مسار الحواس لمالمينكارتانو
تعرف على منطقة مالمينكارتانو من خالل جميع الحواس.
استمع واستنشق وأنظر والمس وتذوق .اشعر بفصول السنة وبالتاريخ .سوف
تحصل في نفس الوقت على معلومات عن تاريخ وطبيعة مالمينكارتانو .بإمكانك
إذا رغبت أن تنضم لممارسة تمارين مستوحاة من اليوغا.

قام بتطوير مسار الحواس لمالمينكارتانو مؤسسة إعادة التأهيل وسكان

مالمينكارتانو وطالب جامعة يوفاسكوال للعلوم التطبيقية.

مضمون مسار الحواس
هدف مسار الحواس هو تعزيز رفاهية سكان مالمينكارتانو والمناطق القريبة
منها ومشاركتهم وتكافلهم.
مسار الحواس حسب النواحي التي تختارها عبارة عن مسار طوله كحد أقصى
 4كيلومترات ويتضمن ست نواحي .بإمكانك أن تمشي في المسار بمفردك أو
مع مجموعة .توجد من ضمن هذه المادة خريطة (صفحة  )5ومهمة لكل ناحية.
الناحية االولى لمسار الحواس هي عند الفتة  Kartanonkaari 29والناحية
االخيرة هي أمام المكتبة العامة لمالمينكارتانو أمام ميدان .Puustellinaukio
ال توجد عالمات في المسار ،وإنما يتوجب أن تعثر على النواحي بنفسك
بمساعدة الصور والخريطة الموجودة من ضمن المادة.
توقف لالستمتاع بطبيعة مالمينكارتانو ولتزداد رفاهيتك!
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معلومات عن تأثيرات الطبيعة على الرفاهية.
سن المزاج.
تُساعد الطبيعة على التعافي من التوتر واإلرهاق وتُح ّ
تساعد الطبيعة على نسيان األمور ال ُمقلقة أثناء الحياة اليومية.

تُعزز الطبيعة نشاط الناس وحركتهم.
توفر الطبيعة اإلمكانيات للتفاعل االجتماعي ال ُمتبادل.
يتعافى اإلنسان على وجه الخصوص في األماكن ال ُمفضلة له التي تقع في
الطبيعة.
تكون تجارب السعادة والهدوء كثيفة بقدر أكثر للذين يتجولون كثيراً في
الهواء الطلق مقارنة مع الذين يتجولون قليالً في الهواء الطلق.

المصدر :تأثيرات الطبيعة على الرفاهية .مركز الموارد الطبيعية.2016 .
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وصفًلمواقعًالنواحي
 .1منتزه أصناف الشجر (( )Puulajipuistoعندًالفتةً Kartanonkaari 29مناطقًالغابةًالتيًتقعًعلىًجانبيًالطريق)
 .2النهر (سرًمشياًلتتخطىًوحدةًالسكنًرو ّكيالًعلىًالطريقًالترابيًإلىًالجهةًاليسرىًوتنحدرًإلىًاالسفلًمنًعلىًالتلةً
شديدةًاالنحدارًتقريبا ،توقفًعلىًالجسرًالذيًفوقًالنهر).
 .3قطع األراضي الزراعية (منطقةًقطعًاألراضيًالزراعيةًفيماًبينًشارعً Sorolantieومسارً
.)Juhannuskallionpolku
 .4الكومة القديمة (( )Muinaisröykkiöالمنطقةًال ُمحاطةًبسورًفيماًبينً Rukkilanrinne 2و.Rukkilanrinne 4
ترىًتلكًعندًالنظرًإلىًاليسارًوإلىًاألعلىًمنًجهةًالمجيء .الًيجوزًالتسلقًلهنا.
 .5بستان فواكه مالمينكارتانو (ً،Kartanonkaari 29خلفًوحدةًالسكنًرو ّكيال).
ً،Puustellinpolkuيوجدًفيًمسارً( )Puustellinaukioفيًميدانً .6Puustellinaukioميدان بوستيلينأوكيو (
Malminkartanonaukioوميدانً

4
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 .1بستان أصناف االشجار ()Puulajipuisto
• أهالًوسهالًبكمًفيًمسارًالحواسًلمالمينكارتانو.
ابدأًبإيقاظًكلًحواسكًمنًخاللًتمرينًالتنفسً -القلب التالي:
•

استنشقًرائحةًالغابةًفيًفصلًالربيع.
اشعرًباألرضًتحتًالرجلين.

•

توقفًوأغمضًعينيك .انفخًاالمورًالعبثيةً
أزلًالهموم.

•

افتحًعينيك .أدرًرأسكًبالتناوبً
نحوًعلىًكالًالجانبينًوكذلكًإلىًاألعلىًوإلىًاالسفلًوإلىًاالعلىًبشكلً
جانبي.

•

ارفعًنظركًللبحثًعنًالفجواتًالسريةًللطيور.

هلًتسمعًأصواتًبنائهاًلألعشاشًأوًغنائها؟ًبإمكانكًأيضاًأنًتستشعرً
صخبًالحشراتًوطنينًالنحل.
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معلومات إضافية عن بستان أصناف الشجر (:)Puulajipuisto
• تم إنشاء أقدم أجزاء بستان أصناف الشجر (المشجر  )arboretumفي القرن التاسع عشر.
• تم تقييم أن عمر أشجار لحاء الصنوبر لبستان أصناف الشجر  200سنة.
• يوجد في بستان أصناف الشجر على سبيل المثال الدردار األجرد وقيقب مانيتوبا والقيقب االحمر والسنديان والزيزفون
والصنوبر والتنوب الصربي .تنمو على الجوانب نباتات الليلك والتُود ُ
ي الورق.
غبَيرائِ ًّ
• أول ما ينبت في الربيع هو نبات رجل العنزة البستانية ونبات القراص.
• كما تتفتح أزهار شقائق النعمان الصفراء الهادئة في الربيع.
• حافظ على شقائق النعمان الصفراء تنمو في األرض واحرص على أال تخطو عليها.
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 .2النهر
اشعر بطزاجة الماء
تجولًعلىًشاطئًالنهر .المسًالماءًوتحسسه.
كيفًشعورك.
هل تجرؤ على العوم في النهر البارد لهذه الدرجة؟
قم بتأدية تمرين يوغا-السمك:
•

ابق واقفا واشعر بتدفق الهواء في جسمك.

•

ارفعًالقفصًالصدريًكخياشيمًالسمك :ادفعًالكتفين،
الجزءًالعلويًمنًالعضدًولوحيًالكتفًوالكوعينًوالرقبةًإلىًالخلف
وافتحًراحتيًاليد.

•

انفخ إلى الخارج حتى يعود كوعاك وظهر راحتي يديك لألمامّ .
رخي الركبتين.

•

افتح ساقيك لمدهما وتنفس عميقا .عندما تنفخ إلى الخارج ،فاسمح للظهر
بالهبوط بشكل أفقي.
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معلومات إضافية عن منطقة النهر:
•

غيرت فانتا قاع المجرى في بداية التاريخ ،عندما ارتفعت األرض عند كايفوكسيال ،بحيث أنه كان من المتوجب أن يسير التدفق في مسارات جديدة.

•

تقلصت ورشات السلمون .لقد ازداد سمك السلمون المرقط عندما تش ّكل شالل سترومبيرج .األسماك اآلن تمت زراعتها.

•

نمت في األراضي المنخفضة أعشاب ُمغذية من مروج الفيضانات ،لذلك كان من المحتمل أن يتم في الوادي رعي األغنام وبعض األبقار.

•

من الممكن أن تكون قد نشأت قرى صغيرة قبل العصور الوسطى.

•

تم اثناء فترة العزبة حول جسر المشي غسل الخنازير "في خليج الخنازير".
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 .3قطعًاألرضًالزراعية
احتفالًالنكهات
تنقّل عبر األرصفة .استشعر رائحة الطين .تخيل ماذا بإمكانك أن تبذره وتزرعه،
وماذا بإمكانك وضعه في اإلناء في الخريف .هل شعرت بالطعم؟
قم بإجراء تمرين اليوغا  -المطحنة الهوائية تووليمو ّلو ()Tuulimylly
•

توقف واجعل رجليك متباعدتين.

•

أمسكًالكتفينًباألصابعًودعً
الذراعينًيرفرفانًكأجنحةًالنحلة.
ثمًحركًقبضتيًيدكًإلىًاإلبطين .بإمكانكًتدويرً
المعصمينًفيًاتجاهاتًمختلفةًعندماًتفتحًغطاءًعلبةًالمعلبات.

•

مد ساعديك طويالً إلى األعلى وقم بتدويرهما .غيّر االتجاه إلى األمام وإلى
الخلف ،جرب أيضا تغيير االتجاهات بالتناوبّ .
رخي الركبتين ومنطقة
الحوض.
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معلومات إضافية عن قطع األرض الزراعية:
•

بدأنا في إنشاء حصص الحدائق (الحديقة المجتمعية) ،كي يكون بإمكان الطبقة العاملة أيضا من سكان المدينة االنتقال صيفا إلى الريف وتحسين نظامها الغذائي.

•

توجد في المنطقة أكواخ صغيرة بها نباتات.

•

كانت منطقة قطع األراضي الزراعية لمالمينكارتانو تتبع ابتداءً من سنة  1941إلى عاملي مكان التجارب للجامعة.

•

تم بيع التفاح أيضا في المنطقة قبل ثالثين عاما.

•

بإمكان السكان اآلن استئجار قطع األراضي التي تُصبح شاغرة.
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 .4الكومة القديمة
اشعر بالوقت وبالذكريات
ذكر أحباءك واألماكن التي عشت فيها وزرتها معهم .ماذا رأيت وماذا سمعت وكيف كان
المذاق وكيف كانت الرائحة؟ هل تشعر بحرارة الشمس على جلدك؟
قم بتأدية تمرين يوغا-كركي (:)Kurki

•

قف والرجالن بجانب بعضهما اسحب نفس مطول

•

ضع أخمص القدم اليمنى خلف اليسرى.

•

ارفع راحة اليد اليمنى فوق الرأس واألصابع إلى األعلى.

•

ارفع ساعدك األيسر أفقيا مع تدوير معصمك بحيث تتدلى أصابعك إلى األسفل.
اسحب نفس عميق.

•

أنزل كلتا يديك بهدوء .ضع الرجلين بجانب بعضهما.

قمًبفعلًنفسًالشيءًلالتجاهًاآلخر
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معلومات إضافية عن التاريخ القديم:
•

الكومة القديمة لمالمينكارتانو هي إما قبر أو مكان عبادة .يعود تاريخها إلى ثقافة كيوكاينن للعصر البرونزي ( 1500-1800قبل الميالد) .اقلب
البطاقة واقرأ المزيد من خالل الرمز ( )qrلهيئة التراث الفنلندية.

•

تم العثور على قطع آنية خزفية في مالمينكارتانو تعود إلى العصر الحجري ،أي منذ حوالي  6000-5000عام ،لربما نشأت هنا منطقة سكنية على
كل حال في بداية التقويم الميالدي ،أو حوالي سنة صفر .تم هنا حرق جثث الموتى ودفنها في الخليج/على شاطئ النهر ناحية شروق الشمس .تم
وضع معها األسلحة والحلي واللعب أيضا .الفايكنج (حوالي في السنوات  )1000-700كانوا يفضلون أن تكون الجثث في قبور.
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 .5حديقة الفواكه لمالمينكارتانو استمتع بالروائح
افتح بوابة الحديقة وتخيل كيف ستنهض أغصان األشجار لتصبح حية .من الممكن أال
تتفتح األزهار على األشجار في الوقت الحالي ،ولكن بإمكانك اآلن أن تشعر برائحتها
مسبقا .بإمكانك إذا أردت أن تشم رائحة جذوع األشجار أو أوراقها أو براعمها.

قم بتأدية تمرين يوغا-الشجرة:
•

دعًالحوضًيهبطًعلىً
ربلتيًالساقًالثقيلتينً(أيًبطتيًالرجل) بشكلًحرًوخفيفً،وشدًقليالًعلىًأسفلً
البطنًبحيثًيتمًتقويمًالظهرًالمترهلًقليالً.

•

تنفسًوالساعدينًإلىًالجنبًلألعلىًودعً
األضالعًتستريحًوأنزلًإلىًاألسفلًالكتفينًوعظمتيًلوحيًالكتف.

•

كفاًاليدًقبالةًبعضهما .منًالممكنًأيضاًتحريكً
األصابعًكالبراعمًالمتفتحة.

•

جربًرفعًأحدًالقدمينًفوقًربلةًالرجلًاألخرى.

افعلًذلكًلالتجاهًاآلخرًأيضا
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معلومات إضافية عن حديقة الفواكه:
•

ينمو في حديقة الفواكه التفاح والكمثرى وأشجار البرقوق من مختلف األصناف وأيضا شجيرات التوت.

•

يتم إبقاء البوابة الجانبية لحديقة الفواكه مفتوحة خالل فصل الصيف .بإمكانك هنا أن تناول وجبات خفيفة على طاوالت النزهة.

•

تم تصميم حديقة الفواكه سنة .1936

•

كان الهدف االساسي الستخدام الحديقة هو أن تكون كمشروع بحث للجامعة.

•

تم اقتالع أكثر من نصف أشجار التفاح لبناء الحي السكني كارتانونكاري في أواخر الثمانينيات ( ،)1980حيث أنه بقي بعد ذلك حوالي  350شجرة.

•

تقع عزبة مالمينكارتانو بجوار بستان الفواكه .المبنى الرئيسي لها عبارة عن مبنى خشبي فاتح اللون مكون من طابق واحد ،وتم بناؤه في القرن الثامن
عشر (.)1700

•

كان أول حاكم إقليم لمالمينكارتانو هو األدميرال بينجت يوستين ابتداءً من عام  .1579تمت تسمية وفقا له  Juustenintieفي مالمينكارتانو.
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 .6ميدانًبوستيلينأوكيوً()Puustellinaukio
ماذاًتُشاهد حولك؟
امشيًوانظرًماًتشاهدهًحولك .تخيلًكيفًكانتًتبدوًالحبوبًورعيًاالبقارًفي المنطقةً
قبلًالمبانيًالسكنيةًالجديدةًمتعددةًالطوابق.

قمًبتأديةًتمرينًاليوغاً -وجه البقرة:
•

اذهبًلتتمشى .استشعرًكيفًتشعرًبوزنكً
عندًالوقوفًبالدورًعلىًمقدمةًالرجلينًوعلىًالكعبينً
ابذلًجهداًلتكونًالقوةًعلىًاالصابعًلتتوفرًالمرونةًلتحملًكلًالجسمًالمتأرجح.

•

عندماًتخطوًبالقدمًاليمنىًإلىًاألمامً،ارفعً
الكوعًاأليسرًإلىًاألعلىًوالعكس .ضعًراحتيًاليدً
علىًالرقبةًوخلفًأسفلًالظهرً،أحدهماًإلىًاألعلىً
واألخرىًإلىًاالسفل .مدهماًخلفًالظهرً
تجاهًبعضهماّ .جربًماًإذاًبإمكانكًأنًتجعلًأطرافًاألصابعًمعا.
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معلومات إضافية عن ميدان بوستيلينأوكيو ()Puustellinaukio
• ميدان بوستيلينأوكيو  Puustellinaukioومسار  Puustellinpolkuوميدان مالمينكارتانو فيها العمل الفني اليدونما أي المرعى لهانّا
فيهرياال ،حيث أنه يتكون من ثالثة أجزاء:
• الجزء االول عبارة عن حجر كبير مشقوق على شكل بقرة يقع في ميدان بوستيلينأوكيو.
• الجزء الثاني للعمل الفني على حائط المبنى السكني المكون من عدة طوابق على طول مسار  .Puustellinpolkuيصف العمل الفني ظالل فراشات
برونزية.
• من الممكن العبور على طول مسار  Puustellinpolkuإلى الجزء الثالث من العمل الفني إلى ميدان مالمينكارتانو .الجزء الثالث عبارة عن ظل لجدار
حجري يصور تمثال من البرونز.

• بدأ بناء منطقة سكنية في مالمينكارتانو في عقدي السبعينيات والثمانينيات ( )80–1970على جانبي خط السكة الحديد الجديد.
• صمم الحي الرئيسي المهندس المعماري رالف إرسكين.
• تأخذك طرق المشي نحو المحطة المغطاة وتبقى األرجل جافة حتى لو كانت األجواء ماطرة.

• تم بناء مكان لزراعة النباتات في األفنية والشرفات.
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"أنا حقل ،أنا حظيرة ،أنا أشجار ،تلك الرفوف من الطيور لي وذلك األرنب الصغير الذي قفز في آخر لحظة قبل أن أخطو عليه .لي
الكركي ،الذي يمد جناحيه العريضين بتكاسل؛ تلك البقرة التي لها خوار وهي تدفع قدم أمام اآلخر وتجتر ،وطائر الخطاف (السنونو)
البري ال ُمنحني".
فرجينيا وولف ،األمواج ،صفحة  .64اقتباس وترجمة إلى اللغة الفنلندية من كتاب المسارات الجانبية ،لفيلي يوهاني سوتينين .كتابات
عن األدب والمكان .المفتاح .137-135 ،2020

الصور وتسجيالت الصوت والخريطة والمفهوم ( )CC BY-NC 4.0مؤسسة إعادة التأهيل ،أريا أندرسون وأنّي الرسون.2021 .
مول إعداد مسار الحواس مركز مساعدة المنظمات االجتماعية والصحية ( .)STEAتم إعداد مسار الحواس بالتعاون مع مؤسسة إعادة التأهيل وسكان مالمينكارتانو وطالب جامعة
ّ
يوفاسكوال للعلوم التطبيقية.
إذا رغبت بإعداد مسار للحواس وفقا لنفس المفهوم في بيئة طبيعية مختلفة ،فتواصل مع tuuli.vilhunen@kuntoutussaatio.fi :وسنساعدك في االستفادة من هذه المادة.
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