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العدد )54(

اأ�شهر روايات الروائي العالمي )الكولومبي( جابرييل  »الحب في زمن الكوليرا« من 

غار�شيا ماركيز، تناولت ح�شور الحب في ع�شر تف�شى فيه ذلك المر�ض المعدي وهو 

زمن  في  المالذ  الأ�شمى  الإن�شاني  الفعل  هذا  ليبقى  المميتة،  بعدواه  الب�شر  يالحق 

الجوائح، يقب�ض عليه الكائن ال�شعيف حينما تهب الأعا�شير في�شتمد منه طاقة ينه�ض 

بها كاأنه »اليد التي مّدت لغريق« وفق و�شف اإبراهيم ناجي في ق�شيدته »الأطالل«، 

وراأينا ذلك في فيلم »التيتانيك« فالعا�شقان، على اختالف و�شعهما الطبقي، يتم�شكان 

بع�شقهما، مهما بدت ال�شفينة تغرق، والجثث يلتقمها المحيط!.

ولم يكن �شدفة اأن يح�شر عنوان »الحب في زمن كورونا« كعنوان لفت يمكن البناء 

عليه ل�شياغة اأعمال اأدبية، حيث العنوان الماركيزي دليلهم ال�شتر�شادي لل�شير عليه، 

على اختالف الأوبئة والكوارث، مثل الحب في زمن الحرب، والحب في زمن العا�شفة، 

والحب في زمن الخوف.. وهكذا فاإن مفردتي الحب والزمن جاهزتان لو�شعهما في 

اأحد المربعات الأربعة للعنوان، اإ�شافة اإلى حرف الجر )في( ول يبقى اإل و�شع مفردة 

نوعية الفيرو�ض الهاجم، �شواء الناه�ض من حيث ل يعلم الطب، اأو ذلك المبتلى به 

ال�شمير الإن�شاني وهو يقتل وي�شّرد �شقيقه في )الآدمية(، لمجرد الختالف اأحيانا.

هل انتهت الجائحة )الكوفيدية التا�شعة ع�شرة( حقا؟!

للهوام  تركناها  وقد  الب�شرية،  لحركتنا  ففتحت  �شمائنا،  عن  الكابو�ض  ان�شحب  هل   

المنزلي  الحب�ض  اأو  )الحجر(  بنا  يليق  كما  باأقفا�شنا،  لذنا  بينما  الوقت،  من  حينا 

الختياري، كاأنما الفيرو�ض واقف على الباب يتر�شدنا، وبيده ما ل نراه، يرميه على 

وجوهنا، فنتحّول اإلى رقم ت�شير اإليه وزارة ال�شحة في بياناتها اليومية، والمتابعة من 

النا�ض يوميا ليروا اإلى اأين تم�شي اأرقام الإح�شائيات، فهل ما زالت ت�شعد؟، اأو اأنها 

اأقرب وقت  الأنيق في  اإلى )ال�شفر(  والو�شول  التلقائي  بتدنيها  الأمل..  تمنح بع�ض 

ممكن؟!!.

والتداعيات  الم�شاحبة،  توابعها  فلها  الزلزل،  �شاأن  هو  كما  هكذا،  تمّر  ل  الجوائح 

الم�شتمرة حينا من الزمن، يطول اأو يق�شر، بعد اأن تهجع، لأن موجة الوباء تراجعت، 

اأو اأن العقل الإن�شاني اهتدى لم�شل يمكنه محا�شرة الفيرو�ض، واإعدامه.

الحلوة،  واللحظات  الأماكن  تخيل  القلب،  اأوراق  نب�ض  الذات،  لمراجعة  فر�شة  كانت 

كيف يمكن اأن تعي�شها عبر الذاكرة، وتتجّول فيها كمتخيل، اأن ت�شير على �شاطئ البحر 

وتكاد ت�شمع �شوتا موجها كاأنك على الرمال ت�شير، يدك في يدها، اأو بينكما فنجانا 

قهوة في مقهى �شّم لحظات ل تن�شى ت�شتعاد في كل لقاء، وفي زمن ما بعد الجائحة 

يكن  لم  التي  الأيام  ت�شتعاد  اأن  دون  ال�شاطئ  على  الأربعة  الأقدام  ت�شير  اأن  يمكن  ل 

ذلك ممكنا، وتقفز مفردة »كورونا« لي�شتعاد زمن فقد اأ�شياء جميلة لم يكن بالإمكان 

الحب،  مظلة  تحت  حدوثه،  الممكن  من  كان  ما  هناك  المقابل  في  لكن  ح�شورها، 

الأيادي  تلتقي  البعد،  على  وكاأنما،  الروحي،  التوا�شل  على  القدرة  تختبر  كر�ّشات 

والأعين كحلم تمار�شه ارواح المحبين، تحت �شقف واحد، اأو تباعدت الأ�شقف.

زمن.. ما بعد الجائحة

على راحتي الجذلى،

تخفق نوار�س..

من عطرك، اأو �صغطة اأ�صابعك..

واأراني في عينيك،

اأطير نحو زرقة حلم،

ال يمكث اإال لحظات،

واأ�صتبقيها �صجودا على جبينك.

محمد بن سيف الرحبي



بيت الغشام

العدد: الرابع و الخم�صون

دائم وتفاوؤل  متجددة..  نه�صة 

مع  الحديث  العماني  النهو�س  لحظة  ن�صت�صعر  اأن  يوليو  في  اعتدنا 

�صعبه  اأبناء  يعد  وهو  ثراه  اهلل  طيب  قابو�س  ال�صلطان  جاللة  �صوت 

تاريخها  من  م�صرقا  جانبا  ت�صتعيد  اإذ  عمان،  على  �صيطل  جديد  بفجر 

العريق..

اأخذت  التي  القدر  يد  لكنها  عاما،  لخم�صين  البناء  حركة  وامتدت 

باليوبيل  معه  نحتفل  اأن  قبل  االأبدية،  رحمتها  اإلى  النه�صة  باني 

النه�صة.. لهذه  الذهبي 

الم�صيرة  فاإن  ورعاه،  اهلل  حفظه  هيثم،  ال�صلطان  جاللة  ومع 

ال�صلطان  خطى  على  �صائرين  اآخر،  فرحا  يكت�صب  ويوليو  تتجدد، 

له  قلب  كل  وفي  بالرحمة،  دعاء  له  عمان  من  �صبر  كل  وفي  الراحل، 

نه�صتها  تعي�س  وهي  البالد،  عليه  �صارت  الذي  النهج  ترت�صم  مكانة، 

وتما�صكا،  �صالمة  اأكثر  البناء  ليكون  خطواتها  وتراجع  المتجددة، 

فتحديات  اأخرى،  اإلى  مرحلة  من  تختلف  التي  للتحديات  وملبيا 

الحالي،  القرن  ع�صرينيات  عن  تختلف  الما�صي  القرن  �صبعينيات 

التحديات  تجاوز  على  قيادته  بقدرة  العماني  المواطن  اإيمان  ولكن 

والتنمية. البناء  خطوات  في  االأهم  العن�صر  يبقى 

اأن يت�صفح قارىء التكوين هذا العدد في قالبه الورقي  وكان يفتر�س 

بعد  ال�صدور،  عن  المجلة  تتوقف  اأن  الظروف  �صاءت  لكن  المعتاد، 

ولذلك  تاأخير،  اأو  انقطاع  دون  المتوا�صل،  العطاء  من  �صنوات  خم�س 

قارئنا  يدي  بين  الطباعة  في  توقف  الذي  العدد  هذا  ن�صع  اأن  ي�صرنا 

لن يتوقف، رغم  الم�صوار  واأن  االأبية بخير،  له كل عام وعمان  لنقول 

التحديات. و�صغط  الظروف  تقلبات 

الزمالء  جهد  ن�صع  كي  حاليا،  المتوفرة  الرقمية  االأعداد  �صنوا�صل 

المقبلة.. المهنية  التوفيق في حياتهم  لهم دوام  اأيديكم، متمنيا  بين 

تحرير«  »مدير  تولى  الذي  المطرو�صي  ح�صن  ال�صاعر  لل�صديق  �صكرا 

ا�صتلمت  التي  البلو�صية  اأنوار  ولل�صحفية  �صنوات،  لعدة  المجلة 

قدمت  التي  ال�صيحة  �صيخة  ولل�صحفية  اأ�صهر،  عدة  قبل  المهمة 

الن�صخة  تحرير  مدير  مهمة  ت�صتلم  اأن  قبل  الورقية  للن�صخة  الكثير 

منذ  الفنية  الل�صمات  �صاحبة  العلوية،  �صارة  وللم�صممة  الرقمية، 

ت�صميم  في  اأبدعت  التي  الهطالية  منيرة  ولزميلتها  االأول،  العدد 

المجلة. اأغلفة 

�صكرااا. نقول  الم�صوار  هذا  �صاركنا  من  ولجميع 

اأ�صرية �صهرية منوعة/ ت�صدر الثالثاء االأولى من كل �صهر

ت�صدر عن:

المدير العام / رئي�س التحرير

محمد بن �صيف الرحبي 

Mohammad@altakweenmag.com 

مدير التحرير:

اأنوار البلو�صية 
Anwaar@altakweenmag.com

هيئة تحرير مجلة التكوين االلكترونية 

www.altakweenmag.com

رئي�س التحرير التنفيذي:

ح�صن المطرو�صي

 hassan@altakweenmag.com

مدير التحرير:

�صيخة ال�صحية
Shaikha@altakweenmag.com

الت�صميم:

�صارة العلوية

منيرة الهطالية

للتوا�صل:

التحرير: 24591646 /92129471

االإعالنات واال�صتراكات:

Ads@altakweenmag.com

 91488174 / 24591646

الموقع االإلكتروني:

www.altakweenmag.com

البريد االإلكتروني:

editor@altakweenmag.com
�س.  ب:2068 الرمز البريدي:133

سعر النسخة: 

 10 المتحدة:  العربية  اإلمارات  ريال،  عمان:  سلطنة 

دراهم، المملكة العربية السعودية:10 رياالت، الكويت: 

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

االشتراك:

20 رياالً وتدفع باليد 
أو تودع في الحساب البنكي للمؤسسة.  

)المجلة + كتاب مجاني شهريا(.  
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 إن الذي يتخذ منهج املسلمني 
 سبيال لن يتيه يف ركام هذه احلياة

 وتقلباهتا. واملسترشد بدعواهتم
 واملنصت لنداءات احلق الصادرة منهم

 لن خيذل. وحياه املرسلني كلها
 "مواقف خالدة"، و" بطوالت نادرة" و

 "جهاد رائد" يف سبيل مبادئ
 التوحيد الناصعة. ويف هذا الكتاب

 تصوير حّي لسرية خليل اهللا إبراهيم
 عليه السالم، ودروس وعرب

 يستخلصها املسلم وستفيد مننها يف
 مسرح حياته اإلميانية. فإليك أخي

 القارئ احللقة األوىل من سلسلة
 "يف حياة الرسل " لتعيش مع رحلة

إبراهيم يف حياته الدعوية...ب

..واهللا ويل التوفيق

تأمالت يف حياة الُرسل

 إبراهيم
 واالبتالء األكرب 

أ محد بن سلميان بن علي  الكندي

مع العدد مجاناً )للمشرتكني فقط(
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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.

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

كيف تتخيل  شعورك  عنـدِإذا َسيٌِّد ِمنّا َخال قاَم َسيٌِّد
  رفع الحجر المنزلي نهائيا؟

  “الغناء” في مواجهة 
“الفناء” .. في زمن كورونا

أمل النويرية: أتحدى نفسي 
لتقديم األفضل دائما 

 السفر بعد كورونا.. 
  هل ستتردد؟! وإلى أين؟

فخرية خميس   بكت مرارة الواقع
 وحال الفنانين العمانيين

منتصرون..
ص ١٢ في الحياة

علي العمري:
الثورة التكنولوجية أصبحت العين التي أرى بها 



العدد )54(
هـ

 ١4
4١

ة 
عد

لق
و ا

/ ذ
 2

02
و  0

لي
يو

67

هـ
 ١٤

٤١
ة 

عد
لق

و ا
/ ذ

 2
02

و  0
لي

يو

عثر علماء اآثار في ميانمار على بقايا دينا�شور عمره حوالي 99 مليون 

�شنة، يعتقد اأنه اأ�شغر اأنواع الدينا�شورات المجنحة في العالم.

وو�شح مقال ن�شر في مجلة »Nature« البريطانية، اأن الدينا�شور يبلغ 

حجمه بحجم طائر النحلة الطنان الذي يعد اأ�شغر اأنواع الع�شافير 

في العالم.

ا�شم  عليه  اأطلق  الذي  الدينا�شور  جمجمة  حجم  »يبلغ  واأ�شاف: 

Oculudentavis khaungraae14 ملم«.
واأكد البروفي�شور جينغماي اأوكونور، في الأكاديمية ال�شينية للعلوم، 

اأغرب دينا�شور  99 مليون �شنة، وهي  اأن الأحفورة عمرها التقريبي 

يواجهه على الإطالق.

على  تحتوي  اأنها  اإلى  م�شيرا  جيدة،  حالة  في  الجمجمة  اأن  واأ�شاف 

حوالي 100 �شن.

أصغر ديناصور في العالم بـ »ميانمار«

نبض

تتيح  متطّورة  افرتا�شية  جولة  موناكو  اأطلقت 

لهم التعّرف على جميع اأرجاء الإمارة يف راحة 

منزلهم. تكتنف موناكو جواهر خفية تنتظرنا 

لن�شتك�شفها، وهذا هو الوقت املثايل لالنغما�ض 

ال�شهرية  املدينة  اأنحاء  افرتا�شية يف  يف جولة 

املقبلة. وبذلت  لرحلتك  بالتخطيط  والبدء 

هيئة ال�شياحة يف موناكو جهودا حثيثة لتطوير 

 »360 »موناكو  ا�شم  حتمل  افرتا�شية  جتربة 

بحيث تتيح للم�شاركني القيام بجولة بانورامية 

)360 درجة( افرتا�شية يف الإمارة.

بانورامية  �شورا  للم�شاهدين  اجلولة  �شتوفر 

الفرن�شي،  الريفيريا  ل�شاحل  درجة   360 بـ 

الذي يخطف الأنفا�ض، واأفق موناكو اخلالب، 

الوجهات  مل�شاهدة  ال�شور  تكبري  اإمكانية  مع 

الرئي�شية يف املدينة باأدق التفا�شيل. 

معامل  اأروع  مع  موعد  على  امل�شاهدون  �شيكون 

تاريخ  على  اأكرث  ويتعّرفون  ال�شياحية،  موناكو 

ميناء  من  بدءًا  العريقة  وح�شارتها  املدينة 

هرقل، الذي يعج باليخوت، و�شول اإىل املمرات 

�شان  حديقة  يف  بالأ�شجار  املزّينة  الهادئة 

من  امل�شتوحاة  الأروقة  اإىل  بالإ�شافة  مارتن، 

عامل الإبحار يف متحف موناكو الأوقيانوغرايف.

كما ت�شمل اجلولة الفرتا�شية بع�شا من اأ�شهر 

الفنادق يف موناكو مثل فندق دي باري�ض الراقي 

وفندق مرتوبول مونتي-كارلو امل�شّنف من فئة 

الطالع  امل�شاهدين  وبو�شع  جنوم.  اخلم�ض 

والديكورات  املعمارية  الهند�شة  على  كثب  عن 

وروؤية  الفنادق،  هذه  بها  متتاز  التي  الرائعة، 

جديدا  معيارا  اأر�شت  التي  الأنيقة،  غرفها 

للفخامة يف جمال ال�شيافة العاملية.

المصدر: د ب أ

افتتاح »مكتبة األمة«. . األكبر في تركياموناكو تطلق جولة افتراضية متطورة
اأردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئي�ض  افتتح 

في  مكتبة  اأكبر  تعد  الأمة«،  »مكتبة  أخيراً، 
دائرة  رئي�ض  توغلو،  اآيهان  وو�شح  تركيا. 

لالأنا�شول،  الجمهورية  رئا�شة  في  المكتبات 

تركيا،  في  الأكبر  تعد  الأمة  مكتبة  اأن 

والعثماني  ال�شلجوقي  للفن  وفقا  و�شممت 

والمعا�شر.

عام  بداأ  المكتبة  اإن�شاء  اأعمال  اأن  إلى  واأ�شار 

متر  األف   125 بلغت  مغلقة  بم�شاحة   ،2016

اآلف  بـخم�شة  تقدر  ا�شتيعابية  وبقدرة  مربع، 

�شخ�ض.

واأ�شاف اأن المكتبة تحتوي على اأربعة ماليين 

واأكثر من مائة وع�شرين مليون  كتاب مطبوع، 

مائة  خم�شمائه  اإلى  اإ�شافة  اإلكتروني،  من�شور 

اأثرية  وكتب  اإلكتروني،  كتاب  األف  وخم�شين 

نادرة.

المطبوعة،  للكتب  اإ�شافة  المكتبة  ت�شم  كما 

واأربع  ومائة  دولة  مائة  من  اإلكترونية  م�شادر 

مليون  وع�شرين  وومائة  مختلفة،  لغة  وثالثين 

المكتبة  رفوف  طول  اأن  لفتا  وتقرير،  مقالة 

يبلغ 201 كم.

وتقع المكتبة �شمن المجّمع الرئا�شي بالعا�شمة 

اأربع  مدار  على  للقراء  اأبوابها  وتفتح  اأنقرة، 

وع�شرين �شاعة، وتخدم كافة الفئات العمرية.

تم  نادرة  كتبًا  اأي�شًا  المكتبة  وت�شم 

كبار  من  اأ�شحابها  قبل  من  بها  التبّرع 

اأ�شحاب  من  الأتراك  والمفّكرين  العلماء 

المختلفة. التخ�ش�شات 

العا�شمة  و�شط  »مر�شيليا«  بنهج  ركن  في 

تون�ض، تتوافد اأعداد كبيرة من التون�شيين من 

»�شحفة  عن  بحًثا  والأعمار،  الفئات  مختلف 

على  بقدرته  اأغلبهم  يعتقد  ثوم(  )طبق  ثوم« 

الوقاية من فيرو�ض »كورونا الم�شتجد«.

المحالت  اأ�شهر  اأحد  يوجد  النهج،  هذا  ففي 

الذي  التون�شي،  الطبق  هذا  في  المتخ�ش�شة 

مقارنة  م�شبوق  غير  اإقباًل  الأيام  هذه  يعرف 

ال�شنة. ببقية ف�شول 

وزيت  ثوم مهرو�ض  الثوم« من  »�شحفة  تتكون 

)فلفل  وهري�شة  وتونة  م�شلوق  وبي�ض  زيتون 

م�شوي(  )فلفل  م�شوية  و�شلطة  حار(  تون�شي 

وزيتون واأجبان. 

الخ�شار  اأكثر  من  »الثوم«  اأن  التون�شيون  يرى 

وفوائدها  العالجية  بخ�شائ�شها  المعروفة 

معالجة  اأو  الوقاية  يمكن  فبتناوله  ال�شحية، 

م�شاكل �شحية عديدة.

ال�شنين،  اآلف  اإلى  ال�شتعمالت  هذه  وتعود 

تطويع  على  مختلفة  ح�شارات  عملت  فقد 

الثوم و�شنع اأدوية بدائية منه.

عالقة  بوجود  حديثة  طبية  درا�شات  وتفيد 

اأمرا�ض  من  والوقاية  الثوم  بين  مبا�شرة 

مخاطر  تقليل  منافعه  من  اأن  وتوؤكد  عديدة، 

الإ�شابة بنزلت البرد.

وتقول منظمة ال�شحة العالمية اإن »فيرو�شات 

الفيرو�شات،  من  وا�شعة  زمرة  هي  كورونا 

في  تت�شبب  اأن  يمكن  فيرو�شات  ت�شمل 

تتراوح  الب�شر،  في  العتاللت  من  مجموعة 

المتالزمة  وبين  العادية  البرد  نزلة  بين 

الوخيمة«. الحادة  التنف�شية 

»طعام  الثوم  باأن  المنظمة  اإقرار  ورغم 

�شحي، وقد ي�شاعد في مواجهة الميكروبات«، 

اأّن تناوله ربما يقي  اأنه ل يوجد دليل على  اإل 

من الإ�شابة بـ »كورونا الم�شتجد«.

العالجات  اأن  طالما  كثيرة،  حالت  وفي 

البديلة ل تتعار�ض ول تمنع من اإتباع ن�شيحة 

اأدلة مثبتة، فهذه العالجات  طبية مبنية على 

قد ل ت�شر في حّد ذاتها.

في »زمن الكورونا«.. »صحفة الثوم« مالذ التونسيين

نبض
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خا�س: التكوين

عنا�شر  من  مهما  عن�شرا  »املرتع�شة«  متثل 

وهي  عمان.  يف  املراأة  لدى  التقليدية  الزينة 

ُتَعلَُّق  اخلال�ض  الذهب  من  كبرية  قالدة 

لت�شل  املراأة  �شدر  على  وتتدىل  العنق  يف 

حلجمها  وفقا  اأحيانا،  ال�شرة  منطقة  اإىل 

وت�شميمها.

اأول ما يثري الده�شة يف هذه القالدة هو ا�شمها 

»املرتع�شة«، وذلك رمبا يعود اإىل ما حتدثه من 

وال�شم،  وم�شيتها.  املراأة  حركة  عند  ارتعا�ض 

الذي  »ارتع�ض«  الفعل  من  م�شتق  يبدو،  كما 

يعني ارجتف وا�شطرب. وت�شكل املرتع�شة عند 

النقو�ض  فيه  تتناغم  بديعا  كرنفال  ارتدائها 

القالدة  اأرجاء  يف  املثبتة  الذهبية  والقطع 

بعناية فائقة، اإىل جانب الأحجار الكرمية التي 

تدخل يف بع�ض ت�شاميمها.  

واأ�شعارها،  اأحجامها  يف  املرتع�شة  تتفاوت 

ال�شغريات،  للفتيات  خم�ش�ض  هو  ما  فمنها 

والكبريات.  البالغات  للن�شاء  هو  ما  ومنها 

م�شوغات  من  الكثري  �شمن  املرتع�شة  وتدخل 

وخ�شو�شا  الجتماعية،  املنا�شبات  يف  املراأة 

الأعرا�ض، حيث كانت جزءا من جهاز العرو�ض 

اأو هديتها عند الزواج.  

قالدة »المرتعشة« .. كرنفال النقوش واألحجار الكريمة

هارفرد  جامعة  في  باحثون  عثر 

الأمريكية على اأول مركبات بروتينية، 

ت�شكلت خارج كوكب الأر�ض. 

نيو  موقع  اأورده  الذي  الخبر  وبح�شب 

الباحثون  عثر   )Newatlas( اأطل�ض 

على مركبات بروتينية لم تكن معروفة 

 Acfer« من قبل، في نيزك يحمل ا�شم

086« �شقط قبل 30 عاما في الجزائر.   
ا�شم  البروتين  على  الباحثون  واأطلق 

»هيموليثين« ويتكون بن�شبة كبيرة من 

بالإ�شافة  الأميني جالي�شين  الحم�ض 

والأوك�شجين،  والليثيوم  الحديد  اإلى 

واأكد الباحثون اأّن بروتين »هيموليثين« 

اأخرى  حيوات  وجود  فر�شية  يدعم 

خارج كوكب الأر�ض.

العثور على أول بروتين خارج كوكب األرض
وفي ت�شريحات للباحثة جوليا ماجيو، 

اأّن بروتين هيموليثين مهم جدا  اأكدت 

دورا  يلعب  اأنه  كما  الحياة،  ل�شتدامة 

في تفكك جزيئات الماء اإلى اأوك�شجين 

وهيدروجين.

اأّن  يوؤكد  الذي  البحث  يخ�شع  ولم 

الكرة  خارج  م�شدره  البروتين 

حيث  العلماء،  لمراجعة  الأر�شية، 

اأبحاث  باإجراء  العلماء  ماجيو  اأو�شت 

حول ذلك.   

وفي حال الإثبات العلمي الكامل لت�شكل 

البروتين خارج الكوكب، فاإّن هذا الأمر 

دورا  لعبت  النيازك  اأّن  فر�شية  يدعم 

في الحياة على كوكب الأر�ض.

المصدر: األناضول

اإلى  بو�شنية  امراأة  الأحمر،  اللون  حب  دفع 

تزيين طراز واأ�شلوب حياتها بالأحمر، بما فيها 

المطبخ  واأدوات  والأثاث  والمنزل  المالب�ض 

بهذا  وفاتها  قبل  قبرها  �شاهد  اإعداد  وحتى 

اللون.

محاطة  عاما(   67( ريبيرنيك  زوريكا  هي 

بعالم من اللون الأحمر في قرية بمدينة توزل 

البو�شنية منذ قرابة 45 عاما.

اإنها كانت تحب  في حديثها،  قالت ريبيرنيك 

كانت طفلة،  والزهري عندما  الأبي�ض  اللونين 

�شغف  اإلى  تحول  الحب  هذا  اأن  اإلى  م�شيرة 

جنوني لالأحمر مع مرور الوقت.

اختارت  عر�شها  يوم  في  حتى  اأنها  وو�شحت 

»كانوا  قائلة:  زفافها،  لف�شتان  الأحمر  اللون 

بحاجة اإلى ربط وثاقي لإقناعي بارتداء ف�شتان 

البلدية  من  رخ�شة  طلبت  اأنني  غير  اأبي�ض؛ 

لرتداء ف�شتان اأحمر اللون«.

زوجها  مع  الع�شل  �شهر  ق�شت  اأنها  اإلى  ولفتت 

الزفاف،  بعد  التركية  ا�شطنبول  مدينة  في 

اإقامتها  اأثناء  الأولى،  للمرة  وا�شترت 

واألب�شة  واأحذية  نقود  حافظتي  با�شطنبول، 

اللون المقدس.. امرأة  بوسنية تعيش في »العالم األحمر«

نبض

تحديات  واجهت  اأنها  موؤكدة  الأحمر،  باللون 

اللون  اختيار  في  لجراأتها  محيطها  في  كبيرة 

كان  الأحمر  اإن  لحياتها؛ حيث  اأ�شلوبا  الأحمر 

يعتبر مدعاة للعار بمنطقتها عام 1975 الذي 

تزوجت فيه.

الأحمر  ارتداء  على  واظبت  اأنها  اإلى  ولفتت 

هدايا  واأن  مدر�شة،  معلمة  كانت  عندما 

باللون  مغلفة  جميعها  كانت  لها  التالميذ 

وفق  الحياة«،  تاأخذ منه »طاقة  الذي  الأحمر، 

ل�شراء  دفعها  به  ال�شغف  اأن  مبينة  و�شفها،  

الهند،  من  الأحمر  اللون  من  رخام  قطعة 

اإيجاد  تعثر  بعد  البو�شنة،  اإلى  به  والمجيء 

على  �شاهدا  لحقا  لتكون  ببالدها،  واحدة 

الإطار،  هذا  في  وقالت  تموت،  عندما  قبرها 

اإنها  ت�شارك اأي�شا في مرا�شم الجنائز مرتدية 

اللون الأحمر.

المصدر: األناضول 

بالدلفين  المتعلقة  المتوا�شلة  البحوث  بعد 

الحقائق  من  العديد  اإلى  الباحثون  تو�شل 

نوعها،  من  الفريدة  المخلوقات  هذه  حول 

بجامعة  الباحثين  من  دولي  فريق  ن�شر  حيث 

بري�شتول وزيوريخ وغرب اأ�شتراليا، نتائج بحث 

للدلفين  الجتماعية  العادات  في  متخ�ش�ض 

تميل  الدلفين  اأن  اإلى  خل�شت  حيث  الرائعة، 

على  قائمة  اجتماعية  روابط  ت�شكيل  اإلى 

الم�شالح والهتمامات الم�شتركة، مثل الب�شر. 

اإحدى  ُيعد   »Shark bay  « القر�ض  خليج    

اأ�شتراليا  غرب  في  العالمي  التراث  مناطق 

وهو  الدلفين،  من  كبير  عدد  يعي�ض  حيث 

الدلفين  فيه  �شوهدت  الذي  الوحيد  المكان 

  Sponges البحري«  »الإ�شفنج  ت�شتخدم  وهي 

هذه  ت�شاعد  حيث  الطعام،  عن  للبحث  كاأداة 

التقنية الدلفين على اإيجاد الطعام في قنوات 

المياه العميقة. وقد لحظها الباحثون من قبل 

عندما اأ�شيبت بع�ض الدلفين بالجوع، فقامت 

الدالفين تختار أصدقاءها مثل البشر
بتمزيق اإ�شفنجة بحرية وتثبيتها على منقارها، 

وِقَطع  ال�شخور  من  منقارها  حماية  بهدف 

الأ�شجار المك�شورة والتي تنت�شر في قاع البحر.

والجينية  ال�شلوكية  البيانات  وبا�شتخدام 

والفوتوغرافية التي ُجِمعت من 124 من ذكور 

 Shark bay ال�شتاء في  اأ�شهر  الدلفين خالل 

بتحليل  الفريق  قام  �شنوات،  ت�شع  مدى  على 

ذكور  من   37 من  مكونة  فرعية  مجموعة 

الدلفين، ت�شم 13 ي�شتخدمون تقنية الإ�شفنج 

وجد  وقد  التقنية.  هذه  ي�شتخدمون  ل   24 و 

لالإ�شفنج  الم�شتخدمين  الذكور  اأَنّ  الباحثون 

م�شادقة  من  اأطول  لفترة  بع�شهم  ي�شادقون 

الدلفين الآخرين الذين ل ي�شتخدمون التقنية 

ذاتها.

وفي هذا ال�شدد، ي�شرح الدكتور �شيمون األين، 

كبار  واأحد  الدرا�شة  في  م�شارك  موؤلف  وهو 

الباحثين في كلية بري�شتول للعلوم البيولوجية، 

با�شتخدام  الطعام  عن  البحث  اإن  قائال: 

الإ�شفنج ن�شاط ي�شتغرق وقتًا طوياًل وهو ن�شاط 

الدلفين  ت�شتثمر  لذا  كبير،  حد  اإلى  فردي 

مع  وثيقة  تحالفات  تكوين  في  الوقت  ذلك 

اإلى  الدرا�شة  هذه  وت�شير  الآخرين«.  الذكور 

�شاأن  ذلك  في  �شاأنها  الذكورية،  الدلفين  اأن 

الب�شر  �شاأن  و�شاأنها  بل  الإناث  من  نظرائها 

قائمة على  اجتماعية  روابط  ت�شكيل  اإلى  تميل 

الم�شالح والهتمامات الم�شتركة.
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في اأودية �شديدة النحدار بالمرتفعات الجبلية 

منذ  يعي�ض  واأفغان�شتان  باك�شتان  بين  الممتدة 

الذين  قبيلة »الكال�ض«،  اأبناء  ال�شنين  اآلف 

المجاورة  المناطق  �شكان  بقية  يتميزون عن 

وبطقو�ض  الآلهة  بتعدد  بمعتقداتهم المرتبطة 

دينية وثقافية ومالب�ض مختلفة.         

ن�شل  من  ينحدرون  باأنهم  »الكال�ض«  ويعتقد 

وهم  المقدوني،  الأكبر  الإ�شكندر  جنود 

خالل  بتقاليدهم  التم�شك  على  يحر�شون 

حياتهم اليومية في وديان »بمبوريت« و«رامبور« 

و«بريو« الواقعة في جبال »هندوكو�ض«. 

ل  الذين  »الكال�ض«،  قبيلة  اأبناء  اأن  وُيعتقد 

في  بهم  المحيطة  ال�شعوب  مع  يت�شابهون 

هم  الثقافية،  اأو  الدينية  اأو  الجينية  النواحي 

�شلوا  الذين  الإ�شكندر  جي�ض  جنود  اأحفاد 

»هندوكو�ض«  جبال  مرتفعات  في  طريقهم 

�شمال غربي باك�شتان، عقب وفاته خالل توجهه 

من اأفغان�شتان اإلى ال�شين، �شمن حملته لفتح 

»الكاالش« آخر القبائل الوثنية في هندوكوش

اآ�شيا، في القرن الثاني قبل الميالد.

�شخ�ض،  اآلف   5 بنحو  اأفرادهم  عدد  ويقدر 

ذلك  ورغم  وثنية،  ب�شمات  عقيدتهم  وتحمل 

الم�شلمين  مع  ا�شطرابات  اأي  لديهم  لي�ض 

الذين يعي�شون في تلك المنطقة. 

يعي�ض  التي  الوديان  تلك  اإلى  الو�شول  ويمكن 

»دير«  مناطق  عبر  »الكال�ض«،  �شعب  فيها 

التي كانت تن�شط فيها  و«تميرغاراه« و«�شوات« 

الطريق  على  ويوجد  »طالبان«،  حركة  �شابقا 

والجي�ض،  لل�شرطة  التفتي�ض  نقاط  من  العديد 

لدواع اأمنية. 

بينها  فيما  »الكال�ض«  قبيلة  اأبناء  ويتحدث 

تنتمي  التي  »بورو�ش�شكي«  با�شم  تعرف  بلغة 

فيما  الأوروبية،  الهندية  اللغات  لأ�شرة 

مع  التوا�شل  خالل  ردية 
ُ
الأ اللغة  ي�شتخدمون 

المتحدة  الأمم  منظمة  واأدرجت  الآخرين، 

لغتهم  »اليون�شيكو«  والثقافة  والعلم  للتربية 

بالنقرا�ض«.  المهددة  »اللغات  قائمة   على 

يعي�شون  الذين  »الكال�ض«،  قبيلة  اأفراد  ويعمل 

في منازل خ�شبية، بالزراعة وتربية الموا�شي، 

وما تزال الأ�شر تعد خبزها من الطحين الذي 

تح�شل عليه من الطاحونة الحجرية، كما اأنها 

ل تزال تغ�شل الأواني من مياه الأنهار في تلك 

الوديان. 

واأهم ما يميز »الكال�ض« عن بقية المجتمعات 

المظهر  ناحية  من  محيطهم  في  الموجودة 

ملونة،  األب�شة  ن�شاءهم  ارتداء  هو  الخارجي، 

ت�شمى  قبعات  روؤو�شهن  على  ي�شعن  حيث 

اأقم�شة خا�شة بهن  »�شو�شوت« وعلى ظهورهن 

ت�شمى »باتي« و«بيران ت�شوي«.       

األب�شة  بارتداء  ملزمات  »الكال�ض«  ن�شاء  وتعد 

تقليدية منذ طفوتهن وحتى وفاتهن، في حين 

اأن الرجال غير ملزمين بارتداء مالب�ض معينة 

خالل حياتهم.  

نبض

خا�س: التكوين

يف  ال�شلطنة  مرت  العامل  بلدان  من  كغريها 

املعدية  الأوبئة  حالت  من  بالكثري  تاريخها 

وانعدام  الرعاية  لتدين  ونظرا  واخلطرية. 

كان  فقد  وامل�شت�شفيات  ال�شحية  اخلدمات 

املر�شى  عزل  اإىل  قدميا  يلجاأون  النا�ض 

خم�ش�شة  اأماكن  يف  واإيوائهم  وامل�شابني 

حتى  النا�ض،  اإقامة  واأماكن  القرى  عن  بعيدا 

تناولت  وقد  لالأ�شحاء.  العدوى  تنتقل  ل 

الدراما العمانية هذا املو�شوع يف اأكرث من عمل 

)الفاغور(  التلفزيوين  امل�شل�شل  منها  درامي 

والربنامج الإذاعي )نهر الذكريات(.

الفاغور
تناولت  املعمري:  حممد  امل�شل�شل  موؤلف  يقول 

حيث  )الفاغور(  م�شل�شل  يف  اجلذام  مو�شوع 

املجذوم  دور  بلعب  عي�شى  يو�شف  الفنان  قام 

ويتحدث  واآخرين.  ال�شق�شي  خالد  برفقة 

اأن  الأماكن  هذه  بع�ض  عن  املعمري  حممد 

اأحدها كان يف �شمايل، ثم األغي وبقي الذي يف 

ال�شتغناء  مت  الأخرية  ال�شنوات  ويف  الر�شتاق، 

معٍد  غري  الداء  هذا  لت�شنيف  املحجر  عن 

وميكن عالجه.

هذا  اأن  مو�شحا  املعمري  حممد  وي�شيف 

الدراما العمانية ..  وتجارب فنية في تاريخ األوبئة

اأطلق  كما  اجلذام«  »م�شتعمرات  اأو  املحجر 

وكان  الغ�شب،  قرب  ملرير  قرية  يف  كان  عليها 

حول  ثم  �شمايل،  يف  عمان  يف  الوحيد  املكان 

حتى   وبقي  الر�شتاق  يف  وبعدها  ال�شيب  اإىل 

ل�شنوات قريبة، ولكن عندما �شنف هذا املر�ض 

باأنه غري معٍد وميكن عالجه ورجع النزلء اإىل 

دارا  اأو  ال�شن  لكبار  املكان  حتويل  مت  ذويهم، 

للعجزة، وكان الوحيد يف ال�شلطنة، قبل اأن يتم 

حتويله اإىل دار امل�شنني اجلديدة التابعة لوزارة 

فقد  القدمي  املبني  اأما  الإجتماعية  التنمية 

كدار  ا�شتخدمته  التي  ال�شحة  وزارة  اإىل  اآل 

لإ�شالح املدمنني.

وي�شتطرد حممد املعمري اأنه بالإمكان الرجوع 

حللقات امل�شل�شل التي تت�شمن م�شاهد اأ�شلوب 

ويف  قدميا.  املحاجر  تلك  يف  والرعاية  العي�ض 

ال�شفح  منطقة  يف  وحتديدا  اإبراء،  ولية 

قدمي،  �شحي  حجر  يوجد  ال�شفالة،  مبنطقة 

اجلبل  �شفح  يف  ال�شفح،  مقربة  بجوار  بني 

القطبي، وي�شمى حمليا »بيت املرا�شا«، يو�شع 

له  ويقدم  ي�شفى،  به مر�ض معٍد حتى  فيه من 

الطعام يف اأواٍن خا�شة به.

نهر الذكريات
تتبعت  نور:  فتح  نعيم  الكاتب  يقول  جهته  من 

مرباط  يف  وقعت  التي  الأحداث  �شخ�شيا 

الإذاعي  م�شل�شلي  خرج  رحمها  ومن  قدميا، 

عدم  منا  ُطِلب  ولكن  الذكريات(،  )نهر  الأول 

�شري  جمرى  تغيري  عنه  نتج  ما  الولية،  ذكر 

الأحداث.

مر�ض  اأ�شابهم  ملا  نور:  فتح  نعيم  وي�شتذكر 

اجلذام اأو ما ي�شبهه يف مرباط، فعزل املر�شى 

املاريوت  فندق  مقابل  تقع  �شغرية،  بجزيرة 

من  وفيهم  الآن،  اإىل  قبورهم  وتوجد  حاليا، 

جنا منها وعا�ض بعد ذلك. اأنا اأتذكر احلكاية 

من اأحد كبار ال�شن. اأما اأهل �شاللة فقد عزلوا 

يف كهف باأحد جبال منطقة طاقة.

ويف فرتة ال�شبعينات ال�شبعينات اأ�شاب الن�شاء 

ت�شمى  التي  موريا  كوريا  جزيرة  يف  مر�ض 

احلالنيات حاليا، وفتك بهن فقط، اإىل درجة 

اأنه �ُشِمح لرجالها بالزواج من اخلارج.

يعلمها  ل  ب�شيطه  معلومه  اأذكر  هنا  ولعلني 

الكثري، وهو اأنه عندما األقت الوليات املتحدة 

وجنازاكي  هريو�شيما  على  النوويه  بالقنبله 

بالعمى  ا�شخا�ض  �شتة  عندنا  اأ�شيب  باليابان، 

اهلل،  رحمه  اأخي،  ومنهم  الأ�شبوع،  نف�ض  يف 

عبداهلل  وال�شيخ  املن�شرم،  العام  توفى  الذي 

عوفيت.  
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في  اآراندو�شت  ح�شين  الإيراني  الت�شكيلي  ي�شتك�شف 

على  المقام  »لذكراك«  معر�شه  يت�شمنها  التي  لوحاته 

جوهر  عّمان،  الأردنية  العا�شمة  في  الم�شرق  جاليري 

م�شورًا  ال�شوفية،  الممار�شات  في  الروحاني  البعد 

ومظهرًا  ب�شيطة  باألوان  حركته  واإيقاع  الج�شد  تعبيرات 

لل�شوفي،  المكثف  والتاأمل  والتمازج  الدوران  حالة 

الرغبات  علوية مجردة من  تجلٍّ  في حالة  يجعله  الذي 

الدنيوية.

يظهر في لوحات اآراندو�شت ما ي�شير اإلى تاأثره بالثقافة 

التاأثر  مع  بالتوازي  جده،  منها  ينحدر  التي  ال�شينية 

�شعراء  اعتنقها  التي  ال�شوفية  بالفل�شفة  الب�شيط 

الدين  جالل  مثل  من  م�شهورون  فار�شيون  وفال�شفة 

خالل  من  ذلك  ويظهر  والغزالي،  والعطار  الرومي 

»اأولئك  ومنها:  لهم  ُتن�شب  لمقولت  الفنان  ا�شتخدام 

اأ�شدافًا  �شيجدون  البحر  اأ�شداف  عن  يبحثون  الذين 

بحرية، اأولئك الذين يفتحونها �شيجدون اللوؤلوؤ« )الإمام 

الغزالي(،  »لماذا اأنت م�شحور جدًا بهذا العالم عندما 

اإ�شافة  يكون منجما من الذهب بداخلك؟« )الرومي(. 

اإلى توقيعات تحمل ا�شم الفنان وُتظهر نوعًا من الت�شكيل 

الفني.

الأفكار ال�شوفية هي ما يمكن تلّم�شه من هذه الكتابات 

لحركة  تبعًا  فوقها  وتن�شاب  اللوحات  تت�شمنها  التي 

رحابه.  في  وتدور  ال�شوفي  حركة  مع  تن�شجم  دورانية 

مع  الغالب  في  الأبي�ض  اللون  على  الفنان  اعتمد  وقد 

لإظهار  الداكنة،  والألوان  والبني  بالأ�شود  تو�شيحات 

والزهد  والمحبة  بالنقاء  المتميز  الروحاني  الجانب 

بها  وتم�شك  ال�شوفية  لها  دعت  قيم  من  وغيرها 

المت�شوفة عبر التاريخ.

كما يظهر في لوحات المعر�ض، تاأثير الفنان بالفل�شفة 

الزراد�شتية القديمة، حيث التركيز على الت�شاد اللوني 

الت�شاد بين الخير  الفاتح والداكن لإظهار  اللونين  بين 

وال�شر، والنور والظالم.

م�شتمرة  حركة  با�شتخدام  اأعماله  بع�ض  الفنان  وينفذ 

وحادة لل�شكين اأو فر�شاة طالء اأو و�شع طبقات لونية فوق 

اأخرى و�شوًل اإلى منح اللوحة اأبعادًا ب�شرية موؤثرة، اإذ 

ي�شعر الم�شاهد اأن الدراوي�ض خالل الرق�شات ال�شوفية 

يتحركون اأمامه. وتظهر التفا�شيل الحيوية للتنورة وهي 

الوجه  تعابير  الى  بالإ�شافة  الج�شد،  دوران  مع  تدور 

وحركات اليدين والراأ�ض. 

بداأ  طهران،  في  ُولد  اآراندو�شت  ح�شين  اأن  اإلى  ي�شار 

رحيم  اإ�شراف  تحت  وتدرب  مبكرة،  �شن  في  الر�شم 

نافا�شي اأحد اأ�شهر الر�شامين الواقعيين في اإيران. وقد 

الفنون  تخ�ش�ض  في  البكالوريو�ض  درجة  على  ح�شل 

الجميلة من جامعة اآزاد.

»لذكراك«.. لوحات إيرانية تنحاز إلى التأمل   

نبض

على  المنهمرة  ال�ّشمراء  الحّبات  اإيقاع  على 

يتعالى �شوت غناء مبروكة  الأخ�شر،  الب�شاط 

الزيتون  �شجرة  قمة  عند  �شّلما  تعتلي  وهي 

بمنطقة »حاجب العيون« في محافظة القيروان 

ثمار  لتقطف  �شواعدها  تمتد  التون�شية.  

معها  العامالت  الن�شوة  وت�شجعها  ال�شجرة، 

بدوية  اأغاني  ترافق  ال�شيعة،  تغمر  بزغاريد 

بمنا�شبة  الأنحاء  تلك  في  المزارعات  ترددها 

مو�شم جني الزيتون. 

مقتطفات ل تعبر عن الفرح، بقدر ما يت�شّلحن 

بما تن�شح به من معاني ال�شبر على الترحال 

ال�شجن  فيهن  فتثير  الفراق،  على  والحزن 

عملهن  م�شاق  وتحمل  العمل  على  وتحفزهن 

وحياتهن. 

البالد،  و�شط  الواقعة  المنطقة  تلك  وفي 

ووادي  �شعد  �شيدي  �شد  �شهول  بين  والممتدة 

ت�شهد  وطرزة،  مغيلة  وجبال  ال�شهير  زرود 

الزيتون،  جني  في  حركية  الزيتون  �شيعات 

يتراءين  ممن  الزراعات  عامالت  وانت�شار 

الأزهار،  حول  يحلق  نحل  وكاأنهن  بعيد  من 

�شجرة  حول  الن�شاء  هوؤلء  حركة  تتوقف  ول 

الحديدي،  ال�شلم  على  ونزول  �شعودا  الزيتون 

اأياديهن  المتمايلة ويمددن  الأغ�شان  يالحقن 

يتعقبن الثمار في قمة ال�شجرة.

توزيع  جولت  تقطعه  اأن  قبل  عملهن،  ي�شتمر 

كوؤو�ض ال�شاي ال�شاخن، اأو عندما يحين موعد 

وزيت  الخبز  رغيف  حول  حلقات  في  الطعام 

الزيتون. 

يوم شاق 
مبروكة؛ امراأة خم�شينية، واأم لـ8 اأبناء، ت�شطر 

رزق  مورد  توفير  في  زوجها  لم�شاعدة  للعمل 

لأ�شرتهما، يبداأ يوم عمل مبروكة منذ �شاعات 

الفجر الأولى، فتجهز طعام يومها وترتب بيتها 

اإلى ال�شيعة، لتلتقي  ثم ت�شابق �شروق ال�شم�ض 

اأماكن  ياأتي بع�شهن من  اللواتي  مع العامالت 

بعيدة على متن ال�شاحنات. 

َقبل اأعوام، كانت مبروكة تقطع م�شافة طويلة 

من م�شكنها الريفي للو�شول اإلى ال�شيعة، قبل 

ل�شاحب  بمنزل  لالإقامة  اأ�شرتها  تنتقل  اأن 

ال�شيعة ل�شمان قربها من الحقول. 

وتق�شي المراأة يومها الطويل في قطف حبات 

ال�شلم  ومت�شلقة  تارة  الظهر  منحنية  الزيتون، 

بدرجاته  تت�شبث  وهي  اأخرى،  تارة  قمته  اإلى 

مم�شكة  بيد  الزيتون  اأغ�شان  وت�شارع  بيد 

ما  الن�شوة  وتجمع  اليد،  باأ�شابع  �شبيه  بم�شط 

اإلى  تناثر فوق الب�شاط في اأكيا�ض، ثم ينتقلن 

�شجرة اأخرى ي�شارعنها، في عمل ي�شتمر حتى 

اقتراب غروب ال�شم�ض. 

 مقابل ضئيل 
 13 يومها  اأجرة  تتجاوز  ل  الّتي  مبروكة  تقول 

من  تجنيه  »ما  اإن  دولرات(،   4 )نحو  ديناراً 

اأجرة يومية يعد ب�شيطا ول يكفي لإعالة اأ�شرة 

تتكون من 10 اأفراد وم�شاريف درا�شة الأبناء، 

الواحد  الدرا�شة  عن  لف�شلهم  ا�شطرها  مما 

مو�شمي  الزيتون  »جني  وت�شيف:  الآخر«.  تلو 

ل يتجاوز 6 اأ�شهر، والعمل الزراعي غير دائم 

المواد  اأ�شعار  ارتفاع  مقابل  �شعيفة،  واأجرته 

الأولية«. 

اأما عن الغناء الذي تترنم به في عملها، فتقول 

مبروكة اإنه يخفف اأعباء الحياة ومتاعب العمل، 

وتحر�ض على ت�شلية نف�شها هي وزميالتها من 

اأجل عدم ال�شعور بالملل والإرهاق. 

تجمع  للغروب،  ال�شم�ض  قر�ض  ميالن  ومع 

اإلى  ويعدن  اأغرا�شهن  الن�شاء  وباقي  مبروكة 

ليوم  ا�شتعدادا  الظالم  خطى  على  منازلهن 

الغد ال�شاق، بينما ينقل المزارع ال�شاب فار�ض 

ثمرة جهد الن�شاء من زيتون باتجاه المع�شرة 

لي�شهد طورا اآخر. 

ال�شيعة،  من  القريبة  العائلة  مع�شرة  وداخل 

تمر عملية ع�شر الزيت عبر عدة مراحل وعن 

طريق عدة اآلت تطورت تقنياتها في ال�شنوات 

ذهبيا  ين�شكب  زيتا  تنتهي  اأن  اإلى  الأخيرة، 

و�شط الوعاء. 

والزيت  الزيتون  مح�شول  اإن  فار�ض  ويقول 

ما  وهو  الما�شية،  ال�شنة  �شعف  العام  لهذا 

نفقاتهم  لتعوي�ض  المزارعون  به  ا�شتب�شر 

اأ�شعار  وارتفاع  الما�شية  الموا�شم  وخ�شائر 

النف�ض  نمني  »كنا  الأولية«. وا�شتدرك:  المواد 

اأن ي�شتفيد المزارع من المح�شول واأن ينتع�ض 

باإفال�ض  القطاع، لكن انخفا�ض الأ�شعار يهدد 

المزارع«. 

جني الزيتون بالقيروان. .  شقاء وعطاء

نبض
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روح �صاك�صت الحياة وتمردت عليها حتى انت�صرت، �صاأروي ق�صة 

ونادرا،  متفردا  مختلفا،  الدنيا  على  اأقبل  الذي  الثاني  االبن 

وكعادة بني الب�صر، ال نعرف كيف نتعامل مع المميز والمختلف، 

نتنمر عليه فيتمرد علينا، بين �صد وجذب، ينبت ك�صجرة فارعة 

بطولها، �صامخة بذكائها وطموحها، علي بن عبداهلل العمري، 

عا�س طفولته في والية اإزكي التي ولد فيها عام 1986م، وحتى 

التا�صعة من عمره حين اتخذ والده قرارا م�صيريا اأجبره على 

تت�صكل  بداأت  هنا  واالأخوات،  االأخوة  ووداع  االأم  ح�صن  ترك 

ما  بكل  عا�صها  اأخرى،  حياة  لنف�صه  وجد  الذي  الكفيف  حياة 

فيها من تحديات، ذاق المر حتى ا�صتلذ بطعم النجاح، حدثنا 

عن �صر ال�صغف الذي نما في داخله حتى بات حلما. . فهل تحقق 

هذا الحلم؟ حدثنا العمري في ال�صطور االآتية. . 

منتصرون.. 
في الحياة

الثورة التكنولوجية أصبحت العين التي أرى بها 

علي العمري:
ا�شتقبل  هكذا  وا�شتغراب،  وذهول  �شدمة 

كفيف  باأني  علمهم  بعد  ولدتي  خبر  والديَّ 

الب�شر كليا، فقد كانت مفاجاأة و�شدمة كبيرة 

قبل،  من  حالتي  بمثل  تمر  لم  التي  لعائلتي 

الت�شاوؤلت  من  الكثير  و�شط  متاهة  في  دخلوا 

والقلق  الأمر،  لهذا  اأدت  التي  الأ�شباب  حول 

القدرة على  العي�ض دون  حول كيفية موا�شلتي 

اأمرا  النظر، ففقدان الب�شر منذ الولدة كان 

غريبا عليهم. 

مرت الفترة المبكرة من طفولتي واأنا بين يدي 

م�شت�شفيات  في  بي  تدور  كانت  التي  عائلتي 

النفي  اأتى  حتى  عالج،  عن  بحثا  ال�شلطنة 

عالج  وجود  بعدم  الأطباء  قبل  من  القطعي 

معارف  من  بنا  المحيطون  قام  ثم  لحالتي. 

اإلى  بي  للتوجه  الن�شح  باإ�شداء  واأ�شدقاء 

العالج،  عن  بحثا  ال�شلطنة  خارج  م�شت�شفيات 

ولبد  الأخرى  البالد  في  متقدم  الطب  حيث 
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من وجود حل، ولكن لم ي�شتجب والدي اآنذاك، 

وع�شت طفولتي بين اأقراني واأنا كفيف الب�شر.  

طفولة متمردة وشقية
كان الوالد كثير التنقل بحكم عمله في ال�شلك 

بقربي  كانت  من  هي  فوالدتي  الع�شكري، 

التعامل  في  خبرة  ذات  تكن  لم  الوقت،  طوال 

فطرة  ولكن  الب�شر،  كفيفي  اأ�شخا�ض  مع 

والدافع  القوة  بمدها  كفيلة  كانت  الأمومة 

وجه،  اأكمل  على  احتياجاتي  وتلبية  لتربيتي 

فقد اجتهدت معي كثيرا، لم اأكن طفال وديعا، 

واأ�شبحت  وافرا،  ن�شيبا  ال�شقاوة  من  اأخذت 

منذ  التمرد  فكرة  لدي  ولدت  ال�شبط،  �شعب 

الن�شائح  كل  على  تمردت  جدا،  مبكرة  �شن 

بعدم الخروج وعدم القتراب من الخطر، فقد 

ن�شاأت مع اأطفال اآخرين اأقربائي وكنت األحظ 

ولعب  للتجول  والخروج  التنقل  في  حريتهم 

الكرة في الحارة، كنت ل اأدرك �شبب منعي من 

الكفيف الذي تمرد على الحياة 
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رغم  عمي،  اأبناء  بها  يتمتع  التي  الحرية  هذه 

كنت  عنادي  من  ال�شتفادة  وعدم  الخفاقات 

اأدل  ول  الأزقة  في  اأ�شيع  الخروج،  على  اأ�شر 

الطريق للرجوع مرة اأخرى، في اإحدى المرات 

الهوائية  الدراجات  يقودون  الأولد  اأن  �شمعت 

هوائية،  دراجة  على  ح�شولي  على  فاأ�شررت 

لم  ذلك،  في  برغبتي  والدي  اأخبرت  عندما 

يقتنع فغ�شبت، ولكن بعد المفاو�شات قرر اأن 

يجلب لي الدراجة الهوائية ولكن ب�شرط اأن ل 

اأخرج بها من المنزل، فوعدته بعدم الخروج، 

اأخرج  كنت  تماما،  مختلفة  نيتي  كانت  ولكن 

في ال�شارع ومن رحمة اهلل الذي  حفظني من 

الوقوع في الحوادث. 

الم�شاكل  في  واأت�شبب  جدا،  م�شاك�شا  كنت 

بذلك  يكونوا  لم  فهم  الآخرين،  الأطفال  مع 

وب�شبب  حالتي،  يدركون  يجعلهم  الذي  الوعي 

كنت  لها،  اأتعر�ض  كنت  التي  الم�شايقات 

اأدافع عن نف�شي ودائما ما كانت الم�شاجرات 

األعب  وكنت  الحارة.  اأولد  وبين  بيني  تدب 

جهاز  دخل  وعندما  الكهربائية،  بالأجهزة 

الطفولي  عبثي  من  ي�شلم  لم  منزلنا  الم�شجل 

في  كهربائي  بالتما�ض  اأ�شبت  حتى  ال�شقي، 

النار  المواقف مع  ناهيك عن  المرات،  اإحدى 

لول  منها  اأ�شلم  لم  التي  الخطرة  والأدوات 

حفظ اهلل، وجهود والدتي في حمايتي. اإخوتي 

كان لهم دور كبير في تعاي�شي مع بيئتي، �شادت 

بيننا اأجواء من الألفة والتعاون، اإخواني الأولد 

معهم،  بم�شاحبتي  حياتي،  في  كبير  دور  لهم 

لي،  �شندا  جميعهم  كانوا  اأخواتي،  وكذلك 

واأخي ال�شغير خدمني ب�شكل كبير. 

بداية تجربة جديدة
في عام 1992 حيث بلغت ال�شاد�شة من عمري، 

�شمع والدي عن طبيب رو�شي متخ�ش�ض قدم 

باأن يذهب  المحيطون  اإلى دبي، حيث ن�شحه 

ل�شت�شارة والأخذ بالكلمة الأخيرة والت�شخي�ض 

النهائي حول حالتي، فكان رد الطبيب �شلبيا، 

حيث ل يوجد عالج لحالتي في الفترة الحالية. 

اإلى  ال�شعي  اأن  وقرر  الأمر  اأبي  ح�شم  هنا 

العالج �شياع وقت وغير مجد، ويجب التفكير 

والم�شي قدما لإيجاد الطريقة المنا�شبة حتى 

اأتلقى التعليم المنا�شب واأ�شتطيع العتماد على 

نف�شي.  

المرة، خرجنا من  بداأت مرحلة مختلفة هذه 

دائرة البحث عن عالج اإلى البحث عن مركز 

متخ�ش�ض لتدري�ض المكفوفين، ا�شتعلم والدي 

في  للدرا�شة  المكفوفين  تبعث  الحكومة  باأن 

وجدتي  والدتي  رف�ض  من  بالرغم  البحرين، 

بالمدر�شة  التحاقي  على  اأ�شر  والدي  اأن  اإل 

الداخلية، فهو على قناعة باأني يجب اأن اأتعلم 

يكن  لم  الحياة،  في  ال�شتمرار  اأ�شتطيع  حتى 

الأمر بال�شهولة على عائلتي، ولكن من ناحيتي 

لخو�ض  ا�شتعداد  وعلى  للفكرة  متقبال  كنت 

التجربة، فقد كنت اأ�شعر باأن التعليم هو الأمر 

للح�شول  التمرد  اأ�شتطع  لم  الذي  الوحيد 

حكومة  ح�شاب  على  البتعاث  كان  عليه. 

كليا  بعثة مدفوعة  الم�شاريف  بكافة  ال�شلطنة 

مع التذاكر والمكافاأة ال�شهرية وغيرها، حيث 

طوال  هناك  ونمكث  نذهب  مجموعة،  كنا 

الف�شل وناأتي للزيارة وقت الإجازة عند انتهاء 

الف�شل الدرا�شي. فالتحقت بالمعهد ال�شعودي 

مقرا  ي�شكل  كان  فقد  للمكفوفين،  البحريني 

الخليج  دول  من  المكفوفين  الطلبة  كل  يجمع 

كافة.

البحرين ورحلة التعلم
بغ�شة  و�شعرت  البحرين،  اأر�ض  قدمي  وطاأت 

مع  اأتاأقلم  لم  الأولى  الأيام  ففي  قلبي،  في 

ال�شتمرار  اأ�شتطيع  ل  اأني  وح�شبت  الو�شع 

�شعبة  فالغربة  عائلتي،  عن  بعيدا  والموا�شلة 

الجو  عن  البتعاد  الإن�شان،  كان  مكان  اأي  في 

الأ�شري �شعب جدا، وكذلك قلق عائلتي علي. 

التحديات  وواجهت  ال�شعوبات  تحملت  ولكن 

اأكن  اإن لم  وهلل الحمد فت�شهلت حياتي كثيرا، 

قد التحقت بالتعليم في البحرين لكانت حياتي 

�شخ�شيتي  ن�شجت  هناك  بكثير،  اأ�شعب  الآن 

في  وانخرطت  بنف�شي،  الم�شوؤولية  وتحملت 

من  بغيري  يجمعني  تماما،  مختلف  مجتمع 

في  والعاملين  المعلمين  وكذلك  المكفوفين، 

التعامل مع المكفوفين، كانت  المركز اعتادوا 

مهاراتي،  �شقل  في  كثيرا  �شاعدتني  خطوة 

وتعلمت  برايل،  بطريقة  القراءة  تعلمت 

يجتهد   المدر�شون  الكمبيوتر،  على  الطباعة 

الهند�شة  مثل  الأمور  اأدق  حتى  تعليمنا،  في 

والريا�شيات كانوا يحر�شون على اأن نتعلمها. 

ولكني لم اأكف يوما عن الم�شاك�شة، بل اأ�شبح 

الهروب  من  لحظاتنا  تخُل  لم  اأ�شد،  الأمر 

المعلمين،  على  المقالب  وتدبير  الف�شل  من 

اكت�شبت  وال�شحك.  ال�شقاوة  من  والكثير 

ومازلنا  الطفولة  اأ�شدقاء  وهم  طيبة،  رفقة 

الأن�شطة  في  �شاركت  الآن.  حتى  بع�ض  مع 

التمثيل  في  مهاراتي،  �شقلت  التي  الطالبية 

الجر�ض«  »كرة  ولعبة  والمو�شيقى،  والريا�شة 

في  لعبة  اأ�شهر  هي  فيها،  واأتفوق  اأتقنها  كنت 

البطولت  اإثرها  تقام على  للمكفوفين،  العالم 

البطولت  في  المعهد  نمثل  كنا  العالمية، 

اأن�شطة  في  اأ�شارك  كنت  واأي�شا  المحلية، 

للبحرين  الوطنية  الأعياد  وفي  المو�شيقى، 

الآخرين،  الخليجيين  الطلبة  مع  وعمان 

الثقافية،  الأن�شطة  في  م�شاركتي  جانب  اإلى 

القراءة  في  المعهد  م�شتوى  على  متفوقا  كنت 

لدينا  كانت  المكتبة،  في  بالتواجد  واللتزام 

عشت طفولتي
 بين أقراني وأنا 

كفيف البصر

كتبها  اأح�شروا  البرايل،  بلغة  خا�شة  مكتبة 

الدينية  الكتب  اأقراأ  كنت  والكويت،  م�شر  من 

والمخابرات،  الرحالت  وكتب  والفل�شفة، 

الثالث  ال�شف  حتى  �شنوات   9 در�شت 

ب�شبب  الوداع،  موعد  حان  حتى  الإعدادي، 

الخا�شة  العامة  الثانوية  �شفوف  تواجد  عدم 

بالمكفوفين في البحرين. 

مرحلة شاقة وصعبة
اإلى اأر�ض الوطن، ولكن  �شددت رحالي وعدت 

ب�شهادة لم تكتمل بعد، ولم يرتو معها ال�شغف 

واللهفة في تلقي العلم، لذا خططت لاللتحاق 

لل�شفوف  مراكز  تتوفر  حيث  بال�شعودية، 

ال�شعودية،  في  للدرا�شة  قبولي  تاأخر  الثانوية، 

بن  عمر  بمدر�شة  اللتحاق  اإلى  فا�شطررت  

الخطاب في ولية اإزكي لدرا�شة ال�شف الأول 

واإكمال  لل�شفر  قبولي  حين  حتى  الثانوي، 

ومختلفة،  فريدة  تجربة  ع�شت  هنا  الدرا�شة. 

لأول مرة اأدر�ض مع المب�شرين ول يوجد منهج 

جدا  �شعبة  مرحلة  كانت  برايل،  بلغة  خا�ض 

بالن�شبة لي وللمدر�شين كذلك، اجتهدت كثيرا 

وكافحت، واأخواتي كن يقمن بت�شجيل الدرو�ض 

و�شيلة  اأي  تكن  فلم  مراجعتها،  اأ�شتطيع  حتى 

اأن�شطة  في  �شاركت  للمذاكرة.   ممكنة  اأخرى 

اأثبت  اأن  اإلى  بحاجة  كنت  وال�شعر،  الم�شرح، 

في  �شاركت  لي،  متاح  مجال  اأي  في  وجودي 

في  كنت  و�شخ�شيتي،  هويتي  لإبراز  الأن�شطة 

تحد مع نف�شي ومع المجتمع. 

البع�ض  بع�شنا  مع  نن�شجم  المكفوفين  نحن 

لم  ولكني  م�شتركة،  فاهتماماتنا  اأكبر،  ب�شكل 

اأكن منعزل عن المجتمع، كنت اأ�شاحب والدي 

كان  فوالدي  الجتماعية،  المنا�شبات  في 

يكن  لم  الآخرين،  مع  اأندمج  اأن  حري�شا على 

يتثاقل في ا�شطحابي، اأنا اأدين لوالدي بالكثير 

للتعليم،  ابتعاثي  اأمن م�شتقبلي بقرار  فهو من 

�شعوبة  من  بالرغم  المجتمع،  في  واندماجي 

�شاعدتني  بي  والدي  ثقة  ولي،  لهم  الو�شع 

اأكملت  التكالية.  الم�شوؤولية وعدم  على تحمل 

العام الدرا�شي في ال�شلطنة بنجاح ثم �شافرت 

والثالث  الثاني  ال�شف  لإكمال  ال�شعودية  اإلى 

الثانوي، التحقت بمعهد النور في الريا�ض. 

الجد والمثابرة واالجتهاد
الظروف  وكل  ق�شيرة،  فترة  كانت  ال�شعودية 

ب�شكل  معها  ان�شجمت  بيئة  في  مهياأة  كانت 

الذين  زمالئي  بع�ض  معي  التحق  �شريع، 

منحة  كان  التعليم  البحرين،  في  معي  كانوا 

الدرا�شة  ال�شعودية،  التعليم  وزارة  من  كاملة 

في  قديمة  ال�شعودية  فتجربة  جيدة،  كانت 

كانوا  المدر�شين  بع�ض  اإن  حتى  المجال،  هذا 

ب�شكل  مهياأة  البيئة  كانت  كذلك،  مكفوفين 

كبير بكل الإمكانات. تر�شخت في ذهني فكرة 

اأجل  من  لي  �شالحا  �شتكون  التي  ال�شهادة 

اآخر  خيار  لدي  يكن  فلم  الحياة،  في  النجاح 

ارت�شمت  ال�شعودية  في  واأنا  الجتهاد.  �شوى 

لدي مالمح حبي للمجال التقني، فمن �شغري 

كنت اأحب الأجهزة والعبث بها، ولكن لم تتوفر 

وفي  المجال،  هذا  في  لالنخراط  ال�شبل  لدي 

متوفرة  تكن  لم  البحرين  في  درا�شتي  فترة 

الحلول التقنية لذوي الإعاقة الب�شرية كما هي 

بنا  الخا�شة  الذكية  الهواتف  مثل  الآن،  عليه 

والبرامج والتطبيقات الم�شاعدة وغيرها، كنا 

ن�شتخدم اأجهزة الهاتف المتنقل العادية، فقد 

كانت لغر�ض الرد على المكالمات فقط بحفظ 

مواقع الأزرار. وفي فترة وجودي في ال�شعودية 

اندمجت في المجال التقني ب�شكل اأعمق، وزاد 

�شغفي لالأجهزة التقنية واأ�شبحت اأتتبع كل ما 

هو جديد، وتعلمت ذاتيا طرق تركيب البرامج 

زمالئي  فاأ�شبح  بها،  المتعلقة  الم�شاكل  وحل 

من  بالرغم  المجال،  هذا  في  بي  ي�شتعينون 

محدودية خبرتي.

إزالة األمية التقنية 
بن�شبة  الثانوية  الدرا�شة  اأنهيت  الحمد  هلل 

وانتهى  ال�شلطنة  اإلى  رجعت  حيث   ،%94

الموحد  القبول  برنامج  في  �شجلت  الترحال. 

في  قبولي  وتم  العليا،  الدرا�شات  لإكمال 

جامعة ال�شلطان قابو�ض، بكلية الآداب والعلوم 

التخ�ش�شات  الكثير من  تكن  لم  الجتماعية، 

لدرا�شتها،  المكفوفين  نحن  لنا  متاحة 

�شحافة،  فرع  التاريخ  ق�شم  في  فتخ�ش�شت 

كنت اأحب التاريخ ولكن رغبتي ال�شديدة كانت 

ال�شعوبة  من  ولكن  التقني،  بالمجال  متعلقة 

بمكان اأن اأح�شل على مقعد لدرا�شة تخ�ش�ض 

الواقع  بالأمر  التقني، ف�شلمت  بالمجال  متعلق 

وانخرطت في ق�شم التاريخ، دخلت في تجربة 

ذوي  �شكن  في  وجودي  خالل  من  جديدة 

اأنواع الإعاقات  الإعاقة، الذين لديهم مختلف 

غير الإعاقة الب�شرية، هنا اأتيحت لي الفر�شة 

للتعرف على اأنماط مختلفة من النا�ض.

في  كمبيوتر  على  ح�شلت  الجامعة  بف�شل 

بتحميل  وقمت  ذاتيا  اجتهدت  حيث  ال�شكن، 

الكمبيوتر،  جهاز  على  ال�شا�شة  قارئ  برنامج 

ب�شكل  يظهر  التطور  بداأ  الفترة  هذه  في  هنا 

مهوو�شا  واأ�شبحت  التقنية،  مجال  في  اأكبر 

بهذه التكنولوجيا ومدمنا عليها، تعلمت بنف�شي 

والت�شفح،  والإيميل  بالإنترنت  يتعلق  ما  كل 

حتى اأ�شبحت اأ�شاعد الآخرين في التقنية. في 

2009 ظهرت لدي بادرة لتاأ�شي�ض من�شة  عام 

العربي،  العالم  في  المكفوفين  تجمع  خا�شة 

ق�شايا  كافة  ي�شمل  الإبداع،  منتدى  فاأ�ش�شنا 

المكفوفين ب�شكل عام، لحظت اأن الم�شاركات 

فطرة األمومة كانت كفيلة 
احتياجاتي  بتربيتي وتلبية 

على أكمل وجه
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توفر  عدم  ب�شبب  قليلة،  كانت  عمان  من 

ال�شلطنة  في  المكفوفين  دراية  الو�شائل وعدم 

فقررت  وتطوراتها،  الحديثة  بالتقنيات 

لم�شاعدة  خا�شا  يكون  حتى  المنتدى  تحويل 

المكفوفين في المجال التقني، ولي�شبح با�شم 

العربي،  للعالم  موجها  ويكون  تك«  »باليند 

كنت الم�شوؤول عن المنتدى من حيث الإ�شراف 

الإدارية،  الأمور  من  وغيرها  والت�شميم 

هذا  في  بنف�شي  تعلمته  ما  كل  وظفت  حيث 

هو  المنتدى  خالل  من  هدفي  كان  المنتدى، 

اإن�شاء مجتمع ن�شط يقدم اآخر الحلول التقنية 

لالأ�شخا�ض المكفوفين غير القادرين للو�شول 

بع�شنا  لن�شاعد  يجمعنا  مجتمعا  ويكون  اإليها، 

البع�ض. في البداية كان للموقع �شدى كبير في 

المرجعية  المواقع  واأ�شبح من  العربي،  العالم 

العالم  دول  �شتى  من  النا�ض  اإليها  يلجاأ  التي 

اأق�شامًا  ي�شمل  واأ�شبح  المنتدى  كبر  العربي، 

يرجعون  المكفوفين  من  الكثير  متعددة، 

فيما  الكثير  تعلمهم  في  المنتدى  لهذا  الف�شل 

يتعلق بالتقنية وتعرفهم على التكنولوجيا التي 

ا�شتخدام  في  المكفوفين  ت�شاعد  اأن  يمكن 

والهواتف، كان  المختلفة كالكمبيوتر  الأجهزة 

الأ�شخا�ض  عن  التقنية  الأمية  اإزالة  هدفي 

المكفوفين بهذه الطريقة، وهلل الحمد حققت 

الهدف الذي كنت اأ�شعى اإليه.

مكتبة خير صديق
�شمن اأق�شام المنتدى الإلكتروني قمنا بتاأ�شي�ض 

من  ممكن  قدر  اأكبر  تجمع  اإلكترونية  مكتبة 

الكتب التي تتوافق مع برنامج قراءة ال�شا�شة، 

عنه  الم�شوؤول  كنت  �شنوات   10 ا�شتمر  الموقع 

ال�شعودية  من  اآخرين  اأ�شخا�ض  مع  كلي  ب�شكل 

ثالث  اآخر  في  ثم  وم�شر،  ولبنان  والبحرين 

في  و�شعها  وقررنا  المكتبة  حجم  كبر  �شنوات 

لها  �شديق«  خير  »مكتبة  با�شم  م�شتقل  موقع 

الم�شرف  فقط  واأنا  الإدارة  في  فريق مخت�ض 

العام فيها، تعد اأكبر مكتبة خا�شة بالمكفوفين 

اآلف   3 يقارب  ما  فيها  العربي،  الوطن  في 

كتاب. طريقة جمع الكتب ل�شمها اإلى المكتبة 

يدويا  نحولها  الكتب  فبع�ض  �شهلة،  لي�شت 

العمل،  هذا  في  متطوعون  وكلنا  بالطباعة، 

ذلك،  في  �شاعدونا  الأ�شخا�ض  من  الكثير 

ي�شيف  باأن  �شخ�ض  لكل  المجال  فتحنا  حيث 

بعالقاته  �شاهم  من  فمنهم  يملكه،  كتاب  اأي 

وفي  الموؤلفين،  مع  التوا�شل  في  ال�شخ�شية، 

ال�شنة الأخيرة جعلنا الت�شجيل مقت�شرًا فقط 

على المكفوفين ليكونوا هم فقط الم�شتفيدون 

من المكتبة، وهم من كل اأنحاء العالم العربي، 

ل زال الموقع التقني موجودا والمكتبة موجودة 

لأن  التقني،  الموقع  اإغالق  في  نفكر  ولكن 

الر�شالة التي كنا نريد اأن نو�شلها نرى اأنها قد 

و�شلت، في البدايات كان المجتمع بحاجة اإلى 

جهودنا ولكن الآن انت�شرت التقنية ب�شكل كبير، 

تعلمها  في  وقابلية  وعيا  اأكثر  النا�ض  واأ�شبح 

واإتقانها، نحن حققنا الر�شالة في وقتها والآن 

دورنا قد انتهى في هذا المجال. كنت اأ�شارك 

�شاهمت  الجامعي،  الحرم  داخل  الأن�شطة  في 

التي  الب�شيرة،  اإبداع  مجموعة  تاأ�شي�ض  في 

تخدم الأ�شخا�ض المكفوفين و�شعاف الب�شر، 

هي موجودة حتى الآن. 

بوابة عماننا الرقمية
بعد الدرا�شة الجامعية والتخرج، ح�شلت على 

المعلومات،  تقنية  هيئة  في  للتدريب  فر�شة 

كل  في  �شغوفا  كنت  فقد  وتحقق،  كحلم  هو 

الفترة  ففي  والتكنولوجيا،  بالتقنية  يتعلق  ما 

ال�شابقة علمت نف�شي ذاتيا، وبف�شل الأ�شخا�ض 

كثيرا  �شاعدوني  ال�شكن  في  معي  كانوا  الذين 

اأواجهها،  كنت  التي  الم�شاكل  على  للتغلب 

هيئة  الإنترنت،  �شبكة  من  كثيرا  وا�شتفدت 

كبير،  تحٍديا  اأمامنا  المعلومات طرحت  تقنية 

المكفوفين،  لالأ�شخا�ض  تدريبية  دورة  باإقامة 

وظيفة  لنا  تتوفر  ف�شوف  نجحنا  اإن  حال  وفي 

التحقنا  �شيخة،  وزميلتي  اأنا  كنا  الهيئة،  في 

على  تدريبية  دورة  واأقمنا  �شهر  لمدة  معهم 

فيها  اجتهدنا  اأ�شابيع،   3 لمدة  ال�شا�شة،  قارئ 

وكانت ناجحة حيث اأعجب الم�شوؤولون بالنتائج 

التي حققناها، لذلك تم تعييننا كموظفين في 

وتوفيقه  اهلل  بف�شل  المعلومات،  تقنية  هيئة 

ولكن  التاريخ  لتخ�ش�ض  درا�شتي  من  بالرغم 

تمردت على كل النصائح 
بعدم الخروج وعدم 
االقتراب من الخطر

التي  التقنية  بمجال  العمل  في  حلمي  تحقق 

لل�شهادة  تنظر  لم  التي  الهيئة  واأ�شكر  اأحبها. 

التي  الموهبة  قيمة  وعرفوا  قّدروا  واإنما 

الهيئة  فيها،  والإبداع  العمل  واأ�شتطيع  اأمتلكها 

بالنفاذ  خا�شة  لمبادرة  برنامج  لديها  كانت 

الرقمي اأو الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة وتم تعييني 

للعمل في بوابة عماننا، وهي البوابة الر�شمية 

م�شروع  �شمن  واأعمل  الحكومية،  للخدمات 

م�شاعدة  على  يقوم  الذي  الرقمي،  النفاذ 

و�شعاف  المكفوفين  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�ض 

على  ب�شكل خا�ض، من خالل حر�شنا  الب�شر 

ي�شتطيع  حتى  مهياأة  الحكومية  المواقع  اأن 

قارئ  با�شتخدام  المكفوفون  ا�شتخدامها 

ال�شا�شة، واأي�شا نقدم الدعم الفني للموظفين 

كانوا  اإن  الحكومية،  الجهات  في  المكفوفين 

وتوفير  العمل،  بيئة  في  م�شاعدة  اإلى  بحاجة 

البرامج  على  والتدريب  المنا�شبة  الأجهزة 

التدريبية  الدورات  بعقد  نقوم  كما  وغيرها. 

للمكفوفين،  الخا�شة  الجمعيات  مع  بالتعاون 

فقدوا  الذين  الأ�شخا�ض  م�شاعدة  ونحاول 

نحاول  جدا،  �شعب  فو�شعهم  حديثا،  الب�شر 

م�شاعدتهم للتكيف مع الحياة الجديدة، فنحن 

واأرى  الهائلة،  التقنية  الثورة  ع�شر  في  الآن 

ا�شتفدنا،  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ض  نحن  باأننا 

اأكثر من المب�شرين، من التطور التكنولوجي، 

لنا  بالن�شبة  ولكنها  حياتكم  لكم  �شهلت  هي 

اأخرى، فمن  نحن المكفوفين وجدت لنا حياة 

خالل التقنية اأنا اأ�شتطيع التنقل والتعرف على 

الأمور،  من  بالكثير  والقيام  والقراءة  الأ�شياء 

منها  وا�شتفدت  اأعرفها  التي  الأ�شياء  فهذه 

اأحاول اأن اأنقلها لالآخرين لي�شتفيدوا منها.

تجربة الزواج واإلنجاب
مع  تعاونت  التقنية  نحو  ال�شغف  خطى  وفي 

التقنيات  بتاأ�شي�ض �شركة »رواد  زمالئي وقمنا 

خا�شة  منتجات  توفير  هدفنا  الم�شاعدة« 

في  هنا  نوفرها  الب�شر،  و�شعاف  للمكفوفين 

ال�شلطنة  في  توجد  ل  لأنه  العماني،  ال�شوق 

والمكفوفون  الخدمة،  هذه  توفر  موؤ�ش�شة 

بحاجة اإلى جهة تزودهم بهذه الأجهزة، واأي�شا 

على م�شتوى الموؤ�ش�شات كذلك، فالتكلفة عالية 

عندما يقومون بجلبها من الخارج، الآن بداأنا 

لزلنا  فقط،  قليلة  اأ�شهر  منذ  الم�شروع  في 

نواجه تحديات التاأ�شي�ض في البداية.

على  طراأت  بعامين  بالوظيفة  التحاقي  بعد 

طبيعة  ب�شبب  وذلك  الزواج،  فكرة  حياتي 

�شكني وحيدا في م�شقط، لم تكن الحياة �شهلة 

الأمور،  مع  والتعامل  التنقل  في  لي،  بالن�شبة 

الأمور  ي�شت�شعب  كان  حولي  من  والمجتمع 

خروجي  عند  يت�شاءل  كان  والكل  مني،  اأكثر 

الأجرة.  �شيارات  بوا�شطة  والتنقل  ال�شارع  في 

تقدمت لأكثر من فتاة للخطبة ولكنني واجهت 

بابها  اأطرق  التي كنت  الأ�شر  الرف�ض من قبل 

مدركة  وكانت  معي  عا�شت  اأ�شرتي  للزواج، 

تكمن  الم�شكلة  ولكن  للزواج،  اأهليتي  بمدى 

الزوجية  الحياة  باأن  النا�ض  تفكير  طريقة  في 

زوج  مع  ابنتهم  عا�شت  اإن  �شعبة  �شتكون 

النهاية  وفي  فتاة  من  لأكثر  تقدمت  مكفوف. 

الآن،  زوجتي  اأ�شبحت  التي  الفتاة  بي  قبلت 

بعد رف�ض اأ�شرتها في المرة الأولى، تم القبول 

اأتممنا  اأن  بعد  الثانية،  المرة  في  بموافقتها 

للزواج  ال�شتعداد  مرحلة  في  وكنا  الخطبة 

حجزت تذاكر لق�شاء �شهر الع�شل في ماليزيا، 

قمت بكل الحجوزات بنف�شي، جاء الي �شخ�ض 

على  كنت  اإن  ي�شاألني  تام،  ا�شتغراب  في  وهو 

بعدم  وين�شحني  لل�شفر  حجزي  في  وعيي 

الذهاب لأني مكفوف، واأن اأتراجع عن الفكرة. 

تمت  الحمد  وهلل  ال�شفر،  على  اأ�شررت  ولكني 

قبل  من  �شافرت  قد  فاأنا  خير،  على  ال�شفرة 

وجربت الغربة في البحرين، وفي ال�شعودية.  

واأمورنا  نحن حياتنا جدا عادية كاأي زوجين، 

طيبة في المنزل. حتى الأعمال المنزلية اأقوم 

اأنابيب  اأو  الكهرباء  خلل  بت�شليح  بنف�شي،  بها 

المعيل  واأنا  منزل  ربة  زوجتي  وغيرها،  المياه 

وعلى  مي�شورة  اأمورنا  الحمد  وهلل  لالأ�شرة 

اأح�شن حال. والآن لدي ابنة عمرها 4 �شنوات. 

�شريكة حياتي مب�شرة وابنتي كذلك.  

التطبيقات الذكية والمكفوفين
ون�شط  »تويتر«  تطبيق  عبر  ح�شاب  لدي 

نحن  كثيرا  �شاعدنا  »تويتر«  فبرنامج  فيه، 

فهي  وم�شاكلنا،  ق�شايانا  في طرح  المكفوفين 

من�شتنا المف�شلة لإي�شال �شوتنا. التطبيقات 

�شاعدتنا كثيرا و�شهلت علينا الكثير من الأمور 

العملة  لقراءة  تطبيق  فلدينا  الحياة،  في 

الباركود  على  التعرف  على  ي�شاعدنا  وتطبيق 

وغيرها الكثير من البرامج الم�شاعدة، اأحببت 

و�شاعدتني  اأخرى  حياة  منحتني  لأنها  التقنية 

في تقديم العون لالآخرين.

ذوي  لالأ�شخا�ض  اأوجهها  الأخيرة  ر�شالتي 

يواجه  �شخ�ض  كل  لهم  واأقول  الإعاقة، 

اأن  لبد  اأمر  والإعاقة  الحياة،  في  �شعوبات 

لمواجهة  وقودا  ويجعله  الإن�شان  معه  يتعاي�ض 

ت�شاعدهم  بالتقنية  فال�شتعانة  التحديات، 

كثيرا في تخطي ال�شعوبات، ونحن بحاجة اإلى 

ال�شبر لمواجهة المجتمع حتى ي�شتطيع فهمنا 

بقدرات  والتعريف  المجتمع  فتوعية  وتقبلنا، 

ذوي الإعاقة هي م�شوؤوليتنا نحن لإي�شال هذا 

كثيرا  اختلف  الو�شع  اأن  من  بالرغم  الوعي، 

ولكن  الما�شية  الع�شرة  بالأعوام  مقارنة  الآن 

اإلى  ي�شلوا  حتى  المجتمع  نتحمل  اأن  لنا  لبد 

الوعي الكافي حول كيفية م�شاركتنا وتقبلنا في 

المجتمع ب�شكل اأكبر. 
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إِذا َسيٌِّد ِمنّا َخال قاَم َسيٌِّد
من قصر الحصن في  2٣ من يوليو ١٩٧0 إلى خطاب ١١ فبراير بمجلس عمان 

قاطرة النهضة تواصل السير على سكة المستقبل في نهضة متجددة

سافر بين المحطتين

حمود بن سالم السيابي

منذ اأول راية عمانية لالإمام الجلندى بن م�صعود والر�صالة واحدة واإن اختلفت 

المقا�صات واالألوان.  وكل الذين افتر�صوا ب�صط الح�صون اأو تربعوا على عرو�س 

ب�صماتهم  وو�صعوا  التاريخ  فقادوا  والوطني  الروحي  التكليف  تداولوا  الق�صور 

كاأزهى العناوين، واإن تعددت االأ�صماء والم�صميات والمواقع واالألقاب. 

وحين ارت�صت بالد العرب اأن تقاد من دار الخالفة االأموية في دم�صق ظلت رايات 

الجلندى على �صواري ح�صون عمان بمعزل عن ال�صفيانيين والمروانيين الأن عمان 

وجدت لتقود ال تقاد. 
على  �شيادتهم  وب�شطوا  العبا�ض  بنو  وجاء 

جزيرة العرب فبذلت عمان الأرواح لتبقى على 

والعمائم  ال�شوداء  الرايات  عن  بمناأى  الدوام 

ال�شوداء والهيمنة ال�شوداء. 

الخليج  مياه  من  واقتربوا  العثمانيون  وجاء 

على  ع�شية  بها  التاريخ  كعهد  عمان  فظلت 

الإ�شتانة ودم�شق و »�شَرّ من راأى«  فلم تخ�شع 

ول  عثمان  بني  �شالطين  »لفرمانات«  عمان 

اعترفت بقرارات »ال�شدر الأعظم« ول دخلت 

مواردها في �شجالت »الدفتر دار«. 

وكانت عمان ال�شوكة في حلق ل�شبونة فمرغت 

علم البرتغال بالتراب. 

للغزاة  مقبرة  و�شتظل  زالت  وما  وكانت 

والم�شتعمرين، وال�شخرة الكاأداء التي تتحطم 

على �شالبتها قرون الطامعين.  

الحكم  ونظم  المالك  عمان  عرفت  اأن  ومنذ 

اأ�شرت على اأن تحكم نف�شها بنف�شها فلم تقبل 

فلم  بعد  عن  بالتوجيه  ول  القرار،  بمركزية 

يخ�شع الجلندى لبني اأمية ول ارت�شت �شواري 

الح�شون رايات بني العبا�ض. 

اأن  بعد  اإل  مر�شد  بن  لنا�شر  البال  يهناأ  ولم 

اأعالم  والميراني  الجاللي  �شواري  عن  اأنزل 

باإلحاق  عهده  �شعيد  بن  اأحمد  وبداأ  البرتغال. 

رايات  فمزق  �شحار  في  بالفر�ض  هزيمة  �شر 

الغزاة الأعاجم. 
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الخليج  �شفتي  من  اأحمد  بن  �شلطان  وجعل 

العربي بحيرة عربية. 

واأقام �شعيد بن �شلطان اأول امبراطورية عربية 

مدت ال�شيادة العمانية اإلى اإفريقيا. 

 1970 و�شجل الثالث والع�شرون من يوليو عام 

محطة م�شيئة في هذا التاريخ الراعف بالمجد 

وانتقالة كبرى نحو التقدم بمجيء طيب الذكر 

فاتخذت  �شعيد  بن  قابو�ض  المعظم  ال�شلطان 

عمان من يوم مجيئه الميمون تاريخا لنه�شتها 

ع�شر  الثامن  في  مولده  ذكرى  ومن  الحديثة، 

من نوفمبر عام 1940 عيدا وطنيا للبالد. 

وفي زحمة الإعداد لليوبيل الذهبي والحتفال 

لّبى  العمانية  النه�شة  على  قرن  ن�شف  بمرور 

في  ربه  نداء  �شعيد  بن  قابو�ض  عمان  �شيد 

العا�شر من يناير 2020 ليتولى ح�شرة �شاحب 

المعظم  طارق  بن  هيثم  ال�شلطان  الجاللة 

بالتاريخ  فا�شراأب  له  خلفا  الحكم  مقاليد 

العظيم كوريث لهاماته واأمجاده ومفاخره. 

اأبيها  لفقد  الأحزان  في  غارقة  عمان  وبينما 

اأول  كونه  الحديثة  نه�شتها  وباني  و�شّيدها 

منذ  الحكم  �شدة  في  وهو  يتوفى  �شلطان 

�شلطان  وكاأول  تركي،  بن  في�شل  ال�شلطان 

منذ  العماني  الثرى  ال�شريف  ج�شده  يوارى 

ثالثة  يعرف  فلم  تركي،  بن  في�شل  ال�شلطان 

غير  راية  قرن  ن�شف  طوال  العمانيين  اأرباع 

اإل  ال�شباح  طوابير  في  يقفوا  ولم  رايته، 

العظيم  الخلف  فنه�ض  وللوطن،  له  لين�شدوا 

الوطن  كتف  على  ويربت  الأحزان  ليكفكف 

والأجداد  الآباء  اأمجاد  ليوا�شل  راأ�شه  ويرفع 

متمثال ببيت ال�شمواأل الأزدي:

ٌد ِمّنا َخال قاَم �َشِيٌّد اإِذا �َشِيّ

َقوؤُوٌل ِلما قاَل الِكراُم َفُعول

فجعل جاللة ال�شلطان هيثم بن طارق المعظم 

من زمن �شلفه زمنا ل يطوى بالرحيل بل يبنى 

عليه ليمتد ويتعاظم فذلك هو ا�شتحقاق عمان 

العظيمة. 

جاء  وفد  باآخر  الطائرات  اآخر  اأقلعت  اأن  وما 

لتقديم العزاء كان �شيد عمان هيثم بن طارق 

يوجه ببقاء �شور الأب الراحل قابو�ض بن �شعيد 

الحكومية،  المباني  حيطان  في  �شموخها  على 

الأمجاد،  تغب  لم  اإنها  الأج�شاد  غابت  فلربما 

قابو�ض  العظيمين  ال�شلطانين  �شور  فتجاورت 

وهيثم. 

كما لم تغب �شور الأب الراحل عن كتب المنهج 

ال�شورتان في م�شتفتتح  بل تجاورت  الدرا�شي 

نبل  لم�شة  في  طبعه  يعاد  مدر�شي  كتاب  كل 

ووفاء. 

ووجه جاللته حفظه اهلل باأن ي�شتمر يوم الثامن 

ع�شر من نوفمبر عيدا وطنيا تحييه عمان كل 

�شيكون   2020 نوفمبر   18 اأن  يعني  ما  عام 

يوبيال ذهبيا للنه�شة العمانية و�شتحييه عمان 

كعيد وطني في ن�شخته الخم�شين. 

من  انطلقت  الحديثة  النه�شة  قاطرة  ولأن 

الثالث  في  الوفية  �شاللة  في  الأولى  محطتها 

عمان  فاإن   1970 عام  يوليو  من  والع�شرين 

لنه�شة  كمولد  النطالقة  بدء  تتذكر  �شتظل 

عمان الحديثة. 

�شرف  حملت  التي  الإنجازات  كل  و�شتبقى 

الت�شمية بـ23 يوليو من مدار�ض وطرق وكتائب 

دللت  اليوم  هذا  في  ت�شتعيد  ومع�شكرات 

التكريم ال�شامي بهذه الت�شمية وتعي�ض الر�شالة 

ال�شامية في الأ�شماء ورونقها في األوان الوطن 

عمان  �شتحيي  قرن  ن�شف  لح�شاد  وتكريما 

الفرح  حلل  له  و�شتلب�ض  قلبها،  في  اليوم  هذا 

و�شائل  و�شت�شتقبله  التهاني  فيه  و�شتتبادل 

الوثائقية  والأفالم  الوطنية  بالأغاني  الإعالم 

بالإ�شدارات  والمجالت  ال�شحف  و�شتحييه 

التاريخية والمالحق. 

مولد  هو  يوليو  من  والع�شرين  الثالث  ولأن   

الخم�شين  ال�شنوات  في  �شمخ  م�شروع  كل 

موجة  اأول  من  العمانية  الجغرافيا  عبر 

برية  نبتة  اآخر  اإلى  هرمز  م�شيق  في  تتدافع 

المزيونة.  منفذ  في 

كونه  يوليو  من  والع�شرون  الثالث  ويفخر 

والمدر�شة،  والمعهد  للجامعة  والأم  الأب 

ولل�شارع  والعيادة،  والم�شتو�شف  وللم�شت�شفى 

ال�شريع الم�شاء وللمعالجة ال�شطحية لكل �شبر 

اإ�شفلت في �شكيك القرى ومرتفعات الجبال. 

وطوال  يوليو  من  والع�شرون  الثالث  ويتوهج 

في  ا�شم  كل  على  الأحبار  كاأزهى  قرن  ن�شف 

كل  في  ال�شاطع  والمداد  الدكتوراه  �شهادات 

�شهادة درا�شية. 

لأرفع  الموؤلفة  الألوف  تعيين  قرارات  وتفخر 

باأنها  اإداري  اأقل تكليف  اإلى  الدولة  وظيفة في 

كتبت بمداد 23 يوليو وختمت بخاتمه. 

والع�شرون من  الثالث  كان  وطوال ن�شف قرن 

المطارات  في  والعودة  ال�شفر  تاأ�شيرة  يوليو 

بخنجر  الممهور  الجواز  العمانيون  فحمل 

في  مرفوعة  بروؤو�ض  وم�شوا  و�شيفيه  الوطن 

حلوا  اأينما  وكانوا  والمدن،  العوا�شم  �شوارع 

وارتحلوا محل احتفاء وي�شار عليهم بالبنان. 

وتدين ُعمان لأولويات 23 من يوليو فان�شرفت 

�شباقات  في  القادرة  وهي  تدخل  فلم  للبناء 

الإنفاق  في  الموازنة  كاهل  اأثقلت  ول  القوة 

تجهيزاتها  فلبت  المباهاة  لأجل  ال�شالح  على 

وح�شونها  الأر�ض  متطلبات  الت�شليحية 

المترامية وحرا�شة ال�شواطئ الطويلة. 

وطوال ن�شف قرن كان 23 يوليو مظلة الأمان 

و�شياج الحدود. 

فكر  كان  بالبطولت  الراعف  ما�شينا  ورغم 

ال�شالح  ا�شتخدام  ير�شد  الذي  ال�شمام  يوليو 

بل  القوة  جنون  من  بدافع  حروبا  ندخل  فلم 

تخوم  في  ونحن  الزناد  على  الأ�شابع  لتبقى 

الوطن ندافع عن ديننا وتاريخنا ومكت�شباتنا. 

في  نا�شعا  تاريخا  ل�شالحنا  يوليو   23 و�شجل 

تتلطخ  فلم  الأ�شقاء  ل�شدور  توجيهه  عدم 

اأيادينا بالدماء يوم رف�شنا التوجيه بالريموت 

كنترول.

و�شجل23 يوليو والحمد هلل«�شفر اإرهاب« حين 

ناأينا باأنف�شنا عن �شيا�شة المحاور فلم ن�شطف 

مع هذا الطرف لنح�شد عداوة ذلك الطرف 

وارت�شانا  للجميع  اأ�شدقاء  نكون  باأن  فنجحنا 

الكل كو�شطاء وكاإطفائيين للحرائق ال�شيا�شية. 

العرب  اأرواح  المجنون يح�شد  ال�شالح  وبينما 

كانت م�شاعينا تن�شط لإنقاذ من تقطعت بهم 

للت�شفيات  �شحايا  اأنف�شهن  فوجدوا  ال�شبل 

والح�شابات. 

الموت  لت�شدير  يت�شابقون  البع�ض  كان  وبينما 

ميادين  من  الجرحى  ننت�شل  كنا  والدمار 

لأقرب  بهم طائراتنا  فتحلق  المجنون  التقاتل 

م�شت�شفى. 

في  طرفا  نكن  لم  الأم  الق�شية  �شعيد  وعلى 

البناء  اخترنا  بل  الإخوة  على  الإخوة  تاأليب 

ال�شفة  في  والم�شت�شفيات  المدار�ض  ف�شيدنا 

والقطاع ووظفنا عالقاتنا في ال�شغط على كف 

ل  يد الأعداء قدر ا�شتطاعتنا حتى ل تطال العَزّ

والأبرياء. 

قابو�ض  اإلى  الجلندى  منذ  واحدة  ُعمان  ولأن 
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بن �شعيد اإلى هيثم بن طارق فقد حر�ض �شيد 

الخط  هذا  مد  على  طارق  بن  هيثم  ُعمان 

لي�شتمر وبنف�ض الزخم والنبل فكان خطابه في 

تاأبين ال�شلطان الراحل طيب اهلل ثراه قد ُخّط 

بحبر الوفاء حين اأكد جاللته حفظه اهلل على 

نف�ض الم�شار الذي اختطه الأب الراحل فجعل 

من يوم توليه مقاليد الأمور في الحادي ع�شر 

للثالث  امتدادا زمنيا ووطنيا   2020 يناير  من 

ممتدة  نه�شة  وفي   1970 يوليو  من  والع�شرين 

ومتجددة. 

وقد اأكد حفظه اهلل في خطاب العر�ض والعهد 

به  نخلد  ما  خير  »باأن  عمان  بمجل�ض  والبيعة 

اإنجازات ال�شلطان الراحل هو ال�شير على نهجه 

خطاها  التي  النيرة  بخطاه  والتاأ�شي  القويم 

ما  على  والحفاظ  الُم�شتقبل  اإلى  وعزم  بثبات 

اأنجزه والبناء عليه وهذا ما نحن عازمون باإذن 

اهلل وعونه وتوفيقه على ال�شير فيه والبناء عليه 

لترقى ُعمان اإلى المكانة المرموقة التي اأرادها 

النجاح  له  لها و�شهر على تحقيقها فكتب اهلل 

والتوفيق«.

وا�شتمرارا للخط التاريخي الذي طبع الح�شور 

العماني عبر الأزمان جدد حفظه اهلل التاأكيد 

بهدي  وال�شير  الراحل  ال�شلطان  بتر�شم خطى 

بالدنا  ل�شيا�شة  اختطها  التي  الثوابت  من 

بين  ال�شلمي  التعاي�ض  على  القائمة  الخارجية 

التدخل  وعدم  الجوار  وح�شن  وال�شعوب  الأمم 

�شيادة  واحترام  للغير  الداخلية  ال�شوؤون  في 

مختلف  في  الدولي  الّتعاون  وعلى  الدول 

العالم  عهدنا  كما  �شنبقى  كما  المجالت، 

ح�شرة  تعالى  اهلل  باإذن  له  المغفور  عهد  في 

�شعيد  بن  قابو�ض  ال�شلطان  الجاللة  �شاحب 

بن تيمور داعين وم�شاهمين في حل الخالفات 

بالطرق ال�شلمية وباذلين الجهد لإيجاد حلول 

مر�شية لها بروح من الوفاق والتفاهم.

ولأن الثالث والع�شرين من يوليو لم يكن مجرد 

محطة  بل  الميالدي  التقويم  اأيام  من  يوم 

ُعمان  انتظرتها  الوطن  روزنامة  في  م�شيئة 

يعرف  لم  اإذ  مداه،  اإلى  بالحلم  لتعبر  طويال 

ثالثة اأرباع العمانيين طوال ن�شف قرن عا�شوه 

في كنف قابو�ض المعظم �شلطانا غيره فاأحبوه 

خلفه  وم�شوا  زعيما  لوائه  حول  والتفوا  اأبا 

قائدا ورائدا وقراأوا م�شروعه منقذا وم�شلحا 

وموجها وكاأعظم �شناع التاريخ الحديث. 

ولعل خير ما ي�شتح�شر في 23 يوليو هذا العام 

هو ما اأكد عليه �شّيد ُعمان هيثم بن طارق في 

خطابه »اإَنّ الكلمات لتعجز والعبارات لتق�شر 

ُت�شرد  واأن  مثله  عظيًما  �شلطاًنا  نوؤبن  اأن  عن 

الوحيد  عزاءنا  اإن  اإنجازاته،  وُتعدد  مناقبه 

وخير ما نخلد به اإنجازاته هو ال�شير على نهجه 

خطاها  التي  النيرة  بخطاه  والتاأ�شي  القويم 

ما  على  والحفاظ  الُم�شتقبل  اإلى  وعزم  بثبات 

اأنجزه والبناء عليه؛ هذا ما نحن عازمون باإذن 

اهلل وعونه وتوفيقه على ال�شير فيه والبناء عليه 

لترقى ُعمان اإلى المكانة المرموقة التي اأرادها 

النجاح  له  لها و�شهر على تحقيقها فكتب اهلل 

والتوفيق.

واإذا كان ق�شر الح�شن �شارة انطالق قاطرة 

خطاب  فاإن   1970 عام  يوليو   23 في  النه�شة 

مهمة  محطة  ُعمان  بمجل�ض   2020 يناير   11

نه�شة  في  الم�شتقبل  ل�شكة  العابرة  للقاطرة 

مو�شولة ومتوا�شلة. 

في  النه�شة  عن  الحديث  به  يختتم  ما  وخير 

انطالقتها وتجددها ما اأ�شاءه خطاب ح�شرة 

طارق  بن  هيثم  ال�شلطان  الجاللة  �شاحب 

المعظم: باأن الأجيال تتناوب على اإعالء راية 

تجوب  لل�شالم  ُعمان  ر�شالة  تظل  واأن  ُعمان 

�شامية  وغايات  عظيًما  اإرًثا  حاملًة  العالم 

ما  وهذا  تبعد  ول  تقّرب  تهدم  ول  تبني 

لنوؤدي  وبكم  معكم  ا�شتمراره  على  �شنحر�ض 

الح�شاري  دورنا  واإ�شرار  عزم  بكل  جميًعا 

التاريخية. واأمانتنا 

الما�شية  الخم�شة  العقود  اأن  جاللته  منوها 

�شهدت تحوًل كبيًرا في بناء الدولة الع�شرية 

والمتطورة  الحديثة  الأ�شا�شية  البنى  وتهيئة 

ُعمان  باني  بقيادة  الوطن  ربوع  كافة  في 

الحديثة المغفور له باإذن اهلل جاللة ال�شلطان 

ثراه،  اهلل  طيب  تيمور  بن  �شعيد  بن  قابو�ض 

الذين  ُعمان  اأبناء  من  المخل�شين  وبجهود 

ما  على  والإجالل  التقدير  كل  لهم  ن�شجل 

بذلوا من اأجل رفعة ُعمان واإعالء �شاأنها واإننا 

والتنمية  البناء  ما�شون بعون اهلل على طريق 

اأراد  كما  المباركة  النه�شة  م�شيرة  نوا�شل 

م�شت�شعرين  اهلل  رحمه  الراحل  ال�شلطان  لها 

حجم الأمانة وعظمتها، موؤكدين على اأن تظل 

عليه  نقدم  ما  كل  في  الأ�شمى  الغاية  عمان 

اأبناء  كافة  داعين  لتحقيقه  ن�شعى  ما  وكل 

مكت�شبات  �شون  اإلى  ا�شتثناء  دون  الوطن 

في  الفاعلة  والم�شاركة  المباركة  النه�شة 

اهلل  على  متوكلين  الظافرة  الم�شيرة  اإكمال 

عز وجل راجين عونه وتوفيقه.

-———————
م�شقط في الثالث من يونيو 2020
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وتغريت  نحبها،  التي  اليومية  عاداتنا  فيها  تغريت  و�صعبة.  بطيئة  متر  حلظات 

اأوقاتنا  اأغلب  نق�صي  املحببة.  وحريتها  بطبيعتها  نعي�صها  كنا  التي  حياتنا  معها 

وطاأة  النف�س  على  تخفف  اأ�صياء  ابتكار  الوقت  طوال  نحاول  جدران،  اأربعة  بني 

هذا الو�صع وما يفر�صه من �صيق و�صاأم. ثمة الكثري من القلق واخلوف ينتابنا على 

�صحتنا و�صحة من حولنا، وال نعلم متى ينق�صي هذا الكابو�س الذي فر�صه وباء 

كورونا على العامل، ومتى ي�صدل �صتاره، لتعلن الب�صرية ا�صتعادة حريتها وحياتها 

رفع  عند  �صعورك  تتخيل  كيف  ُترى  هنا،  نت�صاءل  ولعلنا   .. جديد  من  الطبيعية 

احلجر املنزيل نهائيا .. وما هو اأول �صيء �صتهرع لفعله يف اللحظة االأوىل؟. يف هذا 

اال�صتطالع ن�صتمع اإىل نخبة من االخت�صا�صيني والكتاب والباحثني واالإعالميني، 

يتحدثون عن م�صاعر اللحظة املرتقبة التي ننتظرها جميعا باأمل كبري ...

استطالع: التكوين

النعم قيمة 
اإ�شماعيل  رقية  الدكتورة  حتدثنا  البدء  يف 

الظاهرية ـ طبيبة يف قانون واأخالقيات مزاولة 

احلجر  اأن  اأ�شمع  عندما  فتقول:  الطب،  مهنة 

اأ�شجد  اأن  اإل  ي�شعني  ل  نهائيا،  انتهى  املنزيل 

حياتي  من  حلظة  بكل  واأ�شتمتع  هلل،  �شاكرة 

اليومي  العتياد  ب�شبب  التي ظننتها  .. حياتي 

اأثمن  احلجر  رفع  بعد  وروتينية.   مملة  باأنها 

قيمة النعم التي زهدنا بها، كال�شحة واأهمية 

�شندرك  كما  القوية.  واملناعة  ال�شليم  اجل�شم 

قيمة احلرية التي كانت لدينا جميعا، واأهمية 

حيث  الأ�شرة،  اأفراد  بني  الوثيق  الرتباط 

ت�شتعيد املنازل مفهومها القدمي.

وت�شيف الدكتورة رقية الظاهرية: لقد علمتني 

التفاعل  التاأقلم على و�شع  التجربة قيمة  هذه 

كب�شر  كوننا  من  بالرغم  املحدود،  الجتماعي 

كائنات اجتماعية. ومع ذلك حاولنا التاأقلم مع 

على  واحلفاظ  اأنف�شنا  باإ�شغال  وذلك  الو�شع، 

رقية الظاهرية: 
سأسجد شاكرة هلل، 

وأستمتع بكل لحظة 
من حياتي

جمال الحراصي:
 سأستمتع بالحرية وأزور 

بعض محافظات السلطنة

معنوياتنا عالية.

مداخلتها  الظاهرية  رقية  الدكتورة  وتختتم 

بتطوير  وقتي  ا�شتغالل  على  حر�شت  قائلة: 

املختلفة، من خالل  املهارات  واكت�شاب  الذات 

املطالعة والقراءة، علما باأنني اإحدى العامالت 

بالقطاع ال�شحي، وما نحن عليه من ا�شتقرار 

�شحي مطمئن يجعلنا نلزم بيوتنا، ونحن على 

ثقة يف احلكومة الر�شيدة التي تعمل على �شحة 

اأبطال  وكذلك  عامة،  املجتمع  اأفراد  و�شالمة 

ال�شحة، وفقهم اهلل.

داخلي جزع 
من جهته يقول الدكتور جمال احلرا�شي: لقد 

�شلبت هذه الأزمة جزءا من اأهم ما منلك وهي 

و�شعور  بيوتنا،  يف  حمبو�شني  وجعلتنا  حريتنا، 

الإن�شان حرا من جديد ل ي�شاهيه  اأن ي�شبح 

�شعور اإل �شعور ال�شحة بعد املر�ض، وهذا كان 

باأنك قاب  ت�شعر  فاأن  الوباء  لهذا  اآخر  تهديدا 

قو�شني من اأن ت�شبح مري�شا ولي�ض باأي مر�ض 

فذلك  حياتك  منك  ي�شلب  قد  مر�ض  واإمنا 

وبهذا  عميق؛  داخلي  جزع  على  باعث  �شعور 

نهائيا  املنزيل  احلجر  برفع  الحتفال  ي�شبح 

يحتفل  فالإن�شان  م�شافة  بقيمة  احتفال  هو 

واحلياة؛  وال�شحة  احلرية  معا:  اأ�شياء  بثالثة 

بكل  واحدة  مرة  حتتفل  اأن  جميل  �شعور  اإنه 

هذه الأ�شياء الوجودية فت�شعر معها اأنك تطري 

فرحا.

اأول �شيء يعتزم الدكتور جمال احلرا�شي  اأما 

فعله فهو ممار�شة احلياة وال�شتمتاع باحلرية 

بع�ض  فيها  يزور  رحلة  و�شيخرج يف  وال�شحة، 

حمافظات ال�شلطنة.

المفقودة األجواء 
اأما الكاتب والإعالمي ن�شر البو�شعيدي فيقول: 

املمنت  �شعور  �شي�شبح  ال�شعور  اأن  املوؤكد  من 

بعدما  الب�شرية  على  وعطفه  اهلل  برحمة  جدا 

قوانني  على  وجهله  بطغيانه  الإن�شان  تعدى 

الوباء  هذا  انفجار  يف  ت�شبب  مما  الطبيعة، 

كيـــف تتخيـــل  شـــعورك  عنــــــــــــد  رفـــع الحجـــر المنزلـــي نهائيـــا؟
 .. وما هو أول شيء ستفعله؟
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�شحاياه  حجم  نتيجة  جميعا  اأحزننا  الذي 

ت�شبب  التي  اخلطرية  القت�شادية  والتبعات 

وبالتايل  الأن�شطة،  اأغلب  توقف  نتيجة  بها 

وانهيار  رزقهم  وم�شدر  وظائفهم  الكثري  فقد 

واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  من  العديد 

عدم  مع  العامل،  يف  البطالة  اأعداد  وتزايدت 

يف  املتقدمة  العلمية  املختربات  بني  التعاون 

اإيجاد لقاح لهذا الوباء نتيجة رغبة كل دولة يف 

التو�شل للقاح واحتكار بيعه والرتبح من خالله 

يف نهاية املطاف.

اأما  مو�شحا:  البو�شعيدي  ن�شر  وي�شتطرد 

بالن�شبة لأول عمل اأقوم به بعد انتهاء اجلائحة 

ال�شحي  الكادر  جلميع  �شكر  كلمة  توجيه  فهو 

كافة  احلكومية  واجلهود  ال�شحة   بوزارة 

برعاية جاللته، حفظه اهلل، والفرق التطوعية 

هذه  اأ�شرار  من  التقليل  يف  �شاهم  من  ولكل 

ذلك  بعد  من  وبالطبع  ُعمان..  يف  اجلائحة 

املفقودة  الأجواء  وتلك  للعمل  اأعود  اأن  اأمتنى 

من اللقاءات والأن�شطة والزيارات. باملخت�شر 

العودة للحياة العملية بعدما مكثنا طويال بوقت 

مثايل مع العائلة والأبناء والذات.

األحبة فراق 
ال�شحفي عامر بن عبداهلل  الكاتب  وي�شاركنا 

تخلو  ل  التي  وجتربته  م�شاعره  الأن�شاري 

عقلي  يف  الأفكار  تتزاحم   : قائال:  الأمل  من 

والرغبات يف خلدي حول ما �شاأفعله بعد اإعالن 

عامر األنصاري:
 سأحمل جوازي وأذهب للقاء 
أسرتي التي لم تتمكن من 

العودة بسبب اإلجراءات

وليد الشعيلي:
 ربما أكتفي بالصعود 

إلى تخوم السطح 
وأهتف: في صحة العالم

فتح احلدود وعودة احلياة اإىل طبيعتها، ولكن 

فكرة  والأهواء،  الأفكار  تلك  يت�شدر  ما  اأول 

ا�شرتك بها العقل والقلب، باأن اأركب ال�شيارة اأو 

اأ�شعد الطائرة، حامال جواز �شفري اأو بطاقتي 

يف  واأكون  ال�شلطنة  حدود  لأعرب  ال�شخ�شية، 

ال�شقيقة موجها هديف  المارات  اأح�شان دولة 

عند  ابني عمار  يقبع  اإمارة عجمان حيث  اإىل 

ون�شف، فقد  �شهر  اأكرث من  جده وجدته منذ 

كان وما زال هو ووالدته يف زيارة جده وجدته، 

ق  وفرَّ احلدود  فاأغلق  كورونا  بيننا  فحال 

هنا  جربية،  اإقامة  اأ�شبحت  والزيارة  الأحبة، 

ال�شوق مهما قيلت،  اإىل حد  العبارات ل ت�شل 

الفراق،  بعد  من  ال�شمل  يجمع  اأن  اهلل  فع�شى 

اأن  بالإجراءات  والرجاء  معقود،  باهلل  والأمل 

تنتهي  اأن  اإىل  البالء  �شر  من  الأحبة  حتمي 

الغمة ويزول العناء.

�شتاأتي  والأمنيات  الأفكار  من  ذلك  دون  وما 

الأ�شدقاء،  وجمع  املعتادة،  كالرحالت  تباعا، 

من  وغريها  الرغبات،  ي�شبع  الذي  والت�شوق 

الأفكار.

العزلة طعم 
وقلقه  و�شاو�شه  له  ال�شعيلي  وليد  الكاتب 

اخلا�ض الذي يعرب عنه قائال: اأنا يف حرية من 

اأمتنى  و�شاو�شي،  اأبدد  اأعرف كيف  ول  اأمري، 

كان  واإن  رجعة،  بال  امل�شتجد  كورونا  زوال 

طعم العزلة �شهيا و�شهوبه خ�شيبة، ثمة �شيء 

عك�شي رمبا �شيحدث يل، تراجع متدهور، فهنا 

اأنا الآن يف الينابيع اأرق�ض واأتابع ال�شينما واأقراأ 

واأكلم نف�شي كثريا، والكل �شكون، ل اقتحامات 

من  تخل�شت  لالعتذار،  اأعذار  عن  بحث  ول 

�شاأخرج  كيف  اأعرف  ل  اجلر�ض،  قرع  فوبيا 

لهوؤلء؟! هل  اأخرج ملن؟  للنا�ض،  بعد اجلائحة 

اأكتفي  رمبا  اأعرف،  ل  اأجنو؟  كي  قاربا  اأركب 

بال�شعود اإىل تخوم ال�شطح واأهتف: يف �شحة 

العامل! رغم اأنني خ�شرت حرية امتالك العزلة 

اإليه  اأ�شار  الذي  هذا  من  القريب  املعنى  اأو 

بي�شوا.

المنتظر الخالص 
فيقول:  الهنائي  ح�شن  والإعالمي  الكاتب  اأما 

رفع احلجر املنزيل هو اخلال�ض الذي تنتظره 

اليوم �شوف  اأن ذلك  الب�شرية جمعاء ول �شك 

�شوف  بل  الب�شرية  وفرحة  خال�ض  يوم  يكون 

يكون مبثابة انت�شار . انت�شار العلم ،انت�شار 

جاهل  بني  يفرق  مل  عدو  �شد  الب�شري  العقل 

مل  بل  ومروؤو�ض،  ورئي�ض  وفقري  وغني  وعامل 

مل   . ومعتقداتهم  الب�شر  ديانات  بني  يفرق 

دون  جمتمعا  ول  طائفة  دون  طائفة  يخ�ض 

جمتمع .

ويوا�شل ح�شن الهنائي قائال: يوم اخلال�ض هو 

يوم عيد ينبغي اأن يخلد يف ذاكرة الأجيال كيوم 

عيًدا حتتفل  وليكن  الوطني  واليوم  ال�شتقالل 

هذا  يف  والب�شرية  ل  مل  جمعاء  الب�شرية  فيه 

البوسعيدي: نصر 
 أتمنى العودة للعمل 
واألجواء المفقودة من 

اللقاءات واألنشطة 

اليوم ا�شتطاعت التخل�ض من جائحة ح�شدت 

الذي  اليوم  هذا  العامل  حول  الآلف  اأرواح 

�شوف يثبت فيه اجلن�ض الإن�شاين اأنه قادر على 

هزمية  على  قادر  التحديات  وجه  يف  الوقوف 

ال�شر قادر على نبذ اخلالفات التافهة والتوحد 

�شد عدو ل يرحم ال�شغري ول يوقر الكبري . 

املجتمعات  يف  اجلمعية  الذاكرة  تغذية  ينبغي 

املجال  يف  والتقدم  التوحد  باجتاه  نتوجه  اإننا 

تطوير  الأرواح من خالل  ينقذ  الذي  ال�شحي 

ولي�ض يف  م�شت�شفياتنا  وكفاءة  الطبية  معداتنا 

تفتك  التي  القتل  اآلة  وتطوير  الت�شلح  جمال 

الأماكن  اأحب  اإىل  النا�ض  .�شيذهب  بالأبرياء 

اإىل  الأماكن  اأحب  اإىل  و�شاأذهب  قلوبهم  اإىل 

قلبي.

التي  الفتاة  ق�شة  هنا  الهنائي  وي�شتح�شر   

ا�شتطاعت ا�شتعادة نظرها بعد عملية جراحية 

اأبوها  بها  فذهب  الألوان  روؤية  فطلبت  معقدة 

األوانها  مبختلف  بالورود  مليئة  حديقة  اإىل 

جائحة  بعد  األوانها  للحياة  .�شتعود  واأ�شكالها 

اللون  اإىل  اإن�شان  كل  يذهب  و�شوف  كورونا 

�شد  العلم  حرب  هو  .كورونا  لديه  املف�شل 

اجلهل، ول بد للعلم اأن ينت�شر، ويومئذ �شوف 

تفرح الب�شرية بن�شر اهلل الذي ل يريدنا اإل اأن 

نت�شلح بالعلم اأكرث وننبذ اجلهل .

حسن الهنائي: 
يوم خالص هو عيد ينبغي

 أن يخلد في الذاكرة 
كاالستقالل واليوم الوطني

حنان جناب: 
األهم  ليس رفع الحجر 

وإنما انتظار يوم ال تسجل 
فيه إصابات أو وفيات

اأقول ل. كانت مفاجئة و�شرورة ملحة للجميع 

اأنا�شخ�شيا فقد تعودت على  اأما  واقعا.  واأمرا 

اأقل  يف  ولكن  يوميا،  خروجا  لي�ض  اخلروج، 

اأ�شبوعيا،  مرات  اأربع  اإىل  ثالث  من  تقدير 

تاأخذ  وغالبا ما تكون �شاعات اخلروج طويلة، 

على  اإ�شرايف  بحكم  وهذا  كله،  النهار  �شاعات 

موقع  واأن  خا�شة  ال�شركة،  عمل  من  جانب 

اأربعني  من  باأكرث  م�شقط  عن  يبعد  ال�شركة 

كيلومرتا. لذا قررنا تاأجيل مرافق العمل كافة 

ب�شكل  املنزيل  احلجر  مع  نتاأقلم  واأ�شبحنا 

طبيعي جدا، خا�شة واأن احلجر يف م�شقط مل 

يكن حجرا اإجباريا واإمنا كان اختياريا، وهذا 

مراجعة  اأكرب من حيث  م�شوؤولية  اأمام  ي�شعنا 

اأي حماولة للخروج ودرا�شة نتائجها.

وترى حنان جناب اأن رفع احلجر اأمر ننتظره 

حلظة بلحظة، والأهم عندها لي�ض رفع احلجر 

اأو  اإ�شابات  فيه  ت�شجل  ل  يوم  انتظار  واإمنا 

لرفع احلجر  �شيكون مقدمة  وفيات، لأن ذلك 

كليا ومتهيدا له.

الحجر رفع  من  األهم 
مدير  حمد،  جناب  حنان  الأعمال،  �شيدة 

جتربة  مت�شائلة:  حياتها  تبداأ  م�شتثمر،  عام 

احلجر املنزيل جتربة واردة، لكن ال�شوؤال هل 

ح�شاباتنا؟  �شمن  كانت  اأو  لها  م�شتعدين  كنا 
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والنوم  المتوازنة  التغذية  اأن  الخبراء  يو�شح 

اإلى  الريا�شية  والتمارين  كاٍف  بقدر  المنتظم 

هي  ال�شخ�شية  النظافة  قواعد  اتباع  جانب 

اأهم الطرق لمواجهة فيرو�ض كورونا الم�شتجد 

)كوفيد-19(.

األباي  الدكتور  الأ�شتاذ  تحدث  مقابلة  وفي 

اأنقرة  بجامعة  التدري�ض  هيئة  ع�شو  اأزاب، 

ال�شحة  لوزارة  التابعة  العلمية  اللجنة  وع�شو 

كورونا،  فيرو�ض  بمكافحة  المخت�شة  التركية 

المغلوطة  والمعلومات  ال�شائعة  الأخطاء  عن 

الم�شتجد  المتداولة بخ�شو�ض فيرو�ض كورونا 

)كوفيد-19(.

المعلومات  معرفة  اأهمية  على  اأزاب،  واأكد 

كورونا  فيرو�ض  مكافحة  حول  ال�شحيحة 

الذي ظهر في مدينة ووهان ال�شينية وانت�شر 

العالم  حول  القارات  كل  في  في 155دولة 

با�شتثناء القارة القطبية، كما اأكد على �شرورة 

الإر�شادات  واتباع  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

ال�شحية لمواجهة الفيرو�ض.

ت�شخي�ض  يتم  الذين  المر�شى  اأزاب، اإن  وقال 

حالتهم  تختلف  كورونا  اإ�شابتهم بفيرو�ض 

معلومات  لديهم، وهناك  المر�ض  تطور  ومدى 

مغلوطة متداولة بين العامة بخ�شو�ض فيرو�ض 

كورونا )كوفيد-19(. 

خطاأ.. كل حالت العدوى بكوفيد- 19 خطيرة 

جدا ومميتة.

الحالت  من  المئة  في  ال�شواب.. 80 

لل�شفاء،  تتماثل  ثم  خفيفة  اأعرا�ض  ت�شاحبها 

و10 اإلى 15 في المئة فقط من الحالت يمكن 

اأن يحدث لها ف�شل حاد في الجهاز التنف�شي، 

وف�شل كلوي، وف�شل في وظائف بع�ض الأع�شاء، 

5 في المئة من الحالت يمكن  اإلى   2 وما بين 

اأن تنتهي بالوفاة.

من  للوقاية  يكفي  الكمامة  ارتداء  خطاأ.. 

الإ�شابة بالفيرو�ض.

جيدا  الإن�شان  تقي  ل  الكمامة  ال�شواب.. 

منع  فقط  يمكنها  بل  بالفيرو�ض.  الإ�شابة  من 

انتقال العدوى من الم�شابين اإلى الآخرين. ول 

حاجة لقيام الأ�شحاء بارتداء الكمامات خالل 

حياتهم اليومية.

الفيرو�ض هي  للوقاية من  الطرق  واأهم  اأف�شل 

نظافة اليدين والمحافظة عليها نظيفة وعدم 

أخطاء  شائعة
 ال تقي من »كورونا«

لم�ض الوجه والأنف والعينين.

خطاأ.. مطهرات اليدين تحل الم�شكلة تماما

في  تباع  التي  المنتجات  معظم  ال�شواب.. 

الأ�شواق تحت اأ�شماء مختلفة على اأنها مطهرة 

ومعقمة وقاتلة للميكروبات ل يمكنها اأن تحمي 

اأكثر من غ�شل اليدين جيدا بالماء وال�شابون 

)لـ 20 ثانية على الأقل(.

وال�شابون  بالماء  با�شتمرار  اليدين  غ�شل 

لم  حال  وفي  لحمايتها.  كاٍف  جيدا  وفركها 

تكن هناك اإمكانية ل�شتخدام الماء وال�شابون 

المئة  بتركيز 70 في  كولونيا  ا�شتخدام  فيمكن 

اأو اأكثر اأو اأي ُمطهر كحولي.

اإلى  يوؤدي  اأن  يمكن  المتكرر  اليدين  غ�شيل 

الأمرا�ض  بع�ض  في  والت�شبب  الجلد  جفاف 

كريم  با�شتخدام  ُين�شح  لذلك  الإكزيما.  مثل 

مرطب لليدين عدة مرات على مدار اليوم.

خطاأ.. غ�شل الأنف والغرغرة بالماء والملح اأو 

الخل يمنع العدوى بالفيرو�ض

ي�شبب  اأن  يمكن  والملح  الماء  ال�شواب.. 

اإذا  العلوي  التنف�شي  الجهاز  لخاليا  �شررا 

ي�شر  اأن  يمكن  كما  عالية.  الملح  ن�شبة  كانت 

بطبقة المخاط التي تمنع الت�شاق الفيرو�شات 

والبكتريا بخاليا الجهاز التنف�شي وتعمل كدرع 

والعوامل  العدوى  من  التنف�شي  الجهاز  يحمي 

الخارجية.

يقتل  ال�شاخنة  الم�شروبات  تناول  خطاأ.. 

الفيرو�ض

تحرق  جدا  ال�شاخنة  الم�شروبات  ال�شواب.. 

الظهاري  بالن�شيج  وت�شر  والحلق  الفم 

قد  �شررها  فاإن  وعليه  المناعة،  واإفرازات 

يكون اأكثر من نفعها.

خطاأ.. م�شح الأ�شطح الملوثة بالفيرو�ض بالماء 

فقط اأو بالمناديل المبللة كاف لقتل الفيرو�ض

بالماء  الأ�شطح  تنظيف  يجب  ال�شواب.. 

المخلوط بالكلور بن�شبة 1 اإلى 100 اأو تنظيفها 

وم�شاحيق  �شوائل  المنزلية.  التنظيف  ب�شوائل 

التنظيف العادية فعالة بقدر الماء بالكلور في 

منع العدوى بالفيرو�ض.

التي  والم�شروبات  الأطعمة  بع�ض  وبخ�شو�ض 

اأو الحد من  يتم تناولها لتقوية جهاز المناعة 

اآثار الفيرو�ض قال البروفي�شور اأزاب، اإن هناك 

اأي�شا معلومات مغلوطة بهذا الخ�شو�ض منها:

الإ�شابة  يمنع  والب�شل  الثوم  تناول  خطاأ.. 

بفيرو�ض كورونا

ال�شواب.. الثوم والب�شل من الأطعمة ال�شحية 

بف�شل  للميكروبات  بكونها م�شادة  تتميز  التي 

اأنه لم يثبت  اإل  مادتي الألي�شين والكري�شتين، 

فيرو�ض  من  الحماية  في  فائدتهما  علميا 

كورونا.

جهاز  يقوي  المخلل  اأكل  في  الإفراط  خطاأ.. 

المناعة ويقي من الأمرا�ض

الم�شنوعة  المخلالت  اأن  �شحيح  ال�شواب.. 

في المنزل تقوي الجهاز المناعي قليال بف�شل 

حيوية(،  )معززات  بروبيوتيك  من  تحتويه  ما 

اإل اأن الإ�شراف في تناولها يوؤدي اإلى ا�شتهالك 

في  خلاًل  ي�شبب  مما  الملح  من  كبيرة  كمية 

توازن ال�شوائل في الج�شم وارتفاع �شغط الدم.

�شرط  والكوارع  الراأ�ض  لحمة  �شوربة  خطاأ.. 

اأ�شا�شي لجهاز المناعة

المناعي  الجهاز  اأن  �شحيح  ال�شواب.. 

لكن لم  الفيرو�شات.  من  للوقاية  جدا  مهم 

المناعي على  الجهاز  يقوي  يثبت اأن اأي طعام 

ال�شحية  التغذية  هو  المهم  الخ�شو�ض.  وجه 

المتوازنة. 

العلمية  الأبحاث  اأثبتت  طرق  ثالث  هناك 

التغذية  وهي  األ  المناعي  الجهاز  تقوي  اأنها 

المتوازنة والنوم الكافي والتمارين الريا�شية.

من  الخالية  الكولونيا  ا�شتخدام  يمكن  خطاأ.. 

الكحول لتطهير اليدين

على  يحتوي  اأن  لبد  ُمطهر  ال�شواب.. �شائل 

ن�شبة 70 في المئة على الأقل من الكحول. وفي 

حال عدم تواجد ُمطهر منا�شب لليدين يمكن 

ن�شبة  على  تحتوي  التي  الكولونيا  ا�شتخدام 

كحول 80 اإلى 90 في تطهير اليدين.

درجات  ارتفاع  مع  الفيرو�ض  �شيختفي  خطاأ.. 

حرارة الطق�ض

الفيرو�ض،  يقتل  ل  الحار  الطق�ض  ال�شواب.. 

واأماكن  والمنازل  المغلقة  الأماكن  تهوية  لكن 

تقلل  ال�شيف  ف�شل  في  اأف�شل  ب�شكل  العمل 

من فر�ض العدوى بالفيرو�شات التي تنتقل عن 

طريق الجهاز التنف�شي.

واأ�شعة  الجو  حرارة  درجات  ارتفاع  اأن  كما 

تعي�ض  الفيرو�شات  تجعل  المبا�شرة  ال�شم�ض 

لفترة اأقل على الأ�شطح الخارجية.

المصدر: األناضول
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ال�شاعة ٣٢:٥٣

حالت  اأول  اكت�شاف  بعد   
ٍ
اأيام ع�شرُة  التاريخ: 

الكورونا يف ال�شلطنة..

اليوم: اخلمي�ض..

دخلُت اىل غرفة املناوبة التي ل يتجاوز طولها 

جدًا..  وطويٍل  م�شٍن   
ٍ
يوم بعد  اأمتار  ب�شعة 

النف�ض..  على  ال�شاقة  املناوَبات  اإحدى  كانت 

اجلوع  ملرحلة  فيها  اأ�شل  التي  املناوَبات  تلك 

والعط�ض والالوقت لإ�شباعهما..

واأ�شمد  عليه  لأتكئ  جداٍر  باأقرب  اأم�شكُت 

قلياًل، راجيًة من راأ�شي اأن يتوقف عن دورانه.. 

واأ�شتمّر بعدها لإكمال املناوبة ب�شالم..

قلت: احلمدهلل هداأ كل �شيء.. 

ق�شم  اإىل  الطبية  الإحالت  قائمة  فتحُت 

الباطنية لأتاأكد من ت�شفريها.. ل يوجد اإحالة 

جديدة اإيّل.. ح�شنًا �شاأ�شلي الع�شاء واأ�شرتخي 

قليالً ..

وفجاأة: رّن »بليب املناوبة«

تلك الّرنة املفزعة، التي اأكاد اأجزم اأْن ل طبيَب 

اإّل وراودته يف اأحالم اليقظة واأحالم الن�شف 

مناْم كالكابو�ِض اجلاثم، خ�شو�شًا يف بدايات 

�شنة المتياز اأو التخ�ش�ض..

اأرّد على الهاتف واإذا به ق�شم العناية املركزة، 

دكتورة  تردد:  بنربِة  اخلافت  ال�شوت  ياأتيني 

دّقات  عمرها،  من  ال�شتني  يف  مري�شٌة  لدينا 

قلبها مت�شارعٌة جدًا، هل لِك اأن تاأتي؟

املاء،  قنينَة  اأخذت  جيبي،  يف  الهاتف  اأدخلُت 

واأنا  وخرجُت  رقبتي،  حول  �شّماعتي  لففُت 

اأردد: ح�شنًا ، ال�شهرة �شّباحي!!

من  علمُت  مبا�شرًة،  املري�شة  اإىل  و�شلُت 

اليوم  دخلت  اأنها  ُتبا�شرها  التي  الطبيبة 

يف  بنزيٍف  جاءت  الطوارئ..  طريق  عن 

الدماغ، ونزوٍل يف من�شوب الوعي مع نزول يف 

اأنبوب  اإدخال  اىل  ا�شطّرهم  مما  الأوك�شجني 

التنف�ض ال�شناعي.. 

عن  غائبًة  كانت  التي  املري�شة  من  اقرتبُت 

عطيت 
ُ
اأ التي  التخدير  اأدوية  ب�شبب  الوعي 

اإياها..

اأخم�ض  اإىل  راأ�شها  من  اكلينيكيًا  فح�شتها 

احليوية،  املوؤ�شرات  معّدل  وقراأت   ، قدميها 

اأ�شع  كي  الطبية  قواَي  واأ�شتجمع  اأفّكر  وبداأت 

املحتملة  الت�شخي�شات  جمموعة  خميلتي  يف 

للحالة..

التاريخ  منهم  لأ�شمَع  الأهل  طلبت  بعدها 

املر�شْي . وكاأي روتنْي اأم�شكُت بجهاز احلا�شوب 

ق�شا�شتي  يف  الفحو�شات  نتائج  اأدّون  وبداأت 

اجتاحتها  التي  ال�شدر  اأ�شعة  واأقراأ  الورقية، 

تغرّياٍت اأ�شابت الرئتنْي..

ووريقتي  احلا�شوب،  �شا�شة  زخِم  بني  واأنا 

ال�شغرية، اأحاول ا�شتجماع اأفكاري ومللمتها.

ابتلعُت ريقي واأخذُت جرعًة من املاء و�شهقْت: 

كوفيد!!

اإلتهابا  لديها  اأن  على  تدّل  املوؤ�شرات  كل  نعْم، 

هذه  خ�شّم  يف  اأننا  ومبا  ڤريو�شيًا..  �شدريًا 

اجلائحة، فهو اأول ما يتبادر للذهن ويجب اأن 

اأفّكر به..

اأخربُت  اأن  بعد  املنا�شبة  بالعالجات  بداأتها 

غرفة  اإىل  نقلها  ب�شرورة  التمري�شي  الطاقم 

العزل، واإر�شال عّينة الڤريو�شات للمخترب .

عدُت اإىل البيت �شباحًا  اأجّر ج�شدي متثاقلًة، 

بعد اأربٍع وع�شرين �شاعة من العمل املتوا�شل..

 
ٍ
كاأيام احلادثة،  تلك  على  اأّيام  ثالثة  مّرت 

عادّية.. يف اليوم الرابع: ا�شتيقظت من النوم 

على اأمٍل �شديٍد يف البلعوم، وبع�ٌض من حّمى..

ع�شاين  ما  مقلتّي!!  من  �شارخًة  دمعًة  ملّعُت 

اأحد  لأقرب  علم  دون  نف�شي  حملُت  اأفعل.. 

واجبي  العّينة!!  مني  خذْت 
ُ
واأ �شحّي..  مركٍز 

الوطني حتم علّي ذلك .

طفلي  لي�شتقبلني  البيت،  اإىل  عدُت 

اأبعدته  باأح�شاين،  لريمتي  ال�شغريكعادته 

مكانه  مت�شّمٌر  وهو  غرفتي  اإىل  وهربُت  عني 

متعجبًا من فعلتي.. اأعلم اأننا جميعًا راأينا هذا 

امل�شهد متكررًا يف و�شائل التوا�شل الإجتماعي، 

ولكن اأن يحدَث لك ومعك فو�شفُه اأبعُد من اأّي 

خيال..

بقيُت حبي�شة غرفتي منذ تلك اللحظة، اأ�شمع 

بكاء طفلي بحثًا عني.. يطرق الباب ول �شبيل 

لتحقيق مناه ومّرت الدقائُق بطيئة متثاقلة ،، 

اأفكاري اأخذْت يف الحت�شاد.. ملُت نف�شي كثريًا 

األب�ض  ومل  الالزمة  الإجراءات  اأتخذ  مل  لأنني 

املري�شة..  تلك  فح�ض  عند  الواقية  املالب�ض 

بكوفيد  ال�شتباه  اأتوقع  البداية  مل  يف  لأنني 

..91

اأكون  اأْن ل  �شبُت باملر�ض، 
ُ
اأ اإذا  كان ُجّل هّمي 

نقلته ملن هم حويل خ�شو�شًا طفلي ال�شغري..

خمّيلتني  على  تراكمت  ال�شلبية  الأفكار  كّل 

وحرمتني النوم.. كنت اأنظر  تارًة اإىل اجلدار 

واىل هاتفي  اأخرى، ول �شيء اآخر!!

من  التمل�ض  حماولًة  اأذين  حول  يدي  اأحكمُت 

تلك الأ�شوات ال�شارخة يف فكري..

خميفة  والأيام  بل  وال�شاعات،  الدقائق  مّرت 

ككهٍف موح�ْض يتمنى املرء اأن ي�شَل لنهايته ول 

ي�شتطيع، حتى جاءين الت�شاْل: اأخذت الهاتف 

ي�شقط  اأن  كاد  حتى  ترتع�شان  ويداي  برجفة 

منهما: الدكتورة فاطمة، نتيجتِك �شلبية..

من  ُتعاين  كانت  مري�شتي  باأّن  حينها  علمُت 

بالكوڤيد  �شبيه  برئتيها،  اأطاَح  اآخر  ڤريو�ٍض 

ولي�ض هو..

حتتي،  من  ترتاق�ض  الأر�ض  اأّن  اأح�ش�شت 

اأوتيُت من �شعادة،  خرجُت من غرفتي بكّل ما 

وقلبي  حبًا،  تنزفاِن  ومقلتاي  طفلي  لأحت�شن 

يلهج �شكرًا..

وبعد هذه احلادثة، اأ�شبحُت اأكرث حذرًا، واأكرَث 

ثقًة باأنه لن ي�شيبنا اإّل خريا..

النهاية: ملْن التزَم بحجره ال�شحّي بعد عودته 

من ال�شفر، وملن التزم بالبقاء يف منزله، ولكّل 

مواطٍن قّدر هذا اجلهد: كّلنا خّط دفاٍع اأوْل.. 

فلنكن بحجم الثقة..

كوڤيد، 
 بين الطبيبة واألم

د. فاطمة محمد اللواتي 
)طبيبة باطنية(

الفرا�ض  طريح  تكون  اأن  يومًا  جربت  هل 

ب�شبب المر�ض؟ هل تخيلت اأنك في يوم من 

المنزل؟  الأيام �شتكون م�شجونًا في قف�ض 

الهرب،  على  القدرة  كل  تملك  اأنك  تّدعي 

عن  تبتعد  اأن  الكافية  ال�شرعة  وتمتلك 

فيرو�ض ما، جائحة كان اأم اعتياديًا بح�شب 

و�شف الأطباء.

ذلك  يحمله  كان  الذي  ال�شعور  هو  كيف 

الطائر ال�شجين قبيل الفجر، عندما رف�ض 

�شجانه؟ رف�ض  له  الذي قدمه  الماء  �شرب 

لأنه يعرف تمامًا اأن ذلك ال�شراب المقدم 

لي�ض اإل بداية �شفقة للحب�ض، على اأن يعتاد 

الماء،  نف�ض  من  ي�شرب  اأن  الطائر  نف�ض 

المقدم من نف�ض ال�شجان.

دارت رحى المعركة الكونية، و�شار الطائر 

واأ�شحى  قدره،  نحو  عاليًا  بجناحيه  يفرد 

اأجل  من  بناه  الذي  �شجنه  اأ�شير  ال�شجان 

اإلى  الأمكنة  كل  من  الرجوع  الرجوع، 

الموازين،  قلب  �شغير  فيرو�ض  الم�شتقر، 

ف�شار الإن�شان يقلب في �شفحات الذاكرة، 

ذلك  يفعل  كما  تمامًا  النافذة  اإلى  ينظر 

طبيعتها،  �شكل  على  الحرية  يرى  الطائر، 

تقع،  ول  اأ�شكالها  على  تطير  الطيور  يرى 

لأنه ثمة ل اأحد من الب�شر في البرية يقوم 

بالفعل ال�شنيع، فيدرك اأن الحرية تكمن في 

الخروج، وراح يمني نف�شه لو اأن الم�شائب 

المتدينون،  يفعل  كما  ربه  يدعي  تزول، 

يبداأ  اأن  في  اأماًل  الأخبار  ن�شرة  ي�شاهد 

برامج  يقلب  بالإنخفا�ض،  المر�شى  اأعداد 

يتو�شل  اأن  راجيًا  الجتماعي،  التوا�شل 

اأحدهم للدواء.

لالإن�شان م�شاحة  فاإن  الطائر،  وعلى عك�ض 

خ�شبة في التعامل مع �شجنه، البيت، فهو 

يعرف مداخله ومخارجه، ويملك مفتاحة، 

ويعرف لو اأنه اإذا ما اأراد الخروج �شيخرج، 

�شررًا  اأقل  لي�ض  الخروج  اأن  اأي�شًا  ويعرف 

من المكوث في ال�شجن. والدخول للمطبخ 

قد ي�شعره بالراحة، فيفتح الثالجة ويغلقها، 

يفتحها مجددًا ثم يغلقها، ثم يعود مجددًا 

ويقلبه  روتينه  ترتيب  ليعيد  م�شجعه،  اإلى 

راأ�شًا على عقب، هكذا لن ي�شعر هو ل يغيره 

بالملل.

ي�شجن  الب�شري  فاإن  الب�شر،  اإلى  وبالنظر 

عك�ض  على  اآخر،  ب�شري  ي�شجنه  اأو  نف�شه، 

ول  نف�شها،  تحب�ض  ل  فهي  تمامًا،  الطيور 

ت�شاركها  بل  الطيور،  من  مثيالتها  تحب�ض 

اإقت�شام  وت�شاركها  والطبيعة،  المكان 

ت�شرق  لكنها  الطيران،  وت�شاركها  الهواء، 

جاعت  واإذا  البع�ض،  من  الطعام  بع�شها 

تاأكل القويات منها ال�شعيفات، ل اأحد يبقى 

دون غدر.

البشر في األقفاص.. 
والعصافير تمارس أعمالها اليومية

أسامة زايد
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واختبار التعليم
 عن بعد في عمان

سلطان بن عبد اهلل الشهيمي 
)الباحث بدائرة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم(

الفيرو�س  هذا  اأحدثه  ما  الجميع  على  يخفى  ال 

معظم  على  وارتدادات  هزات  من  كورونا  الخطير: 

دول العالم؛ ف�صلت حركُتها واأنهك اقت�صادها، وما زال، 

حيث بداأ اجتياحه مناطق ال�صين ثم اإيران واإيطاليا 

واأمريكا ال�صمالية، وها هو االآن ي�صتعر في قارة اأوروبا 

العجوز ليخلف وراءه مر�صى وموتى، يفتك بهم فتكا- 

ن�صاأل اهلل ال�صالمة والعافية-.

فوق كورونا �شيته  ذاع  التي  الأولى  اللحظة  فمنذ 

الآفاق خ�شو�شا اإقليم »ووهان« ال�شيني، وهو 

يبث �شمومه في الأجواء؛ غير اأن ال�شين كانت 

التعامل  في  يحتذى  واأنموذجا  للتحدي،  مثال 

معه  وقفت  النازلة.  لهذه  والت�شدي  معه 

الجبارة،  بجهودها  ا�شتطاعت  �شارمة  وقفة 

�شيئا  اجتياحه  ت�شّد  اأن  العظيم  واإ�شرارها 

اأقاليمها  بعزل  اإمكاناتها  ف�شخرت  ف�شيئا؛ 

هذه  كتابة  لحظة  حتى  غدت  حتى  ومناطقها 

الطبية،  مهامها  انتهاء  عن  تعلن  المقالة 

بنتها  التي  الموؤقتة  العزل  م�شت�شفيات  واإغالق 

تم  حيث  الكبرى  الجائحة  لهذه  خ�شو�شا 

الحالت  اأغلب  تعافي  عن  بالأم�ض  الإعالن 

الفيرو�ض.  بوؤرة  »ووهان«  في  لل�شفاء  وتماثلها 

وخلقه  لعباده  اأ�شبابه  هياأ  الذي  اهلل  ف�شبحان 

اأن  اأي�شا  الكبير  الإنجاز  وتعدى هذا  اأجمعين! 

ا�شتعانت به دول كبرى كدول التحاد الأوروبي 

من  وال�شتفادة  المر�ض،  هذا  احتواء  في 

خبراتهم في الحد من انت�شاره.

والكليات  والمعاهد  المدار�ض  عن  �شاألت  واإن 

اأ�شبه  الجواب  كان  توقفت؟  هل  والجامعات: 

مدائن  اأو  هوليوود  اأفالم  عوالم  في  يكون  ما 

يجوبون  مارة  ول  يقطنها،  �شكان  ل  اأ�شباح، 

�شوارعها؛ اإل اأن ال�شعب ال�شيني لم�ض جراحه 

التي  وال�شناعية،  العلمية  لنه�شتهم  وابت�شم 

اأن  ا�شتطاعوا  اإذ  اأخرى؛  اأبوابا  لهم  فتحت 

لأبنائهم  فهياأوا  منحة،  المحنة  من  يوجدوا 

والمعرفة؛  العلم  مع  توا�شلهم  تعزز  برامج 

الحلول  اأف�شل  بعد  الرقمي وعن  التعليم  فكان 

ي�شتمر  �شيء،  كل  �شيد  العلم  ليبقى  واأبرزها 

قيمة  اأدرك  �شعب  المدرار.  وخيره  عطاوؤه 

العلم، فترجمه واقعا عند كل نازلة وم�شيبة. 

حيث  الكبرى  ال�شناعية  الدول  في  هذا 

مع   - دولنا  في  اأما  الموقف؛  �شيد  العلم 

للعيان  ماثال  التوجه  هذا  ترى  فال  الأ�شف- 

ملّمة  نزلت  ما  فاإذا  بعيد.  من  اأو  قريب  من 

يبحثون عن  �شراعا  القوم  ترى  �شاحاتهم  في 

ينتظرون  لكربتهم،  ومنقذ  لمحنتهم  مخّل�ض 

تجد  ل  غفلتهم.  من  ليوقظهم  ياأتيهم  من 

التعليمي  نظامهم  في  يتغلغل  النهج  ذاك 

البنية  في  ال�شعف  عن  ناهيك  ي�شيرا.   اإل 

على  المفرو�ض  والحظر  لل�شبكة  الأ�شا�شية 

الت�شال  الرقمية خ�شو�شا  التطبيقات  بع�ض 

من  يتجزاأ  ل  جزءا  اأ�شبح  الذي  المرئي 

هناك  لي�شت  اأقول  ل  بعد.  عن  التعليم  نظام 

تظل  اأنها  اإل  الجانب؛  في هذا  مبذولة  جهود 

جهودا م�شتتة، ل يجمعها نظام متكامل يدير 

ال�شحيحة. الوجهة  فيوجهها  زمامها، 

في  بعد  عن  التعليم  تفعيل  اإلى  الدعوة  اإن 

مثل هذه الظروف اأمر محمود؛ بل يجب على 

الحكومات اأن توليه جل اهتمامها، وجعله في 

�شّلم اأولوياتها؛ فالح�شارة ل تبنى اإل بالعلم. 

فاإذا ما توفرت �شبلها كانت في م�شاف الدول 

الح�شارية الكبرى. ولكن للو�شول اإلى غاياته 

المق�شودة، وتحقيق اأهدافه المو�شوعة ل بد 

من توفر الأدوات الالزمة؛ لُيوؤتي اأكله، وُيْثمر 

تلك النجاحات المتوقعة من تطبيقه. 
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العودة إلى الحضانات: 

بين الخوف والحاجة

يبداأ اليوم اأغلب الموظفين العودة اإلى مقرات عملهم، بعد قرار اللجنة العليا المكلفة 

ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انت�صار فيرو�س كورونا )كوفيد19(، 

الجهات  في  العمل  اإلى مقرات  الح�صور  من  الموظفين  اإعفاء  بقرار  العمل  باإنهاء 

االإجراء في  �صيبداأ مثل هذا  اأي�صا  اليوم، وعلى غرار ذلك  اعتبارا من  الحكومية، 

موؤ�ص�صات القطاع الخا�س، في الوقت الذي �صتواجه فيه العديد من الن�صاء العامالت 

�صعوبة بالغة في توفير المكان االآمن لرعاية اأطفالهن اأثناء وجودهن في العمل.  

فقد  الما�صة،  للحاجة  ونظرا  طبيعتها،  اإلى  للحياة  التدريجية  العودة  ظل  وفي 

اإعادة افتتاح الح�صانات وريا�س االأطفال، وفق بع�س ال�صوابط وال�صروط  يجري 

فئات  �صمل  ا�صتطالعا  الرقمية  »التكوين«  اأجرت  ال�صياق  هذا  وفي  االحترازية. 

ال�صطحاب  ا�صتعداد  على  كن  ما  اإذا  راأيهن  لمعرفة  العامالت،  الن�صاء  من  مختلفة 

اأطفالهن للح�صانات وريا�س االأطفال، فكانت اإجاباتهن كما يلي : 

استطالع: التكوين

اأرى  واأنا  الحمد،  المر�ض، وهلل  باأعرا�ض هذا 

�شمح  )ل  الطفل  اإلى  المر�ض  نقل  فر�شة  اأن 

اأخرى  م�شادر  من  البالغ  ال�شخ�ض  من  اهلل( 

اأقرانه  اإ�شابته بها من  اأعلى بكثير من فر�شة 

يمنع  ما  اأبدا  اأرى  ل  لذلك  الح�شانة،  في 

ا�شطحاب الأطفال اإلى الح�شانه .

مديرة  ـ  الرواحية  رحمة  ت�شم  جهتها  من 

بلقي�ض  �شوت  اإلى  �شوتها  ـ  اأطفال  ح�شانة 

وعاملة  كاأم  اأني  بما  نعم،  موؤكدة:  المنظرية 

اآمن  مكان  في  اإل  اأطفالي  ترك  اأ�شتطيع  ول 

ويكون فيه رعاية واهتمام. واأي دار ح�شانة في 

وجود فيرو�ض كورونا لبد اأن تتخذ كل التدابير 

وحمايتهم،  الأطفال  اأجل  من  والحتياطات 

علما واأن الأطفال اأقل عر�شة للفيرو�ض، ما عدا 

�شعيفة،  مناعة  لديهم  تكون  الذين  الأطفال 

وهوؤلء يجب اأن ل ت�شتقبلهم الح�شانة. ويجب 

اأن يكون هناك تعاون بين الح�شانة والمنزل، 

تعر�ض  اأو  متعبا  الطفل  كان  اإذا  ما  حالة  وفي 

اأو  للح�شانة  ا�شطحابه  عدم  فينبغي  للحمى، 

الرو�شة، تفاديا للعدوى.

من  اأكون  ل  ربما  كاأم  اأنني  ذلك  اإلى  اأ�شف 

نف�ض المنطقة، اأي ل يوجد لدي اأحد من اأهلي 

الموجودة  العاملة  في  اأثق  ول  مني،  بالقرب 

في المنزل، ول اأ�شتطيع اأخذ اإجازة من عملي 

ب�شبب طبيعة العمل وظروفه.

صعوبة التزام األطفال
فهي  مغايرا،  راأيا  فتبدي  العزرية  زينب  اأما 

توؤيد  ول  البيت  في  الأطفال  بقاء  ل  تف�شّ

الراهن،  الوقت  في  الح�شانات  اإلى  اأخذهم 

ال�شريع  النت�شار  ب�شبب  ذلك  اأن  مو�شحة 

الأطفال،  بين  وخ�شو�شا  كورونا،  لفيرو�ض 

اأج�شامهم  مناعة  �شعف  ل�شبب  ذلك  ويعود 

لتعقيم  الجهود  بذلت  لو  وحتى  ال�شغيرة، 

ارتداء  �شيبقى  جيد  ب�شكل  ونظافته  المكان 

جدا  �شعبا  اأمرا  طويلة  لفترة  الكمام 

لالأطفال، وربما يكون م�شتحيال لعدم تقبلهم 

في  الأطفال  من  كبير  عدد  فوجود  ذلك.  

الغرفة الواحدة ي�شّهل عملية  انتقال العدوى  

الجتماعي  التباعد  اأن  كما  اأكبر،  ب�شكل 

األطفال أكثر عرضة
البلو�شية  اأنور محمد  البدء تحدثنا �شامية  في 

الفئات  ق�شم  ورئي�شة  التدريب  دائرة  مديرة  ـ 

ال�شحية  للخدمات  العامة  بالمديرية  الطبية  

ـ فتقول: في الوقت الحالي،  بمحافظة م�شقط 

ومع زيادة عدد الإ�شابات بفيرو�ض كوفيد 19، 

وريا�ض  الح�شانات  اإلى  الأطفال  عودة  فاإن 

الوباء  ان�شار  ن�شبة  من  يزيد  قد  الأطفال 

وفي  عام،  ب�شكل  المجتمع  في  اأ�شرع،  بطريقة 

هم  الأطفال  باأن  علمًا  خا�ض؛  ب�شكل  الأطفال 

البالغين،  من  العدوى  لنتقال  عر�شة  اأكثر 

التقيد  وعدم  المنخف�شة  المناعة  ب�شبب 

ال�شعب  من  اأنه  كما  ال�شحية.  الوقاية  بطرق 

خالل  الوجه  كمام  بارتداء  الطفل  اإلزام  جدًا 

مفهوم  اأو ا�شتيعاب  الح�شانة  في  تواجده 

من  الآخرين  الأطفال  بين  الج�شدي  التباعد 

باب الوقاية، بما في ذلك من �شعوبة ال�شيطرة 

على �شلوك الطفل الفطرية وتعر�شه للكثير من 

الآثار الجانبية الناتجة عن ذلك.

ل �شبيل �شوى التعاي�ض

محا�شرة  ـ  المنظرية  را�شد  بنت  بلقي�ض  اأما 

وتوؤيد عودة  فترى عك�ض ذلك،  ـ  انجليزية  لغة 

باأن  ..اأتوقع  نعم  قائلة:  للح�شانات  الأطفال 

يوجد  ول  اأطول  لمدة  �شت�شتمر  الجائحة 

والعودة  بالتعاي�ض،  اإل  معها  للتعامل  �شبيل 

هذا  مع  التعاي�ض  خطوات  اأولى  هو  العمل  اإلى 

ا�شطحاب  من  اأمانع  ل  �شخ�شيا  المر�ض. 

اإلى  م�شطرة  كنت  اإذا  الح�شانة  اإلى  طفلي 

اإجراءات  باتباع  الإدارة  تتعهد  اأن  على  ذلك، 

الوقاية )بالتعقيم الم�شتمر والتباعد الج�شدي 

الطفال  عدد  كتقليل  ما  حد  اإلى  المعقول 

واأجدها  بل  الواحدة(.  الغرفة  في  والمربيات 

ت�شكل  كعادات  الإجراءات  هذه  لغر�ض  فر�شة 

نمط حياة اأطفالنا لحقا. واذا كان الطفل قد 

اأن  فالأف�شل  الح�شانات  م�شبقا على جو  تعود 

لما  ال�شابق،  م�شارها  اإلى  كذلك  حياته  نعيد 

النف�شية  ال�شحة  على  اإيجابي  اأثر  من  لذلك 

للطفل. والمتتبع لأخبار وم�شتجدات الفيرو�ض 

يجد اأن فئة الطفال اإلى الآن تعتبر الأقل تاأثرا 
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كذلك ل يمكن تطبيقه في دور الح�شانة.

وتتفق منال البلو�شية ـ اأخ�شائية اجتماعية ـ مع 

اأطفالي  �شالمة  لأن  ل،  فتقول:  العزية،  زينب 

لهم  اأمانا  اأكثر  والمنزل  �شيء،  كل  من   اأهم 

اأي مكان  اأكثر من  ومهياأ ل�شالمتهم و�شحتهم 

دائمًا  الأطفال  وريا�ض  الح�شانات  اآخر. 

ال�شك  و�شي�شاورني  دائم،  قلق  في  تجعلني 

جميع  اتباع  ومدى  المكان  نظافة  بخ�شو�ض 

ال�شتراطات والجراءت الحترازية فيه. 

اأي�شا  ـ  �شحية  موظفة  ـ  محمد  اأم  وت�شترك 

الح�شانات  .. لأن  ل  فتقول:  الراأي،  هذا  مع 

تلجاأ اإليها الأ�شر التي يرتبط رّبا الأ�شرة فيها 

اأفراد اآخرين، وبالتالي  بالعمل والمخالطة مع 

اإلى  ونقله  اأكبر  للعدوى  تعر�شهم  اإمكانية  فاإن 

اأطفالهم الذين ي�شاركون بقية الأطفال الألعاب 

الح�شانة،  في  الطعام  واأدوات  النوم  واأ�شرة 

وبالتالي �شهولة تعر�شهم للوباء . 

ينتقل  الفيرو�ض  هذا  اإلى  اإن  بالإ�شافه 

بالمخالطة من الدرجه الأولى ول يمكن التنبوؤ 

به قبل ظهور الأعرا�ض اإل عن طريق الفح�ض 

من  الوالدين  يمكن  ل  الذي  الأمر  المخبري، 

احت�شان  فترة  في  للح�شانات  اللجوء  تفادي 

الفيرو�ض قبل ظهور اأعرا�شه.

الآراء  من  اأكثر  الراف�شة  الآراء  اأن  ويبدو 

الموؤيدة، وفي هذا ال�شياق ت�شم مريم العبرية ـ 

مندوبة في القطاع الخا�ضـ  لمن قبلها مو�شحة 

اآخذ  اأن  ي�شتحيل  ل.  بالطبع  قاطع:  نحو  على 

لأنهم  الأزمة،  هذه  خالل  للح�شانات  اأطفالي 

بفيرو�ض  لالإ�شابة  ومعر�شون  المناعة  �شعيفو 

في  الوقاية  بو�شائل  الأخذ  يتم  لم  اإذا  كورونا 

ول  اأ�شمنه،  ل  اأمر  وهذا  الموؤ�ش�شات،  هذه 

مخالطين  اأو  م�شابين  وجود  عدم  اأ�شمن 

التزامهم  اأف�شل  ولذلك  فيها.  لمر�شى 

في  غيري  من  عليهم  اأحر�ض  فاأنا  بالبيت، 

تلبية  واأ�شتطيع  الحترازية  بالإجراءات  الأخذ 

حاجتهم للتعلم. 

الحاجة إلى العناية الفائقة
هالل  بن  نا�شر  بنت  اآمنة  تقول  جانبها  من 

تعري�ض  يمكنني  ل  اأعمال:  رائدة  ـ  المعمرية 

الخطوات  كانت  مهما  للخطر  اأطفالي 

ريا�ض  اأو  الح�شانة  لدى  المتبعة  الحترازية 

والأطفال  النت�شار  �شريع  الفيرو�ض  الأطفال. 

ب�شبب  لالإ�شابة  عر�شة  الأكثر  الفئات  من 

�شعف مناعتهم. 

موظفة  ـ  ال�شيزاوية  فاطمة  اأي�شا  وتوؤيدها 

لأني  محال،  قائلة:  ـ  والتعليم  التربية  بوزارة 

واأن  خ�شو�شا  الموؤ�ش�شات،  هذه  بمثل  اأثق  ل 

الفيرو�ض في كل مكان في الفترة الراهنة، لذا 

ل اأن يكون طفلي في اأيٍد اأكثر اأمانًا . اأف�شّ

وتتفق اأي�شا مروة البلو�شيةـ  مهند�شةـ  مع فكرة 

الح�شانات  من  بدل  البيت  في  الأطفال  اإبقاء 

وريا�ض الأطفال، وذلك لأن عدد الأطفال اأكثر 

والأطفال بحاجة  الم�شرفات عليهم،  من عدد 

اإلى عناية فائقة ومالحظة دقيقة حتى يكونوا 

تغفل  ان  الممكن  ومن  الفيرو�ض،  عن  بعيدين 

وقد  لفترة  يده  يغ�شل  ول  طفل  عن  الم�شرفة 

يتعر�ض للفايرو�ض وي�شاب به.

بالبيئة  الأطفال  وعي  تعزيز  اأن  الهيئة  واأكدت 

في  لهما  التقدير  وتر�شيخ  حولهم  من  والعالم 

البيئة  حماية  في  رغبتهم  يثري  مبكر  عمر 

الم�شتقبل،  اأجيال  بها  لتنعم  عليها  والحفاظ 

والهتمام  ال�شغف  م�شاعر  رعاية  ت�شهم  حيث 

بدوٍر  الطفولة  مرحلة  في  الكوكب  بحماية 

كبيٍر في ت�شكيل العادات ال�شديقة للبيئة التي 

ت�شتمر في المراحل الالحقة من الحياة.

على  الطفل  م�شاعدة  اأن  اإلى  الهيئة  واأ�شارت 

في  المتنوعة  الحياة  اأ�شكال  مع  روابط  تطوير 

بالم�شوؤولية  ال�شعور  تنمية  على  ي�شاعد  البيئة 

يتعلم  ما  وغالبا  و�شالمتها.  �شحتها  اتجاه 

بم�شاعر  والإح�شا�ض  التعاطف  اأهمية  الطفل 

هذه  ا�شتخدام  وي�شهم  حوله،  من  الأ�شخا�ض 

البيئية  الأ�ش�ض  بتطوير  الإيجابية  العواطف 

الأخالقية منذ عمر مبكر.

والتحدث مع الطفل عند تم�شية وقت م�شترك 

ف�شالت  حول  ال�شاطئ  على  اأو  الحديقة  في 

ذلك  وغير  البال�شتيكية  والنفايات  الطعام، 

من المواد ال�شارة بالبيئة، التي يتركها بع�ض 

الأ�شخا�ض وراءهم في الأماكن العامة، وتعزيز 

دوره في اإحداث تغيير اإيجابي باتباع ممار�شات 

األنشطة العائلية ترسخ الممارسات 
الصديقة للبيئة لدى طفلك

اأ�صبح لزاما على االأبوين تعليم اأطفالهم الممار�صات ال�صديقة للبيئة، حتى يعتادوا 

المعا�صرة  حياتنا  في  كبيرة  اهمية  من  البيئة  لحماية  لما  ال�صغر،  منذ  عليها 

ولالأجيال القادمة كذلك. لذا دعت هيئة اأبوظبي للطفولة المبكرة العائالت اإلى 

تبني ممار�صات �صديقة بالبيئة، وتعريف االأطفال باأهمية حماية البيئة.

واإعادة  ال�شتخدام  اإعادة  مثل  و�شهلة  ب�شيطة 

مثل  الموارد  ا�شتخدام  تخفيف  اأو  التدوير، 

الماء والكهرباء والورق وغيرها.

ومع بوادر ال�شتئناف التدريجي واإعادة الحياة 

اإلى طبيعتها ب�شورة مرحلية، ومع حتمية اتباع 

التدابير الوقائية، تقترح هيئة اأبوظبي للطفولة 

المبكرة بع�ض الن�شاطات العائلية، التي يمكن 

اأن تر�شخ العادات ال�شديقة للبيئة وق�شاء وقت 

عائلي ممتع:

ر�شم  يمكن  المنزلية:  ال�شور  تركيب  لعبة 

حبوب  علبة  من  الداخلي  الجزء  على  �شورة 

مجلة  غالف  من  �شورة  ا�شتخدام  اأو  الإفطار 

وق�شها لقطع �شغيرة بعناية، بعدها قم بخلط 

الر�شمة  م�شكال  تركيبها  الطفل  ليعيد  القطع 

اأي  اأو ال�شورة الأ�شلية با�شتخدام القطع مثل 

لعبة تركيب اأخرى.

اأعمدة البناء الم�شنوعة من ال�شحف: يمكن 

ل�شناعة  اليومية  ال�شحف  اأوراق  ا�شتخدام 

مع  ممتع  يوم  وتم�شية  هند�شية  اأ�شكال 

لت�شكل  الجرائد  اأوراق  بلف  وذلك  الأطفال، 

الأعمدة  هذه  ربط  ثم  ورقيا،  عمودا  منها  كل 

ل�شناعة  الخيوط  با�شتخدام  البع�ض  ببع�شها 

الف�شائية  المركبات  مثل  هند�شية  اأ�شكال 

والأهرام والقبب.

تعليم  يمكن  والمالب�ض:  بالألعاب  التبرع 

الأطفال اإعادة ال�شتخدام عن طريق اإ�شراكهم 

األعابهم ومالب�شهم القديمة للتبرع  في اختيار 

اأهميتها  و�شرح  الخيرية،  الموؤ�ش�شات  لدى  بها 

لالآخرين، وا�شطحابهم في رحلة التبرع معك 

قدر الإمكان بعد عودة الحياة اإلى طبيعتها.

طلب  يمكن  بالنباتات:  والهتمام  الزراعة 

الم�شاعدة من الطفل لزراعة �شجرة في حديقة 

المنزل اأو نبتة في اأ�شي�ض على �شرفة المنزل. 

حول  الطفل  مدارك  تنمو  الطريقة  وبهذا 

الأ�شجار والنباتات ومتطلبات زراعتها والعناية 

بها. ويوؤدي متابعة نمو النبات اإلى تر�شيخ م�شاعر 

الم�شوؤولية  وتحمل  والإنجاز  العمل  على  القدرة 

تجاه البيئة والطبيعة من حوله.

رحلة  في  الطفل  ا�شطحاب  الطبيعة:  مع  لقاء 

الطبيعية  والمناظر  للبيئة  ا�شتك�شافية  عائلية 

ذلك  ي�شهم  حيث  باأهميتها؛  وتثقيفه  والطيور 

في تعريف الطفل بالتنوع البيئي لكوكب الأر�ض 

وتنمية اهتمامه بالطبيعة ورغبته بحمايتها.

الم�صدر: د ب اأ
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برزت االأغنية كعن�صر للترفيه والتوعية والمقاومة في مواجهة وباء كورونا 

مدن  من  الكثير  في  ال�صكان  واأطل  متناهية.  ب�صرا�صة  العالم  يجتاح  الذي 

العالم عبر �صرفات المنازل وال�صطوح يعزفون ويرق�صون ويرددون االأغاني، 

ال�صيما تلك االأغاني العالقة في وعي ال�صعوب و�صمائرها. اإن الفرح والفن 

والفناء  القبح  مواجهة  في  االإن�صان  لدى  تتبقى  التي  الو�صائل  هي  والغناء 

والموت والذعر، في اأزمنة الحروب والدمار والويالت التي يواجهها الجن�س 

الب�صري.

كتب: حسن المطروشي

عبر  النا�ض  تناقل  الخليجي  الم�شتوى  على 

و�شائل التوا�شل الجتماعي العديد من الأغاني 

المعروفة مثل اأغنية )�َشلِّْم عليَّ بعينك( واأغنية 

)في الجو غيم( واأغنية )المولع بها( لمحمد 

طالل  للراحل  بعيد(  )خلك  واأغنية  عبده، 

المجيد  لعبد  ابعد(  )خال�ض  واأغنية  مداح،  

ال�شهيرة.  الأغاني  من  وغيرها  عبداهلل، 

دون  الخليج  في  تداول  الأغاني  اأكثر  اأن  اإل 

لمحمد  بعينك(  عليَّ  )�َشلِّْم  اأغنية  هي  منازع 

عبده، التي تم توظيفها في عمل توعوي قدمه 

اأحمد الحب�شي على الدف والموؤثرات  المن�شد 

الأغنية  كلمات  بتحوير  قام  اأن  بعد  ال�شوتية، 

التي يقول مطلعها في الأ�شل:

�َشلِّْم عليَّ بعينك

“الغنـــاء”
 في مواجهة “الفناء” .. في زمن كورونا

الرق�شات الأ�شبانية التقليدية في الأزقة، فيما 

توافد النا�ض على ال�شرفات ي�شفقون ويهتفون 

واإ�شاعة  والغناء  الرق�ض  ال�شرطة  وي�شاركون 

البهجة. 

اإيطاليا .. اأكبر المنكوبين من فتك الجائحة، 

كانت  وربما  اأي�شا.  �شعبها  ي�شت�شلم  لم 

منها  انطلقت  التي  ال�شرفات  اأولى  �شرفاتهم 

تقاوم  التي  والأنا�شيد  والزغاريد  الأغاني 

لذا  والحياة.  بالأمل  للت�شبث  وتدعو  الفناء 

العتيقة  اأغنيته  اإلى  الإيطالي  ال�شعب  عاد 

التي  ت�شاو(  بيال  ـ   Bella ciao( الرا�شخة 

يقول  الثانية.  العالمية  الحرب  فترة  اإلى  تعود 

عن  المالكي  علي  الدكتور  ال�شعودي  الكاتب 

رومان�شي  »ظاهرها  الإيطالية:  الأغنية  هذه 

المجموعة  ا�شتخدمتها  مقاوم،  ثوري  وباطنها 

الحرب  في  ونازيته  مو�شوليني  قاومت  التي 

الأغنية  اأ�شبحت  الثانية، ومن حينها  العالمية 

رمزًا لل�شمود والمقاومة، وفي الأيام الما�شية 

وهم  �شرفاتهم  من  يغنونها  الإيطاليون  اأ�شبح 

يقاومون �شرا�شة فيرو�ض كورونا في بالدهم«. 

وي�شيف المالكي قائال: )بيال ت�شاو( اأ�شبحت 

 .. ال�شت�شالم  وعدم  والعزيمة  لالإرادة  رمزًا 

هكذا لعبت كل هذه الظروف دورًا تراكميًا في 

تبادلية دللة هذا الرمز/ الأغنية، لعلنا نحاول 

اأن  يمكنه  باأنه  الفّن  تقييم  اإعادة  في  التفكير 

لم  اإن  الإن�شان،  وجودية  في  مهّما  دورًا  يوؤدي 

يكن الدور الأهم على الإطالق !

يقول مطلع الأغنية:

وداعا يا ح�شناء 

وداعا يا ح�شناء

يا ح�شناء وداعا .. وداعا

في �شباح ذات يوم

�شحوت من نومي 

فوجدت وطني محتال

يا منا�شل خذني معك«

ترافق  عليا،  اإن�شانية  الفن كقيمة  يبرز  وهكذا 

واآماله  هواج�شه  عن  التعبير  في  الإن�شان 

اإن  اأحواله و�شائر ظروفه،  واآلمه، في مختلف 

كانت فرحا اأو ترحا. فمثل ما �شاهدنا مقاطع 

تتناقلها  التي  والموت  والذعر  والخوف  الألم 

�شاهدنا  اأنواعها،  بمختلف  الإعالم  و�شائل 

البهجة والفرح والثبات والإرادة  اأي�شا مقاطع 

التي يبنيها وير�شخها الفن العظيم.  

اإن كان بخلْت يدينك

كل اللي بيني وبينك

زعلة تمر و�شالم

فاأ�شبحت كالتالي:

�َشلِّْم عليَّ بعينك

ول ت�شافح بيدينك

كورونا بيني وبينك

اأزمة تمر ب�شالم

عزيز  اأبو  ح�شيري  العراقي  الفنان  اأغنية 

ذاته  ال�شياق  في  دخلت  اأي�شا  علّي(  )�َشلَّْم 

�شاغ  جديد  توعوي  قالب  في  طرحت  عندما 

لما  وفقا  مح�شن،  محمد  ال�شيدلني  كلماته 

يجري تناقله في الفيديو المتداول. يقول مطلع 

الأغنية في الأ�شل: 

�َشّلم علّي بطرف عينه وحاجبه

 رد التحيه، الزين يعرف واجبه

هذه  اإلى  ي�شتند  الذي  التوعوي  العمل  اأما 

الأغنية فيبداأ كالتالي:

�شّلم علينا وما نطانا وجنته

كورونا �شامع، خاف تخرب حالته

�شرفات  على  اأي�شا  اللبناني  ال�شعب  ظهر  كما 

وهم  لبنان  مدن  من  عدد  في  المنازل 

»الدلعونة«  على  ويرق�شون  الطبول  يعزفون 

مواجهة  في  بالحياة  ويبتهجون  »الميجنة«،  و 

باري�ض  في  النا�ض  كان  بذلك  �شبيه  العدم. 

التي بدت طرقاتها خاوية على غير عادة هذه 

وفي  تنام.  ول  تهداأ  التي ل  ال�شاخبة  المدينة 

مدينة كاتالونيا الأ�شبانية ظهرت مجموعة من 

ويوؤدون  ويغنون  يعزفون  ال�شرطة وهم  عنا�شر 



العدد )54(
هـ

 ١4
4١

ة 
عد

لق
و ا

/ ذ
 2

02
و  0

لي
يو

4243

هـ
 ١٤

٤١
ة 

عد
لق

و ا
/ ذ

 2
02

و  0
لي

يو

هذا  من  يتجزاأ  ل  جزء  ال�شلطنة  اأن  وحيث 

من  بالعديد  قامت  كغيرها  فهي  العالم، 

تقليل  في  ت�شاهم  التي  الحترازية  الإجراءات 

الأوامر  فجاءت  الوباء،  هذا  انت�شار  حدة 

الجاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من  ال�شامية 

ورعاه-  -حفظه  طارق  بن  هيثم  ال�شلطان 

بت�شكيل لجنة لبحث اآلية التعامل مع التطورات 

الم�شتجد  كورونا  فيرو�ض  انت�شار  عن  الناتجة 

)كوفيد19(.

من  العديد  كورونا  فيرو�ض  اأثار   ولقد 

الت�شاوؤلت منذ الإعالن عنه حول مدى ت�شدي 

بن�شره  يتعمد  من  وكل  المر�ض  لهذا  القانون 

في المجتمع عن ق�شد اأو اإهمال منه اأو قيامه 

والتدابير  لالإجراءات  المتثال  عن  بالمتناع 

للغير،  نقلها  اأو  العدوى  انت�شار  لمنع  المقررة 

وهذا ما �شوف نتطرق اإليه في مقالنا هذا.

المرض المعدي
المعدية  الأمرا�ض  مكافحة  قانون  ن�ض  لقد 

رقم )92/73(  ال�شلطاني  بالمر�شوم  ال�شادر 

كل  معديا  مر�شا  يعتبر  الأولى   مادته  في 

مر�ض من الأمرا�ض الواردة بالجدول الملحق 

بهذا القانون ولوزير ال�شحة -بقرار منه- اأن 

يعّدل في هذا الجدول بالإ�شافة اأو بالحذف اأو 

بالنقل من ق�شم اإلى اآخر من اأق�شام الجدول«. 

ن�ض  في  اإليه  الم�شار  الجدول  اإلى  بالنظر  و 

المادة الأولى من القانون المذكور اأعاله ي�شير 

اإلى فيرو�ض كورونا كاأحد الأمرا�ض المعدية. 

هذا  مكافحة  في  ال�شلطنة  لجهود  ونظرا 

الأوامرال�شامية  جاءت  فقد  العالمي  الوباء 

حقوق والتزامات وعقوبات صارمة: 

ما هي تعديالت قانون 
مكافحة األمراض المعدية

المحامية تهاني البدرية 
مكتب خليفة الهنائي للمحاماة واالستشارات القانونية

وتزداد  الب�صر،  اآالف  اأرواح  مختطفة  باأ�صره  العالم  في  كورونا  جائحة  تنت�صر 

خطورة هذا الوباء العالمي كونه كائنا �صريع االنت�صار ويتف�صى كالنار في اله�صيم. 

ووفقا الآخر االأخبار حول فيرو�س كورونا في ال�صلطنة، فقد اأ�صدرت وزارة ال�صحة 

جديدة،  حالة  ع�صرة  ثماني  بت�صجيل  يفيد  2020/4/1م    بتاريخ  لها  بيان  في 

لي�صبح اإجمالي عدد الم�صابين بفيرو�س كورونا )210( حالة، منها )34( حاالت 

حالة  اأول  البارحة  م�صاء  الليل  من  متاأخرة  �صاعٍة  في  و�صجلت  بال�صفاء،  تماثلت 

وفاة لمواطٍن يبلغ من العمر اثنان و�صبعين عامًا.

الزاوية القانونية

اأحكام قانون مكافحة الأمرا�ض  بتعديل بع�ض 

رقم  ال�شلطاني  المر�شوم  على  بناء  المعدية، 

مار�ض  من   23 بتاريخ  ال�شادر   )2020/32(

واإ�شافة  تعديل  ت�شمن  الذي  2020م،  �شنة 

مع  متوافقة  لتكون  القانون  هذا  اأحكام  بع�ض 

في  المعنية  الجهات  من  المبذولة  الجهود 

ال�شلطنة لتقليل حدة نتائج هذا الوباء للخروج 

باأقل الأ�شرار والخ�شائر الب�شرية والمادية.

قانون مكافحة  اأحكام  تعديل  اأبرز ما جاء في 

المادة  ن�ض  تعديل  هو  المعدية  الأمرا�ض 

التا�شعة ع�شرة منه، الذي �ُشّددت فيه العقوية 

لكل من لم يقم بالإبالغ عن مر�ٍض معٍد لت�شبح 

العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر ول 

تزيد على �شنة واحدة، وبغرامة ل تقل عن األف 

عماني.  ريال  اآلف  ع�شرة  على  تزيد  ول  ريال 

بينما كانت العقوية لمن ل يبلغ عن مر�ٍض معٍد 

وبغرامة  اأ�شهر  �شتة  تزيد على  ل  ال�شجن مدة 

مقدارها مائة ريال عماني.

كما جاء التعديل في ن�ض المادة ع�شرين التي 

من  حكما  يخالف  من  كل  ُيعاقب  باأنه  تفيد 

اأو  المعدية  الأمرا�ض  مكافحة  قانون  اأحكام 

القرارات الوزارية المنفذة له مدة ل تقل عن 

�شهر واحد، ول تزيد على �شنة واحدة، وبغرامة 

ل تقل عن خم�شمائة ريال عماني ول تزيد على 

خم�شة اآلف ريال عماني، بينما كانت العقوبة 

ول  ريال  ع�شرين  عن  تقل  ل  غرامة  المقررة 

تزيد على خم�شين ريال عمانيا.

مواد جديدة
قانون  لحقت  التي  التعديالت  تمثلت  كما 

مواد  اإ�شافة  في  المعدية  الأمرا�ض  مكافحة 

جديدة باأرقام ) 5 ( مكررا، )5( مكررا)1(، 

 )5(  ،)3( )5(مكررا   ،)2( مكررا   )5(

مكررا   )5(  ،)5( مكررا   )5(  ،)4( مكررا 

)6(، )5( مكررا )7(، )5( مكررا )8(، التي 

تنوعت اأحكامها ما بين منح حقوق لالأ�شخا�ض 

على  الواجبات  بع�ض  واإناطة  الم�شابين 

باتخاذ  المخت�شة  الجهات  واأحقية  الأطباء 

الجهات  من  المقررة  الحترازية  الإجراءات 

مكررا   )5( المادة  جاءت  حيث  المعنية، 

بمر�ض  الم�شاب  لل�شخ�ض  الحق  باإعطاء 

كورونا باأن يتلقى العالج والرعاية ال�شحية في 

دور العالج الحكومية.

مكررا)1(   )5( المادة  اأحكام  جاءت  كما 

لت�شّدد على اأهمية الحفاظ على �شرية بيانات 

في  اإل  عنها  الإف�شاح  جواز  وعدم  المر�شى، 

اأو بموافقة خطية من  الأحوال المقررة قانونا 

المري�ض نف�شه.

اأحد  اإلى   )2( مكررا   )5( المادة  واأ�شارت 

وذلك  الطبيب،  عاتق  على  الملقاة  الواجبات 

الم�شاب  لل�شخ�ض  الالزمة  الم�شورة  لتقديمه 

بالو�شائل  وتعريفه  المر�ض  بطبيعة  وتوعيته 

انتقال  للحد من  اتباعها  الواجب  والإر�شادات 

العدوى.

على   )3( مكرر   )5( المادة  اأ�شارت  كما 

�شرورة التوجه لأقرب موؤ�ش�شة �شحية في حالة 

الإ�شابة بالمر�ض اأو ال�شتباه بالإ�شابة.

واأوردت المادة )5( مكررا )4( في ن�شها على 

الموؤ�ش�شة  يزّود  اأن  م�شاب  كل  على  يجب  اأنه 

ال�شحية بجميع المعلومات والبيانات الخا�شة 

بالأ�شخا�ض المخالطين له خالل فترة مر�شه.

اأنه  على   )5( مكرر   )5( المادة  اأوردت  كما 

يجب على ال�شخ�ض القادم اإلى ال�شلطنة الذي 

باأحد  اإ�شابته  في  م�شتبه  اأو  م�شاب  اأنه  يعلم 

المنافذ  �شلطات  يبّلغ  اأن  المعدية  الأمرا�ض 

الحدودية فور و�شوله اإليها.

لوزارة   )6( مكررا   )5( المادة  اأجازت   كما 

من  ال�شلطنة  اإلى  القادم  اإخ�شاع  ال�شحة 

من  للتاأكد  الطبي  للفح�ض  الموبوءة  المناطق 

خلوه من المر�ض، و يجوز للوزارة اتخاذ كافة 

الإجراءات والتدابير المنا�شبة بما فيها عزله 

وحجز اأمتعته ومتعلقاته ال�شخ�شية.

ب�شرورة   )7( مكرر   )5( المادة  �شدّدت  كما 

بالمر�ض  الم�شابين  الأ�شخا�ض  التزام 

بالتعليمات والإر�شادات ال�شادرة من الجهات 

�شلوك  باأي  القيام  عليهم  ويحظر  المعنية، 

يوؤدي اإلى نقل العدوى اإلى الغير.

التعطيل واالمتناع
على   )8( مكرر   )5( المادة  ت  ن�شّ  واأخيرا 

اأنه: »يحظر على اأي �شخ�ض تعطيل اأو المتناع 

عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة بمنع 

انت�شار العدوى، اأو نقلها اإلى الغير« .

مكافحة  قانون  اأحكام  تعديالت  ق�شت  و  هذا 

يخالف  من  لكل  بعقوبة  المعدية  الأمرا�ض 

مكررا   )5(  ،)3( مكررا   )5( المواد  اأحكام 

)4(، )5( مكررا )5(، )5( مكررا )7(، )5( 

 )19( المادة  ن�ض  بدللة  وذلك   ،)8( مكررا 

من القانون المذكور.

فاإن  ن�شو�ض  من  تو�شيحه  �شبق  ولما  وعليه 

الم�شوؤولية تقع في عاتق كل من في هذه الأر�ض 

والخروج  الجائحة  انت�شار  من  للحد  الطيبة 

بدعاء  ندعو  وختاما  الخ�شائر.  باأقل  منها 

»واهلل  ثراه-  اهلل  طيب   – الراحل  ال�شلطان 

عمان  اأبناء  يحفظكم  اأن  ندعو  القدير  العلي 

المخل�شين ويرعاكم كراما اأوفياء« .
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لصحتك النفسية
 في زمن الكورونا

تقلبات  مع  التعامل  على  القدرة  األهمنا  اأن  علينا  اهلل  نعم   من 

الحياة  وموا�صلة الكفاح حتى بعد المرور باأ�صعب الظروف، ففي 

العالم  كورونا على مختلف دول  الما�صية حلت جائحة  االأ�صابيع 

وعطلت الحياة الطبيعية في مختلف المجاالت، فاأغلقت الم�صاجد 

والجامعات، لزمنا منازلنا واأ�صاب العديد منا القلق لي�س فقط من 

االقت�صادية  التداعيات  من  واإنما  بالمر�س،  نحب  من  اأو  اإ�صابتنا 

واالجتماعية التي نتجت عن الجائحة. البع�س اأ�صبح يفكر كيف 

يوؤمن قوت يومه بعد اأن اأغلقت الم�صانع والمتاجر. ورغم اأنه من 

البع�س قد  اأن  اإال  ما يحدث  بالقلق تجاه  ن�صعر  اأن  الطبيعي جدا 

يوؤثر  و  النف�صي  ا�صتقراره  يوؤرق  هلع  اإلى  لديه  القلق  هذا  يتحول 

�صلبا على �صحته ب�صكل عام . 

د. حمد بن ناصر السناوي 
استشاري أول بقسم الطب السلوكي

خطـوات

صحتك

يخبرنا علم النف�ض اأن لدى كل منا قدرة على 

النف�شية  التركيبة  ح�شب  تختلف  قد  التاأقلم 

الأو�شاع  مع  نتكيف  تجعلنا  التى  والمرونة 

الجديدة، لذا يقترح الأطباء النف�شيون  بع�ض 

الخطوات التي قد ت�شاعدنا على التاأقلم:

1 ـ تجنب التفكير في اأن هناك طريقة �شحرية 

نف�شك  امنح  الجائحة.  مع  للتعامل   اأومعادلة 

بالآخرين  فعلك  ردة  تقارن  ول  الكافي  الوقت 

في  الخا�شة  طريقتة  منا  فلكل  حولك،  من 

التعامل مع الأو�شاع، البع�ض حر�ض على اتباع 

الموثوقة  م�شادرها  من  ال�شحية  التعليمات 

متابعة  في  النغما�ض  ف�شل  الآخر  والبع�ض 

عن  البحث  تحاول  التي  الموؤامرة  نظريات 

م�شبب النت�شار الفيرو�ض من البداية.

ال�شلبية  الأفكار  مع  تتفاعل  اأو  ت�شدق  ل  ـ   2

غير الواقعية التي قد يروج لها البع�ض خا�شة 

لأنها  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  انت�شار  مع 

�شلبا على  توؤثر  وبالتالي  واحباطا  تزيدك هما 

الحالية  الأو�شاع  اعتبر  النف�شيه،  �شحتك 

تحديا لزيادة الطاقة الإيجابية لديك.

النف�شية  ال�شحة  ت�شمل  ال�شحة  اأن  تذكر  ـ   3

اأي�شا. لقد فر�شت علينا جائحة كورونا ظروفا 

لم نعهدها من قبل، لذا يجب اأن نكون مبدعين 

المنزلي  الحجر  مع  للتكيف  طرق  اإيجاد  في 

الأبحاث  تخبرنا  الآخرين.  عن  والتباعد 

ال�شترخاء  وتمارين  العبادات  اأن  النف�شية 

مناعتنا  تقوي  الآخرين  مع  والتوا�شل  والتاأمل 

النف�شية.  

4 ـ احر�ض على البدء باإحداث تغييرات �شغيرة 

على جدولك، فالمثل العربي يقول » قليل م�شتمر 

خير من كثير منقطع« . فالتغيير ال�شلوكي ينجح 

عندما نختاراأن�شطة  ب�شيطة ومحددة. اإذا كنت 

اأمام  تق�شيه  الذي  الطويل  الوقت  من  م�شتاء 

تدريجيا  ال�شاعات  عدد  بتقليل  قم  التلفاز، 

وا�شتبدل ذلك بالقراءة مثال.

5 ـ  خ�ش�ض بع�شا من وقتك في التوا�شل مع 

فبم�شاعدتك   ، عليهم  والطمئنان  الآخرين 

لالآخرين اأنت تجلب  لنف�شك ال�شعور بال�شعادة. 

بع�ض  اإلى  يحتاج  قد  ال�شن  في  الكبير  جارك 

الأغرا�ض من المتجر لكنه يخ�شى من الزحام 

وما ي�شاحبه من احتمال انتقال العدو، او ربما 

في  وهو  النف�شي  الدعم  اإلى  �شديقك  يحتاج  

الحجر المنزلي. الجميع منا يحتاج اإلى الدعم 

خ�ش�ض  لذا  الظروف،  هذه  في  والم�شاعدة 

بع�ض الوقت لدعم من حولك.   

6 ـ عليك التحلي بال�شبر. جميعنا يرغب  في 

عقولنا  لكن  »الطبيعية«.  حياتنا  اإلى  العودة 

بع�ض  ي�شتغرق  قد  هذا  اأن  تدريجًيا  تدرك  

طرًقا  نجد  اأن  يجب  ذلك،  من  بدًل  الوقت. 

للراحة في هذه الظروف غير المريحة، كيف 

نتقبل نمط الحياة الجديدة ونوا�شل الحتفاظ  

ببع�ض الإيجابية.

7ـ  المتنان �شعور جميل يجعلك ت�شكر اهلل على 

اأجهزة  تبذلها  التي  الجهود  على  وتثني  نعمه 

الدولة من مختلف القطاعات ل�شمان راحتك 

يقوي  ال�شعور  الجائحة. هذا  و�شالمتك خالل 

مناعتك النف�شية ويمنحك القدرة على التعامل 

مع ال�شغوطات الناتجة من الحجر المنزلي .

ختاما ، ن�شاأل اهلل العلى القدير اأن يديم علينا 

نعمك ال�شحة والعافية.  
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بين التنفيس والنقد الالذع
نكات »كورونا«.. 

كتب: حسن المطروشي

وم�صاعر  التعب  من  كبيرا  قدرا  كاهلي  عن  نف�صت  طريفة  نكتة  ا�صتوقفتني 

ال�صاأم التي يمر بها المرء في ظل مثل هذه الظروف التي تاأتي لنا باأ�صواأ االأنباء 

واأثقل االأخبار والم�صاهد المروعة من مختلف بقاع العالم. فاإلى جانب االأخبار 

المنهمرة كل لحظة عن اأعداد االإ�صابات والوفيات بفيرو�س كورونا كوفيد19، 

تتوا�صل االأخبار عن االنتكا�صات والخيبات التي يعي�صها العالم العربي في ظل 

وتخلف  و�صتات  ت�صرذم  من  به  نمر  وما  العربي،  العربي/  واالقتتال  التناحر 

وعودة مرعبة نحو الظالمية والتوح�س. 

لنا  تاأتي  المحبطات  من  كله  ذلك  جانب  اإلى 

م�شور  بت�شجيل  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

الإن�شان  اأخاه  يقتل  يبدو(  هكذا  )اأو  لإن�شان 

النهار،  و�شح  في  ال�شارع،  و�شط  بارد،  بدم 

مكلف  �شرطي  وهو  هذا  المارة.  اأعين  وعلى 

وحماية  النا�ض  حياة  و�شون  الأمن  بحفظ 

الأبرياء وال�شبب في ذلك لأنه يختلف عنه في 

اللون في اأكبر دولة في العالم المعا�شر، وهي 

والديموقراطية  الحرية  �شعارات  ترفع  التي 

والم�شاواة وحقوق الإن�شان، وتتدخل في الدول 

وتر�شل قواتها وجنودها، الذين هم على �شاكلة 

ال�شعوب  اإنقاذ  اأجل  القاتل، من  ال�شرطي  هذا 

الأخرى. هذا الفيديو الم�شور اأثار كل م�شاعر 

الظلم والعن�شرية واأيقظ الأحقاد النائمة التي 

يعي�شها الإن�شان في العالم المتح�شر، فا�شتعل 

المدن  �شوارع  واكتظت  باأ�شره  العالم 

الغا�شبة،  والحتجاجات  بالمظاهرات 

وال�شلب  ال�شغب  اأعمال  من  تخل  لم  التي 

لت�شفية  ولي�ض  ال�شحي  للحجر  البيت  في 

الح�شابات القديمة« اأما النكتة الأخرى فتقول: 

الحالة  بنا  تو�شل  اأتوقع  كنت  ما  يقول:  واحد 

اإلى هذا الم�شتوى زوجتي تقول لأولدي: لعبوا 

اأبوكم معكم �شوي«. بينما تطرح النكتة الأخرى 

ت�شاوؤل ل يخلو من البراعة فتقول:  »يا جماعة 

عندي �شوؤال لمن لديه معرفة بقانون الأحوال 

فترة  اأثناء  التلفزيون  ريموت  ال�شخ�شية 

الحجر، من حق الزوج اأم الزوجة؟«

الج�شدية  الآثار  على  ركز  النكات  هذه  بع�ض 

البدانة  وتحديدا  الأ�شخا�ض،  على  وال�شحية 

الحجر.  جراء  النا�ض  لدى  الأوزان  وارتفاع 

التي  النكتة  هذه  المثال  �شبيل  على  فمنها 

الت�شاوؤل: »تفح�شون وزنكم  �شبيل  جاءت على 

اأو مركزين على الحرارة فقط«؟. ومنها اأي�شا 

�شيبقى«  وكر�شك  اهلل،  باإذن  �شيختفي  »الوباء 

بع�ض  بنقد  اأي�شا  تقوم  النكتة  راأينا  كما 

الخاطئة  الجتماعية  والممار�شات  ال�شلوكيات 

في التعاطي مع الإجراءات والقيود الحترازية 

تقول  والتقيد.  اللتزام  وعدم  بال�شتهتار 

الكمامة  تلب�ض  نا�ض  »هناك  النكات:  اإحدى 

الذين  النا�ض  عند  يلب�شونها  الحجاب.  مثل 

الذين  النا�ض  عن  ويك�شفونها  يعرفونهم،  ل 

هلل،  »الحمد  اأخرى:  نكتة  وتقول  يعرفونهم«. 

نتمنى من فيرو�ض كورونا  نا�ض.  ال�شوارع كلها 

اللتزام بالحجر المنزلي«!

انقالب  هو  النكتة  تر�شده  ما  طريف  ومن 

الجتماعية،  الممار�شات  بع�ض  في  المفاهيم 

خ�شو�شا فيما يتعلق بالكحة اأو العطا�ض، فقد 

كانت هذه الأ�شياء من الأمور العادية والماألوفة 

التي ل يلتفت لها اأحد. اأما الآن فقد اأ�شبحت 

تثير الرغب والقلق، وعلى المرء اأن يتحا�شاها 

من  بالكثير  ويلتزم  ويتقيد  ي�شتطيع،  ما  بقدر 

التعليمات عندما يعط�ض اأو يكح، فال يتوقع من 

اأحد اإذا عط�ض اأن »ي�شمته« اأو يقول له: يرحمك 

ويتحا�شاه قدر  بالريبة  له  �شينظر  واإنما  اهلل«، 

الإمكان. وفي هذا ال�شياق تقول النكتة: »كنت 

اأكح  اأني  اإل  الدنيا،  متوقعا كل �شيء في هذي 

بال�شر«.

انتباهي  لفتت  التي  الفكاهية  التعليقات  ومن 

�شخ�شان،  فيها  يظهر  �شورة  على  جاء  ما 

اأحدهما يرتدي قناعا، وتعود اإلى عام 1990م، 

التهديد  انت�شر  حينما  الخليج،  حرب  اأثناء 

من  تاله  وما  الكيماوية  الأ�شلحة  با�شتخدام 

حرق اآبار النفط وتلوث الهواء حينها، ما ت�شبب 

الأخرى  الكائنات  طالت  كبيرة  بيئية  اآثار  في 

وال�شورة  والحيوانات  والأ�شماك  كالطيور 

من  للوقاية  كمامة  يرتدي  ل�شخ�ض  الأخرى 

فيرو�ض كورونا، وجرى تحديد تاريخها 2020م 

يقول:  ال�شورة  اأ�شفل  في  الفكاهي  التعليق 

»تحية للذي عا�ض هالفترتين« !. ورغم ما يبدو 

على هذا التعليق من ب�شاطة في ظاهره، اإل اأن 

�شيا�شية  دللت  م�شمونها  في  تحمل  ال�شورة 

اإلى  تحيلنا  وتاريخية عميقة، وهي  واجتماعية 

اأحداث مف�شلية في التاريخ الحديث للمنطقة، 

زالت  وما  لليوم،  تداعياتها  نعي�ض  زلنا  ما 

�شيما  ل  �شتوؤول،  ماذا  اإلى  نعلم  ول  م�شتمرة، 

على  كورونا  اآثار  الح�شبان  في  اأخذنا  ما  اإذا 

تعتمد  التي  للمنطقة، وهي  القت�شادية  البنية 

على �شناعة النفط المتدهورة جراء الحروب 

و�شيا�شات التناف�ض وتدخل القوى العظمى، ما 

يذكرنا بحرق اآبار النفط وا�شتعال الآبار خالل 

تلك الفترة الكارثية.

اأ�شخا�ض  قالها  التي  النكات  من  جانب  هذا 

وا�شع،  نحو  على  النا�ض  وتداولها  مجهولون 

ال�شحكة  ور�شمت  الب�شمة،  بينهم  ون�شرت 

على �شفاههم، في زمن عنوانه الأبرز الخوف 

والقلق. 

المدن  اإن�شان  يمار�شها  التي  وال�شطو،  والنهب 

المتح�شرة!

من  �شيئا  لي  اأعادت  التي  النكتة  هذه  تقول 

�شعور البهجة: »توقعات كبيرة باأنه اإذا اأغلقت 

المدار�ض لوقت اأطول فاإن الأمهات �شيكت�شفن 

باأنها  يقينا  اأعلم  العلماء«!   قبل  كورونا  لقاح 

وقراأناه  �شمعناه  بما  مقارنة  جدا  ب�شيطة  نكتة 

اأنها  فيها  ال�شر  ولكن  والطرائف،  النكات  من 

لها  المرء  حاجة  وقت  وفي  وقتها،  في  جاءت 

جعلتني اأفكر في الجانب الآخر من الجائحة، 

يعرفهم  ل  وخفيون  ب�شطاء  اأنا�ض  يوجد  حيث 

يب�شرونها  الطريفة،  المواقف  يلتقطون  اأحد، 

ويعيدون  يجري،  ما  غمرة  في  �شواهم  دون 

تخلو  ل  �شياغة  في  مده�شة،  بعبقرية  ت�شكلها 

اللغة  في  الختزال  على  تعتمد  الإبداع،  من 

المتلقي،  لدى  ال�شدمة  اإحداث  على  وقدرتها 

الأمهات  نكتة  ال�شاعقة!  يتاأمل �شقوط  وكاأنما 

اأخرى  نكتة  لذاكرتي  اأعادت  والمدار�ض 

انت�شرت عند الإعالن عن قرارات اللجنة العليا 

ب�شاأن نتائج العام الدرا�شي الفائت، تقول تلك 

خفية  اإ�شارة  في  بعد«  عن  »ناجحون  النكتة: 

لأو�شاع الدرا�شة عن بعد.    

تناقله  مما  الكثير  اإلى  اأعود  راأيتني  وهكذا 

كورونا،  بلحظة  المتعلقة  النكات  من  النا�ض 

�شواء  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  عبر 

هذه  تتطرق  لم  الم�شورة،  اأو  منها  المكتوبة 

في  هي  كما  ال�شيا�شية،  الجوانب  اإلى  النكات 

الجتماعية  الجوانب  على  ركزت  بل  الغالب، 

وت�شوير حالة ال�شاأم اأو »الطف�ض« كما ي�شميها 

التزاما  المنزل  في  الجلو�ض  جراء  البع�ض، 

باإجراءات الحجر المنزلي، وما ينتج عن ذلك 

من اآثار �شلبية اأو اإيجابية لدى الفرد والمجتمع 

واأذكر اأنني قراأت ت�شريحا لأمين عام منظمة 

الأمم المتحدة، يحذر فيه من اأن مكوث بع�ض 

الأزواج في المنزل يت�شبب في الكثير من اإيذاء 

اأزواجهن،  وح�شية  بفعل  المعنفات  الن�شاء 

ويدعو لحمايتهن! 

النكتة تناولت هذا الجانب ب�شكل لذع و�شاخر 

فيما  النكات  ر�شدته من  ما  بع�ض  وهنا  اأي�شا 

وعالقته  المنزل  في  الرجل  بجلو�ض  يتعلق 

بالمراأة والأبناء: »واحد يقول: كلما تمر زوجتي 

بجنبي تقول: يا رب تخل�شنا من هذي البالوي 

ما اأدري تق�شدني اأنا اأو كورونا«؟! وتقول نكتة 

الرجال  نحن  وجودنا  الن�شاء،  »اأيتها  اأخرى: 
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من اأي اأنواع الحيوانات ن�شاأ؟ الخفا�ض، البنغول 

)حيوان اأم قرفة( اأم اأنواع برية اأخرى؟ من اأي 

مكان جاء؟ من كهف اأو غابة في مقاطعة هوبي 

ال�شينية، اأم من مكان اآخر؟

اأول  من  �شخ�شا   27 كان   ،2019 دي�شمبر  في 

ن�شبة  اأي  الم�شت�شفى،  اأدخلوا  قد  ا  �شخ�شً  41
)66 ٪( قد مروا عبر �شوق يقع في قلب مدينة 

ووهان في مقاطعة هوبي ال�شينية. ولكن  وفًقا 

فاإن  ووهان،  م�شت�شفى  في  اأجريت  لدرا�شة 

لم  تحديدها  جرى  ب�شرية  اإ�شابة  حالة  اأول 

تقدير  اإن  بل  كثيرا.  ال�شوق  هذا  على  تتردد 

التاريخ الجزيئي ا�شتناًدا اإلى ت�شل�شالت جينوم 

�شار�ض ـ كوف ـSARS-CoV-2( 2( ي�شير اإلى 

اأ�صابيع،  ب�صعة  غ�صون  في 

عن  بالكثير  جميًعا  األممنا 

 19 كوفيد  كورونا  فيرو�س 

والفيرو�س   )COVID-19(

الم�صبب له وهو �صار�سـ  كوف 

ولكن   .)SARS-CoV-2( ـ2 
الكثير  اأي�صا  هناك  كانت 

الوقت  وفي  ال�صائعات.  من 

الذي يتزايد عدد المقاالت 

العلمية حول هذا الفيرو�س، 

من  العديد  هناك  يزال  ال 

فيما  الرمادية  المناطق 

يتعلق باأ�صله.

أصول كورونا:   تحاليل جينومية تطرح 
فرضية اندماج فيروسين .. واالحتماالت قائمة

هذا  فاإن  وبالتالي  نوفمبر.  في  له  اأ�شل  وجود 

كورونا  وباء  بين  العالقة  حول  ت�شاوؤلت  يثير 

)COVID-19( والحياة البرية.

البيانات الجينومية
ـ  كوف  ـ  �شار�ض  الجينوم  ت�شل�شل  اكُت�ِشف 

الباحثين  قبل  من   )SARS-CoV-2(  2
من  جزيء  اإنه  �شريع.  نحو  على  ال�شينيين 

من  يتكون   ،)RNA( الريبي  النووي  الحم�ض 

15 جيًنا،  30،000 قاعدة تحتوي على  حوالي 

لبروتين  يرمز  الذي   )S( جين  ذلك  في  بما 

موجود على �شطح الغالف الفيرو�شي. 

المقارنة  الجينومية  التحليالت  اأظهرت  وقد 

 )SARS-CoV-2(   2 ـ  كوف  ـ  �شار�ض  اأن 

بيتا،  كورونا  فيرو�شات  مجموعة  اإلى  ينتمي 

SARS-( واأنه قريب جًدا من ال�شار�ض ـ كوف

الرئوي  اللتهاب  وباء  عن  الم�شوؤول   ،)CoV
في   2002 نوفمبر  في  ظهر  الذي  الحاد 

بعد  انت�شر  ثم  ال�شينية،  قوانغدونغ  مقاطعة 

2003م.  عام  في  دولة   29 اإلى  لي�شل  ذلك 

 8098 مجموعه  ما  ت�شجيل  حينها  جرى  وقد 

ومن  وفاة.  حالة   774 ذلك  في  بما  حالة، 

خفا�ض  جن�ض  من  الخفافي�ض  اأن  المعروف 

عدة  تكون  اأن  )يحتمل  الح�شان  حدوة 

م�شتودعا  كانت  الكهوف(  في  تاأوي  اأنواع 

اللحوم  اآكل  واأن  الفيرو�ض،  لهذا  طبيعيا 

النخيل  )زباد  النخيل  زباد  حيوان  ال�شغير، 

المقنع(، قد يكون بمثابة الناقل الو�شيط بين 

الأولى. الب�شرية  الخفافي�ض والحالت 

وقد جرى، منذ ذلك الحين، اكت�شاف العديد 

 ،)Betacoronavir( من فيرو�شات كورونا بيتا

لدى  ا  واأي�شً رئي�ض،  نحو  على  الخفافي�ض  في 

فيرو�ض  و�شف  المثال  �شبيل  فعلى  الب�شر. 

حدوة  خفا�ض  النوع  من  الآتي   ،RaTG13
الح�شان الو�شطى الذي عثر عليه في مقاطعة 

جًدا  م�شابه  اأنه  على  اأخيرًا،  ال�شينية  يونان 

 ، SARS-CoV-2 2 لفيرو�ض �شار�ض ـ كوف ـ

اإن   .٪ 96 ت�شل�شل جينومي مطابق لدرجة  مع 

وخا�شة  الخفافي�ض،  اأن  اإلى  ت�شر  النتائج  هذه 

م�شتودعا  ت�شكل  الح�شان،  حدوة  نوع  من 

SARS- و   SARS-CoV لفيرو�شات  طبيعيا 

.CoV-2
ف مفوهم الم�شتودع الطبيعي؟  ولكن كيف ُنَعرِّ

ذات  الحيوانات  اأنواع  من  اأكثر  اأو  نوع  اإنه 

تجاه  المعدومة  اأو  المنخف�شة  الح�شا�شية 

الحال  بطبيعة  ت�شت�شيف  التي  الفيرو�ض، 

فيرو�ًشا واحًدا اأو عدة فيرو�شات. ويف�شر عدم 

تعر�شها لالأمرا�ض بقوة فعالية جهاز المناعة 

من  الكثير  مكافحة  من  يمكنها  ما  لديها، 

الفيرو�شات المتكاثرة.

آلية إعادة التركيب
اأقرب  فيرو�ض  اكُت�ِشَف    2020 فبراير   7 في 

SARS-  2 ـ  كوف  ـ  �شار�ض  فيرو�ض  اإلى 

التوافق  ن�شبة  بانجولين.  في   CoV-2
الجينومي التي تبلغ 99 %، ما ي�شير اإلى وجود 

اأكثر احتماًل من الخفافي�ض.  م�شتودع طبيعي 

ومع ذلك، ت�شير درا�شة حديثة، قيد الإعداد، 

حيوان  من  الآتي  كورونا  فيرو�ض  جينوم  اإلى 

الحر�شفي  النمل  )اآكل  الماليزي  البنغول 

اأقل ت�شابًها مع �شارز كوف 2، بواقع  �شوندا( 

وهذا  الجينومي.  التوافق  من  فقط   %  90
حيوان  من  الآتي  الفيرو�ض  اأن  اإلى  ي�شير 

البنغولين لي�ض م�شوؤوًل عن وباء كورونا كوفيد 

الم�شتفحل حالًيا.  19
ومع ذلك، فاإن فيرو�ض كورونا الآتي من حيوان 

البنغول مطابق بن�شبة 99 % في منطقة معينة 

من   74 مع  يتوافق  الذي   ،)S( بروتين  من 

الم�شاركة  في مجال ربط  الأمينية  الأحما�ض 

 2 لالأنجيوتن�شين  المحول  الإنزيم  م�شتقبالت 

للفيرو�ض  ي�شمح  الذي  المجال  وهو   ،)ACE(

على  بل  لإ�شابتها.  الب�شرية  للخاليا  بالدخول 

التاجي  الفيرو�ض  فاإن  ذلك،  من  النقي�ض 

حدوة  خفافي�ض  من  الآتي   )RaTG13(

المنطقة  هذه  في  للغاية  متباعد  الح�شان 

وهذا  فقط(.  الت�شابه  من   %  77( بالذات 

البنغولين  من  الآتي  كورونا  فيرو�ض  اأن  يعني 

قادر على دخول الخاليا الب�شرية في حين اأن 

الح�شان  حدوة  خفافي�ض  من  الآتي  الفيرو�ض 

لي�ض كذلك.

المقارنات  هذه  ت�شير  ذلك،  جانب  اإلى 

ناتج   2 �شارز كوف  فيرو�ض  اأن  اإلى  الجينومية 

مختلفين،  فيرو�شين  بين  التركيب  اإعادة  عن 

 )RaTG13( فيرو�ض  من  قريب  اأحدهما 

بعبارة  بانغولين.  فيرو�ض  اإلى  اأقرب  والآخر 

فيرو�شين  بين  اأ�شطوري  يٌر  ِكمِّ هو  اأخرى 

موجودين من قبل.

هذه  التركيب  اإعادة  اآلية  �شرح  جرى  وقد 

الخ�شو�ض  وجه  وعلى  كورونا،  فيرو�ض  في 

SARS-( كوفيد  ال�شار�ض  اأ�شل  تو�شيح  في 

اأن عملية  اأن نعلم  اأنه من المهم  CoV(. بيد 

اإعادة التركيب هذه ينتج عنها فيرو�ض جديد 

اأنواع م�شيفة جديدة. ولكي  اإ�شابة  قادر على 

اأن  يتوجب  التركيب،  اإعادة  عملية  يحدث 

نف�ض  اأ�شابا  قد  المتباعدان  الفيرو�شان  يكون 

الكائن الحي في وقت واحد.

ويبقى ثمة �شوؤالن دون اإجابة: في اأي كائن حي 

)خفا�ض،  هذه؟  التركيب  اإعادة  عملية  حدثت 

اآخر؟(. وقبل كل �شيء: تحت  اأو نوع  بانغولين 

اأي الظروف حدثت هذه العملية؟

الم�صدر: منتدى االقت�صاد العالمي 

)الك�صندر ح�صنين(

ترجمة: التكوين
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ِلغِد  ِبداَياٍت  من  فيِه  مَبا   1989 الَعاَم  اأتذكُر 

ُح  يِّ الذِي ل ُتف�شِ احَلياِة املُبهِم وَطريقِها الَع�شِ

ِقَددًا،  َطرائَق  فيِه  ال�شائروَن  يلَج  حتَى  عنُه 

َمرَحلٍة  علَى  املُقبِل  اخِلريِج  اِب  ال�شَّ وَتطلَعاِت 

�ِشتاِء  وَن�َشماِت  ذلَك  اأتذكُر  حياِتِه،  ِمن  َجديدٍة 

الأْمبَا  اأ�شَجاِر  عرَب  ت�شللت  التي  النديِة  نوفمرب 

راَعِة الذِي  َرِة املَُحاِذيِة َغربًا مَلبنَى دَائرِة الزِّ املَُعمِّ

َيُعجُّ باملُوظفنَي واملَُراجعنَي وَنحُن َنفر�َض الُب�ُشَط 

ظالِل  حتَت  هِر  الظُّ الِة  ل�شَ ا�شتعَدادًا  ويلَة  الطَّ

تلَك ال�شجاِر بنف�ٍض عميٍق ل ُيعلم منتهاُه لذلَك 

ُر الجواَء  الهواِء املُمتزِج ِبعبرِي الليموِن الذي ُيَعطِّ

ُمنطلقَا من م�شتل عيد ال�شجرة، غري بعيد من 

مكتبنا اجلميل.

ينُظُر  اجَلميِل  املُ�ْشرِق  بوجِهِه  عي�شَى  احلاج    

بنَي  َره  َب�شَ عًا  ُموزِّ راَعِة  الزِّ دَائرِة  َمدخِل  اىل 

علي  بانتظاِر  اجلال�شنَي  وبنَي  الو�شتند  �َشاعِتِه 

عنَد  الُة  ال�شَ لتقاَم  الدائرِة  مدير  الغيالين 

كي  َجهَده  يبذُل  فهو   ، الوِل  ِف  بال�شَّ التحاقِه 

وكذاَك  املوظفنَي  الُة بح�شوِر جميِع  ال�شَّ ُتقاُم 

اأبهاُه  ما  جمعا  فكان  املُراجعني،  من  ُوِجَد  من 

فاأل  وكاَن  �شوِرِه،  اأجمِل  يف  بالديِن  واهتماًما 

م�شهدًا  اأرى  اأن  درِي  �شَ اأثلَج  وانطَباعا  طيبا 

، اأْح�َش�ْشُت 
ِ
كهذا واأنا يف يومِي الوِل من الدوام

 تعاىل 
ُ
اأن هذا هو املكاُن املوعوُد الذِي خباأه اهلل

رٍب درا�شٍي وُغربٍة وحننٍي للوَطِن واأَمٍل  يل بعد �شَ

يِف ال�شتقَراِر وتكويِن ع�ِض الزوجيِة. 

للدوام،  الأوِل   
ِ
اليوم يف  الغيالين  ا�شتدعاين    

ذكرته  التي  و�شحنتي  مالحمي  يتفح�ض  وبداأ 

مزارا  له  بالن�شبة  ا�شبحت  التي  بال�شرقية 

ال�شرقية:  من  اأنت  هل  بركاء،  يف  اقامته  بعد 

بادرين بال�شوؤال وداعيا للجلو�ض اأمامه، تف�شل 

يا ولدي، واأهال و�شهال بك بني اخوانك بدائرة 

من  وجّدي  العائلة  اأ�شول  له:  قلت  الزراعة، 

زمن  منذ  بركاء  يف  مقيمون  ولكننا  ال�شرقية 

طويل، فربكاء هي البندر اجلميل الذي احتوى 

الَحيـَاِة
بوُح

)3-1(

سعيد بن خلفان النعماني

نزوح الجداد وانتقالهم من ال�شرقية وغريها، 

بوادي  )الو�شل(  جدي  بلدة  عانت  اأردفت: 

عندام من اجلدب واملحل الذي ا�شتمر طويال ، 

فجفت ا�شجار النخيل بجفاف افالجها.

تطمح  الذي  وما  اهتماماتك  ماهي  �شاألني:    

الوظيفة، قلت  اليه وانت يف يومك الول بهذه 

له: اأحب القراءة واأهوى اقتناَء الكتب، كما اأن 

يل حماولت يف الكتابِة بال�شحِف املحليِة، ويل 

يف  العمل  وطموحي  واخلط،  بالر�شم  اهتماٌم 

موؤ�ش�شة اإعالمية حتتوي ما اأنا عليه من اهتمام 

وثقافة.

وكاتب؟؟  �شحفي  اأنت  م�شتغربا:  اإيل  نظر 

ماهي درا�شتك؟، وكيف تقبل اأن تكون بوظيفة 

حما�شب يف قطاع زراعي؟!.

وتاأملُت  عليه،  اأرد  اأن  قبل  بعيدا  فكري  �شرد 

وق�شة  �شماعه  اأود  ل  و�شوؤال  اتخذه  مل  لقراٍر 

اإنها الظروف، الظروف هي  ل اأحب حكايتها: 

والقت�شاِد،  التجارِة  درا�شِة  اىل  قادتني  التي 

مع اإين ل اأع�شق التجارَة ولي�ض يل اأي اهتمام 

وق�شا�شات  الكتب  هي  اأملك  ما  كل  باملال، 

يف  اأودعتها  واملجالت  ال�شحف  من  ورقية 

مندو�ض قدمي يف بيِت والدي.

  وكيف در�شت التجارة والقت�شاد ومل تلتحق 

ي�شرب  وهو  قالها  الإعالمية؟  بالتخ�ش�شات 

الثقيلة ويلتقط  اآخر ما بقي من فنجان قهوته 

ق�شٌة  اي�شًا  وتلك  له:  قلت  لينة،  رطب  حبة 

حياة  اإن  اليها؟  ت�شتمع  ان  تريد  هل  اأخرى، 

تت�شابه  ل  خمتلفة  ق�ش�ض  عن  عبارة  الب�شر 

والنهاية  فالبداية  واحلياة،  الوجود  يف  اإل 

بينهما  ما  ولكن  مت�شابهتني،  تكونان  رمبا 

بني  حتى  مت�شابهة  جتدها  اأن  قّل  اأحداث  من 

جتري  الحيان  من  وكثريا  ملت�شقني،  تواأمني 

الرياُح مبا ل ت�شتهي ال�شفن، ويبقى لكل �شفينة 

مرفاأ، حتى وان كان �شيقًا ول يت�شع لها، بل لن 

وب�شائعها  الثقيلة  حمولتها  من  �شيئا  يحتوي 

وحميطات  بحارا  بها  قطعت  التي  املختلفة 

مظلمة، عندما تبنى ال�شفن وتبحر متجهة اإىل 

موانئ حمددة، هنالك خط �شري لها ل تخطئه 

تعود  ثم  البحر،  وهيجان  الأعا�شري  وقُت  ال 

يف  فتتحكم  نحن  اأما  ال�شحيح،  م�شارها  اإىل 

نقرتب  مل  ورياح  نق�شدها  ل  موانئ  م�شرينا 

منها ومدن مل نق�شدها اأ�شال. 

  لقد كان مرفاأ �شفينتي بينكم، رمبا بعيدا جدًا 

عن امليناِء الوا�شِع الذي تطمح اأن يحتويها مبا 

حتمله من اأثقاٍل وعنت، ولكن �شوف اأتعاي�ض مع 

هذا املرفاأ ال�شغري لعله يكون موانئ منب�شطة 

خمبئًا  كان  وما  احلياِة  اأمواُج  اأمامها  تنك�شر 

فيها، اإين متفائٌل ِجدًا بالعمِل يف هذِه الوظيفِة، 

وبالعك�ض فتح هذا احلواَر ابواَب احالمِي على 

بنف�ٍض   
ِ
الأيام من  القادَم  األَج  كي  م�شاريِعها 

را�شيٍة ومتطلعٍة ومتكيفٍة يف بيئِتها اجلديدِة.

وعانقني،   - اهلل  رحمه   - الغيالين  وقف    

وقال: ليتَك كنَت ابنًا يل، لقد اأعجبُت بَك حقًا 

ويظهر  الأمل  يبطن  الذي  اللطيف  وحوارك 

هذِه  اإىَل  يفتقر  اجلديَد  اجليَل  اإن  ال�شعادة، 

الروِح الهادئِة واملتفهمِة حلدوِد واقِعها، نحتاُج 

َخارَج  ُيغرُد  امَل�شوؤوليَة ول  َيعي  ُمثَقٍف  اىل جيٍل 

رِب. ال�شِّ

   قلت له: ل عليَك من هدوئِي، فاأنا ثائٌر اىل 

راخ،  ال�شُّ اأق�شى  اىل  من�شٌت  الغلياِن،  درجِة 

تتقاطع يف داخلي اأ�شئلة موؤملة ت�شيبني باجلنون 

ولكن ل  واأعريها طرفَة عني،  اليها  اأنتبُه  حني 

نادرٍة،  حالٍت  يف  اإل  النفعال  ذلك  اإىل  اأ�شُل 

وعندها  هدوٍء،  يف  واأمتزُق  داخليًا  اأتاآكُل  فاأنا 

اليه  اأهاجر  الذي  الف�شاء  والورُق  القلُم  يكوُن 

اأتناهَى  حتىَّ  والُقالماِت  طوِر  ال�شُّ بنَي  ُمتخفيًا 

واختفِي رويدًا يف عاملَي الذي اأبحُث عنه، فقد 

ي�شرتد  ل  النفعال  اأن  عقلت  اأن  منذ  اأدركت 

ولن  اأ�شعته،  اأمرًا  ي�شلح  ولن  �ُشلبته،  �شيئا 

يظهرين اإل يف اأ�شواأ حال ل اأرت�شيه بعد انتباه.

  م�شَى معَي اىل باِب مكتبِه مودعًا: �شوف نكون 

اأ�شدقاء بالتاأكيد، واأنت ُمقبٌل الآَن على وظيفٍة 

مهمٍة، فاملحا�شبُة من اأكرِث الوظائِف ح�شا�شيًة 

وانتَباهًا وُهنالك كٌم هائٌل من امللفاِت املطلوُب 

هذا  خالَل  منها  والنتهاَء  مراجعتها  منَك 

ال�شهِر، انها تتعلُق باإغالِق احل�شاباِت، واأنهينا 

حمله  لتحّل  قبلك  كان  الذي  املحا�شِب  عقَد 

بدًل  املواطِن  واإحالِل  التعمنِي  خطِة  مَن  �شِ

للوافِد.

وما  للمهمِة،  جاهٌز  وانا  تاأكيٍد  بكل  قلت: 

اأَبحـُْت  بيننا  حوارًا  كان  نف�شي  عن  حدثتك 

واأنت  اأخفيه،  مما  ب�شيط  �شيء  عن  فيِه  لَك 

كذلك اأيها املدير وهكذا بقية الزمالء يف هذه 

القلة  اأحالمه وطموحه، ورمبا  الدائرة، كل له 

منا الذين يعملون وفق تخ�ش�شهم ودرا�شتهم، 

جّل النا�ض ينظرون اإىل الوظيفة باأنها م�شدر 

للرزق دون التفكري يف ماهيتها، فكاأن الوظيفة 

انواِع  كل  حتول  بعَد  جاء  ح�شا�ض  ثلج  قالب 

النظر  بغ�ض  نقيًا  َبَردًا  �شار  وال�شوائل،  املياه 

وما حتتويه من  ونوعها  املياه  تلك  عن م�شدر 

ملوحة وحالوة، وعلى الثلج ان يتواءم مع حالته 

اجلديدة اأيا كانت، فهكذا نحن، واأظن انه حلم 

اأن نكون يف الوظائف التي نريدها .

مما  �شيٌء  يتحقق  مل  الآن  اإىل  اأردفُت:  ثم 

اأحلُم بِه، ل درا�شة ول وظيفة، واأظن اأن قادم 

اأريدها وزواٍج مل  الأيام �شتقودين اىل حياٍة ل 

اأر�شمه وبيٍت مل اأخطط له، فهذه املحا�شبة هي 

امتحانات  فيها  واجتزت  الأكادميية  درا�شتي 

ما  اأعمل  و�شوف  �شعبة،  ومناهج  م�شددة 

بو�شعي للقيام باأعباء هذه الوظيفة البعيدة عن 

عاملي الذي اأحلم به.

ابت�شم الغيالين مودعا: بالعك�ض، �شوف تفيدنا 

حاليا  ال�شحف،  يف  الدائرة  اأخبار  تغطية  يف 

يف  وبثها  اأن�شطتنا  عن  يكتب  من  اإىل  نفتقر 

مكتبه  باب  اأقفل  واأنا  اأجبته  الإعالم،  و�شائل 

حيث  املراجعني  انتظار  �شالة  اإىل  متوجها 

اىل  با�شتمرار  اأحتاج  عي�شى:  احلاج  يجل�ض 

الوظيفة  باأعباء  للقيام  وتوجيهكم  اإر�شادكم 

الدائرة  اأن�شطة  اإظهار  وكذلك  وم�شوؤولياتها، 

يف ال�شحف.
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عزلة وغذاء صحي
في  لأ�شهر  العي�ض  على  الوادي  �شكان  وُيجَبُر 

خالل  الماأهولة  المدن  بقية  عن  تامة  عزلة 

الجبلية  المناطق  ب�شبب  ال�شتاء،  ف�شل 

ال�شتاء  ف�شل  وظروف  بهم  المحيطة  الوعرة 

القا�شية.

الخ�شار  على  المنطقة  �شكان  ويتغذى 

والأغنام  الماعز  ومنتجات  والفواكه، 

جوامي�ض  منتجات  عن  ف�شاًل  المنزلية، 

في  ال�شهير  )الياك(  البري  القطا�ض 

المنطقة.

الم�شم�ض  بانتاج  هنزة  وادي  منطقة  وت�شتهر 

الحيوانية  المنتجات  اإلى  اإ�شافة  وزيته، 

الطبيعية، الذي يجري اإنتاجها بو�شائل تقليدية.

التغذية الطبيعية سر الحياة 
الطويلة لشعب »الُهنزَة«

بت�صجيله  المعروف  باك�صتان،  في  هنزة  وادي  �صكان  يوؤكد 

التي  االأ�صاطير  عاًما،   145 اإلى  ت�صل  طويلة  حياة  معدالت 

تتناول هذه الظاهرة، ويعزونها اإلى الطعام الطبيعي والهواء 

النقي والرق�س والريا�صة.

ويعي�س �صعبا »برو�صو« و«وخى«، في وادي هنزة الواقع على 

200 كيلومتر  البحر، وعلى بعد  األفي متًرا عن �صطح  ارتفاع 

عن اإقليم »كلكت بلت�صتان«، اأق�صى �صمال باك�صتان.

الزبدة  ال�شكان  ي�شتخدم  هنزة،  وادي  وفي 

ويعد  الوجبات،  جميع  في  الم�شم�ض  وزيت 

الغذائي  النظام  ل يتجزاأ من  الم�شم�ض جزءاً 

في تلك المنطقة النائية من العالم.

ت�شت�شيف  منطقة  في  هنزة،  �شكان  ويعي�ض 

عن  بعيًدا  العالم،  في  قمة   50 اأعلى  من   17

لباك�شتان،  ال�شاخبة  ال�شيا�شية  الأجندة 

ل�شيما خالل ف�شل ال�شتاء.

في  يعي�شون  الذين  الهنزة  �شكان  ويتغذى 

العالم،  ي�شهدها  التي  التطورات  عن  معزل 

طبيعية،  اأطعمة  على  طويلة  عقود  ومنذ 

طويلة  حياة  معدلت  ت�شجيلهم  في  �شاهمت 

ت�شل اإلى 145 عاًما.

حياة استثنائية
�شوجي�ض  الباك�شتاني  الكاتب  وكتب 

»�شعوب  بـ  معنونة  مقالة  في  غوبالكري�شنان، 

وادي  �شكان  اأن  ال�شتثنائية«،  وحياتهم  هنزة 

طويلة  حياة  معدلت  فعلًيا  �شجلوا  هنزة 

و�شلت اإلى 145 عاًما.

يعي�شون  الوادي  �شكان  اأن  الكاتب،  واأ�شاف 

ي�شهدها  التي  التطورات  عن  معزل  في 

على  طويلة  عقود  منذ  ويتغذون  العالم، 

اإطالة  �شاهمت  التي  الطبيعية  الأطعمة 

المديد. عمرهم 

واأ�شار غوبالكري�شنان اأن العمر الطويل الذي 

المناطق  �شكان  دفع  هنزة،  �شكان  به  يتمتع 

المجاورة لن�شج الأ�شاطير عن �شكان الوادي.

والخ�شروات  الفاكهة  ع�شير  �شرب  اأن  وذكر 

واحًدا  يوًما  وال�شوم  الفواكه،  اأو  الجافة 

الجغرافية  البنية  اإلى  اإ�شافة  الأ�شبوع،  في 

المليئة  الوادي  �شكان  حياة  وطبيعة  للمنطقة 

اأعمارهم طويلة. بالحركة، جعلت 

وفي رواية »الأفق المفقود« للكاتب الإنجليزي 

عن  تحدث   ،)1933 )�شنة  هيلتون«  »جيم�ض 

منطقة  اإلى  اإنجليز  اأ�شخا�ض  اأربعة  �شفر 

جبال  في  ل«،  »�شانغري  تدعى  خيالية 

الهيماليا، حيث يعي�ض ال�شكان فترات عمرية 

تمتلك  مياه  بوا�شطة  ويتعالجون  طويلة، 

�شحرية. خ�شائ�ض 

ار  »تي  محطة  بثت  فقد  نف�شه،  الوقت  وفي 

الظلية  »ال�شور  بعنوان  فيلًما  الوثائقية  تي« 

الفيلم  تحدث  حيث  ال�شرق«،  في  المفقودة 

عن �شكان وادي الهنزة وعمرهم الطويل.

الهنزة  �شكان  اأن  الوثائقي  الفيلم  واأ�شار 

الحيوانات  وتربية  بالزراعة  العمل  يوا�شلون 

الجميع  يلعب  بينما  ال�شن،  في  التقدم  رغم 

اأوقات  خالل  الهوكي  ريا�شة  وفتيات،  �شباًبا 

الفراغ في البحيرات المتجمدة.

وتعد المنطقة التي تبلغ فيها معدلت الإلمام 

من  واحدة  المائة،  في   77 والكتابة  بالقراءة 

تلتحق  حيث  باك�شتان  في  الرائدة  الأقاليم 

التعليم. م�شتويات  بجميع  الفتيات 

سليلو جنود اإلسكندر األكبر
�شعبا  يتميز  الباك�شتانيين،  وعلى عك�ض عموم 

»برو�شو« و»وخي« بلون ب�شرة فاتحة مائلة اإلى 

ال�شقرة، واأحياًنا بعيون م�شحوبة مائلة.

اأ�شل  حول  مختلفة  ادعاءات  وهناك 

المحلية  اللغة  لأن  ونظًرا  ال�شعبين،  هذين 

الهندية  اللغات  عائلة  �شمن  لكليهما تندرج 

بالأ�شول  يعتقد  البع�ض  فاإن  الأوروبية، 

الهنزة. ل�شكان  الغربية 

اإلى  و�شلوا  هنزة  وادي  �شكان  اأن  وُيعتقد 

الأكبر  الإ�شكندر  جيو�ض  في  كجنود  المنطقة 

المقدوني  القائد  بقيادة  )المقدوني(، 

برجو�ض.

تربطهم عالقات  الذين  الوادي  �شكان  ويقول 

وثيقة مع ال�شعوب التركية في اآ�شيا الو�شطى، 

واأن  ا،  اأي�شً تركية  اأ�شوًل  يمتلكون  قد  اإنهم 

نتيجة مرور  ا�شتقرارهم في وادي هنزة جاء 

طريق الحرير بالمكان.

المصدر: األناضول
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أخبار صحية

الحرمان من النوم  »ولو ليلة« يزيد عالمات الزهايمر

ك�شفت درا�شة اأمريكية حديثة، اأن تناول الأ�شبرين يومًيا يحد من نمو 

الأورام ال�شرطانية، ويمنع عودة المر�ض مرة اأخرى، عبر تفعيل اآلية 

الموت المبرمج للخاليا ال�شرطانية. 

الدرا�شة اأجراها باحثون بمركز اأبحاث ال�شرطان، في موؤ�ش�شة »�شيتي 

ون�شرت  المتحدة،  الوليات  في  بكاليفورنيا  البحثية  هوب«  اأوف 

اأن  الباحثون  وو�شح  العلمية.    »Carcinogenesis« دورية  نتائجها 

اأمرا�ض  من  والوقاية  الأ�شبرين  تناول  بين  ربطت  �شابقة  درا�شات 

القلب، بالإ�شافة اإلى عالج �شرطان القولون والم�شتقيم. 

ل�شتخدامها  المنا�شبة  الجرعات  لتحديد  درا�شته،  الفريق  واأجرى 

كعالج وقائي من ال�شرطان، دون الت�شبب في اآثار جانبية خطيرة مثل 

قرحة المعدة اأو نزيف الدماغ.

اأنه  اأثبتت  اإذ  لالأ�شبرين؛  جديدة  فوائد  عن  �شابقة  درا�شة  وك�شفت 

الزهايمر  مر�ض  راأ�شها  وعلى  المدمرة،  الع�شبية  الأمرا�ض  يعالج 

وال�شلل الرعا�ض، ومفيد لتجلط الدم الوريدي، ويمكن اأن يكون بديال 

اآمنا واأقل تكلفة، بالمقارنة مع اأدوية اإذابة الجلطات باهظة الثمن.

تناول األسبرين يوميا يفّعل آلية »الموت المبرمج« لخاليا السرطان

اأن حرمان ال�شباب الأ�شحاء من النوم لمدة ليلة واحدة  ك�شفت درا�شة �شويدية حديثة، عن 

فقط، يمكن اأن يزيد من م�شتويات العالمات البيولوجية التي ت�شير اإلى خطر الإ�شابة بمر�ض 

دورية  في  نتائجها  ون�شروا  ال�شويدية،  اأوب�شال  بجامعة  باحثون  اأجراها  الدرا�شة  الزهايمر. 

)Neurology( العلمية.

وو�شح الباحثون اأنهم اأجروا درا�شتهم لك�شف تاأثير الحرمان من النوم على ت�شجيل م�شتويات 

مرتفعة من بروتين »تاو«- الذي يعد اإحدى العالمات البيولوجية لمر�ض الزهايمر- في الدماء.

ووفقا للدرا�شة، فاإن »تاو« هو بروتين موجود في الخاليا الع�شبية ويمكن اأن يت�شكل في الت�شابك 

اأن يبداأ هذا التراكم قبل  اأدمغة مر�شى الزهايمر، ويمكن  الع�شبية في الدماغ ويتراكم في 

عقود من ظهور اأعرا�ض المر�ض. مر�ض الزهايمر هو اأحد اأكثر اأ�شكال الخرف �شيوعا، ويوؤدي 

اإلى تدهور متوا�شل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

مع  التوا�شل  وعلى  اليومية،  بالأعمال  القيام  على  القدرة  لفقدان  تدريجيًا  المر�ض  يتطور 

اأن  الوظيفي. كانت درا�شات ك�شفت  الأداء  انعدام  اإلى درجة  المحيط، وقد تتدهور الحالة 

القرحة  حدوث  تكرار  من  يزيد  اأن  يمكن  لياًل،  النوم  من  كاف  ق�شط  على  الح�شول  عدم 

اله�شمية لدى كبار ال�شن. واأ�شافت اأن الح�شول على ق�شط كاف من النوم لياًل، اأي حوالي 

من 7 اإلى 8 �شاعات يومًيا، يح�شن ال�شحة العامة للج�شم ويقيه من الأمرا�ض وعلى راأ�شها 

الكلوي. والف�شل  ال�شمنة 

المشاركة في ماراثون للجري تقي من تصلب الشرايين

اأفادت درا�شة اأمريكية حديثة، باأن تقليل ن�شبة الدهون في الل�شان، يخفف اأعرا�ض انقطاع النف�ض اأثناء 

النوم، وهي م�شكلة توؤثر ب�شكل خا�ض على الم�شابين بال�شمنة المفرطة.

دورية  في  نتائجها  ون�شروا  الأمريكية،  بن�شلفانيا  جامعة  في  الطب  بكلية  باحثون  اأجراها  الدرا�شة 

)American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine( العلمية.

ثواني  ي�شتمر  للتنف�ض  موؤقت  توقف  عن  عبارة  وهي  النوم،  اأثناء  تحدث  مر�شية  حالة  النف�ض،  وانقطاع 

معدودة، وقد يحدث من 5 اإلى 30 مرة في ال�شاعة الواحدة، ويوؤدي اإلى ان�شداد مجرى الهواء، فينخف�ض 

م�شتوى الأوك�شجين في الدم، ول ت�شل كمية كافية من الهواء اإلى رئتي النائم، فينبه الدماغ النائم تلقائيا 

عند ح�شول ذلك، ويوقظه كي يتنف�ض من جديد. وفي درا�شة اأجريت عام 2014، اكت�شف باحثون اأن من 

يعانون ال�شمنة المفرطة وانقطاع التنف�ض اأثناء النوم، لديهم ن�شبة دهون في األ�شنتهم اأكبر بكثير، مقارنة 

بمن يعانون زيادة الوزن لكنهم ل يعانون م�شكلة توقف التنف�ض اأثناء النوم. وتختلف الأ�شباب وراء ظاهرة 

انقطاع التنف�ض اأثناء النوم، فقد تنتج عن ان�شداد كلي في مجرى التنف�ض لمدة ل تقل عن 10 ثوان، وقد 

يكون ذلك الن�شداد جزئيا، وي�شبب ال�شخير اأثناء النوم. وانقطاع النف�ض هو ا�شطراب مزمن و�شائع يوؤثر 

على 5 ـ 10 في المئة من �شكان الوليات المتحدة، وي�شيب الرجال بمعدلت تفوق الن�شاء، ورغم ذلك ل 

يزال ر�شد تاأثير المر�ض على �شحة القلب لدى الن�شاء محل درا�شة وبحث.

الم�صدر: االأنا�صول 

»تقليل دهون اللسان« يخفف أعراض انقطاع النفس أثناء النوم

ماراثون  في  الأ�شحاء  الأ�شخا�ض  م�شاركة  باأن  حديثة،  اأمريكية  درا�شة  اأفادت 

للجري لأول مرة في حياتهم، يمكن اأن تكون لها العديد من الفوائد ال�شحية، 

اأبرزها الوقاية من ت�شلب ال�شرايين.

الدرا�شة اأجراها باحثون بم�شت�شفى جامعة بن�شلفانيا الأمريكية، ون�شروا نتائجها 

في دورية )Journal of the American College of Cardiology( العلمية.

يزيد  لكنه  لل�شيخوخة،  ال�شرايين هو تطور طبيعي  اأن ت�شلب  الباحثون  وو�شح 

ا من خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية لدى الأفراد الأ�شحاء،  اأي�شً

بالإ�شافة اإلى اأمرا�ض الخرف والكلى.

واأ�شافوا اأن اأدوية �شغط الدم المرتفع يمكن اأن تقلل من خطر ت�شلب ال�شرايين، 

لكن في المقابل، فقد تحدث اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية لدى الأفراد الذين 

لم يتم ت�شخي�ض اإ�شابتهم بارتفاع �شغط الدم.

ووفًقا لمنظمة ال�شحة العالمية، فاإن اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية تاأتي في 

�شدارة اأ�شباب الوفيات في جميع اأنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة 

عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن اأّي من اأ�شباب الوفيات الأخرى.

اأمرا�ض  يق�شون نحبهم جّراء  ن�شمة  مليون   17.3 نحو  اأن  المنظمة  واأ�شافت 

30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام،  القلب �شنوًيا، ما يمثل 

الأمرا�ض  ب�شبب  �شخ�ض  مليون   23 وفاة  المتوقع  من   ،2030 عام  وبحلول 

�شنوًيا. القلبية 
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رواق أخضر

البيئية  للظروف  وفقا  الغاف  �شجرة  وتتكيف 

لها مجموعًا  اإن  ال�شحراء، حيث  القا�شية في 

جذريًا قد يمتد اإلى 30 مترا عمقًا لي�شل اإلى 

تنتج  اأن  للجذور  يمكن  كما  الجوفي،  الماء 

وت�شهم  للهواء،  تعر�شها  عند  جديدة  اأفرادا 

جذور �شجرة الغاف في زيادة خ�شوبة التربة 

لمقدرتها على تثبيت نيتروجين الهواء الجوي، 

كما تتحمل فترات طويلة من الجفاف وملوحة 

تبقى  ذلك  من  وبالرغم  الزائدة،  التربة 

خ�شراء على مدار العام.

المناطق  في  الغاف  اأ�شجار  انت�شار  يالحظ    

في  الهند  غرب  �شمال  في  والقاحلة  الجافة 

وغوجارات،  الغربية،  وراج�شتان  البنجاب، 

الجافة  المناطق  في  وكذلك  برادي�ض،  واأوتار 

باك�شتان  اإلى  وتمتد  الهند،  وجنوب  بو�شط 

واأفغان�شتان واإيران والجزيرة العربية، وتنت�شر 

عادة على ارتفاعات منخف�شة. وعمدت بع�ض 

ل�شيما  وا�شع،  ب�شكل  زراعتها   اإلى  البلدان 

اأبوظبي التي زرعت م�شاحة بلغت 2000 هكتار 

الكثبان  وفي  وغرينية  م�شطحة  �شهول  على 

الرملية المتحركة.

الطفيف  ال�شقيع  الغاف  اأ�شجار  تقاوم 

ودرجات  اأدنى(  كحد  مئوية  درجات   6-(

مئوية  درجة   50-40( المرتفعة  الحرارة 

بحرية  وتتكاثر  الظل(.  عند  اأق�شى  كحد 

من  وكذلك  الجذور،  م�شا�شات  بوا�شطة 

المعمرة  الأ�شجار  من  وتعد  البذور،  خالل 

التي تعي�ض لمئات ال�شنوات وي�شتخدم خ�شبها 

يف�شل  البنجاب  ففي  والطاقة،  التدفئة  في 

نوعًا  ال�شئيل  البني  الداخلي  خ�شبها  الأهالي 

ما مقارنة بالأنواع الأخرى من الحطب، فهي 

توفر فحما عالي الجودة )5000 كيلو كالوري 

/ كغم(، وتبلغ القيمة الحرارية 5.003 �شعرة 

بريطانية(،  حرارية  وحدات   9007( حرارية 

31% من اأمالح  ويحتوي الرماد الخ�شبي على 

ال�شنفات  توفر  للذوبان.  القابلة  البوتا�شيوم 

مو�شم  خالل  القيمة  ذات  العلفية  والعبوات 

النباتات  تناف�ض  ل  اأنها  كما  الجفاف، 

تزرع  قد  التي  الرطوبة  على  والمحا�شيل 

الباك�شتانيون  ويعتقد  جذعها،  من  بالقرب 

من  تزيد  الغاف  اأ�شجار  زراعة  باأن  والهنود 

زراعة  اإلى  يعمدون  ولذلك  التربة،  خ�شوبة 

المعمرة وي�صل  االأ�صجار  الغاف من 

ارتفاعها من 3 الى 5  اأمتار، لها تاج 
وي�صتخدم  يقلم  ما  غالبًا  م�صتدير 

تعي�س  وقد  للحيوانات،  كغذاء 

من  يقرب  ما  اإلى  الغاف  �صجرة 

200 عام اأو يزيد. هي من االأ�صجار 

وتوجد  ال�صلطنة  في  المحلية 

الكثبان  على  مجموعات  هيئة  على 

الرملية، كما تتواجد �صجرة الغاف 

و�صرق  للهند  الغربي  ال�صمال  في 

العربية  المنطقة  وفي  باك�صتان، 

المملكة  �صرق  جنوب  في  تتواجد 

واالمارات،  ال�صعودية  العربية 

جنوب  اإلى  توزيعها  يمتد  وكذلك 

العراق وجنوب اإيران.

شجرة الغـاف

اأ�شجار  ظالل  تحت  المحا�شيل  من  الكثير 

المعمرة. الغاف 

على  اأو  منفردة  الغاف  �شجرة  تنمو 

وتمتلك  �شغيرة،  وغابات  �شكل مجموعات 

البيئة  مع  المثالي  التاأقلم  على  عجيبة  قدرة 

ذلك،  على  وي�شاعدها  ال�شحراوية القاحلة. 

جذورها  طبيعة  في  يتمثل  ورائع  �شامل  نظام 

 30 بحدود  اأعماق  اإلى  ت�شل  ن 
َ
اأ ُيمكن  التي 

كما  الجوفّية،  المياه  وامت�شا�ض  لَنْقر  متراً 

انك�شافها  عند  تتطور  المك�شوفَة  زهورها  اأن 

التربة عن طريق  فتعمل على تخ�شيب  للهواء 

اإطالق النيتروجين. اإ�شافة اإلى ذلك، فاإن مع 

طويلة  لفترات  الجفاف  ُمقاومة  على  قدرتها 

الخ�شرة على  دائمة  يبقيها  العالية،  والملوحة 

بمرتبة  ت�شعها  مميزات  وهي   - العام  مدار 

عالية في نظام البيئة ال�شحراوية.

الغاف المح�شول  �شجرة  كانت  م�شى،  فيما 

غذاء  م�شدر   - اأبدا  ين�شب  ل  الذي  الثابت 

الأليفة والأحياء  والحيوانات  للنا�ض  �شروريًا 

البرية. وفي �شهور ال�شيف الحارة، وخ�شو�شا 

خالل فترات الجفاف ال�شديدة، عرفت �شجرة 

والظل  للغذاء  الوحيد  الم�شدر  بكونها  الغاف 

الأليفة.  والحيوانات  البرية  الأحياء  لمختلف 

الغاف  �شجرة  اعتبرت  لطالما  اأنه  والواقع، 

قبل  لتكييف الهواء،  الطبيعية  الن�شخة  بمثابة 

اكت�شاف وازدهار البترول.

ولقد اهتمت ال�شلطنة باأ�شجار الغاف وجعلتها 

المنت�شرة  الطبيعية  المحميات  اأهم  �شمن 

بمختلف اأرجاء ال�شلطنة، فنجد  اأ�شجار الغاف 

بكثرة في محمية ال�شالحف براأ�ض الجنز تمتد 

من  وتعد  مربعا،  كيلومترا   120 م�شاحة  على 

من  وهي  للزوار،  ا�شتقطابا  المحميات  اأكثر 

رملية  �شواطئ  ت�شم  التي  البحرية  المحميات 

اإلى  اإ�شافة  و�شال�شل جبلية،  وجروفا �شخرية 

مواقع اأثرية، كما تتنوع فيها الموارد الأحيائية 

مرجانية،  و�شعاب  بحرية،  �شالحف  بين 

واأ�شجار القرم، وغابات من الغاف اإ�شافة اإلى 

اأنواع من الطيور.

محمية  في  بكثرة  الغاف  اأ�شجار  تالحظ  كما 

الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الو�شطى، 

 2824.3 وهي محمية برية تمتد على م�شاحة 

كيلومتر مربع، وت�شم �شهول منب�شطة، وكثبانا 

�شخرية،  ومنحدرات  مرتفعة،  وتالل  رملية، 

كالمها  برية  حيوانات  ي�شمل  حيائي  بتنوع 

والغزال  والو�شق،  النوبي،  والوعل  العربية، 

الرملي،  والقط  الرملي،  والغزال  العربي، 

برية  نباتات  اإلى  اإ�شافة  الحبارى،  وطائر 

كال�شمر والغاف وال�شلم.
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ديكور

مواد البناء والتشييد
 في طريق االستدامة 

تتبع  العلمية  الأبحاث  اأن  اإلى  بالإ�شافة 

نهجا غير عادي في الوقت الراهن من اأجل 

الم�شتقبل،  في  م�شتدامة  بناء  مواد  تطوير 

المحاولت  هذه  بع�ض  ت�شل  لم  ذلك  ومع 

�شريعة  نظرة  يلي  وفيما  الن�شح.  لمرحلة 

على هذه الخامات الم�شتقبلية:

األعشاب البحرية 
العازلة  المواد  من  البحرية  الأع�شاب  تعد 

للتجديد  قابلة  باأنها  تمتاز  والتي  للحرارة، 

ال يتوقف النقا�س حاليا حول تغير المناخ وما 

يتبعه من تاأثير على �صناعة البناء والت�صييد، 

وهو ما يعني اإعادة التركيز على مواد البناء 

االأكثر ا�صتدامة مثل الطين والخ�صب والق�س، 

والتي تم ا�صتخدامها لعدة قرون من الزمن.

وو�شلت لمرحلة الطرح في الأ�شواق. وو�شح 

رينيه جورنهارت، خبير مواد البناء بوكالة 

الأع�شاب  اأن  الألمانية،  المتجددة  الموارد 

البحرية تتمتع بالكثير من المزايا؛ حيث ل 

يتعين على المرء زراعتها، بل اإنها تنمو في 

قاع البحر.

ن�شبة  على  البحرية  الأع�شاب  تحتوي  كما 

تحترق  ل  وبالتالي  الأمالح،  من  عالية 

بب�شاطة.  معالجتها  يمكن  كما  ب�شهولة، 

مماثلة  عزل  قيمة  الأع�شاب  هذه  وتوفر 

لالألياف  ويمكن  التقليدية،  العزل  لأ�شطح 

ن�شبيا  كبيرة  كمية  بامت�شا�ض  تقوم  اأن 

العازل  تاأثيرها  تفقد  اأن  دون  الرطوبة  من 

من  الكثير  إن  حين  في  كتلتها،  وحجم 

وتتلف  الرطوبة  تمت�ض  التقليدية  المواد 

ب�شبب ظهور التجاويف، التي توؤدي في اأ�شواأ 

الحالت اإلى ظهور العفن.

الغاب والبوط
والبوط  الغاب  نباتات  اأن  من  الرغم  على 

لي�شت م�شتقرة تماما، اإل اأنه يمكن معالجتها 

وباأنها  التحمل  وتمتاز بقدرتها على  كاألواح 

اأنه  مجوفة من الداخل. وو�شح جورنهارت 

النباتات في الجدران  يمكن ا�شتعمال هذه 

الداخلية الحاملة اأو ا�شتخدامها كح�شيرة 

عازلة، ومن خالل اإعادة غمر الم�شتنقعات 

تنمو  اأن  النباتات  لهذه  فيمكن  بالمياه 

مجددا على م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي.

الذرة المعالجة
يتم ا�شتخدام النباتات في البناء والت�شييد 

على  تنت�شر  لم  اأنها  اإل  طويلة،  فترة  منذ 

في  الكبرى  الم�شكلة  وتكمن  وا�شع،  نطاق 

تردد الكثير من ال�شركات في اإعطاء فر�شة 

البناء  قطاع  في  الجديدة  لالبتكارات 

المعالجة،  بالذرة  يتعلق  ما  مثل  والت�شييد، 

ثلثين  بن�شبة  األواح م�شنعة  في  تدخل  التي 

ن�شارة خ�شب والثلث من الذرة المعالجة.

وقد تم طرح هذه الألواح في الأ�شواق عام 

2011 تحت ا�شم BalanceBoard، وتمتاز 

الألواح  من  بكثير  اأخف  باأنها  الألواح  هذه 

هذه  تطوير  تم  وقد  التقليدية،  الخ�شبية 

جامعة  في  بحثي  فريق  بوا�شطة  الخامة 

جوتنجن الألمانية.

اإ�شراف  تحت  البحثي  الفريق  وي�شعى 

خطوة  اإلى  كارازيبور  األيريزا  البروفي�شور 

الباحثون  يعمل  حيث  ذلك،  من  اأبعد 

من  م�شنوعة  منتجات  تطوير  على 

خالل  من   ،%100 بن�شبة  المعالجة  الذرة 

ذلك  بعد  وكب�شها  الحبيبات  هذه  الت�شاق 

ت�شنيع  يمكن  حيث  المطلوب؛  ال�شكل  في 

التعبئة  �شناديق  اأو  الألواح  اأو  المقاعد 

طبيعي  كبديل  ا�شتعمالها  اأو  والتغليف 

اإمكانية  اإلى  لمادة ال�شتايروفوم، بالإ�شافة 

اأو فوا�شل في  ا�شتعمال هذه الألواح كعازل 

المكاتب.

ومن المحتمل طرح مثل هذه المنتجات في 

الأ�شواق قريبا؛ حيث تجري حاليا محادثات 

�شركات حول  وعدة  الألمانية  الجامعة  بين 

كارازيبور  البروفي�شور  وياأمل  الترخي�ض، 

ب�شكل  الخامات  هذه  مثل  اإنتاج  يتم  اأن 

تجاري خالل هذا العام اأو العام المقبل.

ألياف الكتان
بوا�شطة  الخر�شانة  تقوية  يتم  ما  عادة 

ت�شنيع  يتم  كما  الفولذية،  الدعامات 

الكربون  من  الحديثة  المواد  من  العديد 

المحتمل  ومن  البال�شتيكية،  اللدائن  اأو 

الم�شتدامة  المواد  على  العتماد  يتم  اأن 

حيث  الكتان؛  األياف  مثل  الم�شتقبل،  في 

فراونهوفر  معهد  في  الباحثون  يعمل 

المواد  الأخ�شاب على تطوير هذه  لأبحاث 

الجديدة.

وتمتاز األياف الكتان باأنها ل ت�شداأ وتدوم 

الخ�شائ�ض  نف�ض  ولها  طويلة  لفترة 

ولكنها  الم�شلحة،  الخر�شانة  مثل  الثابتة 

توازن  ولها  الإنتاج  حيث  من  تكلفة  اأقل 

اأك�شيد الكربون. اأف�شل لثاني 

ا�شتعمال  يمكن  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 

التقوية  لأن  نظرا  مختلفة؛  بطرق  الكتان 

جميع  مع  تتالءم  الكتان  على  تعتمد  التي 

التي  الخر�شانة  اأن  غير  تقريبا،  الأ�شكال 

في  حاليا  تتوفر  ل  الكتان  على  تعتمد 

لم  لأنها  نظرا  والت�شييد؛  البناء  قطاع 

تتطور بدرجة كافية ولم ت�شل اإلى مرحلة 

بعد. الن�شج 

المصدر: د ب أ
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جمال

زيت جوز الهند. . 
إكسير جمال شعرك

يعد زيت جوز الهند بمثابة اإك�صير الجمال لل�صعر؛ حيث اإنه يعمل على زيادة 

نموه وتقوية بنيته من ناحية ويمنحه لمعانا وبريقا من ناحية اأخرى.

الحديد  مثل  بالمعادن  غني  الهند  جوز  زيت  اأن  �صتايل«  »اإن  مجلة  وو�صحت 

بم�صادات  يزخر  اأنه  كما  للبكتيريا،  الم�صاد  اللوريك  وحم�س  والبوتا�صيوم 

االأك�صدة، التي تحمي ال�صعر من الموؤثرات البيئية وما يعرف بالجذور الحرة 

من  وحمايته  بنيته  وتقوية  ال�صعر  تغذية  على  يعمل  مما   ،»Free Radicals«

الت�صاقط.

واأ�شافت المجلة المعنية بالمو�شة والجمال 

اأن زيت جوز الهند يعمل اأي�شا على ترطيب 

تهدئة  على  ويعمل  الجذور  حتى  ال�شعر 

ال�شعر  يحمي  كما  المتهيجة،  الراأ�ض  فروة 

لمعانه  اإليه  وُيعيد  والتق�شف  الجفاف  من 

وبريقه.

»اإن  تن�شح  المرجوة  ال�شتفادة  ولتحقيق 

الهند  جوز  بزيت  بال�شعر  بالعناية  �شتايل« 

مراعاة  مع  الأ�شبوع،  في  مرتين  بمعدل 

ا�شتعمال نوع ع�شوي ومع�شور على البارد، 

المغذية  العنا�شر  بكل  محتفظا  يكون  كي 

المهمة. 

وجمالية  ج�شدية  فوائد  الهند  جوز  ولزيت 

متعددة منها:  

التلف  من  ال�شعر  �شحة  على  الحفاظ   -

وحمايته من اأ�شعة ال�شم�ض فوق البنف�شجية.

وترطيبها  والجلد  الب�شرة  �شحة  تعزيز   -

ووقايتها من اأ�شعة ال�شم�ض فوق البنف�شجية.

- من الممكن ا�شتخدامه كمزيل للمكياج.

- مقاوم للتجاعيد وعالمات ال�شيخوخة.

وعالمات  الحمل  ت�شققات  من  الوقاية   -

تمدد الجلد.

عند  الكريهة  الفم  رائحة  من  التخل�ض   -

الم�شم�شة به.

- مق�شر طبيعي للجلد عند ا�شتخدامه مع 

ال�شكر.

- المواظبة على ا�شتخدامه قد ت�شاعد في 

التخل�ض من ال�شليوليت.

والأكزيما  ال�شدفية  اأعرا�ض  تهدئة   -

والتهابات المفا�شل.

- التقليل  من ظهور الدوالي.

- الم�شاعدة في تح�شين نمو الأظافر.

المصدر: د ب أ

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_14210
https://www.webteb.com/articles/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%83-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%88%D9%84_234
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86_14228
https://www.webteb.com/general-health/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
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أزيــاء

حيل الموضة
 لمظهر أكثر أناقة 
يمكن للمراأة ذات القوام الممتلئ الح�صول على اإطاللة اأنيقة وجذابة 

من  القوام  عيوب  تخفي  التي  المو�صة،  حيل  بع�س  اتباع  خالل  من 

ناحية وتبرز مواطن جماله من ناحية اأخرى.

�شونيا  الألمانية  المو�شة  خبيرة  وتو�شي 

جراو المراأة ذات القوام الممتلئ بالبتعاد 

من  الأكبر  الق�شة  ذات  المالب�ض  عن 

تبدو  لأنها  نظرا  »Oversized«؛  المقا�ض 

معها كما لو كانت ترتدي خيمة.

ل  تيفاني  الألمانية  المو�شة  خبيرة  وتتفق 

القوام  المراأة ذات  وتن�شح  الراأي  مع هذا 

الممتلئ باإخفاء المناطق المعيبة فقط بدل 

اإبراز  مع  باأكمله،  القوام  معالم  اإخفاء  من 

مواطن الجمال بالقوام.

البطن الممتلئة
الممتلئة  البطن  ذات  المراأة  اأن  وو�شحت 

من  المعيبة  المنطقة  هذه  اإخفاء  يمكنها 

ال�شيقان، وذلك  ال�شوء على  ت�شليط  خالل 

بارتداء ثوب طويل، لعدم لفت النتباه اإلى 

عيوب هذه المنطقة. كما يمكن للمراأة ذات 

ق�شة  ذي  ف�شتان  ارتداء  الممتلئة  البطن 

A، والتي تمتاز بات�شاعها  على �شكل حرف 

القطع  ارتداء  يمكنها  واأي�شا  الو�شط،  عند 

التي  المتماثلة  غير  الق�شة  ذات  الفوقية 

ت�شرف الأنظار عن امتالء البطن.

األرجل الممتلئة
الممتلئة  الأرجل  ذات  المراأة  ل  وتن�شح 

حتى  �شيقة  ق�شة  ذي  �شروال  بارتداء 

الخ�شر، ثم تت�شع عند الفخذ، محذرة من 

ارتداء الجينز ذي درجة التبيي�ض الفاتحة 

عند الفخذ؛ لأنه ي�شلط ال�شوء على امتالء 

الأرجل  ذات  للمراأة  الأف�شل  ومن  الفخذ. 

الممتلئة ارتداء حذاء ذي كعب عال؛ حيث 

ومن  ب�شريا،  الأرجل  اإطالة  على  يعمل  إنه 

ثم يجعلها تبدو اأكثر نحافة ور�شاقة.

V حرف
المو�شة  خبيرة  تن�شح  جانبها  ومن 

الألمانية ميلينا جورج المراأة ذات القوام، 

V )الجزء العلوي  الذي يتخذ �شكل حرف 

وال�شيقان  والو�شط  عري�ض  الج�شم  من 

الفوقية  القطع  عن  بالبتعاد  نحيفان(، 

ذات فتحة رقبة على �شكل حرف U؛ لأنها 

المنطقة.  الأ�شواء على عيوب هذه  ت�شلط 

فوقية  قطعة  ارتداء  ينبغي  ذلك  وبدل من 

ذات فتحة رقبة على �شكل حرف V اأو على 

�شكل قلب.

H حرف
 H اأما المراأة ذات القوام على �شكل حرف

)اأكتاف عري�شة وو�شط وخ�شر عري�شان(، 

على  ال�شوء  بت�شليط  جورج  فتن�شحها 

منت�شف القوام من خالل ارتداء الف�شاتين 

ذات  للمراأة  ويمكن  الملفوفة.  والبلوزات 

الأكتاف العري�شة ارتداء �شروال ذي اأرجل 

وا�شعة؛ لخلق نوع من التوازن الب�شري.

وب�شكل عام، يتعين على المراأة ذات القوام 

عدم ت�شليط الأ�شواء على المناطق المعيبة 

الألوان  اأو  الكراني�ض  خالل  من  بقوامها 

اأو النقو�ض ال�شخمة كالتقليمات  ال�شارخة 

العري�شة.

المصدر: د ب أ
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شيخة الشحية

طـالء.. حـروف

العقل البشري التي ال تتوقف عند حد معين.
وقدرة  الجهد  هذا  كل  أهمية  من  الرغم  وعلى 
هذه  على  المسيطر  هو  يكون  أن  على  االنسان 
تتغير  أن  يمكنها  المعادلة  أن  إال  االختراعات 
فتكون  االنسان  على  هي  فتسيطر  وتنقلب 
الكلمة لها حين تخرج عن السيطرة لنجدها هي 

األقوى واألذكى هذه المرة.

إال  الكبيرة  البشري  العقل  قدرة  جانب  فإلى   

حجمها  يتعدى  ال  أمور  أمام  عاجزاً  يزال  ما  أنه 

اليوم  العالم  أمامه  يقف  ما  وهذا  الرمال،  ذرات 

بسبب فيروسات صغيرة الحجم، تصيب االنسان 

نفسه أو تصيب اختراعاته مثل الفيروسات التي 

كوت  الروت  و  بران  كفيروس  الحواسيب  تصيب 

وفيروسات الماكرو وغيرها التي تؤدي إلى تلفها 

االختراعات  وتكون  الحسابات  فتنقلب  وايقافها 

هي المؤثرة في نمط الحياة البشرية.

التكنولوجية  التطورات  من  الرغم  وعلى 

الفيروسات  انتشار  لمنع  والتدابير  الضخمة 

عاجزا  يقف  البشري  العقل  أن  إال  ومحاربتها 

اليوم أمام فيروس ما يزال يهدم االقتصاد ويقتل 

هذا  على  الهائلة  الخسائر  ويسبب  األرواح 

وباء  اليوم  يظهر  الذي  كورونا  فيروس  العالم، 

خطرا  يشكل  أنه  والالفت  العالم،  حركة  يشل 

حيث  أيضا  الذكية  والهواتف  الحواسيب  على  

وملفات  برامج  إلنتاج  االنترنت  مجرمو  يستغلها 

أن  إلى  يؤدي  مما  الفيروس  حول  ضارة  مزيفة 

معلوماتها  بتعديل  تقوم  أو  األجهزة  بعض  تغلق 

أو سرقتها أو نسخها.

إن الثورة الصناعية، وتحول االنسان من العمل 
اليدوي إلى إدخال اآلالت التي تكتسح العالم، 
إلى  يهدف  عميق  تفكير  بعد  إال  جاءت  ما 
في  والجهد  الوقت  وتوفير  االنتاج  تحسين 
مختلف المجاالت والتخصصات لينعم الجميع 
االنسان  يكون  وسريعة  وسهلة  بسيطة  بحياة 
أوسع  بشكل  التفكير  على  خاللها  من  قادرا 

وأعمق الكتشافات أخرى.
البحوث  من  المزيد  إلى  أدت  الثورة  هذه 
باالنسان  وصلت  التي  والتجارب  والدراسات 
الصناعة،  من  مسبوقة  غير  مستويات  إلى 
خاصة التكنولوجية، فكان باستطاعته أن يحقق 
إنجازات ضخمة، اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وغيرها؛ وعلى تنوع المجاالت الحياتية تنوعت 
كل  فشملت  البشرية  واالبداعات  االختراعات 

العلوم والتخصصات.
العلماء  واجتهادات  السنين  جريان  ومع   

كثرت  اليوم،  إلى  مستمرة  زالت  ما  التي  
مقال،  يحصيها  أن  يمكن  ال  التي  االختراعات 
التي  الطبية  واالختراعات  الكهرباء  فجاءت 
)الليزر(  ضوئية  موجات  إيجاد  إلى  وصلت 
إضافة  االنسان،  جسم  في  الدقيقة  للعمليات 
في  الموجودة  الدموية  واألوعية  األنسجة  إلى 
عينا  يخترع  أن  إلى  قادته  والتي  االنسان  عين 
يمكن  وال  العين،  مشاكل  لمعالجة  إلكترونية 
البشرية  إليها  وصلت  التي  القدرة  نغفل  أن 
مثل  العظيمة  االختراعات  من  مجموعة  في 
الحاسوب واالنترنت واألدوية واآلالت الضخمة 
قدرة  إثبات  إلى  خاللها  من  ساعيا  والروبوتات 

العالم.. عصر العلم، والفيروسات

ال تعطيني شيئًا للذكريات

)149(

اأنظر اإلى ذلك الطريق

والزوبعة الثلجية،

التي محت خطواتنا فيه..

)150(

ها اأنا اأعود اإلى مدينتي 

حزينة كعابر �شبيل

اأتذكرك،

واأنت هناك في مدينة اأخرى..

)151(

اأتعرفين اأيتها الألحان؟

اأنني اأخيط لنف�شي من �شوتك المخملي

ثوب فرح طويل!..

)152(

كن معي،

اإلى جانبي،

ل تعطيني �شيئًا للذكريات..

)153(

ل ترمي ر�شائلي التي اأبعثها اإليك

احتفظ بها، اقراأها

لتكن اأ�شعاري على م�شامعك دومًا..

)154(

كم يروق لي اأن اأنظر اإليك

كم يروق لي الن�شيان.. 

JBL تلفاز ذكي     بنظام أندرويد وصوت

»أدفو« مظلة تكنولوجية
 لتسهيل سياحة المغامرات 

أمل النويرية:  أتحدى نفسي 
لتقديم األفضل دائما 

كيفية  تنظيف
 لوحة  المفاتيح والشاشات

646865

الالب  من  بو�شة   11 الإ�شدار  اإطالق  عن  لينوفو  �شركة  اأعلنت 

توب Chromebook 3 الجديد، الذي يهدف اإلى تلبية متطلبات 

الطالب.

بلوحة  يمتاز  الجديد  الإ�شدار  اأن  ال�شينية  ال�شركة  واأو�شحت 

TN قيا�ض 11.6 بو�شة بدقة و�شوح x 768 1366 بيك�شل، وتعمل 
بدقة  لل�شا�شة،  العلوية  الحافة  على  الموجودة  ال�شيلفي،  كاميرا 

ويعتمد  الفيديو،  موؤتمرات  في  الم�شاركة  اأجل  من  بيك�شل،   720
Celeron N4020 وذاكرة  اإنتل  جهاز لينوفو الجديد على معالج 

�شعة   eMMC داخلية  وذاكرة  4 جيجابايت  �شعة  و�شول ع�شوائي 

ك�شفت �شركة نوكيا النقاب عن تلفاز ذكي جديد ب�شا�شة 

قيا�ض 43 بو�شة ويعتمد على نظام ت�شغيل جوجل اأندرويد 

ومزود ب�شماعات جي بي اإل JBL مع دعم المحتوى بدقة 

4K وتقنية HDR10 وتقنية كروم كا�شت.
يعمل  الجديد  التلفاز  اأن  الفنلندية  ال�شركة  واأو�شحت 

بمعدل  ال�شا�شة  وتعمل   ،4K الفائق  الو�شوح  بتقنية 

تن�شيط �شورة يبلغ 60 هرتز ودرجة �شطوع 300 نيت مع 

178 درجة،  تبلغ  م�شاهدة  وزاوية   1100:1 تباين  ن�شبة 

تقنية  ودعم   4K دقة  اإلى  المحتوى  ترقية  اإمكانية  مع 

.Dolby Visionو HDR10و MEMC
 9.0 اأندرويد  الت�شغيل جوجل  التلفاز على نظام  ويعتمد 

والم�شاعد ال�شوتي جوجل Assistant، عالوة على توافر 

الب توب للطالب     ١١ بوصة من لينوفو
64 جيجابايت.

واأ�شارت ال�شركة ال�شينية اإلى اأن جهاز Chromebook 3 الجديد 

منفذ  اإلى  بالإ�شافة   ،USB-A ومنفذ   USB-C منفذي  يت�شمن 

 ،microSD الذاكرة  بطاقة  قارئ  وكذلك  الجانب  على  ملم   3.5
 10 اإلى  تمتد  ت�شغيل  بفترة  �شاعة  وات   42 �شعة  بطارية  وكذلك 

من  بو�شة   11 الإ�شدار  طرح  عن  لينوفو  �شركة  واأعلنت  �شاعات. 

ب�شعر  الأ�شواق  في  الجديد   Chromebook 3 توب  الالب  جهاز 

يبلغ 229 دولرا اأمريكيا.

الم�صدر: د ب اأ

شبابنا

تعمل �شركة اآبل على ت�شديد المتطلبات لجميع التطبيقات التي تركز 

ل�شمان م�شداقية  منها  الم�شتجد، في محاولة  كورونا  فيرو�ض  على 

بحيث ن�شرت  للتطبيقات،  متجرها  في  وال�شالمة  ال�شحة  معلومات 

المراجعة  عملية  تو�شح  للمطورين  مدونتها  على  بياًنا  ال�شركة 

كل جوانب  على  يوؤثر  بداأ  الذي  بالوباء العالمي  المتعلقة  للتطبيقات 

الحياة تقريًبا في جميع اأنحاء العالم.

وكانت ال�شركة قد بداأت في اتخاذ اإجراءات �شارمة �شد التطبيقات 

من  تطبيقات  ورف�شت  الم�شتجد،  كورونا  فيرو�ض  بانت�شار  المتعلقة 

اأربعة مطورين كانت تطبيقاتهم تعر�ض اإح�شاءات حول البلدان التي 

اأكدت حالت المر�ض، الذي �شنفته منظمة ال�شحة العالمية على 

اأنه وباء.

اإنها لن تقبل التطبيقات المتعلقة بفيرو�ض  البيان  اآبل في  وقالت 

المنظمات  مثل:  بها،  معترف  كيانات  من  اإل  الم�شتجد  كورونا 

ال�شحة،  على  تركز  التي  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية 

ال�شحية،  الق�شايا  في  العميقة  الم�شداقية  ذات  وال�شركات 

والموؤ�ش�شات الطبية اأو التعليمية، وذلك في �شبيل �شمان اأن تكون 

م�شادر البيانات موثوقة.

الم�صدر: اآي تي عربية

أبل   تحظر تطبيقات فيروس كورونا

الال�شلكية، كما يمكن عن طريق متجر   WLAN �شبكة 

مثل  التطبيقات  تنزيل   Play Store جوجل  التطبيقات 

جهاز  اإلى  الحاجة  دون  وال�شتعمال   Netflixو يوتيوب 

.Fire TV Stick 4K منف�شل مثل اأمازون

الجديد  الذكي  للتلفاز  التقنية  التجهيزات  باقة  وت�شتمل 

واحد  ب�شرعة  يعمل  النوى  رباعي   CA53 معالج  على 

 2.25 �شعة  ع�شوائي  و�شول  ذاكرة  مع  جيجاهرتز 

جيجابايت وذاكرة فال�شية �شعة 16 جيجابايت.

ثالثة  من  اأنيق  بت�شميم  الجديد  نوكيا  تلفاز  ويمتاز 

جوانب مع وجود �شماعات جي بي اإل في الأ�شفل بقدرة 

24 وات، مع دعم النظام ال�شوتي دولبي Audio وتقنية 
.DTS True Surround

https://aitnews.com/tag/%d8%a2%d8%a8%d9%84/
https://developer.apple.com/news/?id=03142020a
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أمل النويرية:
 أتحدى نفسي لتقديم األفضل دائما 

لكل موهبة 

هناك شخص 

ويكتشفها يقتنصها 

شـبابــنـا ب
اه

مو

تميزت اأمل بح�شورها الجميل و�شخ�شيتها المرحة، تحدثت 

وحب  �شغف  كل  يخت�شر  الذي  التمثيل  عن  اللقاء  بداية  في 

التمثيل وما  اأول عن  اأتحدث  قائلة:  في حياتها، حيث ذكرت 

تفا�شيلها،  بكل  اأ�شتمتع  وهواية  و�شغف  حب  فهو  لي،  يعنيه 

ال�شابعة  �شن  في  كنت  عندما  الفني  م�شواري  بداأت  حيث 

اأكن حينها على دراية باأني �شاأع�شق هذا المجال  ع�شرة، لم 

فيما بعد. لكل موهبة هناك �شخ�ض يقتن�شها ويكت�شفها، وقد 

كان المخرج الدكتور عماد بن مح�شن ال�شنفري هو من اأخذ 

حتى  �شجعني  من  وهو  الإبداعي،  الح�ض  لدي  والتم�ض  بيدي 

اأخو�ض هذه التجربة رغم الخوف الذي يعتريني. قدمت اأول 

في  �شاركت  ثم  تون�ض،  في  الم�شرح  خ�شبة  على  تمثيلي  عمل 

حوار: أنوار البلوشية

اأوجه  على  تتفتح  الحياة  زهور 

الجمال  لهذا  اآخر  ووجه  كثيرة، 

�صفحة  �صيفة  هي  وال�صذى  والعبير 

ال�صابة  العدد،  لهذا  �صبابنا  مواهب 

النويرية،  اأمل بنت عبداهلل  المتاألقة 

اإدارة االأعمال وتوظفت  تخ�ص�صت في 

فردت  ولكنها  التاأميني،  القطاع  في 

الفن  عالم  في  لتنطلق  جناحيها 

العديد  على  رحالها  حطت  واالإبداع، 

الم�صرحي  التمثيل  منها  المجاالت  من 

الم�صرحيات  من  عدد  في  والدرامي 

ال�صوتي  والتمثيل  والم�صل�صالت، 

ويوم«،  »يوم  الكرتوني  الم�صل�صل  في 

الق�صيرة  الق�صة  كتابة  في  واإبداعها 

تقديمها  جانب  اإلى  النبطي،  وال�صعر 

واليوتيوبية.  التلفزيونية  البرامج 

تحدثت  التكوين  مع  خا�س  حوار  في 

عن اأول تجربة �صينمائية لها، و�صغفها 

من  والكثير  والرحالت،  ال�صفر  في 

التفا�صيل التي حكتها ابنة الجنوب. . 

في ال�صطور االآتية.. 
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تمكنت  اأن  وفور  لالأطفال،  برامج خا�شة  عدة 

من العمل في المجال الإذاعي، واأ�شبحت اأتقن 

نحو  توجهت  الكاميرا  عد�شة  اأمام  الوقوف 

اأعد  اأ�شبحت  ثم  ال�شعرية،  الأم�شيات  تقديم 

باإطاللة  وتميزت  المتنوعة.  البرامج  واأقدم 

بفعالياته  متفردة في مهرجان خريف �شاللة 

في  مختلفة  نقلة  حققت  المتنوعة.  ومنا�شطه 

التلفزيوني  البرنامج  قدمت  عندما  م�شيرتي 

يهتم  اجتماعي  برنامج  وهو  و�شل«  »همزة 

بطرح ق�شايا المجتمع. 

مسرح ودراما
محافظة  في  اأعي�ض  قائلة:  النويرية  واأ�شافت 

ظفار، وكما هو متعارف نعد مجتمعا محافظا، 

فقد كان تحديا كبيرا باأن اأخو�ض تجربة الفن 

مواهبي  واإظهار  الإعالمي،  والظهور  والتمثيل 

هي  اأ�شرتي  كانت  الحمد  وهلل  المجتمع،  في 

لإكمال  القوة  منحني  مما  لي،  الأول  الداعم 

الم�شير في هذا المجال. من اأهم اأعمالي في 

وم�شل�شل  الغريقة،  م�شل�شل  العمانية  الدراما 

م�شاركات  لي  دراي�ض.  وم�شل�شل  زينب، 

م�شرحية كثيرة كما اأ�شلفت الذكر على م�شتوى 

الم�شرحيات  اأجمل  ومن  العربي،  الوطن 

م�شرحية  في  عملي  ذاكرتي،  في  المخلدة 

تاأليف واإخراج الأ�شتاذ عماد بن  »المزار« من 

عدة  في  به  �شاركت  حيث  ال�شنفري،  مح�شن 

الإعاقة  لذوي  الم�شرحي  المهرجان  دول منها 

جائزة  على  وح�شدت  البحرين،  مملكة  في 

في  م�شاركات  ولدي  م�شاركة،  ممثلة  اأف�شل 

الجزيرة  قناة  مع  والتعاون  والجزائر،  الكويت 

كمقدمة في حلقة لبرنامج الم�شاء.  

شخصيات كرتونية 
لأمل م�شاركة متميزة جدا، من خاللها برزت 

الأ�شوات  تمثيل  في  جميلة  موهبة  لديها 

تحدثت  حيث  كرتونية،  �شخ�شيات  لعدة 

أكتب في الشعر النبطي 
وأشارك بقصائدي في 

الحفالت والبرامج الثقافية

التجارب  اأجمل  من  قائلة:  التجربة  هذه  عن 

الم�شل�شل  في  م�شاركتي  هي  خ�شتها،  التي 

مترددة  كنت  ويوم«،  »يوم  العماني  الكرتوني 

في بداية الأمر، وخائفة من اأن ل اأجيد اإتقان 

اأنا  الحمد  وهلل  ولكن  المطلوبة،  ال�شخ�شيات 

طاقم  مع  وعملي  التجربة،  بهذه  جدا  �شعيدة 

البدري،  نا�شر  المخرج  �شمل  ومبدع  جميل 

قدمت  البلو�شية،  بثينة  الأ�شتاذة  وبم�شاعدة 

واإينا�ض،  خير  وهي:  رئي�شة  �شخ�شيات  اأربع 

كانت  والأ�شداء  ثانوية،  اأخرى  و�شخ�شيات 

شـبابــنـا ب
اه

مو

الشعر النبطي
ذكرت  ال�شعرية  الكتابة  في  موهبتها  وعن 

النبطي،  ال�شعر  في  اأكتب  قائلة:  النويرية 

ولي ق�شيدة وطنية �شاركت بها في احتفالت 

خالل  بق�شائدي  اأ�شارك  واأي�شا  متعددة، 

التي  والبرامج  الثقافية  الحفالت  تقديم 

اأم�شيتين  في  �شاركت  واأي�شا  اأقدمها، 

قناة  مع  لقاء  ولي  �شاللة،  خريف  بمهرجان 

عن  فيه  تحدثنا  عام،  منذ  الإذاعية  ال�شبيبة 

في  م�شاركة  لي  واأي�شا  ال�شعرية.  الأم�شيات 

قناة يوتيوبية خا�شة لهيئة تنظيم الت�شالت 

كمذيعة  كومك�ض  بمعر�ض  2011م  عام  في 

درا�شة  ب�شدد  الحالي  الوقت  وفي  للقناة. 

بعد  اهلل  باأذن  بها  �شاأ�شرح  الأعمال،  بع�ض 

التجارب  من  الكثير  وخ�شت  الختيار، 

الدائم  التحدي  يبقى  ولكن  والأعمال، 

نف�شي  من  التطوير  عامل  هو  لي  بالن�شبة 

وتقديم محتوى اأف�شل دائما.  

مواقع التواصل االجتماعي
بم�شاركتها  ومميزة  لفتة  ب�شمة  اأمل  تمتلك 

عبر مواقع التوا�شل الجتماعي، الذي اأ�شبح 

المنبر الأكثر �شعبية في الآونة الأخيرة، وعن 

قائلة:  حديثها  ختام  في  اأمل  تحدثت  ذلك 

اأ�شبحت  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأن  اأرى 

والأقرب  واإقبال،  متابعة  الأكثر  الو�شائل  من 

بثها  يتم  التي  الر�شائل  بع�ض  النا�ض،  لكل 

ولكن  هادفة،  تكون  المواقع  هذه  خالل  من 

وغير  تافًها  محتوى  يعد  لالأ�شف  اأغلبها 

لهذه  البع�ض  ا�شتغالل  ب�شبب  بالن�شر،  جدير 

الر�شائل  لبث  ا�شتخدامها  واإ�شاءة  الو�شيلة 

ال�شتمرار  اإلى  اأتطلع  المجتمع.  في  الخاطئة 

في تقديم المزيد من الأعمال.

مجلة  واأ�شكر  الرائع  اللقاء  هذا  على  اأ�شكرك 

التكوين على هذه ال�شت�شافة الجميلة. 

قدمت أربع شخصيات 
في المسلسل الكرتوني 

»يوم ويوم«

رائعة جدا. 

وعن تجربتها ال�شينمائية ذكرت قائلة: اأحاول 

لي،  المتاحة  والفر�ض  الأعمال  انتقاء  دائما 

من  »غيوم«  ال�شينمائي  الفيلم  في  وم�شاركتي 

اأول  تعد  حيث  نوعها،  من  الفريدة  التجارب 

اأ�شتطيع  ل  الجبالية،  باللهجة  لي  م�شاركة 

م�شاركته  ب�شبب  العمل  تفا�شيل  عن  الحديث 

طاقم  مع  بالتعاون  عالمية،  مهرجانات  في 

اأطمح  وبالطبع  الخارج،  �شينمائي من  ت�شوير 

للو�شول اإلى العالمية وتقديم الأف�شل دائما.  

منالم�شل�شل الكرتوني »يوم ويوم«  �شخ�شية »خير« 
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يمثل  الذي  الفريق  عن  اأمل  حدثتنا  بداية 

 12 نحن  قائلة:  ذكرت  حيث  »اأدفو«،  م�شروع 

للعلوم  الوطنية  الجامعة  من  وطالبة  طالبا 

كلية  تخ�ش�شات  مختلف  من  والتكنولوجيا، 

هو  الخياري  محمد  هم:  والأع�شاء  الهند�شة، 

م�شوؤول  الغيالني  و�شعيد  التنفيذي،  المدير 

الموارد الب�شرية، وعبداهلل الجابري الم�شوؤول 

الت�شويق،  ق�شم  مدير  العوفي  وخالد  المالي، 

»أدفو« مظلة تكنولوجية
 لتسهيل سياحة المغامرات 

�صبابنا  وب�صواعد  الحبيبة،  عماننا  وتقدم  تطور  نحو  الم�صي  اإلى  نتطلع 

التي يعول  النجاح على كافة االأ�صعدة، ومن المجاالت االأ�صا�صية  �صنحقق 

في  يحمل  ي  الذ  ال�صياحي  المجال  هو  البالد  في  االقت�صاد  نجاح  عليها 

اأجرت  لل�صباب حتى يبدعوا ويبرزوا قدراتهم.  الفر�س  الكثير من  اأركانه 

المكافح،  العماني  ال�صباب  من  متكامل  عمل  فريق  مع  الحوار  هذا  التكوين 

خرجت  حيث  ال�صلطنة،  في  وال�صياحة  الحديثة  التكنولوجيا  بين  جمعوا 

الطالبية«،  »اأدفو  �صركة  في  للعمليات  التنفيذي  المدير  مع  االآتي  باللقاء 

اأمل بنت محمد بن �صالح العبادي.. 

حوار: أنوار البلوشية 

في  الإعالمي  الم�شوؤول  المكتومي  ومعاذ 

تقييم  م�شوؤول  الغافري  ومحيا  الت�شويق،  ق�شم 

الفار�شي  الت�شويق، وعبداهلل  الجودة في ق�شم 

م�شوؤول العالقات العامة، ووئام الخايفي مدير 

م�شوؤولة  المحاربي  ومالك  العمليات،  ق�شم 

ومحمود  العمليات،  بق�شم  العمالء  خدمة 

والت�شميم،  البرمجة  ق�شم  مدير  اليعقوبي 

بق�شم  البرمجيات  م�شوؤول  الطرابل�شي  وعمرو 

البرمجة والت�شميم.

لتحقيق  اأدفو  �شركة  ت�شعى  قائلة:  واأ�شافت 

الإلكتروني  تطبيقها  طريق  عن  اأهداف  عدة 

البحث  خدمات  ت�شهيل  على  العمل  خالل  من 

اأن�شطة  وحجز  ال�شياحية،  الرحالت  عن 

ال�شلطنة،  داخل  اأنواعها  بمختلف  المغامرات 

هذا  في  العاملة  ال�شركات  جميع  ب�شم  وذلك 

على  اإيجابًا  ذلك  ينعك�ض  وبالتالي  المجال، 

شـبابــنـا ت
ارا

ك
بت

أ

اأنواع  جميع  وحجز  بتنظيم  ٌيعنى   )AdvO(

منا  اإيمانًا  ال�شلطنة،  في  المغامرات  رحالت 

هذه  لتحقيق  الحكومة  مع  العمل  ب�شرورة 

الم�شتقبل.  في  اأعمال  رائدي  لن�شبح  الروؤية، 

كما اأن الأعداد المتزايدة من ال�شائحين ب�شكل 

الوطني  المركز  اإح�شائيات  ح�شب  �شنوي، 

باأن�شطة  والمهتمين  والمعلومات،  لالإح�شاء 

المغامرات في تزايد مطرد، فهو اأحد اأ�شباب 

اتخاذ قرار اإن�شاء هذا التطبيق.

شفافية وتفاصيل دقيقة
تفا�شيل  عن  بالحديث  العبادية  تطرقت  ثم 

في  قائلة:  ذكرت  حيث  »اأدفو«،  تطبيق  حول 

بداية العام الجامعي الحالي )2019-2020م( 

لل�شركات  عمان  اإنجاز  م�شابقة  اإلى  ان�شممنا 

للعلوم  الوطنية  الجامعة  لنمثل  الطالبية، 

م�شتوى  على  الم�شابقة  هذه  في  والتكنولوجيا 

اأن  قررنا  الأولى  اجتماعاتنا  اأثناء  ال�شلطنة. 

نوا�شل  واإنما  فقط،  الم�شابقة  على  نركز  ل 

�شركة  لتكون  الم�شابقة  بعد  ال�شركة  م�شروع 

المعروفة.  ال�شركات  باقي  مثل  رائدة  حقيقية 

وتم  الأع�شاء،  ِقبل  من  عدة  اأفكار  وُطرحت 

كونه  ال�شياحي  المجال  اختيار  على  التفاق 

واأحد  الحالية  ال�شاحة  في  الأبرز  العامل 

الدخل  م�شادر  لتنويع  الحكومة  اهتمامات 

في البالد. بعد ذلك جاء دور م�شمى ال�شركة 

�شياحة  اإلى  ليرمز  »اأدفو«  ا�شم  اختيار  ليتم 

المغامرات في ال�شلطنة. 

اإلى  التطبيق  ي�شعى  قائلة:  اأمل  واأ�شافت 

واأن�شطة  رحالت  عن  البحث  عمليات  ت�شهيل 

المغامرات في ال�شلطنة، واإيجاد من�شة واحدة 

تجمع كافة ال�شركات تحت �شقف واحد، لتوفير 

الباحثين  المغامرين  على  والجهد  الوقت 

التطبيق  ي�شمن  واأي�شا  الأن�شطة.  هذه  حول 

رحلة  باأي  المتعلقة  المعلومات  في  ال�شفافية 

تقوم بها ال�شركات المنظمة، حيث وجدنا في 

الم�شروع،  بدء  قبل  اأجريناها  التي  الدرا�شة 

الخا�شة  الن�شاطات  في  الم�شاركين  اأن معظم 

يقع  الذي  بالختالف  يفاجاأون  بالمغامرات 

الت�شجيل،  اأثناء  عنها  المعلن  المعلومات  بين 

من  الرحلة،  اأثناء  ي�شهدونه  الذي  والواقع 

وغيرها  الم�شارات،  �شعوبة  مدى  ناحية 

في  المت�شمنة  الواقعية  غير  المعلومات  من 

اإعالنات بع�ض ال�شركات المنظمة. 

كما تقوم �شركة »اأدفو« بالتعاقد مع ال�شركات 
تلك  توافق  بحيث  للرحالت،  المنظمة 

يت�شمن  الذي  المبرم  العقد  على  ال�شركات 

باأي  الخا�شة  ال�شحيحة  بالمعلومات  الإدلء 

اأداء  في  التق�شير  وعدم  الأن�شطة  من  نوع 

المهام والخدمات المتفق عليها اأثناء الرحلة، 

وعلى خالف ذلك لن تدفع �شركة »اأدفو« تكلفة 

قبل  من  �شكوى  اأي  و�شول  حال  في  الرحلة 

الم�شاركين بعد اأن تقوم �شركة »اأدفو« بالتاأكد 

من �شحة ال�شكوى الواردة  في ذلك.

رحالت  التطبيق  يحوي  حديثها:  وتابعت 

مقدمة من ال�شركات المنظمة، بحيث ي�شتطيع 

ال�شياح  عدد  بزيادة  ال�شلطنة  في  ال�شياحة 

خا�ض  وب�شكل  ال�شلطنة،  اإلى  القادمين 

المهتمين بالمغامرات. كما ت�شعى ال�شركة اإلى 

الوجهات  اإحدى  لت�شبح  ال�شلطنة  مكانة  رفع 

ِلما  المغامرات  ب�شياحة  المخت�شة  العالمية 

تتمتع به من ُمقّومات توؤهلها في هذا المجال. 

كما نطمح اإلى اأن نحقق هدفنا باأن تكون اأدفو 

ال�شلطنة  داخل  المجال  هذا  في  رائدة  �شركة 

ون�شتطيع  والعالمي،  الإقليمي  الم�شتوى  وعلى 

عمل  فر�ض  اإيجاد  الم�شروع  هذا  خالل  من 

لل�شباب.

سياحة المغامرات 
اختيار  حول  تفا�شيل  حديثها  في  اأمل  اأ�شارت 

وقالت:  الم�شروع،  فكرة  وبداية  ال�شركة،  ا�شم 

 Adventure( لجملة  اخت�شارا  »اأدفو« 

Oman( وتعني مغامرات عمان، ليرمز ب�شكل 
مبا�شر اإلى اأن�شطة المغامرات، حيث إننا قمنا 

الذي  النهائي  القرار  بعد  ال�شم  هذا  باختيار 

اتخذناه لندخل في مجال �شياحة المغامرات، 

وتاأ�شي�ض �شركة خا�شة للعمل في هذا المجال.

في  والخو�ض  ال�شركة  اإن�شاء  فكرة  جاءت 

الروؤية  مع  تما�شيًا  المغامرات  �شياحة  مجال 

الحكومة  توليها  التي  2040م  الم�شتقبلية 

م�شادر  لتنويع  خا�شًا  اهتماما  الر�شيدة 

والقطاع  النفط،  على  العتماد  وعدم  الدخل، 

البرنامج  هذا  مرتكزات  اأهم  من  ال�شياحي 

الوطني، حيث قمنا بت�شميم تطبيق اإلكتروني 

العمل على تسهيل 
خدمات البحث عن 

الرحالت السياحية، وحجز 
المغامرات أنشطة 

"أدفو" اختصارا لجملة 
 )Adventure Oman(

وتعني مغامرات عمان
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وال�شركة  المنا�شبة،  الرحلة  اختيار  المغامر 

بكل  الخا�شة  الأ�شعار  مع  اإليها  �شين�شم  التي 

كل  ال�شركات  بين  الأ�شعار  وتختلف  رحلة، 

ال�شركة  توفرها  التي  الخدمات  ح�شب م�شتوى 

المنظمة ونوع الرحلة. بعد النتهاء من اختيار 

فريق  يقوم  اإلكترونيًا،  التكلفة  ودفع  الرحلة 

العمليات ب�شركة »اأدفو« بتجميع المعلومات اأوًل 

باأول واإر�شالها لل�شركات المنظمة، وبذلك تتم 

عملية ت�شجيل الرحلة لهذا الم�شارك وذلك في 

غ�شون دقائق معدودة. 

رحالت  تنظيم  خا�شية  التطبيق  يوفر  كما 

ترتيب  فرد  اأي  ي�شتطيع  حيث  مخ�ش�شة، 

في  خا�شة  برحلة  لي�شتمتع  به  خا�ض  جدول 

الوقت الذي ينا�شبه، والأ�شخا�ض الذين يرغب 

في ا�شطحابهم معه والمكان الذي يود الذهاب 

المنظمة  ال�شركات  له  تظهر  بعدها  اإليه. 

الأ�شعار  مع  اختاره  الذي  بالن�شاط  تقوم  التي 

والخدمات التي توفرها كل �شركة، لكي يختار 

اأي ال�شركات تنا�شبه من كافة النواحي، ويقوم 

بالدفع اللكتروني وبذلك يكون قد حجز رحلته 

بكل ي�شر و�شهولة.

خدمات وأفكار تطويرية
التطبيق،  تطوير  اإمكانية  حول  وب�شوؤالنا 

اأجابت اأمل قائلة: منذ بداية تاأ�شي�ض ال�شركة 

خالل  التطبيق  وتحديث  تطوير  على  عزمنا 

وبع�ض هذه  م�شتقبلية،  ال�شنوات كخطة  قادم 

الخطط مايلي: التو�شع اإقليميا لن�شر خدمات 

التطبيق، واإ�شافة خدمات جديدة في التطبيق 

وكذلك  بتفا�شيلها،  عمان  خريطة  كاإ�شافة 

المغامرات  اأماكن  في  الخدمية  المواقع 

ودورات  التجارية  والمحالت  كالمطاعم 

المياه. وتتطلع ال�شركة اإلى اأن ت�شيف محالت 

التطبيق  في  بالرحالت  الخا�شة  الأدوات  بيع 

من  المغامرون  يحتاجه  ما  اقتناء  لت�شهيل 

فتح  على  ال�شركة  و�شتعمل  م�شتلزمات، 

م�شاحة في التطبيق لالإعالنات للراغبين في 

واإ�شافة  وخدماتهم،  منتجاتهم  عن  الإعالن 

الفنادق  مثل  المتنوعة،  للنزل  حجوزات 

من  المغامر  ليتمكن  وغيرها،  وال�شاليهات 

المطلوبة.  الخدمات  بكل  للرحلة  ر�شم جدول 

والم�شتلزمات  الأدوات  تاأجير  اإمكانية  واإتاحة 

التطبيق،  الخا�شة بالرحالت وعر�شها داخل 

اأو  »اأدفو«  �شركة  قبل  من  الأدوات  بتوفير 

واإ�شافة  الأخرى.  ال�شركات  مع  التن�شيق 

)العربات(  المتنقلة  البيوت  تاأجير  خدمة 

الخدمة،  هذه  توفر  التي  ال�شركات  بت�شمين 

الأخرى  لالأن�شطة  �شاماًل   التطبيق  �شيكون 

البحرية  والرحالت  الهوائية  الدراجات  مثل 

اإمكانية  واأي�شا  وغيرها.  والطويلة  الق�شيرة 

اأن ت�شبح »اأدفو« �شركة �شياحية عامة، وذلك 

بالقيام على تنظيم الرحالت، مثل ال�شركات 

ا�شتمرارية  على  عالوة  الحالية،  ال�شياحية 

التطبيق  طريق  عن  الحجز  خدمة  توفر 

مقر  لل�شركة  و�شي�شبح  الأخرى،  لل�شركات 

خا�ض لإدارة كافة العمليات والخدمات.

روح العمل والتفاني
واأ�شافت العبادية قائلة: يتميز التطبيق بتوفير 

حيث  المخ�ش�شة،  الرحالت  حجز  خدمة 

ي�شتطيع اأي فرد اأن يختار اليوم الذي ينا�شبه، 

اإليه،  الذهاب  المراد  والمكان  الرحلة  ونوع 

با�شطحابهم  يرغب  الذين  الأ�شخا�ض  وعدد 

وبرمجة  ت�شميم  في  العمل  بداية  مع  معه. 

عدة  واجهنا   ،)AdvO(اللكتروني التطبيق 

دخول  تاأخر  اأبرزها،  وتحديات  �شعوبات 

اللكترونية  التطبيقات  بت�شميم  مخت�ض 

في  الجتماعات  اإقامة  و�شعوبة  ال�شركة،  في 

الأع�شاء،  ظروف  ب�شبب  المنا�شبة  الأوقات 

الكلية،  في  لل�شركة  خا�شة  قاعة  توفر  وعدم 

وتوقف العمل في ما يخ�ض اأعمال ال�شركة في 

بع�ض الأيام وخ�شو�شًا في فترات المتحانات، 

التطبيق الشفافية  يضمن 
في المعلومات المتعلقة 

بأي رحلة تقوم بها 
المنظمة الشركات 

شـبابــنـا ت
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�شببا  ربما كان  المال  راأ�ض  توفر  اأي�شا عدم  و 

النظامين  كال  في  التطبيق  تنفيذ  عدم  في 

)الأندرويد والآي اأو اإ�ض( واقت�شاره على نظام 

واحد )ios( وبالتالي تاأخر كثير من الراغبين 

في دخول التطبيق.

ب�شكل  الم�شروع  تبني  يتم  لم  اللحظة  لهذه 

ر�شمي من اأي جهة، ولكن نال الم�شروع اإعجاب 

اأثناء الزيارات  ال�شياحة  الم�شوؤولين في وزارة 

التي قمنا بها، وكذلك ال�شركات ال�شياحية التي 

التقينا بها وب�شكل خا�ض �شركة عمران للتنمية 

الم�شاريع  من  بالعديد  تقوم  التي  ال�شياحية، 

ال�شياحية خ�شو�شًا الم�شاريع المتعلقة بمجال 

م�شاريعها  اأبرز  ومن  المغامرات،  اأن�شطة 

الحالية تهيئة الم�شارات الجبلية في محافظة 

ال�شياحية  ال�شركات  جميع  اأن  كما  م�شندم. 

بال�شتفادة  اهتماما �شديدًا  اأبدوا  والمغامرين 

من خدمات التطبيق من اأول لقاء معهم.

كل م�شروع اأو فكرة اأو عمل يحتاج اإلى الدعم 

والت�شجيع وهذا ياأتي من داخل اأع�شاء ال�شركة 

بت�شجيعهم لبع�شهم البع�ض، كما يحدث داخل 

اأدفو، وكذلك الت�شجيع الخارجي  اأروقة �شركة 

لدى  المعنوية  الروح  رفع  في  ي�شهم  الذي 

المثمر،  الجاد  والعمل  لال�شتمرار  الأع�شاء 

والمجتمع،  الأهل  قبل  من  دائمًا  ياأتي  وهذا 

وي�شمل البيئة المحيطة والبيئة التعليمية. كما 

مظلة  تحت  ال�شركة  اإدراج  على  الموافقة  اأن 

اإنجاز عمان يعد حافزا وم�شجعا لنا في طريق 

تحقيق الهدف المن�شود.

مغامرات بال حدود
قامت  التي  والفعاليات  الم�شاركات  وعن 

قامت  قائلة:  اأمل  ذكرت  »اأدفو«  �شركة  بها 

�شوق  في  ترويجي  معر�ض  بعمل  »اأدفو«  �شركة 

في  وم�شاركتها  بالتطبيق،  للتعريف  مطرح 

عمان  مركز  في  المقام  عمان  اإنجاز  معر�ض 

اأيام،  ثالثة  مدار  على  والموؤتمرات  للمعار�ض 

للمرحلة  ال�شركة  وتاأهل  بالنجاح  تكلل  والذي 

الثانية من الم�شابقة. كما كان مخططًا لإقامة 

اإلغاوؤها  تم  ولكن  وم�شاركات  معار�ض  عدة 

الحداد  ب�شبب  المنظمة  الموؤ�ش�شات  قبل  من 

الم�شتجد في  الر�شمي وب�شبب فيرو�ض كورونا 

الأو�شاع  تتح�شن  اأن  اأمل  على  الراهن  الوقت 

والمنا�شط  الفعاليات  في  الم�شاركة  ون�شتطيع 

ب�شكل عام.

المن�شة  تكون  اأن  اإلى  »اأدفو«  �شركة  تطمح 

ال�شياحية  الرحالت  حجز  مجال  في  الرائدة 

على  خا�ض  ب�شكل  والمغامرات  عام،  ب�شكل 

كما  والعالمي.  والإقليمي  المحلي  الم�شتويين 

في  ت�شهم  وا�شعة  �شركة  اأدفو  تكون  اأن  نطمح 

متنوعة  عمل  فر�ض  وتوفر  المحلي،  الناتج 

لل�شباب لت�شبح من الداعمين بم�شيرة النه�شة 

في ال�شلطنة.

وفي الختام. .. 
الذين  الأعمال  رواد  من  ن�شبح  اأن  تمنياتنا 

ليكونوا  تن�شئتهم  الى  المعنية  الجهات  ت�شعى 

ال�شاعد  ال�شباب  من  راجين  الم�شتقبل،  رواد 

واإ�شتغالل  الأعمال  ريادة  في  يدخلوا  اأن 

لت�شجيع  المعنية  الجهات  تهيئها  التي  الفر�ض 

الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة.

قيام  في  �شاهم  من  لكل  ال�شكر  تقديم  نود 

والجامعة  ال�شركة،  موؤ�ش�شي  »اأدفو« من  �شركة 

وكذلك  والتكنولوجيا،  للعلوم  الوطنية 

بداية  منذ  لزمونا  الذين  الكرام  المتطوعين 

كما  ون�شائحهم.  بخبراتهم  ال�شركة  تاأ�شي�ض 

وزارة  في  للم�شوؤولين  الجزيل  �شكرنا  نوجه 

ال�شياحية  للتنمية  عمران  و�شركة  ال�شياحة، 

اعطائنا  في  وتفانيهم  �شدورهم  �شعة  على 

اأنتم  ن�شكركم  اأننا  كما  الالزمة.  المعلومات 

الإعالمية  تغطيتكم  على  التكوين  مجلة  في 

لم�شروع �شركة »اأدفو« الذي له الأثر الكبير في 

اإبراز ال�شركة في ال�شوق المحلي.

أقمنا معرضًا
 ترويجيًا في سوق

 مطرح للتعريف بالتطبيق
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GIF ملفات
)ملفات  المتحركة  الر�شومات  اإر�شال  ويعد 

عبارة  وهي  الممتعة،  الوظائف  اإحدى   )GIF
مدتها  �شامتة  ق�شيرة  فيديو  مقاطع  عن 

المحادثات  بع�ض  اإثراء  اإلى  تهدف  ثوان  ب�شع 

الن�شية ب�شيء من المتعة لك�شر الملل.

جميع  عبر   GIF ملفات  اإر�شال  الآن  ويمكن 

اأي�شا  ويمكن  الفوري،  الترا�شل  خدمات 

بح�شب  تتوفر  والتي  الإنترنت،  عبر  اإن�شاوؤها 

فمع  القائمة،  في  الفوري  الترا�شل  تطبيق 

مثال  ما�شنجر  وفي�شبوك  اآب«  »وات�ض  تطبيق 

التعبيرية،  الرموز  تتوفر ك�شريط منف�شل في 

وظيفة  و�شيجنال  تليجرام  تطبيق  يوفر  بينما 

ال�شور  من  كبير  بعدد   GIF ملفات  بحث 

الفردية اأو ما ي�شمى بالمل�شقات.

وو�شح هانز بيتر �شولر من مجلة التكنولوجيا 

يتفوق على  تليجرام  تطبيق  اأن  الألمانية   »c’t«
ويرى  الت�شلية.  جانب  في  الأخرى  التطبيقات 

الأمان؛  جانب  في  مبالغة  هناك  اأن  �شولر 

النهاية،  اإلى  النهاية  من  الت�شفير  فتقنية 

المتوفرة ب�شكل افترا�شي في تطبيق وات�ض اآب، 

يمكن تحديدها مع تطبيق تليجرام، من خالل 

النتقال اإلى »محادثة �شرية جديدة« تحت بند 

»ر�شالة جديدة«.

الر�شائل  اأن  الت�شفير  من  النوع  هذا  وي�شمن 

في  الم�شاركين  بوا�شطة  اإل  قراءتها  يمكن  ل 

عن  �شيئا  يو�شح  ل  فاإنه  ذلك  ومع  الدرد�شة. 

اأمان البيانات الأخرى.

تقييد الوصول
تقريبا  الفوري  الترا�شل  تطبيقات  جميع  ومع 

يمكن تقييد الو�شول اإلى دليل العناوين والموقع 

والذاكرة في اإعدادات التطبيق للهاتف الذكي 

�شمن »الأذونات«.

حماية  مركز  من  مورمان،  هاوك  وو�شح 

و�شتفاليا  الراين  �شمال  بولية  الم�شتهلك 

الألمانية، اأن الم�شتخدم هو من عليه الختيار 

اأن  يجب  ولكن  البيانات،  واأمان  الراحة  بين 

على  يكون  لن  التاأثر  اأن  اعتباره  في  ي�شع 

فح�شب؛  به  الخا�شة  الخ�شو�شية  ت�شورات 

عبر  بالهاتف  العناوين  دليل  اإلى  فالو�شول 

تطبيقات الترا�شل الفوري يت�شمن الك�شف عن 

بيانات الأ�شخا�ض الآخرين اأي�شا.

الخدمات  مقدمو  يتلقى  الطريقة  وبهذه 

ال�شخ�شية،  البيانات  من  كبيرة  مجموعة 

والأرقام  الأ�شماء  على  ذلك  يقت�شر  ل  وغالبا 

الهاتفية، ولكن ت�شمل اأي�شا العناوين اأو تواريخ 

الميالد.

واأ�شبحت تطبيقات الترا�شل الفوري، التي تتمتع 

بمعالجة حذرة لبيانات الم�شتخدم مثل ثريما اأو 

�شيجنال �شائعة ب�شكل متزايد، ويمكن ا�شتخدام 

حتى  ول  بيانات،  اأي  تقديم  دون  ثريما  تطبيق 

بالو�شول  �شيجنال  تطبيق  ويقوم  الهاتف،  رقم 

اإلى دليل الهاتف كمعيار قيا�شي، ومع ذلك يعتبر 

التطبيق �شفافا فيما يخ�ض اأمن البيانات.

مزايا عملية
ر�شالة  اإر�شال  اإمكانية  العملية  المزايا  ومن 

بتاريخ وتوقيت محددين، ومع تطبيق تليجرام 

اأطول،  لفترة  الإر�شال  زر  على  ال�شغط  يكفي 

 ،»Schedule message« الخيار  يظهر  ثم 

الحذف  وظيفة  على  اأي�شا  التطبيق  ويحتوي 

في  ال�شبط  اإجراء  يمكن  حيث  التلقائي؛ 

بعد فترة  الر�شالة  لتختفي  ال�شرية«  »الدرد�شة 

زمنية معينة من قراءتها.

من  م�شابهة  وظيفة  �شيجنال  تطبيق  ويوفر 

»Disappearing Messages«، وي�شمح  خالل 

ومقاطع  �شور  باإر�شال  اأي�شا  الترا�شل  تطبيق 

ل  فهي  م�شاهدتها؛  بعد  نف�شها  تدمر  فيديو 

حذفها  يتم  بل  فح�شب،  الدرد�شة  من  تختفي 

اأي�شا من ذاكرة جهاز الم�شتلم.

للتحايل  لل�شا�شة  لقطة  الم�شتخدم  اأخذ  ولمنع 

�شيجنال  تطبيق  يقدم  الذاتي  الحذف  على 

وظيفة حظر لقطات ال�شا�شة، لكنه في الوقت 

عبر  الت�شوير  من  الحماية  على  يقدر  ل  ذاته 

كاميرا اأخرى.

المصدر: د ب أ

تطبيقات التراسل الفوري. . 
بين التسلية وأمان البيانات

تقدم تطبيقات الترا�صل الفوري العديد من الوظائف الجديرة باالهتمام 

الن�صية وال�صوتية وال�صور؛ فبع�س هذه الوظائف  الر�صائل  اإر�صال  بجانب 

ويوفر  حقيقية  اإ�صافية  قيمة  يعد  وبع�صها  والمتعة  الت�صلية  اإلى  تهدف 

المزيد من اأمان البيانات.
VPN عن طريق برنامج،  اإن�شاء ات�شال  ويتم 

الحوا�شيب  على  الخدمة  هذه  تقت�شر  ول 

تعمل  ولكنها  توب،  الالب  اأجهزة  اأو  المكتبية 

اأي�شا مع الهواتف الذكية والحوا�شيب اللوحية.

الأطراف  اأن  في   VPN نفق  ميزة  وتتمثل 

الخارجي،  الجدار  �شوى  منها  ترى  ل  الأخرى 

ول يمكنهم الو�شول اإلى المدخل اأو المخرج اأو 

غالبا  ولذلك  النفق،  عبر  تمر  التي  البيانات، 

الخا�شة  الفترا�شية  ال�شبكة  ا�شتعمال  يتم  ما 

�شيرفر  على  المخزنة  البيانات  اإلى  للو�شول 

التنقل،  اأثناء  اأو  المنزل  من  انطالقا  العمل 

اأمانا على  اأكثر  وغالبا ما تكون هذه ال�شبكات 

ال�شعيد المهني والخا�ض.

الحظر الجغرافي 
الأخرى  ال�شتخدام  حالت  �شمن  ومن 

اأو  الويب  مواقع  بحظر  ال�شركات  تقوم  عندما 

با�شم  يعرف  ما  اأو  معينة،  لبلدان  المحتويات 

عن  ذلك  اإعداد  ويتم  الجغرافي،  الحظر 

الخا�ض   IP الإنترنت  بروتوكول  عنوان  طريق 

باإخفاء  الم�شتخدم  قام  فاإذا  بالم�شتخدم، 

الخا�ض  وموقعه  الإنترنت  بروتوكول  عنوان 

 VPN عن طريق ال�شبكة الفترا�شية الخا�شة

ف�شوف يتمكن من تخطي الحظر الجغرافي.

وو�شح رونالد اإيكنبرج، من مجلة التكنولوجيا 

الأولى  ال�شتعمال  حالة  اأن  الألمانية،   »c’t«
اأن  في  تتمثل  الخا�شة  الفترا�شية  لل�شبكات 

حاليا  للموظفين  تتيح  ال�شركات  من  الكثير 

تعرف على الشبكة
VPN االفتراضية الخاصة 

الخا�صة  االفترا�صية  ال�صبكات  خدمات  تروج 

مواقع  ت�صفح  اإمكانية  خالل  من  لنف�صها   )VPN(

ويمكن  الهوية.  اإخفاء  مع  و�صرعة  باأمان  الويب 

عند  يكون  نفقًا  باعتبارها   VPN ات�صاالت  ت�صور 

مدخله الجهاز الطرفي للم�صتخدم وعند المخرج 

تكون �صبكة االإنترنت الخا�صة بال�صركة المقدمة 

الخا�صة. ال�صبكة االفترا�صية  لخدمة 

يمكنهم  وبالتالي  المنزل،  من  العمل  اإمكانية 

ت�شجيل الدخول في �شبكة العمل بموقع ال�شركة 

من المنزل اأو اأي مكان اآخر عن طريق ات�شال 

البيانات  توافر  يقت�شر  ل  وبالتالي   ،VPN
ولكن  فقط،  العمل  مكتب  على  والتطبيقات 

يمكن الو�شول اإليه من اأي مكان في العالم، مع 

تاأمين البيانات �شد المتطفلين.

ويمكن ا�شتعمال ال�شبكات الفترا�شية الخا�شة 

النفق  يقوم  الخا�شة؛ حيث  ال�شتخدامات  في 

خالل  من  وذلك  الآخرين،  تل�ش�ض  بتجنب 

الخا�ض  الإنترنت  بروتوكول  عنوان  اإخفاء 

بالم�شتخدم اأثناء ت�شفح الويب، وتظهر اأهمية 

الحظر  تخطي  في  الرغبة  عند  الميزة  هذه 

الجغرافي.

 VPN خدمات  مقدمي  من  العديد  وهناك 

بينهم  الأ�شا�شية  الخدمات  وتتطابق  حاليا، 

للم�شتخدم  يمكن  حيث  الأحيان؛  اأغلب  في 

في  �شيرفر  اختيار   VPN برنامج  طريق  عن 

بلد اآخر يتم من خالله توجيه حركة البيانات 

الخا�شة به، وتظهر الختالفات بين ال�شركات 

اأو  البلدان  باختيار  يتعلق  فيما  خا�شة  ب�شفة 

عدد ال�شيرفرات المتاحة اأو �شرعة الت�شال.

�شرعة  من  تحد  اأن   VPN لت�شالت  ويمكن 

نوع  ح�شب  البيانات،  بث  اأو  الويب  ت�شفح 

الم�شافة  وكذلك  تحميله  ودرجة  ال�شيرفر 

على  يتعين  ولذلك  والبرنامج،  ال�شيرفر  بين 

في  الرغبة  عند  ذلك  مراعاة  الم�شتخدم 

لتدفق  الخا�شة  الفترا�شية  ال�شبكة  ا�شتعمال 

بدقة  الأفالم  بث  يعمل  ل  حيث  البيانات؛ 

الو�شوح HD لدى بع�ض الخدمات ولي�ض عبر 

كل الت�شالت.

عوامل مهمة
مراعاتها  يجب  مهمة  عوامل  اأربعة  وهناك 

 ،VPN لخدمة  المقدمة  ال�شركة  اختيار  عند 

األ وهي: عدد اأجهزة ال�شيرفر والبلد والتكلفة 

ال�شبكة  �شبكات  اأن  المفتر�ض  ومن  والثقة، 

الفترا�شية الخا�شة تجعل ات�شالت الإنترنت 

اأكثر اأمانا؛ حيث يجب حماية هذه الت�شالت 

اإمكانية  تاأمين  مع  المتطفلين،  تل�ش�ض  من 

الو�شول اإلى البيانات المتدفقة في النفق.

وو�شح كيفين فيتك، من معهد اأمان الإنترنت 

يمكن  اأنه  الألمانية،  جيل�شنكير�شن  بمدينة 

مراقبة   VPN لخدمات  المقدمة  لل�شركات 

ب�شاأن  �شجل  ملفات  واإن�شاء  البيانات  حركة 

التحكم  الم�شتحيل  يكون من  وقد  الت�شالت، 

ويجب  للخدمة،  المقدمة  ال�شركات  في  بدقة 

 ،VPN �شركات  عن  البتعاد  الأحوال  كل  في 

التي توفر ات�شالت مجانية م�شكوك فيها.

عقودا  تقريبا  ال�شركات  كل  توفر  ما  وعادة 

ن�شبيا من  اأرخ�ض  تكون  والتي  المدة،  محددة 

توفر  كما  فردي،  ب�شكل  المحجوزة  ال�شهور 

بع�ض ال�شركات خ�شما على خدماتها من وقت 

الموثوقة  ال�شركات  على  وللتعرف  اآخر،  اإلى 

يتعين على الم�شتخدم متابعة نتائج اختبارات 

المجالت والمواقع التقنية الم�شهورة.

المصدر: د ب أ



العدد )54(
هـ

 ١4
4١

ة 
عد

لق
و ا

/ ذ
 2

02
و  0

لي
يو

7677

هـ
 ١٤

٤١
ة 

عد
لق

و ا
/ ذ

 2
02

و  0
لي

يو

دايملر  �شركة  رئي�ض  كيلنيو�ض،  اأول  يرى 

الدفع  اأنظمة  على  القت�شار  اأن  الألمانية، 

اأن  اأجل  فمن  كافيا؛  يعد  لم  للبيئة  ال�شديقة 

تملك ال�شيارة وال�شركة المنتجة لها م�شتقبلها 

لبد من تقليل ا�شتخدام المواد والطاقة واإعادة 

ا�شتخدام الأجزاء والعتماد على المواد الخام 

الوحيدة  الطريقة  هي  وهذه  تدويرها.  المعاد 

ل�شمان ا�شتدامة المنتج باأكمله وعملية اإنتاجه، 

والحد من انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون.

وهذا يفر�ض على جميع نطاقات ال�شركة اإعادة 

جديدة.  اآفاق  فتح  ذاته  الوقت  وفي  التفكير 

ق�شم  رئي�ض  كول،  �شتيفن  اأ�شار  جانبه  ومن 

الت�شميم المتقدم لدى �شركة مر�شيد�ض، اإلى 

اأن العتماد على المواد الم�شتدامة اأ�شبح في 

تزايد م�شتمر.

مر�شيد�ض  �شيارة  ذلك  على  الأمثلة  ومن 

و�شيلة  بمثابة  تعد  التي  الختبارية،   AVTR
من  العديد  مع  الطبيعة  على  للحفاظ  للدعاية 

الحليات الم�شنوعة من الراتان.

أوراق األناناس
في  بديلة  مواد  عن  اأي�شا  �شكودا  اأعلنت  وقد 

تمتاز  التي  الختبارية،   Vision IN �شيارتها 

�شنع  وتم  وال�شقف.  بالأر�شية  نباتية  بك�شوة 

وحدات الكون�شول واأغطية المقاعد من الجلد، 

ال�شنديان  بم�شتخل�شات  معالجته  تمت  الذي 

اأن  اأو الراوند بدل من المواد الكيميائية. كما 

دوا�شات الأقدام م�شنوعة من اأوراق الأنانا�ض.

وتتبنى �شركة بي اإم دبليو فكرة اإعادة التدوير 

المواد المستدامة 
تغزو عالم السيارات

عالم  تدويرها  المعاد  والمواد  الم�صتدامة  المواد  تغزو 

ومواردها  البيئة  على  الحفاظ  اأجل  من  حاليا  ال�صيارات 

مثل البلوط والراتان واأوراق االأنانا�س واألياف طبيعية من 

االأوكالبتو�س. نبات 

التي  الم�شتدامة،  المواد  عن  كثيرا  وتتحدث 

فبعد  الفاخرة،  طرزها  اإلى  طريقها  وجدت 

بتجهيزات  بالفعل   i8و  i3 الطرازين  تجهيز 

ب�شكل  م�شتدامة  مواد  من  م�شنوعة  داخلية 

حيث  i3؛  �شيارتها  على  الدور  جاء  خا�ض، 

 i3 في  الحقائب  وحامل  الطاولة  ت�شنيع  تم 

Urban Suite من البلوط المعالج بالزيت.
التلوث تماما بف�شل  اأن الجلود خالية من  كما 

دباغة الزيتون، في حين ياأتي الن�شيج م�شنوعا 

من مواد PET معاد تدويرها.

اأيقونتها  بتجهيز  روفر  لندر  �شركة  وقامت 

مقاعد م�شنوعة  بك�شوة   Evoque روفر  رينج 

من األياف نبات الأوكالبتو�ض.

المصدر: د ب أ

بيلد«  �شولد، من مجلة »كمبيوتر  راينر  وو�شح 

ا�شبراي  عبوات  ا�شتعمال  يمكن  اأنه  الألمانية، 

الهواء الم�شغوط لإزالة الغبار والأتربة من بين 

عدم  هنا  الأف�شل  ومن  المفاتيح،  لوحة  اأزرار 

الكهربائية؛  المكن�شة  ا�شتعمال  اإلى  اللجوء 

في  تت�شبب  وقد  للغاية  قوية  تكون  لأنها  نظرا 

توؤدي  قد  اأو  تركيبها  موا�شع  من  الأزرار  فك 

اإلى حدوث �شرر بالملم�شات.

معجون البالستيسين
ويمكن لقطعة القما�ض المبللة اأن تزيل الأتربة 

اإمكانية  اإلى  بالإ�شافة  الب�شيطة،  والت�شاخات 

الخا�ض،  البال�شتي�شين  معجون  ا�شتعمال 

لتنظيف  المتخ�ش�شة،  المتاجر  في  والمتوفر 

ال�شغط  خالل  من  وتعقيمها  المفاتيح  لوحة 

مجلة  من  كولمان،  اأولريكه  اأن  غير  عليها، 

اأن  اأو�شحت  المتخ�ش�شة،   »c’t« الكمبيوتر 

حدودها  اإلى  ت�شل  ما  �شرعان  الو�شائل  هذه 

الق�شوى مع لوحات المفاتيح المت�شخة ب�شدة.

»�شيب«  مجلة  من  هينت�شيل،  اأندريا�ض  واأ�شار 

اأزرار  اأنه يمكن للم�شتخدم فك  اإلى  الألمانية، 

في  وتنظيفها  الميكانيكية  المفاتيح  لوحات 

ومن  الأطباق،  غ�شالة  في  المائدة  اأدوات  �شلة 

قطعة  بوا�شطة  ال�شلة  غلق  يتم  اأن  الأف�شل 

في  الأزرار  تتطاير  ل  حتى  م�شبك،  اأو  قما�ض 

الغ�شالة اأثناء دورة ال�شطف.

معظم  »تحتوي  قائال:  هينت�شيل  واأ�شاف 

على  مركبة  اإلكترونيات  على  المفاتيح  لوحات 

فك  من  الم�شتخدم  تمكن  واإذا  رقيقة«.  لوحة 

لوحة  ج�شم  غ�شل  فيمكن  فاإنه  اللوحة،  هذه 

وبدل  الأطباق،  غ�شالة  في  بالكامل  المفاتيح 

دورة  ا�شتعمال  اإلى  اللجوء  يمكن  ذلك  من 

الغ�شالة الأوتوماتيكية بدون ع�شر والم�شبوطة 

على درجة حرارة 30 مئوية، مع عدم ا�شتعمال 

لوحة  اأزرار  و�شع  يتم  حيث  ملونة؛  مالب�ض 

المفاتيح في كي�ض الغ�شل.

على  الأزرار  فرد  يتم  الغ�شل  عملية  وبعد 

منا�شف المطبخ الورقية لكي تمت�ض الرطوبة، 

للوحة  �شورة  التقاط  المهمة  الأمور  ومن 

ي�شهل  حتى  منها،  الأزرار  فك  قبل  المفاتيح 

المكان  في  النظيفة  الأزرار  تركيب  اإعادة 

ال�شحيح مرة اأخرى.

بتنظيف  الخا�شة  القما�ض  قطع  اأ�شبحت  وقد 

الخا�شة،  المنظفات  مثل  مكلفة  ال�شا�شات 

في  عنها  التخلي  يمكن  اأنه  من  الرغم  على 

العادية  القما�ض  قطع  تكفي  حيث  الأمر؛  واقع 

والغبار  الأتربة  لإزالة  الوبر  من  الخالية 

وب�شمات الأ�شابع من اأ�شطح ال�شا�شات.

ال للمناشف الورقية
المنا�شف  ا�شتعمال  بعدم  كولمان  وتن�شح 

الأحيان  اأغلب  لأنها تحتوي في  الورقية؛ نظرا 

على خ�شب، الذي قد يت�شبب في ظهور خدو�ض 

بال�شا�شات. واأ�شاف هينت�شيل اأنه ل يجوز باأي 

قطعة  اأو  اإ�شفنجة  ا�شتعمال  الأحوال  من  حال 

قما�ض ذات �شطح خ�شن.

وتو�شي كولمان با�شتعمال ماء دافئ مع القليل 

من �شائل الغ�شل، وبعد ذلك يجب غمر قطعة 

قما�ض التنظيف به وع�شرها جيدا بعد ذلك، 

بين  بلل  موا�شع  هناك  تكون  اأن  يجوز  ول 

الحافة وال�شا�شة، ويجب تمرير قطعة القما�ض 

بحذر على ال�شا�شة دون ال�شغط عليها ب�شدة، 

وبعد ذلك يتم �شطف قطعة القما�ض بماء نقي 

ثم ع�شرها جيدا، وتمريرها على ال�شا�شة مرة 

اأخرى.

ال للكحول
ومن الأمور المهمة اأن يتم التمرير من الخارج 

للداخل، واإل ف�شوف تتجمع الأتربة تحت حافة 

التي  المنظفات،  ا�شتعمال  يجوز  ول  ال�شا�شة، 

ال�شا�شات؛  تنظيف  عند  كحول  على  تحتوي 

نظرا لأن الكحول ي�شر بالأ�شطح البال�شتيكية، 

كما �شدد �شولد على عدم ا�شتعمال الكيمياويات 

الآكالة عند تنظيف ال�شا�شات؛ نظرا لأنها قد 

اأغلب  في  الحماية  رقاقات  تلف  في  تت�شبب 

الأحيان.

توب  الالب  �شا�شة  تنظيف  في  الرغبة  وعند 

يمكن  فاإنه  التنقل،  اأثناء  الذكي  الهاتف  اأو 

كحول  دون  الرطبة  القما�ض  قطع  ا�شتعمال 

حمل  يتم  ما  وغالبا  للنظارات،  والمخ�ش�شة 

اأجهزة الالب توب والهواتف الذكية في جيوب 

الغبار  ي�شتقر  ولذلك  البنطال،  اأو  الحقائب 

والأتربة في منافذ التو�شيل ب�شهولة، والتي قد 

يتم توغلها لداخل الجهاز مع كل مرة يتم فيها 

تركيب الكابل ل�شحن الجهاز الجوال.

 تنظيف لوحة  
المفاتيح والشاشات

قيام  عدم  ب�صبب  المفاتيح  لوحات  تت�صخ  ما  عادة 

الم�صتخدم بغ�صل يديه قبل العمل على الحا�صوب اأو تناول 

اأزرار  بين  الطعام  فتات  يظهر  حيث  العمل؛  اأثناء  الطعام 

الم�صتخدم تنظيف لوحة  المفاتيح. لذا يجب على  لوحة 

منتظمة. ب�صفة  المفاتيح 
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]انا فخوٌر بَك يا ُبني[
منُذ  اجتاحتِني  الِتي  الرغّبات  اأطهُر  هَذه 

ال�شَغر واأجمُل الأبجدّيات التي قد اأ�شمعَها 

في حياِتي يكِفي فقط ان تخرج من فم اأبي.

م�شامِعي  اأطرب  كثيرًا حتى  و�شعيُت  َعملُت 

بروؤية  نظري  لأمِتع  الَثالث،  الكلَمات  بهذِه 

بريق عينّي والِدي وهو ينطق بَها، نَعم.. ُهو 

 ، لُكل كلمٍة وقعَها  ولِكن  ِبي -ربما-  يفتِخُر 

اأن  ُتريد  ]ماَذا  اأي�شًا:  �شوؤاله  انتِظر    كنُت 

بي�شاء  ُكرة  طلب  في  لأ�شارع  هديَك؟[ 
َ
اأ

ُت�شبه الكرة الِتي ا�شتراها جارنَا لأبنائه.

بِجد،  ذاكرُت  الدرا�شّية  ال�شنوات  ِطوال 

الِتي  المعلوَمات  ِهي  والأكثُر  كثيرًا  حِفظُت 

باِكرًا  اأنه�ُض  اأتذكرَها،  ولزلُت  قراأتها 

اأحَظى  حتى  للمذاكرة  ة  فر�شَ ُكل  ُم�شتغاًل 

انتظُر  ثم  المدر�شة  في  تناف�شّية  بعالمة 

النتيجة في نهاَية العام ِب�شوق. 

الدَرا�شي  تقريري  فيها  اأ�شتلم  �شنة  ُكل  في 

هذِه  بَها  ]�شينطُق  اأمٌل:  داِخلي  وِفي  اأفرح 

ينظُر  والِدي  كان  مرٍة  ُكل  وِفي  الِمرة[ 

كان  ما  باإكمال  يعود  ثم  بهدوء  للتقرير 

دون  بّته..  كلَمًة  منه  اأ�شمع  اأن  دون  يفعُل 

كثيرة  اأ�شياٌء  داخِلي  في  فتتحطم  يِحن  اأن 

حتى  لحظة  في  يتمّلكني  الإحباط  و�شُعور 

اأظن اأن ابي ل ُيحبني اأ�شاًل! ل ي�شتري ِلي 

ما اأ�شتهيُه دومًا، نعم اأنا اأعلم اأنه ل يملك 

للغَداء  يوم  ُكل  الُفول  فاأكل  الَكثير؛  الَمال 

دليٌل على ذلك ، ياآاآه َكم ا�شتهيُت اأن ياأتيِني 

بطاولة ُت�شبه طاولت المطاعِم المليئة ِمما 

�شغيرة  بطاولة  ُمقتنٌع  اإني  بل  وطاب  لّذ 

كمثِل طاولت مقَهى العم محُمود.

زمالئي  كمثِل  لبا�ِشي  ِفي  اأنّوع  اأن  وددّت 

عاديٌة  عادية،  فمالب�ِشي  الَمدر�شَة  ِفي 

ُمتقّطع...  وبع�شَها  ال�شمئزاز  لدرجة  جدًا 

الحمُد هلل اأن والدِتي ُتجيد الخَياطة، َكُثرت 

الثُقوب في اأناملها الم�شكينة، تمنيُت لو اأّني 

القديم  بيتنا  ولِكن  للمنزِل  اأ�شحاِبي  اأدُعو 

و�شريري..  بريقُه  وذهَب  �شبغُه  تق�ّشر  قد 

اأنه ل  ُمت�شّلب متقيٌن  اأملُك �شوى �شرير  ل 

ي�شبُه اأ�شّرتهم! 

جاء  اإذا  اأمي  �شتطبخ  ماذا  اأت�شاءل  اأحيانًا 

اأم  اأرز؟  دجاج؟  اأم  لحٌم  للغَداء؟  �شديِقي 

ِمن  اأتعجّب  والباذنجان؟  الفول  كالعادِة 

اأبدًا  اأدعو  لن  اأّنني  تمامًا  اأعلم  فاأنا  نف�ِشي 

�شاأدر�ض  ولِكن،  الّرث  البيت  لهذا  اأحدًا 

يُهم  ل  طبيبًا  اأو  مهند�شًا  اأو  وزيرًا  واأ�شبح 

المهم اأن اأ�شبَح �شيئًا.. المهم هو اأن ينطق 

اأبي ما اأوّد �شماعه. 

--2
اأظن  اأبدًا،  �شهلة  تُكن  لم  الدرا�شة  اأيام   

اأنها اأ�شوء مرحلة قد تمّر في حياِتي فذلك 

اأكثر  الطفُل الج�ِشُع ل يزاُل حّيًا! بل اأ�شبح 

ج�شعًا واأكثر ُحّبًا للمال والأعظم ُهو تفاقم 

�شيف 
َ
اأ َقد  وال�شرير  فالطعام  رغباِته، 

ي  ف�شّ وقلمٌّ  و�َشاعٌة  وِحذاء  �شّيارة  اإليهَما 

والَقائمة تطول. 

باإنجازاتي، فقد  يعترُف  اأبي ل  كان ليزال 

الدرا�شية  �شنتي  في  متفوقة  عالمة  حزُت 

�شنة  ُكل  في  اأّنني  ُهو  الُم�شحك  الأخيرة، 

كنُت اأناُل ال�شَهادات والعتراف بالتمّيز من 

الذي  ال�شوؤال  تغّير  ماعداه،  الأ�شخا�ض  ُكل 

تفرح  ل  ]لَماذا  فاأ�شبَح:  اأطرحُه  اأن  اأود 

وتفتخر ِبي[ و ]لماذا ل تحُن علي وُتحبني[ 

ولِكّنني لم اأجروؤ قط على طرح هذه الأ�شئَلة 

فخوِفي ِمن والِدي جبروٌت وارتباِكي يزداُد 

يتاأ�شل  الذي  ال�ّشك  ب�شبب  وهذا  يوم  ُكل 

البتعاد،  قررُت  لذا  فاكثر  اأكثر  قلبي  في 

راأ�شي  من  اأزيل  حتى  جامَعة  اأبعد  اخترُت 

ُكل الأفكار ال�شوداء التي ياأتي بها عقلي عن 

والدي، الأ�شح ُهو اأنني حاولُت ولِكنني في 

نف�شي طّماع لجملِة وا�شحة ِمن والدي حتى 

ما  �شببُه  يُكن  لم  البتعاد  اأن  اأيقنت  واأنني 

ذكرت ولِكن حتى اأنجز الأكثر لعَلني وع�شى 

ِفي ذلك!  ونجحُت  مرًة في حَياِتي  اأ�شمعها 

فخمين  منزلين  املَك  ُمهند�شًا  اأ�شبحُت 

لزلُت  ولِكنني  الفاِرهة  الأ�شياء  ُكل  بهما 

ناِق�شًا فاأنا لم اأ�شمع ما اأريد بعد. 

اأتذكُر حين َهاتفتني اأمي وِهي تقول ِببَكاء: 

كانت  جدًا[  مري�ٌض  والِدَك  ب�شرَعة..  ]ُعد 
�شريعًا  حقائبي  جهزت  ُملجمة،  ُمهاتفة 

دون اأن اأنظر اإلى ما و�شعُت ثم توجهُت اإلى 

الوطن وقلبي ما يهدئ من خفقانه، ]ليتني 

غبي..  اأَنا  غبي  اأرحل،  ولم  حماقتي  تركُت 

الَمال  خلف  فان..  �شيء  خلف  رك�شُت 

هذَا  معتوه[  اأبله  من  لي  يا  والدي!  وتركُت 

ُكل ما َكان يراودني طوال الطريق الطويل. 

ج�شدي  ِمن  يت�شبب  والعرُق  اأخيرًا  و�شلُت 

يهجع  ل  وقلبي  ترتجُف  اأطرافي  بغزارة! 

نف�ض  في  ممدودًا  اأبي  راأيت  حين  خا�شًة 

اإلّي  التفت  انتقدته،  لطالما  الذي  ال�شرير 

فاتجهت  اأوجعتني  ِعتاب  نظرة  عينيه  وفي 

قّبل وجهه ويدُه اأ�شفًا حتى اأربَت على 
َ
اأ اإليِه 

اأنا بخير.. اهدئ[  ]اهدئ  كتفي وهو يقول 

فما  بالع�شيان  اأقابلُه  مرة  ولأول  ولِكنني 

نهاية  في  الِتي  ُقبالتي  توقَفت  وما  هداأت 

ارتخت  حينَها  فقط  اأ�شحكته!  الأمر 

ع�شالِتي، �شحكتُه َكانت ُمهدئًا لالأع�شاب.

ل اأدري َكيف اأتتني القوة الطفيفة في وهلٍة 

طوال  جاهدًا  ]عملُت  بهم�ٍض:  نطقُت  حين 

�شعدَك فت�شعُر بالفخر.. لماذا 
َ
حَياتي حتى اأ

لم  لماذا  بالحنّية قط؟  وت�شعرني  لم تفرح 

راأيتُه  حَتى  ثواِن  اإل  ِهي  ما  لي![  ُت�شّرح 

يدي  فوق  يدُه  ي�شُع  ت�شّع  وعيونه  مبت�شمًا 

بك  فخوٌر  اأنا  هذا؟  لك  قال  ]من  ويُقول: 

دائمًا وال�شعادة تغُمرني ٌكل مرة وتتخُمني! 

�شنَعت  ما  الحنّية  ُعمرها  ُبني..  يا  ولِكّن 

رجاًل![.

مُ�شتوحاة مِن اأحداث حقيقية

الحنيّة ما صنّعت رجااًل!

ت
ابا

كت

شـبابــنـا

نسرين هالل الُشكري

قد نرى طفال يطعم قطة وهذا من عطفه 

اأبنائه،  على  عطوفًا  اأبًا  نرى  وقد  لها، 

عندما نهرع اإلى اأ�شدقائنا وقت �شدة ترى 

يتعاطف  بقول  معك  يتعاطف  �شاحبك 

ب�شفقة اإنما رفق و م�شاعدتك لإيجاد حلول 

منا�شبة قد يكون فرد غفل عنها، قد يكون 

لها  ت�شيء  وهم�شة  األمه  بحت�شان  عطفه 

العطف  حق  هناك  فمثلما  الزمان،  عتمة 

على  واللطف  والعطف  الآخرين  على 

العين  احتراق  تجعل  ولم�شة  الحيوانات 

تمر  ثلج.  من  كوم  عليه  �ُشِكب  كاأن  يبرد 

كل  في  معه  نتقلب  ونحن  والليالي  الأيام 

اأو  ثائرة  عوا�شف  كانت  �شواء  عوا�شفه 

عوا�شف هادئه وفي كل مجريات الزمان، 

والفرح،  كالحزن  �شعور  األف  معه  يتولد 

والكره.  الحب  والأنجاز،  والفخر  الغ�شب 

لذلك  نفو�شنا  في  روايتنا  اأحداث  ما  هذا 

الحق  لنا  معها  نتعاطف  حتى  حق  لأنف�شنا 

باأن نكون حنونين عليها ل بق�شوة علينا اأن 

اأنف�شنا  التي تحتاجها  نرى ما هي الحاجة 

محتاجة  هل  والرخاء  ال�شدة  وقت  في 

للبكاء اأم دعاء لرب الكون، اأم ماذا؟

في  اأمر  فيها  والتعمق  اأنف�شنا  ففهم 

ما  درايه  على  نكون  حتى  الأهمية  غاية 

لت�شفى  قلوبنا  تحتاجها  التي  الأمور  هي 

نتحكم  كيف  نعلم  حتى  ُمَره  اأمرا�ض  من 

نعرف  وحتى  �شحيحة  بطريقة  بم�شاعرنا 

المواقف  الأتجاه  بال�شبط  �شعورنا  هو  ما 

حتى  اليومية،  الأحداث  وحتى  والأحداث 

تكون  وحتى  اأقوى  قلوبنا  �شحة  تكون 

ال�شحة ب�شكل عام اأقوى فكثير من ق�ش�ض 

ذات  الذات  مع  التعاطف  اأن  حول  تتوارد 

وعلى  نف�شه  الفرد  على  الكبرى  الأهمية 

المجتمع بالذكاء العاطفي هو اأحد اأ�شباب 

ال�شركات  لأكبر  نظرنا  الف�شل،لو  اأو  نجاح 

للموظفين  النف�شي  الأمن  توفر  فاأنها 

�شاهم  حتى  عاطفي  بذكاء  معهم  وتتعامل 

فهم  الأطفال  تربية  وعند  نجاحها.  في 

بالنمو  ي�شاعدهم  الذكاء لأنه  بحاجة لهذا 

الأطفال  وخ�شو�شًا  الِكَبر  عند  والن�شج 

في �شنواتهم الخم�ض الأولى فالمربي بهذا 

ذكاء ين�شاأ طفله باأن يكون نا�شجًا وواعيًا. 

لذلك هذا الذكاء مهم لأنف�شنا والمجتمع. 

لأهميته  المو�شوع  هذا  في  قلمي  باح  فقد 

وثانيًا  وقلوبنا  نفو�شنا  على  اأوًل  العظمى 

اأن  على  لنحر�ض  واأبنائنا،  مجتمعنا  على 

نكون اأكثر رفقًا مع قلوبنا فهي نعمة  ثمينة 

لنحافظ عليها. 

صاحب قلبك برفق 

َهل لنا اأن ُنخاطب عقوًل،  ونتبادل اأطراف 

جميل،  ُمنّمٍق  و�ِشعٌر  دبّي، 
َ
اأ ِبُعمٍق  الحديث 

م�شمونه،  في  اأ�شرارًا  يحمل  ن�ض  و�َشرد 

ونتناول  عظيمة،  ِبر�شالٍة  فيلمًا  ونتاِبع 

فنجان َقهوٍة عَربّية اأ�شيَلة، ِلَنبَتِعد قلياًل عن 

�شوء المرحلة،  ونت�َشارك الأخبار الحزينة، 

المختزنة،   الموجبة  الِقوى  مع  ونتَجاذب 

وَطاَقة ال�ّشعادة.

في  ِبه  َن�شُعُر  مرئي،  غير  �َشيٌء  هو  ال�ّشغف 

بين  والَمعنى،  الكلمة  بين  َيِقُف  ذواِتنا، 

بين  والِفعل،  القول  بين  والعقل،  الَقلب 

الحَياة وما تخبئ، وبين الَعين وما ترى. هو 

محاولة في َخلِق روٍح ِللُم�شاركة مع الحَياة، 

وِرها،  و�شَ واأحوالها  مجالتها  مختلف  ومع 

للعالم  ال�شحّية  ورة  ال�شّ نتجاهل  اأن 

ُنمار�ض  ذاته  الوقِت  وفي  معها،  ونتعاي�ض 

�شغفنا وما ُي�شعدنا.

هو  عاتقنا  على  اأ�شَبح  الذي  الواَجب 

الجانب  ِبنا  فعله  ما  قلوبنا  في  ُنخِبئ  اأن 

انطفاأ  بما  نهتم  واأل  العالم،  من  ال�شرقّي 

بت�َشارك  �شغفنا  نعي�ض  واأن  اأرواحنا،  في 

ِكتاب جميل اأو م�شل�شل عجيب، اأو م�شل�شاًل 

ونر�شُم  تعنينا،  لأ�شواٍت  َن�شِتمع  اأو  عجيبًا، 

�شغفنا  لكّل  وُي�شبح  م�شاعرنا،  لوَحة 

فا�شت  الذي  الواِقع  تناق�ض  مكتملة  ة  ق�شّ

غير  واأحالمنا  الموقوفة  ق�ش�شنا  بِه 

المكتملة.

يكن  لم  �شعورية  حالة  و�َشغفنا  نحن  نعي�ُض 

ُوِلدت  اأن  اأذهاننا منذ  تِع  ولم  �شاِبقة،  لَها 

اعتادت  ِفطرتنا  لأن  ِلوهلة،  �شنعي�شها  اأننا 

اأي  ِفعل  في  غاِمرة  ب�َشعادة  تعي�ض  اأن  على 

م�َشارها  يختلف  اأمور  عن  والحديث  �شيء 

َتمام الختالف عن واِقع م�َشاراتنا وروتين 

الأّيام الذي ُر�ِشم ِبالخبرة والَمعِرفة. حّتى 

اأ�شبحنا  اأن داهمنا َوقت ُمختلٌف ِجّدًا فيه 

المت�شابهة،  اأّيامنا  وَليل  نحن  نت�شاَمر 

خلف  من  �شباحًا  َعملنا  بفريق  ونجتمع 

عن  َنبتعد  اأن  هو  الوحيد  واأَملنا  ال�شا�شة، 

الكبير  وتفاوؤلنا  العالم،  لُننقذ  اأ�شدقائنا 

اأم�شى في اأننا نفرح بالعيد ِبكل ما ينق�شُه 

من فرح!

ُيمّثل  مَجاٌل  بين  ل  َي�شِ ِج�شرًا  ال�َشغف 

َشغٌف لم يَنطِفئ
وعقليته،  اإن�َشانّيته،  من  ابتداًء  ال�ّشخ�ض 

خلقه  اإلى  ومبادئه  وعمره،  وقلبه،  وروحه، 

جانٍب  اإلى  الِج�شر  هذا  لَيمَتد  واأخالقياته، 

وح�شه  العاطفّية،  ميوله  يمّثل  ومَجال  اآخر 

للم�شتقبل،  الَبعيدة  وَنظرته  الإبَداعّي، 

الّطبيعة  وجَمالّية  المبَتكرة،  تاأّمله  ونقَطة 

في  ن�شتمر  اأن  حال  مثل  تمامًا  عينه.  في 

ونفكر  منازلنا،  من  العالم  اإنقاذ  حرب 

الم�شتقبل الذي  اأوتينا من فكر في  بكل ما 

ينَتظِرنا بذراعيه الّدافئتين.

العظيمة  للب�َشرّية  وَتقدير،  احترام  َوقَفة 

اأخبار  ت�شارك  عن  توّقفت  التي  بعقولها، 

�شنع  في  وا�شتَمّرت  العالم،  عّمت  جائحة 

امدة  يوِمها ُبحبٍّ واأَمل وحَياة. وللقلوب ال�شّ

لأنها  تطفِئها  ولم  اأحالمها  اوَقفت  التي 

�شتكتمل ل محالة، ولالأرواح الموؤمنة بيقيٍن 

واأ�شغت   - الأمر  ر  وُيَدبِّ  - تعالى  قوله  تام 

بكل جواِرحها هلل تعالى حين قال - َقْد َجَعَل 

 ِلُكِلّ �َشْيٍء َقْدًرا - �شدق اهلل العظيم.
ُ ّ َ
اهلل

 روان سليمان الجلنداني 

ريم الحبسي
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أخبار علمية

يحتاج الم�شتخدم في بع�ض الأحيان اإلى 

نقل البيانات بين هاتفه الذكي وحا�شوبه 

�شركة  تقدم  الغر�ض  ولهذا  ال�شخ�شي. 

تتيح  التي  الحلول  بع�ض  مايكرو�شوفت 

للم�شتخدم اإمكانية ربط الجهازين.

 Your برنامج  في  الحلول  هذه  وتتمثل 

Phone، الذي يتم تثبيته على الحا�شوب 
بين  الفيديو  ال�شور ومقاطع  بهدف نقل 

 SMS ر�شائل  كتابة  حتى  اأو  الأجهزة 

الحل األمثل لربط هاتفك مع الحاسوب!

تثبيت  ب�شرط  لكن  الحا�شوب،  على 

الذكي،  الهاتف  على  المنا�شب  التطبيق 

 Your Phoneهو المعني هنا  والتطبيق 

.Companion - Link to Windows
اأي�شا  تتوفر  الذكي  الهاتف  نوع  وبح�شب 

التطبيقات  عر�ض  مثل  خا�شة  وظائف 

بها  والتحكم  الحا�شوب  �شا�شة  على 

ال�شا�شة  اأو  والفاأرة  المفاتيح  لوحة  عبر 

اللم�شية للحا�شوب. 

تعد وظيفة الو�شول اإىل احلوا�شيب عن بعد من 

الوظائف املفيدة حاليا، والتي تتيح للم�شتخدم 

اأو املحرتفني يف حل  الأ�شدقاء  طلب م�شاعدة 

امل�شاكل التي تواجهه دون احلاجة اإىل النتقال 

اإىل مركز ال�شيانة، ويتم تثبيت هذه الربامج 

حل  اأو  الفيديو  درد�شة  لإجراء  واإعدادها 

امل�شكالت اأو تغيري الإعدادات على احلوا�شيب.

اأو  برامج  تثبيت  يتم  اأن  لذلك  ُي�شرتط  ولكن 

كال  على  بعد  عن  لل�شيانة  خا�شة  تطبيقات 

امل�شاعد وجهاز  ال�شخ�ض  اأي جهاز  اجلانبني، 

امل�شتخدم املحتاج للم�شاعدة، وعن طريق هذه 

التطبيقات والربامج يتمكن ال�شخ�ض امل�شاعد 

من روؤية �شا�شة الطرف الآخر بالكامل، كما اأنه 

يتمكن من التحكم يف الالب توب اأو احلا�شوب 

اأو الهاتف الذكي  اأو احلا�شوب اللوحي  املكتبي 

لل�شخ�ض املحتاج للم�شاعدة.

ويعد برنامج Teamviewer من حلول ال�شيانة 

للم�شتخدم  واملخ�ش�شة  املجانية  ُبعد  عن 

مثل  املختلفة  الت�شغيل  اأنظمة  ويدعم  العادي، 

مايكرو�شوفت ويندوز واأبل ماك اأو اإ�ض وجوجل 

اأندرويد واأبل »اآي اأو اإ�ض«، ويوفر هذا الربنامج 

الفيديو،  ودرد�شة  الن�شية  الدرد�شة  وظيفة 

حتى يتمكن ال�شخ�ض امل�شاعد من الإجابة على 

ال�شتف�شارات اأو �شرح ما يقوم باإعداده اأو �شرح 

كيفية عمل الوظائف.

ويح�شل كل جهاز، يتم تثبيت الربنامج عليه، 

ا�شم  عليه  يطلق  به  خا�ض  تعريف  رقم  على 

ال�شخ�ض  على  ويتعني   ،Teamviewer ُمعّرف 

املحتاج للم�شاعدة اأن يعطي املُعّرف اخلا�ض به 

مع كلمة املرور اإىل ال�شخ�ض امل�شاعد، حتى يتم 

اإن�شاء الت�شال، ولدواعي الأمان يجب اأن يتم 

وميكن  الهاتف،  طريق  عن  البيانات  هذه  نقل 

العثور على ُمعّرف Teamviewer وكلمة املرور 

بند  حتت   Teamviewer برنامج  نافذة  يف 

التحكم عن ُبعد.

 Teamviewer تطبيق  خالل  ومن 

اجلوالة  الأجهزة  دعم  يتم   Quicksupport
اأبل  وهواتف  اأندرويد  جوجل  بنظام  املزودة 

بني  ب�شهولة  الت�شال  اإن�شاء  هنا  ويتم  اآيفون، 

اجلوال  واجلهاز  امل�شاعد  ال�شخ�ض  حا�شوب 

لل�شخ�ض املحتاج للم�شاعدة عن طريق ُمعّرف 

Teamviewer وكلمة املرور، وميكن للم�شتخدم 
حول  ال�شتف�شارات  حول  اإجابات  على  العثور 

.Teamviewer الربنامج يف جمتمع

عن  ال�شيانة  برامج  م�شتخدمي  على  ويتعني 

التعامل  عند  واحلذر  احلر�ض  توخي  ُبعد 

اأو  ال�شتف�شارات  اأو  الهاتفية  املكاملات  مع 

والتي  الغرباء،  من  املتوقعة  غري  التحذيرات 

دائما  القرا�شنة  لأن  نظرا  باحلا�شوب؛  تتعلق 

وامل�شاعدة  الدعم  خدمة  من  اأنهم  يدعون  ما 

من �شركة مايكرو�شوفت، واأن هناك اأخطاء يف 

احلا�شوب.

اإىل  الو�شول  القرا�شنة  يحاول  ما  ودائما 

برنامج  طريق  عن  امل�شتخدمني  حوا�شيب 

Teamviewer وغريه من برامج ال�شيانة عن 
والأكواد  ال�شارة  الربامج  تثبيت  بهدف  ُبعد، 

يجوز  ل  ولذلك  ال�شحايا،  وابتزاز  اخلبيثة 

اإل  Teamviewer وكلمة املرور  ُمعّرف  اإعطاء 

ويثق  امل�شتخدم  يعرفهم  الذين  لالأ�شخا�ض، 

بهم.

حل مشاكل الحاسوب دون الذهاب لمركز الصيانة

اأعلنت �شركة مايكرو�شوفت اأن من�شة �شكايب 

بدون  الفيديو  درد�شة  حاليا  تتيح   Skype
احلاجة اإىل ت�شجيل الدخول اأو تنزيل الربنامج 

اأو التطبيق.

البدء  ميكن  اأنه  الأمريكية  ال�شركة  وو�شحت 

بدون  �شكايب  من�شة  عرب  الفيديو  درد�شة  يف 

اإن�شاء ح�شاب اأو تنزيل الربنامج، على العك�ض 

ظهرت  التي  الأخرى،  املناف�شة  الربامج  من 

 Zoom بها م�شكالت تتعلق باخل�شو�شية مثل

تطبيق  مثل  معقدة  اإجراءات  اإىل  حتتاج  اأو 

اإىل  يحتاج  ل  امل�شيف  اأن  كما   ،WebEx
الو�شول اإىل البيانات وجميع الدرد�شة جمانية 

بالكامل.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، قامت ال�شركة الأمريكية 

بتب�شيط واجهة امل�شتخدم بدرجة كبرية؛ حيث 

الأزرق  الزر  ال�شغط على  الأمر  كل ما يتطلبه 

باإن�شاء  يقوم  الذي  الويب،  موقع  يف  الكبري 

رابط يتم اإر�شاله اإىل جميع امل�شاركني، الذين 

ميكنهم الن�شمام اإىل موؤمتر الفيديو مبا�شرة، 

حتى بدون تنزيل برنامج �شكايب اأو ال�شطرار 

اإىل ت�شجيل الدخول.

اخلدمة  هذه  اأن  مايكرو�شوفت  �شركة  واأكدت 

اجلهاز  اأو  الت�شغيل  نظام  عن  متاما  م�شتقلة 

قام  واإذا  امل�شتخدم،  ي�شتعمله  الذي  الطريف، 

فيمكنه  بالفعل،  التطبيق  بتنزيل  امل�شتخدم 

الفيديو  درد�شة  من  اجلديد  ال�شكل  هذا  بدء 

»موؤمتر«  زر  على  بب�شاطة  النقر  خالل  من 

�شالحية  تنتهي  ول  اجلانبي،  ال�شريط  يف 

ميكن  وبالتايل  اإن�شاوؤها،  مت  التي  الروابط، 

للم�شتخدم من حيث املبداأ ا�شتعمال الرابط يف 

اأي وقت لالن�شمام ملوؤمتر الفيديو.

سكايب تتيح دردشة الفيديو بدون تسجيل الدخول أو تنزيل البرنامج 

املعلومات  تكنولوجيا  لأمان  الحتادي  املكتب  اأكد 

عند  البيانات  اأمن  بجوانب  الهتمام  اأهمية  على 

الرغبة يف ال�شتعانة بخدمات املنزل الذكي، كي ل 

تقع التجهيزات فري�شة �شهلة للقرا�شنة.

الأملاين  املكتب  خرباء  ين�شح  الغر�ض  ولهذا 

املنزل  يف  حاجة  لها  التي  بالوظائف  بالكتفاء 

جتهيزات  ات�شال  �شرورة  من  والتحقق  الذكي، 

املنزل الذكي ب�شبكة الإنرتنت. 

وين�شح اخلرباء بتغيري جميع كلمات املرور املعدة 

م�شبقا حللول املنزل الذكي فور التثبيت، فغالبا ما 

من  النظام  حتمي  ول  تخمينها  ال�شهل  من  يكون 

هجمات املت�شللني.

 8 من  املرور  كلمات  تتكون  باأن  املكتب  وين�شح 

من  مزيجا  تكون  اأن  ويف�شل  الأقل  على  عالمات 

الكبرية  والأحرف  والأرقام  اخلا�شة  الأحرف 

وال�شغرية، مع العلم اأنه كلما طالت كلمة املرور، 

كان ذلك اأف�شل.

واإذا كانت �شركة متخ�ش�شة هي من يقوم بتثبيت 

احللول باملنزل، فينبغي التحقق بعناية ممن يقوم 

التحديثات  عن  امل�شوؤول  ومن  ال�شيانة  باأعمال 

املنتظمة، ومن ميتلك كلمات املرور، وما املطلوب 

لتغيري �شركة ال�شيانة. 

امل�صدر: د ب اأ  

نصائح ذهبية ألمان المنزل الذكي
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أخبار علمية

 Family« و�شع  اإطالق  عن  توك«  »تيك  الفيديو  من�شة  اأعلنت 

ا�شتخدام  تقييد  اإمكانية  لالآباء  يتيح  الذي  الجديد،   »Safety
اأطفالهم للتطبيق.

اإمكانية تحديد مدة ق�شوى  لالآباء  العائلي  الأمان  وتتيح ميزة 

لال�شتخدام اليومي للطفل تبلغ 40 اأو 60 اأو 90 اأو 120 دقيقة. 

وفي حال تخطي المدة الق�شوى المحددة، فلن يتمكن الأطفال 

من ا�شتخدام التطبيق اإل اإذا قام الآباء باإدخال كلمة مرور.

وبالإ�شافة اإلى ذلك، يمكن لالآباء تحديد عدم اإمكانية اإر�شال 

يمكنهم  اأو  فقط  الأ�شدقاء  قبل  من  اإل  للطفل  خا�شة  ر�شائل 

اإيقاف الر�شائل الخا�شة تماما لحمايتهم من الت�شال بهم من 

مقاطع  حجب  فيه  يتم  مقيد  و�شع  اأي�شا  ويوجد  الغرباء.  قبل 

الذين  الآباء،  ويجب على  الطفل.  لعمر  المنا�شبة  الفيديو غير 

التطبيق  تثبيت  اأي�شا  اأطفالهم،  ا�شتخدام  تقييد  في  يرغبون 

اإلى  الم�شار  الو�شع عبر  تن�شيط  ويمكن  الذكية.  على هواتفهم 

 Settings/ Family« و   »Digital Wellbeing/Privacy«

Safety Mode« في الإعدادات، ثم يتم عر�ض رمز ال�شتجابة 
اإجراء م�شح  ال�شريعة »QR-Code«، والذي يجب على الطفل 

له با�شتخدام هاتفه الذكي. وبهذه الطريقة يتم ربط التطبيقات 

ويوافق الطفل على لوائح ال�شتخدام.

اإعادة  توك  تيك  م�شتخدمي  على  يتعين  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 

�شبط اإعدادات حماية البيانات في التطبيق. وهذا ي�شمل �شبط 

البروفايل على الو�شع الخا�ض بحيث ل تكون المن�شورات مرئية 

اإل لالأ�شدقاء فقط.

 Rekon عن اإطالق اخلوذة Iasus اأعلنت �شركة

الدراجات  لقائدي  البلوتوث  بتقنية  املزودة 

على  اجلديدة  اخلوذة  تعتمد  حيث  النارية، 

الذكي  والهاتف  لالت�شال  البلوتوث  تقنية 

وجود  مع  املرغوبة،  ال�شبكة  على  للح�شول 

مقب�ض  عن  عبارة  وهو  وحيد،  حتكم  عن�شر 

دائري مت�شل مبقدمة اخلوذة. 

الهاتف  مع   Rekon اخلوذة  تو�شيل  ويتم 

ذلك،  ومع   .5.0 البلوتوث  تقنية  عرب  الذكي 

ميكن اأي�شا دمج العديد من م�شادر البلوتوث. 

Push-( معيار  على  العتماد  يتم  وللتحدث 

�شبكات  اإن�شاء  to-Talk )PTT؛ حيث ميكن 
ت�شم عدة اآلف من امل�شاركني. 

ال�شركة  تقدم  باملو�شيقى،  ولال�شتمتاع 

�شوت  مكربات  من  اأجيالها  اأحدث  الأمريكية 

�شوت  يقدم  اأن  املفرت�ض  من  والذي  اخلوذة، 

الوحدة  دمج  اأي�شا  وميكن  حقيقي.   Hifi
باخلوذة  ال�شوت  مكربات  جميع  مع  املركزية 

تقريبا.

املخزن  املحتوى  كل  يتاح  احلال  وبطبيعة 

باملو�شيقى،  لال�شتمتاع  الذكي  الهاتف  على 

بالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن دمج جميع خدمات 

البث. وميكن اأي�شا ا�شتخدام تطبيقات املالحة 

املتوفرة على الهاتف الذكي. 

كما مت تزويد اخلوذة ببطارية ت�شتمر حتى 10 

�شاعات وحتى 250 �شاعة يف و�شع ال�شتعداد. 

التي   micro USB عرب  ال�شحن  عملية  وتتم 

ت�شتمر حتى 2.5 �شاعة.

تقنية البلوتوث تدخل في صناعة خوذة الدرّاجين

تيك توك يتيح لآلباء تقييد استخدام أطفالهم للتطبيق

ونظرا لقيام ال�شاعات الذكية بالعر�ض الم�شتمر 

با�شتمرار،  الحيوية  البيانات  وت�شجيل  للوقت 

تظهر  ولذلك  قوية،  بطاريات  اإلى  تحتاج  فاإنها 

التي تمتاز  الإلكتروني،  اأهمية تقنية الحبر  هنا 

الطاقة  ا�شتهالك  يتم  ل  حيث  الطاقة؛  بتوفير 

غرار  وعلى  ال�شا�شة،  محتويات  تغيير  عند  اإل 

الذكية  �شاعتها   SQFMI �شركة  اأطلقت  ذلك 

الحبر  ب�شا�شة  المزودة  الجديدة   Watchy
 55 يقارب  ما  قيمتها  تبلغ  التي  الإلكتروني، 

دولرا اأمريكيا.

ال�شاعة  في  الإلكتروني  الحبر  �شا�شة  وتعمل 

بيك�شل،   x 200  200 بدقة  الجديدة  الذكية 

لإظهار   DS3231 RTC وحدة  على  وتعتمد 

باقة  وت�شتمل  �شحيحة،  ب�شورة  الحالي  الوقت 

الت�شارع  م�شت�شعر  على  التقنية  التجهيزات 

تتبع  اإمكانية  يتيح  والذي   ،BMA423 نوع  من 

الأن�شطة البدنية وخا�شة عدد الخطوات.

وتزخر ال�شاعة الذكية Watchy الجديدة بتقنية 

الواي فاي وتقنية البلوتوث منخف�شة الطاقة مع 

محرك الهتزاز واأربعة اأزرار، ويمكن ا�شتعمال 

وتمتد  الإيماءات،  طريق  عن  الذكية  ال�شاعة 

فترة ت�شغيل البطارية اإلى اأ�شبوعين.

ساعة ذكية بشاشة الحبر اإللكتروني! 

حتديث  عن  جوجل  �شركة  اأعلنت 

اللياقة  بتطبيق  اخلا�ض  الت�شميم 

البدنية Fit ال�شهري واملخ�ش�ض لأجهزة 

نظام  وكذلك  اإ�ض«  اأو  »اآي  واأبل  اأندرويد 

اهتمام  ين�شب  حيث  Wear OS؛ 
الت�شميم اجلديد  ال�شركة الأمريكية يف 

على اخلطوات املقطوعة.

الوقت  اأن  الأمريكية  ال�شركة  وو�شحت 

التحرك  يف  امل�شتخدم  يق�شيه  الذي 

التحديث  يف  اأهمية  اأقل  اأ�شبح 

الرتكيز  يتم  ذلك  من  وبدل  اجلديد، 

على  عالوة  املقطوعة،  اخلطوات  على 

بت�شميم  ميتاز  اجلديد  التطبيق  اأن 

يلي  وفيما  وقوة،  وحيوية  اإ�شراقا  اأكرث 

الإ�شدار  يف  اجلديدة  الوظائف  بع�ض 

املخ�ش�ض لهواتف اأبل اآيفون.

تطبيق  من  اجلديد  الإ�شدار  ي�شاعد 

جوجل Fit على حتقيق الأهداف املتعلقة 

بال�شحة واللياقة البدنية، كما اأنه يقوم 

بت�شجيل نقاط القلب واخلطوات اليومية، 

هدفه  بتحقيق  امل�شتخدم  يقوم  وعندما 

اليومي، ف�شوف يتم الحتفال به بطريقة 

حاليا  التطبيق  ويزخر  وممتعة،  جديدة 

اإ�شراقا  اأكرث  وباألوان  جديد  بت�شميم 

معلومات  امل�شتخدم  يتلقى  كما  وحيوية، 

حول  العاملية  ال�شحة  منظمة  من  مهمة 

جتنب العدوى بفريو�ض كورونا.

امل�صدر: د ب اأ

Fit تصميم جديد لتطبيق اللياقة البدنية
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ت�شميمية  تعديالت   Wald International �شركة  اأجرت 

يحاكي  مظهرا  لتمنحها   Jimny �شوزوكي  ال�شيارة  على 

.G 63 الأيقونة مر�شيد�ض

تك�شو   Black Bison باقة  اأن  اليابانية  ال�شركة  واأو�شحت 

G، وذلك  الفئة  اليابانية بثوب يحاكي مر�شيد�ض  ال�شيارة 

املدجمة،   LED اإ�شاءة  مع  الأمامي اجلديد  املئزر  بف�شل 

ال�شخمة،  القوة  وقبة  اللمعان،  �شديدة  املربد  و�شبكة 

وفتحات التهوية على غطاء حيز املحرك.

وملنح ال�شيارة املزيد من مظاهر موديالت الأرا�شي الوعرة 

مت التجهيز باأغطية جديدة على مبيت العجالت، واجلناح 

اخللفي على ال�شقف، ولزيادة اخللو�ض الأر�شي مت التجهيز 

بنواب�ض جديدة.

 Head-up �شا�شة  النقاب عن  فاجن عن  فولك�ض  �شركة  ك�شفت 

واإمكانية  الكبري  بحجمها  تتميز  التي   ،ID.3 ل�شيارتها  جديدة 

.»Augmented Reality« عر�ض حمتوى الواقع املعزز

عر�ض  تتيح  اجلديدة  ال�شا�شة  اأن  الأملانية  ال�شركة  واأو�شحت 

لجتاه  واأ�شهم  املهمة،  القيادة  ومعلومات  املالحة  نظام  بيانات 

النعطاف ومعلومات حول حميط ال�شيارة يف جمال روؤية ال�شائق 

على الزجاج الأمامي.

الأمان  م�شافة  نظام  وظائف  دمج  اإمكانية  ال�شا�شة  تتيح  كما 

املتوائم يف الزجاج الأمامي، بحيث يتم متييز اجلزء اخللفي من 

ال�شيارة التي ت�شري يف الأمام من خالل �شريط �شوئي.

التي   ،  Escalade كاديالك  الأيقونة  على  تعديالت  ليك�شاين  �شركة  اأجرت 

تنتمي لفئة الطرازات الريا�شية متعددة الأغرا�ض SUV، لتحولها اإىل مكتب 

فاخر ي�شري على اأربع عجالت.

وو�شحت �شركة التعديل اأنه مت متديد ال�شيارة خللق م�شاحة 75 �شم اإ�شافية 

للتجهيزات احل�شرية، ويجل�ض الركاب يف مقاعد جلدية فاخرة حتت �شقف 

م�شيء بنجمات LED على غرار ما يظهر يف الطرازات رولز روي�ض.

وهناك  به،  خا�ض  تابلت  بجهاز  كهربائيا  للتعديل  قابل  مقعد  كل  جتهيز  ومت 

م�شاند اأقدام لزيادة الراحة، وطاولت قابلة للطي. ويتوفر العديد من خيارات 

التخ�شي�ض والديكورات امل�شنوعة من اخل�شب اأو الكربون اأو املعدن.

وميكن ا�شتخدام �شا�شة 4K LED خلف ال�شف الأخري من املقاعد كمنطقة 

بالأقمار  الت�شال  خيار  ال�شيارة  توفر  حيث  تلفزيون؛  كجهاز  اأو  عر�ض 

ال�شناعية.

كاديالك Escalade مكتب فاخر يسير في الطرقات

ID.3 لسيارتها Head-up فولكس فاجن تقدم شاشة

Jimny شركة يابانية تقدم ثوبا ألمانيا لسوزوكي

الطرازين  على  جتديدات  اأودي  �شركة  اأجرت 

اللذين   ،RS5و  RS4 Avant الريا�شيني 

ينتميان للفئة املتو�شطة.

املوديالت  اأن  الأملانية  ال�شركة  وو�شحت 

املفتول  الت�شميم  خالل  من  تتميز  اجلديدة 

اجلديدة  واملقدمة  الرفارف،  على  الع�شالت 

مع الفتحات الكبرية للتهوية.

ملتيميديا  بنظام  اجلديدة  الطرازات  وتتمتع 

اللم�ض،  مع  تتفاعل  كبرية  �شا�شات  مع  حديث 

كما مت جتهيز النفق الأو�شط بعدد من موا�شع 

.MMI التخزين التي حلت حمل وحدة التحكم

وعلى �شعيد الدفع يظل قلب ال�شيارة الناب�ض 

 331 بقوة  لرت   2.9 �شعة   V6 حمرك  هو 

عزم  يبلغ  حني  يف  ح�شانًا،  كيلووات/450 

الدوران الأق�شى 600 نيوتن مرت.

من  الكومبي   RS4 Avant ال�شيارة  وتت�شارع 

الثبات اإىل 100 كلم/�ض يف غ�شون 4.1 ثانية، 

بينما ترتاوح ال�شرعة الق�شوى بني 250 و280 

كلم/�ض. اأما معدل ا�شتهالك الوقود فيبلغ 8.8 

لرت/100 كلم.

 100 اإىل  الثبات  من   RS5 ال�شيارة  وتت�شارع 

كلم/�ض يف غ�شون 3.9 ثانية، يف حني ت�شتهلك 

 9.2 الكوبيه  للموديل  كلم  لرت/100   9.1
.Sportback لرت/100 كلم للموديل

النقاب   IED للت�شميم  الأوروبي  املعهد  ك�شف 

عن ال�شيارة الختبارية Tracy اجلديدة، التي 

والدفع  امل�شتدام  التنقل  مفهوم  على  تعتمد 

�شر�ض  خارجي  مظهر  مع  الكهربائي  بالتيار 

بف�شل اإطارات الأرا�شي الوعرة.

املوديالت  لفئة  تنتمي  التي  ال�شيارة،  وتظهر 

بطول   ،SUV الأغرا�ض  متعددة  الريا�شية 

3.47 مرت، وعر�ض 2.08 مرت. وتقدم ال�شيارة 
6 مقاعد بف�شل العتماد على قاعدة عجالت 

بطول 2.89 مرت. 

حمركني  �شواعد  على  ال�شيارة  وتعتمد 

كهربائيني على كال املحورين �شمن نظام دفع 

رباعي، مع بطارية ت�شتقر يف قاع ال�شيارة. 

اأي�شا،  ال�شيارة  بها  تتمتع  التي  املزايا  ومن 

الداخلية  واملق�شورة  الكبري  امللتيميديا  نظام 

وخيارات  م�شتدامة،  مواد  من  امل�شنوعة 

عرب  تتم  التي  املو�شعة  ال�شبكية  الت�شالت 

لل�شيارة على الهواتف  تطبيق مطور خ�شي�شا 

الذكية.

امل�صدر: د ب اأ

تطوير  عن  دي«  واي  »بي  جمموعة  اأعلنت 

يف  الأمان  من  املزيد  ت�شمن  جديدة  بطارية 

حال وقوع حادث لل�شيارة، مع مدى �شري كبري.

البطارية  اأن  ال�شينية  ال�شركة  واأو�شحت 

 »Blade Battery« با�شم  واملعروفة  اجلديدة 

تتمتع بتخزين للطاقة اأكرث ثباتا �شد التاأثريات 

اخلارجية، وبالتايل تقليل خطر احلرائق عند 

وقوع حادث.

وتتميز البطارية بت�شميم مدمج للغاية، وهو ما 

�شيوفر م�شاحة 50 %، مما �شيجعل البطارية 

�شتوفر  اأنها  اأو  اأ�شغر  الكهربائية  ال�شيارة  يف 

�شعف مدى ال�شري بنف�ض احلجم.

الكهربائية  ال�شيارة  تعتمد  اأن  املحتمل  ومن 

 Han ال�شم  �شتحمل  التي  ال�شينية،  لل�شركة 

اأن  املقرر  ومن  اجلديدة،  البطارية  على   ،EV
 100 اإىل  الثبات  من  ت�شارع  معدل  اإىل  ت�شل 

كلم/�ض يف غ�شون 3.9 ثانية.

المعهد األوروبي 
للتصميم يطور التنقل 

المستدام للسيارات

أودي تجدد طرازي أفانت الرياضية

»بي واي دي« تطور بطارية لمزيد من األمان
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التلحمي«، رحلة  »اأنطونيو  يمثل كتاب د.�شميح م�شعود 

تحرير  حرب  في  �شارك  منا�شل  مالمح  عن  للبحث 

اأممي  منا�شل  وهو  المهمة،  عالماتها  من  وكان  كوبا، 

العالمي  التاريخ الفل�شطيني امتدادًا للن�شال  جعل من 

من اأجل الحرية.

الذي  باأنطونيو  م�شادفة  لقائه  ق�شة  م�شعود  وي�شرد 

القرن  �شتينات  في  الكويت  في  له  قريب  لزيارة  جاء 

ع�شر  خم�شة  في  معه  حواراته  �شجل  حيث  الفائت، 

اأنطونيو  توفي  الأ�شرطة  بتفريغ  البدء  وبعد  �شريطًا، 

بعد  الأ�شرطة  اإلى  م�شعود  عاد  ثم  الكويت،  في  وُدفن 

�شنوات وقام بتفريغها.

الذي  بجده  وعالقته  اأنطونيو  ذاكرة  الموؤلف  ي�شتعيد 

فيما نا�شد القا�ض والروائي العراقي جمعة الالمي المعنيين 

 ، مجددا  ال�شدور  اإلى  التكوين  عودة  جانب  اإلى  يقفوا  اأن 

»فُعمان قارة حقا« وت�شتوعب مجلة مثل التكوين.

و«مجّلة  الغ�شام«  »دار  قائال:  العبري  بدر  الكاتب  وغرد 

قريبة  عمانّية  ثقافّية  تجربة  الغ�شام«  و«متحف  الّتكوين« 

الولدة، لكّنها عظيمة الأثر والّننتاج، وثقت بالقلم العماني، 

فالكلمة  تتوقف،  ل  اأن  اأرجو  اأو�شع،  نطاق  اإلى  فكره  ونقلت 

ت�شحّية  اإلى  يحتاج  وهذا  موؤ�ش�شي،  عمل  اإلى  تحتاج 

وم�شابرة وا�شتمرار«.

كما غرد الكاتب محمد حبيب الرحبي قائال: فعال خ�شارة. 

بعدما اأ�شبحت دارالغ�شام ا�شما معروفا لي�ض في عمان فقط 

واإنما خليجيا وعربيا. وكم عدد دورالن�شر في عمان اأي�شا؟. 

نرجو العدول عن القرار. الإبداع ل يمكن اأن يموت اأبدا«.

»خبر  الحدث  اأن  اعتبر  فقد  الخنب�شي  يعقوب  الروائي  اأما 

محزن جدا«.

من جانبها قالت القا�شة اإ�شراق النهدي: »نرجو اأن ت�شتمر 

قدمتم  والعطاء.  بالعمل  الكادر  هذا  وي�شتمر  المجلة،  هذه 

الكثير واحترفتم العمل، فال ينبغي لكم الياأ�ض الآن. نرجو 

من الجهات المعنية الهتمام بدعم وم�شاندة بيت الغ�شام«.

لتغادر  الحرة  »الأقالم  المعولي:  منى  الكاتب  وقالت 

هذه  احت�شنتنا  لقد  عدة،  بو�شائل  تعود  ولكنها  المعركة، 

الموؤ�ش�شة ودعمتنا، كالحلم ياأتي وقع الخبر.«

»من  الرا�شدي:  �شالم  بن  علي  والإعالمي  الكاتب  وقال 

الموؤ�شف اإغالق مو�ش�شة الغ�شام التي اأثرت الم�شهد الثقافي 

منبر  اإغالق   . العناويين  بع�شرات  �شنوات   8 بالبالد خالل 

الأرواح  ي�شقي  بالعطاء  متدفق  لنبع  اإغالق  هو  ثقافي 

العط�شى في زمن مادي بحت«.

فخرية خميس: في حوار بكت فيه 
مرارة الواقع وحال الفنانين العمانيين
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ما اإن اأعلن مدير عام موؤ�ش�شة بيت الغ�شام لل�شحافة والن�شر 

والإعالن، محمد بن �شيف الرحبي، على ح�شابه في تويتر، 

دار  في  متمثلة  الثالثة،  باأفرعها  الموؤ�ش�شة  اإغالق  قرار  عن 

حتى  الغ�شام،  بيت  ومتحف  الورقية  التكوين  ومجلة  الن�شر 

محليا  والقراء  والكتاب  المثقفين  بين  الأفعال  ردود  توالت 

اإغالق  قرار  »مع  تغريدته:  في  الرحبي  قال  وقد  وخارجيا. 

ومجلة  الن�شر  دار  الثالثة:  باأفرعها  الغ�شام  بيت  موؤ�ش�شة 

الذين  الرحلة  رفاق  اأ�شكر  الغ�شام،  بيت  ومتحف  التكوين 

اآمنت  عمانيون  �شباب  العمل.  �شغوط  من  الكثير  واجهوا 

بقدراتهم فاأقاموا هذا ال�شرح الثقافي«.

اعتبروه  فيما  �شدمتهم  عن  المتابعين  من  العديد  عبر  وقد 

خبرا محزنا للقراء وموؤلما جدا على ال�شعيد الثقافي، حيث 

كانت موؤ�ش�شة بيت الغ�شام تمثل �شرحا ح�شاريا بارزا، قدمت 

واإبراز  ال�شلطنة  في  الكتاب  لن�شر  حقيقي  كنموذج  نف�شها 

الأقالم العمانية عبر مجلتها الورقية ودار الن�شر التي باتت 

ا�شما عمانيا بارزا في معار�ض الكتب المحلية والخارجية.

خبر  ال�شديد  »لالأ�شف  قال:  الخرو�شي  عبدالعزيز  الدكتور 

اأ�شبحت �شعاعا فكريا ومنارة هدى،  الغ�شام  موؤ�شف؛ فبيت 

ون�شرت  المواهب  من  الكثير  واأبرزت  جدراتها  واأثبتت 

الموؤلفات والإ�شدارات العمانية واأو�شلت الكتاب العماني اإلى 

القارئ في الخارج«.

اأما الروائي الم�شري اإبراهيم عبدالمجيد فقد قال: »خ�شارة 

واهلل كبيرة . اإن �شاء اهلل تتح�شن الأمور وترجعوا«.

الرفاعي  طالب  الكويتي  والروائي  الأديب  عبر  جانبه  من 

عمان  وجوه  من  م�شرقًا  وجهًا  »التكوين«  كانت  »لقد  قائال: 

الإبداعية والثقافية. وكم يوؤ�شفنا خبر توقفها، لكنها �شاحة 

الثقافة العربية، ول عزاء لنا اإل اأن نبقى نقدم ما في طاقتنا. 

دمتم عطاًء ل يتوقف«.

التا�شع  القرن  نهايات  الالتينية  اأمريكا  اإلى  هاجر 

عن  بحكاياته  وتاأثره  المناجم،  في  وعمله  ع�شر 

رقاب  على  الم�شّلط  والظلم  كولومبيا  وتاريخ  فل�شطين 

دومًا  يكون  اأن  له  وو�شيته  والم�شت�شعفين.  المهم�شين 

مع المظلومين.

�شفاهيًا  وثقها  التي  بالت�شجيالت  الموؤلف  يكتِف  ولم 

لقادة  الوطني  المتحف  زار  بل  الحكاية،  �شاحب  من 

»اأنطونيو«  ومنهم  الثورة  بذاكرة  يحتفظ  الذي  الثوار 

الذي يقول: »بحثت عن ذاتي في اأعماق تلك الأحداث، 

ووجدتني موزعًا بين كولومبيا وكوبا وفل�شطين، مزجت 

�شورًا كثيرة عن حياتي في تلك الدول.. واأحالتني اإلى 

معين ل ين�شب من لحظات ل تن�شى في اأر�ض اأجدادي«.

رحلة مناضل     أممي في أمريكا الالتينية   

ردود عربية ومحلية    واسعة على إغالق بيت الغشام
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ومناخاتهم  طقو�شهم  والأدباء  للكتاب 

حياة  �شكلت  ما  فكثريا  احلياة.  وطرائقهم يف 

الأدباء مادة خ�شبة للقراءة واملعرفة والبحث 

ومتعة  ثراء  تقل  التي ل  اليومية،  تفا�شيلها  يف 

يقدمونها  التي  واإبداعاتهم  كتاباتهم  عن 

على  ال�شديد  الإقبال  يف�شر  ما  وهذا  للعامل. 

قراءة ال�شري الذاتية للكتاب يف كل البلدان. اإن 

انعكا�شا  الأحيان  اأغلب  يف  متثل  الأديب  حياة 

جليا  متثال  اأدبه  يعد  كما  وقناعاته،  لأفكاره 

خ�شو�شيتها  بكل  يعي�شها،  التي  احلياة  لهذه 

وفرحها  ومكابداتها  واأملها  ونزقها  و�شغفها 

وحتولتها  تقلباتها  و�شائر  وفو�شاها  وحزنها 

جذوة  تظل  اأن  اأجل  من  املتتالية،  وت�شظياتها 

ت�شرق وحترتق كي ي�شيء  ناب�شة  الإبداع حية 

الوجود.

اأما العزلة فهي املناخ املحبب والأكرث قربا من 

نف�ض الأديب. وقد كتب الكثري من الأدباء عن 

املالذ  باعتبارها  لها،  وع�شقهم  العزلة  مذاق 

احلياة  �شخب  من  وخال�شا  �شكينة  الأكرث 

و�شجيج اخلارج. 

العامل  عا�شها  التي  املنزيل  احلجر  فرتة  ولعل 

كوفيد  كورونا  فريو�ض  تف�شي  ظل  يف  جميعا 

اآخر،  ١٩ امل�شتجد، تتيح للكتاب عزلة من نوع 

بحكم الواقع الذي فر�ض على الب�شر اجللو�ض 

من  وغريها  الجتماعي  والتباعد  املنازل  يف 

الوقائية  والتعليمات  الحرتازية  الإجراءات 

اأجل  من  القانون،  بحكم  الدول  فر�شتها  التي 

مواجهة تف�شي الوباء وحماية الأرواح من هذا 

باملاليني  وفتك  داهم  الذي  القاتل،  الفيور�ض 

من الب�شر حول العامل دون متييز. 

الكاتبات  من  نخبة  مع  توا�شلت  »التكوين« 

وال�شعراء  الباحثني  من  ال�شلطنة،  يف  والكتاب 

والروائيني والإعالميني، وطرحت عليهم اأ�شئلة 

تفا�شيل  حول  متحورت  وخمت�شرة،  حمددة 

كما  املنزيل،  احلجر  ظل  يف  اليومية  حياتهم 

ا�شتفدناها  اأننا  يرون  التي  الدرو�ض  تناولت 

تقييمهم  اإىل  بالإ�شافة  كورونا،  جائحة  من 

لالإجراءات الحرتازية املتبعة هنا يف ال�شلطنة 

للحد من تف�شي فريو�ض كورونا. 

وعرب  الكتاب،  ردود  تباينت  احلال  بطبيعة 

واحلجر  اجلائحة  جتاه  روؤيته  وفق  منهم  كل 

اختلفت  كما  املتبعة،  والإجراءات  املنزيل 

ح�شب  اليومية،  وتفا�شيلهم  الكتاب  طقو�ض 

الذي  الجتماعي  والواقع  وامليول  الهتمامات 

هي  بقيت  يبدو،  كما  القراءة  اأن  اإل  يعي�شون، 

العامل الرئي�ض امل�شرتك بني اجلميع.

يف ال�شفحات التالية تن�شر »التكوين« جانبا من 

زاوية  عرب  تن�شرها  كنت  التي  احلوارات  هذه 

حوارية يف »التكوين« الرقمية، ن�شعها بني يدي 

القاريء الكرمي، يف هذا العدد التوثيقي.

عزلة

 وطقوس 

يومية مغايرة

 الحجر المنزلي.. 

كتاب ومبدعون

ي
ف

2-١

طعم  واملبدعني  والباحثني  الكتاب  مع  للحوار 

الأوقات ال�شتثنائية، كالتي  خا�ض، ل�شيما يف 

منر بها الآن جراء جائحة فريو�ض كورونا. فهم 

يقدمون جانبا من روؤاهم ومتبعاتهم ملا يجري، 

اأفكارهم ال�شت�شرافية للم�شتقبل  كما يقدمون 

نتيجة  املجتمعات،  ينتظر  الذي  املحتمل 

التداعيات التي تخلفها الأزمات بعد مرورها.

الكاتب  مع  اليوم  نلتقي  احلوارية  زاويتنا  يف 

وفق  يرى  الذي  النعماين،  يون�ض  والباحث 

اعتقاده اأن حدث اأزمة كورونا )كوفيد 19( هو 

حدٌث تاريخي جلل ومهٌم جًدا يف نف�ض الوقت، 

حمماًل  العامل  منها  �شيخرج  اإن�شانيٌة  وجتربٌة 

بكثرٍي من الت�شاوؤلت والتجارب، والتاأمل، مثلها 

يف  اأّثرت  التي  املهمة  التاريخية  الأحداث  مثل 

جمرى التاريخ، فالعامل قبل كورونا لي�ض نف�شه 

ول  كبريٍة،  ب�شرعٍة  يتغرُي  العامل  كورونا.  بعد 

ي�شتطيع اأحد اأن يتنباأ مبا �شيحدث على املدى 

)توفلر   امل�شتقبليات  عامل  اأن  حتى  القريب، 

Toffler( مل ي�شتطع اأن يتنباأ ب�شبكة النرتنت 
يف كتابه ال�شادر عام 1990 م. 

منا  من  مت�شائال:  النعماين  يون�ض  وي�شيف 

كان يتوقع اأن ن�شبح بال توا�شل اجتماعي، اأن 

تكون املدن بال �شجيج، ال�شوارع بال �شيارات، 

ركاب،  ول  انتظار  بال  القطارات  وحمطات 

وال�شماء بال �شرب من الطائرات، من منا توقع 

اأن  العمل،  اإجازة جماعية عن  اأن تكون هناك 

وال�شواطئ،  واحلدائق،  الت�شوق،  اأماكن  نهجر 

نلتقي  اأن ل  واملقاهي،  واملكتبات،  واجلامعات، 

العمل.  بزمالء  بالأ�شدقاء،  الكبرية،  باأ�شرنا 

هكذا اأ�شبحت احلياة يف زمن الكورونا.  

اأن  علينا  اأن  النعماين  يون�ض  الباحث  ويقرتح 

نلتفت  اأن  العاملي،  احلدث  هذا  من  ن�شتفيد 

ذلك  نعريها  ل  كنا  رمبا   - اأمور  عدة  اإىل 

البيئة،  اإىل  اللتفات  ومنها:  الهتمام-، 

واملحافظة عليها، فمنذ بداية الأزمة يف نهاية 

عام 2019، مت ر�شد كثري من جوانب التح�ّشن 

من كان يتوقع أن تكون المدن 

بال ضجيج والمحطات بال انتظار

يونس النعماني: 

يف الأخطار املهددة لكوكب الأر�ض واأت�شاع ثقب 

الأوزون؛ ب�شبب الحتبا�ض احلراري الذي �شببه 

التلوث البيئي؛ مما انعك�ض على النظام البيئي 

لكوكبنا الأر�ض.

ا�شتخدام  ال�شتفادة  جوانب  من  اأي�شا 

الت�شوق  اليومية،  حياتنا  يف  التكنولوجيا 

بعد،  عن  والعمل  بعد،  عن  التعليم  بعد،  عن 

لدرجة  مناق�شة  بعد  عن  ح�شرت  اإنني  حتى 

املاج�شتري يف اململكة العربية ال�شعودية، وكانت 

جتربة جميلة جًدا.

بالن�شبة  املنزيل  احلجر  طقو�ض  عن  اأما 

كثرًيا  يتغري  مل  الأمر  فاإن  النعماين  ليون�ض 

قائال:  ذلك  ويو�شح  اليومي،  جدوله  يف 

الكتاب،  اأفارق  ل  اأين  لدّي  العادة  جرت 

متى  واأجده  ميلني،  ل  الذي  ال�شاحب  فهو 

لقد  به،  واأن�ض  بي  ياأن�ض  اإليه،  احتجت  ما 

ق�شّمت وقتي بحيث اأنني ا�شتفيد منه، فهناك 

احلاجة-،  اقت�شت  ما  -اإذا  بعد  عن  العمل 

التعّلم،  على  وت�شجيعهم  الأولد،  ومدار�شة 

مثل:  الهوايات،  بع�ض  وممار�شة  والقراءة، 

الريا�شة، والزراعة املنزلية، التي �شغفت بها 

قراءة  يف  اأكرث  وا�شتفدُت  الفرتة.  هذه  كثرًيا 

وكتابة  بدرا�شتي،  اخلا�شة  الكتب  وتلخي�ض 

بع�ض املقالت. يبقى املهم اأننا ن�شنع ظروف 

حياتنا، ونتفاعل معها؟ هل ننتظر الفر�ض اأم 

بزمام احلياة  التحكم  وكيف ميكننا  نخلقها؟ 

كتابه  يف  كويف  ال�شهري  �شتيفن  للكاتب  وفقا 

ال�شبع. العادات 

والحرتازية  الوقائية  لالإجراءات  وبالن�شبة 

املتبعة معنا يف ال�شلطنة، يرى يون�ض النعماين 

ومنذ  التطبيق،  يف  التدرج  نظام  اتخذت  اأنها 

واأع�شاء  رئي�ض  قدم  اجلائحة  هذا  انت�شار 

مع  التعامل  اآلية  ببحث  املكلفة  العليا  اللجنة 

كورونا  فريو�ض  انت�شار  عن  الناجتة  التطورات 

19( كثري من التدابري للحد  امل�شتجد )كوفيد 

وهلل  مر�شية  والإجراءات  الوباء،  انت�شار  من 

اجلمعي  الوعي  على  الرتكيز  ويبقى  احلمد، 

الجتماعي  البتعاد  يف  املجتمع  يف  والفردي 

هذه  متر  حتى  اخل�شائر  باأقل  واخلروج 

اجلائحة ب�شالم واأمان باإذن اهلل تعاىل. ون�شاأل 

اهلل يحفظ الإن�شانية من �شر هذا الوباء.
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نحن نتعلم در�شا اأو اأكرث. فعلي �شبيل املثال ل 

احل�شر يف بداية ظهوره كان قد بداأ البع�ض يف 

البحث عن هذا الفريو�ض ملعرفه ماهيته وكيف 

قد يوؤثر على املرء.

ياأخذوا  مل  ممن  البع�ض  تعلم  ذلك  بعد  ثم 

حذرهم اأن التباعد الإجتماعي مهم جًدا، واأن 

التكاتف املجتمعي احلقيقي مُيكن يف م�شاعدة 

التعليمات،  كل  تطبيق  يف  كوادره  بكل  الوطن 

الحتاد  اأن  جميعنا  ندرك  اآخًرا  ولي�ض  اأخريًا 

اجلهات  كل  مع  املجتمع  اأفراد  وباحتاد  قوة 

احلكومية هو اأهم اأمر لتفادي هذه الأزمة.

يتغري  مل  يل  بالن�شبة  �شامل:  وفاء  وت�شيف 

�شيء، لكني اأ�شفت بع�ض التعديالت يف جدويل 

وفاء سالم: 
هناك استهتار لدى البعض بالتباعد

 االجتماعي وأتمنى تطبيق »المؤسسي«
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للمدر�شة.  يتوجهون  ل  اأبنائي  اأن  مبا  اليومي، 

لالأ�شرة.  خا�ض  وقت  يل.  خا�ض  وقت  فهناك 

ووقت اأق�شيه مع اأبنائي وقد زادت مدته ليكون 

اللعب  م�شرتكة،  اأحاديث  ق�شة،  قراءة  بني 

احلركي اأو األعاب لغوية وذكاء..

لأقلل  جهدي  ق�شارى  اأبذل  اأين  جانب  اإىل 

على  مقدرتهم  لعدم  ينتابهم  الذي  ال�شاأم 

اخلروج من املنزل.

يف  امل�شاركة  يف  �شوًيا  نق�شيها  اأوقات  هناك 

او حتى حتفيز  اأو احلرب،  بالألوان  لوحة  ر�شم 

عن  وذلك  لغوية،  مفردات  باأكرب  الذاكرة 

امل�شاركة  وكذلك  الق�شة«،  معي  »اأكمل  طريق 

يف اإعداد وجبة واحدة يف الأ�شبوع.

واأغوتنا  الإلكرتونية،  الأجهزة  �شغلتنا  اأن  بعد 

يعي�شون  َمن  وو�شائلها لالبتعاد عن  برباجمها 

معنا حتت �شقف واحد. ويف املجتمع فاإن اأهم 

والتعا�شد  التالحم  راأيي هو �شرورة  در�ض يف 

من اأجل م�شلحتنا جميًعا؛ فالفريو�ض ل يفرق 

يكون  الكل  واإمنا  وزير،  ابن  اأو  فقري  ابن  بني 

يف مرمى هدفه، لكننا جميًعا ن�شتطيع الوقاية 

بالإجراءات.  والتقّيد  اللتزام،  عرب  منه 

موجهة  كورونا  من  الكبرية  الدرو�ض  وتبقى 

للموؤ�ش�شات احلكومية منها واخلا�شة، كدر�ض 

الفرتة  خالل  عليه  والعتماد  بعد  عن  العمل 

�شرورية  تقنيات  من  ي�شحبه  وما  املقبلة 

ودر�ض  مثاًل،  الإنرتنت  ك�شرعة  تقويتها  ينبغي 

عدم العتماد على م�شدر واحد للدخل، واإمنا 

تنويعه؛ حت�شًبا لأي طارئ، وغريهما الكثري.

الصحفي سيف المعولي:
 الدروس الكبيرة من كورونا .. للمؤسسات

خروج في الحاالت القصوى
وي�شري �شيف املعويل اإىل اأنه طبق مبداأ »خليك 

يف البيت: بعدم اخلروج اإل لل�شرورة الق�شوى 

واأحياًنا  الأ�شرية،  الحتياجات  بع�ض  ل�شراء 

واملكتب  امليدان  اإىل  الذهاب  العمل  يتطلب 

ت�شوير  اأو  ال�شحفية  املقابالت  بع�ض  لإجراء 

بع�ض املقاطع املتعلقة بجهود مكافحة كورونا، 

اأعمايل  ويف داخل املنزل جهزت مكتًبا ملتابعة 

اللعب  بني  اأبنائي  وقت  وق�ّشمت  اليومية، 

بعد،  والتعليم عن  الفردي،  واللعب  اجلماعي، 

والتجّمع لل�شلوات ولالأكل مًعا.

قرارات متدرجة
  اأما فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية املتخذة..

قبل  املعويل:  �شيف  يقول  كافية،  تعتربها  وهل 

اللجنة  جهود  على  التاأكيد  من  بد  ل  الإجابة 

كورونا،  التعامل مع  اآثار  املكلفة مبتابعة  العليا 

والأدباء  الكتاب  اأوراق  نب�ض  »التكوين«  توا�شل 

ملعرفة تفا�شيل حياتهم اليومية والوقوف على 

جتاربهم يف التعامل مع الو�شع املجتمعي الذي 

نعي�شه جميعا يف ظل وباء كورونا امل�شتجد. يف 

�شامل  وفاء  الكاتبة  اليوم  حتدثنا  الزاوية  هذه 

هذه  من  املرء  يتعلمه  اأن  ميكن  ما  اأهم  عن 

الظروف، وكيف تر�شم جدولها اليومي بني يف 

جوانبها الكتابية والأ�شرية، اإىل جانب خمتلف 

هذا  عرب  �شامل  وفاء  ت�شردها  التي  التفا�شيل 

اللقاء الق�شري.

تقول وفاء �شامل: اأزمة كورونا هي اأزمة عاملية، 

لذلك لن يكون هناك در�ض واحد فقط نتعلمه 

الفريو�ض  فيها  يدخل  مرحلة  كل  فمع  منها، 

يقول ال�شحفي �شيف املعويل اأنه ا�شت�شف من 

اأن  مو�شحا:  ودرو�ض،  عرب  عدة  كورونا  حمنة 

كورونا مل ياأِت ليعلمنا - مب�شيئة اهلل - در�ًشا 

واحًدا، بل درو�ًشا عديدة على م�شتويات عدة، 

منها ال�شخ�شي، واملجتمعي وكذلك املوؤ�ش�شي. 

تعزيز  هي  امل�شتفادة  الدرو�ض  اأهم  اأن  واأرى 

الكون مبا  هذا  باأن  واليقني  الروحي،  اجلانب 

واأن  وجل،  عز  اهلل  قدرة  اأمام  �شعيٌف  فيه 

�شلله،  يف  تت�شبب  اأن  مُيكنها  الأ�شياء  اأب�شط 

كانت  اللذين  واجلربوت  القوة  تلك  وتعطيل 

بع�ض الدول تتبجح بهما. اأما يف اجلانب املادي 

الهتمام  فاإن  الفرد  م�شتوى  فعلى  والواقعي 

باملاء  اليدين  بغ�شل  ال�شخ�شية  بالنظافة 

�شرورة  اأ�شبحت  م�شتمر  ب�شكل  وال�شابون 

اأتاح  كما  بها،  نعتقد  كّنا  كما  رفاهية  ولي�شت 

لنا فر�شة اكت�شاف »نعمة« اجللو�ض مع العائلة 

تتحدث الدكتورة وفاء ال�شام�شي عن جتربتها 

كورونا  وباء  تف�شي  ظل  يف  املنزيل  احلجر  يف 

ظهور  بداية  منذ  روؤيتها  وتعر�ض   ،19 كوفيد 

الفرتة  اإىل  بالعودة  قائلة:  ال�شني  يف  املر�ض 

ال�شني  يف  الفريو�ض،  فيها  انت�شر  التي  الأوىل 

اأنه قد ينت�شر  حتديًدا، كان جمرد التفكري يف 

يف  لرتد  تكن  مل  فكرة  عاملّيا  خطًرا  وي�شكل 

احلياة  �شارت  لذا  لالأمر،  املتتبعني  اأذهان 

ويغطي  يتف�ّشى  الوباء  بداأ  حتى  طبيعية 

م�شاحات كبرية وغري متوقعة يف العامل اأجمع.

يف  احلالت  تزايد  عن  الأخبار  ن�شمع  كنا 

مزحة  ذلك  تتخذ  الغالبية  وكانت  ال�شني، 

عادات  من  ميار�شونه  ملا  م�شتندين  كبرية 

كثرية،  �شعوب  ت�شت�شيغها  ل  و�شحية  غذائية 

من  كثرٌي  وتال�شت  الإن�شانية،  القيم  فغابت 

حني  ولكن  والجتماعية،  الأخالقية  املبادئ 

تتغري،  املواقف  بداأت  فيه  كانوا  فيما  وقعنا 

فاأنت  يتال�شى،  ال�شحي  بالأمن  والإح�شا�ض 

مهدد بالإ�شابة يف اأي وقت، ومن اأي �شخ�ض.

وت�شيف وفاء ال�شام�شي: اإن هذه الأزمة تعترب، 

ملن يتفّكر بعني العقل، در�ًشا اإن�شانًيا وتاريخًيا 

اأولويات  هناك  اأن  خالله  من  تعّلمنا  عظيًما، 

ال�شلطة بالرعاية والهتمام  اأن تتعهدها  يجب 

والتكنولوجيا  والتعليم  ال�شحة  كمجالت 

مهم  العاملي  النفتاح  واأن  العلمي،  والبحث 

الأهمية  اإىل  اإ�شافة  املجالت،  هذه  لتعزيز 

الإن�شانية،  القيم  على  للمحافظة  الق�شوى 

دول  جتمع  عري�شة  معايري  و�شع  و�شرورة 

العامل، وحتكم عالقات الدول بع�شها ببع�ض.

املنزيل،  العزل  اإجراءات  بتطبيق  يتعلق  وفيما 

وفاء  تقول  بعد  عن،  عملها  تدير  وكيف 

ببع�ض  م�شحوّبا  التطبيق  كان  ال�شام�شي: 

النف�ض  حقيقة  وهذه  البداية،  يف  التهاون 

خالل  من  ا�شتقراأت  اإن  ما  ولكن  الب�شرية، 

متابعة اأو�شاع كورونا حول العامل كان ل بد من 

اتخاذ خطوات �شارمة. مل يكن الأمر �شهاًل يف 

البدء، اإذ اأنني بعيدة عن عائلتي كوين يف دولة 

�شقيقة، ولكن كان ل بد من اللتزام ف�شالمتهم 

باأهمية  القناعة  اإن  املحك.  على  و�شالمتي 

احلاجز  لتجاوز  جًدا  مهمة  ال�شحي  احلجر 

بتعديل  وال�شماح  الأمر،  مثل  بقبول  النف�شي 

حياتك وتدويرها بن�شبة 180 درجة عّما كانت 

�شابقا.

تقدمي  خالل  من  بعد  عن  عملي  اأمار�ض  اأنا 

حما�شراتي، وقد بداأت فعلًيا يف ا�شتثمار وقتي 

من خالل تنفيذ ور�ض وبرامج تدريبية يف جمال 

ات تفاعلية للتدريب عن  التخ�ش�ض عرب من�شّ

بعد، مع حماولة ابتكار منا�شط خمتلفة للتغّلب 

على اأزمة البقاء يف املنزل.

وترى وفاء ال�شام�شي اأنه لكي تتغلب ال�شني على 

تف�شي املر�ض فر�شت احلجر املنزيل ال�شارم، 

ويف الوقت نف�شه كانت اجلهود حثيثة يف املجال 

وفاء  وتعتقد  للفايرو�ض.  عالج  لإيجاد  الطبي 

الوعي  يف  اأزمة  نعاين  زلنا  ما  اأننا  ال�شام�شي 

مبخاطر هذه الأمرا�ض الوبائية، وبالتايل فاإن 

الإجراءات الحرتازية التي مت اتباعها يفرت�ض 

اأن تكون اأكرث �شرامة وحدة؛ فالأمر ل ي�شتهان 

الفرتة  يف  بداأ  الذي  التحرك  ان  واأعتقد  به، 

اإجراءات  اتخاذ  نحو  التوجه  يعك�ض  الأخرية 

�شارمة يف احلد من انت�شار الفايرو�ض. ويبقى 

من  املجتمعية  بامل�شوؤولية  والإح�شا�ض  الوعي 

انح�شار  يف  للم�شاهمة  الأ�شا�شية  املحركات 

انت�شار املر�ض.

وفاء الشامي: 
نعاني أزمة وعي

 بمخاطر األمراض الوبائية
واإزاء روؤيتها ب�شاأن اجلهود املبذولة يف مواجهة 

تبذل  املعنية  اجلهات  �شامل:  وفاء  تقول  الوباء 

ا�شتهتار  املالحظ  لكن  جهدها،  ق�شارى 

واإجراء  الجتماعي،  التباعد  باأهمية  البع�ض 

»خليك بالبيت«، من خالل ما اأراه من البع�ض 

ال�شرتاحات  اأو  العزب،  يف  يخيمون  الذين 

اخلا�شة، ولي�ض مع العائلة، واإمنا مع جمموعة 

العزل   عن  ناهيك  الأ�شر،  اأو  الأ�شدقاء  من 

يجب،  كما  البع�ض  يطبقه  مل  الذي  الأ�شري  

لذلك اأمتنى من اجلهات اأن تلغي العزل املنزيل 

وتطبق املوؤ�ش�شي للم�شابني اأو العائدين للوطن 

من اخلارج، فذلك اأكرث اأمًنا للمجتمع والوطن.

وجهود كل اجلهات الأخرى املنفذة. ويف راأيي 

بها  خرجت  التي  القرارات  اأن  ال�شخ�شي 

اللجنة منذ اإن�شائها ُمتدرجة، ومراعية لبع�ض 

اجلوانب التي قد ل يلتفت اإليها النا�ض عندما 

جانب  فهناك  املطالبات،  بع�ض  ي�شتعر�شون 

اقت�شادي مهم ينبغي عدم اإغفاله اأثناء اتخاذ 

ب�شكل  النا�ض  مبعي�شة  يرتبط  لأنه  القرارات 

ا�شتجابة  هو  املالحظ  الآخر  الأمر  مبا�شر. 

اللجنة ملا ُيطرح يف و�شائل التوا�شل الجتماعي 

الأفكار واملقرتحات املطروحة  اأغلب  اأن  بدليل 

الآن  وينبغي  لآخر،  اجتماع  من  اللجنة  اأقرتها 

البيت؛  يف  باجللو�ض  التام  التقّيد  اجلميع  من 

اأي قرارات واأنت التزمت  فاللجنة واإن مل تقر 

الفريو�ض؟  �شياأتيك  هل  املنزل؛  يف  ببقائك 

اأعتقد باأن الإجابة هي ل.
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حممود  الدكتور  ال�شاعر  اأوراق  اليوم  نقلب 

حمد، نقرتب منه يف عزلته، بني كتابة ال�شعر 

اليومية،  احلياة  وممار�شة  والبحث  والقراءة 

وطبيعة  احلال  مقت�شيات  تفر�شه  ملا  وفقا 

ما  �شاألناه  املرحلة..  وا�شرتاطات  الظرف 

اأزمة  من  تعلمناه  اأننا  تعتقد  الذي  الدر�ض  هو 

انت�شار كورونا؟

وب�شراحته املعهودة يجيب قائال: مع اأين كنت 

يتاأذى  ل  حتى  ال�شوؤال  هذا  على  الّتحفظ  اأوّد 

الآخرون نف�شّيا يف كون اجلائحة تعطي درو�شا، 

واّت�شح  انك�شف  ما  اإىل  ذلك  �شاأجتاوز  ولكني 

وهو كثري، و�شنكتفي مبا ينا�شب املقام.

تطّوق  كانت  التي  اله�شا�شة  ذلك  راأ�ض  على 

واملنظومة؛  الأفراد  م�شتوى  على  جمتمعنا 

فكّنا نخّزن »احَل�َشف« للم�شتقبل ونعمر »الُبور« 

�شيء  كل  يف  الآخر  على  اعتمدنا  لالأجيال، 

ليف�شح عجزنا اأمام اأب�شط متطلبات العي�ض.

املري�ض  اإننا  حمد:  حممود  الدكتور  وي�شيف 

اأمام  لنبدو  الطبيب  عن  عّلته  يخفي  الذي 

يف  احلياة  وعافية.   ثقافة  �شحة  يف  غرينا 

كان  واإن  منا،  الكثريين  عند  متداعية  الأ�شر 

الكثريون كذلك قّدموا مناذج رائعة، وهنا كان 

الطعام  يف  كثريه  رف  �شُ اأْن  بعد  ثقيال  الوقت 

حكما  ذلك  اأقول  ول  خفيفا.  ليمّر  وال�شراب 

املواقف  بع�ض  من  قريبا  كنت  لكني  عاما، 

اأ�شحابها بذلك، وعندما اقرتحُت  التي �شّرح 

عليه القراءة اأو اأي برنامج ثقايّف يعّو�ض ذلك 

اأ�شرته على  اأو  يتعّود هو  يقراأ ومل  باأنه ل  تعلل 

مقارنا  التهمة  بهذه  اأولده  رمى  اأو  القراءة 

اإّياهم بغريهم.

يعي�شها  التي  اليومية  التفا�شيل  بع�ض  وعن 

حممود  يقول  املنزيل  احلجر  ظل  يف  ويبقها 

للوقت  دفئا  البيت  جعل  على  حر�شت  حمد: 

محمود حمد:
 اعتمدنا على اآلخر في كل شيء ليفضح 

عجزنا أمام أبسط متطلبات العيش

قراءة وعمال و�شينما وفعاليات ب�شيطة لالأ�شرة 

ومما  بالبيت.  اللتزام  حتّمل  على  تعينهم 

الطبيعة  من  قريبون  القرية  يف  اأننا  �شاعدنا 

كنا  حيث  اأ�شرية  اأو  فردية  عزلة  يف  للبقاء 

ف�شاء  يف  امللل  اأو  الرتابة  لك�شر  بعيدا  نخرج 

البيت  اأ�شجار  واأخذت  وال�شماء.  حتده اجلبال 

العناية،  من  الوافر  احلّظ  ال�شغرية  وحديقته 

اإ�شافة اإىل جدول الأعمال املنزيل الذي ي�شمل 

العناية  على  احلر�ض  مع  الأ�شرة،  اأفراد  كل 

بالنظافة وتوجيهات الوقاية والتعقيم امل�شتمر، 

واإمنا  اأبدا؛  اجلماعي  الت�شوق  اإىل  خروج  ول 

كان ت�شوقا فردّيا نادرا.

الإجراءات  اأن  حمد  حممود  الدكتور  ويرى 

كورونا  انت�شار  ملواجهة  لدينا  املتخذة  الوقائية 

وحر�شهم  النا�ض  ثقافة  وتبقى  جدا،  كافية 

اإىل  يعود  وهذا  وجمتمعا،  واأ�شرة  فردا  عليها 

قيمة احلياة وال�شحة.

مواقف  الكبرية  والأحداث  الأزمات  تعد 

والأفراد.  ال�شعوب  حياة  يف  وموؤثرة  حقيقية 

واإعادة احل�شابات  املراجعات  الكثري  من  ثمة 

ا�شتخال�ض  من  بها  نقوم  التي  الفواتري  وجرد 

على  تعيننا  التي  الدرو�ض  وا�شتجالء  العرب 

القادمة.  لالأجيال  اأف�شل  مل�شتقبل  التخطيط 

ولعل جائحة كورونا التي مير بها العامل اأجمع 

من اأبرز ما �شيخلد يف ذاكرة الأمم ويوؤثر على 

اإذ  التخطط،  م�شارات  ويغري  احلياة  جمريات 

العامل قبل كورونا  اأن  بداأ اجلميع يردد مقولة 

لي�ض هو العامل بعد كورونا.

من  جانبا  ي�شاركنا  اخلنب�شي  يعقوب  الروائي 

روؤاه واأفكاره يف هذا ال�شدد مو�شحا اأن الدر�ض 

الذي تعتقد اأننا تعلمناه من اأزمة انت�شار كورونا 

تبنى  الأوطان  واأن  العر�ض  هي  الأر�ض  اأن  هو 

جناة  �شفينة  احلق  واأن  املخل�شة،  بال�شواعد 

وي�شيف  الإخال�ض.  وطواقمها  العدل  ربانها 

من  هي  القوية  ال�شعوب  اأن  تعلمنا  اخلنب�شي: 

مراآة  كورونا  واأن  ال�شليم،  التخطيط  تخطط 

لنا  ليقول  وقف  حني  للمواقف  �شاملة  ملراجعة 

اأين نحن من هذا العامل. 

اأما يف ما يتعلق باحلجر ال�شحي وتطبيق �شعار 

اخلنب�شي:  يعقوب  فيقول  البيت«  يف  خليك   «

يف  والعملي  الفعلي  التطبيق  تعني  الثقافة 

يعقوب الخنبشي:

 كورونا مرآة لمراجعة شاملة للمواقف

ملقيا�ض  كافية  العبارة  وهذه  احلياة،  مناهج 

نف�ض  ويف  مبالغة،  دون  وعينا   ومدى  ثقافتنا 

ال�شرورة  دعته  فمن  ا�شتهتار.  دون  الوقت 

اإن  واحلذر،  احليطة  اأخذ  عليه  وجب  للخروج 

كان واعيا بت�شرفاته نحو اأ�شرته وجمتمعه. 

وحول الإجراءات الوقائية املتخذة يف ال�شلطنة 

اأنها  موؤكدا  كافية،  اأنها  يعقوب اخلنب�شي  يرى 

اإجراءات تدل على القدرة على اإدارة الأزمات 

بكل �شفافية، مع �شرورة ر�شد ال�شلبيات و�شد 

قطاعاتها  يف  عمان  اأن  اإىل  م�شري  الثغرات، 

اإدارة  يف  وملفتا  كافيا  ر�شيدا  متتلك  املختلفة 

الأزمات التي مرت عليها مبختلف اأنواعها. 
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جتلياتها  بكل  رم�شان  اأجواء  يعي�ض 

البيت  يف  باجللو�ض  ويتم�شك  وروحانياتها، 

�شد  والوقائية  الحرتازية  بالإجراءات  عمال 

يبعده  ل  كله  هذا  ولكن  كورونا.  وباء  تف�شي 

ينابيع  من  قربا  يزيده  اإنه  بل  ال�شعر،  عن 

ال�شعر التي ل يفارقها يف كل الظروف وحتت 

هذه  يف  يوؤكده  ما  وهذا  الأحوال،  خمتلف 

ال�شاعر  اإنه  الق�شرية.  احلوارية  الزاوية 

اأوراقه  »التكوين«  تقلب  الذي  اللواتي،  عقيل 

على  وتتعرف  ال�شعري،  جديده  على  لالطالع 

املنزيل،  احلجر  ظل  يف  اليومية  تفا�شيله 

وت�شاأله ما هو الدر�ض الذي يعتقد اأننا تعلمناه 

هي  كثرية  فيقول:  كورونا؟  انت�شار  اأزمة  من 

اأن  واأهمها  نتعلمها  اأن  يجب  التي  الدرو�ض 

واأن  وعال،  جل  اخلالق  عظمة  اأمام  نت�شاغر 

العودة  واأن  اأول،  للمثقف  �شحية  حالة  العزلة 

للذات مطلب يومي، واأن العادات ال�شحية يف 

زمن الكرونا يجب اأن ن�شتمر عليها.

يطبق  وكيف  املنزيل  باحلجر  يتعلق  ما  ويف 

اللواتي:  عقيل  يقول  البيت«  يف  »خليك  مبداأ 

للوطن  ذلك  باأهمية  مني  اإميانا  طبقتها 

واأ�شرتي  امتثلت  ولالإن�شانية،  واملقيم  واملواطن 

بها، وقمُت بالن�شغال باملنزل يف عدة ن�شاطات 

بعد،  عن  واجتماعية  وثقافية  وعبادية  منزلية 

واأعتذر عن الإ�شهاب يف هذا لعتباري اأن بها 

خ�شو�شية نوعا ما.

وي�شيف عقيل اللواتي: كان ال�شعر هو امل�شيطر 

تتعلق  مقاطع  عدة  فكتبت  الو�شع  هذا  على 

بهذا الأمر وا�شتغلنا مع عدد من ال�شعراء على 

امل�شاجد(  )حننُي  بعنوان  م�شرتكة  ق�شيدة 

ال�شعراء امل�شاركون �شاعر من كل قطر ح�شب 

هذه  يف  قلته  ومما  قريًبا  و�شتن�شر  توفر  ما 

احلائحة:

ـٍة احــذْر وَحـاِذْر مْن َتــراه بـَكـحَّ

دى                  فالأمُر اأخطُر من مواجهِة الـرَّ

ـا معْك ُكْن ِحل�َض بيِتَك وا�شتقم اإنَّ

ـِن الُهـدى                 والزْم كتاَب اهلِل َتـحَت�شِ

                     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

عقيل اللواتي:
 الشعر هو المسيطر 

على وضعي في الحجر المنزلي
ُدُه:   قويل كما قلُت من قوٍل اأردِّ

ـي ل�شُت حمزونا                 رفًقا بحايل وغنِّ

ليني ب�ِشـرٍّ وا�شٍح كاأنا  وقبِّ

 كورونا
ِ
ـدِق يف اأيام                 فاحُلبُّ بال�شِّ

                   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ٍ
اإذا ما ابتليَت باأ�ْشراِر َقـوم

                    وكنَت تريُد ُهروًبـا َم�شونا

بعط�شِة حمٍد تقول وراها:

                     كاأنَّ الذي يعرتيـني ُكـرونـا 

يف  لدينا  املتخذة  الوقائية  الإجراءات  عن  اأما 

ال�شاعر  يقول  كافية:  يعتربها  وهل  ال�شلطنة، 

وح�شب  اأعتقد،  مو�شحا:  اللواتي  عقيل 

برئا�شتها  العليا   اللجنة  باأن  املتوا�شع،  راأيي 

واأع�شائها هم الأجدر مني يف هذه الإجراءات، 

ول اأظن اأنني اأعرف واأعلم بها منهم. وما نراه 

والنظرة  التاأين  عليها  يغلب  اإجراءات  من 

ال�شمولية اخلبرية، وفقهم اهلل و�شدد خطاهم 

وعن  عنا  اهلل  واأبعد  مكروه  كل  من  وحفظهم 

الإن�شانية باأجمعها هذه الغمة اإنه �شميع جميب.

يف  واملكوث  والكتابة  القراءة  يف  �شالته  يجد 

دروب  اإىل  ال�شعر  غواية  ت�شتدرجه  املنزل. 

طقو�شه  يعي�ض  ذلك  مع  ولكنه  الق�شيدة. 

باإجراءت احلجر  ملتزما  الرم�شانية اخلا�شة 

الحرتازية  بالتعليمات  ومتقيدا  املنزيل 

ملواجهة تف�شي فريو�ض كورونا. نلتقي يف زاويتنا 

احلوارية اليوم مع ال�شاعر العراقي واملهند�ض 

املقيم يف ال�شلطنة و�شام العاين، الذي حتدث 

قائال:  احلجر  يف  الرم�شاين  برناجمه  عن 

الأجواء  �شمن  البقاء  اأحاول   .. رم�شان  يف 

ال�شحور  تقاليد  املعتادة من خالل  الرم�شانية 

لتجنب  القت�شاد  مراعاة  مع  والإفطار، 

اجلماعة  �شالة  واإقامة  لل�شوق،  اخلروج 

والرتاويح مع العائلة.

ويلتزم و�شام العاين ب�شعار »خليك يف البيت«، 

ال�شياق  هذا  ويف  �شديدة.  بدقة  ذلك  ويطبق 

بدرجة  اخلروج  يف  القت�شاد  مو�شحا:  يقول 

عالية اإل ل�شرورة ُملحة، وبداأت من اليوم الأول 

واأعددت  البيت،  داخل  البديل  عاملي  بتكوين 

والتوا�شل  واملطالعة  والكتابة  للقراءة  خططًا 

مع العائلة يف العامل الواقعي اأكرث من التوا�شل 

مع العامل الفرتا�شي.

املتخذة.  الوقائية  بالإجراءات  يتعلق  فيما  اأما 

العاين  و�شام  ال�شاعر  فريى  ال�شلطنة  يف 

لأنها  ممتازة،  الر�شمي  امل�شتوى  على  اأنها 

بوترية  وُتطبق  لالأحداث  متاأنية  قراءة  تعتمد 

اأما  املبا�شرة،  اآثارها  وقع  لتفادي  مت�شاعدة 

اإىل  بحاجة  زلنا  فما  املجتمعي،  امل�شتوى  على 

وسام العاني:
علمتنا أزمة كورونا أن حياتنا تقوم على البسطاء

�شدة خ�شو�شًا مبا  اأكرث  واأجراءات  اأكرث  وعي 

من  جموعًا  ت�شتوجب  التي  باملنا�شط  يتعلق 

العمالة لتنفيذها.

العاين من خالل ر�شده ملجريات  و�شام  ويرى 

انت�شار  اأزمة  من  كثرياً  تعلمنا  اأننا  الأحداث 

الفقد  واأن  غالية  ال�شحبة  اأن  تعلمنا  كورونا.. 

موجع، تعلمنا اأن نتوغل يف الإن�شان داخلنا لكي 

�شواطىء  على  املتناثرين  اأحبائنا  اإىل  ن�شل 

بانفعالتنا  نقت�شد  اأن  وتعلمنا  الن�شيان، 

اأن  وتعلمنا  ي�شتحقون،  ملن  لنمنحها  وعواطفنا 

تزعج  املتحجرة  واأفكارنا  املبعرثة  خطواتنا 

اأن  وتعلمنا  يبوح،  ل  لكنه  الكوكب  �شديقنا 

حياتنا تقوم على الب�شطاء الذين كنا نبخ�شهم 

ب�شاعتهم ول غنى لنا عنهم.  
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ومزعج  قليال،  مربك  الأمر  اأن  اأعرتف 

يف  وجوده  يفر�ض  القلق  لأن  ال�شيء،  بع�ض 

يف  الفي�شل  هو  الآن  ثباتنا  ولكن  حلظة،  كل 

الق�شاء على الوباء اأو تف�شيه ل قدر اهلل.

فتقول  املتخذة  الوقائية  الإجراءات  ب�شاأن  اأما 

بدرية م�شددة اأن اأي اإجراءات وقائية - مهما 

كافية،  تكون  لن  جمتمعي  وعي  بال   - بلغت 

تكاتف  لو  تكفي  الإجراءت  اأب�شط  اأن  حني  يف 

اأزمة  تخلق  قد  الفرد  اأزمة  اأن  ووعى  اجلميع 

كارثة  ت�شبح  قد  الواحد  الوطن  واأزمة  وطن، 

جتتاح العامل كله كما هو حادث الآن.

عرب  ح�شورها  اأثبتت  وقا�شة  مثابرة  كاتبة 

بتقدير  حظيت  ق�ش�شية،  جمموعة  من  اأكرث 

بني  موقعا  لنف�شها  وحجزت  املتابعني،  الكتاب 

املعا�شرة.  العمانية  الق�شرية  الق�شة  كتاب 

اإنها القا�شة اإ�شراق النهدي. ندخل اإىل خلوتها 

يف احلجر املنزيل. نقلب اأوراقها ونتعرف على 

تفا�شيل يومياتها وكيف تق�شي حلظات احلجر 

ال�شحي.

الدر�ض  عن  النهدي  اإ�شراق  تتحدث  البدء  يف 

انت�شار  اأزمة  من  تعلمناه  اأننا  تعتقد  الذي 

تعميق  يف  كورونا  اأ�شهم  لقد  فتقول:  كورونا، 

النظافة  على  فعالوة  لدينا،  الديني  ال�شعور 

فقد  بنا،  املحيطة  البيئة  ونظافة  ال�شخ�شية 

باهلل،  واليقني  الإميان  رابط  داخلنا  يف  وثق 

ورغم  اهلل.  اإىل  واللتجاء  الدعاء  خالل  من 

اأمام  عاجزة  البلدان  تظل  والتقدم  التح�شر 

فريو�ض ل كيان مرئيا له. وهذا اإمنا يدل على 

قدرة اهلل الكامنة. 

وحول يومياتها يف احلجر املنزيل وكيف تطبق 

اإ�شراق  القا�شة  تقول  البيت  يف  املكوث  قرار 

النهدي: بب�شاطة جل�شت بالبيت. مادة احلياة 

ب�شبب  كثريا  منا  ا�شتنزفت  وقد  الوقت،  هي 

لنا  اأتاح  وكورونا  وامل�شاوير.  وامل�شاغل  العمل 

اإىل  فتعرفت  وال�شفاء،  العزلة  من  م�شاحة 

ذاتي وحياتي واتخذت بع�ض القرارات املهمة. 

تخليت عن بع�ض الأ�شياء التي كانت ثتقل كاهل 

حياتي  �شياغة  اأعدت  رمبا  وتقلقني.  عقلي 

واأفكاري. قراأت كتبا و�شاهدت اأفالما، وحاليا 

اأحاول اإكمال كتابي القادم. احلياة متر ببطء 

ولكنها تعلمنا بالتاأكيد. 

املتخذة  الوقائية  بالإجراءات  يتعلق  وفيما 

كافية  اأنها  النهدي  اإ�شراق  تقول  ال�شلطنة  يف 

واحلكومة مل تق�شر اأبدا، وخا�شة مبادرة عالج 

العتبار  بعني  الأخذ  دون  اجلن�شيات  جميع 

وجودهم.  على  املرتتبة  والكفالت  الإقامات 

الفردي  والوازع  الذاتي  الوعي  يظل  ولكن 

الفرد  على  ال�شحة.  حلماية  الأوىل  الركيزة 

م�شوؤولية حماية نف�شه من اأجل اأ�شرته وعائلته. 

والن�شباط  امل�شوؤولية  علمتنا  الظروف  هذه 

حتت  خا�شة  املجتمع،  يف  والتعاون  والتكافل 

املعادن  لنا  تت�شح  وهنا  كهذه.  قاهرة  ظروف 

�شيتغري  وال�شخ�شيات.  للمجتمعات  احلقيقية 

خمتلفا  �شيئا  تعلمنا  ورمبا  كورونا  بعد  العامل 

والب�شرية  احلياة  نحرتم  يجعلنا  باأن  كفيال 

ونن�شف خملوقات اهلل ب�شتى اأنواعها. لن يكون 

والتكنولوجيا،  بالتطور  وتفاخر  مباهاة  هناك 

احلياة  ولي�شت  احلياة  لت�شهيل  و�شائل  فهي 

مبجملها. وتبقى قدرة اهلل املهيمنة يف الكون. 

إشراق النهدي:
في الحجر المنزلي تخليت

 عن أشياء كانت تثقل كاهلي
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احلوارية  الزاوية  هذه  يف  اليوم،  علينا  تطل 

والأدباء،  الكتاب  من  املبدعني  مع  ال�شريعة 

حتدثنا  البدري.  بدرية  والروائية  ال�شاعرة 

الكتابية  وم�شاريعها  اأوراقها  بني  عزلتها،  من 

ال�شرتاحة  هذه  يف  وجدت  التي  الكثرية، 

مت�شعا مثاليا لنب�شها وطرحها على الطاولة من 

جديد، ملوا�شلتها ومراجعتها وت�شذيبها، بهدف 

بني  جاهزة  اإبداعية  كاأعمال  لحقا  تقدميها 

يدي القارئ  

بدرية  تقول  هذه  املحارب  ا�شرتاحة  عرب 

الدرو�ض  من  العديد  تعلمت  اأنها  البدري 

نكون  اأن  وهي  كورونا،  انت�شار  اأزمة  ظل  يف 

م�شتعدين دائما. واأن وعي الفرد �شمام اأمان 

املجتمع. واأن الوطن هو املواطن واملواطن هو 

الوطن.

مع  جدا  مت�شاحلة  البدري  بدرية  وتبدو 

�شكينتها املحببة يف املنزل، فهي تقول اإن من 

كثريا  اخلروج  اأحب  ل  اأنني  يعرف  يعرفني 

اأ�شرتي  بني  مق�شمة  واأن حياتي  لل�شرورة،  اإل 

الآن  وجدتني  لذلك  وكتاباتي،  وكتبي  وعملي 

يف الواقع الذي اأحب، وخا�شة القراءة.

بدرية البدري:
أي إجراءات وقائية 

لن تكون كافية بال وعي مجتمعي
مهامه  واإجناز  القراءة  و�شغف  ال�شعر  بني 

والت�شجري  الأ�شرة  مع  والت�شلية  اليومية 

يق�شي  هكذا   .. الفرتا�شية  الور�ض  وح�شور 

ويق�شم  اأوقاته  العلوي  خالد  ال�شاعر  الدكتور 

اأن  موؤكدا  املنزيل،  احلجر  ظل  يف  يومه 

كورونا  وباء  لنت�شار  الت�شدي  يف  امل�شوؤولية 

لت�شمل جميع  تقع يف املقام الأول على الفرد، 

اأفراد املجتمع. 

خالد  يتحدث  احلوارية،  الزاوية  هذه  يف 

الذي  بالدر�ض  مبتدئا  يومياته،  عن  العلوي 

كورونا  انت�شار  اأزمة  من  تعلمناه  اأننا  يعتقد 

من  ا�شتفدناها  درو�ض  عدة  هناك  فيقول: 

ال�شخ�شية،  نظري  وجهة  من  كورونا  اأزمة 

الأولويات،  مراجعة  الدرو�ض  هذه  اأهم  ولعل 

الأزمة اجلميع، وعلى جميع  اأربكت هذه  حيث 

الأ�شعدة، فبداأ كل اإن�شان يعيد ترتيب اأولوياته، 

لدى  الذات  ملراجعة  منا�شبة  فر�شة  وكانت 

فرد  كل  لدى  الأوليات  ترتيب  اأن  اإذ  اجلميع، 

منا ظهر جليًا يف هذه الأزمة، وبالتايل انعك�ض 

تكاملية  يف  و�شاهم  عام  ب�شكل  املجتمع  على 

نحو  الجتاه  ظهر  لذلك  وجتان�شها.  املنظومة 

الأمن  نظام  وكذلك  واملبادرات،  الخرتاعات 

ت�شكيل  واإعادة  الذاتي  والكتفاء  الغذائي 

الثقافة املجتمعية وظهور اأمناط حياتية جديدة 

يف الت�شوق والتطوع والعادات ال�شحية . 

البيت«وكيف يطبقه،  اإجراء »خليك يف  وحول 

�شعبًا  الأمر  كان  العلوي:  خالد  الدكتور  يقول 

الراهنة  الظروف  مع  ولكن  بداياته،  يف 

والتعود كان لبد من التاأقلم مع الأمر، لذلك 

اإجناز  بعد  خيار  كاأول  القراءة  اىل  جلاأت 

فر�شة  وكانت  بعد.  عن  العمل  يف   مهامي 

خالد العلوي:
 الرهان على الفرد والمجتمع في 

مواجهة هذه الجائحة

كالت�شجري  الهوايات  بع�ض  ملمار�شة  مواتية 

ناهيك  ال�شياء،  وترتيب  تنظيم  واإعادة 

وكذلك  العائلة،  مع  والت�شلية  اللعاب  عن 

ال�شتعداد لإجناز اإ�شدارين قادمني، وح�شور 

الور�ض اللكرتونية.  بع�ض 

املتخذة  الوقائية  بالإجراءات  يتعلق  ما  ويف 

قال  كافية،  يعتربها  وهل  ال�شلطنة،  يف  لدينا 

يف  كثريًا  مطلعًا  ل�شت  العلوي:  خالد  ال�شاعر 

الرهان  اإن  القول  ولكن ميكنني  اجلانب،  هذا 

ومن  الأ�شرة  ثم  ومن  الفرد  احلقيقي هو على 

لعالج  اجلائحة  هذه  اإن  حيث  املجتمع،  ثم 

نابع  كاأفراد  دورنا  وبالتايل  لالآن،  موؤكد  لها 

ويف  اأول  ال�شحية  العادات  اتباع  يف  ذاتنا  من 

اجلهات  من  ال�شادرة  بالتعليمات  اللتزام 

املخت�شة، لكي نكون خط الدفاع الأول ون�شاهم 

يف الإجراءات الوقائية ب�شكل اأف�شل.

درو�شا  هناك  اأن  املعمري  خالد  ال�شاعر  يرى 

اجلائحة،  هذه  من  نتعلمها  اأن  يفرت�ض  عدة 

مهم  در�ض  وهو  والن�شباط  اللتزام  منها 

ملتزمني  كنا  ما  فمتى  الظروف،  هذه  مثل  يف 

ال�شليمة.  الطريق  يف  من�شي  فاإننا  بالتعليمات 

در�ض  نتعلمها  التي  الدرو�ض  من  وكذلك 

اأنه  تالحظ  فاأنت  حلياتنا،  اجليد  التخطيط 

يف احلجر املنزيل وجدنا اأوقاتا عديدة �شائعة 

الأ�شرة،  مع  اجللو�ض  ا�شتطعنا  حياتنا،  من 

والقراءة، واإبداع البتكارات احلياتية، كل ذلك 

مل نكن نح�ض به، اأو مل ندرك اأوقاتنا ون�شتغلها 

التي  الدرو�ض  من  ذلك  وقبل  جيدة.  ب�شورة 

ال�شخ�شية،  ال�شحة  مفهوم  اإدراك  نتعلمها، 

اأفراد  وتثقيف  باملنزلية،  بال�شحة  والعناية 

اإليه  دعا  الذي  العظيم  املفهوم  لهذا  الأ�شرة 

من  تتولد  الأمرا�ض  فمعظم  احلنيف،  ديننا 

عدم الهتمام اأو العناية بال�شحة.

وفيما يتعلق ب�شعار » خليك بالبيت« يرى خالد 

املعمري اأنه راأي اإ�شالمي دعا اإليه النبي �شلى 

بيتك«.  »ولي�شعك  قال:  حني  و�شلم  عليه  اهلل 

لقد اأدركنا مع وباء فريو�ض كورونا مدى اأهمية 

غري  وكوننا  وب�شراحة  الراأي.  هذا  تطبيق 

بالبيت  طويلة  فرتات  اجللو�ض  على  متعودين 

فاإننا جند م�شقة يف اللتزام بذلك، لكن من 

اأجل امل�شلحة العامة واخلا�شة فاإنني واأفراد 

بالبيت  اجللو�ض  اإىل  الدعوة  طبقنا  اأ�شرتي 

والجتماعات  الزيارات،  من  امتنعنا  حرفيا، 

ق�شوى  لغاية  املنزل  من  واخلروج  الأ�شرية، 

يف  ال�شحة  بقواعد  اللتزام  مع  فقط، 

ون�شغل  لل�شرورة.  اخلروج  واأثناء  املنزل 

خالد المعمري:
 في الحجر المنزلي

 وجدنا أوقاتا ضائعة من حياتنا
كالريا�شة  خمتلفة  مبمار�شات  اليومي  وقتنا 

الربامج  ومتابعة  الهادفة  والقراءة  املنزلية 

اهلل  ون�شاأل  ال�شرة،  مع  الهادفة  والن�شطة 

للجميع. والعافية  ال�شالمة 

اللجنة  بها  تقوم  التي  الإجراءات  ب�شاأن  اأما   

املكلفة ملتابعة تف�شي مر�ض كورونا فيقول خالد 

املعمري باأنها قامت باإجراءات مت�شل�شلة للحد 

ولكن يف  اأنها جيدة،  املر�ض،ويرى  انت�شار  من 

املواطنني  من  وعي  يقابله  اأن  ينبغي  املقابل 

جلاأت  كالتي  اأ�شد  اإجراءات  اإىل  نلجاأ  ل  حتى 

امل�شلحة  نغّلب  اأن  ينبغي  اأخرى،  دول  اإليها 

العامة على م�شاحلنا ال�شخ�شية ون�شع اأيدينا 

هذا  نواجه  حتى  املخت�شة  اجلهات  اأيدي  يف 

املر�ض ونتغلب عليه.
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اجلديد  ويت�شفح  الكتب  بطون  يف  يقلب  وهو 

منها والقدمي، وي�شافر مع قلمه بحثا وتدوينا، 

تدخل  وم�شاركة،  تعليما  اأبنائه  مع  ويجتمع 

اأحمد  والكاتب  الباحث  عامل  اإىل  »التكوين« 

النوفلي الذي يقدم للقراء جانبا من برناجمه 

ا�شتثمره  الذي  املنزيل  احلجر  ظل  يف  اليومي 

يف م�شاريع ثقافية وعائلية مهمة. 

الدرو�ض  عن  النوفلي  اأحمد  يتحدث  البدء  يف 

هذه  من  الب�شرية  ت�شتفيدها  اأن  ميكن  التي 

اجلائحة فيقول: احلياة ت�شري، ول تتوقف، بال 

حماباة، فيموت من ميوت، ويحيا من يحيا، هذا 

النا�ض  اأوقف  اأن كورونا  بيد  الكوين،  النامو�ض 

والتفكر،  للتاأمل،  نظر،  وقفة  جعل  جميًعا، 

فالكل  العظيم،  اخلطر  لهذا  وال�شت�شعار، 

والجتماعية  النف�شية  ح�شاباته،  يراجع  اأخذ 

تقف  الدول  م�شتوى  وعلى  واملالية،  والفكرية 

ل�شيا�شاتها واقت�شادها، وتعيد  الدول مراجعة 

ترتيب اأورقها من جديد.

هذه  اأن  مو�شحا  النوفلي  اأحمد  ومي�شي 

النا�ض،  جلميع  مفيدة  درو�ض  لها  اجلائحة، 

فهي جتعلنا ننظر اإىل بع�شنا نظرة حمبة وود 

العتبارات  عن  بعيًدا  �شلمي،  وتعاي�ض  واإخاء 

والتع�شب  الإيديولوجيات  من  امل�شطنعة 

والعرقي  واملناطقي  والديني  الطائفي 

وتاآلف  باأمان  جميًعا  النا�ض  ليعي�ض  واملذهبي، 

كورونا  جائحة  اأن  ا  اأي�شً الدرو�ض  ومن  اأخوي، 

جعلت النا�ض ينظرون  اإىل بع�شها نظرة تعاون 

وبر واإح�شان، وهي كلها قيم اإن�شانية عليا.

اجلائحة  هذه  فوائد  من  اأن  يلحظ  واملتفكر 

حتليق  من  والتقليل  ال�شيارات،  حركة  هدوء 

الطائرات، وتوقف ال�شفن والقطارات، ف�شاعد 

وتلوث  امل�شانع  �شجيج  من  التخفيف  على 

على  فائدته  تعود  ذلك  فكل  وعليه  البيئة، 

يوؤثر  التلوث  هذا  لأن  عموًما،  والبيئة  الإن�شان 

ينقي  وتوقفه  واحليوان،  الإن�شان  �شحة  على 

البيئة ويحافظ على ا�شتمرارها.

وبالن�شبة اإىل دعوة البقاء يف البيت مع جائحة 

النوفلي:  اأحمد  والكاتب  الباحث  يقول  كورونا 

ذلك  واعتدت  للمنزل،  مالزمون  واأ�شرتي  اأنا 

ل  لذا  البيت،  يف  وقتي  فمعظم  �شنوات،  منذ 

اأ�شعر باململل، فقط الذي ميكن اأن يكون اإ�شافة 

امليداين،  العمل  ملمار�شة  اخلروج  هو  يل، 

وزيارة الأ�شدقاء اأو زيارتهم يل لتداول الثقافة 

واملعرفة والفكر وح�شور الفعاليات والأم�شيات 

الثقافية، فقد توقف كل ذلك، فهنا �شار تغري 

مازالت  ولكن  املنزل،  من  اخلروج  برنامج  يف 

الجتماعية،  التوا�شل  و�شائل  عرب  متوا�شاًل 

كما اأين اأ�شارك يف الربامج الثقافية عن طريق 

عربها  واأ�شتمع  احلديثة،  التقنية  التطبيقات 

اإىل حما�شرات وكلمات ق�شرية مفيدة.

من  املثلى  ا�شتفادته  موؤكدا  النوفلي  وي�شيف 

البيت من  البقاء يف  اعتيادي  املنزيل:  احلجر 

اأجل العائلة والقراءة زادين حما�شة يف ذلك، 

ال�شف  يف  هم  الذين  اأبنائي  اأدر�ض  ف�شرت 

عليه  قادر  اأنا  فيما  الدرا�شي  املنهج  الرابع 

الإ�شالمية  والرتبية  العربية  كاللغة  مواد،  من 

اأين  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعية،  والدرا�شات 

اأمار�ض معهم الريا�شة فرتة الع�شر، وتارة بعد 

ب�شورة  �شابًقا  اأفعله  اأكن  مل  ما  وهو  املغرب، 

م�شتمرة.

كنت  كتًبا  ففتحت  للقراءة،  حما�شي  زاد  اأجل 

املثال:  �شبيل  على  فقراأت  قراءتها،  موؤجاًل 

اأدب  يف  اليونان«  يف  عر�ًشا  نح�شر  »هيا  كتاب 

اإىل  بالإ�شافة  النوفلي،  لأخي جمال  الرحالت 

وكتاب  والأردن«،  وال�شيخ  »اأنا  اجلديد  كتابه 

ا قراأت  »احلداثة والقراآن« ل�شعيد نا�شيد، اأي�شً

القدمية  املناهج  تدر�ض  التي  الدرا�شات  بع�ض 

»ال�شتدلل  ككتاب  الإ�شالمي  الرتاث  يف 

وهي  الزهراين،  نايف  للدكتور  التف�شري«  يف 

درا�شة يف منهج املف�شر ابن جرير الطربي يف 

ال�شتدلل على املعاين، وكتاب بعنوان »اأ�شول 

و�شفية  درا�شة  وهي  املوؤلفات«  يف  التف�شري 

موازنة بني املوؤلفات امل�شماة بـ »اأ�شول التف�شري« 

من اإعداد وحدة اأ�شول التف�شري مبركز تف�شري 

الدرا�شات القراآنية باململكة العربية ال�شعودية، 

ا يف بع�ض اأجزاء »تف�شري ابن جرير  واأقراأ اأي�شً

املف�شرين«  »طبقات  قراأت  كما  الطربي«،  

لل�شيوطي، بالإ�شافة اإىل كتب مرتجمة ككتاب 

ترجمة  من  م�شالن،  ملي�شال  الأديان«  »علم 

الفرن�شية  »الثورة  وكتاب  عناية،  عزالدين 

لوبون، ترجمة عادل  لغو�شتاف  الثورات«  وروح 

لالإيطايل  املمنوعة«  »الكتب  وكتاب  زعيرت، 

ماريو اإنفليزي، من ترجمة وفاء البيه، وكتاب 

القراآن«  لتاأويل  الأوائل  امل�شلمني  »معار�شة 

للم�شت�شرق الرنويجي هاري�ض بري كيالند، من 

على  اأقراأ  وحالًيا  عبدالقادر،  قنيني  ترجمة 

هذه  كل  الندمي،  لبن  »الفهر�شت«  كتاب  مهل 

رائعة  اإ�شافة  هي  يل  بالن�شبة  وغريها  الكتب 

ومفيدة من خالل البقاء يف املنزل.

وي�شتطرد الباحث اأحمد النوفلي معددا فوائد 

بقائه يف املنزل قائال: كما اأين اأ�شتغل وقتي يف 

كتابة م�شروع بحثي يتعلق بكتب الرتاث، والذي 

اأعمل عليه منذ عام 2017م، و�شاأن�شره عندما 

اهلل  اأ�شاأل  وقًتا،  لذلك  اأحدد  ومل  منه،  اأنتهي 

العون وال�شداد.

ونحن عائلة �شغرية، ل يوجد لدينا عمل منزيل 

كثري، اإل اأين اأقوم بتنظيف وكن�ض حو�ض املنزل 

البيت، وتنظيف  عندما يت�شخ، وكذلك جمل�ض 

املكتبة وترتيبها، ويل وقتي املعتاد يف م�شاهدة 

واأفالم ور�شوم متحركة مع  التلفاز من برامج 

اأبنائي، اأ�شعر اأن الوقت ل يكفي لإنهاء اأعمايل 

من خالل البقاء يف املنزل، حتدثت مع عائلتي 

ذات مرة ونحن يف احلجر املنزيل قائاًل لهم: 

�شاعة.   48 الأيام  هذه  اليوم  يكون  اأن  اأمتنى 

اأنهيها  اأن  اأريد  اأخرى  اأعماًل  لدي  لأن  ذلك 

خالل فرتة اجلائحة.

يف  لدينا  الوقائية  بالإجراءات  يتعلق  فيما  اأما 

للحفاظ  كافية  اأنها  النوفلي  فريى  ال�شلطة 

اأن  ياأمل  ولكنه  اجلائحة،  هذه  من  والوقاية 

الأخرى،  عن  حمافظة  كل  تعزل  بحيث  تزداد 

بالتم�شك  يبايل  ول  ي�شتهرت  من  هناك  لأن 

اأيام  اإل  وما هي  الحرتازية،  الإجراءات  بهذه 

اهلل  باإذن  اجلائحة  هذه  و�شرتتفع  معدودة 

عّزوجل، وعلينا بالدعاء قوًل وفعاًل.

أحمد النوفلي:
كورونا أعاد التوازن للطبيعة 
واعتبار القيم اإلنسانية العليا
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الكتاب  مع  احلوارية  الزاوية  هذه  يف 

الدكتورة  اليوم  اإلينا  تتحدث  والأدباء 

يومياتها  حول  املو�شوية  ها�شمية  ال�شاعرة 

حول  وانطباعاتها  املنزيل  احلجر  ظل  يف 

الدرو�ض  جانب  اإىل  بالبيت«،  »خليك  قرار 

وباء  وقائع  من  ا�شتفادتها  التي  الإيجابية 

�شارٍة  رًب  املو�شوية:  ها�شمية  تقول  كورونا. 

هذا  خطورة  حجم  من  الرغم  فعلى  نافعة، 

اأن  ا�شتطاع  حيث  انت�شاره،  و�شرعة  الوباء 

وخلخلة  وخططها  الدول  بع�ض  من  ينال 

�شجيج  و�شط  الوباء  هذا  جاء  اقت�شادها، 

العامل من حروب و�شراع بني الدول العظمى 

احلياة.  معامل  جميع  توقفت  فجاأة  حيث 

بالعني  يرى  ول  ال�شغريجدا  الفريو�ض  هذا 

الطريان،  يوقف حركة  اأن  ا�شتطاع  املجردة، 

امل�شلني،  من  امل�شاجد  يفرغ  اأن  ا�شتطاع 

اأعطانا  النا�ض، ولكنه  وال�شوارع من  والطرق 

درو�شَا قّيمة يف جميع اأمور حياتنا، وكاأن اهلل 

درو�ض  غفلتنا،  من  ليوقظنا  به  جاء  عزوجل 

التما�شك  اأهمها  كورونا  اإياها  لّقننا  كثرية 

والتقارب الأ�شري، واجللو�ض اأوقاتا طويلة مع 

الأبناء، وار�شادهم وتوجيههم على ال�شتفادة 

وتدريبهم  والقراءة  املذاكرة  اأوقاتهم يف  من 

على ال�شلوكيات احلميدة. 

الجتماعية،  حياتنا  يف  الن�شباط  تعلمنا 

كنا  التي  العارمة  الفو�شى  عن  والبتعاد 

فرد  كل  كان  حيث  كورونا  اأزمة  قبل  نعي�شها 

الفرد  عن  مبعزل  وقته  يق�شي  الأ�شرة  من 

العمل  والأب يف  العمل  الأم يف  الآخر، فرنى 

والأولد يف مدار�شهم ول يلتقون اإل يف نهاية 

فرد  كل  يق�شي  �شريعا حيث  لقاء  اأ�شبوع  كل 

العائلي.  اجلو  عن  بعيدا  اأ�شدقائه  مع  وقته 

يف  الأموال  اإهدار  عدم  كورونا  من  تعلمنا 

على  قادرون  واإننا  منها  فائدة  ل  �شكليات 

الت�شوق  اإىل  نذهب  ل  اأن  قادرون  الدخار، 

نبقى يف منازلنا  اأن  با�شتمرار، قادرون على 

و�شط تكاتف اأ�شري بعيدا عن �شجيج العامل 

اخلارجي وفو�شاه العارمة. اإننا اليوم بحاجة 

ما�شة لإعادة �شياغة طريقة تفكرينا؛ للتغلب 

كنا  التي  ال�شلبية  املمار�شات  الكثري من  على 

يف  الأموال  و�شرف  التبذير  مثل  منار�شها 

احتياجات غري �شرورية. . ق�شاء اأوقاتنا يف 

جل�شات ل فائدة منها.

جميعا  ولنعالج  الكثري،  كورونا  من  تعلمنا 

الأيام،  َمّر  على  املرتاكمة  ال�شلبيات  تلك 

والُبعد عن  عنوانا،  والطماأنينة  الأمن  ليكون 

والهتمام  ال�شرورية،   غري  الزدحامات 

الأمور  من  والكثري  وال�شحة   بالنظافة 

نحابي  ل  اأن  تعلمنا  كورونا،  من  تعلمناها 

اأحدا على ح�شاب �شحتنا وم�شلحتنا، تعلمنا 

ال�شلبية.  الت�شرفات  من  للكثري  ل  نقول  اأن 

املكت�شبات  هذه   على  املحافظة  وعلينا 

جزءا  وتكون  تبقى  اأن  يجب  التي  الإيجابية، 

ليتجزاأ من حياتنا و�شلوكياتنا اليومية .

البيت«  يف  »خليك  بقرار  يتعلق  ما  يف  اأما 

وكيف طبقتها فعليا، تقول الدكتورة ها�شمية 

اجلملة  هذه  طبقت  بالفعل  اأنا  املو�شوية: 

البيت  من  اأخرج  مل  اأنني  حيث  بحذافريها 

�شرورية   بحاجة  واأ�شعراأنني  ال�شهر،  قرابة 

فهوبالن�شبة  البيت،  يف  الفرتة  هذه  للمكوث 

اأعددت جدولة  يل  فر�شة ثمينة جدا، حيث 

بها  القيام  اأنوي  كنت  التي  الأعمال  لبع�ض 

خالل الفرتات القادمة،  فاأنا اأمام تنفيذ عدة 

عبارة  وهو  اأحدها  من  انتهيت  اأدبية  اأعمال 

عن عمل م�شرتك مع جمموعة من ال�شاعرات 

اإهداء  نقدمها  ق�شيدة  كتابة  يف  العمانيات 

لل�شلطان هيثم والأجهزة الأمنية والع�شكرية 

جهد  من  مايبذلونه  على  الطبي  والطاقم 

للت�شدي لهذه اجلائحة. ومت النتهاء من هذا 

اأكرباخلابوري.  الأ�شتاذ  نفذه  الذي  العمل 

كافة  ت�شم  مو�شوعة  �شبه  عمل  الآن  واأعكف 

يف  ال�شعرالف�شيح  يكتنب  الالتي  ال�شاعرات 

جميع اأنحاء ال�شلطنة بدءّا بجيل الت�شعينات. 

وكذلك  به،  لباأ�ض  �شيئا  فيها  اأجنزت  وقد 

تتحدث  وطنية  ق�شيدة  ت�شجيل  على  اأعمل 

اأجهزة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  عن  اأي�شا 

الدولة ملحاربة هذا الفريو�ض.

راأيها  املو�شوية  ها�شمية  الدكتورة  وتو�شح 

وهل  املتخذة..  الوقائية  الإجراءات  حول 

تعتربها كافية، قائلة: نحن يف �شلطنة عمان 

مقارنة  الآن  قليلة جدا حتى  الأ�شرار  لدينا 

ثم  اهلل،  بف�شل  وذلك   . الأخرى  بالدول 

الدولة  اأجهزة  تبذلها  التي  اجلهود  بف�شل 

والأمنية  الع�شكرية  القطاعات  جميع  يف 

ال�شلطان  جاللة  راأ�شها  وعلى  والطبية 

الأزمة  هذه  باأول  اأوّل  يتابع  الذي  هيثم 

الإجراءات  ُطِبّقت  حيث  وانعكا�شاتها، 

بكافة  العمل  تعطيل  مثل  كافة  الحرتازية 

الدوائر احلكومية، تعطيل الأ�شواق واملراكز 

عن  م�شقط  حمافظة  غلق  التجارية، 

املحافظات الأخرى، العزل ال�شحي لوليتي 

املنزل  من  اخلروج  وعدم  وم�شقط،  مطرح 

معظم  اأن  ونالحظ  الق�شوى.  لل�شرورة  اإل 

ا  النا�ض يفر�شون على اأنف�شهم حجًرا منزلًيّ

الق�شوى،  لل�شرورة  اإل  ول يخرجون  دائًما، 

حفظ اهلل عمان، واأعز �شلطانها و�شعبها.

هاشمية الموسوية:
بفضل كورونا .. نحن بحاجة ماسة 

إلعادة صياغة طريقة تفكيرنا
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مغامرة اأخرى يفتحها الأديب ال�شيخ حمود بن 

عبر  المكان  �شيرة  قراءة  في  ال�شيابي،  �شالم 

في  والحنين،  بالع�شق  المعجونة  ال�شعر  لغة 

كتابه الجديد )م�شابيح الفيحاء(، الذي يقع 

في 419 �شفحة من الحجم المتو�شط، وي�شتمل 

في اآخره على ملحق ل�شور العديد من الوجوه 

البارزة  والإعالمية  والثقافية  والأدبية  العلمية 

التي اأنجبتها �شمائل الفيحاء.

»ولأن  بالكتاب:  معرفا  ال�شيابي  حمود  يقول 

لأول  بتاأريخ  لي�ض  الفيحاء«  »م�شابيح  كتاب 

باأهل  فل�شت  بعمان  فر�شت  �شالة  �شجادة 

الم�شابيح  ول  ذلك.  وعن  ذلك  في  للكتابة 

اأمتلك  فال  ال�شمائلي  ال�شعر  لمعاني  بتطواف 

لدي  تتوفر  ول  القوافي  ل�شهد  التذوق  حا�شة 

بمراجعة  »م�شابيحي«  ول  النقد،  اأدوات 

القتراب  عن  اأبعد  فاأنا  الفقهية  للمدر�شة 

ال�شنوات  بماليين  الأفالك  هذه  من 

ال�شوئية.  

واإذا كان من �شوؤال �شيثار بعد كل هذه الالءات 

ق�شيدة  اإنه  فاأقول  الكتيب  هذا  ت�شنيف  حول 

ع�شتهم  واإن  فالع�شاق  الفيحاء،  في  ع�شق 

القوافي عن نظم بيت واحد، �شيطاوعهم البوح 

ليتجاوزوا به العرو�ض والبحور«.  

»اإنني  مو�شحا:  ال�شيابي  حمود  وي�شتطرد 

الجروح  لتنب�ض  الفيحاء«   »م�شابيح  اأردت 

و�شا�ض  الجراحين  لم�شارط  افتقاري  رغم 

بها  و�شاأنزف  �شاأنب�شها  ولكنني  الم�شمدين، 

ومعها حتى اآخر قطرة واآخر نب�ض. 

كا�شترجاع  الفيحاء«  »م�شابيح  واأردت 

اغتابتني  واإن  هنا  م�شيتها  التي  للخطوات 

واإن  الخطوات،  فطم�شت  ال�شيارات  اإطارات 

عرف البلدوزر النهم بمجيئي فكن�ض كل الذي 

اأحبه وكل الجدر التي تمنيت تلمظ طينها. 

وم�شات  الفيحاء«  »م�شابيح  في  و�شاأ�شرد 

من  اأن  اأمل  على  وحكايات  ووجوه  لأمكنة 

ويحذف  اإخفاقاتي،  �شي�شحح  بعدي  �شياأتي 

ح�شو زوائدي ويكمل نواق�شي الكثيرة الكثيرة  

الكثيرة.

الموت،  حد  للمكان  لعا�شق  العذر  و�شيلتم�ض 

ولم�شتاق لالأم�ض حد النزع الأخير، فيف�شل ما 

حقيقة  يقارب  ما  ويبقى  العا�شق،  بوله  يت�شل 

المع�شوق«. 

الفيحاء«  اأن »م�شابيح  الموؤلف مبينا  وي�شيف 

لي�ض اأكثر من تفجع لأم�ض اأدرك اأنه لن يعود، 

»الفال�ض  بتقنية  تعترف  ل  لم�شاهد  وا�شتعادة 

يتملكني  ذلك  كل  ورغم  الدراما،  في  باك« 

على  ين�شاب  المداد  بجعل  والمجازفة  التفاوؤل 

لتقادم  الحقائق  علي  اختلطت  واإن  ال�شطور 

العهد، واإن قاربتها بعمى المحب عن الحقيقة 

الروؤية  له  �شتتوفر  �شنين  بعد  �شيمر  من  فلعل 

لتجعل  الإب�شار  تقنية  و�شتتطور  الأو�شح، 

ويكون  للحقيقة  اأقرب  الم�شببة  الم�شاهد  من 

بمقدورها اإعادة ت�شكيل الم�شهد.

وهذه البعثرة من الم�شاعر الالهبة بين دفتي 

مصابيح الفيحاء

هذا الكتيب هي �شهادتي المتوا�شعة في �شمائل 

التي لن يجف زيت قناديلها ولن تتاآكل فتائلها، 

للهجرة  ال�شاد�شة  ال�شنة  منذ  هي  كما  لتبقى 

واإلى اأبد الأبد كاأول بقعة في الجغرافيا العمانية 

عا�شت وما تزال تعي�ض في نطاق الأنواء البارقة 

الجوية  والمنخف�شات  التوقف،  تعرف  ل  التي 

ال�شاطعة التي ل تنتهي حتى واإن توقف المطر 

وهداأت الرعود.

للكتاب:  ال�شتهاللي  المدخل  في  جاء  وكما 

م�شابيح  اأ�شميته  الذي  الكتيب  هذا  »في 

زحام  لأخترق  �شمائل  حول  �شاأطوف  الفيحاء 

مع  الماآثر  وزحام  الق�شائد  وزحام  العمائم 

�شوى  اأقارب  لم  باأنني  الم�شبق  العتراف 

اإل  اأ�شافح  ولم  �شمائل  بع�ض  بع�ض  بع�ض 

الهامات.  بع�ض 

المجلدات  لع�شرات  �شتحتاج  �شمائل  ولأن 

في  توقفت  فقد  بكلها،  ل  ببع�شها  لالإحاطة 

ف�شمائل  الحارات،  لكل  كاأمثلة  الحارات  بع�ض 

تكرر نف�شها في كل �شبر وتتكرر وجوهها مع كل 

عمامة.

بع�شاي  �شاأتعكز  ال�شغير  الكتيب  هذا  وفي 

الم�شاء  والوادي  المقمرة  الدروب  اأعبر  واأنا 

وال�شبالت التي ل تعرف �شواد العتمة لأ�شطحب 

ال�شوامخ  ببع�ض  �شمائلية  جولة  في  القارئ 

ولي�ض  القامات  بع�ض  ولن�شافح  كلها،  ولي�ض 

كلها، و�شندخل بع�ض البيوت ولي�ض كلها«.

أصداراتنا

كتاب  الغ�شام  بيت  موؤ�ش�شة  عن  اأخيرًا  �شدر 

دور  الم�شتدامة:  التنمية  اإلـى  الـتـخـّلف  )من 

 -  1970« ُعمان  �شلطنة  في  وال�شوق  الدولة 

اليو�شف،  مو�شى  بن  محمد  للدكتور   ،)»2010

يحمل  ق�شير  بمدخل  كتابه  اليو�شف  ر  ي�شدِّ

عنوان )عرفان بالجميل( و�شح فيه اأن تاأليف 

فكريًا  محفزة  ممار�شة  يكن  لم  الكتاب  هذا 

اأي�شًا  اأوقد  واإنما  فح�شب،  مهنيًا  ومر�شية 

من  وكان  الحميمة.  الذكريات  من  الكثير 

المذهل اأن ندر�ض ونحلل ونوثق كيف اأن ُعمان 

ا�شتطاعت - بميزانية وطنية قدرها 50 مليون 

ريال ُعماني فقط في عام 1970  وو�شط حالة 

من التخلف ال�شديد - اأن ت�شنع نقلة اجتماعية 

اقت�شادية خالل اأربعة عقود في بيئة م�شتقرة 

واآمنة و�شلمية.

ويوؤكد الموؤلف اأن الف�شل الأكبر في ما تعي�شه 

ُعمان اليوم يعزى اإلى ح�شرة �شاحب الجاللة 

طيب   - المعظم  �شعيد  بن  قابو�ض  ال�شلطان 

الحكيمة  بقيادته  ا�شتطاع  الذي   - ثراه  اهلل 

وروحه  ال�شمحة  و�شجاياه  ال�شديدة  وب�شيرته 

بُعمان  يبلغ  اأن  للواقع  ومراعاته  الإيجابية 

وال�شيا�شي  والقت�شادي  الجتماعي  الم�شتوى 

الذي حدده عند توليه مقاليد الأمور في البالد 

يوم 23 يوليو 1970«. 

وي�شتمل الكتاب على مقدمة بقلم البروفي�شور 

في  فخري  بروفي�شور  وهو  وورتون،  مايكل 

لندن  لكلية  ال�شابق  العميد  ونائب  الآداب، 

.)UCL( الجامعية

محمد  الدكتور  »يتمّيز  وورتون:  مايكل  يقول 

دائمًا  المدّعم  ال�شائق  بطرحه  اليو�شف 

بالدليل، ويتفّرد عن باقي الدرا�شات المتعلقة 

خالل  من  الوطنية  التنمية  با�شتراتيجيات 

تطويع الموؤلف لخبرته العميقة بال�شياق الدولي 

- الأمر الذي اأتاح له عقد مقارنات كثيرة مع 

مراحل  في  العالم  حول  الدول  من  مجموعة 

مختلفة من مراحل التنمية فيها وكانت تتبنى 

اإ�شتراتيجيات مختلفة عن بع�شها«.

»في  مقدمته:  في  وورتون  مايكل  وي�شيف 

نهاية الكتاب يخ�ش�ض الموؤلف ف�شاًل بعنوان 

 1996 من  بالمرحلة  يتعلق  التنمية«  »ا�شتدامة 

خطط  ثالث  تطبيق  �شهدت  التي   2010  -

اليو�شف  محمد  الدكتور  ويالحظ  خم�شية. 

يك�شف  لُعمان  الب�شرية  التنمية  موؤ�شر  اأن 

الخطط  اأولى  عن  ناتج  ملحوظ  ارتفاع  عن 

التنموي  الن�شاط  لكن  المتعاقبة،  الخم�شية 

للبالد ما لبث اأن تباطاأ حتى دخل في الركود. 

وي�شتعر�ض كيف اأن الحكومة الُعمانية قررت - 

قيادة  زمام  توليها  20 عامًا من  اأكثر من  بعد 

تقل�ض  اأن  ال�شروري  اأنه من   - التنمية  عملية 

دورها في الأن�شطة القت�شادية وتعزز من دور 

القطاع الخا�ض، بل ذهبت اإلى اأبعد من ذلك 

ت�شجيع  باعتزامها  الجديدة  ا�شتراتيجيتها  في 

القطاع الخا�ض على تولي زمام المبادرة«. 

راأي  اأن  وورتون  مايكل  البروفي�شور  ويرى 

الدكتور محمد اليو�شف - في ثنايا الكتاب كله 

بالأدلة؛  والتدعيم  والعمق  بالتف�شيل  يت�شم   -

والمتغّيرة  المعّقدة  العالقة  بحذر  يتعقب  اإذ 

م�شتخل�شًا  ُعمان،  في  وال�شوق  الدولة  بين 

التي  والإخفاقات  النجاحات  درو�شًا مهّمة من 

العالم.  دول  من  وغيرها  ُعمان  في  حدثت 

وممار�شًا،  محلاًل  ب�شفته  الموؤلف  ويتحدث 

اأن  اإلى  الكتاب  بداية  من  جراأة  بكل  وي�شير 

»التحّول الذي قادته الدولة يقلب الطاولة على 

الكال�شيكية  القت�شادات  تبنته  الذي  المنطق 

الحديثة« )�ض68( ثم يوا�شل باأ�شلوبه المقنع 

عر�ض �شحة هذا الأمر.

ُعمان  في  التنمية  اأن  وورتون  مايكل  ويوؤكد 

نجاحًا  الما�شية  القليلة  العقود  �شهدت خالل 

ًّا، ونحن جميعًا  مذهاًل، اإن لم يكن نجاحًا تامـ

تحليل  قراءة  من  كثيرًا  بال�شتفادة  جديرون 

�شواء  الم�شيرة  لهذه  اليو�شف  محمد  الدكتور 

على الم�شتوى الجزئي اأو الم�شتوى الكلي. فما 

عن  الكثير  ُيعلمنا  الُعماني  النموذج  عن  كتبه 

وما  تحقيقه  ت�شتطيع  وما  التنمية  اقت�شادات 

غاية  للموؤلف  ممتّنون  نحن  ولذا  ت�شتطيع،  ل 

للتزامه  البالغ  تقديرنا  على  عالوة  المتنان 

باعتبارها  الب�شرية  بالتنمية  ال�شخ�شي 

القت�شادية  التنمية  لعملية  الأ�شمى  الهدف 

الموؤلف  يذّكرنا  ذلك  جانب  اإلى  عمومًا. 

المرة تلو الأخرى - عبر ما يطرحه من روؤى 

الم�شّمنة  تحليالته  ترفد  �شخ�شية  وتعقيبات 

الر�شينة  باأفكاره  الكتاب  هذا  �شفحات  في 

تظل  الحياة  جودة  اأن   - ال�شهلة  وعباراته 

فوق كل العتبارات. فعلينا - ونحن نقراأ هذا 

التنمية  وعملية  ُعمان  على  لنتعّرف  الكتاب 

ن�شتح�شر  اأن   - الدول  من  غيرها  وفي  فيها 

دائمًا هذه الر�شالة الجوهرية. 

من الـتـخـلّف إلـى التنمية المستدامة 

أصداراتنا
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جنمة عمانية �صاطعة يف ف�صاء امل�صهد الدرامي حمليا وخليجيا وعربيا، عرب �صل�صلة 

من االأعمال التلفزيونية وامل�صرحية التي قدمتها خالل م�صريتها الفنية الطويلة. 

هي من اجليل املوؤ�ص�س للدراما العمانية منذ منت�صف �صبعينات القرن املا�صي واإىل 

اليوم، وقد اأ�صبحت جزءا اأ�صيال من ذاكرة الدراما العمانية واخلليجية. ج�صدت 

خمتلف االأدوار مبهارة فنية عالية، وتنقلت بني الكوميدي والرتاجيدي وغري ذلك 

من األوان االأداء الدرامي الذي ج�صدته يف اأدوراها الكثرية. اإنها الفنانة الكبرية 

فخرية خمي�س التي تطل على امل�صاهد هذا العام من خالل ثالثة اأعمال تعر�س 

املر(  و)ال�صهد  هارون(  )اأم  هي  االأعمال  وهذه  العربية،  الف�صائيات  من  عدد  يف 

و)�َصّواها البخت(. ورغم ح�صورها اخلارجي الالفت، اإال اأنها تغيب هذا العام عن 

�صا�صة التلفزيون حمليا. 

حوارات  يف  الظهور  وعدم  ال�صمت  اأخريًا  اآثرت  خمي�س  فخرية  الكبرية  الفنانة 

اإعالمية  و�صيلة  اأي  اأو  �صحيفة  اأو  قناة  الأي  الت�صريح  عن  وامتنعت  اإعالمية، 

خارجية اأو داخلية، رغم االت�صاالت الكثرية التي تاأتي اإليها. ولكنها حني قررت 

بكل  �صوتها  �صتنقل  التكوين،  باأن  منها  اإميانا  لـ)التكوين(،  قلبها  فتحت  احلديث 

�صدق و�صفافية، والأن التكوين توا�صلت معها يف الوقت الذي كانت تريد اأن تقول 

�صيئا.  حتدثت فخرية خمي�س باأمل عن ما القته من تهمي�س واإجحاف يف حقها 

يف م�صل�صل )اأم هارون(، كما بكت فخرية خمي�س مبرارة �صديدة وهي تتحدث عن 

الدراما العمانية وما اآلت اإليه االأمور. اإىل جانب الكثري من الق�صايا التي ت�صمنتها 

تفا�صيل احلوار التايل... 

حوار: حسن المطروشي

حضرت في ثالثة أعمال درامية خليجية

خميـــس فخريـــة 
 في حوار بكت فيه مرارة الواقع 

وحال الفنانين العمانيين
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»اأم هارون« اإجحاف واتهامات

م�شل�شل  مع فخرية خمي�ض عن  بداأنا احلديث 

)اأم هارون( وال�شجة التي اأثرت حوله واتهامه 

باأنه عمل يهدف للتطبيع مع اإ�شرائيل، فقالت: 

ولي�ض  فيه،  اأ�شارك  اأن  اأحببت  هذا  مثل  عمل 

من ال�شروري اأن اأوؤيد فكرة التطبيع. لقد لفت 

نظري، عندما قراأت �شخ�شيتي يف الن�ض، اأن 

اخلط لدوري اأنني كنت اأج�شد �شخ�شية امراة 

اأنها  العمل  هذا  يف  امل�شلمة  يعني  ول  م�شلمة. 

ت�شارك اليهود يف كل �شيء، واإمنا هم يقيمون 

يف حارة واحدة. ولكن دعنا نت�شاءل، منذ متى 

انف�شل اليهود عن امل�شيحيني وامل�شلمني، وهم 

بل  واحد؟.  بلد  ويجمعهم  جريان  الأ�شل  يف 

�شد  يهود  فهناك  نعمم،  ول  ن�شتثني  بالعك�ض، 

وما  ال�شهيونية  تفعله  وما  ال�شهيوين  القرار 

متار�شه اإ�شرائيل �شد الفل�شطينيني. وهناك يف 

اأمانة، وذلك  ول  بذمة  يتحلون  يهود ل  املقابل 

ما متثل يف �شخ�شية »داود« التي يقوم باأدائها 

الفنان القدير عبداملح�شن النمر. 

اإننا كم�شلمني نحرتم  وت�شيف فخرية خمي�ض: 

هذه  يربط  والذي  ال�شماوية.  الديانات  هذه 

دياناتها  باختالف  امل�شل�شل  يف  ال�شخ�شيات 

التعارف  كان  بينهم  ربط  الذي  اجلرية.  هو 

لأن  ولكن  اللتقاء،  عند  بعيد  من  وال�شالم 

اجتماعية،  ق�شة  وهذه  بالبنت،  تعلق  الولد 

على  ولكن  الطريق،  يف  ال�شالم  ويجمعهم 

الولد  �شوى  يربطهم  مل  الأخرى  امل�شتويات 

والبنت، وكان املوقف وا�شحا. هناك اعتبارات 

اإن�شانية ن�شتثنيها، ورمبا البنت، مثل ما هي اأم 

هارون، اأحبت م�شلما واعتنقت الإ�شالم، لأنها 

ومعامالتها  مواقفها  و�شارت  الإ�شالم  اأحبت 

اإن�شانية، لأنها اأحبت دينه ومبادئه. 

وت�شتنكر فخرية خمي�ض: ل اأدري ملاذا قوبل هذا 

عنهجية،  اأعتربها  التي  الطريقة  بهذه  العمل 

تت�شح  مل  التي  لالآراء  املتلقني  بع�ض  قبل  من 

ي�شاهدوا  اأن  قبل  حكموا  الذين  بعد.  كاملة 

»التطبيع«،  كلمة  متاما  اأرف�ض  اإنني  العمل؟. 

الأمر  العمل.  تطبيع يف هذا  اأي  ب�شدد  ول�شنا 

بعيد متاما عن ذلك، والعمل يتحدث عن حقبة 

الأربعينيات  يف  اأحداثه  تدور  قدمية  زمنية 

من  كلها  ال�شخو�ض  وهذه  املا�شي.  القرن  من 

طقو�شه  ميار�ض  فيهم  واحد  كل  املرحلة.  تلك 

ولي�ض  منزله،  يف  اخلا�شة،  بيئته  يف  وعاداته 

ملتزم  واحد منهم  كل  الأ�شواق.  اأو  يف احلارة 

هذا  با�شتثناء  الآخر،  دين  ويحرتم  بدينه 

ال�شخ�ض غري ال�شوي املتمثل يف �شخ�شية داود، 

يرف�شون  جميعا  وامل�شلمون  امل�شيحيون  وكان 

هناك  رمبا  وا�شحة.  الق�شة  ت�شرفاته. 

اأخطاء تاريخية، فاأنا ل�شت ملّمة بكل التاريخ. 

ويخ�ض  املنتج،  ويخ�ض  الكاتب،  يخ�ض  هذا 

القناة اأي�شا، مبا اأن كان هناك م�شرفون ياأتون 

أرفض اتهام  التطبيع 
في  »أم هارون« والمخرج 

ظلمني وقزّم دوري متعمدا 
تحت أعين »أم بي سي«

مؤلم ما وصل إليه حال 
الدراما العمانية ونسفوا 

وتاريخنا تاريخها 

حدثت  وقد  ا�شتثنائية،  حالة  نعتربها  رمبا 

موقف  هو  فما  واقعا.  واأ�شبحت  العالقة  هذه 

بطبيعة  ويهود؟.  م�شلمون  وهم  هنا  الأ�شرتني 

اليهود  قبل  من  �شواء  الرف�ض  �شيكون  احلال 

م�شجد  اإمام  كان  الولد  اأب  ومبا  امل�شلمني.  او 

الأم  كذلك  العالقة،  هذه  يرف�ض  كان  فقد 

اأن  عليك  لبنها  وقالت  راف�شا،  موقفها  كان 

تختار بعقلك ل بقلبك. ورغم اأنهم متجاورون 

وي�شرفون على �شري العمل. كان باإمكان الرقابة 

اأنا  اأخطاء.  هناك  كان  اإذا  وتتابع  تتدخل  اأن 

اأبعاد  قراأت  نعم  كممثلة.  دوري  باأداء  ملتزمة 

كل �شخ�شية على حدة وعرفت توجهاتها. وقد 

هناك  يكن  ومل  مقنعا،  �شيئا  العمل  وجدت يف 

�شيء موؤٍذ اأو اأي �شيء ي�شتدعي مني اأن اأرف�شه. 

من  لبد  ولكن  للواقع  نقل  »متثيل«،  هذا  اإن 

من  اأكرب  الق�شية  اإن  اخليال.  فيه  يتدخل  اأن 

والق�شية  ن�ض،  م�شتوى  على  نتناولها  اأن 

الفل�شطينية ل تنتهي يف يوم وليلة، فمنذ متى 

ق�شية  اإنها  الآن.  حتى  قائمة  زالت  وما  بداأت 

فتحنا  مثلما  اأجيالنا،  فيها  �شت�شمر  موؤرقة، 

لفل�شطني  موؤيد  وجميعنا  عليها،  اأعيننا  نحن 

هي  التي  والقد�ض  الفل�شطيني  الإن�شان  وحق 

قد�شنا.

وتعليقات  عتب 
والأمل  العتب  �شفحة  خمي�ض  فخرية  وتفتح 

بال�شب  موؤملة  تعليقات  جاءتني  لقد  قائلة: 

بالتطبيع.  ويتهمونني  واللعنات،  وال�شتائم 

امل�شل�شل  يف  �شخ�شيتي  خط  اإىل  ينظروا  ومل 

التي هي  الب�شيطة  الإن�شانة  اأنها م�شلمة، وهي 

اإمام  زوجها  لأن  القمع  ب�شبب  لي�ض  بيتها،  يف 

واإمنا هو مينحها حريتها يف اخلروج  م�شجد، 

وزيارة اجلارات وغري ذلك. كان دوري ب�شيطا 

وخفيفا. فمن بني ما يدور يف العمل من اأحداث 

اأن  اأرادوا  ولكن  وحزينة،  ثقيلة  اأحداث  هناك 

اإنني  حتى  دوري،  خالل  من  الب�شمة  ير�شموا 

اأحببت اأن اأكون منقبة عند خروجي من املنزل 

حتى ل يرى اأحد �شكلي، ما عدا يف املنزل، مع 

الن�شاء، ومل يكن الرجال يعرفون �شكلي. وحتى 

ال�شتهاليل، عندما خرجنا جميعا  امل�شهد  يف 

والكني�شة، قمت  واملعبد  امل�شجد  واجتمعنا بني 

ظهر 
ُ
اأ كيف  يهمني  كان  لأنه  وجهي،  بتغطية 

هذه ال�شخ�شية بالتزامها، بحجابها، ب�شكلها، 

كم�شلمة وزوجة اإمام م�شجد.

المخرج بسبب  التهميش.. 
يف  واإجحاف  تهمي�ض  من  واجهته  ما  وحول 

لقد  خمي�ض:  فخرية  قالت  امل�شل�شل  هذا 

اأنني  اأ�شعر  ولكني  داخلي،  من  الدور  اأحببت 

املخرج  لأن  املطلوب،  بال�شكل  الدور  اأوؤد  مل 

ومل  فخرية،  بيت  يحب  ومل  فخرية،  يحب  مل 

بيتا  يحب  كان  واإمنا  امل�شلمني،  بيت  يحب 

اأكن  مل  واأنا  امل�شلمني.  بيت  ح�شاب  على  اآخر 

جاءت  ولكن  الكالم،  بهذا  اأ�شرح  اأن  اأرغب 

ال�شاعة لأ�شرح به، وقلت عندما اأ�شرح ف�شوف 

بالدي  �شحافة  خالل  من  بالدي،  يف  اأ�شرح 

تعامل  من  كثريا  تاأثرت  لقد  بالدي.  واإعالم 

مثل  عاملته  اأنني  باهلل  ق�شما  الرجل.  هذا 

ابني... وكنت معه بال�شالم والكالم واحل�شور 

اأبعد احلدود، حتى يف معاملته  اإىل  واللتزام، 

كنجمة.  يعاملني  مل  فهو  حقي.  يف  املجحفة 

ي�شاأل،  اأن  عليه  ولكن  كنجمة،  يعرفني  ل  رمبا 

اإلغاء  يلغيني.  ل  ولكن  ي�شاأل،  اأن  حقه  ومن 

ُوجد  وقد  العمل.  هذا  يف  كثريا  كان  الآخر 

ولكني حر�شت على  يوم،  اأول  هذا احل�ض من 

املودة والعالقة الطيبة معه، فهو حممد العدل، 

وال�شم ي�شكل قيمة خا�شة، لأنه ياأتي من عائلة 

»العدل، الذين لهم تاريخ يف الفن العربي، ويف 

الأعمال  يحب  ل  منا  ومن  بالتحديد،  م�شر 

امل�شرية، ومن ل يحب م�شر وامل�شريني. فاأنا 

هو  عمه  اأن  ل�شيما  ال�شخ�ض،  هذا  احرتمت 

اأعمال  تنتج  ال�شركة  هذه  ولأن  العدل،  �شامي 

م�شر،  يف  الفنية  احلركة  اأثرت  وقد  مهمة 

م�شتوى  على  �شواء  الأعمال،  من  الكثري  عرب 

فعندما  ال�شينمائية.  اأو  التلفزيونية  الأعمال 

ياأتي اأحدهم فهذا يعني اأن له ثقله وله ح�شوره 

القوي من خالل الأعمال التي قدمها. وبالتايل 

فقد وجدت العمل يف هذا امل�شل�شل مغريا، نظرا 

خمرج  وبوجود  فيه،  النجاح  عنا�شر  لكتمال 

جيد، ومنتجة وجنمة قديرة وهي حياة الفهد، 

واأي�شا القناة الف�شائية، وهي الـ )اإم بي �شي(، 

ولديهم جنوم لهم ب�شمتهم يف اخلليج.

�شعرت  لقد  خمي�ض:  فخرية  الفنانة  ت�شيف 

بنجاح امل�شل�شل منذ البداية، خا�شة اأن العمل 

توىل كتابته اثنان من ال�شباب الطموحني، وقد 

كتب ب�شكل جميل. ولكن تدخل املخرج يف العمل 

ت�شوير  يرف�ض  وكان  م�شاهدي  بع�ض  وحذف 

امل�شجد.  اإمام  ببيت  اخلا�شة  امل�شاهد  بع�ض 

يل،  املخرج  مبعاملة  علم  على  املنتجون  وكان 

�شيء.  يتغري  مل  ولكن  الأمر،  لهم  �شكوت  وقد 

مب�شتوى  الهبوط  يف  ت�شبب  احلذف  وهذا 

اإنقاذه،  وحاولوا  املنتجون  تدخل  حتى  العمل، 

الكويت،  يف  امل�شاهد  بع�ض  ت�شوير  خالل  من 

امل�شاهد  بع�ض  لت�شوير  نحن  وا�شتدعائنا 

اأي�شا، التي ل اأعلم اإن كانت حذفت اأم ل. لذا 

يحرك  ل  وكاأنه  �شعيف،  خطي  باأين  �شعرت 

�شاأقدم  كيف  بقلق  اأ�شعر  كنت  لذلك  اأحداثا. 

هذا الدور، يف ظل وجود هذا الن�ض اجلميل، 

للم�شاركة  بي  واأتوا  اختاروين  باأن   ، يفَّ وثقتهم 

ن�شدمت،  ولكني  للدور،  ي�شيف  كا�شم  معهم 

لعدم وجود الهتمام من القائمني على العمل. 

اأن  اأمتنى  كنت  ولكني  حياة،  الأ�شتاذة  اأحرتم 

وحتى  باآخرين.  اهتمت  ما  مثل  بفخرية  تهتم 
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يل  يكن  مل  ن�شروه  الذي  والإعالن  الترت  يف 

ين�شر من  وما  ال�شور  م�شتوى  اأي ح�شور على 

وقد  كومبار�ض،  ل�شت  اأنا  الإعالنية.  امل�شاهد 

تاأملت وتعبت يف هذا العمل كثريا، ولكن يهمني 

وي�شاهده  �شي  بي  الإم  قناة  على  يعر�ض،  اأن 

النا�ض. 

البخت« »سواها  و  المر«  »الشهد 
قالت  العام  هذا  الآخرى  م�شاركاتها  وحول 

الفنانة فخرية خمي�ض: اختارين الدكتور حبيب 

غلوم للم�شاركة يف م�شل�شل )ال�شهد املر( وقد 

الأ�شتاذة  خالل  من  الن�ض  لهذا  مواكبة  كنت 

�شعاد علي التي كانت حتدثني عن الدور، الذي 

كان يف الأ�شل لها، ولكنها اعتذرت عنه لأ�شباب 

علي،  الدور  عر�ض  اعتذارها  وبعد  خا�شة. 

ولكني تريثت يف قبول الدور حتى توا�شلت مع 

الفنانة �شعاد علي واأبلغتني باعتذارها ر�شميا، 

وباركت يل قبول الدور. وبالفعل اإنني اأح�ش�شت 

جيد  واملنتج  جيد  فالن�ض  العمل  هذا  باأهمية 

اأي�شا ومب�شاركة نخبة من النجوم. كانت هناك 

مباراة �شاخنة يف احلوارات ويف الأداء. توليفة 

جميلة يف الكوالي�ض. لذا اأكملنا الت�شوير رغم 

كورونا.  جائحة  تف�شي  ظل  يف  والهلع  اخلوف 

اجلماهري  وتلقته  العمل  طرح  هلل  واحلمد 

بالقبول. 

اأما العمل الآخر )�شواها البخت( الذي يبث يل 

فهو عمل كوميدي،  قناة،  اأكرث من  حاليا على 

يف  اأعي�ض  اإنني  الآن.  حتى  اأ�شاهده  مل  ولكني 

ردة  من  الأفكار  لدي  وتتزاحم  �شديد  ارتباك 

لأن  هارون«،  »اأم  م�شل�شل  على  اجلمهور  فعل 

اجلمهور يهمني. 

البكاء وفصل  العمانية  الدراما 
الدراما  عن  احلديث  ملف  فتحنا  اأن  وما   

العمانية حتى بداأت فخرية خمي�ض ف�شال من 

البكاء املر قائلة: اإنني اأعتب واأبكي ودمعتي ل 

اأحيانا  املرء  ي�شعر  نعم   .. اأتغرب  اأنني  جتف 

بالغربة، بالرغم من اأننا بلدان خليجية واحدة 

وبيوتنا وقلوبنا مفتوحة لبع�شنا البع�ض، ولكن 

من ال�شعب اأن تعمل يف اخلارج، يف مثل هذه 

تكون  اأن  تود  اأنك  فيها  ت�شعر  التي  الظروف 

�شحافتك  مع  تكون  اأن  يف   ترغب  وطنك،  يف 

وتابعك  واأحبك  عرفك  الذي  وجمهورك 

وجعل منك جنما. جمهوري يف عمان يهمني، 

اأو عمالن  يكون يل يف عمان عمل  اأن  ويهمني 

يف العام على الأقل. اأتاأمل اأن الدراما العمانية 

اأن  توقفت، ومل يعد لها �شيت يف الإنتاج، بعد 

ال�شنوات  يف  الدرامي  الإنتاج  يف  غزيرين  كنا 

املا�شية. نتفاجاأ بتوقف الدراما، فاأين اللجان 

التي �شكلت من اأجل البحث يف امل�شكلة. هناك 

حلظة  منذ  بالإعدام  عليه  حكموا  واحد  عمل 

التلفزيون  فيه  يقوم  الذي  الوقت  يف  امليالد، 

اأن  اأمتنى  خليجية  كوميدية  اأعمال  بعر�ض 

يتكلم النا�ض عن م�شتواها. هل هي اأف�شل من 

الأعمال املحلية؟! 

ت�شيف فخرية: لقد اعتذرت عندما عتب بع�ض 

ولي�ض  املذكور،  العمل  م�شتوى  على  اجلمهور 

ما  تنتظر  بيوت  كانت  فهناك  اجلمهور،  كل 

يقدمه لهم الفنان العماين، وحتب اأن ت�شحك 

احللوة  الب�شيطة  املوا�شيع  خالل  من  وتبتهج 

واأحبونا.  فتابعونا  وجدانهم،  لم�شت  التي 

القائمون على التلفزيون حكموا بناء على اآراء 

بع�ض النا�ض والأقالم التي كتبت، واأنا ل اأنفي 

العمل  �شاهد  الذي  اأن  حدث  ما  ولكن  هنا، 

والذي مل ي�شاهده حكموا باأن هذا العمل رجع 

مب�شتوى الدراما اإىل الأ�شواأ. وبالفعل اعتذرت 

�شخ�شيا وقلت اإذا مل يعجبكم ما قدمناه هذا 

العام ف�شيعجبكم  القادم، باإذن اهلل. لقد عتب 

فقلت  تكلمت،  اأنني  الإنتاج  املخرج وجهة  علي 

يغارون  وهو  جنومهم  ونحن  جمهور  هذا  اإن 

علينا، ول يحبون اأن يرونا يف اأعمال لي�شت يف 

امل�شتوى الذي كانوا يتوقعون. فمن الواجب اأن 

اأنا  لأنني  اعتذرت.  ولذلك  غ�شبهم،  اأمت�ض 

الذي كنت اأن�شر عن العمل يوميا عرب ح�شاباتي 

على مواقع التوا�شل الجتماعي، واأحتدث عن 

الأ�شئلة  وجهت  النهاية  ويف  الأ�شحاب«  »حارة 

اأين  يت�شاءل،  اجلمهور  وكان  يل،  والتهامات 

العمل الذي حببتنا فيه فخرية؟ فكان لبد اأن 

اأتكلم.  

تتوقف  باأن  القرار  خمي�ض  فخرية  وت�شف 

الدراما العمانية باأنه كان غري �شائب، م�شيفة 

جلانا،  هناك  اأن  ومبا  ت�شتمر،  اأن  الذكاء  اأن 

فيتوجب توظيف اأنا�ض لديهم الدراية والأمانة 

من  تخلو  ل  ف�شاحتنا  الن�شو�ض،  قراءة  يف 

الفن لقمة عيشنا وإذا 
لم نجده في بالدنا

 نبحث عنه في خارجها

ماذا قدم »أمين 
عبداللطيف« بعد عودته؟.. 

وأين أفكاره؟!

الكتاب يف عمان مثل اأحمد دروي�ض احلمداين 

لو  الذين  الكثريين  وغريهم  الأزكي  واأحمد 

جرى احتواوؤهم بك�شل اأف�شل فلن يتوقفوا عن 

كتابة الن�شو�ض املحلية. ولكن الثقة تزعزعت 

واأ�شبحت  يريدوننا،  عادوا  فما  اجلميع،  لدى 

يقارنون  اأ�شبحوا  اإذ  حقنا،  يف  ظاملة  املقارنة 

كان  ولو  حتى  اخلارجية،  بالأعمال  اأعمالنا 

اأن  العقدة  هذه  ن�شاأت  ملاذا  �شعيفا.  م�شتواها 

والذي  مقبول  ال�شلطنة  خارج  من  ياأتي  الذي 

عقدة،  هذه  اإن  مرفو�ض؟!.  الداخل  من  ياأتي 

اأحب  ل  الأجنبي«.اأنا  »عقدة  يقولون  ما  ومثل 

كان  الأمر  اأن  الوا�شح  ولكنه من  الكلمة،  هذه 

هكذا.  

يف  اأنني  اإتاأمل،  اإنني  خمي�ض:  فخرية  وت�شكو 

هذه املرحلة العمرية، وبعد هذا التاريخ، فمنذ 

عام 1974 واأنا على خ�شبة امل�شرح، من خالل 

واإىل  اآنذاك،  اأ�ش�شناها  التي  الأهلية  الفرقة 

على  اأبخل  ومل  الفن،  يف  م�شتمرة  واأنا  اليوم 

جمهوري، دون اأن يعلموا عن ظرويف ال�شحية 

اأو املادية وغريها، حتى اإنني اأحيانا اأتنازل عن 

اأجري، فقط من اأجل اأن ت�شتمر الدراما. لقد 

اأين  ولكن  كثريا،  الدراما  ودعمنا  كثريا  وقفنا 

اأ�شعب �شيء  نحن الآن؟ .. اجلميع ل يريدنا. 

اأن املجتمع ل يريدك .. نعم )وتبكي جمددا( 

اأ�شعب �شيء على الفنان اأن املجتمع واجلمهور 

عمل  من  بالإعدام  علينا  حكموا  لقد  يرف�شه. 

واحد. والتلفزيون اأخذ براأيهم. اأينك يا معايل 

اأنت الإن�شان املثقف الواعي  الدكتور الرئي�ض؟ 

النجوم  كل  وحتب  الدراما  حتب  كنت  الذي 

ثم  اهلل  على   .. راأيك  ننتظر  اإننا  العمانيني؟. 

وتعيد  النظر  تعيد  باأن  الدكتور  معايل  يا  اأنت 

الدراما  ت�شتمر  لكي  العماين،  بالفنان  الثقة 

على  بيوت«  »فاحتة  الدراما  كانت  املحلية. 

يعمل.  اأن  يريد  الكل  والآن  املادي،  امل�شتوى 

والقدرات. نحن  املواهب  اأن متوت هذه  حرام 

العماين  التلفزيون  اإل  اهلل  بعد  لنا  لنا  لي�ض 

لينتج اأعمالنا. 

الإنتاج  �شركات  اأن  اإىل  حديثها  يف  ت�شري 

القدرات  لديها  لي�ض  لكن  موؤكدة:  الكثرية، 

املالية لإنتاج الأعمال. وهناك اأعمال مل يق�شر 

اجلهات  ا�شتعانت  عندما  املنتجون،  فيها 

الر�شمية مبنتج منفذ، فلم يبخلوا على الإنتاج. 

كثرية  وجناحات  ب�شمات  له  الأحالم  مركز 

و)اأرواح(  ال�شمت(  )انك�شار  مثل  الإنتاج  يف 

وهناك  الأ�شحاب(،  و)حارة  وعبيد(  و)زيد 

ب�شمة.  لها  ولكن  فيها،  اأ�شارك  مل  اأعمال 

من  بالإعدام  ذلك  على  نحكم  اأن  ي�شح  ل 

و�شركة  البلو�شي  يو�شف  وهناك  واحد.  عمل 

كبار،  فنانون  فيها  الكثري  وغريها  القد�ض 

�شاأنا  نقل  ول  وفنيون،  ومعدات  وخمرجون 

على  اأو  الفن  م�شتوى  على  �شواء  اأحد،  اأي  عن 

اإمكانياتنا  والتقنية.  الفنية  القدرات  م�شتوى 

رائعة واأعمالنا حملية مائة يف املائة. نعم كانوا 

اأحيانا ي�شتعينون مبخرجني من اخلارج، ولكن 

العمل عمانيا كامال  اأ�شبح  الأخرية  الفرتة  يف 

من فنانني وفنيني. 

على  �شرف  املا�شي،  العامل  فخرية:  ت�شيف 

كل  حلظات(  )جمرد  مثل  عمل  املنفذ  املنتج 

ما اأوتي من جهد ومال، ومل يبخل على العمل، 

وقد  مبدعا،  املخرج  وكان  جميعا،  وتكاتفنا 

جنح، ولكن مل يتكلم عنه اأحد .. ملاذا مل يتكلم 

ول  قنوات  ول  �شحافة  ل  النجاح؟  عن  النا�ض 

اإذاعات، با�شتثناء بع�ض الإ�شارات حوله. 

اأذهب  اأن  اأريد  ول  بحق،  اأتاأمل  اإنني  تقول: 

للعمل يف اخلارج، ولكني اأ�شطر للذهاب بدافع 

والأب  الأم  بدور  اأقوم  فاأنا  املادية.  ظرويف 

كفاح  احلياة  يعملون.  ل  اأبناء  ولدي  لأبنائي، 

الفن م�شدر  الأ�شياء.  من  الكثري  اإىل  وحتتاج 

رزقنا، وعندما ل يوجد عمل فاإننا نظل نبحث 

عن الرزق ولقمة العي�ض. لذلك ن�شطر للذهاب 

�شواء  ياأتينا،  الذي  نتحمل  اأن  وعلينا  للخارج، 

تعامل معنا النا�ض اإن�شانيا اأو ظلمونا. 

معاناتها،  اإىل  خمي�ض  فخرية  الفنانة  ت�شري 

تقول: اإنني اأعاين كثريا عندما اأذهب للخارج 

)وتتوقف فخرية خمي�ض عن احلديث يف غمرة 

اأخرج.  اأن  بودي  لي�ض  توا�شل..  ثم  بكاء(، 

اخلارج،  يف  ينتظرين  جمهورا  يل  اأن  ورغم 

ولكن اأمتنى اأن يكون يل ولو عمل حملي واحد 

الفنانني  من  اأي�شا  ولغريي  يل   .. ال�شنة  يف 

العمانيني. اأريد اأن يعود العهد الزاهر للدراما 

وب�شمة  جميال  تاريخا  هناك  لأن  العمانية، 

حلوة �شكلتها هذه الدراما. 

اأمني عبداللطيف الذي اأتوا به .. اأين هو؟ اأين 

كنا  بعدما  بعودته،  ال�شعداء  تنف�شنا   .. اآراوؤه 

نطالب. ولكن اأين الوعود؟ 

)وتتقطع اأنفا�شها بكاء مرا .. ولكنها توا�شل(. 

لأنني  الكالم،  يف  اأرغب  ول  منزوية  اأنا  ملاذا 

و�شل  لو  وحتى  ي�شل،  ل  ال�شوت  اأن  اأ�شعر 

ف�شيواجه بال�شتهتار وال�شتهزاء؟!. 

تقول الفنانة فخرية خمي�ض: اأنتم اأيتها الأقالم 

العامل  ثقة  اأعيدوا  الأمينة،  الأقالم  الذهبية، 

يوؤاخذين  اجلميع  العماين.  وبالفنان  بنا، 

�شحفية  لقاءات  يف  اخلروج  يف  رغبتي  لعدم 

ما  لدي  ولي�ض  ذلك،  اأحب  ل  نعم  واإعالمية. 

اأحد  ول  اأعمال،  ثالثة  الآن  يل  تعر�ض  اأقوله. 

ال�شب  هو  اأواجهه  ما  كل  باإيجابية.  يكتب 

من  اإنه  امل�شيئة؟  املفردات  هذه  ملاذا  وال�شتم. 

املعيب اأن اأذهب للمحاكم واأرفع الق�شايا. اأنا ل 

اأفعلها. اإنني اأ�شتميح النا�ض عذرا، ولكن يجب 

اللفظي.  والإيذاء  بال�شب  يل  يتعر�شوا  ل  اأن 

العماين لي�ض هكذا. ما الذي يجري؟ ... وعند 

هذه النقطة تتوقف الفنانة فخرية خمي�ض عن 

احلديث لي�شتمر ن�شيجها مبرارة ......!   
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الفن ال�سابع
إعداد: أنوار البلوشية

Titanic )�صفينة التيتانيك(: 
»جيم�ض  للمخرج  رومان�شية  دراما 

النجوم:  وبطولة  كامريون«، 

وكيت  ديكابريو،  ليوناردو 

الأحداث  تدور  حيث  وين�شليت. 

الطبقة  من  �شابة  حب  ق�شة  حول 

الطبقة  من  وفنان  الأر�شتقراطية 

الفقرية على منت ال�شفينة امل�شوؤومة 

»تيتانيك«. 

تستحق المشاهدة
أفــالم

الظروف الراهنة التي طراأت على العالم ب�صبب جائحة كورونا عطلت 

ب�صكل  والترفيه  ال�صينما  عالم  وتاأثر  واالأعمال  االأن�صطة  من  الكثير 

كبير، ولكن ال �صير من الرجوع اإلى االأعوام ال�صابقة وم�صاهدة االأعمال 

ال�صينمائية التي ت�صتحق الرجوع اإليها. هنا قائمة الأ�صهر االأفالم التي 

متابعة  ت�صاهدها،  واأن  والبد  الت�صعينات،  في  التذاكر  �صباك  ت�صدرت 

ممتعة..    

)امليل   The Green Mile
»توم  النجم  اأبدع  االأخ�صر(: 

الرائع،  الفيلم  هذا  يف  هانك�ض« 

دراما مليئة بالغمو�ض والأحداث 

دارا  فرانك  للمخرج:  امل�شوقة، 

بونت. تدور الأحداث حول متهم 

ولكنه  بالإعدام  عليه  حمكوم 

ميلك موهبة غام�شة تغري حياة 

ال�شجانني الذين يحر�شونه. 

دراما  Forrest Gump )فوري�صت غامب(: 
رومان�شية، ومتثيل رائع من »توم هانك�ض«، يظهر 

حقبة  يف  املهمة  الأحداث  من  الكثري  الفيلم 

كينيدي  رئا�شات  تنك�شف  حيث  الت�شعينات، 

وجون�شون، واأحداث فيتنام، ووترغيت، وغريها 

خالل  من  الأخرى  التاريخية  الأحداث  من 

األباما، التي تكون  منظور رجل ب�شيط يف ولية 

رغبته الوحيدة هي مل �شمله مع حبيبة الطفولة. 

من اإخراج: روبرت زمييخ�ض. 

القتال(:  )نادي   Fight Club
دافيد  اإخراج:  من  دراما 

بيت،  براد  وبطولة:  فينت�شر، 

واإدوارد نورتون، ميت لوف. تدور 

عامل  بني  �شجار  حول  الأحداث 

ال�شابون،  لبيع  ومندوب  مكتب 

والقتال،  للقاء  باتفاق  ينتهي 

مبفاجاأة  ينتهي  بدوره  والذي 

كارثية. 

 The Shawshank Redemption
)اخلال�س من �صاو�صانك(: فيلم 

دراما  �شك،  بال  امل�شاهدة  ي�شتحق 

اثنني  م�شاجني  حول  اأحداثها  تدور 

بع�شهما  موا�شاة  يف  العزاء  يجدان 

الأخالقية،  الأعمال  يف  والنخراط 

�شيخرجان  املوؤبد  بعد احلكم  ولكن 

من  م�شوقة.  بطريقة  ال�شجن  من 

وبطولة:  دارابونت،  فرانك  اإخراج: 

مورجان فرميان، وتيم روبين�ض. 

ح�صن  د  )تق�صّ  Good Will Hunting  

النوايا(: دراما رومان�شية جتمع الثالثي الرائع: 

حيث  اأفليك،  وبن  دميون،  ومات  ويليامز،  روبن 

يقدم املخرج »غو�ض فان �شانت« �شخ�شية ال�شاب 

من  يعاين  والذي  الريا�شات  يف  جدا  املوهوب 

ا�شطراب يف عدم قدرته على التزان ال�شخ�شي، 

ويكون بحاجة اإىل طبيب نف�شي ل�شبط �شلوكياته، 

فتن�شاأ �شداقة فريدة بينهما. 

)امللك   The Lion King
فيلم  من  رائعة  �شل�شلة  االأ�صد(: 

املتابعة  ي�شتحق  الذي  الأنيمي�شن 

باملغامرة،  مليئة  دراما  وامل�شاهدة، 

الأ�شد  �شبل  اأمري  خداع  يتم  حيث 

من قبل عم غادر ليعتقد اأنه ت�شبب 

يف وفاة والده ويهرب اإىل املنفى يف 

ياأ�ض، حتى يدرك م�شوؤولياته كملك 

للغابة عندما يكرب. 

The Usual Suspects )امل�صتبه 
مليئة  دراما  املعتادون(:  بهم 

بالغمو�ض، للمخرج: برايان �شينغر، 

وغابرييل  �شبي�شي،  كيفني  وبطولة: 

برين، و�شاز باملينتريي. حيث تدور 

من  الناجني  اأحد  حول  الأحداث 

الأحداث  يروي  م�شلح،  ا�شتباك 

نارية  معركة  اإىل  اأدت  التي  امللتوية 

بها  وت�شبب  قارب  على منت  مروعة 

خم�شة من عنا�شر ال�شرطة.  

القلب(:  )�شجاع   Braveheart
ق�شة  حول  تدور  تاريخية  دراما 

وال�ض«  »وليام  زوجة  اإعدام 

امللك  �شد  التمرد  يبداأ  الذي 

من  اإجنلرتا.  ملك  الأول  اإدوارد 

وبطولة:  غيب�شون،  ميل  اإخراج: 

مار�شو،  و�شويف  جيب�شون،  ميل 

وباتريك ماكجوهان.

)عطر   Scent of a Woman
اإخراج:  من  درامي  فيلم  امراأة(: 

اآل  وبطولة:  بري�شت،  مارتني 

اأودونيل، وجيم�ض  بات�شينو، وكري�ض 

ريبورن. تدور الأحداث حول طالب 

على  يوافق  الإعدادية،  املدر�شة  يف 

حاجته  ب�شبب  اأعمى  رجل  جمال�شة 

من  الكثري  فيواجه  املال،  اإىل 

املتاعب. 
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)اأ�صياء   Stranger Things
دراما فانتازيا ورعب،  غريبة(: 

تبداأ الأحداث عندما يختفي �شبي 

وقائد  والدته  على  ويجب  �شغري، 

قوى  مواجهة  واأ�شدقائه  ال�شرطة 

خارقة مرعبة من اأجل اإعادته. من 

�شل�شلة م�شل�شالت �شبكة نتفليك�ض، 

وفني  براون،  بوبي  ميلي  بطولة: 

وولفهارد، ووينونا رايدر.

تدور  ع�شابات  عائلة  ملحمة  الهزيلة(:  )االأقنعة   Peaky Blinders
تقوم  ع�شابة  حول  تتمحور  باإجنلرتا؛  برمنغهام  يف   1919 عام  اأحداثها 

بخياطة �شفرات احلالقة يف قمم القبعات، ورئي�شها ال�شر�ض تومي �شيلبي. 

من بطولة: �شيليان مرييف، وبول اأندر�شون، وهيلني ماكروري.

مسلسالت تستحق المتابعة

5أفضل

غمو�ض  )داكن(:   Dark
النتقال  وت�شويق،  واإثارة 

تنك�شف  خمتلفة،  اأزمان  بني 

والأ�شرار  احلقائق  من  الكثري 

الأولد  من  اثنني  اختفاء  حول 

تدور  خمتلفتني.  عائلتني  من 

الأحداث يف بلدة اأملانية �شغرية 

كارولني  بطولة:  من  وغام�شة. 

هوفمان،  ولوي�ض  اإيخورن، 

وجورد�ض تريبل.

Narcos: فيلم ال�شرية الذاتية 
اللورد  ومغامرات  حياة  عن 

»بابلو اإ�شكوبار« وما قام به من 

من  للم�شاكل.  وافتعال  تدمري 

با�شكال، وواجرن  بيدرو  بطولة: 

مورا، وبويد هولربوك.

House of Cards )بيت البطاقات(: م�شل�شل درامي تدور اأحداثه حول 
ع�شو الكونغر�ض الذي يعمل مع زوجته لالنتقام من الأ�شخا�ض الذين قاموا 

بخيانته يف ال�شابق. من بطولة: كيفني �شبي�شي، ومي�شيل جيل، وروبن رايت.

السفر بعد كورونا..
   هل ستتردد؟! وإلى أين؟

لوفان  حيث »تنفجر الريح بجلدي  
وتكفُّ الشمُس عن طهو النعاْس«

الصاروج العماني مراحل متتالية 
تمتزج فيها الخبرة قبل االنتاج

108112114

في  اإغالقه  فترة  من  الغ�شام  بيت  متحف  ا�شتفاد 

بع�ض  توزيع  واإعادة  لمحتوياته،  �شاملة  �شيانة  اإجراء 

الزوار  اأمام  افتتاحه  اأن يعاود  الموؤمل  مقتنياته، ومن 

قبل انتهاء ال�شهر الجاري.

ويت�شمن المتحف معرو�شات تراثية تتوزع على غرفه 

الإ�شافات  من  المزيد  موؤخرا  وافتتح  ع�شر،  الخم�ض 

مع  المتحف،  رحاب  في  جميال  يوما  ال�شائح  ليق�شي 

التركية  اأر�شروم  بولية  دره«  »اأوزون  تحول ق�شاء 

ع�شاق  َتِعُد  مميزة،  �شياحية  وجهة  اإلى  )�شرق(، 

لريا�شتي  نوعها  من  فريدة  بتجربة  المغامرات، 

ببدلت  والطيران  العالية  الجبال  من  القفز 

الأجنحة. 

ويقع ق�شاء اأوزون دره، القريب من منطقة البحر 

مدينة  و�شط  من  كيلومتًرا   87 بعد  على  الأ�شود، 

من  كواحد  ت�شنيفه  وتم  تركيا،  �شرقي  اأر�شروم 

تجديد   »متحف بيت الغشام«

يقارب  ما  م�شاهمتهم  لت�شل  ال�شين،  من  قدموا 

22 مليار دولر من حجم الإنفاق.

ح�شب  الخارجي،  لل�شفر  �شوق  اأكبر  ال�شين  وتعد 

 4.5 من  ارتفع  اأنه  اإذ  العربي  ان«  ان  »�شي  موقع 

مليون   150 اإلى   2000 عام  في  م�شافر  مليون 

اأعقاب  »في  اأنه  الموقع  وي�شير   ،2018 عام  في 

الم�شافرين  غياب  مالحظة  �شتتم  ال�شفر،  حظر 

والمحيط  اآ�شيا  اأكبر في منطقة  ب�شكل  ال�شينيين 

الهادئ، والتي تعتمد ب�شدة على ال�شياحة ال�شينية، 

كما �شتتاأثر اأجزاء من اأوروبا والأمريكتين اأي�شًا«. 

العالم يخسر     السياحة الصينية

اأهداأ المدن التركية من قبل التحاد الدولي للمدن 

الهادئة )�شيتا�شلو(. 

جبلية  مرتفعات  ي�شم  الذي  الق�شاء،  واأ�شبح 

عالية، واحًدا من المراكز المف�شلة للقفز المظلي، 

العالية  الجبال  من  والقفز  بالحبال،  والقفز 

العديد  الأجنحة، لحتوائه على  والطيران ببدلت 

من النقاط التي تتنا�شب وهذه الريا�شات.

الم�شدر: الأنا�شول

يبدو اأن العالم مقبل على خ�شائر اأكبر وهو ي�شتقبل 

�شهر اإبريل بعد جولة عا�شفة لفيرو�ض كورونا خالل 

�شهر مار�ض الما�شي، حيث انطلق من ال�شين ليلف 

الكرة الأر�شية موقعا اآلف الوفيات، واأ�شعاف هذا 

الحجر  اإلى  الداخلين  عدا  الم�شابين،  من  الرقم 

السياحي

»أوزون دره«   مغامرة فريدة بين أحضان الطبيعة الساحرة

معمارية  بهند�شة  بنيت  التي  ال�شالت  تفعيل 

راعت هوية المكان.

مار�ض  منت�شف  في  اأغلق،  المتحف  اأن  يذكر 

عن  والثقافة  التراث  وزارة  قرار  مع  الما�شي، 

ب�شبب  ال�شلطنة  في  المتحاف  جميع  اإغالق 

انت�شار فيرو�ض كورونا.

ال�شحي وعددهم بع�شرات الماليين.

لكن خ�شارة العالم �شياحيا تبدو فاتورتها كبيرة 

في  ح�شتها  من  البلدان  من  الكثير  حرمان  مع 

ال�شوق ال�شيني القابل لت�شدير ال�شياحة بكثافة، 

حيث يتدفق ماليين ال�شينيين اإلى مئات المدن 

على  البلدان  تلك  وتعمل  الأر�شية،  الكرة  في 

ففي  �شخم،  �شوق  من  يمثلونه  لما  ا�شتقطابهم 

من  اأكثر  هناك  فاإن  المثال  �شبيل  على  ا�شتراليا 

ت�شعة ماليين �شائح زاروها خالل العام الما�شي، 

منهم  ماليين  الثمانية  يقارب  ما  اأن  والمفارقة 
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لوفان
 حيث »تنفجر الريح بجلدي  وتكفُّ 

الشمُس عن طهو النعاْس«

اأوروبا  بلدات  ككل  تخلت  ولوفان  ال�شتاء  اإنه 

ج  »يتفرَّ ال�شوك  لي  فاأبقْت  �شجرها  لحاء  عن 

يقول  كما  الّنهاَر«  يغزو  وهو  وِء  ال�شّ غباِر  على 

البلجيكي »كلود دوني«. 

ودمعا  مطرا  الباكي  ال�شارع  اأخترق  اأنا  ها 

غابت  وقد  لوفان  اإلى  بروك�شل  من  و�شديما 

للتحليق  الراديو  موجات  تت�شفح  ا�شتهاءات  

عند  التوقف  اأو  »الهارمونيكا«  �شبابات  مع 

»توت�ض  الأ�شهر  للبلجيكي  »البلوزيت«  مقطوعة 

تيليمانز« ا�شتعدادا لدخول مدينته الحالمة!!!. 

نحو  النعطاف  اإلى  »هيفرلي«  �شارع  ي�شير 

عند  هناك  تتر�شدني  لوفان  فبلدة  اليمين 

واأرهفت  ال�شكاكين  لي  �شحذت  وقد  مدخلها 

ال�شيوف لتغتالني.

البلدة  ثغر  عند  المعلق  الج�شر  يطالعني   

وت�شدمني  الأكتاف  على  محمول  كتابوت 

مالأ  وقد  الأر�شفة  على  الحجر  من  مزهريات 

الربيع بواكيره عليها.

الوردية  النطباعات  لأت�شفح  بهاتفي  ان�شغُل 
لونه  العماني  الجرح  دلق  وقد  لوفان  لزوار 

فتلفعت  النطباعات  تلك  على  المتخثر 

بال�شواد.

  تقترب لوفان بمبانيها الزمردية التي �شلمت 

كل  على  الغ�شب  فيت�شاعد  الحروب  جور  من 

جعلني  ما  الموجعة  الجغرافيا  هذه  في  جميل 

بنابليون  مرورا  قي�شر  يوليو�ض  اأن  لو  اأتمنى 

الأول  فيلم  ذلك  في  بما  الفرنجة  ملوك  وكل 

البرجوازية  وقادة  البلجيكية  الثورة  واآباء 

وحتى  وروميل  بمو�شيليني  مرورا  الفرانكفونية 

كل  جنبوا  قد  بهتلر  وانتهاء  وديجول  ت�شر�شل 

والدمار  الق�شف  جور  الح�شارية  ال�شواهد 

باعتبارها ملكا لالإن�شانية با�شتثناء لوفان التي 

الوحيدة لحروب  ال�شاحة  اأنها كانت  لو  تمنيت 

الإخوة الأعداء لتخرج هذه البلدة الموؤلمة من 

وتن�شحب  الأطل�ض  �شفحات  وتغادر  الجغرافيا 

من كل التاريخ البلجيكي.

 ولعلها لي�شت م�شادفة لأن اأجد �شاعر فرن�شا 

العظيم بودلير الذي امتحنته بلجيكا قبل قرن 

وهو  بلجيكا  على  مني  اأكثر  متحامال  ون�شف 

ع�شرين  من  باأكثر  فاخت�شها  لفرن�شا  الجار 

اأنتجته  ما  كل  عن  الأقوى  فكانت  ق�شيدة 

الع�شكرية الأوروبية من دمار �شامل  ال�شناعة 

فرمى بلجيكا ومن بها باأب�شع الأو�شاف معتبرا 

بالأ�شمدة  تتطهر  واأنها  موبوءة  بالدا  بلجيكا 

في  و�شكك  الأ�شود.   بال�شابون  واأر�شفتها 

في  البلجيكيين  فراأى  ثقافتها  مخرجات 

وال�شيا�شة يظنون  النحت  المو�شيقى مثلما في 

اأنهم يدركونها.

وقلبي  ماركت«  »جروت  �شاحة  من  اأقترُب 

بو�شر،  مقبرة  �شور  اأحزان  لينزف  يغادرني 

فهذا فندق THE FOURTH الذي ت�شدرت 

واجهته اأمانينا.

 THE FOURTH يومها ت�شرعنا باأن يكون 

حقول  عط�ض  في  تت�شكب  بي�شاء  غيمة 

�شماء  على  المعلقة  بالغيمة  فاإذا  انتظاراتنا 

عط�ض  من  يزيد  اأجاجا  ملحا  تثعب  الأمل 

الحقول فيجتث النخيل والأمباء و�شجر الرمان 

العلعالن  �شجر  الأخ�شر  الجبل  ورود  ويخنق 

ويالحق  اأ�شود،  دما  ظفار  جبال  لبان  وي�شيل 

الفرا�شات والفرا�شات ويغتال الأماني.

دخلته  الذي   THE FOURTH هو   هذا 

�شيدها  يعود  لأن  الدعاء  اأكف  رافعة  ُعمان 

في  العالج  خارطة  فتتغير  معافى  لوفان  من 

راكمت  التي  البلجيكية  وال�شماعة  الخارج، 

في  �شتع�ش�ض  الخبرات  من  قرون  اأربعة 

العماني. الوجدان 

وُعمان  متوترا  كان  بالفندق  البقاء  اأن  اإل   

عرقا  تتف�شد  وهي  ب�شرعة  تغادره  المتفائلة 

ما  بذلوا  اأنهم  رغم  الأطباء  على  وغ�شبا 

تتكلل  ل  اأن  اهلل  م�شيئة  فكانت  بذله  بو�شعهم 

اجتهاداتهم بالنجاح فكان ما كان.

لم   »THE FOURTH« فندق  اأن  ورغم   

لإقامة  بل كان مجرد محل  ُعمان  �شيد  يدخله 

التي  هي  الفندق  �شورة  اأن  اإل  المرافق  الوفد 

ت�شّيدت الم�شهد فكانت اأجمل عنوان لالنتظار.

 وجاء قرار العودة ليحيل نف�ض ال�شورة ونف�ض 

بلهاء من الجغرافيا  اإلى قطعة  الفندق  واجهة 

به  تقترن  بما  المباني  فجمال  زوالها،  تمنينا 

زارها ذات حزن
حمود بن سالم السيابي

وع�صبها  ترابها  اأطاأ  مدينة  كل  مع  الفرح  ي�صابقني 

على  جثمت  التي  لوفان  مدينة  اإال  �صوارعها،  واأر�صفة 

�صدري لتحرمني الم�صي منت�صب القامة كمحمود دروي�س 

وت�صادر ده�صة و�صولي االأول للمكان وقد تناثر من كفي 

ق�صفة الزيتون ليبقي النع�س وحده على كتفي. 

وعك�س كل المدن التي تغريني بحمل تذكاراتها ال�صغيرة 

اة باأحرف البلدة اإلى قم�صان مغزولة  معي من اأكواب مو�صَّ

ب »I LOVE« اإلى مج�صمات الأ�صهر المعالم فمدينة لوفان 

الغربان  لتنعق  راأ�صي  فوق  العتيقة  بكنائ�صها  ترتفع 

وتتالطم االأجرا�س. 
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من اأحداث وهي التي تزينها اأو ت�شينها.

 اأدخُل الفندق الذي تعاقبت عليه خم�شة قرون 

منذ اأن �شيد عام 1479 كمبنى متعدد الأغرا�ض 

لالجتماعات  ملكي  كمقر  البداية  في  �َض  فتكرَّ

لالحتفالت  م�شرح  اإلى   1817 عام  تحول  ثم 

حتى  المو�شيقية  الفرق  فيه  ت�شدح  الملكية 

كمقر  تاأهيله  ليتم  الأولى  العالمية  الحرب 

مرحلته  في  ا�شتقر  اأن  اإلى  المركزي  للبنك 

النهائية كاأحد اأجمل فنادق لوفان، وليدخل في 

الثاني ع�شر من دي�شمبر عام 2019م تقاطعات 

وجعنا المزمن.

اأدلف باب الفندق بخطوات مترددة لي�شتقبلني 

تاريخ  تحمل  بمطوية  المدخل  على  الجال�ض 

فاأعتذر  البلدة  زمن  في  المتجذر  الفندق 

تداولتها  المطوية  ذات  كون  دامعتين،  بعينين 

مدامع كل بيت في عمان.

ُم على اأحد كرا�شي ال�شتقبال اأكفكف دمعا  اأتكوَّ

حارقا واأ�شافر عبر الزجاج القاتم للنوافذ نحو 

�شور مقبرة الغبرة لأ�شارك ال�شاعر البلجيكي 

امروؤ  ي�شتطيع  هل  ت�شاوؤلته:  يوري�ض  رولند 

ت�شظيت  لقد  نعم  اأفكاره؟  �شظايا  ير�شم  اأن 

�شوى  �شيء  كل  عيني  في  وت�شظى  رولند  يا 

في  مازال  كان  لو  عمان  �شيد  باأن  التخيُّل 

م�شت�شفى لوفان لكان �شيغادره و�شيم�شي موكبه 

هذا  ابت�شامة  عبر  �شيمر  ولكان  الدرب،  هذا 

الموظف في طريقه اإلى اأجمل اأجنحة الفندق.

خواتيم  على  لوفان  تكون  اأن  �شاء  اهلل  اأن  اإل   

الأ�شبوع  ت�شهد  واأن  المجد  من  قرن  ن�شف 

الأثقل  الأيام  لتعقبه  ُعمان  تاريخ  في  الأطول 

على العمانيين.

الذي   THE FOURTH فندق   اأترك 

�شطر  ويّممت  زمنه  على  ب�شخطي  اأمطرته 

اإلى  الخطوات  فتاأخذني  بعثرتي  األملم  البلدة 

فاأم�شي  القوطية  بمبانيها  المثقلة  ال�شاحات 

بمحاذاة البيوت التي ت�شكل حزاما من الأم�ض 

بين  الم�شنفة  الكاثوليكية  للجامعة  البعيد 

الهيئات  واإحدى  العالم  جامعات  واأرقى  اأعرق 

تاأ�ش�شت  اأن  منذ  الثالثة  الألفية  اإلى  الممتدة 

فاأ�شب  ع�شر  الخام�ض  للقرن  الأول  الربع  في 

لم  التي  الأكاديمية  هيئتها  على  غ�شبي  جام 

في  اأبحاثها  ثمار  اأينعت  ول  القرون  تن�شجها 

فيحرم  الحياة  يخطف  الذي  المر�ض  قهر 

التاريخ من اأعظم �شناع التاريخ.

هذا حي الطلبة ولربما في خزائن بيوته تنتظر 

ولربما  الم�شتقبل  لأطباء  البي�شاء  الأرواب 

لياأتي  الأبدان  خالل  ب�شماعاتهم  �شيجو�شون 

على  ر�شاه  لعدم  يوما  ف�شلهم  �شيحا�شب  من 

نتائج معالجة مر�شاهم.

 هذه كاتدرائية القدي�ض بطر�ض لوؤلوؤة »جروت 

اإليها الرحال لتتاأمل  اأوروبا  ماركت« التي ت�شد 

الروحية  بكنوزها  وتتطهر  القوطي  طرازها 

فتت�شاءل في عيني اإلى اأقل من �شومعة �شغيرة 

لراهب يجتر بقايا �شور الأناجيل. 

»روكتور  باتجاه  ماركت«  »جروت  من  اأخرج 

الحكمة  نافورة  عند  فاأتوقف  �شومربلين«  دي 

وهي عبارة عن تمثال من البرونز لأحد طالب 

كتابا  بي�شراه  حمل  وقد  الكاثوليكية  الجامعة 

بينما ي�شبُّ بيمناه كاأ�شا من الماء فوق دماغه 

المفتوح.

الكريمة  الآية  قارب  النافورة  م�شمم  ولعل 

فراأى  حي«  �شيء  كل  الماء  من  »وجعلنا 

لت�شمل  تت�شع  حي«  �شيء  »كل  اأن  الم�شمم 

�شتحيا  بالماء  واأنه  للدماغ،  المتوقفة  الخاليا 

الخاليا من جديد وتن�شط لتتمكن من التغلب 

على مع�شلة المعادلة الريا�شية.

واأقراأ في تاريخ النافورة باأنها تعود للعام 1975 

وهي مقدمة من ع�شاق لوفان كهدية لجامعتها 

الكاثوليكية تخليدا لمرور خم�شة قرون ون�شف 

على اإن�شائها.

اأغ�شل يدي بالمياه الباردة للنافورة، بل اأغ�شل 

يدي من لوفان وبلجيكا ب�شكل عام واأنا اأردد مع 

بودلير ق�شيدته »اإن كل ما يبهج قلوبنا الفانية 

ي�شدم البلجيكيين«.

المدينة  زوايا  من  اأخرى  زاوية  باتجاه  اأزحف 

فور�شت«  »فان  رائعة  عند  لأتوقف  العتيقة 

المتمثلة في مجامع مباني البلدية كاأحد اأجمل 

الخام�ض  القرن  في  الأوروبية  البلديات  مباني 

ع�شر الميالدي والذي �شرع في تنفيذ الجناح 

الأيمن للمجمع، اإل اأن الموت عاجله لي�شتاأنف 

عام  كلدر�شمان«  »جان  مواطنه  بعده  المهمة 

التنفيذ  ليوا�شل  الآخر  هو  فيموت   1445

البلدية  لتبقى   1448 عام  لينز«  »ماثيو�ض 

ح�شنا  الخارجية  و�شاحتها  تاريخيا،  مزارا 

للمهرجانات والفعاليات والأ�شواق.

�شاحرة  مدينة  هي  نظلمها  لكيال  لوفان  اإن   

ر�شل  نراهم  اأن  تمنينا  الذين  اأطباءها  اأن  اإل 

وبداأوا  وجوهنا  في  م�شارطهم  رفعوا  الفرح 

و�شوهوا  البلدة  فكرهونا  �شاٍد  تعذيب  حفلة 

ال  نراها  فال  الجميلة  تقاطيعها  بم�شارطهم 

ي�شخر  وهو  لبودلير  ال�شوداء  الكوميديا  عبر 

بالمفاتن  مفعمة  نف�شها  »تظن  باأنها  منها 

ة »اأيها  لذلك هي تنام، فيوا�شل �شخريته المرَّ

الرحالة ل توقظها«

الأعمدة  فتطالعني  »�شافوي«  �شارع  اأْعبُر 

اآلف  يحوي  الذي  متحفها  لواجهة  الرومانية 

عميقا  تغط�ض  لمدينة  الأثرية  واللقى  القطع 

قاعها  من  الثائرة  عيناي  فتحملها  الزمن  في 

ال�شطح كخ�شبة نخرة  اإلى  ال�شحيق لتطفو بها 

التاريخ،  من  فتجردها  الماء  من  ط�شت  في 

لوفان  قدمتها  التي  والأم�شال  الحقن  كل  لأن 

لم تر�شم فرحة للوطن ول عانقت فرحة الأمة 

المتاحف،  ا�شتحقاقات  خارج  اأبقيناها  لذلك 

ولو اأظهرت العك�ض لتغيرت النظرة ولخ�ش�شنا 

هذا  كنوز  ولتوزعت  ومتحف،  متحف  األف  لها 

متاحف  على  عنفوان  بكل  ال�شامخ  المتحف 

م�شقط ولوفان.

لم  الذين  والنا�ض  الباردة  ال�شوارع  في  اأهيم 

اأعد اأوّدهم يحركون برودة الأر�شفة فاأبث في 

الم�شاوير  بعثرة  وتحملني  اأ�شئلتي،  الزوايا  كل 

الدروب  تتفرع  حيث  �شترات«  »بروك�شل  اإلى 

فاأدع  »مي�شلين«  و  »اآر�شوت«  و  »ديزيت«  باتجاه 

لأغادر  الخطوات  يدفع  الذي  وحده  الأنين 

كاتدرائية  اأجرا�ض  بكاء  ت�شامن  وقد  لوفان 

لأردد  بو�شر  مقبرة  ون�شيج  بطر�ض  القدي�ض 

ليونارد  البلجيكي  ال�شاعر  ترنيمة  �شعور  بال 

نولين�ض:

عندما اأموت �شاأرفع ذراعي للحظة فهكذا يفعل 

كل الموتى 

فيه  يتعلم  يوم  اأول  في  طفل  كل  يفعل  وهكذا 

الم�شي

�شورة  مع  الكالم  في  يرغبون  الذين  ولأولئك 

معقدة باأني كنت هنا 

اإن�شانا ي�شتح�شر غيابه. 

——————————
لوفان في 2٩ فبراير 2020م
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السفر بعد كورونا..
 هل ستتردد؟! وإلى أين؟

ل:
سأ

ن ت
وي

ك
لت

ا

عندما يبذل املرء جهدا كبريا يف عمله اأو درا�صته عادة ما يفكر يف اأخذ ق�صط 

من الراحة كنوع من الرتفيه والنقاهة، هنا ياأتي ال�صفر كواحد من احللول التي 

�صواء  بال�صفر،  ُيغرم  ال  منا  ومن  حياته،  يف  املرء  ويتذوقها  يعي�صها  اأن  يرغب 

للمغامرة اأو اال�صتطالع اأو اال�صتمتاع. جائحة فريو�س »كورونا« بذل فيها العامل 

هذه  تزول  اأن  انتظار  يف  فاجلميع  واجل�صدي  النف�صي  والتعب  اجلهد  من  الكثري 

الُغمة، ولكن هل هناك من �صيرتدد يف ال�صفر بعد انتهاء االأزمة، وكيف �صيتعامل 

االأ�صخا�س مع االحرتازات احلالية حتى بعد رفع البالء، وهل �صيجري اجلميع 

للبحث عن وجهة �صياحية اأم اأن البقاء يف البلد �صيكون هو اخليار االأن�صب؟.

استطالع: شيخة الشحية
اإجنليزية(  لغة  )معلم  ال�شعدي  حممود  يقول 

القادم  يوليو  �شهر  يف  لل�شفر  يخطط  كان  اإنه 

التي  الظروف  ظل  يف  ولكن  اندوني�شيا  اإىل 

ال�شعوبة،  بالغ  الأمر  اأ�شبح  اجلميع  يعي�شها 

حالة  يف  اليوم  العامل  اأن  اإىل  »نظرًا  ويقول: 

ال�شفر  فكرة  وؤّجل 
ُ
اأ اأن  قررت  فقد  عام  اإغالق 

اجلائحة  هذه  انتهاء  بعد  وذلك  قادمة  لأيام 

باإذن اهلل، فاإن كان يف عمرنا بقية اأخطط لأن 

تكون الوجهة اإىل اندوني�شيا يف �شهر يوليو من 

فاأنا  للرتدد  بالن�شبة  اأما   ،2021 القادم  العام 

مت�شّوق  العك�ض  على  بل  اإطالقا  مرتددًا  ل�شت 

جدا لأزور هذا البلد ال�شاحر بجزره و�شواطئه 

ومعامله اجلميلة« .

احلذر،  اأتوخى  اأن  الطبيعي  »من  واأ�شاف: 

نف�شه  على  يخاف  احلالت  كل  يف  فالن�شان 

امل�شتطاع  قدر  �شاأجتنب  لذلك  و�شحته، 

املبا�شر  التوا�شل  وكذلك  املزدحمة  الأماكن 

الوقائية  التدابري  و�شتكون  الأ�شخا�ض،  مع 

والحرتازية رفيقة يل لأكون مطمئنًا اأكرث«.

اأما طه القا�شمي )رجل اأعمال( فيقول: »�شوف 

ال�شفر  ليكون  هولندا  اإىل  تذكرتي  اأحجز 

ول�شُت  اهلل،  باإذن  القادم  اأغ�شط�ض  �شهر  يف 

فيه  رغبت  ولطاملا  الختيار  هذا  يف  مرتددًا 

واإحدى اأمنياتي ان اأزور هذا البلد اجلميل«.

باأق�شى  يعمل  �شوف  قال  الحرتازات  وعن 

الحرتازات  وياأخذ  واحلذر  وباحليطة  جهده 

الأزمة  اأن  من  بالرغم  العتبار  بعني  الوقائية 

�شتكون انتهت كما و�شف القا�شمي.

اأمن  )موظف  ال�شعدي  جنيب  تذكرة  اأما 

و�شالمة( ف�شوف تكون  اإىل جمهورية �شنغافورة 

اآماًل بذلك اأن تنتهي الأزمة قريبا وعاجال باإذن 

من  اأكرث  حذر  باأنني  »اأعتقد  قال:  حيث  اهلل، 

اجلميع  على  واجب  احلذر  وهذا  مرتدد  كوين 

ب�شبب ما منر به اليوم ومن املوؤكد اأنني �شاألتزم 

ذلك  يف  �شتفر�ض  التي  والتوعية  بالر�شادات 

الوقت حتى بعد زوال الُغمة هذه، و�شاأكون اأكرث 

التزاما بنظافتي ال�شخ�شية وارتداء القفازات 

يف الأماكن العامة«.

وو�شحت مرمي البلو�شية )طالبة( باأنها تعتزم 

اأن حتدد الوقت  اإىل ال�شني ولكن دون  ال�شفر 

ُتفرج  اأن  انتهاء الأزمة وع�شى  فقالت: »ننتظر 

قريبا و�شاأتتبع الأخبار اأول باأول واأرى ما �شيتم 

وقائية  احرتازات  من  امل�شافرين  على  فر�شه 

عند فتح احلدود وال�شماح بال�شفر ب�شكل عام، 

ا�شتعداد  على  فاأنا  اأمري  من  تردد  يف  ول�شُت 

اأحلم  التي  الدولة  فهي  ال�شني  اإىل  اأ�شافر  اأن 

اأحقق هذا  اأن  اأريد  بزيارتها من قبل ول زلت 

احللم واأمتناه اأن يكون قريبًا«. 

تذكرته  اأن  )ممر�ض(  ال�شعدي  مازن  ويتوقع 

اإىل  والوجهة  القادم  العام  بداية  مع  �شتكون 

منا�شك  ليوؤدي  ال�شعودية  العربية  اململكة 

يعتزم  لأنه  الأمر  يف  ترددًا  يجد  ول  العمرة 

املزدحمة  الأماكن  وجتنب  والوقاية  اللتزام 

بكرثة.

ول يعلم بعد علي معيدي )طالب( متى �شيقطع 

تذكرة �شفره ولكنه اأ�شار اإىل اأن الوجهة �شتكون 

على  �شيعمل  وباأنه  باري�ض،  وبالتحديد  فرن�شا 

الحرتازات الطبيعية التي يعتمدها عادة وقت 

ال�شفر.
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ُتعد �صناعة ال�صاروج العماني من اأهم ال�صناعات الحرفية في ال�صلطنة لقدم هذه 

الحرفة واأ�صاليتها، واأهميتها المعماري، حين كان لها الدور الفاعل والمهم في ن�صاأة 

وبقاء الم�صاكن والم�صاجد والقالع والح�صون واالأ�صوار وعمدان االأفالج. و�صاهمت 

مادة ال�صاروج كثيًرا في المحافظة على �صالمة المباني من عوامل البيئة المختلفة 

وي�صتخدم  ال�صديدة.  الرياح  وتيارات  واالأمطار  والحرارة  كالرطوبة  )التعرية(، 

�صيًفا.  وللحرارة  �صتاًء  للمطر  عازلة  كمادة  المباني،  اأ�صطح  فوق  ا،  اأي�صً ال�صاروج 

بمعنى اآخر، مادة ال�صاروج ت�صكل مقاومة وحماية للتاأثيرات البيئية المختلفة .

سعيد بن خلفان النعماني

الصاروج العماني
مراحل متتالية تمتزج فيها 

الخبرة قبل االنتاج

يحدثنا عادل بن حممد املعويل )كاتب ومهتم، 

ال�شاروج  �شناعة  عن  خا�شة  درا�شة  اأعد 

مادة  هو  اروُج  ال�شَّ اأن  اإىل  م�شريا  العماين(، 

من طني جمفف يتم حرقه ثم طحنه ي�شتخدم 

ال�شكنية  للمباين  الطينية  اجلدران  لطالء 

�شاروج  كلمة  تعريف  اأما  واحل�شون.  وللقالع 

خالُطها 
َ
اُروُج النُّورة واأ يف املعاجم فتعني: »ال�شَّ

ب،  ُج بها النُُّزل وغرُيها، فار�شي ُمَعرَّ رَّ التي ُت�شَ

ل  نهما 
َ
لأ وجيم،  �شاد  فيها  كلمة  كل  وكذلك 

يجتمعان يف كلمة واحدة من كالم العرب، اأما 

خالطها 
َ
باأ النُّورة  اُروج  ال�شَّ �شيده:  ابن  عند، 

امات، وهو بالفار�شية  ُتْطَلى بها احليا�ض واحلمَّ

قيل:  ورمبا  �شاُروج،  فقيل:  ب  ُعرِّ جاروف، 

قالوا:  ورمبا،  َطالها،  به:  جها  و�شرَّ �شاُروق. 

العمانية.  الف�شاحة  قامو�ض  امل�شدر:  قه«.  �شرَّ

حممود بن حميد اجلامعي. دار اأحياء الرتاث 

العربي.

ـ  كان  العماين  ال�شاروج  اأن  املعويل  وا�شاف   

وما يزالـ  مبثابة الدرع الواقي للمباين ال�شكنية 

القدم.  منذ  الُعمانية  واحل�شون  والقالع 

وال�شاروج ي�شاهي اليوم الأ�شمنت ال�شناعي، 

�شديق  فهو  تكوينه،  بطبيعة  عليه  ميتاز  بل 

بالتايل  بعيد،  حٍد  اإىل  معها  ومن�شجًما  للبيئة، 

لي�ض له تاأثريات �شلبية على �شحة الإن�شان ول 

على بيئته ولذلك، ل ميكن اأن يتم اإن�شاء مبنى 

اأن يكون ال�شاروج حا�شًرا  اأو م�شكن من دون 

يف تلك الفرتات الزمنية الغابرة والقريبة. 

الأخرية  اللم�شة  يف  ال�شاروج  دور  وياأتي    

ك�شاء  يف  ي�شتخدم  حيث  البناء،  مرحلة  من 

عوامل  من  حمايتها  بهدف  و�شقلها  اجلدران 

التعرية، ومن اأجل اإ�شافة مل�شة جمالية للمبنى. 

املطلي  اجلدار  ي�شبح  ال�شاروج  وبف�شل 

م�شقوًل ونظيًفا.

 شروط الجودة
   وعن اأهم معامالت ال�شاروج وكيفية الو�شول 

اىل اجلودة العلى التي متكن من بقاء املباين 

ل�شمان  املعويل:  يو�شح  اأطول  فرتة  الطينية 

الرتبة  تكون  اأن  ي�شرتط  ال�شاروج،  جودة 

تتمثل  وجودتها  عالية؛  جودة  ذات  امل�شتخدمة 

احل�شى.  �شغار  ومن  الأمالح  من  خلوها  يف 

جيًدا  الرتبة  نخل  يتم  اأن  العادة  جرت  وقد 

مُبنخل خم�ش�ض لهذه املهمة، لفرز احل�شيات 

وال�شوائب املختلطة بالرتبة. 

حرفة  ال�شاروج  �شناعة  اأن  املعويل  واأكد 

بامتياز.  عمانية  وخ�شي�شة  خال�شة،  تقليدية 

ول ميكن اأن تتم جودة هذا املنتج اإل بعد توفر 

اجليدة  الرتبة  مثل  املنا�شبة  الطبيعية  املواد 

واجلذوع واملاء ال�شايف واليد العاملة الوطنية 

ت�شل  اأن  ميكن  ل  املقابل،  ويف  اخلربة،  ذات 

اإذا  املن�شود  امل�شتوى  اإىل  احلرفة  هذه  جودة 

ا�شتخدمت مواد وو�شائل دخيلة عليها، كاحلرق 

اجليدة،  فالرتبة  مثاًل.  الغاز  اأفران  بوا�شطة 

املنا�شبة  النخيل  وجذوع  اجليد،  والتجفيف 

على  للح�شول  الكفيلة  وحدها  املاهرة،  واليد 

اأكمل  على  مهمته  يوؤدي  اجلودة  عايل  ُمنتج 

من  ال�شن  كبار  يوؤكده  الراأي،  وهذا  وجه. 

عن  �شاألتهم  حني  احلرفة،  هذه  يف  العاملني 

بالغاز كبديل  تعمل  اأفران  ا�شتخدام  راأيهم يف 

عن جذوع النخيل؛ فلم يوافقوا على هذا الراأي 

بعدم فاعليته وجدواه؛ لأن رماد جذوع النخيل 

اإعطاء  يف  كبري  ب�شكل  ُت�شهم  اأ�شا�ض  مادة 

ميكن  ل  والرماد  املطلوبة،  فاعليته  ال�شاروج 

اأهمية  اإىل  بالإ�شافة  الغاز،  اأفران  متنحه  اأن 

 ، الحرتاق  عملية  يف  الوادي  ح�شى  وجود 

ف�شناعة ال�شاروج  عملية متكاملة وفق مراحل 

ة،  وطريقة احرتاق جذوع النخل عرب اآلية املهبَّ

وا�شطالًحا  العمانية  الدارجة  يف  ة:  واملهبَّ

تعني: هي البناء الذي يجهز من جذوع النخيل 

الطني  قرو�ض  اإحراق  بهدف  تقليدية  بطريقة 

التي ت�شبح بعد احلرق �شاروج ُي�شلح به �شاأن 

يف  املنا�شب  الوقت  تاأخذ  حيث  الطني  جدران 

عادل بن حممد بن احمد املعويل
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كامنة  بقاء احلرارة  قد ت�شل مدة  الحرتاق، 

فيها حوايل ثالثة اأيام. 

القت�شادي،  اجلانب  من  اأما   : واأ�شاف 

قورنت  اإذ  كلفة  اأقل  التقليدية  الطريقة  تكون 

هذه  وان  �شيما  الغاز،  اأفران  مب�شاريف 

الأفران، تبقى م�شاحتها حمدودة جًدا وعاجزة 

اأقرا�ض  من  الكبرية  الكمية  ا�شتيعاب  عن 

ذات  التقليدية  ة  املهبَّ ت�شتوعبها  التي  الطني. 

فقد  املهني،  اجلانب  من  اأما  احلرة،  امل�شاحة 

يف  الزمن  مع  وتتال�شى  احلرفة  هذه  تندثر 

حالة اإدخال احلرق بوا�شطة اأفران الغاز. 

مراحل �شناعة ال�شاروج

�شناعة  عن  املتالية  املراحل  عن  وحتدث    

ال�شاروج فقال: مير انتاج ال�شاروج بعدد من 

النقاط  يف  ايجازها  ميكن  املتتابعة  املراحل 

التالية :

 :) التخريس   ( األولى  المرحلة 
ال بفر�ض ومتهيد كثيب الرتاب  اأوًل، يقوم العمَّ

بغر�ض  احلواف،  دة  معمَّ اأحوا�ض  �شكل  على 

الرتابية  الأحوا�ض  تعبئة  عند  املياه  حفظ 

ويق�شد  الرتبة،  بتخري�ض  يعرف  مبا  باملاء 

 ، طني  اإىل  وحتويلها  الرتبة  تخ�شيب  به 

اجلذر  من  منحول  تخري�ض  م�شطلح  واأ�شل 

فيه  يحفظ  فخار  من  وعاء  واخلر�ض  َخْر�ُض. 

هذا  التخري�ض  عملية  على  اأطلق  ورمبا  املاء. 

امل�شطلح للعالقة بني اخلر�ض )الوعاء( الذي 

حتفظ  التي  الرتابية  والأحوا�ض  املاء  يحفظ 

حيث  املرحلة  هذه  يف  مهم  دور  وللماء  املاء، 

ويبقى  الرتبة.  من  ويطردها  امللوحة  ير�شح 

اأيام  ثالثة  حوايل  الرتابية  الأحوا�ض  يف  املاء 

اأن يكون املاء  اأحوال الطق�ض. وي�شرتط  ح�شب 

اأي  نقاءه،  تعكر  اأمالح  اأي  امل�شتخدم خاٍل من 

يكون مب�شتوى املاء ال�شالح لل�شرب. 

المهبة(:  )تجهيز  الثانية  المرحلة 
بعد اأن يتم ري الرتبة ومزجها باملاء جيًدا، يقوم 

ال يف تلك الإثناء، باختيار جذوع النخيل  العمَّ

املنا�شب  املنا�شبة من ناحية جفافها ومقا�شها 

جافة  اجلذوع  تكون  اأن  وي�شرتط  ة.  املهبَّ لبناء 

غري رطبة؛ ول نخرة خاوية. وبعد النتهاء من 

بع�شها  فوق  ت�شف  املنا�شبة  اجلذوع  اختيار 

الثاين  ال�شف  ي�شبح  اأي  معاك�شة،  بطريقة 

خمالًفا لل�شف الأول، والثالث خمالًفا لل�شف 

مت�شاوية  ال�شفوف  تكون  بحيث  الثاين، 

ويبلغ  الأطوال،  مت�شاوي  مربًعا  ت�شكل  الأطوال 

ارتفاع ال�شفوف حوايل 1.20م.

8م×8  حدود  يف  فتكون  ة  املهبَّ م�شاحة  اأما   

�شبكة  ثبات  يت�شمن  ال�شكل  وهذا  اأمتار. 

اجلذوع ومتانتها حني يتم �شف قرو�ض الطني 

ة  ا، لتتمكن املهبَّ الياب�شة عليها فيما بعد. واأي�شً

فوقها.  العمل  اثناء  ال  العمَّ حركة  حتمل  من 

بعد اكتمال ال�شف يو�شع ح�شى من ح�شيات 

التي  والُفَرج  اخللل  يف  اللون  ف�شية  الوادي 

من  الأخري  ال�شفَّ  �شطح  فوق  طبيعًيا  تتكون 

بعناية  منتقى  احل�شى  ذلك  ويكون  اجلذوع، 

لهذا الغر�ض لفائدته التي يخلفها بعد تفاعله 

ابي�ض  م�شحوق  اإىل  متفتًتا  النار  حرارة  مع 

العن�شر  ليكونا  بالرماد  خمتلًطا  )نورة( 

ال�شاروج.  ي�شهم يف دعم جودة  الذي  الفاعل 

اإ�شباع  يتم  الف�شي،  الوادي  وقبل و�شع ح�شى 

النخيل  �شعف  من  منا�شبة  بكمية  ة  املهبَّ

ال�شتعال يف كل  النار على  مل�شاعدة  وجريدها 

احرتاق  تزامن  ل�شمان  ا،  واأي�شً ة،  املهبَّ اأرجاء 

اأطرافها مع و�شطها، واأدناها مع اأعالها. 

الطين(:  )تجهيز  الرابعة  المرحلة 
الرتبة  على  تقريًبا  اأيام  ثالثة  ُم�شي  بعد 

حينها  لدن،  طني  اإىل  تتحول  باملاء،  املخ�شبة 

ببع�شه  ومزجه  الطني  بتقليب  ال  العمَّ يقوم 

ل�شمان اعتدال مرونته، بحيث ل يكون بع�شه 

الرطوبة  عليه  تغلب  م�شل�شال  واآخر  جاًفا 

الطني  اعتدال  اأن  بالرْخراخ(، كما  ي�شمى  مبا 

يف  املتمثلة  التالية  للمرحلة  �شروري  مطلب 

تقري�شه على هيئة اأقرا�ض متنا�شقة الأحجام. 

اإىل  وحتويلها  جيًدا  الرتبة  مزج  يتم  اأن  وبعد 

ال  العمَّ يقوم  ببع�ض،  بع�شه  ملتزق  لزب  طني 

بنقلها اإىل املوقع املخ�ش�ض للتقري�ض. 

)التقريص(:  الخامسة  المرحلة 
ال بتحويل الطني على  يف هذه املرحلة يقوم العمَّ

�شكل اأقرا�ض متماثلة الأحجام، يرتاوح قطرها 

بني 30 �شم اإىل 35 �شم، ثم ترتك حتت اأ�شعة 

رطوبتها  جتف  حتى  الزمن  من  مدة  ال�شم�ض 

متاًما. ومدة جتفيف الأقرا�ض متباينة، وذلك 

والف�شول. فمثاًل،  الطق�ض  اأحوال  يتوقف على 

يف ف�شل ال�شيف ترتاوح مدة التجفيف حوايل 

فذلك  ال�شتاء  يف  اأما  اأيام،  ثالثة  اإىل  يومني 

يتوقف على اأحوال الطق�ض وتقلباته.

المرحلة السادسة )صف القروص(: 
فوق  �شفها  يتم  جيًدا،  القرو�ض  اأن جتف  بعد 

�شكل  على  ومتنا�شقة  مرتا�شة  بطريقة  ة  املهبَّ

القرو�ض  ارتفاع  ويبلغ  وعمودية.  اأفقية  طوابق 

من �شطح اجلذوع حوايل 1.10 مرتا .

 :) الحرق   ( السابعة  المرحلة 
املهبة  على  القرو�ض  بناء  عملية  اكتمال  وبعد 

بوا�شطة  النار  اإ�شعال  يتم  املطلوب،  بال�شكل 

حركة  تكون  اأن  ب�شرط  اجلافة  النخيل  جريد 

بالكامل،  احرتاقها  ل�شمان  خفيفة  الهواء 

وحتى ل تعبث الرياُح بالناِر وتنقلها اإىل اأمكان 

فيه.  مرغوب  غري  حريًقا  ت�شعل  قد  جماورة 

ة يتم نقل مادة  وبعد اأن تخفت النار وتكبو املهبَّ

ة  ال�شاروج اإىل مواقع الرتميم املختلفة. واملهبَّ

اأمتار، تنتج حوايل  8م×8  التي تكون يف حجم 

36مرتا مكعبا من مادة ال�شاروج.

ومن  اأنه  بالقول  املعويل حديثه  يختتم عادل    

اخلام  املادة  تنتج  ال�شابقة  املراحل  خالل 

ثم  النقل  اىل  حتتاج  ولكنها  للعمل،  اجلاهزة 

الطحن او ال�شحق حتى يتحول اىل بودرة ناعمة 

كما هو احلال يف ال�شمنت ال�شناعي .
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                   زمن الكورونا ..
ازدهار الجوالت السياحية االفتراضية 

ال�صياحية  واملزارات  ال�صواطئ  اأ�صبحت  كورونا  فريو�س  تف�صي  ظل  يف 

ازدهرت  اال�صتثنائية  الظروف  لهذه  ونتيجة  ال�صياح.  من  خالية 

اجلوالت ال�صياحية االفرتا�صية حول العامل، وهو ما يثري ال�صوق لدى 

ال�صياح لزيارة هذه املواقع بعد انتهاء االأزمة.

رقميةفي    عروض 
ال�شياحية عرو�شا  ويوفر العديد من الوجهات 

الع�شيبة؛  الأوقات  هذه  مثل  يف  بارزة  رقمية 

يف  والواقعة  ال�شغرية  فارو  جزر  تقدم  حيث 

حيث  خا�شة؛  جولة  الأطل�شي  املحيط  �شمال 

ميكن لل�شياح توجيه مر�شد �شياحي يحمل فوق 

اخلالبة،  الطبيعية  املناظر  عرب  كامريا  راأ�شه 

وتتم عملية التوجيه عن طريق الهاتف الذكي 

اأو احلا�شوب اللوحي اأو احلا�شوب املكتبي. 

وتعرف هذه ال�شياحة با�شم »ال�شياحة عن بعد« 

الت�شجيل  عملية  وتتم   ،»Remote Tourism«

بال�شياحة  اخلا�ض  الويب  موقع  طريق  عن 

وميكن  ثابتة،  مواعيد  وهناك  فارو،  جزر  يف 

دقيقة  ملدة  ال�شياحي  املر�شد  توجيه  لل�شياح 

واحدة يف كل مرة.

الفنادق  جمموعة  توفر  اأفريقيا  جنوب  ويف 

 Game افرتا�شية  األعابًا   Andbeyond

اأربع  عرب  ال�شياح  خاللها  يجوب   Drives

املر�شد  ويقوم  خمتلفة،  طبيعية  حمميات 

مبا�شرة  احليوانات  م�شاهدات  ببث  ال�شياحي 

عرب يوتيوب واإن�شتاجرام وفي�شبوك اإىل غرف 

املعي�شة على اجلانب الآخر من العامل.

قمة  من  التنقل  لل�شياح  ميكن  �شوي�شرا  ويف 

جبلية اإىل اأخرى وال�شتمتاع باملناظر الطبيعية 

 360 مناظر  خالل  من  املراقبة  من�شات  من 

يف  النطالق  اإمكانية  اإىل  بالإ�شافة  درجة، 

جولت افرتا�شية حول قمة بحرية جنيف. 

غابة  يف  الأملانية  كروناخ  بلدة  تقوم  كما 

الن�شف  باملنازل  متتاز  والتي  فرانكفورت، 

على  املدينة  يف  جولت  ببث  اجلميلة،  خ�شبية 

�شبكة اإن�شتاجرام مبا�شرة، وهناك العديد من 

املتاحف جتذب الزوار اإليها من خالل جولت 

افرتا�شية مثرية يف قاعات العر�ض مع اإظهار 

الكثري من املعلومات الأ�شا�شية عن املعرو�شات 

الفنية.

هانوفر  مدينة  توفر  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة 

للكثري  360 درجة  ال�شور  العديد من  الأملانية 

من املعامل ال�شياحية امل�شهورة على موقع الويب 

القيام  لل�شياح  ميكن  حيث  باملدينة؛  اخلا�ض 

القدمية  البلدة  يف  افرتا�شية  �شياحية  بجولة 

وا�شتك�شاف حدائق »هرينهويزر«، ويف منطقة 

اأي�شا  العطالت املحيطة مبدينة هانوفر ميكن 

24 من املناظر البانورامية  ال�شتمتاع بحوايل 

»داي�شرت«،  اأو  مري«  »�شتاينهودر  منطقة  مثل 

اإىل  امل�شتخدم  ينتقل  واحدة  نقرة  خالل  ومن 

.Virtual Reality و�شع الواقع الفرتا�شي

بتوفري  العاملية  ال�شياحية  ال�شركات  وقامت 

واجلولت  الرقمية  الربامج  من  العديد 

 DER �شركة  تقدم  فمثال  الفرتا�شية، 

 360 الفيديو  مقاطع  من  الكثري   Touristik

درجة على موقع الويب www.der.com، وقد 

مت ت�شوير هذه املقاطع يف الوجهات ال�شياحية 

بالإ�شافة  واملك�شيك،  اإفريقيا  ني�ض وجنوب  يف 

الرحالت  طريق  عن  افرتا�شية  جولت  اإىل 

 Tui Cruises البحرية ال�شياحية من �شركات

�شركة  وتوفر   ،Hapag-Lloyd Cruisesو

Tui لل�شياح اأي�شا اإمكانية ا�شتك�شاف فنادق 

Magic Life و Tui Blue م�شبقا عن طريق 

جولت افرتا�شية، وي�شمل ذلك التعرف على 

جتهيزات الغرف اأي�شا.

االفتراضي الواقع 
وقد �شهلت تقنية الواقع الفرتا�شي كل هذه 

ا�شتك�شاف  لل�شياح  ميكن  حيث  العرو�ض؛ 

حيث  قرب؛  عن  الأخرى  والقارات  البلدان 

تبدو املناظر الطبيعية واقعية للغاية. ويعتقد 

يف  املتخ�ش�ض  هورك�ض،  تري�شتان  اخلبري 

مثل  اأن  فيينا،  مبدينة  امل�شتقبلية  التقنيات 

هذه العرو�ض قد تلبي �شوق ال�شياح اإىل زيارة 

لتطبيقات  ميكن  حيث  ال�شياحية؛  الوجهات 

اأن   Earth جوجل  مثل  الفرتا�شي  الواقع 

املدن  زيارة  عند  رائعة  انطباعات  ترتك 

واملباين. 

الواقع  تقنية  ا�شتعمال  فاإن  ذلك  ومع 

اأكد اخلبري  الدماغ؛ حيث  الفرتا�شي ترهق 

النم�شاوي اأنه ل ميكن ا�شتعمال هذه التقنية 

لفرتة اأطول من �شاعة واحدة.

ب�شركة  املدير  في�شر،  كار�شنت  واأ�شار 

الأ�شباب،  بع�ض  اإىل    ،Interactive CMS

الواقع  تقنية  انت�شار  دون  حالت  التي 

والأفالم  التوافق  الفرتا�شي، ومنها م�شاكل 

مثل  في�شر  كار�شنت  قدم  وقد  املنا�شبة،  غري 

وال�شفر،  ال�شياحة  ل�شركات  النظارات  هذه 

اأقل  كان  التقنية  لهذه  العمالء  قبول  ولكن 

لالنطباعات  ميكن  ل  حيث  املتوقع؛  من 

الرحالت  عن  املرء  تغني  اأن  الفرتا�شية 

ال�شياحية والعطالت باأي حال من الأحوال. 

المصدر: د. ب. أ
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وادي بازتـان. . 
جنة طبيعية في شمال إسبانيا

 8000 حوالي  ي�شكنها  قرية   15 الوادي  وي�شم 

�شناعية،  اأن�شطة  اأي  بها  توجد  ول  ن�شمة، 

من  ال�شمالي  الجزء  في  الوادي  هذه  ويقع 

الم�شتوطنات  منطقة  في  اأي  نافارا،  منطقة 

التاريخية في اإقليم البا�شك، وقد تمت ت�شمية 

وي�شود  بازتان،  نهر  ا�شم  على  الوادي  هذا 

حيث  الأطل�شي؛  المحيط  مناخ  المنطقة  هذه 

هذه  على  الأمطار  وتت�شاقط  الغيوم  بها  تكثر 

المناظر البانورامية الجميلة.

مناظر طبيعية خالبة
وادي  في  ال�شياحية  التحتية  البنية  وتتكون 

و�شط  تقع  التي  الريفية،  المنازل  من  بازتان 

قرية  وتحتل  الخالبة،  الطبيعية  المناظر 

روعة  حيث  من  ال�شدارة  مركز  »زيجا« 

كني�شة  برج  يظهر  حيث  الطبيعية؛  المناظر 

النه�شة،  اإلى ع�شر  تعود  التي  لورنزو«،  »�شان 

تظهر  كما  بالأزهار،  المزينة  المنازل  و�شط 

والأر�شفة،  الجدران  على  ال�شفراء  ال�شهام 

والقرى  القرية  في  الطريق  اإلى  ت�شير  والتي 

بازتان  وادي  عبر  يمر  كما  القريبة،  الأخرى 

مقاطعة  عا�شمة  »بامبلونا«،  اإلى  بديل  طريق 

»نافارا«.

بازتان  وادي  في  ال�شياح  جولت  واأثناء 

ي�شاهدون نباتات ال�شرخ�ض والقرا�ض والعليق 

�شماع  يمكنهم  كما  التجول،  بم�شارات  تحيط 

اأ�شوات طيور الوقواق، وتنهمر مياه ال�شاللت 

و�شط الغابة.

كهوف الساحرات
وادي  قرى  في  للخرافات  م�شاحات  وتوجد 

بازتان، فاإذا قام المرء بتعليق ال�شوك الف�شي 

الت�شدي  يعني  هذا  فاإن  الباب،  على  الجاف 

الواقعة  »اأك�شاريتا«  قرى  وفي  لل�شاحرات. 

الحدود  على  المجاور  ال�شمالي  الوادي  في 

ومتحف  ال�شاحرات  كهوف  تقدم  فرن�شا،  مع 

ال�شاحرات منظورا نقديا لما يتم تمجيده ب�شكل 

فلكلوري في كثير من الأحيان، فمع بداية القرن 

ال�شابع ع�شر الميالدي تف�شى جنون ال�شاحرات، 

الم�شتوحى من جنون محاكم التفتي�ض، وقد تم 

مع  عالقة  على  باأنهن  البريئات  الن�شاء  اإدانة 

ال�شيطان ب�شبب معرفتهن ببع�ض العلوم الطبية 

والنباتية. واأثناء ال�شير من قرية »اإيراتزو« اإلى 

بع�ض  هناك  اأن  يقال  »اإك�شوروكين«  �شاللت 

حورية  ت�شبه  التي  الأ�شطورية،  المخلوقات 

الن�شاء  باأج�شام  تظهر  كانت  والتي  البحر، 

واأرجل البط، وكانوا يجل�شون في اأغلب الأحيان 

�شعورهم  ويم�شطون  النهر،  �شفاف  على 

باأم�شاط ذهبية، وي�شاهد ال�شياح غابات كثيفة 

من الك�شتناء وال�شنديان والزان.

وق�ش�ض  الأ�شاطير  بين  المزج  خالل  ومن 

الجريمة تمكنت الكاتبة دولوري�ض ريدوندو من 

جعل وادي بازتان م�شهورا، وقد ظهرت ثالثية 

هذه  في  الأحداث  وتدور  دولة،   42 في  بازتان 

يتعين  الذي  ال�شرطة،  مفت�ض  حول  الروايات 

عليه فك األغاز جرائم القتل الغام�شة ومحاربة 

اأ�شباح الما�شي في الوقت نف�شه.

المصدر: )د ب أ(

الم�صطحات  بامتداد  بازتان  وادي  يتمتع  اإ�صبانيا  �صمال  في 

القرى  وانت�صار  المياه  ووفرة  الب�صر  مدى  على  الخ�صراء 

تتبع  المنطقة  هذه  في  لل�صياح  ويمكن  الجميلة،  الهادئة 

االأ�صاطير وال�صير على خطى ق�ص�س ال�صاحرات القديمة.



العدد )54(
هـ

 ١4
4١

ة 
عد

لق
و ا

/ ذ
 2

02
و  0

لي
يو

124125

هـ
 ١٤

٤١
ة 

عد
لق

و ا
/ ذ

 2
02

و  0
لي

يو

نيوزيلندا
جولة رائعة في محمية 
أبيل تاسمان الطبيعية 

تقع  اإنها  حيث  خالبة؛  طبيعية  بمناظر  تونجا  جزيرة  تنعم 

و�صط مياه فيروزية رقراقة وتبرز �صخور الجرانيت الم�صتديرة 

من المياه، كما تنمو الغابات على المنحدرات الحادة.
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بقوارب  جولت  في  الذهاب  لل�شياح  ويمكن 

الكاياك لمدة ثالثة اأيام، حيث تنطلق الرحلة 

الطبيعية.  تا�شمان  اأبيل  محمية  بمحاذاة 

طبيعية  محمية  اأ�شغر  المنطقة  هذه  وتعتبر 

الجذب  عوامل  اأهم  من  وتعد  نيوزيلندا،  في 

 Great م�شار  على  التنزه  اأجل  من  ال�شياحي؛ 

Walk من الخليج اإلى الخليج اأو التجديف في 
با�شم  الجولة  هذه  وتعرف  الفيروزية.  المياه 

»تيكي«، وعند ال�شير على الياب�شة يجد ال�شياح 

الكثير من م�شارات التجول الوا�شعة والممهدة، 

العالمات  من  بالعديد  مزودة  اأنها  كما 

النباتات  من  الكثير  ت�شف  التي  الإر�شادية، 

والأ�شجار الموجودة على م�شار التجول، الذي 

يمر على تالل جافة في بع�ض الأحيان اأو يوؤدي 

اإلى اأدغال كثيفة الأوراق في اأحيان اأخرى.

الجر�ض  طائر  جولتهم  اأثناء  ال�شياح  وي�شاهد 

الأوراق  و�شط  المعتاد  ب�شجيجه  النيوزيلندي 

الكثيفة، كما اأن هناك مناطق في هذه الأدغال 

الق�ش�ض  ومن  والهدوء،  ال�شمت  ي�شودها 

قام  قد  كوك  جيم�ض  البحار  اأن  المتداولة 

باإر�شاء �شفينته على م�شافة واحد كيلومتر من 

النوم  من  يتمكنوا  لم  البحارة  لأن  ال�شاحل؛ 

الم�شتوطنين  اأن  غير  الطيور،  اأ�شوات  ب�شبب 

الحيوانات  بع�ض  معهم  جلبوا  قد  الأوروبيين 

الجرابي  والفاأر  والخنازير  القطط  منها 

وحيوان القاقم بعد و�شولهم للجزيرة.

بال�شواطئ  الناعمة  الرمال  التجول على  وعند 

باأنهم  ال�شياح  ي�شعر  اأناباي  المطلة على خليج 

في عالم مثالي؛ حيث تحيط �شخور الجرانيت 

البحر  مياه  وتظهر  جانب،  كل  من  بالخليج 

في  تظهر  التي  البديعة،  الفيروزية  ب�شورتها 

الرغم  على  ال�شياحية،  الدعائية  المن�شورات 

من هطول الأمطار لعدة اأيام.

البديع من ظهور طيور  الم�شهد  هذا  يخلو  ول 

الغاق وهي تفرد جناحيها لتجفيفها تحت اأ�شعة 

ال�شم�ض ال�شاطعة. كما يمكن لل�شياح م�شاهدة 

وكذلك  المو�شم،  في  مرات  عدة  الدلفين 

الحيتان القاتلة واأ�شود البحر.

المحمية  هذه  تاأ�شي�ض  في  الف�شل  ويرجع 

1942 اإلى ال�شيدة بيرين  الطبيعية خالل عام 

على  مزرعة  تمتلك  كانت  التي  مونكريف، 

اأهمية  اأكثر  كانت  الطبيعة  ولكن  ال�شاحل، 

التي  البريطانية،  الطيور  لعالمة  بالن�شبة 

ال�شاحل،  طول  على  طريق  بناء  من  خ�شيت 

المنت�شرة  الغابات  اإزالة  اإلى  يوؤدي  قد  والذي 

في خليج »توتارانوي«.

الحكومة  من  مونكريف  طلبت  ولذلك 

باأكملها،  الجزيرة  �شبه  حماية  النيوزيلندية 

باأن  الهولندية  المالكة  العائلة  اإلى  وكتبت 

ن�شب  بمثابة  �شتكون  الطبيعية  المحمية 

مرور  بمنا�شبة  تا�شمان،  لأبيل  رائع  تذكاري 

وهو  اأوروبي،  اأول  مقابلة  على  عام   300

الم�شتك�شف الكبير لقبائل الماوري، التي تعي�ض 

في هذه المنطقة.

المصدر: )د ب أ(

بموروثها  الجزيرة  احتفظت  التاريخ  مر  وعلى 

موقعها  خالل  من  والجتماعي  الثقافي 

ال�شودانية  المدن  بين  تقع  حيث  المميز 

وبحري«،  درمان  واأم  الرئي�شية »الخرطوم 

فندق  اإلى  ي�شل  ج�شر  بالخرطوم  ويربطها 

�شّيد  لأنه  كذلك  و�شمي  القذافي«،  »بي�شة 

بدعم ليبي، وكان �شكانها وزوارها في ال�شابق 

العبارات  عبر  الجميلة  الجزيرة  يق�شدون 

ويقدر عدد �شكانها بحوالي 20 األفا.

»درة النيل«..
 متنّفس محبّب للسودانيين لقضاء إجازاتهم

النيلين  ملتقى  عند  توتي  جزيرة  ال�صودانية  االأ�صر  من  الع�صرات  تق�صد 

لال�صتجمام  اأ�صبوع  كل  من  الجمعة  يوم  النيلين(  )مقرن  واالزرق  االبي�س 

النيل  حيث  بامتياز  �صياحية  وجهة  هي  الخ�صراء  فالجزيرة  والراحة، 

وال�صم�س ورمال ال�صاطىء ولهذا ال�صبب يطلق عليها اأهلها »درة النيل« بينما 

ي�صميها اآخرون »عرو�صة النيل«.

المتحدة  الأمم  برنامج  اختار   2015 وعام 

الكوارث،  مخاطر  من  للحد  النمائي 

مناطق  ثماني  اأف�شل  �شمن  توتي  جزيرة 

المهارات  ا�شتخدام  في  العالم  م�شتوى  على 

للحد من مخاطر  المحلية  والثقافة  التقليدية 

الفي�شانات.

عبر  النيل  في�شان  تقاوم  الجزيرة   وظلت 

خلدها  تقليدية  بطرق  اأهلها  وعزيمة  تكاتف 

رجالها  بت�شدي  اأغنياته  في  ال�شوداني  الفن 

و�شبابها للنهر الثائر في اأوقات الفي�شان.

وتنت�شر  فدانا   990 الجزيرة  م�شاحة  وتبلغ 

فيها »الجنائن« المنتجة للفواكة بالإ�شافة اإلى 

مزارع الخ�شروات، وتعتبر جزيرة »توتي« من  

البالد، ومتنف�ض  في  ال�شياحية  الوجهات  اأبرز 

لال�شتمتاع  اأعمارها  ال�شودانية بجميع  الأ�شرة 

بالمناظر الخالبة وال�شتجمام.

المصدر: االناضول 
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ال�شمالي  ال�شاحل  على  بينانغ  منطقة  وتقع 

الماليزية، على م�شيق  الجزيرة  ل�شبه  الغربي 

عا�شمة  تاون  جورج  مدينة  تقع  حيث  ملقا، 

الولية. 

في  البريطاني  لال�شتعمار  ماليزيا  وخ�شعت 

تعلن  اأن  قبل  و1957،   1786 بين  ما  الفترة 

كدولة   ،1957 اأغ�شط�ض   31 في  ا�شتقاللها 

ولية   13 من  مكونة  د�شتورية  ملكية  اتحادية 

القرن  اأواخر  وخالل  اتحادية،  اأقاليم  وثالثة 

اقت�شادية  طفرة  ماليزيا  �شهدت  الع�شرين، 

التجارة  في  اأ�شا�شًيا  جزًءا  ت�شكل  وباتت 

القطاعات  اأحد  ال�شناعة  ت�شكل  كما  الدولية، 

الرئي�شية في اقت�شاد ماليزيا. 

البريطاني  ال�شتعمار  فترة  اإلى  وبالعودة 

لماليزيا، ووفًقا للم�شادر التاريخية، فقد بداأت 

البريطاني  القبطان  و�شول  مع  المرحلة  تلك 

وتاأ�شي�شه  بينانغ  منطقة  اإلى  ليت،  فران�شي�ض 

اأول الم�شتعمرات البريطانية في المنطقة. 

و�شل ليت اإلى جزيرة بينانغ عن طريق البحر 

على  بريطانية  م�شتعمرة  واأن�شاأ   1786 عام 

اأعلى تلة في الجزيرة خالل العام نف�شه.، كما 

يتكون  مجمًعا  البريطانيون  الم�شتعمرون  اأن�شاأ 

من مجموعة من الأبنية بغر�ض اإدارة المنطقة 

ارتفاعها  البالغ  التلة  قمة  على  وال�شتجمام، 

833 متًرا فوق م�شتوى �شطح البحر. 

العلم«  �شارية  »تلة  با�شم  محلًيا  القمة  وتعرف 

الم�شادر  وتذكر   ،)Bukit Bendera(

ال�شتعماريين  الم�شوؤولين  اأن  التاريخية 

البريطانيين اختاروا هذه القمة لتكون مركًزا 

لهم لإدارة المنطقة ب�شبب اأجوائها التي تبعث 

على الراحة ومناخها الدافئ. 

الوقت الذي تتراوح فيه درجات الحرارة  وفي 

المنخف�شة  المناطق  35 درجة، في  و   29 بين 

تلة »بينانغ«
محطة جذب سياحي في ماليزيا

تجذب  التي  الوجهات  اأكثر  كاإحدى  »بينانغ«،  تلة  ُتعرف 

لما  غرب(،  )�صمال  الماليزية  »بينانغ«  والية  زوار  اهتمام 

تحتويه من اأبنية تاريخية عريقة ومناظر طبيعية خالبة. 

في  الحرارة  درجات  تنخف�ض  بينانغ،  في 

درجة،   20 الـ  دون  ما  اإلى  التلة  قمة  منطقة 

والتلة تحتوي على الخط الأول والوحيد للقطار 

الجبلي المائل في ماليزيا 

على  البريطانيون  �شيده  الذي  المجمع  يعد 

قمة التلة مع العديد من المتنزهات الطبيعية 

المائل  الجبلي  والقطار  التاريخية  والمباني 

لل�شياحة  الرئي�شة  المعالم  اأهم  من  مجموعة 

في ماليزيا. 

تم  الذي  المائل،  الجبلي  القطار  خط  ويعد 

يبلغ  بطول   1924 عام  ت�شييده  من  النتهاء 

في  مائل  جبلي  قطار  اأول  كيلومترين،  حوالي 

ق�شر  ويعد  الوحيد،  اأنه  عن  ف�شاًل  ماليزيا، 

»بيل ريتيو« )Bel Retio( الذي بني عام 1789 

واقترن ا�شمه با�شم تلة بينانغ، واحًدا من اأهم 

الأوابد والمباني التاريخية التي ت�شتقطب زوار 

المنطقة. 

ي�شكنه  كان  الذي  الق�شر،  ا�شتخدام  تم 

الم�شوؤولون البريطانيون خالل حقبة ال�شتعمار 

الماليزي  الوزراء  رئي�ض  قبل  من  ماليزيا،  في 

الأول تونكو عبد الرحمن بعد ا�شتقالل ماليزيا 

عن ال�شتعمار في 31 اأغ�شط�ض 1957. 

ليتحول   ،1966 عام  بينانغ  تلة  م�شجد  بني 

وواحد  الفريدة  المعمارية  النماذج  اأحد  اإلى 

ماليزيا،  في  ال�شغيرة  الم�شاجد  اأجمل  من 

معبد  يقع  بينانغ،  تلة  م�شجد  من  وبالقرب 

 Sri Aruloli( ثيرومورجان«  اأرولولي  »�شري 

Thirumurugan(، وهو معبد هندو�شي جرى 
القرن  بداية  في  الم�شجد  جانب  اإلى  ت�شييده 

التا�شع ع�شر. 

في  الهندو�شي  والمعبد  الم�شجد  ت�شييد  اإن 

البع�ض،  بع�شهما  وبجانب  ذاتها  المنطقة 

البالد  في  ال�شائدة  الت�شامح  ثقافة  ُيظهر 

بطريقة مميزة. 

كما تعد الحدائق النباتية ومتحف البومة، التي 

2003 لدعم القطاع  تم بناوؤها على التلة عام 

من  اأكبر  عدد  وجذب  المنطقة  في  ال�شياحي 

لزوار  المف�شلة  النقاط  بين  من  ال�شياح، 

المنطقة. 

التلة ال�شتمتاع بروؤية مدينة  باإمكان زوار  كما 

والمدرجة  بينانغ  ولية  عا�شمة  تاون«  »جورج 

العالمي  للتراث  كموقع  اليون�شكو  قبل  من 

باعتبارها واحدة من اأقدم المدن في ماليزيا، 

وم�شيق ملقا الذي يف�شل �شبه جزيرة ماليزيا 

اأهم  من  واحًدا  ويعد  الأندوني�شية  و�شومطرة 

الطرق البحرية في المالحة الدولية.
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م�شاعر جديدة تعترينا، بعد اأن انفجرت الفقاعة الذاتية، 

ما  وبكل  وبم�شاكلنا،  اأنف�شنا،  في  نفكر  ما  دائما  حيث 

يحيط بنا ولنا، القليل منا من يكترث لما تتناقله الأخبار 

العالمية من حوادث القتل والدمار والفقر والت�شريد، واأنا 

منزلي  حدود  في  فقط  اأفكر  كنت  ممن  الكثيرة  كالبقية 

واأ�شرتي واأ�شحابي وعملي ومنطقتي، واإن كبرت الم�شاحة 

العالم،  في  هو حا�شل  لما  اأكترث  لم  وطني،  في  �شاأفكر 

اإل مرتين، وم�شتان لزلت اأذكرهما، اأول وم�شة في عام 

2000م، م�شهد الطفل محمد الدرة وهو في اأح�شان والده 

الذي يحاول حمايته من غدر ر�شا�ض العدو ال�شهيوني.. 

2015م، �شورة الطفل ال�شوري  والوم�شة الثانية في عام 

»اآلن كردي« الغريق الذي طفا ج�شده على اأمواج الحزن 

الليل  اأبيت  ال�شاطئ.. جعلتاني ل  ا�شتقر على رمال  حتى 

من الحزن والألم، ولكن �شرعان ما تال�شى هذا ال�شعور، 

يقترب  ولم  الحدث  موقع  في  اأعي�ض  اأكن  لم  لأني  لربما 

مني الخطر اأو من اأحد المحيطين بي.   

بعدم  اأ�شعر  مرة  لأول  عالمية،  اأزمة  �شمن  نعي�ض  الآن 

فقط  لي�ض  باأ�شرها،  الأر�شية  الكرة  على  والقلق  الأمان، 

على نف�شي والمقربين مني، وبالدي فقط، بل على العالم 

اأو »كورونا« الجائحة التي �شرعان ما   »19 اأجمع. »كوفيد 

مع  نتعاي�ض  اأ�شبحنا  اإلينا،  و�شلت  حتى  وانت�شرت  تف�شت 

الخ�شائر،  باأقل  منه  نخرج  اأن  ناأمل  جدا،  خطير  و�شع 

وحتى كتابتي هذا المقال، ل يوجد لقاح �شد هذا الفيرو�ض 

أبعد بكثير عن كورونا ..
الخطير الذي يهتك بالجهاز التنف�شي ويق�شي على حياة 

الإن�شان. 

هذا  حول  ال�شلبية  والإ�شارات  الأقاويل  من  الكثير  ظهر 

ون�شمعه  نراه  ما  هول  من  ذلك،  على  عتب  ول  الحدث، 

عن هذا الفيرو�ض، ولكني اأراهن باأننا �شنخرج من هذه 

على  وحر�شا  وعيا،  اأكثر  تماما،  مختلفون  ونحن  الأزمة 

التم�شك بالحياة، دون اللتفات اإلى �شغائر الأمور، لربما 

الكثير منا �شيفتح عينيه على ما هو اأكبر من التفكير في 

محيط محدود، لعلها �شافرة اإنذار حتى ي�شتيقظ العالم 

ممتلكات  من  بكثير  اأكبر  هو  ما  اأجل  من  للعي�ض  ويبادر 

مادية و�شخ�شية، فاإن لم يكن لديك عالم �شحي و�شليم 

تعي�ض �شمنه فما الذي �شتجنيه من اكتناز التفاهات.      

ربما يوما ما 

تتال�صى الغيوم نورا 

ولربما يوما ما 

ت�صتعل القلوب حبا 

مرة اأخرى ..

ولكنها حتى االآن،

الزالت تتاأرجح 

حبا..

وتتاأرجح األما

أنوار البلوشية
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