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كرنفال ريو :عروض "متوهجة" رغم تقليص الميزانية

ّ
ذكريات عشاق في علب داخل مصرف الحب في بانسكا شتيفنيتسا السلوفاكية.

(أ.ف.ب)

لالنضمام إلى خارطة المواقع الرومانسية

سلوفاكيا تستلهم قصة اندري
ومارينا ..وتراهن على "مركز الحب"
بانسكا شتيفنيتسا  -سلوفاكيا  -أ ف ب :رأت قصيدة الحب
األطول في العالم النور في  1844في بانس���كا شتيفنيتس���ا
الس���لوفاكية وتش���تمل على  2900س���طر ...ه���ذه المدينة
المشيدة في القرون الوس���طى تسعى حاليا ألن تصبح قبلة
للعشاق من العالم أجمع بفضل "مصرف الحب" الذي أنشأته
لتخزين قصص عشقهم.
وبهدف ضم بانس���كا شتيفنيتسا إلى مدن أخرى شهيرة
كباريس وفيرونا ضمن قائمة المناطق األكثر رومانس���ية في
العال���م ،تعول منظم���ة غير حكومية محلي���ة على التعريف
بقصة الحب البائس���ة للشاعر اندري سالكوفيتش وملهمته
مارينا التي أرغمها والداها البرجوازيان على الزواج بخباز ثري
بدل االقتران بكاتب مفلس.
وقد اس���تصلحت المنظمة  100ألف علبة تحت منزل مارينا
مخصصة الستيعاب قصص الحب وذكريات العشاق.
وق���د س���جلت ه���ذه القصي���دة الت���ي نش���رها ان���دري
سالدكوفيتش في  1846للتعبير عن ولعه وضيقه العاطفي،
عل���ى أنها األطول من نوعها في العالم من جانب األكاديمية
العالمي���ة لألرق���ام القياس���ية ومقرها في مدين���ة ميامي
األميركي���ة (المناف���س الرئيس لموس���وعة غينيس لألرقام
القياسية) ،وترجمت القصيدة إلى لغات عدة بينها األلمانية
والفرنسية.
ق���د يكون اندري ومارينا والمنزل الذي ش���هد على حبهما
في س���لوفاكيا أقل شهرة من قصة روميو وجوليات والشرفة
الش���هيرة في مدينة فيرون���ا اإليطالية ،غي���ر أن المغامرة
الس���لوفاكية تتميز بأنها حدثت فعال كما أن منظمة "مركز
الحب" غير الحكومية تعتزم اإلفادة من هذه الفرصة.
وتقول كاتارينا يافورس���كا المسؤولة عن العالقات العامة
في المنظمة" :عندما س���تمتلئ العلب الـ 100ألف بالقصص،
س���يصبح هذا المنزل الموقع الذي يترك���ز فيه أكبر قدر من
الحب في العالم ،أي مركز الحب".
وأقام���ت المنظمة مقرها ف���ي منزل مارينا الس���ابق وهي
افتتح���ت بع���د س���نتين م���ن العم���ل معرض���ا تفاعليا في
كان���ون األول يضم خصوصا نس���خة م���ن مخطوطة قصيدة
س�ل�ادكوفيتش ،ومكتبة ،إضافة إل���ى "مقياس للحب" يحدد

مدى قوة العواطف المتبادلة لدى الشخصين.
غير أن نقطة الجذب الرئيس���ة موجودة تحت المنزل ،وهو
"مصرف الحب" .فقد ّ
حول نفق طويل تحت المبنى إلى مخزن
حصي���ن يض���م  100ألف علب���ة حيث يمكن للعش���اق إيداع
منشوراتهم في تواريخ محددة خالل العام ،والموعد المقبل
لهذه الغاية هو بطبيع���ة الحال عيد الحب .ويمكن للراغبين
حجز أماكنهم عبر موقع الكتروني.
وتقول يافورس���كا" :زوارن���ا ال يخفون اندهاش���هم عندما
ي���رون كيف ُحول���ت هذه القصة وه���ذه القصيدة وهي جزء
من الق���راءات اإللزامية في المدرس���ة االبتدائية ،إلى تجربة
عملية".
وتوضح دومينيكا هرابوسوفا ( 24عاما) المقيمة في مدينة
لوتسينييتس المجاورة لوكالة فرانس برس" :سأعود إلى هنا
مع خطيبي خالل أيام وسنودع تذاكر السينما للقائنا األول".
وللزوجين يان وآنا اللذين أتيا مع طفل في سن سبعة أشهر،
هذه الزيارة "الرابعة أو الخامسة إلى بانسكا شتيفنيتسا".
ويقول ي���ان ( 38عاما)" :قب���ل زواجنا ،كن���ا نقصد المكان
بوتيرة أعلى" ،معتبرًا أن "المدينة بذاتها تحفة فنية" ،مبديًا
"االندهاش إزاء اإلبداع" في المعرض.
وبعدما كان���ت معروفة بمناجم الفض���ة ،أدرجت المدينة
الصغيرة التي يقطنها  10آالف نس���مة عل���ى قائمة التراث
العالم���ي في منظمة اليونس���كو بس���بب تاريخها المنجمي
العائد للقرون الوسطى ومركزها الحضري الذي يعود تاريخه
للقرن السادس عشر.
وفي منزل مارينا ،ال تزال الهندسة القديمة موجودة جنبا
إلى جنب مع تصميم لمعرض معاصر .وأرضية النفق العائدة
للقرن السادس عش���ر تضم مرايا على شكل مربعات تعكس
"علب الحب" بأعداد ال متناهية.
ويمكن لزوار الموقع أيضا ملء "سجل الحب" وهو كتاب من
 3200صفحة بزنة  53كيلوغراما.
وتق���ول يافورس���كا" :البعض يرى أن هذا المش���روع جريء
وطموح للغاية ،لكن فيما يقصد الماليين فيرونا لرؤية شرفة
رومي���و وجوليات ،وهما حبيب���ان وهميان ،أظ���ن أن كثيرين
سيأتون إلى مركز الحب ليعيشوا قصة حب حقيقية".

أطباء :الكحة مزعجة  ..لكنها ضرورية
برلي���ن -د ب أ :إنه أمر مر به الجمي���ع تقريبًا .ما يلبث
أن يس���تلقي المرء على السرير ويبدأ الدخول في النوم
حت���ى تأتيه الكحة .وإذا كان الم���رء في مرحلة التعافي
من نزلة ب���رد فإنه قد ينتهي به الحال بالس���عال طيلة
اللي���ل تقريبًا .ويقول األطباء إنه رغم كون هذا مزعجًا إال
أن له غرضًا.
الكحة هي انعكاس مهم ومعقد ناتج عن شيء ما يهيج
الحنج���رة أو الممرات الهوائية مثل الطعام المستنش���ق
أو جزيئات الت���راب أو المخاط المفرط أو المليء بالجراثيم
نتيجة برد أو عدوى.
وتق���ول الطبيب���ة زابين���ه جيركه-بيك من مستش���فى

ش���اريته في برلين" :حتى إذا كان األمر مزعجًا فال يمكنك
كبحه على أي حال".
وتضيف أنه إذا كانت الكح���ة ناتجة عن نزالت البرد ،ال
يوج���د دليل على أن حتى أقوى مض���اد للكحة -الكوديين
المسكن األفيوني -أكثر فاعلية حقًا من العالج اإليحائي.
"وفي كثير من الحاالت لن تنام أفضل بالكوديين".
وأوضح���ت أن���ه إذا كان المرء عاقدًا الع���زم على إيقاف
الكحة فيمكن أن يصف الطبيب الكوديين .ولكنها تحذر
من أنه قد يصبح عادة وبدال منه تنصح بالصبر واحتس���اء
المش���روبات الس���اخنة ،مثل الش���اي ،والتي تساعد في
خفض المخاط وبإمكانها تهدئة الحنجرة.

العثور على بقايا معبد روماني بأسوان
أس���وان-مصر-د ب أ :أعلنت مدرس���ة الحفائر المصرية
المتخصصة الكش���ف عن بقايا معب���د روماني من الحجر
الرمل���ي ،وذل���ك اثن���اء عمله���ا بمنطقة ك���وم الرصرص
بمحافظة أسوان (  1200كم جنوب القاهرة).
وق���ال الدكت���ور أيم���ن عش���ماوي رئيس قط���اع اآلثار
المصرية ،في بيان صحافي امس ،إن االثريين المشاركين
بمدرسة الحفائر توصلوا الى هذا
الكش���ف خالل موس���م العمل األول للمدرس���ة والذي
استمر لستة اسابيع فقط ،الفتا إلى أن المعبد المكتشف
يمكن تأريخه بالقرن الثاني الميالدي من العصر الروماني
وهو ما يتضح م���ن خالل الخراطيش الموج���ودة بالمعبد
والخاصة بعدد من االباطرة الرومان لكل من دومتيان (-96
 81م) وهادري���ان (  117-138م) وانطنيوي���س بي���وس (
138-161م).

وكش���فت أعمال مدرس���ة الحفائر عن ق���دس االقداس
الخاص بالمعبد والذي يتكون من ثالث حجرات تؤدي الي
صالة مس���تعرضة يتم الوصول اليها ع���ن طريق منحدر
يؤدي الي صالة أخرى تم الكشف بداخلها عن بقايا أحجار
منقوش���ة بأش���كال النجوم والتي تصور الس���ماء وتمثل
أجزاء من سقف المعبد.
وأش���ار عش���ماوي إلى أن موقع الكشف يرتبط بمنطقة
آثار جبل السلس���لة ،فمن المحتم���ل أن يكون المعبد هو
جزء من المنطقة الس���كنية لعمال محاجر السلسلة ،حيث
ورد اس���م منطقة خنيت والتي تش���ير الى السلسلة علي
أحد الكتل المنقوشة والمكتشفة بالموقع ،االمر الذي قد
يؤدي الي الكشف عن المدينة السكنية الخاصة بمنطقة
محاجر السلسلة مع استكمال أعمال الحفائر في المواسم
القادمة.

 5قتلى في عاصفة ثلجية باليابان
طوكيو -د ب أ :لقي خمسة أشخاص حتفهم بعد أن ضربت
عاصفة ثلجية اليابان ،حسبما أفادت وسائل إعالم محلية.
وذك���رت وكالة كي���ودو لألنباء في وقت متأخر من مس���اء
اول من امس أنه تم تس���جيل ثالثة من القتلى في مقاطعة
نيجاتا ،واثنين آخرين في حوادث ذات صلة بتساقط الثلوج
في مقاطعتي فوكوكا ومياجي.
ُ
وعث���ر على مزارع (  90عاما) ميتًا في نيجاتا ،في حين لقي
رجل (  78عاما) حتفه بعدما تعرض لكس���ر في رقبته عندما
سقط أثناء إزالة الثلوج من سقف منزله ،بحسب الوكالة.
وقالت كيودو إن ش���رطة مقاطعة نيجاتا عثرت أيضا على
سيدة ( 62عاما) ميتة بسبب الثلوج.

وذكرت هيئة االرصاد الجوي���ة اليابانية ان نظام الضغط
المنخف���ض جل���ب المزيد م���ن درجات الح���رارة المنخفضة
للغاية والباردة الى منطقة هوكوريكو على طول ساحل بحر
اليابان.
وح���ذرت الوكالة من الثل���وج الكثيفة ومخاط���ر االنهيار
الجلي���دي وتعطل المرور في المنطقة وفي ش���مال ش���رقي
اليابان.
يذكر أن ما يقرب من  1500س���يارة قد تقطعت بها السبل
األس���بوع الماضي على طريق اكتس���ى بالثلوج جراء عاصفة
ش���توية قاتلة ف���ي منطق���ة هوكوريكو ،م���ا أدى إلى قيام
الحكومة بإرسال أكثر من  1400جندي إلى المنطقة.

ري���و دي جاني���رو  -أ ف ب :أنهى كرنف���ال ريو دي جانيرو فعاليات���ه امس في أجواء
احتفالي���ة لم تخل من بعض األصوات االحتجاجية بع���د ليلتين حافلتين بالعروض لم
تنجح االقتطاعات في ميزانية الحدث في التخفيف من وهجها.
ووجهت مدرسة السامبا بيجا  -فلور التي كانت آخر المشاركين لناحية ترتيب المرور
بي���ن المدارس الـ 13في هذا الحدث ،في عرضها رس���الة اجتماعية تتركز على اآلفتين
الرئيستين اللتين تؤرقان البرازيليين حاليا وهما العنف والفساد.
وعلى عربة كبيرة تمثل مدينة صفيح ،جس���دت الفرقة مش���اهد من الحياة اليومية
للبرازيليين بينها احتجاز رهائن وحوادث إطالق نار وس���طو إضافة إلى جثة في نعش
تعلوه رسالة "أمل ضائع آخر".
وفي نقطة أبعد ،يقف رجال أعمال مشبوهون بجيوب تخرج منها النقود وهم يوزعون
األموال.
وفي النهاية ،ظهر بابلو فيتار وهو فنان ش���هير متش���به بالجنس اآلخر ،راقصا على
عربة وهو يرت���دي ثوبا بألوان قوس قزح دعما لمجموعات المثليين الذين يس���قط من
بينهم أكثر من  300شخص سنويا ضحايا لجرائم قتل في البرازيل.
ومنذ الليلة األولى من الكرنفال ،برزت خطوات احتجاجية في جادة سامبودرومو حيث
تجري عروض النخبة في هذا الحدث تمثلت بتوجيه س���هام على رئيس بلدية ريو دي
جانيرو مارس���يلو كريفيال وهو قس انجيلي سابق يثير استياء أوساط عدة في المدينة
بسبب تخفيضه المساعدات الرسمية لمدارس السامبا إلى النصف.
وللس���نة الثاني���ة على التوال���ي ،لم يتوج���ه كريفيال المع���روف بانتق���اده الطابع
االس���تعراضي المف���رط للكرنفال ،إل���ى موقع الحدث بعدما س���افر األحد إل���ى أوروبا.
وللمفارقة ،ش���وهد رئيس بلدية س���او باولو جواو دوريا عل���ى المنصات خالل الكرنفال
مساء اول من امس.
واألحد ،عمدت مدرس���ة بارايزو دو تويتي إلى عرض مجسم للرئيس البرازيلي ميشال
تامر على ش���كل مصاص الدماء دراكوال حامال أم���واال تم لصقها على ريش طاووس في
إشارة إلى االتهامات بالفساد التي تطاوله.
وقال توليو سيلفا وهو رجل أعمال في الثالثة واألربعين من العمر ارتدى زي مصاص
دماء" :عندما تصل االنتقادات إلى االحتفاالت ،على رجال السياس���ة أن يعوا أن الشعب
غير راض".
ّ
لكن الكرنفال ش���كل لكثيرين من س���كان ريو دي جانيرو مناس���بة لتناسي الفساد
والعنف واألزمة التي خلفت  12مليون عاطل عن العمل في البرازيل.
وقالت سينتيا الراقصة في مدرسة تيجوكا للسامبا لوكالة فرانس برس "لم أعد أفكر

(أ.ف.ب)

من عروض كرنفال ريو ،أمس.

ف���ي األزمة حاليا ،ألننا نعيش في وضع مأزوم طوال الس���نة .لذا
سنفكر بالفرح المتأتي من المشاركة في هذا الحدث".
وقد أشعلت مدارس الس���امبا جادة سامبودرومو الواسعة في
ريو دي جانيرو بعروض راقصة مبهرة على مدى ليلتين كاملتين.
ومس���اء أول من أمس ،أطلقت مدرس���ة اوني���دوس دا تيجوكا
الليلة األخيرة م���ن العروض التي تتنافس خاللها  13مدرس���ة
عريقة في السامبا على الفوز بالصدارة.
وتلتها مدرس���ة بورتيال صاحبة المركز األول بالتساوي العام
الماضي ،وه���ي ألهبت المدرجات عند م���رور راقصيها المقدرة
أعداده���م باآلالف بأزيائهم الزرق���اء والذهبية مع عربات تمثل
نيوي���ورك على أنغام حماس���ية على طول جادة الس���امبودرومو
الممتدة على  700متر.
وقد تفاعل المتفرجون الواقفون على المدرجات البالغ عددهم
 72ألف شخص ،مع العروض مرددين كلمات األغنيات.

وحتى فجر أمس ،قدمت س���ت م���دارس في المجموع ما لديها
خالل عروض لمدة س���اعة واحدة ل���كل منها تتويجا لتحضيرات
استمرت سنة كاملة.
وليل األحد االثنين ،قدمت س���بع مدارس عروضها بمش���اركة
 3آالف راقص ومغن وموس���يقي لكل منه���ا ،على وقع ايقاعات
حماسية ومع رقصات مثيرة.
ويثير الكرنفال الذي اس���تقطب هذا الع���ام  1,5مليون زائر
إلى ريو دي جانيرو ،حماس���ة كبيرة لدرجة أن الحشود تكدست
باآلالف ف���ي محيط ج���ادة س���امبودرومو واألحياء والجس���ور
المجاورة.
ُ
وتعلن نتائج المس���ابقة األربعاء .وتخض���ع المدارس لتقييم
يتناول معايير تقنية عدة بينها تصميم الرقصات والموسيقى
والس���ينوغرافيا واألزياء وااليقاعات المس���تخدمة أو المواضيع
المطروحة.

طريقة "جينية" جديدة تتيح تحديد وقت الوفاة
بورت���و -د ب أ :يمك���ن تحديد وقت وفاة ش���خص ما اعتمادًا على نش���اط
الجينات في عينات األنسجة وذلك ألن آلية الخلية تظل تعمل بعض الوقت
بعد الوفاة .هناك جينات تنش���ط أو تتوقف عن العمل حس���بما ذكر فريق
دولي من الباحثين في دراس���تهم التي نش���رت نتائجه���ا امس في مجلة
"نيتش���ر كوميونيكش���نز" المتخصصة .أكد الباحثون أن هذه الطريقة ربما
تكون أكثر دقة عن الطرق المستخدمة حاليا في تحديد وقت الوفاة.
أوضح الباحثون تحت إشراف بيدرو فيريرا من جامعة بورتو البرتغالية أن
الكشف عن زمن الوفاة يمثل مشكلة محورية في الطب الشرعي.
وأش���ار الباحثون إلى أن الطرق التقليدية المستخدمة حاليا لتحديد وقت
الوفاة تعتمد على قياس درجة حرارة الجس���م وم���دى وضوح بقع الموت أو
م���دى جمود الجثة .ولكن هذه الوس���ائل تكون غير دقيقة وال يمكن الوثوق
بها في الغالب حس���بما أوضح الباحثون .وق���ال الباحثون إن تحليل الحمض
النووي الريبوزي يكتسب أهمية متزايدة كبديل لهذه الطرق.
وأوض���ح الباحثون أس���باب ذلك قائلي���ن إن جينات أح���د الكائنات الحية
موجودة على ش���كل الحمض النووي الذي يوفر األس���اس لتصنيع الحمض
النووي الريبوزي الذي يصنع منه البروتين في النهاية.

أي أن���ه عندما ينش���ط جين ما فإن ذلك يؤدي إل���ى وجود جزيئات حمض
نووي ريبوزي يمكن العثور عليها في الخلية.
وينعكس الموت فورا على ما يحدث داخل خلية ما وعلى نش���اط الجينات
ولكن ليس���ت جميع العمليات داخل الخلية تتوقف .ولفحص ما يحدث في
الخلية عقب الوفاة بش���كل أكثر دق���ة أخذ الباحثون تحت إش���راف فيريرا
عينات أنسجة من  540متوفى وافقوا قبل الوفاة على التبرع بهذه العينات.
أخذت هذه العينات خالل فترة وصلت إلى  29ساعة عقب الوفاة.
وتبين من خالل هذه العينات عدة حقائق منها أن نش���اط الجينات يتغير
في الس���اعات األولى التي تعقب الوفاة ولكن بشكل يختلف باختالف أنواع
األنس���جة .أي أن رد فعل خلية عضلية على سبيل المثال على الوفاة يختلف
ع���ن رد فعل خلية في الم���خ .كانت هناك على س���بيل المثال جينات أخرى
مشاركة وحدثت تغيرات النشاط الجيني في مسارات زمنية مختلفة.
وحي���ث إن الباحثين قد حصلوا على عين���ات دم من بعض المتبرعين قبل
وق���ت الوفاة فإنهم فحص���وا بدقة ما حدث في ال���دم .تبين لهم أنه وعقب
الوفاة مباش���رة نش���طت بعض الجينات بش���كل متزايد ولم تنشط جينات
أخرى .غير أن الباحثين وجدوا أن معظم التغيرات التي أعقبت الوفاة حدثت

في الفترة بين  7و  14ساعة بعد الوفاة حيث وجدوا اختالفا في نشاط 1000
جين بعد الوفاة مقارنة بنشاطها أثناء الحياة.
ومن بين العمليات الحيوية ذات الصلة بهذه التغيرات هناك على سبيل
المثال نشاط النظام المناعي أو تخثر الدم.
استخدم الباحثون نتائج جميع التجارب التي قاموا بها في تغذية نموذج
حاس���وبي من تطويرهم قام بمعرفة أي البيانات التي يمكن أن تساعد في
الوصول ألفضل نتيجة لمعرفة وقت الوفاة.
تبين للباحثين أن تحليالت الحمض النووي الريبوزي ألربعة أنسجة ،وهي
أنس���جة الرئة والغدة الدرقية والجلد واألنسجة الدهنية تحت الجلد تكفي
لتحديد الوقت الذي مر على الوفاة بدقة.
وق���ال الباحث���ون إن هذه الطريقة ربم���ا قدمت بديال عن الط���رق الحالية
المستخدمة في تحديد وقت الوفاة.
ولكن الباحثين ش���ددوا في الوقت ذاته على ض���رورة أخذ التغيرات التي
تحدث عقب الوفاة في نش���اط الجينات ف���ي نطاقات أخرى في االعتبار مثل
األبحاث التي تس���تخدم فيها عينات أنس���جة لمتوفين لدراسة العمليات
التي تحدث في الخلية.

ّ
مقزز جدًا ..لكنه غير مضر بالصحة!!
برلي���ن -د ب أ :ال جدال في أن تناول مخاط األنف يعد أمرًا مقززًا ومنفرًا
للغاية ،وقد يتس���بب في إفس���اد عالق���ات الصداقة والح���ب وغيرها من
العالقات االجتماعية ،إال أن طبيبة ألمانية أكدت أنه ال يعد أمرًا غير صحي.
وأرجعت الطبيبة األلمانية زابينه جيركه-بيك من مستشفى شاريتيه
بالعاصمة برلين" :األنف والفم يرتبطان ببعضهما البعض على أي حال".
وأوضحت أنه بناء على ذلك فإن اإلنس���ان "يأكل" هذه اإلفرازات طيلة
اليوم.
وأضاف���ت الطبيبة األلماني���ة أن جزءًا من هذه اإلفرازات ينس���اب عبر

الحلق والمريء مباش���رة إلى المعدة ،فيما يس���ير الجزء المتبقي منها،
إما إلى خارج األنف أو يتصلب ويتحول إلى ما نسميه عادة بالنخامة.
وأكدت أنه إذا أخرج ش���خص هذه النخامة من أنفه ووضعها في فمه،
فإن ذلك ال يضر صحته.
ولكنها أش���ارت إلى أنه إذا كان هناك جراثيم ملتصقة على األصابع،
فإنه���ا تصل إل���ى الفم عند تن���اول المخاط ،ومن ثم إلى داخل جس���م
اإلنسان ،محذرة من خطورة ذلك.
لذا أوصت الطبيبة األلمانية من يفضل تناول مثل هذا المخاط ،وغيره

من إفرازات األنف ،بغسل يديه جيدًا قبل ذلك.
وأش���ارت إل���ى أنه يفض���ل القيام بذل���ك أيضا بعد اإلمس���اك بهذه
اإلفرازات؛ ألن األنف التي تعاني من االنسداد يسكنها أيضا فيروسات،
والبد من تجنب انتقال هذه الفيروسات إلى ما يتم اإلمساك به باأليدي
كمقابض األبواب أو لوحة المفاتيح مثال بعد إخراج المخاط من األنف.
تجدر اإلشارة إلى أن أطباء في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا توصلوا العام الماضي إلى أن تناول مخاط األنف وإفرازاتها
يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

هكذا يحمي الجسم نفسه من البرد
برلي���ن -د ب أ :عندما يكون الجو باردًا في الخارج ،يحمي الجس���م
نفس���ه باالنخفاض لدرجة حرارة منخفضة للغاية أي هايبوثيرميا.
وهن���اك عدد من الطرق يس���يطر بها الجس���م على درج���ة حرارته
الداخلية ،والدرجة المثالية هي حوالي  37درجة مئوية.
القشعريرة :تنقبض العضالت الصغيرة الملحقة ببصيالت الشعر
على الذراعين ،ما يتسبب في وقوف الشعر ويصير شكل الجلد أشبه
بجلد اإلوز.
"والهدف من هذا هو تقليل المنطقة الس���طحية للجلد" ،حسبما
يقول الطبيب هانز ميشائيل مولنفيلد ،وهو ممارس عام في ألمانيا.

ونتيجة لذلك ،يتم فقدان القليل من الحرارة للهواء المحيط.
االرتجاف :يهتز الجسم قليال وربما تصطك األسنان أيضا .ويشير
مولنفيلد إلى أنه "بتحرك العضالت يولد الجس���م حرارة" .ويس���فر
النشاط البدني القوي مثل الركض نفس األثر.
احم���رار الجلد :غالبًا ما يتحول لون اليدي���ن و/أو الوجه إلى األحمر
ف���ي الطقس الق���ارس .ولحماية الجلد م���ن إصابات الب���رد ،تتمدد
األوعية الدموية القريبة من السطح ،ما يزيد تدفق الدم الدافئ إلى
المنطقة .ويشير الطبيب إلى أنه "كلما كان تدفق الدم كثيرا ،تسبب
في احمرار الجلد".

األي���دي الباردة :درجة ح���رارة الدم داخل الجس���م تكون أدفأ من
الخ���ارج .ويقول الطبي���ب األلماني "درج���ة الحرارة هن���اك مثالية.
ولكن الدم القريب من الس���طح أكثر تأثرا بدرجة الحرارة الخارجية".
وبالتالي في حي���ن تبرد درجة حرارة األنف واألذنين ،تبقى األعضاء
الداخلية دافئة .إن هذا أمر حيوي ومن ثم يتولى الجس���م حمايتها
بشكل جيد.
جدي���ر بالذك���ر أن تنظيم درجة الحرارة في الجس���م تتم بصورة
تلقائي���ة .ويقول مولنفيل���د" :هذا مهم وإال وظيفت���ه الحمائية لن
تعمل خالل النوم".

ّ
طبق الكسكس يلم شمل بلدان المغرب العربي

باريس-أ ف ب :هل يمكن للكس���كس أن يشكل عنصر تهدئة
في العالقات الدبلوماس���ية المعقدة بين بلدان شمال افريقيا؟
قد يؤدي مش���روع مش���ترك بإدراج ه���ذا الطب���ق التقليدي في
المنطقة على قائمة اليونس���كو للتراث العالمي إلى إطالق مسار
إيجابي على هذا الخط.
وتتس���ابق بلدان المغرب العربي في نس���بة هذا الطبق إليها،
ويتهافت مس���تخدمو مواقع التواصل في التباهي بميزاته في
ّ
بلدهم ،من دون أن يبلغ ذلك حد التوتر الذي س���ببه الصراع على
طبق ّ
الحمص بين لبنان وإسرائيل.
وفي مس���عى لجعل طبق الكس���كس عامل وح���دة بين بلدان
المغرب العربي ال عامل تفرق���ة ،يناقش عدد من الخبراء تقديم
طلب مش���ترك إلدراجه في قائمة التراث العالم���ي غير المادي
للبشرية.
ويقول سليمان حاشي مدير المركز الجزائري للبحث في ما قبل
التاري���خ واألنتروبولوجيا إن هذه المبادرة التي ّ
يروج لها ينبغي
أن تجمع بالده والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا ومالي.
ولم يحدد الباح���ث في حديثه لمحطة اإلذاع���ة الجزائرية أي
توقيت أو مكان.
وإذا كان���ت نتيجة هذه المبادرة غي���ر مضمونة ،إال أنها تبقى
ّ
تق���دم دولة واحدة به���ذا الطلب ،م���ع ما يثيره
أكث���ر حظا من
ذلك من اتهامات بمحاولة احتكار تراث مش���ترك كما جرى بين
المغرب والجزائر في العام .2016
ويؤك���د خبراء الطعام أن هذا الطب���ق ال ينتمي لبلد واحد دون
غيره م���ن بلدان المغ���رب العربي ،بل هو تراث مش���ترك في ما
بينها.

ويق���ول الفرنس���ي باتريك رامب���ورغ المتخص���ص بتاريخ فن
الطبخ "طبق الكس���كس ذو أصول بربرية ،من قبل أن تظهر الدول
الموجودة اليوم".
وتضي���ف فاطمة ح���ال ،وه���ي متخصصة ف���ي أنتروبولوجيا
الطع���ام وصاحبة مطع���م في باريس "إنه يعود بدون ش���ك إلى
البربر ،حتى وإن كان األمر بدأ مع الرومان الذين جلبوا القمح".
ّ
لكن تاريخ القمح نفس���ه موضع ش���ك بين الباحثين ،فالبعض
يرون أن العرب هم من أدخلوه إلى المغرب وليس الرومان.
وتتحدث لوس���ي بولي���ن المتخصصة في تاري���خ الطعام عن
أطباق قديمة للكس���كس عثر عليها في الجزائر تعود إلى عهد
الملك ماسينيس���يا الذي حكم مملكة نوميديا بين العامين 202
و 148قبل الميالد.
وكان���ت تل���ك المملك���ة تمتد بين م���ا يعرف الي���وم بتونس
والجزائر وليبيا.
ويقول باتريك رامبورغ "معرفة أصل الطبق أمر معقد في أرض
متحركة ،وليس ضروريا أصال".
ويتعين ،العتب���ار الطبق تراثا لبلد أو أمة ما ،إظهار أنه "يدخل
ّ
في الحي���اة اليومية لكل الجماعات التي تش���كله ،وأنه جزء من
ّ
ثقافته���ا وهويته���ا" ،وليس الحدي���ث عن التن���وع الكبير في
إعداده.
ويب���دو أن هذه المهمة ليس���ت س���هلة ف���ي منطقة يصعب
العثور فيها على مواضيع ال تثير االنقس���ام ،بحس���ب قادر عبد
الرحيم الباحث في معهد االستشراف واألمن في أوروبا.
ويقول "هناك الكثير من الخصومات المتراكمة منذ خمس���ين
عاما ،وقد تدهورت األمور كثيرا في األشهر الماضية".

طبق كسكس في مطعم بالرباط.

(أ.ف.ب)

ويش���ير الباحث تحديدا إل���ى الخالفات التي نش���أت بين الجزائ���ر والمغرب غداة
اس���تقالل الجزائر ،حين رفضت السلطات الجديدة االعتراف بالحدود التي ّ
رسمت في
زمن االستعمار الفرنسي.
ّ
ويضيف أن هذه الخالفات ولدت مفارقة "غير مفهومة" ،فرغم "الثقافة المش���تركة
والتاريخ المش���ترك إلى حد كبير ،واللغة نفس���ها والدين نفسه" لم "يتمكن المغرب
العربي من تحقيق اندماج إقليمي".
وتقول فاطمة حال "إن كان الكسكس قادرا على المساهمة في جمع الشمل ،فليكن
ذل���ك! ولكن األولى من وض���ع كل الجهد على اللقب ،ينبغي فع���ل الالزم للحفاظ على
مطبخنا ،مع مدارس ال تكتفي بتدريس طرق إعداد األطباق الغربية".

