


العدد: الخم�سون

ما نكاد نفتتح عاًما �إل ويطّل عبر �سهره �لأخير �سريعا، كاأنما �لأيام �أ�سحت �أ�سرع 

مما عهدناه في �لعقود �لما�سية، وفي عالم �ل�سحافة فاإن هناك �لغد �لذي نعمل 

في  �لأ�سبوعية  و�لمجالت  �لتالي،  �ليوم  في  تفكر  �ليومية  فال�سحف  �أجله،  من 

�لأ�سبوع �لمقبل، �أما �ل�سهرية منها فاإنها تعي�س هاج�س �ل�سهر �لتالي..

�لعناوين  من  بمجموعة  دي�سمبر  �سهر  �أو�خر  في  قر�ئها  على  �لتكوين  تطّل 

�لموؤكدة �سعي �لمجلة �إلى تقديم ر�سالتها مهما كانت �لظروف، وهي تختتم عاًما 

من �لتحديات �لتي عرفتها �ل�سحافة �لورقية خالل عام 2019، و�أدت �إلى �تخاذ 

وما  �لمعروفة،  �لتقليدية  �ل�سحفية  �لموؤ�س�سات  من  �لعديد  في  �سعبة  قر�ر�ت 

كان ذلك ليكون لو وجدت هذه �لموؤ�س�سات �لظروف �لمو�تية، خا�سة في �ل�سوق 

�لكبرى  �لموؤ�س�سات  �سلبية  ظل  في  �ل�سلطنة،  في  �لأ�سعف  يعد  �لذي  �لإعالني، 

عن �لقيام بو�جبها تجاه دعم �ل�سحافة �لمحلية، وبقائها على دور »�لم�ستفيد« 

فقط، للترويج �لمجاني لأخبارها وتقاريرها.

�إحدى  نحاور  �أ�سهر  عدة  قبل  بد�أناها  �لتي  �لحياة«  من  »منت�سرون  م�ساحة  في 

�لمنت�سر�ت على مر�س �ل�سرطان �لتي �أبقت على روح �لإر�دة و�لإ�سر�ر، حا�سرة 

�ل�سعود«  »دعاء  هي  تعا�س،  �أن  ت�ستحق  حياة  �أجل  من  �لمتحدية  بابت�سامتها 

من  �لكثيرون  منها  وي�ستفيد  تروى  �أن  ت�ستحق  بعزيمة  حياتها  درب  �لمو��سلة 

�لمترّددين و�ل�سعفاء.

وفي �ل�ستطالعات تقترب �لتكوين من �سناعة عمانية �أ�سيلة، كانت تمثل حجر 

�لز�وية في �لقت�ساد �لمحلي قبل �أن يحيلنا �لنفط �إلى موظفين ننتظر �لر�تب 

�آخر �ل�سهر، حاورنا في �لمجلة مجموعة من �ل�سجعان �لذين �نحازو� �إلى �لنخلة 

�لطيبة،  �ل�سجرة  �لتي كتبها �هلل في هذه  بالبركة  و�آمنو�  �لخير،  فيها  ليجدو� 

لتقدم  �لتمور  ت�سنيع  مجال  في  �لعاملة  �لخا�سة  �لموؤ�س�سات  ع�سر�ت  فبزغت 

�لحلويات  من  �أفخر  �لتمور  غدت  حتى  �لع�سر،  مع  يتما�سى  بتطوير  منتجاتها 

�لم�ستوردة و�لم�سّنعة، لو وجدت، �سناعتنا من �لتمور محليا، من يوؤمن باأهميتها 

�لغذ�ئية �لحقيقية.

ومن �ل�ستطالعات »�لعربية« نتعرف على ظاهرة �لعنو�سة في �ليمن، هذه �لظاهرة 

�لتي تفاقمت نتيجة �لظروف �لمعي�سية �ل�سعبة �لتي يعي�سها �سعبها ب�سبب �لحرب 

�لتي �أكلت �سبابها، و�أغلقت �سبل �لعي�س �ل�سعيد �أمام �أبناء �ليمن �ل�سعيد.

�لم�ساحة  �إلى  لتن�سم  قانونية  ز�وية  نفتح  �لجديدة  �لمجلة  �أبو�ب  ومن 

�لمخ�س�سة للمو�سوعات �ل�سحية، كما نحتفي بالمزيد من �هتمامات �ل�سباب عبر 

ملحق »�سبابنا«، ففي محطة �لبتكار�ت نقترب من م�سروع »رو�ء« �لذي ي�ستهدف 

زر�عة �لقرعيات بدون تربة، وتقرير عن مهرجان �لعلوم �لثاني.

�لملفان �لثقافي و�لفني يحمالن ب�سمتهما في �لقتر�ب من عالمي �لأدب و�لفنون، 

�ل�سياحي  �لملف  عبر  ونطوف  و�لم�سرح،  �لكتابة  في  نقدية  ومقالت  بحو�ر�ت 

بمجموعة من مدن �لعالم لن�سعها �أمام �لقارئ.

كل عام و�أنتم بخير جميعا..

وع�ساها �سنة �سعيدة عليكم، لنلتقي في �لعدد �لمقبل وقد �أطّل عام 2020 بروؤية 

�أجمل لأحالمنا و�أمانينا.
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االشتراك:

20 رياالً وتدفع باليد 
أو تودع في الحساب البنكي للمؤسسة.  

)المجلة + كتاب مجاني شهريا(.  
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مع العدد مجاناً )للمشرتكني فقط(

صورة الغالف: أسماء بنت سعيد بن سيف الشقصية

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
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في  الدرا�سات  مركز  رئي�س  نائب  فاتح،  مح�سن  قال 

كلية الطب بجامعة طهران، اإن ال�سعب الإيراني �سيكون 

الأكثر �سيخوخة في المنطقة، بعد 20 عامًا.

الإيرانية  الطلبة  اأنباء  لوكالة  حديثه  خالل  واأ�ساف 

اإيران �ستمتلك بعد  )اإ�سنا(، اأن الإح�سائيات تفيد باأن 

20 عامًا، �سعبًا هو الأكثر �سيخوخة بين �سعوب المنطقة.

واأ�سار »فاتح« اإلى قيامهم بفعاليات تحول دون �سيخوخة 

الم�سنين  ت�ساهم في حفاظ  واأخرى  الإيراني،  المجتمع 

على نمط حياة �سحي.

اليوم  بمنا�سبة  بطهران  ندوة  خالل  له  كلمة  وفي 

العالمي للم�سنين، ال�سهر الما�سي، قال عالم الجتماع 

انخراط  اإن  يزدي،  �سريفي  ر�سا  الدكتور علي  الإيراني 

والأزمات  الجتماعية،  الحياة  في  اأكبر  ب�سكل  الن�ساء 

ن�سب  تراجع  اإلى  اأدى  المبكر  والزواج  القت�سادية، 

الفئات  ن�سبة  انخفا�س  وبالتالي  اإيران،  في  الولدات 

الفتية من ال�سكان.

في  كاظمبور،  �سهال  الجتماع  عالمة  قالت  جهتها،  من 

الـ  �سن  دون  اإن من هم  نف�سها،  الندوة  لها خالل  كلمة 

15 كانوا ي�سكلون 46 بالمئة، فيما كان من هم فوق �سن 

الـ 60 ي�سكلون 3 بالمئة من اإجمالي ال�سكان، في اأعقاب 

الثورة الإيرانية عام 1979.

 23 اإلى  انخف�ست   ،15 الـ  �سن  دون  ن�سبة  اأن  واأ�سافت 

بالمئة، فيما ارتفعت ن�سبة الم�سنين اإلى 9 بالمئة.

اإيران،  في  الم�سنين  ن�سبة  اأن  كاظمبور«   « وو�سحت 

�سترتفع اإلى 30 بالمئة خالل الأعوام الـ 20 - 30 المقبلة، 

ليكون واحد من كل 3 اأ�سخا�س م�سنًا. 

المصدر: األناضول

إيران ستكون أكثر شعوب 
المنطقة شيخوخة خالل عقدين

اأظهرت بيانات حكومية موؤخرا اأن عدد الزيجات بين مواطن كوري جنوبي 

بالعام  مقارنة   2018 عام  في  المائة  في   8،5 بن�سبة  ارتفع  اأجنبي  واآخر 

بزيادة  الما�سي،  العام  اأجنبي  زواج  حالة   23773 توثيق  تم  اإذ  ال�سابق، 

1،856 عن عام 2017، وفًقا لبيانات هيئة الإح�ساء الكورية.

اأعلى  وهو  الأجانب،  من  الزيجات  عدد  يزداد  التوالي  على  الثاني  وللعام 

24387 حالة. وكانت الزيجات من  2014 الذي �سجلت فيه  رقم منذ عام 

الحكومة  �سددت  عندما   2011 عام  النخفا�س  في  اأخذت  قد  الأجانب 

الكورية الجنوبية �سروط اإ�سدار تاأ�سيرات هجرة الزواج.

من  المائة  في   9،2 ن�سبة  الأجانب  من  الزيجات  �سكلت   2018 عام  وفي 

مجموع الزيجات في كوريا الجنوبية، التي بلغت 257222، محققة ارتفاعا 

بن�سبة من 0،9 من العام ال�سابق.

ومن بين المجموع الكلي �سكلت حالت زواج رجل من كوريا الجنوبية بامراأة 

اأجنبيات  ن�ساء  زواج  حالت  تليها  الما�سي،  العام  المائة  في   67 اأجنبية 

من  الزواج  حالت  بلغت  بينما  المائة،  في   18،4 ن�سبة  كوريين  من  بذكور 

المتجن�سين ن�سبة 14،6 في المائة.

وح�سلت العرائ�س الفيتناميات على ح�سة الأ�سد من جميع حالت الزواج 

من اأجانب بن�سبة 30 في المائة في عام 2018، بزيادة 2،3 مئوية عن العام 

الثانية بن�سبة 21،6 في  ال�سابق. وجاءت الزوجات ال�سينيات في المرتبة 

المائة، تليها التايالنديات بن�سبة 6،6 في المائة.

وبالمقارنة �سكل الذكور ال�سينيون ن�سبة 9،4 في المائة من الذكور الأجانب 

الذين تزوجوا من ن�ساء من كوريا الجنوبية، يليهم الأمريكيون بن�سبة 6،2 

في المائة والفيتناميون بن�سبة 2،5 في المائة.

كما اأظهرت البيانات اأن حالت الطالق بين الأزواج الأجانب انخف�ست في 

عام 2018 اإلى 10254،  بن�سبة 0،5 في المئة، مقارنة بالعام ال�سابق.

كما �سكلت حالت الطالق بين الأزواج الدوليين   9،4 في المائة من اإجمالي 

حالت الطالق في كوريا الجنوبية في عام 2018، بانخفا�س 0،3 مئوية في 

العام ال�سابق.

المختلطة  الأعراق  اأطفال  اأن ما مجموعه 18،079 من  البيانات  واأظهرت 

 .2017 عام  من   ،361 اأو  المائة،  في   2 بانخفا�س   ،2018 عام  في  ولدوا 

المولودين  الأطفال  المائة من مجمل  المختلطون 5،5 في  الأطفال  و�سكل 

الفترة  خالل  المائة  في   0،3 بزيادة   ،2018 عام  في  الجنوبية  كوريا  في 

المذكورة.

المصدر: آسيا إن
ترجمة: التكوين

الكوريون يتجهون 
للزواج من األجانب 
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  بداأت المجموعات ال�سياحية الأوربية بالتوافد لزيارة 

في  ال�سياحي  المو�سم  بانطالق  الغ�سام  بيت  متحف 

وليات  مختلف  في  الطق�س  اعتدال  حيث  ال�سلطنة، 

ال�سلطنة.

ال�سياحية  ال�سركات  جهود  المتحف  ادارة  وثمنت 

تنظيم  على  التفاق  تم  خاللها  من  والتي  العمانية 

وجبة  تناول  مع  اللمان  لل�سياح  ال�سبوعية  الزيارات 

ال�سياحي  المو�سم  طوال  المتحف  اأروقة  بين  الغداء 

2019– 2020 م

للبيوت  المعمارية  بالهند�سة  اللمان  ال�سياح  واعجب 

يحتويها  التي  الكثيرة  المقتنيات  وكذلك  الطينية 

والتقاط  العماني  الزي  بتجربة  وقاموا  المتحف، 

ال�سور التذكارية امام المتحف وفي اركانه المختلفة.

السياح األلمان يتوافدون لزيارة متحف بيت الغشام

  زار عدد من طالب وطالبات المدار�س 

برامج  �سمن  الغ�سام  بيت  متحف 

والعلمية  الترفيهية  والجولت  الرحالت 

مدر�سة  منها  المدار�س،  تنفذها  التي 

بدية  ومركز  الخا�سة   التكوين  مدر�سة 

ام  ومدر�سة  الكريم   القراآن  لتحفيظ 

ال�سوادي  ومدر�سة  عقبة  بنت  كلثوم 

للتعليم ال�سا�سي ومدر�سة وادي المعاول 

للتعليم ال�سا�سي

وقد رافق الطلبة المر�سدون المخت�سون 

بالمتحف وقدموا �سرحا وافيا عن تاريخ 

المتحف وما تمثله العمارة الطينية من 

وتجول  العماني،  التاريخ  في  اأهمية 

واركانه  المتحف  اأروقة  بين  الطالب 

المختلفة.

والطلبة يتعرفون
 على مقتنيات المتحف
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ك�سفت درا�سة بريطانية حديثة، اأن �سرب القهوة يعزز الأداء الريا�سي 

للرجال والن�ساء، وخا�سة ريا�سة ركوب الدراجات.

الدرا�سة اأجراها باحثون بجامعة كوفنتري البريطانية، ون�سروا نتائجها 

في دورية )Nutrients( العلمية.

الريا�سي  الأداء  تح�سين  على  �ساعد  القهوة  �سرب  اأن  الباحثون  ووجد 

مقارنة  واأ�سرع،  اأف�سل  اأداء  الم�ساركون  �سجل  حيث  والن�ساء،  للرجال 

بالمجموعة الثانية.

وقال الدكتور نيل كالرك، قائد فريق البحث، اإن نتائج الدرا�سة ت�سير 

واأن  للقهوة،  م�سابه  ب�سكل  ي�ستجيبون  والن�ساء  الرجال  اأن كال من  اإلى 

لتح�سين  التمرين  قبل  للكافيين  عملًيا  م�سدًرا  يكون  قد  القهوة  �سرب 

الأداء.

كانت اأبحاث �سابقة ك�سفت اأن احت�ساء 3 اأكواب من القهوة يومًيا، يحد 

من  للوقاية  بالإ�سافة  المزمنة،  الأمرا�س  ب�سبب  الوفيات  مخاطر  من 

فيرو�س »الإيدز«.

في  بما  الع�سبية،  الأمرا�س  من  يقي  قد  القهوة  احت�ساء  اأن  واأ�سافت 

ذلك مر�س الزهايمر، وتوقف انت�سار عدد من الأورام ال�سرطانية، مثل 

�سرطان الثدي و�سرطان بطانة الرحم.

وربطت الدرا�سات بين التناول المنتظم للقهوة وانخفا�س خطر الإ�سابة 

الوبائي  الكبد  بفيرو�س  الم�سابين  المر�سى  بين  خا�سة  الكبد،  بتليف 

»�سي«، وهم اأكثر الأ�سخا�س عر�سة لتراجع وظائف الكبد.

القهوة تحسن األداء الرياضي 
خاصة ركوب الدراجات

حذرت جمعية »المنزل الآمن« من اإطفاء حريق الدهون بوا�سطة الماء؛ نظرا 

التي تزيد درجة حرارتها على  الدهون،  البرق في  ب�سرعة  يتبخر  الماء  لأن 

100 درجة مئوية، وبالتالي يخرج من الوعاء لم�سافة تزيد على المتر.

اأن هذه العملية تعرف با�سم »انفجار الدهون«،  وو�سحت الجمعية الألمانية 

وهي قد توؤدي اإلى ن�سوب حريق بالمنزل والتعر�س لإ�سابات خطيرة.

وبدل من الماء ينبغي اإطفاء الحريق بوا�سطة غطاء جاف؛ حيث يعمل الغطاء 

على خنق األ�سنة اللهب المت�ساعدة من الوعاء. والأف�سل من ذلك ا�ستخدام 

مطفاأة حريق مخ�س�سة لإطفاء حرائق الدهون.

المصدر: د ب أ

ال تطفئ حرائق الدهون بالماء

ي�سكل م�سجد »الذكرى« في جزيرة جاوة الإندوني�سية، مثال بارزا للم�ساجد 

تر�سيد  باأهمية  المجتمع  لدى  الوعي  خلق  اإلى  تهدف  التي  للبيئة  ال�سديقة 

ا�ستخدام الموارد الطبيعية، وحماية البيئة. ويندرج الم�سجد الواقع في مدينة 

مختلف  في  مماثلة  م�ساجد  لإن�ساء  م�سروع  �سمن  �سنتول،  بمنطقة  بوغور 

من  وبدعم  الإندوني�سي،  العلماء  مجل�س  اإ�سراف  تحت  اندوني�سيا،  مناطق 

في  اإن�سائه  منذ  والنفايات،  المياه،  تدوير  الم�سجد،  ويعيد  جاكرتا.  حكومة 

2016، وتحيط به م�ساحة خ�سراء وا�سعة، ليكون بذلك اأحد الم�ساجد الرائدة 

في حماية البيئة.

المصدر: األناضول

مسجد صديق للبيئة
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مالحم  تحكي  اأثرية،  و�سواهد  ورفات  قبور 

اهلل  �سلى  محمد  النبي  �سحابة  من  ال�سهداء 

فتح  في  �ساركوا  ممن  والتابعين  و�سلم  عليه 

م�سر قبل 1400 عام.

المنيا  لمحافظة  التابعة  البهن�سا،  قرية  هنا 

»البقيع«  بلقب  حظيت  التي  )و�سط(  بم�سر 

الثاني، ن�سبة اإلى منطقة بقيع الغرقد بالمدينة 

رفات  ت�سم  والأخيرة  بال�سعودية،  المنورة 

النبي  واأهل  �سحابة  من  الأوائل  الم�سلمين 

محمد عليه ال�سالم.

»البهن�سا«  تحظى  المدينة،  بقيع  غرار  وعلى 

ال�سحابة،  من  كبير  عدد  برفات  الم�سرية 

)وقعت  بدر  غزوة  في  �ساركوا  ممن   70 منهم 

في منطقة تحمل ا�سمها بين مكة والمدينة، في 

اأول  624 م(، وتعد  الثاني من الهجرة/  العام 

معركة فا�سلة في تاريخ الإ�سالم.

وقبل فتح م�سر، كانت البهن�سا تحوي كنائ�س 

قائد  حكم  فترة  اإلى  ا�سمها  يعود  فيما  عدة، 

اإلى  تاريخه  )يعود  بطليمو�س  يدعى  روماني 

بفتاة،  متيًما  كان  الميالدي(  الثاني  القرن 

اأن  اإلى  الن�ساء«  »بهاء  القرية  على  فاأطلق 

اخت�سره الأهالي لحًقا اإلى »بهن�سا«.

جيو�س  تقدم  اإبان  فيها،  ا�ست�سهد  من  ولكثرة 

»البهن�سا«  حظيت  م�سر،  لفتح  الم�سلمين 

22 هجرية  ال�سهداء«. ففي عام  بلقب »مدينة 

العا�س،  بن  عمرو  القائد  اأر�سل  )644م(، 

ا�سطدم  )جنوب(  م�سر  �سعيد  لفتح  جي�ًسا 

باأ�سوار حامية رومانية.

اأ�سوار القرية واأبوابها منيعة ومح�سنة،  كانت 

لكّن الم�سلمين هاجموا ب�سدة، ما اأدى ل�سقوط 

عدد كبير من ال�سهداء، قبل فتحها.

من  اآلف   5 مقابر  البهن�سا  اأر�س  وت�سم 

70 �سحابًيا ممن  بينهم  والتابعين،  ال�سحابة 

وغيرهم  بدر،  غزوة  في  الر�سول  مع  �ساركوا 

من اأولياء اهلل ال�سالحين، الذين جاوؤوا اإليها 

خالل الفتح الإ�سالمي، وفق م�سادر تاريخية.

حفيد  �سالح  بن  الح�سن  هوؤلء،  اأبرز  من 

التاريخ  في  بارزة  و�سخ�سيات  محمد،  النبي 

الجهني،  عامر  بن  عقبة  بينهم  الإ�سالمي، 

والقعقاع بن عمرو، والح�سن الب�سري، ومحمد 

وعبد الرحمن اأبنا اأبي بكر ال�سديق، ومحمد 

بن اأبي ذر الغفاري، وخولة بنت الأزور.

بها  ا�ستظلت  التي  ال�سجرة  القرية  في  اأّن  كما 

ال�سيدة العذراء مريم ونبي اهلل الم�سيح عي�سى 

بها،  احتميا  المقد�سة، حيث  العائلة  رحلة  في 

هرًبا من ظلم الرومان، ح�سب موؤرخين.

مقام البدريين

القبور  من  �سا�سعة  م�ساحة  القرية،  داخل 

القباب  من  العديد  بها  تنت�سر  القديمة، 

ال�سحابة،  قبور  فوق  ُبنيت  التي  تلك  الأثرية، 

روائح  منها  وتفوح  ال�سفاف،  اأ�سجار  تظلها 

الم�سك والعنبر.

يتوافد  الأنا�سول،  مرا�سلة  م�ساهدات  ووفق 

والأطفال  الن�ساء  ع�سرات  »البهن�سا«  على 

دينية،  لتوا�سيح  لال�ستماع  دورية،  ب�سورة 

وح�سور حلقات ذكر وتوزيع نذور.

لوحده  بالبهن�سا، في�سم  »البدريين«  اأما مقام 

رفات 11 �سحابًيا من �سهداء الفتح الإ�سالمي 

اأبرزهم  بدر،  غزوة  في  �ساركوا  وممن  لم�سر 

اأبو  القعقاع بن عمرو التميمي، الذي قال عنه 

القعقاع«،  فيه  جي�س  ُيهزم  »لن  ال�سديق:  بكر 

األف  من  خير  الجي�س  في  القعقاع  و»�سوت 

رجل«.

قلوب  في  خا�سة  مكانة  »البدريين«  ولمقام 

وطاهرة  مباركة  ا  اأر�سً يعتبرونه  الزوار، حيث 

وبها تحدث المعجزات.

ظلت  الإ�سالمي،  الفتح  حتى  عقود   7 ولنحو 

م�سر م�ستعمرة رومانية، حتى قيل اإنها كانت 

ا�سطهاًدا  اأهلها  وعانى  روما،  غذاء  �سلة 

ودخل  واأيدوهم  الفاتحين،  فاحت�سنوا  دينًيا، 

تاريخية  روايات  وفق  الإ�سالم،  اأغلبهم 

متطابقة.

»البقيع المصري«.. مقام البدريين ومراقد الشهداء
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اخترع اأحد معاهد الأبحاث الرو�سية جهازا يتيح لأمن المطار 

»�سبوتنيك«  وكالة  ونقلت  الخفاء.  في  الم�سافرين  فح�س 

اأبحاث  معهد  عام  مدير  ماكاروف  كيريل  عن  المحلية 

الت�سالت الال�سلكية البعيدة الذي اخترع الجهاز وبداأ العمل 

الأ�سعة  ي�ستخدم  ل  المبتكر  »الجهاز  اإن  قوله  ت�سنيعه  في 

ال�سينية )رونتغن(«.

اأن »العاملين به ب�سدد �سنع الجهاز  اإلى  واأ�سار مدير المعهد 

الذي يمّكن اأمن المطار من فح�س النا�س في الخفاء من دون 

اأن يعلموا اأنهم تحت الفح�س«.

بوا�سطة  الفح�س  يترك  لن  ال�سينية  الأ�سعة  من  العك�س  وعلى 

هذا الجهاز اآثارا جانبية على �سحة الإن�سان، ح�سب الم�سدر 

نف�سه.

جهاز  �سناعته  تمت  الذي  الجهاز  اأن  المعهد  مدير  واأ�ساف 

يمكن  ما  اإلى  بتطويره  بالمعهد  العاملون  ويقوم  مختبري، 

اأن  المفرو�س  ومن  النوع..  هذا  من  اأجهزة  لطالبي  عر�سه 

ينجزوا العمل قبل نهاية العام الحالي«.

وتوجد اأجهزة مماثلة في المطارات ومحطات ال�سكك الحديدية 

الآن ولكنها ت�ستخدم الأ�سعة ال�سينية.

روسيا.. جهاز يفحص
 المسافرين دون أن يشعروا

بين  الأولى عالميا  المرتبة  الغازية،  للم�سروبات  احتلت �سركة »كوكا كول« 

اأكبر ملوثات البال�ستيك، للمرة الثانية على التوالي.

وو�سحت منظمة »ال�سالم الأخ�سر« )غرين بي�س( المعنية بحماية البيئة في 

تقرير لها، الأربعاء، اأنها اأطلقت حملة للتخل�س من النفايات البال�ستيكية 

بعنوان »تحرر من البال�ستيك« في 51 دولة.

واأ�ساف التقرير، اأنه خالل الحملة تم تجميع  476 األفا و423 قطعة نفاية 

بال�ستيكية، منها 11 األفا و732 قطعة بال�ستيكية تحمل �سعار �سركة »كوكا 

كول«.

في  »ن�ستله«  و  الثانية،  المرتبة  احتلت  »بيب�سي«  اأن  اإلى  المنظمة  واأ�سارت 

المرتبة الثالثة، كاأكبر ال�سركات المنتجة للمخلفات البال�ستيكية.

ولفت التقرير اإلى اأن معظم المواد البال�ستيكية يتم اإلقاوؤها في المحيطات 

بقارة اآ�سيا، م�سيفة اأن العوامل الرئي�سية للتلوث البال�ستيكي هي ال�سركات 

العالمية الأوروبية والأمريكية.

ت�سنيعها  تم  زجاجة  اأول  اأنتجت  اأنها  كول«  »كوكا  �سركة  اأعلنت  وموؤخرا، 

المحيطات،  من  جمعه  تم  لبال�ستيك  التدوير  اإعادة  عملية  با�ستخدام 

البكارة«،  »درجة  اإلى  واإعادتها  ال�سوائب  من  البال�ستيكية  المواد  وتجريد 

بحيث يمكن ا�ستخدامها مرة اأخرى لتعبئة المواد الغذائية والم�سروبات.

العام  الوعي  زيادة  بعد  البال�ستيك،  تدوير  اإعادة  معدلت  وارتفعت 

بالتهديدات التي ت�سكلها على محيطات العالم، والكائنات الموجودة فيها.

»كوكا كوال« األولى عالميا
 في مخلفات البالستيك
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ي�سارك �سنويا الآلف في العا�سمة المك�سيكية 

لالحتفاء  الموتى«،  »يوم  بمهرجان  »مك�سيكو« 

عن  رحلوا  الذين  والأجداد،  الأقارب  بذكرى 

الدنيا.

عرو�س  تنظيم  المهرجان،  فعاليات  وتتخلل 

اأقنعة  فيها  الم�ساركون  يرتدي  وم�سيرات، 

من  م�ستوحاة  الأموات،  تحاكي  واألب�سة 

خو�سيه  الراحل  المك�سيكي  الفنان  ر�سومات 

غوادالوبي بو�سادا.

اأرواح  اأن  المهرجان،  في  الم�ساركون  ويعتقد 

مكسيكيون يحتفون بأجدادهم وأقاربهم 
في »يوم الموتى«

الموتى تهبط اإلى الأر�س مرًة كل �سنة، وي�سعون 

ال�سموع، وتقديم  اإ�ساءة  عبر  تكريمهم  اإلى 

اإ�سافًة  لديهم،  مف�سلة  كانت  التى  الماأكولت 

اإلى و�سع اأكاليل زهور على قبورهم.

والرق�س،  بالمو�سيقى،  المك�سيكيون  ويحتفل 

ويعتقدون  تمثيلية،  جنائزية  مواكب  وتنظيم 

اأن ذلك يربطهم باأجدادهم الموتى، وتراثهم 

المتوارث.

المصدر: األناضول
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يحت�سن مركز »MoMA PS1« الفني في ولية 

حرب  ل�سور  معر�سا  الأمريكية،  نيويورك 

الخليج الثانية التي جرت عام 1991 والأحداث 

من  �سورة،   300 وي�سم المعر�س  تلتها،  التي 

اإنتاج 82 فنانا من العراق والعالم.

وفي ت�سريح قال بيتر اإليا، اإن المعر�س يهدف 

التي دارت  الأمريكيين، لالأحداث  انتباه  للفت 

في المناطق التي �سهدت حرب الخليج، والغاية 

على  الأمريكي  المجتمع  اإطالع  المعر�س،  من 

نظرة الفنانين العراقيين للحرب، وانعكا�سات 

في  والغربي  العراقي  المجتمع  على  الحروب 

الوقت نف�سه.

 وتابع قائال: »بذلنا جهودا كبيرة لتنظيم هذا 

التي  الخليج  حرب  اآثار  ي�سرد  فهو  المعر�س، 

الأمريكية،  المتحدة  الوليات  بقيادة  جرت 

فهذا المعر�س يعد �سردا للتاريخ، كونه يعك�س 

معاناة المت�سررين من تلك الحرب«. 

في مركز  ينظم  المعر�س  اأن  اإلى  واأ�سار 

لن  واأنه  بنيويورك،  الفني   »MoMA PS1«

ُينّظم في مكان اآخر.

ولفت اإلى اأن المعر�س يحظى باهتمام الكثير 

مار�س  مطلع  حتى  و�سي�ستمر  الزوار،  من 

المقبل.

ال�سابق  العراقي  النظام  غزا   1990 عام  وفي 

واعتبرها  الكويت،  ح�سين  �سدام  برئا�سة 

تحالف  تدخل  فيما  لبالده،  الـ19  المحافظة 

واأنهى   ،1991 في  وا�سنطن  بقيادة  دولي 

»عا�سفة  �سّميت  بعملية  اجتياح الكويت  عملية 

ال�سحراء«. 

المصدر: األناضول

8٢ فنانا يسردون 
آثار”حرب الخليج”
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يهدد  كبير  وتحول  خطير،  منعطف  اأمام  ونحن  لكم  اأكتب 

الوطني  وموروثنا  عاداتنا  من  كانت  لطالما  التي  »كرو�سنا« 

في  المحوري  ودورنا  لح�سورنا  مميزة  وعالمة  والح�ساري، 

الأمم المتحدة وغير المتحدة . 

الحديثة  الإعالم  و�سائل  اإلى  يعود  ال�سبب  وطبعا 

والفا�سني�ستات » اهلل ي�سامحهن ب�س« ففي كل يوم ي�سحون 

فيه من النوم يقومون بالترويج لالأطعمة ال�سحية وممار�سة 

جعل  مما  والم�سي،  الريا�سي  والحذاء  »الجيم«  و  الريا�سة 

اأ�سبحت موجودة  الكثير من �سبابنا يقتدي بهوؤلء والنتيجة 

في ال�سوارع �سباب يم�سون بدون اأي كرو�س تذكر. 

على  المحافظة  كيفية  واأجدادنا  اآبائنا  من  نتعلم  اأن  يجب 

كرو�سنا حتى نحافظ عليها من النقرا�س والندثار، وقديما 

الأبي�س  »كر�سك  و  قر�س«،  ي�سوى  كر�س  عنده  »من  قالوا 

يفيدك في يومك الأ�سود«. 

وبالتاأكيد لنا في اأ�سحاب الكرو�س قدوة ومثال �سالح يجب 

اأن نقتدي بهم ونتعلم منهم، فاأ�سحاب الكرو�س تجدهم في 

المادي  ح�سورهم  ولهم  منا�سبة  كل  في  الأمامية  ال�سفوف 

ويركبون  ال�سديد،  وراأيهم  الم�سموعة  وكلمتهم  والمعنوي، 

اأغلى ال�سيارات، ولديهم اأفخم البيوت .

ومن وجهة نظري يجب اأن تكون هناك حملة وطنية يتم فيها 

الم�ساريع  اأ�سحاب  ت�سجيع  ويتم  ال�سحية،  النوادي  اإغالق 

ومطاعم  محالت  من  المزيد  لفتح  والمتو�سطة  ال�سغيرة 

ال�سرائب  من  واإعفائهم  »الم�ساكيك«  و  والبيتزا   »البرجر« 

الجمعية األهلية لحماية »الكروش«

ماهر الزدجالي

وال�ستراطات العديدة التي تطلبها البلدية .

اإيقاف البرامج ال�سحية على التلفزيون  اأولى يتم  ومن باب 

من  الن�سحاب  يجب  الدولي  ال�سعيد  وعلى  والإذاعة، 

وكذلك  حدود«  بال  »ريجيم  جمعية  مثل  العالمية  الجمعيات 

كبير،  ب�سكل  الأغذية  اإنتاج  تح�سر  التي  الدولية  التفاقيات 

وتاأ�سي�س الجمعية الأهلية لحماية »كرو�سنا« واإقامة فعاليات 

نن�سى  اأكثر،  ول  واأطعمة د�سمة   بوفيهات«   « بها  وموؤتمرات 

اأي�سا اإقامة ور�س ودورات تدريبية من قبل اأ�سحاب الكرو�س 

على  المحافظة  في  وتجربتهم  معارفهم  على  لالطالع 

كرو�سهم من النق�سان ،وماهي برامجهم اليومية وخبراتهم 

التي من خاللها يحافظون على كرو�سهم من الندثار.  

الرابعة في  الثورة ال�سناعية  ا�ستخدام مبادئ  ول يمنع من 

ا�سمها  المدار�س  في  ح�س�س  وو�سع  الغذائي  الإنتاج  زيادة 

ح�سة تغذية حتى ن�سهم في اإن�ساء جيل يعتز بكرو�سه ويناف�س 

بها في مختلف المحافل الدولية  ويتبواأ بها اأعلى المنا�سب. 

المليئة  ال�سادقة  والعزيمة  الإرادة  اأمام  م�ستحيل  �سيء  ول 

بكل اأنواع الأطعمة، وعلينا اأن نجعل اأ�سحاب الكرو�س دائما 

والثريد،  »المكبو�س«  على  ونقبل  يوم،  كل  في  اأعيننا  ن�سب 

والب�سبو�سة والمحا�سي بكل اإخال�س وتفانٍ .

جميع  توفر  مدى  هو  المو�سوع  في  الوحيد  التحدي  ويبقى   

الراهنة جعلتنا  القت�سادية  الظروف  الأطعمة في ظل  هذه 

اأ�سحاب  اأما  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  الكرو�س  اأ�سحاب  من 

الكرو�س الكبيرة فقد ورثوها من اآبائهم ربما..!!
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عندما تكون �للحمة �لعائلية في �أق�سى تجلياتها، يكون �لحب 

بقليل  �لذروة  معدل  من  �أعلى  وربما  �لذروة،  بلغ  قد  �لأ�سري 

حينما تجبر �لحياة �لأ�سرَة �لو�حدة على �لتفكك طلبا للرزق 

وفي �سبيل تاأمين �لحياة و�لروح و�لبناء �لأ�سري. 

�ليوم،  لهذ�  ق�ستنا  َبَطَلُة  �ل�سعود«،  »دعاء  عالقة  كانت  هكذ� 

�ألم  فز�د  بع�سهما،  عن  �لكيلومتر�ت  مئات  فرقتهم  بو�لدتها، 

�ل�سوق وجرعة �لحب وحنين �لطفولة، وبين �أمل و�ألم ثم �أمل 

�أ�سبحت َبَطَلة قاهرة في وجه �أكثر �لأمر��س رعًبا بوجهة نظر 

�لمجتمع ل بوجهة نظرها! 

منتصرون.. 
في الحياة

تدعو  الناس إلى السعادة 

دعاء السعود

التي  البلد  في  قبولها  فكان  الأول  الأمل  اأما 

في  والدتها  عملت  حيث  والدتها،  فيها  تعمل 

طيران،  كم�سيفة  »دعاء«  قبول  وتم  ال�سلطنة، 

كنف  في  وت�سبح  فتغفو  اأمهما  الحياة  لت�سرق 

الحنان والأمان والحب الدفين، كنف والدتها.

غفلة،  في  الألم  ليحل  �سريعا،  الوقت  م�سى 

فياأخذ منها اأحنَّ ما تملك، حلَّ ال�سيف الثقيل 

على بنكريا�س والدتها، و�سنفت حينها م�سابة 

رفقة  في  »دعاء«  بقيت  البنكريا�س،  ب�سرطان 

والدتها، تتابع مفارقتها للحياة خطوة بخطوة، 

وتبكي  منه،  �سيًئا  والدتها  لتمنح  القوة  عي  تدَّ

بينها وبين نف�سها، فلي�س من ال�سهل اأن ترقب 

حتى  قطرة  قطرة  الحياة  منها  تقطر  روحا 

اإلى  الطاهرة  روحها  فتفي�س  وتنفد،  تختفي 

من  وكل  »دعاء«  من  بالدعاء  بارئها، محفوفة 

عزَّ عليها، ومنكم اأيها القراء.. اآمين.

الحزن مرض 
ع�سال  مر�س  الحزن  اأن  يقينا  »دعاء«  تدرك 

�سرطان  ذاته،  بحد  ال�سرطان  من  فتكا  اأ�سد 

مع  النف�س  �سرطان  اتحد  فاإذا  اآخر،  نوع  من 

بكت  ُيغلب،  ول  ُيقهر  ل  اأ�سبح  البدن  �سرطان 

ولأيام في  اليوم،  في  ول�ساعات  كثيرا،  »دعاء« 

 عامر بن عبداهلل األنصاري 
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أعلنت السالم مع السرطان فغادرني من غير أذيَّة 
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إذا اتحد سرطان النفس
 مع سرطان البدن أصبح

 ال يُقهر وال يُغلب

١٠ أيام من العزلة في المنزل 
بعد جلسات الكيماوي

اإلى  مرير  بكاء  ال�سنة،  في  ولأ�سهر  ال�سهر، 

الفراق  وطاأة  لتخف  الحياة،  من  الياأ�س  حد 

انك�سارة كبيرة  بعد  تدريجيا، فتوا�سل حياتها 

الفجوة، وبعد م�سح الدموع.

وفي ذات يوم، بداأت بال�سعور بثقل في �سدرها، 

ح�سرة  وفي  يكبر،  ما  �سرعان  �سغير  وورم 

الدكتور طه اللواتي تلقت خبرا ب�سرورة اإجراء 

عملية ل�ستئ�سال الورم، فاأجرت العملية ما ان 

تلقت  اأيام  بع�سرة  وبعدها  الإجراءات،  انهت 

يكون �ساعقا،  اأن  المفتر�س  ات�سال، كان من 

م�سابة  »اأنت  عليها،  بالغريب  يكن  لم  اأنه  اإل 

وقت«  باأ�سرع  التدخل  ويجب  الثدي،  ب�سرطان 

يتكرر،  قد  �سيناريو  من  قلق  رهيب،  �سمت 

واقتراح بعملية اأخرى تطرح ال�سك باليقين.

ال�سبب  هو  المفرط  حزنها  اأن  »دعاء«  اأدركت 

في ما حل بها، لم تبِك، فقد بكت لما ي�ستحق 

على  عزمت  جاأ�س  وبرباطة  �سابقا،  البكاء 

الم�سي قدما نحو العالج، ولم تقلق من العالج 

داخل ال�سلطنة، وباإ�سراف الدكتور طه اللواتي، 

العالم ويجري عمليات  المعروف على م�ستوى 

في اأرقى الم�ست�سفيات العالمية. 

الأحوال،  باأ�سواأ  بها، ومقارنة  لما حل  ارت�ست 

والدتها،  حياة  من  اأغلى  حياتها  تكون  فلن 

ارت�ست اأن تم�سي على العالج وتوكلت على اهلل 

والجتهاد،  وال�سعي  بالعمل  عباده  اأمر  الذي 

فم�ست على بركته �سبحانه. 

بارقة اأمل اأ�سحت ت�سيء بوجهها �سيئا ف�سيئا، 

تتلقى  وبداأت  عنها،  بال�سوؤال  الأ�سدقاء  بداأ 

حولها  من  في  وجدت  والزيارات،  الت�سالت 

من الأ�سدقاء اأهاًل واأن�ًسا ومحبًة، وجدت رعاية 

نف�سية اإ�سافة للرعاية الطبية، وكذلك مراعاة 

للعالج  مجال  لها  فتحت  التي  العمل  جهة  من 

م�سرية  كونها  بين  تفرق  ولم  اكتماله،  حتى 

الجن�سة او عمانية، هنا اأ�سبحت لحياتها معنى 

عالجها  يكون  اأن  حزم  بكل  فقررت  اأجمل، 

ناجحا بم�ساندة من الطاقة النف�سية الإيجابية 

والتي تمنح العالج دفعة م�ساعفة نحو ال�سفاء 

من ال�سقم والبرء من العلة.

بال شعر 
بجل�سات  تارة  العالج،  مرحلة  »دعاء«  دخلت 

تذهب  الراديو،  جل�سات  في  وتارة  الكيماوي، 

وحيدة ب�سيارتها، فعزمها على الحياة، واأملها 

بال�سفاء قوي حدَّ العتماد على النف�س. 

يت�ساقط  �سعرها  بمفعوله،  الكيماوي  ي�سري 

كامال،  �سعرها  تحلق  اأن  فتقرر  بكثافة، 

ملف  في  بها  لتحتفظ  بابت�سامة  ذلك  توثق 

�سكلها،  �سيكون  بكيف  تباِل  لم  الذكريات، 

اأكثر من  النحافة  بم�سيرة  بداأ  الذي  وج�سدها 

اإلى رقم قيا�سي  يوم  الالزم حتى و�سلت ذات 

جمالها  باأن  موؤمنة  كيلوجراما،   38 اإلى  ي�سير 

في روحها، وفي قلبها الناب�س بالحياة اأكثر من 

اأي ان�سان، ول�سان حالها يقول »كوني واثقة من 

نف�سك.. اأنت قوية«. 

واأخذت  ال�سرطان،  مع  ال�سالم  »دعاء«  اأعلنت 

تحاربه بطير اأبي�س دلياًل على ال�سالم، كاأنها 

غير  �سيف  فهو  يرحل،  اأن  باأدب  منه  تطلب 

يجرحها  اأن  ول  تجرحه،  اأن  ل  به،  مرحب 
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ال�سيف  باألم ول �سدمة ول م�ساعفات، فقبل 

في  نية  بال  ورحل  ال�سالم،  بذلك  الم�سوؤوم 

العدوة من جديد. 

ال�سحية  والرعاية  الغادر،  المر�س  غادرها 

»دعاء«  تكون  اأ�سهر  ثالثة  كل  ففي  متوا�سلة، 

في موعد بالم�ست�سفى لإجراء فحو�سات طبية 

للتاأكد من �سالمتها، ويو�سف لها من العقارات 

خطة  في  منتظم  ب�سكل  الوقائية  والأدوية 

طريق  وتوا�سل  اأعوام،  لع�سرة  ت�ستمر  للوقاية 

الوقاية بالبت�سامة والر�سا.

وتتمنى »دعاء« لو بادرت الموؤ�س�سات ال�سحية 

بتعيين طبيب نف�سي يكون مرافقا للمري�س بعد 

�سببا  تكون  ما  والتي غالبا  الكيماوي،  جل�سات 

هذا  يفهم  ولن  وال�سجر،  والياأ�س  الكاآبة  في 

فالطبيب  بال�سرطان،  المري�س  �سوى  ال�سعور 

النف�سي خير من يدعم الجانب المعني حينها. 

مذكرات وكتاب 
اأن  »دعاء«  ا�سطرت  الكيماوي،  جل�سات  في 

عديدة  لأ�سباب  وحدها،  المنزل  في  تكون 

حد  اإلى  ينخف�س  المناعة  م�ستوى  ان  اأهمها 

لها،  كارثة  تكون  قد  ب�سيطة  فاأي عدوى  كبير، 

جل�سات  بعد  المنزل  في  العزلة  من  اأيام   10

مذكراتها،  وتكتب  تجربتها،  ت�سطر  الكيماوي، 

اأدبية، تجارب نف�سية، درو�س تعلمتها،  خواطر 

اأمل في الحياة، تجمع �ستات اأفكارها، فجمعت 

اللغة  ُكِتبت بالنجليزية،  التي  المذكرات،  تلك 

التي تجد فيها راحتها في التعبير، وجمعتها في 

كتاب لم تَر اكتماله بال�سكل المطلوب، لتوا�سل 

الطبعة  كتاب  اإ�سدار  في  اليوم  اإلى  العمل 

الثانية، لتقا�سم النا�س تفاوؤلهم بالحياة، وتمنح 

الحياة  يئ�س من  لكل من  الإيجابية  جرعة من 

�سواء اأكان �سببه تافًها اأو كان �سبًبا ع�ساًل.

أسلوب حياة 
تعلمت بطلة ق�ستنا العديد من الأمور، فكانت 

ان  يجب  ال�سريعة  الوجبات  حياة،  اأ�سلوب  لها 

التركيز  حياتها،  من  اأ�سا�سيا  جزءا  تكون  ل 

المناعة،  قوة  من  يزيد  النباتية  التغذية  على 

فقد بقيت خالل فترة العالج لمدة 6 اأ�سهر ل 

تاأكل اإل الأكل النباتي، كما انها ل تغفل الجانب 

والريا�سة  الن�ساط  من  حقه  وتعطيه  البدني 

والحركة، 30 دقيقة في اليوم اأقل ما يجب اأن 

يمار�س فيها المرء الريا�سة.

في  ت�ستهيه  مما  نف�سها  تحرم  ل  هذا  ورغم 

تحبه،  وما  والبرجر  البيتزا  تاأكل  خاطرها، 

في  واحدة  مرة  وبمتو�سط  باعتدال  ولكن 

الأ�سبوع وبكميات معقولة. 

اكتشفت أنها قوية جدا،
 تحب الكلمة، اجتماعية، 

واكتشفت أهمية األصدقاء

تح�سيرها  والأف�سل  الطازجة،  الع�سائر 

غذائها  برنامج  من  اأ�سا�سي  جزء  بالمنزل، 

اليومي، فال�سحة ل تعو�س، والحياة فيها من 

الجمال ما يكفي اأن ت�سحذ تفاوؤلنا.

حياة  اأ�سلوب  من  ن�سيٌب  »اليوجا«  ولريا�سة 

وتنظيم  الهدوء،  اإلى  تحتاج  لأنها  »دعاء«، 

النف�س وطرد الطاقة ال�سلبية دائما. 

قصص 
خالل فترة العالج، اأ�سبح لـ »دعاء« وقت وفراغ 

اأحبت ان تمالأه بالمفيد، ف�ساركت في فعاليات 

واملها  تجربتها  ت�ستعر�س  كثيرة،  توعوية 

وقوتها، وهي ل زالت في مرحلة العالج، وكانت 

العمانية،  ال�سرطان  لجمعية  قرينة  حينها 

الأمل  النا�س  وتمنح  فعالياتها،  في  ت�سارك 

والطموح والتجربة المفعمة بالتفاوؤل، �ساركت 

وفي  الجمعية،  نظمتها  للم�سي  م�سيرة  في 

فكانت  ال�سلطنة،  احت�سنتها  دولة  موؤتمرات 

وفي  لل�سرطان،  ومحاربة  لمكافحة  ا  حيَّ مثال 

�سعر،  وبال  �سموخ،  بكل  تقف  العالج،  مرحلة 

لتكون ملهمة للكثيرين حتى لالأطباء والدكاترة 

الثقة  مر�ساهم  فقدان  من  يعانون  الذين 

وت�ساوؤمهم من الحياة. 

الجانب اإليجابي 
لكل �سيء في الحياة وجهان، اأو اأغلب الأ�سياء، 

اإيجابي،  جانب  »دعاء«  حياة  في  ولل�سرطان 

اأنها  اكت�سفت  فقد  نف�سها،  اكت�ساف  في  تمثل 

قوية جدا، تحب الكلمة، اجتماعية، واكت�سفت 

النا�س  يت�سارك  اأن  واأهمية  الأ�سدقاء،  اأهمية 

الآخرين،  نفو�س  على  الطيب  والأثر  التفاوؤل 

الطريق  واأن  جميل،  ال�سبر  اأن  وتعلمت 

اأن  عليك  فقط  اأخرى،  مخارج  له  الم�سدود 

تتحلى بالهدوء والتفكير الإيجابي وال�سبر. 

رسالة: 
وبعد ا�ستماع »التكوين« لبطلة الق�سة الناجحة 

ر�سالتها  »دعاء«  ْملت 
َ
اأ المنت�سر،  والكفاح 

»اإذا  قائلة:  الأعزاء،  قرائنا  اإلى  النبيلة 

تعر�ستم اإلى اأي �سيء غير محبوب اأعلنوا معه 

ال�سالم، فلن يوؤذيكم، حتى ال�سرطان، وافرحوا 

بحياتكم، كونوا �سعداء دائما، وار�سوا بما كتبه 

ا، الر�سا  اهلل لكم، حتى واإن كان ابتالء ومر�سً

�سعادة واطمئنان، ول يجب التفكير بيوم الغد 

كثيرا، وتفاءلوا بالخير تجدوه، واحر�سوا على 

طريقة تغذيتكم وتجنبوا الأكالت والم�سروبات 

كثيرا،  ومنت�سرة  معروفة  وهي  ال�سحية  غير 

�سعيدة  اأ�سرة  وابنوا  اأبنائكم  على  وحافظوا 

الم�سوهات، ول تخبئوا �سحكاتكم،  خالية من 

ا�سحكوا في كل فر�سة ت�ستدعي ال�سحك، لأن 

المر�س بالنف�سية اأكثر ما يكون في الأع�ساء، 

ومهما  �سكل  وباأي  حالة  باأي  الأمل  تفقدوا  ول 

كان الو�سع، وانظروا اإلى الجانب الإيجابي في 

كل �سيء، حتما �ستجدوه«.
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تحية وحبا..

و�سالما يعبر الف�ساء اإلى الف�ساء، وبعد..

هل تيممت قبل اأن تقراأ ر�سالتي؟

حبذا لو تفعل ذلك.

�سديقي العزيز..

التي  الدقيقة  الذرات  اأ�سلها،  وهي  التراب،  ذرات  الأر�س  تبتلع 

تفرقها.  اأو  باجتماعها  فيه  تكوين  وهي  الكون  غ�سب  تخ�سى 

ونحن الكبار بحجمنا، على �سطح الو�سيعة، باأماكنها المتكتلة اأو 

اأ�سا�سها، فال نن�سق تجنبا  المنفلقة، نخ�سى الجماعة التي نحن 

ل�سخط من اجتمعوا، ثم نت�سبب لأنف�سنا بالتجذر الذي يل�سقها 

ول  اأفكارنا،  تن�سج  ول  اأغ�ساننا  ترف  فال  واأحكامه،  بالمكان 

ت�سقط اأوراقنا اإل باإذنه و�سروطه.

دون  �سالحا  يكون  لن  فالأول  و�سجاعتها،  فاأ�سها  تحمل  منا  قلة 

الثانية!

اأيها الفريد، والوحيد..

الخوف باأ�سلين، التراجع اأولهما، والتقدم ثانيهما.

وفي كل الأحوال فاإن المدفوع بالخوف ل ي�سبه المدفوع بعزيمته، 

واآخر  بالعاطفة  المحكوم  فهناك  التقدم،  نقطة  في  تقاطعا  واإن 

محكوم بالفكرة وال�سبيل لبلوغها!

للحالتين  الأ�سا�س  المحور  فهو  الثبات  على  نركز  دعنا  لذلك 

لعلمك،  بتراجعه.  وثابت  بتقدمه  ثابت  فهناك  ال�سابقتين، 

تتك�سر  اأن  بعد  كلماته  ت�ستقيم  التردد،  كثير  الثابت  ال�سخ�س 

اأن  اأريدك  والتراجع.  الإقدام  بين  الم�سافة  في  الكثيرة  �سكوكه 

والثبات،  التردد  حجم  باختالف  ال�سخ�س  هذا  جميعنا  تتذكر، 

وبيننا من ل يجيد تقييم المواقف فيعمد لنتزاع نف�سه من تعب 

رسائل إلى صديقي السري

مروة يعقوب

الجتهاد اإلى منطقة الراحة والك�سل الذي قد يتمدد ملء الخوف 

القابع بنف�س كل اإن�سان يخ�سى الف�سل!

اإلى ر�سالة اأخرى..

نف�سك

العزيز، الأوحد

�سديقي..

كلما هداأ الطريق تفرعت عن ر�سيفه �ساحة ممتدة، فاأميل ميل 

الخيل للعدو حتى اأ�سيع ثانية. يغفر اهلل ثم يهبني عالمة تعيدني، 

لكنني عند كل عودة اأ�سجر الثبات فاأنحني.

هل يتفهم الطريق تركي له ثم عودتي؟

واأنت..؟

هواة  لكنة  اأو  اأفهمك«  »اإني  عدوى  الآن  حتى  ت�سبك  لْم  لَم 

الت�سخي�س والتمحي�س »اأعرفك اأكثر مما تعرفين نف�سك«؟

وفهمهم  بنا،  معرفتهم  يزعمون  منا،  كل  حياة  في  هوؤلء  يمر 

الثامنة  بلغت  اأني  والغريب  نفعل،  مما  اأكثر  وحالتنا  لأمزجتنا 

والع�سرين ومع كل �سنة اأ�سعر بالتوتر والت�ستت اأكثر من �سابقتها، 

واأدرك باأن لي نف�سًا ل اأفهمها!

ول اأنكر باأنني في مواقف بعينها، اتخذت قرارات لأخالف توقعات 

اأفكر  باأنه ي�ستطيع توقع ما  الآخرين، واأبتر ادعاء كل من يعتقد 

به.

تعَلْم؟ يقلقني با�ستمرار �سعوري المتذبذب تجاه الأ�سياء وربما 
َ
اأ

الأخذ  مع  »الآن«..  بعد  اأحبه  ل  قد  »الآن«  اأحبه  فما  الأ�سخا�س، 

لكنني  ومازلت!  اأحببتها  لطالما  اأ�سياء  هناك  اأن  العتبار  بعين 

تتغير فال ن�سل  المعطيات ذاتها  اأن  قناعة لذعة،  اإلى  خل�ست 

اإلى حالة ثابتة ثباتا مطلقا!
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طوروا منتجاتهم ومتفائلون بخير النخلة

منتجو التمور يتطلعون 
إلى الدعم.. وسوق دائم

لما  وذلك  �لقدم،  منذ  بالإن�سان  عمان  �سلطنة  في  �لنخيل  �أ�سجار  زر�عة  �رتبطت 

كانت تمثله �لنخلة من �أهمية كبيرة ول تز�ل في حياة �لمو�طن �لعماني، �إذ دخلت 

جزئيات �سجرة في تركيبة بيته �لقديم، ف�سال عن ثمارها �لتي تمثل م�سدرً� غذ�ئيا 

للما�سية. وتتنوع ثمار  �لتالف منها ي�ستخدم كغذ�ء  �إن  �لعمانيين، وحتى  مهمًا لدى 

هذ�  �نتهاء  ،وعند  �لقيظ  مو�سم  بد�ية  عند  ُرطب  �سكل  على  فتكون  �لنخيل  �أ�سجار 

�أ�سجار  ف�سائل  بتنوع  كذلك  �لتمور  وتتنوع  تمورً�،  ت�سبح  تخزينها  �لمو�سم  وبعد 

و�لفر�س.  و�لبرني  و�لهاللي  و�لخ�ساب  و�لخال�س  �لخنيزي  �أ�سهرها  ومن  �لنخيل 

�أ�سناف عديدة تختلف في �ل�سكل و�لطعم و�لجودة، فالنخلة موروث ح�ساري يجب 

و�لمنتجين  �لمز�رعين  من  بعدد  �لتكوين  �لتقت  �لأجيال.  عبر  عليه  �لمحافظة 

و��ستخدمت  �لت�سكيالت  من  �لعديد  في  �أدخلت  �لتي  بالتمور  منتجاتهم  �لحافلة 

�لتمر،  با�ستخد�م  �ل�سكر  �إ�سافة  �لبع�س عن  ��ستغنى  �لماأكولت فبها  �لكثير من  في 

�إ�سافة �إلى �ل�ستخد�مات �لعديدة للتمور لنجد �أننا �أمام ت�سكيلة و��سعة من �لأ�سناف 

و�ل�سناعات �لتي تعتمد على �لتمور.

  استطالع: شيخة الشحية
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سياسة المحيطات الزرقاء
لتمور  )الأفالج  من  النعماني  اأحمد  يذكر 

ال�سيافة( اأن الموؤ�س�سة الخا�سة بهم ل ت�سعى 

لأنهم  باآخر،  اأو  ب�سكل  الآخرين  مناف�سة  اإلى 

يتبعون �سيا�سة المحيطات الزرقاء التي تن�س 

والتميز،  والتجديد  التطوير  عن  البحث  على 

البداع  من  مختلف  محيط  في  والبحار 

الآخرين  مناف�سة  في  التفكير  وباأن  والبتكار، 

ما هو اإل اهدار للوقت واإنما التفكير الحقيقي 

تطوير  اأجل  من  الوقت  ك�سب  كيفية  في  هو 

العمل.

بهذا  نعتز  الحقيقه  »في  النعماني:  واأ�ساف 

نجد  لذلك  الثمين،  والكنز  ال�سخم  المنتج 

من ال�سروري الهتمام به وايجاد مهرجانات 

�سخمة تحت�سنه وتحت�سن المزارعين والتجار 

أحمد النعماني: 
نتبع سياسة المحيطات الزرقاء 

للتطوير والتجديد والتميز

ناجية التوبية:
 المزيد من المهرجانات لتعريف 

الناس بنا وبمشاريعنا

حميدة العسرية:
 أهمية التمور وفوائدها 
تستحق العناء والتعب

اأتمنى  اأنني  كما  الم�سروع،  هذا  في  العاملين 

هذه  دائم  ب�سكل  توفر  عامة  اأ�سواق  ايجاد 

واختيار  وجوده،  فيها  يقل  اأماكن  في  التمور 

وعمل  المهرجانات،  لإقامة  منا�سبة  اأماكن 

التمور  عن  للترويج  كبيرة  اإعالمية  حمالت 

تقت�سر  ل  واأن  المهرجانات  هذه  في  العمانية 

ال�سنة الواحدة على مهرجان واحد فقط«.

أماكن مخصصة
)م�سقطية(:  �سركة  من  التوبية  ناجية  وقالت 

ُتعرف  التي  المهرجانات  من  المزيد  »نريد 

في  فالم�ساركة  وبم�ساريعنا،  بنا  النا�س 

المهرجانات التي تهتم بالتمور ت�ساعد النا�س 

والمنتجات  الموؤ�س�سات  على  التعرف  في 

بيننا  فيما  تعاونًا  نحقق  اأن  يمكن  وبالتالي 

والم�ستري،  البائع  بين  العامة  الفائدة  فتتحق 
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عديلة أحمد سلطان: 
نعاني من اختيار

 المكان المناسب

خالد المعمري: تهيئة أسواق 
تحتضن منتجاتنا وال مانع من 
أن نساهم لتحقيق هذا األمل

المهرجانات  تقوم  باأن  اأنوه  اأن  اأود  اأنني  كما 

اأماكن مخ�س�سة ومنا�سبة لنا كموؤ�س�سات  في 

�سغيرة ومتو�سطة وكذلك لزوار المهرجانات«.

مشروع لم ينجح
)ق�سر  �ساحبة  الع�سرية  حميدة  وقالت 

البداية  في  ينجح  لم  م�سروعها  باأن  الكرام( 

واأهميتها  فالتمور  واجتهدت،  ثابرت  ولكنها 

اإلى  بعدها  فانتقلت  والتعب  العناء  ت�ستحق 

الم�سروع من هناك، وتقدم  لتعمل على  البيت 

حميدة العديد من المنتجات التي ت�سيف اإليها 

التمور والدب�س بعيدا عن اإ�سافة ال�سكر العادي 

مثل الكعك، كما تقدم منتجاتها في ت�سكيالت 

مميزة للهدايا و�سهلة الحمل في ال�سفر وتقول 

اإن اأغلب زبائنها من ال�سياح الأجانب. م�سيفة 

اأنه من ال�سروري الهتمام بالمهرجانات التي 

في  المهرجانات  هذه  تقام  واأن  بالتمور  تعنى 

والتنظيم  الترتيب  حيث  من  منا�سبة  اأماكن 

وخدمات المطاعم.

غياب الترويج
)حديقة  من  �سلطان  اأحمد  عديلة  تقول 

التمور  مهرجان  في  »�ساركت  الهدايا(: 

هذه  اأن  واأجد  ال�سبع،  ن�سخه  في  العمانية 

نعاني  ولكننا  لنا،  كبيرة  اإ�سافة  الم�ساركات 

هذه  لقامة  المنا�سب  المكان  اختيار  من 

اإلى  مكان  من  النتقال  فعملية  المهرجانات 

اأنه من الأف�سل  اأجد  الزوار لذلك  اآخر ت�ستت 

ليعتاد  ومعروف  محدد  مكان  هناك  يكون  اأن 

واأ�سافت: »من خالل م�ساركتي  النا�س عليه«. 

الترويج  اأن  اأجد  العمانية  التمور  مهرجان  في 

وو�سائل  الإعالمية  المحطات  عن  غائب 

في  يرغب  فالجميع  الجتماعي  التوا�سل 
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عبداهلل الراشدي:
 إقامة المهرجانات في أماكن 

مالئمة وقريبة من الخدمات العامة

ماجد البوسعيدي:
 إيجاد سوق خاص بالتمور 

داخل السلطنة وخارجها

التمور خا�سة الذين ل يتوفر في مناطقهم فال 

يجدونه، لهذا من ال�سروري الهتمام بالترويج 

للمهرجانات واإيجاد فر�س اأكثر لإقامتها«.

قلة الدعم
علي  بن  خالد  يقول  الجوهرة(  )تمور  ومن 

المعمري الذي يعمل في ق�سم خ�س�سه داخل 

طحينية  اأقدمها  التي  المنتجات  »من  منزله: 

اأ�سيف  ال�سيالنية  والقهوة  ال�سوداني  الفول 

الخالي  والزنجبيل  الخا�سة  مكوناتي  لها 

اإلى  الحقيقة  في  ونطمح  ال�سافات،  من 

واأن  بالتمور  الخا�سة  بالمهرجانات  الهتمام 

لأن  العام،  في  واحد  مهرجان  على  يقت�سر  ل 

هذه المهرجانات عامل جاذب لل�سياح فمنهم 

ويقبلون  التمور  عن  يبحثون  الذين  الكثيرون 

التراثية  تغليفاتها  في  وهي  �سرائها  على 

العمانية«. 

المعنية  الجهات  »نطالب  المعمري:  واأ�ساف 

والتجار  للمزارعين  اأف�سل  اأماكن  بايجاد 

لعر�س منتجاتهم فمنهم من يعتمد على التمور 

كم�سدر رزقه فقط لذلك لبد من تهيئة اأماكن 

اأن  من  مانع  ول  منتجاتنا  تحت�سن  اأ�سواق  اأو 

ن�ساهم في دفع مبالغ مي�سرة في تحقيق هذا 

الأمل، وفكرة البتكار والتطوير �سرورية جدا 

فنحن نفتقر للدعم الحقيقي في هذا المجال«.

التعارف والتعاون
)نخل  من  الرا�سدي  �سعيد  بن  عبدهلل  اأما 

ل�سناعة التمور العمانية( فتحدث عن �سرورة 

الم�ساركة في المهرجانات مثل مهرجان التمور 

وغيرها  عمانية  ابداعات  ومهرجان  العمانية 

التي تهتم بالتمرة لما في هذه المهرجانات من 

ت�سويق وترويج وتعاون وم�ساركة بين المنتجين 
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علي السليمي:
 نوفر منتجًا عمانيًا أصياًل

سامي الهدابي: 
الترويج مهم جدا

من  وي�سترونها  التمور  يتبادلون  فهم  للتمور، 

تكون    اأن  اإلى  ويدعو عبداهلل  البع�س،  بع�سهم 

وقريبة  مالئمة  اأماكن  في  المهرجانات  هذه 

من الخدمات العامة.

توسع في المعروضات
اإنه  البو�سعيدي  حمد  بن  ماجد  المزارع  وقال 

منتجات  ومن  المجال  هذا  في  بالعمل  يفخر 

النكهات  من  خالية  يقدمها  التي  التمور 

من  العديد  اإليها  الم�ساف  التمور  اإلى  اإ�سافة 

اإلى اإر�ساء زبائنه وتلبية  النكهات، فهو ي�سعى 

المنتجات  من  ولديه  اأكبر  ب�سكل  رغباتهم 

الكثير.  منه  يبيع  الذي  الجبل  ورد  ماء  اأي�سا 

وقال عن الم�ساركة في المهرجانات اأنها ذات 

تو�سيع  في  المزارعين  لت�ساعد  كبيرة  اأهمية 

البو�سعيدي  وطالب  ومنتجاتهم  معرو�ساتهم 

داخل  بالتمور  خا�س  �سوق  بايجاد  اأي�سا 

ال�سلطنة وخارجها.

مهرجانات طوال العام
البو�سعيدي قائال: »نحن بحاجة  وتحدث علي 

م�ستمرة  بالتمور  تعنى  اأكثر  مهرجانات  اإلى 

المنتجين  ي�ساعد  الأمر  فهذا  العام،  طوال 

والمزارعين على بذل مزيد من الجهد والوقت 

ويعود عليهم بفائدة اأكبر، لأنهم �سيجددون من 

اأي�سا،  المنتجات  في  وينوعون  العر�س  طرق 

اإ�سافة اإلى اأن هذه المهرجانات فر�سة لتبادل 

الأفكار والت�سويق وتحقيق المناف�سة ال�سريفة«.

منافسة صحية

ومن )ُتميرات( قال علي بن من�سور ال�سليمي: 

لنكون  الم�ساركات  عن  نبحث  دائما  »نحن 

اأ�سياًل  عمانيًا  منتجًا  نوفر  لأننا  حا�سرين 

عدم  ي�ستكي  ممن  الكثير  وهناك  ومطلوبًا، 

توافره في مناطق معينة لذلك نرى اأن الإهتمام 

بمهرجانات التمور �سروري و�سروري جدا واأن 

حا�سرة  وال�سحية  ال�سريفة  المناف�سة  تكون 

ولي�س  تنوعًا  هناك  اأن  النا�س  ي�سعر  وبالتالي 

هناك من �سخ�س اأو بائع متحكم في ال�سوق«. 

منا�سبة  اأماكن  اختيار  المهم  »من  واأ�ساف: 

من  بالتمور  الخا�سة  المهرجانات  لإقامة 

النا�س  من  والقرب  والتنظيم  الترتيب  حيث 

الأبواب  من  واحدة  فهي  العامة،  والخدمات 

بين  الكبيرة  للفائدة  المجال  تفتح  التي 

البائعين والم�سترين وحتى العاملين فيها«.

الترويج مهم

الخزامى(  )دار  من  الهدابي  �سامي  وقال 

فهم  مهم جدا  التمور  منتجي  بين  التعاون  اإن 

الم�ساركة  اإلى  دائما  وي�سعون  كثيرا  يتبادلونه 

عن  الترويج  اأهمية  وذكر  المهرجانات.  في 

تكون في  وباأن  ال�سحيح  بال�سكل  المهرجانات 

اأماكن منا�سبة ووا�سعة بدل من توزيع الأركان 

ال�سغيرة في المعار�س مثال.
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أين مقال الشهر القادم؟

شيخة الشحية

أي عمر يليق بك؟

 )125(

ال�سوق يداعب قلبي

ا�ستدعيك في اأحالمي 

وفي يقظتي..

)126(

يوم ما، ربما قريبا، �سياأتي

�ساأخبرك بما اأ�سعر به.

اأعلم، �ستن�ست لي

وكاأنه لي�س في الوجود،

اإل اأنا..

)127(

ل اأريد للعمر اأن يفوت بدونك

كيف ع�ساي اأن اأخبرك بهذا الأمر؟

هل ت�سغي اإلّي؟

هل ت�سمعني؟

)128(

يا ترى!

اأي عمر..

يليق بك؟

)129(

اأرغب اأن اأفتتح ر�سالتي هذه بكلمة،

ل اأريد اأن يقراأها اأحد..

هذه  غير  �سفحة..  في  �ساأكتبها  لذلك 

ال�سفحة،

اأنت فقط، قارئها الوحيد.

)130(

دعني اأخبرك اأمرًا..

قبلك، لم يكن عمري مزهرا

معك، اأ�سبح العمر ربيعا..

عنها ويهتمون بها.

كل  اأقول  �سهر،  كل  ترافقني  الحيرة  ولأن 

الأخير،  المقال  هو  المقال  هذا  باأن  مرة 

و�ساأتوقف عن الكتابة، ولكن هناك �سيء ما 

بداخلي ي�سرخ برف�س هذه الفكرة، كما اأن 

هناك َمن ي�سجعني كثيرا على ال�ستمرار، 

بالتعلم،  بالتحدي،  الإبداع  لي  فيقول 

بالقراءة  ويذكر  ويعود  والجد،  بالمثابرة، 

مجددا، كما اأن هناك َمن قال لي اأنا اأحترم 

فكان  قلم  �ساحبة  وباأنني  القلم  �ساحب 

لكلمته وقع خا�س على قلبي قبل قلمي.

�ستطاردني  حقا  هل  هذا،  كل  بعد  والآن 

�ساأترك  هل  الكتابة؟  عن  النزوح  فكرة 

�سفحتي خالية يوما ما؟!

من  الإكثار  فكرة  اأن  اأعتقد  اأظن.  ل  ل، 

اأكثر،  تطاردني  اأن  يجب  التي  هي  القراءة 

حتى ل اأقع مجددا في حيرة، فهي تطاردني 

مليء  ومكتبي  النترنت،  اأت�سفح  حينما 

الوقت،  بع�س  لأمنحها  المترقبة  بالكتب 

الركود  من  اأحررها  اأن  تريدني  فقط 

وال�سكون، تريد اأن اأقلبها بين يدّي، لت�سل 

الحيرة  فتغادرني  اأفكاري  اإلى  اأفكارها 

اللعينة.

�سيكون  ماذا  في  التفكير  وعند  �سهر،  كل 

النقا�س الجديد الذي �ساأطرحه في المقال 

اأحاول  الأفكار،  بين  كثيرا  اأبحث  القادم، 

�سريعا  مارة  وهي  منها  بواحدة  اأم�سك  اأنا 

في تخيالتي. في الحقيقة تنتابني الحيرة 

عنها  الحديث  ليكون  منها  واحدة  لأنتقي 

ل  غالبا  اأجدني  ولكن  البداية،  في  �سهال 

اأريد اأن يكون الطرح �سهال في النهاية.

قبل  ال�سهر  هذا  بمقال  التفكير  بداأت 

الأفكار  اأ�سبق  لعلي  عادتي،  وهذه  موعده 

مقال  اأين  مديري  ي�ساألني  ل  حتى  بواحدة 

ال�سهر القادم؟ ولكن كعادته �سبقني فجاء 

�سوؤاله كالعادة: اأين مقال ال�سهر القادم؟.

بداأت الحيرة معي، واأنا في الحقيقة اأحتار 

في كل مرة ربما لأنه لي�س لي عمر طويل في 

مراحلي  في  نف�سي  واأرى  المقالت،  كتابة 

الأ�سباب  من  واحد  وربما  منها،  الأولى 

كثيرا.  اأقراأ  ل  اأنني  هو  للحقيقة  الأقرب 

ففي الكثير من الأوقات التي اأت�سفح فيها 

بالقراءة،  ين�سح  الجميع  اأجد  النترنت 

عنها،  تكتب  التي  المجالت  في  خ�سو�سا 

اأو في المجالت التي ت�ستطيع فيها الو�سول 

في  معهم  تت�ساور  كاأن  مثال  القراء،  اإلى 

القراءة  يحبون  التي  والنقا�سات  الأفكار 

طـالء.. حـروف
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التقليدي  البخور  امتزج  الع�سور،  مر  على 

ا�سم  وارتبط  اليومية،  ال�سوماليين  بحياة 

بونت«  »بالد  اأو  الطيب«،  »بالد  بـ  ال�سومال 

كما اأطلق عليه قدماء الم�سريين، الذين كانوا 

�سمال  »بونتالند«  منطقة  من  البخور  يجلبون 

اأغرا�س  في  ل�ستخدامه  ال�سومال،  �سرق 

عديدة، اأبرزها تعطير معابدهم.

البخور التقليدي في الصومال.. 
للجميع عطرٌ وللنساء رزٌق

وتعتبر �سناعة البخور التقليدي في ال�سومال 

عماًل ن�سائيًا بامتياز، فالمراأة ال�سومالية هي 

المكونات،  اأ�سرار  وتعرف  وت�سنع  تح�سر  من 

ما جعل المهنة حكًرا عليهن مند زمن بعيد.

السر في الحرفية
من  »مدينة«  ت�ستقبل  �سباح  كل  اإ�سراقة  مع 

مختلفة،  باأنوع  تقليدي  بخور  طلبات  زبائنها 

لتنفيذ  بناتها،  بين  الأدوار  بتق�سيم  وتنهمك 

اأكبر عدد ممكن من الطلبات، بوا�سطة اأدوات 

تقليدية تنتج اأنواًعا مميزة من البخور.

الخام  المواد  تحوي  التي  الأواني،  �سجيج 

منزل  �ساحة  في  ينت�سر  البخور،  ل�سناعة 

منذ  المهنة  هذه  في  تعمل  وهي  »مدينة«، 

اأ�سرتها  منها  وتعيل  عقود،  ثالثة  من  اأكثر 

في بيت متهالك غرب �لعا�سمة مقدي�سو ت�ستوقفك ر�ئحة زكية تجبر �لمارة 

بجو�ر منزل �لمر�أة »مدينة حاج مجبرة« على �للتفاف ولو قلياًل تجاه �لمنزل، 

�ل�سوماليين،  منازل  رو�ئحه  �لذي ل تخلو من  �لتقليدي،  �لبخور  لتتبع طيب 

رغم غزو �لعطور �لم�ستوردة.
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منها  تعاني  �سعبة  معي�سية  ظروف  ظل  في 

ال�سوماليات.

قالت  بحذر،  المعطرة  المواد  تمزج  وهي 

ول  كانت  المهنة  »هذه  اإن  لالأنا�سول  »مدينة« 

قبل  ورثتها  اأن  مند  الأول  رزقي  م�سدر  تزال 

عقود عن عمتي، ورغم تطورها وتعدد اأ�سنافها 

الخام، اإل اأنها ت�سكل �سر حياة اأ�سرتي و�سمان 

لقمة عي�سها«.

�سناعتها  �سهولة  عن  النظر  »بغ�س  وتابعت: 

الخام  المواد  خلط  اأن  اإل  للم�ساهد،  بالن�سبة 

يتطلب حذًرا وحرفية واإتقاًنا ومعرفة بمكونات 

العود  حطب  مزج  يتم  حيث  منها،  كل  ون�سب 

وترب الم�سك واللين والعنبر والجابي والظفر 

بجانب اأنواع مختلفة من العطر«.

تبداأ  عديدة،  بمراحل  البخور  �سناعة  تمر 

باإ�سعال نار هادئة وو�سع قدر مع الماء وكمية 

من ال�سكر، ح�سب الحاجة.

م�سحوق  ليو�سع  الماء،  غليان  حتى  ُينتظر 

مختلط مكون من حطب العود وتراب الم�سك 

الم�ستخرج من  والظفر  والعنبر وجابي  واللين 

اإلى  لتتحول  العطر،  من  واأنواع مختلفة  البحر 

معلنة  زكية،  رائحة  منها  تفوح  �سلبة  مادة 

اكتمال مرحلة ت�سنيع البخور على �سكل ج�سم 

مربع �سلب كبير.

وفي مرحلة تقطيع مادة البخور ياأتي دور اأفراد 

تقطيع  يتم  حيث  الفتيات،  وخا�سة  الأ�سرة، 

مربعات  �سكل  على  مقيا�س  ح�سب  البخور 

بال�ستيكية،  اأكيا�س  في  تعبئته  لتتم  ومثلثات، 

ومن ثم بيعه في الأ�سواق والمنازل.

صناعة متوارثة
ل تعد م�ساركة اأفراد العائلة في �سناعة البخور 

بل  الت�سنيع،  مراحل  لتذليل  م�ساعدة  مجرد 

حفاًظا  المهنة،  تلك  الفتيات  لتوريث  و�سيلة 

على ثقافة الأجداد داخل الأ�سرة، التي تعتمد 

عليها كم�سدر رزق لها.

تكت�سب  �سنوات،  مدار  على  اآخر  بعد  يوًما 

عائلة  في  ال�سغرى  البنة  محمد،  فاطمة 

في  جديدة  وطرق  باأ�سناف  معرفة  »مدينة«، 

�سناعة البخور، مع تطور الحياة.

تلعب  كانت  »اأمي  لالأنا�سول:  فاطمة  وقالت 

لعائلتنا،  المهنة  هذه  توريث  في  كبيًرا  دوًرا 

حتى  المهنة  اأخواتي  معظم  تمتهن  حيث 

بع�س  ل�سد  منها  ويرتزقن  زواجهن،  بعد 

احتياجاتهن«.

اأقدم  اأن  وعلي  اأمي،  عمر  »تقدم  واأ�سافت: 

لزبائنها كل ما يحتاجون اإليه.. اأقدم لهم �سيًئا 

باحترام  تحظى  التي  اأمي،  غرار  على  مميًزا 

كبير في هذه ال�سناعة التقليدية«.

البخور  �سناعة  تمتهن  عديدة  اأ�سر  وثمة 

التقليدي في ال�سومال، والتي غالًبا ما تتم في 

المنازل، لكن نوعية البخور والمواد التي تدخل 

الأ�سر  تلك  بين  الفارق  ت�سنع  �سناعته  في 

لجذب الزبائن.

استخدامات متعددة
الم�ستلزمات  اأهم  اأحد  هو  التقليدي  البخور 

الأ�سا�سية في جميع مناحي الحياة الأ�سرية في 

ال�سخ�سية،  الحتياجات  من  بدءاً  ال�سومال، 

و�سوًل اإلى المنا�سبات، ول تخلو منه المنازل، 

حيث يتم تطييبها به، خا�سة في الليل.

التقليدي،  البخور  تف�سل  ح�سن،  مريمة 

ا�ستخدام  »ثقافة  اإن  لالأنا�سول  قالت 

الأ�سر  بين  منت�سرة  لتزال  التقليدي  البخور 

ال�سومالية، التي تتوارثها جياًل بعد اآخر، وهو 

ما �ساهم في ت�سبث الأ�سر بالبخور التقليدي، 

رغم كثرة الم�ستورد«.

واأ�سافت اأن »البخور التقليدي له ا�ستخدامات 

المنازل  في  ي�ستخدم  ما  فمنه  متعددة، 

بجانب  والولئم،  كالأعرا�س  والمنا�سبات، 

تطييب المالب�س، وخا�سة الن�سائية، ولكل ق�سم 

نوعه الخا�س من البخور، الذي يختلف ح�سب 

المواد الخام والكمية المخ�س�سة له«.

التوقيت،  ح�سب  البخور  ا�ستخدامات  وتختلف 

لتعطير  الم�سائية  الفترة  في  ُي�ستخدم  اإذ 

المنازل، عبر مبخرة مجمرة تو�سع في اإحدى 

زوايا المنزل اأو خلف ال�ستائر.

مكعبات  ح�سو  خالل  من  المالب�س  وُتعطر 

واإبقائها  المالب�س  حقائب  داخل  البخور  من 

اأبخرة  المنا�سبات  وت�ستخدم في  لمدة معينة، 

مظاهر  من  كمظهر  الأجواء،  لتعطير  مجمرة 

الترحيب بال�سيوف.

التقليدي والمستورد
قالت عائ�سة نور، تاجرة بخور، لالأنا�سول، اإن 

الم�ستوردة  العطور  يتحدى  التقليدي  »البخور 

رغم  قوًيا  مناف�ًسا  يعد  حيث  الخارج،  من 

الأ�سواق  تجتاح  التي  الحديثة  العطور  تنوع 

والمنازل«.

اأمام  التقليدي  البخور  �سمود  واأرجعت 

متجذرة  ثقافة  ي�سكل  »كونه  اإلى  الم�ستورد 

جودته  بجانب  الأجيال،  تتوارثها  القرون  عبر 

الربح  بهدف  �سناعته  تتم  ل  حيث  الخارقة، 

فقط، واإنما لكونه ثقافة تنفث روائح زكية على 

حياة ال�سوماليين«.

فاإنه  البخور  ب�سناعة  مخت�سات  وبح�سب 

يتميز بجودته، حيث ل تفارق رائحته المنازل 

والمالب�س نحو ثالثة اأو اأربعة اأيام، ول يت�سبب 

بح�سا�سية لم�ستخدميه، بينما ل ت�سمد رائحة 

�ساعات  �سوى  الم�ستوردة  والبخور  العطور 

التي  الح�سا�سية  بجانب  يوًما،  الأكثر  على  اأو 

على  اأو  المنازل  في  ر�سها  اأثناء  تت�سببها 

الج�سم.

وح�سب النوع والمكونات والكمية، تتراوح اأ�سعار 

بين  ال�سومالية  الأ�سواق  في  التقليدي  البخور 

220 األف �سلن �سومالي )10 دولرات( و110 

األف �سلن )5 دولرات( اأو اأقل.

المصدر: األناضول

تختلف استخدامات البخور 
حسب التوقيت والتقليدي 

يصمد أمام المستورد
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»العنوس«
يطارد شباب اليمن
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نتيجة  الزواج  عن  اليمني  ال�سباب  ويعزف 

ظل  في  خا�سة  الم�ستقبل،  من  للتخوفات 

الو�سع الراهن التي يعاني منه اليمن، وهو ما 

توفر  رغم   : قال  عباد حيث  الربه  عبد  يوؤكده 

اليمني  ال�سباب  معظم  اأن  اإل  الزواج  تكاليف 

بعد  لما  التخوفات  ب�سبب  الزواج  عن  يعزفون 

جدا  قليلة  العمل  فر�س  اأن  خ�سو�سا  الزواج، 

اأ�سرة والعي�س  والرواتب �سعيفة ل تكفي لبناء 

الكريم.

اأن  يوؤكد  حيث  قا�سي،  طالل  القول  في  يوؤيده 

من  والتخوفات  لل�سباب  العمل  فر�س  انعدام 

ازدياد  في  رئي�سة  اأ�سباب  المجهول  الم�ستقبل 

ن�سبة العنو�س بين ال�سباب والفتيات في اليمن.

فار�س مراد يذهب بعيدا عن كل ما ذكر، حيث 

يلعب  والثقافي،  الجتماعي  التفاوت  اأن  يرى 

م�سيفًا  الظاهرة،  هذه  انت�سار  في  كبيرا  دورا 

اأنه غالبًا ما يرف�س الأهل الزواج ب�سبب الو�سع 

الطبقي و الجتماعي لأحد الطرفين لأنه »غير 

عن  النظر  بغ�سِّ  الآخر«،  للطرف  منا�سب 

التي  العاطفية  العالقة  اأو  الفكرية  المالئمة  

التي  الحجة  تلك  اإلى  يقود  مما  تربطهما؛  قد 

وياأتي هنا  تتكرر دائًما: »مو منا�سبين لبع�س« 

دور الأهل التقليدي في منع هذا الزواج بحجة 

»عدم التكافوؤ«.

 محمد العفاني له راأي اآخر حول انت�سار ظاهرة 

و�سعوبة  المجاعة  اأن  يرى  حيث  العنو�س، 

الح�سول على حياة ولو ب�سيطة.. ل مرتبات ول 

ت�سهد ظاهرة �لعنو�س �نت�سار� كبير� بين �أو�ساط فتيات و�سباب �ليمن، �لظروف 

�لمجتمع  في  �لموروثة  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �ليمن  منها  يعاني  �لتي  �لمعي�سية 

رهنا  ظل  حمد�ن  محمد  �لظاهرة.  هذه  �نت�سار  في  رئي�سة  �أ�سبابًا  تمثل  �ليمني 

يتقدم  كان  من  �أهالي  �إن  بالقول  ق�سته  محمد  ي�سرد  لالآن،  يتزوج  ولم  للعنو�س 

رزقه  م�سدر  كون  دفعها  ي�ستطيع  ل  خيالية  بمتطلبات  يطالبونه  كان  لخطبتهن 

ب�سيطًا جد� ل يلبي �حتياجات وم�ساريف �لزو�ج، ي�سيف محمد �أن هناك عائقا 

�آخر وقف �أمامه وهو �لتدخل �لم�ستمر من قبل �أهله في �سوؤون حياته �لم�ستقبلية 

من  �لأهل  قبل  من  �لتدخل  فظاهرة  عليها،  يح�سل  لم  �لتي  حياته  �سريكة  مع 

عاد�ت �لمجتمع �ليمني خا�سة في �لمناطق �لريفية.  

التقيد بزوجة واحدة،  اأي�سا  وظائف، وي�سيف 

الزوجية،  حياتهم  في  التو�سع  ال�سباب  داعيًا 

هذه  تتال�سى  حتى  اأخرى  زوجه  عن  والبحث 

الظاهرة.

النا�سط حمزه الحو�سلي اأ�ساف: اأن الأ�سباب 

المهور  وغالء  فالبطالة  ببع�سها،  مرتبطة 

اإلى  توؤدي  كلها  اأهلها  باإعالة  البنت  وارتباط 

العنو�س بين اأو�ساط �سباب وفتيات اليمن.

بع�س  مبالغة  اأن  ترى  ال�سيد  جنات  النا�سطة 

طاقة  فوق  مبالغ  وطلب  المهور  في  الآباء 

العنو�س  انت�سار  اأ�سباب  اأهم  اأحد  ال�سباب.. 

تكون  البنات  بع�س  اأن  اإلى  اإ�سافة  اليمن،  في 

يرف�سن  اأهلها  يجعل  ما  وهو  لأ�سرتها  المعيلة 

اأن بع�س البنات ترف�س  اإلى  اإ�سافة  تزويجها، 

الزواج بحجة الطموح والعمل .. ويم�سي العمر 

دون اأن ت�سعر به وتدخل �سمن طابور العنو�س.

اأحمد  النا�سط  جنان  النا�سطة  كالم  ويوؤيد 
اأحد  يعدون  الأهل  إن  يقول:  حيث  الح�سر 

لأنهم  العري�س  يرف�سون  الأ�سباب حيث   اأهم  

ي�ستفيدون من البنت مثال في اأعمال المزرعة 

اأو لخدمة �سخ�س مري�س في الأ�سرة، مع وجود 

من  ال�ستفادة  اأو  يرف�سون،  لكنهم  البديل 

النق�س  اأو  الخياطة  مثال  البنت  تعلمتها  حرفة 

قد  اأنه:   م�سيفًا  المال،  عليها  تدر  وظيفه  اأو 

واأنا  اأن الأب والأم غير متعلمين  يقول البع�س 

ال�سي موجود عند نا�س  اأقول: مع ال�سف هذا 

متعلمين ولكن �سعف الإيمان يجعلهم يرتكبون 

الشاب يعاني
 من ظروفه المالية.. 

والبنت تقبل هربا
 من العنوس

اليمن: خاص للتكوين
عبد الخالق محمد منصور

حمزه الحو�سلي

جنات ال�سيد
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هذا الغلط مما تتعدد الأ�سباب عند البنت اإما 

هرب اأو انتحار اأو انحراف.

ب�سهادتها،  اليمن  فتيات  من  بع�س  وتكتفي 

لتكتفي  عليها  للح�سول  جاهدة  ت�سعى  حيث 

توكده  ما  وهذا  حياتها،  م�ساريف  في  ذاتيًا 

تقول:  حيث  اأحمد،  اأمين  يا�سمين  النا�سطة 

للمراأة،  بالن�سبة  وعي  هو  العنو�س،  زيادة  اإن 

المراأة  لأن  للرجل،   بالن�سبة  اليد  ذات  وقلة 

بها  لأن  الزواج  ب�سهادتها عن  تكتفي  المتعلمة 

اإلى  تحتاج  فال  وغيرها  نف�سها  تعيل  اأن  تقدر 

زوج يعيلها، فوق ذلك الأخبار التي ت�سمعها عن 

الم�ساكل الأ�سرية، وهذا بنظري ل يتم القيا�س 

عليه، فقليل ما تكون هناك م�ساكل اأ�سرية بين 

م�سيفة  ب�سيط،  فحلها  وقعت  واإذا  الزوجين، 

ال�سي الوحيد الذي يدفع البنت للزواج هو  اأن 

عنو�س،   م�سطلح  من  وهروبها  النا�س  كالم 

عن  يوؤخرة  الذي  الوحيد  فال�سيء  الرجل  اأما 

الزواج هو قلة ذات اليد.

اأو�ساط  في  العنو�سة  ارتفاع  ن�سبة  وزادت 

الخم�س  ال�سنوات  خالل  اليمن  وفتيات  �سباب 

ال�سعب  المعا�س  الو�سع  جراء  الما�سية، 

الأعمال،  توفر  وعدم  البلد  به  يمر  الذي 

اإ�سافة للحرب الدائرة منذ ما يقارب الخم�س 

�سنوات، واتجاه معظم �سباب اليمن لالن�سمام 

يجعل  مما  اليمن،  في  الع�سكرية  للت�سكيالت 

تفكيرهم الوحيد هو القتال ل الزواج، وهذا ما 

توؤكده النا�سطة يا�سمين، حيث تقول: اأحد اأهم 

ب�سبب  هو  اليمن  في  العنو�س  ارتفاع  اأ�سباب 

ارتفاع عدد قتلى الحرب، خا�سة اأن معظمهم 

من ال�سباب وهو ما يوؤدي لزيادة ن�سبة العنو�س، 

ال�سباب  وانخراط  الحرب  ا�ستمرار  ظل  في 

فيها كجزء رئي�س.

محافظة  اأبناء  اأحد  �سالم  �سعيد  يقول  بدوره، 

تعز اإنه قرر تاأجيل حفل زفافه، بعد اأن و�سلت 

نحو  واتجه  لمنطقته،  الم�ستعلة  المعارك 

وغالء  الحياة  �سعوبة  ومع  اأمنًا،  اأكثر  مناطق 

مغادرة  �سعيد  قرر  الأ�سعار  وارتفاع  المهور 

توفير  بمقدوره  يعد  ولم  والغتراب  البلد 

تكاليف الزواج.

وتتفاوت ظاهرة العنو�س في المناطق الريفية 

يعود  وذلك  اليمن،  في  المدن  مع  بالمقارنة 

األهل يرفضون العريس 
ألنهم يستفيدون

 من البنت 

النتائج: هرب البنت أو 
انحرافها.. أو انتحارها

في  المهور  انخفا�س  منها  عديدة،  لأ�سباب 

مجتمعية  مبادرات  ووجود  الريفية،  المناطق 

في  غائبة  تكون  والتي  الريفية  المناطق  في 

النا�سط  يوؤكده  ما  وهذا  الح�سرية،  المناطق 

في  الزواج  اأن:  يوؤكد  حيث  المطري،  و�سام 

حفل  فمثال:  المدن،  مثل  مكلفًا  لي�س  القرى 

بيت  في  يقام  اأن  يمكن  الريف  في  الزفاف 

�سيخ المنطقة، ول يكلف العري�س اأي تكاليف اأو 

ال�سعب ذلك،  المدن فمن  اأما في  تجهيزات، 

�سالة  ا�ستئجار  العري�س  من  ي�ستلزم  حيث 

اأفراح، وهذا مكلف جدًا، اإ�سافة اإلى اأنه يمكن 

اأهل  منزل  في  تعي�س  اأن  الريف  في  للعرو�س 

العري�س، ول تطلب منزًل خا�سًا كما يحدث في 

المدن.

الأرياف  �سكان  معظم  اأن  و�سام:  وي�سيف 

يرغبون في �ستر بناتهم واأخالق العري�س ب�سكل 

واأن  الماّدية،   حالته  عن  النظر  بغ�س  رئي�س، 

القرية  اأفراد  بين  للكلفة  معينًا  �سقفًا  هناك 

اإذا  الأمر  ويختلف  فقط،  الأ�سرة  اأو  الواحدة 

المهر  ويرتفع  خارجها،  من  العري�س  كان 

وتكاليف الزواج.

وفتيات  �سباب  بين  العنو�س  ظاهرة  وتبقى 

هناك  يكن  مالم  م�ستمر  ازدياد  في  اليمن 

تكاتف  اإلى  اإ�سافة  الدولة  قبل  من  قوانين 

مجتمعي للحد من غالء المهور، ونهاية و�سيكة 

اليمن  �سباب  معظم  على  ق�ست  التي  للحرب 

المنخرطين فيها، حتى يت�سنى لل�سباب اليمني 

الإقبال نحو حياة زوجية �سعيدة.

فار�س مراد
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)فاتتني  كتابه  في  جمال  اإ�سالم  من  باإيحاء  واأعتقد  قررت 

من  �سنوات  بعد  الأر�س،  على  لل�سالة  اأعود  اأن  �سالتي( 

ال�سالة على كر�سي باأمر الطبيب، نتيجة م�سكلة �سحية.

 كنت قد اتخذت قرارا منذ �سنوات باأن ل اأكتفي بالقراءة، 

من  واحدة  بفكرة  خرجت  لو  حتى  التطبيق،  على  واأحر�س 

الكتاب،  هذا  قراءة  بعد  اتخذتهما  قراران  اقراأ،  كتاب  اأي 

ال�سالة،  في  الخ�سوع  حالة  على  رائع  تاأثير  لهما  كانا 

اإدراك  اإلى  و�سلت  فقد  الكر�سي،  عن  ال�ستغناء  اأولهما 

باأنني اأمار�س كثيرًا من الأن�سطة بما فيها ريا�سات الم�سي 

ركبتي  ا�ستخدام  تتطلب  وجميعها  واليوغا  الحر،  والم�سير 

عليها،  �سلبي  تاثير  اأي  الريا�سات  لهذه  يكون  اأن  بدون 

وهو  العزة  رب  فر�سها  التي  ال�سالة  مع  هذا  يكون  فكيف 

الذي ل يكلف نف�سا اإل و�سعها.

كل هذه  بعد  الأر�س  على  فيها جبهتي  و�سعت  التي  اللحظة 

الدمع  فا�س  حييت،  ما  اأن�ساها  لن  لحظة  كانت  ال�سنوات، 

غزيرا فيها، كانت اأجمل �سجدة في حياتي كلها، تمنيت فعال 

لو اأنها لم تنته، ال�سالة لي�ست �سالة بدون ال�سجود �سبحانك 

ب�سكل مذهل  اأن مفا�سل ركبتي تجاوبت معي  المذهل  ربي، 

ال�ستمرار،  مع  لكن  البداية  في  �سعوبة  وجدت  الأيام،  مع 

ا�سبح الأمر اكثر �سهولة.

سجدة

حمده بنت �سعيد ال�سام�سية
hamdahus@yahoo. com

في  اأبداأ  ل  اأن  هي  اأنفذها  اأن  قررت  التي  الأخرى  الفكرة 

اآخذ  لثوان،  اأقف  حيث  جوارحي،  ت�سكن  اأن  قبل  ال�سالة 

عدة اأنفا�س عميقة ثم اأ�سرع في ال�سالة - �سبحانك ربي- 

ال�سغيرة،  الخطوات  هذه  تاثير  لكم  ا�سف  ان  ا�ستطيع  ل 

لكن  اأحيانا  الأمر  يتطلب  ما  كل  �سغيرة  خطوة  هي  فعال 

بها  تحلم  لم  اآفاق  اإلى  تاأخذك  ال�سغيرة،  الخطوات  هذه 

مطلقا، بداأت اأي�سا في مالحظة نف�سي عندما ا�سرع اأحيانا 

الأهم  ال�سيء  هو  ما  نف�سي:  فا�سال  �سالتي،  اإنهاء  ب�سرعة 

�سريعا،  الجواب  فياأتي  اأجله،  من  ا�سرع  الذي  ال�سالة  من 

ما  كثيرا  التي  الخ�سوع،  مرحلة  واأدخل  جوارحي،  فتهداأ 

و  العمل،  زحمة  في  فرو�سي  اأوؤدي  اأنا  و  لال�سف  اأفتقدها 

بين الم�ساوير التي ل تنتهي، لكن تاأتي لحظة يدرك المرء 

فيها اأن ل �سيء اأهم فعال من لحظة وقوف اأمام الخالق.

النور  اأن  اأرى  تجربتي  خالل  من  لكن  نور،  العلم  اإن  يقال 

الخروج  نف�سه، فكرة  العلم  ولي�س في  العلم،  هو في تطبيق 

في  مذهال  فرقا  عملت  وتطبيقها  تعجبني  واحدة  بفكرة 

لكن  اأحيانا  جدا  �سغيرة  حياتي،فكرة  جوانب  من  كثير 

تاأثيرها يمتد بنواٍح عدة من حياتي، ولفترات طويلة قادمة 

قد تكون الحياة كلها.
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اأما عن التبليغ ال�سمني فيق�سد به علم ودراية 

�ساحب العمل بالإ�سابة التي تعر�س لها العامل 

دون التبليغ من العامل �سراحة بذلك، اإذ ن�ست 

التاأمينات  قانون  من   )46( المادة  ذلك  على 

الجتماعية »بقولها« يعتبر �ساحب العمل باأنه 

قد اأبلغ بالإ�سابة بالحادث في الأحوال الآتية: 

ي�ستعمله  مبنى  حول  اأو  في  العامل  توفي  اإذا 

مكان  اأي  في  اأو  لمهنته  تابع  اأو  العمل  �ساحب 

كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت 

اآخر  �سخ�س  اأي  اأو  العمل  �ساحب  اإ�سراف 

م�سوؤول تجاه �ساحب العمل، واإذا عولج العامل 

نوع  اأي  من  الأولية  الإ�سعافات  اإليه  قدمت  اأو 

في مكان الحادث اأو في محل ي�ستعمله �ساحب 

�ساحب  كان  اإذا  اأو  اإ�سرافه،  تحت  اأو  العمل 

العمل اأو اأي �سخ�س م�سوؤول تجاهه قد اأحيط 

علمًا بالحادث من اأي م�سدر..

عن  العمل  �ساحب  لدى  العلم  و�سل  فـاإذا 

الطرق  باأحد  العامل  لها  تعر�س  التي  الإ�سابة 

الم�سار اإليها �سلفا، فاإنه وجب عليه وفقا لن�س 

المادة )47( من قانون التاأمينات الجتماعية 

على �ساحب العمل اأو الم�سرف الم�سوؤول اأن يبلغ 

كاًل من دائرة اأو مكتب التاأمينات الجتماعية 

ُعماله  بين  تقع  اإ�سابة عمل  كل  وال�سرطة عن 

اأربع وع�سرين �ساعة من علمه بوقوعها  خالل 

�سورة  لمرافقه  اأو  الم�ساب  للعامل  ي�سلم  واأن 

من هذا الإخطار. يكون الإخطار وفقا لنموذج 

معد من الهيئة لهذا الغر�س ويت�سمن الإخطار 

البيانات التية: )ا�سم العامل وعنوانه، موجز 

والجهة  الإ�سابة  نوع  وظروفه،  الحادث  عن 

التي نقل اإليها للعالج، اأ�سماء وعناوين اأي من 

وقوع  يوم  في  اأجره  معدل  المعروفين،  اأقاربه 

الحادث(.

وتقوم الجهة المخت�سة بالتحقيق في كل بالغ 

تن�سر بالتعاون مع مكتب خليفة الهنائي

إجراءات المطالبة 

بالتعويض  حال ثبوت المسؤولية

المحامية عزاء بنت ثابت النبهانية

زاوية قانونية

عبر  تتم  لها  يتعر�س  �إ�سابٍة  �أي  عن  �لعامل  تبليغ  �إجر�ء�ت 

طريقين: �سريح و�سمني، فالأول يكون في حالة �لتاأمين على 

�لتاأمينات  هيئة  �إخطار  عليه  �لموؤمن  على  يجب  �إذ  �لعامل؛ 

�إ�سابة  �إخطار  ��ستمارة  تعبئة  طريق  عن  بذلك  �لجتماعية 

عمل و مر�س مهني )نموذج 7 تاأمينات �جتماعية(  ومن ثم يتم 

ت�سليم �لموؤمن عليه �أو مندوب �ل�سركة �لنماذج �لتالية: تقرير 

جهة  من  لتعبئته  �جتماعية(  تاأمينات   18 )نموذج  �أولي  طبي 

19 تاأمينات  �لعالج، وبطاقة �لتردد على جهة �لعالج )نموذج 

عليه  �لموؤمن  عليها  ح�سل  �لتي  �لإجاز�ت  لر�سد  �جتماعية( 

جر�ء �لإ�سابة، مع �إخطار �نتهاء �لعالج و�لعودة لت�سلم �لعمل 

)نموذج 20 تاأمينات �جتماعية( وللموؤمن عليه �أن يتقدم للهيئة 

بطلب �إعادة �لنظر في قر�ر جهة �لعالج وذلك خالل �أ�سبوع من 

تاريخ �نتهاء �لعالج �أو من تاريخ �لعودة للعمل مرفقًا به �سهادة 

طبية موؤيدة لوجهة نظره.
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في  يثبت  اأن   على  عمل،  اإ�سابة  حول  يردها 

الحادث  )ظروف  الآتية:  العنا�سر  التحقيق 

و�ساحب  ال�سهود   اأقوال  واثبات  بالتف�سيل، 

العمل اأو من يمثله واأقوال الم�ساب اإذا �سمحت 

كان  اإذا  ما  الحادث  ونوع  ال�سحية،  حالته 

نتيجة عمد اأو �سوء �سلوك فاح�س ومق�سود من 

جانب الم�ساب(.

العمل  اإ�سابة  عن  التعوي�س  بـ  يتعلق  فيما 

لدفع  الموجبة  الزمنية  والفترة  واأحكامه 

التاأمينات  فقانون  للعامل،  التعوي�س 

الجتماعية لم يحدد فترة زمنية محددة لدفع 

التعوي�س للعامل، واإنما اكتفى في المادة )70( 

)مبالغ  للهيئة  الم�ستحقة  للمبالغ  يكون  باأن 

بمقت�سى  المعا�س(  وم�ستحقات  التعوي�س 

اأموال  جميع  على  امتياز  القانون  هذا  اأحكام 

الم�سروفات  بعد  مبا�سرة  وت�ستوفى  المدين، 

الق�سائية والمبالغ الم�ستحقة للخزانة العامة، 

م�ستحقات  عن  النزول  اأو  الحجز  يجوز  ول 

الموؤمن عليه اأو �ساحب المعا�س والم�ستحقين 

عنه لدى الهيئة اإل لدين النفقة اأو لدين الهيئة 

بما ل يجاوز الربع، وعند التزاحم يبداأ بخ�سم 

دين النفقة اأوًل ويخ�س�س الباقي للوفاء بدين 

الهيئة.

التعوي�س  اأولهما  التعوي�س،  من  نوعان  هنالك 

التعوي�س  به  ويق�سد  العامل،  لمنفعة  بالدفع 

نتيجة  العامل  عليه  يح�سل  الذي  المقابل  اأو 

العمل.،  جراء  لها  تعر�س  التي  العمل  ا�سابة 

المعولين  لمنفعة  بالدفع  التعوي�س  وثانيهما 

اأنه  على  ويعرف  للمعا�س(،  )الم�ستحقين 

اأحكام  بموجب  كتعوي�س  دفعه  الواجب  المبلغ 

عائلته  اأفراد  وهم  العامل  لمعولي  القانون 

واأقربائه  ووالديه  واأولده  زوجاته  اأو  كزوجته 

اأ�سرته الذين ذكرهم العامل عند بدء  واأفراد 

ا�ستخدامه مع �ساحب العمل اأو فيما بعد باأنه 

كان يعولهم والذين كانوا عالة على ك�سبه كليا 

اأو جزئيا وقت وقوع حادث العمل.

الخم�س  الحالت  اإلى  الإ�سارة  ويمكن 

القانون،  اإليها  اأ�سار  التي  للتعوي�س  الم�ستحقة 

على  بناء  )ت�سرف  اليومية  البدلت  اأولها 

اأجر  هي  المعالجة(  الجهة  من  طبية  �سهادة 

يوم الإ�سابة اأيًا كان وقت وقوعها والتي حالت 

وي�سرف  عمله،  اأداء  وبين  عليه  الموؤمن  بين 

عجزه  مدة  طوال  الأجر  �سرف  موعد  في 

ا�ستقرار حالته  اأو  �سفائه  اأداء عمله حتى  عن 

اأي  الوفاة  حدوث  اأو  الم�ستديم  العجز  بثبوت 

الحالت اأ�سبق، ومقدار التعوي�س فيها )%75( 

عجزه  مدة  طوال  للم�ساب  اليومي  الأجر  من 

عن العمل ويقدر هذا البدل على اأ�سا�س الأجر 

ال�سهري الم�سدد عنه ال�ستراك مق�سوما على 

.)30(

ل  الذي  الم�ستديم   الجزئي  العجز  وثانيها 

الكلي  العجز  من   )%30( اإلى  ن�سبته  ت�سل 

الإ�سابة  ت�سببه  الذي  العجز  وهو  الم�ستديم؛ 

اأنه  اأو مر�س مهني والذي ترى اللجنة الطبية 

العامل  مقدرة  في  م�ستديم  نق�س  عنه  نتج 

تعوي�س  تقا�سي  للم�ساب  يحق  الك�سب،  على 

اإ�سابة مقطوع ي�ساوي )36( مرة من المعا�س 

ال�سهري المحدد للعجز الدائم الجزئي.

تعادل  الذي  الم�ستديم   الجزئي  العجز  ثالثها 

الكلي  العجز  من  تجاوزها  اأو   )%30( ن�سبته 

الم�ستديم، ول ت�سل لعجز كلي م�ستديم؛ وهو 

مهني  مر�س  اأو  الإ�سابة  ت�سببه  الذي  العجز 

نتج عنه نق�س  اأنه  الطبية  اللجنة  ترى  والذي 

م�ستديم في مقدرة العامل على الك�سب، يحق 

ذلك  ن�سبة  ي�ساوي  معا�س  تقا�سي  للم�ساب 

العجز من معا�س العجز الكلي الدائم، ويجمع 

الموؤمن عليه بين معا�سه واأجره من العمل دون 

للعجز  الإ�سابة لم ت�سل  ن�سبة  حدود مادامت 

الكلي الدائم.

ن�سبة  )تقدر  الم�ستديم  الكلي  العجز  رابعها 

للم�ساب  العاهة  لطبيعة  تبعًا  الدائم  العجز 

وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الج�سدية 

وهو  المهنية؛  وقدرته  واإمكانياته  والعقلية 

مهني  مر�س  اأو  الإ�سابة  ت�سببه  الذي  العجز 

والذي ترى اللجنة الطبية اأنه نتج عنه فقدان 

وحيث  الك�سب  على  للمقدرة  م�ستديم  اأو  تام 

المقدرة  فقدان  ن�سب  اأو مجموع  الن�سبة  تكون 

الموؤمن  ي�ستحق  اأكثر،  اأو   %100 الك�سب  على 

اأو الم�ستحقون عنه معا�سًا �سهريًا يعادل  عليه 

لال�ستراك  الخا�سع  الأجر  من  بالمائة   )75(

بحد اأدنى )80( رياًل ُعمانيًا �سهريًا اأو معا�س 

ال�سيخوخة اأيهما اأكبر.

بفعل  العامل  حياة  وانتهاء  الوفاة،  واأخيرا 

ي�ستحق  المهني،  المر�س  اأو  العمل  اإ�سابة 

الموؤمن عليه اأو الم�ستحقون عنه معا�سًا �سهريًا 

الخا�سع  الأجر  من  بالمائة   )75( يعادل 

ُعمانيًا  رياًل   )80( اأدنى  بحد  لال�ستراك 

�سهريًا اأو معا�س ال�سيخوخة اأيهما اأكبر .

العامل  ا�ستحقاق  عدم  حالت  وردت  كما 

للتعوي�س في حال ثبوت اإ�سابة العمل على �سبيل 

الح�سر بن�س مادة )35( التي اأكدت على اأنه 

والتعوي�س  لالإ�سابة  اليومي  البدل  ي�ستحق  ل 

)اإذا   : التالية  الحالت  في  الدائم  العجز  عن 

تعمد الموؤمن عليه اإ�سابة نف�سه، اأو اإذا حدثت 

ال�سلوك  في  مق�سود  انحراف  ب�سبب  الإ�سابة 

من جانب الم�ساب ويعتبر كذلك كل فعل ياأتيه 

الم�ساب تحت تاأثير الخمر اأو المخدرات، وكل 

مخالفة �سريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في 

مكان ظاهر في محل العمل، وذلك ما لم ين�ساأ 

عن الإ�سابة وفاة الموؤمن عليه اأو تخلف عجز 

العجز  من   )%25( على  ن�سبته  تزيد  م�ستديم 

الكامل الم�ستديم. ول يجوز التم�سك بالحالت 

الذي  التحقيق  من  ذلك  ثبت  اإذا  اإل  ال�سابقة 

يجرى وفقًا لحكم المادة »48«.
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العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز  واأعلن 

عقود  عدد  اأن  اأخيرا،  )ر�سمي(  والإح�ساء 

63.2 األف عقد،  الزواج خالل يونيو الما�سي 

 ،2018 يونيو  فى  عقدا  األف   84.7 مقابل 

بانخفا�س %25.4. 

يونيو  خالل  الطالق  حالت  عدد  بلغ  بينما 

األف   13.7 مقابل  حالة،  اآلف   10 الما�سى 

حالة لذات ال�سهر من العام ال�سابق، بانخفا�س 

بلغت ن�سبته 27%، وفق ما نقله اإعالم محلي. 

واأخيرًا اأطلقت الأزهر ال�سريف بم�سر حملتين 

لمواجهة الطالق وتقليل ن�سبه هي »لم ال�سمل«، 

و«عا�سروهن بالمعروف«.

اأن الم�سرية ريم مهنا )38 عاما( قليلة  غير 

خطوة  �سرارة  اأطلقت  الإعالمي،  الظهور 

جريئة لوقف قطار العنو�س ببالدها ومخاوف 

عدم الإنجاب م�ستقبال، بتجميد بوي�ساتها قبل 

اأكثر من �سهر.

اآنذاك متزامنة مع الإعالن  وقالت في مقابلة 

الذي اأتي بعد عامين من الإجراء: »ما �سجعني 

في  اأ�سبح  م�سر  في  الزواج  �سن  تاأخر  اأن 

لأي  يحدث  اأن  يمكن  الطمث  وانقطاع  تزايد، 

فتاة في العقد الثالث«. 

فكرة ٢٠٠١ 
مهنا،  ريم  تتحدث  وجهها،  تر�سم  ب�سعادة 

بطالقة خالل برنامج متلفز بف�سائية م�سرية 

وجه  في  العملية  بهذا  تم�سكها  لتوؤكد  خا�سة، 

العنو�س ومخاوف عدم القدرة على الإنجاب. 

حيث   ،2001 عام  اإلى  بالذاكرة،  مهنا  وتعود 

�سحيفة  في  علميا  بحثا  »قراأت  اإنها  تقول 

20عاما،  بريطانية )لم ت�سمها( وكان عمرها 

عن ولدة طفل لأول مرة بلندن، نتيجة تجميد 

البوي�سات«. 

متميز،  اجتماعي  و�سع  ذات  تبدو  التي  وريم 

اأن تاأخذ هذه الخطوة في  اآنذاك  عقدت النية 

عمر 35 عاما التزاما باأبحاث طبية قراأتها. 

وبالفعل اأجرت ريم، العملية منذ نحو عامين، 

اأفعال  ردود  خ�سية  حولها؛  من  تطلع  اأن  دون 

المجتمع واأن تغ�سب والدتها. 

»تجميد البويضات« 

والدة متعثرة من »رحم« العنوس
مع تاأخر �سن �لزو�ج وتطور �لعلم، فتحت عملية »تجميد �لبوي�سات«، �أمال ل تز�ل 

ولدته »متعثرة« من رحم »�لعنو�س« �لمتز�يدة بم�سر في ظل جدل مثار ب�ساأنها. 

�أعلنت فتاة م�سرية، تجميد بوي�ساتها، لتفتح �لباب على م�سر�عيه  وقبل �سهر 

جماح  لكبح  محاولت  في  تدور �أي�سا  �لتي  م�سر  في  �لعنو�س  لمو�جهة  لأفكار 

�لطالق �لذي تو��سل معدلته �لرتفاع. 
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»تريد  لأنها  الآن  العملية  بتلك  مهنا  وجهرت 

في  عقبات  اجتياز  على  اأخريات  ت�سجيع 

حياتهن مثل العنو�س وتاأخر الإنجاب«. 

اأنها ل تخ�سى فقط عدم الزواج في  وو�سحت 

عدم  وهو  تبعاته،  تخ�سى  بل  المنا�سبة،  ال�سن 

المثير  خيارها  فكان  الإنجاب،  على  القدرة 

للجدل اأن تجمد البوي�سات على اأمل اأن ترزق 

بحمل ناجح مع عمرها المتقدم حال الزواج. 

البوي�سات  »تجميد  اإن  قالت  عاطفية،  وبلغة 

فر�ستي الأخيرة لتحقيق حلم الأمومة«.

هروب إلى األمام 
بم�سر،  الجتماع  علم  اأ�ستاذة  خ�سر،  �سامية 

رحبت بتلك الخطوة، وقالت اإن »العالم والعلم 

يتقدم وت�سوراته اأ�سرع«. 

مقبولة  الفكرة  �ستكون  الوقت  »مع  اأنه  واأكدت 

اجتماعا مع عدم القدرة على الإنجاب في �سن 

متقدم«. 

البارز  النف�س  علم  اأ�ستاذ  قال  معها،  ومتفقا 

ت�سريحات  في  فرويز،  جمال  بم�سر، 

�سحفية اإن تلك الخطوة، �ستكون دعما نف�سيا 

كبيرا للمراأة ورغبتها في القدرة على الإنجاب. 

وك�سف اأنه واجه في عمله حالت كثيرة لن�ساء 

الحمل  على  القدرة  عدم  ب�سبب  مكتبئات 

�سن  تاأخر  معاناة  عن  ف�سال  كثيرة،  لأ�سباب 

الزواج، مرحبا بالخطوة، ومعتبرا اإياها »جيدة 

ومقبولة طبيا«.

طريق التجميد محفوف بالمخاطر 
اأمرا�س  في  المتخ�س�س  الم�سري  الطبيب 

الن�ساء والتوليد، �سريف �سيف، قال في مقابلة 

كثيرا،  ظلمت  »المراأة  مهنا،  ريم  مع  متلفزة 

الأمومة«،  من  يحرمونها  بذلك  هم   )..(

مت�سائاًل: »لماذا نقفل الأمل فى وجه الن�ساء؟«. 

العملية  اإن  �سيف،  �سريف  الطبيب،  واأ�ساف 

لكن  البطن،  من  منظار  طريق  عن  تجري 

للمتزوجات فيتم �سحب البوي�سات من المهبل. 

في  والقانونية  الدينية  الأعراف  اأن  واأكد 

البوي�سة  تلقيح  تمنع  العربية  والدول  م�سر 

للزوج  منوي  حيوان  طريق  عن  اإل  المجمدة 

الجنين  يو�سع  ل  كما  �سرعي،  زواج  حالة  فى 

المخ�سب اإل في رحم الزوجة في وجود زواج 

�سرعي قائم.

اأ�ستاذة  اإدري�س،  اأميمة  قالت  معه،  متفقة 

اأمرا�س الن�ساء والتوليد، بجامعة القاهرة في 

ت�سريحات متلفزة حينها »عندما اأنظر حولي 

عليهم  واأحزن   40 �سن  و�سلوا  كثر  بنات  اأجد 

مع زيادة ن�سبة العنو�سة«، معربة عن �سعادتها 

بخطوة ريم. 

وعن العملية ذاتها، لفتت اأنها ت�ستغرق حوالي 

ربع �ساعة فقط، وتحافظ على عذرية الفتاة.

البريطانية،  �سي  بي  بي  �سبكة  نقلته  ما  ووفق 

الوطنية  ال�سحية  الخدمات  موقع  عن 

ببالدها، ت�ستغرق مدة العملية نحو 3 اأ�سابيع، 

حقن،  وجرعات  اأدوية  لتلقي  فيها  تخ�سع 

ومتابعة لتطور اإنتاج البوي�سات لختيار الوقت 

المنا�سب لجمعها. 

وفور جمع البوي�سة، تو�سع في �سائل للتجميد 

الحقن  طريقة  بنف�س  وُت�ستخدم  لحمايتها، 

ب  تخ�سّ اإذ  بم�سر،  ي�ستهر  الذي  المجهري 

الرحم  في  ُتزرع  ثم  منوي،  بحيوان  البوي�سة 

نجاح  ن�سبة  العملية  ت�سمن  ول  الحمل،  ليبداأ 

عالية، وفق الم�سدر ال�سابق. 

مخاوف وضوابط دينية 
الإفتاء  دار  قالت  الما�سي،  �سبتمبر   4 في 

الم�سرية، اإن عملية تجميد البوي�سات جائزة، 

تتم  اأن  الأربعة  وال�سوابط  �سوابط،   4 وفق 

المخ�سبة  اللقاحات  تحفظ  واأن  زوجين،  بين 

ب�سكل اآمن تماًما تحت رقابة م�سددة، بما يمنع 

بغيرها  �سهًوا  اأو  عمًدا  اختالطها  دون  ويحول 

من اللقائح المحفوظة. 

بالإ�سافة األ يتم و�سع اللقيحة في َرِحٍم اأجنبيٍة 

ل تبرًعا ول بمعاو�سة، واأل يكون لعملية تجميد 

البوي�سة اآثار جانبية �سلبية كحدوث الت�سوهات 

الخلقية، اأو التاأخر العقلي فيما بعد. 

ال�سريعة  اأ�ستاذ  كريمة،  اأحمد  قال  بدوره، 

تجميد  اإن  الأزهر،  بجامعة  الإ�سالمية 

يجوز  ل  اأمر  المنوية  والحيوانات  البوي�سات 

�سرًعا، مبرًرا ذلك باأن مفا�سده اأكبر واأكثر من 

منافعه. 

ل�سحيفة  �سابقة  ت�سريحات  في  وت�ساءل 

ن�سبة  »هناك  للدولة:  المملوكة  اليوم«  »اأخبار 

خطاأ واردة في بنوك حفظ الأجنة والبوي�سات 

اإلى اختالط  يوؤدي  المنوية، وهذا  والحيوانات 

الأن�ساب«. 

الألبان  بنوك  تحريم  اأن  ارت�سينا  »اإذا  وقال: 

و�سًدا  الأن�ساب  اختالط  مخافة  الآدمية 

اإلى  واأ�سار  للمنع«،  اأدلة  فاإن كل هذه  للذريعة، 

ويوؤدي  للغرب،  محاكاة  بمثابة  الأمر  »هذا  اأن 

مع  تتفق  ل  عقباها  محمود  غير  نتائج  اإلى 

مجتمعنا الم�سلم«. 

المت�ساعدة،  الدينية  المخاوف  ظل  وفي 

الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  حظيت 

للتقاليد  مخالفة  كونها  راف�س  بين  بنقا�سات 

للعلم  م�سايرة  اأنها  اإطار  في  وموؤيد  وال�سرع، 

�سن  لتاأخر  مطئمن  وحل  للمعاناة،  وتخفيف 

الزواج، في اللحاق ب�سعور الأمومة. 

المصدر: األناضول
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والزبادي، مرتبط  بالألياف  اتباع نظام غذائي غني  اأن  دولية حديثة،  اأظهرت درا�سة 

المركز  في  باحثون  اأجراها  الدرا�سة  الرئة.  ب�سرطان  الأ�سخا�س  اإ�سابة  خطر  بتقليل 

الوطنية،  �سيول  باحثين من جامعة  بالتعاون مع  الأمريكية،  الطبي لجامعة فاندربيلت 

وو�سح  العلمية.   )JAMA Oncology( دورية  من  الأخير  العدد  في  نتائجها  ون�سروا 

واللبن  بالألياف  الغني  الغذائي  النظام  فوائد  ر�سدت  �سابقة  درا�سات  اأن  الباحثون 

الزبادي، للوقاية من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية و�سرطان الجهاز اله�سمي. لكن 

مليون   1.4 �سملت  درا�سات  من  بيانات  تحليل  اإلى  ا�ستندت  التي  الجديدة،  الدرا�سة 

الغذائي قد  النظام  اأن هذا  واآ�سيا، ك�سفت  واأوروبا  المتحدة  الوليات  بالغ في  �سخ�س 

يحمي اأي�سا من �سرطان الرئة.

اأو�سو، قائد فريق البحث: »كانت العالقة بين الوقاية من �سرطان  وقال الدكتور �سياو 

الرئة وتناول الزبادي والألياف قوية، وقد �سوهدت با�ستمرار بين المدخنين الحاليين 

ومن اأقلعوا عنه، اإ�سافة اإلى غير المدخنين، وكذلك بين الرجال والن�ساء«.

اأن »الفوائد ال�سحية لالألياف والزبادي مهمة جدا، لأنها تعزز نمو الكائنات  واأ�ساف 

الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء، وخ�سائ�س البروبيوتيك«. وت�سمل الأطعمة الغنية 

والخ�س  والكو�سا  والبروكلي  وال�سبانخ  والبطاط�س  الجزر  مثل  خ�سروات  بالألياف 

والباذنجان والملفوف، كما ت�سمل فواكه مثل الموز والتفاح والفراولة والخوخ والبرتقال، 

وحبوب وبقوليات مثل القمح والبازيالء والعد�س والفا�سوليا والفول والحم�س.

المصدر: األناضول

األغذية الغنية باأللياف والزبادي 

تحمي من سرطان الرئة

األسبرين يقلل معدالت نزيف المخ
ك�سفت درا�سة دولية اأن عقار الأ�سبرين ال�سهير يمكن اأن يقلل تمدد الأوعية الدموية الدماغي؛ 

الحالة المر�سية التي يمكن اأن ت�سبب نزيفا في المخ قد يقود اإلى �سكتة دماغية. الدرا�سة 

الأمريكية،  المتحدة  الوليات  في  جيفر�سون«  و«توما�س  »اأيوا«  بجامعتي  باحثون  اأجراها 

بالتعاون مع باحثين من جامعتي طوكيو وهيرو�سيما في اليابان، ون�سروا نتائجها، الثالثاء، 

في مجلة »جراحة المخ والأع�ساب« العلمية. وقال الباحثون اإن الأ�سبرين يقلل من خطر 

تمدد الأوعية الدموية، ب�سبب تاأثير الدواء الم�ساد لاللتهابات على جدار الأوعية الدموية.

وتمدد الأوعية الدموية الدماغي هو ت�سخم اأو انتفاخ في الأوعية الدموية في الدماغ، ما قد 

يوؤدي اإلى ت�سرب اأو تمزق في الأوعية، يقود اإلى حدوث نزيف في الدماغ اأو �سكتة دماغية 

نزفية.

وكثيًرا ما يحدث تمدد الأوعية الدموية المتمزق في مكان بين الدماغ والأن�سجة الرقيقة التي 

تغطي الدماغ، وُي�سمى هذا النوع من ال�سكتة الدماغية النزفية بالنزف تحت العنكبوتية. 

واأبرز عالماته واأعرا�سه �سداع �سديد للغاية ومفاجئ وغثيان وقيء وتيب�س الرقبة، وروؤية 

م�سو�سة، وح�سا�سية لل�سوء، وفقدان للوعي.

يعانون  المتحدة  الوليات  في  �سخ�س  األف   30 من  يقرب  ما  فاإن  نف�سها،  الدرا�سة  ووفق 

من تمزق الأوعية الدموية الدماغية �سنويا، وهي حالة يمكن اأن توؤدي اإلى اإعاقة كبيرة اأو 

الموت.

المصدر: األناضول

أخبار صحية
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اأ�سار المركز الألماني للجودة في الرعاية ال�سحية اإلى اأن العالجات المنزلية وو�سفات 

الطب البديل يمكن اأن تخفف من اأعرا�س نزلت البرد، اإل اأنه حذر من اأن مثل هذه 

العالجات قد تكون لها اآثار جانبية محتملة، ون�سح المر�سى ب�سرورة ال�ستف�سار عن 

يمكن  فاإنه  بال�سعال  الإ�سابة  الأ�سرة. ففي حالة  وا�ست�سارة طبيب  المحتملة  المخاطر 

ا�ستعمال �ساي الزعتر من ال�سيدلية، كما يمكن العتماد على ع�سير الب�سل الطارد 

باإعداد  ن�سحوا  الألمان  الخبراء  اأن  اإل  اليوم،  مدار  على  منه  ملعقة  وتناول  للبلغم، 

ع�سير الب�سل مجددا كل يوم، حتى ل تتكون به البكتيريا والجراثيم.

واإذا كانت نزلت البرد م�سحوبة بالحمى، فاإنه يمكن ا�ستعمال �سمادات ال�ساق لتبريد 

الم�ساحبة  الأعرا�س  من  الكثير  هناك  اأن  الألمان  الخبراء  و�سح  ذلك  ومع  الج�سم، 

لنزلت البرد، والتي ل ُي�سمح معها با�ستعمال �سمادات ال�ساق، مثل الرتجاف وعدوى 

الم�سالك البولية وبرودة اليدين والقدمين.

وعلى الرغم من توافر الكثير من العالجات المنزلية لالأعرا�س المر�سية الأخرى، بدءا 

من فقدان ال�سهية وحتى الأرق، اإل اأن المركز الألماني للجودة في الرعاية ال�سحية اأكد 

على اأن هذه العالجات واإجراءات الطب البديل ل تغني عن زيارة الطبيب المخت�س.

المصدر: د ب أ

للعالجات المنزلية آثار جانبية.. احذرها!

اأفادت درا�سة اأمريكية حديثة، باأن تناول البطاط�س المهرو�سة اأثناء ممار�سة التمارين الريا�سية لفترة 

طويلة يحافظ على م�ستويات الجلوكوز في الدم ويزيد من اأداء الريا�سيين.

 Journal of Applied( الدرا�سة اأجراها باحثون بجامعة اإلينوي الأمريكية، ون�سروا نتائجها في دورية

Physiology( العلمية. وو�سح الباحثون اأن الأبحاث ال�سابقة اأظهرت اأن المواد الهالمية الكربوهيدراتية 
المركزة التي يتناولها الريا�سيون عادة اأثناء التمرين الريا�سية لفترة طويلة، تعزز توافر الكربوهيدرات 

من  ولذيذ  طبيعي  بديل  لكت�ساف  درا�ستهم،  الفريق  واأجرى  الريا�سيين.  اأداء  وتح�سن  التمرين  اأثناء 

المهرو�سة  البطاط�س  تاأثير  ر�سد  عبر  الريا�سيون،  يتناولها  التي  الهولمية  المواد  لتلك  الطعم،  حيث 

على اأدائهم.

ب�سكل  الدراجات  ركوب  ريا�سة  ويمار�سون  جيدة،  ب�سحة  يتمتعون  م�سارًكا   12 بمتابعة  العلماء  وقام 

منتظم، حيث يقطعون في المتو�سط م�سافة 267 كيلومتًرا في الأ�سبوع الواحد على دراجاتهم.

وكان على راكبي الدراجات الو�سول اإلى عتبة محددة ل�ستعادة لياقتهم الهوائية وا�ستكمال تحدي ركوب 

3 مجموعات، �سربت الأولى الماء فقط فيما  اإلى  120 دقيقة. وتم تق�سيم الم�ساركين  الدراجات لمدة 

تم  التي  الكربوهيدرات  من  معادلة  كمية  الثالثة  وتناولت  كربوهيدراتية،  هالمية  مواد  الثانية  تناولت 

الح�سول عليها من البطاط�س المهرو�سة. وخالل التمرين، قام الفريق بقيا�س ن�سبة الجلوكوز في الدم 

لدى الم�ساركين، ودرجة حرارة الج�سم الأ�سا�سية، و�سدة التمرينات. ووجد الباحثون اأن المجموعة التي 

الهالمية  المواد  تناولت  التي  للمجموعة  مماثلة  ب�سورة  اأداءها  تح�سن  المهرو�سة،  البطاط�س  تناولت 

الكربوهيدراتية، وكانت اأ�سرع في اإجراء التمرينات مقارنة بالمجموعة التي �سربت الماء فقط.

ا اأن تركيزات الجلوكوز في الدم كانت عند الم�ستويات الطبيعية، لدى من ا�ستهلك  ووجد الباحثون اأي�سً

البطاط�س والمواد الهالمية، فيما زادت معدلت �سربات القلب لدى المجموعة التي �سربت الماء فقط.

المصدر: األناضول

البطاطس المهروسة تعزز أداء الرياضيين 

بمحافظتها على الجلوكوز
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والحتراق  النف�سية  ال�سغوطات  معالجة  تعتبر 

الوظيفي م�سوؤولية الفرد والجهة التي يعمل بها. 

فكما يعاني الموظف تاأثير ال�سغط النف�سي على 

�سحته الج�سدية والنف�سية فكذلك جهة العمل 

الإنتاجية  وقلة  المتكرر  الغياب  ب�سبب  تتاأثر 

اإليه  يلجاأ  قد  الذي  المبكر  التقاعد  واأحيانا 

الفرد للتخل�س من �سغوطات العمل مما يوؤدي 

اإلى فقدان الخبرات والكوادر المنتجة.

الموارد  وخبراء  النف�سيون  الباحثون  ي�سف 

الب�سرية بع�س المهارات التي يمكن اأن يتعلمها 

ال�سغوطات  مع  التعامل  من  ليتمكن  الفرد 

مهارات  تعلم  مثل  العامة  المهارات  وت�سمل 

مع  والتعامل  الوقت  واإدارة  الفّعال  التوا�سل 

الحياة  اأنماط  اتباع  اإلى  بالإ�سافة  الأزمات 

ال�سحية مثل ممار�سة الريا�سة والأكل ال�سحي 

وتنظيم �ساعات النوم. كما ينبه الأخ�سائيون 

النف�سيون اإلى اهمية المهارات ال�سخ�سية مثل 

وممار�سة  الذهني  والح�سور  النف�سية  المرونة 

تمارين ال�سترخاء.

ما هي المرونة النفسية؟ 
المرونة النف�سية هي قدرة الفرد علي التركيز 

واتخاذ  الحا�سر  الوقت  في  له  يحدث  ما  في 

مبادئه  مع  تتوافق  التي  المنا�سبة  الحلول 

م�ساعب  مع  التاأقلم  من  ليتمكن  واأهدافه 

اأو  الأ�سرية  الم�سكالت  مثل  المختلفة  الحياة 

العاطفية اأو الأزمات ال�سحية اأو القت�سادية. 

والمرونة النف�سية ل تعني اأن الفرد ل يعاني من 

 د. حمد بن ناصر السناوي 
استشاري أول بقسم الطب السلوكي

االحتراق الوظيفي .. 
الوقاية والعالج

الم�ساعر ال�سلبية، بل لديه القدرة علي التعرف 

باأخرى  وموازنتها  ال�سلبية  م�ساعره  على 

اإيجابي.

ما هو الحضور الذهني؟ 
يكون  عندما  الذهني  الح�سور  يحدث 

ال�سخ�س واعًيا بما حوله من الأ�سياء والأفعال 

والم�ساعر. ول يعني الح�سور الذهني اأن تكون 

باأدق  الهتمام  يتطلب  بل  فح�سب،  منتبًها 

منا  لكل  يمكن  حولك.  من  يدور  ما  تفا�سيل 

اأن يقوم بتدريب نف�سه على اأن ي�سبح حا�سًرا 

على  لذلك  الإيجابي  التاأثير  وي�ست�سعر  ذهنًيا 

حياته ال�سخ�سية والمهنية.

تحدثنا في �لجزء �لأول من هذ� �لمقال عن تعريف �ل�سغوطات �لنف�سية ودور 

�لعو�مل �لد�خلية و�لخارجية في حدوثها. كما ذكرنا �لأعر��س �لمختلفة �لتي 

ي�سعر بها �لفرد عند �لتعر�س لل�سغوطات وتاأثير هذه �لأعر��س على �سحة �لفرد 

�لج�سدية و�لنف�سية بل وعالقاته �لجتماعية �أي�سا. في هذ� �لمقال �سنتطرق 

�إلى �لوقاية من �ل�سغوطات �لنف�سية و�لتعامل معها عند حدوثها.

)٢ ـ ٢(

صحتك
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وهذه بع�س الخطوات التي يمكنك اتباعها من 

اأجل الو�سول اإلى الح�سور الذهني :

اأعمالك  خالل  الذهني  الح�سور  مار�س  1ـ 

الروتينية. انتبه مثاًل لكل خطوة تقوم بها واأنت 

لحوا�سك  انتبه  ثم  ال�سباحية،  قهوتك  ُتعّد 

وهي تتفاعل مع مذاق القهوة ورائحتها ودفء 

تنتبه  اأن  يوم  كل  وحاول  يديك،  بين  الكوب 

لجزء اإ�سافي جديد من روتينك اليومي.

لأنه  للدماغ  جًدا  مفيد  فهو  التاأمل  مار�س  2ـ 

اأدنى  دون  الذهني  الح�سور  على  ي�ساعده 

الح�سور  من  يجعل  اأنه  كما  منك،  مجهود 

اقراأ  لذا  للدماغ.  التلقائية  الحالة  الذهني 

منه.  تنا�سبك  طريقة  عن  وابحث  التاأمل  عن 

اأغم�س  ثم  تبداأ،  ابحث عن مكان هادئ حتى 

التركيز  يمكنك  تريد.  واجل�س ح�سبما  عينيك 

على ترديد جملة اأو �سوت معين �سواء ب�سوت 

م�سموع اأو في �سرك، يمكنك اأن تردد مثاًل »اأنا 

بخير« .

يقوله  لما  ال�ستماع  عند  جيًدا  اأن�ست  3ـ 

ال�سخ�س الآخر، غالًبا ما يكون ال�سوت الذي 

اآخر  ل�سخ�س  ن�ستمع  بينما  ن�سًطا  بداخلنا 

م�ستتون  ونحن  ن�ستمع  فاأحياًنا  اإلينا،  يتحدث 

الذهني  فالح�سور  اآخر.  �سيء  في  بالتفكير 

ال�سخ�س  يقوله  لما  جيًدا  نن�ست  اأن  يعني 

الآخر وننتبه له بكل حوا�سنا.

4ـ انتبه لم�ساعرك، فقد ت�ساب بالتوتر خالل 

اأن ت�سعر بذلك. اجعل ذهنك  اليوم دون حتى 

اإذا  تتوقف  التوتر،  لإ�سارات  وانتبه  حا�سًرا 

�سعرت بت�سارع دقات قلبك اأو ب�سّد في ع�سالت 

كتفيك وابتعد عن الموقف الم�سبب للتوتر حتى 

تهداأ.

في  تلخي�سها  فيمكن  الإدارية  المعايير  اأما 

الأ�سئلة ال�سـتة التاليـة:

1 ـ المتطلبات: هل الموظفون قادرون على اأداء 

المتطلبات الموكلة إليهم؟

بم�ســتوى  الموظفــون  يتمتــع  هــل  التحكم:  ـ   2

ويتــم  مهــام  مــن  يوؤدونــه  فيمــا  للتحكــم 

ال�ســتماع لآرائهــم فــي هــذا ال�ســاأن؟

ـ الدعم: هل يح�سل الموظفون على الدعم   3

المطلوب من الإدارة و/أو الزمالء؟

ـ العالقات هـل يتعامـل الموظفـون الآخـرون   4

مـكان  خلـو  مثـل  واحتـرام  باأن�سـاف  معهـم 

العمـل مـن اأ�سـكال الت�سـلط الم�سايقـات؟

مهامهم  الموظفون  ي�ستوعب  هل  المهام:  ـ   5

وم�سوؤولياتهم بالكامل؟

إذا كانت الموؤ�س�سة تمر بتغييرات  ـ التغيير:   6

فهل يتم الت�ساور مع الموظفين وأحاطتهم علما 

باأخر الم�ستجدات؟

بعد الإجابة على الأ�سئلة اأعاله يمكن للموؤ�س�سة 

التعامل  الموظف على  ي�ساعد  توفر منهجا  اأن 

مع �سغوطات العمل.

مواجهة  فاإن  اأ�سلفنا،  وكما  الختام،  وفي 

ي�ساهم  م�ستركة  م�سوؤولية  العمل  �سغوطات 

منا  كل  ليح�سل  جنب  اإلى  جنبا  الأفراد  فيها 

عمله  مجال  في  ليبدع  المنا�سبة  البيئة  على 

وي�ستمر في العطاء.

وفق اهلل الجميع اإلى ما فيه الخير وال�سالح.
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المقاعد  الجواهر  باألوان  المخمل  يك�سو 

اأنيقا  طابعا  الغرفة  على  لي�سفي  المريحة، 

وفخما، وين�سر اأجواء الدفء والراحة النف�سية.  

وقد  و�سحت مجلة »المنزل الجميل الألمانية« 

الكريمة  الأحجار  باألوان  يتاألق  المخمل  اأن 

الزمردي،  والأخ�سر  الياقوتي،  كالأحمر 

والأ�سفر الكهرماني، والأزرق بلون ال�سفير.

واأ�سافت المجلة المعنية بالأثاث والديكور اأنه 

القما�س المخمل مع  يمكن تن�سيق المقعد ذي 

المزج  يمكن  كما  اللون،  درجة  بنف�س  و�سائد 

الكريمة  الأحجار  األوان  لون من  اأكثر من  بين 

لطابع أنيق وفخم

المخمل بألوان الجواهر
لمزيد من الفخامة.

تن�سيق  في  المخمل  ا�ستخدام  �ساع  وقد 

حيث  الأخيرة،  الآونة  في  كبير  ب�سكل  الأثاث 

بين  المزج  اإلى  يميل  العام  الذوق  اأ�سبح 

والمجال�س  النوم  غرف  في  والفخامة  الراحة 

ا�ستخدام  يمكن  حيث  المفتوحة.  وال�سالت 

المخمل لتغطية م�ساند الأ�سّرة كخلفية فاخرة 

وجميلة، واأي�سا ابتكار ورق حائط من المخمل 

الرقيق لمزيد من الرقي. 

تعد �ستائر المخمل اأكثر القطع المخملية التي 

تعطي ثقال في الديكور الداخلي، وب�سكل خا�س 

طول  على  ممتدة  المنزل  نوافذ  تكون  عندما 

م�ساحة الحائط باأكمله، مما يزيد من فخامة 

المكان.

من  الديكور  في  المخمل  ا�ستخدام  عند 

الأثاث،  قطع  بين  التوازن  تحقيق  ال�سروري 

الديكور  في  قاعدة  اأهم  تعد  عام  فب�سكل 

المنزلي هو عدم المبالغة، كي ل تبدو الغرفة 

مزدحمة ومزعجة للعين، حيث ين�سجم قما�س 

ي�سيف  كما  الناعم،  الحرير  مع  المخمل 

الدانتيل لم�سة لطيفة للديكور مع المخمل.

المصدر: د.ب.أ
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ال�سحة  اإك�سير  بمثابة  الجوجوبا  زيت  يعد 
ال�سعر  نمو  يحفز  إنه  حيث  لل�سعر؛  والجمال 
كالجفاف  م�ساكله  كل  ويحارب  ناحية  من 
الراأ�س  فروة  وحكة  الراأ�س  وق�سور  والت�ساقط 

من ناحية اأخرى.
روبيرتو  الألماني  ال�سعر  م�سفف  وو�سح 
 A ببروفيتامين  الجوجوبا غني  اأن زيت  لرايا 
الدهنية  والأحما�س   E وفيتامين   B وفيتامين 
اأوميجا 6 واأوميجا 9 وم�سادات الأك�سدة، كما 
البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  من  ال�سعر  يحمي  اأنه 

زيت الجوجوبا ..
 إكسير الصحة والجمال لشعرك

 ،Simmondsia chinenis لوليات ي�ستخرج زيت �لجوجوبا من بذور �ُسجيرة ُتعرف علميًا بـ� غرب  جنوب  �إلى  �لأ�سلي  موطنها  يعود  �لتي  �لجوجوبا،  �ُسجيرة  كاليفورنيا، �أو  وجنوب  �أريزونا،  في  �ل�سحر�وية  �لمناطق  في  وتنمو  �سمعية �لمتحدة،  مادة  عن  عبارة  هو  �لجوجوبا  زيت  �أن  �إلى  �لإ�سارة  وتجدر  �أن تكون له ر�ئحة و�لمك�سيك،  �أ�سفر، ويمكن  �أو ذ�ت لون  م�ستح�سر�ت ت�سبه �لزيت، وقد تكون �سفافة،  �إلى  �لزيت  هذ�  باإ�سافة  �لم�سنعون  بد�أ  حيث  خفيفة،  �إذ �إنه يوجد في مجموعات متنوعة من منتجات �ل�سعر، و�لب�سرة، و�لأظافر.كثيرة للغاية، حيث يعد ��ستخد�مه في م�ستح�سر�ت �لتجميل هو �لأكثر �سعبية، �لتجميل، و�لطعام في �ل�سبعينيات؛ وهو متعدد �ل�ستعمالت، وتعد ��ستخد�ماته جوزية 

ال�سارة، التي تت�سبب في تلفه.
ال�سعر  ب�سيالت  في  الجوجوبا  زيت  ويتوغل 
بالعنا�سر  واإمداده  ال�سعر  ترطيب  على  ليعمل 
المغذية، التي تحفز نموه وتقوي بنيته وتمنحه 

مظهرا لمعا ينطق بال�سحة والجمال.
اأنواع  لكل  منا�سبا  الجوجوبا  زيت  لرايا  واأكد 
والجاف،  والخفيف  المجهد  خا�سة  ال�سعر، 
الأنواع  ا�ستخدام  الأف�سل  من  اأنه  اإلى  م�سيرا 

الطبيعية النقية لحتفاظها بالمواد الفعالة. 

الآثار الجانبية لزيت الجوجوبا 

لزيت  الجانبية  الآثار  حول  الدرا�سات  تعد 
يعد  المنتج  هذا  ولكن  �سحيحة،  الجوجوبا 
ولكن  مو�سعي،  كعالج  لال�ستخدام  اآمنًا 
يف�سل  فاإنه  الجوجوبا  زيت  ا�ستخدام  قبل 
الإ�سابة  ل�ستبعاد  الب�سرة  على  اختبار  اإجراء 
زيت  ا�ستخدام  عدم  يجب  كما  بالح�سا�سية، 
الجوجوبا النقي مبا�سرة على الب�سرة؛ وعو�سا 
مع  الجوجوبا  زيت  خلط  يجب  فاإنه  ذلك  عن 
زيت جوز  اأو  ال�سبار،  مثل: هالم  اآخر؛  عامل 
بهذا  المرتبطة  المحاذير  اأهم  ومن  الهند، 

الزيت:
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التطبيق على الجلد: من المرجح اأن يكون زيت 
عند  النا�س  لمعظم  بالن�سبة  اآمنا  الجوجوبا 
تطبيقه على الجلد، ولكن يمكن اأن ي�سبب بع�س 
والح�سا�سية،  الطفح،  مثل:  الجانبية؛  الآثار 
قد  المطول  ال�ستخدام  اأن  اإلى  النتباه  ويجب 
بعد  الأ�سخا�س  بع�س  لدى  الجلد  تهيج  ي�سبب 

ا�ستخدام الزيت ب�سكل ثابت. 
يكون  ل  اأن  المرجح  فمن  الفم:  عبر  التناول 
طريق  عن  يوؤخذ  عندما  اآمنا  الجوجوبا  زيت 
كيميائية  مادة  على  يحتوي  لأنه  وذلك  الفم، 
(؛   Erucic acid( الإرو�سيك  حم�س  ت�سمى 
خطيرة؛  جانبية  اآثارا  ت�سبب  اأن  يمكن  الذي 

مثل: تلف القلب، وغيرها. 
و�سع  يعد  اإذ  الطبيعية:  والر�ساعة  الحمل 
والر�ساعة  الحمل  اأثناء  الجلد  على  الجوجوبا 
يوؤخذ  اأن  الآمن  اآمنا، ولكن من غير  الطبيعية 

زيت الجوجوبا عن طريق الفم.
المصدر: د ب أ 
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 »Turtleneck« ال�سلحفاة«  »عنق  يزين 

الف�ستان في خريف/�ستاء 2020/2019 ليمنح 

المراأة اإطاللة دافئة تنطق بالأنوثة والأناقة.

تيلي�سين  كارل  الألماني  المو�سة  خبير  وو�سح 

اأن »عنق ال�سلحفاة« هي ياقة عالية تعمل على 

ارتداء  عن  ُتغني  فهي  ثم  ومن  العنق،  تدفئة 

ال�سال.

»عنق السلحفاة«

 يزين فستان الشتاء
واأ�ساف تيلي�سين اأن الف�ستان ذا عنق ال�سلحفاة 

بع�س  طول  ي�سل  حيث  مختلفة؛  باأطوال  يطل 

الموديالت اإلى الركبة »ميدي«، في حين ي�سل 

طول طرازات اأخرى اإلى الأر�س »ماك�سي«.

بنقو�س  ال�سلحفاة  عنق  ذو  الف�ستان  ويتاألق 

الكاروه الكال�سيكية الأنيقة اأو نقو�س الحيوانات 

الجريئة كنقو�س جلد الحمار الوح�سي.

ولإطاللة مفعمة بالأنوثة يمكن تن�سيق الف�ستان 

البوت  اأو  الكاحل  بوت  مع  ال�سلحفاة  عنق  ذي 

في  الركبة،  اإلى  طوله  ي�سل  الذي  التقليدي، 

كاجوال  اإطاللة  على  الح�سول  يمكن  حين 

ريا�سي.  حذاء  مع  الف�ستان  تن�سيق  خالل  من 

مع  الف�ستان  تن�سيق  يمكن  الدفء  من  ولمزيد 

معطف »ترين�س كوت«.

المصدر: د ب أ



العدد )٥٠(
هـ

 ١٤
٤١

ي 
ثان

 ال
يع

 رب
م /

٢٠
١٩

بر 
سم

دي
45



46

هـ
 ١٤

٤١
ي 

ثان
 ال

يع
 رب

م /
٢٠

١٩
بر 

سم
دي

طبخ

المكونات :
  1 ب�سل

  6 حبات طماطم متو�سطة الحجم

  فلفل رومي

  فلفل حار

  2 بطاط�س متو�سطة الحجم

  1 كوب فطر مقطع �سرائح

  2 كوب ماء

  1 كوب حليب جوز الهند

  ملح وفلفل اأ�سود ح�سب الرغبة

  4 حبات هيل

  اأوراق كاري

  1 ملعقة من ال�سمر، والكمون، والكركم،

  2 ملعقة �سغيرة بهارات الكاري

  2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

  1 �سدر دجاج بدون عظم

  1 ملعقة �سغيرة بهارات

  1 ملعقة �سغيرة زيت زيتون

  ملح وفلفل اأ�سود

  1 ملعقة كبيرة خل اأبي�س

الطريقة:
كالملح،  الدجاج  �سدر  على  البهارات  ن�سع 

تقل  ل  لمدة  ونتركه  الزيتون،  وزيت  والخل 

عن 20 دقيقة. ثم نقوم بعدها بتحميره في 

مقالة �ساخنة، حتى ين�سج.

المغلي  الماء  في  الطماطم  بو�سع  نقوم 

تق�سيره،  علينا  ي�سهل  حتى  دقيقة،  لمدة 

ونقوم  جيدًا  ونغ�سلها  البطاط�س  ونق�سر 

نقطع  �سغيرة.  مكعبات  اإلى  بتقطيعها 

كاري خضار
 بحليب جوز الهند

الفلفل الرومي اإلى �سرائح، ونق�سر الب�سل 

بف�سل  بعدها  ونقوم  اأرباع  اإلى  ونقّطعه 

ال�سرائح عن بع�سها البع�س. في قدر عميق 

الحب  البهارات  مع  الب�سل  بتحمير  نقوم 

ونقلب  الفلفل  ن�سيف  ثم  الكاري،  واأوراق 

ون�ستمر  والفطر  البطاط�س  ن�سيف  قلياًل. 

التقليب، نبّهر الخ�سار ون�سيف الماء.  في 

متو�سطة  نار  ونتركه على  الوعاء  نغطي  ثم 

دقيقة.   20 لمدة  البطاط�س  تن�سج  حتى 

ب�سكل  ونقلبها  الطماطم  حبات  ن�سيف 

خفيف مع الخ�سار، ثم ن�سيف حليب جوز 

قلياًل  ي�ستوي  حتى  الكاري  ونترك  الهند 

ويثُقل قوامه. نقدم كاري الخ�سار مع الأرز 

الم�سلوق بالعد�س والدجاج الم�سوي.

إعداد: آثار راشد الراسبية
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المكونات :
  1 كوب كريمة خفق

  3/1 كوب �سكر بني

  350 جرامًا �سوكولتة داكنة

  30 جرام زبدة

  1 ملعقة �سغيرة فانيليا 

  2/1 كوب كاكاو بودرة

الطريقة :
ناعم  ب�سكل  ال�سوكولتة  نفرم 

عميق،  زجاجي  وعاء  في  ون�سعها 

حتى  الكريمة  بت�سخين  نقوم  ثم 

الكريمة  ن�سيف  الغليان.  في  تبداأ 

سلطة البطيخترافلز الشوكوالتة
المكونات :

  ن�سف بطيخة مقطعة اإلى مثلثات

  2 باقة جرجير

  علبة جبنة فيتا مكعبات

  اأوراق نعناع

  ف�ستق ح�سب الرغبة 

صلصة التتبيلة
  4/1 كوب دب�س رمان

  ع�سير ليمونة

  3 مالعق كبيرة زيت زيتون

  ملح وفلفل اأ�سود

الطريقة
التتبيلة  مقادير  بخلط  نقوم 

ا�ستخدامها.  لحين  جانبًا  ونتركها 

ونقوم  لدقائق،  الف�ستق  نحم�س 

خفيف. نغ�سل  ب�سكل  بفرمه  بعدها 

الجرجير جيدًا ونزيل منه العيدان 

الكبيرة، ون�سعه في طبق التقديم. 

والجبنة  البطيخ،  حبات  نوزع  ثم 

ال�سلطة  ونزين  النعناع،  اأوراق  مع 

بالف�ستق. نقوم بتتبيل ال�سلطة قبل 

تقديمها مبا�سرة. 

اأن  اإلى  ونحرك  ال�سوكولتة  اإلى 

ن�سيف  ثم  القطع،  جميع  تذوب 

ونحرك  والفانيليا  وال�سكر  الزبدة 

�سل�سل  مزيج  على  نح�سل  حتى 

ونغطي  تكتالت،  اأي  بدون  وناعم 

مالم�سته  مع  بالنايلون  الخليط 

طاولة  على  نتركه  الخليط.  ل�سطح 

المطبخ، حتى يبرد ويتما�سك لمدة 

من  مقدار  ناأخذ  ثم  كاملة.  ليلة 

الخليط ونكوره ونقلبه في م�سحوق 

كامل.  ب�سكل  يتغلف  حتى  الكاكاو 

انتهاء  لحين  العملية  نف�س  نكرر 

خليط ال�سوكولتة. 
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لتعط  الب�سر،  ظروف  على  حياتك  منبه  �سبط  عن  توقف 

لم  مخذول،  كائن  اأنك  ت�سرخ  ثم  ت�ستطيع،  مما  اأكثر 

توقف  فعل،  الذي  هو  عقلك  بل  ماء  باأنه  ال�سراب  يوهمك 

عن  بطال  نف�سك  وتن�سيب  الكتب  بطون  داخل  القفز  عن 

اأغنية  عن  يكتبك،  ن�س  عن  التفتي�س  عن  توقف  جرح،  كل 

تعذبك، عن �سوارع مررت بها وانت واهم وعدت اإليها تتهم 

بالخداع.. الإ�سفلت 

األم اأقل لك: ل تقع في فخ النبهار الأول؟

األم اأنهك عن تتبع مزاجات الده�سة الأولى؟

األم تع�سف بك ال�سنون الغابرات من قبل؟

فكيف ت�سرخ اأنه الوجع الأكبر؟

والحماية  ال�سالمة  طرق  اتبعنا  لو  اطمئنانا  اكثر  �سنكون 

من النهيار

الأعوام  تطعيمات  مع  ال�سحة  وزارة  اأردفت  لو   فماذا 

الأولى حقنة م�سادة لل�سدمات؟

تتهياأ اأج�سادنا لالأوجاع القادمة بم�ساعفات اأقل اأو تكت�سب 

اأبدية.. مناعة 

بك الزمن أو بدونك يمضي

منى املعويل

لها  الب�سر  عالقات  م�ساريع  كل  اأن  ندرك  تجعلنا  مناعة 

تغيرت  المفتر�س  زمنها  تقادم  وكلما  انتهاء،  �سالحيات 

التاريخ  في  كانت  كما  فيها  اللذة  مالمح  تعد  ولم  نكهتها 

الأول..

مناعة تجعلنا في حالة جاهزية تامة نرى فيها:

اأن كل تلويحة هي اإ�سارة وداع..

وان كل حقيبة هي مخطط �سفر..

وكل تلميحة اإنذار..

و�سعور في داخلك يجعلك تتنباأ اأنك �ستكون الطرف ال�سيء 

اإليه  الم�سوؤول م�سبقا عن ما �ستوؤول  واأنك  في كل ما حدث 

م�ساعرك...

****

كان �سيكون جيدا لو كل منا قدم اإلى العالم مغلغا بقراطي�س 

ذراعيه  بين  ويحمل  الكدمات،  من  الحماية  على  ت�ساعد 

اأي  عند  العودة  زر  وي�سغط  بيده  بيومياته  يتحكم  جهازًا 

احباط ويعيد التاريخ قبل المواقف الموجعة وي�سذب �سورة 

حياته ويعيد التعديل ويتجاوز اللقطات المفجعة، كم جميل 

اأ�سباب تعا�ستنا حين نعطي بدون اتزان فال  اأننا  اأن ندرك 

مكان في الحياة للقلوب ال�سعيفة الواهنة.
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فايرفوكس   يحظر التحميل الجانبي لألدوات اإلضافية

مهرجان العلوم الثاني   تحفيز لالبتكار 
ومواكبة  الثورة الصناعية الرابعة 

»رواء« .. محلول غذائي 
لزراعة »القرعيات« بدون تربة

نصائح ذهبية للعناية 
بالدراجة الهوائية الكهربائية

505464

اإطالق  عن   )AOC( �سي«  اأو  »اإيه  �سركة  اأعلنت 

بت�سميم  تمتاز  التي  الجديدة،   Q27T1 �سا�ستها 

التايوانية  ال�سركة  وو�سحت  الأنيق.  بور�سه 

بخطوط  تمتاز  الجديدة   Q27T1 ال�سا�سة  اأن 

ت�سميمية جذابة من خالل ت�سميم ال�سا�سة بدون 

غير  قاعدة  مع  جوانب  ثالثة  من  تقريبا  حواف 

متماثلة واأنيقة.

وتاأتي ال�سا�سة بلوحة IPS قيا�س 27 بو�سة وتعمل 

 Quad HD 2560 x 1440 بتقنية الدقة الفائقة

وتمتاز  لالنعكا�سات،  م�سادة  طبقة  مع  بيك�سل 

بالتباين العالي والعر�س فائق الو�سوح.

الجانبي  التحميل  �سركة موزيال عن حظر  اأعلنت 

فايرفوك�س  مت�سفح  اإ�سدار  في   »Sideloading«

 ،2020 مار�س  �سهر  في  اإطالقه  والمقرر   ،74
ب�سبب المخاطر الأمنية المحتملة.

الجانبي  التحميل  اأن  الأمريكية  ال�سركة  وو�سحت 

مت�سفح  في  الإ�سافية  الأدوات  قيام  به  ُيق�سد 

فايرفوك�س بتثبيت ملحقات اأخرى.

واأ�سارت موزيال اإلى اأن عملية التحميل الجانبي ل 

ترتبط فقط بو�سول البرمجيات ال�سارة والخبيثة 

اإلى الحوا�سيب، بل اإن الم�ستخدم �سيواجه م�سكلة 

خالل  من  المفيدة  الإ�سافية  الأدوات  تثبيت  عند 

تثبيت  اإزالة  من  يتمكن  لن  حيث  الملحقات؛ 

التحميل  طريق  عن  المثبتة  الإ�سافية  الأدوات 

الجانبي مثل الملحقات الأخرى في مدير الأدوات 

الإ�سافية في مت�سفح فايرفوك�س.

شاشة كمبيوتر    بتصميم بورشه
من  الجديدة  ل�سا�ستها  التايوانية  ال�سركة  وتروج 

 % 90 NTSC بن�سبة  خالل تغطية نطاق الألوان 

حين  في   ،%  107 بن�سبة   RGB الألوان  ونطاق 

تبلغ درجة ال�سطوع 350 قنديلة/م2. وت�ستمل باقة 

الجديدة   Q27T1 لل�سا�سة  التقنية  التجهيزات 

 DisplayPort ومنفذ   HDMI 1.4 منفذي  على 

1.2 وكذلك منفذ Line-in ومنفذ �سماعة الراأ�س 
3.8 كجم  الجديدة  ال�سا�سة  وزن  ويبلغ  ملم،   3.5
قيمة  وتنخف�س  وات،   30 كهربائي  تيار  وت�ستهلك 

ال�ستهالك اإلى 0.3 وات في و�سع ال�سكون.

المصدر: د ب أ

الإ�سافية  الأدوات  الم�ستخدم  يفقد  ل  وحتى 

المطلوبة  الجانبي  التحميل  ملحقات  اأو  المرغوبة 

الأمريكية  ال�سركة  اأعلنت  فقد   ،2020 مار�س  في 

عن خطوة و�سيطة؛ حيث �سيقوم اإ�سدار فايرفوك�س 

با�ستقراء   ،2020 فبراير  في  طرحه  المقرر   ،73
للم�ستخدم،  واإظهارها  الجانبي  التحميل  ملحقات 

تثبيتها  يجب  كان  اإذا  ما  تقرير  يمكنه  وعندئذ 

ب�سورة منتظمة اأو اإزالتها.

المصدر: د ب أ

شبابنا

محددة  بموا�سفات  الكهربائية  ال�سيارات  تاأتي 

تختلف  وبذلك  العادية،  ال�سيارات  عن  مختلفة 

اإلى  يتبادر  هنا  ال�سيارات.  هذه  مقتني  احتياجات 

الذهن ال�سوؤال التالي: هذه الطرازات تنا�سب َمن؟ 

اأو�سح خبير ال�سيارات الألماني �سورين هاينزه اأن 

الذين  الأ�سخا�س،  تنا�سب  الكهربائية  ال�سيارات 

يقطعون نف�س الم�سافة تقريبا كل يوم، كالموظفين 

جيدة  اأ�سا�سية  بنية  وجود  هنا  المهم  ومن  مثال. 

الكهربائية  لل�سيارات  خا�سة  ال�سحن،  لمحطات 

الخال�سة، التي تعتمد على �سواعد محرك كهربائي 

فقط. واأ�ساف هاينزه اأن الأ�سخا�س الذين يقطعون 

تنا�سبهم  ب�سياراتهم،  طويلة  م�سافات  الغالب  في 

على  تعتمد  التي   ،Plug-in الهجين  الطرازات 

�سواعد محرك كهربائي ومحرك احتراق )بنزين 

اأو ديزل( مع خزان اإ�سافي للوقود.

وتتمثل ميزة هذه الطرازات في اأنها تبدد 

وعدم  ال�سير  مدى  كفاية  عدم  مخاوف 

وجود محطات �سحن قريبة؛ حيث يتولى 

محرك الحتراق في هذه الحالت مهمة 

دفع ال�سيارة. 

المصدر: د ب أ

السيارة الكهربائية..   هل تناسبك؟
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يهدف إلى الحد من مشكلة شح المياة

»رواء« .. محلول غذائي 
لزراعة »القرعيات« بدون تربة

يعاني �لكثير من �لمناطق من �سح �لمياه وعدم �سالحية �لتربة للزر�عة، فيبحث 

�لمز�رعون عن طرق بديلة لتوفير �لمحا�سيل �لزر�عية بكميات وفيرة. فابتكرت 

في  متوفرة  مو�د  من  غذ�ئي  محلول  وهو  »رو�ء«،  منتج  �لطالبية«  »بادة  �سركة 

�لقرعيات  من  مح�سول  و�إيجاد  �لنباتات  تغذية  في  ت�ستخدم  �لعماني،  �ل�سوق 

�لتفا�سيل  من  للمزيد  �لمياه.  و�سح  �لتربة  م�سكالت  من  و�لحد  �آمنة  بطريقة 

قابلنا رهف بنت �سالم بن �سعيد �لحجرية، خريجة �لجامعة �لوطنية، تخ�س�س 

هند�سة مدنية، و�أجرينا معها �لحو�ر �لآتي. 

حوار: أنوار البلوشية
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الرئي�س  وهي  الحجرية،  رهف  تحدثت  بداية 

الذي  الفريق  عن  باّدة،  �سركة  في  التنفيذي 

منه،  والهدف  الم�سروع  هذا  في  معه  تعمل 

وهم:  ال�سركة  باأع�ساء  التعريف  اأود  وقالت: 

العنود الحرا�سية )مدير ق�سم المالية(، وهيثم 

ومزون  مالي(،  ومدقق  )حا�سب  الحاتمي 

الب�سرية(،  الموارد  ق�سم  )مدير  المحروقية 

الت�سويق(،  ق�سم  )مدير  العامرية  وهاجر 

العامة(،  العالقات  )م�سوؤولة  النيرية  واأمجاد 

وبثينة  الإنتاج(،  ق�سم  الحاتمي )مدير  وهيثم 

والتطوير(،  البحث  )مهند�س  المحروقية 

المبيعات(.  ق�سم  )مدير  الغافري  ومحمد 

حيث ن�سعى من خالل هذه ال�سركة اإلى التفرد 

ذات  جديدة  بتراكيب  مغذية  محاليل  بابتكار 

جودة عالية، لتحقيق متطلبات ال�سوق المحلي 

بدون  الزراعة  بتقنية  والتعريف  والإقليمي، 

تربة في المجتمع العماني للحد من م�سكالت 

التربة و�سح المياه.     

المحاليل المغذية
الأ�سا�سية  والفكرة  ال�سركة  ت�سمية  وعن 

الحجرية  ذكرت  الفريق،  عليها  يعمل  التي 

وهي  »بادة«،  ا�سم  ال�سركة  على  اأطلقنا  قائلة: 

منطقة  من  معـنـاها  اختلف  عـمانية  كـلـمـة 

عــلى  اأطلقها  البع�س  اإن  حيــث  اأخرى،  اإلى 

الــري  عــمــلــيــة  لـتنـظـيـم  الزمـنــية  الــفـــتـرة 

اأطــلـقــها عـلى  الــفــلـــج والبـع�س الآخر  بــمــاء 

وللبداية  الــوا�ســعــة.  الخــ�ســراء  الب�ساتين 

حكاية حيث كنا نبحث في الم�ساكل التي يعاني 

خالل  ومن  ال�سلطنة،  في  المزارعون  منها 

نتائج البحث تو�سلنا اإلى اأن المزارعين الذين 

ي�ستخدمون تقنية الزراعة بدون تربة يواجهون 

�سعوبة في اإيجاد المحلول المغذي اأو مكوناته 

ب�سهولة،  ال�سلطنة  في  الغذائية  العنا�سر  من 

من  ا�ستيراده  نحو  للتوجه  ذلك  اأجبرهم  وقد 

الخارج بتكلفة عالية وي�ستغرق وقتا طويال حتى 

ي�سل  فهو  وح�سب،  هذا  لي�س  ال�سلطنة.  ي�سل 

نسعى للتوسع من خالل 
العمل على ابتكار تراكيب 

الباذنجانيات لفصيلة 
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ثم  ومن  )بودرة(  م�سحوق  هيئة  على  اإليهم 

بحيث  ودقيقة  معينة  بتراكيز  بخلطه  يقومون 

فقدان  اإلى  يوؤدي  قد  فيها  الب�سيط  الخطاأ  إن 
بالتاأكيد  العملية  فهذه  باأكمله،  المح�سول 

تحتاج اإلى جهد ووقت كبير.

عبارة  هي  المغذية  المحاليل  قائلة:  واأ�سافت 

الغذائية  العنا�سر  على  تحتوي  محاليل  عن 

الالزمة لنمو النبات وت�ستخدم في ري النباتات 

في نظم الزراعة بدون تربة، وتختلف المحاليل 

النبات. ووجد  نمو  الم�ستخدمة ح�سب مراحل 

لالأمالح  م�سدران  المغذية  المحاليل  في 

في  الموجودة  والأمالح  المذابة  الأ�سمدة  هما 

الماء، ويجب اأن يحتوي المحلول المغذي على 

المنا�سب  والتركيز  الغذائية  العنا�سر  كافة 

لنمو النبات. اأمثلة على المحاليل الم�ستخدمة: 

وهي  هيوت،  ومحاليل  هوجالن،  محاليل 

م�ستخرجة من  ومواد غذائية طبيعية  عنا�سر 

التربة.

اتفاقية وورش عمل
المنتج  عن  الحديث  في  الحجرية  واأ�سهبت 

محلولنا،  تركيبة  وقالت:  لل�سركة،  الرئي�سي 

خا�س  )رواء(،  محلول  اأ�سميناه  الذي 

الخيار  مثل  »القرعيات«  ف�سيلة  لمحا�سيل 

والكو�سا، ون�سعى للتو�سع من خالل العمل على 

مثل  الأخرى،  النبات  لف�سائل  تراكيب  ابتكار 

الطماطم  ت�سمل  التي  الباذنجانيات  ف�سيلة 

ال�سركة  نعد  نحن  الخ�سار.  من  وغيرها 

ابتكار  على  تعمل  التي  ال�سلطنة  في  الأولى 

المغذية المخ�س�سة ح�سب  المحاليل  تراكيب 

في  متوفرة  مواد  من  واإنتاجها  الف�سائل، 

المغذية  المحاليل  إن  حيث  العماني.  ال�سوق 

نوع  ح�سب  للمح�سول  مخ�س�سة  كانت  اإذا 

الف�سيلة هذا قد ي�ساعد النبات في الح�سول 

يحتاجها،  التي  الغذائية  العنا�سر  جميع  على 

وبالتالي الت�سبع منها، مما قد يوؤدي اإلى زيادة 

الإنتاجية في وحدة الم�ساحة.

من  قالت:  واجهتهم  التي  التحديات  وعن 

في  العمل  هو  واجهتنا  التي  التحديات 

من  ال�سركة  اأع�ساء  وجميع  الزراعي  المجال 

تخ�س�سات هند�سية بعيدة تماما عن المجال 

العامة  المديرية  تعاون  بعد  ولكن  الزراعي، 

على  تغلبنا  والحيوانية  الزراعية  للبحوث 

تعاون  اتفاقية  توقيع  تم  بحيث  الم�سكلة.  هذه 

للبحوث  العامة  والمديرية  ال�سركة  بين  فني 

الزراعية والحيوانية، تم من خالله توفير بيت 

محمي لختبار المحلول، وكذلك توفير مختبر 

واختبارها،  المحلول  تركيبة  لإعداد  مجهز 

وتوفير م�سرف متخ�س�س في مجال المحاليل 

اأع�ساء  م�ساركة  في  والم�ساهمة  المغذية 

ال�سركة في ور�س تدريبية متعلقة بهذا المجال. 

مبادرات ومشاركات
واأ�سافت رهف قائلة: ن�سعى الآن اإلى الح�سول 

البتكار  مركز  مع  ا�ستثمار  فر�سة  على 

والفني  المادي  التمويل  لتقديم  ال�سناعي 

الزراعية  للبحوث  العامة  المديرية  لل�سركة. 

المعنوي  الدعم  كافة  لنا  تقدم  والحيوانية 

جزيل  ولهم  الحالية،  الفترة  في  والمادي 

بع�س  على  الح�سول  نتمنى  ولكن  ال�سكر، 

الحكومية  الجهات  بع�س  من  الت�سهيالت 

ريادة  مجال  في  مبتدئين  ك�سباب  لدعمنا 

الأعمال، حيث تنق�سنا الكثير من الأمور التي 

تمكننا من دخول ال�سوق.

والفعاليات  الم�ساركات  الحجرية  وذكرت 

�ساركت  قائلة:  ال�سركة  بها  �ساركت  التي 

شـبابــنـا

ت
ارا

ك
بت

أ



العدد )٥٠(
هـ

 ١٤
٤١

ي 
ثان

 ال
يع

 رب
م /

٢٠
١٩

بر 
سم

دي
53

)برنامج  ُعمان  اإنجاز  م�سابقة  في  ال�سركة 

ل�سركة  انطالق  نقطة  بمثابة  وكان  ال�سركة( 

عزيمة  بكل  م�ستمرون  نحن  وها  باّدة، 

كما  واأعلى،  اأ�سمى  اأهداف  نحو  واإ�سرار 

ال�ستثمار  ملتقى  ح�سور  في  ال�سركة  �ساركت 

و24   23 يومي  والغذائي  وال�سمكي  الزراعي 

العمل  حلقة  في  اأي�سا  و�ساركت   .2019 يناير 

ا�ستخدام  مجال  في  الإقليمية  التدريبية 

المحاليل  اإدارة وتبريد  المتجددة في  الطاقة 

المغذية للزراعة المائية، بالتعاون مع المركز 

الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

.ICARDA

قائلة:  الحجرية  تحدثت  الختام  وفي 

تحقيق  بدايتها  ولكن  كبيرة  طموحاتنا 

ال�سوق  في  المغذية  المحاليل  من  الكتفاء 

النطاق  اإلى  التو�سع  وثانيها  المحلي، 

الخليجي.  لل�سوق  الإقليمي من خالل دخولنا 

بجانبنا  كان  من  لكل  الجزيل  بال�سكر  نتوجه 

ما  اإلى  والو�سول  التقدم  في  و�ساعدنا  يومًا 

الآن.  عليه  نحن 
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مهرجان العلوم الثاني
 تحفيز لالبتكار ومواكبة 
الثورة الصناعية الرابعة 
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استطالع: أنوار البلوشية 

منبر ي�سع �ألقا وتاألقا ب�سباب عمان �لو�عدين، وجوه م�ستب�سرة بم�ستقبل باهر، 

لتولي زمام �لأمور ودفع عجلة �لتطور �إلى �لأمام، تحت �سعار )�لثورة �ل�سناعية 

 2019 �لثانية  ن�سخته  في  �لعلوم  مهرجان  جمع  بالحدود(  تقنيات  �لر�بعة.. 

و�لباحثين،  و�لأكاديميين  و�لتربويين،  و�لجامعات،  و�لكليات  �لمد�ر�س،  طلبة 

�لمجتمع  وموؤ�س�سات  �لحكومية،  �لموؤ�س�سات  �إلى  بالإ�سافة  �لأمور،  و�أولياء 

�لمدني، وموؤ�س�سات �لقطاع �لخا�س �لمعنية بمجالت �لعلوم �لمختلفة، من 4 �إلى 

8 نوفمبر �لما�سي. 
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الأركان  من  ركنا   20 اإلى  المهرجان  انق�سم 

العلوم،  مجالت  بمختلف  المعنية  التفاعلية 

م�سارك،   )1200( من  اأكثر  م�ساركة  و�سهد 

يمثلون )60( موؤ�س�سة من القطاعات الحكومية 

الخا�س،  القطاع  وموؤ�س�سات  والع�سكرية 

متطوع   )200( من  اأكثر  م�ساركة  جانب  اإلى 

اإلى  بالإ�سافة  الفعالية،  واإقامة  تنظيم  في 

م�ساركات وا�سعة من منظمات عالمية مختلفة، 

عالميين  متحدثين  المهرجان  ا�ست�ساف  وقد 

للحديث عن العلوم في مجالت مختلفة، واأقيمت 

اأكثر من 300 فعالية، ت�سمنت م�سابقات رائدة 

الهاكاثون،  وم�سابقات  والروبوت  البرمجة  في 

علمية  وعرو�سا  طيار،  بدون  والطائرات 

�سهد  واأي�سا  العلمية  ال�سينما  اإلى  بالإ�سافة 

العمل  وحلقات  الفعاليات  من  الكثير  الحدث 

التفاعلية. تجولت التكوين في اأرجاء المعر�س 

ور�سدت الوجوه ال�سابة الم�ساركة والمتفاعلة في 

في  خفيفة  ووم�سات  �سريعة  لقاءات  الحدث.. 

ال�سطور الآتية.   

هدف مهرجان عمان للعلوم لهذا العام التعريف 

العلوم  مواد  في  المعرفية  التنمية  ببرنامج 

والريا�سيات، ومفاهيم الجغرافيا البيئية، الذي 

�سامية،  بتوجيهات  اأ�س�س  وطنيا  برنامجا  يعد 

الدرا�سي  التح�سيل  م�ستوى  رفع  في  ي�سهم 

وال�ستق�ساء  البحث  على  وي�سجعهم  للطلبة، 

والتفكير العلمي المنظم، وتنمية ملكات البتكار 

في  يكت�سبونها  التي  المعرفة  وتطبيق  لديهم، 

حياتهم اليومية، من خالل اختبارات وم�سابقات 

والريا�سيات  العلوم  مواد  في  وم�ساريع 

العلوم  اإي�سال  جانب  اإلى  البيئية،  والجغرافيا 

بو�سائل �سهلة وطرق محفزة للتفكير الإبداعي، 

والبتكار  العلوم  نحو  اإيجابي  اتجاه  واإيجاد 

اإدراك  على  الطلبة  وت�سجيع  العلمي،  والبحث 

التوجهات  ومواكبة  الحياة،  في  العلوم  اأهمية 

العالمية القائمة على ن�سر العلوم والتكنولوجيا، 

والتغيرات والتطورات الم�ستقبلية المتوقعة من 

الثورة ال�سناعية الرابعة.   

طاقة مستدامة
الريامية،  خمي�س  بنت  مجان  قابلنا  بداية 

تحدثت  حيث  التقنية،  العلوم  كلية  من  طالبة 

وجودي  وقالت:  المهرجان  في  م�ساركتها  عن 

العليا  التقنية  الكلية  لأمثل  الحدث  هذا  في 

بنزوى، بعر�س م�سروع »نقل الطاقة الكهربائية 

بمجملها  الفكرة  تكمن  حيث  اأ�سالك«،  بدون 

الكهربائية  الطاقة  نقل  لنا  تتيح  تجارب  في 

الفكرة  وت�ستند  اأ�سالك،  بدون  الم�ستقبل  في 

اأي�سا على الحلم الذي كان ي�سيطر على تفكير 

ابتكر  حيث  1891م،  عام  في  »تي�سال«  العالم 

الفكرة  هذه  لتحقيق  ب�سيطة  كهربائية  دائرة 

الفكرة  فاإن  وباخت�سار  الواقع،  اأر�س  على 

للطاقة،  مركزي  م�سدر  اإيجاد  حول  تتمحور 

يولد موجات كهربائية باإمكانها تغذية الأجهزة 

هذه  تردد  نطاق  في  تكون  التي  والأدوات 

تو�سيلها  بدون  فتعمل  الكهربائية،  الموجات 

تجربة  الأ�سالك.  يتطلب  للطاقة  م�سدر  باأي 

الم�ساركة في هذا الحدث اأ�سافت لي الكثير، 

التخاطب  في  مهاراتي  لتطوير  فر�سة  هي 

والحديث والعر�س، واأي�سا ا�ستفدت من خالل 

المختلفة  العلمية  البتكارات  على  الطالع 

الم�ساركة في المعر�س.  

التقنية النووية السلمية 
هو  ما  كل  على  والتعرف  ال�ستطالع  متعة 

الجديد  الجيل  ينتاب  الذي  وال�سغف  جديد، 

الحديثة،  للتكنولوجيا  والمحب  الباحث 

حمود بن سالم الشيباني

عائشة بنت محمد الرحبية
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دفعهم للتجمهر حول الأ�ستاذ حمود بن �سالم 

الفريق  في  وع�سو  فيزياء،  معلم  ال�سيباني، 

الوطني لتدري�س العلوم النووية بوزارة التربية 

ال�سلمية«،  النووية  »التقنية  ركن  في  والتعليم، 

ماهية  عن  لنا  لي�سرح  المعمل  ا�ستوقفنا  حيث 

في  هنا  نحن  قائال:  ذكر  الركن،  وهدف هذا 

للزوار  ن�سرح  ال�سلمية  النووية  الطاقة  ركن 

لأن  النووية،  للطاقة  ال�سلمية  التطبيقات 

المفهوم ال�سائع لدى النا�س عن العلوم النووية 

مق�سور فقط على القنابل النووية والمفاعالت 

وال�سر.  الحرب  لأغرا�س  الم�ستخدمة  النووية 

ال�سلمي  الجانب  لتو�سيح  نحن متواجدون هنا 

لال�ستخدامات   %90 من  اأكثر  النووية،  للعلوم 

�سورة  قدمنا  �سلمية،  هي  النووية  الطاقة  في 

وتطبيقاتها  العلوم  هذه  عن  للنا�س  وا�سحة 

المعلومات  بتقديم  وذلك  اليومية،  الحياة  في 

عر�س  طريق  عن  العلم  هذا  تكون  بداية  عن 

ومن  المجال  هذا  في  اأ�سهم  عالم  كل  �سورة 

عن  معلومات  �سماع  يمكن  ال�سماعة  خالل 

العلم،  لهذا  اأ�سافها  التي  والأ�سياء  العالم 

وماري  وراذرفورد  وفيرمي  بيكرل  العالم  مثل 

الغرفة  تجربة  بعمل  قمنا  واأي�سا  كوري. 

الم�سارات  خاللها  من  نو�سح  التي  ال�سحابية 

ثالثة  مفاتيح  وتوجد  ال�سعاع،  بها  يمر  التي 

وهي:  لال�سعاع  التعر�س  من  للتقليل  �سرورية 

الذي  الواقي  اأو  والحاجز  والم�سافة  الوقت 

يحمي من الإ�سعاع، فهي عوامل مهمة جدا لأي 

�سخ�س يتعامل مع الإ�سعاع، اإ�سافة اإلى مفهوم 

لالأ�سعة  التعر�س  من  التقليل  في  المحاولة 

للتعر�س  ا�سطررنا  واإن  حتى  الإمكان،  بقدر 

كمية  تح�سب  التي  البرامج  ن�سرح  واأي�سا  لها. 

ال�سعاع الذي يتعر�س لها الإن�سان خالل حياته 

�سبيل  فعلى  محددة  زمنية  مدة  وفي  اليومية 

المثال يتعر�س الإن�سان لالإ�سعاع خالل ال�سفر 

والتعامل مع الأ�سمدة الكيماوية واأدوات البناء 

والأجهزة المختلفة، ويوجد الكثير من الأطعمة 

كالخ�سار والفواكه وغيرها تحوي قدراً ب�سيطًا 

جدا من المادة الم�سعة، حيث يجمع البرنامج 

هذه المعلومات ويقيمها والناتج النهائي يظهر 

لها  تعر�س  اإ�سعاعات  من  تجميعه  تم  ما  اأن 

الحد  من  بكثير  اأقل  هو  �سنة  خالل  الإن�سان 

الخطير.

خالل  من  ركزنا  قائال:  ال�سيباني  واأ�ساف 

المعر�س على طلبة المدار�س والكليات والنا�س 

ب�سكل عام، نحاول ت�سحيح المفهوم الخاطئ 

حول العلوم النووية، ونو�سح الجانب الإيجابي 

من هذه العلوم وتعريف النا�س بوجودها، وقد 

ركزنا ب�سكل اأ�سا�سي على طلبة المدار�س لأنهم 

الم�ستقبل،  في  الوظائف  محل  يحلوا  من  هم 

ال�سلمية  التطبيقات  معنى  يعوا  اأن  فيجب 

للطاقة النووية. عمان ع�سو في الوكالة الدولية 

بطرح  تقوم  دولية  وكالة  وهي  الذرية،  للطاقة 

برامج لتدريب معلمي الفيزياء والعلوم الأخرى 

من اأجل الو�سول اإلى اأكبر �سريحة ممكنة من 

المفاهيم  وت�سحيح  المجتمع  واأفراد  الطالب 

الخاطئة حول هذا العلم الذي يحوي  اإيجابيات 

كثيرة اأكثر بكثير من ال�سلبيات.

مبرمجو المستقبل
اأحمد  بنت  يمنى  قابلنا  البرمجة  ركن  وفي 

�سركة  وموؤ�س�س  التنفيذي  الرئي�س  ال�سرجية، 

و�سبب  تجربتها  عن  تحدثت  التي  لب،  اأتومز 

تواجدها في المهرجان، وقالت: عندما و�سلت 

مرحلة اإعداد م�سروع التخرج في فترة درا�ستي 

واللكترونيات  الت�سالت  هند�سة  بتخ�س�س 

عيسى بن  يحيى الجهوري

هاجر بنت معاوية الزيدية
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بع�س  واجهت  العليا،  التقنية  بالكلية 

المطروحة  الفكرة  كانت  حيث  ال�سعوبات، 

هذا  في  خبراء  نجد  فلم  وجديدة،  مبتكرة 

القطع  واأي�سا  منهم،  الم�سورة  لأخذ  المجال 

اأغلب  وفي  الثمن،  غالية  كانت  اللكترونية 

النترنت  مواقع  عبر  نطلبها  عندما  الأحيان 

تكن  لم  فالأدوات  معطوبة،  اإلينا  ت�سل  كانت 

الذي  م�سروعنا  تنفيذ  ن�ستطيع  حتى  متوفرة 

كان عبارة عن جهاز يتح�س�س وجود الكابيالت 

لفتح  ال�سعوبات دفعتني  الجدران. هذه  خلف 

توفير  اأ�ستطيع من خالله  الذي  الم�سروع  هذا 

طالب  ي�ستخدمها  التي  الإلكترونية  القطع 

الهند�سة الإلكترونية وتقنية المعلومات لتنفيذ 

في  خبراء  ا�ستقدمت  واأي�سا  م�ساريعهم، 

الهند�سية  ال�ست�سارات  لتقديم  المجال  هذا 

طابعات  امتالك  قررت  ثم  رمزية،  وباأ�سعار 

ثالثية الأبعاد لت�سنيع هذه القطع، وهلل الحمد 

لعدد  عالمية  لماركات  وكيلة ح�سرية  الآن  اأنا 

من الطابعات ثالثية الأبعاد.

نقدم  نحن  الآن  قائلة:  ال�سرجية  واأ�سافت 

الدعم  اإلى  اإ�سافة  الأبعاد،  ثالثية  ت�ساميم 

الفني والتدريب، وجودنا في المعر�س لتعريف 

باأهمية ومهام الطباعة ثالثية الأبعاد،  النا�س 

لدينا  وكذلك  الت�سنيع.  عملية  ت�سرع  فهي 

وهما:  المعر�س،  في  بعر�سهما  قمنا  كتابان 

ذكاء  وكتاب  الأردوينو،  م�ساريع  تطوير  كتاب 

عرفنا  للطالب.  جدا  مفيدان  وهما  الأعمال 

قرب  عن  الأبعاد  ثالثية  الطباعة  على  النا�س 

وبالإمكان  متنوعة،  نماذج  عليهم  وعر�سنا 

درا�سة  لدينا  وتوجد  الأبنية  ت�ساميم  طباعة 

الب�سرية  ال�سناعية  الأع�ساء  اإنتاج  حول 

الوقت  الم�سروع  هذا  خالل  من  نوفر  كذلك، 

والجهد وباأ�سعار منا�سبة. 

لنحلق في الفضاء
عنان  تالم�س  عالية  ال�سباب  طموحات  باتت 

الطالبة  الف�ساء،  اإلى  و�سلت  حتى  ال�سماء 

الزيدية، من مدر�سة فداء  هاجر بنت معاوية 

اأمام  وقفت  �سنك،  بولية  الأ�سا�سي  للتعليم 

واأجهزة متعددة،  لأدوات  بنماذج  مليئة  طاولة 

تحت ركن »لنحلق في الف�ساء« حدثتنا قائلة: 

التي  اأمة«  »خير  لم�سروع  تابع  الركن  هذا 

نحن  مدر�ستي،  من  اأ�ستاذتان  عليه  ت�سرف 

نو�سح  نماذج  لدينا  وتوجد  العلوم،  بكل  نهتم 

مثل  والبتكارات  العلوم  هذه  خاللها  من 

ق�سم  في  وغيرها.  وال�سحة  والفلك  الف�ساء 
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الف�ساء نعر�س الأجهزة الم�ستخدمة في مجال 

والتقويم  ال�سم�سي،  التل�سكوب  مثل  الف�ساء 

في  قاعة  لدينا  وغيرها.  بالكواكب  الخا�س 

من  علم  لكل  مق�سمة  اأركان  فيها  المدر�سة 

قبل  من  المكان  هذا  زيارة  وبالإمكان  العلوم، 

الم�سروع  هذا  المدر�سة،  خارج  من  الزوار 

بدعم من وزارة التربية والتعليم. الم�ساركة في 

هذا الحدث اأتاحت لي الفر�سة للتعريف بهذا 

يب�سط للطالب طريقة  الذي  المفيد  الم�سروع 

فهم علوم الف�ساء والفلك، واأي�سا التعرف على 

معلومات جديدة ومفيدة تتعلق بالف�ساء. 

نتعلم بشغف
الرحبية،  محمد  بنت  عائ�سة  الأ�ستاذة  قابلنا 

محا�سر في مركز ف�ساء التقنية، حيث ذكرت 

قائلة: اأعمل في مركز ف�ساء التقنية المخت�س 

البتكار  جانب  في  الطلبة  مهارات  بتنمية 

ونعلمه  الطفل  نوؤ�س�س  والبرمجة،  والإبداع 

وكيفية  الروبوت،  وبرمجة  الروبوت  ماهية 

�سناعة الألعاب اللكترونية، نعلمه الأ�سا�سيات 

في البرمجة من خالل دمج التعليم بالت�سلية، 

بهذه الطريقة ن�ستطيع اإي�سال الفكرة ويتقبلها 

الطفل ب�سرعة، وتبقى في ذهنه لمدى طويل، 

اإليه،  محببة  بطريقة  المعلومة  هذه  تلقى  لأنه 

وننمي فيه ملكة الخيال والتفكير، واأي�سا نعلمه 

طريق  عن  جدا  مب�سطة  بطريقة  البرمجة 

توا�سل  الألوان.  وبا�ستخدام  والخط  الر�سم 

الأطفال م�ستمر مع المركز حيث نقيم حلقات 

العمل ب�سكل دوري في مقرنا بالخو�س، واأ�سبح 

ب�سمهم  اأطفالهم  يكافئون  الأمور  اأولياء 

واأخرى  المدى  ق�سيرة  حلقات  نقيم  للمركز. 

في  للمحتوى.  الدائم  التنوع  مع  المدى  طويلة 

حتى  و�سغفه  الطفل  ميول  ن�ستك�سف  البداية 

تقبله،  اهتماماته ومدى  نتعرف عن قرب عن 

الطفل  يرغب  ما  ح�سب  معه  ن�سير  ثم  ومن 

عن  عبارة  المهرجان  في  م�ساركتنا  ويحب. 

تجربة  الطفل  ي�ستطيع  للمركز،  م�سغرة  بيئة 

الأمور  اأولياء  ياأخذ  وحتى  والأدوات  الألعاب 

معلومات �سريعة ومخت�سرة عن فكرة المركز. 

اأولياء  اهتمام  واإلتم�سنا  كبيرا،  اإقبال  �سهدنا 

الأمور حول تثقيف اأبنائهم وتعليمهم كل ما هو 

جديد في عالم البتكار والتكنولوجيا. 

التقنيات العسكرية
»التقنيات  ركن  العام  لهذا  ا�ستجد  وقد 

البحرية  قبل  من  وا�سعة  بم�ساركة  الع�سكرية« 

العماني،  ال�سلطاني  والجي�س  ال�سلطانية، 

الحر�س  وكلية  ال�سلطانية،  عمان  و�سرطة 

الع�سكرية  والكلية  للتقنية،  العماني  ال�سلطاني 

العماني،  ال�سلطاني  الجو  و�سالح  التقنية، 

والإ�سعاف.  المدني  للدفاع  العامة  والهيئة 

قابلنا عي�سى بن يحيى الجهوري، عند ركن كلية 

الحر�س ال�سلطانية العمانية، حيث ذكر قائال: 

اأنا طالب في مدر�سة الحر�س ال�سلطاني، اأمثل 

الكلية من خالل عر�س البتكارات، م�ساركتنا 

ابتكارات وتجارب  اأننا نقدم  عدة  العام  لهذا 

الكلية،  في  اللكترونيات  ق�سم  بتطويرها  قام 

حيث قام بتطوير الذكاء ال�سطناعي اإلى مدى 

الأ�سخا�س  ت�سور  ذكية  �سا�سة  بتطوير  معين، 

التي  والأدوات  الأجهزة  جميع  عن  وتك�سف 

وغيرها.  والأ�سلحة  الهاتف  مثل  معه  يحملها 

ال�سف  من  الحر�س  مدر�سة  في  الطالب 

الخام�س يتم ت�سنيفهم اإلى مجموعات لتطوير 

لغتهم الإنجليزية، وفي ال�سف العا�سر ننق�سم 

الهند�سة  اأو  الإلكترونية  الهند�سة  اإما  ونختار 

الميكانيكية.

الفعالية  بهذه  م�ساركتي  ا�ستفدت من  واأخيرًا 

تقديم  للتدرب على  الفر�سة  لي  اأتيحت  حيث 

العرو�س المرئية عن طريق ال�سرح والحديث 

والنقا�س،  الآراء  وم�ساركتهم  النا�س  مع 

مع  التوا�سل  في  مهاراتي  تطوير  واأي�سا 

الآخرين. 
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اإطالق  عن  جارمن  �سركة  اأعلنت 

 Marq Commander الذكية  �ساعتها 

اأن  الأمريكية  ال�سركة  وو�سحت  الفاخرة، 

بخرائط  تزخر  الجديدة  الذكية  ال�ساعة 

طبوغرافية مدمجة و�سع الموقع المزدوج 

Dual Position، الذي يعر�س اثنين من 

على  الوقت  نف�س  في  الإحداثيات  اأنظمة 

�سا�سة بيانات واحدة.

وو�سحت �سركة جارمن اأن ال�ساعة الذكية 

تمتاز  الجديدة   Marq Commander

تلبية  اإلى  وتهدف  ومتين،  قوي  بت�سميم 

الهواء  في  المغامرات  ع�ساق  متطلبات 

الطلق، بل اإنها ت�سلح اأي�سا لال�ستخدامات 

اأعلنت �سركة لوجيتك عن اإطالق لوحة مفاتيح 

قابلة  وباأزرار  لالألعاب  مخ�س�سة  جديدة 

اأن  ال�سوي�سرية  ال�سركة  وو�سحت  لال�ستبدال، 

الميكانيكية تهدف   G Pro X المفاتيح لوحة 

المحترفين  الالعبين  متطلبات  تلبية  اإلى 

الأزرار  من  اأنواع  بثالثة  وتتوفر  الهواة،  اأو 

 ،Tactile و   Linearو  Clicky الميكانيكية؛ 

بالإ�سافة اإلى ت�سميم بدون لوحة الأرقام.

 G لوجيتك  المفاتيح  لوحة  تطوير  تم  وقد 

ال�سركة  تعاون  خالل  من  الجديدة   Pro X

حيث  �سهرة؛  الالعبين  اأكثر  مع  ال�سوي�سرية 

 Pro تم ا�ستعمال لوحات المفاتيح من �سل�سلة 

 Broken Blade المحترفين  فرق  بوا�سطة 

اأ�سهر  على   TSM League of Legends و 

من�سات العالم الإلكترونية.

ساعات ذكية فاخرة من جارمن

لوحة مفاتيح بأزرار قابلة لالستبدال من لوجيتك 

فائقة  مواد  من  ت�سنيعها  تم  وقد  الع�سكرية، 

الجودة مثل التيتانيوم والياقوت.

من  العديد  الفاخرة  جارمن  �ساعة  وتوفر 

نب�سات  معدل  قيا�س  مثل  المتطورة  الوظائف 

�سا�سة  وتعمل   ،PulseOX وقيا�س  القلب 

Always- الدائم  الت�سغيل  و�سع  على  ال�ساعة 

كما  مدمج،  ليلية  روؤية  و�سع  توافر  مع   On

ت�ساعد وظيفة Kill-Switch على اإزالة جميع 

فاإنها   Stealth اأما وظيفة  الم�ستخدم،  بيانات 

تقوم بت�سجيل الأن�سطة بدون معلومات الموقع.

 Marq Commander جارمن  �ساعة  وت�سم 

المحاور  ثالثية  مدمجة  بو�سلة  الجديدة 

بالإ�سافة  الرتفاع،  ومقيا�س  وجيرو�سكوب 

ووظائف  الريا�سية  الوظائف  من  الكثير  اإلى 

جارمن  وظيفة  مثل  الفاخرة،  الذكية  ال�ساعة 

والت�سال  مدمجة  مو�سيقى  وذاكرة   Pay

الذكية  والإخطارات  المو�سيقى  بث  بخدمات 

.Connect IQ ومتجر

نظام  على  الجديدة  الذكية  ال�ساعة  وتعتمد 

ت�سغيل  نظام  مع  يتوافق  الذي  جارمن،  ت�سغيل 

فترة  وتمتد  اإ�س«،  اأو  »اآي  واأبل  اأندرويد  جوجل 

ت�سغيل البطارية في و�سع ت�سغيل ال�ساعة الذكية 

اإلى 12 �ساعة، وت�سل اإلى 28 �ساعة في الو�سع 

الريا�سي، اأما في الو�سع UltraTrac فاإن �سحنة 

البطارية تكفي لمدة 48 �ساعة، وت�ساعد تقنية 

QuickFit على تغيير ال�سوار في ثوان معدودة.

ويعمل مو�سل Micro-USB القابل للخلع على 

�سمان عدم تلف الكابل اأثناء النقل، بالإ�سافة 

الجديدة   G Pro X المفاتيح  لوحة  اأن  اإلى 

للتخ�سي�س،  قابلة   RGB اإ�ساءة  على  ت�ستمل 

التعريف  ملفات  في  تخزينها  يمكن  والتي 

بالذاكرة الداخلية. 

ومن المقرر طرح لوحة المفاتيح الجديدة في 

الأ�سواق العالمية خالل �سهر اأكتوبر الجاري في 

طرازين: الطراز الأول باأزرار قابلة لال�ستبدال 

وب�سعر يبلغ 150 يورو، اأما الطراز الآخر فياأتي 

باأزرار غير قابلة لال�ستبدال وب�سعر 130 يورو، 

زر   92 على  ال�ستبدال  طقم  ي�ستمل  حين  في 

 50 ب�سعر   Tactile و   Linear و   GX Clicky

يورو. 
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وتمتاز طرازات اإيكيا ببع�س الحيل الت�سميمية 

البديعة للتوفير في الم�ساحة، كما هو معروف 

اإحدى  تاأتي  حيث  ال�سويدية؛  ال�سركة  عن 

الوقت،  نف�س  في  طاولة  كم�سباح  ال�سماعات 

بينما تاأتي ال�سماعة الثانية كرف يمكن تثبيته 

على الحائط.

البال�ستيكي  ال�سندوق  ا�ستعمال  ويمكن 

كوعاء  الم�ستديرة  الحواف  ذي  الم�ستطيل 

العمالقة،  الأثاث  �سركة  ت�سكيلة  من  تخزين 

مع  الوظيفي  الت�سميم  هذا  ويتنا�سب 

ويمتاز  اإيكيا،  �سركة  من  الأخرى  التجهيزات 

ج�سم �سماعة الرف Symfonisk بمتانة كافية 

لتحمل ب�سعة كيلوجرامات من الأغرا�س، التي 

يتم و�سعها عليها.

مع   Symfonisk م�سباح  ت�سميم  ويت�سابه 

�سا�سة  وجود  مع   ،Homepod اأبل  �سماعة 

الفرق  ولكن  فقط،  ال�سماعة  اأعلى  زجاجية 

الكبير يظهر في ال�سعر؛ حيث تاأتي �سماعة الرف 

اأرخ�س  بينما  يورو،   99 ب�سعر   Symfonisk
�سماعة �سونو�س Play:1، التي تعتمد على نف�س 

تقنية �سماعة اإيكيا، تاأتي ب�سعر 179 يورو.

اإيكيا  �سماعات  بين  مهم  فرق  وهناك 

�سماعات  اأن  في  يتمثل  الأخرى،  والطرازات 

مدمج،  �سوتي  م�ساعد  بها  لي�س   Symfonisk

�سونو�س  تطبيق  طريق  عن  فيها  التحكم  ويتم 

الأجهزة  اإدارة  طريق  عن  اأو  الذكية  للهواتف 

اأو  اآيفون  الذكي  الهاتف  بوا�سطة   Airplay-2
الإعداد  عملية  وتتم  اآيباد،  اللوحي  الحا�سوب 

�سونو�س  تطبيق  فتح  خالل  من  بالغة  ب�سهولة 

وتاأكيد  ال�سماعة،  في  الزرين  على  وال�سغط 

لبع�س  والنتظار  الال�سلكية   WLAN �سبكة 

الوقت.

تمتد  بخبرة  الرائدة  �سونو�س  �سركة  وتتمتع 

المو�سيقى  ت�سغيل  عالم  في  عاما   17 لحوالي 

جماهيرية  بقاعدة  وتحظى  الغرف،  متعددة 

كانت  ذلك  ومع  طبية،  و�سمعة  عالية 

ال�سماعة  هذه  تت�سبب  اأن  في  �سكوك  هناك 

هذه  فقدان  في  يورو   99 ب�سعر  البال�ستيكية 

مع  تبدد  ذلك  كل  اأن  غير  الطبية،  ال�سمعة 

الت�سغيل الأولي ل�سماعة اإيكيا.

وغني  وا�سح  ب�سكل  المو�سيقى  و�سدحت 

وعند  العميقة  النغمات  مع  حتى  بالتفا�سيل، 

اأن  غير  اأعلى،  درجة  على  ال�سوت  �سبط 

الأ�سوات البارزة قد تبدو جافة بع�س ال�سيء.

الم�سباح  �سماعة  مع  النغمات  وظهرت 

اكتمال،  واأكثر  دفئا  اأكثر  ب�سكل   Symfonisk
تكلفة  بنف�س  يورو   179 الطراز  هذا  ويتكلف 

�سماعة �سونو�س Play:1، غير اأن �سماعة اإيكيا 

بتصميم إيكيا 
اإ�ساءته  �سدة  في  التحكم  يتم  م�سباحا  توفر 

عن طريق تطبيق �سونو�س.

اللمبة  ا�ستعمال  الم�ستخدم  على  ويتعين 

اأو ا�ستخدام  ال�سبكية مع التطبيق الخا�س بها 

المفتاح الدوار الموجود على جانب ال�سماعة، 

ال�سماعة  بت�سنيع  اإيكيا  �سركة  قامت  وقد 

ب�سكل عادي اإلى حد ما؛ حيث يمتاز القما�س، 

وم�سباح  ال�سماعة  بقاعدة  يحيط  الذي 

Symfonisk، باأنه مرن ويمكن خلعه.
�سماعات  بتجهيز  �سونو�س  �سركة  قامت  وقد 

التي   ،Trueplay بوظيفة   Symfonisk
الغرفة  مع  النغمات  مواءمة  للم�ستخدم  تتيح 

اآيفون  الذكي  بالهاتف  التطبيق  طريق  عن 

تقوم  وعندئذ  اآيباد،  اللوحي  الحا�سوب  اأو 

ال�سماعة باإ�سدار الأ�سوات لمدة دقيقة، والتي 

الميكروفون  ويقوم  الجدران،  من  اإليها  ترتد 

واحت�ساب  ال�سوت  بت�سجيل  الجوال  بالجهاز 

الطابع ال�سليم للنغمات في الغرفة المعنية.

مع  رائعة  تح�سينات  تحقيق  يمكن  ما  وغالبا 

غير  ب�سورة  و�سعها  يتم  التي  ال�سماعات، 

وظيفة  ولكن  ال�سوتية،  الناحية  من  منا�سبة 

التطبيق  اإ�سدار  في  تتوفر  ل   Trueplay
بنظام  المزودة  الجوالة  لالأجهزة  المخ�س�س 

جوجل اأندرويد.

�لإلكترونيات  �أ�سو�ق  تزخر 

�ل�سماعات  من  بالعديد  حاليا 

�لمو�سيقى  لبث  �ل�سبكية 

�لمتعددة  �لغرف  وت�سغليها في 

ومن  باأكمله،  �لمنزل  في  �أو 

�سل�سلة  �لطر�ز�ت  هذه  �سمن 

�إيكيا.  �سركة  من   Symfonisk
�ل�سويدية  �ل�سركة  وتعتمد 

�لمتخ�س�سة في �سناعة �لأثاث 

�لر�ئدة  �سونو�س  تقنية  على 

في عالم ت�سغيل �لمو�سيقى في 

�لغرف �لمتعددة.

سماعات
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ن�سختها  عن  النقاب  برابو�س  �سركة  ك�سفت 

التي   G الفئة  مر�سيد�س  �سيارة  من  المعدلة 

اأكثر �سرا�سة مع مزيد من القوة  تمتاز بمظهر 

ومعدلت الأداء.

ن�سختها  اأن  الألمانية  التعديل  �سركة  وو�سحت 

زيادة  خالل  من  تتميز   Adventure المعدلة 

الخلو�س الأر�سي بما ي�سل اإلى 40 ملم، ف�سال 

خفيف  معدن  من  الم�سنوعة  العجالت  عن 

قيا�س 20 بو�سة باللون الأ�سود المطفاأ.

وتطل الن�سخة المعدلة بمالمح اأكثر �سرا�سة من 

خالل تو�سعة الرفارف، والتي زادت من عر�س 

المدمجة  والإ�ساءة  �سم،   10 حوالي  ال�سيارة 

التهوية  فتحات  عن  ف�سال  ال�سعود،  بعتبة 

مرسيدس G المعدلة أكثر شراسة وقوة
الكبيرة، وتجهيز حماية قاع ال�سيارة الم�سنوعة 

من األياف الكربون، وبكرة لف الحبل.

واأ�سارت برابو�س اإلى اأن غطاء حيز المحرك تم 

�سنعه اأي�سا من األياف الكربون، كما تم التجهيز 

ال�سيارة  �سقف  على  م�ستديرة  ك�سافات  باأربعة 

.LED تعمل بتقنية

وتزخر المق�سورة الداخلية بالعديد من �سمات 

من  الم�سنوعة  الدوا�سات  مثل  الفخامة، 

الألومنيوم، ف�سال عن الألوان الجذابة والعتماد 

على مواد اأكثر جودة.

المصدر: د ب أ

من   CS الن�سخة  دبليو  اإم  بي  �سركة  اأطلقت 

اأيقونتها الريا�سية M2 المدمجة، وقد اأو�سحت 

ال�سركة الألمانية اأن هذه الن�سخة الجديدة تعتمد 

على �سواعد محرك توربو �سدا�سي الأ�سطوانات 

بقوة 331 كيلووات/450 ح�سانا، في حين يبلغ 

عزم الدوران الأق�سى 500 نيوتن متر. وي�ستهلك 

وهو  كلم،  لتر/100   9.4 معدل  المحرك  هذا 

ثاني  انبعاثات  214 جم/كلم من  ما ينتج عنه 

المحرك  حيز  غطاء  وبف�سل  الكربون.  اأك�سيد 

 M2 CS تتمتع  الكربون  األياف  من  الم�سنوع 

بوزن اأخف بع�س ال�سيء، وهو ما ي�ساعدها على 

الت�سارع في اأح�سن الحالت من الثبات اإلى 100 

 M ومع حزمة  ثانية،   4.0 كلم/�س في غ�سون 

عند  الق�سوى  ال�سرعة  تحديد  يتم   Drivers

CS  من بي إم دبليو بإطارات رياضية ومكابح فائقة

ك�سفت �سركة فولك�س فاجن النقاب عن الطراز 

التي   ،Touareg اأيقونتها  من   Drive الخا�س 

متعددة  الريا�سية  الطرازات  لفئة  تنتمي 

.SUV الأغرا�س

وو�سحت ال�سركة الألمانية اأن الطراز الخا�س 

التجهيزات  ببع�س  يتمتع  الجديد   Drive
الجلدية  التجهيزات  باقة  مثل  الإ�سافية 

الكهربائي،  الخلفي  والغطاء   ،Vienna
كهربائيا،  للطي  القابلة  الَقطر  وتجهيزة 

الطرق  وحزمة  للمقطورة،  المناورة  وم�ساعد 

280 كلم/�س اإلكترونيا.
ولمزيد من الديناميكية والتحكم في قوة ال�سيارة 

ريا�سي  تعليق  بمجموعة   M2 CS تجهيز  تم 

متوائم، واإطارات ريا�سية خا�سة ومكابح فائقة. 

وتتمتع المق�سورة الداخلية بالعديد من �سمات 

المقاعد  مثل  الريا�سية  والمالمح  الفخامة 

الريا�سية خفيفة الوزن.

المصدر: د ب أ

Touareg فولكس فاجن تطرح أيقونة خاصة من
م�سافة  ومنظم  الهوائي،  والتعليق  الوعرة، 

الأمان.

بمحركات  الخا�سة  التجهيزات  هذه  وتتوج 

 170 بنزين وديزل تغطي نطاق قوة يمتد بين 

كيلووات/340  و250  ح�سانا  كيلووات/231 

ح�سانا.

 Drive الخا�س  الطراز  طرح  المقرر  ومن 

األف   64 من  يبداأ  ب�سعر  الأ�سواق  في  الجديد 

يورو.

المصدر: د ب أ
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دراجتها  عن  النقاب  اإنديان  �سركة  ك�سفت 

النارية Challenger الجديدة، التي تنتمي لفئة 

دراجات الرحالت »الكروزر«.

وو�سحت ال�سركة الأمريكية اأن الكروزر الجديدة 

تعتمد على �سواعد محرك V2 �سعة 1769 �سم 

متر  نيوتن  ح�سان/178   122 وبقوة  مكعب 

لعزم الدوران الأق�سى، وهو ما يجعلها الدراجة 

الأقوى في تاريخ ال�سركة.

وتت�سافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي 

البالغ  الدراجة  تتمتع  كما  ال�سرعات،  �سدا�سي 

وزنها 360 كجم بك�سوة �سخمة، مع زجاج اأمامي 

 68 ت�سع  اأمتعة  وحقائب  الرتفاع،  ل�سبط  قابل 

لترا، في حين تبلغ �سعة خزان الوقود 23 لترا.

ذات  قيادة  بقمرة  الجديدة  الدراجة  وتمتاز 

عدادات م�ستديرة كال�سيكية، مع �سا�سة لم�سية 

بنظام  الدراجة  تجهيز  وتم  بو�سة.   7 قيا�س 

مالحة GPS ونظام �سوتي فائق، مع مقعد غاية 

في الراحة.

الدراجة  لطرح  اإنديان  تطرح  اأن  المقرر  ومن 

الأ�سواق  في  الجديدة   Challenger النارية 

اأنها لم تك�سف بعد عن  العام القادم، غير  في 

الأ�سعار. 

المصدر: د ب أ

Challenger الدراجة 
األقوى في تاريخ 

»إنديان«

را�سبه  كار�ستن  الألماني  ال�سيارات  خبير  حذر 

من اأن ال�سبط الخاطئ لمرايا ال�سيارة قد ينجم 

عنه مخاطر تهدد حياة الركاب و�سالمتهم.

بحيث  المرايا  �سبط  ينبغي  اأنه  را�سبه  وو�سح 

محيط  في  �سروري  هو  ما  كل  مراقبة  تتيح 

ال�سيارة، م�سيرا اإلى اأن الخطوة الأولى ل�سبط 

المرايا تبداأ ب�سبط المقعد ب�سكل �سحيح، بعد 

قدر  اأقل  ُتظهر  بحيث  المرايا  يتم �سبط  ذلك 

ممكن من الزاوية الميتة على جانب ال�سيارة.

ب�سيطا  المرايا بحيث ُتظهر جزءا  ويتم �سبط 

وم�ستخدمي  الطريق  خلفها  ومن  ال�سيارة  من 

كيفية ضبط مرايا السيارة بشكل صحيح!

ا�ستخدام  ُيف�سل  حين  في  الآخرين،  الطريق 

المراآة الداخلية لروؤية المجال، الذي يقع خلف 

ال�سيارة مبا�سرة.

وين�سح را�سبه بعدم تحميل الأمتعة والحقائب 

ب�سكل يعيق الروؤية عبر المراآة الداخلية، م�سددا 

وجه  على  المراآة  تلفيات  اإ�سالح  �سرورة  على 

ال�سرعة؛ حيث توؤدي قيادة ال�سيارة بدون مراآة اأو 

بمراآة تالفة اإلى العديد من المخاطر، التي تهدد 

حياة الركاب.

المصدر: د ب أ

برفورمان�س«  »هيني�سي  �سركة  ك�سفت 

عن  النقاب   »Hennessey Performance«

فعاليات  خالل  الجديد،   Maximus الوح�س 

ل�س  في  ال�سيارات  لتعديل   SEMA معر�س 

فيجا�س.

وو�سحت �سركة التعديل الأمريكية اأن �سيارتها 

جيب  �سيارة  على  تعتمد  المعدلة   Maximus
Gladiator البيك اآب، م�سيرة اإلى اأنها تو�سلت 
لهذه القوة الهائلة عن طريق ال�ستعانة بمحرك 

 Challenger الكمبري�سور الخا�س ب�سيارة دودج

 8 من  والمكون  لتر،   6.2 �سعة   Hellcat
.V اأ�سطوانات على �سكل حرف

 1014 بقوة  المحرك  هذا  جهود  وتت�سافر 

الدوران  لعزم  متر  نيوتن  ح�سان/1265 

 8 من  اأوتوماتيكي  حركة  ناقل  مع  الأق�سى 

تت�سارع  الهائلة  القوة  هذه  وبف�سل  �سرعات. 

في  كلم/�س   96.6 اإلى  الثبات  من  ال�سيارة 

هذه  عن  ال�سوتي  وللتعبير  ثانية.   3.9 غ�سون 

Maximus الجديدة تقتصر على ٢٤ نسخة فقط!

القوة الهائلة الكامنة بداخل ال�سيارة تم التجهيز 

بمجموعة عادم من الفولذ.

 Maximus ال�سيارة  اإنتاج  اأن  واأعلنت هيني�سي 

المعدلة يقت�سر على 24 ن�سخة فقط ب�سعر يبداأ 

من 225 األف دولر اأمريكي.

المصدر: د ب أ
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وقال خبير الدراجات الألماني ديفيد كو�سمان 

والإ�سالحات  الأ�سا�سية  العناية  عمليات  اإن 

تتم  الكهربائية  الهوائية  بالدراجات  الخا�سة 

العادية؛  الدراجات  ي�سابه مثيالتها من  ب�سكل 

فعلى �سبيل المثال يتم و�سع الزيت على جنزير 

الدراجة وفح�س المكابح و�سغط الهواء. ومع 

هذا ين�سح الخبير الألماني بمزيد من النتباه 

وتاأثيره  الكهربائي  الدفع  لختالف خ�سائ�س 

والتر�س  الجنزير  مثل  المكونات  بع�س  على 

والإطارات.

الدراجة  فيها  تختلف  التي  النقاط،  ومن 

اآثار  ظهور  �سرعة  اأي�سا،  الكهربائية  الهوائية 

العناية ال�سيئة عليها مقارنة بالدراجة العادية، 

اأن  وذلك ب�سبب زيادة وزنها. وو�سح كو�سمان 

التي  الإطارات  على  خا�س  ب�سكل  يظهر  هذا 

اأهمية  من  يزيد  ما  وهو  اأ�سرع،  ب�سكل  تتاآكل 

�سبط �سغط الهواء ب�سكل �سحيح، كما يو�سى 

بالتجهيز باإطارات خا�سة موؤهلة لأحمال اأعلى 

للطرازات  خ�سي�سا  اأي�سا  ت�سميمها  يتم 

الكهربائية.

فحص كل عام
من جانبها، تن�سح تمارا فينوجراد، من �سركة 

الهوائية  الدراجات  لمكونات  الم�سنعة  بو�س 

بين  العالقة  الت�ساخات  باإزالة  الكهربائية، 

بعد كل  يتم هذا  اأن  ويف�سل  والحامل،  التر�س 

ذاته  الوقت  في  تحذر  لكنها  للدراجة،  رحلة 

من ا�ستخدام جهاز التنظيف بال�سغط العالي. 

وتن�سح الخبيرة الألمانية بفح�س الدراجة في 

مرتين  اأو  عام  كل  مرة  المتخ�س�سة  المراكز 

تعمل  الدراجة  كانت  اإذا  والربيع  الخريف  في 

طوال ال�سنة.

ويوؤكد كو�سمان على اأن المحركات الكهربائية 

يتم ت�سميمها بكفاءة عالية لق�ساء عمر خدمة 

اأطول. واأحيانا تعر�س ال�سا�سة رمزاً خطاأ، وهو 

ما قد يت�سبب فيه خلل في �سبط اأحد المكونات 

العجلة  على  ال�سرعة  قيا�س  م�ست�سعر  مثل 

الخلفية. ويمكن لراكب الدراجة في مثل هذه 

الخطاأ عن طريق  رمز  ال�ستف�سار عن  الحالة 

الإنترنت على �سبيل المثال.

الألماني  الدراجات  خبير  يرى  جانبه،  ومن 

ديفيد اآيزنبرجر اأن المحركات الكهربائية من 

اأنها  كما  اأقل،  �سيانة  اإلى  تحتاج  المبداأ  حيث 

تخلو من م�سكلة التاآكل، وغالبا ما تتم معالجة 

الم�ساكل الب�سيطة في المراكز المتخ�س�سة.

الكهربائية  الطرازات  بع�س  في  يظهر  وقد 

ال�سرعة  بمحركات  المزودة  القديمة، وخا�سة 

ال�ساقة  القيادة  عند  النظام،  حرارة  زيادة 

ت�سريف  يجعل  ما  وهو  مثال،  طويلة  لفترات 

عن  المحرك  يتوقف  لذا  كاف؛  غير  الحرارة 

لدى  اأي�سا  الم�سكلة  هذه  تظهر  وقد  العمل. 

الثقيلة  ل�سيما  الحديثة،  الطرازات  بع�س 

الإجمالية  لالأوزان  النتباه  يف�سل  لذا  منها؛ 

الم�سموح بها.

مدة  تحديد  يمكن  ل  اأنه  اإلى  كو�سمان  واأ�سار 

عمل المحرك الكهربائي بمعدل ثابت على اأي 

حال؛ فالأمر يرجع دائما اإلى واقع ال�ستخدام 

ال�سيانة  تكاليف  اأن  اآيزنبرجر  واأكد  الفردي. 

في الطرازات الكهربائية اأعلى من الطرازات 

با�ستبدال  الأمر  تعلق  اإذا  خا�سة  العادية، 

البطارية اأو المحرك.

ولمزيد من الطمئنان ين�سح كو�سمان ب�سراء 

�سمعة  ذات  �سركات  تقدمها  التي  الطرازات، 

وياماها،  وبانا�سونيك  بو�س  مثل  طيبة  عالمية 

تنتمي  التي  الطرازات،  عن  البتعاد  مع 

ل�سركات غير معروفة على الإنترنت.

المصدر: د ب أ

نصائح ذهبية للعناية 
بالدراجة الهوائية الكهربائية

�زدهار�  �لكهربائية  �لهو�ئية  �لدر�جات  ت�سهد 

كبير� في �لوقت �لحا�سر، غير �أن هذه �لنوعية 

من �لدر�جات تحتاج �إلى عناية خا�سة.

شـبابــنـا ت
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توالت اأخبار ق�سايا التكنولوجيا اأهمها ق�سايا 

حيث  الأخيرة  الفترة  في  الإلكتروني  البتزاز 

ابتزاز  الثالثمائة حالة  اأن هناك مايزيد على 

في ال�سلطنة. في هذه الآونة انت�سر ال�ستخدام 

الجتماعي  التوا�سل  لو�سائِل  الم�سروع  غير 

وو�سائل تقنية المعلومات وال�سبكة المعلوماتية 

مما اأدى اإلى ظهور العديد من م�ساكل الع�سر   

واإكراه  الإلكتروني وهو تهديد  البتزاز  اأبرزها 

تركها  اأو  باأفعال  القيام  على  ما  �سخ�س 

المعلومات  تقنية  و�سائل  با�ستخدام  اإجباريًا 

لعملية  المبتز  .يلجاأ  المعلوماتية  ال�سبكة  اأو 

الح�سول  في  كالرغبة  اأ�سباب  لعدة  الإبتزاز 

م�ستخدمًا  الإنتقام  في  الرغبة  اأو  المال  على 

و  ال�سور  كن�سر  العملية  لهذه  عدة  اأ�ساليب 

المعلومات الخا�سة و ت�سهل عملية الإبتزاز اإذا 

�سعيفة  �سر  كلمة  با�ستخدام  الم�ستخدم  قام 

يجب  له.  ي�سل  رابط  اأي  فتح  و  لبرامجه 

الإجتماعي  التوا�سل  برامج  م�ستخدمي  على 

الحذر و اتباع التعليمات الالزم لتجنب الوقوع 

عملية  تمت  اإذا  اأما  البرامج.  لهذه  ك�سحية 

الجهات  اإبالغ  ال�سحية  على  فيجب  الإبتزاز 

المعنية. 

لكن لماذا يلجاأ الُمبتز اإلى ا�ستغالل الأ�سخا�س 

و ابتزازهم ؟ تتعدد اأهداف الُمبتز لكن غالبًا 

نهب  بغية  الأ�سخا�س  بتهديد  الُمبتز  يقوم  ما 

يكون  اأن  اأو  مادي  هدف  وهو  منهم  الأموال 

القيام  على  يجبرهم  باأن  عاطفي  هدف  له 

يلجاأ  ول  اأخالقية،  غير  تكون  قد  معينة  باأمور 

الُمبتز لهذا اإل و كان ل�سبب قلة الوازع الديني 

اأو الرغبة في النتقام من اأ�سخا�س قد خا�س 

معهم تجارب عاطفية فا�سلة .

الأكثر  ال�سورة  ؟  البتزاز  عملية  تتم  كيف 

اأو  �سور  بجمع  الُمبتز  يقوم  اأن  هي  انت�ساًرا 

مقاطع فيديو اأو ت�سجيالت �سوتية اأو معلومات 

�سخ�سية من خالل البريد الإلكتروني وبرامج 

التوا�سل الجتماعي مثل التويتر والإن�ستجرام 

بتهديد  الُمبتز  يقوم  ذلك  وبعد  غيرها  و 

قامت  اإذا  اإل  جمعه  ما  بن�سر  الأ�سخا�س 

ال�سحية بتلبية �سروطه .

ويقع العديد من الأ�سخا�س في اأخطاء تت�سبب 

كاختيار  الإلكتروني  لالبتزاز  تعر�سهم  في 

الُمبتز  يتمكن  بالتالي  و  �سعيفة  �سرية  كلمات 

واأي�سا   ، ب�سهولة  البيانات  اإلى  الدخول  من 

فتح اأي روابط دون التاأكد من �سالمة الرابط، 

تقوم  التي  البرامج  ا�ستخدام  عدم  كذلك  و 

على  ينبغي  لذا  ال�سخ�سية.  البيانات  بحماية 

كل �سخ�س األ ين�سر اأيا من بياناته ال�سخ�سية 

وعدم فتح الروابط الم�سبوهة.

وت�سهد عمليات البتزاز الإلكتروني زيادة و نموًا 

التوا�سل  برامج  م�ستخدمي  اأعداد  زيادة  مع 

الجتماعي وتعدد و تطور هذه البرامج، حيث 

اأنها تنت�سر ب�سكل وا�سع و ُت�ستخدم ب�سورة غير 

ح�سارية من ِقبل اأعداد كبيرة من الأ�سخا�س 

بالتالي تزيد ن�سبة ح�سول البتزاز الإلكتروني. 

اأن  ال�سالحي  علي  بن  بدر  المهند�س  و�سح 

في  الم�سجلة  الإلكتروني  البتزاز  حالت  عدد 

المركز منذ عام 2011 بلغ اأكثر من 269 حالة؛ 

منها: 161 حالة في هذا العام، وتلك الحالت 

ترد  التي  الق�سايا  اإجمالي  45% من  ن�سبته  ما 

اإلينا �سواء من الجهات الأمنية كالدعاء العام 

�سخ�سية  ب�سفة  اأو  ال�سلطانية  عمان  و�سرطة 

لالبتزاز. تعر�سوا  الذين  الأ�سخا�س  من 

)جريدة الروؤية(. 

فقط  ال�سباب  فئة  على  البتزاز  يقت�سر  ولم 

فمن  اأي�سًا  ال�سن  �سغار  فئة  ا�ستهدف  بل 

المجانية  والألعاب  التنزيالت  عرو�س  خالل 

الُمبتز من  ُتثير و تجذب الأطفال يتمكن  التي 

�سرقة المعلومات ال�سخ�سية و ال�سور و غيرها 

تقوم  اأن  الأ�سرة  فاإن على  المنطلق  و من هذا 

بدورها الواعي كتفعيل خا�سية الرقابة الأبوية 

الخا�سة  و  ال�سخ�سية  المعلومات  تحمي  التي 

وعليهم بمتابعة المواقع التي يت�سفحها الأبناء 

ينبغي  يتعاملون معها، وكذلك  التي  البرامج  و 

اأبنائهم  توعية  على  التام  الحر�س  عليهم 

المعلوماتية  ال�سبكة  مخاطر  من  وتحذيرهم 

ك�سوء ال�ستخدام و الالمبالة .

توعية  في  الجتماعية  الموؤ�س�سات  دور  يبقى 

وزيادة  الإلكتروني  البتزاز  بخطر  النا�س 

التركيز على هذه الظاهرة التي تكاد اأن تفتك 

بالمجتمع ب�سورة متزايدة وا�ستخدام الو�سائل 

المرئية  العرو�س  لتوعية كا�ستخدام  المختلفة 

الأ�سخا�س  تعر�س  حال  في  اأنه  تو�سح  التي 

اإبالغ  عليهم  يتوجب  الإلكتروني  لالبتزاز 

بالر�سائل  الحتفاظ  مع  المخت�سة  الجهات 

مطالب  من  مطلب  اأي  تنفيذ  وعدم  كدليل 

الأ�سخا�س  بع�س  اأن  اإل  كانت،  مهما  المبتز 

يترددون في اإبالغ الجهات المخت�سة وهذا ما 

الأ�سخا�س  هوؤلء  �سعف  ي�ستغل  الُمبتز  يجعل 

كل  على  يجب  لذا  ابتزازهم،  في  ي�ستمر  و 

حدث  عما  الإبالغ  في  يتردد  ل  اأن  �سخ�س 

و  وجل  عز  باهلل  ثقته  يولي  و  ليقلق  واأن  معه 

بالجهات المخت�سة.

جليا  اهتماما  عمان  �سلطنة  اهتمت  محليًّا 

من  منها  للحد  البتزاز  ظاهرة  من  بالتحذير 

و�سائل  على  نراها  التي  التوعية  بث  خالل 

رادعة  عقوبات  وفر�س  الجتماعي  التوا�سل 

لمن يقوم بهذا الفعل الم�سين كما تن�س المادة 

تقنية  جرائم  على  مكافحة  قانون  من   18

مدة  بال�سجن  »يعاقب   : كالتالي  المعلومات 

�سنوات  ثالث  على  تزيد  ل  و  �سهر  عن  تقل  ل 

تزيد على  و ل  ريال  األف  تقل عن  بغرامة ل  و 

ثالثة اآلف ريال اأو باإحدى هاتين العقوبتين ، 

كل من ا�ستخدم ال�سبكة المعلوماتية اأو و�سائل 

تقنية المعلومات في تهديد �سخ�س اأو ابتزازه 

لحمله على القيام بفعل اأو امتناع عنه ولو كان 

تكون  و   ، م�سروعا  المتناع عنه  اأو  الفعل  هذا 

العقوبة ال�سجن الموؤقت مدة ل تقل عن ثالث 

�سنوات ول تزيد عن ع�سر �سنوات و غرامة ل 

تقل عن ثالثة اآلف ريال عماني ول تزيد على 

بارتكاب  التهديد  كان  اإذا  اآلف عماني  ع�سرة 

اأو  بال�سرف  مخلة  اأمور  باإ�سناد  اأو  جناية 

لمن  �سهاًل  �سيدًا  ولتكن  واعيًا،  كن  العتبار« 

اأراد ابتزازك .

إكرام حميد المحذورية  

ضحايا التكنولوجيا 

ت
ابا

كت

شـبابــنـا
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وعندما  البحر،  كمياه  الكلمات  تتدفق  عندما 

اأو  ق�سة  في  ونفرغها  نفو�سنا  في  ت�ستر�سل 

تاأمل،  لحظة  عابرة،  فكرة  اأو  لوحة  اأو  قافية 

ملونة  فرا�سات  فينا  تخلق  هدوء،  لحظة 

نحلق  باأننا  ن�سعر  بال�سعادة  ن�سعر  تجعلنا 

هذه  ابت�سامة،  اأروع  قلوبنا  وفي  الآفاق  في 

ت�سمى  عتمة  في  الذي  كال�سوء  الوم�سة 

المبدعين  و  ال�سعراء  اأو  الُكتاب  عالم  في 

ياأتي  اإرادي  ل  �سعور  فالإبهام  بالإلهام، 

فقط  ياأتي  ل  الإلهام  اإن  الحقيقة  وفي  للفرد 

كان.  �سخ�س  لأي  بل  الفنانين  اأو  للمبدعين 

يركز  واأن  جهدا،  يبذل  اأن  الفرد  على  فقط 

طريقة  اأي�سًا  وي�سمل  واحد،  �سيء  على 

والجهد  العمل  من  يكون   %99 الآن  التفكير 

الإلهام في حل  وي�ستخدم  العبقرية.  و1% من 

الكثير من العوا�سف التي تواجه كل �سخ�س، 

والكثير  والفل�سفة  الطب  في  ت�ستخدم  واأي�سًا 

من اآفاق العلوم المختلفة.

من  الكثير  والأوراق  ال�سحف  لنا  �سطرت 

القدم  منذ  الإلهام  اكت�ساف  في  المحاولت 

لنعود لذلك الزمن. 

رّبات  اإلى  الإلهام  ن�سبوا  الإغريق  ع�سر  في 

فلكل  الإلهام(  )برّبات  ذاك  اآن  و�سميت 

بينهم  من  به  خا�سة  ربة  ر�سام  اأو  �ساعر 

اأن  )اأدركت  مقولته  في  جاء  حين  �سقراط 

بل   حكماء  لنهم  ال�سعر  يكتبون  ل  ال�سعراء 

لأن لديهم طبيعة اأو همة قادرة على اأن تبعث 

الحما�سة(. فيهم 

والطاقة  الحما�س  من  مزيجا  يكون  الإلهام 

التاريخ  �سرده  لكما  الجوهر.  في  الإيجابية 

الإلهام  اأن  باعتقادهم  الإلهام  عن  الجاهلي 

فكان  ال�سعر(  )جني  فقالوا  الجن  م�سدرُه 

لكل كاتب اأو �ساعر جن خا�س به.

يدعى  �سيطان  له  كان  القي�س  امروؤ  مثاًل: 

ي�سمى  �سيطان  ولالأع�سى  لفظ(  )حافظ 

مر  وهكذا  �سكران(،  جندل  بن  )م�سحل 

الإلهام بعدة محطات حتى و�سل اإلينا.

اهتمامنا  تجذب  التي  الأ�سياء  تكون  قد 

الكتب،  فمثاًل:  الإلهام  م�سادر  من  م�سدرًا 

الم�سادر  من  وغيرها  الطبيعة  المو�سيقى، 

التي تجعل روحك ت�ستعل بالحما�س لتدون ما 

بداخلك في لوحة اأم في قافية.

لول الإلهام لما و�سل ال�سعراء اإلى الدواوين، 

دافن�سي  ليوناردوا  و�سل  لما  الإلهام  لول 

اأن  واعلم  الموناليزا.  لوحة  في  ب�سهرته 

ا�ستخدامها. الإلهام وم�سة وتختفي فاأح�سن 

روان سليمان الجلنداني 

وقفة عتاب 

عزمت  لما  �سارخًا؟،  امامي  تقف  لم  لم 

الرحيل ؟ كان يجدر بك البقاء اأكثر لعلي 

كنت  مرة  كل  مثل  تالحقني  لم  لم  األين، 

ذاك  الأخير  ال�سكون  لم  فيها؟  اأهرب 

واختيار الرحيل؟! 

�سببًا  اعتبرتك  حين  اأعتذر!  الآن  لكني 

لكل �سيء يحدث لي! نعم اأنا الآن اأعترف 

بقدر  عني  اأبعدك  كنت  ال�سبب،  كنت  اأني 

دائمًا،  الجبانة  لأنني  اأريد قربك،  ماكنت 

التغلب  اأ�ستطع  لم  والحاجز.  العائق  كنت 

فعل ذلك،  اأ�ستطيع  اأكن  لم  على مخاوفي 

نعم.. اأعترف اإني ل ا�سلح للحب ابدًا، من 

يحب ل يخاف، يثق ويقترب بينما كنت انا 

المبتعدة دائما ولكني األومك لعدم ت�سبثك 

بي اكثر.

ل اأعلم بماذا اأ�ستطيع ت�سبيهك حقًا، دائما 

تذهب وكاأني ل اأعرفك بل وكاأنك لم تمر 

بي يومًا. ل اأعلم اأاأنت ذاهٌب لالبد اأم اأنك 

تبقى  ما  اأتابع  اأم  اأاأنتظرك  يومًا،  �ستعود 

لي من درو�ٍس للحياة. اأحقًا ل تذكرني؟ ل 

ما  لك  يحدث   حين  �سوري  �سريط   يمر 

يذكرك بي؟ لماذا اأنا اإذا ؟؟ كل ما اأفعله 

كل  من  جزٌء  كنت  لالأ�سف  بك،  يذكرني 

�سيء يح�سل لي؛ لكنك الن لم تعد. 

ما�ٍس

لقد بداأُت اأحن يا اأخي

لذكرياتنا في الطفولة واأحالمنا المعلقة.

لم يبق لي الآن �سواها.

تلك ال�سور المخباأة في ذاكرتي.

اأحن لنف�سي القديمة، ولك اي�سًا.

كيف كنا نحمي بع�سنا في المدر�سة

لأولئك  المقاتلة  دور  اأمثل  كنت  كيف 

المتنمرين عليك.

كيف كنت تخباأ اأ�سرارا تخ�سني

الزمن  واأزال  اللبوم  ذلك  توقف  وحينما 

بع�س ال�سور.

توقف عداد ال�سريط على اأحدهم.

لم تكن لنا ذكريات كثيرة معًا،

لكنه كان دائما ياأخذ دور البطولة

في عقلي وذكرياتي و�سريط طفولتي.

لقد ازلت العديد والكثير،، لكنه بقي عالقًا 

في ذاكرتي

عهود السعيدي

كان صادقا في سمه فقط

اإللهام ومضة فأحسن استخدامها
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ُتعد مكتبة المركز الوطني لالإح�ساء والمعلومات 

الجتماعية  العلوم  في  متخ�س�سة  مكتبة 

وبقية  اأنواعها  بكافة  والإح�ساءات  والقت�سادية 

المركز  باأهداف  العالقة  ذات  المعرفة  مجالت 

واأن�سطته.

والطالب  للباحثين  مهمة  وجهة  المكتبة  وتعتبر 

وال�سركات ال�ستثمارية ورواد الأعمال في مختلف 

 3 من  اأكثر  من  تحويه  لما  بال�سلطنة  القطاعات 

 691 عددها  البالغ  الكتب  بين  تتنوع  عنوان  اآلف 

الجتماعية  والعلوم  العامة  المعارف  في  كتابا 

والعلوم الطبيعية والتطبيقية والجغرافيا والتاريخ 

والذي قرر الفرار لالختباء في البرازيل في الوقت 

الذي كانت فيه الحرب بين مجموعات المافيا على 

واأدى فرار  الما�سي.   اأ�سدها في ثمانينات القرن 

الح�سابات،  ت�سفية  اإلى تالحق عمليات  »بو�سكتا« 

قبل  الآخر  تلو  الواحد  اأقاربه  من  العديد  واغتيال 

البرازيلية  ال�سرطة  طرف  من  اعتقاله  يجري  اأن 

وت�سليمه لل�سلطات الإيطالية.

المصدر: العمانية

هيلدا الحياري.. تستنطق
 وجوه األمهات والمدن ووحشية الحروب

69

سند المحرزي .. من موظف  بسيط
  إلى باحث في التاريخ واألنساب

 )ولد البلد( عرض يبحث
 عن الضمير الغائب!

ثقافة وفنون

749698

علني  مزاد  في  بيع  عر�س  عن  باري�س  في  علن 
ُ
اأ

لل�ساعر  ال�سر«  »زهور  ديوان  من  الأ�سلية  للن�سخة 

الفرن�سي »�سارل بودلير« )1821-1867( تت�سمن 

لم  »المجوهرات«  ق�سيدة  من  مخطوطة  اأبياتًا 

ي�سبق لها اأن ُن�سرت. 

قد  المفقودة  الأبيات  هذه  اإلى  الإ�سارة  وكانت 

والناقد  ال�ساعر  ل�سان  على  الأولى  للمرة  وردت 

-1898( دانتيك«  ل  »اإيف-جيرار  الفرن�سي 

�ستعر�س  اأنها  البلجيكية  ال�سينما  دور  اأعلنت 

كبيرة  توبة  اأول  ق�سة  يمثل  الذي  »الخائن«  فيلم 

دي�سمبر   18 يوم  ال�سقلية،  المافيا  �سفوف  في 

الإيطالي  الفيلم  هذا  اإخراج  تولى  وقد  الجاري. 

»ماركو بلوت�سيو«، في حين يوؤدي الدور الرئي�س فيه 

الممثل »بيارفران�سي�سكو دافينو«. 

اإيطاليا،  تاريخ  من  موؤثرة  حلقة  العمل  ويتناول 

»توما�سو  الفيل  ا�سم  »الخائن« في  بـ  ُيق�سد  حيث 

ال�سقلية،  المافيا  اأقطاب  اأبرز  اأحد  بو�سكتا«، 

دورية،  و53  مرجعا  و97  الم�ساعدة  والعلوم 

واإ�سدارات 47 موؤ�س�سة حكومية وخا�سة بال�سلطنة 

من  ال�سادرة  الإح�سائية  والتقارير  والن�سرات 

الموؤ�س�سات الإح�سائية بالدول الخليجية والعربية 

ومن المنظمات الإقليمية والدولية.

ت�سم  لل�سلطنة  اإح�سائيا  اإرثا  المكتبة  تعتبر  كما 

ويعد  المركز،  اإ�سدارات  من  عنوان   200 حوالي 

الإ�سدارات  اأهم  من  ال�سنوي  الإح�سائي  الكتاب 

عام  في  الأول  العدد  �سدر  حيث  تقتنيها  التي 

التي  الإح�سائية  ال�سهرية  الن�سرة  وتقتني   ،1972

وكذلك   1989 نوفمبر  في  منها  الأول  العدد  �سدر 

1958(، المتخ�س�س في اأعمال »بودلير«. غير اأن 

مالكة الجزء الذي اأ�ساف فيه ال�ساعر هذه الأبيات 

ووَرَثَتها رف�سوا ن�سره. 

الجزء  العلني  المزاد  في  البيع  منظمو  اأرفق  وقد 

ل  »اإيف-جيرار  من  موّقعة  بر�سالة  المعرو�س 

فيها،  يطلب   1928 فبراير   20 بتاريخ  دانتيك« 

الأبيات  تن�سر  اأن  المالكة  من  جدوى،  دون  من 

المفقودة.        المصدر: العمانية

آالف العناوين  في مكتبة المركز الوطني لإلحصاء

»الخائن« فيلم يسرد قصة توبة كبيرة في صفوف المافيا الصقلية

الكشف عن أبيات للفرنسي     بودلير لم يسبق نشرها

في  الثالثة  التعدادات  مخرجات  باأهم  تحتفظ 

تحميل  تم  وقد  و2010،  و2003   1993 ال�سلطنة 

في   PDF �سيغة  على  المركز  اإ�سدارات  جميع 

البوابة العامة للمركز.

المصدر: العمانية
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كالكثير من �سعراء �لعالم �لذين �أجبرتهم �أوطانهم على �لرحيل من جحيمها بحثا عن منافيهم 

لديه  �لق�سيدة  �لحياة.  و�آمال  �لذ�ت  وهموم  و�لإن�سان  �لوطن  �أحز�ن  حاملين  �لختيارية، 

كالماء و�لخبز و�سيلة للبقاء و�ل�ستمر�ر من �أجل تحقيق �إن�سانية مفقودة في عالم �لو�قع 

�لعاني، �لذي يقيم  �لعر�قي و�سام  �ل�ساعر  �إنه  �لمه�سم بالحروب و�لخوف و�لدمار.  �لبائ�س 

في �ل�سلطنة منذ �سنو�ت. بد�أ لديه �سغف �لكتاب باكر� ولكنه تاأنى في �إ�سد�ر �لديو�ن بحثا 

عن �سوته �لخا�س. وقد �سدر له �أخيرً� ديو�ن )كالبحر يم�سي حافيا(، �لذي حقق �أ�سد�ء 

طيبة منذ �سدوره، ما حفزه على خو�س �لتجربة مرة �أخرى لي�ستعد لإ�سد�ر ديو�نه �لثاني. 

في هذ� �لحو�ر يتحدث و�سام �لعاني للتكوين عن بد�ياته �لأولى مع �ل�سعر و�لكتابة، و�لوطن 

و�لغربة و�ألم �لغياب و�لرحيل وديو�نه �لأول وروؤ�ه في �ل�سعر و�لحياة و�أ�سياء �أخرى...

حوار: حسن المطروشي

ر بالشعر ذنوب الهندسة  يَكفِّ

ي:
عان

 ال
م

سا
و

 ال أبالغ في تشفير النص حتى 
ال أقطع العالقة مع المتلقي
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شبيها بالسياب
)كالبحر  ديو�ن  حديثا  لك  �سدر   

�إلى  معا  ندلف  دعنا  حافيا(..  يم�سي 

ف�ساء�ت هذ� �لديو�ن؟

ق�سائد  لإحدى  عنوان  هو  ابتداًء  العنوان 

مع  مق�سود  بتنا�س  ُكتبت  التي  الديوان 

الكبير  للراحل  الخليج(  على  ق�سيدة )غريب 

الأجواء  نف�س  ا�ستثمرْت  وربما  )ال�سّياب(، 

ا�ستعارة  مع  والمدلولت  الوزن  حيث  من 

�سورها  بع�س  على  التكاء  اأو  مفرداتها  بع�س 

كتابتها  حين  ال�ساعر  حال  لتعك�س  ال�سعرية، 

ال�سّياب  لحال  ما  حد  اإلى  م�سابهًا  كان  والذي 

على  الديوان  يحتوي  ق�سيدته.  كتابة  حين 

ال�سعر  اأ�سكال  جميع  من  ت�ستفيد  ق�سيدة   25

العربي وتتنوع ما بين ق�سيدة العمود والتفعيلة 

بعناية  وهي مجموعة مختارة  النثر،  وق�سيدة 

تعريف  كبطاقة  ال�سعري  للو�سط  لتقديمها 

بتجربتي ال�سعرية.

تجربة  ولديك  متمكن  �ساعر  �أنت   

متاأخر�  جاء  �لإ�سد�ر  ولكن  كبيرة، 

بع�س �ل�سيء .. ما �سبب ذلك؟

ديوان  اإ�سدار  فكرة  اإزاء  جدًا  مترددًا  كنت 

نف�سي هو  اأطرحه على  الذي  وال�سوؤال  �سعري، 

ماذا �ساأ�سيف لل�سعر؟ وما هو الأ�سلوب الفني 

الذي �ساأعتمده لتمييز تجربتي ال�سعرية في ظل 

وجود اأ�سماء �ساطعة في ف�ساء ال�سعر العربي، 

قبل  والتجربة،  لال�سم  التمهيد  ف�سلت  لذلك 

التوا�سل  مواقع  خالل  من  الديوان،  طرح 

الجتماعي، والولوج في الو�سط الأدبي العربي، 

وفعاًل بعد مرور الأيام �سار الكثير من ال�سعراء 

مجموعة  باإ�سدار  يطالبونني  الأ�سدقاء 

�سعرية، وفي مقدمتهم ال�ساعر الكبير الأ�ستاذ 

الف�سل  له  كان  الذي  الربيعي  الرزاق  عبد 

الكبير في ظهور المجموعة اإلى ال�سوء، والآن 

الأول،  للديوان  المحفزة  الأ�سداء  �سماع  وبعد 

اأح�سر باإذن اهلل للديوان الثاني.

بالأ�سئلة  م�سوبا  عالما  ن�سك  يبدو   

هذ�  عن  حدثنا  و�لغربة..  و�لحزن 

�لن�س وكيف ين�ساأ بتفا�سيله مالمحه؟

فما  للحياة،  محاولة  هي  الأ�سل  في  الكتابة 

بالتاأكيد  �سعر.  كتابة  تكون  عندما  بالك 

والتي  العراق  بها  مر  التي  القا�سية  الظروف 

2006 تركت ظاًل  اأجبرتني على مغادرته عام 

ال�سعور  اأكتبها،  التي  الن�سو�س  على  ثقياًل 

اأحيانًا  الن�س  اإلى  يت�سلل  والحزن  بالغربة 

بدون اأن اأدري، ل اأملك في العادة خطة لكتابة 

يتكون  ذاتي  �سعور  معين،  نحو  على  ق�سيدة 

تتكفل  بدورها  التي  الكتابة،  اإلى  يقودني  ثم 

لكني  وقافية.  ووزن  لغة  من  الفنية  بالنواحي 

اأحاول اأن اأر�سخ مالمح الن�س لدي من خالل 

وعلة  وغربتها  الإن�سانية  الذات  اأ�سئلة  اإثارة 

ل  حتى  الن�س  ت�سفير  في  اأبالغ  ول  وجودها 

اأقطع العالقة مع المتلقي.

آالم األهل والوطن
 �سف لنا مكابد�ت �لمبدع في �لغربة 

وهو يرى وطنه يمر بالمحن و�لويالت؟

يدير  اأن  الحقيقي  للمثقف  اأو  للمبدع  يمكن  ل 

ظهره لأوجاع وطنه واآلم اأهله، ال�سعر باعتباره 

مد  يحاول  الأدبية،  الفنون  اأ�سمى  من  واحدًا 

وتقديمها  المعاناة،  هذه  مع  فكرية  مقتربات 

على  يقع  الذي  والظلم  القهر  توثق  عالية  بلغة 

جزء  هو  الأ�سل  في  المبدع  والإن�سان.  الأر�س 

حقيقية  ذات  المنكوبة،  الأوطان  هذه  من 

ي�ساف  المعاناة،  ب�سور  مليئة  وذاكرة  معذبة 

كل  توثيق  تجاه  بالم�سوؤولية  العالي  �سعوره  لها 

هذا بلغة �سعرية تبث الأمل في النفو�س وتدعو 

اإلى اإقامة �سرح الإن�سان.

 �أنت در�ست �لهند�سة وتعمل فيها .. ما 

�لذي قادك �إلى عو�لم �ل�سعر و�لكتابة؟

قادني  الذي  ما  ال�سوؤال  كان  لو  الأف�سل  ربما 

اأتلم�س  واأنا  مبكرة  �سن  من  الهند�سة!  اإلى 

بيت  اأول  كتبت  والأدب عمومًا،  بال�سعر  �سغفي 

الإبتدائي،  ال�ساد�س  ال�سف  في  واأنا  �سعري 

الثامن،  ال�سف  في  ق�سيرة  ق�سة  اأول  كتبت 

كتبت اأول م�سرحية في ال�سف الحادي ع�سر، 

الق�سيرة  للق�سة  الأولى  بالجائزة  وفزت 

ال�سف  في  واأنا  الطلبة  �سوت  جريدة  في 

نتيجة  كان  الهند�سة  الثاني ع�سر. وجودي في 

للهند�سة  يوؤهلني  عال  معدل  على  ح�سولي 

واأحببت وجودي فيها لأنها مجال يهتم بالبناء 

اأي�سًا  والإبداع والتكوين وهي عنا�سر موجودة 

في الكتابة ال�سعرية.

�لبع�س  �أن  �إل  �ساعر�،  يولد  �ل�ساعر   

ي�سغي  ول  �لحياة  �سو�غل  تاأخذه  قد 

ت�سف  كيف   .. د�خله  في  �لروح  لند�ء 

لل�ساعر  �لأولى  �لإرها�سات  تلك  بد�ية 

في د�خلك؟

زالت  وما  الندية  البدايات  اأتذكر  زلت  ما 

يكن  لم  بالتاأكيد  لكن  الذاكرة،  في  طرية 

على  لقراءتها  حينها  الكافي  الوعي  لدينا 

م�ساغل  كذلك  �ساعر،  لولدة  ارها�سات  اأنها 

الأ�سري  التوجيه  واأحيانًا  و�سغوطاتها  الحياة 

الم�سار،  تحديد  على  القدرة  في  اأثرًا  تترك 

الأقرباء  تاأتي �سهادات مختلفة �سواء من  لكن 

اأو الأ�سدقاء اأو الأ�ساتذة في المدر�سة ت�ساعد 

ذات  في  ال�ساعر  فكرة  تجذير  اأو  تر�سيخ  في 

على  العمل  في  لحقًا  دوره  ليبرز  الإن�سان، 

تفعيل و�سقل ال�ساعر الذي في داخله. 

مشهد منفتح
 تقيم في �ل�سلطنة منذ عدة �سنو�ت .. 

كيف ت�سف هذه �لتجربة، ل�سيما في ما 

يتعلق بالم�سهد �لثقافي وعالقته به؟

قرابة  ق�سيت  حيث  �ساللة  في  البداية  كانت 

العمل  على  وجودي  واقت�سر  �سنوات،  �ست 

اإل  الثقافي  الو�سط  في  اأنخرط  ولم  كمهند�س 

اأربع  من  اأكثر  قبل  م�سقط  اإلى  انتقالي  بعد 

�سنوات. وجودي في ال�سلطنة اأتاح لي التفاعل 

ج�سور  ومد  العماني  الثقافي  الم�سهد  مع 

الأدبي  الو�سط  في  لمعة  اأ�سماء  مع  التوا�سل 

والثقافي، وهذا �ساعدني كثيرًا في البقاء على 

ال�سعرية.  تجربتي  اأثرى  وبالتالي  ال�سعر  قيد 
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ثري  م�سهد  ال�سلطنة  في  الثقافي  الم�سهد 

ويحتوي على تجارب مميزة وكبيرة ويكاد يكون 

على  والتفرد  التجربة  حيث  من  عمقًا  الأكثر 

اأنه م�سهد منفتح  م�ستوى الخليج العربي، كما 

لر�سوخ  يعود  ربما  وهذا  الآخرين  تجارب  على 

ال�سخ�سية العمانية وثقتها في نف�سها.

 تكتب �لق�سيدة �لمقفاة ب�سكل �أ�سا�س، 

مختلف  على  تنفتح  تجربتك  ولكن 

معني  �أنت  هل  �ل�سعرية.  �لأ�سكال 

ب�سجال �لأ�سكال؟ 

اأتبنى  ل  بمعنى  الأ�سكال  ب�سجال  معنيًا  ل�سُت 

راأيا متطرفًا، واأنحاز اإلى الجمال حيثما يكون، 

تخرج  اأن  يجب  الق�سيدة  باأن  اأ�سعر  عندما 

هذا  تعميق  في  اأبداً  اأتردد  فال  معين  ب�سكل 

ال�سكل والبناء عليه ن�سيًا، ول اأجبر الق�سيدة 

مع  يتنافى  التقييد  هذا  لأن  معين  قالب  على 

و�سغفي  ولعي  اأخفي  ل  اأني  على  ال�سعر،  روح 

بق�سيدة العمود.

 على غر�ر قول �لأعر�بي عن �لمر�ثي 

�لإبد�ع  �إن  يقال  �أ�سعارهم،  �أجود  باأنها 

ي�سدق  هل   .. �لمعاناة  رحم  من  يخرج 

ذلك مع تجربتك؟

تعطي  الحقيقية  المعاناة  كبير،  حد  اإلى  نعم 

زخمًا كبيرًا للن�س، وال�سدق في التعبير عنها 

ولذلك  المتلقي.  ذائقة  اإلى  قريبة  يجعلها 

المنكوب  الوطن  اأوجاع  تتناول  التي  ق�سائدي 

النا�س  لدى  كبيرًا  قبوًل  تجد  الغربة  واأوجاع 

لأنها تعبر عنهم وعن همومهم الذاتية.

الكتابة  ولول  الحياة،  هي  لي  بالن�سبة  الكتابة 

من  اأخجل  ول  اإن�سانيتي،  من  الكثير  لخ�سرت 

القول إني اأغ�سل ذنوب الهند�سة بال�سعر.

  لغتك تنحو �إلى �لتكثيف و�لختز�ل 

وك�سر �لمتوقع .. حدثنا عن تعاملك مع 

�للغة وت�سكيل ف�ساء �لق�سيدة لديك؟

اللغة هي الكفيلة ب�سناعة الده�سة في الن�س، 

ذلك  �ساعده  ثريًا  ال�ساعر  قامو�س  كان  وكلما 

اأحاول  ومده�سة.  فريدة  �سور  ابتكار  على 

الن�س  روح  مع  تتنا�سب  داخلية  مو�سيقى  خلق 

وفكرته ترتكز على جر�س معين من المفردات 

الن�س  ف�ساء  ت�سكيل  في  ت�ساهم  والقوافي 

الر�سا  على  كثيرًا  اعتمد  هويته.  وتحديد 

النقدية  بالطروحات  كثيرًا  اأن�سغل  ول  الذاتي 

في هذا المجال، ما ل اأر�ساه ل اأن�سره.

سمو الشعر
 تنم ن�سو�سك عن �نهماك عميق لديك 

في �أ�سئلة �لكون و�لوجود .. كيف تو�زن 

في  و�لجمالي  و�لو�قعي  �لفل�سفي  بين 

ن�س �سعري؟

المنحى  هذا  ينحون  ال�سعراء  من  الكثير 

للهروب من المبا�سرة في الن�س، وهذا جيد، 

ال�سعر  �سمو  على  بالحفاظ  مطالبون  لأننا 

الترميز  ياأتي  لذلك  الهبوط،  من  وحمايته 

فر�سة  ويوفر  للن�س  عمقًا  لي�سيف  الفل�سفي 

ت�ساهم  التي  الخا�سة  قراءته  لت�سكيل  للمتلقي 

في اكتمال بناء الن�س وفق الكثير من نظريات 

في  المبالغ  عدم  اأحاول  لكني  الأدبي.  النقد 

مع  التوا�سل  ج�سر  على  للحفاظ  الترميز 

بدون  الن�س  في  الرمزيات  فتكثيف  المتلقي 

اإ�سارات دللية محددة من �ساأنه تعميق الفجوة 

مع المتلقي.

وطغيان  �لدمار  ع�سر  هو  ع�سرنا   

يمكن  �لذي  ما  �لروح.  و�نح�سار  �لمادة 

�لعالم  هذ�  في  �لق�سيدة  ترممه  �أن 

�لق�سيدة  رهانات  هي  وما   .. �لمت�سدع 

على �لبقاء؟

نف�سي،  على  ذلك  اأقي�س  الكثير،  باإمكانها 

الم�ساعر  من  الكثير  رممت  فالق�سيدة 

اإلى  حمتني  اأنها  واأزعم  داخلي  في  المك�سورة 

والت�سدد.  الكراهية  ال�سقوط في  بعيد من  حد 

قبح  ومواجهة  للجمال  محاولة  هي  الق�سيدة 

اأن يحافظوا على زخم  ال�سعراء  العالم، وعلى 

الق�سيدة وتوهجها. 

�سوت الق�سيدة لم ولن يختفي، لأنها ال�سوت 

انعكا�س  وهي  الإن�سانية،  الذات  من  النابع 

ل  الفطرة،  هي  الق�سيدة  وم�ساعره،  همومه 

وينقلن  والموال  بال�سعر  تتغنين  الجّدات  تزال 

كل هذا الإرث لالأجيال، ينمو الطفل في بيئتنا 

الق�سيدة  اأكتب  لذلك  الأمهات،  ترنيمة  على 

واأنا متفائل بم�ستقبلها.  

وجودي في السلطنة أتاح 
لي التفاعل مع المشهد 

الثقافي ومد جسور التواصل 
مع أسماء المعة

أرسخ مالمح النص من خالل 
إثارة أسئلة الذات اإلنسانية 

وغربتها وعلة وجودها
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بن  �سعيد  العماني  للروائي  »جبرين«  رواية 

المكان  بامتياز.  المكان  رواية  ال�سيابي  محمد 

باعتباره  المكان  ح�سنا،  كان  �سجنا  باعتباره 

وطنا  باعتباره  المكان  المعاناة،  ت�سكنه  بيتا 

بحكايات  لججه  تموج  بحر  و�سفاف  وهجرة 

العا�سقين.  واآلم  والمهاجرين  ال�سائع  الملك 

والمكان في رواية »جبرين« لي�س حيزا يحتوي 

الأحداث ويحجزها. بل اإن للمكان هوية وثقافة 

وتقاليد ومنطق الجبر والفر�س الذي يمار�سه 

على ال�سخ�سيات وعلى الأحداث.

تقنية  على  الهوى«  و�ساء  »جبرين  رواية  ُبنيت 

تعدد الأ�سوات. �سوتان يحمالن ال�سرد. �سوت 

من  عمانية  امراأة  و�سوت  عمان،  من  رجل 

لكنه  ا�سميهما،  عن  ال�سرد  ينطق  ل  زنجبار. 

ي�سهب في تاريخ المكان وتفا�سيله وعالقتهما 

به. ويتناوب ال�سوتان في �سرد الرواية، فيبدو 

اأعلى  لل�سوتين  الداخلي  المونولوج  �سخب 

�ساهمت  وقد  لالأحداث.  �سردهما  من  بكثير 

تقنية تيار الوعي التي ت�سافرت مع المونولوج 

ال�سخ�سيتين  تركيبة  تعميق  في  الداخلي 

الحبي�ستين في الرواية.

حبي�ستان.  ال�ساردتين  ال�سخ�سيتين  كلتا 

وكلتاهما اتفقتا على و�سف )جبرين( بالح�سن 

ولي�س ال�سجن كما ي�سفه غالبية من في الرواية. 

وفي جبرين كان لقاوؤهما الأول والأخير. لقاءان 

فقط. كان الرجل حار�سا لجبرين وجاءت المراأة 

من زنجبار في  زيارة اأخيها الذي يرقد في اأحد 

م�ست�سفيات م�سقط واأرادت التعرف على جبرين 

افترقا �سريعا. وفي  الأولى  المرة  وتاريخه. في 

محور  هو  الح�سن  تاريخ  كان  الثانية  المرة 

حديثهما، بل كل حديثهما. وبرغم كل الحديث 

عن الذات الذي غلب على مونولوج  ال�سوتين، 

لالآخر.  نف�سه  عن  يتحدث  لم  اأحدهما  اأن  اإل 

عن  وعاجزتان  ذاتهما  حبي�ستا  فال�سخ�سيتان 

المتداد اإلى الخارج و�سنع اللحظة.

قبعت ال�سخ�سيتان تحت �سطوة المكان وثقافته 

المت�سلط  جده  اأ�سير  فالحار�س  الذكورية. 

في  والده  غيب  الذي  الموت  ب�سطوة  ومحكوم 

اأي�سا.  ال�سابقة  زوجته  وغيب  كئيب  ظرف 

والمراأة الزائرة من اأ�سرة عمانية مهاجرة اإلى 

زنجبار. خرج والدها عن طاعة الأ�سرة وتزوج 

�سواد  فيها  مخلفة  اأنجبتها  زنجبار  من  امراأة 

الميالد.  ب�سطوة  محكومة  ف�سارت  اأفريقيا، 

وطن  وخارج  الأ�سرية  المباركة  خارج  الميالد 

الآباء، الميالد مختلط الألوان منبوذ العتراف، 

وخابت  وعمان،  زنجبار  بين  عائلتها  فت�ستت 

من  الأربعين  بلغت  حتى  الزواج  في  اآمالها 

عمرها... اإلى اأن التقت بحار�س جبرين.

مار�ست ال�سخ�سيتان تطهيرا نف�سيا حارقا عبر 

الذي  الداخلي  المونولوج  من  الجارف  ال�سيل 

عّبرا فيه ب�سمتهما عن اآلمهما واحتجاجاتهما 

دون  الأحداث  و�سردتا  وخيباتهما.  واآمالهما 

ترتيب ودون م�سوغ، فلي�ست الأحداث اأو ترتيبها 

هو المهم. المهم هو البوح وال�سكوى وا�ستنزاف 

ال�سانع  وكان  فتختفي.  تن�سب  حتى  الآلم 

الحقيقي لأحداث الرواية هو )ال�سدفة( ولي�س 

فعل ال�سخ�سيتين. فال�سدفة هي من جمعتهما 

في جبرين، وال�سدفة هي من فرقتهما اأي�سا. 

الأجرة  �سيارة  �سائق  دلت  من  هي  وال�سدفة 

على الحار�س ليخبره باعتذار الزائرة عن تكرار 

اأخيها  حالة  بمتابعة  ارتباطها  ب�سبب  الزيارة 

ال�سحية في الم�ست�سفى، وال�سدفة كذلك من 

وال�سدفة  الم�ست�سفى.  في  موقعها  على  دلته 

هي من حررت الحار�س بوفاة جده، وقد تكون 

حررت المراأة اأي�سا بوفاة والدها. فال�سخ�سيتان 

عاجزتان عن فعل )التحرر( والإقدام والتقدم 

)الخارج(  لتدخل  بحاجة  وكانا  بع�سهما.  نحو 

تحرر  �سرط  اأهم  وكان  التغيير.  لُيحِدث 

مع  الما�سي،  مع  العالئق  قطع  ال�سخ�سيتين 

الجد ومع الأب، ومن َثم الم�سي نحو الم�ستقبل. 

تعلق  هو  بالح�سن  ال�سرديين  ال�سوتين  تعلُّق 

بالعوالم المغلقة والمتينة في دواخلهما. تمجيد 

ال�سروح الملوكية بكل ما عبرت عنه من �سلطة 

و�سراع وموت هو تمجيد للما�سي الآ�سر بقيوده 

المظلمة  الجغرافيا  تلك  وتحطيم  الفاخرة. 

بهتها( هو المنفذ نحو الطريق العام.
ُ
)باأ

عن  الحار�س  يعلن  لم 

بحبيبته  اللحاق  نيته 

اأن  بعد  اإل  زنجبار  في 

هذا  ولكن  جده.  مات 

اإليها.  التحول يفتقر للو�سائل المعينة للو�سول 

عالقته  على  جده  ت�سلط  اأثر  الذي  فالحار�س 

مع  يتعامل  كيف  يعرف  ل  الخارجي،  بالعالم 

فهو  المغلق.  جبرين  خارج  المفتوح  العالم 

ول  اأ�سال.  القيادة  يعرف  ول  �سيارة  يملك  ل 

يعرف مكانا خارج مدينته. ولم ي�ستطع ال�سير 

باأريحية في محيط المطار في �سوارع زنجبار. 

وفاة  ب�سبب  زنجبار  اإلى  عادت  التي  والمراأة 

بعمان  تربطها  الموت  خيوط  مازالت  والدها 

في  غيبوبة  في  يرقد  الذي  اأخيها  طريق  عن 

جمع  الذي  والم�سهد  عمان.  م�ست�سفيات  اأحد 

بينهما اأمام المطار، بين زحام ال�سيارات، دون 

اأن يلتقيا كان �سراعا، لم يح�سم، مع اللحظة 

ال�ساردة. لحظة اللقاء الذي ياأبى في كل مرة 

مرة  كل  في  ال�سدف  تُحول  والذي  يكتمل.  اأن 

زنجبار  اإلى  ي�سل  فالحار�س  تحققه.  دون 

اأن  المراأة  على  يتعين  التي  اللحظة  ذات  وفي 

تغادرها للعودة اإلى اأخيها في عمان. ولكنه في 

من  وينبهها  ليناديها  �سوته  يرفع  المرة  هذه 

العابرة.  ال�سيارات  من  اإياها  محذرا  غفلتها 

الموت.  من  عليها  يخ�سى  المرة،  هذه  اإنه، 

ويخاف اأن ت�سيع منه ثانية.

رواية »جبرين و�ساء الهوى« هي مكابدة الذات 

المغلقة،  العوالم  من  النغالق،  من  للخروج 

والنطالق نحو الخارج. الخارج الذي ل يملك 

ال�سوتان ال�سرديان التحكم به. وقد �سكل المكان 

واأبعاده  الجتماعية،  وق�سوة خ�سائ�سه  بقوته، 

التاريخية عن�سرا فاعال في عزل ال�سخ�سيتين 

عن الخارج وحب�سهما في نطاق �سيق وقوقعتهما 

حواجز  كل  وك�سر  الداخلي.  عالمها  اإلى  اأكثر 

اإحدى  من  ذاتيا  فعال  تكن  لم  هذه  النغالق 

�ساقها  و�سدفة،  فر�سة،  بل  ال�سخ�سيتين، 

الخارج لهما. قد يقب�سان عليها، وربما يبقيان 

في حالة مطاردة دائمة لها.

جبرين وشاء الهوى: 
تكسير العوالم المغلقة

د. انتصار البناء
ناقدة وكاتبة بحرينية
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�ساب  اإلى  انظارهم  تتجه  واآخر  حديث  بين 

�سوؤال  عليهم  ليطرح  ال�ستماع  يطيل  ثالثيني 

اآخر فاتحا ف�سال جديدا من الحوار التاريخي 

لفتا اإلى نقاط محددة تدل على �سعة اطالعه 

والم�ساحة والأفق الذي ت�سبح فيه مخيلته وكاأنه 

ي�ستدعي تلك ال�سخ�سيات كما هي  لنراها راأي 

العين  ونحن في وقفة واحدة .

التجاري  الركن  في  القهوة  تناول  بعد     

م�سافحا  ال�ساب  نف�س  اإليَّ  تقدم  بالمتحف 

كـاأنك  وقال  والأخبار،  العلوم  عن  ومنا�سدا 

ولم  طويال  وجهه  في  تفر�ست  تعرفني.  لم 

ربما  با�سمه.  اأو  ب�سخ�سه  الذاكرة  ت�ساعدني 

قصة طموح في حب العلم وتحصيله

سند المحرزي .. من موظف  بسيط
  إلى باحث في التاريخ واألنساب

�لغ�سام برفقة كوكبة  باَب متحف بيت  دلف 

زيارًة  في  جاءو�  و�لباحثين،  �لكتاب  من 

تجو�لهم  �سمن  �لمعاول  و�دي  ولية  �إلى 

بمختلف وليات �ل�سلطنة ��ستطالعا للتاريخ 

و�لجغر�فيا وبحثا عن �أثر �سمه حجر �أو خط 

قديم يلتم�سونه في جدر�ن �لحار�ِت �لقديمِة 

و�أبو�بها �لعتيقة.  كانت جولتهم مثرية جدً� 

�أكثر  جولتهم  و��ستمرت  �سائقة،  وحو�ر�تهم 

كل  وفي  �لمتحف،  �أركان  بين  �ساعتين  من 

غرفٍة يتحدثون ويناق�سون ف�سوًل من �أبو�ب 

وعلم  عمان  تاريخ  ل�سيما  و�لمعرفة  �لعلم 

�لأن�ساب و�لموؤلفات �لعمانية.

سعيد بن خلفان النعماني
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مختلفة  كانت  العمل  فظروف  بالفعل،  قال: 

واأقراأ  اأقتني  وقتها  كنت  فقد  ذلك  ومع  جدا، 

الكثير من كتب التاريخ والأن�ساب، فعند انتهاء 

الدوام كنت األج غرفة موظفي الأمن بالوزارة 

قارئا ومذاكرا وموا�سال لأبواب وف�سول الكتب 

التي وقفت عندها.

 بَعد، أبعد من ذلك
انتهى ذلك اللقاء بتعارٍف �سريع، و�سربت مع 

�سند موعدًا لزيارته في قريته الريفية )َبعد(، 

اأزرها.  لم  ولكن  القرية  بهذه  اأ�سمع  كنت  فقد 

على  )َبعد(   باأن  و�سفه  وكان  اإليه  انطلقت  

والطائيين،  دماء  اإلى  طريقنا  في  المنعطف 

ب�سبب  الإر�سادية  اللوحات  وجود  ولعدم 

الأعمال الإن�سائية ل�سارع ال�سرقية دخلنا ولية 

الطرق  تفرعات  اإحدى  من  والطائيين  دماء 

من  اأكثر  لنق�سي  اإبراء،  من  اإليها  الموؤدية 

والمرتفعات  والأودية  الجبال  بين  �ساعات   3

والنباتات  الجميلة  والأرياف  والمنخف�سات 

البرية التي رافتنا طوال تلك الجولة لتظهر لنا 

قرية َبعد قريبا من �سارع ال�سرقية مرة اأخرى. 

فالطريق الذي ي�سلكه الزائر لدماء والطائيين 

جوجل  خرائط  عبر  ن�ساهد  ولم  دائري  �سبه 

المقابلة  القرى  اإلى  تو�سلنا  فرعية  طرق  اأي 

في  الجولة  نكمل  اأن  لزاما  فكان  الجبال  عبر 

هذه الولية حتى نتمكن من العودة اإلى ال�سارع 

العام .

اأر�سيَة  غطى  الذي  �سند  وبيت  )َبعد(  و�سلنا 

والوثائق  والأوراق  بالكتب  وجدرانه  مجل�سِه 

التي اأو�سدها بكتب اأخرى حتى ل تتحرك من 

مكانها، طقم الجلو�س هو اأي�سا تزاحمت على 

فر�سته الوثيرة عدد من الكتاب اأغلبها مفتوح  

فوق بع�سها انتظارًا لبحث متقن بين �سطورها. 

اف�سح لي مكانا بين تلك الكتب والأوراق لنبداأ 
رحلة الحديث معه وم�سيرته في العلم والتاريخ 

والن�ساب، فبداأ بن�سبه الذي اأو�سلنا الى الجد 

الثاني ع�سر �سمن �سل�سلة مت�سلة كما هو حال 

بن  حمد  بن  �سند  اأنا  ،فقال:  الأن�ساب  كتب 

بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  �سعيد  بن  محمد 

م�سعود بن ربيعه بن عدي بن ربيعة بن محمد 

بن حزام المحرزي، اأعمل الآن اإمامًا وخطيبًا 

بجامع )َبعد( من اأعمال ولية الم�سيبي.

سند .. نقطة البداية.
اأجبرتني  �سعبة  ظروفًا  ع�سُت  لقد  �سند:  قال 

الوظيفة  عن  والبحث  الدرا�سة  ترك  على 

الخا�س  القطاع  �سركات  اإحدى  في  فعملت 

حار�س  وبعدها  عاما،   16 يتجاوز  ل  وعمري 

فكانت  وال�سالمة،  الأمن  خدمات  في  اأمن 

والدقة  والنتباه  اليقظة  ت�ستدعي  وظيفة 

للثغرات  والمراقبة  والبحث  بل  والن�سباط، 

حدوث  في  �سببا  عادة  تكون  التي  الأمنية 

اأداء  الأخطاء والتجاوزات، فكنت مجتهدا في 

المهمة، وفي نف�س الوقت ل يغادر الكتاب يدي. 

فعندما ينتهي وقت العمل اأعود لغرفة الحرا�سة 

محلقا في اآفاق كتب التاريخ وال�سير.

بال�سلك  �سنتين  لمدة  مدنيا  موظفا  عملت  ثم 

لموا�سلة  �سعبة  الفر�سة  وكانت  الع�سكري، 

الذي  الهدف  عن  اأنثِن  لم  ذلك  ومع  التعليم 

اأكملت  حتى  الفر�س  واقتن�ست  اليه،  اأطمح 

القراآن  19 جزءًا من  العامة وحفظت  الثانوية 

من  الكثير  حفظ  اإلى  بالإ�سافة  الكريم 

بن  الربيع  الإمام  بم�سند  الواردة  الأحاديث 

حبيب وقراأت كتاب المعتمد للمعت�سم المعولي 

ومنظومة ك�سف الحقيقة وغاية المراد لالإمام 

للطالب  و�سرحتها  حفظتها  التي  ال�سالمي 

بالمركز ال�سيفي وقراأت كتاب جوهر النظام 

�سالة  في  المقنعة  والحجج  الأعيان  وتحفة 

الذي  البهالني  م�سلم  اأبي  وديوان  الجمعة 

لكثرة من اأعرف ومن األتقي بهم خالل العقود 

درا�سٍة  بين  حياتي  من  مرت  التي  الخم�سة 

ووظيفة، وبين �سحافٍة و�سفر.

قلت له: اعذرني جدا، لم اأتذكرك، قال: ولكني 

تكن  األم  كاماًل،  ا�سمي  وذكر  جيدا،  اأعرفك 

تتردد  وكنت  كذا؟  بوزارة  كذا  بوظيفة  تعمل 

على مكتبة تلك الوزارة اآخذًا لكتاب اأو اإرجاعا 

لآخر.

قلت له: نعم، ذلك اأنا. فقال: لقد عملت فترة 

الطاولة  على  كنت  الوزارة،  بنف�س  الزمن  من 

المقابلة لمكتبك، فاأنا موظف الأمن الذي كنت 

العلوم  عن  وينا�سدك  با�ستمرار  اإليه  تتحدث 

والأخبار، كنت ودودا مع الجميع، واأتذكر تلك 

اأو  لجتماع  ح�سورا  تحت�سنها  التي  الملفات 

على  وت�سلم  تقف  كنت  ذلك  ومع  منه،  عودة 

طريقك،  موا�سال  ت�ستاأذن  ثم  الأمن  موظفي 

فكنت محل اإعجاب وتقدير من الجميع.

ماذا  عمومًا،  الكالم.  بهذا  اأخجلتني  له:  قلت 

اأتذكرك الآن، فاأنت بهيئة  بعد ذلك؟ ربما لم 

بي�ساء  وعمامة  مهذبة  جميلة  لحية  اأخرى، 

وع�سا، ربما كنت بهيئة اأخرى!
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يومي  ب�سكل  ربما  اأ�سعاره  قراءة  على  اأحر�س 

لعذوبة �سعره ولمعانيه المحفزة. وقراأت كتاب 

حمود  بن  �سالم  ال�سيخ  وموؤلفات  الجوهر  نثار 

من  والعنوان  الأعيان،  اإ�سعاف  مثل  ال�سيابي 

تاريخ عمان، وعمان عبر التاريخ و�سيرة ال�سيخ 

�سالم بن حمود ال�سيابي .

العلوم  بكلية  بعدها لاللتحاق  الفر�سُة  وحانت 

واأنهيت  ُبعد،  عن  التعليم  خالل  من  ال�سرعية 

وكانت  امتياز.  بتقدير  البكالوريو�س  �سهادة 

فقط  مقرراتها  على  اأعتمد  لم  رائعة  درا�سة 

تلك  مع  تزامنا  كتابا   250 من  اأكثر  قراأت  بل 

والمعرفة  العلم  فنون  مختلف  في  الدرا�سة 

بالإ�سافة  التاريخي  الجانب  على  التركيز  مع 

العلوم  ومبادئ  بالفقه  اليومي  الهتمام  اإلى 

المحا�سرات  في  الم�سائخ  ومالزمة  ال�سرعية 

و�سال�سل الدرو�س التي تعقد في الجوامع .

  وقال: خالل تلك الفترة ُبنَي جامٌع في قريتنا 

اأكون  اأن  الأهالي  من  عدد  مني  وطلب  )َبعد( 

اإماما فيه، فقدمت ا�ستقالتي والتحقت بوزارة 

في  اإماما  وعينت  الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف 

ذلك الم�سجد، ومازلت فيه حتى الآن.

كفاح مستمر 
طلب  في  و�سبره  معاناته  عن  �سند  وتحدث 

لي�س  العلوم  وفهم  العلم  طلب  فقال:  العلم 

ج بال�سهادة، فيجب اأن ُيطلب  بال�سرورة اأن يتوَّ

ذلك  فمن  تعالى،  اهلِل  اإلى  وقربة  لذاته  العلم 

كنت كلما اأق�سد �سيخًا معبرا لأتتلمذ على يديه 

لرتباطهم  نظرا  م�سغول  منهم  الكثير  اأجد 

والبع�س  الأخرى،  الحياة  واأمور  بالوظائف 

من  يعطيني  ما  يملك  ول  الوقت  ب�سيق  يتعلل 

فبقيت  اأياأ�س  فلم  الحال كذلك.  وا�ستمر  وقته 

فقد  وجل  عز  اهلل  كتاب  اأحفظ  الم�سجد  في 

اأتردد  وكنت  جزءاً  ع�سر  ت�سعة  منه  حفظت 

المحا�سرات  لح�سور  القريبة  الم�ساجد  على 

و�سل�سلة الدرو�س التعليمية وحلقات الذكر كما 

المحا�سرات  اأ�سرطة  ل�سراء  المكتبات  اأرتاد 

والدرو�س المفرغة في الأ�سرطة.

اهلل  وفقني  الأعوام  وانق�ساء  الأيام  وبمرور 

بن  �سعيد  بن  عماد  ال�سيخ  على  بالتعرف 

ابراهيم الرواحي المحرمي فا�ستقبلني طالبا 

وفي  العامين  قرابة  فالزمته  عنده  وتلميذا 

الوقت ذاته ق�سدت الأ�ستاذ النحوي �سعيد بن 

نا�سر بن علي المحرزي فالزمته �سنة كاملة، 

والذي بحق اأقولها، إنه اهتم بي وعلمني اأ�سعب 

مادة اأواجهها في تلك الفترة وكان �سبورا. كما 

تتلمذت على يد ال�سيخ ال�ساعر هالل بن �سالم 

واأطلعني  بيدي  اأخذ  الذي  ال�سيابي  حمود  بن 

على الكثير من موؤلفات المرحوم ال�سيخ �سالم 

تذليل  في  مجال�سته  �ساهمت  حيث  حمود  بن 

ال�سعاب في البحوث والدرا�سات التي اأجريها 

في تلك الموؤلفات.

وقال: لقد كانت درا�ستي للعلوم ال�سرعية رافدا 

وكاأنها  العلم،  ابواب  بقية  ل�ستيعاب  مهّما 

م�سالك  في  الحقيقي  البحث  اإلى  المفتاح 

الدرا�سات  ا�ستكمال  علي  �سهلت  فقد  العلم، 

بجامعة  الأخير  الف�سل  في  الآن  فاأنا  العليا، 

الأدب  تخ�س�س  الماج�ستير  لدرا�سة  نزوى 

العربي القديم، وحتى منهج الماج�ستير نف�سه 

الإطارالدرا�سي،  البحث خارج  لم يمنعني من 

فما زلت مالزما لل�سيخ الفقيه �سعيد بن نا�سر 

علوم  منه  اأ�ستقي  القاروتي  الناعبي  المدادي 

الفقه والتاريخ الذي قربني منه فكنت اأ�سحبه 

المحا�سرات  يلقي  حين  وزياراته  اأ�سفاره  في 

والدرو�س والخطب.

بدأ بالتأليف وعينُه على الدكتوراه
اهتماماته  عن  المحرزي  �سند  وتحدث 

الأخرى فقال: البحث العلمي قادني لالهتمام 

القديمة،  والكتب  والوثائق  بالمخطوطات 

التاريخية   ال�سبغة  ذات  المقتنيات  حتى  بل 

والأواني  التقليدية  والأ�سلحة  كال�سيوف 

القديمة  والأحجار  والنحا�سية  الفخارية 

يزيد  ما  بها  المنزلية  ومكتبتي  والكريمة 

دقيق  ب�سكل  منتقاة  وهي  كتاب،    500 على 

كما  والأن�ساب،  التاريخ  في  بحثي  تخدم  حتى 

لتكون  الدكتوراه  �سهادة  على  الن  عيني  اأن 

مح�سلة لبحثي وقراءاتي في هذه العلوم ، كما 

ومما  مقالت،   �سكل  على  الكتابة  بداأت  اأنني 

كتبته قراءة حول مخطوط )ثالث القمرين في 

الأدب والدين( للعالمة ال�سيخ �سالم بن حمود 

اأ�سرة  بنوح�سين   ( بعنوان  ومقال  ال�سيابي 

المحافظة  حول  ومقال  بالم�سيبي(،  علمية 

النقو�س  الكتابات  القديم  التاريخ  على مالمح 

الر�سومات  وتحقيق وتحليل ر�سالة وثيقة ملك 

قطر بطلب موؤلف يجمع فيه اأن�ساب اأهل عمان. 

وتحقيق اأن�ساب بع�س القبائل حال التقدم اإلي 

بال�سوؤال ولم اأن�سرها، فقط اأجيب على ال�سائل 

لبع�س  نعيا  كتبت  كما  بها.   يحتفظ  بكتابة 

الأحبة على فراقهم بالموت. 

اأنهيتها  التي  الموؤلفات المخطوطة  وقال: ومن 

ابن �سيخان اأ�سميته  العالمة  �سيرة  بحث حول 

بَبعد( ،  �سيخان  ابن  ب�سيرة  عد  ال�سُّ )مطالع 

)اإتحاف  بعنوان  اأكمله  لم  بحث  وهنالك 

الجلي�س ب�سيرة ال�سيخ محمد بن اأني�س( وكتاب 

كتابات  في  المتاأملة  )النظرة  بعنوان  اآخر 

وتاريخيات اأبي حمد المكتملة( وهو عبارة عن 

مقالت متفرقة ومقالت وتاريخيات تتبع اأولد 

محرز وماآثرهم ودورهم في التاريخ .

لإنهاء  تعالى  اهلل  وفقني  لقد  واأ�ساف: 

طريقها  تجد  اأن  وع�سى  موؤلفات  ثالثة 

والر�سومات  الكتابات  وهي:  الطباعة  اإلى 

بال�ستراك  ال�سرقية  المنطقة  في  الأثرية 

الرزيقي  را�سد  محمد  الن�سابة  الباحث  مع 

جميل  بن  خلفان  ال�سيخ  �سيرة  حول  وكتاب 

م�ساريع  وهنالك  اهلل تعالى،  رحمه  ال�سيابي 

علماء  تراجم  كتاب  وهي:  عليها  اأعمل  كتب 

كتاب  على  بالم�سيبي والتعليق  العلم  واأهل 

بن  �سالم  ال�سيخ  �سيرة  في  الأن�ساب والعمل 

حمود ال�سيابي رحمه اهلل .

اكتمال  لعدم  اأجلتها  كتب  م�ساريع  وهنالك 

مادتها العلمية وهي �سيرة ال�سيخ العالمة حمد 

بن عبيد ال�سليمي وتحقيق كتاب ثالث القمرين 

بال�ستراك  ال�سيابي  حمود  بن  �سالم  للعالمة 

مع مو�سى البهالني ، وكتاب جواهر الذهب في 

وموؤلف  الخطب،  م�سائل  في  الخطيب  اإتحاف 

تاريخي حول اتفاقية ال�سيب .

في  عمل  ورقة  منها:  علمية  م�ساركات  ولي 

عمل  عبيد وورقة  بن  حمد  العالمة  اأم�سية 

�سمد  نيابة  علماء  ال�ساأن عن  �سمد  ندوة  في 

ال�سيفية  التدري�س في المراكز  اإلى  بالإ�سافة 

لمواد العقيدة والفقه.
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بديع الزمان النّورسي.. ورسائل النور

زاهر بن حارث المحروقي

عن  �سيًئا  يعرفون  ل  الم�سلمين  من  كثيٌر 

قّدم  وعّما  النور�سي،  �سعيد  الزمان  بديع 

بعد  تركيا  في  خا�سًة  لالإ�سالم،  خدمات  من 

�سقوط الخالفة العثمانية؛ اإذ اجتهد النور�سي 

لتحقيق  وكافح  هناك،  الإ�سالم  على  للحفاظ 

منفى  ومن  اآخر  اإلى  �سجن  من  منتقال  ذلك، 

على  الحفاظ  في  جهوده  فاأثمرت  اآخر،  اإلى 

اإلى  تركيا  تتحّول  اأن  قبل  الإ�سالمي،  الدين 

التي  التغريب  �سيا�سة  ب�سبب  اأخرى،  اأندل�س 

اتبعها م�سطفى كمال اأتاتورك. ورغم اأّن بع�س  

»الجزيرة«  مثل  العربية  الف�سائية  القنوات 

ب�سخ�سية  اهتمت  و«ال�سارقة«،  »الميادين«  و 

الكّتاب  بع�س  به  اهتم  كما  النور�سي،  �سعيد 

اأّن  اإل  المتفرقة،  الكتابات  طريق  عن  العرب 

النور�سي،  عن  عمارة  محمد  د.  كتبه  مقال 

بعنوان »�سجين يحاكم �سّجانيه«، ن�سر في موقع 

هو   ،2019 مار�س  من  الأول  في  »عربي21« 

الذي جعلني اأبحث عن هذه ال�سخ�سية، واأهتم 

وكان  النور«.  »ر�سائل  بـ  يت  �ُسمِّ التي  بموؤلفاته 

ملخ�س ما كتبه د. عمارة، اأنه في عام 1944م، 

التهام،  قف�س  اإلى  النور�سي  ال�سيخ  �سيق 

والعلمانية.  للجمهورية  العداء  بتهمة  ليحاكم 

ال�سيخ  في محاكمة  اأخذ  ومن قف�س التهام، 

عن  بعيٌد  »اإنني  دفاعه:  في  فقال  جالديه، 

م�سرح الحياة الجتماعية منذ خم�سة وع�سرين 

النظام  اإليه  اآل  الذي  ما  اأدري  ول�سُت  عاًما. 

ي�سدر  و�سع  كان في  فاإذا  القائم.  الجمهوري 

معه القوانين التي تحّد من حرية اأولئك الذين 

يعملون لدينهم واآخرتهم، وت�سعهم تحت طائلة 

الم�سوؤولية والمحا�سبة، مف�سًحا بذلك المجال 

ل�ست�سراء الإلحاد وا�ستفحاله، فاإني اأعلن على 

مراأى وم�سمع منكم جميًعا، ودون اأدنى مبالة، 

اإنه لو كان لي األُف روح، فاإنني م�ستعٌد للت�سحية 

بها جميًعا في �سبيل الإيمان والآخرة؛ هذه هي 

بعُتم  من  يا  قوة.  بكّل  نقولها  ونحن  الحقيقة، 

دينكم بدنياكم، افعلوا ما �سئتم، �ستكون الدنيا 

المجلد  وي�سم  النور�سي،  ال�سيخ  موؤلفات 

التا�سع، ال�سيرة الذاتية، فيما جاء في المجلد 

ر�سائل  لمجموعة  الكاملة  الفهار�س  العا�سر 

الر�سائل،  هذه  النور�سي  �سعيد  واألف  النور. 

بين  المنفى  في   اأو  ال�سجن  في  كان  عندما 

تف�سيرات  و�سملت  1950م،   -  1926 عامي 

دعوية  وتوجيهات  الكريم،  القراآن  لآيات  قّيمة 

لإر�ساد الم�سلمين باللغة التركية، وزاد عددها 

على مائة وثالثين ر�سالة. وكانت هذه الر�سائل 

تكتب وتن�سر ب�سورة �سرية، حيث لقت محاربة 

في  تركيا  في  الحكم   نظام  قبل  من  �سديدة 

اإل  الر�سائل،  تلك  ُعمق  )ورغم  الوقت.  ذلك 

اأني في قراءتي لها وجدُت عدم المنهجية في 

ترتيب الموا�سيع، لدرجة ت�ستيت ذهن القارئ، 

وكذلك هناك مكررات كثيرة، وتطويل ل داعي 

القراءة،  اأثناء  بالملل  اأح�س  كنُت  وغالًبا  له، 

الذاتية  ال�سيرة  وحتى  جانًبا.  الكتاب  فاأترك 

للنور�سي في المجلد التا�سع، فاإنها م�ستخل�سة 

�سيرة  تكن  لم  اأنها  بمعنى  موؤلفاته،  من جميع 

المهتمين  اأفادت  اأنها  اإل  الحقيقي،  بالمعنى 

بدرا�سة حياة النور�سي(.

التركيز  النور�سي،  �سعيد  ال�سيخ  منهاج  كان 

والعمل  الإيمان،   حقائق  اإلى  الدعوة  على 

للوقوف  منه  محاولًة  النفو�س،  تهذيب  على 

�سيطرة  بعد  والما�سوني،  العلماني  المد  اأمام 

 ،1908 ال�سلطة. وفي عام  اأتاتورك على  كمال 

بتاآمر  الحميد،  عبد  بال�سلطان  الإطاحة  بعد 

رفعت  التي  والترقي«  التحاد  »جمعية  من 

لتخفي  الإ�سالحية«،  الحرية،  »الوحدة،  �سعار 

الإ�سالم  على  وموؤامراتها  د�سائ�سها  وراءه 

جمعية  الزمان  بديع  اأ�ّس�س  والم�سلمين، 

�سعارات  م�ستخدًما   المحمدي«،  »التحاد 

الإ�سالمي،  بالمفهوم  لكن  نف�سها،  التحاديين 

وتجلية  خلفها،  يت�سترون  التي  لخدعهم  ك�سفًا 

لحقيقتهم الما�سونية، مّما �سّبب اإزعاًجا كبيًرا 

لل�سلطات التركية الحاكمة، فما كان منها اإل اأن 

وبال عليكم، لقد ُفديْت هذه الدعوة المقد�سة 

بماليين الأبطال، ونحن م�ستعدون لأن نفديها 

األف  ال�سجن  في  البقاء  ل  نف�سِّ اإننا  باأرواحنا. 

وبهذه  تنتهك«.  الحرمات  نرى  اأن  على  مرة 

مع  كان  من  اإل  اإليها  يرقى  ل  التي  ال�سجاعة 

اهلل، فكان اهلل معه، حاكَم الم�سجون �ساجنيه؛ 

بل وحاكم نظام م�سطفى كمال اأتاتورك.

اأحَد  النور�سي،  �سعيد  الزمان  بديع  ُيعتبر 

تركيا؛  في  الحديث  الع�سر  رجال  اأعظم 

عن  بعيًدا  وهدوء،  بحكمة  دعوته  ن�سر  فقد 

من  دعوته  وانطلقت  ومتغّيراتها؛  ال�سيا�سة 

عبر  يبثها  كان  والتي  الكريم،  للقراآن  تاأمالته 

دعوًيا  كنًزا  ُتعتبُر  والتي  ور�سائله  محا�سراته 

نور  اإلى  ن�سبة  النور،  بر�سائل  �سميت  ا،  مهمًّ

نورية  والدته  با�سم  وتيّمًنا  الكريم،  القراآن 

الأولى  الحروف  من  واأخًذا  طاهر،  مال  بنت 

»نوْر�س«،  قرية  وهي  فيها  ولد  التي  لقريته 

النور  ور�سائُل  الأنا�سول.  �سرق  تقع  التي 

مجلدات،  ع�سرة  في  العربية  باللغة  متوفرة 

ال�سالحي  قا�سم  اإح�سان  د.  بترجمتها،   قام 

النور  ر�سائل  ودرا�سات  اأبحاث  مركز  رئي�س 

الأولى  الثمانية  المجلدات  وتجمع  باإ�سطنبول؛ 
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والنتقال  والتعذيب،  بال�سجن،  حياته  اغرقت 

من �سجن اإلى منفى، ومن منفى اإلى محاكمة، 

ومن محاكمة اإلى اإقامة جبرية وهكذا.

النور�سي  اإلى  الموجهة  الرئي�سة  التهم  كانت 

الدولة  هدم  على  العمل  مقدمتها  في  كثيرة، 

اأتاتورك،  �سلطة  �سد  والوقوف  العلمانية، 

كّر�س  فيما  تركيا؛  في  التدين  روح  واإثارة 

المد  مقاومة  على  ودعوته  ن�ساطه  النور�سي 

الخالفة  اإلغاء  في  تمثل  الذي  العلماني 

الو�سعية،  القوانين  وا�ستبدال  العثمانية، 

اإلغاء  ب�سدة  وعار�س  الإ�سالمية،  بال�سريعة 

بالحروف  الكتابة  ومنع  الديني،  التعليم 

الكلمات  من  الأذان  تغيير  وكذلك  العربية، 

جعل  ورف�س  التركية،  الكلمات  اإلى  العربية 

يوم  الر�سمية بدًل من  الإجازة  يوم  الأحد  يوم 

الجمعة، ومن اأقواله: »كما اأنه ل ينا�سب ال�سيخ 

ل  فكذلك  الراق�سين،  لبا�س  يلب�س  اأن  الوقور 

اأوروبا«.  اأخالق  تلب�س  اأن  ا�سطنبول  ينا�سب 

هي  اإليه  وجهت  التي  الأ�سا�سية  التهمة  وكانت 

النور�سي،  �سعيد  لكن  �سرية؛  جمعية  تاأ�سي�س 

من  بليغ  بمنطق  التهم  لهذه  يت�سدى  كان 

المحاكمات  اأ�سبحت  حتى  والبرهان،  الحجة 

�سده، مجال دعاية له تزيد في عدد اأتباعه.

عام  النور�سي  حياة  في  المهم  التحول  كان 

تحيك  اأوروبا  اأّن  اإليه  نما  عندما   ،1899

بعدما  الكريم،  القراآن  �سد  خبيثة  موؤامرة 

غالد�ستون  وليم  األقاه  خطاب  عن  خبًرا  قراأ 

مجل�س  في  البريطانية،  الم�ستعمرات  وزير 

وفي  النواب  خاطب  الذي  البريطاني،  العموم 

دام  »ما  قائاًل:  الكريم  القراآن  من  ن�سخٌة  يده 

اأن  ن�ستطيع  فلن  الم�سلمين،  بيد  القراآن  هذا 

نحكمهم؛ فال منا�س من اأن نزيله من الوجود، 

اأو نقطع �سلة الم�سلمين به«؛ فغ�سب النور�سي 

لدرا�سة  للتفرغ  اهتمامه  وغّير  �سديدًا  غ�سبًا 

ولم  حقائقه.  واإثبات  معانيه  واإدراك  القراآن 

يعرف بعد ذلك �سوى القراآن هدفًا لعلمه وغاية 

للقراآن  المعنوية  المعجزة  واأ�سبحت  لحياته، 

اأّن  للعالم  »لأبرهنن  وقال:  له.  ومر�سدًا  دلياًل 

القراآن �سم�ٌس معنويٌة ل يخبو �سناها، ول يمكن 

اإطفاء نورها«. 

اأّن  ال�سالحي،  اإح�سان  يذكر  �سيرته،  وفي 

واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  راأى  الّنور�سي 

اأن  له  اهلل  يدعو  اأن  و�ساأله  المنام،  في  و�سلم 

فب�ّسره  به،  العمل  يرزقه  واأن  القراآن،  يفّهمه 

لك  له:«�سيوهب  قائاًل  بذلك،  الكريم  الر�سول 

�سيئًا«؛  اأحدًا  ت�ساأل  األ  �سريطة  القراآن،  علم 

له  حيزت  وكاأنما  نومه،  من  النور�سي  واأفاق 

�سيئًا،  اأحدًا  ي�ساأل  األ  نف�سه  على  واآلى  الدنيا، 

ال�سالة  عليه  اهلل  ر�سول  ل�سرط  ا�ستجابًة 

و�سار  تمّنى،  ما  اهلل  وهبه  وقد  وال�سالم. 

الدياجير  وهاديه في  ومر�سده  اأ�ستاذه  القراآن 

�سبيل  وفي  الكمالية.  تركيا  اكتنفت  التي 

اإ�سالمية  جامعة  اإن�ساء  حاول  الهدف،  هذا 

لإقناع  اإ�سطنبول  اإلى  ف�سافر  كرد�ستان؛  في 

م�سعاه.  في  يفلح  لم  لكنه  بذلك،  الم�سوؤولين 

اإ�سطنبول،  اإلى  النور�سي  عاد   1907 عام  وفي 

وال�سيا�سي  التعليمي  الإ�سالح  اأّن  يدرك  وهو 

اإلى  التما�سًا  قدم  لذا  نه�سة؛  اأي  اأ�سا�س  هما 

فتح  منه  يطلب  الثاني  عبدالحميد  ال�سلطان 

مدار�س للعلوم الريا�سية والطبيعية اإلى جانب 

كرد�ستان،  في  وخ�سو�سًا  الدينية،  المدار�س 

كما  والفقر.  والتخلف  الجهل  ي�سود  كان  حيث 

القيام بواجباتها  العثمانية  ال�سلطنة  طلب من 

قائاًل:  العالم  اأنحاء  كّل  في  الم�سلمين  تجاه 

»اإّن مقام الخالفة ل ينح�سر في اإقامة �سعائر 

وقوة  قدرة  للخالفة  اأّن  فكما  الجمعة،  �سالة 

المادية  القدرة  لها  تكون  اأن  يجب  معنوية، 

التي تكفل م�سالح الأمة المحمدية في اأقطار 

الأر�س جميعًا«.

ال�سلطان  النور�سي،  ال�سيخ  قابل  عندما 

الأمن  ونظام  ال�ستبداد  انتقد  الحميد،  عبد 

وا�ستخبارات الق�سر »يلدز«، فاأثار عليه حا�سية 

المصدر: شبكة المعلومات )االنترنت(
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ال�سلطان، واأحالوه اإلى محكمة ع�سكرية. وكان 

التعبير عن  ال�سجاعة في  النور�سي في منتهى 

الذي  الأمر  الع�سكريين؛  الق�ساة  اأمام  راأيه 

الأطباء  اإلى  يحيله  المحكمة  رئي�س  جعل 

العقلية؛  قواه  �سالمة  من  للتاأكد  النف�سانيين، 

فاأحيل اإلى م�ست�سفى »طوب طا�س« للمجانين. 

وعندما ح�سر طبيب نف�ساني اإلى الم�ست�سفى، 

بحديث   النور�سي  بادره  العقلية،  قواه  لفح�س 

في  يكتب  اأن  اإل  الطبيب  من  كان  فما  عميق، 

من  واحدة  ذّرة  هناك  كانت  »لو  تقريره: 

الجنون عند بديع الزمان، لما ُوجد عاقل واحد 

على وجه الأر�س«.

نف�سه،  النور�سي  �سعيد  ال�سيخ  يعّرف 

وهي  القديم،  �سعيد  الأولى  بت�سميتين؛ 

ال�سيا�سة  ب�سوؤون  فيها  مهتًما  كان  التي  الفترة 

وال�سوؤون العامة، و�سعيد الجديد، عندما ترك 

الهتمام بال�سيا�سة واتجه اإلى الهتمام بعلوم 

القراآن فقط. اإل اأّن هناك من يرى اأّن  تخلي 

النور�سي  واتخاذ  ال�سيا�سة،  عن  النور  جماعة 

وال�سيا�سة«،  ال�سيطان  من  باهلل  »اأعوذ  �سعار 

�سلبّيًا  اأثرًا  ترك  قد   ،1921 عام  منذ  وذلك 

اإذ وقع بع�سهم فري�سة لأحزاب  اأتباعها،  على 

النور�سي،  ال�سيخ  على  يوؤخذ  كما  علمانية، 

تخليه عن م�ساندة ال�سيخ �سعيد بيران الكردي 

اأتاتورك  للخالفة �سد  موؤيدة  بثورة  قام  الذي 

بينه  رهيبة  معارك  حدثت  حيث   ،1925 �سنة 

وبين الكماليين في منطقة »ديار بكر«، �سقط 

فيها اآلف من الم�سلمين، وهرب اأكثر من 300 

اإلى  ا�ستوطنوها  التي  �سوريا  اإلى  كردي  األف 

اأردوغان، بعد  اأّن  العجيبة،  الآن، )والمفارقة 

90 عاًما، اأكمل ما بداأه اأتاتورك، ف�سن هجوًما 

و�سردهم  قاتلهم  الذين  اأولئك  اأحفاد  على 

النور�سي  حجة  وكانت  �سوريا(  اإلى  اأتاتورك 

انطالًقا  بيران،  ال�سيخ  م�ساندة  عدم  في 

ثم  اأوًل،  النف�س  جهاد  وجوب  في  فكره  من 

الدعوة اإلى تنوير الأفكار، وقد نادت الجماعة 

معارك  في  الدخول  وعدم  القلوب  باإ�سالح 

كانوا  �سواء  الم�سلمين  المخالفين  مع  داخلية 

الدعوة  طريق  والتزام  محكومين،  اأو  حكامًا، 

اإلى  يلجاأ  ول  التدريجي،  والتطور  ال�سلمية، 

من  الخارجي  العدو  �سد  اإل  الم�سلح  الجهاد 

الكفار والزنادقة. ومن اأقواله :«اإّن دعوتنا هي 

زماننا  واإّن  الإيمان..  يلي  والجهاُد  الإيمان.. 

هذا، هو زمان خدمة الإيمان.. ووظيفتنا هي 

الإيمان..«.  في  تنح�سر  وخدمتنا  الإيمان.. 

من  له  ي�سفع  لم  الموقف  هذا  فاإّن  ذلك  ومع 

بالقب�س  اأمرت  التي  اأنقرة،  حكومة  غ�سب 

بوردور  اإلى  ثم  اإ�سطنبول،  اإلى  ونقله  عليه، 

اأقراأ  واأنا  واأجُدني  بارل.  اإلى  ُنفَي  واأخيًرا 

كان  هل  اأ�سئلة:  اأطرح  النور�سي  ال�سيخ  �سيرة 

للعبادة  التفرغ  واإلى  النف�س  اإلى جهاد  التوجه 

نافًعا في وقت كهذا؟، وهل كان هذا الأ�سلوب 

�سد  تركيا حرًبا  فيها  ت�سهد  فترة  في  مطلوًبا 

يترك  اأن  المنطق  من  كان  وهل  الإ�سالم؟!، 

اأتاتورك  يواجه  بيران  ال�سيخ  النور�سي، 

اأن  يجب  الجهاد  اأّن  بحجة  وحده،  ع�سكرًيا 

الرجالن  اتفق  لقد  النف�س؟!.  جهاد  يكون 

واختالفا  الغاية،  في   ) بيران   - )النور�سي 

في الو�سيلة؛ فيرى اأتباع كلِّ طرف اأّن الطرف 

ما  كثيًرا  م�ساألة  وهي  بالق�سية؛  اأ�سّر  الآخر 

نقول:  اأن  يبقى  ولكن  التاريخ.  عبر  تكررت 

الدين  على  الحفاظ  في  نجح  النور�سي  اإّن 

الوقوف  في  ف�سل  فيما  تركيا،  في  الإ�سالمي 

�سد التغريب الذي اتجه اإليه اأتاتورك، اإل اأّن 

جهاده في ذلك ي�سفع له.

�سنوات  ثماني  بارل  في  النور�سي  اأم�سى 

النور،  ر�سائل  اأكثر  فيها  األََّف  ال�سنة،  ون�سف 

ي�ستهي  ول  اأمرا�س،  عدة  من  يعاني  وهو 

الطعام، مكتفًيا بك�سيرات من الخبز، ول يقبل 

هدية ول تبرًعا ول زكاة من اأحد. وكانت هذه 

الفترة هي التي �سهدت ميالد »�سعيد الجديد«، 

المكتوبة  التركية  باللغة  ويكتب  يوؤلف  وكان 

بالكتابة  تالميذه  وياأمر  العربية،  بالحروف 

بالحروف العربية، حفاًظا عليها من الن�سيان، 

بعد اأن األغى اأتاتورك الكتابة بالحروف العربية 

وا�ستبدل بها الحروف الالتينية.

النور�سي  �سعيد  ال�سيخ  ق�سى  الأحوال؛  كلِّ  في 

المنافي  بين  متنقاًل  الدين،  خدمة  في  حياته 

مدار�س؛  جعلها  التي  وال�سجون،  والمحاكم 

خالل  من  وال�سابات  ال�سبان  اآلف  فجذب 

نف�سه  باإ�سالح  وبداأ  وكتبه.  ودرو�سه  مواعظه 

الروا�سب  كلِّ  من  تخلي�سها  على  فعمل  اأوًل، 

والمن�سب  والجاه  المال  في  فزهد  المادية؛ 

و�سار  اأفعاله  مع  اأقواله  فتطابقت  وال�سهرة، 

قدوة يحتذى بها.

من  والثمانين  الثالثة  النور�سي  بلغ  عندما 

فطالب  المحتوم،  الأجل  بدنو  اأح�س  عمره، 

اإ�سبرطة  من  الخروج  مريديه،  من  باإلحاٍح 

والتوجه اإلى اأروفه، التي توفي فيها في الخام�س 

عام  المبارك  رم�سان  �سهر  من  والع�سرين 

�سهر  من  والع�سرين  للثالث  الموافق  1379هـ، 

�سخمة  اإيمانية  مو�سوعة  تاركًا   ،1960 مار�س 

المالحدة  �سبهات  تزيل  النور،  ر�سائل  ت�سمى 

واأركانه  الإيمان  حقائق  وتثبت  والماديين، 

ُترجمت  نا�سعة،  وبراهين  قاطعة،  بدلئل 

والألمانية،  والإنجليزية،  العربية،  اللغات  اإلى 

والفرن�سية،  والكردية،  والفار�سية،  والأوردية، 

اأورفه.  مدينة  في  ودفن  وغيرها،  والرو�سية 

وبعد النقالب الع�سكري في تركيا في 5/27/ 

رفاته  بنقل  الع�سكر  النقالبيون  قام   ،1960

اإلى جهة غير معلومة. فال َيعرف اأحٌد للنور�سي 

قبور  ب�سواهد  مليئٌة  تركيا  مقابر  لكن  قبًرا؛ 

تحمل ا�سمه؛ وت�سم حركُته الآن الماليين من 

الأتباع.

ة في رجل، وربَّى تالميذه  لقد كان النور�سي اأمَّ

يحافظ  لكي  جاهد  اأنه  له  وُيح�سب  بالقدوة، 

اإلغاء  بعد  تركيا،  في  الإ�سالمي  الدين  على 

من  اأكثر  ا�ستمرت  التي  العثمانية،  الخالفة 

�ستة قرون، وكانت اأهدافه في مجملها اأهداًفا 

الأدوية  م  ليقدِّ اجتهد  حياته  وفي  عظيمة؛ 

مها  وقدَّ الأبدية،  الإن�سانية  للجروح  الناجعة 

القراآن  نور  من  هي  التي  وكتبه  ر�سائله  خالل 

اأّن  يالحظ  النور،  لر�سائل  والقارئ  العظيم. 

الرجل قد غالى  في مدح تلك الر�سائل، لدرجة 

وكذلك  الوحي،  اإلى  تو�سيلها  من  يقترب  اأن 

ور�سائل  القراآن  على  القت�سار  اإلى  الدعوة 

على  اأّثر  بدوره  وهذا  غيرهما،  دون  النور 

متابعيه، الذين يرون اأّن »ر�سائل النور«، وبقية 

كتب النور�سي هي الأ�سا�س ول ينبغي اللتفات 

اإلى غيرها. ويبقى اأّن الُنور�سي قّدم العقل على 

النقل، وهي ميزة تح�سب له ل عليه.

ال�سبهات  بع�س  فيه  ُتثار  الذي  الوقت  في 

باإ�سرائيل،   وعالقاتهم  الأكراد  حول  الآن 

ونيِتهم  العروبة،  �سد  المتعددة  وتحالفاتهم 

جعلوا  باأن  الأم،  الأوطان  عن  النف�سال  في 

فاإّن  اأوطانهم؛  على  لالإيجار  بندقية  اأنف�سهم 

ال�سيخ بديع الزمان �سعيد النور�سي، قد ان�سم 

النا�سعة  الطيبة  الكردية  الكوكبة  تلك  اإلى 

وبالوحدة،  بالإ�سالم  اآمنت  التي  البيا�س، 

مثله مثل ال�سيخ �سعيد بيران الكردي، و�سالح 

الدين الأيوبي، ومحمد �سعيد رم�سان البوطي 

وغيرهم كثر، رحمهم اهلل اأجمعين.
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قرية  �سمن  اليوم  الإ�سالمّي  العالم  يعي�س 

الإ�سالمّي  البيت  واأ�سبح  متداخلة،  واحدة 

مك�سوفا على الجميع باأ�سل ن�سو�سه وزيادات 

تراثه وتاأريخه، بح�سناته و�سيئاته، لهذا اأ�سبح 

فح�سب؛  العالم  على  مفتوحا  لي�س  البيت  هذا 

بل على اأفراده ومكوناته هو في الّداخل، لهذا 

الّتعددية داخل البيت الإ�سالمّي حقيقة واقعّية 

البيت، وخدمة  بناء هذا  ت�ستثمر في  اأن  يجب 

المجتمع الإن�سانّي الكبير.

م�سطلح  والحوار  الّثقافة،  اإلى  الحوار  واأ�سند 

قديم في المنظومة الإ�سالمّية خالف الّثقافة 

الحديث  الع�سر  في  بكثرة  ا�ستخدمت  اّلتي 

خ�سو�سا في نهاية القرن الّثامن ع�سر وبداية 

القرن الّتا�سع ع�سر، وظهرت ب�سورة اأكبر في 

القرن الع�سرين مع علماء الأنثروبولوجيا.

واإ�سناد الحوار اإلى الّثقافة اإ�سناد اإلى العموم، 

�سيا�سّيا  الإ�سالمّي  المجتمع  اأبعاد  لي�سمل 

ومجتمعّيا؛  وفنّيا  واقت�سادّيا  وتربوّيا  ودينّيا 

لأّن الحوار في ذاته ي�سمل العن�سرين: عن�سر 

وعن�سر  الآخر،  من  وال�ستفادة  الّتالقح 

الّتقويم والمراجعة، فلّما اأ�سند اإلى الّثقافة كان 

الإ�سناد اإلى الّثقافة لأّنها »تعتبر خيطا م�ستركا 

بين المجتمع الإن�سانّي، فهي الخيط المرتبط  

بما  وج�سدمتاأثر  مفكر،  كعقل  الإن�سان  ذات 

الإن�سان،  واأخيه  والكون  الّطبيعة  في  حوله 

وبما  وتراث،  وفكر  ح�سارة  من  ورثه  وبما 

هذا  واإنتاج،   واختراع  معرفة  من  اإليه  و�سل 

الخيط الإن�سان تت�سكل به الح�سارة الإن�سانّية 

والمتنوعة  ومعارفها،  طقو�سها  في  المتعددة 

في نتاجها واآثارها، وعليه تت�سكل ثقافات تحت 

الّثقافة الأم لالإن�سان، وح�سارات تندرج تحت 

محمد  كاوجة  ]ال�سغير:  الإن�سان«  ح�سارة 

ال�سغير، وابت�سام: كو�سي، الحراك الجتماعّي 

للمجالت  المجتمعّية  بالمتغيرات  وعالقته 

درا�سة  الجزائرّية،  المدينة  في  الجتماعّية 

مجلة  الجزائر،   - ورقلة  لترامواّي  ميدانية 

العلوم الإن�سانّية والجتماعّية، �س 338[.

وفي نظري اأهم المعوقات الفكرّية اّلتي يعانيها 

حاليا،  الّداخل  من  الإ�سالمّي  البيت  مجتمع 

واّلتي يمكن الّنظر حولها حوارّيا الّتالي:

اأول: الّتاأريخ ال�ّسلبّي: حيث ت�سكلت فرق البيت 

وفاة  بعد  �سيا�سّي  �سراع  نتيجة  الإ�سالمّي 

الّر�سول الأكرم - �سّلى اهلل عليه و�سّلم - وهو 

هذا  اأّن  اإل  الأمم،  من  اأّمة  كاأّي  ب�سرّي  �سراع 

هذا  ومع  الّنفو�س،  تلك  بوفاة  انتهى  راع  ال�سّ

محاكمة  اأو  الّتاأريخّية،  للّرموز  الّتع�سب  نجد 

في  دونت  تاأريخّية،  روايات  وفق  ال�ّسخو�س 

في  والأ�سل  والمذهب،  للحزب  الّتع�سب  فترة 

ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما  مَّ
ُ
الما�سي قوله تعالى:{ِتْلَك اأ

َكاُنوا  ا  َعمَّ ُلوَن 
َ
ُت�ْساأ َوَل  َك�َسْبُتْم  َما  َوَلُكْم  َك�َسَبْت 

َيْعَمُلوَن } ]البقرة/ 134[.

من  نظري  يتحقق  هنا؟  الحوار  يتحقق  كيف 

خالل مفاهيم ثالثة: الأن�سنة والّظنّية الّن�سبّية 

والحاكمّية، اأّما الأن�سنة فتاأريخ هذه الأّمة تاأريخ 

ب�سرّي اإن�سانّي يحوي الّنجدين: الخير وال�ّسر، 

كتاأريخ  وال�ّسلب،  الإيجاب  والخطاأ،  واب  ال�سّ

مميزا،  مالئكّيا  فلي�س  الأر�س،  في  اأّمة  اأّي 

ولي�س حيوانّيا �سهوانّيا، واأن�سنة الّتاأريخ اأي رفع 

ول  مغلقا  ت�سريعّيا  ا  ن�سّ فلي�س  عنه،  القدا�سة 

ب�سكل  تدر�س  ب�سرّية،  تجربة  هي  بل  مفتوحا، 

الّتاأريخ مقّد�سا،  اأكثر، فاإذا جعلت  اأكاديمّي ل 

ارتفع الحوار هنا، فاأ�سبحت تدافع عن مقّد�س 

لديك، وتبذل كافة الحجج لتاأليهه اأو �سيطنته.

من  متاأخرا  كتب  فالأّنه  الّن�سبّية،  الّظنّية  واأّما 

جهة، والقلم الكاتب في العادة اإّما محب مغال، 

في  والّتالعب  الخطاأ  فن�سبة  كاره،  حاقد  اأو 

الّرواية الّتاأريخّية ن�سبة كبيرة جّدا، وهي ظنّية 

على  جعلها  وجب  كذلك  كان  فاإذا  بامتياز، 

مائدة الحوار الّطبيعّي غير المقد�س.

واأّما الحاكمّية، فهي هلل وحده، هو اأعلم بعباده، 

وهو عدل، فهنا ل نطالب بديانة من حيث الولء 

راع حولهم،  والبراء الّنب�س في الأموات، وال�سّ

ولي�س لنا البحث عن نجاتهم اأو هالكهم، فهم 

ب�سر مثلنا، فالحوار في ق�سايا غيبّية ل فائدة 

منها لمجتمع البيت الإ�سالمّي، ول لأجيال هذا 

ل  وهمّي  �سراع  في  يعي�سون  لأّنهم  المجتمع؛ 

فائدة منه، الأ�سل توجيهه نحو العلم والمعرفة 

والّنتاج والحا�سر والم�ستقبل.

نجد  ]الكالمّي[:  العقدّي  الّت�سخم  ثانيا: 

الآخر  واليوم  باهلل  الإيمان  على  يركز  القراآن 

الح، وهذه اأركان ثالثة يقوم عليه  والعمل ال�سّ

مجتمع البيت الإ�سالمّي، فالكّل يعّظم اهلل، وما 

اأنزل من كتب، وما اأر�سل من اأنبياء، فالجميع 

والّنعيم،  وبالعذاب  الآخر،  باليوم  يوؤمن 

ويعملون �سالحا ابتغاء ما عند اهلل من ثواب، 

بعد  كبير،  ب�سكل  ت�سخم  الحّد  هذا  اأّن  اإل 

راع بين مدر�ستّي العتزال واأهل الحديث،  ال�سّ

كالمّية  مدار�س  تكّون  اإلى  اأدى  الجدل  وكثرة 

جميعها تعّظم ما اأ�سلفنا بيانه.

خالل  من  يتحقق  هنا؟  الحوار  يتحقق  كيف 

مفاهيم ثالثة: الأن�سنة، والّتعددّية، والحاكمّية.

الخالف  هذا  حدوث  فطبيعّي  الأن�سنة  اأّما 

لأ�سباب لي�س هنا محل ذكرها، واأهمها الّن�س 

ولكونه مفتوحا  بطبيعته ن�س مفتوح،  القراآني 

فهو قابل للّتاأويل، فاأن�سنتها هنا اأي جعلها في 

الّطبيعّي، وهي حالة �سحّية،  الإن�سانّي  قدرها 

ل يترتب عليها تكفير ول تف�سيق.

معّوقات الحوار الثّقافّي
 وأثره داخل البيت اإلسالمّي

بدر العبرّي
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الّتعددّية  كانت  وا�سعا  الّتاأويل  كان  فلّما 

المختلفين  الحكم على  يرتفع  وعليه  حا�سرة، 

وترك  والّنار،  بالجّنة  الإ�سالمّي  البيت  في 

الحكم هلل وحده.

وا�سعة  حوله  الم�سترك  دائرة  هنا  فالحوار 

باهلل  الإيمان  الّثالث:  الّدوائر  وهي  جّدا، 

الح، في�سيق ما دونه،  واليوم الآخر والعمل ال�سّ

على اأن يكون الحوار حوله كتجربة ب�سرّية في 

الم�سترك  من  فننطلق  اآخر،  كن�س  ل  الّتاأويل 

لفهم الآخر ل لتكفيره وت�سليله.

ت�سخم  حدث  الّروائّي:  الّت�سخم  ثالثا: 

ف�سال  معدلها،  وزاد  الّرواية،  في  كبير  ب�سكل 

وال�ّسيا�سّية  المذهبّية  الّرواية  دخول  عن 

داخل  كبير  جدل  محل  واأ�سبحت  والّتاأريخّية، 

مجتمع البيت الإ�سالمّي اليوم، وظهور تيارات 

ب�سكل  �سلبّي  ب�سكل  الّرواية  اإلى  تنظر  جديدة 

كبير.

خالل  من  يتحقق  هنا؟  الحوار  يتحقق  كيف 

فيكون  العر�س  اأّما  والّن�سبّية،  العر�س 

البيت  مجتمع  في  عليه  المتفق  ال�ّسيء  على 

�سواء  الأكبر،  الّن�سبة  يحمل  وهو  الإ�سالمّي، 

ومن  الأخالق،  اأو  المعامالت  اأو  العبادات  في 

خالل العر�س على كتاب اهلل لأّنه المتفق بين 

الجميع.

الجملة  في  الّروايات  هذه  اأن  اأي  الّن�سبّية،  ثّم 

خطها  في  فتقراأ  اآحاد،  اأغلبها  فهي  ن�سبّية، 

بمرونة  معها  والّتعامل  المطلق،  ل  الّن�سبّي 

وا�سعة، على اأن ينطلق الحوار من الم�ستركات 

الكبرى كما اأ�سلفنا.

الّتراث  يعتبر  الّتراث،  واإطالق  تقدي�س  رابعا: 

وواقعيته،  باأ�ساطيره  وتطبيقاته،  بن�سو�سه 

وتراث  للجميع،  ملكا  والمادّي،  منه  ال�سفوّي 

مجتمع البيت الإ�سالمّي تراث اإن�سانّي مفتوح، 

المعرفة  فنون  مختلف  في  ب�سرّية  تجربة  وهو 

اّلتي  الإ�سكالّية  اأّن  اإل  والّتجريبّية،  الإن�سانّية 

جعل  هو  الإ�سالمّي  البيت  مجتمع  على  توؤثر 

له،  والّتع�سب  مطلقا،  ا  ن�سّ جملة  الّتراث 

وحرمة نقده، والبحث في �سوءات الآخرين عن 

فراء. طريق ق�سا�سات الكتب ال�سّ

من  الحوار  يتحقق  هنا؟  الحوار  يتحقق  كيف 

الّتراث  قراءة  اأي  والّظرفّية،  الأن�سنة  خالل 

مرتبط  ظرفّي  وهو  طبيعّية،  اإن�سانّية  قراءة 

واإّنما  مطلقة،  تكون  ل  فقراءته  زمنّية،  بفترة 

فيه،  و�سع  اّلذي  والمكان  الّزمان  يراعى 

في�ستفاد من ح�سناته لينطلق منها في الحوار، 

وتنتقد �سيئاته، ول يتع�سب لها. 

والأحكام  والم�سطلحات  الألقاب  خام�سا: 

الم�سبقة، فهي ل تخدم الحوار داخل المجتمع 

الأحكام،  اإطالق  من  فائدة  فال  الإ�سالمّي، 

والّنوا�سب  والخوارج  الّراف�سة  مثاله: 

والح�سوّية والمج�سمة والّزنادقة.

الحوار  يتحقق  هنا؟  الحوار  يتحقق  كيف 

قوله  ي�سعها  اّلتي  المذاهب  اأ�سلمة  خالل  من 

َوِفي  َقْبُل  ِمْن  اْلُم�ْسِلِميَن  اُكُم  �َسمَّ {ُهَو  تعالى: 

َوَتُكوُنوا  َعَلْيُكْم  �َسِهيًدا  �ُسوُل  الرَّ ِلَيُكوَن  َهَذا 

ا�ِس} ]الحج/ 78[، مع احترام  �ُسَهَداَء َعَلى النَّ

الألقاب المدر�سّية.

الّنا�س،  وحياة  ال�ّسيا�سة،  اأ�سلمة  �ساد�سا: 

بالأ�سلمة  واأق�سد  ومعامالتهم،  ومعا�سهم 

الّنا�س،  حياة  في  المقّد�س  اإ�سافة  في  الّتو�سع 

الّطبيعّي  والحراك  الب�سرّية  جانب  وت�سييق 

فيها.

الحوار  يتحقق  هنا؟  الحوار  يتحقق  كيف 

الكبرى،  القيم  من  النطالق  خالل  من 

الّتدافع  ترك  ثّم  الإن�سانّية،  والأخالقيات 

ومعا�سهم  الّنا�س  حياة  في  الّطبيعّي 

و�سيا�ساتهم، لأّن تو�سعة المقّد�س يجعل الحوار 

�سيقا، والخالف كبيرا.

واّلتي  ال�ّسيا�سّيةوالجتماعّية  المعّوقات  واأّما 

توؤثر على الحوار فاأهمها:

الّزائدة،  والأبوّية  الّتعددّية  من  الّتخوف  اأول: 

ب�سكل  اأبوّية  اأّنها  مجتمعاتنا  لطبيعة  وذلك 

فيحدث  معين،  وفكر  اتجاه  على  وتتكئ  كبير، 

الآخر  على  الكبير  النفتاح  نتيجة  الّت�سادم 

في المجتمع من جهة في ظّل اأبوّية جامدة من 

ْهِديُكْم 
َ
َرى َوَما اأ

َ
لَّ َما اأ ِريُكْم اإِ

ُ
جهة اأخرى {َما اأ

�َساِد}]غافر/ 29[. اإِلَّ �َسِبيَل الرَّ

كيف يتحقق الحوار هنا؟ يتحقق خالل اإدراك 

اأّن الّتعددّية حالة �سحية، وفتح المجال لأكبر 

الحوار  على  المبنّية  الحريات  من  درجة 

في  وا�ستثماره  الّطبيعّي،  والّتدافع  المطلق، 

خدمة المجتمع.

الهام�سّية،  الق�سايا  على  الّتركيز  ثانيا: 

ي�سغل  ما  فكثيرا  راأي،  ق�سايا  اإلى  وتحويلها 

جمود  نتيجة  جدا،  هام�سّية  ق�سايا  المجتمع 

المجتمع على فكر معين، اأو نتيجة الفجوة بين 

الأجيال.

خالل  من  يتحقق  هنا؟  الحوار  يتحقق  كيف 

يتحقق  الأ�سا�سيات، وهذا  الّتركيز على  غر�س 

موؤ�س�سات،  اإقامة  في  الحرية  خالل  من 

والنطالق من العمل الفردّي اإلى الموؤ�س�سّي.

واأخيرا ن�سير اإلى اأهم المعّوقات الّثقافّية واّلتي 

توؤثر على الحوار داخل البيت الإ�سالمّي: 

من  وتراثه،  ال�ّسرق  اإلى  ال�ّسلبّية  الّنظرة  اأول: 

اإلى ال�ّسرق، ويعتبر  المثقفين من ينظر �سلبّيا 

تراثه م�سدر الّتخلف والّرجعّية، و�سبب تخلف 

المجتمع.

كيف يتحقق الحوار هنا؟ من خالل ما اأ�سلفنا 

من الأن�سنة والّظرفّية، فتراث الأّمة كاأي تراث 

اأن  على  ي�سر،  ما  وفيه  ينفع،  ما  فيه  اإن�سانّي 

يقراأ وفق ظرفيته.

وعدم  فيها،  المبالغ  العلوّية  الّلغة  ثانيا: 

ال�ستماع لالآخر، �سواء في الكتابة اأو الخطاب 

اأو في الّنظرة لالآخر.

اإدراك  خالل  من  هنا؟  الحوار  يتحقق  كيف 

وهذا  والإ�سالح،  الّتنوير  وهو  الّثقافة  هدف 

وال�ستماع  المختلف،  باحترام  اإل  يتحقق  ل 

فهذا  ما�سويا،  رجعيا  متخلفا  راأيته  واإن  اإليه، 

الحوار  ثّم  ذاته  باحترام  عالجها  اإ�سقاطات 

معه.

حولها،  المبالغ  الم�سالحّية  الّنظرة  ثالثا: 

فهو يقف مع الم�سلحة �سيا�سّيا اأو من�سبّيا اأو 

ماليا، فيكون الحوار بقدر ما يحقق م�سلحته 

وغايته.

كيف يتحقق الحوار هنا؟ الحوار و�سيلة لتنمية 

فهو  الّذاتّية،  الم�سالح  عن  بعيدا  المجتمع 

مرتبط بحق الإن�سان كاإن�سان اأول، ثّم كمواطن 

ثانيا في المجتمع.

----------

للمنظمة  مقّدمة  ورقة  من  جزء  الّن�س 

اإي�س�سكو   - الّثقافة  والعلوم  للّتربّية  الإ�سالمّية 

والعلوم  للّتربّية  الكويتّية  الوطنّية  والّلجنة   -

حول  اإقليمّية  �سبه  عمل  حلقة  �سمن  والّثقافة 

اإطار  في  المجتمعّي  والّتما�سك  الحوار  تعزيز 

بدولة  الم�سترك  الإ�سالمّي  الّثقافّي  العمل 

الكويت، من 15 - 17 �سبتمبر 2019م.

إذا جعلت التّأريخ مقّدسا، 
ارتفع الحوار هنا، فأصبحت 

تدافع عن مقّدس لديك
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اأن تفقد نف�سك في اأجواء رواية رائعة يعد اأحد 

مباهج الحياة الأكثر ديمومًة ويقينا. اإن الر�سا 

يغ�سبون  وال�سركاء  ويذهب،  ياأتي  الوظيفي 

قدرة  على  العتماد  يمكنك  ولكن  ويهربون، 

من  مختلف.  عالم  اإلى  لنقلك  الخالدة  الأدب 

قاعات جين اأو�ستن الأنيقة اإلى مباني الأبراج 

الخالية من الهواء عام 1984، تقوم الروايات 

والعقل  القلب  تخاطب  نوعه.  من  فريد  بعمل 

واإمكانيات  عالمنا،  تاريخ  لك  تك�سف  معا. 

م�ستقبلنا ون�سيج اأرواحنا.

اإذن، اأين تبداأ؟ اإنه �سوؤال محفوف بالمخاطر، 

الأدبية«   »القائمة  الوا�سحة:  الإجابة  لأن 

الموتى  الرجال  الغالب مجموعة من  تعني في 

قرون  منذ  الفئة  هذه  هيمنة  اإن  المتاأنقين. 

النا�س قد  للغاية من  اأن مجموعة �سيقة  تعني 

عن  عالمي  �سيء  لقول  الفر�سة  لها  اأتيحت 

الم�ستحيل  من  بات  وقد  الإن�سانية.  الحالة 

يمكننا  ما  واأقل  التحيزات:  هذه  تجاهل 

وجهات  اإلى  التو�سل  بها،  العتراف  هو  فعله 

الم�سادر  بع�س  اإلى  والإ�سارة  مختلفة،  نظر 

من  المزيد  لكت�ساف  وهناك،  هنا  الممتازة 

الكتاب الذين يجب اأن نقراأهم.

وبطبيعة الحال فاإن تقلي�س هذه القائمة و�سوًل 

مفاو�سات  تجعل  عملية  كانت  رواية   40 اإلى 

تبدو  الأوروبي  التحاد  من  بريطانيا  خروج 

ت�ستمتع  اأن  ناأمل  واإننا  وودية.  ب�سيطة  اأمامها 

بهذا الختيار، اأو على الأقل ت�ستمتع بال�سجال 

قام  قد  يكون  اأن  ينبغي  ل  اأو  ينبغي  من  حول 

باإعداد هذه القائمة المخت�سرة.

كتابا عليك قراءتها
 قبل أن تموت

المصدر: اإلندبندنت
من ترجمة: التكوين ـ باختصار قائمة  كل  اأن  عالميا  بها  معترف  حقيقة  اإنها 

»الكبرياء  رواية  ت�سمل  اأن  يجب  العظيمة  الكتب 

والتحامل«. ل تنخدع بالق�سور والمظاهر: فثمة تحت 

اإنجلترا  في  الزواج  ل�سوق  مر  واقع  البراقة  الأ�سطح 

الجورجية. 

كبرياء وتحامل، جين أوستن

الرواية  هذه  اقراأ  تاون�سند،  �سو   ،13¾ لالأعمار 

عندما تكون في حالة �سيئة، فقد تموت من ال�سحك. 

حاد  هجاء  هناك  والبثور،  العظيم  عر  ال�سِّ فخلف 

لبريطانيا تات�سر. 

اليوميات السرية ألدريان مول

قد يكون هاري بوتر اأكثر �سعبية، لكن ويلي ونكا 

اأكثر غرابة. من الفقر المدقع الذي عانى منه 

ت�سارلي باكيت وعائلته، اإلى الأطفال الفا�سدين 

في  ت�سارلي  اإلى  ين�سمون  الذين  والج�سعين، 

اإلى م�سنع ويلي وونكا الوهمي. ل يوجد  رحلته 

الذي  المذهل  الخيال  عمل  في  م�سطنع  �سيء 

حققه رولد دال. 

تشارلي ومصنع الشوكوالتة، رولد دال

ت�ستك�سف رواية اأت�سيبي الكال�سيكية حول الحقبة 

النيجيرية  للقرية  يحدث  ما  ال�ستعمارية، 

ال�سخ�سية  الأوروبيين.  المب�سرين  و�سول  عند 

يج�سد  بالمحارب،  ال�سبيه  اأوكونكو  الرئي�سة، 

القيم التقليدية المحكوم عليها بالفناء المحتمة. 

األشياء تتداعى، تشينو اتشيبي

40
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متخياًل  ال�ستبداد،  باآليات  مهتًما  اأورويل  كان 

ال�سوفتية  العظمة  بجنون  ينظر  اأخذ  مجتمًعا 

تجاه ا�ستنتاجات مخيفة. يحاول البطل وين�ستون 

كل  �سا�سة  تراقب  حيث  رمادي  عالم  مقاومة 

في  منها  جدوى  ل  ال�سجاعة  ولكن  حركاتك. 

النهاية عندما تثقب الدولة طريقها داخل عقلك. 

١٩8٤، جورج أورويل

موريير  دو  لق�سة  الراوية  هي  وينتر  دي  الثانية  ال�سيدة 

ريبيكا  محل  تحل  �سابة  امراأة  عن  الرائعة  القوطية 

و�سيدة  وينتر  دي  مك�سيم  للثري  كزوجة  المتوفاة 

دانفرز،  ال�سيدة  المنزل  بمدبرة  تلتقي  ماندرلي. هناك 

عذابها.  في  ت�سرع  والتي  لريبيكا،  �سابًقا  كر�ست  التي 

وهنا يتج�سد الرعب النف�سي وي�سبح الواقع  اأكثر قتامة. 

ريبيكا، دافني دو مورييه

الفيكتوري،  للع�سر  الجتماعي  ال�سمير  ديكنز  كان 

ولكن ل تدع ذلك يثبطك. رواية »التوقعات العظيمة« 

اأ�ستيال،  الجميلة  بيب،  لليتيم  موؤلمة  حكاية  هي 

والآن�سة المحبطة هافي�سام. كتبت الرواية في البدء 

للتقاط  الكافي  الوقت  تجد  وبالكاد  حلقات،  على 

رواية  في  ذلك  كل  لأخرى.  مغامرة  من  الأنفا�س 

ديكنز الفخمة والفكاهية والموؤثرة. 

توقعات كبيرة، تشارلز ديكنز

محيط  في  العدالة  اأجل  من  خالدة  �سرخة  تمثل 

الك�ساد.  �سنوات  خالل  العن�سرية  الجنوبية  اأمريكا 

اأدواتها  كانت  كبيرة.  �سجة  الرواية  اأحدثت  وقد 

خالل  من  العالم  اإلى  انظر  موؤلمة:  ولكنها  ب�سيطة 

هذه  في  �سنوات.  �ست  العمر  من  يبلغ  طفل  عيون 

 يدافع عن 
ٍ
والده محام الحالة هو جان لوي فينت�س. 

رجل اأ�سود متهم زورًا باغت�ساب امراأة بي�ساء. 

أن تقتل عصفورا محاكيا، هاربر لي

في عمل مثير للده�سة من المغامرة 

خيالية  ن�سخة  مانتل  يبتكر  الأدبية، 

من توما�س كرومويل، وهو �سبي من 

ذكائه  عبر  �سعد  العاملة،  الطبقة 

المتوقد ليكون لعًبا رئي�ساً في عالم 

ال�سيا�سة الغادرة لتيودور. 

وولف هول، هيالري مانتل 

ال�سد والجذب في بداية الرواية 

فيلب  الخا�س  المحقق  بين 

الفاتحة  الزرقاء  ببدلته  مارلو، 

الداكن،  الأزرق  وقمي�سه 

�ستيرنود،  كارمن  والآن�سة 

ال�سغيرة«  الحادة  بـ«اأ�سنانها 

تخف�سها  التي  والرمو�س 

م�سرح،  �ستارة  مثل  وترفعها 

الفتيات  لق�سة  مدخال  تج�سد 

ال�سيئات والرجال ال�سيئين. 

السبات العميق، ريمون تشاندلر

من  ع�سرة  الثامنة  في  �سيلي  كانت 

فرانكن�ستاين  كتبت  عندما  عمرها 

زوجها  مع  التحدي  من  كجزء 

واللورد  �سيللي،  بير�سي  الم�ستقبلي، 

بايرون، لخلق اأف�سل ق�سة رعب. وبعد 

حوالي 200 عام من ن�سرها لأول مرة، 

اأهمية من  اأكثر  القوطية  الحكاية  تبدو 

اأي وقت م�سى.

فرانكشتاين، ماري شيلي

تتوهج  رواية  هناك  �ستوجد  هل 

من  اأكثر  عاطفية  بكثافة 

القوى  اإن  ويذرنج«؟  »مرتفعات 

التي تجمع بين بطلتها البغي�سة 

اإيرن�سو والبطل القا�سي  كاثرين 

يمكن  ول  عنيفة  كليف  هيث 

بدت  ولكنها  عليها،  التغلب 

الطفولة  تفاني  في  متجذرة 

امتثل  عندما  البع�س،  لبع�سها 

هيث كليف لكل اأوامر كاثي. 

مرتفعات ويذرنج، إميلي برونتي
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تالميذ  من  مجموعة  اترك  اأن:  هي  نظريته 

�سرعة  مدى  و�ساهد  جزيرة،  في  المدار�س 

اأبًدا  يكن  لم  الالئق.  ال�سلوك  زخارف  �سقوط 

زوج من النظارات المك�سور ليبدو م�سيئا، اأو اأن 

الح�سارة ه�سة للغاية. 

أمير الذباب، ويليام جولدينج

بالحيوية  المليئة  اللندنية  الحياة  تفا�سيل 

تحفة  تج�سدها  ع�سر  التا�سع  القرن  في 

الكاري  منازل  اإلى  و�سوًل  هذه،  ثاكيراي 

التي يرتادها خو�سيه �سيدلي، الم�سوؤول في 

�سركة �سركة الهند ال�سرقية للتجارة. اإل اأن 

ال�سخ�سيات  اإحدى  �سارب،  بيكي  ال�سيدة 

هذه  تمنح  التي  هي  الأدب،  في  العظيمة 

الرواية �سحرها الدائم. 

سوق األضاليل، ويليام ماكبيس ثاكيراي

ولد بطل اأكثر روايات ر�سدي �سهرة في الوقت 

الذي تح�سل فيه الهند على ا�ستقاللها. البطل 

يتمتع بقوى خارقة وهو اأي�سا لي�س الوحيد من 

نوعه. في قطعة جريئة و�ساعرية من الواقعية 

الهند  عودة  ق�سة  ر�سدي  يروي  ال�سحرية، 

الأطفال  من  مجموعة  عبر  بالدماء  المليئة 

المولودين في منت�سف الليل بقدرات خارقة.

أطفال منتصف الليل، سلمان رشدي

المملكة  دخول  من  منعت  التي  الرواية 

المتحدة عند ن�سرها عام 1955، لفالديمير 

ت�سرد  للده�سة،  ومثيرة  مذهلة  نابوكوف، 

ق�سة اأ�ستاذ الأدب وهيمبلي همبرت الذي 

يتزوج الأرملة �سارلوت هيز فقط للو�سول 

اإلى ابنتها دولوري�س البالغة من العمر 12 

اأو  لو،  ا�سم  والدتها  عليها  اأطلقت  عاًما، 

كما ي�سميها هومبرت »لوليتا، نور حياتي، 

خطيئتي، روحي«. 

لوليتا، فالديمير نابوكوف

ميت  بارد  قلب  اإلى  تحتاج  �سوف 

بطالت  اإحدى  تحركه  ل  حتى 

جين  تنطلق  �سطوة.  الأكثر  الأدب 

من  وال�سهلة«  »ال�سغيرة  اآير 

الداخلية  الموؤ�س�سية  ال�سرامة 

لمدر�ستها، لت�سبح حاكمة تطالب 

بالحق في التفكير وال�سعور. 

جين آير، شارلوت برونتي

و�ساملة  خفية  نظرة  الرواية  تقدم 

ق�سة  خالل  من  العرقية،  الهوية  على 

تترك  وجذابة  �سابة  نيجيرية  امراأة 

عالم  اإلى  لجو�س  في  المريح  منزلها 

المتحدة.  الوليات  في  التحديات  من 

تحمل  وهي  القارات،  »اأدي�سي«  تعبر 

الأمريكيين  للمهاجرين  القا�سية  الحياة 

لنيجيريا  ال�ساخبة  والنق�سامات 

ال�ساعدة. 

أمريكانا، تشيماماندا نجوزي أديشي

تبتكر  مطلقة،  هزلية  رواية 

الفكاهة  عبرها  جيبونز  �ستيال 

فلورا،  بطلتها  مع  بانتظام 

الأ�سا�سية  بالنظافة  المهتمة 

اأكثر من اهتمامها بالتاريخ. 

مزرعة الراحة الباردة، ستيال جيبونز

مليون   60« لق�سية  مكر�سة  رواية 

واأبنائهم  الأفارقة  من  واأكثر« 

الرقيق.  لتجارة  نتيجة  ماتوا  الذين 

من  الرواية  موري�سون  ا�ستوحت 

م�ستعبدة  لمراأة  الواقعية  الحياة 

روؤيتها  من  بدًل  ابنتها  قتل  ف�سلت 

تعود اإلى العبودية من جديد. 

محبوبة، توني موريسون
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غابر  ع�سر  مناخات  ووه  اإيفلين  جمعت 

تتحدث  التي  الرواية  هذه  تفا�سيل  في 

الطبقة  من  المتحدر  رايدر  ت�سارلز  عن 

فاليت  �سيبا�ستيان  يلتقي  المتو�سطة، 

اأك�سفورد  جامعة  في  العليا  الطبقة  من 

اإنها   .. الع�سرين  القرن  ع�سرينيات  في 

اللغة  تاأثيًرا في  الحب  اأكثر ق�س�س  اإحدى 

الإنجليزية.

في  العط�س  ت�ست�سعر  اأن  تو�سك 

الكثبان  عالم  تدخل  واأنت  فمك 

وتواجه  هربرت  لفرانك  الرملية 

المليء  ال�سحراوي،  اأراكي�س  كوكب 

والتوابل  العمالقة  الرملية  بالديدان 

المكان  اإنه  العقل.  تذهل  التي 

البيوتات  من  لملحمة  المنا�سب 

الإقطاعية.  

الهزلية  الم�سلية  الق�سة  بهذه  ا�ستمتع 

الأر�ستقراطي  المزدوجة:  لل�سخ�سية 

جيفي�س.  وخادمه  وو�ستر  بيرتي  المتعثر 

القراءة،  عند  ال�سعادة  على  يبعث  كتاب 

البريطاني  القائد  من  ال�سخرية  وثير 

يرتدي  كغبّي  مو�سلي  اأوزوالد  الفا�سي 

�سروال ق�سيرا اأ�سود.

الذي ووجهت به رواية  القا�سي  النقد 

باعتبارها  الثالثة  فيتزجيرالد  �سكوت 

طريفة«؛  حكاية  من  اأكثر  »لي�ست 

اكت�ساف  في  ف�سل  فقط«،  »مو�سمية 

نحو  على  ي�ستوعب  حًقا؛  رائع  �سيء 

كبير معاني الأمل والطموح وال�سخرية 

والرغبة في قلب الحلم الأمريكي. 

العمل ال�سغير الذي اأنجزه اأنتوني 

الم�ستقبلي  العنف  حول  بورغ�س 

عالج  فيه  يوظف  الذي  القريب 

الكراهية على ال�سباب المتوح�سين 

خيالية  لغة  ي�ستخدمون  الذين 

الغت�ساب  جرائم  ويرتكبون 

والقتل، يعد تحفة عقيمة. 

 ،MeToo# قبل مرور 125 عاًما على ها�ستاق

في  الجن�سي  النفاق  هاردي  توما�س  ف�سح 

الرواية  هذه  خالل  من  الفيكتوري،  الع�سر 

من  �ساذجة  فتاة  هي  تي�س  الميلودرامية. 

مالك  قبل  من  اغت�سابها  تم  فقيرة  عائلة 

الأرا�سي الأثرياء. ت�سعى بعد وفاة طفلها اأن 

تبني حياة جديدة، لكن »عار« ما�سيها يلقي 

عليها بظله الطويل. 

كان فيليب كيه ديك ي�ستخدم مفهوم حياة 

تكون  اأن  يعنيه  الروبوتات ل�ستك�ساف ما 

اإن�ساًنا، وما يجب تركه جانبا على كوكب 

 250 في  ذلك  فعل  من  تمكنه  اإن  خطر. 

العواطف  وت�سغل  بالعقل  تع�سف  �سفحة 

عبر كل �سفحة، لأمر يجعل هذا الخيال 

العلمي نادًرا حقا. 

فازت روي بجائزة البوكر لعام 1997 عن روايتها 

عابرة  قوية  حب  ق�سة  تج�سد  التي  الأولى، 

وتر�سد  الهند،  جنوب  في  الطوائف  خطوط 

على  يجراأون  الذين  لأولئك  الوخيمة  العواقب 

اأن  يجب  »من  تملي  التي  المحظورات  تجاوز 

يكون محبوبًا، وكيف«. الجن�س، والموت، والدين، 

هذا  في  ذلك  كل  المتناق�سة:  الأمومة  وجاذبية 

الكتاب الجميل والموؤلم. 

غاتسبي العظيم، سكوت فيتزجيرالد

شفرة ووسترز، بي جي ودهاوس

الكثبان، فرانك هربرت

برتقالة آلية، أنتوني بورغيسعرائس عابرة، إيفلين ووه

تيس سليلة دربرفيل، توماس هاردي

هل تحلم الروبوتات بخرفان آلية، فيليب ك ديك

إله األشياء الصغيرة، أرونداتي روي
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تجاربه  من  كونراد  ا�ستوحاها  رواية 

�سفينة  قيادة  في  الخا�سة  الخا�سة 

جزء  اإنها  الكونغو.  نهر  عبر  بخارية 

من مغامرة، اأو ف�سل من رحلة نف�سية 

مارلو  الراوي  يحكي  المجهول.  اإلى 

ق�سة رحلته اإلى الغابة لمقابلة تاجر 

وعلى  كورتز.  ال�سيد  الغام�س  العاج 

الرغم من الجدل الدائر حول ما اإذا 

وال�ستعمار  اإفريقيا  من  موقفها  كان 

عن�سرًيا، اإل اأنها تنطوي على ت�سويق 

عميق ويتعين قراءتها. 

قتل  جريمة  تحكي  رواية 

غام�سة، غريبة ورائعة جدا. 

طالب  من  مجموعة  حكاية 

ي�سبحون  الكال�سيكيات 

بالأ�ساطير  مفتونين 

الأطفال  اأيها  اليونانية. 

اأبًدا  تحاولوا  ل  تذكروا: 

ديوني�سيان  طقو�س  تجربة 

في المنزل.

الأيرلندي  الم�سرح  بين مدير  دار  كل ما 

المجري  والكاتب  والم�سافر  برام �ستوكر 

لندن  في  التقيا  عندما  فمبري  اأرمين 

وتحدثا عن جبال الكاربات، تج�سد لدى 

الهائل  تاأثيره  له  كان  عمل  في  �ستوكير 

ال�سعب  من  لي�س  الغربية.  الثقافة  على 

قراءة الكونت ك�سخ�سية جن�سية غام�سة 

الفيكتورية  اإنجلترا  في  الده�سة  تثير 

ا  اأي�سً هو  �ستوكر  لدى  لكنه  الم�سطربة، 

دموي مرعب.

�سكان  لدى  والحب  الحياة  تتبع  رواية 

بلدة �سغيرة في اإنجلترا خالل الأعوام 

1829-1832. اإنها عمل عبقري؛ ولكن 

الكاتبة،  ا�سطرت  الوقت،  ذلك  في 

ا�سم  اإلى  اللجوء  اإلى  اإيفانز،  اآن  ماري 

الهتمام  الرواية  تنال  لكي  ذكر  كاتب 

المطلوب. 

التاريخ السري، دونا تارت

دراكوال، برام ستوكر

ميدل مارش، جورج إليوتقلب الظالم، جوزيف كونراد

واحدة،  جملة  �سوى  الأمر  يتطلب  ل 

يعلن  لكي  �سخ�س،  اأول  في  ُكِتَبت 

هولدن كولفيلد، في رواية �سالينجرز، 

العدمية،  مراهقته  بكل  نف�سه  عن 

معرفة  في  لرغبتك  منك  ي�سخر  وهو 

الرواية  اإنها  الذاتية.  تفا�سيل �سيرته 

تتميز  المراهقين،  لعالم  المثلى 

بنثرها الفني الخالد. 

ال�ساعرة  كتبتها  التي  الوحيدة  الرواية 

ذاتية  �سبه  رواية  وهي  بالث،  �سيلفيا 

ال�سعور  وهو  الكتئاب،  في  ال�سقوط  عن 

باأنه  غرينوود  اإ�ستير  الراوي  ي�سفه  الذي 

محا�سر تحت ناقو�س زجاجي، ويكافح من 

تقب�س  الرواية  في  كلمة  كل  التنف�س.  اأجل 

بالث  بها  تر�سد  التي  والطريقة  الأنفا�س، 

حول  تدور  التي  بالحيوية  المفعمة  الحياة 

اإ�ستير - الأخبار وحفالت المجالت - تزيد 

من حدة المر�س المميت الذي يدفعها نحو 

م�ساعر النتحار. بالث نف�سها انتحرت بعد 

�سهر واحد من ن�سر الرواية في عام 1963. 

الحارس في حقل الشوفان، جي دي سالينجر

الناقوس الزجاجي، سيلفيا بالث
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يتحدث  الهائلة  الرواية  هذه  في 

التهمة  عن  العظيم  الرو�سي  الروائي 

والعازب  المتزوجة  اآنا  بين  الجن�سية 

الرواية  بطال  ويتعر�س  فرون�سكي، 

لظهور  نظرا  المجتمع  لزدراء 

عالقتهما من حيز الكتمان. 

النهائي  الطريق  هي  الحرب 

الرواية  وهذه  للمنطق.  الم�سدود 

ت�ستك�سف عبثيتها ونحن نتتبع الطيار 

الكابتن  الأمريكي  القنابل  قاذف 

هيلر  اعتمد  وقد  يو�ساريان.  جون 

في  كطيار  ال�سخ�سية  تجربته  على 

حين  في  الثانية،  العالمية  الحرب 

الكتاب  الخم�سينيات  مكارثية  غذت 

البديع بم�ساعر الغ�سب. 

هي  الرهيبة  التجربة  هذه 

عالم  في  �سرا�سة  الأكثر 

لمعرفة  تقودنا  اإنها  الأدب. 

مارك�س دي مرتيول وفيكومت 

دي فالموت، اللذين يمار�سان 

العنف  من  قا�سية  اأ�ساليب 

�سحاياهما  على  الجن�سي 

غير المرغوب فيهم.

رواية  و�سحر  جاذبية  تزال  ل 

غار�سيا ماركيز حول �سبعة اأجيال 

من عائلة بوينديا في بلدة �سغيرة 

النتباه  تجتذب  كولومبيا  في 

التي  الأحداث  قرن.  ن�سف  منذ 

ال�سحفي  بدقة  الروائي  يلتقطها 

من  تجعل  ال�سعرية  والح�سا�سية 

عمال  ال�سحرية  ماركيز  واقعية 

فريدا من نوعه.

الأكاذيب  يروي  من  ثمة  اأن  بد  »ل 

عن جوزيف ك.«. هكذا تبداأ حكاية 

كافكا الكابو�سية عن رجل محا�سر 

يمكن  ل  بيروقراطية  عملية  في 

فهمها بعد اأن قب�س عليه اثنان من 

العمالء من مكتب مجهول بجريمة 

بها.  باإخباره  لهما  ُي�سمح  لم 

الرواية تدور حول معاداة ال�سامية 

النازية.  تحتلها  التي  اأوروبا  في 

ومحيرة  للقلق  مثيرة  حكاية  اإنها 

ومخيفة. 

لمبيدوزا  دي  توما�سي  رواية  اأحداث  تدور 

في  1958م،  عام  وفاته  بعد  ن�سرت  التي 

ظل  في  ع�سر،  التا�سع  القرن  في  �سقلية 

اأحداث الثورة. يحكم الأمير دون فابري�سيو 

الأيام  باليرمو، في  بلدة قريبة من  المهيب 

نظام  حيث  قديم،  عالم  من  الأخيرة 

وم�ستقرا. في  ماألوفا  يعد  الطبقي  التق�سيم 

ا�ستولت قوات جاريبالدي على  الأثناء  هذه 

الجزيرة و�سيبزغ بعد ذلك عالم جديد. اإنه 

ال�سيا�سي  التغيير  في  و�ساعري  عميق  تاأمل 

وال�سخ�سيات التي ينتجها.

آنا كارينينا، ليو تولستوي

كاتش ٢٢، جوزيف هيلر

 العالقات الخطرة، بيير تشودرلوس دي الكلوس

١٠٠ عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز

المحاكمة، فرانز كافكا

النمر، جوزيبي توماسي دي المبيدوزا
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تركيا(،  قهرمان مرع�س )جنوب  ولية  مواليد  اأنا من  اإدري�س:  يقول 

اأكتب  بداأت  للحقوق،  درا�ستي  منذ  المهنة..  اأمار�س  ل  لكن  محامٍ، 

حديثة  موا�سيع  على  تركز  ق�س�س  تاأليف  اإلى  انتقلت  ثم  لالأطفال، 

لالأطفال.

ت�سويره  تم  ق�سم منها  لالأطفال،  50 ق�سة  اأكثر من  اأّلفت  واأ�ساف: 

في قناة TRT لالأطفال الحكومية )التركية(، وق�سم منه ُترجم اإلى 

اللغات ال�سرقية والغربية، وكتبت بع�س الوثائقيات«.

براءة األطفال وحريتهم
اإدري�س:  قال  المحاماة،  في  العمل  لالأطفال عن  الكتابة  تف�سيله  وعن 

قبل كل �سيء اأنا اأحب الأطفال، فعالمهم خا�س وخارق، وكل طفل هو 

اأمل من عند اهلل، لكن نحن الكبار نبرمجهم ب�سكل ي�سبهوننا به، ونلغي 

انتقل من الدفاع عن الكبار إلى الكتابة لألطفال

التركي موالنا إدريس: نستطيع 
التعلم من األطفال ال أن نعلمهم

�لدفاع  �إلى  فاتجه  �إدري�س،  مولنا  �لتركي،  �لكاتب  �لمحاماة  مهنة  ت�ستهو  لم 

�لكتب،  �ألف ع�سر�ت  �لكبار وم�ساكلهم، حيث  �لأطفال وحقوقهم، بدًل عن  عن 

منها ما ُترجم �إلى �للغة �لعربية. وي�سدر �إدري�س مجلة لالأطفال با�سم »ت�سيتو« 

�لأخرى،  �لآد�ب  من  �لترجمة  على  تعتمد  �لأطفال(،  �أدب  ترجمة  )مكتب 

وزخرت �سفحاتها باأعمال �أدبية مترجمة من �لعربية، وخ�س�س �أحد �أعد�دها 

�لذي  �لفل�سطيني،  لل�سعب  كاإهد�ء  �ل�سهيرة،  �لفل�سطينية  »حنظلة«  ل�سخ�سية 

يقاوم �لحتالل �لإ�سر�ئيلي.
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أولوياتي في الكتابة للطفل 
تمكينه من التمييز عبر 

المنطقي تفكيره 

لمجتمع  �سحبهم  اإلى  ن�سعى  طفولتهم.. 

الكبار، مما ُيفقدهم طفولتهم.

واأ�ساف: الأطفال لديهم قدرة كبيرة على 

التفكير وخيالهم وا�سع، لكن يفقدون تلك 

في  ع�ست  واأنا  مهمة،  الطفولة  الطفولة.. 

الطعام  وعلى طاولة  اإخوة  ت�سعة  فيه  بيت 

كنا 11 مع الأب والأم في �سعادة كبيرة، كانت طفولة جميلة، ول اأريد 

اأن اأفقدها.

اأنا�س لديهم  التعامل مع  القانون لأنها مهنة دائمة  اأمار�س  وتابع: لم 

م�ساكل، اأما في الأدب، وخا�سة اأدب الطفل، فاأنتم في حديقة تختارون 

الوردة المنا�سبة وتزرعون البراعم، تلعبون بالكلمات والأحرف، ولهذا 

تركت المحاماة وف�سلت عالمًا فيه ق�س�س الأطفال.

وب�ساأن ارتباط القانون بالطفل، قال اإدري�س: توجد حقوق لالأطفال في 

العالم، لكن الكبار هم من يقررون وي�سعون قوانين وحقوق الأطفال 

بدًل عنهم، وبذلك يكون الأطفال بموقع المنفذ، ولي�س الفاعل.

ويتجنب اإدري�س ذلك في كتاباته: في الأدب عندما اأحاول اأن اأ�سرح 

الأطفال  من  التعلم  ن�ستطيع  نحن  عليهم،  اأفر�سه  ل  لالأطفال  �سيًئا 

ل اأن نعلمهم، واأنا اأعمل على اأن نتعلم منهم.. كل طفل بريء نا�سع، 

وال�سيخوخة  الطفولة  بين  والفترة  مختلفة،  اأفكار  اإلى  ينتقل  ثم 

وهذا  العالم،  لهذا  ُي�سحبون  والأطفال  العالم،  م�ساكل  فيها  تح�سل 

اأمر �سيء لهم. الطفل يجب اأن يحدد طفولته وطبيعته وتفكيره واأي 

عالم يريد الو�سول اإليه، يمكنه فعل ذلك عبر القراءة، والكتاب هو 

ناقل الأفكار.

قدرة على التمييز
وحول م�سامين ق�س�سه ور�سائلها، قال اإدري�س: اأولوياتي في الكتابة 

تفكيره  عبر  والخبيث  الجيد  بين  التمييز  من  تمكينه  هي  للطفل 

من  الحق  ومعرفة  الخطاأ،  من  ال�سحيح  الطريق  وتمييز  المنطقي، 

الباطل، وتمييز الجميل من القبيح.

واأ�ساف: عند قراءة الطفل لهذه الق�س�س توؤ�س�س له اإمكانيات التمييز 

بين تلك الفئات ب�سكل ل �سعوري عبر اإح�سا�سه بالق�س�س.. الم�ساوئ 

كانت )م�سامينها( في  واإن  الكتب، حتى  في كل مكان، وعند قراءة 

عالم الخيال، فاإن الطفل �سيتبنى طريقة تفكير خا�سة، ل�سيما واأننا 

في منطقة جغرافية بها م�ساكل وحروب.

من  مجموعة  كتبي  بين  من  بقوله:  كتبه  بع�س  عن  اإدري�س  وتحدث 

تحاكيان  ق�ستان  وفيها  العربية،  اللغة  اإلى  ترجمتها  تمت  كتاًبا   12

الخيال  قوة  تحاكيان  ق�ستان  الأو�سط،  بال�سرق  الأخيرة  التطورات 

لدى الطفل.

هي  والثانية  الحلبية«،  »زينب  هي  الأولى  الق�سة  قائال:  وا�ستطرد 

»الطفل الأحمر«، في ق�سة الطفل، يوجد طفل مالب�سه حمراء وعندما 

ت�سقط القنابل )..( ي�سيل الدم منه، ولكن لأن مالب�سه حمراء ل ينتبه 

غازي  اإلى  فتلجاأ  الحلبية  زينب  اأما  جميًعا.  با�سمنا  فيتاألم  له،  اأحد 

عنتاب )ولية تركية( ب�سبب ق�سف مدينتها حلب )ال�سورية(، وغازي 

م�سطنعة..  بحدود  نف�سها  المنطقة  من  مدينتان  هما  وحلب  عنتاب 

والقراآن  الأذان  عنتاب:  غازي  في  تقول  وهي 

والعنا�سر  مختلفة..  الأحاديث  ولكن  بلغتي، 

الإ�سالمية هي نف�سها. 

العمرية  الفئات  بخ�سو�س  �سوؤال  على  ورًدا 

اأفرق  ل  اإدري�س:  اأجاب  بكتاباته،  الم�ستهدفة 

فالأطفال  لالأطفال،  العمرية  المجموعات  بين 

الحيوانات،  ق�س�س  منها  ق�س�س،  هناك  لكن  بذكائهم..  متبدلون 

تنا�سب الأطفال بعمر �سغير. بالنهاية يوجد تفاوت ن�سبي بين الذكاء 

والوعي بين الأطفال.

وتطرق اإلى القراءة في زمن التكنولوجيا قائاًل: توجد تحديات تقنية 

لقراءة الأطفال للكتب، ولكن اأ�سل الثقافة والعلم هو الكتاب والفكر، 

يلجاأون  والأهالي  الطفل،  تاأطير  في  التجاري  لالإعالم  تاأثير  وهناك 

اإلى ال�سا�سات الذكية لإلهاء الأطفال.

ونكتب  نتخيل  اأن  فيمكن  الفاعلون،  نحن  نكون  القراءة  عند  وتابع: 

ت�ساوؤلت واأفكاراً، بينما في المرئيات يعمل العقل ب�سكل مختلف عن 

القراءة التي تفتح الآفاق.

كل  ُي�سدرها  لالأطفال  مجلة  وهي  »ت�سيتو«،  عن  اإدري�س  وتحدث 

يعملون  ور�ساًما  ومحرًرا  كاتًبا   150 نحو  يوجد   بقوله:  �سهرين، 

متطوعين في المجلة، وهي ت�سم كتابًا من عمر خم�س �سنوات حتى 

م�ستوى بروفي�سور.

وتابع: »ترجمت في الأعداد ال�سابقة موا�سيع من لغات عديدة، منها 

الترجمة،  في  نتدخل  ل  الحديثة..  الآداب  من  نترجم  العربية،  اللغة 

بل نترك المجال لمن يقوم بالعمل، المهم اأن يكون العمل قريبًا من 

الأطفال وال�سباب.

وختم اإدري�س بقوله: خ�س�سنا اأحد اأعداد المجلة ل�سخ�سية حنظلة، 

التي ترمز اإلى الطفل الفل�سطيني، بم�ساركة فنانين كثيرين، واأهدينا 

العدد اإلى ال�سعب الفل�سطيني.

المصدر: األناضول
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�سدر حديثا عن موؤ�س�سة بيت الغ�سام لل�سحافة 

من  اإعالمية  )اأوراق  كتاب  والإعالن  والن�سر 

يقع  ال�سحية،  خديجة  لالإعالمية  م�سندم( 

في �ست واأربعين �سفحة من الحجم ال�سغير، 

وي�ستمل على مقدمة واأربعة وع�سرين مو�سوعا، 

تجربتها  من  جوانب  الكاتبة  خاللها  ر�سدت 

الإعالمية. 

»دخولي  الكتاب:  مقدمة  في  الموؤلفة  تقول 

هو  بل  اختياريا  يكن  لم  الإعالمي  المجال 

الكرام  مرور  علي  يمر  لم  ال�سدفة  بمح�س 

تاألمت حتى تعلمت، فال �سيء  بل كابدت فيه، 

كانت  الخجولة  �سخ�سيتي  �سهال،  ياأتي  جميل 

تحت  يتوارى  كان  الذي  علي، حيائي  قيدا 

»الغ�ساية« ظل مرافقا لي في كل �سيء، حاولت 

اأنه يعلن ح�سوره بقوة، كنت  اإل  التخل�س منه 

اأ�سياء كثيرة ب�سبب �سيطرته علي،  اأتنازل عن 

يمار�س  ليزال  اأنه  اإل  عليه،  الق�ساء  حاولت 

�سلطته علي على الرغم من مظهري الخارجي 

وتمكن  بحرية  التحرك  على  بقدرتي  يوحي 

خارج حدود محافظتي الكامنة بح�سن الجبل 

»م�سندم« �سواء بمهام عملي اأو حياتي الخا�سة، 

موجود  ب�سخ�سية  الأمر  حقيقة  في  اأنه  اإل 

من  القليل  اليوم  لكم  ت�سجل  التي  خديجة 

اأوراقها الإعالمية والقادمة من م�سندم«.

بعنوان  مو�سوعا  نقراأ  الكتاب  ثنايا  بين 

خديجة  فيه  تقول  ا�َسة(  ال�سَّ عَلى  ُهوُر  )الظُّ

الكاميرا  ماَم 
َ
اأ َمّرٍة  ِل  وَّ

َ
َكاأ ُهوُر  »الظُّ ال�سحية: 

أوراق إعالمية من مسندم
 .. الَبع�ُس  ُرُه  وَّ َيت�سَ ِمثَلما  ْهِل  ال�سَّ بال�َسيِء  َلْي�َس 

ماَمها 
َ
ْن َيِقَف ِبَكاِمِل ِثَقِتِه اأ

َ
ًة ِلَمن َلْم َيعَتْد اأ خا�سّ

ْو َخَجل !! 
َ
ُدوَن َتَلْعُثٍم اأ

اإلَى  َيحتاُج  ماَمها، 
َ
اأ الُوُقوَف  ْب  ُيجرِّ َلْم  َمن 

ِللَحَدث،  ُمتَقٍن  ارِتجاٍل  و  َجِميَلٍة  اإِطالَلٍة  و  ِثَقٍة 

ِني  َتنُق�سُ و  �َسَلفًا،  َذَكْرُتُه  ِمّما  �َسيٌء  َلَديَّ  كاَن 

َتغِييرًا  حِدَث 
ُ
اأ ْن 

َ
اأ ُيفَتَر�ُس  كاَن  خرَى، 

ُ
اأ �سياُء 

َ
اأ

�سُهٍر و �َسنواٍت عَلى ُظُهوِري ِفي الَتقاِريِر 
َ
َبعَدُه ِباأ

نَّ 
َ

اأ اإِّل  َنف�ِسي  علَى  ِا�سِتغاِلي  ُرغَم  و  الأخباِرّيِة، 

ِمن  غِم  الرُّ عَلى  ِبُقّوٍة  و  ظاِهرًا  َحياًء  ُهناَك 

بُذُل ُكلَّ ما 
َ
ُرِق، ُكْنُت اأ ُمحاَوَلِتي اإِخفاَءُه ِبُكلِّ الطُّ

نا 
َ
واأ نِهي خاِتَمَة التقريِر 

ُ
اأ و  ِبُو�سِعي لإخفاِئِه .. 

عَلى  خاِتَمٍة  َل  ف�سَ
َ
اأ �َسَتُكوُن  ّنها 

َ
ِباأ ِجّدًا  �َسِعيَدٌة 

ِاخِتياِر  عَلى  �سِرُف 
ُ
اأ َنا 

َ
اأ و   

َ
ِلأَتفاَجاأ  .. الإِطالِق 

وًل ِللخاِتَمِة مَع  َوِر و َتقِطيِع الُمقاَبالِت ُو�سُ ال�سُّ

زاُل ِبَخَجِلي الُمعتاد.. 
َ
ِني ل اأ نَّ

َ
ي الُمونتاج .. باأ َفنِّ

ْيَن 
َ
اأ الَت�سِويِر  ِعنَد  بُذُلُه 

َ
اأ الِذي  الُجهُد  ذلَك  و 

ل  �َسيٍء  اإِخفاَء  ُيحاِوُل  َكَمْن  ُكْنُت  َذَهب..!!! 

ِفي  نَجُح 
َ
اأ َعلَِّني  حاِوُل؛ 

ُ
اأ زاُل 

َ
اأ ول  ُيخفَى.. 

الكاميرا  َتتَطلَُّبها  ٍة  َعِري�سَ بابِت�ساَمٍة  الُظُهوِر 

ماَمها«. 
َ
ن َيِقُف اأ ِممَّ

أصداراتنا

ديوان  الغ�سام  بيت  موؤ�س�سة  عن  حديثا  �سدر 

)هّتان( لل�ساعر عادل العوادي الذي جمع بين 

دفتيه ثالثا و�ستين ق�سيدة �سعبية، تنوعت في 

والعاطفي،  والذاتي  الوطني  بين  م�سامينها 

وتوزعت على 142 �سفحة من القطع ال�سغير. 

قدم للديوان الكاتب جهاد اأيوب الذي قال: »ول 

غرابة اأن ي�سل ال�ساعر عادل في )هتان( اإلى 

هذا الم�ستوى من الت�سالح مع اأدواته، والن�سج 

نحن  ما  ولي�س  به،  هو  يرغب  ما  اقتحام  في 

ولكن  البوح  ن�ساطره  اإننا في خلواتنا  نريد مع 

ب�سيق  ون�سعر  العتراف،  من  ونخجل  �سرًا، 

العالم اإذا قلنا »اأحبك«...عادل يمتطي البوح، 

ويعي�س الحب«!

العوادي  عادل  لدى  ال�سعرية  المفردة  وعن 

ت�سبهنا،  اأيوب: »مفردات )هتان(  يقول جهاد 

�سجنها  في  وتو�سع  نقراأها،  اأن  قبل  تبوحنا 

الق�سبان، تحط رحالها في ال�سحراء،  خارج 

وربما في ربوع الجبال، اأو تغو�س مع الموج كي 

النهاية  بداية  رق�سة  وترق�س  البحر  ت�سارع 

مع  م�سالحة  مفرداته  اأق�سد  ال�ساطئ،  على 

ناقل  عادل  اي  هو  ومجتمعه،  ومحيطه  بيئته، 

اأمين في قالب جميل«.

اأما عن الأ�سلوب ال�سعري فيرى جهاد اأيوب اأن 

الأ�سلوب عند ال�ساعر عادل ب�سيط، يعتمد على 

ان�سيابية في طرح ال�سورة ال�سعرية، وفي طرح 

حتى  والتنظير  التفزلك،  يتعمد  ول  المعاني، 

الجبين،  يعقدون  مثقفين  اإلى  ينتمي  إنه  يقال 

�سعر  اأن  والأجمل  القارئ، وحياتهم،  ويعقدون 

يقطف  العربية  اللهجات  اختالف  رغم  عادل 

العمانية  اللهجة  تعمد  مع  البي�ساء  اللهجة 

وبع�س المفردات للدللة على الوطن والبيئة

واأخيرا يوؤكد جهاد اأيوب اأن في ديوان )هتان( 

قراء  من  الهارب  يجد  العوادي  عادل  لل�ساعر 

يقراأ،  اأحد  ل  زمن  في  ونحن  �سالته،  ال�سعر 

ينع�س  كي  م�ساحة  القراءة  يحب  من  ويجد 

في  قيمة  ال�سعر  يحب  من  ويجد  ذاكرته، 

ق�سيدة ال�سهل الممتنع من خالل �سكب �سعري 

يح�سب لل�ساعر عادل العوادي وتجربته.

هتّان
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عبر روايته ال�سابعة والجديدة »الرجل الرابع« 

الرحبي  �سيف  بن  محمد  الروائي  ي�ستعيد 

بدت  التي  ال�سردية  الكتابة  في  ال�سعرية  اللغة 

وا�سحة كبطل اأول في روايته الأولى »رحلة اأبو 

زيد العماني« قبل نحو ع�سرين عاما، لتاأتي في 

الحدث  مع  التعامل  في  متدفقة  الجديد  عمله 

من  ووا�سحا  ب�سيطا  بل  معقدا،  يبدو  ل  الذي 

يلتقي  الذي  الفيزياء(  )مدر�س  البطل  خالل 

ال�ساعرة فيجد كل منهما في الآخر ما  الفتاة 

يجذبه اإلى ا�ستعادة زمنه، ال�سعادة المفقودة، 

الخيبات  اأنف  رغم  بمفهوم مختلف  الحياة  اأو 

والغيابات.

اإلى غمو�س الحكاية كما  ياأخذ الرحبي قارئه 

حدث في روايته »ا�سمها هند« لتبدو الأحداث 

القاريء  يكاد  فال  الواقع،  مع  جدا  متما�سة 

في�سير  والواقعي،  المتخيل  بين  كثيرا  يف�سل 

في الهداء اإلى »األيها وهي تعلم اأنه اإليها« ليقع 

اأنثى حقيقية حا�سرة  ثمة  اأن  القارئ  في ظن 

في الم�سهد ال�سردي المقبل عليه عبر اأحداث 

الرواية، محددا الأمكنة بدقة، تبداأ من النادي 

على  عديدة  محطات  عبر  تنتهي  ول  الثقافي 

ال�سارع ال�سريع والربوة المطلة على المطار.

الذي  ال�ستيني  الرجل  ق�سة  ت�سرد  الحكاية 

يلتقي الفتاة الع�سرينية، وكل منهما في داخله 

غروب  مع  هو  يملوؤها،  ما  ينتظر  فراغات 

�سم�سه، وهي مع �سروقها، كما ت�سير اللوحتان 

تتكون  وهي  الرواية،  داخل  اإليهما  الم�سار 

الحوا�س  على  دالة  اأ�سا�سية،  ف�سول  �ستة  من 

التي  ال�ساد�سة  الحا�سة  اإلى  اإ�سافة  الخم�س 

تتدخل في تحديد مجموعة من المقاربات بين 

ال�سخ�سيتين فيما يتعلق بالهتمامات والروؤى، 

ال�سدى  يتبعه  الذي  ال�سوت  ف�سل  كل  ويمثل 

ي�سير  مختلف،  �سردي  ب�سوت  تتحدث  كلوحة 

الذي  الرجل  �سخ�سية  داخل  الت�سظي  اإلى 

مر�س  بوادر  تحت  المتداعي  ج�سده  يواجه 

»حينما  بالقول:  ال�سارد  فيخاطبه  منه،  ي�سلبه 

اإلى  اإلى عتبات اأحالمهم تاأوي  ياأوي المتعبون 

خيباتك ت�سائل جراحك عن عمقها في الروح، 

الرجل الرابع
فتمزق،  الغياب  ن�سل  و�سله  �سريان  اأي  عن 

تعاود  ذلك  ومع  بالغيابات،  مثقل  اأنك  رغم 

الكّرة، كاأنما م�سبحة قلبك ل نهاية لحّباتها.

زمنان،  يتقاذفك  وزمنها..  زمنك،  في  �سائع 

المت�سلل  وزمنها  بركانه،  بفوهة  تم�سك  زمن 

وعيك،  باطن  من  كله،  ج�سدك  م�سامات  من 

ول وعيك«..

زمنيهما،  بين  الهوة  تج�سير  البطالن  يحاول 

هي تريده الرجل المختزل لكل الرجال الثالثة 

الذي  والأ�ستاذ  المتوفي  »الأب  حياتها  في 

ما  ب�سكل  الغائب  والزوج  اأي�سا،  فغاب  اأحبته 

في  اإل  يلتقيان  ل  زمنيهما  لكن  عن وجودها«، 

التحليق  رغم  دوما،  متاحة  تبدو  ل  فوا�سل 

تت�سع  ق�سية  بقعة  عن  والبحث  الحالم، 

لأحالمهما معا.

�ست  بعد  تاأتي  الرابع«  »الرجل  رواية  اأن  يذكر 

روايات لمحمد الرحبي بداأت من رحلة اأبو زيد 

العماني عام 2000، ثم توالت بعدها »الخ�ست« 

»ا�سمها  و  »ال�سويرة«  و  هنا«  من  مر  »ال�سيد  و 

ال�سدار  اأنها  كما  �سريفة«،  »حيتان  و  هند« 

بعد  الرحبي  محمد  للكاتب  والثالثون  الثاني 

مجموعة من الأعمال الأدبية التي قدمها على 

بمجموعة  بداأها  الكتابة،  من  قرن  ربع  مدار 

ق�س�سية عنوانها بوابات المدينة عام 1994، 

وا�ستمرت الرحلة حتى اليوم.

كتاب  الغ�سام  بيت  موؤ�س�سة  عن  موؤخرا  �سدر 

والح�سارة(،  التاريخ  من  مالمح  )بهال: 

علي  بن  نا�سر  الباحثين  وتحرير  اإعداد  من 

يقع  العدوي.  را�سد  بن  وخمي�س  الخرو�سي 

المتو�سط،  القطع  191 �سفحة من  الكتاب في 

اأقامتها  ويحتوي على نتاج الندوة العلمية التي 

مكتبة الندوة العامة ببهال، والتي جاءت لت�سع 

لبنات في هذا البناء الح�ساري، وتفتح م�سارات 

بحثية لدرا�سة تاريخ بهال وح�سارتها، وت�سليط 

التي  الحديثة  والمنجزات  التطور  على  ال�سوء 

حظيت بها بهال في هذا العهد الزاهر. وحينما 

وح�سن  بهال  ح�سن  يقف  بهال  ا�سم  يذكر 

المعالم  من  وغيرها  �سلوت  وح�سارة  جبرين 

وتاريخها  ح�سارتها  عمق  على  �ساهدة  الأثرية 

العريق، بل تعتبر هذه المعالم اأيقونات عالمية 

لح�سارة ُعمان. فتاريخ بهال وح�سارتها موغلة 

بهال .. مالمح من التاريخ والحضارة
في القدم قدم الإن�سان العماني الذي �سطر هذا 

التاريخ العريق و�سّيد هذه الح�سارة العظيمة، 

خ�سبة  اأر�سًا  بهال  زالت  فما  ذلك  ورغم 

الباحثين  اأقالم  تنتظر  وح�سارتها،  بتاريخها 

بعمق  اأغوارها  لي�سبروا  والآثاريين  والموؤرخين 

التاريخية  مكنوناتها  وي�ستخرجوا  ودراية 

بحثية  اأوراق  على  الكتاب  ا�ستمل  والح�سارية. 

تناولت محاور مهمة من تاريخ بهال وح�سارتها 

ونه�ستها وتركيبتها الجيولوجية، فلقد امتزجت 

مو�سوعاتها وتنوعت لت�سكل لوحة رائعة لبهال، 

والمفكرين  الأكاديميين  من  عدد  قدمها 

والم�ستغلين بالثقافة والفكر والتاريخ: فالورقة 

الجيولوجية  )الطبيعة  بعنوان  كانت  الأولى 

والجغرافية لبهال(، قدمها الدكتور محمد بن 

حميد الوردي. فيما جاء الورقة الثانية بعنوان 

ح�سارة  في  مقدمة  الإ�سالم..  قبل  )بهال 

بن  خمي�س  قدمها  �سلوت(، 

الورقة  واأما  العدوي.  را�سد 

)الآثار  بعنوان  فكانت  الثالثة 

نظرات  لبهال..  التاريخية 

بهال(،  ولية  تح�سينات  في 

بن  �سعيد  المهند�س،  قدمها 

وجاءت  ال�سقالوي.  محمد 

)تاريخ  بعنوان  الرابعة  الورقة 

دولة  عهد  في  ال�سيا�سي  بهال 

قدمها  الثانية(،  نبهان  بني 

حمد  بن  محمد  الدكتور 

)الحياة  بعنوان  الخام�سة  والورقة  ال�سعيلي. 

بن  �سالم  قدمها  بهال(،  فيها  الجتماعية 

ال�ساد�سة  الورقة  وحملت  الهميمي.  عبداهلل 

قدمها  بهال(،  في  الموؤ�س�سية  )البنية  عنوان 

نا�سر بن عبداهلل العدوي.
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أخبرني عن الحالة
قال اإبراهيم بن ال�سندي: قلت لرجل 

من اأهل الكوفة، من وجوه اأهلها، كان 

في  حركته  ت�سكن  ول  قلبه،  ي�ستريح 

طلب حوائج الرجال، واإدخال المرافق 

مفوهًا،  رجاًل  وكان  ال�سعفاء،  على 

التي  الحالة  عن  اأخبرني  له:  فقلت 

عليك  وهونت  الن�سب،  عنك  خففت 

النا�س،  بحوائج  القيام  في  التعب 

تغريد  �سمعت  واهلل  قد  قال:  هي؟  ما 

الأ�سجار؛  فروع  في  بالأ�سحار؛  الطير 

وترجيع  العيدان،  اأوتار  و�سمعت خفق 

اأ�سوات القيان، فما طربت من �سوت 

بل�سان  ح�سن  ثناء  من  طربي  قط 

ح�سن على رجل قد اأح�سن؛ ومن �سكر 

حر لمنعم حر، ومن �سفاعة محت�سب 

لطالب �ساكر

قال اإبراهيم: فقلت له: هلل اأبوك! لقد 

ح�سيت كرمًا.

حال َعلى حاِل
هُلها 

َ
�َسَموُت اإَِليها َبعَد ما ناَم اأ

 �ُسمَوّ َحباِب الماِء حاًل َعلى حاِل 

حي  ، اإَِنَّك فا�سِ
ُ َ
َفقاَلت: �َسباَك اهلل

حوالي 
َ
َل�سَت َترى ال�ُسّماَر َوالنا�َس اأ

َ
 اأ

بَرُح قاِعدًا 
َ
ِ اأ

َ
َفُقلُت: َيميَن اهلل

و�سالي
َ
 َوَلو َقَطعوا َراأ�سي َلَديِك َواأ

امرؤ القيس

حمار النحوي
لي�ستري  ال�سوق  النحويين  اأحد  دخل 

حمارًا  اأريد  للبائع:  فقال  حمارا 

بالكبير  ول  المحتقر  بال�سغير  ل 

واإن  �سبر،  علفه  اأقللت  اإن  الم�ستهر، 

تحت  يدخل  ل  �سكر،  علفه  اأكثرت 

ال�سواري،  بي  يزاحم  ول  البواري 

اأكثر  واإذا  تدفق  الطريق  في  خال  اإذا 

الزحام ترفق. فقال له البائع: دعني، 

اإذا م�سخ اهلل القا�سي حمارًا بعته لك!

لعلك تريد منكرًا ونكيرا
قد  له  ابن  على  ا�س  الج�سّ ابن  دخل 

يا  وقال: كفاك اهلل  فبكى  ولده،  مات 

له:  فقيل  وماروت.  بنّي محنة هاروت 

اهلل  لعن  فقال:  وماروت؟  وما هاروت 

وماأجوج  ياأجوج  اأردت  اإنما  الن�سيان، 

قال:  ؟  وماأجوج  ياأجوج  وما  قيل:   !

فطالوت وجالوت ! قيل له: لعلك تريد 

اأردت  ما  واهلل  قال:  ؟  ونكيرا  منكرًا 

غيرهما!

رؤية الثقالء
 قال بع�سهم لب�ّسار بن برد: ما اأذهب 

اهلل كريَمـَتـْي موؤمن )عينيه( اإّل عّو�سه 

اهلل خيرا منهما. فبم  عّو�سك؟ قال 

بعدم روؤية الثقالء مثلك .

وارحمتاُه
ر�سائل ال�ّسوق عندي لو بعثت بها 

 اإليكم، لم ت�سعها الّطـرق وال�ّسبـُل 

وا�ستلـّذ ن�سيمهـا مـن دياركـُم 

 كاأن اأنفا�سُه مـن ن�سركـم قبـُل 

وارحمتاُه ل�سـّب قـّل نا�سـرُه 

 فيكم و�ساق عليه ال�ّسهل والجبـُل 

يزداد �سعري ح�سنًا حين اأذكركـم 

 اإّن المليحة فيها يح�سـن الغـزُل

زهير المهلبي

ُجلدت وما تراجعت
 يقول الإمام اأحمد لما دخل ال�سجن: 

اأحد  قول  اإل  قلبي  على  ربط  ما 

يقول:  خمر  في  �ُسجن  الم�سجونين، 

يا اأحمد ا�سبر على الحق وا�سبر على 

ال�سوط فاإنك من اأجل اأمة محمد �سلى 

في  ُجلدت  قد  فاإني  و�سلم،  عليه  اهلل 

الخمر 1600 �سوط واإني ما تراجعت، 

فربط على قلبي.

منزلة الهوى
 فيَمن كاَن َيح�ِسُبُكم

ُ َ
ل باَرَك اهلل

 اإِّل َعلى الَعهِد َحّتى كاَن ما كانا

ُكم َفِاعَلمي ِللُحبِّ َمنِزَلًة ِمن ُحبَّ

ميَرُكُم َلو كاَن َيهوانا
َ
 َنهوى اأ

 في الُدنيا اإِذا ِانَقَطَعت
ُ َ
ل باَرَك اهلل

�سباِب ُدنيانا
َ
�سباُب ُدنياَك ِمن اأ

َ
 اأ

 جرير

سالف
أ
سالفِمداُد ال

أ
ِمداُد  ال
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مثل هذا
على  واأنا  امراأة  اأتتني  الجاحظ:   قال 

حاجٌة،  اإليك  لي  فقالت:  داري،  باب 

معها  فقمت  معي.  تم�سَي  اأن  واأريد 

اإلى اأن اأتت اإلى �سائغ، وقالت له: مثل 

ائغ عن  هذا، وان�سرفت. ف�ساألت ال�سّ

قولها، فقال: اإّنها اأتت اإلّي ت�ساألني اأن 

اأنُق�سَ  لها على خاتم �سورة �سيطان، 

لأنق�س  ال�سيطان  راأيت  ما  لها:  فقلت 

�سورته، فاأتت بك، وقالت ما �سمعَت! .

انطفاء

ّما الَمكاُن َفثاِبٌت ل َينَطوي
َ
اأ

 َلِكن َزماُنَك ذاِهٌب ل َيثُبُت

قاَل الَغِويُّ َلَقد َكَبتُّ ُمعاِندي

مٍر َيكِبُت
َ
يِّ اأ

َ
 َخ�ِسَرت َيداُه ِباأ

َوالَمرُء ِمثُل الناِر �َسبَّت َوِانَتَهت

فَلَح في الَحياِة الُمخِبُت
َ
 َفَخَبت َواأ

 أبو العالء المعري

باإلضمار
راأيت رجال �سريرا  النحاة:  اأحد  قال 

ي�ساأل النا�س يقول:

�سعيفا م�سكينا فقيرا.

ن�سبت  عالم  ياهذا،  له:  فقلت 

)�سعيفا م�سكينا فقيرا( فقال:

باإ�سمار ارحـــمـــوا.  قال النحوي:

نقود  من  معي  ما  كل  فاأخرجت 

واأعطيته اإياه فرحاً  بما قال.

أما هذه فدعها
المن�سور  يدي  بين  دلمة  اأبو  كان 

واقفا، فقال له : �سلني حاجتك، فقال: 

اأبو دلمة: كلب اأت�سيد به، قال:اأعطوه 

قال:  عليها،  اأت�سيد  ودابة  قال:  كلبا، 

ي�سيد  وغالم  قال:  دابة،  اأعطوه 

غالما.  اأعطوه  قال:  ويقوده،  بالكلب 

ال�سيد  لنا  ت�سلح  وجارية  قال: 

جارية،  اأعطوه  قال:  منه،  وتطعمنا 

اأمير الموؤمنين عبيدك  قال: هوؤلء يا 

فال بد من دار ي�سكنونها، قال: اأعطوه 

تكن  لم  فاإن  قال:  تجمعهم.  دارا 

قال:  يعي�سون؟  اأين  فمن  �سيعة  لهم 

ومائة  عامرة  جريب  مائة  اأعطيتك 

الغامرة؟ وما  قال:  غامرة.   جريب 

قال: ما ل نبات فيه .فقال: قد اأقطعتك 

األف  خم�سمائة  الموؤمنين  اأمير  يا  اأنا 

اأ�سد،  بني  فيافي  في  غامرة  جريب 

عامرة. كلها  اجعلوها  وقال:  ف�سحك 

.قال:  يدك  اأقبل  اأن  لي  فاذن  قال: 

اأما هذه فدعها. قال: واللـه ما منعت 

عيالي �سيئا اأقل �سررا عليهم منها.

الناس ثالثة
طبقات  ثالث  النا�س  اأنو�سروان:  قال 

من  طبـقة  �سيا�سات0  ثالثة  ت�سو�سهم 

خا�سة الأحرار ت�سا�س باللطف واللين 

والإح�سان. وطبقة من خا�سة الأ�سرار 

وال�ســـدة.  والعنف  بالغلظة  ت�سا�س 

بالغلظة  ت�سا�س  العامة  من  وطبقة 

واللين لئال تحرجهم ال�سدة ويبطرهم 

اللين.

وإنَّما ُجدت بقليل
يا  فقال:  ائي  الطَّ حاتًما  رجل  �ساأل 

حاتم هل غلبك اأحٌد في الَكَرم؟ قال: 

نزلت  طيئ،  ِمن  يتيم  غالم  نعم، 

ِمن  اأروؤ�س  ع�سرة  له  وكان  بفنائه 

فذبحه.  منها  راأ�س  اإلى  فعمد  الغنم، 

وكان   ، اإليَّ م  وقدَّ لحمه،  ِمن  واأ�سلح 

منه  فتناولت  ماغ،  الدِّ اإليَّ  م  قدَّ فيما 

ٌب واهلل. فخرج  فا�ستطبته، فقلت: طيِّ

ِمن بين يدي، وجعل يذبح راأ�ًسا راأ�ًسا، 

ا  فلمَّ اأعلم.  ل  واأنا  ماغ  الدِّ اإليَّ  م  ويقدِّ

دًما  بيته  حول  نظرت  لأرحل  خرجت 

عظيًما، واإذا هو قد ذبح الغنم باأ�سره. 

يا  فقال:  ذلك؟  فعلت  لم  له:  فقلت 

اأملكه  �سيًئا  ت�ستطيب  اهلل!  �سبحان 

على  ة  ل�ُسبَّ ذلك  اإنَّ  به،  عليك  فاأبخل 

العرب قبيحة. قيل يا حاتم: فما الذي 

حمراء  ناقة  ثالثمائة  قال:  �سته؟  عوَّ

وخم�سمائة راأ�س ِمن الغنم، فقيل اأنت 

ْكَرم منه، فقال: بل هو اأكرم، لأنَّه 
َ
اإًذا اأ

جاد بكلِّ ما يملكه، واإنَّما ُجدت بقليل 

ِمن كثير.

كيف تنتصر
�سد  قتالهم  عن  العب�سي  عنترة  �سئل 

الذهب  مثل  األفًا  كنا  فقال:  ذبيان 

نكثر  لم  غيرنا،  فيه  لي�س  الخال�س 

لعنترة  وقيل  فنذل.  نقل  ولم  فنتواكل 

اأبداأ  قال:  الأبطال؟  تغلب  كيف   :

ق�سمين  فاأق�سمه  فاأ�سربه  بالجبان 

مق�سومًا  الجباَن  ال�سجاُع  راأى  فاإذا 

على  تنت�سر  كيف  له:  وقيل  مني،  فّر 

النا�س؟ قال: بال�سبر.

سالف
أ
ِمداُد  ال
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طائ�سًا قلُبُه

ماْن عن حدوِد �لزَّ

ا يكْن حيُث كاَن، ولمَّ

غيَر ما قاَلُه:

خطوُه في ف�ساِء �لمكاْن

طافحًا

�سرُج عزٍم هناْك

با�ستعالتِه: 

في ��ستباِك �لروؤى وم�ُس �أُغنيٍة

؛ ل تكفُّ

ول جفُن �ِسْعٍر يرفُّ

 نحو �َسْكِل �لخال�ْس

دى لْم يكْن طي�سُه في �ل�سُّ

                  باعثًا

                فو�سى 

�إنَُّه وهُج روٍح ُتحاوُل �لأمَل  

�سا�ْس   في عو�ِء �لرَّ

في ُهبوِب �لأ�سى 

نحو �أمد�ٍء، ل ترى غيرها

الْم في �حت�ساِد �لظَّ

كاَن ظلُّ �لفتى و�رفًا

لم ُيفاو�ْس على �سم�سِه

عاليًا �سْيُفُه

خيُلُه ...

عا�ْس لْم ُتهادْن دروَب �لنُّ

حينما يطوْي قلَبُه

في �سريِر �لجياْع

َت�ْسَبُع �لنَّف�ُس عزمًا،

 بياُرُقُه ...

لْم تغْب عن �سماٍر هناْك

�ساعيًا ما �سعى 

كْي يرى �سْعدً� في قلوِب �لنا�ْس

عاْع؟ هْل هنا ما ُيماثُل ذ�َك �ل�سُّ

لْم ُتِخْفُه �لقبيلْة؛

على ِخْلِفها �سوُتُه كاَن يعلو

كيَف لْي:

 نزَع خوٍف بنا

يْف؟ يرتوْي من حدوِد �ل�سَّ

و�لمدى تائٌه

في �نتظار �لخيوْل

عّلها تاأتْي:

غيَم قمٍح َهُطوْل

�سادحًا في �لمدى:

�بُن ورٍد ُيحاكي �لقالْع

في �ُسهاٍد؛ يجوُب �لقرى

                 باحثًا 

عن ن�سيٍد بهْم

ياْع في بر�رْي �ل�سَّ

يْف لْم يكْن تائهًا، في ُغباِر �ل�سَّ

لْم يكْن جائعًا، ينتوي ُخبزً�

�أو عرو�سًا،

        على �سقِف حْيْف

�إنَُّه: رْعُد �أر�ٍس حروْن

ي�ستهي بلدً� ل ُتطاردُه

بانحناء�ٍت، في �سهيِل �لرغيْف

�بُن ورٍد نتوُء �لمعانْي،

على ظلِّها، في �سحاٍب رهيْف

لْم يكْن قا�سيًا، مثَل �سرِط �لبالْد

فار�سًا، حازمًا

حيثما يقت�سْي حالُه

                في حلوِل �لإباْء

في ر�سيِف �لكالْم

�أوقَف �لمعنى

هاْم في رمو�ِس �ل�سِّ

�سقفُه عاٍل،

 �ساُحُه ...  �ُسحٌب من �سياْء

ُملتقى عزٍّ

، ل ُيجانُبُه لوُن ُذلٍّ

يُف ي�سمو �إذ� و�ل�سَّ

              جاَء تلَك �له�ساْب

                      �سافيًا وجُه عب�ٍس بِه؛

 �أو بما �أ�سرجْت، في رحاِب �لزماْن

�أعطها يا فتى �ِسْرَجها

                في بالٍد خر�ْب

 في ضيافِة عروة بن الورد

سليم النفار ـ فلسطين
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 �أنا خطاأُ �لتر�ِب

 �أنا �لُمغّني

يِجفُّ على خ�سائِره �لِغناُء

 له َعْبَر �لحروِب

 َدٌم و�سيٌم

وُد �لإماُء له �سنو�ُته �ل�سُّ

 له �لوطُن �لذي لْم ياأِت يومًا

 ولكْن

ُكلُّ جاّلديِه جاوؤو�

 به �سجُر �لعويِل

 نما طقو�سًا

�َس في نو�فِذه �لُبكاُء وعرَّ

 �أنا �بُن �لريِح

 لي �أر�ٌس لديها

 ولي في كلِّ هاويٍة

�سماُء

 مَدْدُت يِدي لهذ� �لرمِل

إناء

أجود مجبل ـ العراق 

 يومًا

 لأ�ساأَل ُجّثتي: 

 �أين �للقاُء؟

 هو�ٌء ُمفَرٌد

 و�لليُل يتلو فر�ئ�َسه

فينهمُر �لور�ُء

 هنالَك زهرٌة

 في �ل�سهِو َتعرى

 ولي�س �ِسوى �لُفتوِر

لها ِرد�ُء

 �ساأرثي

حاها  ما ت�ساقَط ِمن �سُ

 كما يرثي

رحيَل �لماِء ماُء

**********

 �ساأنتظُر �لبالَد

 تجيُء غيمًا

وقلبي تحَت عودِتها �إناُء
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هيلدا الحياري.. تستنطق
 وجوه األمهات والمدن ووحشية الحروب 

منت�سف  �لفن في  مع  م�سو�رها  �لحياري  �لت�سكيلية هيلد�  �لفنانة  بد�أت 

�لتي  �لأردنية  �لجامعة  �لفائت، بعد تخرجها في  �لقرن  �لت�سعينات من 

تلّقت في مر��سمها �أول تعليم �أكاديمي لها، �إذ لم تكن �لجامعة قد فتحت 

في ذلك �لوقت كليًة للفنون. 

عام  عّمان  في  المولودة  الفنانة  ووا�سلت 

الفن  في  المتخ�س�سة  الدرو�س  تلقي   ،1969

والعمل على تطوير تجربتها، محاولًة من خالل 

اأن  ال�سيا�سية  والعلوم  الجتماع  علم  درا�ستها 

تدمج بين الفن والحياة.

في بداياتها، واظبت الحياري على الر�سم في 

مر�سم الفنان الت�سكيلي اإبراهيم ال�سلبي، ومنه 

من  وغيرها  المائية  الألوان  ا�ستخدام  تعلمت 

كما  والتخطيط،  بالر�سم  الخا�سة  التقنيات 

تعرفت في تلك الفترة على الفنان الرائد رفيق 

اللحام الذي اأخذ بيدها اإلى اأن اأ�سبحت ع�سوًا 

الأردنيين،  الت�سكيليين  الفنانين  رابطة  في 

ومنها انطلقت للم�ساركة في معار�س وبيناليات 

عربية ودولية.

البيوت والمشردون
الحياري  اأنجزتها  التي  الأعمال  اأول  وكان 

ر�سومات ولوحات تعّبر عن بيوت مدينة ال�سلط 

و�سوارعها  القديمة  وحاراتها  عّمان(  )قرب 

بداأت  وبعدها  الأ�سفر،  بالحجر  المميزة 

الت�سكيلي  الفن  علم  في  عميقًا  تبحث  الفنانة 

وتكنيك اللوحة، فانتقلت من الطبيعة ال�سامتة 

القديمة على غرار تلك  الرموز  ا�ستخدام  اإلى 

الموجودة في مدينة البترا الأثرية التي بناها 

الأنباط.

تجّرب  الحياري  بداأت  نف�سه،  الوقت  وفي 

الفنية  والتقنيات  المختلفة  المواد  ا�ستخدام 

ثم  تجريدية،  لوحات  فاأنجزت  المتنوعة، 

الفنية  بالفيديوهات  ال�ستغال  ا�ستهواها 

م�سروعًا  قدمت  حيث  التركيبية  والأعمال 

»طرابي�س«  اأ�سمته  النمَطين  هذين  يدمج 
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بينالي  دورات  اإحدى  في  الأولى  الجائزة  ونال 

القاهرة الدولي بعد مناف�سة مع م�ساركين من 

77 دولة.

وفي معر�سها الذي عنونته ب »2012«، اأنجزت 

الحياري اأعماًل تركيبية من الحديد والنحا�س 

وكتبت  عر�ستها  ثم  ال�سداأ،  ليعلوها  وتركتها 

حمله  ما  توؤكد  عبارات  المعر�س  جدران  فوق 

العالم  على  �سعبة  اأو�ساع  من  العام  ذلك 

خ�س�ست  »�ساهدات«  معر�سها  وفي  العربي. 

الأمهات  اأوجاع  عن  لتعّبر  لوحاتها  الفنانة 

على  الحرب  خالل  اأطفالهن  فقدن  اللواتي 

فكان  الحرب«  �سد  »وجوه  معر�س  اأما  غزة. 

عن مخيم الزعتري الذي زارته الفنانة مرارًا 

لتعاين واقع الن�ساء في ظل الت�سرد والبوؤ�س.

ضفائر شائكة
وغالبًا ما تهتم هيلدا الحياري بر�سم المراأة، 

فنجد في لوحاتها ن�ساء بحالت متعددة، منهن 

َمن تفغر فمها �سارخة، ومنهن َمن تكتم هذا 

جدلت  َمن  ومنهن  الحامل،  ومنهن  ال�سراخ، 

�َسعرها �سفائر بدت كالأ�سالك ال�سائكة. وبلغ 

ر�سمت  اأنها  وق�ساياها  للمراأة  الفنانة  انحياز 

عوا�سم عربية، كالقد�س ودم�سق وعّمان، على 

هيئة ن�ساء.

فخا�ست  التجريب،  عن  الحياري  تتوقف  لم 

اإلى مزج حثالة  بالقهوة، عامدًة  الر�سم  تقنية 

والأكريليك  المائية  والألوان  بالأحبار  القهوة 

�سطوح  على  الألوان  فبدت  القما�س،  على 

واأبعاد  اللوحات حيوية وذات تدرجات طبيعية 

حالة  من  التجربة  هذه  عّمقت  وقد  حركية. 

القلق التي ت�سم ال�سخو�س في اأعمال الفنانة، 

والزخرفة  التنقيط  جماليات  اأبرزت  كما 

وال�سربات الرقيقة التي ت�سعها الحياري داخل 

وتعبها  انفعالتها  لإظهار  دة  المحدَّ الوجوه 

وهواج�سها وما تحمله من اأوجاع وعذابات.

الوجوه وأسئلتها
الحياري  قدمت  الفنية،  تجربتها  وخالل 

الأول  يتمثل  اأعمالها،  في  اأ�سا�سين  بعَدين 

المحددة  والوجوه  البورتريهات  بر�سم 

هي  بينما  وا�سحة،  بخطوط  الخارج  من 

الألوان  من  خليط  عن  عبارة  الداخل  من 

ودوامات  نقاط  من  المتكونة  والأ�سكال 

هذه  تعّبر  حيث  منوعة،  زخرفية  وخطوط 

الوجوه عن ت�ساوؤل حول القادم، في ظل حالة 

يبدو  التي  والت�سرذم  والنق�سام  الت�ستت  من 

فهو  الثاني،  البعد  اأما  تعي�سها.  ال�سخو�س  اأن 

اللوحة  اأكثر من �سخ�سية داخل محيط  ر�سم 

الواحدة، وغالبًا ما ت�ستخدم الفنانة في هذا 

حالة  لتبرز  وتدرجاته  الأزرق  اللون  الجانب 

ال�ستقرار  وعدم  الف�ساء  في  التطواف  من 

على حال.

المصدر: العمانية
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د. عزة القصابي

 )ولد البلد( عرض يبحث
 عن الضمير الغائب!

كان  ��ستعر��سي،  �أو  مو�سيقي  بعر�س   قاعته  �لعرفان(  )م�سرح  ي�ستهل  �أن  بدل 

�لفتتاح بعر�س م�سرحي  بعنو�ن )ولد �لبلد( للكاتب و�لمخرج مالك �لم�سلماني 

وُيعد  �لفني.   �لعمل  هذ�  �إنجاز  في  �ساهم  �لذي  �لكبير  �لفني  �لفريق   ب�سحبة 

)م�سرح �لعرفان( �لأكبر على م�ستوى  �ل�سرق �لأو�سط،  وهو  يت�سع  لنحو 3200 

مدينة  في  و�لمعار�س  للموؤتمر�ت  عمان  مركز  في  �لم�سرح   هذ�  ويقع  م�ساهد.  

م�سقط، ويتميز باحتو�ئه على تقنيات  وفنيات في �لإ�ساءة و�ل�سوت و�لتكنولوجيا 

�لب�سرية �لمزودة بكابالت �لتيتانيوم �لمت�سلة  باأجهزة �لإ�ساءة Artnet.  �إ�سافة 

ي�سمح  د�خلي  فيديو  نظام  وفق  �لم�سرح   هذ�  في  �ل�سوتي  �لنظام  فاإن  ذلك  �إلى 

بعر�س �لبر�مج �لم�سورة بجودة عالية وعلى م�ساحات قيا�سية.



)اكا�سيا(  �سركة  قررت  ذلك،  منطلق  ومن 

عر�سها  تقديم  والتوزيع،  الفني  لالإنتاج 

م�سرح  ف�ساء  في  البلد(  )ولد  الم�سرحي 

لجهود  كثمرة  العر�س  هذا  وجاء  العرفان، 

متوا�سلة  من التمرينات الم�سرحية التي دامت 

ل�سهور عديدة.

الأول:  ال�سف  نجوم  الم�سلماني  وانتقى 

عبدالغفور  خمي�س،  فخرية  زعل،  )�سالح 

البلو�سي، جمعة هيكل( ليكونوا الخط الأمامي 

لتحريك الحدث الم�سرحي، و�ساندهم ال�سف 

وقحطان  ال�سالحي،  الثاني)عبدالحكيم 

ال�سيابي،  وال�سلت  ال�سيابي  ومحمد  الح�سني، 

وفي�سل الجهوري واأنغام المطرو�سية( .

الفن  نجوم  من  عدد  م�ساركة  ا�سهمت  لقد 

العماني  في عر�س م�سرحية )ولد البلد(  في   

ا�ستقطاب اعداد  كبيرة من الجماهير، وغالبا 

الجماهيرية   الم�سرحية  العرو�س  تقترن  ما 

في  خا�سة  الأول،   ال�سف  نجوم  ب�سهرة  

الراعيات  م�ساندة  مع  الذاتي،  التمويل  ظل  

بهدف  ال�ستباقية   والخبار  والعالنات 

الترويج للعر�س الم�سرحي المقدم. 

الأعمال  في  النجوم  وجود  اأهمية  ورغم   

اأن �سناعة النجم  اإل  الم�سرحية الجماهيرية، 

العماني، تاأخرت عن مثيلتها في بلدان اأخرى، 

طريقه  لي�سق  كبير  عبء  الفنان  على  ووقع 

لإنتاج  الظهور  اأجل  من  ينا�سل  واأن  بنف�سه، 

ا�ستدامتها  على  يحر�س  درامية،  اأعمال 

ليحظى باعتراف الآخرين .

مالك   تمكن  البلد(  )ولد  م�سرحية  وفي 

)مرهون(  �سخ�سية  اإيجاد  من  الم�سلماني 

�سفط  حق  يمتلك  ل  ب�سيط،  مواطن  وهو 

بالوعته المنزلية! .  كما اأنه  يفتقد  الكثير من  

بي�سر  العي�س  تمكنه  التي  المادية  المقومات  

وال�سغوطات  الديون  تكالب  ظل  وفي  ورخاء. 

القت�سادية، ي�سطر  مرهون للعمل في اأعمال 

غير �سرعية، ويعقد العزم على التخل�س  من 

�سميره والق�ساء عليه، وقتله لكي     ل ي�سعر 

رغباته،  لجام  يكبح  قد  الذي  بتاأنيب �سميره  

وبموته فاإنه �سيتمكن من التغا�سي عن الزلت 

والح�سول على المال ونيل المنا�سب باأ�ساليب 

غير اأخالقية  وو�سولية. 

   وت�ستمد  �سخ�سيات  العر�س الدعم اللوج�ستي 

من قوى ال�سر المتمثلة  في  �سخ�سية )اأمينة( 

خمي�س(،   )فخرية  الفنانة  توؤديها   التي  

وهي  تمثل الجانب المظلم من  حياة مرهون  

برئا�سة  اأعوانها  اإلى  اإ�سافة   رمزي،  باأ�سلوب 

قام  اللذين  واأخويها   زعل(،  )�سالح  والدها 

)جمعة  القديران  الفنانان  اأدوارهما  باأداء 

هيكل وعبدالغفور البلو�سي(.

في خ�سم  ال�سراع بين الخير )المثل والقيم( 

تتك�سف   ال�سمير(  �سياع  )الف�ساد،  وال�سر 

مجملها  في  بدت  التي  ال�سخ�سيات  من  عدد 

تقول  اآرائها وت�سرفاتها، فهي    متناق�سة في 

كوميدي  باأ�سلوب  اآخر!  �سيئا   وتفعل  �سيئا  

�ساخر يقترب من كوميديا الموقف، ويوؤكد اأن 

)الأمور طيبة(. 

وات�سف الحدث الدرامي في هذه الم�سرحية،  

باأنه ظل يدور و�سط دائرة  ل متناهية، عندما  

تبحث  الحداث  ومخرجه  الن�س  موؤلف  جعل 

عن  ال�سمير الإن�ساني  في ظل انعدام  الأمانة 

وانت�سار الف�ساد بكافة اأ�سكاله  بين النا�س، دون 

وجود رادع رقابي.

الذاتية  الرقابتين  ب�سعف  ذلك  تبرير  مع 

باأ�سكاله  الف�ساد  ارتكاب  عند  الخارجية   و 

واأنواعه المختلفة. ومن الموؤكد  اأن ا�سمحالل  

تاأخر  في  عامال  تكون  والخالق  القيم 
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ب�سبب  وت�ستتها  الجهود  و�سياع  الأوطان، 

وجود �سخ�سيات غير اأمينة، وغير قادرة على  

احتواء ق�سايا المجتمع . 

الموؤلف  تعر�س  فقد  ذلك،  عن  ف�سال 

الم�سلماني في ن�سه ل�سفة )الح�سد( وتف�سيها 

بين النا�س، كونها  تقترن باأفعال اأخرى م�سينة 

مثل الف�ساد والر�ساوي وغياب ال�سمير. ونجد 

يقترح   �ساخر  كاريكاتيري  باأ�سلوب  )مرهون( 

في  المتف�سية  الح�سد  جرعات  ت�سب   اأن 

المجتمع   في قنينة زجاجية، تعر�س في �سوق 

انحالل القيم والمبادئ  وا�سمحالل ال�سمير  

الإن�ساني. 

بع�س  اإلى  الم�سرحية   هذه  ن�س  اأحالنا  كما  

الظواهر ال�سلبية عند  الم�سوؤولين، مثل اعطاء 

من  الكثير  �سمنها   تختبئ  واهية،  م�سوغات 

يقوم  عندما  يح�سل  كما  المهنية،  التجاوزات 

الم�سوؤول واأعوانه بال�ستيالء على مهام العمل 

الجهات  بع�س  في  الحال  هو  كما  الر�سمي 

�سياحية  رحالت  اإلى  وتحويلها  الحكومية، 

مدفوعة الأجر؟! 

اإ�سافة اإلى عدد  من الحالت المجازية، التي 

ت�سف الواقع العقيم  الذي يغيب فيه  ال�سمير 

التي  التجاوزات  من  لجة  في  ويغرق  الذاتي، 

المرتبط  الأخالقي،  الم�ستوى  تدني  توؤكد 

ب�سل�سلة  من الجرائم الم�ستترة؛ �سرقة الأموال 

العامة.  الأموال  و�سلب  والختال�سات  العامة 

اآخر،  كاريكاتوريا  م�سهدا  الموؤلف  وي�سوق 

مظلة  تحت  بالت�ستر  المف�سدون  يقوم  عندما 

الدين، فنجدهم يقومون  ببناء م�ساجد  كنوع 

من التكفير عن  ا�ستالب المال العام، والتخفي 

تحت �سعارات وهمية، ت�سرعن اأفعالهم، وتبيح 

لهم  العبث بالمال العام جملة وتف�سيال.

زاوج عر�س م�سرحية )ولد البلد( بين تيارين 

حالة   وفي  والرمزي،  الواقعي  م�سرحين: 

العرو�س   في  التيارين  هذين  بين   المزاوجة 

ت�سور  و�سع   ي�سعب  فاإنه  الجماهيرية،  

اإخراجي وا�سح وفق مدر�سة معينة. و �ساد  في 

التف�سيلي،  ال�سردي،  الحوار  العر�س    هذا 

ل�سان  على  المطروحة  الق�سية  يفند   الذي 

عن   يتحدثون  وهم  يظهرون   الذين  اأبطاله، 

ق�سية �سياع ال�سمير واأزمته ...مرارا وتكررا. 

واأكدت �سينوغرافيا العر�س الم�سرحي بجميع 

عنا�سرها؛ الأزياء والديكور والمكياج مو�سوع 

النتماء  عن  بنف�سه  ناأى  الذي  الم�سرحية، 

يمكن  مو�سوع  وكاأنه  ظهر  حيث  معينة،  لبيئة 

اأن يحدث في اأي بقعة من العالم. مع العتماد 
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على الديكور الثابت كالكتل  في عمق الم�سرح، 

بع�سها ا�ستغل والآخر  ظل كمفردة من مكونات  

الف�ساء الم�سرحي . 

وارتدى الممثلون اأزياء عالمية منف�سلة الهوية 

عن الواقع العماني، حتى ي�سهل تجريدها  من 

ب�سرية  رموز  اإلى  وتحويلها   والمكان  الزمان 

ب�سكل  مكان.  كل  في  تجدها  ان  يمكن  عامة، 

عام فاإن الب�سر  تتفاوت  لديهم ن�سب اللتزام 

والأخالق  كالأمانة  الإن�سانية؛   بالأخالق  

وينتهج  يتنكر  من  منهم  والكثير  الفا�سلة. 

طريقا اآخر قائما على الف�ساد، وعدم الم�ساواة 

تبرر  فالغاية  النا�س،  حقوق  واأكل  والعدالة، 

كتابه  في  نيقول مكيافيلي  اأكدها  كما  الو�سيلة 

)الأمير( منذ خم�سمائة عام م�ست. 

من  البلد(   )ولد  م�سرحية  عر�س  تمكن  لقد 

واقعنا  في  ومهمة  ملحة  ق�سية  عن  التعبير 

المعا�سر الذي اأ�سبح يعاني من اأزمة ال�سمير!. 

تاريخ  لهم  ممثلين  وجود  ذلك   في  و�سانده 

والتمثيل  الأداء  في  التميز  من  مكنهم  فني،  

اإلى  اإ�سافة  الطويلة،  ال�سردية  الحوارات  رغم 

ال�سف الثاني من النجوم ال�ساعدين. 

ولبد من الإ�سارة اإلى المجاميع او الكومبار�س 

ارتدت اللون الأ�سود،  وكانت توؤدى ا�ستعرا�سات 

ال�سريرة  الأرواح  من  تتاآلف  راق�سة،  تعبيرية 

وهي  الإن�ساني،  ال�سمير  موت  على  المحر�سة 

الموقف  وفق  تت�سكل  التي  )الجوقة(  بمثابة 

ال�ستعرا�سية،  المجموعات  و�سط  الدرامي 

ل�سان  على  ال�سردي  الحوار  تك�سر  اأن  وتمكنت 

اأخرى في  ال�سخ�سيات و�ساطرتها �سخ�سيات 

الأداء وال�ستعرا�س والغناء. 

الحركي  والأداء  ال�ستعرا�س  كان  ولما 

مفردات  بين  الحقيقي  الفا�سل  هو  التعبيري 

ال�سمير  فقدان  بمفردات  ت�سرب  الذي  الن�س 

و�سياع الأمانة، �ساحب ذلك  تخلل الموؤثرات 

وليد  الفنان  واألحان  تاأليف  من  المو�سيقية 

الدرامي  الحدث  بين  مزجت   التي   اله�سيم  

الموؤثرات  وبقية  المو�سيقية،  والألحان  

وبع�س  ونغمي،  جمالي  تاآلف   عبر  ال�سوتية 

الألحان الماأخوذة من التراث العماني .. جميع 

بر�سالة  ناب�سة  ب�سرية  فنية  لوحة  �سنع  ذلك 

العر�س،  زادت فيها ن�سبة الجراأة وال�سراحة 

هذه  م�سمون  على  التاأكيد  في  والمبا�سرة 

من  �ساعتين  لقرابة  وتفا�سيلها  الم�سرحية  

الزمان.
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مئَة  ُيقارب  ما  لُت�ساهَد  وقتَك  ُع  ُتوزِّ َكْيَف   

و�سوري  م�سري  اإنتاٍج  من  تلفزيوني  ُم�سل�سٍل 

ومغربي  ولبناني  وعراقي  وجزائري  وخليجي 

وتون�سي دفعًة واحدًة خا�سة في �سهر رم�سان 

ثمَّ ُيعاد َبثُّها حتى رم�سان التالي؟. واأنَّ الدراما 

الأموال  فيها  ُت�ستثمر  ومهنة  �سناعًة  �سارت 

كما ُت�ستثمر في ال�سناعات الخفيفة والثقيلة. 

ودورها  مهمتها  ممار�سة  عن  ما�سرفها  وهذا 

اأخذت اتجاهًا  التنويري، فنراها قد  الإن�ساني 

علينا  يفر�سه  ومهيمنًا  �سائدًا  �سار  تدجينيًا 

ر. وبذا �سارت  د ويتجذَّ )ُمنتجوها( و�سار يتوطَّ

تعمل على ظهور تباعدات وانحرافات في الحياة 

ودورها اإلنساني التنويري

�سارت  الُم�سل�سالت  من  فكثير  الجتماعية. 

وال�سعوذَة  والجهَل  والتخلَُّف  الن�سقاَق  ي  تغذِّ

عقالنية  �ُس�س 
ُ
اأ على  ُتبنى  ل  لأنَّها  والخرافة، 

الح�ساري،  النمو  يعيق  ا  ممَّ مادية،  وبراهين 

و�سار  للديمقراطية!!  منبرًا  �سارت  أنَّها  على 

يزيد.  لها  الجماهيري  وال�ستهالك  الطلب 

ح وعينا، وتزيد من عزلتنا  في حين اأنَّها ُت�سطِّ

الم�سل�سالت نذكر:  وقلقنا و�سياعنا. من هذه 

باب الحارة باأجزائه الع�سرة، وم�سل�سل الهيبة 

باأجزائه الثالثة على �سبيل المثال. التي تغرُق 

وتذهب  والروحي،  المادي  العنف  تمجيد  في 

ل  فنتحوَّ )العقل(.  ب  والحطِّ  النحطاط  نحو 

حيث  اآدمي،  ب�سكٍل  ولكن  �سارية  وحو�س  اإلى 

باأ�سنافها، وهي في حالة جوٍع  تربو »الغرائز« 

ل ت�سبُع من الجهِل والتخلف، ول من اغت�ساب 

ما بقي من اإن�سانيتنا.

ال�سخ�سيات  هذه  ما  النحطاط،  هذا  ما   

العربية،  الم�سل�سالت  معظم  في  المبثوثة 

�سخ�سيات حتى في الأعمال الكوميدية تراها 

قا�سية م�سكونة بالعنف الذي ل يدافع عن حق 

يتركنا في عزلة  ما  قانون مدني.  اأو  اأو عدالة 

ر  ُتدمِّ دراما  وكاأنَّها  الإن�ساني،  و�سطنا  خارج 

اأو  الأ�سرية  الحياة  دراما  تكون  اأن  اإمكانية 

العقائدية  ال�سراعات  اأو  الجتماعية  التقاليد 

 أنور محمد

ـــة  ـــا العربي ـــن الدرام ع
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ك  وال�سيا�سية. دراما �سخ�سياتها من ُدمى تتحرَّ

ها ويرخيها الُمنتُج والُمخرُج  وفق اأ�سالك ي�سدُّ

وظيفته  الذي  الإن�سان  �سورة  حجُب  هدفها 

هي  الدراما  �سيا�سية.  وظيفة  هي  الدراما  في 

َق اإْن على  د ليتحقَّ كوٌن من الجدل الحر الُمتجدِّ

لأنَّ  ال�سينافيزيونية،  ال�سورة  في  اأو  الخ�سبة 

ولي�س  الم�ستقبل؛  حامل  هو  الدرامي  الإن�سان 

ُن الذي يقرُع الباَب قبل الدخول،  ذلك الُمدجَّ

والأوامر  دة  المجرَّ للقواعد  والُمنفُذ  الخا�سُع 

القا�سرة.

نموَت  اأن  تريدنا  م�سل�سالت  �سورة/  دراما/   

بدًل )عنهم( فترى في اأغلبها تكري�سًا لالأفعال 

مكبوتة  لغرائز  تج�سيدها  خالل  من  ال�سادية 

ة العنف ُتَكوِرُثنا،  لم تنفجر- بقيت تحت مخدَّ

�ُس  وهي ت�سحننا بالعنف العدواني، الذي يحرِّ

على الكراهية وال�سرا�سة والق�سوة والنفالت!! 

وكاأنَّنا محكومون بالموت ل ب )الأمل(.

ولحم؛   
ٍ
دم من  �سخ�سياتها  عمومًا؛  الدراما   

من اأحا�سي�س ولي�س من ورق، وهي �سخ�سيات 

فهي  العقلي.  ن�ساطها  بكامل  تاريخها  ت�ستغل 

في  كها  ويحرِّ ة،  الأمَّ عقل  الجماعة؛  عقل 

م�ساحات ال�سورة الجدُل التاريخي مهما كانت 

والقت�سادية  الجتماعية  والفوارق  الفروق 

الفروق  هذه  فمن  متفاوتة.  بينها  والثقافية 

اأننا �سفنا عرو�سًا  تن�ساأ ال�سراعات، ول ننكر 

وجداننا  م�سَّ  حاولت  وفكرية  فنية  ب�سوية 

فيها  �سعوريًا؛  رة  موؤثِّ وبَم�َساِهَد  ب�سدق، 

واأو�ساط  ومقاومة  وجهد  اأفعال،  وردود  اأفعال 

وات�سالت،  وتركيبات  وتاريخية  جغرافية 

َم�َساِهد  تعبيري.  جوهر  ذات  وقوى  وكيفيات 

الفني  حيِّزها  كان  واإن  قاطعة؛  جارحة 

ية  جدِّ رغم  وعار�سًا  و�سئياًل  ُمغلقًا  والفكري 

وربَّما �سدق الحما�س عند �سانعيها، ذلك لأنَّها 

وجه  مع  بقيت  ال�سورة،  علوم  من  ت�ستفد  لم 

انعكا�سيًا  الوجه  كان  واإذا  بعيد،  ووجٍه  قريب 

تكثيفي.  وجه  اإلى  ل  يتحوَّ اأن  دون  كذلك،  بقي 

وغير  ر،  ُمكرَّ نمطي  م�سهد  �سورة؛  مع  بقينا 

اأطراف  ر- تعبيري، هذا عدا حركة باقي  ُمعبِّ

اأو  واأجزاء ج�سد الممثلين التي تتنا�سب طردًا 

ال�سوء  توزيع  فاإنَّ  الفعل/ال�سراع،  مع  عك�سًا 

مثل الأبي�س؛ النهار؛ ال�سم�س.. لم يذهب نحو 

يذهبا  لم  الأ�سود  كما  والكامد  النار،  اأو  النور 

من  وي�ستفيدا  الظالم/العتمة،  لجَج  فيقتحما 

جمادًا،  واأج�سامًا،  وجوهًا  فنرى  تاأثيراتها، 

تتالألأ،  اأو  ت�سعُّ  بحٍر  اأو  نهٍر  في  مياهًا  نباتًا، 

بالفزع.  اأو  والأمن  بالجمال  اإح�سا�سًا  فتمنحنا 

بقينا في �سورٍة رغم و�سوحها بقيت �سبابية، 

علم،  الإخراج  وتقليديتها.  لنمطيتها  ذلك 

ر�سالًة  فيه  ر  ُيمرِّ للُمخرج  �سخ�سي  وم�سروع 

اأو  جائٍع  اأو  مقهوٍر  اأو   
ٍ
مظلوم عن  فيها  ُيدافُع 

اأ�سير، اأو طائٍر في قف�س. 

و�ُسِحَنْت  �ُسلَِّعت  واإن  الدراما  في  ال�سورة   

الُحلم  اأعماق  في  وغا�ست  والجريمة،  بالُعنف 

َجت لل�سلع ال�ستهالكية التي تاأتي  وال�سبق، وروَّ

ليمكُن  فاإنَّها  الحلقة،  َم�ساِهِد  بين  كفا�سٍل 

تولي  اأن  الدراما  هذه  ن�سيت  كما  ُتن�سينا،  اأن 

ق�سايا مثل ق�سية فل�سطين اهتماماتها. ق�سايا 

ما تزال تجلدنا وتثير انفعالتنا، لأنَّها تختزُن 

الدراما  كون  الماآ�سي،  التراجيديا/  من  كثيرًا 

ُل  ُت�سكِّ التي  ة  الحريَّ اإلى  الو�سول  على  تعمل 

جوهَر الحياة، فنحيا.
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فنية  نماذج  الذهب«،  »قوافل  معر�س  يت�سمن 

اإفريقية م�سنوعة من قطع الليغو، ويجمع بين 

الأفكار  ذوي  والفنانين  القادة  من  مجموعة 

والمهارات العالمية ممن قدموا اأبعادًا جديدة 

بزائره  المعر�س  ويعود  الوا�سعة.  القارة  لهذه 

كانت  عندما  الو�سطى،  الع�سور  فترة  اإلى 

ثالث  لقت�ساد  الدعم  تقدم  اإفريقيا  غرب 

غيرت  التي  الأفكار  خالل  من  مختلفة  قارات 

والعاج  كالملح  النفي�سة  والب�سائع  الثقافات، 

عملت  التي  الق�س�س  اإحدى  وهي   - والذهب 

» قوافل الذهب« 
يحتفي بالقصص األفريقية 

التي غيرت شكل العالم

كقادة  �لإفريقية  بالدول  �لعتر�ف  فيه  تم  �لذي  �لوقت  في 

عالميين خالل �لقرن �لحادي و�لع�سرين، يحتفي متحف �لآغا خان 

من  و�لم�ستقبل،  و�لحا�سر  �لما�سي  في  �لإفريقية  �لقارة  بقدر�ت 

خالل معر�س »قو�فل �لذهب- �أجز�ء من �لزمن« �لذي �فتتح �أخيًر� 

في مبنى �لمتحف في مدينة تورنتو �لكندية. وياأتي هذ� �لمعر�س 

تما�سيًا مع مهمة �لمتحف في �لربط بين �لثقافات، وثمرة للجهود 

�لتي بذلت بالت�سارك مع �لأمم �لإفريقية ومع �أع�ساء �إفريقيين في 

�لمهجر لإح�سار هذ� �لمعر�س �لر�ئد �إلى تورنتو. 

على تغيير �سكل العالم.

بلوك  متحف  ينظمه  الذي  المعر�س،  واأدرج 

للفنون في جامعة نورث وي�سترن،  �سمن قائمة 

يتوجب  التي  المعار�س  كاأحد   2019 كري�ستي 

ويتميز  العالمي.  ال�سعيد  على  ح�سورها 

متطور  فني  باأ�سلوب  الذهب«  »قوافل  معر�س 

جانب  اإلى  المذهلة  الروائع  و�سع  تم  حديث 

ويحتوي  حديثًا،  المكت�سفة  الأثرية  الأجزاء 

مالي،  من  الم�ستعارة  القطع  من  العديد  على 

المتجاور  الت�سكيل  هذا  والمغرب.  نيجيريا، 

اإفريقيا خالل  يك�سف مدى عمق الترابط بين 

من  وا�سعة  رقعة  مع  الو�سطى  الع�سور  فترة 

والثقافة  الفن  على  ذلك  تاأثير  ومدى  العالم، 

عبر اأوروبا، وال�سرق الأو�سط، واآ�سيا. 

تورنتو  في  خان  الآغا  متحف  مدير  وي�سير 

يثير  اأنه  بو�سفه  المعر�س  اإلى  كيم  هنري 

الإ�سالم  عن  العالم  تاريخ  في  مهمة  »ق�سة 

الو�سطى.  القرون  مرحلة  خالل  اإفريقيا  في 

نماذج من الفن اإلفريقي المستقبلي، محاضرات يلقيها 
علماء مؤثرون، وموسيقى إفريقية مشتركة
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كما ي�سلط ال�سوء على الطرق التي تجمع فيها 

ي�سهل  مما  متنوعين،  اأنا�س  بين  العربية  اللغة 

لعالم  قويًا  قلبًا  اإفريقيا  غرب  ويجعل  التجارة 

مترابط. اإنها ق�سة نادرًا ما يتم �سردها، ومع 

ذلك فقد �سكلت العالم الذي نعرفه اليوم.«

وي�سيف مدير المتحف قائاًل: »من خالل هذا 

ال�سائعة،  الخاطئة  المفاهيم  نمحو  المعر�س، 

تم  التي  العالم  تاريخ  من  الفراغات  ونمالأ 

قائاًل:  كيم  هنري  ويختم  عنها«.  التغا�سي 

هذا  تعزيز  في  برامجنا  ت�ساهم  اأن  »ناأمل  

الحوار ال�ساخن في كندا الأمر الذي يو�سع من 

الج�سور  بناء  في  وي�ساهم  للما�سي،  اإدراكنا 

بين الثقافات اليوم وغدًا«.

اأي�سًا  ال�سوء  الذهب«  »قوافل  معر�س  ي�سلط 

على تمثال ال�سخ�سية الأ�سطورية من الع�سور 

الو�سطى، مانزا موزا، الذي حكم امبراطورية 

مالي   غرب اإفريقيا في القرن الرابع ع�سر، 

الأ�سخا�س  اأغنى  اأحد  كان  اأنه  يعتقد  والذي 

الذهبية  ا�ستهرت ثروات مانزا  الع�سور.  عبر 

قيمة  اأن  اإلى  الروايات  ت�سير  حيث  المذهلة، 

اأثناء  الباهظ  اإنفاقه  الذهب انخف�ست ب�سبب 

رحلته للحج اإلى مكة المكرمة.
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هنري كيم: نمأل الفراغات 
من تاريخ العالم التي تم 

التغاضي عنها

المتحف  يعر�س  الم�ستقبل،  عن  الحديث  في 

عن  عبارة  وهو  الح�سارات«،  الأ�سود:  »البناء 

من  ح�سريًا  �سنعه  تم  مزخرف  فني  تركيب 

المعا�سر  الفنان  قبل  من  الأ�سود  الليغو  قطع 

�سل�سلة  وتربط  نيماكو.  اإيكو  الكندي   - الغاني 

فنية  قطعة  خالل  من  ال�سريالية،  منحوتاته 

الإفريقية  الح�سارات  بين  اأقدام،   6 بارتفاع 

المتقدمة التي تعود اإلى الع�سور الو�سطى مع 

روؤية لم�ستقبل القارة القوي.

الفنون  على  اي�سًا  المتحف  هذا  يركز 

المو�سيقية ويمنح التقدير لدور المو�سيقى 

في الربط بين المجتمعات، والحفاظ على 

الثقافة، وتحفيز التغيير الجتماعي. يبداأ 

موؤلفة  فرقة  وهي  تيلو،  توكو  مع  المو�سم 

المو�سيقى  نجوم  اأ�سهر  من  ثالثة  من 

عنا�سر  ل�ستك�ساف  مدغ�سقر،  في 

ال�سعبي  المو�سيقي  اللون  من  جديدة 

اي�سًا  المتحف  يقدم  كما  للبلد. 

»م�سروع المغرب«، وهي فرقة متعددة 

المو�سيقيين  بين  تجمع  الجن�سيات 

واأورك�سترا  الكبرى،  ال�سحراء  في 

خلقت  التي  الإفريقية،  اأوكافانكو 

لغة مو�سيقية جديدة عن طريق جمعها 

)بوروندي،  الإفريقية  الدول  من  للمو�سيقيين 

ال�سنغال،  مدغ�سقر،  ال�سومال،  اإريتريا، 

القليل  بينهم  كان  والذين  وغانا(  زيمبابوي، 

من التفاعل في الما�سي. 

البرامج  من  مجموعة  المتحف  يت�سمن  كما 

مظاهر  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  التعليمية 

نعرفه  ما  بذلك  متحدية  الإفريقية،  القارة 

عن العالم. وت�سمل قائمة المتحدثين كال من 

الم�ساعدة  المديرة  بيرزوق،  بيكفورد  كاثلين 

للفنون،  بلوك  متحف  في  الفنية  لل�سوؤون 

مالي،  بين  ال�سراكة  على  ال�سوء  تلقي  حيث 

هذا  عنها  نتج  والتي  ونيجيريا  والمغرب، 

مدير  هايفورد،  كا�سلي  وغا�س  المعر�س؛ 

المتحف الوطني ال�سميث�سوني للفن الإفريقي، 

العديدة  الذهبية  الع�سور  يناق�س  �سوف  الذي 

فيكتوريا  متحف  واأمين  الإفريقي؛  للفن 

واألبرت، مريم رو�سر اأوين، التي �سوف تتحدث 

الذهب  حول  الو�سطى  القرون  �سيا�سات  عن 

الأخرى  البارزة  المحطات  ت�سمل  كما  والعاج. 

عدة  مدتها  تدريبية  دورة  المعر�س  �سمن 

للتجارة  المدى  البعيد  التاأثير  حول  اأ�سابيع 

اإلى  اإ�سافة  الو�سطى،  الع�سور  قبل  الأفريقية 

حوار فني وجولة من قبل اإيكو نيماكو. 

في  خان  الآغا  متحف  اأن  بالذكر  الجدير 

الآغا  موؤ�س�سة  من  جزء  هو  كندا،  تورنتو، 

الآغا  �سبكة  وكالت  اإحدى  وهي  للثقافة،  خان 

تعزيز  في  المتحف  مهمة  تتمثل  للتنمية.  خان 

للم�ساهمة  اأكبر  وتقدير  فهم 

للتراث  الإ�سالمية  الح�سارات  قدمتها  التي 

معار�سه  خالل  من  التعبير،  مع  العالمي 

الدائمة والموؤقتة، عن كيفية توا�سل الثقافات 

الذي  المتحف،  يت�سارك  البع�س.  بع�سها  مع 

ماكي،  فوميهيكو  المعماري  المهند�س  �سممه 

6.8 هكتار مع  في الموقع الذي تبلغ م�ساحته 

المركز الإ�سماعيلي في تورنتو، والذي �سممه 

بينما  كوريا.  ت�سارلز  المعماري  المهند�س 

الطبيعية  المناظر  ذات  الحديقة  ت�سميم  تم 

الخالبة التي تحيط بالموقع من قبل المهند�س 

فالديمير  الطبيعية  للمناظر  المعماري 

ديوروفيت�س.
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�لتون�سي،  �لمخرج  عر�س 

�لنوري بوزيد، فيلمه �لجديد 

في  �لخوف«  »عر�ئ�س 

ب�سو�حي  �لمرناقية  �سجن 

تظاهرة  �سمن  �لعا�سمة، 

في  �ل�سينمائية  قرطاج  �أيام 

�ل�سجون.

وقررت اإدارة مهرجان اأيام قرطاج ال�سينمائية 

�سمن  �سجون،  �سبعة  في  اأفالم  �سبعة  عر�س 

فعاليات المهرجان بين 26 اأكتوبر الما�سي و2 

ال�سينمائية  قرطاج  »اأيام  و  الما�سي.  نوفمبر 

المخرج  اأطلقها  مبادرة  هي  ال�سجون«  في 

اإبراهيم اللطيف، عام 2015، حين تولى اإدارة 

»زينة«  حول  الفيلم  اأحداث  وتدور  المهرجان. 

تنظيم  من  هاربتان  فتاتان  وهما  »دجو«،  و 

اإلى  ت�سفيرهما  تم  اأن  بعد  الإرهابي  »داع�س« 

�سوريا، ويعودان اإلى تون�س، في دي�سمبر 2013.

وكتب ال�سيناريو النوري بوزيد، والممثلون هم: 

)دجو(،  ليمام  جمان  )زينة(،  حجري  نور 

وعفاف بن محمود )محامية(، مهدي حجري 

ونعمان  )الأم(  بلح�سن  �سند�س  )اإدري�س(، 

بداأ  الذي  الفيلم،  ويعالج  )الأب(.  حمدة 

الن�ساء  »ت�سفير  ق�سية   ،2013 عام  فيه  العمل 

برزت  والتي  �سوريا،  في  »داع�س«  تنظيم  اإلى 

وقعت  حيث  و2013،   2012 عامي  تون�س  في 

وير�سد  الظاهرة.  لتلك  �سحايا  تون�سيات 

الفيلم معاناة الفتاتين في جحيم �سوريا، حتى 

اأن ما مرا به من اأهوال جعلتهما �سامتتين عن 

بلدهما،  اأبناء  من  ت�سفيرهما  عن  الم�سوؤولين 

لتجدا نف�سيهما في �سجن اآخر يفر�س نبذهما 

من طرف محيطيهما وعائلتيهما.

وفي  عادت  التي  »دجو«،  المجتمع  نبذ  ودفع 

اأح�سائها جنين من »اأمير داع�سي«، اإلى النتحار.

�سوريا،  في  ابنها  تركت  التي  »زينة«،  اأما 

فاختارت اأن تروي اأحزانها لإدري�س، وهو �ساب 

»مثلي جن�سًيا«، يعاني بدوره من جروح الإق�ساء 

والعنف داخل المجتمع. واختار بوزيد الرتكاز 

ليعبر  الفيلم،  للقطات طوال  على حجم �سيق 

عن انغالق الفتاتين على اأوجاعهما.

اأيام  في  له  م�ساركة  اآخر  من  عاًما   13 بعد 

عاد  فيلم«،  »اآخر  بفيلم   ،2006 �سنة  قرطاج، 

افتتح  الذي  الخوف«،  »عرائ�س  بفيلم  بوزيد 

الدورة الثالثين من المهرجان، ال�سبت.

لالأنا�سول:  بوزيد  قال  الفيلم،  عر�س  وعقب 

لأنه  الم�ساجين؛  على  كبيًرا  الفيلم  وقع  »كان 

المثلي  ال�ساب  باإظهار  بداخلهم  القيم  قلب 

المراأة  بجانب  يقف  الذي  الرجل  دور  في 

وي�ساعدها، في مقابل ذلك الرجل- بالمفهوم 

بهاتين  غرر  الذي  الرجولة  معدوم  التقليدي- 

الفتاتين وزج بهما في جحيم داع�س.«

الإدانة  �سوى  يجد  لم  الرجل  »هذا  واأ�ساف: 

خالل الفيلم بتج�سيد الذكور في �سورة ب�سعة 

والثاني  الم�ستبد  الأب  كان  فالأول  وقاتمة، 

اإلى  �سّفرها  والذي  زينة،  اأحبته  الذي  الرجل 

داع�س، والثالث الذي اغت�سبها في �سوريا«.

خم�س  من  اأكثر  بعد  الفيلم  »عر�ست  وتابع: 

»عرائس الخوف«
في أكبر سجون تونس

داع�س؛  اإلى  الن�ساء  ت�سفير  ق�سية  من  �سنوات 

بداخلي  ال�سورة  هذه  تكتمل  اأن  اأردت  لأنني 

واأفهم جميع اأطوارها واأفكك جميع �سفراتها.. 

اأهوى اإحياء الذكريات، فهذه الأحداث الأليمة 

يجب اأن ل تن�سى؛ لأنها دخلت في ذاكرتنا«.

بيد  »الحل  باأن  ر�سالة  اأو�سل  الفيلم  باأن  وزاد 

تاأهيل  باإعادة  تاريخية  مهمة  فلهن  الن�ساء؛ 

الرجال، والتون�سيات قادرات على ذلك«.

لل�سجون  العامة  الإدارة  با�سم  المتحدث  وقال 

اإن  مزغي�س،  �سفيان  تون�س،  في  والإ�سالح 

�سجون  اأكبر  المرناقية،  في  الفيلم  عر�س 

بطريقة  �سجيًنا   670 من  اأكثر  ح�سره  تون�س، 

و400  اآلف  خم�سة  متابعة  بجانب  مبا�سرة، 

�سجين للفيلم داخل غرفهم عبر �سا�سات.

تنفيذ  نظام  اأن�سنة  على  »نعمل  واأ�ساف: 

العقوبات في ال�سجون، لي�س عن طريق تاأمين 

والحق  جيدة  ومعاملة  اأ�سا�سية  اإقامة  ظروف 

ا عن طريق الثقافة؛  في ال�سحة فقط، بل اأي�سً

فهي اأحد العنا�سر الأ�سا�سية في تعديل �سلوك 

ال�سجين واإ�سالحه«.

المصدر: األناضول 
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فيلم الأك�سن والمغامرة، للمخرج: توم هاربر. حيث تواجه الطيار »اأميليا 

بينما  البقاء،  اأجل  من  ملحمية  معركة  غال�سر«  »جيم�س  والعالم  رين« 

يحاولن اكت�ساف الكثير من الحقائق في منطاد الغاز. من بطولة: فيلي�ست�س 

جونز، واإيدي ريدمان.  

الفن ال�سابع
إعداد: أنوار البلوشية

اإخراج:  من  العلمي،  الخيال  دراما 

اإيميلي  وبطولة:  هاو�سنر.  جي�سيكا 

فوك�س.  وكيري  وي�ساو،  وبين  بيكهام، 

تدور الأحداث حول الأم العازبة »اآلي�س« 

التي تعمل كمربي نبات متخ�س�سة في 

جديدة  اأنواع  تطوير  على  تعمل  �سركة 

�سد  اأفكارا  تبني  حيث  النباتات،  من 

لبنها  منزل  وتاأخذ  ال�سركة،  �سيا�سة 

»جو« كهدية. 

 فيلم المغامرة والأك�سن والكوميديا، الذي ياأتي في اأجزاء متتابعة، حيث 

اإلى دوامة »جومانجي« لإنقاذ �سديقهم ولكنهم  يعود فريق من الأ�سدقاء 

يكت�سفون اأنه ل يوجد �سيء مما كانوا يتوقعونه، فيحاولون الفرار من اأخطر 

وداين  غيليان،  كارين  وبطولة:  كا�سدان،  جاك  للمخرج:  العالم.  في  لعبة 

جون�سون، ومادي�سون اآي�سمان. 

و�سام  وايلد،  اأوليفيا  وبطولة:  اي�ستوود،  كالينت  للمخرج:  درامي  فيلم 

روكويل، وجون هام. تدور الأحداث حول حار�س الأمن الأمريكي »ريت�سارد 

الألعاب  دورة  في  قنبلة  انفجار  جراء  الأرواح  اآلف  ينقذ  الذي  جيويل« 

الأولمبية عام 1996، ولكن ال�سحافة تتهمه باأنه اإرهابي.  

تحكي  �سافدي.  بيني  واإخراج:  �ساندلر،  اآدام  بطولة:  من  كوميدية  دراما 

مدينة  في  ا�ستثنائية  �سخ�سية  ذي  مجوهرات  �سائغ  عن  الفيلم  ق�سة 

نيويورك، حيث يقوم بالكثير من الرهانات في المجتمع، ثم يقع في م�سكلة 

يحاول الخروج منها ب�سعوبة. 

The Aeronauts )المالحون(

Richard Jewell

Uncut Gems )قطع األحجار الكريمة(:

على ال�سا�سة

Little Joe  )جو الضئيل(

 Jumanji: The Next Level
 )جومانجي: المستوى التالي(
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»جان  الفرن�سية  النجمة  حول  الحقيقية  الأحداث  من  م�ستوحاة  دراما 

مكتب  قبل  من   1960 عام  اأواخر  في  ا�ستهدافها  تم  الذي  �سيبيرج« 

التحقيقات الفيدرالي في هوفر، ب�سبب م�ساركتها ال�سيا�سية والرومان�سية 

اأندرو�س،  بينيدكت  للمخرج:  جمال«.  »حكيم  المدنية  الحقوق  نا�سطة  مع 

وبطولة: مارغريت كوالي، وزيزي بيتز، وكري�ستين �ستيوارت. 

ملحمة  من  الأخير  الف�سل  في  والفنتا�سيا،  والمغامرة  الأك�سن  �سل�سلة   

ع�سابة  »المقاومة«  فريق  من  المتبقون  يواجه  حيث  والكر«،  »�سكاي 

لوارد،  بيلي  وبطولة:  اأبرامز،  جي  للمخرج:  اأخرى.  مرة  الأولى«  »الدرجة 

ودي�سي ريادلي، وكاري في�سر. 

»فوك�س  قناة  في  العامالت  الن�ساء  من  تدوراأحداثها حول مجموعة  دراما 

ين�سدمن  ثم  القناة،  لإدارة  اآيلز«  »روجر  بتر�سيح  يقمن  حيث  نيوز«، 

وبطولة:  روت�س،  جاي  للمخرج:  المكان.  في  يبعثها  التي  ال�سامة  بالأجواء 

مارغوت روني، وت�سارليز ثيرون، وجينيفير ماري�سون.

بوغ، وميلير  للمخرج: غريتا غيرويغ، وبطولة: فلوران�س   دراما رومان�سية، 

�ستريب، وتيموثي غالميت. حيث تدور الأحداث حول اأربع �سقيقات ياأتين 

اإلى اأمريكا في اأعقاب الحرب الأهلية. 

 فيلم الأنيمي�سن والأك�سن والمغامرة، حيث يتم تحويل اأف�سل جا�سو�س في 

الع�سبي لإنقاذ  التقني  اإلى حمامة، وي�سطر العتماد على موظفه  العالم 

العالم. من اإخراج: نيك برونو. 

Seberg

 Star Wars: The Rise of Skywalker
)حرب النجوم: صعود سكاي ووكر(

Bombshell )قنبلة(

Little Women )المرأة الصغيرة(

Spies in Disguise )جواسيس في التمويه(
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دراما تدور اأحداثها حول ق�سة قروي يدعى »فار�سوا« وهو اأول من ي�سجل 

ال�سكوك حول  بع�س  ب�سبب  ولكن  »اآذار« في قريته،  للح�سول على بطاقة 

والأحوال،  الظروف  تتغير  القرية  كاهن  بها  يتنباأ  التي  زوجته  �سحة 

متابعة  يجب  الكاهن  تنبوؤات  خلف  وال�سر  »اآذار«  بطاقة  ماهية  لمعرفة 

الفيلم. للمخرج: �سومان غو�س، وبطولة: فاينيت كومار، و�سوراب �سوكال، 

وراغوفير ياداف.  

فيلم درامي مليٌء بالت�سويق والغمو�س، تدور اأحداثه حول »في�سال« ال�ساب 

اليافع الذي يقابل »يا�سا« الفتاة التي تظهر في حياته عن طريق ال�سدفة، 

الداخلية.  اأفكاره  حقيقة  منهما  كل  يكت�سف  بينهما،  العراك  خ�سم  وفي 

للمخرج: راجيف رويا، وبطولة: يا�سيكا كابور، وراهول �سارما. 

دراما تاريخية مليئة بم�ساهد الأك�سن، تعود ق�سة الفيلم حول الأحداث التي 

وقعت في معركة »باثيبات« الثالثة في 14 يناير عام 1761 بين الماراتا�س 

وملك اأفغان�ستان اأحمد �ساه العبدلي. للمخرج: اأ�سوتو�س غواريكا، وبطولة: 

كريتي �سانون، و�سنجاي دوت، واأرجون كابور. 

خان«،  »�سلمان  والنجم  للبطل  الثالث  جزئه  في  ياأتي  الذي  الأك�سن  فيلم 

والمخرج: برابو ديفا. 

اأك�ساي كومار،  النجم  الكوميديا والرومان�سية، من بطولة  فيلم يجمع بين 

راج  للمخرج:  دو�سانجة.  وديلجيت  خان،  كابور  وكارينا  اأدفاني،  وكيارا 

ميهتا. 

األفالم الهندية الجديدة

Aadhaar

X Ray: The Inner Image

Mardaani 2

Dabangg 3

Good Newwz

قاتل  حول  بالأك�سن  المليئة  الدراما  هذه  في  موخيرجي«  »راني  النجمة 

للمخرج:  و�سائكة.  اأحداث �سعبة  عليه في خ�سم  القب�س  تحاول  مت�سل�سل 

غوتي باثوران. 

Panipat
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ميناء  اإلى  الو�سول  في  ال�سياحية  ال�سفن  توا�سلت 

�ساللة مع تر�سيخ ا�ستدامة ال�سياحة في محافظة 

الزوار  ا�ستمرارية  ودعم  العام،  مدار  على  ظفار 

صاللة
معقل الذهب األبيض

هامبورج حيث »طاحونة البن 
جزء من طفولتها«

قصور كوريا الملكية ... 
شواهد الحروب واألباطرة

112120124

العمانية  للمتاحف  الأول  الملتقى  اأعمال  �سمن 

بالمتحف  والثقافة  التراث  وزارة  نظمته  الذي 

الملتقى  في  الغ�سام  بيت  متحف  �سارك  الوطني، 

التعاون  واآفاق  )المتاحف  �سعار  حمل  الذي 

في  الخا�سة  المتاحف  من  كواحد  والمعرفة(، 

النعماني  خلفان  بن  �سعيد  قدم  حيث  ال�سلطنة، 

المداخالت  من  عددا  الغ�سام  بيت  متحف  مدير 

حول دور المتاحف الخا�سة وهواة جمع التراث في 

تن�سيط الحركة الثقافية وال�سياحية في ال�سلطنة. 

م�سقط  مطار  في  خدماتها  مجان  قاعة  د�سنت 

خدمات  لتقديم  �سعيها  يوؤكد  ر�سمي  بافتتاح 

 16 تبلغ  بر�سوم  المطار  عبر  للم�سافرين  مميزة 

ريال، مع اأ�سعار تف�سيلية للعائالت لق�ساء اأوقات 

اأكثر  م�ساحة  على  تمتد  التي  القاعة  في  مريحة 

معمارية  بت�ساميم  ومتميزة  مربع،  متر  األف  من 

مناظرها  خالل  من  العمانية،  البيئة  تعك�س 

بيت الغشام     يشارك في ملتقى المتاحف وآفاق التعاون والمعرفة

قاعة مجان     في مطار مسقط تستوعب 37٠ مسافرا

وي�سعى الملتقى اإلى الرتقاء احتفال باليوم العالمي 

للمتاحف من خالل تنظيمه مع جهات جديدة في 

المجتمع وم�ساركته اأي�سا مع كافة المحافظات في 

ال�سلطنة، اإ�سافة اإلى التعاون في تنظيم اأن�سطة مع 

المحلية،  الثقافية  المراكز  مع  والتعاون  اللجان، 

نوفمبر  في  �سنويا  حدثا  الملتقى  هذا  يكون  واأن 

وعناوين  �سعارا  مرة  كل  في  يت�سمن  عام  كل  من 

جديدة بالإ�سافة اإلى ا�ست�سافة عدد من الخبراء 

والمتحدثين في مختلف المجالت المتحفية. 

نجاح الترويج للمحافظة ودعم الم�ساريع ال�ساحية 

رفد  في  منها  المرجو  وتحقيق  العام،  مدار  على 

ب�سكل  المواطن  وا�ستفادة  الوطني،  القت�ساد 

مبا�سر من خالل مجموعة الأن�سطة التي يتوا�سل 

عبرها مع ال�سياح مبا�سرة.

ال�ستوي  المو�سم  لتعزيز  ت�سعى  ال�سلطنة  اأن  يذكر 

ال�سفن  من  المزيد  اجتذاب  خالل  من  �سياحيا 

عمان  لتكون  العالم  موانيء  تجوب  التي  العمالقة 

محطة اأ�سا�سية فيها، وت�سير التقديرات اإلى ارتفاع 

اأعدادها �سنويا بن�سبة كبيرة.

ميناء صاللة   يستقبل المزيد من السفن السياحية

المده�سة. وت�ساري�سها  الخالبة 

مع  متزامنا  افتتاحها  جاء  التي  القاعة،  وتت�سع 

لنحو  م�سقط،  مطار  لفتتاح  ال�سنوية  الذكرى 

370 م�سافرا، ومن المتوقع اأن تجذب الم�سافرين 

بين  الأف�سل  تعد  خدمية  مرافق  من  به  تتمتع  لما 

قاعات المطار الأخرى، علما اأنها �ستكون مفتوحة 

على مدار ال�ساعة يوميا.

في اكت�ساف المعالم ال�سياحية والأثرية بعد مو�سم 

�سفينة  ال�سياحية  ال�سفن  اآخر  وكان  الخريف، 

نوفمبر  مطلع  الميناء  و�سلت  التي  انكور«  »�سيبون 

مختلف  من  �سائحا   540 متنها  الما�سي  وعلى 

موانيء  من  عدد  في  جولتها  �سمن  الجن�سيات، 

الجاري  العام  من  الثالث  الربع  وحتى   العالم. 

ميناء  ا�ستقبلها  التي  ال�سياحية  ال�سفن  و�سل عدد 

اأكثر  متنها  على  �سياحية  �سفينة   29 نحو  �ساللة 

و�سول  اإلى  التوقعات  وت�سير  �سائحا،  الف   38 من 

يعك�س  بما  ال�ستوي،  المو�سم  خالل  منها  المزيد 

السياحي
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نبش رماد المواقد 
حمود بن سالم السيابي 

جئت �إلى هامبورج ومعي دلة �لقهوة �لم�سع�سعة بهيام �لند�مى 

اء �لمو�قد وحر�ئق �لمقالة وغرغرة �لغليان.  وحنَّ

عُت رجولة �لمكان لأ�سهد ل�سعة  و�أينما �سممت ر�ئحة �لقهوة تتبَّ

�لر�سفة �لأولى ولأح�سر �لنهار وهو يت�ساحك في بلور�ت رغوة 

�لبن و�أنا �أردد بيت نز�ر:

»طاحونة �لبن جزء من طفولتنا

فكيف �أن�سى وعطر �لهيل فو�ح«.

مراودة لمرابع حاضرة الهنزا  المشعشعة بالقهوة والندامى

هامبورج 
حيث »طاحونة البن جزء من طفولتها«
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ت�ساطر  والألي�ستر  الألبا  وادي  جارة  هاهي 

بالدنا ع�سق الرحيق الأ�سود  واحت�ساء المذاق 

المر واإْن اختفت من حاراتها ال�سبالت.

تقبل  اأوروبيتها  في  الغائرة  البلدة  هي  وها 

بعد  عربيا  م�سروبا  نعدها  التي  القهوة  على 

واأدخلنا  القدم  منذ  اليمن  في  زرعناها  اأن 

�سمرتها ورائحتها �سبالتنا وق�سائدنا واأغانينا 

الحب�سة م�سدر  اأن  نعرف  اأن  قبل  ومنا�سباتنا 

ال�سهباء الحالل. 

اإلى  اأ�سفاري  اأولى  في  معي  �سحبت  ولقد 

طوال  اأعاقرها  لكي  والدلة  القهوة  هامبورج 

النهار، ول اأغفو اإل على اآخر فناجينها قبل اأن 

اأعرف هامبورج المجنونة مثلي بهذه ال�سهباء، 

تعري�سة  مائة  ومقهى  مقهى  بين  تقيم  والتي 

فالأتراك  الفناجين،  وحداء  الدلل  لنداء 

اأن  بعد  ال�سنين،  بع�سرات  اإليها  �سبقوني 

جاءوها بدللهم ومقاليهم وقهوتهم واأراجيلهم 

اإلى  ولينقلوا  الألمان  مع  المكان  ليقت�سموا 

العا�سمة الهاينزية اإرث ال�سالطين.  

الج�سر  العثمانية  اإمبراطوريتهم  �سكلت  لقد 

القهوة  حبيبات  عبرته  الذي  الأخ�سر 

ق�سور  مواقد  اإلى  باأثيوبيا  مزارعها  من 

الرايخ  بالط  اإلى  و�سول  الق�سطنطينية 

الألماني. 

واأينما يممت وجهي �سطر هامبورج حا�سرتني 

�سكلت  التي  ال�سمراء  الأثيوبية  هذه  حبيبات 

ي�ستفتحوا  لأن  النا�س  واأجبرت  العالم  �سلوك 

النهارات بالتحلق حول الجمر لتتحرق الأفواه 

د الدلل عرقا.  وتتف�سَّ

كان الوقت �سيفا حين دلفت البلدة لأول مرة، 

اأخرجت كرا�سيها  وكانت مقاهي هامبورج قد 

حيوية  اإلى  ال�ستاء  مخادع  من  وطاولتها 

ال�سيف وال�سباب لت�سدق فيها مقولة ال�ساعر 

حا�سة  كل  »في  �سارتوريو�س  يواخيم  الألماني 

من الحوا�س ثمة رائحة ِللَّوز«. 

اأ�سناف  من  �سنف  عبق  الريح  حملت  وكلما 

رته طبقيا لفئة من الفئات.  القهوة ف�سَّ

ال�سيالنية  القهوة  عبق  الريح  حملت  فاإن 

قهوة  لعلها  قلُت  بالهيل  الم�سع�سعة  ال�سفراء 

قلت  البندق  واإن خالطها  المدينة،  والي  �سبلة 

لعل م�سدرها بيوت الأثرياء، واإن نثرت الريح 

بقهوة  بت�سنيفها  �سارعت  ومرارتها  احتراقها 

الع�ساق الذين تل�سعهم انتظارات المواعيد. 

جذور  عن  �سباي�سر�ستادت  �سجالت  اأ�ساأل 
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باأنها  ال�سجالت  القهوة مع هامبورج فتجيبني 

اإلى منت�سف القرن ال�ساد�س ع�سر واأنها  تعود 

و�سلتها بالتزامن مع فوران دلل هذه ال�سمراء 

في مواقد القارة الأوروبية. 

فاأقف  هامبورج  ميناء  بحارة  دفاتر   واأقلب 

المر  الرحيق  اأكواب  احت�سوا  اأنهم   على 

قهقهاتهم  وكتبت  البحر  دوار  به  وك�سروا 

افتتح  مقهى  اأول  في  للياب�سة  الو�سول  ن�سوة 

لأول  و  تجاور  واأنه   1677 عام  هامبورج  في 

وبحر  بالبلطيق  المو�سولة  البلدة  في  مرة 

من  ال�سفوة  يوؤمه  الذي  المقهى  ال�سمال 

النواخذة وال�سعراء والفنانين مع الحانة التي 

ت�سطخب بمن هبَّ ودبَّ . 

من  دنوُت  فقد  اأبوابها  من  توؤتى  البيوت  ولأن 

منتخب  عمدة  اأول  بيتر�سن  فريدريت�س  كارل 

واأفت�س  وقهوته  �سبلته  عن  اأ�ساأله  لهامبورج 

مقاهي  اأجمل  عن  قرنين  من  اأكثر  دفاتر  في 

المكان. 

مكتبه  ترك  بيتر�سن  فريدريت�س  كارل  اأن  اإل 

مطر  تحت  لي�سمخ  الزوار  وكر�سيه  الدافئ 

خر�سانية  قاعدة  فوق  ال�سيف  وحر  ال�ستاء 

ليراه الجميع وي�سافحه الجميع.  

لهذا  البلدية  اأقامته  الذي  التمثال  من  اأقترب 

للقانون  الدار�س  الهامبورجي  البرلماني 

ثالثة  هامبورج  اأهدى  والذي  هايدلبرج  في 

محافظين من عائلته بدءا به ومرورا بحفيده 

رودلف  بحفيده  وانتهاء  بيتر�سن  وليم  كارل 

بيتر�سن فاأبدو ق�سيرا جدا جدا جدا فخ�سيت 

اأن تتوه اأ�سئلتي ول ت�سلني اإجاباته. 

على  وقفت  يوم  �سيفا  كان  الزمن  اأن  اأذكر 

ر�سع  التي  البرونزية  الحروف  وكانت  ي�ساره 

الخر�سانية  القاعدة  على  المحافظ   ا�سم  بها 

ا�سطرب  ليلة  بعد  بالثلج  كتبت  وكاأنها  باردة 

اإلى  ال�سيف  الجو فانتقل فجاأة من لهب  فيها 

�سارعت  هامبورج  اأن  لدرجة  ال�ستاء  رع�سة 

بفتح خزائنها لت�ستعيد اأ�سمال البرد ما يجعل 

الت�ساوؤل عن فنجان بل�سعة الجمر له ما يبرره. 

الذي  كالبرونز  �سامتا  الوالي  اأو  العمدة  كان 

الحروب  ودخان  والبرد  ال�سداأ  عليه  تعاقب 

في  ي�سربها  اأنه  البلدية  حكايات  من  فعرفت 

من  الأر�سي  الدور  في  الراثهاو�س  مقهى 

على  يتردد  اأنه  كما  للمبنى  ال�سرقي  الطرف 

مقهى الدور الثالث لقاعة الماآدب بالبلدية في 

الن�سخة الأولى للمبنى القديم. 

في  مقهى  اأقدم  عن  يلح  بقي  ال�سوؤال  اأن  اإل 

الق�سرية  هذه  من  اأكثر  اأقترب  لكي  المدينة 

لي  وت�سنف  المدام  بكر  »تف�سح  التي 

را�سد  ال�سمائلي  ال�سيخ  يقول  كما  الفناجينا« 

بن عزيز الخ�سيبي فوجدت الإجابة في �سيرة 

العمودية  كر�سي  على  جل�س  الذي  المحافظ 

ا�سم  فاقترن  بيتر�سن  فريدريت�س  كارل  بعد 

هذا المحافظ بافتتاح اأقدم مقاهى هامبورج 

والذي ما يزال على حاله، وما تزال هامبورج 

اأزمنته  رحيق  الفناجين  مع  فيه  تحت�سي 

يوحنا  المحافظ  اإنه  نداماه  عطر   وتتنف�س 

حقل  من  ك�سلفه  القادم  مونكبارج  جورج 

القانون ومن نف�س جامعة هايدلبرج. 

في  الواقع  برن«  »مونكبارج  مقهى  اأدخل 

ينطقه  كما  اأو  منكبييرج  �سارع  منت�سف 

الهامبورجيون »منكبيك �سترا�سيه« ومعي مائة 

اأو�سحة المواقد على الدلل وح�سي�س  عام من 

الجمر على الأكواب. 

انزرع  اأن  منذ  هو  كما  المقهى  مبنى  يزال  ما 

في ال�سارع الذي يحمل ا�سم المحافظ الراحل 

بالم�سالت  الأ�سبه  وم�سلته  الروماني  ببنائه 

الطافحة  ونقو�سها  بر�سومها  الفرعونية 

بمنحوتات  لوجوه رجالت هامبورج واأعالمها.  

لوجه  بنحت  برن«  »مونكبارج  م�سلة   تنتهي 

له  تخليدا  مونكبارج  جورج  يوحنا  المحافظ 

ليبدو اأعلى من تمثال �سلفه. 
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اأو�سبلة  المقهى  يدخلون  وهم  الندامى  وعلى 

لمجد  القبعات  يرفعوا  اأن  الخوالي  الأيام 

المحافظ، بينما و�سع م�سمم المبنى في نهاية 

الم�سلة تمثال لأ�سد متوثب. 

القاعدة  فتت�سع  الم�سلة  اأ�سفل  في  اأما 

كبيرين  يونانيين  تمثالين  لتجمع  الخر�سانية 

يمينها  على  وامراأة  الم�سلة  ي�سار  على  لرجل 

وقد تحلال من الألب�سة. 

وينتهي التكوين الحجري بف�سقية ماء محاطة 

بجدول بن�سف دائرة ليجل�س عليه النا�س. 

المقهى  ومرافق  الهند�سي  التكوين  هذا  وبين 

والطاولت  الكرا�سي  فوقها  انت�سرت  باحة  تقع 

كتعري�سة لقهوة ال�سيف بينما الحمام يرفرف 

ليلتقط ما يجود به الندامى من قطع الب�سكويت 

ونثار الكعك. 

من  فتتكون  للمبنى  الداخلية  المرافق  اأما 

تكوين  من  جزءا  المطبخ  ويحتل  طابقين، 

الثاني  الطابق  خ�س�س  بينما  الأول  الطابق 

بعيدا  �سربها  يف�سلون  الذين  القهوة  لندامى 

عن ال�سخب وهدير مكائن »النبر�سو« وغيرها 

ال�ساخنة  الم�سروبات  تح�سير  اأجهزة  من 

والمثلجة. 

لقد زحف الأمريكيون على هذا المقهى الحالم 

النواخذة  وثقافة  الفايكنج  اإرث  ليختطفوا 

دباباتهم  بدخول  يكتفوا  لم  وكاأنهم  الألمان 

المنت�سرة �سارع منكبيك �سترا�سيه في خواتيم 

اإذللهم  في  فتمادوا  الثانية  العالمية  الحرب 

للروح الألمانية ودا�سوا على الكبرياء. 

دلل  تكن�س  الأمريكية  »�ستاربك�س«  وهاهي 

واأباريق هامبورج وتك�سر كل فناجينها وتطفئ 

الخ�سراء  الدانماركية  الحورية  لتعلق  المواقد 

�سعار مقاهي �ستاربك�س بين اأعمدة هرقل في 

مونكبارج  وليكون  الهامبورجية  الأيقونة  هذه 

برن بين 16 األف فرع ل�ستاربك�س حول العالم.  

اأجل�س مع الجال�سين في الأجواء التي تفر�سها 

�سل�سلة �ستاربك�س متلفعا البرودة ومعطفي. 

معطفي  من  اأخرجت  نزار  ق�سيدة  في  وكما 

من  ال�سكر  مثله  اأتناول  لم  ولكنني  الجريدة 

في  ب  اأذوِّ ولم  المكان،  في  الهائمات  اأمام 
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ما  اأتابع  ولم  ذوَّب،  كما  قطعتين  الفنجان 

اعترى الجال�سات من ال�سوق كما تابع، بل جئت 

القهوة،  وتاريخ  المبنى  عمر  لأ�ستعيد  وحيدا 

المعطف  �ساأحمل  للثمالت  ر�سفة  اآخر  وعند 

واأهيم وحيدا في الزحام. 

اأيقونة  على  بال�سيطرة  �ستاربك�س  تكتف  ولم 

المقهى  لتحتل  تمددت  بل  الألمانية  المقاهي 

ماركت«  »غان�س  ميدان  على  المطل  الآخر 

لتفر�س ثقافتها على مرتادي الميدان، ولتكون 

الندامى  على  التي  الق�سيدة  هي  خلطتها 

احت�ساءها مع الفناجين وهم يتابعون الغيمات 

الهامبورجي  ال�ساعر  راأ�س  فوق  الم�سافرة 

بين  ويتنقلون  لي�سنغ«  اأفرايم  الكبير »غوتهولد 

الرغوة والثمالت والمطر المت�سكب على اأناقة 

»غوتهولد اأفرايم لي�سنغ«. 

كما حا�سرت »�ستاربك�س« هامبورج بفرع ثالث 

مال�سق لمبنى فندق »الفيرمونت«. م�ستفتتحة 

طريق نيورر الممتد اإلى مبنى الكازينو ومحطة 

ديمتور والحديقة النباتية حيث اأغلقت البلدية 

هذا ال�سارع عن حركة ال�سيارات ليبقى تعري�سة 

هامبورج  فيه  وتقيم  الطلق  الهواء  لمقاهي 

�سوقها ال�سنوي من الأنتيكات.  

هناك  ل�ستاربك�س  الثالثة  الأفرع  هذه  وبين 

في  الأمريكية  ال�سل�سلة  اأفرع  من  الع�سرات 

و«األتونا«  »ونتاهود«  مثل  هامبورج  نواحي 

و«ال�سان باولي« و« ال�ستايندم« و« اأبندورف«. 

وتتيح هامبورج جل�سة قهوة حالمة عند نوافير 

حيث  بلومن«  اأون  »بالنتن  النباتية   الحديقة 

�سفحات  على  لالإت�سالت  برج  اأطول  ينعك�س 

بينما  �سموخا  للقهوة  فيعطي  الفناجين  

وتزاحم  الدراق  برائحة  المكان  ي�سطخب 

الزهر وحفيف ال�سجر والبط المتعب والنوافير 

الملونة. 

وقبل عام ون�سف العام من كتابة هذه ال�سطور 

اأ�سافت هامبورج �سرفة �سماوية اأخرى لبحيرة 

الألماني  ال�سمال  بهامبورج من  لتنتقل  األي�ستر 

حيث  والنم�سا  �سوي�سرا  بحيرات  �سفاف  اإلى 

ونف�س  البي�ساء  الأ�سرعة  ونف�س  الزرقة  نف�س 

الفونتينيه  �سرفة  فخلقت  الماء  مع  العناق 

جديدا  وملتقى  جديدة  وبحيرة  جديدة  مدينة 

مع  ليرقبوا  والفنانين  والع�ساق  لل�سعراء 

فناجين القهوة ال�سم�س الناع�سة وهي ت�سحب 

الكنائ�س  واأبراج  اليخوت  اأ�سرعة  من  �سالتها 

وهي تتماهى في غاللة الم�ساء والبحيرة وهي 

تخلع بردة النهار فتتجلبب بعباءة الليل. 

هامبورج  تبدو  الفونتنيه  من  اإطاللة   كل  ومع 

البحيرة  وتبدو  هنا،  ع�ساقها   تنتظر  اأخرى 

لت�ستوعب  مرة  كل  في  ات�ساعا  اأكثر  ال�ساحرة 

ي�سلي  مرة   كل  في  وال�سجر  اليخوت،  زفة 

فين�ست ع�ساق ال�سرفات لتهجداته التي  ت�سل 

اإلى حيث يجل�سون على الأرائك وتحتهم الماء 

وق�ساع  ال�سمراء  القهوة  واأكواب  وهامبورج 

الأي�سكريم وجمال ال�سيف. 

ولقد اختار مالك الفونتنيه موقعا ا�ستراتيجيا 

هامبورج  جامعة  بين  الواقعة  المنطقة   في 

الباذخ  الفندق  هذا  فاأقاموا  البحيرة  ومنتزه 

واأندية  الأمريكية  القن�سلية  مبنى  خط  على 

اليخوت ومقاهي البحيرة .

الأحدث  الإ�سافة  كانت  واإن  الفونتنيه  و�سرفة 

اإل أنها لي�ست الإطاللة الوحيدة على هامبورج 

المريديان  �سرفة  ت�سمخ  فقبالتها  ال�سماء  من 

الأعلى  اأنها  اإل  �سغرها  على  وهي  الزجاجية 

وتمتاز باإمكانية م�سامرة القهوة طوال ف�سول 

�سرفة  على عك�س  بالزجاج  مغلفة  لأنها  ال�سنة 

لأوقات  اإل  ت�سلح  ل  التي  المفتوحة  الفونتنيه 

ال�سحو في ال�سيف .
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محطة  وخلف  الفونتنيه  من  مقربة  وعلى 

الدامتور يوفر فندق رادي�سون �سا�س في طابقه 

رائحة  مع  اأخرى  اإطاللة  والع�سرين  ال�ساد�س 

القهوة وهي اأعلى بع�سرين طابقا من الفونتنيه 

اإل اأنها لي�ست بجمال زاوية الفونتنيه ول ببذخ 

المكان.

فاإن  بحيرتين  اإلى  تنق�سم  األي�ستر  بحيرة  ولأن 

بينما  اليخوت،  مرتع  هي  الكبيرة  البحيرة 

المدينة،  لو�سط  رئة  هي  ال�سغيرة   البحيرة 

و�سفافها  تتو�سطها  التي  النافورة  فاأ�سفت 

المزنرة بال�سجر جمال على هامبورج .

البحيرتين  بامتداد  ومقهى  مقهى  وبين 

المقاهي  ع�سرات  تمد  الأربع  ال�سفاف  ومن 

الحال  هو  كما  الماء  اإلى  الخ�سبية  من�ساتها 

مع مقهى »األك�س« الأ�سهر فمقهى ال�سفينة اإلى 

ال�سرق من البحيرة ال�سغيرة والتي تم تحويلها 

ثم  »بولندام«  ا�سم  تحت  ومقهى  مطعم  اإلى 

في  ويقابلهما  بولندام  �سرق  مر�سيد�س  مقهى 

ينزل  الذي  جنغفرن�ستينغ  نيور  مقهى  الغرب 

الجال�س  اأن  لدرجة  الماء  �سفحة  اإلى  برواده 

اإذا مد يده �سيتبلل وباإمكانه اأن يطعم البجعات 

الخبز والب�سكويت وهو يعبر القنطرة الخ�سبية 

ال�سيف  في  القهوة  تحلو  اإذ  للمقهى  المو�سلة 

بعد ق�سعة اأي�سكريم الفانيلال، فالمقهى يقفل  

وعري  ال�سقيع  م�ستبقا  الخريف  مع  اأبوابه 

ال�سجر ورمادية الماء. 

الفيرمونت  فندق  عن  المقهى  هذا  يف�سل  ول 

ال�سهير �سوى �سارع »نيور جنغفرن�ستينغ« الذي 

يحمل المقهى ا�سمه، فال تكتمل زيارة هامبورج 

الفيرمونت  اأرائك  على  قهوتها  احت�ساء  دون 

حيث رائحة العراقة وبقايا البذخ الألماني. 

والروؤ�ساء  الأمراء  الفندق  هذا  اإلى  ويفد 

يقيمون  قاعاته  وفي  والم�ساهير.   والأثرياء 



118

هـ
 ١٤

٤١
ي 

ثان
 ال

يع
 رب

م /
٢٠

١٩
بر 

سم
دي

حفالتهم، فكان ل بد للفيرمونت من اأن يذيب 

هذا الإرث في الدلل والفناجين. 

ورغم ارتفاع �سعره اإل اأن رومان�سية المكان كما 

وال�ستائر  بالخ�سب  الحيطان  ك�ساء  في  تتجلى 

على  المطلة  النوافذ  على  الحمراء  الحريرية 

الأ�سلية  اللوحات  اإلى  بالإ�سافة  البحيرة 

الكبيرة كتلك المعلقة في اأ�سهر متاخف العالم 

ت�سفي على المكان برجوازيته. 

كما وفرت المباني المجاورة للبحيرة ال�سغيرة 

اإطاللت اأخرى ل تقل جمال مثل اإطاللة »مول 

المول  هذا  يخ�س�س  حيث  هاو�س«  األي�ستر 

دوره الرابع للمطاعم والمقاهي ما يتيح جل�سة 

بهامبورج  مكان  اأرقى  في  بالقهوة  ا�ستمتاع  

الأل�ستر  اإطاللة  وبجوار  الأ�سعار،  وباأرخ�س 

هاو�س تنفتح �سرفة على الل�سان المائي الممتد 

البلدية  مبنى  باتجاه  ال�سغيرة  البحيرة  من 

واأجملها مقهى �سليبا ال�سوري الذي يقدم التمر 

الطحينية  الحلوى  جانب  اإلى  بالجوز  المح�سو 

»الره�س« مع فناجبن القهوة التركية. 

وتحته مبا�سرة واأقرب منه للماء مقهى »فلت« 

بدرجه الإ�سمنتي المميز كدرجات الح�سون. 

وبجوار هذه ال�سرفة هناك اإطاللة اليوروبا�ساج 

في  ماوؤه  يتماوج  ال�سابع  المحيط  مقهى  حيث 

الأكواب والفناجين. 

»مول  ال�سرق  جهة  البوروبا�ساج  ويال�سق 

على  اإطاللة  الرابع  دوره  يتيح  الذي  كا�ستاد« 

يقدم  الدور  هذا  ففي  »ثاليا«  م�سرح  �ساحة 

كا�ستاد القهوة في اأحد اأجمل مطاعم المدينة. 

جانب  فاإلى  الكبيرة  البحيرة  اإلى  وعودة 

هناك  والمريديان  الفونتنيه  فندقي  اإطاللتي 

مقاهي فندق الأطلنطك الذي يوؤمه الم�ساهير 

اأي�سا اإلى جانب �سل�سلة من المقاهي ومرا�سي 

وكازوت  كافيه   »براكا  مقهى  مثل  اليخوت 

الغرب  اإلى  وقبالتها  كافيه«  وروزي  كافيه 

المطعم  بين  يجمع  وهو  كافيه«  ترا�س  »رابين 

مجاديف  عند  الغروب  يحلو  حيث  والمقهى 

واأ�سرعة يخوته. 

واإلى �سمال �سارع الماركات تنت�سر �سل�سلة من 

الج�سور  على  وكذلك  الطلق  الهواء  مقاهي 

»فيون«  مقهى  مثل  القناطر  �سرفات  وعند 

الماريوت  ومقاهي  »كولمبا�سر«  ومقهى 

والتوفوتيل واأجنحة فرازر. 

مبنى  هناك  هامبورغ  مباني  اأحدث  وبين 

الأوبرا الذي ي�سم فندق الو�ست اإند وهو اأكثر 

ال�سرفات بذخا لع�ساق الموانئ بما يتيحه من  

بانوراما على البلدة. 

مطعمه  في  اأند  و�ست  يقدم  العلو  ذلك  ومن 

ومقهاه اأ�سول ال�سيافة الهمبورجية في القهوة 

وكاأن الجال�س مع فناجين القهوة يمخر عباب 

النهر عبر �سفينة عمالقة .

�سلم  عبر  اأند  و�ست  مقهى  اإلى  والو�سول 

كهربائي لعله   الأطول في العالم. 

كما اأن طوابق مبنى دير �سبيغل كبرى مجالت 

المدينة  على  واإطاللت  �سرفات  تمثل  اأوروبا  

من منطقة الميناء.

واأعود اإلى منكبيك �سترا�سيه حيث بارك حيات 
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بمدفاأته  المتميز  المقهى  في  ب�سيوفه  يحتفي 

الأباريق  من  ال�سيني  والطاقم  العريقة 

والأكواب والنكهة ال�ستثنائية لقهوته. 

للزائر دخول مقهى   �سيتاح  المبنى  نف�س  وفي 

»رونكاليه« باإك�س�سواراته الحمراء الدافئة وجوه 

الكال�سيكي كجزء من مبنى ليفنثهاو�س« الذي 

يتقا�سمه فندق بارك حياة و »مول اإينكوف«. 

»مول  بامتداد  مقاعده  »رونكاليه«  يوزع  حيث 

اإينكوف« فتختال نادلته بلبا�سهن العنابي وهن 

داخل  من  والأكواب  الأباريق  �سواني  يحملن 

منكبيك  �سجر  تحت  العطا�سى  اإلى  المبنى 

�سترا�سيه ومظالته. 

اأما لراغبي الخ�سو�سية فعليهم اجتياز مقاعد 

درج  عبر  الثاني  الطابق  اإلى   الطلق  الهواء 

يتعب العيون في نقو�س الدكورات الباذخة . 

من  الكثير  �سفحت  »رونكاليه«  كرا�سي  وعلى 

نهارات ال�سيف وكرعت الع�سرات من فناجين 

للتكوين  مقالتي  بالثمالت  لأكتب  القهوة 

برائحة المكان و�سخبه. 

الحارثي  حمد  بن  زاهر  بال�سيخ  التقيت  وهنا 

من  والتخفي  الهروب  ق�سة  �سرد  الذي 

عمان  في   1970 عام  قبل  الأمنية  المالحقة 

اإلى اأن نجح وتنف�س الحرية عند اآخر ر�سفة من 

اأغاريد  كتيبي  اأهديته  اأن  بعد  فودعته  فنجانه 

كانت  الأغاريد  �سكيك  فلعل  ومطرح،  لم�سقط 

بع�س محطات تخفيه وهروبه. 

 ولأن الميناء ر�سيف نزول كل �سيء فاإن القهوة 

على �سدارة مايتم اإنزاله، فمن هنا يبداأ النهر 

مقاهي  تقتن�س  ولذلك  المواقد،  اإلى  الأ�سود 

تقدم  وهي  الأولى  القطفة  الميناء  اأر�سفة 

قهوتها برائحة البحر والنواخذة واأبواق ال�سفن 

التي ت�سطر مياه نهر الألب. 

اإطاللة  الهافن  يوفر فندق  بعد خطوات  وعلى 

جل�سة  فتكون  للميناء  القديم  المبنى  على 

يتفح�سون  والندامى  ا�ستثنائية  القهوة 

م�سارات اأدخنة المراكب الداخلة والخارجة. 

واإلى جانب حي الميناء تنت�سر مقاهي الأ�سبان 

فتكون  الأوروبية  البحار  اأ�سياد  والبرتغاليين 

البحر  ملح  بطعم  البرتغالي  الحي  قهوة 

ورغواتها رغوة العوا�سف والزوابع.  

مطعم  البرتغالي  الحي  مطاعم  اأ�سهر  ومن 

زفر  فناجينه  تك�سر  حيث  ل�سبونة  ومقهى 

ال�سمك والقواقع وثمار البحر. 

اأما ع�ساق المتنزهات فباإمكانهم تناول القهوة 

ال�سمراء في »�ستاد بارك« حيث تغط�س ال�سم�س 

خلف �سنديان و�سف�ساف الغابة. 

»�سمر  مقهى  اإلى  النزول  باإمكانهم  اأن  كما 

تيرا�سين كافيه« لي�ساركوا المجدفين ليخوتهم 

بالتجديف بالمالعق المتوترة في ليل الأكواب. 

القهوة  جنون  عن  هامبورج  كنائ�س  تبتعد  ولم 

فلها مقاهيها المعطرة بال�سلوات والتراتيل. 

تعزم  والخا�سة  الحكومية  العيادات  وحتى 

مر�ساها على اأكواب من اإك�سير »النبر�سو«. اأو 

تدعهم يعت�سرون اأزرارها لت�سيل مطرا اأ�سود. 

مقهى  مجددا  لأدلف  بداأت  حيث  من  واأختم 

ومعي  الثمالت  بقايا  لأحت�سي  برن  مونكبارج 

فاأ�سبقه  والمقاهي  بالقهوة  المجنون  نزار 

بترديد رائعته كم�سك الختام :

جواري اتخذت مقعدها   

    كوعاء الورد في اطمئنانها

وكتاب �سارع في يدها       

  يح�سد الف�سلة من اإيمانها

يثب الفنجان من لهفته  

 في يدي �سوقا اإلى فنجانها

اآه من قبعة ال�سم�س التي     

   يلهث ال�سيف على خيطانها

جولة ال�سوء على ركبتها  

    زلزلت روحي من اأركانها

هي من فنجانها �ساربة     

      واأنا اأ�سرب من اأجفانها

ق�سة العينين ت�ستعبدني

 من راأى الأنجم في طوفانها

كلما حدقت فيها �سحكت   

     وتعرى الثلج في اأ�سنانها

�ساركيني قهوة ال�سبح .. 

ول   تدفني نف�سك في اأ�سجانها

اإنني جارك يا �سيدتي  

          والربى ت�ساأل عن جيرانها

من اأنا .. خلي ال�سوؤالت اأنا 

    لوحة تبحث عن األوانها

موعدا .. �سيدتي! وابت�سمت

     واأ�سارت لي اإلى عنوانها..

وتطلعت فلم األمح �سوى  

       طبعة الحمرة في فنجانها

————

كتبته بين اأكثر من �ستاء واأكثر 

من �سيف فالقهوة �سهباء كل الف�سول.
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معقل الذهب األبيض
صاللة
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من مانويل ماير
 تتمتع مدينة �ساللة باأهمية كبيرة على خريطة 

الواقعة  المدينة  تعد  حيث  العالمية؛  ال�سياحة 

في محافظة ظفار جنوب �سلطنة ُعمان معقال 

اإلى  الأبي�س،  بالذهب  يعرف  الذي  للبخور، 

الطبيعية  والمناظر  ال�ساحرة  ال�سواطئ  جانب 

حادا  �سكينا  العويد  اأحمد  ويحمل  الخالبة. 

للغاية، لدرجة اأنه يفتح به لحاء �سجرة اللبان 

قطعت  »اإذا  قائال:  اأحمد  وو�سح  الفور،  على 

اأخرى  مرة  ينمو  لن  اللحاء  فاإن  �سديد،  بعمق 

وتجف ال�سجرة«.

ال�سجرة  جذع  من  حليبي  راتنج  ويتدفق 

المو�سع  نف�س  من  ك�سطه  ويتم  ويت�سخم 

الثالثة  المرة  وفي  اأ�سبوع،  بعد  بال�سجرة 

الذي  الثمين،  الأوليبانوم  ال�سجرة  »تنزف« 

التمييز  ويتم  اللون،  فاتح  اللبان  با�سم  يعرف 

هنا بو�سوح بين اأربعة م�ستويات للجودة ح�سب 

اللون، بدءا من اللون البني الداكن مرورا بلون 

اللون  اإلى  و�سول  الم�سفر  والأبي�س  العنبر 

الراتنج  كان  وكلما  تقريبا.  ال�سفاف  الأخ�سر 

فاتح اللون، كان اأنقى وكان البخور اأكثر قيمة.  

تراث طبيعي عالمي

ويبداأ ح�ساد اللبان بين اآذار/مار�س وني�سان/

عدة  مدى  على  الح�ساد  عملية  وتمتد  اأبريل، 

»يعتبر  قائال:  العويد  اأحمد  ويفتخر  �سهور، 

اللبان«.  ل�سجرة  الأ�سلي  الموطن  دوكة  وادي 

وقد اأدرجت منظمة اليون�سكو خالل عام 2000 

الوادي الجاف الواقع في محافظة ظفار جنوب 

العالمي  الطبيعي  التراث  قائمة  على  ُعمان 

البخور  طريق  على  اأخرى  مواقع  جانب  اإلى 

الأ�سطوري.

الطبيعية  المحمية  اإدارة  العويد  اأحمد  ويتولى 

كلم   40 م�سافة  على  تقع  التي  اللبان،  ل�سجرة 

منتجع  باأنها  تمتاز  �ساللة،  مدينة  �سمال 

مجرى  في  وينمو  العطالت،  لق�ساء  �ساحلي 

من  فريد  نوع   5000 من  اأكثر  ال�سابق  النهر 

الحوجري  بخور  مثل  العربية،  البخور  اأ�سجار 

الملكي العماني، والذي يعتبر من اأنقى واأغلى 

اأنواع البخور في العالم.

ويجل�س التاجر اأحمد طه في بازاره في �ساللة 

يتمتع  كان  الذي  اللبان،  فوائد  عن  ويتحدث 

اأغلى من الذهب في الع�سور القديمة،  بقيمة 

عالوة  متجره،  في  ثقيلة  حلوة  رائحة  وتنت�سر 

على اأنه يقوم بحرق المزيد من الأنواع الأخرى 

من  جزءا  ذلك  يكون  وربما  البخور،  من 

ا�ستراتيجية البيع.

ويرتفع دخان البخور من اأمام المتاجر الأخرى 

في �سوق البخور، ويقع هذا البازار في المنطقة 
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البخور،  ومتحف  ال�سلطان  لق�سر  المجاورة 

البليد،  اأطالل  توجد  المنطقة  هذه  وخلف 

والتي كانت تعتبر بمثابة ميناء البخور القديم 

في �ساللة. وو�سح اأحمد طه اأن مزايا البخور 

بل  فح�سب،  الطيبة  الرائحة  على  تقت�سر  ل 

إنه يعمل على تهدئة الروح وتحفيزها، ويوجد 
موقد البخور في كل بيت عماني حتى إن بع�س 

لتنظيف  كعلكة  اللبان  ي�ستخدمون  الأ�سخا�س 

الأ�سنان.

حضارات قديمة
جنوب  من  البخور  اأنواع  ا�ستعمال  �ساع  وقد 

حيث  القديمة؛  الح�سارات  مختلف  في  ُعمان 

مزايا  والرومان  والفراعنة  الإغريق  عرف 

بقايا  على  العثور  تم  كما  العطرية،  الروائح 

وادي  في  اأمون  عنخ  توت  قبر  في  البخور 

والملك  نيرون  الإمبراطور  اأحب  كما  الملوك، 

�سليمان رائحة البخور.

محافظة  في  الواقعة  المنطقة  تطورت  وقد 

اأنواع  وا�ستهرت  القديمة  الع�سور  في  ظفار 

البخور  تقديم  يتم  كان  وقد  المختلفة،  اللبان 

فار�س  وبالد  وبابل  روما  معابد  في  لالآلهة 

وم�سر، وكان يطلق عليها ا�سم »دموع الآلهة«.

اأين  من  المعروف  من  يكن  لم  طويلة  ولفترة 

ياأتي البخور، ولكن قوافل الجمال كانت تحمل 

»الذهب الأبي�س« منذ 2000 عام قبل الميالد 

البخور  طريق  على  العربية  ظفار  منطقة  من 

الطريق  ثم  اليمن،  عبر  به  وتمر  الأ�سطوري 

التجاري على طول البحر الأحمر مرورا بمكة 

تتجه  ثم  الأردنية،  البتراء  ومدينة  المكرمة 

الرحلة اإلى دم�سق اأو اإلى الإ�سكندرية.

المنطقة  ازدهار  اإلى  البخور  تجارة  اأدت  وقد 

من  التجارة  هذه  اأ�سول  ظلت  ولقد  وثرائها، 

التجارة  تاأمين طريق  الأ�سرار لفترة طويلة مع 

جيدا، وفي البداية كان يتم جلب البخور من هذه 

القوافل  مدينة  تعتبر  التي  اأوبار،  اإلى  المنطقة 

وكانت  البخور،  طريق  على  النطالق  ونقطة 

الجمال  من  األفين  اإلى  ي�سل  ما  ت�سم  القافلة 

محملين بالتوابل والأحجار الكريمة والبخور.

ميناء البخور
التاريخية  �سمهرم  كانت  اأوبار  جانب  واإلى 

وقد  البخور،  طريق  على  انطالق  نقطة  تعتبر 

تمت اإعادة ترميم القلعة الكبيرة لهذه المدينة 

ال�ساحلية مع ميناء البخور »خور روري« خالل 

عام 2014، والذي ي�سهد على الأهمية ال�سابقة 

العوامل  اأهم  من  تعتبر  والتي  البخور،  لتجارة 

جانب  اإلى  حاليا  ظفار  لمحافظة  القت�سادية 

الن�ساط ال�سياحي بها.

�سنويا،  البخور  7000 طن من  اإنتاج  ويتم هنا 

وبطبيعة  العالم.  اأنحاء  جميع  في  بيعها  يتم 

اأجل  من  هنا  ال�سياح  معظم  ياأتي  الحال 

على  المطلة  الرملية  بال�سواطئ  ال�ستمتاع 

الجبلية  المناظر  و�سط  والتجول  العرب  بحر 

الخالبة.

المصدر: د.ب.أ
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تبلغ م�ساحة المحمية 22 كم مربع، وتمثل اأول 

المناطق ذات  الطبيعية في  للمحميات  نموذج 

المناخات ال�سحراوية الجافة في الأردن.

في  البرية  المحمية لالأحياء  اإن�ساء  تم 

البدايات كمركز اإعادة اإكثار، يهدف اإلى اإكثار 

عالميًا  المهددة  البرية  الحياة  اإدخال  واإعادة 

والمنقر�سة محليًا وتحديدًا »المها« العربي.

تعتبر المحمية موطنًا لمجموعة من الحيوانات 

النعام،  مثل  الأو�سط،  ال�سرق  في  النادرة 

خطر  عن  بعيدًا  البري،  والحمار  الغزلن 

)المناطق  الطبيعية  الموائل  وتدمير  ال�سيد 

المخ�س�سة لعي�س فئة معينة من الحيوانات( 

اللذان كادا يق�سيان عليها نهائيًا.

يوجد في المحمية 65 من المها العربي )اإحد 

البقريات(،  لف�سيلة  المنتمية  الظباء  اأنواع 

و40 من غزال الريم، و30 من الحمر البرية، 

الحبارة  طائر  لتع�سي�س  خا�سة  واأماكن 

)الحبري(.

كما تم ت�سجيل 93 نوعًا من الطيور المهاجرة 

المفتر�سة،  الحيوانات  من  اأنواع  و6  فيها، 

اأبرزها: الذئب الرمادي والثعلب الأحمر وابن 

الحيوانات  من  وغيرها  البرية،  والقطط  اآوى 

تم  الذي  »لو�سق«  كـ  الوجود  نادرة  الأخرى 

ت�سجيله في ت�سعينيات القرن الما�سي.

ويتواجد فيها اأي�سًا 18 نوعًا من الزواحف و6 

اأنواع من القوار�س، اإ�سافة لت�سجيل 195 نوعًا 

من النباتات.

مدير  يقول  لالأنا�سول،  خا�س  ت�سريح  وفي 

اأغلقت  اأ�سرف الحلح: »اإن المحمية  المحمية، 

عام  افتتاحها  واأعيد  �سنوات،  ع�سر  لمدة 

2017، بعد ا�ستحداثها من خالل اإقامة مركز 

للزوار، واإدخال العديد من البرامج الترفيهية 

لع�ساق الحياة البرية«.

ويتابع: »تم ا�ستحداث برنامج خا�س لرحالت 

الإفريقية،  ال�سفاري  يحاكي  ال�سفاري، 

وممرًا  الهوائية،  للدراجات  ممرًا  وخ�س�س 

يتيح  زوار  ومركز  الربيع،  فترة  خالل  للم�سي 

المتعلقة  المعلومات  كافة  على  الطالع  لهم 

والتنوع  فيها  الموجودة  والحيوانات  بالمحمية 

البيئي اأي�سًا«.

لإدارة  تتبع  »المحمية  اأن  اإلى  الحلح  ويلفت 

زاد  وقد  الطبيعة،  لحماية  الملكية  الجمعية 

عدد زورها العام الما�سي عن 10 اآلف  زائر 

من جن�سيات مختلفة«.

اإدارة المحمية تتيح مجاًل وا�سعًا  »اإن  ويو�سح 

منها  دعمًا  المنطقة،  لأبناء  خا�سة  لل�سياحة، 

واإيمانًا منها بحق المجتمع المحلي بال�ستفادة 

من وجود المحميات الطبيعة«.

وي�سير اأن المحمية تلعب دورًا مهما في التنمية 

وت�سجيع  فر�س عمل  المحلية، من خالل خلق 

تراثية  حرف  اإحياء  على  المحلي  المجتمع 

مركز  في  عر�سها  يتم  يدوية،  ومنتوجات 

الزوار التابع للمحمية.

منتظم  برنامج  خالل  من  »ن�سعى  وي�ستدرك: 

ال�سياحة  تن�سيط  اإلى  الجمعية،  اإدارة  به  تقوم 

اإن�ساء  عبر  الخدمات،  وتنويع  المحمية  في 

مخيم بيئي، ي�ستهدف محبي الطبيعة؛ لمراقبة 

الكواكب والنجوم والقبة ال�سماوية«.

المصدر: األناضول

سفاري إفريقية في محمية أردنية.. 
عشق الحياة البرية

قلب  في  عّمان،  �لعا�سمة  �سرق  متر�ت  كيلو   110 بعد  على 

لالأحياء  »�ل�سومري«  محمية  تقع  لالأردن،  �ل�سرقية  �ل�سحر�ء 

�لبرية، �لتي �تخذت ت�سميتها من و�ٍد قريب يحمل ذ�ت �ل�سم.

�لأوحد  �لعنو�ن  باتت   ،1975 عام  تاأ�س�ست  �لتي  »�ل�سومري« 

لع�ساق »�ل�سفاري«، و�لتي تحاكي في م�سمونها تلك �لإفريقية؛ 

للتمتع بم�ساهدة �لحيو�نات �لبرية و�ل�ستمتاع بالبر�ري.
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قصر هوا سونج هينج   :
عندما تزور ذلك الق�سر �سوف تتعجب بع�س 

الق�سور  بفخامة  مقارنة  �سغير  إنه  ال�سيء 

كان  حيث  موؤقتًا،  ق�سرا  كان  الأخرى،  فهو 

واأي�سا  الرحالت،  اأثناء  الملك  عنده  يتوقف 

كانت ت�ستخدمه العائلة المالكة اأثناء الحروب، 

الق�سر  بني  الحروب.  اأثناء  اأي�سا  ملجاأ  وكان 

فى  حكم  الذى  جو(  )جونغ  الملك  عهد  فى 

فترة )1776 اإلى 1800(، واأقام الملك )جونغ 

قصور كوريا الملكية ... 
شواهد الحروب واألباطرة

�إذ� كنت من �ل�سخ�سيات �لتى تتاأثر بالتاريخ �سريعًا وتحن للرجوع �إلى �لع�سور �لقديمة، 

و�أي�سا تحب �لكال�سيكيات، فاإن هذه �لمقالة �سوف ت�ساعدك على عي�س جميع �لأجو�ء 

�لتاريخية و�لمعمارية �ل�ساحرة لدى كوريا �لجنوبية، من جهة �سوف تنظر �إلى �لعالم 

�لقديم و�لتاريخ بنظرة مختلفة. لذلك ل تفوت تلك �لفر�سة بزيارة فاخرة جدً� للق�سور 

�لكورية �لملكية. ول تن�س �أن ت�سع فى �لعتبار �أن تلك �لعمارة �ل�ساحرة �زدهرت فى 

فى  �لر��سخة  �لأعمدة  �أهم  من  �لق�سور  تلك  وتعد  )�سيال(،  و�إي�سا  )جو�سون(  حقبة 

�لعمارة �لكورية �لتي كانت ل تمزج بالعمارة �ل�سينية ب�سكل �أو �آخر  .

رضوة خطاب )آسيا إن(

قبر  لزيارة  رحالته  خالل  هناك  اأي�سا  جو( 

اأعياد  حفالت  اأي�سا  فيه  يقام  وكان  والده، 

مرا�سم  وتقام  الملك.  باأم  الخا�سة  الميالد 

للق�سر  الأمامية  البوابة  اأمام  الملكى  الحر�س 

بداية  من  الأربعاء  اإلى  الأحد  من  اأ�سبوع  كل 

�سهر )اإبريل( اإلى �سهر )اأكتوبر(.

قصر كوريو  :
اعتبارك  فى  �سع  كوريو  لق�سر  زيارتك  عند 

قدمك،  به  ت�سع  الذي  المكان  هذا  اأن 

مملكة  لتقام  )كوريو(  مملكة  �سقطت  هنا 

)جو�سون( اآخر الممالك الكورية بعد خيانات 

وحروب دموية دامت عهودا بين الأ�سر بمملكة 

مملكة  تاريخ  على  تتعرف  )كوريو(.  و�سوف 

الق�سر  هذا  اإلي  زيارتك  خالل  من  )كوريو( 

بطريقة تف�سيلية ودقيقة .

بني هذا الق�سر فى حقبة )كوريو( كما ذكرنا 
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فى الفترة من  )918- اإلي 1392( وكان على 

اأن  بعد  جانجوادو،  بجزيرة  الأ�سفر  البحر 

لجاأت اإليه العائلة المالكة هناك خالل غزوات 

اأن  ع�سر.  وبعد  الثالث  القرن  في  المنغوليين 

اإلى  اأخرى  مرة  انتقلوا  الغزوات  تلك  خمدت 

وتم  )جو�سون(،  لمملكة  الملكية  العا�سمة 

بنيت  الحكومة  ولكن  الق�سر،  ذلك  تدمير 

)كوريو(  ق�سر  موقع  على  اآخر  موؤقتـــا  ق�سرًا 

الغارة  اأثناء  وحرقه  نهبه  تم  ولكن  القديم، 

البحرية الفرن�سية فى عام )1866(، اإل اأنه تم 

ترميمه مع بع�س الق�سورفى فترة ال�سبعينيات.  

قصر بان وال سونج   
كان  التى  القديمة  القلعة  بموقع  يوجد  كان 

وكان  �سيال،  ملوك  ق�سور  لحتواء  ت�ستخدم 

)جيونج  فى  �سونج(  وال  )بان  ق�سر  يوجد 

من  تعد  التي  )�سيال(،  مملكة  عا�سمة  جو( 

من  )57  الفترة  فى  الكورية  الممالك  اأقدم 

كانت  اإذا  ت�ستعجب  ول   .) م  اإلى  935   - ق.م 

ال�سيء،  بع�س  بدائية  الق�سور  لتلك  العمارة 

حيث  ال�سينية  العمارة  تتبع  كانت  لأنها  ذلك 

الق�سر.  وداخلها  للقلعة  الم�ستطيل  ال�سكل 

اأحدثته  الذى  التقدم  بعد  اأن  المعروف  ومن 

العمارة  فى الق�سور الكورية تم ال�ستغناء عن 

اعتمده  الذى  الم�ستطيل  القديم  ال�سكل  ذلك 

ال�سينون في عمارتهم القديمة.  ويترجم ا�سم 

وكانت  القمر(.  )قلعة هالل  اإلي  الق�سر  هذا 

مملكة )�سيال( ت�ستهر بالقالع اأو الق�سور ذات 

الحربية  المملكة  تلك  لطبيعة  نظرا  الح�سون 

التي تعد اأقوى الحقب ذات الطبيعية الع�سكرية 

والحربية  فى تاريخ كوريا .

 قصر سا بي  
بالرغم من اختفاء العديد من الق�سور الرائعة 

من  تعد  التى  جي(  )بايك  مملكة  ع�سر  فى 

 ،) 660م   - ق.م   18( الكورية  الممالك  اأقدم 

اإل اأنه يمكنك زيارة ذلك الق�سر لتمر بتجربة 

عظيمة للفن المعمارى الكورى الرائع.  ويوجد 

الق�سر فى اأكبر منتزه تاريخى ثقافى فى كوريا 

طابقين،  من  قاعة  به  والق�سر  جي«.  »بايك 

اأثناء  القاعة  تلك  فى  الملك  يوجد  كان  حيث 

يلتقى  كان  وحيث  الكبرى،  الوطنية  الأحداث 

لهم  ويقيم  اآنذاك  الأجنبية  الدول  بمبعوثى 

الحتفالت .

ت�سمى  التى  العر�س  وقاعة  الق�سر  ترميم  وتم 

قاعة  اأقدم  تعد  التي  جون(  جونغ  )ميونج 

اإلي  تاريخها  ويرجع  بكوريا،  موجودة  عر�س 

عام  )1616(، وتوجد بالق�سر حديقة خلفية 

اليابانيون  اأن�ساأها  مياه  بركة  مثل  مرافق  لها 

الطراز  على  منزل  واأي�سا   )1907( عام  فى 

الفيكتوري.

قصر دكسو
الق�سور  اأهم  من  واحد  هو  دوك�سو  ق�سر 

�سيول.  مدينة  في  الموجودة  الكبرى  الخم�سة 

ا�ستخدم الق�سر من قبل اأ�سرة )اإي( الملكية 

من  وبالقرب  جو�سون(.  )مملكة  عهد  خالل 

العظيم،  �سيجونغ  للملك  تمثال  يوجد  الق�سر 

الوطني  الفن  ومتحف  الغابات،  من  وحديقة 

)دك�سو(  ق�سر  وكان  المدينة.  قاعة  ومحطة 

ح�سن  اآنذاك.  ومن  رائعًا  م�سكنًا  يعتبر 

مثل  للحريق  ال�سرح  ذلك  يتعر�س  لم  الحظ  

عام  اليابانى  الحتالل  اأثناء  الق�سور  باقى 

)1592(. وتم ا�سترجاع الق�سر من يد الغزاة 

اليابانين فى عام )1608( بعد اأن توج الو�سي 

  .)1611( عام  بالق�سر  جو(  )�سون  الملك 

ثانويًا،  ق�سرًا  عامًا   270 لمدة  الق�سر  وكان 

ولكن فى عام )1907( اأجبر الأمبراطور )جو 

جونغ( للتخلي عن العر�س من قبل اليابانيين، 

اإل اأنه رف�س وبقي حتى موته فى ق�سر د�سكو 

اأهم  من  الق�سر  هذا  وكان   .)1919( عام 

الكوري.  التاريخ  فى  ذكرها  تم  التى  الق�سور 

وقد خ�سع للعديد من التهديدات والح�سارات 

طوال الوقت، نظرا لمكانته ووقوعه و�سط قلب 

من  ال�سرقي   الجانب  فى  المدينة.  ويوجد   

في  اإن�ساوؤها  تم  وحدائق  اأفنية  اأي�سا  الق�سر 

للق�سر  القاعات  اأبرز  ومن   .)1910( عام 

قاعة )�سوك جو جونغ( الم�سيدة على الطراز 

حاليًا  القاعة  تلك  وت�ستخدم  البريطانى، 

ما  كل  ويعر�س  الق�سر  يخدم  لالآثار  كمتحف 

يخ�س اإمبراطورية )داى هان(.
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وال�سكون،  الغياَب  فيِك  واأع�سُق  جدًا  ِحبُِّك 
ُ
اأ

ولن اأنفك م�ستجديا منك النعتاق من �سمتك 

بل  الدهر،  كل  لزمك  الذي  والوجوم  المطبق 

اأن  رحيل  كل  ووقت  َفِر  ال�سَّ ِعْنَد  وَي�ْسَتْهِوينِي 

اأكتب اإليِك واأقراأ عنِك واأتاأمل في ق�ستِك التي 

الذي  الق�سير،  زمني  في  تنتهي  األ  لها  ر  ُقدِّ

م�سَى منه ما م�سَى وبقَي منه ما بقي .

اإلَى  لُّ  َت�سَ حياِتَنا  فيِ  كثيرٌة  ق�س�ٌس  ثمَة     

�سٍ وِحَكاَياٍت يتناقُلَها الناَّ�ُس  الأبِد مجرَد ِق�سَ

تختلُف  ولكنها  القديمِة،  والأزقِة  الَحاراِت  فِي 

�ستبقَى  التي  القديمِة  ق�سِتنَا  عن  َوقالبًا  َقلبًا 

المَبعثَرِة،   الأْدَراِج  ي  اأقا�سِ وفِي  الن�سياِن  َطيَّ 

 الأورَاِق المهترئِة .
ِ
 باأْكوام

ٍ
َتلتِحُف ُكلَّ يوم

ال�سابرَة   نف�سَي  به  واأعزي  اإليِه،  اأِثُق  الذي  اإنَّ 

اآلف  الآَخرين..  عن  مختلفٌة  حكايٌة  باأنِك 

الب�سر الذيَن امتالأْت بِهم الكتُب والمخطوطاُت 

اأحبها  التي  يبُة  الطَّ الروُح  لأنِك  البائ�سُة، 

و�ساأهلك  فيها ع�سقا وهياما،، لي�س لأن روحك 

قد مالأتني ُمْنُذ َزَمنٍ َبعيٍد باإح�َسا�ٍس لم اأدركه 

كل  في  ت�سعرني  التي  الغريبة  للقوة  ولكن  بعد 

لحظة باأنك الكائن الوحيد الذي يعرفني وُخلق 

يتعهدني  لي  خال�سا  ملكا  ليكون  اأجلي  من 

يكتبها: سعيد بن خلفان النعماني

بع�َس  ت�سدقي  لن  ربما  وحركتي،  �سكوني  في 

اأكثر من  حِت  رَّ �سَ باأنك  واذكر  كله  او   كالمي 

مرة عن هذا ال�سعور، ولكن الحقيقة هي التي 

والت�سديق  الثقة  فاأرجوك  دائما،  لك  اأقولها 

حتى ل تغادرني الروُح التي ظلت توؤان�سني اإلى 

الأبد .

اإحدى  �سيراز  من  اإليِك  اأكتب  المرة  هذه  في 

قراأُت  التي  المدينة  الجميلة، هذه  اإيران  مدن 

 - الكل�ستان  وا�ستهوتني..  الكثير  ال�سيء  عنها 

حديقة الورد -  التي اأفرد لها �سعدي ال�سيرازي 

اأنت  باأنِك  قلُت  اإذا  اأبالغ  ولن  خا�سا،  ديوانا 

منذ  �سعدي  به  تغنى  الذي  والورد  الحديقة 

�سنوات بعيدة . اأكتب اإليِك.. واأنِت معي،  وكم 

كنت اأود مرافقتك ج�سًدا وروحا ل ينف�سالن، 

لتلتقي معي ل تفارقني  ُوِلَدت  التي  لأن روحك 

دائما.

    ُيعبر تخت جم�سيد -  كما ي�سمى بالفار�سية-  

اأي  �سنة،   2500 عمرها  قديمة  ق�سية  عن 

اإذا  الب�سر،  من  جيال   50 اأعمار  يقارب  ما 

ح�سبِت اأن الجيل الب�سري الواحد ل يزيد على 

خم�سين عاما كمتو�سط ح�سابي ب�سيط، ويعني 

اأن ترد  اأن هذه الق�سية بداأت قبل  اأي�سا  ذلك 

اأنفا�س  فيها  وتبعُث  الدنيا  هذه  اإلى  اأج�ساُدنا 

هذه  اإلى  واأرواحنا  اأج�سادنا  جاءت  الحياة، 

الدنيا  حديثا، ولكنها في علم اهلل تعالى ظلت 

دورها  بانتظار  ما  مكان  في  مخزنة  اأرواحًا 

منه  ولتخرج  الحية  الكائنات  عالم  لدخول 

جبرا الى عالم اآخر.

ان تخت جم�سيد ويق�سدون به عر�س اأو  ق�سر 

ل  وَحوَّ البالد،  هذه  وَحَكم  ر  َعمَّ الذي  جم�سيد 

فارهة..  وم�ساكن  بيوت  الى  ال�سماء  الجبال 

فاإنني  العين،  راأي  التخت  هذا  تري  لم  ولأنِك 

البناء  في  روعة  فهو  ال�سريع،  الو�سف  اأحاول 

بنيت  التي  ال�سخرية  والهياكل  والت�سميم، 

ونق�ست بها �سورهم واأ�سكالهم باقية اإلينا بعد 

2500 �سنة منذ نق�سها وحفرها و�َسكـِّها لتكون 

عملًة تاريخية لالآتين من بعدهم.

المنقو�سة  الجبال  تلك  و�سط  اأتجول  واأنا     

ا�ستح�سر �سكل ج�سدك الطاهر النقي وروحك 

الغالية التي تحتويه بكل لطف وحنان ..وتطير 

التي  الروح  هي  تلك  البعيدة..  الآفاق  الى  به 

�سدر  اأن  منذ  ج�سمي  كل  ثنايا  بين  اأحملها 

هذا  مقتنيات  �سمن  اأكون  باأن  علّي  الحكم 

مرارا  ال�ستح�سار  ذلك  حاولت  لقد  الكون، 

مسافر قمن
ورا

أ

الحديقة و الورد
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تقف  اأتحملها  ل  التي  الحقيقة  ولكن  وتكرارا، 

ال�ستحالة  فنظام  با�ستمرار،  وجهي  اأمام 

البعيد  و�سنن الكون تقت�سي ال يلتقي ج�سُدك 

نكرًة  جئنا  ولأننا  لروحي  المرافقة  بروحِك 

الى هذا العالم ال عند اأهلنا المعدودين فاإننا 

نع لنا تختا ول  �سنذهب نكرًة مرًة اأخرى ول ُي�سْ

ب�سور  ي�سج  �سوف  العالم  لأن  ل�سورنا،  نق�سا 

ا�ستدعاء  بال  ياأتون  الذين  الماليين  ونقو�س 

التي  فحياتنا  وداع،  بال  يوم  كل  في  ويذهبون 

وحلما  خيال  اإل  تعدو  ل  باأج�سادنا  نعي�سها 

جميال اأو قبيحا �سويعات ب�سيطة.

الحياة  اأهمية  عن  تعبيرا  كان  جم�سيد  تخت 

الفناء  بعدم  اأهلها  واعتقاد  وبقائها  وجمالها 

وال�سكون الأبدي بين ال�سخور.. تلك ال�سخور 

التي لم تتحدث عنهم لأنها �سماء ل ي�ستهويها 

معرفة ما يقول الآخرون، ولأنها اأي�سا بكماء ل 

ليعبر عنها  تنطق ب�سيء فتقف جامدة �ساكنة 

الزائرون والباحثون عن الآثار .

في تلك البالد التي زرتها.. هنالك تخت اآخر 

الفناء  رائحة  منه  ت�سم  رائع،  م�سيد  وق�سر 

المعروف  الق�سر  هذا  بعيد..  من  والهالك 

بنق�س ر�ستم غاية في الإبداع الإن�ساني، الذي 

�سورة  ر�سم  الزمن  ذلك  نقا�سو  فيه  حاول 

ل�سورة  ال�سحاب  يطاول  بكبرياء  مختلفة 

الهالك والموت.

ما  الى  ال�سامخ  الجبل  ذلك  اأركان  عت  ُقطِّ

نعرفها،  التي  والح�سون  القالِع  بوابات  ي�سبه 

فكانت تلك البوابات المرتفعة بثباتها المتقنة 

ي�سم  ل  بارتفاعها،  الم�ستقيمة  باأعمدتها 

والأمراء  الملوك  اأولئك  رفات  �سوى  داخلها 

كما  �سنة   2500 بـ  ولدتنا  قبل  عا�سوا  الذين 

يذكر الموؤرخون..

�سلبة  �سخورَا  الفانية  الأج�ساد  تلك  اأودعت 

الجباُل  ُتدك  يوم  تعالى  اهلل  باأمر  اإل  تفنى  ل 

التي  ال�سحاب  ي�سبه  ما  اإلى  وتتحول  دكًا، 

ذلك  البعيدة..   الأجواء  في  الرياُح  ُتـطيـُّره 

تقرئين  واأنِت  الآن  اأظنك  عزيزتي،  يا  حالهم 

مائية  �سورًة  تر�سميَن  المبعثرة  الأ�سطر  هذه 

ل  ولكن  المندثرة  الرفات  وتلك  الجبل  لهذا 

عن  لنا  تبحثي  ول  تختًا  ول  نق�سًا  لنا  تر�سمي 

فاأنِت ل  قبورنا..  ليحتوي  �سامخ  جبل �سخري 

تع�سقي الموت واأهله مثلما يطلبه الكثيرون من 

قبلنا ومن بعدنا.

َمْن يمجد حياتنا  اأمرنا �سهل للغاية، ولكن  اإن 

واأ�سكالنا  �سخو�سنا  يذكر  ومن  الرحيل؟!  بعد 

حتى  ت�سع  ل  �سيقة  حفر  في  تد�س  عندما 

يبكون  .إنهم  ذكرياتنا.؟!  من  ب�سيط  لمقدار 

ق�سير،  لزمن  ماآثرنا  ويذكرون  طويال  علينا 

بعد  وحديثا  معرفه  بعد  نكرًة  بعدها  ن�سبح 

�سمت وخيال بعد واقع،هكذا �ستكون المعاملة 

ول اأظن اأكثر من ذلك من �سي.

احتوى  الذي  والتخت  ال�سخرية  النقو�س  هذه 

ل  مثلنا،  ب�سر  �سنعه  جبل،  من  اأكثر  على 

بناق�سي  تعريفنا  اأ�سحابها  ي�ساأ  ولم  نعرفهم 

ال�سخور وحافري التخوت، هكذا هي الحياة، 

واندثرت  واأ�سماوؤهم  عظمائهم   ر�سوم  بقيت 

اأج�ساد الناق�سين وتوقيعاتهم..عندما تذهبين 

ج�سدا وروحا الى تلك الأمكنة �سوف تتذكرين 

التاريخ  معنى  كان  كم  وتعرفين  الأ�سطر  هذه 

الذي يجمعنا منذ القدم.

كثيٌر  عددهم  كان  هذه  رحلتي  في  النا�س  اإن 

اأهلها  اأو  وال�سائحين  الم�سافرين  من  جدًا 

الجماَل في  تعالى  الذين وهبهم اهلل  الطيبين 

�سئِت،  كما  �سيء  كل  عن  وتحدثي  �سيء..  كل 

وت�سوري ال�سيَء على اأبعد الخيال.

بينهم  اأم�سي  كنت  الزحام  ذلك  و�سط  ولكن 

لي�س  الوجوه..  بع�س  متفح�سا  �ساكنا  �ساكتا 

اأن  مخافة  ولكن  بينهم  عنِك  اأبحث  لأنني 

لي�ست  اأج�ساد  على  الجميلة  �سورتك  ترت�سم 

جديرٌة بحملها.

المتجمدة..  �سبيدان  جبال  �سميم  في 

بالبيا�س..كنِت  والملتحفة  بالثلج  الم�سطحة 

يجمعنا  فالبيا�س    - كالعادة   - رفيقة  معي 

نعي�سه  الذي  الأبي�س  اللون  اإنه  با�ستمرار.. 

ونهرب منه في كل لحظة، لون يعبر عن النهاية 

التي نم�سي اليها في كل خفقة.. ولكنني كنت 

والطرق  الجبال  ان  مع  العميق  بالدفء  ا�سعر 

حتى  ال�سميك..  بالثلج  مغطاة  والمنحدرات 

الأبي�س  �ستاره  اأ�سدل  الذي  الكثيف  ال�سحاب 

على الكون، كان نا�سع البيا�س وتت�ساقط منه 

ثلجية..  مائية  قطرات  والأخرى  الفينة  بين 

ن�سميها البرد.

كنت حينها اأ�سعر بدفء اأنفا�سك التي تبعث في 

كامل ج�سدي �سخونة الحياة وحرارة الأنتظار.
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حسن المطروشي

تاأملت مليا في قول فريدريك �سيلر: )لتكن وفيًا لأحالم 

�سباي  لحلمي  وفيا  اأكون  اأن  جاهدا  وحاولت  �سباك(، 

ولي�س  و�سجاعة،  جراأة  يتطلب  ل  حلم  وهو  الوحيد، 

المتنبي  كاأحالم  ولي�س  وال�سعراء،  الع�ساق  كاأحالم 

بالخالفة والولية، ولي�ست كاأحالم الفال�سفة كما ذكرها 

�سالمة مو�سى في كتابه )اأحالم الفال�سفة(.

يقاتل  ول  كر�سيه،  على  اأحدا  ينازع  ل  ب�سيط  حلم  اإنه 

اأحدا على حبيبته، ول يتو�سل اأحدا من اأجل ماله، ومن 

اأبوح به بكل جراأة دون اأن يتوج�س اأحد  هنا يمكنني اأن 

وعلى  مجده.  اأحدا  اأ�سلب  اأن  اأريد  ل  لأنني  مني،  خيفة 

كل حال فمجرد الحلم ل ي�سكل خطرا على اأحد، ولكن 

كما قال راجي الراعي: )ل يجروؤ بع�س النا�س اأن يكونوا 

ملوكا حتى في اأحالمهم(.

لقد حلمت طيلة عمري باأن اأكون طائرا، لي قدرة الطيور 

على التحليق والطيران في الف�ساء .. اأحط من غ�سن 

اأ�سعة  اأخترق   .. الغيوم  بين  اأ�سبح   .. اآخر  غ�سن  اإلى 

ال�سم�س الدافئة .. اأنظر اإلى العالم واأتاأمل الأحياء من 

وال�سحاري  المحيطات  فوق  اأطير   .. ال�ساهقة  الأعالي 

والغابات والحقول البعيدة .. اأهاجر لل�سواطئ والخلجان 

والف�سول  الموا�سم  اأتتبع   .. النائية  والجزر  والقارات 

واأعانق الرياح واأ�ستحم بالأمطار .. اأبيت فوق الأغ�سان 

 .. الك�سول  ا�ستيقاظها  في  ال�سم�س  مخدع  اإلى  واأت�سلل 

في  عاليا  �سوتي  واأطلق  تامة،  بحرية  اأنا�سيدي  اأبتكر 

الأعلى  الملكوت  �سوى  راأ�سي  فوق  �سيء  ل   .. �سماء اهلل 

وتقاليده  وعاداته  وقيوده  الإن�سان  عقد  من  اأتحرر   ..

وو�ساياه و�سرائعه و�سلطاته.

اأرقى درجات  اأن تكون في  اأن تكون طائرا هو  اإن معنى 

المخلوقات حرية وانطالقا، وهذا على نقي�س الإن�سان تماما!

قديما،  ب�سريا  َهّما  وتحقيقها  الأحالم  هاج�س  �سكل  لقد 

الق�س�س  من  الكثير  الإن�سانية  الأدبيات  ابتكرت  ولذلك 

والأ�ساطير والتي تنف�س عن الإن�سان هذا الهاج�س العظيم، 

ففي المثيولوجيا الإغريقية اأن راعيا كان يرعى الغنم فهطلت 

المرعى  في  وحدثت  الرياح  وع�سفت  المرعى  في  الأمطار 

هزة عظيمة اأحدثت هوة عميقة، فنزل الراعي اإلى قعر هذه 

لال�ستغراب،  تدعو  كثيرة  اأ�سياء  وجد  وهنا  متعجبا،  الهوة 

يرقد  بقليل  الإن�سان  من  اأكبر  ميتا  كائنا  وجد  اأنه  ومنها 

في  وثقوب  فتحات  له  اأجوف،  نحا�سي  ح�سان  جوف  في 

وقد  الح�سان.  جوف  في  ما  على  الراعي  منها  يطل  جنبه 

وجد الراعي في اأحد اأ�سابع الكائن الميت خاتما من ذهب 

فاأخذه وخرج. وقد لحظ الراعي اأنه حين يدير ظهر الخاتم 

اإلى باطن الكف يختفي لب�س الخاتم. وحدث اأن ذهب هذا 

يتبعونها  �سهرية  لعادة  وفقا  الملك  اإلى  الرعاة  مع  الراعي 

حيث يعر�سون عليه اأحوال ما�سيتهم ومعاي�سهم. وحين و�سل 

الراعي اإلى الق�سر راود الملكة وخطط معها مكيدة تخل�س 

على �سوئها من الملك فقتله وا�ستولى على عر�سه!

مع  للت�سالح  محاولت  اإل  لي�ست  الق�س�س  هذه  مثل  اإن 

اإلى  تتطلع  وهي  الب�سرية  بها  تت�سلى  المنال،  بعيدة  اأحالم 

اأحالمها الهاربة!
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 قال �ساعُرهْم: يا رفاُق، 

ْبقى 
َ
ّما اأنا ف�ساأ

َ
 فاأ

كما اأْنَجَبْتني الطبيعُة .. طائْر!
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