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ارتدادا اإلى اأول تخوم الذاكرة، كم تبدو اأرقام ال�صنوات بعيدة حيث الو�صول اإلى اأطرافها 

الزمن،  حركة  اأمام  �صغارا  نبدو  وكم  ال�صقوط،  من  عليه  نخ�صى  عمر  من  المنال  بعيد 

�صريعا،  تعبرنا  الأيام  واأن  دقائق،  اأ�صبحت  ال�صاعات  اإن  فنقول  معا�صمنا،  فوق  يتمّدد 

الج�صر فوق مياه هادرة، تعبر من اأ�صفله ول يكترث اإل بال�صفتين، ميالد وموت.. كاأنما 

الج�صر لم يعد بتما�صكه الأول، واأن ما يمّر فوقه اأو اأ�صفله يوهنه، فيكاد يت�صاقط.

قبل حين من العمر، من الدهر، من الأيام..

كّنا �صغارا، كعادة الب�صر الذين ي�صعرون باأنهم كانوا جميعا �صغارا، واأنهم كبروا اأكثر مّما 

ينبغي، واأنهم ما�صون اإلى حيث ل يريدون، واأن فوا�صل ل تح�صى تتعب مفا�صلهم، واأّن 

التكرار، ويزهق  تفا�صيل غير لزمة ترهق هوام�ش حياتهم، فكيف بمتنها الذي يرهقه 

روحه الملل.

كنا نلتحف بال�صنين، نتدثر بها، ونقول اإن ذلك بعيد، اإن الألفية لي�صت زاحفة كما يرّوج 

لها فتبدو الأ�صفار رعبا، واأن عام 2000 يحتاج اإلى زمن اإ�صافي لنلحق بركبه، حتى اإذا 

حانت �صاعة 1999 بت�صعاتها الثالث خ�صينا اأن يكون نهاية العالم، فالأ�صفار المت�صابكة 

والقادمة �صتربك حتى المفاعالت النووية، واأن حوا�صيب الدنيا �صتغلق ح�صاباتها..

كنا، نعم كنا، و »ليت اأّنا لم نكن« فاإذا بالأرقام تتكاثر فوق قدرتنا على احتمال الزحام، 

وقد دخلنا ح�صابات روؤية »2020« ثم اأخرجونا منها قبل اأن يحين اأوان الرقم الجميل اإلى 

رقم تال، نراه بعيدا، ويرونه قريبا، هناك روؤية 2040 من يعي�ش؟

وهذا 2020 يختال بيننا بتنا�صقه واأناقته، فقد اأ�صعفنا العمر قليال لن�صل اإلى هذا الرقم 

اأرقامه  كتابة  اعتياد  وعلينا  بيننا،  �صكن  بالأحرى  اأو  قريبا،  فاأ�صحى  »بعيدا«  كان  وقد 

كاملة، ل يكفي اأن نكتب »20« كما اعتدنا قبل الألفية اأن نكتفي باآخر رقمين على اليمين..

الأربعينية،  الروؤية  لنرى  الما�صي،  القرن  من  القادمون  نحن  العمر،  �صي�صعفنا  وربما 

وحينها �صننظر في خرائطنا ال�صبعينية لنبحث في العمر عن عمر، وفي الزمن عن زمن، 

ونفت�ش في �صاعة الوقت عن وقتنا الذي عبر جّله، ولم يبق اإل فتاته الأخير، اإن بقي من 

رغيفنا �صيء لنتاأمل ذلك الفتات.

تكتبنا الحياة، ونكتبها..

ون�صّر على اأن ن�صرنا قادم ل محالة، مع اأن هزائم الحياة تبقى خرب�صاتها على حائط 

الروح، حيث اإن الزمن المن�صرب من الأج�صاد يتعب اأرواحنا، ويلقيها في غياهب التاأمل 

العميق، لما م�صى، من »الأكثر« ولما تبّقى من »الأقل«، وما هجع على ذواتنا من تعب، 

تنوء به الروح قبل الج�صد، ون�صتعيد، بمتعة، اأغانينا التي كانت، طفولتنا التي تباعدت، 

اأحالمنا، ما تحقق منها وما تبّخر، ما مكث من نافع، وما م�صى من زبد، ن�صائل الموجة 

عن اآخر مدى ت�صله على ال�صاحل، ون�صائل البحر كم بقي من الموج يدفعه اإلى �صواحلنا.. 

الرمل حتى  في�صلي  و�صالما،  بردًا  تلقيها  بن�صمات  اأو  الريح غ�صبا  ت�صوقها  باندفاعات 

تت�صاقط الذرات من جبهته نجوما!.

2020: العام البعيد

واأيقنت، اأنك ال�ساحل

يمتد، 

من اأق�سى الوردة، 

اإلى اأدنى الروح

وان�سحبت.. كياب�سة

فبانت �سوءة الموج

بين اأ�سابعنا، متباعدة، تودع.

محمد بن سيف الرحبي
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صورة الغالف: عبداهلل العبري

الغالف

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

جميع الحقوق القانونية المترتبة للغير.

كتّاب التكوين

شروط النشر:

١. أن تكون المادة الصحفية حصرية وغير منشورة سابقا.

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

٣. تدفع المجلة المكافآت للكتّاب الذين اتفقت معهم مسبقا. 

٤. ترسل المواد باسم رئيس التحرير عبر البريد اإللكتروني:

altakween2015@gmail.com

العدد: الواحد و الخم�سون

اإنه يناير، الخطوة الأولى في عام اآخر، يقال اإنه جديد، ونفت�ش في المفكرة 

اأن  التكوين في كل مرحلة، و�سغفنا  ال�سحفية عن الجديد لنقدمه لقراء 

نكون معهم، بما يحقق طموحنا، ويقترب مما يتوقعونه من هذه المجلة.

التي  التجارب  اإليهم،  ال�ستماع  رحلة  نوا�سل  الحياة  في  المنت�سرين  ومع 

مروا عليها ليقفوا بقوة من جديد، وفي هذا العدد يتحدث بدر الخرو�سي 

عن ق�سته مع حادث �سير مروع، ليولد من جديد، ومعه الدرو�ش والعبر التي 

عززت من محبته للحياة ليحقق فيها النجاح الذي ي�سبو اإليه.

ومن ال�ستطالعات التي نقدمها لقارئ التكوين في مفتتح العام الجديد ما 

يرويه �سياد من قريات عن تلك ال�سدمة الكهربائية لالأ�سماك، واأ�سبابها، 

مقتربين من المجتمع العماني، وما يعي�سه �سريحة منهم في عالقتهم بالبحر، 

كما هو ال�ساأن مع �سرد جانب من التاريخ العماني المت�سكل عبر طوابع البريد، 

من خالل حديث عن مراحل تطور الخدمات البريدية في ال�سلطنة.

من  جانبا  فن�ستعر�ش  ال�سهري،  ملفهم  عبر  »�سبابنا«  اأ�سوات  اإلى  ون�ستمع 

ابتكاراتهم، وهذه المرة مع »غرا�ش«، القالب الزراعي الذاتي، �سديق البيئة 

المدار�ش  اإحدى  من  اأخرى  ومواهب  النباتية،  ال�سدمة  م�سكلة  يحل  الذي 

العمانية، وما تتيحه لطلبتها من م�سارات للنجاح في الهوايات التي يحبونها، 

ونحاور اإحدى الفتيات التي يمكن القول اإنها خليط من الهند�سة المعمارية 

والفن، حيث الإبداع الجمالي ياأتي مع التفوق الدرا�سي المتخ�س�ش، فتقول 

نجوى البلو�سية: اتبع �سغفك لتزيد اإنتاجيتك في الحياة.

عن  ال�سيابي  �سالم  بن  حمود  الأ�ستاذ  يكتب  والفني  الثقافي  الملفين  وفي 

»القوة  العمانية  والق�سيدة  عمان«،  �سالطين  »ديوان  باعتباره  »ال�سعر« 

جواد  العربي،  الم�سرح  عمالقة  اأحد  نحاور  كما  الأزمان«،  عبر  الناعمة 

الأ�سدي، ليروي جانبا مهما من تجربته، وعن الغربة والغياب والعودة اإلى 

وطنه الأم العراق، حيث يعي�ش �سدمته الكبرى بم�سهد عراق اليوم.

وفي الملف ال�سياحي نحاور طبيب الأ�سنان اللبناني الذي ع�سق اأودية عمان 

ليبقى معها  الطبيعة،  اإلى  المدينة  اإجازة ممكنة يترك  وكهوفها، وفي كل 

عا�سقا مرتحال، يكت�سفها، ويقدم من خالل هذا الحوار درو�سا في الترحال 

و�سعوباته، وكيف يمكن التغلب عليها.

ومن التحقيقات ال�سياحية التي تروي جانبا من جمال عمان نن�سر تقريرا 

اإلى وادي ال�سحتن عبر قرية الحبنة،  عن »مندو�ش عمان« حيث الو�سول 

الذي يتطلب عبور مفترق طرق جبلي بين محافظتين.

هذه العناوين، ومجموعة اأخرى تجدونها في مجلتكم التكوين، عبر اأبوابها 

المعتادة، ومقالتها التي يطرح اأفكارها مجموعة من الكّتاب المتخ�س�سين، 

كالزاويتين ال�سحية والقانونية، والمقالت الأخرى باأ�سماء معروفة، ت�سيف 

للتكوين األقا جديدا في كل عدد، ولعل مقال زاهر بن حارث المحروقي عن 

ال�سيخ ب�سير الحارثي بقعة �سوء تعرف القارئ اأكثر على هذه ال�سخ�سية التي 

عدت »عمر المختار العماني«.

اأ�سرية �سهرية منوعة/ ت�سدر الثالثاء الأولى من كل �سهر
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المدير العام / رئي�ش التحرير
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تقف الفل�صطينية، تاليا ثابت، من قطاع غزة، 

بجراأة كبيرة، اأمام كلبها الألماني، الذي ُيدعى 

»جوي فل�صطين«، �صخم الحجم. 

»جوي فل�صطين« )8 �صهور(، نجح في التوا�صل 

مع ثابت، بعد اأ�صهر طويلة ق�صتها ال�صابة من 

التدريب اليومي، حّتى بات اأخيرا ياأَلفها ويفهم 

ماذا تريد منه. 

هذا الكلب، لي�ش الوحيد الذي تّدرب على يدي 

ال�صابة، فهو واحد من ع�صرات الكالب، الذين 

نجحت »ثابت« في تدريبها. 

النف�ش،  المتخ�ص�صة في علم  ثابت،  واتخذت 

من تدريب الكالب مهنًة لها، في ظل ندرة توّفر 

الإ�صرائيلي  العمل بغزة، بفعل الح�صار  فر�ش 

واأحداث النق�صام. 

المجتمعية  الأعراف  يخالف  الم�صهد،  هذا 

»تدريب  مهنة  تعتبر  والتي  غزة،  قطاع  داخل 

الكالب«، من اإحدى المهن الخا�صة بالرجال. 

التقاليد  وتحّدت  القاعدة،  تلك  ك�صرت  ثابت، 

الطرق  ذاتي،  ب�صكل  وتعّلمت  المجتمعية، 

الكالب«،  »تدريب  بـ  الخا�صة  والو�صائل 

الإنجليزية  الكلمات  وبع�ش  الأيدي،  بحركات 

المخت�صرة، تتفاهم ال�صابة ثابت، مع كالبها، 

بحركة  باأحدهما  لقائها  م�صهد  بداأت  حيث 

»ال�صالم«. 

نبعت فكرة تدريب الكالب لدى ال�صابة »ثابت«، 

منذ اأ�صهر قليلة، بعد اأن تعّر�ش منزل عائلتها 

العائلة  الل�صو�ش. قررت  من  عدد  من  ل�صرقة 

تاأمين  باب  من  الكالب،  تلك  تبّنى  اآنذاك، 

ل�صكانه.  ال�صخ�صية  الحماية  وتوفير   المنزل، 

كلبْين  بتدريب  »ثابت«  ال�صابة  بداأت  بذلك، 

اثنْين من خالل قدرتها على تب�صيط المعلومة 

الوقت. 15  مرور  مع  تطورت  بطرق  لهما، 

كانت  التي  اليومية  المدة  تزيد، هي  اأو  دقيقة 

ال�صابة تخ�ص�صها لكل كلب من اأجل تروي�صه 

وجعله اأقل �صرا�صة واأكثر طاعة. 

عّلمتها  التي  التروي�صية  الحركات  من  الكثير 

ال�صابة ثابت للكالب مثل »الطاعة، وال�صرا�صة، 

والحرا�صة، وحماية ال�صخ�صيات، والبحث عن 

المتفجرات، وتعديل ال�صلوك«. 

الحركات  هذه  اإي�صال  ثابت،  وتحاول 

اإليهم  المعلومة  تب�صيط  خالل  من  للكالب 

عليهم  ي�صهل  حركات  اإلى  الكلمة  وترجمة 

تدريب  مو�صوع  قائلة:«  التقاطها. وت�صيف 

مدى  على  يعتمد  وهو  جدا،  �صهل  الكالب 

هذه  اأن  يفهم  بحيث  للكلب  المعلومة  تب�صيط 

الأ�صاليب  معينة«. هذه  كلمة  تعني  الحركة 

تلّقنتها ال�صابة ثابت عبر المواقع اللكترونية، 

اأجانب  مدربين  مع  توا�صلها  خالل  من  اأو 

للكالب. 

تدريب الكالب بالن�صبة ل�صابة، اأمر ل يخلو من 

ثابت  تعّر�صت  المخاطر. فقد  اأو  ال�صعوبات 

الكالب،  تدريبها  خالل  الإ�صابات  من  لعدد 

�صلوك  من  نابعة  اإ�صابات  كانت  اإنها  وتقول 

اليد«،  في  ال�صرا�صة. »ع�صة  من  ل  المحبة 

لها  تعّر�صت  التي  الإ�صابات  اأخطر  كانت 

ال�صابة، لكن ذلك لم يثنها عن فكرة موا�صلة 

تدريبها الكالب. 

وتقول:« دائما اأحاول اأن اأكون حذرة في تعاملي 

نابعة  كانت  اإ�صاباتي  معظم  لكن  الكالب،  مع 

ما  فدائما  الكلب،  ي�صلكه  محبة  �صلوك  من 

تربطني بهم عالقة محبة«. 

ال�صغف بتربية الكالب، هو الدافع الوحيد الذي 

م�صيرتها  موا�صلة  اأجل  من  ثابت  به  تم�ّصكت 

التدريبية، ح�صب قولها. 

أياٍد ناعمة ترّوض  »شراسة« الكالب

خاص: التكوين

تنت�صر في بع�ش المناطق ال�صاحلية، وخ�صو�صا في �صمال ال�صلطنة، 

وبع�ش دول الخليج العربي ومناطق من اإيران اأكلة »المهياوة« التي 

ي�صمى  الذي  المجفف،  ال�صغير  المتوت  �صمك  تح�صيرها من  يتم 

ة«، وبعد تجفيفه ي�صمى »القا�صع«. يَّ محليا قبل تجفيفه �صمك »الَبرِّ

بعد تجفيف القا�صع في اأ�صعة ال�صم�ش لعدة اأيام يتم تقطيع روؤو�صه 

وذيوله وتنظيفه والإبقاء على الجزء ال�صفلي منه، الذي ي�صتمل على 

ناعما،  لي�صبح  طحنه  يتم  تقطيعه  وبعد  المجفف.  النقي  اللحم 

وي�صمى حينها »ال�صحناة«.

اأو  لغمو�ش  الرئي�صة  المادة  المطحون  المتوت  اأو  »ال�صحناة«  تمثل 

الغذائية  العنا�صر  من  العديد  لل�صحناة  ي�صاف  المهياوة.  �صل�صة 

والبهارات والمنكهات الطبيعية التي تمنح المخلوط رائحة مميزة 

ومذاقا فريدا يكون بين الحام�ش والمالح الذي تغذيه نفحة ال�صمك 

المجفف، المحببة لدى اأهل البحر. 

والخردل  واليان�صون  الكزبرة  المهياوة  خليط  اإلى  ي�صاف  ومما 

والكمون وع�صير الليمون والماء والملح والخل الأبي�ش وماء الورد.

عند تح�صير المهياوة يو�صع الماء والملح وع�صير الليمون والخل 

على  وتغلى  الم�صتخدمة،  والمقادير  الكمية  ح�صب  كبير،  قدر  في 

نار هادئة، ثم ي�صاف اإليها ال�صمك المطحون والبهارات، ويحرك 

المزيج لعدة دقائق، ثم يترك بعد ذلك حتى يبرد.

في المرحلة الأخيرة للتح�صير يو�صع المزيج في جرة اأو برطمان 

الثالثة  يقارب  ما  لمدة  الغطاء  اإحكام  دون  ال�صم�ش  في  ويترك 

اأ�صابيع، ويجري خاللها تحريكه بملعقة كل يومين اأو ثالثة اأيام، ثم 

يحفظ في مكان بارد لال�صتخدام.

اأو  الرقاق  خبز  خ�صو�صا  للخبز،  كغمو�ش  المهياوة  وت�صتخدم 

الرخال اأو الت�صباتي اأو الخبز العربي وغيرها، حيث تمنح المهياوة 

تتمتع  التي  الغذائية  القيمة  للغاية، ف�صال عن  لذيذا  الخبز مذاقا 

بها. ويمكن اإ�صافة قليل من الماء وع�صير الليمون عند ا�صتخدام 

المهياوة، ح�صب المذاق، اإذا كان المزيج مركزا اأكثر من الالزم.  

ويعلمنها  البيوت  في  المهياوة  باإعداد  الن�صاء  من  العديد  ويقوم 

الأ�صواق  في  بيعها  اأو حتى  ال�صخ�صي  �صواء لال�صتخدام  اأولدهن، 

في  اأو  الفيمتو،  �صراب  بزجاجات  اأ�صبه  زجاجات  في  المحلية، 

برطمانات زجاجية اأي�صا. ويتفاوت �صعر الزجاجة من ريالين اإلى 

ثالثة فقط.

المهياوة .. غموس السمك
 الذي يطيب الخبز بمذاقه

احت�صن مركز »MoMA PS1« الفني في ولية نيويورك الأمريكية، معر�صا 

تلتها.  التي  والأحداث   1991 عام  جرت  التي  الثانية  الخليج  حرب  ل�صور 

وي�صم المعر�ش، 300 �صورة، من اأعمال 82 فنانا من العراق والعالم.

الأمريكيين،  انتباه  للفت  يهدف  المعر�ش  اإن  اإليا،  بيتر  قال  ت�صريح  وفي 

اإليا  وو�صح  الخليج.  �صهدت حرب  التي  المناطق  التي دارت في  لالأحداث 

الفنانين  نظرة  على  الأمريكي  المجتمع  اإطالع  المعر�ش،  من  الغاية  اأن 

العراقيين للحرب، وانعكا�صات الحروب على المجتمع العراقي والغربي في 

الوقت نف�صه.

اآثار  ي�صرد  فهو  المعر�ش،  هذا  لتنظيم  كبيرة  جهودا  »بذلنا  قائال:   وتابع 

حرب الخليج التي جرت بقيادة الوليات المتحدة الأمريكية، فهذا المعر�ش 

يعتبر �صردا للتاريخ، كونه يعك�ش معاناة المت�صررين من تلك الحرب«. 

واأ�صار اإلى اأن المعر�ش ينظم في مركز »MoMA PS1« الفني بنيويورك، 

واأنه لن ُينّظم في مكان اآخر. ولفت اإلى اأن المعر�ش يحظى باهتمام الكثير 

من الزوار، واأنه �صي�صتمر حتى مطلع مار�ش المقبل.

الكويت، فيما تدخل تحالف  ال�صابق  العراقي  النظام  1990 غزا  وفي عام 

دولي بقيادة وا�صنطن في 1991، واأنهى عملية اجتياح الكويت بعملية �صّميت 

»عا�صفة ال�صحراء«. 

المصدر: األناضول

300 صورة تجسد 
ويالت »حرب الخليج«

باأدوات ب�صيطة وعمل يدوي، ت�صنع المهند�صة 

)42عاما(،  �صليم  ُربا  الفل�صطينية  المعمارية 

البناء  مادة  من  منزلية  واإك�ص�صوارات  حليا 

اأن  ا�صتطاعت  اإنها  »ُربا«  تقول  »الإ�صمنت«. 

تك�صر ال�صورة النمطية عن مادة »الإ�صمنت«، 

البناء.  عملية  في  الرئي�ش  المكون  تعد  التي 

بينما توا�صل العمل على اإنتاج بع�ش الحلي في 

منزلها الكائن بمدينة رام اهلل، و�صط ال�صفة 

لمادة  ع�صقها  اإن  وتقول  المحتلة،  الغربية 

ال�صندوق.  خارج  للتفكير  دفعها  الإ�صمنت 

البناء  في  الإ�صمنت  ا�صتخدام  من  »فبدل 

المعماري، اأنتج منه الحلي، والإك�ص�صوارات«. 

حلي  قطعة  عنقها  في  المعمارية  وترتدي 

م�صنوعة من الإ�صمنت، وحلقا من الإ�صمنت؛ 

والخفة  الت�صميم،  برقي  يمتاز  »اإنه  وت�صير: 

للمو�صة«. ومواكبا 

المصدر: األناضول

حلي من اإلسمنت 
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اأعلنت م�صر عن ك�صف اأثري كبير، ي�صم مجموعة �صخمة من 

م�صنوعة  والأ�صكال  الأحجام  المختلفة  القطط  من  تمثال   75

مزينة  باأغطية  خ�صبيا  �صندوقا  و25  والبرونز،  الخ�صب  من 

بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط �صخمة.

بح�صور  �صحفي  موؤتمر  في  العناني،  خالد  الآثار  وزير  وقال 

بمحافظة  الأثرية  �صقارة  بمنطقة  وغربية،  دول عربية  �صفراء 

متحفًا  يعد  الأثري،  »الك�صف  اإن  القاهرة،  غرب  الجيزة، 

فرعونيًا كامال«، ح�صب بيان الوزارة.

 5 على  العثور  هو  اليوم  ك�صف  يميز  ما  »اأهم  اأن  واأ�صاف 

لثنتين  الأولية  الدرا�صات  رجحت  �صخمة  لقطط  مومياوات 

منها اأن تكون لأ�صبال اأ�صود �صغيرة محنطة، وبهذا تكون هذه 

اأول مرة يعثر فيها على مومياوات لأ�صود«.

والأ�صود وفق تقارير علمية ت�صنف �صمن ف�صيلة القطط، كما 

النمور والفهود والقطط الأليفة. 

مختلفة  لحيوانات  الخ�صب  من  تماثيل  ا  اأي�صَ الك�صف  و�صمل 

منها العجل اأبي�ش )مقد�ش لدى الفراعنة(، وتما�صيح �صغيرة 

الحجم بها بقايا تما�صيح محنطة، وتماثيل اأخرى لآلهة فرعونية 

قديمة، واأقنعة مذهبة، وهيكل عظمي لأ�صد.

اأثرية،  اكت�صافات  عن  الإعالن  لآخر،  وقت  من  م�صر  وت�صهد 

بنوا  الذين  الم�صريين  قدماء  لعهد  تعود  باآثار  البالد  وتزخر 

الأهرامات اإحدى عجائب الدنيا ال�صبع القديمة.

»مومياوات«
  ألشبال أسود فرعونية

خاص: التكوين
رغم التحولت الحديثة التي �صهدها المجتمع في ال�صلطنة في ظل التطور 

يثبت  يزال  ما  البرقع  اأن  اإل  الحياة،  جوانب  مختلف  طال  الذي  والتغيير 

تتعدد  التي  واأنواعه  اأ�صكاله  بمختلف  المناطق،  من  العديد  في  ح�صوره 

ومن  المتوارثة.  الجتماعية  وتقاليدها  وعاداتها  للمنطة  وفقا  وتتباين 

الباطنة  الن�صاء منطقة  لدى  البرقع  لب�ش  فيها عادة  تنت�صر  التي  المناطق 

والظاهرة وال�صرقية والو�صطى وم�صندم.

ون�صلط ال�صوء هنا على البرقع الم�صتخدم في �صمال الباطنة، الذي يبدو 

وال�صفتين  الوجه  الخدين من  يغطي منطقة  كبيرة، فهو  اإلى درجة  ر�صيقا 

وا�صعتان  فتحتان  الجانبين  في  تتو�صطه  بينما  الجبين،  من  ي�صير  وجزء 

وت�صمى  وت�صذيبه.  و�صقله  البرقع  تف�صيل  في  الن�صاء  وتتفنن  للعينين. 

خياطة البرقع »قر�ش« البرقع، وتتعلمها الفتيات عادة من اأمهاتهن اأو من 

البراقع مهنة  ن�صاء من »قر�ش«  ال�صن. وتتخذ بع�ش  الكبيرات في  الن�صاء 

لتوفير بع�ش الدخل للعائلة.  

منها  األوان  بعدة  وياأتي  بالنيل،  م�صبوغ  قطني  قما�ش  من  البرقع  ي�صنع 

ت�صمى  خ�صبية  قطعة  البرقع  ويتو�صط  وغيرها.  الالمع  والذهبي  الأ�صود 

في  باإحكام  مثبة  ال�صفتين،  اأ�صفل  اإلى  الأنف  اأعلى  من  تمتد  )ال�صيف(، 

يثبت في  الو�صط. كما  تما�صكه و�صالبته من  تعزيز  اإلى  وتهدف  القما�ش، 

ت�صتخدم  ت�صمى )ال�صبق(،  والي�صار خيوط ملونة  اليمين  الرقع من  طرفي 

ال�صقوط  من  لحمايته  المراأة  راأ�ش  من  الخلفي  الجانب  في  البرقع  لربط 

عند ارتدائه.

في منطقة الباطنة كانت الفتاة تبداأ بلب�ش البرقع عند بلوغ �صن الر�صد لدى 

بع�ش الأ�صر اأو بعد خطبتها للزواج. وكان يعد بمثابة ال�صتر اأو الح�صمة، ول 

يجوز للمراأة اأن تخلعه اأمام الرجال �صوى محارمها. 

ومع تطور المجتمع وتحوله الثقافي بداأت عادة لب�ش البرقع تتال�صى وتندثر 

�صيئا ف�صيئا في الباطنة، فاأ�صبحت مظهرا خا�صا بكبار ال�صن من الن�صاء. 

فيما يدرتيه البع�ش في الحفالت والمنا�صبات الجتماعية كنوع من الزينة 

فقط، ويالحظ حاليا ان يجري التفنن فيه واإدخال بع�ش اللم�صات الإ�صافة 

الزينة  على  تقت�صر  باتت  التي  ارتدائه  وطريقة  وق�صاته  مكوناته  في 

الم�صتوحاة من التراث. 

البرقع العماني .. 
موروث الحشمة وجمال األصالة

تتيح بلدة »كمبانو بولي�ش« الأرجنتينية، فر�صة 

اآثارها  واكت�صاف  الزمن،  عبر  لزوارها لل�صفر 

ال�صبيهة بتلك الأوروبية من القرون الو�صطى.

وتقع البلدة في منطقة »غونزالي�ش«، التي تبعد 

نحو 40 كلم عن العا�صمة بوين�ش اآير�ش، ويعود 

تاريخ اإن�صائها اإلى �صبعينات القرن الما�صي.

الملياردير  اأن�صاأها  التي  القرية،  وتحتوي 

على  كامبانا،  اأنطونيو  الراحل،  الأرجنتيني 

والبنايات،  والق�صور،  الحدائق،  من  الكثير 

الطراز  على  الم�صممة  ال�صيقة،  والأزقة 

المعماري من الع�صور الو�صطى.

وراود كامبانا، حلم اإن�صاء البلدة منذ ال�صغر، 

قطعة  �صراء  عبر  تحقيقه  على  عمل  ما  وهو 

دونم(،   2000( هكتار   200 م�صاحتها  اأر�ش 

كانت ت�صتخدمها ال�صلطات كمكب للنفايات.

بالمهند�ش  كثيرا،  حياته  في  كامبانا،  وتاأثر 

خالل  غاودي،  الإ�صباني، اأنطوني  المعماري 

»كمبانو بوليس« األرجنتينية..
 طراز أوروبي من القرون الوسطى

انعك�ش  ما  وهو  اأوروبا،  اإلى  المتكررة  زياراته 

بولي�ش،  وت�صتقبل كمبانو  البلدة.  على ت�صميم 

المنطقة،  في  مميزا  �صياحيا  رمزا  باتت  التي 

مناطق  ال�صياح من مختلف  كبيرة من  اأعدادا 

الفعاليات  من  العديد  فيها  تنظم  كما  العالم، 

الجتماعية المهمة، وغيرها.

المصدر: األناضول
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نجح الر�ّصام داني بوزيت�ش، في تحويل مدينة 

ور�صة  اإلى  والهر�صك،  البو�صنة  في  دوبوي 

ال�صيول  �صربتها  اأن  بعد  بديعة،  فنية  ولوحة 

الجدران  على  ر�صوماته  بف�صل   ،2014 عام 

والمباني.

والهر�صك،  البو�صنة  �صمالي  الواقعة  »دوبوي« 

ال�صيول  من  ت�صررًا  المدن  اأكثر  من  كانت 

التي �صربت المنطقة عام 2014، فيما يمكن 

الر�صومات  من  العديد  روؤية  اليوم  لزائرها 

مختلف  اأكثر  تزّين  الزاهية،  الألوان  ذات 

اأنحائها.

فترة  خالل  البو�صني  الر�صام  وا�صتطاع 

ق�صيرة، تزيين اأكثر من 100 جدار في مركز 

»دوبوي«  حّولت  التي  ر�صوماته  عبر  المدينة، 

اإلى ور�صة ولوحة فنية بديعة.

على  الر�صم  في  م�صواره  بداأ  الذي  »بوزيت�ش« 

التي  ال�صيول  عقب  بدائي  ب�صكل  الجدران 

اليوم  فنه  ممار�صة  يوا�صل  المدينة،  �صربت 

ب�صكل احترافي، رغم النتقادات التي يتعر�ش 

لها اأحيانًا من قبل �صكان المدينة.

 رّسام يحّول مدينة 
ضربتها السيول 
إلى ورشة فنية

يعود  الر�صم  بفن  �صغفه  اإن  »بوزيت�ش«  يقول 

باإنجاز  �صغفه  عن  واأعرب  طفولته.  اأيام  اإلى 

اأنه  مبينًا  الجدران،  على  الكبيرة  الر�صومات 

بل  الزخارف،  من  معّين  نمط  على  يرّكز  ل 

يعمل على تنويع محتويات ر�صوماته. واأ�صار اإلى 

اعتزامه الم�صاركة في مهرجان فنون ال�صوارع 

البو�صنة  في  مو�صتار  بمدينة  �صيقام  الذي 

والهر�صك.

جزءًا  عالميًا،  ال�صهيرة  ال�صخ�صيات  وتحتل 

وا�صعًا من ر�صومات »بوزيت�ش«، واأبرزها العالم 

م�صاهير  من  وغيره  تي�صال،  نيكول  ال�صربي 

الفن وال�صينما حول العالم.

الفرا�صات  تربية  في  كينيا  ن�صاء  وجدت 

قطع  عن  تغنيهن  رزق  و�صيلة  وت�صديرها، 

الأ�صجار في الغابات وبيعها، وت�صاهم اأي�صا في 

للبالد.  الطبيعة  والثروة  الغابات  تلك  حماية 

جاء ذلك بف�صل جهود كبيرة بذلتها الكينيات، 

اأنواع  العديد من  بيو�ش  الح�صول على  بهدف 

»اأربوكبو  غابات  في  الم�صتوطنة  الفرا�صات 

�صكوكبي«، �صرق كينيا.

خا�صة  رعاية  كينيا،  �صرق  الن�صاء  وتولي 

مراحل  اإلى  تتحول  حتى  الفرا�صات  لبيو�ش 

من  العديد  اإلى  ت�صديرها  بهدف  ال�صرنقة، 

الجهود  هذه  وتكللت  تركيا.  فيها  بما  البلدان 

قدمه  الذي  الدعم  خالل  من  بالنجاح، 

حماية  بهدف  للبيئة،  المتحدة  الأمم  برنامج 

الأ�صجار في غابات »اأربوكبو �صكوكبي«. واأطلق 

م�صروعا  الت�صعينيات،  اأوائل  الأممي  البرنامج 

لحماية   ،)Kipepeo( »كيبيبيو«  ا�صم  حمل 

اأ�صجار »اأربوكبو �صكوكبي« التي تعر�صت للقطع 

الجائر.

وت�صديرها،  الفرا�صات  تربية  خالل  ومن 

الحفاظ  في  الم�صاهمة  من  الكينيات  تمكنت 

على التنوع الحيوي بالغابات، اإ�صافة اإلى دعم 

اأ�صرهن بموارد مالية اإ�صافية، ت�صل اإلى 130 

دولرا �صهريا، لقاء بيعهن نحو 200 �صرنقة.

»كيبيبيو«  في  الم�صاركة  ح�ّصان،  رحمة  وقالت 

ببلدة »كده« التابعة للمحافظة ال�صاحلية �صرق 

الفرا�صات  تربية  مجال  في  العمل  اإن  كينيا، 

غّير حياتها ب�صكل جذري. واأ�صافت اأن �صكان 

من  يومهم  قوت  توفير  على  اعتادوا  المنطقة 

واأ�صارت  الفحم.  وبيع  الأ�صجار  قطع  خالل 

وتربية  ال�صرانق  ا�صتح�صال  اأن  اإلى  ح�صان 

اإ�صافيا  دخال  ولأ�صرتها  لها  وفر  الفرا�صات، 

العمل  هذا  اأن  كما  الأ�صجار،  قطع  من  اأف�صل 

لبالدها.  الطبيعية  الثروات  حماية  في  �صاهم 

جيدا  دخال  لها  وفر  العمل  هذا  وتابعت اأن 

مكنها من توفير احتياجات اأطفالها وتعليمهم، 

بالن�صبة  �صيء  كل  هي  »الفرا�صات  اأن  معتبرة 

اإلينا«. 

وقالت فّطومة خمي�صي، اإحدى الم�صاركات في 

تلخي�صها  يمكن  عملهن  طريقة  اإن  »كيبيبيو«، 

بيو�صها،  ت�صع  حتى  الفرا�صات  رعاية  في 

على  اليرقات  تغذية  مرحلة  ذلك  بعد  لتاأتي 

واأ�صارت  �صرانق.  اإلى  لتتحول  الأ�صجار،  اأوراق 

اإلى  البيو�ش  تتحول  اإن  ما  اأنه  اإلى  خمي�صي 

�صرانق، يقمن ببيعها قبل تحولها اإلى فرا�صات، 

لفتة اأن هذا العمل ي�صاهم في حماية الغابات، 

لأنه ل فرا�صات دون غابات.

نغومباو،  �صارو  »كيبيبيو«  م�صروع  مدير  وقال 

الدولتين  المتحدة تعتبران  اإن تركيا والمملكة 

الأكثر ا�صتيرادا ل�صرانق الفرا�صات التي يجري 

اأن  نغومباو  واأ�صاف  كينيا.  في  ا�صتح�صالها 

نوعي »بابيلون« و«�صراك�صي�ش« يندرجان �صمن 

قائمة �صرانق الفرا�صات الأكثر طلبا في تركيا 

والمملكة المتحدة.

بدورها، قالت ع�صو فريق الأمم المتحدة للحد 

وتفتيت  اإزالة  عن  الناتجة  ال�صلبية  الآثار  من 

الغابات خريت اإنغريد دييرك�صين�ش، اإن �صكان 

اقت�صاديا  دخال  يحققون  باتوا  كينيا  �صرق 

واأن  الغابات،  على  الحفاظ  خالل  من  اأعلى 

الفرا�صات  تربية  لم�صروع  ال�صنوية  الإيرادات 

بلغت 1.9 مليون دولر.

وت�صت�صيف غابات ال�صواحل ال�صرقية في كينيا، 

يوجد  فيما  الفرا�صات،  من  نوعا   230 حوالي 

800 نوع منها في جميع اأنحاء كينيا.

المصدر: األناضول

تربية الَفراش  .. أسهل من مهنة قطع األشجار للنساء في كينيا
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�صرب  تم  القمر  خ�صف  »اإذا  يقول  عماني  قول  هناك 

اأو  المو�صوع  عالج  حالة  في  ي�صرب  القول  وهذا  الكالب..« 

مو�صوع  وب�صراحة  ب�صلة،  للم�صكلة  يمت  ل  بحل  الم�صاألة 

الكالب اأعجبني وعندما بحثت في »العم جوجل«   وجدت اإنه 

في اأمريكا الجنوبية كان لديهم ت�صاوؤم �صديد من الخ�صوف 

عندما  اإنه  يعتقدون  وكانوا  )الإنكا(،  �صعوب  لدى  وخا�صة 

يحدث الخ�صوف باأن نمرا يهاجم القمر محاول التهامه، واإن 

من  النتهاء  بعد  النا�ش  وياأكل  اإلينا  ياأتي  �صوف  النمر  هذا 

اأكل القمر، ولذلك كانوا يقرعون الطبول وي�صربون الكالب 

من اأجل دفعها للنباح حتى يخاف النمر ويهرب.. عموما مع 

اختالف ثقافاتنا وبعدنا الجغرافي والثقافي عن دول اأمريكا 

الجنوبية اإل اأنه ربما تكون هذه العتقادات لدينا �صبيهة بهذا 

الأمر..

التي  الأمور  فاإذا فت�صنا قليال في  النمر والقمر،  وبعيدا عن 

تحدث عندنا تجد اإن هناك الكثير من الممار�صات ال�صبيهة 

اأو  اختال�ش  هناك  كان  فاإذا  مجتمعاتنا،  في  تحدث  التي 

محا�صبة  تتم  �صوف  فاإنه  معينة  موؤ�ص�صة  في  مالية  �صرقات 

ال�صيارات،  ينظف  الذي  اأو  القهوة  يح�صر  الذي  ال�صخ�ش 

وكذلك الحال اإذا كان لدينا فريق كرة قدم لم يقدم عر�صا 

اأح�صن  وفي  الجوارب  اأو  الأحذية  تغيير  يتم  ف�صوف  م�صرفا 

لخروج  الريا�صي  تحليلي  وبالمنا�صبة  المدرب..  الأحوال 

ب�صبب  هو  بقطر  الخليج  كاأ�ش  دورة  من  الوطني  منتخبنا 

إذا خسف القمر..اضرب الكالب!!

ماهر الزدجالي

الجمهور الذي كان ي�صجع بقوة وحما�ش �صديد ولي�ش ب�صبب 

الأحذية اأو اأر�صية الملعب!!

باإيجاد  لي�ش  الحل  فاإن  اقت�صادية  اأزمة  لدينا  كانت  واإذا 

حلول وبدائل واإقامة م�صاريع ا�صتثمارية واقت�صادية اأو تغيير 

اآلية وحلول ل�صتعادة الأموال من  اإيجاد  في القوانين، واإنما 

وكان  عليهم  الثقيلة  بظاللها  الأزمة  تلقي  الذين  الأ�صخا�ش 

»اهلل بعونهم«.

واإذا كان التالميذ لديهم �صعف في القراءة والكتابة في اللغة 

العربية فالم�صكلة لي�صت في الطالب اأو في النظام التعليمي 

الم�صتخدمة  القلم  نوعية  في  واإنما  الأمور،  اأولياء  متابعة  اأو 

في الكتابة.

عمل،  عن  الباحثين  م�صكلة  عن  اأحدهم  يتحدث  وعندما 

الحلول  فاإن  ل�صتيعابهم  جذرية  حلول  اإيجاد  واأهمية 

المطروحة �صتاأتي متوافقة مع هذه الروؤية وهي اأن الباحثين 

ع�صر  ي�صبروا  اأن  يجب  واإنهم  �صبر،  لديهم  لي�ش  عمل  عن 

�صنوات على الأقل حتى يكون مثال طيبا في ال�صبر والتفاني 

عليه  اأيوب  »�صيدنا  هو  ال�صالح  مثالهم  يكون  واأن  والإيثار، 

ال�صالم«  

فاإن  ال�صوارع  في  مروري  ازدحام  م�صاكل  لدينا  كانت  واإذا 

اإطارات  في  واإنما  الأ�صخا�ش  اأو  الطرق  في  لي�صت  الم�صكلة 

ال�صيارات، وهكذا فمن خالل هذا المنطق فاإننا نجد ع�صرات 

الأعذار كل يوم وع�صرات الحلول اأي�صا ولكنها لالأ�صف بعيدة 

عنا بعد القمر عن النمر ..

كتبت: أنوار البلوشية
مدينة  اأطراف  في  تقع  التي  ال�صهيد  حديقة   

الكويت بمنطقة �صرق، ت�صم م�صاحات �صا�صعة 

من الم�صطحات الخ�صراء الجميلة التي تقدر 

اأكبر حديقة  ب220 األف متر مربع، حيث تعد 

ح�صرية في المنطقة، تم افتتاحها في 4 مار�ش 

المعالم  اأبرز  ومن  مرحلتين،  على    2015

و�صاحة  الد�صتور  ن�صب  ت�صمها:  التي  البارزة 

الذكرى  ومتحف  الموطن  ومتحف  ال�صالم، 

اأهم معارك الكويت، مثل معركة  الذي ي�صف 

الجهراء.  ومعركة  ال�صريف  ومعركة  الرقة 

ا�صم حديقة  ال�صهيد«  »حديقة  على  يطلق  كان 

واإعادة  هدمها  تم  حيث  الأخ�صر«  »الحزام 

ت�صاهي  كويتية  بروؤية  جديد،  من  ت�صميمها 

اأجمل الحدائق العالمية. 

تعد الحديقة مركزا ثقافيا متكامال، بهند�صة 

معمارية متطورة بوجود الأعمال الفنية، حيث 

من  مختلفة  اأنواع  اإلى  المنتزه  مدرج  يتنوع 

المتحف،  الواحة، وحديقة  الحدائق، كحديقة 

وجود  اإلى  بالإ�صافة  المو�صمية،  والحديقة 

الطلق،  الهواء  وم�صارح  للمعار�ش،  مناطق 

والعرو�ش  المو�صيقية  الحفالت  لأداء  ومراكز 

الم�صرحية، والأحداث الثقافية. يمكن ممار�صة 

الحديقة،  زيارة  عند  الأن�صطة  من  العديد 

اأرجاء  في  الأقدام  على  �صيرا  كالتجول 

المتنوعة،  بالمرافق  وال�صتمتاع  الحديقة، 

والنباتات،  الأ�صجار  من  الخ�صراء  والطبيعة 

اأرجاء  في  المنت�صرة  النوافير  زيارة  واأي�صا 

»حديقة الشهيد« برؤية كويتية حضارية

والبحيرات  المائية  البرك  اإلى جانب  المكان، 

الفنية  المنحوتات  زيارة  واأي�صا  الخالبة، 

�صنع  من  اأحجام  بعدة  تاأتي  التي  المتنوعة 

متحف  زيارة  للزائر  يمكن  محليين.  فنانين 

البالد  تاريخ  ليمثل  تكري�صه  تم  الذي  الموطن 

الطبيعي والبيئي وما ي�صتوطن فيه من نباتات 

وهو  ال�صهيد«  »ن�صب  زيارة  واأي�صا  وحيوانات، 

عبارة عن منحوتة زجاجية يبلغ ارتفاعها �صبعة 

اأمتار، بنيت لتكريم �صهداء الكويت، وللتعرف 

يجب  للبالد  والوطني  الثقافي  التاريخ  على 

تفا�صيل  يحكي  الذي  الذكرى  متحف  زيارة 

المنطقة.  بها  التي مرت  الحروب  م�صوقة عن 

ويمكن التقاط ال�صور لن�صب الد�صتور ال�صاهق 

الذهبي  باليوبيل  لالحتفال  بناوؤه  تم  الذي 

�صفحتي  �صكل  ياأخذ  والذي  الكويتي،  للد�صتور 

كتاب متقابلين، اإلى جانب المطاعم والمقاهي 

المحلية والعالمية التي تقدم بع�ش المرطبات 

والحلويات في جل�صات باإطاللت جذابة. 
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من  منت�سرون  الحقيقة،  واقع  من  بها  ناأتي  العدد  هذا  ق�سة 

مالئم  عنوان  وهو  الملهمة،  الق�س�ش  ل�سل�سلة  عنوان  الحياة، 

لحكايتي لكم هذه المرة، ففي هذه الحكاية ي�سترك عدد لي�ش 

المحور  اأن  رغم  الحياة،  من  منت�سرين  جميعا  ليكونوا  بقليل 

واحد، والحكاية بطلها واحد، كيف ذلك، اقراأوا معنا:

منتصرون.. 
في الحياة

 على محك الموت يخرج بالدروس والعبر

بدر الخروصي..

الخرو�صي  بدر  ي�صتعد  عامًا،   16 حوالي  لـ 

لتجهيز نف�صه، الو�صول اإلى م�صقط ل ي�صتغرق 

اإل م�صافة الطريق بين ولية العوابي بمحافظة 

م�صقط،  في  مق�صده  وبين  الباطنة  جنوب 

في  لي�صل  ال�صتعجال  عليه  متاأخر،  الوقت 

هذه  في  هاتفي  ات�صال  المنا�صب،  الوقت 

الثناء:

م�صقط  تق�صد  اأنك  �صمعت  بدر،  »مرحبا 

معك  ت�صحبني  اأن  اأريدك  اأرجوك  للذهاب، 

اإلى ولية الر�صتاق، ثم اأكمل طريقك«.

غير  لأنه  لي�ش  مرارا،  العتذار  بدر   حاول 

الطريق  واأن  ي�صعه،  ل  الوقت  لأن  بل  متعاون، 

اأن  اإل  مختلف،  م�صار  في  الر�صتاق  اإلى 

بدرا يلبي طلب �صديقه، متوليا زمام القيادة، 

اإلى م�صقط.  الر�صتاق، ثم يكمل طريقه  ي�صل 

الأحياء �صيقة، والم�صار جديد عليه، وال�صرعة 

وتلك  وذاك،  الم�صار  هذا  وبين  جنونية، 

ل  ب�صالم  يتجاوزها  التي  الحادة  النحناءة 

ت�صلم  مرة  كل  في  لي�ش  ولكن  الجرة،  تك�صر 

بانتظاره،  طرق  مفترق  بين  خر�صانة  الجرة، 

كتب : عامر بن عبداهلل األنصاري 

قصة حياة تولُد من جديد بعد حادث سير مروع

ت�صمد  ل  الحجم  �صغيرة  »بيجو«  الـ  و�صيارته 

و�صرعة  بغتة،  وفي  الحوادث.  اأب�صط  اأمام 

يح�صل  بال�صاعة،  الـ 120 كيلومترا  تجاوزت 

وبين  ال�صلبة،  الخر�صانة  بين  الفا�صل  اللقاء 

بدر،  تتوقف حياة  الخرو�صي، هنا  بدر  �صيارة 

ل  حوله،  النا�ش  يجتمع  الواقع،  عن  وينف�صل 

مالمح وا�صحة لنوع ال�صيارة، وبنظرة اإن�صانية 

عليه  ُحِكم  الطب،  مجال  في  متخ�ص�صة  غير 

و�صيارة  ال�صرطة  بانتظار  فقط  بالموت، 

حديد،  كومة  بين  اإن�صانا  لتلملم  الإ�صعاف، 

اإن�صانا ل يعرف له ملمح، و�صيارة كذلك. 

و�صول  ي�صتدعي  المقايي�ش  بكل  مروع  حادث 

تهرع  قيا�صي،  وقت  في  والإ�صعاف  ال�صرطة 

المفجع،  الخبر  دوي  بعد  للم�صفى  بدر  عائلة 

لينهار الكل عند روؤيتهم اأحد م�صعفي بدر وقد 

ومالب�صه  وج�صمه  الطوارئ  غرفة  من  خرج 

اإذًا بدر مات!! ُينقل بدر  تقطر من دماء بدر، 

قلبه،  في  نب�ش  ل  �صحي،  مركز  اأقرب  اإلى 

بالأجهزة  اإنعا�ش  محاولة  رئته،  في  تنف�ش  ول 

والتدخل الطبي، وفي محاولت كثيرة ي�صتجيب 
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حالة  في  الأطباء  اأخرى،  مرة  للنب�ش  قلبه 

اأن  يجب  الإ�صعاف  �صيارة  »جهزوا  ا�صتنفار 

وفي  م�صقط«،  في  خولة  م�صت�صفى  اإلى  ُينقل 

الزجاج  المرافقة،  الدكتورة  تطرق  الطريق، 

الفا�صل بين كابينة الإ�صعاف وال�صائق، تطلب 

قد  القلب  لأن  اأدراجه،  يرجع  اأن  ال�صائق  من 

الإنعا�ش  ومحاولت  ثانية،  النب�ش  عن  توقف 

فا�صلة.

 ل اأحد يعرف اإلى اليوم م�صوغات رف�ش �صائق 

الإ�صعاف اأن يعود اإلى الر�صتاق، ول اأحد يهتم 

معلنًا  رف�ش  اأنه  اإل  الثانوية،  الم�صوغات  بتلك 

و�صيوا�صل  يرجع،  لن  باأنه  المغلظة  اأق�صامه 

كانت  ربما  الفر�صة  تلك  م�صقط،  اإلى  طريقه 

بارقة اأمل للطاقم الطبي، فمحاولت الإنعا�ش 

في م�صت�صفى خولة ُكللت بالنجاح، ولكن؟ 

الأ�صالك  المركزة،  العناية   بدر طريح فرا�ش 

اأنابيب  والمرقع،  الممزق  بج�صده  تت�صل 

القلب،  نب�صات  قيا�ش  اأ�صالك  اأوك�صيجين، 

ال�صغط  لقيا�ش  وغيرها  للحرارة،  اأخرى 

الموؤ�صرات  كل  اأخرى،  واأ�صالك  والمغذي 

والأ�صالك تعمل بال�صكل المطلوب. الك�صوفات 

ول  م�صتحيلة،  للحياة  بدر  عودة  اأن  و�صحت 

المنت�صرين  يلهم  الذي  اهلل  عند  م�صتحيل 

اأمام خيارين  بدر  اأهل  الأطباء  و�صع  بن�صره. 

غيبوبة  في  بدر  يعي�ش  اأن  اإما  مر،  كالهما 

مطلقة، واإما اأن يعي�ش ب�صلل رباعي، اأي اإن�صان 

الحالت  من  مطلقا، والكثير  حراك  بال  واٍع 

المماثلة تنتهي بالوفاة.

ومثقلة  بطيئة  تمر �صراعا  الع�صيبة   الأيام 

العناية  محبيه، وغرفة  وكل  بدر  عائلة  على 

يوم،  وذات  بزجاج،  عنه  تف�صلهم  المركزة 

يرقبه  في الم�صت�صفى  افراد عائلته  اأحد  بينما 

اإذ به ي�صاهد م�صهدا �صادما،  بحزن وح�صرة، 

الم�صاعر  تختلط  الثناء  تلك  مفرحا،  ربما  اأو 

غائب  وهو  ذراعه  رفع  قد  فبدر  والتف�صيرات، 

ينتزع  الحركة  غريبة  وبقب�صة  الوعي،  عن 

حركة  بداأت  بج�صده،  المت�صلة  الأ�صالك 

ومراجعة  بدر،  غرفة  في  �صريعة  الأطباء 

و�صعها  اإلى  الأ�صالك  واإعادة  الموؤ�صرات، 

بدر  »حركة  المخت�ش:  الطبيب  الطبيعي، 

ب�صلل  يعي�ش  اأن  الثاني  الحتمال  خير،  موؤ�صر 

رباعي هو الغالب«. 

 اأفاق بدر، المكان غريب بالن�صبة له، الأ�صالك 

�صيئا مما حدث، يحاول  يذكر  حوله وعليه، ل 

تحريك ذراعه دون جدوى، وتحريك رجله دون 

عينيه،  حركة  �صوى  ي�صتجيب  �صيء  ل  جدوى، 

يعتقد  واأحد  يعرفه  اأحد  الأهل،  حوله  يجتمع 

اأنه يراه لأول مرة، كان يعرف اإخوته جيدا، ول 

يعرف لماذا هم هنا وهو هنا، اأخبروه بمو�صوع 

يخبروه  لم  معجزة،  اإفاقتك  واأن  الحادث، 

الرباعي،  ال�صلل  بمو�صوع  اللحظة  تلك  اإلى 

فياأتيه الطبيب المخت�ش: »يا بدر لن تعود اإلى 

الحركة اأبدا«.

له،  ُيقال  ما  ا�صتيعاب  يحاول  بدر،  يبكي 

منه،  ي�صتفيق  حتى  حلم  في  يكون  اأن  يتمنى 

الم�صاعر  بداأت  داخله،  في  بما  ي�صعر  اأحد  ل 

فمرة  يريد،  ما  يعرف  ل  تتخبط،  داخله  في 

اإلى الجنون، يبكي  يبكي دون بوح، يكاد ي�صل 

التفا�صيل،  تلك  يتذكر  �صبب،  لأي  وي�صرخ 

وبع�صها ي�صيل منها دموع ال�صحك، فذات مرة 

�صرخ باأعلى �صوته: »اأبي دجاج.. اأبي دجاج.. 

جيبولي دجاج«، ل يعرف لماذا كان يطلب هذا 

تطل  الم�صت�صفى  في  النا�ش  جعل  الذي  الأمر 

براأ�صها عليه وعلى ما يحدث، ما هذا الزعاج 

والم�صكلة حول »دجاج«. 

 �صماحة ال�صيخ اأحمد بن حمد الخليلي المفتي 

العام لل�صلطنة يوا�صي بدر في زيارته الجميلة 

معدن  هو  البالء  على  ال�صبر  اأن  ويذكره  له 

ل  ا�صت�صالم،  دون  الأيام  الموؤمن، وتم�صي 

بل  لواقع ولدهم،  ي�صت�صلموا  اأن  اأهل بدر  يريد 

كلهم اأمل اأن ينت�صروا جميعا على هذا الواقع 

في  م�صت�صفيات  عن  البحث  خيارات  الموؤلم، 

العالم م�صتمرة، بين اأمريكا، والهند، واأوروبا. 

هناك  اأن  �صمعوا  الهند،  على  الختيار  وقع 

هذا  �صيت  وذاع  كبيرا،  متخ�ص�صا  م�صت�صفى 

الم�صت�صفى بعالج الم�صتع�صيات من الأمرا�ش.

اإلى الهند محمول فوق �صرير طبي   و�صل بدر 

واإلى  واإلى الم�صت�صفى،  العماني،  الطيران  في 

اأحدهما  طبيبان،  راأ�صه  على  يقف  ال�صرير، 

في  والآخر  الأع�صاب،  عالج  في  متخ�ص�ش 

العظام. 

الواردة  المعلومات  اأن  الأع�صاب  طبيب  يقول 

الرباعي  ال�صلل  حول  بالدكم  م�صت�صفيات  من 

ال�صبب  ت�صخي�ش  كان  ما  اإذا  �صحيحة، 

�صحيحًا.

الأكف  عالج؟  هناك  هل  ذلك؟  يعني   ماذا 

ترتفع ت�صرعا هلل باأن يكون العالج موجودًا. 

من  الوارد  التقرير  اأن  الدكتور  وا�صتطرد 

هناك  اأن  اإلى  ي�صير  ال�صلطنة،  م�صت�صفيات 

والحبل  ال�صوكي،  الحبل  في  تامًا  انقطاعا 

ببع�صها،  مت�صلة  �صعيرات  عبارة عن  ال�صوكي 

الهندي وجدت  بالم�صت�صفى  الفحو�صات  ولكن 

ال�صوكي  الحبل  �صعيرات  من  عددا  هناك  اأن 

جراحية  عملية  خالل  ومن  مت�صلة،  زالت  ما 

�صيحاولون اإعادة الحبل ال�صوكي كما كان.

الهم  من  غمامة  تنفرج  الكالم   بهذا 

في  الموجودين  وذويه  واأهله،  بدر،  اأمام 

تطمينات  بين  الهاتفية  الت�صالت  ال�صلطنة، 

لأوانها،  ورجاء �صابقة  خوف  وتب�صيرات بين 

»لول هذه  الدكتور  الخبر مطمئن، يقول  ولكن 

ال�صعيرات المت�صلة لما اأفاق بدر من غيبوبته، 

هذا  له  وترك  بدر  اأنقذ  من  هو  اهلل  ان  اأعلم 

الب�صي�ش لنعالج اإن�صانا يعود للحياة«.

قيا�صي  وقت  في  عمليتان   اأجريت 

لعظام  والأخرى  ال�صوكي  للحبل  اإحداهما 

الأهل  ترقب  طويلة،  �صاعات  القدم، ا�صتمرتا 

بنجاح  اأمل  بين  قلوبهم،  نب�صات  من  يزيد 

العملية وقلق من ف�صلها، يخرج الدكتور مب�صرا 

الفا�صل  الوقت  واأن  باأن العمليتين نجحتا، 

لعودته يم�صي اأ�صبوعان.

 يخرج بدر من العملية، ويفيق من �صباته، وكان 

في عط�ش �صديد ليبلغ الممر�صة باعطائه علبة 

عاجال  ولي�صربها  غرفته  من  قريبا  ع�صير 

بدرا  اأن  له  المرافق  �صالح  �صقيقه  ليكت�صف 

مدة  من  �صالحيته  انتهت  قد  ع�صيرا  �صرب 

الأ�صياء  من  نعالجك  »جئنا  �صاحكا  وليعاتبه 

ع�صير  �صرب  من  اليوم  و�صنعالجك  العظيمة 

ال�صرر  م�صه  من  ولكن  ال�صالحية«  منتهي 

ليت�صرر من انتهاء �صالحية ع�صير.

�صتعود  واأنك  موجود،  الأمل  باأن   يخبرونه 

العالج  بداأ  وبعدهما  يومان  قريبا،  للم�صي 

معدومة،  نف�صه  في  الثقة  بدر،  َقِلق  الطبيعي. 

يقف ب�صعوبة تامة، ومحاولة الم�صي بعد طول 

�صرير  في  مكبل  وال�صنين  الأ�صهر  من  مدة 

كاأنها خطوات  الكهف  اأهل  نوم  بمثابة  اأبي�ش 

طفل لأول مرة، عيناه من�صبتان في الأر�ش، ل 

يرى اإل رجليه فيحاول اأن يرفعهما، يدخل عليه 

الطبيب َدْخَلَة اأبطال بوليوود، وب�صوت مزلزل 

و�صاهد  �صاهدني  راأ�صك،  ارفع  »بدر..  يقول 

معي اأهلك الموجودين في عمان، �صاهد اأهلك 

�صالما،  تعود  حتى  الكثير  لأجلك  دفعوا  الذين 

حاول اأن تهدي اأهلك هدية باأن تعود كما كنت، 

اأنت تقدر، اأنت ت�صتطيع، كل الأ�صباب متوفرة، 

كل العمليات ناجحة، الباقي هو عليك«. 

مو�صيقى  مع  ُتلقى  وكاأنها  الكلمات   اأثرت هذه 

بمحاولة  جديا  بداأ  الهندية،  الأفالم  حما�ش 

العالج  من  اأيام  وبعد  مرفوعا،  وراأ�صه  الم�صي 

ال�صرير  يجد  فال  غرفته  اإلى  يعود  الطبيعي 

موجودا، اإنما كر�صي فقط، »هذا مكانك، اأنت 

ال�صرير  اليوم،  ال�صرير بعد  اإلى  ل�صت محتاجا 

للنوم فقط«.

حينها  م�صقط  ومطار  عمان،  اإلى  بدر  عاد 

وعائلته،  بدر،  لأ�صرة  بالكامل  محجوز  كاأنه 

كاأنه  حافل  ا�صتقبال  واأحبابه.  واأ�صدقائه 

على  المنت�صر  هو  قومي،  بطل  ا�صتقبال 

وهم  الحياة،  من  المنت�صر  هو  ال�صعاب، 

جميعا منت�صرون معه

عائلته،  بين  اليوم  يعي�ش  الذي  بدر،   حكاية 

والثقافة،  التراث  وزارة  في  موظفا  ويعمل 

اليوم  بدر  يعد  لم  بالدرو�ش،  مليئة  حكاية 

م�صتعجال من اأي �صيء، كل الم�صاوير والدروب 

يحتاج  ل  حين،  بعد  ولو  ممكن  اإليها  الو�صول 

الندامة،  العجلة  في  اأن  النا�ش  يعلم  اأن  بدر 

فقد مر بدر�ش ع�صيب خرج منه بنجاح، وتمر 

الدر�ش  ذلك  يكون  حتى  والأحاديث  الأيام 

محور حديث، تعلم بدر اأن الأمل موجود في كل 

واليقين  العمل  واأن  يفيد،  البكاء ل  واأن  �صيء، 

من اأ�صباب النجاح الرئي�صة، تعلم بدر الوقوف 

للتكافل  واأ�صدقائه والمعنى الحقيقي  اأهله  مع 

لي�ش  به  مر  ما  على  انت�صاره  الجتماعي، 

انت�صارا له وحده، بل انت�صار لجميع من وقف 

معه، تعلم الحذر من الطريقه، تعلم اأن الخطاأ 

لي�ش كما يقال دائما »الخطاأ يعلم« بل اإن بع�ش 

الأخطاء يقتل مبا�صرة ول يتيح فر�صة اأخرى، 

ول  مدر�صة،  والحياة  جميل  الحب  اأن  تعلم 

المرة،  تجربته  واقع  وُيعلم من  يتعلم  بدر  زال 

ويحكي حكايته لكل من اأحبه.

�صورة من حادث ال�صير الذي تعر�ش له بدر الخرو�صي.
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 قريات : راشد البلوشي

 يسبب صدمة كهربائية لألسماك
باإطاللته الم�سائية، يخرج من منزله بعد �سالة الع�سر متجها الى قاربه الذي 

ينتظر تال�سي  اأيام  اأكثر من ثالثة  بقريات،  ال�سيد  ميناء  اأخذ حيزًا من موقع 

النواء المناخية وعينه على البحر يتاأمل زرقته وتارة اخرى يم�سح بيده على 

قاربه، يتاأمله، يزيل عنه عوالق البحر، يتاأكد من �سالمة   معدات ال�سيد.

هي  بل  الم�ش  وليدة  تكن  لم  بالبحر  عالقته 

اأخوته  وت�صارك  واأبيه  جده  عن  ورثها  عالقة 

طلوع  فن  على  تمر�ش  البحر،  ع�صقوا  الذين 

ومواعيد  الأ�صماك  اأنواع  وعرف  البحر، 

ومدى  ومتغيراتها  الرياح   وعالم  ا�صطيادها 

تاأثيرها على حركة �صيد ال�صماك وتواجدها، 

الأجهزة  ا�صتخدم  تطورت،  بالبحر  عالقته 

نظام  عبر  ال�صماك  مواقع  تتبع  في  الحديثة 

الجوية  للن�صرات  متابعا  اأ�صبح  ا�ش،  بي  الجي 

التي ت�صدرها الجهات المخت�صة عن الجواء.

ذي  قاربه  مع  خلوته  عليه  اقتحمت 

بن  عبداهلل  البحار  اإنه  مترا،  الع�صرين 

اأ�صباب  عن  لنا  يحكي  الوهيبي  خليفة 

اأن  بعد  البحر  ركوب  عن  ال�صيادين  توقف 

من  تقترب  التي  المناخية  بالأنواء  علموا 

صياد من قريات يوضح السبب: 

»الفجما«
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قال؟ فماذا  العمانية..  ال�صواحل 

»الجميع متوقف عن طلوع البحر  لي�ش ال�صبب 

الرئي�ش اقتراب العا�صفة المدارية في المقام 

الول . بل لأن ال�صيد عنده �صدمة مثل ال�صدمة 

الكهربائية من اأثر الروع والرهبة التي �صببتها 

يوؤكد  القاتل(، وما  الأزرق  اأو الحوت  )الفجما 

ذلك اأن بع�ش ال�صيادين  ذهبوا  البحر ل�صيد 

الجيذر، ولكنهم عادوا بدون �صيد، بينما اتجه 

البع�ش اإلى ال�صيد بالهيال وا�صطادوا .

الأ�صماك،  تكثر  الوهيبي قائال: عندما  وو�صح 

تظهر  والكنعد،  وال�صهوة  الجيذر  وخا�صة 

هذه  بمطاردة  لتقوم  فجاأة  الفجما  �صمكة  

البحار  اأعالي  اإلى  يهرب  فبع�صها  الأ�صماك، 

ال�صاحل  من  بالقرب  يتجه   الآخر  والبع�ش 

بالقرب  اأحيانا   تراه  الجيذر  اأن �صمك  لدرجة 

من ال�صواطئ وينتهز بع�ش ال�صيادين اأ�صحاب 

ال�صباك )الهيال( هذه الفر�صة ويقوم بعملية  

النهار،  و�صح  في  حتى  ال�صمك  على  التدوير 

لذلك ل يوجد مو�صم معين لهذه )الفجما(.

مواسم كثرة االسماك
ويكون  ال�صتاء  ف�صل  في  الكنعد  �صمك   يكثر 

�صهر  وحتى  نوفمبر  �صهر  من  ويبداأ  �صمينا، 

ال�صعري  مثل  القاع،  اي�صا  اأ�صماك  فبراير 

في  ويكثر  واأمثالها  والهامور  والكوفر  والعندق 

وال�صهوة  الجيذر  اأ�صماك  اأما  ال�صيف  ف�صل 

ف�صل  في  اأي�صا  فتكثر  واأمثالها،  وال�صده 

الخياط  مثل  البيا�ش  اأ�صماك  ال�صيف. 

يكون  واأمثالها  والجولن  والق�صران  والكفتار 

في  ي�صمن  ولكن  ال�صنة  مدار  على  متواجد 

البحرية  الجبال  ينزل من  ال�صتاء حيث  ف�صل 

في  المياه  برودة  ب�صبب  ال�صاحلية  الجبال  اإلى 

ف�صل ال�صتاء.

 علما بان معظم الأ�صماك متواجدة على مدار 

الأ�صماك  تكون  ال�صتاء  ف�صل  في  ولكن  ال�صنة 

�صمينة وخا�صة الكنعد.

 أغوار الماضي
ما  عن  الوهيبي  عبداهلل  البحار  لنا  وي�صبر 

التي  ال�صابقة  والخبرات  اجداده  من   ا�صتمده 

ال�صابق  في  يقول:  حيث  اأبيه   من  ا�صتلهمها 

وفي زمن اأجدادنا واآبائنا هناك عوامل كثيرة 

والح�صول  البحر  ركوب  من  ال�صياد  تمنع 

ال�صمالية  الرياح  اأمثال  على رزقه ورزق عياله 

اأو  المو�صمية  اأوالرياح  الغربية )الأزيب( 

اأن  كما  الأمواج  وارتفاع  والأمطار  الأعا�صير 

الوقت  ذلك  في  الم�صتخدمة  ال�صيد  قوارب 

البحر ب�صفة دائمة   ل ت�صجع ال�صياد لركوب 

هناك  يكن  ولم  الأخ�صاب  من  م�صنوعة  لأنها 

ل  حيث  المجاديف.  ت�صتخدم  واإنما  محركات 

ي�صتطيع ال�صياد المجازفة وال�صيد في اأعالي 

البحار والح�صول على الأ�صماك الكبيرة ،كما 

على  الح�صول  في  الم�صتخدمة  ال�صباك  اأن 

الطعم �صعبا جدا. 

القوارب الحديثة
فال  الآن  اأما  حديثه:  في  عبداهلل  وي�صتر�صل   

لأن  وقت  اأي  في  البحر  لركوب  يمنع  ما  يوجد 

اأ�صبحت كبيرة ومن  الأمور تغيرت، فالقوارب 

نوع الفيبر وا�صتبدلت المجاديف بالمحركات، 

اأعالي  في  ي�صيد  اأن  ال�صياد  باإمكان  اأن  كما 

مثل  الكبيرة  الأ�صماك  على  والح�صول  البحار 

اأنه  كما  القر�ش.  واأ�صماك  وال�صهوة  الجيذر 

باإمكانه تحميل ال�صباك الكبيرة والذهاب اإلى 

متراً.  كيلو   60 اإلى  اأحيانا  ت�صل  بعيدة  اأماكن 

و�صهلة  ال�صياد  �صاعدت  كثيرة  عوامل  وهناك 

له الأمور لركوب البحر. لذلك ل يوجد ما يمنع 

ال�صياد اليوم  من ركوب البحر حتى في الرياح 

القوية.

من  وهو  الوهيبي  عبداهلل  البحار  ويختتم   

�صكان قرية ال�صاحل بولية قريات انتقل حديثا 

ال�صيد  مهنة  ا�صبحت  الظاهر  حي  قرية  الى 

رفيقة حياته وم�صدر رزقه حديثه حيث يقول: 

وجود  في  مبا�صر  تاأثير  لها  والرياح  العوا�صف 

الأ�صماك، فهي عادة تحب البحر هادئا وذلك 

البحر  �صطح  على  ال�صغيرة  الأ�صماك  لخروج 

اأو  الجيذر  مثل  الكبيرة  الأ�صماك  ي�صجع  مما 

الكنعد اأو ال�صهوة وحتى الأ�صماك الكبيرة مثل 

اأ�صماك القر�ش والحوت الكبير )الجرام( من 

ابتالع هذه الأ�صماك ب�صهولة.
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2020    تناسق األرقام.. واألمنيات

شيخة الشحية

بعد أن تنفس 
الصباح

 )131(

فراغ اأ�صعر به،

في غيابك 

ينتابني خوف

ي�صكنني األم..

)132( 

تكتظ الحروف

تزدحم الكلمات

حين تغيب،

فارغة اأيامي تكون..

)133(

اأدور في �صوارع مكتظة

تملوؤها الم�صافات الطويلة

كغيابك..

)134( 

ال�صوارع.. 

اأعبرها، والم�صافات،

.. نحو مدينتك

واأعود دون المتالء بك، 

فارغة..

)135( 

كل تلك الذكريات

�صقطت، 

بعد اأن تنف�ش ال�صباح..

)136(

وي�صيع العمر دونك

دون اللقاء..

هذه المعادلة متكافئة حيث لبد من النظر 

تنفيذه  يتم  لم  ما  وا�صتيعاب  الما�صي  اإلى 

المرة،  هذه  اأعيننا  ن�صب  ليكون  وتحقيقه 

وبديهي اأنه ل يمكن ال�صتغناء عن الما�صي 

كونه دافعاً يخطو بنا خطوات طويلة لالأمام.

وتاأتي  محققة..  باأمنيات  ال�صنين  تم�صي 

واأحالم  اأمنيات  مع  التالية  ال�صنوات 

اأمنيات ولدت مجددا من  اأو ربما  موؤجلة.. 

هذا  ليكون  والرغبات،  الطموحات  رحم 

واإنما  الأمنيات  بكثرة  لي�ش  حافال  العام 

نفقده  قد  ما  يهم  ول  النجازات،  بكثرة 

كيفية  الأهم  اإنما  م�صاريع  اأو  اأ�صخا�ش  من 

تعوي�صها بالأجمل.

وعينا  ازداد  كلما  يكبر  مخيف  �صعور  ثمة 

بعدم تحقق ما رغبنا به، لنثق اأننا ن�صتحق 

الأف�صل منذ بداية التخطيط لالأمر، واأنه ل 

اأحد ي�صتحق اأن نهدي له جنون طموحاتنا، 

ل  اأن  الأف�صل  من  واأنه  بها،  الأحق  لأننا 

فتلغيها  الخا�صة  طموحاتنا  عن  نف�صح 

لهفتنا، واأن ل نبقيها �صرية بالكامل فُتن�صى.

اأمنيات  اأي  ن�صتقبله!،  الذي  هذا  عام  اأي 

نرغب في تحقيقها!

الذكرى  ت�صتعيد  التي  تلك  اأحالم  اأي 

لتدوينها �صمن خطط العام الجديد!.

جمالية  مدى  نرى  اأن  يمكن   ،2020 عام 

رقما  يبقى  لكنه  ر�صمه،  وتنا�صق  الرقم 

فقط، اإنما �صيميزه ما �صيحدث.. وما �صيتم 

تحقيقه خالل �صهوره الثني ع�صر.

مع بدايات حلول الأعوام الجديدة يتحدث 

الجميع عن الأحالم والأمنيات والطموحات 

نن�صى  �صترافقه،  التي  الجديدة  والرغبات 

ما دوّناه قبل اأن يحين موعد العام ال�صابق، 

دّون  ما  كل  تحقيق  على  تن�ش  كانت  التي 

فيها، اإنما.. هل هناك منا من يم�صك قلما 

اأن  اأم  تحقيقه؟!  ينوي  ما  ويكتب  وورقة 

الأمر متروك لالأيام والظروف وما �صتجلبه 

لنا من حظوظ وتوقعات؟!.

واأنه لبد من  نردد دائما  »الما�صي فات«، 

لحظات  في  ولكن   الم�صتقبل،  في  التفكير 

كثيرة نقول اإن الما�صي جميل اأي�صا، لذلك 

طـالء.. حـروف

�صديقي العزيز..

ما،  بفترة  ومتتالية  كثيرة  تكون  وقد  اأحيانا، 

خا�ش  يخ�صك،  اأمر  عن  الك�صف  عليك  يكون 

تلك  وفي  لوحدك،  بك  يتعلق  الذي  بالمعنى 

تتعلق  خطة  عن  اأك�صف  ل  فاإنني  الحالت 

بديال.  لها  و�صعت  وقد  اإل  الخا�صة  بحياتي 

بب�صاطة، ل اأثق بالكلمة بعد اأن ُتنطق!

وفي كل تلك الحالت، حتى اأولئك الذين كانوا 

معي في خطتي الأولى ي�صبح من ال�صعب علي 

اأثارها  البديل، لأن كلمة منهم  اطالعهم على 

ت�صطرني  قد  الغبطة  اأو  بالغ�صب  �صعورهم 

للتخلي عن البديل اأي�صا!

اإ�صارة:

عدت عودة التائب لال�صتماع لمو�صيقى الروك 

هذه  غمرة  في   ،)Rock & Roll( رول  اآند 

»الفو�صى« التي تجتاحني منذ اأ�صهر عدة.

كل التحية

نف�سك

8

كيف اأبداأ ر�صالتي هذه؟

يا  لك  الطويلة  الحياة  برجاء  اأم  بال�صالم 

�صديقي؟

عاما  والع�صرين  الخام�صة  تجاوزي  منذ 

لذلك  يالزمني،  الفقد  من  الخوف  وهاج�ش 

�صديقي  يا  لأنني  محدودة،  المتينة  فعالقاتي 

ب�صبب  كان  اإن  فكيف  ال�صوق  �صعور  يتعبني 

الفقد.

رسائل إلى صديقي السري

مروة يعقوب

توفي جدي قبل اأ�صابيع. لو تعرف كم احتجت 

اإليك، واإن كان ح�صورك مقت�صرا على الجلو�ش 

تم�صك  ول  �صاكنا،  تحرك  ل  �صامتا،  بجانبي 

من  لتخل�صني  اإليك  احتجت  حتى.  بيدي 

اأ�صئلتي الكثيرة وتحرر قلبي من حرقته ووجعه. 

لأنك الوحيد الذي ي�صتطيع تف�صير كلماتي دون 

ت�صويه للمعنى، وتفهم �صوتي، واأ�صكال �صكوتي، 

وتفهم حجم ال�صعور من قب�صة يدي وحركتها.

باأعذار  غيابك  �صددت  تح�صر،  لم  ولأنك 

�صففتها لك، كما اعتدنا اأن نفعل.

عموما..

كثيرة  درو�ش  العزاء.  اأيام  عن  اأخبرك  دعني 

تعلمتها، اأولها اأن ل اأحد مخلوق لينتزع حزنك 

اأو يغرزه في قلبه. حين يكون  ويرمي به بعيدا 

ينق�صي،  حتى  به  فخذ  اإليك  موكاًل  الحزن 

فهو مخلوق مثلك، له ما خلق لأجله، فال تمنع 

عابدا عن عبادته.

�صديقي العزيز..

وبطون  منتفخة،  اأقدام  زارتنا  متتالية  لأيام 

من  عارية  واأيٍد  عط�صى،  واأل�صنة  غائرة، 

بثقل  اأ�صعر  كنت  باطنها.  في  الخطوط 

يقذفها  الذي  الممر  عتبة  تعبر  حين  الأقدام 

تكن  لم  القلقة  الثقيلة  خطواتها  ناحيتنا، 

فاأولئك  واأخرى،  بين قدم  بالتمييز  لت�صمح لي 

اأداء  على  اعتادوا  اأ�صخا�ش  »الموجبون«،  هم 

الواجب كيفما كان �صكله، غالبا يوؤدون اأكثر من 

وقتهم  اليوم.  نف�ش  في  واحد  اجتماعي  واجب 

عليها،  يجل�صون  التي  الم�صاحة  مثل  محدود 

ولهم �صوت نكاد ل ن�صمع منه اإل الحفيف!

لكن  بع�صها،  بجانب  تجل�ش  كانت  الأقدام 

البطون والأل�صنة لم اأرها اإل متحلقة مع بع�صها 

ال�صحك،  كثيرة  كانت  تواجدت،  حيثما  بع�صا 

بهر�ش  م�صغولة  تكون  �صحكاتها  تنقطع  وحين 

جلدها، و�صعرت في اأوقات متفرقة باأنها كانت 

حتى  المكان  عن  الهواء  انقطاع  في  ال�صبب 

بيخل�ش!«،  »الأك�صجين  لعمتي:  بقلقي  هم�صت 

ثم قامت من مجل�صها  بوجه متعجب  اأجابتني 

اأ�صعر  كنت  ذلك  مع  لكنني  النافذة،  وفتحت 

بالختناق فقررت ترك المكان اإلى غرفة خالية 

لأتنف�ش هواء اأنقى من ذلك الملوث بالأحاديث 

غير الالئقة مع �صكل وجوهنا الذابلة.

وتعرفني  الأيدي،  تلك  �صديقي،  يا  والأخيرة 

جيدا كم ت�صدني الأيدي!

غيمات برد حطت على كفي و�صول اإلى قلبي، 

على  اإحداها  وقبلتني  الناعمة  قب�صتها  �صدت 

راأ�صي حتى تمنيت لو تبقى معي حتى الم�صاء. 

كان عددها قليال ول ت�صبه بقية المعزين، فال 

خطوط تعرفني با�صمها، ول �صوت يخبرني كم 

تبلغ اإن�صانيتها عمرا، لكنها كانت اأيدي بالمعن 

الحقيقي.

�صديقي العزيز..

در�ٌش اأخيٌر تعلمته:

الوداع نعمة فال تتنكر لها وتتركها حين تاأتيك 

في حوادث كالموت وما يعادله وجعا.

اإلى لقاء قريب

 نف�سك



العدد )5١(
هـ

 ١٤
٤١

ل 
الو

ى ا
اد

جم
 / 2

02
ر 0

ناي
ي

2223

هـ
 ١٤

٤١
ل 

الو
ى ا

اد
جم

 / 2
02

ر 0
ناي

ي

البريدية  الخدمات  بداية  اإلى  عدنا  ولو 

فهي  الحالي  و�صعها  قبل  ال�صلطنة  في 

اإلى  و�صلت  حتى  رئي�صة  مراحل  باأربع  مرت 

ويعود  اليوم.   نراه   الذي  الحالي  الم�صتوى 

ال�صرقية  الهند  �صركة  ظهور  اإلى  ذلك 

ن�صاأتها  منذ  قوية  و�صيا�صية  تجارية  كمنظمة 

بموجب  وتاأ�ص�صت  لندن،  في  تجارية  كموؤ�ص�صة 

�صنة  الأولى  اليزابيث  للملكة  ملكي  مر�صوم 

الخليج  في  �صيا�صية  مكاتب  فتح  وتم  1600م 

ال�صيا�صي  المقيم  يديرها  وكان  العربي 

الجغرافي  ال�صلطنة  موقع  ولعب  البريطاني. 

والغرب. ال�صرق  تجارة  بين  الو�صل   حلقة 

والخروج  الدخول  بوابة  مطرح   ميناء  ويعد 

للخليج العربي وربطه بالمحيط الهندي و�صرق 

اأفريقيا وعدن حيث كانت التجارة مزدهرة. 

المرحلة األولى
خدمات  لإن�صاء  ما�صة  حاجة  توجد  كانت 

بريطانيا  مع  م�صالح  لها  التي  بالدول  بريدية 

بدول  بريدية  وكالت  اإن�صاء  تم  وقد  العظمى. 

هذه  وكانت  م�صقط،  �صمنها  ومن  الخليج 

اأو المكاتب البريدية في بداية الأمر  الوكالت 

اإدارة البريد الهندية في  التعليمات من  تتلقى 

الأولى،  المرحلة  انطلقت  هنا  ومن  بومباي. 

تطور الخدمات البريدية
 في السلطنة

خالد المعمري
باحث في التاريخ البريدي

تعتبر الخدمات البريدية في كل دولة اإحدى الدعائم الرئي�سية، لأن للبريد 

دورا حيويا في نقل وت�سهيل وربط المجتمعات بالعالم الخارجي، لذلك كثيرا 

ما نرى اأن العمانيين الذين هاجروا لطلب العلم اأو لقمة العي�ش كانت الو�سيلة 

الوحيدة للتوا�سل مع ذويهم الر�سائل. 

مراحل
ال�صلطنة، وهي  البريدية في  مرحلة الخدمات 

البداية  وكانت  الهندي،  الإ�صراف  مرحلة 

الموجودة  الوثيقة  1864 ح�صب  1 مايو  بتاريخ 

وتثبت  بنيودلهي،  الهندي  البريد  بمتحف 

وحتى  ال�صلطنة  في  البريدية  الخدمات  بدء 

بتاريخ  منها  بريطانيا  وخروج  الهند  ا�صتقالل 

15  اأغ�صط�ش 1947م.

وكالة  اأول  افتتاح  حول  اختالف  وهناك 

بريدية اأو وجود الخدمات البريدية في عمان، 

بدء  تاريخ  عن  الم�صادر  بع�ش  ذكرت  حيث 

الخدمة البريدية في ال�صلطنة عام 1856 لكن 

توؤكد  م�صتندات  اأو  وثائق  يجدوا  لم  الباحثين 

في  واحدة  مرة  ورد  الذي  التاريخ  هذا  �صحة 

 Indian Stamps Used  ( لو  روب�صون  كتاب 

Abroad ( )الطوابع الهندية الم�صتخدمة في 
1940، ومنذ ذلك الوقت  الخارج(، طبع �صنة 

تنتقل المعلومة من مرجع اإلى اآخر حتى و�صلت 

الحقيقة  باإي�صاح  وبين  دونال�صون  نيل  للباحث 

الخدمات  تاريخ  عن  ومراجع  كتب  عدة  وله 

هذا  في  كتب  وعمان.  الخليج  في  البريدية 

المو�صوع وذكر التاريخ الحقيقي والموثق وهو 

في  الكتاب  ون�صر  1864م  �صنة  مايو  الأول من 

�صنة 1920م.

وثيقة  على  العثور  تم  اأنه  اأي�صا  هذا  يوؤكد  وما 

توؤكد  الهندي  البريد  بمتحف  حاليا  موجودة 

في  بريد  مكتب  اأول  لفتتاح  الفعلي  التاريخ 

في  ي�صتخدم  الذي  الختم  ونوع  ال�صلطنة. 

�صكل  على  كان  الخدمة  بدء  عند  المرا�صالت 

مايو   1 بتاريخ   309 الرقم  بداخله  ما�صي 

1864م.

بريد  مكتب  من  تدار  بعمان  الخدمة  وكانت 

الخليج  مكاتب  وجميع  نقله  تم  حتى  مومباي 

كانتً   التي  وفار�ش  العراق  مكاتب  وبع�ش 

اإلي ادارة ال�صند  تدار من دائرة بريد بومباي 

اأعيد مرة  وثم  1869م،  اإبريل  في  )كرات�صي( 

1879م، ثم  اإلى اإدارة مومباي في عام  اأخرى 

توزعت مرة اأخرى  بين بو�صهر وبومباي )منذ 

نوفمبر 1889 ولغاية مار�ش 1892(، ثم عادت 

1892، وقد يكون �صبب  اأبريل  اإلى بومباي في 

النقل اإداريا بحتا اأو تنظيميًا. 

الطوابع  ا�صتخدام  تم  الأولى  المرحلة  في 

الهندية التي كانت عليها �صور ملوك بريطانيا، 
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التي  الهندية  الطوابع  اأول  اأن  نجد  ولذلك 

الإ�صراف  دائرة  تحت  بعمان  ا�صتخدمت 

وكتب  فيكتوريا  الملكة  �صور  تحمل  الهندي 

 1877 العام  ال�صرقية حتى  الهند  بريد  عليها  

حين اأ�صبحت الملكة فيكتوريا ملكة على الهند 

الهند  بريد  ليكون  الطوابع  على  ال�صم  وتغير 

ت�صتخدم  وظلت  ال�صرقية  الهند  بريد  بدل من 

حتى 1900م.

وفي الفترة من 1902 الى 19011م ا�صتخدمت 

طوابع مجموعة الملك اإدوارد ال�صابع

وبعدها وللفترة من 1911 الى 1937 ا�صتخدمت 

طوابع مجموعة الملك جورج الخام�ش.

ومن 23 اأغ�صط�ش 1937 اإلى 1947 ا�صتخدمت 

 20 تاريخ  وفي  ال�صاد�ش.  جورج  الملك  طوابع 

مجموعة  اإ�صدار  تم  تحديدا   1944 نوفمبر 

مو�صحة  طابعًا   15 من  مكونة  الطوابع  من 

 1363 تاريخ  عليها  وكتب  بو�صعيد،  اآل  بكلمة 

حكم  على  عام   200 مرور  وبمنا�صبة  هجرية، 

اأ�صرة اآل بو�صعيد لعمان. هذا بالن�صبة للطوابع 

�صدرت  كما  المرا�صالت.  على  ت�صتخدم  التي 

ت�صتخدم  المالية  الطوابع  من  اأخرى  مجموعة 

للمعامالت الحكومية والأوراق الر�صمية  بنف�ش 

الوقت وو�صحت اأي�صا بعبارة اآل بو�صعيد.

فترة  وهي  الفترة،  هذه  في  المالحظ  لكن 

البريدية  الخدمات  على  الهندي  الإ�صراف 

ا�صتخدام  تم  الخليج،  دول  وبع�ش  بعمان 

ملوك  �صور  تحمل  ولكنها  الهندية،  الطوابع 

بريطانيا، لأن الهند كانت تقع تحت ال�صيطرة 

البريطاني  ال�صتعمار  لأن  نظرا  البريطانية، 

عام 1858  في  بداأ  الهندية  القارة  �صبه  في 

وانتهى في 15 اأغ�صط�ش 1947م.

المرحلة الثانية
الإ�صراف  مرحلة  هي  الثانية  المرحلة 

وتعتبر  البريدية،  الخدمات  على  الباك�صتاني 

اأق�صر مرحلة من مراحل الخدمات البريدية، 

نتيجة ا�صتقالل الهند عن بريطانيا وانف�صال 

 15 في  بداأت  التي  اأي�صا  الهند  عن  باك�صتان 

مار�ش   31 لغاية  وا�صتمرت    1947 اأغ�صط�ش 

المواد  وتعتبر  ق�صيرة.  فترة  وهي  1948م، 

الموجودة لهذة الفترة قليلة ونادرة جدا ب�صبب 

ق�صر الفترة، ولكن هنا ذكرت بع�ش المراجع 

اأن بداية الفترة النتقالية اإلى باك�صتان في 20 

التاريخ  بهذا  اأنه  وال�صحيح  1947م  دي�صمبر 

الم�صتخدمة  الهندية  الطوابع  تو�صيح  تم 

هي  الفترة  هذه  تظل  ولكن  باك�صتان،  بكلمة 

وجود  لقلة  البريدي  بالتاريخ  الباحثين  �صغل 

المرا�صالت لتوثيق التواريخ الفعلية.

المرحلة الثالثة
الإ�صراف  مرحلة  وهي  الثالثة  المرحلة 

البريطاني على الخدمات البريدية، اإذ تمكنت 

تولي  من  البريطانية  للبريد  العامة  الإدارة 

وكانت.  الخليج  دول  في  البريدية  الوكالت 

فترة ال�صراف على الخدمات بال�صلطنة  من 1 

اأبريل 1948 اإلى 29 اأبريل 1966م،

وكان مكتب البريد  يدار من مقر اإقامة المقيم 

ال�صيا�صي في القن�صلية البريطانية، وكان يدار 

بوا�صطة ابناء البلد. 

في الفترة الثالثة ا�صتخدمت الطوابع البريطانية 

في �صلطنة عمان مع تو�صيحها بالعملة المحلية 

الم�صتخدمة ذلك الوقت وهي فئة الآنه والروبية، 

على  تحتوي  الفترة  هذه  طوابع  اأغلب  وكان 

اإليزابيث  والملكة  ال�صاد�ش  جورج  الملك  �صور 

الثانية، وظلت ت�صتخدم هذه الطوابع في عمان 

حتى نهاية الإ�صراف البريطاني على الخدمات 

البريدية في 29 اأبريل 1966م.

المرحلة األخيرة: 

مرحلة االستقالل البريدي
ال�صتقالل  مرحلة  وهي  الأخيرة  المرحلة 

 30 بتاريخ  الأجنبي  الإ�صراف  عن  البريدي 

اأبريل 1966م، الذي بداأت فيه الإدارة العمانية 

�صلطنة  في  البريدية  الخدمات  على  الإ�صراف 

عادية  طوابع  مجموعة  اأول  و�صدرت  عمان. 

وعمان  م�صقط  با�صم  طابعًا   12 من  مكونة 

بخلفية  ال�صلطنة  �صعار  منها  البع�ش  يحمل 

�صور لميناء م�صقط، وبقية الطوابع عليها �صور 

فئات  وكانت  ال�صلطنة.  في  الموجودة  للقالع 

الطوابع مكونة من البي�صة والروبية.

الجاللة  اأعلن �صاحب   1970 اأغ�صط�ش   9 وفي 

تغيير  المعظم  �صعيد  بن  قابو�ش  ال�صلطان 

عمان.  �صلطنة  اإلى  وعمان  م�صقط  من  ال�صم 

اأول مجموعة  1971 طرحت  16 يناير  وبتاريخ 

واإلى  التاريخ  ال�صم، ومنذ ذلك  بهذا  مو�صحة 

المنا�صبات  لكل  الإ�صدارات  تتوالى  اليوم 

المحلية اأو الدولية على حد �صواء.

المنظور  غير  الجزء  هي  المائية:  العالمة 

الذي  الر�صم  منها  والمق�صود  الطابع،  من 

اإليه بتمعن  اإل بعد النظر  ليظهر على الطابع 

باأجهزة  اإل  بوا�صطة مكبر، وبع�صها ل يرى  اأو 

الحد  منها  والهدف  المائية.  للعالمة  خا�صة 

بين  الك�صف  يتم  وهنا  التزوير.  ظاهرة  من 

الطابع الأ�صلي من المزور عن طريق العالمة 

المائية.

بتغيير  إما  الطوابع   قيمة  تعديل  التو�صيح: هو 

القيمة ال�صمية اأو بتغير ا�صم المنا�صبة اأو ا�صم 

البلد، ويتم التو�صيح على طابع �صبق اأن اأ�صدر 

من قبل. وتجري العملية ب�صكل م�صتعجل لعدم 

طوابع  اإ�صدار  من  البريدية  الإدارات   تمكن 

لمنا�صبة ما فيتم التو�صيح ب�صكل م�صتعجل.

الوثيقة الموجودة بمتحف البريد الهندي

�صورة الختم الم�صتخدم في عمان �صنة 1864
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تن�صر بالتعاون مع مكتب خليفة الهنائي

زاوية قانونية

وُتعد الإ�صابة الناتجة عن الإجهاد اأو الإرهاق 

فيها  توافرت  ما  متى  عمل  اإ�صابة  العمل  من 

من  قرار  بها  ي�صدر  التي  والقواعد  ال�صروط 

اللجنة الطبية المخت�صة طبقا لهذا القانون.

حالة  كل  الإ�صابة  حكم  في  كذلك   وتعتبر 

كل  وكذلك  عنها،  تن�صاأ  م�صاعفة  اأو  انتكا�ش 

خالل  اأعرا�صها  تظهر  مهنية  مر�صية  حالة 

�صنة من تاريخ انتهاء خدمة الموؤمن عليه.

حادث  كل  العمل  حادث  نطاق  في  يدخل  كما 

الزمنية  الفترة  خالل  عليه  الموؤمن  ي�صيب 

اأن  على  منه.  عودته  بعد  اأو  عمله  اإلى  لذهابه 

ب�صورة  والإياب  الذهاب  يكون  اأن  ي�صترط 

متوا�صلة وبدون توقف اأو انحراف عن الم�صار 

قيامه  اأثناء  للعامل  يحدث  وما  الطبيعي، 

على  بناء  يبا�صرها  التي  وتنقالته  بمهامه 

�صفره  حال  في  اأو  العمل،  �صاحب  تعليمات 

بتكليف من �صاحب العمل اأو من ينوبه.  

وحوادثها  العمل  ا�صابات  ت�صنيف  ويمكن 

وحوادث  مرور،  حوادث  اإلى  نوعها  حيث  من 

حوادث  اإلى  اأو  طائرات  وحوادث  مناجم، 

حيث  ومن  خطيرة،  غير  واأخرى  خطيرة 

اأو  الآلت،  تتلف  حوادث  اإلى  نتائجها 

باإ�صابات  الأ�صخا�ش  ت�صيب  اأو  المنتجات، 

الحوا�ش  اأو فقد  الك�صور  اأو  مختلفة كالحروق، 

اأو الموت،  الت�صوهات المختلفة  اأو  اأو الأع�صاء 

اإلى حوادث مميتة  وكذلك من حيث خطورتها 

كفقد  دائم  كلي  عجز  اإلى  توؤدي  حوادث  اأو 

عجز  اإلى  توؤدي  واأخرى  اليدين،  اأو  العينين 

واحدة  يد  اأو  واحدة،  عين  كفقد  دائم  جزئي 

واأخرى  موؤقت،  كلي  عجز  اإلى  توؤدي  اأخرى  و 

تحتاج اإلى اإ�صعافات اأولية.

حوادث  اإلى  فت�صنف  اأ�صبابها  حيث  من  اأما 

ب�صرية  عوامل  اإلى  الأول  المقام  في  ترجع 

اأو  ذهنه،  �صرود  اأو  كاإهماله،  العامل  بفعل 

عن  عجزه  اأو  خبرته،  قلة  اأو  ذكائه  �صعف 

مادية  بعوامل  مت�صلة  وحوادث  نف�صه،  �صبط 

اأو  العامل،  على  اأ�صياء  ك�صقوط  ميكانيكية،  اأو 

يمكن  كما  الآلت،  بع�ش  في  مفاجئ  تلف  اإلى 

تجنبها،  الممكن  من  حوادث  اإلى  ت�صنيفها 

اآلة  في  مفاجئ  كعطل  تجنبها  يتعذر  اأخرى  و 

حديثة تثبت �صالحيتها بعد اختبارها، ويمكن 

و  اإ�صابة  عليها  تترتب  حوادث  اإلى  ت�صنيفها 

�صرر،  اأو  اإ�صابة  عنها  ينتج  ل  واأخرى  �صرر، 

كان  في  عامل  يد  من  مطرقة  �صقوط  ومثله 

لم  اأو  عليها  ترتب  �صواء  حادثة  يعتبر  العمل 

يترتب عليها �صرر«.

حوادث  عنها  تنتج  التي  الأ�صباب  تق�صيم  يتم 

العمل اإلى ق�صمين رئي�صين، الأول منها يت�صمن 

في ضوء قانون  التأمينات االجتماعية

األبعاد القانونية  في مجال 
صحة وسالمة العاملين

المحامية عزاء بنت ثابت النبهانية

التاأمينات  قانون  من   )2( المادة  من   )9( رقم  الفقرة  عرّفت 

اأنها: الإ�سابة باأحد الأمرا�ش  اإ�سابة العمل على  الجتماعية 

حادث  نتيجة  الإ�سابة  اأو  مرفق،  جدول  في  المبينة  المهنية 

وقع للموؤمن عليه اأثناء تاأدية العمل اأو ب�سببه.

الثاني  الق�صم  و  والتنظيمية  البيئية  العوامل 

اإلى  تعود  التي  الإن�صانية  العوامل  تحت  يندرج 

توازنه  اأو  قدراته  في  كالنق�ش  نف�صه  الفرد 

اأو  به  يقوم  الذي  للعمل  مالءمته  اأو  النفعالي 

عدم توافر الدوافع النف�صية لديه.

وتتكون هذه العوامل من اأ�صباب عديدة، يرجع 

ت�صميم  من  الناتج  الخطاأ  اإلى  فيها  الغالب 

اإلى بيئة العمل نف�صها. وكما يعود  اأو  المعدات 

الجزء الآخر منها اإلى طبيعة العمل وما يلحقه 

من تعب واإجهاد للعامل الذي يقوم به كال�صرعة 

عن  الزائدة  فال�صرعة  بالعمل،  القيام  في 

توؤدي  قد  العمل  اإنجاز  في  الطبيعي  الم�صتوى 

الحرارة  ولدرجة  العمل،  حوادث  زيادة  اإلى 

واإ�صابات  الحوادث  وجود  ن�صبة  على  تاأثير 

العمل في بع�ش المهن دون غيرها، اإذ الثابت 

عمليا وعلميا لدى الباحثين اأن العمل في درجة 

حرارة معتدلة من �صاأنه اأن يقلل من الحوادث 

اأو  الرتفاع  اأن  حين  في  العمل،  واإ�صابات 

ببيئة  المحيطة  الحرارة  النخفا�ش في درجة 

حوادث  وي�صبب  لذلك  خالفا  يكون  قد  العمل 

واإ�صابات عمل تختلف بطبيعة الحال باختالف 

طبيعة العمل نف�صه. 

اأن معدل الإ�صاءة في بيئة  اأي�صًا  ومن الالفت 

العمل وانخفا�صها وارتفاعها �صبٌب في التاأثير 

اأو حوادث عمل،  اإ�صابات  اإمكانية حدوث  على 

فقد اأثبتت نتائج بع�ش الدرا�صات التي اأجريت 

على عينة من الوظائف التي تتطلب اإ�صاءة في 

بيئة العمل، اأن الإ�صاءة غير المنا�صبة اأو غير 

كافية قد تزيد من معدل حوادث العمل بن�صبة 

25% عن الإ�صاءة العادية المنا�صبة والكافية. 

في  الحوادث  بع�ش  اأن  اإلى  الإ�صارة  تجدر  اإذ 

هذه الحالة قد تزيد عن غيرها ومثاله �صقوط 

العمال على الآلت بفعل الإ�صاءة ال�صعيفة غير 

المحيطة  والظروف  العمل  بيئة  مع  المتنا�صبة 

حوادث  معدل  اأن  الدرا�صات  اأثبتت  كما  بها. 

العمل واإ�صاباته يزيد عند وقت الغروب اأو في 

الأماكن التي ت�صود فيها الظلمة.

العمل  لمعدات  اأن  اإغفال  يمكن  ل  اأنه  على 

حدوث  على  تاأثيراً  العمل  وظروف  والآلت 

المقابل  في  اأنه  اإل  عمل،  حوادث  اأو  اإ�صابات 

فالغالب في تلك الحوادث اأنها تعود اإلى الأفراد 

اأو العمال داخل المن�صاأة نف�صها. اإذ الثابت لدى 

الفروق  بين  عالقة  هنالك  اأن  النف�ش  علماء 

تعر�صهم  قابلية  في  العاملين  لدى  الفردية 

للحوادث وبين تعدد اإ�صابات العمل، بمعنى اأنه 

قد يحدث تعدد  اإ�صابات عمل اأو حوادث لعامل 

واحد في المن�صاأة خالل فترة زمنية معينة في 

حين اأن زمالءه في نف�ش المن�صاأة ل يتعر�صون 

لمثل هذه الحوادث. 

و  العمل  وظروف  معداته  و  العمل  اآلت  ت�صبب 

بيئته ن�صبة من الحوادث واإ�صابات العمل ولكن 

اإلى  ترجع  الحوادث  تلك  من  الكبرى  الغالبية 

من  تن�صاأ  التي  لأخطائهم  اأنف�صهم  الأفراد 

على  النف�ش  علماء  يتفق  و  متعددة.  اأ�صباب 

وجود فروق فردية في القابلية للحوادث ومدى 

في جميع  الحال  هو  كما  العمل  اإ�صابات  تعدد 

تتعدد  قد  اأنه  اأي  الأخرى  الإن�صانية  القدرات 

ل  بينما  معينة  زمنية  فترة  في  فرد  اإ�صابات 

حادث.  اأي  معه  يعملون  الذين  لزمالئه  يقع 

التي  الحوادث  معدل هذه  يمكن خف�ش  وعليه 

من  اأنف�صهم  الأفراد)العمال(  بفعل  تنتج 

اأمكن  ما  متى  ا�صتبعادهم  اأو  توعيتهم  خالل 

ذلك وح�صب ما تقت�صيه ظروف العمل. ويطلق 

لحوادث  يتعر�صون  الذين  العمال  هوؤلء  على 

العمل  بيئة  نف�ش  في  زمالئهم  من  اأكثر  عمل 

م�صطلح قابلية الحوادث اأو ال�صتهداف. 
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حمية  مثل  �صحي،  غذائي  لنظام  الن�صاء  اتباع  باأن  حديثة  اأمريكية  درا�صة  اأفادات 

بال�صيخوخة. المرتبط  المكت�صب  ال�صمع  بفقدان  اإ�صابتهن  خطر  من  يقلل  قد   »دا�ش«، 

وعر�صوا  المتحدة،  بالوليات  للن�صاء  بريجهام  بم�صت�صفى  باحثون  اأجراها  الدرا�صة 

العلمية.  )American Journal of Epidemiology( دورية  في   نتائجها 

وو�صح الباحثون اأن هناك ت�صورا �صائعا باأن فقدان ال�صمع هو خطر ل مفر منه في �صن 

ال�صيخوخة، لكن الأبحاث اأثبتت اأن العادات الغذائية ال�صحية، يمكن اأن تحد من هذه 

الم�صكلة ال�صحية.

وبا�صتخدام البيانات التي تم جمعها في درا�صة المحافظة على ال�صمع التي اأجريت على عدد 

كبير من الم�صّنات في 19 موقعًا بالوليات المتحدة، فح�ش الباحثون التغيرات التي ا�صتمرت 

 3 �صنوات في الح�صا�صيات ال�صمعية لدى الن�صاء الم�صّنات، بالإ�صافة لعاداتهن الغذائية.

ووجد اأن الن�صاء الالئي التزمن في اأنماط اأكلهن ب�صكل اأوثق بالأغذية ال�صحية المو�صى 

 بها ب�صكل �صائع، مثل حمية »دا�ش« )Dash Diet( تراجعت لديهن مخاطر فقدان ال�صمع.

وتتركز حمية »دا�ش« على تناول الفواكه والخ�صروات والحبوب الكاملة والبروتين خالي 

الدهون، والأطعمة منخف�صة الد�صم، فيما تحث على تجنب الأطعمة عالية ال�صعرات، 

والغنية بالدهون والحلوى واللحوم الحمراء وخف�ش الملح في الطعام.

ووجد الفريق اأن احتمالت حدوث انخفا�ش في ال�صمع كانت اأقل بن�صبة 30 في المائة 

ال�صحية،  الغذائية  الأنماط  هذه  الغذائية  وجباتهم  ت�صبه  الالتي  اأولئك  بين  تقريبًا 

ال�صحية. غير  الغذائية  الأنماط  الغذائية  وجباتهن  ت�صبه  الالئي  بالن�صاء   مقارنًة 

الم�صدر: الأنا�صول

حمية »داش« تقي المسنات من خطر فقدان السمع

والفواكه،  الخ�صروات  خاللها  من  ت�صاعد  التي  الآلية  عن  حديثة  اأمريكية  درا�صة  ك�صفت 

الج�صم على الوقاية من �صرطان القولون والم�صتقيم. الدرا�صة اأجراها باحثون في جامعة 

وو�صح  العلمية.   )Cancers( دورية  في  نتائجها  ون�صروا  الأمريكية،  داكوتا  �صاوث  ولية 

من  الوقاية  على  الم�صاعدة  ي�صتطيعون  اأنهم  عاما،   20 منذ  عرفوا  العلماء  اأن  الباحثون 

تماما  يفهموا  لم  لكنهم  والفواكه،  الخ�صروات  تناول  عبر  والم�صتقيم،  القولون  �صرطان 

خاللها  من  التي  الآليات  عن  الجديد  البحث  وك�صف  العملية.  لهذه  الأ�صا�صية  البيولوجيا 

يمكن لمركبات الفواكه والخ�صروات منع الإ�صابة ب�صرطان القولون والم�صتقيم.

بكثرة  الموجودة  الفالفونويد  مركبات  ه�صم  عملية  في  يكمن  ال�صر  اأن  الباحثون  ووجد 

الفالفونويد،  بمركبات  الغنية  والخ�صروات  الفواكه  وت�صمل  والخ�صروات.  الفواكه  في 

اإ�صافة  وغيرها،  والتفاح  واليو�صفي  كالبرتقال  الأ�صجار  وفواكه  والعنب،  والفراولة  التوت 

اأن عملية ه�صم مركبات  الفريق  باأنواعها. ولحظ  والبقول، والخ�صروات  المك�صرات  اإلى 

.»THBA« الفالفونويد في الأمعاء، ينجم عنها اإنتاج اأحد الم�صتقبالت وهو جزيء يدعى

واكت�صف الفريق اأن هذا الجزيء ي�صاعد على الوقاية من �صرطان القولون والم�صتقيم عبر 

طريقتين، الأولى من خالل اإبطاء معدل انق�صام الخاليا ال�صرطانية، حيث يمنح الخاليا 

المناعية فر�صة لتحديد الخاليا ال�صرطانية وتدميرها.

اأما الطريقة الثانية، فهي الوقاية من خالل اإبطاء انق�صام الخاليا ال�صرطانية، حيث يمنح 

الخلية مزيدا من الوقت لإ�صالح اأي �صرر لحام�صها النووي، ويوقف حدوث طفرات تقود 

اإلى خطر نمو الخاليا خارج نطاق ال�صيطرة، وبدء ظهور الأورام ال�صرطانية في القولون.

الم�صدر: الأنا�صول

أخبار صحية

اختبار منزلي بسيط للكشف عن سرطان البروستاتاالفواكه والخضروات تقي من سرطان القولون

يمكن لدواء ي�صتخدم في تفادي رف�ش الج�صم لالأع�صاء المزروعة، اأن ي�صهم في وقف ظهور عالمات ال�صيخوخة 

على جلد الإن�صان، وفق درا�صة اأمريكية اأجراها باحثون بكلية الطب جامعة دريك�صيل الأمريكية، ون�صروا نتائجها 

في دورية )Geroscience( العلمية.  واأجرى الفريق درا�صته لكت�صاف تاأثير دواء يطلق عليه ا�صم »رابامي�صين« 

)Rapamycin(، الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منذ �صنوات طويلة، كعالج لتثبيط جهاز المناعة 

لمنع رف�ش الج�صم لزراعة الأع�صاء.  وفي تجربة �صريرية �صغيرة، قام الفريق بمتابعة 13 متطوعًا تجاوزوا �صن 

الأربعين، وتلقوا العالج، وهو عبارة عن كريم يو�صع على ظهر اإحدى اليدين، فيما يو�صع على ظهر اليد الأخرى 

دواء وهميا، وكان ذلك كل يوم اإلى يومين قبل النوم.  وخ�صع الم�صاركون للتقييم والمتابعة كل �صهرين، لمدة 8 

اأ�صهر، وخالل تلك الفترة التقط الباحثون �صورًا لليدين لتقييم تجاعيد الجلد والمظهر العام.  واكت�صف الباحثون 

اأن هذا العقار يقلل من التجاعيد التي تظهر على اليدين، ويح�صن لون الب�صرة.  وفي نهاية فترة الدرا�صة، اأظهرت 

معظم الأيدي التي تلقت العالج، زيادة في ن�صبة الكولجين وانخفا�ش في البروتين ي�صمى«P16«.  والكولجين هو 

بروتين يعطي الجلد بنيته، اأما الـ »P16« فهو بروتين ي�صتخدم كمقيا�ش ل�صيخوخة الخاليا، اأو التدهور خالل فترة 

ال�صيخوخة. ويعد الجلد الذي يحتوى على مزيد من هذا البروتين اأكثر عر�صة للتجاعيد.  ويتعر�ش الجلد، الذي 

يحتوي على م�صتويات اأعلى من بروتين »P16« لخطر اأكبر للعدوى، ويميل اأي�صًا اإلى التمزق ب�صهولة اأكبر وال�صفاء 

واأظهرت  ال�صن.   كبار  لدى  �صائعة  الجلد، وهي حالة جلدية  كلها عالمات على �صمور  وهذه  الجروح،  ببطء من 

الخاليا.  تلف  بعد  تحدث  التي  الإجهاد  ا�صتجابة  »P16« كجزء من  بروتين  تطلق  الب�صرية  الخاليا  اأن   التجارب 

الأع�صاء المزروعة.

الم�صدر: الأنا�صول

دواء تثبيط للمناعة يوقف شيخوخة الجلد

قال باحثون بريطانيون اأنهم طوروا اختبارًا منزليًا ب�صيطًا، قد يحدث ثورة في ت�صخي�ش ال�صرطان، لأنه 

ي�صتخدم عينات البول للك�صف عن �صرطان البرو�صتاتا.

اأنجليا وم�صت�صفى نورفولك في المملكة المتحدة، ون�صروا نتائج  اإي�صت  الختبار طوره باحثون بجامعة 

اأبحاثهم في دورية )BioTechniques( العلمية.

وو�صح الباحثون اأن الختبارات الأكثر �صيوعًا لك�صف �صرطان البرو�صتاتا ت�صمل اختبار الدم اأو الفح�ش 

البدني المعروف با�صم فح�ش الم�صتقيم الرقمي، اإ�صافة اإلى فح�ش الت�صوير بالرنين المغناطي�صي اأو 

الخزعة.

لكن الباحثين طوروا الختبار الجديد الذي يطلق عليه »PUR«، ويبحث في التعبير الجيني في عينات 

البول ويوفر معلومات حيوية حول ما اإذا كان �صرطان البرو�صتاتا عدوانيًا اأو منخف�ش المخاطر.

على  يتعين  ل  لذلك  المر�صى،  بول  من  عينات  على  يعتمد  حيث  المنزل،  في  الختبار  اإجراء  ويمكن 

الرجال الح�صور اإلى العيادة لتقديم عينة من البول، اأو الخ�صوع لفح�ش الم�صتقيم غير المريح.

واأجرى الفريق الختبار الجديد على 14 م�صاركًا، ثم قاموا بمقارنة نتائج عينات البول المنزلية، التي 

تم اأخذها في ال�صباح من الم�صاركين، مع نتائج عينات تم جمعها بعد فح�ش الم�صتقيم الرقمي.

ووجد الباحثون اأن عينات البول الماأخوذة في المنزل اأظهرت الموؤ�صرات الحيوية ل�صرطان البرو�صتاتا 

الفعل من  ردود  اأظهرت  فيما  الرقمي،  الم�صتقيم  كانت عليه مقارنة بفح�ش  اأكثر و�صوحًا مما  ب�صكل 

الم�صاركين اأن الفح�ش في المنزل كان الأف�صل.

واأ�صار الفريق اأن الختبار الجديد ي�صخ�ش �صرطان البرو�صتاتا العدواني ويتوقع ما اإذا كان المر�صى 

�صوف يحتاجون اإلى عالج، قبل خم�ش �صنوات مقارنة بالأ�صاليب ال�صريرية القيا�صية لكت�صاف المر�ش.

وح�صب اإح�صائيات منظمة ال�صحة العالمية فاإن �صرطان البرو�صتاتا، يعد ثاني اأكثر ال�صرطانات انت�صارا 

بين الرجال بعد �صرطان الرئة، على م�صتوى العالم، اإذ اأ�صاب اأكثر من مليون �صخ�ش في العالم عام 

2012 وحده، كما توفى اأكثر 307 اآلف �صخ�ش بالمر�ش.

الم�صدر: الأنا�صول
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صحتك

الأ�صخا�ش  معظم  اأن  النف�ش  علماء  يخبرنا 

ل�صتبدال  يوما   224 اإلى   18 بين  يحتاجون 

حيث  جديدة،  باأخرى  القديمة  ال�صلوكيات 

في  تحدث  تغيرات  اأن  اإلى   الأبحاث  ت�صير 

جديدا  �صلوكا  نتعلم  عندما  الدماغ  اأن�صطة 

يتم خاللها اإعادة برمجة خاليا الدماغ لتبني 

العوامل  بع�ش  هناك  اأن  اإل  الجديد.  ال�صلوك 

التي تحدد هذه التغيرات:

ال�صلوك  فيها  نمار�ش  التي  الزمنية  الفترة  ـ   1

ال�صيء: على �صبيل المثال: �صخ�ش يدخن لمدة 

5 �صنوات مقابل �صخ�ش يدخن منذ 20 �صنة. 

ال�صيء    ال�صلوك  على  تعودنا  فترة  زادت  فكلما 

احتجنا اإلى وقت اأطول للتخل�ش منه.

2 ـ الفائدة المرجوة من ترك ال�صلوك ال�صيء: 

فاذا كنت تنوي ا�صتبدال الوجبات ال�صريعة مع 

ما هي خططك
 للعام الجديد 

ال�صيء  فال�صلوك  ال�صحي،  بالأكل  الأ�صدقاء 

هنا مرتبط بعمل ممتع وهو �صحبة الأ�صدقاء، 

ال�صحي«  »الأكل  الجديد  ال�صلوك  كان  فاإذا 

فمن  الأ�صدقاء  رفقة  من  الحرمان  يعني 

الطبيعي اأن ت�صعر بالملل �صريعا.

3 ـ مدى تكرار ال�صلوك ال�صيء: 

فالفرد الذى يدخن كل �صباح بعد ال�صتيقاظ 

ي�صتبدل  اأن  يكفي  �صنة ل   20 ولمدة  النوم  من 

ذلك ب�صرب ع�صير البرتقال لمدة 5 اأيام.

اإلى  ال�صلوكية  العلوم  في  الدرا�صات  وت�صير 

النقاط التي ت�صاعد في تنمية ال�صلوك الجديد 

وهي:

1 ـ قم بتحديد الهدف :

اول خطوات التغيير هي اأن تحدد ما هو ال�صيء 

الذي تحاول تحقيقه؟ اإنقا�ش وزنك؟، الإقالع 

عن التدخين؟ اأو قراءة كتاب جديد كل �صهر؟ 

ال�صلوك الذي تحاول تغييره، عليك  مهما كان 

قابل  باأنه  للتاأكد  الهدف  بتحديد  تبداأ  اأن 

�صتحددها  التي  الزمنية  الفترة  للتنفيذ خالل 

لذلك .

2 ـ  ابداأ ال�صلوك الجديد :

عندما يكون لديك هدف كبير تكون البداية هي 

تمار�ش  اأن  هدفك  كان  فاإذا  الأ�صعب.  الجزء 

تبداأ  اأن  يمكنك  �صاعة  لمدة  الم�صي  ريا�صة 

بم�صي 15 دقيقة في اليوم الأول وزيادة الفترة 

الأ�صبوع  في  كاملة  �صاعة  اإلى  لت�صل  تدريجيا 

جدولك  اإلى  الم�صي  تدخل  اأن  حاول  التالي. 

اليومي كاأن تم�صي اإلى الم�صجد، وعند ذهابك 

اإلى العمل اأو مراكز الت�صوق اأوقف ال�صيارة في 

للم�صي.  الم�صافة  وا�صتغل  البعيدة  المواقف 

للتخطيط  الأ�سخا�ش  من  الكثير  يتحم�ش  عام  كل  بداية  مع 

كاأن  الوظيفة،  �سعيد  على  كان  �سواء  تحقيقه،  يريدون  لما 

للتدرج  تهيئك  جديدة  مهارات  تكت�سب  اأن  اأو  درا�ستك،  تكمل 

لمراكز اأعلى في وظيفتك، اأو ربما تحقق اإنجازًا على الم�ستوى 

�سراء  و  الخا�ش،  منزلك  لبناء  بالدخار  تقوم  كاأن  ال�سخ�سي، 

بممار�سة  �سحية  حياة  نمط  تتبع  ربما  اأو  جديدة.  �سيارة 

الريا�سة والأكل ال�سحي. كل هذه الخطط تحتاج اإلى جرعات 

تواجهنا  اأحيانا  بالنجاح.  تتكلل  لكي  والإ�سرار  العزيمة  من 

الجديد،  بال�سلوك  النتظام  نحاول  عندما  التحديات  بع�ش 

الذات  تاأنيب  يتبعه  بالف�سل  وال�سعور  الإحباط  في�سيبنا 

تجربة  خو�ش  في  الرغبة  دون  ال�سيء  لل�سلوك  وال�ست�سالم 

التغيير من جديد.

 د. حمد بن ناصر السناوي 
استشاري أول بقسم الطب السلوكي

؟
بال�صاللم. جميع  الكهربائي  الم�صعد  ا�صتبدل 

اأن نجعلها جزءا من  ن�صتطيع  ال�صلوكيات  هذه 

حياتنا دون اأن تتطلب وقتا خا�صا.

٣ ـ  ا�صتخدام »اأجهزة اللتزام :
تتجنب  اأن  هدفك  كان  اإذا  المثال  �صبيل  على 

اأ�صرتك  اأفراد  فاأخبر  ال�صريعة  الوجبات 

واأ�صدقائك لي�صاعدوك في ذلك، اإما بتذكيرك 

اإلى  دعوتك  بتجنب  اأو  عزيمتك  �صعفت  اإذا 

المطاعم التي تقت�صر على الوجبات ال�صريعة. 

اأو الم�صاعدة في توفير الغذاء ال�صحي البديل.

4 ـ  فهم »حلقة ال�صلوك«:

ي�صير باحثون في جامعة لندن اإلى اأن ال�صتمرار 

مراحل  بثالث  يمر  ال�صارة  العادات  في 

واأولى  ال�صلوك«،  »حلقة  بـ  يعرف  ما  �صمن 

الدماغ  يخبر  الذي  الأمر  هي  المراحل  تلك 

الثانية  والمرحلة  ال�صلوك،  ذلك  يمار�ش  اأن 

والمرحلة  ال�صلوك،  ممار�صة  في  البدء  في 

يحب  الفرد  تجعل  التي  المكافاأة  هي  الأخيرة 

واقترح  ممار�صته.  في  وي�صتمر  ال�صلوك  ذلك 

»حلقة  من  للخروج  خطوات  ثالث  الباحثون 

تجنيد  الفرد  يحاول  اأن  الأولى  ال�صلوك« هذه. 

ذلك  ممار�صة  من  ومنعه  ل�صالحه  حوله  من 

باإلقاء  يقوم  اأن  الثانية،  والمرحلة  ال�صلوك، 

نظرة على حياته والتفكر في اأفعاله وما يريده 

اأن  على  فتعتمد  الأخيرة  المرحلة  اأما  لنف�صه، 

يكافىء نف�صه عند تخليه عن ال�صلوك ال�صيء.

5 ـ اكت�صف ما يعيقك عن ال�صتمرار :

ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة  تحاول  كنت  اإذا 

من  العودة  بعد  متعبا  تكون  أنك  اإل  منتظم 

تكون  القيلولة  من  ت�صتيقظ  وعندما  العمل، 

تبداأ  اأن  حاول  مزدحمة.  الريا�صية  ال�صالة 

الذهاب  قبل  الباكر  ال�صباح  في  التمرين 

اأقل  الريا�صية  ال�صالة  تكون  قد  العمل.  اإلى 

ازدحاما في ذلك الوقت.

6 ـ حافظ على اإيجابيتك :

الأول،  عدوك  هو  ال�صلبي  التفكير  اأن  تذكر 

اإنجازاتك.  اإحباطك ويقلل من  فهو ي�صهم في 

نف�صك  وكافئ  ال�صغيرة  بالخطوات  احتفل 

على ما حققت. ل تياأ�ش عندما تواجهك بع�ش 

لنف�صك  التغيير  تريد  اأنك  تذكر  التحديات. 

ولي�ش لإبهار الآخرين.

وفي الختام تذكر اأن الحياة مليئة بالتحديات 

الهمة  و�صحذ  بال�صبر  التحلى  من  بد  ول 

وال�صتمرار لي�صل كل منا اإلى هدفه.

وفقنا اهلل جميعا لما فيه الخير وال�صالح
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   يعرف هذا النبات بالكنب في �صلطنة عمان 

بعكرة  ال�صعودية   العربية  المملكة  في  ويعرف 

الحادة  الأ�صواك  وب�صبب  الناغي.  ال�صب، 

هذا  بها  يكثر  التي  الأر�ش  في  ال�صير  ي�صعب 

ال�صن،  وكبار  الأطفال  على  خا�صًة  النبات 

ولذلك ل تعتبر المواقع التي ينت�صر فيها اأماكن 

لرعي  ول  العائلية،  البرية  للنزهات  مف�صلة 

الما�صية لأنه يوؤذيها عندما تبرك وتحتها نبتة 

�صروعها  فتجرح  ت�صاهدها،  ل  ق�صيرة  كنب 

واأع�صاءها التنا�صلية واأ�صفل البطن .

ا�صتخداماته :

الكنب  نبات  اأوراق  اأن  اإلى  البع�ش  ينظر     

ذكره  كما  للجن�ش   مقوية  )طبيًا(  ت�صتعمل 

ح ما اإذا كان هذا ال�صتعمال  البع�ش  ولم ُيو�صَّ

خلطات  اأو  فقط  طبية  عقاقير  بوا�صطة  يتم 

النباتات  من  لي�ش  النبات  هذا  ولكن  ع�صبية، 

ت�صنينات  اأوراقه  حواف  على  ويوجد  الماأكولة 

المتخ�ص�صون  ويحذر  مدببة،  بروؤو�ش  تنتهي 

في علم العقاقير من تناول الخلطات الع�صبية 

اإل اإذا اأو�صى بها طبيب متخ�ص�ش اأو اأ�صرف 

بتاأثير  اإلمام  لديه  متخ�ص�ش  اإعدادها  على 

توؤدي  وقد  النباتات.  تحتويها  التي  العنا�صر 

الخلطات الع�صبية غير المقننة طبيًا اإلى تكون 

اأ�صاًل في  عنا�صر جديدة �صارة غير موجودة 

تكوين النباتات قبل خلطها .

ينفرد كل ق�صم من هذا النبات، بفوائد عالجية 

ذات  الأوراق  اأن  فنجد  غيره،  عن  تختلف 

الجن�صي،  لل�صعور  ومحفزة  قاب�صة  خ�صائ�ش 

تعمل  م�صهلة  خ�صائ�ش  ذات  الجذور  اأن  كما 

على اإدرار البول، اإ�صافة لعالج ال�صعال، بينما 

عالج  في  ال�صب  �صوك  نبات  بذور  ت�صتخدم 

ذات  الأزهار  ُتعد  كما  والندبات،  الجروح 

خ�صائ�ش مفيدة وعالجية للمعدة.

الو�صف النباتي:

�صنتيمترا،   40 الى   20 من  معمر طوله  ع�صب 

اإلى �صبه جرداء،  اأوبار ق�صيرة رمادية  تك�صوه 

�صلبة  ال�صوق  القاعدة،  من  بكثرة  متفرع 

رمحية  اإلى  م�صتطيلة  ال�صاقية  والأوراق 

يبلغ  معالقا  لت�صكل  تدريجيا  نهايتها  ت�صتدق 

الحافة  تامة  النباتات  هذه  �صم.   1 نحو  طوله 

في  متو�صعة  تبدو  نحيلة   �صويكات  تحمل  اأو 

�صريعا،  ت�صقط   ، اأوراق   4 من  موؤلفة  دورات 

يدعم  عادة  كثيفة  �صنابل  في  الأزهار  تجتمع 

 3 من  القنابة  قنيبات،  وعدة  قنابة   الزهرة 

اإلى 5 �صم، منب�صطة تحمل 5 اأع�صاب بي�صوية 

وجود  مع  ب�صوكة  قمتها  تنتهي   القمة،  وموؤنفة 

ل  الجانبية  الأ�صواك  من  اأ�صفاع   5 اإلى   3 من 

جافة  غ�صائية  الكا�ش  القنابة.  عر�ش  يتجاوز 

م�صتديمة، موؤلفة من 4 ف�صو�ش غير مت�صاوية، 

ل  جدا  ق�صير  اأنبوب  في  التويج  بتلت  تلتحم 

طولها  واحدة  �صفة  لي�صكل  ين�صطر  اأن  يلبث  

3 ف�صو�ش زرقاء  اإلى  28 مم مق�صمة  اإلى   20
للون  تتحول  قاتمة،  عروقا  تحمل  اأرجوانية، 

الأبي�ش عندما تذبل، المذكر 4 اأ�صدية ثخينة 

الخيوط .

من  طولها  م�صغوطة  اأهليليجية  عليبة  ثمارها 

البذور  تغطي  بذرتين،  ت�صم   ، مم   7 الى   6
لحقا  تنب�صط  الملتفة،  الأوبار  من  حزمة 

وت�صبح لزجة عندما تتبلل، تزهر في  الفترة 

من مايو اإلى دي�صمبر. تنمو اأ�صجار الكنب في 

ال�صحاري على الموائل ال�صخرية والمحجرة، 

اإيران  في  وكذلك  عمان  في  جغرافيا  وتتوزع 

وباك�صتان .

هو  ال�صائكة  النباتات  اأو  ال�صوكية  والنباتات 

ال�صم ال�صائع لمجموعة من النباتات المزهرة 

التي تتميز بوجود اأ�صواك حول اأوراقها، اأغلب 

النجمية.  الف�صيلة  اإلى  تنتمي  النباتات  هذه 

الأوراق  حول  اإما  الأ�صواك  تتواجد  ما  وعادًة 

النبات. اأجزاء  اأي جزء من  في  اأو  الأزهار   اأو 

وبع�صها  ثمارها..  توؤكل  النباتات  هذه  بع�ش 

وبع�صها  متينة..  األياف  اأوراقها  من  ي�صتخرج 

ي�صتخرج منها مواد ت�صتخدم في �صناعة المواد 

ت�صتخدم  والبع�ش  التجميل..  واأدوات  الطبية 

من  ي�صتخرج  اأو  العطور  �صناعة  في  اأزهاره 

يميزها  ومما  ثابتة  �صبغات  والثمار  الأزهار 

ال�صعبة  البيئية  الظروف  تتحمل  اأنها  اأي�صًا 

لذلك  وبرودته..  الجو  وحرارة  الماء  قلة  من 

نجدها دائما تنمو في المناطق ال�صحراوية..

هذه  كل  تحمل  في  تكوينها  وي�صاعدها 

داخل  الماء  تخزين  ت�صتطيع  ال�صعوبات حيث 

الجفاف  اأوقات  في  منه  لت�صتفيد  اأج�صامها 

اأن  كما  وزنها..  من   %  95 الماء  يكون  حيث 

جذورها طويلة جدًا متعمقة في الأر�ش وكذلك 

منت�صرة قرب �صطح الأر�ش مما ي�صاعدها على 

الح�صول على الماء من الأعماق البعيدة اأو من 

الأر�ش المبللة بالندى من على ال�صطح..

اأو  )لكُنب(  وينطق  الُكُنب، 

ي�سميه  كما  ال�سب  �سوك 

ال�سوكية  النبات  من  البع�ش 

معظم  في  النت�سار  وا�سعة 

وكذلك  ال�سلطنة  جبال 

الخليج.  دول  اأغلب  في 

متر  ن�سف  طولها  يبلغ 

الظروف  وتتحمل  تقريبًا، 

ولها  ال�سعبة،  ال�سحراوية 

ل  رائحة  بال  زرقاء  اأزهار 

تظهر في بداية نمو النبات .

الُكنُْب – شوك الضب

تمثل  قوية  اأ�صواك  لها  باأنها  تتميز  كما 

الطبيعيين.. اأعدائها  من  قويًا  حماية   جهاز 

هي  واحدة  عائلة  ال�صوكية  النباتات  وتتبع 

اإلى ثالث قبائل يقع تحتها  cactaceae تق�صم 
عدة تفرعات .

ال�صاق  عديمة  باأنها  النباتات  هذه  وتتميز 

اأوراق تكون  لها  اأوراق ولو وجدت  وعادة بدون 

اأ�صكال  اإلى  متحور  وال�صاق  �صميكة..  جلدية 

�صميكة لحمية ع�صارية قد تكون ب�صكل كروي 

ج�صمها  في  وتحمل  عمودي،  اأو  اأ�صطواني  اأو 

اأزهارها ع�صارية  و�صائد..  اأ�صواكًا تخرج من 

كبيرة الحجم زاهية اللون يتفتح بع�صها م�صاء 

وتزهربالتتابع على مدار ال�صنة.
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غرفة المالبس
حلم جميع النساء!

م�صتقلة  غرفة  منازلهم  في  البع�ش  يمتلك 

واألوانها  اأ�صكالها  وتختلف  المالب�ش،  لتغيير 

وح�صب  �صخ�ش  كل  رغبة  ح�صب  واأحجامها 

لهذه  البع�ش  ويعطي  نف�صها،  الغرفة  م�صاحة 

الغرفة وت�صميمها اأهمية بالغة ذلك لأن هوؤلء 

للغاية  مالب�صهم  ويقد�صون  اأنف�صهم  يحبون 

ويعطوها كامل الهتمام. والح�صول على غرفة 

اأناقة  يعطيه  قد  منزلك  في  مميزة  مالب�ش 

الخ�صو�صية  من  مزيدًا  ويمنحك  اأكثر،  ورقيًا 

هذه  وتبدو  مالب�صك،  لتغيير  الدخول  عند 

لح�صولهن  الن�صاء  لدى  اأكثر  ُمحببة  الفكرة 

وقطع  والمالب�ش  الأغرا�ش  من  المزيد  على 

الحلي والإك�ص�صوارات والأحذية.

أشكال غرف المالبس
رغبة  ح�صب  المالب�ش  غرف  اأ�صكال  تتنوع 

وم�صاحة  الُم�صمم،  وروؤية  المنزل  اأ�صحاب 

ُمغطاة  غرفة  فنرى  لها،  المخ�ص�صة  الغرفة 

اأبواب مغلقة  المغلقة ولها  جدرانها بالدواليب 

عليها فال يبدو �صيء ظاهر منها.

باألوان  المالب�ش  غرفة  تكون  اأن  الأف�صل  من 

غرفة النوم، اإل اإذا كانت منف�صلة تمامًا عنها 

اللون الذي يروق لك، والألوان  يمكنك اختيار 

اأف�صل  وروؤية  ات�صاعًا  تعطي  ما  غالبًا  الفاتحة 

تقوم  اأن  الأف�صل  من  ولذلك  المكان،  في 

با�صتخدام الألوان الفاتحة في غرفة المالب�ش، 

واأن  و�صوح  اإلى  تحتاج  المالب�ش  ارتداء  فعند 

وتح�صل  والأدراج  الدواليب  �صيء في  ترى كل 

على ما تريد ب�صهولة.

لثبات  الجدران  على  الخزائن  تثبيت  يف�صل 

اأكثر ويمكنك عملها فوق الباب اأي�صًا اإذا اأردت 

م�صاحات تخزين اأكبر، والت�صميمات الع�صرية 

اأن تكون الدواليب والأرفف مفتوحة  اإلى  تتجه 

والأغرا�ش..  المالب�ش  على  الح�صول  ل�صهولة 

ولكن اإذا كانت الغرفة مفتوحة �صوف تتعر�ش 

لالأتربة وهذا يحتم عليك اأن ت�صنع لها اأبواباً 

ما  روؤية  يمكنك  وهنا  الزجاج  من  الأقل  على 

بداخلها ويمكنك الحفاظ عليها من الأتربة.

ديكور

كيف تختار شكل الغرفة
اإذا كانت م�صاحة الغرفة محدودة يف�صل انتقاء 

في  تت�صبب  ل  لكي  ال�صحب  بطريقة  الدولب 

ازدحام بالمكان.

ا�صتخدام  يمكنك  كبيرة  الغرفة  كانت  اإذا 

الدواليب  U، وعمل  �صكل حرف  الدولب على 

باأبواب كبيرة يمكنك فتحها.

اإذا كانت الغرفة ب زاوية يمكنك العتماد على 

بو�صع  الزاوية  وال�صتفادة من   ،L �صكل حرف 

مرآة كبيرة في الغرفة.

بالأرفف  الحديد  ال�صالل  ا�صتبدال  يف�صل 

ويمكنك  الفتح  �صهلة  لأنها  وذلك  التقليدية 

اإذا كانت الغرفة كبيرة  التحكم فيها ب�صهولة. 

ومت�صعة يمكنك عمل طاولة ت�صريح بالمنت�صف 

لحمل الأغرا�ش والإك�ص�صورا.

اإلضاءة 
ومميزة  قوية  اإ�صاءة  وحدات  تتوافر  اأن  يجب 

العتماد على  ويمكنك  المالب�ش،  داخل غرفة 

وحدات  اأو  الأ�صقف،  في  العالية  النجفات 

اإلى  بالإ�صافة  النور،  الجانبية وبيوت  الإ�صاءة 

�صغيرة  بوحدات  الإ�صاءة  زيادة  يمكنك  ذلك 

�صوف  كبيرا،  كان  اإذا  خا�صة  الدولب  داخل 

الأغرا�ش  على  الح�صول  ال�صهل  من  يجعل 

ويمكنك اأن تجدها ب�صهولة.

الخشب
هو  المالب�ش  غرف  عمل  في  انت�صارًا  الأكثر 

الطرق  بمختلف  ِطالؤه  ويمكن  الخ�صب، 

للح�صول  لون  اأكثر من  ا�صتخدام  اأو  والألوان، 

على ال�صكل المراد في النهاية، ويمكن اأن يكون 

فخامة  المطفي  يعطي  وربما  اأو مطفيا،  لمعا 

ذات  الخ�صب  ا�صتخدام  ويمكن  للمكان،  اأكثر 

الملم�ش الموحي باأنه معدن اأو قما�ش، فيعطي 

�صكاًل مختلفًا للدولب مع الزجاج الذي يمكنك 

التي  تلك  خا�صة  الأبواب  لعمل  به  ال�صتعانة 

تفتح وتقفل على طريقة ال�صحب.

األرضية
تكون  اأن  يمكنها  المالب�ش  غرف  في  الأر�صية 

وهذا  الدواليب،  لون  بنف�ش  خ�صبي  باركيه 

يعطي تميزاً واأناقة وا�صحة �صوف تراها بالفعل 

في المكان، اأما اإذا اأردت الح�صول على تباين 

الباركيه  اأر�صية من  فيمكنك عمل  الغرفة  في 

اأو اأفتح من لون الدولب نف�صه، اأو  بلون اأغمق 

العتماد على الموكيت ليكون حاًل  مثاليًا  اأي�صًا 

اأثناء  قدميك  تحت  الدفء  على  الح�صول  في 

اإرتداء المالب�ش في اأيام ال�صتاء القار�صة.
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 البروتين 

البروتين،  من  لل�صعر  الأ�صا�صية  المادة  تتكون 

ولذلك فاإنه من المهم اتباع نظام غذائي غني 

وتعتبر  �صحي،  ب�صكل  ال�صعر  لنمو  بالبروتين 

اللحوم ومنتجات الألبان والأ�صماك والبقوليات 

من الم�صادر الجيدة للبروتين.

حم�ش الفوليك

يمثل حم�ش الفوليك اأهمية كبيرة لنمو الخاليا 

الج�صم،  في  كافية  بكمية  يتوافر  اأن  وينبغي 

الخ�صراوات  في  الفوليك  حم�ش  ويوجد 

الورقية والفاكهة والبقوليات ومنتجات الحبوب 

الكاملة. البيوتين ي�صاهم فيتامين البيوتين في 

على  الح�صول  ويمكن  ال�صعر،  تركيبة  تكوين 

البروتين  تناول  عند  اأ�صا�صي  ب�صكل  البيوتين 

الحيواني والخ�صراوات.

الكيراتين،  تكوين  في  الزنك  ي�صارك  الزنك 

الغذائية  العنا�صر  من  يعتبر  فاإنه  وبالتالي 

من  كبيرة  كمية  وتوجد  ال�صعر،  لنمو  المهمة 

والجبن  والبي�ش  الأبقار  لحوم  في  الزنك 

والمحار.

الحديد واليود

نق�ش الحديد واليود يمكن اأن يوؤدي اإلى زيادة 

الحمل، عالوة على  اأثناء فترة  ال�صعر  ت�صاقط 

اأنه ي�صبح ه�صا وجافا، ولذلك ينبغي ا�صت�صارة 

الطبيب عند ال�صتباه في نق�ش الحديد، لكي 

ل  لأنه  نظرا  المنا�صب،  الم�صتح�صر  ي�صف 

يمكن تعوي�ش نق�ش الحديد من خالل النظام 

نصائح لمحاربة تساقط 
الشعر أثناء الحمل!

الن�ساء  اأغلب  لدى  ال�سعر  ت�ساقط  م�سكلة  ظهور  اإلى  »فرويندين«  مجلة  اأ�سارت 

التغلب على هذه  اأنه يمكن  اإلى  المجلة الألمانية  بعد حدوث الحمل، وو�سحت 

العنا�سر  الم�سكلة من خالل اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العديد من 

ب�سفة  يجب  كما  ال�سحية،  والدهون  والبروتين  الفيتامينات  مثل  الغذائية، 

خا�سة الهتمام بالعنا�سر الغذائية التالية:

جمال

الغذائي وحده في اأغلب الأحيان.

خطوات لتفادي �صقوط ال�صعر اأثناء الحمل

للمراأة  لل�صعر  التو�صيات  من  عدد  هناك 

من  ولبد  الولدة،  وبعد  الحمل  اأثناء  الحامل 

ي�صبح  حتى  ال�صياء  من  عدد  بعمل  تقوم  اأن 

اأكثر �صحة وحيوية خالل فترة الحمل  �صعرك 

تلك  اأثناء  الغزير  �صقوطه  من  يحد  وكذلك 

الن�صائح  هذه  الولدة،  عملية  وبعد  الفترة 

ال�صاعدي،   الدكتور محمد لطفي  الأ�صتاذ  من 

بالمركز  الجلدية  الأمرا�ش  وا�صت�صاري  اأ�صتاذ 

القومي للبحوث، وهي:

التوازن  ل�صمان  الخا�ش  الطبيب  مع  الت�صاور 

ال�صليم في الهرمونات.

الفواكه  في  عالية  حمية  تناول  على  الحر�ش 

مركبات  على  تحتوي  التي  والخ�صروات 

الفالفونويد وم�صادات الأك�صدة التي قد توفر 

الحماية لب�صيالت ال�صعر وت�صجيع نمو ال�صعر.

الذي  يحوي  والبل�صم  ال�صامبو  ا�صتخدام 

البيوتين وال�صيليكا لل�صعر اله�ش، فعندما يكون 

ال�صعر رطبًا، ي�صبح اأكثر لطفًا اأثناء التم�صيط.

تجنب اأ�صنان الأم�صاط ال�صيقة التي ت�صد ال�صعر 

الكهربائي  ال�صي�صوار  ا�صتخدام  وتجنب  بقوة، 

الكهربائية  المكواة  مثل  ال�صعر  فرد  اأدوات  اأو 

ال�صعر  تعر�ش  عدم  مع  الكهربائي،  والم�صط 

ب�صكل مكثف للهواء ال�صاخن ثم البارد حتى ل 

يت�صرر ال�صعر من الجذور. 

المصدر: د ب أ
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ازياء

المو�صة  عر�ش  على  الك�صمير  البلوفر  يتربع 

الن�صائية في �صتاء 2020/2019 ليمنح المراأة 

اإطاللة دافئة ووثيرة.

البلوفر  اأن  الألمانية   »Elle« مجلة  وو�صحت 

مما  وخفيف،  ناعم  بملم�ش  يمتاز  الك�صمير 

يمنح الج�صم اإح�صا�صا بالراحة اأثناء الإرتداء، 

اأف�صل  بالدفء  �صعورا  الج�صم  يمنح  اأنه  كما 

عزل  على  العالي  تاأثيره  بف�صل  ال�صوف  من 

الحرارة.

والجمال  بالمو�صة  المعنية  المجلة  واأ�صافت 

المو�صم  هذا  يطل  الك�صمير  البلوفر  اأن 

مثيرة  اإطاللة  المراأة  ليمنح  جريئة  ات  بق�صّ

تخطف الأنظار؛ حيث اإنه ياأتي بق�صة ق�صيرة 

البلوفر »الكشمير« 
إلطاللة شتائية دافئة

تن�صيقه  ينبغي  الحالة  »Cropped«، وفي هذه 

تتاألق  كما  عال.  بو�صط  تنورة  اأو  �صروال  مع 

 Deep« عميقة  رقبة  بفتحة  الطرازات  بع�ش 

 .»V-Neck

ولرتداء »البلوفر« ب�صكل اأنيق للمحجبات نقدم 

هذه الن�صائح:

مع  تتنا�صب  القاتم  اللون  من  »البلوفر«  قطعة 

اأغلب الأوقات، وقطع الإك�ص�صوار الملونة عليها 

تعطيها اأناقة غير محدودة.

الطرازات ذات الألوان الفاتحة مثل: الوردي، 

النهار،  اأوقات  تنا�صب  وال�صماوى،  والأبي�ش، 

من  الملونة  الحلي  بع�ش  اإرفاق  معها  ويمكن 

نف�ش اللون.

»البلوفر« ال�صادة يمكن تر�صيعه ببع�ش حبات 

»اللوؤلوؤ« من نف�ش اللون لتكون مثل نجوم تتالألأ 

باأناقة.

طرازات »البلوفر« الطويلة يمكن ارتداوؤها على 

الجوارب الطويلة من نف�ش اللون.

اأكبر  ب�صكل  تنا�صب  »للبلوفر«  الكبيرة  الياقات 

فى  تت�صبب  ل  حتى  المحجبات  غير  الفتيات 

فو�صى مع الحجاب.

البلوفرات  األوان  المنقو�صة مع  ن�صقي الطرحة 

ومتجدد  ب�صيط  لوك  على  للح�صول  الموحدة، 

دائما. 

المصدر: د ب أ

أزيــاء
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طبخ

مقادير الكعكة:
  4 بي�صات بدرجة حرارة الغرفة 

  2 كوب زيت

  2 كوب �صكر

  4 اأكواب جزر مب�صور

  1 كوب جوز مجرو�ش

  2 4/3 كوب طحين

  3 مالعق �صغيرة بيكنج بودر

  1 ملعقة �صغيرة بيكنج �صودا

  1 ملعقة �صغيرة ملح

  1 ملعقة �صغيرة قرفة

  3 مالعق كبيرة نارجيل

  1 لتر كريمة خفق

  500 جرام جبنة فيالدلفيا

  4/1 كوب �صكر بودرة

  1 ملعقة �صغيرة فانيليا 

الطريقة:
لعمل الكريمة، نقوم بخفق جميع المكونات 

في  وندخلها  نغلفها  ثم  تتما�صك،  حتى 

بنخل  نقوم  ا�صتخدامها.  لحين  الثالجة 

�صودا  والبيكنج  بودر  البيكنج  مع  الطحين 

والملح والقرفة، في وعاء عميق نقوم بخفق 

دقائق   5 لمدة  والزيت  ال�صكر  مع  البي�ش 

حجمه.  ويت�صاعف  الخليط  لون  يفتح  حتى 

للمزيج،  والنارجيل  الجافة  المواد  ن�صيف 

ن�صيف  المكونات.  تتجان�ش  حتى  ونخلط 

الجزر المب�صور والجوز ونقلب حتى تختلط 

نوّزع  البع�ش.  بع�صها  مع  الكعك  عجينة 

مزيج الكعك في اثنين من القوالب الدائرية  

م�صبق  فرن  في  وندخلها  اإن�ش.   8 بحجم 

الت�صغيل 170 �صي، لمدة 40-45 دقيقة حتى 

كعكة الجزر

ين�صج الكعك. نخرجها من الفرن ونتركها 

حتى تبرد ب�صكل كامل. نقوم بعدها بق�ش 

ن�صع  مت�صاويين.  ن�صفين  اإلى  كعكة  كل 

التقديم،  طبق  في  الكعك  من  طبقة  اأول 

ون�صيف اإليه مقدار ثلث كوب من الكريمة. 

ن�صاوي طبقة الكريمة، ونر�ّش فوقها طبقة 

من الكعك. ن�صيف الكريمة ونكرر العملية 

طبقة  بت�صوية   نقوم  الطبقات.  لباقي 

الكعكة  جوانب  على  الكريمة  من  خفيفة 

الثالجة  في  الكعكة  ن�صع  تتما�صك.  حتى 

ون�صع  نخرجها  دقيقة،   20 لمدة  ونتركها 

طبقة اأ�صمك من الكريمة على جميع جوانب 

الكعكة  بتزيين  نقوم  ون�صاويها،  الكعكة 

بالألوان وال�صكر الملون اأو الجوز.

إعداد: آثار راشد الراسبية

المقادير: 
  1 كوب حليب دافئ 

  1 ملعقة كبيرة خميرة

  2 ملعقة كبيرة �صكر

  بي�صة

  1 ملعقة �صغيرة خل اأبي�ش

  40  جرام زبدة لينة 

  4 اأكواب طحين

  1 ملعقة �صغيرة بيكنج بودر 

  1 ملعقة �صغيرة ملح

  ماء للعجن عند الحتياج 

الطريقة :
ال�صكر  مع  الحليب  بخلط  نقوم 

تتفاعل  حتى  ونتركها  والخميرة 

10 دقائق. نخفق البي�صة مع  لمدة 

الحليب.  لخليط  ون�صيفها  الخل 

شوربة الشمندرخبز الصمون

المقادير:
  1 ب�صل اأبي�ش

  2 ف�ش ثوم مهرو�ش

  1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

  1 �صمندر كبير الحجم

  1 بطاط�ش كبير الحجم

  4/3 كوب ماء

  1 ملعقة كبيرة بابريكا 

  1 ملعقة كبيرة ملح بحري

  2/1 ملعقة �صغيرة فلفل اأ�صود

  4/1 كوب كزبرة مفرومة

  1 2/1 كوب حليب جوز الهند

  1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة :
نقوم بتق�صير الخ�صار ومن ثم نقطعها 

اإلى مكعبات. ن�صع قدراً عميقاً على نار 

متو�صطة، ثم ن�صيف الزيت والب�صل 

ن�صيف  يتحمّر.  حتى  الب�صل  ونقلب 

الثوم والزنجبيل ونقلب قلياًل. ن�صيف 

والبطاط�ش  ال�صمندر  مع  البهارات 

والماء، ونغطي القدر ونتركه لمدة 20 

ن�صيف  الخ�صار.  تن�صج  دقيقة حتى 

الكزبرة مع حليب جوز الهند ونخلطه 

ال�صوربة  بخلط  نقوم  دقيقة.  لمدة 

با�صتخدام خالط يدوي حتى نح�صل 

على مزيج ناعم. نقدم ال�صوربة دافئة 

مع تزيينها باللبن، وال�صم�صم الأ�صود.

ونعجن  الجافة  المواد  ن�صيف 

اإذا  الطحين  اأو  الماء  اإ�صافة  مع 

ونكمل  الزبدة  ن�صيف  احتاجت. 

نغطي  ثم  دقائق،   5 لمدة  العجن 

مكان  في  تتخّمر  ونتركها  العجينة 

نق�صم  دقيقة.   40 لمدة  دافئ 

نفرد  قطع.   10  -  8 اإلى  العجينة 

قطعة على �صطح مر�صو�ش ومن ثم 

ون�صفها  اإ�صطواني.  ب�صكل  ن�صكلها 

في �صينية فرن مغطاه بورق الزبدة 

مع ترك م�صافة بينها. نغطي الخبز 

ن�صف  لمدة  يتخّمر  حتى  ونتركه 

مع  بالحليب  الخبز  ندهن  �صاعة. 

ال�صيدر  جبنة  من  ر�صة  اإ�صافة 

وندخلها في  ال�صم�صم  اأو  المب�صورة 

فرن حار حتى يتحمر. 
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دمي  من  قريبة  بيئة  اأتو�صط  ال�صباب  مجهولة  غربة  في 

الذات،  باغتراب  ي�صمى  ما  هذا  ربما  اأفكاري،  عن  بعيدة 

ان تكون تحت �صقف مجتمع وبين اأنا�ش تجمعك معهم ذات 

تعي�ش  ولكنك  والتاريخ  والأر�ش  والت�صاري�ش  الجغرافيا 

مرحلة ل ات�صال..

تحاول ان تتجاوز تلك الفجوة التي تتو�صط روحك، تداركت 

غير  بنف�ش  نف�صي  فاأقنعت  مداركي  وا�صتدركت  �صرودي 

مقتنعة اأن كل ذلك �صريبة ان تكون كاتبًا..

والإحباطات  الندبات  تقابل  اأن  لبد  تكتب  فلكي 

على  تخرج  التي  المت�صلة  الحروف  ف�صل�صلة  والنك�صارات، 

وفو�صى هربت من  وعثرات  اإل مطبات  ما هي  ن�ش،  هيئة 

نف�صك على هيئة �صرخة ما، احتجاج ما، رف�ش ما، او ربما 

هي ثورة..

�صارع  مدا�ش  على  �صيارتي  فاأقود  اغترابي  ا�صمال  اأجر 

الم�صحولة  نف�صي  األتقط  اأن  فيحدث  نقطتين  بين  ي�صل 

من  متهور،  زمار  على  فاأ�صتيقظ  مكانين،  بين  الطريق  في 

مزاجه  كنز  اآخر  اأو  �صرعته  رهن  ال�صارع  ان  يظن  طائ�ش 

�صالمتها  تختار  التي  الأرواح  ليطرد  هاتفه  اأ�صابع  بين 

بعيدا عن م�صار تاأرجحه..

غربة وليل

منى املعويل

تم�صي ب�صحبة  ال�صحنة  امراأة ثالثينية  ال�صخم  المول   في 

وعاملة  ع�صرة..  والثالثة  ع�صرة  الحادية  باأعمار  ابنتيها 

)ع�صرية  العن�صرية  ت�صكيلة  من  جيدا  يبدو  كما  منزلها 

بعن�صرية(.. تحمل تلك الم�صكينة اأكيا�ش الت�صوق الد�صمة، 

تجعل انغالق عينيها ال�صرق آ�صيوية تزيد مع التعب..

ح�صارة  في  العبودية  �صكوك  عن  اأفكر  ذلك  كل  يجعلني   

منا  جعل  التمدن  زمن  اأن  كيف  والع�صرين،  الحادي  القرن 

عبيدا و�صك ال�صتعباد قد ياأتي على هيئة راتب

مناكبه،  معه  ويجر  حكاياته  معه  ي�صحب  الليل  يلج  حين 

مقبرته،  ين�صب  راأ�صي  وفي  المقابر  باتجاه  يحملني 

يغم�ش  ل�صيء  والمواقف،  والموتى  العابرين  �صور  فتتقافز 

المهدئة، فنحن حين  والأدوية  المنومات  عيني حتى �صفقة 

�صطوره  فتتقافز  معنا،  اليوم  تفا�صيل  نحمل  للنوم  نذهب 

تبقى  ما  على  لتهجم  زر  دع�صة  منا  تنتظر  تلمع  كاأيقونات 

منا. 

من  فاأن�صحب  التوهان  �صطر  المنجرفة  نف�صي   اأنتزع 

هاربة  الواقع  من  واعود  واغتراب  بحيرة  المحدق  ف�صولي 

اإلى النوم، النوم الذي في ح�صر الليل بي فقد ظله.

مع مايكروسوفت  Translator ترجم دون االتصال باالنترنت

»مواهبنا غير«
 في مدرسة أحد

قالب زراعي
 ذاتي وصديق للبيئة

نجوى البلوشية: اتبع شغفك
 لتزيد  إنتاجيتك في الحياة

444648

الفوري  للتوا�صل  تطبيقها  اأن  »وات�صاب«  �صركة  اأعلنت 

لعام.  هذا  خالل  الذكية  الهواتف  ماليين  �صيودع 

مليار  من  اأكثر  ي�صتخدمه  الذي  اأن التطبيق ال�صهير 

م�صتخدم في مختلف اأنحاء العالم، �صيتوقف عن العمل 

ت�صتخدم نظامي  اأخرى  »ويندوز«، وهواتف  في هواتف 

ت�صغيل اأبل واأندرويد، ابتداء من 31 دي�صمبر.

باإمكانك  يكون  »لن  بيان:  في  »وات�صاب«  وذكرت 

بنظام  تعمل  التي  الهواتف  على  التطبيق  ا�صتخدام 

ت�صغيل -ويندوز فون- بعد 31 دي�صمبر«.

ويندوز  اأجهزة  يطال  لن  التوقف  هذا  لكن 

من  العديد  على  �صي�صتهدف كذلك  إنه  فقط، حيث 

�صاهمت تطبيقات الترجمة في اإزالة الحواجز اللغوية، 

مثل  عديدة  مزايا  الآن  تقدم  التطبيقات  هذه  اأن  كما 

اإمكانية  عن  ف�صال  ومنطوقة  مكتوبة  ن�صو�ش  ترجمة 

الترجمة عند عدم الت�صال ب�صبكة الإنترنت.

للهواتف  مايكرو�صوفت  تطبيق  التطبيقات  هذه  ومن 

 Microsoft با�صم  الغالب  في  والمعروف  الذكية 

Translator، والذي يدعم اأكثر من 60 لغة.
جوجل  لم�صتخدمي  المتوفر  المجاني  التطبيق  ويتيح 

الن�صو�ش  ترجمة  اإمكانية   iOS واأبل   Android

هواتف تُحرم من “الواتس اب« في 2020
واأندرويد. هواتف اآيفون 

باإمكان  ي�صبح  لن   ،2020 فبراير   1 من  وابتداء 

»اأندرويد 2.3.7«  نظام  ي�صتخدمون  الذين  الأ�صخا�ش 

اأو ما قبله اإن�صاء ح�صابات جديدة على وات�صاب، والأمر 

اأو  »اآي  بنظام  اآيفون  هواتف  م�صتخدمي  يخ�ش  نف�صه 

اإ�ش 8« اأو ما قبله.

اأجهزة  من  المائة  في   0.3 اأرقام غوغل فاإن  وبح�صب 

اأندرويد ل تزال تعمل بنظم الت�صغيل القديمة، وهو ما 

ي�صل اإلى حوالي �صتة ماليين هاتف ذكي وجهاز لوحي.

المصدر: سكاي نيوز 

و�صور  والمحادثات  المنطوقة  وكذلك  المكتوبة 

الكاميرا ولقطات ال�صا�صة، وكذلك نطق الم�صطلحات 

المترجمة.

تحميل  اإمكانية  التطبيق،  يوفرها  التي  المزايا  ومن 

العديد من حزم اللغات الكاملة لي�صبح التطبيق قادرا 

على الترجمة في و�صع عدم الت�صال ب�صبكة الإنترنت، 

بالإ�صافة اإلى و�صع ال�صا�صة المق�صمة لإجراء الدرد�صة.

الم�صدر: د ب اأ

شبابنا

 Gaming  stanbul« ت�صتعد مدينة اإ�صطنبول ل�صت�صافة معر�ش

الفترة  خالل  الإلكترونية،  والريا�صات  لالألعاب  2020«  الدولي 
تركيا  من  لعبين  بم�صاركة  المقبل،  فبراير   2  -  30 يناير  بين 

على  الزوار  �صيتعرف  المعر�ش  ومن خالل  العالم.  اأنحاء  وكافة 

الكبرى،  العالمية  والبرمجيات  الألعاب  �صركات  منتجات  اأحدث 

كما �صتقام م�صابقات للريا�صات الإلكترونية على مدى 4 اأيام.

وملعب  الت�صوق  منطقة  اإلى  الو�صول  الزوار  باإمكان  و�صيكون 

الأطفال، ومنطقة المطورين الم�صتقلين في المعر�ش. و�صيتعرف 

الجديدة  الألعاب  على  المعر�ش  خالل  من  الألعاب  ع�صاق 

و�صتقام  بطولت،  اإقامة  خالل  من  المحمولة،  الألعاب  ل�صركات 

ال�صركات  �صتتمكن  كما  المتنقلة.  الإلكترونية  الألعاب  مباريات 

التجارية من الو�صول اإلى 100.000 زائر و4.6 مليون متابع من 

خالل المعر�ش.

المصدر: األناضول 

معرض دولي  لأللعاب اإللكترونية في 2020
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�صركة  وطورته  ابتكرته  الذي  »ِغرا�ش«  منتج 

زراعي  قالب  عن  عبارة  هو  الطالبية،  »طلح« 

النباتية  المخلفات  من  100% م�صنوع  طبيعي 

بحيث  البال�صتيكية،  الزراعية  للقوالب  كبديل 

»ِغراس« تحل مشكلة الصدمة النباتية

قالب زراعي ذاتي وصديق للبيئة 
ُعرف العمانيون منذ القدم بحبهم للزراعة، وهند�ستهم الزراعية الفريدة، 

ولي�ش بغريب على �سباب هذه الأر�ش اأن يرثوا الأفكار الفذة في هذا المجال، 

حيث بات هذا الجيل يبتكر الكثير من الأفكار التي ت�ساعد على حل الم�ساكل 

المخلفات  ت�ّسببها  التي  الم�ساكل  حل  وكذلك  بالزراعة،  المتعلقة  البيئية 

كالبال�ستيك وغيره، با�ستخدام المواد الع�سوية ذاتية التحلل. 

تقرير: أنوار البلوشية

تتم زراعة النبات ب�صكل مبا�صر في التربة دون 

الحاجة اإلى ف�صله عن القالب، ويتميز بقدرته 

على التحلل الذاتي في مدة مقدارها �صهران، 

وهي مدة اأقل بكثير من مدة تحلل البال�صتيك 

ويحتوي على قيمة غذائية للنبات. 

اأحد  الكلباني،  نا�صر  بن  عبداهلل  واأ�صاف 

اأع�صاء فريق »طلح«، قائال: جاءت هذه الفكرة 

من خالل درا�صتنا لم�صكلة يعاني منها المجال 

شـبابــنـا ت
ارا

ك
بت

أ

النباتية«  »ال�صدمة  م�صكلة  وهي  األ  الزراعي 

transplanting shock التي توؤدي اإلى فقدان 

النبات ن�صبة كبيرة من نظامه الجذري اإثر نقله 

من القوالب الزراعية البال�صتيكية )الأ�ص�ش( 

اإلى  يوؤدي  مما  الدائم،  الزراعة  مكان  اإلى 

زيادة اإحتمالية �صعفها وموتها، واأي�صا رغبتنا 

تعد  التي  البال�صتيك  م�صكلة  على  الق�صاء  في 

م�صكلة عالمية.

تخطي العقبات
جائزة  في  الأول  المركز  »غرا�ش«  ح�صدت 

 15 �صمن  »طلح«  وتاأهلت  �صندان  �صناعة 

�صركة للمرحلة الختامية في اإنجاز عمان لعام 

2018_2019، كما تم اختيار المنتج �صمن 

في  ابتكاراً   117 بين  من  ابتكارات   7 اأف�صل 

محافظة م�صقط لجائزة الغرفة لالبتكار. 

يكون  اأن  اإلى  ن�صعى  قائال:  الكلباني  واأ�صاف 

للم�صتهلك  الأمثل  الحل  هو  البتكار  هذا 

الزراعية،  البيئية  الم�صكلة  هذه  على  للق�صاء 

في  الزراعي  المجال  تطوير  في  ون�صهم 

الذاتي  الكتفاء  م�صدر  نكون  واأن  ال�صلطنة، 

واأن  الزراعية،  القوالب  بيع  مجال  في  بالبالد 

الزراعية  القوالب  با�صتيراد  ال�صلطنة  تقوم  ل 

من الدول الأخرى، فبذلك تكون لنا ب�صمة في 

زيادة اقت�صاد الدولة.  التحدي الأكبر لنا في 

هذا الم�صروع هو توفير الآلت الالزمة لت�صنيع 

مكلفة  فالآلت  الطبيعية،  الزراعية  القوالب 

المنا�صب  التمويل  عن  نبحث  زلنا  ول  جدا 

الذي  الآخر  التحدي  اأما  قدما،  للم�صي 

لل�صركة  مقر  عن  البحث  محاولة  هو  يواجهنا 

وعي  ُوجد  اأينما  والتوزيع.   الإنتاج  في  للبدء 

والهتمام،  القبال  ُوجد  والم�صتهلك  المزارع 

الجودة  اإلى  بالمنتج  ن�صل  لأن  نطمح  ونحن 

المجال  في  �صمعة خالدة  لي�صكل  نريدها  التي 

الزراعي وريادة الأعمال.
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شـبابــنـا ب
اه

مو

»مواهبنا غير«
 في مدرسة أحد

ا�ستهدفت  غير(،  )مواهبنا  بعنوان  فعالية  الأ�سا�سي  للتعليم  اأحد  مدر�سة  نفذت 

والمو�سيقية  المختلفة،الفنية  البداعات  ورعاية  الطالبية  المواهب  عر�ش 

المدر�سة  من  �سعي  في  الحرفية،  والم�ساريع  والريا�سية  والأدبية  والمهنية 

لتحفيز الطالبات على تنمية مواهبهن وتحفيزهن للمزيد.

وجاءت هذا الفعالية اإيمانا باأن المدر�سة هي الموؤ�س�سة التربوية التي احت�سنت 

توؤهلهم  التي  والبرامج  والطرق  الو�سائل  وتوفير  وتعليمهم  وتربيتهم  الأجيال 

اأداء المهام التعليمية وتوجيههم للحياة وهم قادرون على الإبداع  وتمكنهم من 

والتميز، ول ياأتي ذلك ال من خالل �سقل المواهب الطالبية ورعاية البداعات 

�سخ�سيات  خلق  من  وتمكن  القدرات  وتثري  الإمكانيات  تبرز  التي  المختلفة 

اإبداعية في مختلف المجالت.

متابعة: شيخة الشحية

فجر المخيني

في  ماهرة  التا�صع،  ال�صف  في  طالبة   المخيني  فجر 

معلمة  قبل  من  اختيارها  تم  وقد   ، الزجاج  على  الر�صم 

الفنون لتمثل ذلك في فعالية مواهبنا غير.

ال�صابع،  ال�صف  من  ال�صعدي،  اأحمد  تيماء  ال�صغيرة  الكاتبة 

طالبة مجتهدة تحب القراءة وت�صعى ل�صتعارة الكتب من مركز 

م�صادر التعلم ، تكتب الق�ص�ش الق�صيرة الم�صورة في وقت 

الفراغ ، طموحها اأن ت�صبح موؤلفة كتب م�صهورة .

مبدعة الحا�صوب جلنار ال�صحية، طالبة في ال�صف الثامن، 

متميزة في ا�صتخدام جهاز الحا�صوب في الت�صميم، فقد 

�صممت العديد من البطاقات والمدونات الإلكترونية ..

الموهبة  بداأت   ، التا�صع  بال�صف  ال�صهي طالبة خلوقة  هبه  

عبارات  الأظرف  على  تكتب  ال�صابع،  ال�صف  منذ  معها 

واأ�صماء، وم�صتقبال �صتمار�ش هذه الموهبة وتطورها ..

تيماء أحمد السعدي

جلنار الشحية

هبه  السهي
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مزج الهندسة المعمارية بالفن

نجوى البلوشية:

اتبع شغفك لتزيد

 إنتاجيتك في الحياة

الغالب  في  ُيمار�ش  اهتمام  اأو  منتظم  ن�ساط  الهواية 

الراحة،  اأو  المتعة  بق�سد  الفراغ،  اأوقات  خالل 

اأ�سبحت  اليومية  الحياة  رتابة  ب�سبب  ولكن 

اأن  يجب  التي  الأ�سا�سية  الأمور  من  الهوايات 

جزءا  وي�ستقطعون  اهتمامهم،  النا�ش  يوليها 

وتطويرها،  وتنميتها  لممار�ستها  يومهم  من 

اإذا  وفيرًا  دخل  م�سدر  ت�سبح  اأن  وبالإمكان 

التكوين  التقت  جيد.  ب�سكل  ا�ستغاللها  تم 

ال�سابة  البلو�سية،  عبداهلل  بنت  بنجوى 

المجتهدة والهاوية المتمر�سة التي طورت 

من حبها للفن الت�سكيلي، وا�ستطاعت عمل 

خريجة  و�سغف.  حب  بكل  �سغير  م�سروع 

قابو�ش،  ال�سلطان  جامعة  من   2016 عام 

تخ�س�ست في الهند�سة المعمارية، وتعمل 

حاليا كمهند�سة معمارية في �سركة م�سقط 

»اأ�سا�ش«.  وال�ستثمار  للتطوير  الوطنية 

اليدوية،  والأ�سغال  والت�سميم  الر�سم  تحب 

لعام  �سبابنا«  »�سكرا  برنامج  في  تكريمها  تم 

ال�سطور  في  التفا�سيل  من  والمزيد  2017م، 

الآتية..

حوار: أنوار البلوشية 

بداية حدثتنا نجوى عن �صغفها الذي اندفعت 

قائلة:  اأظفارها، حيث ذكرت  نعومة  اإليه منذ 

اكت�صفت موهبتي في الر�صم والأ�صغال اليدوية 

تدريجي،  ب�صكل  معي  الأمر  بداأ  ال�صغر،  منذ 

با�صتخدام  الأ�صياء  ت�صكيل  فكرة  ا�صتهوتني 

الأدوات المتاحة حولي، وفي المدر�صة �صاركت 

الت�صكيلية،  بالفنون  المتعلقة  الأن�صطة  في 

الإعالنات  ت�صميم  م�صابقات  اإلى  وان�صممت 

الفن  في  كثيرا  انغم�صت  المعلقة.  والالفتات 

الت�صكيلي، واأ�صبحت لي اأعمال واأفكار كثيرة، 

واللوحات  الكاريكاتيرية  ال�صخ�صيات  كر�صم 

علب  بتزيين  اأقوم  وكنت  وغيرها،  الفنية 

بالألوان  والدفاتر  الدرا�صية  والأدوات  الأقالم 

ثم دخلت مرحلة جديدة  الجميلة.  والخطوط 

وحان  المدر�صية  درا�صتي  اأنهيت  حياتي،  من 

وقت انخراطي في الحياة الجامعية، وهوايتي 

دخول  في  كثيرا  �صاعدتني  الر�صم  حب  في 

تخ�ص�ش الهند�صة المعمارية، حيث طلب مني 

من قبل الجامعة تقديم ملف لختبار مهاراتي 

واجتزت  عملي  قبول  تم  الحمد  وهلل  الفنية، 

المرحلة وتم اختياري للتخ�ص�ش. 

الهندسة المعمارية 
بداأت  قائلة:  البلو�صية  نجوى  واأ�صافت 

والألوان،  الفن  عن  بعيدا  مختلفة  مرحلة 

انخرطت في الر�صم المعماري، ولم اأقم 

باأي عمل فني، هناك اختالف كبير بين 

الت�صكيلي  والر�صم  المعماري  الر�صم 

فقد  ال�صابق،  في  اأمار�صه  كنت  الذي 

ابتعدت عن هوايتي في فترة درا�صتي 

الجامعية.  

المعمارية  الهند�صة  در�صت 

الخارجي   الت�صميم  في  وتخ�ص�صت 

للبيوت  الداخلية  الم�صاحات  وتوزيع 

عام،  ب�صكل  والمباني  والعمارات 

الت�صميم  عن  الكثير  تعلمت  واأي�صا 

الأخير  الف�صل  في  ثم  الح�صري، 

عملت على م�صروع التخرج، الذي كان 

اتخاذ  ين�ش على حرية الختيار في 

كامل،  ب�صكل  عليها  والعمل  الفكرة 

فزت  الذي  التخرج  م�صروع  وهو 

مجل�ش  اأمانة  جائزة  بم�صابقة  فيه 

العمارة  لطلبة  الخليجي  التعاون 

فقد  2016م،  عام  في  والتخطيط. 

بم�صاريع  خا�صة  م�صابقة  كانت 

التخرج لكل الجامعات المنتمية لدول 

الخليج ال�صت، وهلل الحمد فاز م�صروعي 

هواية في حب الرسم 
ساعدتني في تخصصي 

المعمارية بالهندسة 

يوجد اختالف كبير بين 
الرسم المعماري

 والرسم التشكيلي

»�صكرا  في  تكريمي  تم  ثم  الأول  بالمركز 

�صبابنا« لعام 2017م. 

القرية الحرفية 
ح�صدت  الذي  التخرج  م�صروع  عن  وتحدثت 

الم�صروع  قائلة:  جوائز،  عدة  على  خالله  من 

كالقرية  للحرفيات،  مركز  عن  عبارة  كان 

المتكاملة ت�صم ور�صات للتعليم والإنتاج والبيع 

الهدف  المرافق.  من  الكثير  وغيره  والت�صويق 

الحرفيات  اإحياء  هو  الم�صروع  من  الرئي�ش 

المندثرة، حيث ل يوجد مكان خا�ش يحت�صن 

الكافية  الم�صاحة  لهم  ويمد  التقليدية  الحرف 

للعمل والإنتاج، حتى الهيئة العامة لل�صناعات 

المكان  لهم  توفر  لم  ال�صلطنة  في  الحرفية 

اأو  منزله  في  يعمل  حرفي  كل  واإنما  المالئم، 

بفكرة  فاأتيت  فيها،  للعمل  ور�صة  لنف�صه  يوفر 

تبداأ  قرية  واحد،  مكان  في  يجمعهم  مركز 

كتعليم  اأول  البداية  منذ  ال�صخ�ش  تبني  في 

الجانب  في  متخ�ص�صة  ور�ش  في  تدريب  ثم 

يقومون  اإنتاجه  يتم  ما  وكل  والعملي،  النظري 

القرية،  ت�صمه  الذي  ال�صوق  في  بيعه  على 

للحرفيين  عمل  ور�ش  يت�صمن  اأي�صا  وال�صوق 

المحترفين ويتم بيع اإنتاجهم في نف�ش ال�صوق، 

ويتم اأي�صا توفير فر�ش عمل من خالله، ومن 

مرافق  مقهى  مع  مكتبة  وجود  المرافق  �صمن 

الفعاليات  لإقامة  ومركز  فيه،  الجلو�ش  يمكن 

التقليدية،  ال�صعبية  والرق�صات  والموروثات 

فهي عبارة عن قرية متكاملة بمرافق متعددة. 

االنطالق والحرية
الجامعة  من  تخرجت  قائلة:  نجوى  واأ�صافت 

وظيفتي  في  العمل  وبداأت  2016م،  عام  في 

ا�صتحوذني  اأعوام،  ثالثة  م�صي  بعد  الحالية، 

رتيب  نمط حياة  في  ودخلت  اليومي،  الروتين 

واأفكاري،  عملي  من  التجديد  فيه  اأ�صتطع  لم 

ا�صتوعبت مدى ابتعادي عن هوايتي وحبي للفن 

الت�صكيلي، فقررت الرجوع اإلى هوايتي وجذب 

اإلى  رجعت  اأخرى.  مرة  حياتي  اإلى  ال�صغف 

اللوحات،  اأر�صم  وبداأت  الألوان  في  اندماجي 

الهند�صي،  الر�صم  وقيود  قوانين  من  خرجت 

اأ�صعر بالنطالق والحرية في ممار�صة ما  هنا 

اأحب، اأميل دائما اإلى الجانب الفني والجمالي 

في عملي.

هي كانت هواية وحولتها اإلى م�صروع، وبين كل 

فترة اأقوم بابتكار اأ�صياء جديدة، ففي البداية 

قمت  ثم  ومن  ال�صغيرة،  اللوحات  على  عملت 

وعملت  الطلب،  ح�صب  الأ�صماء  لوحات  بر�صم 
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على ت�صميم فوا�صل الكتب، وما ي�صجعني على 

على  واإقبالهم  النا�ش  ت�صجيع  هو  ال�صتمرار 

اأعمالي.

خطوط وألوان
هنا �صردت نجوى الكثير عن تفا�صيل م�صروعها 

الجديد، حيث قالت: بداأت في الم�صروع فعليا 

خطة  و�صعت  العام،  لهذا  اأغ�صط�ش  �صهر  من 

لعر�ش  فيها  محددة  فترة  كل  تت�صمن  عمل 

اأ�صتطيع المحافظة على  منتجات معينة، حتى 

التجديد في عملي، حيث كل اأربعة اأ�صهر اأبداأ 

»الكانفا�ش«،  بلوحات  بداأت  جديدة،  بفكرة 

وهو نوع من اأنواع القما�ش القابل للر�صم عليه، 

باألوان الأكريليك اأو الألوان الزيتية اأو المائية، 

للعمل  اأ�صهل  فهي  ال�صغيرة  باللوحات  فبداأت 

وعر�صها  ب�صهولة  ت�صويقها  ويمكنني  عليها 

مجهدة  الكبيرة  اللوحات  اأما  منا�صب،  بمبلغ 

وتاأخذ الكثير من الوقت والجهد، وتكون باأ�صعار 

في  بالقبول  تحظى  ل  اأن  الممكن  من  مرتفعة 

ال�صوق، واأي�صا من مميزات اللوحات ال�صغيرة 

تثبيتها  بمجرد  محيطك  في  و�صعها  بالإمكان 

طاولت  اأو  المكتب  في  ب�صيط  حامل  على 

المنزل الجانبية مثال، كديكور جمالي للمكان. 

ول  وبحرية،  بنف�صي  باختيارها  اأقوم  والألوان 

�صير في عمل األوان محددة يطلبها ال�صخ�ش.         

األكريليك والكانفاس
في  البلو�صية  ت�صتخدمها  التي  الأدوات  وعن 

عملها، ذكرت قائلة: اأ�صتخدم األوان الأكريليك، 

وقما�ش الكانفا�ش وجربت الر�صم على الخ�صب 

واألوان  المائية  الألوان  ا�صتخدمت  واأي�صا 

اأعمالي  كل  اأبدا،  بدورات  األتحق  لم  غوا�ش 

اليدوي  العمل  على  تعودت  تجاربي،  نتاج 

دارجا حتى ظهرت  كان  ما  وهو  ال�صغر،  منذ 

الفوتو�صوب  مثل  المختلفة،  الت�صميم  برامج 

م�صروعي  في  وحتى  وغيرها،  والل�صتريتر 

فاز مشروعي »القرية 
الحرفية« بالمركز األول على 
مستوى دول مجلس التعاون

الر�صم  ا�صتخدام  في  م�صتقبلية  خطة  هناك 

غير  ولكني  الآيباد،  جهاز  طريق  عن  الرقمي 

متمكنة بال�صكل الكافي حتى الآن، بالرغم من 

اأن الفنان دائما ما يتميز بعمله اليدوي عو�صا 

مميزات  الرقمي  للر�صم  ولكن  الرقمي،  عن 

التكلفة  ب�صبب  م�صتقبال،  اإليه  نتجه  تجعلنا 

على  الكبيرة  اللوحات  طباعة  عند  القليلة 

والجهد،  الوقت  من  الكثير  وتوفير  الكانفا�ش، 

على عك�ش اللوحات اليدوية التي تاأخذ الكثير 

غال،  ب�صعر  تكون  لذلك  والجهد  الوقت  من 

عك�ش  على  ي�صتريها،  من  نجد  دائما  ولي�ش 

اللوحات الرقمية التي تتميز ب�صعرها الرمزي 

المنا�صب الذي يمكن اأن ي�صتريها عامة النا�ش 

ب�صهولة. واأي�صا في برامج الر�صم الرقمي توجد 

اأدوات ت�صاعد على دمج الألوان والح�صول على 

المنا�صب في وقت قيا�صي، على عك�ش  التاأثير 

الر�صم اليدوي الذي يتطلب الكثير من الوقت 

والجهد والتعديل وا�صتخدام الكثير من الألوان 

النتيجة  اإلى  للو�صول  الفرا�صي  من  والعديد 

المرغوبة، لذا في م�صروعي اأحاول العمل على 

لوحات واأفكار تكون في متناول الجميع. واأي�صا 

اأعمل على فكرة فوا�صل الكتب باأ�صعار رمزية 

ب�صيطة، واأي�صا لوحات تت�صمن عبارات مكتوبة 

فهناك  �صغيرة،  لوحات  �صمن  جميل  بخط 

اإقبال جيد جدا على اأعمالي من قبل الفتيات 

ذوات الذائقة الفنية.

الرسم الرقمي 
عن  تراودنا  التي  ال�صكوك  عن  �صوؤالنا  عند 

اليدوي  الر�صم  على  الرقمي  الر�صم  ق�صاء 

في  بداأت  قائلة:  نجوى  اأجابت  الم�صتقبل،  في 

به  اأ�صتمتع  لم  ولكني  الرقمي  الر�صم  تجربة 

معها  والندماج  بالألوان  الت�صاخ  اأحب  كثيرا، 

الر�صم  في  بداأت  اأنا  الر�صم،  عند  ولم�صها 

الرقمي ولدي اأكثر من عمل ولكني بحاجة اإلى 

اأن اأتمكن منه اأكثر. الر�صم اليدوي يلقى التقبل 

تم تكريمي  في
 »شكرا شبابنا«

 لعام 20١7م.
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�صاركت جامعة »ت�صيجيانغ« ال�صينية المعروفة 

الدولية،  الروبوتات  م�صابقات  في  بتفوقها 

بفريق روبوتات كرة القدم في المنتدى العالمي 

وتتكون  �صوي�صرا.  في  الوا�صع  النطاق  ل�صبكات 

العالم  في  روبوتات  م�صابقة  اأكبر  »روبوكوب« 

عدة  من   ،1997 عام  منذ  �صنويًا  تنظم  والتي 

وعمليات  وال�صناعة،  القدم،  كرة  مثل  فروع 

الإنقاذ.

من  »ت�صيجيانغ«  روبوتات جامعة  فريق  وتمكن 

الأخرى  الدول  باقي مناف�صيه من  التغلب على 

الم�صغرة  القدم  كرة  ببطولة  الفوز  واإحراز 

للروبوتات خالل العامين الجاري والما�صي.

العالمي  المنتدى  هام�ش  على  مقابلة  وفي 

قال  زيوريخ،  في  الوا�صع  النطاق  ل�صبكات 

كرة  روبوتات  فريق  من  هوانغ،  يوان  ت�صي 

ا�صتخدموا  اإنهم  »ت�صيجيانغ«،  بجامعة  القدم 

راأ�صها  التكنولوجية على  الأ�صاليب  العديد من 

فريق  تطوير  مراحل  في  ال�صطناعي  الذكاء 

الروبوتات.

كل  بتطوير  باأنف�صهم  قاموا  اأنهم  واأ�صاف 

اإلى البرمجة  مراحل الروبوتات من الت�صميم 

والدوائر الإلكترونية.

واأ�صار هوانغ اإلى اأن قدرة روبوتات كرة القدم 

تتم  �صريع ومتزامن  ب�صكل  تنفيذ مهامها  على 

على  القادر  الخا�ش  البرمجة  نظام  بف�صل 

الح�صاب وتحليل البيانات ب�صرعة.

الملعب  في  مناف�ش  وجود  لعدم  »نظرًا  وقال: 

كل  يتكون  ق�صمين  اإلى  الفريق  ق�صمنا  حاليًا، 

والآخر  اأ�صفر  ق�صم  روبوتات  ثالثة  من  منهما 

بالهجوم  الأزرق  الفريق  يقوم  وبينما  اأزرق. 

�صد  الدفاع  مهمة  الأ�صفر  الفريق  يتولى 

الهجمات«.

وو�صح اأن مو�صع الروبوتات والكرة في الملعب 

النظام  عبر  الكاميرا  خالل  من  متابعته  تتم 

اإ�صدار  يمكنه  الذي  الآلي  بالحا�صب  الموجود 

اأوامر للروبوتات للتوقف اأو موا�صلة الحركة.

ع�صرة  من  يتكون  فريقه  اأن  اإلى  هوانغ  ولفت 

الحا�صب،  علوم  باأق�صام  يدر�صون  طالب 

يثق  اأنه  مبينًا  والأتمتة،  الماكينات،  وهند�صة 

في فريقه كثيرًا اإل اأن نجاحهم مرتبط بع�ش 

ال�صيء بالفرق المناف�صة.

عندما  �صعبة  تكون  المباريات  اأن  اإلى  واأ�صار 

يكون الفريق المناف�ش لهم فريقًا جيدًا.

وتابع: »نواجه مناف�صين اأقوياء من دول مختلفة 

فوزنا  بعد  )روبوكوب(.  بم�صابقة  العالم  حول 

الحالي  العام  بالبطولة  توجنا  الما�صي  العام 

األفي  اأكثر من  التي �صارك بها  اأي�صًا في فئتنا 

م�صترك من 40 دولة«.

وا�صتطرد: »واجهنا �صعوبة في هزيمة الفريق 

من  وتمكنا  النهائية  المباراة  في  الألماني 

ل  مقابل  بهدف  فوزنا  بعد  البطولة  تحقيق 

�صيء«.

العالمي  المنتدى  اأهمية  على  هوانغ  واأكد 

�صركة  تنظمه  الذي  الوا�صع  النطاق  ل�صبكات 

هواوي ال�صينية في مدينة زيوريخ، لي�ش فقط 

واإنما   5G الخام�ش  الجيل  �صبكات  اأجل  من 

بالن�صبة لكل التكنولوجيات.

قوة  تعد  الخام�ش  الجيل  �صبكات  اأن  واأ�صاف 

مهمة من اأجل عمل اأنظمة الذكاء ال�صطناعي 

ب�صرعة اأكبر.

لتنفيذ  ال�صتجابة  مدة  ق�صر  اأن  اإلى  واأ�صار 

الأوامر في �صبكات الإنترنت مهم جدًا بالن�صبة 

ا�صطناعي  ذكاء  على  تحتوي  التي  للروبوتات 

واأنظمة تحكم ذاتي.

زوار  اهتمام  لقت  الروبوتات  اأن  اإلى  ولفت 

المنتدى وتعمل بكفاءة اأكبر بف�صل دعم �صبكة 

»هواوي«  �صركة  طورتها  التي  الخام�ش  الجيل 

ال�صينية.

المصدر: األناضول

بطل كرة القدم للروبوتات... 

مهارة تخطف اهتمام منتدى عالمي

القدم  كرة  روبوتات  فريق  ا�ستحوذ 

ال�سيني على اهتمام الحا�سرين بالمنتدى 

الذي  الوا�سع  النطاق  ل�سبكات  العالمي 

نظم في مدينة زيوريخ ال�سوي�سرية.

قد  ال�سيني  الروبوتات  فريق  وكان 

م�سابقة  في  متتاليتين  مرتين  فاز 

»روبوكوب«، اأكبر م�سابقة للروبوتات 

على م�ستوى العالم.

شـبابــنـا ب
اه

مو

بحجم  فقيمته  الرقمي،  من  اأكثر  والتقدير 

العمل والجهد الذي يكمن فيه، و�صعوبة العمل 

هذا  تقدر  النا�ش  من  فئة  توجد  كذلك،  فيه 

الأمر، ولكن هناك فئة ل تفرق في هذا الأمر، 

واإنما يقيمون العمل بالمادة اإن كان �صعره غاليا 

اأم رخي�صًا ل اأكثر، ما زالت هناك جمالية في 

واأرى  بها.  التيان  للرقمي  يمكن  ل  اليدوي 

مجالته،  له  واليدوي  مجالته  له  الرقمي  اأن 

يق�صي  اأن  للرقمي  يمكن  ل  ال�صخ�صي  وبراأيي 

حيزا  �صياأخذ  ولكن  كلي،  ب�صكل  اليدوي  على 

وتوفيره  ل�صهولته  م�صتقبال،  ال�صوق  في  كبيرا 

الوقت والجهد و�صعره في متناول الجميع.

الهندسة والفن التشكيلي
في  م�صتقبال  اأفكر  قائلة:  نجوى  واأ�صافت 

وم�صروعي  الوظيفي  تخ�ص�صي  بين  الدمج 

ل  ولكن  العمارة،  مع  الفن  اأدمج  الفني، 

توجد فكرة وا�صحة حتى الآن، حيث اأرى اأني 

من  الهند�صي  الجانب  في  كثيرا  انخرطت 

اللم�صات  اإ�صافة  اأتمنى  لذا  وظيفتي  خالل 

اأ�صتطيع  حتى  المعماري،  العمل  في  الفنية 

في  زال  ما  وم�صروعي  اأكثر.  فيه  الإبداع 

بدايته وعلى ثقة في قدرتي على الم�صي قدما 

والإبداع  اإنتاجي  وتطوير  الم�صوار  واإكمال 

المعار�ش  في  للم�صاركة  واأ�صعى  اأكثر.  فيه 

مختلفة  وموؤ�ص�صات  جهات  مع  والتعاون 

من  لم�صروعي  بالت�صويق  اأقوم  عملي.  لتو�صيع 

ولكن  الحالي،  الوقت  في  الن�صتجرام  خالل 

في الم�صتقبل اأخطط في و�صع خطة ت�صويقية 

النا�ش.  متكاملة لجذب 

ختاما...
والجانب  الدرا�صة  لل�صباب،  ر�صالة  اأوجه 

كبيرا  حيزا  اأخذت  التي  الأمور  من  الوظيفي 

في حياتنا  واأبعدتنا عن هوايتنا التي نحبها، 

لذا اأن�صح كل �صخ�ش يمتلك موهبة باأن ينتبه 

الحياة  ظروف  تحت  يدفنها  ول  لموهبته، 

الموهبة  وتزكية  يعي�صها،  التي  الروتينية 

أو  وتطويرها  تنميتها  على  بالقدرة  تكون 
يدع  ل  واأن  جميل،  شيء  لصنع  شخص  إلهام 
�صيقتل  ال�صغف  فاتباع  �صغفه،  يلهيه عن  �صيئا 

في  ال�صخ�ش  اإنتاجية  من  و�صيزيد  الروتين 

ال�صلبية،  الطاقات  لتفريغ  و�صيلة  فهي  العمل، 

وك�صب  الحياة  في  ال�صحيح  الم�صار  واإدراك 

الإيجابية للم�صي قدما.                    الطاقة 

مخطط لم�صروع القرية الحرفية



العدد )5١(
هـ

 ١٤
٤١

ل 
الو

ى ا
اد

جم
 / 2

02
ر 0

ناي
ي

5455

هـ
 ١٤

٤١
ل 

الو
ى ا

اد
جم

 / 2
02

ر 0
ناي

ي

أخبار علمية

الروبوت  المكن�صة  اإطالق  عن  اآنكر  �صركة  اأعلنت 

التي  الجديدة،   eufy RoboVac G10 Hybrid
المكن�صة  وظيفة  جانب  اإلى  كمم�صحة  ا�صتعمالها  يمكن 

الكهربائية المتنقلة.

 eufy الروبوت  المكن�صة  اأن  ال�صينية  ال�صركة  وو�صحت 

�صفط  بقوة  تمتاز  الجديدة   RoboVac G10 Hybrid
اإلى  بالإ�صافة  ال�صابقة،  بالطرازات  مقارنة  مح�صنة 

العديد من وظائف المالحة الذكية، كما يمكن للمكن�صة 

الروبوت الجديدة القيام بم�صح الأر�صيات بف�صل وظيفة 

الم�صح المدمجة.

واأ�صافت �صركة اآنكر اأن المكن�صة الروبوت الجديدة تعمل 

بقدرة �صفط تبلغ 2000 با�صكال، وبف�صل وظيفة ال�صفط 

الروبوت  للمكن�صة  يمكن   »Hybrid 2-in-1« والم�صح 

اإلى  بالإ�صافة  الأ�صطح،  من  مختلفة  اأنواع  على  العمل 

م�صح الأر�صيات ال�صلبة لتنظيفها.

وظيفة  توافر  الأخرى  الوظائف  �صمن  ومن 

بوا�صطة  المدعومة   »Smart Dynamic« المالحة 

 100 اإلى  البطارية  ت�صغيل  فترة  وتمتد  الجيرو�صكوب، 

الم�صاعد  ودعم  الأداء  فائق  فلتر  وجود  مع  دقيقة 

.Assistent وجوجل Alexa ال�صوتي اأمازون

المصدر: د ب أ

مكنسة روبوت جديدة بوظيفة المسح

موقع  على  رواجا  الأكثر  البحث  نتائج  ك�صفت 

نتائج غريبة وغير متوقعة، لأكثر  »غوغل« عن 

محرك  على  عنها  البحث  تم  التي  الأخبار 

البحث الأو�صع انت�صارا خالل عام 2019. حيث 

حازت »الريا�صة« على جزء كبير من الموا�صيع 

واحتلت  جوجل،  في  عنها  البحث  تم  التي 

»مباراة الهند وجنوب اإفريقيا في كاأ�ش العالم 

الموا�صيع  قائمة  في  الأول  للكريكت«، المركز 

الأكثر بحثا هذا العام.

وفي المركز الثاني عالميا، جاءت »وفاة الممثل 

الأمريكي ال�صاب كاميرون بوي�ش«، بينما حلت 

بطولة »كوبا اأمريكا«  التي اأقيمت في ال�صيف 

في المركز الثالث.

على  بحثا  الأكثر  الأخبار  خانة  في  اأما 

اأمريكا«  »كوبا  بطولة  فجاءت  »جوجل«، 

»حريق  على  متقدمة  الأول،  بالمركز 

كاتدرائية نوتردام في باري�ش«.

 وفي خانة الأ�صخا�ش الذين تم البحث عنهم 

على »غوغل«، جاء »لعب كرة القدم الأمريكية 

اأنطونيو براون« بالمركز الأول، بعد اأن »هوى« 

اأحد  كونه  من  العام  هذا  الأمريكي  النجم 

اأف�صل لعبي اللعبة، اإلى نجم ل يرغب اأي ناد 

الت�صرفات  من  �صل�صلة  ب�صبب  معه،  التعاقد 

غير الريا�صية وواقعة اعتدائه على زوجته.

وحل »النجم البرازيلي نيمار« بالمركز الثاني، 

احتمالية  حول  دار  الذي  الكبير  الجدل  بعد 

انتقاله لبر�صلونة الإ�صباني، ال�صيف الما�صي.

وكما هو متوقع، ت�صدر فيلم »اأفينجرز« قائمة 

بينما جاء  بحثا على »جوجل«،  الأكثر  الأفالم 

مارفيل«  »كابتن  و  الثاني،  بالمركز  »جوكر« 

ثالثا.

المصدر: سكاي نيوز 

»الرياضة« تتصدر قائمة األكثر بحثا عبر االنترنت في 2019 م

اأعلنت �صركة جوجل عن اإطالق وظيفة جديدة 

تتيح   Gmail الإلكتروني  البريد  بخدمة 

للم�صتخدم اإمكانية اإر�صال الر�صائل الإلكترونية 

كمرفقات بدل من اإعادة توجيهها.

الر�صائل  بن�صخ  الجديدة  الوظيفة  وتقوم 

الإلكترونية في مرفق، بدل من اإعادة توجيهها، 

في  الرغبة  عند  الوظيفة  هذه  اأهمية  وتظهر 

اإر�صال عدة ر�صائل تدور حول مو�صوع معين.

لإر�صال  اإمكانيات  عدة  جوجل  �صركة  وتوفر 

يمكن  حيث  كمرفقات؛  الإلكترونية  الر�صائل 

الر�صائل  من  مجموعة  تحديد  للم�صتخدم 

الر�صالة  اإلى  نقلها  ويتم  الوارد،  البريد  في 

وظيفة  طريق  عن  الجديدة  الإلكترونية 

بوا�صطة   »Drag & Drop« والإفالت  ال�صحب 

الر�صائل  تظهر  وعندئذ  للفاأرة،  الأيمن  الزر 

الإلكترونية ب�صكل منف�صل كمرفقات.

ويمكن للم�صتخدم تحديد الوظيفة الجديدة من 

خالل النقر على الأيقونة ثالثية النقاط وتحديد 

بند القائمة »اإعادة التوجيه كمرفق«، وذلك من 

اأجل اإر�صال ر�صالة اإلكترونية اأو اأكثر كمرفق.

خدمة  اأن  اإلى  الأمريكية  ال�صركة  واأ�صارت 

Gmail تقوم بتحويل الر�صالة الإلكترونية اإلى 
واإذا  كمرفق.  اإر�صالها  يتم  عندما   eml. ملف 

فاإنه  ميجابايت،   25 الر�صالة  حجم  تجاوز 

درايف  جوجل  خدمة  طريق  عن  اإر�صالها  يتم 

الر�صالة  تنفتح  عليها  النقر  وعند   ،Drive
جديدة.  نافذة  في  المرفقات  في  الموجودة 

الر�صائل  من  الكثير  اإدراج  للم�صتخدم  ويمكن 

الإلكترونية ح�صب الرغبة. 

المصدر: د ب أ

Gmail أرفق عوضا عن إعادة اإلرسال

بيانات  مركز  اإن�صاء  الدوحة  اأعلنت 

بين  بالتعاون  البالد  في  جديدة  �صحابية 

و�صركة  والت�صالت  الموا�صالت  وزارة 

»مايكرو�صوفت« العالمية.

مايكرو�صوفت  �صركة  تقوم  اأن  المقرر  ومن 

بتقديم خدماتها ال�صحابية الذكية والموثوقة، 

ال�صحابية  ال�صا�صية  البنية  بذلك  لتت�صع 

العالمية اإلى 55 مركزًا عبر 20 دولة.

المناطق  من  الجديد  المركز  اإدارة  و�صيتم 

على  لمقوماتها  اإبرازًا  القطرية،  الحرة 

ومميزة  ع�صرية  كحا�صنة  العالمي  الم�صتوى 

الكتفاء  من  يعزز  بما  المبادرات،  هذه  لمثل 

الذاتي وال�صتدامة والرتقاء وجعلها موؤثرة في 

تطوير المنطقة والعالم«.

والمنطقة الجديدة المتوقع اإطالقها ر�صميًا في 

»مايكرو�صوفت  خدمات  �صتقدم   ،2021 عام 

اأزور« في بادئ الأمر، لتليها لحقًا خدمات كل 

من اأوفي�ش Office 365( 365(، وديناميك�ش 

بالتفورم  وباور   )Dynamics 365(  365
.)Power Platform(

الجديد  مايكرو�صوفت  بيانات  مركز  و�صيقدم 

مع  وذكية،  موثوقة  �صحابية  خدمات  قطر  في 

العمالء  بيانات  اإقامة  ا�صتراط  تحقيق  �صمان 

داخل الدولة.

خالل  من  مايكرو�صوفت  ت�صاعد  �صوف  كما 

بيانات  حماية  مجال  في  العميقة  خبرتها 

تلبية  من  الموؤ�ص�صات  تمكين  في  العمالء 

ال�صاملة،  والخ�صو�صية  الأمان  متطلبات 

بالإ�صافة اإلى تلبية اأو�صع مجموعة من �صهادات 

المتثال في هذا المجال.

المصدر: األناضول 

قطر تطلق منطقة سحابية ذكية مع »مايكروسوفت«
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�صيارتها  عن  ال�صتار  تويوتا  �صركة  اأزاحت 

�صمن  الم�صاركة  خالل  الهجين،   RAV4
الدولي  اأنجلو�ش  لو�ش  معر�ش  فعاليات 

اأن  اليابانية  ال�صركة  لل�صيارات. حيث و�صحت 

Plug-in الجديدة، والمقرر  ال�صيارة الهجين 

الثاني  الن�صف  خالل  الأ�صواق  في  طرحها 

بقوة  دفع  نظام  على  تعتمد  القادم،  العام  من 

الدوران  لعزم  متر  نيوتن  كيلووات/228   225
الأق�صى.

ويتولى جزء الحتراق الداخلي محرك بنزين 

المبا�صر،  الحقن  بتقنية  يعمل  لتر   2.5 �صعة 

محركين  الكهربائي  الجانب  يتولى  حين  في 

كهربائيين، ومن خالل ت�صافر هذه المحركات 

تويوتا تقدم سيارتها RAV4 الهجين 
تت�صارع  الحتراق  محرك  مع  الكهربائية 

ال�صيارة من الثبات اإلى 100 كلم/�ش في 6.2 

ثانية.

وتروج ال�صركة اليابانية ل�صيارتها الجديدة من 

جم/كلم،   30 من  اأقل  انبعاثات  معدل  خالل 

وتبلغ ال�صيارة مدى ال�صير 60 كلم عند انفراد 

التيار الكهربائي بعملية الدفع.

التجهيزات  من  مو�صعة  بباقة  ال�صيارة  وتتمتع 

وظيفة  مع  الكهربائية  المقاعد  مثل  القيا�صية 

بو�صة،   8 قيا�ش  اللم�صية  وال�صا�صة  التدفئة 

 18 قيا�ش  الألومنيوم  من  الكبيرة  والجنوط 

.LED بو�صة، والك�صافات العاملة بتقنية

الم�صدر: د ب اأ

ك�صفت وزارة ال�صناعة والتجارة الرو�صية النقاب عن ال�صيارة 

ال�صغيرة Zetta، التي تعد اأول �صيارة رو�صية كهربائية.

وتظهر ال�صيارة الكهربائية Zetta بثالثة اأبواب ومقعدين، في 

كهربائية مركبة  بعة محركات  أر على  دفعها  في  تعتمد  حين 

على �صرة العجالت بقوة 18.1 كيلووات لكل محرك.

وبف�صل هذه المحركات تنطلق ال�صيارة Zetta ب�صرعة ق�صوى 

120 كلم، في حين يبلغ مدى ال�صير 200 كلم بف�صل البطارية 
 4 غ�صون  في  �صحنها  يتم  والتي  �صاعة،  كيلووات   10 �صعة 

�صاعات فقط مت�صلة بم�صدر تيار 220 فولت.

الربع  في  قيا�صي  ب�صكل  ال�صيارة  اإنتاج  يبداأ  اأن  المقرر  ومن 

من  يبداأ  ب�صعر  طرحها  يتم  اأن  على  القادم،  العام  من  الأول 

6400 يورو تقريبا.
المصدر: د ب أ

Zetta أول سيارة روسية كهربائية

�صيارتها  عن  النقاب  هيونداي  �صركة  ك�صفت 

الختبارية،   Vision T Plug-in-Hybrid
وو�صحت ال�صركة الكورية الجنوبية اأن �صيارتها 

الختبارية الهجين، التي تنتمي لفئة الطرازات 

الريا�صية متعددة الأغرا�ش SUV، تاأتي بطول 

ارتفاع  مع  ملم   2014 وعر�ش  ملم   4610
1704 ملم.

وتعتمد ال�صيارة على اللغة الت�صميمية الجديدة 

لل�صركة الكورية الجنوبية من خالل غطاء حيز 

وقاعدة  الق�صير،  والبروز  الطويل،  المحرك 

والك�صافات  ملم،   2804 بطول  العجالت 

هيونداي تكشف النقاب عن اختبارية هجين

المبرد،  ب�صبكة  والمدمجة  جدا  النحيفة 

 Hidden« بالإ�صافة اإلى العتماد على مفهوم

ال�صوء  م�صابيح  في   »Signature Lamp
النهاري.

الحلول  من  بالعديد  ال�صيارة  مقدمة  وتزخر 

التقنية؛ فمثال تتكون �صبكة المبرد من اأغطية 

تح�صين  الأغطية  هذه  وتتولى  فعالة،  هوائية 

تيار  في  وتتحكم  الإيروديناميكية  الخ�صائ�ش 

الهواء اأثناء ال�صير.

المصدر: د ب أ

شـبابــنـا ت
ما

ما
هت

أ

الجديد  الطراز  ميت�صوبي�صي  �صركة  اأطلقت 

لفئة  تنتمي  التي   Space Star اأيقونتها  من 

المالمح  من  بمزيد  ال�صغيرة  الطرازات 

الريا�صية على المقدمة والموؤخرة.

�صيارتها  اأن  اليابانية  ال�صركة  وو�صحت 

الجديدة تتميز من خالل الماآزر الجديدة مع 

النا�صر الخلفي، وذلك لإبراز الطابع الريا�صي 

الت�صميمية  باللغة  ال�صيارة  تطل  كما  لل�صيارة، 

الحديثة من ميت�صوبي�صي التي تمتد فيها �صبكة 

المبرد حتى فتحات التهوية بالمئزر.

فوق  اأفقي  ب�صكل  الأحمر  باللون  خطان  ويمتد 

على  ير�صم  ما  وهو  التجارية،  العالمة  �صعار 

ال�صيارة ملمحا من المالمح الريا�صية، ويتوفر 

الجديدة؛  الطالء  األوان  من  اثنين  لل�صيارة 

.Sand والأ�صفر Diamond الأبي�ش

�صيارة  من  الجديد  الطراز  مق�صورة  وتزخر 

ال�صيارة  تقدم  كما  فاخرة،  بمواد  ميت�صوبي�صي 

اأبل  بنظامي  الذكية  الهواتف  دمج  نظام 

.Auto واأندرويد Carplay
خما�صية  ال�صيارة  اأن  ميت�صوبي�صي  واأعلنت 

الأبواب الجديدة تاأتي بطول 3.70 متر، ويتوفر 

لتر   1.0 �صعة  الأ�صطوانات  ثالثي  محرك  لها 

اآخر  ومحرك  ح�صاناً،  كيلووات/71   52 بقوة 

كيلووات/80   59 بقوة  الأ�صطوانات  ثالثي 

ح�صاناً.

وتروج ميت�صوبي�صي لل�صيارة الجديدة من خالل 

كلم  لتر/100   4.5 من  يبداأ  ا�صتهالك  معدل 

)102 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني اأك�صيد 

الكربون(، وذلك في اأح�صن الظروف.

المصدر: د ب أ

ميتسوبيشي تطلق سيارتها 

Space Star  الجديدة

تقنية  تعديالت  لورينزر  �صركة  اأجرت 

 A الفئة  مر�صيد�ش  �صيارة  على  وت�صميمية 

لزيادة قوتها ومنحها مظهرا ريا�صيا.

وو�صحت ال�صركة الألمانية اأن ن�صختها المعدلة 

من �صيارة مر�صيد�ش المدمجة تتميز من خالل 

الم�صتمل  الخلفي  والنا�صر  الأمامي  الم�صتت 

الريا�صية  العادم  مجموعة  فتحات  على 

جنوط  طاقم  لل�صيارة  يتوفر  كما  الجديدة. 

مرسيدس الفئة A بمظهر رياضي جديد

قيا�ش 18 و19 بو�صة.

القوة،  زيادة  وحدة  لل�صيارة  لورينزر  وتقدم 

 24 بين  المحرك  قوة  زيادة  على  تعمل  والتي 

 A و A 160 و45 ح�صانا في طرازات ال�صيارة

 AMG A و A 250 220 و A و A 200 180 و

.A 180 d 35 ون�صخة محرك الديزل
المصدر: د ب أ

الجديد  الطراز  اإطالق  عن  كيا  �صركة  اأعلنت 

من اأيقونتها Niro Hybrid، التي تنتمي لفئة 

اإلى  ي�صل  �صير  بمدى  اأوفر  الكرو�ش  طرازات 

700 كلم.
على  الجديدة  الهجين  ال�صيارة  وتعتمد 

رقمية  قمرة  مع  اأكثر حداثة  داخلية  مق�صورة 

بو�صة،   10.25 قيا�ش  لم�صية  و�صا�صة  بالكامل 

مثل  البيانات  من  العديد  ال�صا�صة  وتعر�ش 

معدل ا�صتهالك الوقود والتيار من البطارية.

بنزين  محرك  المدمجة  الهجين  دفع  ويتولى 

 105 بقوة  لتر   1.6 �صعة  الأ�صطوانات  رباعي 

 32 بقوة  كهربائي  محرك  يوؤازره  ح�صان، 

 141 اإجمالية  بقوة  ال�صيارة  وتنطلق  كيلووات، 

ح�صان.

اأي�صا عند  الحتراق  البطارية محرك  وت�صاند 

البدء في النطالق والت�صارع، وتعتمد ال�صيارة 

القاب�ش  مزدوج  اأوتوماتيكي  حركة  ناقل  على 

من �صت تع�صيقات.

كيا تطلق سيارتها Niro Hybrid الجديدة

التابعة  الجنوبية  الكورية  ال�صركة  واأفادت 

يمكنها  ل  ال�صيارة  اأن  هيونداي  لمجموعة 

لب�صعة  اإل  الكهربائي  المحرك  على  العتماد 

ل�صيارتها  كيا  �صركة  وتروج  الأمتار،  من  مئات 

الجديدة من خالل معدل ا�صتهالك 6.4 لتر/ 

�صير  مدى  ال�صيارة  يمنح  ما  وهو  كلم،   100
700 كلم لنظامها الهجين.

المصدر: د ب أ
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عبر الذاكرة

األمل وحسن الظن

من  والتفاوؤل  المل  باب  اأغلقوا  الذين  لأولئك 

اجتثاثها  وحاولوا  اأنف�صكم  تداركوا  حياتهم 

ي�صيطر  اأن  خ�صية  والحباط  الياأ�ش  عالم  من 

حولكم،  من  على  ويوؤثر  عليكم  والقلق  الخوف 

فلو تفكرنا في ما حولنا ل�صتطعنا التخل�ش من 

القلق والياأ�ش وقلة الحيلة ولركزنا وق�صينا وقتنا 

خير لنا ولكن نفو�صنا التي ق�صرت في حق اهلل 

وعزيمتها  قدرتها  وفقدت  تب�صر  ل  اأ�صبحت 

على ال�صبر واأ�صبت روؤيتنا �صعيفة و�صت�صلمنا 

المل  هو  باهلل  الظن  ح�صن  للياأ�ش،  ب�صهولة 

الذي ل ين�صب و ل ينتهي لأنه هو العلم بحالنا 

وما �صنوؤول اإليه.

بلحظاتنا  ول�صعرنا  عمل  مفيد  في  الحا�صر 

جمياًل،  ما�صيًا  �صت�صكل  لحقا  التي  الجميلة 

اآية وعبرة  ال�صم�ش من �صروق وغروب  فحركة 

على اأننا لبد اأن ت�صرق نفو�صنا بالأمل كل يوم 

يع�ص�ش  الياأ�ش  نترك  ل  واأن  الكفاح  من  ولبد 

في قلوبنا، نقنط عندما يحدث اأمر ما ونعتقد 

باأنه  ندرك  لحق  وقت  في  ولكن  لنا  �صر  باأنه 

ت
ابا

كت

شـبابــنـا

أحمد بن سعيد الهطالي

اإلى اأحدهم 

تتاأفف وتقف مكتوف اليدين  العاثر ول  ل تحزن من حظك 

ولبد  الكفاح  من  لبد  المور،  اإليه  �صتوؤول  ما  اإل  وتنتظر 

المحن  من  بك  األم  ما  وتجاوز  تجاهل  جاهداً  تحاول  اأن 

ردود  ومن  اإليك  النا�ش  نظرات  من  تقلق  ل  والم�صاعب، 

اأفعالهم تجاهك واأنت في حالة النك�صار فبع�ش النا�ش هكذا 

تجده يفرح ويطمئن قلبه عند روؤيتك تعاني م�صاعب الحياة، 

نعتقد  اأ�صبحنا  لدرجة  قربتهم  التي  لقلوبنا  وتبا  لهم  تبا 

الأمان،  لبر  باأيدينا  وياأخذ  �صينقذنا  الذي  كالقارب  باأنهم 

تنقب�ش  اأن  بالمحن  يمتحننا  عندما  بنا  اهلل  رحمة  فمن 

هذا  لتجاوز  لل�صعي  �صيدفعك  الذي  بالخوف  وت�صعر  النف�ش 

و�صنتجاوز  بجهد  ولنعمل  هلل  اأمرنا  ون�صلم  فلنطمئن  المر، 

كل ما يعتر�ش حياتنا.

العمل
نلهو ونلعب في هذه الحياة ن�صعى خلف ملذاتها 

ن�صتطيع  باننا  اأنف�صنا  ونوهم  كثيرا  ونتغافل 

زر  ب�صغطة  باأننا  نعتقد  لحقا  اأنف�صنا  تغير 

و�صلوكياتنا  اأطباعنا  تغّير  ن�صتطيع  واحدة 

النفس الصابرة

النف�ش ال�صابرة هي النف�ش القوية التي تجاهد ب�صالح ال�صبر ول يخدعها 

با�صتماته  الذين يقاتلون  لأولئك  الأولى  ال�صورة  و�صهواتها،  الدنيا  زخرف 

ويقترفون  ويغ�صون  يظلمون  تجدهم  فيها  �صيخلدون  وكاأنهم  الدنيا  على 

الكبائر للو�صول لما ت�صتهيه اأنف�صهم من ملذات، والبع�ش الآخر يتكئ على 

اأكتاف الآخرين للو�صول لما يريد تحقيقه، والبع�ش الآخر نقاء قلوبهم ل 

نعم،  من  عليها  اأنعم  ما  على  هلل  �صاكرة  �صابرة  نفو�صهم  الغيوم،  تحجبه 

يتوكلون على  كالأفعى،  يتلونون  ول  يتقلبون  ول  يتكلفون  ل  ب�صطاء  تجدهم 

اهلل في �صوؤون حياتهم ول يتاأثرون كثيرا بزخرف الدنيا و�صهواتها، �صتان 

بين هاتين ال�صورتين اللتين �صتوؤثران على الأجيال التي �صتتربى على اأيدي 

هاتين الفئتين.

ال تبالغ

تبالغ كثيراً  توقعاتك بهم ول  اخف�ش �صقف  يوما  الحقيقة  توؤلمك  حتى ل 

اإم�شِ متوكال على اهلل واأي �صيء  اأفعالهم لك، في دروب الحياة،  بردود 

وجزاء  ثوابا  اأف�صل  وذلك  اهلل،  لوجه  خال�صا  به  قم  فعله  وتنوي  تفعله 

عندما  لحقا،  لك  المعروف  رد  الخرين  من  وترتجي  ترتقب  اأن  من 

تطبق هذا النهج في حياتك �صي�صبح �صلوكا مالزما لك و�صت�صمو روحك 

اجعل  للمحتاجين،  العابرة  م�صاعدتك  على  وال�صرور  بال�صعادة  و�صت�صعر 

نف�صك كنافذة مطلة على حدائق زهرية عطرة تن�صر عبير عطرها اأينما 

حلت وعبرت في طرقات الحياة التي نكافح فيها للو�صول لغاية كل م�صلم 

يوؤمن باهلل وبر�صوله.

الخاطئة التي تراكمةعلينا، بع�صهم يجاملونًك 

يعتبرونك  وبع�صهم  ما،  لأمر  لك  ويتوددون 

في  اأحالمهم،  لتحقيق  وو�صيلة  نجاة  قارب 

مرحلة من حياتك �صوف تدرك باأن الحياة ما 

هي اإلى لحظات عابرة ق�صيرة فال فرح يدوم 

اأخرى،  لمرحلة  فوا�صل  كلها  م�صتمر  ول حزن 

يومك يومك.. ل تغتب اأحد ول ت�صخر من اأحد.
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مسقط: التكوين
الجمعية  تعلن  اأن  المتوقع  من 

قريبا  والأدباء  للكتاب  العمانية 

لالنتخابات  التر�صح  باب  فتح  عن 

الجاري  مطلع  تنتهي  اإذ  بالقوائم؛ 

2020( في  ـ  الحالي )2018  الإدراة  دورة مجل�ش 

النظم  عليه  ت  ن�صَّ ما  وفق  الجمعية،  اإدارة  تولي 

والنظام  الجمعيات،  لقانون  القانونية  واللوائح 

الأ�صا�صي للجمعية.

لإدارة  الحالي  المجل�ش  الإعالن دعوة  و�صيت�صمن 

لأع�صاء  والأدباء،  للكتاب  العمانية  الجمعية 

الجمعية العمومية ممن يجدون في اأنف�صهم الرغبة 

ت�صقط في اله�صيم.

في رواية »نوح« الق�صيرة، ت�صنع لغة الكاتب 

مغامرة الكتابة في زمن ي�صتدعي الم�صتقبل 

المجهول في الحرب، وكاأنه ينذرنا بالزوال 

التي  الحروب  ويالت  اإلى  نظرنا  ما  اإذا 

غرائبية  اأجواء  وفي  وهناك..  هنا  تن�صب 

في  الكاتب  ي�صعنا  اللغة،  بجمال  مّت�صحة 

�صميم زماٍن نعي�صه ومكاٍن نراه بعيون قلقة.

المصدر: العمانية

 جواد األسدي: العودة حنين أبدي لبالد 
رسخت الكتابة األولى للطوفان األول

61

القصيدة العمانية 
القوة الناعمة عبر األزمان

المصوغات الفضية...
 حرفة وفن

ثقافة وفنون

629686

الناقد م�صطفى عطية جمعة  يناق�ش 

الحداثة«،  بعد  ما  »اأ�صداء  كتابه  في 

ال�صعر،  في  الحداثة  بعد  ما  تجليات 

والتاريخ،  والثقافة،  الت�صكيلي،  والفن 

الكتاب  في  جمعة  ويذهب  والإبداع. 

للن�صر  �صم�ش  موؤ�ص�صة  عن  ال�صادر 

والإعالم بالقاهرة، اإلى التطبيق، دون 

يحاول  اأنه  اأو  التنظير،  عن  يبتعد  اأن 

والتطبيق،  التنظير  بين  ما  يزاوج  اأن 

في روايته »رحلة نوح الأخيرة« ال�صادرة حديثًا عن 

بيروت،  في  والن�صر  للدرا�صات  العربية  الموؤ�ص�صة 

في  والعدم  الفناء  ف�صول  الهنداوي  �صالم  م  يقدِّ

رحلة الإن�صان اإلى المجهول.

وكان الروائي الليبي المقيم في م�صقط، قد كتب 

»نوح«(  روايات  )اإحدى  الفحم«  »خرائط  رواية 

في  الما�صي،  القرن  ثمانينات  منت�صف  في 

في  المتخيَّل  العالم  لكن  الباردة،  الحرب  نهاية 

ثمنها  كان  ثالثة  كونية  حرب  في  ا�صتعل  الرواية، 

للمبادرة  الجمعية،  اأعمال  ت�صيير  على  والقدرة 

النتخابات  في  بها  والنزول  قوائم،  بت�صكيل 

المقبل،  مار�ش  في  اإقامتها  المتوقع  القادمة، 

ح�صبما جرت العادة، وذلك بح�صور م�صرفين من 

وزارة التنمية الجتماعية.

ا�صتحقاق  على  للجمعية  الأ�صا�صي  النظام  وين�شَّ 

للكتاب  العمانية  الجمعية  في  الفاعلين  الأع�صاء 

ل  بما  ميالدية،  اأ�صهر  �صتة  اأكملوا  الذين  والأدباء 

يخل بما ورد ذكره في المادة )6(، من تاريخ قبول 

ع�صويتهم على حق التر�صح لع�صوية مجل�ش الإدارة 

على �صكل قائمة ت�صم عددا من الكتاب الذين لهم 

اإ�صهام في مجال الكتابة والإبداع.  

على  الإبداع،  في  التطبيق  واقع  من  اأ�صئلة  ليطرح 

�صبع  الكتاب  يت�صمن  الفكر.  في  تنظيره  تمَّ  ما 

مة  درا�صات �صبق اأن ُن�صرت في مجالت علمية محكِّ

في  واحدة  روؤية  من  تنطلق  وهي  ومتخ�ص�صة، 

العربية  الثقافة  في  الحداثة  بعد  ما  اآفاق  معاينة 

واإبداعاتها، وكذلك في حركة الفكر العالمي.

الحداثة  بعد  ما  عالقة  الأولى  الدرا�صة  وتتناول 

ظاهرة  الثالثة  الدرا�صة  وتناق�ش  النثر،  بق�صيدة 

ا  اأمَّ المعا�صر،  الغربي  الفكر  في  المعنوي  الموت 

قريبا ..    فتح باب الترشح إلدارة جمعية الكتاب

رحلة نوح األخيرة ..    تجسيد لفصول الحرب والفناء

تجليات »ما بعد الحداثة«     في الفن والتاريخ والثقافة

تتقدم  اأن  الالئحة  من   )12( المادة  وفق  ويتعين 

لرئي�ش  بر�صالة  التر�صح  بطلب  للجمعية  قائمة  كل 

المتر�صحة  الأ�صماء  مت�صمنة  الإدارة  مجل�ش 

وبرنامج  الإبداعي  وم�صوارهم  الذاتية  و�صيرهم 

ال�صنتين  مرحلة  في  تطبيقه  تعتزم  الذي  العمل 

عن  تقل  ل  بمدة  الجمعية  اجتماع  قبل  القادمتين 

يحق  فاإنه   )13( المادة  وبمقت�صى  اأيام.  ع�صرة 

اليومية  ال�صحف  في  تر�صحها  اإعالن  قائمة  لكل 

اإ�صعارها  بعد  بها،  الخا�ش  العمل  برنامج  مع 

بالموافقة. ويتوجب على كل قائمة اأن تحدد ممثال 

الجمعية  اأمام  القائمة  برنامج  بعر�ش  يقوم  لها 

العمومية، اأثناء النتخاب، في مدة ل تزيد على 10 

دقائق قبل فتح باب القتراع.

اإلى  تحّولت  التي  المدن  واحتراق  الإن�صان  موت 

م�صهدياته  في  ب�صر.  م�صوخ  اإلى  واإن�صانها  فحم، 

الموح�ش،  العالم  في  الكاتب  ي�صعنا  ال�صوريالية، 

وينقلنا مع »نوح« في الرحلة الأخيرة اإلى المجهول. 

التجريب  ال�صّيقة،  الرواية  الهنداوي في هذه  اأراد 

مفعمة  لغة  م�صتخدمًا  المتخّيل،  عالمه  اأجل  من 

المفجوع  الإن�صان  م�صير  حيال  والألم  بال�صاعرية 

الذي ي�صقط في الحرب، وحيال ُمدن الذاكرة التي 

قيادة  اأهمية  على  ز  تركِّ فهي  الرابعة  الدرا�صة 

الخام�صة  الدرا�صة  وتناق�ش  مم. 
ُ
لالأ المبدعين 

الدرا�صة  وتتو�ّصع  النوعية.  َعْبر  الكتابة  مفهوم 

الدرا�صة  وتمثل  التاريخ.  قراءة  في  ال�صاد�صة 

ال�صابعة والأخيرة قراءًة في كتاب، ينظر في اأزمة 

الدولة  من  وموقفها  العربي،  العالم  في  الهوية 

من  ر  التحرُّ اأعقاب  في  تطبيقها  تمَّ  التي  الحديثة 

الحتالل الأجنبي.

المصدر: العمانية
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تطواف في مغاني الشعر السلطاني

حمود بن سالم السيابي

هي  والق�سيدة  العرب  ديوان  �سعر 

القوة الناعمة التي ترفد ال�سالح اإلى 

اأن ترتفع بيارق الن�سر. 

وال�سعر يجري منذ الأزل في �سرايين 

العرب وعليه ي�سبحون وبه يم�سون.  

اإلى ال�سليل ملك كندة  ومنذ المهلهل 

وعثمان  عمر  الثالثة  الخلفاء  اإلى 

الدولتين  خلفاء  من  عدد  اإلى  وعلي 

ال�سعر  تدفق  والعبا�سية  الأموية 

اأو  قول  العرب  عظماء  األ�سنة  على 

ا�ست�سهادا. 

اأنه  الفاروق  عن  الأ�سمعي  وينقل 

من  ببيت  وا�ست�سهد  اإل  اأمرا  قطع  ما 

ال�سعر، وقال الإمام ال�سعبي كان عمر 

الفاروق �ساعرا. 

الشعر ديوان سالطين عمان
والقصيدة العمانية 

القوة الناعمة عبر األزمان

ال�صفة  العرب  �صفائن  مع  الق�صيدة  وعبرت 

الثانية لالأبي�ش المتو�صط فارتفعت بيارقها في 

ال�صعر  يقولون  الأندل�ش  ملوك  فكان  الأندل�ش 

بون ال�صعراء.  ويجددون في ال�صعر ويقرِّ

عن  بمعزل  عمان  واأئمة  �صالطين  يكن  ولم 

ملوك العرب الذين نظموا ال�صعر واأكرموا من 

يقول في ح�صرتهم ال�صعر. 

الدولة  �صالطين  من  لل�صعراء  تتبعي  وفي 

ح�صرة  كان  اإذا  ما  ت�صاءلُت  البو�صعيدية 

�صعيد  بن  قابو�ش  ال�صلطان  الجاللة  �صاحب 

نعم،  الإجابة  وكانت  ؟  ال�صعر  يقول  المعظم 

عددها  في  نقراأ  عمان  جريدة  اإلى  فبالرجوع 

لقاء  1973م  نوفمبر من عام   17 ال�صادر في 

�صحفيا اأجرته الجريدة مع الأ�صتاذ حفيظ بن 

لجاللة  ال�صحفي  الم�صت�صار  الغ�صاني  �صالم 

ال�صلطان والم�صرف التنفيذي على الإعالم اأكد 

فيه الغ�صاني ما ن�صه »اإن جاللته يحب ال�صعر 

الكثيرة  م�صاغله  وبين  منه،  بالجيد  ويعجب 

يحلو له اأحيانا اأن ينظم في معنى معين«.

اأجرى  الذي  المحرر  ا�صم  الجريدة  تن�صر  ولم 

ناجي  محمد  ال�صتاذ  اأنه  الموؤكد  لكن  اللقاء 

الثقافي  بالجانب  المخت�ش  المحرر  عمايرة 

والإعالمي بالجريدة وهو الذي اأجراه .

المقام  تف�صل  اأثر  يتحدث  الغ�صاني  وكان 

لن�صيد  النهائية  ال�صيغة  باعتماد  ال�صامي 

الحر�ش ال�صلطاني العماني الذي كتبه ال�صاعر 

محمود الخ�صيبي وخ�صع لتعديالت على بع�ش 

جاللته  اأراده  عما  ليعبر  ومفرداته  مقاطعه 

الحر�ش  ر�صالة  �صيحمل  الذي  الن�صيد  في 

ال�صلطاني العماني.

مع  اآخر  حوار   اإجراء  �صرف  لي  كان  ولقد 

من  اأكتوبر  في  وذلك  الغ�صاني  حفيظ  معالي 

عام 1995 ون�صرته بتاريخ 18 نوفمبر من نف�ش 

العام في اإ�صدار خا�ش لجريدة عمان بمنا�صبة 

اليوبيل الف�صي وحمل الإ�صدار عنوان )قابو�ش 

الإن�صان(.

لجاللة  ال�صحفي  الم�صت�صار  قول  فيه  وجاء 

ال�صلطان ما ن�صه:

ولل�صاعر  وال�صعر،  الأدب  يحب  »جاللته 

جاللته  واأن  نف�صه،  في  كبيرة  مكانة  المتنبي 

كثير ال�صت�صهاد في حواراته بهذا ال�صاعر، كما 

اأحبَّ �صك�صبير بعد اأن األمَّ باللغة النجليزية«.

وي�صيف الأ�صتاذ حفيظ الغ�صاني:

بن  �صعيد  ال�صلطان  جاللة  والده  اأهداه  »لقد 

تيمور كتاب اأطواق الذهب فكانت لهذا الكتاب 

الأدبي مكانة مهمة لدى جاللته حفظه اهلل«.

معه  حواري  في  الغ�صاني  الأ�صتاذ  يف�صح  ولم 

عن الق�صائد التي نظمها جاللته ومنا�صباتها 

اإذ اأن عليه اأن ي�صتاأذن من مقامه ال�صامي قبل 

الك�صف عنها.

قرن  ن�صف  طوال  جاللته  ل�صخ�صية  والمتابع 

ال�صعر  مكانة  �صيلحظ  المباركة  الم�صيرة  من 

الق�صائد  اأمهات  اأن  وكيف  لديه  وال�صعراء 

كانت لها م�صاحات في اأحاديثه وحواراته.

وكلما التقى جاللته حفظه اهلل باأبنائه الطلبة 

»الذي  للعلم  الممجدة  الأبيات  دوما  تح�صر 

يرفع بيتا ل عماد له«.

العتاهية  اأبي  بيت  ح�صر  بال�صباب  التقى  واإذا 

قيمة  من  يعظمون  الذين  ال�صعراء  من  وغيره 

الوقت ووجوب اغتنامه فيما ينفعهم:

»اإن ال�صباب والفراغ والجدة

مف�صدة للمرء اأي مف�صدة«

ولطالما تمثَّل جاللته بقول اأمير ال�صعراء اأحمد 

في  باأبنائه  اهلل  حفظه  لقائه  خالل  �صوقي 

الداخل والخارج ومنها اللقاء الذي جمعه بهم 

خالل المنتدى الطالبي ال�صيفي الأول ب�صاللة 

عام 1976م حيث ا�صت�صهد بقول �صوقي:

»و اإنما الأمم الأخالق ما بقيت

فاإن هم ذهبت اأخالقهم« ...

 فلم يكمل جاللته �صطر البيت بل اأراد اختبار 

العرب،  اأ�صعار  حفظ  في  وتحفيزهم  اأبنائه 

وب�صوت  فرددوا  البيت  يكملوا  اأن  فاأمرهم 

واحد :)ذهبوا(.

وقد تناوب ال�صاعران الكبيران ذياب بن �صخر 

المثول  الكلباني على  و�صالم بن علي  العامري 

وميدان  ال�صرطة  ا�صتاد  في  جاللته  يدي  بين 

الوطن  باأعياد  الوطن  فرحة  لينقال  الفتح 

ع�صماء  ق�صائد  في  الوطن  �صيد  وبح�صور 

خلدت المنا�صبات.

كما وقف ال�صاعر الكبير ال�صيخ هالل بن �صالم 

الرا�صيات  �صيح  بين يدي جاللته في  ال�صيابي 
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�صمائل  فرحة  بنقل  مقامه  م�صتاأذنا  ب�صمائل 

بمقدمه الميمون.

�صليمان  ال�صيخ  الكبير  ال�صاعر  وقفة  وتكررت 

ال�صامية  الح�صرة  في  الخرو�صي  خلف  بن 

لدى تف�صل جاللته برعاية حفل افتتاح ح�صن 

ال�صموخ بمنح وفي �صيح الرخاء بنخل.

في  البالل  نا�صر  ال�صاعر  ق�صيدة  وكانت 

المنا�صبة  في  فينيقي  �صراع  خفق  البطح  خور 

الماجدة. 

وتاألق ال�صاعر ال�صغير �صهيل بن مبارك الحب�صي 

في مهرجان �صم�ش النه�صة وهو يلقي ق�صيدته 

النبطية بين يدي المقام ال�صامي في الم�صيبي. 

اأحمد  الحكم  اأبو  ال�صيخ  ال�صاعر  وا�صتمر 

الخيل  مهرجان  نجم  الحارثي  عبداهلل  بن 

ال�صلطاني ال�صنوي متناغما مع �صهيل الأ�صائل. 

ال�صيوح  في  التواجد  �صرف  لي  كان  وقد 

ال�صلطانية طوال ع�صرين عاما ممثال لجريدة 

الميمون  القدوم  م�صتفتح  ال�صعر  فكان  عمان 

وم�صك ختام جل�صات برلمان الهواء الطلق .

وعلى ب�صاط من �صجر الر�صل القادم من اأودية 

فرحة  عن  للتعبير  عمان  �صعراء  تبارى  عمان 

اللقاء.

ال�صيبة  ال�صيخ  الجولت  هذه  في  تابعت  ولقد 

يلقي  وهو  الدين  نور  الإمام  بن  ال�صالمي 

ق�صيدته بين يدي جاللته. 

 وفي جولة اأخرى لجاللته في وليات ال�صرقية 

األقى حفيد نور الدين ال�صيخ عبداهلل ال�صالمي 

وال�صوؤون  لالأوقاف  وزيرا  لحقا  اأ�صبح  الذي 

الدينية ق�صيدة اأبيه بين يدي جاللته.

ال�صاعرين  مثول  اأخرى  جولت  في  وتناوب 

ال�صيخين مهنا بن خلفان الخرو�صي والقا�صي 

محمد بن علي ال�صرياني وهما يعطران ال�صيوح 

من  العديد  جانب  اإلى  بال�صعر  ال�صلطانية 

وباللونين  وعر�صها  البالد  طول  في  ال�صعراء 

الف�صيح والنبطي.

من  العديد  طباعة  الميمون  عهده  و�صهد 

الدواوين لكبار ال�صعراء اأمثال �صليمان النبهاني 

واأمير البيان الخليلي وال�صيد هالل بن بدر اإلى 

جانب الكيذاوي وال�صتالي والم�صايخ خلفان بن 

جميل وحمد بن عبيد ال�صليمي و�صعيد بن خلف 

بن  واأحمد  ال�صيابي  بن خلف وهالل  و�صليمان 

بن  وحميد  البكري  ومو�صى  الحارثي  عبداهلل 

عبداهلل الجامعي وذياب العامري وحبرا�ش بن 

لفي وعلي بن �صنين الكحالي  

م�صلم  اأبي  دواوين  طباعة  اإعادة  جانب  اإلى 

وبن  النبهاني  �صليمان  بن  و�صليمان  البهالني 

�صيخان ال�صالمي واأبي ال�صوفي المجيزي.

اأول  تنظيم  اهلل  حفظه  جاللته  عهد  و�صهد 

فيها  تبارى  عمان  تاريخ  في  �صعرية  م�صابقة 

�صعراء ال�صف الأول. 

واإذا كان عهد جاللته هو العهد الذهبي لل�صعر 

فاإن  والهتمام  الطباعة  حيث  من  العماني 

البو�صعيد وال�صعر مجدان ممتدان.

�صيرة  لأت�صفح  الزمان  من  عقودا  واأقلب 

عن  ك�صف  كما  و�صاعر  كبير  عماني  �صلطان 

في  الخليلي  علي  بن  �صعود  ال�صيخ  �صاعريته 

بن  �صعود  ال�صيخ  توجه  حيث  )كلمة(  كتابه 

علي الخليلي اإلى �صاللة للقاء جاللة ال�صلطان 

�صعيد بن تيمور فكان ال�صعر ثالثهما.

عاد  في �صاللة  الإقامة  من  اأ�صهر  ثالثة  وبعد 

ال�صيخ الخليلي وفي بخ�صته ق�صائد ال�صلطان .

عدة  الخليلي  علي  بن  �صعود  ال�صيخ  وجمع  

مقاطع لق�صائد ال�صلطان �صعيد ون�صر بع�صها 

في كتابه.

في  تيمور  بن  �صعيد  ال�صلطان  جاللة  يقول 

اإحداها:

حارب فوؤادك ما ا�صتطعت

النقياد في  تكن  ول 

ال�صالطين في�صل وتيمور و�صعيد

جاللة ال�صلطان �صعيد بن تيمور

جاللة ال�صلطان تيمور

المواطـــن حـــب  علـــى  اإل 

للبـــالد والمعـــارف 

لربهـــا الأمـــور  ودِع   

زاد. يكفيـــك  فلعلـــه 

الرجال معا�صرة  واحذر 

والعنـــاد القالقـــل  اأولـــي 

الظواهر في  لربك  واخل�ش 

تعـــاد ل  والبواطـــن 

حكمـــه فقـــدرة  واعلـــم   

العباد على  ي�صاء  ما  في 

رحى دارت  ما  لوله 

ال�صداد ال�صبع  ول  الدنيا 

ال�صلطان �صعيد  اآخر يقول جاللة   وفي موقف 

بن تيمور :

عندي الح�صن  في  كعيكة  لأكل 

الفنادْق اأكل  من  اإليَّ  اأحب 

 و�صربة خم�صة في ال�صحن عندي

المالعْق لعق  من  اإلّي  اأحبُّ 

كريه عبد  من  العود  و�صرب   

المزائْق عزف  من  اإلي  اأحب 

عندي بظفار  �صادق  وهفوة   

منافْق ملٍق  من  اإلي  اأحب 

ظفار في  اأمكث  كنت  لذلك   

عالْق. القلب  في  بما  اأن�صى  لكي 

 وكما كانت نونية اأبي م�صلم راجمة ال�صواريخ 

الخرو�صي  را�صد  بن  �صالم  الإمام  جي�ش  في 

بدر  بن  هالل  لل�صيد  النزوية  الق�صيدة  فاإن 

جاللة  لكتائب  الناعمة  القوة  البو�صعيدي 

ال�صلطان �صعيد بن تيمور في فتح نزوى. 

ويعود بي الزمان لعقود اأخر فاأقترب من زمن 

لأ�صافح  في�صل  بن  تيمور  ال�صلطان  جاللة 

هماما البو�صعيديا ع�صق ال�صعر وقرب ال�صعراء 

باأبي  المعروف  اأبيه  بالط  �صاعر  من  فجعل 

المجيزي  م�صلم  بن  �صعيد  ال�صيخ  ال�صوفي 

�صاعرا لبالطه ونديم جل�صاته.

ولم يكتف ال�صلطان تيمور  اآل �صعيد بال�صتماع 

وفي  فيه  المجيزي  ينظمها  التي  للق�صائد 

والمنا�صبات  و»مقنا�صه«  ورحالته  يخوته 

يلهم  كان  بل  والجتماعية  والوطنية  الدينية 

�صاعر بالطه باأغرا�ش الق�صائد، وما يجب اأن 

تزخر بها من معان و�صور. 

كما كان ينتقي له اأبياتا من عيون ال�صعر العربي 

لي�صطرها وفق هوى ال�صلطان اأو يخم�صها.

تيمور مع �صاعر بالطه في  ال�صلطان  وا�صترك 

كتابة بع�ش الق�صائد، وكثيرا ما يبداأ ال�صلطان 

اأن  المجيزي  �صاعره  فياأمر  نظمه  من  ببيت 

يكمله بنف�ش الروي والبحر والقافية .

ومن �صعر جاللة ال�صلطان تيمور بن في�صل :

بعينكم تروني  ل  وودي  نزلتم 

الليالي بينكم جهارا واأن نق�صي 

فرحتم ح�صانا لم تجازوا ب�صينكم

وبينكم بيني  الرحمن  مزق  فقد 

ظفار  في  بدرب  تيمور  ال�صلطان  جاللة  ومر 

فوقف وا�صتوقف وبكى وا�صتبكى فقال:

قف بال�صوارع وانظر هل لهم اأثر

البيت  يكمل  اأن  المجيزي  ال�صاعر  من  فطلب 

لخم�صة  امتدت  لق�صيدة  عنوانا  البيت  فكان 

نظم  م�صتكمال  المجيزي  يقول  بيتا  ع�صر 

ال�صلطان تيمور:

قف بال�صوارع وانظر هل لهم اأثر

اإني وحق الهوى قد عاقني النظر

بدل عنهم  لي  فما  الرحيل  اآن   

م�صطبر �صاح  يا  عنهم  ول  كال 

هوى قتيل  اإني  جيرتي  رحماكم 

اإذ لم يطب بعدهم عي�ش ول �صمر

اأبيت يوم النوى اأرعى النجوم اأ�صى

قمر ول  نجم  ي�صلني  لم  هيهات 

جاللة ال�صلطان برغ�شجاللة ال�صلطان تيمور

ال�صيخ �صليمان بن خلف الخرو�صي 
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حيث توقف ال�صلطان. 

بحيث  للق�صيدة  كمطلع  بيتين  اأ�صاف  كما 

اأ�صبح ا�صتهاللها على النحو التالي :

نفورا همَّ  حين  الظعن  اأمن 

كتب الدمع في الخطوط �صطورا

فلما وا�صتطار  بالقلب  هاج 

خطيرا يوما  كان  العي�ش  زمت 

)خلت »الهو�ش بوت« من كل ريم( 

منيرا بدرا  يخجلن  كاعبات 

ونظم جاللة ال�صلطان بيتا جاء فيه:

�صناك اأبهجني في ال�صرق يا قمر

هالل مررت على من زانه الحور

امتدت  بق�صيدة  البيت  المجيزي  فاأكمل 

لثمانية وع�صرين بيتا فقال:

اإني اأراك بنور الح�صن م�صتترا

هل اأنت من نور ذاك الح�صن ت�صتتر

وهل وقفت على الأعتاب ملتم�صا

تفتخر بالترب  اأعتابه  تقبيل 

اأم �صاقك البرق من لألء مب�صمه

تبتهر الالألء  بارق  من  فظلت 

ونظم جاللة ال�صلطان تيمور بيتا فاأمر �صاعره 

المجيزي اأن يخم�صه يقول ال�صلطان :

فهل ظن قلبي قد �صلوت عن الهوى

وهل ظن مع�صوقي باأني قد تبت

تخمي�صه  فجاء  المجيزي  ال�صاعر  خم�صه  وقد 

على النحو التالي :

فما �صدني عنه العذيب ول اللوى

ول حلت عن داري واإن �صط بي النوى

)فهل ظن قلبي قد �صلوت عن الهوى

وهل ظن مع�صوقي باأني قد تبت(

ال�صلطان  ولم يكن المجيزي وحده من ندامى 

تيمور فقد ن�صر ال�صيد هالل بن بدر البو�صعيدي 

في ديوانه بيتا لل�صاعر الربيع بن �صبع الفزاري 

وقال إن جاللة ال�صلطان تيمور اأمره بتخمي�صه 

كما جاء في الديوان:

راأ�ش  اأملك   … ول  ال�صالح  اأحمل  ل  اأ�صبحت 

واأقام  كرات�صي  تيمور  ال�صلطان  جاللة  وزار 

ق�صيدة  فنظم  بوت«  »هاو�ش  عائم  كوخ  في 

مطلعها:

ريم  كل  من  بوت«  »الهو�ش  خلت 

منيرا بدرا  يخجلن  كاعبات 

لحظ غمز  من  العقول  ي�صتلبن 

اأ�صيرا قهرا  ال�صجاع  منه  �صار 

كل قلب في الأر�ش �صوف تن�صى

ك�صميرا راأى  اإذا  قلب  غير 

لديها ف�صرت  فكرتي  قيدت 

ماأمورا متيما  قومي  دون 

اإلى اأن يقول:

)فثقي بالعهود في الحب مني( 

اأن يكمل  المجيزي  واأمر  ال�صلطان هنا  وتوقف 

البيت

فقال له المجيزي:

)اإنني لم اأزل وفيا قديرا(

بيتا من  ع�صر  اأحد  المجيزي  اإليها  اأ�صاف  ثم 

جريدة عمان محاورة الغ�صانيق�صيدة بخط يد ال�صلطان �صعيد

البعير اإن نفرا

فجاء التخمي�ش كما ن�صره ال�صيد هالل :

عا�ش �صعيد لملكه وعال

عاهل ل ترى له مثال

واأنا وال�صرور لي اكتمال 

)اأ�صبحت ل اأحمل ال�صالح ول

اأملك راأ�ش البعير اإن نفرا(

بع�صرات  حفل  فقد  المجيزي  لديوان  وعودة 

اأبيات  لتخمي�ش  تيمور  ال�صلطان  من  الأوامر 

م�صلم  واأبي  الحمداني  فرا�ش  واأبي  للمتنبي 

وغيرهم. 

قعقعة  مع  يدوي  العماني  ال�صعر  رعد  وكان 

ال�صالح لتثبيت الراية ال�صلطانية الحمراء على 

ال�صلطان  عهد  في  البو�صعيدية  الدولة  �صارية 

في�صل بن تركي اآل �صعيد . 

ث ال�صلطان في�صل اأبناءه ال�صادة  تيمور   وقد ورَّ

وحمد ونادر حب ال�صعر فحفل ديوان المجيزي 

بالعديد من طلبات ال�صادة الثالثة في تخمي�ش 

اأبيات كبار ال�صعراء. 

اآل �صعيد  وكان �صمو ال�صيد عبداهلل بن عبا�ش 

بن  �صعيد  ال�صلطان  جاللة  عهدي  وثق  الذي 

بال�صور  عمان  ل�صيد  الميمون  والعهد  تيمور 

اآخر  الم�صاوير هو  الكاميرا رفيقة  حيث كانت 

في�صل  ال�صلطان  حفدة  من  ال�صعر  قال  من 

احتفاء  له جريدة عمان ق�صيدة  ن�صرت  حيث 

ون�صرتها  ملك(  من  )اأفديك  بعنوان  بجاللته 

من  الثالث  في  ال�صادر  عددها  في  الجريدة 

مار�ش عام 1973م.اأقتب�ش منها :

ال�صاأن عظيم  ملك  من  اأفديك 

والإح�صان الح�صنات  متتابع 

الندى فيا�ش  العزمات  متوقد 

والنيران الطوفان  عن  حدْث 

حاكم من  لغيره  يلجاأون  ل 

الإيوان و�صاحب  المقام  ذا  في 

اأعتابه ثرى  على  الملوك  ت�صع 

التيجان جواهر  ال�صالم  عند 

اأب�صارهم اإذا �صخ�صت له  حتى 

الأذقان على  لهيبته  خروا 

حبهم  عن  ال�صالطين  ال�صادة  �صير  وتتحدث 

الإفريقي  ال�صطرين  في  المعرفة  ون�صر  لل�صعر 

ال�صالطين  ندامى  ال�صعراء  فكان  والآ�صيوي 

وق�صائدهم القوة الناعمة. 

وبن  م�صلم  اأبي  ا�صتنها�صيات  كانت  وكما 

المدفعية  ال�صعراء  من  وغيرهما  �صيخان 

الثقيلة لدولة الإمام �صالم بن را�صد الخرو�صي 

وبالأخ�ش نونية اأبي م�صلم التي كانت الرافعة 

اأحدثت  بالمقابل  فاإنه  الأ�صهر  التاريخية 

حروب  في  التاأثير  نف�ش  المجيزي  ق�صائد 

ال�صلطانين في�صل بن تركي وتيمور بن في�صل. 

كما اأن ق�صيدة ال�صيد هالل بن بدر البو�صعيدي 

فتح  التاأثير في  نف�ش  لها  »بالنزوية«  المعروفة 

نزوى وحرب الجبل الأخ�صر. 

وتكرر ح�صور الق�صيدة في اأزمنة الإمام عزان 

بن قي�ش وال�صالطين برغ�ش بن �صعيد و تركي 

ال�صاعر �صيف الحب�صي

�صالم الكلباني

ال�صيد فهد بن محمود م�صتقبال الفائزين باأول م�صابقة �صعرية
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بن �صعيد و�صعيد بن �صلطان وخليفه بن حارب. 

 ولعل زمن ال�صلطان برغ�ش كان اأكثر انفتاحا 

�صلطانية  مطبعة  اأول  اإدخاله  إثر  للمعرفة 

طباعة  في  الدور  له  فكان  الأفريقي  لل�صرق 

ع�صرات الكتب ومن بينها دواوين ال�صعر. 

البو�صعيدية  الدولة  بدايات  من  واأقترب 

الإمام  بن  �صعيد  الإمام  عند  لأقف  ال�صامخة 

الذي  البو�صعيدي  �صعيد  بن  اأحمد  الموؤ�ص�ش 

جبالها  ق�صائده  فطاولت  بالر�صتاق  اأقام 

ع�صره  مظاهر  اأهم  ال�صعر  فكان  وقالعها 

ق�صيدة  واأذلني«   اأعزه  هواه  »يامن  زالت  وما 

الم�ش البعيد واليوم والغد رغم م�صي اأكثر من 

قرنين على كتابتها. 

يقول الإمام �صعيد بن اأحمد البو�صعيدي:

يا من هواه اأعزه واأذلني

كيف ال�صبيل اإلى و�صالك دلني

وتركتني حيران �صبًا هائمًا

اأرعى النجوم واأنت في نوم هني

عاهدتني اأن ل تميل عن الهوى

وحلفت لي يا غ�صن اأن ل تنثني

هب الن�صيم ومال غ�صن مثله

اأين الزمان واأين ما عاهدتني

جاد الزمان واأنت ما وا�صلتني

يا باخاًل بالو�صل اأنت قتلتني

وا�صلتني حتى ملكت ح�صا�صتي

ورجعت من بعد الو�صال هجرتني

لما ملكت قياد �صرى بالهوى

وعلمت اأني عا�صق لك خنتني

ولأقعدن على الطريق فا�صتكى

في زي مظلوم واأنت ظلمتني

ولأ�صكينك عند �صلطان الهوى

ليعذبنك مثل ما عذبتني

ولأدعين عليك في جنح الدجى

فع�صاك تبلى مثل ما اأبليتني

وله الق�صيدة ال�صينية ومن اأبياتها :

اإذا �صحت الخ�صراء بالويل فالتم�ش

تجد جود �صلطان على النا�ش كالمطر

فاإن عز مطلوبي فلي�ش �صماتة

وان ح�صل المطلوب فالفوز بالظفر

وله الالمية المعروفة

وافا حمامك يا حبيبي بالعجل

نار تلهب في �صميري ت�صتعل

يا من له �صرف وف�صل في الورى

اأم�صى وحيدًا مفردًا دون الأهل

اهلل اأكبر من م�صاب عمنا

همًا وغمًا ل يبيد ول يفل

حمد حوى المجد ال�صريف تغيرت

اأيامه قد كان ي�صرب بالمثل

�صبرًا لأولد الإمام ومن لهم

من اأخوة واأقارب فيما نزل

ل غرو هذا قد اأتى خير الورى

لم تمنع الأموال عنه ول الدول

وله الق�صيدة التي يتح�صر فيها على ما فات :

لهفي على عي�ش م�صى

ما ذقت اأحلى منه �صي

لما ذكرت عهوده

جرت الدموع وقلت اأي

ويطول  واآلبو�صعيد يطول  ال�صعر  والحديث عن 

ومجدها،  الأزمنة  عطر  الق�صيدة  و�صتبقى 

النوق  تركت  اإذا  اإل   ال�صعر  العرب  يترك  ولن 

الرغاء. 

عليه  ت�صطع  عربي  جزء  اأول  عمان  اأن  وكما 

عنه  تغرب  لن  الذي  الجزء  �صتبقى  ال�صم�ش 

الدوام  على  م�صرقة  �صتبقى  بل  ال�صعر  �صم�ش 

لت�صتيقظ البالبل في ق�صور ال�صالطين. 

................

م�سقط في ال�ساد�ش من دي�سمبر 2019م.

أصداراتنا

الغ�صام  بيت  موؤ�ص�صة  عن  حديثا  �صدرت 

لل�صحافة والن�صر والإعالن الن�صخة الإنجليزية 

�صوت   .. قابو�ش  ال�صالم:  )�صلطان  كتاب  من 

نه�صة و�صمير �صعب( للباحث العماني الدكتور 

البلو�صي، ترجمه  حامد بن عبداهلل بن حامد 

نزار  الفل�صطيني  المترجم  الإنجليزية  للغة 

�صرطاوي. 

بال�صور،  ملونة  �صفحة   223 في  يقع  الكتاب 

وي�صلط ال�صوء على الكثير من تجليات النه�صة 

المباركة ومفرداتها، وير�صد التحولت الكبرى 

النه�صة  ع�صر  في  ال�صلطنة  �صهدتها  التي 

بع�ش  عند  الكتاب  يتوقف  كما  المجيدة، 

ل�صاحب  ال�صامي  المقام  �صيرة  في  الجوانب 

ـ  المعظم  �صعيد  بن  قابو�ش  ال�صلطان  الجاللة 

حفظه اهلل، قائد هذه النه�صة وملهمها الأول.

ت�صمنت الطبعة الإنجليزية، اإلى جانب محتوى 

الكتاب، كلمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيد محمد بن 

نزار  للمترجم  اأخرى  وكلمة  �صعيد،   اآل  �صالم 

�صرطاوي.

في كلمته قال �صاحب ال�صمو ال�صيد محمد بن 

ال�صالم(،  )�صلطان  كتاب  اأن  �صعيد  اآل  �صالم 

مختلفة  زاوية  من  النجاحات  هذه  يعامل 

الفهم  هذا  بمثل  اآخر  كتاب  اأي  يناق�صها  لم 

العميق«.

الدكتور  عنه  يتحدث  ما  اأن  �صموه  واأ�صاف 

جاللة  قدمها  كما  ال�صالم  ثقافة  هو  البلو�صي 

ال�صلطان حفظه اهلل ورعاه، ور�صخها ون�صرها. 

ال�صلطان  جاللة  و�صعها  التي  الخطط  اإن 

قابو�ش بن �صعيد المعظم لل�صلطنة في ال�صنوات 

الأولى من حكمه الميمون كانت بمثابة اأ�صا�ش 

منذ  جاللته  اأدرك  لقد  هذه.  ال�صالم  لثقافة 

بمعناه  ال�صالم  اإر�صاء  يمكن  ل  اأنه  البداية 

ال�صامل دون وجود بنية تحتية م�صتقرة، تتمثل 

يعي�ش في  لكي  ل�صعبه،  تاأمين حياة كريمة  في 

رخاء واأمان. كما  �صلط الدكتور حامد البلو�صي 

التي  ال�صخمة  البناء  عمليات  على  ال�صوء 

�صهدتها ال�صلطنة في ظل قيادة جاللته، والتي 

المباركة.  النه�صة  ع�صر  في  ذروتها  بلغت 

وهذا ما يمكن اأن ن�صميه ال�صالم الداخلي«.

يقول  جهته  من  �صرطاوي  نزار  المترجم 

اأنه  ال�صالم(  )�صلطان  كتاب  عن  كلمته  في 

زعيم  حكاية  يروي  لأنه  ا�صتثنائي  عمل  حقًا 

ا�صتثنائي اأيقظ اأمة باأكملها من �صباتها واأحيا 

ح�صارة نائمة بعد عقود طويلة من الن�صيان«. 

ل  »ومما  الكتاب:  مقدمة  في  الموؤلف  ويقول 

المجيدة  النه�صوية  التجربة  اأن هذه  فيه  �صك 

والقادة  المفكرين  من  الكثير  األهمت  قد 

لدرا�صتها  والمحللين  والأدباء  والكتاب 

وفهم  اأغوارها  و�صبر  اأبعادها  وا�صتق�صاء 

العميقة.  مرتكزاتها  وا�صتيعاب  منطلقاتها 

ورغم ما كتب وقيل عن تلكم التجربة الرائدة 

والنجاحات الباهرة والطفرة الهائلة والنه�صة 

ال�صاملة التي من اهلل بها على �صلطنة عمان في 

�صاحب  ح�صرة  لمولنا  الحكيمة  القيادة  ظل 

هذه  باني  المعظم،  قابو�ش  ال�صلطان  الجاللة 

النه�صة وموؤ�ص�ش دعائمها وباعث روحها،  فاإنه 

مازال هناك الكثير لكي يقال وي�صطر ويتوجب 

النه�صة  بهذه  التعريف  في  للم�صاهمة  توثيقه، 

لالأجيال  ونقلها  وداخليا  خارجيا  العمالقة 

النه�صة  هذه  هدى  على  ت�صير  التي  القادمة 

وتقتدي بثوابتها وقيمها الرا�صخة«. 

)سلطان السالم(
 في طبعة إنجليزية
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يقول الدكتور معّمر بن علي التوبي في مقدمته 

للكتاب: »الحقيقة التي كنت اأعتقد بمطلقيتها 

واليوم بداأت اأ�صك حتى في ن�صبيتها عبورا من 

اأوالأر�صطي-  القديم  اأر�صطو-المنطق  منطق 

التجربة  منطق  مع  يتنا�صب  يعد  لم  الذي 

وقوانين  ت�صاوؤلت  واإلى  الحديث،  والبرهان 

الجواب  اأنها  زمانها  اأهل  ظن  التي  نيوتن 

النظام  تف�صير  في  الدامغة  والحقيقة  المطلق 

اأين�صتاين  ن�صبية  اإلى  و�صول  المعقد،  الكوني 

اأ�ص�ش  ن�صفت  التي   )Albert Einstein(

حول  ال�صكوك  فتتكون  الثابتة؛  نيوتن  واأنظمة 

بعدها  وتبداأ  لنيوتن،  الريا�صية  المفاهيم 

اأ�صئلة  معها  تتقاطع  التي  الرابع  البعد  مرحلة 

)الكوانتم(  الكم  نظام  حول  اأخرى  واأفكار 

تحت  هو  وما  بالذرة  وعالقتها  وفيزيائيته 

الذرة؛ بل وبالنظام الكوني اأجمع. لم تكن هنا 

الرابع  البعد  وبطل  الن�صبية  فزعيم  النهاية؛ 

»الحقيقة  لجدلية  حدا  ي�صع  اأن  جاهدا  حاول 

المطلقة« عبر نظرية كل �صيء والتي لم يكتمل 

من  بعده  لياأتي  �صاحبها  ورحل  م�صروعها 

وي�صتميت  الم�صروع  هذا  لتتبع  مجاهدا  جاء 

ثقوب  في  يدخل  كاأنه  والكل  لتاأ�صي�صه، 

 )Stephen Hawking( هوكينج  �صتيفن 

الزمن،  تاريخ  عبر  بجهده  ليذهب  ال�صوداء؛ 

الحديثة  الفيزياء  زعيم  نف�صه  �صتيفن  ومنهم 

و�صيخها«.

وي�صيف الموؤلف في مقدمته: »جدلية المعرفة 

ما  اليوم  ونحن  المعرفة،  على طاولة  تزال  ما 

حد  و�صع  على  العلم  قدرة  حول  نتجادل  نزال 

والحيرة،  بالأ�صئلة  الملّبد  المعرفي  لخيالنا 

ق�صمت  التي  الفو�صى  نظرية  في  نقراأ  ونحن 

ظهر المادة ونظرياتها لتقول لنا اإن ما نحاول 

اأن نفهمه من طقو�ش وممار�صات كونية ما يزال 

قوانين  واإن  الحالية،  المعرفة  �صواطئ  على 

العلم والمادة اإلى يومنا لم ت�صع حدا وتف�صيرا 

والكون،  الحياة  حول  اأ�صئلتنا  لكل  مطلقا 

وننتقل بعدها ونحن حيارى، فيطل علينا كتاب 

ت�صاردليك  روبرت  البريطاني  الأحياء  عالم 

الذي  العلم«  )Rupert Sheldrake(«وهم 

 Richard( ُيَعدُّ نقي�صا لكتاب ت�صارلز دوكينز

بين العلم واإليمان للدكتور معّمر التوبي

رؤية مختصرة لتفسير
 ما وراء المادة والوعي

والن�سر  للل�سحافة  الغ�سام  بيت  موؤ�س�سة  عن  حديثا  �سدر 

بن  معّمر  للدكتور  والإيمان(  العلم  )بين  كتاب  والإعالن 

ما  لتف�سير  مخت�سرة  روؤية  عبره  يقدم  الذي  التوبي،  علي 

وراء المادة والوعي مرورا بالعقل الب�سري وانتهاء بالذكاء 

القطع  من  �سفحة   123 في  الكتاب  يقع  ال�سطناعي. 

المتو�سط، وي�ستمل على مقدمة وف�سلين وخاتمة.  ناق�ش 

العلمي  المنهج  وفق  الح�سية  فوق  الظواهر  الأول  الف�سل 

في  قراءة  الموؤلف  قدم  الثاني  الف�سل  وفي  والإيماني، 

الوعي الب�سري والكوني.

ما نزال نتجادل حول قدرة العلم 
على وضع حد لخيالنا المعرفي 

الملبّد باألسئلة والحيرة

Dawkins( -زعيم الإلحاد في القرن الحادي 
ت�صاردليك  ويحاول  الإله«،  »وهم  والع�صرين- 

عبر كتابه الممتع جاهدا اأن يبين لنا مدى جهل 

واأننا  حولنا  من  والظواهر  بالأ�صياء  معرفتنا 

نتجاوز  لم  نحن  بل  علما،  �صيء  بكل  نحط  لم 

حدود ن�صبية اأين�صتاين)Albert Einstein( اأو 

فيزياء الكم اللذين يمكن اأن يعدا مجرد اأ�صئلة 

ملحة ولي�ش تف�صيرا ونظريات مطلقة للظواهر 

والطقو�ش الكونية، وكذلك حاول جاهدا مي�صو 

�صاأن  من  يرفع  اأن   )MichioKaku( كاكو 

العلم المهزوز وعر�ش قوانينه غير الثابتة عبر 

و  العقل«  »م�صتقبل  و  الفيزياء«  »م�صتقبل  كتبه 

ت�صمن  ولم  تغِن  لم  وكلها  المتوازية«،  »العوالم 

جوابه  يجد  لم  المّلح  وال�صوؤال  جوع،  من 

المطلق«.

»ول  قائال:  التوبي  معّمر  الدكتور  وي�صتطرد 

اأن�صى كذلك نظرية التطور والنتخاب الطبيعي 

كفرت  الأ�صدقاء-  بع�ش  من  -وبت�صجيع  التي 

من  رج�ش  اأنها  وجهال  ظلما  واأدعيت  بها 

لعنت  اأنني  يومها  اأن�صى  ول  ال�صيطان،  عمل 

النار  في  المحتوم  م�صيره  واأعلنت  داروين 

وبئ�ش الم�صير، وما هي اإل �صنوات لأعود بعد 

مرة  فاأقراأ  الجمعي؛  العقل  قيود  من  تحرري 

اأخرى لداروين ولفكرته في الطبيعة؛ فاأجدها 

في حلة باهية ل تريد ظلما وفجورا؛ بل تدعو 

ما  كل  ولكن  ومخلوقاته،  اهلل  في  التفكر  اإلى 

اأي  من  والتنقية  التاأمل  من  مزيد  هو  تحتاجه 

�صوائب تخالف المعتقد الديني بعد اأن ا�صتغلت 

قبل  من  الأ�صلي  محلها  غير  في  وا�صتثمرت 

منكري وجود اهلل.

ل اأنكر اأن تفكري في عظمة الت�صميم الكوني 

اإعادة  بعد  درجات  ارتفع  كائنات  من  فيه  بما 

قراءتي لهذه النظرية، وهذا ما قادني لأبحث 

اأو  الب�صرية  والظواهر  الأ�صول  عن  واأ�صاأل 

واأ�صكالنا  بتكويننا  تتعلق  التي  الحيوانية  حتى 

وباأفكارنا وم�صاعرنا واأحا�صي�صنا المتقلبة بين 

مخلوقات  اأننا  لأجد  والالوعي؛  الوعي  مرحلة 

ولم  الحالية،  المعرفة  وهم  نعي�ش  اجتماعية 

ظواهرنا  لكل  �صافيا  تف�صيرا  خالله  من  نجد 

الذاتية«.

اأبرز  وينهي الموؤلف كتابه بخاتمة ي�صجل فيها 

ا�صتنتاجاته التي تو�صل اإليها من خالل البحث 

والدرا�صة. ارتكز الكتاب على ف�صلين؛ الف�صل 

كتنبوؤات  الح�صية  فوق  الظواهر  ناق�ش  الأول 

والح�صد،  وال�صحر  والتخاطر،  الأحالم، 

يتبعه  وما  الإيمان  وتاأثيرات  بعد  والك�صف عن 

والف�صل  والتركيز؛  كالتاأمل  ممار�صات  من 

مفهومه  حيث  من  الوعي  ق�صية  ناق�ش  الثاني 

والروح  والكون  بالإن�صان  وعالقته  واأنواعه 

والذكاء ال�صطناعي. وتبين لنا حجم العالقة 

بمعنى  اأو  الثاني،  والف�صل  الأول  الف�صل  بين 

اآخر عالقة الظواهر فوق الح�صية بالوعي.

وثيقة  عالقة  هناك  اأن  للموؤلف  تبين  كما 

من  التي  الح�صية  فوق  والقدرات  الوعي  بين 

كان  وارتقى؛  الوعي  زاد  كلما  اأنه  المالحظ 

يمكن  واأنه  اأقوى،  بروز  الح�صية  فوق  للقدرات 

فكرة داروين في الطبيعة 
تحتاج مزيدا من التأمل 

واستغلت في غير محلها 
من قبل منكري وجود اهلل

نستعد لمرحلة نشعر فيها 
أننا أكثر جهال مما كان 
أسالفنا وبدون الروح ال 

للحقيقة مجال 

من  بالوعي  وعالقتها  الظواهر  هذه  تف�صير 

فالج�صيمات  الكوانتمي؛  الم�صتوى  خالل 

قريناتها  مع  وتتوا�صل  تتفاعل  الذرية  تحت 

وب�صرعة  الم�صافة  كانت  مهما  الج�صيمات  من 

هائلة جدا، وهذا في نظر الموؤلف اآلية انتقال 

بعد،  عن  والك�صف  التخاطر  ومنها  الأفكار، 

وهذا ما تم تف�صيره من خالل ظاهرة الت�صابك 

الكمومي. 

لذا يرى معّمر بن علي التوبي اأننا اأمام عالقة 

عليه  ونطلق  علمي  منهج  بين  ووثيقة  عميقة 

الإح�صا�ش  ون�صتطيع  لنا،  ظاهرا  لكونه  ماديا 

بوجوده، وبين منهج روحي ل نراه؛ ولكن ن�صعر 

لنا بع�صا من  يثبت  اأن  والعلم يحاول  بوجوده، 

من  وبالرغم  والحيوية،  الكونية  الألغاز  هذه 

ذلك فالتعقيد الذي عليه هذا الوجود ل يمكن 

الجواب  اإلى  ي�صل  اأن  بلغ  مهما  المادي  للعلم 

المطلق، وعظمة هذا الوجود والت�صميم دللة 

على م�صمم وواجد اأعظم.

اأن  قلنا  اإن  تثريب  ل  اأنه  اأخير  الموؤلف  ويوؤكد 

الحالي  ع�صرنا  في  المتناق�ش  العلم  منطق 

الح�صية  فوق  والظواهر  الوعي  من  يجعل 

حقيقة، ربما الفيزياء الكوانتمية تحاول اإثبات 

اأكثر  هو  ما  هناك  لعل  يدري  ومن  وجودها، 

من  فيه  يدخل  وما  الكوانتم  عالم  من  غرابة 

ظواهر فوق ح�صية. لي�ش من الم�صتبعد اأن نجد 

اأن الم�صتقبل �صيحوي ما هو اأكثر غرابة من كل 

ما نحاول فهمه اليوم، وكلما ات�صع نطاق وعينا 

ن�صتعد  بالأحرى  فنحن  بالأ�صياء؛  ومعرفتنا 

كان  مما  جهال  اأكثر  اأننا  فيها  ن�صعر  لمرحلة 

اأ�صالفنا بل وما نحن عليه اليوم. هكذا نقول إن 

المادة لي�صت اإل قطرة في بحر الوعي العميق، 

وبدون الروح ل مجال للحقيقة.

ال�صكل الكري�صتالي لجزيء الماء )اأ( قبل )ب( وبعد ال�صالة  )التاأمل بالطريقة البوذية(

)ب()اأ(
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على  الدللة  حيث  من  الديوان  عنوان  يك�صف 

الناتج  الغمو�ش  في  الأول  يتجلى  مظهرين، 

من  نوع  اإلى  يف�صي  الذي  العنوان  تركيب  عن 

الإثبات/  الوجود/  عن�صر  بين  التعار�ش 

الماورائي  العدم/  وعن�صر  )الغرفة(  الذات 

ولي�ش  تاأملي،  الأخير  هذا  لكن  )ال�صبح(. 

الديوان  قارئ  يجعل  مما  ال�صلبي.  بالمعنى 

القائمة  الروابط  مختلف  ك�صف  اإلى  ي�صعى 

من  ينبع  فدللي  الثاني،  المظهر  اأما  بينهما. 

العالمين  بين هذين  الممكن  الروابط  مختلف 

المتلقي،  ياألفه  لم  تركيب  والعدم(.  )الوجود 

التركيب  اأو من جانب  الدللة  �صواء من حيث 

الدللي  الغمو�ش  هذا  وظيفة  اأن  اإل  اللغوي. 

الذي يحيل عليه عنوان الديوان، جاء متناغما 

ال�صعرية التي من المفرو�ش  مع تلك الفاعلية 

القارئ  ليجد  ال�صعرية.  الروؤيا  عنها  تعبر  اأن 

نف�صه منذ الوهلة الأولى، اأمام مفارقات �صعرية 

تزج به في العوالم ال�صعرية لح�صن المطرو�صي 

بكل رحابتها وات�صاعها.                

ق�صائد الديوان:

يدينا  بين  الذي  الديوان  ن�صو�ش  تتوزع 

ن�صا(،   20( العمودي  ال�صعر  ن�صو�ش  بين 

ن�صو�ش  ن�صا(.   18( التفعيلة  �صعر  ون�صو�ش 

�صاأن  بقليل.  ال�صفحة  تتجاوز  ل  ق�صيرة، 

تت�صمن  التي  )ال�صفحة:67(  غرفة  ق�صيدة 

عنوان الديوان )لي�ش في غرفتي �صبح(. تقود 

قراءة اأولية لهذا الديوان اإلى ت�صنيف محتمل 

لق�صائد ح�صن المطرو�صي على النحو التالي:                                                                                                                            

يمور  ما  بكل  الذات  حول  تتمحور  ق�صائد  اأ. 

وتخيالت.  وروؤى  وعواطف  اأحا�صي�ش  من  فيها 

مالحقة  )�ش5(،  المطرود  ومنها:الن�صل 

)�ش23(،  رحم  )�ش22(،  �صجن  )�ش15(، 

فناء )�ش24(، عدم )�ش28(، ظماأ )�ش30(، 

م�صغة )�ش32(، قبل الخروج )�ش42(، غناء 

الع�صيات )�ش45(، غرق )�ش63(، اأحدق منذ 

كنت )�ش80(.

باعتباره  المكان  حول  تتمحور  ق�صائد  ب. 

اأحا�صي�ش  ا�صتقطاب  على  يعمل  �صعريا  مكونا 

التالي:  في  الق�صائد  هذه  تجلت  ال�صاعر. 

البالد  مقاهي  )�ش10(،  الحرير  طريق 

)�ش37(، هي دليلك )�ش48(.     

العدم.  بعوالم  )ترتبط  تاأملية  ق�صائد  ج. 

يحفر من خاللها ال�صاعر في التفكير الفل�صفي 

والوجود. جاءت  الإن�صان  عل  المنفتح  التاأملي 

هذه الق�صائد مهيمنة على الديوان بالمقارنة 

الن�صو�ش كالتالي:  الأخرى. نحددها هذه  مع 

اأخطاء   ،)15 بدائية)�ش  )�ش13(،  يوميات 

)�ش24(،  �صعود  )�ش21(،  بيد  )�ش20(، 

ظلمات  )�ش29(،  طواف  )�ش26(،  بحث 

معراج  )�ش50(،  الياب�صة  ليلة  )�ش31(، 

م�صخ  )�ش61(،  خ�صارات  )�ش55(،  طفيف 

رثاء  )�ش78(،  المحطات  بريد  )�ش76(، 

متاأخر للمعتمد بن عباد)�ش97(.      

د. ق�صائد تجمع بين الذاتي والتاأملي. تت�صكل 

مطر  )�ش33(،  هوؤلء  التالية:  الن�صو�ش  من 

)�ش62(،  �صباح  )�ش40(،  ا�صمها  على 

مائدة  )�ش67(،  غرفة  )�ش66(،  الخاتم 

الفراغ )�ش69(، خلل وما في حكمه )�ش71(، 

كيما تراني )�ش86(، �صاللة البيد )�ش88(.                                                                                           

ت�صي هذه الأ�صناف ال�صعرية لهذه الن�صو�ش، 

عامة  العربية  ال�صعرية  التجربة  اأ�ص�ش  بتمثل 

حيت عمل على بناء عالم �صعري خا�ش، ينبني 

على بعدين اأ�صا�صيين هما: البعد الذاتي والبعد 

التاأملي الفل�صفي.  

اأ.البعد الذاتي:  

والمرتع  الإبداعية،  للعملية  بوؤرة  الذات  ت�صكل 

وتحيى  الإن�صانية  التجارب  �صمنه  تبنى  الذي 

حياتها الخا�صة عبر اللغة والخيال باعتبارهما 

مقومين من المقومات الجمالية للن�ش ال�صعري. 

العاك�صة لحقيقة  المراآة  كما ت�صكل كذلك تلك 

ارتياد  اإلى  يحفزها  مما  الوجود.  في  الموجود 

فيها  المخبوء  ا�صتنطاق  ق�صد  الذات  اأعماق 

والمتوارى. لذلك حملت تجربة ح�صن المطرو�صي 

الكينونة والعدم في ديوان 
»ليس في غرفتي شبح«

سعيد بوعيطة/المغرب

 ينبني عنوان ديوان )لي�ش في غرفتي �سبح( لل�ساعر العماني 

ح�سن المطرو�سي، ال�سادر في طبعته الأولى عن موؤ�س�سة بيت 

)لي�ش(  اأولها  كلمات،  ثالث  والن�سر،على  لل�سحافة  الغ�سام 

النفي  يفيد  الفتح  على  مبني  ناق�ش  ما�شٍ  فعل  هي  التي 

ا�سم  )�سبح(  بالمكان،  يرتبط  ومجرور  جار  غرفتي(  )في 

لي�ش موؤخر مرفوع ي�سكل مو�سوع النفي، مما يعني اأن عنوان 

الديوان تحكمه ثنائية الإثبات والنفي.

ال�صعرية في طياتها، خ�صو�صيات ال�صعر العربي 

ال�صعر  خ�صو�صيات  وكذا  جهة،  من  المعا�صر 

العربي ب�صلطنة عمان. �صواء على م�صتوى الروؤى 

والمبنى اأو الت�صكيل ال�صعري. لهذا،ل غرو، اإذا 

كانت الذات ال�صاعرة تورد الأمكنة والف�صاءات، 

ومع  نف�صها،  وتقيم عالقات مع  اللغات  وتحاور 

الآخر عن طريق لغة وت�صكيل �صعريين يجمعان 

الواقعي/  وغير  الواقعي  التعبير  اأ�صناف  كل 

تبرز  بالذات  وهنا  �صواء.  حد  على  الرمزي 

المطرو�صي. ال�صعر عند ح�صن  الن�ش  خا�صية 

تجلى ذلك في الن�ش الفتتاحي للديوان )الن�صل 

المطرود، ال�صفحة 5(:

ما ثمة من اأحد،

ما من اأحد في هذا القفر

�صوى ج�صدي،

اأنا �صاحب هذا الظل،

اأنا الن�صل المطرود،

اأنقل قبري منذ قرون في الفلوات،

لي اأعداء كثر .. كثر،

ل اأعرفهم،

وقفوا في العتمة،

ينتظرون قدومي بال�صنوات

ماأخوذ  وهو  المطرو�صي،  ح�صن  ال�صاعر  فكاأن 

ممرات  اأمامنا  يفتح  ويدرك،  يرى،  بما 

تف�صي  كما  الذاكرة.  اإلى  تف�صي  و�صراديب. 

الرمزي  الواقعي  فيها  يتمف�صل  لغة  اإلى 

ن�صيج  اإلى  يوؤدي  مما  الماورائي.  بالالواقعي/ 

واأثره  واإ�صعاعه،  خ�صائ�صه  له  خا�ش،  لغوي 

اأغلب ق�صائد الديوان ت�صعى  في النف�ش. ففي 

نقل  في  �صادقة  تكون  اأن  اإلى  ال�صاعرة  الذات 

ف�صائها  في  ت�صكل  فكاأنها  الخا�صة.  عوالمها 

يتجمع  حين  تفكيكها.  يمكن  ل  وحدة  الخا�ش 

ما�صيا  اأزمنته:  بكل  الذاكرة   / التاريخ 

ن�ش)طريق  في  نقراأ  وم�صتقبال.  وحا�صرا 

الحرير، ال�صفحة 10(:

يمر طريق الحرير على بابنا

قاب �صبابتين

تجيء القوافل من جهة ال�صرق                                                                                             

مكتظة بالتوابل والهاربين                                                                                             

تجيء الفيالق من ح�صرموت                                                                                          

محملة بالر�صا�ش و بالقات                                                                                             

تاأتي البوارج من مدن الليل،                                                                                               

اآهلة بالغزاة والمبعدين،                                                                                                         

لكي يرثوا اأر�ش اأجدادهم                                                                                               

عندما ي�صلون اإلى ال�صرق،                                                                                               

تاأتي القوافل قادمة من بالد هناك                                                                                     

محملة بفتاوى التمتع والرجم

كما تتوحد الذات اأحايين اأخرى، حتى لكاأنها 

تفتح م�صارب و�صقوقا تنز منها الأحزان 

وي�صع منها الياأ�ش. نقراأ في ن�ش )مالحقة، 

ال�صفحة 15(:

جيء بي                                                                                                                      

مثل وعل جريح                                                                                                       

وقيل: هنا �صدرة البدء.                                                                                                      

�صاهدت فلكا عظيما على الماء،                                                                                                 

كانت تلوذ به كائنات الخليقة،                                                                                             

من كل زوجين                                                                                                               

ثم ا�صتدرت اإلى الأبدية،                                                                                                    

اأح�صبها لجة                                                                                                                 

كنت اأ�صمع زحف ال�صاللت                                                                                              

تعبر اأدغال �صدري                                                                                                        

�صحت:يا حار�ش الفلك،                                                                                                   

هل ثم مت�صع لوحيد واأحزانه؟         

بناء  من  المطرو�صي  ح�صن  تمكن  بهذا،    

تجربة �صعرية هاج�صها الأول والأخير القب�ش 

بالندوب  معطوبة  كينونة  في  الذات  على 

الغتراب،  من  بنوع  ت�صعر  ذات  والنعطافات. 

انفعال  البواطن  يوؤجج  عما  التعبير  فتروم 

ب�صوؤال  المتقدة  التجربة  حرارة  مع  وتفاعال، 

جوهرها  في  الكتابة  لأن  والعدم.  الكينونة 

طبقات  في  التجربة  اأ�صالة  عن  م�صتمر  بحث 

الذات،  تعك�ش  التي  الأخيرة  هذه  اللغة. 

التاريخ والذاكرة. كما تقوم با�صتنطاق الوجود 

والموجود على ال�صواء. لكي تتمكن الذات من 

الثقافي  البعد  في  �صارب  متخيل  التعبيرعبر 

جمعي.  بمخيال  ذلك  في  متاأ�صل  والفل�صفي، 

اأ�ص�صت  بهذا،  وعمقها.  وجودها  بوؤرة  ي�صكل 

هذه الذات ال�صاعرة ح�صورها عبر اللغة وعبر 

تلك  خالل  من  والفكري،  الح�صاري  الموروث 

الحالة الوجودية لالإن�صان المعا�صر.     

ب.البعد الوجودي/التاأملي:  

 تعمل الذات ال�صاعرة على تو�صيع دللة التوتر 

واإحداث فجوات داخل المعنى لتخرج وجودها 

م�صترك  وجود  اإلى  والنغالقية  الأحادية  من 

عبر �صردية �صعرية تبتغي الإف�صاح عن �صرا�صة 

الغتراب الذي يكبد الذات خ�صارات تتمثل في 

عن  بحث  والمعاناة.  والتيه  بال�صياع  ال�صعور 

اأفق منذور لحتمالت الأ�صئلة الملتب�صة التبا�ش 

لكينونة  خائنة  اللغة  لت�صبح  والكون.  الذات 

الحياة،  ومباغتات  الوجود،  مفارقات  تتلب�ش 

لتج�صد ن�صية �صعرية. تحتفي بالعبور والكتابة 

والرحيل والأ�صئلة الحارقة التي و�صمت تجربة 

ال�صاعر. ذلك اأن فعل الكينونة ل يزل في مرحلة 

رعاية  اإلى  جاهدة  الذات  ت�صعى  لذا  الكمون. 

والحنين  والحلم  الخيال  بلغة  الكينونة  هذه 

التخفيف  ومحاولة  عنها  للتعبير  واله�صا�صة 

ترت�صي  ذات  تكابده  الذي  الغتراب  حدة  من 

البحث عن وجودها عبر لغة البوح. لهذا، �صكلت 

ثنائية  الكينونة والعدم )الح�صور والغياب( من 

التجارب  اأغلب  على  المهيمنة  الثنائيات  اأبرز 

لل�صعراء  الموؤرق  ال�صوؤال  كانت  كما  ال�صعرية. 

باعتبارها  والأدباء والفال�صفة على حد �صواء. 

مقوما من مقومات الحياة. لذلك نجد ال�صاعر 

هذا  عن  يف�صح  تماهيا  الذات  مع  متماهيا 

بين  والعدم،  الوجود  بين  المحتدم  ال�صراع 

يقول  والعتمة.  ال�صوء  بين  والموت،  الحياة 

ال�صاعر في ن�ش )الخاتم، ال�صفحة 66(:

بيُّ الكاذُب القاِدْم ني بي النَّ
ّ
كاأ

�صوُق الريَح بْرهًانا اإلى داري
َ
اأ

َفَيْهوي َخَاتُم الأ�صالِف ِمْن َعْليائه

ٍ
لَف عام

َ
َيْم�صي َحوَالْي اأ

ِة العَالْم �صِابحًا في لجَّ

ْوُت َجدي هاِدرًا: وياأتي �صَ

َمْن يا ترى هذا ال�صبيُّ العِابُث الَمْعتوُه

يَقَظ ماِرَد الَخَاتْم؟!
ْ
اأ

تعي�ش  الوجودي،  والتاأمل  الذاتي  البعد  بين 

بالغرابة  ال�صعور  من  نوعا  ال�صاعرة  الذات 

لديها/  يخلق  مما  فرويد،  تعبير  حد  على 

غرابة  تت�صكل  وهنا  ال�صياع.  من  خوفا  الذات 

تكون  قد  كما  الغرفة(.  الح�صور)ال�صبح/ 

والعدم  )الغرفة(  الوجود   / الذات  ازدواجية 

قد  كما  الهرب.  اأو  للغياب  و�صيلة  )ال�صبح(، 

الح�صور  الذات/  وتعدد  الزدواجية  تكون 

من  نف�صها  للذات  حماية  الغياب،   / والعدم 

تك�صرها وته�صمها في مراياها الداخلية.                                                          

 لقد اختار ال�صاعر ح�صن المطرو�صي من خالل 

ت�صكنها  مرافئ  اإلى  يقودنا  اأن  الديوان  هذا 

ال�صور  توؤثثها  كما  الموحية.  ال�صعرية  اللغة 

التاأملية/ ال�صعرية  والروؤية  الموحية  ال�صعرية 

خا�صة  �صعرية  تجربة  بناء  اأجل  من  الفل�صفية 

ت�صيف لبنة جديدة اإلى تجربة ال�صعر العماني 

المعا�صر خا�صة، وال�صعر العربي ب�صكل عام.
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بن  ب�صير  ال�صيخ  ثورة  جذور  على  ولنتعرف 

�صالم الحارثي، ينبغي اأن ُنِلمَّ بالو�صع ال�صيا�صي 

ال�صيد  تولى  اإذ  زنجبار؛  في  حينها  القائم 

  1888« ال�صلطة  �صلطان  بن  �صعيد  بن  خليفة 

برغ�ش.  ال�صلطان  �صقيقه  وفاة  بعد   ،»1890

اأ�صتاذ  وي�صير البروفي�صور بنيان �صعود التركي 

التاريخ الحديث والمعا�صر بجامعة الكويت في 

درا�صة معنونة ب »ثورة ب�صير الحارثي في �صرق 

اإفريقيا 1888 - 1889«، اأّن ثمن تولية ال�صلطان 

خليفة الحكم، كان توقيع عدد من التفاقيات، 

منها اتفاقية وقعت في 28 اأبريل 1888م تعطي 

اإدارة  حّق  الألمانية«،  اإفريقيا  �صرق  »�صركة 

»رفوما«  اإلى  »اأومبا«  من  الممتدة  المنطقة 

تحت علم �صلطان زنجبار و�صلطته. وبرر ال�صيد 

خليفة للعرب الغا�صبين في ال�صاحل، اأنه بعمله 

هذا حمى ا�صتقالل زنجبار، ولم يكن لديه من 

خيار غير الإذعان للتهديد الغربي. وقد  ترّتب 

على ذلك رد فعل قوي من المواطنين والقوى 

ثورة  فكانت  المنطقة؛  في  الفاعلة  الوطنية 

نا�صبت  التي  الحارثي،  �صالم  بن  ب�صير  ال�صيخ 

اإبعاد  اإلى  وهدفت  العداء،  الألماني  النفوذ 

لل�صيطرة  تتكالب  اأخذت  التي  الغربية  القوى 

على المنطقة ونهب ثرواتها؛ هذا الوجود الذي 

على  والدينية  القت�صادية  بتبعاته  يلقي  بداأ 

يومًا  غ�صبهم  تنامى  الذين  المنطقة،  �صكان 

بعد  ذروته  بلغ  الغ�صب  هذا  ولكن  يوم،  بعد 

الألمانية،  اإفريقيا  �صرق  �صركة  زمام  تولى  اأن 

فوه�صن،  اإرن�صت  الهر  الجديد  العام  المدير 

الذي و�صل في مايو 1888م خلفًا لكارل بيترز، 

نقل  هي  كاهله،  على  الملقاة  المهمة  وكانت 

وتطبيق  الألمانية،  لالإدارة  المنطقة  تبعية 

اإجراءات وقوانين جديدة، بما يخدم الم�صالح 

من  قوية  فعل  ردة  ذلك  على  ترتب  الألمانية. 

الأفارقة  اأو  العرب  �صواء  المنطقة،  �صكان 

والرف�ش،  المتعا�ش  في  تمثلت  الهنود،  اأو 

وقد  الألمان.  �صد  عارمة  ثورة  اإلى  وتطورت 

برز دور ال�صيخ ب�صير في هذه الثورة، لما له من 

مكانة بو�صفه اأحد رجال الدين المعروفين في 

ال�صاحل  طول  وعلى  العربية،  زنجبار  �صلطنة 

البروفي�صور  ويرى  الأفريقية.  للقارة  ال�صرقي 

بنيان �صعود اأّن »لقب �صيخ هنا له دللة دينية ل 

دنيوية؛ اأي اأّن ب�صير الحارثي �صيخ دين ل �صيخ 

قبيلة، ُعرف عنه تدينه وورعه، وهو المو�صوع 

الذي لم يحَظ بالكثير من الهتمام من جانب 

تناولوا  الذين  العرب،  اأو  الغربيين  الباحثين 

الوجود الألماني في �صرق اإفريقيا، عدا ال�صيخ 

�صعيد المغيري، �صاحب كتاب »جهينة الأخبار 

ي�صتدعي  اأن  عجب  فال  زنجبار«؛  تاريخ  في 

ال�صيخ  والعرب،  ال�صواحليون  الوطنيون 

للت�صدي  العربية  الحارثي من �صلطنة زنجبار 

للنفوذ الألماني في البر الأفريقي«.

اأن  المرجح  »من  بنّيان:  البروفي�صور  يقول 

من  الحارثي  ب�صير  ال�صيخ  موقف  تف�صير 

�صعيد  ال�صيد  اأّن  في  يكمن  الحاكمة،  الأ�صرة 

الشيخ بشير الحارثي
 ُعمر المختار الُعماني

زاهر بن حارث المحروقي

في الخام�ش ع�سر من �سهر دي�سمبر الما�سي، مّرت الذكرى المئة 

الحارثي،  البرواني  �سالم  بن  ب�سير  ال�سيخ  لإعدام  والثالثون 

ذ في 1889/12/15، لتبقى تلك الذكرى، در�سًا يتجّدد  الذي ُنفِّ

ُوجد،  اأينما  التاريخ،  عبر  العماني  الإن�سان  عظمة  عن  لالأجيال 

�سواًء داخل الوطن الأم ُعمان، اأم في اأيِّ اأر�ش و�سلها العمانيون؛ 

فكان ال�سيخ ب�سير بن �سالم، اأحد النماذج الم�سرقة لن�سال وكفاح 

الإن�سان من اأجل الحرية والكرامة، بما �سّجله من بطولت �سد 

وال�ستعمار  عامة،  ال�سعوب  ثروات  ونهب  الغربي  ال�ستغالل 

التي كانت تحت  اإفريقيا،  �سرق  لبع�ش مناطق  الألماني خا�سة، 

- في  ال�سابة  العمانية  الأجيال  العماني. ومن حقِّ  الحكم  نفوذ 

لها  لتنير  ال�سخ�سيات،  هذه  مثل  على  تتعّرف  اأن   - الع�سور  كلِّ 

الدرب و�سط �سواد الظالم الحالك المخيِّم على الأمة.

يميلون  كانوا  بعده،  من  واأبناءه  �صلطان  بن 

اإلى الت�صامح الديني - بمعناه الوا�صع - الذي 

فيهم  بمن  الم�صلمين،  وغير  الم�صلمين  ي�صمل 

تدّين  ولعل  التن�صيرية.  الإر�صاليات  رجال 

ن�صاط  من  يراه  وما  الحارثي  ب�صير  ال�صيخ 

عربي،  و�صكوٍت  غربٍي  بدعٍم  وا�صع  تب�صيري 

زنجبار،  في  الحكومة  من  موقفه  �صبب  هو 

فقد اأجمع كلُّ من زار ال�صاحل ال�صرقي للقارة 

رين  ومن�صِّ وم�صتك�صفين  رحالة  من  الإفريقية 

واأبنائه من  �صعيد  ال�صيد  ت�صامح  غربيين على 

بعده«. ويوؤكد التركي اأّن الألمان كانوا مثل بقية 

الأفارقة،  تن�صير  ي�صجعون  الأوروبية،  القوى 

الألمان  اأّن  على  التاأكيد  من  بد  »ل  فيقول: 

التن�صيري في  الجانب  يغفلوا  لم  من جانبهم 

وكذلك  اإفريقيا،  �صرق  على  نفوذهم  ب�صط 

الحارثي.  ب�صير  ال�صيخ  ثورة  من  موقفهم  في 

الم�صت�صار  قاله  فيما  الألماني  الموقف  ويكمن 

ب�صمارك تدعيمًا لوجهة نظره في اإر�صال حملة 

ع�صكرية ل�صرق اإفريقيا بقوله: »اإّن الم�صاألة ل 

اإفريقيا الألمانية،  تكمن في دعم �صركة �صرق 

والم�صيحية  الح�صارة  الم�صاألة هي دعم  ولكن 

دليال  الكلمات  تلك  وتعد  الوطني«.  والواجب 

الوجود  في  تن�صيرية  دوافع  على  فيه  لب�ش  ل 

اأّن  كما  اإفريقيا،  �صرق  في  الألماني  والتو�صع 

مناطق  في  التن�صيرية  الإر�صاليات  رجال 

يكتفوا  لم  والألماني،  البريطاني  النفوذ 

ذلك  تعّدوا  اإنما  الوثنيين؛  تن�صير  بمحاولة 

في  للدخول  والم�صلمين  العرب  دعوة  حد  اإلى 

اأّن  نجد  بل  فح�صب؛  هذا  لي�ش  الن�صرانية. 

على  اأوًل  جهدهم  عملوا  الألمان  الكاثوليك 

اإقناع الحكومة الألمانية، وثانيًا �صاهموا بجمع 

الأموال لإر�صال حملة للق�صاء على ثورة ال�صيخ 

رجال  اأّن  اإ�صافة  يمكن  كما  الحارثي،  ب�صير 

ت�صجيع  في  اأخذوا  التن�صيرية  الإر�صاليات 

لهذا  وكان  مالكهم،  من  الهروب  على  الرقيق 

من  زاد  اأمٌر  وهو  تجاوزات،  حدوث  في  اأثره 

العداء بين الطرفين؛ ومع ذلك نجد اأّن ال�صيخ 

حيث  اإن�صانيًا،  جانبًا  يظهر  الحارثي  ب�صير 

الإر�صاليات  مراكز  مهاجمة  اأتباعه  على  حرم 

التن�صيرية الم�صالمة.

تقوم  العالم  في  الثورات  كلُّ  كانت  واإذا 

هناك  اأّن  اإل  الكثيرة،  التراكمات  ب�صبب 

وفي  البعير«.  ظهر  تق�صم  التي  »الق�صة  تلك 

التي  الق�صة  تلك  فاإّن  ب�صير،  ال�صيخ  ثورة  حالة 

الكاتب  تناولها  قد  الموقف،  تفجير  اإلى  اأدت 

في  الريامي  اهلل  عبد  بن  نا�صر  والباحث 

فيذكر  واأحداث«؛  �صخ�صيات  »زنجبار«  كتابه 

�صارٌخ  انتهاٌك  حدث  تانجا،  محافظة  في  اأنه 

للعقيدة الإ�صالمية، وتدني�ٌش �صافٌر للمقد�صات 

الإ�صالمية في �صهر رم�صان الف�صيل، باأن دخل 

كالبهم،  ومعهم  الم�صاجد  اأحد  الألمان  بع�ش 

م�صا�ش  من  الت�صرف  لذلك  ما  علمهم  رغم 

بغي�ش   وتحقير  العتقاد،  بيقينيات  خطير 

اعتداء  وبالتالي  الطاهرة،  العبادة  لأماكن 

�صافر على كرامة الم�صلمين؛ فكان هذا الحدث 

التعبئة العامة  كافيًا لتفجير الموقف، واإعالن 

للجهاد �صد الم�صتعمر الألماني، وقد �صبق هذه 

فون  اإميل  الألماني  الحاكم  قام  اأن  »الق�صة«، 

زلي�صكي، بتمزيق علم �صلطان زنجبار، بعد اأن 

محله  ورفع  الحكومي،  مكتبه  مبنى  من  اأنزله 

اأ�صدر توجيهًا  اأن كان قد  الألماني، بعد  العلم 

اإلى المحافظ ال�صيخ الوقور �صليمان بن نا�صر 

مرات  اأربع  مكتبه  في  يراجعه  باأن  اللمكي، 

اإهانة وا�صحة  التعليمات منه، في  يوميًا لأخذ 

على  ال�صرائب  من  العديد  فر�ش  اأنه  كما  له. 

والبلدان  تنجانيكا  في  زنجبار  �صلطنة  رعايا 

الم�صجد  تدني�ش  عملية  اأّن  ويبقى  المجاورة. 

هي التي اأّججت م�صاعر الم�صلمين في ال�صريط 

والأطياف؛  الأعراق  مختلف  من  ال�صاحلي 

الحارثي  �صالم  بن  ب�صير  ال�صيخ  قرر  ولهذا 

اإعالن الجهاد �صد الم�صتعمر الألماني، فتمكن 

األف  ر عدُدهم بع�صرين  ُقدِّ مع مقاتليه، الذين 

جميع  من  الألمان  جيو�ش  دحر  من  مقاتل 

ال�صالم  دار  با�صتثناء  الإفريقي،  البر  اأرا�صي 

�صالي�صبوري  اللورد  تعاون  وقد  وباجامويو، 

الألماني  الم�صت�صار  مع  بريطانيا  وزراء  رئي�ش 

ب�صمارك في ح�صار بحري على طول ال�صاحل، 

ال�صالح  من  الإمدادات  و�صول  لمنع  وذلك 

ب�صير  ال�صيخ  جي�ش  اإلى  والرجال  والذخيرة 

ي�صمد  اأن  الأخير  لجي�ِش  كان  فما  الحارثي؛ 

اأمام قوة األمانيا وبريطانيا، فلقي هزيمة نكراء 

وُقِب�ش على القائد ب�صير.

بين  وفر  كر  وعمليات  عديدة  معارك  دارت 

تتزايد،  الثوار  اأعداد  وبداأت  والألمان،  الثوار 

واأدى  الألمان؛  بين  كبيرة  خ�صائر  واأحدثوا 

اإلى  الحارثي  ال�صيخ  حققه  الذي  النجاح 

1889م،  اأكتوبر   19 في  األمانية  قوة  تحرك 

الألماني فون جرافتراوت،  القائد  قيادة  تحت 

ال�صمالية،  المناطق  من  عجل  على  ا�صُتدعيت 

الثوار،  �صد  عنيفًا  هجومًا  جرافتراوت   وقاد 

الحارثي ومن  ال�صيخ  ت�صتيت قوات  وتمّكن من 

معه، وقامت الأ�صلحة الحديثة المتوافرة لدى 

ح  الألمان بدورها في ترجيح كفة الألمان. وتو�صِّ

اأّن  التركي،  �صعود  بنيان  البروفي�صور  درا�صة 

ح�صن  حول  معلومات  جمع  الألماني  القائد 

ال�صيخ ب�صير، واأدرك اأنه م�صنوع من الحطب؛ 

فقرر مهاجمته، فهاجموه فجرًا بالعدة والعدد 

وقتلوا  واأحرقوه  الح�صن،  ف�صربوا  والمدافع، 

النت�صارات  وتوالت  الثوار،  كبيرة من  اأعدادًا 
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الألمانية، فا�صطر ال�صيخ الحارثي اإلى اللجوء 

منطقة  ناحية  قا�صدًا  »اأو�صاجارا«،  جبال  اإلى 

�صفوفه.  تنظيم  اإعادة  في  اأمال  »فنجاني«، 

اإلى  الو�صول  من  بالفعل  ب�صير  ال�صيخ  وتمكن 

اإلى  انتقل  هناك  ومن  بمكواجا،  ُيعرف  مكان 

اإذ  بالمر�صاد؛  له  كان  القدر  اأّن  اإل  كومبي، 

بين  ب�صير  ال�صيخ  على  األمانية  قوة  قب�صت 

فنجاني وكومبي، هو ومن معه من المرافقين 

بن  عزيز  ابنا  واأحمد  محمد  ومنهم  العرب، 

ال�صوياني،  اإبراهيم  بن  ال�صالم، وخلفان  عبد 

ونا�صر بن �صليم ال�صيابي. 

اأعدم ال�صيخ ب�صير الحارثي في منطقة فنجاني 

�صنقًا، على المالأ، دون اأي محاكمة، بعد ثالثة 

اأيام من القب�ش عليه. ومن المرجح اأّن القب�ش 

12 دي�صمبر، لأّن اإعدامه تم في  عليه كان في 

دفن،  حيث  فنجاني  في   1889 دي�صمبر   15

دون  محاكمة حتى �صورية. وقد راجت بع�ش 

تجنيد  في  نجحوا  قد  الألمان  اأّن  الأقاويل، 

عليه  للتج�ص�ش  ب�صير  ال�صيخ  م�صت�صاري  بع�ش 

اأي�صًا  اإليه  ذهب  ما  وهذا  حركاته،  ولتتبع 

اأنه  اإلى  اأ�صار  عندما  المغيري،  �صعيد  ال�صيخ 

القب�ش  في  ال�صبب  هم  يكونوا  اأن  ي�صتبعد  ل 

خداع  لول  اأنه  ويرى  لالألمان،  وت�صليمه  عليه 

الم�صت�صارين وخيانتهم لنجح ال�صيخ ب�صير في 

الفرار بنف�صه والنتقال عبر البحر اإلى �صلطنة 

زنجبار العربية اأو اأي منطقة اأخرى، على غرار 

ما فعله ال�صيخ مبارك بن را�صد المزروعي اأحد 

اإفريقيا.  �صرق  الألمان  �صد  ثورة  قادوا  الذين 

وباإعدام ال�صيخ ب�صير بن �صالم الحارثي، تمّكن 

منطقة  في  الو�صع  على  ال�صيطرة  من  الألمان 

ولكّن  الهدوء،  بع�ش  لهم  وتحّقق  نفوذهم، 

جذوة المقاومة �صرعان ما ا�صتعلت على اأيدي 

المقاومة  م�صيرة  اأكملت  اأخرى،  وطنية  قوى 

�صرق  في  الألماني  والنفوذ  الهيمنة  �صد 

اإفريقيا؛ بل توا�صلت الثورات �صد الم�صتعمرين 

في اأنحاء القارة الإفريقية كلها، ولمعت اأ�صماء 

الم�صتعمر،  �صد  والكفاح  الن�صال  �صماء  في 

ليبيا،  في  المختار  ُعمر  ال�صهيد  هناك  فكان 

بن  واأحمد  م�صر،  في  النا�صر  عبد  وجمال 

بيال، والهواري بومدين في الجزائر، وباتري�ش 

ونيل�صون  الديمقراطية،  الكونغو  في  لومومبا 

الغاني  والزعيم  اأفريقيا،  جنوب  في  مانديال 

القارة  في  غيرهم  وكثيرون  نكروما،  كوامي 

نا�صلوا  ممن  القارات،  من  وغيرها  الأفريقية 

�صد  ومواطنيهم،  اأوطانهم  ل�صالح  وكافحوا 

هناك  اإّن  نقول  اأن  يبقى  ولكن  الم�صتعمرين. 

الوطنيين  �صد  كيلت  قد  التهم  من  الكثير 

الطغيان،  و�صد  ال�صتعمار  �صد  وقفوا  الذين 

وهي التهم التي يتلقفها حتى اأبناء البالد التي 

بحياتهم،  الوطنيون  هوؤلء  اأجلهم  من  �صحى 

الإعالم،  على  ال�صتعمار  قوى  �صيطرة  ب�صبب 

المنت�صرون، وهكذا  دائمًا  يكتبه  التاريخ  ولأّن 

ثورة  ت�صف  ظلت  الألمانية  ال�صحف  اأّن  راأينا 

تمرد،  باأنها  الحارثي  �صالم  بن  ب�صير  ال�صيخ 

الغربية  للح�صارة  انت�صارًا  كان  اإعدامه  واأّن 

ن�صرت  مثلما  تمامًا  وللحرّية،  ولالإن�صانية 

جريدة »برقة« ببنغازي في ليبيا، في �صفحتها 

المختار  عمر  ال�صهيد  اعتقال  �صبيحة  الأولى 

بعنوان:  مان�صيتا   1931 �صبتمبر   18 بتاريخ 

»القب�ش على ُعمر المختار زعيم الع�صاة في 

برقة«.

�صالم  بن  ب�صير  ال�صيخ  ال�صهيدين  حياة  وفي 

كبيرة؛  ت�صابه  اأوجه  المختار،  وعمر  الحارثي، 

من  والكفاح  الن�صال  ا�صتلهم  الأخير  ولعل 

الم�صنقة  حبل  اإلى  �صبقه  الذي  ب�صير،  ال�صيخ 

قد  كنُت  اإذا  فاإّني  لذا  بال�صهادة.  و�صرف 

عنونت المقال بعنوان »ال�صيخ ب�صير الحارثي.. 

�صبهوا  كثيرين  لأن   - العماني«،  المختار  ُعمر 

ال�صيخ ب�صير بالمختار -، فاإّن العنوان الآخر هو 

�صادق اأي�صًا ويوؤدي الغر�ش، وهو »ال�صهيد عمر 

المختار.. ب�صير الحارثي الليبي«.

البرواني  �صالم  بن  ب�صير  ال�صيخ  ترك  لقد 

الحارثي تاريخًا نا�صعًا من الجهاد والمقاومة 

قد  اهلل  كان  واإذا  وال�صتعمار.  الطغيان  �صد 

ال�صهيد  المنا�صل  ب�صخ�صية  يهتم  من  قّي�ش 

عالمي،  فيلم  في  ويخلده  المختار،  عمر 

الأبطال  من  الكثير  هناك  اأّن  له  يوؤ�صف  فما 

اختفى  مختلفة،  مجالت  وفي  العمانيين 

تاريخهم واختفت اآثارهم ولم ينالوا حقهم في 

يكون  فغالبًا  لهم،  َخ  رِّ
ُ
اأ من  ُوجد  واإذا  التاأريخ؛ 

رون  ويزوِّ يقلبون  الذين  الغربيين،  من  ذلك 

الحقائق، وينظرون اإلى المو�صوع من زاويتهم 

الخا�صة.

           بالروف خّلوه ير�سمها نهاياتي

دام البدايات يف �سانه ومن �سانه

             ل تعذلونه ر�سيت بكيف  ما ياأتي

زينه و�سينه وزلته وع�سيانه

                 العذل قّله وكرثه فمثل حالتي

مثل الغريق الذي بي�سوف مرجانه

              خلوه يعزف جروحي بلحن وناتي

وي�سوغها ب�سعر دام ال�سعر �سلطانه

                 كلي حالله وترخ�ش له معاناتي

لول جروحه ميوت ال�سعر باأحزانه

                ولول غرامه ملا �سالت عباراتي

ترجحه دون كل النا�ش ميزانه

               وما قلت �سعر يج�سد كل اآهاتي

ولوله مات الق�سيد فبحر ن�سيانه

              و�سخانة ال�سعر بل و�سخانةاأبياتي

و�ش خانتي ف احلياة بدون عنوانه

              عّدوا عيوبه واأنا اأراها جميالتي

)ما يكمل الزين اإل فعني خالنه(

               لو ناظروه بعيوين اإن كان هيهاتي

قالوا ب�سر ذا مالك وطاغي اإح�سانه

               ما مر قبله ب�سر وما مثله بياتي

اآية فجماله بحمد اهلل �سبحانه

            يا عيني وروحي وخفاقي وذاتي

اإن قلت اأحبك الكل بيخر�ش ل�سانه

            لكن اأكرث واأكرث زود كلماتي

اأهواك واأهواك فيك الروح ولهانة

          اأموت لو يوم ما كحلت نظراتي

واأرد القى احلياة بناظر عيانه

         اأقول خّلوه ينهيها حكاياتي

دام البدايات ف �سانه ومن �سان

ِسْحر البدايات

خالد العلوي
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 بداية الفكرة ي
كانت  الموؤ�ص�صة  »بداية  اإن  طيب«،  »بو  وقال 

مجلة خا�صعة لقانون ال�صحافة في اإطار ن�صر 

في  وتاأ�ص�صت  مقاربات  ا�صم  حملت  الدوريات 

2007، وتهتم بالعلوم الإن�صانية وغيرها  العام 

من الحقول المعرفية«. 

اإلى  تطورت  المجلة  »تجربة  اأن  واأ�صاف 

الثقافية  لل�صناعات  مقاربات  موؤ�ص�صة  اإن�صاء 

المتخ�ص�صة  والن�صر  التوا�صل  وا�صتراتيجيات 

والأكاديمي  والعلمي  الثقافي  ال�صاأن  تدبير  في 

من جهة، والمعتمدة على الن�صر واإن�صاء قواعد 

البيانات وتنظيم الموؤتمرات العلمية المحكمة 

باعتبارهما و�صيلتين توثيقتين مهمتين«. 

بين  من  تجعل  الموؤ�ص�صة  اأن  اإلى  واأ�صار 

لل�صباب  بالن�صبة  الن�صر  ت�صجيع  اهتماماتها 

مع  »مقاربات«  والباحثين. وتحولت  والطلبة 

دول  واأكاديميين من  لباحثين  قبلة  اإلى  الوقت 

»الأ�صماء  اإن  »بوطيب«  يقول  حيث  عربية، 

من  هي  لها  ن�صرنا  التي  والفكرية  الإبداعية 

لها  ووجهت  بها  وات�صلت  الموؤ�ص�صة  اختارت 

اأعمالها«. 

لكاتب  يمكن  ل  لأنه  نجاح  دليل  »ذلك  وتابع: 

ذا قيمة ووزن اأن ين�صر عمله في موؤ�ص�صة غير 

محترمة«. 

 الطلبة سر النجاح 
»مقاربات«  موؤ�ص�صة  نجحت   ،2018 �صنة  وفي 

النا�صرة  الموؤ�ص�صات  قائمة  تت�صدر  اأن  في 

والمهنية  العلمية(  والهيئات  )المدنية 

)مقاولت الن�صر( في المغرب، بح�صب تقرير 

حكومية  )غير  �صعود  اآل  فهد  الملك  لموؤ�ص�صة 

تعنى بالن�صر ولها مكتبة في المغرب(. 

الموؤ�ص�صة  »انفتاح  اإلى  ذلك  »بوطيب«  واأرجع 

الربحي  غير  وبطابعها  المحدودة  باإمكانياتها 

بحوثهم  ن�صر  عبر  والطالب  ال�صباب  فئة  على 

على  اعتمادها  عن  ف�صال  العلمية،  ور�صائلهم 

ذات  والعربية  المحلية  الأ�صماء  من  مجموعة 

في المغرب..  أستاذ جامعي
 يصنع من الطلبة كتّابا ومفكرين

بدل من اأن يلعن الظالم الثقافي ومعيقات الن�سر والتاأليف في 

بالده والعالم العربي، نجح اأ�ستاذ جامعي مغربي، خالل �سنوات 

للمفكرين  اإلى قبلة  بعد  فيما  موؤ�س�سة تحولت  بناء  قليلة، في 

والأكاديميين والطلبة، ومن�سة لالأن�سطة العلمية المتخ�س�سة 

و�سناعة الكتاب والنقاد والمفكرين ون�سر اإبداعاتهم. 

 ،2015 واأ�س�ش الأ�ستاذ الجامعي جمال بوطيب )51 عاما( في 

موؤ�س�سة »مقاربات لل�سناعات الثقافية وا�ستراتيجيات التوا�سل 

والن�سر«، التي تعد مركز اأبحاث وتن�سيط باعتبارها اإطارا علميا 

يهدف لف�سح المجال اأمام الطلبة الجامعيين والباحثين ال�سباب 

في  الموؤ�س�سة  وتحولت  العلمية،  واأبحاثهم  اإبداعاتهم  لن�سر 

اأقل من خم�ش �سنوات اإلى واحدة من اأكثر الموؤ�س�سات الثقافية 

المتخ�س�سة في �سناعة الكتاب. 

اختيار  في  ونجاحها  الوازنة،  العلمية  القيمة 

الحقول التي يلتف حولها القراء«. 

للن�صر  اأمام ال�صباب  اأن »ف�صح المجال  واعتبر 

وت�صجيع  للقراءة  توا�صلية  ا�صتراتيجية  هو 

�صناعة  ل�صيما  الثقافية  لل�صناعة  حقيقي 

الكتاب في العالم العربي«. 

هو  ال�صباب  الطلبة  على  »العتماد  اأن  وو�صح 

الم�صتقبل،  في  وتفكير  الطاقات  على  اعتماد 

فالطاقات ال�صابة اإذا كانت �صغيرة اليوم فاإنها 

اليوم  �صعيفة  كانت  واإذا  الغد،  في  �صتتقوى 

المن�صودين لحقا،  اإلى قيمتها ووزنها  �صت�صل 

لذلك العتماد عليها يبداأ بت�صجيعها وتوجيهها 

واإف�صاح المجال لها«. 

للموؤ�ص�صات  »مقاربات«  �صدارة  عن  وف�صال 

المملكة  في  والن�صر  الكتاب  بمجال  المهتمة 

المغربية، نجحت المجلة التي ت�صدرها في اأن 

تكون الوحيدة في المملكة الحا�صرة في قاعدة 

بيانات دولية.

مجلة  كاأول  المجلة  اختيرت   ،2019 وفي 

ت�صمى  دولية  بيانات  قاعدة  لدخول  مغربية 

المنظومة«  »دار  بين  �صراكة  �صمن   )ACI(

 Clarivate« و«بنك المعرفة الم�صري« و�صركة

قاعدة  وتدير  تملك  التي   »Analytics
المعلومات العالمية ال�صهيرة »ك�صاف العلوم«، 

المرجعية  ال�صت�صهادات  بتحليل  الخا�صة 

لتقييم  التاأثير  معامل  وح�صاب  للدوريات 

المجالت العلمية.

وعربية،  محلية  جوائز  على  كتابها  حاز  كما 

ح�صل  التي  للكتاب  المغرب  جائزة  اآخرها 

»اأدب  فئة  في  بوطيب  جمال  رئي�صها  عليها 

الطفل«، واأحمد �صراك )عالم اجتماع( ع�صو 

في  الجائزة  نف�ش  حاز  الذي  العلمية  لجنتها 

ملح  وم�صطفى  الجتماعية«،  »العلوم  �صنف 

)�صاعر( في �صنف ال�صعر. 

و�صمن اإ�صتراتيجيتها الثقافية، تعمل الموؤ�ص�صة 

التي  الموؤتمرات  كل  اأعمال  ن�صر  على  اأي�صا 

و�صمنها  ترعاها،  اأو  فيها  ت�صارك  اأو  تنظمها 

العام،  هذا  �صيخت�ش  الذي  ال�صنوي  موؤتمرها 

ب »التحولت الثقافية والجتماعية في العالم 

العربي«. 

الدولي  ال�صنوي  »الموؤتمر  اإن  »بوطيب«،  وقال 

فر�صة لالنفتاح على كل الطاقات العربية، واأن 

واأخالقي  التزام علمي  اأعماله هو بمثابة  ن�صر 

ومهني«. 

المغرب،  في  الن�صر  تحديات  وبخ�صو�ش 

بالدنا  في  »الن�صر  اإن  »بوطيب«،  اأ�صاف 

بمختلف توجهاته يعتمد ب�صكل كبير على دعم 

وزارة الثقافة«. 

 استراتيجية ناجحة 
اإخراج  عاتقها  على  مقاربات  موؤ�ص�صة  وت�صع 

الجامعة  مدرجات  من  الأكاديمية  المحا�صرة 

واإيجاد طريق لن�صرها للعموم. 

بح�صب  الإ�صتراتيجية،  هذه  تفعيل  اآليات  ومن 

الن�صر  عملية  في  الطالب  »اإ�صراك  »بوطيب«، 

اأن  منها  متنوعة،  ا�صتراتيجيات  خالل  من 

يقوم  معين  كتاب  لختيار  الطالب  توجيه  يتم 

اأن  قبل  المتوا�صعة،  بخبرته  وبحثه  بدرا�صته 

ون�صرها  الدرا�صة  لت�صحيح  الموؤ�ص�صة  تتدخل 

في كتاب ي�صم عددا من الدرا�صات الم�صابهة. 

تتجلى  الإ�صتراتيجية  هذه  »اأهمية  اإن  وقال 

يخو�ش  لكي  الطالب  اأمام  المجال  فتح  في 

يرى  حيث  الن�صر،  في  له  تجربة  اأول 

مما  الكتاب  دفتي  بين  زمالئه  مع  ا�صمه 

البحثية«.  الم�صوؤولية  تحمل  على   ي�صجعه 

من  تنطلق  الإ�صتراتيجية  »هذه  اأن  واأبرز 

يبحث  الذي  هو  المعروف  الكاتب  باأن  قناعة 

الطالب  من  يجعل  ما  وهو  عمله،  ينتقد  عمن 

المجهول م�صهورا«. 

وجمال بوطيب، كاتب واأكاديمي مغربي واأ�صتاذ 

بجامعة �صيدي محمد بن عبد اهلل )حكومية(، 

بين  موزعة  موؤلفا   35 من  اأكثر  ر�صيده  في 

الكتابة ال�صردية وال�صعرية والنقدية. 

»خوارم  روايات  »بوطيب«  موؤلفات  بين  ومن 

الع�صق ال�صبعة«، و »ف�صو�ش ال�صبا«، و »ونحن 

و»عقد  الج�صدية«،  و»ال�صتعارة  والآخر«، 

الكالم«. 

كما �صدرت حول كتاباته اأكثر من 12 موؤلفا ما 

بين اأعمال مخ�ص�صة للتجربة واأخرى تناولتها 

�صمن تجارب م�صتركة، واأنجزت حول كتاباته 

وجغرافيات  مختلفة  بلغات  جامعية  اأطاريح 

قارية متباعدة. 

المصدر: األناضول 
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ما أرخص القراءة في زمن العزوف
التكوين  مجلة  في  ال�صنوي  ا�صتراكي  منذ 

�صهريًا  بها  ياأتيني  التوالي  الثانية على  ولل�صنة 

اإلى متجري اأحد الأ�صدقاء الأعزاء وهو اأ�صتاذ 

مخ�صرم لمادة الريا�صيات في اإحدى مدار�ش 

ال�صلطنة ) ارتاأى اأن ل اأذكر ا�صمه( واأنا اأمتثل 

لرغبته ال�صديدة. ومادة الريا�صيات هذه كانت 

المادية  الظروف  جانب  اإلى  رئي�صًا    �صببًا 

مقاعد  عن  تهجيري  في  اآنذاك  ال�صائدة 

الما�صي  القرن  ثمانينات  اأواخر  الدرا�صية في 

1980 م الذي وادعت فيه  وبالتحديد في عام 

المدر�صة، وبداأت معترك الحياة الوظيفية ..

خالفًا لحال هذا المعلم الع�صامي الذي ع�صق 

متبحرًا  عمره  من  ردحًا  واأم�صى  المادة  هذه 

في علومها، وباحثًا عن مناهجها المتخ�ص�صة 

التي تدر�ش في الدول الأخرى فخ�صب عقليته 

حتى  لها  وفيًا  وظّل  الأرقام،  للغة  العا�صقة 

الترفع  مقابالت  على  يزاحم  فلم  هذا،  يومنا 

والتخ�ص�صات  الإدارة  مهام  اإلى  التغيير  اأو 

مبدعًا  م�صورًا  كونه  عن  ف�صاًل  الأخرى، 

اإلى  العمانية  بال�صورة  يرقى  اأن  اأ�صتطاع 

الفنية  حا�صته  م�صتثمرًا  العالمية  الذائقة 

المرهفة، وع�صقه الكبير للت�صوير ال�صوئي .

�صلمني هذا ال�صهر وكعادته الإ�صدار الأربعين 

الثرية  الثقافية  ال�صهرية  الدورية  هذه  من 

يعتبر  الذي  الغ�صام،  بيت  عن  ال�صادرة 

اأخذ  لأنه  مهما  ثقافيًا  ومنبرًا  منيرًا،  قندياًل 

الموروث  المحافظة على  على عاتقه م�صوؤولية 

الثقافي العماني وتخ�صيب منابعه المختلفة .. 

واأ�صتاذنا هو اأحد فر�صان هذه المجلة الرائعة  

ال�صحفية  وتغطياته  المعبرة  من خالل �صوره 

المميزة التي تن�صرها مجلة التكوين تباعًا ..

الذي  ب�صوؤاله  الأ�صتاذ  اأحرجني  المرة  هذه 

بقراءة  اهتمامي  من  التيقن  منه  ق�صد  ربما 

الما�صي  العدد  ا�صتالمي  عن  ف�صاألني  المجلة 

من عدمه، فتلعثمت في الإجابة محرجًا ب�صبب 

باأول  اأوًل  المجلة  قراءة  على  حر�صي  عدم 

و�صلتني،  كما  مغلفًة  الأعداد  معظم  تزال  فال 

لتنك�صف �صوءة نف�صي مع القراءة، ولذلك فال 

اأدري حقيقًة اأو�صلني ذلك العدد اأم ل ..

هنالك تذكرت الأيام الخوالي من حياتي قبيل 

و�صيطرة  العنكبوتية  وال�صبكة  التلفاز  ظهور 

األبابنا  على  اأب  والوات�ش  والتويتر  الفي�صبوك 

كيف  ذاكرتي  فا�صتعادت  قلوبنا،  ومجامع 

مدار�ش  في  القراءة  على  روؤو�صنا  نكب  كنا 

الكتاتيب، واإدمان قراءة مجلدات �صير ودواوين 

والزير  يزن  ذي  بن  و�صيف  العب�صي  عنترة 

�صالم وامروؤ القي�ش .. وغيرها من الكتب التي 

�صفحة  الخم�صمائة  على  �صفحاتها  عدد  تربو 

وتزيد،ناهيك عن �صعوبة اقتناء و�صراء الكتب 

في ذلك الزمان .

ناأنف عن قراءة مجلة ل تزيد  اأ�صبحنا  واليوم 

عدد �صفحاتها على المائة والخم�صين �صفحة، 

رغم الجهد الذي بذل في تحريرها واإخراجها 

وطباعتها، كما ياأتي معها كتابان كهدية مجانية، 

وكل ذلك بريال واحد فقط، اأو با�صتراك �صنوي 

قيمته ع�صرون رياًل فقط لي�صلك كل هذا الكنز 

الثقافي اإلى عتبة بيتك !! 

فيا للعجب العجاب كيف تردى حالنا مع القراءة 

اإلى هذه الدرجة من الح�صا�صة، وكيف �صيكون 

لعالج  وهل  اأبنائنا،  من  الرقمية  الأجيال  حال 

المر�ش من �صبيل، في زمن رخ�صت فيه  هذا 

القراءة، وعزف النا�ش عنها  ..

وفخامتها  القراءة  لقدا�صة  العتذار  خال�ش 

ولأ�صرة تحرير مجلة التكوين وجهدها الثمين، 

ولك اأ�صتاذي العزيز الذي تتج�صم عناء تو�صيل 

ونحن  الج�صيمة،  م�صاغلكم  رغم  لنا  المجلة 

الوعد  مع  القراءة،  بحق  الجرم  هذا  نرتكب 

ببذل ق�صارى الجهد للتغيير، فاهلل ل يغير ما 

بقوم حتى يغيروا ما باأنف�صهم.

 ناصر بن مسهر العلوي

منتدى التكوين

المحا�صرة  قبل  النهو�ش  اعتاد  اإلى كل طالب 

في  القهوة  �صرب  على  اعتاد  ي�صير،  بوقت 

الطاولة،  على  المبعثرة  كتبه  يلملم  ال�صباح، 

ُكليته،  اإلى  م�صرعا في البحث عن و�صيلة تقله 

اأو كما اأفعل اأنا تماما. 

اأنك  لو  �صيء  يحدث  لن  اأنه  علمت  لو  ماذا 

لن  اأنه  كما  القهوة،  اآخر غير  م�صروبا  اخترت 

الكئيب  ال�صقف  ذلك  جعلت  لو  �صيء  يحدث 

الطاولة  على  كتبك  يرى  حين  قليال  يفرح 

حبال  رقبتك  حول  تلف  لماذا  بعثرة،  دون 

الخروج من هذا  ت�صتطيع  واأنت  يكاد يخنقك؛ 

الروتين؟!

�صيء  يوجد  ل  حوله،  ما  يغير  من  اأنت  اإذن 

عليك  اإذن  تريد،  ل  بما  القيام  على  يجبرك 

تلك  تغير  اأن  ت�صتطيع  حتى  بالتغيير  الإيمان 

حياتك  في  تراودك  التي  ال�صيئة  العادات 

الدرا�صية، واأنت تظن اأنك لن تجد لها حاًل. 

عن  الأ�صئلة  بع�ش  بباله  تدور  الذي  ذلك  اإلى 

النهاية مثل متى �صن�صل اإلى القمة؟ 

لأننا  اأبدا؛  اإليها  ن�صل  لن  القمة  هذه  اأن  اأم 

مهما تقدمنا ل يعني هذا اأننا و�صلنا اإلى نهاية 

الطريق. 

كان  �صواء  ال�صغير،  دفتره  احت�صن  الذي  اإلى 

المهام  وتوزيع  الوقت  لإدارة  �صغف  عن  ذلك 

يحت�صنه من خوف،  الذي  ْم ذلك 
َ
اأ للمذاكرة، 

ذلك  معه  اآخذًا  في�صقط  يتركه  اأن  يخاف 

الم�صتقبل بقريبه وبعيده، اأو ذلك الذي ل يفكر 

اأ�صال في الإم�صاك بذلك الدفتر. 

اإلى ذلك الذي بداأ ي�صعر بالقلق والخوف، يقول 

اأذاكر هذا من  لم  فاأنا  اأ�صتطيع  لن  في داخله 

قبل. 

مت لنف�صك فر�صة ت�صتطيع من خاللها  هل قَدّ

اكتفيت  اأنك  اأم  وقدراتك،  مهاراتك  اختبار 

ال�صلبي،  التفكير  في ا�صتغالل ذلك الوقت في 

تنتقي  اأن  به، فحاول  نفكر  ما  اأبناء  اأننا  اأعلم 

طريقة تفكيرك لت�صل من خاللها اإلى ما تريد 

اأن تكون. 

اإلى ذلك الذي يعتكف طويال على الكتب، بلون 

على  ت�صرق  لم  ال�صم�ش  وكاأن  المعتم،  وجهه 

ت�صمح  اأن  حاول  طويل،  زمن  منذ  الوجه  ذلك 

غيّر روتينك .. كن إيجابيا
لنف�صك بالخروج عن ما هي عليه من روتين، 

في  يوجد  ل  فالعلم  الآخرين،  و�صارك  ِامرح 

الكتب فقط. 

اإليكم جميعا واإلى نف�صي: ِاْبِن لك بيتا �ُصوره عاٍل 

جدا لئال ي�صتطيع ل�صو�ش ال�صعادة والإيجابية 

ر  اأن يجتازوه، ِاْعتِن بحديقة منزلك جيدا، ووِفّ

لها بيئة الإنجاز والعمل، واحرْث اأر�صها جيدا، 

واإن  ال�صارة،  الت�صويف  نباتات  بنمو  ت�صمح  ول 

ِاْجعل  الأعماق،  من  فاجتثها  بوجودها  �صعرت 

بابه؛  تفتح  وحينما  الأمل،  على  مطلة  نوافذه 

الكر�صي  ِاْجل�ش على  الإبداع،  اإلى  فاأنت تدخل 

قليال؛ كا�صتراحة  المعي�صة  الموجود في �صالة 

لل�صاعة  اْنظر  المحارب بعد عناء حرب قوية، 

اإدارتك  بها  واربط  الحائط،  على  المعلقة 

تلبث  ل  عقاربها،  تلدغك  اأن  وانتبه  لوقتك، 

حتى ت�صع قدمك على بداية ال�صلم، واْرتِق حتى 

ت�صل اإلى النجاح. 

فاأنت  الأيام  من  النجاح  لحظات  ِا�صرق 

ت�صتطيع. 

آية راشد سالم المعمرية
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يعود  والترحال،  والغربة  المنافي  من  �سنوات  بعد 

الم�سرحي العراقي الكبير الدكتور جواد الأ�سدي اإلى 

ح�سن العراق الدافىء  اإلى اأماكن طفولته التي غر�ش 

فيها ذكرياتها وترك فيها اأحبته ورفاقه والكثير من 

الفرح والحزن والأحالم. يعد الأ�سدي مثقال بالحنين 

ورائحة الغربة والطرقات والمدن البعيدة. يعود اإلى 

بالد الرافدين، ليزرع اأحالما جديدة وي�سافح نهريها 

وي�سم  العتيقة  بغداد  �سوارع  في  ويتجول  الخالدين 

هواءها المختلف عن هواء غيرها من بالد اهلل.

ورغم الواقع القا�سي الذي يمر به العراق، من الجوع 

وويالت  والقتتال  والطائفية  والحرمان  والفقر 

الحروب، اإل اأن الأ�سدي، مثل غيره من المبدعين، ما 

زال يبتكر الأحالم ويتطلع اإلى غد جديد، ت�سرق من 

اأفقه �سم�ش مغايرة وتنير �ساحاته و�سماواته باأ�سعتها 

الخالقة الالنهائية.

جواد  على  ال�سوء  ت�سلط  الحوار  هذا  في  »التكوين« 

عن  ليتحدث  العراق،  اأح�سان  اإلى  العائد  الأ�سدي 

اليوم  عراق  بم�سهد  الكبرى  و�سدمته  الغياب  �سنوات 

به  يبوح  وغيره  ذلك  كل  الغد..  لعراق  واأحالمه 

الأ�سدي عبر ال�سطور التالية ...  

بغداد: التكوين

في البدء يتحدث جواد الأ�صدي بروح العا�صق 

ولغة الفنان عن م�صاعر العائد فيقول: العودة 

الكتابة  ر�صخت  لبالد  اأبدي  حنين  للعراق 

الريح  لمواكب  عودة  الأول،  للطوفان  الأولى 

بالجوع،  الم�صكونين  الأبناء  واأن�صنة  والنار 

لالختالف، عودة للنهر الهادر للدم الم�صفوك، 

نخلة  الأم،  �صرير  على  النوم  لإعادة  لل�صبي، 

العائلة، حديقة البوح، ورود البالد. كنت كمن 

يغ�ش بالهواء في البالد الغريبة بحلم اأن اأ�صم 

هواء بالدي  المحمول على الحرية الم�صتهاة، 

اأر�صخ  اأن  اأحلم  كنت  التيه.  في  التائهة  بالدي 

مقهى  في  واأجل�ش  الر�صيد  �صارع  في  قدمي 

»ح�صن عجمي« و »البرازيلية« و »البرلمان« مرة 

اأخرى. بعد ثالثين عاما عدت لنف�ش المقاهي 

لنف�ش الدروب لنف�ش الهواء، بال �صعادة تذكر 

الجمال  ذلك  بكل  اأطيح  لقد  تكتب.  كتابة  ول 

رماد،  المقاهي  رماد.  اإلى  تحول  الذي  الإلهي 

اأ�صباح  النا�ش،  اأ�صباح  المترمدون،  النا�ش 

ال�صوء، اأ�صباح البالد التي من ماأتم.

لتفا�صيل  �صرده  الأ�صدي  جواد  ويوا�صل 

ظالل  �صار  نظرا  تركته  الذي  كل  العودة: 

عربات  البيوت،  الحدائق،  ال�صوارع،  ممزقة. 

تحت  ميتات  ن�صاء  متفحمون،  رجال  يدفعها 

يعيدون  لعراقيين  بعيد  واأمل  العباءات،  �صواد 

بعط�ش  فتيان  الم�صرح  على  الحرية.  كتابة 

حارة  كق�صيدة  البالد  لكتابة  منذورون  للنور 

وممثلين  عرو�صا  ت�صتعيد  م�صرح  خ�صبة  على 

هوؤلء  في  وجمهورا مختلفا. وجدت  ون�صو�صا 

العراقية  القوة  وتلك  القديم  حلمي  الفتية 

من  ياأخذون  التنوير،  روح  ا�صتعادة  في  الفذة 

عرو�ش  خدمة  في  وي�صعونه  عوائلهم  قوت 

با�صتعادة  اأ�صيال  اإح�صا�صا  تعطي  جديدة  فتية 

الم�صرح في الحياة العراقية.

وعن العودة اإلى الم�صرح العراقي يقول الأ�صدي 

للم�صرح  عودتي  الكبيرة:  بالأحالم  المحمل 

العراقي ت�صب في هذا النهر الذي نريد له اأن 

يكون هادرا م�صرحيا ل�صتعادة النب�ش والقيمة 

العراقي في  الم�صرح  التي كان عليها  الخالقة 

و�صامي  اإبراهيم جالل  اأمثال  الرواد من  زمن 

عدت  الخ.   .. محمد  وقا�صم  الحميد  عبد 

الروحية  بحاجتي  عميق  لإح�صا�ش  للعراقي 

والفكرية لالنخراط في نب�ش الحياة العراقية 

بالتمارين  بداأت  وفعليا  طويال.  اأفتقدتها  التي 

على م�صرحية »تقا�صيم على الحياة« التي قدمت 

 جواد األسدي: العودة حنين 
أبدي لبالد رسخت الكتابة 

األولى للطوفان األول

فايز قزق ون�صال ال�صيجري في م�صرحية حمام بغداد

  متحدثا عن الغربة والغياب والعودة إلى العراق
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متوثبة  وروح  جديدة  قما�صة  من  ممثلين  فيها 

 ب�صرية وجمالية مع فنانين عراقيين خالقين.

لم�صرح  اأردت  قائال:  الأ�صدي  وي�صتطرد 

الم�صرحي  البيت  ي�صبه  بما  يكون  اأن  بابل 

التي  الحرة  م�صاريعي  يحقق  اأن  يمكن  الذي 

الم�صرحية  الموؤ�ص�صة  م�صطرة  مع  ت�صطدم 

تابوات  على  تقوم  التي  العربية  الدولة  في 

و�صروط تعجيزية ت�صادر حرية الكتابة بدرجة 

كبيرا  بابا  يكون  اأن  لبابل  اأردت  لذلك  كبيرة. 

اختباري طليعي من حيث طرح  م�صرحي  لفن 

المقموعة.  المجتمعات  في  المحرمة  الأ�صئلة 

ا�صمه  كبير  بغول  ا�صطدمت  اأخرى  جهة  من 

المح�صوبية  على  يقوم  مجتمع  في  التمويل 

الطائفية ب�صكل مقيت، لذلك لم ي�صمد م�صرح 

بابل على العي�ش في مناخات ملتب�صة و�صادمة 

من ناحية تقوي�ش الحلم الم�صرحي.

الم�صاريع  من  جانبا  الأ�صدي  ويك�صف 

الم�صرحية التي بداأها فور اأن حط رحاله على 

على  ال�صتغال  بابل  في  د�صنت  العراق:  اأر�ش 

موازية  كتابة  باإعادة  لوركا«  غار�صيا  »عالم 

من  لبنانيين  ممثلين  مع  البا«  »برناردا  لن�ش 

طراز رفعت طربي ونادين جمعة وجاهدة وهبة 

وعايدا �صبرا. كانت التجربة مثيرة من ناحية 

الم�صرحي  والأداء  لوركا  �صعرية  بين  المقاربة 

الأداء  وح�صية  عليه  طغت  الذي  المغرب 

والذهاب بعيدا مع الغناء الأوبرالي حيث كان 

لوجود جاهدة اأهمية كبيرة في تحويل العر�ش 

الغناء  بين  الخلط  ي�صودها  ترتيلية  روع  اإلى 

ن�صا  تجربة  فاإن  والفالمنكو، لذلك  ال�صرقي 

�صكلت  البا   برناردا  المقتب�صة عن  ال�صك�صفون 

افتتاحا حارا وملفتا لم�صرح بابل.

الخا�صة  روؤيته  ليقدم  الأ�صدي  جواد  ويتوقف 

منحته  التي  الم�صرحية  ا�صتغالته  في 

كتابة  الم�صرحيين  اأبرز  اأحد  لي�صبح  التميز 

ا�صتغالي  عند  العربي:  العالم  في  واإخراجاً 

لهذا  اأ�صيرا  نف�صي  اأ�صع  لم  م�صرحي  كمخرج 

ول  برختيا  ل�صت  اأو ذاك.  الم�صرحي  الأ�صلوب 

اأولئك  كل  لكني  جيكوفيا،  ول  �صتان�صالف�صكيا 

داخل  الحر  الأ�صلوبي  البحث  حرية  حيث  من 

العر�ش الم�صرحي، محاول الذهاب بعيدا نحو 

م�صبوقة  غير  ب�صرامة  الممثل  كتابة  اإعادة 

تجذرا  الأكثر  الر�صوخ  هو  الممثل  اأن  معتقدا 

اأو  في بنية الم�صرح دون الوقوع بتخمة ال�صوء 

الديكورات المح�صورة التزينية الثقيلة. الممثل 

حقيقي  م�صدر  هو  والجمالي  المعرفي  بوعيه 

اأفكاره  تحريك  في  الجمهور  مع  لاللتحام 

اإلى  بالإ�صافة  وذاكرته،  وج�صده  وعواطفه 

ب�صري  كمقترح  ال�صينوغرافيا  مع  التعامل 

تعطيه  ب�صرية  م�صاحات  في  الممثل  ي�صع 

ر�صوخًا جماليا غرائبيا خالقا.

البحث  في  الغني:  حديثه  الأ�صدي  ويوا�صل 

الحياتي  المبنى  الذي يغرف من  الم�صرح  عن 

الم�صرحية  تجربتي  بداية  ومنذ  الجتماعي 

على  العتماد  في  الأول  خيارين  اإلى  ذهبت 

�صك�صبير،  جيكوف  العربي،  اأو  العالمي  الن�ش 

وِفي  ..الخ.  ونو�ش  �صعداهلل  لوركا،  يوربيد�ش 

الثاني كنت اقترح كتابتي التي هي في جوهرها 

والبناء  الهدم  حيث  من  حرة  اإخراجية  كتابة 

في  الإ�صافات  ورحابة  الم�صهدية  البنية  في 

الم�صهدية  الأفكار  كتابة  لإعادة  يومية  تمارين 

حيدر جمعة وطالب المعهد الم�صرحي في م�صرحية تقا�صيم على الحياة

مع الممثل، وبالمقارنة مع اختيارات الن�صو�ش 

وعدم  الكتابي  المقد�ش  ناحية  من  العالمية 

فاإن  الكاتب،  اأفكار  عن  النزياح  على  القدرة 

اأكثر  ال�صخ�صية وجدته  الكتابة  ال�صتغال على 

اأفقيا  اأو  عموديا  الذهاب  في  لحريتي  مالءمة 

مع التمرين اليومي.

ا�صتغالته  عن  للتكوين  الأ�صدي  يك�صف  واأخير 

الجديدة قائال: في عودتي لبغداد ا�صتغلت على 

كتابة جديدة لق�صة جيكوف »عنبر رقم 6« مع 

اأفتقده  كنت  الذي  ال�صيء  عراقيين،  ممثلين 

وتجارب  طالت  ل�صنوات  البعيدة  المنافي  منذ 

اأكون  اأن  لكن  كثيرة.  وعربية  اأوروبية  دول  في 

في بغداد واأن اأ�صتغل مع ممثلين عراقيين كان 

اأثر كبير في حياتي، والآن وقد بداأت بعمل  له 

�صديد  ن�ش  وهو  حار«  »حنين  بعنوان  جديد 

لالأحداث  وربما  العراقية.  للحياة  النتماء 

اإِ�صرام النار  اأثر كبير في  الأخيرة في العراق 

اأن  في يوميات التمارين،  لذة �صديدة التوقد، 

تد�صن ال�صتغال على نار حامية

ممثلتان مغربيتان من م�صرحية الخادمتان لجان جنييه
الممثل العراقي اإياد الطائي في م�صرحية تقا�صيم على الحياة

الممثل العراقي منا�صل داود في م�صرحية تقا�صيم على الحياة
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لو عددنا العنا�صر التي تمت اإ�صافتها في الحلي 

والثراء  بالغنى  و�صفها  في  نتردد  لن  التراثية 

من الزخم الذي تمتاز به. ولو اأمعنا النظر في 

اإليها خامة بيئية ل�صت�صعرنا  كل قطعة اأ�صيف 

اأنها لم تاأت من فراغ بل جاءت مرتبطة بمعتقد 

اأو رواية طوقت هذه الحلية بخ�صو�صية وجمال 

التي  العقود  توجد  المثال  �صبيل  فعلى  فريد. 

و�صيلة  تعد  التي  المرجان  قطع  منها  يتدلى 

الكبد.  واأمرا�ش  كال�صداع  الأمرا�ش  لت�صكين 

فترة  العمانيين في  لدى  الزئبق  ا�صتخدم  وقد 

لحمله  ف�صية  حاويات  في  بو�صعه  ال�صبعينات 

اأي�صا لرد ال�صر عن الأطفال.  بكميات �صغيرة 

بين  يعم  التمائم  ارتداء  اأن  عامة  ُويالحظ 

الن�صاء والأطفال اأكثر من الرجال لعتقادهم 

باأنهم اأ�صعف من اأن يتمكنوا من مقاومة ال�صر، 

�صن  حتى   لالأطفال  الحلي  هذه  تقليد  فيتم 

المصوغات الفضية...
 حرفة وفن

د/ سميرة اليعقوبية
دكتوراه في المناهج والتدريس 

تخصص فنون تشكيلية

تعد البيئة هي الم�سدر الأول والملهم للفنان، تدفع العقل اإلى 

التفكير والتجريب لإنتاج روائع خالبة تحَير العقل. ل يقت�سر 

الإن�سان  يقدمه  اإنتاج  فكل  والمنحوتات،  اللوحات  على  الفن 

ويحوي على فكرة اإبداعية يعد فنًا. و �سناعة الحلي اأحد هذه 

قدم  قديمًا  الب�سر  عرفها  التي  المتميزة  الإبداعية  الفنوًن 

وحلي  مجوهرات  من  تاريخي  متحف  يخلو  فال  نف�سه،  الإن�سان 

�سنعت من عدة خامات، وذلك يدل على ما مرت به هذه الحرفة 

من مراحل متطورة تبعًا لما كان يتوافر لدى ال�سانع من خامات 

منها.  المعقدة  حتى  البدائية  من  تدرجت  وتقنيات  واأدوات 

�سناعة  اإلى  تعدتها  بل  الن�ساء،  حلي  على  ال�سنعة  تقت�سر  ولم 

والأدوات  الأواني  كذلك  الأمراء.  وحلي  والقالئد  التيجان 

الذهبية والأ�سلحة، )زكي،1964 ( .

.)Hawley, 2000( ،الخام�صة

ذاي  الُعماني  الحلي  من  عدد  اأ�صتعر�ش  وهنا 

الكنوز  هذه  تجمع  الأ�صيل.   التراثي  الطابع 

التي  البيئية  والخامات  الف�صة  معدن  القيمة 

فنية  لوحة  وكاأنها  واحدة  قطعة  في  امتزجت 

لنا  قدمت  اإلهامية  لحظة  في  الفنان  اأبدعها 

من  عديدة  اأنواع  توجد  رائعة.  فنيًة  تحفًا 

لها  جميعها  ُعمان  �صلطنة  في  الجميلة  الحلي 

خ�صو�صية متفردة ت�صد انتباهنا.

في  ُوِلد  )عقد(  الروائع  هذه  من  انتقيت   

ا�صم  البادية  اأهل  عليه  طلق 
َ
واأ ُعمان  �صحراء 

موجودة  وهي  رقم )1(،  ال�صورة  )المنثورة( 

كانت  وقد  ال�صلطنة،  في  الظاهرة  منطقة  في 

طولها  يبلغ  عر�صها.  يوم  في  المراأة  ترتديها 

كيلوغرامًا  وتزن  ان�ش،   17 وعر�صها  اإن�ش   18

)Forster, 2000(، والمنثورة عبارة عن ثالثة 

�صفوف اأو اأربعة من الخرز الف�صي ُجمعت في 

اأول ثالثة �صفوف عبارة  خيط قطني �صميك، 

كل  تنتهي  مت�صابهة  ا�صطوانية  خرزات  عن 

بع�صها  بجانب  مترا�صة  بحبيبات  منها  خرزة 

ال�صف  اأما  الخرزة،  بطرفي  تحيط  البع�ش 

الثالث فهو يختلف من حيث ال�صكل، اإنه عبارة 

�صكل  ت�صبه  التي  الخرزات  من  مجموعة  عن 

وحدة  لي�صكال  طرفهما  ُجِمع  اللذين  القمعين 

واحدة. ويخرج من كل خرزة حلقة تتدلى منها 

قطع من الف�صة المترابطة مع بع�صها بوا�صطة 

اأ�صالك دائرية من الف�صة �صبهتها فور�صتر في 

كتابها بال�صيجار.

جمالية هذا العقد تكمن في تكرار وحدات من 

الكور الف�صية ذات الأحجام المختلفة وحلقات 

الف�صة التي كانت طريقة لربط القطع بع�صها 

ببع�ش، وكعمل فني متكامل اأجد فيها اأ�صطحًا 

الناعمة  المل�صاء  الأ�صطح  بين  متناغمة 

عدد  ب�صبب  )الخ�صنة(  اأو  المدببة  والأ�صطح 

العقد  هذا  اأنحاء  في  تناثرت  التي  الحبيبات 

اأعقاب �صيجار  الخالب. قد تراها )فور�صتر( 

كاأ�صابع  اأتخيلها  اأنني  اإل  العقد  من  تتدلى 

الفتاة الح�صناء التي نق�صت بنقو�ش الحناء ليلة 

عر�صها. 

وللخالخل حكايات ممتعة  فقد تمت �صياغتها 

اعتدنا  عما  تمامًا  مختلفًا  باأ�صكاٍل  ُعمان   في 

الحجم  ناحية  من  وذلك  الآن،  روؤيته  على 

على  والزخارف  منها  الم�صنوعة  والقطع 

�صطحها والخامة التي اأ�صيفت داخلها.  

اإن ولية نزوى تخت�ش ب�صياغة هذا النوع من 

طلق عليه ا�صم )نطل( وكذلك 
ُ
الحلي الف�صي اأ

ويعد  )حجل(،  عليه  اأطلق  الر�صتاق  ولية  في 
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ترتديها  خا�صة  قطعة  الحلي  من  النوع  هذا 

في  وت�صتمر  الر�صد  �صن  تبلغ  حين  الفتاة 

الحلية  ت�صبح  اإذ  الزواج.  فترة  ارتدائها حتى 

جزءاً من المهر.

اخترت من بين هذه الخالخل التراثية خلخال 

من  نوع  وهو  )الحبو�ش(  ا�صم  عليه  اأطلق 

ويعود  ال�صلطنة،  به  ا�صتهرت  التي  الخالخيل 

الميالد،  قبل  ع�صر  الثامن  القرن  اإلى  تاريخه 

وهو من اأجمل الحلي الُعمانية التي ت�صبه قطعة 

اأتت  التي  الف�صة  خامة  فيها  تمازجت  ن�صجية 

ال�صغيرة،  المعينات  من  �صرائح  �صكل  على 

برتقالية  خرزات  هيئة  في  المرجان  وخامة 

والمثبتة على  الأخ�صر  باللون  واأخرى  وحمراء 

بوا�صطة  نهايتها  ُتحَكُم  �صميكة  قطنية  خيوط 

�صغيرة  اأجرا�ش  منها  وتتدلى  �صميك،  دبو�ش 

خطوة  كل  مع  �صاخبا  ايقاعا  تخرج  مت�صابكة 

تخطوها الفتاة حين ترتديها �صورة )2(. 

رائعة  متميزة  توليفية  قطعة   )3( �صورة 

الت�صميم جمعت بين الف�صة والقما�ش والجلد، 

حلية ورداء في ذات الوقت ترتديه المراأة على 

راأ�صها كزينة لل�صعر وقد ُوّلَف عليه العديد من 

مقدمة  على  اأفقي  ب�صكل  ع  ُر�صّ الف�صي  الخرز 

في  عليها  يطلق  كما  الراأ�ش  قبعة  اأو  )الكمة( 

وبين  )ُظفار(  محافظة  في  الجبلية  المنطقة 

من  مت�صابكة  حلقات  توجد  ال�صفوف  هذه 

ال�صرائح  من  مجموعة  بها  وتت�صل  الف�صة، 

بع�صها،  فوق  ر�صت  والتي  ال�صكل  الدائرية 

والجزء الخلفي ر�صع بعدد من الخرز الف�صي 

بخيوط  ينتهي  بحيث  طولي  ب�صكل  نظم  الذي 

خالل  من  خرجت  المت�صابك  الجلد  من 

حزام  الخلف  في  ونجد  ف�صية.  ا�صطوانات 

ن�صجي م�صتطيل تتدلى منه مجموعة من الكور 

من  اأما  ال�صوف،  وخيوط  المعدنية  والعمالت 

الأمام فنرى برقعًا  ثبت بالقطعة وتكَون اأي�صا 

المعلقة  الف�صية  وال�صرائح  ال�صوف  ن�صيج  من 

من اأطرافه .  

الو�صول  ا�صتطعت  التي  الجميلة  الأقراط  ومن 

اإليها في ال�صوق القديم في )مطرح( الأقراط 

من  منظومة  هي  ُعمان.  جنوب  من  الظفارية 

ا�صطوانات مترا�صة كلما نظرت اإليها خيل اإلي 

في  عليها  العزف  اعتدنا  مو�صيقية  اآلة  باأنها 

يطلق  المدر�صي  والطابور  المو�صيقى  ح�ص�ش 

عليها ا�صم )اك�صليفون(. 

ف�صية  �صرائح  عن  عبارة  الأقراط  وهذه 

ايقاعاته  البع�ش،  بع�صها  بجانب  مترا�صة 

�صاهدت  كلما  مني  م�صمع  على  تتكرر  تكاد 

ع�صي  لتناول  يدفعني  وف�صولي  الأقراط  هذه 

فاي  ا�صطواناتها،  على  للطرق  الإك�صليفون 

�صم.   3.75 مقا�صها  يبلغ  �صاأ�صمع؟   نغمات 

واأ�صالك  ال�صوف  خيوط  با�صتخدام  ثبتت 

الف�صة وتدلت منها كور ف�صية و�صال�صل تم�صك 

�صرائح على هيئة �صوكة. ال�صور )4،5(.

خامات  ومنجم  اإلهام  م�صدر  الُعمانية  بيئتنا 

فن  واإنتاج  والإبداع  التفكير  اإلى  العقل  تدفع 

رخامي  اأو رف  اإطار ذهبي مزخرف  يقيده  ل 

ا�صتح�صار  عملية  اإلى  تحتاج  فكرة  فكل   .

من  الأولى  لبناتها  تبنى  اإبداعيًا  فنًا  لت�صبح 

لتتاألق في �صورة جديدة ذات دللت  التراث، 

وجمال  زينة  والحلي  م�صبقًا.  مطروحة  غير 

الم�صاهد  ي�صتوقف  فني  وعمل  ع�صر  كل  في 

اآذانه  في  ويرن  وّاغها،  �صُ ومهارة  �صنعها  دقة 

في  المذهل  المزيج  بين  المتناغم  ايقاعها 

الرتابة  البعيد عن  والتنوع  والأحجار،  المعدن 

والخ�صنة.  المل�صاء  ال�صطوح  م�صاحات  في 

طويل  جهد  �صانعه  فيه  بذل  منتج  كل  فليكن 

من  بدءًا  جمالياته  لتاأمل  ي�صتوقفنا  فني  عمل 

الخط وانتهاءًا بال�صكل العام.    

المراجع:

زكي،عبد الرحمن.)1964(. 

الأحجار الكريمة في الفن والتاريخ.

الموؤ�ص�صة  القومي،  والإر�صاد  الثقافة  وزارة   

الم�صرية العامة للتاأليف والترجمة، دار القلم.

Forster, A. (2000). Disappearing 
Treasures Of Oman- Archway  Book 
(Britain).
Hawelly, R.(2000). Silver The 
traditional Art of Oman.Stacey  
International.UK.

الفيلم  هذا  مغامرة  عن  المخرجة  تحدثت 

ق�ص�صا  البي�صاء،  ال�صا�صة  عبر  ينقل  الذي 

وحكايات لعائالت م�صلمة، تعر�صت للعن�صرية 

والتمييز داخل المجتمع الأمريكي.

يهودية  لعائلة  ولدت  اأنها  كوبر�صتين  وو�صحت 

الحرب  �صنوات  خالل  المتحدة  الوليات  في 

اإلى  الثانية )1939  1945(، م�صيرة  العالمية 

في  اليهود  مذابح  من  بالفرار  لذ  والدها  اأن 

رو�صيا، وا�صتقر به المقام في اأمريكا.

اأ�صرتي  عا�صتها  التي  المعاناة  »هذه  وقالت 

اإلى  دفعتني  اليهود،  ا�صطهاد  فترة  خالل 

بعد  �صيما  ل  الوثائقي،  الفيلم  بهذا  القيام 

التي  الأجانب  ومعاداة  العن�صرية  ر�صائل 

حملته  خالل  ترامب،  دونالد  الرئي�ش  تبناها 

النتخابية عام 2016«.

اأحالمي  في  اأرى  كنت  طفلة  »واأنا  واأ�صافت 

منزلنا  دهموا  اأحذية  يرتدون  نازيين  اأن 

ترامب  تر�صح  وبعد  معهم.  وا�صطحبوني 

المرة  هذه  لكن  الأحالم،  عاودتني  للرئا�صة 

ولي�ش  �صغيرة،  م�صلمة  طفلة  يق�صدون  كانوا 

في  فكرت  اأنها  كوبر�صتين  واأ�صارت  اأنا«. 

�صرورة عمل اأ�صياء مناه�صة لخطابات ترامب 

الذي  الوحيد  »ال�صيء  اأن  وذكرت  ال�صيا�صية. 

ما.  حكاية  ق�ش  هو  به  القيام  كيفية  اأعرف 

وبعد فترة طويلة من التفكير، قررت اأن اأ�صلط 

ال�صوء على حياة العائالت الم�صلمة التي ت�صعى 

كل  من  محاطة  لكنها  اأف�صل،  ب�صكل  للعي�ش 

جانب بالتع�صب والفظاظة«.

الفيلم،  ت�صوير  بداأت  »وعندما  وا�صتطردت 

المتحدة،  للوليات  رئي�صا  ترامب  انتخب 

اإلى  بالدعوة  الأبي�ش  البيت  في  عمله  وا�صتهل 

ترحيل كافة الم�صلمين من بالده«.

 3 ا�صتغرق  الفيلم  اإنجاز  اأن  المخرجة  ولفتت 

اأنها لم ت�صتطع تكوين فريق  �صنوات، مو�صحة 

المادية،  الإمكانات  �صعف  ب�صبب  كبير  عمل 

قليل  بعدد  العمل  اإنهاء  اإلى  ا�صطرت  واأنها 

للغاية من الأ�صخا�ش.

العائالت  جعل  يهودية،  كونها  اأن  وبينت 

م�صيفة  البداية،  في  منها  تتوج�ش  الم�صلمة 

»ا�صطررت اإلى ق�صاء �صاعات طويلة من اأجل 

تاأ�صي�ش نوع من الثقة مع تلك العائالت لإنجاز 

الفيلم«.

�صببا  كانت  الثقة  بناء  »م�صاألة  اأن  واعتبرت 

تعلمت من هذه  لكني  قليال،  في تطويل عملنا 

تحت  نتقا�صم  الأمر  حقيقة  في  اأننا  التجربة 

مثل  نف�صها،  القيم  والمعتقد  الدين  مظلة 

الحب، والعائلة، والتعليم«.

الفيلم  م�صاهدو  يتعلم  اأن  اأملها  عن  واأعربت 

الب�صر  على  »يتعين  م�صيفة  ذاته،  الدر�ش 

روؤية مخاطبيهم من الطرف الآخر من خالل 

ما  خالل  من  ل  معهم،  وتجاربهم  اأفكارهم 

بع�صنا  �صمعنا  لو  اأننا  �صك  فال  عنهم.  يق�ش 

هذا  لكان  نحن،  كما  بع�صنا  وتقبلنا  بع�صا، 

العالم اأجمل«.

فيلم  عر�ش  في  رغبتها  المخرجة  واأبدت 

والجامعات،  الثانوية،  بالمدار�ش  التالي«  »من 

والكنائ�ش، والم�صاجد، معربة عن اأملها في اأن 

يكون »�صببا في طرح عدد من الأ�صئلة الجديدة 

بين النا�ش، واأن يجعلهم يتعرفون على بع�صهم 

ب�صكل اأف�صل«.

ع�صاق  من  عدد  للفيلم  الأول  العر�ش  وح�صر 

ال�صينما من طوائف دينية وعرقية مختلفة في 

الوليات المتحدة، بينهم عائالت م�صلمة ممن 

يدور حولها هذا العمل.

المصدر: األناضول

فيلمها »من التالي« يسلط الضوء على اإلسالموفوبيا

نانسي كوبرستين: لو تقبلنا بعضنا
 كما نحن لكان هذا العالم أجمل

»من  بعنوان  وثائقي  فيلم  المتحدة،  الوليات  في  اأخيرًا  �سدر 

التالي« )Who’s Next(، ي�سلط ال�سوء على ظاهرة الإ�سالموفوبيا 

التي بداأت بعد اأحداث 11 �سبتمبر 2001، ويك�سف النقاب عن 

الفيلم  ذلك.  عقب  الم�سلمين  حيال  مور�ست  التي  العن�سرية 

قدم  كوبر�ستين،  نان�سي  والمنتجة  المخرجة  �سورته  الذي 

العر�ش  دور  اإحدى  في  ال�سينما  محبي  من  للم�ساهدين  اأخيرًا 

بمنطقة مانهاتن، في مدينة نيويورك.
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للفنون  الأحمر  الدرب  مدر�صة  ا�صتلهمت 

اأقدم  اأحد  الأحمر،  الدرب  منطقة  ا�صمها من 

وتقع  �صكانية،  كثافة  واأكثرها  القاهرة  اأحياء 

الخ�صراء«  »الرئة  الأزهر،  حديقة  جوار  اإلى 

اأن�صاأها  والتي  هكتارًا   30 م�صاحتها  تبلغ  التي 

برنامج المدن التاريخية التابع ل�صندوق الآغا 

الأحمر  الدرب  منطقة  وتعتبر  للثقافة.  خان 

ال�صغيرة،  والم�صاريع  للحرفيين،  موطنًا 

عا�صت  حيث  طويلة،  فترات  منذ  وال�صكان 

عائالتهم في المنطقة لأجيال عديدة. ونتيجة 

لل�صغوط المالية التي يعانيها �صكان حي الدرب 

الأحمر، غالبًا ما يترك الأطفال المدر�صة في 

خطرة  تكون  قد  مهٍن  في  للعمل  مبكرة  �صن 

وا�صتغاللية. عمل محمد مو�صى في العديد من 

المهن المختلفة، وفي �صن ال�صاد�صة ع�صرة بداأ 

بدرا�صة المو�صيقى في مدر�صة الدرب الأحمر 

للفنون. بعد التخرج، وجد عماًل دائمًا كعازف 

العديد  مع  عمل  حيث  ال�صاك�صفون،  اآلة  على 

من الفنانين ومن �صمنهم المطرب الم�صري 

اللبناني  والمطرب  منير  محمد  الم�صهور 

عا�صي الحالني، وهو الآن مو�صيقي محترف.

التربية الموسيقية..
 لتعزيز سبل العيش في مصر

بدياًل  للفنون  الأحمر  الدرب  مدر�صة  توفر 

ملمو�صًا لطالبها الذين تتراوح اأعمارهم بين 8 

و 18 �صنة من خالل نهجها المهني في التدريب 

الإيقاع  درو�ش  حظيت  الفنون.  اأنواع  على 

وتعليم العزف على الآلت النحا�صية والم�صرح 

ب�صعبية  ال�صيرك  بعرو�ش  المتعلقة  والفنون 

من  الطالبات  واأ�صبحت  الفتيات،  بين  خا�صة 

المدر�صة.  في  المتمّيزين  العازفين  اأكثر  بين 

بالم�صاركة  المدر�صة  تهتم  نف�صه،  الوقت  وفي 

ت�صكيل  وفي  الجتماعي  والتوا�صل  المجتمعية 

نجاح  قيا�ش  يمكن  م�صتقلة.  مو�صيقية  فرق 

مدر�صة الدرب الأحمر للفنون بعدد الخريجين 

الذين تابعوا درا�صات مو�صيقية اأخرى ووجدوا 

�صامي،  دنيا  مثل  كعازفين محترفين،  وظائف 

وهي عازفة اإيقاع تبلغ من العمر 23 عامًا وقد 

للفنون  الأحمر  الدرب  مدر�صة  من  تخرجت 

في  كممثلة  عملها  في  كبيرًا  نجاحًا  وحققت 

وهي  ال�صهيرة،  الم�صرية  التلفزيونية  الدراما 

في  الفرق  اإحدى  في  اإيقاع  �صاربة  اأول  تعتبر 

خالل  اكت�صبتها  التي  الثقة  اإن  تقول  م�صر. 

للفنون  الأحمر  الدرب  مدر�صة  في  تعلمها 

للفنون  العالي  بالمعهد  اللتحاق  من  مّكنتها 

�صنتها  في  الآن  وهي  القاهرة،  في  الم�صرحية 

ناجحة  مهنة  نحو  طريقها  وت�صّق  الرابعة، 

كفنانة.

الواقعة في �صعيد م�صر  اأ�صوان،  تعتبر مدينة 

اأ�صوان  موطنًا لم�صروع  النيل،  �صفاف  على 

للمو�صيقى. لقرون، كانت اأ�صوان بمثابة ملتقى 

حيث  والمو�صيقى،  والثقافة  التجارة  طرق 

النوبي  للمجتمع  المحلية  الأ�صوات  تمتزج 

المحلي بالأنماط والآلت المو�صيقية المتنوعة 

تزداد  الأو�صط.  وال�صرق  اإفريقيا  �صمال  من 

النوبيين  بين  �صّيما  ول  الفقر،  ن�صبة  هناك 

لمغادرة  ال�صباب  في�صطر  تقليديًا،  المهم�صين 

تمزيق  اإلى  يوؤدي  ما  عمل،  على  للعثور  اأ�صوان 

المو�صيقية.  والمعارف  المهارات  نقل  �صل�صلة 

الذين  ال�صباب  يواجه  نف�صه،  الوقت  وفي 

المو�صيقى  في  تدريبات  خو�ش  في  يرغبون 

لالأ�صر  بالن�صبة  المنال  بعيدة  باهظة  تكاليف 

ذات الدخل المتو�صط والمنخف�ش.

تم  الذي  للمو�صيقى،  اأ�صوان  م�صروع  يعالج 

موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون   2017 عام  في  اإن�صاوؤه 

ليكبروا  الثقافي،  تراثهم  ل�ستك�ساف  لل�سباب  فر�سة  باأنواعها  الفنون  توفر 

وليتوا�سلوا معه، مع اإن�ساء م�سارات لم�ستقبل واعد جديد. على الرغم من ذلك، 

اأو  التمويل،  في  النق�ش  ب�سبب  الفر�ش  تلك  عن  ال�سباب  ا�ستبعاد  يتم  ما  غالبًا 

خوفًا من عدم تمكنهم من تقديم اأعمال ذات جدوى مالية. في م�سر، نجد بين 

اأيدينا حالة تدعو للتقدير والعجاب، فقد �ساعد برنامج الآغا خان للمو�سيقى، 

وهو اإحدى مبادرات �سبكة الآغا خان للتنمية- المنظمة الدولية غير الحكومية 

المعروفة بم�ساريعها التنموية والن�سانية في اأكثر من 30 دولة حول العالم، في 

المو�سيقية  المواهب  تنمية  طريق  عن  الق�سايا  تلك  تعالجان  مدر�ستين  اإن�ساء 

للجيل القادم �سمن برامج تدريبية فنية �ساملة ومفتوحة للجميع. 

تقديم  خالل  من  التحديات  تلك  حبيبة،  اأم 

 25 �صن  دون  لل�صباب  المجاني  التدريب 

العربية  التقليدية  المو�صيقى  اأنواع  على  �صنة 

العود  اآلة  على  والتركيز  والنوبية،  والم�صرية 

والطنبورة  الطنبورة.  واآلة  الإيقاعية  والآلت 

الطويل،  بعنقها  تتميز  وترية  مو�صيقية  اآلة 

وال�صرق  اإفريقيا  �صمال  اإلى  اأ�صولها  وتعود 

الأو�صط، وكانت اإحدى اأهم الآلت في الثقافة 

المو�صيقية لأ�صوان. كانت هذه الآلة في طريقها 

اإلى الندثار حتى بداأ م�صروع اأ�صوان للمو�صيقى 

اإحيائها، وتعليم الطالب  اإعادة  بالتركيز على 

كزهراء عثمان على �صناعتها والعزف عليها. 

في  درا�صتها  عثمان  زهراء  الطالبة  بداأت 

العزف  تعلم  بق�صد  للمو�صيقى  اأ�صوان  م�صروع 

 ،2019 عام  من  �صبتمبر  وفي  الطنبورة،  على 

ح�صلت على منحة قدرها 3000 دولر اأمريكي 

الطنبورة  ل�صناعة  ور�صة  اإن�صاء  في  لدعمها 

و�صلت  حتى  المحلية،  الأ�صواق  في  وت�صويقها 

في نهاية المطاف الى الأ�صواق الوطنية. يتعلم 

القت�صادي  ودورها  الفنون  اأهمية  الطالب 

اإحياء  الم�صاهمة في  اأثناء  المجتمع  تنمية  في 

الثقافة، من خالل التوعية على اأهمية التراث 

الثقافي. يهدف الم�صروع وعلى وجه الخ�صو�ش 

كموؤديات  والن�صاء  الفتيات  دور  تفعيل  اإلى 

المو�صيقي  الم�صهد  في  للفعاليات  وموؤ�ص�صات 

اأخرى  طالبة  عن  ق�صير  فيلم  يقدم  المحلي. 

زهراء  وهي  للمو�صيقى،  اأ�صوان  م�صروع  �صمن 

يعقوب التي تدر�ش العزف على اآلة الطنبورة، 

�صهادة على نجاح المدر�صة في هذا الميدان. 

دلياًل  محمد  النعيم  عبد  اآيات  تعتبر  بينما 

للمو�صيقى  اأ�صوان  م�صروع  التزام  على  اآخر 

من  اآيات  تبلغ  والن�صاء.  بالفتيات  بالنهو�ش 

في  الم�صاعدات  اإحدى  وهي  عامًا،   24 العمر 

نف�ش  في  وتدر�ش  للمو�صيقى  اأ�صوان  م�صروع 

الوقت المو�صيقى في جامعة اأ�صوان. فازت عام 

وا�صتخدمت  الأعمال  2018 في م�صابقة ريادة 

للفنون  خا�صة  �صالة  لتاأ�صي�ش  الجائزة  اأموال 

ما  النوبية،  �صهيل  غرب  قرية  في  والمو�صيقى 

الآلت  ل�صنع  م�صاحة  المحلي  للمجتمع  وّفر 

المو�صيقية وال�صتمتاع بها.

للمو�صيقى  اأ�صوان  م�صروع  من  كل  يقدم 

م�صرقة  اأمثلة  للفنون  الأحمر  الدرب  ومدر�صة 

عن برامج التعليم المو�صيقي والتدريب الفني 

بيئات  �صمن  تعمل  التي  بالحياة  الناب�صة 

�صعبة، كما يو�صح كال الم�صروعين مرة اأخرى 

اأن التنمية القت�صادية والجتماعية والثقافية 

لي�صت فقط قوية ومترابطة، ولكن، في الواقع، 

ل يمكن ف�صلها عن بع�صها البع�ش.

المصدر: غلوبال نيوز برس
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لدى  الفكرة  بداأت  ون�صف  عام  نحو  قبل 

اأ�صالك  من  مج�صم  اأول  و�صنع  الخطيب، 

نحا�صية للطفل ال�صهيد محمد الدرة، يقول اإنها 

التوا�صل  مواقع  عبر  كبيرا  ا�صتح�صانا  »لقت 

الجتماعي«.

والده  ذراعي  بين  »الدرة«  الطفل  وا�صت�صهد 

مطلع انتفا�صة الأق�صى 2000، اإثر ا�صتهدافه 

بـ »أسالك معدنية«..
 شاب يروي حكاية فلسطين

باأدوات ب�سيطة، طوع ال�ساب الفل�سطيني هيثم الخطيب )43 عاما( اأ�سالكا معدنية 

لي�سنع منها تماثيل فنية، تحاكي في غالبيتها �سخ�سيات رمزية فل�سطينية. وي�سنع 

للن�سال،  رمزا  تعد  التي  الفل�سطينية،  الكوفية  من  م�ستوحاة  مج�سمات  »الخطيب« 

منذ عام 1935، وفقا لدرا�سات تاريخية فل�سطينية.

في ف�سحة منزله ببلدة بلعين اإلى الغرب من مدينة رام اهلل و�سط ال�سفة الغربية، 

يج�سد الخطيب �سخ�سيات ورموزاً فل�سطينية بطريقة اإبداعية، حيث يلف الأ�سالك 

المعدنية على بع�سها البع�ش، حتى تكتمل وت�سبح لوحة فنية.

غزة.  قطاع  في  الإ�صرائيلي  الجي�ش  قبل  من 

كبيرا. دوليا  ت�صامنا  الدرة  �صورة   واأحدثت 

لكن التجربة الأولى ل »الخطيب« مختلفة عما 

الأ�صالك  ي�صتخدم  كان  حيث  اليوم،  به  يبدع 

اليوم ير�صم  البع�ش، لكنه  ويلفها على بع�صها 

من الأ�صالك لوحة تحاكي الكوفية.

من  عددًا  ج�صد  الما�صية  الأ�صهر  مدار  وعلى 

الفل�صطيني  الرئي�ش  اأبرزها  ال�صخ�صيات، 

مج�صمات  جانب  اإلى  عرفات،  يا�صر  الراحل 

ومزارعين،  ولن�صاء  فل�صطينيين،  لمعتقلين 

)مغطى  الملثم  ال�صاب  �صخ�صية  و�صهداء، 

الفل�صطيني. للمقاوم  رمزية  في   الوجه( 

»الخطيب«  احترف  عاما   14 مدى  وعلى 

قوله  ح�صب  ووثق  ال�صحفي،  الت�صوير 

التي  بلدته  في  الإ�صرائيلية  النتهاكات 

تنظم  التي  الفل�صطينية  البلدات  اأولى  كانت 

الإ�صرائيلي  الجدار  لمقاومة  اأ�صبوعية  م�صيرة 

وال�صتيطان، م�صيفا: »كل مج�صم يحمل ر�صالة، 

ق�صة  تحكي  مج�صمات  اأ�صنع  اأنني  اأعتقد 

 وحكاية ال�صعب الفل�صطيني للعالم عبر الفن«. 

وللخطيب اأ�صدقاء منهم من اعتقل ومنهم من 

اأ�صيب بجراح وبع�صهم ا�صت�صهد، يقول: »وثقت 

بعد�صة  والنتهاكات  الأ�صبوعية  الم�صيرات 

اأوثق  واليوم  عاما،   14 مدار  على  الكاميرا 

المج�صمات«.  اأخرى، عبر  النتهاكات بطريقة 

تج�صد  المعدنية  »المج�صمات  اأن  اإلى  واأ�صار 

لدى  ا�صتح�صانًا  ولقت  خا�صة،  وقائع 

عانت  الفل�صطينيين  كل  »كما  وقال  الجمهور«. 

الإ�صرائيلي،  والجدار  الحتالل  من  بلدتي 

المج�صمات«. هذه  على  تاأثير   ولالحتالل 

مكبل،  فل�صطيني  لمعتقل  بيده مج�صما  يم�صك 

العينين، وقال »من منا لم يمر بهذه  مع�صوم 

�صاعتين  نحو  الخطيب  الحالة؟«.ويم�صي 

اإن  يقول  مج�صماته،  على  العمل  في  يوميا 

بح�صب  ليكتمل،  ال�صهر  نحو  يحتاج  »بع�صها 

تدوير  »اأعيد  وتابع:  المج�صم«.  وحجم  طبيعة 

الأ�صالك، اأح�صل عليها من ال�صكان والبلدات 

�صالحيتها  وعدم  ا�صتخدامها  بعد  المجاورة، 

ي�صتخدم  ول  قبلهم«.  من  لال�صتخدام 

»قاطع  ك  ب�صيطة  اأدوات  �صوى  عمله  في 

�صخ�صي،  جهد  عمله  اإن  ويقول  اأ�صالك«. 

فل�صطينية. موؤ�ص�صات  من  دعم  اأي  يتلق   لم 

لعر�ش  معر�ش  افتتاح  »الخطيب«  وينوي 

مج�صماته قريبا، ورف�ش الم�صاركة في عر�ش 

مج�صماته،  لعر�ش  اإ�صرائيلية  موؤ�ص�صة  من 

مج�صمات  ي�صنع  اأن  ويطمح  قوله،   ح�صب 

وال�صوارع  الميادين  في  لن�صبها  كبيرة 

جهد  اإلى  يحتاج  ذلك  لكن  الفل�صطينية، 

الخطيب،  بح�صب  كبيرة،  مادية  واإمكانيات 

منها  »لكل  قائال:  اأعماله،  من  اأي  بيع  راف�صا 

ق�صة، باتت جزءا مني ل يمكن بيعها«، ويروج 

التوا�صل  مواقع  عبر  لمنتجاته  »الخطيب« 

من  دعم  ر�صائل  تلقى  اإنه  ويقول  الجتماعي. 

اأجانب. ومت�صامنين  وعرب،   فل�صطينيين 

من  األعابه  ي�صنع  الخطيب  كان  �صغره  وفي 

»كنا  م�صيفا:  المعدنية،  والقطع  الأ�صالك 

من  األعابنا  ون�صنع  الحارات  في  نلهو  اأطفاًل 

اأذكر  والأ�صالك.  والأخ�صاب  المعدنية  القطع 

في �صغري اأنني �صنعت عربة من الأ�صالك«.

المصدر: األناضول
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فاإن مدينة »�صتون تاون« عا�صمة الجزيرة التي 

على  تحتوي  تنزانيا،  في  ذاتي  بحكم  تتمتع 

هند�صة معمارية فريدة تمزج بين الح�صارات 

الإفريقية والهندية والعربية.

ت�صبه �صوارع واأزقة »�صتون تاون«، المدرجة على 

المتاهات  لليون�صكو،  العالمي  التراث  قائمة 

اأبوابها  وتقاطعها، كما تجذب  ت�صابكها  ب�صبب 

اهتمام  مميزة،  نقو�صا  تحمل  التي  الخ�صبية 

زوار المكان.

المنقو�صة  الخ�صبية  الأبواب  �صناعة  تقترن 

والمزينة با�صم زنجبار، حتى باتت تلك الأبواب 

عالمة فارقة من حيث الجودة في جميع اأنحاء 

�صرق اإفريقيا.

انت�صارا  و�صهدت  ال�صناعة،  هذه  �صيت  ذاع 

الأبواب  تلك  فزينت  المنطقة،  م�صتوى  على 

وتنزانيا  واإثيوبيا  كينيا  في  المي�صورين  منازل 

وموزمبيق، والعديد من بلدان العالم.

كما تعد اأبواب زنجبار المنقو�صة بعناية، رمزا 

وت�صكل  اإفريقيا،  �صرق  في  ال�صواحلية  للثقافة 

محط جذب لل�صياح، ف�صال عن قيمتها الفنية 

والهند�صية.

أبواب زنجبار
 رمز لثقافة شرق إفريقيا

تثير الأبواب الخ�سبية الم�سنوعة في جزيرة زنجبار بجمهورية تنزانيا 

التحادية اهتمام الزوار لما تتمتع به من اأعمال فنية ونقو�ش مميزة.

ال�سرقي  ال�ساحل  ناحية  من  الهندي  المحيط  على  زنجبار  جزيرة  تطل 

حدائق  بف�سل  العالم،  في  لل�سياحة  مهم  مركز  اإلى  وتحولت  لإفريقيا، 

البهارات وثقافة العي�ش الفريدة التي تتمتع بها، والجمال الطبيعي الذي 

يجذب ماليين ال�سياح كل عام.

مر�صدة  تعمل  التي  مالك،  �صعيدة  وقالت 

اإن  زنجبار«،  اأوف  »كولورز  �صركة  في  �صياحية 

هناك نوعين من الأبواب التي �صهدت انت�صارا 

وا�صعا في �صرقي اإفريقيا، وتتمتع هذه الأبواب 

وتزيينها  ت�صنيعها  يجري  عالية،  فنية  بقيمة 

على اأيدي حرفيين وفنانين محليين.

تحوي عددا  كانت  زنجبار  اأن  مالك،  واأ�صارت 

تاريخية  قيمة  تمتلك  التي  الأبواب  من  كبيرا 

الأنواع  هذه  اأعداد  اأن  اإل  قدمها،  ب�صبب 

على  ال�صياح  اإقبال  ب�صبب  دائم  تناق�ش  في 

�صرائها.

التي  الأبواب  من  النوعين  اأحد  اأن  وو�صحت 

تحمل قيمة فنية، يعرف با�صم الأبواب الهندية 

اأو اأبواب الغوجاراتية، وتمتاز بحجمها ال�صغير 

وكونها قابلة للطي.

في  ي�صاهد  الأبواب  من  النوع  هذا  اأن  ولفتت 

رجال  يعي�ش  حيث  المزدحمة  الأ�صواق  �صوارع 

اأن عليها مطرقة  اإلى  الهنود، م�صيرة  الأعمال 

م�صنوعة من النحا�ش.

اأبواب  اإلى  اأ�صافوا  الهنود  اأن  مالك  وذكرت 

زنجبار مقاب�ش م�صنوعة من النحا�ش، كانت 

في  الأبواب  ك�صر  من  الفيلة  لمنع  ت�صتخدم 

الهند.

واأفادت باأنه رغم عدم وجود فيلة في زنجبار، 

ت�صتخدم  لزالت  النحا�صية  المقاب�ش  اأن  اإل 

للديكور واإظهار ثروة المالك.

وبّينت اأن العمانيين حكموا زنجبار مدة طويلة، 

الأبواب  با�صم  يعرف  خا�صا  نوعا  و�صمموا 

ب�صكل  م�صتطيلة  بكونها  تمتاز  واأنها  العربية، 

عام، ولديها اإطارات منحوتة ومزينة.

الأبواب  من  النوع  هذا  تزيين  يجري  وتابعت: 

تكون  الكتابات  معظم  عربية،  بن�صو�ش  عادة 

من  اآيات  اأو  الرحيم«،  الرحمن  اهلل  »ب�صم 

القراآن الكريم، وفي بع�ش الأحيان يكون ا�صم 

المقيم اأي�صا منحوتا على الباب.

واأردفت مالك: بالنظر اإلى الجانب ال�صفلي من 

الأعمدة الجانبية، يمكن اإجراء تقدير تقريبي 

لعمر الباب.

ي�صبه  رمز  لها  الأبواب  اأقدم  اأن  واأ�صارت 

تدريجيا  تحول  الرمز  هذا  واأن  ال�صمكة، 

تمت  التي  الأبواب  في  الأنانا�ش  فاكهة  اإلى 

لحقا. �صناعتها 

و�صع  يف�صلون  المالك  بع�ش  اأن  مالك  ولفتت 

لوجود  الحديدية،  ال�صال�صل  اإلى  ترمز  نقو�ش 

تمنع  ال�صال�صل  باأن  الجزيرة  ي�صود  اعتقاد 

الأرواح ال�صريرة من دخول المنزل.

واأ�صافت قائلة: الزخارف والأ�صكال الموجودة 

على الباب، تخبر الزوار بالمكانة الجتماعية 

ل�صاحبه وقدراته المادية، فيما تو�صح الأزهار 

الذين  الأ�صخا�ش  عدد  الباب  اأعلى  المنحوتة 

يعي�صون في المنزل.

كما اأ�صارت مالك، اإلى اأن العديد من المنازل 

ت�صتخدم  التاريخية،  الخ�صبية  الأبواب  ذات 

الآن مزارات �صياحية وفنادق ومطاعم.

المصدر: األناضول
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المرآة المهشّمة ..
 لوحات ترصد ضياع الهوية    

تتميز اأعمال الفنان الت�سكيلي ال�سوري ب�سر قو�سجي بالدمج بين الفنون 

ومعّقدة  مرّكبة  لوحات  بذلك  مقدمًا  الجرافيكي،  والت�سميم  الجميلة 

ومعا�سرة وجديدة في وقت واحد. 

وتحتوي لوحاته في معر�صه الذي يحمل عنوان 

المتراكبة  الطبقات  من  عدد  على  »م�صهد«، 

اإلى  اأحيانًا  الفنان  ويعمد  بع�صًا،  بع�صها  فوق 

م�صتعينًا  اأعماله  �صطوح  فوق  رتو�ش  و�صع 

والخطوط  الكال�صيكي،  العربي  بالخط 

الدم�صقية،  المعمارية  للتفا�صيل  العري�صة 

بجماليات  تذّكر  التي  المزرك�صة  واللوحات 

العمارة العربية منذ القدم.

التكثيف  ا�صتخدام  على  قو�صجي  ويحر�ش 

اللوحة  مق�صمًا  اأعماله،  تنفيذ  في  اللوني 

بحيث  واأثالم  واأق�صام  خطوط  اإلى  الواحدة 

يعتقد المتلقي اأّن اأحدهم قام بتخريب اللوحة 

اللوحات  تلك  بخا�صة  �صظايا،  اإلى  وتحويلها 

التي ا�صتلهمها الفنان من المباني التي تعك�ش 

ذكرياته عن �صوريا.

الب�صرية  الروؤية  ت�صويه  اإلى  الفنان  يعمد  كما 

جاعاًل  تجريدي،  اأ�صلوب  عبر  النمطية 

مراآة  حطام  اأمام  يقف  كاأنه  ي�صعر  الم�صاهد 

معينة  روؤية  تمنحه  فيها  �صظية  كل  مه�صمة، 

وت�صورًا محددًا.

وي�صور الفنان في عدد من لوحاته المعرو�صة 

اإن�صانية  وجوهًا  فينان،  وادي  جاليري  في 

من  �صبكة  اإليه  ترمز  الذي  للت�صويه  تعر�صت 

دون  يحول  الذي  الأمر  والأثالم،  ال�صقوق 

التعرف على هوية الوجه في ال�صورة.

جمالية  على  الفنان  اعتماد  اللوحات  وُتظهر 

لإن�صاء  الظلية  وال�صور  والظالل  النعكا�صات 

اإلى  يرمز  بما  موؤقتة،  و�صور  طبيعية  مناظر 

التدمير الذي اأ�صاب الأر�ش ال�صورية، ويحاول 

مفهوم  ت�صكيل  اإعادة  ذلك  خالل  من  الفنان 

التي  ذكرياته  م�صتخدمًا  هويته  عن  وا�صح 

قريبة  وجوه  ومع  ومنزله،  حارته،  في  عا�صها 

منه.

اأن قو�صجي من مواليد دم�صق  الجدير بالذكر 

في  الماج�صتير  �صهادة  يحمل   ،1983 عام 

له  اأقيم  دم�صق،  جامعة  من  الجميلة  الفنون 

التطبيقية  للعلوم  »اأنهالت«  معر�ش في جامعة 

في  »تاأمالت«  بعنوان  ومعر�ش  األمانيا،  في 

مونتريال بكندا.
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لمحبي اأفالم الرعب والغمو�ش يقدم المخرج »نيكول�ش بييز« هذا الفيلم 

من  كل  يهلك  انتقامي  �صبح  قبل  من  ملعون  منزل  في  اأحداثه  تدور  الذي 

راي�صبورغ،  واأندريا  بيتي غيلفين،  بموت عنيف. من بطولة:  المنزل  يدخل 

ولين �صاي.

الفن ال�سابع
إعداد: أنوار البلوشية

بطولة  من  كوميدي  فيلم 

وروز  حايك«  »�صلمى  النجمة 

تدور  هادي�ش.  وتيفاني  بايرن، 

لهما  �صديقتين  حول  الأحداث 

تقرران  تماما،  مختلفة  ُمثل 

معا،  تجميل  �صركة  تاأ�صي�ش 

بينما  عملية،  منهما  واحدة 

ثروتها  تك�صب  اأن  تريد  الأخرى 

الرفاهية.  حياة  اأ�صلوب  وتعي�ش 

للمخرج: ميغول اأرتيتا. 

جمع المخرج »ويليام يوبانك« في هذه الدراما بين الأك�صن والرعب. حيث 

للو�صول  المياه  الباحثين يعملون في مجال  تدور الأحداث حول طاقم من 

اإلى الأمان بعد اأن دمر الزلزال مختبرهم الجوفي. من بطولة: كري�صتين 

�صتيوارت، وتي جي ميلور، وجي�صيكا هينويك.

فيلم كوميدي عائلي، يجد اأحد عمالء ال�صي اآي اإيه المت�صلب نف�صه تحت 

اإر�صاله �صريا ل�صتطالع  اأن تم  9 �صنوات، بعد  رحمة طفلة تبلغ من العمر 

اأ�صرتها. للمخرج: بيتر �صيغال، وبطولة: ديف بوتي�صتا، وكري�صتين �صت�صال، 

وكين جيونغ.

فيلم درامي تدور اأحداثه حول رجل محكوم عليه �صابقا ويعمل �صريا حتى 

يح�صل على حكم ب�صجنه مرة اأخرى من اأجل الت�صلل اإلى الأ�صرار في �صجن 

اأرما�ش،  دي  اآنا  وبطولة:  اإ�صتيفانو،  دي  اأندريا  للمخرج:  الحرا�صة.  �صديد 

وجويل كيننامان، وروزاموند بايك.

My Spy )جاسوسي(The Grudge )الحقد(

 The Informer )المخبر(

على ال�سا�سة

 Like a Boss »مثل الرئيس«

Underwater )تحت الماء(
Bad Boys for Life )أوالد سيئون للحياة(

هذه  الفالح،  وبالل  العربي  عادل  المخرجان:  يقدم  الكوميديا  لمحبي 

ويل  النجم  بطولة:  من  الم�صحكة،  والمواقف  بالأك�صن  المليئة  الدراما 

يعدهم  عندما  اأخرى  مرة  الثنان  يتحد  حيث  لورين�ش،  ومارتن  �صميث 

مرتزق األباني باأن يمنحهم مكافاأة كبيرة حتى يجدوا قاتل �صقيقه. 

لمحبي اأفالم الرعب يقدم المخرج: 

الدراما  هذه  فيالل  �صيفيرين 

حول  اأحداثها  تدور  التي  المرعبة 

مع  ثلجية  منطقة  نحو  تتجه  امراأة 

خطيبها وابنيه، حيث تبداأ الأحداث 

عالقتهم.  فتور  خ�صم  في  المخيفة 

وريت�صارد  كيو،  رايلي  بطولة:  من 

اأرميتاج، واألي�صيا �صيلفر�صتون.

فيلم كوميدي عائلي، حيث يكت�صف الطبيب »دوليلتل« اأنه ي�صتطيع التحدث 

مع الحيوانات. من بطولة النجم روبرت داوني، واإخراج: �صتيفن جاغان.

 دراما حربية للمخرج: تود روبن�صون، تحكي ق�صة الطيار ويليام بيت�صبارغر 

جونيور الذي يح�صل على اأعلى و�صام ع�صكري في البالد بعد مرور 34 عاما 

وبرادلي  �صتان،  و�صيبا�صتيان  جاك�صون،  �صامويل  بطولة:  من  وفاته.  على 

ويتفورد. 

فيلم درامي تدور اأحداثه حول فتاة مراهقة تبداأ في ال�صك اأن والدتها تخبئ 

�صرا مظلما عنها. للمخرج: اأني�ش �صاغانتي، وبطولة: �صارا يول�صون، وبات 

هيلي، واإيريك اأثافال. 

وبطولة:  �صيغي�صموندي،  فلوريا  للمخرج:  والرعب،  بالغمو�ش  مليئة  دراما 

رواية  عن  مقتب�ش  برين�ش.  وبروكلين  وولفهارد،  وفين  دافيز،  ماكينزي 

الرجل  حول  الق�صة  وتدور  الم�صمار«،  »منعطف  بعنوان  جيم�ش«  »هنري 

الذي ي�صبح م�صوؤول عن اأبناء اأخيه الثنين بعد وفاة والديهما. 

 The Voyage of Doctor Dolittle
)رحلة الطبيب دوليتل(

The Last Full Measure )آخر مهمة مكتملة(

Run )ركض(

The Turning )الدوران(

The Lodge )المأوى(

فيلم الأك�صن من بطولة ماثيو ماكهوني، الذي يلعب فيه دور تاجر ممنوعات 

بريطاني يحاول بيع امبراطوريته المربحة ل�صاللة من اأ�صحاب المليارات 

في اأوكالهوما، للمخرج: غاي ريت�صي.  

The Gentlemen )السادة األفاضل(
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ي�صهد متحف بيت الغ�صام زيارات يومية للمدار�ش 

بال�صافة  والخا�صة  الحكومية  فئاتها  بمختلف 

جولة  المتحف  يقدم  حيث   ، الطفال  ريا�ش  الى 

من  يتم  المتحف  ارجاء  مختلف  في  تاريخية 

العمارة  في  العمانية  الهند�صة  ابراز  خاللها 

الطينية وكذلك المقتنيات والثاث الم�صتخدم في 

تجهيز هذه المباني.

ويطرح المر�صدون ال�صياحيون بالمتحف جملًة من 

100

فيلم الأك�صن للمخرج: اآي اآر. موروغادو�ش، وبطولة النجم راجني كانت. 

من  مجموعة  ق�صية  لحل  ياأتي  �صرطة  �صابط  حول  الأحداث  تدور  حيث 

جرائم القتل.

هذه  في  ديفغان  واأجاي  خان  علي  �صيف  النجمان  مرة،  لأول  يجتمع  ثنائي 

الدراما الملحمية المقتب�صة عن حياة »تاناجي مالو�صاري«، وهو قائد ع�صكري 

في »مهارا�صتريان ماراثي« من القرن ال�صابع ع�صر. للمخرج: اأوم راوت. 

اإن�صانية  ق�صة  يحكي  ا�صتثنائي  دور  في  بادوكون،  ديبيكا  دائما  المبدعة   

لروح ل تقهر، حول الفتاة »ت�صوباك« التي تعر�صت لهجوم حم�صي، تنا�صل 

بين المحاكمات ال�صائكة لنيل حقها وال�صفاء الج�صدي والروحي. للمخرجة: 

ميغنا غولزار. 

الدراما  هذه  في  رانوت«،  »كانغانا  ال�صعبة  الأدوار  في  دائما  المبدعة 

الوطني،  الم�صتوى  على  »الكابادي«  ريا�صة  لعبة  حياة  من  الم�صتوحاة 

تحكي الأحداث عن انت�صاراتها و�صراعها للتغلب على ال�صور النمطية في 

المجتمع، ويو�صح مدى اأهمية حب ودعم العائلة من اأجل الو�صول للنجاح. 

للمخرج: اأ�صويني تيواري.

الدراما  هذه  ميهتا  هان�صال  المخرج:  يقدم  الكوميديا  اأفالم  لمحبي 

الم�صحكة من بطولة النجم ال�صاعد »راجكومار راو«، حيث تدور الأحداث 

في بلدة �صغيرة من ولية »اأوتار برادي�ش«. 

األفالم الهندية الجديدة

Darbar

Tanhaji – The Unsung Warrior

Street Dancer 3D 

Panga

Turram Khan

 فيلم درامي يحكي ق�صة حياة راق�صات ال�صوارع، للمخرج: ريمو دي�صوزا، 

وبطولة النجمتين ال�صاعدان: �صرادها كابور، وفارون داوان.

Chhapaak

الّسيرُ على األقداِم 
عبر »مندوس عمان«

»طبيب األسنان« خالد عبدالملك.. 
عاشق جبال عمان وأوديتها

شاهدٌ حيٌّ على عظمة اإلنسان، 
وقّوة إرادته

102108116

ت�صتعد ال�صركة العمانية للتنمية ال�صياحية »عمران« 

ن�صختها  في  ال�صتاء«  »مدينة  فعاليات  لإطالق 

2020م،  للعام  الجاري  يناير  من   16 في  الثالثة 

ال�صهر  نف�ش  من   25 اإلى  القرية  فعاليات  وت�صتمر 

والتي تقام في مركز عمان للموؤتمرات والمعار�ش. 

وتاأتي فعاليات القرية بعدد من الأن�صطة المتنوعة 

ركن  ال�صتاء  قرية  وت�صمل  ال�صتاء.  بف�صل  محتفية 

�صواطيء م�صقط على  الأ�صر على  تتوافد ع�صرات 

من  متاأخرة  �صاعة  واإلى  اليوم،  �صاعات  امتداد 

مع  خا�صة  الطق�ش،  بجمال  لال�صتمتاع  الم�صاء 

ال�صباح،  من  الأولى  ال�صاعات  في  البحر،  جمال 

ال�صواطيء  هذه  �صهدت  فيما  الغروب،  �صاعات  اأو 

حركة �صياحية كبيرة خالل اإجازات نهاية الأ�صبوع.

فترات  خالل  مالئما  مناخا  العائالت  ووجدت 

ال�صلطنة  عرفتها  التي  الجوية  المنخف�صات 

لتناول  ال�صاطيء  على  للبقاء  الما�صية  الأ�صابيع 

على  الأطعمة  ح�صور  لفتا  وكان  الغداء،  وجبات 

واي�صا من  المتعارف عليه محليا،  تنوعها، ح�صب 

القرية الثلجية    في مسقط منتصف يناير
الماأكولت من مطاعم ومقاهي، وال�صوق المو�صمي، 

وركن لالألعاب الترفيهية الممتعة لالأطفال، وعددا 

من المنتجات التي تقدمها �صركات عمانية �صغيرة 

من  تجعل  التي  الأن�صطة  من  وغيرها  ومتو�صطة، 

لجميع  الم�صوقة  بالتجارب  مميزا  عالما  القرية 

هذه  انطالق  اأن  بالذكر  الجدير  العائلة.  اأفراد 

الفعالية جاء في 14 من دي�صمبر 2017م. 

الجابة  في  الطالب  وي�صترك  التاريخية  الأ�صئلة 

عليها تتعلق بمكونات البناء الطيني وطريقة اإنتاج 

ال�صاروج والطوب المحلي مرورًا بالدوات الخرى 

كاأخ�صاب الكندل التي ت�صتخدم في ت�صييد الأ�صقف 

وكذلك الأبواب والنوافذ .

  ويمكن للطالب ممار�صة الن�صطة المدر�صية في 

الثقافية  والم�صابقات  كالإن�صاد  المتحف  قاعة 

وغيرها من الن�صطة.

عشرات المدارس  تزور متحف بيت الغشام شهريا

الجن�صيات العديدة المقيمة في ال�صلطنة. وعملت 

بلدية م�صقط على اإ�صافة عدد من التح�صينات على 

دورات  من  مجموعة  باإن�صاء  الخدمات،  م�صتوى 

الخدمة  على  المعتمد  تجربة  بعد  الثابتة  المياه 

الذاتية منها اإلكترونيا، واأوجدت �صناديق للنفايات 

اإلى  النفايات  تق�صيم  تعتمد على  باأ�صكال ع�صرية 

وغيره،  البال�صتيك  من  نوعيتها،  ح�صب  م�صتويات 

بقاء  على  ت�صاعد  جميلة  اإر�صادية  لوحات  واأي�صا 

تحديد  مع  نظيفة،  والمتنزهات  ال�صواطيء 

كال�صوي  منعه  تم  ما  يخالف  لمن  مالية  غرامات 

على الأع�صاب ورمي المخلفات وغيرها.

السياحي

اعتدال الطقس يفتح شواطيء مسقط للسياحة
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معجب بجمال »قاشع« وسحر »طيق«

»طبيب األسنان« خالد عبدالملك.. 
عاشق جبال عمان وأوديتها

هو طبيب الأ�سنان، جاء اإلى عمان منذ ما يقارب ربع قرن من الزمان، لكنه لم يدر 

بخلده اأن يع�سق المكان، فت�سبح الطبيعة مالذه كلما وجد اإلى ذلك دربا، ياأخذه اإلى 

الجبال اأو الأودية، اأو ربما للدخول اإلى اأحد الكهوف التي يراها تحتاج اإلى ترويج 

اأكبر لتكون رافدا �سياحيا مهما.

يرى اأن اأجمل ما في ال�سلطنة اإن�سانها وطبيعتها، هو الدكتور خالد عبد الملك )جّراح 

الأ�سنان والفك(، الإن�سان الهادئ الذي يجذبك اإلى حديثه بلهجته اللبنانية وهي 

الإن�سان  ذلك  فيه  ترى  ولكن  الفرن�سية،  مع  وقليال  الإنجليزية  مع  كثيرا  تتداخل 

العماني حيث يتحدث عن وطن اأحبه ب�سدق، وبقي فيه مقيما ومغامرا، يده�سك باأنه 

ل يمكث في م�سقط خالل اأي اإجازة اأ�سبوعية اأو ر�سمية، بل تراه في اأحد الأودية 

اأو الجبال، وربما في ال�سحراء التي لم تجذبه كثيرا رغم كل جمالها، ولذلك جاء 

كتابه »الأودية في عمان« توثيقا لنحو 12 واديا على امتداد ال�سلطنة.

بدأت بالبحر
يبدو  نعرفها؟..  مما  اأكثر  عمان  يعرف  هل 

يمتلك  ل  الذي  لأغلبنا  بالن�صبة  الحقيقة  اأنها 

ذلك ال�صغف كما هو لدى طبيب الأ�صنان خالد 

اإن�صان  اأنا  الأ�صا�ش  »من  يقول:  عبدالملك، 

قريب من الطبيعة، منذ اأن كنت في لبنان كوني 

مع  )تلقيح(   وعندي  نتجول  دائما  الجبل  من 

الطبيعة«، م�صتعيدا حكايتة الأولى مع الطبيعة 

ال�صلطنة  اإلى  و�صلت  »حين  يقول:  العمانية، 

معرفتي  لعدم  كثيرا  البحر  اإلى  اأذهب  كنت 

بفرن�صيين  التقيت  وبعدها  الجبال،  بت�صلق 

تعلمت على اأيديهم مهارات الت�صلق، وانفتحت 

اأمامي دنيا غير معروفة.. ورهيبة«.

المجاملة  نف�صه �صفة  الدكتور خالد عن  ينفي 

اأن  يرى  ال�صلطنة،  عن  بمحبة  يتحدث  حينما 

يفتحون  م�صالمون،  والنا�ش  مختلف،  »البلد 

بيوتهم للغرباء وي�صاعدونهم، وخالل اأكثر من 

على  �صوته  يرفع  اأحدهم  اأ�صمع  لم  عاما   24

ليعود  �صيء«،  اأهم  هذا  لي  بالن�صبة  الآخر، 

»هذا  فيقول  الممتدة،  الطبيعة  عن  متحدثا 

بلد مثل  اإلى  المتداد هو ما يده�صني« م�صيرا 

فرن�صا فاإنها كبلد، وغيرها من البلدان اأي�صا، 

بحجم  مقارنته  يمكن  واديٍ  فيها  يوجد  »ل 

الأودية في عمان«.

محظوظا  »كنت  خالد:  الدكتور  ي�صيف 

مهارات  اأك�صبوني  الذين  اأولئك  على  بالتعرف 

للطبيعة  الرهيب  التنوع  ذلك  على  التعرف 

بالذهاب  الفرن�صيين  مع  بداأت  عمان،  في 

الأخ�صر  الجبل  اإلى  انتقلنا  ثم  ال�صرقية  اإلى 

ظفار،  محافظة  جبال  اإلى  ثم  �صم�ش،  وجبل 

زرت كل مناطق عمان عدا محافظة م�صندم، 

يتحدث  وفيما  اأ�صمعه«،  ما  رغم  ولالأ�صف 

ال�صعوبات  ينفي  ل  فاإنه  الطبيعة  عن  بمحبة 

التي يواجهها في ريا�صة المغامرات هذه، يرى 

اأنها كثيرة، لكن »حينما يعرف المرء ما يريد، 

ي�صبح  الج�صدية«  للقدرات  بالن�صبة  خا�صة 

اأن تعرف حدود  الأمر ممكنا، ي�صيف: »عليك 

اإذا  مغامرة،  اأي  في  الدخول  قبل  اإمكانياتك 

ل  وما  لها خطورتها،  المغامرة  فاإن  تعرف  لم 

مجموعة  اإلى  وي�صير  ذلك«،  بعد  عقباه  يحمد 

من المواقف التي حدثت فيها �صعوبات دون اأن 

يح�صب لها ح�صابا »لكن الأهم هو كيف تخرج 

المغامرات،  حياة  في  در�ش  اأهم  هذا  منها؟ 

كيف تت�صرف حينما ت�صادفك م�صكلة كبيرة.. 

تعتمد على نف�صك في الأ�صا�ش«.

كبيرة  خبرة  تتطلب  الأودية  اأن  اإلى  ي�صير 

ليعرف  وال�صباحة  الت�صلق  في  ال�صائح  لدى 

ب�صكل  ولكن  تطوراً،  هناك  اأن  يرى  طريقه، 

غير من�صبط، يو�صح: »بع�ش ال�صباب ياأخذون 

ال�صياح اإلى هذه الأماكن دون درا�صة 

زرت جميع محافظات 
عمان عدا مسندم

فرنسيون علّموني تسلّق 
الجبال في السلطنة
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اأن  يمكنهم  هوؤلء  حوادث،  فتقع  خبرة  وبال 

تخ�ص�صية  دورات  اإقامة  خالل  من  يتعلموا 

ل�صياحة  جاذب  كونه  المهم،  الجانب  هذا  في 

كيف  مهمة،  فنية  بجوانب  ومتعلق  المغامرات 

ع�صرين  ولنحو  الأودية  ممرات  دخول  يمكن 

لم  هلل  »الحمد  اأنه  للقول  يعود  اأحيانا«  �صاعة 

يحدث لنا حادث، لكن اإذا وقع حادث علينا اأن 

نكون م�صتعدين، وهذا بديهي اأن يحدث«.

جاهل بالصحراء
لدي  لي�ش  جاهل،  لكني  جميلة،  »ال�صحراء 

الذين  مع  اإليها  اأطلع  لكني  فيها،  خبرة 

خالد  الدكتور  ي�صف  هكذا  يعرفونها« 

عبدالملك ال�صحراء وعالقته معها، ي�صير اإلى 

رمال اآل وهيبة وي�صفها باأنها »رائعة« لكنه لم 

يزر رمال الربع الخالي، ويتحدث عن الكهوف 

العالم،  في  »الوحيد  يعّده  الذي  الجن  مجل�ش 

اإمكانية  ويرى  وخا�صيته«  لحجمه  بالن�صبة 

»تطويره ولكن لي�ش باإدخال م�صاعد كهربائية 

لتكون  الحبال،  عبر  اإليه  الو�صول  يبقى  بل 

المغامرة حقيقية« كما ي�صير اإلى كهف طيق في 

كلم،   1.2 حفرته  قطر  ويمتد  ظفار  محافظة 

رغم ال�صحر الذي فيه لكنه موقع غير م�صتثمر، 

وهناك موقع »هوية نجم« لكنهم غيروا المعالم 

الطبيعية فيها، واأنا حزين لذلك. 

اأنه  اإلى  ي�صرح »جّراح الأ�صنان« جدوله م�صيرا 

يغادر الح�صارة المدنية نهاية كل اأ�صبوع، بعيدا 

عن كل ما له عالقة ببني اآدم، ل عمود كهرباء 

�صيارات ول غيرها.. قا�صدا  ات�صالت ول  ول 

الطبيعة وكائناتها، حتى الأفاعي، يقول: »اأحب 

اأن  اأريد  الأ�صبوع.  نهاية  اأحتاج  لكني  الإن�صان 

م�صطحبا  الب�صرية«،  العوالم  هذه  عن  اأبعد 

عمريهما  كان  اأن  منذ  وابنته،  وولده  زوجته 

ابنته  عمر  و�صل  والآن  ال�صاد�صة،  حدود  في 

اإلى 30 عاما، يقول: »هما حمال الم�صعل اأي�صا 

الجبال  اإلى  و�صيوفهم  اأ�صدقاءهم  وياأخذون 

في  المده�صة  الطبيعة  على  للتعرف  والوديان 

عمان«. 

بين »المناخر« و »قاشع«
بالذهاب  تفكر  اأن  قبل  الأمكنة  عن  تقراأ  هل 

عبدالملك،  خالد  للدكتور  ال�صوؤال  كان  اإليها؟ 

لكن الإجابة بدت مفاجئة، ينفي فعل القراءة، 

لكنه يدر�ش الموقع كثيرا على ال�صورة المتاحة 

اإيرث«،  »جوجل  مثل  ال�صناعية  الأقمار  عبر 

يرى اأن معرفة طول الوادي مهمة، يرى نف�صه 

اأنه في حالة انجذاب كبيرة لالأودية في عمان، 

ولذلك جاءت فكرة اإ�صدار كتابين، الأول عام 

البلد مختلف، والناس 
يفتحون  مسالمون، 

للغرباء بيوتهم 

2008 باللغتين الفرن�صية والإنجليزية، والكتاب 

ا�صتك�صفها  واديا   12 عن   2014 عام  الآخر 

ودخل فيها ودخلنا فيها كاأول مغامرين، يف�صر 

 12 ال  »واخترت  بالقول:  العدد  لهذا  اختياره 

من  م�صتويات  على  لأنها  اأودية  عدة  بين  من 

اأ�صعب  راأيي،  ح�صب  الأجمل  وهي  ال�صعوبة، 

وادي هو وادي حلفين في الجبل الأخ�صر الذي 

يبداأ من قرية المناخر، ويهبط مرورا بالقرب 

)م�صقط/  ال�صريع  الطريق  على  اإزكي  من 

من  جزء  وهو  قا�صع،  وادي  وهناك  نزوى(، 

جدا  جميل  خرو�ش  بني  ووادي  تنوف،  وادي 

اأجملها  من  ال�صرقية  في  طيوي  ووادي  اأي�صا، 

واأ�صعبها«.

»بكل  اأكثر:  بتفا�صيل  الكتاب  عن  يتحدث 

يعد  الكتاوب  الحا�صر«  الوقت  في  �صراحة، 

اأودية عمان والم�صي فيها  المرجع الوحيد عن 

كريا�صة، به تفا�صيل لكل الأ�صياء المطلوبة مثل 

اإحداثيات  التقنية، الحبال، والوقت المطلوب، 

من  خا�صة  نوعية  اإلى  الحاجة  الموقع، 

واإمكانية الإقامة ليال فيه، وتاأتيني  ال�صيارات، 

طلبات كثيرة، واأكثرها عبر النت )بالفي�صبوك 

على �صبيل المثال(، للح�صول على الكتاب، لكن 

الت�صويق بالن�صبة لي �صعب كفرد«. 

الترويج ضعيف
كافيا؟  �صياحيا  لعمان  الترويج  باأن  ت�صعر  هل 

اإمكانيات  عبدالملك:  خالد  الدكتور  يجيب 

توا�صع  بكل  ولكني  هائلة،  ال�صياحية  البلد 

عملت  عاما  ع�صرين  من  اأكثر  ومنذ  و�صراحة 

اأقول  فيها  الطبيعية  المواقع  ا�صتك�صاف  على 

إنها لي�صت فريدة فح�صب بل وحيدة لي�ش مثلها 
ب�صكل  ت�صّوق  ل  اأنها  اأ�صعر  ولكني  الدنيا،  في 

كاف، هذه وجهة نظري المتوا�صعة جدا، وما 

يحزنني اأن هناك مناطق ل يفتر�ش اأن يطالها 

أي  فاإدخال  طبيعية،  محميات  وتبقى  تغيير 

تطوير فيها ي�صيع طبيعتها البكر، يمكن وجود 

خدمات خارجها، قريبة منها، فمثال اإيفر�صت 

الم�صي  عبر  اإل  قمته  اإلى  الو�صول  يمكن  ل 

ال�صلطات  مطالبة  يمكنني  ول  جدا،  الطويل 

بال�صيارة،  هناك  اإلى  طريق  باإيجاد  النيبالية 

واإل  كلمته،  فليقل  والت�صلق  المغامرة  اأراد  من 

فليترك المكان اإن كان اأ�صعف من اأن يبلغ تلك 

الذروة، لي�صت اأنانية ولكن للحفاظ على الإرث 

العظيم التي تمثله مثل تلك الأمكنة«.

التفا�صيل،  من  المزيد  خالد  الدكتور  ي�صع 

ل  والذي  الأخ�صر،  الجبل  على  مثال  ي�صرب 

يقول عن طبيعته رائعة، »بل اأكثر من رائعة«، 

عليك أن تعرف حدود 
إمكانياتك قبل الدخول 

في أي مغامرة
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ي�صير اإلى اأن به اأودية وليكون من�صفا اأكثر »من 

خبرة،  عن  متحدثا  العالم«  في  الأودية  اأجمل 

الفرن�صيين  خا�صة  اأجانب  مع  يتعامل  وكونه 

بعمله  ينّوه  كما  الودية،  في  خبراء  بينهم 

فرن�صا  من  القادمين  ال�صياح  ا�صتقبال  في 

الخبراء  »اأحد  ي�صيف:  الأودية،  وتجوالهم في 

الكتاب  ا�صترى  عمان  زار  حينما  الفرن�صيين 

الذي اأ�صدرته، وراأى وادي قا�صع فقال إن هذا 

اأودية  زار  وهو  العالم،  في  الأودية  اأجمل  من 

كثيرة في �صائر اأرجاء الكرة الأر�صية«.

بالقول:  نظره  وجهة  خالد  الدكتور  ي�صرح 

في  وا�صتراحات  بيوتا  تبني  اأن  �صروريا  »لي�ش 

الجبل الأخ�صر مع الأخذ في الح�صبان التكلفة 

اأن  الكبيرة للبناء وتو�صيل المياه، ولكن يمكن 

يكون البناء في اأ�صفله، ويمكن لزواره ال�صعود 

المواطن«،  منها  ي�صتفيد  �صياحية  ب�صيارات 

قبل  زارها  التي  العبريين،  م�صفاة  اأن  ويرى 

جدا  جميل  نموذج  قريبا،  وزارها  عاما   24

اإلى  وي�صير  القديمة،  البيوت  تطوير  كيفية  في 

العائلة  بيت  طور  الذي  العبري  اأحمد  تجربة 

هذه  في  الأجانب  ي�صتقبل  و�صار  القديم، 

القرية الرائعة، والطعام من الأكالت التقليدية 

العمانية، وهكذا ا�صتفادت القرية والأهالي من 

م�صروع قريب منهم.

لغة التواصل في الجبل
اأفكاره  عبدالملك  خالد  الدكتور  ي�صتجمع 

التي  والأفكار  ال�صياحة،  معوقات  عن  للحديث 

حول  حوارية  اإلى  ي�صير  للتطوير،  يطرحها 

طاولة م�صتديرة دعي للحديث فيها، اقترح اأن 

لتعليم  �صغير  معهد  الأخ�صر  الجبل  في  يقام 

وغيرهم،  ال�صباب  »ليمّكن  الإنجليزية  اللغة 

التوا�صل  من  ال�صياحي،  الجانب  في  العاملين 

مع ال�صياح باعتبار اأن الإنجليزية عالمية، وهو 

المحلي  المجتمع  على  بالفائدة  يعود  م�صروع 

اأي�صا.. يتعلمون مجانا، ولو المحادثة العادية، 

الأودية  اإلى  الزوار  اأخذ  من  يمّكنهم  بما 

والقرى المهجورة، وتطويرها بتنظيفها ولي�ش 

بوجود  اأخرى  اإدخال حيوية  ويمكن  بتعميرها، 

طبخ  القرى،  تلك  في  �صغيرة  اأهلية  مطاعم 

عماني اأو م�صاكيك، بما يحقق عائدا مهما في 

تلك الأماكن الرائعة، ويك�صبها حيوية اأكثر«.

يجيب  متحقق؟  ك�صعار  تثري«  »ال�صياحة  هل 

يكفي،  ل  عمله  تم  ما  باأن  خالد  الدكتور 

فالقدرات هائلة، لكن تحتاج اإلى �صيا�صة عامة 

لتطوير الأمكنة كل على حدة بما يحافظ على 

كما  منها  الأهالي  وي�صتفيد  الخا�ش،  طابعها 

ت�صتفيد ال�صركات ال�صياحية.

أهم درس: الصعوبات 
واردة ولكن األهم كيف 

تخرج منها

أفالم وثائقية
خالد  الدكتور  ي�صير  »ال�صياحية«  جهوده  وعن 

الإعالم  وزارة  مع  تعاون  اأنه  اإلى  عبدالملك 

عنوان«  للمغامرة  »عمان  بعنوان  فيلم  لإنتاج 

في  الم�صارك  ال�صلطنة  جناح  في  عر�ش 

مار�ش  في  بباري�ش  الدولي  الكتاب  معر�ش 

اأن  �صرف  لي  »كان  يقول:  الحالي،  العام  من 

يعر�ش ويجد تلك الإ�صادة واأن اأكون �صمن وفد 

ال�صلطنة« ي�صيف: »هناك فيلم وثائقي تعاونت 

فيه مع نجم قناة ال »بي بي �صي« �صتيف باك 

العالم ويعد  بلدان  الكثير من  الذي زار  �صول، 

واحداً من اأهم المغامرين الإنجليز، وكان لديه 

وكان  عمان،  عن  راآه  بما  جدا  كبير  اإعجاب 

يدخلوا  اأن  الفيلم  لت�صوير  الأ�صا�صي  �صرطه 

فنزلنا  اأنا،  حتى  اأحد  ي�صله  لم  جديدا  واديا 

في  ذلك  وكان  اأحد،  يدخله  لم  جديدا  واديا 

وثائقيا جميال  فيلما  واأنتجوا  الأخ�صر،  الجبل 

من  وغيرها  �صي،  بي  بي  قناة  على  عر�ش 

القنوات الف�صائية العالمية«.
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عبر ُمفترُق ُطرٍق جبلي بين قرى محافظتين للوصول إلى »الحبنة«

الّسيرُ على األقداِم 
عبر »مندوس عمان«

ُيعّد وادي ال�صحتن اأحد الأودية ال�صهيرة بولية 

الر�صتاق، به عدد كبير من القرى والتجمعات 

وف�صح  والخ�صراء  الطباقة  منها:  ال�صكانية 

والغور  والظاهر  وعمق  والحويجر  والطويان 

والنيد  والهويب  القيلين  وظهرة  والفراعة 

وي�صب ووجمة والودايم وغيرها الكثير. يزرع 

المثمرة  والأ�صجار  المحا�صيل  الوادي  �صكان 

اإ�صافة  متنوعة  برية  ونباتات  اأ�صجار  وبجباله 

العربي  كالوعل  البرية  الحياة  من  للكثير 

الأ�صواق  يغذي  الوادي  كان  وغيرها.  والو�صق 

المحلية القريبة باأ�صناف �صتى من الفواكه 

َمَشى إليها:
 سامي بن خلفان البحري

الو�سول  ال�ساق حتى  والطريق  الحبنة  الحديث عن عين  قبل 

اأو وادي ال�سحتن  لها، نعّرج قليال للحديث حول مندو�ش عمان 

فهو المدخل الرئي�ش لمن اأحب هواية الم�سي و�سعود الجبال 

والت�سلق اأحيانا كما يعرفه البع�ش ب )الهايكنج(. 
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المختلفة؛  الزراعية  والمنتوجات  والأعالف 

لذلك �ُصّمي )مندو�ش عمان(.

اأحدث  من  المعبد  الجديد  الطريق  يعتبر 

الطرق وفق موا�صفاته العالمية ويخدم الأهالي 

وذلك  و�صهولة  ي�صر  بكل  وال�صياح  والتجار 

ولية  من  للقادمين  اإليه  الموؤدي  الدوار  من 

من  القادمين  اأو  ال�صرق،  جهة  من  الر�صتاق 

ولية عبري من جهة الغرب. كما تربط وادي 

ال�صحتن طرق ترابية واأخرى جبلية كتلك التي 

ت�صل �صرقا اإلى وادي بني عوف بولية الر�صتاق 

العوابي؛  بولية  خرو�ش  بني  وادي  اإلى  ثم 

جبل  م�صارف  على  ال�صحتن  وادي  ويقبع 

�صم�ش. ويحظى الوادي بكافة مقومات الحياة 

الحديثة من تعليم و�صحة وطرق وكهرباء وماء 

وات�صالت وغيرها. ويعد مو�صم نزول الأمطار 

ال�صعاب  �صاللت  نزول  حيث  لل�صياح  متنف�صا 

من الجبال المال�صقة للطريق الجديد.

من النيد إلى المسطاح
بداية  معلنة  خيوَطها  ال�صم�ُش  اأر�صلت  عندما 

ع�صر  كان  اأكتوبر،  �صهر  في  جديد  يوم 

و�صيء  الدفء  بين  امتزاٌج  به  الخمي�ش مميزا 

ال�صحب  من  قطع  مع  الخفيفة  الرطوبة  من 

الممزوجة  المطر  ر�صات  ترافقها  الركامية 

باأ�صوات الرعد - فنحن في المرحلة النتقالية 

العربية  الجزيرة  في  الخريفي  والعتدال 

ُت�صعد  جّذابة  رائحٌة  نوَفنا 
ُ
اأ تداعب  وبداأت   –

بال�صفاء  المو�صوم  العليل  بن�صيمها  النف�َش 

المطر  قطراُت  تالم�ش  فعندما  والنقاء؛ 

البرية  والنباتات  الجبلية  الأ�صجار  اأغ�صاَن 

تر�صل َعَبقا ل مثيل له.

الوادعة  النيد(  )قرية  في  �صياراتنا  اأوقفنا 

لنحمل  ال�صرقية،  الجهة  من  الجبل  اأ�صفل 

يمينا  تراوح  واأعيننا  ظهورنا  فوق  الحقائب 

�صيئا  �صعودا  )الجعاز(  طريق  في  و�صمال 

ال�صوق  يحملنا  )ال�صواغي(  طريق  ثم  ف�صيئا 

�صالم  يتبادل  الحبنة(.  )عين  اإلى  للو�صول 

العبري  �صيف  بن  ومحمد  الهطالي  محمد  بن 

وعين  ال�صحتن  وادي  حول  الحديث  اأطراف 

الحبنة، وي�صاركهم عبداهلل بن خلفان العبري 

وداوؤود بن �صليمان العبري حول الم�صار الجبلي 

منا،  واأ�صفل  وغربا  �صرقا  نراها  التي  والقرى 

ال�صخرية  التكوينات  بين  العلياء  ونحن نرقب 

  عيٌن جارية ومورد دائم 
وعذب للبشر والشجر 

والحيوانات البرّية والطير.

عابرين  المتنوعة  والنباتات  البرية  والأ�صجار 

م�صاقط ال�صعاب والأودية ال�صحيقة.

م�صتل  وادي  من  اله�صامي  نا�صر  بن  �صعيد 

البداية  منذ  يرافقنا  المعاول  وادي  بولية 

بها  يمر  التي  المواقف  من  بع�صًا  لنا  ويحكي 

اأثناء تجواله الجبلي في قمم جبال وادي م�صتل 

بولية وادي المعاول؛ نعم فاأبو نايف هو الآخر 

وحا�صرها  ما�صيها  الجبال  واقع  عاي�ش  قد 

اأدرى ب�صعابها«،  »اأهل مكة  ويحفظ طرقها ف 

الأ�صجار  حول  المعلومات  من  الكثير  لديه 

�صالم  وكذلك  البرية،  والنباتات  والأزهار 

العبري  وعبداهلل  العبري  ومحمد  الهطالي 

وهام  الجبال  ع�صق  ممن  فهم  العبري  وداوؤود 

بحبها.

وبع�ش  والروايات  الق�ص�ش  ب�صرد  يبداأ 

اأهمية  حول  والناجعة  الواقعية  التجارب 

والأ�صجار  البرية  النباتات  من  العديد  وفوائد 

اأثناء  عمان،  جبال  بها  تزخر  التي  المتنوعة 

اأو  ع�صبة  على  نمر  فعندما  الجبلي  م�صارنا 

�صورة  لها  نلتقط  برهة  نقف  زهرة  اأو  �صجرة 

ونعرف بع�صا من ا�صتعمالتها، ومنها العلعالن 

والعتم والبوت وال�صح�ش والتين البري والزام 

ي�صقيها  الكثير،  وغيرها  والنمت  وال�صعتر 

المطر تارًة وت�صرب من قطرات الندى اأحيانا 

ومنها ما يتحمل العط�ش والجفاف.

والنباتات  الأ�صجار  هذه  من  الكثير  �صتخدم 

في العالج واأخرى طعاما للحيوانات اأو للطيب 

والزينة وغيرها الكثير. لبع�صها موا�صم �صيفية 

وال�صكان  المواطنون  يجنيها  �صتوية  واأخرى 

الجبال  �صعوب  اأحب  ومن  منها  القريبون 

وا�صطبر عليها، فيباع - مثال - البوت البري 

�صهري  دخول  مع  ال�صيف  بدايات  في  بالوزن 

مايو ويونيو، يحمل على الظهور في )المي�صان( 

بعد َجْنِيه حبًة حبًة من تلكم الأ�صجار المعلقة 

على �صفاف ال�صعاب ومنها ما نبت على �صخرِة 

اأو حافِة واٍد �صحيق. كذلك ال�صعتر اأو الزعتر ل 

وا�صتخداماته  والعالجية  الطبية  فوائده  �صيما 

اإلى  اأ�صف  العمانية،  المائدة   في  المتنوعة 

  غرفة حجرية رأت النورَ 
بسواعد الشباب وقد حملوا 
أدوات البناء على ظهورهم.
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ذلك ا�صتخدام اأغ�صان بع�ش الأ�صجار البرية 

ل�صقف  اأو  بين جبلين  اأو ج�صر لطريق  ي  كِع�صّ

الزيتون  اأو  العتم  �صجرة  ومنها  قديم  منزل 

للطب  متنف�صا  منها  الكثير  زالت  وما  البري. 

البديل.

ي�صميه  كما  الدروب  مفترق  اأو  )الم�صطاح( 

البع�ش كان نقطة نلتقط فيها بع�ش الراحة في 

وقت ي�صير كا�صتراحة محارب، ن�صرب قليال من 

الماء ون�صحك في اأخرى. هنا نلتقي بالأ�صبال 

الذين يرافقوننا في�صبقوننا تارة ون�صبقهم اأخرى 

وعبداهلل  العبري  ومحمد  العبري  ر�صاد  وهم 

العبري ثم نلتقط معهم اأف�صل ال�صور، ون�صاأل 

عن مفترق الطريق؛ حيث يمّر من هنا من اأراد 

الذهاب اإلى عين الحبنة غربا اأو يذهب �صرقا 

العالية.  الجبال  لقمم  ي�صعد  ومن  اآخر  لمكان 

الجماعية  التذكارية  ال�صور  بع�ش  التقطنا 

والفردية ثم وا�صلنا ال�صير في طريق �صار اأ�صهل 

قليال يحدونا ال�صوق لعين الحبنة قبل اأن تتوارى 

ال�صم�ش خلف الجبال مر�صلة خيوطها الذهبية.

غرفة حجرية
اآذنت ال�صم�ش بالرحيل وبداأ النور يخفت �صيئا 

ف�صيئا ونحن نتبعها واِثقّي الُخطى حتى تتراءى 

يطل  �صامخة كحار�ش  الحجرية(  )الغرفة  لنا 

من بعيد على ف�صاءات مندو�ش عمان وملوؤها: 

�صاأظل اأرقبك واأنت تحت�صن اأهلي واأحبابي وقد 

جاوؤوا لزيارتي فاأهال بهم بين اأح�صاني. ذلك 

كان لقاوؤنا الأول عندما اأب�صرنا تلك الحجارة 

 أشجار متنوعة ونباتات 
مختلفة وحيوانات بريّة 

وطيور مستوطنة ومهاجرة.
فائقة  بعناية  ببع�ش  بع�صها  وُر�ّش  ّفت  �صُ التي 

بين  الفجوات  بع�ش  �ُصّدت  وقد  متناهٍ،  واإتقان 

اأ�صفل  من  ح�صر 
ُ
اأ الذي  بالإ�صمنت  �صخورها 

الوادي على ظهر الحمار، نعم فقد �صارك هو 

الآن.  من  �صنة  من  اأقل  قبل  بنائها  في  الآخر 

�صقفها  اأ�صفل  الحديد  ِقَطع  اأعمدة  وانتظمت 

�صباب  من  عدد  قام  لقد  ثقة.  بكل  لتحمله 

اأخذ  ال�صحتن بجهد عظيم وتعاون كبير  وادي 

بارد  �صتاء  بقليل في  اأكثر  اأو  �صهرا  وقتهم  من 

على  الموؤن  يحملون  كانوا  الما�صي.  العام  في 

الرحلة  بتلك  مرورا  الوادي  اأ�صفل  من  الحمار 

بالماء  الحبنة  عين  وتزودهم  �صعودا  ال�صاقة 

اكتمالها  وبعد  والأكل.  وال�صرب  للبناء  العذب 

التي  والأدوات  الموؤن  من  بالكثير  تزويدها  تم 

ويحتاج  هنا  من  يمر  �صخ�ش  كل  يحتاجها 

المخّيمين  ناُر  فتنت�صب  التخييم،  اأو  للراحة 

�صكان  لي�صاهده  ليال  يرفرف  علم  بجوارها 

الوادي من الأ�صفل.

بجانب الغرفة الحجرية واأعلى منها بقليل يقف 

ليكون  قديما  الأجداد  بناه  الذي  )العري�ش( 

متنف�صا لهم ومكانا يق�صون فيه بع�ش الوقت اأو 

ي�صتظلون تحته وينامون بداخله. لقد تم بناوؤه 

باإحكام �صديد فوق �صخور جبلية قوية و�صماء 

وا�صتخدموا الأ�صجار الجبلية القوية كالعلعالن 

على  اأمامه  الحجارة  وو�صعوا  وغيرها  والعتم 

ويخلق  يحميه  كالُمدّرج  ليكون  )�صبك(  �صكل 

مكانا ف�صيحا اأمامه. 

عيُن الَحْبنَة
الأزل  ُمنذ  وعطاٍء  ُحبٍّ  حكايُة  الحبنِة  لعيِن 

فكانت  الأبناُء،  ويخّلدها  القدماُء  يرويها 

اأعذب  لجوارها  العا�صقين  تروي  ومازالت 

بين  من  تنبع  رقراقة  المن�صابة  القطرات 

ليحت�صنها  رويدا  رويدا  الجبلية  ال�صخور 

الفخارية(  و)الجحلة  ال�صخري  الحو�ش 

المغرو�صة بعناية فائقة. جمال ل يو�صف فلي�ش 

من �صمع َكَمْن راأى وراحة نف�صية تجعلك تعي�ش 

ول  تنتهي  ل  اأنها  لو  تود  ال�صعادة  من  لحظات 

تفارق ذلك المكان ال�صاحر الذي تلفه الأ�صجار 

المتنوعة والنباتات المختلفة مع ن�صمات الهواء 

العليل حيث ال�صفاء والنقاء.

الغرفة  من  الغربية  الجهة  في  العين  تقع 

من  اأقل  في  اإليها  النزول  ويجب  الحجرية 

عاٍل  جبل  حافة  على  فهي  نعم  دقائق،  خم�ش 

في ممر �صيق. وقد �ُصّميت بعين الحبنة نظرا 

باأوراقها  بجوارها  تنبت  التي  الحبن  ل�صجرة 

منها  ن�صتقي  ال�صغيرة.  واأغ�صانها  الخ�صراء 

ن�صعد  ثم  يلفنا،  والظالم  لل�صالة  ونتو�صاأ 

ل  كمن  للعين  اأخرى  ونعود  الحجرية  للغرفة 

ي�صتطيع فراقها. وقبل اأن تر�صل ال�صم�ش خيوط 

ال�صالَم  العيَن  لنقرئ  هدوء  في  نت�صلل  الفجر 

)األ عمِت �صباحا اأيتها العين وا�صعدي(، َفَنِرُد 

منها قبل اأن ي�صبقنا الطير ونتو�صاأ ل�صالة 
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 تكوينات صخرية وحجارة 
متنوعة وتربة فريدة بين 

الشعاب واألودية السحيقة.

بعد  اأخرى  كذلك  الباردة.  بمياهها  الفجر 

)ال�صلفي(  معها  ونلتقط  الكرة  نعاود  الإفطار 

ذكراها  تخليد  في  ونطمح  التذكارية  وال�صور 

اأن  خفنا  التي  وعد�صاتنا  وعقولنا  بقلوبنا 

ترهقها بكثرة الت�صوير في ح�صنها. ثم َنِعُدها 

باأننا �صنعود قريبا باإذن اهلل.

وادي القبيل )وجمة(
ُنوّدع  اأْن  وقبل  الحبنة،  عيَن  وّدعنا  اأْن  بعد 

اإ�صراقة  نتاأمل  و)العري�ش(  الحجرية  الغرفَة 

وال�صم�ش  العالي  المكان  ذاك  من  ال�صباح 

تر�صل خيوطها على قرى وادي ال�صحتن اأ�صفل 

البرية،  الجبلية والأ�صجار  منا وتنير ال�صخور 

فن�صتغل كل لحظة لنخلدها في قلوبنا وعقولنا 

الخفيفة  ال�صحب  نرى  كاميراتنا.  وبعد�صات 

قادم،  بغيث  تب�صر  بدت  التي  والركامية  منها 

منها ما ي�صعد لالأعلى واأخرى تتموج كالعباب. 

وما اأن تناولنا الإفطار الذي امتزجت به رائحة 

المتناثرة  الخفيفة  البرية  الأ�صجار  اأغ�صان 

التي  القهوة  من  فنجان  وارت�صفنا  وهناك  هنا 

عن  الرحيل  �صاعة  تدق  حتى  بالحطب  ِعّدت 
ُ
اأ

ال�صوق  وبداأ  وع�صقناه  األفناه  الذي  المكان 

يحدونا اإليه قبل تركه..

اأعالي  م�صقطه  �صحيق  واٍد  مع  موعد  على  ُكنا 

يدفع  الذي  القبيل(  )وادي  اإنه  �صم�ش،  جبل 

بتاريخها  الم�صهورة  القرية  نحو  بقوة  بمياهه 

وعبقها القديم قرية )وجمة( ذات المدرجات 

الجبال  الوادعة تحت هدوء  الجبلية  الزراعية 

ال�صماء وكاأنما تحت�صنها وتلفها بين ذراعيها. 

تلكم القرية الجميلة التي ت�صتقبل تبر ال�صم�ش 

تربته  امتزجت  جبل  على  حافٍة  في  الذهبي 

الزراعية بحجارته القا�صية التي األ�صق �صكاُنها 

بيوَتهم عليه بالحجارة والطين تارًة والإ�صمنت 

كانت م�صرب  اأخرى.  تارًة  الحديث  العهد  في 

والأماكن  الزراعية  المنتجات  في  المثل 

ل  واحٍد  عدا   - القديمة  بيوُتها  َتِئنُّ  ال�صياحية 

قلة  ب�صبب  اأهلها  هجرة  من   - ُمرابطًا  يزاُل 

وارتباطهم  الترابي  الطريق  ووعورة  الأمطار 

الحديثة  والأعمال  الع�صرية  الحياة  بمقومات 

ل �صيما التعليم وال�صحة وغيرها.

كان لطريق العودة حكاية اأخرى ربما �صترويها 

َكَمن  راأى  من  فلي�ش  التقطناها  التي  ال�صور 

حب  فيه  يمتزج  فريد  مكان  فهو  نعم  �َصِمع، 

متمكن؛  ودليل  والتاأّني  الحذر  مع  المغامرة 

ليتاأكدا  محمد  واأحيانا  عبداهلل  في�صبقنا  نعم 

درجات  اأعلى  على  منهم  حر�صا  الطريق  من 

والم�صاقط  للمرتفعات  نظرا  وال�صالمة  الأمن 

بمواقع  خاللها  من  َنمرُّ  وغيرها،  وال�صخور 

البع�ش  ي�صميها  طبيعية  مياه  لم�صاقط  فريدة 

وخطير،  �صديد  انحدار  في  تن�صاب  )ميبان( 

نق�صوا  لأجداٍد  ب�صمة  لنرى  قليال  ونقف 

المدرجات  ا�صتحداث  في  واأبدعوا  ال�صخور 

الزراعية في ذلك المكان العالي.

وادي  اأ�صفل  ننزل  )وجمة(  اإلى  ن�صل  اأن  قبل 

القبيل حيث ُعلقت )الجحال الفخارية( اأ�صفل 

م�صقط الوادي في )ُكور الَمَلح( وو�صعت اأخرى 

بديع؛  تنا�صق  في  ال�صخري  الكهف  داخل 

موردا  وت�صكل  الندية  المياه  قطرات  لتمالأها 

لمن يق�صد المكان اأو يعي�ش بالقرب منه. هنا 

الرحلة  تلك  ذكرى  الجماعية  بال�صور  نخّلد 

انتهاء  لنعلن  ال�صتة  نحن  نبت�صم  هُنا  الفريدة 

ال�صرقية  الجهة  ومن  الأجداد،  لأثر  اقتفائنا 

ربما قد �صبقنا رفقاوؤنا الأ�صبال اإلى قرية النيد 

التي انطلقنا منها يوم اأم�ش.

همسة
ن�صمع  ونحن   - الأخيرة  للمرة   تعمل عد�صاُتنا 

ربه  بحمد  ي�صبح  بداأ  وقد  الرعد  اأ�صوات 

من  تبّقى  وما  الحجرية  البيوت  لتالم�ش  -؛ 

وفلجها  وجمة  قرية  في  الزراعية  المدرجات 

اأن  اهلل  �صائلين  ونباتاتها  واأ�صجارها  العذب 

من  الحياة  تفا�صيل  ِلَتُدّب  ال�ُصبل  من  ُيي�ّصر 

الأ�صباب  ي�صخر  واأن  وجمة،  قرية  في  جديد 

الر�صتاق  بولية  ال�صحتن  وادي  قرى  لجميع 

لمزيد  من التطور والألق في ظل قائد م�صيرة 

ُعمان الغالية مولنا جاللة ال�صلطان قابو�ش بن 

نرت�صف فنجان  �صعيد - حفظه اهلل ورعاه -. 

في  الهطالي  محمد  بن  �صالم  بيت  في  القهوة 

الرحمن  وغيث  اأخيرة  كمحطة  القلين  ظهرة 

فتجري  ال�صحتن  وادي  و�صهول  جبال  يك�صو 

الأودية وال�صعاب لتروي الأر�ش والقلوب.
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»قلعة موسى« بجبل لبنان 

شاهدٌ حيٌّ على عظمة 
اإلنسان، وقّوة إرادته

وحين  غنّية،  فتاة  اأحّب  فتّيا  عبدالكريم  مو�سى  اللبناني  المعماري  كان  عندما 

�سارحها بحّبه، �سخرت منه، وقالت »عندما تملك ق�سرا ي�سبح باإمكانك اأن تتحدث 

اإلّي«، فبنى قلعته بمفرده بعد60 عاما!!

من  كبيرة  ومجموعة  اللبنانيين،  حياة  تعك�ش  ومج�ّسمات  اأبراج،  على  تحتوي 

الفرن�سي  والنتداب  العثمانية،  الدولة  اإلى  اأقدمها   يعود  القديمة،  الأ�سلحة 

للبنان، اإلى جانب العديد من التحف الفنية النادرة

جبل لبنان- عبدالرزّاق الربيعي 

قد يك�صر الإن�صان حادث ب�صيط، يمكن اأن يكون 

عابرا لو مّر ب�صخ�ش اآخر، وقد يحدث منعطفا 

المقولة   من  انطالقا  اأثرا،  ويترك  حياته،  في 

تك�صر  لم  اإذا  القوية  »ال�صربات  المعروفة 

الظهر تقّويه«،  فالإهانة  التي تلّقاها المعماري 

اللبناني مو�صى عبد الكريم المعماري المولود 

الرابعة  ع�صرة من  في  كان  عام1931 عندما 

العمر، لم تك�صر عزيمته، بل قّوتها،  وبداأ ببناء 

تزوج  فقد  حبيبته،  ر�صى  ينال  لكي  ل  حلمه، 

من امراأة  تحّبه، قامت بم�صاعدته على اإكمال 

الفقر  اأن  لها،  يثبت  أن  اأجل  من  لكن  حلمه، 

اأعلى  وبلوغه  الإن�صان،  نجاح  دون  يحول  لن 

المراتب، اإذا كان �صلب الإرادة، 

»ال�صرق  لجريدة  مو�صى  رواها  الحكاية  تلك 

فبراير  في  عالمنا  عن  رحيله  قبل  الأو�صط«، 

2018م،قائال »عندما كنت طالبا في المدر�صة 

زميالتي  اإحدى  اأحببت  �صنة،   14 عمري 

يملك  ثريا  والدها  وكان  �صيدة،  ا�صمها  وكان 

الفتى  اأنا  بحبي،  �صارحتها  وعندما  ق�صرا. 

�صخرت  الم�صتورة،  العائلة  ابن  ال�صغير 

ي�صبح  ق�صرا  تملك  »عندما  واأجابتني  مني 

على  الخبر  ووقع  اإلّي«،  تتحدث  اأن  باإمكانك 

المدر�صة،  عن  انقطع  لذا  كال�صاعقة!  راأ�صه 

عن  تفّتق  ذهنه  النف�صية،لكن  حالته  و�صاءت 

فكرة مجنونة وهي بناء قلعة �صامخة كالق�صر!

الفقير الذي ل  الفتى  وكيف يمكنه ذلك، وهو 

يملك من حطام الدنيا �صيئا!!؟

لكّن اإرادته ال�صلبة جعلته يدع كل �صيء جانبا، 

ويكّر�ش كّل جهوده لتحقيق هذا الحلم، وبالفعل 

عام  من  بدءا  �صنة،  �صتين  بعد  ذلك  في  نجح 

�صاعة  و394200  يوم،   21900 اأنفق  1951اأي 

ا�صمه  حملت  قلعة  بمفرده  ليبني  العمل  من 

ا�صمه هو )قلعة  �صياحّي حمل  اليوم مزار  هي 

مو�صى(، يقع في منطقة ال�صوف بجبل لبنان، 

في  وجاء  بيروت،  عن  كلم   40 م�صافة  على 

اأن  حياتي«  »حلم  عنوان  حملت  التي  �صيرته 

ذلك الحادث كان �صرارة اأ�صعلت النار، وجعلت 

الذي  الحلم  وهو  واقعا،  ق�صر  ببناء  حلمه 

بر�صم  مولعا  �صغيرا،  كان  عندما  يراوده  كان 

ب�صديقي  ذّكرتني  المعلومة  هذه  الق�صور 

در�ش  في  مولعا  كان  الذي  فار�ش  كامل  اأحمد 

في  لي  المجاور  المقعد  في  ويجل�ش  الر�صم، 

ال�صف الخام�ش البتدائي، ير�صم الطائرات، 

فيما نر�صم نخيال، وزهورا، واأ�صجارا، وعندما 
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طيارا  اأ�صبح  اأن  يقول«اأريد  ذلك  عن  اأ�صاأله 

دخل  حين  له،  تحّقق  ما  وهذا  اأكبر،  عندما 

الموؤ�صف  ومن  طيارا،  واأ�صبح  الجوية،  الكلية 

اأنه لقي حتفه في حرب الخليج الأولى!!

ر�صم  اأحمد،  الطيار  الراحل  �صديقي  ومثل 

و�صعى  حلمه،  مو�صى  اللبناني   المعماري 

بالإمكانيات  الواقع،  اأر�ش  على  لتحقيقه 

المتاحة ل�صاب فقير ل يملك �صيئا �صوى اإرادته 

ال�صرايا  حارة  في  لن�صاأته  وكان  ال�صلبة!، 

الح�صن  قلعة  اأ�صوار  من  بالقرب  الواقعة 

التاريخية، تاأثير على الم�صار الذي قلب حياته 

راأ�صا على عقب بعد ذلك الحادث، الذي جرى 

مع الفتاة التي اأحّبها، وزاد  من عزمه  �صخرية 

راآه  عندما  الريا�صيات،  معلم  »اأنور«  المعّلم، 

يفعل،  عما  ف�صاأله  الورق،  على  ق�صرا،  ير�صم 

راأيتها في الحلم« فاعتبر  »اأر�صم قلعة  فاأجابه 

جوابه اإهانة له، ف�صربه بق�صوة، ومّزق الورقة، 

وهو  م�صهده،  وظّل  عليها،  المر�صوم  وال�صكل 

لكّنه  ذاكرته،  في  محفورا  �صربا  عليه  ينهال 

لم يحقد عليه، بل اعتبره دافعا اإ�صافيا، حّفزه 

في  ركنا  له  �ش  خ�صّ لذا  عمله،  اإنجاز  على 

قلعته!! لكن من الموؤ�صف اأّن المعلم توّفي قبل 

اأيام قليلة من افتتاح القلعة، وكم كانت ده�صة 

الفتاة التي اأحّبها مو�صى، ورف�صت حّبه لفقره، 

كبيرة عندما دخلت القلعة لتتجّول فيها!!

يحقق  فلكي  �صالكة،  اأمامه  الطريق  تكن  لم 

حلمه، كان لزاما عليه اأن يعمل، فالتحق بعّدة 

عمله   وحلمه،  قلبه،  اإلى  اأقربها  لكّن  مهن، 

التاريخية،  الح�صن  قلعة  ترميم  في  عّمه  مع 

من  فريق  مع  بيروت  في  الوطني  والمتحف 

اآخر في  التحق م�صاء بعمل  بل  الآثار،  مديرية 

معمل فولذ، يقع قرب ق�صر بيت الدين، ق�صر 

اأمير جبل لبنان الأمير ب�صير الثاني ال�صهابي، 

بالمال  اأمّدته  اأّنها  رغم  الأعمال  وهذه 

القالع،  من  قريبا  جعله  في  �صاعدت  لكّنها 

في  تع�صع�ش  كانت  التي  والق�صور  والح�صون، 

عليها  �صيبني  التي  الأر�ش  فا�صترى  حلمه،  

حلمه، وو�صع المخططات الالزمة لذلك، على 

1962، بداأ عمله  مدى ت�صع �صنوات، وفي عام 

األف   15 �صوى  يملك  يكن  ولم  قلعته،  بناء  في 

با�صتخدام  زياد!  ولده  يوؤّكد  كما  لبنانية،  ليرة 

زوجته  وبم�صاعدة  بيديه،  الطين،والحجارة، 

ب�صكل  �صاعدوه  بعّمال،  ا�صتعان  ثم  ماري، 

في  �صاعده  من  حّق  يبخ�ش  ل  ولكي  محدود، 

لأفراد  ال�صمع  من  تمثال   75 �صنع  القلعة  بناء 

عائلته، والعّمال، مع تخ�صي�ش غرفتين ل�صكن 

العائلة، و�صاعده الرئي�ش اللبناني الأ�صبق كميل 

 60( الأمد  طويل  م�صرفي  قر�ش  في  �صمعون 

األف ليرة(، وزاد على ذلك فمنح ابن طرطو�ش 

�صاعده  وكذلك  اللبنانية،  الجن�صية  ال�صورية  

الزعيم ال�صيا�صي كمال جنبالط في الح�صول 

وهذه  ليرة،  اآلف   10 بقيمة  ثان  قر�ش  على 

بيديه،  عمل  لذا  كافية،  تكن  لم  الم�صاعدات 

وحمل الحجارة الثقيلة  على ظهره، وعن ذلك 

موقع  اإلى  �صخما  حجرا   6540 »نقلت  يقول 

القلعة، ما ت�صبب لي  في مر�ش ترقق العظام 

الذي اأعاني منه حتى اليوم«

و�صنة بعد اأخرى، بداأ البناء يكبر، حتى اكتمل، 

فكانت القلعة تحفة فّنية معّلقة على جبل لبنان، 

المعماري  المهند�ش  ب�صحبة  زرتها  وحين 

اإبراهيم  وال�صاعر  ال�صقالوي،  �صعيد  ال�صاعر 

ال�صالمي، خالل م�صاركتنا في مهرجان بعقلين 

من  عيناي  راأت  ما  اأ�صّدق  لم  العربي،  لل�صعر 

جمال قلعة هي اأقرب ما تكون اإلى قالع القرون 

المنحوتة،  و�صخورها  باأبراجها،  الو�صطى، 

اللبنانيين،  تعك�ش حياة  ومج�ّصمات  والنقو�ش، 

يبلغ  القديمة،  الأ�صلحة  من  كبيرة   ومجموعة 

يعود  �صالح،  قطعة  األف   16 حوالي   عددها 

والنتداب  العثمانية،  الدولة  اإلى  اأقدمها  

الفنية  التحف  جانب  اإلى  للبنان،  الفرن�صي 

النادرة.

فبراير  في  الكريم  عبد  مو�صى  رحل  وحين 

كبار  نعاه  عامًا  ال87  ناهز  عمر  عن   2018

الزعيم  بينهم  من  اللبنانيون،  ال�صا�صة 

ال�صيا�صي وليد جنبالط الذي كتب في ح�صابه 

ب »تويتر« »فقد لبنان وفقدت منطقة ال�صوف 

األ وهو مو�صى المعماري،  فنانًا معماريًا نادرًا 

طوال  �صنوات  مدى  على  وزينها  قلعته  بنى 

وحقق بذلك حلم حياته فكانت مق�صدًا لجميع 

اللبنانيين وال�صياح من كل حدب و�صوب«. 

الخوري  غطا�ش  اللبناني  الثقافة  وزير  وقال 

اإن�صان في  لكل  المعماري مثل يحتذى  »مو�صى 

مواجهة ال�صعاب مهما كانت لتحقيق ما يوؤمن 

به، رحل تاركا اإرثا ثقافيا ومعلما لبنانيا يجب 

المحافظة عليه«.

رحيل  بعد  بالقلعة  البناء  توّقف  ولكن،هل 

مو�صى؟

اأحد  في  دّونت  له  عبارة  ذلك  عن  تجيب 

ممراتها هي »علمتني الحياة اأن هذا العالم لن 

يتوقف عن ا�صتمراره بعد موتي، كما اأن الأر�ش 

لن تحجم عن دورانها، وال�صم�ش لن تكف عن 

�صروقها، وغروبها«

وتكبر،  تنمو،  القلعة  هذه  �صتظل  وبذلك 

وقّوة  الإن�صان،  �صالبة  على  �صاهدا  باعتبارها 

اإرادته، وهي قيمة م�صافة للقلعة.
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اكتشف الغابات  المطيرة  
تتيح كو�ستاريكا لل�سياح فر�سة في كوستاريكا

بالغابات  لال�ستمتاع  رائعة 

في  المطيرة  ال�ستوائية 

منطقة تورتوجويرو الواقعة 

كو�ستاريكا،  �سرق  �سمال  في 

غير اأن هذه الجنة الخ�سراء 

معر�سة  الو�سطى  اأمريكا  في 

للخطر.

تورتوجويرو  منطقة  وتقع 

الكاريبي،  البحر  �ساحل  على 

حوالي  �سكانها  عدد  ويبلغ 

600 ن�سمة، ويوجد بها بع�ش 

المطاعم والمقاهي والمتاجر 

بجميع  الإقامة  واأماكن 

مرا�سي  وخا�سة  اأنواعها، 

بدونها  التي  الأجرة،  قوارب 

دلتا  في  التنقل  يمكن  ل 

النهر، ويمكن لل�سياح ا�ستئجار 

القوارب حتى وقت متاأخر من 

نزهة  في  والنطالق  الم�ساء، 

في فروع النهر الجانبية نظير 

دولرين لل�سخ�ش.
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بوا�صطة  بافونا  منطقة  اإلى  ال�صياح  وي�صل 

ال�صياح حقائبهم  وبعد ذلك يحمل  ال�صيارات، 

القوارب  في  دقيقة   90 لمدة  ويبحرون 

ال�صغيرة عبر الأنهار حتى ي�صلوا اإلى المحمية 

العديد  توجد  النهر  �صفاف  وعلى  الطبيعية، 

وبها  الإقامة  واأماكن  ال�صغير  الفنادق  من 

مرا�شٍ خا�صة بها.

ال�صم�ش  �صروق  بعد  ال�صياحية  الجولة  وتبداأ 

بقليل عندما تبحر القوارب في الخليج الجانبي 

ال�صتوائية  الغابات  عبر  تورتوجويرو  في 

ال�صفتين  على  الأ�صجار  وت�صطف  المطيرة، 

وتغرد الطيور باأ�صواتها العذبة.

مناظر خالبة

على  الطبيعية  المحمية  في  ال�صياح  ينعم 

�صاحل البحر الكاريبي بمناظر طبيعية خالبة 

ي�صم  حيث  والحيوانية؛  النباتية  الحياة  من 

الم�صهد الفريد من نوعه العديد من ال�صفادع 

وتطير  عاٍل  ب�صوت  ت�صدح  التي  والببغاوات، 

فوق قمم الأ�صجار، كما تقفز قرود الكابوت�صات 

بين فروع الأ�صجار، وفي المياه ت�صبح تما�صيح 

على  وتخرج  �صمت،  في  ال�صتوائية  الكايمان 

ال�صاطئ بين الحين والآخر لكي تغفو قليال.

وتزخر هذه المنطقة بتوليفة رائعة ت�صم المياه 

والغابات وال�صواطئ وال�صالحف، ول توجد بها 

المنطقة  اإلى  الو�صول  يتم  ولكن  �صيارات،  اأي 

عن طريق القوارب، وقد جعل هذا الهدوء من 

محمية تورتوجويرو منطقة فريدة من نوعها.

�صالحف بحرية

عوامل  اأهم  من  البحرية  ال�صالحف  تعد 

الجذب ال�صياحي في المحمية الطبيعية، التي 

ال�صالحف  وتقوم هذه   ،1975 اإن�صاوؤها في  تم 

ال�صاحل  طول  على  الرمال  في  بي�صها  بدفن 

ال�صيق، واأف�صل وقت لم�صاهدة هذه المعجزة 

�صهري  من  الفترة  في  الليل  خالل  الطبيعية 

تكون  الفترة  هذه  وخالل  اأكتوبر،  وحتى  يوليو 

ي�صل  كما  بالكامل،  محجوزة  الإقامة  اأماكن 

�صعر المبيت في الفنادق اإلى اأعلى م�صتوى له.

البحرية  لل�صالحف  الترويج  من  الرغم  وعلى 

اأن  اإل  ال�صياحية،  المن�صورات  من  الكثير  في 

الحقيقي  النجم  هي  تعد  المطيرة  الغابات 

من  بالرغم  الطبيعية،  تورتوجويرو  لمحمية 

اأنها معر�صة للخطر.

مع  كثيرة  م�صاكل  من  المنطقة  هذه  وتعاني 

التما�صيح  مطاردة  تتم  حيث  ال�صيادين؛ 

محاولة  اإلى  بالإ�صافة  قانونية،  غير  ب�صورة 

قانوني عبر  بناء طريق غير  الأ�صخا�ش  بع�ش 

تورتوجويرو،  اإلى  للو�صول  الطبيعية  المحمية 

المحمية  في  الحرا�ش  اأعداد  اأن  عن  ف�صال 

الطبيعية غير كافية لحمايتها من ال�صيادين.

المصدر: د ب أ



العدد )5١(
هـ

 ١٤
٤١

ل 
الو

ى ا
اد

جم
 / 2

02
ر 0

ناي
ي

124125

هـ
 ١٤

٤١
ل 

الو
ى ا

اد
جم

 / 2
02

ر 0
ناي

ي

مسافر قمن
ورا

أ

التحليق عاليا فوق      لم تمكنها ظروفها من 

ن�صاأت..  ابرود حيث  ونمك  ه�صاب كالرد�صت 

وتظلله  المطر  يبلله  التي  اليومي  طريقها 

ال�صغيرة..  قريتها  فوق  المتراكمة  ال�صحب 

الظروف  رغم  بعيدا  النطالقة  منه  كانت 

بحياة  الحالمة  وامها  بها  مرت  التي  القا�صية 

اإلى  وانطلقت  بحرارة  اأمها  ودعت  اأف�صل.. 

من  تعرف  ل  حيث  كواللمبور  العا�صمة 

الم�صوار  ال ر�صمها.. فكانت بداية  النجليزية 

لم  ولكن  هناك  معه  حلقت  الذي  العلم  اإلى 

بقمرة  مقعدها  لمتطاء  الرحلة  تلك  ت�صعفها 

القيادة بطائرتها البوينج متجهة �صرقا وغربا 

واحالمها ت�صبق طيرانها ذهابًا وعودة.

حياتها  من  �صريعة  طرقا  )ازاده(   اخت�صرت 

وهي تترجم لي بالإنجليزية ما�صعب علي فهمه 

من لغتها الفار�صية ذات الح�صارة الموغلة في 

التاريخ... كانت الجمل الإنجليزية تن�صاب بين 

بابت�صامة  تغلفها  عربية  فار�صية  بلكنة  �صفتيها 

وك�صر  ون�صب  فتح  لكل  زائدة  واإطالت  عابرة 

بين  مت�صابكة  مفردات  اتفح�ش  اأكاد  بهم�ش 

عدة لغات بم�صطلحات انجليزية راقية.

في  وم�صوارها  وعائلتها  نف�صها  عن  حدثتني    

درا�صة الطيران بماليزيا حيث حلقت اول مرة 

بالمطر وعينها  المثقلة  بين �صحب كواللمبور 

التي ل تفارق م�صارات اأجهزة الرادار متحكمة 

في عالمها الذي تحلم به.

ترفدنا  ولم  فقط  الترجمة  دورها  كان     

بمعلومات �صياحية وتاريخية للمواقع التي قمنا 

ال�صياحي  الإر�صاد  ثقافة  فمازالت  بزيارتها.. 

�صعيفة في هذا البلد الجميل واأغلب العاملين 

فيه مرافقون ومن�صقون للجولت ال�صياحية.

  حدثتني كثيرا وناق�صتني مطول حول تداخل 

متاحا  اأ�صبح  العلم  واأن  العالمية،  الثقافات 

أزاده
وجه »فارسي« من قصائد سعدي 

سعيد بن خلفان النعماني

حدثتني  م�صى،  زمن  اي  من  اأكثر  زماننا  في 

الخيام  ل�صيما  وفل�صفتهم   فار�ش  �صعراء  عن 

الم�صهور برباعياته الرائعة والتي ترجمت لعدد 

فردو�صي  عن  حثتني  العالم،  لغات  من  كبير 

وحافظ و�صعدي وعطار وغيرهم من الدباء.

يزال  ما  الذي  الطالع  قراءة  ما�صر  لها  قلت 

تقليدا منت�صرا في ايران؟!، هالَّ قراأِت طالعي، 

جانب،  كل  من  بي  يحيط  الغمو�َش  ارى  فاأنا 

فيها،  ام�صي  وا�صحة  م�صارات  هناك  لي�صت 

فردت �صاحكة: ما�صاء اهلل، انت تعرف الكثير 

طويل  بترقيق  قالتها  الفار�صية،  الثقافة  عن 

للفظ الجاللة: اهلل .

 اأ�صافت: اإنها عادة قديمة، والطريف في الأمر 

اأن اأ�صعار حافظ ال�صيرازي هي اللهام لقارئي 

الطوالع، عليك بقراءة كتاب فال حافظ، اأظنه 

يقوم  باأن  الكتاب  وفكرة  للعربية،  مترجما 

اأو من عرف عنه  ال�صخ�ش المتقدم في ال�صن 

�صفاء النية بفتح ع�صوائي ل�صفحة غير محددة 

يقراأ  ثم  ومن  ال�صيرازي،  حافظ  ديوان  من 

ال�صعر الموجود ب�صوت مرتفع ويقوم بتف�صيره 

ال�صعر ب�صاأن  من  اإ�صارات  لأخذ  محاولة  مع 

المتدينون  الأ�صخا�ش  اأما  الفال.  �صاحب  نية 

ثم  حافظ  لروح  الفاتحة  بقراءة  فيبدوؤون 

اإحدى  يفتحون  الدعاء  ومع  الديوان  يقبلون 

ال�صفحات ليروا ما يخبرهم به �صاعرهم.

اإ�صافة  تكون  اأن  يمكن  تعرفين؟!  لها:   قلت 

�صمال  ففي  ال�صياحي،  الن�صاط  الى  ثقافية 

ايران مقومات طبيعية غاية في الجمال ويمكن 

الوقوف  ال�صياحي:  البرنامج  �صمن  تكون  اأن 

لقراءة الطالع .

وعيناها  اأقوله،  ما  لكل  باهتمام  تركز  كانت 

هل  قالت:  اأتحدث،  واأنا  وجهي  في  تتفر�صان 

توؤمن بالفال والطالع؟، يمكنني اأن اأقراأ طالعك 

خ�صو�صية  هو  يعنيني  ما  لها:  قلت  اأردت،  اإن 

يميزها،  وماذا  بلد،  لكل  المحلية  الثقافة 

مقبول،  الرحمن  قدر  ما  كل  فاإن  لي  بالن�صبة 

واأن الإن�صان هو من يت�صبب بنف�صه في �صعادة 

ن�صيبًا،  مجتهد  لكل  واأن  �صقائها،  اأو  نف�صه 

ولي�ش كل مجتهد ن�صيب.

واتجهت  ال�صيارة  من  حقيبتها  اأزاده  اأنزلت    

ذلك  في  رفقتها  انتهاء  معلنة  بيتها  �صوب 

اليَّ  وا�صارت  مودعة،  بيدها  لوحت  اليوم، 

مبت�صمة: ل تن�َش قراءة كتاب فال حافظ.
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لتنثر  الت�سكيلية  للفنون  العمانية  الجمعية  قاعتي  زّينت  اللوحات  ع�سرات 

الإبداع الفني بري�سة المبدعين الذين تناف�سوا على جوائز المعر�ش ال�سنوي، 

ومنحت النتائج الجائزة الكبرى للفنان الت�سكيلي عدنان بن �سالح الرئي�سي عن 

عمله �سمن مجال الر�سم والت�سوير، والمركز الأول في مجال الر�سم والت�سوير 

الفنان الت�سكيلي للدكتور �سلمان بن عامر الحجري، فيما ذهبت جائزة الأعمال 

والخزف  النحت  مجال  وفي  المفرجي،  اأحمد  بن  عي�سى  للت�سكيلي  التركيبية 

فح�سد المركز الأول الت�سكيلي علي بن �سليمان الجابري.

»الفنون التشكيلية« 
تحتفي بالجمال وتوزع الجوائز على الفائزين

حدث يف �ُصَور
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حسن المطروشي

)1(
ننظر للعالم من نوافذنا الم�صرعة على التناق�صات    والحتمالت 

والأفراح والأحزان والخيبات. قد ل ت�صعفنا اللغات، وتخوننا 

والأ�صماء  المعاني  بنا  وتغدر  القوامي�ش،  وتخذلنا  الكلمات، 

العبارة،  ف�صاء  من  اأكبر  اأحيانا  المواقف  لأن  ذلك  كلها. 

فحينها ت�صيق، ويبقى ال�صمت مالذا لالأرواح في �صراخها 

�صراخ  هو  ال�صمت  »اإن  كنفاني:  غ�صان  يقول  كما  العظيم، 

الإن�صان«.  لياقة بكرامة  واأكثر  اأكثر عمقًا  النوع نف�صه..   من 

)2(
ل بد اأحيانًا من لزوم ال�صمت لي�صمعنا الآخرون.. ال�صمت 

فن عظيم من فنون الكالم. 

جيفارا

)3(
حينما اأ�صمت فاإنني اأريدك اأن تفهم اأ�صياء ي�صعب الحديث 

عنها، واأريد اأن اأ�صمعك اأي�صا، ولكن بقلبي. ل تقابل �صمتي 

ب�صمت مماثل. بل قل �صيئا يجعل من �صمتي كالما بليغا ذا 

لأننا كما  الفارغة.  وثرثرته  العالم  يعنيني �صخب  معنى. ل 

قال مارتن لوثر كنغ: »في النهاية لن نذكر كلمات اأعدائنا، 

بل �صمت اأ�صدقائنا«.

)4(
ال�صمت هو ال�صديق الوحيد الذي ل يخونك اأبدًا

كونفو�صيو�ش

)5(
ل عجب اأن يرى اإرن�صت همنغواي اأن الإن�صان يحتاج اإلى �صنتين 

ليتعلم الكالم وخم�صين �صنة ليتعلم ال�صمت. ذاك لأن ال�صامت 

تتداخل في حديثه الأ�صوات والدموع واللغات والمعاني والم�صاعر 

دفعة واحدة. قد تندفع كالريح في لحظة حا�صمة وتحطم كل ما 

في داخله وتتركه كمدينة مهزومة غادرها الغزاة، ويلزمها مليون 

عام كي تعود اإلى الحياة.

)6(

واأعظم ما تكلفني الليالي 

                  �صكوٌت عندما يجب الكالم

�صاعر

)7(

 ال�ّصابقون اأي�صا

قبل اختراع الّلغة

كانوا يقولون: »اأحّبك«

هكذا بكامل �صمتهم

ير�صمونها في الهواء

وي�صمعونها .. ي�صمعونها جيدا

واأنا، بذراعين فقط،

اأفتح دائرة كبيــرة في الفراغ،

كطفل ت�صاأله اأّمه: »قّدا�ش تحّبني«؟

فيمّد بيديه بعيــدا .. بعيدا جّدا

ويجيب في �صمت

بنف�ش الّدائرة: »قّد هّكــــة«!

فاطمة الحمزاوي     

الصامتون
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أ
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