
غرس مليوني شجرة ضمن خط الدفاع األمامي 
ضد الكربون..

صفحة ٦ و٧

كلنا مسؤول
ارتِد قناًعا للوجه في األماكن العامة

حافظ على مسافة مترين بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

مع العودة بحذر ورفع القيود 
يجب أال نتقاعس في السيطرة على كوفيد - 19

متران

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٣٠ ذو الحجة 144١هـ، ٢٠ أغسطس 20٢٠م

أشجار القرم.. ُتغني الطبيعة وتكافح ضد 
تغير المناخ في سواحل المملكة

موسى الحارثي، الذي يعمل مهندًسا للبيئة، يغرس شتلة 
القرم في موطنها الجديد في الخليج العربي، الذي يخضع 

لحركة المد والجزر والنسائم الساحلية وحرارة الصيف، 
وهي واحدة من بين مليوني شجرة قرم ُتزرع من خالل 

ز  برنامج الطاقة الخضراء برعاية أرامكو السعودية، مما يعزِّ
الحلول المستندة إلى الطبيعة للحدِّ من تغير المناخ.

اخلويطر: نسعى البتكار محركات في
ذات أداء أفضل وحتسني أنواع الوقود 
خالل مقابلة أجراها، مع شبكة سي إن 
بي سي األمريكية، قال األستاذ أحمد 
اخلويطر، أن أرامكو السعودية تعمل 

مع شركات صناعة السيارات وشركائها 
عبر العالم لتقليل انبعاثات الغازات 

الدفيئة الناجتة عن حركة النقل.
صفحة ٣

كيف حتافظ على صحتك يف ظل 
ارتفاع درجات حرارة الصيف

مع بلوغ درجات احلرارة ذروتها يف 
فصل الصيف ال سيما يف اخلارج، 

فإنه من الضروري أن يحرص العمال 
واملوظفون على اتباع االحتياطات 
الالزمة، لتجنب اإلصابة باملشاكل 

الصحية املرتبطة باحلرارة.
صفحة 5

إثراء يدشن برنامج (العودة إلى 
املدارس) 

يدشن مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
العاملي )إثراء(، برنامج )العودة إلى 
املدارس( بنسخته الثانية، عبر باقة 

أنشطة تعليمية متنوعة، وذلك لتهيئة 
فضاء تعليمي محّفز يلتقي فيه 

الطالب واملعلمون ببعضهم البعض.
صفحة 4

التقاعد ليس نهاية العالم إمنا 
بداية جديدة مع أسرتك

سيبلغ أبو تركي عامه الواحد والستني 
يف شهر سبتمبر القادم، وكان قد 

تقاعد من عمله منذ عام، حيث احتفل 
بتقاعده مع رؤسائه وزمالئه، كما 

احتفلت أسرته أيًضا بتقاعده وبدء 
حياة جديدة يكون فيها أكثر قرًبا منهم.
صفحة 10

هذا العدد
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ال أحــد أعّدنــا وال هيأنــا لمواجهــة ســاعات 
بمفردنــا،  ونســتقبلها  يــوم  كل  نفيــق  النهــار. 
ونحــاول أن نحياهــا بــكل مــا أوتينــا مــن طاقــة 
كمــن  ويعيشــونها  منــا يخفقــون،  وكثيــر  وعــزم 

يحيا على الخبز وحده. 
أخبرتنــا غريزتنــا  فقــد  الليــل  أمــا ســاعات 
كيــف نقضيهــا، فهــي سلســة جــًدا، وســهلة كشــرب 
ــرة أو  ــاج إلــى جهــد أو طاقــة أو خب المــاء. ال نحت
حتــى تفكيــر للتعامــل معهــا. نجيــد اســتهالكها 
منــذ اللحظــة األولــى مــن بعــد خروجنــا لهــذا 
العالــم. كل مــا نحتــاج إليــه هــو أن نُســلم أنفســنا 

للسبات؛ للسلطان الذي ال يُعصى له أمر. 
منــذ  مضاجعنــا  يقــضُّ  الــذي  النهــار  يبقــى 
لحظــات بــزوغ الفجــر األولــى، محرًضــا إيانــا على 
النهــوض لمواجهــة عقــارب الســاعة. وتلــك هــي 
لحظــات  منــذ  النهاريــة  الســاعات  المعضلــة! 
الوعــي اإلنســاني األولــى بــدت للبشــر القدامــى 
ــا مجموعــة مــن الطالســم الســحرية، وكان  وكأنه

مطلوًبــا منهــم فــك رموزهــا بحرفيــة عاليــة وحــذر 
من أجل البقاء. 

كل  يتركــوا  أن  تُلزمهــم  الطبيعــة  أن  وجــدوا 
مبكــر.  عمــر  فــي  وينهضــوا  وراءهــم،  شــيء 
والطفولــة توّدعهــم شــيًئا فشــيًئا دون أن يشــعروا، 
العيــش  ســبل  عــن  التفتيــش  يحاولــون  وهــم 
المتوحشــة  والمخلوقــات  المخاطــر  ومكافحــة 
المحيطــة بهــم. نحــن ورثنــا مــا تركــوه خلفهــم. 
حملنــا شــعلة الحيــاة مثلهــم وأكملنــا المســيرة. 
بدأنــا ننمــو ونكبــر؛ نســير ونتعثــر؛ نربــح ونخســر؛ 
نفــرح ونحــزن؛ ننضــج فنشــيخ ومــن ثــم نغــادر، 
وإرهاصــات الســاعة تالحقنــا حتــى آخــر نفــس 

فينا.
أهــم  هــي  النهــار  يقظــة  أن  الحيــاة  علمتنــا 
وأغلــى مــا نملــك؛ هــي اللحظــة، وهــي الســيف 
القاطــع بيــن الجــد والهــزل. هــي التــي صنعــت 
ــة الزمــن، فمــاذا نحــن  ــن ألهمي ــا بشــًرا مدركي من
صانعــون بهــا؟ أدركنــا أن ثمــة حاضــًرا وماضًيــا 

ومســتقباًل. لكــن، المــكان الــذي نختــار الوقــوف 
فيهــا إزاء تلــك الوحــدات الزمنيــة هــو اختيارنــا 
بالدرجــة األولــى ومســؤوليتنا نحــن، وال أحــد 

غيرنا. 
حتــى فــي أحلــك الظــروف هنــاك مــن يتطلعــون 
ــون بســاعات النهــار ببهجــة  ــي، ويرحب ــوم التال للي
ويســتثمرونها لصالحهــم. أن نكــون أو ال نكــون؛ 
أن  مــع  منــا،  الكثيــر  أنهكــت  أزليــة  مســألة 
البعــض  لــدى  تبــدو  لكنهــا  بســيطة  الوصفــة 
كالســهل الممتنــع. هــي كمــا أوصونــا بهــا ذوو 
ت  لجــدا ا  : لرصينــة ا و يلــة  لطو ا ت  ا لخبــر ا
علــى  الزمــن  عــبء  حملــوا  الذيــن  واألجــداد 
ــدة: ال  ــرون ممت ــا لق ــوا يهمســون لن ــم. كان كواهله
الليــل  ســاعات  بيــن  تائهــة  أحالمكــم  تتركــوا 
مغمــورة فــي الظــالم! اجلبوهــا للنــور وانهضــوا 
وبــادروا كل يــوم، وكأّن فرصــة العمــر للتــو قــد 
تدعــوا  وال  اغتنموهــا،  تتكــرر.  ولــن  حانــت 

األجمل ينتظر!

اليقظة صنعتنا..فماذا نحن صانعون بها؟
إضـــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعّبر عن آراء كّتابها.

وجيهة الحويدر
wajeha.huwaider@aramco.com

دائرة التدريب والتطوير -
قسم تطوير وتقييم البرامج

ن اإلنتاج وتقلِّل التكاليف.. التطورات التقنية حتسِّ

أكثر من 2000 مهني يشاركون في مؤتمر تقنيات 
الموارد غير التقليدية عبر جلسات إلكترونية

 )URTeC( أظهـر مؤتمـر تقنيـات المـوارد غيـر التقليديـة
اسـتجابة سـريعة للواقـع الجديـد الـذي فرضتـه جائحـة 
كورونـا هـذا العـام، مـن خـالل قدرتـه علـى التحـول إلـى 
الصيغـة االفتراضيـة عبـر جلسـاته التقنيـة التـي انعقـدت، 
مؤخـًرا، مظهًرا بذلك مدى مرونة القائمين عليه وتجاوبهم 

مع متغيِّرات األحوال.
من جانبها، أعربت أرامكو السـعودية، من خالل رعايتها 
للبرنامـج التقنـي ومشـاركتها فيـه، عـن مـدى التزامهـا تجاه 
وهـي:  للمؤتمـر،  سـة  المؤسِّ الثـالث  المهنيـة  الجمعيـات 
جمعية مهندسـي البترول، والجمعية األمريكية لجيولوجيي 

البترول، وجمعية جيوفيزيائيي التنقيب.
للمؤتمـر، شـارك  العامـة  الجلسـة االفتتاحيـة  وخـالل 
أعضـاء مـن القطاعين العـام والخاص بآرائهم حـول أعمال 
هـذا القطـاع، مؤكديـن أهميـة خفـض التكاليـف، وتعزيـز 

اإلنتاج بطريقة مستدامة بيئًيا.

التقنية ُتسهم في خفض التكاليف
لتكسـير  وا األفقـي  الحفـر  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
الهيدروليكـي همـا التقنيتـان الرئيسـتان المسـتخدمتان من 
أن  إال  التقليديـة،  غيـر  بالطـرق  الحفـر  شـركات  قبـل 

المشـاركين فـي المؤتمـر اسـتعرضوا مزيـًدا مـن التطـوُّرات سوزان غونزالس
التقنيـة فـي عـدة مجـاالت، مـن بينهـا طـرق حفر اآلبـار في 
المسـاحات المحـدودة، وسـواند الشـروخ، والتكسـير متعدد 
المراحـل، باإلضافـة إلـى أسـاليب جديـدة لتدفـق السـوائل 
وتحفيز إنتاج اآلبار، من شأنها اإلسهام في تحسين اإلنتاج 
وزيـادة المعـدل األقصـى المحتمـل لالسـتخالص وخفـض 

التكاليف.
ـد البرنامـج الغنـي للمؤتمـر أهمية التقنيـة، حيث  وقـد أكَّ
ـن أكثـر مـن 250 حـواًرا وعرًضـا وجلسـة نقـاش، تـم  تضمَّ
ل، إلى جانب منتدى  تقديمها عبر البثَّين المباشـر والمسـجَّ

للشركات المعنية بهدف تبادل أفضل الممارسات.
منـذ  للمؤتمـر  راعًيـا ماسـًيا  السـعودية  أرامكـو  وتُعـدُّ 
2003م، وهـو مـا يؤكـد اهتمـام الشـركة  انطالقتـه عـام 
باستكشاف الموارد غير التقليدية، ال سيما الغاز الصخري 
وغـاز الطبقـات قليلـة المسـامية والنفاذيـة، وذلـك ضمـن 

مبادرتها الخاصة بالغاز غير التقليدي.
وطـوال السـنوات السـبع الماضيـة، أثمـرت اإلسـهامات 
ضمـن البرنامـج التقني للمؤتمر عن إضافة جلسـات نقاش 
جديـدة، ممـا أدى إلـى مزيـد مـن التكامـل مـن خـالل ضـم 

تخصصات علوم األرض والهندسة األخرى.
ومنـذ بدايـة عـام 2018م، أصبـح المؤتمـر يتضمـن عشـر 
جلسـات تتنـاول ميكانيـكا التربـة والصخـور، وتشـتمل علـى 
أكثر من 45 عرًضا تقديمًيا تقنًيا في كل عام، حيث شارك 

موظفـو الشـركة فـي رئاسـة عدد من هـذه الجلسـات خالل 
أعوام ماضية.

وبصفتـه رئيًسـا لجلسـات ميكانيكا التربـة والصخور في 
المؤتمر منذ عام 2013م، أعرب مهندس البترول في قطاع 
التنقيـب واإلنتـاج لشـركة أرامكـو األمريكيتيـن، غانـغ هـان، 
صـات ميكانيـكا التربـة  عـن سـعادته بالتكامـل بيـن تخصُّ
فـي  والهندسـة  والجيوفيزيـاء  والجيولوجيـا  والصخـور 
البرنامج. وقد تولَّى هان إعداد عشـر جلسـات سـابقة، كما 
ترأس جلسـة أخرى هذا العام تحت عنوان )تحسـين نماذج 

المحاكاة لعملية التكسير وتحفيز إنتاج اآلبار(.
وقـال هـان: »دخـل قطـاع المـوارد غيـر التقليديـة مرحلـة 
منطقيـة مـن رفع اإلنتـاج وزيـادة المعدل األقصـى المحتمل 
لالسـتخالص باسـتثمارات قليلـة للغايـة. ويُعـدُّ التكسـير 
التربـة  خصائـص  محـاكاة  إلـى  إضافـة  الهيدروليكـي 
والصخـور فـي المكامـن عامليـن رئيسـين لتحسـين أعمـال 

تطوير المراحل واآلبار والمنصات«.
مالينسـون، مهنـدس  ثيـو  يواصـل  ذاتـه،  اإلطـار  وفـي 
أرامكـو  لشـركة  واإلنتـاج  التنقيـب  قطـاع  فـي  البتـرول 
األمريكيتيـن، مشـاركته المسـتمرة علـى مـدى أعـوام فـي 
المؤتمـر، حيـث قـام بمراجعة أكثـر من 80 مختصـًرا بحثًيا 

لثالث جلسات تقنية، كعضو ضمن لجنة البرنامج التقني.
أمـا المشـرف العـام فـي مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي 
إكسـبك، علـي المؤمـن، فقـد شـارك هـذا العـام برئاسـة 

جلسة بعنوان )اآلثار على بناء اآلبار وتصميمها وحفرها(.

األبحاث التقنية وأوجه التقدم
وخـالل جلسـات المؤتمـر، أظهـر أخصائـي األبحـاث فـي 
مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك، أيمـن النخلـي، مدى 
تقـدم أرامكـو السـعودية علـى الصعيـد التقنـي، عبـر ورقـة 
بحث جاءت بعنوان )أحدث التقنيات لتقليل ضغط التكسير 
فـي تكوينـات الغـاز الصخـري قليلـة النفاذيـة باسـتخدام 
النبـض الحـراري الكيميائـي(. وتناولت الورقـة تقنية جديدة 
تعمل على توليد نبضات ضغط تُقاس بالملي ثانية تساعد، 
إلى جانب التكسـير الهيدروليكـي، في تقليل الضغط الالزم 

النتشار الكسور.
وفـي ورقـة أخرى بعنوان )دراسـة تجريبيـة لتحليل قابلية 
االمتصاص في عينات من صخور السجيل والطين النقي(، 
قـام محمـد العرفـج، الذي يعمل مهندًسـا للبتـرول في مركز 
التفاعـالت  بدراسـة  إكسـبك،  فـي  المتقدمـة  األبحـاث 
الكيميائيـة بيـن الميـاه وصخـور السـجيل التـي تحتـوي علـى 
نسبة عالية من الطين، وتحليل التباين في قابلية امتصاص 
الغـاز تحـت ظـروف ضغـط وحـرارة ثابتـة، مـن أجـل فهـم 

ظاهرة عدم استقرار ثقوب اآلبار في الحفر الصخري.
جديٌر بالذكر، أن هذا المؤتمر الذي انعقد عبر اإلنترنت 
فـي الفتـرة مـن 20 إلـى 22 يوليـو الماضـي، حظي بمسـاندة 
عـدد مـن فرق العمـل مـن إدارات التنقيب واإلنتاج والشـؤون 
العامة والتوظيف في شـركة أرامكو األمريكيتين، كما سجل 

فيه أكثر من 2000 مهني من مختلف أنحاء العالم.

علي المؤمن وغانغ هان، شاركا ضمن مؤتمر هذا العام، حيث ترأسا جلستين تقنيتين ُعقدتا افتراضًيا حول )اآلثار على بناء 
اآلبار وتصميمها وحفرها(، و)تحسين نماذج المحاكاة لعملية التكسير وتحفيز اآلبار(.

تضمن برنامج 
المؤتمر أكثر من 

250 حواًرا 
وعرًضا وجلسة 

نقاش ُقدمت عبر 
البثين المباشر 
والمسجل، إلى 
جانب منتدى 

للشركات المعنية 
بهدف تبادل 

أفضل 
الممارسات.
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تتضمـن اإلدارة الفاعلة للتغير المناخي إيجاد حلول 
تُحـدث فرًقـا واضًحـا مـن خـالل ابتـكار محـركات ذات 
الوقـود  أنـواع  إلـى تحسـين  باإلضافـة  أداء أفضـل، 

الُمستعملة فيها.
ـًرا، مـع شـبكة سـي إن  وخـالل مقابلـة أجراهـا، مؤخَّ
بـي سـي األمريكيـة، قـال كبيـر اإلدارييـن التقنييـن، 
األستاذ أحمد الخويطر، إن أرامكو السعودية تعمل مع 
شركات صناعة السيارات وشركائها عبر العالم لتقليل 

انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حركة النقل.
ويُعـدُّ التعـاون والشـراكة أمريـن ضرورييـن لمواجهـة 
تحديـات المنـاخ، وفًقـا لــمبادرة شـركات النفـط والغـاز 
بشـأن المنـاخ )OGCI(، التـي تُعـّد أرامكـو السـعودية 
ًسـا فيهـا، حيـث يدعـم أعضـاء المبـادرة  عضـًوا مؤسِّ

بوضوح اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
كما تشـمل جهود التعـاون التي تبذلها الشـركة للحدِّ 
مـن الغـازات الدفيئة رعايتها لرياضـة فورموال 1، حيث 
تسـتهدف هـذه الخطوة اكتشـاف فـرص وآفـاق للتعاون 
ة مـن  فـي كفـاءة المركبـات، لتحقيـق الفائـدة المرجـوَّ
تقليل الكربون عبر قطاع النقل على الصعيد العالمي.

استثمار تقنيات فورموال 1
وخـالل المقابلـة، التي بُثَّت خالل تغطية سـي إن بي 
2020م فـي حلبـة  لعـام   1 سـي  لسـباقات فورمـوال 
برشـلونة فـي إسـبانيا، قال الخويطـر إن تطوير تقنيات 
المحـركات والمركبـات كان هدًفـا مشـترًكا بيـن أرامكو 

السعودية وفورموال 1.

وأضاف قائاًل: »نحن متحمسـون حًقا لهذه الشـراكة جانيت بينهيرو
مـع فورمـوال 1، ألنهـا تفتـح آفاًقـا جديـدة تماًمـا أمـام 

تقنيات محركات السيارات«.
وعلـى مـدار 70 عاًمـا، كانـت فورمـوال 1 فـي طليعـة 
الحراك نحو تسريع االبتكار الهندسي للسيارات داخل 
حلبـة السـباق وخارجهـا. وقـال الخويطـر إن إدخـال 
التقنيـات المتقدمة في السـيارة العاديـة يمكن أن يكون 
لـه تأثيـر كبيـر علـى االنبعاثـات، وعلـى اسـتدامة قطاع 

النقل.
وأوضح الخويطر أن االكتشـافات قد بدأت بالظهور 
فعـاًل، قائـاًل: »إننـا نشـهد بالفعـل منتجـات تجاريـة في 
السـوق«، مشـيًرا إلـى أحـد المشـاريع البحثيـة الرائـدة 
للشـركة فـي مجـال تقنيـة االشـتعال بضغـط البنزيـن، 

الذي تستخدمه اآلن شركة مازدا.
مت شـركة  وقـال الخويطـر: »فـي اآلونـة األخيـرة، قدَّ
مـازدا تجارًيـا أول محـركات اشـتعال بضغـط البنزيـن، 
وهـي أكثـر كفاءة بشـكل كبيـر من نظام اشـتعال شـرارة 

البنزين التقليدي«.
وتسـتهدف تقنيـة االشـتعال بضغـط البنزيـن الجمـع 
بيـن االنبعاثـات المنخفضـة لمحـركات البنزيـن وبيـن 
قـال  الصـدد،  هـذا  وفـي  الديـزل.  محـركات  كفـاءة 
الخويطـر: »نحـن نعمـل علـى جعـل محـركات االشـتعال 
بالبنزيـن مماثلـة لمحـركات الديـزل مـن حيـث الكفـاءة، 
يـات االنبعاثـات المرتبطـة بتلـك  ولكـن مـن دون تحدِّ

المحركات«.

محرك االحتراق الداخلي
وعلــى الرغــم مــن أن أرامكــو الســعودية ال تصنــع 

ــة االســتهالك  ــًرا مــن وجه ــإن جــزًءا كبي الســيارات، ف
النهائية للنفط الخام تتمثَّل في وقود النقل.

وتشــير الدالئــل إلــى أن محــرك االحتــراق الداخلــي 
ســيظل ُمســتخدًما لبعــض الوقــت، ولكــن علــى الرغــم 
ــر  ــم تتغي ــة، ل مــن تطــوُّر معظــم وســائل النقــل الحديث

التقنية بشكل كبير منذ اختراعه قبل 150 عاًما.
وتشــير األبحــاث إلــى أن التركيــز علــى محــركات 
االحتــراق الداخلــي، جنًبــا إلــى جنــب مــع تركيبــات 
ـل بشــكل  مــة لدعمهــا، يمكــن أن يقلِـّ الوقــود المتقدِّ
كبيــر مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن 
المــدى  علــى  الســعودية،  أرامكــو  وتعتقــد  النقــل. 
االحتــراق  أن محــركات  المتوســط،  إلــى  القصيــر 
الداخلــي المتقدمــة ذات الكفــاءة العاليــة هــي إســهام 

فاعل تجاه تحسين إدارة التغير المناخي.
»نحــن  الخويطــر:  قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ــا لكفــاءة محــرك االحتــراق الداخلــي؛  متحمســون حًق
حيــث الســعي نحــو نقــل الكفــاءة مــن مســتواها الــذي 
بقيــت عنــده ألكثــر مــن 100 عــام، بــل ومضاعفــة تلــك 
تطويــر  علــى  بالطبــع  »نعمــل  وأضــاف:  الكفــاءة«. 
المحــركات الهجينــة أيًضــا، كمــا نعمــل علــى تطويــر 

أنواع وقود جديدة ذات دورة حياة أقل لالنبعاثات«.

التقنية المبتكرة
لســباق  رعايتهــا  الســعودية  أرامكــو  وتســتثمر 
النقــل  لتقنيــات  لحلــول  الترويــج  فــي   1 فورمــوال 
األنظــف، واستكشــاف فــرص التعــاون فــي مجــال 
كفــاءة المركبــات، وجنــي فوائــد تقليــل الكربــون فــي 

هذه الرياضة وعبر قطاع النقل العالمي.

ويفيــد االبتــكار الــذي تقــوده فــرق فورمــوال 1 عديًدا 
وصناعــة  اليــوم،  الطريــق  علــى  الســيارات  مــن 
ذلــك:  فــي  بمــا  أوســع،  نطــاق  علــى  الســيارات 
االبتــكارات الديناميكيــة الهوائية، وتطورات الســالمة، 
وأنظمــة اســتعادة الطاقــة، والمــواد المركبــة التــي 

تدخل في هذه الصناعة.
وتُعــدُّ وحــدة الطاقــة الهجينــة الحاليــة المقدمــة من 
فورمــوال 1 إحــدى أكثــر األنظمــة التي تعمــل بمحركات 
االحتــراق الداخلــي كفــاءة فــي العالــم، حيــث توفــر 
طاقــة أكبــر باســتخدام وقــود أقــل، وبالتالــي تنبعــث 
منهــا كميــة أقــل مــن ثانــي أكســيد الكربــون، بالمقارنــة 
التــي  األخــرى  الداخلــي  االحتــراق  محــركات  مــع 

تستخدمها المركبات على الطريق اليوم.
ــال  ــزم فورمــوال 1 االنتق وفــي الوقــت الحاضــر، تعت
ــًة  إلــى المســتوى التالــي مــن خفــض االنبعاثــات، معلن
عــن أول إســتراتيجية اســتدامة لهــا علــى اإلطــالق، 
ــة مــن  ــر ســيارات ســباق خالي ــى توفي ــث تهــدف إل حي
الكربــون، بــل ورياضــة خاليــة مــن الكربــون كذلــك 

بحلول عام 2030م.
جديــر بالذكــر أن أرامكــو الســعودية تمتلــك شــبكة 
ــي  ــر ف ــًزا للبحــوث والتطوي ــن 12 مرك ــة م ــة مكون عالمي
مواقــع إســتراتيجية حــول العالــم، وتشــمل أعمالهــا 
ثــات  النبعا ا منخفضــة  نقــل  حلــول  عــن  لبحــث  ا
وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك محــركات االحتــراق الداخلــي 
مــن الجيــل التالــي، باإلضافــة إلــى تطويــر جــودة الوقــود 
ــًدا مــن الفــرص فــي  ــرى الشــركة عدي ل لهــا. وت الُمشــغِّ
مجــاالت تحســين كفــاءة المحــرك، والوقــود األمثــل 
والــوزن  االنبعاثــات،  وتقليــل  الكربــون،  منخفــض 

الخفيف، وحلول معالجة الكربون.

اخلويطر يف لقاء مع شبكة سي إن بي سي األمريكية..

نسعى البتكار محركات ذات آداء 
أفضل وتحسين أنواع الوقود
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عبر حزمة محاضرات وورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة

»إثراء« يدشن برنامج )العودة إلى المدارس(

التواصل االفتراضي ينشر الوعي بين الطالب حول الطاقة المتجددة

الظهــران - يدشــن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء(، برنامــج )العــودة إلــى المدارس( بنســخته 
الثانيــة،  عبــر باقــة أنشــطة تعليميــة متنوعــة، وذلــك فــي 
الفتــرة مــن 5 محــرم - 2 صفــر 1442هـــ )24 أغســطس - 
19 ســبتمبر 2020م(، لتهيئــة فضــاء تعليمــي محّفــز يلتقــي 
يشــاركون  بعًضــا،  ببعضهــم  والمعلمــون  الطــالب  فيــه 
أفكارهــم وتجاربهــم مــع أصحــاب الخبــرات مــن أنحــاء 
العالــم، ليتجــدد معــه شــغف التعلــم وتطويــر القــدرات نحــو 
بنــاء مســتقبل إيجابــي طمــوح، عبر تزويــد  كل من الطالب 
والهيئــة التدريســية واألســر بأهــم المهــارات الحياتية التي 
ترتكــز علــى إســتراتيجيات بســيطة، تُســهم فــي تهيئتهــم 
للعــودة إلــى المدرســة ورســم معالــم ســنة دراســية مثمــرة 
وآمنــة، يكــون )إثــراء( جــزًءا منهــا، للتعايــش مــع مــا يمــر به 

العالم من تبعات جائحة كوفيد- 19. 
ويأتــي البرنامــج المتزامــن مــع قــرب عــودة الطــالب إلى 
ــن المحاضــرات  ــي ظــل الجائحــة؛ بسلســلة م الدراســة ف
ــة،  ــة واألنشــطة التفاعلي ــل والحــوارات الملهم وورش العم
والتــي تزيــد عــن 34 برنامًجــا، يقدمهــا خبــراء وأكاديميــون 
مختصــون فــي عــدة مجــاالت، لتنشــئة العقــول وتشــجيع 
لديهــم،  اإلبــداع  مكامــن  معرفــة  علــى  المشــاركين 
وبنــاء عالقــات  المســتغلة،  والكتشــاف مواهبهــم غيــر 

ــًرا،  مؤخَّ المتجــددة،  الطاقــة  أنظمــة  إدارة  مــت  نظَّ
جلســتي توعيــة مــن خــالل عقــد لقــاء افتراضــي مــع 
طــالب مــن مــدارس الظهــران األهليــة فــي الظهــران، 

ومتدربين من مركز التدريب الصناعي في الرياض.
وكان الهــدف مــن اللقــاء التعريــف بالطاقــة المتجــددة 
مــن أجــل إلهــام الطــالب والمتدربيــن ممــن لديهــم رغبــة 
العمــل فــي هــذا المجــال، حيــث حضــر الجلســتين مــا 
نتــا عــدًدا مــن  يقــرب مــن 200 طالــب ومتــدرب، وتضمَّ
العــروض التقديميــة حــول الطاقــة المتجــددة ومصادرهــا 

وكيفية االستفادة منها.
بــت مســؤولة برنامــج التوعيــة المدرســية، مهــا  ورحَّ
الوبــر، مــن قســم تطوير ودعــم مشــاريع الطاقــة المتجددة 
بالطــالب، الذيــن وصفتهــم بصنَّــاع المســتقبل، مشــيرة 
ــة المتجــددة  ــى أن هــذا البرنامــج التوعــوي عــن الطاق إل

 جـــدة - أطلـــق قســـم خدمـــات أحيـــاء الســـكن فـــي 
الترفيهيـــة  األنشـــطة  مـــن  جـــدة، مؤخـــًرا، مجموعـــة 
والفنيـــة والثقافيـــة والتوعويـــة ضمـــن برنامـــج )جـــّدد 
نفســـك( الـــذي اســـتمرت فعالياتـــه علـــى مـــدار شـــهر كامـــل 
ـــد  ـــى التواصـــل عـــن بع ـــر برنامـــج افتراضـــي يعتمـــد عل عب
بهـــدف تبنـــي التفكيـــر اإليجابـــي والعـــودة للحيـــاة الطبيعيـــة 
ــراد  ــن أفـ ــاعدة الموظفيـ ــد- 19، ومسـ ــة كوفيـ ــد جائحـ بعـ
أســـرهم علـــى التكّيـــف االجتماعـــي، وتحفيزهـــم علـــى 
ــزل،  ــي المنـ ــر فـ ــرة الحظـ ــد فتـ ــر بعـ ــكل أكبـ ــل بشـ التفاعـ
وخلـــق بيئـــة مجتمعيـــة متفاعلـــة عـــن طريـــق اإلنترنـــت، مـــن 
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ــز  ــة فــي تعزي ــدة متعــددة. كمــا ستســهم هــذه التجرب جدي
الروابــط األســرية، والعمــل علــى تجــاوز هــذه المرحلــة 

الصعبة والعودة بكل أمان إلى الحياة الطبيعية.
مــن  والتــي  التفاعليــة  واألنشــطة  البرامــج  وتتعــدد 
ضمنهــا ورشــة عمــل بعنــوان )كيــف أتعامــل مــع قــدرات 
ابنــي الفكريــة(، حيــث يتعــرف أوليــاء األمــور علــى أنمــاط 
اإلمكانــات العقليــة ألطفالهــم وكيــف يمكــن لألســرة أن 
تُحســن مــن إمكانــات طفلهــم العقليــة، عبــر أطــر العمــل 

التعليمية لتحسين تلك اإلمكانات وتطويرها.
فيمــا ســيتعرف الطــالب عبــر الجلســة الحواريــة )عيادة 
القــرارات( علــى أهــم الطــرق التــي تســاعدهم علــى اتخــاذ 

قرارات صحيحة بأساليب علمية.
كمــا سيكتشــف المعلمــون فــي الجلســة االفتراضيــة 
التعلــم(  عمليــة  تشــكيل  إعــادة  المقلــوب:  )الصــف 
إســتراتيجيات عمليــة وطرًقــا مفيــدة لتطويــر المحتــوى 
عبــر  وذلــك  للطــالب  مشــوقة  بيئــة  وخلــق  التعليمــي 

استخدام نهج الصف المقلوب.
كمــا يســتطيع زّوار المركــز االطــالع علــى مجمــل برامــج 
)العــودة إلــى المــدارس( وحجــز التذاكــر عبــر موقــع إثــراء 
اإللكترونــي https://www.ithra.com، والتــي ســتكون 
بعــض  ســتُقدم  حيــث  واإلنجليزيــة،  العربيــة  باللغتيــن 
البرامــج للمشــاركين حضورًيــا فــي المركــز، وافتراضًيــا 

عبر المنصات الرقمية المتاحة في بعضها اآلخر.

ــو  ــه جــزء مــن إســهامات أرامك ــدُّ األول مــن نوعــه، وأن يُع
السعودية لخدمة المجتمع.

وخــالل العــروض، أشــار فريــق إدارة أنظمــة الطاقــة 
المتجــددة إلــى أن بــرج المــدرا فــي الظهــران يتــم تزويــده 
ــة الشمســية  ــد الطاق ــق محطــة لتولي ــاء عــن طري بالكهرب
يحتــوي  10.5 ميغــاواط، حيــث  بقــدرة  الكهروضوئيــة 
ــة فــوق مظــالت  ــواح طاقــة شمســية مثبَّت ــى أل ــى عل المبن
المواقــف، تُعــدُّ األكبــر مــن نوعهــا فــي المملكــة. باإلضافة 
فــت أرامكــو الســعودية أول توربيــن لتوليــد  إلــى ذلــك، وظَّ
الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح فــي المملكــة، بقــدرة 2.75 
ــط إدارة  ميغــاواط، وذلــك فــي محافظة طريــف. كما تُخطِّ
ــد مــن المشــاريع  ــر مزي ــة المتجــددة لتطوي ــة الطاق أنظم

في هذا الصدد.
ــد المشــاركون فــي تقديــم العــروض أن المصــدر  وأكَّ
الرئيــس للطاقــة المتجــددة فــي المملكــة هــم شــبابُها 
ــر إدارة أنظمــة  الموهوبــون. وفــي هــذا اإلطــار، قــال مدي

ترفيهيـــة واجتماعيـــة  برامـــج  فـــي  المشـــاركة  خـــالل 
وتدريبيـــة مختلفـــة تدعـــم أهـــداف تجديـــد الخبـــرات 

الفكرية والجسدية على حد سواء.
ـــى اســـتمرار البرنامـــج  وحرصـــت أرامكـــو الســـعودية عل
الصيفـــي الســـنوي مثـــل كّل عـــام لكنـــه تضمـــن فـــي النســـخة 
الجديـــدة، عـــدة جوانـــب حياتيـــه، وركـــز علـــى كيفيـــة 
ـــل  ـــة، مث ـــي موضوعـــات تفاعلي ـــاء ف ـــات األبن اســـتغالل أوق
مســـابقة الرســـم التـــي ســـلّطت الضـــوء علـــى تقديـــر جهـــود 
عاملـــي النظافـــة فـــي فتـــرة الجائحـــة، وبرنامـــج قـــراءة 
القصـــص واأللعـــاب الحركيـــة، واألنشـــطة الفنيـــة، ومســـرح 
العرائـــس، وألعـــاب الـــذكاء. كمـــا اشـــتمل البرنامـــج علـــى 
دورة إعـــادة التدويـــر التـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة البيئـــة مـــن 

آنــذاك، األســتاذ محمــد  الطاقــة المتجــددة بالوكالــة 
ــد  الحربــي: »أنتــم الطاقــة المتجــددة الحقيقيــة التــي تُجسِّ
ــة مصــادر للطاقــة  ــا ثالث ــة المملكــة؛ ونحــن اآلن لدين رؤي

المتجددة: الشمس والرياح وأنتم«.
 

مستقبل واعد في اتجاهين
وقــال الحربــي: »هنــاك مســتقبل واعــد ومشــرق ينتظــر 
مملكتنــا. لقــد أبهرتنــي أســئلة الطــالب عــن الطاقــة 
المتجــددة، وأصبحــت أكثــر يقيًنــا أن مثــل هــؤالء الطــالب 

سيكون لهم شأن في مستقبل الطاقة المتجددة«.
وأضــاف الحربــي: »المســتقبل واعــد فــي اتجاهيــن؛ 
الفتيــة  وهــؤالء  المتجــددة،  الطاقــة  فــي  االســتثمار 

الموهوبون«.
إلــى  أن البرنامــج مســتمر فــي اســتقطاب  ويشــار 
مــدارس أخــرى مــن مختلــف المــدن فــي المملكة، فــي ظلِّ 

أضـــرار النفايـــات، وتحويلهـــا الـــى مســـتلزمات منزليـــة 
وفنية.

ـــى  ـــز عل ـــة، ورّك ـــات العمري ـــع الفئ ـــج جمي وشـــمل البرنام
وتنميـــة  والموهوبـــات،  الموهوبيـــن  ودعـــم  اكتشـــاف 
قدراتهـــم فـــي مختلـــف المجـــاالت، مـــن خـــالل طـــرح مـــا 
لديهـــم مـــن إبداعـــات وإبـــراز أعمالهـــم الفنيـــة، ولـــم يغفـــل 
ــة  ــم بحمايـ ـــي تهتـ ــة الت ــة المختلفـ ــات التثقيفيـ الموضوعـ
ــد  ــي قـ ــة التـ ــات الخاطئـ ــن الممارسـ ــرة مـ ــزل واألسـ المنـ
تلحـــق الضـــرر باألشـــخاص والممتلـــكات، عبـــر جولـــة 
افتراضيـــة فـــي بيـــت الســـالمة فـــي مجمـــع الرحـــاب 
الســـكني فـــي جـــدة. وتضّمـــن البرنامـــج موضوعـــات تتعلـــق 
ـــة  ـــرأة، ودورات تدريبي ـــات الم ـــزل واهتمام بالصحـــة والمن

سعي الشركة لتعريف الطالب بالطاقة المتجددة.
الطــالب المشــاركون مــن مــدراس الظهــران األهليــة 
ثون عنهــا  ذكــروا أن اللقــاء كان تجربــة ثريــة ســيتحدَّ
ألُســرهم وأصدقائهــم، حيــث إنهــا أجابــت عــن كثيــر مــن 
التســاؤالت التــي كانــت لديهــم حــول هــذا الموضــوع. وقال 
أحــد الطــالب: »هــذا اللقــاء أثَّــر علــى خياراتــي فيمــا 
يتعلــق بالدراســة الجامعيــة، فأنــا اآلن عــازم علــى متابعــة 

دراستي في هذا المجال الحيوي«.
كمــا ذكــر علــي الشــهري، مــن مركــز التدريــب الصناعــي 
أنــه كان يعتقــد أن الطاقــة المتجــددة  الريــاض،  فــي 
مســتخدمة بشــكل محــدود، وأنــه لــم يــر توربيًنــا أبــًدا مــن 
ــات المعروضــة فــي جامعــة  ــل بخــالف نمــاذج التوربين قب
الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن. وأضــاف: »علمــت اليــوم 
أنــه علــى أرض المملكــة، وفــي محافظــة طريــف تحديــًدا، 
يوجــد توربيــن لتوليــد الكهربــاء مــن الريــاح يُنتــج الطاقــة 

لتزويد المنازل بالكهرباء«.

جدد نفسك يطلق أنشطة فنية متنوعة

إطالق فعاليات البرنامج الصيفي 
ألرامكو السعودية في جدة 

ــن  ــن المدربيـ ــة مـ ــا مجموعـ ــة، قّدمهـ ــة الذاتيـ ــي التنميـ فـ
المهـــارات  علـــى  رّكـــزت  المختّصيـــن،  والمدربـــات 
ــي  ــكن فـ ــاء السـ ــات أحيـ ــي خدمـ ــدي موظفـ ــرات لـ والخبـ

جدة.
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كيف تحافظ على صحتك في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف

«برنامج إدارة الرحالت»..خارطة طريق آمنة لجميع الموظفين

الظهـران - مـع بلـوغ درجـات الحـرارة ذروتهـا فـي فصل 
الصيـف ال سـيما فـي الخـارج، حيـث تبلـغ درجـات الحرارة 
مسـتويات عاليـة قـد تلحـق الضـرر بـأي فـرد، وخصوًصـا 
المصابيـن بضعـف المناعـة، فإنـه مـن األهميـة بمـكان أن 
االحتياطـات  اتبـاع  علـى  والموظفـون  العمـال  يحـرص 
الالزمـة، لتجنـب اإلصابـة بالمشـاكل الصحيـة المرتبطـة 

بالحرارة أو الوفاة، ال قّدر اهللا. 
لـذا، فإنـه مـن الضـروري معرفـة عالمـات وأعـراض 
المشـاكل الصحيـة المرتبطـة بالحـرارة، باإلضافـة إلـى 

التدابير الوقائية واإلسعافات األولية.

من هم األشخاص المعرضون 
لإلصابة ولماذا؟

تشـّكل درجـات الحـرارة المرتفعـة الخطـر األكبـر علـى 

الظهـران - هـل تصـدق أن أسـطول مركبـات أرامكـو 
السـعودية قـد قطـع فـي العـام الماضي مسـافة بلغـت 196

مليـون كيلومتـًرا علـى الطرقـات؟ جـاء ذلـك عبـر الجهـود 
المشـتركة لموظفي الشـركة الذين يقودون سـياراتهم على 
الطريـق كجـزء مـن أنشـطة أعمالهـم اليوميـة، فالرحـالت 
نيـة  الميدا والمكاتـب  العمـل  مواقـع  لـى  إ الروتينيـة 

واالجتماعات ليست سوى بعض األمثلة.
وعلـى الرغـم مـن أن فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيد 
- 19( قـد حـّد بالضـرورة مـن الرحـالت المحتملـة، إال أن 
عديـًدا مـن الرحالت ظلت فـي غاية الضـرورة، حيث تُدار 
كل واحـدة منهـا قبـل مغـادرة السـائق والسـيارة موقـف 

السيارات بوقت طويل.

السالمة قبل الرحلة وأثناءها وبعدها 
يعمـل »برنامـج إدارة الرحـالت« فـي أرامكـو السـعودية، 
الـذي طورتـه إدارة منـع الخسـائر، علـى توفيـر نهـج موحد 
إلدارة رحـالت العمـل، ويقوم على تقدير المخاطر لتمكين 
اإلدارات مـن تحديـد احتياجات السـفر لموظفيها، وتقييم 
السـيناريوهات المحتملـة، والحـّد مـن مخاطـر السـفر أو 
جميـع  تنفيـذ  خـالل  مـن  نهائـي  بشـكل  منهـا  التخلـص 

التدابير المطلوبة قبل الرحلة وأثناءها وبعد انتهائها.
وتعليًقـا علـى ذلـك، يقـول مديـر إدارة منـع الخسـائر، 
األسـتاذ غسـان أبـو الفـرج: »يُعـد السـفر جـزًءا مـن روتيـن 
عمـل عديـد مـن الموظفيـن، وغالًبـا مـا يكـون ذلـك إلـى 
مواقـع بعيـدة وعبـر طـرق مختلفـة ومتنوعـة. وقـد وضعـت 
إدارة منـع الخسـائر هـذا البرنامـج علـى وجـه الخصـوص 
كخريطة طريق لتتبعه جميع اإلدارات، حيث توفر الموارد 

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

المسنين واألطفال، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، 
واألشـخاص ذوي المناعـة الضعيفـة، وكذلـك الموظفيـن 
الذيـن تُلزمهـم طبيعـة عملهـم، العمـل فـي األجـواء الحـارة 

والرطبة. 
أما المشـاكل التي تصاحب ارتفاع درجات الحرارة فهي 

كالتالي: 
اإلنهـاك الحـراري: وهو عبارة عن ردة فعل الجسـم على  ●
فقـدان المـاء واألمالح بسـبب شـدة التعـرق، حيث يطال 
اإلنهـاك الحـراري الجسـم عنـد ارتفـاع حرارتـه. وغالًبـا 
مـا يكون اإلنهـاك الحراري مصحوًبا بحمى، حيث يمكن 
أن تصـل درجة حرارة الجسـم إلـى 40 درجة مئوية، مما 
والـدوار،  والغثيـان،  بالصـداع،  الشـعور  إلـى  يـؤدي 
واإلحسـاس بالضعـف، والتهيـج، باإلضافة إلـى العطش، 

والتعرق الشديد.
● ضربـة الشـمس: وهـي عـدم قـدرة الجسـم علـى تنظيـم 
درجـة حرارتـه األسـاس، حيـث تتسـبب ضربـة الشـمس 
فـي توقـف عمليـة التعـرق، فيعجـز الجسـم عندهـا عـن 

لمختلـف  مناسـبة  مختلفـة  مـج  برا ء  إلنشـا الالزمـة 
االحتياجات«.

أنـواع  يشـمل جميـع  البرنامـج  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
السـفر، إال أنـه يُسـتخدم غالًبـا لوضـع الخطـط السـابقة 
الرتيـاد الطرقـات، مـع التركيـز علـى اإلجـراءات المتخـذة  
اإلجـراءات  علـى  تركيـزه  بقـدر  وبعدهـا،  الرحلـة  قبـل 

المتخذة خاللها.

خارطة الطريق
يسـتخدم التطويـر األولّي »خارطة طريـق برنامج إدارة 
الرحـالت«، وهـي نظـرة عامـة علـى عناصـر إدارة الرحلة 
المطلوبـة في كل برنامـج إلدارة الرحالت. وتُقّيم رحالت 

التخلص من الحرارة الزائدة. وتشمل عالمات وأعراض 
ضربـة الشـمس: التشـوش، وفقـدان الوعـي، ونوبـات 

الصرع.
الحـراري  اإلنهـاك  بيـن  الرئيسـة  االختالفـات  تكمـن 
وضربة الشـمس، في معدل ضربـات القلب والتعرق، حيث 
القلـب،  نبضـات  بـطء  علـى  الحـراري  اإلنهـاك  ينطـوي 
والتعـرق الشـديد، والرغبـة فـي شـرب المـاء. بينمـا تتسـم 
ضربـة الشـمس مـن جهـة أخـرى، بسـرعة نبضـات القلـب، 
وتراجـع فـي معـدل التبـول والتعـرق. لـذا، تذكـر دائًمـا أن 
اإلنهـاك الحراري يتسـم ببطء دقات القلـب والتعرق، بينما 

ترتبط سرعة دقات القلب والجفاف بضربة الشمس.
كمـا يمكـن أن تـودي كلتـا المشـكلتين بحياتـك، لـذا فـي 
أو علـى أحـد  حـال ظهـور أحـد هـذه األعـراض عليـك 
المحيطيـن بـك، تأكـد مـن إبعادهـم عـن أماكـن الحـرارة 

واطلب المساعدة الطبية فوًرا.
● التشـنجات الحراريـة: تحـدث نتيجـة فقـدان الجسـم 
لألمـالح والسـوائل أثنـاء التعـرق، حيـث يـؤدي انخفـاض 

محـددة مسـبًقا مـن خـالل مخطط سـير للبرنامـج، الذي 
يوّفـر اعتبـارات منتظمـة للمعنييـن، مثـل مـدى إمكانيـة 
أي  لتجنـب  مصـورة  بمكالمـة  معينـة  رحلـة  اسـتبدال 
تسـتدعي  الحاجـة  كانـت  إذا  مـا  أو  مخاطـر محتملـة، 
القيـادة علـى الطـرق الوعـرة. ويحـدد هـذا الجـزء مـن 
والمعـدات  المنهجيـَة  المطـاف،  نهايـة  فـي  البرنامـج، 
وطـرق التواصـل وحتـى نـوع السـيارة التـي ستُسـخدم فـي 
رحلـة معينـة. وقـد تشـير نتيجـة تقييـم الرحلـة إلـى أن 
يجـب  ولكـن  كافيـة،  والخـروج  الدخـول  تسـجيل  ورقـة 

تسجيل كل رحلة على األقل.
يوفـر دليـل إدارة السـالمة المرتبـط بــ )برنامـج إدارة 
الرحلة، دليل إدارة السالمة 06-009(، األساس اإلجرائي 
الـذي يُطـور مـن خاللـه البرنامـج؛ حيـث يُعـد البرنامـج 

مطلًبـا إلزامًيـا لـكل إدارة، وكان مـن المهـم إلدارة منـع 
الخسائر توفير هيكل مبسط وقوي في نفس الوقت.

ويشـير أبـو الفرج إلـى توفر جميـع المعلومـات والموارد 
الالزمـة لخطـة إدارة برنامـج رحـالت فاعلـة علـى موقـع 
إدارة منـع الخسـائر اإللكترونـي، ويؤكـد أن إدارة منـع 
الخسـائر موجـودة دائًمـا للمسـاعدة واالستشـارة إذا لـزم 
األمـر، ويقـول: »إن هدفنـا هـو ضمـان وصـول كل موظـف 

من موظفينا إلى وجهته التي يقصدها بأمان«.

تعزيز السفر اآلمن 
ولزيـادة تعزيـز ثقافـة السـفر اآلمـن، تم تقديـم عدد من 
جلسـات التوعيـة االفتراضيـة التـي نظمهـا برنامـج إدارة 
الرحـالت، وذلـك بحضـور أكثـر مـن 2000 موظـف. وقـد 
مّكنـت هـذه الجلسـات اإلدارة مـن إعادة توصيـل متطلبات 
دليـل إدارة السـالمة، لجمهـور مسـتهدف محـدد للغايـة، 

ومشاركة أفضل ممارسات المعنيين.
تعليميـة  دورة  قريًبـا  تتـاح  أنـه سـوف  بالذكـر  جديـر 
الموظفيـن. وفـي حيـن أن  تنشـيطية لجميـع  إلكترونيـة 
جلسات التدريب في الفصول الدراسية إلزامية لموظفين 
محددين وفًقا لمهمة الوظيفة، فإن دورة التعلم اإللكتروني 

ستكون مفتوحة ألي موظف يرغب في معرفة المزيد.
القليلـة  السـنوات  مـدى  »علـى  الفـرج:  أبـو  ويضيـف 
الماضيـة، شـهدنا زيـادة كبيـرة فـي عـدد السـائقين علـى 
الطرقـات، ويمكـن تطبيـق مبـادئ برنامـج إدارة الرحـالت 

على أي رحلة، وليس فقط تلك المتعلقة بالسفر للعمل«.
وفـي نهايـة المطـاف، ينحصـر التنفيـذ الناجـح لبرنامج 
إدارة الرحـالت فـي ثالث قواعد أسـاس، وهي: التخطيط 
لرحلتك، ومشـاركة خطط السفر الخاصة بك، واستخدام 

السيارة المناسبة للمكان الذي تتجه إليه.

يعمل «برنامج إدارة الرحالت» في أرامكو السعودية، الذي طورته إدارة منع الخسائر، على توفير نهج موحد إلدارة رحالت العمل، 
ويقوم على تقدير المخاطر لتمكين اإلدارات من تحديد احتياجات السفر لموظفيها، وتقييم السيناريوهات المحتملة، والحّد 
من مخاطر السفر أو التخلص منها بشكل نهائي من خالل تنفيذ جميع التدابير المطلوبة قبل الرحلة وأثنائها وبعد انتهائها.

نسـبة األمالح في العضالت إلى تشـنجات مؤلمة. وتُعد 
العضـالت المرهقـة عـادًة أكثـر أجـزاء الجسـم تأثـًرا 
بالتشـنجات الحراريـة، خصوًصـا العضـالت التي نعتمد 
التشـنجات  تحـدث  قـد  كمـا  بأعمالنـا،  للقيـام  عليهـا 

الحرارية خالل ساعات العمل أو بعدها.
● الطفح الحراري: يُعرف أيًضا بإسـم حصف الحر، وهو 
عبـارة عـن تهيـج فـي البشـرة يحـدث نتيجـة عـدم تبخـر 
أكثـر  الحـراري  الطفـح  يُعـد  كمـا  الجلـد،  مـن  العـرق 
المشـاكل شـيوًعا فـي بيئـات العمـل الحـارة. لـذا، حـاول 
بقـدر اسـتطاعتك العمـل فـي أماكـن تتميـز بدرجـات 

حرارة ورطوبة منخفضة.
● حـروق الشـمس: وهـي حالـة طبيـة تتسـم بألـم واحمـرار 
فـي البشـرة باإلضافـة إلـى ارتفـاع فـي درجـة حرارتهـا، 
كمـا يمكـن أن تصاحبهـا تقرحـات تظهـر علـى البشـرة. 
ويجب على المصاب تجنب الشـمس حتى تُشفى بشرته 
المصابـة، علًمـا أنـه قـد يُفيـد االسـتحمام بمـاء بـارد 

واستخدام الكريمات المرطبة في عملية العالج.

اتصل بالطوارئ لطلب المساعدة الطبية في الحاالت التالية:
عند االشتباه بحدوث ضربة شمس أو إنهاك حراري، ولم تتغير 

العالمات أو األعراض خالل ساعة، أو في حال تفاقمت الحالة 
أثناء انتظار وصول المساعدة الطبية قم بما يلي:

اجعل الشخص المصاب يجلس أو يستلقي في مكان بارد  ●
وظليل.

أرخ مالبس الشخص المصاب، وقم بخلع القطع الخارجية  ●
عن جسده.

في حال كان المريض واعًيا ومدرًكا، قم بإعطائه بعض الماء  ●
أو أي مشروبات أخرى باردة.

استخدم الكمادات الباردة، أو أكياس الثلج لتبريد المصاب. ●

كيف أتفادى اإلصابة باإلنهاك احلراري

إجراءات 
اإلسعافات 

األولية

تناول المشروبات الباردة ال 
المثلجة، حيث إن 

المشروبات المثلجة تسهم 
في التسبب بالتشجنات في 
المعدة. استشر طبيبك في 
حال كنت تعاني في الوقت 
الراهن من مشكلة صحية، 

لمعرفة مقدار السوائل التي 
يمكنك شربها خالل اليوم.

حاول أن تقلل من مستوى 
نشاطك، وتجنب ممارسة 

التمارين الرياضية أو 
األنشطة البدنية الشاقة في 

األجواء الحارة. كما يجب 
عليك أن تقوم بجدولة 

أنشطتك خالل الفترات 
األقل حرارة في اليوم. ارتِد 

قبعة، وخذ فترات راحة 
منتظمة تحت الظل، واشرب 

السوائل بانتظام.

ابق تحت الظل أو داخل 
األماكن المغلقة ذات التهوية 

الجيدة، ويفضل لو كانت 
مكيفة الهواء.

ارتد المالبس الفضفاضة
ذات األلوان الفاتحة 

والمصنوعة من األلياف 
الطبيعية كالقطن والكتان.

حافظ بقدر اإلمكان على مستوى 
برودة جسمك من خالل وضع 
مناشف مبللة على جسمك أو 

االستحمام بالماء البارد.

اركن سيارتك في المناطق 
المظللة، مع فتح النوافذ بعض 

الشيء لتجنب تراكم الهواء الساخن 
داخل السيارة.

ال تترك األطفال، أو كبار السن، أو 
الحيوانات األليفة داخل السيارة.
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غرس مليوني شجرة ضمن خط الدفاع األمامي ضد الكربون..
جانيت بينهيرو
تصوير: بريجيدو الكيدي

في وقت سابق من هذا الصيف، غرست 
أرامكو السعودية مليوني شتلة قرم مسجلة 

بذلك رقًما قياسًيا، ليصل عدد أشجار 

القرم التي استعادتها الشركة منذ عام 
1993م إلى 4.3 مليون شجرة، تنتشر على 

امتداد سواحل الجزيرة العربية.
مبادرة زراعة القرم، التي تنفذها إدارة 

حماية البيئة بالتعاون مع أعمال الزيت في 
منطقة األعمال الشمالية، هي بمثابة 

مكنسة طبيعية لثاني أكسيد الكربون، وهي 

جزء من برنامج الطاقة الخضراء في 
أرامكو السعودية، الذي يمثل التزاًما 

مستمًرا ضمن جهود التغلب على تغير 
المناخ.

ُتسقى بماء البحر
ومنذ ما يقرب من ثالثة عقود، ومع غرس 

حارس أمين للبيئة
ـــة مـــع األشـــجار  ـــه بالمقارن ـــي أن ويوضـــح الحارث
ـــرم بقـــدرة اســـتثنائية  ـــع أشـــجار الق األخـــرى، تتمت
علـــى إزالـــة ثانـــي أكســـيد الكربـــون بســـرعة مـــن 
الغـــالف الجـــوي لكوكبنـــا، ممـــا يســـاعد علـــى 

الحدِّ من ظاهرة االحتباس الحراري.
أن  الدراســـات  »تؤكـــد  الحارثـــي:  ويضيـــف 
غابـــات القـــرم أســـرع فـــي احتجـــاز الكربـــون 
واالحتفـــاظ بـــه أضعاًفـــا مضاعفـــة مـــن الغابـــات 
بـــات  لغا ا معظـــم  مـــع  رنـــة  وبالمقا لبريـــة.  ا
ـــى خمســـة  ـــا يصـــل إل ـــا تخـــزن م االســـتوائية، فإنه

أضعاف كمية الكربون«.
ر حمايـــة البيئـــة أن شـــجرة القـــرم البحـــري  وتقـــدِّ
1.5 طـــن متـــري مـــن  تحبـــس مـــا يصـــل إلـــى 
الكربـــون، علـــى مـــدى متوســـط عمرهـــا الـــذي 

يبلغ 60 عاًما.

إلـــى جانـــب ذلـــك، تُعـــدُّ أشـــجار القـــرم أساًســـا 
ـــم، إذ  ـــع أنحـــاء العال ـــة فـــي جمي ـــغ األهمي ـــا بال بيئًي
ينحـــدر هيكلهـــا الجـــذري المعقـــد بعمـــق لمنـــع 
تـــآكل الســـواحل نتيجـــة لتالطـــم األمـــواج وعصـــف 
ـــر  ـــرات تغي ـــاح، ممـــا يســـمح بالتكيـــف مـــع تأثي الري
المنـــاخ. وهـــي أيًضـــا موائـــل مســـتدامة للنباتـــات 
والطيـــور، ومناطـــق حاضنـــة للحيـــاة البحريـــة، 
ــة، التـــي تعتمـــد  ــا يدعـــم المجتمعـــات المحليـ ممـ
علـــى هـــذه النظـــم البيئيـــة المنتجـــة لتحقيـــق 

األمن الغذائي والرفاهية.
إنهـــا شـــجرة مدهشـــة تتناســـب خاصـــة مـــع 
إذ  العطشـــى؛  المملكـــة الصحراويـــة  شـــواطئ 
تســـتخلص الملـــح مـــن ميـــاه البحـــر، وتفرغهـــا 
علـــى أوراقهـــا، وكلمـــا صافحتهـــا حركـــة مـــن 
حـــركات المـــد التـــي تغســـل الشـــاطئ، أغلقـــت 
عدســـاتها أو مســـامات التنفـــس علـــى جذورهـــا 

الهوائية حتى ال تغرق.

غرس الشتالت بعناية
فـــي أوائـــل الصيـــف، عندمـــا يعانـــق نســـيم 
ــرقية،  ــراء الشـ ــظ الصحـ ــج قيـ ــي الخليـ ــر فـ البحـ
يختلـــط عبيـــر رذاذ البحـــر بالهـــواء الســـاحلي 

البارد.
ـــى الخـــط الســـاحلي المحمـــي، يســـتعد 167 وعل

ـــه شـــتالت القـــرم،  ـــوم عمـــل يغرســـون في عامـــاًل لي
المخصصـــة  الخشـــبية  الصناديـــق  فيفرغـــون 
لذلـــك برفـــق مـــن شـــاحنة نصـــف مقطـــورة، يبلـــغ 
ـــا. كل شـــاحنة  ـــًرا وحمولتهـــا 20 طًن قطرهـــا 12 مت
تحتـــوي علـــى عشـــرات مـــن الشـــتالت التـــي يبلـــغ 
عمرهـــا ســـتة أشـــهر، ذات أوراق خضـــراء زمرديـــة 

مدبَّبة من األعلى.
بعنايـــة،  الصناديـــق  العمـــال  يحمـــل  بعدهـــا 

ـــان الســـاحلية المنخفضـــة، لوضـــع  ـــرون الكثب ويعب
البضاعـــة الثمينـــة فـــي أماكنهـــا المرســـومة ضمـــن 

مناطق الزراعة المحددة لذلك اليوم.
األعمـــال  تتجـــه  لـــي،  الحا لوقـــت  ا وفـــي 
اللوجســـتية الرائعـــة لبـــدء الزراعـــة فـــي حـــدود 30

إلـــى 60 ســـنتيمتًرا فـــوق متوســـط   مســـتوى المـــد 
والجـــزر، حالمـــا تنحســـر ميـــاه البحـــر الزرقـــاء 

عن الشاطئ بفضل قوة جاذبية القمر.
وقـــد اســـتجاب فريـــق إدارة خدمـــات النقـــل 
ـــاج فـــي  ـــر إدارة اإلنت مـــه مدي ـــب قدَّ والمعـــدات لطل
لنقـــل  الســـلمي،  نايـــف  تنـــورة، األســـتاذ  رأس 
60 كيلومتـــًرا  مليونـــي شـــتلة قـــرم علـــى بُعـــد 
شـــمااًل مـــن مشـــتل إدارة حمايـــة البيئـــة فـــي خليـــج 
رحيمـــة، وبمعـــدل يومـــي يبلـــغ ثـــالث شـــحنات 
14000 شـــتلة، ولمـــدة ســـبعة  تضـــمُّ كلٌّ منهـــا 

أسابيع.

وصف المدير العام لدائرة حماية البيئة، 
األستاذ عمر عبدالحميد، طموح أرامكو السعودية 

بأنه رغبة حقيقية نحو حماية غابات القرم 
واستعادتها.

وأضاف عبدالحميد: «سيشهد برنامج الطاقة 
الخضراء هذا العام إضافة ثالثة ماليين شجرة 
قرم إلى 2.3 مليون شجرة أخرى زرعتها أرامكو 

السعودية بالفعل منذ التسعينيات. خالل شهري 
يونيو ويوليو الماضيين، ُغرست مليونا شجرة من 

أشجار القرم في جزيرة أبو علي، فيما سُتزرع 
مليون شجرة أخرى في ينبع بحلول نهاية العام.»

وقال عبدالحميد: «أرامكو السعودية تساعد في 
تلبية االحتياجات المجتمعية من خالل تطوير 
الحلول القائمة على الطبيعة، واالستفادة منها 

باعتبارها بدائل متكاملة وجاهزة وفاعلة من حيث 
التكلفة، لدعم التكيف مع تغير المناخ، والحدِّ من 

آثاره، وتحقيق التوازن بين أنظمة الطاقة 
واألنظمة البيئية الطبيعية».

تسـبح األسـماك فـي حـركات المـد الكامـل حـول جـذور 
التنفـس الهوائيـة الصلبـة لغابـات القـرم، التـي تحميهـا 
أرامكو السـعودية وتسـتعيدها على الشـاطئ، لتنفث حياة 
للحيوانـات  موائـل  وتوفـر  والمـاء،  الهـواء  فـي  جديـدة 

والنباتات، ومصدات حيوية لتغير المناخ.

القـرم شـجرة مدهشـة تتناسـب مـع شـواطئ المملكـة 
ميـاه  مـن  الملـح  تسـتخلص  إذ  العطشـى،  الصحراويـة 
البحـر، وتفرغهـا علـى أوراقها، وكلمـا صافحتها حركة من 
حـركات المـد التـي تغسـل الشـاطئ، أغلقـت عدسـاتها أو 

مسامات التنفس على جذورها الهوائية حتى ال تغرق.
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أشجار القرم.. تُغني الطبيعة وتكافح غرس مليوني شجرة ضمن خط الدفاع األمامي ضد الكربون..
ضد تغير املناخ يف سواحل اململكة

100 شتلة قرم، بدأت أرامكو السعودية في 
استعادة حافة خضراء صلبة تبلغ مساحتها 

14 هكتاًرا، لتزدهر بعدها غابة من القرم 
على الشاطئ الجنوبي لجزيرة أبو علي، 

حيث تنمو بإصرار في ظل التباين الشديد 
الت ذوبان  في درجات حرارة المياه ومعدَّ

األكسجين، وارتفاع الملوحة.

ويقول مهندس البيئة في إدارة حماية 
البيئة، موسى الحارثي، الذي يحمل شهادتي 
ماجستير في العلوم البيئية: »على الرغم من 

تقطع هطول األمطار وندرة النباتات في 
المملكة، إال أنها محاطة بالبحار من كال 
الجانبين، مما يجعل أشجار القرم صنًفا 
مثالًيا لزيادة الغابات الطبيعية هنا، ألنك 

لست بحاجة إلى ريها«.
ويضيف الحارثي: »غابات القرم هي 

إحدى أقوى النظم البيئية في الطبيعة، فهي 
تعيش في ظروف ال يمكن ألي أشجار أخرى 

أن تعيش فيها. إنها تربط بين األرض 
والبحر، وهي حل مهم يستند إلى الطبيعة 

للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من 

حدته«.
ويقول الحارثي: »هنا في الخليج، تتمتع 

الشتالت المغروسة بمعدل بقاء قوي، على 
الرغم من احتواء المياه على ما يقرب من 

41000 مليغرام من الملح لكل لتر، وهو 
معدل أعلى من معظم المحيطات والبحار 

حول العالم«.

وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول مشـــرف وحـــدة 
النقـــل  خدمـــات  إدارة  فـــي  الشـــحن  أعمـــال 
ـــى  ـــاة إل ـــل المســـيلم: »إعـــادة الحي ـــدات، خلي والمع
بيئتنـــا هـــو عمـــل فـــي غايـــة األهميـــة، لـــذا فقـــد 
الطلـــب ضمـــن  تســـجيل  علـــى  العـــزم  عقدنـــا 

الجدول اللوجستي المزدحم ألعمالنا«.
ويضيـــف المســـيلم: »لقـــد تشـــرفت بـــأن أكـــون 
جـــزًءا مـــن حملـــة الشـــركة التـــي حققـــت أرقاًمـــا 

قياسية في زراعة أشجار القرم«.

حديقة بيئية للقرم داخل المحمية
جنـــوب منطقـــة زراعـــة القـــرم بالقـــرب مـــن رأس 
تنـــورة، ضمـــن محميـــة ســـاحلية مســـاحتها 64

كيلومتـــًرا مربًعـــا ترعاهـــا أرامكـــو الســـعودية، 
تســـعى طيـــور العقـــاب والبشـــروش الكبيـــرة وراء 
طعامهـــا حـــول جـــذور القـــرم الهوائيـــة التـــي 

يكشـــفها 
فـــي  ر  لجـــز ا

أدنـــى درجاتـــه، فـــي 
حيـــن تتســـابق الســـرطانات 

ــا.  فـــي الطمـــي وتتالصـــق بـــه فرًحـ
أول مصفـــاة  القـــرم  أشـــجار  تجـــاور  هنـــاك، 

للشركة، ابتدأت أعمالها عام 1945م.
غابـــات  بأهميـــة  المجتمـــع  وعـــي  ولتعزيـــز 
القـــرم، تعمـــل الشـــركة علـــى تطويـــر حديقـــة بيئيـــة 
ــى  ــزوار، وممشـ ــا للـ ــًزا تعليمًيـ ــمُّ مركـ ــرم، تضـ للقـ
خشـــبًيا مرتفًعـــا يجتـــاز غابـــة القـــرم والمســـتنقعات 

المالحة وموائل المد والجزر.
ويؤكـــد المستشـــار البيئـــي فـــي إدارة حمايـــة 
البيئـــة، رونالـــد لوغالنـــد أن مناطـــق أعمـــال 
أرامكـــو الســـعودية تحتـــوي علـــى معظـــم مـــا تبقـــى 
ـــج  ـــدة فـــي الخلي ـــات القـــرم القديمـــة الجي مـــن غاب

العربي.

كيف تجد 
بذور القرم 

طريقها إلى 
الساحل؟

ُتجمع البذور من 
أشجار القرم في 

الخريف

ُتزرع الشتالت على امتداد 
مناطق الساحل المحمية 
بارتفاع 30-60 سنتيمتًرا 

فوق متوسط مستوى 
سطح البحر

ُتوضع البذور في 
الماء العذب لمدة 24

ساعة، ثم ُتنزع 
قشرتها

ُتزرع البذور في إناء 
أبعاده 7 × 20 سنتيمتًرا، 

وُتروى بالماء العذب 
لمدة 14 يوًما

ُيزاد محتوى الماء 
المالح تدريجًيا في 

مياه الري

ُيزاد الري بالمياه 
المالحة من مياه 
البحر إلى أقصى 

درجة

ُتصبح الشتالت جاهزة 
للغرس عندما يصل 

طولها إلى 20-15
سنتيمتًرا

ُتترك الشتالت لمدة 
شهر تقريًبا لتنمو 

حتى 15-10
سنتيمتًرا

فـي عـام 1993م، نقلـت أرامكـو السـعودية أولـى شـتالت القـرم كجـزء مـن دراسـة ُكلـف بهـا معهـد األبحـاث فـي جامعـة 
الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن فـي محاولـة إلعـادة غابـات القـرم علـى امتـداد شـواطئ الخليـج العربـي. الشـركة دخلـت 
أيًضـا فـي شـراكة مـع الهيئـة الوطنيـة لحمايـة الحيـاة الفطريـة وإنمائهـا، باإلضافـة إلـى وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة، 
لتحديـد مـا إذا كان مـن الممكـن اسـتعادة أشـجار القـرم بنجـاح. وفـي الوقـت الحاضـر، تصطـف غابـات القـرم راسـخة 

الجذور على شواطئ المملكة.
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أضفت املزيد من اإلبداع واجلمال واحلياة 

ثالث أسر تفوز بجوائز أفضل حديقة في الحي 
السكني في الظهران

القافلة األسبوعية

الظهــران - شــغف، خيــال، إبــداع، واســتدامة.. كانــت 
هــذه هــي الســمات التــي مثلهــا الفائــزون الثالثــة فــي 
مســابقة أفضــل حديقــة فــي الحي الســكني فــي الظهران 
لعــام 2020م، حيــث تــم االحتفــاء بهــم لجهودهــم فــي 
أســاليب  وتطبيــق  المجتمــع  فــي  الجماليــات  تعزيــز 

صديقة للبيئة.
اختيــرت حدائــق أســرة رغيــد عجموغلــي، وأســرة 
ناصــر خــان، وأســرة كــوري هيلفريــش مــن قبــل لجنــة من 
خمســة أعضــاء يترأســها رئيــس قســم خدمــات الحدائق، 
نبيــل الدغيثــر، حيــث ُمنــح كل فائــز فــي المســابقة جائزة 
وهديــة نتيجــًة إلنجازهــم. وكان القســم  قــد اســتقبل 
ــى المســابقة فــي  ــًدا مــن المشــاركات لالنضمــام إل عدي
عــام 2019م، وبــدأت عمليــة االختيــار فــي ينايــر 2020م، 
لكــن تأجــل اإلعالن عنها بســبب ظــروف انتشــار فيروس 

كورونا.
أمــا اآلن وبمناســبة اإلعــالن عــن نتائــج المســابقة، 
فقــد قــال نبيــل الدغيثــر: »إن مواهــب البســتنة فــي 
المجتمــع رائعــة. المعرفــة والدعــم مــن فريــق البســتنة 
مهمــان نحــو اإلنجــاز البيئــي ضمــن جهــود مجتمعنــا 
لتحســين نوعيــة الحيــاة فــي الظهــران. يســعدنا أن نــرى 
عــدة ســاحات تعكــس المفهــوم المســتدام مــن حيــث 
الصيانــة المتواصلــة والمحافظــة علــى الميــاه«. وقــد تــم 
ــم المشــاركين فــي المســابقة مــن خــالل عــدد مــن  تقيي
المعاييــر، وهــي؛ حالــة الفنــاء، والتــوازن واإلبــداع فــي 
تصاميــم المناظــر الطبيعيــة، وتكييف تقنيــات المحافظة 

على البيئة، مثل إعادة التدوير وإعادة االستخدام.

شغف بالبستنة والبيئة
»فــي اللحظــة التــي دخلنــا فيهــا منــازل )الفائزيــن( 
ــى الفــور الشــغف بجمــال الخضــرة  لمســنا بوضــوح وعل
وتنســيق النباتــات. هــذا هــو أســلوب حياتهــم«. جــاء ذلــك 
علــى لســان أحــد أعضــاء لجنــة التحكيــم الــذي أضــاف 
معبــًرا عــن إعجابــه بمــا رآه: »يبــدو أنــه فــي دمائهــم، 
ولــذا سيســتمرون فــي أســلوب الحيــاة هــذا بغــض النظــر 

عما إذا كانت هناك منافسة أم ال«.
وقــد أظهــر جميــع الفائزيــن الثالثــة، المشــاركين ألول 
مــرة فــي المســابقة، شــغفهم بالبســتنة واســتخدموا مــواد 
معــاد تدويرهــا لتزييــن أو تأثيــث مســاحات حدائقهــم 

بأناقة.

تنحــدر إنديــرا، زوجــة رغيــد، مــن كازاخســتان، وهــي 
فنانــة عصاميــة، كانــت العقــل المدبــر وراء ســاحتها 
الحائــزة علــى جوائــز. فقــد صممــت ورســمت جميــع 
أوانــي الزهــور، الكبيــرة والصغيــرة، حيــث ضمــت أنماًطا 
تاالفيــرا  وزخــارف  الهنديــة،  مانــداال  زخــارف  مــن 

المكسيكية، ونمط )ورم هوهولما( الروسي.
األلــوان  بعــض  »أردت  ذلــك:  عــن  إنديــرا  وقالــت 
الزاهيــة والحيويــة فــي ســاحتي. لهــذا اختــرت اللــون 
بعــض  وأضيــف  تصميمــي  موضــوع  ليكــون  األحمــر 
الطبقــات بألــوان زاهيــة مختلفــة«. وأشــارت إلــى أنهــا 
صفحــات  مثــل:  برامــج  مــن  اإللهــام  علــى  تحصــل 
الســفر  ومنشــورات  باينترســت  وموقــع  الفيســبوك 
عليهــا  تعــّدل  لكنهــا  األفــكار  تأخــذ  فهــي  المنوعــة، 

وتضيف عليها لمساتها الخاصة.
وال شــك أن فناءهــم الجميــل مــا هــو إال نتيجــة لجهــد 
الفريــق. فقــد كانــت إنديــرا مســؤولة عــن طــالء األوانــي، 
وتصميــم المناظــر الطبيعيــة، واختيار النباتــات والزهور، 
فــي حيــن تحمــل رغيد مســؤوليات تأثيــث الفنــاء، بصفته 
متحمًســا ألعمــال النجــارة، وحصــل علــى مــواد معــاد 
زهــور  وحوامــل  وطاولــة  مقاعــد  لبنــاء  تدويرهــا 

ومقصورة.
وكان راغيــد وإنديــرا قــد اســتعدا ألكثــر مــن شــهرين 
لتجهيــز حديقتهمــا للمســابقة الســنوية التــي بــدأت فــي 
ــررت  ــا ق ــا عندم ــرا بأنه ــث أكــدت إندي ــام 2014م، حي ع

االنضمام إلى المسابقة، كانت مصممًة على الفوز.

ملجأ من الصحراء
وفــي فنــاء آخــر شــارك فــي المســابقة حققــت زوجــة 
مــن  حديقتهــا  بجلــب  رغبتهــا  خــان،  مريــم  ناصــر، 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. فأصبــح  باكســتان 
فناءهــم الخارجــي مــالًذا لهــم ومركــز أنشــطة فــي الهــواء 

الطلق لهم ولضيوفهم.
وحــول ذلــك؛ قالــت مريــم، البســتانية المتحمســة 
ــرة فــي الزراعــة  ــدة مــن الخب ــك ســنوات عدي ــي تمل والت
والبســتنة: »أريــد مكاًنــا ال يجعلنــي أبــدو فــي صحــراء«. 
لتمهيــد  الحصــى  اســتخدمت  العشــب،  مــن  فبــداًل 

حديقتها في تصميم المناظر الطبيعية لتوفير المياه.
لقــد أصبــح مــن الطقــوس بالنســبة لهــا كل عــام القيام 
بزيــارات متكــررة إلــى المشــاتل فــي المنطقــة خــالل 
موســم الزراعــة مــن أكتوبــر إلــى ديســمبر لوضــع خطــط 
ــم  ــى أن حماســها فــي البســتنة ت ــا. وأشــارت إل لحديقته

تعزيــزه وتكثيفــه مــن خــالل قــراءة مجلــة هوم آنــد غاردن 
وتصّفــح موقــع باينترســت. وغالًبــا مــا كانــت ابنتهــا 
البالغــة مــن العمــر 4 ســنوات، نرميــن، تســاعدها عندمــا 
الفتــاة  اهتمــام  تنميــة  أمــل  علــى  الفنــاء  فــي  تعمــل 
الصغيــرة بالبســتنة. وقالــت مريــم فــي هــذا الصــدد: 
»أُدرس ابنتــي البســتنة ألننــي أريدهــا أن تطــور نفــس 

الطموح«.

الهدايا المنعشة للبستنة الصباحية
ولكــن كيــف كانــت تجربــة الفريــق الثالــث الفائــز فــي 
المســابقة؟ روت ماجــي، زوجــة كــوري، أنــه لســنوات، كان 
لديهــا روتيــن يومــي لقضــاء صباحهــا فــي العمــل فــي 
فنائهــا. فبالنســبة لهــا، شــعرت أن فــي البســتنة شــفاء 
وتهدئــة للنفــس. فقالــت ماجــي، وهــي مواطنــة كنديــة 
كانــت تعمــل فــي مجــال األثــاث: »كل صبــاح، أقضــي 
بعــض الوقــت فــي الفنــاء، أمــارس رياضــات عالجيــة 

ومرضية للغاية، مثل اليوجا والتأمل«.
وبينمــا تتخيــل فناءهــا كباقــة مــن الزهــور الملونــة 
والخضــرة، قامــت ماجــي بتطبيــق تصاميمهــا ومهاراتهــا 
فــي النســج فــي ســاحتها. فوصفــت فناءهــا بقولهــا: » إنه 
لــه،  تصاميمــي  فــي  اســتخدمت  خارجــي..  كنســيج 

المفاهيم الرياضية واألبعاد«.
وأضافــت أنــه تــم وضــع بعــض أنــواع النباتــات فــي 
مكانهــا بشــكل هــادف لجــذب الطيــور التــي تتغــذى علــى 
الحشــرات مــن الفنــاء، وهــي سلســلة غذائيــة طبيعيــة 
التأثيــر  تخفيــف  علــى  تســاعد  اإليكولوجــي  للنظــام 

السلبي من البق في الفناء.
وطبقــت ماجــي خبرتهــا فــي األثــاث إلعــادة اســتخدام 
األلــواح المعدنيــة أو الخشــبية أو الزجاجيــة القديمــة 
فــي قطــع فنيــة للجــدار المحيــط بالفنــاء. وإلضافــة 
لمســة مــن الثقافــة العربيــة إلــى ســاحتها؛ قامــت بتوريــد 
أبــواب ونوافــذ ومــواد بنــاء تقليديــة ســعودية مــن متاجــر 
المنطقــة  فــي  حرفييــن  متاجــر  أو  مســتعملة  أثــاث 

الشرقية.
وعــن الســبب الرئيــس لدخولهــا المســابقة أكــدت بأنــه 
أرامكــو  مجتمــع  مــع  البســتنة  فــي  شــغفها  مشــاركة 
الســعودية، حيــث أنهــا تقيــم هنــا منــذ أكثــر مــن 20

ــا للمجتمــع  ــد أن أفعــل شــيًئا إيجابًي ــا، فقالــت: »أري عاًم
لتعزيــز الحدائــق فــي حينــا الســكني. يمكــن ألي شــخص 
أن يفعــل ذلــك، هنــاك الكثيــر مــن النــاس الذيــن يمكنهــم 

المساعدة وتبادل معلوماتهم عن البستنة«.

ناصر خان وابنته كوري وماجي هيلفريش رغيد عجموغلي



أدب اجلوائح واألوبئة..

جذوٌة من أمل وتأمالت في النفس 
البشرية ورؤى لنهاية العالم

ـــس اإلنســـانية جمعـــاء؛ تشـــكو  لطالمـــا كان األدب متنفَّ
إليـــه أوجاعهـــا، وتقتبـــس منـــه آمالهـــا، وتنظـــر إليـــه مـــرآًة 
ه، كمـــا تفـــرُّ منـــه إلـــى  لعالمهـــا الواقعـــي بحلـــوه ومـــرِّ
ل فيهـــا الحيـــاة أشـــكااًل  عوالـــم ال حصـــر لهـــا تتشـــكَّ
فأشـــكااًل، علـــى أمـــل أن تلتقـــي فيـــه بعالمهـــا المنشـــود 

يوًما ما.
ـــه لكماتهـــا  وألن الجوائـــح واألوبئـــة كانـــت وال تـــزال توجِّ
الفينـــة واألخـــرى،  بيـــن  إلـــى الُمجتمعـــات البشـــرية 
تشـــي حروفهـــا  األيـــام صفحـــاٌت  بمضـــي  تراكمـــت 
ــي  ــه، وتناجـ ــد جراحاتـ ـ ــا، وتُضمِّ ــان فيهـ ــات اإلنسـ بعذابـ
ـــش بيـــن مكنونـــات نفســـه عـــن بارقـــة أمـــل  مخاوفـــه، وتفتِّ

تنجو به من ألسنة اللهب في الفترات الحرجة.
ًدا  كورونـــا وزيارتهـــا المفاجئـــة ســـلَّطت الضـــوء مجـــدَّ
ـــه البعـــض  ـــث وجـــد في ـــن هـــذا األدب، حي ـــاذج م ـــى نم عل
خيـــر ســـلوة تجتـــاز بهـــم هـــذه األيـــام الصعبـــة، فيمـــا دفـــع 
األدبـــاء  خيـــاالت  الستكشـــاف  آخريـــن  الفضـــول 

الجامحة.

أرَّخ للطاعون فقضى عليه
فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة، كان للطاعـــون فيمـــا مضـــى 
صـــوالت وجـــوالت اختطفـــت أرواح كثيـــر مـــن النـــاس. 
وحلـــب كانـــت مـــن بيـــن المســـارح التـــي شـــهدت أحـــد 
ــا، لـــم  ــر المملوكـــي. حينهـ ــان العصـ ــة إبـ ــه المميتـ عروضـ
يشـــأ زيـــن الديـــن ابـــن الـــوردي أن يمـــرَّ الضيـــف الثقيـــل 
ن مالحظاتـــه  فـــدوَّ بيـــن أحرفـــه،  دون أن يســـتضيفه 
اليوميـــة عـــن مشـــهد المـــوت المريـــع، وهتـــف األلـــم بيـــن 

أشعاره الموجعة:

ســـبا قـــد  وبـــاٍء  مـــن  أكبـــُر  اهللا 
ويصوُل في الُعقالِء كالمجنوِن

ينـــٍة مد لـــكِلّ  ُتُه  ســـنَّ أ ت  ســـنَّ
فعجبـــُت للمكـــروِه في المســـنوِن

نجـــت حلـــب بعدهـــا مـــن الطاعـــون، لكـــن النهايـــة لـــم 
تكـــن ســـعيدة البـــن الـــوردي، فقـــد اختطفـــه المـــوت بيـــن 
مـــن اختطـــف، لتبقـــى حروفـــه شـــاهدة علـــى جرائـــم 

الطاعون الُمنكرة هناك.
ـــال ديفـــو،  ـــى ضفـــة اإلنســـانية األخـــرى، رصـــد داني وعل
ـــرات ســـنة الطاعـــون(، ضربـــات الوبـــاء  فـــي كتابـــه )مذكِّ
ن ديفـــو كيـــف تســـلَّل المـــرض  فـــي لنـــدن عـــام 1665م. دوَّ
أواًل مـــن بقيـــة أوروبـــا إلـــى مدينـــة الضبـــاب، ليبـــدأ فـــي 
االنتشـــار ســـريًعا حتـــى ســـنَّت المدينـــة قوانيـــن لمكافحتـــه 

تُشـــبه شـــيًئا مـــا تلـــك التـــي فرضتهـــا كورونـــا. لكـــن المـــوت ميثم املوسوي
ـــى  ـــر ضـــرًرا عل ـــذاك، وال شـــيء كان أكث ـــًكا آن ـــر فت كان أكث
ســـاكني لنـــدن مـــن إهمـــال النـــاس أنفســـهم حســـبما يقـــول 
ــاة  ــدن الحيـ ــرت لنـ ــو، وأبصـ ــا ديفـ ــًرا، نجـ ــب. وأخيـ الكاتـ
ًدا ف»جـــلُّ المرضـــى تماثلـــوا للشـــفاء، وبـــدأت  مجـــدَّ

المدينة تستعيد عافيتها«.

الطاعون.. روايٌة عن معركة الوجود
عمـــٌل أدبـــٌي آخـــر موضوعـــه الوبـــاء، أبدعـــه الفرنســـي 
ألبيـــر كامـــو فـــي روايتـــه )الطاعـــون(. ينســـج كامـــو خيـــوط 
ـــة التـــي  ـــة الجزائري ـــه مـــن الواقـــع؛ فوهـــران، المدين خياالت
اســـتضافت الوبـــاء عـــدة مـــرات، هـــي موقـــع الحـــدث، 
حيـــث يندلـــع الطاعـــون بيـــن الســـكان فتخضـــع المدينـــة 
معركـــة  فـــي  الروايـــة  شـــخصيات  لتناضـــل  للحجـــر، 

الوجود.
مـــن تحـــت خبـــاء المـــرض، يتســـاءل كامـــو عـــن طبيعـــة 
ــفية  ــكاره الفلسـ ــس أفـ ــري، ويُلبـ ــراع البشـ ــدار والصـ األقـ
حلـــة القَصـــص: »ولكـــن مـــاذا يعنـــي الطاعـــون؟ إنـــه 
الحيـــاة، هـــذا كل شـــيء«، كمـــا يُشـــير إلـــى دور الحـــب فـــي 

تجاوز المحن واألزمات.
ويبـــدو أن هـــذه الروايـــة التـــي تعـــدُّ مـــن أبـــرز أعمـــال 
كامـــو، الـــذي نـــال جائـــزة نوبـــل لـــألدب عـــام 1957م، 
ــث  ــا، حيـ ــة كورونـ ــدالع أزمـ ــع انـ ــة مـ ــاة ثانيـ ــبت حيـ اكتسـ
اء عليهـــا،  أعـــادت دور النشـــر طباعتهـــا مـــع إقبـــال القـــرَّ
ـــًرا مســـرحية  كمـــا أذاعـــت بعـــض محطـــات اإلذاعـــة مؤخَّ

تستند مشاهدها إلى أحداث الرواية.

الجوائح تجتاح عوالم الخيال
زواٌج منطقـــي ذاك الـــذي يربـــط بيـــن األوبئـــة وبعـــض 
ـــل  روايـــات الخيـــال العلمـــي، ال ســـيما تلـــك التـــي تتخيَّ
عوالـــم مـــا بعـــد الحضـــارة البشـــرية وتعيـــش هواجـــس 
نهايـــة الُدنيـــا؛ فماهيـــة األمـــراض الغامضـــة والُرعـــب 
الـــذي تســـتثيره فـــي النفـــوس يجعلهـــا مرتًعـــا خصًبـــا يـــروده 

اد هذا الصنف من األدب. روَّ
)الطاعـــون القرمـــزي( لجـــاك لنـــدن هـــي إحـــدى تلـــك 
ـــأ الكاتـــب بجائحـــة تخـــرج عـــن  الروايـــات، وفيهـــا يتنبَّ
الســـيطرة تتســـبَّب فـــي دمـــار الحضـــارة اإلنســـانية، بعـــد أن 
ـــا. جيمـــس  ـــاء والعلمـــاء فـــي إيجـــاد عـــالج له يفشـــل األطب
ســـميث، وهـــو أحـــد الناجيـــن القالئـــل مـــن قبضـــة المـــوت، 
ــاة بدائيـــة الفصـــول  ــاده الذيـــن يعيشـــون حيـ يـــروي ألحفـ

األخيرة من حياة ما قبل الجائحة.
ًدا هـــي )عيـــون  روايـــة أخـــرى تلقـــى اهتماًمـــا متجـــدِّ
ـــب  ـــى إشـــارة الكات ـــك إل ـــز، ويرجـــع ذل ـــن كونت الظـــالم( لدي
فـــي نهايـــة الروايـــة إلـــى مخاطـــر وبـــاء يعـــود إلـــى فيـــروس 
ــام  ــة االهتمـ ــار موجـ ــا أثـ ــكري. مـ ــر عسـ ــي مختبـ ــج فـ أُنتـ
هـــذه أن الروايـــة فـــي طبعتهـــا األولـــى تُشـــير إلـــى مدينـــة 
ـــك  ل ذل ـــدَّ ـــل أن يتب ـــروس، قب ـــؤرة للفي ـــي الروســـية كب غورك
إلـــى ووهـــان فـــي طبعـــات أخـــرى، األمـــر الـــذي يســـتثير 

تكهنات تدور في فلك نظريات المؤامرة.
األديـــب البرتغالـــي، خوزيـــه ســـاراماغو، هـــو اآلخـــر 
ر عالمـــه الموبـــوء الخـــاص فـــي روايتـــه )العمـــى(،  صـــوَّ
حيـــث يتســـبَّب وبـــاءٌ مجهـــول الهويـــة فـــي إصابـــة المرضـــى 
بالعمـــى، ليســـتعر الصـــراع اإلنســـاني تحـــت وطـــأة الجـــوع 

والخـــوف والفوضـــى، بينمـــا تســـعى الشـــخصيات الرئيســـة 
إلى التماسك في ظلِّ تلك الظروف.

ترياق الشعر ُيداوي جراح الروح
يقـــارب  وخياالتهـــا،  الروايـــة  عوالـــم  عـــن  وبعيـــًدا 
الشـــعراء كورونـــا اليـــوم مـــن أبعـــاد مختلفـــة، فمـــا بيـــن 
ـــل واالبتهـــال واألمـــل والحنيـــن إلـــى النـــاس،  ـــع والتأمُّ التفجُّ
تتناثـــر حـــروف الشـــعر؛ فيصـــف عـــالء جانـــب المشـــهد 

الذي خيَّم على المدن عند قدوم الفيروس:

ســـكوٌت ســـوى َحكـــي المصابيِح ُســـهدها
ِل التجـــوُّ بحظـــر  الثكلـــى  شـــوارُعنا 

مدائـــُن أشـــباح تـــرى الصمـــَت ســـائًدا
عليهـــا وأنفـــاُس المخافـــاِت تصطلـــي

ذكـــرُت وقـــد ألقيـــُت فـــي الليـــل نظـــرًة
)قفـــا نبـــِك مـــن ذكـــرى حبيـــٍب ومنـــزِل(

ـــا وليـــد الصـــراف، فيرســـل أبياتـــه رســـول وعـــي  أمَّ
يدعو إلى االحتراز ويُنذر من التهاون:

ــُه ـــق باَبـ كـــن ِحلـــس بيِتـــك ولُتغلِّ
فـــإذا خرجـــَت فربمـــا ال ترِجـــُع

مكذوبـــٍة بمناعـــٍة  تنخـــِدع  ال 
ُيخـــَدُع لديـــِه  بمـــا  الغريـــَر  إن 

فـــإذا الكورونـــا )أنشـــبت أظفاَرهـــا
تنفـــُع( ال  تميمـــة  كلَّ  ألفيـــَت 

ووقـــف جاســـم الصحيـــح مـــا بيـــن التفـــاؤل والثقـــة، 
ليبعث األمل في النفوس، ويناجي األرواح بلغة اإليمان:

ُتطـــلُّ الشـــمس ُمعتمـــًة فنحيـــا
الرشـــيِد األمـــل  مـــن  بمشـــكاٍة 

الليلـــيُّ مهمـــا المطلـــُق  فهـــذا 
عنيـــِد ٍر  جبـــا َن  طغيـــا طغـــى 

ـــي ُنغنِّ خنادقنـــا  فـــي  ســـنبقى 
بـــأن األرض تولـــُد مـــن جديـــِد

وبينمـــا يُخبرنـــا األمـــل إن كورونـــا ســـتزول حتًمـــا فـــي 
غـــٍد قريـــب، فإنهـــا ربمـــا لـــن ترضـــى ســـوى أن تضـــع 
بصمتهـــا علـــى األدب، لتبقـــى إلـــى جانـــب الطاعـــون 
والمـــوت األســـود والكوليـــرا والحمـــى اإلســـبانية تتربَّـــع 
عـــروش الســـطور، وســـتأتي موجـــة أخـــرى مـــن األدب 
بكافـــة أطيافـــه تصطبـــغ بصبغـــة الجائحـــة الجديـــدة التـــي 

نعيشها اليوم.
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

أنمـاط  عـن  تحدثينـا  أن  الممكـن  مـن  •  هـل 
شخصيات األطفال؟ 

متباينـة،  األطفـال  أن شـخصيات  ال شـك 
فمنهـم مـن يميـل إلـى الهـدوء والعزلـة وعـدم 
االختـالط، ومنهـم مـن يتميـز بالنشـاط والميل 
أطفـال  وهنـاك  أقرانـه،  مـع  المشـاركة  إلـى 
يتميـزون باالنفعـال المتغيـر، والشـعور الرقيـق 
والمهـارة الحركيـة والـذكاء، وهـؤالء يتميـزون 
بالعصبيـة وسـهولة االسـتثارة والغضـب وعـدم 

االستقرار. 
•  ما أعراض عصبية الطفل وما أسبابها؟

تتفـاوت أعـراض العصبيـة مـا بيـن أقـوال 
غضبـه  عـن  لطفـل  ا فيهـا  يعبـر  ل  فعـا أ و
واعتراضـه،  بيـن الصراخ والسـب إلى الضرب 
أو التخريـب. ولدراسـة األسـباب أهمية كبيرة، 
الُمربـي نفسـه: كيـف  أن يسـأل  المهـم  فمـن 
أصبـح طفلـي عصبًيـا؟، إًذا البـد مـن البحـث 
عـن جـذور المشـكلة، وغالًبـا مـا يعـزو المربـي 

عصبية الطفل ألسباب وراثية. 
فلنتأمـل فـي بعـض الظـروف التربويـة التـي 
قـد تكـون أسـهمت فـي جعـل الطفـل عصبًيـا، 

على سبيل المثال ال الحصر:
الطفـل يقلـد عصبية أحـد أفراد األسـرة،  ■

وعلى األخص األب أو األم. 
األسـاس  الطفـل  حاجـات  إشـباع  عـدم  ■

سواء أكانت حسية أم نفسية.
تـرك الطفـل ليثـور عنـد الغضب مـن دون  ■
توجيـه، مـن باب ظـن المربي بـأن ال بأس 
يفهـم  لـن  وأنـه  سـنه  لصغـر  ذلـك  فـي 
التوجيـه، وبالتالـي فـإن سـلوكه االنفعالـي 
سـيطفأ مـع الزمـن، ويسـتمر الطفـل على 

سلوك قد اعتاد عليه صغيًرا.
وسـلطته  تـه  ذا إثبـات  يحـاول  الطفـل  ■

فيتنازع مع المربي على السلطة.
و  أ لنفسـي  ا للتعنيـف  لطفـل  ا تعـرض  ■

الجسدي المستمر.
اسـتفزاز الطفـل وإغضابه مـن باب اللعب  ■

معه.
مـع  المسـتمر  لإلحبـاط  الطفـل  تعـرض  ■

عدم تقديم الدعم الكافي له.
•  كيف تتعامل األم مع طفلها العصبي؟
إيقاف مثيرات الغضب ومسبباته. ■

مسـاعدة الطفـل على التنفيـس اآلمن عن  ■
الغضـب من خـالل اللعب بالمـاء والعجين 
وممارسـة الرياضـة والرسـم، أو مـا شـابه 
ذلك، أو التعبير اللفظي والحوار الفاعل.

إليقـاف  الطفـل  غضـب  مشـاعر  تفهـم  ■
سـلوك اإليذاء الصـادر منه ومنحـه بدائل 

لسلوكيات اإليذاء والعصبية .
وعلـى المربـي الحـزم والثبـات نحـو سياسـة 
حتـى  فيـه،  المرغـوب  غيـر  السـلوك  توجيـه 
مقبولـة  سـلوكيات  تدريجًيـا  الطفـل  يتبنـى 

اجتماعًيا.
•  هل ُيعد القلق النفسـي من أهم أسـباب عصبية 

الطفل؟
نعـم! القلـق النفسـي أحـد أهـم األسـباب، 
خاصـة إذا مـا اقتـرن بعـدم قـدرة الطفـل علـى 
عـن  للتعبيـر  يؤهلـه  الـذي  اللفظـي  التعبيـر 
مشـاعره بشـكل مقبـول. فالطفـل المعّبـر هـو 

طفل منفس بشكل سليم ومقبول.

تعّرف على شخصية الطفل 
العصبي

تجنبوا الكالم البذيء
أمام أطفالكم!

سارة عمر العبدالكريم
أستاذ مساعد بقسم الطفولة المبكرة 
بكلية التربية بجامعة الملك سعود

التقاعد ليس نهاية العالم بل بدايٌة لحياة 
جديدة مع أسرتك 

اإلنترنــت  مــن وقــت جلوســها علــى  تختصــر فيهــا 
ووسائل التواصل االجتماعي بهدية ثمينة.

كمــا قــرر أن يتقــرب مــن ابنــه األكبــر أكثــر وأن يشــاركه  ■
ممارســة الرياضــة التــي يحبهــا. كان ابنــه متفاجًئــا مــن 
أن والــده بــدأ يشــاركه هواياتــه، حتــى أنــه قــرر أن يلعب 
معــه األلعــاب اإللكترونيــة، ومنحــه مزيــًدا مــن الثقــة 
ومزيــًدا مــن الصالحيــات فــي المنــزل، حيــث أوكل إليــه 
العديــد مــن المهمــات؛ فــإذا بابنــه يقلــل مــن التدخيــن 
ويطلــب المســاعدة لإلقــالع عنــه، فهو ال يريــد أن يكون 

قدوة سيئة إلخوته.
قــرر أبــو تركــي أن يتــرك ألســرته اختيــار أي مــكان  ■
يرغبــون الذهــاب إليــه في اإلجــازة األســبوعية، وبعدها 

يمكنهم الخروج مع أصدقائهم إن رغبوا في ذلك.  

الوصفة السحرية
اســتطاع أبــو تركــي بمســاعدة االستشــاري المختــص، 
يوظــف  أن  إلــى جانبــه،  وقــوف زوجتــه  فضــاًل عــن 
التواصــل اإلنســاني واإليجابــي فــي تغييــر أنمــاط ســلوك 
أبنائــه دون أن يجــرح مشــاعرهم، أو حتــى يكيــل اللــوم 
لزوجتــه التــي لــم تكــن تطلعــه فــي الســابق على مشــكالت 
أبنائــه. وحــول ذلــك، قــال أبــو تركــي لـــ »القافلــة 
األســبوعية«: »إن المرونــة فــي التعامــل مــع مشــكالت 
القــرارات  أبنائــي كانــت الوصفــة الســحرية التخــاذ 
ــى  ــاج إل ــأن الســلوك يحت ــه ب ــًرا عــن إيمان الســليمة«، معب
وقــت للتغييــر. وقــال: »لــم أكــن أودُّ أن أغيــر مــن أبنائــي 
بصــورة ســريعة، بــل أعطيتهــم الوقــت الكافــي لكــي 
يختــاروا بأنفســهم ســاعة الصفــر للتغيير نحــو األفضل«. 
ــة  ــر حكم ــد بلوغــي الســتين، أصبحــت أكث وأضــاف: »بع
ممــا ســبق، ولــدي رصيــد هائــل مــن الخبــرة والفهــم. لقــد 
ترســخ لــدي الشــعور بأن أســرتي هي أهــم ما أملكــه، وأن 
علــّي أن أبــذل قصــارى جهــدي كــي يصبحــوا أصحــاء 
نفســًيا ومتفوقيــن دراســًيا وناجحيــن عملًيــا. وألن أبنائــي 
ال يزالــون صغــاًرا، فمــن الطبيعــي أن يقعــوا فــي عــدد من 
األخطــاء، ولــم أعــد ألقــي اللــوم علــى نفســي أو حتــى 
عليهــم، بــل إننــي أودُّ أن تكــون لديهــم البصيــرة الكافيــة 
التــي تدلهــم علــى الصــواب، حتــى لــو لــم أكــن قــادًرا علــى 

رؤية ما يقومون به«.

سن السادسة عشرة. 
بــدأ أبــو تركــي فــي لــوم نفســه بســبب ابتعــاده عــن 
أســرته، وأنــه لتــوه فقــط اكتشــف هويــات ومشــاعر أبنائه. 
هــذه المشــاعر التــي اعتملــت فــي نفســه جعلتــه علــى 
وشــك الوقــوع فــي شــرك االكتئــاب، األمــر الــذي دفعــه 
للجوء إلى استشــاري متخصص في حل مشــاكل األســرة. 
ولحســن الحــظ، اســتطاع ذلــك االستشــاري أن يعيــد ألبي 
تركــي الثقــة فــي نفســه، ناصًحــا إيــاه بعــدم إضاعــة وقتــه 
فــي توجيــه اللــوم لنفســه، مشــدًدا علــى أن عليــه أن يبــدأ 

في حل مشكالت أبنائه، إذ ال يزال الوقت في صالحه.

الخروج من األزمة
كان ال بــد مــن خطــوات عمليــة محــددة يلجــأ أبــو تركــي 
التباعهــا وتطبيقهــا لكــي يســاعد أبنــاءه علــى الخــروج مــن 
المشــكالت التــي يواجهونهــا، وقــد اتبــع بالفعــل الخطوات 

التالية:
اقتــرب مــن أبنائــه برويــة واكتشــف أن ســبب انطــواء  ■
ابنتــه يعــود إلــى ممارســة التنمــر عليهــا مــن قبــل 
زميالتهــا فــي المدرســة بســبب زيــادة وزنهــا، فأخذهــا 
إلــى أخصائيــة تغذيــة، وقام بتســجيلها في نــاٍد رياضي، 

وكان دائم التشجيع لها.
أمــا ابنتــه األخــرى، فحــاول تشــجيعها علــى ممارســة  ■
هوايــة تســتمتع بهــا، حتــى ال يضيــع وقتهــا هبــاًء منثــوًرا 
علــى اإلنترنــت والهاتــف النقــال. بــدا األمــر صعًبــا على 
صغيرتــه فــي بدايــة األمر، لكنــه كان يعدها فــي كل مرة 

ســيبلغ أبــو تركــي عامــه الواحــد والســتين فــي شــهر 
ــذ عــام،  ــه من ــد تقاعــد مــن عمل ــادم، وكان ق ســبتمبر الق
حيــث احتفــل بتقاعــده مــع رؤســائه وزمالئه، كمــا احتفلت 
أســرته أيًضــا بتقاعــده وبدء حيــاة جديدة يكــون فيها أكثر 
قرًبــا منهــم، بعــد أن كان عملــه فــي أحــد أكبــر حقــول 
النفــط فــي العالــم، يأخــذه بعيــًدا عــن أفــراد أســرته، فــال 

يتمكن من رؤيتهم إال في اإلجازة األسبوعية.
بــدا أبــو تركــي ســعيًدا طيلة ســنوات عمله في الشــركة، 
فقــد كان حلــم حياتــه أن تكــون أســرته فــي أفضــل حــال 
مــن الناحيــة الماديــة، وقــد كان مهتًمــا بتعليــم أبنائــه فــي 
أفضــل المــدارس والجامعــات، وشــراء أحــدث األجهــزة 
لهــم، وإســعادهم بالســفر فــي كل إجــازة صيــف خــارج 
الوطــن. لــذا، تحامــل علــى نفســه بشــكل كبيــر، رغــم أنــه 
يقــاوم طيلــة  كان  لكنــه  المحبــة ألبنائــه،  كان شــديد 

السنوات الماضية شوقه وأمنياته ليكون بالقرب منهم. 
لتحقيــق حيــاة كريمــة  يكفــي  الشــهري  كان مرتبــه 
ألبنائــه، وهــذا مــا كان يســعى إليــه، وكانــت ســعادته ال 
توصــف وهــو يــرى أبنــاءه يكبــرون، فقــد أصبــح ابنــه 
األكبــر، تركــي، طالًبا جامعًيــا يدرس هندســة البرمجيات، 
فأحــس بــأن هــذا هــو الوقــت المناســب للعــودة والمكــوث 

مع أسرته، وتعويضهم عن بعده عنهم لسنوات طويلة.   

إعادة اكتشاف األبناء
ال شــك أن وجــود أبــي تركــي فــي البيــت أرســى ســلطة 
أخــرى تختلــف عــن ســلطة األم، لكنــه رغم ذلك لــم يحاول 
أن ينــازع األم ســلطتها علــى أبنائهــا. كان يعــرف أنهــا 
تمتلــك قــدرات تختلــف عــن قدراتــه فــي فهــم مشــاعر 
أبنائهمــا، ومعرفــة كل صغيــرة وكبيــرة عنهــم. لــذا، حــاول 
أال يتدخــل بصــورة واضحــة ومفرطــة فــي شــؤون أبنائــه، 
علــى  المباشــرين  واللــوم  العتــب  توجيــه  متحاشــًيا 

تصرفاتهم. 
قــرر أن يتابــع بهــدوء حيــاة أبنائه الذين أحبــوه وأحبهم، 
فاكتشــف أن إحــدى ابنتيــه منطويــة علــى نفســها ودون 
صديقــات تقريًبــا. أمــا األخــرى فهــي ال تــكاد تتوقــف عــن 
االنكبــاب علــى هاتفهــا النقــال بشــكل يقتــرب مــن الهوس. 
كمــا تبيــن لــه أن ابنــه األكبــر تركي يدخــن منــذ أن كان في 

يصـــاب الوالـــدان غالًبـــا بالصدمـــة حينما يســـمعان 
طفلهمـــا يتحـــدث بألفـــاظ بذيئـــة، وال يعرفـــان على 
وجـــه التحديـــد مـــن أيـــن تعلـــم طفلهمـــا مثـــل هذه 
األلفـــاظ: مـــن زمالئه في المدرســـة، أم مـــن أطفال 
األقربـــاء، أم حتى من اللعب مع ابـــن الجيران. وعادة 
مـــا يـــردد األطفـــال الـــكالم البـــذيء دون أن يعرفوا 

معناه غالًبا.
وفيمـــا يلـــي نقـــدم توضيًحا لألخطـــاء التـــي قد يقع 

فيهـــا الوالـــدان أمـــام طفلهمـــا، بمـــا يـــؤدي الحًقـــا 
اللتقاطه الكالم البذيء:

عـــدم مراعاة الوالديـــن آداب الحديـــث مع من هم  ■
أكبر سًنا منهما.

حينما يشـــاهد الوالـــدان التلفزيون مـــع أطفالهما  ■
فيظهـــر منهمـــا مـــا يعدانـــه جانًبـــا فكاهًيـــا، لكنه 
لألســـف ليس كذلك، وذلـــك حينما يســـخران من 
أشـــكال أبطـــال وبطـــالت الفيلـــم أو البرنامـــج، 
فيلتقط الطفل ســـريًعا مثل هذه األلفاظ العتقاده 

أنها مفردات عادية.
منـــاداة األطفـــال بألقاب قبيحـــة حينمـــا يبدر أي  ■

خطأ منهم. 
ضحـــك الوالديـــن حينما يبـــدأ طفلهمـــا بالحديث  ■
بطريقـــة بذيئـــة، في حيـــن يتطلب األمـــر أن يكونا 

صارمين إزاء ذلك.
ختاًما، البد من مشـــاركة األب واألم مًعـــا في الثواب 
والعقـــاب؛ إذ يتوجـــب عليهمـــا الحديث مـــع طفلهما 
وأن يشـــرحا لـــه مـــدى ســـوء اســـتخدام مثـــل هـــذه 

األلفاظ والعبارات البذيئة. 
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طفل األسبرجر..
مختلف 

تروي الدكتورة هناء حجـــازي، في هذا الكتاب 
ســـيرة طفلها المصاب بمتالزمة األسبرجر، التي 
تُصنف ضمـــن اضطرابـــات طيف التوحـــد عالي 
األداء، وقد يتأخر اكتشـــافها أحياًنـــا حتى البلوغ، 
لكنهـــا تبدأ عـــادة في مراحـــل مبكرة مـــن العمر، 

تتراوح بين فترتي الرضاعة والطفولة المبكرة.
يجـــد المصاب بمتالزمة أســـبرجر صعوبة في 
األداء علـــى المســـتوى االجتماعي، وفـــي التكيف 
مع الحاالت الشـــعورية المختلفة، ويتميز بأنماط 
ســـلوكية غير شائعة أو اســـتخدام لغة غير نمطية 

في الحديث. 



الطير في ذاكرتنا األدبية 
قــد يكــون  كتــاب »كليلــة ودمنــة« الهنــدي الــذي ترجمــه 
ابــن المقفــع إلــى اللغــة العربيــة فــي العصــر العباســي 
واحــًدا مــن أشــهر الكتب المصــّورة التــي تهتــم بالحيوانات 
ألســنتها  علــى  القصــص  وتــروى  والطيــور،  والبهائــم 
وتتنــاول أخبارهــا. فنجــد فيهــا حكايــة الغــراب الــذي 
يشــتكي مــن جــاره الثعبــان فــي قصــة »الغــراب والثعبــان«، 
بينمــا تتنــازع الغربــان مــع البــوم فــي قصــة أخــرى، حيــث 
منظــًرا،  الطيــر  »أقبــح  بأنــه:  البــوم  الغــراب  يصــف 
وأســوؤها ُخلًقــا، وأقلّهــا عقــاًل، وأشــّدها غضًبــا وأبعدهــا 
ــار  ــن العشــا بالنه ــا م ــا به ــا وم ــع عماه ــة، م ــن كل رحم م
وأشــد مــن ذلــك، وأقبــح أمورهــا ســفهها وســوء أخالقهــا«. 
وفــي قصــة »القــرود والطائــر والرجــل«، يحــاول الطائر أن 
ــت  ــار، فكان ــا ليســت بن ــر اليراعــة وأنه ــرود أم يشــرح للق
نتيجــة أدبــه وموعظتــه لهــم أن قطعــوا رأســه، وهنــاك 
»قصــة وكيــل البحــر مــع الطيطــوي« )وهــو مــن طيــور 
البحــر( حيــث احتــار الطيطــوي الــذي كان يعيــش مــع 
زوجتــه علــى شــاطئ البحــر أيــن يخبــئ فراخــه ليحميهــم 

من أذية وكيل البحر.
ــر وتتكلــم، تماًمــا كمــا هــو حالهــا فــي   فالطيــور تفكِّ
1220م( »منطــق  كتــاب فريــد الديــن العطــار )1145 - 
الطيــر« الــذي يســتخدم الطيــور كرمــوز للداللة علــى معاٍن 
أوســع. فــي منظومــة شــعرية مــن حوالــي  4500 بيــت، 
حيــث تبحــث  الطيــور عــن طائر معروف باســم »ســيمرغ«، 
يمكنهــا أن تجعلــه ملــًكا عليهــا. والطائــر المنشــود هــو 
طائــر خرافــي يحفــل األدب الفارســي بوجــوده منــذ الِقــدم 
ويعــادل العنقــاء فــي األســاطير العربيــة. ويــروي لنــا 
ر  العطــار أن الطيــور تجتمــع ذات يــوم فــي مجلــس، وتقــرِّ

ــة التــي  البحــث عــن ذلــك الطائــر . فتقــّرر القيــام بالرحل
توصلهــا إليــه. أمــا الدليــل الــذي تختــاره ليقودهــا فــي 
هــذه الرحلــة الشــاقة فهــو الهدهــد، الــذي كان هــو َمــْن 
قــاد نبــي اهللا ســليمان الحكيــم إلــى ملكــة ســبأ، الــذي 
أنطقــه اهللا تعالــى إذ قــال لســليمان: ﴿أََحطــُت ِبَمــا لَــْم 
ــٍإ يَِقيــٍن﴾ ســورة النمــل آيــة  تُِحــْط ِبــِه َوِجئْتـُـَك ِمــن َســبٍَإ ِبنَبَ
)22(، غيــر أن الهدهــد ليــس الطائـــر الوحيــد الــذي يتكلم 
ــا  ــم )ومــن هن فــي »منطــق الطيــر«، ألن الطيــور كلهــا تتكل

عنوان الكتاب(.
ويبــدو علــى عمــل العطــار التأثــر الواضــح بـ»رســالة 
ــور أيًضــا  ــاف الطي ــي، حيــث اجتمعــت أصن ــر« للغزال الطي
علــى اختــالف أنواعهــا، وزعمــت أنــه ال بــد لهــا مــن ملــك. 
واتفقــت علــى أنــه ال يصلــح لهــذا الشــأن إال العنقــاء. 
وعندمــا علمــت الطيــور باســتيطان العنقــاء فــي الغــرب، 

عقدت العزم على الوصول إليها واالستظالل بظلها. 
كمــا تــدور أيًضــا »رســالة الطيــر« البــن ســينا فــي الفلــك 
ــة مــع مجموعــة  ــن ســينا فــي رحل ــق اب ــث انطل نفســه. حي
ــرت أمرهــا  ــور أســرت فــي أقفــاص، ولكنهــا تدبَّ مــن الطي
ــة  بالهــرب مــع بقــاء حلقــات تطــوق أعناقهــا فأكملــت رحل
شــاقة فــي الجبــال واألوديــة لتشــتكي إلــى الملــك األعظــم. 
وعندمــا وصلــت إلــى بالطــه، تخلــت عــن شــكواها، وتعلقت 
أفئدتهــا بــه فـــ»كل كمــال بالحقيقــة حاصــل لــه وكل نقــص 

ولو بالمجاز منفي عنه«.
الناطقــة، يخصــص  والطيــور  الرمزيــة  وبعيــًدا عــن 
ــل  الجاحــظ للطيــور مجلــًدا فــي كتــاب »الحيــوان«، يفصِّ
د أصنافهــا. وقــد قيــل  فيــه ميزاتهــا ويصــف ســلوكها ويحــدِّ
إن الجاحــظ اعتبــر أن أروع ثالثــة أشــياء فــي الدنيــا هــي 

البومــة والكركــي والمالــك الحزيــن. فالبومــة ال تظهــر فــي 
النهــار قــط خوًفــا مــن عيــون الحســاد الذيــن قــد يجذبهــم 
جمالهــا. والكركــي ال تقــف علــى قائمتيــن مًعــا قــط ألنهــا 
تســير متهاديــة فــي رقــة. أمــا المالــك الحزيــن فهــو يرقــب 
ــد، ويخشــى انحســاره عــن وجــه  ــاء خــالل تراجــع الم الم

األرض، مما يجعل دموعه تسيل حزًنا.
منــه  القديــم  ونثــًرا،  شــعًرا  العربــي،  األدب  وفــي 
والحديــث، شــواهد كثيــرة علــى توظيــف الطيــور رمزًيــا في 

معاٍن أعمق.
فالغــراب كان ومــا زال مــن أكثــر الطيــور وروًدا فــي 
القصائــد، حيــث حملــه الشــعراء دالالت مختلفــة كرمــز 
للشــؤم أو المــوت أو الفــراق، كمــا يجســد المعنــى »عمر بن 

أبي ربيعة« في نعيق الغراب الذي ترتجف منه القلوب:

ْملُــِج لدُّ ا ِت  ا ذ ِببَيْــِن  ُب  ا لُغــَر ا نََعــَق 
عــِج يز لــم  ببينهــا  َب  ا لغــر ا ليــَت 

ِحــِه َجنَا َعْظــَم  ّق  َد َو ُب  ا لُغــَر ا نََعــَق   
! ــْمَهِج السَّ بَْحــَر  ُح  يــا ْر األَ ِبــِه  ْت  َر َذ َو

أمــا الحمامــة، فلطالمــا كانــت رمــز الســالم، كمــا تتجلــى 
في قول محمود درويش:

يطير الحمام
يحط الحمام

أعدي لي األرض كي أستريح
فإني أحبك حتى التعب. . .

صباحك فاكهة لألغاني
وهذا المساء ذهب

ومــا بين الغــراب والحمامــة، هناك البوم الذي تســتعيره 
غــادة الســمان رمــًزا لنفســها فــي مجموعتهــا الشــعرية 
»الرقــص مــع البــوم«، لتصــوره وهــو يتطلــع إلــى الكــون 
ــة  ــن، فــي نظــرة مســتقلة وثاقب ــن واســعتين فاحصتي بعيني
يرقــب العالــم مــن بعيــد، وكأن هــذا العالــم قــد حكــم عليــه 
بالعزلــة لخوفــه مــن أن يعمــد نعيبــه المتواصــل إلــى تعريــة 

العيوب وفضح التخلف والجمود.
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المصافحة في زمن كورونا 
ــورة  ــن باكـ ــة مـ ــن المصافحـ ــاع عـ ــوب االمتنـ كان وجـ
ــا الطـــب للوقايـــة مـــن التقـــاط  النصائـــح التـــي أعطاهـ
ذات  العالميـــة  العـــادة  فهـــذه  كوفيـــد-19.  عـــدوى 
ة األولـــى  الـــدالالت اإليجابيـــة العديـــدة، أصبحـــت للمـــَرّ
فـــي التاريـــخ مصـــدر خطـــر وســـبًبا للهـــالك. األمـــر 
ل مناســـبة للتوقـــف أمـــام هـــذا الفعـــل الـــذي  الـــذي يشـــِكّ
ــبك كّفـــي شـــخصين،  ــر علـــى شـ ــيًطا ويقتصـ يبـــدو بسـ
ولكنـــه فـــي الواقـــع ذو تاريـــخ عريـــق ودالالت تبقـــى 
راســـخة فيـــه، مهمـــا تجاهلناهـــا بحكـــم االعتيـــاد علـــى 

المصافحة.

تاريخها العريق
ال شـــك فـــي أن المصافحـــة كانـــت موجـــودة بشـــكل أو 
بآخـــر منـــذ آالف الســـنين. إذ تـــم العثـــور علـــى واحـــدة 
مـــن أقـــدم الصـــور للمصافحـــة، وهـــي تعـــود إلـــى القـــرن 
التاســـع قبـــل الميـــالد، فـــي منحوتـــة تُظهـــر الملـــك 
اآلشـــوري شـــلمنصر الثالـــث وهـــو يصافـــح حاكًمـــا بابلًيـــا 

للتعبير عن عقد تحالف بينهما.
وفـــي رومـــا القديمـــة كانـــت المصافحـــة تُســـتخدم فـــي 
الغالـــب كرمـــز للصداقـــة والـــوالء. ويقـــول بعـــض العلمـــاء 
المســـلمين إن عـــادة المصافحـــة عنـــد العـــرب أول مـــا 
ــط  ــي المحيـ ــرت فـ ــم انتشـ ــن ثـ ــن، ومـ ــي اليمـ ــدأت فـ بـ
العربـــي مـــع توســـع الدولـــة اإلســـالمية. وللداللـــة علـــى 
ذلـــك هنـــاك مـــا رواه أبـــو داود عـــن أنـــس، رضـــي اهللا 
عنـــه، أن رســـول اهللا، صلـــى اهللا عليـــه وســـلم، قـــال: 
جـــاء  مـــن  أول  وهـــم  اليمـــن،  أهـــل  جاءكـــم  »قـــد 

بالمصافحة«.
ـــرت الســـياقات وطـــّورت هـــذه  وعلـــى مـــر الســـنين، تغيَّ
اإليمـــاءة الرمـــوز الخاصـــة بهـــا. وأصبحـــت التحيـــة 
اليوميـــة األكثـــر شـــيوًعا فـــي معظـــم الثقافـــات فـــي 
العالـــم. حتـــى إن األبحـــاث تشـــير إلـــى أن الشـــخص 

ة في حياته. له 15٫000 مَرّ العادي يصافح ما معَدّ
ومـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا، ظهـــرت ثقافـــة جديـــدة 
أَدّت إلـــى إعـــادة تعريـــف معاييـــر اجتماعيـــة كانـــت قـــد 
لت ألجيـــال، وفرضـــت ترســـيًما مختلًفـــا للمســـافات  تشـــَكّ
المكانيـــة بيـــن األشـــخاص، مـــا جعـــل التخلـــي عـــن 

المصافحة باأليدي أمًرا مطلوًبا.

أهميتها في تكوين االنطباع األولمهي قمر الدين
ــن  ــة مـ ــون المصافحـ ــد تكـ ــية فقـ ــة النفسـ ــن الناحيـ مـ
أبـــرز األدلـــة غيـــر اللفظيـــة التـــي نحصـــل عليهـــا عـــن 
ـــة خاصـــة  ل أهمي ـــة، ممـــا يشـــِكّ شـــخصية اآلخـــر اإلجمالي

ال سيما في عالم األعمال.
فـــي كتابهـــا »أســـطورة الجاذبيـــة« تقـــول المؤلفـــة 
أوليفيـــا فوكـــس كابـــان، إن للمصافحـــة أهميـــة كبـــرى 
المديريـــن  أحـــد  إن  حتـــى  العمـــل  مقابـــالت  خـــالل 
ة إنـــه إذا كان  التنفيذييـــن فـــي شـــركة كبـــرى قـــال ذات مـــَرّ
ـــا،  ـــة م ـــن مـــن المرشـــحين لوظيف ـــن اثني ر بي ـــِرّ ـــه أن يق علي
ــة، فســـيعطي المنصـــب  ــا مؤهـــالت مماثلـ وكانـــت لديهمـ

للمرشح صاحب المصافحة األفضل. 

تفسير علمي لقوتها الدائمة
مـــت أساًســـا علمًيـــا للمعتقـــدات  فـــي أول دراســـة قَدّ
الراســـخة حـــول الـــدور المهـــم الـــذي تلعبـــه المصافحـــة 
فـــي التفاعـــالت االجتماعيـــة والتجاريـــة، قـــام علمـــاء فـــي 
معهـــد بيكمـــان التابـــع لجامعـــة الينـــوي فـــي الواليـــات 
ـــا فـــي عـــدد  ـــة بدراســـة نشـــرت نتائجه المتحـــدة األمريكي
ديســـمبر 2012م مـــن »مجلـــة علـــم األعصـــاب اإلدراكـــي« 
حـــول   )Journal of Cognitive Neuroscience(
راقبـــت  فقـــد  للمصافحـــة.  العصبيـــة  االرتباطـــات 
ـــا  ـــى الدراســـة م ـــة عل ـــوس، القائم ـــن دولك ـــورة فلوري الدكت
يحـــدث فـــي الدمـــاغ عنـــد المصافحـــة، وذلـــك عـــن طريـــق 
تصويـــر الدمـــاغ بالرنيـــن المغناطيســـي. وقـــد بّينـــت 
الصـــور الدماغيـــة أن النـــواة المتكئـــة، وهـــي المنطقـــة 
المســـؤولة عـــن معالجـــة المكافـــآت فـــي الدمـــاغ البشـــري، 
ــي  ــة، فـ ــول المصافحـ ــد حصـ ــر عنـ ــاًطا أكبـ ــرت نشـ أظهـ
ـــى  ـــي للمصافحـــة عل ـــر اإليجاب ـــاط التأثي ـــى ارتب ـــة عل دالل
التقييـــم االجتماعـــي الالحـــق. ولكـــن الدكتـــورة دولكـــوس 
نفـــت أن تثيـــر أي مصافحـــة مشـــاعر إيجابيـــة، ولكـــن 
طريقـــة معيَّنـــة لمصافحـــة األيـــدي، مثـــل المصافحـــة 
القويـــة المليئـــة بالثقـــة والـــود، كمـــا يتـــم الترويـــج لهـــا 
أدق  بشـــكل  أو  جيـــدة،  تجاريـــة  كممارســـة  غالًبـــا 
المســـتمر  التواصـــل  مـــع  تترافـــق  التـــي  المصافحـــة 
بالعينيـــن والقيـــام بإيمـــاءة بســـيطة بالـــرأس واتخـــاذ 
خطـــوة طفيفـــة إلـــى األمـــام، وتمديـــد اليـــد اليمنـــى فـــي 
ــد الشـــخص  ــاك بيـ ــل اإلمسـ ــدة قبـ ــرة واحـ ــة مباشـ حركـ

اآلخـــر مـــع قـــدر مناســـب مـــن الضغـــط. وال شـــك فـــي أن 
النتائـــج التـــي توصلـــت إليهـــا هـــذه الدراســـة لهـــا أهميـــة 

خاصة ألولئك الذين يريدون ترك انطباع جيد.

هل يمكننا التخلِّي عن 
المصافحة في زمن الجوائح؟

أمـــا اليـــوم، ومـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا، ظهـــرت 
ثقافـــة جديـــدة أدت إلـــى إعـــادة تعريـــف معاييـــر اجتماعيـــة 
لت ألجيـــال، وفرضـــت ترســـيًما مختلًفـــا  كانـــت قـــد تشـــَكّ
ـــي  ـــن األشـــخاص، مـــا جعـــل التخِلّ ـــة بي للمســـافات المكاني

عن المصافحة باأليدي أمًرا مطلوًبا.
والواقـــع أن هـــذا التحـــُوّل جعلنـــا نتنبَّـــه إلـــى مكانـــة 
المصافحـــة فـــي حياتنـــا، ومـــا كانـــت تضفيـــه علـــى مجمـــل 

تفاعالتنا االجتماعية ال سيما في الثقافة العربية.
ـــا التباعـــد االجتماعـــي العـــزوف عـــن  ولمـــا فـــرض علين
المصافحـــة، وألننـــا مخلوقـــات ال تســـير إال وفـــق طقـــوس 
ـــر عـــن  اجتماعيـــة معيَّنـــة، وربمـــا ألننـــا نريـــد أيًضـــا أن نعِبّ
»نوايـــا القلـــب الحســـنة«، كان ال بـــد لنـــا فـــي زمـــن 
ــة  ــرزت تحيـ ــدة، فبـ ــات جديـ ــال تحيـ ــن ارتجـ ــا مـ الكورونـ

لمـــس الكـــوع بالكـــوع كتحيـــة جديـــدة فـــي البدايـــة، ولكنهـــا 
مثلهـــا مثـــل المصافحـــة لـــم تكـــن محمـــودة مـــن قبـــل 
ـــزال  ـــا ال ت ـــة، ألنه ـــى منظمـــة الصحـــة العالمي ـــن عل القّيمي
تجبـــر النـــاس علـــى مالمســـة بعضهـــم اآلخـــر والمنطـــق 
نفســـه ينطبـــق علـــى ضربـــة القبضـــة أيًضـــا، وقـــد تكـــون 
ـــة  ـــو مدين ـــك التـــي طورهـــا مواطن ـــة األنســـب هـــي تل التحي
ــرف بــــ  ــي تعـ ــاء، والتـ ــدأ الوبـ ــث بـ ــة، حيـ ــان الصينيـ ووهـ
»تحيـــة ووهـــان« والتـــي تترجـــم بتالمـــس القدميـــن كوســـيلة 

للتحية.
ــل  ــكان مثـ ــل بإمـ ــا: هـ ــرز هنـ ــذي يبـ ــؤال الـ ــن السـ ولكـ
هـــذه التحيـــات أن تحـــل مـــكان المصافحـــة بشـــكل دائـــم؟ 
أم أن تراجـــع حضـــور المصافحـــة التقليديـــة عـــن المشـــهد 
ــو  ــن هـ ــن أن الزمـ ــد مـ ــا؟ ال بـ ــيكون مؤقًتـ االجتماعـــي سـ
الوحيـــد الـــذي يســـتطيع اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال. 
ـــن يشـــعر بضـــرورة  ـــكل م ـــت الحاضـــر، ول ـــي الوق ـــن ف ولك
التمســـك بتحيـــة أصبحـــت جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن تكوينـــه 
االجتماعـــي، قـــد يكـــون مـــن األنســـب االقتـــداء بمـــا كان 
يقـــوم بـــه الرســـام فنســـنت فـــان جـــوخ الـــذي كان يكتفـــي 

عند اختتام رسائله بعبارة »مع مصافحة حارة«.
نشر في مجلة القافلة عدد يوليو/ أغسطس 2020م.
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السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

قوة االندفاعحديث األلوان:

الفنانة عليا قصير من مواليد مدينة جدة، وقد شاركت في عدد من المناسبات والمهرجانات والفعاليات الجماعية الفنية المحلية، من بينها معرض الفنون 
الجميلة، ومعرض بنات الريح للخيل العربي، ومهرجان الزيتون، ومعرض فرشاة فنانة. تتمحور أعمالها المعروضة في مدينة الملك عبداهللا الرياضية في جدة 

حول كرة القدم بشكل رئيس، حيث تدمج بين قوة االندفاع والحرية والثقة.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

كثيــًرا مــا تتــردد مقولــة أن »العربــي ال يقــرأ«، وأن 
معــدل قــراءة الموطــن العربــي ال يزيــد عــن 6 إلــى 7

ــة اســتقصاء هــذه  ســاعات ســنوًيا. وحينمــا نقــوم بمحاول
المعلومــة مســتعينين بمحــركات البحــث العالميــة، نجــد 
أن أغلــب المقــاالت التــي تــردد هــذه المقولــة مبنيــة علــى 

إحصائية واحدة، قد ال تكون دقيقة بالضرورة.
وبغــض النظــر عــن اآلليــة التــي اتبعهــا المركــز )س( أو 
المركــز )ص( لألبحــاث  للوصــول إلــى تلــك النســبة، 
فإننــا نجــد كثيــًرا مــن الكتــاب العــرب يســتلون أقالمهــم 
ويبــدؤون فــي جلــد الــذات والحديــث عــن العربــي الــذي ال 
الترفيــه والتواصــل االجتماعــي،  يهتــم ســوى بوســائل 
الكســاد  الكتــاب مــن حالــة  يعانيــه  مــا  متباكيــن علــى 

والهجران. 
ــة البحــث عــن  ــت هــذه المقدمــة إال بعــد محاول مــا كان
عــدد الســاعات التــي يقضيهــا المواطــن العربــي فــي 
القــراءة، ومــا كانــت مالحظتــي إال بعــد االطــالع علــى 
دقائــق  عــن  تحدثــت  التــي  المقــاالت  تلــك  مــن  عــدد 
وســاعات القــراءة. وبعــد تقصــي طريقتهــا فــي اعتمــاد 
يعــود  أغلبهــا  أن  وجــدت  المنشــورة،  اإلحصــاءات 
إلحصائيــة منشــورة قبــل قرابــة ســبعة أعــوام، رغــم عــدم 
وجــود تفاصيــل دقيقــة حــول عمــل تلــك اإلحصائيــة وعدد 

المواطنين والبلدان التي أخذت منها عينات البحث. 
ــام  ــود لع ــة أخــرى، تع ــب آخــر، رفعــت إحصائي مــن جان
فــي  العربــي  يقضيهــا  التــي  الســاعات  عــدد  2018م، 
ــى  ــر أن المالحــظ عل ــى 35 ســاعة ســنوًيا. غي ــراءة إل الق
آليــة العمــل فــي كلتــا الحالتيــن أنهــا غيــر واضحــة أو 
كافيــة لمثــل تلــك الدراســات، األمــر الــذي يــؤدي فــي 

نهاية المطاف إلى أرقام متفاوتة، وبشكل واضح.
لنذهــب إلــى لغــة األرقــام التــي تقــول إن عــدد ســكان 
الوطــن العربــي تجــاوز 362 مليــون مواطــن، بينمــا لــم يــزد 
عــدد المشــاركين فــي الدراســات المنشــورة عــن 148 ألــف 
مشــارك. وكذلــك فيمــا يتعلــق بالــدول التــي ركــز الباحثــون 
عليهــا، إذ اكتفــى كل مركــز بالتركيــز علــى عينــات بحثيــة 

قريبة منه جغرافًيا، دون توسيع النطاق البحثي. 
مــن خــالل هــذه األرقــام نســتطيع القــول إننــا فــي 
ــم العربــي أواًل نفتقــد لوجــود مراكــز البحــوث، التــي  العال
لــم تتجــاوز 512 حســب إحصــاءات عــام 2018م وتعــادل 
7٫5٪ مــن مراكــز البحــوث العالميــة. كمــا أننــا بحاجــة 
ماســة، ثانًيــا، فــي مثــل هــذه الدراســات، لزيــادة عــدد 
25٪ مــن عــدد  العينــات البحثيــة بحيــث ال تقــل عــن 

سكان الوطن العربي. 
ــك  ــل تل ــى مث ــي نعتمــد عل ــه مــن الضــروري، ك ــذا، فإن ل
الدراســات فــي المقــاالت والدراســات المســتقبلية، وقبــل 
إطــالق تعميمــات ضبابيــة، أن تشــترك فــي البحــث مراكــز 
البحــوث مــن جميــع الــدول العربيــة، مــع تولــي كل دولــة 
عينــات البحــث الخاصــة بهــا، كــي نســتطيع أن نعــرف 
علــى نحــو دقيــق إن كان المواطــن العربــي »يقــرأ« أم ال، 
لنعيــد النظــر بعــد ذلــك فــي إســتراتيجيات التعليــم لتبنــي 
إنســاًنا عربًيــا مهتًمــا بالكتــاب والقــراءة التــي تمــده بوقــود 
التغيُّــر والتغييــر  الحقيقــي، فــي ســبيل نهضتــه ونهضــة 

أمته.

كم ساعًة تقرأ؟
عبدالوهاب العريض *
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