا�ستقدام الأ�سماء الكبرية التي �ساركت يف الدورات ال�سابقة وطباعة 

كتيب تعريفي باللقاءات بثالث لغات من بينها “بامبارا” )لغة حملية 

مالية(. وتتوىل الدولة تنظيم اللقاءات هذه ال�سنة بدًل من املعهد الفرن�سي. حيث تتم طباعة ال�سور يف مايل 

بدًل من باري�س، وتعمل فرق مركز التكوين يف جمال ال�سور الفوتوغرافية والهيئة الإفريقية لل�سور لإعداد 

م كل �سنتني، تعّد اأكرب  وجتهيز ال�سور املهياأة للعر�س وعددها 1500. ُيذكر اأن هذه اللقاءات التي اأ�سبحت تنظَّ

تظاهرة اإفريقية لل�سورة الفوتوغرافية.

المصدر: العمانية

تظاهرة إفريقية للصورة الفوتوغرافية
90

100

104

يقوم معر�س “ال�سافرة الأخرية” للت�سكيلي العراقي �سيبان اأحمد على الت�ساّد بني 

الألوان املبهجة واحلارة وبني املو�سوعات التي تعرّب عن الواقع املوؤمل والت�سّظي الذي 

اأ�ساب ال�سورة الكّلية لالأمة.  ويوؤثث الفنان لوحاته املعرو�سة يف جالريي الأورفلي 

بعّمان، مبفردات ُتذّكر بر�سالة الفن ووظيفته الإن�سانية، لهذا تبدو اللوحات مبثابة 

جر�س اإنذار وناقو�س خطر بينما هي تطرح اأفكارًا ماأ�ساوية متثل �سهادة على الواقع.

وتربز املراأة يف اأعمال �سيبان كم�سدر للتحرر، بل رمبا هي احلرية مبعناها املطلق. 

لذا ن�ساهد يف بع�س اللوحات نق�سانًا يف ج�سد املراأة الذي يتوزع على كامل ف�ساء 

املراأة بو�سفها  اإىل  النظر  اإىل نق�سان احلرية نف�سها. كما ميكن  اإ�سارة  اللوحة يف 

الربيع، حيث يحّلق ج�سدها يف ف�ساء من الأخ�سر وتدرجاته التي تذّكر باأ�سطورة ع�ستار التي جتلب الربيع 

وراء  من  تطّل  �سخ�سية  اأنه  الفنان  يرى  الذي  املهرج  �سكل  اإىل  اأحيانًا  فتميل  الرجل،  �سورة  اأما  واحلب. 

الكوالي�س منتظرًة دورها يف اعتالء خ�سبه امل�سرح واأداء الدور املنوط بها. تنتمي اأعمال �سيبان اإىل املدر�سة 

التعبريية التجريدية، حيث مييل اإىل تكثيف ح�سور الألوان احلاّرة على �سطح اللوحة، وحتاورها ثم تراكبها 

يف طبقات بع�سها فوق بع�س، مع العناية برتاكم الأ�سكال املر�سومة اأي�سًا والتي متنح اأعماله حركية وحيوية. 

والتحق مبعهد  العراقي،  الت�سكيلي  الفن  برواد  تاأثر   ،1964 بغداد عام  مواليد  اأحمد من  �سيبان  اأن  ُيذكر 

الفنون اجلميلة عام 1988، ودر�س على يد الت�سكيلي والناقد �سلمان عبا�س.

المصدر: العمانية

“الصافرة األخيرة” .. التشظي واأللم عبر تضاد األلوان

اأعلنت �سركة اأمازون عن بث املو�سيقى بجودة فائقة عن طريق �سيغ ال�سوتيات 

 50 يزيد على  ما  توفر  الأمريكية على  ال�سركة  واأكدت  الفقدان.  اخلالية من 

اأخرى من  16 بت، عالوة على توفر ماليني  HD وبدقة  اأغنية بجودة  مليون 

املو�سيقى  بث  خدمة  بت.وتعمل   24 وبدقة   Ultra-HD بجودة  الأغنيات 

اجلوالة  والأجهزة  املكتبية  احلوا�سيب  على  اجلديدة   Music HD اأمازون 

واأجهزة   Echo اأمازون  وبالن�سبة لأ�سحاب �سماعات   ،.Fire اأمازون  واأجهزة 

مبوقع  وامل�ساعدة  الدعم  �سفحات  على  الطالع  عليهم  يتعني  فاإنه  الأخرى،  ال�سركات  من  املو�سيقى  بث 

اأمازون للتعرف على الأجهزة املتوافقة.واأو�سحت ال�سركة الأمريكية اأن التكلفة العادية خلدمة بث املو�سيقى 

اأمريكيا  دولرا   15 اأو   Prime للم�سرتكني يف خدمة  �سهريا  اأمريكيا  دولرا   13 تبلغ   Music HD اأمازون 

.Prime سهريا لالأع�ساء غري امل�سرتكني يف خدمة�

المصدر: د. ب. أ

50 أغنية على موقع أمازون بجودة عالية
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ال�صغيرة، وعلى »تلفزيون عمان  ال�صا�صة  اأن وعينا على  منذ 

التلفزيوني ع�صر كل يوم،  البث  التي ت�صبق  اللوحة  الملّون« 

�صبقتنا الفنانة فخرية خمي�س اإلى ال�صا�صة لتطّل منها، كما 

�صبقتنا اإلى الإذاعة لياأتي �صوتها عبر الأثير، وفي الحالتين 

كنا ن�صمع ال�صوت العماني الواثق من نف�صه، فلم نكن نعرف 

بموعد  لتلحق  الدرا�صي  ف�صلها  تركت  »ال�صبّية«  تلك  اأن 

كانت  لأنها  البيت  عن  تاأخرت  واأنها  الأخبار،  ن�صرة  اإذاعة 

واأن  لتمثل،  حارتها  في  خ�صبي  م�صرح  خ�صبة  على  تقف 

�صغوط  تقاوم  زالت  ما  عاما  ع�صر  الأربعة  ابنة  جديلة 

اأنها  المجتمع في بداية �صبعينات القرن الما�صي، لتقول 

ن�صجت قبل  »فاغورة«  واأن  الفني،  بالعمل  �صغوفة  فنانة 

اأمام جمهور لم ي�صتوعب  الأوان لتحرق المراحل لتقف 

بعد ما معنى الم�صرح جيدا فكيف به يتقبل وقوف هذه 

الفتاة العمانية اأمام جمهور الحارة، وعبر كل ال�صا�صات 

»على قّلتها« وفي بيوت قليلة؟!، لكنهم كانوا ينتظرون 

على  وي�صحكون  المفتر�س«  والفك  »�صنجوب  حكايات 

اإيقاع اأغنية »مبروكة قتلني الحب«. فخرية خمي�س.. 

�صوت الفن العماني، والدراما في عمان، والتحدي من 

اأجل الفن، لم تكن تمّثل في كل ذلك بل تحملت دفع 

التي يتردد البع�س  اللهجة،  الثمن، وبقيت واقفة، تمد �صال 

في تقّبلها فنيا، اإلى كل الف�صائيات الخليجية، فكانت »فتون« في الحيالة، كما 

هي روح فخرية الجميلة، وعقلها الواعي، بتلك الثقافة والأناقة في حوارها.. 

وكما تجدونه في حوارنا معها عبر »التكوين«..  

 حاورتها: شيخة الشحية 

أيقونة الشاشة العمانية
فخرية خميس

 في حوار الذكريات

لم أقدم عمال يشبهني
 اأحد الأدوار في م�صل�صل ن�صاء في الذاكرة، تم ت�صويره في بغداد عام 1987م 

من انتاج �صركة �صابكو العمانية و�صومر العراقية واإخراج في�صل اليا�صري
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فخرية  الفنانة  تقدم  اأن  تحب  كيف   

خمي�س نف�صها لقراء التكوين؟ 

التكوين، جميل هذا ال�سم ورائع، واأنا ت�سكيلة 

فخرية  نف�سي،  اأقدم  عندما  الزمن  هذا  من 

واأحب  الألقاب،  اأعز  عبداهلل  اأم  خمي�س، 

النداءات اإلى قلبي، يقولون فنانة، واأقول ربما 

اأن  يحب  كما  للجمهور،  اأتركها  هذه  فنانة، 

األقاب  اأي  تهّمني  ول  يطلقها علي،  اأو  يناديني 

من  بحب  تطلق  عندما  اأحترمها  لكني  اأخرى، 

وي�سبح  اأرتبط  اأن  قبل  من  وكنت  الجمهور، 

لكني  خمي�س  بفخرية  اأكتفي  كنت  عائلة  لدي 

الآن اأكتفي باأم عبداهلل.. و�سكرا لكل الجمهور 

الذي يحب هذا ال�سم. 

 بداياتك كانت في زمن مختلف، كيف 

ال�صعوبات  المرحلة،  تلك  اإلى  تنظرين 

والتحديات، من وقف �صد اتجاهك للفن 

ومن �صاندك؟

بدايتنا  اأتذّكر  عندما  �سجن،  ذات  الذكريات 

مع م�سرح  وانطالقتنا، وكانت في عام 1974 

الهواة،  من  مجموعة  اأ�س�سته  الذي  ال�سباب، 

�سباب و�سابات، كل واحد منهم اأحب الخطوة 

التي يخطوها في الم�سرح، وللو�سول اإلى خ�سبة 

ن�ستمر  اأن  ونتمنى  بحب،  بداأنا  الم�سرح،  هذا 

نعي�سها  العمر  في  لحظة  اآخر  اإلى  حب  بهكذا 

من  ورائعة،  جميلة  فنية  اأ�سرة  كّونا  بالمحبة، 

الفترة،  تلك  في  وال�سابات  ال�سباب  جميع 

توا�سلنا  عدم  رغم  الحترام،  كل  لهم  واأكّن 

بداياتنا  مّنا،  واحد  كل  لظروف  حاليا  كثيرا 

كانت اأ�سعب عن الجيل الحالي، اأهالينا وقفوا 

كان  وهذا  �سدنا،  كان  المجتمع  بينما  معنا 

التحدي الأ�سعب الذي واجهناه، وكنا موؤمنين 

بر�سالتنا، وباأعمال نقدمها عبر فرقة �سغيرة 

وعلى م�ستوى جمهور الحارة، ن�سو�س مرتجلة 

الممثلين  نحن  نلتقي  اآنذاك،  توفرها  لعدم 

والمخرج على خ�سبة الم�سرح، التي بنيناها من 

ال�ستمرار  ن�ستطع  لم  لذلك  الخا�سة،  جيوبنا 

كاأع�ساء،  الأندية  اإلى  انتقلنا  ثم  الفرقة،  في 

ن�ساط  به  كان  الذي  عمان  نادي  اإلى  بع�سنا 

م�سرحي، والبع�س اإلى النادي الأهلي وكان به 

ن�ساط فني رائع، بداأت مع الفنان �سالح �سويرد 

»دّور  م�سرحية  لي  م�سرحي  عمل  اأول  وكان 

رحمها  ليلى  المرحومة  اأختي  معي  غيرها« 

اهلل،  واأختي بتول، ومعي �سفيق �سليمان ويا�سر 

عبيد، والتاأليف والبطولة ل�سالح �سويرد.

ب�سكل  نقدم  كنا  فقد  الفرقة  ذكريات  من  اأما 

من  الجمهور  ويح�سر  م�سرحيا  عر�سا  يومي 

�سابقا  )وت�سمى  المن�سقة  وكانت  اليو�سف، 

ال�سكرتيرة( خالتي، وفي يوم غابت عن العمل 

يزوره  كان  وبال�سدفة  مكانها،  العمل  فتوليت 

ب�سخ�سيتي  فاأعجب  ال�سيابي  �سالم  المرحوم 

وح�سوري واأدائي للغة العربية لأني كنت اأحب 

لي  يح�سر  كان  ووالدي  ال�سغر،  منذ  القراءة 

الكتب، فعر�س علي اأن اأكون مذيعة..

عيد  بمثابة  العر�س  هذا  الفترة  تلك  في 

فبداأت  الفرحة،  من  اأطير  جعلني  حقيقي 

القدير  الإعالمي  الأ�ستاذ  يد  على  بالتدريب 

بين  اأوفق  اأن  محاولة  اليحمدي،  ابراهيم 

على  طلعت  اأيام  ثالثة  وبعد  والعمل،  الدرا�سة 

ومن   ،1976 عام  ذلك  وكان  مبا�سرة،  الهواء 

الأ�ستاذ  بتدريب  قمت  اأني  الجميلة  الذكريات 

�سغوفا  وكان  الحو�سني،  �سوين  بن  عبداهلل 

بالإعالم.

بقرار  فجئت  ابريل  من  الأول  في  تعييني  كان 

التعيين اإلى البيت، واأخبر به الأهل والجيران، 

بما عّدته اأختي ليلى »كذبة اإبريل«، وتوظفت 

حياتي  في  ي�سكل  اليوم  فهذا  مذيعة،  و�سرت 

حالة �سدق ولي�س كذبة، فبقيت قريبة من ناقل 

ال�سوت )الميكروفون( كمذيعة اأو كممثلة من 

خالل التمثيليات التي اأ�سارك فيها.

حيث  �سويرد  �سالح  الفنان  التقيت  حينها 

يومي،  ب�سكل  واأحيانا  الهواء  على  ن�سجل  كنا 

الم�سل�سل  بطولة  في  للم�ساركة  فدعاني 

المفتر�س«  والفك  »�سنجوب  الكوميدي 

الذي بداأ في الإذاعة ثم انطلق اإلى التلفزيون 

واأخرجه المرحوم ح�سن حافظ.

اأو  كر�سًيا  يجد  بع�سه  تذاكر،  وبدون  الحارة 

ال�سغف  لدينا  كان  ليتابع،  الأر�س  على  يجل�س 

الأهل، ربما  لدينا م�سكلة مع  لم تكن  والحب، 

كانت قليلة ب�سبب العودة المتاأخرة، لكن لي�ست 

التمثيل  واأن  المجتمع،  من  نالقيه  ما  بكثرة 

اأن  قدرنا  وبمجهودنا  بجديتنا  لكن  عيب.. 

الأر�س  هلل،  والحمد  المرحلة،  هذه  نتجاوز 

لم تكن مفرو�سة بالورود من ناحية الجمهور، 

الأحمر  بال�سجاد  مفرو�سة  كانت  لكنها 

بخطواتنا، بالنية الح�سنة، فوجدناه دربا ورديا 

مفرو�سا بالزهور والرياحين نت�سابق بالخطوة 

حتى ن�سل.

الأع�ساء  على  يمر  نقل  و�سيلة  يملك  من 

والع�سوات ونذهب جميعا اإلى الم�سرح.

موظفة في اإلعالم
ا�ستدعاء  في  خمي�س  فخرية  الفنانة  تم�سي 

الفنية  تجربتها  من  الأولى  الذكريات 

�سلطنة  اإذاعة  دخلت  ت�سيف:  والإعالمية، 

اأغلب  كان  لأن   1976 عام  في  كمذيعة  عمان 

الم�سرحي  الن�ساط  في  والع�سوات   الأع�ساء 

الأ�ستاذ  منهم  الإعالم،  وزارة  في  موظفون 

نا�سر  بن  محمد  والمرحوم  الرفاعي  خمي�س 

�سالح  والفنان  محمد  طالب  والفنان  المعولي 

يمرون علينا،  كانوا  زعل، وكنت قريبة منهم، 

اأنا واأخواتي، عام 1974 للت�سجيل في الإذاعة، 

وكانت اأول تمثيلية بعنوان »من اأجل الحياة« 

اأبي  وكان  المعولي،  محمد  الراحل  تاأليف 

كنا  اأيامها  المجال،  اأحببت  وحينها  يرافقنا، 

طلبة، وبعد اأن تولى جاللته مقاليد الحكم في 

البالد نادى باأن يعود العمانيون المهاجرون اإلى 

وطنهم لي�ساهموا في بناء بلدهم بعد النه�سة 

المباركة، كنا حينئذ في الكويت، وعدنا اأواخر 

عام 1972، وفي المدر�سة اأعادونا �سنة درا�سية 

الإنجليزية  اللغة  وجود  عدم  م�سكلة  ب�سبب 

الو�سع  هو  كما  الكويت  في  الأول  ال�سف  في 

نعمل،  ال�سيفية كنا  الإجازة  في م�سقط، وفي 

متوفرة،  للعمل  التالميذ  اأمام  الفر�سة  وكانت 

وزارة  في  عملت  عندما  �سنة   16 عمري  وكان 

محمد  الدكتور  حينها  الوكيل  وكان  المالية، 

  بدأت مسرحيا في 
الحارة، وفي النادي 
األهلي »دّور غيرها«

  »أم عبداهلل«.. أحّب 
النداءات إلى قلبي

 مع مجموعة من الفنانيين الكويتين 

 م�صرحية الطوي 1984م 

 م�صل�صل تاريخي من اإخراج اإح�صان �صادق عام 1983م

  م�صل�صل قلوب في دوامة تاأليف م�صطفى ح�صي�س واإخراج ي�صرى غرابة عام 1984م الفنانة في عمر 6 �صنوات
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هذه الذكريات الجميلة، تتدفق، ت�سابق العمر، 

كي ل اأن�سى.   

عالقاتنا الفنية
تلك  في  الفنانين  من  مجموعة  كنتم   

المرحلة، ما الذي تغّير في مفهوم الفن، 

وعالقة الفنانين مع بع�صهم البع�س؟

نلتقي  وكنا  تتغير،  لم  كفنانين  بيننا  العالقة 

اأخذتنا عبر  الحياة  لكن ظروف  يومي،  ب�سكل 

الأ�سرية  والم�سوؤوليات  والن�سغالت  الظروف 

لم  عّدة،  و�سائط  نتوا�سل عبر  لكننا  وغيرها، 

يتغير �سيء، وما زلنا نحب بع�س، كو�سط فني 

مع  بداأنا  المعروفة،  الم�ساكل  تلك  لدينا  لي�س 

من  منا  متما�سكين،  زلنا  وما  جميعا،  بع�س 

رحل، كجمعة الخ�سيبي و�سعد القبان رحمهما 

عامي  بين  ابتعثنا  حينما  بع�س  مع  وكنا  اهلل، 

اإلى  مكثفة  تدريبية  دورة  في  و1982   1981
اإن�ساء  مع  الم�سرحية،   للفنون  العالي  المعهد 

الفتاة  وكنت  ال�سباب،  لفرقة  الإعالم  وزراة 

الذين  الدكاترة  بين  ومن  بينهم،  الوحيدة 

مطاوع  ككرم  كبار  اأ�ساتذة  بتدري�سنا  قاموا 

وزكريا  عبدالمعطي  وعثمان  يا�سين  وكمال 

اإلهام  الدفعة  نف�س  في  نرى  وكنا  �سليمان، 

توفيق  مح�سن  وكانت  كمال،  وفايزه  �ساهين 

لأنها  موجودة  مح�سن  و�سميرة  المعهد،  تزور 

كانت زوجة عميد المعهد. 

اأمام الكاميرا، حتى واإن كانت الكاميرا موجهة 

نف�س  لأعطيه  ذلك  �سروري  الآخر،  للممثل 

ورد  الفعل  لتبادل  اإياه،  يعطيني  الذي  الح�س 

الفعل، بع�سهم، وبينهم فنانون خليجيون كبار، 

ل يقفون حينما يوؤدي فنان اآخر م�سهدا م�ستركا 

معهم، هنا ل بد اأن يجتهد ال�سخ�س مع نف�سه 

لديه  لي�س  اأو  بال�سعف،  ي�سعر  ل  حتى  ويوؤدي 

القدرة، اأحلى �سيء هي لغة العيون التي ترينها 

في الممثل الذي اأمامك، ولالأ�سف ب�سبب غرور 

اأتحدث  ل  كثيرا،  ذلك  نفتقد  �سرنا  البع�س 

هو  الحقيقي  الفنان  كثيرا،  الجانب  هذا  في 

المجتهد والذي اأخذ الفن لي�س من باب المادة 

واحترام  الجمهور  لإر�ساء  بل  فقط،  وال�سهرة 

اأن  لذلك يجب  اأعراف جميلة  به  الفن  نف�سه، 

نكون حري�سين على ذلك. 

ي�صل  حتى  الفنان  يحتاجه  الذي  ما   

للعالمية في نظرك؟

للفنان،  متعبا  هاج�سا  تعد  لم  العالمية  كلمة 

فيها  يلتقي  ق�سيرة  مدينة  اأ�سبح  العالم  لأن 

و�سائل  عبر  الآخر  مع  فنيا  ونتوا�سل  الجميع، 

اأو  هوليوود  عبره  ونعرف  الحديثة،  الت�سال 

�سبيل  على  الأيرانية  ال�سينما  نتاج  اأو  بوليود 

فنانين  العالم  عوا�سم  في  ونلتقي  المثال، 

ويعرفوننا،  نعرفهم  �سوريا،  اأو من  العراق  من 

ا�ستفدنا من هذه الدورة، و�ساعدتنا كثيرا على 

تح�سين اأدواتنا الفنية، وفي تكويننا، وكان اأول 

»تاجر البندقية«،  عمل م�سرحي بعد الدورة 

اأف�سل  من  اثنين  الإعالم  وزارة  وا�ستقطبت 

مخرجا،  ح�سي�س  م�سطفى  الفنية،  الأ�سماء 

فترة  معنا  وا�ستمرا  موؤلفا،  مكاوي  وم�سطفى 

م�سرحية،  اأعمال  نقدم  عام  كل  وكنا  طويلة، 

الأعمال،  من  وغيرها  وطنية،  اأو  تاريخية 

م�سرح  اأعمال  من  طيبة  ح�سيلة  لدينا  وكانت 

ال�سباب واإنتاجه.

ل اأقول اإن العالقات الآن اختلفت، فكل الأ�سماء 

الفني  الو�سط  دخلت  التي  البارزة  الجديدة 

لأنهم  بينهم،  الجميلة  العالقات  بذات  بعدنا 

قدوتهم،  ويروننا  الأول،  الرعيل  يحترمون 

وطاقتهم  ال�سباب  اأحب  الم�سيرة،  فاأكملوا 

ولي�ست  الفنيين،  اأو  الفنانين  واإيجابيتهم، من 

المجتهدين  اأحب  اأحد،  مع  م�سكلة  لدي 

واأ�سجعهم.

فنانين  ولدة  ن�صهد  الوقت  هذا  في   

في  الحقيقي  الفنان  هو  من  كثر.. 

نظرك؟

ي�سبه  لم  الذي  ذلك  هو  الحقيقي  الفنان 

�سريحة،  اأكون  الفنان،  مقبرة  لأنه  الغرور، 

عن  وي�ساألوننا  ويقدروننا  يحترموننا  اأغلبهم 

اأن  اأخجل  لكني  اأعمالهم،  تجاه  المالحظات 

اأقول لأحد كيف يوؤدي، لأني �سخ�سيا اأعت�سر 

  اشتغلت في وزارة 
المالية وعمري 16 سنة 
وانتقلت لإلذاعة بالصدفة 

  درّبني إذاعيا ابراهيم 
اليحمدي.. ودرّبت عبداهلل 
بن شوين الحوسني

يمار�س  اأوروبية  عوا�سم  في  بقي  من  ومنهم 

دعانا  �ساللة  فرقة  و�سمن  الم�سرحي،  الفن 

لتقديم  كرومي  عوني  المرحوم  المخرج 

�سمن  األمانيا  في  ال�سماء«  »غيث  م�سرحية 

في  عر�سها  اأن  بعد  الرور،  م�سرح  مهرجان 

عماد  تاأليف  من  وهي  الخريف،  مهرجان 

ال�سنفري، و�سكلت لي محطة مهمة في تعرف 

الجمهور الألماني على م�سرحنا.

أقرب األعمال
 اأقرب الأعمال اإليك..

الأقرب بعد هذا  اأحدد ما هو  اأن  ال�سعب  من 

العمر، كل اأعمالي اأراها جميلة، لكني اأ�ستطيع 

اإنه ل يوجد عمل ي�سبهني، لي�س تعاليا،  القول 

كل عمل اأعطيته من ح�سي، لكن هل �سيء منها 

اأدوار  باأداء  اأنه ل يوجد، قمت  اأرى  ي�سبهني؟! 

»العان�س«  و  المجنونة،  الحالت:  مختلف 

لتقول  التم�سية  هذه  ترف�س  اأمي  كانت  التي 

نقول  كما  اأف�سل،  الن�سيب«  ياأتها  »لم  اأن 

»ن�ستثمر  بينما  الفر�سة«  »ا�ستغالل 
الفر�سة« اأجمل،  واإذا كنت اأريد اأن اأ�سبه اأحد 

اأن  اأريد اأولدي  اأ�سبه اأمي، ولكني ل  اأن  فاأريد 

ي�سبهوني، بل اأتمنى اأن اأ�سبههم لأنهم يعي�سون 

هذا الع�سر الجميل، ولكل زمان ظروفه، ل�ست 

بكل  للحياة  متقّبلة  الحياة،  في  �سيء  اأي  �سد 

متناق�ساتها.

اأحب »النذر وال�سحية« لأنني اأديت دور امراأة 

لديها انف�سام في ال�سخ�سية، كنت اأقراأ كثيرا 

في علم النف�س عن هذه الحالة، وزّودني الموؤلف 

اأحمد بن دروي�س الحمداني بمقالت عنها، وكان 

هذا  في  علي،  محمد  �سامي  للراحل  الإخراج 

وع�ست  والأفاعي،  الفئران  اأتخّيل  كنت  الدور 

بوجود  لكن  الت�سوير،  خالل  الخوف  بع�س 

»الحيالة«  ذلك،  على  تغلبت  الأفعى  مرّو�س 

اأي مدى  اإلى  عاي�ست  لأني  مني  قريب  خليجيا 

عانت ال�سخ�سية من اخوانها، ولم�ست الكثير 

مفهوم  يطرح  ل  وحاليا  المجتمع،  �سرائح  من 

العان�س التي تجل�س في البيت تنتظر الن�سيب، 

في  وفاعلة  وكاتبة  وموظفة  عاملة  اأ�سبحت  بل 

المجتمع في عدة مجالت.

ومن  والخليجية،  العمانية  اأعمالي،  كل  اأحب 

الأعمال التي قدمتها في الخليج اأحب الفرية، 

مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد، وهو من اأقرب 

ومع  جوائز،  ثماني  اأخذ  قلبي،  اإلى  الأعمال 

بيت  »البيت  م�سل�سل  قدمت  العبدهلل  �سعاد 

عينيها  »في  ال�سمري  دحام  ومع  اأبونا«، 

اأغنية«، وهناك »اأني�سة الوني�سة« من اأف�سل 

الأعمال التي ا�ستغلتها مع مجموعة ال�سباح.

محليا اأتذكر م�سل�سل »ال�سايب خلف«، وكثير 

من الم�سل�سالت العمانية التي اأعتز بها، هموم 

الفتى حمدان، وتبقى الأر�س، �سير بعيد تعال 

في  وعبود،  �سم�ساء  و�سعيدة،  �سعيد  �سالم، 

بعنوان  تلفزيونية  �سهرة  قدمت   1977 عام 

وبتول  ليلى  اأختّي  مع  الكوؤو�س«  »تحطمت 

ومن تاأليف الدكتور عبدالكريم جواد، واإخراج 

اذاعية،  تمثيليات  �ست  كتبت  حافظ.  ح�سن 

ولدّي ن�س لم اأنهه، به بع�س من حياتي، ن�س 

من  لأكتبه  اإليه  اأعود  اأن  واأتمنى  عليه  تعبت 

ورقيا  طباعته  في  �سريكي  كان  فقد  جديد، 

ثالث  طباعة  من  انتهينا  اهلل،  رحمه  زوجي 

قراءته  وبعد  حلقة،  ثالثين  من  ليكون  حلقات 

لتلك الحلقات واإعجابه بها طلب مني الأ�ستاذ 

لالإعالم  وزيرا  كان  حينما  الرا�سدي  حمد 

ليقّدم تلفزيونيا.

 اأي الأنواع الدراميا تميلين اإليه اأكثر؟

الدراما  المجتمع،  تم�س  التي  الأعمال  اأحب 

الح�س  ذات  الكوميديا  اأو  الجتماعية 

الجتماعي، اأكون قريبة من النا�س، المحاكاة 

الهواء،  في  ن�سطح  ل  وب�سيطة،  �سهلة  معهم 

الكاتب قد يخرج عن الواقع، وبخياله الوا�سع، 

ول يمكن اأن نقدم الواقع بحذافيره لأنه �سادم، 

مهمة  وهذه  الواقع،  هذا  يجّمل  العمل  ولكن 

الكاتب والنجم، يتناق�سان ليكون العمل ب�سورة 

قريبة من النا�س.

اأعمالي،  كل  اأحب  اإني  للقول  اأعود  لكن 

واأعتبر لها ب�سمة، وعزيزة علي، عمل درامي 

فيه  لعبت  لأني  روحي«  »طلع  اأرواح  ا�سمه 

والجدة  والأم  البنت  مثل  �سخ�سيات،  خم�س 

ومن  البطا�سي  عبداهلل  كتبه  والمجنونة.  

  تعييني في اإلذاعة 
ارتبط بكذبة إبريل وهو 
أصدق يوم في حياتي

  كأجيال فنية تجمعنا 
المحبة وأحب الشباب 
المجتهدين

 اأثناء لقاء اأجراه خالد �صالح مع الفنانة فخرية خمي�س وجمعة هيكل وهند كامل في ا�صتوديو الد�صمة في الكويت 

 مع الراحل �صعد القبان اأثناء ت�صجيل م�صل�صل اإذاعي من تاأليف واإخراج محمد نا�صر المعولي
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جا�سم  فيها  والبطل  الأحالم،  موؤ�س�سة  اإنتاج 

البطا�سي، وهو من الأعمال التي اأتمنى اأن يعاد 

وال�سينما  التلفزيون  اأحب  اأني  ورغم  عر�سها، 

اليوتيوب،  عبر  اأي�سا  يتابعون  النا�س  لكن 

والم�ساهد يتابع الأعمال حتى خارج البيت عبر 

هاتفه المتنقل، يقراأ وي�ساهد، والتلفزيون ربما 

قدمت  الأحالم  موؤ�س�سة  ديكور،  مجرد  بقي 

زيد  ال�سمت،  انك�سار  مثل  جميلة،  اأعمال 

وعبيد، وكل عمل له ب�سمة.

 اأكثر الأ�صياء التي تجعلك ت�صتمتعين 

بالعمل..

ت�سوير  في  اأكون  اأينما  بالكوالي�س،  ا�ستمتع 

عمل اأحب اأن اأوؤ�س�س الحب في الكوالي�س، وهذا 

الأداء،  في  ان�سيابية  الكاميرا،  اأمام  �سيظهر 

الكوالي�س،  في  الممثلين  بين  الأريحية  واأحب 

فمثال عندما ن�سور في البادية كنا نطبخ معا، 

�سخ�س  كل  العبداهلل،  �سعاد  اأو  الفهد  كحياة 

قلبه على الآخر.. تجمعنا ذكريات حلوة.

ولي�س  ورقيا  ن�سا  اأعطى  عندما  ا�ستمتع 

واأقراأ  ال�سخ�سية  اأ�سعر بقيمة  اإلكترونيا، حتى 

من الجلدة اإلى الجلدة، يقولون لي اأنك »مال 

الن�س من  يقراأ  الت�سوير  اأول«، بع�سهم قبل 

هاتفه في موقع الت�سوير، ا�ستغرب كيف تكون 

معاي�سة ال�سخ�سية بهذا الأ�سلوب؟!

اأن  بد  ل  لكني  �سده،  ول�ست  ربما،  ذكاء  هذا 

رة وقارئة وعارفة  اأجيء موقع الت�سوير مح�سّ

اأدواتي،  من  اأتمكن  بحيث  ال�سخ�سية  اأبعاد 

واك�س�سوارات،  مكياج  من  ال�سخ�سية  وتكوين 

وحدود  المالب�س،  لأحدد  الديكور  واأ�سوف 

ال�سخ�سية، لذلك ل اأدخل ت�سوير اأي عمل اإذا 

توؤديه  ما  حتى  وعارفة  للن�س،  قارئة  اأكن  لم 

ال�سخ�سيات الأخرى.

والجوائز  الألقاب  عن  حدثينا   

والتكريمات.. وماذا تعني لك؟

وي�سيف  الفنان  ي�سعد  التكريم  اأن  �سك  ل 

يعزز  تاريخه،  وفي  الفنية،  حياته  في  للفنان 

�سدقة  الطيبة  الكلمة  كانت  فاإذا  طاقته،  من 

التكريم  فاإن  ال�سالم،  عليه  الر�سول  قال  كما 

اأو  الجمهور  من  �سواء  المعنويات،  من  يرفع 

األم�س مدى �سدق  الدولة،  في  الم�سوؤولين  من 

تزداد  مرة  كل  اأعطى جائزة،  عندما  التكريم 

اأ�سعر  58 عاما ما زلت  اأكثر، وبعد  الم�سوؤولية 

اأن عطائي لم يكن كما اأتمنى، مع اأني اعتذرت 

الأجر  اأو  الوقت  ب�سبب  الأعمال  مئات  عن 

لبقيت  اأجر  اأو  ن�س  اأي  اأقبل  ولو  الن�س،  اأو 

على  ح�سلت  الخارجية،  الت�سوير  مواقع  في 

و�سعتني  التي  البارزة  الجائزة  كثيرة،  جوائز 

اأمام م�سوؤولية كبيرة هي و�سام جاللة ال�سلطان 

المعظم، واأحيانا اأر�سح لتكريم ويت�سلوا بي ثم 

اآخر، ولكن تكريم جاللته  ا�سم  اأفاجاأ بتكريم 

يكفيني، في البحرين كرموني اأي�سا كفنانة.

  المبدع الحقيقي هو 
المجتهد البعيد عن الغرور 
ألنه مقبرة الفنان

من زمن »سعيد وسعيدة
الثمانينات  في  بداياتك  من  بالرغم   

هل  و�صعيدة«،  »�صعيد  م�صل�صل  في 

م�صل�صل  في  اأكثر  الجمهور  عرفك  فعال 

»الحيالة« ؟؟
م�سل�سل �سعيد و�سعيدة، جمعة في مهب الريح، 

من  الباب«  على  واقف  »الع�سكري  واأغنية 

التي  الأعمال  الخليج، هذه  في  الأعمال  اأ�سهر 

عرفتني على الو�سط الخليجي ولي�س الحيالة، 

واأغنية الع�سكري غنيتها في الم�سل�سل، الحيالة 

على  كبار،  نجوم  بها  لأن  كبيرة  �سهرة  اأخذ 

قناة،  اإلى  قناة  من  عر�سه  يتم  ال�سنة  مدار 

و�ساهده ماليين النا�س عبر اليوتيوب، لكني لم 

اأ�ساهده كامال، اأراه من خالل النجاح، وعرفت 

فيه كفتون لأنه عر�س كثيرا، ولأنه في متناول 

رغم  »فتون«،  من  غا�سبة  ول�ست  الجميع، 

الح�سابات  ب�سبب  لها  تعر�ست  التي  الم�ساكل 

الوهمية عبر مواقع التوا�سل الأجتماعي.

لتكون  اأعمالنا  ينق�س  الذي  ما  اإذن   

ب�صهرة »الحيالة« ؟؟

في  وجمعه  و�سيعدة  �سعيد  ت�سوق،  ل  اأعمالنا 

مهب الريح، كانت تلك �سمن التبادل الإعالمي 

اأثناء  عر�ست  لذلك  الخليج،  تلفزيونات  بين 

�سّوق  عماني  منتج  يوجد  ل  كهدايا،  التبادل 

اأعمالنا  فقط،  منتجين  اأو  منتج  اإل  اأعمالنا 

م�سكورا،  العماني،  التلفزيون  اإنتاج  من  غالبا 

ولأن العر�س الأول له، وال�سروط له، واأي عمل 

يبث على اليوتيوب ل تريده القنوات.

 هل الم�صكلة في اللهجة العمانية؟

لأنكم  ت�ساهد  ل  اأعمالكم  اأن  دائما  اأ�سمع 

تتحدثون اللهجة العمانية، هناك اأعمال كثيرة 

الت�سويق،  في  م�سكلتنا  فيها،  لهجتنا  نتكلم  لم 

الدراما  غياب  انتقدوا  الذين  اأين  اأت�ساءل: 

عبر  بقوة  ح�سرت  العام  هذا  بينما  العمانية 

عملين جميلين هما �سدرة ومجرد لحظات، ولم 

وال�سحفييين  الكّتاب  اأين  اأحد؟!  عنها  يكتب 

الذين انتقدونا؟، مع اأن ال�سبب ربما يعود اإلى 

عمالن  للمتابعة،  �سعب  وقت  في  عر�سهما 

جميالن، لكنهما غابا عن الم�ساهدة.

 ماذا اأ�صاف لك الفن؟

وال�سهرة،  المال  الكثير،  اأ�ساف  اأ�ساف،  اأكيد 

واأ�ساف لي اأف�سل تكريم من �ساحب الجاللة 

ال�سلطنة  في  الفني  الو�سط  ومعرفة  المعظم، 

فخرية  ا�سم  واأحب  الفن،  اأحب  اأنا  والخليج، 

لأني تعبت عليه، والحمد هلل اأني قدرت اأعطي 

قدرت  وال�سدق،  ال�سم،  للفن من خالل هذا 

منك  ننتظر  لي  يقولون  حينما  فقّدرني،  الفن 

كلمة توجهينها للمجتمع لأن كلمتك م�سموعة، 

للم�سوؤولين،  اأو  للمجتمع  كلمة  ي�سعدني،  فهذا 

واإنما تذكير،  انا ابنة المجتمع، لي�س تق�سيرا 

وفخورة ببلدي، واأر�س عمان حا�سنة، رغم اأن 

البع�س يمر بظروف �سعبة اأحيانا.

�سعيد  اإخراج  من  قدمتها  البرامج  اأحلى 

مو�سى، واأجمل التمثيليات اأي�سا، ولذلك اأوّجه 

  الفن به أعراف جميلة 
لذلك يجب أن نكون 
حريصين على ذلك. 

 تكريم الفنانة كاأف�صل ممثلة دور اأول في م�صرحية الخادمة

 في ا�صتوديوهات اإذاعة �صلطنة عمان 
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له التحية، نعم، من حق الجمهور اأن يعبر عن 

راأيه، واأتقبل لأنني مت�سالحة مع نف�سي، لي�س 

العربية  اللغة  اأ�ساغب  امراأة،  اأنا  لدي م�سكلة، 

واأكتب، لكن كله مبعثر.

الفنان ووسائل التواصل 
من  عامة  الإعالم  و�صائل  ت�صاهم  هل   

لمواقع  اإ�صافة  ومقروء  ومرئي  م�صموع 

اأو  �صعود  في  الإجتماعي  التوا�صل 

هبوط م�صتوى الفنانين؟

احترامي  ومع  الآن،  وهادف،  جميل  �سوؤال 

من  لنف�سه  يرّوج  الفنان  اأ�سبح  لل�سحفيين، 

خالل ح�ساباته على مواقع التوا�سل الجتماعي 

يبث  الفنان  بالفيديو،  واأحيانا  تنوعها،  على 

كانت  التي  ال�سحافة  تن�سره  اأن  قبل  خبره 

تتهافت على تتبع اأخبار الفنان، الآن اأ�سبحت 

اأما من ي�سعد  الفنان،  الخبر من موقع  تاأخذ 

حتى  المتابع،  الجمهور  ح�سب  فهذا  ويهبط 

ليرواعدد  الفنان  لمواقع  يذهبون  المنتجين 

المتابعين، ويح�سبونها في كيفية ت�سويق النجم 

التوا�سل،  مواقع  في  الأرقام  خالل  من  للعمل 

اأ�ستغرب كيف لدى البع�س ع�سرة ماليين متابع 

المتابعون  هناك  جدا،  قليل  التفاعل  بينما 

حوليهم  فنانون  اأي�سا  وهناك  الوهميون، 

لدي  ح�ساباتهم،  ويدير  عنهم،  يكتب  من 

البع�س  لأن  بنف�سها،  اأديرها  ح�سابات  اأربعة 

يعر�سون على الفنان اأ�سياء خا�سة، ت�سل حتى 

اأمام  البع�س  اأعّري  اأن  يمكن  ول  لل�سكاوى، 

اأحّلها  خا�سة،  اأمور  لديهن  بنات  الجمهور، 

قدر الإمكان، لذلك ل اأريد اأن يطلع اأحد على 

اأني  اأنكر  ل  متابعين؟  اأ�ستري  هل  ح�ساباتي، 

اأعطي  اأن  واأحاول  ح�سوري،  لتعزيز  اأفكر، 

متابعّي ما يحترمهم، ولي�س ل�ستعرا�س اأدوات 

مو�سوعات  لعر�س  واإنما  و�سوري،  الماكياج 

اجتماعية.. ليحترمني الجمهور، اأنال محبتهم 

بدون اأي خطاأ في حقي.

المواقف.. ضحك وبكاء
الفنانين كثيرة..  المواقف في حياة   

ما هي المواقف التي ل تن�صاها فخرية 

خمي�س؟

م�سل�سل  ن�سور  كنا  الكوميدية،  المواقف  من 

»�سم�ساء وعبود« في اأواخر ال�سبعينات، جزء 
وكان عند  واآخر في �ساللة،  منه في م�سقط، 

�سالح �سويرد حمار لونه بني، و�سورنا معه في 

م�سقط، لكن في ا�ستدويو �ساللة، وفي م�سهد 

الغناء »مبروكة قتلني الحب« لم نجد حمارا 

لونه بني، فكان اأبي�س، مما ا�سطر فريق العمل 

�ساللة  في  الخريف  مو�سم  ومع  �سبغه،  اإلى 

ونزول الأمطار ذهب اللون، فتمت اإعادة اللون 

اأكثر من مرة.

لقطة  كل  مع  الحيالة،  م�سل�سل  في  وخليجيا 

ومع  عبدالر�سا،  عبدالح�سين  الراحل  للفنان 

الإعادة يفاجئني ب�سيء جديد يجعلني اأ�سحك 

م�سهد  اأي�سا  »الحيالة«  وفي  اأخرى،   مرة 

ا�ستقبله  اأني  الم�سهد  د�سوقي،  مع  البرقوقة 

اعتاد  الذي  الفواكه  �سحن  ومعه  الباب  عند 

لديه  يكن  لم  اإذا  وحتى  يوم،  كل  به  ياأتي  اأن 

  أرواح »طلّع روحي«
 ألني لعبت فيه 
خمس شخصيات

موعد للت�سوير فاإن الفنان ح�سين عبد الر�سا 

داعم  وهو  اأمثل،  يراني  اأن  يحب  لأنه  ياأتي 

خالد  وبينهم  الآخرين  كمثل  مثله  لي،  كبير 

النفي�سي الذي كان ي�سميني الحلوى العمانية، 

وكان الخالف في الت�سمية بيني ود�سوقي حول 

البرقوقة كم�سهد مرتجل، والذي جعل  م�سمى 

من المرحوم ح�سين عبدالر�سا ينفجر �سحكا 

يكون  اأن  على  وم�سرا  اأمامي،  الكوالي�س  في 

الم�سهد �سمن العمل.

م�سل�سل  ن�سور  فكنا  المحزن  الموقف  اأما 

تلك  في   ،1984 عام  دوامة«،  في  »قلوب 

الفترة توفي والدي رحمه اهلل، وكان قريبا مني 

الثالثة  العزاء  اأيام  انتهيت من  اأن  جدا، وبعد 

ذهبت للت�سوير وكان الفنان �سالح زعل يوؤدي 

دور والدي في الم�سل�سل ويموت في الم�ست�سفى، 

اأبكي  اأني  �سعرت  تلقائيا وبحرقة  البكاء  فجاء 

اأبي الحقيقي، بكاء غير طبيعي.

في  خمي�س  فخرية  تفكر  هل   

العتزال؟

اإن فكرة العتزال لم تخطر  اأ�ستطيع القول  ل 

على بالي، واأكثر من مرة كان بيني والعتزال 

�سعرة، دائما اأردد حينما يقول الجمهور كفاية، 

ولو اأن الجمهور يطالب الفنان بالمزيد، فالفن 

متجدد.

 هل لالأجور دور في ذلك؟

لي�س �سرا، الأجور تنخف�س، ولم يعد المنتجون 

يعطوننا تلك الأجور التي ن�ستحقها ويعرفونها، 

تبقى  اأو  ال�سعيف  الأجر  بذلك  تعمل  اأن  اإما 

ال�سباب،  يريدون  المخرجون  عمل،  بدون 

وبقي دور الأم م�ساحة محدودة، ولأجل الأجر 

ي�ساومون، والبدائل عندهم �سهلة.

ورّدي،  اأجري،  تعرف  منتج  يا  اأنك  طالما 

باأ�سمائنا،  يتاجرون  المنتجون  ت�ساومّ؟  لماذا 

لكن  الف�سائية،  القنوات  من  يح�سلون  هم 

الأقل  بالأجر  نقبل  واأحيانا  الفنان،  ي�ساومون 

ال�سعيف  الأجر  ونتجاوز  الن�س،  اأجل  من 

ل�ست  المادي،  و�سعنا  لن�سلح من  نقبله  الذي 

لو  حتى  عي�س«،  يوؤكل  »ل  الفن  اأن  فكرة  مع 

كان قليال، ولكن نعي�س على م�ستوى معين من 

وال�سدارة  اأ�سرية،  م�سوؤوليات  معنا  الحياة، 

الأولى للبيت والعيال.

تخططين  وكيف  جديدك؟  هو  ما   

لم�صتقبلك الفني؟

في  خليجية  اأعمال  ثالثة  ت�سوير  من  انتهيت 

الكويت، هي »كان خالد« و »�سّواها البخت« 

اأوقات  من  متاأكدة  ول�ست  وقت«  »م�ساألة  و 
اإذاعي  م�سل�سل  عن  اعتذرت  اأخيًرا  عر�سها، 

العائلي،  �سفري  لظروف  م�سرحيات  وثالث 

مع  جميل  م�سرحي  عمل  في  �ساأ�سارك  لكني 

مالك الم�سلماني، وحري�سة على اأن اكون فيه 

مع النجوم العمانيين ومن المتوقع اأن يكون في 

عمل  ت�سوير  وهناك  الجاري،  �سبتبمر  �سهر 

وعموما  القادم،  اأكتوبر  في  محلي  تلفزيوني 

ومع  الأ�سحى،  عيد  بعد  عادة  يبداأ  المو�سم 

نهاية مو�سم ال�سيف. 

  في زمن اليوتيوب
التلفزيون   هل سيغدو 
ديكور!! مجرد 

 من كوالي�س م�صرحية جدتنا العزيزة اإحراج الراحل محمد �صعيد ال�صنفري 
  مع الفنان الراحل �صالم بهوان في م�صل�صل الأبناء من تاأليف واإخراج اأمين عبداللطيف
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في  الجماهيري   الم�سرح  م�سابقة   تتربع 

منا�سط   قائمة  في   ال�سدارة  الثالثة،  دورتها 

في  و�ساركت   الحتفالي.   �ساللة  مهرجان 

داخل  من  م�سرحية  فرق  �ست  الم�سابقة  هذه 

التالية   الأ�سطر  وفي  وخارجها.  المحافظة 

نقدم قراءة للعرو�س الم�ساركة.

مسرحية »الفرضة« 
من  ال�سلطنة،  لفرقة  »الفر�سة«   م�سرحية 

تدور  عو�س،   ن�سيب  �سام�س  واإخراج   تاأليف 

يعي�سون  الذين  الفر�سة  �سكان  حول  اأحداثها  

قرب  مر�سى ال�سفن البحري.  ودار  ال�سراع  

اأهالي  و  �سالم«  »بو  الثري  الأعمال  رجل  بين 

الفر�سة .

التي  والثروة  الغنى  رغم  �سالم«  »بو  وظهر    

للمال،  وحبه  ببخله  يت�سف   اأنه   اإل  يمتلكها، 

وعدم م�ساعدة الآخرين. وكان لزوجة بو �سالم 

كانت  فقد  تجارته،  تدهور  في  اأثر  الأخيرة 

ت�سجعه على التمرد على اأهالي بلدته، وتمنعه 

عن التعاطف مع الفقراء والم�ساكين.

اأهالي  بع�س �سخ�سيات  المقابل، ظهرت  وفي 

وهو  �سعيد  �سخ�سية  مثل  الطيبين،  الفر�سة 

والوقوف  النا�س،  م�ساعدة  يحب  كريم  رجل 

لم�ساعدتهم  وي�سعى  ال�سعفاء،  بجانب 

اأزرهم، كما ظهرت �سخ�سية  ورعايتهم وي�سد 

الح�سنة،  بالنوايا  تت�سف  مراأة  وهي  »الهيل« 

واحتكاره  بخله  وتف�سح  �سالم  بو  �سد  وتقف 

لتجارة الفر�سة.  

فريقين:  اإلى  الفر�سة  اأهالي  انق�سم  وهكذا 

الخير،  يمثلون  �سالم  بو  واأولد  والهيل  �سعيد 

�سالم  بو  حيث  ال�سر  يمثل  الآخر  والطرف 

بين  الت�ساد  و�سوح  ورغم  واأعوانه.  وزوجته 

يتبلور  لم  بينهما  ال�سراع  اأن  اإل  الفريقين، 

يقوم  �سردي  وظل مجرد حوار  فعلية،  ب�سورة 

�سلوكيات  ال�ساخر حول  اللفظي  الترا�سق  على 

وت�سرفات الطرفين المت�سارعين. 

 فند الديكور تفا�سيل حياة اأهل الفر�سة على 

البيئة  عنا�سر  ظهرت  حيث  الم�سرح،  خ�سبة 

ستة عروض ترسم فضاء 
المسرح في »خريف« صاللة

 عزة القصابي

الماطرة،   الغيوم   وت�صكل  الرذاذ،  وت�صاط  المطر،  زخات   مع 

ر�صمت الطبيعة لوحتها في ظفار، اأر�س اللبان والجمال، تزامنا 

ملمح   لإ�صفاء  ال�صياحي2019،  �صاللة  مهرجان  فعاليات   مع 

جمالي  يتناغم  مع رونق  المو�صم الثقافي  الخريفي. 

منجزات  خال�صة  ال�صياحي«   �صاللة  »مهرجان  خالل   قدمت 

والفنية   الإن�صانية  المنا�صط  فيها  بما  الإبداعية  المجالت 

الناطقة بروح المجتمع العماني، والم�صتوحاة من تراث وتاريخ 

�صلطنة عمان. 

التقليدية وال�سعبية. كما عك�ست ازياء الممثلين 

تنوع الأماكن التي ينتمي اإليها الممثلون .

حدا  لت�سع  الم�سرحية  هذه  خاتمة  جاءت 

الفر�سة،  لأهل  وظلمه  �سالم  بو  لت�سرفات 

للنا�س، فقد    اأفعاله وظلمه  ولينال جزاءه على 

ب�سبب  الأمن  قوات   واعتقلته  تجارته،  خ�سر 

قيامه باأعمال غير قانونية. 

عديدة  ا�سماء  الم�سرحية  هذه  في  برزت 

�ساير  وعامر  العمري  �سليم  مثل:  للفنانين 

رجب  تون�س  و  �سعيد  ون�سر  اأمين  ورا�سم 

واأيمن عبدالمعين وموؤيد محمد و جيهان ومها 

وهيثم  م�سلم  ومحمد  جعبوب  وم�سلم  ال�ساكر 

البلو�سي ...

مسرحية »ألف وحجارة«
عي�سى  »للكاتبين  وحجاره  األف  م�سرحية 

عبداهلل  واإخراج  جحنون  وعبداهلل  عجزون 

الم�سرحية.   �ساللة  لفرقة  الح�سري  جحنون 

تتقارب ق�سة  هذه الم�سرحية مع كثير الأعمال 

تتحدث  كونها  تحديدا،  وال�سينمائية  الدرامية 

عن ا�سخا�س تعر�ست �سفينتهم للغرق، وانتهي 

الجزر  اإحدى  �سواطئ  اإلى  المطاف  بهم 

الح�سارة   عالم  من  بذلك  لينتقلوا  النائية، 

والتطور اإلى الع�سور الغابرة، وهناك يواجهون  

الكثير من  التحديات .

الم�سرحية؛  ال�سراع في هذه  اأ�سكال    تعددت 

الفعلي  الزمن  دخول  قبل  وقع  �سراع  فهناك 

للغرق  ال�سفينة  تعر�ست  عندما  للم�سرحية، 

ب�سبب العا�سفة، ونجم ذلك تحطمها وغرقها 

في عر�س البحر. 

ومع اأمواج البحر العاتية وو�سول ال�سخ�سيتين 

�سارع  يتولد  الجزيرة،  اأر�س  اإلى  المحورتين 

اآخر عندما يواجه الرجالن اآكلي اللحوم الذين 

يع�سون في الجزيرة النائية، ليظهر الفرق بين 

�سنوات  وكاأن  الجزيرة،  اأهل  وحياة  عالمهما 

�سوئية تف�سلهم عن الواقع المعا�سر.

تواجه  عندما  اأي�سا  اآخر  �سراع  يظهر  كما 

حيث  الطبيعة،  قوى  الع�سرية  ال�سخ�سيات 

بالحمم  يلقي  ثائر  بركان  الجزيرة  يتو�سط 

البركانية ب�سورة مرعبة!

ولم يقتف المخرج ُخطى الن�س، اإذ  قام بتغيير 

خط �سير الحداث الواردة، وجعل هناك �سبب 

اآخر لقدوم ال�سخ�سيات الغريبة اإلى الجزيرة، 

عندما حول الغرباء  اإلى غزاة جاءوا لحتالل   

الجزيرة ونهب مواردها وخيراتها.

بماأ�ساوية  توحي  التي  الحداث  واقعية   ورغم  

الأمواج  �ساقتهم  الذين  ال�سخ�سيات   م�سير 

الحوار  اأن  اإل  المجهولة،  الجزيرة   هذه  اإلى 

يثير  كوميدي،  باأ�سلوب  المحلية  باللهجة  قدم 

ال�سحك. اإذ اأن العر�س لم يخل من المواقف 

حول  والمتناق�سات  والمفارقات  الكوميدية 

مواقف ال�سخ�سيات.   

ال�ستعرا�س  على  الم�سرحية  هذه  اعتمدت 

م�ساهدها،  معظم  في  والغنائي  الحركي 

زادت  بينما  الم�سرحي،  للفعل  انزياح  وحدث 

م�ساحة الحوار ال�سردي والترا�سق اللفظي، مع 

ا�ستمرارية ال�ستعرا�س حتى نهاية الم�سرحية 

عندما ا�ستولى  الغريب على الجزيرة ب�سورة 

الديكور  على  الحفاظ  مع  ومبهمة،  �سريعة 

اأداء  في  ال�سخ�سيات  تناوبت  كما  الثابت 

الدوار التمثيلية عندما قامت باأكثر من دور.

هذه الم�سرحية من بطولة عدد من الفنانين: 

وايمن  الحميري  ومازن  عجزون  عي�سى 

عبدال�سريف ومعتز بن رجيبيون ووليد �سعبان 

وهيثم بيت زايد و�ساره وعمر �سهيل وطالل بن 

حيدر ومازن الحميري وامين بو عزام  واخراج 

عبداهلل جحنون الح�سري. 

 لو باقي ليلة
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    مسرحية »الكاسر والرحماني« 
من  تاأليف  والرحماني«  »الكا�سر  م�سرحية 

اليافعي  ممدوح  واإخراج  عبدالرحمن  مر�سد 

التراث  الم�سرحية  هذه  وظفت  ظفار.  لفرقة 

والأهازيج  ال�سعر  من  الم�ستوحى  ال�سعبي 

ال�سعبية والأغاني والخطاب ال�سردي. 

»الكا�سر  البدء  احالنا  عنوان م�سرحية  ومنذ 

ال�سعبية  والأهازيج  الألحان  اإلى   والرحماني« 

والرحماني«.  »الكا�سر  بطبلي  ال�سلة  ذات 

كونهما   في   الطبلين  هذين  اأهمية  وتكمن 

الفنون   معظم  في  م�ستركا   اإيقاعا  ي�سكالن 

العمانية ال�سعبية.

)الكا�سر  م�سرحية  حكاية  وتتحدث 

ويمتهن   يهوى  كان  رجل  عن   والرحماني( 

ولديه  و�سى  وفاته  وقبيل   ال�سعبية،  الفنون 

وتتاأزم   ال�سعبية.  الفرقة  في  �سويا  يعمال  باأن 

الأحداث بين الأخوين )ب�سير وربيع(  اللذين 

اأكثر  كان   »ب�سير«  اأن  اإل  معا،  يعمالن  كانا 

اإيمانا  بو�سية والده،  و تبلور ذلك  من خالل 

اهتمامه بالفنون  التراثية، في حين اأن »ربيع«  

كان  اإذ  مختلفة،  ع�سرية  توجهات  له  كانت 

يرغب في تقديم عرو�س معا�سرة  تبتعد  عن  

عن  ورثها  التي  والألحان التقليدية  الموروث 

�سراعهما  في  الثنان  وي�ستمر  واأجداده،  ابيه 

حول الأ�سالة والمعا�سرة.

من  وهو  »البرعة«   فن  العر�س  تخلل  كما    

المنا�سبات  في  تقدم   التي  ال�سعبية  الفنون 

ال�سعبية،  والحتفالت  كالأفراح  ال�سعيدة  

اأهمية   الم�سرحية  هذه  م�سامين   واأكدت 

توظيف التراث والحفاظ عليه.

العر�س  هذا  في  الب�سرية  الروؤية  وات�سفت 

ال�سينوغرافيا  خالل  من  انبثقت  بجماليات 

القائم   الن�س  ترجمت م�سمون  والتي  العامة، 

والحديث  القديم  بين  الأزلي   الت�ساد  على 

البيئة  الم�ستوحاة من  العنا�سر  ا�ستخدام   مع 

واأدوات  وال�سندوق  ال�سعف  مثل  المحلية 

التنظيف ال�سعبية والمروحة .

»الكا�سر  م�سرحية  ناق�ست  فقد  عام،  وب�سكل 

الموروث  على  الحفاظ  اأهمية  والرحماني« 

اأحيائه،  ومحاولة  وتوثيقه  العماني،  ال�سعبي 

المقطوعات  من  بكثير  الحداث  ت�سرب  مع 

ال�سعبية  الفنون  من  لعدد  ال�سعبية  والألحان 

بالرق�سات  والتحامها  ظفار،  محافظة  في 

عمان  �سلطنة  اأن   اأكدت   وجميعها  التقليدية، 

ل  ال�سعبية..  المورثات  من  كنوز  بها  توجد 

تن�سب!

مطران  من:  كل  بطولة  من  الم�سرحية  هذه 

واأحمد  ف�سل  واأيمن  بو�سبك  و�سمير  عو�س 

ال�سيابية  وغاليه  عبدالرحمن  ومر�سد  دليما 

وم�سعل  المقبالية  ومي  المازون  وعادل 

ال�سجيبي وم�سعل اأحمد .

مسرحية »الفزعة«
م�سرحية »الفزعة« من تاأليف اأ�سرف الم�سيخي 

واإخراج عدي ال�سنفري لفرقة اوبار الم�سرحية. 

األقت  بظاللها   على  وهي م�سرحية كوميدية 

ت�سغل  التي  الجتماعية  الق�سايا   من  الكثير  

بال النا�س. و�سعى  اأبطال هذه الم�سرحية اإلى 

البحث عن  »اي�س على بالك«، لذا  كانوا جميعا 

على موعد مع المواقف الم�سحكة المبكية في 

اآن واحد.

باللهجة  الم�سرحية  هذه   �سخ�سيات  نطقت  

اإلى  للو�سول  محاولة  في  الدارجة   المحلية 

فهم النا�س ومالم�سة المو�سوعات التي ت�سغل 

في  العر�س  وقدم   منهم.  العظمى  ال�سريحة 

داخل  »الم�سرح  من  يتقرب  م�سرحي  قالب 

الراوي،  �سخ�سية  ظهرت  حيث  الم�سرحية«،  

لت�سدم  بالك«  على  »اي�س  لهم  تق�س   وهي 

من  م�ستوحاة  وحالت  بمواقف،  المتفرج 

وتبرز   الطرافة.  من  يخلو  ل  باأ�سلوب  الحياة 

الذي   الراوي  �سخ�سية  الم�سرحية  هذه  في 

في  لي�ساركها  ال�سخ�سيات  حياة   على  يتطفل 

ويمكن مالحظة ذلك،  الدرامي.  الحدث  بناء 

اإل  من خالل تعليقه  على المواقف الدرامية، 

اإلى  اأخرى  يتحول في  م�ساهد  اأن  يلبث  اأنه ل 

والتمثيل  الداء  في  ت�سارك  فعلية   �سخ�سية 

وت�ستكمل بقية الحداث الدرامية .

هذه  في  ال�سخ�سيات  ا�سماء  واقترنت   

مثل:  و�سلوكياتها،   ب�سفاتها  الم�سرحية 

الأمر  مت�سوع(،  الفليع،  الع�سبي،  )المثقف، 

ال�سخ�سيات من خ�سالها  بتعرية  يوحي  الذي 

ونعتها بها، مما ي�سهل فرزها ومعرفة توجهاتها 

الفكرية والجتماعية. 

�سارك في هذه الم�سرحية عدد من الفنانين:  

�سالم   الدين  ومجد  عبدالجليل  عبداهلل 

ومحمد  حيوتي  وعبداهلل  الدين  نور  ومحمد 

ومنار  ح�سني  وعبير  الم�سيخي  ومعمر  �سالم  

عوي�سه ومنيار عوي�سه ومحمد دريبي. 

مسرحية »لو باقي ليلة«
الكاتب  تاأليف  ليلة«  باقي  »لو  م�سرحية 

عبداهلل  اإخراج  ومن  �سقر،  جمال  البحريني 

و�ساب  فتاة   عن   تتحدث  وهي   البو�سعيدي، 

خم�س  بعد  ذلك  ويتحقق  بالزواج  يحلمان 

�سنوات. اإل تلك الفرحة ل تكتمل ب�سبب  تدخل 

اأهل العرو�س في كل تفا�سيل الحياة بينهما. 

المفارقات  من  عدد   الم�سرحية  على   غلب   

اأ�سرتي   بين  اللفظي  والترا�سق  الكوميدية 

حياتهما.  في  التناق�سات  وتبيان  العري�سين، 

بالب�ساطة  الم�سرحية  �سخ�سيات  ات�سمت 

ال�سخو�س  واقع  لنقل  محاولة   في  والتلقائية 

اأقرب  جاءت   لذا  والعفوية،  اللفظي  والتدفق 

اإلى الدراما الجتماعية  الهزلية.

الم�سرحية  حكاية  ال�سينوغرافيا  وترجمت 

ب�سكل عام، مع الكتفاء بثبات الديكور وتغييره 

مواقف  مع  يتنا�سب  بما  والأخرى  الفينة  بين 

ال�سخ�سيات وتفاعلها مع الحداث والمفارقات.

الرق�سات  من  عددا  الم�سرحية  هذه  تخلل  

تظهر  ب�سورة  والغنائية  ال�ستعرا�سية 

واعتمدت  الزوجين،  بين  الحياة   رومان�سية 

الأغاني  من  العديد  تقليد  على  الم�ساهد  هذه 

العربية والأجنبية .

وهذه الم�سرحية من بطولة عدد من الفنانين:   

البلو�سي،  زينب  والفنانة   الجرادي  نجم 

ال�سويدية  التمثيلي خلود  الأداء  في  و�ساندهما 

واحمد  ال�سبحي  وعي�سى  الفار�سي  وبا�سم 

ال�سبيبي وعلي البلو�سي و�سهاب البلو�سي. 

مسرحية »دهريز في جرزيز«
على  جرزيز«  في  »دهريز  م�سرحية   تقوم  

�سرد  خالل  من  وذلك  والمواقف  المفارقات 

ق�سة بو ريحانه ب�سورة كوميدية هزلية، الذي 

العي�س بال  وف�سل  �سنوات،  توفيت زوجته منذ 

زواج، وكر�س حياته لرعاية بناته. 

»الخطابة«  الم�سرحية  هذه   في   وتظهر 

ك�سخ�سية  لها تاأثيرها  ال�سحري على بنات بو 

ريحانة، و�ساحب العر�س عدد من المفارقات 

في  الجتماعي  التعبير  في  اللفظي  والترا�سق 

وك�سب  الجمهور   �سحك  ل�ستدرار  محاولة 

تفاعله.  

وا�ستمر الحوار المتبادل بين اأ�سرة بو ريحانه 

باأ�سلوب  العري�س  تفا�سيل  ل�سرد  والخطابة 

كوميدي يعتمد على الترا�سق اللفظي  وال�سرد 

ك�سف  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  ال�ساخر.  الحواري 

من  تعانيه  وما  الأ�سرة  واقع  الحداث  ت�سل�سل 

بو  ظهر  حيث  واجتماعية،  مادية  م�سكالت 

ابنته  راتب  على  يعتمد  مفل�س  كرجل  ريحانه 

الزوج    قام  زواجها،  بعد  ولكن  المدر�سة، 

بطرد الأب  من المنزل، وجعل بنت بو ريحانه 

)زوجته( تغير ملكية »المنزل«  لي�سبح المنزل 

منها  يتخل�س  ما  و�سرعان  له،  ملكا  بذلك 

ويطلقها، وهكذا تت�سرد اأ�سرة بو ريحانه.

من  مجموعة  بم�ساركة   الم�سرحية  حفلت 

وعبداهلل  باقوير  محفوظ   مثل:  الفنانين، 

المع�سي  مبارك  و  الم�سيخي  وا�سرف  مرعي 

ومحمد  جميل  واأمينة  الرواحي  وابراهيم 

ال�سلطي  خير اهلل و�ساره محمد فهمي ومنيره 

واميره البلو�سي. 

الخالصة 
ناق�ست   الم�سرحيات الم�ساركة  في »م�سابقة 

�ساللة  بمهرجان  الجماهيري«  الم�سرح 

مو�سوعات  الثالثة،  الدورة  في   ال�سياحي 

بع�س    يظهر    كوميدي،  باأ�سلوب   اجتماعية 

المرغوب  غير  ال�سلبية  وال�سلوكيات   العادات 

فيها، وكان لذلك اأثر كبير  في تفاعل  الجمهور 

مع اأبطال العرو�س  الم�سرحية المقدمة.  

الم�سرحية  »التجارب  بع�س  التزمت  كما 

بفعل   و�سحرها  الكلمة  بوهج  الم�ساركة« 

والأهازيج  بال�سعر  العماني  المجتمع   ارتباط 

في  ال�سردي،  والخطاب  ال�سعبية  والأغاني 

محاولة لإر�ساء رغبات  واهتمامات المتابعين 

التراثية.  وفي  اإلى الطروحات  يميلون  الذين 

ت�سالحت  م�سرحية   تجارب  وجدت  المقابل، 

مع واقع الحداثة  والعالمية .

الم�سرحية  العرو�س  ا�ستطاعت  وبذلك 

ال�سياحي  �ساللة  مهرجان  في  الجماهيرية 

وتقدم  الواقع  مع  تت�سالح  اأن  العام،  لهذا 

زيادة   في  �ساهمت  ومتنوعة،  حية  عرو�سا 

اأقبل الجمهور على  اإذ  اإيرادات �سباك تذاكر، 

كل  بم�ساهدتها  وال�ستمتاع  العرو�س  م�ساهدة 

من  الذي  الأمر  واهتماماته،  توجهاته  ح�سب 

اأن يكر�س مفهوم الثقافة الم�سرحية في  �ساأنه 

المجتمع. 

 م�سرحية دهريز في جرزيز

 الفزعة

 م�سرحية الفر�سه
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العاج من المواد التي ت�صنع منها الأقنعة، فكما يعتقد اأفراد القبائل الأفريقية 

اأن خ�صائ�س الحيوان وقوته و�صجاعته وطول عمره تنتقل اإلى اأ�صنانه العاجية 

واأقرب مثال على ذلك قناع من قبيلة )بامون( في اأفريقيا. وب�صكل عام اإن الأقنعة 

الم�صنوعة من العاج ت�صتعمل في الجتماعات ال�صرية والممار�صات ال�صحرية اأما 

الأقنعة الخ�صبية فهي لالحتفالت العامة لحماية اأفراد العائلة من ال�صياطين 

والأرواح ال�صريرة. ي�صاف اإلى ذلك الخامات التي ت�صاف اإلى الأقنعة كال�صدف 

وري�س الطيور .

)2( أسطورة

القناع
 د/ سميرة اليعقوبية

دكتوراه في المناهج والتدريس 

في  )�سوكوي(  قبيلة  معتقدات  على  بناء 

اأرواح الأجداد تلعب دورا حا�سما  اأفريقيا فاإن 

اأنها  كما  ن�سلهم،  من  المنحدرين  حياة  في 

الخارقة  والعنا�سر  الأ�سرار  من  النا�س  تحمي 

خالل  ت�ستخدم  فاإنها  لذا  �سكل)1(،  للطبيعة 

طقو�س تولي الملك الحكم. وفي قبيلة )دان( 

الذي يرتدي  الراق�س  الكاتب حال  لنا  ي�سف 

حيث  عميق  �سبات  في  يذهب  اأنه  القناع، 

عادة  وتنطق  الأجداد  من  حكمة  ر�سالة  يتلقى 

رجل  فيقوم  عليها  ال�سيطرة  يمكن  ل  بطريقة 

مترجم بترجمة الر�سالة والتي هي عبارة عن 

ال�سحة  اإلى  الأ�سخا�س  تر�سد  حكيمة  كلمات 

اإلى  حاجتهم  وتكمن  والزدهار.  والخ�سوبة 

الأجداد اأي�سا في ا�ست�سارتهم في موقع القبيلة 

اأو زراعة المحا�سيل اأو رحلة ال�سيد اأو للحرب 

كما هو الحال في قبيلة )فانغ(. 

اأكبر  بحجم  الراأ�س  بعر�س  الهتمام  ويرجع 

المنحوتات  من  كثير  في  الطبيعي  الراأ�س  من 

الإن�سان  راأ�س  الأفكار في  اإلى وجود  الأفريقية 

الأفكار  هذه  باأن  الأفريقيون  يعتقد  حيث 

الأجداد  جماجم  اإلى  الموت  عند  تنتقل 

تقاليد  وفي  الآخرين.  الأ�سخا�س  اإلى  ومنها 

)Mahayana( البوذية يعتبر القناع الراق�س 

ال�سابع ع�سر �سكل )2( في رق�سة  القرن  من 

)Cham Dance( جزء من التقاليد الثقافية 

والدينية والهدف من هذا الرق�س هو قتل ملك 

كالأمرا�س  الأذى  من  النا�س  وحماية  ال�سر 

و�سمان ال�سحة لهم .

)الجاد(  في  تحديدا  البلجيكية  الكونغو  في 

اأقنعة  ت�سمى  خا�سة  اأقنعة  الفنانون  ي�سنع 

القبور تلقى مع الميت في قبره مع كرة طينية 

تمنع  بحيث  �سحرية  ورموز  �سور  عليها  ير�سم 

الميت.  مع جثة  الدخول  من  ال�سريرة  الأرواح 

قبيلة  في  الفكرة  هذه  يو�سح  ال�سكل)3( 

)بيت( في �ساحل العاج حيث يرجع ا�ستخدامه 

في  ن�ساهد  وكما  )غيال(  المجتمع  زمن  اإلى 

والتحدي  ال�سرامة  من  �سيء  هناك  القناع 

الذي يعطيه هيبة ترافق ال�سخ�س اأينما حل.

          وقدماء الم�سريين �سمموا �سكل قناع 

على وجه الميت لعتقادهم اأنه يقود الروح اإلى 

المثوى الأخير الذي يرتاح فيه ج�سد الميت، اإل 

اأن الخامة هنا تختلف حيث اأن مكانة ال�سخ�س 

العادي  فال�سخ�س  الخامة،  تحدد  الجتماعية 

اأما  والبال�ستر  الج�س  خامة  من  قناع  يرتدي 

ال�سخ�س ذو المكانة العالية فالقناع تكون اإما 

من الذهب اأو الف�سة �سكل)4(. 

كافة  ت�ستخدم  فال  قد�سيته  له  الأقنعة  تلوين 

من  الإن�سان  بموقف  ترتبط  األوان  بل  الألوان 

الكون والحياة مما يمكنه من تف�سير الطقو�س 

تجلب  اإما  فهي  وفهمها  وال�سحرية  الدينية 

اأو  خطر  من  الأفراد  تنذر  اأو  والفرح  ال�سرور 

القبائل  بع�س  عند  دللته  له  لون  وكل  نح�س، 

باللون  فمثال قبائل )�سونغي( في زائير ترمز 

والأزرق  البني  اأما  الروح،  �سفاء  اإلى  الأبي�س 

فهما يرمزان اإلى الطبيعة كقوة ايجابية ومثال 

في  اأما  �سكل)5(.  )كيفيب(  قناع  ذلك  على 

روح  يمثل  الأبي�س  فاللون  )كيويلي(  قبيلة 

العالم والهدوء وال�سكينة، وعند قبائل )باول( 

يمثل  قناع  الأحمر  القناع  العاج  �ساحل  من 

الأنثى والأ�سود يمثل الذكر.

    يوجد النحت في القبائل الزراعية لرتباطها 

قناع محبب  فاأكثر  والأر�س،  الخ�سوبة  بفكرة 

)�سيهونغ(  قناع  هو  )�سوكوي(  قبيلة  لدى 

كرمز  اأبنائه  اأحد  اأو  الرئي�س  يرتديه  والذي 

لروح الثروة  وجلب للخ�سوبة. وقبائل )باغا( 

راأ�س  يمثل  الذي  )اأنوغ(  قناع  ا�ستخدموا 

زيادة  على  اهلل  ل�سكر  الح�ساد  فترة  في  طير 

)كا�سيناز(  تدعى  اأرواح  فهناك  المح�سول، 

اأح�سرت المطر لقبائل )بيبلو( لكي ت�ستقر في 

يرى  القبائل  هذه  وفي  ال�سحراء.  بحيرة  قاع 

تحمل  لذا  كطقو�س،  الخ�سوبة  فكرة  الكهنة 

بالجواهر  وتزينها  فتلب�سها  الدمى  الن�ساء 

�سكل 7

�سكل 9

�سكل5

�سكل 11

�سكل 14�سكل 8
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تهدي  ثم  تنجب  حتى  ال�سرير  في  وت�سعها 

الدمية لطفلها. 

اأقنعة  البلجيكية  الكونغو  قبائل  ت�ستعمل 

تلب�س  )منياكي(  وت�سمى  التاأهيل  لحتفالت 

على الوجه وترمى بعد انتهاء المرا�سيم حيث 

بانتهاء  ينتهي  ال�سحري  والتاأثير  القوة  اأن 

في  الذكور  يرتدي  فانج  وقبيلة  المرا�سم. 

�سكل)6(  )ناغيل(  قناع  ال�سرية  تجمعاتهم 

اأجل  من  وكذلك  الجدد  الأع�ساء  تقديم  عند 

معاقبة المعتدين.

الهندي  ال�ساحل  من  الغربي  ال�سمال  مناطق   

اأجزاء  مع  اأقنعة  ينفذون  اأمريكا  �سمال  في 

مفتر�سة  ال�سخ�س  �سورة  وتمثل  الوجه  تخفي 

حيوانية  اأ�سكاًل  تملك  الإن�سانية  الروح  باأن 

مع  ال�سخ�س  يدمج  الأقنعة  ف�سانع  وبالعك�س 

با�سم  الهند  في  رق�سات  وخ�س�ست  الطير. 

كل من النمر والثور والح�سان �سكل )7( تنفذ 

مع قرع الطبول وكل من هذه الحيوانات توحي 

الحيوان من  وب�سفات هذا  بالهيبة  ل�ساحبها 

قوة و�سجاعة.

الخارقة  القوى  باأن  تعتقد  مجتمعات  وفي 

للطبيعة ت�سمح لل�سخ�س بالتغيير من رجل اإلى 

حيوان كالفيل والثور وال�سحلية من خالل حلقة 

بتوجيه  الروحي  والعالم  الإن�سان  بين  و�سل 

من الأجداد في طقو�س خا�سة. فالأقنعة التي 

وال�سيطرة. القوة  تمثل  وثور  فيل  �سكل  على 

)يوبا(  لقبائل  الدينية  العا�سمة  )ايفا( 

ب�سرية  مخلوقات  تماثيل  ت�سور  اأفريقيا  في 

بالأ�ساطير  مرتبطة  وهي  حيوانات  بروؤو�س 

حدثت  التي  ب�سري  براأ�س  ال�سمكة  كاأ�سطورة 

كعقاب  رجله  قطعت  اإذ  )يوربا(  ملوك  لأحد 

بالأ�ساطير  الأقنعة  ارتبطت  زائير  وفي  اإلهي. 

ذلك  على  ومثال  الخيال  من  اآلهة  مثلت  وقد 

وهو  �سكل)8(   )Ngaady a Mwaash( قناع 

قناع ابنة الإله )ووت( والم�سنوع من الخ�سب 

اأمعنا  واإذا  والخرز.  والأ�سداف  والألياف 

النظر في هذا القناع فاإننا نجده يحمل الطابع 

الأنثوي بعك�س الأقنعة ال�سابقة. 

من�سغال  يكن  لم  الأقنعة  �سانع    

هو  همه  كان  واإنما  والفردية  التميز  بفكرة 

المحيط  خارج  من  لكائنات  �سور  ت�سكيل 

المادي، كان يرى تلك الأقنعة و�سيلة الو�سول 

التي  والأرواح  الآلهة  ت�سكنه  خفي  عالم  اإلى 

قوة  اإن  الكون.  في  الب�سري  الجن�س  ت�سارك 

التي  الأفكار  مع  تطابقها  في  تكمن  رموزه 

جوهره  في  الكائن  عن  الفنان  هذا  يملكها 

خالل  من  عنهما  ين�سئه  الذي  الت�سور  ومع 

عالقتهما به.

الطماأنينة  التقليدية  المجتمعات  ت�سود 

لروح  الوفاء  خالل  من  والتما�سك  والوحدة 

ل  الجماعية  الروحية  والنزعة  الأجداد، 

التحام  في  ظاهرة  فهي  العالم  عن  تنف�سل 

الفرد مع الطبيعة والجماعة وانف�ساله عنهم 

اأهمية  يت�سح  وهنا  المعنوي،  موته  يعني 

الأفراد  حياة  تقرر  اأنها  اإذ  التاأهيل  طقو�س 

الجتماعية فاإما الموت الطوعي له اأو الولدة 

الجديدة �سمن جماعته. 

فهرس المصادر والمراجع
لفنون  �سو�سيولوجية  ،اإبراهيم.درا�سة  الحيدري 

،دار  التقليدية  المجتمعات  وفولكلور  و�سناعات 

 1 ط  الالذقية.  �سورية   ، والتوزيع  للن�سر  الحوار 

،1984م .

،عالم  الفنون  مح�سن.التقاء  .محمد، 

الكتب،2003م.

الخطاط.�سلمان ،الفن البيئي ،وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي جامعة بغداد،1990م ص77.

.«,« History of The Masks http://
maskstore.stores.yahoo.net/index.html. 
./2006/7م22
,«African Masks History and Meaning« 
http://www.rebirth.co.za/african_mask_
basic%20forms.htm 222006/7م/.
Demons and Deities Masks of the 
Himalayas« Thomas Murray » http://
www.asianart.com/articles/murray/22.
html , 12006/8م/.
http://maskstore.stores.yahoo.net/
historyofmask.html  252006/7م/
http://www.dw-world.de/popups/
popup_lupe/0, ,2074512,00.html 
./2006/7م22
, Allied Arts In Indihttp://www.
puppetindia.com/misc.htm ,252006/7م/.
»Mask-universal Language Of Cultural 
Aesthetice«                                                                                                              
Gautam Chatterjee
11. http://www.ibiblio.org/gautam/

heri0015.htm 222006/7م/

الفنون  في  الجمالية  ،«القيم  مح�سن  12.عطية، 
الت�سكيلية،دار الفكر العربي ط1 2000م ص-28

فيردي ملحٌن رومان�سٌي اإيطالي، 

تاأثيًرا  الملحنين  اأكثر  اأحد  يعد 

في القرن التا�سع ع�سر. �سيقدم 

مونت  اأورك�سترا  مع  نوت�سي  ليو 

منوعات  الفيلهارمونية  كارلو 

كارلو  مونت  اأورك�سترا  ب�سحبة  فيردي  اأوبريت  من  مختارة  رائعة  غنائية 

تحت قيادة جوزيبي فينزي، في تاريخ 4 اأكتوبر.  

هو  بوت�سيني«  »جاكومو  اأوبرا 

الأوبرا  لدار  الم�سترك  الإنتاج 

ال�سلطانية م�سقط حيث تحتفي 

العالمي  العر�س  باإنتاج  الدار 

اأ�سهر  لإحد  الم�سترك  الم�سّوق 

البوهيمي  الكاتب  ق�سة  تروي  التي  »البوهيمية«،  العالم  في  الأوبريتات 

المكافح »رودولفو« الذي يلتقي ال�سابة الفاتنة »ميمي« في اإحدى المنا�سبات، 

اأورك�سترا وكورال  في ق�سة حب من النظرة الأولى. يقود جوزيبي فينزي 

اأوبرا مونت كارل، و�سيعر�س في تاريخ 3 و 5 اأكتوبر.

المذهل،  الهندي  ال�ستعرا�س 

اأ�سطورة الأمير �سليم الذي تحدى 

المغولي  الإمبراطور  والده  رغبة 

بحبه  واعترف  »اأكبر«،  العظيم 

اأنها بغاية الح�سن.  لراق�سة قيل 

يعد »المغولي العظيم« اأكثر العرو�س الإنتاجية نجاًحا على م�سارح الهند، 

ويتميز بت�سميم الأزياء والإ�ساءة والديكور وموؤثرات الفيديو المذهلة.

تفخر دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط 

في  الُعمانية  بالمراأة  بالحتفاء 

حفل  في  عام،  كل  من  اأكتوبر  �سهر 

مجال  في  اإنجازاتها  يتّوج  مو�سيقي 

المو�سيقى، والفن والمجتمع. ي�سمل 

ال�سيمفونية  بالأورك�سترا  الحجرة  فرقة  عازفات  اأنغام  الحفل  برنامج 

ال�سلطانية الُعمانية، وت�ساركهن �سيفة ال�سرف المطربة المغربية الم�سرية 

الم�سهورة �سميرة �سعيد، بتاريخ 17 اأكتوبر.

المغربية  المطربة  لعبت 

�سميرة  الم�سهورة  الم�سرية 

في  ملحوًظا  دوًرا  �سعيد 

الرتقاء بالمو�سيقى العربية، 

جمال  الجمهور  فع�سق 

�سوتها. حازت على اأكثر من 40 جائزة في مختلف الفئات، من �سمنها 

جمهورها  �سعيد  �سميرة  �ستطرب  العالمية.  للمو�سيقى   »BBC« جائزة 

يومين«،  بعد  »القاني  مثل:  والجديدة  القديمة  الأغاني  من  بت�سكيلة 

و»م�س هتنازل عنك«، في 18 اأكتوبر.

»الطفل  اأوبرا  ت�سرد 

ق�سة  الخيالية  وال�سحر« 

الذي  الم�ساك�س  الطفل 

بغرفته  الأ�سياء  يخرب 

وتغني  الحياة  فيها  لتدب 

ي�ساهي  النتقام.  عن 

بمو�سيقى  المذهل  الثراء 

ليون  اأوبرا  واأورك�سترا  ال�سحرية موهبة كورال  ولم�ساتها  واألوانها  رافيل 

الوطنية. و�ستعر�س بتاريخ 25 و 26 اأكتوبر.

كاي  »حكاية  ت�سرد 

�سيرغي  للرائع  وغيردا« 

والم�ستوحاة  بانيفيت�س 

الثلج،  ملكة  حكاية  من 

الذي  النقي  الحب 

يجمع بين �سابين في ق�سة حية وم�سّوقة ت�سور جهود غيردا البطولية، 

لإنقاذ كاي من براثن ملكة الثلج ال�سريرة. اأوبرا ملكة الثلج الرومان�سية 

العر�س  هذا  �سمم  نجاًحا.  العالمي  بول�سوي  م�سرح  عرو�س  اأكثر  هي 

اأكتوبر   31 في  و�سيعر�س  والفئات.  الأعمار  كافة  من  الجمهور  لإمتاع 

و2 نوفمبر.

روائع جوزيبي فيردي: 

البوهيمية: 

المغولي العظيم:

حفل يوم المرأة الُعمانية:

سميرة سعيد:

حكاية كاي وغيردا:

أوبرا الطفل والسحر:

عروض دار األوبرا السلطانية في أكتوبر

�سكل 6

�سكل 16

http://maskstore.stores.yahoo.net/index.html
http://maskstore.stores.yahoo.net/index.html
http://www.rebirth.co.za/african_mask_basic%20forms.htm
http://www.rebirth.co.za/african_mask_basic%20forms.htm
http://www.asianart.com/articles/murray/22.html
http://www.asianart.com/articles/murray/22.html
http://www.asianart.com/articles/murray/22.html
http://maskstore.stores.yahoo.net/historyofmask.html
http://maskstore.stores.yahoo.net/historyofmask.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2074512,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2074512,00.html
http://www.ibiblio.org/gautam/heri0015.htm
http://www.ibiblio.org/gautam/heri0015.htm
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Maleficent: Mistress of Evil )الخبيثة: ع�صيقة ال�صر(: الرائعة 
»اأنجلينا جولي« في هذه الفانتازيا المليئة بالمغامرة، فيلم عائلي �سيق، تدور 

اأحداثه حول »مالفي�سينت« التي تحمل قوى ال�سر والحقد، وتقوم بالت�سكيك في 

الروابط الأ�سرية وتفكيك العالقات. للمخرج: جوا�سيم رونين. 

øØdG

 ™`HÉ°ù`dG

Joker )المهرج(: دراما تحكي ق�سة حقيقية قائمة بذاتها، لل�سرير الأيقوني 
الذي لم ي�سبق له مثيل على �سا�سات ال�سينما، وهي درا�سة ت�سخي�سية مفعمة 

ر�سالة  الحكاية  تحمل  المجتمع،  يتجاهله  رجل  عن  فليك«  »لآرثر  بالحيوية 

نيرو،  تود فيليب، وبطولة: روبرت دي  للمخرج:  اأعماقها.  اأو�سع في  تحذيرية 

وجاكوين فونيك�س، وزازي بيتر. 

ق�سة  تحكي  تاريخية  دراما  الحالية(:  )الحرب   The Current War
ال�سباق الحاد بين جبابرة الكهرباء »توما�س اأدي�سون« و »جورج وي�ستنجهاو�س« 

األفون�سو  العالم الحديث. للمخرج:  لتحديد النظام الكهربائي الذي �سي�سغل 

غوميز، وبطولة: مايكل �سانون، وبينيدكت كامبربا�س. 

 إعداد: أنوار البلوشية

على الشاشة 

Pain and glory )األم ومجد(: فيلم درامي للمخرج: بيدرو األمودوفار، 
الكاتب  يقوم  كروز.  وبينيلوبي  اإك�سينا،  و�سير  بانديرا�س،  اأنتونيو  وبطولة: 

بقولبة الأمور التي قام بها في الحياة، حيث تختلط عليه الأمور بين الما�سي 

والحا�سر من حوله. 

The Lighthouse )المنارة(: لمحبي اأفالم الرعب، دراما فانتازية تحكي 
ق�سة اثنين من حرا�س المنارة في جزيرة »نيو اإنغالند« النائية والغام�سة، في 

ت�سعينيات القرن التا�سع ع�سر، من بطولة: ويليم دافوي، وروبرت با�سين�سون، 

وفاليريا كارمان. للمخرج: بوربرت اإيغرز. 

حيث  الأك�سن،  بم�ساهد  مليئة  دراما  الجوزاء(:  )برج   Gemini Man
يلعب دور البطولة النجم »ويل �سميث« القاتل المحترف الذي ي�سعد فوق التلة 

لأداء مهمة خطيرة، وهناك يقابل �سخ�س م�ستن�سخ عنه ولكن ب�سكل م�سغر. 

للمخرج: اأنج لي. 

Saand Ki Aankh: الفيلم مقتب�س عن ق�سة حقيقية لأقدم راميتين في 
الهند، هما: ت�ساندرو وبراكا�سي تومار. للمخرج: تر�سار هيرناندني، وبطولة: 

بهومي بيدنيكار، وتابو�س بانيو. 

دراما  اأكبر  في  �سروف،  وتايجر  رو�سان  ريتيك  النجمين  يجمع  فيلم   :War
على ال�سا�سة الهندية. للمخرج: �سيدارث اأناند.

الذي  المتقاعد  الريا�سيات  مدر�س  حياة  على  بناء  ذاتية  �سيرة   :Jhund
الجريمة  من  منعهم  خالل  من  ال�سوارع  اأطفال  تاأهيل  اإعادة  ا�ستطاع 

باأكمله. من بطولة  اإلى لعبي كرة قدم، وبناء فريق  والممنوعات، وتحويلهم 

النجم: اأميتاب بات�سن، واإخراج: ناغراج مانجولي. 

ودرامية،  عنيفة  حب  ق�سة  عن  يحكي  رومان�سي  فيلم   :Marjaavaan
مالهوترا،  و�سيدهارت  دي�سموخ،  ري�س  وبطولة:  زافي،  ميالب  للمخرج: 

وراكول بريت �سينغ.

Lootcase: فيلم كوميدي من بطولة: اآكا�س دابادي، وكونال كيمو. للمخرج: 
راجي�س كري�سنان. 

الأفالم الهندية

The Sky Is Pink: فيلم مقتب�س عن ق�سة حياة عائ�سة ت�سوداري وعائلتها. 
وزايرا  ت�سوبرا،  وبريانكا  اأختر،  فرحان  وبطولة:  بو�سي،  �سونالي  للمخرج: 

و�سيم. 
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فيلم األطفال )األنيميشن(

 ،1976 يوليو   19 في  ولد  كومبربات�س،  كارلتون  تيموثي  بينيديكت 

الأدوار  من  بالعديد  قام  وتلفزيوني،  �سينيمائي  اإنجليزي  ممثل  وهو 

كارلتون  »تيموثي  الممثل  ابن  وهو  كذلك.  والإذاعة  الم�سرح  في 

كومبربات�س« والممثلة »واندا فينثام«. كومبربات�س تخرج من جامعة 

والفن  للمو�سيقى  لندن  اأكاديمية  في  تدريبه  ووا�سل  مان�س�ستر، 

الدرامي، وح�سل على درجة ماج�ستير الآداب في التمثيل الكال�سيكي. 

وله العديد من الأدوار، اأهمها دور العالم »اآلن تورنغ« في فيلم »لعبة 

التزييف« الذي تر�سح بف�سله اإلى جائزة الأو�سكار، ونال �سهرة كبيرة 

هولمز« في م�سل�سل  ال�سهير  »�سيرلوك  المحقق  بدور  قيامه  عند 

التي  التمثيلية  بعبقريته  كومبربات�س  ويتميز  الإنجليزي،  »�سيرلوك« 

جلبت له العديد من المحبين حول العالم.

البريطانية  ت�سريحات لالأكاديمية  واأربعة  اأوليفيه،  حائز على جائزة 

لفنون الفيلم والتلفزيون، وتر�سيحان لجائزة اإيمي، وتر�سيح للغولدن 

الأكاديمية  قبل  من  تكريمه  تم   ،2013 �سبتمبر  في  غلوب 

العام  بريتانيا لفنان  بجائزة  والتلفزيون  الفيلم  لفنون  البريطانية 

والم�سرح«.  وال�سينما  التلفزيون  في  البارع  »الأداء  البريطاني ب�سبب 

و�سعته مجلة اإمباير في المركز الأول في ا�ستطالع عالمي لأكثر 100 

ممثل اأفالم جذاب ل�سنة 2013.

The Addams Family )عائلة اآدمز(
فيلم اأنيمي�سن كوميدي عائلي، ق�سته م�ستوحاة من �سل�سلة ت�سارلز اأدامز، وهي عبارة عن ر�سوم كاريكاتورية حول عائلة 

غريبة الأطوار. للمخرج: كريغ تيرنان، وتمثيل الأ�سوات: فين وولفهارد، وت�سارليز ثيرون، ومايكي مادي�سون. 

نجم الشهر
بيندكت كامبرباتش

يعد الم�سجد »ال�سيني« اأو ما يطلق عليه ا�سم م�سجد »ت�ساينا« في ماليزيا، واحدا من الم�ساجد القليلة التي 

ويقع  المعماري.  فنها  لم�ساهدة  الزوار  يق�سدها  والتي  ال�سينية،  المعمارية  الهند�سة  وفق  بنيت 

الم�سجد ال�سيني في مدينة »ملقا« الماليزية والمدرجة على  قائمة التراث العالمي 2008، 

لكونها واحدة من اأهم المراكز ال�سياحية المتميزة بجمالها الطبيعي ومعابدها التاريخية 

منذ الع�سور الو�سطى. واأن�سئ الم�سجد في المدينة ذات الغالبية ال�سينية الم�سلمة، 

 ،20١١ عام  الماليزية  الحكومة  موافقة  بعد  الإ�سالمية،  »ملقا«  جمعية  من  بمبادرة 

حيث ا�ستغرق بناوؤه ٣ �سنوات. وبلغت كلفة بناء الم�سجد ٧.٥ مليون رينغيت ماليزي 

٥.٩ مليون رينغيت ماليزي )١.4 مليون  الحكومة  )١.٧ مليون دولر(، خ�س�ست 

الم�سجد  م�ساحة  وتبلغ  العامة،  الم�ساعدات  عبر  المتبقية  التكاليف  دفع  وتم  دولر( 

الماأكولت  يقدم  ومطعم  منا�سبات  وقاعة  مكتبة  على  ويحتوي  هكتار،   2.8 الفناء  مع 

حيث  العيد،  �سالة  وفي  الجمعة  يوم  خالل  كبيرة  ح�سودا  الم�سجد  وي�ستقطب  ال�سينية. 

ي�ستوعب األفي م�سل، وفي حديث قال رومان محمد يو�سف، اأحد م�سوؤولي الم�سجد، اإلى اإن »ت�ساينا« 

يجذب  الم�سجد  واأ�ساف اأن  ماليزيا.  في  المختلفة  العرقية  والجماعات  الثقافات  بين  الن�سجام  اإلى  يرمز 

ال�سياح المحليين والأجانب من مختلف الأديان لروؤية الفن المعماري ال�سيني، م�سيرا اأن خطب الجمعة تقام 

باللغة ال�سينية، ولفت يو�سف اإلى وجود ٣ م�ساجد في ماليزيا م�سممة وفقا للطراز المعماري ال�سيني، وهم 

»ت�ساينا« في ملقا، و »جوبلي بيراك ال�سلطان ا�سماعيل بيترا« في ولية كالنتان، و »المحمدية« في ولية ايبوه.

المصدر: األناضول

مسجد »تشاينا« إبهار الطراز المعماري الصيني في ماليزيا

112
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»ليجيانغ« الصينية.. مدينة تبهر السياح بتاريخها العريق
جبال  �سفوح  في  متر   2٥00 ارتفاع  على 

التاريخية،  »ليجيانغ«  مدينة  تتربع  الهيماليا، 

الواقعة في مقاطعة يوّنان جنوب غرب ال�سين، 

والت�سوير.  الطبيعة  ع�ساق  اإليها  لتجذب 

فهي  عام،   800 اإلى  المدينة  تاريخ  ويمتد 

وتاريخها  المعمارية  بهند�ستها  الزائرين  تبهر 

تبدو  الخالب، حيث  الطبيعي  العرقي وجمالها 

لوحة فنية طبيعية. وتتميز »ليجيانغ« باأر�سفتها 

بالأحجار  المعبدة  و�سوارعها  الملونة  الحجرية 

بين  تجمع  التي  القديمة  الخ�سبية  ومنازلها 

١40 األف ن�سمة، ت�سم اأخدود »وثب النمر«  الجمال والفنون المعمارية التقليدية. المدينة البالغ عدد �سكانها 

الثلوج  تغذيها  وجداول  �ساللت  جانب  اإلى  الطبيعية  المعالم  اأجمل  من  يعدان  اللذين  الأزرق«  »القمر  ووادي 

الذائبة في الجبال.

وتجذب »ليجيانغ« المدرجة على قائمة التراث الثقافي العالمي لليون�سكو، نحو ١2 مليون �سائح �سنويا. 

المصدر: األناضول

ت�سفي  المميز  المعماري  الطراز  ذات  المنازل 

ت�سحر  حيث  البحيرة،  على  الجمال  من  مزيدا 

بحيرة »كومو« الواقعة في منطقة لومباردي �سمالي 

اإيطاليا الزوار بطبيعتها الخالبة والمنازل الفاخرة 

المحيطة بها.

تعد  التي  البحيرة،  على  المطلة  المنازل  وت�سفي 

مزيدا  الإيطالية،  العمارة  فن  نماذج  اأجمل  من 

ال�سياح  من  العديد  ويحر�س  للمكان،  الروعة  من 

الغابات  بها  تحيط  التي  البحيرة  لزيارة  الأجانب 

والجبال، لال�ستمتاع بالمناظر الخالبة ل�سيما في 

ال�سيف والربيع.

بحيرة »كومو« اإليطالية.. لوحات فنية طبيعية

118

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%BA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86_%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86_%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
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اللمان  ترك  الفترة  تلك  نف�س  مع  وبالتوازي 

الذهب  و�سواحل  ال�سرق   في  القرنفل  بر 

الأرا�سي  الحلفاء  اقت�سم  اأن  بعد  الغرب  في 

المغامرون  وعاد  والمالحة  والتجارة  والنفوذ 

األي�ستر  اإلى  ال�سوداء  اإفريقيا  الهامبورجيون من 

�سوقا لأ�سماك »الدورادو« وكفتة »الفريكاديل«. 

�سفحتها  تطو  لم  ال�سوداء  اإفريقيا  اأن   اإل 

الأ�سطرلب  الأ�سرعة ووجهوا  فالأفارقة ن�سروا 

ماتبقى  ليقت�سموا  ال�سمال  وبحر  البلطيق  نحو 

اأحبائهم  وقتلة  اأر�سهم  �سراق  مع  العمر  من 

تماما  يحب خانقه  القط  مقولة   فيهم  لت�سدق 

جربوا  الذين  الأمريكان  اليابانيون  ع�سق  كما 

ال�سالح  الب�سري  التاريخ  في  مرة  ولأول  فيهم 

الرماد  على  اليابانيون  دا�س  ذلك  ومع  النووي 

تيبيت�س  لول  الأمريكي  الطيار  وتنا�سوا  الذري 

القنبلة  اإلقاء  جريمة  بالده  باأمر  اقترف  الذي 

ومايكل  بري�سلي  »اإلفي�س  ليتذكروا  النووبة 

زار بيت أفريقيا واستنطق جدرانه:
حمود بن سالم السيابي

في »بيت أفريقيا« بهامبورج 

اللون األسود يضيف 
الدهشة للبلطيق 

والعمق لزرقة بحر الشمال

فت�صافر  �صترا�صيه  منكبيك  في  هامبورج  �صمراوات  تختال 

ع�صقها  عربية  �صمراء  كاأجمل  �صالمة  الأميرة  نحو  الذاكرة 

الألمان.  وتطاول القامات ال�صمر اأعمدة الإنارة في ال�صتايندم 

فيقفز اإلى الذهن تيبوتيب وروماليزا كمحاربين عمانيين دوخا 

الألمان واحترمهما الألمان. 

ق�صة  لأجمل  الثرى  مواراة  على  عام  مائة  قرابة  م�صي  ورغم 

حب في اأ�صلدورف ما تزال هامبورج تتذكر قوام الأميرة و�صالها 

وقبقابها وف�صو�س خواتمها. 

النازية في حربه  األمانيا  اأ�سطول  لتعزز  النازية 

مع الكون.

التاريخ مازال  ال�ساهد على  اإفريقيا  بيت  اأن  اإل 

هولر  مارتن  �سممه  منذ  حاله  وعلى  مكانه  في 

لبلدية  التاريخي  المبنى  م�سمم  ذاته  وهو 

هامبورج ومبنى القن�سلية الأمريكية بهامبورج. 

اأبهة  ويعك�س  باذخا  اأفريقيا  بيت  يزال  ما 

ال�سرقية  اإفريقيا  �سواحل  في  الألماني  الح�سور 

والغربية قبل اأن يقبل ب�سمارك الت�سويات، وقبل 

مرارة  ويتجرعوا  للحلفاء  النازيون  ين�ساع  اأن 

كاأ�س الحرب العالمية الأولى. 

البرونز  من  تمثال  المدخل  عند   ي�ستوقفني 

هامبورج  عليه  �سكبت  وقد  اإفريقي  لمحارب 

اخ�سرارا  فازداد  عام  مائة  طوال  مطرها 

و�سالبة. 

مونرو  ومارلين  �سيلدز  وبروك  جاك�سون 

والكوكاكول«.  والكنتاكي  والماكدونالد 

الزمن  في  المعتقة  »األ�ستاد«  من  اأقترب 

عند  فاأتوقف  القدم  في  الغائر   الهامبورجي 

»جرو�س  �سارع   2٧ في  الواقع  اإفريقيا  بيت 

ال�سم  بنف�س  زال  ما  والذي  ري�سن�سترا�سيه« 

لل�سفينة  مالحي  كمقر   ١8٩٩ عام  ت�سييده  منذ 

هامبورج  بين  العاملة  وويرمان«  »اأدولف 

تغيرت  التي  الأ�سبانية  وغينيا  وليبريا  ونيجيريا 

اإلى غينيا الإ�ستوائية. 

لقد تبدلت الجغرافيا ال�سيا�سية وتغيرت المواقع 

العاج  عليها  يحمل  مالك  من  ال�سفينة  وتنقلت 

والقرنفل اإلى اآخر ينقل الرقيق اإلى ثالث يحمل 

ع�ساق اللون الأ�سود والبت�سامات البي�ساء. 

واأمراء  والنواخذة  القباطنة  دفتها  وتناوب على 

البحرية  القواعد  في  ر�ست  اأن  الى  البحار 
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اإلى  الممتد  تر�سه  ب�سماله  المحارب  يم�سك 

في  �سيفه  ي�سهر   بينما  عليه  يتكئ  وكاأنه  قدميه 

الثقافة  بحار  في  اأجدف  اأن  دون  بيمينه  وجهي 

الإفريقية لأعرف ما اإذا كانت تلك تحية �سوداء 

منه اأم غ�سبة اإفريقية لمجيئي. 

الذين  فالألمان  الفولذي  التمثال  نحو   اأ�سرئب 

اأر�س  من  محاربا  اختاروا  العنفوان  يتع�سقون 

الخ�سم لين�سبوه رمزا لالإجالل والحترام. 

من  لبوابة  يوؤدي  حجري  �سباح  تحت  اأم�سي 

باأحرف  يتالألأ  بقو�س  تنتهي  الأ�سود  الفولذ 

»وويرمان« المع�سقة بالنحا�س الأ�سفر. 

دفة  وكل  البوابة  دفتا  تتمدد  القو�س  وتحت 

اأعمدة  عن  عبارة  الأعلى  جزاأين،  اإلى  تنق�سم 

بينما  بالعذوق  مثقلة  �سخمة  نارجيلة  تتو�سطها 

من  �سببيكة  يمثل  هيئة  على  الأ�سفل  يت�سكل 

ال�سبيكة  تع�سيق  تم  وقد  لالأر�س  ترمز  الفولذ 

بجذور النارجلتبن. 

اأدخل البوابة ملوحا ل�سعفات النارجيلتين فتبداأ 

يتو�سطهما  المكون من ق�سمين  المبنى  تفا�سيل 

اأفريقيا  بيت  ا�سم  الأول  حمل  وقد  مفتوح  فناء 

واختاروا للثاني ا�سم بيت الفيل. 

�سركات  لعدة  مجمع  اإلى  الق�سمان  تحول  لقد 

تغير  واإن  القديمة  ال�سفينة  ا�سم  اإحداها  تحمل 

الن�ساط التجاري. 

بينما ا�ستاأجرت احدى ال�سركات الفناء وحولته 

اإلى مطعم. 

�سدتني  التي  الطعام  قائمة  ف�سول  في  اأقلب 

اإحدى  جلد  من  الم�سنوع  ال�سميك  بغالفها 

الأبقار التى ترعى ال�سافانا لعلني اأجد »المهوجو 

الذرة  ع�سيدة  اأو  الموز  وع�سيدة  الزنجباري 

نياما  اأو  المت�سيم�سو  اأو  الأوغالي  ال�سفراء 

ت�سوما« اإل اأنني �سدمت باأ�سماء لوجبات األمانية 

واإيطالية واأمريكية  تراوحت بين البرجر والهوت 

والبا�ستا  الخيول  ولحم  ال�سمك  وفيليه  دوج 

الإيطالية. 

اأم�سي نحو بيت الفيل المحرو�س بتمثالين لفيلين 

الإ�سمنت  من  من�ستين  على  يقفان  اأفريقيين 

الأ�سود وهما يمدان نابيهما باتجاه الزمن الذي 

بالزوار  ترحيبا  خرطوميهما  ويحنيان  كان، 

الذين ي�سنعون زمنهم. 

تج�سد  الف�سيف�ساء  من  جدارية  البوابة  وفوق 

الإ�ستوائية  باأ�سجارها  الإفريقية  ال�سانبا 

وغاباتها المطيرة. 

ما تزال اأفريقيا هنا ببيت اأفريقيا في هامبورج 

خرج  واإن  وتمائمها  وطبولها  ووبرها  بخرزها 

الألمان من ممتلكات ال�سلطان برغ�س، واإن طوى 

الموت تيبوتيب وروماليزا. 

الأحرف  اأودع  اأفريقيا  بيت  اأترك  اأن  وقبل 

لتمثال  واألوح  »وويرمان«  لـ  ال�سفراء  النحا�سية 

الرجل المحارب، لأ�ستقبل اإفريقيا التي تح�سر 

بقوة في الن�سبج الهامبورجي. 

وبيت  ري�سن�سترا�سيه«  »جرو�س  �سارع  اأترك 

اأفريقيا لأوا�سل التطواف في هامبورج القديمة 

المتداخل مع ملح بحر  الألبا  نهر  فيقترب مني 

والحمالين  الموج  �سخب  على  فاأم�سي  ال�سمال 

الأ�سود  الن�سف  عن  لأبحث  الغربان  ونعيق 

البهاء  واأتتبع  الإفريقية،  هامبورج  اأو  لهامبورج 

بحر  محار  على  الأ�سود  اللون  ي�سيفه  الذي 

ال�سمال وقواقع البلطيق. 

حيث  يعقوب  اأو  جاكوب  كني�سة  من  اأقترب 

من  المب�سربن  مع  زمن  ذات  مب�سروها  توا�سَل 

الأحبا�س  كنائ�س  مع  هامبورج  كنائ�س  �سائر 

يحملون  ال�سوداء  المجاهل  في  معا  و�ساحوا 

بتعليقها  ويراكمون  خ�سب  من  ل�سلبان  دليات 

على رقاب الإفريقيات مع قالئد العاج والعظام 

واأ�سنان التما�سيح والثعابين. 

اأدخل متجرا قبالة جاكوب مفعما بروح اأفريقيا 

�سوداء  لوجوه  اأقنعة  عند  فاأتوقف  وتمردها 

اأ�سبه  وحراب  وفيلة  خ�سبية  لزرافات  وتماثيل 

بحراب الما�ساي. 

لالإك�س�سوارات  اآخر  لمتجر  لفتة  بجانبه  واأقراأ 

الف�سية ودليات الخرز والتمائم الإفريقية. 

واأزحف نحو ال�ستايندم حيث اأفريقيا المتمردة 

وتنتحر  بل  نف�سها،  مع  وتحترب  هناك  تتحرك 

تتعاطى  وهي  العتيقة  جورج  ال�سان  اأزقة  في 

»هان�سبالتز«  ميدان  في  وتتبايعه  الح�سي�س 

البحور  كل  عبروا  باأنهم  اندها�سي  و�سط 

ح�سي�س  لفافة  اأجل  من  العمر  زهرة  لي�سفحوا 

على  وي�سحكون  وي�سحكون  ي�سحكون  تجعلهم 

خيبات وانك�سارات الأيام. 

اإل اأن هذا الت�سعلك في »هان�سبالتز«  هو لي�س 

محطة  خلف  يحت�سدون  الذين  ول  اإفريقيا، 

هامبورج  توزعها  التي  الجرعة  لأخذ  البا�سات 

ل�سبط جموحهم. 

بوابة  عند  اأ�سيل  كل  ي�سطفون   الذين  ول 

»كا�ستاد« لياأخذوا الح�سنة اليومية من الجمعيات 

بها  ي�سارعون  �ساخنة  م�سروبات  من  الأهلية 

البرد، وفطائر ليم�سغوها طوال ليالي ال�ستاء. 

ولعل اأجمل مظهر يعبر عن اإفريقيا الحقيقية في 

هامبورغ هو ذلك الذي يلون ال�ستايندم �سبيحة 

اأفريقيا  عيدي الفطر والأ�سحى، ففيهما تخرج 

وعطرها  وثقافاتها  واألوانها  زينتها  بكامل 

»ال�ستايندم«  في  لتم�سي  وخرزها  وبخورها 

اأحبابها  ي�سكن  حيث  اإلى  القطار  ت�ستقل  اأو 
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لتقا�سمهم فرحة العيدين، اأو تنت�سر في حدائق 

تباهي  التي  الزاهية  باأزيائها  البلدة  ومتنزهات 

زهو الزهور وت�ساحك النوافير. 

اأركب مع �سائق الأجرة المرابط دوما في مواقف 

بارك حياة الغاني  »�َسنْي« الم�سيحي القادم منذ 

الذهب  �ساحل  عا�سمة  اأكرا  من  عقود  اأربعة 

في  الرزق  لك�سب  ويجاهد  بالحياة  لينعجن 

�سفاف بحر ال�سمال. 

ر�ست  �ساحل  كاأول  هامبورج  »�َسنْي«  اختار   لقد 

�سفينته عليه رغم اأن لندن عا�سمة الإمبراطورية 

كانت  ال�سم�س  علمها  عن  يغيب  ل  التي  العجوز 

ب٣00  هامبورغ  من  اأكرا  اإلى  م�سافة  الأقرب 

الأقرب  زالوا  وما  الإنجليز  وكان   كيلومتر، 

للثقافة الغانية كونهم ا�ستعمروا �ساحل الذهب، 

»�َسنْي«  ل�سان   على  الف�سيحة  الإنجليزية  وهذه 

هي خال�سة �ستة عقود من الإ�ستعمار. 

ولذلك  »�َسنْي«  يقول   كما  الحياة  ق�سمة  اأنها  اإل 

ت لحزب  اأنا هنا لأ�سرب من الألبا واألي�ستر واأ�سوِّ

الم�ست�سارة اإنجيال ماركل. 

مقبرة  اإلى  »�َسنْي«  مع  بال�سيارة  وجهتي  كانت 

حديث  �سالمة  الأميرة  وكانت  اأو�سلدورف، 

الطريق اإلى رخامة قبرها. 

اأ�ساأل »الملك المحارب« وهو المعنى لكلمة غانا، 

عن ال�سر لقطعه �سبعة اآلف كيلومتر من �ساحل 

الذهب اإلى �سفاف ال�سمال من اأجل اأن يم�سي 

وهي  اأجرة  �سيارة  قيادة  عجلة  خلف  العمر  كل 

باإمكاني  :كان  فقال  بالده  في  متوفرة  وظيفة 

اأن اأ�ستري �سيارة في اأكرا واأعمل عليها اإل اأنني 

بال�سنين  اأ�سعر  ولم  اأحالمي  ومعي  يافعا  جئت 

الحياة،  دولب  دوران  مع  فدرت  تكر،  وهي 

لأ�سحو وقد حرقت كل مركبي وتماهت خطوط 

الرجعة.

»بريبي  لأغنية  قر�س  في  تعبث  اأ�سابعه  وبينما 

يايامي« للمطربة الغانية »فيلدا« قال وهو يخف�س 

في  بها  باأ�س  ل  ن�سبة  ن�سكل  نحن  فيلدا:  �سوت 

مع  هنا  والألوان  يتوازن  الذي  الأ�سود  اللون 

اإخواننا الأفارقة في �سرق وو�سط وغرب القارة. 

ون�سكل مع بقية الأعراق المهاجرة ح�سورا لفتا 

في الحياة. 

اأننا  اإل  بواكير هجراتنا  الم�سافة مع  بعد  ورغم 

ما زلنا نقد�س ثقافتنا. 

قراآننا  ومعنا  القدم  منذ  هنا  اإلى  جئنا  لقد 

واأناجيلنا ومدار�سنا فاأبقينا على لغتنا في البيت 

وما زالت رائحة اأفريقيا في مطابخنا. 

وبين فترة واأخرى نزور بلداننا لنجدد التوا�سل 

مع الجذور ولن�سحن روحنا بالوطنية. 

البوؤر  من  الفارين  بالعرب  اأوروبا  اإغراق  اإن  اإل 

من  للمزيد  اأوروبا  تقبل  من  قلل  ال�ساخنة 

الهجرات الإفريقية. 

من  فيها   اأخرج  مرة   كل  »�َسنْي«  كالم   اأتذكر 

كبيرة  اإفريقية  خيمة  تتلقفني  حين  الهوبانوف 

ولفتات  �سوداء  وح�سود  ال�ستايندم  مدخل  عند 

عن  الهامبورجيين  ال�سا�سة  ت�ستنه�س  غا�سبة 

وحين  اأفريقيا  دم  امت�سوا  الذين  الأوروبيين 

تعافي اأخذهم  البطر فركلوا المتبرعين. 

في  �سفن«  »اأو�سين  مقهى  في  اأجل�س 

وعلى  ال�سوداء  قهوتي  اأحت�سي  »البوروبا�ساج« 

القهوة  رائحة  فتاأخذني  »األي�ستر«  الب�سر  مد 

للموزاييك  ي�سيفون  اأفارقة  جل�ساء  �سخب  اإلى 

الهامبورجي الألق والحيوية والتنوع.  

اأرت�سف  واأنا  للنادلة  قلت  مدغ�سقر  من  لعلها 

دون  اأفريقية  قهوة  هي  فقالت  الأولى  الجرعة 

تحديد وقد تكون الكاميرون. 

ثم اأردفت: وهي مرة و�سوداء على كل حال. 

فيرفع  الجوار  في  اأفريقي  الحديث  في  يتداخل 

بتحية  عليه  فاأرد  »اأميجو«  محييا  فنجانه 

الإ�سالم. 

يقترب مني نيجيري م�سلم فن�ستعيد في رغوات 

م�ساجدها  وقباب  الم�سلمة  اأفريقيا  فنجانينا 

وعمائم رجالها وحبات الم�سابيح. 

المرفوعة  الالفتات  اأن  النيجيري  اأحمد  يقول 

غ�سبتها  في  �سحيحة  تكون  قد  ال�ستايندم  في 

فهي  هامبورج  عدا  األمانيا  من  بل  اأوروبا  من 

طول عمرها مدينة مت�سالحة مع جميع الأعراق 

والديانات. 

من  كهول  المدينة  �سوارع  في  ترى  ولعلك 

ولك  عاما  الت�سعين  من  بع�سهم  يقترب  ال�سود 

يلحقوا  ولم  هنا  ولدوا  هوؤلء  اأن  ت�ستغرب  اأن 

بالم�ستعمر اأثر اندحاره من بلداننا. 

باتجاه  الحلم  اأ�سرجوا  الأوروبيبن  اأن  وكما 

في  العجوز  القارة  اإلى  الأفارقة  نظر  الجنوب 

الب�سر  حركة  �سمن  اإليها  فاأبحروا  ال�سمال 

تعلو  التي  الن�ساز  ال�سيحات  ولعل  الكون.   في 

وتخفت هنا وهناك مردها لت�سرفات وانفعالت 

ي�ستغلونها  ال�سا�سة  بع�س  من  جعلت  فردية 

التيارات اليمينية المتطرفة التي تدعو  لمغازلة 

اإلى اإعادة الملونين واإغالق دور العبادة وتطرح 

نزعاتها  لتمرير  كفزاعة  الإ�سالمي  الرهاب 

ال�سوفينية. 

بل  غرباء  انف�سنا  نرى  ل  هامبورج  في  ونحن 

�سركاء في �سياغة الحياة. 

ول يربطنا بهامبورج الجواز الألماني بل النتماء 

للمكان. 

فاإن  والجذور  الأعراق  على  نعول  كنا  واإذا 

من  لي�سوا  البي�س  الهامبورجيين  من  الكثير 

ال�سمال  من  اإليها  نزحوا  بل  هامبورجية  اأ�سول 

المتحركة  الهجرات  جانب  اإلى  الإ�سكندانافي 

من �سرق وو�سط اأوروبا. 

بثقافتنا  نتم�سك  هامبورجيتنا  مع  ونحن 

وديانتنا وهذا ما تعلمه اإيانا الروح الهامبورجية 

والتعاي�س والوئام. 

وعند الثمالة الأخيرة لفنجاني المر اأترك اأحمد 

فبوابة  »اليوروبا�ساج«  بوابة  باتجاه  النيجيري 

»ثاليا«  بم�سرح  تنتهي  التي  فال�ساحة  »كا�ستاد« 

الغرف  مرتبة  لأرقب  حياة«  »ببارك  وانتهاء 

الأ�سّرة  بمالءات  تلف  وهي  ميري  النيجيرية 

الأطفال الخليجيين وتحزمهم خلف ظهرها كما 

تفرقع  وهي  والقطن  ال�ساي  ورق  قاطفات  تفعل 

ال�سحكات في الممرات. 

فهي  اأخرى  هامبورجية  ق�سة  هي  وميري 

على  تعرفت  م�سلمين،  اأبوين  من  م�سيحية 

نيجيري م�سيحي في هامبورج فتزوجته. 

ولم  م�سلمة  كنت  قالت  ذلك  عن  �ساألتها  وحين 

م�سلما  تزوجت  اإن  معي  يفرق  فال  متدينة  اأكن 

اأم م�سيحيا.  وعن رد فعلها اأبيها واأمها قالت اإن 

غ�سبا  ا�ست�ساطا  وقد  اأبوجا  العا�سمة  في  اأبويَّ 

، ولكنهما ما لبثا بعد حين اأن ر�سخا لالأمر  عليَّ

الواقع.  

انتهت  قد  بيننا  كانت  التي  الحميمية  ولكن 

فاأبقينا على الحد الأدنى على الأقل من جانبي. 

وبينما يو�سك الم�ساء اأن يتثاءب وال�ساعة تقترب 

يخرخ�سون  النهار  من  والمتعبون  الثامنة  من 

�سوداء  كوكبة  تدخل  ليقفلوها  المحالت  اأقفال 

ال�سمك  روؤو�س  لتتب�سع  ال�ستايندم  في  متجرا 

تزال  فما  الأبقار  ول�سان  الثيران  وكراعين 

اإفريقيا تحن لإفريقيا.
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سوريا:
 هل تُصِلح السياحة 

ما أفسدته الحرب
بجانب جامع ال�صحابي خالد بن الوليد في مدينة حم�س ال�صورية وقف ال�صحفي ؟

الأرجنتيني اأنطونيو، وهو يرى اأطالل المباني حول الجامع، وقال بلهجة �صورية 

عن  ُتعّبر  كلمات  في  »ما  عينيه  تمالأ  والدموع  الأرجنتين،  في  تعّلمها  ُمك�ّصرة 

الإعالميين  اأغلب  راود  نف�صه  والإح�صا�س  خراب«.  كّله  دمار،  كّله  الم�صهد،  هذا 

العرب والأجانب الذين ا�صت�صافتهم وزارة ال�صياحة ال�صورية لمدة اأ�صبوع، بهدف 

الترويج لل�صياحة ال�صورية عبر مواقعها المختلفة، وتغيير ال�صورة التي ر�صمتها 

بع�س و�صائل الإعالم العربية والعالمية حول الأو�صاع في �صوريا ب�صبب الحرب، 

لهم  كانت  الإعالمية  للوفود  المرافقين  ال�صوريين  ال�صياحيين  الُمر�صدين  لكن 

روؤية اأخرى حول هذا المو�صوع.

 دمشق: خاص للتكوين
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التعويل على السياحة
لغة  -محا�سر  العثمان  ُعثمان  الدكتور 

�سياحي-  ومر�سد  دم�سق  جامعة  في  اإنجليزية 

الأرجنتيني  ي�ستطع  لم  التي  الكلمات  اأن  اأّكد 

الذي  والإح�سا�س  بها،  الحالة  و�سف  اأنطونيو 

تجاوزه  قد  اأمٌر  الإعالميين  بع�س  خالج �سدر 

طوال  و�سبرهم«  »�سمودهم  بـ  ال�سوريون 

�سنوات،   ٧ الـ  مدتها  تعّدت  التي  الحرب  فترة 

لتجاوز  »ال�سياحة«  على  ُيعّولون  اأنهم  مو�سًحا 

ما اأف�سدته الحرب وما خّلفته من اآثار على كل 

الجوانب الحياتية للمواطن ال�سوري، موؤكًدا اأن 

اإرجاع الأمور اإلى طبيعتها يتطلب وقًتا، وجهًدا 

في الترويج للمناطق ال�سياحية.

وفود إعالمية ومعرض دولي
تاأكيد الدكتور ُعثمان �سبقه تخطيط من وزارة 

وفود  عدة  ا�ستقدمت  التي  ال�سورية  ال�سياحة 

ال�سلطنة،  منها  عديدة،  دول  من  اإعالمية 

لت�ستثمر  والت�سيك،  والأرجنتين،  والعراق، 

الـ  الدورة  اأعمال  انطالق  مع  وجودهم  فترة 

من  ُيعّد  الذي  الدولي   دم�سق  معر�س  6١ من 

الأو�سط،  ال�سرق  في  المعار�س  واأعرق  اأقدم 

حيث اأقيم خالل الفترة من 2٧ اأغ�سط�س اإلى 

في  م�ساركة  اأكبر  و�سهد  الما�سي،  �سبتمبر   ٥

بلغ  حيث   ،١٩٥4 عام  انطالقه  منذ  تاريخه 

عدد الدول الم�ساركة ٣8 دولة عربية واأجنبية 

باأكثر من ١٧00 �سركة، افتتحه رئي�س الوزراء 

تتجه  �سوريا  باأن  وا�سحة  ر�سالة  في  ال�سوري 

  د.عثمان العثمان:
 الوقت كفيل بإرجاع 
األمور إلى طبيعتها

اإلى العتماد على ال�سياحة والقت�ساد لإعادة 

�سريان الحياة من جديد.

حضور تجاري لُعمان 
الدولي  دم�سق  معر�س  في  ال�سلطنة  �ساركت 

في  تنّوعت  تجارية  موؤ�س�سة   60 بحوالي 

والعقارات،  العماني،  الع�سل  كبيع  مجالتها، 

والمنتجات  والكابالت،  الزيوت،  وم�ستقات 

لها  مجتمعية  موؤ�س�سات  جانب  اإلى  النفطية، 

المعر�س  اأيام  وخالل  المراأة.  باأن�سطة  عالقة 

تراأ�سه  الذي  الُعماني  التجاري  الوفد  اأقام 

تجارة  غرفة  رئي�س  اليو�سف  يو�سف  �سعادة 

ا  �سخ�سً  ٣٥ حوالي  و�سم  عمان  و�سناعة 

�سوريين  اأعمال  رجال  مع  ولقاءات  اجتماعات 

بين  الواعدة  ال�ستثمارية  الفر�س  لبحث 

والغاز  النفط  مجالي  في  ا  خ�سو�سً البلدين 

والمجال الزراعي والعقاري.

بعد سنوات عجاف 
حمود اأبو الفخر وهو مر�سد �سياحي مع الوفد 

ومع  العام  هذا  قال: خالل  الُعماني  الإعالمي 

ا�ستقرار الأو�ساع اأكثر، بداأت الوفود ال�سياحية 

تتوافد بزيادة ملحوظة، وهو اأمٌر نتاأمل اأن يزيد 

�سنوات  بعد  اهلل،  باإذن  المقبلة  الفترة  خالل 

ُيمكن و�سفها باأنها عجاف، حيث قّلت الأعداد 

الما�سية«.  ال�سنوات  خالل  جدا  كبير  ب�سكل 

مترجم  وهو  �ساح  اأبو  مازن  ذلك  في  ويوافقه 

اإنه  قائال  الإ�سبانية  باللغة  �سياحي  ومر�سد 

مع  الأزمة«  »قبل  الواحد  العام  في  يخرج  كان 

ع�سرة وفود �سياحية على الأقل، بينما جاءتهم 

طوال  واحًدا  وفًدا  فيها  العدد  يتجاوز  ل  فترة 

بوادر  وجود  نف�سه  الوقت  في  موؤكًدا  العام، 

ا في ظل  اإلى مجاريها« خ�سو�سً لعودة »المياه 

ا�ستقرار الأو�ساع الأمنية في اأغلب المناطق.

ال�سياح  لبع�س  م�سكلة  هناك  اأن  مازن  وو�سح 

الخليجية  ا  خ�سو�سً حكوماتهم  مع  الأجانب 

الوقت  في  �سوريا  مع  عالقات  لها  لي�ست  التي 

يتم  �سوريا  من  عودتهم  بعد  حيث  الحالي، 

الأمر  ي�سل  وربما  اأحياًنا-   – معهم  التحقيق 

على  ال�سوري  الختم  لوجود  معاقبتهم  اإلى 

جوازاتهم، م�سيًرا اإلى اأنهم يعملون على ابتكار 

طريقة ُت�ساعد ال�سائحين في هذا الأمر، بحيث 

ل يخاف ال�سائح من المجيء اإلى �سوريا.

 جدول حافل 

الإعالمية  للوفود  الزيارات  برنامج  ت�سمن 

في  واأثرية  �سياحية  بمناطق  حافاًل  جدوًل 

القديمة  بدم�سق  بدًءا  ب�سوريا،  اأماكن  عدة 

واآثارها  بمعلول  مروًرا  المختلفة،  ومرافقها 

وما  حم�س  مدينة  ثم  الم�سهورة،  الم�سيحية 

تدمر  وبعدها  �سياحية،  اأماكن  من  تت�سمنه 

  حمود أبو الفخر:
 نلحظ زيادة في عدد 
السياح كل عام

التي  بالالذقية  وانتهاًء  الحّية،  ال�سواهد  ذات 

ين�س  لم  كما  ل�سوريا.  ال�ساحلي  الجمال  ُتمّثل 

معر�س  لزيارة  فترتين  تخ�سي�س  البرنامج 

الفتتاح  ح�سور  خالل  من  الدولي  دم�سق 

المعر�س  اأركان  على  جولة  وتنظيم  الر�سمي، 

ومحتوياته.

دمشق القديمة..
األقدم في العالم 

في  ماأهولة  مدينة  اأقدم  القديمة  دم�سق  ُتعّد 

وتمتاز  التاريخ.  في  عا�سمة  واأقدم  العالم، 

باأبنيتها واآثارها من جوامع وكنائ�س تعود لعدة 

على  عام ١٩٧٩ م  ت�سجيلها  تم  وقد  ع�سور. 

لمنظمة اليوني�سكو.  العالمي  التراث  لئحة 

تاريخًيا  المدينة  معالم  من  العديد  وتعر�س 

دمرت  حيث  والحروب  الزلزل  بفعل  للتدمير 

اأجزاء من دم�سق القديمة في فترات تاريخية 

وترميم  بناء  ُيعاد  فترة  كل  في  وكان  �سابقة، 

بع�س  تعر�ست  كما  فيها.  المت�سررة  المباني 

الأوابد والأ�سواق للتخريب واأعيد ترميمها، ومع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
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و�سوارعها  العريقة  المدينة  معالم  فاإن  ذلك 

قدر  على  محافظة  ظلت  واأ�سواقها  وبواباتها 

كبير من عبق التاريخ.

تزخر  التي  التاريخية  المعالم  اأبرز  ومن 

وفيه  الأموي  الجامع  القديمة،  دم�سق  بها 

ومقام  المعمدان،  يوحنا  القدي�س  راأ�س  مقام 

الدين  �سالح  و�سريح  زكريا،  بن  النبي يحيى 

التكية  وكذلك  البوطي،  وال�سيخ  الأيوبي، 

الحربي  المتحف  بها  يوجد  ال�سليمانية التي 

اإلى  بالإ�سافة  اليدوية،  المهن  ال�سوري و�سوق 

مزدحًما  يكون  الذي  ال�سهير  الحميدية  �سوق 

ب�سكل كبير في وقت العطالت.

معلوال..صالة بلغة آرامية 
مدينة  اأقدم  ُتعّد  التي  معلول  مدينة   تقع 

�سرق دم�سق وتبعد  �سمال  في  �سورية  م�سيحية 

ت�سميتها  وتعود  كم،   ٥6 حوالي  مركزها  عن 

حيث  قديمة؛  اآرامية  اأ�سول  اإلى  »معلول«  بـ 

تعني  التي  ماعال  كلمة  اإلى  بها  الأ�سل  يعود 

م�سمّيات  عدة  حملت  كما  المبداأ.  اأو  المدخل 

في  �سيليوكوبولي�س  بينها:  من  الع�سور؛  عبر 

الع�سور الرومانية.

الم�سلمون  و�سكانها  اأهلها  ويتحدث 

باللغة  العربية  اللغة  جانب  اإلى  والم�سيحيون 

ال�سالم  عليه  الم�سيح  كان   التي  الآرامية 

يتحدث بها، وُيقيم بع�س الم�سيحيين ال�سالة 

دير  من  وهبة«  »ريتا  مثل  الكنائ�س،  بع�س  في 

قدمت  التي  وباخو�س«  »�سركي�س  القدي�سين 

الآرامية  باللغة  »تراتيل«  الإعالمية  للوفود 

اأجل  اأر�سلت من خاللها دعوة من  اأنها  وقالت 

اأن يعم ال�سالم �سوريا والعالم اأجمع.

القدي�سين  دير  معلول،  معالم  اأ�سهر  ومن 

ت�سييده  تاريخ  يرجع  الذي  وباخو�س  �سركي�س 

بناوؤه  جاء  حيث  الميالدي؛  الرابع  القرن  اإلى 

فوق اأنقا�س معبد وثني قديم، وجاءت ت�سميته 

عهد  في  ق�سوا  الذين  الفر�سان  لأحد  ن�سبة 

ويمتاز  2٩٧م،  �سنة  في  مك�سيمانو�س  الملك 

»دير  اإلى  بالإ�سافة  عريق.  بطابع  الدير  هذا 

قيم لي�سم رفات الأميرة تقال 
ُ
مار تقال« الذي  اأ

تلميذات  اإحدى  تكون  التي  �سلوقّي؛  اأمير  ابنة 

جوف  داخل  الدير  هذا  ويقع  بول�س.  القدي�س 

بعد  الأميرة  احت�سن  الذي  ال�سخري  الكهف 

المر�سدين  اأحد  ذلك  �سرح  كما  فرارها، 

ال�سياحيين.

3 أضرحة في جامع واحد
يوجد في جامع خالد بن الوليد الذي ُيعّد درة 

القرن  اإلى  بناوؤه  ويعود  حم�س  مدينة  جوامع  

الجميل،  بالبناء  ويمتاز  الهجري،  ال�سابع 

ثالثة اأ�سرحة هي لل�سحابي الجليل خالد بن 

الوليد الملّقب ب�سيف اهلل الم�سلول، وابنه عبد 

بن  لعبيداهلل  الثالث  ال�سريح  بينما  الرحمن، 

عمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنهما. 

والزخارف  الأنيق،  ببنائه  الجامع  ويت�سف 

متباينة  بي�ساء  قباب  ت�سع  وبه  الكثيرة، 

الحجم، وحديقة خارجية تحيط به، بالإ�سافة 

اللتين  العاليتين  الر�سيقتين  مئذنتيه  اإلى 

متحف  به  يوجد  كما  الت�سع.  القباب  تجاوران 

للفن الإ�سالمي.

الحرب،  بفترة  تاأثر  الجامع  باأن  جلًيا  ويظهر 

ف�سوره  وا�سح؛  ب�سكل  ذلك  اآثار  الزائر  ويرى 

الخارجية  وجدرانه  هدمه،  تم  الخارجي 

تحطم بع�س اأجزائها، اأما المنازل والعمارات 

المحيطة به فقد اأ�سبحت خاوية على عرو�سها، 

وخالية من �ساكنيها، حتى اإن الع�سب المحيط 

به تحّول اإلى لونه الأخ�سر الياب�س.

عروس الصحراء: ُدمِّرت
واأنت تتجّول في مدينة تدمر  الملقبة بعرو�س 

اإلى الع�سر  تاريخها  يعود  التي  ال�سحراء 

طابع  ذات  باآثار  وتمتاز  الحديث،  الحجري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A_(%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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١٩80م على لئحة  ُتدَرج عام  عالمي، جعلتها 

الآثار  من  تنده�س  العالمّي  للتراث  اليوني�سكو 

المتحّطمة هنا وهناك، فقو�س الن�سر، ومعبد 

بل، ومعبد نابو، و الأغورا، ومعبد بعل �سمين، 

و�سارع  القبور،  ووادي  الفلكلور،  وَمتحف 

الأعمدة، كلها اآثار لم تعد على طبيعتها بعد اأن 

طالتها يد التخريب. 

ُتثِن  لم  الأحداث  هذه  اأن  اإل  ذلك  ورغم 

من  التاريخية   المدينة  هذه  على  القائمين 

حيث  اإليها،  ال�سياحة  بو�سلة  اإعادة  محاولة 

�سخًما  حفاًل  ال�سورية  ال�سياحة  وزارة  اأقامت 

اأ�سبه  في اأحد الم�سارح الرومانية هناك، وهو 

ال�سوري  ال�سياحة  وزير  بح�سور  بالأوبريت، 

وجمع  الإعالمية،  والوفود  حم�س،  ومحافظ 

غفير من ال�سوريين بمختلف فئاتهم، وهو اأول 

حفل ُيقام هناك بعد �سيطرة الحكومة ال�سورية 

على الموقع الأثري في عام 20١٧م. 

القلعة المهمة عالمًيا
ي�ست�سهد  حم�س  في  الح�سن  لقلعة  الزائر 

التاريخ القديم لها من موقعها ومحتوياتها، اإذ 

تم ت�سجيلها في عام 2006م على لئحة التراث 

ب�سكلها  المتميزة  القلعة  وُتعّد  العالمي. 

البي�ساوي بكونها واحدة من اأهم قالع القرون 

جانب  واإلى  العالم،  في  الو�سطى المحفوظة 

الأكراد الذين �سّموها بـ »ح�سن الأكراد«، فقد 

الجديد  ا�سمها  و�ساغوا  الفرن�سيون  �سكنها 

»الح�سن« في القرن التا�سع ع�سر.

وخارجي،  داخلي  ح�سنين  من  القلعة  تتكون 

على  ُكِتب  وقد  خارجي،  و�سور  مائي،  وخندق 

تقول:  الالتينية  باللغة  حكمًة  جدرانها  اأحد 

وفوقها  الحكمة  وُمِنحت  النعمة،  ُمنحت  »اإذا 

الجمال. ل تدع التعجرف يقترن بها لأنه يذهب 

بها جميًعا«.

على  الواقعة  القلعة  اإلى  الموؤدي  ال�سارع  في 

مرعي  اأمينة  ال�سورية  المواطنة  وقفت  جبل 

  مازن أبو شاخ:
 ابتكار  طرق

 تُساعد السائحين 
القادمين إلى سوريا

في دكانها لتو�سح لالإعالميين باأنها وعائلتها 

ال�ستباكات،  وقوع  فور  دم�سق  اإلى  انتقلت 

وعادت منذ اأ�سهر قليلة فقط لفتح المحل الذي 

تعتمد عليه كدخل لعائلتها.

من  مبلغ  اأي  اأخذ  رف�ست  التي  مرعي 

وا�ستروا  دكانها  دخلوا  الذين  الإعالميين 

ال�سوري  المواطن  اأن  الحاجيات، بحجة  بع�س 

اأحد  من  تعليًقا  رف�ست  �سيفه،  اإكرام  ُيحب 

في  فكرتم  »هل  �ساألها  عندما  ال�سحفيين 

نهرب  ل  نحن   « قائلة  �سوريا«،  خارج  الهرب 

من بالدنا فهنا ُولدنا وهنا موتنا« وا�سفًة بداية 

الأحداث معهم بـ »ال�سادمة والموؤلمة«.

تحٍد للحياة 
الزائر  يرى  متعددة،  ومواقف  م�ساهد  في 

اأمام  ال�سوري  الإن�سان  �سمود  وال�سائح 

ما  كل  مع  وتعاي�سه  تواجهه،  التي  التحديات 

لأر�سه  حّبه  من  ذلك  في  ُمنطِلًقا  به،  يمر 

واعتزازه بها، ويظهر ذلك جلًيا على الحياة في 

قون  الأ�سواق التقليدية، التي يكتظ فيها المت�سوِّ

ا في فترة الإجازات؛ حيث �سهد �سوق  خ�سو�سً

اإجازة  �سادف  الذي  الأحد  يوم  الحميدية 

الهجري  العام  وبدء  النبوية  الهجرة  ذكرى 

وحركة  �سديًدا  ازدحاًما  ١44١هـ  الجديد 

�سرائية كثيفة جدا، لدرجة اأن الزائر له ل يجد 

في  وكذلك  الأعداد،  تلك  بين  له  قدم  موطئ 

معر�س دم�سق الدولي الذي لم ينقطع زائروه 

باأعداد كبيرة منذ انطالقته. كما يظهر ذلك 

ي�ستقبلون  الذين  والمارة  البائعين  حديث  في 

الزائر بابت�سامة ودودة، وبحديث المتاأمل خيًرا 

في الم�ستقبل، ولي�س اأ�سدق من ذلك قول تلك 

الم�سّنة ال�سورية على باب �سوق الحميدية التي 

واأردفت  »ال�ساورما«  �سعر  ارتفاع  من  ا�ستكت 

نخرج  وما  اأر�سنا  هذي  ي�سير  »مهما  قائلة: 

منها، وبيعين اهلل على كل اأحوالنا«. 

  اأمينة مرعي

  ال�سحفي الأرجنتيني اأنطونيو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
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البلجيكية،  "بروج"  مدينة  �صوارع  على  قدميك  ت�صع  حينما 

التاريخ،  بماء  والمعجونة  والحجارة،  بالح�صى،  المر�صوفة 

القديمة،  المباني  حيث  التا�صع  القرن  اإلى  عدت  اأنك  �صت�صعر 

م�صافة  تقطع  اأن  عليك  يتحتم  ذلك  ولبلوغ  المكان،  وعراقة 

"لييج"  لي�صت بالقليلة. ا�صتغرقت الرحلة بالقطار انطالقا من 

ال�صا�صعة،  الخ�صراء  الم�صاحات  تاأّمل  في  قطعناها  �صاعتين، 

تعد  والتي  بلجيكا،  غرب  �صمال  الواقعة  المدينة  و�صلنا  حتى 

م�صب  قرب  ووقوعها  الفالمندي،  اإقليم  في  مدينة  اأكبر  ثالث 

في  بلغت   حتى  و�صياحية،  تجارية،  اأهّمّية  اأك�صبها  زوين  نهر 

مدن  اأهم  وعدت  التجاري  ن�صاطها  ذروة  ع�صر  الرابع  القرن 

 بلجيكا- عبدالرزّاق الربيعي �صمال اأوروبا .

مدينة تعوم فوق سطح الماء، والتاريخ

»بروج« البلجيكيّة..
 هندسة فريدة، وكنوز معماريّة

م�سافة  وبعد  حافلة،  �سعدنا  المحطة  ومن 

في  الرئي�سة  ال�ساحة  الى  و�سلنا  ق�سيرة،  

فرن�سية  كلمة  من  م�ستق  وال�سم  »بروج«، 

ال�ساحة  تلك  وُتدعى  »الميناء«،    معناها 

بالحياة،  ت�سّج  فوجدناها  ماركت«  »غروت 

ل�سّيما محاّلت بيع ال�سور، والزهور، والأ�سغال 

اإذ  المطّرزة،  والأقم�سة  والهدايا،  اليدوية، 

بالتطريز، حتى �سار  المدينة قديما  ا�ستهرت 

ال�سوكولته،  بيع  ومحالت  رموزها،  من  رمزا 

تمتلئ  والمطاعم،  والمقاهي،  والك�س�سوارات، 

الم�ساحات  بين  يتجّولون  الذين  بال�سّياح 

المفتوحة على اأبنية تاريخية، ومعار�س الر�سم

طابع معماري فريد 
منّظمة  اأدرجته  الذي  المركز  �سغر  ورغم 

العالمي  التراث  مواقع  �سمن  »اليون�سكو« 

اإّل  فريد،  معماري  بطابع  لتمّيزه   2000 عام 

حاجة  بدت  �سياحّية  بخارطة  ال�ستعانة  اأن 

في  الوقت  من  الكثير  لل�سائح  توّفر  �سرورّية، 

الخيول،  وعربات  بالنا�س،  يمتلئ  حيوي  مكان 

التي  الخيول  �سنابك  وقع  �سماع  يمكنك  حيث 

تجّر عربات �سياحّية، تقطع �سوارعها، المليئة 

الذين  ال�سياح،  واأفواج  الهوائّية،  بالدراجات 

بلغت  اأعدادهم  اأّن  الإح�سائّيات  اإحدى  تقول 

اأكثر من مليوني �سائح، �سنويا،  والمو�سيقيين، 

فقرات  يقّدمون  الذين  ال�سوارع  وفّناني 

و�ساهدت  المو�سيقية،  والمعزوفات  ترفيهّية، 

ال�ساحة،  ال�ساحة رجال يقف في منت�سف  في 

التلوث  مخاطر  من  بها  يحّذر  لفتة  ويرفع 

البيئي بما يوؤّكد حيوية المكان.

أجراس، وكنائس 
المعروفة  المدينة  مركز  معالم  اأبرز  ومن 

برج  المعمارية  وكنوزها  الفريدة،  بهند�ستها 

اأو  الجر�س(،  وبرج  هيلز   ( وهالي«  »بلفري 

الع�سور  اإلى  بناوؤه  يعود  الذي  ال�ساحة،  برج 

ويحتوي  مترا،   8٣ ارتفاعه  ويبلغ  الو�سطى، 

عددها  يبلغ  التي  الأجرا�س  من  العديد  على 

توحي  كما  واحدا،  جر�سا  ولي�س  جر�سا،   4٧

العذراء«  »ال�سيدة  كني�سة  وتقف  الت�سمية، 

التي يعود تاريخ بنائها اإلى عام ١2٣0م، ويبلغ 

ارتفاعها ١١2 مترا، �سامخة في المركز، وفيها 

منحوتة من مادة الرخام لمايكل انجلو اأنجزها 

اإلى  والطفل(  العذراء   ( ا�سمها   ١٥0٣ عام 

جانب منحوتات اأخرى

قطرة من دم مقّدس
اأخذت  التي  المقد�س  الدم  كني�سة  وتوجد 

هذه  في  اأن  هو  �سائد  اعتقاد  من  ا�سمها 

)ع(،  الم�سيح  ال�سيد  دم  من  قطرة  الكني�سة 

اأح�سرت في عام ١١4٩م من الأر�س المقد�سة 

 بنايات قديمة طراز معماري فريد

 قوارب ال�سياح
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عناق حميم مع الطبيعة
�ساعة،  حوالي  ا�ستغرقت  التي  جولتنا  وا�سلنا 

الأهوار  منطقة  اأ�ستح�سر  اأن  لي  لبّد  وكان 

فوق  البيوت،  تعوم  حيث  العراق،  جنوب  في 

وت�سبح  الأعالي،  في  الطيور،  وتحّلق  الماء، 

القوارب  تعّد  فيما  المياه،  قاع  في  الأ�سماك 

تلك  في  ت�ستخدم  التي  الوحيدة  النقل  و�سيلة 

على  ت�سبح  البط،  طيور  كانت  المنطقة، 

بها قاربنا،  التي مّر  القنوات  الماء في  �سطح 

روؤية  يبدو  ،كما  األفت  لأنها  وتبدو غير خائفة 

الم�ساحات  على  ت�سير  كانت  بل  ال�سّياح، 

بالماء بطماأنينة كاملة،  التي تحّف  الخ�سراء 

ف�ساهدنا  الجانبين،   على  الب�سر  مددنا 

بناية  كّل  خلف  تقف  وكانت  قديمة،  بنايات 

حكاية، وتاريخ، ومن بينها ق�سر ديجير الذي 

جانب  اإلى  ع�سر،  الخام�س  القرن  في   ُبني 

بعدد  مررنا  كذلك  الق�سور،  من  العديد 

حين  وبين  والحديثة،  القديمة  الفنادق  من 

بتلك  واحتفاء  الثانية،  ال�سليبية  الحملة  بعد  

المنا�سبة تقيم المدينة موكبا �سنويا في �سهر 

مايو يتم خالله عر�س تلك القطرة، مو�سوعة 

يقف   ال�ساحة  منت�سف  وفي  قارورة،  في 

تمثالن لجان برايدل وبيتر دي كونيك، واأعمال 

في  كبيرة  لأ�سماء  المدينة  تاريخ  عن  تتحّدث 

الت�سكيل العالمي  لعّل اأبرزها ل�سلفادور دالي، 

معر�س  و  »بلفري«،  في  لأعماله  معر�س  وله 

في  المولود  الإنجليزي  برانجوين«   »فرانك 

عن  تتحّدث  عديدة  ر�سومات  وو�سع  بروج، 

تاريخ مدينته.

أعمال لرسامين عالميين
واإذا كانت »بروج« بطبيعتها، وبناياتها القديمة 

من  اأكثر  المدينة  ففي  طبيعيا،  متحفا  تعّد 

ا�ستقطبت  فقد  الت�سكيلية،  للفنون  متحف 

اأعمالهم، و�سار هذا الحتفاء بالأعمال الفنية 

والتماثيل  العالم،  فناني  كبار  ر�سمها  التي 

�سمة  وكنائ�سها،   �ساحاتها،  في  المعرو�سة 

المتاحف:  تلك  بين  ومن  للمدينة،  ممّيزة 

ي�سّم  الذي  الجميلة،  للفنون  غرونيج  متحف 

مجموعة اأعمال لر�سامين عالميين تروي تلك 

الأعمال حكايات دينية، وتعر�س مناظر جميلة 

ي�سم  الذي  ميملينغ  ومتحف  القديمة،  لبروج 

ميملينغ  هانز  الفنان  لوحات  من  مجموعة 

التي تروي ق�س�سا تاريخية، واأ�ساطير تعّد من 

اأعظم ما اأنتج هذا الفنان ال�سهير. 

جولة على متن قارب
الإحاطة  »بروج«  مدينة  زائر  على  وي�سعب   

دون  من  للمدينة  ال�سياحّية  المعالم  باأهّم 

القيام بجولة بالقارب الذي ي�سير بين قنواتها 

المائية الكثيرة، اأو ركوب عربة تجّرها الخيول، 

اأحد  ركوب  فاخترت  �سغير،  �سياحي  با�س  اأو 

وبارزا  عري�سا  عنوانا  ي�سّكل  فالماء  القوارب، 

بها  يحيط  اإذ  فيني�سيا،  ت�سبه  وبذلك  فيها، 

انتظار، لكثرة  الماء من جوانب عديدة، وبعد 

الراغبين، رغم اأن القوارب لي�ست قليلة، وحين 

حوالي  جانب  اإلى  نف�سي   وجدت  دوري   حان 

منا�سبا  القارب،  لينطلق  �سخ�سا،  ثالثين 

جمال  عليها  ينعك�س  هادئة،  مياه  �سطح  فوق 

المكان،  بعراقة  المثقلة  المحيطة،  البنايات 

يخّفف  موقعا،  نبلغ  كّلما  المركب،  قائد  وكان 

ال�سرعة، ويقف لي�سرح لنا عن تاريخه، وليف�سح 

المجال لكاميراتنا للتقاط �سور جّيدة لمدينة 

�سهية  يفتح  م�سهدا  ترى  وجهك،  وّليت  اأينما 

عد�سة كاميرتك للتقاط المزيد من ال�سور.

 داخل الكني�سة

واآخر كّنا نرى ج�سرا يعتر�س طريق القارب،  

ينظرون  الذين  ال�سّياح،  مجاميع  فوقه  وتقف 

التذكارّية،  ال�سور  ويلتقطون  الأعلى،  من  لنا 

حتى  جدا  منخف�سا  الج�سور  بع�س  وكان 

حميمّي  عناق  في  روؤو�سنا  تالم�س  اأن  تكاد 

اقتربنا  كلما  هاماتنا  فنطاأطئ  الطبيعة،  مع 

منها، لن�سبح  في ظالم �سرعان ما ي�سفر عن 

الج�سر،  نتجاوز  م�ساهدة مناظر خاّلبة حين 

ثم يلوح لنا من بعيد ج�سر اآخر.

حلم لذيذ 
في  اأم�سيناه  الذي  الجميل  الوقت  وخالل 

قر�س  اأن  ولحظنا  الوقت،  ن�سينا  المدينة 

يوا�سل  والمكان  للمغيب،  يلوح  بداأ  ال�سم�س 

راجعين  قفلنا  وحين  الروح،  اأوتار  على  عزفه 

مع  نهارا  اأم�سينا  اأننا  اأح�س�سنا  المحّطة  اإلى 

اأعادنا للع�سور الو�سطى في مدينة  حلم لذيذ 

اأوروبية �ساحرة ا�سمها »بروج«.

  قوارب ال�سياح

 �سور تذكارية 
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كولومبيا .. 
عبق الماضي 
وسحر الطبيعة

بعبق  ال�صتعماري  الطابع  ذات  كولومبيا  مدن  ت�صتهر 

الما�صي والمناظر الطبيعية ال�صاحرة والمباني المعمارية 

البديعة، بالإ�صافة اإلى الأدب الرفيع والأطعمة المتفردة.

 القلعة الإ�سبانية »�سان فيليب دي باراخا�س« تمثال ن�سفي لالأديب العالمي جابرييل جار�سيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل
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عندما  كولومبيا  في  م�سطربة  الأجواء  كانت 

-١٩2٧( ماركيز  جار�سيا  جابرييل  و�سل 

اأنديا�س  دي  كارتاخينا  مدينة  اإلى   )20١4

الحرب  من  الكثيرين  مثل  هربا  ال�ساحلية 

العا�سمة  في  اندلعت  التي  الدموية،  الأهلية 

هذه  وخالل   ،١٩48 عام  بوجوتا  الكولومبية 

الفترة كان جابرييل جار�سيا ماركيز في عمر 

2١ عاما، وكان يرغب في العمل �سحفيا، ولم 

يكن معه اأي اأموال.

اإلى  ال�سياح  اأوليفرو�س  ال�سحفي  وي�سطحب 

منزل الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل 

في الأدب، ويقع هذا المنزل خلف �سور المدينة 

البحر  مياه  على  اإطاللة  مع  مبا�سرة  القديمة 

كالفير«  بيدرو  »�سان  دير  وبجانب  الفيروزية، 

تحرير  لهيئة  القديم  المبنى  يقع  ال�سخم 

ال�سحيفة اليومية »اإل يونيفر�سال«، وهو المكان 

اأوليفرو�س  ال�ساب  ال�سحفي  فيه  تدرب  الذي 

جابرييل  غرار  وعلى  ال�سحفية،  الكتابة  على 

جار�سيا ماركيز يكتب ال�سحفي اأوليفرو�س في 

عمود يومي ب�سحيفة »اإل يونيفر�سال«.

ولم تكن هناك معرفة �سخ�سية بين اأوليفرو�س 

باعتباره  ولكن  ماركيز،  جار�سيا  وجابرييل 

لموؤ�س�سة  التابع  »جابو«  برنامج  عن  الم�سوؤول 

فاإنه  الجديدة،  الأمريكية  الإيبيرية  ال�سحافة 

ماركيز  جار�سيا  جابرييل  بتاريخ  دراية  على 

جانب  واإلى  جيدة،  ب�سورة  الأدبية  واأعماله 

العالمي  الأديب  حياة  في  الحقيقية  الم�ساهد 

في  جولة  خالل  من  ال�سياح  �سيتعرف  »جابو« 

الم�ساهد  على  »كارتاخينا«  القديمة  المدينة 

واأعماله  رواياته  في  ظهرت  التي  والأماكن، 

الأدبية.

جعل  كيف  اأوليفرو�س  ال�سحفي  ويتذكر 

فلورنتينو  ال�ساب  ماركيز  جار�سيا  جابرييل 

  تكثر ال�ساللت في المنطقة المحيطة بمدينة فيال دي ليفا وهي تدعو 

ال�سياح لال�ستمتاع بالتجول و�سط المناظر الطبيعية الرائعة.

  تندرج مدينة كارتاخينا القديمة �سمن قائمة التراث العالمي 

لمنظمة اليون�سكو وغالبا ما تعرف با�سم »ملكة الكاريبي«. 

 يتم بيع الحلويات المحلية لعقود من الزمن كما و�سفها جابرييل جار�سيا ماركيز في رواياته.



135

العدد )٤٨(

أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ ه أكتوبر ٢٠١٩م / صفر ١٤٤١ هـ134

ظالل  في  طويلة  ل�ساعات  فيرمينا  ينتظر 

اأ�سجار اللوز في حديقة »فيرنانديز دي مدريد 

بارك«، ويرجع هذا الم�سهد اإلى روايته ال�سهيرة 

»الحب في زمن الكوليرا«، وقد اأم�سى جابرييل 

كارتاخينا،  في  �سنوات  ب�سع  ماركيز  جار�سيا 

في  المك�سيك  اإلى  وانتقل  اأوروبا  في  عا�س  ثم 

نهاية حياته. واأكد اأوليفرو�س اأن هذه المدينة 

في  اآخر  مكان  اأي  من  اأكثر  اأعماله  في  اأثرت 

العالم، ولذلك اأراد اأن يدفن جزءا من رماده 

في مدينة كارتاخينا.

ملكة الكاريبي
با�سم  المعروفة  القديمة  المدينة  وتندرج 

»ملكة الكاريبي« �سمن قائمة التراث العالمي 

لمنظمة اليون�سكو؛ حيث ت�سودها اأجواء البحر 

باألوان  المطلية  المنازل  الكاريبي وتنت�سر بها 

المزهرة  الخ�سبية  ال�سرفات  ذات  البا�ستيل 

الرملية  وال�سواطئ  الحالمة  وال�ساحات 

ال�ستعماري  الطراز  ذات  والمباني  البي�ساء 

»�سان  الإ�سبانية  والقلعة  لالإعجاب  المثيرة 

فيليبي دي باراخا�س«.

جابرييل  اأن  هيرنانديز  ميلي�سا  وو�سحت 

وعاد  ب�سدة،  المدينة  ع�سق  ماركيز  جار�سيا 

اإليها كثيرا، خا�سة اأن والدته واإخوته ا�ستمروا 

عائلتها  لأن  تعرفه جيدا؛  وكانت  المدينة،  في 

وتقوم  منهم،  المقربين  الأ�سدقاء  من  كانت 

حاليا  هيرنانديز  ميلي�سا  الطهاة  كبيرة 

با�سطحاب ال�سياح لتذوق الطعام في المدينة 

جار�سيا  جابرييل  كتب  خطى  على  القديمة 

ماركيز.

كبيرا،  ن�ساطا  كو�سيز  بالزا  �ساحة  وت�سهد 

على  الخيول  تجرها  التي  العربات،  وتنطلق 

اأروقة  تحت  بالح�سى  المر�سوفة  الطرقات 

ال�ستعماري.  الطراز  على  الم�سيدة  المنازل 

جوز  من  الم�سنوعة  للحلوى  التجار  ويروج 

التي  الم�ساهد،  وهي  ال�سكر،  وق�سب  الهند 

كثيرا  يذكرها  ماركيز  جار�سيا  جابرييل  كان 

في رواياته.

النمل المحمص
وينطلق ال�سياح بعد ذلك في جولة اأخرى لمدة 

�ساعة تقريبا جنوب باريت�سارا مع متعة الطهو، 

وتذوق النمل الكبير المحم�س، وهي عبارة عن 

الأجزاء الخلفية من النمل. واأ�سارت مارجريتا 

هيجويرا اإلى اأنها تقوم باإزالة الأجنحة فقط، 

ثم تقوم بو�سع النمل في الدقيق، ويتم ت�سويتها 

في المقالة بعد ذلك،  وو�سحت خبيرة التغذية 

ومالح  مقرم�س  بطعم  تمتاز  اأنها  هيجويرا 

ويرجع وجود هذا الطبق اإلى حوالي ٥00 عام 

اأنه  كما  الأ�سليين،  ال�سكان  مطبخ  في  تقريبا 

غني بالكثير من البروتينات.

وخالل ف�سل الربيع يمكن م�ساهدة الفالحين 

وهم يبحثون عن النمل في طريق كامينو ريل 

في باريت�سارا، ولقد ظل هذا »الطريق الملكي« 

للم�ستعمرين الإ�سبان في طي الن�سيان، اإلى اأن 

قام رجال الأعمال ومالك الأرا�سي جورج فون 

القرن  الطريق خالل  باكت�ساف هذا  لينكيرك 

 اأطباق النمل تعد من الوجبات الم�سهورة في كولومبيا.   يتم ت�سوير العديد من الأفالم والم�سل�سالت في اأمريكا الالتينية في باريت�سارا. 

التا�سع ع�سر، وجعله �سالحا لل�سير مرة اأخرى. 

ويمر الدرب الحجري ال�سيق، الذي يبلغ طوله 

٧ كلم، عبر الوادي المنت�سرة به نباتات ال�سبار 

واأ�سجار ال�سنط، حتى ي�سل اإلى جوان.

بع�س  باريت�سارا  مدينة  مع  جوان  وتت�سابه 

المر�سوفة  بال�سوارع  تمتاز  حيث  ال�سيء؛ 

اللبن  الطوب  من  المبنية  والمنازل  بالح�سى 

والمطلية باللون الأبي�س والم�سقوفة بالقراميد 

الأحمر والكنائ�س القديمة، وتتيح هذه المدينة 

الفترة  في  كولومبيا  اإلى  ال�سفر  متعة  لل�سياح 

جديدة،  كاأنها  المنازل  وتبدو  ال�ستعمارية، 

من  العديد  ت�سوير  يتم  اأن  في  عجب  ول 

الأفالم والم�سل�سالت في اأمريكا الالتينية في 

باريت�سارا.

وتقع هذه المدينة ال�سغيرة على ارتفاع ١200 

متر فوق �سطح البحر، وتم ت�سنيفها كمحمية 

من  كثيفا  اإقبال  وت�سهد   ،١٩٧8 منذ  طبيعية 

خارج  ولكن  ال�سيف،  ف�سل  خالل  ال�سياح 

مو�سم العطالت في كولومبيا تعتبر باريت�سارا 

مكانا رائعا لال�ستمتاع بالهدوء والراحة.

وفي مدينة باريت�سارا يمكن لل�سياح التجول في 

الأزقة �سديدة النحدار والمر�سوفة بالح�سى 

المقابر،  اأو  الميادين  اأو  القاليات  وزيارة 

من  الفريدة  القبور  �سواهد  بها  تنت�سر  التي 

الفنية  الأعمال  انت�سار  اإلى  بالإ�سافة  نوعها، 

الحدائق  في  المحليين  للفنانين  والمنحوتات 

الطعام  بتناول  ال�ستمتاع  اأو  العامة  والأماكن 

في الكثير من المطاعم الجيدة.

ول تت�سمن مدينة باريت�سار الكثير من المعالم 

تعتبر هي  الطبيعية  المناظر  ولكن  ال�سياحية، 

عن�سر الجذب ال�سياحي الرئي�س في المدينة؛ 

العميقة  والأودية  الوعرة  الجبال  ت�سكل  حيث 

الطبيعية  المناظر  جنة  ال�سخمة  وال�ساللت 

من  �ساعة  ن�سف  م�سافة  وعلى  كولومبيا.  في 

والتي  جيل«،  »�سان  منطقة  توجد  باريت�سارا 

تتيح لع�ساق الإثارة والمغامرة ال�ستمتاع بت�سلق 

الطيران  اأو  الكهوف  واكت�ساف  الجبال  قمم 

بالمظالت اأو ركوب الدراجات الجبلية، وهناك 

الدينا�سورات،  اكت�ساف  مواقع  من  العديد 

ال�سياحي  الجذب  مناطق  من  تعتبر  والتي 

الرئي�سية في المدينة ال�ستعمارية القديمة.

»فيال دي ليفا«
وغالبا ما ي�ساهد ال�سياح في منطقة »فيال دي 

في  م�ستخدمة  التاريخ  قبل  ما  حفريات  ليفا« 

الجدران الحجرية ودرج المنازل العادية؛ نظرا 

ل�ستعمال هذه الكتل الحجرية كمواد بناء.

ليفا« خالل  »فيال دي  تاأ�سي�س منقطة  تم  وقد 

جذبا  المواقع  اأكثر  من  وتعتبر   ١٥٧2 عام 

تقع  التي  المدينة  هذه  في  ويعي�س  لالهتمام، 

�سطح  م�ستوى  فوق  متر   2١00 ارتفاع  على 

على  وتحتوي  ن�سمة،   ٩000 حوالي  البحر، 

وتزخر  اأمريكا،  في  الميادين  اأكبر  من  واحدا 

و�ستة  والكنائ�س  القديمة  المباني  من  بالعديد 

من  والعديد  ال�ساللت،  من  والكثير  متاحف 

التراث  على  ال�سوء  تلقي  التي  المفاجاآت، 

الكولومبي خالل الحقبة ال�ستعمارية.

المصدر )د أ ب(
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 »Yellow Stone « ال�سم  بهذا  المتنزه   �ُسمي 

اأُن�سئ  وقد  فيه.  ال�سفراء  لل�سخور  ن�سبًة 

المتنزه في الأول من مار�س عام  ١8٧2 م كاأول 

واأقدم حديقة وطنية في العالم، تقع بين ثالث 

وليات هي: اأيداهو ومونتانا ووايومنج.

ثور البيسون
الحيوانات  من  للعديد  موطًنا  الحديقة  تعد 

وتحوي  البي�سون،  ثيران  ومنها  النادرة  البرية 

محمية يلوستون األمريكية 
أول وأقدم حديقة وطنية في العالم

ال�صاخنة  الينابيع  لروؤية  منا�صب  مكان  يلو�صتون  متنزه 

البرية  والحياة  العميقة،  الوديان  من  الطبيعة  وعجائب 

محمية  وتعد  منها.  م�صّماه  اأخذ  التي  ال�صفراء  وال�صخور 

اأول  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  الطبيعية  يلو�صتون 

محمية طبيعية في العالم، وت�صتقطب اآلف ال�صياح لم�صاهدة 

الفوارات ال�صاخنة والدببة ال�صخمة وثيران البي�صون.

ويمكن  بي�سون،  ثور   ٣٥00 يقارب  ما  على 

للواحد منها اأن ي�سل وزنه اإلى األف كيلوجرام.

البي�سون  قطعان  م�ساهدة  ال�سياح  وي�ستطيع 

وتظهر  الطريق،  تعبر  وهي  الأمريكي  الثور  اأو 

في  المرورية  والزدحامات  التكد�سات  هناك 

 20 كل التجاهات، وقد ي�ستغرق الأمر حوالي 

حيوانات  من   80 حوالي  يعبر  اأن  اإلى  دقيقة 

انقر�ست  وقد  مهل.  على  الطريق  البي�سون 

عام  مائة  قبل  الأمريكية  البي�سون  حيوانات 

محمية  في  بحرّية  هنا  ترعى  اأنها  اإل  تقريبا، 

الحرا�س  يحذر  ما  ودائما  الطبيعية،  يلو�ستون 

ال�سياح من �سرورة اتخاذ م�سافة اأمان ل تقل 

عن 2٥ مترا عند الرغبة في ت�سوير الحيوانات 

من  الكثير  التقاط  لل�سياح  ويمكن  ال�سخمة، 

ال�سور لحيوانات البي�سون في ال�سباح الباكر.

ال�سياح  ي�ستيقظ  ال�سيف  اأيام  جميع  ومثل 

مبكرا وينطلقون على الطريق ال�سريع، لدرجة 

ت�سبه  فالي  وادي هايدن  ال�سير عبر  اأن حركة 

ثالثة  ولذلك  تقريبا،  المدن  في  ال�سير  حركة 

اأ�سباب؛ اأول لأن احتمالية م�ساهدة الحيوانات 

البرية مثل البي�سون والدببة الرمادية والمو�س 

في  للغاية  كبيرة  تكون  ال�سخم،  الأمريكي 

ال�سباح الباكر وفي وقت متاأخر بعد الظهيرة.

بين  الم�سافات  ات�ساع  الأ�سباب هو  وثاني هذه 

في محمية  الرئي�سة  ال�سياحي  الجذب  مناطق 

محمية  اأقدم  تعد  والتي  الطبيعية،  يلو�ستون 

في  الثالث  ال�سبب  ويتمثل  العالم،  في  طبيعية 

اأن النطالق مبكرا في الفندق اأو المخيم يعد 

ال�ساخنة  الفوارات  اإلى  للو�سول  اأي�سا محاولة 

ال�سياح  ارتفع عدد  ال�سياح الآخرين، وقد  قبل 

في المحميات الطبيعية الأمريكية منذ �سنوات 

يلو�ستون  محمية  ت�ستقبل  حيث  كبيرة؛  بدرجة 

 ،20١٥ منذ  �سنويا  �سائح  ماليين   4 من  اأكثر 

وهو رقم لم يتم تحقيقه من قبل.

تجنب  يلو�ستون  محمية  لزوار  يمكن  ول 

ت�ستغرق  حيث  بال�سيارة؛  الطويلة  الرحالت 

منطقة  في  ال�ساخنة  الفوارات  من  الرحلة 

�سمال  في  الواقعة  �سبرينجز«  هوت  »ماموث 

»جي�سير  منطقة  حتى  الطبيعية  المحمية 

دون  دقيقة،  و2٥  �ساعة  حوالي  فايفول«  اأولد 

عبور  ب�سبب  المرورية  للتكد�سات  التعر�س 

قطعان البي�سون للطريق.

ومن الأف�سل اأن يتنقل ال�سياح بوا�سطة عربات 

التي  التخييم،  اأماكن  وا�ستخدام  الكارافان 

يبلغ عددها ١2 مخيما في المحمية الطبيعية، 

ومع ذلك فاإنه يتم حجز اأكثر من 2000 مكان 

وقوف في المحمية الطبيعية ب�سكل م�سبق في 

الفترة من يوليو واأغ�سط�س، وهو ما قد ي�سبب 

يقوموا  لم  الذين  لل�سياح،  الم�سكالت  بع�س 

لل�سياح  ويتوفر  م�سبقا.  الوقوف  اأماكن  بحجز 

اأماكن  من  الكثير  الطبيعية  المحمية  خارج 

يلو�ستون،  و�ست  وفي  كودي  مدينة  في  المبيت 

الكثير  وهناك  مونتانا.  منطقة  في  وجاردينر 

محمية  في  ال�سياحي  الجذب  مناطق  من 

يلو�ستون، والتي تقع بالقرب من طريق جراند 

لوب رود، وتتخذ هذه المعالم ال�سياحية �سكل 

رقم 8 على الخريطة، وعادة ما يق�سي الكثير 

من ال�سياح يوما في زيارة الحلقة الجنوبية من 

رقم 8، ويوم اآخر لزيارة الجزء ال�سمالي.

جراند كانيون
بمحمية  كانيون  جراند  اإلى  ال�سياح  ي�سل 

بعمق  واٍد  عن  عبارة  وهو  الطبيعية،  يلو�ستون 

كيلومترا،   ٣2 اإلى  يمتد  وبطول  متر   ٣00

ويحتوي على �سالل بارتفاع ٩٣ مترا، وهو من 

المعالم ال�سياحية الجذابة في المنطقة.

اآخره عندما يقوم حار�س  المراآب عن  ويمتلئ 

في  ال�سياح  با�سطحاب  كوك  �ستيف  المحمية 

ال�ساعة  تمام  في  ووك«  ريم  »كانيون  جولة 

التا�سعة �سباحا، والتي تعتبر من اأكثر الجولت 

اإثارة، والتي يتم تنظيمها يوميا بوا�سطة خدمة 

المحمية مجانا، وب�سفته خبير في الجيولوجيا 

يحاول �ستيف كوك اأن ي�سرح لل�سياح ما يرونه 

باطن  في  يوجد  ما  اإلى  بالإ�سافة  اأمامهم، 

تعتبر  يلو�ستون  محمية  لأن  نظرا  الأر�س؛ 

 640 قبل  ثار  �سخم  بركان  فوق  عالية  ه�سبة 

تدور  الطبيعية  المحمية  وتحت  عام.  األف 

المياه في نظام عمالق من ال�سقوق والوديان، 

الثلوج  »تت�ساقط  قائال:  كوك  �ستيف  واأ�ساف 

ت�سخينها  ويتم  والوديان،  ال�سقوق  في  والمياه 

لأعلى  وتعود  الأر�س  باطن  البركان في  ب�سبب 

مرة اأخرى«، ولذلك تنت�سر الفوارات ال�ساخنة 

في هذه المنطقة.

الينابيع الساخنة
المنطقة  في  ال�ساخنة  الينابيع  اأ�سهر  وتوجد 

محمية  من  الغربية  والجنوبية  الغربية 

يلو�ستون، وفي منطقة »نوري�س جي�سير با�سين« 

توجد فوارة »�ستيم بوت جي�سير«، والتي ي�سل 

يوجد  ول  ثورتها،  عند  مترا   ٩0 اإلى  ارتفاعها 

اأي ينبوع اآخر في العالم تندفع منه المياه اإلى 

هذا الرتفاع.

وعلى الرغم من �سعوبة التنبوؤ بثورة الفوارات 

)الينابيع ال�ساخنة( ؛ نظرا لأنها ثارت اأقل من 

2٥ عاما، ولكن فوارة »�سيتم  ١0 مرات خالل 

ن�ساطا  اأكثر  مرحلة  بداأت  قد  جي�سير«  بوت 

خالل ف�سل الربيع 20١8، وقد ثارت اأكثر من 

2٥ مرة خالل الن�سف الأول من 20١٩ فقط.

وبعد ذلك توؤدي جميع الطرق اإلى فوارة »اأولد 

لتندفع  دقيقة   ٩0 كل  تثور  والتي  فايفول«، 

وتدفع  مترا،   ٥٥ اإلى   ٣0 لرتفاع  المياه  منها 

ال�ساخن  الماء  من  لتر  األف   ٣2 اإلى  ي�سل  ما 

لأعلى، ويوجد بهذه المنطقة العديد من اأماكن 

ومركز  الإقامة  اأماكن  من  والكثير  الوقوف 

للزوار.

المصدر )د أ ب(

http://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park
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الـمحرمة المـدائـن  ارتفاع 

الآلُة، ب�سندوِقها الممتلِئ  مهما ترتفُع بي هذه 

قريًبا  اأَظلُّ  البعيدِة،  ْنيا  الدُّ اآفاِق  اإلى  بالب�سِر، 

المتدليِة   
ِ
النُّجوم ُكلِّ  اإلى  �سديًقا  عالَمِك،  مِن 

التي  البي�ساء  بال�سحب  ملت�سقا  حولي،  من 

اإليِك. تحنو علي وتلّفني بعناية الرحمن.. 

منها  يخاف  التي  ال�ساهقة  الرتفاعات  هذه   

لي�س  اأع�سقها،  ارتفاعات  حولي..  من  الب�سر 

�سوقا  تزيدني  ولكنها  عنك،  تبعدني  لأنها 

لكت�ساف عوالمك الطاهرة في كل حين .

راجعا  قفلت  اأن  بعد  اإليِك  اكتب  المرة  هذه 

بني  الذي  العظيم  ال�سور  ذات  ال�سين،  من 

اآلف  ال�سبعة  2000 عام وطوله يزيد على  قبل 

ال�سين  يحمي  اأن  ال�سوُر  ا�ستطاع  مترا،  كيلو 

باإخال�سك  ا�ستطعت  مثلما  اأمان،  في  ويجعلها 

وطهارتك اأن تحمي عقوًدا من اأزمان ال�سالكين 

في دروبهم المعتمة .

واأقوى  تاأريًخا  واأطول  قوة  اأ�سد  الجميل  �سورك 

هنالك  ال�ساهق،  الجبلي  �سورهم  من  �سمودا 

ول  اأ�سوار  بال  يعي�سون  ب�سر   - بيننا  -من 

اإ�ساراٍت �سوئيٍة حمراء تمنعهم من ال�سطدام 

واأ�سا�سيات الفطرة. الكون  بعجائب 

مدينتي  واأن  اأنِت..  هو  العظيم  �سوري  ان 

ال�سيفي  ري  َق�سْ واأن  اأنِت..  هي  المحرمة 

اأو�ساٌف  كلها  الحرير..  و�سوق  المعطر  وجبلي 

ل تنطبق على �سواك.

قريب  وقت  الى  كانت  المحرمة  المدينة  اإن 

مغلقة على العموم، ولم اأذهب لزيارة ق�سورها 

فل�سُت  العظيمة،  ال�سخمة  ومبانيها  ال�سا�سعة 

اآلف  منذ  معك  اأ�سكنها  لأني  عنها  غريبا 

ح�س  اأي  بدون  �سويا  فيها  نمرح  ال�سنوات، 

ريا�سها  في  نم�سي  براءتنا،  يغتال  ب�سري 

و�سذى  الندية  الرياحين  عبير  ون�سم  الغناء 

نكون  الدافئة،  اأنهارها  عند  المبتلة  الورود 

هناك بال رقيب ول ح�سيب .

جئنا  التي  المحرمة  مدينتنا  وهذه  نحن  هكذا 

قهًرا  نوارَى  حتى  زمنا  ونع�سقها  جبرا..  اإليها 

في اإحدى جنباتها البعيدة بال �ساهٍد ول قبِر .

وعمًدا  ق�سًدا  المحرمة  المدينة  زيارة  رف�ست 

راأيتك  العامرة،  بكين  اأرجاِء  في  نظرت  لأنني 

كنِت  ال�سين..  �سور  في  حتى  مكان  كل  في 

واأبراجه  التليدة  واآثاره  القديمة  لبناته  اإحدى 

اأ�ستطع  لم  كله  ذلك  اأجل  من  ال�ساهقة، 

الذهاب اإلى هناك حتى ل اأراِك مو�سدة عليِك 

باأنك الأميرة الجميلة  الأبواب، فاأنا على يقين 

المحرمة  المدائن  جميع  عر�س  تملكين  التي 

لي�س في ال�سين وحدها ولكن في جميع اأرجاء 

الأر�س .

الخدم  من  الآلف  ق�سورك..  في  تمرحين 

يقدمون  خدمتك،  في  والأعيان  والح�سم 

اأن  اأجل  من  �سادقا  وحبا  لِك  فداًء  اأرواحهم 

الم�سونة..  لذاتك  الحياة  تعالى  اهلل  يهب 

تتعطر  الق�سور..  تلك  اأرجاء  بين  هناك  اأنِت 

النحالُت  وترت�سُف  المنع�س،  ب�سذاِك  اأجواوؤها 

من  حديقتك  اأرجاء  �سكنت  التي  ال�سغيرُة 

أوراق مسافر

 يكتبها: 
سعيد بن خلفان النعماني

النبيذ  بنكهات  الع�سلي  الرحيق  الندية  زهورك 

الزاهية  ق�سورك  في  من  ي�سكر  الذي  المعتق 

التي  الأنهار  �سفحات  على  اأبراجها  المتالألئة 

تجري وتم�سي حيث تكونين .

ردهات  اإلى  اأذهب  لم  كله  ذلك  اأجل  من     

هذه  بها  ت�ستهر  التي  المحرمة  المدينة 

البعيدة. اأزمنتها  الجميلة منذ  العا�سمة 

##   
العا�سمة  بكين  من  انبثقت  التي  رحلتي 

اإلى  كانت  لِك  كع�سقي  اأع�سقها  التي  ال�سينية 

اإليه  انطلقت  الذي  البحري  الميناء  كانتون 

�سحار  من  عام  األفي  قبل  العمانية  ال�سفن 

عمان.. راأيت ما راأيت وزرت �سديقا يعي�س في 

اأجواء عماراتها التي اخترقت ال�سحاب، ي�سكن 

العمارات  تلك  اإحدى  من  الثالثين  الدور  في 

ونظرُت  ال�ساهق،  �سكنه  �سرفة  في  وخرجت 

والى  تارة  الأر�س  اإلى  ب�سري  امتداد  على 

المنظر  فكاَن  اأخرى،  تارة  القريبة  العمارات 

اأن  كاَد  الُمْرَتَفَعاِت  اإلَى  ُعوِد  ال�سُّ وُدَواُر  َعَجًبا 

ا لول اأن جل�سُت على اأريكٍة دافئة  ي�سقطني اأر�سً

التي كادت  اأنفا�سي  لألتقط   ال�سرفة  تلك  قرب 

وتتحول  الوا�سعة  كانتون  اأجواِء  في  تتبخر  اأن 

اإلى رذاذ متطايٍر بين المباني ال�ساهقة.

الب�سر،  باآلف  المزدحمة  المدينة  هذه  في     

الآلت  تحولت  تام،  نظام  في  يم�سي  �سيء  كل 

اآلت، فعبارة )ني هاو(  اإلى  اإلى ب�سر، والب�سر 

تنطلق من اأفواه الجميالت الالتي يقمن بالبيع 

من  العبارة  هذه  تنطلق  وكذلك  مكان،  كل  في 

ال�سيارات  في  المثبتة  والتلفزة  الراديو  اأجهزة 

يقولون  كلهم  والقطارات،  الكبيرة  والحافالت 

وِرقٍة  هدوٍء  في  الليفة  القطط  كما  هاو،  ني 

عزيزتي،  بنا..  يرحبون  اإنهم  تو�سف..  ل 

و�سهال،  اأهال  اأو  مرحبا  تعني  هاو  الني  فهذه 

يغلفون  الكلمة،  بنف�س  نرد  اأن  منهم  وتعلمنا 

ق�سيرة،  جميلة  بابت�سامة  الترحيب  عبارة 

ال�سالمات  الوقت كي ي�سيعوه في  فلي�س لديهم 

والمجامالت.

في كانتون هنالك ن�سب تذكاري لل�سفينة �سحار 

اإلى  م�سقط  من  المتالطمة  البحار  عبرت  التي 

م�ستعيدة  والمحبة،  الإخاء  رحلة  في  ال�سين 

�سلكه  الذي  البحري  الحرير  طريق  ذكرى 

الوثائق  توؤكد  كما  �سنة  األفي  منذ  العمانيون 

هذا  يمثل  حيث  وال�سينية  العمانية  التاريخية 

ال�سينيين  قبل  من  العظيم  الثمين  الن�سب 

ال�سين  مع  الوطيدة  وعالقتها  وتاريخها  لعمان 

ومع �سعوب العالم التي تحترم بلدنا العريق .

   تتجه الطائرُة وهوؤلء الب�سر من حولي - اإلى 

م�سقط،  ديارنا  اإلى  بعدها  لنرحل   - ظبي  اأبو 

تم�سي  والدقائق  مازالت طويلة  الرحلة  اأن  ومع 

بطيئة، هنالك ا�سطراب في الأجواء من حولنا، 

بع�س الرياح الخفيفة التي تحرك هذه الطائرة 

بمن فيها، اإل اأن اأغلب الركاب في �سباٍت عميق، 

اإلى حيث  وتتحرك الطائرة بهم في دعٍة حانية 

يق�سدون، اأنظر على مد ب�سري لأراهم نائمين، 

ولكني من بينهم ل يراود الإغفاء عيني، لأن مثل 

التجليات  وتبداأ  الذاكرة  تنع�س  الأجواء  هذه 

ج�سدا  لأ�ستح�سرك  بعيدة  اأعماق  في  واأغيب 

هذه  ففي  بجانبي،  الذي  المقعد  على  وروحا 

ولكنني  الخالية،  المقاعد  من  الكثير  الرحلة 

عندما اأحدق فيها اأراك تجل�سين في كل مكان.

واأنا اأكتب اإليك هذه الر�سالة الق�سيرة اختل�س 

تقرئين هذه  فاأراك  اإليك في كل لحظة  النظر 

تمالأ  الر�سا  ابت�سامة  واأرى  ال�سريعة،  الأ�سطر 

فلن  ر�سالتك،  اأكمل  وتقولين  الم�سرق  محياك 

الذي  دفتري  لي  تعيد  عندما  اإل  كاملة  اأقراأها 

عليه  زمنا طويال خ�سيت  عندك   يظل مختزنا 

اأخاف  مثلما  الفقد  الفناء وخفت عليه من  من 

عليك من الن�سمة الباردة التي ت�سافح وجهك 

في كل اآٍن. 
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في اإطار اهتمامها المتوا�سل بتنظيم الرحالت ال�سحفية ومد 

ج�سور التوا�سل والتعاون نظمت جمعية ال�سحفيين العمانية، 

من  الفترة  في  ال�سعبية  ال�سين  جمهورية  اإلى  ثقافية  رحلة 

من  منت�سبيها  من   4٥ بم�ساركة  الما�سي.  �سبتمبر   ١4 اإلى   8

ال�سحفيين والإعالميين وعددا من المخت�سين والباحثين في 

المجال التاريخي والإقت�سادي  والإعالمي.

الموؤ�س�سات  من  عددا  بزيارة  الرحلة  هذه  خالل  الوفد  وقام 

الأنباء  لوكالة  زيارة  بينها  بكين،  العا�سمة  في  الإعالمية 

اآلف   ١0 حوالي  ت�سم  التي  الر�سمية  )�سينخوا(  ال�سينية 

موظف في مقاطعات ال�سين، ونحو 4 اآلف مرا�سال. 

تم  التي  الر�سمية  الإخبارية  ال�سين  �سبكة  الوفد  زار  كما 

ال�سبكة  اأق�سام  في  الوفد  وتجول  2000م،  عام  تاأ�سي�سها 

اإمكانيات  ال�سبكة  في  الم�سوؤولين  مع  متبادلين  الإخبارية 

بزيارة  ال�سحفيون  قام  كما  البلدين،  بين  الم�ستركة  التعاون 

ال�سين  اأكبر �سحيفة في  تعد  التي  ال�سينية  ال�سعب  لجريدة 

والتي ت�سدر اأكثر من ثالث ماليين ن�سخة ورقية يوميا.

والمدينة  العظيم  ال�سين  �سور  في  جولة  الزيارة  و�سملت 

كما  والثقافية.  الفنية  الفعاليات  بع�س  وح�سور  المحرمة 

التقى الوفد العماني الزائر �سعادة ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن 

�سالح ال�سعدي �سفير ال�سلطنة في ال�سين، و�ساركت من مجلة 

التكوين الزميلة ال�سحفية �سيخة ال�سحية.

جمعية الصحفيين
 تنظم رحلة إلى الصين
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من  ع�صر  الحادي  م�صاء  للجمهور  اأبوابها  م�صقط  ال�صلطانية  الأوبرا  دار  افتتحت 

�صبتمبر  مو�صمها الجديد )2019 -2020( بباكورة عرو�صها المده�صة اأوبرا »كارمن« 

هذه  على  �صهرته  تقوم  الذي   ،)1875  -  1838( بيزيه  جورج  الفرن�صي  للمو�صيقي 

الأوبرا رغم انتاجه المو�صيقي، وتلقيه العديد من الجوائز كو�صام روما في  1857.

برو�صبر  الفرن�صي  للكاتب  ال�صم  نف�س  تحمل  رواية  من  اأحداثها  الأوبرا  وت�صتمّد 

هاليفي،  لودوفيك  و  مايلهاك  هنري  كلماتها  كتب  ف�صول،  اأربعة  من  وتتكّون  مريميه 

وتتحدث عن )كارمن( الفتاة الغجرية الجميلة المتقلبة المزاج التي تحاول غواية 

ن�صي  حتى  حبها،  في  وقع  الذي  جوزي  دون  الإ�صباني  ال�صرطي  بينهم  ومن  الرجال، 

حبيبة طفولته وتخّلى عن واجبه الع�صكري لأجلها، واأ�صبح م�صغوًل بها فقط، لكّنه 

ي�صعر بالغيرة من م�صارع الثيران الو�صيم اإ�صكاميلو الذي اأحّبته حًبا �صديًدا، وينتهي 

به الأمر لقتلها عن طريق طعنها ب�صكين.

»كارمن« تفتتح موسم »دار األوبرا السلطانيّة«
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حسن المطروشي

انتظاره  في  الن�سوة  يجد  ال�سبي  كان  ما  كثيرا 

تحت »�سبلة العري�س« المطلة على �ساحل البحر، 

كلما عاد من البحر اأو الحقل مع اأبيه. ُكنَّ ينتظرنه 

اأزواجهن  اإلى  ر�سائلهن  ليكتب  ولهفة  ب�سغف 

فيها  يق�سون  التي  الطويلة  الأ�سفار  في  الغائبين 

ال�سنوات حتى يعودوا اإلى بيوتهم بدراهم معدودة، 

ليجدوا كل �سيء قد لم�سه التغيير.

�سواه من  دون  هو  يقوم  اأن  تف�سلن  الن�سوة  كانت 

�سباب الحي »الفريج« ليكتب ر�سائلهن. فهو موؤدب 

والفطنة  بالذكاء  ويتحلى  لالأ�سرار  كتوم  واأمين 

القدرة  لديه  اأنه  لهن  يوؤكد  هو  اأي�سا.  وال�سقاوة 

وال�ستعداد لكتابة »الخطوط« الر�سائل، رغم اأنه 

لم يكن الوحيد الذي بلغ ال�سف الرابع البتدائي 

بين اأقرانه في »الفريج«. لذلك تمكن من اكت�ساب 

لفظة  والكّراني  بجدارة.  الفريج«  »َكّراني  لقب 

كان  اإذا  خ�سو�سا  الكاتب،  تعني  حينها  دارجة 

كاتبا موظفا لدى الحكومة. 

ما  ومميزة  خا�سة  طقو�س  المكاتيب  لكتابة  كان 

ال�سنين  مرور  رغم  بتفا�سيلها  يتذكرها  يزال 

وتغير الأحوال. بع�سهن كّن ينتحبن باألم كبير ل 

يعلم �سببه حتى الآن. وبع�سهن كن يجدن �سعوبة 

في اإبالغ زوجها باأن ابنه ال�سغير قد فارق الحياة 

واأنه لن يجده في ا�ستقباله عندما يعود من �سفره 

بالهدايا والحلوى والنقود والثياب التي لن يرتديها 

اأحد. 

َطَرِف  البع�س لحرِق  اأن يلجاأ  وكان �سائدا حينها 

الر�سالة بالنار من اإحدى زواياها، وهي اإ�سارة اإلى 

حدوث اأمر جلل في العائلة ي�سعب الحديث عنه، واأن 

اأن يعود حينما ت�سله الر�سالة ليعرف  على الم�سافر 

بنف�سه ما جرى. فثمة اأمور ل ت�ستوعبها لغة الر�سائل 

الم�سافرة.

كان يكتب الر�سالة على قرطا�سة من دفتره المدر�سي. 

من  النتهاء  عند  منه  يطلب  الن�سوة  بع�س  وكان 

في  يتفنن  هو  وكان  كتب.  ما  قراءة  يعيد  اأن  الكتابة 

العبارة،  �سياغة  وح�سن  التعبير  على  قدرته  اإظهار 

الأمر الذي كان يلقى قبول وا�ستح�سانا لدى الن�ساء، 

قدرته  ب�سبب  والخيالء  بالن�سوة  ي�سعر  هو  ويجعله 

التي  المفردات  و�سبك  العبارة  نظم  على  الفريدة 

في  واأمه  والده  كان  اإذا  ل�سيما  ال�سامعين،  تطرب 

الجوار.

الر�سائل  تلك  اأن  يعلم  ال�سغير  الكراني  يكن  لم 

واأخبارها  باأ�سرارها  تبوح  قلبه،  في  �ستظل  العتيقة 

واأحزانها ودموعها اإلى الأبد!   

ج ي الفر�ي
ّرا�ن
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اْتُركي َبْحًرا

لأم�سي بالر�سائْل

اْتُركي َدْرًبا اإلى الِعْطِر

رَّ اأوهامي الَقالئْل لَكْي َتْخ�سَ

hassan@altakweenmag.com
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