العـدد (-) 46ال�سنة الرابعة  -حمرم 1436هـ  -نوفمرب  2014م

رحيل مفاجئ ل�شاعر
" عنوان احلب " حممد ر�ضي ال�شما�سي

ح�سن ال�شيخ :
�أنا ل�ست فيل�سوف ًا
الإرجتاع املريئي
و مل �أحتامل على �أي من املدار�س
الإ�سالمية الأخرى
د .ر ّيان امل�صلي

ق�صقو�ص االبن
يعر�ض لــ
ق�صة �أول معمل للحلوى

ر�ضي النغمو�ش لــ
تربيت يف ال�سوق ومنها تعلمت
اجلدية واالن�ضباط

حادثة �إرهابية يف "دالوة" الأح�ساء
تعيد احلياة يف م�شروع الوحدة الوطنية

م�ؤ�س�سة مريزا اجل�شي التجارية

ا�ستهالك كهرباء منخف�ض
خربة  41عام ًا
يف جمال تكييف الهواء
�أ�سعارنا يف متناول اجلميع
جودة و�سرعة يف التنفيذ

MRJ

الدمام � -شارع اخلليج  -هاتف  - 0138356195 :فاك�س 013 8356149
القطيف  -املجيدية � -شارع القد�س  -هاتف 0138551863 :فاك�س0138521221 :
Email:info@Aljishi--group.com
www.Aljishi--group.com

نحن نبني امل�ستقبل

العـدد (-) 42ال�سنة الرابعة  -رم�ضان 1435هـ 2014 - JULY -

القطري للإ�ست�شارات الهند�سية
AL QATARI ENGINEERING CONSULTANTS
درا�سات هند�سية ت�صاميم معمارية �إ�شراف هند�سي �إدارة م�شاريع �أعمال م�ساحية

املكتب الرئي�سي  -الدمام
�ص.ب63063 :
الرمز الربيدي31516 :
تليفون0138090336 :
فاك�س 0138090204 :
Email: dammam@qatcon.net

القطيف \
�ص.ب570 :
الرمز الربيدي31911 :
تليفون0138541014 :
فاك�س 0138540641 :
Email: qatif@qatcon.net

Facebook.com/qatcon

تبوك
�ص.ب941 :
تليفون0144230126 :
فاك�س 0144222069 :
Email: tabouk@qatcon.net

لبنان -بريوت
�ص.ب995 :
تليفون9619638730 :
فاك�س 9619638731 :
Email: lebanon@qatcon.net

www.qatcon.net
نوفمرب  - 2014العدد 46

3

�أول
بسم اهلل الرمحن الرحيم

Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

رحيل مفاجئ ل�شاعر
" عنوان احلب " حممد ر�ضي ال�شما�سي
الذي ا�ستدعى الده�شة و�أيام الرباءة الأوىل!
رحيل مفاجئ لل�صديق ال�شاعر حممد ر�ضي ال�شما�سي ،ال�شاعر الإن�سان بكل ماحتمله
الكلمة من معنى ،ذلك ال�صوت الآتي من �أعماق الأر�ض ،التي احت�ضنته حيا وميتا�.إنه
ابن الأر�ض الويف  ،ال�صوت الأ�صيل الذي اهتم بجوهر ال�شعر اخلال�ص  ،ومل يبدد جهده
يف اجتاهات �شعرية طارئة ؛ لأنه وثق �أن الكلمة الأ�صيلة ذات الرقة والعذوبة واجلمال،
و�سيلة لنبذ القبح وال�شك واالختالف ؛ لذلك فهو يف �أغلب ق�صائده يتحدث عن ذلك
ال�سحر املكنون يف قلوب اخللق  ،فيعر�ضه ب�شيء من الر�ضا والت�سامح والقبول .
�إنه ميتح من ذاكرة رومانتيكية تهتم بالعالقة بني الرجل واملر�أة  ،لكنه يف نف�س الوقت
يخ ّل�ص تلك النظرة من الر�ؤية ال�ضيقة فينفتح على ف�ضاء�آت داللية رحبة  ،ترثي جتربته
كل الرثاء .
كما �إن �صدور ديوانه " عنوان احلب " �أ�ضاف �إىل �ساحتنا الأدبية �صوتا �شعريا ر�صينا،
متيز بالأ�صالة  ،والتجربة الروحية املتوهجة  ،ينم عن كم الكنوز التي حتفل بها القطيف
دون �أن نلتفت �إليها �إال ب�شكل عابر .
ولعل وجودنا يف هذه املنطقة الرثية برجالها  ،وال�ساحرة مبناظرها  ،والوفرية بخرياتها كانت
هي امللهم الأول ل�شاعر مطبوع  ،لديه حد�س وا�ضح  ،وقادر على التقاط �أدق التفا�صيل ،
وتوظيفها خلدمة الن�ص  ،لذا �سوف جند ق�صائد ال�شما�سي على الدوام قادرة على �إيقاظ
هذا احل�س امل�شرق  ،والذي ترتدد نغماته ال�ساحرة هنا وهناك .لكن �صفحات الديوان
متدنا بالكثري من ال�سمات الفارقة والعالمات املوحية لبنية الن�ص  ،خا�صة  ،و�أن �صاحبها
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قد تفتح وعيه على جمتمع يحب اللغة  ،ويجيد الكالم ،وي�ستح�سن البالغة  ،جمتمع
ميكنه �أن يكت�شف ال�شاعر حتى و�إن �صمت طويال  ،فالبالغة قرينة الوجود يف منطقة
خ�صبة  ،ظليلة  ،مطلة بكربياء على اخلليج  ،تعتز ب�أبنائها وتلتفت �إىل ن�صو�صهم الرثية يف
حمبة وكرم خا�صة �إذا متيزت جتاربهم تلك بالأ�صالة .
ظل ال�شما�سي يدون ق�صائده  ،وال يلتفت مل�س�ألة الن�شر ـ والتي �أراها �ضرورية لكل
كاتب ـ حتى قي�ض اهلل له من الظروف ما مكنه من �إخراج هذا الفي�ض الغزير من ال�شعر
العمودي يف ديوان �أقل ما يقال عنه �أنه خمتلف  ،وثري  ،وبديع.
ال�شما�سي خمل�ص للمدر�سة العمودية يف ال�شعر  ،وهو يف هذا ين�ضم �إىل نخبة ال�شعراء
الذين يعتمدون بحور اخلليل ابن احمد كن�سق �إيقاعي لن�صو�صهم  ،وهو بذلك ميثل
اجليل الذي تربى على االرتباط بالرتاث العربي واملنهج الإ�سالمي  ،لذلك لن يكون
غريبا �أن نراه ينحاز لتلك املدر�سة وال يرت�ضي بغريها بديال  ،وقد كانت مرجعيته اجلمالية
وليدة قراءات تراثية �أ�صيلة ومعمقة عززت لديه هذا االختيار املوفق.
املتابع لبدايات ال�شاعر يدرك �أنه قد وقف على حواف الأجنا�س الأدبية املختلفة  ،ومتهل
قبل �أن يح�سم اختياره الأخري  ،فقد كتب الق�صة الق�صرية  ،وجرب كتابة املقال ،
واجتهد �أحيانا يف تقدمي بع�ض البحوث الأدبية قبل �أن يحدد بو�صلته ال�صحيحة لنوع
الق�صيدة  ،وهذا �شيء �ضروري  ،وهو �أن يخترب الكاتب �أدواته  ،حتى يعرف مكامن
القوة وموا�ضع ال�ضعف قبل �أن يختار النوع الأدبي الذي �سي�شكل جمال �إبداعه.

وبذلك ميكننا القول �أنه واثق من �إمكانياته  ،ميتلك كربياء الن�سر يف �إطالق مقوالته
التي نتوقف �أمامها طويال  ،فهو يدرك باخلربة والتمر�س �أن الق�صائد التي خطها
ون�شرها قد خرجت نهائيا من بني يديه  ،فهو ال ميتلك �صالحية التعديل �أو احلذف
�أو الإ�ضافة  ،رمبا لهذا ال�سبب املنطقي كان عليه �أن يو�ضح موقفه من القاريء
العادي والناقد املتمر�س على حد �سواء  ،فهو يرى �أن قبول هذا املتلقي ل�شعره �أو
رف�ضه �أمر طبيعي  ،ال يخل بال�سياق الإبداعي الذي ارت�آه  ،لذا فهذا ال ي�ؤثر يف
الن�ص  ،وال ي�سبب له حرجا  ،كونه قد �أطلق ال�سهم فال جمال ال�ستعادته وو�ضعه
من جديد يف اجلعبة.
ال�شما�سي الذي عرفناه حما �ضرا بارعا ومتحدثا لبقا بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
والعربية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  ،كان قارئا جميدا ل�شتى الق�صائد من
املذاهب ال�شعرية املختلفة  ،وقد تعرف على �أ�شعار �شوقي وحافظ والبارودي  ،ثم
تابع عيون ال�شعر لدى مدر�سة املهجر  ،وا�ستفاد من مدر�سة الديوان و�أبولو  ،وتعرف
على مدر�سة النجف الأ�شرف  .لكن يبدو �أن التجربة الواقعية قد �أفادته كثريا  ،رمبا
�أكرث من غريها  ،وجتلى ذلك حني ان�ضم �إىل جمموعة �أدبية نا�شئة وجمددة � ،سميت
وقتها " ع�صبة الأدب " كانت جتتمع يف منزل املرحوم عبد الوهاب ح�سن املهدي
"املجمر"،وفيها كانت تتداول الق�ضايا الأدبية واالختالفات ال�شعرية  ،وعرب هذا التجمع
الفريد انطلقت جملة (قب�س الإ�شراق) وهي عبارة عن دفرت كبري من دفاتر املحا�سبة
التجارية  ،كان ي�ضم ما توفر من �إنتاج الع�صبة .
وك�أن الظروف ال�صعبة �أبت �إال �أن يقع حادث م�أ�ساوي كان من نتيجته حدوث حريق
كبري �شبت فيه النار  ،والتهمت �صاحب املكان ال�شاعر" املجمر " وبذا ارتبط العمل
الأدبي بالظالل احلزينة التي �أعتقد �أنها ظلت لفرتة زمنية اخللفية التي تكتب من
خاللها ق�صائد ال�شما�سي رغم عبوره عنق الزجاجة  ،وخروجه ب�أمان من تلك املحنة
وغريها من حمن  .ا�ستمرت قريحته ال�شعرية يقظة  ،ومعطاءة  ،وفيا�ضة  ،حيث جادت
بق�صائد من خمتلف الأغرا�ض ال�شعرية.
لكننا �سنذكر هنا  ،مقطعا من ق�صيدة الرثاء التي كتبها ال�شما�سي مع رحيل �صديق
دربه ،ال�شاعر عبد الوهاب املجمر ،لنتعرف على مزاجه ال�شعري وكيف يت�شكل عرب لغة
رقيقة  ،موحية  ،مثقلة بالظالل  ،يقول فيها برنة حزن متكتمة  ،تفي�ض بالأمل :
(البيت) مدرج ًة لل َمجدِ َت�ســ َعى �إىل �آفَاق ِه الهـِـ َمم
حيث كان
قَ�ضي ُتها ُ
ُ
�أو منتدى ُيرق ُِ�ص الأكبا َد َ�ساجِ ع ُه و َينت�شِ ي مِن َ�صدى �أ ْنغَامِه ال َن�سم
�سنالحظ يف البيتني روح الكاتب املحلقة  ،التي ال ت�ستنيم للر�ؤية التقليدية للأ�شياء؛
فالبيت ي�شبه ال�سلم املتجه �صوب املجد  ،وحني كانت الق�صائد تقر�أ كان الن�سيم
يرتاق�ص � .إن ال�شحنة احلزينة ال حتد مطلقا من اللم�سة الرومان�سية التي تت�سلل لف�ضاء
الق�صيدة  ،وهو ما مييز �أغلب �أعمال ال�شما�سي .
لقد كتب ال�شاعر يف �أغرا�ض ال�شعر املختلفة من رثاء  ،ومدح  ،وغزل  ،وهو ال يعترب ذلك
عيبا ؛ فلديه من الر�صيد املعجمي ومن الأدوات اجلمالية ما يجعل كل ق�صيدة متفردة
بذاتها .وال�شك �أن الرثاء نف�سه له طرائقه املتنوعة ح�سبما تكون احلالة  ،فالن�ص ال�شعري
قد يت�ضافر مع وظيفة �سيا�سية �أو منطلق تاريخي �أو ظرف اجتماعي �أو بنية جمالية  .هذا
يتوقف دون �شك على قدرة ال�شاعر على االنفالت من القيود التي ميكن �أن حتددها
بحور الفراهيدي .
لقد ت�صفحت الديوان �،أكرث من مرة  ،ووجدت نف�سا �شعريا رائقا  ،يتخلل الق�صائد
امل�شحونة مبتعة ا�صطفاء الألفاظ حتى لتظن �أن الق�صائد لها ر�شاقة الأج�ساد النحيلة التي

يغويها الإيقاع فرتق�ص طربا ب�شكل طق�سي بديع  .هو ي�شكل ال�صورة من مفردات يومية
لكنه ينفخ فيها من �أنفا�س احلياة ما يجعلها تتج�سد بكل حيوية وعنفوان:
ـديـ ِه
�شـ ٌ
َمــ َّر بِـي َوالقَـ ْهوة املُــ َّر َة َ
ـهد فِـي َي ّ
ِــن ُمقْـ َلتيــه
�شَ ــادِنٌ َي�سـقِي مـِن َ
(الدلـة) ال م ْ
َيف َي�سقِي املُر َمن َيح ُلو ال َهوى فيِ َجانِبي ِه
ك َ
ـظى فِـي َراحـتيـهِ؟
عــجباً ميـز ُِج َراحــاً َو َل ً
َ
�ســاقِي،
ليتت َهاَ ،وهــو ُي َ
�شـفتي ِه
ق َْـد �أ َتت مـِن َ
تتج�سد ال�صورة بخفة ور�شاقة واتزان انفعايل  ،وهو ما ي�شي باملحموالت اجلمالية التي
يعكف ال�شاعر على جت�سيدها برهافة و�شفافية  ،كما جند قامو�سه ال�شعري الرثي الذي
يحوله �إىل مرتكزات ن�صية يف ق�صائد �أخرى ت�سريعلى ذات الن�سق.
ذكرت �إن الرثاء والغزل والو�صف من املو�ضوعات الأكرث تناوال يف الديوان  ،وهو ما يظهر
بو�ضوح خالل ت�صفح الق�صائد التي ال تخلو من طرافة الفكرة  ،خا�صة حني يكت�شف
ال�شاعر �أن اللغة قد الت�سعفه يف التعبري عن هواج�سه فيتحول نحو ال�س�ؤال الذي يعرف
�أن ال �إجابة عنه :
�أي جدوى يف ال�شعر حني عناده
والقوايف �أزمة يف طراده
�أي جدوى وال�شعر يختل�س ال�شا
عر نب�ضاً من فكره وف�ؤاده
ترتامى النجوم بني يديه
ف�إذا هن �أحرف يف مداده
لي�ست هناك ف�سحة المتالك يقني ما يف الإجابة عن ال�س�ؤال ال�صعب الذي يطرحه
ال�شما�سي بت�ؤدة  ،وقلق وجودي طاغ  ،وقلب معذب بالفقد  .لعل هذا ال�شعور امل�ضني
بالإح�سا�س املتعاظم باحلزن هو مبعث ما ي�سوده من ق�صائد  ،ال تخلو من حرية  ،حتى
وهو ي�شبه ق�صائده باملهر اجلامح  ،الذي مي�ضي بال جهة:
ومدى �أفقه الرحيب خيال
�سابح ،واجلمال قيد عنانه
و�إىل �ش�أوه البعيد ا�شر�أبت
فكر �شرد ب�سحر بيانه
ي�ستطيب الر�ؤى اجلميلة نبعا
عبقرياً ين�ساب يف �أحلانه
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يطرح هذا التماهي بني الواقع العياين وبني فكرة الكتابة ما ي�شبه مناطق
�سحرية داخل الن�ص املعا�صر خا�صة يف جتربة ال�شما�سي الذي يتملكه احلزن
دائما لغياب الأ�صدقاء فال يجد �أمامه �سوى الكلمات ليعرب عن �آالمه
الدفينة التي هي نف�سها �أحزان الب�شرية جمعاء  .هذا ما جنده يف مرثيته
ل�صديقه و�أ�ستاذه الأديب الراحل حممد �سعيد اجل�شي  ،حني نعاه برقة
وان�سيابية ولوعة من ميتلك القدرة على تروي�ض الكلمات :
ف�إذا الدموع على يراعك نغمة
ن�شوى تطوف على اجلفون مراودا
و�إذا العرائ�س يف خيالك راودت
مغناك �ألفيناك ثم مراودا
ت�شدو ،وبني يديك �أ�شتات الر�ؤى
هزجاً تطرب� ،أو ت�سلى فاقدا
تنبثق من الن�ص طاقة �شعرية حزينة تكاد الدموع تطفر من العيون على
�إثرها  ،فال�شما�سي لديه ملكة فريدة يف الت�سلل ملناطق الوجد والعاطفة عند
املتلقي  ،ومل ال وهو ال يكتب �إال �إذا ما �شعر بالتجربة ال�شعرية حتا�صره ومتتلك ف�ؤاده
ومتليه ما ميكن �أن يكتبه  ،لذا فهو �شاعر مطبوع ال م�صنوع .
�إذا كان ال�شاعر يبلغ الذروة يف حتميل ق�صائد املراثي حمموالته ال�شعرية فائقة القيمة فهو
ال يقل براعة يف �شان �آخر �إذا ما م�س قلبه مفردة �أثرية هي احلب والتي عنون بها ديوانه.
جنده مي�سك بهذا اخليط الرفيع فيحركه بتلقائية ونعومة ومتكن  ،موجها خطابه ال�شعري
اجلميل ملحبوبة ما :
�أراك عند الفجر نبع ال�سنا
ويف جمال ال�صبح نبع اجلمال
ويف اكتمال البدر لأالءه
ك�أمنا ح�سنك �سر الكمال
هذا الفي�ض النوراين ال يبدو مكتمال بغري حتديد  ،وهو ما ال يريده ال�شما�سي الذي
مي�ضي يف تر�صيع ق�صيدته مب�شاعر دافئة  ،حنونة  ،م�ؤرقة  ،م�ستظال مب�ستويات تعبريية
ب�سيطة  ،لكنها موحية  .حيث تنفتح الذات ال�شاعرة على مفردات الكون  ،بكل ما فيها
من �أناقة وجمال و�سحر  ،وهو يتفاعل مع مظاهر الطبيعة ب�صورة طيعة  ،ال تعرف التقعر
�أو املعاظلة  ،يوا�صل بث �شفرته ب�شكل بالغ الداللة:
�أرنو �إىل الأجنم م�ستف�سرا
�إن كان يف الأر�ض لها من مثال
�أجابت الأجنم :كل الذي
تراه فينا �صورة �أو خيال
من حبك املع�شوق يا �شاعراً
فهو ال�سنا نبعاً ،ونحن الظالل .
�إىل جانب هذه الق�صائد الرقيقة يف م�ضامينها ال يفوت ال�شاعر ذكريات طفولته  ،وال
مراحل ال�صبا الأوىل فيذكرها يف �أكرث من ق�صيدة  .ك�أن الن�ص ال�شعري لديه وثيقة
حقيقية  ،ت�ؤرخ ملا �شهده من جتارب �أ�صيلة ال ميلك �إزاءها �إال �أن يعينها  ،ويب�سطها �أمام
املتلقي ف�إذا بالب�ساطة والتدفق والأريحية يف التعامل مع كنز الذاكرة الأول  ،هذا ما جنده
يف ق�صيدة ( الإح�ساء )  ،ومنها :
ذكروا الأح�سا فغنت طربا
نف�سي الولهي لأيام ال�صبا
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ذكروا الأح�سا وقد �شوقني
�أن �أراها جنة نفح ال�صبا
ذكروها فانت�شى قلبي الذي
ما غفا عنها ،وما قط نبا
لي�ست الإح�ساء �سوى التكئة التي تعيده لأيام ال�صبا املبتهجة  ،و�أغلب ن�صو�ص
ال�شعراء الكال�سيكيني تتوقف �أمام هذه املنطقة من جتارب احلياة لكونها غنية بامل�شاعر ،
فيا�ضة بالدالالت  ،بالإ�ضافة �إىل كونها تعيد للنف�س طعم الرباءة  ،و�صدق امل�شاعر ،بكل
ما تزخر به احلياة ـ وقتها ـ من نقاء وطهر و�سعادة مقطرة :
ذكرها املع�سول باحلب جوى
يف ف�ؤادي مل يزل ملتهبا
كلما عنت لقلبي دغدغت
يف هواه البكر هاتيك الربى
وا�ستثارت غايف ال�شوق الذي
قد �صبا �شوقا لها فيمن �صبا
�أي ذكرى وال�صدى يف خاطري
نغما عذبا رفيقا مطربا ؟
الق�صيدة مت�س امل�شاعر  ،ت�ؤكد على فكرة احلنني  ،وترتقرق بعذوبة ال مثيل لها  ،ومن
ميتلك فكرة ( القناع ) يدرك �أن الإح�ساء متثل فوق كل ما �سبق ذكره  ،امل�ساحة اخل�ضراء
الوارفة بالظل يف �أر�ض الوطن .
ويف ق�صيدة " �أيها ال�شاعر  " !..يتحقق ذلك الهاج�س الذي يحمله بني �ضلوعه عن
كينونة احلب  ،ومكابداته :
�أيها ال�شاعر الذي نف�ض ال�صمـ ــــت و�ألقى غباره يف يديا
و�أزاح ال�ستار عن خممل ال�شّ عـ ـــر و�أورى زناده العبقريا
ينادي هذا ال�صوت على ال�شاعر  ،الذي هو نف�سه  ،فك�أنه ينظر يف مرايا متواجهة ،
متعاك�سة  ،فيب�صر ذاته  ،حيث يوجه �إليها ذلك النداء املحمل بكل ما يراه من خطاب
عميق  ،يت�ضمن فكره ور�ؤاه اجلمالية  .لكننا قبل الولوج �إىل ف�ضاء النف�س  ،علينا �أن
نبني مالمح هذا ال�شاعر الذي يق�صده.

يف حياة الب�شر بكل عذاباتهم ومتاعبهم اليومية .
لي�س نزول ال�شعر من عليائه خ�صما من جمالياته بل ل�ضرورة حتمتها لغة التوا�صل ،
فلكي ت�ستيقظ احلوا�س علينا �أن ندربها على ممار�سة دورها الطبيعي .
هنا يتج�سد �سحر البيان يف لغة ت�سحر الألباب  ،وما ينفك ال�شاعر ير�صد مالمح ع�شقه
فريفعه درجات وي�سمو به  ،فرياه �شفافا نقيا.
�إن �شاعرنا ال�شما�سي ي�ؤن�سن الوجدان  ،ويقرتب اقرتابا حثيثا من جوهر التجربة
الإن�سانية  ،ذلك �أن" ال�صب تف�ضحه عيونه"  ،وال�شاعر تك�شفه لغته.
هي نظرة مت�أملة للعالقة بني ال�شاعر واحلبيبة واللغة  ،ك�أ�ضالع مثلث  ،يعالج التجربة
ذاتها منذ الع�صر اجلاهلي وحتى الزمن احلديث الذي نعي�شه :

�شاعر مل يركن لل�صمت  ،بل تهي�أ للإن�شاد  ،لذا فمن الطبيعي �أن ينف�ض عن يديه غبار
الدنيا  ،ليتفرد يف هيكل الكمال وحمراب اجلمال  .وهو ب�شعره اجلميل  ،ميكنه �أن يزيح
ال�ستار عن " باذخ ال�شعر".
نقطة انطالق نحو موهبة ال حتد ؛ فحني يقدح زناد ال�شعر العبقري  ،ين�صت اجلمع ملا
يقال ؛ فاللغة هنا تتحول من �أبجدية حمايدة  ،مقطوعة ال�صلة عما حولها �إىل في�ض من
امل�شاعر املت�أججة  ،والر�ؤى املجنحة.
لتتعاىل �إذن نربة الع�شق  ،وليتحول الليل البهيم �إىل �صبح �أبلج  ،مقرتن بال�ضياء ،
فتتعانق حبات الندى مع �شعاع ال�شم�س يف م�شهد ميجد الطبيعة لكنه ي�ؤجج امل�شاعر
املرهفة فرتتع�ش امل�شاعر على هيئة �شعر له �سمة اخللود  ،وي�صبح من الطبيعي �أن يتجدد
العطاء.
ينزل ال�شعر من منازله البكـ ـر و ُي�ضفي �سحر البيان عليا
رمبا لأن روح ال�شاعر ترف�ض �أن تكون �أنانية فهي حني ت�ستلهم النور تفي�ض به  ،فيتحول
نقيــــا
�شفيفا
املـنى
أريـحي
�
ؤاد
�
فــ
جنـي
الهــوى
نبــوي
ّ
ّ
�إىل وم�ضات يف الأعايل.
�إن ال�شاعر حممد ر�ض ال�شما�سي يعكف على ت�أمل حلظة الإبداع اجلوهرية بتلك ينهل ال�شاعر ال�شما�سي  ،كعادته  ،من معجم ال�شعراء الكال�سيكيني  ،حني ي�صف
الروح املحلقة مع الإعتزاز باملدر�سة الكال�سيكية ؛ مع الإحتفاظ بالقدرة على التجديد غزله باحل�ضور  ،ف�شيطان �شعره هو من يلهمه  ،وهو ال يتهرب مما قد يلوح من " جمون"
يف و�صف التجربة لكنه يخفف من غلوائها حني ي�صور ذاته مالحا يق�صد ال�شاطيء
فيتمكن بالفعل من ر�سم ال�صور اخلالدة :
الآمن  .ال يتوقف هذا " ال�شيطان ال�شعري" عن نفث �سحره  ،وجر قدميه �إىل
و�أم��اط امل�ساء عن فلق ال�صبـ ــح و�أوحى من ال�شعاع النديا
م�ضارب القبيلة  ،كي ي�صبح �شبيها ب" قي�س "  ،وهنا يظهر طيف " ليلى "  ،لتتجدد
و�أفا�ض ال�ضياء �شعراً و�أ�سدى م��ن ع��ط��اي��اه وم�����ض��ة للرثيا
الرواية القدمية بثياب ع�صرية .
هذا ما يفطن �إليه ال�شاعر  ،وهو ينه�ض لت�شكيل �صورة بديعة ت�صور الهوى  ،وقد ذاب
هي روح تتحرر من كل حتديد  ،وعقل يحاول �أن يبحث عن اجلمال من خالل لغة حية،
على �شفتيه  ،معرتفا بالغواية وب�ضعف قدرته على املقاومة يف مواجهة في�ض اجلمال
فالدجى ي�شمل كل �شيء يف الدنيا غري �أن ال�شعر ينه�ض بدوره يف بث املودة والعطف
الرباين .
والرقة  ،وكلها عنا�صر قد ال تراها العني التي جبلت على ال�شكوى والتظلم.
فهل يهرب �أحد من اجلمال حقا؟ � ..أم ترانا نعيد طرح نف�س الأ�سئلة املتوارثة عرب
�إن حممد ر�ضي ال�شما�سي مي�سك بحركة الق�صيدة  ،كي ي�صل بها �إىل �شاطيء الأمان ،
الأجيال بعبارات جديدة :
ف�إذا الليل ي�صلنا بال�ضحى  ،عندها تتهادى �سكرات النف�س التي تنتظر حتقيق مناها .وما
يلبث امل�شهد �أن يكتمل بتلك ال�سكينة التي تلف كل �شيء يف الوجود ؛ فيعرث ال�شاعر
غزلياً �إن �شاء �شيطان �شعري ماجناً يع�شق امل�ل�اح غويا
على نف�سه امللتاعة  ،وروحه املعذبة :
و�أراق ال��دج��ى م���داد ي��راع مثلما ي�سكب احلبيب احلميا
�أ�سرج الليل بال�ضحى فتهادت �سكرات املنى على راحتيا
هي حلظات ملبدة بال�صمت �أو القلق �أو احلرية  ،وهو ما يدفع ال�شاعر ليح�سم �أمره ،
مندفعا نحو حتقيق احللم البعيد  .ويف ذات الوقت ي�شعر بج�سده الذي طاملا تعذب
وتعر�ض للأمل  ،ينت�شي  ،فرتق النف�س اللوامة  ،وي�سرتيح احلب.
رمبا يدرك ال�شما�سي �أن الع�شق احلقيقي هو ما نخفيه بني العيون  ،وحتت ظل اجلفون ،
فهو �إح�سا�س رومان�سي يك�شف عن جتربة حقيقية رمبا مر بها ال�شاعر يف ريعان �شبابه � ،أو
حاول �أن يعرب عنها يف ذروة رجولته � ،أي يف الزمن الذي يحاول ال�شخ�ص �أن يتخل�ص
من تردده  ،فيقدم على مناطق االنفالت متخليا عن حالة االرتباك ملعانقة من يحب :
فانت�شى م�ضجعي ورقّ و�سادي (وا���س�تراح الغرام يف مقلتيا)
رئيـــا
وم�شى طائف من ال�شعر حويل َم َلكــاً ت��ارة وط���وراً ّ
كعادة �شعراء الغزل العفيف  ،نرى ال�شاعر يب�صر " ال�شعر" وقد ت�شكل يف هيئة �أطياف
فتيات رقيقات يدرن يف حبور حول احلبيب الذي تتندى عيناه بالدموع  .حينها يهبط
ذلك" ال�شعر" الع�صي من منزلته العليا  ،والرفيعة  ،ويتنزل من برجه العاجي لينخرط
نوفمرب  - 2014العدد 46
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حممد ر�ضا ن�صراهلل معلق ًا على مقالة ال�سفري املعلمي :

جامعة القطيف �ستك�سر حالة العزلة وتق�ضي على الغيتو
قال حممد ر�ضا ن�صراهلل ع�ضو جمل�س ال�شورى �إن مقالة
ال�سفري عبداهلل املعلمي مندوب اململكة يف االمم املتحدة مقالة
تاريخية بامتياز ومعربة عن روح وطنية فذة وقد �سبق وان
اقرتحت على كبار امل�س�ؤولني �إقامة جامعة وطنية تكون داخل
القطيف مابني �سيهات والقطيف على ان تكون جامعة متميزة
بتخ�ص�صات مكملة للتخ�ص�صات املوجودة يف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن ملبية حلاجة �سوق العمل وم�ؤ�س�سات الدولة
ال�صناعية والتقنية واال�ستثمارية وال�شك فان امل�سارعة ب�إن�شاء
هذه اجلامعة املتميزة يف القطيف �سوف يجني منها املجتمع
والدولة الكثري ويف الأ�سا�س منها ك�سر حالة العزلة وجتاوز حالة
الغيتو التي تفرز كثريا من امل�شاكل ب�سبب الإهمال والتمييز .
ان وجود جامعة بهذا امل�ستوى يف القطيف �سوف ت�ساعد على دمج
املجتمع ال�شيعي يف املجال الوطني العام ذلك ان هذه اجلامعة
�سوف جتعل املواطن القطيفي متوحدا مع مواطنيه املنظمني �إىل
هذه اجلامعة من �شرق اململكة �إىل غربها ومن جنوبها �إىل �شمالها
مرورا بو�سطها وهذا ما فيه من ك�سر الت�صورات النمطية الوهمية
املتبادلة بني خمتلف مكونات املجتمع ال�سعودي وقد حت�س�س

خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل يحفظه اهلل ويطيل
يف عمره منذ كان ولياً للعهد
هذه امل�شكلة ف�أطلق مبادرته
التاريخية فجمع هذه املكونات
على طاولة احلوار الوطني من
اجل �إزالة الوح�شة من النفو�س
والت�صورات الوهمية من
العقول يف �سياق خطاب وطني
واحد وكان على امل�سئولني كل
يف م�سئوليته او وزارته �إدارة
من�ش�آته وفق روحية احلوار
ب�سن قانون يجرم الطائفية والقبلية واملناطقية وهذا ما اعمل عليه
الوطني.
واليوم بعد حادثة الدالوة الإرهابية ارتد كيد املتع�صبني حاليا مع زمالء وزميالت يف جمل�س ال�شورى ورفع حالة التمييز
والتكفرييني والإرهابيني �إىل نحورهم بهذا االلتفات غري امل�سبوق بتعيني الكفاءات من املواطنني ال�شيعة يف منا�صب الدولة ولتكن
من م�س�ؤولني وعلماء ومثقفني وكتاب وراي عام يف موقف وطني البداية �إقامة جامعة وطنية يف القطيف كما ايد الدعوة �إليها زميلنا
مبهر وعلى امل�س�ؤولني ان ي�ستلهموا هذه الروحية الوطنية الفذة الربملاين والديبلوما�سي والكاتب احلر ال�سفري عبداهلل املعلمي.

تقني القطيف �ضمن  10كليات يف بناء القدرات
قام نائب املحافظ للتدريب بامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني الدكتور
را�شد بن حممد الزهراين والفريق اال�ست�شاري املرافق معه بزيارة للكلية التقنية
بالقطيف والتقى بجميع من�سوبي الكلية وكان الهدف من الزيارة اختيار الكلية
التقنية بالقطيف �ضمن ع�شر كليات على م�ستوى ( )53كلية تقنية للبنني
والبنات باململكة كمرحلة �أوىل مل�شروع بناء القدرات والتعريف به.
ويهدف امل�شروع اىل تعزيز وتنمية قدرات الكليات التقنية القائمة وحت�سني
الأداء مبا يتوافق مع املعايري الدولية جلهات التدريب من خالل اال�ستفادة
من مقدمي خدمة دوليني ذو خربة ومتيز دويل يف جمال التدريب التقني،
وي�ساهم امل�شروع ب�إذن اهلل تعاىل يف حتقيق فوائد عدة للكليات من �أبرزها :زيادة
القدرات الإدارية والتدريبية :حيث �ستخ�ضع الهيئة التدريبية والإدارية �إىل تدريب نوعي
متخ�ص�ص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم من �أجل حت�سني العملية التدريبية وتطوير عملية
تقدمي اخلدمات امل�ساندة ،وحت�سني جودة التدريب ورفع م�ستوى املهارات للخريجني :وذلك
نتيجة رفع م�ستوى مهارات الهيئة التدريبية والإدارية وتطوير احلقائب والبيئة التدريبية
ونوعية اخلدمات امل�ساندة املقدمة ،الأمر الذي �سيزيد معدالت الر�ضا واملهارات للمتدربني
وتخفي�ض ن�سب الت�سرب ،وزيادة معدالت التوظيف ،وكذلك حت�سني فر�ص الت�شغيل
الذاتي :مع منو قدرات الكليات يف تقدمي التدريب وتقدمي اخلدمات امل�ساندة �ستكون
الكليات قادرة على حتقيق الت�شغيل الذاتي تدريجياً.
و�أ�شار نائب املحافظ ب�أن �شركاء التدريب الدوليني �سيعملون على نقل اخلربة للمدربني
والإداريني من خالل عقد ال�شراكة مع الكليات لفرتة ما بني ( 3و � ) 5سنوات يتم الرتكيز
فيها على تطوير قدرات املكلفني بالأعمال القيادية والكادر الإداري بالكلية  ،وتطوير
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قدرات مد ّربي الكليات على يد اخلرباء الدوليني يف كل تخ�ص�ص ،وتقدمي اخلدمات
امل�ساندة للعملية التدريبية مثل �أعمال تقنية املعلومات وامل�شرتيات وخدمات املتدربني ،
وكذلك تطوير املناهج واحلقائب التدريب ح�سب ال�ضرورة وب�شكل يتوافق مع املعايري املهنية
الوطنية.
و�أكد الدكتور الزهراين ب�أن �إطالق م�شروع دعم بناء القدرات للكليات �سيتم على مراحل
متتالية ،بحيث تت�ضمن املرحلة الأوىل ع�شر كليات منها ( )8كليات للبنني وكليتان للبنات
ليبد�أ العمل على بناء قدراتها اعتباراً من مار�س 2015م ،و�سيقوم مقدمي اخلدمة من
�شركاء التدريب الدوليني بزيارة تقييمية لو�ضع الكلية التقنية بالقطيف يف  12نوفمرب
القادم.
كما قام �سعادة النائب بالرد على اال�ستف�سارات واال�سئلة التي طرحت اثناء اللقاء ،وتدوين
�أبرز املالحظات لدرا�ستها مع الفريق اال�ست�شاري العامل على تطوير نطاق امل�شروع وتطويرها
�ضمن �صيغة امل�شروع وت�صميمه.

املحافظ يد�شن حملة
تنظيف �سواحل القطيف وا�ستزراع �أ�شجار املاجنروف
تقرير  /خالد ال�سنان
د�شن حمافظ القطيف خالد بن عبد العزيز ال�صفيان
ر�سمياً حملة تنظيف �سواحل املحافظة وا�ستزراع �أ�شجار
املاجنروف  ،التي تنظمها �إك�سل ال�سعودية  ،بالتعاون مع
 18جهة حكومية و�أهلية  ،وعدد من الأهايل  ،وت�ستمر
على مدى عام كامل يف عدة مواقع �ساحلية باملحافظة.
و�أكد ال�صفيان خالل حفل التد�شني مبنطقة غابة
املاجنروف يف �سيهات  ،دعمه لكافة اجلهود التطوعية
والأهلية التي ت�سعى للحفاظ على البيئة ال�ساحلية ،
بالتعاون مع اجلهات احلكومية  ،كون هذه املناطق
حتت�ضن ثروة وطنية  ،واملحافظة عليها واجب وطني
وديني  ،م�ؤكداً دعمه الكامل لكل اجلهود التطوعية
اخلرية التي ت�ساهم يف التنمية ورفع م�ستوى احل�س
الوطني لدى اجلميع.

واطلع ال�صفيان خالل حفل
التد�شني  ،على موقع حملة
تنظيف ال�ساحل ميدانياً وعلى
جانب من عملية اال�ستزراع
لأ�شجار املاجنروف  ،وبعد ذلك
قدم بطاقات ال�شكر والتقدير
لكل اجلهات امل�شاركة والداعمة
لهذه احلملة  ،وبينها حمافظة
القطيف  ،بلدية حمافظة القطيف،
املرور � ،شرطة حمافظة القطيف  ،حر�س احلدود  ،جمعية
�سيهات للخدمات االجتماعية جمعية ال�صيادين
باملنطقة ال�شرقية  ،رابطة �شباب �آل قري�ش  ،غوا�صني
�سيهات ،غوا�صني �صفوى  ،جمعية ا�صدقاء البيئة يف
ارامكة "�سيف"  ،وعدد من اجلهات الر�سمية والأهلية

متابعات

الأخرى.و�شارك يف حفل التد�شني عدة �شخ�صيات
ور�ؤ�ساء للدوائر احلكومية واللجان االجتماعية  ،بينهم
رئي�س بلدية املحافظة املهند�س زياد مغربل و�سكرتري
املجل�س املحلي ح�سني ال�صرييف  ،ونائب رئي�س جمعية
ال�صيادين بال�شرقية جعفر ال�صفواين  ،وع�ضو جمعية
ال�صيادين داوود �آل �سعيد وعدد من ال�شخ�صيات.

يوم ال�صيديل العاملي 2014م باملنطقة ال�شرقية
احتفلت املنطقة ال�شرقية بيوم ال�صيديل العاملي 2014م
بعنوان (ا�ست�شارتك لل�صيديل �ضمان ل�صحتك) والذي
نظمته �إدارة الرعاية ال�صيدلية ب�صحة املنطقة ال�شرقية
ممثلة بلجنة التثقيف الدوائي والإعالم ال�صيديل باملنطقة
وبالتعاون مع �أق�سام الرعاية ال�صيدلية بامل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية وبح�ضور �أكرث من  2000زائر والذي اقيم مبجمع
الرا�شد التجاري باخلرب.
وافتتح الفعالية �سعادة م�ساعد املدير العام للخدمات
العالجية ب�صحة ال�شرقية الدكتور عبدالكرمي بن عبداهلل
العبدكرمي نيابة عن مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة
ال�شرقية الدكتور �صالح ال�صاحلي وبح�ضور مدير عام الإدارة
العامة للرعاية ال�صيدلية بوزارة ال�صحة الدكتور يو�سف
العومي ومدير �إدارة الرعاية ال�صيدلية ب�صحة ال�شرقية
وم�ساعدي املدير العام ومدراء الإدارات باملديرية.
و�أو�ضح م�س�ؤول التثقيف الدوائي والإعالم ال�صيديل
باملنطقة فني ال�صيدلة ح�سني �أحمد اخلزعل �أن املعر�ض
مت مب�شاركة الكوادر ال�صيدالنية من امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية باملنطقة بع�شرة �أركان وهي (التعامل مع الدواء
مقدمة من املراكز ال�صحية بقطاع القطيف ،الأدوية

والإع�شاب -ق�سم التدريب
والبحث العلمي ب�إدارة الرعاية
ال�صيدلية ب�صحة ال�شرقية ،ال�صيدلة
وتطبيقاتها -م�ست�شفى �صفوى
ومتطوعات من كلية ال�صيدلة،
ال�صيدلة وخدمة  -937م�ست�شفى
ر�أ�س تنورة� ،أدوية ه�شا�شة العظام-
جممع الدمام الطبي� ،أدوية اجللدية
وحب ال�شباب -م�ست�شفى عنك
العام ،عيادة التخرث -مركز �سعود البابطني لطب وجراحة
القلب ،م�سكنات الأمل -م�ست�شفى القطيف املركزي،
�أدوية احلمل والأطفال -م�ست�شفى الوالدة والأطفال
بالدمام كما ت�ضمن املعر�ض جناحاً خا�صاً بيوم ال�صحة
النف�سية العاملي 2014م بتنظيم جممع الأمل لل�صحة
النف�سية بالدمام.
واكد مدير �إدارة الرعاية ال�صيدلية ب�صحة ال�شرقية ال�صيديل
را�شد �إبراهيم الدو�سري �أن الهدف من املعر�ض هو تعريف
الزوار باخلدمات ال�صيدالنية والعالجية التي ميكن تقدميها
للمجتمع وتوعية اجلمهور من الإ�ستخدام اخلاطئ للأدوية

وقد �شكر اجلميع للتنظيم الرائع وللم�شاركني يف الفعالية ملا
قامو به من جهد و�إعداد م�سبق قبلها وخاللها و ملدير عام
ال�ش�ؤون ال�صحية وم�ساعده للخدمات العالجية لرعايتهم
لها ولإدارة جممع الرا�شد التجاري للإ�ست�ضافتهم.
من جانبه �أ�شاد مدير عام الإدارة العامة للرعاية ال�صيدلية
بوزارة ال�صحة الدكتور يو�سف بن �أحمد العومي بهذا
التنظيم وما ت�ضمنه من تقدمي معلومات و�إر�شادات تعود
بالنفع على املر�ضى ،و�أن هذه الفعاليات من �ش�أنها االرتقاء
ب�صحة املر�ضى واملحافظة على �سالمتهم حيث تقدم
�سعادته بال�شكر اجلزيل للقائمني على هذا التنظيم وخ�ص
بال�شكر جلنة التثقيف الدوائي والإعالم ال�صيديل .
نوفمرب  - 2014العدد 46
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متابعات

اجلبري :ي�ؤكد دعم �أمانة ال�شرقية ملهرجان الدوخلة الوطني
حترير /خالد ال�سنان  -عد�سة  /علي املح�سن
�أكد �أمني املنطقة ال�شرقية فهد بن حممد اجلبريعن �أن
االمانة �ستلقي بكامل ثقلها يف فعاليات مهرجان الدوخلة
الوطني ؛ و�ستتحمل كافة تبعات املهرجان يف ال�سنوات
القادمة  ،جاء ذلك خالل زيارة معاليه للمهرجان يف
الليلة اخلتامية م�ساء ام�س الأحد  ،ورافقه يف الزيارة
عدد من م�س�ؤويل الأمانة ورئي�س بلدية حمافظة القطيف
املهند�س زياد مغربل والناطق الإعالمي ب�أمانة ال�شرقية
حممد ال�صفيان وعدد من ال�شخ�صيات يتقدمهم رئي�س
املهرجان ح�سن �آل طالق واملهند�س �شاكر �آل نوح .
�سخرت وقتها وجهدها الخراج هذا العمل املميز وا�سعاد
هذا وقام معاليه بجولة ميدانية اطلع فيها الفعاليات ال�صحية.
الزوار من كافة مدن املنطقة ال�شرقية ودول اخلليج
والأن�شطة ت�ضمن القرية الرتاثية ،املقهى ال�شعبي ،
املعار�ض الفنية  ،اخليمة الثقافية  ،الأ�سر املنتجة  ،معر�ض و�أو�ضح اجلبري � ،أن مهرجان الدوخلة وجهة �سياحية بارزة ال�شقيقة  ،وختم ان الأمانة ما�ضية لدعم ال�سياحة يف
القر�آن الكرمي ،معر�ض ال�سالمة املرورية  ،معر�ض اخليمة  ،ويعد اجناز نفخر فيه يف اململكة  ،م�شيداً باملتطوعني التي املنطقة لتعزيز مكانة املهرجان.
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مقالة

جورج جرداق
ف�ؤاد اجل�شي

جورج �سجعان جرداق ولد �سنة 1931م و تويف يوم الأربعاء  5نوفمرب  2014عن عمر
ناهز  83عاما.
كانت �شعوب املنطقة يف االربعينيات و اخلم�سينيات من القرن املا�ضي حيث تفتحت
عبقرية جورج جرداق و تدفق عطائه ،تتطلع اىل احلرية و االنطالق من اغالل مناهج
�أنظمة اال�ستبداد التي اثقلت طوي ًال كاهل االمة و �أعاقت نهو�ضها .فكانت له ريادة
يف �سرب اغوار االدب املقارن و تاريخ ال�شعوب احلية .و من اطلع على كتابه عن الفنان
االملاين الهائل رت�شارد فاجرن و اثر هذا الفنان املو�سوعي يف احياء الثقافة االوروبية كما
ا�شاد بذلك الفيل�سوف نيت�شه يف كتابه "مولد الرتاجيديا" ،و عرف عمق حبه و ع�شقه
للأمام علي عليه ال�سالم الذي ت�شربه من �أ�سرته و بيئته ،يدرك �سر ت�أثر و �إعجاب جورج
جرداق البالغ بال�شخ�صية االن�سانية العظيمة لالمام و ما ميكن ان يحدثه اثرها يف احياء
االن�سان العربي املتطلع لبناء حياة فا�ضلة �صاحلة.
ن�شر كتابه عن فاجرن و هو يف �سن الثامنة ع�شر �سنة 1950م و يف العام 1956م
كما يقول ميخائيل نعيمة يف مقدمة كتاب جورج جرداق الأمام علي �صوت العدالة
االن�سانية "ت�صدى لدر�س حياة عظيم من عظماء الب�شرية بالدر�س و التمحي�ص و
التحليل ،و تغنى تغني ال�شاعر املتيم مبفاتنها و
م�آثرها و بطوالتها ،و بطوالت االمام ما اقت�صرت
يوما على ميادين احلرب .فقد كان بط ًال يف �صفاء
ب�صريته ،و طهارة وجدانه ،و�سحر بيانه ،و عمق
�إن�سانيته ،و حرارة �إميانه ،و �سمو دعته ،و ن�صرته
للمحروم و املظلوم من احلارم و الظامل ،و تعبده
للحق �أينما جت ّلى له احلق".
حتدث كثري من العلماء و الأدباء ممن عرف جورج
جرداق عن قرب قبل ان ينطلق يف م�شروعه الرائد
عن االمام علي ،فلما �صدر كتابه االول االمام علي
"�صوت العدالة االن�سانية" عام 1958م ذاع �صيته
و احدث اثرا عميقا لدى قراءه يف العامل العربي و
ترجم اىل اللغات الفار�سية و الهندية و االجنليزية و ا�شاد بعبقرية الكاتب العلماء مبن
فيهم مراجع الدين العظام يف العراق و ايران على ر�أ�سهم ال�سيد حم�سن احلكيم و

ال�سيد الربوجردي ،و من العلماء املجتهدين ال�سيد عبد احل�سني �شرف الدين ،و ا�شاد
به و اثنى عليه ال�شيخ حممد جواد مغنية يف عدة مقاالت و الكثري من الكتاب يف
العامل العربي ،من العراق و م�صر و �سوريا و لبنان ممن عرف جورج جرداق عن كثب،
يف طليعتهم ميخائيل نعيمة (كتب للكاتب عدت ر�سائل �ضمنها ثناءا كبريا له) و ليلى
بعلبكي و �صديقه ال�سيد ح�سن الأمني الذي قال "حني علمت �أن بنية ال�صديق الكبري
اال�ستاذ جورج جرداق ان يكتب عن علي بن �أبي طالب ،كنت واثقا من جناحه الكامل.
و مل يكن هذا الوثوق وثوقي وحدي ،بل �إن اخوان جرداق جميعا كانوا يدركون ما
�سيكون لكتابه عن علي من التفوق و الربوز".
ثم اتبع كتابه التمهيدي عن االمام بدرا�سة مو�سوعية يف خم�سة جملدات .كتبت جملة
الطليعة امل�صرية يف عددها الرابع -ابريل 1965م ،مقاال طويال يتحدث عن اجزاء
الكتاب ال�ضخم و ي�صف الكاتب باالديب العبقري و "ان له دراية عميقة وا�سعة
بالرتاث العربي ،و على ا�ستيعاب مو�سوعي �شامل ل�سائر جوانب الثقافة العاملية ،جتتمع
يف �شخ�صه روح ال�شاعر و املو�سيقي و الر�سام و الفيل�سوف .و من خال�صة املقال عن
هذه الدرا�سة" :قد جمعت بني الأدب يف �أعمق �أ�صوله ،و الفن ب�أروع ما فيه من جمال،
و العلم يف منطقه ال�صريح و حجته القومية ،فجاءت
كتابا عمالقا رائداً للدرا�سات املو�ضوعية عن
�صانعي تاريخنا .و هي و �إن كانت مكتوبة بعاطفة
تهدر هدراً ،اال انها ال تزاحم العقل يف مو�ضوعيته
اخلال�صة و ا�ستنتاجاته الأمينة املذهلة.
و ي�شكل هذا الكتاب ،دون مبالغة� ،أعظم درا�سة
عاملية تناولت حياة االمام علي ،و�أُلفت يف العامل،
قدميه و حديثه ،حتى االن .كتبته عبقرية نرية
متحررة مو�سوعية الثقافة عاملية امل�ستوى ،و �صاغه
قلم �شاعري �أخاذ� ،ساحر ،دايفء ،حار العاطفة،
متحم�س للمثل العليا و لأنبل املعاين التي من
�أجلها نا�ضل االن�سان على ممر الع�صور ،و كافح ،و
هو قلم قلما جتد له مثيال بني �أقالم عباقرة الأدب يف التاريخ".
رحم اهلل جورج جرداق و اثابه على عطائه اجلميل جميال.
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ثقافة

ح�سن ال�شيخ ير�صد م�سرية ال�سرد املحلية
�صدر حديثا كتاب ( هوية الق�صة املحلية يف االدب العربي
ال�سعودي ) للزميل للقا�ص والروائي ال�سعودي ح�سن
ال�شيخ عن دار اخلط بريوت  -لبنان .والكتاب اجلديد
جاء يف اكرث من مائتني �صفحة من احلجم الو�سط  ،متناوال
قراءة العديد من االعمال الق�ص�صية للقا�صني يف اململكة
العربية ال�سعودية  .وهو جمموعة من القراءات النقدية
لواقع �ساحة ال�سرد املحلية .بالإ�ضافة �إىل عر�ض للعديد
من املجموعات الق�ص�صية لكتاب وكاتبات ال�سرد باململكة
العربية ال�سعودية  ،التي كتبت لل�صحافة املحلية يف �أوقات
ح�سن ال�شيخ
�سابقة  .وت�أتي يف جمملها ر�صد لل�ساحة الثقافية ال�سردية املحلية .
و�أ�ضاف امل�ؤلف الذي عمل يف ال�صحافة االدبية ل�سنوات طويلة � :إن جمع و�إعداد ون�شر
هذه املقاالت من جديد ،جاء ب�إحلاح �شديد من عدد من الزمالء ،بهدف توثيق النتاج
ال�صحفي الذي �أحتفظ به يف �أر�شيفي اخلا�ص.
و ق�سم الكاتب الكتاب اىل ق�سمني قراءات رجالية واخرى ن�سوية  ،اال انه قال يف مقدمة
كتابة  :رغم هذا التق�سيم الفني ،فلم نتعمد �أن نرفع من �ش�أن قا�ص ال ي�ستحق� ،أو نتنكر
ملبدع� ،أ�ضحى بعد كل ذاك الزمن الطويل من م�شاهري ال�سرد� ،أو من كتاب الق�صة املحلية
املعروفني .فالكلمة مثل الطلقة ،ال تقال �إال مرة واحدة .فكل املقاالت الواردة يف هذا
الكتاب ت�شري �إىل زمن الكاتب واملكتوب عنه.
و�أ�شار الكاتب �إىل �أن الآراء املطروحة يف مقاالت هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر الكاتب

يف تلك الفرتة ،وال �شك �أن بع�ض املفاهيم �أو القناعات قد
تغريت قلي ًال �أو كثرياً مع الزمن� ،إال �أنني مل �أعمد �إىل �أفكار
املقاالت و�أبدل فيها و�أغري على ح�سب قناعاتي احلالية ،حتى
ال تفقد �صدقها وم�صداقيتها .وتبقى هذه املقاالت وحدها
�شاهدة على م�سرية الكاتب ال�صحفية والأدبية  ،مبا فيها من
�إخفاقات وجناحات.
اجلدير بالذكر ان الزميل ح�سن ال�شيخ له برنامج �أ�سبوعي
تلفزيوين بعنوان ( لقاء ومو�ضوع ) ي�ست�ضيف فيه العديد
من ال�شعراء والكتاب و له العديد من االعمال الق�ص�صية
والروائية  ،و قد ا�شتغل اي�ضا بر�صد النتاج ال�سردي املحلي  ،من خالل عمله يف
ال�صحافة الثقافية .
ويف الكتاب ا�ستعرا�ض لأعمال العديد من
القا�صني ال�سعوديني من امثال خالد اليو�سف ،
وابراهيم النملة ،وخليل الفزيع  ،وعبد اهلل الن�صر ،
وعبد العزيز م�شري ،ونا�صر اجلا�سم  ،وهيام املفلح
،وزينب الهذال  ،ورقية ال�شبيب ومنى الذكري
،وانت�صار العقيل  ،وخالد املجحد  ،وغريها من
اال�سماء العديدة ممن �أ�سهمت ا�سهاما �سرديا يف
العقدين املا�ضيني .

حوار عن القطيف يف متحف امل�صلي
بعد افتتا ح املر�سم احل�سيني بالربيعية زار متحف
امل�صلي ال�شاعر والأديب ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص
مع جمموعة من فناين املر�سم احل�سيني البحريني
وعلى ر�أ�سهم رئي�س جمعية املر�سم احل�سيني :
الأ�ستاذ عبدالنبي احلمر والأ�ستاذ �شكري العري�ض
و �أ.ريا�ض الذهبة والكاتب و ال�صحفي  :ال�سيد
قا�سم ح�سني والفنانني�:إ�سماعيل نوروز علي
و�صالح املاحوزي وعبداجلليل احلايكي وابنه علي
احلايكي وم�صطفى قا�سم املطر ع�ضو اللجنة الثقافية
بالربيعية.
وبعد اجلولة على االق�سام دار احلوار يف �صالة العرو�ض
حول االجنازات القطيفية عموما واملرا�سم احل�سينية
خ�صو�صا وتكلم االخوة فناين البحرين تباعا حول
التناف�س يف تقدمي خمتلف الفنون بني مناطق القطيف
وتنوع العرو�ض الت�شكيلية وغريها من الفنون كالت�صوير
والر�سم الرقمي واملبا�شر واالير بر�ش والكاريكاتري
والكر�ستال باال�ضافة لفنون الت�صوير ال�ضوئي وانواع
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ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص يلقي ق�صيدة عن القطيف

اخلطوط العربية وابدى الكل اعجابه وتقديره لالجنازات
القطيفية وتقدمي مهارات وقدرات كانت تطوى بالن�سيان
وال�ضياع لوال املهرجانات واملنتديات والعرو�ض وخا�صة
امل�ستلهمة من النه�ضة احل�سينية وتفاعالتها
ثم ا�ستهل ال�شاعر ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص حديثه ان
القطيف تتفوق على الكثري يف انتاج وطباعة الكتب
واالن�شطة والفعاليات املقامة على مدار ال�سنة يف مدن
وبلدات القطيف وكلها اهلية تعتمد على الدعم الذاتي

والتطوع ال�شخ�صي لالفراد واجلماعات وهذا
املتحف الذي ي�شغل دور كامل به عدة اق�سام
يح�ضره ال�صغري والكبري للتعرف على الفن والرتاث
واحل�ضارة القطيفية اال احد تلك املواقع التي ترعى
الثقافة .
واردف اين احد ا�صدقائه �ساله عن القطيف فرد
عليه بهذه الق�صيدة والقاها على احل�ضور بعنوان
(حلن الهوى):
ق�صيدة قطيفتها وخيوطها ن�سجت وعجنت بحب
القطيف …
اقطيف ا�صغي فالهوى ا�سرار
وتبيني ان هاجت اال�شعار
ومنها يقول:
ار�ض القطيف من اجلنان قطافها
فلدى النخيل ارومة وجنار
انت القطيف بحبها ووفائها
تزهو بك االيام االع�صار

ثقافة

فال�صبح
تفاءل ُ
ي�أتي م�شرقا

�أحمد حممد علي اخلمي�س

ٌ
(ر�سالة �إىل �إرهابي تكفريي )
�إىل �أرواح ُ�شهداء الوطن الذين ُ�ض ِّرجوا بدمائهم ليلة ُ
عا�شوراء احل�سني ع ببلدة الدالوة
اجلريحة يف الأح�ساءعلى يد �أ�شرار الع�صر وزُمر التكفري الإجرامية والذين عرجت
�أرواحهم الطاهرة �إىل بارئها ت�شكو له ُظلم الإرهاب الدموي وفكره الظالمي الهمجي فلهم
الرحمة واملجد واخللود وللقتلة املجرمني اخلزي والعار وال�شنار.
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الأ�شخا�ص قد تنزعج منهم  ,عندما يتحدثون
بتلك النظرة ال�سوداء و بنربة احباط للحياة ,و
يتكلمون عن كرثة م�صاعبها  ,ولكن مازال يفكر
بحاله وقد يكون غريه مير بتلك امل�آ�سي وامل�صائب
 ,ويف النهاية يخربك ب�أنه فقد طعم احلياة !
وقد جتد بع�ض الأ�شخا�ص يجيد لغة الت�شا�ؤم و
االفكار ال�سلبية ف�أنت تقف تت�أمل تلك الوجوه و
النظرات فت�شاهد العبو�س يف كل املالمح.
فماذا حدث ؟ و ماذا �أ�صابنا ؟! �ألهذه الدرجة قد
�أ�صبحنا ال نرى يف الوجود �شيء جمي ً
ال ! و�أ�صبح
الت�شا�ؤم هو القائد يف احلياة ؟
و�أنت حتاول الهرب بعيداً عن ه�ؤالء اال�شخا�ص
املقيدين بقيود الت�شا�ؤم و�أنت خائف من �أن
ي�صيبك هذا الفريو�س �سريع العدوى  .ال �أقول
�سوى " كان اهلل بعونهم " النهم ال يرون ذلك
اجلمال ! اجلمال الذي يبعث فيك احلياة من
اجلديد
ً
�أنه التفا�ؤل الذي يجعلك دوما تنظر ب�إيجابية
و�إىل الأعلى دائماً  ,واملتفائلون قادرون على
العي�ش بقناعة وان�سجام النهم " متوكلون على
اهلل " ولديهم نظرتهم اخلا�صة يف كل ما هو
ممتع وجديد وكل ماهو بديع  .وقد قال �أحد
علماء النف�س � " :أن �أكرث النا�س اقباال للحياة
هم �أكرثهم تفا�ؤ ًال "  ,وقيل يف علم الربجمة
الع�صبية � " :أن الإدراك هو الإ�سقاط � .أي ر�ؤيتك
ملا حولك هو جزء من تكوينك الداخلي .
هم�سه :
ً
ُ
ُ
ام�ض قدُما و دَع الت�شا�ؤم للتع�ساء … فاحلياة
ِ
�أجمل بـ ابت�سامـة عذبـة و بـ روح تع�شق احلياة ,
وتذكر
فال�صبح َي�أتِي مُ�ش ِر ًقا مِ نْ بَعدِ َل ْيلٍ مُظل ِِم
َتفاَءل ُ
ُ
الق�س َماتِ واهلل يَر ُز ُق َك َفال َت ُك يَائ ًِ�سا ال ُتذهِ نَب
َ
ال ُع ْم َر يف َح َ�سر.
�سارة مهدي املرهون
طالبة يف املرحلة الثانية
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مقال

�أين الطائرة؟

Black Box

آفاق علمية

يف �أول �ساعة من �ساعات يوم ال�سبت املوافق  8مار�س من عام  2014ميالدية ويف متام ال�ساعة  12:41بعد منت�صف
الليل �أقلعت طائرة اخلطوط املاليزية با�سم الرحلة  370من مطار كواالملبور
عا�صمة ماليزيا متوجهة �إىل مطار بكني عا�صمة جمهورية ال�صني ال�شعبية
لت�صل �إىل بكني ال�ساعة � 6:30صباح ًا ،لكن الطائرة مل ت�صل �إىل بكني وال
�إىل �أي مكان �آخر يف �أرجاء املعمورة.
الطائرة:
ويف اجتاهات غري معلومة وبطريقة ال ميكن ر�صدها .ولأن عمليات البحث مل تعرث على
الطائرة املاليزية هي طائرة من طراز بوينج امريكية ال�صنع ف�صيلة  200ER-777وقد مت حطام الطائرة ال على الياب�سة وال يف البحر ،لذا يحق لنا ان ن�ضع هذه الإحتماالت التي
�صنعها عام  2002طولها  64مرت وعر�ض جناحيها  61مرت و�إرتفاع ذيلها  18.5مرت قد تو�ضح ما حدث للطائرة ون�ستطيع تق�سيم هذه الإحتماالت اىل احتماالت واقعية
و�سعة حمولتها  151مرت مكعب وت�سع لـ  282راكب غري الطاقم امل�شغل� .سعرها يقدر واحتماالت غري واقعية لكنها واردة.
بـ  200مليون دوالر و�سرعتها  945كم يف ال�ساعة ومزودة مبحركني نفاثني من طراز
رولزروي�س ترنت  892وت�ستطيع الإقالع بوزن  300الف كيلو جرام .وتعترب هذه الطائرة �إحتماالت واقعية:
�.1أن الطائرة حتطمت على الياب�سة ويف منطقة نائية �صعب الو�صول اليها.
من اف�ضل الطائرات املوجودة جتهيزا من ناحية الإت�صاالت وال�سالمة.
�.2أن الطائرة حتطمت يف البحر وغا�صت يف الأعماق بطريقة مل تخلف ورائها اي اثر.
ركاب الطائرة:
�.3أن الطائرة مت �إختطافها اىل مطار خا�ص جدا و�سري ورمبا حتت الأر�ض بعيد عن �أعني
�أقلعت طائرة الرحلة رقم  370املاليزية وعلى متنها  239راكب ينتمون اىل  15دولة الرادارات.
لكن الغالبية املطلقة من ال�صني وماليزيا � ،إذ ان عدد الركاب ال�صينيني هو  152راكب � .4أن الطائرة مت تدمريها ب�صاروخ ار�ض جو او جو جو.
واملاليزيني عددهم  50راكب مبا فيهم طاقم الطائرة والذي يتكون من � 12شخ�ص �.5أن الطائرة حتطمت فوق فوهة بركان وغا�صت يف اعماقه وان�صهرت مبن فيها .ورمبا يف
ماليزي .طيار الطائرة هو �أحمد �شاه زاهري وعمره � 53سنة وميتلك خربة طويلة يف جمال جزيرة بارن الن�شطة بركانيا والتابعة جلزر اندامان الهندية والتي يعتقد ان الطائرة مرت
الطريان وم�ساعد الطيار هو فاروق عبد احلميد وعمره � 27سنة.
فوقها.
م�سار الطائرة:

�إحتماالت غري واقعية:

�أقلعت الطائرة كما هو خمطط لها من مطار كواالملبور ال�ساعة � 12:41صباحا وتوجهت
�شرقا وقطعت الأرا�ضي املاليزية وحلقت فوق مياه خليج تايلند وبعد اقل من �ساعة
من الطريان وبالتحديد ال�ساعة � 1:21صباحا وفوق التقاء خليج تايلند مع بحر ال�صني
�إختفت الطائرة من على �شا�شات الرادارات .ويعتقد انها بعد ذلك غريت اجتاهها اىل
الغرب ومب�سار متعرج نحو م�ضيق ملقا ثم اىل اجلنوب نحو املحيط الهندي.

�.1أن الطائرة مرت على مكان تختلف فيه القوانني الفيزيائية عن املعتاد �شبيهة مبثلث
برمودا وتال�شت عن الأنظار لأ�سباب جنهلها.
�.2أن الطائرة مت اختطافها اىل اعلى من قبل خملوقات قادمة من كواكب اخرى.
�.3أن الطائرة ما زالت تطري يف مكان ما خارج اجلاذبية الأر�ضية.
�.4أن الطائرة ولظرف ما ت�ساوى يف مكانها ال�سالب واملوجب ح�سب نظرية املادة وعك�س
املادة ف�إختفت.

ماذا يعني �إختفاء الطائرة:

يعني ان الطائرة قد حتطمت وال يوجد �شيء يطري يف الهواء ميكن ر�صده بوا�سطة
الرادارت .فهي لذلك� )1 :إما انها �سقطت للأ�سفل وحتطمت  )2او �إرتفعت للأعلى .1ال�صندوق الأ�سود املجهزة به هذه الطائرة ي�ستطيع حتمل الإنفجارات القوية وي�ستطيع
بحيث ان الرادارات ال تغطي مكانها )3 .او انها وا�صلت رحلتها على نف�س امل�ستوى ان يحدد موقعه ب�إر�سال ا�شارات وملدة  30يوم .وهذا مل يحدث� ،إما خللل فني لل�صندوق
حقائق وغرائب عن الرحلة  370املاليزية:

14

حمرم

 1436هـ  -العدد 46

Transponder

وهذا م�ستبعد او انه مت تدمريه من قبل احد ما.
.2على منت الطارة يوجد بالإ�ضافة اىل اجهزة الإت�صاالت
املتقدمة للطائرة هناك على الأقل  200جهاز تلفون ذكي
جمهزة جميعا بربامج . GPS
.3الطائرة حتتوي على قطع كثرية قابلة للطفو على �سطح
املاء ي�صعب اختفائها جميعا فيما �إذا لو حتطمت الطائرة
يف البحر.
.4مكان �إختفاء الطائرة ووقت �إنقطاع الإت�صال بها مل
يحدد بدقة ،بالرغم من ان املنطقة التي اختفت فيها
الطائرة مليئة بالرادارات والب�شر.
.5الطائرة و�أن مت �إختطافها ال تختفي من �شا�شات
الرادارات حتى لو مت تعطيل امل�ستجيب ()transporder
التابع للطائرة� ،إذ ان اجهزة الرادارت الأر�ضية ب�إمكانها
ر�صد الطائرات عن طريق ار�سال موجات وا�ستقبال
الرتددات عن اي ج�سم معدين.
�.6إن �إطالق اي �صاروخ على الطائرة يظهر بو�ضوح
على الرادارات الأر�ضية وينتج عنه بقايا حطام تنت�شر
يف م�ساحة وا�سعة .وال يوجد �صاروخ يف العامل له قوة
تدمريية التبقي وال تذر من بقايا حطام.
.7مت التقاط ا�شارات للطائرة من قبل رادار للجي�ش يف
ال�ساعة � 2:15صباحا اي بعد  54دقيقة من �إختفائها
فوق �شمال م�ضيق ملقا ،وهذا ي�ؤكد ان الطائرة غريت

الطائرة فوق م�ضيق
ملقا ،فكان الأجدر البحث بني ماليزيا واندوني�سيا والذي
يبعد مئات الأميال عن مكان �إختفاء الطائرة الأول
القريب من فيتنام.
�.10أن �إثنان من الركاب �صعدوا
الطائرة بجوازات مزورة .وان
خم�سة �آخرين ولأ�سباب جمهولة
قرروا الغاء �سفرهم على الطائرة قبل
الإقالع وطلبوا �سحب حقائبهم بعد
ت�سليمها ،وال يعرف الكثري عنهم
�سوى الطالبة اجلامعية جي�سيكا
يي واي التي تقول انها مل ت�أتي اىل
املطار لأنها كانت تظن ان الرحلة
�ستغادر بعد الظهر ولي�س بعد
منت�صف الليل .
.11يوجد على منت الطائرة
ع�شرون راكب يعملون يف �شركة
فري�سكيل �سيميكوندكرت التي
ت�صنع قطع ا�شباه املو�صالت12 ،
منهم ماليزيني والـ  8الأخرين
من ال�صني .اربعة منهم حا�صلون
على براءات �إخرتاع ،وال�شركة
متتنع عن �إعطاء اي تفا�صيل عن
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اجتاهها وانها متوجهة غربا اىل جزيرة اندامان.
�.8أن وقود الطائرة يكفي لأن تطري ملدة
خم�س �ساعات بعد �إختفائها ومبا انها
متجهة غربا فهي ت�ستطيع الو�صول اىل دولة
باك�ستان.
.9البحث عن الطائرة يف الأيام اخلم�سة
الأوىل مت يف املكان اخلط�أ بالرغم من علم
اجلميع ان رادار اجلي�ش
ا لتقط

موظفيها امل�سافرين على هذه الطائرة �سوى جن�سياتهم
وانهم مهند�سني ومتخ�ص�صني وهم من ذوي اخلربة
والكفاءات العالية .فهل ه�ؤالء اتفقو على ا�ستخدام
بع�ض املعاجلات اخلا�صة القادرة على حجب الرادارات
والأجهزة الإلكرتونية وجعل الطائرة غري مرئية؟
.12ال�صحايف جيم �ستون فجر مفاجئة من العيار
الثقيل عندما عر�ض ر�سالة و�صورة �سوداء ال �شيء فيها
ا�ستلمتها ال�سيدة �سارة باجك �صديقة ال�سيد فيليب وود
احد ركاب الطائرة املاليزية والذي يعمل كم�س�ؤول رفيع
امل�ستوى ب�شركة  IBMيقول فيها:
(مت �أخذي كرهينة من قبل جنود جمهولني
بعد اختطاف الطائرة وانا اعمل يف �شركة
 IBMوقد متكنت من �إخفاء تلفوين يف منطقة
ح�سا�سة من ج�سمي وقد مت ف�صلي عن باقي
امل�سافرين وانا الآن يف زنزانة .ا�سمي
فيليب وود واعتقد انني تعر�ضت
ملخدر وانا ال ا�ستطيع الرتكيز جيدا)
وقد تبني ان ال�صورة التقطت يوم 18
مار�س اي بعد  10ايام من اختفاء
الطائرة بوا�سطة  IPHONE5ومت حتديد
مكان اخذ ال�صورة بوا�سطة  GPSاجلوال واملفاجئة �أن
املوقع هو قاعدة دياجو كار�سيا الع�سكرية الإمريكية و�سط
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املحيط الهندي.
.13حمولة الطائرة حتتوي على  221كجم من بطاريات ليثيوم ايون ومن مميزات الليثيوم
انه يتفاعل ب�شدة مع املاء .كما انها حتتوي على  2232كجم من اجهزة راديو خمتلفة
و�شواحن ومن احلمولة اي�ضا اربعة اطنان من فاكهة املاجنو�ستني.
.14من بني الركاب وفد يتكون من  30ر�سام وخطاط و�إداري جا�ؤا جميعا من ال�صني
للم�شاركة يف معر�ض اخلط العربي املقام يف كواالملبور بني  4و 6مار�س .2014
.15ميتلك الطيار احمد �شاه زاهري يف بيته عدة برامج حماكاة حقيقية للإقالع والهبوط
من بع�ض املطارات ومن �ضمنها مطار قاعدة دياغو كار�سيا الإمريكية.
�أحداث م�شابهة:

هناك �سبع طائرات على الأقل مت اختفائها يف ظروف غام�ضة خالل ال�سبعني �سنة املا�ضية
لكن تبقى الرحلة رقم  370املاليزية هي الأ�سو�أ بينهم يف ع�صر التقنية والإت�صاالت
التي نعتقد انها متقدمة وهي كالتايل:
.1طائرة التدريب الإمريكية والتي اختفت عام  1945فوق مثلث برمودا وعلى متنها
ثالثة ا�شخا�ص ومل يلقى لها اثر حتى الآن.
.2طائرة اخلطوط �شمال غرب الإمريكية رحلة رقم  2501والتي اختفت عام 1950
وعلى متنها  58راكب .وقد مت العثور على بع�ض احلطام يف م�شيجن لكن مل يتم العثور
على هيكل الطائرة.
.3طائرة خطوط النمر الطائر رقم الرحلة  739والتي كانت حتمل  96جندي امريكي
من جزيرة جوام اىل الفلبني عام .1962
.4طائرة اخلطوط الأرجنتينية رقم  54-Cوالتي مت ا�ستئجارها
من قبل اجلي�ش الأرجنتيني لنقل  68جندي .وقد مت العثور
على بع�ض احلطام واال�شياء ال�شخ�صية عام .1965
.5طائرة اخلطوط البوليفية وعلى متنها � 24شخ�ص يف رحلة
غري جمدولة عام .1974
.6طائرة اخلطوط الربازيلية لل�شحن من طراز بوينج  707وكان
على متنها �ستة ا�شخا�ص ولوحات فنية ثمينة عام .1979
.7طائرة خطوط مريباتي الأندوني�سية رقم  6715وعلى متنها
� 14شخ�ص عام .1995
عجز ام حجب:

ي�صعب على الإن�سان ان ي�صدق ب�أن طائرة بهذا احلجم ومتتلك
احدث و�سائل الإت�صاالت املتاحة يف ع�صر الإت�صاالت ومن
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�ضمنها ال�صندوق الأ�سود ناهيك عن الرادارات واجهزة حتديد املكان املتطورة بالإ�ضافة
لوجود مئات الهواتف الذكية بداخل الطائرة وتختفي هذه الطائرة وت�صبح ال اثر بعد
عني.
لغز هذه الطائرة و�ضع امل�س�ؤولني العامليني لل�سالمة يف حرية ال يح�سدون عليها �إذ �صرح
احدهم ب�أن ما يحدث ال ميكن تف�سريه .نعم هناك الكثري من الأفراد وو�سائل النقل مت
�إختفائها لأ�سباب جمهولة عرب التاريخ وكثري منها مل يكت�شف م�صريهم حتى الآن ولعل
ق�ضية �إختفاء النبي يو�سف عليه ال�سالم هي الأقدم عندما غيبوه يف البئر .فكان النبي
يعقوب واهل قريته يبحثون عنه ايام وليايل و�سنني وكان اخوته من �ضمن النا�س الذين
يبحثون وهم يعلمون حقيقة الأمر واين مكان يو�سف ويتكتمون ....فهل مايحدث
للطائرة املاليزية �شبيه مبا حدث ليو�سف ...وهل بع�ض من يعلم يبحث مع الباحثني
ويتظاهر انه ال يعلم.
البحث عن هذه الطائرة يعد اكرث عملية بحث كلفة يف التاريخ الب�شري واالوىل من
نوعها التي ي�ستخدم فيها تقنية متطورة من اجهزة م�سح واقمار �صناعية وطائرات
وغريها� .إن عدم العثور على هيكل الطائرة ومن فيها وبعد مرور ثمانية ا�شهر من البحث
والتحري حتى يومنا هذا ي�ؤكد ان ما منتلكه من تقنية غري قادرة على تلبية متطلباتنا،
فهل هو ف�شل للتقنية؟ �أم حجب للطائرة؟ واحلجب �إما يقوم به الب�شر وهذا �صعب جدا
وي�ستلزم �شبكة من �شياطني الإن�س نافذة م�ستنفذة .و�إما حجب من العلي االعلى وهذا
ما ال داعي حلدوثه اال لإظهار امر ما .فهل ما زال الإن�سان له القدرة على ان يجعل
باقي الب�شر العوبة ومادة للإ�ستهزاء ؟ �أم انها ر�سالة من قوى خفية تقول اننا قادمون؟؟؟
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ق�صقو�ص االبن يعر�ض لــ
ق�صة �أول معمل للحلوى:

البحث عن اجلديد وراء
�إقدام الوالد على �إن�شاء املعمل

حوار� /سلمان العيد

تعد حلويات ق�صقو�ص عالمة بارزة يف تاريخ الن�شاط االقت�صادي ملحافظة القطيف ،فما �أن يذكر انتاج املواد الغذائية �إال ويذكر ق�صقو�ص
ومنتجاته وحلوياته..
لكن هذه املنتجات ،التي ال يزال بع�ضها موجودا ،ارتبطت ب�شخ�ص امل�ؤ�س�س ،الذي انطلق بجهود ذاتية نحو هذا العامل ،وب�إمكانيات حمدودة
للغاية ،لكنه بفعل �إ�صراره �إخال�صه وع�صاميته �صار رقما بارزا يف �سماء جتارة املواد الغذائية ،فبع�ضها جلبها من البيئة املحلية ف�أبدع يف
انتاجها ،وبع�ضها نقلها من البيئات املجاورة ،لكنه مل يتوقف �أمامها ،فقدم منتجا خا�صا به ..فقد �أراد �أن ينتج "خلطة" كيك ارامكو ف�أنتج "كيك
ق�صقو�ص" ف�صار ماركة م�سجلة ،وكذلك احلال بالن�سبة للراحة (احللقوم) وال�سم�سم وجوز الهند فقد جلبها من بالد ال�شام ،لكنه �أ�ضاف عليها
النكهة املحلية فلم يعد �أحد يقول ب�أن الفكرة لي�ست من نتاجات الق�صقو�ص.
كل �شيء غريب يف حياة الق�صقو�ص حتى �إ�سمه ،وال�سبب �أنه كان يبحث عن اجلديد ،وي�ضحي من �أجل هذا الإبداع..
الق�صقو�ص انتقل اىل رحمة اهلل ،لكن جتربته ،ومنتجاته ال تزال موجودة يف ال�سوق� ،سقنا �أ�سئلتنا �إىل ابنه الأكرب حممد مهدي مكي ق�صقو�ص
خ�صنا باحلديث التايل. :
الذي ّ

ـ كيف ن�ش�أت ق�صة العالقة بني ق�صقو�ص
واحللويات؟
العالقة بني عائلة ق�صقو�ص واحللويات قدمية جدا ،فهو
عمل حريف تعاقبت عليه الأجيال ،ويف الواقع تعود
هذه العالقة اىل احلاج مهدي بن مكي بن مهدي
ق�صقو�ص(الوالد) الذي ولد يف العام  356هـ وانتقل اىل
رحمة اهلل عام  1414هـ وقد ورث املهنة من والده ،وقام
بتطويرها ،و�إ�ضافة بع�ض االبداعات عليها ،وجاء و�أوالده
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وهم �أنا واخوتي و�أخواتي لنوا�صل هذا امل�شوار ..هذه
خال�صة ق�صة العالقة بينا وبني احللويات وتوابعها.
ـ لو �أعدنا ال�س�ؤال بطريقة �أخرى ،كيف هي ق�صة
ق�صقو�ص ،وكيف ن�ش�أت حلويات ق�صقو�ص،
خ�صو�صا راحة الزهر (احللقوم)؟
قبل �أن ادخل يف تفا�صيل ق�صة احللويات ،ينبغي
االلتفات �إىل �أن جدنا احلاج مكي ق�صقو�ص ،مل يكن
لقبه "ق�صقو�صا" و�إمنا هو من عائلة ال�سنان املعروفة يف

حمافظة القطيف ،حتديدا منطقة القلعة ،وكان يعمل يف
بع�ض فرتات حياته حملدارا (مقاول �سفر) يقوم بعملية
نقل الزوار واحلجاج �إىل الأماكن املقد�سة ،وهو ــ كما تعلم
ـ عمل مو�سمي ،لكنه طويل املدة ،لأننا نتحدث عن فرتة
العهد الرتكي� ،أي قبل العهد ال�سعودي ،فكان ال�سفر
اىل الأماكن املقد�سة يتم عن طريق الدواب ،وت�ستغرق
رحلة احلج �ستة ا�شهر ،وكانت تواجههم يف الرحلة ظروف
مناخية متقلبة ،ما بني الرياح والأمطار ،فكان يرحمه اهلل

�صور متعددة للمرحوم احلاج مهدي ق�صق�صو�ص م�ؤ�س�س معمل احللويات
يق�صر من ال�شركة كي ينتج �أ�شياء (حلويات) �إ�ضافية ،غري احللوى
من �أجل تاليف ما حتمله الأر�ض من �أو�ساخ ّ
ثوبه ،وفقا لل�سنة النبوية التي تدعو لعدم �إ�سبال الثوب ،واللقيمات ،فهو يريد �أن ينتج الكيك ،الذي ا�شتهرت
وكان كلما يتم �س�ؤال �أحدهم ":مع من �سوف ت�سافر �أو به �أرامكو ،وكان الوالد مل يبلغ الع�شرين ،وا�ستجاب
حتج" ،يقول ":مع ابو الق�صاقي�ص ،ق�صقو�ص" ،فجرى له �أخوه ،الذي كان يعمل يف ارامكو يف ذلك الوقت،
عليه اللقب ،وحينما مت ت�سجيله يف الأوراق الر�سمية مت و�أثناء عمله لإنتاج خلطة كيك �أرامكو وبعد حماوالت
ت�سجيله ق�صقو�ص ،و�صارت �إ�سمه و�إ�سم عائلته من بعده عدة تو�صل اىل خلطة �أخرى مت ّيز بها وهي خلطة "كيك
"ق�صقو�ص" ..اجلد تويف والوالد مل يتجاوز عمره الت�سع ق�صقو�ص" التي تفاعل النا�س معها ،وال تزال موجودة
�سنوات ،حيث انتقل مع والدته احلاجة (مع�صومة بنت حتى يومنا هذا ،ف�صاروا ي�أتون �إىل املنزل،وازداد
من�صور ال�صلبوخ) �إىل القديح ،التي اقرتنت بال�سيد على الطلب على الكيك ،حينها انتقل الوالد اىل منطقة
اجلرا�ش ،وهناك عا�ش وا�ستوطن وتزوج و�أجنب  12ولدا الوادي بالقديح  ،وقد ا�ست�أجر حمال �صغريا من املرحوم
(� 6أوالد و 6بنات) ويف القديح وا�صل م�سريته يف �صنع حميد ال�شيخ ،و�صار يجهز الكيك ،دون �أن يتخ ّلى عن
احللويات املعروفة ،وكان االنتقال �إىل القديح يف العام املنتجات الأوىل مثل احللوىوالرقاق واللقيمات ،وكلها
يجه ّزها يف املنزل ويبعها يف املحل.
1365هـ
ـ هل بقى على هذا املنوال� ،أم بحث عن
ـ ,هل كان اجلد �صانعا للحلويات �أي�ضا؟
نعم ،لقد كان �صانعا للحلويات ولكنها كانت ب�سيطة منتجات جديدة؟
يف ذلك العهد ،اذ ا�شتهرت القطيف يف تلك الفرتات مل يكن الوالد مقتنعا مبا لديه ،كان يبحث عن اجلديد،
ب�صناعة احللوى ،وكانت متميزة ،فهي ال تقل جودة عن وتقدمي املنتج املتميز ،وال�سمعة التي حققها �أ�ضافت �إليه
احللوى العمانية والبحرينية امل�شهورة يف الوقت احلا�ضر ،ال�شيء الكثري ،ودعمته يف البحث عن منتجات �أخرى،
وكانت هناك منتجات �أخرى مثل "القبيط" وهو منتج فما كان منه اال �أن ذهب اىل العراق زائرا �ضمن قوافل
ب�سيط بت�ألف من البي�ض وال�سم�سم والطحينية يتم جتفيفه الذين يزورون العراق ،ومن
ويباع جمففا ،وكذلك خبز الرقاق ،الذي يطلق عليه �إ�سم الكاظمية (ببغداد) ،اكت�سب كيفية �صناعة الراحة
"خبز التاوة" ،وكذلك لقمة القا�ضي التي ن�سميها نحن (احللقوم) ،لكنه مت ّيز بها ،وكان املنتج املحلي� ،أو منتج
يف القطيف "اللقيمات" ،ي�ضاف �إىل ذلك �أكلة "داتلي" ق�صقو�ص يختلف عن املنتجات الأخرى بحالوة طعمه
وهناك بع�ض امل�أكوالت مثل احلم�ص والفا�صوليا التي وقلة ن�سبة ال�سكر فيه ،ف�صار الوحيد الذي ينتج احللقوم
تباع بعد �سلقها ..وكانت والدته هي التي جتهز له احلم�ص يف حمافظة القطيف ،ومل يكن �أحد مبقدوره �إنتاج هذه
والبقوليات ليقوم ببيعها �أمام منزل عمه ال�سيد اجلرا�ش ،النوع من احللويات ،فكانت عليه م�س�ؤولية لأن يقدم
وكانت ـ كذلك ـ تع ّلمه �صنعة والده وهي احللويات ،منتجات �إ�ضافية� ،إذ كل يوم ي�س�أله النا�س عن اجلديد
وابتد�أ باللقيمات واحللوى وبع�ض احللويات الب�سيطة.
يف هذا العامل ،فقام بتطوير "اللقيمات" اىل اللقم وتلك
�أخذها يرحمه اهلل من الهند.
ـ وماذا بعد ذلك؟
يف تلك الفرتة ،فرتة ال�ستينات ،كانت �شركة ارامكو قد ـ وهل بقى على املنتجات املحلية ،وما �أخذه من
دخلت نطاق العمل يف املنطقة ال�شرقية ،الوالد طلب من العراق ،ام انفتح على بالد عربية �أخرى؟
�أخيه ح�سني بن مكي ق�صقو�ص �أن يجلب له فرنا من عجلة الإبداع لدى الوالد انطلقت ومل تتوقف ،فذهب

اىل �سوريا لزيادة ال�سيدة زينب عليها ال�سالم ،ومن هناك
ـ ويف عقد ال�ستينات ـ جلب منتج ال�سم�سم وجوز الهند،
وهي منتجات ال زالت قائمة لدى حلويات ق�صقو�ص،
وكان يعملها يف "ط�شت" دائري كبري ،وكان النا�س
يطلبون منه املزيد ..ومن �سوريا ّمتكن �أن يجلب تقنية
�صناعة الآي�سكرمي من دون جهاز كهربائي ،فقد اتقن
اخللطة ،و�أجرى عليها جتارب عدة ،حتى جنح ،وجلب
املعدات وكلها خ�شبية  ..لقد تط ّور العمل فقام
معه ّ
باال�ستعانة ببع�ض امل�ساعدين من �أبناء البلد للعمل معه،
فواحد للحلوى ،وواحد للكيك وتف ّرغ هو لفرتة معينة
للآي�سكرمي ،الذي جلب له زبائن ،وبذلك مل يعد الوالد
"حلوانيا" متخ�ص�صا يف احللوى املحلية ،بل �أ�ضاف لها
الكيك واللقيمات واحللقوم والآي�سكرمي.
ـ وماذا عمل الوالد لإحداث التو�سع يف ن�شاطه؟
بعد خطوة الآي�سكرمي الذي كان قد جلب الزبائن ب�صورة
الفتة ،وكان يف كثري من الأحيان يقدم هدايا للزبائن،
خ�صو�صا �صغار ال�سن ،اقرتن الوالد بكرمية احلاج مكي
العبد احلي من �أهايل القديح ،وكانت تلك اخلطوة كفيلة
ب�أن جتعل الوالد ي�ستوطن القديح ،لكنه قام بتو�سعة
املعمل ،وهنا زاد الطلب على اخلبز واحللوى ،ومل تكن
الزبائن يف هذه الفرتة �أفرادا ،بل كان الطلب من قبل
الأعرا�س ،فكما هو معروف �أن احللوى هي الوجبة التي
تقدم للنا�س يف �صباح يوم الزواج ،وهذا كان �أمرا متعارفا
عليه ،ولذلك كان الطلب على احللوى يف ازدياد ،ومل
يكن مبقدور الوالد تلبية �أكرث من طلب لواحد ،ولكن
ال�ضغط �شديد ،هنا حاول الوالد �أن ي�صل �إىل �صيغة حلل
هذه الإ�شكالية فما كان منه �إال �أن ذهب اىل العراق وقابل
�أحد معارفه هناك فطلب منه �أن ي�ساعده يف احل�صول على
ماكينة ل�صناعة احللوى ،ف�أخذه هذا العراقي �إىل عدد
من معامل �صناعة احللوى هناك ،فح�صل على املاكينة،
فنقلها عرب �س ّيارة وانيت ،وبعد �صعوبات عدة ّمتكن من
�إي�صالها البالد ،وحينما قام بت�شغيلها انطف�أت الكهرباء
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املرحوم من�صور مكي ق�صقو�ص �أثناء عمل الكيك �سنة 1977م
يف املنزل ككل ،فلج�أ �إىل �أحد املتخ�ص�صني وهو �أحمد تاركا جتربة رائدة يف جمال انتاج املواد الغذائية ،ذلك بعد
املرزوق ملعاجلة م�شكلة الكهرباء ومت له ذلك ،و�صار الوالد �أن �أ�ضاف اىل منتجاته ال�شكوالتة ،وعجينة ال�سمبو�سة.
على ا�ستعداد لتوفري متطلبات خم�سة �أو �ستة منا�سبات ـ وهل هذه امل�سرية وا�صلها �أبنا�ؤه� ،أم ان�شغلوا يف
يف وقت واحد ،يف حني مل يكن يف ال�سابق مبقدوره توفري �أن�شطة �أخرى؟
متطلبات منا�سبة واحدة ،فازداد الطلب على املنتج ،الوالد خالل عمره املديد ،رزقه اهلل  12ولدا (�ستة ذكور،
وا�ستفاد من املاكينة لإنتاج احللقوم �أي�ضا ،فارتفعت وترية و�ست بنات) ،ورثنا املهنة منه ،وتف ّرغ �أخي هاين لإدارة
الإنتاج ب�صورة الفتة.
املعمل واملحل ،بينما الباقي ان�صرف اىل �أعمال �أخرى،
ـ هنا يتبادر لدينا �س�ؤال وهي ماذا فعل الوالد يف ولكن مهنة الوالد ا�ستطعنا احلفاظ عليها ،فعلى �سبيل
املثال واحدة من �أخواتي لديها �أكرث من كتاب حول
عملية الت�سويق؟
ا�شرتى الوالد �أر�ضا ،وبنى منزله على دورين ،جعل �صناعة احللويات ،و�أنا وبعد تقاعدي من العمل يف �شركة
من الدور الأول معمال خا�صا له ،وجلب له عمالة من الكهرباء �سوف �أوا�صل م�سريته ولكن يف اجتاه �آخر وهو
الهند ،وا�شرتى �سيارة للت�سويق ،و�صمم عبوات كارتونية قطاع املطاعم.
للراحة وال�سم�سم وجوز الهند ،وبد�أ ي�سوق من خالل
�أراد ق�صقو�ص الأب تقليد �أرامكو
هذا امل�صنع ال�صغري ،ويف العام � 1401أن�شئت �سوق
فخرج مبنتج خا�ص يف الكيك
اخلمي�س اجلديد� ،إذ مت نقله من منطقة امليا�س اىل املوقع
الذي هو فيه الآن على �شارع امللك في�صل ،فكان الوالد
�صنع الآي�سكرمي ومل تكن
يذهب �صباحا من ال�ساعة ال�ساد�سة وحتى �أذان الظهر
الكهرباء موجودة يف القطيف
ليقوم بت�سويق منتجاته هناك ،وكان الطلب مرتفعا
على املنتجات ،خا�صة و�أن �سوق اخلمي�س هي منطقة
زار العراق ورجع مباكينة لإنتاج
للمرتادين من كافة اطراف حمافظة القطيف ،ف�ضال عن
م�ضاعف من احللوى واحللقوم
القادمني من اخلرب والدمام والظهران وباقي �أقطار دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة اىل العمالة الوافدة ــ وهل ا�ستطعتم موا�صلة امل�شوار؟
من موظفي ال�شركات الكبرية ،ا�ستمر هذا الو�ضع حتى يف بع�ض املنتجات ال زلنا رائدين فيها ،ون�سري بخطى
العام � 1407إذ تراجع الطلب على احللوى حيث تخ ّلى موفقة ،ولكن بع�ض املنتجات راحت ومل ن�ستوعبها،
الكثري من النا�س عن تقدميه يف الأعرا�س وتراجعت من قبيل القبيط ،والداتلي وبع�ض الأكالت ال�شعبية
وجدد الب�سيطة ،بينما الكيك والراحة واحللوى ،عدا �أن الوالد
احلركة يف �سوق اخلمي�س ،فعاد الوالد اىل منزله ّ
معمله ،وجلب مكائن و�أفرانا �أملانية ،و�صمم عبوات كان يعتمد يف ن�شاطه بطريقة يدوية ،بتنا الآن ننتج موادنا
بال�ستيكية للحلوى ،وكان �أول من �صمم العبوات بوزن بطريقة �آلية بالكامل ،فمثال ا�ستوردنا ماكينة تغليف من
كيلوغرام ون�صف كليوغرام ،وبعدها انتقل اىل املجيدية �إيطاليا �ساهمت كثريا يف تطوير عملنا ،وقد اكملنا بناء
وا�شرتى �أر�ضا و�أن�ش�أ عليها املبنى ،و�أكمل البناء ،لكنه مل امل�صنع ،وجلبنا عمالة من لبنان و�سوريا ،و�أخذنا بع�ض
ي�شهد االفتتاح �إذ اختاره اهلل �إليه ،وانتقل اىل رحمة اهلل ،خرباتهم يف جمال انتاج اخلبز واحللويات ،وقد جلبنا
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ماكينة ن�ضع من خاللها �صورة �شخ�صية على طبق
الكيك وذلك يف العام  2000و�صرنا �أي�ضا ننتج بع�ض
املخبوزات مثل ق�سم الدونات (ولدينا � 20صنفا منها)،
وال�سويرتول ،وباقي �أ�صناف املعجنات والفطائر ،والكعك
وال�شابورة ،وال�صمول الفرن�سي الطويل ،وقمنا �أي�ضا
بتوفري بع�ض املنتجات اخلا�صة بطالبي احلمية� ،أو مر�ضى
ال�سكر وال�ضغط ،فلدينا ـ وهلل احلمد ـ � 100صنف من
املنتجات ،وقد قمت بزيارة �سوريا ولبنان لأكرث من مرة،
كما قمت يف العام  1998بزيارة �أملانيا وقمت بزيارة �أكرب
�شركة ل�صناعة املواد الغذائية يف العامل.
ـ على �ضوء كل تلك املعطيات ،ما �أهم ال�صعوبات
التي تواجه هذا القطاع؟
لعل �أبرز م�شاكلنا هي ارتفاع كلفة املواد الأولية ،ومنها
حليب البودرة ،والطحني ،وال�سكر ،وال�سمن ،واخلمرية،
والبي�ض ،ومن ي�صل اىل م�ستوى معني من اجلودة ال
ي�ستطيع �أن يتنازل عنه ،وال خيار له �سوى �أن يقبل
بانخفا�ض العائد ..تلك هي م�شكلة قطاع املواد الغذائية
على طول اخلط ،بالطبع ي�ضاف �إىل ذلك بع�ض املعوقات
الأخرى التي تخلقها املناف�سة ،وما تفر�ضه من ارتفاع
حجم الرجيع.

ـ وكيف تتم معاجلة الرجيع؟
عاجلنا هذا الأمر ب�أن خفّ�ضنا انتاج املواد �سريعة
اال�ستهالك مثل اخلبز العربي ،وما ي�أتينا من رجيع يتم
ت�صريفه �إىل مربي املا�شية� ،أو �صائدي الأ�سماك
ـ يف ختام هذا اللقاء ماذا تقول؟
�أقول �أن الوالد املرحوم يعد رائدا ،وذا جتربة رائعة يف
هذا املجال ،ن�س�أل اهلل له بالرحمة ،ونتمنى من اجلميع
التوفيق ،وا�شكركم على هذا اللقاء واهلل واملوفق لكل
خري.
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ال�سيد عدنان ال�سيد حممد الع َّوامي

�����ش����ري َ
����ك ال������ه������وى ،ه َ
�����م
��������اك ال�����ع�����وي����� َل بِ���ل���ا َف ِ
وه َ
������������اك � ُ����ض����ل����وع����ي ال�������� َّن��������ا ِزف��������اتِ ت���ك���� َّ���س���رت
������ح������ن������ي �إن مل ت�������نِ������� َّز ف�����وا� ِ�����ص�����ل�����ي
وال َت������ ْل َ
م����ل����ا ُذ ال�������ق�������وايف ب����ع����دم����ا اغ�����ت�����ي����� َل ن��� ْب���� ُ���ض���ه���ا
بِ�����ع�����ف�����وِك �أن ت����� ْل����� َق�����ى ل����ه����ا ال��������� ُع��������� ْذ َر �أن����ن����ي
ب������ف������ق������دان �أب��������ه��������ى ك��������وك��������بٍ م��������ن ك����واك����ب����ي
ب�����������س����� ِّت��ي��ن ع��������ا ًم��������ا مِ �����������ن ه��������وان��������ا ت�����ن�����اث�����رت
ُت�����ر� ِّ�����ش�����ف�����ن�����ي ف����ي����ه����ا ال�����������ص�����ف�����ا َء ف����أح���ت�������س���ي
ف����م����ا �����ض����ق����تَ ذرع����������اً ب�����ي ول�������و ذات وم�������ض��� ٍة
����������������ن ،خ���������ذين �إىل ح�����ي�����ث ميَّ����� َم�����ت
�إب�����������ا �أمي ٍ
ف�����م�����ا �أن������������ت خِ ٌّ
������������ل َ
ذات عُ�������م�������رٍ ����ص���ح���ب��� ُت���ه
وال �أن�������������ت م������� ِّن�������ي ن����������اظ����������راي و�������س������اع������دي
���������س مِ �����زه�����ري
وال �أن����������ت مَ��������������� َّوايل ،وال ه����م ُ
وال مِ ������ن ذوي ال����ق����رب����ى ال�����ذي�����ن ع�����ش��ق�� ُت��ه��م
ف���������������إن خ������ان������ن������ي ح�����������ريف وه����������������رول ت�������ارك�������اً
ف����ل����ا ع��������������ذ َر �إال �أن �أ� ُ�����������س����������� َّح م������دام������ ًع������ا
وال د َم يل م������ن������ذ ان��������ط��������ف��������� َأت وال ف������ ٌم

رف�������ي������� َق امل�������������دى ،ه َ
�����������اك ال���������وري��������� َد ب���ل���ا َد ِم
ب����ه����ا ع����َب���رَات��������ي ،ك����ي����ف َي�����ه�����مِ �����ي ب����ه����ا َف����م����ي؟
و َي�����ض��رى  -ب���أب��ي��ات��ي  -ن���دى ا ُ
جل����رح ع��ن دم��ي
و ُك���������� ِّف����������ن يف ل�������ي�������لٍ م���������ن ال���������غ��������� ِّم مُ������ ْع������ ِت������م
�أ����������ص���������ارع م������أ������س�����ات�����ي ب�������فِ�������قْ�������دان ُم���ل���ه���م���ي
و�أرو ِع �أق�������������م�������������اري ،وزي����������ن���������� ِة �أجن������م������ي
وزن�������������دُك يل َز ْن���������������دي ،وك������ ِّف������ي ومِ ���ع�������ص���م���ي
وِدادَك م�����ع�����������س�����و ًال ،و َت�����������س�����ت ُ
�����اف ع��ل��ق��م��ي
ومل ت������ل������ َق������ن������ي �آ ًن��������������������ا ب�������غ���ي���ر ال����ت����ب���������س����م
م����را�����س����ي����ك ،واح����م����ل����ن����ي �إىل ح����ي����ث ت���رمت���ي
�������������ب ،وال احل���م���ي
وال �أن��������ت يل اجل����������ا ُر الأح ُّ
خِ���� َذم����ي
وال �أن����������تَ يل � َ����س����ي����ف����ي ،وال �أن��������ت م
وال رج��������ع قِ������ي������ث������اري ،وال ر ْد ُح مِ ����رق����م����ي
ول������ك������ َّن������ك ال������� ُّن�������� ْ�������س������� ُغ امل������ق������ي������ ُم ب�����أع����ظ����م����ي
ُج�������������������������زاز َة �أح���������������ش�������ائ�������ي ت��������ئ��������نُّ مب��������أمت�������ي
وم�����ث����� ُل�����ك ال ُي�����ب����� َك�����ى ب�����������ش�����ي ٍء ������س�����وى ال������دم
ت���������ض���� َّرى دم��������ي ،وا����س���ت���ك�ب�ر اجل��������رح يف ف��م��ي

َ
ـــــــــوك،
����ت ب َِ��دم��ع َ��ي �أن يغ�سلــــــــ ُـ
�أَ ِذنْ ُ
ت َ
القريــــــــــــــــب
ُ����راك ُب�� َع�� ْي َ��د ال��لِّ��ق��ا ِء
ِ
ال���������ش����ار ِ
ِدات
ال�����ض��ح��ى
َو
ك���ن���ت ُع���ي���ونَ ُّ
َّ
َ
ال�سمــــــــــــــــــا َء
ول��و �أنَّ ِ���ش��ع�� ًرا ُي��ن ُ
�ير َّ
ن��ب��ي احل��ن��انِ
ِـــــــــــــــي،
ال�سن
أن����ت
و� َ
َّ
ِّ
ُّ
ِ������ن ال��������ور ِد ل������ونَ اجلِ��������� َر ِاح،
ُ
���س��ل��ب��ت م َ

ْ
ــــــــــــــك !
أعد َل
أن���ت املُ�� َو���صِّ��يَ .. ،و َم���ا � َ
و� َ
ْ
��ـ��ـ��ـ��ك.... ،؟!
��ي��ن��ي �أنْ تحَ��مِ �� َل
َ���ض�� َن�� ْن َ
��ت بِ�� َع َ
ْ
ُ
ـــــــــك !
ت��ط��وف َح�� َن��انً��ا ... ،فما �أج َم َل
ْ
ــــــــــــــك !
��ت املَ َل
ِ��يَ ،و ُك�� ْن َ
ُلك ْن َت ال�� َّن��ب َّ
فقل يل ب��رب َ
ْ
ـــــــــــــــك ؟!
أر�س َل
ِّ��ك َ :م ْ
��ن � َ
أب��ق��ي��ت عِ ��ط�� َر ال�����ش��ذا من ِز َل ْ
ــــــك!! ... ،
و�
ُ

ِرثـــــــــــــــَـــــــــــا� َؤك

�صاحـــــِــــــــــــــ ِبي

،يف رثاء والدي العزيـز قد ي�ستفيق الأم�س .... ،ف�أعو ُد َ�أ َحدَ �أ�صحا ِب ْك

�أمين حممد ال�شما�سي
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نــــــــــــا
�أَ َت����ذْ ُك���� ُر
َي��ا���ص��اح��ب��ي �أِ ْم َ�س َ
ن�������داعِ
�������ب ك����ال����ف����ج���� ِر �أزه���������������ا َر ُه،
ُ
���������ش َل����ن����ا ال��ي��ا���س��م��ي��ـ
وك���������انَ ي���� ُه ُّ
ه�������وى،
������ج������و َم
وك����� َّن�����ا
ُّ
ً
ن����ع����د ال������ ُّن ُ
َ
ذي���������ل ال���رب���ي���ـ��� ِـ
ُوك������ َّن������ا من����������� ِّر ُر
ُ�������ح�������دِّ ُث ع�����ن ����س���ـ���ـ��� ِّر ِه
ُوك������ َّن������ا ن
َ
�أَ َت�����ذْ ُك����� ُر َي��ا���ص��اح��ب��ي �أم�سنــــــــــــا

��ت�رفً����ا ،ل��يِّ��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ؟!
ال�����ص��ب��اُ ،م َ
ب���دي��� َع َّ
وجن����ف ُ
��و���س��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ُ�����رهِ �����قَ
ال�����س َ
َّ
َ����ل �أنْ ن ْ
ـ��ن ،وك َّنا ُّ
نــــــــــــــــا ؟!
ن�شك � :أح��قًّ��ا َر
ُ
َ
ُ
ِّ���ئ ف��ي��ه��ا املنــــــــــــى
ُوك��� َّن���ا نُ���خ���ب ُ
نـــــــــــــــــا
ع  ،ب��رو� ِ��ض ال�� ُّزه��ورِ ،ل َِكي ُي ْف َت َ
َو َم�����ا ك����انَ
نــــــــــــا
ي��ع��ل��م م���ا �سِ ُّر
ُ
َ
��ت�رفً����ا ،ل��يِّ��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ؟!
ال�����ص��ب��اُ ،م َ
ب���دي��� َع َّ

املربي حممد ر�ضي ال�شما�سي
خ�سرت القطيف �أحد عمداء الأدب العربي يف اململكة العربية ال�سعودية وخريج كلية
الفقة بالنجف الأ�شرف واملحا�ضر يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن .
فوجئت بفقد الأ�ستاذ والكاتب املت�ألق وال�شاعر والأديب الكبريواملحا�ضر و�أحد هيئة
التدري�س يف جامعة امللك فهد للبرتول يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية والعربية حممد
ر�ضي ال�شما�سي � .أول لقاء جمعني معه عام  1401للهجرة النبوية يف جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن _ ( جامعة البرتول واملعادن ) �سابقا �أول ما توظفت و�آخر لقاء
يوم العا�شر من املحرم 1436يف جمل�س �سيد ال�شهداء الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
وذلك بعد الفراغ من قراءة املقتل ال�شريف ب�صوت العالمة ال�شيخ حممد علي البيابي
يف ح�سينية لزريب ( اخلنيزي ) �سلمت عليه وحيث �أنه منهمر يف البكاء على �سيده
وموالها و�إمامه احل�سني عليه ال�سالم  .و�س�ألته عن احواله وهو اليخفى على اجلميع
يرد ب�أح�سن من التحية وهي دليل على دماثة خلقة وكرم طبعه .
الأ�ستاذ ال�شما�سي رحمه اهلل ذو قابلية لتلقي املعارف يف كثري من املجاالت فهو
�صاحب عقلية ا�ضافة اىل مطالعاته الكثرية فهو �شاعر و�أديب ومثقف بالثقافتني
الإ�سالمية والعربية  .فقد در�س بع�ض املقدمات يف الفقه والآداب من النحو وال�صرف
و�أي�ضا املنطق بالنجف الأ�شرف يف احلوزة العلمية .
وكذلك التحق بكلية الفقه يف النجف الأ�شرف ونال �شهادة البكالوريو�س ثم التحق
بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وابتعث �إىل �أمريكا ونال درجة املاج�ستري وكان
عنده طموحا يف موا�صلة درا�سته لوال بع�ض الأمور التي ال �أود �أن �أذكرها حيلت دون
نيله درجة الدكتوراه .
ولكن على الرغم من ذلك والذي عنده ان�صاف يف ق�سمه الذي كان يعمل فيه
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية والعربية خ�صو�صا من الأ�ساتذة الذين عا�صروه ي�شهد له
ب�أنه عنده احاطة بعلوم اللغة العربية والثقافة الإ�سالمية �أكرث من بع�ض حملة �شهادة
الدكتوراه يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن فكان عنده �إبداع يف النحو ومادة
اللغة العربية �أي دالالت اللغة وتفكيك الألفاظ والآداب  .حيث �أن الكثري ي�ستفيد
من الأ�ستاذ ال�شما�سي.
وخ�صو�صا ملن يكتب خال�صة الأبحاث يف الأق�سام التخ�ص�صية يف ر�ساالت الدكتوراه
واملاج�ستري باللغة العربية ف�إنهم يكونون عياال على الأ�ستاذ ال�شما�سي  ،و�أي�ضا كثري
من املقاالت والر�سائل وبع�ض الأبحاث يف امل�شاريع الذي يتعلق باللغة العربية يكون
امل�شرف عليها الأ�ستاذ ال�شما�سي وق�سم العالقات العامة يف جامعة امللك فهد يقر
بذلك و�أنا عملت يف ال�سكرتارية يف بع�ض الأق�سام الأكادميية ور�أيت بعيني ونر�سل
للق�سم لي�شرف عليها وكان عنده عمود يف �صحيفة اجلامعة  .مو�ضوعات لت�صحيح
بع�ض الألفاظ املغلوطة والذي يح�سبها البع�ض �أنها �صحيحة  ،لوجمعت هذه املقاالت
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لأثرت املكتبة العربية.
ميتاز الأ�ستاذ ال�شما�سي ب�صفات
عظيمة حبذا لويقتدي بها الأ�ساتذة
واملعلمون وهي �صفة املربي حيث
يحمل من ال�صفات احلميدة
اخللق والتوا�ضع و�إي�صال املعلومات
اىل الطالب بطريقة �أبوية وهو
يعمل بالأداب الإ�سالمية ح�سبما
�سمعت عنه من الطالب يف قاعة
املحا�ضرات مل مييز �أحدا على �أحد
علي الزين
 ،مل مييز ال�سني على ال�شيعي  ،ومل
مييز ال�شيعي على ال�سني  ،وكذلك
مل مييز الغني على الفقريفهو ينظر اىل الطالب على م�ساحة واحدة فهو ينظر لهم
نظرة �أبوية و�أخرى �أخوية حيث مل يرتفع عليهم وهو �أ�ستاذهم وكذلك يف جمتمع
اجلامعة فهو �صديق لكثري من املوظفني ومل يفرق بني كبار املوظفني و�صغارهم وهذه
قل ماتكون عند �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة .
و�أعرف الأ�ستاذ ال�شما�سي كذلك يف جمتمعه فهو يحرتم النا�س جميعا كما �أن
املجتمع يحرتمه والنا�س جبلوا على من اح�سن اليهم واملعاملة باجلميل �إح�سان .
�أعرف الأ�ستاذ ال�شما�سي يف اجلامعة فينطبق عليه  ،تطبيق قول الإمام ال�صادق كونوا
دعاة لنا بغري ال�سنتكم ففعال كان الأ�ستاذ ال�شما�سي على هدي �آل حممد متدينا ،
هاديء الطبع م�ستقيما � ،سليم الفكر  ،جبلت فطرته على الإعتدال وو�ضع الأمور
يف موا�ضعها  ،ذو دبلوما�سية وعقل راجح ومداراة للطرف الآخر  ،البع�ض يحاول
التعرف على مذهب �أهل البيت فيرثيهم بطريقته اللبقة ويغديهم مبعلومات �صافية
ممزوجة بالأدب الرفيع واللغة الع�صرية م�ستقاة من منري علمائنا الأعالم كالإمام ال�سيد
�شرف الدين  ،وال�شيخ الأميني  ،والإمام املظفر  ،واملجتهد الأكرب ال�سيد حممد تقي
احلكيم والعالمة الدكتور ال�شيخ عبد الهادي الف�ضلي  ،والعالمة الدكتور ال�شيخ
�أحمد الوائلي قد�س اهلل تربتهم فكان ي�ضيف هذه املعلومات ملن يطلب منه بطريقة
هادئة .
الأ�ستاذ ال�شما�سي حمل تقدير علمائنا الأعالم يف القطيف وح�سبه فخرا  ،وتقدير
علمائنا له لي�س لغناه وماله و�إمنا مل�ؤهالته و�أول هذه امل�ؤهالت التدين وثانيها �شرف
العلم الذي يحمله � .أنا �أحببت الأ�ستاذ ال�شما�سي يف اهلل فوددت �أن اكتب هذه
ال�سطور ليطلع عليها  ،فرحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته ورزق ذويه ال�صرب وال�سلوان .
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الأديب
حم ّمد ر�ضي ال�ش َّما�سي
( �أبو �أمين )

�إياد ف�ؤاد اجل�شي� .أمريكا
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وبقلوب م�س ِّلمة لق�ضاء اهلل ولطفه ورحمتِه بعباده تلقينا نب�أ رحيل قامة من
ببالغ الأ�سى واحلزن
ٍ
ِ
ال�شما�سي ( �أبو �أمين ) ،الأديب الذي
القامات الأدبية يف املنطقة الأديب الأ�ستاذ ّ
حممد ر�ضي َّ
ُعر َِف بدماثة خلقه و�صفاء �سريرته و�صدقه وتوا�ضعه الذي كان يتج َّلى مع الكبري وال�صغري فلم
ابن ال�سبعني من �أن يباد َرنا بالتح ّية احلا َّرة وك�أ ّنه �أحدُ الرفاق املق َّربني و �أما �إذا
ُيك ْن يتوانى وهو ُ
ا�ست�شعر عند �أحد ال�شباب موهب ًة �أدبية �أو اً
ميول ثقاف ًيا فرتاه املحفِّز والداعِ َم له  .وعلى خالف
بع�ض املثقفني والأدباء الذين يت�صرفون مع الآخر برنج�سية �أو يرتجمو ذلك جل ًيا يف نتاجهم
عند �أبي �أمين �شي ًئا من نرج�س ّية الأديب �أو زهو املثقّف �أو انطوائية الف َّنان بل على العك�س
فال ترا َ
طبقي للنا�س
من هذا ف�أبو �أمين يرا �أن الإطالع والثقافة والإبداع ال ينبغي �أن ينتج عنها ت�صنيف ّ
�أو نظرة ا�ستنقا�ص للغري و�إمنا قم ُة الأن�سنة هي �أن يعي�ش املر�أُ حياته بب�ساطة و�صفاء �سريرة ورحابة
معنى لكون الإن�سان مثقفًا �أو �أدي ًبا  ،وهذا ما ال يدركه الكثري وال يو ّفقُ
�صدر و�إال فلي�س هناك ً
له �إال القليل� .أن يكون الإن�سان با�سِ َم املح ّيا وطلِق الوجه لينِّ اجلانب وديع الطبع فهذا يعني �أن
خا�صة لأفا�ضل النا�س ع�ص ّية على �صغار النفو�س كما �أ�شار �إىل ذلك
ُيتق َِن املر�أ ُلغة احلب وهي ّ
النبي الأعظم يف قول
ّ
ُ
ُ
أحا�سِ
ِ
( �أفا�ضلكم � ُنكم �أخالقًا  ،الذين َي�ألفون و ُي�ألفون)...
قيم الدين وتربية
وهلل د ُّرك �أيها املربي فهذه هي �سرية ال�صاحلني والبا�صرين من وِلدِ �آدم وهذه هي ُ
املع�صومني �سالم اهلل عليهم  ...يف هذا ال�سياقَ �أ�ستح�ض ُر زيارتي له يف منزله ليلة عيد الفط ِر
�صاحب التوا�ضع اجلم والكرم
املن�صرم  ،حيث �أحتفني بحفاوة ا�ستقباله ومل يكن كث ًريا عليه وهو
ُ
ِ
احلديث على �صغ ِر �س ّني وك�أنني �أحدُ �أقرانه ورفاقِه ويف
الوافر �أن يكرمني ويتبادل معي �أطراف
الوقت ذاته وبعفوية جميلة دون تك ُّلف ُ
ِ
ير�سل لفتة الأب املربي و ن�صيحة العطوف ال�صادق ...
ّ
ا�ستهل العم جل�ستنا با�ستح�ضار ٍ
ويرتح ُم على بطله
موقف ٍ
نبيل حدث معه يف �شبابه فكان يثني ّ
ويقول ُ
علي طوال حياتي  ...وعلى الرغم من �أنّ
مثل هذا الإن�سان ال يمُ ُ
كن �أن �أن�سى يده الكرمية َّ
ُ
الق�صة تعود �إىل ما يق ُرب الأربعني عا ًما �إال �أنّ الأ�ستاذ كان ي�ستمر�أ بجمال القيمة و�شهام ِة املوقف
يلفت املتحدِّ ث معه بديهته احلا�ضرة و�إن�صاته للمتك ّلم ودقته
ُّ
وي�شد علينا �أن نكون كذلك  ...ومما ُ
يف اللغة �إذا ال مترر عليه العرثات ال ُّلغو ّية وال اللحون النحو ّية وال الألفاظ الدخيلة وهو الذي
حدثنا -كان قد َ
لكتاب عن الألفاظ الدخيلة على اللغة الف�صيحة
كما ّعكف على م�س ّودة ٍ
لكن املنية حالت دونَ �إمتامه ...
والتي ت�س ّللت مع الطفرة ال�سريعة يف عامل التقنية َّ
و�إذا تتب ّعت وت�أ ّملت يف �شعر املرحوم ف�سوف تراه عذبًا رقيقًا كما هو �شخ�صه النبيل ولقد كان
يعك�س ما يحتوي عليه من رقيقات الق�صائد
مو َّفقًا حني عنونَ ديوانه بـ " عنوان احلب " فهو ُ
املفعمات با ُحل ِّب واجلمال والوفاء وامل�ضامني النا�ضرة التي عزفتها قيثار ُته فانبعثت �أغاريد و�أحلانًا
تناغي �شواطئ اخلليج وواحاته مفتون ًة بالأر�ض والإن�سان ...
رحمك اهلل �أ َّيها املربي ال�صالح ورزقك �شفاعة من كنت اَّ
تتولهم حممد و�آله الأطهار وح�شرك
معهم يف مقعدِ �صدقٍ عن ٍ
مليك مقتدر و�إ ّنا هلل و�إ َّنا �إليه راجعون � ،ألهمنا اهلل جمي ًعا ال�ص َرب
والثبات وال حول وال قوة � اّإل باهلل ....

ملحق خا�ص :
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( وترجل الربان )
ال�شاعر �أحمد اللومي

�أب����ا �أمي�����نٍ ي���ا ُروا َء ال��رب��ي��ع
ب�ي�ن ال����رواة
وي���ا ث��ق�� َة ال�����ش��ع�� ِر َ
ِ
ال��رف��وف النجوم
وي��ا ُم��ن��زال يف
وي����ا واه���ب���اً ل��ل��دج��ى مقلتني
�أب����ا �أمي�����نٍ مل ن�����س��اوم عليك
ِ
أرب����اح����ه
ول����ك����ن
َّ
ل���ل���م���وت � َ
ي�������ض���ارب م��ت��ج��را ب��ال��ن�����ض��ار
ُ
َ
ف��م��ن �آن�����س ال��ل��ي��ل يف وح�شة
ي��ح��ق ب�����أن ي��ق��ت��ن��ي��ه اخل���ل���و ُد،
ُّ
ُ
احل����رف ق��ب��ل ال�ي�راع
���س��ي��ق��ر�ؤك
أدب امل�����س��ت��ط��اب
ب��ق��ارع�� ِة ال ِ
ي������راع ع��ل�اه ال���وج���وم
وث�����م
ٌ
َ
ع���رف��� ُت���ك يف ال��ن��ق��د رب���انَ���ه
ؤث���ث يف ال�����ش��ع��ر �إب���دا َع���ه
ت���� ُ
اع������وج م���ن ظ�� ّل��ه
ت����ق���� ّو ُم م���ا
َّ
��ف وق���د َو َّد َع���ت��� ُه
وردت ال��ق��ط��ي َ
ُ
ُتهيل على ر� ِأ���س��ه��ا ال��ذك��ري��ات
جت������اذب �أذي����ا َل����ه ك���ي ي��ع��ود
ُ
ُ
ِ
�شاطئيك
ت��رك��ت ع��ل��ى
ي��ق��ول
ُ
��وار���س ث��وب اخل�شوع
ك ََ�س ُ
وت ال��ن َ
�أب����ا �أمي����نٍ م��ن ظ��ل�الِ النخيل
أت���ي���ت ع��ل��ى م��وج�� ٍة م��ن دم��وع
� ُ
ب��ري��د الأ���س��ى
وق���د ح َّ��م��ل��ت��ن��ي
َ
ح��ي��ث ت��غ�� ّن��ى ال��وف��اء
ه��ن��ال��ك
ُ
ن���زف ال��ع�����ش��قُ م��ن قلبها
و�إن
َ
�صميم ال�شجى
فقد محَ َ�ضتك
َ
ب���ا �أمي������نٍ ي���ا ب��ق��اي��ا امل����داد
وي���ا م���درك���اً �سيبويه الرئي�س
ِ
ال��ذك��ري��ات العذاب
���س�لا ٌم على

وي����ا رج����� َع �أل����وانِ����ه ال���ه���ادرة
وم�����س��ن��د ح��ك��م��تِ��ه ال��ب��اه��رة
َ
من������د ل���ه���ا ه����م���� ًة ن���اظ���رة
ُّ
ل��ي��ب�����ص�� َر �أح�ل�ام���ه ال�����س��ائ��رة
ك��ن��ت بال�صفق ِة اخل��ا���س��رة
وم���ا
َ
ول���ي�������س���ت جت�����ار ُت�����ه ب���ائ���رة
ك���ن���ت ج����وه����ر ًة ن����ادرة
وق����د
َ
ب��ق��ن��دي��ل �أف����ك����ارِه ال�����س��اه��رة
ِ
وامل��������وت ق���ن���ط���ر ُة الآخ������رة
ُ
دف��ت��ر ال���ذاك���رة
ي��ن��ادي��ه��م��ا
ُ
ت���ن���اج���ي���ك ق���اف���ي��� ٌة ح���ائ���رة
وحم����ب���ر ٌة ���ص��م��ت��ت ف���اغ���رة
و���س��ائ�����س �أم����واجِ ����ه ال��ث��ائ��رة
َ
وت���ك�������س���وه ق���ب���ع��� ًة ف���اخ���رة
ف��ت��ح��م��دُ �آال َءك ال��ه��اج��رة
وق���ا َم���ت ع��ل��ى ق��ب�رِه ح��ا���س��رة
وت���ع���ت���م �أف�����ك�����ا َره ال��ع��اب��رة
ُّ
َو َو ّدت ُت�������ش���اط��� ُره احل���اف���رة
م��ن��ى ع��اث��رة
وب��ع�����ض
ُروح�����ي
َ
ً
وت���ه���ومي��� َة الأم������ل ال��غ��ام��رة
���م ال�����ش��اع��رة
وم���ن زرق����� ِة احل��� ُل ِ
ث���م احل�����س��ا ���ص��اب��رة
ُ
وخ��ل��ف��ت َّ
ورق��������راقَ
دم��ع��تِ��ه��ا اخل���ائ���رة
ب�����أع����ذاقِ ن��خ��ل��تِ��ه��ا ال��ع��ام��رة
دم����ا َء ال�����ش��ه��اد ِة يف ال��ع��ا���ش��رة
رغ����م حم��ن��تِ��ه��ا اجل��ائ��رة
ع��ل��ى
ِ
مب���ح�ب�ر ِة الأع�������ص��� ِر ال��غ��اب��رة
ليثني ل��ك ال��رك��ب�� َة ال��ق��ا���ص��رة
ع��ل��ى دك���� ِة الأل�����قِ ال�����ش��اغ��رة

يف رثاء
حممد ر�ضي ال�شما�سي
ال�سيد عبدالأمري ال�سلمان الأح�ساء

هبني ر���س��ول ال�شعر �أل���ف بيان
ج����رح .ل��ي��ن��زف ف���وق ك���ل كياين
م���ا ك��ن��ت �أي���وب���ا لأح���م���ل ���ص�بره
�أ���ش��ك��و ج���راح .الفقد بعد ر�ضيها
ل��ي��ت الحِ���م���ام ح��ب��اه ق��ب��ل رحيله
وم�����ش��ى ال��ر���ض��ي ك��م��ا ي��ري��د موفقا
فيهز �سمع املبدعني.فتنحني حتى
حيث ال��ب�لاغ��ة .يف ي��دي��ه  .ي�صوغها
و�إذا �أع����اد ال�����ش��ع��ر خ��ل��ت حل�سنه
وه��ن��ا ال���ف���رات وت��ل��ك دج��ل��ة بعده

ف��امل��وت �أخ���ر����س يف رث����اك ل�ساين
ي��ك��ن ج��ل��د يخفف ل��وع��ة الأح����زان
و�أب���ي���ت دون م��راك��ب الأ���ش��ج��ان
وم��ت��ى ت���ع���ود .ح��ل�اوة ال�����س��ل��وان
�أم������دا .ت��ط��ول ب��ه ف�����ص��ول زم��ان
ي��ت��ل��و وي��ن�����ش��د ب�ي�ن ك���ل م��ك��ان
ال���ن���خ���ي���ل ل�������ص���وت���ه ال����رن����ان
وي��ع��ي��د ع���ن ���ش��غ��ف ج��م��ي��ل ب��ي��ان
دررا ت���ع���اد ع��ل��ى رب����ى ب��غ��دان
خ��ج��ل��ى ت�����س��ام��ره ب��ك��ل ح��ن��ان

تباهيت بك تاج ًا
ما َ
زال طيفُك مي ُّر �أمامي يف زوايا املنزل.
أترقب خطواتِك عند دخولك،
ما ُ
زلت � ُ
جلو�سك بجانب كتبك،
و�ض َع نظارتك ،و�ض َع �ساعتكَ ،
م�صالك ،حكاياتِك� ،ضحكاتِك،
�أ�صبح طعم ُال�شاي مراً ،كيف �أحت�سيه بدونك؟!
�أَ َب ِت بالأم�س ناديتك (بابا) و �أجبتني
أبحث عنك عندما تغفو عيناي
واليومُ �..
تاجا على َر�أ�سِ ي فهل �أعزي نف�سي ام �أهن�ؤها؟
ُ
تباهيت بك ً
�أبتاه احتار قلمي يف رثائك.
ابنتك
ي�سرى حممد ال�شما�سي
نوفمرب  - 2014العدد 46
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ال�شاعر :علي عي�سى �آل مهنا
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���ش��ع��رك احل����ب �أم ُر�ؤَى الأوط������انِ
أ����س
وان���ب���ث���اقُ الآم�������ال م���ن غ ِ
��ي�ر ي���� ٍ
أف�������راح ت����روي ح��ق��و ًال
وان�����س��ك��اب ال
ُ
ِ
وحل�������ون امل����ن����ى ت���ث�ي�ر ا����ش���ت���ي���اقً���ا
ال���ل���ح���ن ع��ذبً��ا
و (ج���م���ي���ل) ي������ر ّدد
َ
ِ
ال���ق���ط���ي���ف غ������را ٌم
وع����ل����ى واح�������ة
َ
م���ن���ك يف ال�������ش���ع���و ِر ح��ي��اة
ف��ه��م��ا
ق��د ر���س��م��ت ال��ق��ط��ي��ف يف ال��ق��ل��ب نخ ًال
ي����ت�����أ ّب����ى ع���ل���ى ال�����ن�����وال ان���ح���ن���ا ًء
ك��� ّل���م���ا ج����فّ����ت اجل��������ذور ���س��ق��اه��ا
���ش��ه��ي
وع���ل���ى ال���ع���ذق م���ن ج��ن��اه��ا
ٌّ
رغ�����م ح���ق���د ال�����س��ن�ين ك�����ان م���ذاقً���ا
مل ي�����ل����� ّوث م�����ذاق�����ه احل����ل����و ُم����� ٌّر
ّ
ل�������ذة وم�������ذاقٍ
ه����ي �أ����ش���ه���ى يف
َ
��ش�بر
ق���د و���ص��ف��ت
اجل����م����ال يف ك����لّ � ٍ
وع���ل���ى (ال���ق���ل���ع���ة) ال���ف���ت��� ّي��� ِة جم���دٌ
����ش���اخَ يف ب��وح��ه��ا ال����زم����انُ و���س��ال��ت
ِّ
ي����وم
ك�����ل
وه�����ي ال����ع����ن����ف����وانُ يف
ٍ
ُ
���ش��ع��ب
ي�������ص���ول م���ن �أج�����ل
وزع����ي����م
ٍ
ٍ
غ��ي��ر �أنّ امل��������راد ن�������س���ي���ان دو ٍر
َ
ب���ي���دَ �أنّ ال���ت���اري���خ ه��ي��ه��ات ُي��ن�����س��ى
����ع����ت يف احل�����ي�����ا ِة ل��ف��ج�� ٍر
وت����ط���� ّل
َ
َ
م���ن���ك ���ش��ع��و ٌر
وع���ل���ى الأم�������س���ي���ات
ّ
ال��ق�����ص��ائ��دِ
روح����ا
ت�����ش��ك��ل��ت يف
ق���د
ً
ِ
م����غ����رم يف ����س���ه���ا ٍد
و�����ص����ب����اب����ات
ٍ
حل���ب���ي���ب
واب����ت���������س����ام����ات ف����ات����ن
ٍ
وت�����رات�����ي�����ل م�����وط�����نٍ يف ����س���م��� ّو
ل�����ك م�����ن ك������لّ
ط���������ارف وت���ل���ي���دٍ
ٍ
��ب
و���س��ل��ك��ت
ال�������دروب يف ك����لّ ���ص��ع ٍ
َ
َ
م����ا ت����ع��ّث�رّ ت يف اخل���ط���ى م��ط��م��ئ�� ًن��ا
ٌ
ارحت������ال
ال�����غ�����ري)
و�إىل (ح�������وزة
ّ
ال���و����ص���ي ي������ز�أر دو ًم����ا
ح���ي���ث ع����دل
ُ
ّ
ح��ي��ث ب���اب ال��ع��ل��وم ق����ال���( :س��ل��وين)
ف����غ����رف����ت ال����ع����ل����وم ك����فًّ����ا رو ًّي������ا
َ
واك��ت�����س��ب��ت الآداب ����ش���ع��� ًرا ون��ث�رًا
وام��ت��ط��ي��ت ال��ط��م��وح يف ك����لّ ���س��ب��قٍ
َ
ٍ
���ش��وط
ف��ك�����س��ب��ت ال����ره����ان م���ن ب��ع��د
���س��خ��ي
وت����ت����اب����ع����ت يف ح���������وا ٍر
َ
ٍّ
ّ
ٍ
ب���ح���رف
ل���ل���رع���ي���ل
����رت
م����ا
ِ
ت����ن����ك َ
َ
����س���راب
خ���ل���ف
ال�ل�اه���ث���ون
ه������رول
َ
ٍ
ك�����لُّ �����ش����دقٍ ي���ل���وك ح����رفً����ا غ��ب�� ًّي��ا
ي��ت��ب��اك��ى ك���م���ا ال��ت��م��ا���س��ي��ح ط�����و ًرا
ٍ
���س��ي��ف
و����س���ل���ل���ت احل�������روف ����س��� ّل��� َة
َ
ق���د ا ّدع������ت احل������روف ل��ل��خ��ط م��ع�� ًن��ى
��ي�ن ك����ان ال��ق�����ص��ي��د م��ع�� ًن��ى ه��ج��ي�� ًن��ا
ح َ
���ت ب�����ش��ع�� ٍر
ف���ب���ك اخل�����ط ك�����م ت���غ��� ّن ْ

ف��ه��م��ا ال��ن��ب�����ض يف م����دى ال����دي����وانِ
ٍ
وق�����ن�����وط يف رح����ل����ة الإن���������س����انِ
�������ج الأح���������زانِ
�أذب���ل���ت���ه���ا َل������� َواعِ ُ
م����ن م���ع���ان���ي���ك ل���ل���ه���وى ال���ف��� ّت���انِ
ل����ـ (ب����ث��ي�ن) يف ����ش���ع���رك امل����رن����انِ
م����ن �أب������ي ال���ب���ح���ر م�����اج ب��اخل��ل��ج��انِ
ٌ
ب�����دي�����ع امل���ع���اين
وج�����م�����ال ع���ل���ى
ِ
ِ
ع���وا����ص���ف الأزم��������انِ
����ش���اخمً���ا يف
ك��ي��ف م���ا ك����ان م��ط��م��ع الأ����ض���غ���انِ
َ
ف��ي�����ض م���ن داف�����قِ ال�����ش��ري��انِ
م���ن���ك
ٌ
يف م��������ذاق ال����������والء والإمي�����������انِ
ِ
(ع����ل����و ًّي����ا) م����ن
م���ن���ب���ت ال���رح���م���نِ
وزع��������اف م����ن �آ�����س����نِ ال�����ش��ي��ط��انِ
ٌ
ن���خ���ي���ل ع���ل���ى ن����ه����و ِر اجل���ن���انِ
م����ن
ٍ
م���ن ذرى (ا َخل ّ
ِّ
أج�����ل ب��ي��انِ
�������ط) يف �
ْ
ي�����زل م�����ش��رقً��ا ع��ل��ى الأوط�������انِ
مل
م����ن ر�ؤاه����������ا حم����اب���� ُر الأذه����������انِ
وم������ب������دع ف���� ّن����انِ
ل����ب����ي����ب
م�����ن
ٍ
ٍ
ك����ي ُي�������ص���انَ ال����ذم����ام ل��ل��ب��ل��دانِ
وط����ن����ي وم������ن ���ص��م��ي��م ال���ك���ي���انِ
ّ
وع�������ص���ي يف م���ط���م���ح ال��ن�����س��ي��انِ
ّ
أدب���������ي ُي�������ض���يء يف امل���ه���رج���انِ
�
ّ
����س���م��� ٌر رائ��������� ٌع م�����ع ال���� ُن����دم����انِ
م�����ن ف�����ن�����ون وع�����زم�����ة وح�����ن�����انِ
وح���ن�ي�ن ����ص��� ّل���ى ع���ل���ى الأج�����ف�����انِ
م����ن ����ش���ذاه���ا ك��ن��ف��ح��ة الإق�����ح�����وانِ
راف�����������ض ل���ل���ه���وانِ
ب�������اذخ ال����ع���� ّز
ٍ
ث������وب ف���خ��� ٍر يف ط����اه���� ِر الأردانِ
ُ
ُم������رهِ ������قٍ يف م�������س�ي�رة ال�������ش��� ّب���ان
ٍ
خ����وف م���ن غ�����ض��ب�� ِة ال�����س��ل��ط��انِ
دونَ
ط���اف���ح الأ����ش���ج���انِ
ل���ك وال�������ش���وق
ُ
يف وج�������وه ال����ب����غ����ا ِة وال���ط���غ���ي���انِ
ل���ي�������س �إ ّال ُه ق����اط����ع ال��ب�ره����انِ
َ
م�����ن ي���ن���اب���ي���ع ����س��� ّي���د ال����ع����رف����انِ
إب������������داع ب����الإت����ق����انِ
ف���ع���زف���ت ال
َ
َ
م��ن��ذ ك����ان ال�����س��ب��اق ح��ل��و ال���ره���انِ
ي�������ض���ج يف ال����وج����دانِ
واغ����ت����راب
ٍ
ّ
ون����������دي ع����ل����ى حل�������ون ا َجل�����ن�����انِ
ٍّ
مب�����س��م��ى ال���ت���ج���دي���د يف ال���ع���ن���وانِ
ّ
خ���������ادع يف م���ت���اج���ر الإع����ل����انِ
ٍ
ق����ا�����ص���� ًرا ع����ن ح��ق��ي��ق��ة ال���ت���ب���ي���انِ
وع���ل���ى اخل������زي ق����د ب�����دا ك���اجل���ب���انِ
ِ
م����واق����ف ال�����ش��ج��ع��انِ
�����ص����ارم يف
ٍ
�����ش����اع����ر ًي����ا ب������أع�����ذب الأحل���������انِ
ب���وح���ا م���ن رائ���ع���ات ال��ه��ج��انِ
َ
ك���ن���ت ً
م���و����س���ق���ت���ه ال���ن���خ���ي���ل ل���ل�������ش���ط����آنِ

�سيد الكلمة ...

ملحق خا�ص :
رحيل ال�شاعر
حممد ر�ضي ال�شما�سي

ال�سيد حممد امل�شعل
الكلمات ال ميكنها التعبري عن �سيدها ف�أبجديتها قا�صر ٌة على �أن توفيه حقه  ،فكيف بها
وهي تفاج�أ برتجله عن �صهوة احلياة ...
هذا هو حال الكلمة حني ُفجعت برحيل �سيدها الأ�ستاذ ذو اخللق الرفيع املربي املثقف
حممد ر�ضي ال�شما�سي (�أبو �أمين).
ملاذا هو �سيد الكلمة ؟
بكتاب يرغب بطباعته يف نادي املنطقة ال�شرقية بالدمام
يف العام املا�ضي تقدم �أبو �أمين ٍ
بعنوان (�شماطيط �أدبية) فتمت املوافقة عليه من قِبل جلنة الن�شر بالنادي لكن رئي�سها
مل ُيعجبه عنوان الكتاب وطلب �إن �أمكن تغيريه  ،التقيت به و�أخربته بذلك و�س�ألته :
دكتور ...ملاذا هذا اال�سم بالتحديد ؟! فبد�أ ب�شرح معنى (�شماطيط) وب�أنها كلمة ف�صيحة
ومميزة قد اختارها لغاية يف نف�سه وهي كي ُيعرف بها بعد مماته �ضارباً عدة �أمثلة يل عن
كتب ال حت�ضرين حالياً قد ارتبط ا�سمها بكاتبها كما كتاب الأغاين للأ�صفهاين � ...ألخ
فقال مبت�سماً كعادته  :و�أنا �س�أكون �صاحب ال�شماطيط .
لكن رغبة النادي ا�ضطرته لتغيري العنوان لي�صدر معنوناً ب (�سيدتي الكلمة) يف اللغة
والأدب .فمن هذا املنطلق ووفا ًء له ولقوله ولأمنيته �س�أتذكره كما يرغب بعنوان كتابه
(�سيد الكلمة) ...
ل�ست م�ؤه ًال من مقامي هذا للحديث عن ثقافة و�أدب �أبي �أمين ،فهذه القامة الأدبية
�أنا ُ
الثقافية البد لقامة مثلها تتحدث .عنها لعلها توفيها حقها و�أعتقد �أن �أجدر من ميكنه
الكتابة عنه هو �شاعر "�شاطئ اليباب" ال�سيد عدنان العوامي حفظه اهلل ذخراً للقطيف
و�أهلها ؛ حيث كان �أبو �أمين كثري التحدث عن ال�سيد ورمبا ال يخلو حديث بيني وبينه �إال
ويذكر ال�سيد عدنان الذي دقق كتابه (�سيدتي الكلمة ) ورف�ض بعد ذلك فح�صه حينما
�أ�سدت له �إدارة نادي املنطقة ال�شرقية الأدبي تقييمه بخطاب ر�سمي قبل البدء بطبعاته
وهنا جند عربة ودر�س بني القامات.
لكني �أ�ستطيع الكتابة بعفوي ٍة تام ٍة عن حممد ر�ضي ال�شما�سي الإن�سان "عنوان احلب"
واالبت�سامة احلنونة التي ال تفارق حمياه � ..أ�ستطيع احلديث عن حبه لأر�ضه ووطنه
وجمتمعه ..
لقد �أفجعني و�آملني رحيل �أبي �أمين فقبل رحيله بـ � 24ساعة كنت قد التقيته يف ح�سينية
املبارك �صباح يوم الأربعاء  ١٢من حمرم 1436هـ وكالعادة بادرنا بال�سالم بكل حرارةٍ،
وجل�سنا معا نقر�أ وتراً من القر�آن  ،بعدما تواعدنا �أن ننه�ض �سوياً لكي يعطيني ن�سخاً

من كتاب (ذكرى م�ؤرخ و�شاعر ) عن حممد �سعيد امل�سلم لإي�صاله ملقر النادي الأدبي
بالدمام .
توجهنا معا ملنزله يف حي البحر وكل منا ي�ستقل �سيارته،وحني �أنهينا نقل الكتب
خاطبني معتذراً �أنه مل َيدعني �أو ًال لدخول املنزل ل�شرب ال�شاي وتناول الغداء ،ف�أجبته
ب�أال داع للعذر ف�أنا من �أهل الدار ،وب�أين من يجب عليه االعتذار لت�أخري يف �أخذ الكتب
واي�صالها ب�سبب ان�شغايل مر ًة ون�سياين �أخرى رغم حر�صه وات�صاله الدائم لتذكريي
بذلك.
علي ال�شكر والثناء يومها لإي�صايل �إياها ،رغم �إنها لي�ست املرة الأوىل التي
وقد �أجزل ّ
كتب �أو �آخذ منه وقد �أو�صاين �أن �أبلغ رئي�س النادي الأ�ستاذ خليل الفزيع ب�أن
�أو�صل له ً
توزع هذه الن�سخ على رواد النادي الأدبي
وحني هممت �أن �أغادر �س�ألني :يا �سيد هل لديك ن�سخة من كتاب حممد �سعيد
امل�سلم( القطيف واحة على �ضفاف اخلليج)؟ ف�أجبته  :ال.
فقال:انتظرين حلظه �س�أح�ضر لك ن�سخة ،ف�أح�ضرها فتناولتها �شاكراً �إياه وم�ضيت وكان
كعادته ي�صحبك مغادراً منتظراً بابت�سامة م�شعة من قلبه.
وما لبثت اي�صال الكتب حتى فجعت كغريي من حمبيه ظهر اليوم التايل بنب�أ برحيله
رحمه اهلل.
املواقف ال�شخ�صية معه كثرية واحلديث عن م�آثر وجمال هذا الإن�سان لن تفيها مقولة
وال مقالة،ولكن لو الحظنا يف �سرد احلديث املخت�صر جداً ف�سن�شاهد �أنه ولآخر �ساعات
حياته كان ي�ؤدي واجبه االجتماعي يف ح�سينية املبارك وهو الذي ال يتخلف يوماً عن
ح�ضور �أفراح و�أتراح وفعاليات جمتمعه  ،بالإ�ضافة على حر�صه ال�شديد على دعم ون�شر
الثقافة والأدب والتاريخ القطيفي �إىل كافة �شرائح و�أطياف املجتمع خا�ص ًة �أنه ا�ستهدف
مقر نادي املنطقة ال�شرقية بالدمام لن�شر كتابه (�سيدتي الكلمة)  ..وما �إهدا�ؤه �إياي كتاب
(واحة على �ضفاف اخلليج ) �إال تعبري عن حبه لأر�ضه القطيف وليغر�س يف �أبنائها حب
هذه الأر�ض الطيبة التي �ضمها بني جوانحه طوال حياته.و�أختم ب�أبيات ل�شاعرنا الراحل:
وم��ا درت �أن يف ال�ست�ين روح فت��ى تطوي النجوم بربديها وتختزل
ع�ش��رون عام��اً �إذا �س��ارت بقافلتي �أريتها ب�شموخ ال�شم�س �أنتعل
�أخط��و فتخطو ورائ��ي ال�شم�س واعية �أن ال�سرايا بنب�ض ال�شعر تعتمل
من ق�صيدته ( حبيبتي ال�ستون) بديوانه عنوان احلب .
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رمبا كان ر�ضي بن �إبراهيم النغمو�ش من رجال الأعمال ممن ت�صدق بحقهم مقولة الإن�سان الع�صامي املتميز ..فمن ناحية فهو تربي تربية
جتارية  ،وا�شتغل بها منذ نعومة �أظفاره ،التحق بالعمل الوظيفي لكنه مل يجد ذاته ف�أن�ش�أ م�شروعه اخلا�ص ،فابتد�أ عملي ًا ،فخرج من جامعة
احلياة بدرو�س كبرية ،ج�سدها يف حياته العملية فيما بعد.
و�أما من جهة التميز فقد دخل يف قطاع تربية الدواجن ،وهو قطاع "خطري" وح�سا�س ،كونه يتعلق بحياة الإن�سان وغذائه ،والدواجن باتت
جزء ًا من وجباتنا اليومية ،فيتداخل يف هذا ال�ش�أن اجلانب التجاري وال�صحي مع اجلانب الزراعي (الإنتاجي) ،كما �أن جملة من التحديات
غري الطبيعية التي تواجه هذا القطاع تتمثل يف الإغراق واملناف�سة غري العادلة من املنتج امل�ستورد ،ف�ض ًال عن ارتفاع كلفة الرتبية حملي ًا..
النغمو�ش و�ضع يده على اجلرح ،وو�صف العالج لهذا القطاع ،مبدي ًا املزيد من التفا�ؤل يف هذا اجلانب ،وذلك من خالل احلوار التايل:

ر�ضي النغمو�ش لــ

تربيت يف ال�سوق ،ومنها تعلمت اجلـــ

هواية الدواجن مع والـــــــــــــــــدتي دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف البداية نود اال�ستف�سار عن بداية عالقتكم بعامل الن�شاط االقت�صادي ويف �أي املجاالت كانت؟
مق�سمة بني عنك والدمام ،ف�أنهيت الدرا�سة حتى الرابع االبتدائي يف عنك ،ثم اكملت
لقد كانت والدتي يف حلة حمي�ش بالقطيف ،يف اخلم�سينات امليالدية لكن درا�ستي كانت ّ
االبتدائية مع املتو�سطة يف الدمام ،وخالل تلك الفرتة كنت مرافقا للوالد بالعمل يف �سوق اخل�ضار والفواكه بالدمام ،مبعنى كنت �أدر�س و�أعمل مع الوالد يف ال�سوق ،ويف العام
 1972وحتى العام  1976عملت يف �شركة �أرامكو ،ثم تركت العمل وعدت مرة �أخرى للعمل مع الوالد يف �سوق اخل�ضار ،يوم كان موقعه يف العدامة ثم انتقل �إىل قرب اخلزان،
ومل �أ�شهد فرتة االنتقال �إىل ال�سوق يف مقره احلايل بالعنود يف الدمام ،حيث �أنني يف العام  1980كان يل ن�شاطي التجاري اخلا�ص بي ،وكان يف قطاع الدواجن ،ثم يف فرتة الحقة
حتديدا عام  1985ا�شتغلت يف ن�شاط جتاري خمتلف هو ن�شاط الكماليات.
ــ ماذا تعني لك تلك املرحلة ،التي من الوا�ضح �أنها حتمل يف ط ّياتها ق�صة حياة عملية؟

تعني يل الكثري من املعاين ،فقد تع ّلمت من الوالد الكثري من القيم ،لعل �أبرزها االلتزام واالن�ضباط يف العمل ،ويف تلك املرحلة اتيحت يل فر�ص املعرفة بالنا�س ،والإطالع على
متطلباتهم� ..إن تلك املرحلة متثل يل ب�أن �أكون عمليا يف كل �شيء ،فحياتي بد�أت و�سارت عملية �إىل �أن ي�أذن اهلل .

ـ لعل ال�س�ؤال التقليدي الذي يثار يف هذا ال�صدد ،ملاذا اخرتت قطاع الدواجن ،دون غريها ،ملاذا مل يكن قطاع اخل�ضروات والفواكه مثال؟
عالقتي بالدواجن مل تكن فقط وقت �إن�شائي م�شروعا ا�ستثماريا خا�صا بي ،و�إمنا كانت امل�س�ألة هواية ،فقد كنت �أرعى الدواجن مع والدتي ،وكنت �أعتني بب�ضع الدجاجات التي
كانت لديها ،وكنت �أجلب البي�ض منها ،و�أ�ستطيع �أن �أقول �أنها بداية مبكرة للعمل مع الدواجن ،ولكن يف العام  1980ا�ست�أجرت حمال ،وجلبت يل عددا من العمالة ،حيث كنت
�أجلب الدجاج احلي من الريا�ض ،و�أقوم ببيعها من خالل عدد من املحالت لدي يف املنطقة ال�شرقية ،وكانت الدجاجة تباع بــ  10رياالت ،وكنت �أقوم بعملية الرتبية والرعاية،
وقد عملت يف امل�شاريع املفتوحة ،ثم امل�شاريع املك ّيفة ،ومن خالل املحالت التي كانت تعمل بالطريقة ال�سابقة وهي (النتافات) �أقوم بعملية الت�سويق يف كل من القطيف ،والدمام
م�شجعا ،وبف�ضل اهلل ا�شرتيت �أر�ضا مبليون ريال من عائدات املحالت ،والتي هي الآن موقع املكتب وم�شروع الرتبية ،وقد وفقنا اهلل ــ انا مع عدد من
واخلرب والثقبة ،وكان ال�سوق ّ
واملجمد من م�سلخنا وم�شروعنا �أي�ضا.
ال�شركاء ـ ب�إن�شاء م�سلخ للدواجن ،وذلك بعد القرار الر�سمي ب�إلغاء النتافات و�إغالقها ،و�صارت حمالتنا لت�سويق الدجاج الطازج وامل ّربد ّ

28

حمرم

 1436هـ  -العدد 46

ـ تتداعي اال�سئلة حول الدجاج وو�ضعه ،خا�صة وقد عرفنا �أن العديد من
امل�ستثمرين كان متحفظني على قرار منع النتافات فماذا كانت النتيجة؟
حينما �صدر القرار الر�سمي مبنع النتافات ،وحتويل حمالتها اىل �أماكن للبيع ،ك ّنا
متحفظني ،وقد ت�أثرنا بع�ض ال�شي ج ّراء هذا القرار ،لكن مع مرور الزمن ،ر�أينا �صوابية
القرار و�إيجابياته وقد كان القرار ي�صب يف �صالح املربي قبل امل�ستهلك ،فامل�سلخ ي�سري
بطريقة �آلية يف كافة اخلطوات با�ستثناء عملية الذبح التي ينبغي ان تتم يدويا ان�سجاما
مع متطلبات ال�شريعة الإ�سالمية ،كما �أن العمل بطريقة امل�سالخ �أتاحت لنا �إ�ضافة �أن�شطة
�أخرى كالت�صنيف ،ف�ضال عن انتاج الدجاجة كاملة نظيفة جاهزة للطبخ والأكل ،كما
�أن حتتوى امل�سالخ احلديثة على خط �إنتاجي يحيل خملفات الدجاجة التي ال ت�صلح

ـ ق�صة �أخرى تثار يف االو�ساط االجتماعية ،تتمثل يف �أن الدواجن يف
ال�سوق املحلية يتم حقنها بهرمونات �ضارة للإن�سان والهدف هو اال�سراع
يف منوها ومن ثم بيعها ..ما تعليقكم على هذه املقولة؟
كما قلت هي ق�صة �أخرى ،هذه املقوالت هي مبثابة موجات ت�أتي وتروح ،نحن نقاومها
بكل ما �أوتينا من معرفة ،ومقولة الهرومونات خاطئة وغري موجودة يف �أ�سواقنا املحلية ـ
على حد علمي ـ و�أجزم ب�أن ال�سوق املحلية خالية من هذا النوع من الدجاج ،وما يعطى
للطيور من حقن هي مبثابة لقاحات �ضد الأمرا�ض ،وهي �ضمن �إجراءات العمل على
جودة املنتج ،وارتفاع م�ستوى الرعاية ،والعمل على تقدمي الأف�ضل للم�ستهلك ،و�إذا
كانت هناك �أ�صناف من الدواجن �سريعة النمو فهي �أ�صناف مهجنة ،و�أنا وعلى مدار
 35عاما يف هذا املجال مل ي�أتني مندوب واحد يعر�ض
علي هرمونات ت�ساعد على �سرعة النمو للدجاجة،
بالتايل فتلك مقولة غري �سليمة ،وغري �صحيحة من
الأ�صل ،بل �أكاد �أجزم ب�أنها �ضرب من الإ�شاعات
التي ت�سري النا�س وفقها ،طبعا هذا ال يعني �أننا ال
ن�سعى �أو ال نرجو املزيد من احلماية والرعاية ال�صحية،
بل نتطلع �إىل احلماية الوقائية قبل العالجية ،فهذا
منجز وطني �صرفت عليه الدولة املال واجلهد الكثري،
ولدينا خربات وطنية قادرة على املزيد من االنتاجية
يف هذا اجلانب ،ففي املنطقة ال�شرقية وحدها  6م�سالخ
توفر حوايل  % 60من حاجة املنطقة.

لال�ستهالك الآدمي �إىل منتجات �أخرى مثل علف احليوانات الأخرى كالأبقار
والأغنام� ،أو ي�ستخرج منها زيت يتم اال�ستفادة منه يف �صناعة ال�صابون ،فامل�سالخ
�صديقة البيئة من هذه الناحية خالف النتافات التي تنتج خملفّات �ضارة بالبيئة.

ـ على هذا ما �أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن؟
�إ�ضافة اىل ما ذكر ،حول ارتفاع ا�سعار العلف ،الذي يتم ا�سترياده من اخلارج ،وال يوجد
لدينا منتج حملي ،هناك ق�ضية االغراق اخلارجي ،ففي وقت ي�أتينا العلف امل�ستورد
املنتج امل�ستورد من الدجاج يدخل �أ�سواقنا ب�أ�سعار
ب�أ�سعار باه�ضة ،جند
فهي مناف�سة للمنتج املحلي ب�صورة
رخي�صة،
�صحيحة ،وقد �سبق �أن زرت
غري
عددا من البلدان املنتجة

ــــــــــــــــدية واالن�ضباط

ــــــــــــــعتني لأن �أن�شئ م�شروع ًا خا�ص ًا

ـ ي�شكو قطاع وا�سع من امل�ستهلكني من ارتفاع ا�سعار الدجاج يف الوقت
احلا�ضر ،فما هو ال�سبب وراء ذلك؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال يجدر بنا التوقف عند بع�ض احلقائق التي رمبا كانت غائبة عن
امل�ستهلك املحلي ،تتمثل يف �أن كافة املواد الأولية الالزمة لرتبية الدواجن �إىل �أن ت�صل
�إىل امل�ستهلك ارتفعت �أ�سعارها ب�صورة كبرية ،فطن العلف الذي كان يك ّلفنا  700ريال
بات يكلفنا  1300ريال ،وكله م�ستورد من اخلارج ،هذا غري التكاليف الأخرى مثل
كلفة العمالة التي �أثّرت علينا كثريا ،لكن ـ مع ذلك ـ ال جند ارتفاعا يف ا�سعار الدواجن
قبال هذا االرتفاع يف كلفة الإنتاج ،و�أفيدك ب�أننا يف حقبة الثمانينات بعنا
الدجاجة بــ  15رياال ،بينما �سعرها يف الوقت احلا�ضر يتفاوت بني
 10ــ  13رياال ،ولوال دعم الدولة مل�شاريع الدواجن لر�أيت ارتفاعات
متوا�صلة غري طبيعية ،فالدواجن هي الوحيدة من بني اللحوم التي
مل ترتفع �أ�سعارها ،رغم كل الظروف امل�شرتكة التي يعاين منها
القطاع الزراعي ب�شكل عام ،ولك �أن تلقي نظرة على ا�سعار
الأ�سماك والأغنام والأبقار ،وقارنها ب�أ�سعار الدواجن
لرتى الفارق يف هذا اجلانب.
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ال�ضيف مع رئي�س التحرير

ـ لو انتقلنا اىل القطاع الآخر التي التحقتم به،
وهو قطاع الكماليات� ،أال ترى ان هناك �شيئا
من عدم االن�سجام بني التوجهني الزراعي
والتجاري يف هذا املجال؟
هو ن�شاط جتاري يتمثل يف ا�سترياد بع�ض املنتجات،
كاملنظفات والعطور والكماليات وت�سويقها يف �سوق
اجلملة مبا�شرة ،وال نية يل ب�أن �أكون تاجر جتزئة يف هذا
املجال ،وهو قطاع جيد
للدواجن فوجدت �أن لديهم �أنظمة م�شجعة للمربي
وداعمة له وحامية له ،فكل املنتج الذي ينتجه يتم
ا�ستيعابه من قبل م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة �أخرى،
تقوم بت�سويقه �أو ت�صديره ،وهناك جمعيات حتمي
املربي �ضد �أي طارئ يجري له ،في�ؤخذ �إنتاجه ،بينما
املربي ال�سعودي يتحمل معاناة الت�سويق بعد الرتبية،
وامل�صاريف املرتتبة على اخلطوتني ..وهذا يدعونا
اىل الت�أكيد على �أهمية تطوير �سوقنا املحلي حماية
لهذا املنتج ،وحماية للم�ستثمر الوطني من املنتج
اخلارجي الذي ي�أتي �سوقنا وهو مدعوم �سعريا من قبل
احلكومات هناك ،وهذا يخالف بنود منظمة التجارة
العاملية.

ـ ماهي خطوات ر�ضي النغمو�ش لتطوير �أدائه
يف هذا املجال؟
بالن�سبة يل وبالتعاون مع ال�شركاء الأعزاء �سوف
ن�ستكمل �إن�شاء م�شروعنا اجلديد ،ن�سعى من خالله
لإكمال دائرة الدواجن ت�شمل ال�صو�ص والإمهات مع
م�صنع للعلف ،وذلك لتلبية الطلبات التي ت�أتينا من جتار
التجزئة واملطاعم والفنادق

30

حمرم

 1436هـ  -العدد 46

ال �صحة ملقولة الهرومونات وما يعطي
للدواجن هي لقاحات �ضد الأمرا�ض
�أ�سعارنا مل ترتفع رغم
ارتفاع امل�صاريف اليومية
قرار منع النتافات كان يف
�صالح املربي قبل امل�ستهلك
ـ على هذا ماذا ترى يف �صورة امل�ستقبل لهذا
القطاع؟
ــ �أراه ي�سري يف الطريق ال�صحيح ،وامل�ستقبل زاهر ب�إذن
اهلل ،والعقبات املوجودة ينبغي جتاوزها ،عدا �أننا نطلب
املزيد من احلماية الوطني جتاه املنتج امل�ستورد ،ونتطلع
لأن نتجاوز بع�ض الظروف التي يعي�شها القطاع والتي
�ساهمت يف الآونة االخرية يف زيادة التكاليف ،ون�أمل �أن
نتجاوز هذه التحديات ،لندخل يف حتديات �أخرى وهي
توفري املنتج الوطني بجودة �أف�ضل و�سعر �أقل.

ـ ولكن كيف ت�ستطيع اجلمع بني الدواجن
والعطور والكماليات؟
كال القطاعني ن�شاط اقت�صادي ،ي�ستهدف الربح.
ـ كنت تربية الوالد جتاريا ،هل نقلت هذه
العدوى �إىل االوالد؟
ال ،ف�أنا تركت لأوالدي حرية االختيار ،و�إذا ما تدخلت
يف �شيء ما ف�أنا �أتدخل داعما للن�شاط الذي هم فيه،
فلدي وهلل احلمد (الطبيب ،وال�صيديل ،واملهند�س،
واملحا�سب) وال �أحد منهم عمل معي يف امل�شروع،
با�ستثناء املتخ�ص�ص يف املحا�سبة الذي �سوف يلتحق
بنا قريبا .وهلل احلمد على كل حال
ـ كلمة �أخرية
�أقدم خال�ص �شكري وتقديري لوزارة الزراعة على ما
تقدمه من دعم مبا�شر وغري مبا�شر لقطاع الدواجن ،وكان
لهذا الدعم الدور الكبري ـ بعد توفيق اهلل ـ لو�صول قطاع
الدواجن للم�ستوى الذي هو فيه ،و�أمتنى لكم املزيد من
التوفيق وال�سداد.

لتنعم معنا بنوم �صحي ومريح
• مفار�ش تركية و�صينيةدرجة �أوىل
• م�ساند متنوعة�صحية وطبية
• �شرا�شف و�أغطية �ضد البلل و�ضد البكترييا
• بوك�س ديفان ورا�س �سرير

القطيف  -حي املجيدية ( مراتب فاخرة ) 0138542949
القطيف  -حي املجيدية ( مفار�ش ومراتب طبية) 0138635132
القطيف  -ميا�س ( مفار�ش طبية ) 01385412812
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ن�صر اهلل يدعو جمل�س ال�شورى

يجرم الطائفية بكافة �أ�شكالها
ل�سن نظام ّ
حممد ر�ضا ن�صراهلل

تقرير  /خالد ال�سنان
دعا حممد ر�ضا ن�صر اهلل ع�ضو جمل�س ال�شورى  ،من
بلدة الدالوة يف الأح�ساء  ،وزارة الثقافة واالعالم
ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني  ،للم�سارعة
يف �صياغة خطاب ثقايف وطني  ،لكل اطياف
املجتمع ال�سعودي ومكوناته  ،انطالقا من مواد النظام
اال�سا�سي للحكم  ،النا�صة على مل ال�شمل الوطني،
ومعاقبة اخلارجني عليه.
جاء ذلك خالل زياردته لبلدة الدالوة يف االح�ساء
�ضمن وفد �ضم عددا من ال�شخ�صيات والوجهاء
واالهايل من حمافظة القطيف.
وطالب ن�صر اهلل يف كلمة له يف جمل�س العزاء  ،جمل�س
ال�شورى  ،بو�صفه جمل�سا للت�شريع و�صناعة القوانني ،
�أن يبادر من فوره نحو �سن نظام وا�ضح يف مراميه ،
و�صارم يف تطبيقاته  ،جمرما كل مثري للطائفية  ،واي
متورط يف فعلها  ،لنحمي بالدنا من �شرورها  ،م�ؤكدين
على �ضرورة نزع اية كلمة من مناهج الرتبية والتعليم،
وحذفها من اية و�سيلة من و�سائل االعالم املرئي
وامل�سموع وااللتكرتوين  ،وم�صادرة اي كتاب او مطبوعة
 ،تدعو اىل الفرقة والتمييز الطائفي او القبلي او االقليمي.
وبد�أ ن�صر اهلل خطابه متوجهاً لأهايل الأح�ساء :ما جئناكم
من القطيف لكي نعزي وهل ر�أيتم مثكوال يعزي؟! بل
جئناكم مهنئني ارتفاع �أرواح �شهدائنا �إىل الفردو�س
الأعلى  ،جماورة ربها،مع ال�شهداء وال�صديقني وح�سن
�أولئك رفيقا  ،و ك�أين بالنبي حممد �ص ي�ستفبلهم ها�شا

32

حمرم

 1436هـ  -العدد 46

با�شا  ،وقد ا�صطرعت �أج�ساد �شهداء الدالوة واملن�صورة،
يف جمل�س �صبطه احل�سنب ال�شهيد ع ..ك�أين به عليه
ال�سالم مي�سح بيديه الكرميتني دموعكم املرتقرقة  ،على
من اغتالتهم يد الغدر والتكفري والظالم..هوالء الكفرة
الغجرة الذين مل يراعوا �إال والذمة يف حرمات امل�سلمني-
غيلة وفتكا -حتى �أ�صبح الإ�سالم ب�سببهم �شبهة يف عامل
اليوم ،ممت برتكبون من جرائم يندى خلا جبني الإن�سانية.
و�أ�ضاف ن�صر اهلل قائ ًال :فمجرموهم كانو ومازالوا
يرتب�صون بنا الدوائر منذ �سنني  ،وحني وجهوا طعنتهم
النكراء  ،حماولني عن خبث ول�ؤم ت�سدبد �ضربة مفتنة
،ل�شق جمتمع الأح�ساء املتنوع املتواد املرتاحم املت�ساكن

 ،مل يتوقعوا �أن ي�أتي ال�صوت من داخلها جملج ًال:
ال النخل �شيعي هنا
كال وال الينبوع �سني
ف�أنا من الأح�ساء جئت
وجاءت الأح�ساء مني
و�أكد ب�أنهم �أرادوها فتنة عمياء يف البالد حترق الأخ�ضر
والياب�س ،ف�صب اهلل عليهم �سوط عذاب ،الحقهم
بالبيانات املتدفقة ب�أنوار الوحدة والت�ضامن،حول فاجعة
الطف الثانية يف الدالوة.
و�أ�ضاف ب�أنه مل يدر بخلد ا�شرار � ،أن تبادر الدولة من فورها
حلماية مواطنيها ف�ضربت احل�صار من حولهم ،وتر�صدت

ملحق �شهداء الدالوة

خليتهم من الأح�ساء حتى �شقراء،فراح
�ضحاياهم رجال �أمن �شهيدين كرميني ،وكانت
مفاج�أتهم الكربى بيان هيئة كبار العلماء
يدين ارهابهم الأرعن �،أما الطامة الكربى
عليهم فجاءت من �سماحة مفتي اململكة،
داعيا يف كلمته امل�س�ؤولة �إىل حماربتهم �أعداء
هلل ور�سوله ب�أ�شد �أنواع العذاب ،وانربى
خطباء اجلمعة يف 5م�ساجد اململكة جمعاء
،يقرعون ظلمهم القبيح،م�شددين على روابط
اللحمة الوطنية.
وقد تتالت الأجوبة �سريعا،من علماء �شيعة
الأح�ساء والقطيف،على هذه الر�سائل غري
امل�سبوقة ،ممتنة �شاكرة ويف ح�سبانها اقامة
�سياج وطني متني�.سادة الثغرات على اي
مزايد يف �سوق التحري�ض الطائفي  .الذي
يع�صف بامن الدول املحيطة من حولنا.وقد مت
اال�ستثمار اال�سود اخلا�سر يف دماء امل�سلمني.
بناء على فتوى عمياء من هنا .وبيان م�شبوه
هناك.
لقد �ضربتم يا اهل الدالوة واملن�صورة  .وجمتمع
ال�شيعة واالح�ساء قاطبة املثل االعلى يف
احتمال االذى ومرارة الفجيعة .برد وطني الفت اخر�س
خفافي�ش الظالم.وانتم ترفعون ( اخوان �سنة و�شيعة ..
هذا الوطن مانبيعه) الفني جثامني ال�شهداءاالبرار بعلم
التوحيد االخ�ضر ..علم اململكة املرفوع يف الوجدان
وعلى االعناق.مر�سلني ر�سال ة ع�صماء من هنا من
الدالوة واملن�صورة..من االح�ساء والقطيف..من جمتمع
ال�شيعة ال�سعودي با�سره..اننا باقون على العهد وامليثاق
امة واحدة..ووطنا واحدا،موحدين الكلمة التي حاول

اال�شقياء تفريقها.
وقال :من مدر�سة اهل البيت عليهم �صلوات اهلل الداعية
اىل الوحدة ،واملحافظة على بي�ضة اال�سالم،و�سالمة
ال�ضرورات اخلم�س ،جاء ردكم احلكيم املحكم..يا اهلنا
يف الدالوة..املثكولني بهذه الرزية،متغلبني على اجلراح
لتكون بردا و�سالما على جمتمع اململكة من اق�صاه اىل
ادناه.
لذلك جئناكم من القطيف  ،كما جاتكم الوفود ترتى
من كل حدب و�صوب ،تهنئكم مباركة عر�س التحاق

ال�شهداء اىل بارئها يف الفردو�س االعلى.روحا وريحان
وجنة نعيم.
�أ�سماء امل�شاركني �ضمن الوفد :حممد ر�ضا ن�صراهلل
ع�ضو جمل�س ال�شوري ود من�صور القطري وال�سيد مهدي
ال�صايغ والإعالمي ف�ؤاد ن�صراهلل واملهند�س ح�سن املرهون
و�أ ح�سن مال اهلل و�أ ح�سني ال �سيف وعبداهلل الع�صفور و
عبدالعزيز الزاير وحممد الغامن وح�سني انور ال�سنان وميثم
اجل�شي وعبدالر�سول اخلمي�س وعبدالر�سول ابوال�سعود
وفرا�س ن�صراهلل.
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وزير الداخلية يزور الأح�ساء
وينقل تعازي القيادة لذوي حادثة الدالوة
قام �صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بزيارة
عزاء وموا�ساة ال�سر وذوي املواطنني الذين ا�ست�شهدوا نتيجة تعر�ضهم لإطالق نار
من عنا�صر �إرهابية يف ح�سينية امل�صطفى بقرية الدالوة مبحافظة االح�ساء م�ساء يوم
االثنني العا�شر من �شهر حمرم احلرام  ،ونقل �سموه لهم تعازي وموا�ساة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل العهد النائب
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني
حفظهم اهلل .كما قام �سموه بزيارة للمواطنني الذين يتلقون العالج والرعاية الطبية
مب�ست�شفى امللك فهد بالهفوف من الإ�صابة التي تعر�ضوا لها يف اجلرمية الإرهابية التي
�شهدتها قرية الدالوة مبحافظة  ،حيث اطم�أن �سموه على الو�ضع ال�صحي للم�صابني
والرعاية الطبية التي يتلقونها متمنيا لهم ال�شفاء العاجل  ،ونقل �سموه للم�صابني حتيات
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

 ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل العهد النائب
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني
– حفظهم اهلل -ومتنياتهم لهم بال�شفاء العاجل  .وقد رافق �سموه يف زياراته مبحافظة
الأح�ساء وقرية الدالوة � ،صاحب ال�سمو االمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد نائب
�أمري املنطقة ال�شرقية و�صاحب ال�سمو الأمري بدر بن حممد بن جلوي حمافظ االح�ساء .

ت�ضامن �شعبي ور�سمي �ضد العنف والطائفية
حادثة �إرهابية يف "دالوة" االح�ساء تعيد احلياة يف م�شروع الوحدة الوطنية
�شهدت اململكة ـ وحتديدا املنطقة ال�شرقية ـ موجة اعرتا�ض ر�سمية و�شعبية وا�سعة على العمل االرهابي الذي طال ح�سينية امل�صطفى يف قرية الدالوة مبحافظة الأح�ساء ،وراح
�ضحيتها � 8شهداء ،حلق بركبهم اثنان من رجال الأمن خالل مطاردتهم للقائمني بهذه اجلرمية ،عدا اجلرحى الذين يتلقون العالج يف �شتى املراكز ال�صحية باملنطقة.
و�شهدت عملية ت�شييع ال�شهداء ونقلهم اىل مثواهم الأخري م�سرية قدر عدد امل�شاركني فيها ب�أكرث من  150الف قدموا من �شتى مناطق اململكة ،من خمتلف الأطياف وال�شرائح
االجتماعية ،معلنني عن ت�ضامن �شعبي ور�سمي �ضد الإرهاب و�ضد الطائفية ،رافعني �شعارات ت�ؤكد الوحدة الوطنية ،وتندد بكل ما يخالف هذا املبد�أ
وجاء املوقف الر�سمي جتاه احلدث �سريعا ،وعلى خمتلف امل�ستويات ،فمن ناحية قام �صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد بن نايف وزير الداخلية بزيارة ذوي ال�شهداء ،وتقدمي
التعزية ،تاله �صاحب ال�سمو امللكي االمري �سعود بن نايف امري املنطقة ال�شرقية الذي قطع �إجازته وتوجه اىل حمافظة الأح�ساء ،مت تالهما عدد من امل�س�ؤولني يف خمتلف الدوائر
احلكومية معلنني ت�ضامنهم ..اما امل�ؤ�س�سة الدينية فقد اعلنت موقفا وا�ضحا جتاه العملية ،وذلك بحديث �صريح وقوي من قبل رئي�س هيئة كبار العلماء ،ومفتي عام اململكة العربية
ال�سعودية ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ ،و�صدر تعميم لكافة خطباء اجلمعة للتنديد بالعملية ،ثم انربت و�سائل االعالم املحلية كافة باحلديث عن العملية ورف�ضها ،وو�ضعها
�ضمن الأن�شطة املعادية للأمن وال تنطلق من مبد�أ ديني او وطني او �إن�ساين من اال�صل.
و�أما املوقف ال�شعبي فلم يكن �أقل حدة و�صراحة من املوقف الر�سمي� ،إذ ت�سابق الع�شرات بل املئات من املواطنني للم�شاركة يف م�سرية الت�شييع ،التي رفعت خاللها �صور �شهداء
احل�سينية مع �شهداء الواجب ،يف عملية �أكدت ان كافة ابناء ال�شعب ال�سعودي (من ال�سنة وال�شيعة) يرف�ضون الإرهاب ،وي�ؤكدون على الوحدة الوطنية،
وقد �أدت هذه اجلرمية ،التي ا�ستنكرها اجلميع �إىل �إعادة طرح فكرة "جترمي" �أي فعل يدعو للكراهية ،على ا�س�س طائفية او قبلية او مناطقية ،وتبنى هذه الدعوة عدد من اع�ضاء جمل�س
ال�شورى يف مقدمتهم حممد ر�ضا ن�صر اهلل وثريا العبيد
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ملحق �شهداء الدالوة

�أمري ال�شرقية يعزي �أهايل املتوفني بحادثة الدالوة بالأح�ساء
قام �سمو االمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري
املنطقة ال�شرقية بزيارة عزاء وموا�ساة ال�سر وذوي
املواطنني الذين ا�ست�شهدوا يف حادثة نتيجة تعر�ضهم
لإطالق نار من عنا�صر �إرهابية بح�سينية امل�صطفى
بقرية الدالوة مبحافظة االح�ساء .وقد رافق �سموه
يف زياراته مبحافظة الأح�ساء وقرية الدالوة � ،صاحب
ال�سمو االمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد نائب
�أمري املنطقة ال�شرقية و�صاحب ال�سمو الأمري بدر بن
حممد بن جلوي حمافظ االح�ساء

كلمة ال�شيخ نزار �آل �سنبل يف عزاء �شهداء الدالوة
هاهنا عرجت �أرواح قوم م�ؤمنني �إىل �سماء احل�سني عليه ال�سالم.
وهاهنا عانقت اخللود بدمعة مطعونة برمح يزيد و�سيف �شمر
و�سهم حرملة.
لقد �أمهل جي�ش عمر بن �سعد الإمام احل�سني عليه ال�سالم
و�أ�صحابه يف ليلة عا�شوراء طلباً من الإمام عليه ال�سالم لي�ضرع
�إىل اهلل بال�صالة والدعاء وتالوة القر�آن.
ولكن �أتباع عمر بن �سعد مل ميهلوا ه�ؤالء الثلة الطاهرة الطيبة
لتق�ضي حق حبها ووالئها للح�سني عليه ال�سالم فتناجيه
وتناغيه وتبكي عليه يف م�أمته احلزين..
مل ميهلوهم ليق�ضوا حق املوا�ساة جلده الر�سول �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم و�أبيه �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم و�أمه �سيدة ن�ساء
العاملني عليها ال�سالم.
فطوبى لل�شهداء وهنيئا لهم جوار �سيد �شباب �أهل اجلنة.
وتع�ساً لأولئك الذين مل يعرفوا معنى الإن�سانية ومل يتذوقوا
طعم القيم ومل ي�شموا رائحة املثل.
تع�ساً لتلك الوحو�ش ال�ضارية التي ت�أ�سف على �أنها مل تدرك
الإمام احل�سني عليه ال�سالم فت�شارك يف قتله ف�أبت �إال قتل
�أن�صاره وحمبيه ،ال ل�شيء �إال لأنهم يقولون } :ربنا اهلل ثم
ا�ستقاموا{.لقد بلغنا هذا النب�أ املريع واخلطب الفظيع ف�آملنا
�أ�شد الأمل ،ولقد �سمع بهذا اخلرب الأليم املرجع الديني ال�شيخ
الوحيد اخلرا�ساين فت�أمل جداً ملا جرى ف�أبى �إال املوا�ساة بب�ضع
كلمات قليلة اللفظ كثرية املعنى وكلفني ،وتكليفه ت�شريف �أن
�أبلغكم تعزيته وت�سليته و�سالمه ودعاءه للم�صابني من امل�ؤمنني
وال �سيما �أهايل ال�شهداء ،حيث قال:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا
حممد و�أهل بيته الطيبني الطاهرين ولعنة اهلل على �أعدائهم �إىل
يوم الدين.
قال الإمام علي بن حممد الهادي عليه ال�سالم يف زيارة
اجلامعة� (:أنتم ال�سبيل الأعظم وال�صراط الأقوم و�شهداء دار

الفناء و�شفعاء دار البقاء ).طوبى له�ؤالء املقتولني يف �سبيل اهلل،
فقد وقع �أجرهم على اهلل وعلى ر�سوله ،قال تعاىل} :قل ال
�أ�س�ألكم عليه �أجراً �إال املودة يف القربى{.وطوبى للذين �أ�صيبوا
بهذه امل�صيبة ،ف�أولئك عليهم �صلوات من ربهم ورحمة ،الرحمة
التي قال اهلل �سبحانه فيها } :ورحمة ربك خري مما يجمعون{ .
وطوبى للمجروحني يف هذه احلادثة؛ ف�إنهم مكتوبون يف

املجروحني من �أ�صحاب احل�سني $روحي و�أرواح
العاملني لرتاب مرقده الفداء .ون�س�أل اهلل تعاىل بحق احل�سني
عليه ال�سالم �أن مين عليهم بال�شفاء العاجل والعافية التامة.
وال�سالم عليكم وعلى جميع امل�ؤمنني ورحمة اهلل وبركاته.
الوحيد اخلرا�ساين

ال�شيخ نزار يزور امل�صابني
نوفمرب  - 2014العدد 46
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ال�شيخ من�صور ال�سلمان

ال�شيخ في�صل الك�سار

ال�شيخ غالب �آل حماد

ال�شيخ علي �آل حم�سن

ال�شيخ عبد اهلل اخلنيزي

ال�شيخ حلمي ال�سنان

ال�شيخ ح�سني البيات

ال�شيخ جعفر الربح

ن�ص بيان علماء القطيف رد ًا على جرمية الدالوة بالأح�ساء
�صدر علماء القطيف بيانا حول حادثة اطالق النار التي
متت بالدالوة بالأح�ساء مما �أ�سفر عن ا�ست�شهاد � 8أ�شخا�ص
و�إ�صابة �آخرين  ،وفيما يلي ن�ص البيان:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قال تعاىلَ ( :وا َّتقُوا ِف ْت َن ًة اَل ت ُِ�صيبنَ َّ ا َّلذِ َين َظ َل ُموا ِم ْنك ْمُ
خَ َّا�ص ًة َوا ْع َل ُموا �أَ َّن هَّ َ
َاب)� ..صدق اهلل العظيم.
الل �شَ دِ يدُ ا ْل ِعق ِ
بقلوب ميل�ؤها الأ�سى ويعت�صرها احلزن ,نقف بكل م�شاعر
ٍ
الأخوة والإميان موا�سني ومعزين املجتمع الأح�سائي كافة
و�أ�سر �ضحايا االعتداء الآثم خا�صة ،الذي �أودى بحياة
�سبعة من املواطنني الأبرياء وطال �آخرين من اجلرحى،
حيث امتدت لهم يد الغدر واخليانة والوح�شية التي ال
ترقب يف م�ؤمن �إ ّال وال ذم ًة وال تراعي حرمة امل�سلمني وال
متلك مبادئ تردعها عن القيام مبثل هذه اجلرائم الوح�شية
النكراء .وال ت�ضمر غري ال�شر والكراهية والبغ�ضاء لهذا
املجتمع املتالحم واملتجان�س واملتعاي�ش منذ فجر الإ�سالم
الأول.
�إن امل�س�ؤولية ال�شرعية واالجتماعية حتتم علينا �صيانة
املجتمع ووحدته واحلفاظ على ن�سيجه االجتماعي وعدم

�إىل رحمةاهلل

احلاج علي حممد مدن ال�شما�سي
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج علي
حممد مدن ال�شما�سي ،والد كل من:
�شم�س  ،قمر ،حممد ،ح�سني ،ح�سام،
عبا�س �أبو علي وجنمة ، ،زهرة  ،غادة ،منار.
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �ﻷ �سرته وحمبيه
ب�أحر التعازي �سائلني اهلل العلي القديره
�أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح
جناته.
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امل�سا�س ب�أمنه ووحدته وتالحمه .كما نقف مثمنني وم�ؤيدين
املواقف ال�شرعية والوطنية امل�س�ؤولة ال�صادرة عن هيئة كبار
العلماء باململكة العربية ال�سعودية وعلى ر�أ�سهم �سماحة
مفتي عام اململكة ال�شيخ عبدالعزيز �آل ال�شيخ الذي نثمن
مواقفه احلكيمة وامل�س�ؤولة عالياً ومن كافة الأجهزة الأمنية
التي بادرت مبحا�صرة اجلناة وتعقبهم؛ حر�صاً على �إطفاء
�شرارة الفتنة والعبث ب�أمن وا�ستقرار الوطن واملواطنني.
�إن الت�أكيد على اللحمة الوطنية وا�ستتباب الأمن وتفويت
الفر�صة على العابثني ب�أمن هذا الوطن العزيز ،و�إخماد
نار الطائفية البغي�ضة ،ون�شر ثقافة املحبة والت�سامح وبث
روح الأخوة واالحرتام بني مكونات هذا الوطن ،وتغليب
امل�صلحة الوطنية العامة ،والتمحور حول القيادة الرا�شدة،
واجتثاث خطاب الكراهية والتحري�ض ،ومل ال�صف
والتعاون على الرب والتقوى ال على الإثم والعدوان لهو من
�أوجب الأمور ال�شرعية التي حتقق مقا�صد ال�شريعة الغراء
التي اتفق امل�سلمون ب�أجمعهم على وجوب رعايتها وحفظها
و�صيانتها ،خ�صو�صاً يف هذه املرحلة احل�سا�سة التي متر بها
املنطقة وما ن�شاهده اليوم من اقتتال واحرتاب وخراب

احلاج عبداهلل الف�شخي
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج عبداهلل
الف�شخي والد كل من:ح�سني وعلي
وحممد.املرحوم �أبوح�سني املعروف
بابت�سامته الدائمة� ،أحد الدائبني يف
خدمة املجال�س احل�سينية..
�ﻷ
اخلط التي �آملها رحيله تتقدم �سرته
وحمبيه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل العلي
القديره �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه
ف�سيح جناته.
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ودمار يف الدول املحيطة بنا يحتم علينا جميعاً القيام
بامل�س�ؤولية الواعية جتاه وطننا و�أمنه.
�إننا لعلى �أمت الثقة بقدرتنا جميعا يف الوقوف بوجه �أي
تطرف �أو �إرهاب فكري �أو حركي ،فما منلكه من تاريخ و�إرث
ومبادئ وقيم و�أ�صالة وحكمة ورجال �أكفاء خمل�صني كفيل
بتحقيق ما يتطلع �إليه املواطنون املخل�صون بجميع مكوناتهم
وما ترجوه القيادة احلكيمة من �أمنٍ وا�ستقرا ٍر ومناء.
ن�س�أل اهلل �أن يحفظ هذا الوطن و�أهله ,و�أن يرحم �شهداءنا
الأبرار ،و�أن يلهم ذويهم ال�صرب وال�سلوان ،و�أن مين على
اجلرحى بال�شفاء العاجل �إنه �أرحم الراحمني.
 10حمرم 1436هـ
ال�شيخ عبداهلل ال�شيخ علي اخلنيزي  ,ال�شيخ علي مدن �آل
حم�سن  ,ال�شيخ حلمي عبدالر�ؤوف ال�سنان  ,ال�شيخ غالب
ح�سن �آل حماد  ,ال�شيخ ميثم من�صور اخلنيزي ,
ال�شيخ ح�سني علي البيات  ,ال�شيخ جعفر حممد الربح ,
ال�شيخ حممد مهدي �آل ع�صفور  ,ال�شيخ من�صور ال�سلمان ,
ال�شيخ ح�سني علي اخلنيزي  ,ال�شيخ في�صل الك�سار.

الأ�ستاذ ح�سني �آل قا�سم
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل الأ�ستاذ ح�سني
�آل قا�سم الذي وافته املنية وهو يزاول
عمله بني طالبه يف مدر�سة ال�شاطئ
االبتدائية بالقطيف �إثر نوبة قلبية �أ�صابته
و�أودت بحياته.
اخلط التي �آملها رحيله املفاجئ تتقدم
�ﻷ �سرته وحمبيه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
العلي القديره �أن يتغمده بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته.

الطالب املبتعث
م�صطفى حممد احلجريي
انتقل اىل رحمة اهلل ال�شاب ال�شاب
املغرتب يف �إكمال درا�سته م�صطفى
حممد مهدي احلجريي من �أهايل الربيعية
�إثر نوبة �سكل�سل .
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �ﻷ �سرته
وحمبيه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل العلي
القديره �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه
ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان .

ملحق �شهداء الدالوة

الوفد الإح�سائي يقدم التعازي
لذوي �شهيدي الواجب العنزي والر�شيد
يف �صباح يوم اخلمي�س املوافق 1436/1/20هـ قام وفد من
االح�ساء مكون من �38شخ�صية من رجال الدين واملثقفني
واعيان ووجهاء االح�ساء �شيعة و�سنة بتقدمي واجب الغزاء
يف �شهيدي الواجب النقيب حممد العنزي يف منطقة الق�صيم
والعريف تركي الر�شيد مبدينة حائل الذين ا�ست�شهدوت يف
مواجهة مع ارهابني يف جرمية الدالوة باالح�ساء والتي ا�ست�شهد
فيها ثمانية �شهداء وير�أ�س الوفد اال�ستاذ حجي النجيدي
واللجنة املنظمة لت�شيع وعزاء �شهداء الدالوة .
و�صل الوفد ع�صر يوم اخلمي�س �إىل �إمارة الق�صيم وكان يف
ا�ستقبال الوقد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر
بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم يف املجل�س الرئي�سي مبقر
الإمارة مبدينة بريدة اليوم ,بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز نائب
�أمري منطقة الق�صيم ،ا�ستقباال مميزا وحفاوة كرمية لوفد اهايل
االح�ساء الذين قدموا لتقدمي واجب العزاء يف �شهيد الواجب
النقيب حممد بن حمد العنزي  .حيث بادرهم �سموه بتقدمي
التعازي قائال ( يا هال يا هال م�صابكم م�صابنا ) وردى الوفد
(�أرادوا تقريق جمعنا وتعزز جمعنا )
كان الإ�ستقبال حافال جتلت فيه معاين الوحدة الوطنية
واال�سالمية وامل�صري الواحد حيث رحب �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز بالوفد وقدم �شكره
اجلزيل لهم على هذه البادرة الطيبة التي جت�سد وتعمق تالحم
�أبناء هذا البلد ،وتقطع الطريق على كل مرتب�ص بهذه الوحدة
 ،وتثبت للجميع ب�أن ال�شعب ال�سعودي حلمة واحدة ،كاجل�سد
�إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى ،يف
ظل قيادة حكيمة من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل
العهد  -حفظهم اهلل . -
و�س�أل �سموه اهلل �أن يرحم من دفعوا �أرواحهم فدا ًء لهذا الوطن
املعطاء  ،و�أن ي�شفي كل م�صاب و�أن يحفظ �أمننا وا�ستقرارنا
ووحدتن .
ا�ستمع �سموه للعديد من الكلمات واق�صائد ال�شعرية الوطنية من
احل�ضور فكان الربنامج كمايلي :
كلمة �سماحة ال�شيخ عادل بو خم�سني
كلمة اال�ستاذ جا�سم ح�سني امل�شرف
كلمة ال�سيد ل�ؤي الها�شم
ق�صيدة وطنية لل�شاعر الكبري جا�سم ال�صحيح

ق�صيدة لل�شاعر ناجي حرابة .
كلمة عميد �ش�ؤون الطالب جامعة الق�صيم
كلمة الدكتور ابراهيم الغ�صني .
عنيزة :
بعد �صالة الع�شاء توجد الوفد �إىل حمافظة عنيزة لتقدمي واجب
العزاء لأ�سرة النقيب حممد العنزي ،فيما ا�ستقبل �أهايل عنيزة
الوفد يف مركز امللك خالد احل�ضاري ،بح�ضور حمافظ عنيزة فهد
ال�سليم و�أ�شقاء النقيب العنزي .
وكان يف ا�ستقبال الوفد مبركز امللك فهد احل�ضاري مبنطقة احلاجب
حمافظ عنيزة فهد ال�سليم و�أ�سرة �شهيد الواجب و�أع�ضاء جلنة
�أهايل حمافظة عنيزة وفى البداية خاطب حمافظ عنيزة ال�ضيوف
بقوله :نقدر لكم ح�ضوركم وهذا العدد الكبري ي�ؤكد احلر�ص
على ان تكون الزيارة ذات دالالت قوية و�أن اجلميع يثمنون لكم
هذا احلر�ص على جت�شم عناء ال�سفر وتقدمي التعازي واملوا�ساة
اىل �أ�سرة �شهيد الواجب ،وبني �أن النقيب العنزي هو ابن كل
�أ�سرة يف عنيزة لذا �شعر اجلميع بالأ�سى لرحيله وما خفف ذلك
�أنه �سقط �شهيداً يف ميدان ال�شرف والعزة كما نعزيكم ب�أبنائكم
ون�س�أل اهلل املغفرة والرحمة للجميع.
ثم �أقيم حفل خطابي بدئ بكلمة لع�ضو جمل�س منطقة الق�صيم
ع�ضو جلنة �أهايل عنيزة م�ساعد ال�سناين رحب فيها باجلميع
م�ؤكداً بان الزيارة حتمل �أبعاد مهمة ويقدرها اجلميع �أعقبها كلمة
فهد العوهلي �أبان فيها �أهمية بروز اخلطاب املت�سامح بني �أفراد
التجمع يعك�س �صورة االرتباط
املجتمع الواحد ،وقل � :أن هذا ّ

بني �أبناء اململكة ،م�ضيفاً »:هذا اللقاء لدرء ال�شرور ،فنحن �أبناء
وطن واحد ينبذ الطائفية ،وعلى �أفراد املجتمع �أن يع ّززوا هذا
املفهوم لنظل متعا�ضدين دوماً ،ونحافظ على مكت�سبات وطننا
وم�ستقبل �أبنائنا».
ثم �ألقى االديب جا�سم م�شرف من وفد الأح�ساء كلمة عرب فيها
�شكره وامتنانه لأهايل حمافظة عنيزة على حفاوة اال�ستقبال،
معزياً اجلميع بوفاة �شهداء الوطن الأوفياء .و�أكد �أن �أمام اجلميع
م�س�ؤوليات تاريخية �أمام هذا الوطن يح�سدنا عليها الغري ،م�شرياً
اىل �أن خيمة الوطن تت�سع للجميع .
وكان لل�شعر مكانا حيث ثم �ألقى ال�شعراء حمد البادي وحممد
مقعد العتيبي و�صالح ال�شريف عدداً من الق�صائد التي ج�سدت
الوالء واالنتماء واملحبة للوطن الغايل والتالحم.
حائل
توجه �صباح يوم اجلمعه الوفد االح�سائي من مدينة بريدة �إىل
مدينة حائل ل الأح�ساء لتقدمي التعازي يف �شهيد الواجب
العريف تركي بن ر�شيد الر�شيد وكان يف ا�ستقبال الوفد والد
ال�شهيد واقاربه و�شخ�صيات واعيان وحظي الوفد برتحيب
وا�ستقبال رائع وبعد تقدمي التعازي حتدث �سماحة ال�شيخ عادل
ابو خم�سني معزين يف ال�شهيد وم�شددا على الرتابط والوحدة
الوطنية مطاال بتجفيف االرهاب لآنه خطر على اجلميع وعلى
الوطن.
وقال من�سق الوفد حجي النجيدي «نعزي �أنف�سنا و�أفراد عائلة
الر�شيد و�أبناء الوطن يف منطقة حائل ويف جميع مناطق اململكة،
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الطبية

الإرجتاع املريئي
د .ر ّيان امل�صلي
�أخ�صائي طب الباطنية

لال�ستف�سار و التوا�صل alkhatmag@yahoo.com :
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�ألقى الدكتور "ريان امل�صلي" ( �أخ�صائي طب الباطنية)
يف م�ست�شفى امللك فهد اجلامعي باخلرب.
حما�ضرة طبية عنوانها ( احلمو�ضة) وهو "االرجتاع املريئي
والقرحة املعدية" �ضمن الفعاليات واالن�شطة التي يقوم
بها الق�سم الطبي يف املر�سم احل�سيني ال�سنوي '�صونا
ملجدك' املقام يف م�سجد اخل�ضر بالربيعية.
وبدات املحا�ضرة با�ستخدام عر�ض الربوجكرت بالتعريف
باملر�ض والتعرف عليه ثم ذكراال�سباب املختلفة التي من
خاللها ي�صاب املر�ضى واالبتعاد عنها ،ثم �شرح االعرا�ض
املتنوعة التي ت�ؤرق الكثري وال�سيما من خالل الدعوات
الكثرية واالحتفاالت للماكوالت الد�سمة وعدم ممار�سة
الريا�ضة ثم تناول العالج اثناء االعرا�ض وبعدها منوها
الن التمادي يف االهمال وو�ضع خطة ا�سرتاتيجية للحد
والتغلب على اال�سراف يف تناول املاكوالت احلارة
والد�سمة يف تطور املر�ض لقرحة
املعدة او تاثريات اخرى حيث
ال ينفع الندم وال العالج االين.
ثم توالت اال�سئلة واملداخالت
التي اثرت احلوار وتر�سيخ
املعلومات .للمعلومية الدكتور
ريان �ضمن الكادر ال�صحي
حلملة التقوى على مدى ثالثة
�أعوم.
تعريف الإرجتاع املريئي:
هو ارجتاع احلم�ض من املعدة
�إىل املريء ب�سبب ارتخاء م�ؤقت
لل�صمام الفا�صل بني املريء
حمرم
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واملعدة ..
و�ضع �سرير النوم ب�شكل مائل بحيث يكون الر�أ�س يف
املعدة بها غ�شاء يحميها من ت�أثري احلم�ض والذي يفتقده الأعلى
العالج الدوائي :
املريء  ..ولهذا تظهر الأعرا�ض..
هناك �أدوية م�ضادة للحمو�ضة ت�ستخدم ب�إ�شراف الطبيب
�أعرا�ضه :
 .ولكن ي�ستح�سن �أن ال يداوم عليها املري�ض لفرتات
�أمل ب�شكل حرارة يف ال�صدر �أو �أعلى البطن .
طويلة لأن هناك �أبحاث علمية �أظهرت .
طعم مرورة باحللق
متى يراجع الطبيب :
�سعال ال تف�سري رئوي له
�إذا كانت الآالم �شديدة
تغري يف ال�صوت
�إذا ا�ستمرت الأعرا�ض طوي ًال
العالج االدوائي :
�إذا كان هناك انخفا�ض ال �إرادي يف الوزن
تقليل الدهون  ،القهوة  ،ال�شاي .
وجود �صعوبة يف البلع
االقالع عن التدخني
عدم النوم بعد الأكل بثالث �ساعات
ترجيع دم
انزال الوزن
تغري لون الف�ضالت وميالنه �إىل اللون الأ�سود
تقليل حجم الوجبة

يوم الإثنني ليلة الثالثاء
1435/12/26هـ
2014/10/20م

ال�شاعر قي�س املهنا يلقي م�شاركته

ال�سيد ال�شاخوري يلقي م�شاركة عبد العظيم مطيلق
يوم الإثنني ليلة الثالثاء
1435/12/26هـ
2014/10/20م

حممد ال�شما�سي ومقدم اللقاء علي ال�شيخ

ف�ؤاد ن�صراهلل يلقي كلمته

ح�سني اجلامع يلقي م�شاركته

ال�شاعر الع�صفور بني هدير ال�صمت ورحيله ..

كتب /علي مكي ال�شيخ
بلغ ٍة كرمي ٍة ونظر ٍة ثاقب ٍة �أقام منتدى حوار احل�ضارات بالقطيف �أم�سيةً
احتفائي ًة بال�شاعر الراحل " �سعيد حممد الع�صفور " والذي عا�ش
مغمو ًرا ورحل �سري ًعا عن حياة الأدب و�ساحة ال�شعر .
فال�شاعر �سعيد الع�صفور م ِْن مواليد قرية التوبي عام 1376هـ وهي
ذات القرية التي �أجنبت العديد م ِْن ال�شخو�ص العلمية والأدبية عرب
ع�صور الثقافة والعلم .
ح�صل الع�صفور على �شهادة بكالوريو�س علوم �إدارية م ِْن جامعة
امللك �سعود بالريا�ض �سنة 1401هـ وعمل موظفًا ب�شركة �أرامكو
ال�سعودية .
فال�شاعر تويف �سنة 1417هـ ومل يتجاوز عقده الرابع خملفًا تركة م َِن
احلزم التي مل تطبع بعد ورغم طول املدة التي رحل عنا مل ن�سمع
م ِْن �أحدٍ حاول �أو َّفكر بعزمي ٍة جادة لتبني العمل على �إجناز ما كان
يتمناه وي�صبو له �أمام حياته .
فجاءت هذه الأم�سية حتت رعاية الأ�ستاذ الكبري �أبي ح�سن ف�ؤاد
ن�صر اهلل � ..شكر اهلل م�سعاه وجعلها يف ميزان �أعماله وجاءت فقرات
اللقاء مب�شاركة رفقاء ال�شاعر وخالنه الأوفيا ِء له وع�شاق روحه
الكرمية و�شخ�صه الويف  .قد َّمت للأم�سية وبد�أتها بهذه الكلمات
القليلة :
إليك � ..إنَّ اجلمال �أطلَّ م ِْن ِ
إليك � ِ
يا قري َة التوبي � ِ
عينيك
ُ
ِ
�شفتيك
اجلمال و�ضحك ُة الزمنِ الذي غ َّنى حروفًا م ِْن ملى
� ِأنت
زيتون َة الأيام يا بل ًدا له تهوى النجو ُم �شعارها لبيكِ
رج َع ِ
نوتات
ال غرابة �أن يتغنى ال�شاعر مب�سقط ر�أ�سه والغرابة �أنْ ُي َّ
حا�ض ِّ
ع�شقه على حلنِ الوطن  /الأر�ض ذلك لأنَّ ال�شعر ٌ
لكل ما
�أفرزته الإن�ساني ُة م ِْن ح�ضار ٍة معرفية ( اب�ستمولوجية ) ..
واحلب الكبريين ،
وهنا نحن بني يدي �شاع ٍر
مطبوع باالنتما ِء ّ
ٍ
لأر�ضه ووطنه وم�سقط ر�أ�سه ..
�شاعرنا ..الأ�ستاذ �سعيد حممد الع�صفور ..رحمه اهلل من �شعرا ِء
قريته التوبي ومدينته القطيف  ،يف حماول ٍة جاد ٍة ال�ستذكار رموزنا
و�أعالمنا الذين وهبوا الأر�ض والإن�سانية ع�شقهم و�إن�سانيتهم..
ونثبت للتاريخ �أننا منتلك ذاكر ًة بات�ساع البيا�ض وبحجم احل�ضارة
ُ
ما امتد عمرها وانداح �أ ّمد ُها ..
�إنَّ وعينا القر�آئي ال يقلُّ �أهمي ًة عن وعينا ال�سمعي كالهما يعطي
للحياة جما ًال وينق�ش على لوح ِة الفنِ �إبداعه ..
�إذن دعونا نعطي ال�سمع م�ساحته الأخرى املتوازية للقراء ِة لنرتفد
أقالم .
م ِْن نوافذِ الإعالم َو َمكن ِة ال ِ
وال�شاعر الع�صفور ..

�أَحدُ ال�شعراء الذين مل ينالوا ح ًظا م ِْن �شا�ش ِة ال�شهرة وذلك لعدة
عوامل منها  ..رحيله املبكر عن ق�شر ِة هذه الأر�ض والغياب يف
ملحودتها وهو يف ن�ضارة عو ِدهِ..
�س�أخت�صر بطاقته التعريفية يف ب�ضع �سطور ..
هدير ال�صمت ..ديوانه الأول واملطبوع الوحيد وال�صادر عام 1417هـ .
له من امللفات ال�شعرية التي مل تُطبع :� .1أزهار البنف�سج  .5ليايل القطيف
 .2من وحي العقيدة  .6ومي�ض الذاكرة
� .3أبجدية املوت وال�صهيل � .7أمل و�شراع
 .4رباعيات الع�صفور .8 .ق�صا�صات من يوميات دفرت حمرتف.
 قلبه العطوف ويده املعطا ُء وثغره البا�سم �أدوانه التي خلفها ونرثهاالنا�س والم�س بها �شغاف قلوبهم  ،و�أح�سبها �أدوات
على �أل�سن ِ
مكنته من �أن يكون �شاع ًرا مرهفًا يت�سلل الهوى �إىل �أعماق روحه
كما يقول ال�شاعر يحيى ال�سماوي :
ب�ش ٌر نحن وهل كان الهوى ي�صطفي غري قلوب الب�ش ِر
ِ
للدوريات الثقافية واملجالت العلمية هنا وهناك
يبعث بق�صائدهون�شر له الكم الوافر من الق�صائد يف اجلرائد واملجالت املحلية
والعربية .
بد�أ اللقاء يف م�شاركاته الأوىل الأديب الكبري الأ�ستاذ حممد ر�ضي
ال�شما�سي بكلم ٍة �شارك بها يف احلفل الت�أبيني الأربعيني والذي
�أقيم بقرية التوبي .
جاءت كلمته حول ح�ضارة الأر�ض ومنجزها يف �إنباتها ملثل هذه
ال�شخو�ص والطاقات الإبداعية وقد عنون كلمته بـ
" الأر�ض ومن �أنبتت "
والتي جاء فيها :
" �أقول هذا و�أنا �أقف على �صعيد هذه الأر�ض ال�صغرية من هذا
البلد الطيب الذي �أعطى ف�أغدق � ,أعطى مثل �أبي البحر اخلطي
الذي ملأ �صو ُت ُه زمانه  ،هذه القرية ال�صغرية ( التوبي ) هي تربة
ذلك ال�شاعر الكبري وكم من قرية �صغرية خرج منها مثل �أبي البحر
هي بلدة تدخل التاريخ ب�شموخ الكربياء ..
ومت َّر بعده (رحمه اهلل ) فرتة �أربعة قرون ت�صمت خاللها القرية �صم ًتا
ال يهدر فيه �إال �صوت �أبي البحر على تلحني خطيب �أو �أنغام من�شد
�شاب عا�ش للحب وال�شعر� ،إنه
 ..و�أخ ًريا يهدر ال�صمت من قلم ٍّ
�صاحب الذكرى امل�ؤملة  ،ال�شاعر املرحوم الأ�ستاذ �سعيد الع�صفور
مت َهدر يف حنايا روحه املتعبة
يف ديوانه ( هدير ال�صمت ) �إنه َ�ص ٌ
املثقلة ب�أعبا ِء احلياة ومعاناة امل�شاعر التي تر�سو � ،أحيانًا على �شاطئ
�أمله كما يذكر ذلك ( رحمه اهلل ) يف مقدمة ديوانه  ،عا�ش والآمال

الكبرية تخفق بني جنبيه يريد من وراء ذلك حتقيق الذات وبلوغ
الهدف فحقق اهلل له بع�ض طموحاته  ،وهو يف هدوء ال�صمت "
وامل�شاركة الثانية كانت جهة ال�شعر حيث توجهت الكلمة لل�شاعر
الأ�ستاذ قي�س املهنا ف�ألقى ق�صيدته " اخلطب املرير "
والتي عرب من خاللها عن كبري العلقة بينه وبني خدينه ال�شعري
ول�صيق العالقة بينهما وبني املنتدى الأدبي يقول من �أبياته :
ميوت هدي ُر �أم �أنت تثوي الثوا ُء قبو ُر
� ُّ
أيجف ٌ
�صمت �أم ُ
وجرح لل�ضياء كب ُري
�أم تطفئ الأيا ُم �شمعة عا�شقٍ
ْ
خمدت ٌ
الفقد �أ�ضناين و�أخر�س مقويل وغدوت باحلرف الف�صيح �أخري
ثم تاله ال�شاعر عبد العظيم املطيلق والذي تربطه بال�شاعر ذات
الرتبة والقرية وال�صحبة يقول يف نهنهته الواجدة :
" �س�أ�شتق منك الأما�سي و�أن�سى
ب�أنط قد غبت يف الأجنم
وقبل هجوعك و�سط احلنايا
وقبل الغروب
وقبل ا�شتعالك يف املو�سم
وقبل اكتمالك يف ليل �شع ٍر
وكان هديرك يف ال�صمت عر�سا "
ولل�شاعر ح�سني اجلامع ح�ضوره يف " م�أمت ال�شَّ عر " ناث ًرا موجدته
الع�صفورية بلغ ٍة تو�شحت باحلزن والأ�سى :
منرب ال�شعر مفع ٌم بال ِّرثا ِء تتبارى حروفه يف البكا ِء
� ُّأي حزنٍ يفوق حزن القوايف حني تتلى يف م�أمت ال�شعراء
�شاع ٌر يف ف�ؤاده �سكن الع�شقُ و�إن كان متخ ًما بالعنا ِء
 �أما الكلمة الأخرية كانت تتجه نحو �صاحب املبادرة الكرميةالأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل ..
حيث �ألقى �شذرات من درا�سته الأدبية الرائعة حول جتربة ال�شاعر
الع�صفور والتي جاءت فيها :
" �إنه �شاع ٌر �أ�صيل بكل معنى الكلمة  ،فهو ُ
يب�سط �صوره ال�شعرية
اخلالبة خال ًعا عنها م�ألوفيتها ومقرتبًا بها من جتارب احلياة املعا�شة
بخفة دم الفته  ،وهو يولد الرتاكيب والأ�ساليب التي ت�أخذ مبجمع
النفو�س فكل مايهمه �أن ت�صل ق�صيدته �إىل وجدان من يقر�أها �أو
ي�ستمع �إليها "
كانت �أم�سي َة وفا ٍء وعهد حمبة �أقامها �أحباب ال�شاعر هام�سني للوطن
أنا�س الين�سون الراحلني عنهم ويجددون ذاكرتهم
وللأر�ض �أنهم � ٌ
على َم ّر الزمن والأيام
ف�ستبقى �أيها ال�شاعر على �صفحة ال�شعر ذاكرة حي ًة ومنه ًال ياف ًعا
ورفا ًءا لل�شموخ والعزة والكرامة .
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على هام�ش م�ؤمتر ال�شيخ الأوحد الثاين

ح�سن ال�شيخ � :أنا ل�ست فيل�سوف ًا
ومل �أحتامل على �أي من املدار�س الإ�سالمية الأخرى
حوار  /رئي�س التحرير

الكاتب ح�سن ال�شيخ  ،باحث ا�سالمي  .له العديد من الكتب والدرا�سات اال�سالمية و يعد �أحد �أبرز املن�شغلني بت�أريخ الفكر احلكمي الإ�سالمي و �أحد �أكرب املدافعني عن مدر�سة �آل البيت احلكمية،
بزعامة ال�شيخ الأوحد  ،التقته جملة ( اخلط ) على هام�ش م�ؤمتر العالمة الأوحد الثاين املنعقد بالكويت  .فكان هذا احلوار اخلا�ص لكي يلقي ال�ضوء على فعاليات امل�ؤمتر  ،وي�ستعر�ض جتربته الطويلة
يف الكتابة عن فكر ال�شيخ االوحد وتالمذته .

•رمبا ال�س�ؤال االول الذي يتبادر �إىل ذهن
القارئ هو  :ملاذا هذا الرتكيز على فكر
ال�شيخ الأوحد من خالل الت�أليف وعقد
امل�ؤمترات  ،رغم �أن التاريخ الإ�سالمي مليء
بالعديد من ال�شخ�صيات البارزة ؟
فلماذا هو دون غريه من العلماء ؟
ال�شيخ احمد بن زين الدين االح�سائي  ،املعروف بالأوحد
هو �أي�ضا من ال�شخ�صيات العلمائية الكبرية يف تاريخنا
الإ�سالمي و�شهرته العلمية وا�سعه جدا  .ابتد�أت يف
االح�ساء و امتدت من البحرين حتى العراق و�إيران
وغريها من البلدان الإ�سالمية  .بالإ�ضافة �إىل كونه �أحد
�أهم ال�شخ�صيات االح�سائية املجددة يف القرن الثاين
ع�شر الهجري  .واالهم من كل ذلك حمله لفكر �آل
البيت عليهم ال�سالم يف املجال العقائدي  .فقد متيز ال�شيخ
االوحد ب�صفاء العقيدة و ابتعاده عن الغلو  .والرتكيز على
القر�آن الكرمي والأحاديث ال�شريفة يف منهجه العرفاين .
•عقد قبل فرتة امل�ؤمتر الأول عن العالمة
الأوحد بدولة الكويت وقد ح�ضرت و�ساهمت
�أنت يف �أعمال هذا امل�ؤمتر �أي�ضا فهل لك �أن
حتدثنا عن �أهداف امل�ؤمتر ؟
نعم  .لقد مت عقد امل�ؤمتر العلمي الثاين عن العالمة االوحد
بدولة الكويت بعد ثالث �سنوات تقريبا من عقد امل�ؤمتر
االول  ،بجهود قامت بها قناة االوحد الف�ضائية  ،وهو
برئا�سة �سماحة املريزا عبداهلل احلائري االحقاقي وب�إ�شراف
عام من �سماحة ال�شيخ توفيق البوعلي  .و لعل الهدف
الرئي�س هو الرتكيز على فكر ال�شيخ االوحد وابرازه .ومت
طرح ومناق�شة العديد من االفكار والآراء اال�سالمية يف
العقائد والفقه التي تفرد بها ال�شيخ االوحد دون غريه من
العلماء  .كما رد الباحثون على العديد من ال�شبهات التي
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اثريت حول فكر ال�شيخ االوحد  ،و�شارك يف امل�ؤمتر باحثون
من خمتلف املدن اال�سالمية من االح�ساء والكويت
وم�شهد والنجف اال�شرف وكربالء بل وحتى من بع�ض
املدن االوربية االخرى  .وح�ضر جل�سات امل�ؤمتر املئات من
الفئات العلمائية والفكرية والدبلوما�سية خالل يومني .
•من هم �أبرز الباحثني �أو امل�شاركني يف امل�ؤمتر
الثاين عن العالمة الأوحد بدولة الكويت ؟
هناك العديد من اال�سماء البارزة من الباحثني واحلا�ضرين
يف امل�ؤمتر من امثال العالمة معني احليدري  ،والدكتور
حممد �سعيد الطريحي من الدمنارك  ،وال�سيد حممد ر�ضا
ال�سلمان  ،واملريزا ح�سن فيو�ضات  ،وال�شيخ �أ�سد اهلل
احلر�شي  ،وال�سيد كاظم النا�صر  ،وال�شيخ عبداهلل املزيدي
 ،وال�سيد �سلمان �آل طعمه  ،وال�شيخ ح�سني الكوراين ،
وال�شيخ �سامي ابو خم�سني  ،وال�شيخ ح�سني املطوع ،

وال�شيخ عبد اجلليل االمري وغريهم الكثري من الباحثني
�أو احلا�ضرين لفعاليات جل�سات امل�ؤمتر الذين رمبا مل يخطروا
على الذهن الآن .
•ماذا عن النتائج �أو املقررات املتوقعة من
م�ؤمتر العالمة الأوحد الثاين بالكويت؟
هناك العديد من التو�صيات املتوقع اخلروج بها  .بل ان
انعقاد هذا امل�ؤمتر الثاين كان تنفيذا لتو�صية من امل�ؤمتر
االول بعقد امل�ؤمتر كل ثالث �سنوات  .حيث ن�صت تو�صية
امل�ؤمتر االول على �إقامة م�ؤمتر ال�شيخ الأوحد كل ثالث
�سنوات يف الكويت �أو يف بلدان �إ�سالمية �أخرى للو�صول
�إىل عدد اكرب من ال�شرائح العلمائية واالجتماعية  .ومن
املقررات املتوقعة لهذا امل�ؤمتر :طباعة البحوث املقدمة
�إىل امل�ؤمتر طباعة �أنيقة وتوزيعها على املكتبات الإ�سالمية
ومراكز البحوث يف الدول الإ�سالمية .وكذلك �إقامة

معر�ض للكتاب املتخ�ص�ص بفكر ومنهج ال�شيخ الأوحد
ر�ضوان اهلل عليه ومدر�سته .واي�ضا تكوين جلنة متخ�ص�صة
يف جمال الوثائق واملخطوطات للبحث والتدقيق والتحقيق
يف �آثار ال�شيخ الأوحد وتقدميها لأمانة امل�ؤمتر للبت يف �أمر
طباعتها ون�شرها .
•انت معني مبخطوطات وبكتب ال�شيخ احمد
بن زين الدين االح�سائي  ،وكتبت العديد
من الكتب والدرا�سات يف فكر االوحد وفكر
تالمذته  ...فلماذا انت ركزت على هذا
الفكر او اجلانب رغم تخ�ص�صكم يف العلوم
االدارية ؟
يف الواقع �أنا ل�ست معنيا �أو مهتما مبخطوطات ال�شيخ
االوحد  .ومل �أحقق �أيا منها بل ومل ا�شتغل مطلقا على
خمطوطات ال�شيخ ...
•ولكنك كتبت كتبا فل�سفية عن ال�شيخ
الأوحد وتالمذته  .رغم انك ل�ست فيل�سوفا
الي�س كذلك ؟
نعم بالطبع انا ل�ست فيل�سوفا  .ولكني كاتب  ،كتبت يف
جمال الرتجمات لل�شيخ االوحد وترجمات �أعالم مدر�سة
ال البيت احلكمية التي تزعمها ال�شيخ الأوحد  .من �أمثال
ال�شيخ حممد بن عبد اهلل العيثان واملريزا مو�سى احلائري
االحقاقي وغريهما  .ولقد و�ضً فت معرفتي بعلم االدارة يف
بع�ض هذه البحوث  .كما و�ضً فت اهتمامي بفن ال�سرد –
الق�صة – يف بحوث �أخرى .
•البع�ض قد ال يرى �أن ال�شيخ حممد بن
عبداهلل العيثان من مدر�سة ال البيت
احلكمية التي تزعمها ال�شيخ االوحد ..
هذا الكالم لي�س دقيقا � .شيخنا العيثان من �أعالم املدر�سة
و ينتمي يف منهجه احلكمي �إىل مدر�سة �آل البيت احلكمية
راف�ضا فل�سفات �أر�سطو و�أفالطون الوثنية  ،وتلك ميزة يف
منهجه له ال عليه  .عرفنا ذلك من خالل ا�ساتذته يف
احلكمة وكتبه و�سريته  .وقد ناق�شت تلك ال�شبهة بو�ضوح
يف كتابي ( الرئي�س العيثان ) .
•البع�ض يرى �أنك حتاملت كثريا يف هذه
الدرا�سة – الرئي�س العيثان  -على املدار�س
االخرى  ،عندما و�صفتهم انهم يحمون
وي�ساندون بع�ض الفرق مثل البابية
والبهائية ؟
ال  .مل احتامل على �أي من املدار�س اال�سالمية االخرى
 .مل �أهدف من هذه الرتجمة لل�شيخ حممد بن عبداهلل
�آل عيثان �أن �أنت�صر ل�شخ�صه ب�سبب العرق �أو الن�سب �أو
ال�سكنى ؛ لأن من مثله لي�س بحاجة �إىل كل ذلك  .ومن
جهة �أخرى ف�إن هذه الدرا�سة مل تتحامل على �أي فكر �أو
مدر�سة �أو حتى ر�أي يختلف مع �آراء مدر�سة �آل البيت

احلكمية التي ينتمي �إليها ال�شيخ العيثان ؛ لأن م�ساحة
الكتابة بها مت�سعة للجميع  ،و قادرة على ا�ستيعاب كل
الآراء و الأفكار و املدار�س الإ�سالمية على حد �سواء .
فكيف ال ؟ وهي ت�ستقي من منبع واحد ومن كتاب واحد .
•افهم منك انك توقفت عن الكتابة يف
علم االدارة  ،وهجرت الفن ال�سردي ،
بعد ان قدمت لل�ساحة االدبية العديد من
الروايات ،من �أمثال روايتك (الفوار�س)
واملجموعات الق�ص�صية االخرى من �أمثال
( اختفاء قدو�سة ) (حافلة االح�ساء )
وغريهما وتفرغت للرتجمة الرجالية .
مل اتوقف عن الكتابة يف املجال االداري  .و�صدرت يل
عدة كتب ادارية م�ؤخرا  .و�آخرها كتاب ( تقنيات �إدارية
حديثة ) من م�صر  .كما �صدر يل العديد من املجموعات
الق�ص�صية و �آخرها جمموعة ( املقربة )  .اما االعمال
الروائية فعندي اي�ضا روايتي ( املنارة ) و ( الكوت )  .انا مل
اقل اين توقفت عن الكتابة االدارية وال�سردية  .بل قلت
لك انني و�ضفت الفكر االداري حينا  ،والفن ال�سردي
حينا �آخر يف اعمال الرتجمات .
•دعنا نعود للحديث فن فكر ال�شيخ الأوحد.
انت ذكرت انك ً
وظفت الفكر الإداري يف
درا�ساتك  .كيف مت ذلك ؟ �أعطني مثال على
ما �أ�شرت اليه ؟
يف كتاب ( فيل�سوفان ثائران ) مثال  ،قمت بدرا�سة نقدية
ل�سريتي ابن ر�شد واالوحد الفل�سفية� .إال �أنها قطعا لي�ست
درا�سة تاريخية ،و�إن دخل التاريخ يف ثناياها �أحيانا .بل
�إنها تهدف بالدرجة الأوىل ال�ستعرا�ض الق�ضايا وامل�سائل
الفل�سفية التي تناولها هذان الفيل�سوفان الثائران� .أي تنحو
ملقاربة �أفكارهما الفل�سفية ،مبنهج جديد ال يعتمد على
ال�سرد التقليدي لآراء كل منهما ،بل �إنها ا�ستخدمت
املنهج ( املقطعي ) ك�أداة للبحث العلمي .وهو منهج

م�ستمد من العديد من الدرا�سات الإدارية التي تعتمد
على حتليل امل�ؤ�س�سات الإدارية ،بغية الو�صول �إىل ت�صور
كلي و�شامل ،بدال من النظرة اجلزئية.
•ماذا عن الفن ال�سردي  .انت زعمت �أي�ضا
انك ً
وظفت هذا الفن يف كتاباتك عن ال�شيخ
الأوحد � .ألي�س كذلك ؟
يل جتربة مثرية يف كتاب ( حماكمة الأوحد ) لأن الكتاب
جديد يف فكرته ،وميكن عده ن�صا م�سرحيا  .فهو عبارة
عن �سيناريو حواري على �صورة حمكمة  .فهناك امل�سرح
والق�ضاة واجلمهور اي�ضا  .والن�ص امل�سرحي هو حماكمة
لل�شيخ الذي دارت حول كتاباته و�أفكاره الكثري من
الت�شويهات والفهم اخلاطئ بل واملتعمد �أحينا  ،فجاءت
هذه املحاكمة لتبيان قيا�س الفارق بني عقل ال�شيخ الأوحد
((املدعي عليه)) وبني عقول من ح�سدوه وحاربوه وكفروه
((املدعي))  ،وتبيان فكر وفل�سفة ال�شيخ الإ�سالمية.
•قر�أت عن كتاب ( حماكمة الأوحد )
و�أعرف �أنه �أثار �ضجة من القبول والرف�ض.
والقى رواجا �شديدا يف �أو�ساط القراء .
ف�إىل ماذا ترجع هذا الإقبال على الكتاب ؟
نعم �صحيح  .حتى انني طبعت الكتاب طبعتني متتاليتني.
و�أنا ا�ستعد الآن لطبعه ثالثة من جديد � .أعتقد �أن
�شخ�صية ال�شيخ الأوحد وما تالقي من قبول وحب يف
الأو�ساط الإ�سالمية كان هو العامل الأول  .كما �أن كتاب
(حماكمة الأوحد ) �أثار الكثري من الت�سا�ؤالت وعالمات
الإ�ستفهام حينما حاكم ال�شيخ �أحمد االح�سائي ،
زعيم مدر�سة �آل البيت احلكمية  .وناق�ش الكتاب عددا
من املوا�ضيع الفكرية والعقائدية والتاريخية التي يتبناها
ال�شيخ الأوحد  ،ب�أ�سلوب حواري م�سرحي م�شوق  .ويف
نهاية املطاف ت�صدر حمكمة التاريخ حكما على �آراء و�أفكار
ال�شيخ الأوحد.
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كبري وكان هو من التقطها ومت ن�شرها يف عدد يونيو  1985من جملة نا�شيونال جيوغرافيك� .شخ�صياً ,كان يل �شرف ح�ضور ور�شة عمل معه ملدة خم�سة ايام عام  2009وذلك يف
�أبوظبي حتت ا�شراف هيئة ابوظبي للثقافة وال�سياحة.

من هو �ستيف مكوري؟
هو م�صور �صحفي �أمريكي اجلن�سية من مواليد عام 1950م بد�أ م�سريته بدرا�سة ال�سينما و�صناعة الأفالم عام  1968وتخرج بامتياز من جامعة
بن�سلفانيا عام  .1974بد�أ اهتمامه بالت�صوير خالل درا�سته اجلامعية حيث بد�أ بالتقاط ال�صور لل�صحيفة اليومية اخلا�صة باجلامعة ومنها بد�أ ع�شقه
لهذه الهواية.
امل�سرية املهنية
بد�أ �ستيف م�سريته املهنية كم�صور �صحفي �أثناء احلرب ال�سوفيتية يف �أفغان�ستان وكان يعمد للتخفي باللبا�س املحلي وقام ب�إخفاء الكامريا باخلياطة
عليها داخل مالب�سه و�أ�ضحت �صوره مطلوبة من جميع وكاالت الأنباء �آنذاك وفازت تغطياته ال�صحفية بجائزة "روبرت كابا" الذهبية ك�أف�ضل مرا�سل
�صحفي للت�صوير اخلارجي وبعدها تابع ماكوري تغطياته ال�صحفية لت�شمل :احلرب العراقية االيرانية -احلرب الأهلية اللبنانية -كمبوديا-الفلبني-
حرب اخلليج وكان تركيزه من�ص ًبا على �إظهار وجه الإن�سان ال�صايف الربيء ولي�س على مظاهر احلرب نف�سها وبرز بعدها يف جميع �أنحاء العامل و�ساعده يف ذلك كونه معتمدا يف جملة
نا�شيونال جيوغرافيك و�أي�ضاً كونه ع�ضواً يف ماغنوم.
بداية ال�شهرة العاملية
عرف ماكوري بني جمهور النا�س عن طريق �صورة الفتاة االفغانية وكانت لفتاة
جمهولة الهوية من الالجئني الب�شتون وكان عمرها �آنذاك  12عام تقريبا .كانت
الفتاة قد �أجربت على ترك وطنها �أفغان�ستان �أثناء احلرب ال�سوفيتية ليحط بها
املطاف �أخرياً يف خميم لالجئني الأفغان يف باك�ستان وباتت ال�صورة �أ�شهر
�صورة عامل ًيا يف تاريخ جملة نا�شينوال جيوغرافيك ومت ا�ستخدامها يف العديد
من الكتيبات واملل�صقات وغريها من املطبوعات.
ظلت هوية تلك الفتاة جمهولة لأكرث من  15عا ًما وبعدها بد�أ ماكوري رحلة
جديدة للبحث عن تلك الفتاة التي كانت احد الأ�سباب املهمة يف �شهرته
ومتكن بالفعل من العثور عليها هو وفريق نا�شيونال جيوغرافيك وهذه املرة
مت التعرف على �أ�سمها "�شربت غله" وكان عمرها حني العثور عليها يف املرة
الثانية  30عاما ومت ت�صوير فلما وثائقيا خا�صاً عنها حمل عنوان The Face of
 the Human Conditionاخرجه املخرج الفرن�سي ديني�س دل�سكيت.
معظم �صوري تعتمد على النا�س  ,و اتطلع اىل حلظة تتحرر من القيود  ,و تنطلق الروح باريحية و هذه هي احلظة"
".التي التقط فيها ال�صورة
�ستيف مكوري~
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جتربتي مع �ستيف
كم ذكرت يف بداية املو�ضوع فقد كان يل �شرف رفقته ملدة خم�سة ايام �ضمن ور�شة عمل و�شخ�ص ًيا كانت هذه �أحد �أف�ضل املراحل التعليمية يف م�سريتي الفوتوغرافية �سواء من
�ستيف نف�سه �أو من االخوة والأخوات الذين �سعدت بتواجدي بينهم و�أذكر منهم الرائعون :عبا�س اخلمي�س-ماجد �سلطان-احمد ال�شكيلي-عمر الزعابي-مرام اجل�شي-زكي
غوا�ص-ن�سرين الدار-فاطمة االن�صاري-فاطمة املن�صوري-تي�سرية الربام-روال الطنيجي-توحيد الرحمن-خلود املريخي وحقيقة فقد تعلمت الكثري يف هذه الرحلة.

�سميفونية ال�ضوء
ما لفت انتباهي يف ا�سلوب �ستيف هو اعتماده التام على اال�ضاءة الطبيعية يف �صوره فهو ال ي�ستخدم الفال�ش �أبداً يف �صوره وتراه ي�أخذ كل الوقت لرتتيب موا�ضيع �صوره قبل �أن
يبد�أ يف التقاط ال�صور .مما لفت انتباهي �أي�ضا هو روحه املرحة وتوا�ضعه التام فعلى الرغم من �أنه يعد من �أ�شهر امل�صورين يف العامل �إال انه ال يعري لذلك �أية �أهمية وتراه وهو يتنقل ميينا
وي�سار متحدثاً مع هذا وممازحاً ذاك ويتبادل الأحاديث بكل �أريحية مع اجلميع مما يجعله خفيفاً على قلوب اجلميع

املوقع اخلا�ص مبكوري

http://stevemccurry.com :

http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_McCurry
امل�صادر
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photographers/photographer-steve-mccurry/
www.magnumphotos.com/stevemccurry
نوفمرب  - 2014العدد 46
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ال�سيد ق�صي اخلباز
هذا العنوان �إمنا هو عنوان الكتاب الذي �ألفه الربوفي�سور
هيوارد جاردنر(�)1أ�ستاذ علم النف�س بجامعة هارفارد عن نظرية
الأنواع املتعددة من الذكاء منذ ع�شرين عاماً.
كان جمهور النا�س يقبلون فكرة �أن الذكاء ميكن قيا�سه من
خالل اختبار معامل الذكاء فح�سب .وكانوا يعتربون �أن
الدرجة املرتفعة التي يحققها املرء على هذا االختبار تعني
�أنه ذكي وتتاح له فر�ص كبرية� ،أما �إذا انخف�ضت درجته عليه
فمعناه �أنه �أقل ذكا ًء؛ وبالتايل تقل الفر�ص املتاحة له يف احلياة.
وقد روج كتاب " جاردنر" لفكرة �أن الذكاء العام �أو الذكاء
املنطقي احل�سابي الذي تقي�سه اختبارات معامل الذكاء لي�س
مقيا�ساً جيداً لقدرات الفرد .ورغم �أن اختبار معامل الذكاء
قد يكون فعا ًال ن�سب ّياً يف حتديد مدى التفوق الدرا�سي الذي
يحققه الفرد ،ف�إنه لي�س مقيا�ساً جيداً لقيا�س قدرة الفرد على
الإبداع املو�سيقي� ،أو الفوز يف االنتخابات ال�سيا�سية� ،أو برجمة
احلوا�سيب� ،أو �إجادة لغة �أجنبية .وقد ا�ستخدم " جاردنر "
اً
بدل من ال�س�ؤال :ما مدى ذكائك؟ �س�ؤا ًال �أكرث حكمة هو" :
ما مدى �أنواع ذكائك؟ ".
�إننا نعرف بالفطرة �أن جودة الأداء يف الدرا�سة ال حتدد النجاح
يف احلياة ،ويعرف الكل �أن العباقرة مل يكونوا متفوقني
درا�س ّياً.
وباملثل ،فقد جند �صعوبة يف االعتقاد �أن �إجنازات �شخ�صيات
عظيمة مثل موت�سارت ( ،)2وغاندي ( ،)3وت�شري�شل ( )4ناجتة
عن " معامل الذكاء " فح�سب .ورغم ان كتاب �أطر العقل
يناق�ض احلكمة التقليدية ،ف�إنه مينحنا تقدي ًرا لنوع الذكاء
القريب مما نعرفه بالفعل ،وهي �أنه لدى كل منا طرق خمتلفة
يكون من خاللها ذك ّياً ،و�أن النجاح نتيجة الرقي بهذه الأنواع
من الذكاء وتوظيفها على مدار احلياة.

املراجع :

�أطر العقل

وال ب�أ�س بالتعرف على هذه الأنواع للذكاء.
يقول جاردنر�" :إن كل �إن�سان لديه توليفة متفردة من �سبعة
�أنواع من الذكاء ي�شرتك من خاللها يف العامل ويبحث عن
الإجناز فيه .وهذه الأطر للعقل تت�ضمن �إطارين عادة ما
يقدرهما الأ�سلوب التقليدي يف التعليم ،وثالثة �أطر ترتبط
بالفنون ،و�إطارين يطلق عليهما �أنواع الذكاء ال�شخ�صي".
-1الذكاء اللغوي:
ويت�ضمن القدرة على تعلم لغات جديدة والقدرة على
توظيف اللغة لتحقيق �أهداف معينة .وذوو الذكاء اللغوي
املرتفع ذوو قدرة عالية على الإقناع ،ورواة جيدون للق�ص�ص،
وقد ي�ستخدمون روح الدعابة كميزة �أثناء حديثهم .وامل�ؤلفون،
وال�شعراء ،وال�صحفيون ،واملحامون ،وال�سيا�سيون من بني من
يتمتعون بذكاء لغوي مرتفع.
-2الذكاء املنطقي احل�سابي:
وهو القدرة على حتليل امل�شاكل ،و�إجراء العمليات احل�سابية،
والتعامل مع املو�ضوعات تعام ًال علم ّياً .ويقول جاردنر� :إن هذا
الذكاء يت�ضمن القدرة على اكت�شاف الأمناط ،واال�ستنتاج
اال�ستداليل ،والتفكري املنطقي ،وهذا النوع من الذكاء،
والذكاء اللغوي هو ما تقي�سه اختبارات معامل الذكاء.
وغالباً ما يرتبط الذكاء املنطقي احل�سابي بالعلماء ،والباحثني،
واملتخ�ص�صني يف الريا�ضيات ،ومربجمي احلوا�سب،
واملحا�سبني ،واملهند�سني.
-3الذكاء املو�سيقي:
يفكر ذوو الذكاء املو�سيقي �أ�سا�ساً ب�أ�سلوب الأ�صوات،
والإيقاعات ،والأمناط املو�سيقية .ويت�ضمن هذا الذكاء
مهارة يف الأداء ،والت�أليف ،والتذوق للأمناط املو�سيقية .ومن
املهن التي تنا�سب �أ�صحاب ذلك النوع من الذكاء العمل

كمو�سيقيني ،وم�شغلي برامج مو�سيقية ،ومطربني ،وم�ؤلفني
مو�سيقيني ،ونقاد مو�سيقيني.
-4الذكاء اجل�سمي احلركي:
ويت�ضمن القدرة على ال�سيطرة على احلركات البدنية
املعقدة ،والتن�سيق بينها ليعرب الفرد عن نف�سه من خالل
حركته .وهذا النوع يت�ضمن لغة اجل�سد ،والتقليد ال�صامت،
والتمثيل ،بالإ�ضافة �إىل ممار�سة العديد من الريا�ضات .وترتفع
ن�سبة الذكاء اجل�سمي احلركي لدى الريا�ضيني ،واملمثلني،
والعاملني بال�سريك ،ومرتادي �صاالت اللياقة البدنية ،كما
يوجد لدى �أ�صحاب املهن التي تتطلب التن�سيق والتوازن
البدين مثل العاملني باملطافئ.
-5الذكاء الب�صري املكاين:
وهو القدرة على الر�ؤية الدقيقة للأ�شياء يف الف�ضاء ،ومعرفة
�أين ينبغي �أن تذهب الأ�شياء .ويحتاج النحاتون ،واملهند�سون
املعماريون لدرجة مرتفعة من الذكاء املكاين ،وكذلك يحتاج
�إليه املالحون ،والر�سامون ،وم�صممو الديكور ،واملهند�سون.
-6الذكاء مع الآخرين:
وهو القدرة على فهم �أهداف الآخرين ،ودوافعهم ،ورغباتهم،
وهو �أداة لبناء العالقات القوية .املدر�سون ،والعاملون يف
الت�سويق ،ورجال املبيعات ،واال�ست�شاريون ،وال�سيا�سيون
مناذج على ذوي الذكاء املرتفع مع الآخرين.
-7الذكاء مع الذات:
وهو قدرة الفرد على معرفة ذاته ،وم�شاعره ،ودوافعه .وي�ساعد
هذا النوع من الذكاء الأفراد على و�ضع منوذج ف َّعال لنف�سهم،
وا�ستخدام فهمهم لأنف�سهم لتنظيم حياتهم .يغلب على
امل�ؤلفني ،والفال�سفة �أن يتمتعوا بدرجة عالية من هذا النوع
من الذكاء.

�.1أطر العقل ،Howard Gardner ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج2004 ,،
.2الذكاءات املتعددة انواع العقول الب�شرية ،حممد عبد الهادى ح�سني ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والن�شر والتوزيع2008 ,
.3الذكاءات املتعددة والفهم :تنمية وتعميق ،جابر عبد احلميد جابر ،دار الفكر العربى للطباعة والن�شر2003 ,
.4املو�سوعة العربية ،دم�شق ،دار الفكر2011 ،
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( )1هو عامل نف�س �أمريكي ولد يف  11جويلية  1943يف �سكرانتون ،بن�سيلفانيا بـ�أمريكا وهو �أ�ستاذ الإدراك والتعليم يف جامعة هارفارد يف كلية الدرا�سات العليا .عرف بنظريته حول نظرية الذكاءات املتعددة.
حت�صل على جائزة ماك �آرثر عام  1981وعام  1990جائزة جامعة لويزفيل .وعام .1995
قدم نظريته لأول مرة عام  1983يف كتاب بعنوان �أطر العقل وا�ستمر يف تطويرها ملا يزيد على  20عاما بعد ذلك .كان اهتمامه بالذكاء منذ بداياته مدفوعا بعدد من العوامل التي ذكرها يف كتاب الحق له �صدر عام .1999
يف  2011حت�صل على جائزة �أمري �أ�ستوريا�س للعلوم الإجتماعية.
(� )2أماديو�س موت�سارت  Wolfgang Amadeus Mozartم�ؤلف مو�سيقي من�ساوي ،ولد يف �سالت�سبورغ وتويف يف ڤيينا� ،أظهر موت�سارت منذ الثالثة من عمره ميو ًال مو�سيقية خارقة ،وبد�أ يعزف بالكالڤ�سانر .البيانو  Clavecinيف �سن الرابعة ،و�أده�ش
�أباه بقدرته الفائقة على فهم وا�ستيعاب علوم مو�سيقية تفوق �إمكانات �سنه .ومع بلوغه ال�ساد�سة من العمر كان يف و�سع ڤولفغانغ ومن دون �أدنى عناء اجتياز اختبارات عزف وقراءة وت�أليف �أعِ دَّ ت مل�ؤلفني حمرتفني.
( )3غاندي (املهامتا ) ( 1869ـ  )1948الزعيم الروحي لل�شعب الهندي وقائد ن�ضاله التحرري �ضد اال�ستعمار الربيطاين ،و�أحد كبار القادة ال�سيا�سيني يف العامل يف القرن الع�شرين .لقّبه �شعبه بـ «املهامتا»  Mahatmaالتي تعني «الروح العظيمة».
( )4ت�شر�شل (ون�ستون) ( 1874ـ  )1965ون�ستون ت�شر�شل  Winston Churchillرجل دولة وكاتب وخطيب وم�ؤرخ بريطاينُ ،ولد يف �أك�سفورد� ،أبوه هو اللورد راندولف هرني �سبن�سر ت�شر�شل Lord Randolph Henry Spencer Churchill
كان من زعماء حزب املحافظني
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�آخر الكالم

ح�سن ال�شيخ

اخلطاب ال�شبابي

ثقافة

نقطة �آخر

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان

اخلطاب الثقايف ال�شبابي مل يكن مفقودا يف يوم من االيام  ،على �ساحتنا الثقافية  .وحتديدا قبل عام 2000م حينما
كانت الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب معنية بذلك اخلطاب .واتذكر يف هذا ال�سياق  ،يف حفل جائزة الدولة التقديرية عام
 1984م ان ال�شيخ حمد اجلا�سر يف كلمته يف احلفل قد لقب االمري في�صل بن فهد ( ب�أنه �أمري ال�شباب وراعي ال�شيوخ)،
يف تلك الفرتة الزمنية حينما كان االمري في�صل بن فهد رئي�سا لرعاية ال�شباب .
ولكن بعد ان انتقل ال�ش�أن الثقايف من الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب  ،وا�صبح ملف الثقافة واالدب من م�س�ؤولية وزارة
الثقافة واالعالم  ،رمبا ر�أى بع�ض املثقفني انه ال حاجة للتوجه لقطاعات ال�شباب  ،و تفعيل خطاب خا�ص لهم .
فالق�صور يف عدم تفعيل اخلطاب ال�شبابي  -ان وجد  -لي�س ق�صورا م�ؤ�س�ساتيا كما قد يفهمه بع�ض املثقفني حني انتقال
ال�ش�أن الثقايف من جهة لأخرى  ،بل هو ق�صور يف املثقفني اي�ضا  .وق�صور من الكتاب وامل�سرحيني واالعالميني يف عدم
التوجه لفئة ال�شباب .
البع�ض يرى ان هناك ق�صورا يف فهم ذهنية �شريحة ال�شباب  ،والبع�ض الآخر يخ�ص�ص اخلطاب لفئة خا�صة  ،اال وهم
�شريحة ال�شباب املثقف  .او لنقل املهتم ب�ش�أن الثقايف من �شعر وق�صة وم�سرح وفنون اخرى  .وال يرى تعميمه على جممل
الفئة ال�شبابية  .وال اظن ان وزارة الثقافة واالعالم غري معنية بهذه الفئة  .فمعظم براجمها االذاعية والتلفزيونية ون�شاطاتها
االخرى معنية بهذه الفئة  .ومعنية ب�ش�أنهم الثقايف  .اما اخلطاب ال�شبابي مبعنى ا�سرتاتيجية التوا�صل الثقايف واملعريف
واالجتماعي بهذه الفئة  ،فان كتابنا الكبار هم معنيني اي�ضا بو�ضع املالمح االولية لهذه اال�سرتاتيجية  ،ومن ثم على
وزارة الثقافة واالعالم مناق�شتها وتدقيقها ودعمها ومن ثم تبنيها  .لأنني ممن ال ي�ؤمنون يف ان اخلطط و اال�سرتاتيجيات
العامة  ،والتي تخ�ص �شريحة عري�ضة من املجتمع  ،ان تكتب وت�صاغ يف اجلل�سات املغلقة .
وهذا الق�صور -ان وجد  -بحاجة اىل دفعة لتالفيه  .دفعة قوية من وزارة الثقافة واالعالم لتوجيه الكتاب واالعالميني
وال�شعراء للتوجه لهذه الفئة  ،وحماولة ر�سم اال�سرتاتيجية العامة للتوا�صل مع الفئة ال�شبابية  .كما ان الوزارة لي�ست
معنية يف رعاية اال�سرتاتيجيات واخلطط فقط  ،بل وتكثيف االن�شطة وامل�سابقات ال�شبابية  .وذلك من خالل �أذرع
الوزارة املتعددة كالقنوات الف�ضائية  ،واملحطات االذاعية  ،وال�صحافة املحلية .
كما على الوزارة ان تلفت انظار الأندية االدبية اىل �ضرورة احت�ضان الفئة ال�شابة  ،بحيث تكون حمور �أن�شطة االندية
االدبية  .وحتى ال تتحول االندية اىل قالع ل�شيوخ االدباء وا�صحاب ال�شهادات العليا  ،واال�سماء الكبرية  .بل تبقى
مفتوحة ابوابها لل�شم�س ولل�ضوء ولل�شباب اي�ضا .
من جهة اخرى ف�إن اخلطاب ال�شبابي معني به ا�صحاب التجارب ال�سابقة من ادباء ومفكرين  ،لذلك ف�إنها دعوة للكتاب
يف عدم االغراق يف لغتهم التجريدية التي قد ال يفهمها ال�شباب  .وتبقى لغة التجريد وامل�صطلحات العلمية يف اطار اروقة
اجلامعات والندوات املتخ�ص�صة  .فكم من ق�صيدة ال يفهما ال�شباب  ،وكم من نقد بحاجة اىل ا�ستيعاب  ،وكم من ق�صة
يف غاية التجريد  .حتى تداخلت الفنون معا  .وام�سى ال�شباب ال يعرف الغث من ال�سمني  .لي�س هذا بل واالنفتاح
على تناول اعمال ال�شباب اي�ضا بالقراءة والنقد .

رئي�س التحرير  :ف�ؤاد ن�صراهلل
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
�أجهزة الأندرويد

http://goo.gl/NNHTL1

http://goo.gl/6iVa5a
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جمموعة ال�صادق
38
عام ًا
جمموعة ال�صادق

منذ عام 1976م

تخفي�ضات كربى على�أبواب الكراجات

ت�صل �إىل
م�صنع ال�صادق لالملنيوم
ريال للباب
ال�صادق ملطابخ الأملنيوم و  2 + PVCرميوت � +ضمان �سنتني
وت�شمل جميع
م�صنع ال�صادق للأبواب الأوتوماتيكية
ن�شاطات املجموعة

1900

ال�صادق للرخام واحلجرواجلرانيت

تاروت  -ال�شارع العام  -بالقرب من مبنى الربيد

8232222
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