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مقال


الواحة اخل�ضراء التي تظلنا  ،والنخيل البا�سقات التي تطالع ن�ضرتها نقاء
ال�سرائر يف القطيف  ،مل يكن ممكنا أ�ن ت�سمو بغري ه ؤ�الء الرجال أالفذاذ الذين
منحوا ع�صارة فكرهم وجهدهم لهذه البقعة الغالية من بقاع وطننا الغايل كي
يخلد ذكرها ويرتفع � أش�نها .
يف هذا املقالة نتوقف طويال أ�مام عطاء واحد من وجوهها امل�ضيئة ونخالتها
الفارعة  ،والتي أ�مدت القطيف بكل أ��سباب التجاوز واالرتقاء.
�إنه رجل العطاء �سيد ح�سن العوامي الذي يعد بحق  ،مع نخبة من الرجاالت
أالوفياء � ،صاحب دور رائد يف ت�شكيل مالمح القطيف املعا�صرة� .إنه يتميز بح�ضور
بالغ و�شجاعة فائقة وروح وثابة ال تعرف امل�ستحيل وال ت�ستنيم لتيارات الي أ��س
والرتدي واخلمول.
ولد أ��ستاذنا الفا�ضل بالقطيف عام  1345هـ  ،وكان لوجود احلقول اخل�ضراء
املرتامية أالطراف حوله مبا تطرحه من نخيل و أ�عناب ومتور مع ا إلطاللة
الرائعة ملياه اخلليج الزرقاء أ�ثر طيب يف أ�ن يكت�سب تلك الروح املنفتحة على
العامل ،واملرحة يف �سمتها  ،واملبتهجة دوما بعطاء الرحمن.
كان لهذا اجلو العابق بالت�سامح والتفا ؤ�ل والروح الطيبة أ�ثر بالغ يف نف�سية
هذا الرجل الذي كان حمبا للقراءة  ،مهتما با إلطالع مبعناه الوا�سع  ،وقد �ساعده
يف ذلك رغبته يف أ�ن يكون يف خدمة هذا املجتمع الذي �شب فيه .
كان للقلعة دورها الكبري يف بث أ�دبها الرفيع حيث العلماء أالجالء ورجاالت
القطيف ينقلون خربتهم أ
للجيال الطالعة بحنو وثقة ومقدرة  ،ومن هنا متيز

حيث أ�خذ العلم على أ�يدي رموز علمية واثقة وعالمات أ�دبية حمرتمة  ،وتعلم
منها كيف يكون اجلود والعطاء وا إليثار  ،ويف املجال�س العلمية والفقهية تعلم
الكثري من ال�شعر أ
والدب وفنون الكالم.
كانت القطيف مهيئة كي تلعب دورا ح�ضاريا متميزا  ،بف�ضل نخبة من العلماء
أالجالء أ
والدباء الذين لعبوا دورا مهما يف أ�ن ت�صبح منارة ع�صرها لدرجة أ�ن
هناك من �سماها " النجف ال�صغرى " نتيجة احلراك الثقايف والعلمي واالجتماعي
الذي �شهدته عرب احتكاك رجاالتها باحلوا�ضر أالدبية واملراكز الثقافية الناه�ضة
يف �شتى أ�نحاء العامل العربي .
لقد خا�ض أال�ستاذ �سجاالت هائلة �ضد أالفكار التي ر أ�ى أ�نها لي�ست �صحيحة
 ،وخا�ض معارك فكرية عنيفة يف مواجهة حماوالت الت�شرذم والت�شظي يف مرحلة
مبكرة من عمره لتكون القطيف خال�صة ألبنائها �ضد كافة التيارات املختلفة التي
أ�رادت أ�ن تفر�ض كلمتها بالقوة أ�و بالعنف ورمبا باملرواغة واحليلة .
وهو يف هذا املجال �صاحب ق�ضية فكرية حيث ي ؤ�من �إميانا قاطعا أ�ن الر أ�ي
احلر املنقطع عن الغر�ض هو أالوىل باالعتناق  ،وامل�ساندة والطرح بثقة وهدوء
وحتاور بناء  ،وهي عالمات م�ضيئة يف م�سريته احلافلة التي أ�ينعت يف حديقة
حياته الرثية مبباهجها .
وقد قام ال�سيد يف مراحل متعددة من رحلته خلدمة جمتمعه وال�سعي حلل
م�شاكله بدور مهم وحيوي يف العمل ا إلجتماعي و اخلدمات العامة  ،ويف توقيعات
اخلطابات من رجاالت كل القطيف ،حيث كانت اخلطابات م�ضابط حتتوي على
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جمتمعهم فالبد من أ�ن تتح�سن ال�صورة كي تزداد الروابط وتقوى يف جمتمع عرف
عنه منذ ع�صور طويلة قدرته على التكافل والت�صالح ونبذ الفرقة.
ويف ق�ضية العالقة بني ال�شيعة وال�سنة كان أل�ستاذنا أ�فكاره البناءة التي تقوم
على بعد واقعي و�آخر م�ستقبلي  ،وهو يدرك متاما أ�ن أالمر يحتاج �إىل عقول يقظة
و�ضمائر من�صفة  ،وهو بكتاباته وحما�ضراته وندواته يقرتح �آفاقا جديدة للحوار
البناء حيث أ�ن الدين ينبثق من م�شكاة واحدة  ،ومن أالهمية مبكان أ�ن تقرب وجهات
النظر و أ�ن مينع التطاول على أالئمة وهذا مطلب �إن�ساين واخالقي قبل أ�ن يكون
مطلبا وطنيا أ�و دينيا.
�إننا �إزاء رجل واثق � ،شديد الوعي وا إلدراك لق�ضايا ع�صره  ،يعرف الدنيا فيعطيها
حقها ويدرك م�سئوليته الدينية في�ضعها يف ال�صدارة بوعي وثقة واقتدار  ،وينه�ض
ب أ�عباء الدفاع عن بني جلدته فيكون لهم نعم النا�صر ونعم املعني كما أ�نه ي�ستخدم
قلمه الذي وهبه اهلل �سبحانه وتعاىل �إياه يف الك�شف عن املظامل والوقوف �إىل جانب
كل من له حق مت�سلحا بوعي وفكر ال يعرف اجلمود.
نحن نعتز بالفعل أ�ننا عا�صرنا هذا الرجل اجلليل الذي متكن بحكمته و�إخال�صه
وثقافته الوا�سعة واملو�سوعية من أ�ن يكون منارة و�ضاءة يف �سماء القطيف .
هذا الفار�س من زمن �ضجت احلياة فيها من رياح العوملة وتداعياتها ال�سلبية
امل ؤ�ثرة يف حقول ال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة والفكر فاهتزت أ�ركان كثرية وتداعت
عمد كنا نظنها را�سخة فلم يعد �شاخما �إال قلة قليلة من الرجال املخل�صني الغيورين
على م�ستقبل أ�وطانهم.
�إنه م�ستقبل أالجيال القادمة البد أ�ن نلتم�س له نورا ي أ�تي من عمق التاريخ ومن �إرادة
ا إلن�سان وم�صداقيته  ،ومن �سعي العلماء كي يرتقوا با إلن�سان يف م�سعاه كي يتخل�ص
من قيود اجلهل والفقر الروحي .
هنيئا لنا أ�ننا نعي�ش هذا الع�صر الذي عطرته أ�نفا�س أ��ستاذنا اجلليل  ،هذا الرجل
القدوة  ،واملنارة  ،والعلم  ،وال�شعلة التي أ��ضاءت دروب القطيف ل�سنوات طويلة .
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مقال

�آالف التوقيعات تلك التي متيزت باجلر أ�ة و أال�سلوب الذي خرج عن ن�سق الرجاء و
التو�سل �إىل أالخذ بقوة احلجة و اال�ستدالل أ
بالحقية  ،و املطالبة القوية بها عرب كل
ال�سبل امل�شروعة.
مل يكن ال�سيد وحده لكنه كان يف الطليعة دائما رغم رغبة البع�ض يف أ�ن يتخلى عن
هذا الدور ال�شجاع والبناء الذي �آمن به كي ي�صل �صوت القطيف �إىل امل�سئولني فتذلل
العقبات وحتل امل�شاكل املزمنة بف�ضل القوة وال�صالبة بل والنظرة البعيدة أ
للفق التي
أ�فادت املجتمع ودفعته خطوات نحو أالمام.
وال�سيد �شديد الوفاء لكل من تعلم منهم حرفا أ�و �ساند خطواته من أ�جل ترقية
ال� أش�ن العام مثلما هو احلال مع العالمة ال�شيخ عبداحلميد اخلطي رحمه اهلل الذي
كان يتحاور معه بالر أ�ي وامل�شورة  ،ومنه أ�خذ روح املبادرة واالنطالق نحو الهدف من
للمكانيات املتاحة والظروف الواقعية التي ال ي�ست�سلم لها لكنه
أ�ق�صر الطرق طبقا إ
يفهم أ�بعادها ويعد لها العدة كي ميكنه التخطي والتجاوز من أ�جل حتقيق امل�صلحة
العامة التي ت ؤ�كد له من جديد أ�ن يد اهلل مع اجلماعة ،و أ�نه ما �ضاع حق وراءه
مطالب.
ومن أ�جـّـل اخلدمات التي قام بها ال�سيد يف م�سريته الطويلة مكاتباته اخلا�صة التي
يتوجه فيها بالكتابة �إىل امل� ؤ
س�ولني عن حاجات و �إقرتاحات و�إىل م�شاريع و ق�ضايا
البالد  ،وهي أ�مور تتطلب �سعة أالفق وبعد النظر  ،وطاملا أ�خذ باقرتاحاته  ،ومت تنفيذ
الكثري منها .
كذلك تلبية حاجة أالفراد إلعداد م�سودات خطابات لهم يف ق�ضايا تعرت�ضهم
و تقام منهم أ�و �ضدهم ،خا�صة �إذا عرف أ�حقيتهم من خالل مالديهم من وثائق
وم�ستندات  ،و كتابة لوائح ا إلعرتا�ض على أالحكام �ضدهم  ،وهي كثرية ،وكذلك
تقدمي امل�شورة �إليهم .
ال�شك ف�إن هذا الن�شاط هو جزء من واجبه االجتماعي وال�شرعي  ،وكثرياً ما
تتوج تلك املعاري�ض ببع�ض التوجيهات املهمة يكون من � أش�نها جناح الطلب وحتقيق
العدالة .
�إننا بالتاكيد نثمن هذا الدور غاليا ونعترب ال�سيد هو حمام للنا�س وامل ؤ�متن
على ق�ضاياهم العادلة  .وقد كان يقوم بهذا الدور عن طيب خاطر مت�سقا مع ما
يعتمل يف �صدره من �إح�سا�س فريد مبظامل النا�س ورغبته يف التخفيف من لواعجهم
و أ�حزانهم فامتدت يده الكرمية دائما لتخفف عنهم �آالمهم  ،ولتم�سح دموعهم ب�شيء
من الطيبة والر أ�فة والتكافل مع ما يت�سم به قلمه الر�صني من قدرة على رفع الظلم
و�إظهار احلق.
ويح�سب لل�سيد وقوفه مع الدعوات االجتماعية التي تنبذ ا إل�سراف واملباهاة
والتفاخر يف املجتمع وتطالب ب�إعمال العقل و�إ�صالح الو�ضع و�إ�ضفاء حالة التقارب
ا إلجتماعي ألنه �صمام أ�من املجتمع الذي ينه�ض بالتكافل والت آ�خي والب�ساطة يف كافة
املنا�شط ا إلجتماعية كالزواج  ،وغريه.
أ�عتقد أ�نها دعوة �إن�سانية تقوم على دعائم الدين  ،تنه�ض على فكر واقعي يدرك
أ�بعاد ال�ضائقة ا إلقت�صادية التي قد متر بها �شرائح وا�سعة من ال�شباب املطالب
بالعفاف والتم�سك بدينه القيم.
أ�ما عن دور الن�صح وا إلر�شاد الذين علمنا �إياهما ال�سيد فنجدهما يف تلك املذكرات
التي أ�ر�سلها �إىل العلماء واخلطباء واملثقفني حل�ضور املنابر إلبداء املالحظات املهمة
 ،ثم حلمل اخلطيب على اختيار املوا�ضيع التي تتالءم مع ذوق وثقافة امل�ستمعني.
وبدون أ�دنى �شك ف�إنه حني يبتعد الواعون عن املنرب ف�إن اخلطيب اليكلف نف�سه عناء
البحث والتنقيب وانتقاء املوا�ضيع ومتابعة امل�ستجدات ،وهذا عن�صر أ��سا�سي لتكون
اخلطابة املنربية حية  ،مثمرة  ،مقنعة  ،لها دورها يف حياة النا�س والت أ�ثري فيهم
ت أ�ثريا �إيجابيا.
لقد فطن أ��ستاذنا الكبري ألهمية أ�ن يعرف اخلطيب عن كثب � ؤ
ش�ون جمتمعه
وحاجاته وق�ضاياه ويعي�ش همومه ،ورمبا �إذا كانت هناك جفوة بني اخلطباء و أ�بناء



بقلم :علي آ�ل ثاين

للجناز
جائزة القطيف إ

فكرة رائدة وا�ستثمار ثقايف أ
للجيال القادمة

حمليات
مقال


يعرف املوهوبون ب أ�نهم الذين ميتلكون ا�ستعدادات
ً
ملحوظا
و�إمكانات ا�ستثنائية أ�و يظهرون أ�داء متمي ًزا
يفوق بقية أ�قرانهم يف القدرة العقلية العامة ،أ�و
التح�صيل أالكادميي املتخ�ص�ص ،أ�و التفكري ا إلبداعي،
وبذلك فهم بحاجة �إىل برامج متخ�ص�صة لتطوير هذه
ا إلمكانات والو�صول بها �إىل احلد أالق�صى ليتمكنوا من
خدمة أ�نف�سهم وجمتمعهم.
ا إلبداع والتميز نهر متدفق العطاء  ،ال ين�ضب ال�سيما
يف ظل االهتمام املتزايد باملبدع واملتميز  ،والعمل على
حتفـيزه ب�شتى �صـور التكرمي مـادياً ومعنـويـاً وفنـياً
وتدريـبياً  ،يـقـول عـليه ال�صـالة وال�سالم (ال ي�شـكــر اهلل
مـن ال ي�شكر النا�س).
و القطيف منطقة عرف عنها بالتميز يف لعطاء
العلمي والفكري ملا متتلك من موروث تاريخي يتجدد
ويتطور من جيال اىل جيل وهي منطقة تزخر بالكثري
من امل�شروعات والربامج وا إلجنازات املتميزة �سواء كانت
على م�ستوى الفرد أ�و على م�ستوى اجلماعة  ,وت أ�تي

املحافظة ،تقدم ألبناء القطيف من اجلن�سني الذين
ال تتجاوز أ�عمارهم  40عاما  ،ومن قدموا �إجنازات
متميزة يف عدد من الفروع ا إلبداعية التي حتددها
اللجنة املنظمة للجائزة.
للجناز من هيكل تنظيمي
وتتكون جائزة القطيف إ
وحتت مظلة جلنة التنمية االجتماعية بالقطيف و
تتكون من.
 .أ
المانة العامة للجائزة
هي الهيئة ا إلدارية العليا املخت�صة بعمليات
التخطيط و �صناعة القرار وو�ضع اللوائح
التنظيمية ل�ضمان حتقيق أالهداف املخطط لها
ال�ستمرارية اجلائزة بوترية مت�صاعدة و أ�داء
متطور ويرئ�سها أالمني العام للجائزة ونائبة
وهو املدير التنفيذي للجائزة .وكذلك هناك امني
�سر .ومن عدة جلان وهي:جلنة التحكيم ،جلنة
الرت�شيح وامل�ساندة،جلنة العالقات العامة،جلنة
املوارد الب�شرية،اجلنة ا إلعالمية،اجلنة
جائزة القطيف إ
للجناز للتميز ا إلبداعي �إ�ضاف ًة جديدة املالية،جلنة احلفل ،جلنة املتابعة.وجميع هذه اجلان
العلمي.
والتميز
بداع
ل
ا
هذا
ل�شواهد تعزيز
أ
إ
تتكون من رئي�س ونائبه و�ع�ضاء .
هذه الفكرة الرائدة التي حملت هم القطيف وروح
ومن جماالتها:
القطيف ونف�س ابناء القطيف حتققت بهمة الرجال
البحث العلمي:متنح يف جمال البحوث العلمية
والن�ساء ودعم املخل�صني الذين ع�شقوا ترابها ونخيلها ،التقنية واالخرتاع متنح يف جماالت االبتكارات او
فكانت مل�ساتهم وا�ضحة وجهودهم م�شكورة �ست�صفق لهم االكت�شافات التي ت�شكل �إ�ضافة يف املجال العلمي او
أالجيال القادمة �شاكرة على هذه املبادرة وهذه اللبنة
التطبيقي وقاب ً
ال للحماية مبوجب الرباءة،علوم ا إلدارة
التي �ستعقبها لبنات حتى يعلوا البناء �شاخماً يرفرف يف ة واالقت�صاد :متنح الية بحوث او ممار�سات �إدارية او
قمته علم ( ا إلجناز).
اقت�صادية ناجحة أ
,الدب (الق�صة ،الرواية امل�سرحية
أ
جائزة القطيف إ
للجنازهي جائزة �هلية �سنوية ،ال�شعر ،والن�شر،النقد واملقالة وغريها من جماالت
االجتماعية
التنمية
جلنة
مظلة
تقديرية وتندرج حتت
أ
الدب .
أ
بالقطيف ت أ��س�ست فكرتها من رجل العمال املعروف الفن:الفن الت�شكيلي ،الت�صوير ال�ضوئي ،اخلط
أال�ستاذ �سعيد اخلباز أ�ثناء حفل تكرمي أالندية العربي،امل�سرح ،وال�سينما،ت�صميم أالزياء ،الكاريكاتري
الريا�ضية املتفوقة يف حمافظة القطيف يف يونيو  ،2008وغريها من جماالت الفن.
للعمال املتميزة يف املجال
ودعا فيها اىل تنظيم م�سابقة �سنوية لتكرمي املبدعني يف الفكر والرتاث:متنح إ
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الفكري وجماال الرتاث ا إلن�ساين للمحافظة على هذا املوروث التاريخي التي
تتميز به منطقة القطيف وتنميته وبروزه للمجتمع العام.
وهذه الن�سخة الثالثة ا�ستحدثت فيها م�سابقة النا�شئ املنجز  :تكرم أ��صحاب
ا إلعمال املميزة يف أ�ي جمال من املجاالت بغ�ض النظر عن املجاالت املحددة يف
ال�ستة جماالت .فيمكن أ�ن تكون اجلائزة يف احد املجاالت املحددة أ�و غريه من
�إبداعات يف التقنية (الرقمية والروبوت وغريها) ،او الفن او العلم او املهارات
ال�شخ�صية او اجلماعية (كمهارات االت�صال أ�و االلقاء أ�والقراءة أ�والتعبري
أ�والتذكر او التحليل)  .واجلائزة مفتوحة للن�شيء من أ�بناء وبنات املحافظة
ممن اليزيد أ�عمارهم عن  14عاما.
للجناز ر�سالتها ور ؤ�يتها و أ�هدافها.
لنتعرف على جائزة القطيف إ
الر ؤ�ية:
وهي �إبراز اجنازات ال�شباب املبدع وحتفيزه وتقدميه للمجتمع من خالل
�إعماله التي يقدمها للجائزة وامل�ساهمة يف احت�ضانه من اجل �إثراء ال�ساحة
به ؤ�الء املبدعني من ال�شباب وتبني اجنازاتهم ون�شر ثقافة التميز وا إلبداع بينهم .
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حمليات

ال�شيخ ح�سن ال�صفار.
أ
هذه مبادرة ت�ستحق التقدير وي�ستحق ��صحابها ال�شكر ،وهي تغريني بدعوة باقي
الر�سالة:
املواطنني لتكرارها يف كل مدينة وقرية من مدن البالد ،كي نر�سخ قيمة االبتكار وكي
تكرمي وحتفيز ال�شباب املنجز للم�ساهمة يف بناء جيل مبدع قادر على العطاء وقادر نعطي ل�شبابنا أ�مال يف أ�نف�سهم ودافعا النتخاب اخليارات التي تخدم البلد ككل .كما
للجناز،
امل�ساهمة يف اثراء ال�ساحة باالبداع ولتميز .وعلى ت�شجيع ال�شباب املنجزين على أ�متنى أ�ن ي ؤ�خذ بالنموذج املتقدم الذي اعتمده القائمون على جائزة القطيف إ
اال�ستمرار يف جهودهم ،من خالل تكرميهم والتعريف بهم واحت�ضانهم و تعزيز أ�ي الرتكيز على ال�شباب ،وامل�ساواة بني اجلن�سني وجعله عمال أ�هليا مدنيا بالكامل.
مفهوم ا إلجناز لدى ال�شباب وتهيئة املجتمع لتبنى �إجنازاتهم.و يتم ا إلعالن عن
للجناز" ،عرب عدة مراحل هي:
أل�سماء الفائزين بـ "جائزة القطيف إ
اال�ستاد �سعيد اخلباز.
حتديد موعد فتح وغلق باب الرت�شيح للجائزة ،تلقي الرت�شيحات عن طريق موقع �إن رغبنا يف أ�ن يكرمونا ب�إجنازاتهم العلمية أ
والدبية والفنية والريا�ضية ،فعلينا أ�ن
اجلائزة على �شبكة ا إلنرتنت ،تقييم الطلبات للت أ�كد من مطابقتها ل�شروط اجلائزة نحت�ضنهم بكل ما منلك من جاه وثروة ،أ�حلم ب أ�ن يكون للقطيف يوما �سنويا مربجما
ودعوة من تنطبق عليهم ال�شروط للمقابالت ال�شخ�صية ال �ستح�صال وثائقهم وت�سلم لتكرمي �إجنازات القطيف ،فكلها طاقات ت�ستحق التتويج والتكرمي.
أ�عمالهم ومنجزاتهم ،يقوم أ�ع�ضاء جلنة التحكيم اخلا�صة بدرا�سة وتقييم �إجنازات
املتقدمني والتو�صية ب أ��سماء الفائزين منهم وهم  14مر�شح يتم اختيارهم من كال د:توفيق ال�سيف
اجلن�سني باملنا�صفة :ويف خمتلف املجاالت  ،يف حفال يقام على �شرفهم مينح كل فائز اجلائزة خري �شاهد على التحفيز وت�شجيع تلك الكوكبة املبدعة ،ويعترب هذا امل�سلك
مبجال من جماالت اجلائزة املختلفة جائزة نقدية قيمتها ع�شرة أ�الف ريال ودرع فر�صة ثمينة لكل فار�س ليكون منتجا ومبدعا ،يحرتم ذاته وينعم مبا تكفله له
للجناز.
تذكاري جلائزة القطيف إ
أ�ر�ضنا من مميزات,اعترب تلك اجلائزة ب�سمة على ثغر القطيف وقد ت�ساعد على خلق
ان جائزة القطيف إ
للجناز والتي هي مبثابة دعم معنوي وخلق روح التناف�س بني التكامل بني اجلهود الفردية واجلماعية ,وحقا كانت النتيجة مبهجة ولي�ست �صدفة
ح�ضارية
�صورة
تعطي
جائزة
وهي
املجاالت
تلك
خمتلف
يف
�شباب هذه املنطقة
أ�ن يح�صل الفر�سان على تلك اجلائزة
لباقي املناطق.و قدمت للمجتمع منادج كثرية ممن هم نالوا �شرف الفوز باحدي
جوائزها خالل الن�سختني املا�ضيتني وهناك منادج كثرية اثروا ال�ساحة القطيفية اال�ستاذة:غالية املحرو�س
ب أ�عمالهم و أ��صبحوا مميزين وبارزين منهم جمموعة قطيف فريندز والتي فازت �شبابنا ميتلك الكثري من القدرات والطاقات ،التي يجب أ�ن يعنى بها ،من قبل
بن�سختها أالوىل عام  2009يف جمال الفن ،وكذلك ف�ضيلة الف�ضل �صاحبة دانة مملكة املجتمع ،ومن جميع م ؤ��س�ساته املختلفة.
الكمبيوتر) وغريهم من �شباب هذه املنطقة .
اال�ستاذ:جنيب الزامل
قالوا يف اجلائزة:
يحق لكم أ�ن تفخروا مبا قدمتم ،ألن أ��صداء " جائزة القطيف لالجناز " و�صلت لكل
أ
أ
أ
التقدم
ن
�
و
وال�شعوب،
مم
ال
تقدم
معايري
من
معيارا
�صبح
�
بداعاتهم
أ�ن �إجناز أالفراد و� إ
مناطق اململكة.
أ
احل�ضاري مل يتحقق �إال بجهود الفراد املبدعني واملخرتعني واملكت�شفني،ولوالها
الثقة
ملا قطعت الب�شرية هذا ال�شوط الطويل ،ومل يتحقق ذلك ا إلجناز �إال بعامل
موقع اجلائزة.
بالذات ،فجاءت فكرة جائزة القطيف إ
للجناز من أ�جل حتفيز أالفراد يف املجتمع ،على http://www.qatifaward.net/home/index.html
ً
ً
أ�ن يفجروا طاقاتهم ومواهبهم و أ�ن ينجزوا �شيئا جديدا يف خمتلف املجاالت.



د.املدير�س يفتتح معر�ض املنتجات بالقطيف
كتب /جعفر ال�صفار
افتتح مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة
ال�شرقية الدكتور عبدالرحمن املدير�س معر�ض
منتجات الطالبات يف املدر�سة الثانوية ال�ساد�سة
للبنات مبحافظة القطيف.
وت�ضمن معر�ض منتجات الطالبات العديد
من أالعمال ا إلبداعية واملنجزات �صنفت يف
أ�ركان منها الركن الوطني والرتاث ،والرتبية
الفنية ،وغرفة العرو�س ،الركن ال�صحي
الوقائي ،وركن التجميل ،ومنجزات الطالبات
با�ستخدام اخلامات املحلية  .و أ�كد املدير�س
�ضرورة جودة أالداء النوعي يف كافة العمليات
املدر�سية وال�سعي لتحقيق ا إلجنازات امل�شرفة للميدان الرتبوي .و أ��شاد املدير�س خالل افتتاحه املعر�ض مبا �شاهده من �إبداعات رائعة،
مقدما �شكره وتقديره ملديرة املدر�سة فاطمة النيناء على جهودها مو�صيا لها ب�إي�صال �شكره وتقديره لبناته الطالبات واملعلمات
وكذلك أ
للمهات و أ�ولياء أالمور على الدعم الذي حتظى به املدر�سة منهم  .وح�ضر االفتتاح مندوب الرتبية والتعليم للبنات بالقطيف
عبداحلميد امل�سند ،ومدير مكتب املدير العام حممد العباد ،ورئي�س جلنة املنا�سبات التعليمية والعالقات العامة ح�سني ال�صرييف،
ومدير �إدارة امل�شاريع املهند�س عبدالكرمي اخلطيب ،وبع�ض أ�ولياء أ�مور الطالبات.
وكان مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية الدكتور عبدالرحمن املدير�س تفقد عددا من امل�شاريع يف حمافظة القطيف �شملت
م�شاريع تعليمية حتت االن�شاء وهي جممع حي البديعة باجلارودية ،وجممع مدر�سي بحي ال�شاطئ ،وبناء املدر�سة االبتدائية أالوىل
واملتو�سطة أالوىل بدارين ،ومبنيان تعليميان ب�سناب�س ،وجممع مدر�سي يف اجل�ش ،وبناء املدر�سة االبتدائية ال�ساد�سة بالقطيف ،و�إعادة
بناء االبتدائية أالوىل بعنك.

القيادة آ
المنة بتقنية القطيف

حمليات
اململكة


يوم أالربعاء 1433/1/26هـ ويف الكلية التقنية مبحافظة القطيف
أ�قامت �شركة أ�رامكو ال�سعودية ممثلة يف جلنة ال�سالمة املرورية
باملنطقة ال�شرقية ور�شة عمل حتت عنوان القيادة آالمنة ح�ضرها
خم�سة وع�شرون مدرباً من الكلية وباقي وحدات املجل�س من حفر
الباطن �إىل ا إلح�ساء و ُنفذت بوا�سطة املدرب� /سعيد العقيلي
حيث مت التطرق �إىل العديد من قواعد ال�سالمة التي لو طبقها
قائدي املركبات لو�صلنا �إىل امل�ستوى املطلوب من القيادة آالمنة
ومنها-:
ا إلعداد للقيادة قبل قيادة ال�سيارة ك�ضبط
أالدوات داخلها مثل املرايا وربط حزام أالمان
وغريها والت أ�كد من حميط ال�سيارة وتفقدها
من الداخل و�إم�ساك املقود بالطريقة ال�صحيحة
أ�عقبها مناق�شة املهارات أال�سا�سية للقيادة
كاالنعطاف وعبور التقاطعات و�إعطاء أالولوية
والتجاوز ال�صحيح وقواعد القيادة ال�سليمة يف
املدينة والريف وال�صحراء وتوخي احلذر من

الظروف اجلوية وظروف الطريق.
ويف اخلتام مت توزيع ن�سخاً من دليل املعلم ودليل الطالب كي يتم
عر�ض و�إي�ضاح القواعد أ
والنظمة �سالفة الذكر للمتدربني من
قبل املدربني أ�ثناء املحا�ضرات.
كماء �شكر عميد الكلية أال�ستاذ  /أ�حمد بن عبدالكرمي الثنيان
�شركة أ�رامكو ال�سعودية على جهودها احلثيثة يف �سبيل ن�شر
التوعية املرورية بني فئات املجتمع وبالذات فئة ال�شباب متمنياً
من اهلل العلي القدير ان يحفظ أ�بناء الوطن من كل �سوء.
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ال�شيخ ال�صفار يدعو �إىل
الن أ�ي عن التقوقع
واالنكفاء
دعا ال�شيخ ح�سن ال�صفار �إىل تعزيز
اخلطاب احلقوقي واملطلبي عرب
تناول الق�ضايا الوطنية امل�شرتكة
والن أ�ي عن حالة التقوقع واالنكفاء
�ضمن االهتمامات ال�ضيقة .وقال
ال�شيخ ال�صفار أ�ن معظم مواطني
اململكة يواجهون هموما يومية
م�شرتكة .و أ��ضاف ب أ�ن تناول
خمتلف الق�ضايا بلغة وطنية
م�شرتكة �سيرتك أ�ثرا وقبوال
أ�و�سع لدى جميع فئات املجتمع
ال�سعودي .وقال ب أ�ن االنكفاء
على اخلطاب الطائفي والهموم
املناطقية واملذهبية ال�ضيقة
�سي�صب حتما يف م�صلحة أالطراف
املناوئة للتطلعات وا إل�صالحات
العامة التي تن�شدها ال�شعوب.
ودعا ال�شيخ �إىل ما و�صفه ب�صناعة
اللغة البعيدة عن النزعة الطائفية
واملناطقية عرب تبني لغة جامعة
وم�شرتكة .وانتقد يف الوقت نف�سه
غياب الهموم الوطنية عن اخلطاب
العام لدى بع�ض اخلطباء حل�ساب
تبني خطاب املنطقة أ�و الطائفة
�ضمن أ��ضيق احلدود .و أ�و�ضح يف
هذا ال�سياق ب أ�ن مدر�سة أ�هل البيت
تدفع با�ستمرار نحو االنفتاح
والتوا�صل وحتمل امل�سئولية العامة
�إزاء خمتلف أالطراف والق�ضايا.

حفل ع�شاء اجلائزة يتحول لوقفة عطاء كبري من رجال املنطقة للجائزة..

الداعمون اثناء حفل الع�شاء
اال�سم
-1عبدالعزيز �سعيد املحرو�س (مزايا الغذاء)
-2مكتب �سماحة ال�شيخ طاهر ال�شميمي
-3عبداجلبار ابو مرة
�-4شوقي املطرود(�شركة عبداهلل وابراهيم املطرود)
-5نادر علي الزاير
-6فوزي �صادق
-7املهند�س جعفر ال�شايب
-8عبدالغني عبدالكرمي الرميح(�شركة طيف العربية)
 -9املهند�س نبيه الرباهيم (م ؤ��س�سة الرباهيم لال�ست�شارات الهند�سية)
-10حممد باقر النمر
-11عبدالباقي الب�صارة
-12احمد من�صور ال�صادق (املنيوم ال�صادق)
-13زكي اخلنيزي (�شركة اخلط اخلليجية)
�-14شركة من�صور عبداهلل الرزوق
-15ف ؤ�اد ال كرم (�شركة العبدالكرمي)
-16ح�سني املهر(مربة املهر)
-17فاعل خري
-18ف ؤ�اد علي الدهان (�شركة الدهان)
-19علي ال �سنبل (مطعم الغدير)
تكاليف حفل ع�شاء يوم تتويج املنجزين الثالث
-20جمعية م�ضر اخلريية �صالة امللك عبداهلل للمنا�سبات
صالة امللك عبداهلل للمناسبات

املبلغ
30000
5000
30000
10000
2000
5000
30000
10000
3000
5000
5000
10000
10000
25000
5000
1000
1000
101000
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حمليات
اململكة

اللجنة االعالمية للجائزة
للجناز التابعة للجنة التنمية االجتماعية
القطيف
أ�قامت أالمانة العامة جلائزة
إ
أالهلية يف م�ساء اخلمي�س املوافق  2011/12/22حفل ع�شاء دعت �إليه �شخ�صيات
بارزة يف املنطقة من رجال دين و أ�عمال و�إعالم وذلك لو�ضعهم يف �صورة أ�ن�شطتها
و ا�ستعداداتها حلفل تكرمي املنجزين الثالث املزمع �إقامته يف اجلمعة  9ربيع الثاين
 1433هـ املوافق  .2012/3/2حيث توجت هذه الدعوة مببادرة كرمية من احل�ضور
با إللتزام بكامل املبالغ املتبقية إلقامة حفل اجلائزة و اجلوائز املقدمة للفائزين
للن�سخة الثالثة التي تتجاوز الثالثمائة الف ريال.
بد أ� احلفل بتالوة �آيات من الذكر احلكيم تالها املقرئ ح�سني ال�شيخ فوزي ال�سيف.
أ�عقب ذلك كلمة أالمني العام للجائزة املهند�س عبدال�شهيد ال�سني الذي رحب فيها
باحل�ضور وقدم خاللها عر�ضا مرئيا مميزا بالدقة وا إلبداع عن أ�هم املراحل التي
مرت بها اجلائزة منذ �إنطالق أ�عمال الن�سخة الثالثة من اجلائزة يف �سبتمر 2010
م�ستعر�ضا �إعداد الالئحة التنظيمية وت�شكيل أالمانة العامة وا إلدارة التنفيذية
للجائزة و م�شاركات اجلائزة يف أالن�شطة و الفعاليات التي أ�قيمت يف املحافظة خالل
الفرتة ال�سابقة .
أ
و قد �شارك املهند�س ح�سني املحرو�س  -الفائز يف جمال ا إلخرتاعات بالن�سخة الوىل
 عر�ضا مرئيا حول �إخرتاعه (الت آ�كل من ال�صد أ�) الذي ح�صل مبوجبه على براءة�إخرتاع م�سجلة ،داعيا اجلميع مب�ساندة اجلائزة  ،تلى ذلك كلمة ارجتالية للمهند�س
ال�سيد موفق املاجد  -الفائز يف جمال االدارة واالقت�صاد بالن�سخة الثانية -عرب فيها
عن �سعادته وانطباعاته عن فوزه باجلائزة ودعا احل�ضور اىل تقدمي الدعم للجائزة.
بعد ذلك مت عر�ض كلمة مرئية م�سجلة أ
لل�ستاذ جنيب الزامل الكاتب املعروف وع�ضو
جمل�س ال�شورى حث فيها جمتمع رجال أالعمال على دعم اجلائزة من منطلق ا إلعالن
للجناز
اخلريي وقال " يحق لكم ان تفخروا مبا قدمتم  ,ألن أ��صداء جائزة القطيف إ
و�صلت لكل مناطق اململكة .م�ضيفاً " ان الداعم عندما يتربع لالعمال اخلريية فامنا
يقدم لنف�سه وي�شعره ذلك بالر�ضا وال�سعادة" ".
أ
ثم القى أال�ستاذ � /سلمان اجل�شي رئي�س جمل�س �عمال فرع القطيف كلمة قال فيها "
ان احلر�ص على دعم وتبني االجنازات واملنجزين ي�صب يف النهاية يف خدمة املجتمع
وتقدمه.
بعد ذلك مت فتح باب النقا�ش امام احلا�ضرين للم�شاركة ب آ�رائهم ومقرتحاتهم
وت�صورهم للجائزة يف املراحل القادمة ,فتحدث املهند�س زكي اخلنيزي داعيا �إىل
تو�سيع الرقعة اجلغرافية للجائزة  ،تاله رجل أالعمال عبداجلبار أ�بو مرة م�شيدا
مب�شروع اجلائزة ومثنيا عليه مبديا �إ�ستعداده لدعمه  ،،أ�عقبه أال�ستاذ فوزي �صادق
م�شيدا بالقطيف لدعمها ملبدعيها و أ�ثنى على اجلائزة والفريق القائم عليها  ،وكانت
املداخلة أالخرية للمهند�س جعفر ال�شايب الذي أ��شار �إىل اللقاءات اخلريية يف العامل

التي تعقد لدعم امل�شاريع أالهلية  ،حاثا احل�ضور على توظيف هذا اللقاء لدعم
اجلائزة ماديا و�سد العجز الذي مت عر�ضه عليهم.
تلى ذلك حلظات العطاء وال�سخاء وت�سابق جميع احلا�ضرين لتقدمي التربعات لدعم
اجلائزة توج يف النهاية با إللتزام ب أ�كرث من ثالثمائة الف ريال غطت كافة التكاليف
املتوقعة لهذه الن�سخة من اجلائزة .
يف اخلتام القى ال�سيد علوي اخلباز رئي�س جلنة التنمية االجتماعية أالهلية بالقطيف
كلمة �شكر فيها مبادرة اجلميع لدعم اجلائزة �سواء باملادة او الكلمة الت�شجيعية
الطيبة.
بعد ذلك تناول اجلميع وجبة الع�شاء التي أ�عدت لهذه املنا�سبة .



لقاء وور�شة عمل للوقوف
جمعية ال�صفا اخلريية تعقد ً
على "حتديات الواقع و آ�فاق امل�ستقبل"
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نظمت جلنة العالقات العامة بجمعية ال�صفا اخلريية م�ساء يوم اخلمي�س 20
حمرم  1433ملتقى ألع�ضاء اجلمعية العمومية ،لقاءاً وور�شة عمل بعنوان:
"جمعية ال�صفا – حتديات الواقع و�آفاق امل�ستقبل" يف �صالة ال�شالل �شارك فيه
نخبة من رجال الدين واملهتمني بال� أش�ن االجتماعي يف مدينة �صفوى ،هذا امللتقى
الذي ا�ستمر قرابة ال�ساعتني وح�ضره أ�كرث من ت�سعون م�شرتكا� ،صوروا فيه كل
احلر�ص واالهتمام الكبريين على و�ضع اجلمعية التي اقرتبت الفرتة ا إلدارية
للمجل�س احلايل على نهايتها وف�سح املجال للرت�شح للدورة ا إلدارية القادمة.
وافتتح عريف اللقاء أ�حمد �شرف ال�سادة أ�ن هذا امللتقى يهدف �إىل �إيجاد حالة من
التفاعل بني اجلمعية واملجتمع ،و أ�ن ال تكون عالقة أ�ع�ضاء اجلمعية العمومية
جلمعية ال�صفا اخلريية ،عالقة عابرة أ�و �سطحية ،حر�صا من اجلميع على �إيجاد
مر�شحني أ�كفاء يتمتعون باملهارة واخلربة ،للرت�شح للدورة القادمة .
وكانت مفاج أ�ة امللتقى ا إلعالن عن بيان جماعي با�سم علماء وخطباء ورجال
الدين مبدينة �صفوى ،قد أ�خذ �صداه ا إليجابي الكبري منذ تالوته ،حيث كان
يت�ضمن دعوة للعنا�صر الواعية واملخل�صة من أ�بناء املجتمع للم�شاركة اجلادة يف
الرت�شح واالنتخابات ،و أ�ن يقوم ذلك على الوعي والدراية واال�ستعداد والكفاءة
واال�ستقامة.
ثم أ�لقى رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�صفا اخلريية ها�شم ال�شرفا كلمة نوه
فيها ب أ�همية العمل امل ؤ��س�ساتي يف اجلمعية ،واحلاجة اىل أ�ع�ضاء ذو كفاءات
عالية ،و أ�قرتح يف كلمته أ�ن يكون يوم الع�شرين من حمرم من كل عام موعدا
للقاء ت�شاوري� ،شاكرا جلنة العالقات العامة لتنظيم اللقاء مو�صال ال�شكر
اجلزيل للم�شاركني فيه ،وقد ا�شتمل امللتقى على عر�ض بعنوان "اجلمعية

– حتديات الواقع و�آفاق امل�ستقبل" ،قدمه ع�ضو جلنة العالقات العامة
أ�حمد عبد العظيم العلوي ،والذي ا�ستعر�ض فيه تو�صيفا ألهمية اجلمعية
واخلدمات التي تقدمها ،وواقعها احلايل ،و�شرائح بيانية اع ُتمد فيها على
لغة أالرقام ،وعر�ض عددا من التحديات التي ت�ستوجب وجود �إدارة ذو
مهنية عالية للقيام مبهام اجلمعية.
تال ذلك ور�شة عمل للم�شاركني أ�دارها ونظمها مقدم امللتقى وقد �شارك
فيها جميع احل�ضور بتفاعل ملفت  .وكانت ذو حمورين أ��سا�سيني :
أالول :كيف ن�صل �إىل أ�ع�ضاء مر�شحني ذو مهارات �إدارية متميزة ؟
الثاين :كيف نفعل دور أالع�ضاء واملجتمع يف متابعة ودعم جمل�س ا إلدارة
طوال الدورة ا إلدارية القادمة؟
و أ�تيحت الفر�صة ملداخالت امل�شرتكني يف الور�شة والذين وزعوا على �شكل
جمموعات عمل م�صغرة ،حيث أ��شار مقدم امللتقى أال�ستاذ أ�حمد �شرف
أ�ن امل�شاركات يف الور�شة كانت غنية جداً ،وا�ستغرقت وقتا طويال مما
ا�ضطره �إىل التنويه بذلك ،م�شريا �إىل أ�ن جميع املالحظات واملداخالت
�ستلقى العناية واالهتمام و�سيتم اخلروج منها بتو�صيات يتم تعميمها على
امل�شاركني �إال أ�ن ذلك �سي أ�خذ بع�ض الوقت .
واختتم امللتقى بتالوة البيان الذي أ��صدره ال�سادة أالفا�ضل وامل�شايخ الكرام ،أ
ولول
مرة على م�ستوى مدينة �صفوى ،أالمر الذي ا�ستب�شر به اجلميع ملا يعك�س من
وحدة الر أ�ي وال�شعور بالهم االجتماعي الواحد.
ومتنى معظم امل�شاركني تكرار مثل هذه امللتقيات ،التي تعد نوعا من املتابعة
الواعية ،والتقييم واالطالع عن كثب ومن م�صادر م�سئولة عن أ�عمال جمعيتنا
الغالية على قلوب اجلميع.
ويف ختام اللقاء تقدم عريف اللقاء نيابة عن �إدارة جمعية ال�صفا اخلريية وجلنة
العالقات العامة املنظمة للملتقى ،بال�شكر اجلزيل لكل من �شارك يف جناح امللتقى
وخ�صو�صا ال�سادة وامل�شايخ أالفا�ضل واحل�ضور الكرام و�إدارة �صالة ال�شالل على
ا�ست�ضافتهم للملتقى .

العدد احلادي ع�شر -ال�سنة أ
الوىل � -صفر  1433هـ  -املوافق  -يناير  2012م

افتتحه ال�شيخ امل�صطفى 100 :فنان مبعر�ض "عربات" بالربيعية
مب�شاركة أ�كرث من 100فنان على م�ستوى اخلليج العربي افتتح �سماحة ال�شيخ
ح�سني امل�صطفى معر�ض "عربات " ا إلثنني ١٦حمرم ببلدة الربيعية مبحافظة
القطيف .
و تنوعت امل�شاركات الفنية التي و �صل عددها ألكرث من 150عمال فنيا بني الر�سم
الت�شكيلي ب�شتى فروعه و بني الت�صوير الفوتوغرايف و الت�صاميم الرقمية و الر�سم
على الفخار و ر�سوم أالطفال با إل�ضافة للر�سم املبا�شر .
و قال ال�شيخ امل�صطفى يف كلمة ا إلفتتاح �إن توظيف ال�صورة و الر�سم يف م أ��ساة
كربالء يعد قراءة لنه�ضة ا إلمام احل�سني بلغة ثانية ألنها تركز على م أ��ساة
ا إلن�سان و لي�س على م أ��ساة الرمز.
و ترتكز موا�ضيع جميع أالعمال الفنية حول نه�ضة ا إلمام احل�سني و ت�ضحياته و
أ�هداف ثورته املباركة .

و ي أ�تي معر�ض عربات �ضمن احللقة ال�ساد�سة لل�سل�سة الفنية "نزف على لوحة" و
يقام �سنويا ببلدة الربيعية برعاية من موكب ال�شهداء بالربيعية و ب�إ�شراف �سماحة
ال�شيخ عبدالكرمي احلبيل.
ويت�شرف املعر�ض لهذا العام بوجود الراية املعلقة على قبة ا إلمام احل�سني ( ع )
لعام  ١٤٣٢هــ.و يعد املعر�ض �سنوياً كتيباً خا�صاً ي�ضم أ�برز أالعمال الفنية وميكن
للزائرين �إقتناء ن�سخة منه .
أ
و يحظى املعر�ض بح�ضور وا�سع من خمتلف �شرائح املجتمع و يرتاده الرعيل الول
من فناين و فنانات املنطقة و عدد من النخب الثقافية يف البالد.
و �سيعلن القائمون على املعر�ض أ��سماء الفائزين يف حفل اختتام فعاليات موكب
ال�شهداء للمو�سم ال�سابق و الذي يقام يف الرابع من �صفر م�ساء يوم اخلمي�س على
م�سرح فرقة فجر ا إل�سالم بالربيعية.

رحيل عبدالكرمي اجلهيمان..

المثال أ
م ؤ��س�س “ أ�خبار الظهران” ورائد أ
وال�ساطري ال�شعبية

العدد احلادي ع�شر -ال�سنة أ
الوىل � -صفر  1433هـ  -املوافق  -يناير  2012م
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ترجل عن �صهوة احلياة ،وطاولة القراءة ،وقلم الكتابة ،ودفرت التدوين ،رائد
أالمثال أ
وال�ساطري ال�شعبية يف اجلزيرة العربية أالديب عبدالكرمي اجلهيمان..
ال�صحايف أ
والديب واملثقف الذي نذر نف�سه للبحث والكتابة ،والت أ�ليف والن�شر،
ؤ
فقدم للمكتبة العربية جملة من امل�لفات والكتب كان له ق�صب ال�سبق يف اختيار
مو�ضوعاتها ،وم�ضامينها ،فهو أ�ول من اهتم بالكتابة والبحث يف املجال ال�شعبي
و أ�دبه .وكانت حالة اجلهيمان ال�صحية مرت يف الفرتة أالخرية مبعاناة مع املر�ض،
وقد ق�ضى الثالثة أاليام أالخرية بالعناية املركزة بامل�ست�شفى بالريا�ض.
أ
والديب ال�صحفي وامل ؤ�رخ عبدالكرمي اجلهيمان أ�حد أ�برز أال�سماء امل�ضيئة يف �سماء
الكتابة وال�صحافة يف اململكة ،ولقد �شغف بالهم الكتابي منذ أ�ن أ��صدر �صحيفة
« أ�خبار الظهران» ،ثم �صحيفة الق�صيم ،حيث كان يهمه الوعي االجتماعي ب�صفة
ريا باملوروث
خا�صة ،جتلى ذلك فيما أ��صدره من كتب عديدة ،كما كان له اهتمامًا كب ً
ال�شعبي ،حيث ر�صد مئات أالمثال ال�شعبية ،وقدم العديد
من احلكايات ال�شعبية والتي حتمل أ�هدا ًفا وقي ًما جوهرية.
ُولد عبدالكرمي اجلهيمان عام 1912م يف بلدة غ�سلة ون� أش�
يف بلدة القرائن ،وهما بلدتان متجاورتان يف جند ،وتع ّلم
لدى الكتاتيب يف بلدته ،ثم انتقل عام 1925م �إىل الريا�ض
ودر�س لدى م�شايخ امل�ساجد لعام واحد ،ثم غادر يف 1926م
�إىل احلجاز وحتديدًا �إىل مكة املكرمة ،حيث التحق يف �سالح
الهجانة يف العام ذاته ولبث فيه مدة عام ،ثم انتقل للدرا�سة

يف املعهد العلمي ،وبعد ثالث �سنوات تخ ّرج من املعهد و أ�ُنتدب إلن�شاء املدر�سة أالوىل
يف بلدة اخلرج وذلك عام  ،1930وبعد م�ضي عام على �إن�شائه مدر�سة اخلرج ،طلب
منه امللك �سعود أ�ن ينتقل �إىل الريا�ض ليقوم بتدري�س أ�بنائه ،وهو ما ح�صل يف العام
 ،1931وبقي يف تعليم أ�جنال أالمري مدة عام واحد ،ثم انتقل بعدها �إىل الظهران
و أ�ن� أش� جريدة « أ�خبار الظهران» وهي أ�ول �صحيفة ت�صدر من �شرق اجلزيرة العربية،
غري أ�ن ال�صحيفة التي كان ير أ��س حتريرها �سرعان ما أ�ُوقفت بعد أ�عداد قليلة.
والراحل اجلهيمان أ�لف عددًا من الكتب ،منها بعنوان «رحلة مع ال�شم�س» يحكي فيه
ف�صول رحلته العاملية ،حيث غادر عرب ال�شرق وعاد من الغرب ،كما أ�لف كتا ًبا بعنوان
«ذكريات باري�س» يتحدث فيه عن مدينة باري�س التي أ�م�ضى فيها قرابة �ستة أ��شهر
مطلع ال�ستينيات امليالدية ،ومن أ��شهر أ�عماله« :مو�سوعة أال�ساطري ال�شعبية يف �شبه
اجلزيرة العربية» ،و»مو�سوعة أالمثال ال�شعبية» التي تتكون من ع�شرة أ�جزاء.
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مدر�سة ربعي بن عامر املتو�سطة بالقطيف

حت�صل على درع التميز يف جائزة الرتبية والتعليم على م�ستوى اململكة
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�ضمن املئات من مدار�س اململكة (بنني وبنات) خا�ضت مدر�سة ربعي بن عامر املتو�سطة
بالقطيف غمار املناف�سة يف م�سابقة جائزة الرتبية والتعليم يف دورتها الثانية والتي
ت�شرف عليها وزارة الرتبية والتعليم .
أ
فبعد اتخاذ قرار خو�ض املناف�سة من قبل جلنة جوائز الداء التعليمي املتميز باملدر�سة
 ،ركز أالع�ضاء على املقومات أال�سا�سية للمدر�سة  ،فبعد توفيق اهلل العزيز احلكيم كان
من املقومات التي أ��س�ست انطالقة املناف�سة يف جوائز أالداء املتميز ما يلي :
حتديد أالهداف العامة بدقة وو�ضوحها ملن�سوبي املدر�سة
* تنظيم الوقت
* ت�شكيل فرق العمل (ح�سب نظام اجلودة)
* توزيع املهام
* تفوي�ض ال�صالحيات .
* توثيق �إجنازات املدر�سة
ومن نقاط القوة التي دعمت متيز املدر�سة :
حيث حر�صت املدر�سة على تفعيل دور املجتمع جتاه م�شاريع املدر�سة وبراجمها ،مثل:
* قيام بع�ض م ؤ��س�سات القطاع اخلا�ص بتقدمي املبادرات للمدر�سة وجتهيز القاعات
التدري�سية فيها .
ؤ
* تقدمي بع�ض امل��س�سات للهدايا الت�شجيعية للطالب .
* �ساهمت امل ؤ��س�سات التجارية بعمل بع�ض اللوحات ا إلر�شادية وطباعة الن�شرات
الرتبوية.
ؤ
أ
أ
أ
وقد مت ر�صد �ثر �داء مدر�ستنا كم��س�سة تعليمية يف املجتمع  ،حيث كان ذلك من �وىل
اهتماماتنا ألجل الوقوف على م ؤ��شرات النجاح  ،ومنها:
* ارتفاع معدالت النجاح والتفوق ب�شكل مطرد.
* زيادة ن�سب ال�سلوكيات االيجابية وانخفا�ض ال�سلبية .
* حتقيق ر�ضا العاملني  ،حيث كان هدفا أ��سا�سيا يف تطبيق نظام اجلودة باملدر�سة.
* تعزيز االنتماء الوطني من خالل املحافظة على املمتلكات العامة يف املدر�سة واملجتمع
املحلي .
أ
*التح�سني امل�ستمر يف الداء وزيادة �إنتاجية العاملني والطالب .
* تطوير ا�سرتاتيجيات التدري�س .
وبعد ا إلطالع التف�صيلي وبكل دقة على معايري جائزة الرتبية والتعليم يف فئة املدر�سة
املتميزة  ،وزعت أالدوار على أ�ع�ضاء اللجنة جلمع ال�شواهد التي متيزت بها املدر�سة
والداعمة ب�شكل كبري للمعايري والتي كان من بينها :
م�شروع ال�شراكة الفاعلة بني املدر�سة واملجتمع لتحقيق اجلودة بالتعاون مع مكتب
روابي اخلليج لال�ست�شارات الرتبوية .
�إن�شاء مركز تنمية املوارد الب�شرية باملدر�سة .
م�شروع الف�صول النموذجية .
م�شروع ا إلعالم الرتبوي داخل وخارج املدر�سة .
نظام املودل  MOODLEللتعليم ا إللكرتوين .

زيارة معايل نائب الوزير الدكتور /خالد ال�سبتي  ،ومدير عام الرتبية
والتعليم وم�ساعديه للمدر�سة.

م�شروع حت�سني البيئة املدر�سية اجلاذبة .
م�شروع ”اجمع واربح ” لتطوير فر�ص
التح�سني.
أ
آاللية التكاملية لتقدير الداء الوظيفي.
�إ�سرتاتيجية حل امل�شكالت ب أ��ساليب تربوية.
م�شروع تعزيز القيم يف بيئة العمل .
تكوين املجال�س واللجان الطالبية املتعددة:
مثل جمل�س ال�شورى الطالبي  ،جمل�س
احلوار الطالبي  ،جلنة العالقات العامة
�سمو وزير الرتبية والتعليم أ
المري في�صل
وغريها.
بن عبداهلل بن حممد آ�ل �سعود ي�سلم
وبعد تنظيم كل تلك ال�شواهد التي متيزت
مدير املدر�سة ح�سني ال�صرييف
بها املدر�سة وخو�ض املناف�سة  ،كانت النتائج
درع التميز .
أالولية ح�صول املدر�سة على املركز أالول
مبحافظة القطيف  ،ثم املركز أالول على
م�ستوى املنطقة ال�شرقية  ،ويف حفل راع أ�قامته وزارة الرتبية والتعليم برعاية �سمو
وزير الرتبية والتعليم أالمري في�صل بن عبداهلل بن حممد �آل �سعود وح�ضور معايل
النواب ومديري �إدارة الرتبية والتعليم لتكرمي املدار�س املتميزة يف أالداء التعليمي
ح�صلت مدر�سة ربعي بن عامر املتو�سطة بالقطيف على درع التميز ـ فئة املدر�سة
املتميزةـ ومبلغ مايل كت�شجيع وحافز للمدر�سة.
و أ�و�ضح مدير املدر�سة /ح�سني بن �سعيد ال�صرييف ب أ�ن املدر�سة وهلل احلمد وبتكاتف
العاملني بها أ��ضحت �شعلة من العطاء الرتبوي حيث أ�خذت على عاتقها االهتمام
بامل�ستفيد أالول وهو الطالب فكر�ست اجلهود لرفع م�ستواه ال�سلوكي والتعليمي ،
وكذلك تدريب املعلمني ومديري املدار�س من حمافظة القطيف وخارجها على تطبيق
نظام اجلودة يف املدار�س .
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أ
الوجام الثانوية تقيم معر�ضا للك�شف املبكر عن ال�سكري

أ�قامت مدر�سة االوجام الثانوية معر�ضا علميا وعمليا للك�شف املبكر عن
ال�سكري يف الفرتة من  1433/1/17هـ حتى  1433/1/19هـ .
وقد �ضم املعر�ض املزيد من أالجنحه والفعاليات منها ؛ معر�ض الو�سائل
التعليمية وجناح الك�شف املبكر عن ال�سكر وقاعة املحا�ضرات وقاعة لعر�ض
أالفالم بالربوجكرت .وقد �صرح مدير مدر�سة أالوجام الثانوية أال�ستاذ
م ؤ�يد �سعيد اجل�شي بانه مت الك�شف عن جميع طالب املدر�سة وجميع
املعلمني وقد زار املعر�ض أ�كرث من  30مدر�سة من قطاعي �صفوى والقطيف وقد مت الك�شف على جميع الطالب واملعلمني الزائرين للمدر�سة .
و أ�فاد أال�ستاذ  /مو�سى بن جعفر �آل نهاب رائد ن�شاط الطالب باالوجام الثانوية ب أ�ن التفاعل من قبل الطالب واملعلمني كان رائعا خ�صو�صا وان الطالب
تدربو على الك�شف املبكر عن ال�سكر من قبل طاقم امل�ست�شفيات الزائرة والراعية للمعر�ض.
و أ�فاد أال�ستاذ  /علي العليوات م� ؤس�ول املعر�ض أ�ن املدر�سة كانت يف فرتة معر�ض ال�سكري خلية ن�شاط وتفاعل من مقبل اجلميع الطالب واملعلمني
والوفود الزائرة .وقد زار املدر�سة أ�كرث من  300طالب ومت الك�شف على جميع الطالب الزائرين.
و أ�كد أال�ستاذ علي الها�شم على فعاليات املعر�ض كانت تبث مبا�شر عرب ا إلنرتنت طوال أ�يام املعر�ض التي ا�ستمرت ثالثة أ�يام .
و أ�كد أال�ستاذ ابراهيم املطرود أ�ن ق�سم الهدايا القى �إقباال كبريا و�إعجابا كبرية من قبل الطالب الزائرين حيث احتوت كل هدية على كوب وقلم
والعديد من الربو�شورات والكتيبات املفيدة عليما.

املركز أ
الول للثانوية الرابعة املعززة لل�صحة بالقطيف
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حمليات

أ��شادت مديرة مكتب الرتبية والتعليم ( بنات ) بالقطيف اال�ستاذة �سعاد حمزة ال�صبحي
باملدر�سة الثانوية الرابعة ممثلة يف مديرتها أال�ستاذة فاطمة م�سفر اجلعيد وفريق
العمل املكون من( مر�شدة ومعلمات وطالبات و أ�ولياء أ�مور ) وذلك حل�صول املدر�سة على
املركز أالول من بني املدار�س املعززة لل�صحة للعام الدرا�سي 1431هـ  1432 -هـ للمرحلة
الربونزية ،حيث قدمت درعاً تذكارياً ملديرة املدر�سة و�شهادات تقدير للمر�شدة الطالبية
و أ�ولياء أالومور امل�شاركني يف برنامج املدار�س املعززة لل�صحة .
كما ح�ضرت مديرة املكتب جتربة الطوارئ التي نفذتها املدر�سة خالل خطة �إخالء تطبيقية
يف زمن قيا�سي مل يتجاوز الدقيقة الواحدة و أ��شادت بجهود املدر�سة يف هذا املجال .

13

بلدي القطيف يقوم بجولة تفقدية مل�شروعات املحافظة

حمليات
14

�ضمن برناجمه املعد للتعرف على أالو�ضاع التنموية
البلدية يف حمافظة القطيف  ,قام رئي�س و أ�ع�ضاء
املجل�س البلدي بزيارة تفقديه لعموم املحافظة
ابتداءات �صباح اخلمي�س 1433/1/27هـ و أ��ستمرات
حتى بعد ع�صر ذلك اليوم  ...حيث تفقد أ�ع�ضاء
املجل�س املوقع امل�ستقبلي لبلدية حمافظة القطيف
غرب مندوبية البنات  ،ثم توقف أالع�ضاء عند
موقع مركز أالمري �سلطان احل�ضاري على كورني�ش
القطيف  ،ثم موقع جزيرة �سوق ال�سمك املركزي،
فموقع حي ال�شاطئ ال�سكني الذي يجري تطويره
وموقع احلفارة التي أ�دى متركزها �إىل �إعاقة حركة
�سري قوارب ال�صيد املتوجهة �إىل الفر�صة  ,ومت
االجتماع مع املقاول حيث أ�كد أ�ع�ضاء املجل�س على
�ضرورة �إيجاد احلل املنا�سب وال�سريع لهذا امل�شكلة
و�سحبها من املوقع ملكان �آخر ريثما يتم حل امل�شكلة
جذرياً  ,فكورني�ش دارين وموقع مهرجان الدوخلة
ب�سناب�س  ,ومنطقة الزور والطريق الزراعي �إىل
�شمال الرتكية و�شمال خمطط أ�وال  ,ومواقع أ��شجار القرم املغمورة الذي أ�و�صى
املجل�س باحلفاظ عليها  ,وموقع اجل�سر الثالث الرابط حلي امل�شاري و ال�شبيلي
 ,وموقع اجل�سر الثاين ( حتت التنفيذ ) الذي يربط �شمال الكورني�ش بجنوبه ,
حيث اطلع أالع�ضاء ميدانياً على خوازيق اجل�سر املحفورة حتت قاع أالر�ض بعمق
 33مرت وا�ستمع �إىل عر�ض مرئي عن �سري امل�شروع واملعوقات التي تعرت�ضه ،
ومن ثم توجه الوفد �إىل منطقة كورني�ش �سيهات و�شاطئ الغدير و�شارع عمر بن
عبدالعزيز ب�سيهات ومت التوقف عند حمطة ت�صريف املطار بحي الكويت ( حتت
ا إلن�شاء ) واطلع على خطة البلدية لتطوير كورني�ش �سيهات وتو�سعة امتداداه
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة  ...ومن ثم قام الوفد بجولة تفقدية على
مناطق أ�م احلمام واجلارودية واخلويلدية والتوبي ...
ومر الوفد يف املحطة أالخرية على �سوق ميا�س و�سوق القطيف املركزي للخ�ضار
والفواكه أ
وال�سماك والحظ أ�ن هذا ال�سوق مر عليه أ�كرث من أ�ربعني عام آ� دون
تطوير أ�و حت�سني يذكر.
وقد رافق الوفد مدير عام ال� ؤ
ش�ون الفنية يف البلدية املهند�س� /شفيق �آل �سيف.
وم�شرف ق�سم التن�سيق املهند�س /حممد طاهر  .وم�شرف م�شاريع الت�شغيل
وال�صيانة املهند�س� /سعيد العوامي .ومدير العالقات العامة وا إلعالم /جعفر
امل�سكني .
وقد مت تدوين كافة املالحظات من هذه الزيارة على أ�ن ت�ستكمل اجلولة امليدانية
بقية املناطق التي مل ت�شملها مثل املناطق ال�شمالية والغربية من املحافظة يف وقت
الحق متهيداً لو�ضع خطة العمل التنفيذية للمجل�س وخ�صو�صاً أ�ن اللجنة امل�شكلة
من املجل�س لدرا�سة الطلبات امللحة من املواطنني قد أ��شرفت على ا إلنتهاء من
�إعداد تقريرها وعر�ضه على املجل�س قريباً .
مالحظات �إ�ضافية
 -1م�شكلة الت أ�خري يف �إعادة �سفلتة ال�شوارع بعد تنفيذ م�شاريع اخلدمات كاملياه

وال�صرف ال�صحي واالت�صاالت وخالفه.
 -2متابعة ت�شغيل �إ�شارات املرور اخلا�صة بامل�شاة.
 -3تقنني حفريات ال�شركات التجارية بحيث يتم اال�ستفادة من تقدميها خدمات
للبلدية مقابل الت�صريح لها بالعمل.
 -4تكرار ا إل�شراف الفني ملهند�س واحد على كل امل�شاريع مما ي�شكل عبئا على
مهند�س واحد وذلك كنتيجة ل�شح الكفاءات امل ؤ�هلة يف البلدية مما ي ؤ�دي اىل تدين
م�ستوى اجلودة والتاخر يف تنفيد االعمال.
 -5ا�ستثمار واجهة الكورني�ش  -رحالت بحرية وخالفه.
 -6العمل على تنفيذ البنية التحتية ل�سوق اال�سماك املركزي اجلديد ب�شكل كامل
مبا فيها الكهرباء واملجاري واملياه والهاتف و�سفلتة املداخل وال�شوارع واملواقف
لل�ستثمار.
و�إن�شاء مباين اخلدمات العامة ثم طرح املواقع بال�سوق جمز أ�ة إ
 -7زيادة عددالوحدات ال�سكنية امل�صرح بها يف حي ال�شاطئ(وزيادة عدد أالدوار).
 -8حماية جزيرة برج أ�بو الليف لتكون معلم �سياحي منها.
 -9تعديل م�سار امتداد طريق الريا�ض بجزيرة تاروت(توجد ك�سرة حادة).
 -10تنفيذ م�شروع كورني�ش �سناب�س الذي م�ضى عليه فرتة طويلة ومت ت�سليم
املقاول املوقع منذ عام
 -11تو�سعة �شارع احد � -سناب�س -و�شارع تاروت الدوار �إىل �شارع احل�سن بن علي.
 -12تنفيذ ا إلنارة اخلا�صة مبخطط الرتكية وحي ال�شاطئ.
 -13و�ضع احللول الالزمة أ
للرا�ضي التي مت بيعها يف خمططات مل يتم دفنها
حتى آالن.
� -14إزالة املخلفات املرتاكمة يف خمطط الرتكية ال�صناعي.
 -15تطوير مدخل �سيهات ال�شمايل املمتد مع �شارع مكة.
آ
 -16تطوير �سوق اخل�ضار والفواكه املركزي بالقطيف الذي مر عليه  40عام� دون
تطوير يذكر.
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مقال

أ�كرث ما يمُ ّيز �شاعرنا املبدع منري النمر هو اجلر أ�ة غري امل�سبوقة بتقليدٍ أ�و ت أ� ّثر ألنها تنطلق
– أ�ي اجلر أ�ة  -من خ�صو�صية �شخ�ص منري النمر ذاته ،حتى و�إن ر أ�ينا ت أ� ّثره يف بداياته باجلواهري
مما حداه أ�ن يطلق على نف�سه م�سمى (اجلواهري ال�صغري ) ،ولكنه على ما يبدو تنازل عن هذا
اال�سم عندما وجد ذاته بعد جوالته امل�ضنية يف تيـ ِه املراهقة ال�شعرية ،وكذلك وقوعه يف م�صيدة
ما ميكن أ�ن أ�طلق عليه بـ " التنا�ص العمودي " مع عدة �شعراء �آخرين كمظفر النواب ،ودروي�ش،
و ..و  ...و أ�ق�صد بالتنا�ص العمودي هو اال�ستن�ساخ أال�سلوبي و�إن تغيرّ ت الكلمات وامل�ضامني نوعاً
ما� ،إال أ�ن يف جممل �شعره ما ي�شري بـ أ��صب ِع االتهام بالتحليق بجناحي ِه هو ال ب أ�جنحة غريه ،و أ�رجو
أ�ن أ�ح�سن الظنّ ب�شاعرنا يف حتقق هذه التهمة احلميدة يف حقّه ،ومما يعجبني يف �شعره اجلديد و
النا�ضج هو عدم انطالق �شخ�صيته ال�شعرية من أ�وليات ال�صنعة ال�شعرية و�شروطها التي و�ضعها
حمورابيو نقد ال�شعر وال�شعراء ،فقد عرفناه عن كثب مُتحرراً من ك ّل القيود أ
والغالل التي ُترك�س
ا إلن�سان �إىل ح�ضي�ض العادات ال�سلبية والتقاليد ال�سيئة ،ال �سيما يف �ساحة الثقافة وعامل املثقفني
وحلبات ال�شعر والق�صيدة العربية عمودية كانت أ�م تفعيلية ورمبا النرثية أ�ي�ضاً� ،إنه ينطلق يف
ميدان الكلمة ال�شاعرة ممُ تطياً ح�صانه العربي أال�صيل ،ولكنه ال يُ�شهر �سيفاً و�إمنا يُ�شهر �سالحاً
" أ�توماتيكياً " مملوءاً بذخرية ال بداية لها وال نهاية من الكلمات املح�ش ّوة بخليط من اخليال،
وال�صور املبتكرة ،واملعاين اجلديدة ،والفكرة ال�سديدة ،واملو�سيقى بنوعيها الداخلية واخلارجية،
والغايات النبيلة� ..إنه يده�شنا يف بداياته اجلواهرية ،وال يزال يده�شنا يف ن�ضجه املتن ّمر ،حيث
و�صل بعد رحالت �سندبادية برية وبحرية �إىل ( ال�شاعر منري النمر ذاته) ،فهو آالن وبكل جدارة
يعتلي ربيع العطاء ا إلبداعي امل�سافر ب أ�جنحته الزاهية �إىل مدن كثرية ابتداء من" العوامية " و "
القطيف " وانطالقاً �إىل " املنامة " و "دم�شق " و " بريوت " وم ؤ�خراً القاهرة حيث طبع جمموعته
موطن �إىل موطن تبحث عن مالذها آالمن..
أالخرية� ..إن �إ�شعاره أ��صبحت كالطيور املهاجرة من
ٍ
تبحث عن جزر واق الواق اخلرافية  ..تبحث عن هومريو�س �إلياذة العرب ،وفريجيل �إنياذتها حيث
املالحم التي جمعت بني احلقيقة واخليال ..الواقع أ
وال�سطورة ..تبحث عن جون ميلتون /الفردو�س
املفقود الذي يبحر يف العامل آالخر بفل�سفة الطني والرتاب ،ودانتي ( الكوميديا ا إللهية ) ،حيث
مل افرتا�ضي من الغيب� ،إن منري النمر ال�شاعر ال يزال يطمح أ�ن يغني
تختلط امل�شاعر الب�شرية بعا ٍ
أ�جماد أالمة وبطوالتها احلقيقية طام�ساً مالحم الزيف التي نعي�شها وعا�شتها أالمة منذ عقود
� ..إنه ال يزال يبحث عن �سحر املكان الذي ينع�شه كمبدع حقيقي  ..ال يزال يف ّت�ش يف أ�قبية الزمان
احلا�ضر ودهاليزه عن "زمكان منري النمر" نف�سه ..منري النمر �صاحب اجلهات ال�ست ،منري
النمر ذلك املخلوق الذي أ��شبهه بعامل من أال�ساطري واخلرافات ال�ضاربة يف القِدم ،وال أ�خال
أ�نه يحب هذا الت�شبيه ولكنني أ�ق ّرب املعنى وال�صورة التي و�صل �إليها �شاعرنا ،وبكل ب�ساطة " منري
النمر " هو كل ما ذكرته يف ال�سطور ال�سابقة.
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عليهم ما ا�ستكانوا �إليه من مدر�سية تهيء لهم قوالب جاهزة و أ�حكاما معدة �سلفا
كتب� /سلمان العيد
أ
أ
أ
ال تكلفهم عناء ب�كرث من �ن ين�سبوا هذا ال�شاعر �و ذاك ملدر�سة او تيار يعينهم على
ت�صوير /قا�سم احلكيم
أ�كد الناقد ال�سعودي البارز الدكتور �سعيد م�صلح ال�سريحي أ�ن التجربة ال�شعرية أ�ن ي�سبغوا على هذا ال�شاعر أ�و ذاك ما ا�ستقر يف أالذهان وال�صحائف من خ�صائ�ص
احلديثة باتت جماال إلنتاج املعرفة ،قبل �إنتاج التفاعل النف�سي والوجداين ،من خالل و�سمات هذه املدر�سة او ذاك التيار.
أ
�إعادة ت�سميتها أ
و أ�كد ال�سريحي يف حما�ضرته التي حملت عنوان (لغة جديدة ونقد جديد) ب�ن النقاد
لل�شياء ،وتف�سريها لها ،و�إعادة قراءة وكتابة الرتاث.
وقال ال�سريحي خالل حما�ضرة نظمها منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف أالوائل ممن ظهروا يف حقبة الثمانينات امليالدية ب�شروا بنهج يبتعد بال�شعر باعتباره
الذي يعقد برعاية ا إلعالمي ف ؤ�اد عبدالواحد ن�صراهلل أ�ن النقد أالدبي يف الوقت لغة ،وباللغة باعتبارها جتليا لوعي ا إلن�سان بالعامل من حوله ولذلك أ�طالوا وقوفهم
احلا�ضرلي�س ب أ�ح�سن حال مما كان عليه قبل نحو ثالثني عاما ،يوم أ�ن هبط �إىل أ�مام الن�ص ،وا�ستعانوا يف وقفتهم تلك بكل ما ميكن أ�ن يعينهم على فتح مغاليقه
ال�ساحة الثقافية ثلة من النقاد راحوا ينعون على من �سبقهم ما انتهى �إليه حال النقد وك�شف أ��سراره ،م�ستغرقني يف �سرب أ�غوار عالقته با إلرث الذي ينتمي �إليه أ
والفق
�إليهم ،ويعيبون على اجلامعات مناهجها التقليدية املنغلقة ،التي حالت بني أ��ساتذتها الذي يرتامى نحوه
وم�ضى ال�سريحي �شارحا حالة التناق�ض التي �سادت بع�ض
وتفهم ما كان متور به �ساحة ا إلبداع من جتربة �شعرية جديدة،
امليالدية
الثمانينات
نقاد
النقاد يف تلك احلقبة وقال ب أ�نهم جا ؤ�وا حاملني للن�ص وترقوا
كما يعيبون على ال�صحافة �ضحالة التناول التي حالت بني
أ
حممولني عليه حتى �إذا طاب لهم املقام تنكروا له ،و�عادوها
كتابها و�سرب أ�غوار جتربة ا إلبداع وانتهت بها اىل ان اليتجاوز ب�شروا بنهج باعتبار
هام�شا على منت خطاب يجللونه ونقد ثقايف يدعون �إليه،
ما تكتبه عن تلك التجربة ان يكون �ضربا من التطبيب الذي
ال�شعر لغة وباللغة
وم�ضى بع�ضهم وك أ�منا هو يك ّفر من �إثم ارتكبه معلنا موت
مل يكن مبنيا على أ��س�س علمية كما مل يكن خاليا من الهوى
لوعي
جتليا
باعتبارها
النقد أالدبي وا�ستحل �آخرون ال�شرح الذي كانون يحرمونه على
أ�و �ضربا من القدح الذي مل يكن لي�شهد على �شيء بقدر جهل
من كان قبلهم.
كاتبه مبا يكتب عنه.
الن�سان بالعامل
إ
أ
يف املقابل ـ والكالم لل�سريحي ـ ف�إن اجلامعات التي كانت كلما
و أ��ضاف ال�سريحي الذي كان يتحدث �مام عدد من الكتاب
ترامت �إىل ا�سماعها مناهج النقد احلديث هتفت:ما �سمعنا
وال�شعراء وا إلعالميني ب أ�ن أ�ولئك النقاد كانوا يحرثون أالر�ض
لت أ��سي�س منهج نقدي جديد ونعوا على من �سبقهم ان �آل ال�شعر لديهم �إىل �شواهد مبثل هذا يف �آبائنا أالولني ،عاد أ��ساتذتها يزخرفون أ�بحاثهم وحما�ضراتهم ب أ��شباح
على هام�ش �سري ال�شعراء تارة ،وتاريخ أالدب تارة أ�خرى ،كما نعوا عليهم أ�ن يتحول من تلك املناهج يدّعون بها حداثة بينهم وبينها م�سافة وعي مل يعبد طرقاته ا إلدراك
النقد �إىل �شرح لل�شعر ألف�ضل ل�صاحبه أ�ن أ�عاد نرثا ما كتبه ال�شاعر �شعرا ،ونعوا ملقا�صد احلداثة بقدر ما أ�غراهم بالرك�ض فيه اللحاق بالركب ونيا�شني االنتماء
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للع�صر ،وانتهت اجلامعات التي كان حتدي مناهجها التقليدية ي�شكل حافزا ملخالفتها اىل توافق
أ��صبح معه معلمو البالغة نقادا ومدر�سو أالدب أ�دباء واكتظت ال�ساحة أ
بال�شباه والنظائر وا�شتبه يف
ناظرة اخليل الدرب.
ب أ�ن امل�سافة �شا�سعة بني واقع
ويخل�ص ال�سريحي �إىل القول
النقد أالدبي وما كان يحلم امل�سافة �شا�سعة بني
به ويدعو �إليه أ�ولئك النقاد
وبني ما حتمله ال�صفحات واقع النقد أ
الدبي وما أالدبية يف �صحف اليوم وما
ب�شرت به �صفحات مماثلة كان يحلم به ويدعو من �صحف أالم�س ،امل�سافة
تكتب ودرا�سات نقدية ت�سطر،
�شا�سعة بني ن�صو�ص �إبداعية
الثمانينات
نقاد
ليه
�
واذا ما نظرت اىل هذه وتلك إ
اكت�شفت ان كال يف فلك
ي�سبحون.
أ
أ
وقال ال�سريحي ان اللغة اجلديدة يف العمل الدبي تعتمد على �نها �إنتاج للمعرفة ،ولي�ست �إثارة
للعاطفة فقط ،و أ�ورد على ذلك عدة ن�صو�ص ،منها ما قاله ال�شاعر حممد الثبيتي يف احدى ق�صائدة
حينما قال":يحرق الع�شق وجهي"  ..فال�شاعر يف هذا املقطع كونه مقطعا يختلف عما أ�لفناه يف
االبيات التي ي�شكو فيها ال�شعراء من لوعة الغرام وحرقة الع�شق ،فيتحدثون عن احرتاق القلب
والكبد واحل�شا ،لي أ�تي ال�شاعر هنا ويقوم ب�إحالل الوجه حمل القلب والكبد واحل�شا ،فاحلب ـ لدى
هذا ال�شاعر ـ مل يعد ذا أ�ثر داخلي ال يلم�سه اال العا�شق ،بل أ��صبح له ت أ�ثري يلم�س معامل ال�شخ�صية،
التي يعد الوجه أ�ول الطريق �إليها ،ف ـ ":الع�شق هنا يو�ضع يف م�ستوى أ�على من م�ستوى ا إلح�سا�س
العاطفي املعهود الناجت عن عالقة احلب املعروفة بني الرجل واملر أ�ة ،ومل يعد حرق الع�شق �ضربا من
احل�سرة والوجد الذي يرتبط بغياب املحبوب وهجره ،و�إمنا ي�صبح بت�سلطه على الوجه قوة فاعلة
لها �سمة التغيري والتحوير يف املالمح واملعامل املميزة ب�شخ�صية العا�شق ،قوة ترتكز على أ��س�س وثيقة
من تدمري هذه املعامل اال�سا�سية باحلرق لتبنى معامل أ�خرى تهيئ ملرحلة أ�خرى".
ويخل�ص �إىل القول ب أ�ن التجربة ال�شعرية هنا ال تتوقف عند حدود أ�ن تكون جتربة جمالية لت�صبح
جتربة معرفية وتلقي ال�شعر عندئذ ال يكون با إلنفعال بقدر ما يكون بالتفكر ،مبعنى أ�ن ال�شعر
يحملنا على أ�ن نفكر على
ال يثري فينا عاطفة ما و�إمنا
ا�سماع
ىل
�
ترامت
كلما
ب�إعادة وعينا نراها أ
إ
بال�شياء
نحو ما ،ال�شعر عندئذ يقوم
نعيد وعينا باال�شياء على
أ�و على نحو أ�دق يحملنا أ�ن
أ��ساتذة اجلامعات
أ
ت�سمية ال�شياء والت�سمية هي
غري ما كنا نراها عليه ،يعيد
الت�سمية مناهج النقد احلديث
ف�إن ذلك يعني أ�ننا نعيد
املعرفة و�إذا غرينا
معرفتنا بال�شيء ،ت�سمية هتفوا ما �سمعنا بهذا جديدة في�صبح �شيئا جديدا،
لغة جديدة يعني البحث
وهذا يعني أ�ن البحث عن
يف آ�بائنا أ
الولني
جديدة باللغة وبالعامل
عن معرفة جديدة ،معرفة
وبالذات.
ويورد ال�سريحي مثال �آخر على �إنتاجية ال�شعر للمعرفة وهو لل�شاعر أ�حمد املال حيث يقول ":النافذة
خيانة للجدار" ففي هذا املقطع تعديل أ�حدثه ال�شاعر يف اجلملة التي نقولها دائما وهي أ�ن النافذة
فتحة يف اجلدار ،وهذا التعديل من � أش�نه أ�ن يحدث تعديال يف وعينا باجلدار الذي ن�سند �إليه ظهورنا
وتعلق عليه �صور أ�طفالنا ومالب�سنا ون�ضرب به ر ؤ�و�سنا حني ي أ�خذنا الغ�ضب وال جند ر أ��سا ن�ضربه،
كما يحدث تعديال يف وعينا بالنافذة التي طاملا ا�سرتقنا منها النظر �إىل العامل من حولنا ،أ�و عرتنا
أ�مام النوافذ العليا لبيوت اجلريان ..مل تعد النافذة جمرد فتحة يف اجلدار ،ومل يعد اجلدار مكانا
به فتحة للنافذة ،بل مل يعد اجلدار جدارا ومل تعد النافذة نافذة ،العالقة بينهما دخلت يف منحنى
جديد� ،إنها عالقة خيانة ،واخليانة تفرت�ض عالقة �سابقة عليها قد تكون عالقة الوفاء والتعاون،
وهذا يعني ان هذه اجلملة حتمل بعدا زمنيا متحوال يقت�ضيه ان مفهوم اخليانة مفهوم يقت�ضي أ�ن
يكون له ما قبله وهو مفهوم يقت�ضي أ�ن يكون ما بعده كذلك ،فاخليانة لها ما ي�ستتبعها وهذا يعني
أ�ن للجملة ما�ضيا ب�إمكاننا أ�ن نت�صوره وم�ستقبال أ�ن نتخيله وحا�ضرا م�سطورا امامنا.
ومي�ضي ال�سريحي يف �سرب أ�غوار هذه اجلملة قائال ":لكي نفهم اجلملة ال�شعرية هذه حق الفهم ف�إن
علينا أ�ن نكت�شف التعار�ض احلاد بني اجلدار والنافذة ،أ�ن نتوقف عند العالقة املتناق�ضة بينهمام ،هذه
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أ
ال�ساتذة يزخرفون
أ�بحاثهم وحما�ضراتهم
ب أ��شباح من تلك املناهج
يدعون بها حداثة بينهم
ّ
وبينها م�سافة وعي
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العالقة التي ت�شكل حلظة انبثاق الر ؤ�يا أ�و ت�شكل
الن�ص ،فاجلدار يحجب الر ؤ�ية والنافذة تتيحها،
اجلدار مينع الهواء والنافذة ت�سمح به ..لي�س لنا
هنا أ�ن نت�صور اجلدار على أ�نه جدار البيت الذي
ي أ�وينا ح�ضنه ويدفئنا من عنفوان ال�شتاء وق�صف
الريح ،اجلدار هنا احلاجز الذي يحول بيننا وبني
العامل ،هو الفا�صل بيننا وبني آالخرين ،هو الذي
يحد قدرتنا على احلركة فنقبع وراءه وقدرتنا
على الر ؤ�ية فتنك�سر أ�عيننا على لبناته ،ويرتد

�إلينا الب�صر خا�سئا وهو ح�سري..
اجلدار هنا ـ ح�سب حتليل الناقد ال�سريحي ـ جدار �سجن ،او جدار يلعب دور جدار ال�سجن ،غري
ان ما ينه�ض به اجلدار ال تلبث ان تلغيه النافذة ،منها يعرب �إلينا الهواء ،ومنها نعرب اىل العامل
نر�سل نظراتنا من ورائها فرنى وان ا�ضطررنا ح�شرنا اج�سادنا فيها وقفزنا اىل العامل ومددنا
�شوقنا منها فيت�سلق �إلينا العامل ..النافذة حينئذ تلغي اجلدار يف الوقت الذي ال تخرج فيه عنان
تكون جزءا من هذا اجلدار ،أ�نها لي�ست أ�كرث من م�سافة تباعدت فيها ..
ويخل�ص من ذلك اىل القول ب أ�ن التجربة ال�شعرية تعني جتربة معرفية بالعامل ،ومل تعد الق�صيدة
ت�ستهدف اللعب على أ�وتار العاطفة ،مل تعد ت�سعى �إىل أ�ن جتعلنا نفرح أ�و نحزن ،ن�شقى أ�و ن�سعد،
ن�ضحك أ�و نبكي ،و�إمنا أ��صبحت ت�سعى أ�ن جتعلنا نعرف ،نعرف جيدا ماحولنا ولنا بعد هذا ا إلنقالب
املعريف أ�ن نحزن �إن �شئنا ،أ�و نفرح �إن �شئنا كذلك ،الفرج واحلزن املبنى على �إعادة وعينا بالعامل
على النحو الذي يعود فيه ال�شعر �إىل مفهومه الذي
اللغة اجلديدة يف العمل يدل عليه أ��صل الكلمة " �شعر" مبعنى أ�درك ادراكا
دقيقا وخا�صا ..لهذا كله ارتبط ال�شعر بالوعي،
أ
الدبي تعتمد على أ�نها
الوعي بطبيعة �إنتاج التجربة ،والوعي بطبيعة
�إنتاج للمعرفة ،ولي�ست تلقيها ،فكما يكتب ال�شعر بوعي جديد ينبغي تلقيه
بوعي جديد كذلك وما يلوح لنا من قطيعة ف�إمنا
�إثارة للعاطفة
يجيء نتيجة االختالف بني الوعي الذي كتبت به
التجربة والوعي الذي يتم تلقيها به.
و أ��ضاف ـ خالل قراءته لن�ص لل�شاعر حممد الدميني ـ �إن ال�شاعر احلديث مل يعد يبحث عن
ال�شعر يف وردة حمراء تت أ�لق بني الزهور ،أ�و على زناد امر أ�ة جميلة ،مل يعد يبحث عن ال�شعر يف
عيون �إمراة جميلة� ،صبح همه أ�ن يفت�ش عن ال�شعر يف كل زاوية من الزوايا يحدوه يف ذلك أ�مران
أ�ولها ما ا�ست�شعره من أ�ن الوردة التي تداولها �آالف ال�شعراء قبله قد ذبلت وفقدت عبريها و�إح�سا�سه
أ�ن �سيحتاج جهدا م�ضاعفا لي�ستقطر منها �شعرا مل ت�صل �إليه يد �شاعر من قبل ،وال�شاعر احلديث
يدرك أ�ن قد ال يكون با�ستطاعته أ�ن يفعل ذلك دائما ،وهذا ما يف�ضي به �إىل أالمر آالخر وهي
حماولة اكت�شاف ال�شعرية يف عوامل ومعامل أ�خرى ظلت خارج اهتمامات ال�شعراء من قبله.
وقال� :إن اللغة اجلديدة ال تقف عند حدود املفارقة للغة امل أ�لوفة و�إمنا متتد لتفككها وتعيد
تركيبها ،وحتاول ان تعيد �صياغتها مرة أ�خرى بقراءة ما بني جملها من كالم م�سكوت عنه ،أ�و
كتابة ما بني جملها من أ��سطر مل يقر أ�ها �إال ال�شاعر .اللغة احلديثة ت�صبح �إعادة تركيب للغة
أالوىل ..و أ�ورد �شاهدا لل�شاعر على الدميني:
:وحتبني و أ�حبها
وبكل منعرج ركزنا خدرنا علما .....
 ...وحتب ناقتها بعريي
فقام ال�شاعر بتفكيك بيت املنخل القائل (و أ�حبها وحتبني ويحب ناقتها بعريي) ،وقام بف�صل
املقطع أالول عن الثاين ،فهو يعلن امتالكه للرتاث ويعلن حريته يف التعامل معه ،ال يقاطعه وال
ين�سخه وال يكتب ن�صا موازيا له..
بعد ذلك قدم عدد من احل�ضور مداخالت حول املو�ضوع وهم كل من  :رائد اجل�شي  ،عبد اهلل
الو�صايل  ،علي ال�سلطان  ،من�صور �سالط  ،فا�ضل العماين  ،يو�سف بو خم�سني .
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�شراع ال�شوق
موفق ال�سيد حمزة املاجد-القطيف

يجوز منع امل�صروف لل�ضرورة ال�شعرية.

يف ت أ�بني الراحل الدكتور
عادل �سلمان حبيب الغامن00

ا�سمحوا يل أ�يها أالخوة ,ف أ�نا ال أ�جيد اللحن احلزين ,وال
أ�ح�سن الرثاء  ..ف آ�ثرت أ�ن أ�بعث �إىل من أ�حزننا رحيله و�آملنا
فراقه بر�سال ٍة ق�صرية ...
أ�با ريان !
لي�س هذا هو امل�ساء أالول الذي نتحدث فيه يف الديوانية
و أ�نت من�صتاً �صامتاً ,فقد �سمعنا �صمتك مدوياً مراراً يف
احلوارات والنقا�ش الذي ي�ضج به هذا املكان ...
�صمتٌ كان يخرتق نفو�سنا قبل �آذاننا  ..وعندما تخرج عن
�صمتك ي أ�تي حديثك م�سدداً آلراء احل�ضور و أ�فكارهم .
هو ال�صمت ذاته الذي �سمعناه ونحن ن�سري بك �إىل حيث
اخللود  ..وهو ذات احلوار
ً
ً
كان حوارك هادفاً وجاداً وخمل�صا بعيدا عن لغة ا إل�ساءة
والت�سقيط ..
كان حوارك مملوءاً بال�صدق وال�شفافية وال�صفاء  ..حوارا
احت�ضن ق�ضايا النا�س وتطلعاتهم ,فقد ع�شت مهموماً
ألجلهم ,ومت أ�ملاً لعي�شهم  ..م�شدوداً �إىل أ�تراحهم وما
يعانون و�آمالهم وما يتمنون  ..مطالباً بحقوقهم �ساعياً
�إىل كرامتهم .
فكان لك ذلك ال�شعاع الذي يتفجر من بني الظلمات
والظالمات ,وكانت لك تلك الطيبة التي تنبت يف قلوب
�إخوانك وزمالئك  ..وكان لك ذلك ال�صدر املت�سع للجميع,
وكان لك ذلك احلب الذي يهتف به الكل وتهتف به للكل.
كان لك ذلك الكفاح امل�ضني ,الذي مل تعرف فيه الكلل أ�و
امللل  ..لك ذلك العطاء ال�صامت الذي �سيظل مك�سباً لنا
جميعاً حني يتوارى كل ال�ضجيج  ..ولك احلياة اخلالدة
التي تنبت من املوت  ..لك ال�سماوات املتوارية خلف الرتاب
 ..و�ستظل هناك من أ�جل اجلميع .
من هانئاً أ�با ريان فنحن �إن �شاء اهلل على العهد باقون ..
و�سنظل نهزج با�سمك ونحن جال�سون بني ظالل أ�فكارنا
ال�صامتة.
( الفاحتة لروحه )0
م/عبدال�شهيد ال�سني
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ثقـــافــة

�������ش������ـ������ـ������ـ������ـ������راع ب�������ـ���ل���ا م������ـ������رك������ـ������ب مبـح ــر
��������ش�������ـ�������ـ�������راع ي������ـ������ح������ـ������ـ������نّ �إل����������ـ����������ى مـرك ـ ــب
وم������ـ������ـ������رك������ـ������ب و�������ص������ـ������ـ������ل أ�راد الفـراق
���������ش��������ـ��������راع ي�������ـ�������رف�������ـ�������رف ب�����ـ�����ي�����ـ�����ـ�����ن الريـاح
ي�����غ�����ـ�����ن�����ي م����������ع ال����������ري����������ح ك�������ـ�������ي ي�ستجيـب
ت�������ـ�������ـ�������ـ�������راه ي������ق������ـ������ـ������ـ������ـ������اوم ت�����ـ�����ـ�����ل�����ـ�����ك الـريـاح
ك������ـ������ـ������ـ������ـ أ
�������ن ال�����ـ�����رح�����ي�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ل ب������ـ������ـ���ل��ا ع ــودة
ك������ـ������ـ������ـ������ـ أ
�������ن ال���������ري���������ـ���������اح ال�����ت�����ـ�����ـ�����ـ�����ي حـركــت
ت���������ش����ـ����ـ����ي����ع����ه ن�����ـ�����ـ�����ح�����ـ�����و ن�����ـ�����ـ�����ه�����ـ�����ر ال�شــعور
حت�����ـ�����ـ�����ـ�����رك�����ـ�����ه ال�����ـ�����ري�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ح م�س ــت�سلما
غ�������������دا ال�����������������ش��������وق يف ق�����������ص�����ت�����ي كال�شراع
وح������ـ������ـ������ـ������ب ت�����ـ�����ج�����������س�����ـ�����ـ�����د ف�������ـ�������ي خــاطــري
ف�����ـ�����ك�����ل ال���������ـ���������ذي �������ص������ـ������ار ف������ـ������ي خــاطـري
أ�رى ال�����ـ�����ع�����ي�����ـ�����ـ�����ن ب�����ال�����دم�����ـ�����ـ�����ع فـي ــا�ضة
أ�رى ال�������������ش������ع������ر يف خ���������اط���������ري كال�صفا
ف�����������ص�����ـ�����در ل�����������ش�����ـ�����ع�����ري ك�����������ش�����ـ�����وط ال�صــفا
أ�����������ص���������ـ���������وغ امل�������������ش������ـ������اع������ر �������ش������ع������ـ������را ي�سيــل
ق����ـ����ـ���������ص����ـ����ي����ـ����دة �����ش����ـ����ع����ـ����ـ����ـ����ر ب�����ـ�����ـ��ل��ا أ�ح ــرف
أ�ع�����ل�����ـ�����ق�����ـ�����ه�����ا ف��������ـ��������وق �����ش����ـ����ـ����م���������س ال�صبـاح
ي����ق����ـ����ل����ب����ـ����ن����ـ����ي ال�����������ش�����ـ�����ـ�����وق ح����ت����ـ����ـ����ى أ�فـي ــق
وق������ل������ب������ـ������ت ط��������ـ��������ريف ف������ف������ـ������ا�������ض اخلي ــال
وط�����ـ�����ف�����ـ�����ـ�����ت ع������ل������ى م�������������س������ـ������رح الذكـريات
وخ�����ـ�����ـ�����ـ�����ل�����ـ�����ت ك������ـ������ـ������ـ أ
�������ن ي�������ـ�������ـ�������داً تـنـح ـن ــي
ه�����ن�����ـ�����ا أ�غ���������رورق���������ـ���������ت ب�����ال�����ن�����ـ�����ـ�����دى عيــنها
ه�����ن�����ـ�����ا رف���������ـ���������رف ال���������ري���������ح ف������ـ������ي �شـعرهـا
ه�����ن�����ـ�����ا ������س�����رح�����ـ�����ت ف������ـ������ي ال���������دج���������ى �شعرها
يف لونها
ف����������������������������������ورد حم��������������������م�������������������� َد
ف����ـ����ـ����ـ����ه����ـ����ل ي����ـ���������س����ت����ـ����ـ����ـ����ـ����ه����ان أالب����������ـ����������ي الـذي
ف�����ه�����ـ�����ـ��ل��ا اغ����ـ����ت����ـ���������س����ـ����ل����ت ب����ـ����ـ����ـ����ن����ه����ر الفرات
أ�ق�����ـ�����ب�����ـ�����ـ�����ل م������ـ������ن �����ص����ـ����ـ����ان����ـ����ت الـذكـريـات
وغ�����ـ�����ن�����ي�����ـ�����ت ل����ـ����ح����ـ����ـ����ن أ�ن������ـ������ي������ـ������ن احلنـيــن
و أ�ع������ـ������ط������ـ������ي������ـ������ت ل����ـ����ـ����ـ����ح����ن����ـ����ي للـزاجــالت

ون������ـ������ـ������ه������ـ������ر ب�������ـ���ل���ا ج�����ـ�����ـ�����ن�����ب�����ـ�����ـ�����ات ي�سـيــل
ون�������ـ�������ه�������ر ي�����������س�����ـ�����ي�����ل �إل����������ـ����������ى امل�ستحيــل
ع�����ـ�����ـ�����ن ال������و�������ص������ـ������ل م���������س����ت����ـ����ب����ق����ا للدليــل
ت�������رن�������ـ�������ـ�������ح م��������ـ��������ن ب������ي������ـ������ن م���������ـ���������وج كلـيــل
���������ش��������ع��������ور ل����������������دى امل������������رك������������ب امل�ستميل
ل����ـ����ـ����ي����ـ����م����ـ����ن����ـ����ـ����ع �آالم ذاك الـرح ـيــل
و أ�ن امل��������ـ��������ك��������ـ��������وث ب������ـ������ه������ا م�سـتطيــل
�������ش������ـ������ـ������راع������ا ت�������ـ�������ح�������رك ن�����ع�����ـ�����������ش القـتيـل
ل�����ـ�����ـ�����ي أ������خ�����ـ�����ذه ال�����ب�����ـ�����ح�����ر أ�خ��������ـ��������ـ��������ذا وب ـيــل
ف����ح����ـ����ـ����ي����ن����ـ����ـ����ا ي������ـ������ـ������م������وج وح�����ي�����ن�����ـ�����ـ�����ا ميـيــل
ب���������ـ���������دون ال�������و��������ص�������ـ�������ال غ�������ـ�������دا كـالعــليـل
ك�����ب�����ح�����ر ي������ـ������م������وج ل����ي����ـ���������ش����ـ����ـ����ف����ـ����ـ����ي الغـليـل
���������ش��������ـ��������راع وب�������ح�������ـ�������ر ون������ـ������ـ������ـ������ه������ر طــوي ــل
ل���ت��ر�������س������ـ������م يف ال������ن������ـ������ه������ر ح�������ـ�������د امل�سـيـل
و������س�����ـ�����ع�����ـ�����ي ل�������ـ�������م�������روة م��������ـ��������اء ال�سـب ـيــل
وع������ـ������ج������ـ������ز ك������ـ�������������ش������ـ������وط ل�������ـ�������م�������ـ�������روة قي ــل
و أ���������س�������ـ�������ك�������ـ�������ب يف اجل��������ي��������د ع��������ق��������دا جميـل
وال ك�����ـ�����ـ�����ـ�����ل�����م�����ـ�����ـ�����ـ�����ات وق�������ـ�������ـ�������ـ�������ول وق ـي ــل
ل����ـ��ت�ر�����س����ـ����ـ����ل����ه����ا ب����ـ����ع����ـ����د أ�ف��������ـ��������ق أال�ص ـيــل
وج�����ف�����ن�����ـ�����ي م���������ن احل�������ل�������م ي�����������ص�����ح�����و كحيـل
وخ������ ِّي������ـ������ـ������ـ������ل ل������ـ������ي ك������ـ������ل ط�����ـ�����ي�����ـ�����ف جـميــل
أ�ك������ف������ـ������ك������ف دم������ـ������ع������ي ف����ي����ـ����ع����ـ����ـ����ل����و العـويــل
ل����ـ����ت����م���������س����ـ����ح دم�����ـ�����ـ�����ع�����ـ�����ي ب����ع����ـ����ط����ـ����ف نبـيــل
ل����ـ����ـ����ت����ـ����ب����ـ����ع����ـ����ـ����ث ن����������ـ����������وراً ل����ـ����ف����ـ����ج����ـ����ر عـلـيــل
وح�����ي�����ـ�����ـ�����ن ا������س�����ـ�����ت�����م�����ـ�����ال�����ت ب������������دا كالهزيـل
ل�����ت�����ـ�����زه�����ـ�����و ج�����ـ�����م�����ـ�����اال ك�����ـ�����زه�����ـ�����و النخيــل
ف�����ج�����ـ�����ـ�����وه�����ـ�����ره�����ـ�����ا ج��������ـ��������ذر ورد أ��صـيــل
�إل��������ـ��������ى احل�����ـ�����ـ�����ب ������ص�����ـ�����ار ل�����ـ�����ه�����ا كـالذليــل
وع�����ـ�����ـ�����رج�����ـ�����ت ن�����ـ�����ح�����ـ�����و م�����ـ�����ق�����ـ�����ـ�����ام اخللـيــل
وم�������ـ�������ن ل�����ل�����ـ�����وف�����ـ�����اء غ������ـ������ـ������دت كالفـ�صيــل
ف���������ـ���������ـ��������� ُر ِد َد ف�����ـ�����ـ�����ي داره�������ـ�������ـ�������ا كـال�ص ـهـيــل
�������ي ب����ـ����ـ���������ص����ـ����ـ����وتٍ هــديــل
ف�����ـ�����ع�����ـ�����ـ�����ادت �إل�������ـ�������ـ َّ

لك احلياة اخلالدة

19

ح�سن اخلاطر

نبوءات أ�مري امل ؤ�منني (ع)
()3/2
بقلم  :ح�سن اخلاطر

ثقافة
20

الرابعة :هذه النبوءة يتحدث فيها أالمري حول نف�سه وبالتحديد مقتله ،جاء يف كتاب
الكامل يف التاريخ( :عن عثمان بن املغرية كان علي ملا دخل رم�ضان يتع�شى ليلة عند
حب
احل�سن ،وليلة عند احل�سني وليلة عند أ�بي جعفر ال يزيد عن ثالث لقم يقول :أ� ُّ
أ�ن ي أ�تيني أ�مر اهلل و أ�نا خمي�ص ،و�إمنا هي ليلة أ�و ليلتان ،فلم مت�ض ليلة حتى قتل.
وقال احل�سن بن كثري عن أ�بيه قال :خرج علي من الفجر ف أ�قبل ا إلوز يُ�صحن يف وجهه
فطردوهن عنه فقال" :ذروهن ف�إنهن نوائح" ف�ضربه ابن ملجم يف ليلته).
� أس�نتقل آالن �إىل م� أس�لة علمية مهمة جدًا وهي م� أس�لة �صياح ا إلوز ،فال�صياح الذي
فعله ا إلوز يدل بكل ب�ساطة على أ�ن ا إلوز كانت تعلم أ�ن أالمري �سوف ميوت يف هذه
الليلة؟!! وقد يبدو أ�م ًرا �سخي ًفا و�ضر ًبا من �ضروب اجلنون أ�ن نفرت�ض أ�ن ا إلوز علمت
مبوت أالمري قبل وقوعه ،ويذهب الكثري بالطبع �إىل ا�ستحالة حدوث ذلك ،لكن
العلم أ�ثبت أ�ن ذلك ممكن احلدوث بل قد حدث من خالل ر�صد الكثري من احلاالت
أ�ن احليوانات تعلم بوقوع اخلطر قبل وقوعه! كمعرفة احليوانات بوقوع الرباكني
والزالزل قبل حدوثها ،جاء يف جريدة ال�شرق أالو�سط العدد  8602بعنوان احلا�سة
ال�ساد�سة عند احليوانات( :ففي زلزال طوكيو املدمر عام  ،1923وزلزال اليونان عام
 ،1953وانهيار أالر�ض حتت مدينة اورليان يف فرن�سا عام  ،1977كان هناك ر�صد لردود
فعل احليوانات ،فتبني أ�نها قد ا�ست�شعرت تلك الهزات قبيل حدوثها ،بل أ�ن هناك ما
هو أ�عجب من كل ذلك :لقد تنب أ�ت كالب مدينة هريو�شيما مبا �سيحدث من خراب
ودمار قبل و�صول الطائرة التي كانت حتمل القنبلة الذرية �إىل أ�جوائها ب�ساعات ،وقد
ثبت ذلك ب أ�قوال أالحياء الذين كتبت لهم احلياة بعد الكارثة ،ف أ�كدوا أ�ن الكالب ظلت
تنبح قبل �إلقاء القنبلة الذرية على مدينة هريو�شيما ،ثم هاجرت كجماعات �إىل خارج
املدينة.
أ
أ
أ
أ
ويف عام � 1944ثناء احلرب العاملية ،الحظ �هايل مدينة فريبورج الملانية �ن كل
الطيور الداجنة من �إوز وديكة ودجاج ،قد فرت من أ�ماكنها ،و�شرعت يف مغادرة املدينة
يف جماعات مذعورة ،وهذه الظاهرة دفعت ب أ�حد أالهايل ألن ي�صرخ ب أ�على �صوته يف
الطرقات أ
والزقة « :أ�يها النا�س ..غادروا فريبورج� ،إن هذه الطيور تنبئكم بان أ�جل
أ
املدينة قد اقرتب ..احلقوا بطيوركم ،هاجروا معها �إىل خارج املدينة ،و��سرعوا قبل
وقوع ما ال ن�ستطيع رده».
وبالفعل فر أ�هل فريبورج خلف الطيور الداجنة ،تاركني مدينتهم ،وبعد �ساعات على
مغادرتهم ،انق�ضت طائرات احللفاء بقنابلها ،و أ�زالت من الوجود ثالثة أ�رباع مدينة
فريبورج ،الن خطة احللفاء كانت ترمي �إىل حتطيم معقل من معاقل ال�صناعة
أالملانية يف تلك املدينة أ�ما الذين مل ي�صدقوا نبوءة الطيور وعددهم يقرب من ع�شرة
�آالف �إن�سان ،فقد لقوا حتفهم جميعا! ولذا فان زائر مدينة فريبورج آالن ،يجد يف

فناء جمل�س البلدية متثاال فنيا من الرخام (لدجاجة ،وديك ،و�إوزة)).
أ�نا هنا ال أ�ريد أ�ن أ�قول� :إن احليوانات تعلم الغيب لكن ما أ�ريد قوله �إن احليوانات لها
قدرات تفوق ا إلن�سان وهذه بالطبع ناجمة عن قدرة اهلل التي أ�ودعها يف احليوانات،
كالر ؤ�ية مثلاً فبع�ض احليوانات يرون ما ال ي�ستطيع أ�ن يراه ا إلن�سان وال غرابة
�إذا كان بع�ض احليوانات ي�ستطيع أ�ن يرى العوامل املتداخلة مع عاملنا كعامل اجلن
واملالئكة ،وبع�ض احليوانات ت�سمع ما ال ي�ستطيع أ�ن ي�سمعه ا إلن�سان.
�إن ما أ�ريد أ�ن اقرتحه أ�ن ا إلوز قر أ�ت الذي كان يفكر فيه أالمري فرتجمت هذه
مواجا
القراءة وعلمت مبوت أالمري ،ومن املعروف أ�ن الدماغ يبث عند التفكري أ� ً
كهرومغناطي�سية برتددات معينة وطول موجي معني فعندما ن�ستطيع قراءة هذه
أالمواج ن�ستطيع أ�ن نعرف ما الذي يفكر فيه ا إلن�سان .وهذه احلادثة ثبتت بالربهان
ريا جتارب
التجريبـي يف أ�ن بع�ض احليوانات تعلم بالذي يفكر فيه ا إلن�سان ،وقر أ�ت كث ً
جادة حول قراءة الدماغ من خالل جهاز ي�ستطيع ترجمة هذه ا إل�شارات �إىل كلمات
وهذا االكت�شاف لو حتقق بالفعل �سيخدم املعاقني وامل�شلولني الذين ال ي�ستطيعون
الكالم ،و�سيفيد بالطبع ما هو أ�بعد من ذلك كالق�ضايا اجلنائية ،وال ب أ��س أ�ن نعتقد
بهذا االقرتاح أ�و هذه الفر�ضية حتى لو مل نثبتها علم ًيا وذلك ل�سد الفراغ حول هذه
امل� أس�لة� ،إ�ضافة أ�نه ال يوجد عندنا بديل ن�ستطيع أ�ن نتم�سك به �سوى املعجزة التي
ن�سندها �إىل تدخل القدرة ا إللهية وهذه بكل ت أ�كيد تفوق قدرات العقل الب�شري ،ومثل
هذه احلاالت متف�شية يف علوم الفيزياء ويف كثري من العلوم.
اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سبعة :احلجاج وما أ�دراك من احلجاج! اجلرائم الفظيعة
التي عملها والتي ال تت�سع هذه احللقة لذكرها ،توىل �إمرة العراق من �سنة (75هـ-
95هـ) ،يقول ابن أالثري( :وكانت واليته العراق ع�شرين �سنة) ،وقد تنب أ� أالمري بوالية
احلجاج أ� اً
ول ،وتنب أ� مبقدار واليته ثان ًيا ،كذلك قال لرجل ال متوت حتى تدركه وهذه
نبوءة نحملها على حممل اجلد وهي الثالثة ،فمن منا ي�ستطيع أ�ن ي�ضمن حياة أ�حد؟
يقول ابن أالثري يف الكامل يف التاريخ( :قال احل�سن� :سمعت عليا على املنرب يقول:
اللهم ائتمنتهم فخانوين ون�صحتهم فغ�شوين ،اللهم ف�سلط عليهم غالم ثقيف يحكم
يف دمائهم و أ�موالهم بحكم اجلاهلية فو�صفه وهو يقول :الزبال مفجر أالنهار ي أ�كل
خ�ضرتها ويلب�س فروتها ،قال احل�سن :هذه واهلل �صفة احلجاج ،قال حبيب بن أ�بي
ثابت :قال علي لرجل :ال متوت حتى تدرك فتى ثقيف قيل له :يا أ�مري امل ؤ�منني
ما فتى ثقيف؟ قال :ليقالن له يوم القيامة اكفنا زاوية من زوايا جهنم ،رجل ميلك
ع�شرين أ�و ب�ض ًعا وع�شرين �سنة ال يدع هلل مع�صية �إال ارتكبها حتى لو مل تبق �إال
مع�صية واحدة وبينه وبينها باب مغلق لك�سره حتى يرتكبها يقتل مبن أ�طاعه من
ع�صاه).
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رحيل مفاجئ
املواهب هي �إحدى القدرات اخلا�صة التي يهبها اهلل لبع�ض النا�س ،ف�إذا
ا�ستثمرها هذا ال�شخ�ص ولو لبع�ض الوقت و أ�عطاها من عمره أ�عطته من
ف�ضائلها و�إن فاج أ�ه املوت دون �سابق �إنذار.
املرحوم الفنان مهدي زاهر جعفر احلبيل من �سكان بلدة اجلارودية
ورئي�س جمموعة الت�صوير ال�ضوئي بها ،ومن رجالها املخل�صني أ�حد
أ��صحاب القدرات ومتعدد املواهب ،مع أ�نه معلم يف املعهد ال�صناعي الثانوي
بالقطيف يف تخ�ص�ص االلكرتونيات �إال أ�ن هواياته الت�صوير الفوتوغرايف
والت�صوير واملونتاج التلفزيوين والر�سم الت�شكيلي أ� َّل َفت �شخ�صية متنوعة
املذاقات.
فنحن أ�مام رجل متعددة املواهب ومن أ��صحاب القدرات اخلا�صة حيث ا�ستفاد
واغتنم كل فر�صة للدرا�سة و�صقل هذه املهارات التابعة للعمل والهواية وقن�ص
 28دورة تنقلت به بني القطيف والدمام والريا�ض واخلرب وتون�س يف اللغة
املرحوم الفنان
ا إلجنليزية والت�صوير الفوتوغرايف والت�صوير واملونتاج التلفزيوين وتطوير
الفنان حممد امل�صلي
مهدي زاهر جعفر احلبيل
املحركات وقواعد ال�سالمة وا�ستخدام الو�سائل وتقنيات التعليم وتنمية مهارات
املدربني والن�سخ العربي على آاللة الكاتبة ودورات يف احلا�سب آاليل وبراجمه
املتعددة وا�ستخدامات ا إلنرتنت وا إل�سعافات أالولية وااللكرتونات الرقمية،
نفذ أ�كرث من خم�سني دورة يف جماالت التدريب ،وقد ا�ستهل �شهاداته ودرا�ساته بدورة يف معهد التدريب املهني � 18شهرا و أ�خرى �سنتني يف الريا�ض دبلوم معهد �إعداد
املدربني يف تخ�ص�صه ا إللكرتونيات.
أ
أ
�شارك يف أ�كرث من خم�سة ع�شر معر�ض تنقل فيها بني تون�س والدمام والقطيف واجلارودية وا إلمارات وقطر والردن ،كما ح�صل على املركز الول بعنوان مع�شوقتي تون�س
يف م�سابقة املروحن للت�صوير الفوتوغرايف عام 2011م
ومن وقفات الوفاء يف معر�ض الت�صوير ال�ضوئي للجماعة يف نادي الفنون مبركز اخلدمة �إقامتهم جناح خا�ص بعر�ض بع�ض أ�عماله جلمهوره وحمبيه يف هذه ال�سنة ،وال
غرابة لفقيد عرف بابت�سامته الدائمة وروحه املرحة وحبه ال�شديد خلدمة جمتمعه و أ�بنائه و�إن كان ذلك على ح�ساب وقته وجهده وماله.
لكن �آخر م�شاركاته هي لوحة يعمل على تقدميها ل�سيد �شباب أ�هل اجلنة ا إلمام احل�سني عليه ال�سالم ولكن احلدث العظيم الذي فاج أ�ه ومل ينذره مل يتح له فر�صة
�إكمال هذه اللوحة و�إن �شاركت يف املعر�ض احل�سيني الذي يقدمه �سنويا موكب ال�شهداء بالربيعية املقام هذه ال�سنة حتت ا�سم عربات� ،سجل يف لوحته (يا أ�با عبد اهلل ،،
ألبكني عليك بدل الدموع دما) فا�ستحق كلمة �إدارة املعر�ض (مل تكن معنا بج�سدك  ..ولكن ب أ�خالقك وروحك احل�سينية تبقى بالقلوب ويذكرك كل من عرفك ونحن
هنا لرنى من الواجب أ�ن نقف وقفة وفاء ونهدي لروحك الفاحتة)
الفنان حممد امل�صلي  /م�شرف فنون ـ كاتب
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الـدلـوبـج
ّ

ميكن أ�ن نطلق كلمة الدلوبج على بع�ض أ��شخا�ص هذه الق�صة؛ فمث ً
ال �شويلح
الدلوبج ذو الوجه املدور أالحمر ،و ال�شعر البني  ،والكتفني العري�ضني ،والقامة
الق�صرية ،مل يكن يعرج كما هو آالن  ،لكنه بعد �سقوطه من النخلة الطويلة ،التي
ترتفع بجانب قلعة ح�سن الدلوبج  ،ك�سرت �ساقه ،وجل�س �شهرين ممددا ،وعندما
تعافت  ،كانت أ�ق�صر من أالخرى ،ولكونه مل يتعود أ�ن يلب�س نعلني ،فقد �صار
أ�عرجا ،وتقبل ذلك كما تقبل م�شيته �سكان قريته ،ومل يعد يعري انتباها أ
للوالد
وهم يالحقونه ب أ�لفاظهم امل�شينة .عاد ملمار�سة عمله بن�شاط أ�قوى ،وكلما أ�ثمرت
النخيل �صارت أ�يامه ممتلئة باملواعيد ،حتى أ��صبح يخط على اجلدار ،بجانب باب
بيته خطوطا طولية  ،بر أ��س منجله لكل من يعطيه موعدا:
ـ ال�سبت أ�كون عندك .
و عندما ي أ�تي مزارع �آخر يدقق يف اخلطوط امل�ستقيمة ويقول له :
ـ أالحد لك  ،فال�سبت عند نا�صر الدلوبج .
و عند عودته قبل غياب ال�شم�س،من نخيل نا�صر مير بحركة �سريعة من ر أ��س منجله
على خط نا�صر ويحفره مرتني حتى ي�صبح أ�كرث عمقا داللة أ�جناز عمله .ي�سكن
يف بيت طيني �صغري  ،لي�س بعيدا عن املزارع  ،بجوار امل�سجد .تال�صقه دار العجوز
مغي�ضه الدلوبج ،و التي ال تربطه بها أ�ية �صلة غري اجلوار والنكد ،و هي ال ُترى �إال
يف ال�ضحى ،عندما يذهب اجلميع �إىل أ�عمالهم ،وتبقى العجائز.فتزورهن و تتحدث
ع ّما �سمعته البارحة وهي تنام يف �سطحها:
ـ ر أ�يت البارحة �شهابا ي�سقط ناحية القرية ال�شمالية  ،البد أ�ن ال�شياطني أ�غلب
غ�ص وهو يتنحنح قبل أ�ذان الفجر  ،البد أ�نه أ�كرث من أ�كل اللحم .
�سكانها .امل ؤ�ذن ّ
�سمعت �ضحكة زوجة �شويلح منت�صف الليل  ،ال أ�دري من أ��ضحكها ! هل نزل �شويلح
�إىل املدينة ؟ من كان معها ؟ مل أ��سمع �سالفة الدلوبج ت�ضحك من قبل  ..أ�عوذ باهلل
 .تعرفن  ،أ�نا �سمعي �ضعيف وكذلك عيني !! ثم تقوم بعد أ�ن تلملم يف �صرتها بقايا
أالكل  .تهمهم العجائز ،ويلتفنت �إىل بع�ضهن وهن يغمزن بعيونهن الكليلة وك أ�نهن
يت�ضاحكن  .. .يف امل�ساء ت�صعد مع درجات ال�سطح  ،وتفر�ش حلافها و ت�ستقبل القبلة
وت�صلي ثم ت�ستلقي م�صغية �إىل أ�ي �صوت حتى ي أ�خذها النوم  .وعندما يفتح امل ؤ�ذن
باب امل�سجد ترفع عنقها  ،وتت�صيد وقع أ�قدام امل�صلني وتعرفهم من م�شيتهم  ،و
نحنحاتهم  .حتدث نف�سها و�سط الظلمة ،قابعة على فرا�شها  :هذا �شويلح خرج من
بيته  ،مي�شي آالن بجانب ال�سور ،يلف ي�سارا و يتنحنح بقوة ،ثم يب�صق يف اخلفي�س
الذي جتاوره أ��شجار أالثل الطويلة� ،إنه م�سكن للجن،وقد أ�ر�سل اهلل �إليه �شهابا
خف�سه وقتل اجلان ،لكنهم  ،دائماً ،يعودون من جديد وي�سكنون فيه .يقرتب �شويلح
من امل�سجد  ،ويتنحنح  ،ويدخل  ،هذا ابن خلف يتبعه ،وهذه نحنحة مو�سى..حتدث
نف�سها بني يقظة ونوم ،حتى �إذا كوتها أ��شعة ال�شم�س  ،لفت فرا�شها ونزلت مع الدرج

ا�ستعدادا للخروج �إىل �صديقاتها .
يف ذلك اليوم هالتها املفاج أ�ة � ،إذ قلن لها ب أ�ن �سالفة الدلوبج حامل ! أ�كدن لها أ�ن
ج�ست بطنها  ،وت أ�كدت من ذلك  ،وعندما باركت
املُو ِّلدة لطيفة قالت ذلك ،و أ�نها ّ
أ
أ
ل�شويلح  ،التفت �إليها وهو يخرج �إىل العمل مت�سائال :ماذا ؟ ثم �وم� مبنجله وهو
يغادر.
آالن أ��صبحت مغي�ضه تتابع بدقة ما يحدث يف ال�سطح ،تقوم على مهل وتل�صق أ�ذنها
باجلدار الفا�صل بني �سطحها و�سطح �شويلح  ،وت�صيخ �سمعها ،تظل هكذا حتى تتعب
وتعود �إىل فرا�شها ،مل ت�سمع أ�ي �صوت من �شويلح أ�و زوجته �سالفة� ،إال مرة واحدة
�سمعت أ�نينا من املر أ�ة  ،وهمهمة مل تفهمها من �شويلح  .لكنها وهي تتابعه خارجا
ل�صالة الفجر� ،سمعته يتنحنح  ،ويب�صق ثالث مرات على اجلن يف م�سكنهم .
آالن وقد عزمت الن�سوة على زيارة �سالفة  ،فقد كانت أالوىل التي تقرع الباب ،
وتدفعه وتدخل متنحنحة وداعية :
ـ يا أ�هل البيت ؟ �سالفة أ�ين أ�نت ؟
خرجت �سالفة من غرفتها تديل بو�شاح م�شجر على كتفيها  ،وت�ضع �إحدى يديها
حتت بطنها املنتفخ  ،وك أ�نها تخاف أ�ن ي�سقط .باركت لها  ،وهي تتناول فنجان القهوة
 ،وتدخل مترة يف فمها أالدرد  ،وعندما تكاثرت العجائز  .مل متل من ترديد قولها :
متى يفرج اهلل عنك وتلدين ؟ وكانت �إجابة �سالفة دائما  :اهلل أ�علم .
يف يوم �آخر عال �صراخ �سالفة بعد �صالة الع�شاء ،و�سمعت مغي�ضه �شويلح ي�صرخ
وك أ�نه يحملها  ،بدا ال�صوت ينحدر  ،ثم �سمعت �صوت رك�ض �شويلح  ،وعرفت بعد
قليل �صوت لطيفة من غنتها  ،وهي تب�سمل وحتوقل  ،وتدخل الدار .انتظرت على
أ�كرث من جمر  ،حتى �سمعت �صراخ املولود  .ودت لو نزلت ودارت وفتحت بابهم ثم
دخلت  ،ولكنها متالكت نف�سها  ،وت�شاغلت بال�شهب التي ترجم ال�شياطني  ،حتى
غلبها النوم .ذهبت مبكرة يف ال�صباح  ،و�سلمت على العجائز ،وجل�ست متلهفة  ،وكانت
لطيفة جال�سة  ،فقالت لها :
ـ كيف املولود ؟
ؤ
أ
مل جتب لطيفة  ،ونظرت الن�سوة يف وجوه بع�ضهن � .حلت بال�س�ال  ..ومل ت�سمع
جوابا  .أ�م�سكت بكم لطيفة وهزتها و قالت  :أ�خربيني  .تلفتت لطيفة وقالت ب�صوت
هام�س :
ـ الولد ال ي�شبه �شويلح ؟
ـ ماذا ؟ من ي�شبه ؟
ـ مدخل !! مثل مدخل اخلالق الناطق !!
أ
ـ قامت لطيفة  ،وخرجت وك أ�نها تف ّر  ،وهي تقول �عوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ..
تذكرت مغي�ضه أ�نها ر أ�ت ال�شاب مدخل بن اللقّاط الدلوبج الذي يعمل يف املدينة ،
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وي أ�تي �إىل أ�هله مرة كل أ��سبوع  ،أ�كرث من مرة  ،نعم ر أ�ته مارا قرب امل�سجد  ،متجها
�إىل بيت �سالفة ،وك أ�نه �سيدق بابها  ،وتذكرت أ�نه قال لها مرة  :مرحبا يا خالة  .وهو
مي�شي م�سرعا ..
تلفتت حولها  ،وفتحت عبها  ،وتفلت عدة مرات وهي تتعوذ من ال�شيطان الرجيم .
كرث الهم�س بني الن�ساء  ،و و�صل �إىل الرجال  ،و ت�شعبت أالقاويل  ،وكان أ�ن أ�ملح �إمام
امل�سجد ب أ�ن الذين يرمون املح�صنات م أ�واهم النار  .لكن ذلك مل يثن أالل�سن عن
ترديد أالقاويل ،حتى جاء مطر أاليام الثالثة ،الذي جرفت �سيوله املحا�صيل أ
والنعام
 ،وحولت جدران البيوت �إىل طني يت�ساقط على ما فيها  .وبقيت أ�غلب أال�سر عرايا يف
خيم رثة  ،وفتك اجلوع والربد أ
بالطفال  ،و�سمع من يقول أ�نه عذاب من اهلل  ،وان�شغل
النا�س باخل�سائر أ
أ
والمرا�ض ،نا�سني �سالفة  ،وابنها عبد اهلل  ،الذي بد� طفال مليئا
باحليوية  ،م�شبها ملدخل اللقّاط ، .و عندما مت زفه �إىل املدر�سة اجلديدة يف القرية مع
جمموعة أ�طفالها  ،عاد من يلوك الكالم  ،لكن ذلك مل يدم طويال � ،إذ تقاطر الرجال
على مدير املدر�سة الكهل � ،سائلني :
ـ من �سيعلم أ�طفالنا ؟ هل هو هذا الرجل الذي يختلف لون جلده عن لون جلودنا !!
وكان قد قدم �إىل القرية مدير املدر�سة اجلديدة ،ومعه معلم �شاب أ��سود الب�شرة  .رف�ض
الرجال ذلك  ،وولولت بع�ض الن�سوة يف البيوت  .مل يطل أالمر  ،فقد �صلى املدير
واملعلم مع اجلماعة �صالة الع�صر ،وقام ا إلمام بعد ال�صالة وخطب فيهم  ،قائال ب أ�ن
هذا الرجل الذي تقولون عنه ما تقولون  ،يحمل القر�آن يف �صدره  ،وذكرهم ببالل بن
رباح .فط أ�ط ؤ�ا ر ؤ�و�سهم !
يف ال�صباح تقاطر الرجال مع �صغارهم �إىل مبنى املدر�سة القريب من امل�سجد ،
وتعجبوا كيف ا�صطف أ�والدهم يف خط طويل مقلدين حركات املعلم  ،وك أ�نهم جنود
 .قال أ�حدهم:
ـ اهلل يخلف علينا عيالنا � ،ست أ�خذهم احلكومة لع�ساكرها !!
و ان�صرف  ،لكن ذلك مل ي ؤ�ثر يف اجلمع الذين بان الفرح على وجوههم  ،وهم يرون
أالطفال يتقاذفون الكرة يف الباحة املال�صقة للمدر�سة .وقد تعدى أالمر أ�ن أ�ق�سم
عقيل الدلوبج أ�ن غداء املدير أ
وال�ستاذ يف بيته اليوم  ،و أ�طلق ميينا بالطالق �سمعها
اجلميع أ�ن الذبائح مت نحرها  ،و أ�ن الكل مدعو للغداء  ..تلمظ كثريون  ،و�سالت لعابات
كثرية وهم مي�سحون على كرو�شهم ال�ضامرة  ،فهاهو مو�سم فيه حلم قد جاء � .شويلح
كان مع الواقفني  ،م�شى بعرجته  ،وهو يلتفت �إىل ابنه عبد اهلل  ،ويبت�سم .
كان ميكن ل�شويلح و زوجته أ�ن يطويهما زمن القرية الراكد ،لكن �إعالن لطيفة التي
فاج أ�ت جمع العجائز  ،وهي تقول بثقة :
ـ �سالفة الدلوبج حامل !!
و مدت كفها املعروق وهي ت ؤ�كد :
ـ ج�س�ست بطنها بيدي هذه .هي يف ال�شهر الثالث !!
�صرخت مغي�ضه  ،وتلفتت وحوقلت و فتحت فمها على ات�ساعه  ،رافعة يديها  ،حتى ال
يقطع حديثها أ�حد قائلة ب أ�على �صوت :
ـ قبل ثالثة أ��شهر( ونظرت بعينيها ال�صغريتني للوجوه الكامدة ) كنت يف �سطحي ،
أ��سبح ب أ�مان رب العاملني ،وفج أ�ة �سمعت ما ي�شبه حديثا ،أ�و هم�سا  ،و كركرة �صغرية من
�سطح �سالفة � ،سمعتها تقول بدلع ( أ�ي )� .سمعت ال�ضحك ،و�سمعت خطوات نزولها مع
الدرج هي ومن معها .قالت وهي تئن وت�ضغط بيديها على �صدغيها :
ـ ما منت تلك الليلة � .سمعت �سالفة ،وك أ�نها  ..وك أ�نها ....
قالت عجوز :
ـ خايف ربك  ،ميكن �صوت ولدها عبد اهلل .
و قالت أ�خرى:
ـ مل تفقدي �سمعك ونظرك .بل حتى عقلك  .لقد خرفت يا مغي�ضه ..خايف ربك !!
قامت فرحة منت�شية وهي تقول:

ـ قلت لكن من زمان ..هاهي �سالفة حامل !!
خالل يومني و�صل حمل �سالفة �إىل كل الدور ،ووقف أ�حد التالميذ �ضاحكا يف وجه
عبد اهلل �شويلح الدلوبج قائال:
ـ يقولون أ�مك حامل !
�ضحك التالميذ و داروا حول عبد اهلل حتى دخل املعلم أال�سمر ف�صمتوا .
يف م�ساء �صيفي ر أ�ت مغي�ضه مدخل اللقّاط يد�س �شيئا يف يد عبد اهلل ،مل ت�سمع ما
قال له  .و مر بالقرب منهم املعلم أال�سمر  .مل يلتفت كثريا ،م�ضى حتى نهاية ال�شارع
ال�صغري .اقرتبت حتى ر�آها مدخل  ،وقالت له :
ـ هل هذا هو املعلم ؟
ـ نعم  .لقد ذهب ليودّع �إمام امل�سجد.
ـ ملاذا؟
ـ يقال أ�نه نقل �إىل املدينة بناء على طلبه !
تذكرت مغي�ضه هذا اللقاء يف يوم حار  ،وهي ترك�ض بعد الظهر �إىل دار �شويلح لتح�ضر
والدة الطفل الثاين  .منعتها لطيفة من التقدم �إىل �صحن الدار  .قالت لها زاجرة :
ـ انتظري هنا ،ال تدخلي  .عينك حا ّرة  .دعي امل�سكينة تلد ب�سالم .
انتظرت وانتظرت ،وان�ضم �إليها بع�ض الن�سوة و أ�طفال ف�ضوليون  ...،حتى �إذا �صرخ
بكاء جديد غطى عليه �صراخ لطيفة ب أ�على �صوت  ،وقف اجلميع وقد توقعوا أ�ن �سالفة
قد ماتت  .أ�قبلت لطيفة ،وهي مكفهرة ،و قالت :
ـ اخرجوا جميعا� ،سالفة مل متت  .أ�ين �شويلح  .لقد جاء له ولد !
نادت على عبد اهلل  ،فانطلق أالوالد يبحثون عنه وعن أ�بيه  .زفرت وهي تهوي على
أالر�ض  ،وقالت :
ـ املولود أ��سود !!
انطلقت عدة �صيحات  ،وتهليالت ،ودمعت بع�ض العيون  ،وان�سحنب خارج البيت .
لطيفة جل�ست على أالر�ض تهز ر أ��سها .و تنتظر  .جاء �شويلح قبيل الغروب  ،فقالت له
وهو يتخطاها داخال :
ـ مربوك الولد .
بكت أ�كرث من واحدة من القابعات حول الباب ينتظرن ! مل ي�سمعن أ�ي �صوت ل�شويلح .
وبد أ�ن مع املغيب ين�سحنب �إىل بيوتهن ،و ين�شرن اخلرب  .يف ال�صبح وجد ت مغي�ضه باب
منزل �شويلح الطيني ال�صغري مفتوحا ،عند دخولها فرت من أ�حد الغرف املظلمة قطة
�سوداء  ،دارت يف �صحن البيت ،نادت  ،و أ�طلت يف الغرف كلها ،كان ال�شال امل�شجر مرميا
على أالر�ض ،والبيت خال  .تذكرت وهي تروي الق�صة للمتوافدات من العجائز ،أ�ن
ا إلمام وبع�ض امل�صلني أ�خذوا �شويلح ،البارحة  ،وقادوه �إىل زاوية يف أ�ق�صى امل�سجد  ،بعد
انتهاء ال�صالة ،وخروج امل�صلني  ،قالت :أ�نها �شاهدتهم بعينيها ،وهم يهزون أ��صابعهم
يف وجهه  ،و أ�نه نك�س ر أ��سه ،لكنها مل ت�سمع أ�ي �شيء مما دار.
تلفتت الن�ساء بفزع  ،وغادرن الدار وهن ي�سحنب معهن أال�سئلة:
ـ هل مت قتل املر أ�ة والطفل أال�سود وعبد اهلل والدلوبج ؟
ـ هل ذبحهم الدلوبج ؟
أ
ـ هل قام ا إلمام ومن معه من الرجال بتكميمهم  ،و �خذهم  ،ورميهم يف البئر املهجورة
قرب اجلبل .
ؤ
و عندما عاد أالوالد  ،ذلك اليوم من املدر�سة م�كدين أ�ن عبد اهلل بن �شويلح الدلوبج
مل يح�ضر اليوم يف املدر�سة  .رك�ض بع�ض أالوالد �إىل البئر البعيدة  ،مل تواتهم اجلر أ�ة
على أ�ن يطلوا يف فوهتها الوا�سعة ال�سوداء  ،غري أ�نهم أ��صاخوا ال�سمع علهم ي�سمعون
بع�ض أالنني  ،و عندما يئ�سوا  ،عادوا ع�صرا يتقاذفون كرة القما�ش نا�سني كل �شيء .
االثنني ،حزيران 062011 ،
* كلمة رمبا تعني البليد !
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كثرية هي أال�سباب والعوامل التي ت ؤ�دي �إىل ال�صدام والعنف وال�صراع يف
التاريخ ا إلن�ساين� .إذ أ�ن امل�شهد ا إلن�ساين بكل حقبه ومراحله عا�ش حالة من
ال�صدام بني أ�ممه و�شعوبه أ�و يف داخل هذه أالمم وال�شعوب .ولقد خل�ص أ�حد
املفكرين الوجود ا إلن�ساين بقوله :أ�نه با إلمكان ومن خالل اال�ستقراء املو�ضوعي
لهذا الواقع املت أ��صل انتزاع املعادلة ال�صعبة واملوغلة يف احلقيقة يف �آن ،وهي أ�ن
الوجود يعادل دائماً نفي آالخر أ�ياً كان هذا آالخر ب�شر أ�و حجر أ�و حياة .ولعل
ال�سبب احلقيقي الذي يقود �إىل �سيادة هذه املعادلة الب�شرية عرب التاريخ ،يعود
�إىل طبيعة امل�صالح وتناق�ضاتها التي تراها املجموعات الب�شرية حافزاً لتدمري
آالخر و�إلغاء خ�صو�صيته و�إلغائه من الوجود .ويتغذى هذا ال�سبب با�ستمرار
من منظومة فكرية تغر�س االعتقاد لدى امل ؤ�منني بها ب أ�نها حتتكر احلقيقة
الوجودية وحدها وتنكر على آالخرين ما عندهم من فكر وم�صالح وقناعات.
لذلك جند أ�ن التاريخ ا إلن�ساين مليء مب�شهد احلروب والنزاعات وال�صدامات
املفتوحة على كل االحتماالت ،والتي تتغذى من خالل ذهنية العدوان وثقافة
�إلغاء آالخر كو�سيلة ل�ضمان م�صالح الذات .مبعنى أ�ن ا إلن�سان الفرد واملجتمع
ومن خالل تلك الذهنية والثقافية ،يرى أ�ن ال�سبيل الوحيد ل�ضمان م�صالح
الذات واحلفاظ على مكت�سبات أالنا ،هو النبذ وا إلق�صاء وا إللغاء .فذهنية
العدوان ت ؤ��س�س �إىل خيار اجتماعي  -ثقايف ،ال يرى و�سيلة للحفاظ على
م�صالح الذات �إال إللغاء آالخرين و�سفك دمائهم.
ولكن ومن خالل هذه ال�سبيل ،ف�إن التاريخ ا إلن�ساين يعلمنا أ�ن �إلغاء آالخر
ونبذه ،ال يحافظ على م�صالح الذات ومكت�سباتها ،و�إمنا يدخل اجلميع يف
دورة متوا�صلة من العنف ال تنتهي أ�و تتوقف �إال بتدمري الذات آ
والخر .وعليه
ن�ستطيع القول ،ومن خالل جتارب ا إلن�سان يف هذا الوجود أ�ن �إلغاء آالخر ال
يحافظ على م�صالح الذات ،و أ�ن ممار�سة العنف والقوة العارية جتاه املختلفني
واملغايرين ال ينهي االختالف واملغايرة ،و�إمنا ميدها بكل أ��سباب و�شروط
التم�سك بالذات وقناعاتها وخ�صو�صياتها .لهذا كله ن�شعر ب أ�همية أ�ن ن ؤ��س�س
ونبلور ر ؤ�ية ح�ضارية يف طبيعة التعامل مع آالخر ،حتى ال ننكر أ�خطاء التاريخ،
أ�و ن ؤ��س�س لواقع حروب و�صدامات مدمرة لواقعنا االجتماعي وا إلن�ساين.
ولعلنا ال جنانب ال�صواب حني القول :أ�ن آالية القر�آنية التي تقول {يا أ�يها

النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و أ�نثى وجعلناكم �شعوباً وقبائل لتعارفوا �إن أ�كرمكم
عند اهلل أ�تقاكم �إن اهلل عليم خبري}( ..احلجرات ،آالية  .)13هي التي تبلور
منط العالقة احل�ضارية مع آالخر.
أ
آ
فالية تقرر يف بداية أالمر ،أ�ن االختالف �ش�ن طبيعي وجبلة �إن�سانية ونامو�س
كوين ،وهو موجود ورا�سخ يف حياة ا إلن�سان ويف ع�صوره املديدة .وبالتايل ف�إن
هذه آالية الكرمية ،ال تطلق حكماً قيمياً و�سلبياً على هذا االختالف الل�صيق
بحياة ا إلن�سان أ
والمم ال�شعوب ،و�إمنا تعتربه حافزاً رئي�سياً ألن ينطلق النا�س
منه لبناء عالقاتهم وتوا�صلهم على قاعدة التعارف ..وقد قال ال�شيخ (حممد
الطاهر بن عا�شور) يف تف�سريه (التحرير والتنوير) :وجملة {�إن أ�كرمكم
عند اهلل أ�تقاكم} م�ست أ�نفة ا�ستئنافاً ابتدائياً و�إمنا أ�خرت يف النظم عن جملة
�إنا خلقناكم من ذكر و أ�نثى وجعلناكم �شعوباً وقبائل لتعارفوا ،لتكون تلك
اجلملة ال�سابقة كالتوطئة لهذه وتنزل منها منزلة املقدمة ألنهم ملا ت�ساووا
يف أ��صل اخللقة من أ�ب واحد و أ�م واحدة كان ال� أش�ن أ�ن ال يف�ضل بع�ضهم بع�ضاً
�إال بالكمال النف�ساين وهو الكمال الذي ير�ضاه اهلل لهم والذي جعل التقوى
و�سيلته .ولذلك ناط التفا�ضل يف الكرم بـ(عند اهلل) �إذ ال اعتداد بكرم ال يعب أ�
اهلل به.
ومقولة التعارف هنا ت ؤ��س�س للحقائق واملنهجيات التالية:
 -1االعرتاف آ
بالخر ،حيث أ�نه ال ميكن أ�ن تنطلق يف م�شروع التعارف مع
آالخرين بدون االعرتاف بوجودهم و�آرائهم و أ�فكارهم .فالتعارف يقت�ضي
االعرتاف أ�ن يف الوجود أ�و املجتمع أ�و الوطن �آخرين.
وهذا االعرتاف هو الذي يقود �إىل م�شروع التعارف على أ��س�س وا�ضحة
ومثمرة.
أ
 -2توفر اال�ستعداد النف�سي واالجتماعي والخالقي لبناء عالقة تعارف
متوا�صلة مع آالخرين .فالن�ص القر�آين الذي يحث �إىل ن�سج معارف وعالقات
بني القبائل وال�شعوب يوفر لنا �إمكانية القول ،أ�ن التعارف مع آالخرين هو
م�شروع مفتوح على كل املبادرات واخلطوات ا إلن�سانية النبيلة ،والتي تتغذى
با�ستمرار مع وجود ا�ستعداد نف�سي و أ�خالقي واجتماعي عند جميع أالطراف
لبناء عالقة توا�صل م�ستدمية تف�سح املجال لبناء عالقة �سوية و�سليمة بني
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جميع أالطراف واملكونات.
والتفا�ضل الذي ت ؤ��س�س له آالية الكرمية ،يتج�سد فقط يف القيمة التي
يحملها كل نوع أ�و طرف �إن�ساين.
أ
فالف�ضلية عند الباري عز وجل هي أ
للتقى {�إن أ�كرمكم عند اهلل أ�تقاكم}
أ
أ
وهذه الف�ضلية لي�ست ذاتية و�إمنا ك�سبية .مبعنى �ن عمل ا إلن�سان وجهده
و�سعيه وك�سبه يف احلياة هوالذي يحدد معيار أالف�ضلية.
والتعارف هنا لي�س حم�صوراً بني أالتقياء ،و�إمنا هو مع كل ال�شعوب والقبائل.
آ
والية ت�ضع التعارف بكل �شروطه وم�ستلزماته ،هو ال�صيغة أالفعل لتالقي
املجموعات ا إلن�سانية.
آ
� -3إن التعارف يف م�ضمونه و�فاقه ،ينطوي على دعوة عميقة وجوهرية
ملعرفة آالخر من خالل ا�ستك�شافه وولوج منظوماته وقراءته كما هو ،بعيداً
عن الذاتية التي ت�سقط على هذا آالخر ع�صبيتها االجتماعية والفكرية.
وهذا يقت�ضي احلوار املتوا�صل وامل�ستدمي بني جميع أالطراف واملكونات ،حتى
يت�سنى للجميع املعرفة املتبادلة واكت�شاف آالخر بعيداً عن امل�سبقات والقناعات
اجلاهزة .فاحلوار هو ا إلطار أالمثل لتتالقى فيه أالفكار والقناعات وتتقابل
وتتواجه� ،إمنا حتت �سقف املحبة الذي ال يجعل من تغايرها وافرتاقها
�سبباً يف ت أ��سي�س تنازعات ،بعدد تنوعها .فاحلوار الواعي وال�صادق ي ؤ��س�س
لالحرتام ا إلن�ساين مبعزل عن الفكر والقناعات الذاتية .و�إن الفهم
ا إلن�ساين آ
للخر القائم على احلوار والتوا�صل ،هو الذي يحول دون ال�صدام
والت�ضارب .و�إن وعينا (على حد تعبري أ�حد املفكرين) لقيمة آالخر وملغايرته،
ال يجب أ�ن تكون أ�بداً دافعاً لنبذه وا�ستبعاده أ�و احتقاره ومعاداته ،ألن التغاير
والتمايز هو �س ّنة اهلل يف اخللق .والتعارف يجب أ�ن يكون الركيزة أال�سا�سية
يف التعاطي ا إلن�ساين املختلف ،وهو الرابط يف ما بينهم من �ضمن منظومة
الو�شائج ا إلن�سانية ،املرتكزة على مبد أ� التعاي�ش على قاعدة احرتام أ�ف�ضل
تكوين اخلليقة ا إللهية أ�ي ا إلن�سان .فالتعارف يوفر علينا جميعاً الكثري من
النزاعات وال�صدامات التي ال طائل منها .وبدل أ�ن ت�صارع من جتهل ،تعارف
معه ألنك �ستجد عنده الكثري من مواطن اللقاء التي حتيل التنوع �إىل غنى
والتغاير �إىل حوافز �إ�ضافية ال�ستك�شاف �سبل التوا�صل اجلديدة.
ؤ
والتعارف املتوا�صل بني خمتلف التعبريات واملكونات ،هو الذي ي�كد خيار
االحرتام املتبادل ،ويج ِّذر ويعمق حالة ال�شفافية يف العالقة بني مكونات
املجتمع أ
والمة .فالعالقة مع آالخر ال تت�شكل من جراء نبذه وتهمي�شه ،و�إمنا
من جراء التعامل احل�ضاري معه على قاعدة التعارف والتوا�صل واحلوار.
لذلك ف�إن العالقة مع آالخر املختلف واملغاير يف املنظور ا إل�سالمي ،هي
عالقة التعارف واالعرتاف واالحرتام واحلوار.
و�إن التوجيهات ا إل�سالمية حتثنا على احرتام آالخرين يف �إن�سانيتهم
و أ�فكارهم وخياراتهم .و�إن التباين يف وجهات النظر أ
والفكار ،ينبغي أ�ن ال
يقود �إىل االقتتال والنبذ املتبادل ،و�إمنا �إىل التعارف واحلوار واالحرتام .فقد
جاء يف احلديث ال�شريف" :امل�سلم أ�خو امل�سلم ال يخذله وال يحقره بح�سب
امرىء من ال�شر أ�ن يحقر أ�خاه امل�سلم" ..وحث الن�ص القر�آين على نبذ �سوء
الظن والتطاول وال�سخرية واللمز والنبز والغيبة �إذ قال عز من قائل{ :يا
أ�يها الذين �آمنوا ال ي�سخر قوم من قوم ع�سى أ�ن يكونوا خرياً منهم وال ن�ساء
من ن�ساء ع�سى أ�ن يكن خرياً منهن وال تلمزوا أ�نف�سكم وال تنابزوا أ
باللقاب

بئ�س اال�سم الف�سوق بعد ا إلميان ومن مل يتب ف أ�ولئك هم الظاملون}..
(احلجرات ،االية .)11
و�إن املجال ا إل�سالمي اليوم ،أ�حوج ما يكون �إىل �سيادة ثقافة التعارف واحلوار
بني كل تعبرياته ومكوناته ،وذلك ألن أ�من أالوطان وا�ستقرار املجتمعات
اليوم مرهون �إىل حد بعيد على قدرة هذه املجتمعات على �إزالة عنا�صر
التوتر الداخلية وتنظيم العالقات الداخلية بني خمتلف املكونات و�سيادة
ثقافة الت�سامح واحلوار .بدون ذلك �سيبقى املجال ا إل�سالمي ب أ��سره عر�ضة
للكثري من أالزمات والتوترات.
آ
وعليه ف�إن العالقة ا إليجابية واحل�ضارية مع الخر املختلف يف الدائرة
الفكرية أ�و الوطنية أ�و ال�سيا�سية ،هي أ�حد مداخل اال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي يف املجالني الوطني والقومي.
فالتحديات الكربى التي تواجهنا جميعاً ،بحاجة �إىل فكر جديد يحرتم
آالخر وي ؤ��س�س الظروف واملناخات املنا�سبة للتعارف والتوا�صل بني خمتلف
التعبريات واملكونات ..آ
فالخر لي�س �شيطاناً ،والذات لي�ست منزهة من
أالخطار والثغرات .لذلك ف�إن املطلوب هو تطوير عالقتنا آ
بالخر املختلف
وذلك ألنه مر�آة ذواتنا .حيث أ�ننا ال ميكن أ�ن ن�ستك�شف جوهر ذواتنا �إال
من خالل معرفة آالخر .فهو بوابة اكت�شاف جوهر ذاتنا .آ
فالخر وفق هذا
املنظور هو �ضرورة جمتمعية وم�ستقبلية لذواتنا .و�إن املطلوب هو االنعتاق
من نرج�سيتنا والتحرر من هواج�سنا وخماوفنا ،وننطلق يف م�شروع عالقة
�إيجابية وح�ضارية مع آالخر املختلف �سواء يف الدائرة الوطنية أ�و القومية
أ�و ا إلن�سانية.
فلتت�سع �صدورنا آ
للخر ،وفكرنا للمغاير ،وثقافتنا للمختلف ،وذلك من أ�جل
بناء عالقة �سليمة و�سوية بني الذات آ
والخر على قاعدة العدالة وامل�ساواة
واالحرتام املتبادل .و�إن الوفاء للقيم ا إل�سالمية وا إلن�سانية  -ب�صرف النظر
عن مزاجنا و أ�هوائنا وعاداتنا  -يقت�ضي �صياغة عالقتنا مع املختلف على
قاعدة العدالة واحلوار والتوا�صل� .إذ قال تعاىل {وال يجرمنكم �شن آ�ن قوم
على أ�ال تعدلوا اعدلوا هو أ�قرب للتقوى واتقوا اهلل �إن اهلل خبري مبا تعملون}
(�سورة املائدة ،آالية .)8
أ
فالعالقة مع آالخر ينبغي �ن تنطلق من مفهوم العدل وت�ستهدفه يف �آن
واحد .فمقت�ضيات العدل هي التي تدفعنا �إىل �صياغة عالقة �إيجابية وح�سنة
وح�ضارية مع آالخرين .كما أ�ن هذه العالقة تتحرك يف مفرداتها و�آفاقها
باجتاه جت�سيد قيم العدل يف الواقع االجتماعي وا إلن�ساين .وال بد أ�ن ندرك
أ�ن املفهوم الذي أ�ر�سى دعائمه الدين ا إل�سالمي لي�س خا�صاً بفئة أ�و �شريحة
للن�سان ب�صرف النظر عن أ�فكاره و�آرائه .لذلك من
دون أ�خرى ،و�إمنا هو إ
ال�ضروري أ�ن ال نحمل يف نفو�سنا أ�و عقولنا عقدة من آالخرين أ�و جتاههم،
ونعمل على أ�ن تكون عالقتنا مع آالخرين وفق مقت�ضيات ومتطلبات القيم
ا إل�سالمية اخلالدة ،وبعيداً عن أالحن واالنحالل والرتاكمات التاريخية
ال�سيئة .فا إل�سالم بكل ت�شريعاته ونظمه دعوة لكي يعي�ش ا إلن�سان �إن�سانيته
مع نف�سه ومع آالخرين.
والعالقة مع آالخر املختلف ،ينبغي أ�ن تكون تعبرياً أ�ميناً عن عدل ا إل�سالم
و�إن�سانيته.

25

الفنانة زينب املاحوزي لـ" اخلط "
أ�خذت بن�صيحة بيكا �سو يف ر�سم اخلط امل�ستقيم

الفن بالن�سبة يل
هو رق�ص الفر�شاة
على جدران اللوحة
وامتزاج آ
اللوان
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والطريق الذي �سلكه بحياته .
حوار  /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
أ
أ
ال�صفر �إىل الال نهاية ...
زينب ح�سني املاحوزي فنانة ت�شكيلية يف خطواتها االوىل يف جتربة الفن وعليه �ن يتعلم من اللف �إىل الياء والعد من ِ
الت�شكيلي  ,تخطو خطوات متوازنة نحو ر�سم م�ستقبلها الفني ,لها جتارب فالفن النهاية  ,و لهذا ن�ستطيع نحنُ الب�شر أ�ن نخ ُلق من كل �شيء قِطعة
مميزة  ,وم�شاركات جميلة داخل اململكة وخارجها  ,حتاول أ�ن ت�ستلهم من فنية
أ
أ
كما �نه يجب �ن يتعلم الر�سم خطوة خطوة من الر�صا�ص ثم ا إلنتقال
جتارب الرواد مايعينها على تكامل جتربتها ون�ضجها .
أ
أ
أ
�إىل عامل اللوان لن عامل اللوان هو العامل الذي النهاية له.
لديك فكرة اللوحة الت�شكيلية وهل جربتِ ر�سم لوحة
كيف تتولد
ِ
�شعورك آ
جتربتك هل الفن موهبة أ�و تعلم  ,واق�صد هل بد أ�ت
من خالل
ِ
بالمل أ�و احلزن ؟
أ�ثناء
ِ
أ
عادة تكون عندي فكرة وارِدة مبُخيلتي أ�و أ�ُفكِر بفكرة مُعينة للتعبري عن كفنانة �م اخ�ضعتِ للتعلم ؟
ال�صغر �س ُي�ساعِ ده
ر�سمها باالر�صا�ص على ورقة بي�ضاء ومن ثم أ�بد أ� هو ا إلثنان لكن من كانت له موهبة أ�عطاه اهلل �إياها من ُذ ِ
�شيء مُعني و أ�بد أ� أ� ُ
ر�سم
التعليم على أ�ن يُكوِن فنانا ت�شكيلياً بامل�ستقبل وقد ُكنتُ من ُذ ِ
ال�صغر أ� ُ
بتطبيقها بلوحة الكانفا�س ب�إ�ستخدام اخلامات املتعددة .
ال�شخ�صيات الكرتونية ومن ثم قررت و أ�نا بالثانوية أ�ن أ�ُطوِر نف�سي و أ�تعلم
هذا بالن�سبه للر�سم التجريدي .
أ
أ
ُ
أ
ر�سم عن طريق �صورة فالتعلم هي املرحله الثانية التي �ساعدتني على �ن �كوِن اللوحات.
أ�ما الر�سم الواقعي للمدر�سة الواقعية ف� ُ
مع هذا لدي ا إلميان الكامل ب أ�ن من أ�حب تع ُلم �شيء ف�سيتطيع ب�إرادته .
فوتوغرافية أ�و أ�بد أ� مبُحاكاة لوحات �إحدى الفنانني الكِبار.
ر�سم عندما أ��ش ُعر باحلزن ألنني عندها أ��ش ُعر ب أ�ن
مل أ�جرِب من قبل أ�ن أ� ُ
آ
م�شاركتك الوىل ؟
أ�فكاري مُ�شتتة ,ولكن علني يوماً ما أ�ُجرِب والبُد يل من ذالِك حتى أ�خرِج حدثينا عن
ِ
أ�ول لوحة ت�شكيلة كانت حتت �إ�شراف �إ�ستاذتي العزيزة الفنانة(مهدية �لآ
جميع طاقاتي ال�سلبية على �سطح جِ دار اللوحة.
طالب)كانت لوحة زيتية ر�سمتُ بها ع�صفوراً بني اللون جال�ساً على أ�حجار
مُلونة أ�جنز ُتها بنهاية عام2008م وببداية عام2009م �إلتحقت بجماعة
هل ب�إمكان الفنان ان ي�صبح ناقذا فنيا ت�شكيليا ؟
لي�س ُكل ر�سام ي�ستطيع أ�ن يكون ناقِذاً فنياً  ,ف أ�نا أ��ستطيع أ�ن أ�تذوق �إبداع للفنون حتت رعاية ا إل�ستاذ الفنان(عبد العظيم ال�ضامن) و�شاركتُ
اللوحة لكن اليعني أ�نني � أس�تعرف على نقاط ال�ضعف والقوة يف اللوحة بها بالقطيف �سيتي مول مبعر�ض(فنانات �سعودية) ُكنا قد �إ�ستقبلنا وفداً
فالنقذ ي أ�تي من خالل خِ ربة الفنان أ�و التذوق الفني ف ُكلما �إكت�سب خربة مُكوناً من �سيِدات قادمِ ات من الريا�ض وب أ�ثناء �إ�ستقبالِنا لهم وقفت أ�مام
لوحتي وال ُكل كان حويل يُثني على عمليُ ,كنتُ �سعيدة كثرياً..احلم ُد هلل
كلما اقرتب من فهم اللوحة .
أ
أ
أ
على هذا ا إلجناز ف�نا مل �عرف طريقي �إىل املعار�ض �و ال�ساحات الفنية
�إال مع (�إبداع للفنون)ومن بعدها بد أ�ت بامل�شاركة مبعارِ�ض عِ دة مبناطق
ماهي بر أ�يك اخلطوات اال�سا�سية للر�سم ؟
يقول الفنان بابلو بيكا�سوعندما يريد أ�حدكم أ�ن يتعلم الر�سم عليه أ�ن اململكة وخارج اململكة.
يُجيد ر�سم خط مُ�ستقيم وانا اتفق مع هذا الر أ�ي ,
أ
أ
يك ؟
على أ�ن يكون الراغِ ب ب أ�ن يكون فناناً لديه م�سار وطريق مُ�ستقيم �إذا �راد  -ماهو مفهوم الفن الت�شكيلي بر� ٍ
هو تعبري داخلي عما ي�ش ُعر به الفنان من فِكره أ�و مو�ضوع معني أ�و �شعوره
التع ُلم ي�سري عليه كاخلط املُ�ستقيم اللذي ر�سمه .
كما أ�ن ا إلرادة أ�مر ُمهِم ,و يجب أ�ن ي�ضع هدفاً ن�صب عينيه و�س ُيحقق بال�سعادة أ�و احلزن أ�و التحدث عن ق�ضية مُعينة
مايُريده � ,إذا ماانحرف عن اخلط امل�ستقيم الذي ر�سمه بورقته البي�ضاء وهو تعبري اللون ومُداعبته لبلتتة الر�سم ورق�ص ال ُفر�شاة على جدار

اللوحة و�إمتزاج أاللوان ببع�ضها البع�ض حتى يُكوِن فناً جمي ً
ال ي�سِ ر
الناظِ رين� ،سوءاً ب�إ�ستخدام اخلامات أ�و بدونها حتى لو كان �إندِ الق
فنجان قهوة على اللوحة املُعطية مبعجون الر�سم �س ُيكوِن فناً له طعم
القهوة.
لك اللوحة الت�شكيلية ؟
 -9ماذا تعرب ٍ
اللوحة هي قِ�صة من قِ�ص�ص هذه احلياة.
قِ�صة من حياة الفنان أ�و من احلياة عامة يُعرب عن هذه القِ�صة
بالفر�شاة أ
واللوان وتكون القِ�صة لوحة فنية ُتعر�ض بالبيوت واملعار�ض
واملتاحِ ف الفنية .
كما أ�نها حياة  ,جت ُلب احلياة باملكان الذي تعر�ض فيه.
اللوحة ,هي �سِ الح أ��ستطيع أ�ن أ�متلِك �سالحاً �إذا �إمتلكت لوحة تجُ يب
على أالعداء .
اللوحة هي تاريخِ نا الكبري العظيم.
اللوحة هي م�سرحية ُعرِ�ضت على خ�شبة م�سرح احلياة,
اللوحة هي مدر�سة من مدارِ�س مخُ تلِفة.
ُ
اللوحة هي ا إلجاب على أالعداء كما يُجيب ال�شعراء بحروفِهم املتناثِرة
نجُ يب نحنُ ب أ�لواننا املُتناثِرة.
اللوحة هي ُكل احلكايات وكل �شيء .
 -0ماذا تودين أ�ن تقويل يف أ�خر اللقاء ؟
أ�ود أ�ن أ��ش ُكر أ�مي و أ�بي و أ�ختي و�إخواين ألنهم حتملوا جميع أاللون
املُبعرثه يف كل مكان باملنزل(:فقد كانوا هم الدعم أالول يل
وكل من �شجعني من �صديقاتي و أ�قاربي ومن اجلمهور العزيز
أ�ود أ�ن أ��ش ُكركِ أ�نتِ عزيزتي أ�مل فلقا ؤ�كِ معي يعني يل الكثري فهو دعم
معنوي بالن�سبة يل.

الفن الت�شكيلي

27

الربزخ

يعدها م  /ح�سن ال�شيخ علي املرهون

آ�فاق علمية
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تقا�س خوا�ص املادة كالكثافة واللزوجة وغريها من اخلوا�ص على أ��سا�س أ�ن املادة
متجان�سة و طليقة وال حتاط ب�شيئ .ولكن اذا ما الم�ست هذه املادة مادة اخرى
تختلف عنها  -كمالم�سة املاء جدران القدح – أ�و مالم�سة ماء عذب مباء �آخر
مالح أ�جاج فان املادة يتغري �سلوكها .قطرة املاء وهي تالم�س جدران القدح تكون
ثالثة أ�رباعها حماطة باملاء وربع من م�ساحتها اخلارجية حماط بالقدح .قطرة
ماء املطر وهي ت�سقط رويدا رويدا اىل االر�ض تكون حماطة مئة باملئة بالهواء.
وقطرة املاء املوجودة داخل البحرتكون حماطة مئة باملئة باملاء نف�سه ،اما تلك
القطرة التي ت�ستقرعلى �سطح املاء يف البحر ،تكون حماطة باملاء بن�سبة خم�سني
باملئة وبالهواء خم�سني باملئة.
اجلزيئ من املادة اذا كان حماطا بنف�س املادة يكون يف حالة توازن ،اما اذا كان
حماطا مبادة اخرى ف�إن هذا اجلزيئ يكون يف حالة جذب أ�و طرد مع اجلزيئات
املحيطة به.
وهكذا فان جزيئات قطرة املاء التي تالم�س جدران القدح تكون مالم�سة جلزيئات
مادة القدح ،فيت�صارع هذا اجلزء من جزيئ املاء مع ذاك اجلزء من جزيئ مادة
القدح  ،وتنتج قوى جذب أ�و قوى طرد بني اجلزيئات .وجزيئ املاء مييل اىل
اجلذب نحو املاء لتجان�سه معه ،وكذلك يقوم جزيئ مادة القدح با إلجنذاب اىل
القدح .قطرة املطر املحاطة بالهواء ،ت�صارع جزيئاتها على أ�ن تكون يف حالة
جذب مع املاء ،هذه القوى من اجلذب تخلق �ضغطا جتاه داخل قطرة املاء أ�على
منه جتاه ال�سطح املالم�س للهواء املحيط ،وهذا ما ي�سمى بالتوتر ال�سطحي.
ويعرف التوتر ال�سطحي ب أ�نه القوة التي جتعل �سطح ال�سائل
يتخذ �شكال معينا ،كما لو أ�ن �شريطا مطاطيا رقيقا (برزخا)
يغطي �سطحه ويف�صله عن الو�سط آالخر الذي يلتقي معه،
ويحدث هذا نتيجة التما�سك ،والتما�سك عبارة عن قوة جتعل
جزيئات املادة تنجذب بع�ضها نحو بع�ض .وهو الذي ي�شري اليه
القر�آن الكرمي يف �سورة الرحمنَ ( :م َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن َي ْل َت ِق َيانِ *
َب ْي َن ُه َما َب ْر َز ٌخ اَل َي ْب ِغ َيانِ ).
�إتفق جميع املف�سرين على أ�ن الربزخ هو احلاجز بني ال�شيئني
(البحرين)  ،والبحرين كما جاء يف تف�سريامليزان هما البحر
ومياه املخازن أالر�ضية  ،أ�و بحر ال�سماء وبحر أالر�ض ،كما
جاء يف تف�سري البيان وهذا املعنى ين�سجم متاما مع ما ذكرناه

�سابقا وي ؤ�كد أ�ن التوتر ال�سطحي أ�و الربزخ هو ما يف�صل بني مادتني خمتلفتني
متالقيتني �سواء كانتا �سائل ام غاز ام مادة �صلبة .لذا ف�إن أ�نواع التوتر ال�سطحي
للمواد ت�صنف اىل �ستة أ�نواع وهي:
الغاز مع الغاز
الغاز مع ال�سائل
الغاز مع ال�صلب
ال�سائل مع ال�سائل
ال�سائل مع ال�صلب
ال�صلب مع ال�صلب
هذه الظاهرة الربزخية ت�ساعدنا على فهم كثري من الظواهر الطبيعية مثل
�سقوط قطرات املطر على �شكل كروي وم�شي بع�ض احل�شرات على �سطح املاء وعدم
�إختالط ماء أالنهار يف م�صباتها مبا�شرة مبياه البحار.
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الذرة أ��س علم الكيمياء

ال�سيد مو�سى ال�سيد جعفر العلوي
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حياة ا إلن�سان ككيان يف هذه احلياة عبارة عن جمموعة من التفاعالت مع ما حوله من املح�سو�سات املادية أ�و التجاذبات
العقلية والفكرية .فا إلن�سان يتعامل يوميا مع ما حوله من املاديات مبا يح ّتمه عليه الطبع ا إلن�ساين وهذا اجلزء
يتكفل به علم الفيزياء أ�و الطبيعة فرناه ي�ستخدم القوة آ
احل�س
واللة وقوانينهما و أ�دواتهما إلجناز أ�مر ما يف دائرة
ِّ
وامل�شاهدة.
وهناك أ�مور ال نرى �إال نتاجها كاحرتاق املواد وتوليد الطاقة والتفاعالت الكيميائية .وهذا يتكفل به علم الكيمياء.
فا إلن�سان حينما يفاعل فر�ضا مادة ال�صوديوم مع املاء يرى نارا وذلك نتيجة احرتاق الهيدروجني مع أالوك�سجني
يف الهواء وحملوال قلويا وهو هيدروك�سيد ال�صوديوم .أ�ما كيف حدث هذا وبتعبري أ�دق ما هي التغريات يف خط �سري
التفاعل ،فهي ال ترى بالعني املج ّردة .ومن هنا �سمي هذا العلم بالكيمياء من َك َمى ال�شيء �إذا أ�ختفى.
فعلم الكيمياء والفيزياء من أ��شد العلوم �إلت�صاقا بحياة ا إلن�سان اليومية منذ أ�ن خلقه اهلل على هذه االر�ض .والذرة هي
املكون أال�سا�س جلميع املواد التي يتعامل معها هذا ا إلن�سان ،فيا ترى ماهي الذرة التي هي أ��س علم الكيمياء.
الذرة عبارة عن نواة حتوي عددا من ال�شحنات املوجبة وت�سمى الربوتونات وعددا من ال�شحنات املتعادلة وت�سمى النيوترونات .وتوجد هناك
عدة مدارات وهمية حول النواة حتوي عددا من ال�شحنات ال�سالبة وت�سمى ا إللكرتونات.
ومن املعروف أ�ن يف كل ذرة هناك عدد مت�ساوي من الربوتونات وا إللكرتونات.
تختلف الذرات عن بع�ضها البع�ض يف عدد الربوتونات والنيوترونات وا إللكرتونات وبالتايل يف حجم الذرات وا إللفة ا إللكرتونية .فبع�ض
الذرات املت�ساوية يف عدد الدورات واملختلفة يف عدد ا إللكرتونات اخلارجية تختلف يف طاقة ت أ� ّينها أ�ي قابليتها لك�سب أ�و فقد �إلكرتوناتها.
فنالحظ مثال أ�ن ال�صوديوم أ��سرع ت أ� ّينا من املجنيزيوم يف نف�س الدورة وذلك ألن ال�صوديوم يحوي فقط �إلكرتونا واحد يف مداره أالخري
بينما املجنيزيوم يحوي اثنان من ا إللكرتونات وذلك يتطلب طاقة ت أ� ّين أ�على من ال�صوديوم .بينما نالحظ يف نف�س املجموعة أ�ن الباريوم
أ��سرع ت أ� ّينا من املجنيزيوم مع العلم أ�ن كليهما يحوي عدد مت�ساوي من ا إللكرتونات يف املدار أالخري وذلك عائد �إىل حجم الذرة .فكلما
كرب حجم الذرة �سهل انتزاع �إلكرتوناتها اخلارجية وذلك لبعدها عن قوة اجلذب املركزية .أ�ال وهي النواة التي حتوي �شحنات موجبة
(بروتونات).
هذا ا إلختالف يف طاقة الت أ� ّين وغريه هو امل�سئول الرئي�س عن ثبات
الذرة وتفاعالتها مع غريها من الذرات واملركبات وبالتايل عن نواجت
تفاعالتها .وكل ذلك خا�ضع ل�شروط وظروف التفاعل التي عادة ما
يتحكم بها ا إلن�سان من طاقة حرارية أ�و مواد حمفزة وغريها .وقد
�إمتدت يد ا إلن�سان لتتالعب بظروف كثري من التفاعالت الكيميائية على
وجه أالر�ض بذكاء أ�و �إن �شئت بغباء كي ت�ساهم يف بناء أ�و ت�ساهم يف تدمري
احلياة على كوكب أالر�ض ،وما القنابل النووية اال خري �شاهد على ذلك.
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حل ال�شتاء وما زالت نزالت الربد هي م�صدر القلق للكبار وال�صغار.
أالنفلونزا وهي عدوى فريو�سية  ،واحدة من أالمرا�ض املعدية أالكرث �شيوعا
 ،وهو مر�ض �شديد العدوى املحمولة جوا التي ت�سبب ارتفاعاً حرارياً حاداً
والنتائج يف درجات متفاوتة من أالعرا�ض اجلهازية  ،بدءا من التعب اخلفيف
�إىل ف�شل اجلهاز التنف�سي واملوت .وت�ساهم هذه أالعرا�ض يف خ�سائر كبرية يف
أ�يام العمل  ،واملعاناة الب�شرية  ،والوفيات  ،واالعتالالت الكبرية.
على الرغم من أ�ن �سالالت أالنفلونزا املعتادة التي تنت�شر يف دورة أالنفلونزا
ال�سنوية ت�شكل قلقا كبريا على ال�صحة العامة  ،وقد ظهرت �سالالت أ�نفلونزا
أ�كرث فتكا من هذه دوريا .أ�نتجت هذه ال�سالالت القاتلة  3أ�وبئة عاملية يف القرن
املا�ضي  ،و أ��سو أ�ها التي وقعت يف عام  191وت�سمى أالنفلونزا اال�سبانية (على
الرغم من أ�ن بع�ض احلاالت ظهرت يف وقت �سابق يف الواليات املتحدة و أ�ماكن
أ�خرى يف أ�وروبا)  ،وهذا الوباء قتل ما يقدر ب  50-20مليون �شخ�ص  ،مع
 549000حالة وفاة يف الواليات املتحدة وحدها.
أ
با إل�ضافة �إىل الب�شر أ
فالنفلونزا ت�صيب أ�ي�ضا جمموعة متنوعة من النواع
احليوانية .بع�ض هذه أالنواع من �سالالت أالنفلونزا حمددة  ،ولكن ظهور
�سالالت جديدة من أالنفلونزا قد انت�شرت من احليوانات لتعدي ا إلن�سان.
ومثال ذلك أ�نفلونزا اخلنازير وما �سببته من رب العامني املن�صرمني مبا يعرف
.H1N1
عالمات و أ�عرا�ض أالنفلونزا تتداخل مع غريها من العديد من فريو�سات
التهابات اجلهاز التنف�سي العلوي ،بع�ض الفريو�سات مبا يف ذلك الفريو�سات
الغدية  ،Adenovirusesالفريو�سات املعوية ،Enteroviruses
وت�سبب يف البداية .أ�عرا�ض �شبيهة أ
بالنفلونزا.
طريقة ت�شخي�ص أالنفلونزا  Aو  Bهي عينة فريو�سية من البلعوم و  /أ�و
عينات احللق .ومع ذلك قد تتطلب العملية  7-3أ�يام يكون فيها املري�ض قد
ت�شافى من املر�ض .يف آالونة أالخرية أ��صبح الفح�ص النووي املبلمر للحام�ض
( )PCRمن الفحو�صات املخربية املتاحة دقيقة الت�شخي�ص وتعطي النتيجة
يف أ�قل من � 24ساعة.
كما هو احلال مع غريها من أالمرا�ض الوقاية من أالنفلونزا هي ا إل�سرتاتيجية
أالكرث فعالية .كل عام يف الواليات املتحدة  ،يتم �إنتاج لقاح يحتوي على مولدات
امل�ضادات من ال�سالالت أالكرث احتماال أ�ن ت�سبب العدوى خالل ف�صل ال�شتاء
هذا اللقاح يوفر حماية جيدة �ضد �سالالت معينة ت�صبح فعالة  14-10يوما بعد
تناوله وعندما تعطى متنع تطور أالنفلونزا و تقلل من مدة و�شدة املر�ض.
أالنفلونزا حت�صل من عدوى من احد  3-1من هذه أالنواع وهي أالنفلونزا أ�،
ب  ،أ�و ج كما هو احلال أ�ن العدوى هي عن طرق االنتقال املبا�شر بني املري�ض

وال�صحيح وكذلك يف حالة أالنواع احليوانية نتيجة التعامل مع حيوان م�صاب
أ�و مع ف�ضالته أ�و جزء من ج�سمه كالري�ش مث ً
ال.
أ
أ
يف املر�ضى ال�صحيحني اجل�سم ن�سبة ال�شفاء ممتازة ولو �ن البع�ض ي�خذ وقتاً
أ�طول من آالخر للنقاهة.
�إن احتمالية الوفاة تت أ�ثر مبقدار العجز يف اجلهاز التنف�سي ولي�س با إل�صابة
بداء الرئة كما يعتقد البع�ض.
وتفيد التقديرات من مراكز العدوى أ�ن أالنفلونزا املو�سمية هي امل�سئولة عن ما
معدله أ�كرث من  20000حالة وفاة �سنويا وهي أ�كرث يف الر�ضع وامل�سنني.
معظم احلاالت ممكن عالجها منزليا بالراحة وتعوي�ض ال�سوائل وخاف�ضات
احلرارة ولكن يجب مراجعة الطبيب يف حالة وجود احد هذه أالعرا�ض وهي:
ا�ستمرار أالعرا�ض لع�شرة أ�يام متوا�صلة ،ا�ستمرار يف ارتفاع درجة احلرارة
ب 38ون�صف درجة مئوية بالرغم من ا�ستخدام خاف�ضات احلرارة� ،صعوبة يف
التنف�س ،املر�ضى ذو أالمرا�ض املزمنة (كالربو ،ال�سكري ،تليف الرئة ،الف�شل
الكلوي) ،احلوامل ،كبار ال�سن أ�كرث من � 70سنة.
يف حالة �إهمال العالج أ�و الراحة قد ي�صاب املري�ض بداء الرئة ،جفاف حاد ،دم
مع البلغم ،ت�سمم دموي وحتى قد ت�صل �إىل الوفاة.
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من املهم أ�ن ت�ضعي الن�صائح التالية يف اعتبارك عند ممار�ستك لريا�ضة امل�شي.
 من املهم أ�ن تبقي ر أ��سك عاليا ويف موقع متو�سط بني أالكتاف .مل�ساعدتكعلى ذلك ابقي نظرك م�ستقيما أ
وللمام ،ابق كتفيك للخلف وحاويل �إبقائهما
منخف�ضني وال�صدر مرفوع وم�شدود بطريقة مريحة وطبيعية.
 يجب أ�ن تكون اليدان مطويتان بزاوية  90درجة ،و أ�ثناء امل�شي قومي بتحريكهما�إىل أالمام واخللف مع مراعاة �إبقائهما قريبني من ج�سدك .ابق يديك مغلقتني
دون أ�ن حتكمي القب�ضة ك أ�نك حتملني �شيئا ه�شا ال تريدين أ�ن يقع أ�و أ�ن يتحطم
بني يديك.
 أ�ثناء امل�شي قومي بامت�صا�ص معدتك �إىل الداخل حيث أ�ن ذلك ي�ساعدك يف أ�نتعتديل يف م�شيتك بحيث ال ت�ضعني �ضغطا �إ�ضافيا على عامودك الفقري أ�ثناء
ممار�سة التمارين.
 قومي بالتنف�س ب�شكل قوي مع الرتكيز على �إبقاء التنف�س ثابتا ومت�ساويا. �إذا كنت تقومني بامل�شي على جهاز امل�شي الكهربائي حاويل عدم ا إلم�ساك مبقاب�ضاليدين قدر ا إلمكان �إال �إذا �شعرت بعدم التوازن.
ومن جانب �آخر وحول ريا�ضة امل�شي فقد بينت درا�سة �سوي�سرية حديثة أ�ن امل�شي
ملدة ربع �ساعة يوميا أ�و عمل أ�ي �إ�ضافة ب�سيطة للتمرين اليومي قد ال تكون كافية
يف منع ا إل�صابة بال�سمنة.
ففي درا�ستهم التي ن�شرت يف جملة ال�صحة العامة أالمريكية ،أ��شار العلماء
ال�سوي�سريني أ�ن امل�شي مل�سافة ق�صرية كل يوم ال ي ؤ�دي �إىل حرق كمية كافية من
ال�سعرات احلرارية لتعو�ض الزيادة ال�سنوية يف الوزن والتي لوحظت يف العديد
من الدول التي يعاين �سكانها من أ�عرا�ض ال�سمنة والزيادة يف الوزن .ويقرتح بع�ض
اخلرباء أ�نه من املمكن الوقاية من ال�سمنة وجتنب ا إل�صابة بها عن طريق تخفيف
كمية ال�سعرات التي يتناولها ا إلن�سان بحوايل مائة �سعر .أ�و عن طريق ممار�سة
متارين ريا�ضية يومية ت ؤ�دي �إىل حرق هذه الكمية من ال�سعرات .ويف هذه احلالة
يعتقد اخلرباء ال�سوي�سريني أ�ن حرق املائة �سعر حراري يف اليوم يتطلب جمهودا
يوميا اكرب مما يعتقد بع�ض النا�س.
�إذا كان الهدف هو حرق � 100سعر حراري يف اليوم عن طريق ممار�سة ريا�ضة

امل�شي اليومي ،فان املدة الالزمة حلرق هذه الكمية
من ال�سعرات �ستكون امل�شي ملدة �ساعة أ
لل�شخا�ص
الذين ميار�سون امل�شي البطيء .أ�ما بالن�سبة ملمار�سي
امل�شي ال�سريع فالزمن امل�ستغرق حلرق نف�س الكمية من
ال�سعرات هو ثالثني دقيقة .ي�ضيف العلماء أ�ن هذه النتيجة
مت التو�صل لها عن طريق �إجراء درا�سة مف�صلة على ن�شاط ال�شخ�ص
العادي اليومي يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية.
هذا و أ�ظهرت درا�سة اخرى ن�شرتها جملة اجلمعية الطبية أالمريكية أ�ن ريا�ضة
امل�شي لي�ست فعالة يف تخفيف الوزن فقط ،بل يف �إزالة ال�شحوم ال�ضارة املرتاكمة
يف منطقة البطن وحول اخل�صر ،امل�سببة للكر�ش .و أ�و�ضح اخلرباء أ�ن الن�ساء بعد
�سن الي أ��س يتعر�ضن لرتاكم ال�شحوم يف منطقة اخل�صر ب�صورة أ�كرث ،وهو ما
يزيد خطر �إ�صابتهن بال�سرطان و أ�مرا�ض القلب وال�سكري ،م ؤ�كدين أ�ن ممار�سة
الريا�ضة قد حتدث فارقا كبريا يف �شكل اجل�سم و�صحته حتى دون ظهور أ�ي نق�ص يف
الوزن وين�صح اخلرباء الن�ساء والفتيات مهما كان العمر ب�إتباع التمارين الريا�ضية
�إ�شراف الدكتور �شادي أ�بو ال�سعود
العادية البعيدة عن الريا�ضة املعقدة والتي ال تفيد بقدر الريا�ضات العادية خا�صة
ما ت�سمى بالتمارين ال�سويدية التي تعمل على التنحيف وعلى �إ�ضفاء الر�شاقة
على اجل�سم يف الوقت نف�سه .وتقوم معظم الن�ساء مبمار�سة ريا�ضة امل�شي �سواء
كان امل�شي ال�سريع أ�و امل�شي العادي ،ودلت الدرا�سات أالخرية أ�ن م�شي ن�صف �ساعة
�سريع هو املقدار املحدد الذي يفيد املر أ�ة يف تخفيف وزنها واحلفاظ على ر�شاقتها.
وعند ممار�سة الريا�ضة تن�صح املر أ�ة بان تكون متفرغة متاما يف الوقت املخ�ص�ص
للقيام بتمارينها حتى ي�ستفيد اجل�سم اال�ستفادة الكاملة من احلركات التي �ستقوم
بها ،خا�صة وان عملية ا إلحماء ال يجب أ�ن تتكرر اكرث من مرة واحدة خالل كل
�ساعة ريا�ضة .ومييل اخلرباء �إىل ممار�سة الريا�ضة يف ال�صباح الباكر أ�و يف امل�ساء
وذلك حتى يكون اجل�سم قادرا على حتمل الوقت كامال وبال تذمر ،وتن�صح الن�ساء
بعمل متارين التخفيف عن الع�ضالت بعد ممار�سة الريا�ضة وهي التي تقوم من
خاللها الن�ساء بتحريك أالطراف والر أ��س والرقبة للتخل�ص من حالة التحفز
لدى اجل�سم بعد الريا�ضة ..........
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للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

تكلمنا يف االعداد ال�سابقة عن العد�سات اال�سا�سية ومن �ضمنها العد�سة القيا�سية وقلنا ان ما مييزها هو انها
تعمل �ضمن بعد ب ؤ�ري ثابت وننتقل اليوم للحديث عن نوع اخر من العد�سات تختلف عن العد�سات اال�سا�سية
بالكثري من اال�شياء وكما قلنا لكل مميزاته وعيوبه.

ما هي العد�سات متغري البعد الب ؤ�ري وكيف تعمل؟
هي عد�سات تتكون من جموعتني ب�صريتني مركبة داخل ا�سطوانة دائرية ،واحدى هاتني املجموعتني ثابتة ال تتحرك ،واالخرى تتحرك اىل االمام واخللف يف مدى
معني وبح�ساب دقيق جداً ،وبتحرك تلك املجوعة بالقرب أ�و البعد عن املجموعة الثانية يتغري البعد الب ؤ�ري فت�صبح هذه العد�سة الواحدة مبثابة طاقم متكامل من
العد�سات مما يوفر �إمكانية التحكم يف أ�حجام اللقطات ب�سرعة و�سهولة مما يوفر الوقت واجلهد ،بالطبع فانه كلما زاد الفرق بني مدى البعد الب ؤ�ري ومدى العد�سة
وتنوع نطاق عملها كلما زادت قيمتها.
هناك ثالث انواع من الزوم ولكلٍ طريقة عمله ويعمد اغلب امل�صنعني اىل الدمج بني هذه أ
النواع:
 الزوم الب�صريOptical Zoom -يقوم هذا النوع بتقريب ال�صورة مع املحافظة على دقتها ويف هذا النوع تتحرك العد�سة من مكانها حتى تقرب ال�صورة ويقوم امل�صور ب�ضبط الدقة التي يريدها
ويعتمد متاما على قوانني الفيزياء.

الزوم الرقميDigital Zoom-نرى كثريا الكامريات احلديثة وقد مت كتابة ارقام خيالية للزوم و�شخ�صيا ارى انه مت ايجاد هذا النوع خلداع املت�سوقني .ما يفعله هذا النوع من الزوم هو تكبري
ال�صورة بدال من تقريبها وك أ�نك تقوم بتكبري أ�ي �صورة يف برنامج الفوتو�شوب .تتكون ال�صور من وحدات �صغرية ت�سمى البك�سل ( )Pixelوعند تكبري ال�صورة
تتباعد امل�سافة فيما بينها وما يفعله الزوم الرقمي بب�ساطة هو ملئ امل�سافة اجلديدة وهناك بالطبع تقنيات خمتلفة لتقليل ت�شوه ال�صورة.
زوم االقت�صا�ص Cropping zoom-مت اخرتاع هذا النوع من قبل �شركة �سوين وهو م�شابه تقريبا لطريقة عمل الزوم الرقمي ولكنه ال يقوم مبلئ امل�سافات بني البيك�سالت ولكن عو�ضا عن ذلك فانه
يقوم با�ستخدام ح�سا�سات خا�صة ت�شابه طريقة عملها لعملية االقت�صا�ص يف برنامج الفوتو�شوب

�سيمفونية ال�ضوء
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يوجد هناك انواعا عديدة تختلف يف اخل�صائ�ص واالمكانيات:
 -عد�سة زوم تعمل يف نطاق العد�سات الق�صرية مت�سعة الزاوية – Wide Angle Zoom

وهي املف�ضلة لدى م�صوري الطبيعة وا�شهرها  35mm-40mm , Canon 16-Canon 17و  20mm-Sigma 10و 24mm-Nikon 12

عد�سات الزوم املتو�سطNormal Zoom-ؤ
وعادة تكون ذات جمال طويل بحيث تغطي عدد كبري من االبعاد الب�رية ومن ا�شهرها عد�سة  105mm-Canon 24و .55mm-Nikkor 17

 عد�سة زوم تعمل يف نطاق العد�سات املقربة Telephoto Zoom -ومن ا�شهرها عد�سات  200mm-70يف كانون ونيكون.العدد احلادي ع�شر -ال�سنة أ
الوىل � -صفر  1433هـ  -املوافق  -يناير  2012م

مميزاتها:

 يف�ضل الكثري من امل�صورين ا�ستخدام هذهالعد�سات يف حياتهم اليومية نظرا ألنها
منا�سبة لت�صوير خمتلف املوا�ضيع من مناظر
طبيعية وبورتريه و�صور احلياة اليومية
ويف نف�س الوقت تعمل بفعالية عالية نوعا
ما يف ت�صوير ال�صور املقربة بدون احلاجة
لالقرتاب او االبتعاد من مو�ضوع ال�صورة مما
يعني ان عد�سة واحدة ذات بعد ب ؤ�ري متغري
قد تغنيك عن التنقل بعدد كبري من العد�سات
ويف نف�س الوقت تغطي جماالت تلك العد�سات
بنجاح وكفاءة مقبولة.

http://www.wikiphotoarabic.com

مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام أ�ي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع أل�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط

العدد احلادي ع�شر -ال�سنة أ
الوىل � -صفر  1433هـ  -املوافق  -يناير  2012م
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للبداعات
 تفتح هذه العد�سات االفاق إال�شخ�صية التي تبتعد عن حدود ارقام
العد�سة الثابتة وبالتايل جتد ان جمموعة من
امل�صورين ي�صوبون عد�ساتهم نحو مو�ضوع
واحد ولكن عند عر�ض االعمال جتد ان مل�سة
كل م�صور وزاوية التقاط العمل واختيار الزوم
وجتدها يف كانون مزينة بخط احمر وحرف  Lويف نيكون تتزين بخط ذهبي
قد ادوا اىل اختالف جذري يف ال�صورة نف�سها
أ
وكثريا ما جتد ان احدهم قد فاز يف م�سابقة ما بينما مل يت�هل االخر ا�سا�سا مع ان
 -3الت�شوي�ش:Noise -
مو�ضوع ال�صورة وتوقيتها ورمبا نوع الكامريا ونوع العد�سة واحد ولكن الفرق كان يظهر هذا العيب عادة يف العد�سات البال�ستيكية الرخي�صة الثمن حيث تعاين
يف توظيف امل�صور االول إلمكانات العد�سات واختيار االقتطاع املنا�سب.
ال�صورة من انخفا�ض اجلودة ب�سبب الت�شوي�ش الناجت عن جودة العد�سة املوجودة
او نظرا الحتوائها على اجزاء زجاجية متعددة.
 -4البطء:
عيوبها:
ؤ
أ
عادة تكون عد�سات الزوم ابط� من العد�سات اال�سا�سية ذات البعد الب�ري نف�س مما
قد يت�سبب يف �صورة مهزوزة ()Blurry
� -1ضيق فتحة العد�سة:
بخالف العد�سات القيا�سية فان عد�سات الزوم ال تاتي بفتحات عد�سة وا�سعة بل
و أ�خريا وبغ�ض النظر عن العيوب التي قد تتواجد يف هذا النوع �إال أ�ن هذا النوع ال
ترتاوح عادة ما بني ال  F/3.5و  F/4.5واكرب ما قد ت�صل له عد�سات الزوم هو 2.8
غنى عنه ومن امل�ستحيل ان ال يكون متواجد يف حقيبة أ�ي م�صور مهما كانت خربته
ويرتفع هذا الرقم بالطبع عن زيادة الزوم .وبالطبع فان لهذا ت أ�ثريه على اداء
يف عامل الت�صوير.
املراجع:
العد�سة وخ�صو�صا يف ظروف اال�ضاءة املنخف�ضة.
 -2جودة الت�صنيع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoom_lens
ؤ
تعمد اغلب �شركات الت�صوير اىل ت�صنيع عد�سات ذات جمال ب�ري كبري ولكي تقنع
http://www.alfnonaljamela.com/topic_show.php?id=16
امل�صورين ب�شرائها ف�إنها تعمد اىل ا�ستخدام مواد بال�ستيكية رخي�صة �-سواء يف http://cameras.about.com/od/buyingguide/a/zoom_lenses_und.htm
http://www.marietta.edu/~mcshaffd/macro/lenses.html
العد�سة او يف اجلزء اخلارجي -حتى يكون �سعر العد�سة رخي�ص .اغلب الكامريات
http://www.dptips-central.com/camera-lenses.html
ت أ�تي مع احد هذه العد�سات .بالطبع ال ينطبق هذا الكالم على جميع عد�سات
http://www.photoxels.com/digital-photography-tutorials/opticalالزوم حيث ان االنواع امل�صنوعة من املعدن وذات عد�سات زجاجية هي عد�سات رائعة
/digital-zoom

33

رجل أ
العمال املعروف عبدالعزيز املحرو�س
يروي ق�صة ال�شراكة التي جمعت بني والده �سعيد املحرو�س و �سعود احلداد

انطالقة والدي كانت من �سوق املا�شية باجلبلة

حوار
34

حوار /ح�سن اخلاطر
أ
ق�صةة مثرية تلك ن� أش�ت بني رجلي العمال ال�شهريين:احلاج �سعيد بن احلاج
أ�حمد املحرو�س وبني احلاج �سعود بن احلاج ر�ضي احلداد.هنا يف هذا احلوار
ت�ست�ضيف "اخلط" رجل أالعمال املعروف أال�ستاذ عبدالعزيز بن احلاج �سعيد
املحرو�س ليب�سط تاريخ العالقة التي جمعت بني الرجلني رحمهما اهلل ،وق�صة
�صعود �شركة �سعيد املحرو�س و أ�بنائه  ،والتي أ��صبحت �صرحا كبريا ومميزا.
 يف البداية ،يهمني أ�ن أ�عرف ق�صة حياة والدكم رجل أالعمال احلاج
�سعيد املحرو�س؟
عبد العزيز املحرو�س :ولد الوالد يف ال�شريعة مبحافظة القطيف عام 1344هـ،
ون� أش� يف عائلة متو�سطة ،وكان والده احلاج أ�حمد املحرو�س يعمل يف جتارةاملا�شية
ويف الوقت نف�سه كان متدي ًنا حيث يق�ضي يف املراقد املقد�سة عدة أ��شهر بق�صد
الزيارة.
أ
عا�ش أ�بي مرحلة طفولته يتيم الم فقد فقدها وعمره خم�س �سنوات ،وظل جدي
من دون زواج ملدة أ�ربعة ع�شرة �سنة خو ًفا على أ�والده وذلك نتيجة جتربة زواج
ق�صرية جدًّا مل تتجاوز أال�شهر ف أ�خذ قرا ًرا بعدها بعدم الزواج� ،إال أ�نه تزوج بعد
أ�ن كرب أالوالد و أ��صبحوا قادرين على حتمل امل� ؤ
س�ولية.
كان أ�بي يذهب �إىل �سوق املا�شية باجلبلة ،عندما كان عمره اثنتي ع�شرة �سنة،

ليتعرف على ال�سوق ويك�سب اخلربة ،ومن ح�سن حظ الوالد أ�ن زوج أ�خته احلاج
ح�سن العلقم ،وعمه احلاج عي�سى املحرو�س ،وهذان هما ال�صرافان الوحيدان
يف القطيف ،يعطيانه عمالت ويذهب �إىل ميناء اخلرب ملمار�سة ال�صرافة لدى
احلجاج ،وي أ�خذ عمولة مقابل هذه اخلدمة.
ريا من وجوده يف ميناء اخلرب ،فقد أ�ن� أش� عالقات كثرية والعالقات
أ�فاد الوالد كث ً
هي أ��صل التجارة وهي ر�صيد جتاري و�شيك مفتوح يحتاج �إليه التاجر ،وهذه
العالقات يك�سب منها التاجر خربة كبرية ،فاجللو�س مثال يف املكاتب العقارية
يعطيك خربة يف جمال العقار ،وتن� أش� العالقات عادة من الزيارات الودية وتتطور
تدريج ًيا �إىل زيارات من أ�جل العمل ،وفتحت له هذه العالقات نافذة على عامل
التجارة ،فبد أ� بتجارة املواد الغذائية حتى أ��صبح عمره ع�شرين عامًا وذلك يف عام
1364هـ.
أ
أ
قرر الوالد الذهاب �إىل البحرين ال�سترياد املواد الغذائية ،بعد �ن كان ي�خذها
من جتار امليناء باخلرب ،وهذه خطوة ممتازة يف حياة الوالد ،فقد �ساعدته على
التعرف على البلد ومعرفة التنوع التجاري ،أ
والهم من ذلك كله أ�نه تعرف هناك
عن طريق ال�صدفة -على �شريكه رجل أالعمال �سعود ر�ضي احلداد ،حيث ا�شرتكمعه يف بداية أالمر يف �شراء �صفقة جتارية من البحرين.حيث كانت البحرين
املركز التجاري للخليج
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احلاج �سعيد املحرو�س

احلاج ح�سن العلقم
و احلاج عي�سى املحرو�س
�صاحبا الف�ضل أ
الول
لدخوله عامل التجارة

مار�س ال�صرافة لدى
احلجاج مقابل عمولة
يف ميناء اخلرب
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ومن وجهة نظري أ�ن بع�ض أالعمال من امل�ستح�سن أ�ن تبحث عن �شريك
فيها ،وهنالك أ�عمال ال أ�ن�صح بال�شراكة فيها ،ويجب عليك �إذا أ�ردت أ�ن
تختار �شري ًكا أ�ن يكون أ�مي ًنا وخلو ًقا و�سمعته طيبة.
ومن الطبيعي أ�ن تتطور هذه ال�شراكة �إىل جهود موحدة ،فبعد أ�ن كان كل
�شخ�ص منهما ميتلك متج ًرا يف �سوق اجلبلة بالقطيف ،دمج هذان املتجران
بجوار بع�ضهما البع�ض ،وكان ا�سم هذا املتجر الكبري ن�سب ًيا (�سعود احلداد
و�سعيد املحرو�س) ،وهذه ال�شراكة متثل انطالقة كربى لهما ،فعندما
تتوحد اجلهود نح�صل على نتائج كربى وهذه نتيجة يقينية ،انطلقت
ال�شركة �إىل ا�سترياد املواد الغذائية من دول خمتلفة كا�سرتاليا و أ�مريكا
وبريطانيا وباك�ستان وافتتح لها فروعا يف الدمام ،وا�ستمرت ال�شراكة �إىل
عام 1387هـ  ،ثم انف�صلت نتيجة تو�سع العمل ،وق�سمت املمتلكات �إىل ق�سمني
فكان ن�صيب أ�بي ق�سم املواد الغذائية ،وكان ن�صيب �سعود احلداد ق�سم
العقار ،و أ�حب أ�ن أ�نوه أ�ن جتارة العقار أ�متهنها الوالد أ�ثناء جتارته يف املواد
الغذائية ،و أ�نا أ�حتمل أ�ن ر ؤ�ية رجل أالعمال �سعود احلداد �إىل العقار كانت
م�سيطرة على فكره ،لهذا مل يكن مقتن ًعا متامًا بتجارة املواد الغذائية.
و�إىل حد ما ف�إنه من أالف�ضل أ�ن ينوع رجل أالعمال يف م�شاريعه ليقاوم
مدرو�سا
تقلبات ال�سوق ،لكن يجب على من يريد ممار�سة أ�ي ن�شاط أ�ن يكون
ً
ومن دون عبثية ،كما يحتاج رجل أالعمال �إىل االعتماد على �إداريني أ�كفاء
�إذا أ�راد تطوير �شركته.
و أ�ن�صح أ�ن يبتعد رجل أالعمال عن العواطف و أ�ن ال يخلط بينها وبني
أالعمال التجارية ،فالعمل يختلف عن العاطفة ،فرمبا الذي من غري
أ�هلك يخل�ص يف العمل أ�كرث من قريبك ،وهنا أ�ذكر ق�صة أ�ن أ�حد أالقارب
يعمل يف املزايا مل يكن قاد ًرا على حتمل امل� ؤ
س�ولية ،وال�شيء املزعج أ�كرث
من ذلك أ�نه مينع بع�ض املوظفني من أ�داء العمل ل�شرب القهوة! تعلمت
من هذه التجربة �إىل حد ما أ�نه من أالف�ضل عدم اخللط بني العمل وبني
�صلة الرحم ،ف أ�نا أ��سعد مب�ساعدة رحمي يف أ�ي جمال و أ�ن أ��ضمه �إىل عملي
�،شريطة أ�ن الي ؤ�ثر ذلك على �سري العمل ،كا�سغالل قرابته يف ال�سيطرة
وا إلخالل بالعمل .أ
والف�ضل من ذلك كله أ�ن يكون امل ؤ��شر لي�س عالقة
الن�سب بل ما ينجزه املوظف يف عمله.
أ
ولل�سف ال�شديد ،ف�إن بع�ض أالقارب ي�سببون �ضر ًرا على �صاحب املن� أش�ة
من خالل تكبيله مبالغ كبرية من خالل ديونهم مما يت�سبب يف �إقفال
املن� أش�ة ،و أ�نا أ�ن�صح ب�إغالق باب الدين ألن عواقبه وخيمة جدًا.
تو�سعت أ�عمال الوالد فو�صلت �إىل الريا�ض أ
والح�ساء والق�صيم وجده
والكثري من املدن ،و أ�نا أ�ن�صح من ميلك �إدارة جيدة أ�ن يو�سع أ�عمال �شركته،
�إ�ضافة �إىل متابعته إلدارييه من خالل التقنية احلديثة.
يف عام 1413هـ أ��س�س الوالد �شركته وكنا نحن أ�والده الثالثة (عبد العزيز-
خالد-بدر) �شركاء مب�ساهمة �صغرية معه وكان الوالد له احل�صة الكبرية
يف ال�شركة ،وهذه اخلطوة فعلها الوالد ليحقق ا�ستمرارية ال�شركة.
افتتحنا مزايا للمواد الغذائية يف عام 1423هـ ،وهذا يعترب امتدادا لتجارتنا
وكانت مهمتنا هي التميز ،ورجل أالعمال الناجح �إذا افتتح م�شروعًا جديدًا
فعليه أ�ن يتميز عن امل�شاريع املوجودة يف حميطه لي�ضمن جناحه.
تويف الوالد عام 1425هـ ،و أ�حب أ�ن أ��شري �إىل أ�ن الوالد كان أ�م ًيا ،وال�شركة
حال ًيا مق�سمة علينا نحن أ�بنا ؤ�ه الثالثة (عبد العزيز-خالد-بدر).ووالدتنا
و أ�خواتنا.
 هل دخلت �سوق أال�سهم ،وكم مقدار اخل�سارة التي خ�سرتها؟

عبد العزيز املحرو�س :نعم ،وخ�سرت ع�شرات
املاليني ج ّراء ذلك ،وا إلن�سان العاقل هو
الذي يق�سم ثروته على عدة م�شاريع وهذا
ال�شيء هو ما خفف عني ذلك ،وحال ًيا من
أالف�ضل أ�ن يدر�س ا إلن�سان أ�ي م�شروع قبل
دخوله �سواء كان العقار أ�و أال�سهم ،و أ�رى
يف الوقت احلايل أ�ن أ��سهم اال�سمنت أ�و
البرتوكيماويات هي أالف�ضل للم�ستثمر
واالبتعاد عن أ��سهم امل�ضاربة ملا ت�سببه من
خ�سارة كبرية .وللمعلومية لي�س ماهو اف�ضل
اليوم أ
بالكيد �سيكون �صحيحا غدا فرمبا
يفقد بريقه.
العالنات
وماذا عن الذي ي�سعى وراء إالوهمية التي تعده بالرثاء من خالل
�سراب و أ�حالم؟
عبد العزيز املحرو�س :االبتعاد عن هذه
ا إلعالنات ألنها غري عقالنية وجتعلك
تعي�ش يف وهم وت�صاب بخ�سارة ج ّراء ذلك.
و أ�كرثها يعطيك ال�شم�س يف يد و القمر يف االخرى وبعد أ�ن ياخد مالك
جتده �سرابا.
 أ�عطنا نبذة موجزة عن حياتك؟عبد العزيز املحرو�س :ولدت عام 1376هـ ،در�ست االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية يف القطيف ،وبعد ذلك التحقت بجامعة امللك �سعود بكلية آالداب
ق�سم اللغة ا إلجنليزية لفرتة ثالثة أ��شهر وخرجت منها ،ثم أ�ر�سلني
والدي �إىل أ�مريكا عام 1977م ،در�ست بجامعة و�سط مت�شقن بوالية م�شقن،
وح�صلت على �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة أالعمال والت�سويق عام 1981م،
وبعد عودتي عملت ب�شركة الوالد ألنها رغبة م�سبقة كانت لدي ،حيث
كنت خالل درا�ستي يف الثانويه أ�عمل مع والدي وقابلت وجل�ست مع كثري
من رجال االعمال الذين يتعاملون مع الوالد وكذلك ا�صدقائه وتعلمت
الكثري من خالل ا إل�ستماع اىل احاديثهم ومايدور من اخبار عن ال�سوق
وال�صفقات التي متت والتي يتفاو�ض عليها،ومرئيات امل�ستقبل وكان دلك
ريا من درا�ستي ب أ�مريكا.حيث اطلعت
بالن�سبة يل مفيدا جدا ،وقد أ�فدت كث ً
ؤ
على ثقافة وعلوم �شعب أ�مريكا وكدلك ن�ضرة م�ستقبلية ملا ميكن ان ت�ول
�إليه أ��سواقنا م�ستقبال.
هناك كتاب م�شهور يحمل عنوان ( أ�غنى رجل يف بابل) جلورجكال�سون ،و�ضع �سبع طرق للتغلب على املحافظ اخلالية ،أ�ريد أ�ن أ��سمع
تعليقك على هذه الطرق؟
أ� -أ�بد أ� يف ملء حمفظتك:
أ
عبد العزيز املحرو�س :هذا �شيء واقعي ،ملن يريد �ن يحافظ على ماله،
أ
ولل�سف ال�شديد ثقافة االدخار معدومة عندنا ،واملحافظة على املال هي
جزء من أ��سا�سيات ا إلن�سان والعيب يف ذلك.حيث
تبد أ� بالقليل ومع مرور الوقت �سيكون كثريا.
ب-حتكم يف نفقاتك:
عبد العزيز املحرو�س :املفرو�ض ا إلقت�صار على أال�شياء أال�سا�سية ،وهذا
ينطلق من ثقافة ا إلدخار التي تكلمنا عنها �سابقًا ،وهناك م�صطلحات تتداول
يف املجتمع وهي مر�ض الع�صر مثل :وي�ش باطلع من الدنيا!! متتع بكرة
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�سعود احلداد �إىل اليمني و�سعيد املحرو�س يف الو�سط
أ�يام �شراكتهما ويبدو �إىل الي�سار املرتجم الذي يعمل لديهما
والطفالن عادل و�سمري احلداد

حوار

بيورثوين!! ويظل
أ
أ�مثال ه ؤ�الء ينفقون على ��سفارهم مبالغ �ضخمة على كماليات كال�سفر
�إىل أ�وربا مثلاً  ،ومما يزعج أ�نهم ي�سكنون يف �شقة با إليجار!! وهذا ناجت عن
العواطف والقربى جهل بثقافة ا إلدخار ،ونحن نحتاج �إىل �إ�شاعة ثقافة ا إلدخار بني طبقات
املجتمع.
يف جمال التجارة
جـ�:إعمل على �إمناء ثروتك:
عبد العزيز املحرو�س :أ�رى يف الوقت احلايل �إذا جمع ا إلن�سان مبل ًغا أ�ن
ي�شرتي له أ� ً
ر�ضا ألنها طموح ا إلن�سان وال ب أ��س با إلقرتا�ض من البنوك،
وهناك برامج بنكية ت�ستقطع جزءًا من الراتب �شهريا لغر�ض االدخار ف�ناأ
أ�ن�صح مبثل هذه الربامج.
هايرب مزايا امتداد د-حافظ على ثروتك من ال�ضياع:
أ�فقي لتجارة املواد
عبد العزيز املحرو�س :هناك طرق �إذا �سلكها ا إلن�سان ف�إنها حتمي �ضياع
الغذائية وكانت مهمتنا ثروته ومن أ�همها تنوع امل�شاريع ،كذلك ا إلبتعاد عن الوهم وال�سراب
الذي يقدمه أ��صحاب ال�سرقات الذكية واملحتالني واملخادعني ،ف أ�نا أ�عرف
هدفنا التميز
�شخ�صيا أ�ن أ�حدهم فقد أ�ربعة ماليني ريال ألنه وثق يف �شخ�ص ي�ستثمرها
لها ووعده بوعود وهمية ،وهذا ال�شخ�ص ا�ستطاع أ�ن يجمع أ�كرث من مئتي
مليون من �سكان القطيف ،لهذا يجب علي أ�ن أ�حذر من ه ؤ�الء املحتالني.
خا�صا بك:
هـ-امتلك منزال ً
عبد العزيز املحرو�س :يجب على ا إلن�سان لزامًا أ�ن ي�سعى المتالك منزل و أ�ن
أ�دعو ال�شباب لثقافة ال يتهاون يف هذا أالمر ،فكلما ت أ�خرت املدة يف امتالك املنزل تعقدت امل� أس�لة،
إ
الدخار وافتتاح م�شاريع وامتالك املنزل يجعل ا إلن�سان يعي�ش يف أ�من وا�ستقرار وهذا أ�ف�ضل من
حتى ولو كانت �صغرية ا إليجار ،وهناك برامج بنكية ت�ساعد على ذلك ،و أ�نا أ�ن�صح بهذه الربامج.
و�-إ�ضمن دخلاً ثاب ًتا يف امل�ستقبل:
أ
أ
عبد العزيز املحرو�س :هذا �شيء طيب جدًّا ،والطيب من ذلك! �ن املبلغ
يزيد مع مرور الزمن ،وبخ�صو�ص بناية ا إليجار ف أ�نا ال أ�راها جمدية ألنها
ذات أ�رباح بطيئة ت�ستغرق ع�شرين �سنة �إ�ضافة �إىل ال�صيانة الدورية التي
حتتاج �إليها بني فرتة و أ�خرى ،عالوة على ذلك م�شاكل امل�ست أ�جرين ،وبلغة
و�ضوحا من أالف�ضل على ا إلن�سان أ�ن ي�سعى لدخل ثابت أ�و يزيد مع
أ�كرث
ً
الزمن مب�شروع مدرو�س.
ز-زد من قدرتك على الك�سب:
عبد العزيز املحرو�س :طموح ا إلن�سان ال يتوقف وهذا هو ال�صحيح .على
االن�سان ان ي�سعى ويجتهد لك�سب الرزق و التوفيق بيد اهلل.
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-ا�ستدرا ًكا على الكتاب ذاته ،هناك خم�سة قوانني حتكم التعامل مع

املال ،أ�ريد أ�ن أ�ناق�شها معك:
أ�-ي أ�تي املال ب�سهولة وبكميات متزايدة ألي �إن�سان يقوم بادخار ما ال يقل عن
عُ�شر �إيرادته كي ين�شئ ممتلكات من أ�جل م�ستقبله وم�ستقبل عائلته:
عبد العزيز املحرو�س :الكالم منطقي جدًّا ،ف�إذا ادخر ا إلن�سان يف بداية
حياته ،فمن املحتمل القوي أ�ن يجني ثمرة هذا ا إلدخار يف امل�ستقبل ،وكلما
زاد ا إلدخار كلما كانت الثمرة أ�ف�ضل.
ب-يعمل املال بكد ور�ضا من أ�جل �صاحبه احلكيم الذي يجد و�سيلة جيدة
إلمنائه ،مما يجعله يت�ضاعف:
عبد العزيز املحرو�س:على ا إلن�سان أ�ن ي�سعى �إىل أالف�ضل ،وهذا �شيء جيد،
فالقيمة ال�شرائية تتناق�ص مع الزمن ،لكن يف نف�س الوقت على ا إلن�سان أ�ن
يكون حذرا جدا ويعرف الوقت املنا�سب للتحول من ا�ستثمار �إىل �آخر.
يبقى املال يف حماية �صاحبه احلري�ص الذي ي�ستثمره يف �إطار الن�صحالذي يقدمه له الرجال البارعون يف التعامل مع املال:
عبد العزيز املحرو�س :ا إل�ست�شارة جيدة �إىل حد ما ،وا إلفادة منها �شيء
جيد .و أ
ال�ر ان كرثة طلب الن�صح جيدة بل قد يكون نقمة حيث ي�شتت الفكر
فاالكتفا بعدد معقول هو االوىل ويكتفى بدوى االخت�صا�ص يف دلك املجال
حتى حت�صل على فائدة اال�ست�شاره وت�صل اىل قرار حكيم.
�سريعا ما يفر املال من بني يدي ا إلن�سان الذي ي�ستثمره يف أ�عمال و أ�غرا�ضال ي أ�لفها أ�و ال يوافق عليها من هم بارعون يف احلفاظ عليه:
عبد العزيز املحرو�س :كما أ��شرت �سابقًا على ا إلن�سان أ�ن اليعمل يف عمل
يجهله ،ما يت�سبب له يف خ�سارة كبرية ،فهذه العبارة أ�وافق عليها ب�شكل
كبري�.إدا أ�راد ال�شخ�ص الدخول يف م�شروع جديد يقوم بدرا�سته و أ�خد
ن�صائح ذوي املعرفة.
أ
يفر املال من ا إلن�سان الذي يجربه على جني �إيرادات غري ممكنة �و يتبعالن�صائح املغرية التي يقدمها له املحتالون واملخادعون أ�و يعتمد يف ا�ستثماره
على خربته املعدومة ورغباته العاطفية:
أ
عبد العزيز املحرو�س :هذا �شيء منطقي جدًّا ،فا إلن�سان عليه �ن يكون
واقع ًيا ،والواقعية يجب أ�ن نتعامل معها ب�إحرتام� .إدا ح�صلت على عر�ض
مغر جدا وغري معقول فهو على االكرث �سراب واتركه.
كلمة أ�خرية يف نهاية اللقاء:عبد العزيز املحرو�س :أ�متنى أ�ن تنت�شر ثقافة االدخار و�سط ال�شباب،
كما أ�متنى أ�ن يبحثوا عن م�شاريع حتى ولوكانت �صغرية؛ ألنها �ستتطور
تدريجيا مع الزمن ،ونحتاج بكل ت أ�كيد �إىل برامج لتثقيف ال�شاب حول
العمل.كما أ�ن�صح با إلبتعاد عن تقليد الغري و الدخول يف م�شاريع مكرره
والبحث عن م�شاريع جديدة و مبتكرة حتى يربح اجلميع.
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آ�خر كالم

"للذين عربوا من خالل دموعنا �شموعا قافلني مبحرمهم أالبدي نحو قبة من طفوف احل�سني"
العابرو َن ب�ضف ِة احللم املخب أ� يف جدار أالمنيات مل تزل �آمالهم من يدلق الفجر لرتويه ورو ُد اليا�سم ْ
ني
�ضفاف القادم ْ
ني
العابرون ن�سائم منحت بقاياها ال�صباح فت�ساقطوا أ�لقا بثغر أالم�سياتِ على
ِ
حب ينحتها
ال�سماء بحزنهم ويف دماهم موجة من ّ
العابرون تنف�ست حدقاتهم مه َج ال�ضياء وت�سلقوا املعنى ّ
ُ
الذهول كظل ِه يف ثوبِ عنوانٍ حزين
العابرون رمقوا امل�سافات الغيوبَ نفائ�سا وتتبعوا �سكك النجوم تقودهم كم�شاعل ,وب�سلم من نب�ضهم ر�صفوا
على حدق الر ؤ�ى وجنوا نذورا عن خطايا الواهمني
العابرون ترجلوا يف كل أ�م�س غابر نرثوا دماء بيا�ضهم فوق املياه وت�سربلوا بخيوط قنديل �شهي غنى ملوعده
ال�صباح على تراب الوالهني
العابرون ت�شبثوا بعرى الدورب تخا�صروا يف لثغة ال�ضوء النقي نوافذا مذ أ�فرغوا لبكائهم قيثارة �إذ ارخ�صوا
للموت مق�صلة اجلراح على البقايا املعدمني
العابرون ت�ساقطوا وهجا يبلل من ظالم أالم�س جرح يقينهم وتعاهدوا باحلب يغ�سلوا ما تال�شى من طفوالت
حنني تلتم يف حبب اليقني
العابرون مواهب رمقت م�صارع دربها وت�سابقوا نحو املفازات امل�ضيئة ينرثون وجوههم على امتداد اخلالدين
العابرون �سنابل مل تنحني للريح تفزع �شوقها اال لرع�شتها التي نرثت ذراها يف حنايا العا�شقني
ّ
ا�ستدل رحيلها باملاء للوقت الذي
العابرون جتردوا يف نهنهات مو ّله ع�شق احلقيقة ري�شة للتو تبذر حزنها منذ
أ�ذكته هم�سة عا�شق ما بني أ�بكار وعني
العابرون ترابهم مروية من ع ّز يرفل بالنقاء امل�ستظل كعزمهم مذ �آثروا طيف املنون معابرا ف أ��ضا ؤ�وا أ�لوان
احلياة ,من ر�شفة كالعيد من ,معنى الكرامة يف عيون احلاملني
العابرون تلك الوجوه بريئة كالعطر يقطف �آية حبلى متو�سق للطفوف �شهادة حمراء ير�سمها الدعاء
" لبيك يا �صوت احل�سني"
العابرون بكل قلب موله ع�شقوا الرتاب مبادئا وعلى ابت�سامة ثغرهم قر�آن فجر ي�ستمد طريقه من موعد
الطف املعتق بال�صالة على مواويل ال�سنني
العربون حتية من نور ي�شرق بوحها لغة تهز �شحوبنا وتعيد عزف جراحنا رمقا يز ّم نزيفه يف كل زاوية للحزن
يف وجع �سجني
العابورن غ ٌد ب أ�لف حتية ر�سمت على ال�شم�س الكئيبة يا �سماء ال�سادرين

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
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