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اليت  اخلارجية  القشرة  أو  السمك  جلد  يعترب 
اجللود  لصناعة  رئيسًا   مصدراً  جسمه  تغطي 
البلدان  من  العديد  فى  واإلكسسوارات   واحُللى 
األفريقية، على الرغم من أن قلة قليلة من الناس 
ألنه  السمك،  جلد  إستخدام  بإمكانية  علم  على 
على  النفايات  ضمن  منه  التخلص  يتم  ما  غالًبا 
اعتبار أّنه بال فائدة، إال إنه يفاجئنا كّل يوم يف ما 

ميكن أن يقدمه لنا من فوائد.
وكل  اجلل��ود،  م��ن  خمتلف��ة  أن��واع  لألمس��اك 
ن��وع حيت��اج مله��ارة خاص��ة لتجهي��زه ومعاجلته حيث 
تتمي��ز جل��ود األمس��اك ع��ن جل��ود احليوان��ات بصغ��ر 

حجمه��ا وتنوعه��ا.

كينيا إبداع إفريقى 
صنع األحذية واملالبس من جلود األمساك

"صناعة يدوية بدون آالت ضخمة
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تبدأ العملية مبعاجلة اجللود على عدة مراحل، 
حي��ث يت��م تنظي��ف جل��ود األمس��اك ث��م جتفيفها ثم 
دبغه��ا ع��ن طري��ق اآلل��ة املخصص��ة، ث��م ختض��ع 
إلزال��ة الده��ون، بعده��ا تل��ون بأصب��اغ طبيعي��ة، ويف 
اخلت��ام ختض��ع للك��ّي لتتح��ول ه��ذه اجلل��ود إىل 

رقائ��ق مجيل��ة ومتين��ة وس��هلة اخلياط��ة.
جل��د الس��مك يس��تخدم ف��ى كيني��ا بديل 

للجلد البقرى.
للدب��اغ  املتمي��زة  احمل��اوالت  ه��ذه  أوىل  كان��ت 
الكي��ي "نيوت��ن أوتش��ينغ" ال��ذى أنش��ئ املش��روع ف��ى 
2012، والذى كان اهلدف منه دباغة جلود األمساك، 
وم��ن ث��م إع��ادة اس��تخدامها يف صناع��ة املالب��س 

وغريه��ا.                    
 يق��ول "نيوت��ن"أن هن��اك كمي��ات هائل��ة م��ن 
املخلف��ات تنتجه��ا مصان��ع تعبئة وتقطيع األمساك، 
حي��ث يوج��د م��ا يق��رب م��ن 150 أل��ف ط��ن م��ن بقاي��ا 
األمس��اك، 85% منه��ا جل��ود األمس��اك ق��د اس��تفزته 
فق��اده إبداع��ه إىل مش��روعه ال��ذي مل يك��ن فق��ط 
م��ن أج��ل إع��ادة تدوي��ر املخلف��ات الضخم��ة من جلد 

الس��مك، إمن��ا أيضا 
ه��ذه  اس��تخدام  يف 
اجلل��ود بأف��كار رائ��دة 
يف الصناع��ة اجللدية 
واملالب��س  لألحذي��ة 

بأس��عار معقول��ة.
أصب��ح  وق��د 
جل��د الس��مك يس��تخدم بش��كل متزاي��د، ف��ى تصني��ع 
اإلكسس��وارات مث��ل احلقائ��ب أو األحزم��ة أو حت��ى 
األحذي��ة، وأصبح��ت موض��ة وقبل كل ش��ئ ال تفوح 

الس��مك. رائح��ة  منه��ا 
 وميك��ث العش��رات عل��ى ضف��اف حب��رية فيكتوريا، 
الس��تخراج األمس��اك وتقطيعه��ا واس��تخراج جل��د 
الس��مك وخباص��ة األمس��اك األك��رب حجًم��ا، حي��ث 
ًع��ن  فض��اًل  اجلالت��ن  عل��ى  للحص��ول  ٌيس��تغل 
وغريه��ا  واألحذي��ة  املالب��س  صن��ع  يف  اس��تخدامه 
م��ن الس��لع، وتش��مل األن��واع الش��ائعة م��ن األمس��اك  
الت��ى يت��م احلص��ول منه��ا عل��ى اجلل��د هى"الق��رش 
والس��لمون واللن��ج والق��د وف��رخ الني��ل والش��بوط 
والق��اروص"، كم��ا ُتس��تخدم غضاري��ف الق��رش يف 
كثري من املستحضرات الدوائية، وجيرى حتويلها 
إىل مس��حوق ودهانات وكبس��والت، وكذلك أجزاء 
أخ��رى م��ن الق��رش منه��ا األس��نان حي��ث تس��تخدم 
يف املصنوع��ات اليدوي��ة، كذل��ك ميك��ن اس��تخدام 
اليدوي��ة  املصنوع��ات  يف  البح��ر"،  "بل��ح  صدف��ات 
واحلل��ى، وف��ى صن��ع األزرار، وجيري وضع إجراءات 
للتحض��ري الصناع��ي للوق��ود احلي��وي م��ن نفاي��ات 

األمس��اك وأيض��ًا م��ن األعش��اب البحري��ة. 
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طريقة تنظيف جلود األمساك ثم جتفيفها ثم دبغها
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كينيا تبدع كعاداتها "حل أزمة السكن"
تعان��ي الطبق��ات املتوس��طة والضعيف��ة م��ن أزم��ة س��كن يف 

أغلب مدن العامل بعد إرتفاع أسعار العقارات، 
لذلك قامت كينيا بإعادة إستخدام حاويات 
الش��حن لإلس��تفادة منه��ا  ف��ى بن��اء املراف��ق 
الس��كنية، كبدي��اًل للمس��اكن اخلرس��انية 
الش��حن  حاوي��ات  وتتمي��ز  الثم��ن.  غالي��ة 
املوق��ع  أو  املنش��أة  يف  تركيبه��ا  بإمكاني��ة 
ويت��م  احملم��ول،  هيكله��ا  بفض��ل  مباش��رة 
تصنيعه��ا جاه��زة للس��كن، حبي��ث تتضم��ن 
النواف��ذ واألب��واب الداخلي��ة واملطب��خ وش��بكيت 

امل��اء والكهرب��اء .
املرحل��ة األوىل ه��ى اقتط��اع أج��زاء م��ن احلاوي��ات الت��ى تكون 
ف��ى الغال��ب م��ن احلدي��د والصل��ب لينت��ج عنها األب��واب والنوافذ، 
بع��د ذل��ك تصب��ح العملي��ة أق��ل صعوب��ة حي��ث يس��تغرق األم��ر 
أسابيع فقط إلنشاء غرف معيشة معزولة وجمهزة بالكهرباء.

التكلف��ة األولي��ة إلع��ادة التدوي��ر تص��ل إىل ح��واىل 7 آالف 
يورو وهو املبلغ يقابل ربع التكلفة التى حيتاجها مبنى مصنوع 
م��ن ط��وب بنف��س احلج��م، ويتزاي��د الطل��ب حالًي��ا عل��ى من��ازل 
احلاوي��ات ف��ى كل م��ن رون��دا وأوغن��دا وتنزاني��ا حل��ل مش��كلة 

السكن.
ويرى خرباء البيئة أن هذا النوع من األبنية يف عامل 
التصميم يعد بدياًل عصرًيا للمواد اإلنشائية التقليدية 
حياكي العمارة اخلضراء، بل إنه يعد خياراً ذكيًا 
لألشخاص الذين يبحثون عن الوعي البيئي، ولكن هناك 
بعض اجلوانب السلبية للسكن فى حاويات الشحن، فالطالء 
الذي يوضع على احلاويات جلعلها متينة حيتوي على 
عدد من املواد .الكيميائية الضارة كالكرومات والفوسفور 
والرصاص، باإلضافة إىل درجات احلرارة املرتفعة فى 
أفريقيا.

ش��اب كين��ى يح��ول النفاي��ات إل��ى أعم��ال 
فني��ة ممي��زة

أصبح��ت جب��ال القمام��ة  الت��ى تث��ري قل��ق الكثريي��ن 
فى وسط نريوبى، مصدر إهلام للفنان الكينى "إيفانز 
إجيور"، الذى يبلغ من العمر 27 عامًا خترج من جامعة 

"كينياتا"، ودرس الفنون اجلميلة.
 استطاع هذا الشاب أن حيول النفايات غري املرغوب 
فيه��ا إىل قط��ع فني��ة م��ن خ��الل إع��ادة تدويره��ا به��دف 
"توعي��ة الن��اس للمض��ي حن��و بيئ��ة س��ليمة خالي��ة م��ن 

التل��وث والنفايات".
 أشكال القطع املصنعة غالًبا ما تشمل صوراً للطيور 
واألمس��اك واحليوان��ات الصغرية وكل املخلوقات اليت 

رمبا ال يالحظها أو ال يكرتث هلا كثري من الناس.
وألن اإلهتم��ام األفريق��ي يرك��ز عل��ى احليوان��ات 
الكبرية والقوية على حساب احليوانات الصغرية لذلك 
حي��اول "إيفان��ز"، لف��ت انتب��اه الن��اس هل��ذه املخلوق��ات 

ليك��ون هن��اك تن��وع بيولوجى.
وق��د أصبح��ت إع��ادة تدوي��ر النفاي��ات وحتويله��ا 
إىل أعم��ال فني��ة مس��ة م��ن مس��ات العص��ر احلدي��ث، 
وق��د  اس��تحوذت أعم��ال "إيفانز"عل��ى انتب��اه منتق��دي 
الف��ن الذي��ن عرض��وا قطع��ه يف مع��رض أقي��م يف املعه��د 
الربيطان��ي لش��رق أفريقي��ا يف نريوب��ي، داخ��ل املع��رض 
إىل  تدويره��ا  املع��اد  النفاي��ات  حول��وا  فنان��ون  أيض��ا 
جموه��رات يف ف��رتات معين��ة نوع��ًا م��ن الث��ورة عل��ى 
الساحة وأيضًا اقتناعًا من بعض الفنانن على أن كل 
ش��يء ميك��ن حتويل��ه إىل عم��ل ف��ي له قيم��ة، حتى وان 

كان��ت خ��ردة.
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شاب كيي حيول النفايات غري املرغوب فيها إىل قطع فنية

شباب كيني يبدع فى حل ازمة السكن 
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تقع مدينة مكناس يف مشال شرق اململكة املغربية، 
وتبعد عن العاصمة الرباط حواىل مئة وأربعن 
كيلومرتاً شرقًا وُتعرف املدينة التى يعنى أمسها 
ريفى  طابع  ذات  بكونها  "احملارب"  باألمازيغية 
خصب، وتعترب من أهم املدن اليت لعبت دوراً مهمًا 

يف تاريخ الغرب اإلسالمي.
تنقسم مكناس اىل قسمن: املدينة القدمية أنشأها 
العاشر  القرن  يف  إمساعيل"  "موالي  السلطان 
ململكته  اجلديدة  العاصمة  لتصبح  امليالدي، 
وحاول أن تكون مثل العواصم األوروبية، لدرجة 
خضوع  وبعد  الفرنسية،  بفرساي  ُشبهت  أنها 
مكناس لالستعمار الفرنسي يف القرن العشرين، 
فيها  فبنوا  وحتديثها،  تطويرها  الفرنسيون  قرر 
األوروبي مبرافقها  الطراز  املدينة اجلديدة على 
أن  املختلفة ومبانيها وبساتينها وشوارعها، كما 
للربودة شتاًء(  الصيف )مييل  املعتدل يف  مناخها 

جعل منها موطًنا مرحًيا لألوروبين وغريهم.. 
أبرزها  رائعة،  جبلية  سلسلة  مبكناس  حتيط 
القارة  "سويسرا  السياح  عليها  يطلق  اليت  إفران 
األفريقية"، كما يظل املعمار اإلسالمي وموروث 

قارة المغربى 
سجن ذو مخرج 
واحد من يجده

 فهو حر
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التقليدي أهم ما يفتخر به أهلها، حيث  مكناس 
جتد باب الرايس وباب جديد وباب اخلميس وباب 
الصواني،  وصهريج  اخليول  ومربط  منصور 
ومآذنها  وجوامعها  العتيقة  املدينة  جانب  إىل 
جعلها  الذى  األمر  وزواياها،  وأضرحتها  العديدة 
حتظى بالدخول إىل قائمة الرتاث العاملي التابعة 

لليونسكو.
تضم مكناس وفقًا للمؤرخن ثلثى املآثر التارخيية 
الذى  "قارة"  سجن  واشهرها  أهمها  لعل  املغربية 
نسجت حوله أساطري ال تعد وال حتصى، فأكثر 
مدخل  بال  أنه  السجن  هذا  فى  االنتباه  يلفت  ما 

نوافذ  وايضًا بال  وبال حدود 
تهويته  فى  يعتمد  حيث 
جدا  الكبرية  مساحته  على 
الذى يستحيل معها استنفاذ 

كمية االوكسجن. 
فى  الدارسون  أختلف  وقد 
"قارة"  اسم  اطالق  تاريخ 
من  فهناك  السجن  على 
حديث  اسم  أنه  يعتقد 

استعملته  التى  الفرنسية  اىل فرتة احلملة  يعود 
رجل  حيرسه  وكان  لالهاىل  مؤقت  كسجن 
"قارة"  أن  مبعنى  السجن  على  امسه  أطلق  أقرع 
امسه  أن  يرى  من  وهناك  "أقرع"،  األصل  يف  هي 
يعود اىل مهندسه الذى كان سجينًا اشرتط عليه 
يسع  سجن  بناء  مقابل  سراحه  اطالق  السلطان 
للسرداب  الوظيفى  التكوين  أن  اال  أسري،  ألف   40
والروايات  املعطيات  خمتلف  حسب  االمساعيلى 
الختاذه  انشاؤه  سبب  يكون  أن  نستبعد  جتعلنا 
والعدة  املؤن  لتخزين  كان  بل  فقط،  كسجن 
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لكشف  احلديثة  والتجهيزات  الالزمة  االدوات 
واختفى  النتيجة مأساوية  "قارة" فكانت  اغوار 
الفريق وال يزال مصريهم جمهول حتى يومنا 
هذا لتغلقه السلطات بعد هذه احلادثة جبدار 

من االمسنت ملنع التغلغل فى متاهاته.
فهى  للسائحن  املفتوحة  الثالث  القاعات  أما 
التى تكشف لنا االن عن بعض مالمح ضخامة 
املنشأة ومتانة بنائها وغرابة هندستها، فالقاعة 
فى  الثقوب  وببعض  مبصابيح  مضاءة  االوىل 
أما  املدكوك،  الرتاب  من  أرضيتها  السقف، 
خالل  من  اليها  الوصول  فيتم  الثانية  القاعة 
منفذ عبارة عن ثقب كبري موجود فى اجلدار 
أروقة  عن  عبارة  الثالثة  القاعة  ثم  الشرقى، 
األقواس  من  جمموعة  من  تتكون  فسيحة 

الضخمة املتقاطعة واملتقابلة.
شيدت  التى  احلالي  "قارة"  سجن  بوابة  جبانب 
"قبة  تسمى  كبرية  بناية  توجد  ترميمه  بعد 
ذات  قاعة  وهي  اخلياطن"  "قبة  أو  السفراء" 
األخضر،  بالقرميد  مغطى  هرمي  سقف 
اجلبس  من  بشريط  الداخلية  جدرانها  زينت 
منقوشة عليه كتابات، ويقول عنها الباحثون 
الدول  سفراء  إلستقبال  ختصص  كانت  إنها 
العالقات  لتطبيع  األجنبية 
معهم من جهة، وللتفاوض 
جهة  من  األسرى  حول 
اختيار  أن  ويبدو  أخرى، 
مل  السجن  فوق  املكان  هذا 
تعمده  بل  بالصدفة  يكن 
اخلوف  لزرع  السلطان 
ويف  نفوسهم،  يف  والرهبة 
مكانًا  أصبحت   19 القرن 
الذين  اخلياطن  لتجمع 
خييطون املالبس العسكرية 

ومن هنا اشتقت تسميتها

أيضًا ملواجهة أسوء الظروف واألزمات وأن مسألة 
احتجاز املسجونن واالسرى كانت مؤقتة.

ال تزال مساحة السجن جمهولة إىل اآلن فهناك 
وهناك  مكناس  مدينة  مبساحة  إنها  يقول  من 
مرتات  الكيلو  عشرات  إىل  ميتد  انه  يقول  من 
مصمم  للسجن  اهلندسى  والشكل  األرض  حتت 
على شكل شبه مستطيل، مقسم إىل ثالث قاعات 
واسعة جدا، حظيت كل واحدة منها مبجموعة 
من األقواس والدعامات الضخمة وفى كل قاعة 
قاعة  اىل  يقود  ممر  وكل  ممرات  عدة  يوجد 
شبه  من  قليال  فيه  توغلت  لو  انك  حبيث  اخرى 

املستحيل أن جتد طريق اخلروج مرة أخرى.

القاعة الرئيسية بها فتحة يف السقف كان يلقى 
خالهلا  من  بالطعام  مدهم  ويتم  السجناء  منها 
امساعيل  املوالى  ان  تقول  روايات  وهناك  أيضًا 
والذى  ما  مكان  فى  واحد  خمرج  للسجن  جعل 
جيده فهو حر لكن مع االسف مل يعثر عليه أحد 
استكشافه  حاولوا  املغامرين  من  الكثري  فهناك 
واحدى  أبدا  يعودوا  مل  انهم  النتيجة  وكانت 
املستكشفن  من  لفريق  كانت  احملاوالت  هذه 
كل  بتحضري  قاموا  التسعينات  فى  الفرنسين 

إعداد: مروة عبد العليم
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الجاالجو أو كما ُيطلق 
األدغال،  أطفال  عليها 
تعني  التي  ناجابيز  أو 
هو  صغيرة"  ليلية  "قرود 
حيوان ليلي صغير، ينتمي 

الرئيسيات  لفصيلة 
سوى  يتواجد  وال 

القارة  في 
األفريقية 

ويتواجد 
الجاالجو 

الغابات  فى 
واألراضى ذات األشجار وبخاصة في شرق أفريقيا، 
أو  البنى  ولونه  المميز  بفراءه  الجاالجو  ويتميز 
الرمادي، ويقضى معظم اوقاته بين غصون وأعالي 
األشجار، ويتميز بوجود مفاصل مرنة تساعده في 

األشجار.  فروع  بين  بسهولة  التنقل 
تذكر بعض التقارير، أن اسم "طفل األدغال" 
شكله  من  أو  نفسه  الحيوان  صوت  من  مشتق 
الجنوب  فى   عليه  ُيطلقون  بينما  الخارجي، 
حقيقة  من  مشتق  وهو  ناجابي،  اسم  األفريقي  
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كما هى متفردة فى مكونها اإلنساني والحضارى، تتفرد أفريقيا قارتنا أيضًا بوجود مملكة حيوانية 
متفردة، وأنواع من الحيوانات والسالالت التي التتواجد إال فى غاباتها وأراضيها، وسنحاول من خالل 
التقرير المصور التالي التركيز تباعًا فى هذا العدد واألعداد القادمة للتعرف على ما تملكه قارتنا 

من تنوع وتفرد نادر من الحيوانات التي لم ُتعرف سوي فى قارة افريقيا. 

حيوانات  أن  وُيقال  بالليل،  إال  تقريًبا  ُيرى  ال  أنه 
الجاالجو جاءت نتيجة تطور ألسالف ساللة من 
القرود بطيئة الحركة يرجع عمرها إلى 40 - 50 
مليون سنة وكانت ال تستطيع التنافس مع من 
هم أكبر وأسرع منها في فصيلة الرئيسيات في 
أفريقيا، وألن المنافسة كانت أقل بكثير لياًل لذا 

الحاليين. األدغال  أطفال  إلى  تطورت  فقد 
واسعتين  بعينين  الجاالجو  حيوان  يتمتع 
تساعده على الرؤية الجيدة لياًل، وأطراف خلفية 
قوية، وحاسة سمع قوى وذيل طويل يساعده على 

حيوانات ال تتواجد إال فى قارتنا األفريقية

الجاالجو



97

حفظ توازن، تعمل أذنيها كالخفاش فتساعدها 
كائنات  وهي  الظالم،  في  الحشرات  تعُقب  على 
رشيقة سريعة الحركة، تتميز بوجود أظافر على 
الثاني لألرجل  معظم أصابعها، باستثناء اإلصبع 
للتنظيف،  مخلب  بوجود  يتميز  الذي  الخلفية، 
ُمرتبة،  وأسناًنا  المشط،  تشبه  قواطع  ولديها 
ويتكون نظامها الغذائي من خليط من الحشرات 
والحيوانات الصغيرة، أو الفاكهة، وفترة الحمل 
يوًما،   133  -110 من  تستغرق  الجاالجو  أنثى  لدى 
الحركة  يستطيع  ال  الجالجو  صغير  ويولد 
بمفرده وتضع األم طفلها في فمها وتضعه على 

تضع  أن  الممكن  ومن  الرضاعة،  أثناء  األغصان 
األنثى طفاًل واحًدا أو طفلين أو ثالثة ويمكن أن 
تصبح أكثر عدائية وُتطعم األم صغارها لمدة 6 
أنفسهم. ُيطعمون  شهرين  بلوغهم  وعند  أسابيع 

أطفالها  وتشارك  بأرضها  األنثى  تتمسك 
عند  أمهاتهم  أرض  الذكور  يترك  بينما  معها،  
مكونة  معًا  اإلناث  وتبقى  البلوغ  سن  وصولهم 
اإلناث  من  مترابطة  اجتماعية  مجموعات  بذلك 
وصغارهن. فى حين يبقى الذكور البالغين على 
الذكر  يتزاوج  عامة  وبصفة  متفرقة،  أراض 
الواحد البالغ من جميع اإلناث الالتي بالمنطقة. 
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قرد 
المندريل

القردة  أنواع  أكبر  من  واحد  المندريل 
شبه  المطيرة  الغابات  مناطق  في  تتواجد  التي 
االستوائية في غرب أفريقيا وبخاصة الكاميرون، 
باقي  عن  المميزة  بألوانه  المندريل  ويتفرد 
القرود  وأنه أكثرها نشاطًا وحركة وحيوية، 
وبخاصة اثناء فترات النهار، وغالبًا ما يتواجد في 

قرد. لـ100  تصل  قد  كبيرة  مجموعات 
في  متنقاًل  القرد  هذا  يعيش 
الغذاء،  عن  للبحث  مجموعات 
يتجّول بين الغابات ألكل الفواكه 
والخضراوات وربما بعض الحشرات 
مالذه  األشجار  أعالي  وتمثل 
طويلتين  بيدين  يتميز   ، اآلمن 
وعينين صغيرتين تشبهان عيني 
لّلحم،  قاطعة  وأسنان  الخنزير، 
ويتميز  الكلب،  كأنف  وأنف 
َذَكر الماندريل بألوانه الجذابة، 
وخدود زرقاء وأنف أحمر أفطس .

وُبَقٌع  الكبيِر  بالَوْجِه  يتميز 
الحيواِن  في  ْعِر  الشَّ من  عاريٌة 
ألواٍن  ذات  وتكون  النُّموِّ   الُمكتِمِل 
كجم،   40 إلى  وزُنه  ويصُل  زاهيٍة. 
ويصُل طوُلُه إلى 1.15 سم، وذيُلُه إلى 70 
سم،  وغالبا ما يكون الذكر ِضْعُف حجم 
األنثى. ومعروف عن المندريل ظاهرة النباح مثل 
الكالب  وبخاصة عندما يصاب بالخوف او الهلع.
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والتي  األفريقية،  القرود  أنواع  أجمل  أحد  
قرود  تتميز   ، فقط  أفريقيا  فى  سوي  تتواجد  ال 
الناعم  واالبيض   األسود  بفراءها  أبلق  كولبس 
الطويل، ومعطفه األسود له بقعة بيضاء كبيرة 
تمتُد من الكتفين إلى الذيل وله أيضًا حلقة بيضاء 
عند  أسوٌد  والذيل  الخلفية،  أجزائه  في  واسعة 

طرفه. من  أبيٌض  قاعدته، 
قرد كوبلس أبلق من رتبة الرئيسيات وتتواجد 
غرب  في  الخضرة  الدائمة  الغابات  مناطق  في 
في  توجد  ما  وغالبًا  الشرقية،  أفريقيا  ووسط 
مناطق  في   العيش  تألف  صغيرة،  مجموعات 
القريبة  تلك  وخاصة  والحشائش  األحراش  
وغينيا  الكاميرون  في  بكثرة  ويوجد  األنهار،  من 

. والجابون  اإلستوائية 
تقضي معظم وقتها على األشجار وال يهبط إلى 

األرض إال للحصول على األمالح والنباتات المائية 
من المستنقعات وهي أكثر نشاطًا خالل فترات 
علي  القدرة  القرود   من  النوع  هذا  لدي  النهار، 
هضم اقسي أنواع الطعام وتساعدهم معدتهم على 
هضم الكثير من األطعمة التي غالبًا ما تكون أوراق 
األشجار، البذور، الفواكه والثمار، والمفصليات .

ينتقل على قمم األشجار بقفزات طويلة ومذهلة 
للغاية، ويساعده لون معطفه األسود واألبيض على 
االختفاء بين أوراق األشجار وبإمكانه أيضًا أن يبقى 
صامتًا لساعات وخاصة عند شعوره بالخطر، قرود  
كولبس ابلق تألف العيش في مجموعة تتألف من 
سبعة قرود، يقودها الذكر الكبير في المجموعة، 
ويصل الذكر إلى تمام نضجه الجنسي في السنة 
السادسة،  السنة  في  واألنثى  عمره،  من  الرابعة 
وليس للتكاثر نمط معين ولألنثى مهد واحد كل 

سنتين.

قرود 
كولبس أبلق 
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اللَّْيُمور أو الهوبر من رتبة الرئيسيات 
مختلف  نوع   100 من  أكثر  منه  ويوجد 
جزيرة  يستوطن  والشكل،  الحجم 
من  مشتقة  "ليمور"  وكلمة  مدغشقر، 
في  أشباح  تعني  والتي  ليمورس  كلمة 
تواجده  عن  كناية  الرومانية  األساطير 
بطيئة. بوتيرة  ومشيته  الليلي  ونشاطه 

الليمور  بين  الخلط  يتم  ما  كثيًرا   
اإلختالف  من  الرغم  علي  والقرود، 
للصفات  تبادل  مجرد  فالليمور  الواضح 
ساللة  مع  والسلوكية  المورفولوجية 
بشكل  تطورت  التي  القاعدية  الرئيسات 

. مستقل
قبل  مدغشقر  إلى  الليمورات  وصلت 
وصول البشر إلى الجزيرة ب�حوالي 2000 عام 
، وكانت هناك ليمورات كبيرة الحجم 
الغوريال،،  ذكور  ألحجام  تصل  كانت 
أو  اكتشافها  تم  الليمور  أنواع  معظم 
الماضى،  القرن  تسعينيات  منذ  ترقيتها 
وبشكل عام تتراوح أحجام الليمورات من 

30 جرام - 9 كجم.
المختلفة  الليمور  أنواع  تشترك   
األصابع  مثل  الصفات  من  العديد  في 
ووجود  والرجلين  باليدين  المتباينة 
معظم  في  المخالب  من  بداًلً  وأظافر 

األنواع، إال أنها تختلف  فى النظم الغذائية 
اختالًفا كبيًرا، فمنها من  آخر  إلى  نوع  من 

تأكل  وغيرها  عاشبة  وأخرى  الفاكهة  يقتات 
يصادفها. ما  كل  تأكل  من  وغيرها  الحشرات 

 الليمور كائن اجتماعي يعيش في مجموعات 
تستطّيع  ليمور،   15 من  أقل  العادة  في  تشمل 
والُرْؤَية  الصوت  طريق  عن  بينها  فيما  التواصل 
الليمورات،  الحمل بين  والرائحة، وتختلف فترة 

 10-9 و  الفأري  الليمور  في  أسابيع   9 من  وتتراوح 
في  أسبوع   24-18 إلى  القزم  الليمور  في  أسابيع 
أكثر  من  الليمور  ويعد  األخرى،  الليمورات 
الثدييات المهددة باالنقراض في العالم، ويؤكد 
الخبراء انها ستواجه خطر االنقراض في غضون ال� 

المقبلة. سنة   25 إلى   20

الليمور
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وخجول  غامض  حيوان  هو  األوكابي  حيوان 
يعيش في الغابات اإلستوائية المطيرة وال يتواجد 
وهو  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  فى  سوى 
الزراف،  بحيوان  أكثر  الشكل  حيث  من  مرتبط 

الوحشي. الحمار  يشبه  ولكنه 
القرن  وحيد  باسم  لفترة  االوكابي  ُعرف 
المناطق  فى  ويعيش  عديدة،  لسنوات  األفريقي 
الدهني  بجلده  يتميز  لذلك  والجبلية  المرتفعة 
أن  دراسات  وتقول  البراق،  الحريري  وفراءه 
األوكابي كان معروفًا لدي المصريين القدماء، 
وهذا ما يمكن إثباته من خالل رسومات الحيوان 

. المعابد  جدران  علي  الموجودة 
ما يميز األوكابي عن الحيوانات األخرى لسانه 
الطويل ذو اللون الرمادي المزرق الفريد في نوعه، 
والذي يمكن أن يصل حتى 35 سم وهو ما يتيح له 
تنظيف الجفون واألذنين بها من الداخل والخارج، 
وذكر األوكابي لديه نتوء قصير مغطى بالجلد 

الذي يشبه القرن على رأسه.

التي  النهارية  الحيوانات  من  األوكابي 
النهار، وهي حيوانات عاشبة  تنشط خالل فترات 
الفاكهة  البراعم،  األوراق،  على  يتغذى  حيث 
من  العديد  أن  الغريب  من  ولعل  والفطريات، 
النباتات التي يتناولها تتميز بأنها سامة لإلنسان .

أنثاه   وتلد   15-14 من  األوكابي  حمل  يستمر 
صغيراً واحداً فقط يزن حوالي 16 كجم، ويصل 
ارتفاعه حوالي 80 سم عند الكتف، ويترك األوكابي 
أنه  حيث  الوالدة،  من  شهرين  بعد  والدته  مكان 
الحيوانات  الهروب من  علي  وقادراً  يكون مستعداً 
المفترسة، ويصل عمر األوكابي حوالي 15 عاما 

. منفرًدا  المعيشة  ويفضل 
يتم  لم  األوكابي  حيوان  أن  من  الرغم  وعلى 
تصنيفه على أنه من الحيوانات المهددة باالنقراض 
البرية  أعداده في  ان  إال  المحدود،  بسبب موطنه 
منه  الموجود  العدد  ويقدر  باستمرار،  يتناقص 

حوالي 10-20  ألف حيوان في العالم .

األوكابي
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ال زلنا قرائنا ننهل معكم من معين األجداد وااٌلباء األفارقة ونواصل 
خبرات  نتاج  باعتبارها  األفريقية  والحكم  األمثال  سلسلة  تقديم 
شعوب أفريقيا، تتناقلها األجيال من جيل ألخر، تحكى وتنقل معارف 
على  دليل  هى  األمثال  فإن  قيل  وكما  األجداد،  وخبرات  وحكايات 
كمال عقل قائله وخبرته بالحياة، تقال في كل مناسبة و في كل 

وقت.
والبيئة  واإلنسان  للمكون  الخاصة  للطبيعة  ونظراً  أفريقيا  وفى 
من  ُتنقل  التى  والحكم  األمثال  زاد  فإن  معًا،  وتمازجهم  األفريقية 
تمثل   والحواديت،  المحاكى  فى  واألحفاد  لألبناء  واآلباء   األجداد 

الرابط الجوهري والمعبر الحقيقى عن خبرات اإلنسان األفريقى.
نقدم  الخاص،  بطابعها  تتميز  األفريقية  األمثال  أن  منطلق  ومن   
لكم ُصحبة من قطوف األمثال المتداولة من دول أفريقيا المختلفة .

األرض تضرب ويا أصحابها. 	•
أبوك البصل وأمك التوم، منن لك الرحية احللوة يا مشئوم. 	•

العلم يف الراس مش يف الكراس 	•

مصر

محل النملة حبة رز. 	•
من كان األعمى هاديه سوف ينتهي يف حفرة. 	•

مدغشقر

قطوف من األمثال واحلكم األفريقية

•     من خيفي مرضه، فال يتوقع الشفاء.
 •    يدخل الشيطان مثل اإلبرة، فينتشر كشجر البلوط.

إثيوبيا
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درب السالمة للحول قريب . 	•
تعيس احلظ يالقي العضمة يف الفشفاش )كرش األضحية(. 	•

 السودان

من أقواهلم...

ُقد من اخللف واترك اآلخرين يعتقدون أّنهم يف املقّدمة.  	•

•        ال أحد يولد وهو يكره إنسانًا آخر بسبب لون اجللد أو األصل أو الدين

نيلسون مانديال. 

جيب عليك عند البيع فى السوق، الرتكيز فى السعر واجلودة  	•
            وليس االستماع فقط، لضوضاء السوق.

أوغندا

من األفضل أن يكوم لديك القليل بداًل من أال يكون معك  	•
            األقل من القليل نفسه.

الكامريون

يقال إنه ال يوجد رجل حيرتم نفسه بدون مرآة                                                                                                                                              	•
            جيبه....)قبيلة الوودابي الشهرية بدولة النيجر(.

وجود امرأة مع زوج قبيح يعي أنها ستحاول الفرار منه". 	•
"إذا أحبت الزوجة زوجها القبيح ، فذلك يعي أنها حتبه حقا". 	•

النيجر 


