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املثقفة العربية الباحثة عن م�شروع ترجمة يخدم الق�ضايا العربية
�سلمى اخل�ضراء اجليو�سي � ..أكادميية فل�سطينية عربية تعي�ش احلالة الثقافية  ،وترغب يف نقل
الثقافة العربية للغرب  :الواليات املتحدة الأمريكية وكافة بلدان �أوربا  ،فهي بذلك تفتح نوافذ
تهب منها رياح املعرفة ؛ لأنه من احلتمي �أن يتم نقل �صورة حقيقية ومن�صفة لتلك احل�ضارة
العربية العريقة  ،ليعرفنا الآخر ب�شكل �أف�ضل  ،غامرت وقدمت ا�ستقالتها من اجلامعة من
�أجل م�شروع عمرها " بروتا" للرتجمة  ،وهي قبل ذلك �شاعرة لها جتربة طويلة مع الق�صيدة ،
بالإ�ضافة لأبحاثها النقدية يف املجالني  :التنظريي والتطبيقي .
حازت �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي على جوائز عربية وعاملية كثرية  ،من �أبرزها  :جائزة العوي�س
للإجناز الثقايف والعلمي تقديراً لدورها الريادي يف خدمة الثقافة  ،ون�شرها يف الوطن العربي
والعامل � .صدر لها �أكرث من  25كتاباً متنوعا  ،من بني �إ�صداراتها كتاب باللغة الإجنليزية
عن ال�شعر العربي احلديث يف جملدين ،ودرا�سة عن ال�شعر الأموي يف املجلد الأول من "
كمربيدج للأدب العربي "  ،ومو�سوعة «�أدب اجلزيرة العربية» التي ترجمت فيها لأكرث من 60
�شاعراً من اجلزيرة  ،و 40كاتبا للق�صة الق�صرية  ،وكتاب «تراث �إ�سبانيا امل�سلمة» وامل�سرح العربي
احلديث( ،باال�شرتاك مع امل�ست�شرق ال�شهري روجر �آلن  ،وهو الذي قدم روايات جنيب حمفوظ
للعامل الغربي ) و«الق�صة العربية احلديثة» و«االجتاهات واحلركات يف ال�شعر العربي احلديث»،
وغريها من م�ؤلفات ثمينة وذات توجه فريد يف البحث الأكادميي .
ويف جمال ال�شعر ترجمت لل�شعراء العرب  ،ومن بينهم � :أبوالقا�سم ال�شابي ،فدوى طوقان،
حممد املاغوط  ،نزار قباين ،وغريهم.
حتاول تلك ال�سيدة الطموحة �أن تقنع الغرب ب�أن ح�ضارتنا العربية �أ�سهمت قدميا يف مد العامل
كله ب�أ�سباب التقدم يف كافة املجاالت من طب وفلك وجرب وريا�ضيات وكيمياء وعمارة
ومو�سيقى بل امتد هذا لفنون الطبخ والأزياء والطقو�س االجتماعية  ،كما �أن لديها ر�صيدا ال
ينفد من جتارب حياتية لن�صرة الإن�سان وحتقيق امل�ساواة والعدل االجتماعي  ،وذلك من خالل
مئات الأبحاث والدرا�سات واملقاالت التي ت�صب يف هذا االجتاه  ،نقال من اللغة العربية �إىل
االجنليزية  ،والعك�س �أي�ضا .
ولعل االقرتاب من �سرية حياة الدكتورة �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي يعطينا فكرة وا�ضحة حول
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مالمح �شخ�صيتها فيما بعد  ،فوالدها فل�سطيني و�أمها لبنانية  ،وقد ولدت يف �شرق الأردن ،
مبنطقة " ال�سلط "  ،ومل تعرف قط الفرق بني الأردن وفل�سطني ،فهما بلد واحد ،نف�س املناخ
وطبيعة الأر�ض وكل �شيء ،و حتى الآن ترف�ض هذا التمييز فهو م�صطنع وخاطئ.
ن�ش�أت يف فل�سطني وكانت �أمها مثقفة  ،تعل َمت جيداً ،وكانت تقر�أ كثرياً يف االجنليزية ،والعربية.
�أما والدها فقد كان جماهداً فل�سطينياً ،در�س املحاماة عندما كانت يف ال�ساد�سة من عمرها
حتى يدافع عن الأرا�ضي الفل�سطينية ،وقد جنح فع ًال يف انتزاع ت�سع قرى من �أيدي اليهود
بالبحث الدقيق ال�صبور عن ال�سندات الأ�صلية (الكوا�شني) ،كان يبحث يف �أعماق الليل عن
هذه احلجج وامل�ستندات يف �أقبية امل�ساجد ،ويف قباء الزوايا ،يفعل ذلك عن يقني وثقة بعدالة
الق�ضية الفل�سطينية  ،ولقد ا�ستطاع �أن ينقذ بف�ضل جهده و�إخال�صه ت�سع قرى من �أيدي اليهود
ثم احتلها اليهود يوم �أقامـوا دولة �إ�سرائيل بدعم من قوى عاملية كثرية .
والدها و�أمها مل ت�سمعهما قط يقوالن �شيئاً كاذباً �أو خمتلقا  ،كما و�صفتهما يف احلوار الذي
�أجريته معها  .ن�ش�أت �إذن يف بيئة ثقافية �صادقة ،تفي�ض بامل�شاعر والأحا�سي�س الوطنية .هذا
�أهم �شيء يف ن�ش�أتها الأوىل .
وقد دفعها والدها �إىل التعلم فدر�ست الإبتدائية والثانوية يف مدر�سة �أملانية بالقد�س ،و�أر�سلها
�إىل اجلامعة  ،وقبل وفاته ب�شهرين وكانت م�سافرة �إىل زوجها يف مدريد ،وكان دبلوما�سياً �أردنياً،
قال لها  « :لقد دفعتك �إىل العلم عندما كنت تعي�شني معي ،والآن �أ�صبح عليك واجب �آخر،
وهو احل�صول على الدكتوراة».
هذه كانت و�صيته الأخرية قبل �أن يتوفى عام 1954م  ،لذا  ،وعندما ذهبت المتحان الدكتوراة
يف الأدبني العربي والإجنليزي ،كانت كلمات والدها ترتدد يف �أذنيها  .رغم �أنها كانت تريد �أن
تدر�س الطب ،لكن والدها احلبيب �إىل نف�سها  ،قرر هو ووالدتها �أنها لن ت�ستطيع �أبداً حتمل
ح�ص�ص الت�شريح ،ملا فيها من ق�سوة .
كانت بالفعل مرهفة الإح�سا�س تت�أمل لكل ما يحدث للآخرين من �ســوء ،لكن كان ميكن
�أن تتحمل الت�شريح ،فمع الإ�صرار برهنت فيما بعد على �أنها ت�ستطيع دائماً �أن تتحمل ما
يجب �أن ي ُــتحمل  .حتملت الكثري وال �سيما يف م�شروعها الثقايف ،حتملت ما ال ي�ستطيعه

الرجال  .تعودت �أن تتحمل الكثري خدمة للواجب
وهذا بال �شك يتعبها وي�ؤثر على �صحتها كثرياً� .إنها
تبغ�ض العذاب اخلايل من املعنى ،العذاب الذي ينمو
من جهل الآخــرين وحقدهم ومركباتهم املربكــة ،
ويف جمال عملها ت�سبب هذا يف ت�أخري �إجنازاتها .
تتحدث عما �شاهدته وعاي�شته يف طفولتها  ،حيث
فتحت عينيها على والدها يخرج من �سجن ليدخل
�إىل �سجن �آخر  ،فهو �سيا�سي ،ومنا�ضل وطني  .حني
ت�س�أل عنه  ،يردون� :إنه يف املنفى �أو يف املعتقل� ،أو يف
ال�سجن  .مل تر والدها جيداً ،وكلما تذكرت ذلك،
تبكي فهي مل ت�سمع منه جيداً �سوى �أقل القليل من
الأفكار واملعرفة .
كان متميزاً ،علمها الدقة ،دقته يف العمل كانت عظيمة،
وقدرته على حتمل العمل وامل�سئولية عظيمة وكل جناح
لها م�ستمد من تلك الدرو�س الباكرة ال�صامتة التي
�أخذتها عنــه ب�شكل �سل�س وطيع  .ال�شيء الذي
يجب �أن تعمله اليوم ال ت�ؤجله �إىل يوم �آخر.
خرج يف �إحدى املرات من ال�سجن ،وكان قد بقي على
الدعوى التي كان قد قدمها للمحكمة ثالثة �أيام حتى
ير�سل جميع الأوراق لي�ست�أنف احلكم ،و�إال �سينفذ احلكم ال�سابق ،وهو �ضدهم  .ثالثة �أيام،
وهو خارج من ال�سجن ،مل يكن �أمامه �إال �أن هاتف جميع املحاميني الذين يعرفهم ،وقال لهم
بح�سم � :أر�سلوا �سكرترييكم  -وكان �أغلبهم من الرجال يف ذلك العهد  -مع الآالت الكاتبة .
كان ذلك يف �أوائل الأربعينات ،وقد عملوا على الأوراق ليل نهار ،وانتهوا يف ال�ساعات الأوىل
من النهار املوعود.
وا�ستمرارا للحكاية ذات املغزى العميق  :كان موعد املحكمة ال�ساعة العا�شرة ،ف�إما �أن يقدموا
�أوراقهم التي تثبت حقهم ،و�إما �أن ينفذ احلكم ال�سابق .و�ضع �أبوها الأوراق جميعها يف �سيارة،
وا�ست�أجر �سيارتني �أخرتني مع �سيارته ،حتى �إذا وقع حادث ال قدر اهلل لل�سيارة الأ�سا�سية
وللثانية يكون هناك خمرج من امل�شكلة ،هذا �أمر كانت تراه خارج نطاق الت�صور ،فهو يتوقع كل
االحتماالت ،ويجب �أ ّال يخ�سر الدعوى.
مل ت�ستعمل ال�سيارتان الأخريان ،ولكن هذا يعطينا م�ؤ�شراً على �أ�سلوب تفكري �أبيها  ،مثل هذا
الأمر علمها الكثري من الأ�شياء .فمن واقعة واحدة تعلمت الدقة واحلر�ص والوطنية.
حتدثت يل عن تفا�صيل كثرية ،حر�صت عل تدوينها و�إثباتها هنا ؛ ملا تنطوي عليه من مغزى.
ومن ذلك �:أن خالها � -شقيق �أمها  -ا�ست�شهد يف معركة �ضد الفرن�سيني يف حرب الدروز ،ف�أمها
درزية الأ�صل ،ولزواجها ب�أبيها ق�صة طريفة ،وهي جميلة جداً  ،حيث كان زواج الدرزية من
�سني م�س�ألة لي�ست �سهلة يف ذلك الـوقت حيث التقاليد �صارمة وعاب�سة للغاية .لكن الأمري
في�صل �أمري �سوريا يومئذ �سمع بالأمـر وتدخل ل�صالح والدها ،فخطبها لأبيها من خالها �أمام
م�شايخ حوران الدروز ،فا�ضطر خالها �إىل القبول  ،ودعا الأمري اجلميع �إىل عقد قران الفتاة يف
بيت �أخيه الأمري زيد يف املــزة يف دم�شق.
�إن ق�ص�صاً كثرية يف خلفية حياتها الغنية بالأحداث  ،وهي ق�ص�ص جميلة جداً ،ت�سجلها وتكتب
ف�صولها فيما ت�سميه «لــوحــات» ،هي بالفعل لوحات من حياتها ،لأنه �سي�أتي وقت تغادر فيه
هذه احلياة ال�صاخبة  ،وعندها �أ�شياء كثرية تود �أن ت�سردها قبل ذلك.
كانت �أمها متعلقة بالق�ص�ص ،مثل والدها ،جدها لأمها كان طبيباً ،جراحاً ،وكان �أي�ضاً مولعاً
بالأدب  :الق�ص�ص والروايات .كان يقر�أ الأدب باللغة االجنليزية ،وحيث �أن ليايل ال�شتاء يف
لبنان طويلة ،فيجل�س مع اجلريان والأهل والأ�صدقاء ،يحكي لهم رواية ،ف�إذا تذكر �أن ثمة مري�ضاً
يحتاج �إىل الزيارة ،يقطع حديثه ،ويخربهم �أنه يريد �أن يزور فالناً ،فيقولون له :مل ير�سل �إليك!

فريد عليهم  :يا ويلكم من اهلل ،هذا فقري ،كيف ير�سل يل ولي�س عنده مال ،ال بد �أن �أزوره ،وكان
يذهب لعيادة املري�ض ،وينتظرونه حتى يعود ليكمل ف�صول رواياته الطويلة ،ال�شيقة وامل�سلية .
كل �أبنائه ورثوا عنه ذلك� :أمها و�أخوالها وخاالتها� .أخذوا عنه حالوة ال�سرد ،ف�إذا �أنت جل�ست
�إىل �أمها �أو خالتها وهي تق�ص حكاية ،ف�أنت ال تريد �أن ترتك املكان �أبداً.
وكان الق�ص يطبع ليل تلك الأيام من الزمن اجلميل بالبهجة واحلبور  ،فعندما يكون ثمة �شيء
مرعب ،ت�شعر برعب �شديد� ،أما �إن كان الق�ص مبهجاً فتفرح  ،لكنها ال ت�ستطيع هذا� ،أنها تكتب
فقط ،وال ت�ستطيع الرواية ال�شفهية كثرياً .رمبا لأن ظروف حياتها خمتلفة.
تعلمت من �أبيها الدقة وقوة االحتمال و�سرعة الإجناز  ،وكان يق�ضي �أغلب عمره بني املنايف وقيد
االعتقال كمنا�ضل وطني يدعم الق�ضية الفل�سطينية .
وتروي �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي بع�ض املواقف التي حدثت لها يف طور الطفولة  ،مما ترك �أثرا
ال ميحى من ذاكرتها .فعندما حدثت امل�شاكل بني العرب واليهود يف فل�سطني ،كانت يف �سن
�صغرية ،تقريباً ،ثماين �سنوات ،وكان بيتهم يف عكا ،قامت اجلموع مبظاهـرة ومل تكن تفهم معنى
املظاهرة ،ولكنها ذهبت معهم و�أح�ست �أن هذا �شيء رائع ،فاملظاهرة حتم�س النا�س ،وتلهب
امل�شاعر الوطنية  ،ف�صارت مع الوقت تقوم باملظاهرات ،وتقودها.
�أ�صبحت طفلة �صغرية تقود املظاهرات ومت�شي يف �شوارع عكا .لقد طلب منها �أهايل عكا �أن
توا�صل معهم ذلك ،وكانوا يجعلون الرجال يرتكون املقاهي وين�ضمون للمظاهرة ،فجزعت �أمها
من كرثة هذه احلركة  ،وقالت لأقاربها  :هذا مبالغ به .لرن�سلها يف �أقرب وقت من البلدة.
وبالفعل �أر�سلتها �إىل بيت خالها بالأردن ،فاعتربت ذلك نفياً ،و�أ�ضربت عن الطعام .تعب منها
خالها ،وقال� :أح�سن �شيء �أن تعودي �إىل �أمك .كانت معها �أختها الأ�صغر منها ب�سنتني .فعادت
و�صادف هذا يوم االحتفال مبرور مائة يـوم على �إ�ضراب فل�سطني ال�شهري الذي ا�ستمر �ستة
�أ�شهر وذلك �سنة 1936م.
كانت عكا قد �أعدت لهذا مظاهرة كبيـرة ،فقالت �أمها ملن معها :احلمد هلل �سلمى لي�ست هنا.
و�صلت �إىل املحطة ،وهي يف طريقــــها �إىل البيت �صادفتها املظاهرة ،فان�ضمت �إليها و�سارت �أمام
اجلموع تهتف .ور�أتها الأم من بعيد فقالت :هذه البنت ت�شبه �سلمى� ،سبحان اهلل.
ف�إذا بها تكت�شف �أنها �سلمى بالفعل .قالت لها عندما عادت �إىل البيت� :أعوذ باهلل .ما الذي
جاء بك �إىل هنا ويف هذا اليوم بالذات؟ قالت لها بنوع من التحدي اللطيف  :مل ينجح خايل
يف تهدئتي! �أدركت الأم ذلك اليوم �أنها �إذا ما �صممت على �شيء ف�سوف تنفذه �إن عاج ًال و�إن
�آج ًال فكانت تـدعو البنتها �أن تطيب �أخـــالقها و�أن تختار النافع وامل�شرف واملفيد .
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حتكي �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي عن �أول مرة اكت�شفت الراديو� .أخذها �أبوها معه �إىل حيفا،
وتركها يف بيت املجاهد ر�شيد احلاج �إبراهيم �إىل �أن يق�ضي �أعماله .جاءت ربة البيت ،وكانت
�صغرية ،فقالت �أنا ذاهبة �إىل الزيارة و�أنت اجل�سي هنا ا�ستمعي �إىل الراديو بهدوء .
مل تكن قد عرفته بعد� ،أجل�ستها يف �صالونها ،و�صارت تفتح الراديو ،وت�سمع ما ي�صدره من
�أ�صوات بعيدة ،وهي منده�شة بهذا اجلماد الذي ينطق  .ال ت�ستطيع �أن ت�صف �إح�سا�سها
العجيب ولذة الإكت�شاف لكونها مت�صلة بالعامل � .إح�سا�س مده�ش �أن ت�سمع �أ�صــوات العامل
و�أنت يف غرفة �صغرية .
لكنها كانت تت�أمل هذا العامل الوا�سع ،وما به من بلدان كثرية ،قالت يف نف�سها  :يجب �أن �أرى
على �أن �أخو�ض هذه الرياح ،و�أدخل فيها� .إح�سا�س عجيب باالمتالء ،والفرح
هذه البلدانّ ،
ال�شديد .بال �شك �أن هذه الر�ؤية والإح�سا�س بالتماهي مع العامل ،نحو الالمرئي .هذا ما
�شعرت به الطفلة ال�صغرية  ،وال تن�ساه �أبداً �إذ جل�ست تتمتع باال�ستماع �إىل �أ�شياء مل تكن قد
�سمعتها من قبل وال �سيما عزيف الرياح البعيدة ،وهذا امل�شهد ظل ملت�صقا بالذاكرة  ،وحني
تكرب �ستدرك �أنها ميكن من خالل اللغة �أن تطوي امل�سافات البعيدة ،وتقرتب من �أ�شخا�ص مل
تكن لرتاهم �أبدا .
�أي�ضا  ،عندما كانت �صغرية يف �سن الثامنة �أو التا�سعة
من عمرها انتابها حد�س �أنها �ستفعل �شيئاً مفيداً يف
حياتيها  .كانت تراقب نف�سها ،وتدرك �أنها �ستقدم
�شيئاً .ا�ستمر هذا حتى العا�شرة ،ثم تركت الفكرة،
لكن هذا الإح�سا�س بامتالكها القدرة على �أن تكون
�شيئاً عاودها فيما بعد.
بعد الزواج  ،ذهبت مع زوجها �إىل عدة بلدان فقد كان
دبلوما�سياً ،و�أفادها هذا كثرياً لكنها ال تظن �أن هذا هو
ما �أثـر بها .كان دائماً عندها ح�س �شبه يقيني لعمل
�شيء مفيـد علــى ال�صعيد العــام وكان لهــذا �أنها
�أرادت �أن تدر�س الطب فقد كانت حتلم ب�أن تكـر�س
يومني يف الأ�سبوع لزيارة القـرى وعيادة املــر�ضى
فيها دون مقــابل ،ويف م�شروعها الثقايف قامت ب�أ�شيـاء
كثيــرة دون مقابل على الإطالق.
يف �سنة � 1964سافرت مع زوجها �إىل روما  ،وبد�أت معرفتها احلقيقية بالغرب ،حيث در�ست
الإيطالية ب�شكل كامل تقريباً  ،وقد تعلمتها يف �شهور ب�سيطة  ،وتتكلمها بطالقة غريبة.
�سافر زوجها �إىل مدريد ،حيث انتقل عمله �إىل هناك ،فبد�أت تكتب فيها ال�شعر ون�شرت
ق�صيدتها " �أنا والراهب " يف جملة " الآداب " اللبنانية ب�إ�شادة من ال�شاعر بدوي اجلبل ومبوافقة
�سهيل �إدري�س رئي�س التحرير  ،ثم انتقلت �إىل بغداد وق�ضت هناك �سنتني م�ؤثرتني يف حياتها،
وهناك كانت �سعيدة جداً؛ فالعراقيون من �ألطف ال�شعوب مع�شراً كما ت�صرح بذلك دائما .
حني انتقلت �إىل لندن بد�أت التح�ضري للإطروحة ،يف جامعة لندن ،معهد العلوم الإفريقية
وال�شرقية ،وكان �أ�ستاذها ا�سكتلنديا م�سلما  ،متمكنا من مادته � ،ساعدها يف احل�صول على
الدرجة .
ذهب زوجها �إىل �أملانيا ،فقد نقل �إىل هناك ،وكانت قد بد�أت الأطروحة ،لكن ما حدث �أن
احلكومة �أقالت زوجها من من�صبه لأ�سباب �سيا�سية ؛ فح�صلت على حق اللجوء ال�سيا�سي �إىل
�سوريا ،كان ذلك �أيام الوحدة مع م�صر  ،وكانت قد ت�أ�س�ست وزارة اخلارجية يف الكويت ،فدعي
زوجها �إىل العمل هناك ،وذهب ليدرب القنا�صل الكويتيني يف بـدء احلياة الدبلوما�سية هناك.
يف ال�سنة التالية بد�أت تعد للدكتوراة  ،و�أخذت �أوالدها معها �إىل لندن .و�أخريا ح�صلت على
الدكتوراة عام  ،1970ويف ظل ظروف ع�صيبة وتنقالت بني دول من هنا وهناك  .بعد ذلك
ذهبت �إىل ال�سودان لتدري�س ال�شعر احلديث ثم �أوكل �إليها تدري�س ال�شعر الأمــوي  ،حيث
اكت�شفت �أن يف ال�شعر الأموي �أ�شياء مل يكن �أي ناقد قد انتبه لها � .إن طريقتها يف التعامل
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مع الأعمال ال�شعرية هي �أو ًال �أن تفهم الع�صر ،ثم تقر�أ ال�شعر ،وال تعتمد على ما قاله الآخرون
�أبـداً بل تكون ر�أيها �أو ًال لذلك ف�إن كتاباتها كانت خمتلفة.
وقد تثبتت عالقتها بالأدب الكال�سيكي عندمــا طلبت منها دار جامعة كمربيدج باجنلرتا
وكانت قد بد�أت للتــو تعــد مو�سوعتها الكبرية عن الأدب العـربي� ،أن تكتب لهم عن ال�شعر
الأمــوي يف جملدهم الأول ،ففعلت وحدث �أن قدمت فيه طرحاً خمتلفاً.
هذه الدرا�سة �أ�س�ست لها �سمعة طيبة بالأدب الكال�سيكي ،لذلك عندما بد�أت حترر كتابها
عن الأندل�س �سنة 1991م ،و�أر�سلت تدعو املتخ�ص�صني بالأندل�سيات مل�شاركتها يف الكتاب،
ا�ستجاب جميع الأوربيني والأمريكيني لدعوتها ،فقد بنوا ثقتهم بها بناء على قراءة درا�ستها
املحكمة حول ال�شعر الأموي.
جاءتها الدعــوة للذهاب �إىل �أمريكا ملدة �سنـة فلبتها  ،وكانت لها ابنـة يف �أمريكا،وقد �شاء
القــدر �أن تبقـى يف �أمريكا و�أن تبني فيهـا هذا العمل الذي ا�ضطلعت بـه خمتارة وهو م�شروع
عمرها.
عندما فكرت يف ت�أ�سي�س م�شروع " بروتا" للرتجمة يف بداية الثمانينيات  ،مل تكن تدرك انه
�سيت�سع وي�صبح بهذا احلجم الكبري  ،لقد تركت التدري�س وارحتلت مع زوجها الدبلوما�سي
الأردين  ،ومتتعت ب�إح�سا�س �صادق �أنها منذورة
لهذا العمل الثقايف اجلاد.
بد�أت �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي مرحلة
التدري�س اجلامعي يف الواليات املتحدة
الأمريكية �سنة  ،1976واكت�شفت هناك
خلو املكتبة العاملية من �شواهد تاريخنا
الأدبي الكبري ،لذا فقد حزنت لذلك كثريا
 ،و عقدت العزم على املغامرة والقيام مبهمة
�صعبة ،لكنها �ضرورية ،لتعزيز املعرفة بالذات
العربية ،وتعريف العامل ب�إجنازاتنا الثقافية
واحل�ضارية املتجددة .
ولقد ر�أت �أن الوقت حان لإجناز ذلك
امل�شروع  ،وليكن ما يكون .كان العمل
يحتاج �إىل تكري�س كل اجلهد والوقت
لتنفيذه ،وقامت به وحدها �إذ بد�أته مب�شروع «بروتا» للرتجمة من اللغة العربية ،وجنح العمل
جناحاً كبريا  ،لأنه جاء يف وقته متاما  ،والتزم منذ البدء بعدة عنا�صر حاكمة من �أهمها املو�ضوعية
والإتقان واجلد ومبخطط مدرو�س يهدف �إىل تقدمي خمتارات من احل�ضارة العربية بجميع �أبعادها
و�أجنا�سها ،وت�شعباتها الرثية .
وقد �صدق حد�سها فقد تعبت كثرياً خالل �إجناز اخلطوات الأوىل من امل�شروع  ،حتى بعد
جناح عملها جناحاً غري م�سبوق .ولكن ما قدمته كان �شيئا �أ�سا�سياً  ،وقلب و�ضع الكتاب العربي
لدى العامل الغربي .
قدمت جميع الألوان الأدبية من ق�صة ورواية و�شعر وم�سرح و�أدب رحالت  ،ومذكرات
�شخ�صية� ،إىل جانب عدد ال ب�أ�س به من الدرا�سات الأدبية والبحوث النقدية .
بعد �أن بد�أت العمل يف امل�شروع �سنة  ،1980مل تكن قادرة على �أي نوع من الراحة  ،فالراحة
و�سط تف�صيالت امل�شروع يعد ترفا .
ويف �سنة  ،1988قررت الباحثة البدء مب�شروع «رابطة ال�شرق والغرب للدرا�سات» حتى ميكنها
�أن ت�ضيف الدرا�سات �إىل خمططها ،و�صدر عنها كتاب لها يت�ضمن  49درا�سة عن احل�ضارة
العربية الإ�سالمية يف الأندل�س  ،و�شارك يف كتابة تلك الدرا�سات �أهم املخت�صني على ال�صعيد
العاملي باحل�ضارة العربية يف الأندل�س ،وكان يف طبعتيه العربية والإجنليزية �أكرث الكتب عند
نا�شريها انت�شارا خا�صة يف املجتمعات الأكادميية .
�صدر كتاب �صقلية الذي �أكملته بدعم من م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وهو يت�ضمن

�أكرث من  15درا�سة حول �إجنازات العرب فيها ،حيث قدم العرب ل�صقلية نه�ضة كبرية يف الفنون
كافة  ،خا�صة يف املعمار والن�سيج وفنون العاج واملقرن�صات واملعادن وامتد االهتمام �إيل الزراعة
وتوزيع املياه واحلمامات  ،وغريها من �ش�ؤون احلياة .لقد بد�أ ا�ستقرار العرب يف �صقلية �سنة 212
هجرية 827 ،ميالدية ،وكان الفتح يهدف �إىل ن�شر الدين الإ�سالمي.
وكان قائد احلملة � ،أ�سد بن الفـرات ،عاملاً و�شديد احلب
للمعرفة ،وحاول ن�شر العلوم الإ�سالمية ،وعلى ر�أ�سها
الفقـه ،منذ اللحظة الأوىل لدخوله �صقلية .وعندما تويف
بعد �سنتني من الفتح الأول ،كانت �أ�سبقية العلوم قد
تر�سخت متاما .
وعندما تغلب النورمانديون ،الذين وفدوا من �شمال
غربي فرن�سا ،على العرب امل�سلمني يف �صقلية ،واكت�شفوا
ما حولهم جيداً انبهروا مبا وجدوه من ح�ضارة وثقافة
ودراية ب�أ�ساليب احلكم واحلياة املدنية  ،ف�أخذوا عن
العرب كل ما ا�ستطاعوا من فن وعلوم و�أزياء و�إدارة .
وحدث �أن تعلم بع�ض ملوكهم اللغة العربية وكيفية �إدارة
الدولة من العرب.
كما �أحبوا ال�شعر العربي  ،و�أ�صغوا لق�صائـد بع�ض ال�شعراء العرب ال�صقليني ،وقلدت ن�سا�ؤهم
مالب�س املر�أة العربية املبهجة واملحت�شمة يف �آن واحد � .أما العلوم التي تطورت يف �صقلية فقد
كانت اجلزيرة عامرة بها ،وكانت مركزاً رئي�ساً للدرا�سات اللغوية والفنية والعلمية.
ويعد كتاب ال�صقلي ابن ظفـر «�سلوان املطاع» حول احلكم و�أ�ساليبه هو الذي �أوحى ملاكيفيلي،
بعد قرنني من انتهاء احلكم العربي ،بكتابه ال�شهري «الأميـر».
تتحدث الباحثة عن �أن الإيطاليني كانوا غري حري�صني يف القرون ال�سابقة على ر�صد التداخل
اللغوي بني العرب و�أهل �صقلية � ،إىل �أن جاء مي�شيل �أمـاري يف القرن  19و�سجل يف كتابه
«ق�صة امل�سلمني يف �صقلية» الكلمات ذات الأ�صل العربي يف اللهجة ال�صقلية ،ثم جاء بعـده
عدد من امل�ستعربني الإيطاليني ف�سجلوا املزيد من هذا القامو�س اجلامع  ،وت�ستمر هذه الدرا�سات
اللغوية يف الظهور ،من بينها درا�سة كي�سلر �سنة  1994ثم درا�سة �آجيوم �سنة .1996
وهي تعتقد �أن الوقت حان للتعداد املعكو�س لتداخل اللغة الإيطالية باللغة العربية ،وما
يح�ضرها هنا هو تداخل املحكية يف فل�سطني والأردن ولبنان و�سورية بالإيطالية اليوم؛ فكلمات
مثل «ف�سطان وكل�سات وا�سكربينة وكبوت وجاكيت» وهي خمت�صة باملالب�س ،وغريها كثري،
خمت�ص بن�شاطات �أخرى �أغلبها اجتماعي يومي ،ت�شري �إىل العالقات التجارية بني عرب
املتو�سط و�إيطاليا� .أما كلمة «قمي�ص» التي وردت يف �سورة «يو�سف» يف القر�آن الكرمي ،فلعل
الإيطاليني �أخذوها منا ويلفظونها «كاميت�شا» بالإيطالية.
ويجدر القول هنا �إن ميادين حياتية �أخـرى مل تزل حتمل الب�صمة العربية  ،ذلك �إنك �إن
�سرت يف �شوارع بالريمو القدمية فالبد �أن ت�سمع �أنغاماً مو�سيقية تنقلك حا ًال �إىل دم�شق وبغداد
والقاهرة  ،و�أن تنتبه �إىل نكهة طهـي ت�ألفها ،فك�أن ذلك الطعام خارج من مطبخ عربي عتيق .
لفت هذا الأمر انتباهها يف زياراتها الثالث ل�صقلية لإعداد الكتاب ،ومل جتد يف البدء من
يتكفل بالكتابة لها عنهما بامل�ستوى الذي ير�ضيها  .لذلك �أخرت �صدور الكتاب مدة غري
قليلـة احرتامـاً لإخراج جملد كامل يغطي جميع املو�ضوعات املهمة ،خ�صو�صاً �أن املو�سيقى
واملائدة جانبان يف غاية الأهمية ،وحدث �أن بحثت كثرياً عمن ي�ؤ ّمـن لها الكتابة يف الأمرين �إىل
�أن وجدت اثنني من �أمهر املخت�صني باملو�ضوعني .
تعتقد �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي �أن �أبرز �أثر للح�ضارة العربية الإ�سالمية كان يف ما بناه
النورمانديون من ق�صور وكنائ�س وحمامات وم�صالح مدنية ،معتمدين بقوة على فن املعمار
وزخارف الق�صور والقبب واجلدران  ،و�سواه من الفنون العربية ،كالن�سيج وفنون العاج،
و�أ�ساليب الإدارة املدنية والتعامل احل�ضري والأزيـاء ،مبا يف ذلك لبا�س املر�أة العربية.
�أما فيما يتعلق بالآثار املعمارية فقد اهتم النورمانديون كثرياً بالفنون الإ�سالمية يف البناء ،و�أهم ما
�أبدعوه على �أيدي الفنانني واملعماريني العرب امل�سلمني هو كني�سة باالتينو ال�شهرية التي بنوها

يف الق�صر امللكي؛ ثم مق�صورة زي�سا ومق�صورة القبـة يف احلديقة امللكية وحمامات �سيفالو ديان،
وحتى كاتدرائية �سيفالو وكاتدرائية مونريال و�سان جوفاين يف بالريمو ،تعك�سان ارتكازها على
ر�ؤية العرب للف�ضاء املعماري.
هناك م�سئولون اهتموا بدعم م�شروعات الرتجمة  ،وعلى �سبيل املثال ف�إن كتاب «املدينة يف
العامل الإ�سالمـي» الذي �صدر بالإجنليزية يف جز�أين بدعم
من الأمري عبدالعزيز بن فهد �آل �سعود ،القى جناحاً واهتماماً
كبريين يف الأو�ساط املتخ�ص�صة  .وا�شرتك معها يف �إعـداده
ثالثة �أ�ساتذة جامعيني من �أهم املخت�صني يف الغرب باملدينة
الإ�سالمية ،وهم �أتيليوبيرتوت�شيللي من جامعة بويل تكنني
باري يف �إيطاليا ،وريناتاهولود من جامعة بن�سيلفانيا يف
�أمريكا ،و�أندريه رميوند من جامعة �إك�س �آن بروفان�س يف
فرن�سا ،م�ؤلف �أهم كتاب عن مدينة القاهرة.
وهي ترى �أن التعاون مع الأ�ساتذة والكتاب والأدباء الذين
�أكرموها باال�شرتاك معها يف خدمة ثقافية ملزمة وال ميكن
ت�أجيلها كان عم ًال فكرياً وح�ضارياً و�إن�سانياً ممتعاً ،وكان يقوم
دائماً على تعاونهم املخل�ص معها يف الهدف وثقتهم مبا يتم
من عمل  ،و احرتامهم للكتاب املدرو�س وللعلم واملعرفة.
ركبوا امل�صاعب معها �سنوات طويلة ،وكان هذا ممكناً لأنهم ح ّولوا فكرة الكتاب الذي يخدم
الأمة العربية والثقافة العاملية جميعها �إىل عملية وئام هادف وم�شاركة علمية ممنهجة  .وبعد هذا
العمل تغري و�ضع الكتاب العربي يف املكتبة العامليـة تغيرياً وا�ضحاً.
الإجناز الكبري لي�سى يف عدد الكتب املو�سوعية التي �أخرجتها الباحثة  ،بل �أي�ضاً يف املخطط
املـدرو�س الذي طبق يف جمع املادة وت�صنيفها وتبويبها ون�شرها موثقة  .فقد قدم عدد من الكتب
تغطي ن�شاط الإبداع يف الفكر والأدب العربي ب�شكل �شامل.
امتد ن�شاطها لي�شمل �إجناز العديد من امل�شروعات املهمة يف احلياة الثقافية العربية ،مثل دار�سة
�شاملة يف ال�شعر الأندل�سي ،وحترير كتاب عن حقوق الإن�سان يف الن�صو�ص العربية ،وجتميع
وتوثيق وترجمة امل�سرحيات العربية الق�صرية� ،إىل جانب ن�شاطها يف م�شروعات �أخرى عن
القد�س ،والعرب يف �إ�سبانيا ،وعامل القرون الو�سطى يف �أعني امل�سلمني.
وهي توا�صل العمل يف م�شروعها املت�شعب مبزيد من قوة الإرادة  ،وعنفوان العمل من �أجل
م�شروع �آمنت به  ،ور�أت فيه ملمحا ال�ستعادة جزء من القيمة املعنوية مل�ساهمة العرب يف تقدم
احلياة عرب قرون طويلة ما�ضية مت التعتيم عليها �أو �إ�سقاطها عن عمد من كتب احل�ضارة ومدونات
التاريخ.
فتحية لها على ما قدمته للعامل كله  ،وحتية �إجالل ملثقفة من طراز فريد � ،شقت طريقها رغم
ال�صعوبات اجلمة  ،لتعلن وجود املر�أة العربية يف حقل الرتجمة بقوة وثبات.

م�شروع «بروتا» للرتجمة..
املو�ضوعية ..الإتقان  ..واجلد
خمتارات من احل�ضارة العربية
بجميع �أبعادها و�أجنا�سها
وت�شعباتها الرثية
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نيابة عن الأمري �أحمد بن عبدالعزيز

نايف بن �أحمد يرعى حفل تكرمي
ال�شاعر والأديب عبدالعزيز البابطني

حوطة �سدير  -خالد الن�صار ،ت�صوير � -سعود املنقور
نياب ًة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن عبدالعزيز رعى �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري نايف بن �أحمد بن عبدالعزيز حفل تكرمي االديب ال�شاعر عبدالعزيز بن �سعود
البابطني مبنا�سبة مرور  25عاماً على �إن�شاء م�ؤ�س�سة جائزة عبدالعزيز البابطني للإبداع
ال�شعري �ضية يف ملتقى عبداهلل البابطني الثقايف برو�ضة �سدير.
و�شهد احلفل ح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �أحمد بن عبدالعزيز،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �أحمد بن عبدالعزيز ،ورئي�س هيئة الف�ساد حممد
ال�شريف ورئي�س النادي الأدبي بالريا�ض الدكتور عبداهلل احليدري ،وال�شيخ حممد اجلميح،
وال�شيخ حمد اجلميح ،وعدد من االدباء واملفكرين ومديري الدوائر احلكومية باملحافظة.
وقد �شرف �سموه افتتاح مكتبة �سدير الوثائقية ،والتي ت�ضم عدداً كبرياً عما كتب عن
�سدير ،كما افتتح متحف عبداهلل البابطني الرتاثي والذي ي�ضم الكثري من الرتاث والآثار.
بعد ذلك رعى �سموه ومرافقوه احلفل املقام بهذه املنا�سبة حيث بد�أ احلفل ب�آيات من
الذكر احلكيم ،ثم القى ال�شيخ عبداهلل حممد البابطني كلمة رحب فيها ب�سموه �شاكراً
ومقدراً ح�ضوره وت�شريفه حفل تكرمي ال�شاعر والأديب عبدالعزيز �سعود البابطني ،وحتدث
عن اجنازات املحتفى به االدبية والفكرية ودوره البارز على امل�ستوى العربي والعاملي.
بعد ذلك القى ال�شاعر املهند�س معاذ بن عبداهلل البابطني ق�صيدة بهذه املنا�سبة  ،ثم القى
رئي�س النادي الأدبي بالريا�ض الدكتور عبداهلل احليدري كلمة قال فيها:نيابة عن زمالئي
�أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي االدبي بالريا�ض ،و�أع�ضاء جلنتي اخلرج واملجمعة الثقافيتني
التابعني للنادي ي�سرين امل�شاركة يف هذا احلفل الكبري الذي يرعاه �صاحب ال�سمو امللكي
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الأمري �أحمد بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -وهو املعروف باهتمامه التاريخي والثقايف ب�شكل
عام.
وقال :اليوم نحتفي معاً بقامة �سامقة لها قدم را�سخة يف العمل الثقايف ،املتميز �:شاعراً
ونا�شطاً ثقافياً بعطاء كبري يعادل عمل وزارة ثقافة ب�أكملها� ،إنه ال�شاعر والأديب اال�ستاذ
عبدالعزيز بن �سعود البابطني الذي عرفته الأو�ساط الثقافية والعربية داعماً لل�شعر العربي
يف كافة ع�صوره و�صديقاً للأدباء ،ونا�شراً للمعرفة والثقافة ،وحمفزا للأدباء ال�شباب
وال�شيوخ على ال�سواء ،و�إذ تبلغ م�ؤ�س�سة عبدالعزيز بن �سعود البابطني ربع قرن من الزمان
حمققة جناحات الفتة ومنجزات غري م�سبوقة ب�أعمال مو�سوعية توثق �سري ال�شعراء يف العامل
العربي من �أق�صاه �إىل �أق�صاه ،ف�إن ذلك جدير بالتنويه واالحتفاء ،و�ستظل هذه االعمال
حمل التقدير واالجالل من كل الأجيال القادمة ".
بعد ذلك القى املحتفى به ال�شاعر والأديب عبدالعزيز البابطني كلمة �شكر فيها �سموه على
ح�ضوره ،كما �شكر ملتقى عبداهلل البابطني على هذا التكرمي وحتدث عن م�ؤ�س�سة عبدالعزيز
البابطني للإبداع ال�شعري.
ثم القى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن �أحمد بن عبدالعزيز كلمة �شكر فيها ملتقى
البابطني الثقايف برو�ضة �سدير واهتمامهم الرتاثي والأدبي و�أ�شاد مبا �شاهده يف مكتبة �سدير
واملتحف الأثري ،كما حتدث عن االديب وال�شاعر الأ�ستاذ عبدالعزيز البابطني و�أعماله
ال�شعرية والأدبية واخلدمات الإن�سانية على امل�ستوى العربي والعاملي و�أنه ي�ستحق التكرمي،
بعد ذلك �شرف �سموه تكرمي ال�شاعر والأديب عبدالعزيز البابطني بالدروع التذكارية
والهدايا ،كما قام ملتقى عبداهلل البابطني بتكرمي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن
�أحمد بن عبدالعزيز.

فورب�س» تختار �أربعة قطيفيني
�ضمن رواد الأعمال الأكرث �إبداع ًا يف اململكة
اختارت جملة «فورب�س ال�شرق الأو�سط» الرئي�س التنفيذي
ل�شركة ذرات الهيدروجني املهند�س حممد زكي اخلباز،
ورئي�س �شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني
عبدالغني الرميح ،ورئي�س �شركة م�شاريع �أبراج االت�صاالت
ح�سني العبكري ،واملدير الإداري ملركز املعاجلة احلرارية
للخدمات ال�صناعية �أحمد �آل يو�سف� ،ضمن رواد الأعمال
الأكرث �إبداعاً يف اململكة لعام .2014
«فورب�س» تختار �أربعة قطيفيني �ضمن رواد الأعمال الأكرث
�إبداعاًوقد مت تكرميهم من قبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز بالريا�ض اليوم وبح�ضور
وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة.
وبد�أ املهند�س حممد اخل ّباز يف جمال املبيعات ،وقد عمل
لعدة �سنوات يف جمال تكنولوجيا املعلومات مع �شركات
مثل « »IBMو« »Ciscoو«»Tech Data
و« »SAPو«.»Lexmark
وقام بت�أ�سي�س «ذرات الهيدروجني» ،وهي عبارة عن �شركة
متخ�ص�صة يف جمال حلول الطاقة املتجددة .وباخل�صو�ص
الطاقة ال�شم�سية .مع الرتكيز على �أنوار الطرق التي تعمل
على الطاقة ال�شم�سية ،والتي تكون م�ستقلة متاماً عن �شبكة
الكهرباء.
�إىل ذلك ح�صل عبد الغني الرميح املعروف بت�شجيعه

الدائم ل ”ال�سعودة“ داخل
م�ؤ�س�سته ،على ماجي�ستري
�إدارة الأعمال ،و�شهادة
يف �إدارة الأعمال ق�سم
الت�سويق ،و�أخرى يف التقييم
املهني .وقد و�سعت م�ؤ�س�سته
من عملياتها حتت قيادته
لتنطلق من مركزها الرئي�سي
بالدمام ،لت�شمل عملياتها
اليوم  8دول مبنطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا.
و�أ�س�س ح�سني العبكري
�شركته عام  ،2006املتخ�ص�صة يف تقدمي الأعمال املدنية،
واال�ست�شارات وخدمات الدعم الفني املتعلقة ب�إن�شاء �أبراج
االت�صاالت لل�شركات الكربى املعروفة يف املنطقة .ويفخر
العبكري ب�إدارة م�شروعه ال�صغري الذي ينمو وي�سهم يف
خدمة االقت�صاد ال�سعودي ،ويتجاوز عدد املوظفني ب�شركته
حوايل � 90شخ�صاً.
يف حني �أ�س�س �أحمد �آل يو�سف م�شروع مركز املعاجلة
احلرارية يف �أواخر عام  2012واملخت�ص ب�أعمال املعاجلة
احلرارية للمعادن لدى امل�شاريع ال�صناعية ،كما يقدم املركز
وحدات التحكم احلراري ،وم�سجالت احلرارة� ،إ�ضافة �إىل

متابعات

عمليات العزل ،والكابالت .يعمل حالياً على زيادة عدد
املوظفني ب�شركته لتو�سيع الطاقة الإنتاجية ورفع قدرة �شركته
على تلبية احتياجات امل�شاريع ال�صناعية ال�ضخمة التي
ت�سهم يف دفع عجلة منو االقت�صاد ال�سعودي.
يذكر �أن «فورب�س  -ال�شرق الأو�سط» التى تتخذ من دبى
مقراً لها ،وال�صادرة باللغة العربية ،تغطى جميع املو�ضوعات
املتعلقة بعامل املال والأعمال التى تهم الباحثني عن فر�ص
ا�ستثمارية جديدة فى املنطقة العربية ،وهى حا�صلة على
كل حقوق الن�شر والتوزيع من جملة «فورب�س» الأمريكية
ال�شهرية.

القطاع اخلا�ص وحتديات التنمية يف منتدى الثالثاء
تناول اال�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز احلماد� ،أ�ستاذ �إدارة الأعمال بجامعة  -جمل�س الوزراء اقر خ�صخ�صة العديد من القطاعات لكن التنفيذ ال يزال بطيئا
امللك في�صل وامل�ست�شار الإداري للعديد من اجلهات مو�ضوع "القطاع اخلا�ص وحتديات  -دور احلكومة هو اال�شراف والتنظيم والرقابة على م�شاريع اخل�صح�صة
التنمية" يف املحا�ضرة التي �ألقاها يف منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف م�ساء الثالثاء
� 17صفر 1436هـ املوافق  9دي�سمرب 2014م �ضمن برنامج املنتدى للمو�سم الثقايف
اخلام�س ع�شر.
ابرز ماورد يف الندوة:
 ان منو االقت�صادات املتقدمة يقوم على التناف�سية والية ال�سوق وطريقة عملها. التناف�سية يف االقت�صاد تلعب دورا كبريا يف االبداع والتحفيز وتتطلب حرية الدخوليف ال�سوق واالعالن والرتويج ،وحرية ال�سعر
 اخل�صخ�صة توفر فر�ص عمل اكرث وتوطن اخلربات وحت�سن االداء وتخف�ض اال�سعارللم�ستفيد
 االحتكار يهي�أ بيئة لن�شوء الف�ساد وال�سوق ال�سوداء واال�ضرار باالقت�صاد الوطنيدي�سمرب  - 2014العدد 47
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الرئي�س العام لرعاية ال�شباب الأمري عبداهلل بن م�ساعد
ي�ستقبل رئي�س نادي ال�سالم
ا�ستقبل الرئي�س العام لرعاية ال�شباب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبداهلل بن
م�ساعد بن عبدالعزيز �آل �سعود مبكتبة رئي�س نادي ال�سالم بالعوامية الأ�ستاذ فا�ضل
بن علي النمر.
بد�أ اللقاء برتحيب الرئي�س العام بالأ�ستاذ فا�ضل الذي بدوره قدم تقريراً عن
�أن�شطة النادي الريا�ضية والدور اﻻجتماعي والثقايف ،ومت خالل اﻻ�ستقبال مناق�شة
احتياجات النادي والعديد من املوا�ضيع املتعلقة ب�ش�أن النادي و�أن�شطة ال�شباب،
كما ا�ستعر�ض ال�صعوبات التي تعيق تقدم الن�شاط ال�شبابي يف النادي.
و�أكد �سموه ب�أن الرئا�سة ت�سعى لتذليل املعوقات التي تواجه الأندية ال�سعودية.
من جهة ثانية ثمن الرئي�س العام لرعاية ال�شباب اجلهود املتميزة التي يبذلها
جمل�س �إدارة نادي ال�سالم بالعوامية ،وحتقيق الأهداف التي من �أجلها مت �إن�شاء
هذا النادي لتلك الفئة من �شباب املنطقة.
كما بارك �سموه و�أ�شاد بامل�شاريع اﻻ�ستثمارية املتميزة التي قامت بها �إدارة النادي
وبالفكر اﻻ�سرتاتيجي والتطويري مل�ستقبل النادي.
يف اخلتام �أكد �سموه حر�ص الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب و�أجهزتها وانطالقاً من
ا�سرتاتيجيتها بالعمل على حتيق كل ما من �ش�أنه متكني الأندية ال�سعودية من القيام
بدورها ك�أندية ريا�ضية وثقافية واجتماعية ،وحث على حتقيق التوازن وتر�شيد
اﻻنفاق واﻻهتمام بالألعاب املختلفة وقطاعي النا�شئني وال�شباب..

الربيعة يحا�ضر لـ ( )100متدرب بتقنية القطيف
�ضمن فعاليات ا�سبوع تهيئة اخلريجني ل�سوق العمل
التعاوين الذي تنفذه الكلية ملتدربيها املتوقع تخرجهم
يف نهاية الف�صل التدريبي الأول للعام التدريبي
1436/1435هـ والبالغ عددهم ( )100متدرب
والذين �أنهوا فرتة تدربهم بالكلية ومت توجيههم لعدد
من اجلهات اخلا�صة والعامة كي يطبقوا ما اكت�سبوه من
مهارات خالل خم�سة ف�صول تدريبية ق�ضوها يف الكلية،
قدم املدرب بق�سم التقنية االدارية بالكلية ح�سني بن
حممد ربيعة حما�ضرة للمتدربني بني لهم فيها كيفية
�إعداد ال�سرية الذاتية وحمتوياتها بالإ�ضافة لكيفية
تعبئة طلب التوظيف م�ؤكداً على امل�صداقية يف البيانات
املدخلة كما تناول �أنواع املقابالت ال�شخ�صية للتوظيف
ك�أن تكون مع �شخ�ص واحد فقط من امل�سئولني يف اجلهة
املوظفة �أو بالهاتف ب�سبب البعد اجلغرايف بني الطرفني �أو
�أن تتم املقابلة بني طالب الوظيفة وجلنة مكونة من عدة
�أ�شخا�ص كما �أو�ضح لهم خطوات التهي�ؤ واال�ستعداد
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للمقابلة ال�شخ�صية للتوظيف وذلك بجمع املعلومات
الهامة عن اجلهة املوظفة بالإ�ضافة لن�سخ من الوثائق
اخلا�صة بال�شخ�ص والتي من املحتمل �أن تطلب �أثناء
املقابلة وال�شيء املهم �أي�ضاً الهندام املنا�سب ملا له من دور
يف �إعطاء انطباع ايجابي يف �أذهان املقابلني عن �شخ�صية
املتقدم للوظيفة كذلك الدقة يف وقت الو�صول ملكان
املقابلة و�إبداء الثقة بالنف�س واحلفاظ على الهدوء �أثناء
املقابلة كما تخلل املحا�ضرة الكثري من الأمثلة وال�شواهد
والتجارب ال�سابقة واملقاطع التمثيلية يظهر فيها مناذج
للمقابالت ال�شخ�صية ،كما تطرق خلطوات ابرام العقد
مع اجلهة املوظفة� ،أي�ضاً اعطى للح�ضور ار�شادات يف
كيفية ت�صرف املوظف اجلديد داخل بيئة العمل و�أخرياً
بني �سيا�سة التقييم الوظيفي والأغرا�ض التي ترمي اليها
املن�ش�آت من خالله ويف اخلتام �شكر املهند�س �أحمد
الغامدي عميد الكلية بالنيابة املحا�ضر على جمهوده
القيم وذلك مبنحه �شهادة �شكر وتقدير على ذلك.

متابعات
امل�شرف على جائزة القطيف للإجناز عبدال�شهيد ال�سني لــ

اجلائزة تكرمي للمبدعني  ..ورعاية املجتمع
م�شجعة ..ون�أمل يف تبنّي تلك االجنازات
اكد امل�شرف على جائزة القطيف للإجناز عبد ال�شهيد
ال�سني �أن املجتمع يف املحافظة بات �أكرث تفاعال مع م�شروع
اجلائزة ،يعك�س ذلك �أعداد املرت�شحني لها والذي �شهد
خالل الن�سخ الأربع املا�ضية وهذه الن�سخة اخلام�سة �إقباال
متزايدا فاق فيها �أعداد املرت�شحني  700مر�شح ومر�شحة،
وكذلك عطاء املجتمع يف رعاية ودعم م�شروع اجلائزة.
و�أ�ضاف يف ت�صريح خا�ص لــ " اخلط " ب�أن رجال الأعمال
حتملوا امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه هذا امل�شروع،
والوجهاء ّ
وترجموها على �أر�ض الواقع ،وجعلوا عطاءهم عنوانا لهذه
الأر�ض الطيبة ,ف�أحت�ضنوا امل�شروع بالرعاية املادية واملعنوية
خالل ن�سخ اجلائزة املا�ضية ،ويف هذه الن�سخة اخلام�سة
بالذات كانت له�ؤالء الرجال مواقف عطاء متميزة فاقت
م�صاريف اجلائزة واحلمد هلل .
وا�شار ال�سني �إىل دور مميز وتفاعل كبري من قبل اجلهات
االجتماعية والثقافية املختلفة كاجلمعيات واملهرجانات
واملنتديات �ساهم يف ن�شر �أهداف اجلائزة و�إي�صال ر�سالتها
لكافة �شرائح املجتمع ,كما كان للجهات الإعالمية
والكتاب م�ساهمات م�ؤثرة ر�سخت ح�ضور اجلائزة يف �أذهان
�أبناء املجتمع لت�صبح قرينة حمافظة القطيف .
ومن �أوجه التفاعل مع امل�شروع ـ والكالم ال يزال لل�سني
ـ ان�ضمام عدد كبري من املتطوعني للعمل يف جلان اجلائزة
املختلفة ،يدا بيد مع �أع�ضاء الإدارة التنفيذية الذين يعملون
على مدار العام يف �سبيل رقي وتطور هذا امل�شروع.
وقال ال�سني �إن اجلائزة التي ت�أ�س�ست جائزة عام 2008
بعد �أن تداعى لهذا امل�شروع كوكبة من �أبناء وبنات حمافظة
القطيف يرت�أ�سهم الأ�ستاذ �سعيد اخلباز ,على �أن تقدم هذه
اجلائزة ل�شباب حمافظة القطيف من اجلن�سني ممن مل تتجاوز
�أعمارهم  40عاما ،وقدموا �إجنازات متميزة يف عدد من
املجاالت الإبداعية التي حتددها الأمانة العامة للجائزة يف
كل ن�سخة ,والأهداف من هذه اجلائزة تتمثل يف �إبراز دور
ال�شباب املنجز وامل�ساهمة يف احت�ضانه من �أجل �إذكاء روح
التناف�س ال�شريف بني املبدعني ,على �أمل �أن يتهي�أ املجتمع
لتبني �إجنازاتهم ,وبذلك تتطور املمار�سات الإبداعية قي
املجتمع وتنت�شر ثقافة التميز والإبداع ..ولقد مت بحمد اهلل
تنفيذ �أربع ن�سخ للجائزة مت فيها تكرمي � 77شابا و�شابة يف

جماالت البحوث العلمية ,والتقنية والإخرتاع ,والإدارة
والإقت�صاد ,والفكر والرتاث ,والفن والأدب ,ونا�شئني
منجزين يف عدة جماالت ومهارات �إبداعية
وخل�ص اىل القول ب�أنه والزمالء والزميالت الأمانة العامة
للجائزة متكنوا خالل هذا امل�شوار من تطوير جوانب عديدة
فيها ،فقبل انطالق الن�سخة الثالثة كان الإ�صرار على �ضرورة
كتابة الئحة تنظيمية ،ولوائح �إجرائية لهذا امل�شروع ،وقد مت
ذلك واعتمد وت�شكل على �إثره �أمانة عامة و�إدارة تنفيذية
للجائزة  ،كما مت حتديد املجاالت الفرعية املتناف�س فيها بدال
مما كانت عليه عامة وعائمة �أثناء تقدم املرت�شحني للجائزة،
وا�ستحدثنا جائزة للن�شيء الذين ال تتجاوز �أعمارهم 14
عاما  ..ونحن الآن يف الن�سخة اخلام�سة للجائزة والتي اخرتنا
لها �شعار" تطور م�ستمر " لإمياننا العميق بالتطوير منهجا
وتطبيقا ،وي�شمل التطوير يف هذه الن�سخة
وا�ستعر�ض ال�سنى عددا من اخلطوات االجرائية التي متت
لتطوير هذا امل�شروع ومنها" �إعادة هيكلة املجاالت البحثية
(االدارة والإقت�صاد ،الفكر والرتاث ،البحوث العلمية)
وو�ضعها حتت عنوان واحد �أو�سع وا�شمل هو"البحوث
والدرا�سات" وا�ستحداث جوائز جديدة ..ورفد فريق
العمل ب�أع�ضاء جدد �أكفاء وحتديث الهيكل االداري
التنظيمي و�إن�شاء جلان جديدة ..وكذلك تطوير �آليات
التعريف باملنجزين ب�إقامة معر�ض الإجناز الأول يف �شهر

رم�ضان �ضمن فعاليات مهرجان خريية القطيف ،والذي
�ضم  24منجزا ومنجزة عر�ضوا �أعمالهم الفائزة ب�شكل
مبتكر .
و�أبان ال�سني �أن تقييم جتربة الن�سخة الرابعة مت من خالل
ا�ستبانات الكرتونية مت توزيعها على املتابعني واملهتمني
ب�ش�ؤون اجلائزة ..م�شريا �إىل �أن العمل جار على حتديث
اللوائح التنظيمية والإجرائية م�ستفيدين من جتربة التطبيق
العملي لهذه اللوائح وما تبني لنا فيها من ثغرات.
وقال ب�أن اجلائزة واحلمد هلل وبف�ضل الإلتفاف الإجتماعي
حولها والنابع من الإميان بر�سالتها ،وب�إخال�ص العاملني
فيها �ست�شق طريقها نحو املزيد من التطور والتميز ،ويحدونا
�أمل يف �أن ينربي بع�ض امل�ستثمرين لتبني هذه الأعمال
والإ�ستثمار فيها بالتعاون والتن�سيق مع �أ�صحابها ,وقد
حققت بع�ض النجاح هذا العام من خالل �إقامة معر�ض
الإجناز الأول ..و�إن مو�ضوع تبني �أعمال الفائزين ي�ستحق
م�شروعا قائما بذاته يديره �أع�ضاء متفرغون لهذا العمل.
ويف اخلتام دعا ال�سني ال�شباب �إىل �سلوك طرق املعرفة
بكافة حقولها وجماالتها وموا�صلة التح�صيل العلمي
لبلوغ درجات التميز ..وكذلك االنخراط يف الأعمال
االجتماعية ،فلكي ال نكون يف عداد املوتى علينا �أن ن�ضيف
�شيئا �إىل الن�سيج الب�شري ولو خيطا واحدا ،وحتى نكون "
ناجحني " علينا �أن جنعل هذا اخليط من الذهب اخلال�ص.
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مقال

بلدية القطيف وعالقتها باملجتمع
ال�سيد حممد امل�شعل
رغم ما تقدمه البلدية من خدمات جليلة للمواطن �إال �أن
هناك من يوجه انتقادات حادة للبلدية ل�سبب �أو لغري �سبب
وخ�صو�صاً ميا يتعلق باخلدمات التي تقدمها البلدية للمواطن،
وانعك�ست تلك االنتقادات على "املوظف" الذي يبذل
جهداً كبرياً يف �سبيل حتقيق ر�ضا امل�س�ؤول واملواطن معاً!!
�أعتقد �أن الكثري من االنتقادات غري دقيقة وهي من �أ�سباب
اجلفوة والعزوف بني م�س�ؤويل البلدية واملواطنني ،بل وحترم
�أبناء املجتمع من الكثري اخلدمات التي تقدمها البلدية لهم
والتي بالإمكان اال�ستفادة منها وت�سخريها خلدمة املجتمع
واملنطقة عام ًة .
فلو حتدثنا عن م�ستوى امل�شاريع التنموية والتطويرية الكبرية
فال حمالة �أن هناك ق�صور وت�أخري و�سوء تنفيذ للكثري من
امل�شاريع ،التي ت�ستحقها القطيف منذ �أمد ،وما زالت معلق ًة �أو
تنتظر التنفيذ �أو الإقرار من قبل م�س�ؤويل البلدية .
ولكننا هنا نود احلديث باخت�صار عن اخلدمات ال�صحية
والبيئية ونظافة املحافظة وغريها من اخلدمات املتوفرة يف
البلدية ،والتي ي�صب تفعيلها والتفاعل معها ومتابعتها يف
�صالح �أبناء املجتمع  ،فما ال ُيدرك كله ال ُيرتك جله .
وال�س�ؤال :من منا بادر بنف�سه لتقدمي �شكوى �صحية على
�صالون حالقة �أو مطعم �أو انتهاء �صالحية منتج غذائي يف
�أحد املحالت� ،أو قدم �شكوى بيئية عن مكافحة احل�شرات �أو
القوار�ض �أو م�ستنقعات املياه الراكدة� ،أو �شكوى عامة تخ�ص
نظافة �شارع منزله �أو منطقته �أو حتى الكورني�ش والأ�سواق� ،أو
�شكوى عن اخلدمات العامة كال�سلفتة �أو االنارة �أو احلفريات
�أو املطبات الع�شوائية  ..الخ .
ومن ثم قام هو مبتابعة �شكواه ولو ملرة واحدة على الأقل بعد
تقدمي بالغه ؟!!
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر غالبية �أبناء املجتمع ي�ستهلكون
من املطاعم والبوفيهات ومن حمالت بيع املواد الغذائية
وت�صنيف اللحوم والدجاج والأ�سماك وغريها.
ومن خالل ترددنا امل�ستمر عليها ال بد �أننا �سن�صادف الكثري
من املخالفات ال�صحية ،لكننا يف غالب الأم��ر �سنلتزم
ال�صمت ولن نبادر بفعل �أي �شيء ،بحجة عدم رغبتنا يف
(قطع رزق املحل) ،وبذلك ن�شجع تلك املحالت ب�أنواعها
على املخالفة ،بد ًال من تقدمي �شكوى ر�سمية بحقها للبلدية
جهة االخت�صا�ص.
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ف�إن كان مراقبي البلدية مق�صرين كما يقال فهل نكون نحن
�أي�ضا م�ستهرتين ب�صحتنا و�صحة �أهلنا ؟!!
فها هي �صالونات احلالقة اليوم تُخالف مع عمالئها �أدنى
اال�شرتاطات ال�صحية؛ فهي ت�ستخدم مع زبائنها الأموا�س
متعددة اال�ستخدام والفوط امل�ستعملة وفر�ش ال�شعر واملكائن
الكهربائية التي ت�ستخدم من زبون لآخر من دون �أدنى تعقيم!
مع �إن �أنظمة �صحة البيئة يف البلدية تلزمه با�ستخدام كل
تلك الأدوات ملرة واحدة فقط� ،أما الأغرا�ض الدائمة كمكينة
احلالقة الكهربائية فيجب �أن تكون مطهرة ومعقمة.
�إال �أن ر�ضانا كعمالء دائمني بهذا الو�ضع امللوث الذي ينقل
الأمرا�ض اخلطرية من �شخ�ص لآخر �سي�شجع �صالونات
احلالقة على املخالفة.
فالبلدية ت�ضع الكثري من اال�شرتاطات ال�صحية على تلك
املحالت �سواء كانت �صالونات �أو مطاعم �أو غريها  ...الخ .
وتعمل يومياً وبح�سب االمكانات املتاحة على متابعتها
ولكن مهما بذل املوظفون جهدهم وكثفوا من حمالتهم فال
ميكنهم تغطية ومالحظة كل �شيء ويف كل االوقات يف منطقة
جغرافية كبرية بها الآالف من املحالت التجارية ،وهنا يجب
�أن تكون امل�س�ؤولية م�شرتكة بني البلدية واملواطن.
�أما فيما يخ�ص نظافة بلداتنا التي نقطنها والكورني�ش واحلدائق
والأ�سواق وغريها من املواقع ،التي تُعترب جزء من بيئتنا
ال�صحية ومظهرنا العام ،فلماذا نغ�ض الطرف عن الإهمال �أو
التق�صري يف نظافتها �أو خدماتها ،ونحن نعلم �أن هناك مقاو ًال
متعهداً من قِبل البلدية ي�ستلم ماليني الرياالت نظري تعهده
بخدمات النظافة وال�صيانة وغري ذلك من ( نظافة عامة –
ر�ش املبيدات – تبديل الرباميل – �شفط البيارات جماناً
للمباين ال�سكنية � -شفط مياه الأمطار -تنظيف ال�ساحات
وردم امل�ستنقعات � ..إلخ
لنبادر يف تقدمي ال�شكاوي واملالحظات واملقرتحات لبلدية
املحافظة دون تردد ،فهي من يجب �أن تكون منكم و�إليكم
وخلدمتكم ،ولنتوا�صل مع امل�س�ؤولني فيها ،ونتابع الق�صور
واملتطلبات واخلدمات التي بالإمكان حلها وو�ضعها على
جدول الأولويات.
وعلينا �أن نن�سى ذاك املثل (البلدية �أذى وبلية) لأنه ُيعمينا
عن �أب�سط حقوقنا اخلدمية من البلدية ،التي ال حمالة �أنها
�ست�سخر جهودها وطاقاتها �أكرث �إذا ما و�ضعنا �أيدينا و�أعيننا

معها فيما يحقق امل�صلحة العامة ملجتمعنا وحمافظتنا.
�صحة البيئة والنظافة العامة هي لي�ست اخلدمات املتوفرة
فقط ،فهناك �أق�سام خا�صة ملراقبة الأ�سواق واحلفريات
وال�سفلتة والكهرباء والإنارة وغريها ،مما ميكن اال�ستفادة منه
ب�أ�سط الطرق وبال تعقيد ،فقط نحتاج للإبالغ عن مو�ضوع
ال�شكوى ومتابعتها ولو هاتفياً.
لنكون بذلك �شركاء يف تنمية وازدهار حمافظتنا با�ستثمار
ال�سبل املتاحة ولن�ساهم بعطائنا يف الإ�صالح والإجناز .
وهناك عدد من و�سائل االت�صال والتوا�صل املبا�شر التي من
خاللها ن�ستطيع اي�صال املقرتحات وال�شكاوي واملالحظات
�إىل امل�س�ؤول مبا�شرة.
ومنها االت�صال بالرقم ( )940اخلا�ص ببالغات املواطنني على
مدار ال�ساعة،
كما يوجد ق�سم خا�ص للبالغات وال�شكاوي واملقرتحات
على موقع البلدية الإلكرتوين ،الذي ميكن اال�ستفادة منه
كثرياً يف توثيق ال�شكاوي ومتابعتها وهو :

/http://www.qmun.gov.sa

�أو عن طريق رقم الوات�س �آب0594094092 :
كما �أرفق لكم هواتف بلديات وفروع حمافظة القطيف املبا�شرة
للإبالغ عن �أي �شكوى �أو ق�صور �أو مالحظة ولال�ستف�سار �أو
طلب �أي خدمة من اخلدمات املتاحة جلميع املواطنني.
بلدية القطيف  - 8557778 :ف8553398 :
بلدية �سيهات 8500676 – 8500645 :
بلدية عنك 8361623 - 8361623 :
بلدية تاروت8232620 - 8230042 :
بلدية �صفوى 6641024 -6640053 - 6640659 :
بلدية القديح 8555780-8552624 :
فرع بلدية �أم احلمام 8366097 :
فرع بلدية اجلارودية 8545765 :
فرع بلدية العوامية 8545764 - 8552785:
ق�سم ال�صيانة والكراج للإبالغ عن �أعمدة الإنارة املنطفئة :
8541580
�إدارة �صحة البيئة ( الرقابة ال�صحية والأ�سواق) 8551787:
 8552155�إدارة النظافة والأ�سواق 8669246 :
املجل�س البلدي بالقطيف 8545756 :

و�سائل التوا�صل االجتماعي
�سهيلة �صالح العبدالعال

تعددت و�سائل التوا�صل االجتماعي وتهافت افراد املجتمع القتنائها
ولكن ياترى هل ا�ستخدموها للهدف الذي اوجدت من اجلها بالطبع
لي�س لدى اجلميع فالبع�ض قد ا�ستخدمها للعر�ض والتباهي والبع�ض
ا�ستخدمها كم�صيده والبع�ض االخر كتعوي�ض للنق�ص العاطفي
واخرون للهروب من واقع العيب فيه االانه اليتنا�سب مع طموحه
التي قد اليكون له حاجه ولكن من ياترى ماال�سباب التي دفعت
ال�ستخدام و�سائل التوا�صل التي من املفرت�ض انها ت�ساعد يف بناء
�شخ�صية الفردومعرفته بكل ماهو مفيد وفعال يف جمتمعه االفراد
ومايتم تناوله ابتداء من �صورة العر�ض توا�صال باملوا�ضيع ومايتم
التعليق فيها وغالبا مايرتبط �صورة العر�ض باال�سماء الوهميه فهل
ا�صحاب اال�سماء وال�صور الوهميه لهم ا�سباب مقنعه فلعلنا ن�ستميح
لهم العذر� ،أما بالن�سبة للموا�ضيع التي لي�س لها اي �إت�صال بالواقع
�أو هدف واع يعم الفائدة �أو يحقق الهدف �سوى التعبري عن احلاله
االنفعالية التي يعاين منها الفرد نكتفي بو�ضع الآيك داللة �إىل
ر�ؤيتها وخا�صة ال�صور التي جتلب الإكتئاب ،فما نراه ونقر�أه يعلق
يف �أذهاننا ويرتبط كمحفز لبع�ض التجارب التي منر بها فياحبذا لو
ربطنا �أفكارنا بواقع ملمو�س يتناول �أمور واقعيه لها القدره على تنمية
الفكر واال�ستفادة بدل �إهدار الوقت وحتية �إجالل وتقدير لكل من
�سخر و�ساهم عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي يف �إثراء املجتمع
بجميل عطائه وابداعه ودمتم بخري

متابعات

«البــيــئــة املُــ َتــ�آ ِلــفــة»
مدر�سة دار احلكمة:
اح
َبينْ َ ال َع َم ِل ّ
الد�ؤُ ْ
وب َو الن َّج ْ
ماجد نزار القطري

ال�ص و ِل ْلفَالح�َ ،س ِل ْم ُت ْم َل َنا يا �أ ْبنا َء َو َط َن الكِ فاح�َ ،س ِل َم ْت
َ�س ِل ْم ُت ْم لِل َّتفاين ولِل َّنجاح�َ ،س ِل ْم ُت ْم لل ْإخ ِ
ِل�صالح� ،أنْ ُت ْم لنا ُذ ْخ ٌر َوف َْخ ٌر َنفَّاحَ ،ت ْرقى ب ُِكم ال مَأم ِب َعطائ ُِكم املَ َّناحُ ،د ْم ُت ْم ِل ْل َو َطنِ ال َعزي ِز
�أ ْيدِ ُيكم ل َّ
مجَ ْ ًدا و�شُ موخً ا يف ُك ِّل َ�ص َباح..
الكثري من النا�س يت�سائلون عن ما ُه َو �سِ ُّر مدر�سة دار احلكمة ؟ كيف ا�ستطاعت املدر�سة اجتياز
كل هذه العقبات والإمكانات ال�ضعيفة يف هذا املبنى املتوا�ضع ؟ وي�سئلون �أنف�سهم عن ما هو هذا
ال�شيء الذي متتلكه مدر�سة دار احلكمة الثانوية وال متتكله بقية املدار�س الأخرى ؟ ،،،والكثري
من ال َّت�سائالت ُت ْط َرح �أمام تفوق وجناح املدر�سة على امل�ستوى الرتبوي والتعليمي ،يف احلقيقة من
خالل جتربتنا يف مدر�سة دار احلكمة واحتكاكنا بكادر املدر�سة من الإداريني واملعلمني ،وبكوكب ٍة
من الطالب املُتميزين يف املدر�سة؛ �أ�ستطيع �أن �أقول �أن �سِ َّر املدر�سة َي ْك ُمن يف ا َجلو املُالئم والبيئة
املدر�سية املُت�آلفة بني الطالب واملُعلم ،ويف احلقيقة ُنك ْن َّ
كل التقدير والعرفان لإدارة املدر�سة؛ َف ُه ْم
َم ْن خَ َلقَ هذا اجلو اجلاذب بني الطالب واملعلمني وزرعوا �أ�سمى معاين الألف ِة واملحب ِة واالن�سجام
ال�صرح التعليمي ال�شَّ حيح يف �إمكان َّياته وال َغنِي بطاقاته وقدراته.
بني الطالب واملعلمني يف هذا َّ
ومن �أهم �أ�سباب جناح املدر�سة �أي�ضً ا هو انتماء الطالب للمدر�سة ب�شكل يجعلهم يجدوا
ويجتهدوا ويثابروا من �أجل �أن َيروا ا�سم مدر�ستهم ومنطقتهم من �ضمن "الأف َْ�ضلْ " و "الأ ْم َي ْز"
على م�ستوى اململكة ،ف�أنا عن نف�سي عندما ا�سمع لفظ "دار احلكمة" من �أي �شخ�ص فال �إراد ًيا
ا�شعر باالنتماء لهذا ال�صرح الذي ع�شنا فيه.
وطب ًعا ال نن�سى �أب ًدا َدور طاقم ُمعلمي املدر�سة ،والذين �أعتربهم من بني �أف�ضل املعلمني يف
احلقيقة على م�ستوى املنطقة بجدِّ هم و�أمانَتِهِم يف �إر�سال ر�سالتهم للطالب على �أكمل وجه.
ويبقى هدفنا املن�شود هو �أن نبقى على هذا امل�ستوى من التميز والإبداع ،ونتطور �أكرث ف�أكرث
لن�صل لأ ْرقى َم ْرتبات النجاح واالمتِياز ،ولأنْ نحافظ على هذا الإرث الكبري للمدر�سة.
ويف النهاية نَ َت َط َّل ْع �إىل �أن نرى ُطالب مدر�سة دار احلكمة الثانوية بالقطيف وغريها من املدار�س
املتميزة الأخرى اً
رجال يقوم الوطن على �أيديهم ،و�أن يرفعوا راي َة ال َو َطن عالي ًة َت ْخفُقُ يف َ�سمانا
فاح وال َّنجاح.
ُم َر ْف ِر َف ًة ِل ُت َبينِّ للجميع �أ�شْ َر َف َو�أَ َج َّل معا َ
ين الكِ ِ

عراف الرمل
" عراف الرمل " �إ�صدار جديد ينتظر الن�ضوج
يف فرن املطبعة للناقد ال�سعودي الأ�ستاذ حممد
العبا�س  ،يقع يف � ١٦٠صفحة من القطع املتو�سط
� ،صادر عن الدار العربية للعلوم بالتعاون مع نادي
جازان الأدبي  ،الكتاب عبارة عن قراءات نقدية
يف منجز ال�شاعر ال�سعودي حممد الثبيتي ( �سيد البيد ) � .سيكون الإ�صدار متوفراً يف معر�ض الريا�ض
الدويل للكتاب .
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متابعات

د�.أحمد �سامل ي�صدر كتابني يف �أمريكا و�أملانيا
عن جراحة الأطفال
�صدر م�ؤخرا للدكتور �أحمد �سامل ا�ست�شاري جراحة الأطفال كتابان
طبيان يف جراحة االطفال .الكتاب االول من �سبعمائة �صفحه وهو
عبارة عن دليل تو�ضيحي يف جراحة االطفال  ،وقد �صدر عن �شركة
�سربجنر ومقرها الواليات املتحدة الأمريكية.وي�شتمل الكتاب على
عدد كبري من ال�صور االكلينيكية وال�شعاعية ،بالإ�ضافة اىل �صور
لبع�ض العميات والتحليل الن�سيجي للأورام.
�أما الكتاب الثاين وهو" �أ�سا�سيات جراحة الأطفال" فيتكون
من جزئني و�صدر عن �شركة المربت و مقرها يف املانيا .والكتاب
عبارة عن �شرح مو�سع جلميع احلاالت اجلراحية للأطفال ،مبا فيها
الت�شوهات اخللقية والأورام ،وت�شوهات اجلهاز البويل عند الأطفال.
والكتاب مدعم بكثري من ال�صور االكلينيكية و ال�صور ال�شعاعية
والر�سوم التو�ضيحية لتو�صيل املعلومة ب�صورة مب�سطة و وا�ضحة.
يحتوي كل جزء من الكتاب الثاين على ما يقارب �سبعمائة �صفحة.
وتعترب هذه الكتب من �أوائل الكتب الطبية التي تعنى بطب وجراحة االطفال على م�ستوى العامل العربي واململكه
العربية ال�سعوديه ،وهي نتاج خربة تزيد عن ع�شرين عاما يف جراحة االطفال.
يذكر �أن الدكتور �أحمد �سامل ن�شر ما يزيد عن مائتني و�ستني بحثا طبيا يف املجالت الطبية العاملية واملحلي يف خمتلف
جوانب جراحة االطفال كما قدم الكثري من الأوراق العلمية يف امل�ؤمترات املحلية والعاملية  .وهو حا�صل على زمالة
كلية اجلراحني امللكية االيرلندية وتخ�ص�ص فرعي يف جراحة الأطفال،وقدعمل كا�ست�شاري جراحة طفال و مديرا طبيا
يف م�ست�شفى القطيف املركزي ملدة تزيد عن ثمان �سنوات وبعد ذلك عمل كا�ست�شاري جراحة �أطفال يف م�ست�شفى
الوالدة واالطفال بالدمام ملدة تزيد عن ع�شر �سنوات.

�إىل رحمة اهلل تعاىل
املرحوم احلاج ح�سن �أحمد �آل ثاين
انتقل اىل رحمة اهلل احلاج ح�سن �أحمد �آل ثاين (�أبو�أحمد )  ،من
�أهايل القطيف والد كل من� :أحمد و علي ور�ضا وعبد القهار و انور
و عادل.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وذيويه ب�أحر التعازي وتخ�ص
بالعزاء جنله علي �أحد كتاب املجلة� ،سائلني املوىل القدير �أن يتغمده
بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.
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املرحومة احلاجة زهراء خمي�س الق�صاب
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة زهراء خمي�س الق�صاب �أرملة
املرحوم عبدالباقي �شلوان الق�صاب والدة كل من :حممد  -علي-
ف�ؤاد� -صالح -زكي ـ �سعاد  -هند.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهلها وذيويها ب�أحر االتعازي �سائلني
املوىل القدير �أن يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها الف�سيح من جنته و�أن
يلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.
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املرحوم احلاج عبد اهلل املهنا
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل عبد اهلل �أحمد املهنا
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذيويه ب�أحر
التعازي �سائلني املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع
رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.
املرحوم احلاج توفيق �آل رميح
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج توفبق بن احلاج
ح�سن �آل رميح والد كل من حممد ومرت�ضى
ومودة ومرمي وفاطمة.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذيويه ب�أحر
التعازي �سائلني املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع
رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله
وذويه ال�صرب
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حوار

�صاحب مفرو�شات عجيب عثمان الع�صافرة لـ

زبون القطيف يبحث عن اجلودة
حوار� /سلمان العيد

�أو�ضح �صاحب مفرو�شات عجيب /عثمان بن علي الع�صافرة على
�أن �سوق املفرو�شات ي�شهد تطورات متالحقة ،ومناف�سة حادة بني
املحالت ،وهو يحوي على جملة من املنتجات التي ترد من �شتى دول
العامل ،ف�ضال عن املنتج الوطني ،الذي بات مناف�سا يف كافة منتجات
الأثاث ..فبعد �أن كان ال�سوق مقت�صرا على ثالث او اربع م�ؤ�س�سات
متخ�ص�صة ،بات حلبة ملناف�سة بني اكرث من  40م�ؤ�س�سة وحمال.
الع�صافرة �أ�شار �إىل �صفات خا�صة للزبائن يف حمافظة القطيف ،رمبا
كانوا خمتلفني عن غريهم قليال ،فهم يبحثون عن الب�ضاعة اجليدة
والرخي�صة يف �آن واحد ..
حول هذه الق�ضايا وغريها وواقع �سوق املفرو�شات جرى احلوار
التايل:

يف البداية كيف ن�ش�أت عالقتكم بعامل
املفرو�شات واملوبيليا؟
ــ يف بداية حياتي العملية التحقت كموظف مدقق
�ش�ؤون املوظفني يف وزارة التجارة ،وكان م�ؤهلي الدرا�سي
هو الثانوية التجارية ،انتقلت اىل ال�صادر والوارد ،ثم ق�سم
ال�سجل التجاري بالوزارة ،،فق�ضيت اربع �سنوات يف
الوظيفة احلكومية ،وخالل تلك الفرتة كان لدي حمل
املالب�س ،وكنت ارافق الوالد يف بع�ض الفرتات يف �سوق
ال�سمك� ،إىل ان ا�ستقليت بعملي اخلا�ص ،يف جماالت
املوبيليا املختلفة.
وملاذا املالب�س واخلياطة وما �شابه ذلك.
خالل فرتة الطفولة كنت �أراقب �أحد اخل ّياطني املحلني،
وقد دعاين لأن اتعلم اخلياطة منه ،وكان ي�ؤكد يل ب�أن
مهارة اخلياط تظهر يف الكلر ،لكني �أحببت املالب�س منه،
ومل اتع ّلم اخلياطة ف�صرت تاجر مالب�س ال منتجا لها ..ثم
انتقلت اىل العمل يف جماالت املفرو�شات مبختلف
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�أ�سمائها.
ومتى كان ذلك؟
تعود عالقتي باملفرو�شات �إىل ما قبل  35عاما ،حيث
انتقلت من جمال جتارة املالب�س �إىل �صيانة الكنب،
ثم اىل جتارة ال�سجاد وال�ستائر واجلل�سات العربية ،ومنذ
تلك اللحظة ان�ش�أت معمال خا�صا بي للقيام ب�أعمال
االنتاج وال�صيانة وما �شابه ذلك ،بالإ�ضافة اىل بيع
بع�ض املنتجات امل�ستوردة التي قدمت لنا من الكويت
وا�سبانيا ،ثم من ال�صني وامريكا..وما زلت اتطلع لإن�شاء
م�صنع للأثاث والكنب بوجه خا�ص.
وكيف كان الو�ضع حينها ..وملاذا ا�سميت
املحل بــ"عجيب"؟
كان ال�سوق مقت�صرا على عدد حمدود من املحالت،
هي الأبرز على م�ستوى حمافظة القطيف ،ولكن بفعل
تطور الزمن واالنفتاح بات ال�سوق يحوي الكثري من
املنتجني والعاملني والبائعني ،ف�صار �سوق املحافظة

مو�ضع مناف�سة بني  45حمال ،يعملون يف جمال واحد،
�أو يف جماالت مت�شابهة ،ورغم انها حالة �صحية يف بع�ض
اجلوانب� ،إال �أنها طرحت يف ال�سوق منتجات متوا�ضعة
اجلودة ،وبالن�سبة لنا يف خ�ضم هذه املناف�سة نراهن على
اجلودة وعلى ال�سعر �أي�ضا ،ومع ذلك جند �أن الزبون غري
را�ض على ما يقدم يف ال�سوق فيبحث يف �أ�سواق حملية
وخارجية �أخرى�..أما بالن�سبة لإ�سم عجيب ،فقد كنت
ابحث عن ا�سم الفت للنظر ،وتذكرت م�سل�سل جحا
الذي كان يعر�ض مطلع القرن الهجري احلايل للممثل
الكويتي ابراهيم ال�صالل ،وكان لديه ولد ا�سمه عجيب،
كان يحبه النا�س ،وهو يردد دائما ":انا عجيب ادق
ربابة ..ماما وبابا" ،ولكي الفت النظر للمحل اطلقت هذا
الإ�سم عليه ،وكان الفتا بالفعل ،وبقي على ما هو عليه.
وماذا فعلت ل�ضمان اجلودة؟
ـ ل�ضمان اجلودة والتنوع ،وتلبية لرغبة الزبائن ،مل �أترك
ماكينة يف العامل �إال جلبتها ،فكل مكائن التنجيد من
�أمريكا وال�صني و�سوريا �إال جلبتها ،فلدي حتى هذه
اللحظة � 24آلة ،فلدي ندافة للإ�سفنج و�أخرى للبول�سرت

كنا ثالثة محالت
قبل  30عام ًا وصرنا أكثر
من  40منافس ًا
نراهن على الجودة،
وأسعارنا
أقل من اآلخرين
وثالثة للقطن ،ف�ضال عن املكائن الأخرى ،وال زلت
�أم ّني نف�سي ب�إن�شاء م�صنع وطني يف هذا املجال.

وماذا يف�ضل الزبون ،هل يطلب اجلاهز ،ام
الذي يتم �صناعته حمليا؟
يف الواقع بالن�سبة لنا كان الأن�سب هو التف�صيل� ،أي
الذي تتم �صناعته يف املعمل ،ولكن الزبون وما يرغب،
فالبع�ض يريد اجلاهز ،والبع�ض لديه فكرة معينة و�صورة
معينة يريد تنفيذها من قبل الور�شة ،ونحن بدورنا
نحقق للزبون ما يريد ،فنحاول �أن ن�صل اىل املبتغى
بن�سبة  %100ونعمل لأن نكون وا�ضحني مع زبائننا.

من هم زبائنكم ،ومن �أي ال�شرائح؟
كل �شرائح املجتمع ن�ستقبلها ،ونقدم لها منتجاتنا،
فهناك زبائن تع ّودنا عليها ،وعالقتنا بها قدمية جدا،
وهناك زبائن جدد ،وه�ؤالء يرتددون ،ومن حقهم
البحث عن الأف�ضل ..ونحن بحمد اهلل ي�أتوننا زبائن
من البحرين ومن رحيمة ف�ضال عن الزبائن من �شتى
مناطق القطيف ،ونعمل جاهدين للو�صول �إىل م�ستوى وهل لديك م�شاكل على ال�صعيدين الإنتاجي
�أف�ضل يف جودة املنتج� ،سواء الذي نقوم ب�إنتاجه نحن ،والت�سويقي؟
لي�س لدي م�شاكل يف الت�سويق ،لأن حملي معروف،
�أو الذي يتم ا�سترياده من اخلارج.
ويف مكان منا�سب ،وله قدم ال�سبق يف ال�سوق ،ولكن
ـ هل هناك �صفة خا�صة بالزبون يف لدي م�شكلة يف الإنتاج ،فال ا�ستطيع تلبية طلبات
الزبائن يف ظل تراجع عدد العمالة املاهرة لدي.
القطيف؟
زبون القطيف يريد ب�ضاعة جيدة ورخي�صة ،وهذا مطلب
ي�صعب توفريه يف الغالب ،ولكن ميكن ان ي�صل �إليه ،كلمة �أخرية
امتنى التوفيق للجميع ،وا�شكركم على هذا اللقاء.

رئي�س التحرير ف�ؤاد ن�صراهلل يف �ضيافة الع�صافره
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تغطية

حممد �أبو عبداهلل و�إىل الي�سار مدير الأم�سية رائد اجل�شي

متائم �أدبية ت�شدو بـ "مرايا اجلــــــــــــــــ
يف �أحتفائية مليئة بال�شعر الذي مل يخلو بع�ضه من ال�سرد
ال�شاعري والنرث الفوقي الذي توحد بج�سد الإيقاع
ال�صوتي متناغما مع ترنيمة املعنى جل�سده املنثور خلقا
وابداعا  ،تكامل فر�سان �أم�سية مرايا اجلهات بطرح
ن�صو�صهم احلديثة م�ستلهمني احل�سني "ع" كرمز يف ثنايا
�أ�ضالع التجربة املتجاوزة حد الرثاء لتقرتب متكاملة معه
يف جانبها الإن�ساين والفكري املنطبع ب�آلة الوعي باحلياة
الآنية ك�سلوك �شعري �أفقي ال يتعار�ض مع بقايا �آثار
الأن�ساق العمودية كعالقة االحتياج وامكانية الال و�صول
يف اخلطاب ك�إ�شارات حتتفي بكينونة املتجه ال�شعري
واعتبار اللغة ق�ضية اي�ضا قبل �أن تكون و�سيلة ال�صعود
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جلمهورها النوعي الذي �أنتج تفاعال واعيا �أ�ضفى على
الن�ص وكان حزء مهما منه مما ميز �أم�سية (مرايا اجلهات)
ا�ضافة اال نوعية الق�صائد امللقاة يف الأم�سية التي نظمتها
"متائم �أدبية" مع "منتدى حوار احل�ضارات" بالقطيف
برعابة ف�ؤاد ن�صراهلل.
وقد ن�شطها ال�شاعر رائد �أني�س اجل�شي بتقدميه �سرية
�شعرية ت�أملية للن�صو�ص امل�شاركة �أ�ضفت مالمح
الق�صيدة لذا ال�شعراء وذلك قبل الإحتفاء بن�ص كل
�شاعر مع نظرة ت�أملية لأمناط ال�شعر احل�سيني احلديث يف
�أ�سلوب �أدبي راقي وممتع.
وكان �أول فر�سان الأم�سية ال�شاعر العذب هادي ر�سول
ع�ضو متائم �أدبية والذي
كان متنا�صا يف �سلوكه
الإن�ساين و�صوره الرائعة
مع حركية الطف ونهم
الق�صيدة جاء يف ن�صه:
اجلرح
(و على �شفا ِه ِ
احلروف
أ�سبلت
َ
� ُ
يزل َ
و مل ْ
عط ُ�ش املراثي
َز ْم َزمي
املوت ّ
اب احليا ِة
ُ
حط ُ

ال�سيد عماد العلويات

و ف�أ�س ُه قد ّ
الرياع على فمي)
حط ْ
مت خ�شَ َب ِ
و بعدها �شارك ال�شاعر اجلميل ال�سيد عماد العلويات
وهو يحتفي باملحبوب دون �أن ي�سميه �أو َ
يجهل تكثيف
�صوره �شركا ُء الع�شق من احل�ضور جاء يف ن�صه:
(ها هنا ينزفنا عط ُر املرايا
ماجت خطانا
كلما ْ
مبجا ٍز
أويل فينا
متاهت �شُ عل ُة الت� ِ
و ْ
ذاب الإقحوانْ
ُمب ِ
الليل؟!
فمتى ننف َُّك من قارور ِة ِ
و َّن�صاعدُ يف �أفقٍ من الفج ِر
مزيج من غنا ْء)
ثم قا�سم الدكتور علي �سباع احل�ضور ع�صرانية لغته

تغطية

علي الدندن

علي �سباع

هادي ر�سول

ــــــــهات" يف حوار احل�ضارات بالقطيف
و�شفافية نرثه جاء يف ن�صه املت�سع:
الكث ,والأذنَ بالهاتف
(ما �أ�شبه ل�سان البارح ِة بال�سحاب ِّ
ال�صامت يف اجليبّ ,
ِ
جمل �أو ات�صال
وكل ما �س�أقوله هيا ُم ٍ
ّ
ِ
الروايات الكثري ِة وانتقوا حجرها
ل�سجل
غريب ,انظروا
كذبت ُ
فاجلبل منفوخٌ بهواء و�إن �صدقت ف�أنا
الكر َمي ,ف�إن ُ
منجمكم الذي ت�سعون وراءه)
ُ
ثم قدم ال�شاعر الهجري الدكتور علي الدندن ن�صو�صا
حتتفي بكثافة الفكر واللغة وت�أمل حقيقة الرحلة ّ
وتنظر
للغة العاطفة جاء فيها
(كل املفردات يعدن من عيد الق�صيدة بالهدايا حامالت
قندة الأ�سرار اال املوت خائرة القوى تت�صبب اخليبات
فوق و�شاحها الذهبي

مرتع بفداح ِة و�صوتي حني يلقاك
مت�سح عا َرها و�س�ؤالها فوق الو�سادةِّ � :أي ٍ
ُ
ن�ص ٍ
املعنى �سيع�شقني؟؟ويدعوين �إىل الغزلِ  /الق�صيد ِة من يعيد ال�شهقة الأوىل
كنت � ْ
أقول!
زنازين املراثي؟؟كي �أعو َد فرا�ش ًة يف املحو).
ف�أن�سى ما الذي ُ
احلب)....
كلما � ُ
أمعنت يف �إن�سانك َّ
وكان ختام امل�سك مع ع�ضو متائم �أدبية ال�شاعر العذب
حممد �أبو عبد اهلل والذي احتفى باللغة وت�شظى بها يف وبعدها �أ�سدل �ستار الأم�سية ومل ي�سدل عط�ش �شوق
حرية البحث منذ ولوجه العذوبة ال�صافية ليقول يف احد اال�ستماع للمزيد وهو يحا�صر اجلمهور.
�أ�سدل بتكرمي امل�شاركني من قبل املنظم متائم �أدبية وراعي
ن�صو�صه:
ِ
"منتدى حوار احل�ضارات" بالقطيف الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر
ال�صمت
متعب من رحلة
( ٌ
َ
اهلل وال�سيد ها�شم ال�شخ�ص .ومن ثم �أخذت �صور
وحيد  ..رغم من حويل
ٌ
الذكرى يف ليلة �ألهبت �صورها ذاكرة العقل والقلب
مل �أدرك بقايا هجرة ال�ضو ِء
وال�شعر.
�أناديك على بعد �صالتنيِ
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مقال

د .جا�سم ح�سن العلوي

م
ا
ذ
ا
ي
ح
د
ث
ل
ل
أ
ر
�
ض
حل
ظ
ة اختفاء ال�شم�س؟
اجلاذبية بني ر�ؤيتني:
لن نبحث عن الإجابة من زاوية الدمار الذي ميكن �أن ي�سببه
هذا الإختالل الكوين لأنه قد يكون �أ�شبه باللحظات الأوىل
للقيامة .ولكن هذا الت�سا�ؤل ميهد لنا ا�ستيعاب ت�صورين
خمتلفني ملفهوم اجلاذبية .وهما يف احلقيقة ت�صوران لي�سا
متناق�ضني ولكن يكمالن بع�ضهما البع�ض او على نحو الدقة
�أن �أحدهما ميثل ر�ؤية اكرث �شمولية من الآخر.
هناك يف تاريخ الب�شرية حلظات فارقة يف التاريخ تدفع بالإن�سان
نحو منعطفات جديدة وتفتح له �آفاق �أرحب بعد ما كانت
ر�ؤيته للحياة حمدودة .وحركة الإن�سان يف فهم الكون هي
اي�ضا متر بلحظات �إ�ستثنائية ت�سهم يف دفع عجلة املعرفة اىل
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الأمام ب�سرعة اكرب .لقد كان الإن�سان يجهل ملاذا يدور القمر
حول ال�شم�س وكيف تعمل املنظومة ال�شم�سية وملاذا تتخذ
الكواكب هذه امل�سارات املحددة يف دورانها حول ال�شم�س.
�أ�سئلة من هذا النوع مل يكن الإن�سان يعلم على نحو الدقة
الإجابة عليها .ويف حلظة فارقة يف التاريخ حلظة تبدد جهل
االن�سان �أمام هذه الت�سا�ؤالت ومتكن من الإجابة عليها بعد
مئات من ال�سنني التي ظلت ت�شكل لغزا كبريا م�ستع�صيا
عليه .البداية كانت عادية جدا ت�سقط تفاحة من ال�شجرة التي
يجل�س بجانبها ا�سحاق نيوتن الذي عا�ش قبل ثالثمائة �سنة،
فتثري يف ذهنه هذا الت�سا�ؤل ما الذي جعل التفاحة ت�سقط
باجتاه االر�ض؟ وملاذا مل تتخذ م�سارا �آخر؟ البد �إذن من
قوة جتذب هذه التفاحة نحو الأ�سفل هذه القوة ا�سماها
اجلاذبية� .إذن هي اجلاذبية التي �أ�سقطت التفاحة وهي اي�ضا
ال�سبب يف بقاءنا وجميع الأج�سام الأخرى ثابتني على
الأر�ض و�أبعد من ذلك هي التي تبقي القمر يف م�ساره
حول الأر�ض وتبقي الأر�ض يف م�سارها حول ال�شم�س.
وبهذا ا�ستطاعت جاذبية نيوتن �أن تف�سر لنا حركة باليني
من الكواكب واملذنبات يف م�ساراتها املختلفة يف الكون.
مل يكن يعلم الإن�سان قبل نيوتن �أن �سقوط التفاحة
نحو الأر�ض وحركة القمر حول الأر�ض وكذلك حركة
الكواكب حول ال�شم�س يحكمهم املبد�أ نف�سه� ،إنه قانون
اجلاذبية .وبهذا �إ�ستطاع نيوتن �أن يربط ال�سماء بالأر�ض من
خالل قانون اجلاذبية الذي اكت�شفه.
�إن ت�صور نيوتن للجاذبية يقوم على �أن جميع الأج�سام
يف الكون جتذب بع�ضها البع�ض بقوة جاذبة .وقد ا�ستفاد
نيوتن من حتليالت العامل كبلر حلركة الكواكب يف املنظومة
ال�شم�سية لي�ستنتج �أن مقدار هذه القوة بني ج�سمني يعتمد
على مقدار كتلتيهما وامل�سافة بينهما .بحيث ان هذه القوة
تزداد كلما زادت كتلة �أحدهما �أو كالهما .وهي كذلك
ت�ؤكد على �أن هذه القوة تزداد كلما �صغرت امل�سافة بني
اجل�سمني وتقل كلما كربت امل�سافة بني اجل�سمني .وبهذا
القانون الكوين ا�ستطاع الإن�سان �أن يفهم ديناميكية احلركة

الكونية .وال يزال هذا القانون يح�سب لنا بدقة م�سارات
ال�صواريخ املنطلقة يف الف�ضاء من اجل الإ�ستك�شاف او من
و�ضع قمر �صناعي يف مداره حول الأر�ض� .إن ما ي�ستطيع �أن
يتنب�أ به هذا القانون متوافق مع ما ت�أخذه الأج�سام املختلفة من
م�سار حمدد �أثناء حركتها .لكن مع كل هذا الإجناز العلمي
الكبري ظل معنى اجلاذبية غام�ضا .مل يف�سر لنا نيوتن ما هي
حقيقة اجلاذبية؟
وهنا احتاجت الب�شرية اىل ثالثمائة �سنة بعد نيوتن لت�ضعنا
امام ت�صور جديد للجاذبية .هذا الت�صور اجلديد بر�ؤيته
ال�شمولية فتح للإن�سان �آفاق وا�سعة للمعرفة  .وال زالت
الب�شرية تفتح بهذه الر�ؤية اجلديدة �أبواب املعرفة الكونية .لقد
و�ضع اين�شتاين �صاحب هذه الر�ؤية اجلديدة للجاذبية الب�شرية
امام حلظة فارقة يف املعرفة الب�شرية .والبداية كانت من مكتب
براءة الإخرتاع الذي كان يعمل به يف املانيا .لقد كان مهتما
ب�سلوك ال�ضوء .وقد قاده هذا التفكري اىل اكت�شاف النظرية
الن�سبية .و�أحد �أركان هذه النظرية يقوم على �إعتبار �أن �سرعة
ال�ضوء �سرعة مطلقة الميكن جل�سم او موجة �أن تتجاوزها .لقد
و�ضع اين�شتاين ال�سقف النهائي لل�سرعة يف الكون و بالتايل
ف�إن اي حدث �أو �إ�ضطراب يف هذا الكون ال ميكن �أن ينتقل
من مكان اىل مكان �آخر ب�سرعة �أكرب من �سرعة ال�ضوء .ميكن
لهذه اال�ضطرابات �أن تنتقل ب�سرعة �أقل ولكنها لن تتمكن
من الإنتقال ب�سرعة �أكرب من �سرعة ال�ضوء .هذه الفكرة التي
جتعل من ال�ضوء �سرعة مطلقة (لي�س جل�سم �أو موجة �أن
تتجاوزها) �إ�صطدمت مع الت�صور النيوتني للجاذبية !
ولكي نفهم كيف يتعار�ض ت�صور اين�شتاين للكون وللجاذبية
مع الت�صور النيوتني �سوف نفرت�ض �أنه يف حلظة مرعبة وبدون
�سابق �إنذار �إختفت ال�شم�س من املنظومة ال�شم�سية فما الذي
�سيحدث مل�سار االر�ض؟
�إن نظرية نيوتن للجاذبية تفرت�ض �أن ج�سما يبذل قوة جذب
على ج�سم �آخر ف�إن هذه القوة تعتمد فقط على كتلة هذين
اجل�سمني و امل�سافة بينهما .ف�أي تغري يف كتلتيهما �أو يف امل�سافة

�صحيحا للكون� .إنه يتحد معها يف كينونة واحدة وعلى هذا
الأ�سا�س يجب �أن نرى الن�سيج الف�ضائي� .إن هذا الن�سيج
الذي يندمج فيه املكان والزمان �إذا و�ضع فيه كتلة ف�إنه ينحني
بح�سب مقدار تلك الكتلة .فال�شم�س ت�سبب �إنحناء˝ �أكرب
من الأر�ض يف هذا الن�سيج الف�ضائي .وما حركة الأر�ض حول
ال�شم�س �إال ب�سبب هذا الإنحناء الذي ت�سببه ال�شم�س يف هذا
الن�سيج� .إذن هذه الر�ؤية اجلديدة ال تف�سر اجلاذبية على �أنها
قوة غام�ضة جتعل الأر�ض تدور حول ال�شم�س ولكنها تبني
ت�صورها للجاذبية وبالتايل فهمها ملنظومة احلركة الكونية على
�أ�سا�س ما حتدثه كتل الأج�سام من �إنحناءات يف هذه الأبعاد
الأربعة �أو ما �أ�سميناه بالن�سيج الف�ضائي.

الفا�صلة بينهما ف�إن القوة بني هذين اجل�سمني �ستت�أثر على
الفور .وبناء على هذه النظرية ف�إن الأر�ض �ستغري م�سارها
يف حلظة �إختفاء ال�شم�س وبدون �أدنى ت�أخري .ولكن ذلك
يتعار�ض مع حاجز ال�سرعة الذي افرت�ضه اين�شتاين .حيث
الميكن لأي ا�ضطراب �أو حدث يف هذا الكون �أن ينتقل من
مكان �إىل �آخر ب�سرعة تتجاوز �سرعة ال�ضوء .وهذا يعني �أن
هناك ق�صورا يف نظرية نيوتن يجب معاجلته� .أي ال ميكن مل�سار
االر�ض �أن يتغري ب�شكل حلظي و�آين بعد �إختفاء ال�شم�س بل
�سيحتاج لبع�ض الوقت .و �إن اق�صر زمن حتتاجه الأر�ض حتى
تت�أثر بهذا الإختفاء املفاجئ لل�شم�س هو تقريبا ثمان دقائق
وهي املدة التي ي�ستغرقها ال�ضوء يف الإنتقال من ال�شم�س اىل
الأر�ض.
وظل �أين�شتني ع�شر �سنوات يعمل على بناء ت�صور جديد وبح�سب هذا الت�صور اجلديد ف�إن �إختفاء ال�شم�س �سي�ؤثر يف
للجاذبية يعالج فيه ق�صور نظرية نيوتن �إىل �أن متكن يف عام الن�سيج الف�ضائي و�سيحدث متوجات يف هذا الن�سيج ولن
ت�شعر الأر�ض بهذا اخللل يف النظام ال�شم�سي حتى ت�صل
 1916من بناء نظريته الن�سبية يف اجلاذبية.
اليها متوجات اجلاذبية .مبعنى �أن الأر�ض �ست�ستمر يف
�إن النظرية الن�سبية تقوم على �إعتبار �أن الن�سيج الف�ضائي الدوران حول ال�شم�س دون �أن تعلم �أن ال�شم�س قد
مكون من الأبعاد املكانية الثالثة والزمان .فالزمان ي�شكل اختفت من منظومتها .بينما يف النظرية النيوتنية �سوف
بعدا رابعا لهذا الن�سيج والميكن �أن نف�صله يف معاجلاتنا ت�أخذ الأر�ض م�سارا م�ستقيما يف اللحظة التي تختفي
الريا�ضية عن تلك الأبعاد املكانية �إذا �أردنا �أن ن�ضع ت�صورا فيها ال�شم�س و لن ت�ستمر يف الدوران لبع�ض الوقت

كما هو احلال يف النظرية الن�سبية .ولقد ح�سب اين�شتني
الزمن الذي ت�ستغرقه هذه التموجات حتى ت�صل الأر�ض
فوجدها م�ساوية للزمن الذي ي�ستغرقه ال�ضوء حتى ينتقل من
ال�شم�س اىل الأر�ض� .إن الأر�ض لن تغرق يف الظالم مبا�شرة
بل �ستحتاج على ما يقرب الثمان دقائق لكي تغرق يف ظالم
دام�س وتتحرك خارج املنظومة ال�شم�سية.
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متابعات

�سرية كفاح
احلاج �سعيد من�صور اجل�شي

ودعت القطيف يوم اخلمي�س  ١٤٣٥/١١/٢هـ �أحد رجاالتها وهو املرحوم احلاج �سعيد بن
احلاج من�صور حممد علي اجل�شي عن عمر ناهز  ٨٨عاما  .فاملرحوم من مواليد تاروت ١٣٤٧
هـ ووالده احلاج من�صور حممد علي اجل�شي �أحد كبار جتار الل�ؤل�ؤ يف منطقة اخلليج و�شاعر
�أهل البيت رحمه اهلل والذي تويف عام  ١٣٦٠هـ وكان عمر ابنه �سعيد � ١٣سنة وقد تعلم
القر�آن الكرمي يف م�سقط ر�أ�سه يف تاروت وبعد وفاة والده ا�ست�شعر امل�س�ؤولية فعليه توفري
معي�شة اخواته واخوه عبا�س  ،رغم وجود اخيه الأكرب عبد اهلل رحمه اهلل والذي كان يقدره
ويحرتمه كثرياً� ,أال �إنه كان يق�ضي عدة �أ�شهر بالبحرين يف جتارة الل�ؤل�ؤ ,وهكذا بد�أ �سعيد حياته
يف �سن مبكرة ودخل يف جتارة الل�ؤل�ؤ يف دارين و�أخذ ي�شرتي ويبيع مع الطواوي�ش مثل �أخيه
عبد اهلل وكذلك ح�سن �سلي�س وعبد اهلل حممد املدن وح�سن عيد وحممد املرزوق و�أحمد بن
هارون وحممد بن �صباح وحممد �إبراهيم عمدة دارين يف ذلك الوقت ,ثم ا�شرتك مع احلاج حم�سن
�سلي�س يف جالبوت يف �إحدى ال�سفن ال�شراعية ومنه بد�أ م�شواره احلقيقي ثم ترك جتارة الل�ؤل�ؤ واجته �إىل
رحيمة للعمل ب�أجر لفرتة ق�صرية ,ثم انتقل �إىل الظهران و�أخذ يبحث عن �أعمال ,وكانت �أول بدايته
يف املقاوالت �شراكة مع مقاول من جدة ,وكانت املقاولة ت�صليح مقربة �أرامكو وكانت مببلغ  14000ريال,
فاقرت�ض مبلغ  5000ريال للبدء يف امل�شروع.
ثم انتقل �إىل بيع املالب�س اجلاهزة وكنت يذهب للبحرين كل يومني ,ويجلب معه
�أقم�شة ومالب�س رجالية ويبيعها على موظفي �أرامكو يف احلي ال�سعودي,
كما �أنه ا�ستئجر غرفه لي�سكن فيها ,وكان يذهب للبحرين �صباحاً
ويعود م�سا ًء ,وبعد فرتة من الإنتظار على قائمة طلب حمل
ا�ستطاع وبتوفيق من اهلل احل�صول على حمل بخلو وقدره
 900ريال وذلك عام 1371هـ وبد�أ برتتيب املحل,
و�أطلق عليه ا�سم متجر اجل�شي ,وبعدها حول �سفراته من
البحرين �إىل �سوريا ولبنان ل�شراء الب�ضائع حيث تع ّرف
على م�صدري املالب�س يف الدولتني املذكورتني ,وا�ستمر
العمل بهذا ال�شكل ملدة � 9سنوات وخاللها وب�سبب
وجوده يف الظهران � 6أيام وينزل ليلة اجلمعة لتاروت
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ويعود بعدها �إىل الظهران؛ �صادف �أنه نزل ليلة عيد الفطر
وكان معه  4000ريال ف�ضة ,و�أثناء طريقه �إىل تاروت على
القاري؛ �سقت املاء ومل ي�ستطع احلمار ال�سري حتى رمى
املبلغ عند �أحد الأعالم وا�ستطاع احلمار ال�سري .وبعد
و�صوله تاروت بعد �ساعات جاء �إىل املوقع ووجد املبلغ
كما هو ,ومرة �أخرى ذهب يف املركب �إىل دارين ثم م�شياً
�إىل تاروت وكان اجلو ممطراً وبارداً!
ومل ي�صل البيت حتى ال�ساعة الثانية لي ًال ,عندها قرر
�شراء منزل يف القطيف وبعد البحث قام ب�شراء منزل من
املرحوم �سعود احلداد مببلغ  25000يف القلعة ( ا�ستفاد
من عمله بالظهران تعلم اللغة الإجنليزية ) وبعد حت�سن
�أحواله قام ب�شراء نخل يف املدار�س من عائلة ال�سنان
وبا�شر ببناء منزل فيه ,ويف عام  1380قرر نقل عمله من
الظهران للقطيف وا�ستئجر �أحد حمالت البلدية ,وغري
ن�شاط املحل �إىل الأثاث حيث ا�ستوردها من الكويت
وكذلك ا�ستورد الأ�سرة احلديدية من الهند ومعها بد�أ م�شواره يف �سوق العقار حيث �أخذ
ي�شرتي ويبيع .وبعد � 5سنوات �أي يف عام 1385هـ قرر ترك جتارة املفرو�شات وقرر فتح
م�صنع البالط وهو الأول يف منطقة القطيف حيث ا�شرتى املكائن وبا�شر ب�إن�شاء امل�صنع يف
منطقة �أم اجلزم يف القطيف ,وطور العمل �إىل �صناعة الطابوق والزخرفة وموا�سري الإ�سمنت
وبعد و�صول البالط امل�ستورد والأقل تكلفة من املحلي؛ قرر تغيري ن�شاطه �إىل �إن�شاء م�صنع
الأملنيوم وهو الأول يف منطقة القطيف ,وا�ستطاع احل�صول على ترخي�ص امل�صنع من وكيل
وزارة الداخلية لكونها اجلهة امل�س�ؤولة يف ذلك الوقت ,ومت ذلك يف موقع امل�صنع احلايل (
طريق القطيف الدمام القدمي )
كما �أنه بالتعاون مع املرحوم احلاج ح�سن العبد اجلبار ا�ستطاع احل�صول على بع�ض
املقاوالت من �أرامكو �إال �أنه مل ي�ستمر فيها ,وبالتعاون مع �أحد العمال اليمنيني مت �إن�شاء
�أول ور�شة �سمكرة يف القطيف واملعروفة حالياً با�سم  :ور�شة قايد  ,كما �أنه قرر عام
1378هـ �إن�شاء م�صنع للبال�ستيك وقد �سافر لليابان وزار عدة م�صانع هناك ,وكان قد طلب
من �أخيه عبا�س �أن يتقاعد من �أرامكو ليتفرغ معه يف �إن�شاء امل�صنع �إال �أن عدم �إ�ستقالة
�أخيه �أدى �إىل �صرف النظر عن امل�شكلة .

وكان كل م�شواره ال�سابق بال�شراكة مع �أخيه عبد اهلل وعبا�س والتي ا�ستمرت حوايل 44
�سنة ,ويف عام 1402هـ قرر الإنف�صال عن �أخويه وبد�أ م�شواره الأخري ,حيث بد�أ ب�شراء
الأ�سهم والعقارات ,وكانت له �سمعة طيبة يف �سوق العقار؛ مما جعله ثق ًة لكل من يعمل
يف العقار ,ومت تر�شيحه لرئا�سة هيئة التثمني يف البلدية واملعروفة بلقب �شيخ الداللني,
كما ُر�شح ع�ضو يف هيئة التثمني يف الإدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية ,وبعد
الإنتهاء من تثمني ق�صر القلعة ؛ ولعدم ر�ضاه بالتعوي�ض للمالك حيث قررت البلدية
التعوي�ض بن�صف املبلغ عندها قرر الإ�ستقالة من هيئة التثمني؛ ل�شعوره بالإجحاف بحق
املواطنني ,وا�ستمر يف بقية حياته يف �شراء العقار وبيعه ,لقد مثل (رحمه اهلل) �أباً للجميع ؛
عد عميد العائلة ,وقد تويف رحمه اهلل فجر اخلمي�س املوافق  1435 / 11 / 2هـ عن
حتى ّ
ً
عم ٍر نهز  88عاما كانت
حافله بالعطاء.
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مقال

نذير بن خالد الزاير

التعامل مع االختبارات ،،
الواقع و امل�أمول

مير الطالب و الطالبات كثري ًا خالل حياتهم الدرا�سية والتعليمية باالختبارات مبختلف �أنواعها يف
احلقل الرتبوي ( حت�صيلية  :هادفة لقيا�س م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للمتعلم � ،أدائية عملية :
هادفة لقيا�س قدرة افرد و ا�ستعداداته على �أداء عمل معينّ  ،نف�سية  :هادفة لك�شف م�ستوى ذكاء
الطالب و قدراته و ا�ستعداداته و �شخ�صيته و تكيفه االجتماعي )  ،و ال �شك �أن لنتائجها �أثر على
الو�ضع النف�سي و الرتبوي و التعليمي و اال�سري و االجتماعي بل و امل�ستقبلي .
لذا تلزم حاجة الطالب مع ويل �أمره �إىل مهارات هامة يف حياته العلمية و العملية ملعرفة طبيعة
كل اختبار مير به الطالب و طرق التعامل معها.
نعم.هناك كثري من املهارات التي يحتاج �إليها املتعلم ال يكفي احلديث عنها يف مقالة �أو كلمة  ،لذا
�سنحاول ا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجيات تفتح للقارئ العزيز �أبواب فكرية وا�سعة للبحث �أكرث عن ذلك
نتعرف عليها من خالل ت�سا�ؤالت  ،جنيب عليها وفق حماور ثالث:
ّ

املحور الأول  :ما �أهمية االختبارات ؟!

يوجد هناك عائق �أو حتدّ ي هاج�س يف نفو�س
�أبنائنا الطالب و بناتنا الطالبات وبع�ض اولياء
الأمور (�أباء � ،أمهات) منذ �سماعهم عن فرتة
االختبارات (وك�أنها �ستقوم ال�ساعة) ،وقد ين�ش�أ
عن ذلك ا�سئلة عدّ ة منها  :ملاذا االختبارات ؟!
هل االختبارات تعترب �ضرورة ؟! هل نحتاج �إىل
اختبارات ؟! �أم يكفي التقييم امل�ستمر لقيا�س
م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لإ�صدار احلكم و قرار
النجاح �أو الر�سوب ؟!
مفهوم االختبارات يف احلقيقة  :مفهوم كوين � ،إنّ
ّمن حكمة اهلل البالغة �أنه خلق اخللق ليبلوهم ،
�أي ( :ليختربهم ) �أيهم �أح�سنُ عم ًال  ،و هناك �آيات
كثرية من القرين الكرمي
دلّة على ذلك  ،منها
قوله تعاىل َوهُ َو ا َّلذِ ي
ال�س َماوَاتِ َوالأَ ْر َ
�ض
َخ َلق َّ
فيِ �سِ َّتةِ �أَ َّي ٍام َو َكانَ َع ْر ُ�شهُ
َع َلى المْ َاء ِل َي ْب ُل َو ُك ْم �أَ ُّيك ُْم
�أَ ْح َ�سنُ َع َم ًال هود، 7:
ا َّلذِ ي َخ َل َق المْ َ ْو َت َوالحْ َ َيا َة
ِل َي ْب ُل َو ُك ْم �أَ ُّيك ُْم �أَ ْح َ�سنُ
َع َملاً َوهُ َو ا ْل َع ِزيزُ ا ْل َغفُو ُر
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امللك . 2 :
اخلالق جلّ و عال قادر �أن يحا�سب النا�س يف
بناء على علمه بالغيب و معرفته
اجلنة و النار ً
بكل �شيء  ،لكنه �سبحانه قدّ ر �أن يخلق اخللق و
يبتليهم لكي يقتنع الإن�سان بنف�سه ما قدّ م من عمل
أحد ع�صى اهلل  ،و لكن
 ،و عند احل�ساب ال حجة ل ٍ
هلل احلجة البالغة على عباده  ،م�صداق ًا لقوله
عزّ وجل ُ :قلْ َف ِل ّلهِ الحْ ُ َّج ُة ا ْل َبا ِل َغ ُة َف َل ْو َ�شاء َل َهدَ ُاك ْم
�أَ ْج َم ِع َ
ني الأنعام . 149 :
كذلك االختبارات الدرا�سية  ،ال يكفي �أبد ًا �أن يقوم
املعلم �أو الأ�ستاذ بحكم خربته و علمه �أن يحكم �أو
يقرر على الطالب �أنه ناجح �أو را�سب � ،أو متف ّوق
ّ
جد ًا �أو �ضعيف � ،أو قد يكون �أخطر من ذلك يف �أن
ي�صنّف من تلقاء نف�سه حاالت من الطالب على �أنها
من ذوي الإعاقة العقلية �أو غريها من االعاقات
مث ًال .
�إذ ًا لي�س �شيئ ًا �سه ًال كما يعتقده البع�ض ا�صدار
احلكم �أو القرار على طالب من الطالب  ،و من
هنا كان ال بد من وجود االختبارات التح�صيلية
لتقييم م�ستوى التح�صيل الدرا�سي و على كل طالب
�أين يعطي االختبارات حقّها بقدر حجمها املعقول
 ،و كان ال بد �أي�ض ًا من جود املقايي�س النف�سية و
الرتبوية لتقييم و ت�شخي�ص الطالب او احلاالت

التي يت�شبه �أنها من ذوي احلاجات الرتبوية
اخلا�صة  ،فال يقت�صر ا�صدار احلكم و القرار على
اختبار �أو مقيا�س واحد فقط ف�ض ًال عن �أن هناك
�أ�س�س و معايري و حمكّات علمية دقيقة تبنى عليها
تلك االختبارات و املقايي�س بل و �أكرث من ذلك �أن
متخ�ص�ص مد ّرب
يطبق تلك االختبارات و املقايي�س
ّ
م�صرح له مبزاولة اجراء املقايي�س ال يكفي
و
ّ
التخ�ص�ص
احل�صول على امل�ؤهل و الدرجة علمية يف
ّ
بل التد ّرب على تطبيق و اجراء ذلك االختبار  ،كل
ذلك لتحري الدقة و املو�ضوعية من �أجل ا�صدار
القرار .
�سواء التح�صيلية
االختبارات
أن
�
القول:
ميكن
عليه
ً
�أو املقايي�س النف�سية لتقييم وت�شخي�ص احلاالت
النف�سية والرتبوية اخلا�صة ال تقل � ً
أهمية عن
اختبارات الطب ؛ لأن يف الرتبية والتعليم هداية
�أجيال ف�ض ًال عن هداية �أمة ب�أكملها و �إنّ اتخاذ
قرار م�صري غري �صائب بحق طالب �أو طالبة لفيـه
�ضياع حق �إن�سان و م�ستقبله ،بل و تكرار مثل هذه
القرارات �أو االحكام الت�شخي�صية الغري دقيقة �أو
�صحيحة لفيها �ضياع ثروة جمتمع ب�أكمله ؛ لأنّ
(الإن�سان) �أعظم ثروة بعقله وعلمه و معرفته و
فكره .
واحد منا نف�سه  :هل تقبل �أن يعاجلك
لو �س�أل كل
ٍ
طبيب مل يجتز اختبارات ق ّوية و دقيقة متالزم ًا
ذلك مع مهاراته العالية ؟! �أعتقد �أنك �أخي القارئ
� /أختي القارئة �سرتف�ضان هذا الكالم .
�إذ ًا االختبارات التح�صيلية هامة جد ًا  ،لأنّها حتدد
امل�ستوى الدرا�سي للمتعلم و تقي�س مدى فهمه للمادة
الدرا�سية  ،و وجود االختبارات املبنية على �أ�س�س
و معايري و حمكّات علمية ُيعرف من خاللها الإن�سان
املجتهد عن الإن�سان غري املجتهد و املتو�سط عن
ال�ضعيف  ،و �إن كانت االختبارات ما هي �إ ّال جزء
من حياة الإن�سان �إ ّال �أنه ينبغي التعاطي معها
ب�شكل جاد و ف ّعال كما هو م�أمول لتمر هذه الفرتة
احلا�سمة ب�سالم و جناح و تكون فر�صة لنيل

مقال
الدرجات العالية .
لي�س ذا فح�سب على املتعلّم بل وعلى املعني
والرتبوي والأخ�صائي امل�س�ؤول �أن ي�ست�شعر هذه
الأمانة العظيمة و يتحملها ب�شكلٍ جاد و ك�أنها
ق�ضيته و م�شكلته � ،إنّ جودة تقومي التح�صيل
الدرا�سي للمتعلم و ما يبنى عليه من قرارات نواة
�أي نظام تربوي ؛ لأنه يعك�س جودة ما قبله من
عمليات وما بعده مل�ستقبل �أف�ضل ملخرجات النظام
وانعكا�س ذلك على كافة مناحي التنمية .

املحور الثاين  :هل نظرة الط ّالب ال�سائدة
جتاه االختبارات التح�صيلية حتاكي
الواقع ؟ و ما هي النظرة امل�أمولة ؟!

تختلف النظرة لالختبارات من طالب �إىل �آخر ،
و من طالبة �إىل �أخرى  ،بني منتظرها با�شتياق و
تل ّهف �أو من يرغب يف ت�أجيلها و ت�سويفها  ،و بني
متخفّف منها �أو م�ستثقل لها ،و بني حمب لها �أو كاره،
متحد لها �أو م�ست�سلم  ،و ين م�ستعِد �أو مرت ّدد.
و بني
ٍ
كل تلك االجتاهات لها انعكا�س و �أثر على مدى
التح�صيل الدرا�سي .لذا مهم جد ًا قبل تدريب
املتعلم على مهارات اال�ستعداد لالختبارات ال من
توعيته ب�إزالة �سباب امل�شكلة التي منها ـ النظرة
واالعتقادات ال�سابقة ـ فيتم تفعيل التوعية من
�أجل تعديل االجتاهات و ت�صحيح النظرة ال�شائعة
لالختبارات من جوانب و زوايا متعددة وبو�سائل
خمتلفة ميكن �أن نوجز ما يلي منها :

�أو ًال  :ت�صحيح النظرة للت�سمية ( االختبار )

لنقل " نعم لالختبارات بها �أجني ثمار ما اكت�سبت
من معلومات و مهارات و معارف  ،نعم لالختبارات
التي بوا�سطتها �أح�صل على حقِّي دون نق �أو زيادة
 ،نعم لالختبارات التي من خاللها �أتعرف على
�أخطائي ف�أ�صححها "  ،فتعديل الت�سمية جزء
�أ�سا�س من ت�صحيح املوقف العملي و طريقة التعامل
مع موقف االختبار .
�إذ ًا "االختبارات" مفهوم فيه �إنباء عن فرتة لتقييم
وتقومي مدى حر�ص املتعلّم على التعلّم واكت�ساب
املهارات واملعارف ب�شكل مو�ضوعي  ،و معرفة م�ستواه
و موقعه بني االخرين من
اقرانه ،فنقول �إذاً " :نعم
لالختبارات التي تغذيني
بنتيجة تعلُّمي " .

ثاني ًا  :ت�صحيح النظرة
لطبيعة االختبار

�إنّ اعتقاد وغر�ض كل �أ�ستاذ
�أو �أخ�صائي �أو معلّم من
دوره الرتبوي و التعليمي يف
االختبار :هو معرفة نتيجة
املتعلم و مدى حتقيقه
للأهداف امل�أمولة .

يجني الطالب يف االختبار ثمار ما در�سه و تعلّمه ،
ونتيجة ما عمله و اجتهد .

ثالث ًا  :ت�صحيح النظرة للقدرة على االختبار

هناك عالقة طردية بني القدرة على ت�أدية �أي
اختبار و اجتيازه بنجاح و بني ت�صحيح النظرة
حول تعرف املتعلم على قدراته و امكاناته  ،فكلما
كانت هناك روح متفائلة و نف�سية عالية و �إرادة
قوية زادة القدرة على ت�أدية االختبار بنجاح
وتفوق .
�إذ ًا مدى قدرتك "كطالب" على �أداء متميز يف
االختبار يرتبط ارتباط وثيق مبدى اجتاهاتك
ونظرتك حول قدراتك على التعامل مع االختبارات
مبعنويات عالية و ثقة بالنف�س و �إرادة قوية و
روح �سامية و نظرة �إيجابية نحو ذاتك و طاقاتك
م�صداق ًا لقول ال�شاعر :

النفو�س كبار ًا
و �إذا كانت
ُ
أج�سام
تعبت يف ُمرادها ال
ُ

املحور الثالث :كيفية اال�ستعداد امل�أمول
لالختبارات التح�صيلية

يتطلّب التعامل مع االختبارات �أ ًّيا كان
نوعها �إر�شادات ميكن �أخذها بعني االعتبار
كا�سرتاتيجيات معينة للتهيئة النف�سية و الفكرية
و اجل�سدية والدرا�سية  ،و تعزيز الثقة بالنف�س ،
ميكن ت�صنيفها وفق ثالثة �أمور رئي�سة كمفاتيح
للبحث و التو�سع املعريف نحو هذا املو�ضوع نوجزها
بالذكر ملحدودية القدر املتاح للمقال :
�أو ًال  :ا�ستعدادات قبلية ( تعزيز الثقة بالنف�س ،
التهيئة النف�سية و اجل�سدية  ،التهيئة الدرا�سية )
ثاني ًا  :ا�ستعدادات �أثناء االختبار( �أثناء عملية
االختبار ،بعد االنتهاء من �إجابة الأ�سئلة )
ثالث ًا  :ا�ستعدادات بعد االختبار
ً
ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يعيننا و ويوفقنا جميعا على
�أن نحقّق �أعلى املراتب و الدرجات احلقيقية
بحق حممد و �آله الطيبني
يف الآخر ِة و الدنيا
ِّ
الطاهرين .

بقلم � /أحمد بابل ال�شيخ
طالب بجامعة امللك فهد للبرتول و املعادن

ُ
احلب املحور الأ�سا�سي
يف حياة الإن�سان
عندما نتكلم عن احلب يظن البع�ض ب�أنا نتكلم عن
العالقة الرومان�سية بني الذكر و الأنثى و لكن املعنى
احلقيقي �أعمق و �أ�سمى بكثري فاحلب هو املحور الأ�سا�سي
يف حياة الإن�سان بل هو ع َّلة �إجاد هذا الكون فقد ورد يف
حديث الك�ساء ب�أن اهلل – جل جالله – يقول ( :وع ّزتي
و جاليل �إين ما خلقت �سما ًء مبنية و ال �أر�ضاً مدحية و
ال قمراً منرياً و ال �شم�ساً م�ضيئة و ال فلكاً يدور و ال بحراً
يجري و ال فلكا ً ي�سري �إال لأجلكم و حمبتكم) �سالم
اهلل عليهم .
العبادة قد تكون عن خوف فتلك عبادة العبيد و قد تكون
عن طمع فتلك عبادة التجار و قد تكون عن حب و �شكر
فتلك عبادة الأحرار كما ورد يف احلديث ال�شريف  .ف�إن
م�سلك احلب يف العبادة هو م�سلك الأنبياء و الأو�صياء
و الأولياء عليهم ال�سالم و احلب على قدر املعرفة فكلما
زادت معرفتك ب�صفات اهلل اجلميلة و رحمته الوا�سعة
زادت حمبتك له  ,ف�إذا �أردنا �أن نزداد حباً هلل و لنبيه و
�أهل بيته فعلينا بالتعرف عليهم .
فعندما يعي�ش الإن�سان احلب مع اهلل ف�إنه يعي�ش ال�سالم
الداخلي و االطمئنان الروح فقد قال تعاىل ( �إن �أولياء اهلل
ال خوف عليهم و ال هم يحزنون ) .
قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و �آله و �سلم – (حب اهلل
و حب الدنيا ال يجتمعان يف قلب �أبداً ) و قال – �صلى
اهلل عليه و �آله و �سلم – (حب الدنيا ر�أ�س كل خطيئة)
ف�إن حب اهلل ال يحل �إال يف القلوب الطاهرة فقد قال
الإمام ال�صادق (عليه ال�سالم)( :القلب حرم اهلل ،فال
تُ�سكن حرم اهلل غري اهلل) .
فعلينا �أن نتم�سك بحب اهلل فنحب ما يحب اهلل و نكره
ما نكره اهلل �سبحانه و تعاىل و بذلك نكون من �أوليائه يف
�أر�ضه كما قال الإمام ال�سجاد ع يف مناجاة املحبني
( واجعل حبي لك قائدا �إىل ر�ضوانك و �شوقي لك ذائدا
عن ع�صيانك) و علينا بتطهري قلوبنا و توعيتها فعن �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)�( :إن هذه القلوب �أوعية ،فخريها
�أوعاها) .
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مقالة
كانت جزيرة تاروت مهدا للتاريخ وموئال حل�ضارات �سادت ثم بادت وتروي كتب التاريخ انها كانت مدينة فينيقية �أثرية تقع يف ركن
هادئ على بعد �ستة كيلو مرتات من ال�ساحل خلليج كيبو�س ( اخلليج العربي )
تقع جزيرة تاروت �شرق القطيف داخل خور وا�سع من البحر يحيط به غربا �ساحل القطيف وجنوبا �ساحل الدمام و�شماال ر�أ�س
تنورة �إىل حماداة اجلزيرة على �شاطئ اخلليج .وتعد �أكرب جزيرة فيه بعد جزيرة البحرين .
وترتبط اجلزيرة بالقطيف بطريق عرب اخلليج قامت احلكومة ال�سعودية ب�إن�شائه عام 1385هـ والدي يبلغ طوله خم�سة �أميال
وعر�ضه ثالثني مرتا .
وقد قال الكابنت ج .فور�سرت �سادلري عن اجلزيرة �أثناء رحلته عرب اجلزيرة العربيةعام 1919م � :أما جزيرة تاروت فتقع يف
الو�سط متجهة نحو قمة اخلليج يبلغ طولها ع�شرة �أميال ممتدة بني ال�شمال الغربي واجلنوب ال�شرقي غر�ست فيها �أ�شجارالنخيل
ب�شكل كثيف ولديها زاد كاف من املاء ترب �ضفة من اجلزيرة باجتاه فتحة اخلليج على �شكل �صدفة حمارية ذات �سل�سلة من النتوءات
املتخدة �شكال دائريا تق�سم اخلليج �إىل قناتني � :شمالية وجنوبية .

جزيرة تاروت...
ح�ضارة وتاريخ..

د.عبد اهلل العبد املح�سن
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مقالة
الت�سمية التاريخية جلزيرة تاروت :
تعد جزيرة تاروت واحدة من �أقدم مدن التاريخ يقدر
عمرها ب�أكرث من خم�سة االف �سنة على �أقل تقدير .
فقد كانت م�سكنا ملزيج من الع�شائر الكنعانية والفنيقية
.ويعني ا�سمها يف اللغات ال�سامية ( اخلري واجلمال )
ودونت يف كتب اليونان با�سم تارو وثارو ودونت اي�ضا يف
كتب قدماء ال�صني  .ودونت يف الكثري من كتب الرتاث
والتاريخ القدمي با�سم ع�شرتوت وارجع البع�ض ا�سمها
اىل تريو�س .
ولقد اختلف امل�ؤرخون يف �أ�صل الت�سمية فر�أى البع�ض
�أن ا�سمها الأ�صلي تريو�س �أو تارو�س ومنها ا�شتق
ا�سمها احلايل �.أما اليونان فقد اطلقوا عليها ا�سم تارو كما
جاء يف جغرافية بطليمو�س �أو ع�شتاروت.
ويذهب الكثري من امل�ؤرخني �إىل �أن ا�سمها الأ�صلي
(ع�شتاروت ) ا�سم املعبود الفنيقي بعد حذف �أول
الإ�سم .تطرق �إليه التحريف فحذف منه املقطع اال�أول
اخت�صارا و�صارت تعرف بـ ( تاروت ) .
ن�ستخل�ص مما �سبق ب�أن اقرتان ا�سم ع�شتاروت قدميا
على هذه اجلزيرة اجلميلة لي�س عفويا فهي موطن
الفينيقيني ا ْال�صلي قبل نزوحهم اىل �سواحل البحر
ا ْالبي�ض املتو�سط ملا جاء يف كتابات امل�ؤرخني .ومنهم:
اال�ستاد حممد �سعيد امل�سلم حيث قالوا � ( :إن �إقامة
الفينيقيني كانت يف بادئ الأمر يف جزيرتي ( تريو�س )
جزيرة تاروت حاليا و ( اراد ) �إحدى جزر البحرين التي

ت�سمى عراد او املحرق حاليا .
ومما كتبه ال�شيخ حمد اجلا�سر ( :فاجلزيرة كانت موطنا
قدميا للفينيقيني قبل نزوحهم اىل �شواطىء البحر
االبي�ض املتو�سط فقد جاء يف تاريخ لبنان نقال عن
بع�ض م�ؤرخي اليونان ب�أن �أهل هذه اجلزيرة كانوا يباهون
ب�أنهم هم الذين �أ�س�سوا مدينة �صور ورواد وال تخلو هذه
اجلزيرة من بع�ض �آثارهم .
وقد �أ�شار �صاحب منجد العلوم �إىل �أن موطن الكنعانيني
كان ا�سا�سا على �ساحل خليج كيبو�س ثم ارحتلت �إىل
�سوريا ومنها ن�ش�أ " الفينيقون"

�إذا فالت�سمية لي�ست عفوية فع�شتاروت بالن�سبة
للفينيقيني هي موطنهم الأ�صلي ومعبودتهم هي رمز
احلياة واجلمال وقد كانت �أر�ضهم ك�أجمل ما تكون
خ�ضراء يانعة وينابيع متدفقة .ومن هنا فال غرابة �أن
يطلق الفينيقييون ا�سم معبودتهم على �أر�ضهم اجلميلة
ليكون ا�سما �أ�صليا لها.
واحتفظت به اىل يومنا هذا بعد حذف املقطع االول
"ع�ش" لتبقى "تاروت" علما جلزيرة لها وزنها وقيمتها
يف �سالف الع�صور .
�آثار جزيرة تاروت :
لقد تفتحت احل�ضارة الإن�سانيه على �أر�ضها �أزمان �سحيقة
وتعاقبت عليها �أقوام وح�ضارات �سادت ثم بادت خملفة
وراءها �آثارا دالة على العي�ش يف هذه االر�ض وقد لعبت
ال�صدفة يف �إبراز الكثري من تاريخ هذه املنطقة بالعثور على
بع�ض الآثار الفنيقية وال�سا�سانية والإ�سالمية  .فحينما
ابتد�أ �أهل الربيعية ببناء بيوتهم من احل�صا واجل�ص بدال
من الع�ش�ش عام 1982م جل�أ بع�ض العاملني باملقالع
�إىل املرتفعات ا�إى اجلنوب من الربيعية فقاموا بعمل
حفائر تركزت يف البحث عن احلجارة ال�ستخدامها يف
البناء واثناء احلفرعرثوا على جرار ووجدوا قبورا و�أوان
فخارية لها فتحات من �أعلى ت�شبه الط�شت املغطى يطلق
عليه �أهل تاروت ( متكات )) ووجدوا �أحجارا ملاعة من
العقيق املمتاز .
ويف �إحد الب�ساتني عرث بع�ض املزارعني �أثناء حرثهم على
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�أوان قدمية وقطع حجرية من رخام �أبي�ض يقال �أنه يناين
ويف النهاية برز التمثال الذهبي اخلال�ص كواحد من
االثار التي لعبت ال�صدفة فيه دورا كبريا لإبراز قيمة
تاريخية لهذه اجلزيرة لتقول لنا �إن ماينقله امل�ؤرخون من
�أن تاروت كانت موطن الفينيقيني هو بالت�أكيد ذلك .
وروى كل من احلاج عبداهلل ال�صادق واحلاج �سعيد
ال�صفار واملعلم احلاج �صالح ال�سني �أنه يف عام 1346هـ
عرث العمال على بع�ض الأثار الفينيقية يف منطقة
ال�صدري بالقرب من بيت ح�سني الع�سكري حاليا
على بع�ض الآثار القدمية و�أهمها ذلك الوثن للمعبود
ع�شتاروت والدي ر�أه علي بن ا�سماعيل وا�ستلمه احلاج
عبدالواحد �آل حيدر لي�ستقر يف النهاية يف يد عبد
الرحمن الق�صيبي الذي ا�شرتاه بثمن بخ�س اليتعدى
الع�شرين رياال وهذا ماتطرق �إليه امل�ؤرخ الأديب حممد
�سعيد امل�سلم يف كتابه �ساحل الذهب ا ْال�سود ( فقد عرث
مند �سنوات يف �إحد ب�ساتينها على متثال من الذهب
اخلال�ص للبعلة ع�شتاروت) .
ويف بداية العام 1966م عندما قامت البعثة الدمنركية
برئا�سة الدكتور ( بيبي ) عرثوا �أثناء �شق طريق يف تالل
الرفيعة على اوان مزججة وغري مزججة والتي تعود اىل
الفرتة الهيلن�ستية وبع�ض من الأواين من حجر املرمر
واحلجر ال�صابوين واي�ضا عرث على حجر ل�شاهد قرب عليه
كتابة اغريقية ومتثال من احلجر بطول املرت تقريبا وهو
�شبيه بتماثيل ماري والتي تعود اىل ع�صر ال�سالالت
الباكرة وهو حمفوظ الآن يف املتحف الوطني بالريا�ض .
ويف العام 1968م عرث الدكتور ( بيبي ) يف تالل الرفيعة
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على ك�سر من الفخار وك�سر من احلجر ال�صابوين التي
تعود اىل الألف الثالث قبل امليالد يف طبقة ا�ستيطانية
تخللتها طبقات من احلفر قد تكون لقرب تعود اىل الفرتة
الهيلن�ستية بعد ان تغطت امل�ستوطنة بالرمل .
كما �أقامت الدكتورة ( كون�ستني ماريا )عام 1975
–  1976على �إحد تالل الرفيعة على الإحداثية 30
– � 26– 33شمال و � 50 – 04– 37شرق ات�ضح
لها وجود طبقة ا�ستيطانية تعود اىل ا ْاللف الثالث قبل
امليالد وان طبقات هدا التل لي�ست منتظمة ب�سبب
التعديات والتخريب التي حلقت على التل ومن اهم
نتائج هذه املج�سات وجود ك�سر فخار الألف الثالث قبل
امليالد والفخار الهلين�ستي يف هذه الطبقات وم�سامري من
النحا�س وخرز من حجر الالزورد وك�سر من اواين املرمر
واي�ضا امل�صنعة من احلجر ال�صابوين وهي لي�ست م�صنعة
مما يثبت وجود حركة جتارية عاملية على ار�ض اجلزيرة
وان تاروت �أحد مراكز �صناعة �أواين احلجر ال�صابوين .
وقد عرث عمال البلدية عام 1380على �صخور قرب
�صندقة جميد يف ال�سوق عليها كتابات ن�سبها البع�ض
اىل الكتابة امل�سمارية واخرون اىل اللغة العربانية وقد
�سلمتها البلدية اىل متحف الريا�ض لت�ؤكد رموزها ب�أنها
كانت �سبئية .
وروى احلاج �إبراهيم احل�ساوي واملعلم �صالح ال�سني
ب�أنهم �سمعوا من رجال ثقة يقولون ب�أنه مت العثور يف جبل
دارين ال�شرقي وبالتحديد يف ( فريق البنعلي ) على
ف�صو�ص قدمية وبيوت حمرتقة يف باطن ا ْالر�ض عندما

قام جمموعة من العمال بالبحث عن احلجارة للبناء .
وعرث اي�ضا يف دارين على عمالت نقدية يرجع بع�ضها
اىل عهد االمام الر�ضا عليه ال�سالم والتي �سكها امل�أمون
وهي دنانري ذهبية وف�ضية مكتوب عليها ال �إله �إال اهلل
حممد ر�سول اهلل ب�سم اهلل �ضرب هذا الدينار يف عهد
الر�ضا "ع" ووجدوا اىل جانبها عقيقا وخواتيما.وروى
يل البع�ض من �أهايل تاروت ب�أن يف دارين مكانا ي�سمى
البيا�ضة يرجع �إىل عهد االمام احل�سن عليه ال�سالم
وتقع بني مفرق ال�شرق والغرب (بني فريق البنعلي ) و
(احلالة ).يقال �إنه يف عهد الفتوحات اال�سالمية �أر�سل
الإمام احل�سن عليه ال�سالم �إىل هذه املنطقة ون�صب
خيامه يف هذه البقعة ف�أطلقوا على هذا املكان مناخ
جي�ش احل�سن �أو البيا�ضة .
وروى البع�ض ب�أن يف البيا�ضة عرثوا على بع�ض
العمالت الف�ضية يعود اىل عهد عبدامللك بن مروان 76
هـ يف �إحد وجهيها ال �إله �إال اهلل وحده ال�شريك له،
والوجه الآخر ( اهلل �أحد اهلل ال�صمد مل يلد ومل يولد
) وحول ذلك ( حممد ر�سول اهلل �أر�سله بالهدى ودين
احلق ليظهره على الدين كله ).
وعموما فان التنقيب عن الآثار بوا�سطة جامعاتنا ومراكز
الآثار يف بلدنا مل تبد�أ �إال يف �أواخر القرن الع�شرين اال
انه بف�ضل اهلل �أمكن بوا�سطته اماطة اللثام عن تاريخ
�آالف ال�سنني من حياة الب�شرية التي عا�شت على
هذه اجلزيرة ففي العام 1972م قامت بعثة للتنقيب يف
جزيرة تاروت وكان ير�أ�سها الدكتور ( عبداهلل امل�صري )

وكانت ح�صيلة التنقيب تلك االحجار الثمينة واجلرار
التي ا�ستخدمت كقبور للموتى.و�أكد البحث اجلاري
ب�أن �أر�ض تاروت مليئة برتاث احل�ضارات القدمية التي
عا�شت يف منطقة اخلليج وقد عرث على �سيوف ذهبية
وبع�ض التماثيل ال�صغرية وعمالت قدمية و�أوان فخارية
وذهبية وف�ضية و�أحجارا كرمية .ولو تفك رموز تلك
الآثار وتدر�س تلك الأحجار الكرمية والأواين الف�ضية
والذهبية ال�ستطعنا اجلزم يف ن�سبته اىل ح�ضارة ما،
لكننا جند انف�سنا نفرت�ض فر�ضيات تخمينية ان مثل
هذه ا ْال�شياء تعود اىل اجلرهائيني  .حيث كان �أهلها
يتمتعون بالأمن الرخاء والرتف وكانوا يكرثون من انية
الذهب والف�ضة ويجعلون �سقوف ابنيتهم وابواب غرفهم
بالذهب والأحجار النفي�سة الغالية .
والأ�شياء التي فكت رموزها واحتلت مكانا يف متحف
الريا�ض اكدت تاريخ هذه املنطقة وح�ضارتها مما دفع
الدكتور ( عبداهلل امل�صري ) اىل ت�سجيل ذلك يف كتاب
( مقدمة عن اثار اململكة العربية ال�س�سعودية ) ون�صه
مايلي :
( وقد اكت�شف يف اجلزيرة اثار هامة يرجع بع�ضها اىل فرتة
عهد ال�سالالت الأوىل لبالد مابني النهرين �أي قبل
مدة ترتاوح بني 5000 __ 4000عام وبع�ضها يعود
اىل فرتات زمنية يعود اىل فرتات زمنية خمتلفة معا�صرة
للح�ضارة العيالمية الفار�سية وح�ضارة ( املوهنجودارو
) على نهر ال�سند وح�ضارة ام النار التي قامت باملنطقة
اجلنوبية من اخلليج العربي  .والتي اكت�شفت بقاياها يف
ابو ظبي بوا�سطة البعثة الدامنركية 1966م.
ومبا ان العيالميني قد �سيطروا على جزيرة تاروت
�ضمن �سيطرتهم على القطيف حتى عام  2100قبل

امليالد بعد ان منوا بهزمية نكراء على يد حمورابي
لذا الن�ستغرب ما اكت�شف يف باطنها من احجار كرمية
ثمينة حتمل �شعارهم ا�ضافة اىل �سيطرة الفر�س على
منطقة اخلليج يف عهد �سابور وقد خلفوا من تراثهم
اوان فخارية ونقودا وقد اظهرت احلفريات التي قامت
بها احدى ال�شركات العاملة �شرق وجنوب قلعة حممد
بن عبدالوهاب.وقد دون هذا اخلرب الكاتب علي ابراهيم
الدرورة والأديب عبداهلل ال�شباط يف جرائد وجمالت
اململكة العربية ال�سعودية ون�ص اخلرب يقول  ( :يف فجر
يوم  91401 17قامت احدى ال�شركات العاملة بدارين
بحفريات من اجل متديد �أنابيب املياه فوجدت يف تلك

احلفريات بيوتا خربة بع�ضها حمرتق و�أوان فخارية
حمرتقة قرب قلعة حممد بن عبدالوهاب وقد عرث
العمال يف ذلك اليوم على جرتني  :احداهما �سليمة
وا ْالخرى متك�سرة على عمق �ستة امتار  .وقد وجد يف
اجلرة ال�سليمة دراهم ف�ضية بت�أثريات �سا�سانية من الف�ضة
وهي عبارة عن قطع م�ستديرة على �أحد وجهيها نق�ش
ميثل اجلزء العلوي من �صورة ك�سرى يف و�ضع جانبي
وعلى ر�أ�سه التاج ال�سا�ساين املجنح واللحية ت�أخد مكانا
بارزا يف وجهه وعلى الوجه الثاين للدرهم حار�سان
مدججان بال�سالح واحيانا بدون �سالح وقطع اخرى
بها �صورة كاهنني بينهما معبد ي�سهران على خدمته او
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حرا�سته وعلى النقود كتابات بهلوية ت�شمل ا�سم امللك
ويف الهام�ش اخلارجي للوجهني توجد ثالثة او اربعة اهلة
يف كل هالل جنمة ا�شارة اىل كوكب ( الزهرة ) عند
تقابله مع القمر وهو رمز للرخاء عند ال�شرقيني) .وهده
النقود موجود ق�سم منها يف متحف االثار يف الدمام .
وروى �أحد �أعيان القطيف يف مقابلة معه ن�شرت يف
جملة (قافلة الزيت ) �أنهم عرثوا على نقود وقطع خمتلفة
من احللي وا ْالواين و�أ�شياء اخرى وذلك يف قبور يف
املنطقة الواقعة بني دارين والربيعية عندما �أن�شئ الطريق
امل�سفلت الذي يربط القريتني.
و�ضمن ما �سجله الدكتور ( لطفي عبدالوهاب يحيى)
يف كتابه العرب يف الع�صور القدمية مدلال على قدم
جزيرة تاروت قوله )  ,وقد عرث على متثال حجر قرب
القلعة املوجودة يف جزيرة تاروت التي تكاد تال�صق
ال�شاطئ الغربي للخليج عند القطيف  .والتمثال له
داللة ح�ضارية كبرية بالن�سبة لتاريخ هده املنطقة فهو
ي�شبه التماثيل ال�سومرية التي وجدت يف جنوب العراق
والتي يرجع تاريخها اىل نحو ثالثة االف �سنة قبل
امليالد  .وهذا يدل على ات�صال وثيق بني هدا الق�سم
من �شبه جزيرة العرب وبني ح�ضارة وادي الرافدين يف
هذه الفرتة املبكرة وهو ات�صال له ما ي�ؤيده من البقايا
الفخارية املت�شابهة التي عرث عليها يف املنطقتني مبا يحمله
هذا من معاين وما قد يلقية من ا�ضواء على بع�ض
اجلوانب اخلا�صة ب�أ�صل احل�ضارة ال�سومرية او بتاثرياتها).
و�أكد اال�ستاذ عبدالرحمن ال�سليمان وا�ضاف ومن
النقو�ش التي وجدت يف القلعة �صورة ْال�سد منقو�شة
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على قطعة من احلجر ال�صابوين تعود اىل � 4500سنة
�سابقة وهناك العديد من امثالها كانت غاية يف االبداع
واالتقان .
وقد عرث وال يزال يعرث على قطع فخارية ونقود وحلي
وا�ساور واقراط م�صنوعة من احجار نفي�سة وخناجر وغري
دلك من ادوات منزلية ومتاثيل ت�شري اىل ان جزيرة
تاروت �ضاربة يف اعماق التاريخ وللربهنة اكرث ،ماعليك

اال تخطف نف�سك اىل الريا�ض وت�أخد جولة ب�سيطة يف
متحف الآثار والرتاث ال�شعبي لرتى ماحوته اق�سامه من
اثار قدمية عرث عليها من هذه اجلزيرة .جتد يف هذا املتحف
غرفة �صغرية لع�صر العبيد الدي ميتد من  5000ق.م اىل
 3800ق.م والتي متثل خطوة حا�سمة نحو �أقدم ح�ضارة
مدنية جتد قطعا فخارية عليها بطاقات حتمل ا�سم القطعة
وزمنها واملكان الذي عرثت عليه وتاريخها ومعلومات
ب�سيطة عنها ف�ستجد ا�سم تاروت منت�شرا على اغلب هده
القطع الفخارية والتي تعود اغلبها اىل عهد ال�سومريني .
كذلك يوجد يف هذا املتحف متثال �صغري من الالزورد
�سومري الطراز مكتوب على بطاقته ( عرث عليه يف
تاروت ) ويوجد يف هذا املتحف اي�ضا قطع اثرية حجرية
وفخارية وبرونزية مت العثور عليها يف كل من تاروت
والهفوف واجلبيل  .ويف مكان احر من املتحف جتد حتفة
نادرة لآنية مرمرية من الطراز ا ْالغريقي م�سجل عليها
( عرث عليها يف تاروت ) وهناك �شاهد قرب كبري يحمل
نق�شا كتابيا باللهجة احل�ساوية وهي تنتمي اىل ال�سبئية
باال�ضافة اىل �شظايا من فخار متعدد الأ�شكال ووعاء من
الفخار ذو زخارف دقيقة يعود اىل ع�صر العبيد  .كل
هده القطع الأثرية �أ�ضافت �إىل املتحف جماال �إ�ضافة �إىل
الثقافة واحل�ضارة قد عرث عليها يف �أر�ض جزيرة تاروت .
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حوار
حوار� /سلمان العيد
اعتربه البع�ض الرئي�س الذهبي جلمعية تاروت اخلريية
للخدمات االجتماعية ،بالنظر �إىل ما حتقق خالل فرتات
رئا�سته ملجل�س الإدارة لهذه اجلمعية العريقة والتي امتدت
لثالث دورات متتالية ،لكنه ـ يف املقابل ـ يرف�ض هذه املقولة،
وي�ؤكد �أن ما و�صلت �إىل اجلمعية من �سمعة طيبة ،وقبل ذلك
من �أداء متطور ،هو نتاج تراكم خربات ،و�أجيال ،ف�ضال عن
تطور ملحوظ يف م�ستوى الوعي املجتمعي ب�أهمية العمل
التطوعي للفرد واملجتمع� ،أدّت �إىل الثقة بني ابناء املجتمع
والعاملني يف اجلمعية.
وحينما جرت حيثيات احلوار ،دخلت معه يف العديد من
النقا�شات ،فوجدته متفائال � مّأيا تفا�ؤل ،رغم اعرتافه بوجود
�صعوبات وعقبات ،ولكن بالتعاون بني كافة اع�ضاء اجلمعية
و�أبناء املجتمع ن�صل �إىل ما نتطلع �إليه وهو تقدمي خدمة
راقية وجمدية للم�ستفيدين وللمجتمع ب�شكل عام.
فماذا يقول رئي�س جمعية تاروت اخلريية للخدمات
االجتماعية ح�سني بن عبداهلل امل�شور؟

رئي�س جمعية تاروت اخلريية ح�سني امل�شور لــ

نتطلع مل�شاريع ربحية خلدمة الأعــــــــــــــــــــــــــ
ن�سعى مل�ستو�صف ورو�ضة وتعليم �أهــــــــــــــــــــــــ
يف البداية ،هناك �س�ؤال يكاد يكون تقليديا وكنت ـ وال فخر ـ من الداعمني للجمعية يوم كنت طالبا ،ـ وكيف وجدت اجلمعية يوم التحقت بها ،وماذا
بحتا ،وهو كيف ن�ش�أت عالقتكم بالعمل التطوعي وكذلك يوم كنت موظفا� ،أنا و�أبناء جيلي ،فقد ك ّنا ندعمها مبا لو قارنت ذلك بالو�ضع احلايل؟

واالجتماعي؟
يف الواقع� ،أكاد �أقول �أن الأقدار هي التي قادتني ـ �أنا وغريي ـ
لهذا ال�سبيل ،والدخول �إىل هذا الطريق اجلميل ،الذي ي�شعرنا
باالطمئنان والثقة ..وتعود الق�صة �إىل �إنني كنت ـ وال زلت ـ من
املقدرين ال�شاكرين لأن�شطتها وما تقدمه
املح ّبني للجمعية ،ومن ّ
لأبناء املجتمع ،من خدمات وم�ساعدات للفقراء واملحتاجني،
وكنا ندعم اجلمعية منذ بدايات وعينا وتفتح نظرتنا �إىل احلياة،
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منلك من �إمكانيات ،هي حمدودة بالطبع� ،إىل �أن �ساقنا هذا احلب
للعمل التطوعي ب�أن نكون �ضمن الطاقم العامل يف اجلمعية
وذلك يف العام  1412ومن ثم �إىل جمل�س �إدارة اجلمعية ،وقد
حتملت م�س�ؤولية �أمانة �صندوق اجلمعية لأكرث من ع�شر �سنوات،
ّ
وبعدها غادرت اجلمعية ـ لظروف خا�صة ـ وملدة دورتني كنت
بعيدا عنها وعن �أن�شطتها ،حتى عدت ملجل�س الإدارة ،وتقلدت
من�صب رئي�س املجل�س لثالث دورات متتالية.

يف احلقيقة كانت اجلمعيات اخلريية ـ مبا فيها جمعية تاروت
اخلريية للخدمات االجتماعية ـ ت�سري ب�آلية ا�ستالم التربعات
وال�صدقات من املح�سنني ومن ثم �صرفها على الفقري وامل�ستحق،
ولكن يف ال�سنوات الأخرية حدث تطور كبري يف �أن�شطة
اجلمعيات اخلريية ،فبات خمتلفا كثريا ،وال ميكن مقارنته بالو�ضع
ال�سابق.

حوار

هل التطور ناجت عن م�ستوى التفكري يف املجتمع ،ام
لدى القائمني على اجلمعيات؟
بالعمل
العالقة
ذات
املعنية
التطور احلادث لدى جميع الأطراف
على �ضوء كل ذلك ،لو �س�ألنا اال�ستاذ ابا علي
التطوعي ،مبا فيها الأ�سر املحتاجة ،التي باتت متطلباتها خمتلفة عن �أبرز االجنازات التي حتققت خالل الدورات
عن متطلبات الأ�سر ال�سابقة ،ففي ال�سابق يطلب املادة فقط ،الثالث ،وبعد معاجلة الو�ضع املادي للجمعية ماذا
بينما يف الوقت احلا�ضر بات املبلغ املايل ال يكفي وال يحقق يقول؟
الغر�ض ،بل بات يطلب العالج والثالجة واملكيف واملنزل �س�ؤال جميل ،ويحتاج �إىل �إجابة تف�صيلية ،و�أرى �إن من �أهم
والتعليم والثقافة وخدمات �أخرى.
االجنازات التي �سعت اجلمعية يف جمال�س �إداراتها املتعاقبة
�أنت على ال�صعيد ال�شخ�صي ماذا وجدت يف خالل  20عاما ،وحتققت بتوفيق اهلل هي ك�سب ثقة املواطنني من
اجلمعية ،وماذا حدث؟
�شتى �شرائح املجتمع ،وذلك ملا مل�سوه من عمل جاد وخمل�ص،
ل�سنوات.

ـــــــــــــــمال اخلريية العامة
ـــــــــــــــــــــــــلي مبوا�صفات عاملية
بتحملي م�س�ؤولية �أمانة
حينما مت تر�شيحي ملجل�س الإدارة ،وذلك ّ
ال�صندوق ،ا�صطدمت بالديون املرتاكمة على اجلمعية ،واخل�سائر
املتالحقة على امل�ستو�صف والرو�ضة وامل�شغل ،وطالت جلنة
الدورات وكافة امل�شاريع ذات ال�صفة اال�ستثمارية خ�سائر ،حينها
قمنا ـ �أع�ضاء املجل�س و�أنا ـ بدرا�سة �أو�ضاع اللجان اخلا�سرة،
ووقفنا على الأ�سباب التي �أدت �إىل تلك اخل�سائر ،والتي كانت
تعود �إىل تقديرات غري دقيقة ،فقمنا مبعاجلتها ،وبعد �سنتني من
التحاقي باجلمعية متت معاجلة الأمور بعد تغيري �أداء العمل
والإدارة حتقق النجاح ،وانتقلت تلك امل�شاريع �إىل م�ستوى مقبول
من الربحية ،فتم جتاوز حالة املديونية التي عانت منها اجلمعية

اكرث من  850طفال وطفلة يوميا من الرو�ضة �إىل مواقع �سكنهم
يف �شتى احياء جزيرة تاروت ،وذلك يف وقت قيا�سي ال يزيد
عن  40دقيقة ،خا�صة و�أننا فتحنا رو�ضة �أطفال ثانية يف تاروت،
وحتدونا الرغبة لإيجاد رو�ضة منوذجية مبوا�صفات عاملية ،تعتمد
طرائق يف التعليم خمتلفة عن املتعارف عليه ..ومن الإجنازات
�أي�ضا �إقامة "مباين الإ�سكان الأهلي" و"�إ�سكان كافل اليتيم"
والتي متت على �أرا�ض ح�صلت عليها اجلمعية كهبات من
املح�سنني ومت حتويلها اىل م�شاريع �سكنية ل�صالح هذه الفئات،
متاما كما ح�صل بالن�سبة �إىل قطعة �أر�ض جاءتنا كهبة من �أحد
املح�سنني ومت تخ�صي�صها لإقامة "مركز زهور امل�ستقبل" املوجه
خلدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة.
كل هذا بعد جتاوز مرحلة الديون ،وهل
متت بجهود ذاتية �أم كان الدعم حا�ضرا من
خمتلف اجلهات؟
هي يف الواقع توفيقات املوىل جل �ش�أنه ،وما كان هلل ينمو،
فبعد جتاوز �أزمة الديون التي ذكرتها قبل قليل ،ح�صلنا
لأول مرة على منحة من الدولة �أيدها اهلل ،وكانت تتويجا
جلهودنا يف ت�أ�سي�س بنية حتتية مثالية للجمعية و�أن�شطتها..
لقد كان املجل�س ي�سري مبنطق التطوير وا�ستحداث الو�سائل
احلديثة حتى يف ا�ستقبال التربعات و�آليات ال�صرف املوجه
للم�ستفيدين� ،إ�ضافة �إىل معاجلة امل�شاريع ذات العائد املادي،
قمنا با�ستحداث و�سائل �أخرى للتربعات من قبيل الإيداع
املبا�شر يف احل�ساب البنكي من امل�شرتكني ،وكانت جمعيتنا
من �أوائل اجلمعيات التي ا�ستحدثت هذه الطريقة يف ا�ستقبال
"احل�صاالت" على املحالّت
التربعات ،كما قمنا بتوزيع
ّ
واملنازل ،وكانت و�سيلة ناجحة ،فالكثري من النا�س ي�ستحي من
�إعطاء القليل ،لكن احل�صالة تتيح للجميع التربع� ،إ�ضافة �إىل
تفاعل اجلمعية مع الن�شاط الريا�ضي ،فكانت الدورات الريا�ضية
رافدا جيدا لزيادة �إيرادات اجلمعية ف�ضال عن توا�صلها مع قطاع
ال�شباب.

�ساهم يف حت�سني الأداء ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للمجتمع،
والإجناز الآخر هو التحول من حالة املديونية اىل الأداء املتميز،
�إذ �أننا قمنا ب�شراء �أر�ض ذات م�ساحة كبرية يقام عليها يف الوقت
احلا�ضر "جممع ال�صاالت االجتماعي للأفراح واملنا�سبات"،
و�سيقام عليها مبنى الإدارة العامة ..وكذلك مت جتديد �سيارات
اال�سعاف للم�ستو�صف والتي تقوم بدور هام ل�صالح املجتمع،
فاجلمعية ـ من خاللها ـ تقوم بدور الهالل الأحمر يف عمليات
الإ�سعاف وا�ستقبال احلوادث الطارئة..و�أن�ش�أنا مر�آبا (كراجا)
متكامال ل�سيارات اجلمعية� ،إذ مت جتهيز ا�سطول كامل من وهل مت ان�شاء جلان جديدة ،ام مت تطوير اللجان
احلافالت احلديثة لرو�ضة الطفل ال�سعيد والتي تعمل على نقل العاملة؟
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عملنا على ال�صعيدين معا� ،إذ �أن الآمال عري�ضة ،ونتطلع �إىل
يوم تكون اجلمعية قادرة على حل �أي م�شكلة تواجه املجتمع،
�ضمن التخ�ص�صات املوكلة للجمعية للقيام بها ،وعملنا على
جتاوز كافة امل�شروعات ذات اجلدوى املتوا�ضعة ،والتي ال تقدم
خدمة مبا�شرة للم�ستفيدين من خدمات اجلمعية ..فقد مت خالل
الفرتة املا�ضية اطالق جلان جديدة مثل "الذكر احلكيم ،ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،مركز زهور امل�ستقبل ،الزواج اخلريي،
املرافق العامة ،ا�صالح ذات البني" ،ا�ضافة اىل اللجنة الن�سائية،
ف�ضال عن "جائزة ر�سالة للعمل التطوعي" ،وهو م�شروع �شبابي
غري ربحي يهدف اىل ت�شجيع اال�سهامات التطوعية يف جماالت
التنمية االجتماعية والثقافية والفنية والبيئية والعلمية واملعرفة
املختلفة ..ونعمل جاهدين على الرتخي�ص لإن�شاء الربج الطبي
وتطوير امل�ستو�صف احلايل ،وكذلك �إن�شاء مركز زهور امل�ستقبل
لذوي االحتياجات اخلا�صة ،ولدينا تفكري يف اال�ستثمار يف
التعليم اخلا�ص.

ودعم حكومتنا الر�شيدة ،ودعم املح�سنني� ،إ�ضافة �إىل جهود
اجلمعية التي خ�ص�صت مليون ريال �سنويا لــ "جلنة حت�سني
امل�ساكن" التي تتحمل عبئا كبريا يف هذا اجلانب ،لي�س ملعاجلة
بيوت ال�صفيح وح�سب ،و�إمنا للعمل يف حت�سني امل�ساكن ،ومعاجلة
الو�ضع لدى بع�ض الأ�سر املحتاجة ،ومنها �إن�شاء وحت�سني املباين
وال�شقق لل�شباب املقبلني على الزواج.

بعد معاجلة الو�ضع املادي للجمعية؟
�إ�ضافة �إىل رفع قيمة املبالغ النقدية املقدمة للمحتاجني ،جرى
تطوير مل�ستوى املواد الغذائية املقدمة للأ�سر املحتاجة ،التي
جاءت ب�صورة خمتلفة عن ال�سابق ،وكذلك "احلقيبة املدر�سية"
التي باتت حتتوى على خدمات غري موجودة �سابقا ،واحلال نف�سه
بالن�سبة لـ "املالب�س املدر�سية" ،هذا ف�ضال عن "امل�ساعدات
املو�سمية" التي باتت خمتلفة كثريا ،ولدينا �أي�ضا اخلدمات
املقدمة للطالب والطالبات يف املرحلة اجلامعية حيث نقوم
بدعم بع�ض الطالب لتوفري متطلبات ال�سكن والنقل ..اخلال�صة
�إن اجلمعية ترعى  550عائلة رعاية كاملة ،و� 1500أ�سرة رعاية
مو�سمية فقط ،وهي التي ت�ستفيد من احلقيبة املدر�سية والأدوات
الكهربائية ،وامل�ساعدات ال�صيفية وال�شتوية..وكذلك �إ�شراف
اجلمعية على املقربة واملغت�سل.

جئت اجلمعية وهي مثقلة
بالديون وبعد �سنتني تطورت
جميع اعمالها

لقد كانت لديكم جلنة معنية مب�ساعد ال�شباب
للح�صول على الوظائف ،وكانت اجنازاتها
ملمو�سة ،اين ذهبت هذه اللجنة؟
ــ ال زالت هذه اللجنة تعمل حتت م�سمى (جلنة الت�أهيل
والتدريب) ،وت�سعى للتوا�صل مع اجلهات املعنية مب�س�ألتي
التدريب والتوظيف ،ومن �إجنازاتها امل�ساهمة يف ت�أهيل عدد
كبري من ال�شباب للعمل ،يف اجلمعية ،او يف ال�شركات الأهلية

العمل اخلريي تط ّور بفعل
تطور الزمن وتنوع حاجات
امل�ستفيدين

وهل �شملت اجنازاتكم حل م�شكلة بيوت ال�صفيح؟
بيوت ال�صفيح يف جزيرة تاروت باتت ق�صة قدمية ،فقد كانت
�صورة وا�ضحة ،يالحظها �أي زائر جلزيرة تاروت ،فقد كان لدينا
�أكرث من  120منزال �سابقا على م�ستوى اجلزيرة ،بينما يف
الوقت احلا�ضر هناك اقل من ع�شرة منازل ،وكل منزل له ق�صة،
و�سوف تنتهي هذه امل�شكلة ب�إذن اهلل ،وذلك بربكة اهلل �أوال ،وما هي اخلدمات التي كانت قائمة ومت تطويرها
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املتعاونة مع اجلمعية..
تطرقتم قبل قليل �إىل مبنى الإدارة ،ولكنك مل
تتطرق تف�صيال لهذا امل�شروع ،وهناك من يتحدث
عن ت�أخري يف هذا اجلانب ..ما تعليقكم؟
عم لقد ت�أخرنا يف �إن�شاء مبنى الإدارة الرئي�سي ،رغبة منا يف
البدء ببناء البنية التحتية للجمعية من �شراء الأرا�ضي وان�شاء
امل�شاريع اال�ستثمارية ،ومن ثم �سوف نقوم بالعمل على �إن�شاء
مبنى االدارة ،ولكن العمل يف الوقت احلا�ضر جار على اعداد
املخططات الالزمة ومن ثم ترخي�صها.

هبات املح�سنني �ساهمت يف
توفري مبان �سكنية للأيتام والأ�سر
املحتاجة
خدمات اجلمعية ت�شمل
الفقراء والأيتام والأ�سر وذوي
االحتياجات اخلا�صة والطالب

ما مدى ا�ستفادة اجلمعية من الفعاليات
االجتماعية؟
يف احلقيقة �إن الفعاليات االجتماعية التي ت�شهدها بالدنا
ن�ستفيد منها يف التعريف ب�أن�شطة اجلمعية وخدماتها ،مما كان له
م�ساهمة يف زيادة عدد الداعمني ،هذا دون �أن نغفل م�ستوى
القناعة لدى �أبناء املجتمع ،فهناك �شخ�صيات باتت تدعم ب�سخاء
مل�شاريع اجلمعية ..كما �أن هناك فعاليات اجتماعية ا�ستحدثتها
بيوت ال�صفيح ق�صة قدمية ،يف
اجلمعية و�ساهمت يف رفد العمل اخلريي مثل دورة "هم�سات
طريقها لالنتهاء يف جزيرة تاروت
لكل زوجني" ،والدورات الريا�ضية (دورة كافل اليتيم ،ودروة
الزواج اخلريي) ،حملة "ت�صدق ت�سعد" ،وحملة لن�شر الوعي
ال�صحي ،ومن خالل هذه الفعاليات حتقق لنا املزيد من التوا�صل املجتمع يهرب من العمل االجتماعي ،ل�صعوبته وعدم الرغبة
واالنفتاح على املجتمع.
يف املواجهة ،واجلمعية ـ لأجل ـ اكت�ساب النا�س لدعم امل�شاريع،
وامل�شاركة يف �أعمال اجلمعيات قامت بدور اجتماعي وا�سع ،كما
لو �س�ألنا ما ابرز امل�شاكل �أو العقبات التي �أن لدينا توا�صال مع خمتلف اجلمعيات الأخرى ،مبا ي�ساعد على
تواجهكم؟
حت�سني الأداء ،كما نحر�ص على امل�شاركة يف اجتماعات ر�ؤ�ساء
م�شاكل،
لدينا
توجد
ال
نعي�شه
الذي
الواقع
اىل
جئت
�أنت لو
اجلمعيات يف املحافظة.
و�إمنا هناك حاالت قد حتد من انطالقتنا ،ولعل �أبرزها عدم
توافر الكوادر الالزمة لإدارة جلان اجلمعية ،فالعديد من �أبناء بناء على ذلك ،ما اخلطط اجلديدة التي تتبنّاها

اجلمعية؟
احلمد هلل تتمتع اجلمعية باال�ستقرار املايل والإداري والوظيفي،
مما ي�ساعدنا كثريا على ت�سيري العمل وي�ساهم يف تطويره عاما بعد
عام ،ويخلق �أجواء التوا�صل مع خمتلف �شرائح املجتمع وزيادة
عطائهم املادي واملعنوي.
هناك من يتحدث عن جفوة بني اجلمعية
والنادي ،فماذا تقول؟
بالعك�س� ،إن ما جنده هو تعاون بني الإدارتني ،على خمتلف
الأ�صعدة ،ونحن يف اجلمعية على ا�ستعداد للم�ساهمة واملزيد من
التعاون مبا يتي�سر لنا ،ح�سب امكانياتنا املتاحة واللوائح املنظمة
لذلك.
بعد هذه ال�سنوات الطويلة من العمل التطوعي،
ماذا �أعطاك هذا النوع من العمل؟
قول احلمد اهلل� ،إن العمل التطوعي فر�صة لالطالع على �أحوال
النا�س ،وم�ساعدة الآخرين ،وهي بالتايل نعمة من نعم اهلل
علينا ،ومن خاللها ن�سعى لك�سب ر�ضاه جل �ش�أنه ،وا�ستطيع
�أن اقول ب�أنني بعد التقاعد املبكر من العمل يف ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء تف ّرغت للعمل يف اجلمعية ،وكل اخلربات
التي اكت�سبتها من العمل يف ال�شركة ،وخربتي �أي�ضا يف العمل
يف املقاوالت ك ّلها باتت جم ّندة يف خدمة اجلمعية ،ولذلك ف�أنا
�أقوم ـ مب�ساعدة �أخواين يف جمل�س الإدارة ـ باجلمع بني العطاء
واال�ستثمار ،وان ن�صل اىل توفري دخل ثابت للجمعية.
يف ختام اللقاء ماذا تقول؟
اقول ب�أن العمل التطوعي نعمة من نعم اهلل علينا جميعا ،وعلينا
ان نربي الأجيال النا�شئة على حب هذا العمل ،واهلل املوفق ملا
يريد ،ون�س�أل اهلل العون والقبول..
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حممد امل�صلي

تعد املدن املتح�ضرة بكرثة عرو�ضها ومتاحفها ومنتدياتها
التي تقدم جلمهورها وزوارها من املواطنني وغريهم
ثقافة املا�ضي ودجمها باحلا�ضر ل�صناعة امل�ستقبل،
وتعترب املتاحف يف جميع �أنحاء العامل �أر�شيف يرجع
له الباحثون واملثقفون و�صناع اخلطط والربامج ل�صياغة
�آمالهم و�إبداعاتهم يف �إ�صالح املناهج وبرجمة العقول
ورفع م�ستوى املعي�شي للمواطنني و�إ�صدار ما هو جديد
لكل العلوم والفنون ثم �أر�شفتها يف عرو�ض لي�ستفيد منها
املواطنني على خمتلف م�شاربهم ،فيتعرفوا على تراثهم
وحفظه من ال�ضياع واالندثار ،يقول البع�ض( :من �أراد
�أن يتعرف على �أي بلد من البلدان يقوم بزيارتها فليذهب
�إىل متحفها).
بد�أت يف بلدنا نه�ضة متحفية متثلت مبتحف املرحوم
الوجيه حممد الفار�س الذي كان يعترب من �أكرب املتاحف

36

�صفر  1436هـ  -العدد 47

متحف امل�صلي
يف اخلليج والذي يناف�س بع�ض الدول،ولكنها برزت يف
الآونة الأخرية الهتمام املتتبعني والباحثني ف�ضال عن
ال�سواح ،تبلورت يف متحف املال حممد علي النا�صر
بالقديح ومتحف احلاج جعفر مرار وال�سيد ح�سني
العوامي ف�ضال عن املكتبات العريقة كمكتبة العالمة
ال�شيخ �سعيد �أبو املكارم وغريه التي ت�ضم يف جنباتها
وثائق وخمطوطات الح�صر لها حتتاج �إىل برجمة وتوثيق
رقمي ومكتبي و�إح�صاءات دقيقة لكل �صغرية وكبرية
ميلكونها لأال ت�ضيع كما حدث ملتحف الفار�س وغريه
الذي مل توثق ومل تدون كنوزهم عن جهل �أو �إهمال �أو
ت�شتت املقتنيات لكرثة التنقل وعدم القدرة على احلفظ
املطلوب من اجلو املنا�سب والبيئة املطلوبة لهذه الرثوات،
والآن هناك الكثري من يهوى �أو يجمع بع�ض الأ�شياء
من الرتاث وبع�ض التحف ،و�أعرف �أ�شخا�ص ميلكون

من الوثائق واملخطوطات والتحف النادرة التي مل ت�صور
ومل تدون وتعترب ملك حل�ضارة القطيف العريقة املوغلة
يف القدم ،نخ�شى عليها من التلف قبل توثيقها �أو توثق
ب�صورة غري الئقة او غري احرتافية.

تاريخ �إن�شاء املتحف:
كانت هواية من ال�صغر ثم حتولت �إىل جمموعة حاجياته
اخلا�صة بع�ضها �سنة  1386تعب يف احل�صول عليها
والأ�صعب املحافظة عليها ملدة عقود وكم �ضاعت �أ�شياء
�أثناء التنقل ،وكانت �أمنية حتولت �إىل حقيقة عندما �أفرد
دورا كامل من منزله خا�ص للمتحف كما ن�شر بجريدة
اليوم 7 :الثالثاء 1404/4/هـ عدد �( 3974أمنيتي �أن
يكون يف جزيرة تاروت " متحف " يجمع �آثارها وتاريخها
من ال�ضياع ).يف مو�ضوع بعنوان ( فن العمارة يف جزيرة

استطالع
وله دالالت منها ربط الأجيال مبا�ضيهم التاريخي
الإ�سالمي والعناية به وبرتاث املنطقة واملوروث ال�شعبي
الأ�صيل حيث ميتزج الرتاث والأ�صالة والإبداع ،يحفزه
ذلك طموح كبري يف امل�شاركة ب�صنع غد �أف�ضل للأجيال
القادمة واالهتمام بالتنمية الب�شرية لهم.

تاروت) بعد �أن قام بت�صوير بيوت الديرة وواجهاتها مئات
ال�صور �سنة  1401وما بعدها حيث قدم درا�سة عن بيوت
اجل�ص و�أقام معر�ض خا�ص عن ذلك يف اخلرب  1408ويف
تاروت 1412هـ  ،ون�شَ َر عن ذلك يف املقال املذكور ونَقل
منه جمموعة كتب �أهمها بحث الدكتور علي املغنم مدير
املتحف الإقليمي �آنذاك ثم مدي ًرا للمتحف الوطني
بالريا�ض ،بحث حول جزيرة تاروت الذي قدمه مل�ؤمتر
م�سابقة املدن الإ�سالمية با�ستانبول برتكيا.
وعند انتقاله �إىل �سكنه يف حي الرو�ضة ’الرتكي" مقر
املتحف احلايل �سنة 1420هـ الذي ت�أخر عدة �سنوات
ب�سبب منع الرتخي�ص لبناء القبوالكامل.
وقد زار املتحف �أ�صحاب الف�ضيلة علماء املنطقة ال ي�سع
املجال لذكر اجلميع ،وكان عند الت�شييد �أول الزائرين
�سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار والأ�ستاذ زكي البحارنة

حيث دار حوار حول املتاحف واملقتنيات وحفظ
الرتاث القطيفي والعناية به ،كما �أن زيارة �سماحة ال�شيخ
مهدي امل�صلي ودعمه املعنوي والإر�شادي ف�ضل يف
�إثراء املتحف ،وزيارة �سماحة ال�شيخ عبد الكرمي احلبيل
ومرافقيه وتقدمي املالحظاته اجليدة.

متحف امل�صلي
يعد مركز ثقايف توعوي يرعى املواهب واملبدعني،
ويقدم الدعم للباحثني واملخت�صني واملهتمني يف ال�ش�ؤون
الرتاثية والتاريخية والفنية وال�سياحية والرتبوية ،وهو
ح�صيلة عمل تطوعي لعدة عقود ،يلتزم يف انطالقته
ومنهجه مببادئ التدين للإ�سالم والعرتة ،يف الت�سامح
والتعاي�ش مع الآخر واحلوار الهادف من خالل طرح
الق�ضايا والأن�شطة والفعاليات التي مت�س هموم املجتمع،

�أق�سام املتحف:
 )1وثائق املتحف :وت�شتمل على �أوراق و�صور :ـ :
وثائق ع�شرية امل�صلي1 :ـ وثائق حممد امل�صلي 2ـ وثائق
الوالد احلاج �إبراهيم  3ـ وثائق اجلد احلاج عي�سى  4ـ
وثائق العم احلاج �أحمد :فقيد طائرة العزيزية 5 .ـ وثائق
القطيف وغريها.
� )2صالة العرو�ض :ـ 1ـ عر�ض لوحات ت�شكيلية 2ـ
عر�ض الربوجكرت 3 projectorـ �إقامة االجتماعات
والأم�سيات واملحا�ضرات4 .ـ مقر منتدى عبد القي�س.
 )3ال�صور والأ�ستوديو:ـ �أ ـ �أعمال الفنان حممد امل�صلي
 :معر�ضي العمارة يف تاروت :جمموعة كبرية من ال�صور
للديرة ـ �صور ل�سوق تاروت ـ و�شخ�صياتها وعلماءها
ب ـ �أعمال املخرج �إ�سالم امل�صلي  :جمموعة �صور
الثابتة  +ت�سعة كليبات عر�ضت على عدة قنوات ف�ضائية
كلها حتكي نه�ضة الإمام احل�سني والعرتة الطاهرة.
 )4الرتاث ال�شعبي  :ـ املالب�س ـ النخلة ـ الأدوات
املنزلية� :أواين نحا�سية ،خزفية� ،صحون .الأدوات
البحرية ـ الأدوات اخل�شبية :كالأبواب والنوافذ والأ�س َّرة
 )5املر�سم  : 1 :لوحات الفنانَني حممد وكميل امل�صلي
ـ : 2الور�شة ـ : 3خمزن اللوحات :به بع�ض لوحات
لفناين املنطقة.
ـ :4املكتبة� :أ ـ الكتب القدمية .ب ـ احلديثة .
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فعاليات املتحف و�أن�شطته:
ـ �ساهم املتحف مع الباحث �سلمان �آل
رام�س والأ�ستاذ ح�سن الطويل وغريهم
بعدة فعاليات خلدمة الباحثني واملتتبعني واملهتمني
باجلزيرة وحمافظة القطيف من �أفراد وجماعات كل دعم
و�إر�شاد بدون مقابل كل ذلك خلدمة القطيف وحتقيق
الأهداف املرجوة للنهو�ض بالوعي الثقايف والتاريخي
واحل�ضاري والفني والرتاثي وال�سياحي للمنطقة :
منها حما�ضرات و�أم�سيات وندوات يف جتمعات �أغلبها
ميدانية يف الديرة والق�صر او يف املتحف �أو يف املهرجانات
كمهرجان النخلة ومهرجان الدوخلة ومهرجان
واحتنا فرحانة وغريها ،مب�ساعدة بع�ض �أع�ضاء املتحف
املتواجدين حاليا :فا�ضل العوامي �أمني املتحف وح�سن
العوامي وعلي العوامي ووحيد الأمني وغريهم.
ـ �ساهم بع�ض الأع�ضاء كالدكتور �إ�سالم والدكتور كميل
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والدكتور ريان والدكتورة �سمانه ب�إقامة حما�ضرات �أو
عرو�ض يف عدة مناطق ،كما قدمت الباحثة االجتماعية
ال�سيدة مع�صومة الها�شم نحو ت�سعة �أبحاث تربوية
واجتماعية �أغلبها ميدانية.
ـ التعاون مع اللجان التطوعية خلدمة املجتمع كقطيف
الغد والدروازة ورابطة املنرب احل�سيني واملرا�سم احل�سينية
وبع�ض املنتديات واملهرجانات واملرا�سم الفنية الت�شكيلية.
ـ �ساعد يف �أبحاث وم�ؤلفات تاريخية وغريها ،لر�سائل
البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه.
ـ ت�سجيل حلقات تلفزيونية كربنامج مدن و�شواطئ
اململكة ،عر�ضت منه بع�ض احللقات عن جزيرة تاروت
والقطيف.
ـ ا�ست�ضافة االجتماعات واحلوارات والأم�سيات يف

�صالة العرو�ض باملتحف و�آخرها اجتماع
جمعية (ج�سفت) اجلمعية ال�سعودية
للفن الت�شكيلي بالدمام
ـ ومن الربامج الرتبوية والرتفيهية:
ي�ست�ضيف املتحف جمموعة من طلبة املدار�س وريا�ض
الأطفال على مدار ال�سنة للتعريف بالقيمة التاريخية
للمنطقة واملوروث احل�ضاري وبلورته يف لوحات ت�شكيلية
يدرب الطلبة حول كيفية �أن يعرب عن مكنوناته ومطالبه
بحرية و�سلمية مدنية بعمال �إبداعيا ويتحول �إىل منتج
يف ظل اال�ستهالك امل�ستمر ،و�صوال للتنمية الب�شرية
واملعرفية من خالل اكت�شاف املواهب وتنميتها و�صقلها
ودجمها يف املجتمع
ـ التعاون مع امل�ؤ�س�سات واملنتديات وغريها لتقدمي
الندوات والأم�سيات واملحا�ضرات الرتبوية وال�سياحية
واالجتماعية والفنية كما يف الدمام والقطيف وتاروت
وغريها.

استطالع

ـ �أن�ش�أ جماعة املر�سم قدمت جمموعة من فناين املنطقة،
كما قام بعدة دورات ت�شكيلية يف عدة �أماكن معظمها
بدون مقابل.
ـ قام بالكتابة ودرا�سة بع�ض املخطوطات والوثائق ن�شر
بع�ضها يف جملة املعني.
ـ حلفظ الرتاث قام مبقابالت خطية مع جمموعة من
كبار ال�سن :لت�سجيل عوائل وعلماء وخطباء و�شعراء
و�شخ�صيات ،وبع�ض امل�ساجد واحل�سينيات التاريخية يف
جزيرة تاروت
ـ قام ببحث حول بلدة �سناب�س لأن الطوائف الثالث
لع�شرية امل�صلي كانت ت�سكنها قبل � 200سنة ولأن
�إحدى الطوائف انتقلت �إىل �سناب�س البحرين فقد وا�صل
البحث هناك بعدة مقابالت.
ـ قام ببحث خا�ص ل�سوق تاروت التاريخي الذي يعود
تاريخه لآالف ال�سنني  ،موثق بال�صور والتواريخ.
ـ قام بعدة مقاالت ت�شكيلية ن�شرت يف الأيام البحرينية
والوطن الكويتية واخلليج االماراتية وعكاظ واليوم وجملة
اخلط والواحة وغريها من �شبكات التوا�صل
ـ قام الفنان الت�شكيلي حممد امل�صلي بت�صوير بع�ض
املناطق �سنة 1397هـ وبع�ض احلوادث كجنازة ال�شيخ

علي بن يحيى املح�سن �سنة 1401هـ .
ـ قام الأخ حم�سن امل�صلي �سنة  1394حتى 96هـ بت�صوير
نواحي اجتماعية ودينية ومهن ومناطق و�شخ�صيات من
تاروت ول�سوء احلفظ مل يتبق منها �إال القليل.

زوار املتحف
�ضمن ر�سائل املتحف �أو فعالياته :ـ الزيارات املتنوعة:
اخلارجية والداخلية.
يتوافد على املتحف �سنويا لزيارته كثري من طلبة املدار�س
كالرو�ضات واالبتدائي واملتو�سط والثانوي واجلامعات
من اجلن�سني ،ومن �شخ�صيات البلد كالعلماء وغريهم
من زوار املنطقة الأجانب واملقيمني كال�سفراء وامل�س�ؤلني
للتعرف على تراثها وح�ضارتها ،وتقدم لهم الإر�شاد

ال�سياحي والت�سهيالت مبا يخدم املنطقة والكتابة عنها،
فمن الزوار �أمثلة ال احل�صر:ـ
نيلز  :باحث من الدمنارك ـ االمريكي راين ـ رئي�س
جمعية حقوق الإن�سان بال�شرق الأو�سط� ،أمريكا ـ باحث
عن ال�سياحة والثقافة �أمريكي ـ باحث و�صحفي ياباين
ـ باحث من�ساوي لأطروحة ماج�ستري ـ قن�صل ال�سفارة
ال�سويدي ـ قن�صل ال�سفارة ال�سوي�سرية ـ القن�صل الأملاين
ـ الباحثة واملدربة الأردنية الدكتورة �سناء م�صطفى �أول
امر�أة عربية ت�صعد قمة افر�ست ـ الباحثة ال�سعودية
الأ�ستاذة لطيفة املغنم الريا�ض (�أطروحة ماج�ستري) ـ
الباحثة ال�سعودية من مكة املكرمة ـ ا�ست�ضافة فناين
املر�سم احل�سيني البحريني ـ نائبة ال�سفري الدمنركي ـ
نائب ال�سفري النم�ساوي ـ وبع�ض الفنانني الت�شكيليني
من الغربية وال�شرقية والو�سطى واجلنوبية وعرب و�أجانب
كالفنان الت�شكيلي اليمني زكي الع�سيلي والفنان ال�سيد
عبا�س املو�سوي والفنان عبد النا�صر الزاير ـ امل�صورة
الأمريكية ليز براون من مدينة نيويورك ـ امل�صور الأمريكي
جاك
ـ ومعظم الزيارات وثقت ون�شرت يف بع�ض �شبكات
التوا�صل بال�صور والكتابة ،و�أغلبهم ينظرون للقطيف
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بكل الإعجاب والتقدير ملا ر�أوه من التعاي�ش والتح�ضر
واملوروثات والإجنازات املتنوعة ،و�سجلت يف دفرت
الزيارات.
�إعالم املتحف وجماالت التوا�صل
1ـ موقع املتحف يف النت : www:almusaly.com :
يعد من �أوائل املواقع الفنية يف اململكة فقد �شيده �إ�سالم
�سنة 1418هـ
2ـ قناة اليوتيوبMuseum almusaly :
متحف امل�صلي : .بها بع�ض املحا�ضرات وامل�شاركات.
3ـ الفي�سبوك : mohammad al musaly :
يعد كال�صحيفة الإعالمية للأن�شطة والفعاليات.
4ـ تويرت  :حممد امل�صلي
5ـ خريطة مر�سومة املتحف
6ـ الوت�ساب  :حممد امل�صلي
7ـ �إميل املتحف malmusally@yahoo.com :
8ـ الفاك�س 013 8549991 :
9ـ العنوان ـ �صندوق الربيد  :العنوان  :املنطقة ال�شرقية
�ص ب  4707 :القطيف جزيرة تاروت ،جرير بن �أو�س،
الرو�ضة6582 32625 :

العمر ن�صف قرن �أو ربعه �أمتنى �أن يتقدم بها لنوثقها
بالكتابة وال�صور ثم نرجعها له �ساملة فنحن احر�ص لعدم
فقدانها.
ـ ي�ستطيع �صاحب املقتنيات �أن يعطيها خمت�ص �أو يقوم
هو بتوثيقها �أو ي�ستعني ب�أحد اخلرباء وهم كرث يف كل �أنحاء
القطيف وهلل احلمد.
ـاملحافظة على ما �أمكن مما تبقى من تراث املنطقة وموروثها
الثقايف والديني واالجتماعي .ك�أماكن قدمية مثل املباين
والعيون وغريها.
ـ تقدمي املعلومات عن املنطقة بكل دقة وذكر التفا�صيل
والكتابة عنها حتى التي ال تبدو �أنها مهمة يف نظر البع�ض.
ـ تذكر الق�ص�ص والأنا�شيد واللطميات القدمية وت�سجيلها
من كبار ال�سن واملهتمني قبل ن�سيانها و�ضياعها،
وباملنا�سبة نذكر زيارة الأمري �سعود عبد املجيد بن �سعود
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للحفاظ على الرتاث للمتحف
�إر�شادات ومنا�شدات
ـ �أرجو ممن ميلك �أي وثيقة �سواء ورقة �أو خمطوط �أو �صورة لتوثيق املوروث ال�صورتي وت�سجيله يف املنظمات العاملية
فذكرت له العزاء التاروتي الذي انقر�ض
قدمية� ،أو لديه مقتنيات ثمينة �أو نادرة �أو غريبة تبلغ من كاليون�سكو،
ُ
وكثري من �أ�صحاب امل�آمت
واملواكب
واحل�سينيات
يذكروه جيدا ومل نقم بتوثيقه
�إىل الآن.
ـ �إن كل هذه املقتنيات
عند �ضياعها �أو تلفها �أو
بيعها لأجنبي قبل توثيقها
وت�صويرها �سواء باجلهل �أو
الإهمال �أو النزعات الأنانية
وغريها ،هي خ�سارة فادحة
لتاريخ القطيف وتراثها بل
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خيانة حل�ضارة املنطقة.
ـ �أتقدم بال�شكر اجلزيل لكن من قدم للمتحف املقتنيات
كال�شيخ ح�سن العوامي وعائلة �أم الدكتور �أحمد الزاير
بتاروت واملهند�س عبد احلي امل�صلي وعبد اهلل ح�سن
الربيهي ،وغريهم الذين �شعروا ب�أهمية دور املتحف وما
يقدمه .
ـ �أحد املهتمني ر�أى �صك �أر�ض فقدمه يل ا�ستعارة ،حيث
ر�أينا توقيع وختم كل من املرجع �آية اهلل ال�شيخ عبد اهلل
بن معتوق والوجيه املرحوم عبد احل�سني اخلباز واحلاج
ح�سن الطويل وال�شيخ عي�سى ال�سني قمت بت�صوير
الوثيقة �سنة 1404هـ حيث مل يكن �آالت ن�سخ �أو ت�صوير
رقمية �أو غريها.
ـ االهتمام بالت�سجيالت ال�صوتية القدمية و�أفالم الفيديو:
وحتويلها من الكا�سيت �إىل الرقمي حتى ت�ضمن عدم
تلف الت�سجيل �أو رداءة ال�صوت ،لأنها ال تتحمل اجلو
احلار والرطوبة والغبار.
ـ قام بع�ض املهند�سني ب�إن�شاء ر�سوم وتخطيط م�ستقبلي
افرتا�ضي ملواقع مهمة يف القطيف كالقلعة وغريها ،ومنهم
املهند�س نبيه الرباهيم م�شروع ق�صر تاروت وما حوله �أرجو
�أن ت�أخذ هذه امل�شاريع طريقها للتنفيذ.
ـ قامت هيئة ال�سياحة م�شكورة مب�شروع ال�سوق ال�شعبي
يف تاروت �أمتنى �أن ت�ستكمل باقي امل�شاريع ،وخا�صة ترميم
ق�صر تاروت.
ـ هناك م�شاريع يف �أنحاء كثرية من واحة القطيف �أعلن
عنها ال ي�سع املجال لذكرها� ،إما مل ت�ستكمل �أومل ترى
النور بعد� ،أرجو من امل�س�ؤولني واملهتمني ال�سعي احلثيث
للمطالبة بها و�إجنازها قبل فوات الأوان.

قريب ًا بالدمام والخبر

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

مراتب �سيلي�ستي

الآن يف اململكة

الوكيل احل�صري عامل ال�سرير

عر�ض خا�ص

للمقدمني على الزواج
مرتبة خا�صة للمتزوجني
ب�سعر ممتاز
ونوعية فاخرة

القطيف  -حي املجيدية ( مراتب فاخرة ) 0138542949
القطيف  -حي املجيدية ( مفار�ش ومراتب طبية) 0138635132
القطيف  -ميا�س ( مفار�ش طبية ) 01385412812
االدارة  -جوال 00966597568322 - 00966505828409
امييل bed-world@hotmail.com
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الفن التشكيلي

الأمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد ي�ستقبل الفنان ال�ضامن

كتبت� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
يف 11دي�سمرب تلقى الفنان عبد العظيم ال�ضامن خرب
تر�شيحه لنيل �شهادة التقدير والتميز والإبداع الدولية مع
مرتبة ال�شرف لدوره يف ن�شر روح املحبة والت�سامح وال�سالم
العاملي للعام  2014م .
وقد حظي هذا الفوز اخلرب باهتمام الو�سط الت�شكيلي
والثايف .وبهذه املنا�سبة حتدث ال�ضامن لـ اخلط قائال :لقد
�أ�سعدين اخلرب وزادين حباً يف التوا�صل للعمل التطوعي
الإن�ساين  ،ومل �أكن �أظن ب�أنه �سيتم اختياري ذات يوم
لأح�صل على هذا ال�شرف  ،خا�صة و�أن يف العامل الكثري
من املن�شغلني يف العمل الإن�ساين .
لوحة املحبة وال�سالم ..كانت ج�سر التوا�صل مع العامل ،
وقبل �أربع �سنوات مت تر�شيحي ممثال للمنظمة لن�شر ثقافة
الت�سامح واملحبة وال�سالم  ،وذلك بعد م�شوار طويل
ق�ضيته مع العمل التطوعي يف خدمة الإن�سانية من خالل

الفن ولوحة املحبة وال�سالم .
لقد بد�أت العمل على تنفيذ امل�شروع منذ عام 2005م
بجهود �شخ�صية لتحقيق �إجناز �أطول لوحة جماعية يف
العامل حتت عنوان  ( :اململكة �أر�ض املحبة وال�سالم )
هدفنا من ذلك  ،التوا�صل مع العامل وخلق ج�سور من
احلوار املعريف من خالل اللوحة التي جتمع الفنانني
واملهتمني يف كافة املجتمعات  ،والوحدة الوطنية بني
الفنانني يف اململكة واخلليج العربي والدول العربية يف
قلب واحد  ،و�أننا نحمل يف جوالتنا ر�سالة حب وت�سامح
و�سالم  ،ولقد قمنا بتنفيذ املرحلة
الأوىل يف مهرجان الدوخلة ب�سناب�س
عام  2006م  ،ثم انتقلنا للجوف
والباحة حتى املخيم الك�شفي
العاملي يف اململكة املتحدة للعام
 2007م لالحتفال مبرور مائة عام

لوحة املحبة وال�سالم

على ت�أ�سي�س احلركة الك�شفية يف العامل  ،وقد �ضم املخيم
�أكرث من خم�سني �ألف ك�شاف من جميع �أنحاء العامل
حتت عنوان ال�سالم  ،وقد �شارك يف تنفيذ اللوحة �آالف من
الفتية والفتيان من جميع الأجنا�س والديانات  ،وابتدا ًء
من هذه املحطة كان لدعم املهتمني بالتوا�صل ون�شر ثقافة
املحبة دور كبري  ،ثم ا�ستمر التوا�صل لي�صل ملهرجان
املن�ستري الدويل للفنون الت�شكيلية باجلمهورية التون�سية ،
ثم انتقلنا للدوحة حيث �شارك نخبة من الفنانني العرب يف
قطر ،وبعد ذلك بالدمام يف �شهر رم�ضان من العام 1428

تقود الفنان ال�ضامن لـــــــــــــــــــــــــ
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الفن التشكيلي

الأمري تركي الفي�صل يوقع على لوحة املحبة وال�سالم

هـ  ،ثم ملر�سم الفنان �سعود الدريبي بالدوادمي  ،وبعدها
كانت ور�شة العمل باجلمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية
التي ا�ست�ضافت ملتقى الفنانات الت�شكيليات ال�سعوديات
للعمل مع الفنانات الكويتيات يف ور�شة عمل جميلة .
وطموحاتنا كبرية لنوا�صل املحطات يف بقاع الأر�ض
وقد جتولنا بني جدة وال�شارقة والدوحة والأردن واخلرب
والقطيف  ،و يف بريوت تغري م�سارنا ليكون للوحة املحبة
وال�سالم م�شروع ثقايف  ،نُقيم من خالله �أم�سيات �شعرية
ومو�سيقية وجوالت ثقافية  ،ون�ستكمل م�سريتنا لنطوف بها
اململكة وبع�ض عوا�صم الوطن العربي  ،ثم توالت املحطات
من لبنان �إىل ال�صني التي كانت حمطة من �أهم املحطات
الدولية  ،وعلى اثرها مت تكرمينا يف حمافظة القطيف  ،ومنها
للمغرب وتون�س والأردن وجدة واخلرب والبحرين وعنيزة .
لوحة املحبة وال�سالم والعمل الإن�ساين :
بد�أ العمل مع اجلمعيات الإن�سانية ليكون للفن ر�سالة
�إن�سانية  ،فكانت وقفتنا مع جمعية ال�سكر وجمعية �إيثار
وجمعية مر�ضى ال�سرطان  ،وبرنامج الأمان الأ�سري الوطني
 ،ويف حملة خلونا نحييها للتربع بالأع�ضاء حيث �أطلقنا
حملة املليون كلمة حمبة بني النا�س  ،لت�سجيلها يف لوحة
املحبة وال�سالم .
ون�أمل �أن يلتفت املخل�صون يف هذا الوطن الغايل و�أن
يبادروا بدعم م�سريتنا للتوا�صل نحو ر�سالتنا ال�سامية  ،وهو
الفن للإن�سانية  ،وللمحبة وال�سالم .
و نطمح جاهدين لت�سجيل هذا العمل �ضمن كتاب
جينين�س للأرقام القيا�سية العاملية  ،ك�أطول لوحة جماعية
يف العامل يف العام  2015م .

برنامج جمعية ال�سكر والغدد ال�صماء .
الربامج التي قمنا بها خالل العام  2014م :
زيارة امل�سنني  -يف املنا�سبات الوطنية والعاملية  ،وحتفيز �أبناء معر�ض اليا�سمني لدعم جمعية �إيثار للتربع بالأع�ضاء .
معار�ض حملة خلونا نحييها جلمعيةث �إيثار للتربع
املجتمع لتكون الزيارة عادة م�ستمرة .
زيارة الأطفال املر�ضى  ،وتقدمي برامج ترفيهية لهم يف بالأع�ضاء .
حملة كرت �أحمر للحد من ت�شغيل الأطفال  ،لربنامج
الأمان الأ�سري الوطني .
امل�شاركة يف يوم اليتيم يف الغامل الإ�سالمي مع منظمة
التعاون الإ�سالمي يف جدة .
و�أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير لعائلتي الكرمية التي
منحتني كل الوقت والراحة للتوا�صل مع �شعوب العامل
 ،وال�شكر مو�صول جلميع �شركاء املحبة والنجاح  ،داعمني
و�إعالميني  ،و�أ�صدقاء وفنانني و�أطفال يف خمتلف بالد
العامل .
كما �أ�شكر منظمة ال�سالم وال�صداقة الدولية لدعمها
امل�ستمر للمحبة وال�سالم
و�أ�شكر �سعادة ال�شيخ عبد العزيز الرتكي لدعمه وت�شجيعه
امل�ستمر مل�سرية املحبة وال�سالم.
والفنان عبد العظيم حممد ال�ضامن:
مواليد جزيرة تاروت مبحافظة القطيف باملنطقة ال�شرقيةمن اململكة العربية ال�سعودية.
مدير ملتقى �إبداع الثقايف�صاحب م�شروع لوحة املحبة وال�سالم العامليةتر�أ�س جلنة الفنون الت�شكيلية بجمعية الثقافة والفنونبالدمام
الأعياد واملنا�سبات الوطنية .
تر�أ�س العديد من جلان التحكيمزيارة ذوي االحتياجات اخلا�صة .
دعم برامج اجلمعيات الإن�سانية  :وكان لنا امل�شاركة يف �-أقام العديد من املعار�ض ال�شخ�صية حملياً ودولياً

ـــــــــــــــــــــــــــــو�سام ال�شرف العاملي
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�أحدث امل�شروعات ال�سياحية يف املحافظة

ال�سيف بالقطيف..
مقهى ومطعم ِّ
م�شـروع ترفيهي يحاكي التطورالع�صري

�إنها خطوة �أوىل نحو التجديد يف امل�شاريع الرتفيهية ،و�سوف يعقبها م�شاريع �أخرى ،وهذا
قليل يف خدمة الوطن ،وخدمة �أبناء حمافظة القطيف..
بهذه العبارة او�ضح على بن عبدرب الر�سول �شهاب ،و�أخوه خالد حينما حتدث كل منهما
عن �أحدث م�شروع �سياحي وترفيهي تعود ملكيته لهما وهو (مقهى ومطعم ال�سيف) الواقع
يف منطقة الرتكية ال�صناعية ،هذا امل�شروع الذي يقع على م�ساحة  3000مرت مربع ،ويقدم
خدمة ترفيهية مبا�شرة ،وقد بات عالمة بارزة يف تلك املنطقة ،التي يغلب عليها الور�ش
وامل�صانع ال�صغرية ،فهو م�شروع فريد من نوعه ،جميل يف �شكله ،رائع يف ت�صميمه ،الفت يف كل
خالد �شهاب
علي �شهاب
�شيء فيه.
امل�شروع عبارة عن مقهى ومطعم مت ت�صميمه بطريقة ع�صرية ،جتد نف�سك يف عامل �آخر ،ففي البداية ،ولأول وهلة من الدخول �إىل املقهى،
تدخل فناء مزود ب�أ�شجار و�شالالت وم�سطحات خ�ضراء ،ونوافري ت�سمع �صوت خرير مائها ب�صورة هادئة ،توحي بهدوء املكان ،وبعده عن
ال�صخب اخلارجي التي حتدثه احلياة املدنية ..وما �أن تتجول يف زوايا امل�شروع جتد نف�سك �أمام مناذج من القاعات ،لكل قاعة طابع معني ــ
وح�سب �إبني �شهاب القائمني على امل�شروع ـ هناك الطابع الرتاثي ،والطابع الأندل�سي ،والطابع البحري ،ويف كل قاعة جتد نف�سك يف عامل
خمتلف ،و�أجواء تبعث على االرتياح ،ز ّودت جميعها ب�شا�شات تلفازية كبرية ،معها خدمة االنرتنت على مدار ال�ساعة ،وهاتان اخلدمتان
متوافرتان حتى يف احلديقة اخلارجية..
وقال علي �شهاب �إننا حينما نظرنا اىل امل�شاريع املماثلة الحظنا �أنها ت�سري باجتاه قدمي ،ف�أردنا �أن يكون هذا امل�شروع خطوة نحو التجديد،
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ف�أجرينا ت�صميما يجمع بني الت�صميمات القدمية واال�شكال اجلديدة
التي تبعث على البهجة ،ف�أردنا �أن جنمع بني الأ�صالة والع�صرنة يف
م�شروع ترفيهي ،لقد �أردنا �أن نقدم �شيئا للمجتمع ف�أولينا ال�شكل
اجلمايل ،ومل مينعنا لو زادت الكلفة فقد ا�ستغرق منا هذا امل�شروع
ب�ضع �سنوات يف الت�صميم والتنفيذ ،جلبنا له �أرقى انوع الك�سوة
والت�شطيب ،وجلبنا له �أرقى انواع الأثاث اخلا�ص مبثل هذه امل�شاريع.
من جانبه قال خالد �شهاب ب�أننا اطلعنا على جتارب الآخرين يف
هذا املجال ،خ�صو�صا و�أننا ا�صحاب خربة يف هذا اجلانب ،وعلى
�ضوء مرئيات ومالحظات النا�س ،خ�صو�صا املتعلمني منهم ،اطلقنا
هذا امل�شروع ،الذي يقدم  30نوعا من امل�شروبات ال�ساخنة والباردة،
�إ�ضافة اىل الوجبات ال�سريعة ،التي يتم اعدادها مبوا�صفات تقدم
التغذية والفائدة ال�صحية ،وقد ا�ستقدمنا عمالة �آ�سيوية مد ّربة
وعلى م�ستوى عال من الأداء خلدمة الزبائن ،حيث قررنا ان يكون
الدوام من ال�ساعة التا�سعة �صباحا وحتى منت�صف الليل ..الفتا �إىل
�أن كافة امل�شروبات يتم اعدادها مبكائن خا�صة مت جلبها من املانيا،
فكل امل�شروبات الباردة وال�ساخنة التي قلّما تتوافر يف مكان واحد،

هي متوافرة يف هذا امل�شروع ،الذي ـ كما �سبق القول ـ هو هديتنا
لأهلنا و�أبناء جلدتنا يف حمافظة القطيف.
و�أكد ب�أن هذا امل�شروع خطوة للتجديد ،واخلطوة االخرى هي
افتتاح م�شروع مماثل يف الدمام ،والهدف �إعطاء انطباع �إ�ضايف لزائر
املنطقة ب�أن ثمة مل�سة جمالية تتمتع بها هذه املنطقة ،ت�ضاف اىل
معاملها اجلمالية الأخرى ،وبالتايل �أبرزنا �شيئا جديدا مما حتمله
هذه املنطقة من جمال ،هي نعمة املوىل جل �ش�أنه.
وقال بان امل�شروع يخدم كافة �شرائح املجتمع ،وهو مهي�أ لكافة ابناء
املجتمع  ,و�أكد الأخوان ال�شقيقان ب�أن هذا امل�شروع هو فكرة والدهم
احلاج عبدرب الر�سول �شهاب ،وقد حظى بدعم مبا�شر من قبل
معايل �أمني املنطقة ال�شرقية فهد بن حممد اجلبري ،و�سعادة حمافظ
القطيف خالد بن عبدالعزيز ال�صفيان ،و رئي�س بلدية القطيف زياد
بن حممد املغربل ،وم�ساعده نا�صر بن حممد الكعبور ..فلهم جميعا
خال�ص ال�شكر والتقدير.
وحول اجلانب الأمني �أكد �إبنا �شهاب �أن امل�شروع مزود بكامريات على
مدار ال�ساعة ،ويحظى بحرا�سة �أمنية م�ستمرة،
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مقالة

ت�أ�سي�س قوة الطريان احلجازية النجدية
يف دارين يف وثائق الإر�شيف الر�سمية

جالل خالد الهارون
باحث ال�سعودية

ُن�شر يل قبل ب�ضع �سنوات يف احدى املجالت االدبية ()1بحث بعنوان "مطار دارين احلقيقة ال�ضائعة" ويف
ذلك الوقت كان اعتمادي ب�شكل ا�سا�سي على الروايات ال�شفهية املحلية املن�شورة يف بع�ض الكتب واملجالت
املحلية املعنية بتاريخ واحة القطيف.
ولكن وبعد �سنوات من البحث والتق�صي وقفت على عدد من الوثائق الر�سمية املحررة يف زمن ت�أ�سي�س
هذا املطار والتي تك�شف احلقيقة ب�شيء من الدقة والتف�صيل.
وبعد اطالعي على تلك الوثائق وحتققي من وفرتها تبني يل مدى تق�صري ابناء املنطقة يف البحث،
وان�شغالهم يف مناق�شة امور اخرى اقل اهمية ت�ضيع الوقت واجلهد.
مثل ان�شغالهم باخلالف حول م�سمى اجلزيرة هل هي "تاروت ام دارين" يف حني مل ننتبه اىل حقيقة
وجود مواقع جغرافية �أخرى حتمل ا�سماء مزدوجه مثل املدينة املنورة التي من ا�سمائها "يرثب وطيبة
" وهذا بال�ضبط هو حال جزيرة تاروت التي ت�أرجح ا�سمها عرب حقب التاريخ بني دارين وتاروت منذ
فجر التاريخ.

اخلط اجلوي حتى عام 1926م (1345هـ) حيث جرت الرتتيبات لنقل اخلط اجلوي
بداية املطار:
اثناء ن�شوب احلرب العاملية االوىل وبعد ذلك بقليل ظهرت االهمية الع�سكرية لل�سالح اىل ال�سواحل العربية ب�أن�شاء عدد من املحطات اجلوية يف كل من دارين واملحرق
اجلوي مما دفع بربيطانيا اىل االهتمام بتطوير قوتها اجلوية واخلدمات امللحقة بها كي حتقق وال�شارقة.
لها الن�صر يف احلرب ،وعندما انتهت احلرب بفوز بريطانيا ،انتبهت اىل امكانية ا�ستخدام
مطار دارين يف االر�شيف الربيطاين:
الطريان يف املجاالت املدنية.
ويف �شهر يونيو من عام 1919م (1338هـ) مت تنفيذ م�شروع اخلط اجلوي االمربيايل ومن خالل البحث يف وثائق االر�شيف الربيطاين عرثنا على ع�شرات الوثائق ذات
الربيطاين بني القاهرة وبغداد وكرات�شي واملحطات الفرعية التابعة ال�ستعماله للأغرا�ض العالقة من بينها الوثيقة رقم ( )0123-126-2-15-IOR-Rوالتي حتتوي على
الع�سكرية وخلدمات الربيد املدين اي�ضا ،على ان يكون هناك رحلة جوية واحدة كل اال�شارات االوىل لأن�شاء م�شروع مطار دارين والتي احتوت على الن�ص التايل:
ا�سبوع ما بني املدينتني (القاهرة وكرات�شي) ،لذا مت ت�أ�سي�س مطار يف كرات�شي و�آخر يف  ...ال�سيادة الربيطانية ا�صبحت اكرث قوة يف اخلليج الفار�سي بعد ان ربطت بريطانيا
جوادار يف �ساحل الباك�ستان ويف بندر عبا�س وبندر بو�شهر يف ايران على �ساحل اخلليج ات�صاالتها اجلوية بالهند عرب ار�ض فار�س ،والتي كانت غري امنه ب�شكل كايف لذا قررات
بريطانيا ايجاد مكان اخر خارج االرا�ضي الفار�سية ،وعلمنا بان بريطانيا جنحت يف ذلك
العربي(.)2
ويف دي�سمرب من عام 1920م (1339هـ) قامت اول رحلة جوية بريطانية اىل الهند عرب بعقد اتفاق مع امللك ابن �سعود الذي بد�أ يف تخ�صي�ص جزء من ارا�ضيه يف جزيرة دارين
اجواء ال�سواحل الفار�سية ،وا�ستمر هذا اخلط يف العمل اىل عام 1922م (1340هـ) ليكون مقر للطائرات حيث �سيتم ا�ستخدام و�صيانة هذا املوقع بوا�سطة بريطانيا و�سيكون
حينما ت�سلم ال�سلطة يف ايران ر�ضا �شاه بهلوي اثر انقالب ع�سكري قام به ،وقد �صاحب الهدف هو تدريب رعايا جند ...انتهى.
جميئه تعرث يف تقدمي الت�سهيالت للقوات اجلوية الربيطانية لذا مت ايقاف العمل بهذا وبعد هذا االتفاق مبا�شرة ن�شرت �صحيفة "�أم القرى" يف عدد يوم الثالثاء � 7شعبان
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مقالة
اال�ستخدام ملدة معينة.
وقد علمنا �أن املركزين الرئي�سني لقوة الطريان احلجازية
النجدية تقرر مبدئيا ان يكون على �ساحل البحر يف جدة
ودارين مع املراكز اال�ضافية االخرى فيما بينهما.
وعلمنا عالوة على ذلك ان بعثة من ال�ضباط واالفراد قد
ار�سلت منذ اكرث من �شهر لتنظم اىل القوة املوجودة يف
دارين حيث ي�شرع يف مترين افرادها.
وي�سرنا بهذه املنا�سبة ان نذكر انه ما كاد ينت�شر خرب اعتزام
احلكومة على احداث قوة للطريان حتى اجتمع لفيف
من الوطنني و�شرعوا يف البحث يف تاليف جلنة حت�ضريية
لالتعداد اتالف جمعية للطريان تكون الغاية منها ت�شجيع
فن الطريان وما اليه و�سنوايف قراءنا مبا يت�صل بنا من
امل�ساعي التي تبذل يف هذا ال�ش�أن ...انتهى.
هذه مناذج فقط من الوثائق الر�سمية التي وثقت لتاريخ
هذا املطار ،علما بان هناك الكثري من الوثائق االخرى
التي ت�ضمنت تفا�صيل اكثري تو�سعا عن �آلية ت�شغيل هذا
املطار ونهايته ولكن ال يت�سع املجال هنا للإ�سهاب اذ ان
�سنة 1348هـ املوافق  7يناير �سنة 1930م اخلرب التايل الواقعة قرب القطيف وو�صل اي�ضا اربعة طيارون و�ستة الق�صد هو التنبيه فقط على اهمية التو�سع يف بحث كنوز
عن قرار تا�سي�س املطار بعنوان "قوة الطريان التابعة من امليكانيكني الذين اجريت املقاوالت معهم على االر�شيف الوطني والإجنليزي وغريهما.
حلكومة جاللة امللك":
 ...كانت حكومة جاللة امللك تريد �أن ت�ؤ�س�س من اول
االمر قوة للطريان غري انها مل تكن واثقة من �صالح
الطريات احلالية املوجودة لديها يف جدة ،ونظرا لقادم
العهد على هذه الطيارات مل ت�ش�أ ان تبت يف امرها اال
بعد التثبت من حالتها واال�ستناد يف ذلك على تقرير
فني خبري ،وكان من نتيجة ذلك ان جاللة امللك وافق
على ا�ستتدعاء بعثة فنية الجل در�س حالة الطيارات
احلالية ،فجاءت البعثة يف اواخر �شهر ذي احلجة من العام
املا�ضي ورفعت تقريرها املف�صل عن الطيارات وعندئذ
�صحت عزمية حكومة جاللة امللك على عدم االعتماد
يف الطريان البعيد املدى ويف ت�سهيل املوا�صالت الهوائية
بني اجزاء ممالك جاللة امللك على الطيارات احلالية وان
هذه ت�صلح للتعليم وللطريان القريب فقط.
وبناء على ذلك او�صت احلكومة على بع�ض الطائات
من احدث طراز "وبيتي" ذات االلة امل�سماة "جوبيرت
منرة  "6وعلى عقد مقاوالت ال�ستخدام طيارين لقيادة
هذه الطيارات ولتعليم ال�ضباط وال�شبان اللذين تقدمهم
احلكومة ،هند�سة فن الطريان بتفا�صيلها.
وقد و�صلت الطيارات التي او�صى عليها اىل املطار
الثاين يف اململكة وقد اختري مكانا له يف جزيرة دارين
 )1(.جملة الواحة.
)2( .االمارات العربية واخلط اجلوي الربيطاين اىل ال�شرق ،تاليف د .فاطمة ال�صايغ ،من�شورات املجمع الثقايف ،ابوظبي ،الطبعة االوىل 1995م ،ال�صفحة .80
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شعر

العودة

ِ
جئتك مكدو َد ُ
اخلطى ت َِعبا
�اروت،
ت�
ُ
�اق ِ
�ش� ِ
َ
وأم��ت��طِ��ى َس��ه� َ�ر ال � ُع� َّ
راح��ل� ًة
عبت من م��دُ ِن ال َق ِ
صد ِير ت ِ
ُرت ُعني
تِ ُ
ُ
�ن بوجهي م��ن َأظافِرها
َأال ت��ري� َ
�ن ُخطاها َف��وق ذاكِ��ريت
َأال ت��ري� َ
منك إِىل ب��ي� ِ
ِ
�داء غُربتها
�ت
َه��رب� ُ

اللهيب سن ًا
�ت
�ول� ُ
َ
يممتُها وت��س� َّ
ٍ
�ت ب��أح��ب� ٍ
وآرصة
�اب،
وم��ا َح � َف��ل� ُ

����ت
أب� ُ
وال هَ ِ ْ

تركت أريض

��أن
زع�ًم�اً ب� َّ

ال�شاعر:عدنان العوامي

مل��ج��داف ،وس��اري��ة
2
وسانِ َيتي
و ( ُدوالب ) َ
وراء األُف���ق تر ُقبني

لكنني مل أج��د فيها س��وى َندَ مي
السعايل يف ِ
أز َّقتِها
إال ازدح���ا َم َّ
وكان صوت ِ
ت
ُك يدعوين ،فام
انتبه ْ
َ
ّأو ِاه كم خانني ومه��ي ،وكنت هنا
أنسجها
أقتات من قطرات الضوء،
ُ

الرمل َخلخَ االً لصاحبتي
وأج��دل ّ
أ ُل ُّ
��ف منه ِس���وار ًا ح��ول ِمعصمها

وق���ظ ال� ّن�سري��ن يف ِ
وت���ار ًة ُأ ِ
يدها
هنا ..هنا ك��ان ف���ردوس هِ
ول��ت به
ٌ
ونخل ًة يف ح��ن� ِ
ال��ر ِ
م��ل غافي ًة
�ان
ّ

فسو َل يل
حتى إذا اشت َّّط يب َجهيل
ّ

ملعب أحبايب ،ومزرعتي
نسيت
ُ
َ
��دت ،فهل أل��ق� ِ
�اك حاني ًة
واآلن ُع� ُ
أت��ي��ت أمحِ���ل أوص���ايب ع�لى كتفي
ال�سيف :ال�شاطئ.
ّ -1
 -2الدوالب :يف اال�صطالح املحلي الب�ستان
 -3النفنوف :نوع من لبا�س املر�أة يف اخلليج
 -4املاجي � :صف من النخيل رطبه �أ�سود لذيذ.
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الشطآن عاش َقها
هتب
ُ
ت��اروت ،هل ُ
هل حتتفي أذرع (املاجي) 4بمن غزَلت

عشتاروت واحتضني
ضفائر
مدّ ي
َ
َ

م��دى أناملك اخل�ض�راء ،واق�تريب
ٍ
بطيف من سنا وطني
حظيت
إذا
ُ

ِ
خلف َي ت��ارخي � ًا وظِ� َّ
��ل ِص َبا
��ر
َأج� ُّ
إِىل شواطِ ِ
يك َأ ِ
طوي َ
والس ُه َبا
احلز َْن
ُّ
ظ�م ًا ،وت ِ
أشباحها َر َهبا
ُتخ ُمني
ُ
ِ
وخزها ُندُ با؟
وملء َفمي من
دم ًا،
َ

تسينها يف أدم ِ
ِ
��ع��ي َسغَبا
ُ
َأال حُ ِّ
ع� يِّ
رم��ض��ائِ��ه��ا ُطنُبا
ِّل� ُأم���دُّ ع�لى ْ
ِ
أحس ُبه الفريو َز وال َي َشبا
حم
وال َف َ
����رةً ،وأب��ا
��ر ُت َّأم��� ًا َب َّ
وال ت���ذ َّك� ْ

ٍ
السيف 1منتصبا
وزورق مل يزل يف ِّ
ِ ِ
نسكِبِا
وج���دوالً كنطاف ا ُمل��زن ُم َ
فأرسعت َخ ْطوي نحوها َخ َببا
ُطوبى
ُ

َ
واخل َشبا
واألن��ص��اب
إال امل��داف��ن
َ

عار عىل األش��داق وال َك َلبا
الس َ
إال ُّ
��ن ،هربا
ُأ ْذين إل��ي��ه ف���إين مُم���ع� ٌ
والرطبا!؟
والليمون
أغ��ازل التِّني
َ
ُّ
ف��وق اخلليج رِشاع��� ًا ليناِ ،
َ
وخبا
ّ
ُ
ذه��ب�� ًا ،أص��ط��ا ُده ح َب َبا
��م��ه َ
أض ُّ

ّ
أرش منه عىل (نَفنوفها)
وأس��ت��ف � ُّز ِبفيها ال�� ُّل��و َز والعنبا
ِ
ور َب��ى
ُع ِّل ُ
قت دنياه ،مرج ًا ُمعشب ًا ُ
3

قصبا

ُ
ُّ
والشه َباء
األق�مار
ت��ذو ُذ عن هدهبا
َ
جران ش ِّط ِ
ك .ظ ًّ
وصبا
ِه
َ
ال وارف�� ًا َ

أحتضن القصدير ملتهبا
ورح��ت
ُ
ّ
ِ
منتحبا؟
تستقبلني حبيب األم��س
َ

ُم����دّ ي ي��دي��ك ف���إين م��ث��ق� ٌ
�ل ت َعبا

هنيهة بعد أن ضاعت ُم��ن��ا ُه َهبا

�ن التِّبغ يف أجفانه ُس ُحبا
م��داخ� ُ
يض ،بروحي رم َلك َّ
رأيس ا َمل ِه َ
الذ َهبا
رحبا
ف�ما
رب أم ُ
ع�لي أض��اق ال���دّ ُ
ّ
ُ ِ
وهبا
هر ما أعطى ،وما َ
فليأخذ الدَّ ُ

ح�سن ال�شيخ

قواعد الت�أليف الأح�سائية

عادة �إهداء الكتب  ،عادة جميلة مت ّيز بها الكتاب وال�شعراء يف هذه املنطقة  .ولعل عادة تهادى الكتب  ،جاءت
ردا على م�شكالت التوزيع � ،أو رمبا لعدم وجود دور لتوزيع الكتب  .وبالإ�ضافة اىل عادة االهداء  ،هناك ن�شاطات
�أخرى لتوزيع الكتاب  ،بالقطيف مثال يقام كل �سنة معر�ضا لبيع الكتب القدمية  ،ومنتدى احل�ضارات يقيم
معر�ضا لتوزيع الكتب اجلديدة  ،وكذلك هناك فر�صة ل�شراء الكتب يف مهرجان (الدوخلة ) ال�سنوي .
ويف �إطار تهادي الكتب ت�صلني العديد من الكتب كل �شهر  ،بع�ضها جدير بالت�صفح  ،والبع�ض االخر جدير
بالقراءة واالقتناء  .بريدي االخري حمل يل جمموعة من الكتب االح�سائية – رغم ان البع�ض منها لي�س
جديدا – الرائعة للعديد من الكتاب ال�شيوخ وال�شباب االح�سائيني معا .
�أوىل الكتب هو رواية للأ�ستاذ الزميل جا�سم علي اجلا�سم بعنوان ( نافذة وبحر ) وهي من روايات البحر اجلميلة
 ،ي�أخذنا الروائي يف رحلة حياتية  ،للخليج عرب تنقل �شخو�صها من مكان لآخر  .وهي رواية جديرة بالقراءة ،
و�صاحلة مل�سل�سل تلفزيوين ناجح  .واال�ستاذ اجلا�سم هو �صحفي وقا�ص زاملته ل�سنوات طوال يف جريدة ( اليوم)
وله العديد من املجموعات الق�ص�صية والكتب االخرى .
املهند�س عبداهلل ال�شايب الذي يهدي يل دوما معظم نتاجات االح�سائيني من الكتب اجلديدة  ،و�صلني اي�ضا
مع بريده كتابه القدمي اجلديد ( مقاالت يف تراث الأح�ساء ) والكتاب يحتوي على بحوث توثيقية يف ال�صناعات
الرتاثية  ،مثل �صناعة الفخار واخلو�ص والتمر  ,وي�ضم �أي�ضا مقاالت عديدة عن الأزياء والعادات االح�سائية
القدمية  .والكتاب يعد بحق كتاب توثيقي من الدرجة االوىل لعادات االح�سائيني  ،وطرقهم يف امل�سكن واالكل
والبيع وال�شراء  ،طوال العقود املتقدمة .
الكاتب والباحث حبيب ال�سماعيل � ،صدر له كتابان  :االول بعنوان ( قواعد الت�أليف ) وهو كتيب �صغري ،
عبارة عن ملخ�ص لدورة تدريبية �أقامها امل�ؤلف عن كيفية ت�أليف الكتب للنا�شئة من الكتاب االح�سائيني  .وهو
يف الواقع ملخ�ص �صغري لعناوين الدورة التدريبة  ،مع بع�ض املالحظات هنا وهناك .
اما كتابة االخر فهو عن ( الربجمة الإيجابية ) ي�ضم املفاهيم اال�سا�سية للعوامل العقلية  .ويركز الكتاب على
ال�شخ�صية ومراحل النجاح  ،والقدرات االيجابية  ،وقدرات النف�س  ،ومعرفتها  ،واكت�ساب الربجمة االيجابية
من خالل معرفة نقاط القوة وال�ضعف لل�شخ�صية .
ويف نف�س ال�سياق جاء كتاب اال�ستاذة وفاء جواد الرم�ضان ( قطاف من حياتي ) وهو جمموعة من املقاالت
والق�ص�ص والذكريات واالجنازات  ،كتبتها املعلمة بعد تقاعدها  .وبالفعل الكتاب هو �سرد لتجربة ذاتية  ،بها
العديد من ال�صعوبات واالجنازات على امل�ستوى الفردي  .كما ي�ضم الكتاب العديد من ال�صور العائلية للم�ؤلفة
.
اما الكاتب �صابر بن زيد امل�ضحي فقد قدم كتابا عن ( املقامات العربية ) التي تعد �أ�سا�سيات املقامات ال�صوتية
ذات االهمية للفرد واملجتمع ال غنى عنها من �أجل ثقافة مو�سيقية  ،لأنها تولد يف النف�س رقة ال�شعور وجمال
العواطف و�سالمة الذوق ودقة االح�سا�س وقوة الت�أثري يف تهذيب النف�س ورفع م�ستوى االخالق طبقا لقول
امل�ؤلف .
ومن الكتب اجلديدة التي و�صلت اىل بريدي خالل ال�شهر املن�صرم كتاب ( الثقافة الريا�ضية ) للكاتب وا�صل
علي الف�ضل  .والكتاب يناق�ش الثقافة الريا�ضية ودورها يف بناء املجتمعات الريا�ضية على وجه اخل�صو�ص ،
واملجتمع ب�شكل عام  .وي�ؤكد الكاتب على �أن كتابه هو ر�ؤية مو�ضوعية للمفهوم الريا�ضي وانعكا�ساته على
ال�سلوك العملي للريا�ضيني وللم�شجعني الريا�ضيني على حد �سواء .
ومن قواعد الت�أليف عند الأح�سائيني وعاداتهم  ،عادة الكتابة عن الكتب التي ت�صلهم � ،أو التي يقر�ؤونها
ويعجبون بها  ،ولهذا كتبت عن تلك الكتب �شاكرا لهم �صنيع عملهم .
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