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بالعودة إل الوراء، إل شهر مض تقريبا، نتذكر جيًدا كيف قررنا أن العدد القادم من المجلة سيون عن
محافظة شمال سيناء، وه المحافظة األقرب جغرافيا، واألبعد نفسيا لسبب كنا نعلمه جيًدا، ويعلمه
اآلخرون تماما، ولننا لم نختبره لسبب جهلناه هذه المرة. وألننا لم نعتد الخوف ف العموم طالما أخذنا
بأسباب النجاة، اتخذنا القرار بهذا ثقة، ثم بالسع الجاد والحثيث لترتيبات الرحلة. وكان ختامها أن
خرج العدد الثامن من المجلة للنور، وهو يسر كثير من التعليمات، واإلرشادات، وأماكن الحركة
والتصوير والتسجيل الت شددنا عليها لامل فريق العمل، ثم وهو يفتح طاقة الضوء والثقة عل مصرعيها
ف قلوب وعقول الفريق ليمحو دموع الخوف، وحاالت الفزع غير المبرر كلما تحركنا أية حركة طليقة
مرحة ف شوارع مدن المحافظة، لينته الحال بزيارة ثانية كنا نبحث فيها عن الفريق وهم يتلقطون صورا
عل شاطء البحر، يتسوقون ف شوارع مدينة العريش، ويترجلون من باص الجامعة نزو لألسواق العامة
الت تقام أسبوعيا ف مدينة بئر العبد، رمانة... ليتجاذبوا أطراف الحديث مع الباعة، ويلتقطون الصور،
ويشترون الفاكهة...وبهذه الروح الجديدة يخرج العدد التاسع، الذي تتصفحه اآلن عزيزي القارىء، إل

النور.
اشتاق الجميع للقاء األحبة بعد العودة، مدارس ما زالت تتزين بجمال، وبراءة، وتميز، وتطلع صغارها،
ومراهقيها، وشوارع ترحب بالمتسوقين فيها، ثم قصور ثقافة تستقبلك أقسامها المختلفة لتدرك كم كنت
ساذجا وأنت تتوقع أن سقف طموحك سيتحقق وأنت تعاين لوحة الصحراء والجمل األشهر عن سيناء، ثم
تأخذك المدينة ف جولة بين جنبات منازلها ذات الطراز اليابان، سيداتها األقوى، واألنق، رجالها بل
الرم، والشهامة، وااللتزام..لتخرج وأنت تردد أي ملحمة بقاء يعايشها هؤالء، أي نموذج أرادوا أن يضربوه،
ثم أية عيون وقلوب، وعقول يمن أن ُتلم وتشعر بهذا مجتمع..لعلنا أصبنا ف هذا العدد جزء يسيرا من

األمر.
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أشجار ال�خيل وأماكن ه�ول األم�ار المتح�م
األول ف� الخ�ي�ة الجيواقتصادية بالمجتمعات

البدوية
 

 تأت أشجار النخيل ف قائمة المعالم األبرز للمؤسسات
القبلية، وه أهم الزراعات ف شمال سيناء، ومصدر
رئيس للدخل البدوي، وعالمة مميزة لممتلات
العشائر أينما كانوا، عل أال يتغير االسم األصل لمالك
موقع زراعة النخيل أبدا، لتكون بمثابة أداة ومرجع ممتاز

لتحديد وتصحيح تنسيب القبائل والعائالت القديمة.
 

أكد علماء األنساب والرواة أن أصول قبيلة الرميالت ف
رفح شمال سيناء تعود إل القطيفات ف بالد اإلحساء
بالمنطقة الشرقية بالمملة العربية السعودية، وه أكبر
قبائل الجزيرة العربية عل األطالق، ليسنوا بالد الشام
ف ظانا بجنوب األردن، ومن ثم منطقة غزة والقرارة،

وليتمل نزوحهم إل رفح بعد حروبهم مع الترابين.  
 

 تتكون القبيلة من 11 عشيرة "عائلة" وهم الحسينات،
والعبابدة، والعجالية، والعوايدة، والسالبين، والشيوخ،
والشريطيين، والجراوات، والمعاتقة، والخرافيين،
والشاللفة، انضمت القبيلة الحًقا إل السواركة ليصبحوا
قبيلة واحدة باألخوة. وتمتلك الرميالت مساحات

كبيرة من األراض الزراعية الواسعة.
 

 تسن قبيلة البياضية منطقة بئر العبد بين القنطرة شرق
والعريش، ولها امتداد بمحافظة الشرقية وأراض
بن حرب"، وترجع أصولهم إل الحجاز، وُلقبوا بـ"بن
قحطان. وتتكون القبيلة من عدة عشائر هم المرازقة،
واألياضة، والربايعة، والهروش، والموالة، والحفيشات،
والعوايصة، والزوايدة، والريمات، والتواتبة، واليمانية،

والدراهمة طبًقا لما ذكره القلشندي ف قالئد الجمان.
 

 ترجع أصول قبيلة بل إل عشائر شمال الحجاز وجبال
نر شواق والديسة وسليسل والحويطات، وتنسب إلال
بن قضاعة بالمملة العربية السعودية، ويعتبرها
ن قبيلة بلالمؤرخون من أقدم وأعرق قبائل سيناء. تس

منطقة المزار والريسان، وتضم عشائرها عائالت 
 

ثعلبة أحد فروع بن بن ترجع أصول العقيليين إل
قحطان بالجزيرة العربية، لترحل قادمة من نجد إل
فلسطين ثم سيناء خاصة الساحل الشمال بمنطقة
قاطية بعهد الدولة األيوبية، لتضم عشائرها

عائالت الليبات والنجاتية.

 تعود أصول قبيلة الدواغرة إل عرب مطير من
منطقة جنوبي الحجاز، حيث قدموا إل سيناء
ليسنوا المنطقة الشمالية وباألخص الزقبة بالعريش
وبئر العبد وقرية النجاح والفاح والتعاون وأبو شلة
ورابعة والسادات والتلو ومصفق وعموريه
وسالمانه. وتتألف عشائر قبيلة الدواغرة من
عائالت الزعابطة وأبو عياد والحليسات

والمصابحة.
 

 تنتم قبيلة السماعنة إل بن قضاعة وحمير بن
قحطان من عرب اليمن كبطن من جذام، واألخيرة
قبائل تاريخية، ليصبحوا أقدم من استوطنوا شمال
سيناء قبل قدوم بطون بن طيئ من الشام مثل
البياضية واالخارسة والعقالية. وتسن القبيلة

منطقة "قطين"، وه عائلة واحدة.
 

أجمع الرواة عل أن أجداد العيايدة المؤسسين
كانوا ثالثة إخوة من قحطان، وهم "جربوع" ومنه
عشيرة الجرابعة و"سلطان" ومنه عشيرة السالطنة
و"الجوع" ومنه عشيرة الجواعة، وهم أبناء رجل
سعود بن عياد َقُدم من الجزيرة العربية إل يدع
سيناء ف القرن السابع الهجري ليسن منطقة أم

خشيب من الجهة الغربية والبحيرات المرة. 

 اتفق المؤرخون عل إرجاع نسب قبيلة األخارسة
إل بن طيئ القحطانية، ليرجح عالقة القرابة
كأبناء عمومة مع قبيلة البياضية الذين نزحوا من
بالد اليمن إل جزيرة العرب بنجد ثم بالد الشام،
ليستقروا بسيناء إبان حروب الدولة األيوبية مع
الصليبيين. سنت األخارسة شاط البحر
المتوسط من غراقد الحسنة إل قلعة مفرج
المعروفة بقلعة السالح، لتمتد ال منطقة رمانة
والقنطرة غرب. تضم القبيلة عدد كبير من العشائر
أبرزها عائالت الزغاونة، والعسوية، والعطاالت،
والزوايدة، والرضاونة، والمناسوه، والعطيات،

والخوالدة، وبن عبد، والفطاوية، والشوابة.
 
 

 أرجع الثير من الباحثين مثل نعوم شقير وعارف
العارف ف مصنفاتهم عن تاريخ سيناء، وتاريخ بئر السبع
نسب قبيلة السواركة إل األصول العدنانية أحد بطون
بن أسد بن عدنان. وه أكبر القبائل الت تسن
ضواح العريش، وتمتد إل منطقة الشيخ زويد، لتتكون
هذه القبيلة من 13 عشيرة "عائلة" وهم العيايطة "أبو
عيطة"، العرارات، الجراوين، الدهيمات، المنصوريين،
الزيود، المقاطعة، الخلفات، السالميين، الغيتات،
الجبالية، الرياشات، الجريرات. كما اشتهرت القبيلة
بسداد الرأي، والصالح والتقوى بين قبائل الشمال، ونظافة

الطعام والملبس.  
 

ال بد أن تنتم أسماء العائالت بشمال سيناء إل قبيلة ما
رغم تنوع المسميات، ويطلق عليها قبائل بالد العريش،
ليشير اسم العائلة بشل عام إل األصل الجغراف، فيما
تعود بعض أسماء العائالت ال قبائل اختفت تماما منذ

قرون.

تستعرض السطور التالية أصول القبائل والعائالت
والعشائر السيناوية طبًقا لما تم جمعه خالل البحث

:وما رواه كبار المؤرخين والباحثين، كالتال ،الميدان
 

المطرقة، والمقابلة، وأوالد الفاطر، والشلبين،
والعتابلة، والدهاتمة. 
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داخل شبه جزيرة سيناء بالمربع الشمال للصحراء
األفروآسيوية، تكشف الطبيعة عن بيئة مختلفة تكيف
معها سانها األصليين بأسلوب حياة البدو والرحالة،
لتختلط فيها فروع الثقافة القبلية مع وسائل الحداثة
والتطور التكنولوج رغم الحفاظ عل األيدلوجية الفكرية
والعقائدية. تتناول هذه السطور خصائص وعادات أشهر
القبائل السيناوية، ومسميات المدن البدوية الت لطالما
اشتهرت بـ تفردها الجغراف وتنوعاتها الثقافية مقارنة
بالمدن والبلدات المحيطة؛ إذ نحاول هنا إزالة الغموض
عن الثير من األفكار والمفاهيم المتضادة الت تكونت
عن واقع هذه األصول والمجتمعات القبلية، للشف عن
طقوس ومعتقدات وعالقات مقدسة كونتها بيئتهم
االستثنائية. وعل الرغم من اإلشارة إل تاريخ القبائل
البدوية ف سيناء ف كثير من المنشورات المختلفة إال
أن البيانات بشل عام غير متملة وقائمة عل حسابات
الحجاج أو المسافرين من غير السان األصليين، وتم
جمعها من المخبرين المحليين، مع خيال غن أحيانا
يون بعيًدا عن الواقع، فضً عن مراعاة المصالح

الشخصية والقبلية.
 

 يتمتع البدو األصليون بـذاكرة تاريخية كبيرة تخص
جوانب محدودة من حياتهم الجماعية الحالية، مثل
األسماء الجغرافية، وأماكن الدفن، والتسميات القبلية،
وما إل ذلك فيما يتعلق باألنشطة المعيشية. لن هناك
العديد من القصص واألساطير الت يصعب إيجاد أساس
لها عل أرض الواقع أو تقديم تفسير مناسب، وذلك
بسبب قلة الخبراء المحليين بين البدو، ليستبدل أحياًنا
الخيال بالتاريخ األصيل. وهنا نستعرض معكم معالم
المؤسسات القبلية بشمال سيناء طبًقا للزيارات
الميدانية والمقابالت المختلفة مع السان األصليين،
وبالرجوع ألهم الدراسات والموسوعات الخاصة

بالثقافة ف سيناء. 
 

ت�سيب ذاك�ة التاريخ البدوي ورب�ه بالخيال

قبيلة البياضيةأشجار ال�خيل والدخل البدوي
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قبيلة العبابدة

أسماء العائ�ت واألصل الجغ�اف� 

 قبيلة السواركة

 قبيلة ال�مي�ت
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هناك ثالث مدارس من اللهجات الرئيسية بين قبائل
شمال سيناء، وهم أوال اللهجة البدوية وه لهجة عربية
ان المناطق الصحراوية فية يتحدث بها سكالسي
رفح والشيخ زويد وبئر العبد. وثانيا اللهجة العريشية وه

.م العثمانعربية مختلطة بمفردات الح
 
 
 
 

وأخيرا اللهجة المصرية العامية. ويعتمد أهال شمال
سيناء خاصة البدو إل تسين أواخر اللمات
والبدايات المنونة وإدخال حرف الباء ف بدايات
األفعال بشل عام. فيما تقوم بعض اللهجات البدوية
بقلب حرف "القاف" ال "جيم" ونطق حرف "الضاد"
كـ"ظاء". فيما يعتبر نطق حرف "الثاء" و"الذال" بشل
سليم بمثابة معيار لتفريق بين البدوي األصيل وغير

البدوي. 
 

جرت عادة بدو سيناء إلحياء تراثهم اليوم عل إقامة ما
يسم بالديوان، وهو أهم بيت بالنسبة لهم، فإذا كانوا
مجموعة من عائلة واحدة فيقيموا ديواًنا واحًدا، وإذا
كان شخص بمفرده فله ديوانه الخاص، أما من يسنون
القرى والمناطق األكثر ازدحاما فيقيمون الديوان بعيًدا
عن المنازل. ويسمون الديوان بأسماء أخرى وه
"المحلية، الشق، المقعد، المجلس"، ويفتخرون
بتجمعاتهم بقول "ربعك ربيعك" بمعن القرب والتقارب،
ويقومون بإشعال النيران ليال وعمل القهوة العربية عل
الجمر. ويستقبل الضيوف بالديوان ويعتبر إكرامه فرض
وال يركنوا إل قلة الحيلة، وال بد من عمل الوالئم واألكل

ف جماعة معه.
 
 

ث�ث مدراس للهجات السي�اوية… واألض�حة
المقدسة ه� م�جعيات الحدود القبلية ف�

الماض� والحاض�  
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البيوت، وقاض قضايا االعتداء عل يفصل ف
"الزيادي" يفصل ف قضايا السرقة واالعتداء وما يتعلق
القاض وقبل ذهاب المتنازعين إل  .باإلبل والمواش
يحدد كل طرف "كفيال" يضمن التزامه بما يصدره
القاض ام، وعند الوصول إلمن أح القاض
واالنتهاء من تقديم واجب الضيافة يحدد كل طرف
من يتحدث عنه، وتستهل الجلسة بقراءة سورة الفاتحة
وإلزام الجميع الصمت، ويقدم عرض التصالح بعيًدا
بقول هذه العبارة الشهيرة "الخير ف عن التقاض
الصلح والعفو شيمة األكرمين"، فإن لم يقبل الطرفين
تبدأ الجلسة بإعالن كفيل كل طرف وهو ليس
"مبورا" أي أكبر قومه ولنه مشهود له باألمانة
ام، ويستمع القاضوااللتزام والوفاء بما يصدر من أح
إليه وشهد الحضور عل من يفله، وف حال أي
مراوغة ف السداد الحًقا فإن الفيل يدعم كفيله بقول

"قرش بقرشين وجمل بجملين ورجل برجلين".
مص�لحات بدوية

 

سباقات الهجن

اللغة

العرس بوليمة ألقارب العريس فقط دون ذوي العروس،
وقبل رفع المائدة يرددون الدعاء للعريس بصالح الزواج
والمباركة. وينشغل أصدقاء العريس الشباب بإقامة
حفالت فنية تقليدية وعروض السامر البدوي، وهو أحد

ألوان الفنون التقليدية المتوارثة.
الديوان 

قبيلة ال�ياشات

عادات الزواج

قبيلة المساعيد
 تعد قبيلة المساعيد من أقوى قبائل العريش بعد
السواركة، وه أحد فروع قبيلة األحيوات الت تسن
وسط سيناء وشرق القنطرة وتمتد إل الحجاز. وذكر
شيوخ المساعيد أن القبيلة من نسل هان بن مسعود
الشيبان من بن عدنان، لتشل عشائر العليوة والمالعبة
والجبور أفرع رئيسية للقبيلة بشمال سيناء. وترتبط معظم
القبائل ف جنوب سيناء باتفاقيات داخلية ومنظمة
للحماية المتبادلة لألقاليم واالمتيازات، ومع مرور
الوقت أصبحت مشاركات القبائل المختلفة ف هذه
المواثيق والتحوالت والتغيرات تجرى وفًقا لوصول

توازنات القوى العائلية والفردية عل أرض الواقع. 
العادات والتقاليد البدوية 

مح�مة العدل

قدمت قبيلة الرياشات من بالد اليمن والحجاز إل
شمال سيناء لتسن منطقة الشيخ زويد وهم القسم األكبر
واألشهر ف الوطن العربي من هذه القبيلة، وتتكون من
أربع عشائر لعائالت الزراعة والهشوش والجراوين
عطية الرياش دعرجل ي والطويلة، وتنسب القبيلة إل
الذي ترك ثالث أحفاد من أصل سبعة قتلوا ف بعض
األحفاد التشتت والغناء ف تب علالغزوات، لي

الصحراء عل أيدي العثمانيين. 

 وفًقا للتنوع القبل ف المجتمع السيناوي تحاول كل
قبيلة الحفاظ عل موروثاتها، وإن كانت أغلبية السان قد
ودعت حياة الترحال والخيام ليركنوا لحياة االستقرار
بالبيوت الحجرية. لذلك يحاول البعض الحفاظ عل
هويتهم بارتداء مالبسهم التقليدية "الثوب العربي" المون
من غطاء الرأس "العقدة" والعقال وسم "المرير". ف حين
يميل السان بمنطقة الساحل الشمال لسيناء الرتداء
األثواب والعقدة البيضاء وهو عكس ما هو شائع داخل
وسط وجنوب سيناء من ارتداء األثواب المزركشة
والشماغ األحمر "غطاء رأس". فيما تحافظ النساء عل
ال التارتداء الثياب التقليدية المطرزة بالخيوط واألش
تمثل البيئة المحلية، ويغط الرأس بـ"القنعة" والوجه
بـ"البرقع". وتختار النساء ف المنطقة الساحلية بشمال
سيناء ألواًنا تميل ال األصفر واأللوان المشرقة وليحمل
البرقع اللون األحمر. وتحرص النساء عل إظهار زينتها
والقطع الذهبية والفضية الت تمتلها عل جانبي البرقع،

إضافة إل األساور الذهبية. 

 الشريعة ه أساس أي عملية قضائية، وتتأثر ف كل
.بلدها األصل ينص عليها القانون ف قبيلة بالطرائق الت
وتقوم وحدة المجتمع القبل ف شمال سيناء عل رموز
العشيرة وهم "البار"، فإليهم يرجع الرأي والفصل ف حال
النزاعات وضمان أفراد العشيرة، وال يزال حت اآلن يركن
بدو شمال سيناء إل "القضاء العرف". لل نوع من
القضايا قضاة مختصين، فقاض "منقع الدم" يختص
قضايا القتل والقصاص والجروح، وقاض بالفصل ف
"المنشد" يفصل ف قضايا األعراض، وقاض "العقبي"

يفصل ف قضايا النساء وحقوقهن، وقاض "األحمدي" 

يتزوج بنات البدو عادًة داخل العائلة أو القبيلة، وال يسمح
بزواج أعضاء قبيلة كبيرة من القبائل األصغر وخاصة
القبائل الجبلية الت تعتبر أقل شأنا. والحقيقة أن بدو
سيناء قد ودعوا بعض عادات الزواج مثل نقل العروس
عل الهودج بحم تطور الزمن، إال أنهم يحاولون الحفاظ

عل مالمح الثقافة الفريدة ف مجمل أفراحهم، ليبدأ
 

يحافظ البدو عل مجموعة مصطلحات خاصة بهم
لقضاء كافة شئون الحياة، وإليم األكثر رواجا
واألكثر استخداما حت اليوم؛ فالبشعة ه طاسة من
نحاس توضع عل الجمر حت يحمر لونها، وه أحد
أهم األوان الت ال تستغن عنها كافة البيوت
السيناوية. فيما تستخدم كلمة "حالل" لإلشارة إل
اإلبل واألغنام بشل عام، و"الوسم" هو عالمة القبيلة
الت توضع عل البيوت واألغنام واألراض لتحديد
ممتلات كل قبيلة. فيما يختص القضاء ببعض
المصطلحات مثل "نقالة النعش" وهم من يشهدون
عل وصية المحتضر، و"شاهد الخبرة" هو الملم
بعلوم معينة الخاصة بحدود األرض ومناطق الرع
طبًقا لما ذكره أهال مناطق شمال سيناء من السان
األصليين ومقارنة بتاب موسوعة مصطلحات ابن

سينا.

شمال سيناء بأنهم "أهل أرسان" بمعن يفتخر أهال 
أنهم يمتلون اإلبل من سالالت أصيلة معروفة
أنسابهم حت الجد الخامس، وال يمن التفريط فيها
بأي حال من األحوال ليصبح السباق بمثابة تكريما
لإلبل الت رافقتهم عل مر السنون وه مصدر العزة
والفخر.  يفهم من السياق السابق أن سان شمال
سيناء غير متجانسين إل حد ما، إال أن القبائل
والعائالت المختلفة استطاعت التعايش، وصناعة
تعتمد عل مجموعة من الممارسات الثقافية الت
البنية االجتماعية للمجتمعات القبلية. ورغم كل
وسائل الحداثة والهجرة الداخلية لمنطقة شمال سيناء
إال أن المجتمع البدوي استطاع الحفاظ عل الثير من
مالمحه التراثية بل واستيعاب جميع الثقافات

الدخيلة عل المجتمع، والتواكب مع الحداثة. 

�اٮ� ���ٮ� �هح � و� ��ه �� و100 عس
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عالم صغي�، أخض�، حالم وحذر

وعن حياتها ف العريش قالت لوجين إنها ترغب ف أن
ترى ماله كبيرة ف العريش مثل الت رأتها ف القاهرة

العاشرة من عمرها ف (لوجين نائل سالم) طفلة ف
الصف الثالث االبتدائ، ۇلدت وتعيش ف مدينة
العريش، تمتلك ضحة شفافة و"مالمح عرايشية"
تناديك من بعيد لتتحدث معها عن أي وكل شء، عيوٌن
خضراء براقة، وضفيرتين بريئتين لشعر أشقر يطير ويلمع
كلما وقعت عليه خيوط الشمس كسنابل القمح
المشرعة، بدأت باسمها وسنها، ثم ودون أن ُتسأل "بحب
كل حاجة، الماله وأصحابي والمدرسة .. وبس"
وكأن أول المعان الت تدركها ه الحب واالمتنان، الذي
عبرت عنه ببساطة عذبة عندما قالت إنها تحب
مدرستها ألنها المان الذي تقابل فيه أصدقائها وتتعلم
فيه العلوم المختلفة، وتفضل لوجين مادة العلوم ألنها
تشارك ف التجارب اليميائية والفيزيائية الت تقوم عليها
هذه المادة، وبعد تفكير مطول قالت لوجين "أنا نفس

 ."أطلع دكتورة زي أعمام
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أو (مصر) كما سمتها وكما سماها كل زمالئها،
وتمنت لو كانت ماله العريش "فيها لعب كتير
أوي تطير العقل" كما وصفت وه تضحك وتخبيء
ابتساماتها ف أكتاف أصحابها. وعبرت لوجين عن
رحابة العالم الذي يحلم به أطفال العريش والذي يرونه
معروضا عل شاشات التلفزيون واالنترنت ببراعة،
عندما قالت إنها ترغب أن تعيش ف بلد تشبه كوريا
نفس الوقت تحب أن تعيش ف نها فأو تركيا، ل

العريش. 
 

تحويل أحالمهم وأمانيهم إل لتزيين الفصول ساعين إل
شء يرى. 

 

اتساعه، تعجز ن ترى العالم علعيوٌن حالمة صغيرة ل
مفرداتهم الِبر الناعمة عن أن تصف جيًدا ما تراه فيه أو
ما قد ترغب ف أن تراه، يمننا فقط أن نشعر بخيالهم
وأفكارهم وأحالمهم إذا أتيناهم بحٍس سليم قادٍر عل
ترجمة كل ما يسري عل ألسنتهم المتلعثمة الت الزالت
تتدرب عل الالم، وكل ما يصدر عنهم من مشاعر
أمام الجميع ف ويتجل ،األمل والدفء الطفول
ابتساماتهم الخجولة، وإطراقهم الطويل، استعدادا إلجابة
األسئلة الت نطرحها عليهم، تلك األسئلة الت لم يمليها
علينا ويدفعنا لها سوى شعور صادق بأهمية رؤية العالم

من خاللهم. 
العالم ببساطته ورقته ف عيونهم ال تشوبه أية شائبة من
مصلحة ما، أو شر مستتر، وربما ال يدركون إال معاٍن
معدودة فيه، ولم يختبروا بعد كل المشاعر والتجارب
اإلنسانية، لنهم وبالفطرة يتقنون الصداقة الت تنشأ
لمجرد أن يصطحبوا بعضهم ف الطريق إل المدرسة
صباحا، وبدون اتفاق يقتسمون الفرح الذي ال يرغب وأن
يعلن عن نفسه عندما يدوي ف المدرسة صوت جرس

الفسحة أو تقترب شيىا فشيىا حصة األلعاب. 
رحلتنا الت أطفال العريش، بناتها وصبيانها ألهمونا ف
سعينا فيها الكتشاف فيها العالم السيناوي، بلغة عل
سجيتها وزي مدرس ال يفرق بين العائالت والقبائل
والمستوى االجتماع، ال تفرقهم سوى أحالمهم

الجامحة الت قد َترسم أجمل وأصدق اللوحات الفنية
 
 
 
 

مرورا ببقية األطفال الذين تجمعوا من حولنا، منهم
الشجاع المبادر الذي تبادل معنا أطراف الحديث
أو وبدأ يرفع يده ويقول ف خفة وبراءة "أنا، أنا، أنا يا
ميس" ومنهم من كان يضحك ويتوارى وينكمش ف
مالبسه صغيرة الحجم كلما نظرنا إليه ودعوناه
لمحادثة قصيرة. (بسنت صالح) أيضا كانت من
أوائل األطفال الذين استقبلونا ف الصف السادس
االبتدائ ف مدرسة أحمد عرابي االبتدائية
المشتركة ف العريش، يبدو صوتها أكبر قليً من
صديقاتها، جسورة، واثقة، وترتب أفكارها قبل أن
تجيب "أنا مش متعودة عل بلد غير العريش، مرة
توهنا ف القاهرة بس ف العريش مش بنتوه" بهذه
اللمات البسيطة عبرت بسنت عن عالمها الهاديء
الذي تعرفه جيًدا وتحفظه عن ظهر قلب ف العريش،

لن وبالرغــم مـــن ذلـــك 
 
 

هل يم���ا أن ��ى و�ت�بأ بغٍد من خ�ل أح�مهم
الب�يئة؟

الع�يش.. بلد يحبها أ�فالها رغم من كل ش�ء
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ومن الجميل أن نجد أن كل األطفال اللذين حاولنا
اكتشافهم وقراءة ما يدور ف أخيلتهم، اشتركوا
جميعا ف بعض المشاعر، مثل الخوف من التجول
بير للبلد التشوارع العريش، واالنتماء ال ف ًلي
ولدوا بها والذي لمسناه ف مبرراتهم لحياتهم المهنية
المستقبلية الت يحلمون بها ليونوا خير شباب
يعمرون ويضعون العريش موضع آخر أعل وأفضل
كالذي تستحقه، والتطلع إل رؤية العريش كالبالد
الت يزورونها بين حين واآلخر، أو الت يرون صورا لها
عل اإلنترنت، يودوا لو يعيشوا أعمارهم الحقيقية
بعيًدا عن الخوف والقلق ومسميات الحرب وأشال
السالح الت ألفوها مبرا. ينزعجون جميعا ال إراديا
إذا ما أكثرنا الحديث عما عانته العريش، وكأنها
صفحة وانطوت، يرهون أن يخاف الناس من زيارة
العريش، ويحلمون لو نرى العريش كما يرونها هم،
وكما يرسمونها بل حب وشغف ف لوحاتهم،
جميلة، مشرقة، كبيرة، تحملهم جميعا وتستقبل كل
من يرى العريش بعيونهم. أطفال العريش كما شعرنا
فيهم األمل، شعروا فينا الدفء و االطمئنان أحبوا اننا
سمعناهم وتحدثنا عنهم هم وعن أحالمهم
ومستقبلهم، هؤالء األطفال و الشباب ينتظرون و
نتمن لو أنها لم تكن المرة األخيرة الت يتحدثون فيها

عن أحالمهم بل هذا الشغف والثقة والعزم

،الصف السادس االبتدائ (رواء محمد) طفلة ف
تختلف لهجتها عن لهجة أقرانها من نفس الصف، لهجة
عرايشية تجيب وحدها عن العمر الذي قضته رواء ف
العريش، وتندهش رواء إذا ما سافرت القاهرة أو خرجت
من العريش واستغرب الناس من لهجتها ألنها تراها
واضحة ومفهومة. تحب األكل السيناوي وتصف
اللصيمة –أشهر األكالت السيناوية‐ بأنها "ه هنا زيها
زي الشري المصري" كما وصفت لنا رواء طريقة عملها

بل سالسة وبراعة. 
 
ف� أح�م ا�فال الع�يش، السماء السابعة 

ليست بعيدة أو مستحيلة

6

عاشت رواء العديد من اللحظات الصعبة الت شهدتها
بنفسها أثناء "الحرب واإلرهابيين" لنها تطمئن اآلن عندما
تمر عل كمائن الجيش المصري الت تنتشر ف أرجاء
مدينة العريش. وأخيرا تحلم رواء بأن تكون مهندسة
عندما تكبر وتنته من دراستها، ألنها تحب الهندسة،
وتتمن أن تعمر البيوت ف العريش "عايزة أكبرها

وأوسعها كلها".
 

ون العب كرة فالزيارات العائلية، ويود أن ي والده ف
المستقبل وكل ما يخشاه يوسف هو أال يجد حدائق
ونوادي يلعب ويتدرب بها مثل الت رآها ف القاهرة

والشرقية. 
 

تخاف بسنت من أن تتحرك ف العريش بمفردها وال
ن الفسحة الوحيدة التتخرج بصحبة أصدقائها، ل
تنتظرها بسنت أسبوعيا تكون بصحبة العائلة ف أحد
ا قالت إنها ترغب فالعريش، وأخير النوادي الشهيرة ف
أن تكون طبيبة أسنان متفوقة لتعالج كل الناس ف بلدها. 

 
 

أ�فال تعيش هوية وخصوصية بلدها ب�ل فخ� 

مشاع� مشت�كة، وآمال متعددة 
 

 � �ول واعده � وع� �ٔ�ه �ر� �
 

"فارس محمد" ذو الشعر البن األشقر والبشرة الخمرية،
ف الصف الرابع االبتدائ، كان فارسا بحق ف خياله،
يرغب ف أن يون ظابط "عشان أحم وطن وأحارب
لفلسطين" كما قال ووصف لنا فارس، الذي ذكر البحر
كأول إجابة له عندما سئل عن العريش، وألن فارس بدا
يعرف طريقه جيًدا رغم صغر سنه، بدا وكأنه يرى نفسه
ا هويته وحياته مسبًقا "بشتري لبسالمستقبل محدد ف
مع أهل وبلبس الل بحبه بس"، ويرغب فارس ف أن

يعيش حياته ما بين العريش واإلسندرية والقاهرة. 
ويعيش التلميذ (مهند عبد الهادي)، ف الصف الخامس
االبتدائ، بالفعل بين القاهرة أو مصر‐ كما يسمونها
جميعا‐ والعريش، يحب بيته ف القاهرة والذي لجأوا
إليه كلما اشتدت (أوقات القلق)كما سماها ف
العريش، وبيته ف العريش بنفس القدر، لنه يفضل الناس
ف العريش ألنهم أهله، مثله مثل (يوسف أحمد) زميل
مهند ف الصف الخامس االبتدائ، والذي يجد سعادته
ف الخروج مع جدته لقضاء احتياجات المنزل من
أسواق العريش، ويحب أن يرتدي المالبس السيناوية مثل

 

ع�دما يش�ل الخ�� أح�ًما جميلة وصادقة 
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يستقبل الموا��ون صعوبة الحياة بال�ضا والصب� لحماية أرواح المد�يين والجيش والش��ة عل� حد سواء

أن الشعب السينائ مصطف عل ذكر المواطن السينائ
ال يعتمد باألساس عل المياه العذبة اآلتية من نهر النيل
عبر ترعة السالم، وإنما تمثل أحد مصادر المياه، أما
المصادر األخرى فه تحلية مياه البحر وفلترة مياه

اآلبار، وتخزين مياه األمطار.
وقال المواطن السينائ أحمد بخيت: "تعتمد البيوت
تخزين المياه، حيث يوجد ف ا علسيناء عموم ف
كل بيت من 1 إل 3 خزان مياه، وف مناطق أخرى يتم
االعتماد عل آبار المياه الجوفية، كما كان رجال
األعمال يتبرعون بنفقة حفر آبار المياه الجوفية ف
المناطق البعيدة، ويتم االعتماد عل (الهرابة األرضية)
ف مناطق الشيخ زويد ورفح، وه عبارة عن خزان
أرض بأبعاد 3م طول ×3م عرض ×3م عمق وله فتحة
لدخول مياه األمطار أو المياه العادية من خالل ماسورة
ويتم استهالك المياه المخزنة فيها طوال العام ويتم ملؤه
مرة أخرى ف موسم الشتاء التال أو حت عند ضخ

المياه العذبة".
 
 
 

قال أحمد حسن: "كان اإلرهابيون يستهدفون أبراج
الهرباء والمحوالت، وما أن تقوم شركة الهرباء والبلدية
بإصالحها، حت يقوم اإلرهابيون باستهدافها مرة أخرى
مسببين المعاناة للشعب السينائ". وأضاف: "أما اآلن
فاألمن مستتب وال يوجد انقطاع ف التيار الهربائ إال
إذا ساءت األحوال الجوية ويتم إصالح األعطال فور

استقرار حالة الجو".
 
 
 
 

وتابع أحمد بخيت: كنا نتغلب عل أزمة انقطاع
الهرباء كل حسب استطاعته وإمانياته، فهناك من
استخدم األساليب البدائية من إضاءة الشموع وإشعال
النار، وهناك من استخدم بطاريات السيارات
والدرجات النارية، وكذلك المولدات المتنقلة الت
تعمل بالسوالر أو البنزين، وهناك من استخدم الخاليا

الشمسية".
 

 

أحمد حسن: "أق�عوا ع�� الشب�ة والل�
بيص�ع الشب�ة أحسن ما أخويا يموت ف�

ا�فجار..!"
 

حكايا  شمال شرقمعابر
العدد رقم (9)
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لما كانت شمال سيناء إحدى المحافظات الحدودية
الت عادَة ما تحتاج إل عوامل التنمية والمرافق وأسباب
الحياة المختلفة أكثر من غيرها من المحافظات
الداخلية، ذلك لبعدها عن القلب النابض بالحياة ف
القاهرة، ووجودها ف األطراف مما قد يعرضها لبعض
المخاطر إذا غفلت عنها العين، كان لزاما عل أهلها أن
ظروف الحياة هناك، بل ويساهموا ف يتعودا عل
تحسينها كلما أمنهم ذلك، فمع النجاح ف بسط األمن
والسلم ف شمال سيناء كأبرز التحديات، كانت هناك
العديد من الجوانب الحياتية الت لوال الصمود أمامها
والتأقلم عليها وجعلها سبب قوة ال ضعف وانكسار لما
عادت المياه إل مجاريها والحياة إل طبيعتها ولما عاد

من عادوا إل وطنهم وأشغالهم وأوطانهم!

"إذا انقطعت شبة المحمول فإننا نلجأ إل التطبيقات
المعتمدة عل اإلنترنت مثل واتس آب أو ماسنجر، أما
إذا انقطعت شبة اإلنترنت ه األخرى، فإننا نضطر
أحياًنا إل مقابلة األشخاص اللذين نريد التواصل معهم،
وف حال كان أحد التجار مثً ف مدينة العريش يريد
أن يتواصل مع مندوب البضاعة القادمة إليه من
اإلسماعيلية، فإنه قد يضطر إل السفر إل خارج
المدينة وإل أقرب مان يتوافر به شبة الهاتف
المحمول والذي قد يبعد 100 كم حت يتسن له

التواصل مع مندوب بضاعته حت يتسلمها".
 

ضُطروا إلأحمد حسن أنهم قد ي وأكد المواطن السينائ
شراء المياه المفلترة إذا نفد مخزون المياه العذبة المخزنة

ويبلغ سعر الجركن 7 جنيهات تقريبا.
 

أكد أحمد بخيت أنه كان يجب عل الحومة قطع
اإلنترنت حت يتم قطع تواصل اإلرهابيين مع بعضهم
البعض إلعاقة هجماتهم الغادرة، وكان المواطنون
يستقبلون هذا األمر بل الرضا والصبر لحماية أرواح

المدنيين والجيش والشرطة عل حد سواء.
 

أوضح عل مصطف: "نحن والحمد له شعب ينام
مبرا، لذلك كان حظر التجوال شء من السهل التأقلم
عليه" وذكر أحمد بخيت: "عشنا أجمل لحظات حياتنا
أثناء حظر التجوال، حولنا الواقع المتأزم إل المرح
والسعادة والسرور، كان اإلغالق يتم عل مداخل
ومخارج الح، فكان حظر التجوال فرصة للتقارب مع
األهل واألصدقاء والقيام بالعديد من األنشطة الترفيهية
من حفالت الشواء وعزف الموسيق ولعب الشطرنج
والدومنة والبالي ستيشن وكذلك احتساء المشروبات
وتدخين الشيشة". وتابع أحمد حسن: "كنا نعيش ف
الواقع االفتراض أثناء حظر التجوال؛ نفتح فيديو كول،
نلعب ببج، نلعب لودو ونتابع ونشارك المسلسالت

واألفالم، نقرأ التب، ونحضر اللصيمة والماندي.."
 

قال أحمد حسن: " أرى أنه تكتيك سليم من القيادة أن
تقوم بقطع شبات الهاتف المحمول إبان مافحة
اإلرهاب ضمن العملية الشاملة سيناء 2018 ألنها بذلك
حمت أرواح كثير من المواطنين العزل وكذلك رجال
الجيش والشرطة؛ حيث كان اإلرهابيون يستخدمونها ف
تفجير القنابل عن بعد، وكنا نستعيض عنها باستخدام
التطبيقات المعتمدة عل اإلنترنت مثل واتس آب
وماسنجر". وأكد عل مصطف عل الالم ذاتـه بالقـــول

 

المياه

ال�ه�باء
 

شب�ات المحمول
 

شب�ة اإل�ت��ت

حظ� التجوال
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20 مدرس من خريج بينما وصل عدد المدرسين إل
الليات المختلفة ف تخصصات التربية الرياضية،
والرسم، والغناء، والتاريخ، والعلوم، والدراسات
االجتماعية، والعربي، واإلنجليزي، وهو األمر الذي دفع
بثير من المسئولين ف شمال سيناء باإلسراع إل بيت
الرامة، وتبن الفكرة، ودعمها، وتذليل الصعاب من
رامة الثقافأن أصبح بيت ال أجل استمرارها، إل
همزة الوصل بين األطفال وبين المسئولين ف وزارة
الثقافة ومجلس المدينة ووزارة التضامن االجتماع
وجمعية "حدوته" الت أصبح بيت الرامة الثقافة أحد

نشاطاته.."
وتابع بخيت أن بيت الرامة ما لبث أن طور مواهب
األطفال حت ذاع صيت بعضهم، وأصبحت القنوات

التليفزيونية تستضيفهم مثل الفنانة التشيلية روان
أحمد بخيت: "اإلرهاب خل� حياة وعم� وأح�م 

الشباب تضيع، ف�ان ع�د�ا استعداد �ستحمل حت�
لو ه�عمل ب�كان ف� شمال سي�ا بس �خلص من

اإلرهاب، و��جع �عيش بش�ل �بيع�"
 

8

ح� ال��امة

تتعرض مدن وقرى شمال سيناء للنوات البحرية
والعواصف الرملية من ثالث إل أربع مرات ف السنة،
وحينها يلتزم السان منازلهم، ويوصدون أبوابهم
ونوافذهم، وينتج عنها قطع خطوط الهرباء إال أن البلدية
ومجلس المدينة تمر مباشرًة بعد انتهاء النوة أو العاصفة،
وتقوم بإصالح كل األضرار الت لحقت بالبنية التحتية،
وهنا تتكاتف جهود الشعب السينائ مع مؤسسات
الحومة ف تجاوز مثل هذه األزمات، فف ح الرامة
حيث يقطنه أحد الشباب الذي يدع "ناجح" الذي ال
يفتأ أن يقوم بإصالح أية أعطال كهربائية تحدث ف
الح بسبب أي ظرف طارئ. وتؤثر النواة والعواصف
الرملية عل حركة المالحة ونشاط صيد األسماك، كما
الرمال من أجل إعداد وطه تمنع إشعال النار عل
يتميز بها أهال الماندي واللصيمة، وهما من األطعمة الت
شمال سيناء، وهو ما تعرض له بالفعل فريق مجلة معابر،
حيث لم يتمنوا من إشعال النار إلعداد اللصيمة إثر

هبوب نوة "قاسم".
 

ال�وة والعواصف ال�ملية

جهود حثيثة
والفنانة رانية ف ،الشاذل ظهرت مع المذيعة من الت
تميزت بصوتها العذب ف اإلعدادي الت الصف الثان
غناء األغان الوطنية والحماسية وأصبح لها جمهورها
من أهل العريش، أما عبده فرج الذي يعتبر مشروع بطل
أوليمبي فعندما تم اصطحابه إل إستاد العريش، انبهر
المدرب بمواهبه وقام بتبنيه ليتول إعداده ليصبح بطل
كرة قدم. جدير بالذكر أن بيت الرامة الثقاف أصبح
بمثابة مركز ثقاف ف ح الرامة والذي تتعدد أنشطته
مثل تنظيم الدورات الرياضية، ومواهب الغناء والرسم
والرحالت والعديد من األنشطة االجتماعية والثقافية
وكذلك تم إنشاء سينما مصغرة وذلك بإحضار جهاز
بروجتور وتسليطه عل إحدى السبورات مما سمح
لألطفال بمشاهدة األفالم الثقافية المختلفة مفترشين

أرضية بيت الرامة.
 

ويصرح النائب إبراهيم أبو شعيرة ‐عضو البرلمان
المصري عن دائرة رفح والشيخ زويد‐ لمجلة معابر أنه
قدم أكثر من خمسين اقتراح برغبة ف دورته الحالية
يستهدفون تنمية وتطوير البنية التحتية، وتوفير الحاجات
األساسية للسان فضً عن الحاجات الترفيهية؛ حيث
تم تنفيذ محطة تحلية، وتطوير إدارة التضامن ف الشيخ
زويد، ورفع كفاءة اإلدارة التعليمية، وتنفيذ 2 ملعب كرة
قدم، كما تم البدء ف إحالل وتجديد خطوط المياه،
إل هرباء من هوائورفع كفاءة مدرستين، وتحويل ال
أرض..كما صرحت النائبة عايدة السواركة –عضو
البرلمان المصري عن شمال سيناء‐ لمجلة معابر أنه
جاري العمل عل تطوير وتنمية ومعالجة كافة مشالت
شمال سيناء بعد إزاحة العائق األمن البنية التحتية ف

من أمام عجلة التنمية بفضل قواتنا المسلحة.
 

� �اوى �� �ع�� الس� �طلها الس �

ان بسيط جًدا فم من أغسطس 2021 ف الثان ف
ح الرامة، تم افتتاح بيت الرامة الثقاف الذي تبرع
به صاحبه الحاج قناوي، الذي قض 7 سنوات من
حرب أكتوبر 1973، وال يزال ينفق الغال عمره ف
افحة اإلرهاب، بالمساهمة فم والنفيس من ماله ف
نشر العلم والثقافة بين أطفال ح الرامة، وبمساعدة
لفيف من شباب الح الذين استقوا علمهم من
الجامعات المصرية المختلفة، وما لبثوا أن عادوا لحيهم
ليضيئوا ألطفاله مشاعل النور بعد أن انطفأت بانقطاعهم
عن المدرسة مدة طويلة بسبب ظروف مافحة
اإلرهاب. قال األستاذ أحمد بخيت أحد مؤسس بيت
الرامة الثقاف خريج كلية التربية جامعة األزهر: "هدفنا
أن ُنعلم األطفال حب مصر والحفاظ عل الوطن بتنمية
المهارات المدفونة والمهدرة لديهم، وأن يعيشوا حياًة
من أن ينحرفوا إل عشناها نحن، بد أفضل من الت
المخدرات أو إل األفكار المتطرفة.."وأضاف: "كنا
ا من الساعة الرابعة إلرامة ساعتين يومينفتح بيت ال
الساعة السادسة، وبدأت رحلتنا بعدد 2 سبورة، و4
أقالم، وعدد قليل من المجالت، وبانقضاء أول أسبوع
أصبح عدد الطالب 200 طالب، وبعد الترويج عل
350 وصل عدد الطالب إل ،مواقع التواصل االجتماع

طالب جلهم من األطفال
 

ويقول األستاذ رشاد فداوي الاشف مدير إدارة مدرسة
الشهيد أحمد عبد العزيز بالعريش: "تحدينا الصعاب،
وكنا ف وضع يختلف عن أي محافظة أخرى، وكان
األطفال مشتاقين للرجوع للمدارس بعد إغالق طويل،
كان المدرسون يبذلون قصارى جهدهم حيث نظمت
أسرة كل مادة فصول تقوية ومراجعات صيفية مجانية
للطالب لالرتقاء بمستواهم ف المواد التعليمية

المختلفة وتجاوز أي تعثر للعملية التعليمية".
 

التعليم



� �ه � .. ا��دا� �اوى �� ���ل الس� ا���
عل مدى التنوع واالختالف حول مسميات بيوت الشعر
حسب حجمها واتساعها وأعمدتها، ليتم تسميتها عل عل
حسب عدد األعمدة المنصوبة إلقامة البيت عليها؛ فإذا
أقيم عل عمود واحد أو اثنين فهو بيت صغير، أما إذا كان
البيت يحوي ثالثة أعمدة فيدعونه المثولث، فإذا زاد كان
مربوع أو مخموس أو مسدوس أو مسبوع أو مثمون أو

متوسع كل عل حسب عدد األعمدة المقام عليها البيت.
 ويقسم بيت الشعر صغيرا كان أم كبيرا إل قسمين
رئيسيين وهما؛ مقعد الرجال "الرابعة" وهو ما يتم استعماله
من قبل رجال البادية الستقبال الضيوف واألصدقاء واألهل
ون أكبر أقسام الخيمة البدوية ليطل جزء كبير منها عللي
الصحراء كمان مفتوح. بينما تلجأ النساء ف جلسات
السمر والطبخ والنوم وتربية األطفال إل جناح النساء وهو ما
يطلق عليه "الحرم والمحرم"، وهو مغط بشل كامل من
جميع الجهات، وُتنسج "الخدرة" بثافة كحد فاصل بين
الرابعة والحرم بحسب مصطف جاد ف كتابه أطلس

التراث الشعبي. 
 
 

 السقف، إضافة إل "الغدقة" وه بوابة بيت
الشعر المنسوجة من الوبر والصوف. هذا بالنسبة
للزواج للمرة األول، أما أذا ما أراد التعدد فعليه أن
يزيد البيت غرفة لل زوجة جديدة تنضم إل نفس
البيت األساس الذي تم صنعه بحسب ما روته
األستاذة من السيد عل باحثة ف التاريخ السيناوي
ومن سان مدينة العريش ذات األصول القبلية،

وهو ما اتفق مع كتاب تاريخ سيناء لنعوم شقير. 
 وأكدت من السيد عل إنه من مهام المرأة البدوية
تزيين وصيانة بيت الشعر بيديها خاصة بعد نصبه
وتفكيه للترحال والتنقل، فيما تقوم بعض النساء
بممارسة حرفة "السدو" وه عملية لغزل بيت
الشعر تستغرق وقًتا طويً قد يمتد ألكثر من
شهرين. ويعد الصوف والمطرقة والمنشزة والتغزالة
والمدراء من أهم األدوات الت يتم استخدامها
لصناعة بيت الشعر البدوي. وتصنع النساء بل إتقان
ودقة العديد من المواد واألدوات الت يمنها تزيين
وتجميل البيت مثل الشوح والجواعد وفرش الزل
والحنابل القديمة، إضافة إل حجاب البيت الذي
يزين الواجهة ويعلق به البنادق والمحازم كمنظر به
وإبداع. وتقوم النساء ف المناسبات واألعياد بتزيين
البيت البدوي من المونات البيئية الموجودة
حولهن خاصة مقدمة البيت الت تزين بالرايات
ناصعة البياض وصناعة الجظاعات الت تتدل من
الواجهة، وإحاطة البيت بالنباتات مثل الجريد

والعاذر والسبط. 
وتختلف خيمة شيخ القبيلة عن باق األفراد،
فتكون أكبر حجما ومساحًة، حيث تضم عدة
أقسام، كل قسم منها مساحته 4 أمتار، وتخاط
م ليفصل بينهم جدار يسمل محالغرف بش
"المعند"، والبد من سهولة فك وتركيب هذه الخيام

بسبب الترحال ليحملها أكثر من جمل.
 

تجهيزات الم�زل السي�ائ� تبدأ من الخيمة والمقعد إل� أحدث التق�يات واألجهزة 

 لجأ البدو إل صناعة "بيت الشعر" منذ آالف السنين
بطريقة تقليدية، ليتم استخدمه كمأوى يستطيع تحمل
ظروف البيئة الصحراوية المتقلبة، وكوسيلة خفيفة ف
عملية التنقل والترحال، وإلعادة استخدامه وبناءه كمسن
اقتصادي متنقل يسهل صيانته وصناعته من جديد كونه
يصنع من مواد أولية متاحة ف البيئة الطبيعية للبادية
تعتمد ف أساسها عل صوف األغنام، ويطلق عليه

أسماء كثيرة مثل: الواف والساتر والعزام والشعرة.
ينسج بيت الشعر من وبر الجمل وشعر الماعز السوداء
وأصواف األغنام، وتضاف مواد أخرى حت يمن
نسجهم معا بشل متكامل، فيجعل شعر الماعز من
الداخل والجلد األملس من الخارج، ومن ثم تتم تغطية
الخيمة بالبالستيك للحماية من دخول مياه األمطار.
ومن قبل كان يخلط شعر الماعز بالصوف الضأن الذي
يتماسك عند نزول المطر عليه، كما يستطيع مقاومة
الشمس والحرارة والرياح والرمال، ليون الجانب
المفتوح من الخيمة عكس اتجاه الريح ف الشتاء للحفاظ
عل الحرارة، وف فترة الصيف يتم فتح الخيمة من
جانبين متقابلين لخلق تيار هوائ بحسب دالالت
الخيمة الصحراوية للباحث ابراهيم حسين وكتاب

العرب الرحل ف مصر.
 أطلعنا أهال شمال سيناء ذو األصول العربية والبدوية

 

بيوت ال�ين وال�وب اللبن األكث� صموًدا
ومقاومة للتغي�ات الم�اخية والح�ارة الشديدة
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 رغم التطور التكنولوج والتنوع المجتمع داخل البيئة
السيناوية، إال أن الحنين إل مفردات حياة البادية
أهم سمات مجتمعات شمال سيناء الت والترحال ه
لم تستطع التكيف مع حياة الراحة والرفاهية، لتجد
نفسها عائدة من جديد إل الماض بل ما يحمله
التراث والتقاليد الشعبية الت سطرها تاريخ وثقافات

الحياة البدوية عل مر السنين. 
 

ويعد بيت الشعر أحد أهم مقومات الزواج ف بادية سيناء،
فإذا ما أراد الرجل البدوي بدء حياته والتأهل للزواج فعليه
أن يعد "الرواق" أي نسيج الصوف والشعر الذي يحيط
بالبيت من جميع جوانبه ويتم تثبيته عل األسقف. هذا
جانب تثبيت "الخطفة" أي ربط البيت بالحبال وه إل
عشرة أربطة ف البيت الواحد وتسم أيضا "الشعبة" ليقام
البيت عل شل مستطيل. وف المنتصف يتم تثبيت
تحافظ عل الت الواوية" وه" قطعة من الخشب وتدع
توازن البيت وتمنعه من االنهيار بالتعاون مع األعمدة التسعة
الت تحيط بالبيت من جميع الجوانب. كما يصنع ما
يسم بـ "المقدم والواسط والعامر والزافر والبطانة" كنسيج

يلحم طرف البيت من الداخل ورؤوس األعمدة لحماية

بيت الشع� مأوى البادية ومس��ها ومقصد
سياحة التخييم
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الشارع ألعل تكون عل وترتفع نوافذ البيوت الت 
درجة حت ال تنتهك حرمات البيوت أما النوافذ
ارتفاع متر ونصف عل ن أن تكون علالداخلية فيم
األقل، أما األبواب فيصل ارتفاعها ألكثر من ثالثة أمتار
وكذلك الباب الخارج، وعرضه نحو ثالثة أمتار
أخرى ويطلق عليه باب الشارع. ويـترك فراغــــــات أثناء 

ورغم أن بيت الشعر أصبح رمزا تراثيا من الرموز البدوية
األصيلة والعريقة الت طالما احتضنت جلسات العشائر
ف البر، إال أن المحاوالت المستمرة لتجديده والحفاظ
عل الشل األصل له وإضافة إمانات حاضنة
المجالس جعلت منه أبرز المفردات الت يبحث عنها
كل المهتمين بالثقافات البدوية كنوع من المعايشة
لحياة الخيام والرحالة والتخييم ف البر وكتجربة لواقع
حياة البادية، وإن كان الغرض األساس لبيت الشعر قـــد

ويعد إشعال النار أمام البيت خاصة مع دخول الليل من
أهم الممارسات الت يحرص البدوي عليها إلرشاد
الرحالة ف الطرقات وهدي ضال الطريق واستقبال
الضيوف. ويلفت الضيف إل وجود "منقد الفحم"
و"راكية النار" إلعداد الشاي والقهوة العربي كطقس
شعبي يلتف حوله السيناويون صيًفا وشتاء بحسب
كتاب الهوية الثقافية لبدو سيناء وهو ما اتفق مع ما

رواه أهال شمال سيناء ذو األعراق القبلية. 

وبحسب العرف البدوي فإن بيت الشعر يتمتع بحماية
خاصة، وال يجوز االقتراب منه إال بإذن صاحبه، ويحرم
إتيانها من ظهره وإال فإنه إهدار لرامة البدوي، ويؤمن
كل من يدخله أو يون داخل حرمه حت وإن كان من

أعداء صاحب البيت. 

 اشتهرت مدينة العريش العاصمة الشمالية لشبه جزيرة
سيناء بالبيوت المصنوعة من الطوب اللبن، والت تمتد
عل طول مجرى وادي العريش وبئر لحفن بجنوب
المدينة حيث تسن العائالت الحضرية بسيناء.
100 وتتراوح مساحة البيوت الطينية ما بين 60 إل
متر، ويحيط بها سور ارتفاعه 7 أمتار يوضع أعاله
زجاج مفتت أو أسالك شائكة لحماية المنزل من
اللصوص والغرباء. ووفًقا لما ذكره علماء الجغرافيا واآلثار
فقد كان يصنع الطوب النء من خالل خلط الرمال مع
التبن وبعضا من الطين ومن ثم تشيله من خالل
صندوق صغير يترك ألكثر من خمسة وعشرين يوم
تحت أشعة الشمس. وتوضع طبقة من القير المعروفة
بالبالك ومزرابا عل السطح للتخلص من مياه األمطار.
أما البيوت الواقعة جنب المزارع فيوجد بداخلها ما
يسم بـ "الحاووز" لتجميع مياه المطر وتنقيته
واستخدامه ف الزراعة والغسيل عل حسب المية،
طبًقا لتاب تراثنا وهويتنا وهو ما اتفق مع ما ذكره

أهال العريش عن البيوت السينائية. 
 

عملية البناء بين القوالب للتحم ف درجات
الحرارة داخل الغرف. 

وتبن غالبية البيوت مواجه لناحية البحر لتكتسب
المنازل لطف الهواء البارد المشبع باليود طبًقا

.تاب نفحات من تراثنا الساحلل
 ويصمم المطبخ عل مساحة كبيرة بعيًدا عن
غرفت النوم والضيوف والصالة ودورة المياه، ويضم
ون أساسطاحونة القمح لصنع الدقيق كم
لألكالت السيناوية، إضافًة إل عدة أدوات للتمن
من التعايش مع ظروف البيئة المحيطة باإلضافة
إل الباجور أو موقد النار، وينظف البيت بشل

يوم بقنو "عنق" النخل وينق بالغربال. 
 ويضم البيت السيناوي "حوًشا" لتربية اإلبل واألغنام
وفرًنا للخبز مون من طبقتين أحدهما لوضع
الحطب واألخرى لوضع العجين. أما قاع الدار
فيضم مقعد ومتسع للجلوس والحركة والزراعات
القليلة الموسمية، ويزخرف بالرمال وصدف
البحر. ويوجد ركن لحفظ وتخزين المؤن بالبيت
وتسم باكية ويمن وضع األدوات الت ال تستخدم

بشل بوم بها. 
 وذكرت أستاذه سوزان أيوب زوجة كبار القضاة
العرفيين وتنتم إل كبرى العائالت السيناوية أنه ال
يختلف البيت السيناوي الحديث عن تقسيمة
البيوت اللبنية إال أنه يصنع من الطوب األحمر،
نه يضم كل األجهزة والتقنيات الحديثة التول
تستخدم ف البيوت المصرية، إضافة إل مجموعة
من األدوات التراثية والشعبية الت تخص أهل البادية
والحضر بشل أساس حت يتسن لهم إحياء

التراث السيناوي خالل تجمعاتهم. 
 

انته بعد تغير نمط حياة الترحال واالستقرار ف مان
واحد.

"�ار ال�اكية" دليل الغ�باء وال�حالة ف�
صح�اء سي�اء، و"بيت الشع�" أمان

ال�جئين واألعداء
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أما خيمة األفراد فمداها 40 خطوة كحرم للبيت،
ويمن زيادة الغرف عل حسب الحاجة بحسب

كتاب سيناء أمس واليوم وغًدا.  
وتفرش بيوت الشعر من الداخل بصوف األغنام الذي
كان يستخدم ف صناعة الفراش، وتصنع المطارح
الخاصة بالرجال والنساء من القطن والقماش وتسم
"المقعد". وتضم مجالس الرجال أدوات صنع القهوة
مثل التاوة والدالل والمحماس والمندبان وهو طاولة
مرتفعة لها حواف تصنع من الحطب ويوضع عليها

الطعام والزاد. 

بيوت ال�وب اللبن وم�هج االستق�ار والتصميم



�اں�  ��
� �و.. ال� �ول� �وار� � س

 شارعا 23 يوليو، و 26 يوليو والبيع بالجملة والق�اع�، وبأقل األسعار

يعشق الع�ايشيون الذوق ال�فيع ف� الملبس،
ودائًما ما يبحثون عن الم�بس الفضفاضة

والفساتين ال�ويلة، وتتغي� أذواقهم باستم�ار
لألجمل مع االلتزام بعاداتهم وتقاليدهم

المع�وفة
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الحصول عل العريش أية صعوبات ف ال يواجه أهال
أي من المستلزمات السلعية واالستراتيجية الت تلبي
احتياجاتهم اليومية؛ فحالة الرواج التجاري وعودة الحياة
الت شهدتها األسواق ف شارع 23 يوليو، و26 يوليو،
وانتعاش حركة االنتقاالت داخل مدينة العريش ساهمت
ف توافر المنتجات الغذائية ف األسواق وبأسعار
مناسبة للجميع. ويعد شارع 26 يوليو التجاري، واحد
من أكبر الشوارع التجارية ف مدينة العريش وأهمها،
والوجهة األهم بالنسبة لسان العريش. يعمل بالشارع
مختلف المهن وشت ثير من أبناء العريش فال
المجاالت التجارية؛ وهو ما يفسر عدم قدرة أية
هجمات إرهابية عل وقف الحياة فيه. وهذا يعد
الشارع أحد شواهد الحياة ف المدينة الت كانت
تواجه هجمات إرهابية منذ سنوات عديدة، وال يزال
الشارع قلبا نابضا بالحياة رغم كل الصعوبات الت كان
شاهًدا عليها. يضم شارع 26 يوليو مئات المحال
التجارية متنوعة األنشطة، ما بين األطعمة والمالبس
الشبابية والنسائية عل أحدث الصيحات، كما تنتشر
توكيالت شركات بيع األجهزة الهربائية واإللترونية،
ما جعله الشريان االقتصادي للمدينة. وتدب حركة
الشارع منذ الصباح الباكر وحت المتسوقين والتجار ف
منتصف الليل، يتنقلون بين متاجره الممتدة لشراء
األعشاب وخلطات أدوية الطب الشعبي، والخضراوات

والفواكه والنباتات العطرية.
شاركونا أعزاءنا القراء ف رحلة استكشاف القصص

والوجوه المتعددة لتجار العريش وأنشطتهم المتنوعة.
 
 
 
 

يقول حسام جاد، البالغ من العمر 36 عام، أحد أصحاب
المحال التجارية لبيع المالبس "الباالت" ف شارع 26
يوليو بوسط مدينة العريش. ويوفر المحل ماركات
عالمية لألحذية يختار منها جمهوره األكثر رقيا وأناقة،
ألنه كما يقول: "ذوق أهال العريش متطور وهو ما
يجعلهم عاشقين للماركات العالمية". ويوفر حسام
العديد من الماركات العالمية الت تمتاز بتصنيع األحذية
بشل بسيط ومناسب. أما بالنسبة للسيدات، فقد اعتاد
حسام أن يوفر أشهر الماركات العالمية، ويسع كذلك
لتخصيص أيام محددة ليقوم بإطالق مهرجانات عروض
الباالت من الماركات العالمية؛ حيث يتهافت عليها
أهال مدينة العريش يوم السبت واألربعاء وذلك من

بداية الساعة الواحدة مساء، وحت منتصف الليل. 

وذلك ف أيام العروض المحددة والت ينتظرونها بفارغ
الصبر حت تكون المعروضات بأسعار مناسبة. امتهن
"حسام" مهنة التجارة ف المالبس وأطلق مشروعه
بمشاركة زوجته، وذلك بعدما درسوا جيًدا أذواق
العرايشية ف الملبس ما بين األحذية والجواكت
والفساتين، ونجح هو وشريته ف أن يحققوا نجاحات
مبهرة عل مدار أول ثالث سنوات من بداية مشروعهم
التجاري، كما أنهما يتعامالن مع محالت المالبس
ويبيعان بالجملة، ويتعامالن فرادى مع أهال العريش لبيع

بالقطعة أيضا.

أن يبن مدينة العريش منذ أعوام كثيرة. نجح ف
،ا لمحله لبيع األحذية والحقائب الحريماسم

وحصد إعجاب أهال مدينة العريش. 
وكعادة الشعب العرايش ف اقتنائه المالبس ذات
الذوق الرفيع، يختار ساكنوا العريش أيضا األحذية

والحقائب الراقية. 
ويمتلك أحمد مصطف محل ف بيته الخاص
كمشروع تجاري لبيع وتوزيع منتجاته من األحذية
والحقائب الجلدية المصنعة بمصنعه الخاص ف
القاهرة. يتردد عليه زبائن متنوعون أغلبهم يفضل
المنتجات ذات األسعار الغالية الت تتراوح ما بين

ال 600 و1000 جنيه.
أشار أحمد مصطف إل أنه ف فترة ما قبل الثورة،
كان يستورد األحذية والحقائب من الخارج، وأثناء
الثورة وارتفاع سعر الدوالر والجمارك توقَّف عمله
لفترة، بعدها بدأ استئناف نشاطه لن باالعتماد
عل مصنعه الخاص الموجود بالقاهرة، الذي يقوم
بتصنيع المنتجات وشحنها إل العريش لبيعها

بأسعار متوسطة تناسب الجميع. 
ول يثبت أحمد مصطف أن المصري قد ينافس
المستورد ويتفوق عليه أيضا، أنشأ ورشته الخاصة
لتلبي أذواق العرايشية ف تفصيل أحذية وحقائب
جلدية بالشل واللون المعين الذي يطلبونه، وذلك
بديً عن األحذية ذات الماركات العالمية
قد ال يقدر أغلبيتهم عل المرتفعة السعر والت

شرائها.
كسب محل "نجوانة" لألحذية والحقائب ثقة
زبائنه ألنه يقدم خدمة ضمان مدى الحياة مع
المنتج المشابه لمثيله من الماركات العالمية، ولن
بصناعة محلية تكلفتها مناسبة، ويتم تسلميها
خالل أسبوع من طلبها مع خدمة توصيل مجاًنا.

نجح حسام ف تحقيق شهرة كبيرة خالل مدة زمنية 
قصيرة من بداية إطالقه للمشروع؛ حيث يتعامل مع
ل دوري للحصول علندرية بشتجار بورسعيد واإلس
المالبس الت يتم شحنها من بورسعيد إل القاهرة، ثم

العريش.

ورث المهنة عن والده وجده، الشاب الفلسطين، أحمد
مصطف، صاحب الـ 27 عام الذي استوطــن هو وأهلـــه

عل الرصيف اآلخر من الشارع هناك حركة بيع
وشراء وإقبال عدد من الفتيات عل محل "حمودة"
كأحد أشهر متاجر مستحضرات التجميل ف
شوارع مدينة العريش بشمال سيناء، حركة ال

تنقطع خاصة ف األعياد.
 

عل الرصيف اآلخر من الشارع هناك حركة بيع
وشراء وإقبال عدد من الفتيات عل محل "حمودة"
كأحد أشهر متاجر مستحضرات التجميل ف
شوارع مدينة العريش بشمال سيناء، حركة ال تنقطع

خاصة ف األعياد.
 

محل "ب�ا�د".. االسم عل� مسم�

حمودة للع�ور ومستحض�ات التجميل

"�جوا�ة" لبيع الحقائب واألحذية مع ضمان
مدى الحياة!  

 

حمودة للع�ور ومستحض�ات التجميل
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يبيع الشاب أحمد مجدي، البالغ من العمر 36 عاما،
عطورا ومستحضرات تجميلية وكل ما تحتاجه الفتاة
لغرض الزينة والتجميل، حت تظهر الفتاة السيناوية بمظهر
جميل جذاب. ويتعامل أحمد مع الصيدليات
والمحالت الموجودة ف العريش ويبيع لهم المنتجات
التجميلية بالجملة. وأشار أحمد إل أن المرأة السيناوية
تحب كل ما هو جديد ف عالم الموضة والجمال،
والعروس السيناوية دائما ما تشتري منه "فيه عروسة
بتجمع شنطة فيها كل ما تحتاجه من مستحضرات
7000 قد تصل تكلفتها إل التجميل والعطور، والت

جنيها تقريبا". 
ويأخذ أحمد ف االعتبار العرائس الالت ال يستطعن شراء
مستحضرات تجميلية باهظة الثمن، وهذا يتعمد
صاحب المحل أن يوفر نسًخا من األصلية تتراوح ما بين

25 جنيه إل 250 جنيه. 
عشر سنوات ف المهنة جعلت من أحمد صاحب
محل "حمودة" للعطور ومستحضرات التجميل شخص
واع ومتابع جيد ألذواق الفتيات السيناويات، لذلك
استطاع أن يالحظ التطور الذي وصلت إليه المرأة
السيناوية واختالف الذوق العام، والتطور من فكرة
اعتمادها عل قلم الحل ف رسم العين إل استخدام
مستحضرات أصلية وبماركات عالمية معينة ومعروفة.
وذلك بسبب االنفتاح واالعتماد عل مواقع التواصل

االجتماع الت جعلت من العالم قرية صغيرة جًدا.
 
 

تحتل العطارة ف العريش جزءا مهما ف حياة الناس،
وتعد معظم أصول العطارة وموادها شرقية هندية
وصينية أو إيرانية، ومنها ما هو مصري أو مغربي أو
يمن، حيث يعتبر العطارون أطباء أو صيادلة شعبيين،
وقديما كان العطار بمثابة صيدل يساند الحيم أو يحل
محله أحياًنا، حيث يصف الدواء ببديهة ودراية وخبرة.

أشار محمد مبروك، المنوف األصل البالغ من العمر 19
عاما، والذي استوطن العريش منذ أن كان عمره 3
سنوات، إل أنه أصبح صاحب محل آل حسين للعطارة
ف مدينة العريش الت تشهد سوًقا رائجة ومتنامية
للعطارين حت اليوم، ويعد محله من أشهر وأقدم
محالت العطارة ف المدينة الت تحتل ناصية الشارع
التجاري. سنوات عديدة ف المهنة جعلته يميز ما بين
المواطن العرايش وغيره من المنصورة والشرقية والذي

يطلب المرمرية فقط وبثرة عندما يزور العريش.
وقال محمد مبروك: "العرايشية بيحبوا يشتروا دقة شطة
مطحونة وبيستخدموها ف الطعام ومشهور بيها
الفلسطينيين، بيحبوها مع األكل والسلطة، والزعتر وزيت
،السمسم والطحينة، وبيشتروا الصابون اإلسرائيل
العريش مع المياه المالحة ألنه بيرغ وبيستخدموه أهال

معاهم وريحته حلوة".
 

ويحصل محمد خليل عل اللعب من العتبة
عل القاهرة؛ حيث يقبل األهال ف والموس
شرائها ف مواسم معينة بالصيف واألعياد حيث
أغلب األلعاب الشعبية ليست ماركات. ويتابع
أطفال العريش كل جديد عبر مواقع التواصل
االجتماع، ويطلبون منه األلعاب الحديثة مثل
البازل وساعة بن تن، بينما تطلب البنات العرائس
وألعاب المطبخ، وهو ما يجعل أذواق األطفال ف
ف ا عن أذواق األهالالعريش ال تختلف تقريب

القاهرة.
وعن رواج حركة البيع والتجارة بالنسبة أللعاب
األطفال يقول "ف أوقات السوق بيون نايم عندي،
وفيه أشخاص من غزة بيشتروا من بالجملة
ويقدروا يبيعوها ويعملوا لها سوق كويس". يحلم
خليل أن يفتح فرعا كبيرا ومخصص للعب األطفال،
وفرع آخر لألدوات المدرسة المتبية عل أن
يحمل اسم أبنائه ممن سوف يعملون ف البيع

والشراء.
 

وعن الوجه اآلخر من حاية تجار شارع 26 يوليو
بالعريش يذكر محمد الخليل، 27 عاما، خريج
كلية تربية رياضية، صاحب متبة السعيد، أقدم
متبة ف العريش منذ ثالثين عاما أن خروج
األهال للتسوق بشل يوم، أو المش ف الشوارع
التجارية بالعريش، أصبح أمرا اعتياديا، ألنهم يعتبرون
وسط المدينة هو قلبها النابض، فهو بالنسبة لألهال
السوق والمتنزه والمتنفس، تخرج إليه األهال

لتقض حاجاتها"
 

 

يتردد عل محل حمودة المئات من األسر والفتيات
وخاصة الفتاة البدوية الت تهتم بالعطور وعلب المياج
الاملة والطم والصابون المغربي والوالجين. ويستورد
أحمد كل المنتجات من القاهرة والمنصورة
واإلسندرية وال تواجهه أية صعوبات ف الجمارك
والشحن، ويرى أن هذه المهنة صعبة لنه استطاع أن
"يفوت ف الحديد" خالل رحلة عمل طويلة حيث
ورثها عن والده، ويريد أن يورثها إل أوالده وأحفاده. ويحلم
أن يفتتح أكثر من مركز تجميل ف العريش ألن منطقة

العريش تحتاج إل مثل هذه المراكز ف الفترة القادمة.
 

كثي� من الفتيات البدوية تتعاملن مع مح�ت
مستحض�ات التجميل، وي�لبن أدوات للزي�ة مثل
الهاي اليت�، وااليشادو، والت�ت بماركات معي�ة،
وم�هن من ي�لبن قلم أحم� شفاه قد يصل ثم�ه

إل� 250 ج�يه

�اء �� ��ال �� �� � �وى � ا��� �صادى �� ا���

أكث� الزيوت واألعشاب ع�د�ا، الزيتون
والم�م�ية والزعت�، وفيه �اس من الم�صورة
بت�لب م��ا، ب�قدر �حصل عل� الم�م�ية من
الشيخ زويد ورفح، وباق� الزيوت والع�ارة
والبهارات من الحسين ف� القاه�ة، وتصل
ت�لفة الج�كن الواحد من زيت الزيتون إل�

1600 ج�يه، ويزداد ال�لب عليه ف� مواسم
معي�ة

12

محمد مب�وك.. صاحب أقدم محل للع�ارة ف�
الع�يش

م�تبة "السعيد" للعب األ�فال
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يهدف الم�سم إل� أن ت�ون كل األعمال
رسم ح� من الواقع وليس من صور،

ويحصل المتدرب عل� مزايا مادية ومع�وية
كثي�ة بعد �هاية جميع المستويات المختلفة
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يعتبر قصر الثقافة بمدينة العريش ف محافظة شمال
سيناء قبلة الموهوبين من كافة األعمار بعد نجاحه كأول
موقع ثقاف ف المحافظة ف االهتمام برعاية المواهب
من أعمار مختلفة، إضافة إل تنظيم دوري ثقاف بين
طلبة المدارس، ومعارض فنية، وندوات تثقيفية، وإصدار
مطبوعات تحمل إبداع المتميزين من أصحاب
المواهب من رواد القصر. وينظم قصر ثقافة العريش
ورش تدريبية لتعليم الحرف والمشغوالت اليدوية،
وكذلك تدريب جيل من أبناء العريش عل العروض
المسرحية، وذلك بعد عودته للحياة مرة أخرى مؤخرا،
حيث ُقدر له أن يترك بصماته الفنية ف كل جيل
روح الموهبة والفن داخلهم، وذلك ف جديد، وينم
كافة المجاالت الفنية، سواء رسم أو غناء أو شعر أو

عروض تمثيلية.
 

والفن. ويشجع كثير من أولياء األمور أوالدهم لاللتحاق
بالقصر الثقاف حت يمارسوا األنشطة الفنية. من أبرز
األنشطة الت تم تنفيذها ف المرسم، ورشة رسم
البورتريه التجريدي وورشة المزج للخيط باستخدام
قصاقيص القماش والخيوط والخيش لصناعة لوحات
فنية معبرة من التراث المصري، وورشة التيبوجراف
لتعليم األطفال الرسم، وملء الشل بالحروف، وورشة
تشيالت األطباق الورقية إلنتاج أشال مختلفة، وورشة
أعمال فنية من الفوم الملون، وورشة كارت معايدة
لتصميم بطاقات من ورق الانسون الملون
واإلكسسوارات، وورشة فن المانداال، وورشة صناعة

الصلصال، وورشة فن لف الورق الملون.

حت ف ظروف فيروس كورونا الذي تسبب ف منع
التجمعات لفترات زمنية طويلة، لذلك دشَّن المرسم
مجموعة من الفيديوهات للمحاضرات، وأطلقها
عل الفيس بوك لمتابعة األنشطة الفنية من رسم
وشعر وحايات قصص قصيرة، وإلقاء الشعر، والفنون
الموسيقية، وذلك من خالل االستعانة بأساتذة من
كليات علمية بالعريش، الذين قدموا سلسلة
محاضرات تحت عنوان "الركن األخضر" لتعليم

زراعة الحبوب.
 

نجح القصر الثقاف بالعريش، ف إعادة المجد
للحرف التراثية القديمة وذلك من خالل تعليم
وتدريب جيل جديد عليها، بل وامتهانها لعمل
مشروعات ناجحة وذلك بعد تدريبات مثفة استفاد
منها نحو 40 شاب من الجنسين، وذلك من خالل
مبادرة "صنايعية مصر" الت ساهمت ف تقديم
أعمالهم من مشغوالت وأعمال الحرف التقليدية
التراثية، واللوحات الفنية والمشغوالت اليدوية
بالجلد. ويساهم قصر الثقافة ف تعليم أبناء العريش
كل أسرار هذه الصناعات من خالل ورش العمل الت
ال تتوقف، وذلك عل مدار 20 يوما متواصلة بما
فيها أيام العطالت الرسمية تنفيًذا لمبادرة صنايعية
مصر الت أطلقتها وزارة الثقافة، واستجابًة لمبادرة
رئيس الجمهورية بتشجيـع وخلــق جيــل جديد مــن 

ال يقتصر نشاط قصر ثقافة العريش عل ما يتم داخل
محافظة شمال سيناء وحسب، إنما يمتد نشاطه
للمشاركة ف المسابقات الثقافية المختلفة، ومنها
المسابقات الت تطلقها الهيئة العامة لقصور الثقافة،
والت عادة ما تهدف إل دفع الحراك الثقاف بين
شباب ومبدع اإلقليم وتنشيط الحركة الثقافية بين
الشباب الذي يفقد فرص التسابق والنشر. وتركز هذه
النوعية من المسابقات عل مجاالت األدب والفنون
لتجديد منابع االنتماء من ناحية، والتعرف بدور
العسرية المصرية ف الدفاع عن تراب هذا الوطن،
والتأكيد عل أن سيناء كانت وستظل بوابة مصر
الشرقية وحائط الصد والصمود. وف مجال
المحاضرات الفنية، ينظم قصر الثقافة محاضرات
المأثور والمعاصر، ومحاضرات ف يلالفن التش ف
الفن المصري القديم، ومحاضرات لفن الرسم بألوان
الجواش، فضً عن تنظيم معارض التصوير

الفوتوغراف للشباب.
 

يتطلع المرسم إل التطوير المستمر، وتحقيق العديد من
اإلنجازات؛ حيث نجح ف المشاركة ف المسابقات
مستوى الجمهورية، وحصد مركز أول عل الفنية عل
مستوى الجمهورية ف مسابقة النيل، إل جانب
المشاركة ف أكثر من مسابقة بالهند ودول مختلفة،
ومسابقة "مصر جميلة بريشة والدها" الت شارك فيها
أبناء العريش وتراوحت أعمارهم ما بين سن 6 سنوات
و17 سنة، وشاركوا بأعمال فنية عبرت عن جمال
مصر وشعبها، إل جانب مسابقة "كاتب ورسام
لمبدع المستقبل". وفازت الطالبة شروق خالد عزت
من أبناء العريش بالمركز الرابع عل مستوى الجمهورية.
ولم ينس قصر الثقافة بالعريش األبناء من ذوي الهمم، بل
أول الرعاية واالهتمام لهم، وأطلق "المسابقة الثقافية
لمشاركة إبداعات ذوي الهمم" من مختلف األعمار،
ف القصة القصيرة والفن التشيل والتصوير
الفوتوغراف، الكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم

وصقلها.

وبعد انتهاء الورش عبر األطفال الموهوبون عن سعادتهم
للمشاركة ف العام الدراس بالحضور للقصر سواء ف
الدوري الثقاف الذي تم تنظيمه وحضور الندوات، أو
المشاركات الموسعة خالل فصل الصيف واإلجازة

المدرسية.

وأوضحت السيدة إيناس أن نشاط قصر الثقافة لم يتوقف

توضح إيناس سمير، رئيس قسم الفنون التشيلية
والحرف البيئية بقصر ثقافة العريش، أنه يتم استقبال
جميع األعمار ف المرسم ك يتعلموا الرسم أكاديميا
وفنيا، وذلك من خالل تنظيم ورش تعليمية للموهوبين
من األطفال والشباب، كما يتم تدريبهم عل رسم
الطبيعة الصامتة، ورسم المجسمات، والنباتات،
والشفافية ف الزجاج، والستارة، ورسم القماش، والتلة
وكيفية توزيعها ف المساحة المناسبة المخصصة لها،
ويتم تعريفهم بأنواع ودرجات األلوان، وهذا يتم تأهيلهم
للمشاركة ف المعارض ليونوا فنان المستقبل، وتكون
الورش التدريبية مجانية ويتوفر فيها جميع الخامات من
األوراق واأللوان. تضيف إيناس أن أبناء العريش موهوبون
بالفطرة ولديهم الحس والذوق الفن الراق نظرا للطبيعة

البيئة المحيطة بهم، والت تنم داخلهم روح الرسم  

ورش مجا�ية لأل�ش�ة الف�ية ومزايا عي�ية
ومادية

مسابقات األب�اء من ذوي الهمم

أ�ش�ة أون الين .. ها�فيدك وأ�ت ف� البيت!

مسابقات ثقافية ومحاض�ات ف�ية 

الجلود والمشغوالت اليدوية بقص� الثقافة ..
ومبادرة ص�ايعية مص�
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تم تعزيز الم�تبة بمجموعات جديدة من ال�تب
 بأول

ً
واإلصدارات الحديثة لوزارة الثقافة أوال

به وكتب تساهم ف محاربة الفكر المتطرف، باإلضافة
إل تفعيل البرامج الثقافية لألطفال، واالعتناء بالثقافة
الفرعية والتعامل مع هذا التنوع باعتباره عنصر إثراء وقوة

للثقافة المصرية.

تقدم المتبة مشروعا يضم كافة الخدمات الفنية
والثقافية ألهال المنطقة والتجمعات البدوية المحيطة 

وتسهم المتبة أيضا من خالل مقتنياتها الثيرة ف إعادة
من خالل األنشطة المقدمة ف الجمع يل الوعتش
الحفاظ عل الهوية وتقديم الدعم الالزم لتنمية المجتمع

 .السينائ

كان الهدف األساس بعد تطوير قصر الثقافة وافتتاحه
هو العودة إل سابق عهده، وتقديم الخدمات الفنية
والثقافية ألهال المنطقة والتجمعات البدوية المحيطة،
من حيث تفعيل برامج تدريب المرأة عل الحرف البيئية
والتراثية، وتدريب الشباب عل استخدام التكنولوجيا
الحديثة من خالل نوادي متخصصة، وإقامة األنشطة
الفنية واألدبية المتعددة. وقد استطاع المسرح تنمية
الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، وذلك من خالل إقامة
ورش مجانية يقدمها البيت الفن للمسرح، لتعلم
مختلف فنون المسرح واكتشاف الموهوبين ورعايتهم،
ثير من شباب الموهوبين علوتحقيق طموحات ال
مستوى الجمهورية، والمساهمة ف خلق أجيال جديدة
من الفنانين الذين يملون القدرة عل إعادة االزدهار
للمسرح المصري. ويقوم المسرح بعمل اختبارات القبول
لفنون التمثيل، كما يشترط الحضور طوال فترة التدريب
الت تستمر ألشهر عديدة يتم خاللها تعليم فنون التمثيل
واإلخراج وغيرها من مهارات االرتجال والتابة والغناء
والموسيق واألداء الحرك والتدريب عل العرض
المسرح، وذلك تحت إشراف مجموعة من
المتخصصين األكاديميين. ويقول ياسر وهبة المخرج
المنفذ لمسرحية "الزيارة"، وعضو الفرقة القومية للمسرح
بشمال سيناء، إن التدريب ف الفترة الحالية يتم عل هذه
المسرحية والت تناقش قضية زواج القاصرات ف تجربة
نوعية جديدة.  وتذكر روميساء البالغة من العمر 14 عاما
وإحدى المشاركات ف العرض المسرح "الزيارة" أن
مجهودات العروض الفنية ف المسرح ف هذه المرحلة
تسهم ف بناء شخصيتها وشخصية األجيال الجديدة،
وتخلق مبدعين ف جميع المجاالت الفكرية والفنية
المتنوعة مع الحفاظ عل التراث السينائ. تأت روميساء
إل مسرح قصر ثقافة العريش يوم اإلثنين من كل أسبوع
للتدريب عل التمثيل ف عروض مسرحيــة فنيـــة ، تـلك

 

الفتاة الت اكتشفت موهبتها وحبها للفن والتمثيل منذ
عام، وفضلت أن تشترك ف المسرح منذ بداية تطويره
ف قصر الثقافة. وقد جعلها شغفها وحبها للتمثيل أن
تشجع شقيقاتها األخريات األصغر منها ووالدتها عل
المشاركة ف تمثيل العروض المسرحية معها. ومنذ أن
الحظت والدة روميساء إعالًنا عل مواقع التواصل
االجتماع بفتح باب االنضمام إل قائمة الورش
التدريبية ف مسرح قصر ثقافة العريش، قامت بتشجيع
االلتحاق بالمسرح. عاشت أسرة روميساء ف ابنتها عل
العريش مدة سبع سنين، اختلطوا وعاشوا خاللها مع
أهل العريش، وفتنوا بهم وبمدى موهبتهم ف كل
جوانب الفنون من غناء وشعر وتمثيل، فهم موهوبون
بالفطرة، لذلك شجعت ابنتها عل التمثيل ولم تمنعها.
وترى أن األجيال الجديدة من أهل العريش سيحققون
نجاحات فنية مبهرة ف الفترة المقبلة بفضل دعم
مسرح قصر الثقافة لمواهبهم حت ظهرت للنور. عن
أيام تدريبها وعروضها المسرحية تقول روميساء: "بتمرن
يوم واحد ف األسبوع"، وتضيف روميساء "غالبا ما
أالحظ عدم انتشار الوع الاف بأهمية التمثيل والمسرح
كفن، وهناك عدم تشجيع من قبل األمهات السيناويات
ألوالدهم، ظًنا منهن أنهن بهذا يحافظن عل العادات
والتقاليد الموجودة، ولن هذا عكس ما يحدث من قبل
عل األصغر من أنا وأخت ما زالت تشجعن فه ،أم
التمثيل، وبننظم وقتنا ما بين المذاكرة وأوقات العرض
المسرح، وكمان انضميت للفريق التمثيل، وأصبحت
أم تمثل أمام كمان وتشترك معنا ف العروض!، وأنا
بين أصدقائ أنشر ثقافة الفن المسرح بحاول ديما أن
ف المدرسة، حت ننم هذا الفكر وينتشر، وأنا متأكدة
إن هانجح ف أن أضم زمايل البنات للعروض

المسرحية المقبلة ويمثلوا معايا".
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الحرفيين، يقوم بإحياء تراث الحرف التقليدية
واستغالل الموارد الموجودة وتطويعها لتناسب العصر
الحديث، ومن أهمها تشيالت وصناعة الجلود
يالته المختلفة. وتضيف إيناس "نسهم فوالنسيج وتش
تدريب الشباب أيضا عل فن األورجام، وهو الفن
اليابان المتخصص ف ط ولف الورق، واستخدام
الخرز ف عمل اإلكسسوارات، واستخدام أدوات وألوان
مختلفة للرسم عل البردي، ومعلقات الجلود، وخيوط
سيزل والرمل الملون، ولوحات باتش ورك ومودرن
خيامية. وتختلف مدة استمرار الورشة بناء عل نوع
الفن الذي يتم التدريب عليه، وتتراوح من يومين إل
شهر كامل". وتشير إيناس إل أن الهدف من المبادرة هو
قدر المسئولية، يحافظ عل وعل خلق جيل واع
التراث الحرف. ويشارك الشباب من مختلف األعمار
ف هذه األنشطة، وتتخللها محاضرات نظرية وتدريب
مجان، حيث يتم توفير المان والخامات والمدربين
الذين تم اختيارهم عل أساس الفاءة؛ بحيث يستطيع
المتدرب القيام بمشروعه الخاص والتسويق لنفسه والبيع
ذا تساهم هذه الورش التدريبية الفنية فا. وهأيض
وضع المتدرب عل أول طريق اإللمام بل أسرار
المهنة، والقدرة عل اإلنتاج منفردا ف بيته أو محله".
وتهتم ورش الرسم بقصر الثقافة باختيار لوحات لبار
الفنانين التشيليين عل مستوى مصر والعالم والعمل
عل تنفيذها، وفيها يحرص المان عل اختيار مجموعة
من المدربين األكفاء، وبمعايير معينة تضيف معلومات
فنية قيمة عن مبادئ الرسم، وتزيد من مهارة المتدرب
ف فنون الرسم وتقديم لوحات فنية مبهرة. وعن أكثر
ما يطلبه المتدربون من مهارات، تشير السيدة إيناس
سمير إل أن تعلم حرفة المشغوالت عل الجلود كانت
أهم هذه المهارات؛ حيث إنها أكثر ما يفيدهم ف
ًإطالق مشروعات صغيرة وكبيرة تدر عليهم دخ
مناسبا، ما بين عمل الميداليات واإلكسسوارات،
وتستمر هذه الورش وقت أكثر من غيرها مقارنة ببقية
الحرف المرتبطة بالمشغوالت اليدوية حيث قد تصل
مدة الدورة إل أشهر. ويؤكد المتدربون أنهم اكتسبوا
مهارات ف تصنيع الليم، ومشغوالت النسيج التقليدي،
وصناعة لوحات فنية بالجلود. وتوفر دور هيئة قصور
الثقافة كافة الخامات من الخيوط والجلد وصوف
األغنام وتشجع المتدربين لعرض منتجاتهم ف المعارض

العامة والخاصة
م�تبة قص� الثقافة والخدمات الثقافية 

قص� الثقافة..المس�ح والع�وض الف�ية 
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  عن أجدادهم، ليتحول الحلم إل حقيقة لتصل هذه
الموروثات الثقافية إل كل أنحاء العالم ف ظل كل
إل خاضتها شمال سيناء وصو التحديات الت
االستقرار. استطاعت أمان فهم غريب تطوير الثوب
السيناوي ليصبح زي عصري بمالمح بدوية ليضمن بقاؤه
عل الموضة دون التناقض مع متطلبات العصر
الحديث، واستغلت جمعية الفيروز الت تم إشهارها عام
2006 وبدأت عملها ف 2008 لتساعد المرأة السيناوية
إلقامة مشاريع صغيرة يمن أن تساعدها عل توفير دخل
جيد وضمان حياة كريمة، فتحولت إل انطالقة

لمشروع "موتيفا سيناوي". 
ا ما يقتصر علورغم أن تصميمات الزي السيناوي غالب 
العباءة والشال والبرقع إال أن فكرة المشروع تقوم عل
التطريز عل مالبس وأشال عصرية من الموضة ال
نهائية، لتصبح المعروضات تسعر بالدوالر بد من
الجنيه المصري خاصًة وأن الطلب عليها من الخارج

بشل كبير. 
 
 
 

  ساويرس للتنمية االجتماعية الت أطلقت مسابقة
للعاملين ف مجال الحرف اليدوية لتقديم
،مقترحات لهدايا مهرجان الجونة السينمائ
فتقدمت جمعية الفيروز ضمن أكثر من أربعين
جمعية عل مستوى الجمهورية، لتنبهر لجنة الحام
والمصممين بشنطة جمعية الفيروز وتفوز بالمسابقة
بسبب أن الشنطة جميعها من خامات وتصميمات
مصرية خالصة إضافة إل استخدام نجمة الجونة
التطريز عل وتنفيذها بثالث حرف مختلفة وه
النفا والرجمة من خالل سرفلة األطراف
والشراشيب، وه ما يصنع من الصوف أو من
القطن الخالص وتستكمل أمان فهم غريب أن
مشروع موتيفا يضم حوال 550 سيدة وفتاة تعمل
ف مجال التطريز، كما استطاعت الجمعية توفير
مجال الخياطة حت مشروع جديد للسيدات ف
االحتراف تحت مظلة كبيرة تحمل اسم "فرصة"
وهو مشروع كبير يهدف إل تمين الشباب لسوق
العمل ف 9 مجاالت؛ منها تطبيقات المحمول
والبرمجة والتسويق اإلليترون وصيانة التبريد
والتكييف وصيانة المحمول وصيانة األجهزة
المنزلية، فيما يضم قطاع المرأة التطريز والخياطة
واألكسسوارات والتنجيد والستائر وصناعة الجلود،
ليون المستفيدون من هذه الخدمات من سان
العريش وبئر العبد، ولتصبح جمعية الفيروز أول
جمعية تشارك ف مجال اإللترونيات عل مستوى
ا استطاعت موتيفا تحقيق صدى عالممصر. أيض
منقطع النظير خالل فترة الحظر وانتشار فيروس
كورونا، فتمت صناعة كمامة عليها تطريزات
سيناوية بأشال وتصميمات من وح الطبيعة، ليتم
تداول الصورة بشل كبير بين رواد مواقع السوشيال
أحد الوكاالت الفرنسية الت لتصل الصورة إل
قامت بعمل تقارير صحفية عن هذه المامة وبدأوا

ف التواصل مع الجمعية وغيرهم من الصحفيين
 
 

مع�ض إ�تاج�ا والتدريب اإلل�ت�و�� عل�
الت��يز آخ� مش�وعات الجمعية بالتعاون مع

مؤسسة ساوي�س للت�مية
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وُتوجت الجهود بعمل عروض ومعارض من خالل
معرض تراثنا، وتنظيم ديفيليه مشترك بين موتيفا واألستاذ
هان البحيري بتطريزات سيناوية داخل وخارج مصر،
واشتركت موتيفا ف مهرجان الجونة السينمائ بتقديم
هدايا لشركة ألين وبنك اإلسندرية. وهو ليس أول تعاون
مع بنك إسندرية الذي سبق وتم التعاون بتقديم شنطة
رمضان وه شنطة كتف بتطريز سيناوي يقدم بها
الياميش، لتوفر موتيفا سبعة آالف شنطة خالل 22 يوم
فقط بجهود السيدات السيناوية كتحٍد لقدرتهم عل

توفير هذه المية البيرة ف أقل وقت ممن. 
 وتح أمان فهم غريب كيف تم التعاون والوصول
إل مهرجان الجونة الذي بدأ من خالل إعالن لمؤسسة

 

غريب المرأة السيناوية الت فهم رحلة بدأتها أمان 
حاولت التغلب عل الواقع والمحافظة عل التراث
والثقافة السيناوية لحمايتها من االندثار، فاستطاعت
تطويع الزمن كأكبر تحدي يمن مواجهته ليصبح هو
من يدعم كل ما هو تراث من خالل تنفيذ أزياء

 .ومطرزات تحمل طابع التطور وعبق الماض
انتشرت األزياء والمالبس ذات الطابع السيناوي إل 
خارج حدود المجتمعات البدوية وشمال سيناء لتصل
إل ما هو أبعد من مدن وربوع مصر بل أيضا إل الدول
األوروبية واألمريية وموريشيوس والصين ودبي، ويصبح
مشروع موتيفا سيناوي حلم كل فتاة تبحث عن التفرد
والجمال والمعان الراقية. خاضت أمان فهم غريب
المدير التنفيذي لجمعية الفيروز للخدمات االقتصادية
واالجتماعية والبيئية ف شمال سيناء معركة ثقافية
خط النار للحفاظ عل وتراثية أشبه بملحمة البقاء عل
تراث طالما تزينت به أرض سيناء الذي يعكس تاريخ
بالدهم والعادات والثقافات البدوية الت توارثتها األجيال
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 والمؤسسات اإلخبارية، والطريف أن الصورة كانت
مجرد دعابة خالل فترة الحظر وليست للعرض أو
اإلعالن. ومن ثم قامت الجمعية بعمل دراسة طبية عن
كل مستلزمات المامة الصحية حت يمن صناعتها
بشل طبي واحتراف طبًقا للمواصفات المحلية
المصرية والمواصفات األوروبية، لتساعد كلية االقتصاد
المنزل ف استكمال هذه الدراسة خاصة وأن المامة
ف ذلك الوقت لم تكن معروفة المواصفات أو غير
منتشرة خاصة بالمواصفات األوروبية. وقامت الجمعية
أيضا بإنتاج قماش مخصوص للمامة لتطرد المياه من
الخارج وتكون من الداخل قطن حرق وبره، ومعدل نفاد
الهواء من الداخل ثمانية وعشرين ومن الخارج خمسة
وعشرين لتصبح ضمن منتجات مشروع "إنتاجنا"، وتم
إنتاج أكثر من أربعين ألف كمامة والزال يمن إنتاج
مامة ليرتديها الحضور فاآلالف. ووصلت ال
االجتماع اإلقليم لمنظمة الصحة العالمية ف مصر من
خالل رسم اللوجو الخاص بهم عل المامة، وفتح هذا
بابا للتعاون مع الشركات الخاصة وشركات األدوية
والفنادق مثل سويز إن وبعض األحزاب وصندوق األمم
المتحدة للسان الذي قام باستخدامها ف العديد من
الملتقيات وأكاديمية البحث العلم، وهذا ما جعل
الطلب عل المامات كثيف وبالتال زاد اإلنتاج طبًقا
لنظرية العرض والطلب، وتوفر الجمعية المنتج أيضا من
عل الصفحات اإللترونية وتطبيقات التسوق المختلفة
مثل جوميا. وترى أمان فهم غريب أن فرصتها
الحقيقية ه ف المرأة السيناوية الت تتميز باإلبداع
والقدرة عل التحمل واإلصرار عل التواجد وإثبات
الذات وهو الدافع الرئيس للعمل بجهد وحرفية عالية.
وترى أن المرأة ف سيناء ه نموذج للصبر والجلد والفن
والتحمل، إضافة إل قدرتها غير العادية عل تفكيك
التصميمات العالمية لتنفيذها خالل أيام مهما بلغت
صعوبتها. كما أن بعض الشركات أو المؤسسات الت
ترغب ف التعاون مع الجمعية ال يون لديهم مقترحات 

 

 للتصميم لتنفيذها، وتقوم الجمعية باقتراح أكثر من
تصميم ف الخياطة لتنفيذها واالختيار بينها، وهنا يبدأ
التفاوض إلنتاج هذه التصميمات بألوان وخامات
جديدة. ولفتت غريب إل أن الحرف اليدوية داخل
مصر ال تقدر محليا عل عكس ما يتلقونه من تقدير
خارج لهذه الحرفة، خاصًة وأنه البد أن يثمر المنتج
عن عائد جيد للسيدات الالت يبذلن قصارى جهدن
لتقديم المنتج باستخدام أجود الخامات وتنفيذها بأعل
دقة ممنة، وهو ما يستغرق وقًتا طويً، ويستلزم تفعيل
ما يسم بالتجارة العادلة عل حسب الوقت والتكلفة
المطلوبة لعمل هذا المنتج. لن العميل المحل ال يقدر
هذا الشء ف ظل المنافسة من قبل مشروعات أخرى
تقدم منتجات بجودة وخامات أقل وه األكثر رواجا

وشيوعا محليا. 
 

غريب بداية فكرة الجمعية الت فهم وتسترجع أمان
بدأت من الفكر التطوع ف جمعيات وأنشطة وبرامج
الفكرة الت 1994، وه متعددة لتنمية سيناء بدأت ف
كانت تشغل بال الشباب من خريج جامعة العريش
كلية الزراعة، وكانت أمان أحد هؤالء الشباب ليبدأوا
أول نشاطاتهم بتوفير وجبات ألهال غزة، وعمل أسقف
وخزانات، وتوزيع البطاطين من خالل مبادرة أطلق عليها
اسم "جنيه"، وهو ما دفع رجال األعمال إل معاونتهم
ودعمهم ماديا. ومن هنا كانت انطالقة جمعية الفيروز
الت بدأت ببيت لتكنولوجيا المعلومات بأموال
المؤسسين، ومن خاللها تم إنشاء معمل للمبيوتر
والتعاون مع شركة مايروسوفت لتقديم خدماتهم
التدريبية والتنموية. ثم قامت الجمعية بعمل بيت
و. وفلليونس ًلتكنولوجيا االتصاالت ليتحول معم

2010 استمــــر الفكــر الخيــــري عـــل نطـــاق أوســـع

من خالل المشاريع الصغيرة مثل تربية األرانب، ولن
السيول دمرت كل شء ف نفس العام لتظهر المرأة
السيناوية عل طبيعتها ف محاولة إلنقاذ مشروعها
لتدخل وسط السيول تشمر عباءتها دون أن تعبأ بأِي من
العادات والتقاليد. ثم بدأت رحلة موتيفا ف التطريز
والخياطة والخروج إل خارج مصر للتدريب والتسويق
ومراعاة الجودة، وصناعة منتج سيناوي ينافس عالميا.
وتحلم الجمعية بالرجوع إل خدمة األطفال للتمين
التكنولوج، وتنمية المهارات الشخصية واللغوية
والتدريبات واألنشطة المختلفة، وتوفر الجمعية خطة
ناديهم الخاص، إضافًة إل طموحة لألطفال السيناوية ف
رؤية طموحة خاصًة لذوي اإلعاقة ومجال التربية

اإليجابية الت يمن تقديمها لألطفال. 
 وتشدد أمان فهم الغريب عل أن الظروف ليست
سهلة واإلعاقات واإلشاالت أكثر مما يمن أن يتخيلها
أحد، بل وتعتقد أن ظروف الجمعية سابًقا كانت أسهل
وأبسط بثير مما ه عليه اآلن، وهو ما يحتاج مزيًدا من

الجهد والتعب واإلصرار الستكمال المسيرة. 
  
 

  
 

موتيفا ي�افس بديفيليهات مشت�كة مع مصمم
األزياء ها�� البحي�ي وحضور ملفت ف�

مه�جان الجو�ة السي�مائ�



 
ٌ� ـ�راٮ� .. رحـلـه � ـ� ا��ع

تحدي الصعب .. ل�يل الم�الب، واال�تماء ب�ول الِعش�ة

 ساعدهم عل االحتفال وتعويضهم عن جو االحتفال بين
أهليهم. ويضيف عل محمد جبران من القاهرة، وأحد
طالب كلية األسنان، جامعة سيناء فرع العريش، أنه
كانت هناك الثير من البدائل لالحتفال برأس السنة،
فكان بإمانه وزمالئه االحتفال عل شاط البحر وأيضا
ف قرية سما العريش الت نظمت حفً "كسر الدنيا"،
فضً عن كافتيريات ح المساعيد الت نظم بعضها
العديد من الحفالت الت القت رواجا كبيرا، وحضرها

الثير من الشباب.
 

يذكر األستاذ مصطف فايز، من سوهاج، والذي يعمل
العريش، أن الجلسات العرفية ه مفتًشا لآلثار ف
أسلوب حياة الشعب السيناوي كطريقة لحل أية
مشاكل تنشب بين األفراد أو القبائل، وهناك كتاب
يسم "حل المشاكل" للشيخ يحيى الغول أحد كبار
عائالت العريش، وأحد أكبر القضاة العرفيين ف
شمال سيناء، ويذكر فيه األساليب المتعددة للتعامل

مع المشالت وحلها.
 ويضيف فايز أن ألهل الصعيد "مجعد" (مقعد) أو
"ديوان" خاص بهم يتبادلون فيه أطراف الحديث وحل
المشالت، وف حالة وجود أي مشلة يذهب كل
م فكبير" الطرف اآلخر، ويتم الح" طرف إل

المشلة، وينته األمر بسالسة.
ويقول مصطف حمدي: "ما يميز أهل شمال سيناء
هو وجود "المجعد" (المقعد) وهو مان يبعد عن
البيت الستقبال الضيوف ومنع تواجدهم داخل
البيت، ويقوم الرجل بتقديم واجب الضيافة للضيف
دون أن ُتكَشف الزوجة عل الغرباء، كما أن التكاتف
هو أهم ما يميز أهال العريش؛ فعندما يمر أحدهم
بضائقة أو مشلة تجد أكثر أهله وأصدقائه من

حوله، يمدون له يد العون ويشدون أزره".
ويضيف مصطف حمدي أن ثقافة الحياة ف العريش
انك فمختلفة عن ثقافة وعادات والقاهرة، فبإم
ن فأي وقت، ل القاهرة أن تتناول اإلفطار ف
العريش يتوقف عمل محالت الفول والفالفل الت
تقدم وجبات اإلفطار من الفول والفالفل ف الحادية
أن يبدأ تناول وجبة الغداء بدء عشرة قبل الظهيرة، عل
من الساعة الثانية بعد الظهر، ثم تكون وجبة العشاء بعد
صالة العشاء مباشرًة. وال يعتاد العرائشيون عل السهر
لوقت متأخر وذلك لمحدودية األماكن الت يمن
الموث فيها ف الشارع كثيرا لوقت متأخر، كما أن
الحياة هناك تتميز بالبور واالنضباط، وهذه عادات

صحية جًدا.
ويتميز الشعب العرايش باالحترام، فإذا دار حوار بين
كبير وصغير وُطلب من الصغير السوت، يست
عل الفور، أما ف أماكن أخرى غير شمال سيناء، قد
يتعرض كبير السن إلهانة من طفل دون مراعاة لفارق

السن أو المانة
 

ويقول مازن أسامة من القاهرة، وأحد طالب كلية
اإلعالم جامعة سيناء، فرع العريش: "احتفلنا برأس السنة
ف قرية سما العريش، وذهبنا إل العديد من الافيتريات
الموجودة بجوارنا ف ح المساعيد لنستقبل العام
الجديد ف مرح، وساعدنا بعضنا البعض عل بسط أجواء

من السعادة رغم وجودنا ف الغربة بعيًدا عن أهالينا".
 

يقول الشيف كريم محمد: "صارت لدي معارف
كثيرة من أهل العريش بعد بقائ حوال سنتين فيها،
وأصبحت أتحدث باللهجة العرايشية كثيرا، مثل: "بدك
تجول ايش؟"، "ج ميته؟"، وه لهجة لذيذة يحب
الثيرون تعلمها". ويقول الطالب عل محمد: "أنا هنا
منذ 5 سنوات، ومن عاشر القوم أربعين يوما صار منهم،
فتأثرت لهجت كثيرا فأصبحت أردد كثيرا من
،لمات مثل: (هادا، وهاداك، وهادول، وإللك، وإليلال
وإيش بيك؟)" ويقول مصطف حمدي من القاهرة، وأحد
طالب كلية التجارة جامعة العريش: "إن لهجة البدو ف
شمال سيناء تتميز بأنها أكثر صعوبة من لهجة العرايشية،
فالبدوي يقول: "أرعه" أما العريش فيقول: "شوف" أما
أغلب الشعب فيقول: "بص"، ويحتاج األمر إل وقت
طويل للتأقلم والتمييز بين اللهجات، لم أعد أستطيع ف
كثير من األحيان نطق الالم باللهجة القاهرية، فإذا
أردت أن أسأل صديق عن حاله أقول له: "إيش يا
جلبي؟!"، "إيش أخبارك؟!"، إيش الدنيا؟!"، "غيبتك
طالت!، وين ما بتسأل؟"، وإذا أردت أن آمر أحد زمالئ
وت أقول له "جرصة تطجك!"، ومن كثرة تعاملبالس
مع أفراد قبيلة السواركة يمن اعتباري سواركيا، فالبدو

هنا إذا أحبوا أحًدا أخلصوا له بشل كبير".
 

مص�ف� حمدي: "أ�ا ف� غ�بة بس مش
حاسس إ��ا ف� غ�بة، أهل الع�يش ك�ماء

جًدا"
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الغربة ف المطلق شء صعب عل بن اإلنسان؛ ذلك لما
تتطلبه من كثير من االحتياجات الت يصعب تلبيتها
عموما، أو تكون أقل سهولة من تلبيتها ف بيئتك
الطبيعية؛ حيث قد تتعرض ال قدر اله لوعكة صحية
تحتاج فيها لرعاية غالبا ما يلبيها لك أقرب األقربين إليك
من أسرتك، كما قد تحتاج كذلك إل غسل المالبس،
الطعام الذي قد يتطلب بعض المهارات الت وطه
بضائقة مادية تحتاج إل تحتاج وقًتا لتعلمها، أو قد تمر
من يثق فيك إلقراضك بعض المال لتخرج بها من
أزمتك، أو تخرج لتعمل جنبا إل جنب مع الدراسة أو
غيرها لتوفير المال الالزم إلتمام العملية الدراسية، أو أية
احتياجات حياتية أخرى. كل هذا وأكثر يجعل الحياة
مليئة بالتحديات الت تحتاج إل صبر، ومثابرة، وتركيز
شديد عل األهداف واألوليات، فضً عن المرونة

والحاجة الماسة للتأقلم السريع عل أي ظرف يطرأ.
ورغم صعوبة الغربة إال أنها تعط فرصة كبيرة قد ال
تسنح لثير من الشباب الذي يقطن ف بيئته الت ترعرع
فيها؛ فالمغترب يتعلم فنون االعتماد عل النفس، وحسن
تدبير األمور بفعل ما تعلمه من المواقف والتحديات
العديدة الت قد تعترض حياته، ووضع العديد من
السيناريوهات للحياة، وأساليب التعامل مع المشاكل،
عالوة عل اكتساب مهارة التعامل مع الغرباء والتركيز
عل األهداف المنوط بهم تحقيقها ف غربتهم، فإن كان
ولًدا أو بنًتا ف مقتبل العمر وف فترة الدارسة الجامعية
- وه من أكثر الفترات الت قد يتعرض فيها الشباب
القدرة عل لالغتراب‐ فقد تأهال بسبب هذه الفترة إل
االعتماد عل النفس، ما يبشّر بقدرتهما عل تكوين أسرة
صالحة ف المستقبل، حيث بات قطبي هذه األسرة
يعلمان كيف يديرا أمور بيتهما الجديد عند الزواج.
ويدور الحول عل المغتربين وتتوال عليهم المناسبات
واألعياد واألفراح جنبا إل جنب مع التحديات،
واختالف الثقافات والعادات والتقاليد ف البلد
وجهتهم، وعادًة ما تكون لهذه المناسبات طابعها الخاص
ف نفوسهم وذكرياتها المختلطة بين الفرح والتعلق

باآلمال وبين الصبر والجلد والشوق لتحقيق األهداف.
 

يذكر كريم محمد من القليوبية ويعمل طباًخا ف
مطاعم قرية سما العريش أن االغتراب لم يفسد فرحة
رأس السنة الميالدية 2022، فبناء عل طلبات طالب
جامعة سيناء، فرع العريش تم اإلعداد ليوم مفتوح به
العديد من ألوان الطعام والشراب، إل جانب حفل مالئم

ليلة رأس الس�ة

اللهجة

األع�اف والتقاليد



حكايا  شمال شرقمعابر
العدد رقم (9)

يناير ٢٠٢٢

شمال سي�اء .. ملحمة بقاء

ويقول األستاذ مصطف فايز: "تعلمت تحضير اللصيمة
من اللبة والبطيخ العجر، وأصبح أهل ف الصعيد
يطلبون من إحضار زيت الزيتون العرايش والمرمرية،
وه من أهم األعشاب المباركة الت تتميز بها العريش

وسميت بذلك نسبة إل السيدة مريم العذراء" 
وتضيف آالء إبراهيم من المنصورة، وإحدى خريجيات
كلية اآلداب، جامعة العريش، أن أكالت العرايشية
مميزة جًدا وذات مذاق خاص مثل المفتول والماندي

وبالبطع اللصيمة.
 

وكل قبيلة لها برقع مرسوم عليه شل مربع أو مثلث
أو غيره لتكون فتيات كل قبيلة مميزة عن األخرى،
وترتدي البنات خلخال فإذا سمع الشباب صوت
الخالل من بعيد وهم يضحون أو يلعبون يصمتون
حت تمر الفتاة احتراما لقبيلتها. وكان الزواج يتم بين
أهل الزوجة والزوج بـ "الجصلة" وه عود خشب
يقوم أبو العروسة بتسليمه للزوج ويقول له: "هده
جصلة بنت خطيتها ف رجبتك من الجوع والعطش
ء نفسها فيه"، فال يجوز للزوجة أن تشتكوكل ش
ألبيها من جوع أو عطش بعد هذا الميثاق. وذكرت
آالء إبراهيم أن ما يميز البنات ف العريش هو أنه ال
يوجد اختالط بين الشباب، كما أنهن ال يعملن ف
الشارع وتتم المحافظة عليهن، وأنه ال مانع لديها من

الزواج بأحد العرايشية المتعلمين والمثقفين.
 

يذكر الشيف كريم محمد أن عدم توافر شبة
العريش أدى إل ل دائم فالهاتف المحمول بش
التزام الجميع بمواعيديهم ف المقابالت وذلك
لصعوبة إبالغ الطرف اآلخر بمستجدات أي أمر عن
ن قد ال يفهم البعض أن عدم قدرته علبعد .. ل
التواصل خارج عن إرادته أو قد يفهم أيضا عل أنه
إهمال. فإذا قابلت أحًدا وأبلغته بموعد ومان اللقاء
التال فإن ذلك الميعاد يون كالسيف ال يجوز

التخلف عنه.
 

ويضيف الطالب مازن أسامة أن عدم وجود شبة
الهاتف المحمول مالئم لطبيعة العريش الهادئة
بمناخها المعتدل وهوائها النق وبحرها الجذاب، مما
ساعده عل رؤية الحياة من منظور أوسع وإعادة
ترتيب األفكار والعالقات مع األفراد بشل أكثر

سالسة.
ويؤكد أحمد محمد من القاهرة وأحد طالب كلية
هندسة جامعة سيناء فرع العريش أن عدم توافر
شبة الهاتف المحمول ساعدهم عل التقليل من
مالمات الهاتف واالستعاضة عنها بتطبيقات
التواصل الشخص مثل واتس آب وماسنجر وكذلك

مواقع التواصل االجتماع مثل فيسبوك وتويتر.
 

يقول مصطف حمدي: "أرغب ف الزواج من العريش
ألن البنات هنا يساعدن الشباب عل العيش دون وضع
التعقيدات والعقبات أمام الزوج، ويقومون بمساعدته
ف تجهيز بيت الزوجية، فعل عكس العرف المتبع
قديما ف العريش من أن يقوم الزوج بتجهيز البيت من
الياء، أصبح أهل الزوجة يساعدون الزوج ف األلف إل
تجهيز بيت الزوجية.." ويضيف األستاذ مصطف فايز
كنت أتمن الزواج من العريش إذا كنت أعزبا، فالفتاة
هنا مميزة عن غيرها ف المحافظات األخرى، فقبل أن
تخرج الفتاة من بيت أبيها تعلمت العادات والتقاليد
وصيانة العشرة، كما أن كل رجال القبيلة أو العائلة هنا
يحافظون عل البنت من أي مخاطر أو من أي شخص
من قبيلة أخرى، وحت إذا كان هذا الشخص من طرف
العائلة يحق له التدخل وحمايتها ف أي ظرف وتحت

أي بند.

مارسلي�و صالح: "الع�يش أث�ت فيا كتي�
وأ�ا مش عايز أمش� من شمال سي�ا بعد ما

أخلص كلية"
 

مص�ف� حمدي: "أ�ت البلد ه�ا لما بتخشها
بتحس ب�احة عجيبة سبحان الله، حاجة من

ع�د رب�ا"
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كما يتميز سائقو وسائل الموصالت بالصبر عل
الركاب وعدم التأفف من تكرار نزول الناس ف
محطات ليس بينها مسافات كبيرة، ويندرج ذلك أيضا
تحت بند احترام العمل والمواطنين، فيمتاز أهال
العريش بالتربية الحسنة والتعامل وفق أصول وقوانين
التعامل الحسن. كما أنه ال يوجد تكاتك
وموتوسيالت الت تسبب تكدس وتأزم حركة المرور،
فضً عن اإلزعاج الدائم كما ف محافظات القاهرة
البرى والثير من المحافظات المصرية األخرى، وتندر
حاالت السرقة، باإلضافة إل أنه ال يجوز للشاب التطلع
بالنظر إل فتاة وخدش حيائها، ألن الجميع معروف،
وكل بنت معلومٌة قبيلتها وأهلها وأقربائها، وقد يتطور
األمر إل عقد جلسة عرب تأديبية يتم فيها تأديب
المخط، وما يمنع حدوث كثير من هذه المواقف هو
زيهن المحتشم الذي يجبر المارة عل احترامهن وعدم

التطلع إليهن ولو ببنت شفة.
 

يقول مصطف حمدي: "أصبحت ال أستطيع النوم إال إذا
انون وتحضير كوب شاي علقمت بإشعال ال
الفحم"، ويضيف "أصبحت اللصيمة عندي أفضل من
أكلة صحية جًدا وسهلة التحضير، وتكف اللحمة فه
عدد كبير من األفراد، وأصبحت كذلك أعشق الفتة
البدوي، وه غير الفتة المعروفة ف باق أنحاء البالد،

وكذلك الفطير العريش ذي المذاق الخاص".
 

ويقول مارسلينو صالح من القاهرة، وأحد طالب كلية
اإلعالم، جامعة سيناء فرع العريش: "رغم كون مسيحيا
لم أشعر بالغربة ف العريش، أسن ف شقة كل
أصدقائ فيها مسلمون، كنا نصوم رمضان سويا ونفطر
ونتسحر سويا، وقضيت أجمل أيام حيات معهم دون
الشعور بغربة، وتسود بيننا جميعا أجواء المحبة واألخوة"
ويضيف مارسلينو: "أحببت الدبة كثيرا والدحية،
وحت بعد رجوع للقاهرة أقوم بسماع الدبة والدحية،
وعرضها عل الجميع، وكانت تثير اندهاشهم وإعجابها

من جمال إيقاعها".
ثقافة ال�عام والش�اب 

الزواج

شب�ة الهاتف المحمول
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تغيرت هوية الزي السينائ كليا. حيث أصبحت
المالبس أكثر تحضرا حت إنك تتعثر ف التفريق بينها
وبين المالبس بالقاهرة والمحافظات األخرى، أصبح
الرجال خاصة الشباب منهم يرتدون بنطال وقميص
وتيشيرت بد من الجلباب أو العباءة، والسيدات كذلك
يرتدون مالبس عادية كالفستان، والبنطال، والبلوزة،
والجيبة لن مع الحفاظ عل االحتشام والحجاب. وتقول
رنا الديب فن طوارئ بمستشف العريش: "إن المالبس
البدوية لم تعد موجودة مطلًقا إنما أصبحت المالبس
ف العريش اآلن "عل الموضة" والجميع يشترون
"براندات"". ويذكر أحمد نعيم الطالب بمدرسة عل بن
أبي طالب اإلعدادية أنهم ال يرتدون المالبس التقليدية
كالعباءة والجلباب إال ف المناسبات واألفراح.  وأوضح
محمد حمزة البالغ من العمر ٤٦ عاما أن مدينة العريش
أغلبها حضر وعائالت، ولذلك هم متحضرون ف
مالبسهم لن القبائل الموجودة عل أطراف البلد الزال
أهلها يرتدون العباءة واليشمك، لن أوالدهم ال يرتدون
تلك المالبس باستثناء أوقات األفراح والتجمعات
العائلية يضطرون للبسها حفاًظا عل هويتهم حت ال

تختف تماما. وأضاف منير عبداله أن المالبس

فأصبح أهال شمال سيناء خاصة الشباب منهم
يجيدون اللغة العامية المصرية إجادة تامة، ومع ذلك فهم
اليزالون يعتبرون اللهجة البدوي أو العرائش أقرب
لقلوبهم وأسهل ف التعبير عن أفكارهم. فتقول رغد
حمدي الطالبة بمدرسة الشهيد أحمد عسر الثانوية
ا عن اللغة التالبيت تختلف تمام للبنات أن لغتها ف
تتحدث بها مع زمالئها ف المدرسة، وأن أهلها
يستنكرون ويتعجبون من حديثها معهم بالمصري لو
فعلت ذلك. أما سارة حسين الطالبة بذات المدرسة
فذكرت أنه بسبب مجء بعض الناس من القاهرة
ومحافظات أخرى أصبحت دون قصد تستمع إل
كالمهم، وتأخذ منهم بعض اللمات لن عل الرغم من

أشع� بالسعادة حين ي�حظ أحد اخت�ف
لهجت�، وأشع� بالفخ� تجاه كو�� ع�باوية
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عندما تذكر سيناء قد يخيل للقارىء تلك الصور النمطية
الت ارتبطت ف األذهان باسم سيناء. لن هل الزال
الوضع عل ما هو عليه؟! أم أن االنفتاح الثقاف وعصر
السرعة ومواقع التواصل االجتماع جعلت من المجتمع
السينائ مجتمعا أكثر انفتاحا وأقل تمسا بعاداته
عن كل ما يدور ف ل تفصيلوتقاليده؟! ولنجيب بش
األذهان عن الهوية السينائية، والتغيرات الت طرأت عليها
بمرور الزمن، التقينا بمجموعة من الشباب والبنات
والشيوخ والسيدات السينائيين، وتحاورنا معهم حول
رؤيتهم للهوية وتطوراتها عل كل األصعدة. كيف كانت

وكيف أصبحت؟!.  
 
 
 
 

عل الرغم من استمرار حفاظ أهال سيناء عل هويتهم
اللغوية داخل المنزل أو بينهم وبين ذويهم ف األحاديث
اليومية، إال أن اللغة العامية المصرية بدأت ف االنتشار
ف الشوارع والمدارس والجامعات بفعل االختالط مع

مواطنين من محافظات أخرى. 

من ذلك تعتز بلغتها العرائشية وحين تسافر إل القاهرة أو
اإلسماعيلية يالحظ الناس بسهولة لهجتها المختلفة
ويسألونها عما إذا كانت عرباوية لنها تشعر بالفخر تجاه
ذلك السؤال وتجاه كونها عرباوية. وعن اختالف اللهجة
السينائية عن اللهجة العامية المصرية ذكرت لنا الطالبتين
ًلمات مختلفة بين اللهجتين فمثبعض األمثلة ل
"الممسحة" يسمونها "جشاطة"، و"كتير" يطلقون عليها
"تل"، و"تعبان" يقولون عنها "وجعان"، و"ترابيزة" يلقبونها
"طبلية"، وإذا أردت أن تسأل أحدهم "هتروح فين" تقول
له "هتلج وين"، وإذا أردت أن تسأله عن أحواله تقول له

"ايش حالك" وغيرها من أمثلة ال تحص وال تعد. 
 

تشير سارة حسين أن البنت اآلن أصبحت تختار من
تريد الزواج به بل حرية مع توجيهات بسيطة من األهل
لن دون إجبارها عل أي شء. ونوهت أسماء يسري
فن طوارئ بمستشف العريش إل أن الزواج من خارج
سيناء أصبح عادي للرجل، لن قد ترفضه بعض
العائالت للبنت؛ حيث يعتقدون أن البنت البد أن
تتزوج من أقاربها أو عل األقل من معارفها. وذكر محمد
حمزة أن عند بعض القبائل الزالت األولوية ف الزواج
لألقارب فابن العم أول من الغريب لن عند الحضر
وأهال العريش يختلف الوضع كليا فهم يتزوجون من
ًذلك بأن اخته مث محافظات أخرى ويبرهن عل

متزوجه من رجل قاهري وال يجد أي مشلة ف ذلك.
 
 
 
 

أما الفرح السينائ فلم يسلم من التغيرات،  ذكرت
سوسن حجاب رئيس جمعية المرأة السينائية أن قديما
كانت العروس ترتدي ثوب بدوي تقوم بحياكته وتطريزه
بنفسها وقد تظل قرابة العام ف تطريزه، وكل فتاة تبدع
ف تطريز فستانها عل ذوقها الخاص، حيث تستعد
لذلك اليوم من سن السابعة. أما اآلن اختفت هذه العادة
تماما وأصبحت العروس السينائية ترتدي فستاًنا أبيض
مثلها مثل العروس بالقاهرة والمحافظات األخرى.
كذلك العريس اعتاد أن يرتدي عباءة أو جلباب فوقه
جاكت لنه اآلن يرتدي بدلة وقميص وكرافته. ومن
العادات المتأصلة الت الزالت قائمة فيما يتعلق بالزواج
ذبح الغنائم، حيث يشتهر الفرح السينائ بالوالئم

والذبائح.   
 

 الحديثة ال تعجبه كلها فهو يعترض عل المالبس الفجة
والبناطيل المقطعة ويرفض أن يرتديها أبناؤه وبناته. 

اللغة واللهجة

عادات الزواج 

اللبس

أصبحت الفتاة السيا�وية تختار من ت�يد الزواج
به ب�ل ح�ية مع توجهات بسي�ة من األهل

ل�ن دون إجبارها عل� أي ش�ء



وحول دور مستشف العريش العام ف استقبال
الحاالت الحرجة والعاجلة الت تتطلب عالجا فوريا
من قطاع غزة، باعتباره أقرب مستشف مصري مجهز
للجانب الفلسطين، قال د. عالء إن مستشف العريش
العام، به قسم مخصص يضم 10 أسرة جاهزة
للطوارئ ف أي لحظة الستقبال األشقاء الفلسطينيين
القادمين بموافقة جهات االختصاص عن طريق معبر
رفح، والحاالت الت تستدع العالج أثناء السفر عن
طريق معبر رفح خالل رحلة القدوم أو المغادرة
لألراض المصرية، وذلك إضافة لوجود كافة األقسام
ف حالة جاهزية إذا تطلب األمر استقبال حاالت

بأعداد أكثر.
 

ا غير مسبوقة فالعريش جهود كما بذلت مستشف
كمقر مستشف خطتها لدعم وتجهيز المستشف
جامع لصالح كلية الطب بجامعة العريش لحين
انتهاء إنشاء مستشف العريش الجامع، الفًتا إل أن
المستشف فعليا ‐وخصوصا بعد التطوير الجاري‐
جاهز ألداء هذا الدور تحديًدا بعد تشغيل أقسام
متعددة وتوفير أجهزة الشف الخاصة بأمراض
القلب والت يصل لمرحلة تكامل الخدمة الصحية،
فضً عن قاعات دراسية يجري تجهيزها، وأماكن

استقبال لألطباء من أساتذة كلية الطب. 
 

� �طاع ا���ه � � �
� � � �ره �س� العام.. ط� �ى العر� �� �س مس�

�اء  �� ��ال �� �� �

 

خلية �حل ال ت�ل وال تمل عن العمل عل� الت�وي� ب�ل مت�لباته
 

�ارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال
سي�اء: "ه�اك جدية غي� مسبوقة ف� الت�فيذ

الفوري ل�ل ما ي�لب لتحسين المستشف�
لألفضل من حيث اإل�شاءات وتوفي� األجهزة

والتخصصات ال�بية" 
 

آية محمد مم�ضة بمستشف� الع�يش
العام: "�عمل أ�ا وزم�ئ� بالحب والع�ف
عل� الم�ض� أل��ا �شع� بآالمهم و��غب
ف� تقديم أعل� خدمة �بية مم��ة ف�

مص� كلها" 
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يشهد مستشف العريش العام بشمال سيناء أكبر مشروع
تطوير من نوعه، ويجري االستعداد لتشغيل جانب من
مشروعات انتهت به، وأخرى مخطط تنفيذها خالل
ف جانب تواصل عمل المستشف الشهور المقبلة، إل
تقديم خدمة صحية ألهال المحافظة، ودعمه من وزارة
الصحة بوادر طبية ثابتة، وأخرى خاصة بقسم
االستقبال والطوارئ، وفريق طبي من 4 جامعات مصرية
يعمل عل مدار األسبوع بالتتابع، فضً عن جاهزية
قسم خاص بالمستشف الستقبال حاالت الطوارئ

القادمة من كل أنحاء شمال سيناء ومن قطاع غزة.  
وف حوار خاص لمجلة معابر، أشار اللواء محمدعبد
الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إل أنه تم االنتهاء
من المرحلة األول لتطوير مستشف العريش العام بتكلفة
تعليم مستشف 134 مليون جنيه، وسيتم تحويلها إل
لصالح كلية الطب بجامعة العريش خالل عامين، وهو
ما سيعزز مستوى الخدمة الطبية عل أرض المحافظة . 

مقرر أن ُتفتح خالل فترة قريبة.وإضافًة لما تم من أعمال
تطوير شارفت عل االنتهاء. هناك مخطط سيتم خالل
فترة قريبة الشروع ف تنفيذه عل األرض بعد أن تم فعليا
الموافقات الالزمة، ويشمل إنشاء مبن الحصول عل
متكامل كوحدة للغسيل اللوى، ومبن خدمات إدارية،
ملحق به وحدة تعقيم ومغسلة ومطبخ، وكافتيريا، كما
يجري العمل عل إعادة هيلة وتنظيم الحضانات،
والتجهيز إلنشاء قسم خاص بجراحات القلب المفتوح

وعناية القلب.
 

جانب من هذه المشروعات العمالقة الت تعمل عليها
مستشف العريش العام بل جهد وإخالص لمسناه ورأيناه
عندما قمنا بزيارة المستشف بما تشمله من تطوير كل
مبان المستشف، كما تعتزم إدارة المستشف إنشاء قسم
،استقبال مطور بالدور األول، ووحدة للرنين المغناطيس
وقسطرة القلب، إذ إن هذان القسمان تحديًدا كانا ف
حاجة ماسة للتطوير وإعادة الهيلة من جديد بحسب
د. عالء عبد الحميد قويدر وكيل مدير مستشف العريش
العام، وبجانب أقسام الدور الثان هناك أقسام النساء

والوالدة، وعالج الحروق، والعالج اليماوي، وجميعها
 

جراحة العظام والعمود الفقري، وأحد أطباء القافلة
الطبية المقيمين ف مستشف العريش حاليا. 

 

ذكر د. أندرو نزيه، أحد األطباء حديث التخرج بالقوافل
المستشف العريش العام أن الخدمة ف الطبية بمستشف
ُتقدم وفق معايير ترعاها الدولة وتدعمها، والوضع ف
مستشف العريش أصبح مختلًفا، ويسير لألفضل،
خصوصا أنه حاليا تم التعاقد مع أطباء ف قسم
االستقبال والطوارئ، يعملون عل مدار الساعة،
ويساعدهم أطباء متخصصين ف كل قسم، كما يوجد
عل مدار األسبوع قوافل أطباء متخصصين من
جامعات القاهرة والمنصورة واألزهر والزقازيق، وهو
فريق طبي يشمل كافة التخصصات يتوال وصوله
أسبوعيا، وفريق أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتواجد

أطباء الجراحة والعظام.
تستقر هذه القوافل الطبية الملفة من قطاع الصحة العام
ف مستشف العريش العام لمدة 4 شهور لل قافلة
بشل متتابع، لنقل الخبرة الطبية للوادر المقيمة
المستشف العريش، أثرت هذه القوافل ف باستمرار ف
لما تضيفه من نظام، وتكريس للجهود منقطع النظير،
وخبرة للتعامل مع الطواريء والحاالت الت تحتاج
للتدخل السريع، وهو ما كانت تحتاجه مستشف العريش

بشل كبير، بحسب الدكتور أيمن الريم استشاري

القوافل ال�بية ف� مستشف� الع�يش .. حياة
ك�يمة بالفعل

المستشف� مستعد اآلن لتقديم خدماته ال�بية 
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 عن شمال سيناء 

بريشة الفنان جمال فودة

 جالیري شمال سیناء ٢
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عن المنزل السيناوي 
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بريشة الفنان خليل كران
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بريشة الفنان أحمد راض
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 من أشد الوسائل
ً
الرسم تجسيد للجمال، والمسرح تجسيد لألفكار وهما معا

فاعلية في التثقيف والتنوير
إبراهيــم البليـهي

لوحة فنية 
عن شواط العريش

بريشة الفنان رجب عامر
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