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عنــدمــا تـــويف ليــونـــاردو دا فنــشي قـبل حـــوالي
522 سـنـــة كـــانــت روائعه  " –املـــونـــالـيـــزا " و "
الـعشـاء االخيـر "  –من بـني عشـرات اللـوحـات

الزيتية التي خلفها . 
ــــد ٌ َ ومـع ذلك فـــأن رســــومه الـتخــطـيــطـيــــة تـُـعـ
باآلالف ففـي رسومه تخيـٌـل تـصاميم ملـبتكرات
تفـسح اجملــال للبـشـر للـسيـر علـى املــاء وحتت
الـبحــر والـتحلـيق فــوق االرض وحـتـــى تغـيـيــر

الكيفية التي خاضوا بها احلرب .
فـتلك الـتصـامـيم واالدوات غــريبـة الـشـكل هي
مــركـــز " ليــونـــاردو دافنــشي : الــرجـل واخملتــرع
والعـبقـــري " وهــــو معـــرض جـــديـــد يف مــتحف

العلم والصناعة.
ويـقول جـون بيكـمان مـدير املـتحف للمـعارض
الــوقـتـيـــة " انهـــا روح العـبقــري املـبـــدع بعـيـنهــا

التي يدلٌ عليها املتحف إللهام الناس بها ".
ولم يـتم تنفيـذ العديـد من مبـتكرات ليـوناردو
يف فتـرة حياته  –فقد كـانت أما غيـر عملية أو
غيـر ممكنـة استنـاداً الى اخلـبرة التـكنولـوجية
لـذلك الـزمـان ، غيـر أن )62( منـوذجــاً خشـبيـاً
يف العرض ، قام بتنفيذها فريق مؤلف من أب
وابـنه يف فلــورنـســا بــايـطـــاليــا ، قــد جنـحت يف
اعـطــاء املـشــاهــدين نـظــرة داخـليــة لـعقل رجل
عصـر الـنهضـة املـُــطلـَـق ، وسـتبـدو العـديـد من

مبتكراته مألوفة جداً لألعني املعاصرة .
فجهـازه للـتنفـس حتت املـاء ، وهـو سلف لعـدّة
الغــــوص ، تـــــألف مــن جلــــود حـيــــوانــــات تـنـفع
ـــاح، والـكيـس مـــرتبـط كـكيـس حــول رأس الــسبـّ

بأنبوب ميتد الى سطح املاء .
وتدين الـطائـرة العمـودية لـ " مـروحة طـائرة "
لـيــونــاردو ، يف حـني أنه تخـيـّل كـــذلك مـظالت
الـهبــوط )البـاراشـوت( والـطـائـرات الـشــراعيـة
وقوارب التجديف وسالسل الدراجات الهوائية
الـتـي تـبــــدو وبـــشـكل الفــت للـنــظــــر مـــشــــابهــــة

للنماذج املـُـستـَـخدمة يف الوقت احلاضر .
وحـتى انه تخـيـّل دبابـة بشكل تـرس السـلحفاة
والتي يقي تـرسها ثمـانية جنـود داخلها بـينما
تـــسـمـح لهـم بـــــأطالق الـنـــــار علـــــى العــــدو مـن
مــدافع مـحيـطـــة بحلقـــة التــرس ، والــدبــابــة ،
مثل بعض رسوم ليوناردو الـتخطيطية ، كانت

حتسيناً لتصميم موجود .
وثـمة مـثال آخـر وهو اضـافته وظيـفة اإلقـفال
للـمنجنـيق حينـما كـان يف السـابق يتعني عـلى
اجلـنــــدي أن ميـــسـك بعــتلــــة ملــنع الـــسالح مـن
االنـــطالق قــبل األوان ، وسـيـــســمح منــــوذجــــان
بــاحلـجم الــطبـيعـي يف املعــرض لــزوار املـتحف
بــــأطالق كــــرات رغــــويــــة عـبــــر صــــالــــة العــــرض
الــرئيـسيـة الـضخمــة  املصـممـة لـتبـدو كـورشـة

من عصر النهضة .
والعـــديـــد مـن تـصـــامـيـم لـيـــونـــاردو وظــــائفهـــا
عـــسكـــريـــة ألنهـــا كـــانـت بـتـكلـيف مـن أصحـــاب
مؤسـسات كمـا يقول بـيكمان ، ورمبـا كان أشنع
مـبتكـراته " عـربــة مـِـنـجـَـليّــة " يجـرهــا حصـان

عـنــدمـــا يقـــال ان املالبــس احـيــانــاً هـي الـتـي
تضع املمثل فـاملقصود انهـا تؤدي دوراً رئـيساً
يف تعـزيـز اداء املـمثل الدواره وتـسهـم يف رسم
صورة احلـدث أو القصـة املراد الـتعبيـر عنـها
بشريط سينمائـي أو بعرض مسرحي، فكلما
انتمت املالبس إلى اجواء احلقبة التاريخية
التي يتحـدث عنها الـشريط كلـما افلحت يف
تقـريب الصـورة للمـشاهـد وبالـتالـي اسهمت
يف اجنـاح الشريط، وعلى الرغم من االهمية
الـتـي تـكـــســبهـــــا مالبـــس املـمــثلــني واسلــــوب
تصميمهـا كونهـا متثل عنـصراً مهمـاً الجناح
الشريط السينمائي اال ان اجلوائز املرصودة
ملصـممي ازيـاء االشـرطـة السـينمـائيـة قليلـة
وتكــاد تكــون معـدومــة ومع ذلك ظـلت بعـض
االشـــرطـــة عــــالقـــة بـــالـــذاكـــرة لـيــس بــسـبـب
موضـوعها حـسب بل وايضـاً بسـبب تصـاميم
ازياء استخدمت فيها وبدت غريبة احياناً أو
مـبـــالغ يف العـنــايـــة بهــا. فــاخملـمل االخـضــر
الـذي ارتـدته )فـيفيـان لي( يف شـريـط )ذهب
مع الـــريح( والفــستــان الــذي ارتــدته )اودري

اكـدت منـظمـة الصحـة العـامليـة علـى ان االطبـاق
الــــــدســمـــــــة احملالة االرخــــص سعــــــراً، وســـــــريعــــــة
الـتحـضـيـــر صـــارت تـنـــافــس الــطعـــام الــتقلـيـــدي
االكثــر كلفــة واالطــول وقتــاً عنــد حتــضيــره كمــا
اكدت ان الـدول االفقر يف العـالم التي تعـاني من
العوز الغـذائي صارت تعانـي من نقيضه ايضاً أي
من السمنة، وترى مـنظمة الغذاء والزراعة )فاو(
ان 95% مـن االشخـــاص ضحـــايـــا ســـوء الـتغـــذيـــة
املـزمـن يعيـشـون يف الـدول النـاميـة وقـدم املـؤمتـر
الـذي نـظـمه املعهـد الــوطنـي للـبحـوث الــزراعيـة
ومعهـد بحـوث التـنميـة ومـركــز التنـسيق الـدولي
للبحـوث الـزراعيـة والـتنـميـة حـول مـوضـوع )هل
بــوسع العــالم ان يغــذي العــالم؟(قـدم يف بـاريـس
الــسـيـــاســـات الـــوطـنـيـــة والـــدولـيـــة القـــادرة علـــى
معاجلـة هذه الكـارثة الـدولية واملـشاكل الـصحية
املــرتـبـطــة بــســوء الـتغــذيــة وزيــادة الـــوزن ويقــول
فـرنـسيـس ديلبـوش مـديـر وحـدة الـبحث الغـذائي
ومعهـد بحـوث التـنميـة يف مونـبلييـه )فرنـسا( ان
الـسـمنــة مــرض جــديــد يـصـيب الـــدول النـــاميــة
وليس الدول الغنية والصناعية فقط مثل اوروبا
والــــــواليــــــات املـــتحــــــدة االمــــــريـكــيــــــة ومبــــــوجــب
احـصــائـيــات مـنـظـمــة الــصحـــة العــاملـيــة كــان يف
العـــالم )222( مـليــون مـصــاب بــالـسـمنــة يف عــام
1995 وتــصل هــذه الـنــسـبــة الـيــوم إلــى اكـثــر مـن
)322( ملـيــــون شخــص مـنهـم )115( ملـيـــونـــاً يف
الــــدول الـنــــامـيــــة وســــوف يــــزداد هــــذا الــــرقـم يف
االعـوام القادمـة إلى احلـد الذي لـم تعد منـظمة

الـصحــة العــامليــة تتــردد يف احلــديـث عن
)وبـاء عـاملـي( عنـدمـا تــرغب يف احلــديث
عـن الــسـمـنـــة، ولـنـتـــذكـــر ان الــسـمـنـــة يف
املعـنــــى الــطـبـي حتــــدث عـنــــدمــــا يعــطـي
مـؤشـر حجم اجلـسم املــرقم )32( أو اكثـر
وحتـسب هذه االشارة بتقسيم الوزن على
مـربع الطـول وتتـراوح احلـالـة الـطبـيعيـة
بـني )18.5( و)24.9( وتـبــــدأ الــــزيــــادة يف
الـــــــوزن مع الــــــرقــم )25(. وتــــــؤدي زيــــــادة
الكـتلــة الــدهـنيــة إلــى املـشــاكل الـصـحيــة
كـــالـــسكـــري وامـــراض االوعـيـــة الـقلـبـيـــة
واالمراض املـرتبـطة بـالعضالت والعـظام
وبعض الـسـرطـانـات وان هــذا التغـييـر يف
زيــــادة الــــوزن والـــسـمـنــــة مــــوجـــــود يف كل
مـنــــاطـق العــــالـم الـكـبـيــــرة ففـي تــــونـــس
يـتجاوز معدل زيـادة الوزن من )28%( إلى
)42%( مـن عـــام 1997 ويف الـبـــرازيـل قفـــز

هذا املعدل من 22% يف عـام 1974 إلى 34% يف عام
1989 وتشهـد الصني والهنـد منذ اكـثر من عـشرة
اعـوام زيادة يف معـدل الوزن الـزائد بنـسبة 5% ويف
دول الكـاريـبي النـاطقـة بــاالنكليـزيـة تصل نـسبـة
الـرجـال املـصــابني بـالـسـمنـة إلــى )25%( يف حني
تـصل نــسبـــة النـســـاء البـــدينــات إلـــى )52%(، كمــا
اصـابت البـدانة سـكان افـريقيـا جنـوب الصـحراء
ايضــاً حيث يعـيش القـسم االعـظم مـن املصـابني
بـنقـص الـتغــذيـــة يف العــالـم )12.1%( ويف مـصــر
تصـل النسبـة إلى )33%( وتـصيب البـدانة النـساء
اسهل وأســرع مـن الــرجـــال وهكــذا تــظهــر نــســاء
املكـسـيك تفــوقــاً علـــى االميـــركيــات يف الــواليــات
املتحـدة يف هـذه النـسبــة اذ تصل إلـى 25% بيـنمـا
تـصـل بني الــذكــور إلــى 15% يف املكـسـيك و19% يف

لـليــونــاردو يف عـصــره  –مثـل فيــزيــائـي يقــود
مـشـروعـاً لـتطـويــر مصعــد ميكنـه نقل البـشـر
واملـؤن الــى الفضـاء بــواسطـة حـزمـة أسالك )

كيبل ( رفيعة .
ويقــــول بـيـكـمــــان " هــــؤالء كـلهــم يفـكــــرون يف
طـريقـة للخـروج من الـصنـدوق ، فقـد اختـرع
ـــــون فعالً ّ لـيـــونـــاردو الـصـنـــدوق وهـــؤالء يـــشقـ

طريقهم من الصندوق يف كل ما يفعلونه ".
وسـيكــون املعـرض مـفتـوحــاً لغـايــة 4 / أيلـول

ولن يطوف يف جولة .

عن الواشنطن بوست

دقــيـق حقــــــاً ؟ ويقـــــول بــيـكــمــــــان انه يــــــأمل أن
الكتــاب والفلم الـسيـنمـائـي املتــوقع سيـدفعـان
الـنــــاس للـمجـيء ملــشـــاهــــدة املعــــرض وملعـــرقـــة

املزيد عن ليوناردو .
وكطفل ولد خـارج نطاق الـزواج عام 1452 ، لم
ــــــــرف ُ يـــــــأخـــــــذ اســـم أبـــيـه و بـــــــدالٌ مـــن ذلـك عـ
بـليــونــاردو " مـن فنـشـي " أو " دافنـشـي " ، ولم
يـتلق تعلـيمـاً رسـميـاً ، ومع ذلـك أصبح واحـداً
مـن أكثــر شخـصيــات العـالـم بقــاءً " التـي يلف
خـلفــيــتهـــــا مـــــا يــكفــي مــن الغــمـــــوض لــنــــشـــــر

القصص يف كتاب " كما يقول بيكمان .
أمـا القـسم األخيـر من املعـرض فمخـصص لـ "
أمثـــال ليــونــاردو يف العـصــر احلـــديث " ، حـيث
يعــمل الــبعــض علــــى مخـتـــرعــــات يف مجـــاالت
اخـتصـاصهـم تبـدو بغـرابــة " اآلالت الطـائـرة "

" مخـطــوطــة االطلــسي " والـتي سـُــمح لـشــركــة
scanning)( ايـطاليـة مبسحهـا بالـكومبيـوتر
high- ( بــاسـتخـــدام تقـنـيــة عــالـيــة الــوضــوح
 ( resolution، وبــــــأمـكــــــان الـــــــزوار تقــــــريــب
الــرســوم الـتخـطـيـطـيــة بـــالكــومـبـيــوتــر لــرؤيــة
مـالحظــات ليـونـاردو أو تفـاصـيله أو بــأمكــانهم
ـــرَعــات لـيـتـم حتـــويلهــا الــى عــروض َ حـث اخملـتـ

متحركة بثالثة أبعاد .
وسـيتم تكريس جزء صـغير من املعرض للبحث
والنـظــريــات حــول أســـاطيـــر ليــونـــاردو البـــاقيــة
وألغــازه مـثل : ملــاذا كــان يـكتـب يف ظهــر الــورقــة
ومـَـن كــانت املـونــاليـزا علـى وجـه التحـديـد و –
األكثر شـيوعاً  –هل ان ما يف الروايـة القنبلة "
شفـــرة دافنـشـي " علــى وجه الـتحــديــد هــو أمــر

خـشبـة املسـرح ، وبجـانب الـرسـوم الـتخطـيطيـة
وعلى ظهر الورقة تـوجد مالحظات ليوناردو –
كـــان مـــوهـــوبــــاً يف الكـتـــابـــة اخلـلفـيـــة  –حـــول
املــــواضــيع غـيــــر ذات الـعالقــــة واملــتعـلقــــة بـعلـم

السوائل املتحركة وقانون الديناميكا .
ولكـن يف حني يـُـعـــرَض رسم تخـطيـطي واحـد ،
يعرض املعرض عدة طـرق للزوار ليتفاعلوا مع
رســوم ليـونـاردو ، فـعنــد محـطــات الكـومـبيـوتـر
املشـابهة ملـسانـد لوحـات الرسم ميـكن للزوار أن
يحــاولــوا تـنفـيــذ آآلت لـيــونــاردو مــسـتخــدمـني

العناصر االساسية من رسومه التخطيطية .
ويف عـرض آخر بـأمكـان الزوار أن يـستغـرقوا يف
مـطــالعــة )122( صفحــة مـن دفتــر ملحــوظــات

يـُـعرَف بـ 

ومتيزهـا شفرات دوّارة تقطع سيقـان مـَن يكون
سـيئ احلـظ مبــا يكـفي لـيكــون ضـمن مــداهــا ،

ومخططات اآللة معروضة يف املعرض .
ويـُــبرز املعـرض رسمـاً تخطـيطيـاً أصليـاً واحداً
فقـــط للـيــــونــــاردو  –وهـي قـــطعــــة مـُـعــــارة مـن
مجموعـة شخصيـة تـُـعرَف بـ " صحيفـة املسرح
" والـتـي اسـتـنـبــط فــيهــــا إمـكــــانــــات االخــــراج
املــســـرحـي ملــســـرحـيـــة " أورفـيـــوس " يف مـيالنـــو

بايطاليا .
فـبـــأســتخــــدام أقالم احلـبــــر وأقالم الـــرصـــاص
واالقالم امللــونــة قـــام ليــونــاردو بــدراســات ألداة
ـــسـتـَـخــدَم يف الـــواقع غــريـبــة الــشـكل ) كــانـت تـُ
خـالل املسـرحيــات ( والتي فـسحت اجملـال إلله
العــالم الـسفـلي ) بلـوتـو ( بــأن يبـرز مـن أسفل

بقلم : تارا بوغارت .

ترجمة : هاجر العاني .

الـــــــدروس يف كلــيــــــة ســــــان مــــــارتــن لـلفــنــــــون
والــتـــصــمــيــم يف لــنــــــدن، وكــــــانـــت مهــنـــتهــــــا
الـــــســيــنــمــــــائــيــــــة قــــــد بــــــدأت يف مــنــتــــصف
الثمـانينـيات عـندمـا التقت بـاخملرج ديـريك
جـارمـان وتعــاونت معه يف شـريط كـاراثـامبـو
وطــــورت مـنــــذ ذلـك احلــني اسلــــوب عـمـلهــــا
فكــانت تـبحث اوالً يف الـعصـر الــذي يتعـامل
معه الشريط وذلك من خالل زيارة املتاحف
واملعــــــارض ودراســــــة الــــــرســم والــتـــصــــــويــــــر،
وحــــرصـت بــــول دائـمــــاً علــــى فــــرض رؤيــتهــــا
اخلــاصــة لــدى تـصـميـمهــا مالبـس املـمثـلني
فهـي تـطــوف لـنـــدن بحـثــاً عـن تلـك املالبــس
وغـــالـبـــاً مـــا تـبـــدأ بـــانـتقـــاء االنــسجـــة الـتـي
حتبها ثم تقـوم بوضع التصامـيم التاريخية
لهـــا، وكـــان بــــريق املالبــس والــســـاتـــان الـــذي
صنعـت منه ازيـاء شــريط مـنجم الـذهب قـد
طغــــى علــــى كل شـيء يف الـــشــــريـــط ويقــــول
مخـرج الـشـريـط )هــانيــس(. عنـدمـا وافـقت
بــول علــى العـمل يف شــريـط مـنجـم الــذهـب
طـرت فـرحـاً النـني اعــرف كم كـانـت املالبـس
مهـمـــة يف هـــذا الــشـــريـط
فعــمل بـــــول عــمل ثـــــر ال
يخـــطــئ وان افــــضل مــــــا
قــــامــت به املــصـمـمــــة يف
هــذا الـشــريـط هــو انهــا
ضـــمـــنـــت ان ال يـــبـــــــــدو
جنــم الـــــروك )بـــــريـــــان
ساليـــد( الـــشخــصـيـــة
االســـــــــــــــــاســــــيـــــــــــــــــة يف
الـــشــــريــط مخـتـلفــــاً
عـنه يف املــســرح، امــا
جـون مــادين مخـرج
شـــريــط شكــسـبـيـــر
العـــاشـق فقـــد عـــد
افــــضل ابــــــداعــــــات
بـول املالبس التي
صــــمــــمــــتـهـــــــــــا يف
مسـرحيـة روميـو
وجـوليت وتقسم
تصاميمها بـالتمييز فقد
كــشف شكـسـبيــر العــاشق
هــوس بــول بــالـتفــاصـيل
الـــدقــيقــــة للـتــصـــامـيـم
ففــي الــــشـــــريـــط بـــــدت
عــــبــــــــــاءة )عــــــــــايــــنــــيــــث
بـــــــالــتـــــــرو( مـــــــرصـعـــــــة
بــــــاجملــــــوهــــــرات، كــمــــــا
الـبــس بـــول املـمـثلـني
يف شريط )اورالندو(
املـــــأخـــــوذ عــن روايـــــة
فــيـــــرجــيــنــيـــــا وولف
بـــطـــــــريقــــــة اثــــــارت
الـدهـشــة وصمـمت
كــل املــالبـــــــــــــــس يف
شـــــــريــــط )لـعــبـــــــة
الـــبــكــــــــاء( لـــنـــيـل

جوردان.

هـيـبـــورن( يف شـــريـط )ســـابـــريـنـــا( وقـمـيـص
)جـــان سيـبيـــرج( املتـميــز يف شــريـط اللهــاث
وكل مـــا ارتـــداه )مــــايك مـــايــــر( تقـــريـبـــاً يف
شـــــريـــط )قـــــوى ارســنت( ارتــبـــطــت بـــــذاكـــــرة
املـــشـــــاهـــــد لغـــــرابـــــة تــصـــــامــيــمهـــــا ولـــــدقـــــة
تخطـيطـاتهـا فقـد اثـارت اعجــابه وانطـبعت
يف ذهــنه. فـــالـــى أي حـــد بـــوسـع املالبــس ان
متـنح اداء املـمــثل القـــوة واالقـنـــاع، يقـــال ان
ذلـك حـــــــدث يف شـــــــريـــط )مـــنجــم الـــــــذهــب
اخململي( لـتود هـاينس، اذ ادت تـوني كـوليت
دور زوجــة احــد جنــوم الــروك،  وكــان الـثــوب
الـــذي ارتــــدته يف الــشـــريــط مــصـنـــوعـــاً مـن
نـــسـيـج تخـللــته خـيـــــوط معـــــدنـيـــــة المعـــــة
جعـلتهـا تـزهــو به، ولم تـكن تـرغـب يف خلعه
ابـداً وتصامـيمه القريبـة وجماله دفـعها إلى
ان حتـــسـن اداء دورهــــا كـمــــا قــــالــت الحقــــاً،
وتقـول )سـانـدي بـول( اشهــر مصـممـة ازيـاء
للــــســيــنــمـــــــا بعــــــد )اديــت هــيـــــــد( الفــــــائــــــزة
بــــاالوسـكــــار )35( مــــرة انهــــا صـمـمـت ازيــــاء
العــديــد مـن االشــرطــة الـسـيـنـمــائـيــة مـنهــا
الــشـــريـط الـــرومـــانــســي شكــسـبـيـــر العـــاشق
واجـنحــة الـيمــامــة واور والنــدو وبــاالضــافــة

إلـى شـريـط ادوارد الثـاني
ومــــنـجــــم الـــــــــــذهــــب
اخملـملـي وان اول مـــا
يــجــــــــــــــــذبــهــــــــــــــــا هــــــي
الــــشخــصـيــــات الـتـي
حتيـــا حيــاة صـــاخبــة
والــــــــــشــخــــــــصـــــيـــــــــــــــات
التـاريـخيـة. وحتـرص
بـــــــول عـلـــــــى حــــضـــــــور

ـ

املالبس.. هل تصنع املمثل؟
ترجمة: زينب محمد

عن لوماتان

البدانــــــة وبــــــــاء عاملي يصيب الــــــدول
الغنية والفقرية عىل حد سواء

ترجمة: املدى
الـنــاس مـن نـظــام غــذائـي تقلـيــدي يقــوم علــى
احلبـوب، واجلذور والدرنـات احلاوية علـى نسبة
ضـئــيلـــة مـن الـــدهـــون والـقلــيل مـن املـنــتجـــات
احليـوانيـة االصل والـغنيـة بـاالليـاف إلـى غـذاء
غـنـي جـــداً بـــالـــسكـــر والـــدهـن واملـلح واجـمـــاالً
بـالـسعـرات احلـراريـة، وميـثل هـذا تـغيـراً كـبيـراً
بــالـنــسـبـــة للــشعــوب الـتـي كــانـت حـتــى الــوقـت
احلــاضــر تــواجـه القحـط والفــاقــة، ويف دراســة
تناولت )133( بلـداً نامياً اشـارت إلى ان الهجرة
إلـــــى املـــــدن ميـكــن ان يـــــؤدي إلـــــى مـــضــــــاعفـــــة
استهالك االطـباق الـدسمـة واحملالة الـرخيـصة
وسريعـة االعداد علـى حسـاب الغذاء الـتقليدي
االكثـر كلفـة وحسـب املقالـة املنشـورة يف النـشرة
الـصـحيــة فــان سهــولــة احلـصــول علــى الــزيــوت
الـــرخـيـصــــة لعـبـت دوراً كـبـيـــراً بــسـبـب انـتــشـــار
االنـتــــاج الــصـنــــاعـي الــــرخـيــص ممــــا ادى إلــــى
مـضاعفة استهالك الزيوت النباتية بنسبة اربع
مــــــرات للـــــشخـــص الـــــواحــــــد يف العـــــالـــم خالل
االعــــوام االربعــــة املــــاضـيــــة وإلــــى ذلـك يــضــــاف
انخفـــاض الـنــشـــاط الـبـــدنـي، كـمـــا ان سهـــولـــة
وسائـط النقل ومكنـنة العـمل والتحضـر وزيادة
اوقـــــــات الفــــــراغ والــتـــــسلــيــــــة مـــثل الــــســيــنــمــــــا
والتلفـزيون واالنتـرنيت تلعب دوراً يف الـتغيرات
احلـاصلـة يف الـدول النـاميـة ولسـوء احلظ فـان
االوســاط املـيــســورة أو االكـثـــر تعلـيـمـــاً وثقــافــة
وحــدهــا قـــادرة علـــى قلـب هــذا املـيــزان عـنــدمــا
تــأخـــذ بنـظــر االعـتبــار جـــانب املــشكلــة هــذا يف
حيـاتهـا اليـوميـة، وكـشفت الـدراسـة
وجـود هــذا امليل لـدى نـسـاء املــدينـة
ـــــــــوى االجــــتــــمـــــــــاعــــي ذوات املــــــــســــت
واالقتصادي العاليني ففي البرازيل
قـــــام 28% مـن الـنـــســـــاء بـتـخفـيــض
اوزانهـن مـن عــــام 1989 حـتــــى عــــام
1997 ويف النهـايـة فـان الفقـراء كمـا
يقـول فرنـسيس ديـلبوش هـم االكثر
اصـــابـــة بـــازديـــاد الــسـمـنـــة النهـم ال
ميلكـون اال هـامـشــاً صغيـراً جـداً يف
املـنــــاورة وهــــؤالء الـفقــــراء اذا اكلــــوا
كـثيـراً فال يـأكلـون طعـامـاً ذا نـوعيـة
جـيـــــدة. وتقــــول بــــاربــــرة بــــرلــنغــــام
املـوظفة الرئيسة يف )فاو( ان الناس
يـأكلـون كـثيـراً طعـامـاً رخـيصـاً ميأل
مـعــــــــدتـهـــم دون ان يــــــــزود اجلــــــســـم
بالـعناصر الضرورية التي يحتاجها
وتـشيـر جميع هـذه البـيانـات واملعـلومـات إلى ان
مـشكلـة ســوء التغـذيــة تصـبح اكثــر تعقيـداً وان
ستـراتـيجيـات الـدول واملنـظمـات الـدوليـة يجب
ان تتـصــدى للـعبء الــذي يـضغـط علــى الــدول
الــنـــــامــيـــــة ويــتــمــثـل يف ثالثـــــة جـــــوانــب اولهـــــا
االمــراض املعــديــة والعــوز الغـــذائي واالمــراض
املـــزمنــة املـــرتبـطــة بــزيــادة الــوزن علــى حــد رأي
فـرنــسيـس ديـلبــوش )ان التـغيـرات يف االنـظمـة
الغــــذائـيــــة ابـتــــدءً مـن احلـقل حـتــــى الـــصحـن
تـتطلب سياسات جديـدة متاماً، ويف هذا امليدان
يـلعــب الــبحــث والعــمل املـــشــتـــــرك دوراً كــبــيـــــراً

واساسياً(.

ـ ـ

اميـركـا حـسـبمـا جــاء يف النـشـرة الـصحيـة لعـام
2222 مـــــوقعــــة بــــاسـم )فــــرنـــسـيــــس ديلـبــــوش /
وبيــرنـــارميـــر / واغنـس غــارتــس( ويقــول عـلمــاء
الـتغــذيــة ان االطفــال الــذين ال يـتغــذون بـصــورة
كافـية يف مرحلة الطفولـة ميكن ان تظهر لديهم
الـسـمنــة أو ضغـط الــدم العــالـي عنــدمــا يـصـبح

غذاؤهم أغنى.
ولم يعـد مـستغـربـاً ايجـاد طفل يف داخل االسـرة
الـواحـدة يعـاني من عـوز غـذائـي كبيـر ويف الـوقت
نفــــسه مــصـــــاب بـــــزيـــــادة يف الـــــوزن. ان تــصــنــيع
االغذيـة وعدم وجـود النـشاط الـبدنـي املرتـبطني
بــالتـحضـر واملــدنيــة يفـســران ظهـور هـذا الـوبـاء
العــاملي بــشكل كـبيـر وهـذا مـا جنــده بخـاصـة يف
عن لوموند دبلوماتيكاملـــدن الكـبـيــرة يف الــدول الـنــامـيــة حـيـث يـنـتقل


