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بألوان نابضة بالحياة

أغرب الشواطئ في العالم
ه��ن��اك ب��ع��ض ال��ش��واط��ئ تعد
األشهر في العالم ول��م تكتسب
ش��ه��رت��ه��ا ب��س��ب��ب ج��م��ال��ه��ا أو
مناظرها الفريدة إال أن بعضها
حسب املوقع اإللكتروني Top
 Tenzاكتسب شهرة ألسباب
أخرى ومنها:
• الرمال اخلضراء في ه��اواي:
يتميز هذا الشاطئ برمال خضراء
اللون في هاواي حيث يرجع ذلك
إلى قمم بركانية تكونت منذ 50
أل��ف ع��ام وكانت غنية مبعادن
طبيعية تسمى أوليفني «الزبرجد

الزيتوني» ولكن الوصول إلى
هناك طويل وصعب للغاية.
• األكثر تلو ًثا باحمليط الهادئ:
عندما نسمع عن شاطئ منعزل
ف��ي ج��زي��رة غ��ي��ر م��أه��ول��ة قد
ي��ت��راءى إل���ى ذه��ن��ك عطلة في
اجلنة غير أن ذلك بعيد كل البعد
ع��ن حقيقة ه��ذا الشاطئ ال��ذي
يقع في جزيرة هيندرسن جنوب
احمليط ال��ه��ادئ وال��ذي يتجنب
اجلميع زيارته بسبب امتالئه
بالنفايات البالستيكية.
• شاطئ الزجاج في كاليفورنيا:

بدأ سكان فورت براغ في أعقاب
زل���زال س��ان فرانسيسكو عام
 1906ف��ي إل��ق��اء األن��ق��اض في
احمليط حتى منعت السلطات
ذل��ك بالقانون في الستينات..
وبعد أن حملت التيارات غالبية
ت��ل��ك األن��ق��اض ب��ع��ي��دا ً وأزال���ت
احلكومة األغراض كبيرة احلجم
ظلت قطع من ال��زج��اج بجميع
األل��وان على الشاطئ في مشهد
بديع جعل السلطات جترم جمع
تلك القطع في العصر احلالي.
• املياه الساخنة في نيوزيلندا:

ي��أت��ي ال������زوار م���ن ك���ل م��ك��ان
لالستمتاع بالنهر الدافئ الذي
ي��ت��دف��ق م��ب��اش��رة ن��ح��و احمليط
ال���ه���ادئ وم���ن أك��ث��ر األن��ش��ط��ة
شيوعً ا هناك هو حفر بركة في
الرمال مبا يشبه املنتجع الصحي
في نيوزيلندا.
• ب��ط��اري��ق ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا:
يشتهر شاطئ بولدر في جنوب
أفريقيا بوجود البطاريق املرحة
املسؤولة نوعا ً ما عن جعل هذا
الشاطئ من أكثر أماكن اجلذب
السياحية في املنطقة.

 ..ويستمر الغراب في إبهار العالم
بمقدرته الذهنية!
أظهرت جتارب نشرت خالصاتها
ف��ي مجلة «س��اي��ن��س» العلمية
األميركية أن الغربان لديها القدرة
مثل اإلنسان على استباق األحداث
وهي وظيفة إدراكية مع ّقدة.
وكانت دراسات أعدت في األعوام
اخلمسة عشر املاضية أظهرت أن
لهذه الطيور القدرة الذهنية على
استخدام أدوات للحصول على
الطعام وأيضا ً لتخزينه.
لكن الدراسات األخيرة املنشورة
خالصاتها في «ساينس» كشفت
عن قدرات ذهنية أكثر تعقيدا مثل
رفض مكافأة ما أمالً باحلصول
على مكافأة أكبر الحقاً.
ون��ص ال��ق��رآن ال��ك��رمي على أن
ال��غ��راب هو من علم اب��ن آدم أن
يدفن آخاه بعد أن قتله ولم يعرف
كيف يتصرف بجثته.
وألن علوم التطور ال تشير إلى
أي صلة ب�ين اإلن��س��ان وال��ق��رود
من جهة وه��ذه الطيور من جهة
ثانية منذ أكثر من  300مليون
يرجح العلماء أن القدرات
سنة
ّ
اإلدراك��ي��ة لديها ت��ط��و ّرت بشكل
م��ن��ف��ص��ل .وم����ن امل���ع���روف أن
الوظائف اإلدراكية املعقدة مثل
اس��ت��ب��اق األم���ور م��وج��ودة لدى
اإلنسان والقرود الكبيرة ولم تكن
معروفة من قبل لدى الطيور وفقا ً
للباحث كان كابادايي من جامعة
«لوند» في السويد واملشرف على
الدراسة.
وتبني أن بعض أنواع الغرابيات
ل��دي��ه��ا ال��ق��درة ع��ل��ى التخطيط
للمستقبل لكن ه��ذا التخطيط
يقتصر على تأمني الطعام وال

• غراب

يتعداه إلى مجاالت أخرى.
وفي التجربة األولى التي أجراها
ال��ب��اح��ث��ون ف��ي ه��ذه ال��دراس��ات
اجلديدة وضعت خمسة غربان
أم��ام علبة فيها طعام وبالقرب
منها أداة ال بد من استخدامها لفتح
العلبة.
وع��رض الباحثون العلبة على
الغربان ثم أخفوها عنها .بعد ذلك
أعادوها ووضعوا األداة الالزمة
لفتحها بني أدوات أخرى فاختارت
الغربان األداة الصحيحة وجنحت
في فتح العلبة بنسبة .% 86
وأظ��ه��رت جت��رب��ة أخ���رى ق��درة
ال��غ��رب��ان أكثر م��ن ال��ق��رود على
اختيار القطعة املناسبة من بني
قطع معروضة أمامها للحصول
على الطعام الحقاً.

وفي جتربة ثالثة وضعت الغربان
أم��ام اختيار إم��ا قطعة طعام أو
أداة تفتح علبة فيها طعام من نوع
أفضل فاختارت األداة.
وت����دل ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى أن
الغربان قادرة على ضبط نفسها
وتأجيل رغبتها في احلصول على
ش��يء أفضل كما هو احل��ال لدى
القرود الكبيرة وفقا للباحثني.
وقال معدو الدراسة ومن بينهم
باحثون في جامعة «كامبريدج»
ال��ش��ه��ي��رة «ت��ظ��ه��ر ن��ت��ائ��ج ه��ذه
التجارب أن الغربان لديها القدرة
ع��ل��ى أن ت��ت��أن��ى ف��ي اختيارها
األنسب للمستقبل وال تتص ّرف
بشكل عشوائي».
وكانت دراس��ة أع��دت في العام
 2002أظ��ه��رت أن ال��غ��رب��ان في

األس��ر لديها القدرة على ابتكار
أدوات بحسب حاجتها وأظهرت
دراس����ات الح��ق��ة أن��ه��ا تستطيع
أن تستخدم ع����ددا ً م��ن القطع
واح���دة تلو األخ���رى للحصول
على الطعام .وأج���رى باحثون
من جامعة أكسفورد دراسة على
سبعة غربان في األسر متكنت من
تنفيذ عدد من املهمات التي تتطلب
استخدام ثالث أدوات بالترتيب
لتحصل بعد ذل��ك على الطعام
املنتظر .ومتكنت هذه الغربان من
استخدام أداة لوضعها في أخرى
أكبر منها وذل��ك لإلمساك ب��أداة
ثالثة أكبر أيضا ً الستخدامها في
التقاط قطعة طعام لم يكن ممكنا ً
احلصول عليها إال بهذه الطريقة
املعقدة.

زهور وبراعم وفراشات تزهو بألوان نابضة باحلياة وتبعث
على الفرح والتفاؤل ..ه��ذه العبارة تختزل تشكيلة «مس
بلومارين» ملوضة صيف  2017مقدمة للفتيات الصغيرات عاملا ً
زاهيا ً ومرحا ً مفعما ً مبالمح البراءة والطفولة عبر مناذج منتقاة
من القطع التي تتسم بالبساطة واخلفة واألريحية منسجمة مع
أجواء العطالت والسفر واألعياد.
ومن خالل أسبوع املوضة العربي الذي أقيم مؤخرا ً في دبي
قدمت «مس بلومارين» تشكيلة ناعمة بكل املقاييس ضمت عددا ً
كبيرا ً من األزياء البسيطة واخلفيفة تندرج في فئة «السمارت
كاجول» حيث األناقة العملية والرقي السلس وج��اءت على
هيئة صياغات مختلفة من الفساتني املبهجة بطبعاتها املوردة
واملشجرة مانحة الفتيات الصغيرات حسا ً مفعما ً بالتحرر
واالنطالق.
ورسمت «مس بلومارين» للبنات بني عامي  6و 14سنة عاملا ً
ّملونا ً بطبعات الزهور والفراشات مع ّبرة عن شقاوتهن البريئة
مبنتهى السالسة والنعومة مظهرة قطعا ً جذابة ومنعشة من
الفساتني الصيفية وأطقم بنطلونات اجلينز والتي شيرتات
التي متنح من ترتديها حرية كبيرة للحركة واللعب من دون أن
تفقدها شيئا ً من أناقتها.
واتسمت املجموعة باألناقة والبساطة وفيها حس حاضر من
احلرية واحلياة منسجمة مع االستخدام اليومي وفرط النشاط
ال��ذي ع��ادة ما يطبع عالم األطفال لتأتي املجموعة بأشكال
عصرية خفيفة تخللتها تفاصيل صغيرة في منتهى النعومة
واجلمال.
وعبر حزمة عصرية من املالبس اجلاهزة برزت قطع عملية من
املالبس املريحة الزاهية تضم العديد من األثواب الفضفاضة
اخلفيفة مع التنورات القصيرة والبنطلونات الصيفية الناعمة
باإلضافة إلى عدد من القمصان القطنية وسترات اجلينز الباهت
كما ظهرت في املجموعة فساتني انسيابية طويلة تداعب الكاحل
وأخ��رى قصيرة تتطاير فوق الركبتني ميزتها طباعة ملونة
لصور الفراشات والبراعم والزهور منفذة بخامات وأقمشة
ومسامية تتنفس الهواء منها القطن الطبيعي والشيفون الرقيق
والدينم الناعم مع بعض من األورغ��ن��زا واألت��وال خصصت
ملالبس املناسبات واألعياد.
ولناحية املسطرة اللونية التي صبغت التشكيلة؛ فقد ظهرت
بتدرجات فاحتة ورائقة حيث ساد معظمها خلفيات بيضاء
سكرية تناثرت عليها الورود وتطايرت فوقها الفراشات كما
ظهرت ظالل زرقاء نابضة باحليوية بشقيها السادة واملطبوع
باإلضافة إل��ى حضور كالسيكي لألقمشة املقلمة واملرقطة
مفصلة وفق أسلوب عصري ومريح.
ّ

