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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

الفيل�سوف �سعيد عقل..
�شاعر ال�سحر واجلمال

ولد �سعيد عقل يف بلدة " زحلة " �إحدى حمافظات البقاع يف لبنان  ،يف  4متوز �سنة 1912م ،والتحق مبدر�سة " الأخوة
املرمييني " حيث �أمت �شطرا من درا�سته الثانوية  ،وكان متفوقا يف درو�سه فخطط لنف�سه �أن يلتحق بكلية الهند�سة حني
يتخرج من املدر�سة الثانوية  ،وح�سب املتداول يف الأو�ساط الأدبية  ،فقد خ�سر والده �أمواله  ،فتعر�ضت الأ�سرة لزلزال
مادي كبري ؛ مما دفعه للخروج �إىل العمل مبكرا  ،كان وقتها يف اخلام�سة ع�شرة من عمره  ،فا�ضطر للعمل يف جمايل
ال�صحافة والتعليم ببلدته  ،وما لبث �أن ا�ستقر يف العا�صمة اللبنانية بريوت  ،يف �سنوات الثالثينيات من القرن املا�ضي
 ،كتب وقتها يف �صحف عدة  ،منها " اجلريدة " و" الربق "  ،و"ل�سان احلال " و" املعر�ض " .كما كتب يف جملة "
ال�صياد" ذات ال�شهرة الوا�سعة.
در�س يف مدر�سة الآداب العليا  ،ووطد �أقدامه يف جمال التعلم واملعرفة بدرا�سة الفنون اجلميلة يف مدر�سة الآداب
التابعة للأكادميية اللبنانية  ،ودر�س �أي�ضا يف دار املعلمني ،واجلامعة اللبنانية .
انطالق املخيلة :
هذه املعارف املت�شعبة التي در�سها ال�شاب الطموح حققت
له كما هائال من املعارف  ،فات�سعت خربته  ،وازداد
يقينا يف امتالك �أدواته ال�صحافية والأدبية  ،مما انعك�س
على كتاباته التي متيزت يف تلك الفرتة بالروح الوثابة
وبالإ�شراق والرغبة يف حترير ذاته من كافة القيود التي حتد
من انطالق املخيلة.
يقول �سعيد عقل عن طفولته ون�ش�أته الأوىل ُ " :ول ِْد ُت،
مري ِم ْث َلما ال َو ْر ُد
َ�سرِيري ِ �ضفَّة ال ّن ْهرِ ،فال َّن ْه ُر ت�آخَ ى و ُع ْ
وال�شَّ ْهر ُ "  .هو �شعور �أ�صيل بارتباطه باملاء  ،بالنهر  ،بالبحر،
بالآفاق البعيدة التي �صبغت حياته العامرة بامل�سرات،
فالنهر لديه هو عطاء زاخر  ،ومل تكن الوالدة وحدها هي
التي منحته هذا ال�شعور بل احلدائق التي تفتحت زهورها
�أمام عينيه فتولدت �سعادته بالإقبال على احلياة يف كافة
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مظاهرها خا�صة و�أن الأفق الأزرق منح روحه �سكينة
وطم�أنينة ال حتد.
الت�سامح كطريقة حياة :
مل يقت�صر �سعيد عقل يف درا�سته على اجلانب الأدبي
وحده  ،بل تنوعت معارفه ودخوله عامل الفكر بدرا�سته
تاريخ الفكر اللبناين بجامعة الروح القد�س  ،وبعد درا�سات
م�ستفي�ضة يف هذا املجال � ،أمكنه �أن يلقي درو�سا الهوتية
يف معهد الالهوت يف مار انطونيو�س الأ�شرفية  ،مما و�سع من
جماالت اهتمامه  ،وقد متيز يف درو�سه بالدقة والإتقان مع
مع التعلق ب�أبجديات الت�سامح الديني .
ومما جعله من �أ�ساطني الإ�ستنارة يف ال�شرق  ،تلك الروح
امل�شرقة املنفتحة على حقول معرفية متعددة  ،بال �أ�سوار،
وبال قيود.
فقد التهم الرتاث العاملي التهاما  ،ومتثل ذلك يف

جماالت :ال�شعر وال�سرد  ،والفل�سفة والعلوم  ،والالهوت
والأديان املقارنة ب�شيء من الإحاطة وال�شمول.
درا�سته الإ�سالم:
در�س �سعيد عقل تاريخ الإ�سالم درا�سة وافية  ،وتعرف
على فقهه  ،ف�أحب هذا الدين  ،لأنه �أدرك �أن الإ�سالم
ي�ؤكد على �أن اهلل لي�س رب جماعة دون �سواها بل هو
رب النا�س كافة  ،كما مل�س فيه حثه الأبناء رعاية الأبوين
يف �ضعفهما  ،ال�سيما الأم التي جعل اجلنة حتت �أقدامها
 ،مبا يف التعبري من جماز عبقري  ،كما وجد الزكاة حت�صن
املجتمع من خروج الفقراء �ضد الأغنياء ؛ فهو يقرب
الطبقات من بع�ضها البع�ض مع وجود التعاطف بني
اجلميع متتد لت�شمل املجتمع كله.
كما وجد �سعيد عقل �أن املحبة موجودة يف القر�آن الكرمي
يف �صور خمتلفة  ،و�أن عبارة النبي حممد �صلى اهلل عليه

و�آله و�سلم  ،يف �أن احلب قد ي�صل بال�شخ�ص �إىل دخول
اجلنة التي هي �سكن الأخالء واملحبني  ،قد الم�ست قلبه
متاما� " :إثنان ماتا من وفرة ما � َأح َّب الواحد منهما الآخر
َي ْدخُ النِ ر�أ�ساً �إىل اجل ّنة".
هذا ال�شعور اجلميل باملحبة التي ت�شمل الروح واجل�سد
كانت �أقرب �إىل روحه العا�شقة للجمال منذ �شب عن
الطوق يف زحلة و�سمع تناجي الطيور وت�سبيحها الالنهائي
" امللك لك ..لك ..لك " � .ألي�س يف هذا �إيقاع �سماوي
يلخ�ص فكرة احلب بكل �ضروبه؟
اطمان قلب هذا العا�شق للطبيعة بكون الإ�سالم  ،وعلى
ل�سان النبي الكرمي "�ص” قد �أوحى من طرف خفي �أن
اجلنة موعود بها الأنقياء  .يرى �سعيد عقل �أن تراب اجلنة
من جبال لبنان ال�سامقة  ،و�أن عر�ش الرحمن �سبحانه
وتعاىل م�صنوع من خ�شب الأرز العتيق الذي ال يوجد
بتلك الكثافة غري يف �أر�ض بالده  :لبنان  .يدرك كذلك
ما يحمله الإ�سالم من �سماحة ورفق بالأديان ال�سماوية
التي �سبقته .
من الفكر �إىل الفعل :
كان �سعيد عقل من القالئل الذين جبلوا على العطاء،
فقد �أقبل على الدر�س مبكرا  ،وتعلم القناعة والزهد
والكرم  ،وات�سمت �شخ�صيته بالتوازن بني مطالب الروح
و�ضروريات اجل�سد  ،فكان �صاحب طموح كبري يف الأدب
خا�صة يف دائرة ال�شعر  ،وكان �شغوفا بالنظرة املت�أملة
للحياة ،له ر�ؤية نا�صعة �أمام الق�ضايا الكربى  ،وكانت لديه
قدرة على ت�صفية ذاته من كافة ال�شوائب حيث وجد �أن
يف ال�شعر م�ساحة لتطهري الداخل  ،فن�شر ق�صائده يف كافة
ال�صحف ال�سيارة .
عمليا �أن�ش�أ يف عام  1962جائزة �شعرية من ماله اخلا�ص،
قدرها �ألف لرية لبنانية متنح لأف�ضل �صاحب �أثر يزيد بلده
لبنان بهجة ورونقا وجماال  .وبالرغم من كون اجلائزة رمزية
فقد ا�ستقطبت اهتمام الأجيال اجلديدة  ،ف�سعوا للح�صول
عليها ؛ �إذ يكفي �أن حتمل اجلائزة ا�سم هذا ال�شاعر الفذ.
ح�ضور م�شرق:
رغم رحلته الطويلة مع الفنون والكتابة  ،ف�إن حمبيه ومريديه
يدركون �أنه قد قام بدور هائل يف ن�شر املتعة واجلمال والفن
الرفيع يف ال�شرق العربي كله  ،فلم يكن �سعيد عقل يكتب
لنف�سه  ،ومل يدر بخلده يوما �أن يغازل التيارات املت�صارعة
يف بلده  ،بل ظل راعيا للجمال  ،م�شرقا رغم املحن  ،داعيا
لل�سالم بني �أبناء الرب الواحد.
�إن كلماته العذبة وق�صائده الر�شيقة التي حلنها فنانون
عظام مثل من�صور لبكي  ،والأخوين رحباين عا�صي
ومن�صور  ،واليا�س الرحباين ،وغريهم  ،متثل روح لبنان
امل�شرقة  ،و�أفقها املطل على البحر الذي مينحك الإح�سا�س
بالبعد كما يعطيك الثقة يف ذاتك.

�سعيد العقل مع ف�ؤاد ن�صراهلل

و�إن كان كاتبها قد و�صفها بامل�أ�ساة� .أما يف �سنة ، 1950
فقد قدم لوحة جمالية يف ن�ص رائع هو « ِرنْ َدىل» و�صارت
الق�صيدة �أيقونة احلب العفيف  ،واملتعايل عن كل و�ضاعة
�أو فح�ش يف القول.
بعد �صمت ا�ستمر لأربع �سنوات  ،ويف �سنة 1954
�صدر له كتاب نرثي بعنوان « ُم�شكلة النخ ّبة» وفيه يطالب
مبراجعة جذور ال�سيا�سة والفكر والفل�سفة والفنون املتجمدة
من طول ترديد  ،بال تقليب للرتبة .
ولأن �سعيد عقل كان غارقا يف امل�شهد الأدبي فقد جمع
بع�ض املقدمات التي و�ضعها كمقدمات لعدد من الكتب
والدواوين وكان ذلك �سنة  1960وعنون الكتاب ب"
ك�أ�س اخلمر" ،وكانت ر�شفاته من العذوبة مبكان بحيث
�أقبل عليها ع�شاق الأدب من كافة الأقطار العربية .
ولأنه عام رخاء بالن�سبة لقلمه  ،فقد �أ�صدر " لبنان �إن
حكى " وفيه حكايات ووقائع �سجلها ب�أ�سلوب �سردي
بديع  ،وب�صيغة جتمع التاريخ بالأ�سطورة عرب لغة ر�صينة،
و�أ�سلوب ر�شيق .
و�صدر له " �أجمل منك ؟ ال " ..ويف هذا الكتاب �سموق
بالغي وح�س فني عال  ،وي�شري النقاد �إىل �أن ق�صائده
ت�شبه ال�سيمفونيات يف حركاتها.
بعده بعام  ،يف �سنة � ، 1961أ�صدر كتاب «يارا» وهو عبارة
عن ق�صائد ع�شق باللهجة اللبنان َّية ،وتتميز تلك الق�صائد
بالب�ساطة والتلقائية.
بعد ع�شر �سنوات �أي يف �سنة� 1971أ�صدر كتاب "
�أجرا�س اليا�سمني»"  ،و�أغلبه ق�صائد تتغني بالطبيعة
اخلالبة  ،ويف �سنة � 1972أ�صدر " كتاب الورد"  ،وهو
ديوان من ال�شعر املنثور  ،ي�ضم ق�صائد حبيب ملحبوبته ،
لذا كانت لغته رقيقة ومن�سابة.
مل مي�ض عام حتى �أ�صدر � ،سنة  1973كتاب " ق�صائد من
دفرتها "  ،وهو �شعر ميتليء بالنقاء والرباءة بني حبيبني يف
�ضوء القمر ،وحتت �أ�شجار الأرز البديعة ،املت�سمة بالروعة
يف �شكلها املخروطي  .ويف نف�س ال�سنة �أ�صدر كتاب "
ُدلزى"  ،وهي تنويعة مو�سومة باجلمال الراقي الذي
يكت�سب روعته من �صدق امل�شاعر ودفء احل�س وروعة
احلنني .
�صدر كتاب " كما الأعمدة " � ،سنة  ، 1974وفيه ت�سجيل
لروعة املعمار ودقة اجلمع بني الفخامة اللغوية واملتانة
البنائية كما هو احلال يف بعلبك .الق�صائد ت�شي بخيال
جامح وبعقلية منظمة فالن�صو�ص جتمع بني الرتاكيب
الف�صحى واللهجة املحلية ب�شكل ال تعار�ض فيه .

�سعيد عقل ظاهرة ا�ستثنائية  ،لي�س يف لبنان وحدها بل
يف العامل كله  ،بح�سه املرح  ،وعروبته الأ�صيلة وانطالقة
روحه .هو ابن الأرز واجلبل والبحر يف تعانقهم �سويا.
�إنه يتخطى املائة عام  ،وجممل عطائه ي�شري �إىل موهبة
طاغية وروح �إن�سانية ناه�ضة ،مع تاريخ ال يعرف االنحراف
�أو االختزال .فكره ينه�ض على قبول الآخر و�إميان
بالت�سامح والتعاي�ش يف حمبة  ،كما �أن فنه ي�ؤكد من جديد
�أن ال �شيء حقيقي ي�ضيع مع الأيام.
ميكننا القول �أننا مع �سعيد عقل نعي�ش الفل�سفة متعانقة
مع الأدب  ،م�صاحبة للتاريخ ب�شكل ال ميكن معه �أن
نف�صل العنا�صر التي و ّلدت هذا الت�آخي والتناغم .لنقل
�أنه ال�شعر حني يكون بخفة ع�صفور  ،والفكر حني يبلغ
اجلبال ال�شماء ارتفاعا و�سموقا.
من �آثاره الأدبية :
رحلة �سعيد عقل مع الكتابة ثرية  ،ب�شكل ال ميكن ت�صوره،
فرغم ا�شتغاله بالعمل ال�صحايف �أحيانا  ،وبدور الفيل�سوف
واملفكر يف بع�ض الأوقات �إال �أن عطاءه الأدبي وال�سيما
ال�شعري وامل�سرحي  ،يف غاية التنوع و الرثاء .
يف �سنة  1935كتب م�سرحيته «بنت َيفتاح»  ،وهي �أوىل
م�سرحيات لبنان الكال�سيك ّية وقد ح�صدت حينذاك
جائزة «اجلامعة الأدبية» ويف تلك الفرتة كتب ق�صيدته
ال�شهرية «فخر الدين» ذات احل�س التاريخي  ،برمزية
وا�ضحة مع خيط من ال�سرد .بعدها بعامني  ،ويف ال�سنة
� 1937أ�صدر «املجدلية» بجماليات خمتلفة متاما عما قر�أناه
يف ديوان ال�شعر العربي.
يف كتابه " خم�سينيات "  ،وال�صادر �سنة  ، 1978يتجه
يف �سنة  1944قدم م�سرح ّية " قدمو�س" مع مقدمة نرثية
ّ ّ �سعيد عقل لل�شعر املكتوب باللهجة اللبنانية  ،لكنه
فاتنة  ،وقد تلونت امل�سرحية بطيف من املالحم التاريخية
يعود �سنة  1992ليكتب " خم�سينيات ال�صبا" باللغة
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الف�صحى ،وك�أنه يتحدى ذاته  ،ويجدد يف لغته .
مل يكن �شاعرنا يتوقف عند حدود الكتابة باللغة العربية
الف�صحى  ،وال باللهجة اللبنانية بل ينطلق �سنة 1981
لي�صدر ديوان �شعر بال ّلغة الفرن�س ّية ا�سمه " َّ
الذهب
ق�صائد" وهو كتاب يجمع فيه ال�شاعر خُ ال�صة فكره
ب�شكل مف�صل  ،وهو يقتدي يف ذلك ب�شعراء كبار مثل
�شارل بودلري وبول فالريي وماالرميه  ،وغريهم من �شعراء
كبار الم�سوا قلب العامل برهافة فكرهم وجمال �شعرهم،
ون�ضج جتربتهم .
منوذج من �شعره العاطفي :
اهتم �سعيد عقل باملر�أة  ،وتعامل معها ب�شكل رقيق ،
ومنحها قلبه  ،فهو يعلم �أن احلب هو �سر الكون  ،لذلك
اقرتب من م�شاعر الأنثى برقة ال حدود لها  .كما يف
ق�صيدته " نالرا َتل ُهو"  ،وفيها نقر�أ :
�أخربتُها �أخربتُها ال ُّنجوم
ا َّن َك يل،
حت للكِ رو ْم
قت خ�صريُ ،ب َ
ط َّو َ
ب�أ َّنني ك� ُأ�سك وال ُهمو ْم
ال�صحو والغُيوم
�أق َل َ
عت َعبرْ َ َّ
دبي ا ُحلل ِو املُ َزل ِزلِ
يف ُه َ
هذا التعامل الرقيق مع �أحا�سي�س الأنثى  ،جاء ب�شكل
ال تكلف فيه  ،فالطبيعة هي مفتاح التعامل مع الع�شق ،
و�سوف نالحظ املعجم ال�شعري اجلميل  ،فهناك مفردات
( ال�صبا  ،وال�سحر  ،وال�شم�س والقمر) � .أي �أن عنا�صر
الطبيعة تدخل يف احلالة ال�شعرية لرت�سم �آفاقها :
�شيء
دت من �شِ عرك � َ
ر َّد ُ
ألف ْ
وى ال َّن َظر،
انيّ غِ َ
نَ ُ
ال�س َح ْر
ب�ض ِّ
ال�صبا ،ب َِّلور ُة َّ
دي
�أنَّ على َي ْ
َيل ْهو الق ََد ْر،
�سقطت من َع ّلي
و�إن �أنا �أَ ُ
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ثوباً  ،فما �شَ ٌ
م�س وما قَمر؟! ْ
لقد انطلق ال�شاعر من غواية ال�سحر �إىل غرابة اللغة ،
ب�شكل بديع  ،وهو ما يت�سق مع �شخ�صيته املفتونة بالعذوبة
والرقة وات�ساع الأفق  .هنا يحلق الطري بل ي�شعر بخفته
فيو�شك �أن يطري  ،لتمتد يده فتقطف �أقحوانة فريدة يف
حديقة مورقة  ،وتتكلم الأقحوانة ؛ لت�ؤكد ق�صة الع�شق :
دت من َه ًوى �أط ْري
دت كِ ُ
وكِ ُ
ُ
فت �أقحوان ًة تمَ ُّْد
ق ََط ُ
حت بيدٍ �أ ُع ّْد:
ُعنقاً ،و ُر ُ
« ُيحِ ُّبنيُ ،يح ُّبني كث ْري،
ُي َج ّن بيَ ،ي ْ�صدُ قِنيَ ،ي ُج ّد،
َ
َي ْكذِ ُب…ال؟ ...بلى» و�أ�س َتج ْري
بال َو َرق الأخ ْري…
وف �أنْ �أُ َ�ص ّْد
وخَ َ
و� ُأقحوانتي تقولْ
�أ َّن َك ال حت ِب ُّني ،لل ُعمرِ ،للأ َب ْد
�آخُ ُذها ب َي ّْد
وب َيدٍ �أنثرُ ها َب َد ْد
و َيحِ ي! و َتطوِي �سِ َّرك ا ُحلق ْ
ُول!
نالحظ هنا لق�صيدة �سعيد عقل عدة عنا�صر جتعل من
�شعره �أيقونة للجمال :فهو ي�ستخدم لغة �صافية  ،ويقرتب
من م�شاهد احلب بال مقدمات طللية  ،ثم هو يالم�س �أدق
م�شاعر الأنثى ؛ فيعكف على موا�ساتها  ،والأخذ بيدها
كي تعي�ش حياتها يف �سعادة وبال تنغي�ص.
ال �شك �أن جو لبنان ال�ساحر يلقي بظالله على الن�ص ،
ويحوله �إىل قطعة من الن�سيج الرقيق.
�أغنية �إىل مكة:
من �أجمل الق�صائد التي تتحدث عن مكة املكرمة ،
" غنيت مكة "  ،والتي �شدت بها ال�سيدة فريوز  ،من
�أحلان الأخوين رحباين  ،فكانت من �أجمل الأغاين التي
ج�سدت روح املكان مع ر�سالة حمبة لأهلها الكرام  ،ويف
الق�صيدة جند اقرتاب ال�شاعر من الأحا�سي�س الدينية
املوقرة  ،مع اال�ستفادة من الرتاث العربي مبرجعيته املورقة.
ا�سمعه وهو يقرن الغناء با�سم مكة ب�شعور طاغ بالفرح  ،ومع
الفرحة تتلألأ البيوت العتيقة وتزداد الأنوار �سطوعا:
غنيت مكة �أهلها ال�صيد و العيد ميل�ؤ �أ�ضلعي عيدا
فرحوا فلألأ حتت كل �سما بيت على بيت الهدى زيدا
الكعبة امل�شرفة علت ببناء عظيم با�سم اهلل القوي القادر،
لذا هو يطلب من العابدين الطائفني �أن يحملوا �سالمه
للبيت الذي عظمه الر�سول الكرمي "�ص"  .فهناك �أهله
وحمبوه  ،وما ميثله هذا القرب من �إح�سا�س طيب مع
امتداد ال�صحراء حول املكان:
وعلى ا�سم رب العاملني عال بنيانه كال�شهب ممدودا
يا قارئ القر�آن �صل له� ،أهلي هناك وطيب البيدا

يتجول ال�شاعر يف مكة  ،وي�سجل بري�شته امل�شهد بكل
تفا�صيله  ،فهناك من هو راكع ومن هو �ساجد ومن يطوف،
كل ذلك يحدث  ،والأبواب غري مو�صدة يف وجه احد.
�أينما �صلى متعبد فعينه ترى ال�سماء على ات�ساعها،
وجمال زرقتها  .من فمه تت�صاعد الكلمات للرحمن
الرحيم:
من راكع ويداه �آن�ستا� ،أن لي�س يبقى الباب مو�صودا
�أنا �أينما �صلى الأنام ر�أت عيني ال�سماء تفتحت جودا
لو �أن ذرة من رمال هتفت بالرب العظيم  ،ف�سيكون هو
ـ �أي ال�شاعر ـ من يحمل تلك الدعوة بكل ما فيها من
�شجن  ،وما املكان املقد�س حول الكعبة امل�شرفة �إال دار
عبادة للحجيج الذين ي�ؤدون منا�سكهم بكل التقوى
والورع.
املبهج �أن اللحن الرائع �أكد تلك النفحة الروحية التي
متتليء بها �أعطاف الق�صيدة ؛ فت�شعر و�أنت ت�سمعها بجالل
املوقف وبرهبة الأن�شودة ومعمارها الفني الأ�صيل.
�إن الدعاء يت�صاعد رويدا رويدا �إىل ال�سماء  ،فيلتقي بتلك
التغريدات املنبعثة من فمه :
لو رملة هتفت مببدعها �شجوا لكنت ل�شجوها عودا
�ضج احلجيج هناك فا�شتبكي بفمي هنا يغرد تغريدا
يف تلك املنا�سك التي تدور حول الكعبة امل�شرفة يكون
النا�س �سوا�سية  ،ال فرق بني �أبي�ض و �أ�سود  ،وال بني عربي
وعجمي �إال بالتقوى  .فاهلل �سبحانه وتعاىل ال يرتك �أر�ضا
جدباء وال تال مقفرا �إال و�أر�سل �إليه املطر  ،فتتجدد احلياة
جتديدا.
يدخل ال�شاعر كطرف يف الق�صيدة فهو ي�شبه الوردة التي
تنتظر ريها  ،ويدعو ربه �أن يرويه بالغفران والتوبة والفوز
العظيم باجلنة :
و �أعز رب النا�س كلهم بي�ضا فال فرقت �أو �سودا
ال قفرة �إال و تخ�صبها �إال و يعطي العطر العودا
هي الأر�ض من حتته فقرية وال يغنيها �سوى الرحمن
بنفحاته  ،وليقطف الرب تلك الوردة حتى ي�شعر الإن�سان
بالر�ضا لأن يد الرب قد م�سته بالرحمة  .ويختتم ال�شاعر
ق�صيدته ب�أن يتحدث عن جمال وجه اهلل الذي يرى نوره
مبا خلقه من كائنات  ،كل الرجاء عند اهلل وهو ال يرد �أحدا
مهما كانت ذنوبه:
الأر�ض ربي وردة وعدت بك �أنت تقطف ف�إروي موعودا
و جمال وجهك ال يزال رجا لريجى و كل �سواه مردودا
هكذا كان �سعيد عقل  ،اللبناين امل�سيحي الذي انفعل
مبوقف روحاين فكتب ق�صيدة �ستظل حية  ،وخالدة يف
ديوان ال�شعر العربي عرب الأجيال  ،لأنها م�شحونة بال�صدق
والرقة والرغبة يف التعبري عن امل�شاعر ال�صادقة لإن�سان
�أدرك جالل مكة  ،و�صدق الر�سول "�ص"  ،وعظمة
الرحمن �سبحانه وتعاىل .

متابعات

ال�صفيان ينقل تهاين �أمري ال�شرقية ونائبه للأهايل

«واحتنا فرحانة» ي�شهد 130فعالية على كورني�ش القطيف
ت�صوير :جمال النا�صر ،زينب �سعيد

افتتح حمافظ القطيف خالد ال�صفيان ،فعاليات مهرجان ”واحتنا فرحانة“ يف ن�سخته
اخلام�سة ،على �أنغام �أوبريت «ديرتي» الذي قدم  7لوحة وطنية ،بح�ضور عدد من مدراء
الدوائر احلكومية يف املحافظة ،و�شخ�صيات اجتماعية ورجال اعمال.
و�شهد حفل افتتاح املهرجان الذي نظمه جلنة التنمية االجتماعية الأهلية مبحافظة
القطيف بالتعاون مع بلدية املحافظة ،وا�ستمر ملدة  9ايام ،م�شاركة العوائل الذين توافدوا
من داخل وخارج املحافظة للم�شاركة يف الفعاليات ،واال�ستمتاع بالربامج املنوعة التي
يتجاوز عددها الـ  130فعالية ،متنوعة ،على م�ساحة � 20ألف مرت مربع.
وبد�أت مرا�سيم الإفتتاح والتي قدمها الإعالمي حممد الغامن وم�شاركة جنم املايك علي
�سلي�س بتالوة عطرة من �آيات الذكر احلكيم للمقرئ �صالح احلداد.
ونقل ال�صفيان تهنئة �أمري املنطقة �سعود بن نايف ونائبه لأهايل حمافظة القطيف.
و�أ�شاد املحافظ ،يف كلمته التي �ألقاها مبهرجان القطيف ،يف الفعاليات املقامة واحلفل
ح�س وطني حمب معطاء متطوع خلدمة
املميز ،كما رَّعب عن فخره مبا متت م�شاهدته من ٍ
املجتمع يف �أجواء احتفالية.
و�أكد رئي�س جلنة التنمية االجتماعية بالقطيف علوي اخلباز �أن املهرجان جاء تلبية
حلاجات املنطقة وطلبات ملحة من املجتمع ،فبدل �أن يكون هناك العديد من املهرجانات
ال�صغرية املتعددة ،كان هذا املهرجان الذي رغبنا �أن يلبي حاجات جميع �أفراد الأ�سرة

يف مكان واحد.
وك�شف مدير امل�شاريع ملركز الن�صر الريا�ضي عبداهلل ال�شبيب عن االقرتاب من االنتهاء
من ملف خم�ص�ص لليوم العاملي للريا�ضة ،م�شريا اىل انه يتعرب الأول من نوعه على
م�ستوى العامل و�سيقام على كورني�ش حمافظة القطيف.
واعترب رئي�س مهرجان ”واحتنا فرحانة“ عبد الر�سول اخلمي�س �أن زيادة الفعاليات �إىل
 130فعالية يف العام املا�ضي من �إجمايل  22فعالية مع بداية انطالق املهرجان قبل 4
�سنوات داللة وا�ضحة على جناحه وتطوره.

التالعب بال�صور الفوتومنيو بلي�شن يف ور�شة بالقديح
كتب /جمال النا�صر
�أقامت ديوانية موكب �أهل البيت بالقديح ور�شة بعنوان ”التالعب بال�صور
الفوتومينوبلي�شن قدمها الفوتوغرايف ح�سني امل�ضري بح�ضور  50م�صور فوتغرايف.
وعرف امل�ضري الفن الرقمي ”�إنه عبارة عن �إي�صال ر�سالة معينة لغتها احل�س
والإبداع باالعتماد على احلا�سوب ك�أداة“ ذاكرا بع�ض �أنواع الفن الرقمي وهي
”التجريد والثالثي الأبعاد والر�سم ،والك�سوري ،والتالعب بالن�ص ،والبك�سل
والفوتومينوبلي�شن“ عار�ضا كل نوع مع ال�صور للتو�ضيح.
وركز على فن التالعب بال�صور الفوتومينوبلي�شن و�أنواعه مثل املظلم واخليايل
وال�سريايل والعاطفي مع ال�شرح لكل نوع وعر�ض جمموعة من ال�صور للتو�ضيح.
و�أو�ضح كيفية تكوين ال�صورة ودرا�ستها من خالل املنظور ،واملعاجلة للعنا�صر م�شددا
على عن�صر ال�ضوء والظل وخط الأفق ونقطة التال�شي واالنطالق واللون مع ذكر
اال�شخا�ص الذين ي�ستخدموا هذا الفن يف حياتهم مثل ال�صحفي وامل�صور وامل�صمم
والإعالنات التجارية والدينية واالجتماعية.و�أ�شار �إىل املهارات املطلوبة لهذا الفن من
خالل التوزيع للعنا�صر واالتقان للربامج امل�ساعدة ودمج العنا�صر مو�ضحا �أن مقومات
العمل اجليد يتكون من فكرة و�أ�سلوب وتنفيذ.

واختتم الور�شة التي ا�ستغرقت قرابة الثالث �ساعات بالإجابة على الأ�سئلة من قبل
الفنانني ،وتطبيق در�س عملي مكون من ثالث �صور لإنتاج عمل يف غاية الروعة
واجلمال القى.
ويف نهاية الور�شة كرمت ديوانية موكب �أهل البيت الفنان امل�ضري من قبل ع�ضو
م�ؤ�س�سة �أهل البيت ال�سيد حممد اخل�ضراوي.
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متابعات

«تراحم» تزور مر�ضى م�ست�شفى �صفوى
كتب /حممد الرتكي
ت�صوير :ه�شام الأحمد
غمرت جماعة تراحم التابعة للجنة
االجتماعية الأهلية ب�سناب�س بزيارتها
قلوب املر�ضى مب�ست�شفى �صفوى العام
بالفرح.وجاءت هذه الزيارة بهدف
تخفيف عبء الأمل اجل�سدي والنف�سي
و�إدخال البهجة وال�سرور على نفو�س
املر�ضى.
وذكر مدير �إدارة املراكز ال�صحية بقطاع �صفوى �سعيد املرزوق ب�أن هذه الزيارة تندرج حتت م�سمى التوا�صل
مو�ضحا ب�أن هذا ما ي�ؤكد عليه �سعادة مدير امل�ست�شفى زكي
الإيجابي والتعاون الدائم مع �أفراد وجلان املجتمع
ً
اخلنيزي .و�أ�شار املرزوق ب�أن هذه اخلطوة هي ثالوث التكامل يف خدمة املري�ض ما بني املجتمع والإدارة وامل�ست�شفى.
ب�شكل كبري ال�سيما يف اجلانب املعنوي الذي �ساهموا يف رفعه جراء
و�أكد على �أن هذه الزيارة �أ�سعدت املر�ضى ٍ
تقدميهم للمر�ضى الهدايا العينية والورود .و�أو�ضح رئي�س جماعة تراحم علي عبد اهلل الزريع ب�أن هذه الزيارة تعترب
ال�ساد�سة من نوعها التي تنظمها جماعة تراحم للمر�ضى خالل هذا العام.
وبني رئي�س اجلماعة ب�أن الزيارة احلالية والتي �شملت كافة املنومني يف امل�ست�شفى �ضاعفت ال�شعور بامل�س�ؤولية اجتاه
ب�شكل خا�ص .وحتدث املدير املناوب عبد الرزاق الزاهر �أثناء الزيارة بدوره عن اخلدمات التي
املجتمع واملر�ضى ٍ
يقدمها م�ست�شفى �صفوى العام �إىل املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة وفقًا جلهود ال�صحة وخادم احلرمني ال�شريفني.
ورحبت املمر�ضة زينب الزاير بزيارة اللجنة ومن جهتهم ،ع َّرب املر�ضى عن مدى �سعادتهم وعمق �سرورهم بهذه
الزيارة التي كان لها �أث ًرا �إيجاب ًيا على نفو�سهم والتي �ساهمت يف رفع الكثري من معنوياتهم .ي�شار �إىل �أنه �شارك يف
ا�ستقبال اجلماعة ٌ
كل من املدير املناوب عبد الرزاق ح�سن الزاهر ،ومدير مراكز �صفوى �سعيد املرزوق ،و�أخ�صائي
التغدية يف م�ست�شفى �صفوى العام حممد عبداهلل الف�ضل ،ونائب رئي�س مدير العالقات العامة مب�ست�شفى �صفوى
ورئي�س ق�سم ال�سجالت عي�سى �إبراهيم �آل تويريت ،و�سكرتري املدير العام علي حممد الزريع.

مهرجان الزواج اخلريي بتاروت يكرم �شخ�صيات اجتماعية وريا�ضية
كرمت اللجنة املنظمة مبهرجان دورة الزواج اخلريي
الثانية ع�شر بتاروت ،جمموعة من ال�شخ�صيات
االجتماعية والريا�ضية البارزة ،خالل احلفل اخلتامي،
الذي اقيم على امللعب الع�شبي الرديف بنادي
الهدى.
وجاء يف مقدمة املكرمني ،اول رئي�س لنادي الهدى
بجزيرة تاروت ،عبد اهلل املرزوق «ابو فايز» ،والرئي�س
ال�سابق لنادي الهدى  ،عبد املح�سن ال�صغري
«ابومدين» ،ا�ضافة للرئي�س الذهبي لنادي الهدى �أمني
ابو �سرير .و�شمل التكرمي املدرب احلايل لنادي الهدى
�سعيد �آل حممد ح�سني ،ا�ضافة الثنني من �أبرز العبي
تاروت وهم :حممد ح�سن ال�صايغ ،وح�سني قي�س.
ومل تن�س اللجنة املنظمة تكرمي �شخ�صية ريا�ضية طاملا
خدمت فرق احلواري ،بل تدين له فرق املنطقة بالكثري
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الدكتورة راوية اخلنيزي
الأوىل يف تقومي الأ�سنان ب�أمريكا
كرمت جامعة جاك�سونفيل بفلوريدا ب�أمريكا الدكتورة
راوية حممد اخلنيزي حل�صولها على املرتبة الأوىل يف
تخ�ص�ص تقومي الأ�سنان ،بح�ضور مدير اجلامعة.
وكرمت الدكتورة اخلنيزي ب�سبب تفوقها ك�إحدى الع�شرة
الأوائل على م�ستوى الواليات املتحدة الأمريكية ف�ضلاً
عن نيلها للمرتبة الأوىل يف اجلامعة يف تخ�ص�صها يف
االختبار الذي �أجري �أوهايو على م�ستوى �أمريكا.
يذكر ان جامعة جاك�سونفيل ت�أ�س�ست فى العام 1934
وهي جامعة خا�صة ت�ضم حوايل  3,400طالب وطالبة
فى خمتلف التخ�ص�صات الأكادميية ،وتتكون اجلامعة من
ثالثة كليات ،كلية الفنون اجلميلة وكلية العلوم ومدر�س
ديفيز للأعمال..
وتقدم الكليات الدرجة اجلامعية والدارا�سات العليا
والربامج املهنية  ،وتقدم براجما اخرى فى التمري�ض
واالعمال والتعليم وتقومي الأ�سنان.

�إىل رحمة الله
احلاج حممد �صالح الرباهيم
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج
حممد �صالح حممد الرباهيم �آخر من
تبقى من جتار �سوق اجلبلة بالقطيف.
والد كل من :املرحوم عبداهلل
و�إبراهيم و�أمني وجمال وتوفيق و�أكرم
و�صالح وخالد .وهو الأخ الأكرب ملح�سن وعبداهلل �أبناء
�صالح الرباهيم.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم لأ�سرته وذويه ب�أحر التعازي
�سائلني املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه
الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان ،
�إنه �سميع جميب.

ال�شاب وليد خالد املقابي
والكثري ،وهو في�صل الفرج .كما كرمت اللجنة املنظمة
احد ابرز املدربني الوطنيني على م�ستوى اململكة يف
لعبة ال�سالح واملبارزة ،ومدرب نادي الهدى ،الكابنت
ف�ؤاد النا�صري.ومبنا�سبة �صعود الفريق االول لكرة اليد
بنادي الهدى ،مل�صاف �أندية الدرجة املمتازة ،كرمت
اللجنة املنظمة اداري الفريق حممد جميل ال�صديق،
ومدرب الفريق الوطني فا�ضل �آل �سعيد.

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىلال�شاب وليد
خالد املقابي.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم لأ�سرته
وذويه ب�أحر التعازي �سائلني املوىل
القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته
وي�سكنه الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان� ،إنه �سميع جميب.

متابعات

 10مبادرات �شبابية تطوعية ترتجم روح العمل االجتماعي يف العوامية
كتبت /نوال اجلارودي

�أطلقت اللجنة ال�شبابية االجتماعية ببلدة العوامية يف
حمافظة القطيف  10مبادرات �شبابية تطوعية ترتجم
روح التكافل االجتماعي يف البلدة .وهدفت املبادرات
ال�شبابية التي مت �إطالقها خالل اللقاء التعريفي ال�سنوي
للجنة �إىل تطوير ورعاية �أكرب قدر ممكن من املوهوبني
لتقدمي خدمة جمتمعية ب�أ�سلوب مبدع وم�ؤثر على م�ستوى
املنطقة .وت�ضمنت املبادرات حملة تهيئة املرافق العامة،
�إقامة الدورات التدريبية مل�ؤ�س�سات املجتمع� ،إن�شاء قواعد
ا�ستاندات �إعالنات حملة وردة يتيم ،مهرجان التنمية
الت�شجيعي للمواهب ،تكرمي رواد امل�ساجد ال�صغار� ،إن�شاء
�صحيفة الكرتونية ،اطالق موجز لأخبار العوامية «�صوتي»،
اطالق برنامج يوتيوبي ،تخطيط املواقف العامة.
وح�ضر اللقاء الذي �أقيم يف يف م�سجد الإمام احل�سن
بالعوامية عدد من ال�شخ�صيات االجتماعية باملحافظة ،وبد�أ بكلمة لل�شيخ علي املو�سى
الذي �أ�شار �إىل دور ال�شباب يف التنمية.ومت تقدمي عر�ض مرئي مل�سرية اللجنة .وقدم ع�ضو
اللجنة ح�سن ال زايد ،تعريفا باللجنة وم�شاريعها ،فيما قدم ع�ضو اللجنة عبا�س �آل ربيع
عر�ضا للأعمال امل�ستقبلية .قال امل�شرف االعالمي يف اللجنة علي املفتاح ان اللجنة

ال�شبابية ت�سعى �إىل تطوير ورعاية �أكرب قدر ممكن من املوهوبني لتقدمي خدمة جمتمعية
ب�إ�سلوب مبدع وم�ؤثر على م�ستوى املنطقة ،مبينا ،ان اللجنة ت�أ�س�ست عام  1434هـ.
فيما �أكد عدد من احل�ضور على اهمية امل�شاركة الفاعلة لعن�صر ال�شباب يف القيام
بالأعمال التطوعية ،باعتبارها طريقا للم�ساهمة يف خدمة املجتمع وت�سخري الطاقات فيما
يعود على الفرد واملجتمع بالفائدة الكبرية.

 - AUGUST 2014العدد 43

9

ثقافة

"�شراع على ال�سراب"
ف�ؤاد اجل�شي

"�شراع على ال�سراب" لل�شاعر عبداهلل ال�شيخ علي اجل�شي ،هذه امللحمة اخلليجية
الفريدة يف جمالها الأدبي واملتدفقة �شعرا ينب�ض باحلياة الرثية التي عا�شها جمتمع
اخلليج �أواخر القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،ن�شر العالمة حمد اجلا�سر يف جملة العرب
الن�شيد الرابع ع�شر منها يف �ستينيات القرن املا�ضي فتطلع �إىل ر�ؤيتها كاملة الأدباء
العرب .ن�شر منها ع�شرون ن�شيدا �ضمن املجموعة ال�شعرية التي طبعها م�شكورا
الأ�ستاذ عبد املق�صود حممد �سعيد خوجة �سنة  1428هجرية.
كانت القطيف وقبل �أن ت�سطو عليها ثقافة ع�صر النفط تزخر بالرثاء االجتماعي
والثقايف واالقت�صادي حيث كانت ترتبع على جتارة الل�ؤل�ؤ الطبيعي الذي كان ملوك
ال�شرق و الغرب تزدهي تيجانهم و�صدور ن�سائهم بالغايل و الثمني من ل�ؤل�ؤئها.
وكانت القطيف واحة غناء متدفقة بالينابيع الفوارة و كانت املياه الوافرة ت�سقي �سيحا ب�ساتينها املزدهرة مبا اغدق اهلل
عليها من نعم ،كانت فردو�سا يف و�سط ال�صحراء ينعم القا�صي و الداين بظاللها .وكانت مركزا جتاريا ت�ضج �سككها
و�أ�سواقها باحلياة املفعمة بالن�شاط وكان مينا�ؤها عامرا بال�سفن ال�شراعية اخلفاقة ،تنقل ما لذ وطاب مما انعم اهلل عليها اىل
بالد اهلل الوا�سعة و جتلب �إليها مما انعم على تلك البالد من �آداب و فنون.
كان املجتمع القطيفي ي�ضج بالكفاح والعمل .ولقد �أبدع ال�شاعر عبد اهلل اجل�شي يف ر�سم املوا�سم املختلفة التي كان
يحييها هذا املجتمع العريق.
املوا�سم الدينية ل�شعبان و رم�ضان و�أ�شهر احلج وما يتجلى فيها من �إميان عميق لهذا املجتمع يف طقو�س روحانية ي�سعد
بها ال�شيخ الوقور و ينعم بها ال�شاب و الطفل الربيء .و موا�سم البحر و زراعة النخيل ،موا�سم ال�صيد والغو�ص وكفاح
الغوا�صني .عنا�ؤهم و ن�شوتهم واحتفاء الطواوي�ش بتجاراتهم وما تغدق على هذه البالد� ،أما املوا�سم امل�صاحبة لزراعة
النخيل ومنتجاتها فكانت مزدهرة يف خمتلف ف�صول ال�سنة.
عادات و تقاليد اجتماعية و �ألعاب و�صور بديعة التقطها اجل�شي يف ملحمته حلياة الإن�سان اخلليجي ال�ضاربة جذوره يف
هذه الأر�ض املعطاء ومن عمق التاريخ نتلم�سها يف حنايا �أنا�شيد تذكرنا مبلحمة جلجام�ش الذي كان يحلم بتن�شق زهرة
احلياة يف �أر�ض دملون الذي تغنى ب�أجمادها �أي�ضا �أبو قطيف يف ملحمته و يف العديد من ق�صائده اخلالدة.
كانت القطيف و قبل ظهور الل�ؤل�ؤ ال�صناعي تنعم بحياة تتنوع فيها الرثوات ومعاناة الإن�سان املكافح دوما يف احلفاظ
على العي�ش الكرمي .وكما هو احلال يف املجتمعات الأخرى املعتمدة على �سواعد �أبنائها ،تعددت املهن :جتار ،حرفيون
وعمال .وتلونت حياتهم بطبيعة مهنهم .جتد الرثي بجانب املعوز الفقري ،و مل يخلو املجتمع القطيفي من �صراع
وا�ستغالل كما مل ُ
يخل من �أياد بي�ضاء حم�سنة حتنو بالعطف �آناً و تغدق �آناً من ثرائها على العلم والعلماء وم�ؤ�س�سات
املجتمع باخلري الوافر الذي اليزال جمتمعنا ينعم ب�آثاره .ولقد �أبدع اجل�شي يف تلم�س حياة الإن�سان ،نعيمها و ب�ؤ�سها
رتابتها وحيويتها .لقد �سلطت ندوة الأ�ستاذ حممد ال�شما�سي ال�ضوء على �أهمية الإحتفاء بهذه امللحمة ال�شعرية الرائدة
ل�شاعر اخلليج �أبي قطيف وكما قال الأ�ستاذ �أبو �أمين يف مقدمة ندوته نحن �أمام �شاعر قطيفي ،خليجي مميز على امل�ستوى
العربي .حظي بالتكرمي من خمتلف البالد العربية وحيث حطت رحاله يف النجف الأ�شرف و بغداد و مربد الب�صرة �أو
يف القاهرة حيث كرم يف مقدمة الرواد العرب ويف قطيف اخلري واحتقت به جدة عرو�س البحر الأحمر وكانت الذروة
�أن كرم يف مهرجان اجلنادرية باعتباره �شخ�صية العام وطوقه خادم احلرمني ال�شريفني بو�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة
الأوىل.
ملحمة "�شراع على ال�سراب" لت�أخذ �أهميتها يف الأدب العربي ،جديرة بدرا�سة نقدية وا�سعة نرجو �أن يوفق لها �أحد
�أبناء القطيف ،ف�أهل مكة �أدرى ب�شعابها.
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ورقة توت
�شيماء علي العبداجلبار
ٌ
ٌ
وكلمة  ،تتكو ُر بها
نفخة
بيننا وبني الطني
تر�سم طريق ًا متعرج ًا  ،تف�صله
دياج ،
ُ
�سبع ٍ
ٌ
برقة �ضوءٍ وبكاءٍ ،
�ساعات عجاف عن
ِ
ُ
اليتيمة التي ال ُتذ ُم فيها ل ُعريك،
املر ُة
ُتنتز ُع منك ورقة توتك لتوهب �أخرى
التريد �أن تتوارى خلفها
َ
�ضياء
وم�ضم�ضة
ب�ضيق ،
الهواء
غرغر
ٍ
ً
َ
ُت ُ
ب�شدة حتاول
مَت ُر بني جفنيك املطبقني
ٍ
تكذيب هذا احللم الذي ينهرق بك فتقع
على وجهك يف قا ِع ذاكرتك التي مل حت ِو
�صور ًا �إال بالأحمر  ،منذ تلك اللحظة
كانت الألوان مع�ضلتك والزالت  ،جميع
حماوالتك التي تكللت بالف�شل كنت متزج
بقرمز
لون ًا ب�أخر فيتخ�ضب خدك الأ�سيل
ٍ
كنت تظنه ي�سر الناظرين  ،الكثبان التي
�أطلت الوقوف عليها حت�سبها �أعراف ًا كانت
َ
جيف �أُمر ال�س ّي ُ
اف بقطع نزاع
حم�ض
ٍ
القوم فر�صفت طريق ًا لل�سالكني وللواهمني
�أمثالك  ،عينك التي ُتغم�ضها كلما لثمتها
بقبلة تفت�ش جوفك الأجوف �إال
ال�شم�س
ٍ
إ�ضرام مقيت ،
من الفحم والنار يتقدُ ب�
ٍ
ت�شيح بوجهك عن جوفك تن�شغل بخدك
ُ
مت�سك
الذي ال مييزه �سوى لونه الدامي
امل�شرط حتاول جدع �أنفك  ،للتو تنبهت
ٌ
طويل جد ًا حتاول نزعه لعل الناجت
ب�أنه
يختلف ُ ،ت�صرب جزعك دقائق ويختلف
كل �شيءٍ  ..حتاول و حتاول لكن ب�إرادتك
هذه املرة تتوارى خلف ورقة التوت
وت�صمت ....

نخب فنية ووجهاء حتتفي بال�سحور الثقايف ال�سنوي الرابع

ُ
«طــ ُمو ٌح َعــلَى املَــ َد ْى»
ماجد نزار القطري

ْ�س � ..أخْ ُطو بَينْ �أَ ْرجاها
يف عالمَ ِ ال َّنف ِ
ري ُة ِّ
ب ْعناها
ال�ش ْع ِر َ ..ق ْد تاهَ تْ مِ َ
َو ِح َ
َ
لمَ ْ �أ ْد ِر مايل �أرى ال َ
وح َ�ش ًة
آفاق ُم ِ
َتنْتا ُبها ُع ْت َم ٌة َتغ ُ
ْتال �أَ ْ�ضواها !
لمَ ْ َي ْب َق َث َّم َة ِم ْن جَ ْ
ن ٍم َوال َق َم ٍر
َوال �أَرى َّ
ب ْر�آها
ال�ش ْم َ�س َق ْد َ�ش َّعتْ مِ َ
َف َك ْم َح ِزنْتُ َو َك ْم �أُ ْف ِع ْمتُ من �أَ َ�س ٍف
ْ�س ذي ُظ ْل َم ُة الآثا ِم َتغْ�شاها
َوال َّنف ُ
**
ْ�سُ ..توبي �إىل ال َّر ْحمٰن ذا ِر َف ًة
يا َنف ُ
داق !
لوح َلهي ًبا بَينْ � ْأح ِ
َد ْم ًعا َي ُ
ْ�س � اَّإل �أنْ مَت َ
وتَ ..وهَ لْ
ال ُتنْدَ ُب ال َّنف ُ
مَت ُ
وت َوال َّن ْب ُ
باق
�ض فيها ِبا َل َهوى ِ
باه َت ًة
آفاق ِ
َنفْ�سي تحُ َ ِّل ُق يف ال ِ
َت ْر ُنو َو َت ْ�س ُمو �إىل َر ِّبي ِب�أَ ْ�شواقي
َ َت ِظلُّ َت ْر ُجو مِنَ املَ َّنانِ �آ ِم َل ًة
�أنْ َي ْ�س ُك َب ال َّر ْح َم َة/ال َّتقْوى ِب�أَ ْعماقي
**
َ
ْ�سُ ..ك ِّلي  -لمَ ْ �أزَلْ ِ -ث َق ًة
�أَ ْر ِ
نوك يا َنف ُ
أقا�صي املَ ْج ِد ُبنْياين
�أنْ َت ْر َفعي ِب�
َ
َ�س َت ْك ُتب َ
ني ِمِنَ ال ْإ�صرا ِر َمل َْح َم ًة
ُت�صا ُغ بَينْ َزوايا ُع ْم ِق ُو ْجداين
َو َت ْر ُ�سم َ
ح َكـاني ِب�أ ْلوانِ ال َف ِ
را�ش َ
طاف ب َ
ين
َيـاَ -ل ْو َح ٍة ِل ِق ٍ
ني �أغْ �صا ِ
َوت ْب ُلغ َ
موحا يف َمدى ِق َم ٍم
ني ُط ً
ْباب َو�أ ْذهانِ !
ما َم َّر يو ًما ِب�أل ٍ

تقرير  /خالد ال�سنان
�أقامت القطيف الثقافية �سحورها
الثقايف ال�سنوي الرابع على �صالة
املودة بالقطيف و الذي ح�ضره نخبة
من ال�شعراء و االدباء و الفنانني
ووجهاء من املجتمع وذلك م�ساء
اجلمعة الرم�ضانية  27لعام 1435هـ.
و ادار احلفل ال�شاعر اال�ستاذ رائد
العلق و ال�شاعر حممد ال�شقاق،
وا�ستهل بتالوة عطرة من الذكر احلكيم واعقبها اطاللة
�شعرية للالعالمي والروائي جا�سم اجلا�سم  ،ثم �شارك يف
فقرات احلفل االعالمي املتميز ف�ؤاد ن�صراهلل ،والذي اثنى
على القطيف الثقافية وخ�ص بال�شكر للفنانة الت�شكيلية
حميدة ال�سنان على ن�شاطها وجهودها املتميزة  ..واتبعه
الباحث وال�شاعر علي الدرورة م�ستعر�ضا قب�سات من
الكتاب القطيفي  ،وتلى ذلك املهند�س جعفر ال�شايب
و الذي القى كلمة طلب فيها توحيد جهود املنتديات

ثقافة

و بارك القطيف الثقافية يف �سعيها جلمع املثقفني و االدباء
و الفنانني يف هذه االم�سية و تخلل ذلك فقرات لبع�ض
ال�شعراء و االدباء و الت�شكيلني و كذلك فقرة الدكتورة
ر�سمية الربابي عن " التدريب ظاهرة ام �ضرورة" وفقرة
للفنانة زينب اليو�سف عن الر�سم الت�شكيلي  ،وختم
ال�سحور الثقايف بتكرمي من كانت لهم ا�سهامات و
ب�صمات يف االعوام ال�سابقة و �أ�سدل ال�ستار بتناول وجبة
ال�سحور تزامن ذلك مع مر�سم مبا�شر للفنان را�ضي
العبداللطيف.

رائد الأدب حممد �سعيد امل�سلم باحلي القطيفي
�أقام مهرجان القطيف واحتنا فرحانة ()5
حما�ضرة بعنوان "رائد الأدب بالقطيف"
تناولت �شخ�صية الأديب حممد �سعيد
امل�سلم ،وقدمها الدكتور �سامي حممد
�سعيد امل�سلم ،وذلك على م�سرح احلي
الرتاثي مبهرجان القطيف.
وبد�أ الدكتور �سامي املحا�ضرة بعر�ض
ال�سرية الذاتية للأديب امل�سلم وتلى تناول �سريته الأدبية  ،ثم �ألقى خمتارات من ق�صائده  ،بعدها �سلط ال�ضوء على
م�ؤلفاته  ،ليجيب الدكتور امل�سلم يف نهاية املحا�ضرة عن �أ�سئلة وا�ستف�سارات احل�ضور.
ويف ختام املحا�ضرة قدم رئي�س وحدة الرتاث الأ�ستاذ جمال العيد هدية تذكارية للدكتور �سامي امل�سلم بهذه املنا�سبة.
وت�أتي هذ املحا�ضرة �ضمن منظومة من حما�ضرات تقام على م�سرح احلي الرتاثي حتت �شعار "القطيف تكرم روادها".

اخلاطر ي�صدر كتابه اخللود البيولوجي
�صدر عن دار �أطياف للن�شر والتوزيع1435 ،هـ ،كتاب اخللود البيولوجي ،بطبعته
الأوىل ،للأ�ستاذ ح�سن اخلاطر ،والكتاب يناق�ش م�س�ألة احلياة واملوت من وجهة
نظر العلم ،ويبحث الكتاب يف م�س�ألة �إمكانية حتقيق اخللود من خالل التقدم
العلمي الذي ي�شهده هذا القرن.
ق�سم امل�ؤلف الكتاب �إىل خم�سة �أق�سام ،مرتبة على التوايل� :سحر العلم وجماله،
اخللود تاريخ ًيا وخرافة الإك�سري ،ال�سفر عرب الزمن� ،أحالم العلماء جتاه اخللود،
وماذا بعد املوت؟.
 - AUGUST 2014العدد 43

11

حوار

عي�سى بن علي الدو�سري لــ

عالقة الدوا�سر ب�أهايل القطيف باقية مل تطلها عوامل التعرية
التكالب على املغريات �أوجد �شريحة "مقلدة" للغري يف كل �شيء
حوار � /سلمان العيد
حينما ات�صلت بالأ�ستاذ عي�سى بن علي بن عي�سى الدو�سري (زعيم قبيلة الدوا�سر يف ال�سعودية والبحرين) ،كنت �أتوقع ب�أنني �سوف �أقابل �شخ�صا كبري
ال�سن ،كث اللحية ،رمبا كانت النظارة كبرية احلجم ،خا�صة و�أن كالمه معي يف الهاتف كان يوحي بذلك ،ملا يحمله من تقدير واحرتام ،وتقدي�س للموعد،
واحتفاء واحرتام للآخر ،لذلك حينما جل�ست معه ،وجدت نف�سي مع كبري يف ال�سن والتجربة ولكن بروح ال�شباب ،وكان �أول ما لفت نظري يف مكتبه الكائن
ب�إحدى العمارات املعروفة على طريق الأمري حممد بن فهد هو جمموعة ال�صور التي التقطت له مع عدد من امل�س�ؤولني ،بل وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة ،لكنه
مع ذلك رف�ض �أن يتحدث معي عن �سريته الذاتية ،حتت مربر "ما لدي فهو يل" وعلينا ان نتحدث يف الق�ضايا العامة ،وهذا ما مت بالفعل ..فقد حتدثنا عن
جملة من املو�ضوعات يغلب عليها الهم الوطني ،خ�صو�صا العالقات االجتماعية التي جمعت اهايل حمافظة القطيف مع اخوانهم �أبناء قبيلة الدوا�سر ،التي
كانت �ضاربة يف عمق التاريخ ،يف فرتات ما قبل النفط ..كل ذلك يف احلوارالتايل:

ـ هل من املمكن �أن تعطونا نبذة ـ ولو خمت�صرة ـ عن
بداية جتربتكم احلياتية؟
ـ احلديث عن النف�س من امل�سائل ال�صعبة ،عدا القول ب�أين
من مواليد الدمام ،ولدت وترعرعت يف هذه املنطقة ،يف
وقت كانت احلياة ب�سيطة عادية ،ذات �إيقاع طبيعي ،يختلف
عن الذي نراه اليوم من نقالت حياتية ي�صعب جماراتها
و�ضبط ايقاعاتها..لقد جئت �إىل احلياة يف الدمام ،حينما مل
تكن هذه املنطقة املزدهرة عمرانيا وحيوية ون�شاطا ،و�شهدت
العديد منى النقالت التي نراه اليوم ،وعا�صرت العديد
من التطورات ،على خمتلف ال�صعد االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية ،هذا ما ميكن قوله عن �سريتي الذاتية.
ـ هل يعني هذا ان احلياة املعا�صرة اختلفت عن
احلياة ال�سابقة؟
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ـ اختلفت من ناحية �أن املجتمع اليوم بات ي�سري ب�سرعة
جنونية جتاه املغريات ،ومغريات احلياة كثرية ،والتوجه بات
من�صبا جتاه الرفاهية واالك�س�سورات التابعة لها ،فالكثري من
النا�س ـ بكل �أ�سف ـ باتت جتري وراء املظاهر اخلادعة،
وابتعدنا يف املقابل عن الدين ،وهذا االبتعاد هو وراء كل
م�شاكلنا اليومية على خمتلف م�ستوياتها ،لدرجة �أن بع�ض
الأمثلة التي نفخر بها ،وهي م�صدر عزتنا ،وم�صدر �سعادتنا،
�صرنا بعيدين كل البعد عنها ،فحينما نقول "القناعة كنز
ال يفنى" ،جند �أن ثمة م�سافة بني هذا ال�شعار وبني تطبيقه
عمليا ،فتجد التكالب على املال وعلى املغريات املادية
بدون قناعة ،ذلك بخالف جتارنا ال�سابقني الذين كانوا
ميلكون ح�سا جتاريا رفيعا� ،ساهموا من خالله يف الكثري من
العمليات التنموية التي ننعم نحن بخريها ـ بعد توفيق اهلل
وف�ضله ـ لكن الواحد منهم ال يناف�س غريه يف جمال غري

جماله ،فكانوا يعملون لأجل التجارة ال لأجل املال ،مبعنى
�أنهم يعملون لتوفري �سلعة وخدمة للنا�س ،ومنها يوفرون
لأنف�سهم ولعوائلهم العي�ش الكرمي ،ويعمل كل واحد يف
تخ�ص�صه ،وهو مقتنع بدوره يف هذا ال�ش�أن ،بينما هذا ما
نفقده لدى بع�ض املعا�صرين ،الذي افتقدوا للتخ�ص�ص.
ـ هل يعني هذا �أن الو�ضع جاء نتيجة تعقد احلياة؟
ــ بالفعل احلياة تعقدت ب�شكل جنوين ،واالت�صاالت
احلديثة �ساهمت يف ذلك� ،إذ فتحت �أفق النا�س على
العديد من االفكار والقيم ،فالواحد منا اليوم يط ّلع على
كل �شيء ،و�صار يعرف كل �شيء ،ويريد املزيد ،وهذه
احلياة لها ايجابياتها بالطبع ،ولكن لها �سلبياتها الكثرية
على منط احلياة ،و�أحدثت نقالت خطرية يف حياتنا اليومية،
منها �سيادة "ثقافة" تقليد الغري يف كل �شيء ،وما ينبغي

قوله هنا �أن احلياة ب�سيطة و�سهلة وجميلة ،ولكننا
ب�سلوكياتنا وت�صرفاتنا اليومية جنعلها �صعبة ومعقدة
ومليئة بامل�شاكل.
ـ من وجهة نظركم كيف يتم اخلروج من
هذا النفق املظلم؟
ـ �أوال ،علينا �أن نعيد النظر يف مفهومنا للحياة ب�شكل
مع الأمري حممد بن فهد �أمري املنطقة ال�شرقية �سابق َا
عام ،و �أن نعمل ونتحرك مت�سلحني بالتفا�ؤل وح�سن
الظن ،وااللتزام بالفرو�ض الدينية ،وترتيب الربنامج
احلياة ب�سيطة وجميلة لكن
اليومي ،و�أن يكون �سالحنا يف احلياة هو االبت�سامة ،هذه
القيم ـ ب�سبب تعقد احلياة اليومية ـ تراجعت �شيئا قليال،
�سلوكياتنا �أفقدتها النكهة
ف�صار بع�ض النا�س مت�شائمني ،عالقاتهم م�شوبة بالظن
_____________
ال�سيء ،واملكر ال�سيء ،ف�ضال عن �أن االلتزام بالدين وقيمة
وفرو�ضه ال يتم كما ينبغي �أن ي�صري ،لذلك ال ت�ستغرب التوا�صل والإحرتام املتبادل و�صفة
�أن تظهر لديك م�شكلة اجتماعية هنا ،و�أزمة ثقافية هناك.
ـ �أرى �أن احلديث جميل لكنه يدور حول الإطار
النظري ،كيف ندخل هذا االمر احل ّيز العملي؟
ـ نحن يف جمتمع م�سلم ،بل بالدنا قبلة امل�سلمني ،وينبغي
�أن نكون قدوة ح�سنة للآخرين ،و�أن ن�شيع يف �أجوائنا
االجتماعية ،وبني �أبناء اجليل النا�شئ على وجه اخل�صو�ص
"ثقافة" الب�ساطة ،و�أن يكون ذلك �شعارا لنا مهما تكن
ال�صعاب ،متاما كما كان �أهالينا يف الزمن ال�سابق يعملون،
ف�شعار "الزايد �أخو الناق�ص" مقولة �صحيحة ،يف والنقطة
الثانية �أن نرفع م�ستوى الوعي احل�ضاري لدينا ب�أن تكون
حياتنا اليومية منظمة ،وت�سري وفق تنظيم يبعدنا عن
الفو�ضى احلياتية التي يعاين منها الكثري من النا�س ،فثقافة
التنظيم هي �سلوكيات وعادات يتم اكت�سابها باملمار�سة،
فعندما �أعمل يف �إدارة ف�أعمل ب�إخال�ص وجهد لوقت
الدوام ،وحينما �أخرج بعد �أن �أعطيت عملي �ساعاته
املفرو�ضة� ،أقوم بتنظيم �ساعات يومي بني �أهلي وعائلتي
و�أن�شطتي االجتماعية والثقافية مبوجب جدول ..طبعا
التنظيم ال يعني التعقيد ،وال يختلف مع الب�ساطة التي
حتدثنا عنها ،بل هو خالف الفو�ضى ،التي هي �أم امل�شاكل.

مع ملك مملكة البحرين

مع الأمري جلوي نائب �أمري املنطقة ال�شرقية

�سحرية حلل جملة من امل�شكالت
_____________
املا�ضي �أجمل من احلا�رض ..
جملة �أرف�ضها جملة وتف�صي ًال

ـ وهل تتوقع �أن ي�أتي يوم ون�صل �إىل هذا الو�ضع
املثايل الذي تتحدث عنه؟
ــ ال �شيء م�ستحيل يف هذه احلياة ،دعني �أ�ضرب لك
مثال لو الحظنا دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست،
مع بداية القرن التا�سع ع�شر كانت فقرية ،ورمبا كانت
مدقعة الفقر ،وكانت بناها التحتية "�صفرا" ،وما كان
لدينا عنا�صر متع ّلمة ،حتمل ال�شهادات العليا ،وكل ما
لدينا من الكتاتيب ،بينما اليوم جتد يف دول املجل�س
املاليني من حملة �شهادة البكالريو�س ،ومئات الألوف من
حملة �شهادات املاج�ستري والدكتوراه ،ولدينا من الأطباء
والطبيبات وكادر التمري�ض بع�شرات الألوف ،و�صار لدينا
من رجال الأعمال �أ�سماء المعة يف �سماء االقت�صاد العاملي،
هذا كله مت خالل خم�سني �أو �ستني عاما ،ولو وقفت على
�سرية الآباء والأجداد املخ�ضرمني ممن عا�صروا

ال�شيخ علي بن عي�سى الدو�سري �شيخ قبيلة الدوا�سر
يف الدمام والبحرين

فرتة ما قبل النه�ضة االقت�صادية وما بعدها ،جتدهم واكبوا
ذلك التطور ،وتفاعلوا معه ،وا�ستمتعوا بتفا�صيله ،لكنهم
ظلوا متم�سكني بعاداتهم وتقاليدهم و�أخالقهم ،فهم �أغنياء
ولي�سوا م�ستهرتين ،وبدورنا نحن ن�سري على �سريتهم ،لكننا
�أ�ضفنا بع�ض الإ�ضافات ،بع�ضها �سليمة ومطلوبة ،وبع�ضها
يجب مراجعتها و�إعادة النظر حولها.
ـ لو �س�ألتك ماذا تن�صح اجليل النا�شيء ماذا تقول؟
ـ قبل �أن �أن�صح اجليل النا�شيء� ،أقول �إننا ن�شيد دائما مبا كان
عليه �آبا�ؤنا و�أجدادنا ،وهذا �صحيح ،لكن �أن نقول "الزمن
املا�ضي �أف�ضل من احلا�ضر" ،هي مقولة حتتاج �إىل ت�صحيح
و�إعادة نظر ،فكل زمن له خ�صو�صيته
ونكهته وجماله ،وكل جيل له �إجنازاته
وله طموحاته ،ونحن حينما نقوم بعملية
تقييم لواقعنا املعا�صر ال يعني نفي ما
لديه من �إيجابيات ،وال يعني �أي�ضا �أن
احلياة باتت م�ستحيلة� ،إذ مت الت�أكيد قبل
قليل على م�س�ألة التفا�ؤل ،وللإجابة
على ال�س�ؤال �أدعو اجليل النا�شيء
�إىل التم�سك بقيم الدين وتعاليمه
ال�سمحاء ،خ�صو�صا تلك التي تقد�س

يف لقاء ملك مملكة البحرين مبنا�سبة �شهر رم�ضان 1435هـ
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ال�ضيف يف ال�صف الثالث االبتدائي

مع والده يف �سانتياجو �أثناء درا�سته اجلامعية 1982م

الت�سامح وترفع من �ش�أن التعاون ،واالبتعاد عن املقوالت
اخلاطئة التي حتمل الالفتة الدينية وهي حتمل يف ط ّياتها
بذور الفتنة والتطرف وعدم الت�سامح ..هذا �أوال ،وثانيا:
�أدعواجليل اجلديد �إىل تر�سيخ م�س�ألة حب الوطن ،فحي
الوطن من الإميان ،و�أن يعطي كل واحد من هذا اجليل
وطنه حبا كما يحب نف�سه ،و�أخريا �أدعو اجليل اجلديد
�إىل قبول الآخر ،والتعاطي معه ،حتى لو كان خمتلفا معه
يف بع�ض التفا�صيل اليومية ،فما �أحد ي�شبه الآخر يف كل
�شيء.
ـ على ذكر قبول الآخر ،والتعاطي معه ،وهي
م�شكلتنا يف الوقت احلا�ضر يف كل مكان ،لي�س يف
اجلوانب العقائدية وح�سب ،بل حتى يف الأدب
والفن والريا�ضة ،كيف يتم ذلك من وجهة نظركم؟
ــ قبول الآخر يتم من خالل (التوا�صل واالحرتام
املتبادل) ،ذلك بب�ساطة متناهية ،لأن احلياة غري معقدة،
والعالقات الإن�سانية حتتاج �إىل �أب�سط الأمور ،ف�أنت تريد
مني االحرتام ،و�أنا �أريد منك االحرتام ،وعلى �ضوء
االحرتام املتبادل يتم التوا�صل ،الذي �سوف يكون �إيجابيا
وعمليا وجمديا.
ـ لو انتقلنا اىل مو�ضوع �آخر وهو العالقة بني قبيلة
الدوا�سر مع �أهايل القطيف ،كيف كان الو�ضع
وكيف ترون �صورة امل�ستقبل؟
ـ �إن العالقة بني الدوا�سر و�أهايل القطيف ،كانت ــ وما
زالت ـ جميلة ،بل وجميلة جدا ،مل تطالها عوامل التعرية،
كالتي طالت الكثري من الأ�شياء يف حياتنا اليومية ،فمن
املعروف (يف العقود املا�ضية) �أن القطيف كانت بالدا عامرة،
ون�شيطة من �شتى النواحي ،فقد كانت بها الأ�سواق واملراكز
واملدار�س ،وقبل �أن تدخل الدمام مرحلة نهو�ضها التنموي
كانت تعتمد على القطيف يف كل �شيء ،وكانت العالقات
بني الأهايل �أكرث قوية ،حيث تبادل الزيارات ،والتوا�صل
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مع بع�ض الطالب واملعلمني يف املرحلة املتو�سطة
يف زيارة معر�ض الزيت بالظهران

لنا عدو �آخر هو الإ�سالم ،هذه املعلومة التي يعرفها اجلميع،
�أو يعرفها الغالبية من �أبناء �أمة العرب والإ�سالم ينبغي ان
توقظ فينا روحا جديدة ،متيل اىل الت�سامح ،بل وتقد�س كل
قيم الت�سامح ،وترف�ض قيم التجزئة والتفرقة وما يتبعها من
م�صطلحات ذات بعد يناق�ض امل�صالح العامة ،فم�صلحتنا
تكمن يف التعاي�ش والتعاون والإخوة واالحرتام املتبادل،
�إذا �أردنا لأمتنا وملجتمعنا اخلري وال�صالح.

الدائم� ،إ�ضافة �إىل وجود امل�شاريع التجارية امل�شرتكة ،وهنا
ن�شري �إىل حقيقة ينبغي الوقوف عندها ،وهي �إن �أي فئات
معينة تعي�ش يف مكان واحد ال بد و�أن تن�ش�أ بينهما تقاطعات
وم�صالح م�شرتكة ،حتى و�إن اختلفت يف بع�ض التوجهات
الفكرية والثقافية واالجتماعية ،وهذا ما كان �سائدا بني �أبناء
قبيلة الدوا�سر و�أهايل القطيف ،فقد �شكلنا ـ جميعا ـ منوذجا
للتعاي�ش الذي هو مفخرة لنا وملجتمعنا ،وللأجيال القادمة،
وما زالت الروح الأخوية والعالقات قائمة و�سوف ت�ستمر
ـ هنا �س�ؤال �أكرث حتديدا و�صراحة� ،أين تكمن
ب�إذن اهلل.
الأزمة؟
ـ ولكن كما يبدو �أن التعاي�ش مل يتجاوز هذه احلدود ــ تكمن يف �أولوية امل�صالح ال�شخ�صية ،التي باتت
لدى البع�ض هي حمور ال�سلوكيات ،وحمور العالقات،
العملية والعالقات االجتماعية؟
ـ لقد كان تعاي�شنا منطقيا ،ومو�ضوعيا ،بعيدا عن ونقولها بكل �صراحة �أن عمق الروح الوطنية رمبا تراجع
احل�سا�سيات التي انت�شرت يف ال�سنوات الأخرية ،التي ال لدى البع�ض ،ف�صار يت�صرف ويتحدث ورمبا يفعل �أ�شياء
ميكن و�صفها �سوى �أنها نابعة من م�صالح �شخ�صية ومادية� ،أو مناق�ضة للم�صالح العامة ،فمثال قبل � 30أو  40عاما كان
من بع�ض "العقد" التي �أ�صابت البع�ض منها البحث عن معظم موظفي الدولة� ،أو العاملني يف ال�شركات من ذوي
مكانة معينة يف املجتمع ،ففي الغالب �أن من يدعو لقيمة التعليم املتوا�ضع ،بل رمبا مل يحظ �أي منهم بتعليم يذكر،
اخالقية �سليمة فهو ي�سري وفق الن�سق العام ،الذي يتفاعل ف�أق�صى ما ميلك هي القرءاة والكتابة ،و�إذا زاد الأمر كانت
معه اجلميع ،لكن من يدعو �إىل "قيم" غري مت�ساحمة ف�إنه �شهادة االبتدائية واملتو�سطة ،لكن مع ذلك كان الواحد
يرغب ب�أن تت�سلط الأ�ضواء عليه ،فيحقق حاجة يف نف�سه ،منهم يدير �إدارة ،وكان خمل�صا يف عمله من ناحية احل�ضور
فهي م�صلحة �شخ�صية ،لكنها (للأ�سف) على ح�ساب واالن�صراف ،حيث يعمل بدون ب�صمة وبدون توقيع وبدون
رقابة على الدوام.وكان يحر�ص على املال العام �أكرث من
امل�صالح العامة ،وهي بالت�أكيد �ضارة باملجتمع.
حر�صه على ماله ال�شخ�صي ،وهو �أول من ي�أتي للدوام و�آخر
ـ ما دمنا كذلك ،وكلنا ن�أمل يف املزيد ،خ�صو�صا من يخرج من �إدارته ،وال�سبب يف ذلك �أن ثمة حبا قد
يف هذا الوقت املليء باحل�سا�سيات ذات البعد متكن من ذاته لوطنه وملجتمعه ،وهذه الروح رمبا تراجعت
التق�سيمي ،الذي بد�أ ينت�شر يف ربوع املعمورة ،من لدى بع�ضنا فكانت النتيجة التي نراها ون�سمع عنها ونبدي
ا�ستياءنا يوميا منها ،ولو �أن كل واحد منا حا�سب نف�سه،
وجهة نظركم ماذا ح�صل بال�ضبط؟
ــ الو�ضع النف�سي لدينا جميعا مازال على حاله ،فكلنا لوقف �أمام هذه احلقيقة� ،إذ انت�شر التعليم وارتفع م�ستوى
نواجه م�صريا واحدا ،وو�ضعا مت�شابها ،والظروف هي هي ،الثقافة والوعي ،ولكن الروح التي نن�شدها ن�أمل �أن تعود
لكن الذي ينبغي التوقف �إليه والإ�شارة اليه اليوم وغدا ب�شكل �أف�ضل ونحن قادرون على ذلك ..فيحدث �أن
ويف كل حلظة هي �أن بع�ض امل�س�ؤولني الغربيني نقل عنهم البع�ض يعمل �ضد نف�سه و�ضد جمتمعه و�ضد وطنه وهو
حينما �سقطت ال�شيوعية قولهم لقد انتهينا من عدو وبقي يح�سب �أنه يح�سن �صنعا.

املنطقة ال�شرقية  -حي املجيدية  -تلفون 8542949 :
جوال 0505828409 - 0563149888 :
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األمن االجتماعي

بين الوعظ والتحليل
حممد حمفوظ
فح�سب بل هي ظاهرة ت�شرتك الكثري من الأن�ساق وال�سياقات االجتماعية
واالقت�صادية يف �إيجادها ..
فال ميكن �أن نعالج ظاهرة اجتماعية جاءت �إفرازا مل�شكل اجتماعي ح�ضاري
عميق � ،أن نعاجلها بالن�صيحة الأخالقية والإر�شاد املجرد  ( ..دون �أن ننكر دور
هذه الآلية يف عالج هذه امل�شكالت ) ..

تعلن و�سائل الإعالم املختلفة بني الفينة والأخرى  ،عن قيام الأجهزة الأمنية
بالقب�ض على بع�ض املجموعات التي متار�س الإجرام وتهريب املخدرات
وتوزيعه  ..وال ريب �أن تهريب املخدرات وغريها من اجلرائم الأخالقية
وال�سلوكية التي يعلن عنها  ،تثري الكثري من الأ�سئلة والتحديات  ،التي
تبحث عن �إجابات حقيقية وعملية  ،لإنهاء موجباتها  ،ومنع حتولها �إىل ظواهر
اجتماعية تهدد الن�سيج االجتماعي والوطني  ..لهذا من ال�ضروري �أن يجتهد
املخت�صون بال�ش�أن االجتماعي � ،سواء كانوا علماء اجتماع �أو وعاظا وم�صلحني والذي نريد قوله يف هذا املجال � ،إننا ينبغي �أن ننتقل يف ر�صد وعالج الظواهر
اجتماعيني  ،يف ر�صد الظواهر االجتماعية  ،وحتديد املوقف املطلوب منها  ..االجتماعية ال�سيئة  ،من موقع الواعظ � ،إىل موقع الباحث العلمي  ،الذي
يتجه �إىل جذور الأمور وجوهر الق�ضايا  ،دون �أن نغفل تداعياتها و�آثارها
ف�إذا كانت ظاهرة �إيجابية امتدحها امل�صلح  ،و�شجع على بقائها ودميومتها يف اجلانبية ..وهذا بطبيعة احلال  ،ال يعني �أن نتعامل مع الكيان املجتمعي  ،كما
املجتمع  ..و�إذا كانت �سلبية و�سيئة ذمها وعر�ض القيمة املقابلة لها بكلياتها نتعامل مع العلوم الطبيعية والريا�ضية القائمة على احلتمية واالطراد والعمومية
وغريها من �سمات العلوم الطبيعية ..
وخطوطها الكربى ..
ولأن الرتاكم املعريف والتوا�صل البحثي  ،تقليد ال نعرفه يف �أبحاثنا
االجتماعية وعملنا املجتمعي  ،لذلك ف�إننا ال نهتم كثريا  ،يف فهم و�إدراك و�إمنا نحن نرى املنهجية والبحث العلمي الر�صني  ،م�س�ألة �ضرورية يف العلوم
الظواهر االجتماعية  ،على البحوث التحليلية والعلمية  ،القائمة على احلقائق االجتماعية  ..وتت�أكد �ضرورة هذه امل�س�ألة  ،حينما نريد �أن نر�صد ظاهرة
اجتماعية ما  ،ونحدد موقفنا منها  ،و�سبل عالجها � ..إذا كانت ظاهرة �سلبية ،
والرباهني والأرقام ..
وطرق تعميقها وتكثيفها �إذا كانت ظاهرة �إيجابية وح�سنة ..
و�إمنا نكتفي بلغة الوعظ والإر�شاد والن�صيحة يف معاجلة الظواهر االجتماعية..
وك�أن الأخالق هو العامل الأوحد  ،لعالج م�شكالت املجتمع وظواهره فالعلوم االجتماعية  ،ال ترقى يف علميتها � ،إىل م�ستوى علوم الطبيعة  ،ولكنها
ينبغي �أن ال تتخلى عن الدقة وال�ضبط العلمي يف درا�سة الظواهر الإن�سانية ..
املتعددة  ..غافلني عن طبيعة ن�شوء الظواهر يف املجتمع الإن�ساين ..
ويف تقديرنا �أن االعتماد على الن�سق الوعظي يف عالج الظواهر االجتماعية،
حيث �أنه ال توجد ظاهرة اجتماعية  ،وليدة �شيء واحد فقط  ..فكل ظاهرة لي�س وليد النق�ص العلمي �أو غياب االهتمام العلمي  ،لدى من يقوم بهذا
اجتماعية  ،هي وليدة عالقات وظواهر وم�شاكل مت�شابكة � ،أفرزت هذه الن�سق يف حركته االجتماعية  ،بل يرجع �إىل االختيار املنهجي يف اعتماد
�أ�سلوب الوعظ يف العملية االجتماعية  ..من هنا ف�إننا نرى � :أن االعتماد على
الظروف املت�شابكة تلك الظاهرة االجتماعية ..
البحوث العلمية يف ر�صد وعالج م�شكالتنا االجتماعية  ،ننظر �إليها بو�صفها
فمثال ظاهرة الر�شوة وقبولها اجتماعيا  ،لي�ست ظاهرة وليدة االنحراف اخللقي م�شكلة منهجية  ،ولي�ست معرفية بالدرجة الأوىل ..
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وب�إمكاننا �أن نحدد البديل العلمي  ،الذي ندعو له يف درا�سة ق�ضايانا
االجتماعية عموما يف امل�س�ألة التالية :
�إن من الأخطاء الفادحة  ،التي يقع فيها الكثري من املهتمني بال�ش�أن
االجتماعي العام � ،أنهم يعزلون الظاهرة  ،التي يراد درا�ستها عن
ال�سياق االجتماعي والظروف التاريخية التي برزت فيها تلك الظاهرة
ون�شطت فيها  ..فال ميكن �أن ننظر �إىل م�شكلة جنوح الأحداث مثال
 ،باعتباره ق�ضية �أخالقية حم�ضة  ،دون النظر �إليها يف �إطار عالقة
الأحداث باجلماعات ال�صغرية كالأ�سرة واجلوار والأ�صدقاء وما �أ�شبه ..
�إننا ينبغي �أن نحلل هذه الظواهر حتليال �سو�سيولوجيا  ،ننظر �إىل الظاهرة
ككائن حي  ،ينمو ويزدهر ملجموعة من العوامل احلا�ضنة واملحيطة ..
وكما يبدو �أن الن�سق الوعظي  ،ال ينظر �إىل الظواهر االجتماعية  ،نظرة
�سو�سيولوجية  ،بل بو�صفها م�شكالت �أخالقية  ،تعالج بتذكري الإن�سان
بالف�ضائل الأخالقية املقابلة لتلك الرذيلة  ،دون �أن يتعب نف�سه يف
البحث والتنقيب  ،عن العوامل والأحداث احلقيقية واخلفية  ،لربوز
تلك الظاهرة املدرو�سة ..

ف�إن العاطفة بوحدها ال تنهي تلك الظاهرة  ..فالإن�سان ال ي�ستبطن فقط
اجلوانب الأخالقية  ،بل معها نوازع وحوافز �شتى ت�ؤثر على م�سرية الإن�سان ،
وي�ضرب الدكتور ( حممد عزت حجازي ) مثاال على هذه امل�س�ألة بالتن�شئة وقناعاته الفكرية ومواقفه ال�سلوكية ..
االجتماعية فيقول  :ف�إن ع�شرات ورمبا مئات الدرا�سات والبحوث حول
مو�ضوع مثل التن�شئة االجتماعية يف مرحلتي الطفولة وال�شباب  ،وفرت كما �إننا �أمام الظواهر االجتماعية  ،من ال�ضروري �أن نن�أى عن التفا�سري الظاهرية،
هائال من املعلومات عن نقاط تف�صيلية كثرية ولكنها مل تفلح يف الإجابة عن التي تعيد هذه الظواهر �إىل �أ�سبابها ال�شكلية وعواملها الفوقية  ،دون �سرب �أغوار
�أ�سئلة مهمة  ،مثل هل ت�سري عمليات التن�شئة االجتماعية  ،بحيث تخلق الظاهرة  ،والتعرف على جوهر الأ�سباب والعوامل املوجدة  ..كما نبتعد عن
مواطنا  ،يفهم ذاته ويقبلها  ،ويفهم الآخرين  ،وميكنه �أن يقيم عالقات م�شبعة حتددي امل�سببات الكلية لهذه الظواهر � ..إننا بحاجة �أن جنعل الظواهر يف
معهم  ،ويفهم الواقع وي�ستطيع �أن يكون �إيجابيا �إزاءه ؟ وهل ت�سمح التن�شئة �سياقها االجتماعي الطبيعي  ،ونبحث يف هذا ال�سياق والظروف  ،عن �أ�سبابها
االجتماعية للإن�سان  ،ب�أن يحقق �إمكاناته وملكاته وا�ستعداداته لأكرب مدى وطرق عالجها ..
ممكن  ..بحيث ال ت�أتي الأجيال املختلفة  ،ت�شبه بع�ضها بع�ضا  ..و�إذا املجتمع
يكرر نف�سه  ،و�إذا مل تكن تفعل ذلك  ،فماذا من �أو�ضاع وظروف يف البنية وال�سياق االجتماعي الذي نق�صده  ،لي�س كيانا راكدا و�سكونيا  ،بل هو �سياق
االجتماعية – مثال – يحول دون بلوغه ؟ و�أية قيم �أخالقية وجمالية تعتمل فيه عوامل ال�صراع و�أ�سباب املدافعة ..
واجتماعية وغريها تر�سخها عمليات التن�شئة الر�سمية وغري الر�سمية ؟ ويف
�أي اجتاه ت�سري هذه � ..إننا ال ننكر دور الوعظ يف حفز اجلانب الأخالقي فالأمر ال�ضروري الذي ينبغي �أن ن�سعى �إليه  ،هو الفهم املو�ضوعي للظاهرة،
والوجداين لدى الإن�سان � ،إال �أن هذا اجلانب وحده  ،ال ي�ستطيع �أن يعالج القائم على البحث العلمي والتحليل االجتماعي املتما�سك م�ستعينني يف
�إطار ذلك بالأخالق ودورها االجتماعي الإ�صالحي  ..وعليه ف�إننا مطالبون
الظواهر االجتماعية ذات املنابت املتعددة ..
�أمام الظواهر االجتماعية املختلفة � ،أن نر�صدها ونقر�أها  ،اعتمادا على منهجية
وبكلمة �أن الأخطاء الإن�سانية التي مل تتحول �إىل ظاهرة  ،يكون للوعظ علمية و�أ�ساليب مالئمة لتفكيك هذه الظواهر  ،و�سرب �أغوارها  ،واكت�شاف
والن�صيحة الدور الفعال يف �إنهائها � ..أما �إذا حتولت هذه الأخطاء �إىل ظواهر� ،آلياتها وطرق عملها و�أ�سباب منوها وعوامل �ضمورها ..
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�صورة حلي ال�صعبي بالقرب من خزان اجلميمة ب�سنة 1972م،
وتالحظ موقع م�سورة العوامية �إىل ال�شرق و�سط هذه الغابة
الكثيفة من النخيل التي اندثرت امل�صدر (حممد مهدي الفرج)

العوامية..التاريخ والإن�سان
�سعود الفرج

�إذا القينا نظرة على �صورة قد التقطت من اجلو ملحافظة القطيف قبل �ستني عاما �سوف بن حم�سن �آل فرج بهذه الأبيات من ق�صيدة بعثها له يف 1328/3/15هـ قائال :
ن�شاهد يف نهايتها ال�شمالية بقعة ترب�ض و�سط غابة كثيفة من النخيل ول�سانها يتجه �إىل
ب��ن��ي ع���وام ق���وم �أن�����ص��ف��وين وزادوا يف ال��وف��ا ق��وال وفعال
ال�شرق حيث تعانق نخيل ب�ساتينها ال�شاطي الالزوردي لبحر الرام�س م�شكلة عند
على الأي���ام ك��م فيهم رج��ال يجيدون الفدا ي�سدون عدال
انعكا�س ظاللها يف الغروب الو�آن الطيف� ،أما �إذا ارتد الب�صر غربا ف�إنه �سوف ي�شاهد
و�أن���ت احل��ل��م ي��ا �شيخاً جتلى على الأي���ام كم ت��زداد ف�ضال
�سل�سلة من الكثبان الرملية التي �أخذت مرتفعاتها ت�شكل حذوة الفر�س� .أما جنوبها
وي��اب��ن ال��ق��رم ع��ب��داهلل �إين لأعجز �أن �أج���اري فيك نبال
فكان جبل احلريف وبلدة ا لقديح ي�شكل عالمة الو�صول �إليها .و�إىل ال�شمال منها تقف
ول��و زرت احل�سا يف ك��ل �آن وجدت النا�س من حوليك �أهال
�أنابيب البرتول املحملة بالذهب الأ�سود واملتجه �إىل ميناء ر�أ�س تنوره ،امليناء ال�شهري
لت�صدير البرتول ال�سعودي �إىل جميع �أنحاء العامل حاجزا منيعا �أمام امتداد نطاقها يقول ال�شاعر الكبري املرحوم حممد �سعيد اجل�شي املتوفى �سنة 1410هـ
العمراين.
يف ق�صيدة بعثها �إ ّيل �سنة 1408هـ ،منها هذه الأبيات:
هذه البلدة هي مدينة العوامية التي هي امتداد حلا�ضرة املنطقة قدميا -مدينة الزارة
ِ
ِ
مغانيك
مــواكب ال َغيدِ تزهو فــي
برحــت
ال
ء
الع�صما
ِ)
ة
(القلع
�شقيقة
ُ
املندثرة قبل �ألف ومئة عام من الهجرة.
ُ
وقفت �أ�شدو وما�ض ٍ ِ
منك يلهمني و (الطيبة ُ ) النب ُع جتري يف دواليك
ُ
ٍ
حل�ضــارات قـــدِ انبعثت ت�ش ُع كال�شم�س ِ يف �آفــاق واديــــك
وحا�ض ٌر
العوامية:
َ
وتلك (ب��ال��زارة) ال��غ��را ِء مل�� ٌع �سنى ي��ع��ود م��ن ع��اب��ر يك�سو رواب��ي��كِ
بفتح العني و الواو م�شددة بعدها �ألف فميم مك�سورة فمثناه بتحتية مك�سورة م�شددة،
1
ُ
ُ
ٌ
ِ
ح�سب والعامل "النم ُر" نو ٌر يف نـــواديك
فيك الرجال رجال من ذوي ٍ
و"ال َع َّوا ُم" بالت�شديد ا�سم لرجل .من هنا يت�ضح لنا ت�سميتها بهذا اال�سم و�أول من
َ
�ير ح��الِ��ك ليل ٍ يف نواحيك
�أ�س�سها و عمرها هو احل�سن بن العوام االزدي رئي�س الزارة و زعيمها الذي اتخذها
فهل تعيدين م��ن�� ُه غ��رة ً �سطعت ت��ن ُ
الغيد احل�سانَ �إىل جم��د عريق �سما يف املجد ِ
يا بلدة ً ِ
بانيك
حت�ض ُن َ
�ضاحية له يف القرن الثالث الهجري.
َ
لو عـــا َد من�ش�ؤكِ العوا ُم فــي نــفر ٍ
ِ
لــقال ُح ِّي ِ
أهاليـــــــك
يت ال هانت �
وقد ذكرها الكثري من ال�شعراء والأدباء و�أ�شادوا بها وب�أهلها ومبواقفهم الإن�سانية على مر
ُ
َ
�سبيل حـــــق ٍ وقــــــاكِ اهلل ِ
�شانيك
فام�شي على موكب العليا ِء وانتهجي
الزمن فهذا حممد بن ماجد الأح�سائي من �أهايل املربز ،يخاطب عبدالرحيم بن عبداهلل
-1املق�صود به ال�شيخ العالمة /حممد بن منر رحمه اهلل
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مقال
موقعها:
تقع مدينة العوامية مبحافظة القطيف �شماال على خط طول ْ 26درجة �شرقا و خط
عر�ضْ 50درجة �شماال ،و حتدها مدينة �صفوى �شماال وقرية احلريف املندثرة جنوبا و�شرقا
بحر الرام�س و غربا تالل رملية متناثرة حتى تت�صل ببلدة الأوجام .و العوامية مدينة
مرتامية الأطراف تبلغ م�ساحتها حوايل 10كم 2و يقطنها �أكرث من خم�سة وع�شرين
�ألف ن�سمة ينت�سبون �إىل قبائل عربية عريقة يف الن�سب �أ�سوة مبنطقة اخلط بع�ضهم قطنوا
هذه املنطقة قبل الإ�سالم والبع�ض الآخر هاجروا �إليها من و�سط �شبه اجلزيرة العربية،
وبها �أخ�صب املناطق الزراعية يف املنطقة على الإطالق (�أر�ض الرام�س) واملعروفة ب�إنتاج
الطماطم احللو املذاق والذي يعد من �أجود و�ألذ �أنواع الطماطم يف العامل.
واىل ال�شرق منها يقع الطريق املو�صل بني جزيرة تاروت و بلدان �شمال الواحة يف العهد
القدمي حيث يحاذيه نخل البدائع امل�شهور.
و �إىل اجلنوب ال�شرقي من �ساحل الرام�س التابع لبلدة العوامية تقع خما�ضة كان يقطعها
املتجه اىل جزيزة تاروت قبل مائة عام وقبل ان�شاء الطريق الرتابي املو�صل الزارة البائدة
حيث كانت الزارة يف تلك الفرتة تقع على البحر مبا�شرة ح�سب ما اورده �صاحب
كتاب املنا�سك  2املذكور �سابقا عند احلديث عن الزارةً .ولأن تلك املخا�ضة هي �أقرب
نقطة �إىل تلك املدينة املندثرة ي�ستطيع العابر قطعها �إىل ال�ضفة الأخرى فنعتقد �أنها هي
املق�صودة التي ورد ذكرها يف كتاب (فتوح البلدان للبالذري) يف �سياق حديثه عن
العالء بن احل�ضرمي عند فتح الزارة قائال ً( :و�أتى الأخن�س العامري العالء فقال له:
ودلـ ُه كراز النكري على املخا�ضة �إليهم
�إنهم مل ي�صاحلوك على ذراريهم وهم بدارينَّ ،
فتقحم العالء يف جماعة من امل�سلمني البحر فلم ي�شعر �أهل دارين �إال بالتكبري فخرجوا
وقاتلوهم من ثالثة �أوجه). 3
و تزدهر يف العوامية احلياة الثقافية و االجتماعية و الريا�ضية �أ�سوة ببقية مدن املنطقة و
يربز فيها عدد من الأدباء و ال�شعراء و العلماء و امل�ؤلفني والكفاءات العلمية امل�ؤهلة يف
حقول الطب و الهند�سة و العلوم والإدارة و القانون و من حملة ال�شهادات العليا الذين
ت�ألقوا يف جمال تخ�ص�صاتها و حاز بع�ضهم على براءات اخرتاع و جوائز خمتلفة حمليا
وعامليا ،ومن ناديها " ال�سالم" ت�ألق عدد من الالعبني الريا�ضيني الذين �شاركوا ومثلوا
اململكة يف املحافل الدولية بجدارة وا�ستحقاق.
الربج ال�شمايل مل�سورة العوامية التقطها علي ال�شيخ عبد الكرمي الفرج
عام 1388هـ
ملحة موجزة عن تاريخها:
تحُ دثنا كتب التاريخ �أن بلدة العوامية قامت بعد تدمري مدينة الزارة الإ�سرتاتيجية ديوان بن املقرب يقول �أن �أبا البهلول من �سكان جزيرة �أوال ولي�س من �سكان القطيف
عا�صمة اخلط �سابقا على �أيدي القرامطة ،لكن ال يوجد تاريخ ن�ستطيع مبوجبه �أن نحدد ثم �إن القطيف يف عهده كانت حتت �سيطرة القرامطة ومل ي�ستطع انتزاعها منهم و�إمنا
فرتة �إن�شائها �سوى ما �أ�شار �إليه الأ�ستاذ
امل�ؤرخ املرحوم حممد �سعيد امل�سلم
�أن من �أن�ش�أها (هو احل�سن بن العوام
زعيم الأزد ورئي�س الزارة عندما �أتخذها
�ضاحية له قبل تدمري تلك املدينة
ال�شهرية �سنة 287هـ) 4ورغم �أن ال�شيخ
البالدي قد �سبقه �إىل هذا القول �إال �أنه
اختلف معه يف ا�سم م�ؤ�س�سها عندما قال
(�أنَّ �أبا البهلول العوام بن حممد بن
نق�ش �آرامي مت العثور عليه بالزارة
يو�سف بن الزجاج هو م�ؤ�س�سها) ، 5على
عام 1386هـ
�إننا نرجح الر�أي الأول "حيث �أن �شارح
 - AUGUST 2014العدد 43
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احدى ال�ساحات مب�سورة العوامية1410هـ،
امل�صدر (حممد مهدي الفرج �أبو �صالح)

مربعة العالمة ال�شيخ حممد بن منر

انتزعها بعد ذلك منهم �أحد �أبناء القطيف وهو يحي بن
عيا�ش ." 6
من هنا ن�ستبعد ن�سبتها �إىل �أبي البهلول العوام بخالف
ما جاء يف كتابي �أنوار البدرين لل�شيخ البالدي و�أعالم
العوامية لل�شيخ �سعيد �أبو املكارم ،كما ورد ا�سمها �أي�ضً ا
يف املعجم اجلغرايف للمنطقة ال�شرقية  .7وغريه من الكتب.

�أحد الدروب املتعرجة الواقع بداخل امل�سورة وقد
التقطت هذه ال�صورة يف 1410/5/23هـ ،امل�صدر
(حممد مهدي الفرج� ،أبو �صالح)

مربعة املرحوم �صالح بن حممد الفرج
داخل امل�سورة وقد �أزيلت ,التقطت يف
1410/5/25هـ،
امل�صدر (حممد مهدي الفرج� ،أبو �صالح)
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�أما ما �أ�شار �إليه الأ�ستاذ الباحث عبد اخلالق اجلنبي يف
�شك ن�سبتها �إىل هذا العلم فال يوجد ما ينفي ذلك �سوى
ا�ستنتاجه من قتل احل�سن بن العوام على �أيدي القرامطة
ومبا �أنه ال يوجد ا�سم م�شابه خالل تلك الفرتة لهذا العلم
ن�ستدل عليه فامل�صدر الوحيد الذي بني �أيدينا ون�ستطيع
�أن نبني عليه ا�ستنتاجنا هو كتاب التنبيه والأ�شراف
للم�ؤرخ والرحالة امل�سعودي الذي اورد �أ�سم احل�سن بن
العوام والزارة �إبان تلك احلقبة بقوله (والزارة وكان بها

احل�سن بن العوام من الأزد) ، 8وملاذا ال يكون احل�سن
بن العوام نف�سه ،هو من �أطلق هذا اال�سم على ذلك
احلي تخليدا ال�سم والده ومع مرور الأيام وبعد رحيله
حتول اال�سم من عوام �إىل عوامية ،وهذا �شيء وارد وغري
م�ستبعد ،وال ن�ستبعد �أن يكون موقعها غرب حمطة تنقية
املياه وال�صرف ال�صحي احلالية املحاذية حلي اجلميمة
غربا ،وتوحي بع�ض ال�شواهد و قطع الفخار التي مت العثور
عليها يف بع�ض تلك املواقع من غربها وجنوبها على �أنها
امتدا ٌد ملدينة يعود تاريخها �إىل نهاية الدولة الأموية و بداية
الدولة العبا�سية " .9وهذه عينات من قطع الفخار التي مت
العثور عليها".
وقد بد�أت �آثار هذه املدينة تظهر للعيان بعد �أن �أزيلت
عنها بع�ض الرمال بفعل الأعمال التي تقوم بها بع�ض
ال�شركات املتعهدة مبد �أنابيب البرتول كما يت�ضح �أنها
تعر�ضت لأعمال التخريب و النهب بفعل غياب الرقابة
عن تلك املواقع.كما عرث بالقرب من �إحدى اخلزانات
احلجرية املرتامية يف تلك املنطقة على م�سكوكات من
العملة يعود تاريخها �إىل عهد اخلليفة الأموي عبدامللك
بن مروان كما توجد العديد من املدافن التي طمرتها
الرمال و �آثار لتمديد �أنابيب �صخرية قدمية جدا كانت
ت�سقي بع�ض ب�ساتينها �آنذاك ويعتقد �أنها تعود �إىل عهد
القرامطة الذين اهتموا باجلانب الزراعي و تفننوا يف مد
تلك القنوات .على �أن تلك امل�ساحة كانت ت�شهد حركة
زراعية ن�شطة امتد ت�أثريها على املنطقة التي حولها زمنا
حتى غمرتها الرمال فطمرت الكثري من م�ساكنها وينابيع
مياهها اجلارية ،مما �أدى �إىل نزوح العديد من �سكانها �إىل
موقع م�سورة العوامية احلايل يف حدود �سنة 920هـ كما
تدل على ذلك وثيقة مهرتئة مت العثور عليها و هي يف
حالة �سيئة جدا مل ا�ستطع االحتفاظ بها .حيث وجد

م�سورة العوامية م�صدر ال�صورة  :نزار العبد اجلبار

النازحون موقع امل�سورة مكانا �آمنا وبعيدا عن زحف
الرمال وذلك لتو�سطها بني ب�ساتني النخيل ووفرة عيون
املياه الدافقة بجانبها و قربها من البحر ف�أ�شادوا م�ساكنهم
عليها .وتتحدث تلك الوثيقة عن بيع نخل بجانب عني
امل�سيونة الواقعة داخل م�سورة العوامية بجانب بيوت
حتت الإن�شاء.
وي�صور لنا حممد بن حممد احلمريي املتوفى �سنة 900
هـ زحف الرمال املرعبة التي بد�أت على املنطقة ونتائجها
املدمرة على الإن�سان والبيئة حتى وقف الإن�سان عاجزا
عن مقاومتها بال�سيول اجلارفة التي التبقي وال تذر مما
اجرب النا�س على ترك منازلهم والنزوح �إىل �أماكن �أكرث
�أمنا رغم الو�سائل التي �أ�ستخدموها للحد من زحف
تلك الرمال الرهيبة. 10
حدثني الكثري من كبار ال�سن �أن معظم احلجارة
التي بنيت بها م�سورة العوامية يف عهود خمتلفة قد
نقلت من بقايا م�ساكن كثرية تقع غربا و حتدثوا عن
م�شاهدات وروايات نقلوها خلفا ً عن ٍ
�سلف تدل على
�أن تلك املواقع هي امتداد ملنطقة كانت عامرة يو ًما من
الأيام و وجدوا فيها �آثار املالب�س معلقة يف غرفها لكن
مبجرد مل�سها تتحول �إىل رماد بفعل تقادم الزمن عليها
 11ويت�ضح �أنهم ا�ستخدموا يف بنائها �أي�ضا �أحجار اللعبا
ال�صلبة القوية حيث نقلوها من �سبخات جماورة على
�سِ يف البحر. 12
وال �أ�ستبعد �أن تكون منطقة و�سط اجلميمة القدمية وهي
�أحد �أحياء العوامية واملمتدة من امل�سجد جنوبا حتى
املقربة حاليا �أن تكون راب�ضة على مدافن و�شواهد
�صخرية تعود �إىل ما قبل الإ�سالم ،فقد حتدث كثري من

عمال البناء الذين �أ�شادوا تلك امل�ساكن قبل �أربعني
عا ًما عن م�شاهداتهم لآثار تدل على ذلك مثل دفن
موتى تلك احلقبة على �شكل القرف�صاء ،كما �أن ال�شركة
الكورية التي قامت بتمديد �أنابيب ال�صرف ال�صحي
يف تلك املواقع تتحدث عن م�شاهدات غريبة �صادفت
طريق عملهم لكن اجلهل والعبث الذي طال تلك
املواقع �أدى �إىل طم�س الكثري من تلك املعامل التي لو
و�صلت �إلينا لزودتنا بكثري من املعلومات التي جنهلها
ك�شف ال�ستا ُر م�ستقبال
حتى هذا التاريخ ونتمنى �أن ُي َ
عن تلك الآثار �أو بع�ض منها والتي �ستكون خري �شاهد
على �أمم قطنت تلك املنطقة من خمتلف الأجنا�س
والأديان خا�صة لعالقتها الوثيقة مبدينة الزارة التاريخية
والذي يعتقد �أن هذه املنطقة قد كانت على �صلة بها
�أو اتخذت كمدافن ملوتى �سكان الأحياء املجاورة لها،
ويف عام 1386هـ املوافق 1966م مت العثور على نق�ش
�آرامي نادر يعود �إىل ما قبل الإ�سالم من الزارة وقد قام
"�ألثيم" و"�ستيهل" وهما من املخت�صني بالكتابات
القدمية العربية يف اجلزيرة العربية وال�شرق الأدنى القدمي
بن�شر �صورة له يف احد كتبهم ولكنهما مل يقوما بعمل
ترجمة له على الرغم من �أن ال�سطرين الأخريين منه
ي�سجالن �أرقاماً
ٍ
ومالحظات عن �إقامة عيد ودفع نقود،
وذلك �ضمن معلومة مت احل�صول عليها من املتحف
الإقليمي مبدينة الدمام.
وجاء فيها� ،إىل �أن �أهمية هذا الن�ص يدل على ا�ستعمال
اللغة الآرامية يف منطقة اجلرهاء التي يعتقد ب�أنها
بالقطيف �أو نواحيها.
يعتقد �أو رمبا يجزم الدكتور "بوت�س" ب�أن النق�ش قد
جلب من جاوان وهذا نابع عن جهله مبدينة الزارة
وح�ضارتها .وكان اخلط الآرامي منت�شراً قبل الإ�سالم
يف بع�ض �أجزاء هذه املنطقة وهو من اخلطوط ال�صعب

م�سورة العوامية م�صدر ال�صورة  :نزار العبد اجلبار

عني الطيبة بالعوامية بعد التجديد �سنة 1993م

عني الطيبة بالعوامية بالثمانينات
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مقال

الطريق

العام للعوامية ب�سنة 1390هـ ،امل�صدر (على ال�شيخ عبدالكرمي الفرج)

قراءته وترجمته وذلك لتنوع �أ�شكال
احلرف الواحد �إىل عدة �أ�شكال.
النق�ش حمفور على قطعة مربعة من احلجر
اجلريي �أبعادها � 53X53X20سم
ومثقوب يف الو�سط ويت�ضح انه ا�ستخدم
ك�أر�ضية لبوابة الحقاً.
وعند �سماعك للأحاديث الكثرية لعمال
البناء �أو الفالحني القدامى ال ت�ستبعد �أن
تكون بلدة العوامية  -من غربها �إىل �شرقها
 �سوى خمزن ال ين�ضب من �آثار و�شواهدقابعة حتت تربتها وهذا لي�س بغريب على
منطقة كانت يوما من الأيام متثل مركز
الثقل ال�سيا�سي والثقايف لبالد البحرين
قدميا وكانت ت�ستخدم �أي�ضا كمنفى
�سيا�سي للمعار�ضني للدولتني الأموية
ٍّ
والعبا�سية.

22

" وقد ك�شفت �أعمال تنقيب عن الآثار ،قام بها باحثون يف الوكالة العامة للآثار
واملتاحف ،يعملون يف متحف الدمام الإقليمي ،عن كمية كبرية من الآثار تعود
لأكرث من � 1600سنة ،يف العوامية .وتعود هذه الآثار �إىل ع�صور خمتلفة يرجع �أقدمها �إىل
العهد ال�سا�ساين (الدولة الفار�سية)� ،أي ما قبل � 1600سنة ،وك�شفت عملية التنقيب
التي �شملت م�ساحة ال تتجاوز الـ  70مرتاً مربعاً عن فخاريات و�أوان حجرية وبع�ض
�أدوات ال�صيد (الغو�ص) عرث عليها بكميات وفرية جتاوزت يف بع�ضها عدة �آالف ،كما
دلت هذه املكت�شفات عن حالة من الرفاه االقت�صادي كانت تتمتع بها املنطقة ،يف ذلك
العهد� ،.أي قبل العهد الإ�سالمي ،مما يعني �أن عمر هذه الفخاريات يتجاوز � 1600سنة.
عرث �أي�ضً ا على نوعيات من الفخار تعود �إىل الع�صر العبا�سي� ،إىل فرتة � 1200سنة.

ويف قانون نـامـه لواء القطيف لعام 959هـ ال�صادر يف زمن احلكم العثماين لهذه املنطقة
املذكور �أعاله ورد ذكر العوامية حيث بلغت ال�ضرائب امل�ستح�صلة منها يف تلك ال�سنة
� 10500آقجة ح�سب العمالت املتداولة وقد كانت هذه ال�ضرائب تفر�ض يف املنطقة
عامة على بيع احليوانات واحلالقني يف الأ�سواق واخلبازين والأ�سماك و�أنواع املحا�صيل
الزراعية مثل (احلنطة ،الأرز ،القطن ،ال�سم�سم ،اللوبيا ،التمر ،والدخن) ويورد الدكتور
عبد الكرمي الوهبي يف كتابه العثمانيون و�شرق �شبه اجلزيرة العربية القيمة التقديرية
لأهم �أنواع املحا�صيل الزراعية التي تنتجها العوامية التابعة لذلك اللواء كالتايل
(حنطة � ،16000أرز  ،2000قطن � ،7500سم�سم  ،10600متر  ،44500لوبيا ،2400
ودخن 2000في�صبح �إنتاجها ال�سنوي هو". 15)" 103000

كما مت العثور على قواطع للأ�صداف ،وكذلك عدد من املدقات احلجرية ،و على �أ�سا�سات
جلدران منازل كانت مبنية من احلجر ال�صلد (حجر م�صقول) على العك�س من ال�سائد
يف املنطقة ،وهو ا�ستخدام ال�صخور البحرية ،و عرث �أي�ضا على بع�ض الأدوات بحالة جيدة
مثل الرحى والثقل امل�ستخدم يف عمليات الغو�ص ،وكذلك قنينة زجاجية تعود �إىل
الع�صر العبا�سي.وقد مت ح�صر ما يقارب  7500قطعة فخارية مت ترميم بع�ضها."13
يف �سنة 958هـ 1551-م متكن العثمانيون من ال�سيطرة على القطيف بعد طرد
الربتغاليني منها وهو العام الذي قام العثمانيون فيه �أي�ضا ببناء قلعة يف القطيف وبعد
عام قاموا ب�إجراء تعداد لل�سكان وحتديد موارد املدينة والقرى التاابعة لها لغر�ض فر�ض
ال�ضرائب عليها حيث �أطلقوا عليه قانون نامه لواء القطيف – ويت�ضح �أن القطيف خالل
تلك الفرتة كانت من �أهم مراكز تزويد العامل باخليول العربية حيث كانت جتارتها
مزدهرة ب�شكل الفت  14بالإ�ضافة �إىل حما�صيلها الزراعية والتي كانت التمور ت�شكل
العمودالفقري لها ،ناهيك عن م�صائد الل�ؤل�ؤ وجتارته النافدة وموقعها الأ�سرتاتيجي على
اخلليج العربي مما دفع العثمانيني ب�أن يعتربوها قاعدة هامة لتحركاتهم يف اخلليج و�شبه
اجلزيرة العربية.

مما يجعلنا جنزم �أن املنطقة عامة كانت تتمتع ب�أمن غذائي ومائي يف تلك احلقبة بخالف
ما عليه اليوم ،كما ق�سمها ذلك القانون �إىل خم�س قرى منف�صلة هي "عوامية وزارا
وم�صادى والنقرة واملن�صوري" وذكر جمموع القيمة التقديرية �أي�ضا لزارا والنقرة حوايل
 129170وبذا ي�صبح املجموع الكلي " " 232170وكل �أ�سماء هذه القرى موجودة
لدي واملرفقة طي هذا الكتاب ويف عينة ع�شوائية لعدد
بو�ضوح يف معظم الوثائق املتوفرة َّ
�سكانها �أورد الأ�ستاذ الباحث عبداخلالق اجلنبي � 60شخ�صا 46 ،مت�أهال و14عازبا ،ذكر
منهم ثالثة وع�شرين ا�سما وذلك يف بحث ن�شره يف جملة ال�ساحل مل �أ�ستدل على عقب
واحد منهم يف الوثاق املتوفرة لدي طي هذا الكتاب �أي�ضا ،نظرا لأن الأ�سماء جاءت غري
مكتملة وهي يف �سنة 989هـ توىل قيادة العوامية �شخ�ص يدعى ال�شيخ حممد العرجان
واعتقد �أنه ينحدر من (�آل العريان) و هم يرجعون �إىل قبيلة عبدا لقي�س التي قطنت هذه
املنطقة مع �أبناء عمومتهم بكر بن وائل ف�شهدت البلدة فرتة من الهدوء واال�ستقرار يف
عهده.
وقد مر بها الرحالة الدمناركي"نيبور"حوايل عام1765م زمن حكم بني خالد عند زيارته
للقطيف .16
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كما ذكرت العوامية �أي�ضا يف زمن احلكم
العثماين الثاين �سنة 1287هـ يف برقية بعثها
قائد اجلي�ش العثماين الذي قدم الحتالل
القطيف �إىل املقام العايل يف بغداد .فذكر فيها
�أنه و�صل ر�أ�س تنورة يوم اخلمي�س  13مايو
1287هـ وقد ورد يف هذه الربقية �أن �شيوخ
ور�ؤ�ساء قرى العوامية والقديح �سوف يعلنون
ت�أييدهم للدولة العثمانية �إذا قامت الدولة
بحمايتهم و�إزالة املظامل الكبرية التي حلقت
بهم  17وعند قراءتي لهذه الربقية عادت بي
الذاكرة �إىل حديث املرحوم احلاج ح�سن بن
علي الزاهر ابو عبدالرزاق ،الذي نقل �إ َّيل
�أن �أحمد بن مهدي بن ن�صراهلل طلب من
عبدالرحيم بن عبداهلل �آل فرج حث �أهايل
العوامية على التزام الهدوء �أثناء مرور اجلي�ش
�صورة ملقربة العوامية وبجانبها نخل (�شكر اهلل) و(االبرق) اللذان حتوال �إىل م�ساكن حديثة ويالحظ �إىل جهة ال�شرق
العثماين املتجه للقطيف ،ويف �شهر مار�س من
(�أعلى ال�صورة) نخيل �أم املري�س والعقيبي وقد اندثر كالهما ،وكان يطلق عليها قرية النقرة مثلما جاء يف قانون نامة الرتكي
ب�سنة 959هـ ،وقد التقطت ال�صورة ب�سنة 1970م امل�صدر (حممد مهدي الفرج)
عام 2008م زار الوفد ال�سياحي الأمريكي القادم
18
هذا الرتاث من ال�ضياع .
للمملكة �ضمن جولة على املواقع ال�سياحية م�سورة
العوامية ووقف على بقايا معاملها التاريخية و�أعجب بطريقة البناء التقليدية امل�ستوحاة �أما عوامية اليوم فيحتاج احلديث عنها �إىل مو�ضوع الحق ومو�سع.
من البيئة املحلية خا�صة حجارة البحر وجذوع �أ�شجار النخيل التي ت�ستطيع مقاومة كل هذه املعلومات املخت�صرة جدا م�صدرها الف�صل الثاين من كتب العوامية بني عراقة
العوامل اجلوية والبيئية فيما ر�أى احد �أع�ضاء الوفد الزائر �ضرورة املحافظة على مثل الأم�س وابداع اليوم مل�ؤلفه �سعود عبد الكرمي الفرج.

 - 1املق�صود به ال�شيخ العالمة /حممد بن منر رحمه اهلل
 - 2املعجم اجلغرايف للمنطقة ال�شرقية بالد البحرين قدميا �ص  803حرف ح�-ش حمد
اجلا�سر -مطبعة نه�ضة م�صر �سنة 1980م.
 - 3فتوح البلدان للإمام �أبي احل�سن البالذري �ص  – 96دار الكتب العلمية بريوت
– لبنان �سنة1983م.
 -4واحة على �ضفاف اخلليج �ص  45الطبعة الثانية مطبعة الفرزدق – الريا�ض �سنة
1991م.
� -5أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف والأح�ساء والبحرين.
 -6ديوان بن املقرب �ص 533يف الهام�ش – النا�شر مكتبة التعاون الثقايف باحل�ساء-
طباعة �شركة مكتبة ومطبعة البابي احللبي و�أوالده -م�صر الطبعة الأوىل �سنة 1383هـ-
1963م.
 - 7املعجم اجلغرايف للمنطقة ال�شرقية – بالد البحرين قدميا �ص  – 1203حمد اجلا�سر
مطبعة نه�ضة م�صر �سنة 1981م.
 - 8التنبيه والأ�شراف_ �أبو احل�سن علي بن احل�سني امل�سعودي �ص -356مطابع دار
ومكتبة الهالل بريوت – لبنان �سنةا198م.
 - 9وقد ح�صلت على هذه القطع الفخارية من املوقع نف�سه و�سلمتها �إىل املتحف
الإقليمي بالدمام ،وبعد حتليلها �أفادوا �أنها تعود �إىل حقبة نهاية الدولة الأموية وبداية
الدولة العبا�سية..

 -10جملة ال�ساحل العدد الثامن لل�سنة الثانية �صيف 2008م �ص 48بقلم عبد اخلالق
اجلنبي نقال عن كتاب ( الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار) عند كالمه عن البحرين يف
ر�سمها بقوله( وبالد البحرين منهالة الكثبان وجارية الرمل حتى ي�سكروه ب�سعف النخل
ورمبا غلب عليهم يف منازلهم ،ف�إذا �أعياهم حملوا النقو�ض وحتولوا  ،وقد كان من البحرين
�إىل عمان طريق فغلب عليه الرمل ومنع �سلوكه.
 - 11كما حدثني املرحوم ابو عبد اهلل مهدي الزوري الذي كان يعمل يف نقل احلجارة
لبنا امل�ساكن و املتويف �سنة 1400هـ.
 -12وهي �سبخة معروفة بناحية البحرين بحذاء القطيف كما جاء يف معجم البلدان
فيها حجارة مل�ساء �سميت بذلك لأنها لعب منه كل واد �سال وين�سب اليها كل لعباين
كالن�سبة ل�صنعاء �صنعاين  ،معجم البلدان ج � 5ص . 18
 - 13جريدة ال�شرق الأو�سط بتاريخ 2007/11/18م.
 - 14املجلة التاريخية للدرا�سات العثمانية العدد اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر �سنة
1997م الدكتور عبد العزيز الكندري  -الكويت
� - 15ص  323العثمانيون و�شرق �شبه اجلزيرة العربية الدكتور عبد الكرمي الوهبي مطابع
احلمي�ضي -الريا�ض �سنة 1425هـ 2004م
 - 16تاريخ الأح�ساء ال�سيا�سي �ص 22الدكتور حممد �أعرابي نخلة� -إ�صدار من�شورات
ذات ال�سال�سل –الكويت �سنة 1400هـ 1980م.
 - 17جملة ال�ساحل م�صدر �سابق ،بقلم الباحث عبداخلالق اجلنبي.
 -18جريدة الريا�ض ال�سعودية بتاريخ 2008/3/23م منري النمر.
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مقال

كارل بوبر والنظرية الو�ضعية
( يف املعرفة)

ال�سيد ق�صي اخلباز

�إن مرحلة العلم البعد النيوتوين� ،شهدت انهيار مقوالت العلم احلتمي ،قبل �أن يثبت للفال�سفة �أنف�سهم �أنه
مل يعد ممكنا احلديث عن معرفة مطلقة اليقني  ،لهذا بات الأمر يتطلب ظهور فل�سفة جديدة ذات �أطر ومناهج
تتما�شى والتطورات العلمية اجلديدة ،لقد انربى عدة من الفال�سفة لتدوين ونقا�ش �أفكار فل�سفية جديدة
حتمتها عليهم الظروف اجلديدة لك�سر امل�سائل التقليدية.
�أحتدث يف هذه ال�سطور حول النظرية الو�ضعية وتاريخ ظهورها والتعريف بالنظرية مو�ضوع بحثنا.
•حلقة فيينا
ت�أ�س�ست الو�ضعية املنطقية على يد جماعة من العلماء والفال�سفة واملناطقة الذين كانوا
رغم تنوع �آرائهم واختالف منطلقاتهم يجمعون على �ضرورة تقدمي فهم علمي للعامل،
وقد التف ه�ؤالء حول موري�س �شيليك 1الذي كان ي�شغل كر�سي الفل�سفة والعلوم
اال�ستقرائية بجامعة فيينا وعلى الرغم من �أن �أ�صول ر�ؤى الو�ضعيني متتد يف التاريخ
لت�صل �إىل �أ�سالف تقليديني كعامل االجتماع كونت ، 2والتجريبيني الكال�سيكيني
خا�صة ديفيد هيوم  3و�ستيوارت ميل� ، 4إال �أن انطالقتهم احلقيقة ،كانت من خالل
البيان الذي مت �إ�صداره يف �سنة  ،1929والذي عرف ب�إعالن “حلقة فيينا”.5
�إذ دفعت �أع�ضاء احللقة �إىل �إعالن انتفا�ضتهم �ضد التقليد الفل�سفي الذي كر�سته
الأن�ساق الفل�سفية الكال�سيكية ،التي د�أبت على االن�شغال بالبحث يف ق�ضايا امليتافيزيقا
كالوجود والنف�س والروح ،ولهذا حملوها م�س�ؤولية الرتدي الذي تهاوت فيه الفل�سفة
حينما ان�ساقت وراء �سراب احلقيقة ووهم العقل.
6
�أن الو�ضعية املنطقية ا�ستلهمت روحها من ر�سالة فتغان�شتاين  ،وخا�صة فيما يتعلق
بتنكرها للت�سا�ؤالت الفل�سفية ووقوفها من امليتافيزيقيا موقف املعاداة ،هذا املوقف الذي
�سيجد �أبهى �صوره يف �إعالن احللقة ،لقد كان الت�سا�ؤل حول اجلدوى من امليتافيزيقا يف
زمن العلم هاج�سا ي�ؤرق الو�ضعيني ،لهذا ذهبوا �إىل رف�ض كل حماولة يراد بها الو�صول
�إىل �أ�س�س علمية للميتافيزيقيا ،لأن البحث يف هذا املجال �سيقود حتما �إىل م�شاكل
ت�ستع�صي على احلل ،بب�ساطة لأنها خالية من املعنى.
وملا كان ا�ستبعاد امليتافيزيقيا وحتطيم �أ�س�سها �أمرا �ضروريا لدى الو�ضعيني املناطقة ،ف�إن
هذا فر�ض عليهم �ضرورة البحث عن حد فا�صل يكون مبقدوره احليلولة بني امليتافيزيقا
والعودة جمددا �إىل ميدان العلم ،ويتيح �إمكانية التمييز بني ماله معنى وما لي�س له معنى
من الكالم ،لهذا وجدوا �ضالتهم يف مبد�أ التحقق الذي ظهر لهم �أنه ي�ستطيع القيام
بهذه املهمة ب�شكل �صارم وتام ،وم�ؤدى هذا املبد�أ� ،أن “معنى الق�ضية هو طريقة حتقيقها،
فلي�س يف و�سع الق�ضية �أن تثبت �إال ما ميكن التحقق منه بالن�سبة لها ”7
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كارل بوبر

•كارل بوبر  8ونقد النظرية
ونخل�ص مما �سبق �أن الو�ضعيني ال يرون �أي معنى للميتافيزيقيا وكل ما ال ميكن �أثباته فهو
لغو ،وقد انربى بوبر لتفنيد مزاعم الو�ضعيني حول رف�ضهم للم�شكالت الفل�سفية ونعتهم
لها بالوهمية ،كما حاول �أن يثبت �أن للفل�سفة همومها وم�شاكلها احلقيقية التي كانت
وما تزال ت�ستدعي البحث والت�سا�ؤل ب�صدها ،و�أن ي�ؤكد �أي�ضا �أن الأن�ساق الفل�سفية
الكال�سيكية التي اتهمها الو�ضعيون بالبحث يف ق�ضايا وهمية مل تكن كذلك ،بل كانت
لها م�شكالتها احلقيقة.
�صحيح �أن تاريخ الفل�سفة عرف بع�ض الأفكار امليتافيزيقية التي �أعاقت تطور العلم يف
حلظة معينة ،لكن هذا ال يعد دليال لإدانة الفل�سفة كلها ،فتاريخ العلم يحدثنا على
�أن كثريا من االكت�شافات العلمية �أوحت بها نظريات ميتافيزيقية كما هو حال فر�ضية
كوبرينيكو�س القائلة مبركزية ال�شم�س ، 9والتي كانت يف بدايتها جمرد فر�ضية تفتقد �إىل
�إثبات جتريبي ،فهذه الفر�ضية تعود يف �أ�صولها �إىل الفيثاغورية والأفالطونية التي كانت
تقد�س ال�شم�س وتعتربها رمزا للخري الأ�سمى وم�صد ًرا للنور.
•اال�ستقراء واملعرفة
ولأن التحقق من ق�ضية ما ،يعني مبا�شرة ر�ؤية ما �إذا كانت حتيل �إىل الواقع �أو تتطابق مع
اخلربة احل�سية �أو ال ،وملا كانت ق�ضايا امليتافيزيقا تتجاوز حدود اخلربة احل�سية ف�إن التحقق
كفيل ب�أن يغلق الباب �أمامها و�أن يبقيها يف دائرة القول اخلايل من املعنى ،والذي ال
مكان له يف العلم ،غري �أن تطبيقات هذا املعيار مل تثبت وقوف املنهج �ضد امليتافيزيقا
فقط ،بل �إنه امتد �أبعد من ذلك لي�شكك يف ق�ضايا الريا�ضيات واملنطق� ،إذ ملا كان ي�سقط
من ح�ساباته كل الق�ضايا التي ال تنحل �إىل اخلربة احل�سية ،وملا كانت حلقة فينا ت�سلم ب�أن
ق�ضايا الريا�ضيات واملنطق هي ق�ضايا حت�صيلية ال تخرب ب�شيء عن الواقع ،ف�إن ا�ستبعادها
�أمر بديهي ،بل �إن م�شكلة مبد�أ التحقق يف �صورته القوية مل تتوقف عند هذه احلدود،
بل امتدت لتطال الق�ضايا والقوانني العلمية امل�سلم بها من طرف �أع�ضاء دائرة “الفهم

مقال
العلمي للعامل” ،ولعل هذه الآثار هي ما دفع بوبر �إىل مهاجمة مبد�أ التحقق واعتباره
�سلبيا ال يتالءم ومهمة التمييز.
ويف هذا ال�صدد يقول “�إن نقدي ملبد�أ التحقق ،كان دوما كما يلي� :إمنا ي�ؤخذ على
الهدف الذي ي�سعى �أن�صار هذا املبد�أ �إىل حتقيقه ،هو �أن ا�ستخدام هذا املعيار ،لن
ي�ؤدي �إىل ا�ستبعاد امليتافيزيقا فقط ،بل �سوف ي�ؤدي �إىل ا�ستبعاد معظم الق�ضايا العلمية
والقوانني العامة للطبيعة .10
هكذا يلخ�ص بوبر �أوجه اعرتا�ضاته على مبد�أ التحقق ،غري �أن معار�ضته لهذا املبد�أ �إمنا
جاءت بناء على �أنه لي�س �إال �صورة ب�سيطة �أو تطبيقا م�صغرا للمنهج الأول وهو مبد�أ
اال�ستقراء� ،إذ ملا كان هذا الأخري جتميعا ملعطيات ومالحظات جزئية حمدودة ومتناهية
بغية الو�صول �إىل قانون عام  ،ف�إن التحقق يقوم على جتميع معطيات اخلربة احل�سية
للو�صول �إىل عبارة علمية.
لقد ت�ساءل بوبر عن امل�سوغات التي تربر مت�سك الو�ضعيني بدليل اال�ستقراء ،وبعد
الفح�ص الدقيق انتهى �إىل �أن االعتقاد يف اال�ستقرار مرده �إىل الإميان بوجود قوانني عامة
تنظم الظواهر الطبيعية� ،أي �أنه يت�أ�س�س على االعتقاد باطراد وقائع العامل اخلارجي .لقد
اعتاد النا�س على مالحظة ظواهر تتاىل يف الطبيعية ب�شكل م�ستمر ودائم ،فاالعتقاد
يف طلوع ال�شم�س من ال�شرق كل �صباح يزداد قوة ور�سوخا كلما ا�ستمرت الظاهرة
على نف�س املنوال ،بل ويعزز لدى النا�س االعتقاد يف �أنها �ستظل كذلك يف امل�ستقبل،
ف�إخ�ضاع اال�ستقراء بقوانينه العامة ملحكمة النقد جعل بوبر يكت�شف �أنه ال وجود ملربر
واحد ي�سوغ االنتقال من حاالت معدودة متت مالحظتها ل�صياغة قانون عام ينظم
الظاهرة ككل ،بل ويتيح �إمكانية التنب�ؤ بالكيفية التي �ستكون عليها الظاهرة م�ستقبال،
فحكم من هذا القبيل ،ينطبق على احلاالت املوجودة دون �أن يتعداها �إىل ما �سواها.
ينتهي بوبر �إىل �أن االعتقاد يف قيمة القوانني اال�ستقرائية ينبني على مبادئ �سيكولوجية،
�أهمها التكرار الذي يح�صل يف الظواهر الطبيعية وتتابعها املطرد ،هذا الأخري هو ما ير�سخ
االعتقاد يف �أن الطبيعة �ستظل خا�ضعة لنف�س القاعدة ،و�أن احلاالت التي �ستحدث يف
امل�ستقبل� ،ستكون وال �شك م�شابهة لتلك التي حدثت يف املا�ضي ،مما يثبت �أن احلجج
التي يقدمها اال�ستقرائيون للدفاع عن اال�ستقراء ،تقوم على �أ�س�س �سيكولوجية ،ويف
هذه احلالة ي�صبح االعتقاد يف مماثلة الظواهر بع�ضها لبع�ض ،وتكرارها هو احلجة التي
حتكم املعرفة اال�ستقرائية.11
•النزعة ال�سيكولوجية
ما خل�ص �إليه النقد والفح�ص الذي قام به بوبر هو �أن و�ضع حدا مل�شكلة اال�ستقراء،
ي�ستلزم و�ضع حد يف�صل بني �سيكولوجيا املعرفة ،وبني منطق املعرفة الذي ال يهتم �إال
بالرتابطات والعالقات املنطقية ،لأن من �أ�سباب ا�ستمرار هذه امل�شكلة وجود خلط بني
امل�سائل ال�سيكولوجية وامل�شكالت االب�ستمولوجية.
�إن ما يحتاجه منطق الك�شف العلمي هو و�ضع حد فا�صل بني التحليل املنطقي للمعرفة،
وبني علم النف�س التجريبي ،يبحث هذا الأخري يف كيفية تولد املعرفة والعوامل النف�سية
التي رافقت ظهورها ،بينما يتجه الأول نحو البحث عن نظرية املعرفة يف حد ذاتها،
�إذ تقت�صر مهمته على �إعادة البناء العقالين للأفكار ،ويق�صد بهذا الأخري �إعادة بناء
�صريورة التحقق من الفكرة� ،أو بتعبري �آخر� ،إعادة البناء املنطقي للطرق التي مبقت�ضاها
يتم الو�صول �إىل املعرفة دون الت�سا�ؤل عن كيفية �إنتاجها ،غري �أن بوبر يعود ليعرتف
ب�أنه ال يوجد طريق ملكي يو�صل �إىل املعرفة اخلال�صة بعيدا عن كل امل�ؤثرات ،لأن كل
اكت�شاف علمي البد �أن يت�ضمن حلظة ال عقالنية �أو حد�سا خالقا ،ولكن هذا ال مينع

من �أن يكون التحليل املنطقي للمعرفة خال�صا من ال�شوائب ال�سيكولوجية التي تخفي
الأبعاد املو�ضوعية وتطم�سها.
وحتى ال ي�سقط منطق البحث العلمي جمددا يف الطرق اال�ستقرائية ،يلج�أ بوبر �إىل تقدمي
جمموعة من املقرتحات الكفيلة باختبار �صدق الق�ضايا ،بعيدا عن التحليل والتو�ضيح
املنطقيني" ،ي�ؤكد �أولها على �ضرورة املقارنة املنطقية بني مكونات النظرية للك�شف عن
ات�ساقها الداخلي� ،أما الثاين فيتعلق بتحديد طابع النظرية� ،أي ر�ؤية ما �إذا كانت حتليلية
�أو جتريبية �أو حت�صيلية ،يف حني يفر�ض الثالث �ضرورة مقارنة النظرية مع نظريات �أخرى،
بغر�ض تقومي النظرية ملعرفة ما �إذا كانت ت�شكل ك�شفا علميا ،و�أخريا فح�ص النتائج
امل�شتقة منها واختبارها جتريبي ".12
•بوبر واملعرفة
مييز كارل بوبر بني نوعني من املعارف ،ي�سمى النوع الأول باملعرفة الذاتية ،بينما يعرف
النوع الثاين باملعرفة املو�ضوعية ،يق�صد بالأوىل تلك الأفكار التي حت�ضر فيها النوازع
الذاتية والأهواء اخلا�صة التي ت�سلبها �صفة املو�ضوعية ،وتطبعها بطابع التعدد والتغري
بتغري معتنقيها من النا�س� ،إذ �أن لكل واحد م�صاحله التي ت�ؤطر ر�ؤيته لأي م�س�ألة،
وهذا التعدد هو ما يبعدها عن جمال العلم ويبقيها �ضمن �إطار املعارف ال�سيكولوجية،
وملا كانت تت�أ�س�س على ال�شعور الذاتي باالقتناع ف�إنها لن تكون قادرة على تربير ق�ضية
علمية ،ومن ثم لن ت�ؤدي دورا يف العلم.
�أما النوع الثاين من املعارف فهو املو�ضوعي ،وهي �صفة ال تن�سحب �إال على كل نظرية
ال تهتم �إال باملعرفة املح�ضة ،منزوعة من كل ما له ارتباط بالأ�س�س ال�سيكولوجية
والتمثالت الذاتية ،وهذا هو ما يجعلها الأ�سا�س احلقيقي للعلم ،لأن ما يهم العلم لي�س
البحث يف �أ�سباب ت�شكلها �أو الت�سا�ؤل عن العوامل التي هي�أت ظهورها مهما كانت
طبيعتها ،لأن هذه ت�سا�ؤالت وم�شكالت علم النف�س املعريف فقط ،كما �أن اخلو�ض يف
هذه امل�شكالت �سيقود حتما �إىل مربرات ال تهم العلم وال تفيد يف تقدمه� ،إن العلم
ال يعرتف �إال مبا هو مو�ضوعي �صرف ،وملا كانت غايته هي البحث الدائم عن ال�صدق
واحلقيقة ،ف�إن وظيفته هي �إق�صاء اخلط�أ ،من هذا املنطلق كان نفي النظريات هو املحرك
احلقيقي للعلم ،وملا كان الو�صول �إىل ال�صدق �أمرا بعيد املنال ،ف�إنه ال يتبقى للعلم �إال
�أن ين�شد الو�صول �إليه وال�سعي �إىل االقرتاب الدائم منه�" ،إن ال�صدق املطلوب �أ�شبه
ما يكون بقمة جبل يغطيه �ضباب كثيف يحجب الر�ؤية ،ويجعل مهمة متييز قمة ذلك
اجلبل املن�شود �أمر �صعبا ،بل وم�ستحيال ،لهذا ال ميكن ملن طلبها �أن ي�صلها ،قد ي�صل
�إىل قمم جانبية ويعتقد �أنه بلغها فعال ،لكنه �سيكون واهما ،على �أن بلوغ القمة �أو عدم
بلوغها ال ي�ؤثر يف وجودها فعال". 13
مييز بوبر بني ثالثة عوامل� ،أولها العامل املادي وثانيها العامل الذاتي ،بينما يعرف الثالث
ب�أنه العامل املو�ضوعي ،ي�ضم العامل الأول ،كل املكونات املادية من �أ�شياء وذوات� .أما
العامل الذاتي فيتكون من اخلربات ال�شعورية واخلياالت وامليول نحو الفعل� ،إنه عامل
التمثالت الذاتية ،و�أخريا يتكون العامل الثالث �أو املو�ضوعي من الأفكار والنظريات
العلمية واملعاين والكتب واملتون .يتميز العامل املو�ضوعي ب�أنه عامل م�ستقل عن الإن�سان
رغم �أنه هو من يخلقه ،وهذه النقطة هي ما مييزه عن عامل فرجيه الذي اعترب �أنه عامل
م�ستقل ال يخلق ،لأنه موجود م�سبقا ،و�إمنا يكت�شف ،يتميز العامل الثالث البوبري عن
عامل �أفالطون املثايل بكونه ال يعي�ش حالة من ال�سرمدية والثبات ،بل �إنه دائم التحول
والتغري والنمو ،مما يجعله مالئما للمعرفة العلمية ،ومييز بوبر داخل هذا العامل بني نوعني
من املوجودات ،ي�شرتكان يف �أنهما معا خملوقان وم�صنوعان من طرف الإن�سان ،لكن ما
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مقال
مييزهما عن بع�ضهما هو �أن بع�ضا منها �صنع بغر�ض وق�صد �إن�سانيني ،بينما خلق الآخر
نتيجة �صدفة ثانوية ،ت�ضم املعارف املق�صودة كل املجاالت العلمية التي يبحث فيها
الإن�سان ،من علوم ونظريات وح�ضارات� ،أما الثانوية ،فهي التي انبثقت مبح�ض �إرادتها
دون ق�صد �إن�ساين� ،إال �أنها اكت�ست �صبغة كربى من الأهمية قد تفوق فيها ما �صنع بغاية
ق�صد ،وال تظهر قيمتها �إال بعد خلقها "،كالطرق الغابوية التي ت�سلكها احليوانات �صدفة
فيظهر لها �أنها �أكرث �أمانا و�أقل م�سافة من تلك التي �ألفت �أن ت�سلكها قبال ،فت�صبح �أهم
من الأوىل".14

ت�شكل دعامة الفكر التطوري الذي �أر�ساه بوبر ،حيث �أن التقدم العلمي بات مرتبطا
بخا�صية القابلية للإبطال �إىل درجة ميكن القول معها� ،إنهما وجهان لعملة واحدة.
فالإبطال هو الذي يك�شف عن �أخطاء النظرية العلمية وينفيها فاحتا املجال �أمام نظرية
�أخرى حتل حملها تدفع العلم نحو االقرتاب �أكرث من ال�صدق املن�شود ،ويت�ضح �أن
الك�شف يتمتع بخا�صية العلمية �إذا كان قابال للإبطال �أكرث من �سابقه� ،إذ بقدر ما يكون
كذلك بقدر ما ي�ؤدي �إىل تقدم �أكرب� ،إن ما كان ي�شغل بوبر لي�س تربير املعرفة و�إمنا منوها
وطريقة �أو منهج تقدمها ،فالعلم لي�س منظومة ق�ضايا �صادقة ،كما �أن غايته لي�ست الو�صل
�إىل اليقني ،من هنا ي�ؤكد بوبر على �أن الف�ضل يف التقدم العلمي ،ال يعود �إىل الرتاكم
امل�ستمر للإدراكات احل�سية ،كما �أن الأخذ بهذه املعطيات احل�سية على عواهنها لن
ي�ؤدي بتاتا �إىل العلم مهما بذل من جمهود يف تعميمها وجتميعها وترتيبها ،وهكذا لن
يتبقى بعد �إق�صاء املالحظات احل�سية العقيمة �إال التوقعات والتخمينات الغري املربرة،
والت�أمالت اجل�سورة التي يتم و�ضعها والرهان عليها لتقدمي بع�ض احللول للم�شاكل
القائمة يف العلم ،يقول بوبر يف هذا ال�صدد� " :إن من ال يعر�ض �أفكاره خلطر الدح�ض
والإبطال ال ي�ستحق �أن ي�شارك يف اللعبة العلمية"

•اللعبة العلمية
ي�ضع الو�ضعيون تف�س ًريا لتطور العلم ومن املعروف تنبني الو�ضعيني للمنهج التجريبي
الذي ال يعرتف بالنظريات �إال بعد التحقق منها ،وتلك التي تنجو من �إق�صاء التحقيق
ت�صبح على درجة عالية من الت�أييد ،وي�صبح منطق العلم يف الت�صور الو�ضعي هو تو�سيع
مثل هذه النظريات ،بحيث ي�صبح العلم عبارة عن جمموعة من القوانني العامة التي
تنطبق على خمتلف الظواهر ،من هنا يكون العلم م�شروعا تراكميا ميد النجاحات
القدمية بنجاحات جديدة ت�ؤيد هذه القوانني القائمة ،لقد اعترب �صاحب منطق الك�شف
العلمي �أن العلم ال ي�سري وفقا للمنهج اال�ستقرائي الذي يتنافى وروح العلم املتج�سد يف ختا ًما نريد القول� :أن نقد النظرية الو�ضعية لي�س من �صناعة امل�سلمني الذين
االكت�شافات املطردة واملتوا�صلة ،لقد حتولت النظرية من مهمة الت�سويغ والتربير وت�أييد ي�ؤمنون بعامل الآخرة فح�سب بل �شاركهم بها كثري من علماء ومفكري الغرب �أنف�سهم
ما هو قائم� ،إىل منطق الك�شف والتقدم وال�صريورة ،هذه املقوالت الأخرية �أ�صبحت وما بوبر �إال واحد منهم.

الهوام�ش:

 -1موري�س �شليك  ،Moritz Schlickفيل�سوف وفيزيائي يهودي
�أملاين ،ا�شتهر م�ؤ�س�ساً جلماعة فيينا ،و�أحد قادة الو�ضعية املنطقية .ولد
يف برلني وتع ّلم بجامعتها ،وع ّلم بجامعتي رو�ستوك وكيل ،قبل �أن
ي�ستدعى لي�شغل كر�سي الفل�سفة بجامعة فيينا ( ،)1922وقد ا�ستمر
فيها حتى لقي م�صرعه غيلة على يد �أحد الطلبة يف فيينا.
� -2أوغ�ست كونت  Auguste Conteفيل�سوف وعامل اجتماع
فرن�سي ،ولد يف مدينة مونبلييه  ،Montpellierو�شغل وظيفة معيد
مبدر�سة الهند�سة بعد �إمتامه درا�سته اجلامعية ،و�سكرترياً ل�سان �سيمون،
ف�ساعده على �إخراج كتبه وم�ؤلفاته و�أبحاثه �إىل حيز الوجود ،و�سرعان
ما �أ�صبح من امل�ؤ�س�سني الأوائل لعلم االجتماع احلديث.
 -3ديڤيد هيوم  David Humeفيل�سوف وم�ؤرخ واقت�صادي
ا�سكتلندي ولد وتويف يف �إدنربه ـ ا�سكتلندا ،در�س القانون واالقت�صاد
والفل�سفة والأدب ،فظهرت مواهبه الأدبية يف كتاباته الفل�سفية .ارحتل
�إىل فرن�سا بني �سنتي1734ـ 1737عاد بعدها �إىل �إنكلرتا ون�شر كتابه
«ر�سالة يف الطبيعة الب�شرية» Treatise of Human Nature
ت( )1739وحرره يف ثالثة �أجزاء :الكتاب الأول يف الأفكار ،والثاين
يف االنفعاالت والأخري يف الأخالق ،وملا مل يلق م�ؤلفه هذا رواجاً
وقبو ًال عند النا�س توجه �إىل الكتابة يف ال�سيا�سة فذاع �صيته وعاد من
جديد للفل�سفة و ّخل�ص �أفكاره يف كتاب مب�سط عنوانه «بحث يف الفهم
الإن�ساين»
 -4جون �ستيوارت مل هو فيل�سوف واقت�صادي بريطاين ،ولد يف لندن
عام  1806م ،وكان البكر لأ�سرة كبرية �أجنبت ت�سعة �أوالد ،وكان والده
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جيم�س ميل �أحد كبار �أهل العلم واملعرفة يف القرن الثامن ع�شر
 -5عبد ال�سالم بنعبد العايل و �سامل يفوت ،در�س الأب�ستمولوجيا،
دار توبقال للن�شر� ،ص34 .
 -6لودفيغ فتغان�شتاين ،واحد من �أكرب فال�سفة القرن الع�شرين ،ولد
يف فيينا بالنم�سا ودر�س بجامعة كمربدج ب�إجنلرتا وعمل بالتدري�س
هناك .وقد حظي بالتقدير بف�ضل كتابيه "ر�سالة منطقية فل�سفية"
وحتقيقات فل�سفية .عمل يف املقام الأول يف �أ�س�س املنطق ،والفل�سفة
والريا�ضيات ،وفل�سفة الذهن ،وفل�سفة اللغة .اعتقد فتغن�شتاين �أن
معظم امل�شاكل الفل�سفية تقع ب�سبب اعتقاد الفال�سفة �أن معظم
الكلمات �أ�سماء .كان لأفكاره �أثرها الكبري على كل من "الو�ضعانية
املنطقية وفل�سفة التحليل"
 -7ح�سني علي ،امليتافيزيقيا والعلم ،دار قباء للطباعة والن�شر� ،ص
66.
 -8كارل راميوند بوبر Karl Raimond Popperفيل�سوف
بريطاين من �أ�صل من�سوي ،ولد يف فيينا ،ومات يف لندن در�س يف فيينة
وح�صل عام  1922على درجة الدكتوراه يف �أطروحته «�سيكولوجية
التفكري» .عمل مدر�ساً حتى عام  .1937انتقل بعد ذلك �إىل نيوزلندة
ود َّر�س يف جامعتها مابني ( )1945-1937ثم غادرها �إىل لندن،
وا�شتغل �أ�ستاذاً للمنطق واملنهج العلمي بجامعة لعلم االقت�صاد ،من
عام  1946حتى منت�صف ال�ستينات.
 -9الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص: 278 .مينى طريف ،فل�سفة
كارل بوبر ،منهج العلم….منطق العلم
 -10ح�سني علي  ،امليتافيزيقا والعلم ،دار قباء للطباعة والن�شر

والتوزيع� ،ص76 .
 -11كارل بوبر ،منطق البحث العلمي ،ترجمة :حممد البغدادي ،
املنظمة العربية للرتجمة ،امللحق الثامن ع�شر�،ص.302-300
 -12امل�صدر ال�سابق�،ص67
 -13مينى طريف ،فل�سفة كارل بوبر ،منهج العلم… منطق العلم،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب � ،ص .91.
 -14يو�سف تيب�س“ ،النفي حمرك العلم” ،جملة عامل الفكر ،عدد:
� ،35ص.260 .
 -15كارل بوبر ،منطق الك�شف العلمي ،ترجمة  :حممد البغدادي،
املنظمة العربية للرتجمة� ،ص.399 .

م�صادر البحث :
.1عبد ال�سالم بنعبد العايل و �سامل يفوت ،در�س الأب�ستمولوجيا ،دار
توبقال للن�شر
.2الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،مينى طريف ،فل�سفة كارل بوبر ،منهج
العلم….منطق العلم.
.3ح�سني علي  ،امليتافيزيقا والعلم ،دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع.
.4كارل بوبر ،منطق البحث العلمي ،ترجمة :حممد البغدادي ،
املنظمة العربية للرتجمة ،امللحق الثامن ع�شر
.5يو�سف تيب�س“ ،النفي حمرك العلم” ،جملة عامل الفكر
.6املو�سوعة العربية ،دم�شق ،دا0خر الفكر2011 ،

�شركة علي ح�سن �آل فردان و�شركاه بيع وشراء السيارات

 - AUGUST 2014العدد 43

27

مقال

نذير خالد الزاير
تختلف توقعات الطالب عن احلياة اجلامعية من طالب �إىل
�آخر  ،كما تختلف �أي�ضاً االثار املرتتبة عليهم ؛ بنا ًء على
تلك التوقعات و نتيجة عدم االن�سجام مع تلك املرحلة
اجلديدة  .وعاد ًة يبقى معظم الطالب يف الأيام الأوىل من
التحاقهم بالكلية او اجلامعية يف دوامة التفكري مع انف�سهم
عما �سيواجهون فيها �سواء من الناحية
باثارة ت�سا�ؤالت ّ
النف�سية او االجتماعية �أو االقت�صادية ( املالية ) �أو العالقة
التخ�ص�ص الدرا�سي وامل�ستقبل الوظيفي ..
مع الزمالء �أو ُّ
وغريها " .مهارات الدرا�سة اجلامعية 2006:م " .
ُيعد التكيف و الإن�سجام مع احلياة اجلامعية من �أهم املراحل
يف حياة الطالب اجلامعي ب�سبب ما تزوده من فر�ص النمو
ال�شخ�صي والأكادميي  ،غري �أن هذه املرحلة ك�أي مرحلة مير
بها الإن�سان ،حيث يواجه فيها الطالب بع�ض التحديات
وامل�شكالت التي جتعله خارج نطاق الراحة وما اعتاد عليه.
لذا نرى �أن �أحد هذه التحديات قد تكون نتيج ًة ق�صور يف
�إدراك معنى ال�صداقة يف مرحلة ما بعد الثانوية عن �سابقها
�صح
 ،حيث تكون ال�صداقة يف الثانوية �صداقة مراهقة �إن ّ
التعبري بينما ال�صداقة يف املرحلة اجلامعية تكون �صداقة
عقل ومعرفة وفِكر�،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن البيئة اجلامعية
تعطي الطلبة جماال �أكرب للحرية ويف نف�س الوقت م�س�ؤولية
التخ�ص�ص �،أو الت�صرف يف �أوقات الفراغ �،أو
�أكرب يف اختيار ُّ
ح�ضور املحا�ضرات �أو الغياب بن�سبة مع ّينة مث ًال .
جند هنا �أن �إدارة الوقت ت�صبح م�شكلة يعاين منها الطلبة
ب�شكل عام والطلبة اجلدد خا�صة  ،حيث يواجهون فرتات
�ضغط درا�سي ال يرتك لهم وقتا كافيا لأداء الواجبات
وااللتزامات الدرا�سية الأخرى  ،وبني الفرتات التي تق�ضى
خارج �أوقات املحا�ضرات  ،حيث ال يوجد جدول زمني
حمدد م�شابه ملا اعتادوا عليه �أثناء الدرا�سة الثانوية  ،و هذا
َّ
ي�ؤدي يف معظم الأحيان �إىل الت�سويف يف �أداء الواجبات و
عدم االلتزام مبواعيد املحا�ضرات.
كما قد يواجه بع�ض الطلبة امل�ستجدين حتديات �أكادميية،
مثل� :صعوبة الدرا�سة باللغة االنكليزية �أو �صعوبة ا�ستخدام
تكنولوجيا التعلم احلديثة امل�ستخدمة يف اجلامعة  ،بالإ�ضافة
�إىل حتديات ا�ستخدام التفكري النقدي و االبداعي يف
الدرا�سة بدل احلفظ .
�أ ّما بالن�سبة للطلبة املبتعثني فمن �أهم التحديات التي
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كيف يتكيف الطالب امل�ستجد
مع احلياة اجلامعية؟

يواجهونها هي احلنني �إىل الوطن وال�شعور بالغربة مهما كان
موطن الدرا�سة و معاي�شة ثقافة جمتمع جديد و التكيف
معه .
�أما الطلبة املتوقّع تخرجهم فان �أكرث ما ي�ؤرقهم هو التفكري
يف مرحلة ما بعد التخرج  ،مثل كيفية احل�صول على فر�ص
عمل تلبي طموحاتهم  ،والتط ُّلع �إىل حتمل م�س�ؤوليات احلياة
بعد التخرج  .و غري ذلك من التحديات و امل�شكالت التي
تعرت�ض الطالب و الطالبة يف حياتهما الدرا�سية باملرحلة
اجلامعية .

�أ� -أعرا�ض معتدلة كـ :

• قلق مفرط غري الطبيعي �أو اخلوف من بع�ض الأفراد
�أو من مواقف عادية.
• الإح�سا�س بالي�أ�س واحلرية بخ�صو�ص كيف يتعامل مع
ال�صعوبات و �إىل �أين يلجا من �أجل امل�ساعدة.
• ال�شعور باحلنني �إىل الوطن�،أو الإح�سا�س بالعزلة ،
والغربة و �صعوبة �إقامة عالقات اجتماعية و �شخ�صية
مع الآخرين.
• ال�شعور بامللل و �صعوبة الرتكيز يف متطلبات الدرا�سة �أو
نق�ص احلوافز الذاتية �أو اخلارجية لالجتهاد يف الدرا�سة.
�إذا علمنا و �أدركنا كل ذلك �سنتذكّ ر �أهمية قول الإمام زين • ال�شعور بالإحباط ب�سبب �أي �صعوبات تواجه الطالب
العابدين  ( :هلك من لي�س له حكي ٌم ير�شده ّ ،
وذل من ولو كانت ثانوية.
لي�س له �سفيه يع�ضده ) بحار الأنوار  :ج. 87
• ال�شكوى من ا�ضطرابات �صحية مثل امل الر�أ�س �أو
لكي نذ ّلل تلك ال�صعوبات والتحديات البد من اللجوء البطن.
موجه ومر�شد نف�سي وتربوي خبري  ،حيث تت�أكد احلاجة
�إىل ّ
�إليه يف حياة كل طالب و طالبة يف درا�ستهما  ،ليب�ص ّرهما ب� -أعرا�ض خطرية :
وي�ضيء لهما الطريق حتى ي�سلكان امل�سار ال�صحيح • ك�آبة نف�سية  ،نوبات بكاء  ،تقلبات مزاجية حادة من
في�صالن للهدف املن�شود  .بل املر�شد كالطبيب "م�شخّ �صاً قبيل ال�شعور بال�سعادة لوقت ق�صري ثم ال�شعور باحلزن
ومو�ضحاً لك العر�ض" ي�ساعدك يف عالج كل بعد ذلك مبا�شرة.
لك املر�ض ّ
امل�شكالت التي تعيق التكيف مع احلياة اجلامعية اجلديدة  • .التفكري �أو حماولة االنتحار �أو �إيذاء النف�س .
�إنّ من �أبرز �أعرا�ض م�شكلة التكيف مع اجلامعة التي • نوبات الهلع  ،ك�سر و حتطيم الأغرا�ض ،الغ�ضب ،عدم
قد ت�سبب الف�شل يف تلك املرحلة و حتتاج ملر�شد نف�سي التحكم يف الإندفاع ،التعاطي للإدمان.
وتربوي:

كيف ميكن التغلب على مع ّوقات التكيف مع الدرا�سة
اجلامعية ؟

• �أول �شيء يجب �أن تعلم �أن ما تعاين منه �أمر طبيعي و
�أن كثريا من الطلبة ميرون بنف�س ال�صعوبات و التحديات
حتى و �إن كان مظهرهم يوحي ب�أنهم ال يعانون من �أية
م�شاكل .
• اعرف �أن �صعوبة التكيف التي تعاين منها لن تدوم
�إىل الأبد فما عليك �سواء اللجوء  .كن �صبورا  ،وغري من
توقعاتك �إذا كان الواقع �أ�صعب مما تخيلته.
• جتنب �أن ت�سجل مق ّررات درا�سية كثرية تثقل كاهلك
و ت�سبب �ضغطاً نف�سي لديك  .توا�صل مع املر�شدين
التخ�ص�ص.
االكادمييني بخ�صو�ص اختيار ّ
• تعرف على تفا�صيل املقررات واملوا�ضيع املدرجة ،
مواعيد االمتحانات و الواجبات  ،مواعيد الت�سجيل
واحلذف و الإ�ضافة �.،س�أل الكثري من الأ�سئلة قبل القيام
ب�أي خطوة.
• اطلع على اخلدمات الطالبية املوجودة باجلامعة
وامل�سخرة مل�ساعدتك للتغلب على التحديات االكادميية
و غري االكادميية .
• ا�شرتك يف الأن�شطة املتنوعة باجلامعة �أو بال�سكن
اجلامعي .ال تعزل نف�سك عن التفاعل مع الآخرين.
�إذا كنت طالبا ( مبتعثاً ) التقي مع الطلبة املبتعثني
الآخرين .ان�ضم �إىل �إحدى الأندية الطالبية التي ت�ضم
الطلبة املبتعثني .
• �إتبع �أو �أ�صنع لك جدوال زمنيا منظما ب�شكل يومي
لي�ساعدك على الرتكيز و التنظيم .ا�ستعمل و�سائل �إدارة
الوقت لت�ساعدك على متابعة الواجبات و باقي الأن�شطة،
مثل املخطط الأ�سبوعي �أو اليومي ،برنامج الكمبيوتر
 ،Outlookت�سجيل مالحظات على جهاز اجلوال مث ًال .
• اعنتِ باحتياجاتك الروحية والنف�سية واالجتماعية
والثقافية وال�صح ّية مثل �أخد ق�سط كاف من النوم
والراحة  ،تناول وجبات طعام �صحية  ،والقيام بتمارين
ريا�ضية للم�ساعدة على التغلب على الإجهاد.
• جال�س اال�صدقاء ال�صاحلني واملتفوقني  ،وم�صاحبة من
ي�ساعدك على تخطي تلك املرحلة بامتياز و تفوق .
•�إذا كنت مقب ًال على التخرج توا�صل مع اجلهات
ذات العالقة التي تفيدك باملجال املهني للح�صول على
معلومات ودورات تدريبية بخ�صو�ص البحث عن وظائف،
كتابة ال�سرية الذاتية  ،CVو القيام مبقابالت طلب عمل .
• ات�صل مبركز الإر�شاد الط ّالبي التابع للجامعة التي
تدر�س فيها ب�شتى الو�سائل املختلفة  ،ب�إمكان املر�شد
�أن يعينك على حل م�شكالتك و املعوقات التي قد
تعرت�ضك و تعرت�ض كل طالب جامعي م�ستجد بل
ويعينك على اكت�شاف قدراتك التي متكنك من �إطالق
مواهبك .

حركة اللغة يف ديوان

ثقافة

( معي رق�صة ت�شبهك ) لل�شاعر علي بن مكي ال�شيخ

علي ال�شيخ

قراءة  :يا�سر �آل غريب

بقراءة مت�شيطية يف ديوان ( معي رق�صة ت�شبهك ) لل�شاعر علي ال�شيخ  ,عرثت على  30كلمة تكررت فيها ( الرق�ص )
وم�شتقاتها  ,مما يعني �أن هذه املفردة ت�شكل هاج�سا مكثفا يتوزع على �أرجاء الديوان الذي يبلغ � 127صفحة .
وهذه جمموعة من الربوق التحليلية التي �أتت مت�أملة يف حركة اللغة ال�شعرية املنبثقة من هذه الكلمة .
 -1للرق�ص الذي يحن ال�شاعر �إىل موعده  ,ويعتقد به  ,تاريخ فقد بد�أ من�ساقا مع ما قر�أه يف الرتاث ال�صويف وماانطبع
يف وجدانه من حركات مرادفة للت�سبيح والأذكار �أو العرفاين ب�إفا�ضاته املعرفية  ,وهاهو الرق�ص يف معجم ال�شاعر يكون
مرافقا للك�أ�س واملعلول والعلل .
حب يا حمبوب يا �سكرا
جتل يا ُّ

يا ك�أ�س يارق�ص يامعلول يا عللي

 -2ي�ستح�ضر ال�شاعر ( عمر بن �أبي ربيعة ) ليقنعنا يف نهاية ( ال جترحي ك�أ�سي ) بر�ؤيته حول احلب وعالقته الوثيقة
بالرق�ص .
احل������ب �إمي���������ان ب��رق�����ص��ت��ه��ا

والنا�س لو مل يرق�صوا عرثوا

 -3الرق�ص لي�س حركة ج�سدية يطالعها ال�شاعر بل هو يتحد معها يف حلظة جمالية تفي�ض بالعذوبة :
�سكبت ط��ه��ارة طينها بيدي

وب���رق�������ص���ه���ا الزل�������ت �أحت�����دُ

 -4يف جزئيات كثرية من الن�صو�ص ي�صبح الرق�ص م�ضافا  -يف الرتكيب النحوي – يفيد التعريف بعوامل يح�سها
ال�شاعر  ,مثل  :رق�صة العنب التي توحي بالتديل  ,ورق�صة املاء التي تدل على متوج الأمل  ,ورق�ص املقل احتفاء
بزيارة الطيف .
 -5ميتلك ال�شاعر لغة �إبداعية ت�شبه حركة حمبوبه كما ي�شري عنوان الديوان الذي يوحي بالتفرد والتوحد مع ذات
احلب .
ولأن ال�شاعر �ضد اجلمود  ,فلو ال يرت�ضي �إال �أن يكت�شف �إيقاع الزمان املن�ساب يف روح الأمكنة  ,ودائما ينادي :
تعال ابتكر يل  /فما راق�صا  /فعمري هنا كله مو�سمك .
ويف حالة �أخرى ي�سكب بع�ض الرق�ص فوق ر�سائله ليزيد من �شوق احلقائب .
يف نهاية هذه الوم�ضات القرائية �أقول �إن هذا الرق�ص الذي �أترعه �شاعرنا ( �أبو احل�سن ) لي�س �شطحات تتجمع يف جو
طقو�سي  ,ولي�ست حركات �شهوانية عابرة  ,بل هي حركة الإن�سان و�إيقاعات �أحالمه وت�شكيالت ر�ؤياه التي تعترب
جزءا من منظومة حركة الكون كما �أبدعه املحبوب الأكرب .
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العمدة �آل عبدالوهاب لــ

و�صفة الطبيب (دمي) نقلتني من البحرين
�إىل حمام �أبو لوزة
حوار /ف�ؤاد ن�صر اهلل ـ �سلمان العيد
�إننا �أمام جتربة عملية من نوع خا�ص� ،إذ
يتجلّى من خاللها التوا�ضع وحب العمل،
وتظهر فيها الإرادة واجلدية وال�سعي نحو
الأف�ضل ،تلك هي جتربة العمدة (على �آل
عبدالوهاب) الذي ولد يف القطيف وعا�ش
فرتة زمنية يف البحرين ،و�سافر اىل �أمريكا
والهند والباك�ستان ،وتنقل يف الأعمال
بني القطيف والظهران وبقيق والنعريية
وال�سفانية ور�أ�س تنورة ،حمل يف ذاته حب
العمل ،وقبل �أن ي�صبح رجل �أعمال وعمدة
القطيف عمل طباخا وحماال وموظف
ات�صاالت وغري ذلك  ..تزوج من �سعودية
وعراقية وامريكية وفلبينية� ..إننا بحق �أمام
جتربة فريدة ت�ستحق التوقف والدرا�سة..
كل ذلك جنده يف احلوار التايل:

تنقلت يف الأعمال بني القطيف
والظهران وبقيق ور�أ�س تنورة
وال�سفانية
الراتب العايل نقلني من �رشكة
�أرامكو �إىل �إحدى �رشكات احلفر
الأمريكية
ب�سبب الأحجار الكرمية عملت
يف �سوق واقف بالقطيف
جنله جيم بوي من زوجته
الأمريكية من الهنود احلمر
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يف ريعان �شبابه

مع الرئي�س الفلبيني فيدل رامو�س
ـ يف البداية حبذا لو حدثتنا عن الظروف
التي ن�ش�أت خاللها وكيف كانت وما مدى
ت�أثريها على حياتكم العملية فيما بعد؟
ــ ولدت يف قلعة القطيف قبل  90عاما ،حتديدا يف
العام  1346هـ تربيت يف �سنواتي الأوىل يف كنف
الوالد يرحمه اهلل ،وقد انتقلت الوالدة �إىل بارئها و�أنا
�صغري ال�سن مل �أتخط ال�ساد�سة من عمري ،تزوج
الوالد من �أخرى ،ومنها جاء �أخواين اخلم�سة� ،إذ
كنت واحدا من بني �أربعة اخوة و�أخت واحدة .هذه
الظروف جعلتني مرافقا لوالدي يف �أعماله و�أ�سفاره
وتنقالته ،وكذلك احلال بالن�سبة جلدتي التي
كانت الوالدة واملربية احلقيقية يل بعد وفاة الوالدة،
ولهذا ال�سبب ق�ضيت جزءا من حياتي الأوىل يف
البحرين ،فالوالد كان يعمل مع �أخيه ح�سن �آل
عبدالوهاب يف البحرين يف �شركة بابكو ،فانتقلنا معه،
برفقة جدتي ،وهناك التحقت بالدرا�سة االبتدائية..
وكنت اتردد بني فرتة و�أخرى على القطيف يف حياتي
الأوىل �أي�ضا ،وكان �أكرث �أ�صدقائي قربا م ّني منذ الطفولة
هو عبدالغني ال�سنان ،الذي �صار �شريكا يل فيما بعد.
ـ قلت قبل قليل ب�أنك التحقت باملدار�س يف
البحرين ،يف �أي املدار�س التحقت؟
ــ لقد كان الو�ضع خمتلفا يف البحرين عنه يف اململكة
يف ذلك الوقت ،فهناك قد دخل التعليم النظامي ،وقد
اتيحت يل الفر�صة �أن التحق باملدر�سة اجلعفرية التي كان
مديرها ح�سن بن جواد اجل�شي ،الذي كان �أخا للوزير
ماجد اجل�شي ،وكالهما من عائلة اجل�شي املعروفة لدينا
يف القطيف ،فوق ذلك كنا ن�سكن يف منزل لهذه العائلة
تعمقت العالقة بيننا وبينهم �إىل عالقة
الكرمية ،والتي ّ
ن�سب وم�صاهرة فزوجتي الأوىل �أم جمال هي بنت
�سليمان اجل�شي .فكانت تلك الفرتة جميلة ورائعة �أي�ضا،
�أكملت فيها الدرا�سة �إىل الرابع االبتدائي قبل �أن �أرجع
�إىل اململكة م�ضطرا ب�سبب مر�ض �أمل بي.
ـ وما هذا املر�ض الذي جعلك ترتك البحرين
وت�أتي �إىل اململكة؟
ــ لقد كان يف البحرين طبيب م�شهور يدعى "دمي" فقد
ا�صبت بقروح يف بدين ،وعر�ضت عليه فقال يل�":إنك
لن تتعافى ولن ت�شفى مادمت يف البحرين ،فعالجك
موجود يف ال�سعودية ،وحتديدا يف حمام �أبولوزة" ،وتبعا
لو�صفة الطبيب وقراره جئت القطيف وكنت �صغريا يف
ال�سن وحتممت ملدة خم�سة �أيام يف احلمام املذكور ،وكان
ال�شفاء بتوفيق اهلل ،وال�سبب �إنني حينما القيت بج�سمي

يف
جتمعت الأ�سماك ال�صغرية
املاء ّ
(احلرا�سني) على بدين و�أكلت كل
القروح التي كانت منت�شرة على
جلدي ،فخرجت بعد خم�سة �أيام من
ال�سباحة معافى� ،صحيح �إنني ت�أملت
كثريا بفعل تلك الأ�سماك ال�صغرية،
جتمعت
بل حمدودة ال�صغر ،التي ّ
باملئات على ج�سدي ،ف�صربت
وحتملت كل ذلك الأذى والأمل،
لكني ح�صلت على فائدة وهي ال�شفاء من مر�ض القروح.
ـ وهل كنت تدر�س فقط يف البحرين � ،أم كنت
تعمل مع والدك؟
ــ مل تكن حياتي يف البحرين طبيعية بالكامل ،ومل
�أكن مقت�صرا على الدرا�سة فقط ،بل كنت �أقوم ببع�ض
الأعمال التي توفر يل دخال معقوال ،فقد كنت �أقوم
بجمع خملفات الأقم�شة والأوراق وخملفات النخيل،
فنقوم ببيعها على من يحتاجها ،فمن خملفات الورق
والأقم�شة يتم �صناعة الأكيا�س ملختلف اال�ستخدامات،
ومن خملفات النخيل يتم �إعداد العلف للحيوانات،
وبهذه الطريقة كانت احلياة ت�سري ،حتى عدت �إىل
القطيف وتابعت حياتي العملية ،بعد و�صفة الطبيب دمي
وال�سباحة يف حمام �أبولوزة.
ـ بعد عودتك اىل اململكة ماذا عملت؟
ــ كما �سبق القول �إنني عدت من البحرين �صغريا يف
ال�سن ،بقيت هنا ثالث �سنوات ،بعدها �صرت �أعمل
مبفردي يف الظهران حيث قمت ببيع احلم�ص وحب
الف�صف�ص ،ثم

حوار

�آل عبد الوهاب مع الزميل ف�ؤاد ن�صراهلل
عملت يف ر�أ�س تنورة طباخا كنت �أعد وجبات الطعام
ملجموعة موظفني� .أتذكر منهم :ال�سيد علي بن جميد
العوامي( ،اخو ال�سيد �سعيد العوامي) ،وح�سن عبد
الوهاب الغامن ،وخمي�س بن يو�سف ،وح�سن ال�شعلة،
وعبدالكرمي اخلنيزي (وه�ؤالء الثالثة من البحرين)،
وعملت يف هذا املجال لب�ضع �سنوات ،ثم انتقلت للعمل
يف املطار (هاو�س بوي) وملدة ثالث �سنوات براتب 3
رياالت يف اليوم ،وهذه املهنة كانت �أف�ضل من العمل
كطباخ �إذ كان الراتب ريال واحد يف اال�سبوع ..ثم
التحقت بالعمل مع ح�سني بن نا�س (احلجازي) يف
الهاتف براتب جنيه ذهب يف ال�شهر وهو ما يعادل 42
رياال ،ثم جاء �صالح ال�صويغ (وهو حجازي �أي�ضا) فنقلني
�إىل العمل يف �شركة ارامكو على وظيفة معلم للعمالة
املنزلية (الهاو�س بوي) ،وذلك براتب 4ريالو 7قرو�ش
يوميا ،ثم انتقلت �إىل بقيق� ،إذ �صار عمل العمالة املنزلية
تابعا ل�شركة تعمل ل�صالح �أرامكو مبوجب عقد �سنوي،
ثم التحقت مع �أحمد اخلطيب (وهو حجازي) للعمل
معه مبوجب عقود �أي�ضا ،وكنت �أعمل معه حماال بقرب
 - AUGUST 2014العدد 43

31

حوار
اللحامني ،ثم نقلت اىل الظهران لأعمل يف املطعم هناك
ف�صرت حما�سب �صندوق (كا�شري) وكان عمري حينها
 18عاما وذلك يف العام  1949وكانت اليومية حينها 10
رياالت ..ويف هذا ال�صدد اتذكر ان ال�شيخ حممد �صالح
الربيكي مع جماعة عائدين من مكة وخ ّيموا يف بقيق
وقمت بزيارتهم وامل�ساهمة يف �أعداد الطعام لهم وكان
عددهم كبريا ،وكان معهم العمدة �سلمان عبدالهادي

لدي ولد يف الفلبني وبنت يف
العراق وزوجة يف اليابان
�أن�ش�أت م�صنع �آي�سكرمي ومطعم ًا
كبرياَ يقدم خدمة الإقامة
للم�سافرين
بعد ثالث �سنوات من الرف�ض
عملت عمدة القطيف ب�رشوطي
�أ�سفاري حتمل مبد�أ "الزيارة
والتجارة" يف �آن واحد

احلبيب.
ـ وهل بقيت يف هذه املهنة �أم تركتها؟
ــ مل �أتركها ،ولكن ح�صلت على ترقية� ،إذ انتقلت �إىل
الكافترييا اجلديدة ،التي �أكاد �أكون من �أوائل من عمل
بها ،وبقيت بها ب�ضع �سنوات ،ثم نقلت اىل النعريية للعمل
يف �أرامكو وعملت موظف ات�صاالت (ابوريرت) ،ثم نقلت
�إىل ال�سفانية لأعمل مرة �أخرى يف املطعم وذلك براتب
 1750رياال �شهريا ،يف وقت كان ال�ضابط ال يتعدى
راتبه الــ  500ريال ..ثم تطورت الأمور لأعمل ـ �ضمن
موظفي ارامكو ـ يف ال�سينما مع املطعم ،ون�ش�أت لدي
عالقة مع بع�ض الأمريكيني ،وبع�ضهم من كبار املوظفني
وابنائهم ..وبعد هذا التنقل والتنوع يف العمل جاءين
خطاب لأعمل يف تك�سا�س مع �إحدى �شركات احلفر
وذلك براتب  8000ريال �أ�سا�س ،و 6000ريال �إ�ضايف
(�أي  14الف ريال �شهريا) وعملت معهم ملدة ثالث
�سنوات ،طلبوا م ّني الذهاب اىل دبي فرف�ضت ،وبعدها
انتهت عالقتي بالعمل الوظيفي ب�شكل عام،
ـ واين انتقلت بعد ذلك؟
ــ بعد االلتحاق بهذه ال�شركة كنت قد خرجت من
ارامكو و�أخذت حقوقي وقيمتها � 70ألف ريال ،وخالل
هذه الفرتة كان لدي مطعم كبري قرب نادي البدر،
وكان به مكان خا�ص للتعمرية ،ومكان لأهل البحرين
�إذا ما �أرادوا النوم ،وبه موقع خا�ص النتاج الآي�سكرمي
( ،وكنت �أقدم من خالل هذا املطعم كافة الوجبات
اليومية ،وبقيت فيه ملدة  11عاما ،قبل �أن �أعمل عمدة
يف القطيف.
ـ

�آل عبد الوهاب مع �أقارب و�أ�شقاء زوجته من الهنود احلمر
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وكيف كانت جتربة العمل كعمدة؟
ــ بقيت ملدة ثالث �سنوات يعر�ضون علي العمل كعمدة
و�أرف�ض ،وقدمت لهم مربراتي يف ذلك� ،أولها �إنني غري
متعلم وهذا املن�صب بحاجة �إىل �شخ�ص ميلك من العلم
واملعرفة ،وثانيها مل �أر نف�سي كف�ؤا لهذا املن�صب الذي
بحاجة �إىل مقومات �شخ�صية مل تكن متوافرة لدي ،كما
�إنني ال �أملك ح�سابا يف البنك ،وامل�صاريف كثرية ،وراتب
العمدة ال يغطي م�صاريفه  ،و�أعطيتهم قائمة ب�شروطي
وعر�ضت على الأمري بن جلوي ،ف�صار االتفاق على �أن
�أعمل يف الفرتة ال�صباحية يف �أعمايل اخلا�صة ،و�أن �أكون
عمدة البالد يف الفرتة امل�سائية ،وهذا ما مت وا�ستطيع �أن
�أقول ب�أنني قمت مبهمتي بنجاح بتوفيق اهلل.
ـ حدثنا عن ا�سفارك يف خ�ضم هذه التحوالت؟
ــ بع�ض الأ�سفار تتم ب�سبب الهواية ،ف�أنا �أهوى ال�سفر،
وبع�ضها تتم تبعا للظروف العملية ،ففي العام 1968
�سافرت �إىل �أمريكا عن طريق البحر ،وق�ضيت  14يوما يف
عر�ض البحر� ،سبعة منها للذهاب ومثلها للأياب ،وكانت
وظيفيتي هو الإ�شراف على الطباخني يف الرحلة ،وكان
لدينا  80عامال ،يعملون على ثالث فرتات  ..و�أتذكر
�أن املغفور له امللك �سعود حني ي�أتي يف الظهران يف ف�صل
ال�صيف� ،أذهب �ضمن الطاقم العامل بق�صر جاللته،
ف�صرت رئي�سا للمخازن.كما �سافرت برفقته والوفد املرافق
اىل كل من الهند والباك�ستان ،وقد جل�سنا  17يوما يف
الهور..
ويف احلقيقة �أين يف كثري من الأ�سفار �أجعلها زيارة وجتارة،
ف�أقوم بنقل ب�ضائع من هنا ،و�أنقل ب�ضائع من هناك .من
هنا ن�ش�أت يل عالقة مع �سوق واقف يف القطيف ،ولذلك
�صارت يل هواية جمع اخلوامت والأحجار الكرمية ..ويف
كثري من اال�سفار حتدث مفاج�آت ،ومواقف جميلة ،فقد
دعيت للقاء رئي�س جمهورية الفلبني فيدل رامو�س ،
وب�سبب تكرار زيارتي للفلبني تزوجت من فلبينية تعمل
يف اليابان يف الوقت احلا�ضر ،وابنها جيم بوي موجود يف
الفلبني عر�ضنا عليه املجيء �إىل ال�سعودية فلم يقبل.
ـ ماذا عن العائلة والأوالد؟
ـ لدي من الأوالد ( 6واحد منهم يف الفلبني وا�سمه جيم
بوي ،وقد هاجرت �أمه �إىل اليابان بعد طالقها) ،ومن
البنات ( 7واحدة منهن يف العراق) ذلك لأين تزوجت
من امريكية وعراقية وفلبينية غري �أم جمال .وكل اوالدي
متوفقون يف درا�ستهم وحياتهم االجتماعية والعملية.
ـ بعد هذه الرحلة ماذا تقول؟
ــ امتنى التوفيق للجميع ،مبن فيهم �أوالدي و�أحفادي.

ت�صميم � -إ�شراف  -م�ساحة  -تخطيط عمراين � -إدارة م�شاريع
 فرز الوحدات العقارية  -ت�صميم داخلي وديكور�شركة هند�سية متكاملة

املركز الرئي�سي  -الدمام  - 8326790 :فاك�س 8326794 :
�ص.ب  - 35361 :الدمام - 31488 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع القطيف  - 8558818 :فاك�س 8530073 :
�ص.ب  - 10153 :القطيف  - 31911:اململكة العربية ال�سعودية

www.i-tecgroup.com

فرع ظهران اجلنوب - 072552552 :فاك�س 0172550333:
�ص.ب  - 195 :ظهران اجلنوب - 61953 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع حائل :مركز اللحيدان التجاري  -طريق امللك �سعود
�أمام دوار ال�ساعة  -مكتب رقم 24 / 25
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الطبية

(النزف الوراثي)

مر�ض الناعور (الهيموفيليا)
د .باقر حمزة العوامي
�أ�ستاذ و ا�ست�شاري �أمرا�ض الأطفال

يعترب مر�ض الناعور من الأمرا�ض الدموية الوراثية املعروفة منذ القدم بل هو �أقدمها
على العموم ،فقد كان معروفا يف الع�صور القدمية دون وجود ت�سمية له .فالتلمود البابلى
العائد للقرن الثاين امليالدي يورد احكاما تعفى الأوالد الذكور من اخلتان �إذا كان
لديهم اخوين �سبق وان توفوا نتيجة نزيف بعد العملية .ومن خالل النظرة التاريخية
جند بان التو�صيف العلمي للمر�ض يعود �إىل الطبيب �أبو القا�سم الزهراوي (-1013
)1106حيث و�صف عائالت توفى الذكور فيها بنزف نتيجة �إ�صابات طفيفة .ومع ان
العديد من الإ�شارات والتو�صيفات العلمية للمر�ض ظهرت يف كتابات تاريخيه متعددة
�،إال �أن الو�صف احلقيقي مل يتبلور �إال يف عام 1803عندما �أو�ضح الدكتور اوتوكونراد
وهو طبيب يف فيالدلفيا تقديره لثالثة مالمح �أما�سيه ملر�ض الناعور وهو �أنه نزعه مورثه
للنزف لدى الذكور .وقد �سمي مر�ض الناعور يف املا�ضي باملر�ض امللكي لأن العديد من
العائالت النبيلة يف �أوروبا قد ت�أثرت به .فامللكة فيكتوريا ()1901-1819ملكة اجنلرتا
()1901-1837كانت ناقال رئي�سيا للمر�ض ،وابنتاها �ألي�س ()1878-1843وباتري�س
()1924-1857كانتا حتمالن �صفة مر�ض الناعور �،إما ابنها ليوبولد فكان م�صابا باملر�ض
وانتقلت �صفه هذا املر�ض عن طريق تزاوج �ألي�س وبياتري�س و�أوالدهما �إىل العديد من
العائالت املالكة يف �أوربا مبا يف ذلك ا�سبانيا واملانيا ورو�سيا .
ويعرف مر�ض الناعور او الهيموفيليا حاليا ب�أنه مر�ض وراثي ي�صيب العائالت بالوراثة
وتنح�صر �إ�صابة املر�ض يف الذكور من الأطفال �أما الإناث فهن حامالت للمر�ض ،وينت�شر
هذا املر�ض يف جميع �إنحاء �أقطار املعمورة دون ا�ستثناء ،وعلى الرغم من ان مر�ض
الهيموفيليا مر�ض غري �شائع يف الدول العربية �إال �أنه الأكرث �شيوعا من بني كافة الأمرا�ض
الوراثية املرتبطة بالتجلط.وينق�سم هذا املر�ض �إىل ق�سمني رئي�سني والقا�سم امل�شرتك
هو نق�ص العامل لدى املري�ض حيث يوجد لدى الإن�سان الطبيعي  12عامال يف الدم

يبد�أ من الرقم  -1-وينتهي
بالرقم -12-حيث تدخل
هذه العوامل لتكون التجلط
.وللمحافظة على ذلك البد
�أن تكون ن�سبة هذه العوامل
متوازنة دون خلل لدى
الإن�سان ال�سليم.
و ي�صنف الهيموفيليا �سريريا
�إىل نوعني هما الهيموفيليا ( �أ
) و هو املرتبط بنق�ص يف عامل
التجلط املعروف ب�إ�سم العامل
(  )8و الهيموفيليا ( ب ) و الذي يرجع �إىل نق�ص العامل (  ) 9و تقدر الإح�صائيات
ب�أن واحد من كل  10000من الذكور حول العامل يولدون و هم م�صابون مبر�ض الناعور
(�أ) بينما ق�سم ( ب ) يحدث مبعدل حالة من كل  30000والدة من الذكور حول
العامل و حتدد كمية عامل التجلط املوجودة يف الدم �شدة احلالة فاملر�ضى اللذين
لديهم ن�سبة تقل عن  % 1من الكمية الطبيعية لعامل التجلط تكون الإ�صابة �شديدة
وللأ�سف ف�إن معظم امل�صابني لديهم الإ�صابة ال�شديدة و الذي قد ي�سبب لهم م�ضاعفات
تتمثل يف النزف التلقائي يف املفا�صل و الع�ضالت �أما �إذا كان م�ستوى نق�ص عامل
التجلط حوايل  %5من امل�ستوى الطبيعي ف�إن املر�ض يكون معتدال و ال ترتتب على
ذلك م�ضاعفات دامية.
الت�شخي�ص و العالج:
يتم ت�شخي�ص املر�ض بعد �أ�شهر قليلة من الوالدة حيث تبد�أ م�شاكل النزف
بالظهور و تتوفر اختبارات الك�شف على املر�ض عن طريق معرفة نق�ص عامل
التجلط و بالرغم من �إن نوعية املر�ض ( �أ ) ( ب ) يت�سببان يف امل�ضاعفات
ذاتها �إال �إن عالج كل منهما يتم بطريقة خمتلفة لذلك البد من متييز النوعني
با�ستخدام اختبار خا�ص للدم حتى يت�سنى �إعطاء العالج املالئم حيث يتم
عالج امل�صابني بالناعور (�أ) عن طريق �إعطائهم عامل التجلط رقم (  ) 8بينما مي
عالج الناعور ( ب ) عن طريق تعوي�ضهم عامل التجلط( .)9و تقوم م�ست�شفيات
الدولة بعالج ه�ؤالء املر�ضى و الذي يكلف مبالغ باهظة .كما يحتاج مري�ض
الناعور ملتابعة دورية لتقليل امل�ضاعفات حيث ميثل هذا املر�ض حتديا كبريا ملقدمي
الرعاية ال�صحية و املر�ضى على حد �سواء.
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لال�ستف�سار و التوا�صل alkhatmag@yahoo.com :

�إ�شراف
د� .شادي �أبو ال�سعود

الطبية

احلوي�صلة املرارية
د نا�صر بن �سعيد اخلاطر
ا�ست�شاري اجلراحة العامة وجراحة املناظري
مب�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب

هي عبارة عن كي�س حوي�صلي يوجد حتت الكبد مبا�شرة
مربوط بالقناة املراريه عن طريق قناة ق�صرية ت�سمی القناة
احلوي�صلية.
تتلخ�ص وظيفة احلوي�صلة املرارية بالقيام برتكيز الع�صارة
ال�صفراوية وتخزينها والتي يتم �إفرازها من الكبد تنقب�ض
احلوي�صلة املراري ا�ستجابة ل�ساالت ع�صبيه و�أنزميات
وذالك عند تواجد الدهون يف االثني ع�شر وذالك
للم�ساعدة علی ه�ضم الدهون وحتويلها �إیل جزيئات
دقيقه بحيث تتمكن الأمعاء الدقيقة من امت�صا�صها
تتعر�ض احلوي�صلة املراري �إیل العديد من الأمرا�ض
و�أكرثها �شيوعا هو تكون احل�صوات داخلها و�أكرث النا�س
عر�ضة لذالك الن�ساء �أكرث من الرجال وذو الوزن الزائد
وعادة تكون بعد �سن الأربعني وميكن �أن حت�صل يف �أي
عمر لأ�سباب حمدده ي�شتكي املري�ض عادة من الأم
ب�أعلى البطن كنوبات متفاوتة مع امتدادها �إیل الظهر و
�أعلی الكتف وعادة يكون لها عالقة بالأكل حيت �أن
الغذاء امل�شبع بالدهون الأ�سباب الأ�سباب �شيوعا يف
اثارة املرارة يتم ت�شخي�ص الإ�صابة بح�صوات املرارة عن
طريق �إجراء بع�ض الفحو�صات املخربية �أهمها عمل
وظائف الكبد و�أ�شعه
تلفزيونية مع احلاجة
�أحيانا ایل �إجراء
فحو�صات �أخری
يف حالة الت�شخي�ص
بوجود ح�صوات
يف املرارة ف�إن احلل
الوحيد والأمثل هو
ا�ستئ�صال املرارة
عن طريق التدخل

تفاديا حل�صول �أي اختالجات �أثناء التدخل اجلراحي ال
�سمح اهلل وهناك عدة درا�سات �أجريت يف كيفية الوقاية
من الإ�صابة بح�صوات املرارة �أهمها �إنقا�ص الوزن وممار�سة
الريا�ضة والإقالل من تناول الأغذية الغنية بالدهون
واحلر�ص علی تناول كميات كافية من الألياف املتواجدة
يف اخل�ضار والفواكه وال�سلطات والإكثار من تناول
ال�سوائل.

اجلراحي وهناك تطور كبري يف طريقة التدخل اجلراحي
�أف�ضلها و�أحدثها هو ا�ستئ�صال املرارة بوا�سطة املنظار
اجلراحي حيث تكون حتت تخدير عام ت�ستغرق من 20
�إيل  30دقيقه وذالك بعمل فتحات �صغريه ال تتعدی 1
�سم لكل منها حيث يتم عمل فتحة واحدة �أو � 2أو � 3أو
اربع فتحات �صغرية بعدها يبقي املري�ض ملدة � 24ساعة
بامل�ست�شفى بعدها ميكن �أن ميار�س حياته الطبيعية بعد 3
�أيام من العملية.
وتعترب عملية ا�ستئ�صال املرارة الأكرث �شيوعا يف العمل كفانا اهلل و�إياكم من كل �سوء �سائلني املوىل العلي القدير
اجلراحي وتكمن الأهمية يف هذه العملية �أن تكون �أن مين علی جميع املر�ضى بال�صحة والعافية �إنه �سميع
علی يد طبيب جراح متمر�س يف هذا املجال وذالك جميب
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الإبداع
م .ماهر �إبراهيم املرهون
�آفاق علمية

الإبداع هو تلك القدرة العقلية التي
وهبها اهلل للإن�سان .وهو نتاج عقلي جديد
و�أ�صيل غري من�سوخ ي�ضيف للحياة فائدة
وقيمة جديدة .الإبداع يعتمد ب�شكل
مبا�شر على القدرة على التخيل والإتيان
ب�شيء جديد او تطوير القدمي ليكون
�أكرث فائدة .ال�شخ�ص املبدع هو الذي
ي�ستطيع �أن يرى الأمور من زاوية خمتلفة
ويجد حلو َال ال تكون وا�ضحة وجلية
للأ�شخا�ص الذين يفكرون بطرق منطقية
بحتة .لذلك ف�إن املبدعون دائما يجابهون التحديات من الأ�شخا�ص الذين يغلب عليهم
التفكري املنطقي املهتم باحل�سابات الدقيقة.

وامل�صابيح الكهربائية هي م�صادر �إ�ضاءة دون �إ�ضافة وقود و�شعلة والإنرتنت هي تلك
التقنية التي توفر لنا املعلومات واالت�صال بلم�سة زر .يف احلقيقة عندما ننظر �إىل كل
ما حولنا �سنجد ان به �شيء من الإبداع وكان نتاج لتفكري خمتلف من �إن�سان خمتلف.
�سنجد انه نتاج لتخيالت تركزت يف اجلزء الأمين من الدماغ.
من هو املبدع؟ هل هو �إن�سان معينّ �أعطاه اهلل هذه املوهبة اجل ّبارة دون غريه؟ هل هو
�إن�سان وهبه اهلل دماغ َا خمتلفا من الناحية الت�شريحية؟ بالرجوع �إىل الأبحاث والت�صوير
الذي �أجري على �أدمغة الب�شر ف�إن جميع الأدمغة مت�شابهة يف تكوينها .فكل �إن�سان
عنده القدرة على التفكري املنطقي والإبداعي �إذا مل يحدث يف الدماغ خلل ولكن
للأ�سف ف�إن �أ�سلوب التعليم والعادات والتقاليد هي ما يفر�ض القيود على العقول فتفقد
القدرة على التفكري الإبداعي وتركز على التفكري املنطقي واحلفظ.

عندما ي�أتي مدر�س ال�صف الأول االبتدائي ليجرب الطالب ال�صغار على حفظ كالم
العقل هو ال�سر الإلهي لهذه القدرة اجلبارة ومركزه الدماغ .والدماغ مق�سم �إىل جزء وترديده وعلى النظر �إىل م�سائل معينة بطريقة معينة فهو بذلك ي�ضع الكثري من القيود
�أمين وجزء �أي�سر و�آخر يربط بينهما .اجلزء الأي�سر م�س�ؤول عن املنطقة اليمنى يف ج�سم على القدرة الإبداعية وتطورها لدى الطفل .الطفل ال�صغري هو م�شروع �إن�سان مبدع
الإن�سان وهو �أي�ضا م�س�ؤول عن العمليات الإدراكية وال�سمعية واللفظية.
هذا اجلزء من الدماغ هو من يقوم بالتحليل والتفكري النقدي تبعا لأ�س�س
وقوانني معينة اكت�سبها بالتعلم واخلربة� .أما اجلزء الأمين من الدماغ الذي
يتحكم باجلزء الأي�سر من اجل�سم فهو اجلزء امل�س�ؤول عن الإح�سا�س
والتخيل واحلد�س واالنفعال وال�شمولية يف النظرة والتعامل .لذلك ف�إن
اجلزء الأمين ي�ستطيع الإتيان ب�أفكار جديدة رمبا ال تروق للجزء الأي�سر من
املخ الذي يف�ضل احل�سابات الدقيقة املبنية على �أ�س�س مكت�سبة.
مبراجعة االخرتاعات املوجودة حولنا جند �أن هناك ميزات بها خارجة عن
امل�ألوف �أ�ضافت حلياتنا فائدة جديدة .فال�سيارة هي تلك العربة التي تتحرك
دون �أن يجرها ح�صان والهواتف الذكية هي تلك الأجهزة التي ال حتتوي
على الأزرار وتوفر لك الكثري من القدرات التي يفتقدها الهاتف التقليدي
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�آفاق علمية

ويجب علينا احلفاظ على هذه القدرة وم�ساعدته على تنميتها ولي�س
العك�س .من منا مل ي�سمع ت�سا�ؤالت من �أطفال حترينا وال ن�ستطيع
�إجابتها وبدل �أن نبحث عن �أف�ضل الطرق لإجابة هذه الت�سا�ؤالت
ف�إننا نرد عليها بطريقة ا�ستخفافية وغري مقدِّ رة لهذا العقل املنفتح
على جميع االحتماالت فتكون الر�سالة املبطنة اخلطرية �أنه لي�س
لك احلق بالتفكري والت�سا�ؤل بهذه الطريقة.
هذا ال يحدث فقط لأطفالنا بل يحدث لنا جميعا يف املجتمع ,يف
العمل ،يف البيت ،يف املدر�سة �أو حتى يف اجلامعة .وتكون النتيجة �أن
ي�صبح جمتمعنا غري مبدع وال ينتج �أفكاراً جديدة .بل يكون جمتمع
م�ستهلك ونا�سخ لأفكار الآخرين.
كم هي القدرات املهملة واملهدورة وال�سبب هو عدم تقدير الإبداع
وعدم فهم معناه وقيمته وعدم معرفة الطرق لتطويره .املفرح واملحزن
يف نف�س الوقت �أننا كلنا مبدعون وكلنا ن�ستطيع الإتيان ب�أفكار
جديدة تفيدنا وتفيد جمتمعاتنا والإن�سانية لو قدرنا الإبداع
وفهمناه وطورناه  .تخيل لو زرعنا دون احلاجة �إىل تربة ,لو جعلنا
�شوارعنا و�شواطئنا مراكز تعليم ,لو جعلنا �صحارينا مراكز �سياحية
وا�ستجمام ,لو جعلنا مدار�سنا وجامعاتنا مراكز ترفيهية .رمبا تقول
يا قارئي العزيز ...ما هذه الأفكار اجلنونية .ولكني �أقول لك �أن
جميع الأفكار ال�سابقة ن�ستطيع حتويلها �إىل حقائق تفيد جمتمعاتنا.
لكي نبدع ال بد �أن يكون �أمامنا هدف معني فنحن ال ن�ستطيع
�إنتاج �أفكار م�ؤثرة �إذا مل يكن يف خلدنا هدف وتوجه .يجب علينا
ملمني ببع�ض جوانب الفكرة وننمي قدراتنا لن�ستطيع
�أن نكون ِّ
الإتيان مبا هو جديد .يجب علينا �أن نثق بقدراتنا و�أن نن�سى �أحكام
الآخرين .يجب علينا �أن نقدر �أهمية الإبداع و�أثره يف تطوير حياتنا
ويف النهاية يجب علينا تعلم بع�ض الطرق والآليات لإنتاج �أفكار
�إبداعية.

�إن �آل ّيات تطوير الإبداع ترتكز على حتدي الطرق املتعارف عليها للو�صول �إىل حل.
لو �أخذنا ال�س ّيارة كمثل ف�سوف جند �أن �أ ّول من ّفكر فيها كان (فريبي�ست) يف القرن
ال�ساد�س ع�شر .لقد اخرتع (فريبي�ست) �أ ّول مركبة �صغرية تعتمد على نف�سها يف
احلركة ولي�س على احليوانات .وتطورت هذه الفكرة �إىل �أن جاء (كارل بيرن) يف
أهم خطوة يف
�سنة 1886م لي�ضع ال�س ّيارة احلديثة التي نراها الآن ون�ستخدمها� .إن � ّ
اخرتاع ال�س ّيارة وتطويرها لي�س الإلكرتونيات املوجودة بها وال القدرات ملحركها وال
�ألوانها اجلميلة و�إمنا �أهم خطوة هي التحدي لعقلية كانت قائمة يف وقت ما� .أن من
اخرتع ال�س ّيارة قال �أنا �أريد �أن �أتحّ دى الفكر املتعارف عليه و�أخرتع مركبة تتحرك
بنف�سها دون �أن يجرها �أح�صنة .رمبا كانت هذه الفكرة م�ضحكة يف وقتها ورمبا املخرتع
وال�سخرية ولكن �إ�صراره ور�ؤيته الثاقبة جعلت من هذا
تلقى العديد من االنتقادات ّ
احللم حقيقة .خال�صة الكالم ,ال بد �أن نكون مبدعني ليتطور جمتمعنا ولنكون
مبدعني ال بد �أن يكون لنا هدف ,عندنا اطالع و معلومات ,نتحدى املتعارف عليه,
وال بد �أن يكون عندنا �إ�صرار مبوا�صلة امل�شوار و�إن جابهنا الت�شكيك يف ما نريد �أن
ن�صل �إليه� .سبحان اهلل بديع ال�سموات والأر�ض.
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منا�سبات

ن�ستقبل منا�سباتكم ال�سعيدة عرب الربيد الإلكرتوين alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلتا امل�صطفى الفار�س بزواج ابنها زيد جنل املرحوم زكي امل�صطفى
على كرمية الأ�ستاذ كمال حممد الفار�س  ..بالرفاء والبنني
زيد امل�صطفى مع والده رحمه اهلل

احتفلت �أ�سرتا اخلمي�س والعوامي
بزواج ابنهم علي ح�سن اخلمي�س
على كرمية ال�سيد حممد علوي املعلم العوامي
بالرفاء والبنني
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احتفلت �أ�سرتا املبارك وال�شيخ بزواج
ابنهم حممد كامل املبارك
على كرمية تي�سري من�صور ال�شيخ
بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا البحار وامل�صلي
بزواج ابنهم علي حممد البحار
على كرمية علي امل�صلي ..بالرفاء
والبنني
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ن�ستقبل منا�سباتكم ال�سعيدة عرب الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلتا عبداجلبار والدهان بزواج
ابنهم م�صطفى �أديب علي العبداجلبار
على كرمية اال�ستاذ فوزي جعفر الدهان
بالرفاء والبنني

احتفلت عائلتا املحا�سنةوامل�صطفى بزواج ابنهم حممود عبداهلل من�صور املحا�سنة
على كرمية �أمني امل�صطفى  ..بالرفاء والبنني
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احتفلت عائلتا اجلامع و �آل �إ�سماعيل
بحفل زفاف ابنها ح�سن عبدالعزيز اجلامع
على كرمية املهند�س حممد ح�سن �آل �إ�سماعيل
بالرفاء والبنني

احتفلت عائلة الغريايف واخلنيزي بزواج ابنهم عادل �أحمد مكي الغريايف على كرمية عبداخلالق عبدالغني اخلنيزي ..بالرفاء والبنني
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الفن التشكيلي

" فن فر�شاتي " عززت �شخ�صية الطفل
وب�صمته امل�ستقلة ومداركه اخليالية

كتبت� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
نظم منتدى حوار احل�ضارات دورة تدريبية بعنوان فن
فر�شاتي  ،بالتعاون مع الفنانة الت�شكيلية ازدهار �أبوالرحي،
�شارك فيها  ٢٨متدربا ومتدربة.
و�أقيم معر�ض ت�شكيلي للفنانني النا�شئني من خالل الدورة
التي نظمتها الإعالمية �أمل ف�ؤاد ن�صراهلل.
وقد ت�ضمنت الدورة عددا من املهارات الفنية املتعلقة بفن
الطفل والتي اتقنها .
وقالت الفنانة ازدهار �أبوالرحي :كانت الدورة ق�صرية
لكنها مكثفة  ،مدتها  ٧ايام فقط تناولنا فيها �أ�سا�سيات
الر�سم من حيث طريقة التلوين ال�صحيحة وطريقة م�سك
الأقالم والأدوات بالطريقة ال�صحيحة كما تناولنا فيها
تقنيات كثرية ،منها امليك�س ميديا و كوالجات ورق اجلرائد
والطباعة ب�ألوان الأكريلك على خلفيات ورقية متنوعة
وا�ستخدمت �أي�ضا �أ�ساليب جديدة يف الر�سم مع الأطفال
كتقنية بخ ومزج الألوان.
كما كان من �أ�سا�سيات حماور الدورة م�سابقة الر�سم اليومية
فكان لها �أهمية خا�صة  ،فكان جل اهتمامنا يف هذه الدورة
هو تعليم الأطفال �أ�سا�سيات الر�سم ال�صحيحة مع �إدخال
تقنيات جديدة لهم لتطويرهم و�إك�سابهم علوم ومهارات
جديده مع الر�سم حيث تطور ح�س الفن واخليال والإبداع
لديهم مع تعلم الطرق ال�صحيحة يف الر�سم والتلوين .
فممار�س الفن احلقيقي يحتاج �إن يكون ذكي و�صاحب
ح�س �إبداعي غري تقليدي مع �أ�سا�سه الفني ال�صحيح.
واحلمد هلل كان جتاوب الأطفال كبريا وكانوا �شعلة من
الن�شاط واحليوية بل كانوا يطلبون املزيد واملزيد.حقيقة كان
�أغلب �أطفال الدورة �أذكياء ومتعط�شني للفن ،ير�سمون بال
ملل وا�ستجابتهم للدرو�س والتطبيقات رائعة والنتائج كانت
جميلة ومبهرة.
كما حتث الفنان حممد امل�صلي عن الدورة
التدريبية وما �أنتجه الأطفال قائال:
لي�س من الغريب على منتدى احل�ضارات �أن يبهرنا
بفعاليات خا�صة ترعى مهارات االطفال وتربز مواهبهم ،بل
�إن العر�ض املتميز يف هذه الدورة والإخراج اجليد لر�سوم
االطفال والعر�ض يعترب احد احلوافز املعنوية التي تنبه لها
القائمون
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كما �إن الأعمال تنوعت ملختلف
الفئات العمرية والنوعية
وا�ستخدام اخلامات مما ينمي
ذائقة الطفل ويعطي ر�ؤاه الب�صرية
خمزونا كميا ي�ستدعيه متى �شاء
ولفتني تنوع املوا�ضيع لي�صيغ
الولد او البنت مداركه اخليالية
يف �شخ�صيته وب�صمته امل�ستقلة يف
م�ستقبله
رئي�س التحرير ف�ؤاد ن�صراهلل و�إىل ي�ساره الفنان حممد امل�صلي وعلى ميينه الفنان م�صطفى العواجي
�شارك يف الدورة كل من  :زينب
 يهتم كث ًريا بال�صور واخلرائط والبيانات وجم�سماتال�سنان  ،فاطمة ال�سنان ،بنني �آل
الأر�ض والكواكب.
خوان  ،رحمة العيد  ،فاطمة ال�صدقي ،اليا�س احل�سن ،
 رغبات وهوايات ممتازة وفريدة من نوعها.اليا�س حميميد  ،حممد �أبوال�سعود  ،مرت�ضى العبيدي ،
 ال ي�أخذون الأمور على عالتها ،وغال ًبا ما ي�س�ألون كيف؟حيدر ن�صراهلل ،عبداهلل ن�صراهلل ،يزن الفرج ،ميالد الأ�سود
وملاذا؟
� ،أحمد الإبراهيم  ،عبداهلل ال�سويكت  ،كوثر عبداملح�سن،
 لديهم القدرة على الرتكيز واالنتباه ملدة طويلة.زهراء احلوري ،فاطمة ال�سويكت ،جود �آل حماد  ،فاطمة
 لديهم القدرة املتميزة للتعامل اجليد مع الآباء واملدر�سني.الفركي  ،زهراء ال�صدقي ،مرمي بالعي�سى ،نور �آل حماد ،ملى
ـ ويف�ضلون الأ�صدقاء الأكرب منهم �س ًنا.
الفار�س  ،جنى الفار�س� ،سارة �آل ن�صر  ،رند اخلنيزي  ،زهراء
 ت�صرفاتهم منظمة ذات هدف وفعالية وخا�صة.�آل �ضيف..
 لديهم احلافز الداخلي للتعلم والبحث. يت�صفون بقوة املالحظة.وقد مت ا�ست�ضافة الفنان الت�شكيلي حممد
 ي�ستمتعون كث ًريا بالن�شاطات الفكرية.امل�صلي يف حما�ضرة بعنوان :املوهبة والتفوق.
 قد ي�ستا�ؤون من اخلروج على الأنظمة والقواعد.حتدث فيها عن عدد من املحاور.
 عادة ما يكونون ناقدين مقيمني و�سريعني يف مالحظةوقد بد�أ بتعريف املوهبة ب�أنها :عطية من اهلل .وهب � :أعطى.
التناق�ض والت�ضارب يف الآراء والأفكار.
وال�شخ�ص املوهوب:هو الذي يوجد لدية ا�ستعداد �أو قدرة
 عندهم القدرة على الإملام بكثري من املوا�ضيعغري عادية �أو �أداء متميز عن بقية �أقرانه يف جمال �أو �أكرث من
وا�سرتجاعها ب�سرعة.
املجاالت التي يقدرها املجتمع وخا�صة يف جماالت التفوق
 ي�ستوعبون املبادئ العلمية ب�سرعةالعقلي والتفكري الإبتكاري واملهارات والقدرات اخلا�صة
 غالبا ما يق�سمون املادة ال�صعبة ويجزئونها �إىل مكوناتهاويحتاج �إىل رعاية تعليمية خا�صة 0
الأ�سا�سية ويعملون على حتليلها.
كما حتدث عن خ�صائ�ص املوهوبني فقال:
�أما جماالت املوهبة فهي :ـ املهارات الفنية �أو الأدائية :
 يتعلمون املهارات الأ�سا�سية �أف�ضل من غريهم وب�سرعةوت�شمل هذه املواهب اخلا�صة يف خمتلف الفنون كالر�سم
فائقة .
ال�سلوك الإبداعي:
 �أف�ضل من �أقرانهم يف بناء الفكر والتعبري والتفكري والأدب واخلطابة وال�شعر ،وي�شمل ُّاالخرتاع ،والت�صميم ،واال�ستنباط ،والت�أليف ،والتخطيط،
التجريدي واالبتكار.
الخ...
 التفوق يف التفكري الرمزي.و�أجاب على ال�س�ؤال :كيف �أكون موهوبا �أو متميزا �أي
 الإبداعية ،واخليال الإبداعي.�إتقان العمل بتميز:
 االهتمامات اجلمالية التذوق َّية ،واالنتباه للتفا�صيل.ـ �أعرف مهاراتك :ما الأمور التي �أرغبها و�أمتيز فيها.

مناذج من ر�سومات �أطفال دورة فن فر�شاتي

الفن التشكيلي

ـ تنميتها و�صقلها بالدرا�سة والإطالع و التجارب.
ـ امل�شاركة يف امل�سابقات والأن�شطة التي متار�س وتناف�س بها
موهبة
فيما �ألقى الفنان الت�شكيلي ق�صي العوامي حما�ضرة
بعنوان :فن الطفل فيما يلي ن�صها:
 تعريف الفن:يقول هريبرت ريد :ان الفن خلق �أ�شياء ممتعة ت�شبع
�إح�سا�سنا باجلمال والإح�سا�س باجلمال هنا مرتبط بذلك
اال�ستمتاع النا�شئ عن تنا�سق الأ�شياء والوحدات �سواء
كان ذلك الفن ت�شكيلي �أم �أي فن �آخر.
�أما مولر فيقول :ان لفظ الفن يطلق على �شتى �ضروب
الن�شاط �أو الإنتاج التي يجب �أن تتولد منها �آثار جمالية.
• مرحلة حماولة التعبري الواقعي  :من � 9إىل � 11سنة
ويقول كانط� :إن الفن ن�شاط تلقائي حر الهدف منه هو
• مرحلة التعبري الواقعي  :من � 11إىل � 13سنة .
اللذة الفنية ذاتها واملتعة اجلمالية اخلال�صة.
الأطفال يكربون ويتغريون لذلك يتغري فنهم حيث يبد�أ
الطفل بعمل تخطيطات ع�شوائية غري منظمة ثم تتجه �إىل
 معنى فن الطفل:التنظيم يف �صورة �أفقية ور�أ�سية  ,ثم دائرية حيث يكون قد
كل ا�شكال التعبري الفني لدى االطفال وت�شمل الر�سم
حتكم يف ع�ضالته .
والتلوين واال�شغال اليدوية.
تعني ر�سوم الأطفال كل الإنتاج الت�شكيلي الذي ينجزه
 مفهوم التعبري الفني لدى االطفال:الأطفال على �أي �سطح كان كالورق �أو اجلدران م�ستخدمني
فن الطفل لغة عاملية ي�شرتك فيها كل �أطفال العامل من
الأقالم والألوان مثل الأقالم اخل�شبية اجلرافيت وامللونة
حيث رموزها الت�شكيلية والفنية ،فهم يتحدثون لغة واحدة
مبختلف ت�سمياتها  ،و�أقالم الزيت اجلافة والبا�ستيل
تختلف فقط يف �سماتها البيئية� .أن التعبري الفني لدى
الطبا�شريية  ،و�أقالم الفلوما�سرت امللونة  ،وال�صبغات ال�شفافة
الطفل هو يف احلقيقة انعكا�س النفعاالت الطفل ووجدانه .
واملعتمة بالإ�ضافة �إىل كل اخلامات التي حتدث �أثر خطي �أو
�أن التعبري الفني للأطفال هو لغة ات�صال بني الطفل وذاته،
م�ساحة ملونة على ال�سطوح .
�أو هو حوار يحكي فيه الطفل ق�صة ال يعرفها �أحداً �إال
�أي �أن م�صطلح ر�سوم الأطفال ي�شمل كل تعبريات
الطفل نف�سه.
الأطفال التي تعك�س �سمات الطفولة بكل �أبعادها اجل�سمية
التعبري الفني يعمل على حترير الطفل من امل�شكالت
واالنفعالية والعقلية والأخالقية والنف�سية يف كل مرحلة من
النف�سية  ،فالأطفال يحتاجون دائما �إىل فر�ص تعبري عن
مراحل النمو املختلفة  ،والر�سم عند الطفل هو عباره عن
�أ�شياء كثرية مل يختربوها من قبل ومل يعرفوها بعد ،والرموز
تعبري حر �صادق ملا يراه وي�شاهده �أكرث من كونه عمل جميل
الب�صرية و�سيلة تعد �أكرث �صدقا و�أكرث م�ساعدة للتعبري عن
ير�سمه .ويعد الر�سم والتلوين �أكرث �أ�شكال التعبري الفني
هذه الأ�شياء  ،ووجب علينا �أن نوفر لهذا الطفل مقدار من
انت�شاراً لكونه جما ًال ممتداً مع الطفل منذ نعومة �أظفاره.
احلرية لي�ؤكد ا�ستقالليته وزيادة الثقة يف ذاته.
الأ�شغال اليدوية وهي �شكل من �أ�شكال التعبري الفني
الطفل من خالل التعبري الب�صري يحاول �أن يعلم نف�سه عن
وي�ضم �أ�شغال اخل�شب  ،واملعادن  ،والأ�سالك  ،واجللود،
طريق لغة �أخرى غري لغة اللفظ وهي عملية ت�ساعد على
واحلبال وبقايا اخلامات  ،و�أ�شغال البال�ستيك واللدائن،
النمو واالت�صال بالعامل اخلارجي  .فالر�سم مبثابة اللغة التي
وي�ضم �أي�ضا �أ�شغال الن�سيج والطباعة على الورق والأقم�شة
يتوا�صل بها الطفل مع الآخرين حينما ال ي�ستطيع التحدث
 ،كما ي�ضم �أ�شغال الطني كالنحت واخلزف .
باللغة اللفظية لينقل لنا �أفكاره و�أحا�سي�سه وانفعاالته.

حياته وتفكريه وكذلك الر�سوم التي تعترب تدريبات
طبيعية لعمليات الإدراك � ،إذ ت�ساعد على االرتقاء
بقدرات الطفل وا�ستعداداته.
• الفن ي�ساعد الطفل على الك�شف  ،وتدريب اخليال
وا�ستثارة الن�شاط العقلي  ،وتنمية الذوق الفني  ،فهو
يف جوهره انتقائي و�إيحائي �أكرث منه ت�صوير حريف لنقل
الواقع  ،فلي�س على الطفل عمل تعبريات ذات ا�شكال فنية
ب�صرية حمملة بقيمة فنون الكبار.
• يقدم الفن مدخال جديدا للتفكري ي�ساعد على تنمية
�شخ�صية الطفل امل�ستقبلية القادرة على �إ�صدار القرارات
والأحكام  ،ففي مادة الرتبية الفنية يكون الفرد منتجا
م�ستقال ب�إنتاجه  ،بينما معظم املقررات الأخرى تعتمد على
التو�صيل املعريف ويكون املتعلم فيها متلقيا مت�أثرا مبقدار
التلقي .
• �إن الر�سوم لغة يتحاور بها الأطفال مع الكبار.
• تو�ضح لنا الر�سوم كيف ينمو ويرتقي الطفل عقليا
وفكريا وجماليا.
• ممار�سة الطفل للتعبري الفني ت�ساعده على االختيار
املهني من خالل عمليات التجريب واال�ستك�شاف.
• التعبري الفني ي�ساعد الطفل على اال�ستغراق يف اخليال
للو�صول �إىل ر�ؤى جديدة.
• الر�سوم تك�شف لنا عن ال�شخ�صية ال�سوية والغري �سوية.
• التعبري الفني عند الطفل له فوائد ارتقائية وفنية تربوية
وعالجية ت�شخي�صية.

 تفرد فن الطفل:اعرتف الفنانون بفن الأطفال واعتربه كثريون �أكرث الفنون
 مراحل تطور فن الطفل: �أهمية فن الطفل:تلقائية وعفوية  ،يعرب فيها الطفل بكل ب�ساطة  ،وبدون قيود
• مرحلة ما قبل التخطيط وتبد�أ من الوالدة للثانية
• �إن ر�سوم الأطفال تعترب الو�سيلة التي ت�ساعد الطفل ،ويقدم لنا نف�سيته وم�شاعره باللون  ،لذلك تعلق الكثري
• مرحلة التخطيط  :من � 2إىل � 4سنوات
على التوا�صل والتخاطب مع الآخرين.
من الفنانني بفن الأطفال وقالوا عنه �أنه الفن الذي يحلم
• مرحلة حت�ضري املدرك ال�شكلي  :من � 4إىل � 7سنوات
• لفن الطفل جانب ترويحي  ،فاللعب للطفل هو جوهر الفنان الواعي بالو�صول اليه � ،إنه الفن الت�شكيلي يف �أرقى
• مرحلة حتقيق املدرك ال�شكلي  :من � 7إىل � 9سنوات
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الفن التشكيلي

الفنان امل�صلي ير�سم حممد �سعيد مرار

�أ�شكاله لأنه يعك�س لنا التعبري يف �أب�سط �صوره � ،إنه فن بعيد
عن الزيف والتعقيد لأنه يتعمد ال�صدق يف احل�س والر�ؤية
، ،لذا ميكن �أن جند يف كثري من التجارب الفنية املعا�صرة
�،شكال من التعبري يوازي ما يقدمه الطفل ،ويحاكي
ال�ساذج  ،ويتما�شى مع نظرة البدائي للحياة والفن  ،حتدث
الرومانتيكيون عن فن خيايل  ،ووجدوه يف فن الطفل
جم�سداً  ،وا�صرار ال�سرياليون على �شكل تعبري فني هو بني
الوعي والالوعي � ،سبقهم الطفل اليه  ،ونفذ التجريديون
التعبرييون �صياغات قد ن�ألفها �أكرث �صدقاً يف فن الطفل ،
ففن الطفل هو بعيد عن التجربة العقلية التي ت�ضبط الأمور
وجتعلها متوازنة.

 مميزات وخ�صائ�ص فن الطفل:التلقائية :تنم عن منطق الطفل اخلا�ص وعامله املميز ويعرب
عنه ب�أ�سلوب حر نابع من رغبته اخلا�صة دون حدود او قيود.
املبالغة واحلذف :لتج�سيد الفكرة وت�أكيدها يبالغ الطفل
يف بع�ض اجزاء الر�سمة او الغاء وحذف بع�ض االجزاء او
تكبريها وت�صغريها.
خط االر�ض :غالبا ما ير�سم الطفل خطا لي�ضع عليه اال�شياء
وغالبا ما يكون موازيا حلافة الورقة.
تكرار الر�سوم :ب�سبب اح�سا�س الطفل انه ا�صبح قادرا على
اجادة ر�سم بع�ض العنا�صر مما يدعوه ملزيد من التدريبات مما
يدعوه للتكرار.
الت�سطيح  :فالطفل يحور الفراغ يف اللوحة اىل �سطوح
وم�ساحات دون عناية بالأبعاد واالهتمام بها .
االختزال  :نالحظ �أنه يختزل كثريا من العنا�صر على
ح�ساب عنا�صر هامة يف نظره .
التماكن :ي�سعى اىل جمع عدة �أ�شياء من �أمكنة خمتلفة يف
حيز واحد بعيداً عن املكان الفيزيائي التقليدي .
التزامن :يقدم لنا عنا�صر من �أزمان خمتلفة �ضمن لوحة
واحدة ،ال تتفق مع وحدة الزمن يف العمل الفني التقليدي.
التحوير :يحور امل�شاهد ،ويبدل موا�ضيع الأ�شياء ح�سب
خياله وت�صوراته .
الرمز :يلج�أ اىل رموز خا�صة به ليعرب بها وتختلف من طفل
لآخر ،رموز لونية و�شكلية تخ�ص كل طفل ،وال تفهم هذه
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الرموز �إال مبناق�شة الطفل كي يفك لنا لغزها .
ال�شفافية :يقدم لنا الأ�شياء املختلفة وراء �أو داخل
البيت دون �أن متنعه اجلدران من حتقيق ذلك ،لأن
الهدف هو الو�صول اىل التعبري عن هذه الأ�شياء .
و�إذا عدنا اىل جتارب الفن املعا�صر على اختالف �صوره
جند �أن فن الطفل يلتقي مع الفن احلديث يف جميع
هذه اخل�صائ�ص ،ويلتقي مع �أمناط التعبري التي ابتكرها
الفنانون العرب الذين ر�سموا لنا املنمنمات ال�شهرية
،و�أبدعوا فيها ،وقدموا لنا االختزال والت�سطيح والتزامن
والتماكن والتحوير والرموز وال�شفافية �ضمن جتاربهم
،وهكذا ن�شعر �أن فن الطفل وفق هذه اخل�صائ�ص ميلك
قدرة على التعبري خا�صة به قد ال تتفق مع النمط الواعي
االكادميي للفن وقد تتعار�ض معه لكنها و�سيلة تعبري ال تقل
�أهمية عنها .

الأطفال العاديني الذين هم اقل منهم �سناً.
• الأطفال املت�أخرون يجيدون النقل ويكونون اقل ذكاء
من الأطفال املبتكرين.
• الأطفال ال�صغار ال يظهرون مي ًال نحو النماذج بقدر ما
يظهرون من ميل ورغبة للأ�شياء التي تنبعث من الذاكرة.
• توجد �أمناط واجتاهات كثرية يف ر�سوم الأطفال ولكل
طفل فرديته اخلا�صة يف التعبري.

 بع�ض ال�سمات النف�سية لفن الطفل:مكان ر�سم الطفل بال�صفحة:
�أعلى ال�صفحة� ..شخ�ص خيايل يف حتقيق الأهداف.
�أ�سفل ال�صفحة ..عدم �أمان.
ميني ال�صفحة� ..شخ�ص دائم ينظر للم�ستقبل.
ي�سار ال�صفحة� ..شخ�ص مرتبط باملا�ضي
طرق غري عادية يف ر�سم الطفل:
 بع�ض احلقائق عن فن الطفل:�أ�شكال ع�صوية ..عدم �أمان ورغبه يف الكتمان وجتنب
• الر�سم بالن�سبة للطفل لغة للتعبري �أكرث من كونه و�سيلة خماوفه.
خللق �شيء جميل.
الر�سم املائل ..عدم اتزان وعدم امان.
• الطفل يف �سنواته الأوىل من حياته ير�سم ما يعرفه ال �سحره ووحو�ش� ..صورة هزليه وحمتقرة للذات.
ما يراه  ,وكلما تقدمت به ال�سن اعتمد على ب�صره يف حذف �أو �إق�صاء ال�شخ�ص� ..أي الذي الوجود له يف حياة
التعبري.
الطفل.
• الطفل يف �سنواته الأوىل من حياته يبالغ ويحذف يف
�أجزاء ر�سومه تبعا النفعاالته املختلفة.
كيف نعرف �أن الطفل لديه تخلف عقلي من
• الطفل يف �سنواته الأوىل من حياته يعرب تعبرياً ت�سطيحياً خالل ر�سمته؟
 ,وكلما تقدم يف ال�سن ازدادت قدرته على �إدراك الن�سب عدم �أحكام العالقات بني الأ�شكال مثال ير�سم اليدين
بني الأ�شياء.
خارجه من الر�أ�س ،عدم التنا�سب يف الر�سمة ،تكرار �آيل.
• دلت التجارب على �أن هناك فروقاً ملحوظة بني ر�سوم ال توجد تفا�صيل كثريه يف الر�سمة ،ت�شتت الأفكار..
اجلن�سني الولد والبنت.
الر�سمة �أقرب للجمود �أو االنف�صال.
• الأوالد يظهرون �أكرث تفوقاً من البنات يف الر�سم � ،إال
�أن البنات يتفوقن على الأوالد يف الأعمال الزخرفية كيف نعرف �أن الطفل لديه ميل للعزلة؟
ور�سم الزهور.
ت�صغري حجم الوحدات املر�سومة ،اقت�صار الر�سمة على جهة
• مييل الطفل حتى �سن العا�شرة تقريباً �إىل ر�سم واحدة من الورقة ،فقدان التنظيم ،عدم �إكمال الر�سمة.
الأ�شخا�ص �أكرث من املو�ضوعات الأخرى.
و�ضع الوحدات داخل اطار.
• هناك اختالف كبري بني ر�سوم الأطفال ور�سوم الإن�سان
كيف نلم�س العدوانية يف ر�سمة الطفل؟
البدائي �إال �أنها تتفق وتلتقي ببع�ض املظاهر.
• توجد عالقة مرتبطة بني �أطفال العامل من حيث منو ا�ستطالة الأذرع ،مبالغة يف حجم الفم� ،ضخامة اليد،
ت�أكيد على الأ�سنان ،خطوط قويه �صريحة متقطعة ،خطوط
الإدراك الكلي ومنو الذكاء العام يف التعبري الفني.
• هناك اتفاق بني جميع الأطفال يف الطريقة املتبعة م�ستقيمة ذات زوايا حادة ،عدم ال�سيطرة على حيز الورقة.
يف ر�سم الإن�سان و�إي�ضاح التفا�صيل و�إظهارها ب�صورة النزوع لر�سم مو�ضوعات بحركة عنيفة.
تدريجية.
• يعرب الطفل عن الن�سب يف املرحلة الرمزية مببالغة بع�ض كيف نعرف ان الطفل لديه ميل للقلق؟
�أحجام الأج�سام املهمة بالن�سبة له  :ويحذف التفا�صيل حتريف الوحدات �أو ت�شويهها ،املحو �أو الت�ضليل الزائد،
جمود الوحدات املر�سومة ،ر�سم الأذرع مرفوعة لأعلى �أو
التي لي�س لها �أهمية بالن�سبة له.
• الأطفال املت�أخرون يف الر�سم يكون م�ستواهم كم�ستوى منحنية للداخل يف الر�سم الإن�ساين.

اإلعتراف الرسمي
ح�سن ال�شيخ

لعل من �أكرب م�آخذ الأم�س القريب على حركة الق�صة الق�صرية ،بل واحلركة الأدبية املحلية عموماً ..عدم جتاوز
�أ�سماء روادها يف ال�ساحة ذاتها مبعنى �أن �أ�سماء ق�صا�صينا وروائيينا (الكبار) على �ساحتنا املحلية مل تطرح �أ�سما�ؤهم
بعد �ضمن قائمة الأدباء العرب على امل�ستوى القومي للأدب العربي.
طبعا هذه الإ�شكالية جدلية يف �أ�سا�سها  .ف�إذا كان البع�ض من الأدباء يطالب باعرتاف ر�سمي من ال�ساحات
الثقافية التقليدية يف القاهرة وبريوت  ،ف�إن البع�ض الآخر يرى �أن الأدب ال�سعودي ولد �شاخماً  .ومل يكن بحاجة
�إىل �شهادة من هذا النوع  .بينما يرى البع�ض الآخر من مبدعينا �أن الإبداع يقا�س مبقارنته بالإبداع العربي الآخر
 .ومبا يحققه من جناحات ,ولكن عندما ي�صطف �إىل جانب الإبداعات العربية الأخرى .ولقد تناولت هذا الأمر
كث ًريا على ال�ساحة الأدبية منذ فرتة طويلة .
هذه الإ�شكالية ورغم جتاوزها �إبداعياً مل يتجاوزها نقدنا املحلي بعد ،ذلك لأن امل�آخذ التي يطرحها تاريخ النقد
الأدبي عندنا ،يرف�ضها البع�ض الآخر من نقاد الأدب املحلي ذاته بل وتطرح �أ�سئلة ت�شكيكية يف �صحة تلك
امل�آخذ ،حول حاجتنا للإعرتاف (الر�سمي) من الآداب الق ُْطرِية الأخرى؟ وملاذا ال يكون الإ�شكال عك�سياً يف
طرحه ،فالأدباء العرب من خارج ال�ساحة املحلية نراهم يت�سابقون على ن�شر نتاجهم الأدبي يف �صحافتنا املحلية� ،إال
�أن امل�آخذ النقدية التزال قائمة بعد ،وعلى الرغم من �أن �أدبنا ا�ستطاع التواجد يف الكثري من املهرجانات الأدبية
الكربى ،وطبع نتاجنا الثقايف خارج حدودنا الق ُْطرِية ،بل وعلى الرغم من تقدمي �أدباء العامل العربي الكبار للعديد
من املجموعات الق�ص�صية ،لق�صا�صينا يف الداخل ..نقول بالرغم من كل ذلك �إال �أن �أدبنا املحلي مل يزل حملياً.
من هنا كان البد من توجيه تلك املناق�شة النقدية لإجتاه �آخر ،ومناق�شة مفهوم (املحلية) لقد كتب جنيب حمفوظ
مثال عن �أحياء القاهرة القدمية (خان اخلليلي) و(�أوالد حارتنا) و(الثالثية)؛ وكلها ت�صور البيئة املحلية يف املجتمع
امل�صري �إال �أنه وعرب املحلية �شق طريقه نحو العاملية كما �أن (يحيى حقي) كتب (قنديل �أم ها�شم) عن املجتمع
امل�صري القدمي وطبعها يف م�صر و�س ّوقها يف م�صر ،وكذلك فعل يو�سف �إدري�س و�إح�سان عبد القدو�س وقبلهما طه
ح�سني.
�إننا قد نكتب عن بيئتنا املحلية ونطبع ون�سوق يف �إطار بيئتنا املحلية� ..إال �أن العمل الإبداعي اجليد حتما �سي�صل
�إىل الأقطار العربية الأخرى .على �أن ق�ضايا الطبع والن�شر والتوزيع يعاين منها معظم الأدباء يف الوطن العربي..
ولي�ست من مهام الأديب نف�سه بالدرجة الأوىل ..كما �أن �أديبنا املحلي لي�س م�سئوال عن وجود احلواجز الثقافية
بني �أقطار الوطن العربي التي قد يكون من�ش�أها عوامل �سيا�سية �أو اقت�صادية و�ساحتنا الثقافية املحلية �إذا ما فتحت
نوافذها لل�شم�س وال�ضوء ،فلي�ست مالمة عن �إغالق �ساحات الوطن العربي الأخرى لنوافذها .
لكن واقع اليوم الإبداعي لي�س هو واقع الأم�س القريب  ،ف�شعرا�ؤنا قد حققوا �أرقاما متقدمة  ،وجوائز عالية يف
خمتلف امل�سابقات ال�شعرية واملهرجانات الدولية  .وح�ضورهم بات �أمرا مهما على م�سارح الإبداع ال�شعري  .كما
�أن كتاب الق�صة والرواية قد حققت الرواية حتديداً جناحات الفت ًة من العيد من الأ�سماء املحلية  ،حتى باتت هذه
الأ�سماء من الأ�سماء الإبداعية الكربى يف الوطن العربي روائياً .
فلماذا مل يتجاوز النقد ما ا�ستطعنا جتاوزه �إبداعيا ؟ لعل ال�سبب �أن النقد عادة يقارن الأعمال الإبداعية مبطرقة
الإبداع  .والناقد ين�شد الأف�ضل دوماً  ،ويتناول الأعمال الإبداعية وعينه على نهاية امل�ضمار الإبداعي  .وكلما
حقق املبدع رقماً �إبداعياً مهماً  ،طالبه الناقد برقم �أعلى  .وب�إبداع �أكرث ن�ضجاً .
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مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
الإ�شراف الألكرتوين  :م/فرا�س �أبو ال�سعود

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net

موقع املجلة على تويرت
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com
[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com

القطيف اليوم

الآيفون
أندرويد
�أجهزة ال
http://goo.gl/6iVa5a
http://goo.gl/NNHTL1
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�صيدليات ال�شفاء
مع ًا ل�صحة �أف�ضل
�شارع امللك عبد العزيز (  - )1ت  0138558720 :اخلفجي � -سوق الذهب (  - )2ت 0137668097 :
�شارع بدر  -تقاطع القد�س(  - )3ت  0138636998 :اخلفجي (� )4سوق الذهب مقابل �سوق اخل�ضار اجلديد
�شارع �أبي ذر -حي ال�شاطئ ( )5ت 0138521043:
ت0137660545 /

الربيد الإلكرتوين alshifapharm@hotmail.com :
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