1

العدد الثالث ع�شر -ال�سنة الثانية  -ربيع الثاين  1433هـ  -املوافق  -مار�س  2012م

يف حفل نظمه منتدى حوار احل�ضارات
حمافظة القطيف حتتفي برجل االعمال ف ؤ�اد بن علي الدهان
علي آ�ل ثاين

العمل تكليف ولي�س ت�شريف
حممد �سلمان لـ "اخلط"

د .جا�سم العلوي

أ�نا مهوو�س بال�سينما
فهي العامل الذي ي�أخذين بعيد ًا

التطور التاريخي
لفيزياء اجل�سيمات ا ألولية
جتميل أ
النف
وم�ضاعفاته و�آثاره اجلانبية

د
ع
و
ة
�
ىل
ا
إ
ال
ب
ت
�
سامة

ميثم ال�شيخ نزار آ�ل �سنبل

ال�شيخ جعفر الربح
�شركة واحة ال�شرق لال�ستثمار والتطوير العقاري

�صفحات من حياة امل ؤ�لف

حممد �سعيد اخلنيزي ...

تطوير ال�شقق والفلل والدبلك�سات وت�سويقها
البيع وال�شراء وال�سم�سرة يف العقارات بكل أ�نواعها

هاتف ال�شركة - 03 / 8546861 - 03 / 8632197 :فاك�س 8630811 :
م�س ؤ�ول التطوير  :حممد ال�شيخ  - 0505660703 /املهند�س أ�ن�س الفوارعة 0533180040 /
م�س ؤ�ول العقار  :عا�صم ال�شيخ  - 0540411557 /علي اليو�سف 0564411124 /
مدير امل�شرتوات  :ال�سيد ح�سني أ�بو الرحى 0546221125 /
القطيف � -شارع أ�حد  -فوق خمابز دلتا  -غرب بنك اجلزيرة

Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صر اهلل

اجلنادرية نافذة على امل�ستقبل

مقال


مهرجان اجلنادرية الوطني للرتاث والثقافة فعالية حقيقية ننتظرها من عام
�إىل عام ،ولهذا االنتظار أ��سبابه �إذ أ�ن أالن�شطة التي تقام فيه ،جتعل من هذا
املهرجان طاقة ننظر منها على ما�ضينا ثم نرنو لنت أ�مل م�ستقبلنا .
ولد مهرجان اجلنادرية قبل أ�كرث من ربع قرن  ،و أ��صبح قاطرة ثقافية قادرة
على االنطالق واللحاق بركب احل�ضارة دون أ�ن نفرط يف هويتنا أ�و أ�ن نتنازل
عن خ�صو�صيتنا ؛ ف�صيغ االحتفال والتكري�س لفهم الرتاث والوعي بجمالياته
جعلنا قادرين على حماية هذا الكنز الذي قلما يتوفر يف دولة واحدة.
بهذا املفهوم ميكن اعتبار اجلنادرية قلعة قوية تتحدى الذوبان الذي ميكن �نأ
تتعر�ض له ذاكرته أالمة فتحميها من النكو�ص أ�و جتربها على الت آ�كل بحكم
الزمن .اجلنادرية حتمي تراثنا الوطني وت�صونه من االندثار  ،وتفتح النوافذ
للطالل على الواقع املعا�ش  ،حيث تتحدد أ�بعاد ما حققه أ�بناء
يف ذات الوقت إ
الوطن من عطاءات و�إجنازات ومكت�سبات علمية ومعرفية وتطبيقية  ،ترتاكم
يف منظومة تعمل على رفع معدالت التنمية ويف القلب منها التنمية الثقافية
وا إلبداعية.
أ
�إن مهرجان اجلنادرية ومنذ انطلق يف دورته الوىل �سنة  ،1986ظل حري�صا
على ت�شكيل ف�ضاء �إبداعي ل�صيق بالذاكرة حتى ال يتم جتاهله أ�و تغييبه  ،ولقد
كان من الطبيعي أ�ن ي�سهم املهرجان �إ�سهاما قويا يف �إدخال البهجة لقلوب
أ�بناء الوطن الذين وجدوا فيه منطقة للمتعة الربيئة واملفيدة حيث احل�شد
ا إلبداعي واحلرف البيئية واملرويات ال�شعبية �ضمن منظومة متجد قيمة
االنتماء للوطن  ،وا إلهتمام بتف�صيالت دقيقة للحياة يف �شتى ربوع اململكة.
لقد حدثت الطفرة البرتولية التي �ساهمت �إ�سهاما أ�كيدا يف رفع معدالت
احت�ضن املهرجان ومنذ بدايته كل أ��شكال حماية ذلك الرتاث و�صيانة املوروث
التنمية والقيام مب�شروعات عمالقة  ،وهو ما جعل البع�ض يتنا�سى ـ يف ظل
التاريخي من االندثار.
القفزات احل�ضارية العمالقة ـ تراث منطقته وخ�صو�صية بيئته .لذلك
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مقال

�إن ال�شخ�صية الوطنية تتعمق من خالل البحث اجلاد عن املالمح
أالكيدة للرتاث  ،ومعطيات التاريخ  ،واجلغرافية  ،وم�سارات �آداب اللغة
العربية  ،وفنونها  ،ومعمارها  ،وهو ما حتققه اجلنادرية عرب أ�ن�شطتها
املتنوعة  ،املثرية للده�شة والتي يعجب بها كل زائر لكونها تلبي حاجات
ملحة يف داخل ا إلن�سان.
وال�شك أ�ن فطنة �صاحب ال�سمو امللكي الفريق أ�ول ركن متعب بن
عبداهلل بن عبدالعزيز ،رئي�س احلر�س الوطني وع�ضو جمل�س الوزراء،
وفكره امل�ستنري  ،ومتكنه من قيادة فريق عمل مثقف  ،من�ضبط � ،شديد
الوطنية جعلت من مهرجان اجلنادرية بعد دورته ال�سابعة والع�شرين
أ��صبح قادرا على أ�ن يوا�صل حفظ الرتاث و�صيانة الذاكرة الوطنية من
االندثار  ،فيما يحقق جناحات بعد جناحات يف جمال الفكر والثقافة
والفنون الرفيعة واحلرف البيئية واالعتناء احلقيقي بكل املظاهر
ال�شعبية يف أالزياء وامل�سكن واالطعمة واللهجات  ،هذا هو عمق ثقافتنا
 ،فالتعدد يعني الرثاء  ،والركون لقناعات أ�حادية �ضد منطق التطور.
ولن نذهب بعيدا عن احلقيقة �إذا قلنا أ�ن التنمية امل�ستدامة التي
حتققها الدولة تنعك�س بكل دقة على فعاليات اجلنادرية التي تتطور
وتنمي �آلياتها عرب خرباء خمل�صني من أ�بناء الوطن  ،بع�ضهم در�س يف
اخلارج وح�صل على أ�رقى الدرجات العلمية  ،وبع�ضهم آالخر تعتقت
جتربته داخل اململكة املرتامية أالطراف .
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أ
المـــري مـحمد بن فهـــد يرعى تكرمي 493طالب ًا وطالبة
رعى �صاحب ال�سمو امللكي أالمري حممد بن فهد أ�مري املنطقة ال�شرقية تكرمي  394طالبا وطالبة الفائزين بجائزة ا إلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية
"للتفوق" للعام الدرا�سي  1432 - 1431هـ ،وقال يف كلمة أ�لقاها يف احلفل :ان التعليم م�صدر القوة والتقدم وهو غاية كل تنمية وتطور و�إن لكل فرد دوره يف رقي البالد
وتقدمها باقتدار اذا متكنت املدر�سة من تنمية جوانب �شخ�صية الطالب وميوله وا�ستعداداته وقدراته وبطريقة �سليمة ألن املدر�سة هي الوحيدة القادرة على القيام بهذا
الدور واملكان الطبيعي للتنمية املطلوبة ملوا�صلة رعاية الفرد النابغ وتوجيهه الوجهة ال�سليمة ،ومملكتنا الغالية ت�سعى دائما اىل التميز واال�ستثمار أالمثل يف العن�صر
الب�شري واملتمثل يف أ�بنائنا وبناتنا والذين �سيرتجمون "�إن �شاء اهلل" تطلعات قيادتنا احلكيمة " أ�يدها اهلل " لتكون بالدنا متقدمة ومتطورة ومتطلعة اىل الريادة
العاملية.
آ
أ
وخاطب �سموه �بناءه الطالب والطالبات قائال :طالب اليوم ورجال الغد ..امل�ستقبل ينتظركم ،وبالدكم تعقد المال الوا�سعة على �سواعدكم الفتية ،وعقولكم النابغة ،يف
دفع م�سرية الوطن �إىل أالمام وتقدمه نحو أالف�ضل ،فكلنا أ�مل
و�شكر �سموه مدير الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية الدكتور عبدالرحمن املدير�س على ما يبذله ومن�سوبي ومن�سوبات التعليم من جهود خمل�صة ت�ستهدف رفع م�ستوى
التعليم يف "منطقة اخلري" املنطقة ال�شرقية ،كما �شكر �سموه أ�مني أ�مانة املنطقة ال�شرقية املهند�س �ضيف اهلل العتيبي.

حمليات
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وفاة الفنان الت�شكيلي ال�سعودي الغامن يف مو�سكو
تويف يف أ�حد م�ست�شفيات العا�صمة الرو�سية الدكتور  ،ح�سن الغامن  ،وذلك �إثر أ�زمة قلبية تعر�ض
لها  ،ومت نقله من منزله مبو�سكو �إىل امل�ست�شفى ليلفظ أ�نفا�سه على ال�سرير أالبي�ض مت أ�ثراً بها.
والدكتور الغامن فنان ت�شكيلي �سعودي من مواليد حمافظة القطيف باملنطقة ال�شرقية  ،حا�صل
على الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة ال�صداقة بني ال�شعوب مبو�سكو عام  ،1987ويعمل
باملدر�سة ال�سعودية مبو�سكو مع زوجته املعلمة بذات املدر�سة  ،حيث يعي�ش يف رو�سيا االحتادية منذ
أ�كرث من  30عاماً  ،وله من أالبناء  ،أ�مري (طالب بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن )  ،و أ�حمد
(طالب باملدر�سة ال�سعودية مبو�سكو)  ،وله جهود كبرية يف �إقامة العديد من املعار�ض الفنية التي
�شارك بها با�سم اململكة يف كثري من املنا�سبات الوطنية والثقافية واالجتماعية  ،كما أ�قام عدداً من
املعار�ض الفنية أ�برزها ذلك الذي أ�قامه باملدر�سة ال�سعودية مبو�سكو  ،وافتتحه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود � ،إبان زيارته التاريخية ملو�سكو عام  ،2003عندما
كان ولياً للعهد �آنذاك – يحفظه اهلل  ، -كما أ�قام أ�ول معر�ض للفن الت�شكيلي ال�سعودي يف رو�سيا
االحتادية  ،وكان ذلك عام 2000م  ،مبنا�سبة �إعالن الريا�ض عا�صمة للثقافة العربية ،أ�ي�ضاً �شارك
يف عدد من املعار�ض الدولية ونال جوائز عدة يف هذا املجال .هذا وبدوره عرب �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى رو�سيا  ،علي بن ح�سن جعفر عن عميق حزنه لرحيل
الدكتور الغامن  ،م�شريا �إىل أ�نه أ�حد أ�بناء الوطن املخل�صني الذين عرفوا بحبهم لوطنهم ووالئهم لقيادتهم الر�شيدة  ،حيث �شارك يف متثيل اململكة يف كثري من املعار�ض
الفنية والثقافية يف رو�سيا ،ولفت �إىل أ�ن هناك ترتيبات لنقل اجلثمان من مو�سكو �إىل ال�سعودية  ،حيث �سيوارى الرثى يف م�سقط ر أ��سه بالقطيف �شرقي اململكة.

وفاة اخلطيب احل�سيني البارز
املال عبدالر�سول الب�صارة
�إنتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل م�ساء اجلمعة 1433/3/3ه يف جزيرة تاروت مبحافظة القطيف اخلطيب احل�سيني البارز املال عبد الر�سول
الب�صارة عن عمر ناهز « »68عاما.
وقد عرف الراحل بخدمته للمنرب احل�سيني وب�صوته ال�شجي حيث أ�عتلى الب�صارة املنرب باكراً �سنة  1376هـ ومل يتجاوز الثانية ع�شر
من عمره .و " اخلط " التي �آملها امل�صاب تتقدم أل�سرته وذويه وحمبيه ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير أ�ن يرحمه وي�سكنه
الف�سيح من جناته ويلهم أ�هله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.

ال�شيخ عي�سى آ�ل �سيف
�إىل رحمة اهلل
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حمليات
اململكة

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى
بن ال�شيخ أ�حمد �آل �سيف و" اخلط"التي
�آملها النب أ� تتقدم أل�سرته وحمبيه ب أ�حر
التعازي �سائلني اهلل العلي القدير أ�ن
يرحمه وي�سكنه ف�سيح جناته �إنه �سميع
جميب.



مركز للتدريب امل�ستمر ب�صفوى الثانوية
عبداهلل الغ�شري
�إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل الزميل عبداهلل الغ�شري
أ�قدم حمرري أالخبار ب�صحيفة اليوم.
وكان الفقيد قد ان�ضم ايل جريدة «اليوم» منذ ما يقرب
من  44عاما وبالتحديد يف احلادي ع�شر من يناير
1968م وكانت اجلريدة تخطو يف اعوامها االوىل ،فقد
�صدرت يف فرباير من عام 1965م وكان يلتقط االخبار
من الدوائر احلكومية على دراجته الهوائية التي يجوب
بها ال�شوارع �آنذاك.
وقد عا�صر الفقيد عبداهلل الغ�شري مراحل تطور دار
«اليوم» منذ ان بد أ�ت عملها يف �شقة من ثالث غرف
يف عمارة اخلريجي مقابل مبنى املالية ،ثم انتقالها
اىل عمارة بغلف مقابل الربيد القدمي ثم اىل مبناها
قرب مدخل مبنى ال�سكة احلديد واخرياً بانتقالها اىل
مبناها احلديث على طريق اخلرب ـ الدمام ال�سريع،
كما عمل الفقيد لفرتة مرا�س ً
ال جلريدة اجلزيرة من
املنطقة ال�شرقية وقام بتغطية العديد من الفعاليات
املحلية واخلليجية خالل م�شواره ال�صحفي.

أ�ففتتح مدير مكتب الرتبية
أال�ستاذ
والتعليم ب�صفوى
عبداهلل بن أ�حمد الزهراين
مركز التدريب امل�ستمر مبدر�سة
�صفوى الثانوية مبحافظة
القطيف ،بح�ضور مدير �إدارة
ن�شاط الطالب با إلدارة العامة
للرتبية والتعليم باملنطقة
ال�شرقية أال�ستاذ خالد بن حممد
ع�سكر ،ومب�شاركة �إ�شرافية
واجتماعية وتربوية حا�شدة..
وقد أ�لقى مدير ثانوية �صفوى
أال�ستاذ كميل بن علي �آل �إبراهيم
خالل احلفل كلمة ا�ستعر�ض فيها أ�هم مالمح العمل يف هذا املركز والغايات املرجوة من ت أ��سي�سه ،آ
والفاق املتاحة للتدريب
التي ت�شمل الطالب واملعلمني ومن�سوبي امل ؤ��س�سات االجتماعية ب�صفوى ،الفتاً �إىل دور جلنة (واكب) بنادي ال�صفا
و�إ�سهامها يف ت أ��سي�س هذا املركز..
وا�ستعر�ض م�شرف الريا�ضيات مبكتب الرتبية والتعليم ب�صفوى أال�ستاذ مبارك بن علي العرجاين م�شروع (ا�ستخدام
آاللة احلا�سبة باملرحلة الثانوية) وهو امل�شروع املطبق مبحافظة اخلرج مبنطقة الريا�ض.
و أ�ثنى مدير مكتب الرتبية والتعليم ب�صفوى أال�ستاذ عبداهلل بن أ�حمد الزهراين على فكرة ت أ��سي�س هذا املركز ،جازماً
ب أ�نه متفرد يف أ�دائه و�آلية عمله و أ�هدافه .م�شريا �إىل كونه تخطى جتربة التدريب الرتبوي ،لي�شمل تدريب العاملني
بامل ؤ��س�سات االجتماعية ،كما نّبي أ�همية التدريب الرتبوي ،آ
والثار التي يحدثها يف العملية الرتبوية والتعليمية.
ح�ضر حفل ا إلفتتاح كل من :مدير م�ست�شفى �صفوى ال�سيد �سعيد ال�صفواين ،ورئي�س �شعبة ا إلدارة املدر�سية مبكتب
الرتبية والتعليم ب�صفوى أال�ستاذ �إبراهيم بن �سلمان ال�شربمي ،ورئي�س ق�سم الربامج العامة والتدريب أ�حمد الفريدان،
ورئي�س جمل�س ا إلدارة بنادي ال�صفا �سمري بن حممد �آل نا�صر ،ومن�سق التدريب الرتبوي مبكتب الرتبية والتعليم
ب�صفوى علي بن ح�سن الذياب وعدد من امل�شرفني الرتبويني ومديري املدار�س واملعلمني و أ�ولياء أ�مور الطالب و أ�عيان
ورجال أ�عمال مبدينة �صفوى.

�صناعة املناهج وتطويرها بالثانوية الرابعة

حمليات


مب�شاركة نخبة من �شركاء �صناعة املناهج وتطويرها مت تر�شيح عدد من املعلمات يف
كافة التخ�ص�صات وعدد من الطالبات و أ�ولياء أالمور للم�شاركة يف ملتقى املناهج
املدر�سي الذي تعده وتنظمه الثانوية الرابعة بالقطيف (تطوير) واملزمع اقامته
بحول اهلل وقوته على أ�ر�ضها يوم ال�سبت 1433/4/10هـ .
و أ�فادت مديرة املدر�سة أال�ستاذة  :فاطمة م�سفر اجلعيد أ�ن املدر�سة قد و�ضعت خطة
زمنية لتنفيذ امللتقى مب�شاركة كل من م�شرفة التخطيط والتطوير  :نوير ال�سبيعي
وم�شرفة االدارة املدر�سية هيا اخلالدي وب�إ�شراف مبا�شر ودعم من مديرة مكتب
الرتبية والتعليم مبحافظة القطيف أال�ستاذة �سعاد حممد ال�صبحي ،حيث بد أ�ت
املرحلة الفعلية للتنفيذ بتكوين فريق عمل مدر�سي ترا�سه مديرة املدر�سة للقيام
باملهام واالجراءات وفق اخلطط املعده  ،ويجري حاليا القيام بعمليات تهيئة من
ور�ش عمل وا�ستطالعات ر أ�ي تهدف �إىل ن�شر ثقافة الهدف من عقد امللتقى واخلروج
مبح�صلة من التقارير أ
والراء حول واقع املناهج املطبقة حالياً و�سبل تطويرها تطرح
كا�إفتتاحية يف يوم �إقامة امللتقى .

جتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن  :ملتقيات املناهج  /هي ملتقيات تربوية دورية مُنظمة؛
متخ�ص�صة يف جمال املناهج؛ تنفذ يف عدة م�ستويات؛ تتمركز حول املدر�سة ،لتمتد
�إىل م�ستويات ا إلدارة التعليمية واجلهاز املركزي يف الوزارة؛ يتاح من خاللها م�شاركة
خرباء املناهج مع املعنيني بتنفيذها وا إل�شراف امليداين عليها؛ لتبادل آالراء واخلربات
الرتبوية ،ور�صد واقع تطبيق املناهج و�سبل رفع كفاءتها وت أ�ثريها ،وحت�سني أ�دواتها
التعليمية ،وتفعيل نقاط القوة ودعمها ،وت�شخي�ص نقاط ال�ضعف وال�صعوبات وبحث
حلولها ومعاجلتها ،ون�شر ثقافة املنهج بني املعنيني ،وتوحيد أالطر املفاهيمية
امل�شرتكة ذات العالقة باملنهج.
و جاء الهدف العام مللتقى املناهج هذا العام مبا يلي :
-1كيف ميكن للمدر�سة (القيادة املدر�سية ,الهيئة ا إلدارية ,ملعلمات ,لطالب� )..نأ
ت�سهم يف عمليات تطوير املنهج ؟
-2ما مقرتحات من�سوبات املدر�سة لكيفية تطبيق ملتقى املناهج على امل�ستوى املدر�سي
؟ "املو�ضوعات� ,آلية التطبيق  ,فرتات التطبيق خالل العام الدرا�سي".
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أ�توه يف عاملك

حممد عبدالوهاب العري�ض

عبدالوهاب العري�ض

الدكتورة �سمانه حممد امل�صلي ـ طبيبة أ��سنان

" حمربة تنتحب"
عبدالوهاب العري�ض يرثي ابنه
ال�ص ْب ُح ِمنْ َ�ش َف ِة ال َق ْه َو ِة ،أُ� ْم ِ�س ُك َ
احل ْر َف ال َّناز َِف َخ ْل َف
' ِ'ع ْندَ َما َي ْغت َِ�س ُل ُّ
امل ِْح رَ َب ِة،
َأ� ْن ُظ ُر َبعِيدَ ًا َل َع ِّلي َأ� َت َع رَّ ُث ِب َرا ِئ َح ِة ال ِف ْن َجانِ ا َّلتي َخ َّل َف َها ا َمل َ�ساء.
َكانَ ال َّلي ُل َط ِوي ًالَ ،و ال َّن َها ُر َي ْن َ�س ِح ُب ِمنْ َب نْ ِي َأال َ�صا ِب ِع َك َق ْط َر ِة َماءٍ َخ َّل َف َها
َن ْه ٌر َعا ِبر ..هَ َم َ�س ال َو ْقتُ يِف َج ْي ِب ِه َف َأ�خْ َر َج َما تَبقَّى ِمنَ ا َمل ْح رَب ِة.
ال�ص ْب ِحَ ،و ال ُع ُيونُ ا َّلتي جَ ُ
وب ا َمل َكانَ
ت ُ
ُ�ص َر ُاخ ِطف ٍْل َنا ِئ ٍم ُيو ِق ُظ َج َ�سدِ ي يِف ُّ
َب ْح َث ًا َع ِّني َأ� ْ�ص َب َح ْت ُت ؤ�لمِ ُ ِني
َك ْم َي َت َع ّْلقُ ُع ْم ِري ِبهَذِ ِه ال َّن ْظ َر ِة ال َِّتي َما ُعدْ تُ َأ�رَاهَ ا ِمن ِ�س َواه.
يف ُع ُيو ِن ِه لمَ ْ َح ٌة ِمنْ ُب َكا ْءَ ..و يِف َو ْجهِ ِه َب َقا َي َا ِمني َح َم َل ِني َب نْ َي َك ْف ّي ِهَ ،ع َّلقَ
اجلدَ ا ِر َو َن ِ�س َي َأ�نْ َي ْ�ض ِر َب امل ِْ�س َم َا َر يِف َج َ�سدِ ي.
ال َّل ْو َح َة يِف ِ
َ�ض َح َكاتُ َع ْي َن ْي ِه َت ْك ِ�ش ُف َعنْ َ�س َذ َاج ِتي َأ� ْح َيا َن ًاَ ،و َمل َعا ٌن ُي ْ�ش ِع ُر يِن ِب َأ� َّن ُه َال َز َال
َي ْنت َِظ ُر َع ْو َد ِتي.
َكا َن ْت ا ُ
مت َِ�شدَ ًة لحَ ْ َظ َة ال َو ْح َ�ش ِة ..ال ُك ُّل َي ْع رُ ُبَ ،و ا ْل ُك ُّل َي ْر َح ُل..
جل ُمو ُع حُ ْ
وج ُع ِني َو َر َاح َي ْ�ش َهقُ يِف ال ُب َكاءِِ ..حي َن َها َع َر ْفتُ
دن ِمنْ َج ْن ٍب َ ..كانَ ُي ِ
َأ� ْ�س َن يِ
اج ٍة لحِ َ ِن ٍني َأ� ْكرث.
ِب َأ� َّن ُه َما َز َال َي ْحمِ ُل َق ْل َب ِطف ٍْل ِب َح َ
ال�ص ْب ُح َع َلى َأ� ْر ُجلِهِ مَ ،و ِمنْ َب نْ ِي ُع ُي ِونِهِ ْم
َكانَ ِ
اجلدَ ا ُر ُي ْ�س ِن ُد َناَ ..ثال َث ٌة ا َّت َك َأ� ُ
أ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
اخْ ت ُِز َن ْت ال ُّد ُموعَُ ..منْ كانَ َينظ ُر هُ ناك َي ْع ِرف ِب�ن ُهم الزالوا َي�ش َهقونَ
يب ا َمل ْن ِ�سي.
ِبال ُب َكا ِء َو ال َّن ِح ِ
َ
ات
َع ْي َناهَ ا َح َم َل ْت َ�ص ْمتَ ا َملدِ ي َن ِةَ ،و يِف َو ْجهِ َها َق َّل ْبتُ ُك َّل ال َّل َحظ ِ
َقا َو ْمتُ ُب َكا َء ُه ُك َّل ال َّل َي يِالَ ،و ِح َني َح َ�ض َر َعا َن َقتُه َو َب َك ْت،
َاخ َل ُه َو تُخْ ِفي َ�ص ْم َت َها،،
اتَ ،ف َر َاح ْت َت ْه ُر ُب د ِ
مَ ْل ت َْ�ست َِطع ُم َقا َو َم َة ال َّل َح َظ ِ
اَ
ُ
َّ
تُخْ ِفي ُب َكا َءهَ ا ِب َ�شهِ ٍيق اَل َي ْن َتهِ يَ ..و ُحل ٍم ل َي َت َوق ْف.
ال�ص َب ْاح ؟ َح َم َل َج ْي َب ُه َو ا ْل َق َل َم َو َع رَ َب َب نْ َي
َمنْ َقا َو َم ال َّن ْو َم يِف َج َ�سدِ ِه هَ َذا َّ
أ
َ
اب املُ َوا َر َب ِة يِف َذ ِاك َر ِت ِه.''.
ا َمل َرا َيا َك َغ ِر ٍ
ال�ص ِقي َل ُة ِل ْل ْب َو ِ
يب َج َّر َح ْت ُه ا َمل َرا َيا َّ
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ثقـــافــة

أ�توه يف عاملك الال متناهي  ..ت�صادفني العرثات و تتخبط بي
العراقيل ..
ثم أ�توه و أ�توه ..
أللقى نف�سي بني التائهني نقطة يف بحر عينيك ..
ثم أ�توه
أ
ابحثي عني � ,,وجديني  ,,القي بنف�سي يف معرتك القوايف ,,
فقط أ�وجديني ..
خطوت حافية القدمني يف ذاك العامل اجلليدي
حيث برد ال�شتاء أ
البدي يل�سعني
و أ�نا اطمئن قلبي و حبي  ..برتهات
الناث ..
حفظتها من قامو�س إ
جمرد ترهات قد يكون ال داعي لها  ..و رمبا تكون ر ؤ�ية خاطئة
فر�ضت نف�سها بني جنبي الكلمات ..
و قد تكون عبارات حتتمل ال�صواب
كل هذا ..
أ
علي أ�مد نف�سي ب�فكار تبحث عن من يفكر بها
لت�سكب يف مقلتي ب�صي�ص أ�مل مي�سك بيدي
ي�شد أ�زري ألتابع بحثي عن نف�سي ..
و أ�خري ًا ..
بلغت الغاية وجدت نف�سي عند زاوية
تقف عليها �إبرة
بن�سبة لذلك العامل الف�سيح املبتهل ..
أ�م�سكت بيدي أللقي بنف�سي و نف�سي
يف حبك بعيدا عن حبك هناك يف أ
الفق حيث حبك
..فوقفت يف عنق ال�سماء أ��صفق..
 ..أ��شعل ال�شموع ..
 ..أ�نرث الورود ..
 ..و أ�عتذر..
أ
أ�عتذر ألنفا�سي  ..علي �طلت الرحيل عنها ..
وحب�ستها يف أ�وطاين  ..منتظرة حلظة الت�صفيق..
وها أ�نا أ�قول ت�صفيق _ ت�صفيق
انطلقي أ�نفا�سي هناك يف �صعيد ال�سماء
ا�سكبي يف مقلتي دعوات من أ�كباد ال�سحاب
 ..أ�رويني ..أ�نفا�س ...أ�نفا�س
واتركيني
أ
اتركيني �جول يف م�ستهل ن�صو�صي و انكب على �صفحاتي
ألجد مهجتي و أ�ريج من املا�ضي
يعانق جل اهتمامي و يلهو بتفكريي حني تفكريي
أ�نتِ  ...نعم أ�نتِ
لهواك  ..و حانة من القلوب حني
جعلت من قلبي م�سكن َا
ِ
أ
ً
وطانك ..ملج� ل�سباتي ..
كوانك  ..أ�
ر�ضاك  ..أ�
ِ
ِ



ال�شيخ عبد احلميد اخلطي

ال�شيخ فرج العمران

ال�شيخ حممد �صالح الربيكي

ال�شيخ حممد �صالح املبارك

ال�شيخ علي اخلنيزي ( أ�بو احل�سن )

بقلم � /سماحة ال�شيخ جعفر آ�ل ربح

�صفحات من حياة امل ؤ�لف

حممد �سعيد اخلنيزي ...

ثقـــافــة
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هو أ�حد أ�عالم أالدب يف العامل العربي  ،ورائد من رواد احلركة أالدبية والثقافية
يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية  ،وهو اليوم عميد أالدباء يف حمافظة القطيف
وما حولها .
أ ��صيب يف ال�ساد�سة من عمره املبارك بفقد أ�ثمن جوهرة يف حياته وهي عينه التي
يب�صر بها الطبيعة والنور الذي يدرك به جمال الكون ومناظره اخلالبة  ،بيد أ� َّن ذلك
مل يثنه عن موا�صلة م�سريته العلمية وم�شواره أالدبي م�ستعيناً مبا وهبه اهلل من نبوغ
فطري وب�صرية ثاقبة وحافظة مميزة ورعاية كرمية من والدة فا�ضلة ومن والده
ا إلمام أ�بي احل�سن اخلنيزي  ،الذي كان ال�شخ�صية العلمية واالجتماعية أالبرز على
م�ستوى املنطقة  ،فقد كان أ��ستاذه أالول ومعلمه أالعظم ودليله أالهم يف كل حمطات
حياته احلافلة بالعطاء والغنية بالرثاء الفكري أ
والدبي.
وقد أ��شار هو �إىل ذلك الدور الكبري الذي ا�ضطلع به والده لبناء �شخ�صية �شاعرنا
الكبري يف ر�سم خارطة الطريق مل�ستقبل حياة زاهرة وزاخرة بكل ما هو مفيد وجميل
فقال  :ولكن أ��ستاذي الذي أ�عتربه كاجلامعة من النقطة أالوىل �إىل املرحلة العليا هو
والدي  ،فهو يل كجامعة من املعارف ) .
أ
وبالفعل فكل من عرف هذا ا إلمام وعاي�شه من قرب يدرك دقة ما قاله ��ستاذنا
اخلنيزي  ،فقد كان طوداً �شاخماً يف العلم أ
والدب ومر ّبياً فا�ض ً
ال قل نظريه  ،وقد ترك
ب�صمات وا�ضحة على أالباعد من معارفه فكيف بفلذات كبده ومنهم ولده املرتجم له
الذي تكونت حياته العلمية والعملية أ
والدبية ب�إ�شعاعاته وتوجيهاته.
ؤ
ولذا �ش ّكل فقده يف حياته جرحاً عميقاً ال يندمل وم أ��ساة م�ملة أ�لقت بظاللها املعتمة
على نف�سه و�صبغتها ب�صبغ ٍة حزينة �سوداء مما دفع ب أ�حد النقاد للقول ب أ�نّ ال�شاعر
 حممد �سعيد اخلنيزي  -هو أ�كرث �شخ�صية أ�دبية كبرية يف منطقة القطيف نظراًلق�صائده احلزينة املت�شائمة .
ومن يطالع ديوانه ( النغم اجلريح ) على �سبيل املثال يجد هذا جل ّياً يف كثري من
روائع ق�صائده التي ت�ضج بال�شكوى وال�ضجر والتربم من هذه احلياة ومن

�شعره يف هذا املجال ق�صيدته التي يخاطب بها نف�سه فيقول :
ح���دث���ي���ن���ي ي�����ا ن���ف�������س ع�����ن أ�ف��������ق الـ روح وك����ي����ف احل�����ي�����اة يف أالرحام
ك��ي��ف ي���ا ن��ف�����س ق���د ه��ب��ط��ت جل�سمي أ�ي ي���������وم م�������ن ف������ج������رك الب�سام
ح���دث���ي���ن���ي ف�����إن����ن����ي ظ����ام����ئ القلب ل�����ع�����ل احل�������دي�������ث ي����ط����ف����ي وئامي
ح���دث���ي���ن���ي ف����إن���ن���ي أ�مت����ن����ى أ�ن أ�رى ال�����������ص�����ب�����ح م�������������ش������رق أال�ضواء
ح����دث����ي����ن����ي ف����ال����غ����ف����ل زاد ظالماً ي������ت������م�������������شّ������ى يف ح������ي������رة عمياء
ح���دث���ي���ن���ي �إن ا����س���ت���ط���ع���ت حديثاً ك�����ا������ش�����ف�����اً ع�������ن ح����ق����ي����ق����ة بي�ضاء
ح�����دث�����ي�����ن�����ي ع��������ن امل��������م��������ات وكيف ال����ك����ون ي���ط���وى يف حل���ظ���ة كالرداء
ويف ق�صيدة أ�خرى ي�ست�شرف فيها امل�ستقبل فينظر �إليه على أ�نه رو�ضة ذاوية قد
ذبلت زهورها وجفت ينابيع احلياة عنها ف أ��صبحت هامدة خاوية على عرو�شها ،أ�نظره
يقول :

أ�رى م������ن زواي������������ا ح����ي����ات����ي غدي
ت��������وق��������ف ع�����ن�����ه�����ا م������ع���ي��ن احلياة
وم����������������د اخل������������ري������������ف ب��������ه��������ا كفه

ف أ
���������ب�����������������ص��������ره رو������������ض�����������ة ذاوية
وغ���������������ارت ج�������داول�������ه�������ا ال�شادية
ف�����ق�����������صّ�����ف أ�ف������ن������ان������ه������ا الزاهية

�إال أ�ن هذه النظرة ال�سوداوية واحلالة الت�شا ؤ�مية ل�شاعرنا الكبري مل تنعك�س
�سلباً على امل�ستوى الفني لق�صائده التي �ص ّور فيها ما تختلجه نف�سه من �آالم احلياة
و أ�حزانها ب�صورة غاية يف ا إلبداع  ،فق�صائده مل ت أ�تِ ركيكة أاللفاظ �ضعيفة ال�سبك
خالية من مو�سيقى القوايف بل على العك�س من ذلك ف�إنك جتد قوة الكلمة ومتانة
ال�سبك وجمال الت�صوير وعمق التعبري ور ّقة ال�شعور مع نزعة فل�سفية مت أ�ملة يف
حقيقة هذا العامل وما يكتنفه من تناق�ضات ومفارقات فباتت ق�صائده كما عبرّ عنها
بع�ض النقاد ( باكية متوجعة تعبرّ عن امل�ساحات ال�شا�سعة من احلزن  ،وبدا بق�صائده
هذه يبني لنف�سه عاملاً �صامتاً �شفافاً ملوناً ب أ�حلان حزينة جميلة و أ�نغام رقيقة ليعي�ش
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حياته من خالل عامله ال�شعري ) وقال عنه أ�ي�ضاً
يف هذا ال�سياق ( ولكن يف م�ضمار التعبري عن
خوالج نف�سه البائ�سة املت�شائمة يجري كاجلواد
املج ّلي ال ي�شق له غبار ولذا مت ّيز عن رفاقه
ال�شعراء ب أ��سلوبه احلزين وخياله املجنح وجند
يف �شعره م�سحة ت أ�مل توحي بثقافة رفيعة
ل�شاعرنا وفل�سفة تبدو يف جميع ما نظمه يف
دواوينه ) .
ع�شق احلرف وهو ال يزال لدن العود غ�ض ا إلهاب
وامتطى �صهوة الكلمة �شعراً ونرثاً وهو يف
باكورة العمر و�سني ال�صبا ف أ�غرم بقراءة دواوين
عمالقة ال�شعر العربي وفحوله كاملتنبي و أ�بي
متام وال�شريف الر�ضي و أ��ضرابهم  ،فاختزنت
ذاكرته ال�شابة �إىل اليوم الكثري الكثري من عيون
ال�شعر  ،كما قر أ� ل�شعراء النه�ضة �شوقي وحافظ
والبارودي و�إيليا واجلواهري أ
والخطل وغريهم من رواد التجديد �إىل جانب درا�سته
الدينية على كبار العلماء والف�ضالء فقر أ� الفقه أ
وال�صول والفل�سفة واملنطق والنحو
والبالغة  ،وولعه ال�شديد بقراءة كتب أالدب والتاريخ التي كانت ت�ضمها مكتبة والده
فتكونت لديه ثقافة وا�سعة وب�صرية ثاقبة وذائقة متميزة أ�هلته ألن يكون يف م�صاف
كبار أالدباء وال�شعراء يف عاملنا العربي  .وكانت ثمرة هذه الثقافة والبناء املتني لهذه
ال�شخ�صية �س ّلة وافرة من امل ؤ�لفات الق ّيمة يف �شتى احلقول من �شعر و أ�دب وتاريخ
واجتماع ونحوها تزيد على أالربعة والع�شرين م ؤ�لفاً بني مطبوع وخمطوط .
ونظراً ملا يتمتع به �شاعرنا الكبري من مكانة أ�دبية مرموقة تخطت حدود
حميطة فقد انكب كبار أالدباء والنقاد على درا�سة نتاجه أالدبي وال�شعري و أ��شادوا مبا
�سطرته أ�نامله و أ�بدعته عبقريته الفذة من عطاء قل نظريه كما ترجم له كل من أ�رخ
للحركة أالدبية يف اخلليج واجلزيرة العربية فقد قال عنه وعن �شعره الدكتور علي
جواد الطاهر وهو ي�صفه وي�صف �شعره ( فيه جدة و أ��صالة ال ي�ستطيع أ�حد أ�ن ينكر
على �صاحبه �شاعريته وانه جلوال الفكر يف املجتمع والكون مع م�سحة وا�ضحة من
الت�شا ؤ�م) و أ�ردف يقول ( ال �شك يف أ�ن �شعره فوق عمره والبد أ�ن يكون للبيت أالول
الذي ن�ش أ� فيه أ�ثره يف تكوينه ويف متكنه اللغوي ) .
وقال عنه �سماحة ال�شيخ علي املرهون ( :أالديب " حممد �سعيد " �شاعر عبقري
ومفكر حر ذو أ�راء ،كثرياً ما ي�صيب بها أ�هدافه بل أ�هداف غريه ) .
و أ�ما الدكتور عمر الطيب فقال عنه � ( :إنّ أال�ستاذ حممد �سعيد اخلنيزي �شاعر
حاد الب�صرية فهو فيل�سوف عميق التفكري و�إن�سان رقيق ال�شعور و�شاعر مبدع يف
فنه).
وهناك الكثري من املتخ�ص�صني والنقاد الذين ال ي�سعني ا�ستق�صاء كلماتهم وتتبع
درا�ساتهم  ،كما انه مت االحتفاء به وتكرميه على أ�على امل�ستويات  ،وقد أ��شار لذلك كله
�شاعرنا يف كتابه (خيوط من ال�شم�س ) ويف ال�سرية الذاتية املقت�ضبة التي �سطرها
بقلمه دامت أ�يامه .

على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون وا�ستطاع أ�ن يحرره من عزلته املفرو�ضة عليه لقرون
متطاولة مت أ�ثراً يف ذلك ب�شعراء النه�ضة يف م�صر والعراق وبالد ال�شام وهو القائل :

ح���لّ���ق ب أ����ج���ن���ح���ة اجل����دي����د وال تخف

ودع امل����غ����ن����ي ب�����ال�����ل�����وى أ
والجرع

فكان حقا هو باذر بذرة التجديد أالوىل لل�شعر القطيفي  ،وهذا حمل �إجماع أ�هل
ال�شعر أ
والدب  ،ومل تكن تلك الدعوة لتالقي �صدى أ�و يكتب لها جناح لوال وقوف ث ّلة
من ال�شباب الواعي املنفتح على ثقافة ع�صره ف آ�من بتلك الدعوى وحتم�س لها واندفع
بكل �صدق لين�ضوي حتت راية العالمة اخلطي ي�ستحثه على موا�صلة حركته الفت ّية
ويحذو حذوه ويقتفي أ�ثره فكان يف طليعة ه ؤ�الء ومِ ن أ�كرثهم ت أ�ثراً وت أ�ثرياً �شاعرنا
املبجل الذي تنبه وهو يف �سن مبكرة ل�ضرورة اخلروج بال�شعر ألغرا�ض أ�خرى مل
ت أ�لفها ال�ساحة أالدبية يف بالدنا �آنذاك  ،وقد �ساعده على ذلك ح�س أ�دبي ممتزج بثقافة
وا�سعة جامعة ور ؤ�ية م�ستقبلية ثاقبة للدور الكبري واخلطري الذي يلعبه ال�شعر يف
نقل ثقافة أالمم وال�شعوب وكما قيل ( ال�شعر ديوان العرب )  ،فهو �إذا مل يرتق بحرفه
و أ��سلوبه وم�ضمونه ملواكبة ع�صره ف�إنه �سيتحول ألداة م�شلولة غري قادرة على احلركة
وذلك يعني �إغالق رافد من أ�هم الروافد الثقافية التي أ�ثبتت فاعليتها و أ�ثرها عرب
القرون يف نقل الثقافات وتالقحها .
أ
ّ
�إ�ضافة �إىل م�ساهماته اجلليلة واجلديرة با إلكبار واالعتزاز التي متثلت ب�عماله
العلمية أ
والدبية أالخرى يف غري جمال ال�شعر فهناك الدرا�سات النقدية والتاريخية
و أ�دب الرحالت وال�سرية والق�صة والرواية وامل�سرح .
ومن أ�روع كتبه كتابه ( خيوط من ال�شم�س ) وهو �سفر خالد يقع يف جم ّلدين
يعرب فيه م ؤ�لفه عن خال�صة جتربة حياته املليئة أ
بالحداث اجل�سام واملواقف العظام
التي �صبغت حياته وتركت أ�ثراً ملمو�سا يف م�سريته الطويلة احلافلة باحللوة واملرة
م�سج ً
ال فيها ر ؤ�اه جتاه تلكم أالحداث بكل نزاهة و�صدق .
ؤ
أ
ومن م�لفاته ( ��شباح يف الظالم ) و ( وم�ضات من وراء الغيوم )  -م�سرحية  -و
( أ�يام من املا�ضي ) كتاب نرثي يف التاريخ "خمطوط " و ( أ�يام يف لندن ) "خمطوط
" وهو من أ�دب الرحالت ..
م�سريته العلمية ودوره التثقيفي :
أ
أ��شرنا يف ما �سبق ب أ�نّ أ��ستاذنا الكبري ح�ضر على يد والده ا إلمام �بي احل�سن اخلنيزي
والذي كان له الدور أالكرب يف �صياغة �شخ�صيته العلمية وبناء ثقافته و�صقل مواهبه
ور�سم م�ستقبله امل�شرق  ،فهو معلمه أالول و أ��ستاذه أالعظم الذي ترك ب�صماته
الوا�ضحة يف كل حمطات حياته  ،و أ��ستاذنا كان قد بد أ� درا�سته كعادة أ�ترابه يف ذلك
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ثقـــافــة

أ�هم �إ�سهاماته :
أ
أ
�شاعرنا �سليل أ��سرة علمية �جنبت كبار العلماء وال�شعراء والدباء الذين حفلت بهم
هذه البالد والذين أ��سهموا بدور بارز يف �إثراء احلركة العلمية أ
والدبية  ،وكان يف
طليعتهم والده ا إلمام أ�بو احل�سن اخلنيزي الذي أ�ثرى ال�ساحة العلمية ببحوثه
وم ؤ�لفاته ومناق�شته وطالبه الذين وا�صلوا امل�سرية التي بد أ�ها أ��ستاذهم ومن جملتهم
وخريتهم ابنه البار العالمة اخلطي الذي توىل رعاية احلركة أالدبية وحمل لواء
التجديد والتطوير  ،وانتقل بال�شعر من عامله الكال�سيكي التقليدي �إىل عامل أ�رحب

ح�سن علي أ�بو ال�سعود
يكرم ال�شاعر مبنتدى حوار احل�ضارات
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أ
الخطل ال�صغري

حممد مهدي اجلواهري

الزمن على يد أ�يدي الكتاتيب وملّا يبلغ ال�سابعة من عمره املبارك وقد وفقه اهلل وبرعاية
أ�بويه من اال�ستفادة من أال�ستاذين الفا�ضلني أالخوين ال�شيخ حممد �صالح الربيكي
وال�شيخ املريزا ح�سني الربيكي اللذين كانا يديران أ�هم ك ّتاب يف حميط القطيف فتعلم
على يديهما كتاب اهلل املجيد وفن اخلط ومبادئ احل�ساب و�شيئا من درو�س أالدب يف ال�شعر
العربي وا�ستمرت درا�سته يف ذلك الك ّتاب أ�ربع �سنوات أ�ر�سى خاللها قواعد العلم واملعرفة
 ،وبعد هذه الرحلة التعليمية يف عامل الكتاتيب بد أ� والده املقد�س يف تهيئته لاللتحاق
باحلوزة العلمية التي كانت �آنذاك املركز الوحيد الذي يخ ّرج العلماء واملفكرين واملثقفني
 ،فدر�س قواعد اللغة العربية وعلوم البالغة و أ��صول الفقه واملنطق وفقه �آل حممد على
ث ّلة من العلماء أالفا�ضل كوالده املقد�س اخلنيزي والعالمة ال�شيخ عبد احلميد اخلطي
والعلاّ متني ال�شيخ فرج العمران وال�شيخ حممد �صالح املبارك  ،وا�شتغل �إىل جانب درا�سته
عند ه ؤ�الء أالعالم برتبية الطالب وتدري�سهم حيث كان منزله العامر مق�صداً لطالب
العلم واحلقيقة يختلفون عليه لالنتهال من منري علمه و أ�دبه حتى نبغ منهم عدد غري
قليل من العلماء واخلطباء أ
والدباء �إ�ضافة �إىل �شخ�صيات مهمة تبو أّ�ت مراكز مرموقة
أ
يف أ�كرث من موقع من مواقع العطاء وا إلبداع  ،ويتعذر على الباحث �إح�صاء كل ال�سماء
الالمعة من خريجي مدر�سته وممن ا�ستفادوا من خمزونه العلمي والثقايف ب�شكل مبا�شر
أ�و غري مبا�شر  ،وممن هم ثمرة من ثمرات تلك ال�شجرة الطيبة التي يكاد زيتها ي�ضيء ولو
مل مت�س�سه نا ٌر والتي الزالت ت ؤ�تي أ�كلها كل حني ب�إذن ربها.

ثقـــافــة
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ديوانيته :
اعتاد أ��ستاذنا الكبري " أ�بو علي " دامت أ�يامه ومنذ عام 1360هـ باالجللو�س يف ديوانيته
ال�ستقبال النا�س يومياً على اختالف طبقاتهم وتعدد م�شاربهم وم آ�ربهم وهذا هو أ�هم ما
مي ّيز هذه الديوانية عن مثيالتها من الديوانيات التي تنت�شر يف طول البالد وعر�ضها حيث
أ�نها مق�صد لكل ال�شرائح االجتماعية والنخب العلمية والثقافية فتجد فيها علماء الدين
وطالب احلوزات العلمية أ
والدباء وال�شعراء واملفكرين ورجال أالعمال و أ��صحاب االهتمام
ممن ي أ�ن�سون بهذه أالجواء
بال�ش أ�ن العام من النا�شطني االجتماعيني و أ�بناء ال�شارع العام ّ
ويتفاعلون مع كل ما يدور فيها � ،إنّ كل ه ؤ�الء يتفي أ�ون ظالل هذه ال�شجرة وي�ستظلون
حتت �سقف هذه اجلامعة التي ال ت�سمح ألحد باالن�صراف منها �إال بفائدة دينية أ�و دنيوية أ�و
كليهما معاً  ،ففيها تطرح امل�سائل الفقهية والكالمية  ،وبني أ�روقتها تثار النقا�شات أالدبية
يف ال�شعر واللغة وفنون آالداب املتنوعة  ،ويف جنباتها ت�سمع املطارحات الفكرية والفل�سفية،
ويف تلك أالجواء املفعمة بالود واملحبة ينربي ذوو احل�س االجتماعي والوطني لعر�ض
الق�ضايا التي ت�شغل أ�بناء املجتمع وت�ستحوذ على اهتماماتهم كاحلديث عن أالحداث التي
تعي�شها ال�ساحة بني الفينة أ
والخرى ؛ وهذا هو �س ّر جناح هذه الديوانية وحمافظتها على
ت أ�لقها و�شبابيتها بالرغم من عمرها الطويل الذي ميتد ألكرث من �سبعني عاماً وبذلك
تكون أ�قدم و أ�عرق ديوانية قائمة حتى كتابة هذه ال�سطور فبداياتها كانت يف ال�سنة ال�ستني
بعد الثالث مائة أ
واللف الهجرية على مهاجرها �آالف ال�صالة والتح ّية ،ونحن اليوم يف
أ
أ
أ�واخر العام الثاين والثالثني بعد الربعمائة واللف الهجرية ،وهذه حالة ت�ستوقف النظر
وتدعو للت أ�مل وت�ستحق الدرا�سة وتبعث على التقدير واالعتزاز.
وهناك عن�صر مهم وهو أ�حد العوامل للنجاحات الكبرية التي �سطرتها هذه الديوانية
أ�ال وهو وجود القا�ضي العدل واحلكم الف�صل يف جممل ما يطرح من نقا�شات ودرا�سات

ال�س ّيما يف عامل ال�شعر أ
والدب الذي مت ّثل يف �شخ�صية املرتجم له أ��ستاذ اجليل الكبري أ�بي
علي حممد �سعيد فهو مو�سوعة معارف ور�صيد جتربة ثرة وثقافة وا�سعة و أ�دب جم و�شاهد
حي على �سل�سلة من الع�صور التي عا�شها بحلوها وم ّرها بربيعها وخريفها مبدها وجزرها
 ،فهو بالرغم من أ� ّنه دام بقاه قد ذ ّرف على الثمانني �إال أ�نها مل حتوجه �إىل ترجمان ،
فهو يتمتع بذهنية �شبابية متوقدة وحافظة نادرة وذاكرة حا�ضرة أ�هّ لته ألن يكون املرجعية
ال�صاحلة للحكم وال�س ّيما يف موارد النزاع واالختالف فيما يدور من مطارحات ونقا�شات
تتناول يف خمتلف املو�ضوعات بروح تت�سم باملو�ضوعية والفكر النا�ضج واملذهب احلر الواعي
الذي ي�شارك فيه كل أ�لوان الطيف الثقايف .
وقد ت ّوج كل هذه ا إلجنازات يف حقول العلم واملعرفة بديوانه ( �إيحاءات �سماوية) والذي
أ�فرد كل ق�صائده يف مدائح ومراثي وذكريات أ�هل بيت الع�صمة والطهارة  ،وهو من �شعر
الوالء ال�صادق الذي يتدفق من ينابيع املحبة اخلال�صة والذي يج�سد العالقة الوثيقة
والرابطة أالكيدة بهذه ال�شجرة الطيبة التي أ��صلها ثابت وفرعها يف ال�سماء والتي ت ؤ�تي
أ�كلها كل حني ب�إذن ربها  ،وهو من الذخائر العظمى والو�سائل الكربى يف يوم ال ينفع فيه
مال وال بنون �إال من أ�تى اهلل بقلب �سليم  ،وهل من و�سيلة يبتغي بها العبد ربه أ�قرب من
�آل اهلل و�آل ر�سوله ؟ �سفن النجاة التي من ركبها جنا وباب حطة الذي من دخله كان �آمنا ،
وهو �شعر وجداين يفي�ض بعاطفة رقيقة وع�شق جمنون يخرجه من هذا ال�سجن ال�ضيق
عامل املادة وال�شهادة �إىل عامل الغيب والروح لت�سبح روحه ال�شفافة املفعمة بحب �آل حممد
"�ص" يف ف�ضاءات الال حمدود والال متناهي النطوائه على العامل أالكرب وعلى ح ّد تعبري
�شاعر �آل البيت "ع" ال�سيد حممد جمال الها�شمي :

والء �آل ر�������س������ول اهلل يخرجني

ع����ن احل��������دود ف���ت���ن���ق���اد أالم���������ور هبا

نعم لقد حتول �شاعرنا الكبري يف ديوانه هذا وبف�ضل معرفته العميقة وانتمائه ال�شديد
وع�شقه املجنون �إىل �شاعر مت ّيم عارف �ساهر يف حمراب الع�شق تلتذ روحه بذكرهم ،كما
يلتذ العا�شق بذكر مع�شوقه  ،ويتلهف دائما �إىل اعتناق أ�رواحهم القد�سية ؛ ولذا يلم�س
القارئ لهذا الديوان تلكم امل�سحة العرفانية والنزعة الفل�سفية والعاطفة القوية يف كل
بيت من أ�بياته ومن هنا جاءت ق�صائده ك أ�ح�سن ما يكون عليه ال�شاعر من �صفاء نف�س وقوة
تركيز وم�شاعر متدفقة و أ�لفاظ معبرّ ة وم�صورة لع�شقه املقد�س ل�سفراء املحبة ور�سل
ال�سالم عليهم أ�زكى التحية وال�سالم ،ومن ذلك:

ي�����ا م�����ن أ�ت������ان������ا ب����ال���������س��ل�ام مب�شراً
و����ص���ف���وك ب��ال��ت��ق��وى وق����ال����وا جهبذ
ل���ف���ظ أ�رق م����ن ال��ن�����س��ي��م �إذا �سرى
و�إذا ن��ط��ق��ت ف���ف���ي اجل��������وارح ن�شوة
و�إذا ك��ت��ب��ت م���ع ال���ط���رو����س حدائق

ه�����ش احل���م���ى مل���ا دخ���ل���ت �إىل احلمى
ع��ل��ام�����ة ول�����ق�����د وج������دت������ك مثلما
����س���ح���راً وح����ل����و ك���ال���ك���رى �إن هوما
ه��ي ن�����ش��وة ال����روح ارت����وت ب��ع��د الظما
و�����شّ����ى ح���وا����ش���ي���ه���ا ال����ي���راع ومننما

ف�إن كان من أ�ثر �سيخلد به هذا ال�شاعر ويفوز به يف الدارين فهو هذا القري�ض الذي
قدمه قرباناً خال�صاً لربه الكرمي متو�س ً
ال بخرية خلق اهلل حممد �سيد أالنام و أ�هل بيته
أ
أ
ّ
الكرام الذين أ�ذهب اهلل عنهم الرج�س وطهرهم تطهريا  ،وحق له �ن يتمثل مبا �ن�شده
أ�خوه �شاعر الكلمة اجلميلة العالمة اخلطي :

ي���خ���ل���د م����ا �����ش����اء ال���ق���ري�������ض و�إنني

ر أ�ي������ت ب���ن���اء ال�����س��ي��ف ي���درك���ه الردى

وال أ�ح�سبني بهذه املقدمة املتوا�ضعة أ�نني قد و ّفيت هذه القامة ال�شاخمة من رجاالت
العلم أ
والدب بع�ض حقها �إذ هو جهد املقل القا�صر عن بلوغ قمم هامات الكبار من الرجال
ف أ�رجو أ�ن يقع من اهلل �سبحانه وتعاىل ومنه موقع الر�ضا والقبول و أ�ن يغ�ض الطرف عن
ما يقف عليه من خلل وتق�صري.
ال املوىل ج ّلت �آ ؤ
أ
أ
�سائ ً
ال�ه أ�ن مي ّد يف عمر ��ستاذنا الكبري ويبارك لوطنه و�مته به
وب أ�نفا�سه � إ ّنه �سميع قريب جميب و�آخر دعوانا أ�ن احلمد هلل رب العاملني .
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مبنا�سبة تكرمي ف ؤ�اد الدهان مبنتدى حوار احل�ضارات

ف ؤ�اد الندى
ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص

فريد النمر

" أ�ولئك هم فقط من ينرثون ال�سنبالت يقظة لقطيفهم ليبتذروها خ�صبة من جنان

"نفحة على ج�سد القطيف"

ي��ق��ول��ون بحـ ــر ل��ل��م��روءة والنـدى
ج������واد ك�����رمي الي����ج����ود مبنـ ـ ـ ـ ـ ــه
وم���ا ك���ان ي��ع��ط��ي ك���ي ي�����ش��ار ب�إ�صبع
ي��ج��ود ب��ه��ا ���س��را فتف�ضحـه الورى
�إذا ق��ب�����ض ال��ك��ف ال��ب��خ��ي��ل ب�سطتـها
ف���ب���ورك���ت ي���اك���ف ال���ع���ط���اء ف�إنن ــي
ع�����ذاب أالم������اين يف ي���دي���ك حبي�سة
أ�ت��ي��ت اىل �شاطي القطيف معاهدا
و�آخ����ي����ت����ه����ا يف اهلل ح��ي��ن ع�شقتها
وه����ال����ك ع���ط�������ش���ان ي����ج����ود بنف�سه
و أ�م ع����ل����ى ج��������وع ت����ئ����ن وحولها
وق���م���ت �إل���ي���ه���ا ك����ي ت��ك��ف��ك��ف دمعها
وك���م م�سجد ل���والك م��اق��ام �صرحه
ف����ف����ي ك�����ل ي�������وم أ�ن��������ت ل����ي����ث لغارة
ت���غ���ال���ب غ������ول ال�������ش���ح جت������دع أ�نفه
�ستحدو ل��ك االم����ال م��ن ك��ل جانب
ف��ي��ا راك�����ب ال��ظ��ل��م��ا ب�����درا تنريهـ ــا
ق����ه����رت ع����ب����اب امل��������اء دون ت ــردد
ف��ي��ا غ��ي��م��ة ال���ظ���م آ����ن ج����اد بواب ـ ـ ــل
ف��ي��ا واه�����ب ا إلخ�������وان ج���ل ن�صي ـبـه
ول����و ك��ن��ت ذا ح���ظ ���ص��ن��ع��ت �صنيعه
وم�����ا ك����ل ����س���اع ي��ب��ل��غ امل���ج���د غايـ ــة
ب��ن��ي ق��وم��ن��ا م���ا ال���ع���ز �إال لبـ ـ ــاذل
أ�راد ب���ه���ا اهلل ال��ع��ظ��ي��م وجنـ ـ ـ ـ ـ ًة
ف��م��ا ج����اد �إال م���ن ع��ل��ي واحمـ ـ ــد
ي���ج���ود ب�������ص���دق الري�������اء و�سمع ـ ــة
ل���ه ح��ي��در يف ال��ف�����ض��ل ���ص��ن��و حممد
ل���ه احل�����س��ن��ان ال���ط���اه���ران ورهطهم
ف��ي��ا �إب�����ن ده�����ان ���س��م��وت كحاتـ ـ ــم
ف أ�����ن����ت ف ؤ
���������اد يف ك����ي����اين فـ ـ ـ ؤ�اده

ح�����س��ام ع��ل��ى ���ش��ح ال���زم���ان جت ـ ـ ـ ــردا
ول��ك��ن��ه يعطي وي��ج��زل م�سع ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
والك���ان يرجو أ�ن يقال فيحم ـ ـ ـ ـ ــدا
وما كان عيبا أ�ن ف�ضحت على الندى
و�إن �سكت ال��ق��ا���ص��ي ج��ل��وت معـ ــردا
أ�ردت ل�شعري أ�ن ي��ط��اول فرقـ ـ ــدا
لكم قمت تهديها فكنت امل�سـ ـ ـ ــددا
و أ�م��ه��رت��ه��ا قلبا وروح���ا وع�س ـ ـ ــجدا
فكنت لها ردءاً وك��ن��ت لها ال ـ ـ ـ ــيدا
و�آخ������ر حم���ت���اج ي��ب��ي��ت م�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــردا
ب��ط��ون ط���وت غ��رث��ى ف��ب��ت امل�سـ ــهدا
فكنت ل��ه��ا م��زن��ا ه��ط��وال ومـ ـ ــوردا
والك���ان م��ع��م��ورا وال ال�����ص��رح �ش ــيدا
�ضحاياك يف �سعد و أ�ن���ت لهم فـ ـ ــدا
وتفق أ� ع�ين البخل ت���ورده الـ ـ ـ ــردى
وت�����ش��دو ل���ك االي�����ام ع����زا و�س ـ ـ ؤ�ددا
وي����ا داف�����ع االم������واج ب���ح���رك ازبـ ــدا
وح���زت ج��ن��اح الن�سر ط�ي�را م�صعدا
وي���ا ���ش��رب��ة ال��ع��ط�����ش��ان م���اء مب ـ ــردا
وي���ا ���ص��اان��ع ا إلح�����س��ان ب���راً مع ـ ــددا
واع��ل��ن��ت ح��ك��م��ي ك���ي اك����ون املمجدا
وال ك��ل ل��ي��ث ي��ق��ط��ع ال��غ��اب مف ــردا
أ�راد ب���ه���ا امل���ج���د أالث����ي����ل املخل ــدا
بها يح�صد النعمى فيبلغ مق�صدا
واح�����س��ب��ه ل��ل��ج��ود ج���م���را توقـ ـ ــدا
ل���ه أ������س����وة أ�ع���ن���ي ال��ن��ب��ي حممـ ـ ــدا
وف��اط��م��ة ال����زه����راء ت�����ش��ب��ه أ�حم ــدا
ب��ن��وه��م �إذا م���ا ج����اد ط�ي�ر ف أ�ن�شــدا
خ��ل��دت ب��ه��ا ن��ف�����س��ا و ج��اه��ا وحمتدا
وان��ت �ضمري يف �ضمريي على املدى
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ثقـــافــة

لك يا رجل العطاء تبوح �سنبلة احلرف
ج ��اءت ت �ل� ّ�م ح�ك��اي��ا ال �ب��وح يف يدها
ت�صغي �إليها �ضفاف احلب تن�سجها
ج��اءت لتزجي ك� ؤ�و��س��ا م��ن غوايتها
ي��ا للقطيف ال�ت��ي يخ�ض ّل �شاخمها
�صوتكالو�سنانغري�صدى
ماانف�ضمن ِ
أ
ف ��زررت� �ن ��ا ل� �غ ��ات ال�����ش��وق �حجية
ورب رائ� �ع ��ة ُي �ج �ن��ي ال �ع �ب�ي�ر لها
ّ
ت �ن��اه �ب �ت �ن��ا رب��ي��ع��ا ك � ��ان ي�شبهنا
ن � �ك� ��اد ن �ل �ث �م��ه م��ع��ن��ى ي�صاهره
ي ��ا أ�ي� �ه ��ا ال �ع��اب��ر امل �ن �ق��و���ش ذاكرة
ك��احل��امل�ين رف �ي��ف ال �� �ش��وق يخربنا
ت �ق��ارب �ت �ن��ا ف �ك �ن��ا ب �ع ����ض هم�ستها
ف ��دع ل�ق�ل�ب��ك و� �ش��ي احل ��ب يجمعه
ورت� ��ل ال �ع �� �ش��ق �إن ال �ع �� �ش��ق يكتبنا
ي��ا نفحة العطر ذي أ�ل���وان طينتنا
ج� ��اءت ويف ي��ده��ا غ���ص��ن ل�سنبلة
و أ�ن � � ��ت ك� ��ف م� ��ن ا آلالء تنزفها
قم ننهل اللون من أ�ح��داق جدولها
يا ابن القطيف فكم أ�رخت مو �سمنا
ف��وم �� �ض��ة اخل �ي�ر �إن�����س��ان ترقرقه
ي��ا ن��وت��ة احل�ل��م ذي أالن �غ��ام حتملنا
ت��زاح�م�ت�ن��ا خ �ط��وط ال� ��درب �سابغة
وع� � � � ��ازف احل � � ��ب ت � � � � � ّواق للذته
وال �ع��ا� �ش �ق��ون قطيفا يف أ��صالتها
كنخلة اخل ��ط ك��م ت�صغي ملو�سقة
ك��م افزعتها خاليا ال�ضوء ي�سلبها
ت��خ��ا���ص��رت��ه امل� ��راي� ��ا يف تعرثها
ف �ك �ن��ت م� ��ورده� ��ا ن �ب �ع��ا ي �ح��ن على
و أ�ن� � � ��ت ت��ع��ب��ق ك ��ال� �ت ��اري ��خ نافلة
تلك الرجوالت وحي أالر�ض هدهدها
يحنو على الظل من غدر الهجري �إذا
ل �ي �م �ن��ح ال ��وق ��ت وق� �ت ��ا ن��اف �ح��ا بيد
ومل� �ح ��ة ال �ف �ك��ر يف �� �ص ��دق ت �ن��ز له
وتعقد ال��وع��ي ع��ن عمياء غفلتهم
يا ابن القطيف وهذي أالر�ض مفخرة
ال ي� �ع ��رف اخل �ي�ر �إال ك ��ف فاعله
يهناك  -أ�ن ��ك م��ن ��ش� ّ�م النخيل �إذا
ورمب � ��ا أ�ط � �ف � � أ� امل �� �ص �ب��اح وام�ضه
ل ��ك ال �ع �ط��اء ف � � � ؤ�ادا ك ��م أ�ذن � ��ت له
و أ�ن� � ��ت أ�ن�� ��ت جت� ��وز احل� ��ب قافية
يا ابن القطيف وكم تاق القطيف �إىل
ف��اط �ل��ق لقبلتك أال� �ش �ه��ى جمنحة
ف �ي �ق �ظ��ة امل� � ��اء يف ك �ف �ي��ك أ�غنية
ف�لا ت��دع�ه��ا ظ �ن��ون ال��وه��م ت�شغلها
خ�م���س��ون � �ض��وء أ�زف ا آلن رحلتها
ف��ك��ن م � �ن� ��ارا ق �ط �ي �ف �ي��ا م�شاعله

اال�ستاذ ف ؤ�اد الدّهان دمت �سنبلة"
وت �ن�ثر ال �ن �ب ����ض ك ��ا آلم ��ال كالربد
حلنا على الناي مل ينق�ص ومل يزد
يف هدءة الليل ترجي وجدك أالبدي
من طينة أالم��ل املعقود بالن�ضدد
ّ
�شف ال�صهيل و�ضوء الفجر كالر�صد
ت�ق� ّد م�ن��ا قمي�ص ال��وج��د والرفد
وقتا من ال�شوق ل��زت رائ � َع اجل�سد
وم �ل �م��ح ال���ص�ب��ح زا ٍه غ�ي�ر مبتعد
نق�ش اجلمال وثغر ال�شعر مل يحد
مت �ل �ك �ت �ن��ا ف�����ض��اء �� �س ��اح ��را غرد
�إن ال �غ �ن��اء ح �ك��اي��ات ب��و� �ش��م يدِ
قلب غري متحد
هل ُيح�سن احل� َّ�ب ٌ
بلحظة البوح �شعرا بالغناء �صدي
على امل��واوي��ل ��ش��د َو الغيب والبدد
بني امل�سافات معنى ال�صرب واجللد
قد أ��سلمت طفلها من �صدرها النهد
يف ك��ل �آن ج ��ريء احل��ب وال�شهد
ك��زارة أالم�س ن�ضفي جمد جمتهد
م��ن ��س�ن�ب�لات ب�ح�ل��م امل ��د أ
والمد
تفاحة العمر يف �سرب الهوى الغرد
ع �ل��ى ال �� �ش �ت��اء ل� ��دفء ���ش��ارد برد
تنمنم امل ��اء ق �ط��را غ�ير ذي عدد
ه ��ذا ال �ن �ه��ار جت�ل��ى ا آلن م��ن بعد
ت� � أ�وي �إل�ي��ه ح�ق��ول ال�شوق وال�سهد
للبحر ت�شدو و��ش��دو امل��وج يف مدد
جي�ش م��ن الفقر ب��اغ عند مفتقد
حني ا�ست�شاط على ا آلم��ال بالزبد
براعم الغ�صن يف ميالدها أالحد
متد للغر�س �شوط ال��زارع احل�صد
ق �ل��ب ي� ��وزع خ �ب��ز احل���ب وال�سعد
تو�سد ال�صبح رم�ش ال�شم�س بالكمد
ك� أ�ن�ه��ا ال�ط�ي��ب يف أ�ث� ��واب م��ن يرد
ع��ود ال�شباب طريقا غ�ير منفرد
وت �ف �ت��ح أالف� � ��ق ل �ل �ع �ل �ي��اء بال�سند
تطفو عليها حكايا املجد والنجد
ويخطئ النبع م��ن للماء يف زهد
ت �ع��دق ال��وق��ت مل تبخل ع�ل��ى أ�حد
ورمب� � � ��ا زي�� �ت� ��ه يف روح متقد
ه� ��ذا ال �� �س �خ��اء ب�ل�ا م� � ٍ�ن وال نكد
ب� �ك ��ل ن�� � ��ا ِد مي � � � ّد اخل� �ي��ر للبلد
� �ض��وء ي�ل�ي��ق ب �ه��ذا احل � � ّر كالر أ�د
ع �ل��ى ان �ت �� �ش��اء ج�م�ي��ل غ��ام��ر �شهد
مت��د يف ح�ل�م�ه��ا امل� �ك ��دود بالرغد
ع��ن ل��ذة ال�ب��وح ب� أ
�الوه��ام واحل�سد
أ�ي ال�ق�ن��ادي��ل أ�ح �ك��ي �ضفة بيدي
مازلن ت��ورق هم�س امل��اء يف خلدي
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راعي املنتدى
ف ؤ�اد ن�صراهلل وعلى ح�سن أ�بو ال�سعود
يقدمان درع املنتدى للدهان

املحتفى به ف ؤ�اد الدهان

يف حفل نظمه منتدى حوار احل�ضارات

حمافظة القطيف حتتفي برجل أ
العمال ف ؤ�اد بن علي الدهان

تغطية
14

القطيف� /سلمان العيد
ت�صوير /طارق ال�شمر
أ �قام منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف حفل تكرمي رجل
أالعمال ف ؤ�اد بن علي بن ح�سن الدهان ،تقديرا وامتنانا ملا قدمه ويقدمه
من عطاءات كثرية خلدمة أ�عمال الرب على خمتلف ال�صعد االجتماعية
والثقافية والريا�ضية ،وقد ت�سابقت أ�كرث من  40م ؤ��س�سة اهلية ور�سمية؛
خريية واجتماعية وريا�ضية وثقافية بتقدمي الدروع والهدايا التذكارية
للمحتفى به ،جممعة على حيوية ما يقوم به الدهان من أ�عمال �إيجابية
ل�صالح املجتمع.
وقد أ�جمع احل�ضور خالل احلفل الذي أ�قيم م�ساء اخلمي�س املا�ضي
( )2012/2/2مبقر املنتدى برعاية ا إلعالمي ف ؤ�اد بن عبد الواحد ن�صر
اهلل على الدور الكبري الذي يقوم به املحتفى به ،يف دعم امل ؤ��س�سات اخلريية،
وما نتج عنه من زرع الب�سمة على �شفاه أاليتام واملحتاجني ،وفك أ��سر
بع�ض �سجناء الديون ،وفك رقاب من حكم عليهم بالق�صا�ص وما �شابه
ذلك  ..م ؤ�كدين يف الوقت نف�سه على �ضرورة أ�ن يحذو باقي رجال االعمال
واملي�سورين حذو الدهان .
ويف كلمته ا إلفتتاحية حلفل التكرمي أ�عرب راعي املنتدى ا إلعالمي ف ؤ�اد
بن عبدالواحد ن�صراهلل عن فخره بهذا احلفل ،الذي يعقد لتكرمي احد
رجاالت املجتمع البارزين املعروفني بال�سخاء وروح التعاون ،لدعم كل ما من

�ش أ�نه خدمة املجتمع..م ؤ�كدا ب أ�ن املنتدى �إذ يكرم هذه ال�شخ�صية �إمنا يكرم
�سمو أالخالق والقيم التي يت�سم بها جمتمعنا.
اما أال�ستاذ وجيه الرم�ضان رئي�س جمل�س �إدارة جمعية القطيف
اخلريية فقد أ�و�ضح ب أ�ن الدهان أ�حد أ�برز الداعمني للجمعيات اخلريية،
التي تقوم ب أ�عمال جليلة مل�ساعدة املحتاجني ،ليواجهوا �صعوبات احلياة،
وتوفري متطلباتها.
وذكر الرم�ضان جمعية القطيف اخلريية قدمت يف العام املا�ضي  7ماليني
ريال ا�ستفادة عدد كبري من أال�سر املحتاجة ،وال تزال اجلمعية ت�سعى لتنفيذ
عدد من الربامج اخلريية ت�سهم يف حل م�شاكل هذه أال�سر ..و أ�عرب عن
تقديره للدور اجلليل الذي يقوم به رجال أالعمال واملي�سورون من املجتمع
ومنهم ف ؤ�اد بن علي الدهان ،فهو الداعم ال�صامت� ،إذ ال يرد طالبا ،فمثله
ي�ستحق ال�شكر والتقدير.
وو�صف �سعيد الرهني من (مركز البيت ال�سعيد مبدينة �صفوى)
املحتفى به ب أ�نه ذو االيادي البي�ضاء وهو القلب الناب�ض باخلري والعطاء
واملحبة ،و أ�ورد بع�ض أالبيات ال�شعرية امتدح فيها القطيف اختتمها خماطبا
القطيف:
أ �ما أال�ستاذ �شكري ال�شما�سي من مدر�سة دار احلكمة فقد أ�و�ضح ب�نأ
تكرمي أالن�سان هو تكري�س للقيم الف�ضلى التي د أ�بت املجتمعات املتقدمة أ�ن
تتوج كل من ميلك ح�سا ان�سانيا.
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جمع غفري

ال�شيخ عبد اللطيف النمر يقدم درع ًا تذكاري ًا

املقدم �إبراهيم املطرود

وقدم ال�شاعر على املهنا ق�صيدة �شعرية جاء فيها:
تعطي وتكرب يف مدلولك ال�صور
تعي�ش يف زح��م��ة أالي�����ام مبت�سما
يف كل م�سعى اىل اخلريات م�ستبق

و�آن������������ت يف ال�����ن�����ا������س الك����ب���ر وال بطر
ح�����ت�����ى ت����������رف ب��������ك االم���������������ال تزدهر
ف�����م�����ا ت�����������ردد م�����ن�����ك ال�������ع�������زم والنظر

�إىل أ�ن يقول:
ف��م��ن ف ؤ
�����اد ر ؤ�ى االوط�����ان م�شرقة ف����ل����م ت����غ����ب ع�����ن �����س����م����اء االجن��������م الزهر
��������ادي ب���اال����ش���واق يف �شغف اىل ف ؤ
وم����ن ف ؤ
���������������������اد ����������س����ل����ام م������ف������ع������م عطر

ال�صائغ
ال�سيد مهدي ّ

اخلباز يلفت اىل
الدور الكبري الذي
قام به الدهان
يف دعم االن�شطة
االجتماعية ونادي
الرتجي

وحتدث أال�ستاذ علوي باقر اخلباز عن املحتفى به ور�صد بع�ض ا إلجنازات التي حتققت بف�ضل اهلل وكان الدهان
أ�حد امل�ساهمني يف ذلك منها دعم امل ؤ��س�سات أالهلية اخلريية ،وامل�ساهمة يف عتق بع�ض الرقاب من الق�صا�ص ،و�إطالق
�سراح بع�ض امل�سجونني ب�سبب الديون املالية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف عالج بع�ض املر�ضى وغري ذلك.
و أ��شاد رجل االعمال حممد بن علي �آل خليفة باجلهود التي يقوم بها ف ؤ�اد الدهان يف خدمة أ�عمال الرب وهي
عديدة وكثرية .
أ�ما رجل أالعمال ال�شيخ عبداللطيف النمر فقد أ��شاد بجهود ف ؤ�اد الدهان ،ونوه بالدور الكبري الذي قام به والده على
بن ح�سن الدهان الذي قام برتبية هذا االبن وقدمه للمجتمع كعن�صر فاعل يحمل أ�عمال اخلري فوق عاتقه ..داعيا
رجال االعمال اىل ال�سري وفق طريقة ف ؤ�اد الدهان وامل�ساهمة يف خدمة املجتمع .
  وحتدث خالل احلفل ال�سيد مهدي ال�صايغ وقال�:إن التكرمي هو تقدمي ال�شكر والعرفان ملن ي�ستحق ال�شكر،
فمن ال ي�شكر املخلوق ال ي�شكر اخلالق ..ولفت اىل الدور الكبري الذي قام به ف ؤ�اد الدهان يف دعم الكثري من االن�شطة
االجتماعية منها دعمه غري املحدود لنادي الرتجي.
أ
أ �ما منري الناجي فقد و�صف الدهان ب أ�نه احد املتفانني يف خدمة املجتمع ،الذي يفخر به وب�مثاله.
املهند�س �شفيق �آل �سيف رئي�س جمل�س
�إدار نادي الرتجي حتدث عن دعم الدهان
لنادي الرتجي وقال ب أ�نه �ساهم يف انت�شال
النادي من أ�زمات كثرية ،وبف�ضل جهوده
الكبرية بات نادي الرتجي من أالندية
املتميزة على م�ستوى اململكة ،بل يف
بع�ض أاللعاب بات معدودا على امل�ستوى
اال�سيوي.
اما املهند�س عبدال�شهيد ال�سني (امني
للجناز)
عام جائزة االجناز بالقطيف إ
فقد أ�عطى نبذة عن اجلائزة ،وذكر ب أ�ن
ف ؤ�اد الدهان كان أ�برز داعمي هذه اجلائزة
الدكتور عبد اهلل ال�سيهاتي
فقد تبنى %25من قيمة اجلائزة يف اكرث
يقدم درع ًا تذكاري ًا
من دورة ،واجلائزة م�ستمرة مبثل هذه

�ساهم يف انت�شال
النادي من أ�زمات
كثرية ،وبف�ضل
جهوده الكبرية بات
نادي الرتجي من
أ
الندية املتميزة
على م�ستوى اململكة

وجيه الرم�ضان

املهند�س �شفيق ال�سيف

املهند�س عبد ال�شهيد ال�سني

�شكري ال�شما�سي
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عبد اهلل يقدم درع م ؤ��س�سة ال�سنان للعطور

مهدي البحارنه

علي العبا�س يقدم درع الو�سطية

اجلهود.
وقد حتدث علي الرتكي عن املحتفى به وا�ستعر�ض بع�ض ما قدمه ويقدمه ل�صالح جمتمعه.
اما ال�شاعر فريد النمر ويف ق�صيدة حملت عنوان (نفحة ) على ج�سد القطيف"
قال فيها

ال�شيخ أ�حمد النا�صر
يقدم درع ح�سينية الر�سول أ
العظم ( �ص )

املهند�س أ�نور علي املال يقدم \
درع مكتب املال لال�ست�شارات الهند�سية

م�سلم الدار

ال�شيخ �صال آ�ل �إبراهيم
يقدم درع البيت ال�سعيد

دعم امل ؤ��س�سات
أ
الهلية اخلريية،
و�ساهم يف عتق
الرقاب من الق�صا�ص
و�إطالق �سراح بع�ض
امل�سجونني ب�سبب
الديون وعالج
املر�ضى

النمر ي�شيد بالدور
الكبري الذي قام به
والده على بن ح�سن
الدهان الذي قدمه
للمجتمع كعن�صر
فاعل

ج���اءت تل��� ّم حكاي���ا الب���وح يف يده���ا
ت�صغ���ي �إليه���ا �ضف���اف احل���ب تن�سجه���ا
ج���اءت لتزج���ي ك ؤ�و�س���ا م���ن غوايته���ا
ي���ا للقطي���ف الت���ي يخ�ض��� ّل �شاخمه���ا
ما انف�ض من �صوتكِ الو�سنان غري �صدى

آ
كالم���ال كال�ب�رد
وتن�ث�ر النب����ض
حلن���ا عل���ى الن���اي مل ينق����ص ومل ي���زد
يف ه���د أ�ة اللي���ل ترج���ي وج���دك أالب���دي
م���ن طين���ة أالم���ل املعق���ود بالن�ض���دد
�ش���فّ ال�صهي���ل و�ض���وء الفج���ر كالر�ص���د

�إىل أ�ن يقول:
ي��ا اب���ن القطيف وه���ذي أالر�����ض مفخرة
ال ي������ع������رف اخل�����ي����ر �إال ك�������ف فاعله
ي���ه���ن���اك  -أ�ن���������ك م�����ن �����ش���� ّم ال���ن���خ���ي���ل �إذا
ي��ا اب���ن ال��ق��ط��ي��ف وك���م ت���اق ال��ق��ط��ي��ف �إىل
ف����اط����ل����ق ل���ق���ب���ل���ت���ك أال������ش�����ه�����ى جمنحة
ف����ي����ق����ظ����ة امل�������������اء يف ك�����ف�����ي�����ك أ�غنية
ف��ل��ا ت����دع����ه����ا ظ����ن����ون ال�����وه�����م ت�شغلها
خ���م�������س���ون �����ض����وء أ�زف آالن رحلتها
ف������ك������ن م��������ن��������ارا ق����ط����ي����ف����ي����ا م�شاعله

ت���ط���ف���و ع���ل���ي���ه���ا ح���ك���اي���ا امل����ج����د والنجد
وي����خ����ط����ئ ال����ن����ب����ع م������ن ل����ل����م����اء يف زهد
ت�����ع�����دق ال������وق������ت مل ت���ب���خ���ل ع����ل����ى أ�حد
�������ض������وء ي����ل����ي����ق ب������ه������ذا احل������������ ّر كالر أ�د
ع�����ل�����ى ان�����ت�����������ش�����اء ج����م����ي����ل غ������ام������ر �شهد
مت�������د يف ح����ل����م����ه����ا امل���������ك���������دود بالرغد
ع�����ن ل�������ذة ال�����ب�����وح ب أ
��������الوه��������ام واحل�سد
أ�ي ال�����ق�����ن�����ادي�����ل أ�ح������ك������ي �����ض����ف����ة بيدي
م�����ازل�����ن ت��������ورق ه���م�������س امل��������اء يف خلدي

ثم ق�صيدة أ�خرى لل�سيد ها�شم ال�شخ�ص جاء فيها :
ي�������ق�������ول�������ون ب������ح������ر ل�������ل�������م�������ودة والندا
ج�������������������واد ك���������������رمي ال ي����������ج����������ود مبنه
وم�������ا ك�������ان ي���ع���ط���ي أ�ن ي���������ش����ار ب�إ�صبع
ي�����ج�����ود ب����ه����ا ������س�����را ف���ت���ف�������ض���ح���ه الوري
ف�����ب�����ورك�����ت ي������اك������ف ال�����ع�����ط�����اء ف�إنني.

ح�����������س�����ام ع�����ل�����ى ������ش�����ح ال��������زم��������ان جتردا
ول������ك������ن������ه ي�����ع�����ط�����ي وي��������ج��������زل م�سعدا
وال ك��������ان ي�����رج�����و أ�ن ي�����ق�����ال فيحمدا
وم����اك����ان ع��ي��ب��ا أ�ن ف�����ض��ح��ت ع���ل���ى الندا
أ�ردت ب���������ش����ع����ري ان اط������������اول فرقدا

�إىل أ�ن يقول:
ف����ي����ا اب��������ن ده����������ان �����س����م����وت جماهدا.
����������ن���������ت ف ؤ
ف أ
������������������اد يف ك�������ي�������اين ف ؤ�اده

خ�����ل�����دت ب����ه����ا ن���ف�������س���ا ووج������ه������ا وحمتدا
وان�������ت ����ض���م�ي�ر يف ����ض���م�ي�ري ع���ل���ى املدى

رجل أ
د.حممد اخلنيزي ع�ضو جمل�س ال�شورى
العمال �سمري البيات ون�صر أ�بو ال�سعود
علوي اخلباز و حممد عبد اجلبار
ومن�صور حاجي
ربيع أ
ال�سنة أمار�س 2012
املوافق--فرباير
1433هـهـ--املوافق
الثاين 1433
الول
الثانية --ربيع
الوىل
ع�شر -ال�سنة
الثالث ع�شر
العدد الثاين
العدد
 2012مم
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مفيد العايل

علي الرتكي يقدم بورتريه لف ؤ�اد الدهان
بري�شة الفنانة حميدة ال�سنان

با�سل الناجي يقدم درع ًا عن أ�خية منري الناجي

ثم ت�سابقت امل ؤ��س�سات على تقدمي الهدايا التذكارية والدروع التكرميية املتنوعة وجاءت كالتايل:

 .17مركزالبيت ال�سعيد (ال�شيخ �صالح �آل ابراهيم).
 .1الدكتور املهند�س عبداهلل بن علي ال�سيهاتي
.2منتدى حوار احل�ضارات (ف ؤ�اد ن�صراهلل و علي ح�سن ابو  .18م ؤ��س�سة �سلمان ال�سنان التجارية (عبداهلل علي ال�سنان).
 .19جلنة التكرمي االهلية (مهدي البحارنة).
ال�سعود نيابة عن والده عميد اال�سرة)
 .20مواهب امل�سرحية
.3منتدى الو�سطية ب�صفوى (على بن حممد العبا�س).
ؤ
 .21م�ست�شفى القطيف املركزي (عبدالر�وف اجل�شي).
 .4متحف القطيف احل�ضاري (�سيد ح�سن العوامي).
 .22جلنة التوبي االهلية (مهدي القالف).
.5مكتب حممد ر�شيد �سنبل "ر�شيد أ�حمد �سنبل"
 .23جملة الواحة (ر�ضا الزاير).
�.6شركة ال�ضامن واوالده "حممد ال�ضامن"
 .24اللجنة االجتماعية ب�سناب�س ( اجمد احلبيب).
.7جماعة الق�صور ال�صوتي (يا�سر العمران).
 .25اهايل الكويكب (ح�سني املخامل).
.8نادي املحيط الريا�ضي (ح�سن �آل ح�سني).
للجناز (عبدال�شهيد ال�سني).
.9حممد على اخلليفة
 .26جائزة القطيف إ
 .27جمعية ام احلمام اخلريية (ماجد عبدالعال).
 .10جمعية أالوجام ا خلريية (يا�سني اىل حممد).
آ
 .28نادي الرتجي الريا�ضي (�شفيق لل �سيف).
 .11جمعية القطيف اخلريية (وجيه ال رم�ضان).
 .29جلنة التنمية االهلية "علوي اخلباز"
 .12جمعية ال�سرطان ال�سعودية (د .عادل اخلطي).
 .30منري احلاجي "با�سل الناجي"
 .13ح�سينية الر�سول االعظم (ال�شيخ احمد النا�صر).
 .14مكتب املال لال�ست�شارات الهند�سية (املهند�س انور علي  .31الفنانة حميدة ال�سنان
 .32هيئة عا�شوراء احل�سني ب�صفوى (فوزي الهاين).
املال).
 .33ملتقى �إبداع الثقايف (عبدالعظيم ال�ضامن).
 .15جمعية اجلارودية اخلريية (م�سلم الدار).
 .16جمموعة ال�شيخ عبداللطيف النمر (ال�شيخ عبداللطيف  .34م ؤ��س�سة الفنان "ماهر الغامن".
.35متحف القطيف احل�ضاري "ال�سيد ح�سني العوامي"
النمر).

�شكري ال�شما�سي يقدم درع مدر�سة دار احلكمة

ح�سني املخامل يقدم درع حي الكويكب

�شفيق ال�سيف يقدم درع نادي الرتجي

ال�سيد ح�سني العوامي
يقدم درع متحف القطيف احل�ضاري

حممد ال�ضامن يقدم درع �شركة ال�ضامن

عبد الر ؤ�وف اجل�شي
يقدم درع م�ست�شقى القطيف املركزي

ربيع أ
ال�سنة أمار�س 2012
املوافق--فرباير
1433هـهـ--املوافق
الثاين 1433
الول
الثانية --ربيع
الوىل
ع�شر -ال�سنة
الثالث ع�شر
العدد الثاين
العدد
 2012مم
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ر�ضا الزاير

نب�ضات لف ؤ�اد الوطن

علوي اخلباز يقدم درع ًا

علوي اخلباز وعبد ال�شهيد ال�سني

ماجد عبد العال
يقدم درع جمعية أ�م احلمام

18
18

ت��ع��ط��ي وت��ك�بر يف م��دل��ول��ك ال�صور
ت��ع��ي�����ش يف زح���م���ة آالالم مبت�سما
يف كل م�سعى �إىل اخل�يرات م�ستبق
����س���ج���ي���ة م���ن���ك �إح���������س����ان ومكرمة
ف���ت���ح���ت ق���ل���ب���ك ب����اب����ا دومن��������ا � أس�م
ف���ك���ان م���ع�ب�ر ه�����دي ل���ل���ك���رام ر ؤ�ى
وق�����د ت�����ض��ي��ق ب���ي���وت يف م�ضايفها
وق����ل����ب����ك ال�����رح�����ب �آف����������اق جمنحة
خ����ري����ط����ة ه�����و يف ت����ب����ي����ان موطنه
يحلو �إىل �ساكنيه ال��ع��ي�����ش يف رغد
ف����رب ق��ل��ب ب��ن��ى م���ن ن��ب�����ض��ة وطنا
وم��ن (ف ؤ
������اد)ر ؤ�ى أالوط���ان م�شرقة
***
أ
ت���ذك���ي م���ن احل����ب �����ش���واق���ا متيمة
واحل������ب ي���ك�ب�ر يف �إي�����ث�����ار �صاحبه
أ�ب���دع���ت ف��ن��ا م���ن ا إلي����ث����ار مابرحت
ف����م����ن حم�����ي�����اك �آم������������ال وعاطفة
وم������ن ب���ي���ان���ك وع������د ل���ل���ك���رمي وفا
مي���ن���اك ت���غ���دق مل مت�����س��ك م�سائلة
ت أ�����ب����ى ع���ل���ي���ك ح����ي����اة احل�����ر منفعة
واحل�������ر ت�����س��م��و ب أ������خ��ل��اق مروءته
وامل���������رء ت���ك���ت���ب���ه أالخ�����ل����اق مبدعة
ف����ل����ن مي�������وت ك�������رمي ب��ي��ن جمتمع
(ف���ح���امت)مل ت���زل يف ال��ن��ا���س �سريته
ف��ق��د غ���دا م�����ض��رب أالم���ث���ال يف كرم
***
مت�ضي ال��ق��رون وم��ازال��ت �ضمائرها
ف�����ق�����د ي������ك������ون ث������ق������اف������ات معمقة
حتنو على الفقر يف ميدان م�سغبة
ت�����رن�����و مل���ج���ت���م���ع ت أ
�������ب������ى كرامته
وق����د ي���ك���ون م���ن ا إل�����س��ل�ام منطلق
ت��ف��ل�����س��ف��ت ف���ي���ه أ�ل�����ب�����اب مبنهجها

و أ�ن������ت يف ال���ن���ا����س ال ك�ب�ر وال بطر
ح���ت���ى ت������رف ب�����ك آالم�����������ال تزدهر
ف���م���ا ت�������ردد م���ن���ك ال����ع����زم والنظر
ت�سخو فما راع��ك ا إلن��ف��اق وال�ضجر
من قبل بيتك مل يحفل بك اخلور
ي���ل���ذ ف��ي��ه��ا ع���ل���ى ن��ب�����ض ب����ه ال�سفر
ع����م����ا ي����ري����د ب����ه����ا ����ض���ي���ف فتعتذر
من أ�فقه (اخلط)غنت بوحها (هجر)
ب��احل��ب ت��ن��ع��م ف��ي��ه ال��ب��دو واحل�ضر
ف��م��ا مت��ل��م��ل ف��ي��ه ال��ع�����ش��ق والوطر
وال��ن��ب�����ض ل��ل��وط��ن امل���ج���روح ينت�صر
فلم تغب من �سماها أالجن��م الزهر
***
حتلو على ر�سمها أالل����وان وال�صور
ي��ن��م��و وي����زه����ر يف ب�����س��ت��ان��ه العمر
ك����ل امل���������س����اءات مم����ا ����ص���غ���ت تنبهر
ه���م���ا ال���ن���ع���ي���م���ان الب ؤ
������������س والكدر
ف���م���ا ت���غ�ي�ر م�����ن �����ص����دق ب�����ه اخلرب
ف���ي���م���ا جت������ود وم���������اذا ب���ع���د تنتظر
ك��ي��م��ا جت�����ود ف���ه���ذا ال���ن���ف���ع حمتقر
ويف امل����������روءة م������اال ت��������درك الفكر
ع��م��را ج���دي���دا ف�ل�ا ي��ع��ف��ى ل���ه أالثر
ك��ل��ا وت���ق�������ص���ر أ�ن ت���غ���ت���ال���ه الغري
ت������زداد م���ن ك����رم ت�����ش��دو ب���ه الع�صر
ب����ه ال����ع����روب����ة ب��ي�ن اخل����ل����ق تفتخر
***
ت�����ص��ب��و �إىل ك����رم ي�����س��م��و ب���ه الب�شر
مي��ت��از يف وع��ي��ه��ا ال��ت أ������ص��ي��ل أ
والطر
وحم��ن��ة ق��د ب��راه��ا ال�سقم وال�ضرر
أ�ال ي����دن���������س����ه����ا م�������ن ف������اق������ة قذر
ك���م���ا حت�������ض ع���ل���ى ع���ن���وان���ه ال�سور
ف�������ش���ع يف ال���ن���ه���ج �إب����������داع ومبتكر

ماهر الغامن
يقدم درع م ؤ��س�سة الفنان
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علي عي�سى آ�ل مهنا

ال�سيد ح�سن علوي آ�ل ها�شم
يقدم درع نادي املحيط

ل��ل��ن���������س����ان م������ن قيم
ف������ت������ارة ه������و إ
وت����������ارة �إن��������ه ا إلح���������س����ا�����س ي�شعله
ل��ك��ن��م��ا ه����و يف ا إلن���������س����ان جوهره
***
ع���ف���و ال�����ك�����رمي مب���اغ���ن���ت���ه قافيتي
(ف��ل��ل��ق��ط��ي��ف)م�����س��اء ح�����امل وهوى
يف احلب للوطن املعطاء قد رخ�صت
وامل��ال والنف�س أ
ل�ل�وط��ان مذ خلقت
مهما ا�ست�شاط من اجل�لاد يف حنق
���ش��م��وخ��ه ال��ن��خ��ل مل ت���رك���ع بعزتها
ويف ال���ن���خ���ي���ل ح����ك����اي����ات مقاومة
م���اه���ان م��ط��م��ح��ه��ا ك�ل�ا ومابرمت
وك�����ل ع�����ذق رم�����ى ���س��ج��ي��ل غ�ضبته
ه���ي احل���ي���اة ب��ع��ز ال��ع��ي�����ش مطلبها
أ�و فليكن من جنيع النحر ماوهبت
ر ؤ�ى ي�����ص��وغ ب��ه��ا ال��ت��ك��رمي ملحمة
وم����ن ف ؤ
��������ادي ب أ
����ال�����ش����واق يف �شغف

����ص���م���ام أ�م������ن م�����دى أالي��������ام يدخر
دم����ع ع��ل��ى وج���ن���ة امل����ح����روم ينحدر
�صحو ال�ضمري الذي يف النا�س ي�سترت
***
حل���ن���ا ي���ل���ذ ع���ل���ى �إي����ق����اع����ه ال�سمر
باملح�سنني يطيب ال��غ��ر���س والثمر
ن��ف��و���س��ه��م ك��ل��م��ا ق���د ح���اط���ه اخلطر
ق��رب��ان ع�شق ك��م��ا ي��ه��وى ل��ه��ا القدر
�سوط على موطن أالح���رار يندحر
قاماتها ال�شم مهما الع�صف ي�ستعر
ت�ضرى على عزمها الواحات واجلزر
ف���ك���ل ي������وم ع���ل���ى م�������س���ع���اه م ؤ�متر
ف��خ��ر م���ن رم���ي���ه ال��ط��غ��ي��ان يعتفر
ل���ل���ح���ر م���ه���م���ا أ�راد ال����ذل����ة أال�شر
ب����ط����ول����ة ال�����������ودج ال�������������ز أ�ر تنفجر
ما�شابها اخلوف والتدلي�س واخلدر
�إىل(ف ؤ
���������اد)���������س����ل���ام م���ف���ع���م عطر

الدكتور عادل اخلطي
يقدم درع جمعية ال�سرطان بالقطيف

وجيه الرم�ضان يقدم
درع جمعية القطيف اخلريية

يا�سني آ�ل حممد
يقدم درع جمعية أ
الوجام اخلريية

الرهني :ذو أ
اليادي
البي�ضاء وهو القلب
الناب�ض باخلري
والعطاء واملحبة
حممد علي آ�ل خليفة
يقدم درع ًا

على ل�سان القطيف
ت���رب���ي اك��ت�����س��ى م���ن ح��ل��ة أالجماد
أ�ُر���ض��ع��ت ���ص�بر امل ؤ���م��ن�ين و�شكرهم
اخل������ط ا����س���م َّ���ي وال����ف����ع����ال كرمي ٌة
و أ�ن����ا ال��ق��ط��ي��ف مب��ث��ل ح�����ش��دك��م هنا
ات��خ��ذوا ال��ر���ش��اد أال� َّ����س يف أ�فعالهم
م���رح���ى ف ؤ
�������ا َد اخل��ي�ر ع�����ش ُ��ق أ�حب ٍة
ؤ
مل������ا ر أ�ي�����������ت ال�����ب������������س م������� ّد َ دثاره
أ�م��������ررت ك��� ًف���ا د أ�ب����ه����ا ب�����ذل ال ّندى
وه��زم��ت بالبذل أالن���ا حتى اكت�ست
ال���ب���ذل يف ال���ك���ون ال��رح��ي��ب خليق ٌة
ف���ال���زه���ر ي���ب���ذل دون م ٍّ
�����ن عطره
وال���ب���ل���ب���ل ال���������ص����داح ي����ه����دي حلنه
رب "...أ�ح��ك��م �آي ٍة
ال " ل��ن تنالوا ال َّ
وه���ل ال��ت��ق ُّ��ي ���س��وى ال��رح��ي ِ��م بغريه

ف���������س����م����ا ب�������رب�������وة ع������������ز ٍة و وهاد
ف�����ق�����ه ُ
�����رت ع����������ذايل م������ع احل�سا ِد
درب ال�����ع��ل��ا خ���ط���ي���ت���ه مبدادي
يف ال��نّ��ا���س أ�فخر"انظروا أ�والدي "
ف������غ������دت ف����ع����ال����ه����م دل������ي������ل ر�شاد
ف��ل��ق��د ح��ظ��ي��ت ب أ�����ل����ف أ�ل������ف ف ؤ�ا ِد
وحل����ظ����تَ ذا ظ���م أ���� ي���ل���وذ ب�صادي
ف�������ش���ف���تْ ن����ف����و� ً����س����ا ح��������ر َة أالكباد
مم�������ا ده�������اه�������ا �������س������رم������دي �سواد
ط�����ب����� ٌع ل������ه م������ن �����س����ال����ف آالماد
ل���ذوي ال����رواح وذي ال��ب��ك��ور الغادي
ل����ل�����وع���������ار أ
أ
للجناد
ل����ل���������س����ه����ل
ن���زل���ت ل���ن���ا م���ن ف����وق ���س��ب��ع �شداد
ف����ال����رح����م����ة امل������ه������داة خ��ي��ر الزاد

ر�شيد �سنبل يقدم درع ًا

ع�ضو مركز البيت ال�سعيد ب�صفوى
أ� � .سعيد حممد آ�ل ارهني
�إبراهيم املطرود يقدم درع ًا

الفنان عبد العظيم ال�ضامن
يقدم لوحة للمحتفى به
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حوار/

ح�سن ف ؤ�اد ن�صراهلل

رئي�س جماعة أ
الفالم بالقطيف املخرج حممد �سلمان لـ "اخلط"

أ�نا مهوو�س بال�سينما فهي العامل الذي ي أ�خذين بعيد ًا
أ� ؤ�من ب أ�ن دور املخرج
كدور الفنان الت�شكيلي
ح�ضرت دورات مكثفة
يف �صناعة ال�سنما
بدبي ولندن

حوار
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ال�سينما لغة ب�صرية عاملية ولغة تثاقف بني ثقافات العامل ب أ��سره  .أ�خذت
موقعها احليوي بني و�سائل الثقافه و أ��صناف الفنون  .والقطيف تلك الواحة
الوادعة التي د أ�بت على �إنتاج املبدعني يف �شتى املجاالت .
الفنان حممد �سلمان ال�صفار رئي�س جماعة أالفالم بالقطيف واحد من
مبدعي تلك الواحة ،أ�بدع وتفنن يف ال�سينما .
يف هذا احلوار يف�صح مبدعنا عن مكنون ذاته  ،ومكامن �إبداعاته ور ؤ�يته يف
�صناعة ال�سنما .بالت أ�كيد �سعدت (( اخلط )) بهذا احلوار معه .
املخرج الرائع حممد �سلمان  ..حدثنا عن ذاتك  ،البدايات
الرها�صات التحوالت أ
الوىل يف �إجتاهاتك الفنية  .وملاذا
ـ إ
الخراج حتديد ًا ؟.
إ
حممد �سلمان ال�صفار  .القديح -حمافظة القطيف  -اململكة العربية
ال�سعودية .متنيت ان يتوقف الزمن وال يتعدى عمري الثالثني لذا لن أ�خربكم
بعمري فهو جمرد رقم ال أ�كرث .
ً
لعلي مهو�س بالفن واجلمال ؛ منذ �صغر كنت مهو�سا بالر�سم واملو�سيقى فقد
كانت حينها �سحر ًا ال أ��ستطيع مقاومته .كذلك ال�سينما العامل الذي ي أ�خذين
بعيدا فقد كانت أ�ول م�شاهدة يل لل�سينما و أ�نا يف اخلام�سة من عمري  ،حيث
ا�صطحبني والدي معه اىل عمله حيث كان يعمل م�شرفا لل�سينما يف أ�رامكو
ال�سعودية ،فكانت تلك ال�شا�شة الكبرية عامل ًا �آخر  ,كنت دائما احدث نف�سي
عن هذا العامل فقد بدا يل أ�جمل من الواقع .
�إن هاج�س ال�سينما وا إلخراج هو ال�سبب يف أال�سا�سي يف أ�ن أ�مار�س العمل

بفنون عدة ؛كالر�سم واملو�سيقى والت�صوير والت�صميم  ،ف أ�نا ا ؤ�من ب أ�ن دور
املخرج كدور الفنان الت�شكليلي يف ر�سم اللوحة  .فكان الر�سم ،اخلط العربي
،واملو�سيقى اي�ضا أالهم أالويل يف �سن املراهقة التى تطورت أ�كرث خالل فرته
الدار�سية اجلامعية التى كانت مرحلة بحث حقيقي عن املعرفة  .حيث ركزت
يف تلك الفرته (( ))2008-1995على الفن الت�شكيلي مبختلف مدار�سه
وحماولة تطوير مهارتي الب�صرية واملعرفية  ،حيث �شاركت يف عدة معار�ض
يف تلك الفرته .
بعد التخرج بد أ�ت احلياة العملية كمعلم للرتبية الفنية �إال أ�نها مل حتقق ما
أ�ردته فكان أ�ول م�شروع يل هو أ�ن أ�كون ع�ضو ًا م ؤ��س�سا لفرقة �آفان امل�سرحية
عام . 2000
عملت من ذلك يف جماالت خمتلفة  :مو�سيقى ,ديكور ,مكياج .
االن هاج�س ال�سينما مازال يحا�صر تفكريي حيث توقفت لعدة �سنوات يف
البحث يف جمال �آخر؛ فقد أ�خذين البحث عن ال�سينما �إىل جمال الت�صميم
الرقمي وثورة الر�سومات الرقمية ،حيث كانت لدي خلفية م�سبقة منذ عام
 1995بالر�سوم �،إال أ�نه منذ عام � 2003إزدهر ا إلنرتنت و أ��صبح أ�كرث �سهولة
يف احل�صول على املعرفة .
أ
تعلمت خاللها الكثري عن العامل الرقمي واخلدع ال�سينمائية ،لكني ��صبت
باحباط �شديد عندما اكت�شفت اين ال أ��ستطيع أ�ن أ��صور فيلم ًا ،فاحل�صول
على كامريا ل�صناعة فيلم حتتاج اىل ثروة ،مما جعلني أ�توقف قليال حيث
انتقلت لدرا�سة الت�صميم الداخلي كونه جزء ًا من الفن التك�شيلي للح�صول
على دخل �آخر ي�ساعدين يف دفع تكاليف �صناعة االفالم .
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ت ؤ�من جماعة أالفالم أ�ن �صناعة أالفالم أ�حد أ�هم
الو�سائل ا إلعالمية و�صوال لتحقيق ا أ�ي هدف كان
خلدمة املجتمع وللتوا�صل بلغة واحدة مع ثقافات
العامل املختلفة .
كما تلعب دورا مهما يف اجلانب الرتبوي والرتفيهي
الذي من خالله توثق ثقافة أ�ي جمتمع
�إن غاية جماعة االفالم بالقطيف رفع م�ستوى الوطن
يف جمال الفن ال�سابع من �صناعة أالفالم عرب نافذة
الرتاث والثقافة املحلية بلغة عاملية
• ماهو أ�ول عمل قدمته للجمهور ويف أ�ي
عام؟
ا أ�ول عمل قدمته هو فيلم ((اخلام�س والع�شرون ))
�ضمن مهرجان ترانيم إلبداع 2011م .
•ماذا كان �إنطباعك بعد العر�ض أ
الول؟
�سعدت كثريا ب أ��صداء الفيلم وتقبل اجلمهور له .وثناء
بع�ض النقاد من املهتمني ب�صناعه االفالم .حيث حاز الفلم على جائزة أ�ف�ضل
فيلم و أ�ف�ضل �إخراج و أ�ف�ضل ممثل حل�سني يو�سف
• من أ�ين ت�ستوحي أ�فكارك؟
احلياه هي امللهم أالول يف �صناعة الفيلم
ح�صلت على عدة
أ
• جوائز و أ�لقاب حتدث عن �برزها.
جائزه فلم ((اخلام�س والع�شرون ))هي اجلائزه أالوىل التى ح�صلت عليها يف
�صناعة االفالم فهي التجربة أالوىل يف �صناعة فيلم كامل .
أ�ما بقية اجلوائز فكانت يف امل�شاركات امل�سرحية
بجائزه أ�ف�ضل مو�سيقى ت�صويرية لعمل ك�سر حاجز ال�صوت  2004للمخرج
حممد احلالل ،
وم�سرحيه من جتليات الباب للمخرج مالك القالف 2009م .
• ماهي ال�صعوبات التي واجهتها يف جمال الفن؟
لعل ا أ��شد ال�صعوبات ب�شكل عام هي تقبل املجتمع للفن ليكون من الهوية الثقافية
وال يكون �ضمن دائرة العبث .
• خمرج تتمنى العمل معه وملاذا؟
لي�س هناك خمرج حمدد بعينه  ،بقدر الرغبة بالعمل مع فريق عمل حمرتف
أ��ستطيع من خالل هذا العمل اكت�شاف أ��سرار ال�صناعة .
• هل هناك أ�عمال قريبة؟
نعم هناك الكثري من أالعمال املدرجة حيث انتهيت من فيلم بعنوان (( �صانع
أالفالم )) �سيعر�ض قريبا على اليوتيوب .
كما ابتدت فيلم للم�شاركة يف مهرجان اخلليج ال�سينمائي من ت أ�ليف الكاتب عبا�س
احلايك
الخراج؟
يف
امل�ستقبلي
تخطيطك
ماهو
•
إ
�س أ�عمل على �إنتاج أ�فالم لعام  2012م  .كذلك �سيكون هناك تعاون بني �صانعي
أ�فالم مابني أ�ملانيا و امريكا.

أ
الفالم االجنبية
مهمته بالربح وهي
م�صدر مهم للمهتمني
ب�صناعة أ
الفالم
االنتاج يف القطيف
مازال يف طور الوالدة
ومق�صور على جتارب
الهواة
ح�سني آ�ل حليل
�صاحب الف�ضل يف
ت أ��سي�س جماعة
أ
الفالم
« �صنانع االفالم»
آ�خر أ�عمايل وقريب ًا
يعر�ض على اليوتيوب
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يف عام  2007كانت االخبار �ساره حيث ظهرت ثورة كامريات الت�صوير  ،وبد أ�ت
بجدية للعمل على �شراء كامريا وبد أ� م�شروع أالفالم  ،حيث بد أ�ت بالت�صوير،
ثم انتقلت منذ عام  2010للرتكيز على �صناعة أالفالم و أ�خد دورات مكثفة يف
�صناعة االفالم  ،مابني دبي ولندن وعرب االنرتنت ؛ فكانت أ�ول جتربة يل بفيلم
ق�صري بعنوان اخلام�س والع�شرون.
مار�ست من خاللها كتابة ال�سيناريو والت�صوير واالخراج و�إدارة ا إلنتاج يف جتربة
تعد تطبيقا للدرو�س النظرية يف �صناعة أالفالم يف ظل ميزانية �صغرية جدا .
ومن ح�سن احلظ أ�ن هذا الفيلم فاز بجائزة أ�ف�ضل فيلم و أ�ف�ضل ممثل و أ�ف�ضل
خمرج يف مهرجان ترانيم للفنون عام 2011م
• كيف كانت جتربتك يف امل�سرح؟
امل�سرح كما يقال ابو الفنون وهو املدر�سة ال�شاملة التى تتما�س كل الفنون بطريفة
ا أ�كرث تفاعلية مع اجلمهور مبا�شرة  .حيث ت�ست�شف م�شاعرهم عن قرب .
الفالم أ
• هل �ساعدت أ
الجنبية يف تطوير قدراتك؟
أ
اللفالم أالجنبية أ�و ماتقدمه هوليود مبهر من الناحية التقنيه فقط ،فهي
مهتمة بالربح التجاري اكرث من الفني لكن هناك �سينما عامليه ذات بعد ثقايف
وفني عال جدا .فهي م�صدر مهم جدا لكل مهتم ب�صناعه االفالم تكون مرجعا
فنيا ي�ستفاد منها .
• ماهي أ�نواع أ
الفالم املف�ضلة لديك؟
كل أالفالم املبنية على �سيناريو مدر�س يحمل ثقافه وفن الكاتب وبراعه املخرج
 .فمن هوليود مثال فيلم (( ، )) THE GOD FATHERومن ال�سينما امل�ستقلة
مثال الفيلم ا إلماراتي ((التنباك )) و الفرن�سي (( عمر قتلني )) ،
وهناك الكثري أ�ي�ضا يف ال�سينما الهنديه
النتاج يف القطيف؟
• كيف ترى إ
االنتاج يف القطيف مازال يف طور الوالدة فهو مقت�صر على جتارب هواة فقط
 .وهو كذلك على م�ستوى اخلليج �إال أ�ين م ؤ�من ب أ�ن ثقافة اخلليج غنية بال�صور
اجلميلة التى مل تدخل يف ا إلطار ال�سينمائي ب�شكل جدي حتى ا آلن .
�إال أ�ن هناك �شباب �شغوفوين بال�سينما ،ولديهم طموح حيث يعملون بجد لي�س يف
القطيف فح�سب ،بل بكل أ�نحاء الوطن  .فلدينا أ��سماء مهمة مثل قطيف فرندز ,
مو�سى ثنيان  ,حممد البا�شا ,عبداهلل عياف .بدر احلمود  .ماهر الغامن .
كلمة أ�خرية
• حدثنا عن جماعة أ
الفالم بالقطيف وماهي طموحاتها؟
ال�سينما لغة ب�صرية عاملية ت�ستطيع أ�ن تنقل ثقافه من حميط �إىل حميط اخر
جماعة االفالم هي جماعة ت أ��س�ست حتت مظله نادي الفنون بالقطيف التابع
آ  .فيكف لك ان تقنع �سكان ال�شرق بثقافه الغرب دون ان متلك �سالحا ي�سلب
ملركز اخلدمة أالجتماعية .حيث كان ت أ��سي�س اجلماعة يعود بالف�ضل حل�سني �ل
خيالهم يف ق�صة ما .
حليل الذي �سعى جلمع املهتمني �صناعة أالفالم باملنطقة .
اذ ان اجلماعة مقرها القطيف لكنها حتت�ضن �شباب من كل مناطق اململكه .

« اخلام�س والع�شرون»
أ�ول جتاربي يف كتابة
ال�سيناريو والت�صوير
والخراج
إ
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ال�سالم
الت�سامح يف إ

ثمة مداخل منهجية عديدة لتو�ضيح مفهوم الت�سامح يف املنظور ا إل�سالمي� ،إال
أ�ن من أ�هم هذه املداخل هي تلك املرتبطة بطبيعة ا إل�سالم وت�شريعاته ونظمه�..إذ
ال ميكننا منهجيا أ�ن نت�صور ت�شريعات ا إل�سالم و أ�حكامه ونظمه بكل م�ستوياتها،
بعيدا عن حقيقة الت�سامح التي حتت�ضنها كل قيم وت�شريعات ا إل�سالم..ووجود
مفارقة �صارخة على هذا ال�صعيد بني قيم ا إل�سالم ومثله وواقع امل�سلمني املليء
بالكثري من املظاهر واحلقائق امل�ضادة ملفهوم الت�سامح ...يدفعنا �إىل ا إل�صرار
على أ�همية اكت�شاف ر ؤ�ية ا إل�سالم ملفهوم الت�سامح ،من داخل قيمه ومن الطبيعة
الت�شريعية والقانونية التي متثلها قيم ا إل�سالم ونظمه أال�سا�سية..

بِا َّلتِي هِ َي أ�َ ْح َ�سنُ َف ِ� إ َذا ا َّلذِ ي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعدَا َو ٌة َك أ�َ َّن ُه َوليِ ٌّ َحمِ ي ٌم)�(..سورة ف�صلت،
آالية ..)34وقوله ( ُق ْل ِل ِع َبادِي َي ُقو ُلوا ا َّلتِي هِ َي أ�َ ْح َ�سنُ ِ� إ َّن َّ
ال�ش ْي َطا َن َي ْن َز ُغ َب ْي َن ُه ْم ِ� إ َّن
َّ
ال�ش ْي َطا َن َكا َن ل ِ إِل ْن َ�سانِ َع ُد ًّوا ُمبِي ًنا).
للن�سان يف كل زمان ومكان ،أ�ن مهمته يف احلياة
هذه الدعوة ال�صافية التي توحي إ
هي أ�ن يثري يف ا إلن�سانية عوامل اخلري ويلتقي بها يف عملية ا�ستثارة وا�ستثمار،
بدال من عوامل ال�شر التي تهدم وال تبني وت�ضر وال تنفع وتدفعه يف الوقت نف�سه
�إىل أ�ن يجعل اختيار أالح�سن يف كل �شيء ويف كل جانب من حياته �شعاره الذي
يرفعه يف كل مكان وزمان..

ففي ا إل�سالم تعترب الكلمة أ�ول �شيء �آخر �شيء يف الدعوة ،ذلك ألن الدعوة
�إىل اهلل تعاىل ملا كان الهدف من �إي�صال احلق �إىل القلوب ،لي�ستقر فيها ويحرك
ا إلن�سان باجتاه الف�ضيلة ،ف�إن من ال�ضروري أ�ن تكون الكلمة الو�سيلة أال�سا�س يف
حتقيق هذا الهدف ،ب�سبب ما فيها من ر ؤ�ية ولني وقدرة على ا إلقناع ،وب�سبب
ما حتققه من �ضمانة الثبات والتمكن ألفكارها يف القلوب وال�سلوك..وهذا
ال�سياق هو الذي ت ؤ�كده آاليات الكرمية بو�صفه امليزة التي اخت�صت بها الدعوة
ا إل�سالمية ،التي أ�رادت ال�سمو با إلن�سان �إىل ملكوت اهلل تعاىل أ
والن�س بجواره.

و�إن القوة مهما كانت درجتها لن تن�سجم مع طبيعة الر�سالة ا إل�سالمية،
مادامت القوة تعني حما�صرة العقل وفر�ض الفكرة عليه حتت ت أ�ثري أالمل أ�و
اخلوف .لذلك ف�إن الباري عز وجل يحذر ر�سوله أ�ن ميار�س التبليغ بروح
ال�سيطرة واال�ستعالءَ ( ،ف َذ ِّك ْر � إ مَّ َ
ِنا أ�َنْتَ ُم َذ ِّك ٌر َل ْ�ستَ َعلَ ْي ِه ْم بمِ َُ�س ْيطِ رٍ )�(..سورة
الغا�شية ،آالية .)22
وملا كانت أالخالق تتجلى رقة وحنانا وا�ستيعابا آ
للخرين ،ف�إننا نالحظ أ�ن اهلل
تعاىل يذكر نبيه بالقاعدة الذهبية التي جعلته داعية ناجحا ومقبوال ،وي ؤ�كد
له أ�ن حيازته على هذه ال�سجية �إمنا هي بف�ضل اهلل وتوفيقهَ (.ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِّمنَ
اللهّ ِ لِنتَ َل ُه ْم َو َل ْو ُكنتَ َف ّظاً َغل َ
ِيظ ا ْل َق ْلبِ َالن َف ُّ�ضواْ )�(..سورة �آل عمران ،آالية
.)159ويف هذا اجلو املفعم أ
بالخالق وطيب القلب والعفو ،نحدد عالقتنا
بال�شياء أ
أ
وال�شخا�ص ،لتكون ب أ�جمعها م�شدودة �إىل هذه القيم النبيلة ،و�سائدة
يف هذا االجتاه .أ
فال�صل يف العالقة بني بني ا إلن�سان ب�صرف النظر عن منابتهم
أاليدلوجية والفكرية ،هو الرحمة وا إلح�سان والرب والق�سط وجتنب ا إليذاء..

فيقول تبارك وتعاىل (ا ْد ُع ِ� إلىَ َ�سبِيلِ َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْوعِ َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة
آ
النحل،الية ..)125واملوعظة احل�سنة على
َو َجا ِد ْل ُه ْم بِا َّلتِي هِ َي أ�َ ْح َ�سنُ )�(..سورة
حد تعبري بع�ض املف�سرين هي  :التي تدخل القلب برفق ،وتعمق امل�شاعر بلطف،
ال بالزجر والت أ�نيب يف غري موجب ،وال بف�ضح أالخطاء التي قد تقع عن جهل
أ�و ح�سن نية..ف�إن الرفق يف املوعظة كثريا ما يهدي القلوب ال�شاردة وي ؤ�لف
القلوب النافرة وي أ�تي بخري من الزجر والت أ�نيب..والدعوة �إىل �سلوك الطريق
فالت�سامح وفق املنظور ا إل�سالمي ،ف�ضيلة أ�خالقية ،و�ضرورة جمتمعية،
أالح�سن يف مقام اجلدل وال�صراع الفكري ،هي دعوة قر�آنية تخاطب كل جمال
ؤ
من جماالت ال�صراع يف احلياة وتت�صل بكل عالقة من عالقات ا إلن�سان ب أ�خيه و�سبيل ل�ضبط االختالفات و�إدارتها .وال�س�ال الذي يطرح يف هذا ال�سياق هو :ما
ا إلن�سان يف جماالت ال�صرع �..إنها دعوة اهلل �إىل ا إلن�سان يف قوله تعاىل( ا ْد َف ْع هي اجلذور املعرفية والفكرية ملفهوم الت�سامح يف الر ؤ�ية ا إل�سالمية.
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وب�إمكاننا أ�ن جنيب على هذا ال� ؤ
س�ال ،من خالل النقاط التالية:
 -1يعرتف ا إل�سالم يف كل أ�نظمته وت�شريعاته ،باحلقوق ال�شخ�صية لكل فرد
من أ�فراد املجتمع ،وال يجيز أ�ي ممار�سة تف�ضي �إىل انتهاك هذه احلقوق
واخل�صو�صيات .وال ريب أ�نه يرتتب على ذلك على ال�صعيد الواقعي ،الكثري من
نقاط االختالف بني الب�شر ،ولكن هذا االختالف ال ي ؤ��س�س للقطيعة واجلفاء
والتباعد ،و�إمنا ي ؤ��س�س للمداراة والت�سامح مع املختلف .فاالختالف بكل �صوره
و أ��شكاله ،لي�س مدعاة أ�و �سببا ل�سلب احلقوق أ�و نق�صانها ،و�إمنا تبقى حقوق
ا إلن�سان م�صانة وفق مقت�ضيات الت�سامح والعدالة..

أ�وا�صر و أ��سباب التعاون بني خمتلف أ�بناء و�شرائح املجتمع ،هو من �صميم القيم
ا إل�سالمية النبيلة ،وكل �إن�سان خالف ذلك ،ومار�س الغلظة وال�شدة يف عالقاته
ا إلن�سانية واالجتماعية لدواعي خمتلفة ،هو الذي يحتاج �إىل مربرات أ�يدلوجية
أ
واجتماعية..فال�صل يف العالقات االجتماعية وا إلن�سانية ،أ�ن تكون عالقات
قائمة على املحبة واملودة والت آ�لف ،حتى ولو تباينت أالفكار واملواقف ،بل �إن هذا
التباين هو الذي ي ؤ�كد �ضرورة االلتزام بهذه القيم واملبادئ..
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فوحدتنا االجتماعية والوطنية اليوم ،بحاجة �إىل غر�س قيم ومتطلبات
الت�سامح يف ف�ضائنا االجتماعي والثقايف وال�سيا�سي..كما أ�ن من مقت�ضيات
� -2إن احلقيقة الكاملة والناجزة ،ال مكن الو�صول �إليها دفعة واحدة ،و�إمنا هي مواجهة التحديات الكربى التي تواجهنا �إ�شاعة قيم احلوار والت�سامح واملحبة
أ
واللفة بني أ�بناء املجتمع والوطن الواحد..
بحاجة �إىل فعل تراكمي ي�ستفيد من كل العقول واجلهود والطاقات ا إلن�سانية.
لذلك من أالخطاء الفادحة والقاتلة التعامل مع القناعات ا إلن�سانية بو�صفها
فالت�سامح مبا يعني من قيم و�سلوك ومواقف هو ج�سرنا إلعادة تنظيم
حقائق جزمية ومطلقة .وذلك ألن هذا التعامل ،هو الذي ي ؤ��س�س للدوغمائية
التي ترى يف قناعتها احلقيقة املطلقة ،فتمار�س على �ضوء ذلك التطرف عالقتنا الداخلية ،مبا يوفر لنا �إمكانية حقيقية و�صلبة ملواجهة كل التحديات
والت�شدد على قاعدة امتالك احلقيقة املطلقة .وعلى اعتبار أ�ننا كب�شر ال منتلك وال�صعوبات..
هذه احلقيقة املطلقة ،و�إمنا هي موزعة بني الب�شر ،وحتتاج �إىل �إن�صات وتوا�صل
فالت�سامح اليوم لي�س ف�ضيلة فح�سب ،بل هو �ضرورة اجتماعية وثقافية
م�ستمر بينهم .لذلك ف�إن الت�سامح هو اخليار ال�سليم الذي ينبغي أ�ن يتم
و�سيا�سية ،وذلك من أ�جل حت�صني واقعنا أ�مام كل املخاطر الزاحفة �إلينا ،والتي
التعامل به.
ت�ستهدفنا يف وجودنا ومكا�سبنا وتطلعاتنا..
� -3إن املنظومة أالخالقية وال�سلوكية ،التي �شرعها الدين ا إل�سالمي من قبيل
واللفة أ
الرفق وا إليثار والعفو وا إلح�سان واملداراة والقول احل�سن أ
وال �شك أ�ن تعميم وغر�س هذه القيمة يف ف�ضائنا االجتماعي بحاجة �إىل
والمانة،
وحث امل ؤ�منني على االلتزام بها وجعلها �سمة �شخ�صيتهم اخلا�صة والعامة ،كلها �سياج قانوين و�إجرائي يحمي هذه القيمة ويوفر لها ا إلمكانية احلقيقية لكي
تقت�ضي االلتزام مب�ضمون مبد أ� الت�سامح .مبعنى أ�ن جت�سيد املنظومة أالخالقية ت�ستنبت يف تربتنا االجتماعية.
على امل�ستويني الفردي واالجتماعي ،يف�ضي ال حمالة �إىل �شيوع حالة الت�سامح يف
أ
املحيط االجتماعي .فالرفق يتطلب توطني النف�س على التعامل احل�ضاري مع وهذا يتطلب منا العناية وااللتزام بالمور التالية:
آالخرين ،حتى ولو توفرت أ��سباب االختالف والتمايز معهم .واملداراة تقت�ضي � -1ضرورة جترمي كل أ��شكال بث الكراهية واحلقد بني أ�بناء الوطن واملجتمع
القبول آ
بالخر ،والي�سر والتي�سري يتطلبان التعاي�ش مع آالخرين ،وحتى ولو الواحد..فاللحظة التاريخية تتطلب منا جميعا القب�ض على وحدتنا
َ
َ
هّ
اختلفت معهم يف القناعات والتوجهات� .إذ يقول عز من قائل ( ِ� إ َّن الل َي أْ� ُم ُر وا�ستقرارنا ،وهذا بطبيعة احلال يتطلب الوقوف بحزم �ضد كل حماوالت بث
ال ْح َ�سانِ َو�إِي َتا ِء ذِي ا ْل ُق ْربَى َو َي ْنهَى ع َِن ا ْل َف ْح َ�شا ِء َوالمْ ُ ْن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي َيع ُِظ ُك ْم الفرقة والكراهية واحلقد بني أ�بناء الوطن الواحد..
بِا ْل َعدْلِ َو ْ ِ إ
 -2أ�ن تعتني و�سائل ا إلعالم والتثقيف والتوعية يف جمتمعنا بهذه القيمة،
َل َع ّلَ ُك ْم َت َذ َّك ُرو َن )�(..سورة النحل ،آالية .)90
وتعمل على تكري�سها يف خطابها الثقايف وا إلعالمي ،حتى يتوفر املناخ املنا�سب
ومن خالل هذه املنظومة القيمية أ
والخالقية ،نرى أ�ن املطلوب من ا إلن�سان لكي تكون هذه القيمة ،جزءا من ن�سيجها الثقايف واالجتماعي.
امل�سلم دائما و أ�بدا ويف كل أ�حواله و أ�و�ضاعه ،أ�ن يلتزم مبقت�ضيات الت�سامح � -3إن امل ؤ��س�سات واملعاهد وال�شخ�صيات الدينية يف املجتمع ،تتحمل م� ؤ
س�ولية
كربى على هذا ال�صعيد .لذلك ف�إن هذه اجلهات معنية اليوم ب�ضرورة �إ�شاعة
ومتطلبات العدالة..
وتعميق متطلبات الت�سامح يف واقعنا االجتماعي والثقايف وال�سيا�سي..
فالت�سامح ك�سلوك وموقف لي�س منة أ�و دليل �ضعف وميوعة يف االلتزام
بالقيم ،بل هي من مقت�ضيات القيم ومتطلبات االلتزام باملبادئ .فالغلظة فاملطلوب من هذه امل ؤ��س�سات واجلهات ،لي�س تربير وت�سويغ أ��شكال وممار�سات
وال�شدة والعنف يف العالقات االجتماعية وا إلن�سانية ،هي املناق�ضة للقيم ،وهي الكراهية يف املجتمع ،بل حماربتها ورفع الغطاء ال�شرعي عنها ،والعمل من
خمتلف املواقع وعرب خمتلف الو�سائل لتعميق قيم احلوار والت�سامح و�صيانة
امل�ضادة لطبيعة متطلبات االلتزام وهي دليل �ضعف وخواء..
حقوق ا إلن�سان يف املجتمع..
وعليه ف�إن الت�سامح الذي يقود التعاي�ش واال�ستقرار االجتماعي وتطوير
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حوار  /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
رقية علي التاروتي  ,فنانة ت�شكيلية نق�شت ا�سمها يف لوحة املبدعات يف حمافظة القطف,
لها م�شاركات متعددة ووا�سعة يف أ�رجاء الوطن وخارجيه  ,حازت على عدة جوائز حملية
وخارجية.
اعتزازها بفن هذا الوطن واهله يفوق احلدود ؛ لذا جند أ�عمالها الفنية متجذرة يف الواقعية
من خالل ت�شربها بثقافة هذا الوطن ,وبيئته الغنية  .ي�ستطيع القارئ آلعمالها أ�ن يحدد
�شخ�صيتها  ,فلن ت�ستطيع ا إلفالت من ف�صاحة ري�شتها التي تنا�سب منها أ�لوان الده�شة .
يف هذا احلوار تف�صح الفنانة رقية لـ " اخلط " عن العديد من الق�ضايا الت�شكيلية ذات العالقة
ب�شخ�صيتها ف�إىل احلوار :

الفنانة رقية التاروتي لـ " اخلط "

عاملي الت�شكيلي يخلو من التكلف والطقو�س ويحكمه �صفاء الذهن

الفن الت�شكيلي
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اللونية ي�سمعها ويراها املتلقي أ�ي�ض ًا أ
م�شوارك الفني مع الري�شة أ
فاللوان ترتفع بك وتنزلك  ،تثري ع�صبيتك أ�حيانا وتهدئك
واللوان?
كيف بد أ�ت ق�صة
ِ
طفلة عادية جدا كانت تع�شق أاللوان  ,ولكن بجنون  ،كانت حتب تقليد أ�ي �شخبطة تقع بني أ�حيان ًا أ�خرى  ،تفرحك وحتزنك  ,ت�ضيف حلياتك البهجة وتنزعها منك يف بع�ض أالحيان كما
يديها ،حتى ولو كانت خطوط ًا .تعلقت بعلبة أاللوان ال�صغرية حتى كربت والعلبة معها  ،تفعل املو�سيقى يف حياتنا متاما .
ف أ��صبحت جترب كل خامة جديدة ينتج منها لون على الورق  .يف املرحلة املتو�سطة ظهرت بوادر
�شخ�صيتك من خالل الفن
ِ
دائما ما يطمح املرء إليجاد �شخ�صيته هل وجدتِ
التجارب أالوىل فاختارتني املر�شدة الطالبية لاللتحاق ب أ�ول دورة تدريبية للفن الت�شكيلي على
أ
م�ستوى القطيف  ,وكانت يف مركز اخلدمة االجتماعية  ،وانقطعت بعدها وكانت يل عودة ملقاعد الت�شكيلي �م ال ؟
التدريب وذلك بعد أ�ن تكونت أ��سرتي ال�صغرية  ,ولكن باندفاع قوي وحما�س �شديد ومثابرة أ��شد عامل الت�شكيل عامل يحتاج ل�شخ�صية قوية لي�ستطيع املرء منا أ�ن ي�ضع ب�صمته على اللوحة
القما�شية وي�ستخدم أ�دواته اخلا�صة به و�إثبات ذاته من خالل أاللوان و�ضربات الفر�شاة
حتى متكنت وثبتت يدي ومنها مت�سكت بالفر�شاة ومل أ�تركها ليومي هذا .
واملو�ضوع أ�ي�ض ًا ،فمن الطبيعي جد ًا أ�ن �شخ�صيتي ن�ضجت وتبلورت من خالل هذا املجال الوا�سع
مكانك أ�ن تخربينا عن اجلميل.
ِ
لكل ان�سان أ��سلوب �سري يف أ�عماله وهويف مر�سمه هل ب�إ
لديك ؟
مميزات عامل الفن الت�شكيلي
ِ
لك ؟
عاملي ب�سيط جدا ولي�س به أ�ي تكلف أ�و طقو�س معينة ولكن أ�ف�ضل ان اكون �صافية الذهن متاما هل ب إ�
مكانك أ�ن حتدثينا ب�إيجاز عن حياة الفنان الت�شكيلي بالن�سبة ِ
ِ
عندما ادخل املر�سم وانقطع متاما عن العامل اخلارجي ملدة ال تقل عن � 3ساعات حتى تتكون حياة مليئة باملغامرات والفو�ضى وا إلثارة ,ولكن �سرعان ما تهد أ� وت�سكن وتتحول �إىل حلم جميل
ي�شعرين أ�حيانا أ�نني يف عامل غري عاملنا أالر�ضي ,حيث أ�نف�صل متاما عن العامل اخلارجي وما
الفكرة لدي فوق اللوحة .
يحتويه من أ�حداث ت�صل يف بع�ض أالحيان �إىل  6أ�و � 7ساعات متوا�صلة ال يف�صلني عنها �إال
واجبي أ�مام ربي وال�صالة التي تعيدين �صافية الذهن مرة أ�خرى .
مدار�س الفن الت�شكيلي كثرية ومتعددة �إىل اي املدار�س تنتمني ؟
تتعدد املدار�س و التجارب يف م�شوار كل فنان وفنانة  ،فالبد لكل �إن�سان أ�ن يخو�ض جتارب أاللوان والت�شكيل لها عاملها ال�سحري اخلا�ص الذي ي ؤ�ثر على النف�س والطباع وتنعك�س على
�سابقة ويبتكر جتارب جديدة خا�صة به ،ف أ�نا أ�ميل اىل املدر�سة الواقعية فقد تربيت يف أ�ح�ضان الت�صرفات اخلارجية لدى ا إلن�سان وطريقة تعامله مع االخر  .وهلل احلمد ف أ�لواين تعك�س
وطني القطيف الذي يزخر بحياة �إجتماعية جميلة ويتميز بح�ضارة عميقة ت�ستحق منا نحن �شخ�صيتي متاما من حيث الو�ضوح وقوة اللون .
الت�شكيليني أ�ن ن ؤ�رخ لهذا الواقع ب�صورة نفخر بها من خالل أ�لواننا ولوحاتنا فهذه ر�سالتنا
عندما يحدث الفنان أ�و الفنانة لوحاته ي�شعر أ�ن للحظات الر�سم موعد ًا خا�صاً
وواجبنا جتاه االجيال القادمة .
بني الفنان وحمبوبته التي يبوح لها بكل ما يخفيه أ�و م�شاعر خا�صة ال ت�ستطيع
لللوان مو�سيقى ومميزات ،ما ر أ�يك هل أ
يقال � :إن أ
لللوان مو�سيقى ؟ وكيف البوح بها ؟
موعدي معها دائما يكون معد م�سبق ًا ومهي أ� له بحيث أ�فر�ش أ�لواين ا�ستعداد ًا للقاء ,و أ�ت أ�كد ب أ�ن
ي�سمعها الفن الت�شكيلي ؟
بالت أ�كيد هناك مو�سيقى أ
لللوان  ,وهناك تناغم يحدث بني كل لون و�آخر  ،و أ�عتقد أ�ن املو�سيقى املكان منظم ومرتب قبل البدء  ،والبد أ�ن يكون ألي ت�شكيلي جوه اخلا�ص الذي يح�س بالراحة
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فيه  ،فا إل�ستماع اىل املو�سيقى الهادئة تريح أالع�صاب وجتعله يطلق العنان ألفكاره ويفتح الطريق
للبوح واحلديث مع اللوحة  ،هنا تبد أ� حالة التفاعل والتناغم مع اللون وت�صل بنا احلالة لدرجة
اخلوف من الفراق أ�حيان ًا ولكن البد للحياة أ�ن ت�ستمر ونرجع حلالتنا الطبيعية وننف�صل ليتكرر
اللقاء مرة أ�خرى وكلنا ا�شتياق أ�حدنا �إىل أالخر.
كيف تنظرين �إىل أ
لوحتك؟
اللوان؟ماهي اف�ضل االلوان الذي تربزجمال
ِ
انا اتعامل مع أاللوان دائما على أ�نها م�ساحتي التي اتنف�س من خاللها وفيها،و أ�نظر �إليها نظرة
ا�شتياق دائما ,وال يوجد عندي فرق بني خامة و أ�خرى وال فرق بني لون ولون  ،كل أاللوان جميلة
وقريبة �إىل نف�سي .
كيف ترين م�ستوى حركة الفن الت�شكيلي يف حمافظة القطيف ؟
الفن الت�شكيلي يف القطيف يعترب حديث العهد ,ولكنه قفز درجات وتخطى احلدود بامل�ستويات
املوجودة من فنانني وفنانات وكانت حت�سد القطيف بعدد الت�شكيليني والت�شكيليات املنت�شرين يف
أ�نحائها بقوة الطرح لديهم و أ�لوانهم اجلريئة وم�ستوى الثقافة يف اللون واملو�ضوع  ،ال ننكر أ�ن
هناك فنانني مازالوا حمافظني على امل�ستوى الفني لديهم ,لكن هناك أ�ي�ض ًا فنانني وفنانات مل
نعد ن�سمع عنهم او نرى م�شاركات لهم على ال�ساحة الت�شكيلية  ،نظل نفخر بوجود فنانني وفنانات
حمرتمني وحمرتمات اعطوا و�سيعطون القطيف ما ت�ستحق  ،ومتثلها اف�ضل متثيل يف جميع املحافل
املحلية والدولية ،و قطيفنا مازالت بخري .
ماذا تودين أ�ن تقويل يف آ�خر اللقاء ؟
وقطيفنا بالذات ت�ستحق منا الكثري ,فالبد أ�ن نتكاتف إلحياء تراثها وح�ضارتها التي قاربت على
االندثار  .أ�بنا ؤ�ها هم أ�وىل بها فمنها ن�ستمد ثقافتنا ,ومنها ن�ستخرج كل جميل ,فهي ملهمتنا
وحورية لوحاتنا� ,سما ؤ�ها وبحرها  ,و أ��شجارها ونخيلها أ�خ�ضرنا و�شم�سها ورمالها أ��صفرنا.
فليحمي اهلل وطننا و أ�بناءه .
�شكرا للقائمني على هذه املجلة و أ�متنى أ�ن ت�صل كلماتي الب�سيطة مل�ستوى ذائقتكم .

الفن الت�شكيلي
العدد الثالث ع�شر -ال�سنة الثانية  -ربيع الثاين  1433هـ  -املوافق  -مار�س  2012م

25

بقلم  /د .جا�سم العلوي

التطور التاريخي لفيزياء اجل�سيمات ا ألولية
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يبحث العلماء يف مكونات املادة بهدف الو�صول �إىل مكوناتها أال�سا�سية والتي متثل
اللبنات أالوىل يف بناء العامل الطبيعي .مل يكن الو�صول �إىل هذه املكونات أال�سا�سية حلما
يراود علماء الطبيعة بل كان حلم الفال�سفة أ�ي�ضا .كان أ�ر�سطو يعتقد أ�ن املادة تتكون من
أ�ربعة عنا�صر أ��سا�سية هي الرتاب ،واملاء ،والهواء ،والنار .وهذه العنا�صر املكونة ملادة الكون
تت�صف با إلت�صالية التي تعني أ�نه لي�س للمادة مكون نهائي ،فتقطيع املادة �إىل جزيئات
�صغرية ميكن أ�ن ت�ستمر �إىل ما ال نهاية دون أ�ن ن�صل �إىل حد نهائي من املادة ال يقبل
الق�سمة ويكون مبثابة امل ؤ��س�س أالول للبناء املادي .يف املقابل �شيد الفيل�سوف اليوناين
دميقريط�س مذهبه الذري الذي يقوم على أ��سا�س انف�صال املادة ،أ�ي أ�ن املادة مكونة من
للنق�سام فهي املادة أالولية يف البناء
ذرات يف�صل بينها خالء وهذه الذرات غري قابلة إ
املادي .ولقد أ�ثبت العلم احلديث مبا ال يدعو جماال لل�شك �صحة النظرية الذرية.
يف العام � 1897إكت�شف طم�سن  J.J Thomsonا إللكرتون ( )-eوقد �إ�ستخدم للك�شف
عن هذا اجل�سيم أ�نبوب يف أ�حد أ�طرافه �شعريات حارة تنبعث منها هذه ا إللكرتونات.
وب�سبب ال�شحنة ال�سالبة التي حتملها هذه ا إللكرتونات ف�إنه ميكن ت�سريعها با�ستخدام
جمال كهربائي نحو �شا�شة ف�سفورية ت�ضيء يف اللحظة التي ي�صطدم بها ا إللكرتون.
لقد أ�درك رذرفورد أ�ن هذه ا إللكرتونات يجب أ�ن تنبعث من الذرات ،ويف العام 1911
أ�ثبت ب أ�ن هذه الذرات لها بناء داخلي ،ففي املركز توجد النواة وهي ذات �شحنة موجبة
وترتكز فيها غالبية كتلة الذرة تدور حولها ا إللكرتونات �سالبة ال�شحنة .لقد اقرتح هذا
النموذج ال�شم�سي للذرة بنا ًء على الطريقة التي �إنحرفت بها �إ�شعاعات الفا ،وهي ج�سيمات
موجبة ال�شحنة ،عندما �سلطها رذرفورد على رقيقة معدنية من الذهب .وظل ا إلعتقاد
ب أ�ن الذرة مكونة من نواة بداخلها ج�سيمات حتمل �شحنات موجبة ت�سمى الربوتونات
(� ) pسائدا حتى العام  1932عندما �إكت�شف جيم�س �شادويك  James Chadwickمن أ�ن
النواة ت�ضم ج�سيمات أ�خرى لها تقريبا نف�س كتلة الربوتون ولكن لي�س لها �شحنة �سميت
بالنيوترونات ( .) n
يف العام  1928دمج بول ديراك  Pual Diracمعادالت النظرية الكوانتية Quantum
 Theoryمع معادالت الن�سبية اخلا�صة  Special Relativityو جاءت املعادالت املدجمة
بخا�صية غريبة .لقد �إ�ستطاع ديراك أ�ن يربهن على أ�ن اجل�سيمات كا إللكرتون له كتلة
ال لهذه املعادالت أال�سا�سية  ،ولكن لهذه املعادالت ح ً
ويحمل �شحنة �سالبة ميثل ح ً
ال �آخر
أ
لللكرتون و�إ�ستبدالها ب�خرى موجبة ،مما يعني �إمكانية
ب�إ�ستبدال فقط ا إل�شارة ال�سالبة إ
وجود ج�سيم �آخر له نف�س كتلة ا إللكرتون ولكنه يحمل �شحنة موجبة .كان ديراك أالول يف
التاريخ العلمي الذي يتنب أ� بوجود ج�سيم بطريقة نظرية بحته� .إن هذا ا إلكت�شاف يفرت�ض
أ�ن كل ج�سيم له نقي�ضه الذي يتفق معه يف الكتلة ويختلف معه يف ال�شحنة .وبالفعل ويف
العام  1932وهو نف�س العام الذي �إكت�شف فيه النيوترون� ،إ�ستطاع أ�ندر�سون Anderson
با�ستخدام الغرفة الغيمية  Cloud Chamberالتي تبني امل�سار الذي ي�سلكه اجل�سيم

بوا�سطة ال�صور الفوتوغرافيه .ويوجد يف هذه الغرفة الغيمية مغناطي�س قوي ي ؤ�ثر على
حركة اجل�سيمات .فاجل�سيم الذي يحمل �شحنة موجبة يتحرك �إىل اال�سفل واجل�سيم الذي
يحمل �شحنة �سالبة يتحرك �إىل االعلى .الحظ أ�ندر�سون أ�ن ج�سيمات تتحرك �إىل أال�سفل
و لكنها لي�ست بروتونات ألن م�سارها رقيق ي�شبه م�سار ا إللكرتونات وبطريقة خا�صة أ�ثبت
لللكرتون  anti electronو�سمي بالـ بوزوترون ( ( positron
أ�ن هذا اجل�سيم م�ضاد إ
 . +eوبعد ثالث �سنوات من �إكت�شاف البوزوترون �إكت�شف الفيزيائي الربيطاين باتريك
بالكيت  Patrick Blackittأ�ن البوزوترون وا إللكرتون ميكن أ�ن يتكونان عندما تختفي
أ��شعة جاما ذات الطاقة العالية بعدما متر من خالل رقيقة من الر�صا�ص ،وكان ذلك أ�ول
برهان عملي على حتول الطاقة �إىل كتلة وفقا ملعادلة اين�شتني ال�شهرية E=mc2حيث E
متثل طاقة اجل�سم  ،و  mمتثل كتلته و � cسرعة ال�ضوء .كما أ�ن ا إللكرتون عندما يلتقي
بالبوزوترون يفنيان وينتجان أ��شعة جاما يف عملية عك�سية.
لقد �إعترب أ�ين�شتني الكتلة " طاقة مكثفة "  ،فالكتلة والطاقة ميثالن وجهني لعملة
واحدة أ�و مظهرين حلقيقة واحدة .فعلى �ضوء النظرية الن�سبية فقد العامل �صفة الثبات
املطلق ،فما كان يعد من الثوابت وامل�سلمات يف الفيزياء الكال�سيكية أ��صبح ثباته ن�سبيا.
فكتلة اجل�سم املتحركة تزداد مبقدار طاقة حركتها أ�ي أ�ن اجل�سم �إذا حترك ب�سرعة معينة
ف�إن طاقته احلركية تزيد من مقدار كتلته ،فالكتلة بح�سب التحليل النهائي للعلم هي
"طاقة مكثفة" .وقد أ�ثبتت التجارب �صحة هذه النظرية أ�ي�ضا عرب ا إلن�شطار النووي
الذي يتم عندما تتعر�ض نواة ذرة ثقيلة كاليورانيوم  235لقذائف من النيوترونات تنق�سم
على أ�ثرها اىل نواتني �صغريتني جمموع كتلتيهما أ�قل من كتلة النواة أال�صلية ويعطي
هذا الفارق يف الكتلة طاقة قدرها  200ميغافولت لكل حادثة �إن�شطار .وكان لهذا ا إلكت�شاف
أ�ثره الكبري على م�سرية التاريخ الب�شري على خمتلف أال�صعدة.
 �إن املفهوم الكوانتي للقوة امل ؤ�ثرة على حركة أالج�سام يختلف عن املفهوم النيوتيني
وكذلك عن املفهوم الهند�سي للقوة التي و�ضعت أ��سا�سه النظرية الن�سبية العامة .ففي
املفهوم الكوانتي هناك ج�سيمات حتمل القوة امل ؤ�ثرة على ج�سمني .وهناك عالقة ريا�ضية
تربط بني املدى الذي ت ؤ�ثر فيه القوة والكتل احلاملة لهذه القوة .فكلما كان املدى كبري
كانت الكتلة �صغرية والعك�س �صحيح .فالقوة التي يكون مداها ال نهائيا ال يكون للحامل
لها كتلة .فالقوة الكهرومغناطي�سية متتد �إىل ماال نهاية ولذا ف�إن الفوتون ال�ضوئي
احلامل لهذه القوة لي�س له كتلة .و�إذا كان املدى الذي ت ؤ�ثر فيه القوة معروفا ف�إن هناك
طريقة حل�ساب الكتلة احلاملة له .وبهذه الطريقة متكن العامل الياباين هايديكي يوكاوا
 Hideki Yukawaيف العام  1932أ�ن يح�سب الكتلة احلاملة للقوة النووية strong force
بني النويات ( الربوتنات والنيوترونات) ،وقد وجد أ�ن هذه الكتلة احلاملة عبارة عن �سبع
كتلة الربوتون وميكن أ�ن تكون موجبة أ�و �سالبة أ�و متعادلة و�سمي هذا اجل�سيم احلامل
للقوة النووية بالـ البايون .pion πويف العام � 1950إكت�شف �سي�سل باول Cecil Powell
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البايون امل�شحون والبايون املتعادل و بن�سب الكتل ذاتها التي تنب أ� بها يوكاوا.
يف أ�ثناء البحث عن البايون �إكت�شف العلماء بامل�صادفة ج�سيما له ت�سع كتلة الربوتون!،
ويعرف هذا اجل�سيم بـ امليون(  . muon ( µوي أ�تي امليون على نوعني املوجب و ال�سالب ،و
من املعروف أ�ن البايون ينحل �إىل امليون.
كانت ظاهرة �إنحالل أ��شعة بيتا النووية يف الع�شرينيات من القرن الع�شرين حمرية
للعلماء ألنها تتناق�ض مع قانون "حفظ الطاقة" و قانون "كمية احلركة" .فعندما ينحل
النيوترون �إىل الربوتون وا إللكرتون ف�إن طاقة النواجت ال ت�ساوي طاقة النيوترون املنحل
كما أ�ن قانون حفظ كمية احلركة يفرت�ض أ�ن تكون حركة الربتون و ا إللكرتون يف �إجتاهيني
متعاك�سني ولكن الغرفة الغيمية أ�ثبتت أ�ن حركتهما لي�ست كذلك .كان العلماء أ�مام خيار
�صعب للغاية ف�إما أ�ن يتخلوا عن قانون حفظ الطاقة و قانون حفظ كمية احلركة أ�و أ�ن
يقبلوا فر�ضية وولفغانغ باويل  Wolfgang Pauliالتي تفرت�ض وجود ج�سيم له كتلة
�صغرية جدا أ�و رمبا لي�س له كتلة ومل ت�ستطع الكوا�شف  detectorsأ�ن تلتقطه أ�ثناء
التجربة .وبالفعل مت �إكت�شاف هذا اجل�سيم الذي �سمي بالـ النيوترينو (  neutrino (νيف
العام  1956وتعني با إليطالية أالج�سام ال�صغرية املتعادلة.
يوجد ثالثة أ�نواع من النيوترينو ،ا إللكرتون -نيوترينو (  ،) νeامليون-نيوترينو (،)νµ
و التاو – نيوترينو  .ج�سيم التاو  tauكان قد مت �إكت�شافه يف العام  1975وله كتلة الربوتون
وي أ�تي على نوعني املوجب وال�سالب .ومبا أ�ن ا إللكرتون وامليون و التاو لهم خ�صائ�ص
مت�شابهة فقد و�ضعوهم مع النيوترونات التابعة لكل واحد منهم يف جمموعة واحدة ت�سمى
لبتونز .Leptons
كان ينظر �إىل الربوتونات والنيوترونات ألكرث من ثالثني �سنة على أ�نها ج�سيمات
أ�ولية مبعنى أ�نها ج�سيمات نقطية بدون أ�ي بناء داخلي .ولكن التجارب التي ت�ضمنت
ت�صادم الربوتونات بع�ضها مع بع�ض أ�و مع ا إللكرتونات ب�سرعات عالية أ�ثبتت أ�نها تتكون
من ج�سيمات �صغرية جدا �سميت بالـ الكوارك  .quarksوقد منح غيل مان Gullmann
جائزة نوبل يف العام  1969ألبحاثه التي قام بها يف هذا املجال حيث �إ�ستطاع أ�ن يبني نظاما
خا�صا بهذه الكواركات  quark modelيف�سر من خاللها كل اجل�سيمات املعروفة يف ذلك
الوقت .يوجد يف العامل �ستة أ�نواع  flavorsمن الكوارك ( )up(u) ، down(d) ، strange(s
 . )، charm(c) ، bottom(b) ، top(tالثالثة أ�نواع أالوىل أ�كت�شفت يف ال�ستينات أ�ما أالنواع
الثالثة املتبقية فقد أ�كت�شفت يف أ
العوام  1995 ،1977 ،1974على الرتتيب .الكوارك u
يت�شابه �إىل حد كبري مع الكوارك  cو الكوار� tإال أ�ن أالخريين لهما كتلة أ�كرب .ويت�شابة
كذلك الكوراك  dمع الكواركني الـ  sوالـ  .bوت�صنف الكواركات مع البتونات �إىل ثالثة
عوائل أ�و أ�جيال .ويقوم هذا الت�صنيف على أ��سا�س الت�شابه الكبري بني اجل�سيمات املكونة
للعوائل الثالث �إىل احلد الذي ميكن أ�ن نقول أ�ن هذه اجل�سيمات م�ستن�سخة ولكن
ا إلختالف بينهم يف ت�صاعد قيمة الكتلة .العائلة أالوىل تتكون من ( ) u, d, e-, νeوالعائلة
الثانية تتكون من ( )c,s,µ-,νµوالعائلة الثالثة تتكون من (.) , , t,b
 �إذن الربوتونات والنيوترونات لي�ست ج�سيمات أ�ولية أ��سا�سية يف بناء الطبيعة .فالربوتون
يتكون من ثالث كواركات� ،إثنني منهما من النوع  uوواحد من النوع ( dالربوتون  ) uudأ�ما
النيوترون فيتكون أ�ي�ضا من ثالثة كواركات� ،إثنني منهم من النوع  dوواحد من النوع u
( النيوترون  .) uddوبا�ستخدام م�سارعات اجل�سيمات  particle acceleratorsميكن أ�ن
نح�صل على ج�سيمات أ�خرى تدخل يف مكوناتها أ
النواع االخرى من الكوارك (strange,
 )charm, bottom topولكن هذه اجل�سيمات تكون لها كتل كبرية وغري م�ستقرة و�سرعان
بالطبع مل يكن هذا اجلواب وال تلك أ
ال�سئلة نهاية ف�صول الرواية ولكن يف مقالة قادمة
ما تنحل �إىل الربوتونات و النيوترونات.
لكل ج�سيم دوران مغزيل حمدد القيمة – كوانتي  – quantizedكما أ�ثبتت امليكانيكا �إن�شاء اهلل ن�ستعر�ض ما يدور يف خميلة علماء الفيزياءالنظرية.
العدد الثالث ع�شر -ال�سنة الثانية  -ربيع الثاين  1433هـ  -املوافق  -مار�س  2012م

آ�فاق علمية

الكوانتية  quantum mechanicsذلك وبح�سب
قيمة الدوران ت�صنف اجل�سيمات �إىل جمموعتني
يعدها م  /ح�سن ال�شيخ علي املرهون
(ويجب أ�ن ال نفهم الدوران املغزيل بالطريقة
التقليدية ،بل �إن املعنى يكتنفه الغمو�ض .يف
املفهوم التقليدي يح�صل الدوران الكامل عندما
يدور اجل�سم  360درجة ولكن يف الفيزياء الكوانتية  quantum physicsكل �شي يبدو غريبا
وال يتوافق مع بديهيات أ�فكارنا فقد يح�صل الدوران الكامل عندما يتحرك اجل�سم 270
درجة أ�و  180درجة أ�و  90درجة ) املجموعة أالوىل تتكون من اجل�سيمات التي قيمة دورانها
املغزيل أ�ن�صاف أ
العداد ال�صحيحة ( ) …,2/5 ,2/3 ,2/1وت�سمى بـ فريميونز fermions
واملجموعة الثانية تتكون من اجل�سيمات التي يكون دورانها املغزيل من م�ضاعفات أالعداد
ال�صحيحة ( ) …,0,1,2وت�سمى بـ بوزونز � .bosonsإن ج�سيمات البوزونز هي امل� ؤ
س�ولة عن
حمل القوى التي تتفاعل من خاللها املنظومات الكوانتية املختلفة ،بينما الفريميونز هي
اجل�سيمات التي ت ؤ�لف مادة الكون.
النظرية الكونتية  quantum theoryتختلف يف تف�سريها للقوة عن ر ؤ�ية اين�شتني
املبنية على ال�شكل الهند�سي والتي حققت جناحا كبريا يف املنظومات الكبرية كالكواكب
والنجوم واملجرات ولكنها أ�خفقت على �صعيد الذرات واجل�سيمات الدقيقة .وتعر�ض
النظرية الكوانتية ر ؤ�ية بديلة و�شمولية للقوى أ�و التفاعالت التي حتدث فيما بني
املنظومات ال�صغرية والكبرية فيما يعرف بنظرية التوحيد الكبرية grand unification
 .theoryفالقوى بح�سب هذه النظرية تتكون نتيجة تبادل كميات حمددة من الطاقة
ت�سمى كوانتا .وتختلف القوى باختالف نوع الكوانتا املتبادلة ،فالقوى ال�ضعيفة weak
� forceسببها تبادل نوعية من الكوانتا هي ج�سيمات  wو  ، zوالقوة النووية strong
 forceالتي تربط بني الكواركات امل ؤ�لفة للربوتون أ�و النيوترون تتبادل نوعية من الكوانت
هي الغالوون  gluonsوميتد ت أ�ثريهذه القوة الناجتة من تبادل الغالوون ليحفظ
الربوتونات والنيوترونات يف النواة الواحدة �ضد قوة التنافر الكهربائية بني الربوتونات
فتتبادل ج�سيم البايون كما ذكرنا �آنفا .أ�ما القوة الكهرومغناطي�سية التي حتدث بني
ال�شحنات الكهربائية فتتبادل الفوتون .والبحث العلمي قائم يف الك�شف عن الغرافتون
ب�إعتباره اجل�سيم الو�سيط الناقل لقوة اجلاذبية بني أالج�سام.
وبعد هذا ال�سرد التاريخي نعود �إىل ال� ؤ
س�ال أال�سا�سي ما هي اجل�سيمات التي متثل
اللبنات أالوىل يف بناء املادة؟ بالطبع لي�س يف �إ�ستطاعتنا أ�ن نقدم الدليل احل�سي املبا�شر
على هذا ال� ؤ
س�ال الكبري ألن الفوتون ال�ضوئي الذي يقع تردده يف مدى الر ؤ�ية الب�شرية
أ�كرب بكثري من حجم الذرة وبالتايل ف�إننا ال ن�ستطيع من خالل النظر التعرف على
مكونات الذرة .احل�س بوحده مبعزل عن العقل وقوانينه امل�ستقلة ال ميكن أ�ن يقودنا �إىل
هم الطبيعة و أ��سرارها .وبالعقل واحل�س معا دلت أالبحاث على أ�ن هناك ثالثة ج�سيمات
أ��سا�سية م� ؤ
س�ولة عن بناء املادة التي نراها من الكون وهي ا إللكرتون والـ  upكوارك و
الـ  downكوارك .ولكن هل هذه هي نهاية املطاف والبحث امل�ضني الذي أ�خذ الكثري من
جهود العلماء والفال�سفة على �إمتداد عمر ا إلن�سان على هذه االر�ض؟ هل هذه اجل�سيمات
الثالثة هي البذور التي تنمو منها الطبيعة و تت�شكل؟ هل هي ذرات دميقراطي�س التي ال
تقبل ا إلنق�سام كما ت�صورها قبل � 2500سنة أ�م أ�ن البحث ال يزال قائما و أ�ن النهاية القطعية
مل تلح يف أالفق بعد؟
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بقلم الدكتور جمدي عبد الكرمي

عمليات جتميل أالنف من العمليات ال�شائعة جداً ،رغم تالحظ يف العادة.
أ�نها من العمليات ال�صعبة يف بع�ض أالحيان .وتختلف
أ�نواع عمليات التجميل
أ�هداف العملية ،من كونها قد تكون جتميلية لتح�سني
مظهر أالنف ،أ�و وظيفية لتح�سني التنف�س .ويف بع�ض عمليات جترى للجزء العظمي من أالنف :يف حالة
ا إلعوجاج اخلارجي يتم اعادة هيكلة اجلزء العظمي من
احلاالت يرغب املري�ض بتحقيق الهدفني معاً.
أ
ً
ومعروف أ�ن أالنف خارجياً يتكون من جزء علوي النف عن طريق ك�سر العظم داخليا ،واعادة تركيبه.
عظمي وجزء �سفلي غ�ضرويف ،ويوجد أ�ي�ضا احلاجز ويف حالة بروز ج�سر أالنف تتم ازالة هذا اجلزء العظمي
أالنفي الذي يتكون من جزء عظمي وجزء غ�ضرويف ،الزائد.
أ
وتت�شكل مقدمة أالنف واحلافة أالمامية من غ�ضاريف عمليات جترى للجزء الغ�ضرويف من النف :عندما
مقو�سة ،تت�شكل دعامتها من اجلزء أالمامي من احلاجز جترى العملية أ
للجزاء الغ�ضروفية يتم تعديل أ�و
ت�صغري الغ�ضاريف ألن هذه ت�شكل املظهر اخلارجي
أالنفي.
ملقدمة أالنف واجلزء أالو�سط منه.
تعترب اخلطوة ال�سابقة من أ�هم مراحل العملية ،وهي
أ�هداف العملية التجميلية
تهدف العملية التجميلية �إىل �إ�صالح العيوب التالية :بحاجة اىل خربة ودقة متناهيتني ،ألن منظر وتكوين
مقدمة أالنف �سين�سجم على التعديل على الغ�ضاريف
انحراف أالنف واجل�سر أالنفي.
االمامية ملقدمة االنف.
انحراف الغ�ضاريف التي ت�شكل مقدمة أالنف.
أ
عمليات جترى إل�صالح انحراف احلاجز النفي او بروز
ظهور اجل�سر أالنفي ب�شكل وا�ضح.
ظاهري باحلاجز االنفي :ويتم عادة يف الوقت نف�سه
ت�ضيق أ�و تو�سع فتحات أالنف.
تعديل احلاجز أالنفي ،وازالة اجلزء املنحرف منه،
�ضخامة حجم أالنف.
ألن تعديل انحراف احلاجز عن�صر أ��سا�سي لت�صحيح
�ضعف دعامة مقدمة أالنف واحلافة أالمامية.
أ
عدم تنا�سق حجم اجلزء العلوي مع اجلزء ال�سفلي من انحراف النف اخلارجي.
أ
عمليات جترى لت�ضخيم وتكبري النف :يتم يف بع�ض
أالنف أ�و بالعك�س.
احلاالت ا�ضافة أ�جزاء غ�ضروفية أ�و عظمية طبيعية
جتميل العيوب اخللقية باالنف.
أ�و �صناعية ،لتعوي�ض النق�ص يف بع�ض أ�جزاء أالنف
طريقة �إجراء العملية
املفقودة نتيجة ا�صابات ،أ�و عمليات �سابقة يف أالنف.
جترى هذه العملية عادة حتت البنج العام ،وترتاوح
بعد العملية:
مدتها من �ساعة اىل �ساعتني .وهنالك عادة طريقتان:
بعد العملية يتم و�ضع جبرية بال�ستيكية (فقط يف
الطريقة الداخلية والطريقة اخلارجية.
الطريقة الداخلية جتري عادة يف احلاالت الب�سيطة ،حالة تعديل الهيكل) على االنف من اجل تقليل التورم
أ�و املتو�سطة ،حيث تتم عن طريق �إجراء �شق داخلي واالنتفاخ وكذلك تو�ضع قطع بال�ستيكية داخلية على
بني الغ�ضاريف أالنفية ال�سفلى والعليا دون أ�ي جروح جانبي احلاجز االنفي ملنع االلت�صاقات .وتتم �إزالة
خارجية.
كليهما خالل ب�ضعة أ�يام.
أ�ما الطريقة اخلارجية فتتم يف احلاالت التي توجد تو�ضع ح�شوة مفتوحة من الداخل ،وميكن التنف�س منها،
فيها ت�شوهات ،أ�و انحراف وا�ضح .وجترى عن طريق وتتم ازالتها خالل � 24ساعة .وين�صح بو�ضع أ�كيا�س ثلج
�شق جراحي لف�صل اجللد عن أالن�سجة الداخلية على أالنف والوجه يف أالربع والع�شرين �ساعة أالوىل
أ
للنف .غري أ�ن هذه الطريقة ترتك ندبة �صغرية ال لتقليل التورم ،بعدها يغادر املري�ض عادة امل�ست�شفى
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خالل � 24ساعة .وتتم ازالة هذه اجلبرية والقطع
البال�ستيكية بعد ا�سبوع يف العيادة ،ويتم احل�صول على
النتيجة النهائية بعد مرور �سنة على العملية.
موانع العملية:
يف هذه احلاالت مينع اجراء العملية:
االلتهابات احلادة يف أالنف :ألن ذلك ي ؤ�دي �إىل ف�شل
العملية وانتقال االلتهاب اىل أ�ن�سجة وغ�ضاريف
أالنف.
للناث و � 17سنة للذكور:
ال�صغار أ�قل من عمر � 15سنة إ
ألن منو الوجه يكتمل تقريباً يف تلك أالعمار.
أ�مرا�ض مزمنة عند املري�ض ت�سبب قابلية للنزيف.
معاناة املري�ض من م�شكالت نف�سية ،وعدم ا�ستيعابه
لواقع ومعطيات جتميل أالنف.
امل�ضاعفات آ
والثار اجلانبية
لعمليات جتميل أ
النف
هنالك م�ضاعفات و�آثار جانبية ب�سيطة يف أ�غلب احلاالت
لعمليات جتميل أالنف:
نزيف أ�نفي ب�سيط خالل أ�ول � 24ساعة.
تورم وانتفاخ حول العني وعادة يختفي خالل أ�يام.
ان�سداد أالنف امل ؤ�قت ب�سبب انتفاخ أالن�سجة.
ندبة ب�سيطة تختفي خالل أ��شهر.
عدم الو�صول اىل ال�شكل املطلوب :وهذا يعتمد بالذات
على خربة اجلراح ومهارته.
قناعة الطبيب و�إر�ضاء املري�ض:
ان من أ�هم أ��سباب جناح العملية ،هو قناعة اجلراح
أ�ن املري�ض بحاجة �إىل هذه العملية ،و�إن ما يرغب يف
جتميله أ�و تعديله يتوافق مع قناعة اجلراح .ورغبة
املري�ض ال�شخ�صية يجب أ�ن تتوافق مع توقعات اجلراح.
ومن أالف�ضل ان يعتذر اجلراح للمري�ض عن اجراء هذه
العملية ،اذا مل تتوافق مع قناعاته ،وظل املري�ض م�صراً
على �إجراء العملية ألنه يف هذه النوعيات من املر�ضى
ف�إن ر�ضاهم عن نتائج العملية أ�مر �صعب جداً ،حتى
ولو كانت النتائج ممتازة ..و أ�نا أ�كتب هذا من جتاربي
اخلا�صة مع هذه النوعيات من املر�ضى.

ماذا تعرف عن مر�ض النقر�س؟

)مر�ض امللوك(

�شرب الكحولال�سمنة والوزن الزائد-قلة الن�شاط واحلركة

ج�سمنا واملاء
ي�شكل املاء ن�سبة كبرية من أ�ج�سامنا ( ما يقارب ) %75و
ألن هذه الن�سبة مرتفعة  ،فيجب أ�ن ت�ستهلك يوميا كمية

يوجد أ�نواع ملر�ض النقر�س مثل :
-1التهاب املف�صل النقر�س أالويل
Primary Gouty Arthritis

Secondary Gout

 -2النقر�س الثانوي
-3النقر�س الكاذب
-4داء أ
الباتيت Apatite Disease
أ
هناك عدة عوامل و��سباب تت�سبب يف �إفراز اجل�سم لكمية
زائدة من حم�ض اليوريك وا إل�صابة مبر�ض النقر�س
Pseudogout

أ�همها-:

منا�سبة من املاء كل يوم تنا�سب احتياجات ج�سمك .فاملاء
�ضروري لغالبية الوظائف الهامة يف اجل�سم فانه ي�ساعد
على تنظيم واحلفاظ على درجة حرارة اجل�سم ينقل الغذاء
و أالوك�سيجني  ،ويرطب الفم والعينني أ
والنف وال�شعر
واجللد واملفا�صل واجلهاز اله�ضمي .متو�سط ما يفقده
ال�شخ�ص البالغ نحو  2،5لرت ماء يوميا خالل التنف�س،
العرق و�إخراج .الف�ضالت . .وتبد أ� أ�عرا�ض تدهور اجل�سم
يف الظهور حني يفقد اجل�سم  ٪ 5من اجماىل حجم املياه
فيه  .يف البالغني أال�صحاء  ،يعترب هذا نوع من التعب
وعدم الراحة العامة  ،يف حني أ�ن للر�ضيع  ،ميكن يتجفف.
يف �شخ�ص م�سن ف�إن �ضياع  ٪ 5من املياه ي�سبب خل ً
ال يف
كيمياء اجل�سم  ،ال �سيما �إذا كانت الن�سبة املئوية لل�صوديوم
هي الغالبة .وميكن م�شاهدة أ�عرا�ض ال�شيخوخة مثل
التجاعيد والنوام وحتى حدوث توهان .فقدان املياه
م�ستمرة مع مرور الوقت �سوف ي�سرع ال�شيخوخة  ،ف�ضال
عن زيادة خماطر أالمرا�ض� .إذا مل يتم متويل ج�سمك مبا
فيه الكفاية  ،ف�إن اخلاليا �سوف ت�سحب املاء من الدورة
الدموية  ،مما يجعل القلب يعمل بجد أ�كرث .ويف الوقت
نف�سه  ،ال ميكن الكلى يف تنقية الدم ب�شكل فعال .وعندما
يحدث ذلك  ،ف�إن بع�ضا من عبء عمل الكلى ينتقل �إىل
الكبد وغريه من أالجهزة  ،والتي قد ت�سبب لها االجهاد
 .با إل�ضافة �إىل ذلك  ،ميكن أ�ن تتطور عددا من الظروف
ال�صحية الب�سيطة مثل ا إلم�ساك  ،وجفاف اجللد وحكة يف
اجللد  ،حب ال�شباب  ،ونزيف يف أالنف  ،التهاب امل�سالك
البولية  ،ال�سعال  ،العطا�س  ،وال�ضغط على اجليوب ،
وال�صداع .لذا  ،ماذا يكفي من املياه بالن�سبة لك؟ احلد
أالدنى لكمية املياه التي حتتاجها تعتمد على وزن اجل�سم.
وحل�ساب أ�كرث دقة  ،فيجب �شرب أ�وقية لكل كيلوغرام من
وزن اجل�سم .ال�ستخدام حا�سبة االحتياجات املائية بب�ساطة
أ�دخل وزنك يف الكيلوغرام و�سوف تقوم احلا�سبة بح�ساب
حاجة ج�سمك اليومية من املاء  ،لذلك حاول تناول هذه
الكمية من املاء يومياً و أ�ف�ضل طريقة لتحقيق ذلك هي
حماولة جعل املاء معك مبا�شرة و أ�مام عينيك خالل أ�دائك
للن�شاطات اليومية .يف حني أ�ن املاء مهم جدا ل�صحتك،
وهناك بع�ض احلاالت التي يكون عندها �شرب كميات
كبرية من املاء قد ي�سبب م�شاكل � :إذا كان لديك أ�ي م�شاكل
يف الكلى أ�و الغدة الكظرية ،أ�و تتناول مدرات البول،ف�إنك
حتتاج �إىل ا�ست�شارة الطبيب حول كمية املاء التي حتتاجها
يوميا ال ت�شرب كل ما حتتاجه من املاء يف كل يوم مرة
واحدة يجب تق�سيم ما حتتاجه من املاء و �شرب عدة أ�كواب
من املاء طوال اليوم ،خا�صة �إذا كنت متار�س التمارين
الريا�ضية الثقيلة.

العدد الثالث ع�شر -ال�سنة الثانية  -ربيع الثاين  1433هـ  -املوافق  -مار�س  2012م

الطبية

النقر�س أ�و مـا ي�سمى مبر�ض امللـوك هو ذلك املـر�ض الناجت
عـن حدوث خـلل يف �إخـراج حمـ�ض اليوريك (اليوريك
أ��سيد ) من اجل�سم وذلك ب�سبب حدوث خلل يف متثيل
البيورين نتيجة لعدم مقدرة اجل�سم على حتويل البيورين
�إىل أ�ي �شكل �آخر ي�سهـل للج�سم التخل�ص منه مما ي ؤ�دي
�إىل جتمع حم�ض اليوريك يف الدم .
وي�صاب بـه تلك الفئة مـن النا�س التي ت�ستهلك كمية كبرية
من أالغذية املحتوية على البيورين والغنية بالدهون وي ؤ�دي
تو�ضع البلورات الـدقيقـة يف املفا�صل أ
والن�سجـة املحيطة
حلدوث داء النقر�س وي�صاحب هذا املر�ض جمموعة مـن
أالعرا�ض اجلانبية مثل :التهاب املفا�صل وح�صوات الكلى ،
ويعالج عن طريق ا�ستخدام أالدوية وامل�ضادات احليوية مثل
 :الكول�شي�سني  Colehicineأ
اللوبريينول Allopurinol
أ
أ
 ،الربوبن�سيد  ،Probenecidوغرية من الدوية الخرى
با إل�ضافة �إىل التقيد بحمية خا�صة لهذا املر�ض تكون قليلة
البيورين  ،معتدلة الربوتينات وقليلة الدهون .
أ�ن امل�ستوى الطبيعي حلم�ض اليوريك يف الدم هو بني
 7-3ميلغرام من الدي�سيليرت الواحد  ،بينما أال�شخا�ص
امل�صابون بالنقر�س يكــون م�ستوى حمــ�ض اليـوريك عندهـم
أ�كرث مـن 7ميلغرام  /دي�سيليرت وقــد ت�صل الن�سبة �إىل 20
ميلغرام  /دي�سيليرت .
ميكن �إنتاج حم�ض اليوريك من خالل ا�ستقالب احلم�ض
النووي كما أ�ن اجل�سم ي�ستطيع أ�ن ي�صنعه من مركبات
ب�سيطة مثل ثاين أ�ك�سيد الكربون  ،أال�ستيك أ��سيد،
واجلالي�سني  ،ولذلك ف�إن أ�ي مادة حتتوي على هذه
العنا�صر مثل الكربوهيدرات  ،الدهون  ،الربوتينات ،
ميكن أ�ن تزيد من �إنتاج حم�ض اليوريك  ،كما يحدث
�إنتاج اليوريك أ��سيد يف حالة ال�صيام الطويل نتيجة حتطم
اخلاليا.

لل�صابة
الوراثة حيث تلعب اجلينات الوراثية دوراً إباملر�ض
عدم عالج �ضغط الدم املرتفعاحلاالت املزمنة مثل مر�ض ال�سكري وارتفاع ن�سبةالكول�سرتول والدهنيات
التقدم يف العمرا إلفراط يف تناول الربوتينات والدهنياتومن أالغذية التي قد تفيد يف عالج مر�ض النقر�س
والتخفيف من التهابات املفا�صل ع�صري الليمون-
أالنانا�س-ع�صري العنب –التفاح –اخليار-الكراث-
الفجل-الكركدية-ع�صري الكرف�س�-شرب نقيع اجلرجري
ومنقوع الزجنبيل .
�إن أال�شخا�ص امل�صابون مبر�ض النقر�س يجب عليهم
جتنب تناول أ�غذية غنية بالبيورين مثل اللحوم و أ�ع�ضاء
احليوانات كالكبد  ،الكلى  ،املخ  ،احللوات(،البنكريا�س)،
ال�سردين  ،أالن�شوجة  ،وي�ستح�سن عدم تناول وجبات كبرية
ود�سمة خا�صة يف �ساعات مت أ�خرة من الليل ملنع ح�صول
احل�صوات وحماولة تقليل تناول الدهون اىل حوايل
 60غرام باليوم ألنها تزيد من م�ستوى حم�ض اليوريك
وتعيق �إفرازه من خالل الكلى مع حماولة تقليل تناول
أ�غذية غنية بالربوتينات بحيث ال تزيد كمية الربوتني عن
1غرام 1 /كغم من وزن اجل�سم يف اليوم الواحد أ�ي مبعدل
 80-70غرام باليوم.
ومن ال�ضروري زيادة كمية ال�سوائل واملاء املتناولة يومياً
بحيث ال تقل عن  3ليرت باليوم للم�ساعدة على التخل�ص
من حم�ض اليوريك لوقاية الكلى من التلف ومنع ا إل�صابة
باحل�صوات الكلوية مع �ضرورة املحافظة على الوزن املثايل
للج�سم حيث أ�ن ال�سمنة ميكن أ�ن تكون �سبب من أ��سباب
املر�ض وتخفي�ض الوزن يف حالة ال�سمنة ي�ساعد على تقليل
م�ستوى حم�ض اليوريك يف الدم مع �ضرورة �إنقا�ص الوزن
ب�شكل تدريجي ألن �إنقا�ص الوزن ب�سرعة ي ؤ�دي �إىل ارتفاع
م�ستوى حم�ض اليوريك مع �ضرورة معرفة أ�ن االعتماد
الطويل على النظام الغذائي اخلا�ص مبر�ض النقر�س قد
ي ؤ�دي �إىل نق�ص يف كمية احلديد املتناولة .
و أ�خرياً �ضرورة االبتعاد عن تناول امل�شروبات الكحولية
ألنها تزيد من م�ستوى حم�ض اليوريك .
تالياً جدول يبني كمية البيورين املوجودة يف  100غرام
غذاء بحيث مت تق�سيمها اىل جمموعات واذا يف جمال
ا�ضافة هذا املو�ضوع.
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�إعداد  :فرا�س أ�حمد أ�بو ال�سعود

للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

أ�حرزت جماعة �ضوء و ظل بنادي ال�صفا ب�صفوى املركز أالول عرب ًيا ،و الـ  49عامل ًيا على
م�ستوى أ�ندية الت�صوير امل�شاركة يف ك أ��س العامل ألندية الت�صوير ال�ضوئي لعام  2011و
الذي نظمه االحتاد العاملي لفن الت�صوير الفوتوغرايف فياب ( )FIAPو جاءت اجلماعة
يف املركز الـ 49بني  130نادٍ م�شارك يف امل�سابقة ،وجاءت ُعمان يف املركز الـ 60عامل ًيا
والثاين عرب ًيا ،واحتلت الكويت املركز الثالث عرب ًيا ،و املركز الـ  106عامل ًيا.
ويعد هذا االجناز بداية مميزة ل�ضوء وظل يف بداية مو�سمهم اجلديد العامر بالن�شاطات
املتعددة .وقد مت االعالن عن هذا االجناز يف حفل افتتاح املو�سم اجلديد الذي ح�ضره
رئي�س جمل�س �إدارة النادي املهند�س �سمري حممد �آل نا�صر أ
والمني العام كميل �آل
ابراهيم كما ح�ضر رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�صفا اخلريية ال�سيد ال�شرفا وجمع
غفري من أالع�ضاء و مت من خالله ا�ستعرا�ض برامج العام اجلديد وا�ضعني ن�صب اعينهم
التوجه نحو العاملية.
بد أ� احلفل بكلمة لرئي�س اجلماعة عبد اهلل ال�سعيد رحب فيها باحل�ضور وتكلم عن فكرة
والدة جماعة �ضوء وظل والتي كانت يف عام  2002ميالدي ومت العمل بعد ذلك لتحويلها
اىل واقع ملمو�س مبينا أ�ن جماعة �ضوء وظل معرتف بها كنادي ت�صوير ر�سمي يف
اجلمعية أالمريكية للت�صوير ال�ضوئي ( )PSAو اي�ضا يف االحتاد العاملي لفن الت�صوير
الفوتوغرايف ( )FIAPوتطرق بعدها للحديث عن االجناز االخري للجماعة �ضمن
م�سابقة ك أ��س العامل أ
للندية .و بعد ذلك تطرق ال�سعيد لربنامج املجموعة هذا العام
حيث أ��شار ان العمل جار لتنظيم ن�شاطات عديدة أ
للع�ضاء ومن أ�همها �إقامة  4معار�ض
دورية وخ�ص�ص لها جوائز نقدية وختاما ,أ�علن أ�ن املعر�ض ال�سنوي الرابع يف جمال
الت�صوير �سيقام يف �شهر نوفمرب القادم ان �شاء اهلل.
وركز ع�ضو جماعة �ضوء وظل �صادق ال�صادق يف حديثه على هدف اجلماعة وكيفية
تغلغلها يف املجتمع وم�شاركتها يف فعالياته املختلفة كن�شاط اجتماعي بحت بعيد ًا عن
املادية وعلق الع�ضو علي املعلم على برنامج وم�ضات و هو أ�ول برنامج مكاف آ�ت ألع�ضاء

جماعة ت�صوير باململكة يهدف �إىل حتفيز أالع�ضاء للم�شاركة يف أ�ن�شطة اجلماعة
املختلفة وتعادل كل  10وم�ضات رياال واحدا .كما �سلط املهند�س وامل�صور الفوتوغرايف
خ�ضر الب�شري ال�ضوء على أ�ر�شيف وم�ضات دارو�ش الفوتوغرايف وعرفه ب أ�نه هو البحث
يف املوروث الفوتوغرايف لدى أ�فراد املجتمع ومعاجلته بطريقة احرتافية ليكون مرجعا
أ
للبناء و اال�ستفادة منه يف التوثيق والبحث واملعرفة.
ويف حديث خا�ص ملجلة اخلط قال اال�ستاذ عبداهلل ال�سعيد (رئي�س اجلماعة) :ان �إحراز
املركز التا�سع أ
والربعني من أ��صل  ١٣١نادي ت�صوير خمتلف حول العامل يعد قوة للجماعة
كونها املرة أالوىل التي ن�شارك بها منذ ان�ضمامنا عام ٢٠١١م يف االحتاد العاملي لفن
الت�صوير ال�ضوئي ،وهذا االجناز ال يجعلنا ن�شعر بالفخر فقط بل يحملنا م�س ؤ�ولية
ا إل�صرار والعمل اجلاد إلحراز أالف�ضل هذا العام ب�إذن اهلل خ�صو�ص ًا و أ�ن امل�شاركة
ب أ�عمال قوية يعد أ�مر ًا �صعب ًا خ�صو�صا عندما يتعلق االمر بالعدد امل�سموح به حيث ي�سمح
لكل نادي امل�شاركة بع�شرين �صورة فقط ي�شارك فيها  ٥أ��شخا�ص كحد أ�دنى وقد �شارك
من اجلماعة كل من :أ�حمد �آل ابراهيم ,ب�شار اجلعفر ,جواد ال�سادة ,حميد اخللف,
ح�سني املرزوق ,عبداهلل ال�سعيد� ,صالح حكروه ,حممد النا�صر ,وديع اخللف وكان
جمموع النقاط املكت�سبة  ٢١٧نقطة بفارق  ٩٠نقطة عن املركز أالول.
وجاء ت�صريح اال�ستاذ وديع اخللف (نائب رئي�س اجلماعة) كما يلي�" :إجنازنا هذا قد
دفعنا �إىل بذل املزيد من أ�جل التقدم �إىل املراكز أالوىل عاملي ًا ولي�س فقط عربي ًا ،ولذلك
فقد قمنا بتخطيط ن�شاطات اجلماعة لعام  2012بحيث تهدف يف الدرجة أالوىل �إىل
زيادة التوا�صل بني اجلماعة و أ�ع�ضائها و حتفيز التفاعل مع الن�شاطات املقدمة ،والتي
مت ت�صميمها بحيث تتنوع فيها الفئات امل�ستهدفة كما تتنوع فيها أالمناط وم�ستويات
املهارات ،ثم ا�ستخال�ص الفائدة من تلك الن�شاطات للم�شاركة يف امل�سابقات املحلية
والعاملية و �إبراز أ��سماء أالع�ضاء عاملي ًا با إل�ضافة �إىل �إبراز ا�سم اجلماعة و ت�سليط ال�ضوء
على هوية املنطقة".

�سيمفونية ال�ضوء
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رابطة م�صوري أ
الح�ساء

ترتجم الثقافة أ
الح�سائية من خالل ال�صورة

وب�إذن اهلل تعاىل اجلميع يقدر ذلك
وحول حجم أالعمال التي عر�ضت باملعر�ض حتدث أال�ستاذ �صالح بن أ�حمد امللحم
امل� ؤ
س�ول ا إلداري وقال  :أ�ن ال�سبب الرئي�سي لت�صغري حجم أالعمال هي م�ساحة
املعر�ض التي جعلتنا ن�ضطر �إىل هذا احلجم فلقد كانت لدينا رغبة يف م�شاركة
أ�كرب عدد من الفنانني الفوتوغرافيني يف هذا املعر�ض .
�إبراهيم الزارعي أ�حد م�شريف منتدى رابطة م�صوري أالح�ساء و أ�حد امل�شاركني يف
املعر�ض قال  :لي�ست هذه املرة أالوىل التي أ��شارك ب أ�حد أ�عمايل يف معر�ض للت�صوير
الفوتوغرايف ولكن هذا املعر�ض أ�ختلف كثريا حيث كان مو�ضوعه أالح�ساء مدينتي
التي اع�شقها وبالتايل كان عملي ألحد املعامل أالح�سائية هي املدر�سة أالوىل وهلل
احلمد وجد عملي ا�ستح�سان زوار املعر�ض .
أ
�إبراهيم امللحم أ�حد م�شريف منتدى رابطة م�صوري الح�ساء قال  :أ�ن �سبب جناح
هذا املعر�ض هو العمل املنظم من قبل جلان املعر�ض رغم ق�صر املدة فلقد كنا يف
حتدي مع أ�نف�سنا ومع الوقت وهلل احلمد ك�سبنا الرهان وهو جناح املعر�ض ب�شهادة
زواره .
الفنان الفوتوغرايف فايز الفواز أ�حد امل�شاركني باملعر�ض قال  :أ��شعر ب�سعادة و أ�نا
أ��شاهد عملي يف هذا املعر�ض املميز والرائع وهذا يجعلني أ�بحث عن التطوير ورفع
م�ستواي الفني فنان أ�خر م�شارك هو رائد احليان قال  :ما تقوم بها الرابطة من
ن�شاطات والتي من �ضمنها هذا املعر�ض دافع قوي للم�شاركني وت�شجيع على العطاء
وجهد كبري ت�شكر عليه الرابطة .
أ�ما زوار املعر�ض فلقد كانت لهم ت�صريحاتهم التي نقلت لنا ر�ضاهم و�شهاداتهم
بنجاح املعر�ض حيث قال أ�حدهم نتقدم بال�شكر إلدارة رابطة م�صوري أالح�ساء
إلقامة هذا املعر�ض الرائع والذي جعلنا نتجول يف أالح�ساء من خالل أالعمال
زائر أ�خر قال  :أ�بهرتني أالعمال التي رايتها كما أ�بهرين التن�سيق يف املعر�ض وهذا
غري م�ستغرب على رابطة م�صوري أالح�ساء و�إدارتها املحرتمة .
اعداد :دروي�ش آ�ل دروي�ش

العدد الثالث ع�شر -ال�سنة الثانية  -ربيع الثاين  1433هـ  -املوافق  -مار�س  2012م

�سيمفونية ال�ضوء

�ضمن فعاليات ون�شاطات ملتقى
جواثا الثقايف الثالث والذي يقيمه
نادي أالح�ساء أالدبي لل�سنة الثالثة
على التوايل افتتح �صاحب ال�سمو
أالمري بدر بن حممد بن جلوي �آل
�سعود حمافظ أالح�ساء معر�ض رابطة
م�صوري أالح�ساء والذي حمل عنوان (
أالح�ساء � ...صورة ) وذلك يوم الثالثاء
1433/3/22هـ وملدة يومني وقد بلغ
عدد زوار املعر�ض يف اليوم االول قرابة
ؤ
أاللف زائر و �شارك يف حفل االفتتاح ك ً
ال من وكيل وزارة الثقافة وا إلعالم لل�ش�ون
الثقافية الدكتور نا�صر بن �صالح احلجيالن ورئي�س نادي أالح�ساء أالدبي �سعادة
أال�ستاذ الدكتور ظافر بن عبداهلل ال�شهري ونائب رئي�س نادي أالح�ساء أالدبي
الدكتور خالد بن قا�سم اجلريان و أ�ع�ضاء جمل�س �إدارة نادي أالح�ساء أالدبي ورئي�س
رابطة م�صوري أالح�ساء أال�ستاذ خالد بن عبدالباقي البدنه ومدير أ�دارة أالندية
أالدبية باململكة عبد اهلل الكناين وعدد من ال�شخ�صيات أالدبية والثقافية من داخل
وخارج اململكة
وحول هذا املعر�ض قال رئي�س رابطة م�صوري أالح�ساء أال�ستاذ خالد البدنه :
نحمد اهلل تعاىل الذي وفقنا يف أ�قامة هذا املعر�ض الذي �شهد �إقبا ًال طيباً ومميزاً
و�شهادات بنجاحه ومتيز أالعمال التي عر�ضت به من قبل زوار املعر�ض وهذا
يجعلنا أ�مام حتدي م�ستمر وهو اجلودة يف العمل والتميز يف النتائج وقال  :ي أ�تي
هذا املعر�ض �ضمن ن�شاطات وفعاليات رابطة م�صوري أالح�ساء لهذا العام وهذا
املعر�ض هو أ�حدى نتائج عقد اتفاقية ال�شراكة بني رابطة م�صوري أالح�ساء ونادي
أالح�ساء أالدبي التي �ستنقل الرابطة وجميع من ينت�سب لها نقلة نوعية و جتاوز
عدد أالعمال التي و�صلتنا لهذه املعر�ض الـ 170عمل من  85م�شارك وم�شاركة كانت
الغالبية لفنانني أالح�ساء الفوتوغرافيني ومن باقي مناطق ومدن وطننا العزيز
ومن خالل جملتكم الغراء أ�تقدم بال�شكر اجلزيل والتقدير لنادي أالح�ساء أالدبي
الذي كان أ�حد أ��سباب أ�قامة هذا املعر�ض ولكافة امل�شاركني وامل�شاركات يف املعر�ض
وجلميع اللجان العاملة على أ�خراج املعر�ض وتنظيمه أ�ما عدد أالعمال التي
عر�ضت باملعر�ض فهو واحد وخم�سني عمل وحول عدد أالعمال التي مت عر�ضها
قال أال�ستاذ دروي�ش بن حممد �آل دروي�ش امل� ؤ
س�ول ا إلداري يف رابطة م�صوري
أالح�ساء  :لقد مرت جميع أالعمال التي و�صلتنا على جلنة متخ�ص�صة للفرز
والتقييم وهذا هو العدد الذي �إجازته جلنة الفرز وما زاد �صعوبة عمل اللجنة هي
جودة أالعمال أ�مر أ�خر أ�جربنا على هذا العدد هو امل�ساحة التي خ�ص�صت للمعر�ض
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت أ��سرتا أ�بوال�سعود والناجي بزواج ال�شاب بندر �صادق عبداحلميد أ�بوال�سعود
من كر مية أ�حمد عبداهلل الناجي .أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

زواج
وال�صدقاء احتفل أ
الهل أ
بح�ضور لفيف من أ
ال�ستاذ حممد بن احلاج ح�سن احلليلي
بزواج جنله فرا�س على كرمية أ
ال�ستاذ كاظم اجل�شي .أ�لف مربوك.
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احتفلت أ��سرة أ�بوال�سعود بزواج جنلها �سعود عبدالعزيز �سعود أ�بوال�سعود
من كرمية �شفيق أ�حمد أ�بوال�سعود أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

زواج
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

احتفل ال�شاب حممد ح�سن �سعود أ�بوال�سعود بعقد قرانه
من كرمية املرحوم أ�حمد عبدالغني اخلنيزي .أ�لف مربوك

احتفل أ
ال�ستاذ أ�حمد حممد اخلمي�س بزفاف جنله " علي "
من كرمية عبدالعزيز ح�سن اجل�شي .أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

زواج
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احتفلت أ��سرتا احلجاج وال�سني بزواج ال�شاب حممد عبداحلميد احلجاج
أ
من كرمية أ
عبدالمري حممد ال�سني .أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.
ال�ستاذ

احتفل ال�سيد نزار ال�سيد ح�سني ال�سيد جميد العوامي
بزواج جنله ال�سيد ح�سني من كرمية احلاج �سعيد حممد ح�سني الزاير.
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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زواج

احتفلت أ��سرة احلاجي ببلدة البحاري مبحافظة القطيف بزواج ابنها
ح�سني احلاجي أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.
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العمل تكليف و لي�س ت�شريف

مقال
36

بقلم :علي آ�ل ثاين

طري� ،ضحكاتنا ربيع يزين البيوت وينع�ش
كنا �صغا ًرا ونحن على مقاعد الدرا�سة ننهل من ينابيع العلم ال�صافية ،عودنا ٌّ
النفو�س ،أ�حالمنا �إ�شعاع نوراين �شفاف ،أ�فراحنا حقول مفرو�شة بالورود والرياحني ،وملا �شب عودنا وانتف�ضت قاماتنا،
اكت�سبنا الكثري من املقوالت واملفاهيم ،اكت�سبنا زادًا يفوق �س َّننا ،اكت�سبناه من البيت واحلي واملدر�سة وال�شارع واملجتمع
بكافة �شرائحه ،التقطنا كالطيور كل كلمة تالم�س أ��سماعنا نحرتم ال�شيخ الكبري ونعطف ونرحم ال�صغري ،لتعرب عميقًا
ومت�ضي بخيالء كي جتد م�ستق ّرا لها يف قلوبنا وعقولنا .كنا ُنقبل على احلياة بنهم رغم �صخبها وق�ساو�ستها يف كل �شئ
�إال �إنها كانت جميلة وب�سيطة ،ال ندير لها ظهرنا بل نتح�صن بها ،ولكن عندما وقفنا أ�مام مهمات احلياة ودخلنا معرتكها بكل �صالبة وقوة.
ومعرتك احلياة يدعوك لتوظيف ما اكت�سبته وادخرته ،بحثنا عن تلك املقوالت التي مازالت ت�شع يف أ�عماقنا ،بحثنا عنها دون كلل ،نقبنا عنها يف م�سامات
ال�صحف واملنابر أ
والر�صفة ،ا�ستعنا مبواقف من در�سونا و أ�عطونا ب�سخاء وحب ،وجدنا متعة ال جتاريها متعة ،و�شعرنا بن�شوة الوقوف والوجود أ�مام كل املعوقات
التي ُترمى يف طريقنا.
أ
أ
ولكن نقاء القلوب و�صفائها تلك االيام كانا مبعثي التحدي واال�ستمرار رددنا الكثري مما حفظنا ومازلت اردده و�توقف مليا �مام مدلوالته الوا�سعة العميقة،التي
مازالت حتفر م�سارها يف طريق احلياة ،هذه احلياة يف يومها هذه حتتاج الفار�س نبيل ورجل واع الين�سى ماقاله و�سمعه ،مبعنى �آخر ذاكرته لي�ست مثقوبة.رمبا
ي� أس�لني �سائل! ما املقولة التي �سوف حتدثنا عنها بعد كل هذا التمهيد؟و�إين ألرد عليه.تركت الرد والتخمني لكم،وقد يقول �آخر.يف االحتاد قوة ويف التفرقة
�ضعف .
أ
أ
هذا االمر يحتاج �إىل تف�سري،وهو ي�شغل تفكرينا ونتعاي�ش مع �إحداثه كل يوم،ويدفع جمتمعنا ثمنه باهظاً ،ولكن هناك من يهم�س يف �ذين قائ ً
ال:بالخالق تبني
ال�شعوب وترقى أالمم مبجتمعاتها،على قول ال�شاعر أ�حمد �شوقي" و�إمنا أالمم أالخالق ما بقيت ف�إن ه ُم ذهبت أ�خالقهم ذهبوا" .
نعم �إلف رحمة على أ�يام زمان تلك أاليام التي غر�ست يف نفو�سنا أ�نقى مثل هذه العبارات و أ��سمى املواقف النبيلة ف أ�� أس�ل ذاتي .
"العمل تكليف ولي�س ت�شريفاً"؟و�إين ابحث عن مدلولها كل يوم و أ�ثرها على النفو�س ،فيالحقني � ؤ
س�ال �آخر:ماذا يبقى من النا�س الذين نت�سابق يف تقدمي
االبت�سامة العري�ضة لهم لو جردناهم من مكاتبهم وامتيازاتهم؟
أ
أ
مي �خذ
وماذا يبقى من ذاك الذي تقلد وظيفته لي�سرت جهله وحماقته؟وراح ً
ي�سريها ل�صالح نف�سه ومن يلوذون به ون�سى جوهر العمل؟وماذا يبقى من � ً
من الطاولة مكاناً لتنوب عن جهله وجتاوزاته،وماذا يتبقى منه لو عريناه يف و�ضح النهار؟لقد ظن نف�سه عبقري زمانه .وانه يتفوق على آالخرين يف ا إلبداع
والنجومية والعمل املتقن وال�شخ�صية والهندام وعراقة الن�سب.
أ
وي�ضع آالخرين يف عروة معطفه وال ي�شعر به أ�حد .وملاذا ال يعي�ش هذا ا إلح�سا�س املري�ض وهناك من ينفخ فيه ويلمعه؟ وهو ال يعرف �سوى ��سماء ال�صحف
والدوريات التي يتبادل معها لعبة امل�صلحة واملنفعة امل�شرتكة؟ كلما تذ ّكرت هذه العبارة "العمل �شرف وتكليف" ،هذه العبارة التي يحلو للكثريين و�ضعها على
جدران مكتبهم ،كلما تذكرتها �شعرت أ
بالمل؛ ألنها أ��ضحت �شعا ًرا أل�صحاب النفو�س املري�ضة الذين ي�ضايقهم جناح آالخرين ،فال يناف�سونهم وال يباركون عملهم
بل يح�سدونهم ،وهم على مكاتبهم اجلرداء يكاد الكر�سي أ�ن يلفظهم لثقل طباعهم وجمود فكرهم و �سذاجة عقولهم وجفاء عبقريتهم.
مي يف العالقات االجتماعية أ
والدبية الذي ال يح�سن رد ال�سالم والتحية ،وما �إن تدخل عليه حتى تراه يحمل �سماعة
كلما قر أ�ْتها ارت�سم أ�مامي هيكل ذاك أال ِّ
الهاتف وراح يف حديث بعيد عن الوظيفة ،ي� أس�ل عن مادة له وعن مكاف أ�ة وعن الخ ..وقد جل�س وراء طاولة تراكمت عليها أالوراق والكتب واملجالت ،تراه وال تراه،
ون�صب من نف�سه رج َل �شرطة ،يفر�ض ما يريد وير�سخ ما يريد ،وال تراه �إال يف م�ساحة �ضيقة أ
ملى بالعفن ،يحاول العوم
تراه يف وظيفته وقد ا�ستغل الطاولة َّ
فيها واالنطالق منها وليته يجيد العوم!
أ
أ
ماذا يبقى من أ�مثال ه ؤ�الء لو جردتهم من وظائفهم ورميتهم يف معرتك احلياة وا إلبداع ل ُيثبتوا وجودهم؟ و�نا �قول له� :إننا �سنحتاج ملقربة كبرية ال تكاد
تت�سع ل�شبهاتهم و�سرقاتهم ،ولن تقدر على ه�ضمهم يف حفرها ،وماذا يبقى من الكتابات عنهم لو جردوا من �صفات ال عالقة لها با إلبداع؟ وهل �سيبقى حما�س
ال�سما�سرة نحوهم كما كانوا وراء طاوالتهم؟ أ�م أ�نهم �سينقلبون عليهم ويرتكونهم للبحث عن وافد جديد؟ كم من م َّد ٍع أ
الكر�سي
للدب تورم وانتفخ وما عاد
ُّ
رت أ
للقالم الرخي�صة وقد غاب عنه أ�ن ما يكتب ميحى وال يبقى �إال ا إلبدا ُع احلقيقي
واملكتب ي�سعه ،ولكنه ال ميلك �إال الطاولة والوظيفة م ؤ�ق ًتا؟ وكم من م�ش ٍ
ال�صادق؟
أ
أ
أ�رجوك يا �صديقي �ن ال ت�س�لني عن ا�سم واحد منهم فعندها �سوف ار�شدك �إىل برنامج "جائزة املليون" الذي �سين�صب ج�س ًرا بني ج�سوره الرباقة وج�سرك
الذي يعربه كل امل�شاة �إىل �صحيفتك التي خ ّلفها والدك لك وجلماعتك ،وما تركت �شي ًئا حلميد أ�فعالك ،والعمل احل�سن احلميد ثروة تفوق كل مهارات الدنيا
الزائفة.
العدد الثالث ع�شر -ال�سنة الثانية  -ربيع الثاين  1433هـ  -املوافق  -مار�س  2012م
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آ�خر كالم

االبت�سامة والتي تعد أ�حدى اللغات العاملية للحوار  ،وهي الطريقة املثلى التي يتقبلها اجلميع وعلى كل أال�صعدة ؛
والدليل على ذلك أ�ننا جند أ� َّن االبت�سامة يف كل بلد من بلدان العامل هي عالمة نهائية ترت�سم على وجه من يريد أ�ن
يو�صل ر�سالة �إىل من حوله أ�نه يف حالة �سرور وبهجة .
وهذا التعبري العجيب الذي يغني يف كثري من أالحيان عن مئات الكلمات  ،ف أ�قل ما ت�صنعه االبت�سامة هو �إزالة التوتر ،
وهي التي تقوم ب�إ�شعال �شرارة احلب التي ُت�ضرم النار يف قلوب املحبني  ،كما أ�نها تعرب عن ال�شكر واالمتنان وا إلخال�ص
والوالء والوفاء ووو� ...إىل �آخره من التعبريات املحببة لدى الب�شر كما أ�نها تقوم بفتح كثري من أالبواب املو�صدة .
�إذن فهي (االبت�سامة) أ�هم �إ�شارة ميكن للجميع ا�ستخدامها  ،والقدرة على االبت�سام هي قدرة فطرية توجد عند اجلميع
كما أ�نها جمانية يف زمن ال يخلو من املاديات  .كما أ�نها ال حتتاج �إىل جهد ل�صناعتها وال حتتاج �إىل ما يحتاج �إليه �سواها
من أالمور املعقدة ولو كانت هذه أالمور ذات نتائج .
ال لنطرح � ؤ
أ
ح�سناً  ..نقف هنا قلي ً
س�ا ًال وهو  :ملاذا ال جنعل االبت�سامة عادة نطبقها يف جميع الوقات ؟؟!
ؤ
أ
أ
واجلواب على هذا ال�س�ال كما �ظن  :ال يكفيه هذا املقال املخت�صر ؛ بل يحتاج �إىل مو�سوعة ! �و يحتاج �إىل حركة واحدة
ب�سيطة يقوم بها الوجه وهي  :االبت�سامة .
وال أ�خفي عليكم أ�ن هناك من يحاول منع هذه الظاهرة اجلميلة والعادة الرائعة وال�سلوك احل�سن  ،فهناك مث ً
ال بع�ض
أ�ولياء أالمور الذين ينهون أ�بناءهم عن االبت�سامة العتقادهم أ�نها ظاهرة قبيحة  ،وهناك بع�ض التعبريات التي تند�س
بني كالم البع�ض من قِبل  :ال داعي �إىل االبت�سام  ..ملاذا نبت�سم ؟  ..أالمر ال ي�ستحق االبت�سامة !!! وك أ�ن االبت�سامة
جرمية !حتى �آل أالمر ب أ�ن ي�صبح التب�سم �شيئا نادرا  .فلو ابت�سم أ�حدنا ملدة دقيقة واحدة فقط أل�صيب ب أ�مل يف وجهه
ويا أ
لل�سف .
أ
أ
أ
و�إن كنت ممن ال ي�صدق هذا الكالم فلتجرب ذلك  ،ولو ��صبت بهذا المل فاعرف ب�نك تعاين من مر�ض النق�ص يف
التب�سم و أ�نا ال أ�متنى لك ذلك .
ولي�س املراد باالبت�سامة هنا هو ما ت�صنعه بعد �إلقاء نكتة هزلية أ�و النظر �إىل موقف م�ضحك أ�و عمل أ�مور أ��شبه
بالتهريج.
أ
أ
أ
أ
بل مو�ضوعنا عبارة عن (عالقة متبادلة بني الفراد) ف�نت �ست�سرت ما ُتعطي مبا�شرة  ..لذلك ف�إن ��سرع المور التي
جتعل من حولك يقوم باالبت�سامة هي أ�ن تبت�سم لهم  .وقد قيل قدمياً  :ابت�سم تبت�سم لك الدنيا .
�إذن فلنجرب ذلك آالن ولرن النتائج .
وللقيام بالتجربة امليدانية قم بالذهاب �إىل أ�ي مكان يجتمع فيه النا�س  :نا ٍد  ،مكان عملك  ،ديوانية  ،مركز جتاري ..
وابت�سم للنا�س وتوا�صل ب�صرياً مع النا�س الذي متر بهم ف�ستح�صل على نتيجة مذهلة � :إن أالغلبية ال�ساحقة من النا�س
الذين تبت�سم لهم �سيبت�سمون لك .
و�ستكون على وعي باملزيد من االبت�سامة  ،أ�كرث مما يف املا�ضي  ،وك أ�نك مل تالحظ االبت�سامات من قبل  .وبالنتيجة
�سيالحظ قلبك أ�ثر االبت�سامة التي وجهها لك آالخرون  .وهذا العمل مما يُ�شعر بالن�شوة وباالمتنان من ِق َبل املُ�ستقبِل
و�سيحاول رد هذا اجلميل أ�ي�ضاً .
ختاماً :
هذه التحية اللطيفة (االبت�سامة) تخلق جواً من الود املتبادل بني أالطراف والتي �ست�ستغرق مقدار ثانية  ،بينما قد
ت�ستغرق زمناً طوي ً
ال خللق هذا الود لوالها .
أ
وهي من الطرق املده�شة لتحقيق التوا�صل الفعال بني جميع طبقات املجتمع ؛ لكن يجب �ن تنبع من قلب طاهر نقي
يحب أ�ن ير�سم املحبة يف قلوب من حوله ليظهره من خالل ال�شفتني .
و أ�حب أ�ن أ�ختم كلماتي بكلمة ل�سيدي وموالي ا إلمام أ�بو احل�سن علي بن مو�سى الر�ضا �صلوات اهلل عليه  :ومن تب�سم يف
وجه أ�خيه امل ؤ�من كتب اهلل له ح�سنة  ،ومن كتب اهلل له ح�سنة مل يعذبه .
�إذن  :ابت�سم  ..ثم ابت�سم  ..ثم ابت�سم .
ميثم ال�شيخ نزار آ�ل �سنبل

37
37

م�صنع الفتوح ل ألملنيوم واحلديد
أ�بواب املنيوم
أ�بواب حديد

الثقة
تبن
ى
ع
ل
ى
ا
جلودة

درابزين حديد
درابزين �سنانلي�س

قبب املنيوم

العنوان  :القطيف �شارع أ�حد
التلفون + 996 3 - 8526250 :الفاك�س + 966 3 - 8540204 :

Website : www.alfetooh.com
Email: alfetooh@hotmail.com

�أ
و
ل
م
�
ص
ن
خــ
ـ
ع خر
ـ
ـ
�
س
ب
ا
ـ
ن
ـ
ـ
ب�
ة
ـ
ـ
ـ
ـ
2
يف
ـ
ـ
إدارة رجل ا ألعمال عب حمافظة القطيف عــــــ 3ــــرة
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ا
م
ـ
د الر�ؤو
ـ
ـ
وخرب
ـ
ف
ـ
ة
ـ
ــاً
ع
ح
�
د
س
د
ني
م
ن املهن
ال�سنان
د
�
س
ني
و
ا
لفنيني

M
M oha
ob m
ile m
: 1 ed
36 AL
 3137 M
85 oh
43 sen

اململكة العربية ال�سعودية  -القطيف � .ص .ب 31911 - 392 :
اللكرتوين promise-co@hotmail.com :
املكتب  8551562 - 8559526 :امل�صنع  - 8246107:فاك�س  - 8531169 :الربيد إ
اللكرتوين alsinan@hotmail.com :
الدمام  - 8424612 - 8429307 :الربيد إ

