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ـ كاتـــب وباحــث عُماني له أكثر من ثمــانية مــؤلفات 
مطبوعة وغير مطبوعة في فنون مختلفة باللغتين 

العربية واإلنجليزية منها: 
تهذيب التمذهب، الذهب النفيس في نسب آل 

خميس، ورواية إماطة اللثام، وقياس ثقافة سالمة 
المرضى . 

ـ آخر إصداراته كتاب والدة عاصمة الثقافة اإلسالمية  
عام 2015م. 

ـ له عدّة مقــاالت ومشاركـات في الصحــف العمـــانية  
اليومية. 

ينظّم الكاتب محتويات ذاكرته القديمة ليقدم تجربة أدبية تقترب من 
الحقيقة لحياة (ناجة) عاشت في التسعينيات من القرن الماضي، 
وحصلت على المركز األول في أكثر من خمس وعشرين مشاركة، 

وحصدت سيارة وسيفا وخنجرا وبندقية ومبالغ مالية هائلة... 

الكاتب - الذي عاش التجربة مع أبيه - يضع المجهرعلى جزء من حياة الكاتب - الذي عاش التجربة مع أبيه - يضع المجهرعلى جزء من حياة 
البداوة المرتبطة باإلبل وما يخالطها من أساليب بسيطة للتأقلم 
مع التحديات والصعوبات، ليرسم في ذهن القارئ والقارئة صورة 
صغيرة عن علم اجتماع البدو ،ويضيف إلى معارفهم معجما لغويا 
مبسطا للمصطلحات البدوية المستخدمة في عالم اإلبل وما 

حولها... 
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مليحا 
رواية من األدب البدوي العماني 

يوسف بن ناصر الخميسي 

مع العدد مجاناً )للمشرتكني فقط(

صورة الغالف:عبدالله بن خميس العبري

الغالف

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: التا�سع واالربعون

كل عام وعمان المجد بخير..

وكل نوفمبر وهذا الوطن اأرقى واأرقى، بما ي�ستحقه من مجد، وما ي�ستوجبه 

تاريخه من رقي.

وم�ستعادة،  متجددة  فرحة  لتنف�س  رئة  الوطنية،  المنا�سبات  هي  وهكذا 

وال�سعور بالنتماء الأعمق للوطن، الأر�س والتاريخ والإن�سان..

هي الفرحة العمانية التي بداأت مع فجر جديد ا�ستيقظت على وقع �سروقه 

في  قائده  بثقة  يكبر  الوطن  حيث  عام،  بعد  عاما  لتعي�سها   ،1970 عام  في 

المواطن الذي لم يتوان عن تلبية اأداء الواجب، فكانت هذه التنمية الممتدة 

بما  البناء،  عن  تنقطع  ل  واأيادي  تنه�س،  �سروحا  عمان،  تراب  �سائر  على 

يحقق طموح الجميع في روؤية وطن ينه�س بهمة اأبنائه ليكون كما اأرادت روؤية 

التقدم والتطور، وفي  المعظم، �سمن ركب  �سعيد  ال�سلطان قابو�س بن  جاللة 

�سائر المجالت.

وفي هذه المنا�سبة، وقبل اأربع �سنوات اأطلقنا العدد الأول من مجلة التكوين، 

المجلة  الخام�سة من عمر  ال�سنة  القارئ الخطوة الأولى في  اليوم مع  لنبداأ 

التي بقيت رئة �سحافية عمانية، وربما الوحيدة في مفكرة المجالت ال�سهرية 

التي ت�سدر بانتظام.

�سعينا في ع�سر التحولت الرقمية اأن ل نركن للورقي فقط، اإل لكونه ما يزال 

المنحاز  القارئ  ومع وجود  المطبوع،  يوؤكد على جمال  الذي  الحي  التج�سيد 

المتعة  تلك  لها  يديه  على  ال�سفحات  ملم�س  وحيث  والحبر،  الورق  لرائحة 

التي ل ت�سل اإلى ال�سا�سات الم�سيئة والم�سطحة.

نحو  ومن  العنكبوتية،  ال�سبكة  خارطة  على  الرقمي  »التكوين«   موقع  فكان 

األف زائر   31 اأكثر من  اإلى   ،2019 العام  اأول �سهور هذا  اآلف زائر في  ع�سرة 

ال�سهر الما�سي، ومن ذلك العدد المحدود للن�سخة الورقية اإلى ع�سرات الآلف 

المتوزعين على خارطة العالم، وحيث الطموح ما يزال كبيرا لم�ساعفة هذا 

الرقم خالل المرحلة المقبلة.

اإلى  الو�سول  هدفها  ومعرفية  اإعالمية  و�سائط  هي  اإنما  الرقمي،  اأو  الورقي، 

التقنية  مواكبة  اإلى  �ساعين  ال�سبيلين،  عاتقنا  على  اأخذنا  وقد  القارئ، 

الحديثة، لكن دون اإغفال الذائقة التقليدية في القراءة، و�سنبقى مقاومين 

ال�سغوط والظروف لتكون التكوين الرئة التي تتنف�س حتى اآخر رمق ممكن.

الملفات،  لبع�س  مراجعات  التحديثات،  بع�س  العدد  هذ  في  القارئ  �سيجد 

والأهم ملف »�سبابنا«  الذي �سيحت�سن مواهب ال�سباب )على تعددها وتنوعها( 

اإلى  ن�سعى  مرحلة  كل  وفي  وغيرها(،  �سيارات  اإلى  تقنية  )من  واهتماماتهم 

العاملون في  )ال�سباب(  اكت�سبها  التي  الخبرة  م�ستفيدين من  اأدواتنا  تطوير 

تتراكم،  التي  بخبراتهم  الإعالمي،  الم�سروع  هذا  م�سيرة  ليوا�سلوا  المجلة، 

وبالأقالم التي توا�سلت بالن�سر منذ الأعداد الأولى.

كل عام وعمان ب�سالم ومحبة..

ولكل قرائنا.. ال�سكر على ثقتهم في.. التكوين.

اأ�سرية �سهرية منوعة/ ت�سدر الثالثاء الأولى من كل �سهر
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 10 المتحدة:  العربية  اإلمارات  ريال،  عمان:  سلطنة 

دراهم، المملكة العربية السعودية:10 رياالت، الكويت: 

دينار، مملكة البحرين: دينار، قطر: 10 رياالت.  

االشتراك:

20 رياالً وتدفع باليد 
أو تودع في الحساب البنكي للمؤسسة.  

)المجلة + كتاب مجاني شهريا(.  

بيت الغشام

خالد المعمري: أحرص في 
المقام األول على جمع الطوابع 

العمانية واقتنائها 

رّسامتان تعبران الطريق  بفرشاة 
حالمة نحو المستقبل

»مندوس« يشرح المادة 
المدرسية  عبر األجهزة الذكية
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الكهوف  ال�شتك�شاف  العماني  الفريق  قام 

بم�شح كهف »ج�شة ال�شرع«  وتوثيقه. يقع هذا 

الكهف على امتداد وادي المعيدن في الطريق 

الجهة  على  االأخ�شر،  الجبل  اإلى  الموؤدي 

لم�شافة  يمتد  وهو  الجبل،  �شفح  من  ال�شرقية 

باتجاه  الجبل  داخل  في  700م  على  تزيد 

ال�شدوع  اأحد  امتداد  على  ال�شرقي  ال�شمال 

ال�شخور  وتعود  االأخ�شر.  الجبل  في  الجبلية 

الحياة  حقبة  اإلى  الكهف  بها  يوجد  التي 

لكن  التريا�شي،  الع�شر  وتحديدا  المتو�شطة 

الم�شي  يتطلب  الكهف  فتحة  اإلى  الو�شول 

ذات  جبلية  م�شارات  في  الجبل  �شفح  على 

انحدارات كبيرة في بع�ض االأحيان. لذا فاإنه 

يعلم  دليل  برفقة  الكهف  زيارة  االأف�شل  من 

الكهف  اإلى  للو�شول  المالئم  الم�شي  م�شار 

اأو الحوادث.  تفاديا لل�شعوبات 

يمتد  �شيق  ممر  يتبعه  �شغير  مدخل  وللكهف 

ينفتح  الممر  وبعد  تقريبا.  مترا   80 لم�شافة 

الكهفية  الغرف  من  مجموعة  على  الكهف 

من  مجموعة  بينها  تربط  التي  المتتابعة 

والحبو  الزحف  تتطلب  التي  ال�شيقة  الممرات 

بع�ض  طول  ي�شل  وقد  االأحيان.  من  كثير  في 

هذه الممرات ال�شيقة الأكثر من نحو مائة متر. 

مجموعة  على  الكهفية  الغرف  بع�ض  وتحتوي 

المتباينة  الكهفية  الت�شكيالت  جميلة جدا من 

التي ت�شل بين �شقف االأر�ض وممره ال�شفلي.

مائية  ببركة  ال�شرع«   »ج�شة  كهف  وينتهي 

الكهف  تجويف  كان  اإن  تماما  وا�شحا  يبدو  ال 

يتطلب  ال  العموم  وفي  ال.  اأم  بعدها  ي�شتمر 

ا�شتخدام  فيه  والتعمق  الكهف  اإلى  الدخول 

الحبال با�شتثناء مرحلتين �شغيرتين في نهاية 

الكهف تتطلبان ا�شتخدام حبلين بطول خم�شة 

الكهف  في  وتوجد  منهما.  لكل  تقريبا  اأمتار 

والح�شرات.  والزواحف  الخفافي�ض  بع�ض 

�شكان  من  مجموعة  عند  الكهف  وارتبط 

بع�ض  في  الموجودة  الطينية  بتربته  المنطقة 

ممراته. ويظن البع�ض اأن لهذه التربة الطينية 

فوائد في ال�شفاء من بع�ض االأمرا�ض الجلدية، 

كما اأن الكهف يرتبط بمجموعة من االأ�شاطير 

في مخيلة البع�ض.

ال�شرع«   »ج�شة  كهف  ا�شتك�شاف  اأن  اإلى  ي�شار 

الفريق  به  يقوم  كبير  م�شروع  اإطار  في  ياأتي 

توثيقها  بهدف  الكهوف  ال�شتك�شاف  العماني 

وقاعدة  علميا  ت�شورا  يوفر  مما  وم�شحها، 

كهفية  روائع  من  عمان  به  تزخر  لما  بيانات 

مميزة. والفريق مرتبط بالجمعية الجيولوجية 

القليلة  ال�شنوات  في  قام  وقد  العمانية، 

الما�شية با�شتك�شاف كهوف مختلفة في اأنحاء 

مختلفة من محافظات ال�شلطنة. 

كهف »جّشة الضرع«  بالجبل األخضر ..
 منبع األساطير وموئل الخفافيش والزواحف  

خاص: التكوين

)الت�شنيع  التدريبي  البرنامج  الغ�شام  بيت  متحف  ا�شت�شاف 

الغذائي( ونفذته دائرة التنمية الزراعية ببركاء ممثلة بق�شم التنمية 

الريفية بالتعاون مع جمعية المراأة العمانية بوادي المعاول ا�شتهدف 

عددا كبيرا من الن�شاء وطالبات المدار�ض.

اأهمية  اإبراز  اإلى  الغ�شام  بيت  بمتحف  اأقيم  الذي  البرنامج  يهدف 

المنتجات  ت�شنيع  على  وقدرتها  اأدوارها  وبيان  الريفية  المراأة 

على  وت�شجيعها  المراأة  لتمكين  اإ�شافة  منها،  واال�شتفادة  المحلية 

ويمثل  االأ�شرة  دخل  لزيادة  يوؤدي  بما  المنزلية  االأعمال  ممار�شة 

م�شدر رزق لهم.

بداأ البرنامج بكلمة ترحيبية قدمها �شعيد بن خلفان النعماني مدير 

متحف بيت الغ�شام رحب فيها بالجميع متمنيا لهم التوفيق وموؤكدا 

على اأهمية البرنامج و�شرورة التطبيق العملي والعمل على الممار�شة 

وت�شويق االإنتاج. كما بين النعماني اأدوار المتحف وتعاونه الكبير مع 

المجتمع المحلي وكافة الموؤ�ش�شات.

�شوؤون  اأخ�شائية  العامرية  بنت مرهون  بدرية  المهند�شة  قدمت  ثم 

التدريبي  البرنامج  ببركاء  الزراعية  التنمية  بدائرة  الريفية  المراأة 

اإنتاج  في  والعملية  النظرية  الجوانَب  الم�شتهدفات  مع  وناق�شت 

المربى  المنزلية ك�شناعة  المحلية  الغذائية  ال�شناعات  الكثير من 

والمخلالت والجبن؛ حيث قامت ب�شرح الطرق والو�شائل وا�شتخدام 

والعمل  العملي  التطبيق  ثم  وغيرها،  المعينة  االأدوات  مختلف 

المحلي  المجتمع  في  المنتجات  ت�شويق  عن  تحدثت  كما  الجماعي. 

واالأ�شواق القريبة واال�شتفادة من التقنيات الحديثة ومواقع التوا�شل 

االجتماعي وغيرها.

تدريب المرأة الريفية على التصنيع الغذائي .. 
بمتحف بيت الغشام

والحنجرة  واالأذن  االأنف  طبيب  حذر 

من  ال�شت�شيج  روالند  الدكتور  االألماني 

االأذن؛  لتنظيف  القطنية  االأعواد  ا�شتعمال 

ما  االأذن،  بداخل  ال�شمع  تدفع  الأنها  نظرا 

�شلبة  كتلة  اإلى  وتحوله  جفافه  اإلى  يوؤدي 

اال�شتعمال  اأن  كما  كبيرا،  اإزعاجا  ت�شبب 

المتكرر لالأعواد قد يت�شبب في اإ�شابة االأذن 

بالتهابات.

واأ�شاف اأن االأذن تقوم في الغالب بتنظيف 

ال�شعيرات  تقوم  حيث  بنف�شها؛  نف�شها 

واالت�شاخات  ال�شمع  بنقل  ال�شغر  متناهية 

حينئذ  االأذن،  �شيوان  اإلى  الجلد  وجزئيات 

يمكن اإزالة هذه االأو�شاخ بوا�شطة قطعة من 

القطن اأو القما�ض.

ولت�شريع وتيرة هذه العملية ين�شح ال�شت�شيج 

داخل  اإلى  ت�شيل  الماء  بع�ض قطرات  بترك 

االأذن اأثناء اال�شتحمام، ثم تجفيف �شيوان 

من  محذرا  اال�شتحمام،  بعد  جيدا  االأذن 

الو�شائل،  من  وغيرها  القطرات  ا�شتعمال 

خ�شية  االأذن،  �شمع  اإذابة  على  تعمل  التي 

وينبغي  تح�ش�شية.  ا�شتجابات  حدوث 

ا�شت�شارة الطبيب في حال اإفراز �شمع االأذن 

ب�شكل مفرط.

المصدر: د ب أ

ال تستعمل األعواد 
القطنية لتنظيف أذنك
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جاكرتا،  االإندوني�شية  العا�شمة  في  الكال�شيكية  لل�شيارات  »هوكي«  معر�ض  يثير 

اإعجاب زواره كثيرا، ويوفر لهم رحلة عبر الزمن. ويحتوي المعر�ض على مختلف 

مابين  الفترة  خالل  اإندوني�شيا،  في  نعت  �شُ التي  الكال�شيكية،  ال�شيارات  اأنواع 

.1970-1908

ويقول مدير المعر�ض »لورينت �شيتجودينينغارت«، اإن ع�شق ال�شيارات الكال�شيكية 
انتقل اإليه من والده الذي بداأ في تجميعها منذ عام 1979. واأ�شاف اأن والده قام 

الذي يحتوي على  الكال�شيكية،  ال�شيارات  بعر�ض  الخا�ض  المكان  بت�شميم هذا 

مق�شف قديم، ومعدات مختلفة.

وو�شح مدير المعر�ض اأن المعر�ض، المفتوح اأمام الزوار منذ 2008، يحتوي على 

ال�شيارات  بع�ض  اأن  وذكر  واإ�شالحها.  لتحديثها  وور�شة  كال�شيكية،  �شيارة   60

 ،»1938 دبليو طراز  اإم  بي   « �شيارة  العالم، على غرار  نادرة في  تعد  بالمعر�ض 

تم  واأمريكية،  اأوروبية  �شيارات  ي�شم  المعر�ض  باأن  اأفاد  كما   .»328 »رود�شتر  و 

اختيارها بعناية، من قبيل �شيارات الليموزين، و�شيارات اأخرى ريا�شية وع�شكرية.

واأ�شار لورينت اإلى احتوائه اأي�شا على 5 من ال�شيارات الر�شمية التي كان ي�شتخدمها 

اأحمد �شوكارنو، اأول رئي�ض اإندوني�شي، وهو ما يحمل اأهمية تاريخية بالن�شبة له. 

ولفت مدير المعر�ض اإلى اأن البع�ض ي�شتاأجر ال�شيارات الكال�شيكية من المعر�ض 

واالأفالم  الكال�شيكية،  ال�شيارات  الزفاف، وت�شوير م�شل�شالت  اأجل حفالت  من 

والدعايات.

معرض سيارات كالسيكية
 يعود بزواره للماضي في إندونيسيا

نبض
نبض

الخارجية  وزارة  با�شم  المتحدث  اأعلن 

ا�شتعادت  بالده  اأن  مو�شوي،  عبا�ض  االإيراني 

االأثرية  االألواح  من  لوح   1700 من  اأكثر  حتى 

�شيراز،  قرب  الكائن  جم�شيد  تخت  لموقع 

و�شط اإيران.

اإعارتها  تمت  االألواح  هذه  اإن  مو�شوي  وقال 

ال�شرق  درا�شات  موؤ�ش�شة  اإلى   1935 عام  في 

إيران تستعيد كنوز تخت جمشيد التاريخية
االإيرانية  الحكومة  من  باإذٍن  �شيكاغو  بجامعة 

اآنذاك، من اأجل درا�شة الرقائم والن�شو�ض.

 70 االأثري  جم�شيد«   »تخت  موقع  ويبعد 

)مركز  �شيراز  مدينة  �شرق  �شمال  كيلومترا 

العائدة  االآثار  وي�شم  فار�ض(،  محافظة 

خالل  حكموا  الذين  االأخمينيين  لعا�شمة 

اأكبر  واأ�ش�شوا  الميالد  قبل   330-550 الفترة 

امبراطورية فار�شية في الع�شور القديمة.

وتفيد المعلومات الم�شتقاة من الحفريات، اأن 

وقالعا  ومعابد  ق�شورا  ت�شم  التي  االآثار  هذه 

قبل   515 عام  في  بناوؤها  بداأ  قد  �شخمة، 

في  التاريخية  المعالم  اأهم  من  وهي  الميالد. 

اإيران واأكثرها ا�شتقطابا لل�شياح.

المصدر: العمانية

الفرن�شية  »بلفورت«  الحديث في مدينة  الفن  ح�شل متحف 

بيكا�شو«   »بابلو  ال�شهير  االإ�شباني  للفنان  مطبوعة   45 على 

باري�ض«  في  »لويز-ليري�ض«   عرو�ض  دار  مدير  من  هدية 

كنتين لوران�ض« .

وتم نق�ض هذه المجموعة التي تحمل عنوان »�شندوق الندم«، 

ولم   ،1960 عام  في  وُطبعت  و1955،   1919 عامي  بين 

اأبدا. وهي تمثل »كتابًا عن حياة بيكا�شو«  و  يوقعها الر�شام 

»عودة اإلى نف�شه«  بح�شب »مارك فردير«، مفو�ض المعر�ض 

عن  النقاب  المطبوعات  وتك�شف  بلفورت.  متاحف  ومدير 

الموا�شيع  بع�ض  وُتبرز قدرته على تجديد  النّقا�ض،  بيكا�شو 

واالألعاب،  والزوجان،  ال�شورة،  خالل جميع مراحل حياته: 

والرق�ض المحموم. 

المطبوعات  بهذه  م�شلو«،  »داميان  »بلفورت«،  عمدة  واأ�شاد 

التي  الـ150  المتحف  قطع  مجموعة  لتكمل  جاءت  التي 

تت�شمن ر�شومًا للفرن�شيين »براك«  و« ليجى«  باالإ�شافة اإلى 

»بيكا�شو« .

الورقية  الطباعة  من  قطعة   29 اأي�شًا  المعر�ض  وي�شمل 

مدينة  في  بيكا�شو«   »متحف  طرف  من  معارة  والحجرية 

»من�شتر«  االألمانية، من اأجل التعريف بالتنوع الذي تت�شم به 

االأعمال المنقو�شة للفنان.

الذي  »موري�ض جاردو«   و�شية  لوران�ض«  هو منفذ  »كنتين  و 

َمنح في عام 1999 جزءًا من مجموعة مقتنياته الخا�شة من 

الفن الحديث لمدينة بلفورت.

المصدر: العمانية

»صندوق الندم«  .. 
يبرز بيكاسو نّقاشا

قالت الهيئة االألمانية للفح�ض الفني   اإنه ينبغي اتخاذ بع�ض 

التدابير لتجهيز الدراجة النارية للبيات ال�شتوي؛  حيث ينبغي 

تغطيتها  مراعاة  مع  ونظيفة،  جافة  غرفة  في  بها  االحتفاظ 

بغطاء   مبطن من الداخل لحمايتها من الخدو�ض. 

الغطاء  ك�شف  اأهمية  اإلى  االألمانية  الهيئة  خبراء   واأ�شار 

وتهويته حتى تزول  الجافة  االأيام  الدراجة   في  الموجود على 

الدراجة من  اأي�شا   حماية  المهم  به. ومن  المتكثفة  الرطوبة 

ال�شرقة بوا�شطة اأقفال خا�شة مثل قفل المكابح. 

 وقبل البيات ال�شتوي ينبغي زيادة �شغط الهواء في االإطارات 

بمقدار 5،0 بار،   مع رفع الدراجة عن االأر�ض حتى ال تالم�ض 

العجالت اأر�شية المراآب، لمنع   حدوث ت�شوهات باالإطارات. 

المصدر: د ب أ

الدراجات النارية في ألمانيا تستعد للبيات الشتوي



العدد )49(
هـ

 ١4
4١

ل 
ألو

ع ا
بي

/ ر
م 

٢٠
١9

بر 
فم

نو
89

هـ
 ١٤

٤١
ل 

ألو
ع ا

بي
/ ر

م 
٢٠

١٩
بر 

فم
نو

نبض
نبض

المالب�ض  �شناعة  الغذائية  المواد  تقتحم 

والمو�شة في  االأزياء  بيوت  بداأت  حاليا؛ حيث 

الذرة  نفايات  مثل  االأطعمة،  بقايا  ا�شتخدام 

في  المجفف،  القهوة  وِتفل  الهند  وق�شور جوز 

العالمية  الماركات  وتهدف  البوليمر.  اإنتاج 

المنتجات  عن  االبتعاد  اإلى  ذلك  خالل  من 

الم�شنوعة من النفط، ولكن ال يزال الطريق 

بعيدا للو�شول اإلى هذه الغاية.

�شتيفان  رالف  المتخ�ش�ض  ال�شحفي  وو�شح 

بيبلر اأن نفايات الذرة اأثبتت كفاءتها وفعاليتها 

األياف  محل  وحلت  االأغ�شية  ت�شنيع  في 

البولي�شتر، واأ�شاف قائال: »تعمل هذه االأغ�شية 

وهذا  للرطوبة«.  الجيدة  االإدارة  �شمان  على 

يعني اأنها تقوم بنقل الرطوبة والعرق بعيدا عن 

الج�شم، مما ي�شاعد على تبخرها ب�شهولة من 

ال�شطح الخارجي للمن�شوجات.

متعدد  اأو  اللبنيك  حم�ض  متعدد  اإنتاج  ويتم 

في  النباتية  ال�شكريات  من  الالكتيك  حم�ض 

�شامل  م�شطلح  عن  عبارة  وهو  الذرة،  نبات 

بيولوجيا  للتحلل  القابلة  البال�شتيكية  للمواد 

وو�شح  اللبنيك.،  حم�ض  من  والم�شنوعة 

كالو�ض اأوبوي�ض، من المركز االألماني الأبحاث 

بمدينة  المن�شوجات 

بقايا األطعمة تقتحم صناعة المالبس
كريفيلد، اأن متعدد حم�ض اللبنيك يت�شابه مع 

األياف البولي�شتر الم�شنوعة من البترول.

تتنا�شب  ال  االألياف  هذه  فاإن  الحال  وبطبيعة 

واأ�شاف  الخارجية.  ال�شترات  ت�شنيع  مع 

في  للت�شميد  قابلة  االألياف  هذه  اأن  اأوبوي�ض 

اإلى  االأمر  يحتاج  حيث  معينة؛  ظروف  ظل 

المزيد من درجات الحرارة. ويدل ذلك اأي�شا 

على اأن متعدد حم�ض اللبنيك ال يزال بحاجة 

بمبرراته  يتمتع  اأنه  غير  االأبحاث،  من  لمزيد 

ال�شتعماله كبديل للمنتجات البترولية.

واأ�شار بيبلر اإلى اأن ق�شور جوز الهند تعتبر من 

اإنتاج  يمكن  والتي  الم�شهورة،  الخام  المواد 

الكربون الن�شط منها، الذي يمتاز بعدة مزايا، 

المالب�ض،  من  للرائحة  الطارد  تاأثيره  منها 

وهناك العديد بيوت االأزياء العالمية و�شركات 

�شركة  تقنية  على  تعتمد  الريا�شية  المالب�ض 

37.5 االأمريكية.

القهوة  ِتفل  من  الم�شنوعة  االألياف  اأن  كما 

المجفف S.Café لها تاأثير مماثل؛ حيث تعتمد 

النوعية  هذه  على  االألمانية   Vaude �شركة 

لقائدي  المطر  معطف  اإنتاج  في  االألياف  من 

خا�شية  ب�شبب  وذلك  الجبلية،  الدراجات 

التجفيف ال�شريع ومنع رائحة التعرق.

�شركة  تعتمد  ذلك،  اإلى  وباالإ�شافة 

ت�شنيع  في  اللبن  على   Vaude
 .Green Core الظهر  حقيبة 

 ،QMilk ويحمل هذا اللبن ا�شم

حليب  من  ا�شتخال�شه  ويتم 

يمكن  ال  الذي  االأبقار، 

فبدال  كغذاء؛  ا�شتعماله 

للتخل�ض  اللبن  �شكب  من 

اإلى  تحويله  يتم  فاإنه  منه، 

واأو�شح  ن�شيجية.  األياف 

يتم  اأنه  اأوبوي�ض  كالو�ض 

البقايا  ا�شتخدام  هنا 

الحليب  في  البروتينية 

ولي�ض حام�ض اللبنيك.

األوان من بقايا الطعام

من  االألوان  ا�شتخال�ض  يمكن  اأنه  على  عالوة 

عالمية  �شركات  تعول  حيث  الطعام؛  بقايا 

مثل  الخارجية،  المالب�ض  اإنتاج  في  عديدة 

ق�شور  على   ،Kathmandu و   Patagonia
االأحمر  البنجر  اأو  البرتقال  ق�شور  اأو  الجوز 

ال�شتخال�ض األوان المالب�ض.

تبدو  الطرق  هذه  جميع  اأن  من  الرغم  وعلى 

جيدة، اإال اأنه يظهر ت�شاوؤل حول مدى ا�شتدامة 

هذه المنتجات. وو�شحت فيوال فولجموث، من 

قائلة:   ،Greenpeace البيئة  حماية  منظمة 

تعتبر  البقايا  من  الم�شنوعة  المنتجات  »كل 

رائعة«. ولم يحدث ا�شتعمال بقايا الطعام في 

اإنتاج المالب�ض �شناعيا اإال منذ ب�شع �شنوات.

يعتبر خطوة مهمة،  اأن ذلك  الرغم من  وعلى 

اإال اأنه ال يزال على نطاق محدود؛ حيث اأكدت 

البوليمرات  من   %70 اأن  االألمانية  الخبيرة 

البترول.  على  تعتمد  تزال  ال  الم�شتخدمة 

اأرى  فاإنني  واأ�شافت فولجموث قائلة: »ولذلك 

اأن جميع الطرق، التي ت�شتخدم البدائل القابلة 

للتحلل بيولوجيا، جيدة في المقام االأول«.

تعتمد  التي  البوليمرات،  اأن  اأوبوي�ض  ويعتقد 

اأهمية  اأكثر  �شت�شبح  الع�شوية،  المواد  على 

الدواعي  ب�شبب  لي�ض  المنظور،  الم�شتقبل  في 

اأكثر  �شي�شبح  النفط  الأن  بل  فح�شب،  البيئية 

المن�شوجات  حول  قلق  هناك  و�شيكون  ندرة، 

حاليا  االأبحاث  ت�شعى  ولذلك  والمالب�ض، 

للو�شول اإلى بدائل.

المصدر: د ب أ

لفريق  ال�شنوي  المعر�ض  على  ال�شتار  اأ�شدل 

والحرفية  التراثية  للمعار�ض   »965 »اك�شبو 

الكويتيين والملتقيات الم�شاحبة،  والمبدعين 

والحرف  للتراث  الخليجي  الملتقى  ال�شيما 

الم�شاركين  تكريم  خالله  جرى  الذي  الثالث 

الخليج  ودول  بالكويت  المعر�ض  فعاليات  في 

ال�شيخة  التكريم  الم�شاركة، حيث ح�شر حفل 

�شباح  ال�شيخ  و�شعادة  ال�شباح  ال�شالم  �شهيلة 

جابر المبارك ال�شباح، وقدم الم�شاركون من 

الحرفية  ال�شناعات  لبع�ض  عر�شا  ال�شلطنة 

الغ�شام،  بيت  متحف  عن  مرئيا  وعر�شا 

الحوارية  الجل�شة  الم�شاركة في  اإلى  باالإ�شافة 

على  المنعقدة  واالآمال  الخليجي  التراث  حول 

تطويره.

المبارك  جابر  �شباح  ال�شيخ  �شعادة  وكرم 

اأكثر  �شمن  الغ�شام  بيت  متحف  ال�شباح 

بن  �شعيد  وقدم  خليجية،  �شخ�شية   100 من 

خلفان النعماني مدير المتحف هدية تذكارية 

ل�شعادته احتفاء بهذه المنا�شبة.

التقى الم�شاركون من ال�شلطنة بنظرائهم من 

التراثية من  المقتنيات  الحرفيين وهواة جمع 

في  االأثر  له  كان  مما  الم�شاركة،  الخليج  دول 

بحفظ  المتعلقة  والمعارف  الخبرات  تبادل 

التاريخية  والمقتنيات  التحف  وعر�ض  وتوثيق 

على  واطالعهم  الجمعة  ب�شوق  تجوالهم  مع 

هذا  في  للبيع  المعرو�شة  القطع  من  الكثير 

ال�شوق.

تكريم متحف بيت الغشام 
في مهرجان التراث الخليجي بالكويت

 »965 »اك�شبو  معر�ض  اأن  اإلى  االإ�شارة  تجدر 

كمال  علي  محمد  الكويتي  الباحث  بجهد  جاء 

المعر�ض بطريقة  اأخرج  الذي  المميز  وفريقه 

رائعة، وافتتح تحت رعاية معالي وزير االإعالم 

المجل�ض  ورئي�ض  ال�شباب  ل�شوؤون  الدولة  ووزير 

الوطني للثقافة والفنون واالآداب محمد نا�شر 

ال�شيد  وال�شناعة  التجارة  ووزير  الجبري، 

�شعادة  ورعاية  ودعم  الرو�شان،  نا�شر  خالد 

ال�شيخ �شباح جابر المبارك ال�شباح.

كمال –  علي  التاريخي محمد  الباحث  واأكد 

فترتين:  �شمل  المعر�ض  اأن  الفريق  موؤ�ش�ض 

المراحل  بجميع  المدار�ض  لطلبة  �شباحية 

تخللها عقد ور�ض عمل يدوية وملتقيات وندوات 

وحكامها  الكويت  وتاريخ  الوطنية  الوحدة  عن 

ودورات لذوي االإعاقة واالأيتام والطلبة دون اأي 

مقابل، والم�شائية.

وقال الباحث التاريخي: احتوى المعر�ض على 

ومتعلقاتها،  النادرة  ال�شيارات  اأرقام  لوحات 

البحري  والتراث  الكويتي  البيت  ومقتنيات 

والبادية واأدوات �شيد الطير الحر والطراحة، 

الطوابع  وتاريخ  واالأو�شمة  النيا�شين  وهواة 

ونماذج  المعارف  دائرة  ومقتنيات  الكويتية، 

ومقتنيات  ومتعلقاتها  المدر�شية  ال�شهادات 

م�شابيح  وهواة  الغا�شم،  الغزو  ومتعلقات 

و�شياغتها  الكريمة  واالأحجار  الكهرب 

ال�شفن  �شناع  من  المميزين  والحرفيين 

التراثية  والمج�شمات  القديمة،  الكويتية 

الماء(  على  )الر�شم  االإبرو  وفن  واالأرابي�شك 

والت�شكيل على المعادن وم�شمم االإك�ش�شوارات 

التراثيين  والر�شامين  الكهربائية  باالأ�شالك 

والفنانين والخطاطين وهواه تركيب العطور.

  واأ�شاف الباحث محمد علي كمال: اإن برنامج 

ملتقيات   5 �شمل  العام  هذا  في  المعر�ض 

متنوعة لن�شخته الرابعة وهي الملتقى ال�شبابي 

وملتقى  اليدوية  وال�شناعات  للتراث  الثاني 

والملتقى  الكويتيين  الكريم  القراآن  حفظة 

للفرق  الثاني  والملتقى  االعاقة  لذوي  الثاني 

الثالث  الخليجي  والملتقى  المنجزة  التطوعية 

العام  هذا  تم  انه  مو�شحا  والحرف،  للتراث 

الحرف  ا�شحاب  من  �شخ�شية   100 دعوة 

اليوم  في  للم�شاركة  الخليجيين  والمواهب 

االخير من المعر�ض.

حرفيين  وجود  من  الهدف  اأن  اإلى  واأ�شار 

واال�شتفادة  الخبرات  تبادل  هو  خليجيين 

بع�ض  الكويتي  ال�شباب  وتعليم  المتبادلة 

وحرفة  الخراز  حرفة  مثل  المندثرة  الحرف 

القفا�ض  وحرفة  والنداف  والقطان  ال�شايغ 

مو�شحا  وال�شراف،  والكيتب  ال�شفار  وحرفة 

متنوعة  دورات  بتقديم  �شيقوم  المعر�ض  ان 

تكريم  وتم  الخم�شة  ايامه  ومتخ�ش�شة خالل 

ما بين 50 و60 م�شاركة يوميا، و�شهد افتتاحا 

الوزراء وابناء اال�شرة الحاكمة  يوميا من قبل 

و�شخ�شيات ورعاة خالل فترة الم�شاء.
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يمتد طريق ال�شعادة على م�شافة 185 كم عبر 

الجبال العالية والوديان العميقة، ويربط مدينة 

ها جيانج مع منطقتين جبليتين بعيدتين هما 

دونغ فان وميو فاك في مقاطعة ها جيانج في 

اأق�شى �شمال فيتنام.

ويعد هذا الطريق الذي يمتد عبر منطقة دونغ 

المذهلة  جيوبارك  جلوبال  بالتو  كار�شت  فان 

وجهة �شهيرة لدى زوار فيتنام.

طريق  ا�شم  عليه  اأطلق  اأنه  من  الرغم  وعلى 

ال�شعادة، اإال اأنه ُيطلق عليه اأي�شًا ا�شم »طريق 

العمال  معاناة  اإلى  اإ�شارة  في  والزهور«  الدم 

المحليين  ال�شكان  على  تعود  التي  والمزايا 

جراء بناء اأ�شعب طريق جبلي في البالد.

جيانج  ها  مقاطعة  عن  �شادر  لتقرير  وفقًا 

وبعد   ،1959 عام  في  اأنه  الطريق،  بناء  حول 

طرد الم�شتعمرين الفرن�شيين، قررت الحكومة 

في  طريق  فتح  حديثًا  المتاأ�ش�شة  الفيتنامية 

حيث  ال�شمال،  اأق�شى  الواقعة  المقاطعة  هذه 

ال�شكان ب�شبب  اأكثر من 60،000 من  تم عزل 

طريق السعادة في فيتنام .. أو شارع الدماء والزهور

الم�شافات الطويلة والت�شاري�ض القا�شية.

متطوع  �شاب   1300 من  اأكثر  وقد جرى ح�شد 

واأكثر من 1000 عامل من 16 مجتمعًا مختلفًا 

لبناء  مجاورة،  مقاطعات  ثماني  في  يعي�شون 

الطريق.

تو�شيع  خالل  من  الق�شم  معظم  بناء  تم  وقد 

فتحها  التي  القائمة  ال�شغيرة  الم�شارات 

�شيرًا  الغالب  في  لل�شفر  المحليون  ال�شكان 

تم  بينما  الخيول،  بوا�شطة  اأو  االأقدام  على 

اأنف�شهم.  العمال  بوا�شطة  االآخر  الجزء  اإن�شاء 

وبوا�شطة ا�شتخدام االأيدي واالأدوات الب�شيطة 

العمال  ا�شتغرق  واالأزاميل،  المطارق  مثل 

لفتح  الجبال  للحفر في  �شنوات  �شت  اأكثر من 

الطريق.

بين  يربط  الذي  االأ�شعب  الجزء  ويمتد 

 21 م�شافة  على  فاك  وميو  فان  دونغ  منطقتي 

ذلك  في  بما  ال�شاهقة،  الجبال  عبر  كيلومترًا 

اأعلى قمة في المقاطعة على ممر ما بي لينج. 

وقد ا�شتغرق االأمر ما يقرب من عامين الإكمال 

بناء هذا الجزء من الطريق.

ومن اأجل اإقامة طريق على م�شافة كيلومترين 

على ممر ما بي لينج وحده، تم اختيار العمال 

 17 واإقداما، ويبلغ عددهم  االأكثر قوة ومهارة 

الجبال  في  اأنف�شهم  بتعليق  يقومون  عاماًل، 

مهمة  هذه  كانت  المتفجرات.  و�شع  ثم  ومن 

يعلمون  الفريق  اأع�شاء  جميع  وكان  خطيرة 

اأنهم قد يفقدون حياتهم في اأي وقت. وقد كان 

يقام حفل تكريم لهم كل �شباح قبل اإر�شالهم 

لتنفيذ المهمة القاتلة. ول�شوء الحظ توفي 14 

منهم اأثناء العمل.

والظروف  ال�شاق  العمل  من  الرغم  وعلى 

كان  الذين  العمال،  فاإن  ال�شيئة،  المعي�شية 

قاموا  العمر،  من  الع�شرينات  في  معظمهم 

الت�شحية  في  ورغبوا  حما�شهم  بكل  بعملهم 

بحياتهم من اأجل بناء البلد.

المصدر: )آسيا إن( فونج الن

ترجمة: التكوين ـ باختصار

و�شائل  في  يوم  وكل  �شهر  وكل  عام  كل  يطرح  ال�شوؤال  هذا 

التوا�شل االجتماعي والجل�شات العامة والخا�شة، واأمام هذا 

ال�شوؤال تنتهي كل االأ�شئلة الوجودية والم�شيرية واالقت�شادية 

مقطع  ن�شاهد  عندما  وخا�شة  والميتافيزيقية  والفيزيقية 

فيديو جديدًا اأو قديمًا )لفالنة(، وطبعا كل الذين �شاألوا هذا 

ال�شوؤال �شاهدوا المقطع كامال )من باب اأولى( 

ذلك  يدعون  اأو  )ال�شت(  يعرفون  ال  الذين  ولالأ�شخا�ض 

)الأ�شباب اأ�شرية( اأقول لهم اإنها رقا�شة وممثلة عربية وهي 

فوق ذلك كله ) بترق�ض( 

ق�شى  البع�ض  فاإن  حياتنا  في  المهم  ال�شوؤال  هذا  وب�شبب 

هذا  اإجابة  عن  ويبحث  ي�شاأل  وهو  اأكثر  اأو  �شنة  ع�شرين 

في  وعقله  تفكيره  واأ�شتهلك  منه،  �شبيه  �شوؤال  اأو  ال�شوؤال 

البحث والتق�شي وتجنيد الراأي العام لل�شغط على الفا�شلة 

)فالنة( للتوبة.

ون�شي في خ�شم هذا البحث الدوؤوب اأن يبحث عن اإجابات 

الأ�شئلة اأخرى اقت�شادية مثل لماذا ينت�شر الفقر بين النا�ض؟ 

وتوظيف  الزراعي  لال�شت�شالح  حلول  اإيجاد  يتم  ال  ولماذا 

الباحثين عن العمل؟، وكيف يمكن خف�ض الت�شخم؟ وغيرها، 

اأو على االأقل �شيا�شية وهي متى تكون الوحدة العربية؟ اأو متى 

تتحرر القد�ض؟ ومتى تتح�شن اأحوال دول الربيع العربي، اأو 

في ق�شايا المناخ واالحتبا�ض الحراري على اأقل تقدير .! 

متى تتوب »فالنة«؟!
ماهر الزدجالي

من  ال�شوؤال  هذا  ن�شاأل  اإننا  قائل  األف  خم�شون  يقول  وقد 

باب الحر�ض عليها واالهتمام بم�شلحتها ولكن هل �شنكون 

اأحر�ض على م�شلحتها من )فالنة( نف�شها؟ 

توبة  ويئ�ض من  للمو�شوع  ا�شت�شلم  المقابل هناك فريق  وفي 

)فالنة(، واأ�شبح ي�شرب المثل بتوبتها الم�شتحيلة على �شوء 

االأحوال العربية فيربط تح�شن االأحوال وتوحد العرب بتوبتها 

على غرار المثل المحلي )اإذا �شاب الغراب(.

ظاهرة  )المذكورة(  يعد  من  هناك  المقابلة  الجهة  ومن 

كونية وفي كل دولة وبلد هناك )فالنة( الخا�شة بهم ،وهناك 

الثقافي  والت�شحر  العولمة  نتائج  من  نتيجة  اإنها  يقول  من 

والتنمر  الع�شبية  اأمرا�ض  وتف�شي  الوعي  والفكري، وتراجع 

وال�شطحية،  باخت�شار هي عنوان المرحلة التي نعي�ض فيها .

اجتماعية  كثيرة  اأبعاد  وله  ومت�شعب  كبير  المو�شوع  والأن 

الموؤامرة  نظريات  فيه  وتدخل  وفل�شفية  واقت�شادية 

اأفواه  من  الحكمة  خذوا  باب  ومن  فاأنا  والفوبيا  واللوبيا، 

المجانين و... اترك االإجابة لهم 

ولكن يبقى ال�شوؤال المهم هنا ماذا لو اأعلنت )فالنة( توبتها 

�شنبحث عن  باإننا  اأعتقد  وقتها؟  النا�ض  �شيفعل  فعال؟ ماذا 

مليون )فالنة( اأخرى ون�شاأل اال�شئلة نف�شها ون�شغل تفكيرنا 

ووقتنا واأقالمنا ول�شاننا للبحث عن اأجوبة ال تهمنا في �شيء 

ونترك اأنف�شنا وعيوبنا واأ�شئلة كثيرة بدون اإجابة ..!
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لمن  عادية  غير  اإلهام  ق�سة  العريمي  عيد  محمد  الروائي  تجربة  تج�سد 

يبحث عن ق�س�س المكافحين والمثابرين المت�سبثين بالأمل من اأجل النت�سار 

ال�ساب  وجد  فارقة  لحظة  في  اأنواعها.  بكل  الحياة  وتحديات  الظروف  على 

المهند�س ال�سناعي محمد عيد نف�سه يرقد على �سرير اأبي�س وقد تعطل الكثير 

من اأع�ساء بدنه عن الحركة، اإثر حادث �سير مروع.

ال�ست�سالم،  وعدم  والثقة  والكفاح  والألم  وال�سبر  ال�سراع  من  طويلة  �سيرة 

اأبرز الكتاب الروائيين والمترجمين في ال�سلطنة. في هذا العدد  جعلته اأحد 

من »التكوين« ي�سرد محمد عيد العريمي ق�سته بتفا�سيلها الدقيقة...  

منتصرون.. 
في الحياة

ما حققته ببساطة هو أني
اقة  واصلت الحياة بنفس توَّ

محمد عيد العريمي: 

 وجدت نفـسي في عالم 
تحكمه قوانين اإلعاقة، 

ومازلت أفكر بعقلية 
الشخص السليم

  أن يقف المرء عاجزا عن 
قلب صفحة في جريدة أو 

كتاب إحساس مدمر

  خاص: التكوين

في أقل من ثانية تحول إلى معوق في حادث سير
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أثبت أهلي قدرة ال متناهية 
على التحدي ومواجهة 
وضعي الصحي الجديد

منعطف الحكاية
قائال:  حديثه  العريمي  عيد  محمد  ي�شتهل 

عتمة  في  »�شور«،  مدينتي  من  �شيارتي  ركبُت 

اإلى  متوجها  القمر،  �شوء  فيها  يظهر  لم  ليلة 

على  لل�شفر  م�شقط  بالعا�شمة  »ال�شيب«  مطار 

متن طائرة �شركة تنمية نفط عمان المتوجهة 

بال�شحراء  مرمول  في  النفط  حقول  اإلى 

العمانية. 

الواليات  من  ونيف  �شنة  قبل  ُعدت  قد  كنت 

المتحدة االأمريكية، بعد اأن اأم�شيت هناك نحو 

بكالوريو�ض  �شهادة  بعدها  نلت  �شنوات  خم�ض 

كانت  وتلك  ال�شناعية.  الهند�شة  علوم  في 

وم�شٍن  طويل  تطواف  في  االأخيرة  محطتي 

بداأتها  للتعليم..  اأف�شل  فر�ض  وراء  �شعيًا 

�شجرة  ظل  تحت  الكريم  القراآن  قراءة  بتعلم 

بالمنطقة  المر«  »وادي  قرية  في  وارفة،  غاف 

اأم�شيت ع�شـر  ال�شرقية من �شلطنة عمان، ثم 

�شنوات متنقال من مدينة اإلى اأخرى، وبين بلد 

لم  بلد  في  واأنهيتها  العربي،  الخليج  في  واآخر 

اأتوقع يوما معرفته من خالل الكتب ناهيك عن 

ال�شفر اإليه. 

وفي الطريق الممتد بين مدينة �شور وم�شقط، 

وفي وقت مبكر من ال�شباح، حين تبداأ خيوط 

فجر  بانبالج  اإيذانا  رويدا..  باالنت�شار  النور 

يوم جديد، اتخذت حياتي منعطفا اآخر حينما 

مترا   20 بعد  على  طريقي  جمالن  اعتر�ض 

قليال  تجاوزت  وب�شرعة  ال�شيارة.  من  تقريبا 

مائة كيلومتر بال�شاعة، وفي اأقل من ثانية لي�ض 

اأكثر، كان علّي اتخاذ القرار المنا�شب لتالفي 

هلل  وت�شـرعت  الفرامل  فكبحت  الكارثة، 

�شرعتها  ال�شيارة  تبطئ  اأن  وتعالى«  »�شبحانه 

وتتوقف قبل اال�شطدام بكتلتي اللحم الوجلتين 

و�شط الطريق، لكنها وا�شلت االنزالق و�شدمت 

ب�شقفها  ليرتطم  عاليا  رفعته  بقوة  اأحدهما 

ويهوي بثقله على راأ�شي.

خطورة  مدى  اأدركت  خولة،  م�شت�شفى  في 

كامل  ا�شتعدت  اأن  بعد  وجدت،  حين  اإ�شابتي 

وعيي، الجزء العلوي من ج�شدي داخل �شرنقة 

اأعلى  اإلى  البطن  اأ�شفل  بين  ما  امتدت  جب�ض 

الجزء  من  وتخرج  تدخل  واالأنابيب  العنق، 

ال�شفلي.

االإح�شا�ض  فقدت  وقد  نف�شي  وجدت  وفجاأة 

بج�شدي كله عدا ما فوق الكتفين، واقت�شرت 

وح�شب،  وفمي  عيني  على  الحركة  في  قدرتي 

ولم تكن لي قوة حتى على حك اأنفي!«

التالية،  االأيام  خالل  االأطباء  علّي  تردد 

مختلفة،  لفحو�شات  عدة  مرات  خ�شعت 
ُ
واأ

حالتي،  تح�شن  باإمكانية  ينوهوا  لم  اأنهم  بيد 

الإعطائي  انتظاري  �شـيطول  كم  يذكروا  ولم 

راأيًا قاطعا حول و�شعي ال�شحي. ولعل الوقت 

لمعرفة  بع�شهم،  قال  كما  مبكرًا،  مازال 

النتيجة النهائية التي �شت�شفر عنها االإ�شابة.

االإ�شابة  اأن  اإلى  اأ�شار  بع�شهم  اأن  ورغم 

بالجهاز  دائما  �شررًا  األحقت  قد  تكون  ربما 

على  قدرتي  في  بالتالي  واأثرت  الع�شبي، 

ال�شدر  من  بدءًا  واالإح�شا�ض  الذاتية  الحركة 

ونزواًل اإلى اأ�شابع اليدين والقدمين ف�شاًل عن 

اختالل معظم وظائف اأع�شاء الج�شد الحيوية 

تاأثيرها  �شدة  اأن  اإال  االإ�شابة،  منطقة  اأ�شفل 

ال�شفاء ون�شبته كانت مرهونة  علّي واحتماالت 

االأجزاء  اإلى  �شيعود  الذي  االإح�شا�ض  بدرجة 

القادمة،  القليلة  االأ�شابيع  خالل  فقدتها  التي 

عملية  اإجراء  احتمال  عن  تحدثوا  اأنهم  كما 

جراحية خالل ذلك االأ�شبوع. 

ال  اإ�شابتي  اأن  اإلى  تو�شلوا  االأطباء  اأن  يبدو 

بعملية  وا�شتبدلوها  جراحيا،  تدخال  ت�شتدعي 

م�شبك  تثبيت  جرى  حيث  الفقري  العمود  �شد 

معدني في جانبي الجمجمة وربطه بخيط يمر 

على بكرة ُثبتت هي االأخرى في طرف ال�شرير، 

من  اأكثر  يزن  ثقل  االآخر  طرفه  من  ويتدلى 

كيلوجرام!

حيرة وقسوة
الماأ�شاة:  رواية  العريمي  عيد  محمد  ويوا�شل 

الكوارث  عليَّ خاللها  تدافعت  اأياٌم عدة  مرت 

بعد  الت�شاوؤالت،  من  ح�شد  وتالها  واالأحزان، 

لالإ�شابة  النهائي  الطبي  الت�شخي�ض  اأظهر  اأن 

تهتُّك الحبل ال�شوكي في العمود الفقري ب�شبب 

ته�شم الفقرة ال�شاد�شة في الجزء ال�شفلي من 

العنق: اأي بمعنى اآخر اأ�شبت بك�شر في الرقبة 

الفقرة.  تلك  داخل  ال�شوكي  الحبل  في  وَقْطع 

هذه  مثل  في  ال�شفاء  فر�ض  اأن  االأطباء  واأكد 

الحالة �شئيلة اإن لم تكن معدومة.

من  حالة  في  فجاأة  نف�شه  االإن�شان  يجد  اأن 

باالألم  مثخنة  حيرة  اإلى  تتحول  الذهول 

اإلى  وتبعثر  تهالك  قد  ج�شده  ويرى  والق�شوة، 

اأ�شالء ال حياة فيها، واأحالمه ته�شمت وما بناه 

يكون  اأن  بنف�شه..  موته  ي�شهد  اأن  تهدم..  قد 

الطبيعي  فمن  اآن،  في  ى  المعزَّ وهو  الميت  هو 

الفاجعة  هذه  تجاه  فعله  ردة  تتنا�شب  اأن 

انق�شـى  نف�شها.    الفاجعة  المروعة مع حجم 

ال�شحي  و�شعي  على  يطراأ  ولم  كامل،  �شـهر 

جديد، واأخذ االإحباط يكبر داخلي اأكثر فاأكثر: 

نف�شي  على  وهيمنت  الياأ�ض،  وتيرة  ت�شاعدت 

لها  نهاية  ال  مخاوف  فري�شة  ووقعت  الحيرة، 

القادمة: �شخ�ض غير قادر  عن طبيعة حياتي 

على الم�شي اأو الكتابة اأو اال�شتحمام.. ال عمل 

دوني  �شيحول  عجٌز  اأف�شل..  بغد  اأمل  وال  له 

اليومية لالإن�شان..  اأب�شط االحتياجات  واإنجاز 

تفكيٌر اأخذ يدفعني اإلى حافة الجنون اأو يكاد!

قرر  ون�شف،  �شهرين  من  اأكثر  م�شي  بعد 

االأطباء اأن ال�شفر ال ي�شكل خطرا علّي، �شرط 

وكانت  نقالة.  وعلى  بالجبيرة  اأ�شافر  اأن 

�شـركة تنمية نفط عمان قد رتبت لعالجي في 

اإ�شابات  في  متخ�ش�ض  بم�شت�شفى  بريطانيا 

النخاع ال�شوكي.

يمكن اأن اأقول الكثير عن اأحا�شي�شي ومعاناتي 

اأعي�ض داخل  واأنا  والج�شدي،  النفـ�شي  يها  ب�شقَّ

العلوي  الجزء  تلف  الجب�ض  من  �شلبة  ق�شرة 

اأ�شفل  الرقبة حتى  اأعلى  من ج�شدي بدءا من 

البطن، لكني �شاأكتفي بالقول اإن حياتي كانت 

من  متوا�شلة  �شل�شلة  ون�شف  �شهرين  طوال 

بقيمة  االإح�شا�ض  وه�شا�شة  االألم  واإن  الق�شوة، 

النف�ض كانت دوما حا�شرة بكافة تجلَّياتها.

الوحيد  ال�شبب  تكن  لم  الجبيرة  اأن  بيد 

اآخر  واإنما كل �شيء  لمعاناتي وتوجعي حينئذ، 

علّي  ي�شتع�شي  النوم  كان  فقد  حياتي؛  في 

طوال ليال عديدة.. ال�شيما االأولى منها، واإذا 

و�شروره..  وكوابي�شه  بعوا�شفه  ياأتي  فاإنه  جاء 

تفتر�ض النف�ض وتخلق في الذات حالة من الهلع 

تريح  بلحظات  واالإم�شاك  ال�شديد يحول دوني 

الروح والج�شد مرة اأخرى. ومثلما فقدت �شهية 

الحياة فقدت �شهية االأكل اأي�شا، بعد اأن تحطم 

�شبت في ال�شميم، وت�شاءل 
ُ
كياني الب�شري واأ

كل اأمل لي بال�شفاء! 

الطبيب  لع  اطَّ اأن  فبعد  الفرج؛  جاء  واأخيرا 

بق�ض  اأمر  معي  اأح�شرته  الذي  التقرير  على 

كانت  التي  الكما�شة  من  وتحررت  الجبيرة. 

ون�شف.  �شهرين  من  الأكثر  بخناقي  تم�شك 

فترة  من  االأولى  الخم�شة  االأ�شابيع  كانت 

االأ�شدَّ  هي  »بادوك�ض«   م�شت�شفى  في  تواجدي 

ا�شتمرت  التي  التاأهيل  فترة  خالل  معاناة 

االأكثر من ت�شعة اأ�شهر.

واحدًا  المتحرك  الكر�شي  على  الجلو�ض  �شّكل 

من اأ�شعب المواقف التي واجهتني خالل فترة 

التاأهيل اإن لم يكن طوال �شنوات حياتي، فقد 

قوانين  تحكمه  عالم  في  فجاأة  نفـ�شي  وجدت 

ال�شخ�ض  بعقلية  اأفكر  مازلت  واأنا  االإعاقة، 



العدد )49(
هـ

 ١4
4١

ل 
ألو

ع ا
بي

/ ر
م 

٢٠
١9

بر 
فم

نو
1617

هـ
 ١٤

٤١
ل 

ألو
ع ا

بي
/ ر

م 
٢٠

١٩
بر 

فم
نو

ال�شليم الج�شد القادر على الحركة والفعل. 

عن  التعبير  االآن  بو�شعي  كان  اإن  اأدري  ال 

حقيقة  تجاه  اأ�شابني  الذي  والهلع  اأحا�شي�شي 

االأيام  منذ  بها  اعترفت  واإنما  اأتجاهلها،  لم 

االأولى لالإ�شابة، ولكني حاولت تاأجيل الدخول 

له �شروطه وقوانينه  في عالمها.. عالم جديد 

و�شلطته. 

واأر�شى  ال�شلل،  لربق  اأ�شت�شلم  اأن  لي  كيف 

واالأبواب  المتال�شقة  الجدران  بين  بالعي�ض 

�شفاء  على  عينيَّ  فتحت  الذي  واأنا  المغلقة 

ال�شا�شعة..  وال�شهوب  االأر�ض  وخواء  ال�شماء 

وال  ظاًل  للنبات  فيها  ترى  تكاد  ال  التي  تلك 

على  ويطبق  ندر،  ما  اإال  نف�شًا  للحياة  ت�شمع 

فيافيها الوا�شعة ال�شمت.. ال يقطعه اإال �شوت 

»اأزيز« الرياح! 

فداحة الخسارة
تفا�شيل  في  العريمي  عيد  محمد  مع  ونم�شي 

التاأهيل  خالل  تجربتي  اأن  اأزعم  ال  الحكاية: 

تكون  قد  ولكنها  ا�شتثنائية،  كانت  المهني 

ذات فائدة لمن يعانون مما عانيت، اأو يمرون 

بتجارب وتحوالت قا�شية في الحياة قد ال تكون 

فلي�ض  حتى!  باالإعاقة  عالقة  لها  البع�ض  لدى 

من ال�شهل، ولعل الكلمة تفقد معناها هنا، وال 

تكفي للتعبير عن االإح�شا�ض بفداحة الخ�شارة، 

اأن يجد المرء نف�شه فجاأة وقد فقد كل �شيء.. 

من  و�شواها  ملعقة  اأو  قلم  م�شك  عن  عاجز 

اأدوات!

ولعل اأ�شد ما �شعرت بخ�شارته خالل تلك الفترة 

وم�شيرة  االإ�شابة  مع  تجربتي  من  المبكرة 

التاأهيل ـ واإن كان لكل ن�شاط في حياة االإن�شان 

ـ القدرة  اأثناء الحاجة له  اأكثر  اأهمية تتمظهر 

والمجالت.  والجرائد  الكتب  ت�شفح  على 

في  �شفحة  قلب  عن  عاجزا  المرء  يقف  اأن 

جريدة اأو كتاب يكون قد اأنهى قراءته.. ينتظر 

ال�شفحة  قلب  على  لي�شاعده  عليه  يدخل  من 

ي�شيب  مدمر  اإح�شا�ض  لهو  القراءة،  ومتابعة 

المرء في ذاته وي�شعره به�شا�شة وجوده، ويثير 

به كلما واجه موقفا  يتعقَّ في نف�شه �شوؤاال يظل 

واأي  الحياة؟  قيمة  ما  كثيرة:  وهي  م�شابها، 

معنى لها حين يفقد االإن�شان القدرة على اأداء 

اأب�شط احتياجاته اليومية؟

به  ي�شاب  الذي  االإحباط  تحويل  اأن  ال�شك 

في  معينة  مهام  اأداء  عن  عجزه  نتيجة  المرء 

اإلى طاقة دافعة لمواجهة تحديات تلك  حياته 

تعزز  اإ�شافية  قيمة  الحياة  يعطي  المثبطات، 

تجاوز  على  واالإ�شرار  المقاومة  روحه  في 

اإنجاز  ذاته  بحد  وهذا  ا�شتدت،  مهما  تبعاتها 

يعيد للحياة �شيئا من معانيها.. بل ورونقها.

وتطوير  بدائل  عن  البحث  هاج�ض  اأخذ  لقد 

المعوقات،  بع�ض  تجاوز  على  تعينني  و�شائل 

دوما  ات�شم  بعدا  والممار�شة،  الوقت  بمرور 

التي  التحديات  التغلب على  واأ�شبح  بالتحدي، 

�شاآلتها  على  اليومية،  حياتي  �شير  تعتر�ض 

ذاتي  بقيمة  اإح�شا�شا  ي�شفي  لالآخر،  بالن�شبة 

المنقو�ض  وغير  الكامل  وحقها  بل  وجدارتها، 

في الحياة الكريمة.

تواجدي  على  اأ�شهر  ت�شعة  نحو  م�شي  بعد 

يمكن  ال  حالة  في  اأ�شبحت  الم�شت�شفى  في 

اإ�شافة المزيد عليها في اأي جانب من جوانب 

العالج.. �شواًء الطبي، اأو الطبيعي، اأو التاأهيل 

اأن  ا�شتطعت  بالقراءة  لولعي  ونظرًا  المهني؛ 

قراءة  خالل  من  المعرفة  من  ح�شيلة  اأكون 

واالطالع على الكثير من المجالت والدوريات 

النخاع  باإ�شابات  المتخ�ش�شة  والدرا�شات 

ال�شوكي واالأمرا�ض المترتبة عليها.

على  يربو  ما  م�شي  بعد  اعتقدت،  حين  في 

اأنني  والتاأهيل،  العالج  من  اأ�شهر  ت�شعة 

اأ�شبحت في حال ي�شمح لي بمواجهة تداعيات 

يترتب  ما  وكل  حياتي  على  وتاأثيرها  االإ�شابة 

االإح�شا�ض  ذلك  اأن  اإال  لذلك،  نتيجة  عليها 

تعلمت بعد اإلصابة أن ال 
أنظر إلى نفسي من خالل 

عيون اآلخرين وردود أفعالهم

الغير  هذا  كان  وان  غيري..  على  عالة  نفـ�شي 

اأهلي!

�شيء  وال  �شفري  قبل  القليلة  االأيام  اأم�شيت 

كان ي�شغل تفكيري غير �شورتي في عيون اأهلي 

واأ�شدقائي واأنا جلي�ض الكر�شي المتحرك الذي 

غدا، اأحببته اأم كرهته، جزءا من ج�شدي بعد 

واأ�شبح بديال عمليا  اأن فقدت منه ما فقدت، 

لرجليَّ المعطوبتين! 

في  حيرتي  وبانت  م�شطربا،  تفكيري  كان 

ذلك  ي�شاحب  اأن  وخ�شيت  ذهني،  �شرود 

مظاهر قد توحي لالآخرين اأن اأزمتي اأكبر من 

الم�شت�شفى  بيئة  من  االنتقال  مخاوف  مجرد 

االآن،  عليه  اأنا  كما  عرفني  اجتماعي  ومحيط 

ال كما كنت عليه قبل اإلى بيئة المنزل ومحيط 

اإليَّ وكيف �شتكون  اآخر ال اأعرف كيف �شينظر 

عالقتي به، وعلى اأي قاعدة �شتبنى. 

امتدت  بعد حين  اأ�شرقت  قد  ال�شم�ض  تكن  لم 

كان  الوطن.  اإلى  عودتي  يوم  اإنه  توقظني:  يد 

المنطقة  تلك  �شباحات  من  كغيره  ال  �شباحا 

كان  االإنجليزي..  الريف  مناطق  من  الجميلة 

خوف  لي  يحمل  جاء  الغثاثة..  �شديد  �شباحا 

العالم كله وجزعه! 

بيد اأني لم اأح�شن الظن!  فهـواج�شي ومخاوفي 

كانت في غير مو�شعها، فقد اأثبت اأهلي قدرة 

�شرعان ما ته�شم عندما اأعلن الدكتور »وال�ض« 

اأن فترة عالجي اأو�شكت على االنتهاء، واأن عليَّ 

اال�شتعداد للعودة اإلى ُعمان.

الفرح  بين  راوح  متناق�ض..  �شعور  خالجني 

اأ�شد:  كان  بالخوف  اإح�شا�شي  ولعل  والخوف، 

خائفا  وكنت  اأهلي،  روؤية  لقرب  �شعيدا  كنت 

من غمو�ض الم�شتقبل الذي ينتظرني، والعبء 

الثقيل الذي �شتفر�شه اإعاقتي وو�شعي ال�شحي 

عليهم. وهنا تكمن م�شيبتي وتتفاقم حيرتي! 

با�شتقالليتي  تفاخرت  طالما  الذي  واأنا 

في  مبكر  وقت  منذ  نف�شي  على  واعتمادي 

�شاأجد  اأني  يوما  بالي  على  يخطر  لم  حياتي، 
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و�شعي  ومواجهة  التحدي  على  متناهية  ال 

بدنيا  تداعياته..  ب�شائر  الجديد  ال�شحي 

ونف�شيا، وذابت بب�شاطة تعاملهم ورعايتهم كل 

ما تر�شب بداخلي من اأوهام وو�شاو�ض.

التلميذ .. المعلم
تلو  الموقف  العريمي  عيد  محمد  وي�شتذكر 

في  التاأهيل  فترة  خالل  تعلمت  كنت  االآخر: 

االإ�شغاء،  يح�شن  »تلميذًا«   اأكون  اأن  بريطانيا 

وتعلمت بعد عودتي اإلى ُعمان اأن اأكون »معلمًا«  

التي  تلك  االأ�شئلة  طنين  ويزيل  ال�شرح  يجيد 

ولكي  واالأغراب،  االأقارب  روؤو�ض  داخل  تدور 

المحيطين  والنا�ض  واأ�شدقائي  اأهلي  اأ�شاعد 

�شياغة  اإعادة  ثم  ومن  اإعاقتي  فهم  على  بي 

مواقفهم من االإعاقة والمعوقين!

وممار�شة  الحركة  على  قادر  غير  اأ�شبح  اأن 

العمود  في  الإ�شابة  نتيجة  الطبيعية  حياتي 

نف�شي،  اإطعام  عن  حتى  عاجزا  الفقري 

فلقد  حياتي،  في  لي  حدث  ما  اأ�شوء  فذلك 

م�شتوياتها:  كافة  على  بحياتي  االإعاقة  اأخلت 

والوظيفية.  الزوجية،  االجتماعية،  ال�شحية، 

و�شواء قبلت و�شعي الجديد كمعوق اأو رف�شته.. 

�شوى  اأمامي  �شبيل  فال  تجاهلته..  اأو  ن�شيته 

�شروطها  مع  والتكيف  االإعاقة  مع  الت�شالح 

قا�شية،  كانت  مهما  تبعاتها  مع  والتعاي�ض 

بناء  الإعادة  والتبعات  ال�شروط  هذه  وتوظيف 

تحطمت،  اأخرى  اأنقا�ض  على  جديدة  حياة 

وبناء اأحالم اأخرى في اإطار ما تتيحه االإ�شابة. 

معها  والت�شالح  الذات  باأهمية  ال�شعور  اإن 

ي�شكل اأ�شا�ض عالقة المرء باالآخر، فلقد تعلمت 

نف�شي من خالل  اإلى  اأنظر  اأن ال  االإ�شابة  بعد 

واإنما  تجاهي  اأفعالهم  وردود  االآخرين  عيون 

اأعد  ولم  نف�شي،  خالل  من  نف�شي  اإلى  اأنظر 

بالتالي م�شكونا بهاج�ض كيف ينظر االآخر اإليَّ 

اإذا كان ذلك االآخر يعاني من ق�شور في ذهنه! 

حول  ذكره  على  جئت  ما  �شياق  في  حديثي 

لي�ض  نفـ�شي«  على  الحياة  في  »اعتمادي 

التي  اليومية  الحياة  متطلبات  به  المق�شود 

الكثير  اإنجاز  في  االآخرين  على  فيها  اعتمد 

وجه  اأكمل  على  اأوؤديه  الذي  العمل  عدا  منها 

ا�شتقالل  اأعني  واإنما  الحمد،  وهلل  ممكن 

اأقول  حياتي.  جوانب  كل  يخ�ضُّ  فيما  القرار 

واأقول  ال�شحيح،  دُّ  الرَّ اأنها  اأظن  عندما  »ال«  

»نعم«  باإرادة ال تنق�شها القناعة وال تفر�شها 

الظروف اأو االإح�شا�ض بمركب النق�ض. 

يعتمد  ن�شاطات  من  اليد  به  تقوم  ما  والأن 

فقد  ال�شبابة،  واإ�شبع  االإبهام  على  اأ�شا�شا 

اأو  القلم  م�شك  مثل:  الب�شيطة  القدرات  كانت 

ح كتاب  الملعقة اأمرًا ال اأقدر عليه؛ وكان ت�شفُّ

ًة م�شتحيلة تحتاج ليد اأخرى غير  اأو مجلة ُمِهمَّ

القدرات  اأب�شط  مني  �شلبت  فاالإ�شابة   .. يديَّ

كان  ومثلها  التحديات  هذه  واأمام  الج�شدية. 

عليَّ اإيجاد و�شائل اأو »اختراع«  اأدوات منا�شبة 

قدر  وتحقيق  عملي  اإنجاز  بوا�شطتها  اأ�شتطيع 

ولو �شئيل من اال�شتقاللية. 

لنف�شها  وجدت  الهند�شية  خلفيتي  اأن  ويبدو 

»�شنع«   اأجل  من  الدائم  �شعيي  في  ا�شتخداما 

وهي  اليومية..  متطلباتي  ل  ي�شهِّ اأن  يمكن  ما 

ثم  الحاجة  البداية  في  فر�شتها  �شرورة 

اأ�شبحت فيما بعد اأ�شبه بالهواية.

العمل  لل�شركة  بعد عودتي  ال�شهل  يكن من  لم 

فكيف  بال.  على  لي  تخطر  لم  وظيفة  في 

مترجم؟  اإلى  فجاأة  �شناعي  مهند�ض  يتحول 

اأجهزة  من  وبيئته  العمل  اأدوات  تتحول  وكيف 

واآلة  طاولة  اإلي  النفط  تجميع  ومحطات  حفر 

كاتبة وقلم وممحاة وقامو�ض؟ هذا في جانب، 

والقدرة على ا�شتخدام تلك االأدوات في جانب 

اآخر. 

الجديدة  بالوظيفة  التحاقي  بداية  وفي 

من  �شواء  العمل  في  زمالئي  كان  كمترجم، 

بالغة  �شعوبة  يجدون  يطبعه  اأو  عملي  يراجع 

تف�شير طال�شم خط  في  وقتًا طوياًل  ويم�شون 

يدي، بعد اأن ا�شتخدمت اأداة متعدد االأغرا�ض 

فيما  طوياًل  ثابرُت  وقد  الكتابة!  على  تعينني 

بعد لتح�شين خط يدي نوعًا و�شرعة حتى بلغت 

كان  الذي  وال�شكل  ال�شرعة  من  قريبًا  م�شتوى 

الكتابة السردية، التي 
دخلت دهاليزها متأخرًا، 

أحد أهم أسلحتي 
لمقاومة األلم

عليه قبل الحادثة.

فيما  العمل  بيئة  اإلى  الحا�شوب  اأجهزة  دخول 

اأدائي  كبيرًا في طريقة  نوعيًا  تحواًل  بعد خلق 

للعمل اأواًل واإثراء حياتي اليومية ثانيًا: فتمكنت 

من  الكلمات  معالجة  برامج  ا�شتخدام  بف�شل 

تح�شين اأداء عملي نوعًا وكمًا، ووفر لي الحرية 

اأنه  واالأهم  معقولة،  ومرونة  بكفاءة  للعمل 

الم�شاواة مع  للعمل على قدم  الفر�شة  منحني 

زمالئي في ال�شركة. 

الوظيفي  اأدائي  م�شتوى  لرفع  جهدي  اأن  يبدو 

فبعد  الكتابة،  اأدوات  بع�ض  امتالك  لي  اأتاح 

كتبُت  كمترجم،  عملي  من  �شنة   20 حوالي 

»مذاق ال�شبر«  عندما اأدركت، بعد اأْن َخبرت 

اأن لدي ما قد يفيُد  االإعاقة وت�شالحت معها، 

اآخرين غيري ممن يواجهون الظروَف نف�َشها؛ 

الذي  ال�شراع  عن  ال�شبر«   »مذاق  في  كتبُت 

بين  ذاتي  توازن  لتحقيق  االإعاقة  مع  خ�شته 

الممكن والم�شتحيل.. بين ما اأقدر عليه وما هو 

خارج نطاق اإرادتي.. و�شوال اإلى »الت�شالح اأو 

التعاي�ض معها« . 

جئت في جانب من كتاب »مذاق ال�شبر«  على 

ذكر اأني االآن اأكثر ر�شا عن نف�شي، واأكثر قبوال 

ـ  تحقيقه  ا�شتطعت  ما  اإلى  يعزى  وذلك  لها، 

فما  حياتي.  في  ـ  وتعالى  �شبحانه  اهلل  بعون 

بنف�ض  الحياة  وا�شلت  اأني  هو  بب�شاطة  حققته 

ولكنها  ـ  ربما  ـ  الج�شد  محبو�شة  روح  اقة..  توَّ

حرة وال تكف البحث، ولو في دائرتها ال�شيقة، 

عن مكان لها تحت ال�شم�ض!

اأكبر  بثقة  ذاك  اإذ  اأ�شعر  اأن  الطبيعي  من 

الم�شكوب،  اللبن  على  اأبكي  ال  فاأنا  بالنف�ض. 

ول�شُت م�شكونًا بالما�شي و�شخو�شه، فما كنت 

اأنا  وما  رجعة،  غير  اإلى  وولى  انتهى  قد  قبل 

تمامًا  مختلف  حياتي،  توا�شع  على  االآن،  فيه 

باختالف نظرتي لنف�شي وقناعتي اأنني حققت 

�شيئًا في حياتي.. قد ال يكون الم�شتحيل، ولكنه 

اأقرب منه على نحو اأو اآخر بالن�شبة لي!

معوقًا،  اأكون  اأن  اإرادتي  بمح�ض  اأختر  لم  اأنا 

الحياة  في  االأ�شياء  معظم  غرار  وعلى  لكن 

هناك وجه اآخر للعملة.. لذا فاأنا دائما اأبحث 

لم  ما  فيه  اأجد  لعلي  لل�شيء  االآخر  الوجه  عن 

اأن نجاحي في  اأجده في الوجه االأول. ال �شـك 

تجاوز محنتي، ومن ثم الكتابة عنها ب�شفافية 

غير معهودة، اأ�شفى على حياتي بعدًا لم اأحلم 

به، وعزز من تقدير االآخرين لي.   

كان من الطبيعي، بعد االأ�شداء االإيجابية التي 

في  التفكير  اأعيد  اأن  ال�شبر«،  »مذاق  حققها 

اأن اعتقدُت  ـ بعد  الكتابة  قدرتى على موا�شلة 

و�شيكون  االأول  عملي  هو  ال�شبر«   »مذاق  اأن 

االأخير. 

التي دخلت  ال�شردية،  الكتابة  اأ�شبحت  وهكذا 

الم�شادفة،  باب  ومن  جدا  متاأخرًا  دهاليزها 

والت�شدي  االألم  لمقاومة  اأ�شلحتي  اأهم  اأحد 

ُتزيُل  ال  وقد  الجرح  ُت�شفي  ال  قد  لتبعاته.. 

خط  وغدت  له،  جيد  م�شكن  ولكنها  وجعه، 

تدفعني  الذي  االنزواء  لمقاومة  االأول  دفاعي 

اإليه االإعاقة.. �شواء �شببها داعياتها ال�شحية 

اأو ما تفر�شه البيئة االجتماعية اأو المادية.
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البحثية  النظر  ووجهات  االآراء  تعددت  وقد 

عن  ف�شال  القراءة  �شعوبات  معالجة  حول 

تبقى  ولكن   القرائية،  بالمهارات  التعريف 

من  �شورة  بمثابة  االأمر  نهاية  في  القراءة 

والمقاطع  الحروف  لفظ  فاإن  التفكير،  �شور 

مع  �شليما  لفظا  الخ   ... والجمل  والكلمات 

واإدراك  الت�شكيل(  )عالمات  ال�شبط  مراعاة 

المعنى يتطلب تفعيل درجات عالية من االنتباه 

االأمر  ت�شبيه  ويمكن  القارئ  لدى  والتركيز 

ينظر  المركبة  قائد  إن  حيث  المركبة  بقيادة 

اإلى الطريق نظرة االنتباه والحذر ويتكيف في 

ال�شير ح�شب ما يقت�شيه الموقف على الطريق 

فهو في تفكير دائم ونظر. ولذا تلوح في االأفق 

وتوجيه  تنمية  اأهمية  الباحثين-  –عند  االآن 

اإلشكاليات الصوتية
 المعرقلة آلليات القراءة عند األطفال

خميس   زهران
اختصاصى علم نفس 

صعوبات التعلم النوعية

الجوانب العقلية المتعقلة بالتفكير عند الطفل 

في التعلم القراءة وفي التعليم المدر�شي فيما 

بعد، وقد حاولت ح�شر اأهم المظاهر اأو مواقع 

وقوع  الخطاأ  في عملية القراءة عند الطالب 

الحلقة  مدار�ض  في  القراءة  �شعوبات  ذوي 

ال�شوتية  »الم�شائل  عليها  واأطلقت  الثانية 

وهي  االطفال«  عند  القراءة  الآليات  المعرقلة 

الر�شم  اأو  العربية  باالأوثوجرافية  خا�شة 

االإمالئي العربي.

اوال: خ�شائ�ض االأبجدية: 

دون  من  القراءة  الطفل  يتعلم  اأن  يمكن  ال  

الهجاء  فحروف  الهجاء،  حروف  يعرف  اأن 

فال  الكلمات،  بناء  في  االأ�شا�شية  اللبنات  هي 

في  الطفل  يتعلمه  ما  اأهم  مقدمة  في  القراءة  تعتبر 

المنطوقة  اللغة  الطفل  يكت�سب  اأن  فبعد  المدر�سة 

التفاعل  اإطار  في  ي�سمعها  التي  ال�سمعية(  )ال�سفهية 

اإلى  ما�سة  بحاجة  الطفل  يكون  الأ�سري  الجتماعي 

اأن يفهم اللغة المكتوبة )القراءة( ومن ثمة التعبير 

عن نف�سه بوا�سطتها ) الكتابة (. فالقراءة والكتابة  

بال�ستمرار،  يتفاعالن  لنهر واحد ومنطقتان  رافدان 

الكتابة  في  ال�سعف  اإلى  يوؤدي  القراءة  في  فال�سعف 

اأن  اأول  عليه  الكتابة  عملية  في  الطفل  يتقدم  ولكي 

يتقن المهارات القرائية .

تعلم  وفكرة  الحروف،  دون  من  للكلمة  كيان 

الأن  �شرحها،  ي�شعب  مجردة   فكرة  االأبجدية 

هذه الحروف ال معنى لها، فهي وحدات �شوتية 

ت�شقط  ولذلك   .phoneme جدا  �شغيرة 

وال  الطفل،  حفظ  ذاكرة  من  الحروف  هذه 

ي�شتطيع اأن يتذكرها اإال حينما ينظر اإلي �شور 

االأ�شياء التي تبداأ بتلك الحروف )اأرنب/باب/ 

حولها  تتبلور  الحروف  م�شاألة  اإن  تمر/...(. 

عدة اإ�شكاليات اأهمها : 

عدد الحروف:
كثير من االأطفال ال يعرف على وجه التحديد 

الحروف  عدد  بين  ويخلط  الحروف،  عدد 

الحروف  عدد  معرفة  اإن  االأ�شوات،  وعدد 

هذه  اأ�شكال  بين  فنية  مقارنات  الطفل  تعطي 

منها،  المت�شابهة  الحروف  وخا�شة  الحروف، 

اإذ اأن لكل حرف اأخًا ي�شبهه في ال�شكل ويختلف 

الطفل  في�شتطيع  النطق،  اأو  ال�شوت  في  عنه 

في  المت�شابهة  المختلفة  الحروف  يربط  اأن 

قوائم ثنائية ثابتة في الذاكرة ) ر / ز ( )�ض/ 

�ض( )ف/ ق( وبذلك ت�شهل عليه عملية حفظ 

الحروف.

الحروف المتشابهة: 
عدة  لها  والع�شرون  الثمانية  الهجاء  حروف 

مخارج وهي خم�شة: الجوف/الحلق / الل�شان/ 

حرف  كل  نطق  ويتم  الخي�شوم.   ال�شفتان/ 

عدة  تخرج  اأن  يمكن  المخرج،  مو�شع  بح�شب 

اأ�شوات من مخرج واحد، ولكن بطرق مختلفة، 

المت�شابهة  الحروف  م�شكلة  لنا  تظهر  وهنا 

وخا�شة اللثوية )ظ / ذ/ث( والحروف االأ�شلية  

اأو حروف الت�شفير وهي )�ض/ �ض/ ز(  وهذه 

 : الحروف تقع على م�شتويين، الم�شتوى االأول 

المت�شابهة في ال�شكل كما في )ر / ز ( )ع /غ( 

والم�شتوى الثاني المت�شابهة في ال�شوت وهذا 

م�شتوى اأ�شعب عند االأطفال، كحروف ال�شفير 

) �ض / �ض / ز ( والحروف اللثوية ) ظ / ذ 

/ ث ( ... اإلخ.
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اأ�شكال الحرف الواحد في الموا�شع المختلفة 

�شمن الكلمة الواحدة: 

وهذا االأمر في غاية من االأهمية، فللحرف في 

اأخرى ف�شال عن ال�شورة  العربية ثالث �شور 

في  يكون  فعندما  )الجرافيم(،  له  الرئي�شة 

وفي  معينًا،  �شكال  الحرف  ياأخذ  الكلمة  اأول 

اأخير  وفي  اآخر   �شكال  له  يكون  الكلمة  و�شط 

يتغير  اأحيانا  بل  وهكذا،  ثالث...  �شكٌل  الكلمة 

�شورة  مثال  كلية،  ب�شورة  الحرف  �شكل 

الكلمة )كــ( متخلف عن  اأول  حرف )ك( في 

االألف  وحرف  )ك(،  المجردة  الكاف  �شورة 

وحرف الالم عندما يكونان في و�شط الكلمة، 

لكل واحد منهما، مثال  يختلف جهة االت�شال 

)�شامي( و )�شلمي( فاالألف في الو�شط يت�شل 

بجهة اليمين، والالم في الو�شط يت�شل بجهة 

اإلى  النهاية  في  راجع  االأمر  وهذا  الي�شار. 

وله  المنف�شلة.  والحروف  المت�شلة  الحروف 

اأثر كبير في الر�شم االإمالئي للكلمة. 

حروف  مع  الق�شيرة  الحركات  اأ�شوات  ثانيا: 

الهجاء: 

في  فنية  م�شكلة  االأطفال  من  العديد  يواجه 

مع   )   ِ/   ُ/   َ( الق�شيرة  الحركات  اأ�شوات 

ما  حرف  نطق  يتم  كيف  ف  الهجاء،   حروف 

الحرف  �شوت  يتغير  حيث  ؟،  ما   الحركة  مع 

تبعا للحركة الق�شيرة ) َب / ُب / ِب (.  وهذا 

الحركة  نتيجة  الحرف  �شوت  في  االختالف 

نف�شها وارتباط الحرف به، وهو ما اأ�شرنا اإليه 

اأ�شغر وحدة  . فالفونيم   phoneme بـــ فونيم 

�شوتية لي�ض لها معنى ينطق بها الجهاز ال�شوتي 

  Grapheme عند االإن�شان في حين الجرافيم

هو الرمز الكتابي لذاك الفونيم، وتتكون اللغة 

 28   : )فونيم(  �شوتية  وحدة   34 من  العربية 

حرف هجاء �شاكن )1( )ال�شوامت( مع )3( 

 )3( ومع  المد(  )حروف  طويلة  م�شوتات 

ثالث م�شوتات ق�شيرة. وفي حقيقة االأمر اإن 

م�شكلة اأ�شوات الحركات الق�شيرة مع حروف 

الهجاء يجب اأن ننظر اإليها من ثالثة جوانب، 

الحرف،  على  الق�شيرة  الحركة  موقع  اأوال: 

فالفتحة وال�شمة تكونان في االأعلى اأم الك�شرة 

هذه  يعرفون  ال  اأطفال  فثمة  االأ�شفل.  في 

االآخر   وال�شيء  الق�شيرة.  للحركات  المواقع 

غاية  في  م�شاألة  وهي  ؟  الحركة  هذه  �شكل 

من االأهمية : فالفتحة �شكلها خط مائل اأعلى 

الحرف والك�شرة اأي�شا خط مائل ولكن اأ�شفل 

فيظن  �شغيرة،  واو  وهي  ال�شمة  اأما  الحرف، 

بع�ض االأطفال اأنها فعال واو �شغيرة .

واأخيرا اختالف في النطق لكل حركة من هذه 

اإذن  الواحد.  الحرف  على  الثالث  الحركات 

نحن اأمام ثالث م�شائل يجب اأن يفهما الطفل 

عن الحركة الق�شيرة مع حرف الهجاء :

الم�شاألة االأولى : اأ�شكال هذه الحركات الثالث 

على  من  حركة  كل  موقع   : الثانية  الم�شاألة   -

كل  نطق  طبيعة   : الثالثة  الم�شاألة   - الحرف  

حركة مع الحرف .

حروف  مع  الطويلة  الحركات  اأ�شوات  ثالثا: 

الهجاء: 

الطويلة  الم�شوتات  اأو  الطويلة  الحركات 

االأ�شوات  ( من  / ي  و   / ا   ( المد(  )حروف 

وبين  بينها  يميز  اأن  الطفل  ي�شتطيع  ال  التي 

فالحركات  الق�شيرة،  الحركات  اأ�شوات 

الحركات  الأ�شوات  امتداد  هي  الطويلة 

»الفتحة  االألف  على  يطلق  ولذلك  الق�شيرة، 

الطويلة«  في القراءات ال�شوتية، وتعبر ال�شمة 

هذا  وفي  الياء.  عن  الك�شرة  وتعبر  الواو   عن 

الجانب تظهر  االإ�شكاليات التالية 

1 / التميز ال�شمعي وال�شوتي واالختالط بين 

الحركات الطويلة والق�شيرة  مثال  بين الفتحة 

واالألف ) َكَتَب / َكاَتَب (. 

الطويلة  للحركات  ال�شوتي  المد  مقدار   /  2

ال  فالطفل  الق�شيرة،  الحركات  مع  مقارنة 

يقراأ  هل  المقدار،  هذا  في  التحكم  يعرف 

وكيف  ؟  الفم  فتح  ن�شبي مقدار  ب�شوت  )َك( 

وعلى  ؟  االأعلى  نحو  اأطول  ب�شوت  )كا(  يقراأ 

اأي مقدار ؟ 

اأو مواقع وقوع  الخطاأ  في  اإن هذه المظاهر   

عملية القراءة  اأو ما ي�شمى في نظري »الم�شائل 

ال�شوتية المعرقلة« توؤدي في نهاية الحال -عند 

االأطفال،  عند  القراءة  ع�شر  اإلي  تفاقمها- 

ويتطلب االأمر حينئذ التدخل العالجي الفعال 

لت�شدي هذه الم�شائل ال�شوتية المعرقلة. 

--------------------------

)1( مع اأخذ في االعتبار اأن ) ا / و / ي(  من 

ولين(،  علة  حروف  )وت�شمى  الهجاء  حروف 

 ،! طويلة  حركات  من  تعتبر  الوقت  نف�ض  وفي 

حركة  وقبلها  متحركة  اأو  �شاكنة  كانت  فاإذا 

ولين  علة  بحروف  �شميت  لها  متجان�شة  غير 

وهي �شمن حروف الهجاء لــ28. اأما اإذا كانت 

�شميت  لها  متجان�شة  حركة  وقبلها  �شاكنة 

بحروف المد )وهي الحركات الطويلة( .

مخارج حروف العربية

العزيز �شديقي 

ال�شري والخا�ض جدا..

يختفي  حتى  ويت�شاءل  العالم،  هذا  �شعيف  هو  كم  تخيل 

بها  تكب�ض  اأو  النقال  جهازك  بها  تغلق  اإ�شبع  بحركة  تماما 

نوافذ  من  التناثر  عن  �شيء  كل  فيتوقف  حا�شوبك،  �شا�شة 

اإلكترونية ال تعلم حتى متى فتحتها!

�شادق  هو  ما  بين  االلتبا�ض  نف�شك  في  ت�شاعد  مرة  كم 

وكاذب؟

اأ�شخا�ض �شفافون جدا، اأو هكذا يبدو لنا، يقولون كل �شيء 

من  اأنه  حديثه  اأثناء  اأحدهم  يوؤكد  وقد  حياتهم،  يخ�ض 

االأف�شل اأن ن�شمع عنه اأو  منه ال من االآخرين.

غير  تبدو  كثيرة  باأ�شياء  يخبرنا  ال�شفاف  ال�شخ�ض  هل 

لل�شيطرة  و�شيلته  هي  وهل  منها؟  اأ�شد  اأمرا  ليخبئ  عادية 

على ت�شوراتنا حوله؟

التي  احتماالته  مع  ياأتي  �شيء  كل  �شديقي،  يا  لي  بالن�شبة 

فال  �شاحبه  تخ�ض  اأ�شباب  له  �شريح  حديث  وكل  تخ�شه، 

تقع في دائرة احتماالت �شدق الكالم وعدمه دون التفكير 

حقائق  لد�ض  اأداة  ال�شادق  الكالم  هذا  يكون  اأن  باحتمال 

بكثير! اأهم 

رسائل إلى صديقي السري

مروة يعقوب

 في كل �شيء، واالحتماالت ال تملك م�شارا واحدا، فال تكن 

و�شفافا..  �شهال  كان  ما  خا�شة  �شيء،  كل  تجاه  مطمئنا 

حالة   هي  ال�شفافية  باأن  متاأكدا  يجعلك  الذي  ما  اأعني 

�شدق تام؟!

اأتركك لتنال من االإجابة اأو ينال ال�شوؤال منك.

اأيها  الرائع غير المرئي.. اأخبرني عن مدينتك:

غ�شلها  قبل  التراب  في  وتطم�شونها  اأ�شابعكم  تلعقون  هل 

بالماء حتى ال ت�شل رائحة الطعام للفقراء؟

حيث اأعي�ض، حققنا تقدما مذهال في ذلك، وتجنبا لفقدان 

–من �شديدي الحر�ض- ممن  البع�ض  ما يثبت تقدمنا فاإن 

يقدم يده اأمام فم محتاج يوثق بيده االأخرى »مدة يده« كي 

ال ي�شكك حاقد بحب النا�ض للخير.

في  �شبقوك  بمن  وتثق  كاف  ب�شكل  حري�شا  كنت  واإن 

ما  خارج  المك�شورة  االأبواب  عن  تبحث  فلن  الم�شلك  هذا 

التواجد  يكفيك  اإنه  حيث  الم�شورة؛  األبوماتهم  اأظهرته 

ت�شكك  القبلة فال  تجاه  يعرفون  اإنهم  قبلك.  تواجدوا  حيث 

في بو�شلتهم وال تبحث بعدهم.

وقلبك لمدينتك  ال�شالم 

نف�سك
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باحث في التاريخ البريدي وهاٍو مرموق في جمع الطوابع

خالد المعمري: أحرص في المقام األول 

على  جمع الطوابع العمانية واقتنائها 
البريدي،  التاريخ  مجال  في  دوؤوب  باحث  هو 

وهاٍو محترف لجمع الطوابع. بداأ لديه ع�سق 

اأحد  الآن  اأ�سبح  حتى  مبكرا  الهواية  هذه 

الخارجية  لم�ساركاته  نظرا  البارزة  الأ�سماء 

ثري  واإر�سيف  معرفي  ر�سيد  من  يملك  وما 

من  يقدمه  وما  النادرة  والعمالت  الطوابع  من 

اأبحاث ودرا�سات غنية في هذا المجال.

خالد  المثابر  والهاوي  الدوؤوب  الباحث  اإنه 

وعا�سق  بهوايته  موؤمن  ع�سامي   .. المعمري 

اإلى  فعالية  ومن  لآخر،  بلد  من  ي�سافر  لها. 

عالقاته  ويعمق  التوا�سل  ج�سور  يمد  اأخرى، 

بالمعنيين اأفرادا وموؤ�س�سات، بحثا عن معلومة 

حوار: التكويناأو الح�سول على لقية نادرة ي�سيفها اإلى ر�سيده 

َل خالد المعمري ال�سلطنة في عدة  الغني. مثَّ

اأحرز  خارجية،  ومعار�س  وفعاليات  محافل 

فيها مراكز متقدمة عن اأبحاثه النوعية التي 

ي�ستعد  وهو  التحكيم.  لجان  بتقدير  حظيت 

ال�سارقة،  اإمارة   القادمة في  حاليا لم�ساركته 

خالل  المتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة 

الت�سامح  عام  بمنا�سبة  الجاري،  نوفمبر  �سهر 

2019م.

المعمري  التالي نتعرف على خالد  في الحوار 

وم�سواره الطويل وم�ساركاته واأهم التحديات 

التي واجهها، اإلى جانب تطلعاته واأمانيه التي 

ي�سعى لتحقيقها ...

قصاصة صغيرة مسافرة
بداية  عن  �شاألناه  معه  حديثنا  م�شتهل  في 

الهواية فاأجاب قائال: كانت البداية في مرحلة 

الدرا�شة االبتدائية عن طريق المرا�شلة وتبادل 

الطوابع. حينها لم نكن نعطي اأي اأهمية للطابع 

البريدي من حيث الندرة والمحافظة اأوندرك 

قيمته اأو ماذا يمثل للبلد، الأنه لم توجد لدينا 

الطابع  يمثله  بما  عميق  اإلمام  اأو  ثقافة  وقتها 

التى  ال�شغيرة  الق�شا�شة  هذه  البريدي، 

نكن  لم  قيود.   اأي  بدون  العالم  وتلف  ت�شافر 

اأو  الم�شتخدم  غير  الطابع  يمثل  ماذا  نعرف 

الأننا  الم�شافرة،  الر�شالة  اأو  المختوم  الطابع 

واأي�شا  حاليا  المتوفرة  للو�شائل  نفتقر  كنا 

لالأندية اأو الجمعيات المخت�شة.

االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  انت�شار  ومع 

وتوفرت   اأف�شل،  ب�شكل  المهمة  �شهلت 

نعتمد  خا�شة  وكتالوجات  مراجع 

البريدي، الطابع  وفهم  لتحليل   عليها 

حول  اأكثر  باالنت�شار  الطوابع  هواية  وبداأت 

التى  والمزادات  المعار�ض  تقام  واالآن  العالم. 

اأن  العلم  مع  البريدية،  الطوابع  بهواية  تهتم 

الهواية كانت مح�شورة فقط على بع�ض الدول 

العربية،  الدول  اإلى  االأوروبية وو�شلت متاأخرة 

العربية  الدول  اأغلب  تقام في  اليوم  واأ�شبحت 

اأعلى الم�شتويات، ويتناف�ض فيها  معار�ض على 

هواة الطوابع العرب.

جمع  على  الطوابع  هواية  تقت�سر  ل 

مجالت  توجد  واإنما  فقط  الطوابع 

اأخرى.. هل لك اأن تو�سح لنا ذلك؟

ويجب  عامة،  ثقافه  هي  الطوابع  هواية  تعد 

الطابع  اأهمية  معرفة  الهاوي  اأو  الجامع  على 

بمنا�شبة  �شدر  طابع  كل  الأن  للبلد،  يمثله  وما 

الختيار  الطوابع  جامع  يتجه  هنا  ومن  معينة. 

الهواة  اأ�شهر  اأن  واأق�شد  التخ�ش�ض،  نوع 

الطوابع  كل  االأول  بالمقام  يجمعون  العالميين 

بجمع  يتميز  وثانيا  دولهم،  اأ�شدرتها  التى 

مو�شوع معين كطوابع الحيوانات اأو ال�شيارات 

المنا�شبات  اأو  الزعماء  اأو  الطائرات  اأو 

ما  وهذا  تخ�ش�شا،  ي�شمى  وهنا  الريا�شية، 

يميزه عن الهواة االآخرين.

في  كباحث  اأنت  اهتمامك  ب�ساأن  وماذا 

التاريخ البريدي وجامع للطوابع؟

اأنا اأحر�ض على  جمع واقتناء الطوابع العمانية 

أَْقَدم بطاقة بريدية خليجية 
أرسلت من السلطنة وأول 

ظهور للبطاقات في 
الواليات المتحدة
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الم�شتركة،  الطوابع  اإلى جانب  االأول،  بالمقام 

الدول.  اأغلب  عند  الموحدة  االإ�شدارات  وهي 

البريدية  البطاقات  جمع  اإلى  فاتجهت 

الم�شورة )post card( والمغلفات الم�شافرة 

والمختومة.  المر�شلة  الر�شائل   وتعني 

اأقوم  الأني  مميزا،  اأعتبره  التخ�ش�ض  وهذا 

بجمع البطاقات البريدية من كل دول العالم، 

المر�شل  الدولة  طوابع  عليها  تكون  اأن  �شرط 

منها البطاقة وعليها ختم تلك الدولة. 

وهنا اأ�شير اإلى اأن اأقدم بطاقة بريدية خليجية 

اأول ظهور  اأر�شلت من �شلطنة عمان، كما كان 

المتحدة  الواليات  في  البريدية  للبطاقات 

االأمريكية عام 1861م.

بطاقات من الفضاء

التخ�س�س  هذا  في  حققته  الذي  وما 

واأ�سفرت عنه جهودك حتى الآن؟

من   بطاقات  بامتالك  كبيرا  �شوطا  قطعت 

ال�شعبة  الدول  بع�ض  فيها  بما  الدول  اأغلب 

فيها  يوجد  ال  والتى  والم�شتعمرات  والنادرة 

هواة اأو جمعيات اأو و�شائل توا�شل كاأفغان�شتان 

بطاقات  اأي�شا  لدي  وتتوفر  ال�شمالية.  وكوريا 

من دول لم تنل اعترافا كليا من االأمم المتحدة 

لكنها ت�شدر طوابع  نهائيا  بها  اأو غير معترف 

للمرا�شالت الداخلية، واأح�شل عليها عن طريق 

بطريقتهم  يوفرونها  الذين  االأ�شدقاء  بع�ض 

اأر�شلت  بطاقة  وهناك  هناك.  من  الخا�شة 

)انتارتيكا(.  الجنوبية  القطبية  القارة  من  لي 

ويعد هذا تحديا كبيرا حيث ي�شكن هناك 135 

بريد،  مكتب  لديهم  يوجد  وال  فقط  �شخ�شا 

ولكنها �شتر�شل من محطة االأبحاث وقد ي�شتغرق 

محاوالت  هناك  واأي�شا  �شنة،  حوالي  و�شولها 

نظرا  البريدية،  البطاقات  جمع  كهواة  بيننا 

وكالة  لكوني ع�شوا في مجموعات عالمية، مع 

باإر�شال  لم�شاعداتنا  نا�شا  االأمريكية  الف�شاء 

الدولية.  المحطة  من  الف�شاء  من  بطاقات 

ولكن  غريبا  �شيئا  هذا  يعد  الحال  وبطبيعة 

ال�شرط اأن تختم البطاقات في الف�شاء.

اإذن الم�ساألة لي�ست بتلك ال�سهولة واإنما 

هي �سعبة وفي غاية التعقيد اأحيانا؟

كهواة  تواجهنا  التى  ال�شعوبات  ومن   .. نعم 

عليها  المتنازع  الدول  من  البطاقات  جمع 

المتحدة  االأمم  قوة  بحاميتها  تقوم  التى 

الختم.  على  الح�شول  ي�شعب  الأنه  »اليونفيل« 

ولكن  البريدية،  للبطاقات  بالن�شبة  هذا 

عالميا ت�شمى  اأخرى  بطاقات  اأي�شا   توجد 

 FOTW وتخت�شر  )Flags of the World(

وهذه ت�شدرها �شركة خا�شة في رومانيا لهواة 

في  االأ�شعب  التحدي  وتعد  البطاقات،  جمع 

ال�شل�شلة  تجمع  اأن  عليك  يتعين  اإذ  الهواية، 

كاملة مختومة بطوابعها. 

أُرِسلَْت لي بطاقة من 
منطقة يسكنها ١35 
شخصا فقط وال يوجد 

لديهم مكتب بريد

كما نواجه �شعوبات بالغة في الدول االأفريقية 

التى تفتقر اإلى وجود مكاتب بريد �شوى  مكتب 

اأو مكتبين وعدم وجود اأ�شخا�ض متعاونين في 

اإلى  هذا  في  ال�شبب  ويعود  الطوابع.  اإر�شال 

قطعت  ذلك  ورغم  هناك.  الدائرة  الحروب 

اأغلب  طوابع  على  الح�شول  في  كبيرا  �شوطا 

الدول ال�شعبة، التي ت�شمى لدى الهواة »الدول 

النادرة« لقلة الهواة فيها.

الإ�سافية  والمعارف  الثقافة  هي  وما 

هوايتك  خالل  من  عليها  تح�سل  التي 

هذه؟

بع�ض  على  تعرفت  الهواية  هذه  خالل  من 

الدول لم تكن معروفة لدي، كما عرفت تاريخ 

وجغرافيا بع�ض الدول. وعل �شبيل المثال بعد 

زالت  ما  دول  اإلى  ال�شوفييتي  االتحاد  تفكك 

بدوري  وانا  اال�شتقالل،  تحاول  دول  هناك 

اأبحث عن بطاقات اأو مغلفات اأجمعها من تلك 

الدويالت  اأو  الدول  هذه  �شمن  ومن  الدول، 

يامالو  ومقاطعة  �شاخا،  وجمهورية  )اأنغو�شيا، 

واأبخازيا،  الذاتي،  بالحكم  المتمتعة  نينيت�ض 

هذه  وكل  وداغ�شتان،  القرم،  جزيرة  و�شبه 

الرو�شية(. ال�شيادة  تحت  موجودة    الدول 

ت�سميها  التي  المغلفات  عن  وماذا 

الح�سول  �سعوبات  هي  ما  »م�سافرة«.. 

عليها؟

المر�شلة  المغلفات  اأو  الم�شافرة  المغلفات 

حلما  اعتبرها  تقريبا  العالم  دول  من  لي 

مغلفات  الأجمع  تحقيقها،  اإلى  اأ�شعى  واأمنية 

والتابعة  الر�شمية  العالم  دول  كل  من 

غير  والدول  التابعة  والدول  المتحدة  لالأمم 

كاملة  االأفريقية  الدول  وخا�شة  بها،  معترف 

اأغلب  لدي  اكتملت  وقد  والم�شتعمرات. 

واأمريكا  واأوروبا  اآ�شيا  فيها  بما  القارات 

فيما  واأوقيانو�شيا،  والجنوبية  ال�شمالية 

المغلفات  وحتى  فقط.  الب�شيط  الجزء  تبقى 

واعالمها،  الدول  �شعار  تحمل  اأجمعها  التى 

يحتوى  خا�ض  ت�شميم  ذات  مغلفات  وبع�شها 

على معلم تراثي اأو �شيء يرمز لتلك الدولة.

مغلف  على  الح�شول  في  ال�شعوبة  وكانت    

وهلل  ولكن  الفاتيكان،  دولة  من  وبطاقة 

وما  هناك،  من  مغلف  على  ح�شلت  الحمد 

عدة  على  للح�شول  جارية  المحاولة  زالت 

الفاتيكا.  في  البابا  مقر  من  مختومة  مغلفات 

وقارية  عالمية  للطوابع  معار�ض  هناك  واأي�شا 

وبطاقات  مغلفات  خاللها  ت�شدر  واإقليمية، 

اقتنائها،  على  دائما  واأحر�ض  للهواة،  خا�شة 

من خالل االأ�شدقاء الموجودين هناك، اأو من 

خالل الم�شاركة بالمعار�ض.

حصلت على مغلف من 
الفاتيكان والمحاولة جارية 

للحصول على مغلفات 
مختومة من مقر البابا

الرسائل اإللكترونية أثرت 
سلبا على الهواية وقّل 

استخدام الطوابع 

مع رئي�ض النادي القطري لهواة الطوابع وموؤظفة بريد االأمم المتحدة واأحد الهواة من بريطانيا

ممثلو دول الخليج  واأندوني�شيا وا�شتراليا في معر�ض ال�شارقة 2018 مع ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�ض مجل�ض ال�شارقة لالإعالم

تكريم في المملكة العربية ال�شعودية
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طابع الملكة فكتوريا

وما راأيك في هواية الطوابع في الوطن 

العربي عامة وعمان خا�سة؟

بالوطن  والعمالت  الطوابع  هواية  ان  اأرى 

لها  واأ�شبحت  جديدا  منحى  اأخذت  العربي 

الخبرات،  كافة  ت�شم  خا�شة  واأندية  جمعيات 

ولكن في الفترة االأخيرة رجحت كفة العمالت 

على  اإقباال  اأكثر  الهواة  واأ�شبح  االنت�شار،  في 

الملوك«  »هواية  عن  العمالت  واقتناء  جمع 

اإ�شدار  مع  بداأت  التى  الطوابع  جمع  هواية 

 ،1840 عام  بريطانيا  في  بالعالم  طابع  اأول 

 Penny وي�شمى  فكتوريا  الملكة  �شورة  وحمل 

تظهر  بدات  طوابع  عدة  اإ�شدار  ومع   ،black

حتى  الهواة  عدد  وكثر  المالأ  على  الهواية 

في  ولكن  والخليج،  العربي  العالم  اإلى  و�شلت 

الفترة االأخيرة اأخذت هواية جمع الطوابع في 

ون�شتطيع  العربية.  الدول  اأغلب  في  التراجع 

القول اإن ال�شبب في تراجع هواية الطوابع يعود 

اإلى اأن الر�شائل باتت اإلكترونية مثل الوات�شاب 

والفي�ض بوك ما اأثر �شلبا على هذه الهواية وقل 

ا�شتخدام الطوابع على المرا�شالت. وقد يكون 

ال�شبب اأي�شا في تحول اأغلب االإدارات البريدية 

من قطاع حكومي اإلى �شركات للقطاع الخا�ض 

ال�شابقة  الت�شاميم  اإلى  نفتقر  واأ�شبحنا 

المنا�شبة  عن  والمعبرة  باليد  والمر�شومة 

التى �شدر لها الطابع. اليوم نرى �شورا عادية 

عن  البعد  كل  بعيدة  وتكون  كطوابع  تو�شع 

المنا�شبة وال تحفز الهواة على اقتنائها. ومن 

االأ�شباب الرئي�شة اأي�شا ارتفاع اأ�شعار الطوابع 

المبالغ فيه كثيرا. قيمة اإ�شدار واحد االآن كنا 

ن�شتري به اإ�شدارات عام كامل. 

اأنه يتزايد  اإال  ورغم انخفا�ض عدد الهواة لدنا 

في الغرب. ففي اأمريكا وحدها بلغ ح�شب اآخر 

بريطانيا  وفي  هاٍو،  ماليين  ثالثة  اإح�شائية 

االأ�شابع.  على  يعدون  لدينا  بينما  هاو،  مليون 

ما هو ال�شبب، وهل �شت�شتمر الهواية مع ارتفاع 

ما  هذا  الت�شاميم؟  و�شعف  الطوابع  اأ�شعار 

�شيجيب عليه الجيل القادم الأنه هو من �شيتحمل 

يتعلق  فيما  البلد  تراث  على  المحافظة  عبء 

باقتناء الطابع الذي اأ�شبح االآن رمزا لكل بلد.

من  الكثير  تواجهون  اأنكم  جليا  يت�سج 

هذه  �سبيل  في  والتحديات  ال�سعوبات 

الهواية .. هل لك اأن تحدثنا عن جانب 

منها؟

تتمثل المعاناة الحقيقة لكل هاو في قلة الدعم 

الأن  معنويا،  ت�شجيعا  حتى  اأو  ماديا  كان  �شواء 

هذا الدعم يعطينا دافعا لال�شتمرار والعطاء. 

لالرتقاء  وبمالنا  الخا�ض  بوقتنا  ن�شحي  نحن 

بالهواية. والهواة يحتاجون اإلى من يمد لهم يد 

العون ويحت�شن طاقتهم ويحفزهم على الدعم 

والت�شجيع. وال بد من االعتراف بقيمة االإبداع 

الذي يقومون به، وتكريمهم باعتبار ما يقومون 

واإننا  بلدانهم.  اإنجازات  اإلى  ت�شاف  ثروة  به 

ناأمل عدم تجاهل دورنا في المجتمع كهواة، الأنا 

نوؤدي ر�شالة هادفة من خالل الطابع البريدي 

الذي يعد �شفيرا للبلد ورمزاً من رموزها.

المعار�س  في  بارزة  م�ساركات  لك 

هي  وما  لك؟  قدمت  ماذا   .. الخارجية 

الم�ساركة القادمة؟

المعار�ض  الم�شاركة في  اأحر�ض دائما على  اأنا 

وا�شعا  بابا  لي  فتحت  الأنها  الخليجية،  وخا�شة 

الخليج  هواة  كبار  على  وتعرفت  لالنت�شار، 

الهواية  في  �شبقونا  الذين  المحترفين  والهواة 

وهم اليوم مراجع لنا، الأني اأ�شبحت اأ�شت�شيرهم 

خالل  من  اأننا  كما  به.  اأقوم  خطوة  كل  في 

الفعاليات  �شمن  والمحا�شرات  الحلقات 

الم�شاحبة للمعار�ض تعرفنا اأكثر على الخطوات 

لنا  وفتحت  للم�شاركة،  المطلوبة  واال�شتراطات 

اآفاقًا جديدة للمعرفة واكت�شاب الخبرات.

عدة  في  ال�شلطنة  مثلت  باأن  ت�شرفت  وقد 

الأعرفه  اأكن  لم  كله  وهذا  خارجية،  معار�ض 

في  كزائر  المعار�ض  في  حا�شرا  اأكن  لم  لو 

في  م�شاركا  اأ�شبحت  اأن  اإلى  االأمر،  بداية 

اأغلب المعار�ض خارج عمان، التي حققت فيها 

نتائج اإيجابية. ومن االأ�شياء الم�شرفة لي اأي�شا 

التنفيذية  اللجنة  اجتماع  في  الم�شاركة  كانت 

لالتحاد الدولي لهواة الطوابع FIP  وانتخابات 

الرئي�ض في  وم�شاعدي  رئي�ض  االتحاد الختيار 

كوننا   ،2018 بانكوك  في  الدولي  المعر�ض 

اأع�شاء في االتحادين االآ�شيوي والدولي. وهذه 

المعار�ض  في  الم�شاركات  فوائد  من  واحدة 

في  عمان  ا�شم  ورفع  االنطالق   بوابة  الأنها 

المحافل الدولية. 

نضّحي بوقتنا ومالنا ونعاني 
من قلة الدعم سواء كان 

ماديا أو حتى تشجيعا

مواقع التواصل.. 
منصة تنفيذ المطالب

شيخة الشحية

لست أنت
 صاحب النسيان

)119(

اأيعقل اأن اأزور االأماكن وحدي

ونحن من اكت�شفناها �شويا

اأيعقل اأن تن�شاني وتن�شاها؟!

)120(

ل�شت اأنت �شاحب الن�شيان

اأنت الوفي للذكريات،

الوفي لالأيام، ولي..

)121(

اأنت روح حياتي 

فـ كيف لي اأن ال اأقترب منك

الطويلة  الم�شافات  اأطيع  اأن  لي  كيف 

والبعيدة؟!.

)122(

اأن يكبر حبك داخلي..

يعني اأن اأعي�شك عمرا

فال اأكتفي منك..

)123(

تجرفني الرياح عك�ض الطريق اإليك

فاأجدف واأ�شق الطريق اأحاول العودة

اإليك .. 

حتى نبقى �شويا..

)124(

هل تحارب االأيام كما اأحاربها الأجلك؟

هل ت�شكنك االآالم حين اأكون بعيدة عنك؟

تجيبني: نعم 

اأخبرتك:

وفي.. انت؛ للذكريات، ولي..

رغم  لحظة  في  القرار  فتنفذ  المعنية  الجهة 

وجود �شكاوى اأو مطالبات �شابقة قدمت فطال 

النظر في اأمرها.

ت�شهد مواقع التوا�شل االإجتماعي اليوم الكثير 

من المطالبات وكاأنها اأ�شبحت �شوت المواطن 

اأو المن�شة التي تخت�شر عليه الم�شافة، والغريب 

يتم  التي  الموؤ�ش�شات  اأو  الجهات  اأن  االأمر  في 

مطالبتها تواجه الخوف من بع�ض المغردين اأو 

وتتابعهم  موؤثرون  غالبيتهم  الأن  الم�شتخدمين 

اأو  الموؤ�ش�شات  لذلك  النا�ض،  كبيرة من  اأعداد 

الجهات المعنية باالأمر ت�شعر باالرتباك عندما 

عاجلة  مطالب  اأو  بمعلومات  مواجهتها  تتم 

التفاعل  في  البطيء  اأ�شلوبهم  مع  ت�شتقيم  ال 

والمعالجة فيلجاأون اإلى التنفيذ ال�شريع خ�شية 

الم�شتخدمين  �شاحات  في  الم�شكلة  انت�شار 

م�شوؤوليهم..  الى  ت�شل  ربما  او  والمتابعين.. 

االأعلى.

خدماتنا  في  نميل  كثيرا  اأ�شبحنا  الواقع  في 

اأن  ح�شاب  على  المباالة  وعدم  الك�شل  اإلى 

االأمر يمكن اأن ين�شى ويترك لالأيام، ماذا كان 

�شيحدث لو اأن المطالب قدمت ونفذت؟ بماذا 

الم�شوؤولون  يحب  ولماذا  �شي�شر؟  االأمر  كان 

ال�شاكت ويكرهون الناطق؟.

وال  ال�شهل..  باالأمر  لي�ض  القرارات  اتخاذ   

فقط  تعتمد  هي  نف�شه،  الوقت  في  ال�شعب 

على الموقف، اأو االأمر الذي يجب اتخاذ قرار 

نهائي فيه، والقرارات جوهر لالأعمال االإدارية 

ومح�شلة لالأفكار واالآراء التي ي�شعى االن�شان 

الدينية،  المجاالت  مختلف  في  تحقيقها  اإلى 

واالجتماعية  واالقت�شادية،  وال�شيا�شية، 

وغيرها من اأجل تحويلها اإلى واقع.

تقديمها عبر  يتم  اليوم  المطالب  والكثير من 

الأن  طبعا  وهذا  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

طريق  عن  تقدم  التي  المبا�شرة  البالغات 

جدية.  غير  تعتبر  قد  اأو  اإليها  ينظر  ال  الورق 

االأمر الذي يدفع البع�ض اإلى ا�شتخدام مواقع 

عبرها..  مطالبه  لتقديم  اأو  للتعبير  التوا�شل 

وبالطبع هذا ال ينطبق على كل المطالب فهي 

مختلفة ال�شاأن والجهة الموجه اإليها.

لماذا ال تنفذ المطالب والقرارات دون اللجوء 

نطيل  المواقع؟!،  في  والتغريد  الحديث  اإلى 

فتاأخذ  التنفيذ،  اإلى  ن�شل  حتى  اال�شتماع 

الم�شاألة عمقا اآخر بين الم�شتخدمين في�شبح 

تلك  كل  بين  يعار�ض  ومن  يوؤيد  من  هناك 

اأو  الموؤ�ش�شة  تاأتي  المت�شاربة  واالآراء  االأفكار 

طـالء.. حـروف
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مع زيادة �شغوط الحياة و�شعوبة الح�شول على فترات نوم كافية 

توفر  �شاعة،  ن�شف  تتجاوز  ال  التي  اليومية،  القيلولة  فاإن  ليال، 

للمرء الكثير من الفوائد ومنها:

المرء  ي�شعر  النوم،  �شاعة من  بعد ن�شف  اأكبر:  ب�شعادة  ال�شعور 

بالحيوية وال�شعادة والراحة، حيث تتم اإعادة �شحن طاقته.

والتركيز  االأداء  تح�شين  على  القيلولة  ت�شاعد  التركيز:  زيادة 

وتقلل من ارتكاب االأخطاء وتجنب الحوادث.

القيلولة  اأن  �شارالند  جامعة  في  باحثون  اأثبت  المخ:  قوة  زيادة 

ت�شاعد على تح�شين اأداء العقل بن�شبة %500.

المزيد من االبداع: اأكدت الدرا�شات اأن منطقة الدماغ الم�شوؤولة 

عن االبداع تكون اأكثر ن�شاطا بعد القيلولة.

وكلية  هارفارد  جامعة  في  اأجريت  درا�شة  اأثبتت  القلب:  �شحة 

الطب بجامعة اأثينا اأن االأ�شخا�ض الذين يداومون على اأخذ قيلولة 

يومية هم اأقل عر�شة لالإ�شابة باأمرا�ض القلب بن�شبة %37.

فوائد مدهشة للقيلولة 

تجعلك لن تتنازل عنها أبدا! 

وسادات الجل ..

 مفتاح جمال وشباب عيونك 

تعد و�شادات الجل »Gel Pads« بمثابة مفتاح جمال و�شباب 

العيون؛ حيث اإنها تحارب التجاعيد من ناحية وتمنح العيون 

اإطاللة �شاحرة ت�شع اإ�شراقا وحيوية من ناحية اأخرى.

وو�شحت خبيرة التجميل االألمانية بيرجيت هوبر اأن و�شادات 

الجلي�شرين  مثل  مركزة  فعالة  مواد  على  تحتوي  الجل 

بالعين  المحيط  للجلد  المرونة  ُتعيد  والتي  وال�شيراميد، 

وتمنحه مظهرا ينطق بالن�شارة وال�شباب.

و�شادة  و�شع  يتم  اأنه  هوبر  و�شحت  اال�شتعمال،  كيفية  وعن 

تكون  اأن  مراعاة  مع  بالعين،  المحيطة  المنطقة  على  الجل 

م�شتح�شرات  تطبيق  قبل  وجافة،  نظيفة  المنطقة  هذه 

العناية بالعين على النحو المعتاد، والتي ينبغي اأن تكون غنية 

بالدهون والمواد المرطبة. 

أخبار صحية

حذرت غرفة ال�شيادلة االألمان من �َشطر اأقرا�ض 

الدواء اإلى اأجزاء با�شتخدام ال�شكين اأو ما �شابه 

�شكين  اأن  الغرفة  وو�شحت  المطبخ،  اأدوات  من 

المطبخ قد يكون ملوثا بالجراثيم، وهو ما يوؤدي 

اأقرا�ض الدواء. وبدال من ذلك تن�شح  اإلى تلوث 

مع  المرفقة  التق�شيم  اأداة  با�شتخدام  الغرفة 

اأقرا�ض الدواء.

ال تستخدم السكين 

لَشطر أقراص الدواء! 

ممار�شة  اأن  االألمانية  اأوم�شاو«  »اأبوتيكن  مجلة  اأوردت 

الركبة،  مف�شل  تقوية  على  تعمل  باعتدال  الريا�شة 

ممار�شة  ينبغي  اأنه  بال�شحة  المعنية  المجلة  وو�شحت 

اإلى  م�شيرة  اأ�شبوعيا،  دقيقة   150 نحو  بمعدل  الريا�شة 

الم�شي  هي  الركبة  لمف�شل  المنا�شبة  الريا�شات  اأن 

وركوب الدراجات الهوائية، على عك�ض الريا�شات، التي 

تتطلب تغيير االتجاه ب�شرعة كريا�شات الكرة. 

الريا�شة  ممار�شة  في  المبالغة  اأن  من  المجلة  وحذرت 

في  بقطع  االإ�شابة  في  وتت�شبب  عك�شية  بنتائج  تاأتي 

المف�شلية«،  »بالِهالَلة  يعرف  بما  اأ�شرار  اأو  االأربطة 

التنك�شي  المف�شل  بالتهاب  لالإ�شابة  الطريق  يمهد  ما 

)الُف�شال العظمي(. 

الرياضة تقوي 
مفصل الركبة 
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معاناة  في  للتاأمل  التغريدة  هذه  ا�شتوقفتني 

الكثيرين من الموظفين الذين يق�شي معظمهم 

�شنوات ال�شباب في الدرا�شة واكت�شاب المعرفة 

لالن�شمام  توؤهله  التي  ال�شرورية  والمهارات 

الوقت  معظم  فيها  يق�شي  معينة  وظيفة  اإلى 

في  �شاعة   12 يقارب  ما  اإلى  يمتد  قد  الذي 

بع�ض االأحيان، يعود بعدها اإلى منزله واأ�شرته 

ليق�شي  االأ�شبوع  نهاية  اإجازة  ينتظر  منهكا 

اأحيانا  واالأ�شدقاء.  االأ�شرة  مع  الوقت  بع�ض 

ال�شداقات  دائرة  تقت�شر  الوقت،  مرور  ومع 

العمل  زمالء  على  االجتماعية  والعالقات 

الم�شتركة  الهموم  واأحيانا  الطموحات  حيث 

تجعل من الزمالء اأ�شدقاء، لكن البع�ض لي�ض 

اأحيانا  العمل  فبيئة  الدرجة،  لهذه  محظوظا 

والت�شلق  ال�شريف  غير  للتناف�ض  �شاحة  تكون 

والتملق الأ�شحاب ال�شلطة و�شناع القرار، مما 

ي�شبب الكثير من ال�شغوطـات النف�شية.

عام  ب�شكل  ال�شغوطـات  النف�ض  علماء  يعرف 

طبيعيـة  ج�شدية  ا�شـتجابة  عـن  عبـارة  باأنها 

الأي موقـف يجعلنـا ن�شـعر بالتهديـد، وال�شــعور 

دفاعاتنــا  ا�شتجابة  اإلى  يوؤدي  مما  بالخطــر 

حالــة  اتخــاذ  طريــق  عــن  تلقائيــًا  الج�شــدية 

لل�شغوطـات  باال�شــتجابة  تعرف  ا�شــتنفار 

وت�شـمل الت�شـارع فـي �شربـات القلـب والتنفــ�ض 

�شغــط  فــي  وارتفــاع  الع�شــالت  فــي  و�شــد 

الــدم.

ي�شبح  فاأحيانا  �شلبية،  ال�شغوطات  كل  لي�ض 

تكون  عندما  اإيجابيـا  �شيئا  منها  القليل 

زمنية  فترة  وخالل  معتدلـة  بم�شـتويات 

ق�شيرة تحفزنا على العمل وتعـزز مـن م�شـتوى 

التحديـات  علـى  التغلـب  اإلـى  وتدفعنا  التركيـز 

مثـال  يحـدث  كمـا  الحيـاة،  فـي  تواجهنـا  التـي 

بمهلـة  االلتـزام  اأو  المتحان  التح�شير  عند 

من  فالقليل  مـا.  عمـل  الإنجـاز  محـددة  زمنيـة 
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االحتراق النفسي المهني 

ترتيب  في  يقظا  مثال  الطالب  يجعل  القلق 

وتاأجيل  الدرو�ض  مذاكرة  على  والتركيز  وقته 

بعد  ما  اإلى  االأ�شدقاء  مع  والخروج  المرح 

فترة االمتحانات، لكن اإذا ارتفع م�شتوى القلق 

�شلبا  يوؤثر  ذلك  فاإن  له  التعر�ض  فترة  وطالت 

على اال�شتيعاب والتركيز واالأداء العام .

ال�شحة  منظمة  اأ�شافت   2019 مايو  في 

المهني«  النف�شي  العالمية م�شطلح »االحتراق 

الدولي  االإح�شائي  »الت�شنيف  قائمة  اإلى 

لالأمرا�ض«، وقد تم تعريف »االحتراق النف�شي 

العمل  مكان  في  مزمن  »اإجهاد  باأنه  المهني« 

لم تتم اإدارته بنجاح«، وي�شاحب هذا االإجهاد 

الفرد  �شعور  وهي  محددة  اأعرا�ض  ثالثة 

من  والمعاناة  االإرهاق،  اأو  الطاقة  با�شتنزاف 

اأو  ال�شلبية  الم�شاعر  وزيادة  الذهني  ال�شغط 

وانخفا�ض  الفرد،  بعمل  المتعلقة  ال�شخرية 

الكفاءة المهنية للموظف.

االحتراق  مفهوم  بين  التفريق  ويمكن 
في  النفسية  بالضغوط  وارتباطه  النفسي 

ثالث خصائص:

العمل  �شغوط  من  النف�شي  االحتراق  ينتج  ـ   1

وازدياد حجم  االأدوار  ت�شارب  نتيجة  النف�شية 

العمل.

الذين  لالأ�شخا�ض  عادة  االحتراق  يحدث  ـ   2

االأعمال  الأداء  مثالية  روؤية  يتبنون  ما  عادة 

واال�شطالع بالم�شوؤوليات المهنية.

ـ يرتبط االحتراق عادة بالمهام التي يتعذر   3

الزمنية  الفترة  ال�شخ�ض تحقيقها خالل  على 

اأر�سل لي اأحد الأ�سدقاء تغريدة لكاتب خليجي يقول فيها: »يا 

�سديقي، في وظيفتك ل تحاول اأن تلعب دور البطولة وترهق 

حولك  من  فمعظم  الوظيفي،  الحتراق  اإلى  بها  وت�سل  نف�سك 

وفي  متميزة،  كفاءة  اأو  مثالي  موظف  اأنك  بحقيقة  يهتمون  ل 

الغالب لن تح�سل على تقدير معنوي اأو مالي معتبر، بل يمكن 

الأمر بروية وهدوء بال �سرر  بب�ساطة، فخذ  ال�ستغناء عنك 

ول �سرار«.

 ولماذا  
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المحددة لذلك.

االحتراق  اأن  النف�ض  علم  في  باحثون  ويرى 

ل�شغوطات  النهائية  المح�شلة  يكون  النف�شي 

العمل، اأي اأن االحتراق هو عر�ض من اأعرا�ض 

ال�شغوط النف�شية يحدث عندما ال يكون هناك 

توافق بين طبيعة العمل وطبيعة االإن�شان الذي 

يقوم باأداء ذلك العمل. وكلما زاد التباين زاد 

الموظف.  يواجهه  الذي  النف�شي  االحتراق 

وي�شير علماء النف�ض اإلى اأن االحتراق النف�شي 

زيادة  اإلى  توؤدي  عوامل  مجموعة  في  يكمن 

النف�شي،  باالحتراق  الموظف  اإ�شابة  احتمال 
والتي يمكن تق�شيمها اإلى عوامل داخلية تتعلق 

بالموظف وعوامل تنظيمية تتعلق بالوظيفة. 

ال�شخ�شية  ال�شمات  الداخلية  العوامل  ت�شمل 

التي  االإحباطات  تحمل  على  وقدرته  للموظف 

العوامل  اأن  كما  وظيفة،  اأية  منها  تخلو  ال 

االأخرى مثل الكفاءة  وم�شتوى الطموح وتنظيم 

الحياة  بين  التوازن  خلق  على  والقدرة  الوقت 

ال�شخ�شية ومتطلبات العمل والمرونة في تقبل 

توؤثر  جميعها  االآخرين  مع  والتعامل  التغيير 

الوظيفي.  لالحتراق  التعر�ض  احتمالية  على 

تحّمل  على  والقادر  الطموح  فال�شخ�ض 

الم�شوؤولية يكون اأقل عر�شة لالحتراق مقارنة 

قدراته  من  الواثق  وغير  القلق  بال�شخ�ض 

المهنية. 

كما ت�شير بع�ض الدرا�شات اإلى اأنه كلما زادت 

التحكم  على  قدرته  زادت  الفرد  ذكاء  ن�شبة 

النف�شية،  ال�شغوط  م�شادر  من  الكثير  في 

التعامل  على  قدرة  اأكثر  ذكاًء  االأعلى  فالفرد 

والتوافق  والنجاح  الجديدة،  المواقف  مع 

في  الخبرات  اأن  كما  واالجتماعي.  ال�شخ�شي 

مجال العمل تجعل الفرد اأقدر على التعامل مع 

ال�شغوطات والتحديات المرتبطة بالوظيفة.

العوامل التنظيمية المرتبطة ببيئة العمل :

1 ـ التوزيع غير العادل للمهام بين الموظفين، 

يتطلب  كثيرة  اأعباء  لديه  باأن  البع�ض  في�شعر 

جدا  ق�شيرة  زمنية  فترة  خالل  تحقيقها 

فالظروف  محدودة،  م�شادر  خالل  ومن 

من  العديد  تواجه  التي  ال�شعبة  االقت�شادية 

اإلى  اأدت  الما�شية  ال�شنوات  خالل  ال�شركات 

الموظفين،  من  كبيرة  اأعداد  عن  اال�شتغناء 

على  الوظيفية  االأعباء  زيادة  اإلى  اأدى  مما 

ومطالبتهم  العمل،  في  الباقين  االأ�شخا�ض 

بتح�شين اأدائهم وزيادة اإنتاجيتهم.

2 ـ البيروقراطية ومحدودية �شالحيات العمل 

تعطي  ال  واأنظمة  �شيا�شات  وجود  خالل  من 

االإجراء  واتخاذ  الت�شرف  حرية  من  م�شاحة 

اإلى  اللجوء  دون  الموظف  قبل  من  المنا�شب 

مروؤ�شيه في كل �شغيرة وكبيرة.

للموظف  االإيجابي  والتعزيز  التحفيز  قلة  ـ   3

الذي يعمل �شاعات اإ�شافية بدون مقابل مادي 

المبدع  الموظف  ومحاربة  معنوي،  تقدير  اأو 

للمدير  مناف�شا  ي�شبح  اأن  من  خوفا  والمثابر 

في تولي منا�شب عليا في الموؤ�ش�شة مما ي�شبب 

له المعاناة واالحتراق.

الموظف  يحتاج  فقد  الفريق،  روح  انعدام  ـ   4

اأحيانا اإلى م�شاركة االآخرين في بع�ض الهموم 

عزلة  تتطلب  الوظائف  بع�ض  لكن  واالأفراح، 

اجتماعية عن االآخرين، ويقت�شر تعامل الفرد 

المختبرات  وداخل  والحا�شبات  االأجهزة  مع 

والمكاتب المغلقة.

يتحمل  اأحيانا  والعدل،  االإن�شاف  انعدام  ـ   5

الموظف م�شوؤوليات فوق طاقته وعند تق�شيره 

اأداء  في  التق�شير  يكون  وقد  محا�شبته.  تتم 

ب�شبب  ولكن  الموظف،  ب�شبب  لي�ض  العمل 

اإمكانياتها ومحدودية  وتوا�شع  االأجهزة  رداءة 

اأو عدم وجود كفاءات فنية مقتدرة  برامجها، 

الأداء الواجبات المطلوبة.

يجد  فاأحيانا  والمبادئ،  القيم  �شراع  6ـ 

فقد  �شعبة،  خيارات  اأمام  نف�شه  الموظف 

يكون  ال  ما  ب�شيء  القيام  العمل  منه  يتطلب 

ي�شطر  قد  فمثاًل  ومبادئه،  قيمه  مع  متوافقا 

يروج  اأن  اأجل  من  يكذب  اأن  المبيعات  عامل 

المنتجات للعمالء ليتمكن من تحقيق المبيعات 

االحتراق  اأعرا�ض  وتكثر  منه.  المطلوبة 

النف�شي في المهن التي يكون فيها التعامل مع 

الجمهور، والتي عادة تتطلب مواجهة مبا�شرة 

وا�شتيعابا دقيقا الآراء واتجاهات النا�ض، والتي 

تعد محكا اأ�شا�شيًا في تقييم اأعمال الم�شتغلين 

بتلك المهن.

وختاما، فاإن مو�شوع �شغوطات العمل مو�شوع 

�شائك وحيوي ويوؤثر �شلبا في اأداء االأفراد على 

ويحتاج  اأي�شا،  والوظيفي  ال�شخ�شي  الم�شتوى 

اإلى المزيد من الدرا�شات والمناق�شات لتعزيز 

قدرة الفرد على التفاعل المهني وا�شتمراريته 

من  الثاني  الجزء  في  و�شنعر�ض  العطاء.  في 

هذا المقال كيفية التعامل مع �شغوطات العمل.

اأدام اهلل علينا جميعا وا�شع ف�شله.
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واأجهزة  الذكية  الهواتف  تتعر�س  الأحيان  بع�س  في 

فما  عليها.  الأمطار  ت�ساقط  جراء  للبلل  توب  الالب 

العمل حينئذ؟ 

قال مي�سيل فولف من الهيئة الألمانية لختبار ال�سلع اإن 

الأجهزة الجوالة يمكنها تحمل بع�س قطرات المطر؛ 

حيث قامت الهيئة بمحاكاة مثل هذه الظروف واختبار 

اأن  الألماني  الخبير  واأكد  خاللها،  الجوالة  الأجهزة 

الظروف  هذه  مثل  اجتياز  من  تمكنت  الأجهزة  معظم 

دون م�سكالت. 

للماء، من خالل  تعر�ض  الذي  الذكي،  الهاتف  تجفيف  يمكن 

و�شعه لعدة اأيام في كي�ض بال�شتيكي به اأرز جاف غير مطهي.

ونادرا ما تكون االأمطار هي �شبب تلف االأجهزة 

الجوالة ب�شبب الرطوبة اأو البلل، وو�شح راينر 

قائال:  االألمانية،  »كونكت«   مجلة  من  �شولت، 

»هناك الكثير من الطرازات تتحمل الغمر في 

االأكواب عليها؛  �شكب  اأو  لفترة ق�شيرة  المياه 

ت�شرب  �شد  محكما  يكون  الجهاز  ج�شم  الأن 

�شد  مطاطية  اإحكام  عنا�شر  وجود  مع  الماء 

يقوم  اأن  ويجب   . الجهاز«  بداخل  الماء  توغل 

مياه  اأو  المعدنية  المياه  بتجفيف  الم�شتخدم 

ال�شنبور من االأجهزة الجوالة ب�شرعة.

الجوالة  االأجهزة  تعر�ض  عند  االأمر  ويختلف 

اأو  االأحما�ض  اأو  الملح  على  المحتوية  لل�شوائل 

الكلور اأو ال�شابون؛ حيث و�شح �شولت اأنه يجب 

�شطف االأجهزة الجوالة، المحمية �شد الماء، 

ب�شرعة،  ال�شوائل  هذه  لمثل  مالم�شتها  بعد 

اأكثر  الكوال  اأو  الليمون  وغالبا ما يكون ع�شير 

�شررا من الماء النقي ب�شبب ال�شكر الموجود 

في مثل هذه الم�شروبات.

IP فئة الحماية
االأجهزة  على  التعرف  للم�شتخدم  ويمكن 

الجوالة المزودة بحماية �شد الماء من خالل 

رقمين،  من  تتكون  والتي   ،IP الحماية  فئة 

توغل  من  الحماية  اإلى  االأول  الرقم  وي�شير 

الثاني  الرقم  ي�شير  بينما  الغريبة،  االأج�شام 

اإلى الحماية �شد الماء، وكلما كان الرقم اأكبر، 

كان ذلك اأف�شل، فمثال ي�شير الرقم 0 اإلى عدم 

 8 الرقم  يدل  بينما  الماء،  �شد  حماية  وجود 

من  تمكنه  بحماية  الجوال  الجهاز  تمتع  على 

تحمل الغمر في الماء بدون حدوث تلفيات.

ولكن فئة الحماية لي�شت كل �شيء؛ حيث و�شح 

بيان  المنتجة  ال�شركات  على  يتعين  اأنه  فولف 

الجهاز،  لها  تعر�ض  التي  االختبارات،  نوعية 

في  الغمر  يتحمل  اأن  للجهاز  يمكن  هل  فمثال 

وال  مترين،  عمق  في  دقيقة   60 لمدة  المياه 

بن�شبة  ذلك  على  االعتماد  للم�شتخدم  يمكن 

100%، ولكن اإذا ذكرت ال�شركة المنتجة ذلك، 

فاإنه يكون عالمة جيدة للحماية �شد الماء.

االألمانية،  »كونكت«   مجلة  و�شحته  لما  ووفقا 

فاإن ال�شركات المنتجة دائما ما تق�شر الحماية 

�شد الماء في ال�شروط واالأحكام العامة؛ حيث 

تن�ض على اأن الحماية ت�شري فقط على المياه 

العذبة ولي�ض المياه المت�شخة اأو المياه المالحة 

اأو المياه المحتوية على الكلور اأو الم�شروبات، 

التي  الفترة،  على  قيود  وجود  اإلى  باالإ�شافة 

يظل فيها الجهاز في الماء وكذلك عمق الغمر.

إيقاف الجهاز فورا
اتباعها،  يجب  التي  القواعد،  بع�ض  وهناك 

لل�شوائل؛ حيث  عند مالم�شة االأجهزة الجوالة 

فورا  الجهاز  اإيقاف  الم�شتخدم  على  يتعين 

خلع  �شرورة  مع  كهربائية،  قفلة  لحدوث  منعا 

اأن  و�شح  �شولت  اأن  غير  اأمكن،  اإن  البطارية 

البطاريات غالبا ما تكون مركبة ب�شكل ثابت وال 

يمكن الو�شول اإليها اإال بوا�شطة اأدوات خا�شة.

الجهاز  تجفيف  يجب  التالية  الخطوة  وفي 

الجوال، وهنا ال يجوز ا�شتعمال مجفف ال�شعر 

ال�شم�ض  اأ�شعة  اأو  الميكروويف  اأو  الفرن  اأو 

الحارقة، بل يجب تفكيك ج�شم الهاتف الذكي 

ولف  الذاكرة  وبطاقة   SIM بطاقة  واإخراج 

الجهاز في من�شفة ورقية، ثم يتم و�شع الجهاز 

اأرز  به  مغلق  بال�شتيكي  كي�ض  في  اأيام  لعدة 

جاف غير مطهو.

ومن االأف�شل اال�شتعانة بالمتخ�ش�شين، وهنا 

تكلفة  بين  يوازن  اأن  الم�شتخدم  على  يجب 

ال�شيانة وعمر الجهاز الجوال وقيمته، وب�شكل 

التوجه  عناء  الذكية  الهواتف  ت�شتحق  اأ�شا�شي 

اإلى مراكز ال�شيانة المتخ�ش�شة؛ حيث يمكن 

وتنظيف  وتجفيفه  الجهاز  فتح  للمتخ�ش�شين 

اللوحة الرئي�شة وحمايته من ال�شداأ والتاآكل.

الجهاز  كان  اإذا  »حتى  قائال:  �شولت  واأ�شاف 

الجوال يبدو جافا، فقد تكون هناك بقايا على 

اللوحة الرئي�شة، وهو ما يوؤدي اإلى حدوث قفلة 

التوجه  االأف�شل  من  فاإنه  ولذلك   . كهربائية« 

اإعادة  قبل  المتخ�ش�شة  ال�شيانة  مراكز  اإلى 

ت�شغيل الجهاز مرة اأخرى.

أجهزة الالب توب
من  الكثير  على  توب  الالب  اأجهزة  وت�شتمل 

المف�شالت ومنافذ التو�شيل، والتي تجعل من 

عملية االإحكام �شد توغل المياه �شبه م�شتحيلة، 

بقطع  توب مزودة  الالب  اأجهزة  وتاأتي معظم 

اإلى  المياه  بتوغل  ت�شمح  ال  والتي  مطاطية، 

ومع  المفاتيح،  لوحة  الجهاز عن طريق  داخل 

ذلك يتعين على الم�شتخدم ف�شل الالب توب 

البطارية  وخلع  للبلل  تعر�شه  عند  الفور  على 

يتم  ذلك  وبعد  اأمكن،  اإن  ال�شلب  والقر�ض 

تجفيف كل �شيء بوا�شطة قطعة قما�ض ناعمة 

وخالية من الوبر. 

وفي الخطوة التالية يتم تجفيف الالب توب في 

لوحات  بع�ض  وهناك  متو�شطة،  حرارة  درجة 

وتجفيفها  االأزرار  فك  اإمكانية  تتيح  المفاتيح 

تعر�ض  عند  ي�شلح  هذا  ولكن  حدة،  على 

الجهاز لبع�ض قطرات الماء، وقبل فك االأزرار 

يجب التقاط �شورة لها حتى يتمكن الم�شتخدم 

من اإعادة تركيبها ب�شورة �شليمة.

المصدر: د.ب.ا

على  اإيقافه  يجب  للماء  الجوال  الهاتف  تعر�ض  عند 

الفور وخلع البطارية اإن اأمكن.
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واأ�شاف الخبير التقني اأن اأجهزة مثل الموقد 

فهم  على  قادرة  �شت�شبح  والتلفاز  والغ�شالة 

الم�شتخدم والتفاعل معه ب�شكل اأف�شل، م�شيرا 

اإلى اأن االأ�شا�ض لهذا كله تمثله مجموعة كبيرة 

االأجهزة  هذه  تجمعها  التي  البيانات،  من 

با�شتمرار عن الم�شتخدم وعاداته وتف�شيالته.

االأجهزة  هذه  اأن  اأخرى،  جهة  من  هذا  ويعني 

�شتكون دائما واأبدا في و�شع التطوير، والعمل 

على تح�شين نف�شها بنف�شها من خالل المزيد 

اال�شتخدام  �شلوك  لتحليل  الالزم  الوقت  من 

لطلبات  وتلبية  ذكاء  اأكثر  لت�شبح  الخا�ض، 

الم�شتخدم ب�شكل اأكثر توقعا.

فرن يالحظ سلوك الطهو

 8 ال�شل�شلة  من  فرن  عن  بو�ض  �شركة  ك�شفت   

وو�شح  اال�شنطاعي،  الذكاء  بتقنيات  مزود 

توما�ض زالديت، رئي�ض ق�شم االأنظمة الرقمية 

يمكنه  الجديد  الفرن  اأن  االألمانية،  بال�شركة 

كل  معين  وقت  عند  ت�شغيله  اإيقاف  مالحظة 

�شبيل  على  �شباحا  الطعام  و�شع  بعد  مرة 

وبعد مرور  بنف�شه م�شتقبال  ليقوم هو  المثال، 

عن  ف�شال  نف�شه،  ت�شغيل  بوقف  الوقت  نف�ض 

والخبز  للقلي  بم�شت�شعرات  الفرن  تجهيز 

بعد  المنا�شب  الوقت  لمعرفة  الطعام،  تراقب 

االنتهاء من الطهو.

شبكة اإلنترنت

الفرن  تعلم  �شرعة  اأن  قائال  زالديت  اأ�شاف   

تتوقف على الم�شتخدم اأوال؛ فاالأمر في المقام 

االأول يعتمد على اأن الطهو بوتيرة ثابتة ي�شهل 

على الجهاز عمليات التحليل والتعلم الذاتي.

األجهزة الذكية 
تطور نفسها بنفسها !

يغزو الذكاء ال�سطناعي الأجهزة المنزلية كالمواقد والأفران والغ�سالت 

من اأجل الراحة والتوفير، وهو ما بات يظهر جليا اأمامنا كل يوم من خالل 

ظهور هذه الجهزة واإقبال النا�س عليها وتهافتهم من اأجل اقتنائها. 

ما  اإن  �سام�سونج،  ب�سركة  التلفاز  اأجهزة  ق�سم  مدير  هنكلمان،  مايك  قال 

المتعلقة بتجهيزاته،  المزايا  لن يكون  اآخر  �سيحدد مدى نجاح جهاز عن 

واإنما مدى الذكاء ال�سطناعي، الذي �سيتمتع به.

وبمعنى اآخر تحتاج مثل هذه االأجهزة لتغذيتها 

االإنترنت  �شبكة  اإلى  القيم  واإر�شال  بالبيانات، 

عبر اأحد التطبيقات؛ نظرا الأن العقل الحقيقي 

اال�شطناعي  الذكاء  بتقنيات  المزود  للجهاز 

لي�ض في الجهاز نف�شه، بل في �شبكة االإنترنت؛ 

ب�شبكة  الجهاز  تو�شيل  عدم  حال  ففي 

االإنترنت، ف�شوف ينف�شل عنه عقله ولن يتمكن 

من ا�شتقبال اأي بيانات من الخدمة ال�شحابية 

ولن يتعلم.

اإلضاءة عند اقتراب الطاهي

�شركة  من   7000  Generation اأفران  تقوم   

الطهو  وقت  بانتهاء  الطاهي  باإخطار   Miele

ردة  الفرن  ينتظر  ثم  تنبيه،  عن طريق �شوت 

التنبيه  عن  االآخر  هو  ليتوقف  الطاهي  فعل 

ال�شوتي بمجرد تحرك الطاهي نحوه ليبداأ في 

ت�شغيل اإ�شاءة غرفة الطهو. وهذا ممكن بف�شل 

الموجودة  الحمراء  تحت  االأ�شعة  م�شت�شعرات 

اأمام  للحركة  ت�شتجيب  والتي  الجهاز،  في 

الجهاز بم�شافة من 20 اإلى 40 �سم.

الراحة والتوفير

على  الذكية  لالأجهزة  الرئي�شة  الفكرة  تقوم   

للم�شتخدم  تجلبها  التي  الراحة،  مفهوم 

المكن�شة  اأن  زالديت  وو�شح  التوفير.  واأي�شا 

تعرف  المثال  �شبيل  على  الروبوت  الكهربائية 

ما  اإليها في وقت  تتجه  اأن  التي يجب  الغرفة، 

لتقوم بعملية التنظيف هناك. وتعمل المكن�شة 

م�شارها  تح�شب  الأنها  اقت�شادية؛  اأكثر  ب�شكل 

ب�شكل اأكثر ذكاء.

واإذا كان الم�شتخدم معتادا على �شرب الحليب 

هذا  على  �شتتعرف  الثالجة  فاإن  الليل،  في 

الروتين مع مرور الوقت لتقوم بعملية التبريد 

للحليب قبل وقت ال�شرب لي�شبح اللبن باردا. 

كما تتعلم الثالجة الذكية من واقع الخبرة اأن 

الم�شتخدم �شوف ينام بعد �شرب كوب الحليب 

حتى  اأخرى  مرة  الثالجة  باب  يفتح  ولن  هذا 

ال�شباح، وبالتالي تقوم بتقييد عملية التبريد، 

ومن ثم التوفير في ا�شتهالك الطاقة.

التناغم بين األجهزة

 بف�شل الذكاء اال�شطناعي ي�شبح عمل االأجهزة 

مع بع�شها اأكثر تناغما؛ على �شبيل المثال موقد 

 iQ700 �شل�شلة  �شمن   activeLight �شيمنز 

يقوم  بحيث  �شويا  يعمالن  الذكي  وال�شفاط 

ال�شفاط بعملية ال�شفط بالقوة المنا�شبة دائما؛ 

كمية  بر�شد  الهواء  نقاء  م�شت�شعر  يقوم  حيث 

الدخان المت�شاعد من الموقد ل�شبط ال�شفاط 

على درجة �شفط منا�شبة.

غ�شاالتها  بربط   AEG �شركة  تقوم  كما 

تطبيق  عبر   9000 �شل�شلة  من  والمجفف 

لمزامنة خطوات العمل واالإعدادات.

المصدر: د ب أ
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م�شتح�شرات  ا�شتعمال  ينبغي  كما 

 ،A فيتامين  على  المحتوية  العناية 

مرونة  تح�شين  على  يعمل  الذي 

مظهرها  اإليها  وُيعيد  الب�شرة 

الم�شدود المفعم بال�شباب والحيوية.

ت�شتمل  اأن  اأي�شا  المهم  ومن 

على  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات 

ال�شم�ض  اأ�شعة  من  حماية  ُمعامل 

الأن  نظرا  50؛  عن  يقل  ال    »SPF«

توؤذي  البنف�شجية  فوق  االأ�شعة 

الب�شرة.

اأ�شلوب  يلعب  ذلك،  اإلى  وباالإ�شافة 

في  مهما  دورا  ال�شحي  الحياة 

ينبغي  الب�شرة؛ حيث  �شباب  ا�شتعادة 

ومتوازن  �شحي  غذائي  نظام  اتباع 

العناية السليمة
 بالبشرة في مرحلة الشيخوخة

تعاني الب�سرة في مرحلة ال�سيخوخة من الجفاف والتجاعيد والترهالت 

والبقع ال�سبغية، ما ي�سلبها ن�سارتها ويحرمها من اإطاللتها الم�سرقة.

ول�ستعادة �سباب وجمال الب�سرة في الِكبر، تن�سح مجلة »اأبوتيكن اأوم�ساو« 

الألمانية با�ستعمال م�ستح�سرات العناية المخ�س�سة لمحاربة ال�سيخوخة، 

الذي  الهيالورونيك،  حم�س  مثل  بالماء  تحتفظ  مواد  على  تحتوي  والتي 

يعمل على ترطيب الب�سرة ويمنحها مظهرا ي�سع نداوة ون�سارة.

الريا�شة  ممار�شة  على  المواظبة  مع 

عن  ف�شال  الحركية،  واالأن�شطة 

كاليوجا  اال�شترخاء  تقنيات  ممار�شة 

النف�شي،  التوتر  لمحاربة  والتاأمل 

الذي ُيف�شد جمال الب�شرة. 

يجب على المراأة في �شن ال�شيخوخة 

وتحافظ  ب�شرتها،  تهمل  ال  باأن 

بع�ض  وهنا  وجمالها،  رونقها  على 

الب�شيطة  واالجراءات  الخطوات 

عمر  في  ن�شرة  ب�شرة  على  للحفاظ 

الخم�شين. 

يوم  كل  الملون  ال�شم�ض  واقي  طبقي 

الخم�شين  �شن  في  ب�شرتك  لحماية 

االأ�شا�ض،  كريم  عن  واال�شتغناء 

في  تقفين  اأنت  ال�شهلة  الخطوة  بهذه 

وحتى  البنية  والبقع  التجاعيد  وجه 

الجلد. �شرطان 

مرتين  الخم�شينية  ب�شرتك  رطبي 

على اأقل تقدير في اليوم، با�شتخدام 

والزيوت  المرطبة  الكريمات 

الطبيعية. 

نظمي مواعيد ونوعية وجباتك، حيث 

وجباتك  بطهو  البدء  في  نن�شحك 

بنف�شك وتدليل نف�شك بكميات كبيرة 

الكثير  و�شرب  والخ�شار  الفواكه  من 

من الماء الذي �شوف يمنحك فر�شة 

ب�شرتك  �شباب  على  للحفاظ  كبيرة 

وج�شمك في وقت واحد.

مرتين  الخم�شين  في  ب�شرتك  نظفي 

ا�شت�شارة  عليك  ويجب  االأقل،  على 

الغ�شول  الختيار  المخت�ض  الطبيب 

االأمثل لنوع ب�شرتك ولعمرك. 

بالماء  الب�شرة  تعذيب  عن  توقفي 

الماء  ا�شتخدام  الأن  ال�شاخن، 

من  �شيزيد  يومي  ب�شكل  ال�شاخن 

جفاف ب�شرتك الخم�شينية ويخل�شها 

من الزيوت الطبيعية، ولذا ا�شتبدليه 

بالماء الفاتر اأو ماء الورد الفاتر. 

الليلية  الكريمات  في  ا�شتمري 

والريتينول للعناية بالب�شرة المتقدمة 

االأف�شل  النوعية  وانتقي  بالعمر، 

الو�شائل  منها فاأنت االآن بحاجة لكل 

�شيخوختها  واإبطاء  ب�شرتك  لدعم 

الريتينول  من  اأف�شل  تجدي  ولن 

للحفاظ على �شباب ب�شرتك.

على  للح�شول  الحيل  جميع  اتبعي 

قومي  العميق،  النوم  من  كافية  مدة 

بينما  هادئة  مو�شيقى  اإلى  باال�شتماع 

بعدها  ومن  فاترًا  حمامًا  تاأخذين 

اقرئي كتابًا �شعريًا وا�شربي كوبًا من 

المهدئة  االأع�شاب  اأو  الرائب  اللبن 

بكل  ال�شعيدة  اأحالمك  في  وغطي 

تعمل  النوم  �شاعات  ودعي  عمق 

جاهدة على ترميم ب�شرتك.

ب�شاأن  المخت�ض  الطبيب  ا�شت�شيري 

هرموناتك،  توازن  على  الحفاظ 

في  يتوقف  االإ�شتروجين  هرمون  فاإن 

معدل  يزداد  بينما  الخم�شين  �شن 

ي�شبب  االأمر  وهذا  التي�شتو�شتيرون، 

اأو  تاأخيره  ويمكن  للب�شرة  م�شاكل 

تعديله عبر ا�شت�شارة الطبيب وو�شف 

االأدوية والعالجات الالزمة. 



العدد )49(
هـ

 ١4
4١

ل 
ألو

ع ا
بي

/ ر
م 

٢٠
١9

بر 
فم

نو
4041

هـ
 ١٤

٤١
ل 

ألو
ع ا

بي
/ ر

م 
٢٠

١٩
بر 

فم
نو

4
بدخولنا مو�سم خريف/�ستاء 2020/2019 توؤكد 

الألوان  خالل  من  الع�سرية  المراأة  قوة  المو�سة 

الالفتة  ات  والق�سّ المتينة  والخامات  الجريئة، 

بهيمنة  والمو�سة  الأناقة  رواد  فتيقن  لالأنظار. 

اأربعة اتجاهات اأ�سا�سية على خطوط المو�سة في 

هذا المو�سم، وهي: 

اتجاهات تسود 
الموضة النسائية 

في الخريف

المظهر  م�شت�شارة  قالت  الجريئة:  االألوان 

المو�شة  اإن  فينكلمان  مولر  اإنكا  االألمانية 

باألوان جريئة  المو�شم  تتاألق هذا  الن�شائية 

ال�شارخ  التفاحي  واالأخ�شر  االأحمر  مثل 

والوردي الزاعق والبرتقالي ال�شاطع.

واإلى جانب االألوان الجريئة تكت�شي المو�شة 

اأي�شا باألوان محايدة كالبيج، باالإ�شافة اإلى 

درجات البني واالأ�شود �شيد االألوان.

االألمانية  المظهر  م�شت�شارة  قالت  الجلد: 

الن�شائية  المو�شة  اإن  الكيبيرج  اأندريا 

تكت�شي هذا المو�شم بالجلد، خا�شة الجلد 

اال�شطناعي، الذي يطل بمظهر اأنيق ال يقل 

فخامة عن الجلد الطبيعي.

هذا  يتاألق  الجلد  اأن  الكيبيرج  واأ�شافت 

المو�شم بمظهر جلد التم�شاح وجلد الثعبان 

ب�شفة خا�شة، م�شيرة اإلى اأنه يزهو باألوان 

اإلى  والبترولي،  البنف�شجي  مثل  جذابة 

جانب االأ�شود.

الجلدي  الف�شتان  اأن  الكيبيرج  واأردفت 

االأ�شود يمثل نجم مو�شة الخريف، م�شيرة 

اإلى اأن الجاكيت الجلدي ياأتي هذا المو�شم 

في  فوقية،  جيوب  مع  م�شتقيمة  بق�شة 

حين تطل بع�ض موديالت الجاكيت بق�شة 

الجلدية  المعاطف  ت�شهد  كما  البليزر. 

على  المو�شم  هذا  كبيرا  رواجا  ال�شوداء 

غرار نجوم فيلم »ماتريك�ض«.

المو�شة  خبير  قال  لالأنظار:  الفتة  اأكتاف 

المو�شة  اإن  روزه  اأندريا�ض  االألماني 

على  المو�شم  هذا  ال�شوء  ت�شلط  الن�شائية 

اأو  الكبيرة  البطانات  خالل  من  االأكتاف 

الكراني�ض.

الالفتة  الق�شة  هذه  اأن  روزه  واأ�شاف 

لالأنظار تغازل في المقام االأول المراأة ذات 

القوام  تمنح  اإنها  حيث  الكبير؛  الخ�شر 

مظهرا جذابا.

يتربع  الكاروه  اأن  اإلى  روزه  اأ�شار  الكاروه: 

حيث  المو�شم؛  هذا  النقو�ض  عر�ض  على 

والجاكيتات  والتنانير  ال�شراويل  يزين  اإنه 

والمعاطف، ليمنح المراأة اإطاللة كال�شيكية 

تنطق باالأناقة والفخامة. 

المصدر: د ب أ



العدد )49(
هـ

 ١4
4١

ل 
ألو

ع ا
بي

/ ر
م 

٢٠
١9

بر 
فم

نو
4243

هـ
 ١٤

٤١
ل 

ألو
ع ا

بي
/ ر

م 
٢٠

١٩
بر 

فم
نو

طبخ

مقادير المشاكيك
 2 كيلو لحم مقطع اإلى مكعبات بدون عظم

  2كيوي

  1 علبه روب

  4 مالعق طعام بهارات م�شكلة

  1 ملعقة �شغيرة فلفل ا�شود

  3 مالعق �شغيرة ملح ناعم

  1 ملعقة كبيرة كركم

  3 مالعق كبير خل اأبي�ض

  2 ملعقة كبيرة ع�شير ليمون

  1 ملعقة �شغيرة فلفل احمر ح�شب الرغبة

مقادير خبز النان:
1 كوب حليب دافى

1 ملعقة كبيرة �شكر

 مشاكيك اللحم وخبز النان

المقادير:
  2 كوب حليب جوز الهند

  3 مالعق كبيرة كاكاو بودرة 

2/1 كوب قطع �شوكوالتة بالحليب

  4/1 كوب قطع �شوكوالتة دارك

  2 عود قرفة

  ر�شة ملح

  2/1 ملعقة �شغيرة فانيليا 

  2/1 كوب كريمة

قطع  مع  مخفوقة  كريمة  للتزيين 

�شوكوالتة

2 ملعقة �شغيرة خميرة

3 2/1 اكواب طحين اأبي�ض

1ملعقة �شغيرة من الملح وال�شم�شم االأ�شود

50جرام زبدة

2ف�ض ثوم

زيت زيتون

الطريقة:
جيدًا  اللحم  بغ�شل  نقوم  عميق  قدر  في 

تتبيله  لعمل  الماء.  من  بتجفيفه  ونقوم 

البهارات،  مع  الكيوي  بو�شع  نقوم  اللحم، 

ونخلط  الطعام  مح�شره  في  والروب  الخل 

حتى نح�شل على مزيج ناعم. نتبل اللحم 

عن  تقل  ال  لمدة  ونتركه  التتبيله  بخلطة 

اللحم  يت�شرب  حتى  الثالجة  �شاعةفي 

مكونات التتبيله. بعدها، نقوم بغر�ض قطع 

اللحم في اأ�شياخ ال�شواء، ونقوم ب�شيه على 

الفحم حتى ين�شج. 

لعمل الخبز، نقوم  بخلط الحليب مع ال�شكر 

دقائق،   5 لمدة  جانبًا  ونتركه  والخميرة 

ن�شيف  وبعدها  ونخلط  الزبادي  ن�شيف 

في  ون�شتمر  وال�شم�شم  الملح  مع  الطحين 

اإلى  العجينة  ننقل  دقائق.   5 لمدة  نعجن 

يتخمر  ونتركه  بالزيت  وعاء عميق مدهون 

العجينة  بتق�شيم  نقوم  بعدها  �شاعة.  لمدة 

�شميك.  ب�شكل  قطعة  كل  ونفرد  قطع.  اإلى 

حتى  �شاخن  �شاج  على  الخبز  ننقلعجينة 

بالزبدة  وندهنها  نقلبها  وجهها،  يحمر 

نكرر  جهة.  كل  دهن  مع  التحمير  ونكمل 

نف�ض العملية لباقي العجينة.

النان،  خبز  مع  الم�شوي  اللحم  نقدم 

وال�شلطة.

حليب الشوكوالتة 
بنكهة جوز الهند

بسكويت الفاخورس
المقادير:

  115 جرام زبدة لينة

  3/1 كوب �شكر ابي�ض

  2 �شفار بي�ض

  1 ملعقة �شغيرة فانيليا

  1 ملعقة �شغيرة ب�شر ليمون

 2  + طحين  كوب   4/3   

ملعقة كبيرة

بكينج     4/1 ملعقة �شغيرة 

بودر

  ر�شة ملح

  �شو�ض دولت�شي دي ليت�شي 

الطريقة:
في وعاء عميق، نخلط المواد 

الجافة ونتركها جانبًا. 

ال�شكر  مع  الزبدة  نخفق 

الكيك،  خالط  با�شتخدام 

الخليط،  لون  يفتح  حتى 

ن�شيف �شفار البي�ض بالتدريج 

الليمون،  وب�شر  الفانيليا  مع 

ونكمل الخفق. ن�شيف المواد الجافة 

عجينه  على  نح�شل  حتى  ونعجن 

لينة وطرية. نغلف العجينة بالنايلون 

لمدة  الثالجة  في  ترتاح  ونتركها 

على  العجينة  نفرد  �شاعة.  ن�شف 

ب�شمك  بالطحين،  مر�شو�ض  �شطح 

با�شتخدام  الب�شكويت  ن�شكل  �شم.   1

القطع  ن�شّف  ال�شكل.  قطاعةدائرية 

في �شينية فرن مغطاه بورق الزبدة. 

وندخلها في فرن حار 180 �شي لمدة 

ي�شبح  اأن  اإلى  دقيقة   12-10 مابين 

اللون. نخرجه  الب�شكويت ذهبي  قاع 

نقوم  يبرد.  حتى  ونتركه  الفرن  من 

بح�شو الب�شكويت ب�شو�ض الدولت�شي 

من  القليل  بو�شع  وذلك  ليت�شي،  دي 

ونر�ض  القطع  اإحدى  على  ال�شو�ض 

يمكن  اأخرى.  ب�شكويت  بخفه بقطعه 

اأو  البودرة  بال�شكر  القطع  تزيين 

النارجيل  الب�شكويت في  نقلب حدود 

المجرو�ض.

الطريقة:
الحليب  نخلط  عميق،  قدر  في 

على  ونرفعه  الكاكاو  وبودرة  مع 

والملح  القرفة  ن�شيف  هادئة.  نار 

ونكمل التحريك حتى يبداأ الحليب 

ال�شوكوالتة  قطع  ن�شيف  بالغليان. 

جميع  تذوب  اأن  اإلى  ونحرك 

الكريمة  ن�شيف  ال�شوكوالتة  قطع 

نرفع  قلياًل.  ونحرك  والفانيليا 

القدر عن النار ون�شكب الحليب في 

بالكريمة  ونزينها  التقديم  اأكواب 

وال�شوكوالتة المب�شورة. 

إعداد: آثار راشد الراسبية
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قمة الطاقة    المستدامة والتكنولوجيا

عن  اأبحث  راأ�شي،  في  تتجول  واالأر�ض  االأر�ض  حول  اأدور 

م�شاحة فارغة، اأبحث عن م�شافات بعيدة وعن �شوارع غير 

واأ�شنان  تتلوث،  لم  ونوايا  تتكل�ض،  لم  قلوب  عن  مكتظة، 

بي�شاء في الظاهر والقالب..

الخبث،  تح�شينات  فيها  تدخل  لم  نقية  ا�شوات  عن  اأبحث 

الواقع  ت�شبغ  ال  و�شمائر  الحقائق،  تزييف  تتعلم  ولم 

باالألوان لتزوره اأو تخدر باالألوان قبحه..

الخالية  الم�شاحة  في  واأر�شم  الفراغ  م�شامات  اأقتحم 

وحدي  تخ�شني  حدودا  لي  اأر�شم  دائرتي،  بالطبا�شير 

واأن�شى  مغلقًا  بابا  اأر�شم  م�شافة،  العالم  وبين  بيني  واأ�شنع 

ال�شم�ض  واأر�شم نافذة عالية لتطل منها  اأر�شم مفتاحه،  اأن 

واأراقب من  مربعها الكون من بعيد لوحدي..

بحجارة  مثقلة  فجيوبي  جيبي،  في  الفارغة  يدي  اأدخل   

وولف،  فيرجينيا  فعلتها  كما  يوما  النهر  في  تغرقني  لن 

�شجن  ِبَحفر  الحزن،  قبور  بنب�ض  بالنو�شتولوجيا،  مثقلة 

ال�شامت،  بالموت  الزمن،  بتالبيب  بالتم�شك  الما�شي، 

تاأك�شد. ع�شق  ورق  عن  الذاكرة  اأدراج  بين   بالتفتي�ض 

هكذا هم المو�شومون برعب الخلو من الهم، الذين يخ�شون 

الفرح ويقلقون من ال�شعادة مثلي، تجدهم يتركون ال�شخب 

عن  يفت�شون  لالنزواء،  طرًا  ويذوبون  االمتالء  ويتوج�شون 

مع  مكررًا  اإليها  ي�شتمعون  الوجع  بطين  ت�شمخهم  اأغنية 

تلك  خ�شو�شًا  بنهم  الكتب  يقراأون  والتر�شد،  البكاء  �شبق 

يبحثون  الأنهم  والخيانة  والترك  الفراق  عن  تتحدث  التي 

�شد  حكمًا  الم�شجلة  الق�شية  عن  الجرح،  ي�شبه  ن�ض  عن 

مجهول  عن غريب لن يلتقوه .

دوران.. في فراغ األشياء
منى املعويل

فمن نحن؟

من نكون؟

نحن ربابنة االألم نر�شم اأحالمنا باأيدينا وابت�شامتنا ي�شطو 

الطبا�شير.. غبار  عليها 

�شوى  لي�شت  التي  االأماكن  تلك  باالأماكن،  المغرمون  نحن 

لم  ما  حروفنا  نكتب  ال  الذين  نحن  مكان  هيئة  على  ب�شر 

خيبة  كل  بعد  نردد  ما  كثيرا  الذين  نحن  الجرح،  ينزف 

حذر،  على  القادمة  المرات  في  �شاأكون  ما،  �شخ�ض  في 

بدم  يغرق  لم  فمن  بقائنا  اإك�شير  هي  اأوجاعنا  اأرى  هكذا 

ن�شيب  له  اأي�شا  والزمن  �شيئًا،  يقول  اأن  له  اليحق  الحياة 

ننجرف  بدواخلنا،  يعي�ض  ي�شكننا،  فالزمن  الحنين  من 

اأمزجتنا  ينا�شب  كراء  عن  بوؤو�ض  في  نبحث  اللحظة  وراء 

عن خريف ُي�شقط اأوراق ت�شبثنا عن طحالب العتمة بجذور 

اإليها مرا�شينا، عن الالنجاة،  االألم، عن مياه عكرة نرمي 

الحواجز  ين�شينا  حقيقتنا،  ين�شينا  مخمور  احت�شاء  عن 

نزيف  يلعق  ذباب  عن  اإرادتنا،  لتكبيل  اأمامنا  المن�شوبة 

خيبتنا، عن مرقع ماهر يخيط �شرخ كرامتنا، عن لحظات 

االإمتالء بزحام فراغاتنا.

مكتظ  مكان  في  اأحد،  مع  الالتوا�شل  معاناة  نعي�ض 

وانهدام  بتمزق  �شيء،  كل  تبلل  بالتفاهة  ن�شعر  بالعابرين، 

اإلى  التمرد،  اإلى  المجهول  اإلى  بنا  يزج  بواقع  الداخل،  من 

اأنف�شنا في تلك  العبث، نن�شلخ من كل الع�شور ونتقوقع في 

التي ت�شرق  وال�شرفة المحدودة  المغلقة..  الوهمية  الدائرة 

لتجففنا. ال�شم�ض  �شوء 

مرافئ شجن

 »مندوس«    يشرح المادة المدرسية 
عبر األجهزة الذكية

رّسامتان تعبران الطريق  بفـــرشاة 
حالمة نحو المستقبل

ماجد بن سعيد:  مهنة العارض 
ستحيلني إلى التقاعد يوما ما

465060

اأبحاث  موؤتمر  االأو�شط  ال�شرق  كلية  تنظم 

واالت�شاالت  الذكية  التقنيات  حول  لطالبها 

بمبنى   2019 دي�شمبر   10 في  وذلك  واالإدارة، 

من�شة  توفير  اإلى  الموؤتمر  ي�شعى  حيث  الكلية، 

للعرو�ض البحثية التي يقودها طالب كلية ال�شرق 

الذكية  للتقنيات  النا�شئة  المجاالت  في  االأو�شط 

للمجتمع  فر�شة  يوفر  كما  واالإدارة،  واالت�شاالت 

وم�شاركة  الكت�شاف  ال�شلطنة  في  الطالبي 

كبيرة  فر�شة  الفعالية  وتتيح  المبتكرة.  اأعمالهم 

الذكية  التقنيات  مجال  في  لالإنخراط  للطالب 

واالإدارة،  والمحفوظات  والهند�شة  واالت�شاالت 

الم�شتدامة  للطاقة  الثانية  القمة  �شتنعقد 

والتكنولوجيا في ال�شلطنة يومي 9 و 10 دي�شمبر، 

وذلك في فندق كراون بالزا م�شقط. تجمع القمة 

بالطاقة  المعنية  التنظيمية  الموؤ�ش�شات  بين 

في  والموؤثرين  والمهتمين  الم�شاريع  واأ�شحاب 

الذين  الحلول  مقدمي  جانب  اإلى  المجال،  هذا 

في  النظيفة  للطاقة  البيئي  النظام  يقودون 

المنطقة. 

في  ال�شدارة  النظيفة  والطاقة  اال�شتدامة  تحتل 

االو�شط،  ال�شرق  دول  لمعظم  الوطنية  االأجندة 

اال�شتدامة  دمج  على  ال�شلطنة  قامت  وقد 

برنامج  في  اأ�شا�شياته  و�شعت  وطني  كهدف 

المرونة  تحقيق  اإلى  يهدف  الذي   ،2020 الروؤية 

ال�شلطنة  اقت�شاد  تنويع  خالل  من  االقت�شادية 

بعيدًا عن اعتماده التقليدي على �شادرات النفط 

ديسمبر القادم..     طالب الشرق األوسط يبحثون حول التقنيات الذكية واالتصاالت

لعر�ض  للطالب  من�شة  منح  خالل  من  وذلك 

في  المبتكرة  واأفكارهم  البحثية،  اأعمالهم 

متنوعة.   مجاالت 

مهاراتهم  الإظهار  للطالب  دعوة  تمثل  الفعالية 

واالأوراق  التقديمية،  العرو�ض  خالل  من  البحثية 

اأعمالهم  عر�ض  وكذلك  البحثية،  والمل�شقات 

تطوير  حول  االأفكار  ومناق�شة  المبتكرة، 

من  �شاعات،   5 غ�شون  في  جديدة  تكنولوجيا 

التي  النقا�شية  والحلقات  العمل  ور�ض  خالل 

الملتقى.  �شتقام على هام�ض 

times.com10 :المصدر

والغاز، مع العمل على ا�شتغالل الموارد الطبيعية 

على النحو االأمثل.

الطلب على  توقعت �شلطنة عمان زيادة في ذروة 

الطاقة بن�شبة 53 %، لت�شل اإلى 9.96 جيجاوات 

بحلول عام 2023، منها 11 % من اإجمالي الطاقة 

المتجددة.  الطاقة  م�شادر  من  �شتكون  المولدة 

المتجددة  الطاقة  �شت�شكل   ،2030 عام  بحلول 

اأكثر من 30 % من مزيج الطاقة. 

wpsummits.com :المصدر

شبابنا

اإن« االأميركية ال�شوء على  اإن  �شلطت �شبكة »�شي 

بمكافحة اإدمان  تعنى  التي  الم�شحات  تنامي 

التي  الم�شحات  غرار  على  الذكية،  الهواتف 

كوريا  وفي  لم�شاعدة مدمني الممنوعات.  ظهرت 

الجنوبية واحدة من اأعلى ن�شب امتالك الهواتف 

المراهقين  من  بالمائة   98 يحوز  حيث  الذكية، 

في البالد مثل هذه االأجهزة وفقا الأرقام حكومية 

ن�شرت في 2018.

وتقول حكومة �شيوؤول اأن كثيرا من هوؤالء اليافعين 

يظهرون عالمات اإدمان الهواتف الذكية.

وفي العام الما�شي، �شنفت ال�شلطات 30 بالمائة 

10و19  بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين  الفتيان  من 

عاما في فئة »مفرطي ا�شتخدام الهواتف«.

المعلومات  وتكنولوجيا  العلوم  وزارة  وتقول 

عواقب  بمواجهة  يخاطرون  هوؤالء  اأن 

على  قدرتهم  انخفا�ض  مثل  وخيمة، 

كوريا  حكومة  واأن�شاأت  بالنف�ض.  التحكم 

البالد،  اأنحاء  في  م�شحة   16 الجنوبية 

للمراهقين  الم�شاعدة  خدمات  تقدم 

من مدمني ا�شتخدام الهواتف الذكية.

مصحات  لعالج إدمان الهواتف الذكية!

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1292143
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1292143
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84&contentId=1292143
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46
شـبابــنـا

ب
اه

مو

اأو  بها  البوح  هناك م�ساعر ل نجيد 

طريقته  له  منا  وكل  عنها،  التعبير 

باأ�سلوب  الم�ساعر  هذه  لو�سف 

جواهر  الكلمات.   على   يعتمد  ل 

اخترتا  ال�سيادية  وطيف  البلو�سية 

يجول  عّما  للتعبير  كحالة  الر�سم 

في خواطرهما لتكون طريقتهما في 

اأو  القلم  تم�سكان  مختلفة،  الحديث 

والألوان  بالفحم  اأ�سابعهما  تختلط 

الحديث  بداية  اللوحات  لتكون 

جمعت  عالقة  النهاية،  وحتى 

الر�سامتين بهذا الفن حبا فا�ستمرت 

في  الدرا�سية.  مراحلهما  حتى 

ال�سطور  وفي  حاورناهما  التكوين 

الآتية تفا�سيل التجربة.

حوار: شيخة الشحية 

الفنانتان في سطور
عن  الحديث  عند  مختلفا  التعريف  يبدو 

الفر�شاة  وراء  من  التعريف  فياأتي  الفنانين، 

الجميلة.  اللوحات  عبر  باالألوان  العابرة 

خريجة  البلو�شية  اإ�شماعيل  جواهر  الر�شامة 

فنون  بكالوريو�ض  للت�شميم  العلمية  الكلية 

وكبرتا  ال�شغر  منذ  الرحلة  بداأت  جميلة، 

والر�شومات  والوجوه  الب�شرية  فالمالمح  معا 

اإلى عالم  االأجرا�ض  الت�شكيلية هي من طرقت 

اأما الر�شامة طيف بنت جمعة  جواهر الفني. 

ال�شيادية التي ما زالت طالبة في الكلية العلمية 

اأنه  فراأت  التخ�ش�ض،  نف�ض  وفي  للت�شميم، 

لي�ض اإال اإكماال للبدايات التي جمعتها مع حب 

االإبتدائية  المراحل  المدر�شة منذ  الر�شم في 

والتعمق  االأكبر  التعلم  اآملة  الم�شوار  لتكمل 

االأكثر لمعرفة التفا�شيل االأ�شمل لفن الر�شم.

أرشيف الصور، والدعم
والفنان  �شياعها،  يعني  االأ�شياء  اإهمال 

والر�شام وكل موهوب يهمه االحتفاظ باالأعمال 

التي تكون واجهة للعناء والتعب والجهد. �شاألنا 

الفنانتين كيف تحتفظ كل منهما بالر�شومات 

والداعمون  الم�شجعون  هم  ومن  واللوحات؟، 

ملف  »لدي  ال�شيادية:  طيف  فاأجابت  لهما؟، 

اأن  اإال  جميعا،  بها  اأحتفظ  باأعمالي  خا�ض 

هناك بع�ض االأعمال التي يحتفظ بها ا�شتاذي 

من  فبداأ  والت�شجيع  الدعم  اأما  الكلية.  في 

اأفراد االأ�شرة، كما ي�شجعني ا�شتاذ المادة في 

العدد )4٨( 47

ـــتقبل ـــو المس ـــة نح ـــرشاة حالم ـــق  بفـــــــــ ـــران الطري ـــامتان تعب رّس

اإن  البلو�شية  جواهر  قالت  الم�شاركات  وعن 

دورات  في  للم�شاركة  بعد  تِحن  لم  الفر�شة 

وعن  جاهدة،  لذلك  ت�شعى  ولكنها  غيرها  اأو 

التحديات قالت: »ال توجد تحديات و�شعوبات 

في الر�شم بالن�شبة لي اإذا كان الر�شام ممار�شا 

حقيقيا لهذا الفن«. 

لي  »كانت  قائلة:  ال�شيادية  طيف  وعبرت 

م�شاركة في مدر�شة نوابغ الغد الخا�شة الذين 

وكانت  لالأطفال  م�شغل  لعمل  معي  توا�شلوا 

الكلية كثيرا«. وقالت جواهر البلو�شي: »اأحتفظ 

التي  اللوحات  باأعمالي في ملف وهناك بع�ض 

طابعا  لت�شفي  المنزل  من  زوايا  في  و�شعتها 

مميزا وحيويا للمكان، وعائلتي و�شديقاتي من 

اأكثر االأ�شخا�ض الم�شجعين والداعمين لي«.

المشاركات،  التواصل،  مواقع 
والتحديات

تعتمد الفنانتان في مواقع التوا�شل االجتماعي 

على االن�شتجرام للترويج عن اأعمالهما الفنية، 

التجربة جميلة ومميزة وظهر تاأثيرها وا�شحا 

االبت�شامات  تلك  خلف  االأطفال  وجوه  على 

الهدف  كان  فقد  فرحا،  المتعالية  واالأ�شوات 

اليوم  عن  مختلف  يوم  اأو  مغايرة  بيئة  تحقيق 

وتو�شيع  اإبداعاتهم  على  لالطالع  الدرا�شي 

الخيال لديهم«. 

اأحدها  وكان  كثيرة  »التحديات  واأ�شافت: 

الر�شمات  لبع�ض  المقا�شات  تحديد  �شعوبة 

في  اأحددها  الأنني  االأمر  على  تغلبت  ولكني 
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والتعمق  الممار�شة  مع  ولكني  اأوال  مخيلتي 

واأعتقد  االأمر،  اجتزت  التخ�ش�ض  في 

من  لي�ض  اأنه  اإال  وجدت  واإن  التحديات  اأن 

ال�شعب التغلب عليها«. وعن دعم الموؤ�ش�شات 

تدعو  بينهما  الممكن  والتعاون  وال�شركات 

لعمل  بذلك  والمهتمين  المخت�شين  الفنانتان 

ب�شمة وتتمنى اأن تفتح االأبواب في هذا المجال 

قريبا.

الفنانة  وعالم  الناس،  تقييم 

الخاص 
خالل  من  االأولى  النجاح  بخطوات  ت�شعر  قد 

على  والتعليقات  اأفعالهم  وردود  النا�ض  تفاعل 

اأي مجال، لذلك �شاألنا الفنانتين  اأعمالك في 

تقول  اأعمالهما.  حول  النا�ض  تفاعل  مدى  عن 

اأهلي  ي�شجعني  »الحمدهلل  البلو�شية:  جواهر 

لتطوير  ويدعمونني  اأي�شا  واالأ�شدقاء  كثيرا 

دخال  منها  واأ�شنع  بها  الأ�شتمر  موهبتي 

أحقق طموحاتي خطوة بخطوة  وأنصح الجميع باالستمرار لتقديم األفضل
طيف الشيادية:

شـبابــنـا

ب
اه

مو

تفاعل الناس مع الفنون توّسع  وأصبحوا أكثر معرفة ودراية واهتماما

الفنون  مع  اليوم  النا�ض  وتفاعل  للم�شتقبل، 

اأكثر معرفة  النا�ض  واأ�شبح  تو�شعا  اأكثر  اأ�شبح 

ودراية واهتماما«. 

اأما عن عالمها الخا�ض بالر�شم فقالت: »اأر�شم 

اأن  واأ�شعر  الر�شمات،  من  العديد  ولدي  كثيرا 

الليل هو الوقت االأن�شب بالن�شبة لي الأنه يتميز 

بالهدوء وبه اأكون منعزلة مع نف�شي والفر�شاة، 

الواحدة  الر�شمة  في  ا�شتغرقه  الذي  والوقت 

فهو معتمد على حجم الورقة اأو العمل نف�شه اإذا 

كان بحاجة اإلى مجهود كبير اأم ال«، م�شيفة اأن 

ب�شكل  والعيون  عام  ب�شكل  ال�شخ�شيات  »ر�شم 

خا�ض هي من اأكثر االأ�شياء التي اأحب اأن اأبدع 

فيها، ومن االأدوات التي اأ�شتخدمها في الر�شم 

فالتنوع  اأي�شا  والفحم  واالألوان  الر�شا�ض  قلم 

�شروري وي�شاعد على االبتكار والتطور«.

واأو�شحت طيف ال�شيادية باأن هناك الكثير من 

كما  جيدا،  يعتبر  التقييم  اإن  وتقول  المهتمين 

اأن لديها العديد من الر�شمات وترى اأن الهدوء 

هو الوقت االأف�شل للر�شم واالإبداع. واأ�شافت: 

في  يعتمد  الر�شم  في  اأحتاجه  الذي  »الوقت 

التي  واالأدوات  اللوحة  مقا�ض  على  االأ�شا�ض 

والفحم  االألوان  واأ�شتخدم  اأي�شا،  اأ�شتخدمها 

وقلم الر�شا�ض في الر�شم الأن كل نوع من هذه 

الفن  فعالم  جميل،  عالم  اإلى  يقودني  االأنواع 

عالم كبير وخياله وا�شع«. 

 مبدأ المنافسة
لذلك  كثيرة،  ومجاالتها  االإبداعات  اأبواب 

اأ�شا�شي  محفز  فهي  منها،  تخلو  ال  المناف�شه 

ترى  الب�شمة.  ترك  على  والتاأكيد  للتميز 

الفنانتان اأن المناف�شة تنطلق من حب االإبداع 

ولكل  للجميع  مفتوح  المجال  واأن  والتميز، 

والتميز  العمل  في  الخا�شة  طريقته  �شخ�ض 

وتتفق  والمبدعين.  للمجتهدين  م�شروع  حق 

ال�شريفة قد تقود  المناف�شة  اأن  الفنانتان على 

بالطموح اإلى االأمام دوما فتتفتح االآفاق وتكون 

مادية  فائدة  ذات  م�شتقبال  المواهب  تلك 

اأي�شا.

طوحات ونصيحة
واأحالمي  »طموحاتي  ال�شيادية:  طيف  تقول 

تحقيقها  اإلى  واأ�شعى  كثيرة  الر�شم  مجال  في 

خطوة بخطوة، واأن�شح الجميع مّمن لديه هذه 

الموهبة باال�شتمرار فمع مرور الوقت يكت�شف 

الر�شام نف�شه اأكثر واأن لديه القدرة على تقديم 

يفاجاأ  اأن  قبل  بنف�شه  لينبهر  والمزيد  المزيد 

االآخرين«. 

يكون  اأن  »طموحي  البلو�شية:  جواهر  وقالت 

بلوحاتي  اأ�شل  واأن  اأعمالي  يحب  من  هناك 

اإلى عالمي الخا�ض في معر�ض يحويها  الفنية 

كلها م�شتقبال باإذن اهلل«.

جواهر البلوشية:
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الحومانية،  �شعيد  بنت  جليلة  مع  لقائنا  بداية 

ب�شركة  والتوظيف  الموظفين  عالقات  مديرة 

في  العمل  بفريق  بالتعريف  قامت  مندو�ض، 

مندو�شنا  عمل  طاقم  قالت:  حيث  ال�شركة، 

ال�شباب  من  ملهمة  مجموعة  من  يتكون 

العماني الطموح، وهم: المدير التنفيذي يون�ض 

التنفيذي  المدير  الفرعي  والمهند  الفليتي، 

التنفيذي  المدير  اليعقوبي  واأكرم  للعمليات، 

المالي، وريم الفزارية المدقق المالي، وب�شائر 

وزعيم  الب�شرية،  الموارد  مدير  المرزقية 

ال�شعيلية  ومروة  االإداري،  المدير  ال�شعيبي 

مدير  ال�شبلية  وفاطمة  ال�شركة،  تقارير  مدير 

مدير  العي�شائي  وعبدالرحمن  الت�شويق،  ق�شم 

المبيعات، وعال العبرية مدير و�شائل التوا�شل 

االجتماعي، و�شوزان الذهلية مديرة المونتاج، 

ومحمد الريامي مدير العالقات العامة، وعماد 

واأ�شالة  البرمجيات،  ق�شم  مدير  ال�شاوي 

الح�شنية مديرة برمجة المواقع. 

تطبيق التعليم الذاتي
وحول ماهية الم�شروع الذي تقوم عليه ال�شركة، 

مندو�ض  �شركة  ت�شعى  قائلة:  جليلة  ذكرت 

للرقي بالتعليم التقني، من خالل توفير درو�ض 

ال�شفين  لطالب  الفيديو  طريق  عن  م�شورة 

العلمي، باالإ�شافة  والثاني ع�شر  الحادي ع�شر 

اإلى مادة اللغة االنجليزية عبر تطبيق هاتفي، 

حيث يتم تقديم هذه الدرو�ض من قبل الطالب 

 »مندوس«  
يشرح المادة المدرسية 

عبر األجهزة الذكية

شـبابــنـا ت
ارا

ك
بت

أ

طالب  اأو  العلوم  لكلية  المنت�شبين  التربويين 

وتتم  المذكورة،  المجاالت  في  التربية  كليات 

اأحدث  ا�شتغالل  طريق  عن  ال�شرح  عملية 

وغيرها،  المعزز  والواقع   3D كالــ  التقنيات 

اأن  وبما  وممتعة،  مي�شرة  تعلم  و�شيلة  الإن�شاء 

تح�شين  في  كبيرا  دورا  يلعب  الذاتي  التعليم 

م�شتوى الطالب وزيادة ا�شتيعابه للمادة بن�شبة 

توفير  خالل  من  تعمل  مندو�ض  فاإن  اأكبر، 

الفيديوهات باأن يطور الطالب من نف�شه ذاتيا، 

وتدوين  الفيديوهات  لهذه  متابعته  خالل  من 

ال�شروحات المهمة التي ي�شمعها.

التعلم  عملية  قائلة:  الحومانية  واأ�شافت 

على  المعلم  يلقيه  ما  على  فقط  تقت�شر  ال 

عن  البحث  للطالب  يعود  واإنما  الطالب، 

م�شادر ثانية حتى يت�شع فهمه للمادة العلمية، 

على  الح�شول  الطالب  على  ي�شعب  وقد 

الرتفاع  اإما  معرفته،  لزيادة  ثانوية  م�شادر 

اأ�شعارها اأو لعدم توفرها في منطقته المحلية، 

توفير  عاتقها  على  مندو�ض  اأخذت  هنا  من 

الطالب  يتلقاها  التي  للدرو�ض  اأ�شمل  معلومات 

االختبارات  اإلى جانب  الدرا�شية،  مقاعده  في 

التي تقي�ض مدى فهمه لهذه المواد للك�شف عن 

مواقع �شعفه وت�شاهم في تطويره.

نحو تعليم تقني 
لل�شركة  كا�شم  »مندو�ض«  اختيار  �شبب  وعن 

يعد  قائلة:  الحومانية  ذكرت  والتطبيق، 

العماني،  التراث  من  مهامًا  جزءًا  المندو�ض 

حيث داأب العمانيون القدامى على و�شع اأثمن 

االأ�شياء التي يمتلكونها داخل المنادي�ض، وبع�ض 

واالختبارات  بالكتب  تحتفظ  كانت  االأ�شر 

واأوراق الملخ�شات في المندو�ض حتى ت�شتفيد 

ي�شغل حيزا  كان  القادمة، حيث  االأجيال  منها 

داخل المنزل، ونحن نرى باأن اأثمن �شيء لدينا 

هو العلم، لذلك قررنا اأن نحول هذا المندو�ض 

ي�شبح  حتى  اإلكتروني،  مندو�ض  اإلى  اليدوي 

الخا�ض،  مندو�شه  يمتلك  عماني  جيل  كل 

فالمندو�ض االلكتروني يتنا�شب مع هذا الجيل 

الحديث المتعط�ض للتكنولوجيا.  

الم�شروع  هذا  �شمم  قائلة:  جليلة  واأ�شافت 

مع  تزامنا  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  لمواكبة 

ال�شركة  روؤية  مع  وتزامنا  2040م.  روؤية عمان 

تقني  تعليم  »نحو  مفادها  را�شلة  تحمل  التي 

وجيل واعد« فاإننا نقوم على خطط في تطوير 

لتتعدى  خدماته  �شالحيات  بتو�شيع  التطبيق 

تاأ�شي�ض  االإلكتروني من خالل  التطبيق  محيط 

تجاري  �شجل  واإن�شاء  خا�ض،  اإلكتروني  موقع 

كافة  لت�شمل  خدماتنا  �شنو�شع  واأي�شا  كذلك، 

الميزات  اأحدث  واإ�شافة  الدرا�شية،  المراحل 

لل�شروحات والدرو�ض.   

تحدي وإصرار للنجاح
الحومانية  جليلة  من  �شيق  ا�شتر�شال  وفي 

التطبيق  حول  اأكثر  تفا�شيل  عن  فيه  تحدثت 

تسعى شركة مندوس إلى 
تعليم تقني وجيل واعد 

يقدم الدروس طالب 
تربويون منتسبون لكلية 
العلوم أو كليات التربية

نت�سارع من اأجل توفير اأ�سهل الطرق للو�سول اإلى تعليم بم�ستوى عاٍل، وبما اأننا في 

ع�سر التكنولوجيا وال�سرعة، اأ�سبح لزاما علينا اأن نطوع هذه الأدوات الحديثة 

الع�سر  نواكب  �سهلة و�سريعة، حتى  بالعلم والمعرفة بطرق  اأجل ال�ستزاده  من 

وتطوراته الهائلة. فالتعليم المقرون بالتكنولوجيا هو جل ما ين�سده اأبناء هذا 

الجيل المتعط�س لكل ما هو جديد في عالم الإنترنت والأجهزة الذكية. حققت 

ال�سفين  المدار�س، في  �سركة »مندو�س« فكرة مبتكرة ت�سهم في م�ساعدة طالب 

المدر�سية  للمادة  �سروحات تعليمية  للح�سول على  والثاني ع�سر،  الحادي ع�سر 

عبر تطبيق الأجهزة الذكية.. للمزيد من التفا�سيل في ال�سطور الآتية..  

حوار: أنوار البلوشية 
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توفير معلومات أشمل 
للدروس التي يتلقاها الطالب 

في مقاعده الدراسية

المندوس اإللكتروني يتناسب 
مع هذا الجيل الحديث 

المتعطش للتكنولوجيا

المشروع يواكب الثورة 
الصناعية الرابعة تزامنا

 مع رؤية عمان ٢٠4٠م

اإن كان دعما  ونرحب بكل من ي�شتطيع دعمنا 

ماديا اأو معنويا.     

مستقبل »مندوس« الواعد
تحت  قائلة:  جليلة  ذكرت  حديثها  ختام  وفي 

عديدة  فعاليات  في  �شاركنا  »مندو�ض«  مظلة 

لعام  »اإنجاز«  م�شابقة  في  م�شاركتنا  منها 

2019م وقد تاأهلنا �شمن اأف�شل خم�ض �شركات 

من جامعة ال�شلطان قابو�ض للمرحلة النهائية 

حلقات  عدة  بتنفيذ  وقمنا  الم�شابقة،  في 

بتطبيق  الطالب  لتعريف  المدار�ض  في  عمل 

فور  منه  اال�شتفادة  لهم  يت�شنى  ال�شركة، حتى 

الخير«  »وهج  فعالية  نظمنا  وقد  جاهزيته. 

لالأطفال المر�شى بم�شت�شفى جامعة ال�شلطان 

قابو�ض.  

واأ�شافت قائلة: حا�شر »مندو�ض« االآن ُي�شعرنا 

�شيكون  وكذلك  اأنجزناه،  ما  اأمام  بالفخر 

حتى  جاهدين  و�شن�شعى  عظيم،  م�شتقبل  له 

نو�شله اإلى م�شتوى ير�شي الجميع. 

عليه  للعمل  الفريق  واجهت  التي  والتحديات 

ذكرت  المتميزة،  ال�شورة  بهذه  واإخراجه 

االأفكار  من  يعد  »مندو�ض«  تطبيق  قائلة: 

كبيرة  �شريحة  يخدم  الأنه  والمفيدة  المتميزة 

من اأفراد المجتمع، وهي فئة طالب المدار�ض، 

في  المتوفرة  الفيديوهات  خا�شية  واأي�شا 

كافة  على  االطالع  للم�شتخدم  تتيح  التطبيق 

في  لها  والرجوع  ي�شاء  كيفما  المدرجة  المواد 

ناجح  م�شروع  لكل  وبالطبع  ينا�شبه.  وقت  اأي 

بمواجهتها  اأفراده  قام  قد  تحديات  هناك 

هو  واجهتنا  التي  العقبات  ومن  وتخطيها، 

عدد  اإيجاد  و�شعوبة  المادي،  الدعم  نق�ض 

كاٍف من المعلمين لتزويدنا بال�شروح الالزمة، 

من  ال�شعوبات  هذه  تخطي  ا�شتطعنا  ولكننا 

وتيرة  لتح�شين  اإ�شافية  خطط  اإعداد  خالل 

هذه  اإلى  و�شلنا  حتى  ال�شركة،  في  العمل 

المرحلة من االإنجاز والنجاح، ونعمل جاهدين 

من اأجل تطوير العمل واإيجاد م�شتقبل م�شتدام 

بالتاأكيد،  الدعم  اإلى  بحاجة  ونحن  للتطبيق، 

شـبابــنـا ت
ارا

ك
بت

أ

 Berylls مكتب  من  راديك�ض،  اأندريا�ض  قال 

اإن  ميونخ،  في  اال�شتراتيجية  لال�شت�شارات 

ب�شمعة  بالفعل  تتمتع  الطبيعي  الغاز  �شيارات 

والديزل.  البنزين  لمحركات  كبديل  طيبة 

ويرجع هذا اإلى قلة االنبعاثات ال�شارة الناتجة 

الطبيعي  الغاز  اأو  الطبيعي  الغاز  حرق  عن 

الم�شغوط مثل اأك�شيد النيتروجين واأول وثاني 

عنها  ينتج  ال  اأنه  عن  ف�شال  الكربون،  اأك�شيد 

ج�شيمات ال�شخام على االإطالق، وبجانب هذا 

من  اأقل  ب�شعر  ُيطرح  الطبيعي  الغاز  فاإن  كله 

البنزين والديزل.

كفاية اإلمداد
ومن المزايا التي يتمتع بها هذا النوع من الدفع 

)تقنية الغاز الطبيعي(، هو عدم قلق اأ�شحابها 

من عدم كفاية االإمداد بهذا النوع من الوقود؛ 

وقودي  بين  ُيذكر  اختالف  لعدم وجود  فنظرا 

للمحرك،  بالن�شبة  الطبيعي  والغاز  البنزين 

تكون  العادة  في  الطبيعي  الغاز  موديالت  فاإن 

مجهزة بخزان �شغير للبنزين.

اإلكترونيات  تقوم  الغاز  ا�شتهالك  وبمجرد 

البنزين  اإلى  بالتحويل  اأوتوماتيكيا  ال�شيارة 

للتزود  محطة  اأقرب  اإلى  الو�شول  يتم  حتى 

تمتاز  ذلك،  اإلى  وباالإ�شافة  الطبيعي.  بالغاز 

من  التقنية  هذه  على  المعتمدة  الموديالت 

 700 اإلى  اأحيانا  �شير كبير ي�شل  الدفع بمدى 

كلم.

كل الفئات
وتقدم العديد من ال�شركات تقنية الدفع بالغاز 

الطبيعي التي زاد الطلب عليها مع بداية االألفية 

الكهربائية  ال�شيارات  كانت  اأن  وقت  الحالية 

مجرد روؤى بعيدة. ومن هذه ال�شركات فولك�ض 

هذا  ويغطي  و�شكودا،  و�شيات  واأودي  فاجن 

الموديالت  من  بدءا  الفئات  كل  العر�ض 

والمدمجة   Up فاجن  فولك�ض  مثل  ال�شغيرة 

سيارات الغاز الطبيعي
 في مواجهة المد الكهربائي!

مثل �شيات Leon و�شيارات SUV مثل �شكودا 

 A5 و�شوال اإلى الفئة العليا مثل اأودي Kamiq
.Sportback

 Golf ح�شول  عن  فاجن  فولك�ض  واأعلنت 

الطبيعي  بالغاز  يعمل  محرك  على  الجديدة 

ح�شول  عن  �شكودا  اأعلنت  كما  الم�شغوط، 

خدمات  على   Octavia من  الجديد  الجيل 

نظام الدفع بالغاز الطبيعي اأي�شا.

فولك�ض  مثل  �شركات  عودة  اأن  راديك�ض  ويرى 

هي  بقوة  الطبيعي  الغاز  لموديالت  فاجن 

الغاز  ي�شاهم  حيث  حكيمة؛  ا�شتراتيجية 

ال�شارة الأنظمة  االنبعاثات  تقليل  الطبيعي في 

اأن يكون  الوقت ذاته ال يمكن  لكنه في  النقل، 

على  يقدر  لن  اأنه  كما  الكربون،  من  خاليا 

قادمة  حديثة  تقنيات  اأمام  طويال  ال�شمود 

بقوة مثل الدفع الكهربائي.

المصدر: د ب أ

يتمتع  لما  الطبيعي كوقود  الغاز  ال�سيارات حاليا على  �سركات  تعول 

للبيئة  �سديق  للطاقة  م�سدر  يعد  اأنه  حيث  عديدة؛  مزايا  من  به 

ومنخف�س التكلفة، ف�سال عن اأنه يوفر مدى �سير كبير. ولكن ال�سوؤال 

المطروح الآن هو، هل �سي�سمد الغاز الطبيعي اأمام المد الكهربائي؟
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اأربعة طرازات  تقديم  اأودي عن  �شركة  اأعلنت 

تحمل   ،Plug-In الهجين  الدفع  بتقنية 

مدى  اإلى  وت�شل   ،e-quattro االخت�شار 

ال�شير 40 كلم، وو�شحت ال�شركة االألمانية اأن 

نظام  على  يعتمدان   A7 والطراز   Q5 الطراز 

دفع هجين يتاألف من محرك TFSI �شعة 0ر2 

مع  ح�شاناً  كيلووات/252   185 وبقوة  لتر 

اإجمالية  بقوة  مختلفين  كهربائيين  محركين 

دوران  عزم  مع  ح�شانًا،  كيلووات/367   270

أربعة طرازات هجينة من أودي

اأق�شى يبلغ 500 نيوتن متر.

من  الت�شارع  معدل  يبلغ  القوة  هذه  وبف�شل 

الثبات اإلى 100 كلم/�ض 3ر5 ثانية في الطراز 

حين  في   ،A7 الطراز  في  ثانية  و7ر5   Q5

كلم/�ض،  و250   239 الق�شوى  ال�شرعة  تبلغ 

 Q5 ا�شتهالك  معدل  اأن  اإلى  اأودي  واأ�شارت 

بينما  كلم،  لتر/100  1ر2  حوالي  اإلى  ي�شل 

يبلغ معدل ا�شتهالك A7 حوالي 9ر1 لتر/100 

كلم.

 A8 Plug-In من  الهجينة  الطرازات  وتعتمد 

وQ7 على نظام دفع هجين بقوة اإجمالية 330 

كيلووات/449 ح�شانًا في ال�شالون A8 و335 

االأرا�شي  طراز  في  ح�شانًا  كيلووات/456 

االأق�شى  الدوران  عزم  ويبلغ   .Q7 الوعرة 

تف�شح  ولم  متر.  نيوتن   700 المحركين  لكال 

لهذين  التقنية  البيانات  المزيد من  اأودي عن 

الطرازين. 

اأودي الطرازات االأربعة  اأن تطلق  ومن المقرر 

باالأ�شواق خالل العام الجاري.  

اأعلنت �شركة بي اإم دبليو عن اإطالق ن�شخ M ذات معدالت االأداء الفائق 

 .X6 و X5 من �شيارتي االأرا�شي الوعرة

 X6 و   X5 الوح�شين  من   M طرازات  اأن  االألمانية  ال�شركة  وو�شحت 

وبقوة  لتر  4ر4  �شعة   V8 جديد  بنزين  محرك  �شواعد  على  تعتمد 

 460 بقوة  المحرك  نف�ض  يزاأر  كيلووات/600 ح�شان، في حين   441

.Competition كيلووات/625 ح�شانًا في ن�شخ

750 نيوتن متر تت�شارع ال�شياراتان  اإلى  ومع عزم دوران اأق�شى ي�شل 

في اأح�شن الظروف من الثبات اإلى 100 كلم/�ض في غ�شون 8ر3 ثانية، 

وت�شتهلك  كلم/�ض،  و290   250 بين  الق�شوى  ال�شرعة  تتراوح  بينما 

اأكثر ن�شخ ال�شيارة اقت�شادية معدل 5ر12 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج 

عنه 284 جم/كلم من انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون. 

الدفع  نظام  على  تعديالت  اأجرت  اأنها  اإلى  دبليو  اإم  بي  واأ�شارت 

 M ن�شخ  تمييز  مع  والمكابح،  التوجيه  ونظام  التعليق  ونظام  الرباعي 

عن الطرازات القيا�شية من خالل بع�ض المالمح المعدلة والتجهيزات 

المو�شعة مثل المقاعد الريا�شية.

بي إم دبليو تطلق

 نسخ M من الوحشين

شـبابــنـا ت
ما

ما
هت

أ

خزان  حالة  معرفة  الحديثة  ال�شيارات  تتيح 

طريق  عن  الزيت  م�شتوى  وفح�ض  الوقود 

ويمكن  الذكية.  الهواتف  على  تطبيقات 

ذكية  ت�شير  اأن  اأي�شا  القديمة  لل�شيارات 

بوا�شطة مهيئات معينة اأو ما يعرف »بالدونجل« 

والتطبيقات المنا�شبة.

قال خبير ال�شيارات االألماني مار�شيل مولي�ض 

اإن ال�شيارات القديمة يمكنها من حيث المبداأ 

بع�ض  بوا�شطة  ذكية  ل�شيارات  تتحول  اأن 

الطرازات  هذه  من  فالكثير  التقنية؛  الحلول 

OBD2ذالذي  بمنفذ  يعرف  ما  على  ت�شتمل 

ويقع  ال�شيارة.  باإلكترونيات  االت�شال  يتيح 

هذا المنفذ في معظم ال�شيارات جهة الي�شار 

بالعمود A اأو في نطاق حيز االأقدام جهة قائد 

ال�شيارة. 

اأ�شبح  باالأدابتر  الالحق  التجهيز  خالل  ومن 

من الممكن ات�شال ال�شيارة بالهاتف 

خدمات  على  للح�شول  الذكي، 

اأو  الطوارئ  مكالمة  مثل  ووظائف 

حالة  ومعلومات  العطل  كود  تحليل 

والكثير  ال�شيانة،  وخدمات  البطارية 

تختلف  التي  االأخرى،  الوظائف  من 

من �شركة الأخرى من مقدمي مثل هذه 

الحلول مثل Car Scanner و Carly و

.Pace

المثال  �شبيل  على   Pace �شركة  وتقدم 

الموعد  ال�شيارة  لقائد  يحدد  دونجل 

الم�شاكل  على  ويطلعه  لل�شيانة  القادم 

ال�شيارة  تواجهها  التي  واالأعطال، 

واالإ�شالحات المطلوبة. 

ويقوم تطبيق خا�ض بال�شركة اأي�شا باإظهار 

في  الهامة  والمعلومات  البيانات  بع�ض 

الوقت الحقيقي مثل حمل المحرك ودرجة 

المحرك  لفات  وعدد  التبريد  ماء  حرارة 

الهاتف  ات�شال  حال  وفي  التيار.  وجهد 

ب�شبكة االإنترنت، فاإنه من الممكن اأي�شا اإظهار 

خرائط الطرق ومحطات الوقود في الجوار.

 Connect تطبيق  مع  فاجن  فولك�ض  وتقدم 

الت�شخي�ض  حلول  كاأحد   Data-Plug مقب�ض 

الخا�ض بها لل�شيارات بدءا من طراز 2008.

التحقق  الحلول  هذه  عن  البحث  لدى  ويتعين 

وطراز  الطراز  ينا�شب  النظام  كان  اإذا  مما 

تحمل  يتم  ذلك  بعد  والمحرك،  ال�شيارة 

ح�شاب  واإن�شاء  الذكي  الهاتف  على  التطبيق 

ال�شروري  ومن  ومزامنته.  االأدابتر  مع  وربطه 

جمعها  يتم  البيانات  اأن  يعرف  اأن  للم�شتخدم 

وتخزينها، كما اأن البيانات المعرو�شة تت�شبب 

تم  لو  حتى  القيادة،  اأثناء  االنتباه  ت�شتيت  في 

 Carplay عر�شها على �شا�شة ال�شيارة عبر اأبل

كيف
تحّول سيارتك القديمة إلى ذكية 

.Auto اأو اأندرويد

االألماني  ال�شيارات  خبير  يرى  جانبه  ومن 

راينهارد كولكه اأن ميزة التطبيقات تتمثل في 

تحل  ال  اأنها  من  الرغم  على  االأعطال،  تحليل 

في  يتم  الذي  االحترافي،  الت�شخي�ض  محل 

مراكز االإ�شالح المتخ�ش�شة؛ نظرا الأن معظم 

ت�شخي�ض  على  تقت�شر  التقنية  الحلول  هذه 

التحكم  وحدات  تفح�ض  ال  لكنها  المحرك، 

والملتيميديا  الراحة  الأنظمة  االإلكترونية 

واالأنظمة الم�شاعدة على القيادة. 

وجود  اإلى  التطبيق  اأ�شار  المثال  �شبيل  فعلى 

خلل في ح�شا�ض االأوك�شجين، فاإنه ال يحدد هل 

هو عطل في المكون ذاته اأو و�شالته اأو وحدة 

التحكم الخا�شة به. 
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مازيراتي تخطط إلنتاج السيارات الكهربائية 

كهربائية  �شيارات  الإنتاج  خططها  عن  مازيراتي  �شركة  اأعلنت 

اأنها  كما  ال�شهيرة،  االإيطالية  لل�شركة  الوراثية  الجينات  تحمل 

تقدم معدالت اأداء قوية على غرار �شقيقاتها المزودة بالمحركات 

التقليدية.

االإنتاج  اأن  كراي�شلر  دايملر  لمجموعة  التابعة  ال�شركة  وو�شحت 

�شيارة  تعد  حيث  Ghibli؛  بالطراز   2020 �شيبداأ  الكهربائي 

من  ال�شركة  اإنتاج  باكورة  هي  المتو�شطة  الفئة  من  ال�شالون 

الكهربائية  ال�شيارات  اإحدى  يتبعها  ثم  الهجين،  الطرازات 

من  القيا�شية  الن�شخة  �شتكون  اأنها  يبدو  ما  وعلى  الريا�شية، 

ال�شيارة Alfieri، التي تم الك�شف عنها عام 2014.

 Gran Turismo ومن المتوقع اأي�شا اأن يعتمد الجيل الجديد من

وفي  الخال�ض،  الكهربائي  الدفع  نظام  على   Gran Cabrioو

القيادة  وظائف  على  مازيراتي  طرازات  جميع  �شتعتمد  الغالب 

االآلية.

فورد تكشف عن سعر سيارتها Kuga الجديدة 

 Kuga �شيارتها  �شعر  عن  فورد  �شركة  ك�شفت 

الريا�شية  الطرازات  لفئة  تنتمي  التي  الجديدة، 

األف   31 من  يبداأ  والذي   ،SUV االأغرا�ض  متعددة 

و900 يورو، وو�شحت ال�شركة االأمريكية اأن ال�شيارة 

المدمجة الجديدة تعتمد على �شواعد محرك بنزين 

الدفع  نظام  مع  ح�شانًا   150 وبقوة  لتر  5ر1  �شعة 

بها  تتمتع  التي  القيا�شية  التجهيزات  ومن  االأمامي، 

ونظام  الريا�شية  والمقاعد  الهواء  مكيف  ال�شيارة 

المالحة ونظام الكبح اال�شطراري ونظام المحافظة 

على حارة ال�شير.

وبجانب هذا المحرك يتوفر محرك ديزل �شعة 0ر2 

ن�شخ  بع�ض  وتعتمد  ح�شانًا،   190 اأو   150 بقوة  لتر 

وي�شم  فولت،   48 ت�شغيل  بدء  مولد  على  ال�شيارة 

برنامج دفع ال�شيارة الن�شخة الهجين Plug-in بقوة 

225 ح�شانًا.

ويتوفر ل�شيارة فورد الجديدة �شمن باقة التجهيزات 

االختيارية م�شابيح LED واأجهزة رقمية ومجموعة 

تعليق ريا�شية.

شـبابــنـا ت
ما

ما
هت

أ

تويوتا تقدم C-HR الجديدة
النقاب  تويوتا  �شركة  ك�شفت 

من  الجديد  الطراز  عن 

تنتمي  التي   ،C-HR �شيارتها 

المدمجة،  اأوفر  الكرو�ض  لفئة 

اليابانية  ال�شركة  وو�شحت 

هي  التجديد  �شمات  اأبرز  اأن 

الذي  الهجين،  الدفع  نظام 

�شعة  بنزين  محرك  من  يتاألف 

بقوة  كهربائي  اآخر  مع  لتر   2

ح�شانًا،  كيلووات/180   132

ال�شيارة  ا�شتهالك  معدل  ويبلغ 

جم/   92( كلم  لتر/100  0ر4 

اأك�شيد  ثاني  انبعاثات  من  كلم 

الكربون(.

 C-HR الطراز  ياأتي  كما 

نظام  على  بتعديالت  الجديد 

من  المزيد  اأجل  من  العجالت  تعليق 

االهتزازات  خف�ض  تم  كما  الراحة، 

اأف�شل  عزل  مع  الداخلية  بالمق�شورة 

بيجو تستعد إلطالق 208 الجديدة

 208 �شيارتها  اإطالق  عن  بيجو  �شركة  اأعلنت 

ب�شعر  القادم  نوفمبر  في  باالأ�شواق  الجديدة 

يبداأ من 15 األفاً و490 يورو، وو�شحت ال�شركة 

يبلغ  الجديدة   208 �شيارتها  اأن  الفرن�شية 

طولها 06ر4 متر، وتعتمد على �شواعد محرك 

بنزين ثالثي االأ�شطوانات �شعة 2ر1 لتر وبقوة 

55 كيلووات/75 ح�شاناً اأو 74 كيلووات/100 

اإلى  ح�شان،  كيلووات/131   96 اأو  ح�شان 

�شعة  االأ�شطوانات  رباعي  ديزل  محرك  جانب 

ح�شان،  كيلووات/102   75 وبقوة  لتر  5ر1 

 208 لل�شيارة  الق�شوى  ال�شرعة  وتتراوح 

208 كلم/�ض، مع معدل  و   170 الجديدة بين 

ا�شتهالك يتراوح بين 2ر3 لتر ديزل و 4ر4 لتر 

بنزين/100 كلم. 

بطراز  اأي�شا  الجديدة   208 ال�شيارة  وتتوفر 

كهربائي من المقرر طرحه باالأ�شواق في يناير 

القادم ب�شعر يبداأ من 30 األفاً و450 يورو.

ويعتمد الطراز الكهربائي على �شواعد محرك 

بطارية  مع  ح�شان  كيلووات/136   100 بقوة 

اإلى  بال�شيارة  ت�شل  �شاعة،  كيلووات   50 �شعة 

مدى ال�شير 340 كلم. وبف�شل ال�شاحن ثالثي 

من   %  80 اإلى  ي�شل  ما  �شحن  يتم  االأطوار 

�شعة البطارية في غ�شون ن�شف �شاعة. وتقف 

على  الكهربائي  للطراز  الق�شوى  ال�شرعة 

اأعتاب 150 كلم/�ض.

وتقدم بيجو ل�شيارتها 208 الجديدة العديد من 

الفئات  من  الم�شتعارة  االإ�شافية  التجهيزات 

االأوتوماتيكي، كما  ال�شرعة  االأعلى مثل منظم 

تم تجهيز ال�شيارة بُقمرة قيادة i-Cockpit مع 

عر�ض ثالثي االأبعاد.

الخارجية. لل�شو�شاء 

واأ�شارت تويوتا اإلى اأنها اأجرت اأي�شا تح�شينات 

الهواتف  دمج  مع  الملتيميديا،  نظام  على 

واأندرويد   Carplay اأبل  اأنظمة  عبر  الذكية 

االإ�شاءة  م�شابيح  جميع  تعمل  كما   ،Auto

.LED بال�شيارة بتقنية

ولم تك�شف تويوتا حتى االآن عن موعد طرح اأو 

�شعر �شيارتها C-HR الجديدة. 
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اإطالق  عن   »Shuttle« »�شاتل«  �شركة  اأعلنت 

الجديد   NC10U الم�شغر  الحا�شوب 

والذي   ،Whiskey Lake اإنتل  بمعالجات 

.4K يمكن تو�شيله ب�شا�شتين بدقة

الحا�شوب  اأن  التايوانية  ال�شركة  وو�شحت 

الم�شغر الجديد ياأتي باأبعاد 2رx 2 14ر14 

x 2ر4 �شم، ووفقا للموديل المعني فاإنه يمكن 

اأو   Celeron 4205U اإنتل  بمعالج  تجهيزه 

 ،8565U-Core i7 اأو   8145U-Core i3

ذاكرة  لتركيب  الفتحات  من  اثنين  وجود  مع 

الو�شول الع�شوائي DDR4-RAM ب�شعة 32 

جيجابايت كحد اأق�شى.

ولتخزين البيانات ونظام الت�شغيل يتم تركيب 

اإطالق �شماعة  Turtle Beach عن  اأعلنت �شركة ترتل بيت�ض   

راأ�ض ال�شلكية جديدة لع�شاق االألعاب على الحوا�شيب المكتبية، 

 Elite Atlas الراأ�ض  �شماعة  اأن  االأمريكية  ال�شركة  وو�شحت 

المكتبية  الحوا�شيب  تتيح الأ�شحاب  الجديدة  الال�شلكية   Aero

في  الراحة  م�شتويات  اأعلى  مع  النقاء  فائق  ب�شوت  اال�شتمتاع 

اال�شتعمال.

وتمتاز �شماعة ترتل بيت�ض الجديدة بفترة ت�شغيل بطارية تزيد 

على 30 �شاعة مع دعم تقنية ال�شوت Waves Nx، باالإ�شافة 

 Control Studio اإلى دعم مجموعة �شطح المكتب ترتل بيت�ض

اإعدادات  من  للكمبيوتر  مح�شنة  ن�شخة  توفر  والتي  الجديدة، 

ترتل  ل�شركة  الح�شرية   Superhuman Hearing Sound

بيت�ض.

الذين يحبون  االألعاب،  لع�شاق  االأمريكية هدية  ال�شركة  وتقدم 

اأي�شا، تتمثل في اال�شتراك في خدمة  اإلى المو�شيقى  اال�شتماع 

الراأ�ض  �شماعة  �شراء  كامل عند  لمدة عام   Tidal Premium

وي�شري  المكتبية،  للحوا�شيب  االأداء  فائقة   Elite Atlas Aero

تفعيل  ويتم   ،2020 الثاني/يناير  كانون   31 العر�ض حتى  هذا 

كود اال�شتراك على موقع www.turtlebeach.com مبا�شرة، 

المف�شلة  المو�شيقى  بث  من  االألعاب  ع�شاق  يتمكن  وبالتالي 

الال�شلكية  وال�شماعات  الجوالة  االأجهزة  طريق  عن  لديهم 

والحوا�شيب المكتبية.

حاسوب مصغر جديد من شاتل

سماعة رأس السلكية جديدة لعشاق األلعاب

قر�ض �شلب 5ر2 بو�شة وقر�ض حالة �شاكنة 

اأنه  اإلى  باالإ�شافة   ،M.2 2280-SSD

الخارجية  ال�شلبة  االأقرا�ض  تو�شيل  يمكن 

العديد  طريق  عن  االإ�شافية  والملحقات 

ال�شورة  اإ�شارة  نقل  ويتم   ،USB منافذ  من 

 DisplayPort و   HDMI منفذ  طريق  عن 

 WiFi 802.11 b/g/n �شبكة  دعم  مع 

الال�شلكية وكذلك �شبكة جيجابت اإيثرنت.

وتروج �شركة �شاتل لجهازها الجديد باعتباره 

مدمجاً  نظامًا  اأو  م�شغراً  عمل  حا�شوب 

لت�شغيل الالفتات الرقمية؛ حيث توفر بطاقة 

الر�شوميات اإنتل UHD Graphics اإمكانية 

.4K تو�شيل �شا�شتين بدقة

شـبابــنـا ت
ما

ما
هت

ا

Pro 3 الذكية، التي تمتاز  اآرلو عن اإطالق كاميرا المراقبة  اأعلنت �شركة 

اأن  االأمريكية  ال�شركة  وو�شحت  ملونة،  �شور  مع  ليلية  وروؤية  عالية  بدقة 

كاميرا المراقبة Pro 3 الجديدة تتمتع بدقة و�شوح 2560×1440 بيك�شل، 

كما يمكنها التقاط �شور HDR عالية التباين ب�شكل خا�ض. 

LED العاملة باالأ�شعة  160 درجة، وبف�شل م�شابيح  وتبلغ م�شاحة الروؤية 

تحت الحمراء، تتمكن الكاميرا من التقاط �شور ليلية مف�شلة وملونة، كما 

تم تثبيت �شوء كا�شف »�شبوت اليت« بالكاميرا.

فوق  لالأ�شعة  المقاومة  الكاميرا  في  و�شماعة  اأحادي  ميكروفون  دمج  وتم 

اأعلنت �شركة جوجل عن اإطالق و�شع الت�شفح المتخفي بتطبيق الخرائط 

الو�شع،  هذا  تفعيل  عند  اأنه  االأمريكية  ال�شركة  وو�شحت   ،Maps جوجل 

يتم  التي  المواقع  مثل  جوجل،  ح�شاب  في  المعلومات  تخزين  يتم  ال  فاإنه 

البحث عنها، وال يتم تحليلها اأي�شا الإظهار نتائج البحث ح�شب التف�شيالت 

ال�شخ�شية.

الأ�شحاب  الجديدة  الخ�شو�شية  وظيفة  اإطالق  على  �شركة جوجل  واأكدت 

اإطالق  يتم  اأن  على  القادمة،  القليلة  االأ�شابيع  خالل  اأندرويد  اأجهزة 

االإ�شدار المخ�ش�ض الأجهزة اأبل »اآي اأو اإ�ض« في وقت الحق، وقد اأطلقت 

بداية  مع  يوتيوب  الفيديو  لمن�شة  المتخفي  الت�شفح  و�شع  جوجل  �شركة 

اأي�شا في مت�شفح جوجل كروم منذ  العام الجاري، وتتوافر هذه الوظيفة 

.2008

وباالإ�شافة اإلى ذلك اأعلنت �شركة جوجل عن وظيفة جديدة لمدير كلمات 

المرور؛ وهي التحقق من كلمات المرور؛ حيث تقوم هذه الوظيفة الجديدة 

ا�شتعمل  قد  الم�شتخدم  كان  اإذا  وما  المرور،  كلمة  قوة  بالتحقق من مدى 

نف�ض كلمة المرور الأحد ح�شاباته في الما�شي، وما اإذا كان قد تم ا�شتغالل 

كاميرا مراقبة ذكية 

جوجل تطلق وضع التصفح المتخفي بتطبيق الخرائط 

كلمة المرور من قبل اأطراف اأخرى في �شياق ت�شريب لقواعد البيانات، ويتم 

passwords. ا�شتدعاء مدير كلمة المرور في ح�شاب جوجل عبر الرابط 

التي  االأداة،  اإلى  مبا�شرة  الو�شول  للم�شتخدم  يتيح  الذي   ،google.com

اأندرويد  جوجل  نظام  في  المخزنة  المرور  كلمات  جميع  اإدارة  من  تمكنه 

ومت�شفح جوجل كروم.

طريق  عن  الكاميرا  تن�شيط  يمكن  وبذلك  الطق�ض.  وظروف  البنف�شجية 

 Alexa اأمازون  ال�شوتي  الم�شاعد  تدعم  اأنها  كما  ال�شوتية،  االإ�شارات 

.Home وجوجل

 WiFi 802.11 b/g/n/ac البلوتوث و�شبكة  الكاميرا بتقنية  وتم تجهيز 

الال�شلكية، باالإ�شافة اإلى بطارية تتراوح مدة ت�شغيلها من 3 اإلى 6 �شهور، 

و500  المفردة،  للكاميرا  اأمريكي  200 دوالر  المراقبة  ويبلغ �شعر كاميرا 

دوالر اأمريكي للطقم المكون من اثنين من الكاميرات ومحور.
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شـبابــنـا

الختالفات الفردية، والميول، 

الطموحات والمواهب، كلها اأمور 

خا�سة  ب�سورة  مميزين  تجعلنا 

وال�سخ�س  عاديين،  كنا  مهما 

الحوار  معه  اأجرينا  الذي 

بالن�سبة  مختلفا  يكن  لم  هنا 

في  مميزا  بل  فقط،  لمجتمعه 

المقربين  من  حوله  من  اأنظار 

�سعيد  بن  ماجد  والأ�سدقاء. 

الع�سرين  �ساحب  الحرا�سي، 

يرى  ال�سيب،  ولية  من  عاما، 

حاورناه  مميزا  عار�سا  نف�سه 

في التكوين ليكون الحوار اأنيقا 

كاأناقته ومزهرا بابت�سامته.

حاورته شيخة الشحية 

ماجد الحرا�شي الذي بداأت رحلته مع االأزياء 

هذه  اأن  اأكد  2016م،  منت�شف  في  العمانية 

م�شور  فهو  للت�شوير  حبه  من  نبعت  الرحلة 

فوتوغرافي اأي�شا، بداأت عندما ن�شر اأول �شورة 

له عبر ح�شابه في االن�شتجرام وتوالت ال�شور 

بعدها لتكون محط اإعجاب من حوله وم�شدر 

ت�شجيع من اأهله ودعم من اأ�شدقائه.

جميع  اأن  لح�شابه  والمتابع  الم�شاهد  ويرى 

المالب�ض  االأزياء  عار�ض  فيها  يرتدي  ال�شور 

اإمكانية  �شاألناه عن  التقليدية، وحين  العمانية 

اأريد  »ال  قال:  وارتداء مالب�ض مختلفة  التغيير 

التغيير بالرغم من اأنه مفيد في اأحيان كثيرة 

ال  اأنني  اإال  �شروري  والتنويع  االختالف  واأن 

اللبا�ض  اأعر�ض  الأنني  ذلك  في  �شرورة  اأجد 

المنفرد  ح�شوره  له  الذي  االأ�شيل  العماني 

فخر  م�شدر  ذلك  يكون  اأن  ويكفي  والجذاب 

لكل العمانيين« . ويرى ماجد الحرا�شي اأن من 

المجال  هذا  في  واجهته  التي  التحديات  اأكثر 
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اإليها  الو�شول  و�شعوبة  االأماكن  بع�ض  بعد  هو 

االنتقادات  اأن  كما  الت�شوير،  جل�شات  لعمل 

ولكنه  التحديات  من  يعتبرها  ت�شله  التي 

يتعامل معها برحابة �شدر و�شعة بال الأنه يدرك 

اأن جميع المجاالت ال تخلو من المنتقدين.

وهناك �شركات تتبنى عار�ض االأزياء العمانية 

هذا  في  ا�شتغل  والتي  الحرا�شي  ماجد 

تعبهم  على  الجزيل  ال�شكر  لها  ليوجه  الحوار 

واهتمامهم الدائم، مثل �شركة »فجر االأ�شالة« 

لتلبي�ض وتجهيز المعاري�ض، و�شركة »الكارجة« 

التلبي�ض  مجال  في  العمانية  الد�شدا�شة  بيت 

الت�شوير  مجال  في  اأما  اأي�شا،  والتجهيز 

جا�شم  الفوتوغرافي  الم�شور  فيدعمه 

الح�شني.

االأزياء  بعرو�ض  �شماعنا  وعند  االأولى،  للوهلة 

وعار�شة  ن�شائية  مالب�ض  اأذهاننا  اإلى  يتبادر 

من الن�شاء، لكن اليوم اأ�شبح االأمر مخلتلفا 

اليوم  »المجتمعات  ماجد:  يقول  اإذ 

لي�شت  واالأزياء  اأكثر،  منفتحة  اأ�شبحت 

للرجال  فـ  فقط  بالن�شاء  مرتبطة 

المراأة  ت�شعى  وكما  اأي�شا،  اأزياءهم 

مختلف  في  بزيها  حا�شرة  لتكون 

يريد  اأي�شا  كذلك  الرجل  العالم  اأرجاء 

به  يفخر  الذي  بزيه  حا�شرا  يكون  اأن 

والحمدهلل  النا�ض،  بين  به  ويتباهى 

ي�شاألونني  ممن  الكثير  هناك 

على  �شواء  الجديد  وينتظرون 

التي  النقو�ض  اأو  الخامات  م�شتوى 

الد�شدا�شة  على  خياطتها  تتم 

العمانية واأرى اأن العار�ض الحقيقي 

يتميز بما يقدمه« . 

الحرا�شي  �شعيد  بن  ماجد  خطوات 

هناك  اأن  يجد  ال  فهو  ومتزنة  واثقة 

وبالرغم  المهنة  هذه  العتزال  مجاال 

واإدارته  الوقت  اأن  اإال  اأنه الزال طالبا  من 

كبيرا  اهتماما  يعيرها  التي  االأمور  من 

ليوفق بين الدرا�شة والموهبة التي ي�شعى 

األزياء ليست مرتبطة 
بالنساء فقط

ب
اه

مو

شـبابــنـا

ال أريد التغيير 
عن الزي العماني

أتعامل مع االنتقادات 
برحابة صدر

جلسات التصوير الخاصة 
هي األحب إلي

الخطوة  في  دائما  وتفكيره  عليها،  يحافظ  اأن 

�شتكون  اأين  اأو  اإليه  و�شل  فيما  ولي�ض  القادمة 

»لم  الحرا�شي:  وي�شيف  االأخيرة.  محطته 

البدني  التقييم  م�شابقات  في  قط  اأ�شارك 

اأحافظ  ذاتي  فاهتمامي  االأزياء،  لعار�شي 

على بنيتي الج�شمانية لتكون اإطاللتي م�شرقة 

عن  ماجد  �شاألنا  وحين  ومرتبة«.  وجميلة 

قال:  اأكثر  بها  المهتمون  هم  ومن  اإطالالته 

والمتابعون  والمقربون  بي،  الخا�ض  »الم�شور 

في مواقع التوا�شل االجتماعي هم من يهتمون 

باإطاللتي ويوجهون الن�شائح لي« . 

اأجل  من  ت�شوير  هناك  الت�شوير  مجال  في 

وت�شوير  خا�شة،  لجل�شات  وت�شوير  اإعالنات، 

لعرو�ض اأزياء، ويعتبر ماجد ت�شوير الجل�شات 

يقول  واالأ�شهل.  اإليه  االأقرب  هي  الخا�شة 

ال�شغف  وهذا  االهتمام  هذا  »اأو�شلني  ماجد: 

الرجالية  االأزياء  عرو�ض  في  الم�شاركة  اإلى 

اأ�شاف  العك�ض  على  بل  �شيئا  مني  ي�شلب  ولم 

اإلى نف�شي واإلى �شخ�شيتي، ومن خالله تعرفت 

على اأنا�ض كثر واأ�شبحت لدي عالقات بهم في 

هذا المجال وكونت �شداقات اأي�شا، كما واأنني 

تعرفت على الكثير من المحالت التي لها هذا 

االهتمام«.

المهنة  هذه  م�شتقبل  عن  ماجد  �شاألنا  وحين 

كل  مثل  مثلها  االزياء  »مهنة  قال:  وطموحاته 

الوظائف في جميع المجاالت �شتحيل العار�ض 

يوما اإلى التقاعد خا�شة واأنها تعتمد كثيرا على 

فاأتمنى  طموحاتي  عن  اأما  بالمجمل.  ال�شباب 

اأن اأكمل �شنواتي الجامعية واأتخرج واأن اأ�شتمر 

عرو�ض  مجال  في  جديد  هو  ما  تقديم  في 

االأزياء الرجالية«.



العدد )49(
هـ

 ١4
4١

ل 
ألو

ع ا
بي

/ ر
م 

٢٠
١9

بر 
فم

نو
6465

هـ
 ١٤

٤١
ل 

ألو
ع ا

بي
/ ر

م 
٢٠

١٩
بر 

فم
نو

االأماكن  تزدهر  وطني   يا  عيدك  يوم  في 

بحبك   تترنم  االألحان،  باأعذب  وتتغنى 

اأن  منذ  ا�شتوطننا  الذي  الوفاء   نغمات 

تنف�ض هذا القلب هواءك.

في  الفرح  ورود  تتناثر  عيدك  يوم  في 

على  البهجة  مالمح  وترت�شم  مكان،  كل 

كل  والفخر  العز  اأ�شوات  وتعتلي  الوجوه 

وطني  يا  عيدك  في  الوطن،  هذا  في  بقعة 

على  هلل  والحمد   بالثناء  االأل�شن  تلهج 

ال�شم�ض  ت�شرق  عيدك  في  العطاء،   عظيم 

لت�شيف دفئًا ونقاء لوطن النقاء وال�شالم ، 

خفاقة  ترفرف  رايتك  وطني  يا  عيدك  في 

يتجدد  تاريخ  عيدك  في  والوفاء،  بالوالء 

يا  عيدك  في  وال�شالم،  االأ�شالة  بعبق  

الكون   هذا  لخالق  الدعوات  نبعث  وطني 

حكيما  متفردًا  قائدًا  يحفظ  اأن  بالرجاء  

يا  نور ،في عيدك  ر�شم عمان بمالمح من 

وطني م�شاعرنا كق�شائد ال�شعر اإنتثرت في 

اأر�شك  في  تن�شج  عيدك  الكون،في  ديوان 

عيدك  في  والوالء،  والكرامة  العزة  خيوط 

يرفرف العلم عاليًا ك�شامخات الجبال يتوج 

حا�شرك بما�شيك العريق فتزدان يا وطني 

تاألقًا وجمااًل وبهاء.

مختااًل  وترتقي  وطني  يا  ت�شير  عيدك  في 

بين ال�شعوب، في عيدك نرفع الراأ�ض فخرًا 

واإعتزازًا باإنتمائنا اإليك.

في عيدك اآمال تعلونا واأمنيات، في عيدك 

تزهو االأماكن وتحلو االأغنيات..

في  ال�شعراء  يتناف�ض  وطني  يا  عيدك  في 

و�شفك و يتغنى الطفل بحبك.. 

باأجمل  االأماكن  تتزين  يا وطني  في عيدك 

حليها وتغدو اأفراحًا ومباهج وحبا ونقاء.

ال�شباح  ارتدى  وطني  يا  عيدك  في 

وتفتح  ربيعًا،  الورد  و�شار  �شاحكًا،  وجهًا 

اليا�شمين عطرًا.

في عيدك اإهتزت كلمات الكون باأريج الحب 

والفخر واالنتماء.

اأن�شودة  القلوب  اأوتار  تعزف  عيدك  في 

الوالء.

الحب  دموع  تذرف  وطني  يا  عيدك  في 

�شدقًا ووفاء.

في عيدك تلهج االأل�شن بالثناء لخالق هذا 

الكون كي تبقى يا وطني نبرا�ض حق و�شدق 

وهناء.

وال  و�شفك  تفي  عبارات  ال  عيدك  في 

خلقك،  من  فليحفظك  اللغات..  قوامي�ض 

وليحفظ لك قائدك.

زينة بنت سعيد الندابية

عيدك يا وطني
في

ت
ابا

كت

شـبابــنـا

في يوم كان فيه الجو رائعا جدا وال�شماء 

الأ�شتن�شق  خرجت  الغيوم  تغطيها 

اأمام  وا�شترخي  البارده  الهواء  ن�شمات 

قطط  حولي  كانت  الحمراء  الزهور 

لطيفة واأرانب جميلة وفجاأة حل الظالم 

واأوراق  ب�شرعة  تجري  الرياح  واخذت 

االأ�شجار تت�شاقط واأغلقت جميع االأبواب 

اأ�شبح المكان يعج بنعيق الغربان وزئير 

االأ�شود ا�شبح المكان مرعبا حقا ذهبت 

وحو�ض  اإلى  وتحولت  االأليفة  الحيوانات 

انقلب  فقد  ترى  يا  حدث  ماذا  عظيمه 

ما  اعلم  ال  عقب  على  راأ�شا  �شيء  كل 

م�شار  غير  الذي  ما  فجاأه  حدث  الذي 

كابو�ض  اإلى  �شعادة  من  هكذا  حياتي 

األم  اأي  عن  منه  االأ�شتيقاظ  ا�شتطع  لم 

في  النار  اأحكي  نار  اي  عن  ام  اتحدث 

يرعبني  المظلم  والمكان  مكان  كل 

ذلك  الم�شكين  قلبي  داخل  تثور  براكين 

العذاب واليزال  اعتاد على  الذي  القلب 

يدري  اأحد  وال  تعاني  روحي  �شامدا، 

ا�شرخ  بداأت  تتمزق  جوارجي  بحالي، 

من سعادة إلى كابوس
لالأ�شف  لكن  مجنونة  فتاة  اأنني  لو  كما 

فالعتمه  اأم�شي  �شراخي  ي�شمع  احد  ال 

لوحدي والوحو�ض تلتف حولي لت�شربني 

قدمي  اإلى  راأ�شي  من  ت�شيل  دماء 

حاولت  لحمي  على  تتغذى  والوحو�ض 

بالدماء  المليئة  قدمي  ولكن  الهرب 

المتجمدة منعتني من ذلك.

اأحد  ال  الم�شاعدة،  لطلب  يدي  رفعت 

ي�شمع �شرخات روحي �شوى تلك الوحو�ض 

المحيطة بي.

لحم  قطعة  اأنه  لو  كما  يتقطع  قلبي 

وال  لوحدي  اأبكي  الزمان  عليها  م�شى 

دموعي  قطرات  �شوى  يوا�شيني  اأحد 

االأمل موجودًا  يزال  ال  ومع ذلك  الباردة 

رفعت راأ�شي اإلى ال�شماء ودعوت ربي ان 

ي�شاعدني فاإذا بالظالم يذهب والوحو�ض 

تلتئم  وجروحي  اأ�شود  ثقب  داخل  تتجمع 

ان  لو  تمنيت  فحينها  يختفي  والرعب 

تكن  ولم  لربي  كانت  االأولى  �شرخاتي 

للب�شر

عذراء سالم النبهانية 

بعد غياب، وبعدما اأرهقه عثاء ال�شفر ووحدته 

ووح�شة الغربة وتداعي االأ�شياء �شده؛ عاد اإلى 

الوطن.. عاد اإلى قلب اأمه .

ُمقباًل قدميها، طالبًا ر�شاها، عاد ُمنهكًا حتى 

ُمجددًا؛   الوقوف  لُيعاود  ُت�شعفه  ال  قدميه  اإن 

فينهال بالُقبل لقدمي اأمه ويديها تاركًا دموعه 

بعد  ُمبكرًا  التي هرمت  يديها  فوق عروق  تمر 

غيابه.

بين  والده  يدّي  ترك  مفجوع  كـطفٍل  يبكي 

الزحام، يبكي كـطفٍل جائٍع لح�شن اأمه.

اأن يتفوه  اأن يتحدث، ودون  بكى ُكل �شيء دون 

بحرف.

راأ�شه  على  يديها  راحة  اأمه  و�شعت  اإن  وما 

ف�شمها  �شعفه،  من  ا�شتفاق  »ُبني«   : ُمرددة 

�شم الُم�شتاق، �شمها �شم الُمتعب الذي اأرهقه 

طول  الم�شير .

اعتذر عن ُكل �شيء، عن ُكل االأيام التي غادر 

اأمه  قلب  ُتطمئن  ر�شالة  يترك  اأن  دون  فيها 

عليه، اعتذر عن هروبه، عن كلماتِه القا�شية، 

مر�شها  ُت�شارع  تركها  التي  الليالي  ُكل  وعن 

وحدها.. 

غادرت  قد  وجدها  �شباحًا  اإ�شتيقظ  وحينما 

كانت  ال�شنوات  تلك  ُكل  وكاأنها  ال�شماء؛  اإلى 

بانتظاره لتودعه فحزنها اأنهكها .

كانت  التي  الوحيدة  المراأة  اأمه؛  غادرت 

ُيحبه  الذي  الوحيد  القلب  كان،  كيفما  تقبله 

ُرغم  �شوئه.. وبقي وحده، يبكي وحده، يحزن 

الذي  الوحيد  االأمر  اأنها  ُمدركًا  كان  وحده، 

عاد إلى قلب أمه ولكن !
اليمكن تعوي�شه في هذه الدنيا، فلجاأ اإلى اهلل 

بقلبه   ورحمته  ومغفرته  ر�شاه  ُقربه،  طالبًا 

المفطور ُحزنًا .

إيمان الحوسني
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خالل  بمثابرة  اأنجزها  التي  بال�شور  دومنيكو« 

الفترة 1948-1982 ومن بينها اأفالم حول اأ�شفاره 

واأ�شرته.

ومزجها  االأجزاء  هذه  بتجميع  المخرج  وقام 

»اآزنافور«  لـ  ال�شخ�شي  التوقيع  تحمل  بن�شو�ض 

ليخرج بفيلم وثائقي عن حياة الرجل.

وتعود ال�شور الم�شاَهدة في اأغلب االأوقات للفنان 

اأنه لم يقم بانتقائها وتركيبها. كما  الراحل، غير 

اأي�شًا،  لـ«اآزنافور«  تعود  الم�شموعة  الكلمات  اأن 

»أدرينالين« :  حكاية امرأة متسرطنة 
في مجتمع المتسرطنين

العدد )49( 67

زوينة سالم:
 الكتابة نوع من المشاكسة

هولندا تحتفل بذكرى الرسام 
العالمـــي رامبرانت

ثقافة وفنون

688690

ت�شارك موؤ�ش�شة بيت الغ�شام لل�شحافة والن�شر 

في  الجاري،  العام  من  االأخير  الربع  واالإعالن 

خارجية،  منها  ثالثة  للكتب،  معار�ض  خم�شة 

ومعر�شان داخليان.

على الم�شتوى الخارجي ت�شارك موؤ�ش�شة بيت الغ�شام 

في معر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب خالل الفترة من 

في  ت�شارك  كما  الجاري.  نوفمبر   10 ـ  اأكتوبر   31

معر�ض الدوحة الدولي للكتاب خالل الفترة 20ـ  30 

2 نوفمبر الما�شي. كما ت�شارك في معر�ض الكتاب 

خالل  قريات،  بوالية  ال�شيرة  لملتقى  الم�شاحب 

الفترة 1 ـ 7 دي�شمبر المقبل.

ح�شور  تعزيز  اأجل  من  الم�شاركات  هذه  تاأتي 

العماني  بالكاتب  والتعريف  العماني  الكتاب 

تبنتها  التي  للروؤية  وتنفذا  وخارجيا،  داخليا 

العماني  الثقافي  ال�شوت  اإي�شال  في  الموؤ�ش�شة 

اإلى القارئ في كل مكان. 

ال�شينمائية  ال�شاحة  ا�شتقبلت 

�شارل«  »نظرة  بعنوان  فيلمًا 

والممثل  والملحن  للمغني 

اأ�شل  من  الفرن�شي  والكاتب 

الذي  اآزنافور«  »�شارل  اأرميني 

توفي يوم 1 اأكتوبر 2018. 

عهد  قد  الراحل  الفنان  وكان 

اإلى  وفاته،  من  ق�شير  وقت  قبل 

دي  »مارك  الفرن�شي  المخرج 

»نظرة شارل« ..  فيلم بتوقيع فنان راحل

في  المعري  بطر�ض  ال�شوري  الت�شكيلي  يطرح 

التي  االأفكار  من  العديد  الرتابة«  »�شد  معر�شه 

م�شاعر  اإلى  تقود  التي  الرتابة  تتمحور حول حالة 

الياأ�ض واالإحباط والتعود والبالهة. ويعالج الفنان 

بعّمان،  نب�ض  اأقيم في جاليري  الذي  في معر�شه 

هذه الفكرة بطريقته الخا�شة، حيث يمنح فر�شاته 

حرية االختيار، وبالتالي فاإنه يمنحها القدرة على 

ك�شر الرتابة ومفاجاأة الم�شاهد من خالل الجمع 

بين الماألوف وغير الماألوف، بحيث تبدو مفردات 

التي  التناق�شات  �شل�شلة من  كاأنها  اللوحات  بع�ض 

تحرك الفكر وتحاور الوجدان.

ورغم اأن المعري لم يقم بت�شوير الماأ�شاة ال�شورية 

ب�شورة مبا�شرة، اإال اأنه جعل هذه الماأ�شاة ت�شكن 

في التفا�شيل التي ال يمكن اأن تفلت من الم�شاهد. 

يتحدث  وهو  بمفرده  يقف  الذي  الثور  نرى  حيث 

الهام�شية  ال�شخ�شيات  من  اثنين  اأو  �شخ�ض  مع 

كما  باأكملها،  الق�شة  عن  الواقع  في  تك�شف  التي 

يمكننا اأن نرى طائر البوم الذي اأ�شبح ي�شكن في 

ال�شرفات، مع اعتماد على اللونين االأبي�ض واالأ�شود 

وتداخل للرمادي اأو لعدد قليل من االألوان القاتمة. 

االأمل  طاقة  ي�شبه  ما  �شكلت  التي  اللوحات  اأما 

االأ�شفر  من  و�شاطعة  حارة  باألوان  فجاءت  والنور 

واالأحمر وتدرجاتهما. 

المصدر: العمانية

بيت الغشام تشارك في خمسة معارض خالل الربع األخير من العام

بطرس المعري  يرسم ضد الرتابة واإلحباط

الممثل  تولى  حيث  �شوته،  لي�ض  ال�شوت  اأن  غير 

الفرن�شي »رومين ديري�ض« ال�شرد.

الحكمة،  من  بقدر  �شارل«  »نظرة  فيلم  ويتميز 

للفنان  �شعبية  االأكثر  االأغاني  على  ويقت�شر 

يهمل  اأن  دون  للجمهور  المعروفة  حياته  ومراحل 

بع�ض مالمح �شخ�شيته وقراراته، مثل التخلي عن 

زوجته وابنه وتعط�شه للنجاح. 

المصدر: العمانية 

نوفمبر المقبل. وت�شارك في مهرجان االأيام الثقافية 

للكتاب بمملكة البحرين، خالل الفترة 27 دي�شمبر 

2019م اإلى 5يناير 2020م.

بيت  موؤ�ش�شة  �شاركت  الداخلي  الم�شتوى  وعلى 

الذي  للكتاب  الباطنة  �شمال  معر�ض  في  الغ�شام 

دائرة  في  ممثلة  والثقافة  التراث  وزارة  نظمتة 

التراث والثقافة ب�شحار، خالل الفترة 24 اأكتوبر ـ 
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زوينة سالم: 
الكتابة 
نوع من 

المشاكسة

تكون في قمة الحب عندما تكتب

تنحاز للكتابة باعتبارها خيارا جماليا معادل 

للوجود ومالذا روحيا في ق�سوة العالم وجحيمه 

وجبروته، بكل ويالته وحروبه ولهاثه المدمر 

وه�سا�سته اأي�سا. تثير الأ�سئلة وتبتكر الأحالم 

وتقترح الفرح عبر فعل الكتابة الجارح. لديها 

تكتب  وتوقا.  و�سمتا  كتابة  لتقوله  الكثير 

والحياة  الطفولة  لخيار  وتنحاز  لالإن�سان 

ورهانات الجمال. 

الكتابة  تمار�س   .. �سالم  زوينة  الكاتبة  اإنها 

الرواية،  باب  ولجت  اإذ  �سعيد،  من  اأكثر  على 

لغة  عبر  والمفتوح  ال�سردي  الن�س  وكتبت 

ال�سعر العالية، وهم�ست للطفولة عبر اأكثر من 

اإ�سدار تربوي وتوعوي.

حوار: حسن المطروشي

بعنوان  رواية  لها  �شدرت  االأدب  مجال  في 

بعنوان  )اإرم ذات حب(، ومجموعة ق�ش�شية 

بعنوان  ومذكرات  ون�شو�ض  حذاء(،  )اأنوثة 

بعنوان  ن�شو�ض  وكتاب  و�شوء(،  الليل  )جنية 

في  اأما  ن�شو�ض(.  الزينة  �شمكة  )اأحالم 

)ق�شة  لها  �شدر  فقد  االأطفال  اأدب  مجال 

البحث عن الكنز الحقيقي(. وفي مجال تعليم 

وهو  حياتي(  )لغتي  كتاب  لها  �شدر  االأطفال 

العربية  اللغة  لتعليم  اأجزاء  ثالثة  من  منهج 

اإلى  لمرحلة ريا�ض االأطفال، وكتاب )الطريق 

المدر�شة( لتهيئة طالب ال�شف االأول، و)كتاب 

الطريق اإلى المدر�شة 2( لتهيئة طفل الرو�شة 

ال�شالمة(  )طريق  وكتاب  للمدر�شة،  للح�شور 

المدر�شية  الحافالت  ا�شتخدام  دليل  وهو 

ب�شكل اآمن، وكتاب )م�شتعد ل�شعود الحافلة( 

المدر�شة،  حافلة  ال�شتخدام  للطلبة  دليل  وهو 

ال�شيئة(  واللم�شة  الح�شنة  )اللم�شة  وكتاب 

االأطفال  لوقاية  واأن�شطة  درو�ض  على  وي�شتمل 

من مخاطر التحر�ض.

في الحوار التالي تقترب »التكوين« من عوالم 

اإبداعي  �شجال  عبر  �شالم  زوينة  الكاتبة 

اإ�شرار  تبوح بها عن �شابق  ومكا�شفات عميقة 

ومحبة ...

اللحظات التي ال تحدث

 �سدر لك حديثا كتاب )اأحالم �سمكة 

ن�سو�س  على  ي�ستمل  الذي  الزينة( 

تودين  الذي  ما  مفتوحة..   اإبداعية 

قوله عبر هذا الإ�سدار الم�ساك�س؟

كلمة م�شاك�ض تجعلني اأبت�شم طويال في �شري، 

بحذافيرها  الكتابة  باإن  اأعتقد  الأنني  ربما 

الذي  والكاتب  الم�شاك�شة،  اأنواع  من  نوع  هي 

هو  إنما  االأحيان،  معظم  ال�شمت  يكتنفه 

ي�شاك�ض بطريقته  ولكنه  ثرثار وم�شاك�ض �شقي 

الخا�شة والبريئة جدا. 

حادة  اخت�شارات  هي  الزينة«  �شمكة  »اأحالم 

جدا لق�ش�ض بطول حيوات كثيرة، فهي تروي 

تلك  المهترئة،  جيوبها  في  االأيام  ن�شيته  ما 

االأمور والمواقف والعواطف واللحظات التي ال 

ال�شهية  المادة  دائما  تبقى  تكتمل،  وال  تحدث 

الفراغ  تترك  الأنها  الورق،  م�شاغبة  للكتابة، 

الذي يجب اأن تمالأه الكلمات ـ وم�شاحة �شا�شعة 

لتخيل ق�شة اأخرى، ولتبدو م�شاك�شا قليال.

 در�سِت الفل�سفة والقيادة التربوية، 

والن�س  والق�سة  الرواية  وتكتبين 

للطفل..  الكتابة  جانب  اإلى  المفتوح 

في  كله  ذلك  بين  يجمع  الذي  ما 
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واحدة؟ تجربة 

جذب  قوة  هو  فالحب  ذلك،  كل  يجمع  الحب 

يجعل  ما  وهو  بع�شها،  اإلى  المتنافرة  االأ�شياء 

التناق�شات. حب  االأمور تبدو مت�شقة رغم كل 

فالحب  االآخرين،  حب  المعرفة،  حب  الحياة، 

فقط يمكنه اأن يجمع �شتات اإن�شان وانق�شامه، 

لي�ض الحب الذي اأتمناه بل الحب الذي اأحمله 

في قلبي، فاأنا عندما اأكتب اأكون في قمة الحب، 

وعندما اأمار�ض اأدواري االأخرى اأمار�شها اأي�شا 

بمنتهى الحب.

وفي هذه الحياة اأعي�ض بطريقتين، مرة كمدينة 

للحياة وعلي اأن اأدفع بع�ض ديوني، بتقديم ما 

لدي طوعا، ومرة كاإن�شان م�شتحق لمكافاأة الأنه 

ب�شدر  العالم  هذا  في  وجوده  م�شكلة  يتحمل 

قلمي  ي�شاء  كما  اأكتب  اأن  والمكافاأة  رحب. 

ولي�ض كما ي�شاء اأحد. فاأنا ذلك االإن�شان الذي 

يعي�ض في عمر واحد حيوات عدة ويتحدى تاآكل 

الحياة وه�شا�شتها بقلب مفعم بالحب والمزيد 

من الكلمات التي لم ُتْرَو بعد.

يعك�س  وهو  منك،  ن�سيجا  يبدو  ن�سك   

والحزن  بالأ�سئلة  م�سوبا  عالما 

معا  ندلف  اأن  لنا  هل  معا..  والطفولة 

اإلى ف�سائك الإبداعي الخا�س؟

اأفتر�ض أن الكتابة ال�شيء الوحيد الذي ي�شكل 

لي الفارق بين اأن اأكون اأو ال اأكون، مرتفع وهمي 

هذا  من  المفقود  مكاني  اأرى  اأن  لي  ي�شمح 

غيابي،  عن  للتعوي�ض  طريقة  الغريب،  العالم 

فهي طريقة �شرية الأن تعي�ض كل �شيء واأنت في 

مكانك فهذا العالم رغم ات�شاعه اإال اأنه ال يمنح 

اأي اإن�شان زمنا كافيا ليعي�ض كل �شيء.

الحزن ي�شوب كل �شيء الأننا م�شكنون بالبحث 

معظم  معنى  بال  تبدو  والحياة  معنى  عن 

الغمو�ض،  يكتنفه  فيها  ووجودنا  االأحيان، 

ونبذ  بها  الت�شبث  لدرجة  الحياة  حب  فبين 

الموت وكاأنه لي�ض جزءاً من ذات الحياة، وبين 

كراهيتها لدرجة االحتجاج على وجودنا فيها، 

يوجد  اأن  يمكن  فعل  باأي  اأت�شبث  يجعلني  هذا 

ال  كلمة  يوجد  هل  االإن�شان،  معنى  المعنى، 

معنى،  لها  ال�شحيحة  الكلمات  كل  لها،  معنى 

ولكن االإن�شان بكل ح�شن تقويمه قد ال يكون له 

معنى يمكنه اأن يعرف به نف�شه وال�شر الحقيقي 

الكثير،  اأ�شمت عن كثير واكتب  لوجوده. لهذا 

لالإن�شان،  اإيجاد معنى  ت�شاوي  فالكتابة عندي 

والحياة  عا�شها  التي  للحياة  لق�شته،  لوجوده، 

التي لم يع�شها اأي�شا.

ما يشبه القطيعة
عموما  ال�سرقية  مجتمعاتنا   

مجتمعات  هي  خ�سو�سا  والخليجية 

العادات  تحكمها  تقليدية  ذكورية 

والتقاليد ال�سارمة. ما هي التبعات التي 

تتحملينها ككاتبة في هذا المحيط؟

ي�شبه  ما  االأدب  وبين  بينه  مجتمع  في  ككاتبة 

اأكثر من امراأة ال  القطيعة بالتاأكيد فاأنا ل�شت 

تخجل من قول ما ال يقال، رغم كونها مطالبة 

دائما بلب�ض قبعة اأخرى غير قبعة االأدب، ولكن 

هذا اأمر لم يعد ي�شكل اأي اأهمية بالن�شبة لي، 

اأق�شد ما يفكر فيه االآخرين حول كوني كاتبة 

وحول ما اأكتبه .

 تبدين جريئة في بع�س ن�سو�سك، في 

ك�سر القيود والقفز على حواجز التابو 

وكيف  ذلك؟  �سبب  ما   .. الجتماعي 

ت�سفين موقف المجتمع تجاه هذا النوع 

من الكتابة؟

وكاأنها  تعامل  الن�شاء  تكتبها  التي  الن�شو�ض 

ورقة اعتراف اأو طلب تعارف، ولي�شت م�شاحة 

اإبداع يجب اأن تحترم بكل ما يعنيه االإبداع من 

بع�ض  تالحق  وقد  ملهم.  وفكر  ا�شتغال  وقت 

الن�شو�ض التي قد تو�شف بالجريئة اأو ال�شفافة 

اإذا  وخ�شو�شا  االإعجاب،  من  اأكثر  بالف�شول 

تجاوزت الخطوط التي يتوقع االآخرون اأن تقف 

يكتب  لم  اإذا  هنا:  �شيئا  �شاأقول  ولكن  عندها، 

النا�ض  اأرواح  في  يدور  الذي  ذلك  كل  الكاتب 

�شيقوله؟  فمن  و�شعبا   محرجا  كان  مهما 

القيود  فر�ض  اأن  اأعتقد  اأحد.  ال  بالتاأكيد 

والكتابة  عام  ب�شكل  الكتابة  على  واالأحكام 

الت�شلط  من  نوع  هو  خا�ض  ب�شكل  الن�شائية 

بع�ض  �شد  اأفراده  يمار�شه  الذي  االجتماعي 

فقط، ولي�ض كما يدعي البع�ض من باب الخوف 

على اأفراد المجتمع من الكتابات الجريئة.

اإلى التكثيف والختزال   لغتك تنحو 

وك�سر المتوقع ..  حدثينا عن تعاملك 

مع اللغة وت�سكيل ف�ساء الن�س لديك؟

التي  المرئية  غير  العالقات  باإن  اأعتقد  اأنا 

الذي  الكتابة  �شر  هي  ببع�شها  االأ�شياء  تربط 

ال يعرفه اإال الكاتب. هذه العالقات ت�شبه عند 

البع�ض التوهم وهي عند الكاتب �شره ال�شغير. 

فاالإن�شان الذي ال يكتب قد ال ي�شاهد اأي عالقة 

بين قطة تحت�شر وحيدة و�شط ال�شارع ال�شريع 

�شيارته  نوافذ  مقفل  وهو  ي�شوق  رجل  وبين 

و�شوت المذياع يحجب عنه �شوت العالم خارج 

معني،  اأي  لالأمر  اأن  ي�شاهد  ال  فقد  النافذة. 

معاني  ويمنح  العالقة،  ي�شاهد  الكاتب  ولكن 

معنى.  بال  اأنها  تبدو  التي  لالأمور  اإ�شافية 

فالكاتب ي�شتطيع اأن يجمع الم�شهدين وي�شوغ 

لي�ض  لي  بالن�شبة  وهذا  للعالم،  الخا�شة  روؤيته 

اأي�شا من  اأن تعبر  اأبدا. فكل كلمة يجب  كافيا 

بت�شكيل  اأكتفي  اأكتب ال  بوابة الجمال، فعندما 

عن  اللغة  ن�شيج  في  اأفت�ض  ولكنني  الكلمات، 

الجمال اأي�شا، فاأنا ال اأميل كثيرا اإلى الن�شو�ض 

الخالية من الجمال نثر و�شعرا.

اأعتقد باأن الن�ض يبداأ عندي �شعرا ثم يتحول 

الى نثر، وكاأنني اأ�شاهد العالم كمية هائلة من 

اآخر  نقطة  فا�شلة،  كلمة،  اللغوية،  العالمات 

ال�شطر، وكلمات كثيرة.

أنا إنسان يعيش حيوات 
عدة ويتحدى تآكل
 الحياة وهشاشتها

العالم رغم اتساعه ال 
يمنح أي إنسان زمنا كافيا 

ليعيش كل شيء

 لك تجربة روائية من خالل اإ�سدارك 

هذه  ت�سفين  كيف  حب(  ذات  )اإرم 

التجربة؟ وهل �ستكررينها؟

اإرم بالن�شبة لي ت�شبه الحفلة الكتابية، مغامرة 

�شغيرة في متاهات الحب، الحب كفكرة، الحب 

�شطحات  من  ك�شطحة  الحب  روحية،  كحالة 

اإلى  للعودة  االأبدية  االإن�شان  كمحاولة  العقل، 

و�شفها  اأو  كنهها  يعرف  ال  التي  الجنة  الجنة، 

ولي�ض لدية خارطة الطريق اإليها. اإرم كتجربة 

بمتعة  كتبتها  الأنني  بالحفلة  اأ�شبهها  روائية 

واثقة  اأبدا  اأكن  لم  الأنني  وبالمغامرة  كبيرة، 

و�شخو�شها.  الق�شة  م�شارات  �شتاأخذني  اأين 

ورغم كونها رواية اإال اأنها لم تخُل من ال�شعر، 

ال�شرد  وجدية  ال�شعر  لطافة  بين  الخلط  هذا 

جعلني اأحيانا اأحتار في الطريقة التي يمكن اأن 

اأ�شف بها.

ولم  اإرم  بعد  اأخرى  روايات  كتبت  بالتاأكيد 

تكتمل الأنني ح�شا�شة جدا عندما اأكتب واأ�شيع 

وقتا طويال في اأمور �شغيرة .

فكرة اإلنسان

 بالرغم من اأننا ل نوؤمن بالف�سل بين 

اأدب ذكوري واآخر ن�سائي، اإلإ اأن المتابع 

بح�سور  ت�سع  اأنها  ي�سعر  لكتاباتك 

ن�سميه  اأن  يمكن  ما  ثمة  هل  الأنثى.. 

خطابا اأنثويا في كتاباتك؟

كتبتها  كثيرة  ن�شو�ض  هناك  ولكن  ما،  نوعا 

اأو  �شيجارة  منها  اأذكر  اأي�شا،  ذكوري  بنف�ض 

عن  التعبير  ولكن  ومانيكان،  االأخير،  البطل 

ال�شخ�شيات اال�شتثنائية اأعتبره جزءاً مما اأطمح 

اإليه. فاأنا ال اأميل كثيرا اإلى فكرة االأنثى والذكر 

الذي  االإن�شان  وتحديدا  االإن�شان،  فكرة  اإلى  بل 

قد ال ي�شعر به اأحد. فمثال قدمت في مانيكان 

�شخ�شية الرجل الذي يعي�ض مع امراأة م�شتقوية، 

يعي�ض في  الذي  الرجل  االأخير عن  البطل  وفي 

الذي  الموظف  �شيجارة  وفي  القديمة.  اأمنياته 

فقد اهتمامه بالحياة، وفي م�شعد قدمت ق�شة 

الفتاة ال�شمينة التي ال ي�شاهد قلبها الرقيق اأحد 

حتى الرجل الذي تحبه. 

اأن الكتابة للطفولة في   يرى البع�س 

وتدور  متاأخرة  زالت  ما  العربي  عالمنا 

في ق�س�س الغابة والبطة والأرنب، في 

اأكثر  الطفل يفكر بطريقة  اأ�سبح  حين 

ما   .. الخطاب  هذا  من  ووعيا  تطورا 

راأيك في ذلك؟

للو�شاية  العربي  عالمنا  ميل  تقديري  في 

توعوية  كتب  اإلى  االأطفال  كتب  َحّوَل  والوعظ 

حول  تدور  دائما  فهي  منها،  الق�ش�ض  حتى 

الق�شة،  من  الم�شتفاد  الدر�ض  وما  الدر�ض، 

األهمتك  وهل  بالق�شة،  ا�شتمتعت  هل  ولي�ض 

قليال عن  بعيدا  في خيالها  �شيئا، هل حملتك 

الممتعة  االأدبية  االأعمال  قلة  اإن  اأعتقد  هنا. 

ال�شبب  ربما  وهي  نواجهها  م�شكلة  لالأطفال 

طبعا  الكتب،  عن  االأطفال  بع�ض  عزوف  وراء 

الذي  الرقمي  الزمن  تحديات  اإلى  باالإ�شافة 

يواجهها الكتاب.

 ما هي م�ساريعك الكتابية والإبداعية 

الجديدة.

ببطء  ت�شير  التي  االأعمال  من  الكثير  لدي 

�شديد، وال�شبب في ال�شابق هي تلك الح�شا�شية 

المفرطة تجاه الكتابة، ولكنني اأحاول اأن اأنتهي 

اإثارة  في  �شخ�شياته  بداأت  روائي  عمل  من 

�شجيج  عاٍل في راأ�شي. 

فرض األحكام والقيود 
على الكتابة نوع من 

االجتماعي التسلط 
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النبهاني  محمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  يقول 

�شعود  ال�شيخ  عرفت  »لقد  مقدمته:  في 

في  �شويا  عملنا  خالل  الحارثي  علي  بن 

في  اال�شت�شاري  للمجل�ض  العامة  االأمانة 

مجدا،  طموحا  �شابا  فكان  الع�شر،  �شنواته 

ا�شتفاد واأفاد خالل ح�شوره جل�شات اللجان 

للمجل�ض،  العامة  االأمانة  عن  المنبثقة 

من  المجل�ض  وخبراء  االأع�شاء  مع  فتفاعل 

وبذل  بالتفا�شيل،  واهتم  العرب،  االأ�شقاء 

تدوين  فدونها  والفكر،  والجهد  الوقت  لها 

�شاهد عيان حري�ض. فهو اليوم بحق مرجع 

تاريخ  في  مبا�شرة،  ثرية  تجربة  ذو  وموؤرخ 

بقلم  يوثقها  عمان،  في  الحديث  ال�شورى 

هنا  وهو   .. العنعنة  ت�شوبه  ال  ر�شين  اأمين 

ي�شتعيد تجربة المجل�ض اال�شت�شاري للدولة 

اإلى   1981 اأكتوبر  منذ  الخم�ض  فتراته  في 

اأ�شيلة  عمانية  تجربة  وهي   ،1991 نوفمبر 

بامتياز«.

اأما الموؤلف �شعود الحارثي فيقدم خال�شة 

قراءته وروؤيته عبر عدة نقاط، حيث يقول:

تمثل محاور الكلمات ال�شامية التي عالجت 

وطنية،  ومو�شوعات  وملفات  ق�شايا 

دقيق  وا�شت�شراف  م�شتنيرة  وروؤية  بحكمة 

وموؤ�ش�شات  الحكومة  وو�شعت  للم�شتقبل 

الحقيقية  م�شوؤولياتها  اأمام  االأخرى  الدولة 

للدولة  اال�شت�شاري  المجل�ض  ودرا�شات 

والموؤقتة  الدائمة  لجانه  زيارات  وتقارير 

محافظات  جميع  �شملت  التي  الو�شفية 

ال�شلطنة وم�شابط  ومناطق  وواليات وقرى 

الوزراء،  مع  ومناق�شاته  اجتماعاته 

)الشورى والتنمية: من أوراق المرحلة التأسيسية(

تميزت تلك المرحلة بالنشاط 
والحيوية والمشاركة اإليجابية 

في خدمة الوطن

اأعدتها  التي  الر�شينة  االأخرى  والدرا�شات 

مرجعًا  الحكومية،  والمجال�ض  الموؤ�ش�شات 

مهّمًا للمرحلة المبكرة من م�شيرة النه�شة، 

والمخططين  الدولة  في  للم�شوؤولين 

والباحثين  واالكاديميين  والموؤرخين 

والكتاب وتجيب على الكثير من الت�شاوؤالت 

ومو�شوعات  ملفات  بعمق  تطرح  التي 

الم�شهد  تت�شدر  تزال  ما  وطنية  وق�شايا 

�شخط  وتثير  قائمة  ا�شكاالتها  تزال  وما 

�شيا�شات  ذلك  مثال  المجتمع،  واإحباطات 

الدخل  م�شادر  وتنويع  والتعليم  التعمين 

االداري  والترهل  العمل  �شوق  وتباينات 

والتعقيدات االإدارية.

لقراءة  اإعادتي  قائال:  الحارثي  وي�شيف 

ال�شل�شلة  هذه  كتابة  بغر�ض  الوثائق  تلك 

باأن  عميقا  �شعورا  ولدت  المقاالت  من 

والن�شاط  بالحما�شة  تميزت  المرحلة  تلك 

والرغبة  االإيجابية  والم�شاركة  والحيوية 

في  واالإ�شهام  الوطن  خدمة  في  الجامحة 

الوا�شع  الطموح  يحفزها  والتنمية  البناء 

والتطلعات الكبيرة، فهل ما نزال على ذات 

الهمة والن�شاط والروح المحفزة على العمل 

والت�شحية  الحياة  وحب  والتفاني  والتفاوؤل 

اأن الزمن  اأم  من اأجل الوطن وم�شالحه ؟ 

ال�شخ�شية  والم�شالح  بالمكا�شب  والتعلق 

الم�شبعة  المادية  قيمها  ت�شخمت  التي 

بالمظاهر والوجاهات والتناف�ض عليها؟ .

بمكان  االأهمية  من  اأنه  الموؤلف  ويوؤكد 

هذه  تجميع  اإلى  الوزراء  مجل�ض  يبادر  اأن 

وطباعتها  وتوثيقها  وت�شنيفها  الوثائق 

ثروة  باعتبارها  العلن  اإلى  واإخراجها 

وم�شدرا  لالأجيال  ملكًا  �شخمة  معلوماتية 

في  والكتابات  واالأبحاث  للدرا�شات  موثوقا 

مختلف المجاالت االقت�شادية واالجتماعية 

وال�شيا�شية، وتعين على ر�شد وتتبع التطور 

التاريخي الذي �شهدته البالد في ع�شرها 

الحديث، في مجاالت التنمية خا�شة. 

محاور  اأن  مبينا  الحارثي  �شعود  وي�شيف 

درا�شات  وتو�شيات  ال�شامية  الخطابات 

من  الكثير  تت�شمن  اال�شت�شاري  المجل�ض 

الروؤى واالأفكار القيمة التي ما تزال تنب�ض 

من  للعديد  حلوال  وتحمل  والقوة  بالحياة 

الق�شايا ال�شاخنة، ومن االأهمية مراجعتها 

الحا�شر  م�شتجدات  �شوء  على  ودرا�شتها 

واأن  ال�شائكة  اليوم  مو�شوعات  مع  للتعامل 

تكلف كل موؤ�ش�شة حكومية م�شوؤولة وم�شرفة 

واالجتماعية  االقت�شادية  القطاعات  عن 

والتعليمية بقراءتها واأخذ المفيد منها وبما 

الم�شارات  وي�شحح  القطاعات  تلك  يخدم 

ويح�شن  ويجود  التنمية  مجاالت  ويعزز 

السامية  الخطابات 
المجلس  وتوصيات 

االستشاري تتضمن حلوال 
للعديد من القضايا الساخنة

كتاب  والإعالن  والن�سر  لل�سحافة  الغ�سام  بيت  موؤ�س�سة  عن  حديثا  �سدر 

بن  �سعود  للكاتب  التاأ�سي�سية(،  المرحلة  اأوراق  من  والتنمية:  )ال�سورى 

علي الحارثي. ي�ستمل الكتاب على مقدمة لل�سيخ اأحمد بن محمد النبهاني، 

الأمين العام للمجل�س ال�ست�ساري للدولة، اإلى جانب مو�سوعات الكتاب التي 

تناولت قطاع الطرق، والقطاع ال�سحي، وقطاع التعليم، وقطاعات الزراعة 

والرعي و�سيد الأ�سماك، والتنمية القت�سادية وال�سناعية والتجارية، 

و�سيا�سات التعمين، وقطاع الريا�سة والثقافة والآداب والفنون، ومفردات 

الم�سهد الوطني في الخطاب ال�سلطاني، واأخيرا الخال�سة.

واقعية  وقراءات  اإ�شقاطات  ويقدم  الخدمة 

للو�شع المعا�ض. 

والبرامج  الخطط  اأن  الموؤلف  ويرى 

والجهود الحكومية تمكنت من التغلب على 

مكا�شب  وحققت  والمعوقات،  التحديات 

الطرق  قطاعات  في  التوقعات  فاقت 

والخدمات ال�شحية وبناء مرافق وم�شاريع 

�شبكات  مد  وفي  والمدار�ض  الم�شت�شفيات 

واالت�شاالت  والبريد  والمياه  الكهرباء 

وبطون  و�شفوحها  الجبال  قمم  غطت  التي 

االأودية وجميع القرى والتجمعات ال�شكانية.

اأن  الموؤلف  ي�شتخل�شها  التي  النقاط  ومن 

االأمم  من  اأمة  به  تفتخر  كبير  منجز  كل 

وت�شيبه  االأخطاء  تعتريه  اأن  من  بد  ال 

والم�شاكل،  التحديات  به  وتحيط  العلل 

على  واالنت�شار  المكت�شبات  على  وللحفاظ 

وعالج  الم�شكالت  ومجابهة  التحديات 

ب�شكل  يتطلب  واالختناقات  االأزمات 

والرقابة  والتقييم  المراجعة  متوا�شل 

الوطنية  والروح  الجهود  وتوحد  واالإ�شالح 

العالية وتحمل الم�شوؤولية واإعالء الم�شالح 

في  البالد  �شلطان  عليها  اأكد  التي  العليا 

كلماته ولقاءاته المتوا�شلة مع المواطنين، 

وعظمة  ومكانة  قيمة  من  ينتق�ض  وال 

الع�شر  ال�شلطنة في  �شهدته  الذي  المنجز 

الحديث بقيادة ال�شلطان قابو�ض بن �شعيد 

باأن خلال  ونعترف  نكت�شف  عندما  المعظم 

موؤ�ش�شة  في  ف�شادا  اأو  ما  قطاعا  يعتري 

في  ا�شتغالل  �شوء  اأو  الموؤ�ش�شات  من 

م�شالح  تداخل  اأو  االأرا�شي  ا�شتخدامات 

�شيا�شات  نجاح  اأعاق  الم�شوؤولين  بع�ض 

التنويع.... فهذه ممار�شات اإن�شانية عرفها 

ي�شلم  وال  والحا�شر  الما�شي  في  العالم 

في عدد  ت�شتفحل  ولكنها  اأمة  وال  بلد  منها 

منها وتن�شب في اأخرى ب�شبب قوة القانون 

فالنقد  والرقابية،  الت�شريعية  والموؤ�ش�شات 

تقديم  على  القائم  المتوازن  المو�شوعي 

�شور ومواقف وقراءات دقيقة وعميقة اإنما 

تنطلق من م�شوؤولية وطنية وحب واإخال�ض 

الى  متطلعة  بالتفاوؤل  مفعمة  وروح  للقيادة 

وازدهارا،  وانجازا  تقدما  اأكثر  م�شتقبل 

وهو ما يجب اأن تت�شافر ب�شاأنه الجهود واأن 

لنقرن االحتفاء  الوطنية  المنا�شبات  ننتهز 

االأفكار  بتقديم  والفرح  وال�شرور  والبهجة 

في  والمناق�شة  التفكير  وممار�شة  والروؤى 

الواقع  لتقييم  الذهني  الع�شف  جل�شات 

وقراءة جهود ومنجزات الما�شي والتكاتف 

المعالجة  في  االإ�شهام  اأجل  من  والتعا�شد 

والت�شحيح وحماية المكت�شبات.  

وي�شيف الموؤلف: قدم العر�ض الذي اأجرى 

وتو�شيات  درا�شات  من  لبع�ض  م�شحا 

ون�شاط المجل�ض اال�شت�شاري للدولة، العديد 

المحاور  اأن  منها  المهمة،  القراءات  من 

اأفكار وروؤى  والمالحظات وما ت�شمنته من 

بالنتائج  وتنباأت  الم�شتقبل  ا�شت�شرفت 

ما  تغافل  اأو  اإهمال  عليها  �شيترتب  التي 

يعتري بع�ض االإفرازات وال�شور والم�شاهد 

وطبيعة  والقرارات  لل�شيا�شات  المرافقة 

العمل واالجتهادات التي فر�شتها الظروف 

االأجنبية  بالعمالة  اال�شتعانة   : مثل  اآنذاك 

على ح�شاب العمانيين واإغراق ال�شوق بها، 

واالعتماد على م�شدر واحد في االقت�شاد، 

بدون  للدولة  االداري  الجهاز  وترك 

ا�شالح،  وعمليات  دقيق  وتقييم  مراجعات 

ما  وهذا   ... االأرا�شي  ا�شتخدامات  و�شوء 

االأخذ  وعدم  التجاوز  وال�شبب  فعال  حدث 

بتلك المعالجات المهمة، ومما ال �شك فيه 

ومعالجات  لتحليالت  اليوم  مراجعة  اأن 

االأم�ض بجد ورغبة اأكيدة في الفهم والتغيير 

والت�شحيح مع تطوير القراءات والمنهجية 

الع�شر،  وتطورات  لتحديثات  المواكبة 

�شعود  يوؤكد  واأخيرا  الغد.  م�شار  ي�شحح 

الم�شلحة  تتعار�ض  عندما  اأنه  الحارثي 

للمعطيات  وفقا  �شنجد  الخا�شة  العامة مع 

واال�شقاطات والمواقف وال�شور والقراءات 

انحاز  البع�ض  اأن  هنا،  قدمناها  التي 

لذلك  الخا�شة،  الم�شلحة  اإلى  مبا�شرة 

واأخرى  نجاحا  حققت  قطاعات  اأن  راأينا 

ظلت عالقة و�شائكة وتوالدت من الم�شاكل 

اأخرى اأكبر واأعمق.

البعض انحاز للمصلحة 
الخاصة فرأينا قطاعات تحقق 

نجاحا وأخرى ظلت عالقة 
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العربية«  الجوائز  »منتدى  فكرة  ولدت  لقد 

الدكتور  العزيز  ال�شديق  بين  ثنائي  بحوار 

معار�ض  اأحد  في  وبيني  ال�شبيل  عبدالعزيز 

عربية  جوائز  هناك  اأن  الخليجية؛  الكتب 

الحاجة  واأن  بينها،  جامع  من  ولي�ض  كثيرة 

اأو  تجمع  تاأ�شي�ض  اإمكانية  اإلى  النظر  ت�شتدعي 

مظلة لخدمة هذه الجوائز. ولقد تطور الحوار 

بيننا في اإمكانية التفكير بتفعيل الفكرة، وهذا 

واإعداد  وتن�شيق  وفعل  بمبادرة  الحقًا  كان  ما 

اأمين  بو�شفه  ال�شبيل،  عبدالعزيز  االأخ  من 

اأمانة  تولت  حيث  في�شل،  الملك  جائزة  عام 

اأوليًا  اإطارًا  يكون  اأن  يمكن  ما  و�شع  الجائزة 

للفكرة، ومن ثم دعت جمع كبير من الجوائز 

العربية المرموقة لح�شور االجتماع التاأ�شي�شي 

الريا�ض،  في  في�شل  الملك  جائزة  مقر  في 

وكان ذلك في �شهر اأكتوبر عام 2018، وحينها 

ُنِق�شت وتبلورت فكرة المنتدى، وكان اأن اأطلق 

عليه: »منتدى الجوائز العربية«.

في  المنتدى،  وراء  الرئي�شة  الفكرة  تتلخ�ض 

الم�شترك،  العربي  الثقافي  العمل  تعزيز 

وذلك  العربية،  الجوائز  مجال  في  وخا�شة 

الجوائز  عبر  العربية  الثقافة  هوية  بتر�شيخ 

في  االإبداع  اأجنا�ض  مختلف  وكذا  العلمية، 

وربما  والم�شرح  وال�شعر  والرواية  الق�شة 

والدفع  وال�شينما.  كالت�شكيل  االأخرى  الفنون 

وبما  الدولية  المحافل  في  حا�شرة  لتكون  بها 

ت�شتحق من اأهمية وتفرد، لكونها تعك�ض ب�شكل 

اأو  فني الحياة العربية القائمة، �شواء الفكرية 

االجتماعية اأو االقت�شادية اأو ال�شيا�شية، وهذا 

االإن�شانية  للحظة  توثيقيًا  تاريخًا  يكتب  بدوره 

بواقعه وهمومه  العربي،  االإن�شان  يحياها  التي 

واآماله.

ي�شعى المنتدى فيما ي�شعى اإلى تبادل الخبرات 

التحكيم  ومعايير  والمعلومات  والتجارب 

وذلك  العربية،  الجوائز  بين  فيما  واأ�شاليبها 

العربية،  للجائزة  اأف�شل  م�شتوى  تحقيق  بغية 

ودعمه  العربي  المبدع  �شاأن  اإعالء  وكذلك 

اإ�شافة  االإبداعي.  العطاء  لموا�شلة  وت�شجيعه 

التي  التحديات  على  والوقوف  مناق�شة  اإلى 

الدول  مختلف  في  العربية،  الجائزة  تواجه 

العربية وو�شلها بالترجمة والجائزة العالمية، 

من  وذلك  لتجاوزها،  ال�شبل  اأف�شل  واقتراح 

جائزة  بين  تن�شاأ  قد  التي  الم�شاعدة  خالل 

عربية واأخرى، وبين الفائزين بع�شهم وبع�ض. 

تتحرك  العربية  الجوائز  جميع  اأن  باعتبار 

وخلق  العربي،  والمبدع  االإبداع  دعم  باتجاه 

تتما�شى  اإن�شانية،  عربية  وثقافية  فكرية  حالة 

والراهن العالمي.

ما  باأن  القول  يتوجب  الأهله  الحق  اإرجاع  اإن 

اأنجز في االجتماع التاأ�شي�شي لمنتدى الجوائز 

العربية، وما تبعه من االإعداد الإقامة االجتماع 

واالإدارية  المالية  التكلفة  وبجميع  الثاني، 

والتنظيمية، اإنما تحملته منفردة اأمانة جائزة 

الثاني  االجتماع  واأن  خا�شة  في�شل،  الملك 

 ،2019 اأكتوبر   3-2 من  للفترة  انعقد  الذي 

�شاحب  بح�شور  ت�شرف  الجائزة،  اأمانة  في 

ال�شمو الملكي االأمير خالد الفي�شل، م�شت�شار 

الملك �شلمان بن عبدالعزيز، اأمير منطقة مكة 

في�شل،  الملك  جائزة  هيئة  ورئي�ض  المكرمة، 

وقد اجتمع بروؤ�شاء الجوائز العربية اأو من ينوب 

عنهم، وا�شتمع اإلى اآرائهم واقتراحاتهم حيال 

الجائزة العربية، كما اأعرب �شموه عن �شعادته 

باأن تحت�شن المملكة ال�شعودية وجائزة الملك 

�شعوب  واأن  المبادرة،  هذه  تحديدًا  في�شل 

الوطن العربي باتت في اأم�ض الحاجة لتحكيم 

واالبتعاد  واالإبداع،  الفكر  �شاأن  واإعالء  العقل 

�شموه  تف�شل  ثم  ومن  والحروب.  االقتتال  عن 

بح�شور الن�شاط الثقافي، حيث اقترح الدكتور 

عبدالعزيز ال�شبيل، اأمين عام موؤ�ش�شة جائزة 

ممثلي  جميع  با�شم  متحدثًا  في�شل،  الملك 

تف�شله  االأمير،  �شمو  على  العربية،  الجوائز 

اأجاب  وقد  للمنتدى،  الفخرية  الرئا�شة  بقبول 

باأنه  علمًا  الكريم.  بقبوله  م�شكورًا  االأمير 

لل�شنتين  للجائزة  تنفيذي  مجل�ض  َل  �ٌشكِّ قد 

للمملكة  الرئا�شة  �شندت 
ُ
اأ بحيث  القادمتين 

عبدالعزيز  بالدكتور  ممثلة  ال�شعودية  العربية 

التي  هي  في�شل  الملك  جائزة  كون  ال�شبيل، 

منتدى الجوائز العربية: 
تعاون ثقافي في سبيل اإلبداع والمبدع

وفي  وتنوعها،  كثرتها  في  داًل  العربية  الجوائز  م�سهد  يبدو 

توجه العدد الأكبر منها نحو الأجنا�س الأدبية، وخا�سة جن�س 

على  باآخر،  اأو  ب�سكل  ي�ستحوذ،  يكاد  التوجه  وهذا  الرواية. 

م�سهد الجوائز عالميًا ولي�س عربيًا فقط، ولذلك اأ�سبابه الفنية 

والجتماعية والقت�سادية في �سوق الكتاب العربي والعالمي. 

والمعنوية،  المادية  بقيمتيها  الخليجية،  الجوائز  لعبت  ولقد 

في العقدين الأخيرين دورًا بارزًا في اإنعا�س الكتابة الإبداعية 

الروائية، ودعم وت�سجيع الكاتب والنا�سر العربيين، وفي رفد 

�سوق الكتاب بمادة اأدبية جديدة كانت قادرة على جعل معار�س 

التظاهرات  هذه  والمثقفين.  بالقراء  تزدهر  العربية  الكتب 

التفاعلية  العالقة  من  حالة  ن�سوء  عك�ست  الكبيرة،  الثقافية 

الإيجابية بين الكاتب والكتاب والملتقي.
طالب الرفاعي

خالد الفيصل

نور  اإلى  واأخرجتها  المنتدى  فكرة  �شّياأت 

دولة  وجود  على  الموافقة  تمت  كما  الواقع، 

فل�شطين في المجل�ض التنفيذي تاأكيد لح�شور 

جرت  ثم  ومن  الدائم،  العربي  فل�شطين  دولة 

اأع�شاء  خم�شة  الختيار  مبا�شرة  انتخابات 

على  النتائج  وجاءت  التنفيذي،  للمجل�ض 

محفوظ/م�شر،  نجيب  جائزة  التالي:  النحو 

جائزة �شومان/االأردن، جائزة الملتقى للق�شة 

اأركانه  جائزة  العربية/الكويت،  الق�شيرة 

موؤ�ش�شة  جوائز  لل�شعر/المغرب،  العالمية 

الفكر العربي/لبنان، كما فازت الكويت ممثلة 

باالأديب طالب الرفاعي بان يكون نائب رئي�ض 

المنتدى.

على  االتفاق  للجائزة  االأخير  االجتماع  اأنجز 

كل ما يخ�ّض اأهداف الجائزة، وكذلك �شروط 

اأو  فاعلة  كانت  �شواء  المنتدى  في  الع�شوية 

الجمعية  واأ�ش�ض  بلوائح  يتعلق  ما  وكل  �شرفية، 

اإلى  اإ�شافة  التنفيذي.  والمجل�ض  العمومية 

اعتماد ممثلي الجوائز العربية ل�شعار المنتدى، 

الموقع  على  والموافقة  اال�شتعرا�ض  وكذلك 

ب�شيغته  اأطلق  الذي  للمنتدى،  االإلكتروني 

لجميع  ال�شرورية  المعلومات  �شاماًل  االأولى، 

على  وعاماًل  االجتماع،  ح�شرت  التي  الجوائز 

اأن يكون بوابة للتعريف بالجوائز العربية حول 

باللغة  م�شتقباًل  م  �شُيدعَّ واأنه  خا�شة  العالم، 

االإنجليزية.

يمثل  اإنما  العربية،  للجوائز  منتدى  وجود  اإن 

العربي  والمبدع  باالإبداع  �شريحًا  اعترافًا 

للو�شول  اأع�شائه  بين  فيما  متعاونًا  ويعمل 

الم�شتويات  اأف�شل  اإلى  العربية  بالجائزة 

واالنتقال بها ل�شفاف اأخرى عبر العالم.
د. عبدالعزيز السبيل
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المتفرقة  والدروب  المقتن�شة  اللحظات 

مفتوحة  م�شاحات  اإلى  به  ت�شل  التي 

بالخطى  الم�شبعة  الذاكرة  مغلقة،  اأو 

والعينان  االأيام،  نهارات  على  والمنزلقة 

لثوب  المرتدية  التفا�شيل  لكل  الوثابتان 

ومخادع  ومراك�ض  م�شقط  بين  الجمال، 

اأخرى، تاأتي المجموعة الق�ش�شية للكاتب 

بلون  م�شاحة   ( ال�شيدي  بدر  العماني 

بيت  موؤ�ش�شة  عن  وال�شادرة   ،) ال�شم�ض 

م�شاحات  لنا  لتفرد  2018م،  عام  الغ�شام 

تالم�ض  عذبة  بلغة  المتفردة،  الحكايا 

االأيام  اإيقاعات  من  دواخلنا  في  المكنون 

بلون  م�شاحة  لنا  وتفرد  المتوازنة،  غير 

المجموعة،  عنوان  يحمل  كما  ال�شم�ض، 

بلون  بداخلها،  ق�شة  عنوان  من  الماأخوذ 

ولكنه  اأ�شفر«  لنا  يبدو  الذي  ال�شم�ض 

لونا  لنا  تحقق  التي  االألوان  من  مزيج 

البيا�ض الذي يحمل  اإلى  ممتدا« ي�شل بنا 

مدلوالت كثيرة ال تنتهي.

الكاتب  ي�شت�شهد  المجموعة  مدخل  في 

بمقولة االأديب والكاتب الفيزيائي الدكتور 

األّذ في اأحاديث النا�ض  اأحمد زكي: )لي�ض 

النا�ض  يقراأ  فيما  اأمتع  ولي�ض  ق�شة،  من 

تعب،  من  تخمد  قد  والعقول  ق�شة،  من 

ق�شة  قلت  اإذا  حتى  النوم،  يغلبها  ويكاد 

واأرهقت  العقول  وا�شتيقظت  النوم،  ذهب 

االآذان(. هذا المدخل الذي يحيل القارئ 

واالإن�شان  ومتعتها،  الحكايا  اأهمية  اإلى 

التاأثير  كونه حكاء، فاإن الحكاية لها ذلك 

بالدفء  وت�شعره  التعب  عنه  يخفف  الذي 

وتزيده في المعرفة.

ومضات بين مكانين 
خم�ض  من  المكونة  المجموعة  هذه  تاأتي 

الترحل  من  م�شوار  بعد  ق�شة،  ع�شرة 

بين  والعابرة  ال�شغيرة  للم�شاهد  والترقب 

ذلك  ويظهر  ومراك�ض  م�شقط  مكانين، 

تظهر  التي  ال�شت  الق�ش�ض  مالمح   في 

وما  ل�شخو�شه  تتبع  المكان،  معالم  فيها 

تحمله هذه ال�شخو�ض من اأحالم الب�شطاء 

الكاتب  يعرج  كما  وتناق�شاتهم،  وبوؤ�شهم 

في  هوؤالء  وم�شاعر  اأحا�شي�ض  تف�شيل  في 

الكاتب  يم�شك  وهنا  مختلفة،  �شياقات 

والحا�شر،  الما�شي  بين  ال�شرد  خيط 

من  الذاكرة  اختزنته  بما  م�شتعينا 

ال�شخ�شيات  بع�ض  عن  ليتحدث  تفا�شيل، 

في  ح�شور  لها  التي  المعالم  و  العابرة 

م�شتخدما  لم�شهد  كتر�شيخ  الذاكرة، 

�شيغ  من  والقليل  واأفعاله،  الما�شي  �شيغ 

الحا�شر كما يظهر في بع�ض الق�ش�ض.

الحضور األنثوي
هذه  في  االأنثوي  الح�شور  يت�شح 

كتنفي�ض  الكاتب  ياأخذه  الذي  المجموعة 

ذاته  التقطتها  ورغبات  مكنونات  عن 

في  االأماكن،  بين  الترحل  �شياقات  في 

متتبعا  والبحر،  والمطارات  المقاهي 

الم�شتفز  الكائن  هذا  به  يلوح  ما  »كل 

فتاأتي  كذلك،  وماأ�شاة  وجمال  غواية  من 

على  �شحابتين(  )بين  االأولى  الق�شة 

متتبعة  مقدمتها،  وفي  المجموعة  عتبة 

المراأة  المطار، هذه  بهو  امراأة من  حركة 

حركة  كل  في  عينان  تالحقها  كانت  التي 

حارة  باأ�شواق  تتل�ش�شان  عينان  و�شكنة، 

ال  الذي  القلب  مفتوح  العا�شق  باأمنيات 

االأماني  »لمخيلته  مطالقا  ع�شقه،  ينتهي 

والج�شد  الوا�شعتين  العينين  تلك  في 

مطار  في  االأولى  اللحظة  منذ  المم�شوق. 

ال�شماء  بين  م�شقط،  مطار  واإلى  الريا�ض 

واالأر�ض، تر�شدات واأحالم و�شحر، في كل 

اأمنيات  �شكنة  كل  وفي  خفقة  منها  حركة 

مفتوحة، تلك المراأة بفتنتها تكاد اأن تجر 

منذ  عقله  ف�شخ  العالم،  جيو�ض  وراءها 

عنه  توارت  لما  ولب�شه  االأولى،  النظرة 

واختفى  م�شقط  مطار  في  الزحام  و�شط 

هو في ليل م�شقط وحيدا«.

»مساحة بلون الشمس« 

حين يقود السارد شخوصه 
لنهايات شبه مفتوحة 

محمود بن علي الخاطري

المجموعة  في  االأنثوي  الح�شور  يتتابع  ثم 

)ال�شوء  كق�شة  متنوعة،  ب�شياقات 

التي  البا�شا«  »بنت  المراأة  تلك  البعيد(، 

خطواتها،  وقع  على  عطرها  رائحة  تتناثر 

ال  التي  االأعمال  �شاحبة  الثرية  المراأة 

يحدق  الجميع  بينما  اأحد،  مع  تتحدث 

)اإ�شارات(  ق�شة  وفي  ب�شمت.  فيها 

الحوار الذي دار مع فتاة بكماء عن طريق 

البائ�ض  الواقع  خالله  من  يفهم  االإ�شارات 

للمت�شولين.

المطار ومحطات القطار فوا�شل للجهات

محمال  اإليها؛  االأماكن  تاأخذك  قد 

االأماكن  للو�شول، وبين  والتلهف  باالأ�شواق 

عين  تغيب  ال  ومحطات  توقفات  من  البّد 

التي  الم�شاحات  تلك  فاردًا  عنها،  ال�شارد 

م�شاهد  من  منطلقا  االأماكن،  بين  تجمع 

غير  لكائنات  تر�شدات  لعابرين،  متحركة 

منتبهة لعينين تنجذبان اإلى كل التفا�شيل 

ب�شيرة  وعين  مفتوحة  بمخيلة  العادية 

يلفتها الحوار بين غريبين، وهنا  في هذه 

القطار  ومحطة  المطار  نجد  المجموعة 

بالتفا�شيل،  العامر  الح�شور  ذاك  لهما 

وق�شة  �شحابتين(  )بين  االأولى  كالق�شة 

محطة  في  اأحداثها  تدور  ترى(  ال  )عيون 

اثنان منهما ال  اأ�شخا�ض،  قطار بين ثالثة 

مر�ض  من  يعاني  الذي  والثالث  يب�شران 

من  الب�شر  تجمع  المحطات  تلك  نف�شي. 

المق�شودة  وجهته  اإلى  كال  الجهات،  كل 

ولكّن لها م�شاحة قاّرة في وجدان ال�شارد.

�شيجد  المجموعة  لق�ش�ض  المتتبع 

اختلفت  واإن  بينها  �شمنّيًا  ترابطًا 

القا�ض  يقود  مت�شل�شلة  بلغة  االأحداث، 

»ثيمات  م�شمنًا  النهايات،  اإلى  �شخو�شه 

ال�شرد،  تتابع  تت�شح من  لكنها  غير مرئية 

المفتوحة  �شبه  النهايات  تلك  تت�شح  كما 

المحكى  فال�شخ�شية  المفتوحة،  القفلة  اأو 

ب�شمت  تلوذ  اأو  الجموع  بين  تختفي  عنها 

تت�شح  بذلك  ما؛  زاوية  في  تتال�شى  اأو 

المتعة التي يتركها القا�ض للقارئ، تاركا« 

الق�شة،  بعد  ما  اإلى  الذهاب  للمخيلة 

لتخيل  �شغيرة  م�شاحة  للقارئ  مانحًا 

لينطلق  االأحداث،  �شرد  بعد  ال�شخ�شية 

اإلى وجهات الحياة. بال�شخ�شية الفاّرة 

كبيرة  �شيارة  الطريق  جانب  على  توقفت 

مغطى  نوافذها  زجاج  رباعي  دفع  ذات 

باالأ�شود ال يتبين من بداخلها. نزل ال�شائق 

وقف،  الخلفي.   بابها  وفتح  م�شرعا  منها 

لمن  بيده  واأ�شار  انحنى  م�شرعا  ذهب  ثم 

ال  وال�شائق  لحظات  بعد  بالنزول،  بداخلها 

امراأة،  ال�شيارة  من  منحنيا، خرجت  يزال 

واأخذت  وقفت  لالأمام،  بج�شدها  ودفعت 

�شحبت  ثم  المكان.  في  بنظرها  تجوب 

جذبت  الخلفي.  المقعد  من  حقيبتها 

هندامها.  وعّدلت  االأ�شفل  اإلى  ف�شتانها 

حقيبتها  من  �شوداء  نظارة  اأخرجت 

تتحرك  باأن  وهّمت  عينيها  على  وو�شعتها 

المحالت  نحو  تنظر  واأخذت  عدلت  لكنها 

ال�شارع  جانبي  على  الم�شطفة  التجارية 

ال�شائق  اأ�شرع  التحرك  قررت  وعندما   ..

هي  واندفعت  ال�شيارة  باب  واأغلق  نحوها 

اإلى داخل ال�شوق. مرت اأمام مقهى الزهور 

مقاعد  على  الجال�شين  انتباه  واأثارت 

اقتربت  عندما  جميعا  �شمتوا  المقهى 

عطرها  �شذى  يعلق  تتحرك  عندما  منهم. 

اإلى  محل  من  كالنحلة  تتنقل  المكان.  في 

الواجهات  على  �شريعة   نظرة  تلقي  اآخر. 

تجوب  ظلت  تدخل.  اأن  دون  الزجاجية 

بخفة  تقفز  اأحد.  مع  تتحدث  ال  م�شرعة 

اإلى ال�شفة االأخرى لل�شارع وتعبره كالبرق، 

واإذا ما اأرادت اأن تدخل اإلى اأحد المحالت 

في  اأي�شا.  م�شرعة  تغادره  اأن  اإال  تلبث  ال 

اأ�شاعته.  �شيء  عن  تبحث  كاأنها  م�شيتها 

االآخر.انعطفت  االتجاه  اإلى  ال�شارع  تعبر 

نا�شية  اإلى  و�شلت  يمينها،وعندما  على 

ال�شارع وقفت ونظرت اإلى الخلف. 

حركاتها.  اأرقب  المقهى  في  جال�شا  كنت 

م�شاء  ال�شاد�شة  من  تقترب  وال�شاعة 

وطق�ض �شتوي بارد بع�ض ال�شيء، االأ�شواء 

تغمر المكان، وال�شارع يلتهم المارة. وهي 

يلتمع  �شوء  كبارقة  تم�شي  الخطى  تحث 

من بعيد،راأيتها م�شرعة نحو المكان الذي 

اأجل�ض فيه،  جل�شت وعلى الطاولة و�شعت 

تلب�شه  كانت  الذي  الجلدي  الجاكيت 

الضوء البعيد
اإن  اأدري  ال  قمي�شها.  اأزرار  تفك  وراحت 

اأزرار  فك  تعمدت  اأم  بالبرد  ت�شعر  كانت 

التي  النا�شعة  الحقيقة  قمي�شها.هي 

تجل�ض اأمامي، هي بنت البا�شا اإذن. 

اأعياد  اأ�شجار  تقف  ال�شارع  امتداد  على 

باأنوارها وواجهات المحالت  الميالد تبرق 

التجارية تتزين هي االأخرى باأ�شواء النيون 

اإال  ال�شنة  راأ�ض  على  يتبق  لم  ال�شاطعة. 

بقعة �شوء.  اإلى  كلها  المدينة  تتحول  اأيام. 

محملة  تغادر  ثم  ال�شيارات وتتوقف  تاأتي 

تجرها  التي  المزدانة  العربات  بالهدايا. 

في  ال�شارع.  طول  على  تتمخطر؟؟  الخيول 

و�شو�شاء  له  مثيل  ال  زحام  المدينة  و�شط 

يت�شاعد وال�شيارات تطلق االأبواق ابتهاجا.

 اأ�شوات تتعالى، كاد اأحد المارة اأن ي�شقط 

على الر�شيف وكاد ال�شارع يلتهمه و�شراخ 

ثم  بقوة.  الرجل  يعّنف  ال�شرطي  و�شياح. 

يده  على  ي�شد  وهو  كتفه  على  ويربت  يعود 

ويقول له يا ابني انتبه اإلى النهر الجارف، 

ترم  ال  تقطعه  واأنت  احتر�ض  قوي  التيار 

تده�ض  �شوف  ال�شيارات  هكذا.  بنف�شك 

بعجالتها. راأ�شك 

كل  لكن  اأذنها،  في  الأهم�ض  نحوها  اأميل 

بنظراتها  تنه�شنا  اإليها  تنظر  العيون 

وهي  نحوها  اأنظر  �شارحا  كنت  الحادة. 

اإلى  دخلت  وعندما  المكان  من  تقترب 

كان  �شخ�ض  نه�ض  ومبا�شرة  المقهى. 

اإليها  اأ�شار  الخلفي،  الطرف  في  يجل�ض 

اإلى  معه  واأخذها  مطوال  تعانقا  بعيد،  من 

حيث هو يجل�ض.

خارج  كر�شي  على  قابع  اأمامي  �شيء  ال 

اإال فراغا  اأ�شاهد  اأجول بنظري ال  المقهى 

يلتهم كل �شيء. ونهر ال�شارع جفت خطوات 

نادل  راأ�شي على �شوت  اأدرت  المارة منه. 

المقهى الواقف قبالتي. اأفزعني وهو ي�شع 

المزاجية  اأمامي بع�شبية  القهوة  فنجان 

في  وجهه.  في  المعتادة. زفرت غا�شبا 

اعتاد  رجل،  جل�ض  لي  المقابل  الكر�شي 

يحدثني  راح   .. معي  يجل�ض  اأن  راآني  كلما 

عن المراأة التي مرت من هنا قبل قليل. 
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�شيف  بن  محمد  والكاتب  الروائي  يوا�شل 

عبر  الرحالت  اأدب  في  م�شروعه  الرحبي 

كتابه الجديد )تذكرة �شفر .. من كانتون اإلى 

في  للرحبي  الثالث  الكتاب  ويعد  ط�شقند(، 

ال�شابقين  كتابيه  بعد  الرحالت،  اأدب  مجال 

)على حين �شفر( و)�شذى االأمكنة(.

بلغة  الرحبي  محمد  يوثق  الكتاب  هذا  في 

المدن  من  لمجموعة  رحالته  عالية  �شعرية 

واالأقاليم.

كان  »فيما  الرحبي:  يقول  كانتون  مدينة  عن 

ا�شتك�شافي  اأبداأ فيه  يوم  اأول  الليل يهبط على 

عرفت  ال�شينية.  غوانزو  اأو  جوانزو  مدينة 

متاأخرا اأنها ذاتها مدينة كانتون التي ارتبطت 

ال�شفينة �شحار من عمان  لدينا ذهنيا برحلة 

العماني  الح�شور  على  كعالمة  ال�شين  اإلى 

المبكر في هذه البالد«.

اأما عن م�شاهداته خلف بحر ال�شين العظيم 

فيكتب محمد الرحبي قائال: »كانت ال�شاعات 

قادما من  اإليها  و�شولي  بين  بكين،  في  طويلة 

مغادرتي  وموعد  الباكر،  ال�شباح  في  جينان 

والم�شافة  عمان،  االأم  وطني  اإلى  اآيبا  ال�شين 

بزحام  مغلفة  بعيدة،  تبدو  ال�شور  حيث  اإلى 

مدينة  في  ما  حادث  اأو  المطر  فيه  ت�شبب 

مكتظة بالب�شر وال�شناعة.

اأ�شوان  اإلى  االأق�شر  من  النيلية  رحلته  وعن 

م�شر  مدن  »عرفت  الرحبي:  محمد  يقول 

ودمياط  االإ�شكندرية  اإلى  و�شرت  المعروفة، 

والمنوفية والغردقة وغيرها، لكن بقيت �شورة 

راأيتها  اأن  منذ  ذهني  في  محفورة  االأق�شر 

اأمام معبد  قبل ع�شرين عاما، وكانت �شورتي 

حت�شب�شوت ت�شتنطق مرحلة من الزمن تكد�ض 

فوقها عقدان، وتجارب، ومياه كثيرة مّرت من 

اأجندة  على  المتالحقة  ال�شنين  ج�شر  تحت 

الحياة.. والمتناق�شة من اأوراق العمر«.

المرة  هذه  اأجيء  »لكني  الرحبي:  وي�شيف 

مفرقي،  على  الزمان  من  قرن  ن�شف  اأ�شحب 

لمجريات  اأنظر  مختلفتين،  بعينين  اأتاأمل 

الزمان كما يليق به اأكثر من نظرة �شابقة بدت 

ينبغي،  كما  معنّية،  وغير  متعّجلة،  االآن،  لي، 

ال�شنين،  اآالف  تتدافع  وهي  الدهر،  بحوادث 

لون  كاأنما الحكاية متوارثة، رجال الدين يف�شّ

االأ�شاطير  يخترعون  ينا�شبهم،  ما  لل�شيا�شيين 

وبقائهم  اإليها  و�شولهم  عرو�شهم،  اأجل  من 

الدنيا،  الحياة  بمجد  الطرفان  لينعم  عليها، 

وينتظر النا�ض الب�شطاء..  نعم الحياة االآخرة«!

يكتب  ق�شم  جزيرة  عن  حديثه  معر�ض  وفي 

وال  ق�شم  اأعرف  »ال  قائال:  الرحبي  محمد 

لما  التاريخ  م�شودات  ولوال  اإليها..  الطريق 

خليج  على  تطل  اإيرانية  جزيرة  اأنها  عرفت 

ح�شب  كل   .. عربيا  ونراه  الفار�شي  ي�شمونه 

ح�شابات  ولوال  عليه.  يطل  الذي  ال�شاحل 

تبدو  المدن  الأن  منها،  اقتربت  لما  الجغرافيا 

تقديم  على  قادر  الحياة  فعل  حيث  اأجمل  لي 

وتقا�شيم  الب�شر  �شحنات  في  بكثافة  المختلف 

اإلى  قادتني  جميلة  �شدفة  لكن  الحجر. 

العّبارة   .. »الحالنيات«  اإليها   وحملتني  ق�شم 

وتلك  خ�شب  ميناء  بين  الم�شافة  تقطع  التي 

على  �شريعا  تمر  �شاعة  ظرف  في  الجزيرة 

وف�شول  المكان  وهناك غمو�ض  اأزرق..  �شطح 

االكت�شاف«.

المتجددة  ده�شته  الرحبي  محمد  يخفي  وال 

واحتفائه بالمغرب ومدنها التي تنب�ض بالحياة 

والجمال، اإذ يقول: »لم يكن اللقاء االأول بتلك 

ت�شتهي  كما  االأخير،  يكون  ولن   .. االأمكنة 

الروح..  لكن بع�ض المدن قادرة على اأن تهبك 

جمال اللقاء االأول مهما تعددت اللقاءات قبله، 

قابلة لالكت�شاف في كل مرة.«

وحين يدلف محمد الرحبي بالقارئ اإلى مدينة 

من  نف�شها  على  ميونخ  »عّرفتني  يقول:  ميونخ 

ال�شنين،  ع�شرات  ومنذ  العريق،  ناديها  خالل 

خارج  الم�شتديرة  عالم  على  وعيت  اأن  منذ 

حدود قريتي، وحيث يقال البايرن فاإن مفردة 

على  المعتاد  الريا�شي  بر�شاقة  تطّل  مينونخ 

من�شات التتويج، لكني لم اأعرف اأنها اأهم من 

ذلك بكثير، كما يجدر باأحالمي معها.«

وكتب عن رحلته اإلى فيينا عبر رحلته التي قطع 

»كان  قائال:  فو�شفه  النم�شاوي  الريف  فيها 

الريف النم�شاوي يب�شط ورقته الخ�شراء حتى 

على التالل، كاأنما يغويك اأكثر الإمعان عينيك 

الب�شر،  امتداد  على  المكتوب  الجمال  في 

حيث  نف�شيهما  العينان  هاتان  تكّذب  فتكاد 

اأمامك  مكبرة  و�شعها  لوحة  اإال  لي�ض  ترياه  ما 

اأحد فناني الطبيعة، ولي�ض الطبيعة كما تتجلى 

واقعا اأمام عينيك، كما اأرادها الخالق في هذه 

البقعة من الدنيا«.

الرحبي:  يقول محمد  الربيعية  بوداب�شت  وعن 

»انحزت للمدينة منذ ال�شاعات االأولى، مكت�شفا 

عنه  �شمعت  الذي  وجهها  مالمح  من  المزيد 

الدانوب،  مع  غّنوا  اإليها،  �شبقوني  ع�شاق  من 

القادمة  االأنيقة  والبيوت  الخ�شراء،  والتالل 

من زمن االأ�شالف، ومقاهيها الدافئة كاأنها ال 

ت�شمح اإال للمو�شيقى بن�شر الجمال ال�شوتي في 

مدينة ال يليق بها اإال كل جميل«.

ويختتم محمد الرحبي جولته في هذا الكتاب 

»اأوزبك�شتان  عنها:  قال  التي  اأوزبك�شتان  عند 

قدمه  �شي�شع  بلد  العظيم،  اال�شتك�شاف  اأر�ض 

بقوة على خارطة ال�شياحة العالمية م�شتقبال، 

وخيوة  و�شمرقند  وبخارى  كط�شقند  فمدن 

ومرغالن و�شهر�شبز وترمذ م�شتحقة اأن تكون 

حا�شرة على اأجندة ال�شائح، خا�شة من دولنا 

العربية واال�شالمية، ليقراأ �شفحات من تاريخ 

وا�شعا  البالد،  تلك  اإلى  الم�شافر  ح�شارته 

ب�شمة اإن�شانية عظيمة«.

محمد الرحبي يوثق جديد رحالته عبر 
)تذكرة سفر .. من كانتون إلى طشقند(

أصداراتنا

�شدر حديثا عن موؤ�ش�شة بيت الغ�شام لل�شحافة 

)عطرك  بعنوان  كتاب  واالإعالن  والن�شر 

يغتالني( للكاتب القطري البارز الدكتور اأحمد 

كتب  �شل�شة  �شمن  ياأتي  الكتاب  عبدالملك. 

منها  عددا  الكاتب  اأ�شدر  التي  الفني  النثر 

�شمن ا�شتغاالته االإبداعية والكتابية المتنوعة.

يلي:  ما  نقراأ  الكتاب  االأخير من  الغالف  على 

ُي�شّكُل  اأدبي..  اإ�شدار  يغتالني...  »عطُرك 

الجديدة،  الكلمة  ف�شاءات  اإلى  للكاتب  عودَة 

مدينة  اإلى  يوؤدي  الذي  التاأمل  ومناخاِت 

الو�شل  ق�شايا  تعالج  اأدبية  ن�شو�ض  الحكمة. 

تاأخذك  والده�شة.  واالنتظار  والتوقع  والخوف 

عبَر  التعبير  ف�شاحة  اإلى  الن�شو�ض  هذه 

ب�شاطة الكلمات .. وُتدخلك عوالم جديدة من 

التاأمل .. وتقّدم لك اإ�شراقات من خلف ظلمات 

النهار«.

بداأ  عبدالملك  اأحمد  الدكتور  اأن  اإلى  ي�شار 

الكتابة  وبداأ  قطر،  بتلفزيون  مذيعًا  حياته 

1970 في مجلة العروبة. وقد  ال�شحافية عام 

العربية  الدول  اإذاعات  اتحاد  في  بالده  مّثل 

مّثل بالده في مجل�ض  1976، كما  اعتبارًا من 

االإعالمية  لل�شوؤون  كمدير  الخليجي  التعاون 

1993م. كتب الدكتور اأحمد عبدالملك العديد 

وله  والتلفزيونية،  االإذاعية  الم�شل�شالت  من 

والثقافة  االإعالم  في  كتابًا  وثالثون  اأربعة 

عطرك يغتالني
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واالأدب، منها �شبع روايات. عمل رئي�َض تحرير 

لجريدة  تحرير  ورئي�َض  تايمز  جلف  لجريدة 

بجامعة  االإعالم  مواد  دّر�َض  كما  ال�شرق. 

بكلية  الم�شارك   االإعالم  اأ�شتاذ  ويعمل  قطر، 

الدكتور  فاز  االآن.  حتى  القطرية  المجتمع 

جائزة  في  الثاني  بالمركز  عبدالملك  اأحمد 

فودافون للرواية 2014، كما فاز بالمركز االأول 

في جائزة فودافون للق�شة الق�شيرة 2016م.

يقول الدكتور اأحمد عبدالملك في ن�ض بعنوان 

نِت �شاغلي(:
َ
)اأ

ُعبين.. كلما �َشِهلِت ت�شْ

وكلما ابَت�شْمِت تتاألمين..

وكلما اقَترْبِت تبُعدين.

اأنا ال اأراِك المراأَة االأنثى..

وال ال�شريَك االأ�شعف..

وال اليَد االأدنى.

اأنا ال اأراِك الوقَت ال�شائَع..

وال الوجَد البديَل..

وال الحجَز غيَر الموؤكِد على الدرجة االأولى.

�شيدة اأحزاني..

اأنِت �شاغلي واأ�شغالي..

َوْجدي واأوجاعي..

اأنِت اأوُل الكتاِب.. واآخُر الكتاِب..

واأنِت الح�شوُر..

ُرغم انت�شاراِت الغياِب.
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ودائع

وَما الّنا�ُض اإاّل كالّدياِر واأْهلها

                ِبها َيْوَم َحلُّوها وَغْدوًا َبالِقُع

ْوِئِه هاِب و�شَ وَما الَمْرُء اإالَّ كال�شِّ

                يحوُر َرمادًا َبْعَد اإْذ ُهَو �شاِطُع

َمراٌت مَن التَُّقى وَما الِبرُّ اإالَّ ُم�شْ

                  َوما الَماُل اإالَّ ُمْعَمراٌت َوداِئُع

وَما الماُل واالأْهُلوَن اإالَّ َوديَعة ٌ

                   َوالُبدَّ َيْومًا اأْن ُتَردَّ الَوداِئُع

لبيد بن ربيعة

غرس شريف

بطانة  من  �شيخ  اإلى  المن�شور  بعث 

ه�شام، فا�شتح�شره و�شاأله عن تدبير 

يقول:  ال�شيخ  فاأقبل  واأحواله،  ه�شام 

كذا رحمه  يوم  وقال  اهلل،  فعل رحمه 

اهلل! فقال المن�شور: اأقم لعنك. اهلل 

عدوي؟  على  وترحم  ب�شاطي  اأتطاأ 

لقالدة  عدوك  نعمة  اإن  ال�شيخ:  فقال 

في عنقي ال ينزعها اإال غا�شلي! فقال 

فاإني  حديثك  اإلى  ارجع  المن�شور: 

اأ�شهد اأنك غر�ض �شريف وابن حرة!.

اسكت حتى يقول الناس

واإن  يح�شن  ال  الذي  ما  لحكيم:  قيل 

نف�شه.  الرجل  مدح  قال:  حقًا؟  كان 

وقال معاوية لرجل: من �شيد قومك؟ 

كذلك  كنت  لو  له:  فقال  اأنا.  فقال: 

االأهوازي:  ال�شاعر  و�شئل  تقله.  لم 

كيف اأ�شبحت؟ فقال: اأ�شبحت واهلل 

واآدب  النا�ض،  واأ�شعر  النا�ض،  اأظرف 

حتى  ا�شكت  ال�شائل:  فقال  النا�ض!، 

منذ  اأنا  فقال:  ذلك!،  النا�ض  يقول 

ولي�شوا  النا�ض  اأنتظر  �شنة  ثالثين 

يقولون.

صالة

الِة لِذكِرها  اأ�شّلي فاأبكي في ال�شّ

               لَي الويُل مما يكُتـُب الَمَلكـاِن 

ِمنُت لها اأن ال اأهيَم بغيِرهـا  �شَ

                وقد وِثَقت مّني بغيـِر �شمـاِن 

واألثم فاها كي تزوَل حرارتـي 

               في�شتّد ما األقـى مـن الهيمـاِن.

جميل بثينة

ِشيَم

وما ِمْن �شيمتي �َشْتُم ابِن َعّمي

            وما اأنا ُمْخِلٌف َمْن َيْرَتجيني 

�شاأْمَنُحُه على الِعاّلِت، حتى

          اأرى، ماِوّي، اأن ال َي�شَتكيني 

وكامةِ  حا�شد، من غير جرم،

        �َشِمعُت، وقلُت مّري، فانِقذيني 

وعاُبوها علّي، فَلْم َتِعْبني

         ولم َيْعَرْق لها، َيْومًا، َجبيني 

حاتم الطائي

اقرأ غير هاتين اآليتين

اإمام  خلف  ي�شلي  االأمراء  اأحد  كان 

يطيل في القراءة، فنهره االأمير اأمام 

الركعة  في  تقراأ  ال  له:  وقال  النا�ض، 

بهم  ف�شلى  واحدة.  باآية  اإال  الواحدة 

المغرب، وبعد اأن قراأ الفاتحة قراأ قوله 

تعالى: )وقالوا ربنا اإنا اأطعنا �شادتنا 

وكبراءنا فاأ�شلونا ال�شبيال(، وبعد اأن 

قراأ  الثانية  الركعة  في  الفاتحة  قراأ 

من  �شعفين  اآتهم  )ربنا  تعالى:  قوله 

العذاب والعنهم لعنًا كبيرا(. فقال له 

ِطْل ما �شئت واقراأ ما 
َ
االأمير يا هذا: اأ

�شئت، غير هاتين االآيتين. 

سالف
أ
ِمداُد ال

كم سّن القاضي؟

الب�شرة  ق�شاء  اأكثم  بن  يحيى  ولي 

فقال  نحوها،  اأو  عاما  ع�شرون  و�شّنه 

فعلم  القا�شي؟.  �شّن  كم  اأحدهم:  له 

اأكبر  اأنا  له:  فقال  ا�شت�شغره  قد  اأنه 

من عتاب بن اأ�شيد الذي وّجه به النبي 

�شلى اهلل عليه و�شّلم قا�شيا على اأهل 

مّكة يوم الفتح، واأنا اأكبر من معاذ بن 

اهلل  �شلى  النبي  به  وّجه  الذي  جبل 

اليمن،  اأهل  على  قا�شيا  و�شّلم  عليه 

واأنا اأكبر من كعب بن �شور الذي وّجه 

به عمر بن الخّطاب قا�شيا على اأهل 

الب�شرة.

ُمْت بـه

ن�شحتك علمًا بالهوى، والـذي اأرى 

 مخالفتي،  فاختر لنف�ِشَك مـا يحلـو 

فاإن �شئَت اأن تحيا �شعيدًا، فمت بـه 

 �شهيـدًا، واإال فالغـراُم لـه اأهـُل 

فمن لم يمت في حّبُه لم يعـ�ض بـه 

 ودون اجنتاِء الّنحِل ما جنِت الّنحـُل 

وقل لقتيـل الحـّب، وفيـَت حقـُه 

 وللمّدعي: هيهات ما الكحُل الكحُل

 فتّبـًا لقومـي، اإذ راأونـي متّيـمـًا 

 وقالوا: بمن هذا الفتى م�ّشُه الخبـُل؟.

ابن عربي

تلخيص الجواب

قاَبا  َمُع الِرّ اأَذَلّ الِحْر�ُض والَطّ

                وَقد َيعفو الَكريُم، اإذا ا�شَتَراَبا 

واُب فال َتْدُعُه  َح ال�شَّ اإذا اَتّ�شَ

واَبا                   فاإّنَك قّلما ُذقَت ال�شّ

َوَجْدَت َلُه على الّلَهواِت َبْردًا 

َفا وَطاَبا               َكَبْرِد الماِء ِحيَن �شَ

وَلي�َض بحاِكٍم َمْن ال ُيَبالي 

اَبا   ِفي الُحكوَمةِ  اأْم اأ�شَ
َ

             اأاأْخطاأ

واإن لكل تلخي�ض لوجها 

                واإن لكل م�شاألة جوابا 

واإّن لُكّل حاِدَثةٍ  لَوْقتًا 

              واإّن لُكّل ذي َعَمٍل ِح�َشاَبا 

واإّن لُكّل ُمّطَلٍع َلَحّدًا 

                واإّن لُكّل ذي اأَجٍل ِكتاَبا 

وكل �َشالَمةٍ  َتِعُد الَمَناَيا 

              وكُلّ ِعماَرةٍ  َتِعُد الَخراَبا 

يُر َيْومًا  وُكُلّ ُمَمَلٍّك �َشَي�شِ

              وما َمَلَكْت َيداُه َمعًا ُتراَبا!

 أبو العتاهية

ما بال فمك معوجًا؟

اأحد  اأمام  الفم  معوج  اأعرابي  وقف 

الثناء  في  ق�شيدة  عليه  فاألقى  الوالة 

عليه التما�شًا لمكافاأة، ولكن الوالي لم 

يعطه �شيئًا و�شاأله: ما بال فمك معوجًا، 

فرد ال�شاعر: لعله عقوبة من اهلل لكثرة 

الثناء بالباطل على بع�ض النا�ض.

أسوأ الخصال

بن  واأكثم  �شاعدة،  بن  ق�ض  اجتمع 

كم  ل�شاحبه:  اأحدهما  فقال  �شيفي، 

وجدت في ابن اآدم من العيوب؟ فقال: 

اأن تح�شر، وقد وجدت  اأكثر من  هي 

�شترت  االإن�شان  ا�شتعملها  اإن  خ�شلة 

قال:  هي؟  وما  قال:  كلها.  العيوب 

حفظ الل�شان.

قال االإمام ال�شافعي ل�شاحبه الربيع: 

يا ربيع ال تتكلم فيما ال يعنيك، فاإنك 

اإذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها، 

وقال بع�شهم مثل الل�شان مثل ال�شبع، 

اإن لم توثقه عدا عليك ولحقك �شره.

تََعلََّم البارحة

جاء رجل اإلى اأحد الق�شاة ي�شكو ابنه 

فاأنكر  ي�شلي،  وال  الخمر  يعاقر  الذي 

اهلل  اأ�شلح  الرجل:  فقال  ذلك!  االبن 

قراءة؟  بال  �شالة  اأتكون  القا�شي، 

قال القا�شي: يا غالم، تقراأ �شيئًا من 

القراءة..  واأجيد  نعم  قال:  القراآن؟ 

الرحمن  اهلل  ب�شم  قال:  فاقراأ.  قال: 

الرحيم:

 علق القلب ربابا 

         بعد ما �شابت و�شابا 

اإن دين اهلل حق 

          ال اأرى فــيــه ارتيابا 

ما  القا�شي  اأيها  واهلل  اأبوه:  ف�شاح 

تعلم هاتين االآيتين اإال البارحة!

سالف
أ
ِمداُد  ال
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جمع ٢٨ فنانا من ثالثة أجيال لتقديم عمل جماهيري

مالك المسلماني: »ولد البلد«
 أعاد للفنانين أملهم بالمسرح

اإلى  م�سيرا  بالمغامرة،  البلد«  »ولد  م�سرحية  الم�سلماني  مالك  المخرج  و�سف 

عدة م�ستويات في النظر اإلى مفهوم المغامرة، يراه البع�س في الفكرة والطرح، 

والبع�س على م�ستوى تكوين المجموعة التي قدمت العمل على مدار ثالثة اأيام 

في قاعة الم�سرح بمركز عمان للموؤتمرات والمعار�س، وعددهم 28 فنانا وقفوا 

على الخ�سبة بينهم من غاب نحو ثالثة عقود عن العمل الم�سرحي.

كتب المحرر الفني

العر�ض  موؤلف  اأي�شا  وهو  الم�شلماني،  وقال 

اأجيال  ثالثة  جمعت  البلد«  »ولد  اإن  ومنتجه، 

االأول  الرعيل  جيل  و�شريح،  وا�شح  ب�شكل 

زعل  و�شالح  خمي�ض  فخرية  الفنانون  وبينهم 

البلو�شي،  اأحمد  بن  وعبدالغفور  هيكل  وجمعة 

عبدالحكيم  مثل  ال�شاعد  ال�شباب  وجيل 

من  ثالث  وجيل  الريامي،  وقا�شم  ال�شالحي 

الكليات،  في  الم�شرحية  الجماعات  طلبة 

من  واحد  م�شتوى  اإيجاد  اأن  اإلى  م�شيرا 

التفاهم يعد تحديا، فلكل جيل خلفيته واأ�شلوبه 

اإيجاد  العمل  فريق  ا�شتطاع  لكن  ومرجعيته، 

االن�شجام بينهم لتقديم عمل جماعي.

»خلق  العمل  اأن  الم�شلماني  مالك  واأ�شاف 

االأ�شلوب  حيث  من  االأجيال  بين  ان�شجاما 

تحّديا  كان  وهذا  البع�ض،  ببع�شهم  واالقتناع 

المكان،  فكان  االآخر  التحدي  اأما  حقيقيا، 

م�شرح مدينة العرفان باإمكانياته الهائلة، ويعد 

المهم  من  فكان  االأو�شط،  ال�شرق  في  االأكبر 

وبما  به،  يليق  افتتاحي  عر�ض  تقديم  جدا 

يمتلكه من االإمكانات المتاحة«.

بفخر،  الفريق  الم�شلماني عن  مالك  ويتحدث 

اإقناع  في  كبيرة  �شعوبة  يجد  لم  اأنه  ويرى 

�شغفهم،  »فاجاأني  فيقول:  للعودة،  النجوم 

خا�شة اأنه جاء بعد اإحباطات هائلة من م�شتوى 

التحدي  قبلوا  لذلك  التلفزيونية  الدراما 

الم�شرحي، اأنا �شبقتهم في االإحباط، بينما هم 

توا�شل  على  وليكونوا  فيه،  لل�شير  وقتا  اأخذوا 

مبا�شر مع الجمهور«.

االأ�شلوب  اآخر،  تحّد  اإلى  الم�شلماني  وي�شير 

ال�شابقة،  االأجيال  لدى  المتبع  الكوميدي 

الن�ض  لغة  بينما  والتعليقات،  اللفظ  كوميديا 

هناك  »�شارت  لكن  الموقف،  كوميديا  هي 

قناعة من الجميع باأننا اأمام عمل ي�شكل فارقا 

اأكبر  وحما�شا  نّدية  العمل  اأوجد  التجربة،  في 

كلما ات�شحت ال�شورة اأمامهم اأكثر«.

تجربة غير معهودة
�شرد  في  الم�شلماني  مالك  المخرج  ويم�شي 

وبينها  العمل،  في  واجهها  التي  التحديات 

اإنتاجه  »الترويج« لعمل يراد له اأن يغطي كلفة 

العالية التي اقتربت من مائة األف ريال عماني، 

الجمهور  يعنيني 
»الذي ال أعرفه« 

يأتون  والمسرحيون 
كأعضاء لجان تحكيم
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يقول: كان ال�شوؤال كيف يمكن الدخول بتذاكر، 

العماني؟،  الم�شرح  في  معهودة  غير  كتجربة 

يقتنع  وكيف  اأي�شا،  معهودة  تكن  لم  وباأرقام 

تقديم  على  المحلي  الم�شرح  بقدرة  الجمهور 

عر�ض حقيقي ي�شتحق دفع تذاكر لدخوله؟«.

تغطية  »تهمنا  بالقول:  ذلك  على  فيعقب 

التكاليف الأنه لم تكن هناك رعاية ال خا�شة وال 

ر�شمية، وتكلفة الم�شرحية كبيرة جدا، وكانت 

المتوفرة،  والكرا�شي  العرو�ض  لعدد  روؤيتنا 

والتحدي اأن نخرج من تحت ال�شكين، والحمد 

هلل نجحنا اإلى حد ما، قمنا بتغذية الفارق في 

في  ال�شباحي  عملنا  خالل  من  الم�شاريف 

ال�شركة، وهدفنا اأن ال تتوقف الم�شرحية«.

اإليجار ١4 ألف ريال
الم�شلماني  مالك  مع  التفا�شيل  في  وندخل 

الـ  قاربت  العر�ض  قاعة  اإيجار  اأن  اإلى  لي�شير 

اإدارة  باأنها مازالت تحت  ريال، علما  األف   14

اإدارة  اإلى  تعود  عامين  وبعد  ا�شترالية  �شركة 

مركز الموؤتمرات.

لحجم  توقعاته  عن  الم�شلماني  مالك  و�شاألنا 

مفاجئا:  جوابه  فكان  الجماهيري  النجاح 

للحديث  يعود  لكنه  اأكبر«،  ح�شورا  »توقعت 

اإلى  العر�ض  و�شول  وهي  اأخرى  نجاحات  عن 

الجمهور العادي، من خارج دائرة الم�شرحيين، 

ال�شغف  ذلك  هو  الحقيقي  »النجاح  فيقول: 

لي�ض  العادي،  الجمهور  لدى  وجدناه  الذي 

نطبخه،  ما  ناأكل  حيث  الم�شرحيين  جمهور 

الفرحة  ليتذوق،  جاء  الذي  الجمهور  بل 

بال�شدى االإيجابي لدى جمهور ال نعرفه، كبار 

ال�شخ�شيات من وزراء ووكالء وم�شوؤولين كبار 

الخ�شبة  اإلى  و�شعدوا  بتذاكر  العر�ض  دخلوا 

ح�شور  فريدة،  تجربة  كانت  الفنانين،  لتحية 

خا�شة  اآراء  ولهم  وال�شعراء،  واالأدباء  الكتاب 

اأ�شعدتنا جدا«.

الجمهور مقياس نجاح
هو  العادي  الجمهور  اأن  يرى  لماذا  لكنه 

يجيب  الم�شرحيين؟  ولي�ض  النجاح  مقيا�ض 

الميزانية اإلنتاجية اقتربت 
من مائة ألف ريال وخرجنا 

من »تحت السكين«

»الكاتب والمخرج والمنتج« مالك الم�شلماني: 

للعر�ض  ياأتون  منهم،  قلة  اإال  الم�شرحيون، 

متقم�شين دور لجنة التحكيم، ينظرون لل�شكل 

ال الطرح اأو الفكرة، يتحدثون عن ماذا يمكن 

الديكور  و�شع  وكيف  الخ�شبة  في  يكون  اأن 

وحركة الممثلين، ولالأ�شف لم اأجد من يتحدث 

وي�شيف:  نادرا«،  اإال  الفكرة  م�شمون  عن 

»اأ�شعدنا ذلك الجمهور الواعي والنا�شج ب�شكل 

ويلتزم  الكوميديا،  وقت  �شحكا  ينفجر  كبير، 

الخط«  على  معنا  التاأمل،  اأوقات  في  الهدوء 

حتى  اأ�شابت  المفاجاأة  من  حالة  اإلى  م�شيرا 

اأن  اإلى  م�شيرا  الجمهور،  وعي  من  الفنانين 

منذ  الم�شرح  ترك  الذي  هيكل  جمعه  الفنان 

عام 1988 عّبر عن راأيه ب�شراحة اإزاء ذلك، 

على  الوقوف  عن  فيها  ابتعد  التي  الفترة  مع 

خ�شبة الم�شرح.

حالة فنية جميلة
مركز  مع  بالتجربة  الم�شلماني  مالك  وي�شيد 

راأوه  »ما  يقول:  والمعار�ض،  للموؤتمرات  عمان 

من نجاح حفزهم ليفتحوا لنا االأبواب لتقديم 

تجارب اأخرى، ووعدونا بطلب ا�شتراطات اأقل 

ال تثقل كاهلنا،  وتحدثنا لتقديم عر�ض رابع«.

وحّيى الم�شلماني النجوم القدامى، م�شيرا اإلى 

االأربعين  �شن  اإلى  ي�شل  حينما  الم�شرحي  اأن 

تاأخذه الحياة بعيدا عن الخ�شبة، ولما يتطلبه 

العمل الم�شرحي من جهد، وي�شيف: »فوجئت 

ببروفات  تطالب  خمي�ض  فخرية  الفنانة   باأن 

اأكثر وباإلغاء اأوقات الراحات، البروفات اأخذت 

اإلى  خم�ض  بين  وكانت  ال�شهر،  ون�شف  �شهرا 

في  التجربة  اأن  موؤكدًا  يوميا،  �شاعات  �شت 

»ولد البلد« اأوجدت حالة فنية جميلة، الفنانون 

ال�شباب اقتربوا من النجوم القدامى، ا�شتمعوا 

اإمكاناتهم  وعززوا  والمالحظات  للتوجيه 

وقدراتهم باال�شتماع اإلى من �شبقوهم، الجميع 

ي�شعر باأنها تجربة للتاريخ«.

ويختتم الم�شلماني حديثه عن م�شمون العر�ض 

باأنه حالة عامة تعرفها �شائر المجتمعات، ودور 

الفن اأن ال يتوقف عند حدود الزمان والمكان، 

ال  الحالة  ت�شريح  على  الم�شرح  يعمل  فحينما 

واأو�شع  ر�شوخا  اأكثر  فاإنها  اأ�شخا�ض  تجريح 

مت�شابهون  العربي  العالم  في  والأننا  مدى، 

ال�شيا�شي  الواقعين  تناول  فاإن  كبير  حد  اإلى 

واالجتماعي يعد جراأة، وهما مترابطان، و«ولد 

البلد« عر�ض فني »يقدم نموذجا لكيف يمكن 

اأن يكون المرء متما�شكا ثم ير�شخ، واالأحداث 

تخبرنا كيف �شارت عليه بعد ذلك«.
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من عروض مهرجان »المونودراما«  الثاني بصاللة 

»أدرينالين« :  
حكاية امرأة متسرطنة

في مجتمع المتسرطنين

عبدالرزّاق الربيعي 

�شبابنا86

اأقامه  الذي  الثاني  »المونودراما«   مهرجان  في  �ساركت  عرو�س  �ستة  بين  من 

اأ�سماء  الأردنّية  الفنانة  عر�س  عن  الكتابة  اخترت  ب�ساللة،  الثقافي  النادي 

م�سطفى »اأدرينالين«  لي�س كونه الأميز من بينها، لكّن لتكامل عنا�سر العر�س 

اأ�سماء على  ا، واإخراجا، واأداء، وهذه المهّمات الثالث حملتها الفّنانة  به: ن�سّ

عاتقها، اإلى جانب مكمالت العر�س من �سوتّيات، واإ�ساءة، واأزياء )�سبق لها اأن 

در�ست عام1994 ت�سميم اأزياء وت�ساميم (، و�سينوغرافيا )قام الفنان يو�سف 

البلو�سي بت�سميم الكر�سي الذي ظهر بالعر�س( .

الج�شم  يفرزه  هرمون  و)االأدرينالين(، 

االألم  مقاومة  من  كنوع  الطوارئ،  بحاالت 

دالالت  وللعنوان  البقاء،  في  لال�شتمرار 

العر�ض  تفا�شيل  في  نغو�ض  حين  عديدة 

بمر�ض  ت�شاب  ممّثلة  عن  يتحّدث  الذي 

ثديها،  ا�شتئ�شال  ويتم  الثدي،  �شرطان 

معاناتها،  فتت�شاعف  لها،  زوجها  وترك 

فت�شترجع  الوحدة،  من  تعاني  المراأة  هذه 

�شريط ذكرياتها، منذ طفولتها، وتهجيرها 

اأكثر عندما  اآخر، ونتعّرف عليها  اإلى وطن 

في  البحر  ابتلعه  الذي  ابنها  عن  تتحدث 

�شرعية،  غير  بهجرة  لعبوره  له  محاولة 

العر�ض،  م�شاهد  اأجمل  من  واحدا  فتقّدم 

من  �شنعت  اأنها  خ�شو�شا  واأوجعها، 

ح�شى ت�شعها في اإناء �شوت اأمواج البحر، 

وتتحدث عن زوجها وحبيبها الذي كان فنانا 

ت�شكيليا، ولكنه انتمى  اإلى جماعة اإرهابّية، 

في  نف�شه  تفجير  نهايته  لتكون  فهجرها، 

ال�شحايا  من  الكثير  م�شقطا  ال�شوق، 

االأبرياء، فتقف وجها لوجه اأمام �شرطانات 

اأّنها   وترى  بالمتطرفين،  المتمثلة  المجتمع 

اأ�شد خطورة، وفتكا، بالمجتمعات الب�شرّية، 

األما من جرعات الكيماوي، والعالج  واأكثر 

باالإ�شعاع، بعد ا�شتئ�شال ثديها، واألمها لما 

يمّثله من عنوان من عناوين االأنوثة، ووعاء 

لذكرياتها.

تعرية للمجتمع 
الحركي،  االأداء  خالل  من  جاء  ذلك  وكل 

الوجه،  على  ترت�شم  التي  والتعبيرات 

عميقا،  جاء  الذي  ال�شوت،  في  والتلوين 
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التحّدي،  روح  ويحمل  وحزينا،  و�شافيا، 

قاومت  بل  لقدرها،  ت�شت�شلم  لم  فالبطلة 

تحيط  التي  المعّقدة  والظروف  المر�ض، 

الفّنانة  توا�شل  العر�ض  هذا  وفي  بها، 

للمراأة،  م�شاندتها  م�شطفى(  )اأ�شماء 

التي  تلك   اإن�شاني، وخا�شة  في كّل مجتمع 

ت�شفه  كما  »مت�شرطن«،  مجتمع  في  تعي�ض 

اأن  علمنا  اإذا  خ�شو�شا  »اأدرينالين«،  في 

لها تجربة �شابقة عنوانها »فوزية«  للمخرج 

اأخرجت  اأن  لها  و�شبق  حجازي،  �شامح 

به  ناق�شت  »�شليمى«،  عنوانها  م�شرحية 

الإنقاذ  المراأة  بها  تقوم  ت�شحية  ق�شية 

اآخرين، وبلغة مريرة، و�شاخرة تقول »حياة« 

بطلة م�شرحّية »ادرينالين« » اأح�ش�شت باأنني 

حين  اأكثر  العربي  زمني  اإلى  اأنتمي  �شرت 

المت�شرطنين«  مجتمع  في  مت�شرطنة  اأغدو 

فـ«من  اأّن تلك هي  تح�شيل حا�شل   وترى 

الطبيعي اأن ُت�شاب الن�شاء ب�شرطان و�شط 

تقوم  لذا  العربي«،  العالم  في  الذّل  حياة 

المجتمع،  وتعرية  معاناتها،  ب�شرح  البطلة  

والنظر  الع�شال!،  الفكرّية  اأمرا�شه  بكّل 

بعين حزينة اإلى عمرها الذي تبّدد كخيط 

على  التدخين  عدم  اأتمنى  وكنت  دخان، 

اأمنّية،  بينها  من  الأ�شباب عديدة  الم�شرح، 

اأقم�شة  من  بها  يحيط  ما  كّل  اأن  خ�شو�شا 

خفيفة قابلة لال�شتعال!

لمسات إنسانيّة  
في  الجميلة  االإن�شانّية  اللم�شات  ومن 

اأ�شماء  م�شطفى،  اأ�شماء  ذكر  العر�ض، 

بمر�ض  اإ�شابتهم  بعد  رحلوا  لها  زمالء 

االأردني  كاالإعالمي  الحنجرة  �شرطان 

ن�شال  ال�شوري  والفنان  ال�شيالوي،  اأ�شعد 

ريم  الفل�شطينية  والمطربة  �شيجري، 

للفّنانة  مقّربون  اأ�شدقاء  وكّلهم  بنا، 

منهم  قربها  بحكم  اأح�ّشت   وقد  اأ�شماء 

 : االأولى  ر�شالتين  لنا  لتبعث  بمعاناتهم، 

اأّن  اإلى  اإ�شارة  والثانية:  الوفاء،   باب  في 

عن  تنف�شل  لم  تناق�شها  التي  الق�شية 

الواقع، واأزماته، من حيث اأن الم�شرح حياة 

موازية، علما باأّن �شبق لها اأن �شّك االأطباء 

جزءا  فعا�شت  المر�ض،  لهذا  بتعّر�شها 

باإح�شا�ض  قّدمته  لذا  المر�شى،  معاناة  من 

تخو�شها  التي  االأولى  هي   تجربة  في  عاٍل 

في  النّقاد،  اإعجاب  ونالت  بالمونودراما، 

فقد  م�شارحها،  على  قّدمته  كثيرة  اأماكن 

في  عربية  م�شارح  على  مّرة   )21( ُعر�ض 

الم�شرح،  منتدى  افتتاح  في  وبغداد  لبنان، 

الثقافي  بالمركز  الدائري  الم�شرح  وفي 

الملكي االأردني، و�شاركت به في  مهرجان 

»تيرو« الفني الدولي للم�شرح بدورته الثالثة 

ب�شور اللبنانّية، وحاز جائزة اأف�شل عر�ض 

في  عر�شه  اإلى  اإ�شافة  متكامل.  م�شرحي 

وحاز  للم�شرح،  الدولي  اأربيل  مهرجان 

ثيمة  كاأف�شل  التحكيم  جائزة  على  العمل 

م�شرحية.

جوائز، وتكريمات                           
فعندما تعمل اأ�شماء م�شطفى التي در�شت 

الفنون الم�شرحية في تون�ض، وح�شلت على 

�شهادة »تكوين« في فن الممثل من مدر�شة 

الممثل باإ�شراف المخرج فا�شل الجعايبي، 

من  العديد  نالت  فقد  االأنظار،  لها  تلفت 

الخا�شة  التحكيم  جائزة  اأهمها:  الجوائز 

كاأف�شل ممثلة دور ثان، بمهرجان الم�شرح 

ونالت  زيد«،  بو  يا  »كاأنك   1996 االأردني 

تكريمات من بينها تكريم  بيت تايكي العام 

»�شباح  م�شرحية  في  دورها  عن   2009

لندن  اإلى تكريم من جامعة  اإ�شافة  وم�شا« 

عن  الخا�شة  المبادرات  الأ�شحاب  الدولية 

 .2012 وم�شرح«  ولعب،  »�شحك،  مبادرة 

بينها:  من  الم�شرحيات  من  عددا  ومثلت 

»خم�ض دمى وامراأة«، و »�شندريال«، و »كيف 

نرجع اأ�شامينا«، و »�شهقة الطين«، و »مراآة 

دليلة  »ع�شابة  و  الب�شل«،  »قبو  و  المراأة«، 

والزئبق«، 

رقص تعبيري 
وفي عملها، ت�شتغل كمن ينحت في �شخر، 

الن�ض،  كتابة  في  كاملة  �شنة  اأم�شت  فقد 

امتزجت  عمل  حلقة  بعد  عليه،  واال�شتغال 

الدراماتورجي،  واال�شتغال  الج�شد،  لغة  به 

على  ال  الخ�شبة  على  كتب  الذي  والحوار 

الورق، ليكون  على درجة عالية من االتقان، 

والمهارة، في االأداء، وجاءت الع�شر دقائق 

كما  خاللها،  اعتمدت  اإذ  �شامتة،  االأولى 

»البوتو«،  رق�ض  على  عموما،  العر�ض  في 

الحركي  االأداء  يمزج  تعبيري،  رق�ض  وهو 

الذي  العميق،  والباطني  الروحي،  بالتاأمل 

هو اأقرب ما يكون لليوغا، اإذ يعتمد الموؤّدي 

والن�شاط  للج�شد،  الداخلية  الطاقة  على 

اإيقاع داخلي، وهذا يتطّلب  الفكري، �شمن 

للوجود،  عميقة  وقراءة  مكّثفة،  تدريبات 

و�شعت  الذي  الكر�شي،  م�شهد  عّبر  وقد 

خّفة  عن  الغائب،  الزوج  قناع  راأ�شه  على 

على  عالية  وقدرة  الحركة،  في  ور�شاقة 

ذات  المالب�ض  وجاءت  والرمز،  التعبير، 

ال�شخ�شّية  مع  من�شجمة  االأبي�ض  اللون 

التي تعاني من المر�ض، وتحاول بين وقت، 

واآخر االإطاللة على الحياة، بف�شتان جميل، 

منه،  المر�ض  حرمها  الذي  للعالم  يعيدها 

الم�شاعر  اإظهار  في  دورا  االإ�شاءة  ولعبت 

الداخلية ،رغم االإمكانيات المحدودة التي 

ب�شاللة،  الند«  »اأتينا  منتزه  م�شرح  وّفرها 

ف�شّفق  الخ�شبة،  على  راأيناه  هذا  كّل 

الجمهور كثيرا لعر�ض �شيبقى في ذاكرتنا 

طويال.  

بالذكرى  ال�شهر،  هذا  ال�شلطنة  احتفال  مع 

تدخل  المباركة،  للنه�شة  واالأربعين  التا�شعة 

حققت  وقد  الخم�شين،  نه�شتها  عام  ُعمان 

كافة،  المجاالت  في  االإنجازات  من  الكثير 

بف�شل الجيل الموؤ�ش�ض الذي تفانى في العطاء، 

واأنكر ذاته في �شبيل رفعة الوطن. وفي غ�شون 

ذلك  من  يبقى  لن  المقبلة،  القليلة  ال�شنوات 

بحكم  العمل،  راأ�ض  على  الموؤ�ش�ض  الجيل 

ال�شنوي  االإح�شاء  اأ�شار  التقاعد، حيث  قانون 

الما�شي،  للعام  المدنية  الخدمة  لموظفي 

وجود 13459 موظفًا من الموظفين العمانيين 

�شنة   50 العمرية  الفئة  في  المدنية  بالخدمة 

ال�شنوات  التقاعد خالل  اإلى  �شيحالون  واأكثر، 

عمانياً  موظفاً   2022 ومنهم  القادمة؛  الع�شر 

�شيحالون اإلى التقاعد خالل العامين المقبلين 

2019 و2020.

وُيعتبر التقاعد �شمانًا وتقديراً لعطاء الموظف 

�شنن  من  و�شّنًة  ال�شابقة،  عمله  �شنوات  خالل 

فر�شة  الموظف  يعطي  اأن  بد  ال  اإذ  العمل، 

دورة  ت�شتمر  حتى  يليه،  الذي  للجيل  العمل 

يحتِّم  والواجب  حقه.  جيل  كلُّ  وياأخذ  العمل 

فما  الرواد؛  اأولئك  بذلها  التي  الجهود  تقدير 

لذلك  كان  تنموية،  نه�شة  من  اليوم  نعي�شه 

ي�شتدعي  مّما  فيها،  وكبيٌر  اأ�شا�شٌي  دوٌر  الجيل 

فال  م�شتقبال،  الخبرات  هذه  من  اال�شتفادة 

ينبغي اأّن يكون  التقاعد نهاية المطاف، ينتظر 

فيها المتقاعد الموت، بل يجب اأن يكون بداية 

لعطاء جديد؛ وهذا في الواقع مو�شوع اآخر له 

عالقة بمو�شوع التقاعد، اإال اأني في مقالي هذا 

نقطة مدى  لي�شت هي  اأخرى  نقطة  اأركز على 

اال�شتفادة من المتقاعدين، بقدر ما اأركز على 

التكريم الذي ي�شتحقونه. 

خالل ال�شنوات الما�شية، ُطرحت نقاٌط عديدٌة 

موظفي  رواتب  توحيد  تناولت  التقاعد،  عن 

و�شرورة  التقاعد،  و�شن  المدنية،  الخدمة 

اإ�شهار جمعية للمتقاعدين على غرار الجمعيات 

وغيرها  ال�شلطنة،  في  اأ�شهرت  التي  المدنية 

اإ�شهار جمعية  اأّن نقطة  اإال  الكثير من النقاط؛ 

المتقاعدين، ربما كانت االأبرز في تلك النقاط؛ 

فهناك من قام بخطوات عملية ور�شمية بهدف 

اإ�شهار تلك الجمعية؛ فقد اأبلغني محمد بن حمد 

الرحبي اأنه ومجموعة من المتقاعدين، قّدموا 

طلبًا ر�شمّيا الإ�شهار جمعية للمتقاعدين من �شبع 

�شنوات، وتمت مراجعات كثيرة حول المو�شوع، 

معلٌق  والمو�شوُع  رف�شوا،  وال  وافقوا  هم  »فال 

اأول رد جاءهم  اإّن  بين ال�شماء واالأر�ض«، وقال 

– وهو الرد الوحيد حتى االآن – كان بعد خم�ض 
�شنوات من تقديم الطلب، ومع ذلك فاإّن هوؤالء 

لمتابعة  اأخرى  لجنة  �شكلوا  قد  المتقاعدين، 

المو�شوع مع وزارة التنمية االجتماعية، وكلهم 

اأمل اأن ترى الجمعية النور قريبًا. ونقطة اإ�شهار 

الجمعية  اأ�شار اإليها د. محمد ر�شا بن ح�شن في 

الثالث  »الروؤية«، في  درا�شة ن�شرها في جريدة 

من مار�ض عام 2014، تحت عنوان »�شنة اأولى 

التقاعد من جوانبه  فيها  تناول  والتي  تقاعد«، 

عدة  �شملت  للم�شتقبل،  روؤى  اإلى  لي�شل  كافة، 

نقاط، منها اأهمية غر�ض ثقافة اال�شتعداد اإلى 

بفترة  الموظف  لدى  التقاعد  بعد  ما  مرحلة 

الجوانب  كل  من  لها  متهيئًا  يكون  لكي  كافية، 

�شمول  �شرورة  وكذلك  والنف�شية،  المادية 

المرتبات،  في  االأخيرة  بالزيادات  المتقاعدين 

دوري  ب�شكل  زيادتهم  اإمكانية  في  والنظر 

وبن�شب تن�شجم مع ت�شاعد وارتفاع م�شتلزمات 

النظر  اإعادة  د. محمد  �شرورة  ويرى  الحياة. 

واإمكانات  بقدرات  وربطها  التقاعد  �شن  في 

المتقاعد الذهنية والج�شدية وتح�شيله العلمي، 

خاللها  من  يتم  التي  االآليات  اإيجاد  اأهمية  مع 

اال�شتفادة من المتقاعدين اأ�شحاب الموؤهالت 

والقيام  اال�شت�شارات  في  العالية  والخبرات 

المتخ�ش�شة،  واللجان  والبحوث  بالدرا�شات 

�شرورة  واقترح   المدني.  المجتمع  ون�شاطات 

تكريم  فيه  يتم  للمتقاعدين،  يوم  تخ�شي�ض 

الجدد منهم، والتعريف بما قدموه من خدمات 

المتقاعد طاقة  اأّن  ثقافة  وتر�شيخ  لمجتمعهم، 

كبيرة يمكن اال�شتفادة منها، مع �شمان م�شاركة 

الحفالت  في  العامة  الحياة  في  المتقاعدين 

واالأن�شطة  واالحتفاالت  والمهرجانات  الر�شمية 

فيها  ي�شاركون  كانوا  التي  العامة،  والفعاليات 

البارزة  النقطة  وكانت  العملية.  حياتهم  اأثناء 

في روؤى الم�شتقبل هي  العمل على اإن�شاء جمعية 

على  والعمل  بهم  االهتمام  تتولى  للمتقاعدين، 

وخدمات  ب�شوؤون  المعنية  الجهات  مع  التوا�شل 

والت�شهيالت  الخدمات  وتوفير  المتقاعدين، 

لهم، والعمل على تبني م�شروع »بطاقة متقاعد«، 

ت�شم حزمة خدمات تقدم للمتقاعد مجانية اأو 

باأ�شعار مدعومة.

جمعية  اإ�شهار  حالة  في  اأنه  راأيي  وفي 

المتقاعدين، �شتكون هناك خطوات عملية من 

الواردة  النقاط  تطبيق  ل�شمان  الجمعية،  قبل 

الذي  الفراغ  الأّن  ر�شا؛  محمد  د.  درا�شة  في 

مخطط  بديل  وجود  وعدم  المتقاعد،  يعي�شه 

له، يجعله اأمام �شاعات فراغ طويلة. ومع مرور 

االأيام يزداد �شعور المتقاعد باأّن تركه للوظيفة 

في  اإيجابٌي  دوٌر  له  يعد  لم  �شخ�شًا  منه  جعل 

خارج  اأ�شبح  وباأنه  للمجتمع،  الفعلية  الحياة 

عبئًا  اأ�شبح  وباأنه  الفاعلة،  الحياة  نطاق 

حدة  وتزداد  والمجتمع.  واالأ�شرة  البيت  على 

ما  وهو  للتقاعد  االأول  العام  في  ال�شعور  هذا 

اإلى  ي�شيرون  الذين  المخت�شون،  عليه  يوؤكد 

وطاأة  اأ�شد  تكون  النف�شية  التاأثيرات  هذه  اأّن 

يعاني  اإذ  االأول،  العام  في  المتقاعد  على 

وج�شدية  نف�شية  تحوالت  من  المتقاعد  فيها 

عديدة يغذيها �شعوره بفقدانه لمميزات العمل 

الرئي�شة، فيغدو المتقاعد اأكثر ح�شا�شية تجاه 

ثم  حوله،  ممن  االآخرين  ومالحظات  تعليقات 

تبداأ حالة من الحزن وربما الكاآبة في الت�شرب 

لروحه وج�شده، ويميل مياًل ق�شرياًّ نحو العزلة. 

من  عديدة  اأمثلة  �شاهدنا  لقد  الحقيقة  وفي 

فجاأة،  باالأمرا�ض  اأ�شيبوا  الذين  المتقاعدين 

كهذه  لخطوة  مهيئين  يكونوا  لم  نف�شيًا  الأنهم 

فاإننا  لذا   ،- ومنتظرة  متوقعة  اأنها  رغم   –
جمعية  باإ�شهار  المنادين  كلِّ  مع  �شوتنا  ن�شم 

المدنية  الجمعيات  غرار  على  للمتقاعدين 

اأ�شهرت  التي  المنطقة  بدول  واأ�شوة  االأخرى، 

فيها جمعيات للمتقاعدين.

إشهار جمعية المتقاعدين

زاهر بن حارث المحروقي
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وتبداأ هذه الرحلة بمجرد �شعود ال�شياح لدرج 

متحف في�شتري�ض في هورن، وهو يمثل الع�شر 

ع�شر  ال�شابع  القرن  خالل  لهولندا  الذهبي 

المزودة  القاعة  ال�شياح  ويدخل  الميالدي، 

بعوار�ض �شقف داكنة اللون، ويهيمن على هذه 

ويظهر  الجماعية،  البورتيريه  �شور  القاعة 

وتظهر  بالكفاءة،  يتمتعون  بها رجال م�شلحون 

تم  وقد  المواطنين،  لحماية  اليقظة  عليهم 

اإلى  ارتفاعها  ي�شل  التي  اللوحة،  هذه  اإبداع 

جان  العالمي  الر�شام  بوا�شطة  اأمتار،  اأربعة 

 1649 من  الفترة  خالل  روتيو�ض  األبرت�ض 

بمدينة هورن  النبالء  بتكليف من   1655 حتى 

الواقعة �شمال هولندا.

لوحة »دورية الليل«
قائال:  جيردينك  اأد  المتحف  مدير  و�شح 

من  الليل«  »دورية  لوحة  اأم�شتردام  في  »توجد 

هورن  مدينة  في  هنا  اأما  رامبرانت،  اإبداع 

فتوجد اأربع لوحات دوريات الليل. 

متحف ريكسموزيوم
وي�شاهد ال�شياح تجليات هذا الع�شر في متحف 

اأم�شتردام؛  الهولندية  بالعا�شمة  ريك�شموزيوم 

حيث يتوقع جريجور فيبر مفاجاآت كبيرة من 

خالل ترميم اللوحة االأ�شهر لرامبرانت »دورية 

�شورة  درا�شة  ي�شبق  »لم  قال:  الذي  الليل«، 

ولدينا  بدقة،  تقريبا  عام   400 قبل  ُر�شمت 

العالمي  الر�سام  وبذكرى  الذهبي  بع�سرها  هولندا  تحتفل 

رامبرانت، الذي توفي خالل �سهر قبل 350 عامًا. ويمكن لل�سياح 

ال�سابع  القرن  اإلى  الزمن  عبر  رحلة  في  النطالق  هولندا  في 

تناولت  التي  الدرا�سات،  اأحدث  على  والتعرف  الميالدي،  ع�سر 

اأهم اللوحات الفنية للر�سام الهولندي العالمي.

هولنـــدا تحتفل بذكرى الرســـام العالمـــــــــي رامبرانت
على  الح�شول  في  وناأمل  االأ�شئلة  من  الكثير 

اإجاباتها من خالل عملية الترميم«.

الليل«  »دورية  لوحة  درا�شة  عملية  بداأت  وقد 

الما�شح  بوا�شطة   2019 تموز/يوليو   8 في 

م�شح  تم  حيث  Makro-XRF؛  ال�شوئي 

ارتفاعها  يبلغ  التي  اللوحة،  في  ملليمتر  كل 

وقد  تقريبا،  متر  53ر4  وعر�شها  متر  79ر3 

الح�شول  اأجل  من  م�شح  عملية   56 اإجراء  تم 

على معلومات حول الت�شبغ اللوني بها، و�شوف 

الربيع  ف�شل  حتى  والبحث  الدرا�شة  ت�شتمر 

البحث  عمليات  متابعة  للزوار  ويمكن   ،2020

اأثناء  اللوحة  حماية  ويتم  مبا�شرة،  والدرا�شة 

من  م�شنوعة  زجاجية  غرفة  بوا�شطة  العمل 

بث  ويتم  ال�شفاف،  الزجاج  من  خا�شة  نوعية 

هذه العملية على �شبكة االإنترنت.

اقتفاء آثار رامبرانت
الر�شام  اآثار  اقتفاء  من  ال�شياح  يتمكن  حتى 

من  كبير  بقدر  التحلي  عليهم  يتعين  العالمي، 

الذي  المنزل،  هدم  تم  الأنه  نظرا  الخيال؛ 

المجال  اإف�شاح  اأجل  من  رامبرانت  فيه  ن�شاأ 

ماريكه  وو�شحت  ال�شكنية.  المجمعات  الإن�شاء 

ذلك  »ومع  قائلة:  الفنون  موؤرخة  هوجدوين 

هنا،  رامبرانت  ن�شاأ  كيف  تخيل  للمرء  يمكن 

بمنزله«،  المحيطة  المنطقة  في  عا�ض  وكيف 

وعادة ما ت�شافر مع ال�شياح لمدة �شاعتين على 

م�شار رامبرانت.

عام  حتى  ليدن  بمدينة  رامبرانت  عا�ض  وقد 

اأن  قبل  الالتينية  المدر�شة  في  ودر�ض   1631

ينتقل اإلى اأم�شتردام وعمره 25 عامًا. وبعد مرور 

350 عامًا على وفاة الر�شام العالمي رامبرانت 

راأ�شه؛ حيث  اإلى م�شقط  الفنية  اإبداعاته  تعود 

للفنان  خا�شا  معر�شا  الكنهال  متحف  يقيم 

العالمي بعنوان »رامبرانت ال�شغير، من 1624 

اإلى 1634« خالل الفترة من 3 ت�شرين الثاني/

 ،2020 �شباط/فبراير   9 اإلى   2019 نوفمبر 

ويتم خالل هذه الفترة عر�ض 40 من االأعمال 

والر�شومات  اللوحات  مثل  لرامبرانت  الفنية 

المتنوعة في قاعات المتحف.
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ديفيز،  ماكنزي  بطولة:  من  العلمي،  والخيال  والمغامرة  االأك�شن  فيلم   

واإدوارد فورلونج، واأرنولد �شوارزنيجر. تدور االأحداث حول محاولة حماية 

على  يقع  ذلك  وكل  للم�شتقبل،  يعود  �شائل  من  وراثيا  معدلة  �شغيرة  فتاة 

عاتق �شارة كونور واالإن�شان الهجين �شايبورغ. 

الفن ال�سابع
إعداد: أنوار البلوشية

دينيرو، في هذه  وروبيرت  بات�شينو  اآل  الهوليوودية،  ال�شا�شة  عمالقان من 

الدراما المليئة بالجريمة واالأحداث ال�شيقة. حيث تدور االأحداث حول قاتل 

ماأجور يتذكر الثاأر القديم ويهم باالنتقام. من اإخراج: مارتن �شكور�شي�ض. 

واإدوارد  اإدوارد نورتون، وبطولة: برو�ض ويلي�ض،  اإخراج:   هذه الدراما من 

نورتون، وجوجو مبثا راو. تدور االأحداث على خلفية الخم�شينيات من القرن 

الما�شي في نيويورك، حيث يتابع »موذرل�ض بروكلين ليونيل اإي�شروج« وهو 

محقق خا�ض، ووحيد يعاني من متالزمة »توريت«، التخطيط لحل م�شكلة 

قتل معلمه و�شديقه الوحيد فرانك مينا.

الدراما  هذه  فالمجانا«  »مارك  المخرج  يقدم  الرعب،  اأفالم  لمحبي 

المخيفة، بعد �شنوات من اأحداث »The Shining«، يلتقي »دان تورين�شي«، 

الذي اأ�شبح �شابا االآن، بفتاة �شغيرة تتمتع بقوى متماثلة مثله، حيث يحاول 

حمايتها من طائفة تعرف با�شم The True Knot، التي تدير ظهرها عن 

االأطفال الذين يتمتعون بقوى للبقاء خالدين. من بطولة: ريبيكا فيرج�شون، 

واإيوان ماكجريجور، وجاكوب تريمبالي.

من  جوبي.  ونوح  هيدجز،  ولوكا�ض  البوف،  �شيا  بطولة:  من  درامي  فيلم   

تدور  حيث  البوف«،  »�شيا  �شيناريو  من  االأحداث  هارييل.  األما  اإخراج: 

االأحداث بناًء على تجاربه الخا�شة، يجلب المخرج »األما هارييل« طفولته 

العا�شفة، الممثل ال�شاب و�شنواته المبكرة من العمر، وهو يكافح للت�شالح 

مع والده والتعامل مع �شحته العقلية.

التي  كالرك«  »اإيميليا  البريطانية  النجمة  بطولة  من  رومان�شية  كوميديا   

لعبت دورا بارزا في م�شل�شل »جيم اأوف ثرونز«، ي�شاركها البطولة الممثل: 

ما  دائما  التي  ال�شابة  »كيت«  حول  االأحداث  تدور  حيث  غولدينج.  هنري 

ت�شتبك في قرارات �شيئة، واآخر قرار كارثي لها هو اأن قبلت بالعمل كقزم 

حياتها  وتاأخذ  »توم«،  الو�شيم  بال�شاب  حينها  تلتقي  لمتجر،  كلوز«  »�شانتا 

منعطفا جديدا. 

Terminator: Dark Fate )المدمر: مصير الظالم(

The Irishman )اإليرلندي(

Motherless Brooklyn )األم بروكلين(

Doctor Sleep )طبيب النوم(

Honey Boy )فتى عسل(

Last Christmas )عيد الميالد الماضي(

على الشاشة

 كوميديا عائلية �شيقة، حيث يلقى طاقم من رجال االإطفاء االأقوياء اأنف�شهم 

في �شراع عندما يحاولون اإنقاذ ثالثة اأطفال ملعونين. من بطولة: جودي 

جرير، وبراينا هيلدبراند، وجون ليغويزمو. للمخرج: اأندي فيكمان. 

الكوميدية  الحركة  فيلم  والمغامرة، مقتب�شة من  باالأك�شن  مليئة   كوميديا 

تدور  ال�شبعينات،  منذ  التلفزيوني  الم�شل�شل  اإلى  ا�شتنادا   2000 لعام 

االأحداث حول جيل جديد من المحققين الخا�شين الذين يعملون ل�شالح 

واإليزابيث  كالفلين،  و�شام  �شكوت،  نعومي  بطولة:  من  الغام�ض.  ت�شارلي 

بانك�ض. واإخراج: اإليزابيث بانك�ض. 

 االأك�شن والدراما وال�شرعة من بطولة النجم »كري�شتيان بل«، يحكي الفيلم 

ق�شة ت�شارع »كارول �شيلبي« الم�شممة االأمريكية لل�شيارات، وال�شائق »كين 

ال�شخ�شية،  و�شياطينهم  الفيزياء  وقوانين  ال�شركات  تدخل  حيث  مايلز« 

لبناء �شيارة �شباق ثورية لفورد، وتحدي فيراري في 24 �شاعة من لومان في 

عام 1966. للمخرج: جيم�ض مانغولد.

يلتقي  الذي  كورتناي«  »روي  المحترف  الفنان  حول  اأحداثها  تدور  دراما 

ل«روي«  وحياتها  منزلها  تفتح  التي  ماكلي�ض«  »بيتي  ال�شهيرة  باالأرملة 

م�شاغل  اأكثر  من  وت�شبح  بها  يهتم  نف�شه  يجد  عندما  االآخر  هو  ويتفاجاأ 

توفي.  ورا�شل  ماكيلين،  واإيان  ميرين،  هيلين  بطولة:  من  اأهمية.  حياته 

للمخرج: بيل كوندون.

حقيقية  ل�شداقة  الحقيقية  الق�شة  على  بناًء  اأحداثه  تدور  درامي  فيلم   

جمعت بين »فريد روجرز« وال�شحفي »توم جونود«. من بطولة النجم توم 

هانك�ض، وماثيو ري�ض، واإنريكو كوالنتوني. واإخراج: مارييل هيلير. 

كوميديا مليئة باالأك�شن والت�شويق، حيث يقوم محقق في التحقيق حول وفاة 

وبطولة:  جوهان�شون،  ريان  للمخرج:  وغريبة.  قتالية  عائلة  من  »بطريق« 

كاثرين النجفورد، واأنا دي اأرما�ض، وكري�ض اإيفانز.

Playing with Fire )اللعب بالنار(

Charlie’s Angels )مالئكة تشارلي(

Ford v Ferrari )فورد ضد فيراري(

The Good Liar )الكاذب الصالح( 

A Beautiful Day in the Neighborhood
 )يوم جميل في الحي(

Knives Out )أخرجوا السكاكين(
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»نيل  الممثل  يلعب دوره  الذي  »فيكرام«   ال�شاب   دراما تدور ق�شتها حول 

نيتين موكي�ض« هو اأ�شطورة في عالم االأزياء، ولكن ترتبط اأحداث حياته مع 

جريمة قتل في المدينة. للمخرج: نامان نيتين موكي�ض، وبطولة: نيل نيتين 

موكي�ض، واأداه �شارما، وجول باناج.

من  رومان�شي  �شينمائي  فيلم 

اإخراج: ميالب زافي، وبطولة: ري�ض 

مالهوترا،  و�شيدهارث  دي�شموخ، 

وتارا �شوتاريا، وراكول بريت �شينغ. 

للفيلم  الم�شارك  المنتج  و�شف 

»ق�شة  باأنه  الفيلم  كومار«  »بو�شان 

حب عنيفة ودرامية«.

رعب  جزأين،  من  تتكون  �شل�شلة  من  االأول  الجزء  الرعب،  اأفالم  لمحبي   

وبومي  كو�شال،  فيكي  بطولة:  و  براتاب،  بانو  للمخرج:  وغمو�ض،  وت�شويق 

بيدنيكار.

وجون  كابور،  اأنيل  بوليوود:  نجوم  من  نخبة  بين  يجمع  كوميدي  فيلم 

في  الهند  من  �شياحية  مجموعة  تنطلق  حيث  كروز.  دي  واإيلينا  اأبراهام، 

جيد  ب�شكل  االأمر  �شينتهي  هل  ولكن  وطنية،  رحلة  في  لي�شافروا  اإجازة 

بالن�شبة لهم؟ للمخرج: اأني�ض بازمي. 

مع  يتاأقلم  وكيف  االأوان  قبل  ي�شلي  رجل  ق�شة  تحكي  رومان�شية  كوميديا 

اأيو�شمان  وبطولة:  كو�شيك،  اأمار  للمخرج:  حوله.  من  تدور  التي  المواقف 

خورانا، وبهومي بيدنيكار، ويامي غوتام.

ال�شرطان.  مر�شى  من  اثنين  عن  حب  ق�شة  تحكي  رومان�شية  دراما 

و�شانجانا  راجبوت،  �شينغ  �شو�شانت  وبطولة:  ت�شوبارا،  موكي�ض  للمخرج: 

�شانغي، و�شهيل فيد.

األفالم الهندية الجديدة

Bypass Road )تجاوز الطريق(

Marjaavaan

Pagalpanti

 Bala

 BHOOT: Part One – The Haunted Ship
Dil Bechara)الجن: الجزء األول- السفينة المسكونة(

السياحي

الوعي  لدائرة  االإر�شادية  التوعوية  البرامج  �شمن 

ال�شياحي بالوزارة وبالتعاون مع �شركة موا�شالت، 

ال�شياحة  ق�شم  لطالب  �شياحي  برنامج  تنفيذ  تم 

زيادة  بهدف  للتكنولوجيا  االلمانية  بالجامعة 

والعمل  واالإر�شاد  التوعية  ببرامج  الطالب  معرفة 

حيث  ال�شياحي  القطاع  ومن�شاآت  موؤ�ش�شات  مع 

ا�شتمل على زيارة لوالية نزوى

الصويرة   المغربية
 مدينة الرياح و الفن

 أول طيار يحلق   بعينيه  عبر مسيَّرات 
الدرونز ليرى عمان من السماء

محمية »اليرموك«..
لوحة فنية طبيعية ال تعرف الحدود

96104109

�شمن خطتها لترميم و�شيانة الجوامع والم�شاجد 

االأثرية من قبل الوزارة والتي بلغ عددها اأكثر من 

ال�شلطنة،  واليات  وم�شجدًا في مختلف  55 جامعًا 

حموده  اآل  جامع  و�شيانة  ترميم  من  االنتهاء  تم 

بوالية جعالن بني بوعلي بمحافظة جنوب ال�شرقية 

والذي  الميالدي  ع�شر  ال�شابع  للقرن  بناوؤه  العائد 

والنادرة  المميزة  الم�شاجد  من  واحدا  يعتبر 

العماني  الهند�شي  الت�شميم  ذات  ال�شلطنة  في 

�شكله  على  محافظًا  زال  وما  البديع  االإ�شالمي 

زيارات سياحية  طالبية إلى نزوى

متحف  المدار�ض  وطالبات  طالب  من  عدد  زار 

والجوالت  الرحالت  برامج  �شمن  الغ�شام  بيت 

منها  المدار�ض،  تنفذها  التي  والعلمية  الترفيهية 

مدر�شة ال�شوادي للتعليم االأ�شا�شي ومدر�شة وادي 

المعاول ومدر�شة اأم كلثوم بنت عقبة.

وقد رافق الطلبة المر�شدون المخت�شون بالمتحف 

وقدموا �شرحا وافيا عن تاريخ المتحف وما تمثله 

العماني،  التاريخ  في  اأهمية  من  الطينية  العمارة 

واركانه  المتحف  اأروقة  بين  الطالب  وتجول 

المختلفة.

جامع القباب: تصميم هندسي عماني يعود للبهاء

زيارات المدارس   لمتحف بيت الغشام

العريق، حيث تعلوه 52 قبة.

من  القباب«  »جامع  اي�شا  ي�شمى  الذي  والجامع 

وترميما  �شيانة  حظيت  التي  والم�شاجد  الجوامع 

باهتمام الحكومة ممثلة في وزارة التراث والثقافة 

حيث تم ترميمه للمرة االأولى في عام 1992م، ثم 

في عام 2010م ولم تغير تلك الترميمات �شيئا من 

البناء االأ�شا�شي للم�شجد الذي مازال محافظا على 

�شكله العام واالأ�شا�شي.

المصدر: العمانية

ت�شمن البرنامج ال�شياحي الميداني لطالب ق�شم 

زيارة  للتكنولوجيا  االلمانية  بالجامعة  ال�شياحة 

عدد من المواقع والمن�شاآت ال�شياحية بوالية نزوى 

الرديدة  بيت  ومتحف  العقر  وحارة  نزوى  كقلعة 

)الم�شدر:  التراثية.  نزوى  ونزل  الخطمين  وفلج 

موقع وزارة ال�شياحة(.
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أحمد بن سويدان البلوشي..

 أول طيار يحلق بعينيه  عبر مسيَّرات 
الدرونز ليرى عمان من السماء

زاره في صومعة عشقه
حمود بن سالم السيابي

ر الدرونز ليالحق  وبينما العالم المجنون ي�شيِّ

فيها  بمن  فيفجرها  ال�شحراء  في  �شيارة 

بيت  على  ينق�ض  اأو  نواياها،  من  التثبت  قبل 

على  الحقد  يمار�ض  اأو  �شافله،  عاليه  فيقلب 

مكا�شب الوطن فيحرق ويدمر، كانت الدرونز 

االأفق  في  �شويدان  بن  اأحمد  يطلقها  التي 

في  لتهيم  قرنيها  ا�شتلت  مها  تالحق  االأزرق 

اأو  التائه  وليدها  عن  بحثا  الكبيرة  ال�شحراء 

وعوال ت�شابكت قرونها بعد احتراب خائب على 

وزارته واأحالمه الخ�شراء. 

اأبقينا  اأننا  اإال  المواقع  وتركنا  االأيام  ودارت 

الذكريات تن�شج و�شائجها. 

مدينة  في  ع�شقه  �شومعة  لزيارة  دعاني  وقد 

الإدخال  ا�شتمات  الذي  الراهب  الأرى  االإعالم 

الدرونز اإلى البالد كاأول الرواد، وا�شتقتل لنيل 

بعينيه  الوطن  �شماوات  في  بالتحليق  االإذن 

كاأول الم�شورين لعمان من ال�شماء. 

واالأمنية  الع�شكرية  تجربته  قارب  وقد  وراأيته 

الجبال  من  تتخذ  بري  ع�شل  »نفتة«  اأو  االأنثى 

اأو �شرب �شفارد يد�شن  يعر�شون،  كهوفا ومما 

ال�شباحات  ي�شتبق  ورد  مرج  اأو  الموا�شم، 

فيبوح بالعطر وده�شة اللون. 

بن  اأحمد  )معالي(  بـ  لي  ات�شال  اأول  ويعود 

�شويدان البلو�شي وزير البريد والبرق والهاتف 

الما�شي  القرن  من  الثمانينيات  منت�شف  اإلى 

حين زرته في خيمته بالمخيم ال�شلطاني ب�شيح 

بم�شروعات  الت�شجيل  جهاز  الأمالأ  البركات 

بعيون  يراها  حين  الأودية  ب�سارات  للنا�س  يحمل  من  اأول  كان 

»الدرونز« فيزف للنا�س فرح القدوم. 

وكان يتابع ا�ستجابات الروافد وهي تتنادى اإلى الم�سار الكبير 

للوادي فينقل �سخب الماء المتالطم ب�سخر ال�سفوح، وي�سابق 

انحدارها من علياء الجبال اإلى عط�س الأر�س. 

ومع كل ت�سكب للمطر يكون اأحمد بن �سويدان في الم�سهد المبلل 

متاأبطا  فيخرج  عا�سق  و�سبابات  فنان  وروؤية  طفل  بفرحة 

طائرته ال�سغيرة واأدوات التوجيه عن بعد. 

وتعددت  الم�سيَّرات  بطنين  الدنيا  �سماء  تلونت  اأن  ومنذ 

ا�ستخداماتها من  الع�سكرية اإلى المدنية كان اأحمد بن �سويدان 

اأول طيار يحلق بعينيه ليف�س بكارات الأمكنة العذراء. 



العدد )49(
هـ

 ١4
4١

ل 
ألو

ع ا
بي

/ ر
م 

٢٠
١9

بر 
فم

نو
9899

هـ
 ١٤

٤١
ل 

ألو
ع ا

بي
/ ر

م 
٢٠

١٩
بر 

فم
نو

اأح�شن  فوظفها  االت�شاالت  في مجال  وخبرته 

ع�شق  من  نقلته  التي  النجاحات  في  توظيف 

كاميرا  خالل  من  كهواية  بداأ  الذي  الت�شوير 

ال�شبا  في  روبية  بع�شرين  ابتاعها  �شغيرة 

الغ�ض اإلى التغني بجمال الوطن عبر ال�شورة 

االحترافية.  

وكانت ال�شومعة التي زرتها عبارة عن محطة 

تلفزيونية ال ينق�شها اإال البث لي�شاهده النا�ض، 

فعلى جدارها ال�شمالي انت�شبت خارطة كبيرة 

بجوارها  ي�شتقبل  »الزينون«  باأ�شواء  مر�شومة 

زوار �شومعته ليتابعوا عرو�شه الت�شويرية على 

اأكواب من �شاي بنكهة »الميز« الع�شكري. 

كبيرة  تلفزيونية  �شا�شة  الغربي  الحائط  وفي 

واأمامها وحدة »مونتاج« متطورة يتنقل الفنان 

اأحمد �شويدان باأ�شابعه على اأزرارها العديدة، 

اآخر  ال�شتديو  ينفتح  الجنوبي  الحائط  بينما 

ملغم بع�شرات االأجهزة الفائقة الدقة والعديد 

من االأ�شرطة لح�شاد ال�شنوات والجهد. 

في  الهبوط   و�شعية  الدرونز  اأخذت  وقد 

ال�شومعة بعد تحليق ناجح في �شماوات عمان 

في  المباركة  الم�شيرة  قطار  تر�شد  وهي 

محطات توقفه المتعددة . 

بحاجة  البلو�شي  �شويدان  بن  اأحمد  يكن  ولم 

الطائرات  مع  التعامل  تجربة  ي�شيء  الأن 

وتكاليفها  وتحدياتها  وم�شاعبها  الم�شيَّرة 

ذلك  كل  ترك  فقد  واأ�شواقها  ومتعتها  العالية 

لح�شاد رفيف الدرونز ي�شرد الحكاية العمانية 

الطويلة. 

في  �شاهدتها  التي  العرو�ض  بداية  وكانت 

دار  اأجواء  في  الدرونز  تحليق  مع  �شومعته 

باالأحمر  الليزر  لونها  التي  ال�شلطانية  االأوبرا 

واالأبي�ض واالأخ�شر وتالأالأت بنحا�شيات الفرق 

المو�شيقي  العر�ض  تقدم  وهي  المو�شيقية 

البالد  احتفاالت  بمنا�شبة  والعالم«  »عمان 

المجيد  واالأربعين  الخام�ض  الوطني  بالعيد 

خطوط  تنقل  وهي  الم�شيَّرة  الطائرة  فكانت 

الليزر وكاأنها توؤدي عر�شا اأوبراليا اآخر يردف 

خطوط  تعامد  خالل  من  المو�شيقي  العر�ض 

بذخ  تفا�شيل  على  وتك�شرها  وتقاطعها  الليزر 

البناء. 

جهاز  على  �شويدان  اأحمد  الفنان  يدا  وكانت 

يعر�ض  الذي  »ال�شكانر«  على  وعيناه  التوجيه 

بحديقة  الدرونز  فطافت  الرفيف،  ح�شاد 

بنافورتها  تت�شكل  اأن  قبل  ال�شلطانية  االأوبرا 

االأوبرا  دار  بتفا�شيل  طافت  ثم  الحالية 

ال�شلطانية. 

ومع فرحة عمان والعمانيين بالعودة  الميمونة 

الجاللة  �شاحب  لح�شرة  ال�شامي  للمقام 

ال�شلطان قابو�ض المعظم حفظه اهلل ورعاه من 
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وهي  الم�شهد  قلب  في  الدرونز  كانت  األمانيا 

م�شيرة  في  �شراعيا  يختا  ثمانين  بين  تتنقل 

االأ�شرعة  فيها  اتخذت  كلبوه  منتزه  في  بحرية 

البحري  المهرجان  اإلى  البالد،  علم  األوان 

بالعذيبة، اإلى م�شيرة الوالء والعرفان بال�شيب 

رفدت  بينما  عماني  علم  باأكبر  تلفعت  التي 

بالقوارب،  اأخرى  بم�شيرة  الراجلة  الم�شيرة 

اإلى مهرجان الفرح بالعودة الميمونة في بركاء 

بمحافظة  بالرحبة  النور«  »اأ�شرق  فم�شيرة 

جنوب الباطنة مع عر�شة للهجن، اإلى م�شيرة 

حملة  تقدمها  والتي  ب�شمائل  والعرفان  الوالء 

االأعالم والرايات.  

فقد  م�شقط  في  الدرونز  لعرو�ض  وعودة 

باتجاه  اأخاذ  م�شهد  في  الكاميرا  تحركت 

ال�شاطئ  بريق  تاركة  قابو�ض  ال�شلطان  �شارع 

واالإنتركونتننتال ومقاهي حي ال�شاروج وبيوته 

ال�شا�شة  يمين  على  االأزرق  والبحر  البي�شاء 

بينما فيالت مدينة االإعالم فجامع اأهل البيت 

وانتهاء بالجبل اإلى ال�شمال. 

من  تنقل  وهي  الدرونز  مع  االإبداع  وتوا�شل 

علوها ال�شاهق ا�شطفاف مباني الوزارات من 

بوزارة  وانتهاء  الدولة  لمجل�ض  ال�شابق  المبنى 

البنوك  االأخرى  ال�شفة  في  وتقابلها  ال�شحة 

والمعار�ض حتى ماآذن م�شجد الزواوي. 

وتتفرد درونز اأحمد بن �شويدان بزوايا لجامع 

وجوامع  بو�شر  في  االأكبر  قابو�ض  ال�شلطان 

ال�شلطان قابو�ض في �شحار ونزوى و�شاللة. 

وتطوف بالم�شاهد في ق�شر العلم ثم تتوا�شل 

عمان  مجل�ض  مبنى  فتعر�ض  الب�شتان  نحو 

وج�شور  و�شوارع  قابو�ض  ال�شلطان  وميناء 

العليا  للمحكمة  رائعة  التقاطات  مع  م�شقط 

والميدان الحي التجاري بروي وحديقة القرم 

الطبيعية. 

اإلى االأخ�شر االأ�شم ومعه  وت�شعد بنا الدرونز 

والبوت  واللوز  والجوز  الرمان  عبق  يت�شاعد 

القريبة  القرى  فنزور  والعلعالن  والزعتر 

ون�شهد  ال�شم�ض  عن  البعيدة  وغير  القمر  من 

الجهد الذي بذلته الحكومة الر�شيدة وهي تمد 

التنمية اإلى كل �شبر.  

ظفار  مو�شوعه  كان  للدرونز  اآخر  عر�ض  وفي 

والقمر  اإلى قمم �شمحان  الدرونز  فن�شعد مع 

البي�شاء  ال�شخال  قطعان  هناك  من  لنتابع 

الرعاة  وعودة  كالحلم  ال�شباب  تخترق  وهي 

باأبقارهم في الم�شاء اإلى االأكواخ المتوارية في 

الغمام. 

وتاأخذنا الكاميرا اإلى تفا�شيل التنمية ال�شاملة 

في مدن وقرى واليات المحافظة فن�شعد عقبة 

الطرق  مع  وننزل  �شيق  وادي  وعقبة  غادية 

المتعرجة اإلى المدن الناه�شة بجوار ال�شطاآن. 

جريان  فن�شهد  الخريفية  الموا�شم  وت�شادفنا 

ما  كاأجمل  ال�شماء  من  القادم  النهر  دربات 

فتحت عليه عين و�شمعت خريره اأذن.  

الدرونز  تحليق  بدون  الممكن  من  يكن  ولم 

االأخاديد  وندخل  الجمال  ذلك  في  نتجول  اأن 

�شاالته  الخريف  فك�شاها  الزمن  نحتها  التي 

الخ�شراء. 

اأخرى في �شاللة  الدرونز في م�شاهد  وتنقلنا 

الوفية وهي تكبر وتنه�ض وتتجدد لنرى البحر 

وهو  المائل  النارجيل  بينما  الموج  الهادر 

يتهادى ليتوازن بوداعته مع غ�شب البحر. 

الكحل  بلون  دروبا  تمد  وهي  �شاللة  ونرى 

وترتفع على كل �شبر مفردات النه�شة المباركة 

الفنادق  جانب  اإلى  وم�شت�شفيات  مدار�ض  من 

والمنتجعات والمتنزهات واالأ�شواق. 

ن�شتقبل  وفيها  الظاهرة  اإلى  الدرونز  وتنقلنا 

االأودية وهي تن�شاب بلون التربة ومعها �شخب 

الذين  االأطفال  وتراق�ض  وال�شيارات  النا�ض 

وظماأ  االأر�ض  لعط�ض  الزائر   بهذا  يحتفون 

القلوب. 

ينقلنا  الفنان  مدينة  قلب  من  م�شهد  وفي 

وقراها  بمدنها  عبري  اإلى  الدرونز  �شاحب 

في  يتفنن  وهو  وم�شاجدها  وقالعها  وجبالها 

اإبراز ح�شاد النه�شة المباركة. 

الدرونز  تناول  عن  ببعيد  التاريخ  يكن  ولم 

اآثار ومقابر كبكب في م�شقط  وهي تحلق فوق 

وتحلق  نزوى  في  لل�شهباء  اأ�شهب  لونا  وت�شيف 

تتفرد  ثم  بهال  وقلعة  جبرين  فوق  بعيوننا 
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بني  وادي  في  الح�شاة  لحارة  مهيب  بم�شهد 

هني ومنها اإلى المقحم في الر�شتاق ثم تعرج 

بنا  وت�شعد  الحمراء  في  القديمة  الحارة  اإلى 

اإلى م�شفاة العبريبن ون�شم بالتقاطاتها ج�ض 

وبيوت  وح�شون  اإبرا  في  المنزفة  حارة  بيوت 

تنوف واآثار البليد وخور روري ثم عودة لح�شن 

الخندق في البريمي وقلعة نخل والمنترب في 

واأبراج  بح�شن  مرورا  مقنيات  وح�شن  بدية 

�شمائل. 

ونحلق مع الدرونز  باتجاه ال�شحاري الممتدة 

و�شحاري  الدروع  حمراء  في  نهاية  ال  ما  اإلى 

من  البرية  النبتات  فيها  تبدو  والتي  الو�شطى 

ال�شجر  بينما  �شريالية  كخطوط  العلو  ذلك 

الحنين  الخالب  الم�شهد  في  ي�شكبان  والظل 

اإلى البادية. 

وادي  في  الجمال  الدرونز قطيفة من  وتفر�ض 

ال�شحتن  بوادي  الخ�شراء  وبلدة  العربيين 

خرو�ض  بني  بوادي  والعليا  عوف  بني  ووادي 

والقورة ووكان بوادي م�شتل وقرية �شوط بوادي 

الحوقين  ووادي  خالد  بني  ووادي  الطائيين 

والبحيرات  �شيقة  وادي  و�شد  تنوف  و�شد 

الوردية. 

وتحلق الدرونز في العفية فتتالأالأ منارة العيجة 

وال�شوارع  المعلقة  والج�شور  ال�شفن  واأ�شرعة 

هذه  في  الع�شرية  الحياة  ونب�ض  والماآذن 

الحا�شرة الفينيقية. 

بن  اأحمد  الفنان  اإبداعات  على  عمان  �شلطنة 

في  اإبداعاته   بعر�ض  حفزه  البلو�شي  �شويدان 

�شاعات بثه كفوا�شل جمالية. 

واأخرج من �شومعة اأحمد بن �شويدان اأول رائد 

ال�شماء  من  عمان  ليرى  بعينيه  يحلق  طيران 

ميادين  في  وتت�شابق  تتبارى  م�شاهده  تاركا 

بحب  يتعبد  يزال  ما  الراهب  بينما  الجمال 

فيها  تح�شر  علوية  �شورة  في  فير�شمه  الوطن 

كل الزوايا وكل االأبعاد وكل االألوان.  

من  »عمان  بعنوان  كتابا  اأتاأبط  واأنا  اأخرج 

اأحمد  الفنان  لوحات  دفتيه  وبين  ال�شماء 

�شويدان العا�شق حتى النخاع لتفا�شيل تفا�شيل 

تفا�شيل عمان.

حياة  الدرونز  لتتبع  الحد  راأ�ض  اإلى  وتنتقل 

ال�شالحف الخ�شراء من الرمل اإلى القعر. 

وتتوقف  الرمال  ع�شاق  مع  الدرونز  وت�شهر 

لقهر  الرباعي  الدفع  �شيارات  �شباقات  عند 

الرمال.  

اأحمد �شويدان  التاألق االحترافي للفنان  ورغم 

في  التحليق  با�شتثمار ح�شاد  يفكر  لم  اأنه  اإال 

اإ�شهام  اأراده  بل  �شماوات عمان  لهدف ربحي 

و�شيلته  الكاميرا  من  يتخذ  للوطن  عا�شق 

للتعبير ليكتب ق�شيدته ولوحته ونغمه، متخذا 

من االرتفاعات العالية زاويته للنظر اإلى جمال 

المكان.

تلفزيون  انفتح  حين  مقدرة  بادرة  وكانت 
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اأو»ال�ّسويرة«  ال�سويرة  مدينة  تاأ�سي�س  اأن  من  الرغم  على   

مرتبط  تاريخها  فاإن  1760م،  عام  اإلى  يعود  لل�سور(  )ت�سغير 

خالل  المنطقة  على  نفوذهم  ب�سطوا  الذين  الفنيقيين  بعهد 

اأهداف تجارية. لهذا، فاإن  اأجل  12 قبل الميالد من  الـ  القرن 

الفنيقي  ال�سم  من  م�ستقى  للمدينة»موغادور«  القديم  ال�سم 

هو  ما  ال�سغير«،ح�سب  »الح�سن  ذلك  يعني  الذي  »ميكدول« 

وارد في موقع وزارة الثقافة المغربية نقال عن موؤرخين عرب 

واأجانب.  يذهب الباحث المغربي عالل بنور اإلى اأن ذلك ال�سم 

تحريف ل�سم الولي مكدول الذي يوجد �سريحه قرب �ساطئ 

المدينة  هذه  اأن  اإلى  اأخرى  م�سادر  ت�سير  حين  في  ال�سويرة. 

الذي  »تا�سورت«  با�سم  الأمازيغية  اللغة  في  معروفة  كانت 

يعني»ال�سور«. اأما الباحث دافيد بن�سو�سان فيرى في كتابه »ابن 

موغادور« ال�سادر باللغة الفرن�سية اأن ال�سم قد يكون تحريفًا 

لكلمة »اأمغادير« التي تعني في الأمازيغية المدينة المحاطة 

ب�سور.

ولعل هذا ما يتطابق مع اأحد التف�شيرات لال�شم 

التف�شير  ومع  )ال�شويرة(،  لل�شويرة  العربي 

نورد  »مغلقة«.  يعني  الذي  »ميغودار«  الِعـبري 

المعطى العبري في هذا االإطار، على اعتبار اأن 

ال�شويرة/ موغادرو كانت على امتداد تاريخها 

الثالثة  ال�شماوية  للديانات  ملتقى  الطويل، 

كونها  عن  ف�شال  بارز.  اإثنوغرافي  ولتعدد 

برتغالية،  فينيقية،  ملتقى لح�شارات مختلفة: 

عبرية، عربية، اأمازيغية، اإفريقية. 

مرفأ تجاري وحصن عسكري
الروايات  تعدد  اإلى  بنور  عالل  الباحث  ي�شير 

فهناك  المدينة.  هذه  اإن�شاء  من  الهدف  حول 

بن عبد  �شيدي محمد  ال�شلطان  اأن  اعتبر  من 

اهلل اأن�شاأها التخاذها مر�شى بحريا رئي�شا في 

اأوروبا.  التجاري مع  التبادل  اأجل  المغرب من 

ذلك اأن االهتمام بمدينة ال�شويرة تجاريا في 

هذه المرحلة قل�ض من الدور التجاري لموانئ 

باقي المدن المغربية. ال�شيء الذي جعلها في 

موقع اأزمة. وهناك من اعتبر اهتمام ال�شلطان 

بهذه المدينة تجاريا، جاء بناء على طلب تجار 

اليهود. خ�شو�شا اأن البع�ض منهم كان ي�شرف 

على تجارته. 
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اأ�ش�ض  ال�شلطان  اإن  يقول  اآخر  راأي  هناك  ثم 

ومركزا  ملكيا  مر�شى  يتخذها  لكي  المدينة 

لتجارته مع اأوروبا. اأما الراأي الثالث، فيذهب 

بهذه  التجارة  على  اأ�شرف  ال�شلطان  اأن  اإلى 

المبكر  االأوروبي  لال�شتعمار  تجنبا  المدينة، 

باأن البالد �شكلت  للمغرب عبر الموانئ. علما 

محط اأطماع التو�شع اال�شتعماري وال �شيما من 

لدن البرتغال.

وتاأكيدا لهذا الراأي، يو�شح الموقع االإلكتروني 

بين  من  كان  اأنه  المغربية،  الثقافة  لوزارة 

ال�شلطان  راأي  )في  المغرب  اأمن  مقت�شيات 

الثغور  تح�شين  اهلل(  عبد  بن  محمد  �شيدي 

والمدن الرئي�شة ال�شاحلية. ال�شيء الذي جعله 

وتحقيقا  والح�شون.  االأبراج  بناء  من  ُيكثر 

للمهند�ض  خا�شا  اهتماما  اأعطى  لذلك، 

الح�شون  بناء  في  المتخ�ش�ض  كورني  ثيودور 

بو�شع  وكلفه  اأفينيون.  بمدينة  الع�شكرية 

الباحث  ي�شير  كما  للمدينة.  العام  الت�شميم 

عزيز رزنارة اإلى اأنه قبل قرار ال�شلطان �شيدي 

محمد بن عبداهلل بناء ال�شويرة، كانت االأر�ض  

كانت  التي  القبائل  من  اإال  خالء  عن  عبارة 

ت�شتوطن المنطقة من اأبناء حاحا وال�شياظمة. 

اأثبتت  العلمية،  والتنقيبات  االأبحاث  اأن  كما 

الفينيقيين  تواجد  عرف  المدينة  موقع  اأن 

موقعا  التاريخ.باعتباره  قبل  قرون  عدة  منذ 

ل�شناعة »ال�شباغة االأرجوانية«.

والعلمية  التاريخية  المعطيات  ح�شب  لكن 

الميالد  باأن  الجزم  يمكن  حاليا،  المتوفرة 

الحقيقي لمدينة ال�شويرة باعتبارها حا�شرة 

بالذات  »ال�شويرة«  ت�شمية  وا�شتعمال  مدنية 

كان في �شنة 1760. فقبل هذا التاريخ، لم يكن 

بهذا الموقع �شيء يذكر. بل اإن ال�شلطان �شيدي 

محمد بن عبداهلل، وبالموازاة مع بناء المدينة 

ومينائها، كان يخطط لتعميرها لتكون حا�شرة 

ا�شتقدام  على  حر�ض  لهذا  باالأ�شا�ض.  تجارية 

عدد كبير من العائالت التجارية المعروفة من 

المغربية وحتى من خارجه.  المناطق  مختلف 

اأتت  يهودية  بين هوؤالء عائالت  حيث كان من 

من مدن عدة: مراك�ض واأكادير وفا�ض ومكنا�ض 

المغربية وحتى  الحوا�شر  واآ�شفي وغيرها من 

التجاري  اأن االزدهار  المغرب. كما  من خارج 

الذي عرفته المدينة بعد ت�شغيل مينائها، الذي 

اأ�شعف ميناء اأكادير ب�شو�ض، جعل العديد من 

العائالت المغربية المعروفة في عالم التجارة 

تفتح  اأو  بالمدينة.  وت�شتقر  تنزح  اأخرى  بمدن 

بها فرعا لتجارتهاـ مما جعل النجاح التجاري 

دبلوما�شية  قاعدة  بمثابة  ال�شويرة،  لمدينة 

قن�شليات  عدة  افتتاح  بعد  للمغرب  مهمة 

اأجنبية بها. حيث �شميت ع�شرئذ العديد من 

التي  الجاليات  باأ�شماء  المدينة  في  االأحياء 

اأهل  »درب  منها  وا�شتوطنتها.  اإليها  قدمت 

اأكادير«، »ال�شبانات«،»المالح« وغيرها.

زمن  كان  ال�شويرة  ميناء  اأن  بالذكر  الجدير 

اأهم  اهلل  عبد  بن  محمد  �شيدي  ال�شلطان 

ال�شويرة/  معه  اأ�شحت  مغربي.كما  ميناء 

عنيت  كما  تجاريا.  دورا  تلعب  موغادور، 

اأجبر  بعدما  البحرية.  التجارية  بالمراقبة 

اآ�شفي،  بمدن:  االأوربيون  والتجار  القنا�شل 

اأغادير، الرباط على االإقامة بموغادور. لت�شكل 

التجارية  االأن�شطة  تجمع  مركز  المدينة،  هذه 

مثلت من جهة  كما  المغربي.  الغربي  للجنوب 

االإفريقية  القوافل  جميع  التقاء  نقطة  اأخرى، 

بوابة  االأولون  اعتبرها  التجاري حتى  والتبادل 

تومبوكتو.

مدينة الرياح و النوارس
تعددت االأ�شماء التي يطلقها الزوار اليوم على 

الرياح  بمدينة  حينًا  تنعت  ال�شويرة.  مدينة 

المغرب«.  »لوؤلوؤة  بـ  اآخر  وحينًا  والنوار�ض، 

مدينة راب�شة بجوار �شاطئ المحيط االأطل�شي.
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بها  المحيطة  الطبيعة  جمال  بين  تجمع  اإنها 

وتنوع  المعمار  وجاذبية  والغابة(  )البحر 

التراث والح�شارة.

المميز، فقد �شجلت  العمراني   بحكم طابعها 

�شمن الئحة مواقع التراث العالمي �شنة 2001 

اليون�شكو. لهذا، فهي بقدر  من طرف منظمة 

عبق  اكت�شاف  في  الراغبين  ال�شياح  تغري  ما 

الريا�شة  ع�شاق  تجتذب  ما  بقدر  التاريخ، 

البحرية، ال�شيما ريا�شة ركوب االأمواج .بحكم 

العام  طيلة  المدينة  على  تهّب  الرياح  اأن 

تذوق  للزائر  تتيح  كونها  على  عالوة  تقريبًا. 

اأ�شا�شا على وجبة  طعم الطبق المحلي القائم 

المطاعم  بها  تزخر  التي  المتنوعة  االأ�شماك 

اأن  .كما  الميناء  بمحاذاة  المنت�شرة  ال�شغيرة 

االأطل�شي،  المحيط  على  اال�شتراتيجي  موقعها 

�شواطئها  تمتد  جزيرة.  �شبه  بمثابة  جعلها 

اأما مناخها فيتميز بجو  نحو �شتة كيلومترات. 

وبجو  ال�شنة  مدار  على  الرياح  وهبوب  بارد 

م�شم�ض ن�شبيا. لهذا، يف�شل الكثير من ال�شياح 

الوقت  لتزجية  ال�شراعية  الزوارق  ا�شتعمال 

باألوان  اآخرون  يعجب  حين  في  ال�شاطئ.  على 

المدن  األوان  باقي  عن  تميزها  التي  المدينة 

المغربية. يطغى عليها اللونان االأبي�ض واالأزرق 

الفاتح. حيث تكاد تكون جميع جدران المدينة 

واأبوابها ونوافذها مطلية بهذين اللونين.

تخيم حالة من الهدوء وال�شكينة على ال�شويرة 

الهدوء  هذا  يرجع  ال�شياح.  ف�شول  يثير  مما 

ال�شير  حركة  محدودية  اإلى  االأولى  بالدرجة 

الذين  ال�شياح  اأغلب  ويتكون  �شوارعها.  في 

من  الرياح/ال�شويرة  مدينة  ت�شتهويهم 

ال�شياح الفرن�شيين. الأ�شباب تاريخية وثقافية.

المغرب  بين  القوية  الروابط  في  تتجلى 

ثم  االألمان  العدد  حيث  من  يليهم  وفرن�شا. 

ومواطنو  واالأ�شبان  واالإيطاليون  البريطانيون 

ال�شويرة  ت�شتقطب  كما  ا�شكندنافيا،  دول 

حركة  تزال  وما  وكنديين،  اأميريكين  �شياحا 

اأن  من  الرغم  على  متوا�شعة،  العرب  ال�شياح 

اإلى  ينتقلون من مراك�ض  اأ�شبحوا  عددا منهم 

ال�شويرة خالل مهرجاناتها المو�شيقية.    

 مدينة الفن و المهرجانات
مدينة  االأخيرة،اأ�شبحت  ال�شنوات  خالل 

اإذ  نوع خا�ض.  �شياحا من  ت�شتقطب  ال�شويرة 

باتوا  والر�شامين  الفنانين  اإن عددا كبيرا من 

يف�شلون االإقامة فترة طويلة في اأحياء المدينة 

القديمة.مما جعلها تعج بالفنانين الت�شكيليين 

والكتاب والمو�شيقيين. وبف�شل هوؤالء اأ�شبحت 

الحركة  في  المهمة  المراكز  اأحد  المدينة 

الذي  ال�شيء  المعا�شرة.  المغربية  الت�شكيلية 

لكبار  لوحات  تعر�ض  بقاعات  تزخر  جعلها 

المدينة  اأبناء  اأعمال  جانب  اإلى  الفنانين، 

الذين ا�شتهروا بالفن الفطري.                                                                        

 مهرجان كناوة
لمدينة  ال�شنوي  كناوة«  »مهرجان  ي�شتقطب 

�شنويا. زائر  مليون  ن�شف  من  اأكثر  ال�شويرة 

حيث تتميز مو�شيقى كناوة بكونها لي�شت مجرد 

مو�شيقى عادية، بل ذات اإيقاعات قوية ُمحملة 

وم�شحونة  ومعتقدات  اأ�شاطير  بمجموعة  بثقل 

بع�ض  اإلى جانب  االأفريقي.  الح�شاري  باالإرث 

فرق  تعتمد  والعربية،  االأمازيغية  الموروثات 

مثل  خا�شة  اآالت  على  مو�شيقاها  في  »كناوة« 

اآلة  عن  عبارة  وهو  »ال�شنتير«   اأو  »الَكنبري« 

مدينة  عالقة  وتعود  حبال،  ثالث  من  وترية 

ال�شويرة بمو�شيقى »كناوة« اإلى القرن ال�شابع 

مركز  اإلى  المدينة  تحول  مع  خا�شة  ع�شر. 

غرب  دول  مع  ال�شلع  لتبادل  ونقطة  تجاري 

اأفريقيا.

مدينة الثقافة و التسامح
في  للنظر  الالفتة  االأمور  بين  من  لعل 

وتلقائية  الت�شامح  روح  ال�شويرة  مدينة 

واالندماج  االآخر  لتقبل  ال�شكان،وا�شتعدادهم 

ال�شويرة  اأكبر دليل يقدمه �شكان  معه. يكمن 

على �شحة هذا االنطباع، في ظاهرتين، تتجلى 

من  اآالفا  المدينة  ا�شتقبلت  عندما  االأولى 

فمنذ  اأوروبا.  حتى  رف�شتهم  اأن  بعد  الهيبيين 

مدينة  ظلت  الما�شي،  القرن  من  ال�شتينيات 

ال�شياح،  من  خا�شا  نوعا  ت�شتقطب  ال�شويرة 

اإذ في تلك الحقبة عرفت ظاهرة تدفق اأعداد 

ا�شتقروا  الذين  الهيبيون  ال�شباب  من  كبيرة 

في �شوارعها وعلى مقربة من منطقة تقع في 

فقد  االأطل�شي.  �شواطئ  جوار  اإلى  اإطرافها 

جاء الهبيون اإلى ال�شويرة هربا من الح�شارة 

الغربية التي كانوا يعتقدون اأنها كانت �شببا في 

تقييد حريتهم. 

بالحرية  تنادي  الفكرية  الموجة  تلك  كانت 

والقوانين  القيود  عار�شت  �شيء،كما  كل  في 

واالجتماعية  ال�شيا�شية  االأنظمة  تفر�شها  التي 

واالأ�شرية والدينية. ا�شتقرت مجموعات كبيرة 

منهم في قرية ت�شمى »الديابات« وقرب البحر. 

اأهمها  اأخرى  مناطق  في  يقطنون  كانوا  كما 

وب�شبب  المتهدمة«،  ال�شلطان  »دار  منطقة 

من  ال�شويرة  كانت  المتزايد  ال�شياح  اإقبال 

التي عرفت ظاهرة  اأولى المدن المغربية  بين 

كانت  التي  تلك  ال�شريعة.  االأكالت  مطاعم 

توجد في اأوروبا خالل تلك الفترة. كما �شكلت 

العادية  ال�شياحة  انتعا�ض  بداية  الفترة  هذه 

اأواخر  في  انطلقت  التي  ال�شويرة  مدينة  في 

الت�شعينيات، كما ثم ربط هذا الرواج بانطالق 

مهرجان كناوة للمو�شيقى عام 1998. 

لها  فمعا�شرة.  البارزة  الثانية  الظاهرة  اأما 

عالقة بالمهرجانات المو�شيقية التي ت�شتقطب 

وخارج  داخل  من  والمراهقين  ال�شباب 

التظاهرات  تلك  �شاهمت  بهذا،  المغرب. 

ال�شويرة  مدينة  اإك�شاب  في  والفنية  الثقافية 

بعدا عالميا وا�شتقطاب العديد من ال�شياح على 

مدار العام .لعل من بين اأبرز تلك التظاهرات: 

اأ�شيلة  بمو�شيقى  يحتفي  الذي  كناوة  مهرجان 

االأندل�شيات  ومهرجان  اإفريقية  جذور  ذات 

الكال�شيكية. المو�شيقى  ومهرجان  االأطل�شية، 

للوافدين  فر�شة  المدينة  زيارة  ت�شكل  كما 

و�شط  تراثية  بجولة  والقيام  بالبحر  ال�شتمتاع 

التي تحفل بمحالت بيع  العتيقة  اأزقة المدينة 

منتجات ال�شناعة التقليدية. ومن �شمنها تلك 

على  العرعار،عالوة  خ�شب  من  الم�شنوعة 

المنطقة. به  ت�شتهر  الذي  االأركان  زيت  تذوق 
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تقع  الديني،  والتعاي�ض  للت�شامح  وتج�شيدا 

الجنوبي  الباب  جنوب  البرتغالية  الكني�شة 

اأحد  طرف  من  .اأن�شئت  المدينة  ل�شقالة 

بالمدينة  ا�شتقروا  الذين  االأوروبيين  التجار 

وتدخل  الميالدي.  ع�شر  الثامن  القرن  خالل 

الن�شيج  عداد  في  الرئي�ض  ومدخلها  واجهتها 

تحتوي  ال�شويرة.كما  لمدينة  التاريخي 

المدينة على معبد يهودي يحمل ا�شم الحاخام 

حاييم بينتو. اأحد م�شاهير الحاخامات اليهود 

بال�شويرة.

مدينة المعالم العمرانية
في  المغربية  الثقافة  وزارة  موقع  ي�شهب   

لمدينة  المعمارية  الخ�شو�شيات  تعداد 

ال�شويرة على نحو الفت للنظر .فمن الناحية 

اأوروبية  هند�شية  تاأثيرات  يالحظ  الهند�شية، 

تظهر بالخ�شو�ض في »ال�شقالة« التي �شيدت 

وتح�شينها  البرتغالي،  الح�شن  اأنقا�ض  على 

بالمدافع. 

تح�شين  على  المدينة  موؤ�ش�ض  عمل  كما 

تمتاز  وجعلها  المنيعة  باالأ�شوار  المدينة 

المعماري  وطرازها  المنتظمة  ب�شوارعها 

فوبون  بمدينة  يذكر  الذي  الجذاب  االأندل�شي 

مدينة  ذلك،فاإن  من  الرغم  الفرن�شية.وعلى 

المغربية  المدن  من  مثيالتها  ت�شبه  ال�شويرة 

العتيقة التي تزخر بالمباني التاريخية كاأ�شوار 

المدينة وح�شن باب مراك�ض، و�شقالة الميناء 

يو�شف،  بن  وم�شجد  البحر،  وباب  والمدينة، 

والكني�شة البرتغالية.

اأحياء  ثالثة  من  المدينة  تتكون  كما 

االإداري  الحي  ت�شم  التي  الق�شبة  مختلفة: 

بين  تقع  التي  العتيقة  القديم،والمدينة 

بالميناء. دكالة  باب  االأول  يربط   محورين: 

على  ليطل  مراك�ض  باب  من  فيمتد  الثاني  اأما 

عدة  اأن�شئت  المحورين،  ملتقى  البحر.وعند 

الحي  وهو  المالح:  واأخيرا  مخت�شة.  اأ�شواق 

تاريخ  في  رئي�شيا  دورا  لعب  الذي  اليهودي 

المدينة تبعا ل�شيا�شة �شيدي محمد بن عبد اهلل 

اليهود لتح�شين عالقاته مع  الذي اعتمد على 

اأن جعل منهم طائفة �شريفة ت�شمى  اإلى  اأوربا 

�شار»المالح«  فقد  اليوم،  اأما  الملك.  بتجار 

مجرد اأطالل وخراب.

كذلك  االأخرى  المدينة  معالم  بين  ومن 

قلب  في  يوجد  الذي  الق�شبة«  »م�شجد 

الم�شجد  يحتوي  القديمة(،  الق�شبة)القلعة 

على �شومعة مربعة ال�شكل، ومدر�شة وحجرات 

كماأوى للطالب. ال�شكل العام للم�شجد منتظم 

على  ي�شتمل  متر.   900 حوالي  م�شاحته  تبلغ 

قاعة لل�شالة تت�شكل في مجملها من بالطين 

جانبين، واأخرى موازية لحائط القبلة واأخرى 

مقابلة لهذا االأخير، اأما ال�شحن فمربع ال�شكل 

تتو�شطه نافورة خا�شة بالو�شوء.

اإربد  لمحافظة  التابع  كنانة،  بني  لواء  في 

�شمال االأردن، وعلى بعد 115 كم عن العا�شمة 

عّمان، تتربع »محمية اليرموك«، ذات الطبيعة 

تاأ�شر  التي  المميزة،  واالإطاللة  ال�شاحرة 

القلوب. 

قطعت  جماليتها،  تكتمل  لم  طبيعية  لوحة 

الحدود الم�شطنعة �شحر زخرفتها، المزدانة 

باأ�شجار البلوط، مع �شفاء الجو الذي تتميز به 

المحمية، ي�شتطيع زائرها اأن يناظر مرتفعات 

ال�شيخ  وبحيرة طبريا وجبل  المحتل،  الجوالن 

ونهر اليرموك وجبال فل�شطين المحتلة. 

المناطق،  تلك  بلدان  جمعت  متاخمة،  حدود 

لكن التق�شيم المر�شوم والم�شطنع، حال دون 

اكتمال عناوين الجمال لتلك المحمية، المتمثل 

بتنوعها الطبيعي، تبلغ م�شاحة المحمية 20كم 

لحماية  الملكية  الجمعية  وتديرها  مربع، 

الطبيعة، ويجاورها مدينة »اأم قي�ض« االأثرية. 

النباتات،  564 نوعًا من  تحتوي المحمية على 

و43 نوعًا من الثدييات، وتم فيها ت�شجيل 111 

والمقيمة،  والمهاجرة  البرية  الطيور  نوعًا من 

و15 نوعًا من الزواحف. 

اأبرز  اأن  بين  الملكاوي،  المحمية محمد  مدير 

محمية »اليرموك«.. 
ـــدود ـــرف الح ـــة ال تع ـــة طبيعي ـــة فني لوح

»الدلق  هو  المحمية  في  الموجودة  الحيوانات 

�شالمة  على  وجوده  يوؤ�شر  والذي  ال�شخري، 

»المحمية  وتابع  المحمية«،  في  البيئي  النظام 

وتنفرد  الجمالي  الطبيعي  بالن�شق  تتميز 

على  وتقع  النباتات،  وكثافة  الحيوي  بتنوعها 

ثاني م�شار هجرة عالمي للطيور«. 

ولفت »تم تاأ�شي�ض 4 م�شارات لل�شياحة البيئية 

في المحمية، بم�شافات مختلفة لهواة الطبيعة 

وزوار المحمية، حيث يوؤمها اآالف الزوار خالل 

الملكاوي  واأكد  وال�شيف«،  الربيع  ف�شلي 

يقودون  �شياحيين،  اأدالء  المحمية  في  »اأن 

وجبالها«.  المحمية  م�شارات  داخل   ال�شياح 

واأ�شار اإلى اأن م�شروع اإقامة نزل داخل المحمية 

معبرًا  الر�شمية،  الموافقات  بانتظار  لل�شياح 

عن اأمله اأن ياأتي »رد وزير الزراعة باأقرب وقت 

ممكن بخ�شو�ض ذلك«. 

»النزل  الملكاوي  اأردف  ال�شياق،  ذات  وفي 

�شي�شهم في اإطالة فترة مكوث الزائر، باعتبار 

اأنه �شيكون الوحيد من نوعه في المنطقة، يتم 

الزائر،  يحتاجها  التي  الخدمات  تقديم  فيه 

المجتمع  الأبناء  عمل  فر�ض  خلق  عن  ف�شاًل 

المحلي«. 

قي�ض،  اأم  �شياحة  مدير  كنعان،  حازم  ويقول 

»اإن  المحمية  في  اال�شت�شارية  اللجنة  وع�شو 

اأهمية المحمية تكمن بوقوعها اإلى جانب مدينة 

اأهميتها الجغرافية  اأم قي�ض االأثرية من جهة، 

باإطاللتها على ثالث دول هي �شوريا وفل�شطين 

وجنوب لبنان من جهة اأخرى«. 

وا�شتدرك في ال�شياق ذاته، اأن الموقع المميز 

اأعطاها اأي�شًا اأهمية »جيو�شيا�شية«، منوهًا باأن 

الزوار وال�شياح ياأتون اإليها من كل مكان داخليًا 

وخارجيًا.

محمية  بين  �شراكة  »هناك  وو�شح 

من  واالآثار،  ال�شياحة  ووزارة  اليرموك 

المواقع  لزائر  تتيح  تفاهم،  مذكرة  خالل 

المحمية  بزيارة  المنطقة  في  االأثرية 

وبيئية«.  اأثرية  �شياحية  م�شارات   �شمن 

اإليها،  الم�شار  المذكرة  فاإن  كنعان،  وبح�شب 

اأم  قرية  في  اأثرية  غرف   3 المحمية  منحت 

قي�ض التراثية، تدار من قبل محمية اليرموك، 

م�شاريع  منتجات  وت�شويق  عر�ض  فيها  يتم 

الخا�شة  االجتماعية،  االقت�شادية  التنمية 

بالجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 

المصدر: األناضول 
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جمعية الصحفيين في جامعة أوكسفورد:

رسالة عمانية واضحة
 بـ »رؤية متوازنة للتعايش«

لندن: خاص للتكوين

الر�سالة  العمانية  ال�سحفيين  جمعية  حملت 

العمانية الوا�سحة لت�سعها على جدول اأعمال 

)ملتقى  عبر  العريقة،  اأوك�سفورد  جامعة 

ت�سمن  الذي  البريطاني(  العماني  ال�سحافة 

ندوة علمية ومعر�س �سور وحواراً مع اإعالميين 

الإعالم  تحديات  عن  تحدثوا  بريطانيين 

بين  تعاون  �سمن  الحدث  وياأتي  الحديث، 

الجمعية والجامعة ومركز رويترز والملحقية 

وجمعية  الإعالم  لوزارة  التابعة  الإعالمية 

ال�سداقة العمانية ـ البريطانية.

بمقر  الم�شاركين  االإعالميين  ا�شتقباله  ولدى 

ال�شفارة في لندن اأكد �شعادة ال�شفير العماني 

هذه  اأهمية  على  الهنائي  عبدالعزيز  ال�شيخ 

وفي  الم�شترك  الفهم  تعزيز  في  اللقاءات 

وقت مهم على ال�شعيد البريطاني مع �شغوط 

ال�شعيد  وعلى  االأوروبي،  االتحاد  من  الخروج 

في  الم�شرف  ال�شلطنة  دور  الإبراز  االإقليمي 

تقوم  وما  الم�شترك،  االهتمام  ذات  الق�شايا 

به عمان من جهود لتعزيز ال�شلم في المنطقة.

العمانية  العالقات  اإلى  �شعادته  واأ�شار 

البريطانية الممتدة مئات ال�شنين وا�شفا اإياها 

و�شريح  وا�شح  فهم  من  والمنطلقة  بالمميزة 

به  تحفل  ما  حيال  واتزانها  العمانية  لل�شيا�شة 

المنطقة من تجاذبات.

اأكدت على روؤية  وكانت كلمات افتتاح الملتقى 

التي  والتعاي�ض«  »ال�شالم  والر�شالة  ال�شلطنة 

والخارج،  الداخل  في  �شيا�شتها  عليها  تقوم 

مدير  روجان  يوجين  البروفي�شور  اأكد  وقد 

اأنتوني  �شانت  كلية  في  االأو�شط  ال�شرق  مركز 

اأك�شفورد على اأن ال�شلطنة اأدت دورًا مهمًا في 

على  االأو�شط  وال�شرق  العربية  الخليج  منطقة 

على  عملت  عمان  اأن  اإلى  م�شير  اأو�شع  نطاق 

جميع  على  به  تحافظ  الذي  التوازن  تحقيق 

لطالما  الذي  العماني  بالدور  منوها  جيرانها، 

والقوى  العظمى  القوى  بين  و�شيطًا  كانت 

ن�شتفيد  جميعا  اإننا  يوجين:  وقال  االإقليمية، 

متابعات
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من الحوار بين ال�شحفيين العمانيين وغيرهم 

االأكاديمية  وبين  العالميين  ال�شحفيين  من 

وال�شحافة.

ال�شحفيين  جمعية  رئي�ض  اأ�شار  كلمته  وفي 

اأن  اإلى  العريمي  مبارك  بن  محمد  الدكتور 

اأوائل  اإلى  تعود  البريطانية  العمانية  العالقات 

قرنين  من  اأكثر  قبل  اأي  ـ  ع�شر  التا�شع  القرن 

م�شتمرًا  وتطورًا  ر�شوخًا  م�شجلة  ـ  الزمن  من 

الزاهر  العهد  ظل  في  اليوم  وهي  ومتوا�شاًل 

ال�شلطان قابو�ض بن  لح�شرة �شاحب الجاللة 

�شعيد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، ت�شجل نقلة 

نوعية بالغة االأهمية والداللة ت�شعى من خاللها 

والمتبادلة  الم�شتركة  الم�شالح  تحقيق  اإلى 

خا�شة في المرحلة الراهنة التي ت�شهد العديد 

في  المت�شارعة  والتطورات  المتغيرات  من 

خا�ض  بوجه  الحيوية  العربية  الخليج  منطقة 

وفي ال�شرق االأو�شط بوجه عام .

حوار الحضارات 
الح�شارات:  )حوار  العلمية  الندوة  وت�شمنت 

عمل  اأوراق  ت�شع  للتعاي�ض(  متوازنة  روؤية 

الت�شامح  حول  تاأ�شيلي  االأول  م�شارين،  في 

العماني  االإعالم  دور  عن  والثاني  والتعاي�ض، 

بين  والتعاي�ض  الت�شامح  فكرة  تر�شيخ  في 

على  دالة  الندوة  عناوين  وجاءت  ال�شعوب، 

الخطوط  عليه  �شارت  الذي  الم�شمون 

زكريا  الدكتور  فقدم  للنقا�ض،  العري�شة 

العالمية:  )المواطنة  بعنوان  ورقة  المحرمي 

خمي�ض  الباحث  ورقة  وحملت  عمانية(،  روؤية 

الكراهية  )خطاب  عنوان  العدوي  را�شد  بن 

والمعالجة العمانية(. كما قدم الدكتور محمد 

العمانية  )ال�شحافة  بعنوان  ورقة  العريمي 

هالل  الدكتور  وطاف  التنويرية(،  ور�شالتها 

الحجري عبر ورقته في جوانب تاريخية تحت 

في  العاَلمية  للمدينة  نموذٌج  )م�شقط:  عنوان 

الدكتورة  التا�شع ع�شر(، وجاءت ورقة  القرن 

العماني  )االإعالم  بعنوان  ال�شريرية  نجمة 

العمانية(.  المراأة  وق�شايا 

ميرا  الباحثة  قدمت  اأك�شفورد  جامعة  ومن 

اأقل  اأهمية  االأكثر  )هل  بعنوان  ورقة  �شيلفا 

لمعرفتها  الجميع  يحتاج  اأ�شياء  خم�شة  قوة؟ 

حول م�شتقبل ال�شحافة(. وقدم الدكتور توبي 

العالقات  في  البحث  زمالء  كبير  ماتي�شين، 

ال�شرق  مركز  في  االأو�شط  لل�شرق  الدولية 

اأك�شفورد  اأنتوني بجامعة  االأو�شط بكلية �شانت 

والتحديات  )ُعمان  بعنوان  علمية  ورقة 

الجيو�شيا�شية التي توؤثر على منطقة الخليج(.

حوار إعالمي
العمانية  البريطانية  الجمعية  وا�شت�شافت 

من  مجموعة  فيه  قدمت  اإعالميا  حوارا 

البريطاني  االإعالم  في  المهمة  ال�شخ�شات 

جانبا من تجاربهم، حيث تحدث في الحوار كل 

البي  في  اإعالمي  م�شت�شار  بريمر  كري�ض  من: 

والتلجراف،  نيوزر  و�شكاي  و�شحفي  �شي،  بي 

وزاهره حربي، اإعالمية وكاتبة ومحا�شرة في 

جامعة �شيتي لندن، واأدار الجل�شة و�شام �شايغ 

مدير التوا�شل في اإذاعة البي بي �شي العربية، 

موؤ�ش�شة  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  بيكر  ونايجل 

طوم�شون فاوندي�شن.

من  مجموعة  اإلى  بريمر  كري�ض  واأ�شار 

المعا�شرة،  ال�شحافة  تواجه  التي  التحديات 

وتوا�شل  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وهي 

ال�شغوط  اإلى  اإ�شافة  ال�شحفي  اأمام  العمل 

عملية  توؤدي  حيث  الموؤ�ش�شات  على  التجارية 

عدة  باأدوار  ال�شحفي  ليقوم  االإنفاق  تر�شيد 

هناك  اأن  اإلى  اإ�شافة  متكامل،  فريق  وكاأنه 

ال�شحفي.،  على  يمار�ض  مبا�شر  غير  �شغطًا 

خ�ش�شت  الرقمي  االعالم  ظل  في  اأنه  وراأى 

المحتوى،  على  للح�شول  ا�شتراكات  ال�شحف 

تايمز  الفاين�شال  �شحيفة  تجربة  اإلى  م�شير 

التي كانت توزع 400 الف ن�شخة واأرباحها 55 

الرقمي  االعالم  ومع  ا�شترليني.  جنيه  مليون 

عملية  ان  يرى  جنيه،  مليون  اإلى  انخف�شت 

اال�شتراكات في المواقع لي�شت مجزية.

االإعالمية زاهرة حرب ترى انه ال وجود للوبي 

يمار�ض  الذي  اال�شرائيلي  اللوبي  بل  اليهودي 

كتب  عن  وتحدثت  مبا�شرة،  غير  �شغوطا 

غطوا  �شحفيون  كتبها  تغطيات  عن  �شدرت 

�شغوط  عن  فيها  وتحدثوا  غزة،  على  الحرب 

غير مبا�شرة مور�شت عليهم، م�شيرة اإلى وجود 

700 �شحفي  بريطانية تحدثت عن  اإح�شائية 

التوا�شل  و�شائل  ب�شبب  لل�شغوط  يتعر�شون 

موؤ�ش�شات  اإلى  انتمائهم  وعدم  االجتماعي 

بعقود  معهم  التعامل  تف�شل  والتي  �شحفية، 

غالبا.

واأ�شار نايجيل بيكر اإلى �شعوبة منع التعليقات 

االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ترد  التي 

لل�شحفي  تهديدات  تت�شمن  التي  تلك  خا�شة 

اأن  م�شيفا  مجهولين،  اأ�شخا�ض  اأو  جهات  من 

المتاح هو عملية تنظيم لما يمكن ن�شره، بحيث 

ال تت�شمن كلمات نابية.

قدمت موؤ�س�سة بيت الغ�سام مجموعة من اإ�سداراتها لمركز الدرا�سات ال�سرق اأو�سطية بجامعة  اأوك�سفورد، وقد ت�سلمها مدير 

المركز الذي و�سح اأنها �ستكون �سمن المكتبة كمرجع اإ�سافي عن ال�سلطنة، ومن بين الإ�سدارات مو�سوعة عمان في التراث 

العربي، وقام بت�سليم ال�سدارات مدير عام الموؤ�س�سه محمد بن �سيف الرحبي بح�سور الدكتور هالل الحجري موؤلف المو�سوعة

متابعات
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كرَّم حسن المطروشي بحضور السفير العماني في روما

مجلس الشيوخ اإليطالي
 يحتضن حفل توزيع جوائز توليوال

اأقيم يوم الجمعة الموافق 18 اأكتوبر 2019م، حفل 

قبة  تحت  العالمي،  لل�سعر  توليول  جوائز  توزيع 

الدكتور  �سعادة  بح�سور  الإيطالي،  ال�سيوخ  مجل�س 

ونخبة  روما،  في  ال�سلطنة  �سفير  باعمر،  اأحمد 

من  والإعالميين  والفنانين  والأدباء  المثقفين  من 

دانتي  الدكتور  بينهم  اإيطاليا وخارجها، من  داخل 

مافوا، رئي�س لجان التحكيم، وهو المر�سح الإيطالي 

لنيل جائزة نوبل لالآداب والو�سام الذهبي لرئي�س 

الجمهورية للثقافة، اإلى جانب الدكتورة ال�ساعرة 

كارمن ما�سكريلو، رئي�سة موؤ�س�سة توليول الثقافية.

التكوين: روما

ح�شن  ال�شاعر  تكريم  الحفل  �شهد  وقد 

المطرو�شي الفائز في فئة ال�شعر غير االإيطالي 

عن ق�شيدته )الن�شل المطرود( التي ترجمها 

والمترجم  ال�شاعر  االإنجليزية  اللغة  اإلى 

الفل�شطيني نزار �شرطاوي. 

قام  الفعالية  في  العماني  للح�شور  وتقديرا 

ال�شلطنة  �شفير  �شعادة  بدعوة  المنظمون 

ح�شن  لل�شاعر  وت�شليمها  الجائزة  ال�شتالم 

االإيطالية  ال�شاعرة  قامت  فيما  المطرو�شي، 

ع�شوة   ،Claudia Piccinno بجينو  كلوديا 

الفائزة  الق�شيدة  بقراءة  التحكيم،  لجنة 

باللغة االإيطالية.

اأحمد  الدكتور  �شعادة  قال  ال�شياق  هذا  وفي 

فخر  »بكل  روما:  في  ال�شلطنة  �شفير  باعمر، 

ال�شاعر  ت�شرفت بح�شور حفل تكريم  واعتزاز 

بمجل�ض  المطرو�شي  ح�شن  المبدع  العماني 

عن  التحكيم  لجنة  تقرير  في  جاء  وقد 

اأنها:  المطرو�شي  لح�شن  الفائزة  الق�شيدة 

ال�شياغة، وهي  وال�شالمة في  بالدقة  »تميزت 

لالأ�شخا�ض  ف�شاء  تمثل  التاأويلي  بعدها  في 

اأو  العالم،  في  لهم  �شوت  ال  الذين  العاديين 

من  العديد  تثير  اأنها  كم  الطبيعة.  في  حتى 

جزءًا  يكونوا  باأن  للقراء  تتيح  التي  االأ�شئلة 

منها«.

ي�شار اإلى اأن اأفرع الجائزة هذا العام ا�شتملت 

الرئي�ض  المجال  اإلى جانب  على عدة مجاالت 

والمقالة  الرواية  وهي  ال�شعر  في  المتمثل 

ومكافحة المافيا والف�شاد للمحامين واالإعالم 

المرئي.

الجدير بالذكر اأن جائزة توليوال ت�شرف عليها 

 Tulliola Cultural( رابطة »توليوال« الثقافية

االأديب  نجلة  ا�شم  وتحمل   )Association
الالتيني التاريخي ماركو�ض توليو�ض �شي�شرون، 

هذا  تحتفل  عريقة  اإيطالية  جائزة  وهي 

الخام�شة  دورتها  في  الف�شي،  بيوبيلها  العام 

والع�شرين، وهي دورة ال�شاعر االإيطالي ريناتو 

والتن�شيق  بالتعاون  الجائزة  وتنظم  فيليبيلي. 

حازت  وقد  االإيطالي.  ال�شيوخ  مجل�ض  مع 

االإيطالية في عهد  الدولة  و�شام  الجائزة على 

الرئي�ض االإيطالي االأ�شبق جورجو نابوليتانو. 

وهما:  رئي�شين  فرعين  اإلى  الجائزة  وتنق�شم 

لل�شعراء  مخ�ش�ض  وهو  االإيطالي،  الفرع 

والفرع  المراكز،  على  ويقوم  فقط  االإيطاليين 

يكون  واإنما  للمراكز،  يخ�شع  وال  العالمي 

دون  بالت�شاوي  جميعا  فازوا  قد  فيه  الفائزون 

ترتيب. وقد تراأ�ض لجان التحكيم لهذه الدورة 

االأديب دانتي مافوا، المر�شح االإيطالي لجائزة 

الجمهورية  لرئي�ض  الذهبي  والو�شام  نوبل 

النقاد  من  نخبة  اللجان  �شمت  وقد  للثقافة. 

والمترجمين  واالأكاديميين  وال�شعراء  واالأدباء 

البارزين والناطقين بلغات مختلفة.

مرحلتين  على  التحكيم  عملية  وتقوم 

اأ�شا�شيتين، اإذ يجري في المرحلة االأولى تقييم 

الن�شو�ض بلغتها االأم ومقارنة الترجمة باالأ�شل 

االأدبي  للن�ض  ونقلها  الترجمة  دقة  من  للتاأكد 

المرحلة  وفي  ال�شليمة.  الفنية  للمعايير  وفقا 

الثانية يجري تقييم الن�شو�ض المتاأهلة ب�شكل 

تقييم  على  المرحلة  هذه  وتعتمد  جماعي، 

الن�شو�ض  مجمل  �شمن  المترجم،  الن�ض 

الم�شاركة الختيار الفائزين النهائيين من بين 

كافة الم�شاركين من دول العالم. 

السلطنة: سفير 
 نفخر به كما نفخر بغيره 
من أبناء السلطنة الذين 

شرفوا ُعمان في الخارج

 ال�شفري العماين ي�شلم ح�شن املطرو�شي جائزة الفوز

المثقفين  نخبة من  و�شط  االإيطالي  ال�شيوخ 

االأوروبيين  واالإعالميين  والفنانين  واالأدباء 

اإن وجود ال�شاعر العماني  وغيرهم. وبال �شك 

و�شط هذه النخبة االأدبية المثقفة من اإيطاليا 

واالإبداع  للتميز  فارقة  عالمة  يعّد  وخارجها، 

اإلى  المحلية  من  وخروجه  العماني،  لل�شعر 

العالمية.

تقديرًا  ذلك  جاء  »بالتاأكيد  �شعادته:  واأ�شاف 

وجهده  االإبداعية  المطرو�شي  لم�شيرة 

من  الجائزة  هذه  اأن  نعتقد  واإذ  المتوا�شل، 

الثقافة  بلد  روما،  االيطالية  العا�شمة  و�شط 

تحظى  �شتظل  والح�شارة،  والتاريخ  واالأدب 

المطرو�شي،  ال�شاعر  لدى  خا�شة  بمكانة 

اأن الجائزة تحتفي هذا العام باأحد  خ�شو�شًا 

فيليبيلي  ريناتو  ال�شاعر  اإيطاليا  �شعراء  كبار 

-1936 الذي عا�ض خالل الفترة الممتدة من 

2010 م«.

اعتزاز  »وبكل  قائال:  حديثه  �شعادته  واختتم 

عن  المطرو�شي  ح�شن  العماني  لل�شاعر  نعبر 

ل�شرف  واإنه  واالإبداع،  التميز  لهذا  �شعادتنا 

المحافل  في  �شك  بال  �شي�شجل  لُعمان  وتفوق 

اأبناء  من  بغيره  نفخر  كما  به  ونفخر  الدولية 

المجاالت  في  ُعمان  �شرفوا  الذين  ال�شلطنة 

المختلفة في الخارج، واأن مثل هذه الم�شاركات 

تتيح ل�شبابنا الظهور في ال�شاحات الدولية، وال 

وهلل  ال�شلطنة  في  المخت�شة  الجهات  اأن  �شك 

الحمد تقوم بهذا الدور المميز الإبراز مثل هذه 

النخبة المتميزة واإظهارها للعالمية«.

 ال�شاعرة كلوديا بجينو تقراأ الق�شيدة الفائزة باللغة االإيطالية

متابعات

جانب من احل�شور
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�شعى  التي  الروؤية  كانت  االإبداعية«  »ال�شياحة 

اإليها مو�شم تنوين حينما اأطلق ن�شخته الثانية 

اأكثر  ولمدة  الما�شي،  ال�شهر  من  العا�شر  في 

زائر  األف  مائة  نحو  ا�شتقطب  اأ�شبوعين  من 

ثقافية  فعالية   230 على  زادت  التي  لفعالياته 

فنية  معار�ض  بين  وتنوعت  وعلمية،  وفنية 

وعرو�ض م�شرحية وحلقات عمل وندوات تدور 

النسخة الثانية من »تنوين« في السعودية:

»اللعب« 
بمفهوم إبداعي

التعليم  بين  تجمع  كاأداة  اللعب  مفهوم  حول 

والترفيه.

المبتغاة  االأهداف  االفتتاح ركزت على  كلمات 

المملكة  تعي�شه  اإبداعي  حدث  اأكبر  وجود  من 

مركز  من  وبتنظيم  ال�شعودية،  العرببة 

بمدينة  العالمي  الثقافي  عبداهلل  الملك 

مدير  اأ�شار  حيث  )اإثراء(،  ال�شعودية  الخبر 

فوؤاد  المهند�ض  الأرامكو  العامة  ال�شوؤون  عام 

ال�شركة  »مبادرة  باأنه  الحدث  اإلى  الذرمان 

»يدمج  م�شيفا:  والعالمي«،  الوطني  للمجتمع 

تنوين بمعادلة مميزة الفنون والعلوم والتقنية 

ومبدعين  رواد  بم�شاركة  االأعمال  وريادة 

100األف  خيال  الإلهام  وعالميين  محليين 

في  والمبتكر  المبدع  منهم  �شيكون  م�شارك 

الظهران: خاص للتكوين

العدد )4٨( 117

الم�شتقبل القريب« .

 وو�شفت مديرة مركز اإثراء المهند�شة فاطمة 

بال�شناعات  »تحتفي  باأنها  التظاهرة  الرا�شد 

ومو�شيقى  فن  من  اأ�شكالها  بكل  االإبداعية 

اأعمال، وتتناول  وم�شرح وعلوم وابتكار وريادة 

كل مجال من هذه المجاالت عبر منظومة من 

والمحا�شرات  واالأن�شطة  التفاعلية  البرامج 

والعرو�ض، في مو�شم اإثراء االإبداعي »تنوين« .

 وقالت« اإن هذه المبادرة الطموحة التي ن�شعى 

الأن تكون وجهة عالمية للموهوبين والمبدعين 

العالم،  اأنحاء  �شتى  من  للمعرفة  وال�شغوفين 

الخارجة  االبتكارية  المواهب  لتقديم  ومن�شة 

عن الماألوف لتكون نافذة ال�شعودية نحو العالم 

و مق�شدًا لل�شياحة االإبداعية« .

من جانبه اأكد مدير البرامج في مركز الملك 

عبداهلل  )اإثراء(  العالمي  الثقافي  عبدالعزيز 

الرا�شد على اأن مو�شم تنوين ي�شهد هذا العام 

تهدف  عمل  حلقة   70 على  يزيد  ما  تقديم 

واالإبداعي  الت�شميمي  الم�شتوى  تطوير  اإلى 

والمهنيين  الم�شّممين  من  للم�شاركين 

حول  تدور  الفكرة  باأن  منوها  والطالب« 

تنوين  في  االإبداعي  بمفهومه  »اللعب«  طرح 

واأ�شاليب  والتقنية  )اللعب  االأربعة،  وبم�شاراته 

اللعب واأدوات اللعب وم�شاحات اللعب(، كمادة 

وداعمة  محفزة  بيئة  في  وتفاعلية  فريدة 

لالإبداع.

م�شاركة  تنوين  من  الثانية  الن�شخة  و�شهدت 

العلوم  مجاالت  في  وملهمًا  متحدثًا   35

والفنون  االإبداعي  والتفكير  والتكنولوجيا 

وكذلك اأكثر من 13 معر�شا تفاعليا و30 حلقة 

نقا�شية اأثراها نخبة من �شناع الفكر والثقافة 

مهمة  فر�شة  اأمام  زواره  تنوين  لي�شع  بالعالم 

الكت�شاب المعرفة واكت�شاف تجارب مختلفة.

اأكثر  اإلى اأن ور�ض العمل غطت  واأ�شار الرا�شد 

مفهوم  العام  هذا  متبنية  اخت�شا�شا،   23 من 

والتفكير  لالبتكار  اأ�شا�شي  كمكون  اللعب 

االإبداعي من خالل محاكاة تطبيقية لالألعاب 

في العلوم والت�شنيع والتوا�شل من اأجل �شناعة 

والتاأثير  القيمة  ال�شنع وعالمي  محتوى محلي 

ي�شتهدف المخت�شين والمحترفين.

و�شهد مو�شم »تنوين« باقة مميزة من المعار�ض 

العالم،  اأنحاء  مختلف  من  لفنانين  الت�شكيلية 
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اأبرزها فعالية )لومينيرويم.. عالم العجائب!( 

باركن�شون(،  )اآالن  البريطاني  للم�شمم 

العمارة  من  م�شتلهمة  منحوتات  ُتعر�ض  حيث 

المعماري  االإبداع  بين  وتجمع  االإ�شالمية 

وتنوعها.  االألوان  وانعكا�شات  الت�شميم  في 

للفنانة  )الم�شكال(  لوحة  معر�ض  جانب  اإلى 

الفني  االإبهار  بين  تمزج  �شميغال(،  )كارينا 

في  وانطباعاتها  باالألوان  الدقيقة  والمعرفة 

اأجواء تعك�ض عالقة الفن الت�شكيلي والتاأثيرات 

الب�شرية.

العرو�ض  من  مجموعة  المو�شم  قدم  كما 

العالمي،  الطابع  ذات  والمو�شيقية  الم�شرحية 

منها عر�ض »�شاحر اأوز العجيب« الماأخوذ عن 

نف�ض  تحمل  التي  الكال�شيكية  هوليوود  رائعة 

اال�شم باالإ�شافة اإلى »عر�ض الدمى العمالقة« 

تفاعلي  فني  في عر�ض  ُرق  الطُّ مى  الدُّ وجابت 

والكبار  لل�شغار  محببة  �شخ�شيات  تقدمه 

العربية  المو�شيقى  ولع�شاق  �شواء.  حد  على 

العربّية  »المو�شيقى  يماني  طارق  الفنان  قدم 

العربية  المو�شيقى  بين  مازجا  الجاز«  بروح 

ومو�شيقى الجاز االأمريكية. 

التجارب  بين  جمعت  التي  الفعاليات  ومن 

النوعي  واللعب  المختلف  والترفيه  العلمية 

التفاعلي،  الفن  تمثل  التي    »ADA« فعالية 

ممتلئة  هوائية  كائنات  عر�ض  خالل  من 

لتحاكي  غرفة  في  بحرية  لتطفو  بالهيليوم 

الف�شاء،  في  والمجرات  الكواكب  طفو 

الريا�شات  فوت:  غريغ  )عر�ض  وفعالية 

ال�ّشهير  البرامج  مقّدم  مع   الخطرة( 

»غريغ فوت«، وفعالية )الهواء بطعم الحلوى(، 

حيث يتذوق الجمهور حلوى »المرنغ« ال�شهيرة 

الم�شنوعة من الهالم الهوائي االأخف وزنًا في 

العالم، لت�شبح هذه الحلوى حرفّيًا في الهواء.

ومن الفعاليات التي قدمها المو�شم  لالأطفال 

عر�ض  وهي  ال�شحرية(  )ال�شناديق  فعالية 

الر�شوم  تقنية  با�شتخدام  �شناديق  في  للدمى 

المتحركة، وفي كل �شندوق ق�شة مختلفة عن 

بقية ال�شناديق. وكذلك فعالية »معركة الورق« 

المتمثلة باإتاحة الفر�شة للجمهور للدخول في 

معركة ورقية ت�شنع فيها االأ�شلحة والطائرات 

من  اأجواء  في  المقوى  الورق  من  والدروع 

الهروب«  »غرفة  ومغامرة  واالإثارة.  الحما�ض 

مهام  بعدة  الزوار  قيام  على  اعتمدت  والتي 

في مدة زمنية محددة عالوة على حل االألغاز 

والبحث عن اأدلة للهروب من الغرفة. 

االإعاقة  لذوي  المخ�ش�شة  الفعاليات  ومن 

ال�شمعية والب�شرية تجربة برنامج »كرة القدم 

لكرة  بر�شلونة  »اأكاديمية  قدمتها  العمياء« 

لالإب�شار،  العالمي  باليوم  احتفااًل  ال�شغار« 

التدريب  من  �شاعات  الفعالية  هذه  وت�شمنت 

العميق واالحترافي في كرة القدم تتبعها اإقامة 

و  ذو  اأما  الب�شر،  و�شعاف  للمكفوفين  مباراة 

»تجربة  فعالية  لهم  فكانت  ال�شمعية  االإعاقة 

الزمان  اأبعاد  الكت�شاف  اللم�ض«  عبر  الزمكان 

ال�شعوديين  الفنانين  اأعمال  في  والمكان 

المعا�شرين.

الندوات  كبيرة من  المو�شم مجموعة  وت�شمن 

كم�شرح  المجاالت  مختلف  في  العمل  وحلقات 

والتقنيات  المتحركة  والر�شوم  العرائ�ض 

والندوات  العمل  حلقات  اإلى  اإ�شافة  الحديثة، 

التي تعر�ض مفاهيم اللعب واأ�شاليبه وم�شاحاته 

بالفنون  وعالقته  المختلفة  وتقنياته  واأدواته 

والثقافة واالبتكار.
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كان اأجدادنا وكبار ال�شن يقولون لنا ـ فيما ي�شبه 

النبوءة ـ اأن الحديد �شينطق، واأن الزمن �شيق�شر 

حتى ي�شبح العام �شهرا وال�شهر اأ�شبوعا واالأ�شبوع 

يوما واليوم �شاعة!

مطلع  في  االأ�شفار  من  العائدون  اأتى  حينما 

واأخذ  المذياع،  »الرادو«   ومعهم  ال�شبعينيات، 

والمو�شيقى،  االأخبار  اإلى  فيه  ي�شتمعون  النا�ض 

ويتابعون مجريات العالم من حولهم، تاأكدوا بما 

تتحقق  بداأت  نبوءاتهم  باأن  لل�شك  مجاال  يدع  ال 

.. وكل ذلك موؤ�شرات على اقتراب نهاية الوجود 

وقيام ال�شاعة!

ما تبقى من ذلك الجيل بات اليوم �شاهدا على هذه 

وغيرت  باالإن�شان  ع�شفت  التي  الهائلة  التحوالت 

ال�شخ�ض  ذاته  راأ�ض.  على  عقبا  حياتنا  مالمح 

الذي كان يق�شى االأ�شهر في موا�شم الغو�ض على 

اأن  دون  المحيطات،  اأعماق  في  اأو  ال�شفينة  ظهر 

يعود  حتى  اأ�شرته،  اأحوال  عن  �شيء  اأي  يعرف 

البدوي  ذاك  اأو   . »القّفال«  موا�شم  في  بيته  اإلى 

المترحل الذي كان يتنقل بخيامه عبر القفار مع 

اإبله واأغنامه، اأ�شبح اليوم يتابع الحدث مبا�شرة 

مواقع  على  وحتى  بل  الف�شائيات،  �شا�شات  على 

كل  من  علينا  اندلقت  التي  االجتماعي  التوا�شل 

�شوب مع اندالع الثورة التكنولوجية المرعبة.

والهزائم،  النبوءات  �شهود  وبقينا  االأجداد،  ذهب 

نتعاي�ض مع واقع لم ناألفه من قبل، فقد نطق الحديد، 

تخيلوه  مما  بكثير  اأق�شر  اإلى  الزمن،  وت�شاءل 

ولمعان  ال�شجيج  اأ�شرى  نعي�ض  نحن  ها  يوم.  ذات 

الروح  وانح�شار  المادة  وطغيان  الزائفة  ال�شورة 

الأ�شباح  العنيف  الهجوم  ظل  في  الم�شاعر،  وت�شحر 

في  توغلت  التي  الحديثة،  والمدينة  التكنولوجيا 

مفا�شل حياتنا لتحيلها اإلى زنزانات انفرادية قا�شية 

والقلق  بالخوف  م�شكونة  هائلة،  ظالمية  وعزالت 

ق�ش�ض  في  اإال  نعهدها  لم  ب�شرا�شة  االآدمي  و�شراع 

الجن والحيتان التي كان يرويها لنا الغوا�شون قديما. 

*****
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�شاأخُرُج في الليلة الباردْة 

�شاأ�شاأُل: 

،
ِ
كيف ت�شقُّ الجنازُة خطَوَتها في الزحام

بُط اإيقاَعها ح�ْشَب اأنظمِة ال�شيِر  وت�شْ

والالفتاِت؟

وكيف �شينجُب هذا ال�شدى نجمًة .. 

نجمًة واحدْة؟!

hassan@altakweenmag.com
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