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أكــد األســتاذ خالــد شــهاب مديــر عــام شــركة الســيف الشــرقي أن الشــركة حققــت جناحـ ًا كبيــر ًا يف املشــروع الرائــد "مقهــى الســيف"
ويف حديثــه الســابق لـــ " اخلــط " العــدد (  )47بأنــه ســوف يفتتــح مشــروع ًا مماثــا لــه يف الدمــام ،بهــدف وضــع ملســة إضافيــة
جماليــة للمنطقــة الشــرقية .وهاهــو يطلــق مشــروعه الــذي وعــد بــه  ،الــذي ســوف يكــون إضافــة جديــدة للســياحة يف املنطقــة
ويعــد مبشــروع مماثــل يف محافظــة اخلبــر ســيكون عامــة فارقــة يف هــذا املجــال.
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يف الشــعر  ،باحملافظــة علــى األوزان الشــعرية  ،وبنصاعــة اللغــة  ،وجــدة
الصــور  ،وجمعــه بــن اجلهــد املــازم للخيــال اجلامــح  ،وبــن الفكــرة يف
أشــد صورهــا وضوحــا وتأثيــرا.
لقــد كان الرجــل بطبعــه ميــاالً إلــى الزهــد ونــراه حامــا بعــض مالمــح
الصوفيــة  ،رمبــا بتأثــره بقــراءة قصائــد جــده  ،ورغــم ذلــك فقــد طــور
يف األدوات واملعانــي  ،ومتاســت أشــعاره مــع هــذا احلــس الصــويف الــذي
اتســمت بــه العديــد مــن قصائــده اخلالــدة  ،أمــا شــعره السياســي فهــو ميــوج
برفضــه لالســتعمار الفرنســي ورغبتــه القويــة يف مقاومــة املعتديــن طلبــا
لالســتقالل.
ميكــن أن يصنــف بكثيــر مــن التــوازن واإلنصــاف والرؤيــة احملقــة أنــه واحــد
مــن قامــات شــعرية مؤثــرة عاصرهــا  ،وكان مــن بينهــا  ،شــعراء جــددوا يف
املوضوعــات ويف الصــور  ،واحتفلــوا بالطبيعــة كثيــرا  ،وضمنــوا قصائدهــم
رؤيتهــم للكــون واإلنســان والطبيعــة  ،مــن هــؤالء الشــعراء  :عمــر أبوريشــة ،
واجلواهــري  ،واألخطــل الصغيــر  ،وغيرهــم .
لفحولــة شــعره  ،وقــوة بيانــه  ،شــبهه بعــض النقــاد باملتنبــي اجلديــد ،
وهنــاك نقــاد آخــرون تغافلــوا عــن إنتاجــه أو لــم يثمنــوه كمــا يجــب  ،ألســباب
فنيــة أو سياســية أو شــخصية .
يعتــز بــدوي اجلبــل بجــذوره اإلســامية  ،فــا يجــد غضاضــة يف أن يعلــن
ذلــك بــكل قــوة وزهــو ،يف القصائــد التــي أبدعهــا يف مســيرته احلافلــة :

الشــك أن بــدوي اجلبــل  ،الشــاعر الســوري الكبيــر  ،هــو واحــد مــن أبــرز
مــن أجنبتهــم الشــام مــن كتــاب وشــعراء يف تاريخهــا احلافــل بالعطــاء  ،فهــو
ينتمــي إلــى مدرســة أدبيــة أصبــح أنصارهــا قليلــن إلــى حــد مــا  ،بيــد أنــه
تــرك يف تــراث العربيــة الشــعري بصمــة خاصــة بــه.
ولــد بــدوي اجلبــل ( اســمه احلقيقــي مح ّمــد ســليمان األحمــد ) عام 1900م
يف قريــة صغيــرة تســمى " ديفــة " مبحافظــة الالذقيــة الســورية  ،بالقــرب
مــن البحــر واللــون األزرق ومســاحات اخلضــرة اليانعــة  ،وقــد أطلــق عليــه
هــذا اللقــب الــذي اشــتهر بــه يوســف العيســى صاحــب جريــدة " ألــف بــاء" ،
التــي كانــت تصــدر مــن دمشــق يف العشــرينيات مــن القــرن املاضــي .
كان بــدوي اجلبــل ابنــا ملثقــف معــروف هــو الشــيخ ســليمان األحمــد الــذي
كان عضــوا مبجمــع اللغــة العربيــة  ،وهــو مــن شــراح كتــب التــراث ومنــه
كتــاب " املكــزون"  ،وهــذه النشــأة جعلتــه قريبــا جــدا مــن قــرض الشــعر ،
وديباجــة قصائــد جميلــة تتغنــى بالطبيعــة الرائعــة مــن حولــه  ،غيــر أنــه
المــس السياســة كعــادة الوجهــاء يف زمنــه ؛ فانتخــب نائبــا يف مجلــس
الشــعب الســوري ســنة  ، 1937وقــد جنــح يف مهمتــه فأعيــد انتخابــه عــدة
مــرات  ،ومالبــث أن أســندت إليــه بعــض احلقائــب الوزاريــة  ،منهــا وزارة
الصحــة ســنة  ، 1954ووزارة الدعايــة واإلعــام بعــد ذلــك.
كان بــدوي اجلبــل محبــا للترحــال  ،مــع ظــروف سياســية أخــرى محبطــة ،
فنــراه يتنقــل بــن لبنــان وســوريا وتركيــا ثــم يســتقر بــه املقــام يف سويســرا،
لكنــه عــاد إلــى ســوريا ســنة  ، 1962وظــل متصــدرا املشــهد الشــعري مــع
ـلم كلم ــا س ــجدت لرب ــي فــاح مــن ســجدتي الهــدى والعبيــر
مجايليــه حتــى توفــى يف  19أغســطس ســنة  ، 1981تــاركا تراثــا شــعريا مس ـ ٌ
غنيــا ومتنوعــا وضخمــا .
هــذا الســجود يــراه شــرفا لــه  ،كمــا أنــه يفخــر بعروبتــه التــي يــرى أن عليــه
كانــت لديــه حاســة وطنيــة متقــدة فنجــده يحتفــي بأبطــال بــاده ممــن أن يدافــع عنهــا مهمــا كانــت النتائــج  ،فالعربــي يرفــض االستســام او
دافعــوا عــن التــراب الوطنــي مثــل إبراهيــم هنانــو ويوســف العظمــة  .اإلهانة :
رمز من رموز املدرسة الكالسيكية :
ميكــن ان نعتبــر بــدوي اجلبــل واحــدا مــن أبــرز ممثلــي املدرســة الكالســيكية
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عنــد حقــي وال دمــي مهــدور

عانــق بــدوي اجلبــل األلــم  ،وبــث قصائــده لوعــة ســكنت قلبــه حيــث شــعر
ان وطنــه لــم يكــن يف أحســن أحوالــه  ،كمــا أن جتــارب احليــاة أمدتــه مبــادة
غزيــرة  ،تــدور حــول تقلــب األيــام  ،وقــد حــاول أن يعلــن تســامحه وعلــوه
علــى الصغائــر  ،بيــد أن خصومــه السياســيني قــد وقفــوا لــه باملرصــاد ،
وحاولــوا التقليــل مــن اجنــازه الشــعري.
لقــد عــرف بحســه الصــويف الــذي عبــر عنــه مــن خــال معجمــه الشــعري
ومخاطباتــه التــي متيــزت باخلشــوع والتقــوى لكنــه يف نوبــات غضبــه كان
يلجــأ إلــى النيــل مــن خصومــه  ،ورمبــا هــذا يتعــارض مــع مبــاديء الصوفيــة
احلقــة .
النزعة التأملية:
كان الشــاعر مؤمنــا بدينــه إميانــا ال يتزعــزع  ،وكانــت لديــه القــدرة علــى
تطهيــر ذاتــه مــن أدران املاديــة  ،وكان يهمــه دائمــا أن يبــدو يف طريقــه
الصاعــد للســمو الروحــي  ،والتجــرد مــن كل األشــياء التــي تغــوي اإلنســان
يف ســعيه لتحقيــق متعتــه.
يتجلــى ذلــك بوضــوح يف قصيدتــه " الكعبــة الزهــراء " التــي يهــدي أبياتهــا
لســيدنا محمــد صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم .وقــد افتتحهــا بأبيــات حتفــل
بالتقــوى وقــوة اإلميــان لنبــي علــم البشــرية الزهــد والتواضــع  .مــا أروع
أن ينشــر فيهــا نــورا ســماويا بهيجــا قادمــا مــن الســماء ليغســل القلــوب
احلزينــة  ،ولكــي يجبــر األنفــس املتعبــة :
بنــور علــى أم القــرى وبطيــب
لثمت الثرى سبع ًا وكحلت مقلتي

غس ــلت ف ــؤادي م ــن أس ــى ولهي ــب
بحس ــن كأس ــرار الس ــماء مهي ــب

وال ينســى الشــاعر أن يدخــل نفســه طرفــا يف ذلــك الصــراع األبــدي الــذي
يجــري بــن الشــر واخليــر  ،فيرفــع الشــكوى إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى ،
مالمســا جروحــه التــي تتجــدد يف كل موســم  ،وال يجــد مفــرا مــن أن يجــدد
شــكايته بقلــب مفعــم بالتفــاؤل:
ويــا رب يف قلبــي نــدوب جديــدة
يريــد حســابي ظالــم بعــد ظالــم
و يــا رب صــن باحلــب قومــي مؤلفـ ًا

القــرى مــن ســالفات نــدوب
تريــد ِ
ومــا غيــر ج ّبــار الســماء حســيبي
شــتات قلــوب ال شــتات دروب

ثــم نــراه يعكــف علــى قــراءة الواقــع الــذي يعيشــه حيــث تتمــزق اجلمــوع
لتصبــح شــتاتا  ،وكأنــه يتحــدث عمــا يحــدث يف واقعنــا العربــي املعاصــر،
فأينمــا تلفــت وجــدت قهــرا وحروبــا وإرهابــا مدججــا بالســاح والفكــرة
اخلاطئــة:
ويــا رب يف اإلســام نــور ورحمــة
فأ ّلــف علــى اإلســام دنيــا متزقــت

وشــوق نســيب نــازح لنســيب
إلــى أمم مقهــورة وشــعوب

ابتهاالت تتعدى اخلاص إلى العام :
امتلــك بــدوي اجلبــل ناصيــة الشــعر  ،فتمكــن مــن طــرح قضايــا ملحــة
بلغــة ســهلة  ،حيــث جنــده يعــارض للظلــم الــذي تعــرض لــه دائمــا  ،فــكأن
احليــاة تديــر لــه ظهرهــا  ،إضافــة إلــى حســه املتدفــق بالصــدق والنزعــة
اإلســامية احلقــة  .يقــول يف قصيدتــه " ابتهــاالت " مثــل هــذا املعنــى
املشــحون باأللــم حيــث الغربــة املوحشــة  ،وتهــرب االصدقــاء منــه :

أن ــا م ــا عتب ــت عل ــى الصح ــاب
َع ِقم ـ ْـت مروءته ــم وتطم ــع

فلي ــس يف الدني ــا صح ــاب
احت ــاب
يدغدغه ــا
أن

يظهــر هنــا نضــج التجربــة الوجدانيــة التــي دفعتــه لهــذا البــوح دون أن
يخشــى لــوم احملبــن لــه  ،والشــك أنــه يلجــأ إلــى اهلل لينصفــه ويختــار مــن
صفاتــه " اجلبــار" ليلــوح بهــا يف وجــوه مــن انكــروه  ،ويالــه مــن عقــل مفكــر
وروح معاتبــة بصــدق :
ب ــو ّده
مي ـ ُّـن
م ــن
ي ــا
ُ
أرج ــي غي ــر جب ــار
ال
ـا
أن ـ
ّ

ـهد ح ــن ُي ـ ُّـن ص ــاب
والش ـ ُ
أه ــاب
وال
الس ــماء

إنــه يشــعر بذلــك الظلــم الواقــع عليــه  ،وميضــي يف رصــد تلــك املواقــف
التــي تفضــي إلــى حقيقــة أن احليــاة ال تســير علــى منــوال واحــد  ،وقــد
يتجــه إلــى مــزج مــا مــر بــه مــن محنــة شــخصية مبحنــة أعــم وأشــمل هــي
محنــة فلســطني التــي اختطفهــا الصهاينــة بالتواطــؤ مــع املســتعمر الغربــي،
فيقتــرب مــن حقيقــة أننــا وحدنــا مــن فــرط يف " القــدس " ونحــن أيضــا مــن
ميكنــه اســتعادتها .
القصيــدة حتمــل عنــوان" مــن وحــي الهزميــة "  ،ويالــه مــن عنــوان قــاس
وموجــع  .الحــظ عينــه التــي تتجــول يف األرض الطاهــرة حيــث مســرى
النبــي الكــرمي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم :
أي ــن مس ــرى الب ــراق ،والق ــدس وامله ــد
لي ــس يبن ــى عل ــى الفُ ج ــاءآت فت ــح

معمــور؟
مقــدس
وبيـ ٌـت
َع َلمــي يف غــد هــو املنشــور

ويقــف كــي يلتقــط أنفاســه ليقــدم صيحتــه األخيــرة  ،املؤثــرة  ،حيــث ال
تفريــط يف القــدس  ،وال ضيــاع للهويــة طاملــا هــو عربــي وميلــك لغتــه
وقدرتــه علــى املقاومــة :
عنــد حقــدي -وال دمــي مهــدور
عربــي فــا حمــاي مبــاح
حوار مع الذات:
ســنقف قليــا أمــام قصيــدة بــدوي اجلبــل املعنونــة ب" خمــرة األحــزان
" ففيهــا كثيــر مــن خصائــص شــعره  ،وحــن تتأملهــا ميكنــك أن ترصــد
مالمحــه اجلماليــة يف تشــكيل العبــارة وتلويــن الفكــرة مــع قــدرة مهولــة علــى
االســتقصاء  ،وهــو مــا يؤكــد وصــف بعــض النقــاد لــه ـ كمــا ســبق بانــه "
املتنبــي اجلديــد "  .ينفــي يف مطلــع قصيدتــه كل مــا مــن شــأنه احلــط مــن
قيمتــه  ،وســينتابنا شــعور اجلريــح الــذي يعيــش آالمــا مبرحــة :
الخط  -العدد  - ٥٧ذو احلجة ١٤٣٦هـ  /أكتوبر ٢٠١٥م
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حوار الخط
أول
ال احلقد خمرة أحزاني و ال احلسد
ســقيت أحــزان قلبــي مــن عقيدتــه
و الهـ ّـم يعــرف كيــف اختــاره كبــدي
نعم العطاء و حســبي أنّها انغمســت
ّ
يقطعــه
يــا مــن ألـ ّـح علــى قلبــي

مــن جوهــر اهلل صيــغ الشــاعر الغــرد
فأســكر احلــزن مــا أغلــي و أعتقــد
و كيــف تكــرم جمــر اللوعــة الكبــد
مت ـزّق العطــر مــن جرحــي يــد و يــد
ألـ ّـح منــه عليــك اخلمــر و الشــهد

يقــدم الشــاعر علــى وصــف محنتــه  ،فــإذا بــه يعيــش مأســاة مضاعفــة ؛
فالكبــد قــد ســكنها الهــم  ،وهــو يعانــي لوعــة حقيقيــة  ،فنــراه يعتــرف بــكل
مــن آذاه وتســبب يف جترعــه كأس النــدم ،لكنــه بالرغــم ممــا يعانيــه فلديــه
القــدرة علــى التحمــل رغــم دموعــه التــي انســكبت  ،ليــس حزنــا علــى نفســه
بــل خوفــا علــى مصيــر كل مــن ظلمــه .هــو إحســاس بقدرتــه علــى التعالــي
علــى عذاباتــه املتكاثــرة  ،والرغبــة يف جتــاوز احملنــة مهمــا كانــت جســيمة :
دام و يعبــق صهبــاء و غاليــة
عندي الوســيم من الغفران أســكبه
أكبرت عن أدمعي من كان مضطهدا
احلاصــدون مــن الدنيــا شــماتتها
ظمئت و الشمس من كبر و من أنف
أع ّلهــا مــن فــؤادي بعــض لوعتــه
للشعر و الشمس هذا الكون ال عدد

ســج ّية يف األراك العطــر و امللــد
عطــرا علــى كلّ مــن آذوا و مــن حقــدوا
و رحــت أبكــي ملــن يطغــى و يضطهــد
لــوال الــذي زرعــوا باألمس ما حصدوا
و رحــت و الشــمس ال نعنــو و ال نــرد
فر ّنــح الشــمس مــا أشــكو و مــا أجــد
يطغــى علــى ال ّنــور يف الدنيــا و ال عــدد

مــا أجمــل تصويــره للشــمس وهــي تســتمع إلــى شــكوته وتترنــح بــدال منــه ،
وهــو حــن يتأمــل الشــمس مــن فوقــه يراهــا قــد طغــت بضيائهــا علــى كل نور
آخــر .تلــك مســحة صوفيــة متكــن مــن اقتناصهــا مــن املواقــف واملخاطبــات
التــي متيــز طائفــة مــن النــاس لديهــم حــس تطهيــري قــوي:

إذا تب ّلــج فجــر ال ّنصــر بعــد دجــى
طــوى الشــجاع علــى صمــت بطولتــه
سكبت يف الكأس أشجاني فتلك يدي
أين الذوائب من قومي و ما اقتحموا
أفــدي القبــور النــي طــاف الرجــاء بهــا

و قـ ّر بعــض الضــراب الصــارم الفرد
و جرجــرت ناقــة و استأســدت نقــد
مــن عــبء مــا حملتــه الكأس ترتعد
مــن الفتــوح و مــا ح ّلــوا و مــا عقــدوا
ياللقبــور غــدت ترجــى و تفتقــد

يســتخدم بــدوي اجلبــل ســاح الســخرية ويوظفــه يف أغلــب نصوصــه ،
ومنهــا تلــك القصيــدة التــي تعلــن عــن قــدرة بليغــة يف التصويــر  .إنــه يفــدي
القبــور التــي صــارت ترجــى منهــا اليقــن ؛ فاحليــاة تخلــو مــن أبطــال مثــل
هــؤالء الــذي حاربــوا بــكل قــوة واستبســال  ،واستمســكوا بالقيــم النبيلــة ثــم
طواهــم الــردى:
و لــي قبــور علــى الصحــراء موحشــة
احلاليــات و ال مــاء و ال زهــر
طــوت جفــون الــردى بيضــا غطارفــة
لــم أعــرف احلقــد إ ّال يف مصارعهــم
تلــك القبــور و قلبــي ال يضيــق بهــا
مصارع الصيد من قومي فكلّ ثرى

فــا تــزار و ال يــدري بهــا أحــد
و الثــاكالت و ال ثــأر و ال قــود
لو أنّهم وجدوا شمس الضحى مجدوا
و لــم أجــز قبلهــا أعــذار مــن حقــدوا
ضاقــت بزحمتهــا األغــوار و النجــد
بــدر و كلّ أدمي موحــش أحــد

يســتعيد الشــاعر أمجــاد األوائــل  ،والغــرض هــو أن يحــدث مقارنــة بــن مــا
كان ومــا أصبــح  ،ولعلــه يف هــذه النقطــة كان غيــر موفــق  ،فمــن الصعــب أن
يتــم اســتعادة تاريــخ قــدمي  ،مضــى أبطالــه بحكــم الســنني والتاريــخ وتقــادم
الزمــن .األوقــع أن يســتلهم تلــك األحــداث ويخــرج منهــا بحكمــة معتبــرة :
بــي اخلطــوب تنـزّى الفــارس النجــد
و ر ّد عنــي العــوادي الصيغــم احلــرد
و قــد حننــت إلــى الــورد الــذي وردوا
و القاحمون و غير الشمس قصدوا

لــو كان يعلــم ســعد اهلل مــا ابتدعــت
و لــو درى هاشــم حزنــي لدلّلنــي
لقــد حلفنــا علــى اجل ّلــى و زحمتهــا أن ال يفارقنــا ع ـ ّز و ال صيــد أح ّبتــي الصيــد شــلّ املــوت ســرحهم
الســالكون مــن العليــاء أخشــنها
ضجــت زعازعهــا صبــر الكــرمي علــى البأســاء و اجللــد
ّ
قــرى اخلطــوب إذا ّ
و ضــاق قــوم بأشــعاري و موكبهــا يف موكب الشمس يخزى احلقد و الرمد
يضيــق النــاس بأشــعاره كمــا يتصــور  ،ويدمــج جتربتــه البســيطة مــع جتربــة وهكــذا ينطلــق الشــاعر يف طريقــه معاجلــا فكرتــه بأكثــر مــن زاويــة  ،وكأنهــا
الكــون كلــه حيــث احليــاة يف صيــرورة  ،ولعلــه هنــا كان يأخــذ الــدرس مــن مرايــا متجــاورة متعاكســة حتــى يصــل إلــى منطقــة دافئــة يحــدث فيها نفســه
أبــي العــاء املعــري أســتاذا ومرشــدا أمينــا  .يتخطــى تلــك العتبــة لينطلــق أو يســتدعي لبنــان بجــوه البديــع ليكشــف مــا تركــه مــن رقــة وجمــال ورخــاء
يف طريــق صعــب فيبحــث يف ماهيــة الظلــم  ،وعــن كنــه الشــتامني  ،محــاوال خلــف ظهــره :
كالســيل يهــدأ حينــا ثـ ّـم ّ
يــا شــاعرا زحــم الدنيــا مبنكبــه
يطــرد
أن يقــدم تشــخيصا لتلــك الثلــة مــن البشــر الذيــن يجتــرأون علــى العــدل
تراقصــت يف لهيــب مــن فريحتــه
ثلــوج لبنــان و األمــواج و الزبــد
وامليــزان:
حلــو الشــمائل لــم يجهــد بشاشــته
عــبء الســنني و ال أزرى بهــا الكمــد
كالســيل يهــدأ حينــا ثـ ّـم ّ
يؤ ّنــق الظلــم مــن أعــذاره نفــرا كأ ّنهــم مــن هــوان الــذلّ مــا وجــدوا يــا شــاعرا زحــم الدنيــا مبنكبــه
يطــرد
الشــامتني من األعراض ما مدحوا و الثالبــن مــن الطغيــان مــا حمــدوا تراقصــت يف لهيــب مــن فريحتــه
ثلــوج لبنــان و األمــواج و الزبــد
ّ
البائعــن لــدى اجل ّلــى و ل ّيهــم و الرائجــن و لــوال ذ ّلهــم كســدوا حلــو الشــمائل لــم يجهــد بشاشــته
عــبء الســنني و ال أزرى بهــا الكمــد
إذا املغــامن الحــت و هــي آمنــة هبــوا فــإن حميــت نــار الوغــى همــدوا عــرار جنــد شــميم مــن ســافته
و احلــور و الدعــج املخمــور و الغيــد
ّ
و للهــوى ألــف قصــر يف جوانحــه
و كلّ قصــر لــه مــن عبقــر رصــد
يرصــد الشــاعر بقــوة ذلــك الصنــف مــن النــاس الذيــن يدعــون البطولــة  ،و يف العقيــق علــى الــوادي و ضفّ تــه
حنت و حنّت قواف كالضحى شــرد
وهــم غربــاء عنهــا  ،هــم يتمكنــون مــن الزيــف واخلديعــة فيتخيــل القــوم أنهــم
ال يســعى الشــاعر إلــى مقارنــة مــن نــوع مــا  ،هــو فقــط يعطــر أيامــه
بشــارات نصــر بينمــا هــم مفطــورون علــى االســوء :
القاســية مبــا مــر بــه مــن ســنوات الهــدوء والصفــاء الروحــي ففيهــا يجــد
نفســه ،ويســتخلص منهــا راحــة مفتقــدة :
فمــن نســيب كمــا ناحــت مط ّوقــة
أملســكر القـ ّـد ح ّتــى ك ّلــه هبــف
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و الفجــر يســرع والظلمــاء ت ّتئــد
و املســكر الريــق ح ّتــى ك ّلــه بــرد

أولحوار
الخط
علــى نهــود العــذارى مــن فرائــده
و مــن حمــاس إذا ريعــت عرينتــه
مــن كلّ مبرقــة باحلــقّ مرعــدة

عطــر و يف اجليــد مــن أغزالــه جيــد
كمــا يزمجــر دون الغابــة األســد
كاملوج يف العاصف املجنون يحتشد

تــرق الكلمــات وتصفــو التراكيــب اللغويــة ونبصــر شــاعرا آخــر ال تدركــه
النوائــب بــل هــو يف حضــرة اجلمــال والعذوبــة والطبيعــة املســكونة باجلمال،
فمــا أجمــل أن يكــون هــذا هــو خمــره التــي تســكره ،أينمــا ولــى وجهــه !
اللجوء إلى التاريخ:
هــو شــاعر متجــدد القريحــة  ،لديــه ولــع بالتاريــخ  ،يقــرأ املجلــدات واملراجع
كــي يفهــم كيــف حقــق اجداد العــرب االنتصارات .كما أنه يســتعيد صفحات
مــن التاريــخ اإلســامي ليجيــب عن املســتقبل بشــكل حاســم ومؤكد.
يف قصيــدة لــه بعنــوان " أيــن أيــن الرعيــل مــن أهــل بــدر ؟"  ،يســتعيد
بطــوالت األوائــل  ،ثــم يعكــف علــى قــراءة املشــهد بشــكل يجعــل الواقعــة
حيــة  ،متحركــة  ،فيتعلــم مــن املغاويــر كيــف انتزعــوا النصــر مــن قــوة كانــت
أكبــر منهــم عــدة وعتــادا:
ال تســلها فلــن جتيــب الطلــول
موحشــات يطــوف يف صمتهــا
غــاب عنــد الثــرى أح ّبــاء قلبــي

املغاويــر مثخــن أو قتيــل
فللدهــر وحشــة و ذهــول
الدهــر
ّ
ّ
فالثــرى وحــده احلبيــب اخلليــل

كمــا يزمجــر دون الغابــة األســد
كاملوج يف العاصف املجنون يحتشد

و مــن حمــاس إذا ريعــت عرينتــه
وينــزع إلــى بكائيــة علــى هــؤالء األبطــال الذيــن استشــهدوا يف ســاحة
مــن كلّ مبرقــة باحلــقّ مرعــدة
القتــال ،تاركــن القــدوة والنمــوذج  .وليالحــظ مــن يقــرأ النــص اســتخدام
الشــاعر ملعجــم لغــوي متجــدد  ،مــع امليــل إلــى نحــت صــوره مــن خــال ثــم يقــدم صــورة مكتملــة للشــهيد حــن يســقط  ،وليــد الغــدر وهــي تطعــن
خيــال متجــدد .ولنالحــظ املفارقــة بــن " الســقاية " و" اجلحيــم " يف بيــت جســد احملــارب اجلســور  ،فتشــعر بقــوة الطعنــة حتــى أن اجلبــال لتوشــك
أن تتحــرك مــن مكانهــا :
شــعري واحــد:
حاليــات و كلّ ج ّلــى تطــول
رأى ال ّراســيات كيــف متيــل
و دنيــا تفنــى و كــون يــزول

كيــف يــروي مــن اجلحيــم الغليــل يــا لس ـتّني يف الكفــاح طــوال
و ســقوني علــى الفــراق دموعــي
األحيــاء فالقبــر وحــده املأهــول مــن راه يخ ـ ّر يف فجــأة الغــد
خ ّيمــت وحشــة الفــراغ علــى
ظفــر أبلــج و فتــح جليــل إنّ مــوت العظيــم محنــة تاريــخ
يف الثــرى مــن أح ّبتــي ولداتــي
نزلــت بالقبــور أســمى اللّبانــات
و طــاف الرجــاء و التأميــل
رشــت الطيــوب القبــول يســتمر بــدوي اجلبــل يف تصويــر املعركــة  ،وهــو ال يكتفــي باملشــاهد
و تهـ ّـب القبــول حتمــل أشــواقي
فهــل ّ
الضحــى نالــه جبــان ذليــل الظاهريــة  ،بــل يجنــح إلــى التســلل إلــى مناطــق دفينــة يف النفــس البشــرية.
الــذي نــال جبهــة ال ّليــث يف
غمــر ّ
ويصــك حكمــا عربيــة أصيلــة ال يفهمهــا ســوى عربــي حقيقــي لــه هويتــه
ولــو أنــك جئــت مبصــور ليلتقــط صــورا للمعركــة التــي نشــبت يف بدايــات املتجــذرة يف عمــق االرض  ،وهــواه اإلســامي الواضــح :
الغــزوة فلــن جتــد أفضــل مــن تلــك الصــور احليــة  ،املتحركــة  ،املشــحونة
نحــن كــون ال كائنــان ضعيفــان
الوصــول
ألـ ّـح الهــوى و مت ّ
بالصــوت واحلركــة واللــون :
ســالف الشــرق ملــك قحطــان
و اليــوم لقحطــان و الغــد املأمــول
الشــمس مــن فــوق فرعهــا إكليــل و لــه هــذه اجلبــال املنيفــات
و تلــك ال ّربــى و هــذي الســهو
يــا أخــا الفتكــة الصــراح كأن
أنــذر منهــا زماجــر و صهيــل و الســماوات و الكواكــب يف الشــرق
لقحطــان موطــن و قبيــل
لــم تفاجــئ بهــا عــد ّوا فقــد
الســيول و النب ـ ّوءآت و الفنــون و ملــك
الدنيــا عريــض طويــل
يف شــباب ّ
و زحــوف علــى العــدو كمــا تخبــط
بالعاصــف
املــرنّ
أحقــا أنــت الصريــع اجلديــل أريحـ ّـي تــكاد تــورق بالنعمــى
ألعدائــه القنــا و النصــول
جتدلــك
ألــف هيجــاء خضتهــا لــم ّ
قــد ورثنــا البحــار مــن عبــد شــمس
و عليهــا الغــزاة و األســطول
ميضــي بــدوي اجلبــل يف رصــد تفصيــات املعركــة دون أن يغمــض لــه
جفــن  ،وأنــت مندهــش كيــف تأتــى لــه أن يكــون تصويــره مبثــل تلــك الدقــة وكمــا هــي عادتــه يعــود الشــاعر إلــى مراتــع الصبــا  ،فيســتحضر جبــال األرز
والسالســة والتدفــق ؟ ..يف وصــف الكــر والفــر  ،والهجــوم املباغــت  ،لكــي يدمجهــا باملشــهد بشــكل يــدل علــى العبقريــة الشــعرية  ،كمــا جنــد
وضــرب الســيوف وطعــن الرمــاح بشــكل ينــم عــن مقــدرة فائقــة يف نقــل دجلــة والفــرات يف ذات املشــهد :
أرز لبنــان أيكــة يف ذرانــا
و الفراتــان ماؤنــا و النيــل
الصــورة احليــة بــكل تداعياتهــا وعنفوانهــا :
الــروع وزكّاه أ ّنــه املختــول و رياحيننــا علــى تونــس اخلضــراء
خضــراء أيــن منهــا الذبــول
ســيفك الســيف ال يخاتــل يف
ّ
املخــذول مــا شــكت جرحهــا علــى البعــد إ ّال
رف قلبــي علــى اجلــراح يســيل
أ ّنــك
للمــروءات
و إذا ال ّنصــر كان عــارا فأرضــى
يتشــتهى عطورهــا التقبيــل
فنصــر وغــد و نصــر نبيــل و لثمــت اجلــراح فهــي ثغــور
لقطــاف الوغــى شــمائل كال ّنــاس
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حوار الخط
أول
ال ينســى الشــاعر اصولــه العربيــة ،فيميــل إلــى تلــك الصحــراء التــي هــي هــو دعــاء مــن القلــب  ،حــن يرجــو اهلل ســبحانه وتعالــى أن ينشــر الســام
ســر العروبــة وقلبهــا النابــض .هــو يعيــد املشــهد بــكل جبروتــه وقوتــه دون أن يف أرجــاء األرض  ،وأن يــرد األذى عــن الشــعوب العربيــة والغربيــة  ،ســيان.
يخشــى القــول بالعيــش يف أحضــان املاضــي ؛ فبــدون هــذا املاضــي التليــد ال إن الزمــن الضيــق يحتــاج إلــى قلــوب مترعــة بالتســامح الــذي صــار ســمة
معنــى للحاضــر وال وجــود للمســتقبل:
ملشــواره الشــعري الطويــل :
والدجــى علــى هــذه الصــح
ــراء ســحر منمنــم مجهــول ويــا رب أحزانــي وضــاء كأننــي
لفّ نــي ّ
الدجــى فأفنــت كلينــا
ســعة مــن جاللــه و شــمول وقــد تبهــر األحــزان وهــي ســوافر
لفّ نــي و ّ
و الكــون مع ّنــى بس ـ ّرنا مشــغول
أي س ـ ّر نريــد يف الكــون
ّ
الظليلــة
واحاتهــا
تلــك
و الظــلّ غريــب علــى ال ّرمــال نزيــل تتســامى األحــزان حتــى تخالهــا قــد ســكب عليهــا ألــوان األصيــل  ،وهــو
الســماء ح ّيــا بهــا
ـرات
زهـ
قومــي مــن احلــور يف الســماء رســول الوقــت الــذي تذهــب فيــه الشــمس فــروع االشــجار قبــل انســحابها يف
ّ
املغيــب  ،بعدهــا يقتــرب مــن الوطــن أكثرواكثــر  ،مانحــا نفســه جائــزة
ينتبــه الشــاعر إلــى ذاتــه بعــد أن وقــف طويــا امــام مشــاهد مجلوبــة مــن الصبــر اجلميــل :

ســكبت عليهــن األصيــل املذهبــا
ولكــن أحالهــن حــزن تنقبــا

املاضــي  .هــا هــو يتأمــل واقعــه وأحزانــه احلياتيــة املعاصــرة  ،فيميــل ولــي وطــن أكبرتــه عــن مالمــة
إلــى رفاقــه كــي يبثهــم لوعتــه وأحزانــه التــي ال تنتهــي .هــي خصيصــة مــن ومــن حقــه أن أحمــل اجلــرح راضيــا
خصائــص شــعره  ،فلديــه إحســاس قــوي بأنــه قــد تعــرض لظلــم بـ ّـن وهــو
يرجــو أن يحصــل علــى التعويــض النفســي املالئــم :
بعــد رحلــة ممتــدة يف منــايف األرض  ،يعــود الشــاعر إلــى أرض الشــام

وأغليه أن ُيدعى -على الذنب مذنبا
ومــن حقــه أن ال ألــوم وأعتبــا

الثريــة بطبيعتهــا اخلالبــة فينقــل شــعوره بالفرحــة  ،وال ينســى أن يديــن
الطغــاة  ،فهــو ال ينســى مطلقــا ثوابتــه السياســية مهمــا شــرق أو غــرب،
وهــو مــا بثــه بنفــس ملتاعــة  ،يف قصيدتــه " عــاد الغريــب "  ،وهــي قصيــدة
متفــردة يف هــذا املجــال :

كلّ عيــش بعــد الشــباب فضــول
يــا رفاقــي بكيــت فيكــم شــبابي
املتبــول
املم ـزّق
فقلبــي
مــن مت ّلــى بقلبــه الضاحــك الهانــي
مــا لركــب ال ـ ّردى املجـ ّـد قفــول
أيــن ســعد و عــادل و ريــاض
غــال قومــي مــن املن ّيــة غــول
و جنيــب و أيــن م ّنــي جنيــب
ـذول
ـ
خ
امل
ـع
ـ
ي
املض
ـآم
ـ
ش
فال
كيــف أغفــى أبــو ريــاض و حقّ ــي
ّ
لن تعبد الشــام إال الواحد األحدا
يســومنا الصنــم الطاغــي عبادتــه
و تالقيتــم علــى البعــد يف قلبــي
مــن النعيــم لغيــر اهلل مــا ســجدا
فــا ر ّوع اللــدات رحيــل وجــه الشــآم الــذي زفــت بشاشــته
هكــذا ينبــض قلــب الشــاعر بــن جنبيــه  ،وصيحــة اخلــاص تطلــق يف
املســافة بــن تــال الرمــال يف شــبه اجلزيــرة العربيــة  ،وبــن خضــرة أشــجار وينعطــف ليتفاعــل مــع التيــار السياســي الــذي كان يدعــو للحريــة يف بلــده،
الشــام  ،فتجتمــع يف حلظــة واحــدة صحــراء صفــراء مــن جنــد مــع أرزة وهــم رفــاق دربــه ممــن حملــوا مشــاعل النــور دائمــا يف مواجهــة الطغــاة:
خضــراء مــن لبنــان.
يــا مشــعل النــور كــم حريــة ُذبحــت علــى يديــك ونــور مــات بــل وئــدا
دع الشــآم فجيــش اهلل حارســها من يقحم الغاب يلق الضيغم احلردا
جتاوز احملنة  ..شعرا:

قلنــا أن بــدوي اجلبــل كان نائبــا يف مجلــس النــواب الســوري  ،مثــل هــذا
االقتــراب مــن الساســة جعــل لــه أنصــارا وخصومــا  ،لــذا فليــس مــن
املســتغرب ان يتهــم يومــا يف الســعي لالنقــاب علــى نظــام احلكــم  ،االمــر
الــذي جعلــه يهــرب مــن بلــده متشــردا يف العديــد مــن العواصــم العربيــة
والغربيــة  ،هنــا يدفعــه احلنــن إلــى جتســيد مــا يشــعر بــه مــن حنــن للوطــن
 ،ومثــل هــذا احلــس االغترابــي يثقــل جتربتــه الشــعرية  ،لكننــا نندهــش مــن
قدرتــه علــى صياغــة احملنــة شــعريا  ،وهــو مــا جعلــه يتجاوزهــا حتــى تهــدأ
االحــوال بعــد ذلــك فيعــود إلــى وطنــه.
هيــا بنــا نتصفــح قصيدتــه اجلميلــة " البلبــل الغريــب " وفيهــا يذهــب علــى
جنــاح خيالــه إلــى ســوريا  ،فيحتضــن األماكــن  ،وتبــرز عاطفتــه جتــاه األهــل
واألصدقــاء  .كمــا أن الطفولــة عنــده شــيء مقــدس  .ناهيــك عــن حبــه
للحفيــد " محمــد" حيــث البــراءة والنقــاء والقلــب احملــب للنــاس جميعــا حتــى
لــو أنهــم خذلــوه أو تخلــوا عنــه حــن تشــرد وتعــرض للنفــي :
ويــا رب مــن أجــل الطفولــة وحدهــا
ورد األذى عــن كل شــعب وإن يكــن
ويــا رب يف ضيــق الزمــان وعســره

وهكــذا يتــردد الشــاعر ـ بقــوة وبقســوة  ،يف آن ـ بــن الظلــم الــذي تعــرض لــه
دون ذنــب أو جريــرة  ،وبــن اجلالفــة التــي متيــز حكــم الطغــاة يف الشــام كلــه
فيديــن مــن أوقعــوا بــه وال ينســى أنــه واحــد مــن مشــعلي النــور يف األرض
العربية.
خامتة :
يظــل بــدوي اجلبــل شــاعرا كبيــرا  ،هــو كمــا قيــل " متنبــي عصــره"  ،لكنــه
كان أكثــر جــرأة وصراحــة يف االنحيــاز للقضايــا التــي آمــن بهــا  ،كمــا
نعــرف أنــه قــد دفــع ثمــن التمســك بالهويــة  ،والرغبــة الصادقــة يف ان يعــود
للعــرب ســيادتهم علــى أرضهــم  ،وأن يرجــع لإلســام وجهــه احلضــاري
الــذي ظــل متمســكا بــه يف قصائــده ويف حياتــه املديــدة.

يحتــاج شــعر بــدوي اجلبــل إلــى مئــات الدراســات النقديــة التــي تفتــح
ـض بــركات الســلم شــرق ًا ومغربــا مغاليــق النصــوص الشــعرية  ،وتبســط أبياتــه علــى مائــدة البحــث والــدرس
أفـ ْ
كفــور ًا وأحببــه وإن كان مذنبــا النقــدي .مــا هــذه احملاولــة غــات نقطــة يف محيــط شــعره اجلميــل .
أرى الصبــر آفاق ـ ًا أعــز وأرحبــا حتية عطرة لهذا الشاعر الشامخ.
.2015 /9 / 29
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انطالق الدوخلة «»11
على شاطئ تاروت بأوبريت ِ
«ديره ِت َكبر»
كتب /جعفر الصفار ،محمد التركي ،
إميان الشايب

افتتــح محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان فعاليــات
مهرجــان الدوخلــة احلــادي عشــر الــذي تنظمــه
اللجنــة االجتماعيــة.
بســنابس علــى شــاطئ تــاروت برعايــة إعالميــة
مــن «اليــوم» بحضــور أكثــر مــن  2000زائــر وزائــرة
وعــدد مــن املســؤولني واملثقفــن والفنانــن باحملافظــة.
وشــهد االفتتــاح أوبريتــا بعنــوان «دِ يــره ِت َكبــر» الــذي
تضمــن خمــس لوحــات عــن «الزمــان واملــكان واحملبــة
والســام واالمــل».

دليل جناح

وأكــد محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان النجــاح
املســتمر والتطــور امللحــوظ الــذي يشــهده مهرجــان
الدوخلــة ،عبــر االســتفادة مــن جتــارب الســنوات املاضيــة والتــي نتــج
عنهــا زيــادة الفعاليــات يف كل عــام.
وأشــار إلــى أن هــذا احلضــور اجلماهيــري الكبيــر يعــد «دليــل
جنــاح» للمهرجــان والفعاليــات اجلاذبــة التــي اســتطاع أن ينظمهــا
خــال هــذه الفتــرة .مشــيرا إلــى أن «الدوخلــة  »11حظــي بدعــم
مــن إمــارة املنطقــة الشــرقية ومــن ســمو أميــر املنطقــة «شــخصيا»
والهيئــة العليــا للســياحة واآلثــار وأمانــة الشــرقية لقناعتهــم بأنــه
أصبــح مــن املهرجانــات اجلاذبــة علــى مســتوى اململكــة .حيــث يعكــس
تاريــخ وحضــارة وعراقــة الوطــن ويجمــع الكثيــر مــن داخــل احملافظــة
وخارجهــا ويســلط الضــوء علــى كثيــر مــن األمــور التــي أوشــك اجليــل
اجلديــد أن يجهلهــا ،مشــيدا بــدور القائمــن عليــه يف إبرازهــا مــن
خــال القــرى التراثيــة وغيرهــا.

محافظ القطيف أ .خالد الصفيان يقص شريط االفتتاح

احلضــارة اإلنســانية منــذ األزل .فيمــا ذكــر مخــرج العمــل محمــد
احلــال أن «اللوحــة األولــى» تعــد تعريفيــة تتحــدث عــن املنطقــة
وحــس املــكان تكــون بــن أطفــال والشــخص الزائــر  ،و«اللوحــة الثانية»
حتتــوي علــى اســتعراض بصــري .فيمــا كشــفت «اللوحــة الثالثــة» عــن
حــوار بــن الزائــر القــادم وأهــل املنطقــة و«الرابعــة» تنــم عــن البقــاء
منــذ القــدم واألزل علــى العقيــدة الســليمة والصحيحــة.
بينمــا تطرقــت «اللوحــة اخلامســة» ملوضــوع الشــهداء يف الصــاة
مختــزل وعــام يوضــح أن للشــهداء حضــو ًرا كبيــ ًرا.
بشــكل
والوطــن
ٍ
ٍ
منوهــا إلــى مــا مت عرضــه يف النهايــة مــن لوحــة لألمــل يؤكــد أن
ً
احليــاة لــن تتوقــف حتــى لــو حاولوا القتــل وإيقاف املســيرة .ومتحورت
فكرتــه األساســية حــول إنســان املنطقــة الــذي عــاش برفقــة البيئــة
واجلغرافيــا والتاريــخ ،والعقيــدة ،وكان همــه منــذ القــدم «الســام،
تكرمي اليوم
واحملبــة ،والعمــل ،والتعميــر ،واإلســهام يف األرض» منــذ األزمــان
وكــرم محافــظ القطيــف ،صحيفــة «اليــوم» الراعــي اإلعالمــي
الســالفة حتــى مــا قبــل رســالة الرســول عليــه الصــاة والســام مــن
ملهرجــان الدوخلــة الوطنــي احلــادي عشــر ،مشــيدا برعايتهــا
ـكل فنــي مت فيــه اســتحضار بعــض األشــياء
ـرض درامـ ٍـي بشـ ٍ
خــال عـ ٍ
اإلعالميــة ومتيــز تغطياتهــا الصحفيــة لفعاليــات محافظــة القطيــف
التاريخيــة البســيطة والقريبــة.
مبختلــف املناســبات.
مقصد السياح

ِ«ديره ِت َكبر»

وتضــم أركان املهرجــان  :القريــة التراثيــة والتــراث البحــري واحلــرف
وألقــى أوبريــت «دِ يــره ِت َكبــر» الــذي ألفــه ياســر احلســن وســاهم يف
اليدوية واملقهى الشــعبي واملعارض الفنية واألســر املنتجة ومشــروعي
كتابــة أشــعاره الشــاعر مالــك فتيــل ،الضــوء علــى مــا حتويــه املنطقــة
الصغيــر واخليمــة الثقافيــة واملســرح اخلليجــي واحمللــي ومعــرض
مــن عطــاءٍ زاخــر يف فيضــه ،وتنميــة ســاهمت يف جــزءٍ كبيــر مــن
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القــرآن الكــرمي ومعــرض الســامة املنزليــة
واشــار الــى انــه محــل إشــادة مــن الغالبيــة
وخيمــة الســامة املروريــة واخليمــة الصحيــة
لتنوعــه وشــموليته واعتمــاده بالدرجــة األولــى
وقريــة األلعــاب الترفيهيــة واملرســم احلــر
علــى الكــوادر املتطوعــة مــن الرجــال والنســاء
والنحــت علــى الرمــال .ويعتبــر «الدوخلــة»
مــن مختلــف األعمــار وهــي مــن امليــزات التــي
مقصــدا للــزوار والســياح مــن خــارج املنطقــة،
نفخــر بهــا.
ويســتقطب ســنويا مــا يزيــد علــى ربــع مليــون
واضــاف ان املهرجــان يف تطــور دائــم ومنــو
زائــر ،وتشــرف عليــه ســنويا الهيئــة العامــة
مســتمر يف املــكان والنشــاط ولــم يصــل الــى مــا
للســياحة واآلثــار ليصبــح عامــا بعــد عــام
وصــل اليــه إال بجهــود مخلصــة وأفــكار مبدعــة
عالمــة مميــزة ورقمــا مهمــا بــن مهرجانــات
ونوايــا صادقــة ومتابعــة دقيقــة.
املنطقــة الشــرقية.
وبــن ان بعــد هــذا اإلجنــاز وهــذا النجــاح ال
وتتمحــور رســالة املهرجــان  -الــذي يقــام
نريــد مــن هــذا املهرجــان أن يبقــى علــى وضعــه
علــى مســاحة  50ألــف متــر مربــع  -حــول
ويصبــح مكــررا لنفســه ومستنســخا ألنشــطته
إرســاء مفاهيــم تطبيقيــة للتوعيــة والتنميــة
يف األعــوام القادمــة.
البشــرية يف املجــاالت الثقافيــة ،واالجتماعيــة،
ودعــا القائمــن علــى املهرجــان الــى تقييــم
والصحيــة واملهنيــة مــن خــال الفعاليــات املهندس شاكر آل نوح يلقي كلمة األهالي موضوعــي ودراســة محايــدة جــادة مــن عــدة
والبرامــج املختلفــة التــي تنظــم أثنــاء املهرجان.
محــاور إجتماعيــة وثقافيــة وإقتصاديــة
ويســعى املهرجــان لالحتفــاء بالعيــد بشــكل
ونحوهــا واإلســتعانة يف ذلــك باخلبــراء
جماعــي منظــم واســتذكار املــوروث الشــعبي «الدوخلــة» علــى مســتوى واملختصــن وإعــداد خطــة اســترتيجية شــاملة لتطويــره علــى املــدى
اخلليــج العربــي.
القصيــر واملتوســط.
وطالــب املهنــدس ال نــوح بإعــادة النظــر يف القريــة التراثيــة التــي
رعاية كرمية كلمة االهالي
توســعت وأصبحــت مــن األركان املميــزة للمهرجــان ملــا تبــرزه مــن
وعــزى مديــر عــام التخطيــط العمرانــي يف أمانــة املنطقــة الشــرقية
منــط حيــاة املجتمــع يف املاضــي القريــب ومبــا حتتويــه مــن أركان
ســاب ًقا املهنــدس شــاكر ال نــوح أهالــي وذوي احلجــاج الذيــن لقــوا
تعكــس تــراث املنطقــة ،واملهــن واحلــرف اليدويــة التــى كانــت ســائدة
ربهــم وهــم مبالبــس اإلحــرام أثنــاء تأديــة مناســك احلــج يف يــوم العيــد
باملنطقــة ،وذلــك لتحويلهــا الــى قريــة دائمــة مــن خــال التعــاون البنــاء
األكبــر.
بــن األجهــزة املعنيــة.
وســأل اهلل لهــم املغفــرة والرحمــة والرضــوان وأن يشــايف اجلرحــى
كمــا طالــب ايضــا باالهتمــام ب ببيــت القــرآن الكــرمي الــذي يحتــوي
واملصابــن ويعيدهــم الــى أهلهــم بســام وعافيــة.
علــى الكثيــر مــن الكنــوز التاريخيــة واملقتنيــات األثريــة الثمينــة فإننــا
وقــدم تهنئــة أهالــي املنطقــة للملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
نتطلــع الــى إقامــة مركــز دائــم يضمهــا إلتاحــة الفرصــة أمــام الزائريــن
ولولــي عهــده األمــن ولولــي ولــي العهــد ،ووأميــر املنطقــة الشــرقية
والباحثــن ملشــاهدتها والتعــرف عليهــا طــوال العــام.
مبناســبة عيــد األضحــى املبــارك.
مقدمــا شــكره لصاحــب ألميــر املنطقــة
الشــرقية ســعود بــن نايــف علــى رعايتــه
هــذا املهرجــان وتوجيهاتــه الســديدة التــي
ذللــت وســهلت جميــع الصعــاب ،وللجهــات
احلكوميــة املشــاركة وللمتطوعــن
واملتطوعــات يف املهرجــان.
وأشــاد بفعاليــات املهرجــان الــذي يشــتمل
علــى األركان التعليميــة والتربويــة والعلميــة
والثقافيــة والفنيــة والصحيــة والترفيهيــة.
وقــال املهرجــان الــذي أصبــح إحــدى
الســمات الثقافيــة املميــزة يف املنطقــة يف
هــذا املوســم مــن كل عــام وامســى احــدى
الوجهــات التــي تســتقطب الــزوار مــن
كل مــكان ،فاحتــل موقــع الصــدارة علــى
املســتوى االقليمــي.
لقطة من األوبريت
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تطور دائم

وقــال :إن املهرجــان أصبــح إحــدى الســمات
الثقافيــة املميــزة باملنطقــة ،واحتــل موقــع
الصــدارة علــى املســتوى االقليمــي ،لتنوعــه
وشــموليته واعتمــاده بالدرجــة األولــى علــى
الكــوادر املتطوعــة مــن الرجــال والنســاء
مــن مختلــف األعمــار .مضيفــا ان املهرجــان
يف تطــور دائــم بســبب اجلهــود املخلصــة
واألفــكار املبدعــة والنوايــا الصادقــة
واملتابعــة الدقيقــة.

أركان مميزة

ودعــا املهنــدس ال نــوح القائمــن علــى
املهرجــان الــى تقييــم موضوعــي ودراســة
محايــدة جــادة مــن عــدة محــاور اجتماعيــة
وثقافيــة واقتصاديــة ونحوهــا واالســتعانة
يف ذلــك باخلبــراء واملختصــن وإعــداد
رئيس بلدية القطيف يقدم هدية تذكارية للمحافظ
خطــة اســتراتيجية شــاملة لتطويــره علــى
هــذه املأكــوالت.
املديــن القصيــر واملتوســط .وطالــب
بإعــادة النظــر يف القريــة التراثيــة التــي توســعت وأصبحــت مــن وقــال مؤســس الفريــق وصاحــب املبــادرة الشــيف فاضــل بريــه أن
املشــاركة تأتــي بهــدف إحيــاء املــوروث الشــعبي ،الفتــا إلــى التعريــف
األركان املميــزة للمهرجــان
ملــا تبــرزه مــن منــط حيــاة املجتمــع يف املاضــي القريــب ومبــا حتتويــه باملاكــوالت الشــعبية القدميــة والتــي اندثــرت يف العديــد مــن املنــازل،
مــن أركان تعكــس تــراث املنطقــة واملهــن واحلــرف اليدويــة التــى كانــت وكســر روتــن الوجبــات الســريعة.
ســائدة قدميــا وحتويلهــا الــى قريــة دائمــة مــن خــال التعــاون البنــاء وأوضــح ال بريــه أن الهــدف مــن الفعاليــة خلــق روح العائلــة الواحــدة
بــن األجهــزة املعنيــة ،باالضافــة الــى بيــت القــرآن الكرمي الــذي يحوي علــى مائــدة شــعبية مبســطة مــن الزمــن القــدمي واحملافظــة علــى هــذه
الكثيــر مــن الكنــوز التاريخيــة واملقتنيــات األثريــة الثمينــة .معربــا عــن الوجبــات وعــدم اهمالهــا باإلضافــة إلــى خلــق روح التعــاون وتبــادل
تطلعــه إلقامــة مركــز دائــم يضمهــا إلتاحــة الفرصــة أمــام الزائريــن االطبــاق بــن اجليــران وهــي مــن القــادات القدميــة التــي بــدأت
باالندثــار .وذكــر أنــه يســعى إلــى كســر روتني تنــاول الوجبات الســريعة
والباحثــن ملشــاهدتها والتعــرف عليهــا طــوال العــام.
والتــي تعــد غالبـاً يف املطاعــم ،والتعريــف باملاكوالت الشــعبية القدمية
أفضل صورة
وثمــن رئيــس بلديــة محافظــة القطيــف املهنــدس زيــاد مغربــل ،رعايــة حيــث إنهــا متثــل املاضــي والــذي ال يعرفــة الكثيــر مــن أبنــاء اجليــل
ودعــم صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز احلالــي .وأوضــح عــن ســبب اختيــاره للعصيــدة ،أنهــا تعــد مــن ضمــن
أميــر املنطقــة الشــرقية ،مهرجــان الدوخلــة ملواصلــة تطــوره بأفضــل أكالت األجــداد واآلبــاء واألمهــات واملهرجــان ،مشــيرا إلــى أن الفعالية
صــورة يف كل نســخة .مضيفــا ان دعــم البلديــة املهرجــان يف نســخته تبــن ثقافــة وهويــة مجتمــع القطيــف وتراثــه .ولفــت آل بريــه والــذي
احلاديــة عشــرة يأتــي انطالقــا مــن قناعــة كاملــة بأهميــة املشــاركة يعشــق عمــل العصيــدة أنــه اعتــاد اضافــة صــور عــن طبخــه للعصيــدة
يف صفحتــه والتــي يتفاعــل معهــا املتابعــون مــن األصدقــاء ،مشــيرا
االجتماعيــة.
«مجانا»
شعبية
أطباقا
يقدم
متطوع
فريق
الــى انــه تعلــم صنــع العصيــدة مــن والــده .وأشــار إلــى أن الهــدف مــن
يف خطــوة إلحيــاء األكالت الشــعبية القدميــة ،يشــارك فريــق متطــوع وراء اســتمرار وتكــرار مثــل هــذه الفعاليــة هــو إيصــال رســالة للــزوار
مبحافظــة القطيــف يف مهرجــان الدوخلــة  11بأطباقــه الشــعبية مفادهــا أن الطبــخ ليــس مقاديــر وأكل فقــط إمنــا هــو ثقافــة منطقــة
والتــي يقدمهــا مجان ـاً لــكل زوار املهرجــان.
وهويــة مجتمــع لذلــك ال بــد مــن احملافظــة عليــه وتشــجيع النــاس
وتســابق الكثيــر للحصــول علــى العصيــدة والتــي تعــد مــن أشــهر لذلــك مــن خــال إقامــة الفعاليــات .وأبــدى تخوفــه مــن اندثــار وجــود
املأكــوالت التــي يعدهــا الشــيف فاضــل ال ابريــه وهــي عبــارة عــن بعــض األكالت الشــعبية مــن البيــوت مثــل العصيــدة ،فهنــاك بيــوت
حلــى مكونــة مــن الدقيــق احملمــر واملــاء والســكر والزبــدة كمــا أبــدى كثيــرة ال تعــرف مــا هــي العصيــدة وال كيفيــة عملهــا واصنــاف شــعبية
الكبــار والصغــار إعجابهــم بطعمهــا املميــز والــذي يحمــل نكهــة اخــرى يجهلهــا اجليــل اجلديــد.
الزمــن القــدمي .ويقــوم الفريــق بإعــداد عــدة مأكــوالت شــعبية مــن وذكــر أن تعلــق النــاس بالعصيــدة ينــم عــن تعلــق بذكريــات املاضــي،
بينهــا الهريســة والعصيــدة والســاقو وتوزيعهــا علــى الــزوار ،وال يبخــل عندمــا تقــوم األمهــات بعمــل العصيــدة حيــث يعــد مــن الواجــب
أحدهــم مــن شــرح طريقــة التحضيــر ملــن يستفســر عــن كيفيــة إعــداد تقدميهــا للجيــران ،منوهــا أن هــذا الشــيء نفتقــده يف هــذا الزمــن.
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جامعة أكسفورد ومركز الشــــــ
الدورة  15لمؤسسة البابطين الثقـــــــ
أعلنــت مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطــن
الثقافيــة ،أخيــرا ،حتديدهــا يــوم الرابــع والعشــرين
مــن أكتوبــر 2015م ،موعــداً النطــاق دورتهــا
اخلامســة عشــرة ،والتــي تقيمهــا يف بريطانيــا
بالتعــاون مــع جامعــة أكســفورد ومركــز الشــرق
األوســط يف لنــدن حتــت عنــوان عاملنــا واحــد
والتحديــات أمامنــا مشــتركة.
وقــال رئيــس املؤسســة ،الشــاعر عبدالعزيــز
ســعود البابطــن ،إن الــدورة تأتــي ضمــن ســعي
املؤسســة لعقــد دورات خاصــة بحــوار احلضــارات
إلــى جانــب دوراتهــا األدبيــة ،وذلــك انســجاماً مــع
املســتجدات العامليــة التــي تؤجــج الصراعــات
يف مختلــف الــدول وتذهــب ضحيتهــا الشــعوب.
وأضــاف البابطــن :لقــد دعــت املؤسســة دعــت
مئــات الشــخصيات الدينيــة والفكريــة والثقافيــة
ملناقشــة هــذه احملــاور واخلــروج بتوصيــات يجــري
إيصالهــا إلــى أصحــاب الشــأن ،ذاك يف محاولــة
مــن املؤسســة ألداء دورهــا التوعــوي ومــد جســور
التواصــل بــن الشــعوب لتحقيــق الســام العاملــي.
وأكــد البابطــن أن الــدورة ســتكون مختلفــة يف طرحهــا ،إذ تركــز علــى
نقــاش قضايــا إنســانية تخــص الالجئــن يف العالــم ،الذيــن يتعرضــون
لكــوارث ونكبــات بســبب احلــروب الدائــرة باملناطــق التــي نزحــوا منهــا.
وأشــار أيضــا ،إلــى أن هــذا املوضــوع األكثــر إحلاحــاً حاليــاً ،نتيجــة مــا
يعانيــه الالجئــون مــن ظــروف ســيئة علــى كافــة الصعــد :االقتصاديــة
والصحيــة والتعليميــة.

محاور الندوة
 -1الالجئون واملؤسسات الدولية

يركــز هــذا احملــور علــى التوتــرات اإلقليميــة يف املنطقــة الناجتــة عــن أزمــة
الالجئــن الســوريني وعلــى األخــص يف لبنــان واألردن وتركيــا ،باإلضافــة
لشــمال افريقيــا وحــوض البحــر املتوســط .ومــن املتوقــع أن تتفاقــم أزمــة
الالجئــن الســوريني مــع تزايــد عددهــم لنحــو  4.2مليــون شــخص بحلــول
نهايــة  ،2015وفقــا لتقاريــر منظمــة شــؤون الالجئــن التابعــة لــامم
املتحــدة ،خصوصــا مــع اســتمرار أوضاعهــم يف التدهــور حيــث يواجهــون
مزي ـ ًدا مــن القيــود واملشــقات االقتصاديــة ،ويتعرضــون يف حــاالت كثيــرة
للعنصريــة والضغينــة.
تســتهدف املناقشــات يف ذلــك احملــور وضــع تصورات آلليــات جديدة ميكنها
أن تؤمــن برامــج إمنائيــة مســتدامة وطويلــة األمــد ،تتوالهــا املؤسســات
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الدوليــة إلــى جــوار منظمــات املجتمــع املدنــي
واجلمعيــات األهليــة ،بحيــث يتــم توفيــر حلــول
لهــؤالء الالجئــن الــذي يشــكلون قنبلــة موقوتــة،
ألنــه مــن شــأن غيــاب هــذه البرامــج املســتدامة
الطويلــة األمــد أن يــؤدي إلــى تهميــش األشــخاص،
وجعلهــم عرضــة للتجنيــد مــن التنظيمــات
املتطرفــة ومجموعــات اجلرميــة املنظمــة ،وهــو
مايؤثــر بــدوره يف االســتقرار اإلقليمــي األوســع.

 -2البيئة والتنمية البشرية

تقــوم التنميــة علــى اســتغالل املــوارد البيئيــة
واإلمكانيــات البشــرية ،ويقــاس مســتوى النهــوض
والتقــدم التنمــوي يف أي مجتمــع وذلــك فيمــا
حتدثــه التنميــة مــن تغييرات يف البنيــة االجتماعية
و االقتصاديــة .لــذا ميكــن أن نالحــظ العالقــة
الوثيقــة بــن التنميــة والبيئــة ،فاألولــى تقــوم علــى
مــوارد الثانيــة وال ميكــن أن تقــوم التنميــة مــن دون
املــوارد البيئيــة وبالتالــي فــان اإلخــال باملــوارد مــن
حيــث إفســادها ســيكون لــه انعكاســاته الســلبية
علــى العمليــة التنمويــة واإلخــال بأهدافهــا كمــا أن شــح للمــوارد و تناقصها
ســيؤثر ً
أيضــا علــى التنميــة مــن حيــث مســتواها و حتقيــق أهدافهــا .وحماية
البيئــة هــي مســؤولية تقــع علــى عاتــق اجلميــع أفــرا ًدا و مؤسســات كل
حســب مهنتــه ووظيفتــه و طبيعــة عالقتــه بالبيئــة ومواردهــا ،إن حمايــة
البيئــة و احلفــاظ عليهــا يعــود نتائجهــا و فوائدهــا إلــى احملافظــة علــى
عناصــر احليــاة ومكوناتهــا البيئيــة ،ولعــل أهــم جوانــب احلفــاظ علــى البيئــة
و حمايتهــا يكمــن يف محاولــة خلــق تــوازن بــن البيئــة و التنميــة قــدر
املســتطاع.
يناقــش هــذا احملــور أربعــة مــن أهــم املشــكالت التــي تواجــه التنميــة
البشــرية وترتبــط بالبيئــة وهــي األمــن الغذائــي ،الفحــم ،امليــاه والتلــوث.

 -3وسائل اإلعالم اجلديد

تعــد شــبكات التواصــل االجتماعــي ومواقعــه أحــد أبــرز مظاهــر اإلعــام
اجلديــد الــذي أنتجتــه وســاعدت علــى ظهــوره ثــورة اإلنترنــت ،ويعتمــد علــى
التقنيــات اجلديــدة مثــل املنتديــات واملدونــات وبرامج التواصــل االجتماعي.
وميتــاز بأنــه إعــام غيــر وســيط حيــث إن اجلميــع مرســل ومســتقبل بعكــس
اإلعــام التقليــدي الــذي هــو إعــام وســيط يبــدأ بإرســال مؤسســاتي إلــى
اســتقبال جماهيــري ،لــذا يطلــق عليــه " اإلعــام الفــردي" او " إعــام
املواطــن" .وهــذا اإلعــام البديــل فــرض حالــة جديــدة مــن التبــادل املعــريف

متابعات

ــــــرق األوسط تحتضنان
ـــــافية بالعاصمة البريطانية
علــى نحــو كانــت لــه آثــاره اإليجابيــة يف زيــادة مســاحة التقريــب بــن
احلضــارات ،ويف الوقــت ذاتــه ،كانــت لــه آثــاره الســلبية الضــارة يف
زيــادة مســاحة التحريــض واإلثــارة ومنــو مشــاعر الكراهيــة املتبادلــة بــن
أصحــاب الهويــات املختلفــة ( إســاموفوبيا -غربوفوبيــا -العنصريــة.)..

 -4الشباب والتحديات العاملية اجلديدة

يعتبــر شــباب اليــوم قــادة املســتقبل ومــع التقــدم التكنولوجــي والتطــور
الــذي يحــدث مــن دون هــوادة تتزايــد الصعوبــات وطبيعــة التحديــات
التــي يواجههــا الشــباب اليــوم وتعقيداتهــا مبــرور الوقــت .يناقــش هــذا
احملــور أهــم التحديــات التــي يواجههــا الشــباب وتتمثــل يف العوامــل
الدميوغرافيــة والتعليــم والعمــل واملشــاركة السياســية .يأتــي التعليــم يف
أولويــات هــذه التحديــات حيــث كشــفت أحــدث تقاريــر منظمــة اليونســكو
أنــه بعــد  15ســنة مــن إطــاق مبــادرة توفيــر التعليــم للجميــع التــي تبنتهــا
 164دولــة عــام  ،2000لــم يحقــق ســوى ثلــث البلــدان األهــداف احملــددة
حيــث قيمــت املنظمــة يف تقريرهــا الســنوي هــذه النتائــج باملخيبــة
لآلمــال .امــا بالنســبة للعمــل الــذي يعتبــر ثانــي أهــم التحديــات أمــام
الشــباب ،فتشــير التقاريــر الصــادرة عــن األمم املتحــدة أن هنــاك 75
مليــون شــاب ،مــن بــن  1.2مليــار شــاب تتــراوح أعمارهــم بــن  15و
 24عامــا يف العالــم ،عاطلــن عــن العمــل ،لتصبــح البطالــة أحــد أكبــر
التحديــات التــي تواجــه الشــباب .ويجتمــع خبــراء التعليــم والشــباب يف
هــذا احملــور للتحــدث عــن هــذه التحديــات جميعهــا إضافــة للمشــاركة
السياســية للشــباب يف ظــل التغييــرات الكبيــرة التــي حتــدث يف العالــم
وخصوصــا الربيــع العربــي.

 -5املدن وأهم امللفات التي تواجهها

املدينــة كمــا يراهــا علمــاء الســكان عبــارة عــن مركــز حضــاري يضــم
مجموعــة كبيــرة مــن الســكان تتركــز يف منطقــة معينــة ،وتشــير
حتديــاتكثيــرة تقــف يف طريــق صيانــة املــدن وحتقيــق الرخــاء مــع عــدم
اإلحصــاءات إلــى أن نحــو نصــف البشــرية ــــ  3.5باليــن شــخص ــــ تعيــش إجهــاد األرض واملــوارد .وتســعى املناقشــات يف هــذا احملــور إلــى محاولــة
يف مــدن اآلن.بينمــا بحلــول ســنة  2030ســيعيش مــا يقــرب مــن  60باملئــة تفهــم أصــول التحديــات التنظيميــة واإلداريــة واملعماريــة التــي تواجــه املــدن
مــن ســكان العالــم ــــ أي  5باليــن شــخص ــــ يفمناطــق حضريــة .لــذا تواجه احلديثــة ومحاولــة طــرح احللــول املناســبة لهــا يف ضــوء عالقتهــا بالتنميــة.
املــدن يف كثيــر مــن دول العالــم سلســلة مــن التحديــات احلاســمة يف الوقــت
الراهــن نتيجــة عوامــل عديــدة يأتــي يف مقدمتهــا الزيــادة الســكانية الهائلــة
والقفــزات التكنولوجيــة الواســعة ومــا يصاحبهمــا مــن متغيــرات بيئيــة
مركز البابطني حلوار احلضارات
وعمرانيــة تتجــاذب مــع احلــدود اجلغرافيــة للمــدن وظواهرهــا الطبيعيــة
نبذة مختصرة
وتركيبتهــا الســكانية.
يف عــام  2002أطلــق األســتاذ عبدالعزيــز ســعود البابطــن ،رئيــس مجلــس
وتشــغل مــدن العالــم نســبة ال تتجــاوز  2باملئــة مــن مســاحة اليابســة علــى أمنــاء "مؤسســة جائــزة عبدالعزيــز ســعود البابطــن لإلبــداع الشــعري"
الكــرة األرضيــة ،ولكنهــامســؤولة عــن نســبة تتــراوح مــن  60إلــى  80باملئــة مبادرتــه للحــوار احلضــاري والتعايــش الســلمي ،بوصفهــا رافــدا مــن روافــد
مــن اســتهالك الطاقــة و 75باملئــة مــن انبعاثــات الكربــون ،مــا يجعــل ثمــة املؤسســة التــي أنشــأها األســتاذ عبــد العزيــز ســعود البابطــن عــام 1989م،
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متابعات
األستاذ عبدالعزيز البابطني
رئيس مؤسسة عبدالعزيز
سعودالبابطني الثقافية مع
األمني العام لألمم املتحده
السيد بان كي مون  -نيويورك -
مقر األمم املتحدة

وهــي مؤسســة ثقافيــة خاصــة غيــر ربحيــة تهــدف إلــى إثــراء حركــة
الشــعر العربــي واحلــوار بــن الثقافــات واألديــان ،ثــم أعلــن عــام 2004م
عــن إنشــاء "مركــز البابطــن حلــوار احلضــارات" بجامعــة قرطبــة ،بهدف
دعــم اجلهــود املبذولــة مــن أجــل التقــارب بــن الشــعوب والتحــاور بــن
الثقافــات واألديــان لترســيخ قيــم التفاهــم وقبــول اآلخــر والتعايــش معــه.
ونظــم املركــز يف هــذا اإلطــار سلســلة مــن الندوات الفكريــة الكبرى كانت
أوالهــا مصاحبــة للــدورة التاســعة للمؤسســة التــي عقــدت يف مدينــة
قرطبــة عــام 2004م برعايــة جاللــة امللــك خــوان كارلــوس وبالتعــاون
مــع جامعــة قرطبــة ،حتــت عنــوان " :احلضــارة العربيــة واإلســامية
والغــرب ..مــن اخلــاف إلــى الشــراكة" .ويف الــدورة العاشــرة بباريــس
عــام 2006م ،وبالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو وحتــت رعايــة فخامــة
الرئيــس جــاك شــيراك نظــم املركــز ندوتــه الفكريــة بعنــوان " :التعدديــة
الثقافيــة يف عالــم متغيــر  ..املخاطــر والتحديــات يف االجتاهــن العربــي
والغربــي" .ويف الــدورة احلاديــة عشــرة بالكويــت عــام 2008م ،وحتــت
رعايــة حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح
أميــر دولــة الكويــت ،عقــدت نــدوة احلــوار احلضــاري حتــت عنــوان " :عالــم
اليــوم ..ثقافــات ومصالــح".
ويف الــدورة الثانيــة عشــرة بســراييفو عــام 2010م ،وحتــت رعايــة فخامــة
الرئيــس حــارث ســيالجيتش انعقــدت دورة حــوار احلضــارات حتــت عنــوان:
" حــوار احلضــارات يف نظــام عاملــي مختلــف ..التبايــن واالنســجام"  .وقــد
قــرر مركــز البابطــن بدايــة مــن هــذه الــدورة منــح جائــزة تكرمييــة لواحــد
مــن الشــخصيات املميــزة التــي أســهمت إســها ًما فعــاالً يف التقــارب بــن
الثقافــات واألديــان املختلفــة .وكان أول املكرمــن بهــذه اجلائــزة صاحــب
الســمو امللكــي األميــر تشــارلز أميــر ويلــز ،ولــي عهــد اململكــة املتحــدة.
ويف عــام  2011مبدينــة دبــي أقيــم " ملتقــى الشــعر مــن أجــل التعايــش
الســلمي " حتــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوب نائــب رئيــس دولــة األمــارات العربيــة املتحــدة ،رئيــس مجلــس
الــوزراء ،حاكــم دبــي .ومنــح مركــز البابطــن حلــوار احلضــارات ميداليتــه
التذكاريــة لفخامــة املشــير عبدالرحمــن ســوار الذهــب رئيــس جمهوريــة
الســودان األســبق.
وجــرى تنظيــم الــدورة الثالثــة عشــرة للمؤسســة عــام  2013مبدينــة
بروكســل  ،وبالتعــاون مــع برملــان االحتــاد األوروبــي وحتــت رعايــة رئيــس
البرملــان الســيد مارتــن شــولتز وبعنــوان " :احلــوار العربــي األوروبــي يف
القــرن احلــادي والعشــرين ..نحــو رؤيــة مشــتركة" ويف هــذه الــدورة مت
تكــرمي املفكــر اليهــودي إيفــي شــامي.
وقــد شــارك يف حضــور كل واحــدة مــن هــذه النــدوات مئــات الشــخصيات
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البــارزة مــن السياســيني والدبوماســيني واألكادمييــن واملفكريــن  ،واملثقفــن
مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

ومن إجنازات املركز إضافة إلى دورات احلوار احلضاري.

 تأســيس عــدد مــن الكراســي األكادمييــة يحمــل كل واحــد منهــا اســم"كرســي عبدالعزيز ســعود البابطني للدراســات العربية" يف بعض اجلامعات
األوروبيــة يف مقدمتهــا :جامعــة قرطبــة – جامعــة غرناطــة – جامعــة ملقــة
– جامعــة إشــبيليه.
 إقامــة دورات تدريبيــة يف الثقافــة العربيــة واحلضــارة اإلســاميةبالتعــاون مــع عــدد مــن اجلامعــات األمريكيــة واألوروبيــة واآلســيوية منهــا:
جامعــة ميتشــجان آن آربــر -جامعــة فلوريــدا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة-
وجامعــات رومــا وباليرمــوا وأكريجنتــو بإيطاليــا -وجامعــة نيــس بفرنســا-
وجامعــة إيســت اغيرليــا ببريطانيــا – وجامعــة إميونــي األورومتوســطية
ببرتــوروز بســلوفينيا -والبرملــان املالطــي – وجامعــات طهــرات ويــزد وقــم
والشــهيد تشــمران يف إيــران – وجامعــة أملاتــي يف كازاخســتان – وجامعــة
حيــدر أبــاد يف الهنــد – وجامعــة كابــل يف أفغانســتان وغيرهــا.
 إنشــاء جائــزة عبدالعزيــز ســعود البابطــن العامليــة للدراســات التاريخيــةوالثقافيــة يف األندلــس وهــي جائــزة ســنوية قيمتهــا ثالثــون ألــف دوالر
بــدأت عــام 2009م.
 إنشــاء معهــد البابطــن للحــوار بــن الثقافــات ومقــره جامعــة رومــا الثالثــةعــام 2012م بالتعــاون مــع مركــز التييــرو ســبينلي بإيطاليــا ومؤسســة
ميتــزورو ببلجيــكا.

متابعات
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حوار

امتثال محمد سعيد الجشي

عالقتي مع الكاميرا عالقة عشق متبادل
حوار  /أمل فؤاد نصراهلل
تحــاول امتثــال محمــد ســعيد الجشــي أن ترتقــي بأعمالهــا
فــي مجــال التصويــر الفوتغرافــي مــن خــال ،الجديــد  ،كمــا
تســعى للخــروج عــن النمــط المألــوف وإضفــاء اللمســات
الدافئــة علــى الصــور التــي تلتقطهــا فتشــعرك بنبضهــا
وحركيتهــا وبــث الحيــاة فيهــا رغــم جمودهــا كصــور
فوتوغرافيــه.
فــي هــذا الحــوار تتحــدث امتثــال الجشــي عــن تجرتهــا
فــي مجــال التصويــر ملقيــة الضــوء علــى جوانب متعــددة :
كيــف بــدأت عالقتــك بالتصويــر وكيــف صقلــت جتربتــك يف هــذا برأيــك ماهــي أساســيات اختيــار الكاميــرا االحترافيــة ومــا أفضــل
أنــواع الكاميرات !؟
املجــال؟

بــدأت التصويــر كهاويــة منــذ صغــري بكاميــرا بســيطة ومــن شــدة حبــي
لهــا صقلــت موهبتــي بالتحاقــي بعــدة دورات جعلتنــي اتطــور وأصبحــت يف
مســتوى متقــدم ولكــن لــان مــا زلــت اطمــح ألخــذ املزيــد مــن الــدورات
والــورش  ,فطموحــي لالحتــراف كان يدفعنــي دائمــا أن ابــذل قصــارى
جهــدي لتحقيــق مــا اصبــو لــه ومــن ثــم حتولــت الهوايــة الــى عمــل خــاص
بــي بتشــجيع مــن زوجــي وعائلتــي والتــي كان لهــم الــدور الكبيــر يف حتفيزي
وإبــراز موهبتــي .

ـرك مــن
ـزك عــن غيـ ِ
مــا هــو أســلوبك أو بصمتــك التــي متيـ ِ
املصــورات الفوتوغرافيــات؟
اخلــروج عــن املألــوف يف تصويــر اللقطــات واختيــار زوايــا معينــة يزيــد مــن
جاذبيــة الصــور وجمالهــا وهــذا مــا أطمــح اليــه دائمــا  ,كمــا اهتــم بإضفــاء
ملســة دافئــة علــى الصــور ويف كل مــرة أصــور أكتشــف شــيئا مميــزا
يضفــي رونــق علــى الصــور وجمالهــا.

مبا تصفني التصوير الفوتوغرايف ؟

التصويــر الفوتوغــرايف هــو جــزء منــي  ,فالصــورة هــي التقاطــه
حلظــة تصــف مكانـاً أو شــعوراً او حادثــة وبإمكانهــا اختصــار الزمــن
واملشــاعر واالحاســيس وكل التفاصيــل لتبقــى ذكــرى الــى االبــد .

هــل فكرتــي يف إقامــة دورات عــن التصويــر الفوتوغــرايف ؟
وملــاذا ؟
مازالــت هــذه الفكــرة تراودنــي وأمتنــى إقامــة دورات عــن التصويــر
الفوتوغــرايف يف املســتقبل القريــب بــإذن اهلل.
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إن اختيــار كاميــرا مناســبة موضــوع مهــم جــداً ألي شــخص ينــوي
دخــول عالــم التصويــر ,لذلــك يصــاب الكثيــر مــن االشــخاص باحليــرة
عنــد تخطيطهــم لشــراء كاميــرا رقميــة خــال جتوالهــم يف األســواق
وتعــود هــذه احليــرة إلــى عوامــل كثيــر منهــا كثــرة الطــرز املتوفــرة بــن
أيــدي املســتخدمني وكثــرة أنــواع الكاميــرات الرقميــة وامليــزات والوظائــف
اجلديــدة التــي تقدمهــا كل مــن هــذه الشــركات علــى حدة ومبــا ان اخليارات
كثيــره ومتعــددة يف هــذا الوقــت مــن الزمــن والتقــدم التكنولوجــي والرقمــي
الســريع ,فعليــك باالختيــار املناســب عــن طريــق -:البحــث مــن خــال مواقــع
االنترنــت – قــراءة املراجعــات املطروحــة مــن قبــل املســتخدمني للكاميــرا
 – .االطــاع علــى الصــور املصــورة بالكاميــرا – .زيــارة متاجــر الكاميــرات
وجتربــة الكاميــرا.

حوار

اختيار زوايا معينة يزيد
من جاذبية الصور وجمالها
التصوير الفوتوغرايف هو جزء مني
تراودني فكرة إعطاء دورات
يف التصوير الفوتوغرايف
سؤال املصورين احملترفني عن أفضل االنواع
مــن أفضــل الشــركات املصنعــة للكاميــرات الرقيمــة هــي Canon( :
)– Nikon – Sigma – Samsung – Sony – Fujifilm – Panasonic
الشــركات يف تنافــس دائــم فــا نســتطيع حتديــد األقــوى ,لكن يجب
علــى املشــتري أن يحــدد الكاميــرا املناســبة لــه والســتخداماته كمــا
أن لــكل مصــور نــوع مــن الكاميــرات يفضلهــا علــى االنــواع االخــرى.

ماهي أهم أساسيات التصوير؟

من اهم اساسيات التصوير معرفة
 البعد البؤري -االيزو  - ISOسرعة الغالق  -فتحة العدسةوحتتاج لشرح ٍ
واف ال يسع املجال لذكرها هنا .

نصيحة للمبتدئني يف مجال التصوير ؟

االهتمــام باإلضــاءة اوال وأخيــرا فمنهــا مــا يجعــل صورتــك تتأ ّلــق ومنهــا مــا
يشــوه صورتــك  ،واختيــار خلفيــة أبســط لصــورة أفضــل
فكلمــا اتســمت اخللفيــة بالبســاطة ســوف يبــرز محــور الصــورة وتفاصيلهــا
بوضــوح أكبر.
باإلضافــة إلــى االلتحــاق بالــدورات التــي تســاعدهم علــى التعــرف علــى كل
مــا يخــص التصويــر ويســهل لهــم إنتــاج صــور جيــده .
واالهتمام بالثقافة البصرية واملعرفية اخلاصة بالتصوير

عالقتك مع الكاميرا ؟
كيف تصفني
ِ

عالقتــي مــع الكاميــرا عالقــة عشــق متبــادل فهــي التــي متكننــي من تســجيل
اللحظــات اجلميلــة واالحتفــاظ بذكرياتي .

هل تصورين حفالت الزفاف ؟

أعشــق تصويــر حفــات الزفــاف ملــا حتتويــه مــن مشــاعر وحلظــات مميــزة
يف حيــاة اآلخريــن قــد ال تتكــرر أبــدا ويســعدني وجــودي معهــم بتوثيــق
أجمــل اللحظــات الســعيدة ومشــاركتهم أفراحهــم وأكــون يف قمــة الســعادة
عندمــا أرى البســمة يف عيونهــم عنــد اســتالم صورهــم .

كلمة أخيرة !؟

أشــكر القائمــن علــى املجلــة لثقتهــم ودعمهــم لــي  ،كمــا اتوجــه بالشــكر
اجلزيــل لزوجــي وعائلتــي وزبوناتــي لدعمهــم وتشــجيعهم الدائــم لــي
وثقتهــم بــي ،كمــا امتنــى ان أكــون قــد قدمــت شــيئاً مميــزاً يرتقــي بقطيفنــا
احلبيبــة ■ .
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الفقيد د .ياسر العوامي

ياسر األنموذج األمثل
أ .عصام عبد اهلل الشماسي

درب
ـات الثــواك ُل رفيق ـ َة ِ
األخ الغالــي أبــا إيــاد أخــي الصفــي أبامحمــد األمهـ ُ
ياسـ ٍـر ليلــى أيُّهــا األحبـ ُة املكلومــون أيُّهــا األصفيــاءُ املوتــورون أعلــم بــأن اجلــر َح
أعم ـ ُق مــن أن ينالَــه مبض ـ ُع اجلراح،وأنــه ســيظل راعف ـاً ين ـ ُّز أمل ـاً وحرقة؛وهــو
أبعــد مــن أن تطالــه الكلمــ ُة أو يترج َمــه الوعــي  ...فاعذرونــي علــى هــذه
الوقفــة اخلجولــة فمصابــي يف ياســر يرتفــع عــن طاقــة احلــرف .

بكاؤكما يشفي وإن كان ال يجدي فجودا فقد أودى نظيركما عندي
إن اللســا َن لعلــى انعقــاد ،واملشــاع َر لعلــى التهــاب ،واملدامــ َع يف انســكاب
َ
تخطــف
،والوجــدا َن علــى اشــتعال ...؛فكيــف لــك وأنــت األثيــر املؤثِــر أن
كل هــذه األضــواء وتســتأث َر بــكل هــذا احلــب وتطــوي الســجل بعيــداً عــن كل
مظاهرالصخــب وتباغــت املنــون قبــل أن يترصــد أرواحنــا ويختطــف أنفســنا
لتنــأى بنفســك ( محدقـاً يف الفضــاء النائــي طربـاً غــرداً وتلــك ســعادةُ الشــعراءِ
بعيــداً) عــن العالــم الــذي أحبــك قاطفـاً غراســك قبــل مداهمــة اخلريــف لتظــل
ربيعـاً زاهــراً زاهيـاً تتقاطــر رقــة وتفيــض حنانـاً وتغــدق احلــب وتنثــر اجلمــال
يف آفاقنــا يف ســخاء نــادر وعطــاء باهــر أيهــا الســيد النبيــل .
كنــت أرقبــك عــن كثــب وأنــت تســتحث اخلطــى وجتــري وراء الزمــن تســتقطع
منــه املســاحة التــي تســع مطامحــك العاليــة ،ترصــف املــدارج وتعبــد الطرائــق
التــي تفضــي بــك ألداء رســالتك علــى أمت وجــه وأكمــل صــورة فــكان لــك وافــر
مــن النصيــب يف حتقيــق املســتويات العلميــة بكفــاءة واقتــدار وجــد ومثابــرة ،
وكنــت أراك وأنــت تعبــث بعقــارب الزمــن متحــو مــن قاموســك كل مظاهــر
العبــث وتتجــه ببوصلــة احليــاة نحــو مــوارد الــروح ومنابــع الفضــل والكمــال
تعــب منهــا أكؤســاً مــن الصفــاء والنقــاء؛ ولــم تكــن لتبــوح حتــى ألصفيائــك
ُّ
بأنــك علــى موعــد مــع الســماء يف إعــداد قــومي وإميــان عميــق حيــث كانــت
األهبــة علــى أمتهــا ؛ فاإلطمئنــان واالستمســاك بوثيــق العــرى ،والتعلــق بحبــل
ـب آل محمــد مــات شــهيداً) لتعانــق يف شــوق
اهلل املتــن و(مــن مــات علــى حـ ِّ
ولهفــة القداســة التــي عشــقتها وتصافــح كل املعانــي التــي غمــرت روحــك
املالئكيــة وحتلــق يف فضــاءات احلــب اإللهــي الــذي كان نبضـاً ســاكناً يف أغــوار
وجدانــك الطاهــر.
كنــت واحــداً مــن كواكــب نعمــت بصحبتهــم وحظيــت بالقــرب منهــم وحســبت
ولــو لوهلــة -ودون قصــد -بأننــي ســأمضي بهــم نحــو تطلعاتــي وآمالــي فــإذا
بــي أقــع أســيراً يف شــباك مطامحهــم وأؤوب مجــاالً ومتوجـاً بهــم بــكل معانــي
احلــب واجلمــال والكمــال .
ً
بنو أسر شتى وحتسبنا الدنى ...بأنا جميعا من أب نتحدر
حينمــا تضيــق بهــذه الصفــوة الســبل وتشــتد وطــأة األيــام تســتريح إلــى
حدائــق هــذا الفتــى الــذي قــد مــأ اإلميــان كل جوارحــه جتــول يف بســتان روحــه
الشــفافة تتنــدر معــه تــارة وتالطفــه أخــرى وتتجــاذب األحاديــث االجتماعيــة
واألدبيــة والفكريــة واحلياتيــة ثالثــة ويبقــى ياســر يف الثــاث مــن احلــاالت
موئــل جــذب وموضــع اهتمــام ومحــل عنايــة مــن خلصائــه فهــو الصديــق املدلــل
الــذي اتقــن كيــف ينصــب شــباك احملبــة وينشــر جاذبيتــه اخلالبــة ســاحراً
بدماثــة خلقــه ووفائــه وجميــل طبائعــه وإشــراقة إطاللتــه كل مــن تقاطــع معــه
يف طريــق أو ارتبــط بــه مــن قريــب .كنــت أردد عليــه مماحلـاً يف مواضــع عــدة
قــول بــدوي اجلبــل (أنــت حلـ ٌو يف الرضــا الســمح وحلـ ٌو يف التجني)فيقابــل ذلــك
بابتســامة عذبــة وبكلماتــه التــي طاملــا رددهــا عنــد ســماع مــا يتــواءم ورهافــة
حســه بقولــه (جميــل جميــل)
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أ .عصام الشماسي مع الفقيد د .ياسر العوامي
صحبتــه يف العديــد مــن الرحــات االســتثنائية ألظفــر بواحــدة مــن أهــم
خمــس مــن الفوائــد وأي فائــدة بأجــل مــن صحبــة ماجــد كياســر فــكان يحمــل
الرفقــة علــى مــا يستشــفه مــن الرغبــات لــدى رفقائــه يف ســهولة طبــع وجميــل
معشــر،والتزال رحلتــه للحــج التــي كان يترقبهــا ويضعهــا يف قائمــة أولوياتــه
لعــدة مواســم وهــو يشــد لهــا حيــازمي اإلرادة واإلصــرار حاضــرة يف وجدانــي
ومنقوشــة يف ذاكرتــي بــكل بديــع صورهــا ولعــل صورتــن منهــا تكشــفان عــن
واحــد مــن أبعــاد وأســرار طاقتــه ولياقتــه الروحيــة الفائقــة .
فلقــد كان إقبالــه علــى العبــادة ابتــدا ًء مــن الطــواف إقبــال الهائــم املتيــم مــردداً
بعــض األبيــات لنــازك املالئكــة :
أحسست وجه اهلل إغماءة  ...أغيب فيها ويغيب الزحام
وكان دموعــه متــأ صفحــات وجهــه و تنبــع مــن حضــور قلبــي يستشــعر عظمــة
املوقــف ويفصــح عــن بالــغ رقــة وفائــق لياقــة روحيــة وكانــت جتســيداًعفوياً
للشــوط الــذي قطعــه هــذا الشــاب املؤمــن يف الســير إلــى اهلل والتعلــق باملبــدأ
األعلــى؛ فــكان حجــه حــج املتزوديــن املقبلــن علــى جوهــر وروح العبــادة
وأبعادهــا املعنويــة؛ فــكان يهــيء ويتأهــب ويؤهــب مــن كان معــه مــن الرفقــاء
الســتقبال يــوم عرفــة والدعــاء املخصــوص لإلمــام احلســن (ع) ،فيضفــي
بإقبالــه وتوجهــه روحانيــة كبيــرة علــى كل مــن صحبــه ولقــد بقيــت آثــار هــذه
احلالــة علــى نفســه مبــا انطبــع يف روحــه مــن هــاالت إميانيــة وضــاءة .
ياســر أمنــوذج حــي للشــاب الرســالي املؤمــن باملبــدأ ؛احلاضــر يف كل
حتركاتــه وســكناته؛ لــم يعــرف التزمــت أو التقوقــع كان منفتح ـاً علــى الواقــع
االجتماعــي واحلياتــي بوعــي عميــق وثقافــة أصيلــة متــس املضامــن وتتجافــى
عــن كل املظاهــر الشــكلية اجلوفــاء ؛وتتجــاوز كل احلواجــز والتصنيفــات التــي
تتعــارض مــع مبــدأ (النــاس صنفــان أم أخ لــك يف الديــن أو نظيــر لــك يف
اخللــق) ،شــخصية جذابــة بامتيــاز ،هــي مصــداق لقــول صــادق آل محمــد(ع)
(كونــوا دعــاة لنــا بغيــر ألســنتكم )كان حريصـاً علــى االتصــال بقنــوات املعرفــة
ومنابــر التنويــر الدينــي ومناهــل ومواردالوعــي يســتمع بانشــراح ووعــي يتحــاور
يف املضامــن الفكريــة واملفاهيــم التــي يتناولهــا احملاضــر ؛يتخيــر االســتماع
للكفــاءات العلميــة ،يعتــز بالقيــم واملبــادئ يثمثلهــا يف واقعــه دون أي انحيــازات
ضيقــة أو فؤيــة خانقــة ،يقــف علــى خــط مــن التمــاس مــع اجلميــع مــع احتفاظــه
بقناعاتــه التــي ال يفرضهــا إال علــى ذاتــه ،جتربــة كان لهــا النصيــب األوفــر مــن
النجــاح والتميــز والكمــال .
يحمــل أقــرب املقربــن لــه أي عــبء معنــوي فض ـ ً
ا عــن األعبــاء األخــرى
لــم ِ ّ
فحزنــه ومعاناتــه يف قلبــه ليــس ألحبائــه ســوى االبتســامة الصادقــة والغامــرة
التــي تتســلل إلــى الــروح وتصافــح الوجــدان بتلقائيــة وعفويــة ســاحرة .
واقعيــة ووضــوح هــدف  ،وســامة يف القصــد ؛ حــذر محفــوف باملشــورة
ففــي كل خطواتــه كان يضــع نصــب عينيــه صحــة املوقــف مراعيـاً االعتبــارات

فجــع املهن ـدس الســيد
أحمــد الســيد ش ـرف العوامــي
بوفــاة جنلــه الدكتــور ياســر .
اخلــط التــي آملهــا النبـ
ـأ تتقــدم لوالــد الفقيــد أبــي إيــاد
ولوالــد زوجتــه األس ـ
تاذ عبــد الواحــد صالــح اخلني ـزي
ولكافــة أس ـرتي العوا
مــي واخلني ـزي بأحــر التع ـازي
ســائ
لني اهلل أن يرحمــه ويدخلــه فســيح
جناتــه  ،وإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون .
و
هنا
ر
صد
لبع
ض املشاركات يف رثائه رحمه اهلل .

الشــرعية واألخالقيــة ،القــرار لديــه يرتكــز علــى دعائــم مــن
وضــوح الرؤيــة وصــوالً لألهــداف ،حــس مرهــف وذوق متــرف
يف االختيــار ،علــى مســتوى اإلصطفــاء واملصاهــرة والعالقــات
االجتماعيــة واألســرية ؛وحتــى علــى مســتوى اللــوازم احلياتيــة
واملتطلبــات العصريــة.
رقــة حتيــل مــا أمحــل مــن النفــوس ومــا جــف مــن الطبائــع إلى
حالــة مــن الــدفء واحلنــان حتــى إن بعــض خلصائــه يقــول لــي
ال أســتطيع أن أرى ياســراً يف حالــة انقبــاض وحــزن حتــى علــى
مســتوى هزميــة فريقــه املفضــل يف الــدوري الرياضــي ألن زعلــه
يــؤذي الــذوق ويســتفز اإلحســاس وميــس الشــعور .
كان صديقــاً لــكل مــن لــه بــه صلــة؛أو ارتبــط بــه بوشــيجة
مــن القربــى أو املعرفــة ،ورغــم هــذا القــرب والصداقــة إال أنــه
يجيــد بامتيــاز بالــغ قيــاس املســافة التــي حتفــظ لالعتبــارات
واملقامــات حقهــا مــن االحتــرام والتقديــر البالغــن ؛ابتــدا ًء مــن
صداقتــه مــع أبيــه وأمــه الثاكلــن الكرميــن ومــروراً بعالقتــه
املميــزة مــع أرحامــه ومعارفــه ممــن يكبرونــه ســناً وانتهــا ًء مبــا
يرتبــط بــه مــن شــبكة مــن العالقــات مبــن يصغرونــه ســناً جتــد
ياســراً يف كل هــذه املســتويات مــن العالقــات قــد مــد جســوراً
مــن االحتــرام الــذي هــو مــن أهــم عناويــن شــخصيته املميــزة ؛
عندمــا نتملــى بعضــاً مــن هــذه املالمــح يف شــخصية هــذا
الشــاب املؤمــن ؛ونقــرأ هــذه احملطــات واإلضــاءات فإمنــا نحــوم
حــول القيــم ونكــرس الفضيلــة بوقوفنــا بــإزاء هــذه التجربــة
القصيــرة بحســاب الزمــن الثريــة بحســاب النتائــج واآلثــار وأي
أثــر بأعظــم مــن الهــزة الوجدانيــة وموجــة احلــزن واألســى
التــي اجتاحــت كل مــن عــرف هــذه النفــس الســامية ؛وكــم هــي
احلرقــة التــي تتقــد يف صــدور عارفيــه ومحبيــه ؛ فاألســى
واحلــزن وهــذه احلســرة التــي نهشــت قلوبنــا مباتبــوأه ياســر
يف هــذه النفــوس الثاكلــة فبمقــدار مــا أودع يف أرواحنــا مــن
احلــب والعطــاء واملشــاعر كان لنــا النصيــب األوفــر مــن األلــم
واإلحســاس بالفــادح مــن اخلســارة والبالــغ مــن األســف .
لقــد عايشــت هــذه الزهــرة منــذ أن كانــت برعمـاً وحتــى بــدأت
يف التفتــح وعايشــتهاوهي تســتطيل يف منــاء واكتمــال ونضــج
ورأيــت كيــف كانــت األنظــار تنشــد حولهــا وهــي ترســل أرجهــا
وينــداح منهــا العطــر يف أجــواء اخليــر وآفــاق العطــاء ومياديــن
البــذل ،وهــل اســتطاع الفــح الهجيــر رغــم ضراوتــه واشــتداد
وطأتــه أن يصـ ِ ّـوح منهــا اجلمــال أو ينــال مــن فاتــن محاســنها
أو يطــال شــموخها،أو يدنــو مــن حــرم عزهــا كال فياســر ميتــد
يف األرواح بحجــم كل ســطر خطتــه أناملــه يف كتــاب احليــاة
فهــا نحــن نتلــوه تراتيــل عشــق ونتأملــه ونرويــه روايــة التتبــدل
فصولهــا مــع دوران الزمــن فهــو واحــد مــن أولئــك الناجــن
الفائزيــن املميزيــن وهــو واحــد مــن الذيــن جاهــدوا وأحســنوا
فهيــأ اهلل لــه ســبل الهدايــة لينضــم ويلتحــق بركــب الذيــن
غرســوا شــتائل احلــب واجلمــال والعطــاء (إن الذيــن آمنــوا
وعملــوا الصاحلــات ســيجعل لهــم الرحمــن وداً).

في حضرة الموت
د .محمد سعيد الزاير

أهــذه صخرة أم هــذه كـب ُد
عنه فكيف مبن أحبابه فقدوا

يف ذمة اهلل مـا ألقى ومـــا أج ُد
قد يقتل احلزن من أحبابه بعدوا
يف حضــرة املــوت يقــف املــرء عاجــزاً
عــن احلديــث بــل عــن التفكيــر
وت َُشــل كل حواســه ويكــون البــكاء و
الدمــوع همــا الطريقــان الوحيــدان
للتعبيــر عــن زفــرات الصــدر وحرقــة
القلــب  ...يف حضــرة املــوت يعصــف
باإلنســان لهيــب الفقــد ومــرارة الفراق
 ...فهــا نحــن نــودع صديقـاً آخــر قبــل
أن يبــرأ جرحنــا النــازف الــذي ســببه
رحيــل صديقنــا العزيــز الشــيخ علــي
بــن احلــاج زكــي اخلنيــزي رحمــه
اهلل تعالــى  ،هــا نحــن نودعــه قســراً
ومــن دون ســابق انــذار وبــدون أن
نعطــى فرصــة للتوديــع  ..هــو املــوت
مع رفيق دربه د .محمد سعيد الزاير
الــذي يخطــف أحبابنــا كلمــح البصــر ودون
اســتئذان ويف كثيــر مــن األحيــان دون مقدمــات  ..والــذي فاقــم األلــم وع َّمــق اجلــرح
وزاد مــن احلســرة وجــودي خــارج الوطــن  ..فلــم أحضــى بفرصــة رؤيتــه وتوديعــه
الــوداع األخيــر ،وأنــا علــى يقــن بــأن هــذا هــو شــعور أغلــب أصدقــاءه فأغلبهــم
مغتربــن أو مســافرين ألداء فريضــة احلــج او الزيــارة ،فتبـاً للغربــة التــي أبعدتنــي
عــن أحبابــي ولــم متنحنــي املجــال للتــزود منهــم  ...تب ـاً لهــا ألن مــا فقدتــه ومــا
ـت منــه بســببها ال يُع ـ َّوض  ..واألَ َم ـ ّر أنــه ال ميكــن بشــكل مــن األشــكال أن
ُح ِر ْمـ ُ
يُنســى  ...فياربــاه  ...هــل مــن وســيلة إلعــادة املاضــي !..؟ وهــل مــن طريقــة إلعــادة
الزمــن !؟ وهــل مــن ســبيل حملــو كل هــذا األلــم !؟ ليــت ذلــك يكــون !! وليتنــي أحضــى
بلحظــة وداع ألعانــق محيــاك ياصديقــي للمــرة األخيــرة ..
رحيلــك أخــي ياســر أوجعنــي وفقــدك آملنــي وأتعبنــي  ..فبرحيلــك ياصديقــي
أصبحنــا نعانــي مــن جرحــن نازفــن ال نعــرف أيهمــا أعمــق  ...إال أننــا بــا شــك
ســنضل نعانــي مــن نزفهمــا طويــ ً
ا  ..ومــن املســتحيل أن نبــرأ منهمــا وإن قــل
النــزف وســكن الوجــع  ..إال أن اجلــروح لــن تندمــل ..
صدمات الزمان تُبقي خدوشاً
صلدِ
ُ
أص ٍ ّم من اجلالميدِ َ
يف َ
ّ
ّ
كل حولي واستنزفت كل جهدي
أكـلـت قـلبي الهـمـوم وهـ َّدت
لكنمــا األمــر واملرجــع هلل فكلنــا ســائرين يف األثــر  ..وســالكني نفــس املســلك ..
وماضــن يف ذات الطريــق ..وشــاربني مــن نفــس الــكأس  ..طــال العمــر أو قصــر..
أعزي نفسي وأعزيكم أيها األحبة جميعاً بهذا املصاب اجللل
الســيما والــدا فقيدنــا الغالــي وزوجتــه وجميــع أفــراد أســرته الكرميــة وعائلــة
العوامــي واخلنيــزي كمــا أعــزي أصحابــه وأحبــاءه وأقربــاءه وزمــاءه ،ونتضــرع إلــى
املولــى عــز وجــل أن يرحــم فقيدنــا بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جنتــه و يجعــل
قبــره روضــة مــن ريــاض اجلنــة وســلوانا أنــه بعــن اهلل وحتــت رحمتــه  ،حشــرك اهلل
ياصديقــي مــع مــن حتــب محمــد وآلــه األطهــار وألهــم والديــك وفاقديــك الصبــر
والســلوان وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم وإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.
عيـنـاي حتى يـؤذنا بـذهـاب
شيئان لو بكت الدماء عليهما
فقد الشباب وفرقة األحباب!
لم يبلغا املعشار من حقيهما
الخط  -العدد  - ٥٧ذو احلجة ١٤٣٦هـ  /أكتوبر ٢٠١٥م
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صبراً يارفيق العمر
الفقيد د .ياسر العوامي

ني ُع ّوا ُر
َق ً
ذى ِب َعين ِِك أَم بِال َع ِ
أَم َذ َر َفت إِذ َخلَت مِ ن أَهلِها الدا ُر
َك َأنَّ َعيني لِذِ كراهُ إِذا َخ َط َرت
يــض يَســي ُل َعلــى
َف ٌ
ا َ
خل َّد ِيــن مِ ــدرا ُر
ياســر ،ســر مــن رأى ،جميــل احمليــا ،
عاشــق احلســن  ،يامــن اســمك يثلــج
القلــب ،لســت شــاعراً أنــا وال كاتــب
نثــر  ،ولكــن تفاعالتــي أشــعلت يف
داخلــي الكلمــات.
إليــك أيهــا األب  ...أبــو إيــاد،
اإلنســان الطيــب  ،املــزان باإلميــان
 ،صبــراً يارفيــق العمــر  ،صبــراً يارفيــق العمــر فاألقــدار
ســهم يصيــب ،ومــن أصابتــه ســهام املنيــة ال يفيــق  ،أبــو إيــاد
يف النائبــات أب حبيــب  ،لكــن اليــوم مــن يكــون أبــاك أيهــا
اجلريــح  ،رزئنــا بفتــى يف القطيــف ليــس لــه مثيــل ،ياســر
الطيــب املــداوي الكــرمي العفيــف ،ريحانــة هــو مــن شــجرة
عطرهارفيــع  ،أال ليــت شــعري إن فقــده مبــرح أليــم  ،كســيف
صلــت علىالفــؤاد فهــو عليــل  ،لكــن صبــرا يارفيــق العمــر
فالدنيــا ظــل غريــب .
قال الشريف الرضي:
أبكيك لو نفع الغليل بكائي
وأقول  :لو ذهب املقال بدائي
وأعوذ بالصبر اجلميل عزائي
ميرزا مهدي الصايغ

ال ُ
مر
فراق ال ُ
خذي يا صروف الدهر فاضل مهجتي
فإني سئمت العيش بعد أحبتي
بينــا نحــن نعيــش أجــواء احلــزن
والكآبــة ملــرور ثــاث ســنوات
علــى رحيــل ولــدي العزيــز الغالــي
الســعيد الشــيخ علــي وإذا بقذيفــة
أخــرى تقــع علينــا فتفجــر قلوبنــا
و عيوننــا حزنــا وأملــا علــى فــراق
ولدنــا الغالــي الســعيد الدكتــور
الســيد ياســر الســيد أحمــد
العوامــي ،فقــد كان ولــدا بــارا متدينــا وصــوال وفيــا
ألصدقائــه وأحبائــه حيــث فاجأتــه املنيــة وهــو كصديقــه
الولــد الســعيد يف ريعــان الشــباب و ميعــة الصبــا والعطــاء
فانهــارت تلــك الطموحــات واآلمــال.
ربــط اهلل علــى قلوبنــا جميعــا بالصبــر والســلوان وجمعنــا
وإياهمــا يف مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر وعنــد اهلل
نحتســبهما وإنــا بفقدهمــا حملزونــون.
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إلى رحمة اهلل تعالى
احلاج حسن حسني املطوع
احلــاج حســن بــن حســن املطــوع أبــو جعفــر (أبــو أســامة) مــن أعيــان
ســيهات.

واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه بأحــر التعــازي،
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

والدة املرحوم املهندس جاسم قوا أحمد

انتقلــت إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلاجــة زينــب صالــح حرقــان والــدة كل مــن:
املرحــوم املهنــدس جاســم قــوا أحمــد و محمــد و إبراهيــم و ثــاث بنــات .
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــدة ومحبيهــا بأحــر التعــازي،
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن يدخلهــا فســيح
جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج محمد عبدالكرمي الزاهر

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج محمــد عبدالكــرمي مهنــا الزاهــر أبوعلــي.
عــن عمــر يناهــز  68عامـاً  ،مــن أهالــي العواميــة.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه بأحــر التعــازي،
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

السيد مرتضى السيد ماجد آل أسعد

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الســيد مرتضــى بــن الســيد ماجــد آل
أســعدالذي قضــى يف حــادث تدافــع احلجيــج مبشــعر منــى صبيحــة
يــوم العيــد.

واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه بأحــر التعــازي،
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج حبيب أحمد الغزوي

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج حبيــب أحمــد حســن الغــزوي  ،عــن عمــر
ناهــز  48عامــاً  ،مــن أهالــي القديــح  ،تــويف يف مكــة املكرمــة أثنــاء تأديتــه
مناســك احلــج أثــر ســكته قلبيــة.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه بأحــر التعــازي،
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

الشاب حسني محمد آل كرم

الشاب حسني بن محمد جواد بن عبداهلل آل كرم ابن أخ علي
آل كرم ( أبو عارف ).
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه بأحــر التعــازي،
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

فاطمة الزاير إلى رحمة اهلل

انتقلــت إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلاجــة فاطمــة بنــت احلــاج حســن محمــد علــي
الزايــر أرملــة املرحــوم احلــاج عبــداهلل اجلشــي أبــو ســعيد.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــدة ومحبيهــا بأحــر التعــازي،
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن يدخلهــا فســيح
جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

متابعات

أين ؟
موطنيَ ،

عقيلة سلمان الفرج

ـبغت هــدو ًءا يف جـ ٍ
ـوف امتــد تســع َة أشــهر وأيــام ،وطنــي االول،
اُسـ ُ
الوطــن املصفــى
املظلــم مــن كل شــيء ،حتــى يتص ّيــر اللــون األزهــى ،واألقــرب يف
هدوئــه مــن الهديــل..
بينــي وبــن العالــم جــدار رقيــق ،ينافــس ضوضــاء العالــم ليغربلــه،
وميــرر لــي الهــدوء ممزوجــا بنبــرة أمــي.
فأكبــر ،مبقــدار ٍ
كاف لتبهــر األضــواء عينــي ،ويصبــح االتســاع
كثيــرا علـ ّـي
ـري ناعــم،
كنــت أحــزن علــى ورقــة شــجر مخضــرة مبلمـ ٍـس حريـ ٍ
وأبروزهــا ،وأخــاف علــى اخضرارهــا أن ميــوت ،ألنهــا مــن شــجرة
جارنــا ،بيديــه ،وظـ ّل عنايتــه وســقياه..
كنــت اتأمــل ســماد جــدي قلقـ ًة مــن نســيم الفجــر ان يبعثــره ،أال
تنمــو نخلــة أخــرى ،أال تتوالــد مســاحة الطلــع والعرجــون ،فتزهــر
بــاد اخلــط ،فيزهــر قلبــي ..
ـرح ضئيــل أصــاب اح ـ ًدا مــا،
ـ
جل
ـع
كان اقصــى ألوجــع ،أن أتوجـ
ٍ
وأتوجــع تضام ًنــا ،آلكل الوجــع عنــه..
مــا بــال الهــواء تش ـ ّبع بالضجيــج ،وصــارت األصــوات تختلــط يف
أذنــي ،وعينــي مــا عــادت تفســر شــيء..
حتى انكمش األفق يف أغوار الفؤاد ،وانح ّد الوطن
لتفــوح رائحــة احلريــة مــن الــدم القانــي ،وحــن تكفكــف االرض
نداهــا ع ّنــا ،تنجــرف األمــواج مــن حشــودنا ،مــن اكتافنــا،
حتــى صــار نشــيد الوطــن واهزوجتــه ،هــو شــعاراتنا ،وهتافنــا،
حــن تعلــو الكلمــة مــن كل روح ،لتلتقــي احتــا ًدا يف ســدمي الوجــود،
مطـ ًرا يســقي بــور الوعــود ،ويشــفينا.
وطني ممتد ،
شعر ،وكلمة
وماعدت قادرة على احتضانه يف ٍ
نص أو ٍ
ُ
ـت فيهــا ،ليوقظنــي طنــن
ـ
غرق
ـرة
ـ
الذاك
ـاق
ـ
اعم
يف
ـت
ـ
غص
كلمــا
ُ
ُ
الكلمــات املكبلــة َّ
يف ،اليــراع  ،النحــل الــذي يلتهــم جــويف لينتــج
صرخــة ،أو ترتيــ ٌل يف وجــه الذئــاب..
صوت الرصاصة الذي ايقظني مر ًة من عميق راحي وترحالي
ليضعني يف رحاب اخلوف ،يف محراب الدعاء
أال يلتهــم البــارود نفســي ،أو توقــظ صرخــة اجلــار مو ًتــا غـ ٍ
ـاف
عنــي.
واعتدنا ،
على أزيز الرصاص ،وخفنا النوم بال هتاف  ،أهزوجتنا..
أتقتل َّ
عيني زهرة؟
يف احلمام؟ وتقتلع من
َّ
وتصفّد عني جوانحي ،وترديني بال مأوى؟
محالة ..
ً
بــل صرنــا نخيــا باســقات ،مــرت فصــول العجــاف ،وغ ـ ّرت يــا
ســيدي ،ومــا أنثنــى الطلــع مــن اخلطــوب
وكلمــا زمجــر الزمــان ،ومــ ّر بالتُــرب رزايــا االمتثــال  ،أنبــت
يف القلــب زرعــه  ،وهدهــد نســيم الفجــر والســحر فينــا أمــل
اإلخضــرار
البد له أن ينجلي ،هذا الظالم.

رواد الوطيد يتعرفون على قصة الصبر
واالصرار والتحدي الستزراع وانتاج
الكافيار

اطلعــت مجموعــة رواد الوطيــد علــى
قصــة جنــاح مشــروع اســتزراع ســمك
احلفــش الــذي يســتخرج منــه بيــض
الكافيــار .
ويف مزرعــة الشــيخ عبــداهلل الفــارس
اســتقبلهم مديــر املشــروع املهنــدس
بييــر حكيــم الــذي رحــب بهــم أجمــل
ترحيــب ثــم اعطاهــم حملــة عامــة عــن
ســمك احلفــش املعــروف بانتــاج بيــض
الكافيــار وفوائــده الصحيــة والغذائيــة
والــذي يعيــش ويتكاثــر يف بحــر اخلــزر
املطــل علــى عــددا مــن الــدول املســتقلة
عــن االحتــاد الســوفييتي ســابقا
وإيــران.
وخــال جولــة اســتطالعية اصطحبهــم
علــى مكونــات املشــروع الواقــع أقصــى
غــرب القطيــف ضمــن إحــدى مــزارع
مخطــط االوجــام الزراعــي رقــم 3
علــى طريــق ابوحدريــة  ،تعــرف الوفــد
الزائــر علــى روح االصــرار والتحــدي
والصبــر واالنــاة والتخطيــط الــذي
يتحلــى بهــا مالكــه ومؤسســه الشــيخ
عبــداهلل الفــارس رغــم الظــروف
البيئيــة واملناخيــة الصعبــة التــي متكــن
مــن التغلــب عليهــا وإيجــاد احللــول لهــا.
وشــاهد اجلميــع مراحــل العمــل بهــذا
املشــروع الرائــد والفريــد مــن نوعــه على
مســتوى اخلليــج والشــرق األوســط.
شــملت اجلولــة أحــواض تربيــة
صغــار اســماك احلفــش ثــم احــواض
االســماك متوســطة احلجــم واخيــرا
احــواض االســماك الكبيــرة شــارحا
لهــم بالتفصيــل طريقــة اســتزراعها

ومتابعتهــا وتطورهــا العمــري منــذ أن
تكــون ســمكة صغيــرة إلــى أن تصــل
إلــى ســمكة كبيــرة تــزن حوالــي  35كيلــو
وتكــون جاهــزة إلنتــاج بيــض الكافيــار
والــذي تســتغرق مــدة اســتزراعه وتربيته
مابــن ســبعة إلــى عشــرة أعــوام .
كمــا تعــرف الوفــد الزائــر علــى حجــم
إنتــاج املشــروع و آليــة اســتخراج بيــض
الكافيــار والظــروف الصحيــة حلفظــه
وتصديــره طازجــا لألســواق احملليــة و
العامليــة واخلليجيــة .والكثيــر الكثيــر
مــن املعلومــات األخــرى والــذي تولــى
املهنــدس احلكيــم اإلجابــة الوافيــة
عنهــا.
شــارك يف الزيــارة كال مــن االخــوة
االفاضــل :
 .1د .زكي علي العوامي
.2عيسى علي املكحل
 .3عبداملنعم مهدي الكعيبي
.4منصور أحمد بن حسني
 .5عبداالله علي انتيف
 .6حسن محمد البراك
 .7ماجد سعود عبدالعال
 .8جعفر أحمد احلايك
.9عبدالعال حسن عبدالعال
 .10توفيق سلمان احملفوظ
 .11حسن معتوق آل محمد علي
.12السيد شرف علي الهاشم
.13السيد محمد جواد الشاخوري
.14ابراهيم حسن قواحمد
 .15علي الضو
.16عبداهلل حسن شهاب
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الصاالت الريـــــــــــــ

نشاط استثماري واعد يدعمه الوعـــــــــــ

القطيف  /سلمان العيد
باتــت الصــاالت الرياضيــة أو مراكــز التدريــب
الرياضــي ظاهــرة ماثلــة قائمــة ،أفرزتهــا
األوضــاع الصحيــة العامــة ،املتمثلــة يف ارتفــاع
مســتوى الوعــي العــام لــدى قطاعــات واســعة
مــن أبنــا املجتمــع بأهميــة الرياضــة وضــرورة
مزاولتهــا ..هــذا فضــا عــن ارتفــاع مســتوى
الوعــي االســتثماري الــذي يرصــد أي نشــاط
يتطلبــه املجتمــع فيفــرز مشــروعات ذات بعــد
ربحــي.
ورمبــا اختلفــت الصــاالت عــن األنديــة ــــ حســب
معطيــات بعــض القائمــن عليهــا ــــ كــون هــذه
األخيــرة مشــاريع تقــوم بالنشــاط الرياضــي
ومــن ضمــن أهدافهــا األساســية هــي املنافســة،
فمــن يلتحــق بالنــادي الرياضــي يهــدف أن يكــون
بطــا يف لعبــة معينــة ،لذلــك تشــيع لــدى األنديــة
األلعــاب ذات الصفــة التنافســية مثــل كــرة القــدم
وكــرة اليــد والكــرة الطائــرة وغيرهــا ،فالالعــب
هنــا يتــدرب لكــي يتأهــل ألدوار أعلــى ،ويحقــق
املنصــات.
أعلــى املســتويات ويصــل الــى أرقــي
ّ
هــذا األمــر ،قــد ال يكــون موجــودا يف الصالــة
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الرياضيــة ،التــي يقصدهــا الشــخص يغــرض
حتقيــق وضــع صحــي أفضــل ،والتخلــص مــن
أمــراض معينــة ،كالســمنة وارتفــاع ضغــط الــدم،
وبعــض أمــراض اجلهازالهضمــي ،فضــا عــن
احلالــة النفســية التــي يحصــل عليهــا مــن يــزاول
الرياضــة ،هــذه االهــداف وإن كانــت موجودة لدى
العــب النــادي ،لكنهــا مشــفوعة مــع هــدف آخــر،
لذلــك فالعبــو األنديــة يحصلــون علــى مقابــل
مــادي جــزاء لعبهــم ،بينمــا العــب الصالــة يدفــع
رســوما مقابــل اخلدمــة التــي يحصــل عليهــا.
مــن هنــا ،اختلفــت األلعــاب هنــا يف الصــاالت
عنهــا يف مالعــب األنديــة ،وتبعــا لذلــك اختلفــت
الزبائــن والعمــاء ،فهنــاك يف األنديــة يســعون
الســتقطاب الفئــات ذات الســن الصغيــر
وتأهيلهــم لأللعــاب التــي ميكــن أن تكــون يف يــوم
مــا حرفــة ومهنــة لهــم ،بينمــا الصالــة تســتقطب
فئــات ليــس بالضــرورة أن يكونــوا العبــي أنديــة.
واألمــر اآلخــر ،وهــذا األمــر الــذي يعــد مســتجدا
وهــو أن الرياضــة قــد دخلــت النطــاق التجــاري،
أي أن هنــاك مجــاال لالســتثمار يف املجــال
الرياضــي ،وإذا كانــت األنديــة ملــا تــزل حكوميــة

مدعومــة مــن الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب،
ولــم تدخــل ركــب اخلصخصــة علــى غــرار مــا هــو
قائــم يف العديــد مــن بــاد العالــم ،فــإن الصــاالت
الرياضيــة هــي مشــروعات صغيــرة ذات ملكيــات
خاصــة يقــوم عليهــا أشــخاص وضعــوا اجلانــب
الربحــي ضمــن أهدافهــم ..إن هــذه الظاهــرة ال
تــزال حديثــة علــى مجتمعنــا ،ولكنهــا آخــذة يف
التوســع والنمــو ،ففــي محافظــة القطيــف يوجــد
 12صالــة رياضيــة تقــدم خدمــات لكافــة الفئــات
العمريــة ( 15ــــ  60عامــا) ،وتســعى ألن تتطــور
وفــق املنظــور التجــاري البحــت..
إننــا أمــام ســوق واعــدة ،وقطــاع اســتثماري واعد،
يســاهم يف مكافحــة البطالــة ،ويقــدم خدمــة
هامــة للعديــد مــن أبنــاء املجتمــع ،خصوصــا ممــن
ال تســمح لهــم ظروفهــم السـنّية والعمليــة مزاولــة
الرياضــة.
وقــال عبــد اهلل أبــو الســعود (مركزأبوالســعود
الرياضــي) إن الصــاالت الرياضيــة األهليــة (غيــر
املرتبطــة باألنديــة) تقــدم خدمــات بنــاء األجســام
مبــا يشــمل التخســيس أو زيــادة الــوزن ،والكثيــر
مــن النــاس يف الوقــت احلاضــر يرغبــون يف
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ــــــاضية بالقطيف:

ــــــي الصحي وترفعها لمنافسة الشريفة
تنســيق أجســامهم فيتســنى لهــم هــذا األمــر
يف الصاالت..موضحــا بــأن هــذه العمليــة
تشــمل برامــج تغذيــة ،ومنــح اجلســم اللياقــة
البدنيــة الالزمــة ،وإجــراء التماريــن الالزمــة
التــي تــؤدى إلــى حــرق الدهــون ،وحتقيــق
التــوازن يف اجلســم.
وأشــار أبــو الســعود إلــى أن هــذه العمليــة
تتــم ـ يف غالــب الصــاالت ـ حتــت إشــراف
تدريبــي مــن متخصصــن يف شــتى املجــاالت،
منهــا التدريبيــة والغذائيــة ،ويتــم يف العــادة
مــن خــال أجهــزة مخصصــة لكافــة األنشــطة
التدريبيــة ،فيتــم حتويــل املتــدرب (أو العميــل)
علــى األجهــزة حســب حاجتــه التــي يتــم
دراســتها قبــل االلتحــاق ببرامــج الصالــة ،إذ
يتــم عــادة الوقــوف علــى مشــاكله الصحيــة،
ومــاذا يعانــي ومــاذا يريــد ،ويتــم تعريفــه
بالبرنامــج الغذائــي الــذي ينبغــي أن يلتــزم
بــه ،ونوعيــة التماريــن التــي يجــب أن يخضــع لهــا
حتــى يحقــق هدفــه ،ويحــل مشــكلته..
وذكــر بــأن كافــة الصاالت تتعامــل مع زبائنها وفق
اشــتراك ســنوي ،أو نصــف ســنوي ،او اســبوعي،
وحتــى يومــي ،وال تتعــدى قيمــة االشــتراكات
الســنوية عــن  1200ريــال واالشــتراكات الشــهرية
حــدود  250ريــاال ،وتســتوعب الصــاالت ذات
املســتوى األول ،أو التــي حتمــل الدرجــة األولــى
مــا بــن  100ـ  200العــب ،مــن مختلــف األعمــار،
ويتواجــد يف الصالــة خمســة مدربــن علــى
األقــل ،هــذا إذا كانــت الصالــة تتطلــع لتقــدمي
خدمــة ذات مســتوى عــال ،أو تطمــح للحفــاظ
علــى مســتوى معــن مــن اجلــودة.
وعــن العالقــة بــن الصــاالت الرياضيــة واألنديــة
الرســمية قــال أبــو الســعود أن ثمــة رابطــا
يجمــع بــن الطرفــن يتمثــل يف كونهمــا يســعيان
إلــى العنايــة باجلســم ،واحلفــاظ علــى الصحــة
العامــة ،وكالهمــا خاضعــان لرقابــة ومتابعــة
اجلهــة املعنيــة بالرياضــة وهــي الرئاســة العامــة
لرعايــة الشــباب ،وكــون األنديــة خدميــة عامــة،
بينمــا الصــاالت تســعى إلــى حتقيــق الربــح ،أي
أن الصــاالت أو املراكــز هــي مبثابــة مشــاريع
جتاريــة يتطلــع القائمــون عليهــا إلــى الربــح ،مــن
هنــا فــإن الصالــة الرياضيــة تعتمــد علــى الرســوم

التــي تتقاضاهــا مــن زبائنهــا ،ويه ّمهــا ـ تبعــا لذلك
ـ أن تكــون خدمتهــا جيــدة كــي تكســب املزيــد مــن
الزبائــن ،وتضمــن اســتمرار عطائهــا ،وبالتالــي
اســتمرارها كمشــروع يســهم يف توفيــر فرصــة
العيــش الكــرمي للشــباب الســعودي ،حيــث يعمــل
يف الصالــة املالــك واملــدرب واملشــرف واحملاســب
ومــا شــابه ذلــك ..وأشــار بــأن بعــض الصــاالت
تقــدم خدمــات مجانيــة لألنديــة ،كأن تعــد بعــض
العبيهــا خلــوض بعــض املنافســات ،خصوصــا
العبــي كمــال األجســام.
ولفــت إلــى أنــه ورغــم حضــور اجلانــب الربحــي
يف العمليــة ،فــإن الهــدف الربحــي قــد يأتــي

متوافقــا مــع خدمــة أخــرى هامــة وهــي رفــع
مســتوى الوعــي الصحــي لــدى أبنــاء املجتمــع،
واملتمثــل يف االهتمــام بالصحــة العامــة ،والبعــد
عــن األمــراض الشــائعة واملتنشــرة يف الوقــت
احلاضــر مثــل الضغــط والســكر والســمنة وغيــر
ذلــك ،ومــا حتمــل مــن آثــار ســلبية ..موضحــا بــأن
األنديــة الرياضيــة تقــدم خدمــة جيــدة للفئــات
الســنية الصغيــرة ،بينمــا الصالــة الرياضيــة تقدم
خدمــة رياضيــة لفئــات كبــار الســن واملتقاعديــن،
الذيــن قــد يعانــون مــن أمــراض عــدة ،ال حــل لهــا
ســوى ممارســة الرياضــة ،وقــد ال يســمح لهــم
الوقــت ممارســتها يف غيــر الصالــة.
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وعــن الفــوارق بــن الصــاالت املوجــودة ،قــال إن
محافظــة القطيــف تنطــوي علــى حوالــي 10
ـ  12صالــة رياضيــة تقــدم خدمــات متشــابهة
نوعــا مــا ،بيــد أن ثمــة فرقــا بــن صالــة وأخــرى،
تتمثــل يف جــودة اخلدمــة ،فكمــا أن اجلــودة
حاضــرة يف املؤسســات الصناعيــة والتجاريــة،
فإنهــا أيضــا حاضــرة يف املؤسســات أو الصــاالت
الرياضيــة ،وتظهــر الفــوارق بــن صالــة وأخــرى
يف احلضــور التدريبــي املتخصــص واألجهــزة
احلديثــة ذات األداء الســليم ،فضــا عــن تهيئــة
املــكان وصالحيتــه للتدريــب ،وبعــض الصــاالت
تولــي املســألة املاديــة جــل اهتمامهــا ،بينمــا
البعــض اآلخــر يولــي املــادة عــن طريــق اجلــودة،
فيجــد القائمــون عليهــا أن حتقيــق الربــح يتــم
عــن طريــق تقــدمي األســعار
وقــال أبــو الســعود إن أبرزالتحديــات التــي
تواجــه الصــاالت الرياضيــة يف الوقــت احلاضــر
هــي املنافســة ،التــي لــم تأخــذ بعــدا خطيــرا يف
الوقــت احلاضــر ،ورغــم انهــا احلالــة الطبيعيــة
التــي تصاحــب كل نشــاط جتــاري ربحــي ،إال أن
هــذا األمــر إذا لــم يخــض لرقابــة ومتابعــة مــن
اجلهــات املعنيــة فقــد يتحــول إلــى وضــع ســلبي،
لكننــا ـ مــع كل ذلــك ـ جنــد أن البقــاء ســوف يكــون
لألصلــح واألفضــل ،وأن املنافســة مهمــا اشــتدت
فســوف تســهم يف "غربلة" الســوق وســوف ترتقي
 26الخط  -العدد  - ٥٧ذو احلجة ١٤٣٦هـ  /أكتوبر ٢٠١٥م

باخلدمــة ..وأشــار إلــى املنافســة القائمــة بــن
الصــاالت تــدور حــول األســعار فالبعــض مــن هــذه
الصــاالت تكتســب زبائنهــا عــن طريــق أســعار
مخفّضــة وعــروض ســنوية ،لكنهــا جميعــا تلتقــي
حــول نقطــة هامــة وهــي ضــرورة تقــدمي خدمــة
ذات جــودة عاليــة تتمثــل يف املتابعــة اجليــدة
وتوفيــر اجلديــد مــن األجهــزة الرياضيــة ،والقيــام
بالصيانــة الدوريــة لهــا ،وكذلــك البيئــة الصحيــة
للصالــة مــن قبيــل نظافــة احملــل واســتخدام
أدوات تراعــي اجلانــب الصحــي دائمــا ويف كل
شــيء ..هــذه اجلــودة وهــذه األمــور ال تقتضــي
رفــع األســعار
وأشــار أبــو الســعود إلــى أن بعــض زبائــن الصالــة
هــم مــن األبطــال علــى مســتوى اململكــة يف لعبــة
كمــال األجســام.
مــن جانبــه قــال نــوري انتيــف (مركــز البــدر
الرياضــي) بــأن الصــاالت الرياضيــة يف الوقــت
احلاضــر باتــت تقــوم بــدور كبيــر خلدمــة
املصلحــة العامــة ،فهــي تقــدم خدمــة لالعبــي
كمــال األجســام ،حيــث تســهم يف حتســن وزن
اجلســم ،وتوفيــر اللياقــة البدنيــة ،وعــاج
بعــض اإلصابــات الرياضيــة ،فضــا عــن حمــام
البخــار ،وكلّهــا خدمــات هامــة لإلنســان املعاصــر،
خصوصــا يف هــذا الوقــت الــذي انتشــرت فيــه
العــادات اليوميــة اخلاطئــة يف النظــام الغذائــي

ويف النظــام احلياتــي بشــكل عــام.
وأضــاف بــأن الصالــة الرياضيــة كمشــروع يحقــق
هدفــن ،الهــدف االقتصــادي حيــث يوفــر فــرص
العيــش الكــرمي ملــن يتبنــى هــذا املشــروع ،يضــاف
إلــى ذلــك الهــدف التوعــوي كــون الصــاالت
الرياضيــة هــي مشــروعات تســعى لنشــر قيــم
وأخالقيــات موجــودة يف صميــم عقيدتنــا
اإلســامية الداعيــة لالعتنــاء باجلســد والنفــس،
فالســعادة تأتــي مــن الصحــة والســامة يف
البــدن.
وأكــد أنتيــف أنــه النجــاح يف مشــروع الصــاالت
مشــروط بتوافــر حالــة الســعي لتحقيــق رضــا
اهلل أوال وأخيــران وأن يعمــل القائــم علــى
الصالــة الــى تقــدمي خدمــة لصالــح هــذا املجتمــع
الط ّيــب ..نافيــا أن يكــون اجلانــب الربحــي هــو
األســاس يف هــذه املشــروع ،بدليــل أن العديــد
مــن الصــاالت تعاونــت مــع األنديــة الرياضيــة
وقدمــت لهــا بعــض اخلدمــات مجانــا ،بحكــم ان
الصــاالت الرياضيــة متتلــك بعــض اإلمكانيــات
غيــر املتوافــرة لــدى األنديــة.
وأكــد بــأن الصــاالت الرياضيــة تقــدم خدمــات
تتعــدى التدريــب لتوفيــر اللياقــة البدنيــة ،وان
املفهــوم الشــائع عــن الصــاالت مخصصــة لفئــة
مــن النــاس الذيــن ال هـ ّم لهــم ّال األكل والشــرب
هــو مفهــوم خاطــيء ،فنحــن مــن خــال هــذه
الصالــة الرياضيــة نســعى لرفــع مســتوى الوعــي
العــام بالغــذاء الصحــي ،الــذي وردت تفاصيلــه يف
موروثنــا الدينــي ،ومــا ينعكــس ذل علــى احليــاة
اليومــي واحلالــة النفســية علــى صاحبهــا ،فلــك
أن تتصــور لــو أن غذاءنــا صحيــا ،فــإن جملــة مــن
األمــراض التــي تكلفنــا الشــيء الكثيــر مــن الوقــت
واجلهــد واملــال ســوف تنتهــي.
وتطــرق انتيــف إلــى املســألة املاديــة املرتبطــة
مبشــاريع الصــاالت الرياضيــة وقــال بأنــه وبحكــم
كونــه مريضــا يســير مبوجــب قاعــدة إن الريــال
يجلــب ريالــن ،والعشــرة جتلــب عشــرة ،والزبــون
إذا اقتنــع بجــودة اخلدمــة فســوف يجلــب معــه
زبونــا آخــر أو زبائــن آخريــن ،ويف حــال تواضعــت
اخلدمــة فقــد يشــ ّوه ســمعة املشــروع ،والســوق
مفتــوح أمــام اجلميــع ،واخليــارات متاحــة أمــام
متلقــي اخلدمــة ،لــذا وبنــاء علــى كل ذلــك فــإن
أولــى خطــوات النجــاح لدينــا هــو التعامــل مــع
الزبائــن واالهتمــام بهــم واإلخــاص يف العمــل
علــى خدمتهــم.
وأكــد علــى أهميــة التكامــل بــن الصــاالت
والتنســيق فيمــا بينهــا وبــن األنديــة علــى أرضيــة
املصالــح املشــتركة ،موضحــا بــأن الرياضــة ليــس
لهــا عمــر معــن ،فالــكل محتــاج إلــى الرياضــة
ولكــن بصــور وحــاالت مختلفــة.
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األديب ناجي الحرز ضيفاً على ملتقى ابن المقرب
كتب /عبد اهلل األحمد
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جلســة خصصهــا
ضمــن برنامجــه االحتفائــي بكبــار األدبــاء ويف
ـام
ألعضائــه وعضواتــه اســتضاف ُملْتَ َقــى ِابْــنِ امل ُ َقـ َّر ِب األَ َد ِبـ ّـي ب ِ ّ
ِالد َمـ ِ
يــوم اجلمعــة  20ذي القعــدة 1436هـــ املوافــق  4ســبتمبر 2016م
الشــاعر و األديــب األســتاذ ناجــي احلــرز رئيــس منتــدى الينابيــع
الهجريــة باألحســاء
حيــثُ اُفتتحــت االســتضافة بكلمــة امللتقــى ألقاهــا نائــب الرئيــس
الشــاعر ناجــي حرابــه اســتعرض فيهــا مكانــة الشــاعر األدبيــة
واســهاماته الشــعرية ودوره الريــادي يف احتضــان اإلبــداع يف منتــدى
الينابيــع الهجريــة خاصــة وباألحســاء عمومــا .
ثــم تســلم دفــة احلــوار رئيــس امللتقــى الشــاعر زكــي الســالم
فعـ ّرف بشــكل مفصــل بالشــاعر وقــرأ مــن ســيرته الشــعرية مذكــرا
باملوســوعات واملجموعــات األدبيــة العربيــة التــي تناولــت مســيرة الضيــف
وتتبعــت إبداعــه وتألقــه  ..بعدهــا ســلم الالقــط للضيــف الــذي اســتهل بكلمــة
مرجتلــة شــكر فيهــا امللتقــى علــى حفاوتــه وحتــدث بإيجــاز عــن أهــم احملطــات
يف مســيرته متنــاوالً دوواينــه الشــعرية وإصداراتــه علــى امتــداد هــذه املســيرة
ذكــر منهــا منــاذج مثــل :
 .1ديوان ياحبيبي يامحمد(ص) :يحتوي أناشيد دينية.
 .2ديــوان نشــيد ونشــيج :اقتحــم بــه الفضــاء األدبــي العربــي وأشــاد بــه الشــاعر
غــازي القصيبــي.
 .3ديوان خفقان العطر :غزلي ووجداني.
 .4ديوان قصائد ضاحكة
 .5ديوان العنقود :قصائد إخوانية مع  70شاعرا.
 .6ديوان الوسيلة :يف القصائد الوالئية.
 .7صلوات يف محراب العشق.
 .8ياحبيبي يا حسني
 .9ديوان رسائل مجنون أخر
 .10اإلمام علي يف وجدان بولس سالمة (دراسة أدبية).
ويف إجاباتــه عــن احملــاور التــي أثارهــا مديــر احلــوار حتــدث الضيــف عــن
نشــأته األدبيــة وعــن تأثيــر املنبــر احلســيني عليــه معتبــرا إيــاه مدرســته األولــى
بعــد والديــه .وخــص بالذكــر تأثــره بصــوت املــا طاهــر البحرانــي وتالوتــه
للشــعر حــد الشــغف ،كمــا تأثــر بإلقــاء اخلطيــب الســيد محمــد حســن الشــخص.
حتــدث بعدهــا عــن نشــأة منتــدى الينابيــع وقصــة البدايــات وعــن رفقائــه يف
التأســيس والــذي كان منهــم الشــاعر زكــي الســالم منوه ـاً باســتمرارية املنتــدى
معطــا ًء  30ســنة.
وذكر يف إجاباته عدة نقاط مهمة :

 .1أن الشعراء يحملون همهم الرسالي واإلصالحي واإلنساني .
 .2الكتابــة بالنســبة لــه ليــس لهــا طقــوس إنعزاليــة يف غــرف مغلقــة .هــو يكتــب
بــن النــاس ويأتيــه وحــي الشــعر يف املجالــس.
 .3منتــدى الينابيــع بالنســبة لــه شــغف وإلتــزام يقدمــه علــى أي إلتــزام آخــر ولــو
كان عائليـاَ.
 .4الرثــاء والتوجــع لهمــا مكانــة كبيــرة يف نفســه وشــعره رغــم روحــه املرحــة
والســاخرة.
 .5الشعر الهزلي الساخر كما اإلخوانيات متيز بهما وخصص لهما ديوانان.
تخلــل اللقــاء مداخــات جميلــة مــن مــرمي احلســن و الســيد عبداملجيــد املوســوي
وأحمــد اللــومي والسيدهاشــم الشــخص وباســم العيثــان ورجــاء البوعلــي والســيد
عدنــان املوســوي وأســئلة مــن آخريــن يف جــو مــرح وأخــوي.
وقــد احتــوى اللقــاء علــى قــراءة جماليــة نقديــة مــن اإلســتاذ علــي البحرانــي حــول
ديــوان رســائل مجنــون آخــر  .حتــدث فيهــا عــن ســيميائية العنــوان  ،كمــا ســلط
الضــوء علــى تنــوع األشــكال و جماليــات النصــوص .
وقــرأ الضيــف احلــرز نصوصــا شــعرية متعــددة منهــا يف الغــزل الفكاهــي
قصيــدة (علــى احلفــه) ومنهــا :
مساء احلب سيدتي  ...مساء الشوق واللهفه
وأنت النهر والضفه
أنا ما زلت ظمآنا
( ) لم يكن صدفة
وأقسم أن حبي يا
ليسعف راجيا لطفه
كأن اهلل آن له
(عساها تشوف لي صرفه )
كأنك جنمة هبطت
فحطت يف حمى قلبي ولفت حوله لفه
شغافك للهوى شرفه
وقالت سوف أبني يف
وأنصب فوقها عرشي (وال خلي وال نتفه )
وكان للنصوص الرثائية والوجدانية نصيب يف قراءته حيث كان منها قوله :
أنا من متطى يف األسى حتى ارتــوى مني وجن جنونه حتى انكسر
أنا من تهجى الهم حتى أصبحت حرقي وآالمي مرافئ للبشــر
ـص إخوانــي بينــه وبــن الشــاعر زكــي الســالم
واســتمع احلضــور كذلــك إلــى نـ ٍ
حيــث كتــب لــه الســالم:
هول النفوس ينم عما فيهــا
تهفو النفــــوس إلى لقاك وإنــما
كيف السبـــيل لناره أطفيها ؟
فأجب إذا اتئد احلنني بخافقي
فرد الشاعر ناجي احلرز:
لم تشتعل بحشاك كي تطفيها
قسما مبن أسرى بنار صبابتي
لتعود للعتبـــى مبــا يكفيـــــــــهـا
دعها تفور فإنها مـــأمورة
للوجــد إال أن أكـــون سفــيـــها
كذب التجلد لم أفق لتعيدني
ويف اخلتام كرم الضيف بدرع وهدايا تذكارية والتقطت الصور اجلماعية .
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حوار /فؤاد نصر اهلل ـ سلمان العيد
جمــع بيــن كونــه مهندســا مدنيــا ،ويعمــل فــي قطــاع المقــاوالت ،وبيــن كونــه شــاعرا مجيــدا ينظــم
القصائــد ويح ّلــق فــي الخيــال ..بين الواقــع الهندســي المدني الذي يســير وفق المقاســات والمعادالت
الرياضيــة ،وبيــن الخيــال الخصــب الــذي بــدأ معــه بحكــم حياتــه األولــى ونشــأته فــي النجــف األشــرف..
بيــن هــذه وتلــك يصــدح الســيد هاشــم بــن الســيد عبدالرضــا بــن الســيد باقــر الشــخص ،الــذي اتحفنــا
بحديثــه الــذي كان مزيجــا مــن األدب والشــعر ،ولــوال أن الوقــت داهمنــا ،ومحدوديــة المســاحة لطال
بنــا المقام.
مــاذا يقــول هــذا الشــاعر المتألــق ،المتواضــع ،الــذي تبــدو علــى محيّــاه هيبــة ووقــار رجــال الديــن
(كونــه تربــى فــي بيئــة علميــة دينيــة فوالــده وجــده وأعمامــه كلهــم رجــال ديــن) ، ،وعلــى لســانه
رقــة ودقــة الشــعراء ،ويركــز فــي حديثــه تركيــز رجــال االعمــال الباحثيــن عــن الربــح.

الشاعر السيد هاشم الشخص لــ "الخط"

أنتمي ألسرة علمية وأدبية وبيتنا موئل
للعلماء والخطباء والشعراء
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ـ كيف نشأت عالقتكم باألدب والثقافة؟

جمــال الديــن ،حيــث قــال لــه والــدي":إن محمــد العلــي اشــعر منــك ،وقــال
لــدي الدليــل علــى ذلــك" ،فــراح يفاضــل بــن قصيــدة العلــي يف رثــاء عمــه
وقصيــدة مصطفــى جمــال الديــن يف رثــاء عمــه أو والــده وقصيــدة جمــال
الديــن برثــاء أو مــدح الرســول وقصيــدة العلــي يف رثــاء اإلمــام احلســن (ع)
وبــدا أمامــه أنــه كان مطلّعــا علــى إنتــاج الشــاعرين ،ولــذا أجــرى املقارنــة
بينهمــا ...لقــد تاثــرت يف احلقيقــة بهــذا اجلــو ،وأتذكــر أننــي دخلــت يف
أكثــر مــن مســابقة شــعرية ،خــال املرحلــة الثانويــة ،وحصلــت علــى بعــض
اجلوائــز ،لعــل أبرزهــا عــن قصيدتــي عــن فلســطني احملتلــة التــي قلــت
فيهــا:

ــــ أنــا الســيد هاشــم بــن الســيدعبد الرضــا ،بــن الســيد باقــر الشــخص،
والدتــي يف النجــف األشــرف ،بحكــم أن والــدي الســيد عبدالرضا الشــخص
قــد ولــد هنــاك ،وكان برفقــة والــده الــذي اقــام حتــى تــويف هنــاك ،فجـ ّدي
الســيد باقــر هاجــر الــى النجــف مــع أبيــه الســيد علــي ،ووالــدي ولــد
هنــاك ،وأنــا صــرت برفقــة والــدي بالطبــع ..ومــا ينبغــي االلتفــات لــه أن
جــدي الســيد باقــر (يرحمــه اهلل واملدفــون يف مقــام اإلمــام علــي عليــه
الســام بالصحــن احليــدري ،كان قــد بلــغ منزلــة علميــة وأدبيــة مرموقــة،
فقــد بلــغ درجــة االجتهــاد يف العلــوم الشــرعية مبكــرا ،ولــه العديــد مــن
التالمــذة الذيــن يشــار لهــم بالبنــان يف مســتواياتهم العلميــة واألدبيــة مثــل:
واملس ــي اجل ــرح بالي ــد احلم ــراء
املرحــوم الشــيخ باقــر أبوخمســن ،والشــيخ عبداحلميــد اخلطــي ،والشــيخ ال تهــزي قرائــح الشــعراء
علــي املرهــون والســيد محمــد باقــر الصــدر ،واملــؤرخ الشــيخ باقــر شــريف واســكبي يف دمــي اللهيــب وص ّبــي
يف حناي ــاي صاعق ــات الفن ــاء
القرشــي ،والشــيخ محمــد جــواد مغنيــة (يرحمهــم اهلل جميعــا) ،ولعلّــي يف فــدروب الفنــاء مــا عــاد فيهــا
للندام ــى معال ــم للغن ــاء
ّ
متطــت
هــذا املقــام أتذكــر خــال إحــدى زياراتنــا الــى لبنــان احلبيبــة أن الشــيخ م ّلــت البيــد أغنيــات
م ــا به ــا غي ــر أح ــرف جوف ــاء
مغنيــة رحمــه اهلل قبــل يــدي جــدي الســيد باقــر وقال":تلــك أول يــد أقبلهــا عمديني بالنار بالصرخة الشماء
واألفي ــاء
باللح ــون
ال
ّ
ّ
بعــد يــد والــدي" ..ونحــن ـ وبــكل شــرف ـ مــن البيوتــات العلميــة واألدبيــة ،أنــا مــا عــدت كالربيــع أنـ ّـث الطيب
عب ــر احلق ــول واألرج ــاء
بحكــم أن والــدي هــو اآلخــر رجــل ديــن ،وكان مــن زمالئــه يف الدراســة المــس احلقــد رقّ تــي فاســتحالت
حمم ــا تبع ــث ال ــردى أصدائ ــي
العلميــة الســيد علــي الناصــر ،والشــيخ حســن العمــران ،وكان (يرحمــه فوداعــا ياهمســة الطيــب باحلقل
وأه ــا بالزع ــزع النكب ــاء
اهلل) املتابــع ألوضــاع الطلبــة األحســائيني يف
والدي هو أستاذي األول
تلــك القصيــدة يف احلقيقــة كانــت حتاكــي
النجــف األشــرف ،وهــو الــذي تقبــل تزكيتــه لهم
يف الشعر واألدب
األحــام العربيــة ،لــك أن تتصــور أن وقتــا
لــدى كبــار العلمــاء هنــاك ،فالوالــد كان دليلهــم
مــا يحضــر يف منزلنــا  20إلــى  30شــاعرا،
علــى العوائــل الدينيــة ،وبنــاء علــى ذلــك فــإن
يدخلــون يف مســابقات يف التقفيــة الشــعرية
بيتنــا كان موئ ـ ًا للخطبــاء والعلمــاء والشــعراء منزل والدي ،وموقع جدي العلمي
ومســاجالت شــعرية ،والفائــز يخــرج بكتــاب
وكان يف كل عــام وبشــهر رمضــان املبــارك
أوجدا بيئة أدبية تأثرت بها كثيرا
ثمــن مــن الوالــد ،فــكان يقــدم كل يــوم كتابــا
تعقــد جلســات تقفيــة أدبيــة وكان هــذا املجلــس
لشــاعر طــوال شــهر رمضــان املبــارك ،أليــس
مطمحـاً ألكثــر الشــعراء بــأن يفــوزوا باجلوائــز كنت أواظب على احلضور بالرابطة
غريبــا أن دخــل الوالــد ثمانيــة دنانير يف الشــهر
التقديريــة التــي متنــح لهــم بالفــوز
بالتقفيــة ،األدبية بالنجف األشرف ألكثر من
يدعــو عــددا مــن الشــعراء واألدبــاء علــى مأدبــة
والتــي هــي مبثابــة شــهادة اعتــراف ملــا بلغــوه
خمسة أعوام
غــداء تكلفــه خمســة دنانيــر ،ذلــك حملبتــه للعلــم
مــن مســتوى علمــي وأدبــي،وكان يقصــد هــذا
واألدب والفكــر وأهــل الفكــر.
املجلــس الشــاعر الســيد مصطفــى جمــال
الديــن ،والشــاعر محمــد العلــي ،وجماعــة مــن شــعراء جبــل عامــل مــن
لبنــان مــن أمثــال ســيد هانــي فحــص والســيد محمــد حســن األمــن والســيد ـ وكيف كان تأثير الرابطة األدبية عليك فكرا وأدبا؟
عبــداهلل األمــن والشــيخ عبداللطيــف بــري والشــيخ عبــداهلل املديحلــي ــــ لقــد كنــت أيضــا متأثــرا بالرابطــة األدبيــة يف النجــف التــي مــن بينهــا
والشــاعر صالــح الظاملــي ومحمــد حســن
الصغيــر والبرقعــاوي عبدالصاحــب ..أننــي
يف احلقيقــة نشــأت يف هــذه البيئــة ،وتربيــت
مــع هــؤالء النــاس.

ـ ـ وهــل كنــت مــن طلبــة العلــوم الدينيــة
أيضــا؟

ــــ ال لــم أكــن طالــب علــم متفــرغ ،وإمنــا كنــت
مواصــا يف الدراســة األكادمييــة العاديــة،
لكنــي كنــت أحــب دراســة العلــوم اللغويــة،
وكان والــدي أول اســتاذ لــي يف األدب،
فهــو وإن كان مقــا يف الشــعر ،لكنّــه كان
ناقــدا بــل مجيــدا يف النقــد ،وكان يحســب
لــه كبــار الشــعراء حســاباً ،وأتذكــر ان موقفــا
جــرى لــه مــع الشــاعر الكبيــر مصطفــى
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أدبيــا ،حتــى أن احدهــم دخــل اختبــارا يف اجلامعــة وســألوه مســألة نحويــة
لــم يســتطع اإلجابــة عليهــا ،فقالــوا له":أنــت مــن النجــف والفــاح عندكــم
يتغ ّنــى بألفيــة ابــن مالــك" ..لذلــك ليــس غريبــا علــي أن احفــظ الكثيــر مــن
أبيــات األلفيــة عــن ظهــر قلــب ،وقــد كنــت أصــرف مــن مصــرويف اليومــي 10
فلــوس للمواصــات كــي أدرس النحــو علــى يــدي أحــد االســاتذة مقابــل أن
اد ّرســه دروســا يف الكيميــاء والفيزيــاء وكان عمــره  50عامــا ولديــه طمــوح
أن ينــال شــهادة الثانويــة العامــة الفــرع العلمــي ,فكنــت أذهــب إليــه وأدرســه
الكيميــاء والفيزيــاء والرياضيــات ويدرســني شــرح األلفيــة بالنحــو.

ـ ـ ماذا بعد العودة إلى البالد؟

ــــ حينمــا عــدت الــى البــاد التحقــت بجامعــة امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن،
وكان مــن زمالئــي الشــاعر علــي الدمينــي ،وأسســنا جماعــة شــعر ،وكان
معنــا الدكتــور عدنــان الشــخص ،وهدفنــا هــو االهتمــام باحلركــة الثقافيــة
الشــاعر محمــد حســن الصغيــر (الــذي هــو مرافــق لســماحة الســيد والشــعرية بالتحديــد ،وقــد دعونــا شــاعرنا الكبيــر محمــد العلــي لإلفتتــاح،
السيســتاني) ،هــذه الرابطــة التــي كنــت أحضــر جلســاتها وبرامجهــا بــدون ومــن خــال هــذه اجلماعــة نشــأت عالقــة حميمــة بــن الشــاعرين املبدعــن
انقطــاع ،خاصــة وأنهــا تســتقبل شــعراء مــن كافــة محافظــات العــراق مثــل علــي الدمينــي ومحمــد العلــي ،وكان يحضــر معنــا علــي بافقيــه مــن جــدة،
وغيرهــم ،ومــا ان انهيــت الدراســة اجلامعيــة يف تخصــص الهندســة املدنيــة
يف بيتنا نعقد املسابقات واملساجالت الشعرية يومي ًا
توجهــت الــى العمــل باملقــاوالت ،دون ان اتخلــى عــن هوايتــي يف الشــعر
وجائزة الفائز كتاب ثمني
واألدب.

أدعم الشعراء حلبي لهذه املنطقة وأهلها
مستوى شعرنا احمللي جتاوز حدوده الضيقة

ـ ـ رمبــا طــرأ لدينــا ســؤال عــن أول محاولــة شــعرية نظمتهــا كيــف
كانــت ومــا هــي الظــروف ،فقــد ســمعنا أنهــا كانــت يف رثــاء دجاجــة،
فمــا قصــة هــذه الدجاجــة؟

ــــ صحيــح أن أو مقطوعــة شــعرية نظمتهــا وكان عمــري  12عامــا يف رثــاء
ليشمل الوطن العربي
دجاجــة ،فقــد قمــت بتربيــة الدجاجــة ،وعرضــت علــي الوالــدة مبلغــا ماليــا
لشــرائها ،فرفضــت ،حتــى ماتــت مــن البــرد ولــم أكــن أعلــم ،وحينمــا قلــت
بغــداد والبصــرة ،وأذكــر منهــم نــازك املالئكــة ،وعبدالوهــاب البياتــي ،ألمــي برغبتــي يف بيعهــا ،قالــت  ":نحــن ال نشــتري األجســاد امليتــة" فقلــت
وبولنــد احليــدري ،وســعدي يوســف ،وكانــت تقيــم مهرجاناتهــا الشــعرية يف الرثــاء:
ســنويا موزعــة علــى احملافظــات ،وملــدة خمســة أيــام تدعــو  100ــــ 150
خســرت الربــح واملغنــم
خســرت الربــع والدرهــم
شــاعرا ،وأديبــا ،تبــدأ بالنجــف ومتــر باحملافظــات مثــل البصــرة وكربــاء
فهمــت ولــم أعــد أفهــم
خســرت البيــض غاليــة
وبغــداد واحللــة وتختــم يف النجــف ،ولعــل أبــرز وأهــم مهرجــان أدبــي تقيمــه
خســرت الكــف يــا ليلــى
خســرت الكــف يــا ليلــى
الرابطــة هــو عــن اإلمــام احلســن ،حيــث تدعــو لــه  16ـ  18شــاعرا او
خســرت اليــد يــا مــرمي
خســرت اليــد يــا مــرمي
صاحــب كلمــة ،ويقــام املهرجــان يف املســجد الهنــدي ،وأبــرز ممــن شــاركوا
واإللهــام بــل أعظــم
خســرت الفــن واألبــداع
الســيد محمــد بحــر العلــوم ،والشــثيخ عبداحلميداخلطــي ،ومحمــد
يعيــد البــؤس مســتلهم
فيــا عــز ًا بــه فخــر
جمــال الهاشــمي ،وعبدالرســول اجلشــي ،والشــيخ عبداملنعــم الفرطوســي،
والوجــه الــذي برعــم
أأنســى ذلــك املنقــار
ومحمــد العلــي ، ،واتذكــر ان الشــيخ الفرطوســي وقــف امــام الســيد محســن
املغنــي والهــوى البلســم
أأنســى ذلــك الصــوت
احلكيــم يف وقــت اوج املعركــة مــع الشــيوعيني ،أعقــاب الفتــوى الشــهيرة
وكيــف املــوت ال يرحــم
فكيــف البــرد يصرعهــا
التــي أطلقهــا يرحمــه اهلل بــأن الشــيوعية كفــر وإحلــاد ،فقــال الفرطوســي:
باألمــس قــد هتــف الرفاق ملاركس
وكالهمــا كفــرا بديــن محمــد

مجــد عفلقا
واليــوم حــزب البعــث ّ
ّ
وكالهمــا بســما الغوايــة حلقــا

ـ ـ جميــل جــدا ،رغــم املــدة الطويلــة املليئــة بالعطــاء ،ملــاذا ال جنــد
لــك ديوانــا أو أكثــر؟

ا هــذا شــعر يســمع مــن وقــوف ــــ يف احلقيقــة حينمــا كنــت اكتــب الشــعر مــا كنــت اجمعــه وكان علــى نحــو
وهنــا رد احلكيــم بعــد البيــت الثانــي قائ ـ ً
الهوايــة خصوصــاً قبــل التحاقــي مبلتقــى ابــن املقــرب األدبــي ،لكنّــي يف
فــإذا بالفرطوســي يرجتــل البيــت الثالــث مخاطب ـاً احلكيــم:
الســنوات األخيــرة بــدأت بجمعــه ،واتوقــع أن مــا لــدي اآلن يخــرج ثالثــة
دواويــن ،وأنــا بصــدد إصدارهــا.
ســيف علــى هــام الطغــاة تس ـلّقا
ال تعجبــوا قلــم احلكيــم بكفــه

 عــرف الســيد هاشــم الشــخص برعايتــه لعــدد مــن األدبــاءيف هــذه األجــواء نشــأت وتربيــت ،حيــث قيــل أن مــن الصعب أن جتد عشــرة والشــعراء ،مــا الشــيء الــذي تتطلــع إليــه؟
ـ أنــا أدرك اهميــة الكلمــة كرســالة ،واحتضانــي وتشــجيعي لبعــض األدبــاء
يف النجــف يجتمعــون وليــس مــن بينهــم تســعة منهــم شــعراء والعاشــر ليــس
والشــعراء جــاء مــن حبــي لهــذه املنطقــة وألهلهــا ،وتكرميــي ألي شــاعر
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حوار

من الصعب أن جتد عشرة يف النجف يجتمعون
وليس بينهم تسعة شعراء والعاشر ليس أديب ًا

درست الهندسة املدنية ،لكن الشعر بقي
ملتقى أدبي ًا
معي برفقة الدميني أسسنا
ً
أسميناه جماعة شعر بالسبعينيات
من القرن املاضي,
هــو تكــرمي لهــذا املجتمــع وبالتالــي هــو تكرميــي لنفســي حيــث أن االنســان ـ ـ وكيــف هــي عالقتــك بالعــراق يف هــذا الوقــت ،بعــد كل تلــك
يرتقــي مــن خــال أهلــه ومجتمعــه ،فالشــعر الصــادر مــن هــذه املنطقــة ـ التقلبــات؟
بفضــل اهلل ثــم بفضــل هــذه اجلهــود التــي تبــذل هنــا وهنــاك ـ صــار شــعرنا
موجــودا يف العــراق ولبنــان وســوريا واملغــرب العربــي وكافــة اقطــار اخلليــج،
ومصــر فالكثيــر مــن الشــعراء هنــاك يريــدون االطــاع علــى شــعرنا ،ويبدون
إعجابــا منقطــع النظيــر .أنــا أريــد ان أقول كلمة شــكر لرجل األدب والشــعر
والفكــر بأنــي أقــدر وأحتــرم فيــك هــذه املوهبــة ،وأثمــن فيــك هــذا اجلهــد،
وأجــد أن الداعــم احلقيقــي للشــعراء هــي األنديــة االدبيــة التــي ترعــى
الشــعراء وتبــرز إنتاجهــم ..ويف هــذا املجــال لــك أن تتصــور أن شــاعرا
مثــل ناجــي حرابــة الــذي وقــف علــى بيــت للمتنبــي وهــو (أنــا الــذي نظــر
األعمــي إلــى أدبــي وأســمعت كلماتــي مــن بــه صمــم) ليؤلــف ديوانــا مــن 25
قصيــدة كلهــا عــن املتنبــي ،وهــو مبثابــة فهــم جديــد للمتنبــي ،وهــذه عينــة
مــن شــعرائنا الذيــن يســتحقون التقديــر والشــكر والتشــجيع ,وال يفوتنــي
ذكــر األســتاذ جاســم الصحيــح والقائمــة تطــول.

ـ أين السيد هاشم الشخص من العمل النثري؟

ــــ خلقــت شــاعرا ،ولكــن لــدي اهتمــام بالنثــر إذا طلــب منــي ذلــك ،فبعــض
االصدقــاء يطلبــون م ّنــي تقدميــا لبعــض إصداراتهــم فأســتجيب لذلــك.

ـ زرت العــراق اكثــر مــن مــرة وقــد القيــت أبيات ـاً يف النجــف األشــرف بعــد
غيــاب  40عام ـاً قلــت بهــا :
ـيد ومجــدك أوحــد وتــر فريـ ُـد
عــراق أنــت يف ثغــري نشـ ُ
ومــن ذكــراك أجلــو ألــف حلــن أغنيــه فيســكرني القصيـ ُـد
ـدود
عــراق الــروح يــا وطنــي املفــدى ويــا جنفــا بــه تثــوي اجلـ ُ
أبــي وادي الغــري لــه دوي مبســمعه وذاكــرة حديـ ُـد
ـعيد
وجــدي هاهنــا كانــت منــاه وجــاور حيــدرا ذاك السـ ُ
ـود
كالنــا عــاد مــن رحــم الليالــي ونالــت مــن معاصمــه القيـ ُ
ـود
وقــد كنــا إذا مــا جــل خطـ ٌـب وأورت زندهــا تلــك الرعـ ُ
ركبناهــا فكنــا يف لظاهــا نســور ًا دون مرمانــا البعيـ ُـد
عشقتك بل عشقت دموع عيني لــدى لقيــاك إذ لقيــاك عيـ ُـد

ـ يف اخلتام ماذا حتب أن تقول؟

ــــــ أحيــي هــذه املجلــة مجلــة اخلــط ومــا تقــوم بــه مــن جهــود دون انقطــاع
وهــذا عددهــا الســابع واخلمســون■ .

ـ ـ كيــف متكنــت مــن حــل املعادلــة
الصعبــة ،وهــي اجلمــع بــن الشــعر
وبــن كونــك رجــل اعمــال متخصــص
يف املقــاوالت؟

ــــ اإلنســان بحاجــة الــى الغــذاء املــادي،
وكذلــك الغــذاء النفســي ،فالشــعر لــه موقــع
ال يغطيــه غــذاء مــادي ،فاألمــور تقــاس
بحاجــات اإلنســان وأنــا أقــرض الشــعر
ألحيــا كمــا آكل ألعيــش ,كمــا أن رجــل
األعمــال الناجــح يحتــاج لشــيء مــن الشــعر
ليكــون مبدعــاً.

 وهــل أحــد مــن األوالد اقتبــس شــيئامــن هــذه املوهبــة؟

ــــ لــدي بنــت تكتــب خواطــر راقيــة جــدا ،وقــد
طلبــت منهــا أن جتمــع مــا تكتبــه ..وابنــي
ســامر ايضــا يتــذوق الشــعر ،لكنــه مقــل يف
اإلنتاج وباقي أبنائي يتذوقون الشعر.
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صحتين

زيت الزيتون ..الذهب السائل

يســمى زيــت الزيتــون " الذهــب الســائل " وذلــك لفوائــده اجلمــة واســتخداماته املتعــددة للوقايــة
والعــاج والتجمــل واحملافظــة علــى الرشــاقة واحلمايــة مــن الســمنة..باختصار هــو عــاج ودواءوهــو
يدخــل يف العديــد مــن الأطعمــة لضفــي علهــا الطعــم الشــهي واملفيــد ،بــل إن الفائــدة الواحــدة تشــمل
خصائــص كثيــرة جــد ًا لصحــة اجلســم العامــة ..هنــا رصــد خلصائصــة اجلمــة.

فوائد زيت الزيتون

 - 1مفيد جد ًا شرايني اجلسم
يجعــل شــرايني اجلســم أكثــر مرونــة ويحافــظ
علــى جدرانهــا الداخليــة واخلارجيــة ممــا
يحفــظ ســريان الــدم بطريقــة منتظمــة وحيويــة
إلــى كل اجلســم  ..وملعقــة كبيــرة منــه يوميــاً
يعطــى القــدرة علــى مقاومــة الســكتات القلبيــة
والدماغيــة .
 - 2يخفض الكوليسترول
زيــت الزيتــون يحتــوى علــى الكثيــر مــن العناصــر
التــى :منهــا  :مــادة البوليفينــول  ..التــى حتافــظ
علــى مســتويات الكوليســترول  ..كمــا أنهــا تقلــل
نســبة الكوليســترول الضــار ومتنــع أكســدة
اخلاليــا وهــذه املــادة مشــتركة فــى خصائــص
كثيــرة الفوائــد وتدخــل فــى شــفاء كل األمــراض
التــى ســنذكرها .
 - 3يقلل الشعور باجلوع
تنــاول زيــت الزيتــون مــع الطعــام أو الســلطة
يقلــل الشــعور باجلــوع ويعطــى إحســاس بالشــبع
ويجعــل الرغبــة فــى تنــاول الســكر قليلــة  ..ممــا
يســاعد علــى إنقــاص الــوزن بــدون أى
مجهــود مبالــغ فيــه  ..مــع احلفــاظ علــى
الصحــة .
 - 4يحافظ على صحة كبار السن
وفق ـاً للدراســات احلديثــة التــى أجريــت
علــى متطوعــن كبــار الســن  ..ثبــت
أن الذيــن يتناولــون زيــت الزيتــون مــع
الوجبــات الغذائيــة والــذى يحتــوى علــى
البالزمــا " حمــض األوليــك " ال يصابــون
بالســكتة الدماغيــة .
 - 5يحفــظ الشــرايني التاجيــة مــن
اإلصابــة عنــد النســاء
مــن املعــروف أن دول حــوض البحــر
األبيــض املتوســط تشــتهر بزراعــة
الزيتــون واســتخدامه كثيــراً  ..ويوجــد
دراســة إيطاليــة لعــام  - 2011 -أن
اســتخدام زيــت الزيتــون مــع اخلضــروات
الطازجــة وخاصــة الورقيــة منهــا  ..تــؤدى
إلــى انخفــاض اإلصابــة بأمــراض القلــب
 32الخط  -العدد  - ٥٧ذو احلجة ١٤٣٦هـ  /أكتوبر ٢٠١٥م

والشــرايني التاجيــة عنــد النســاء التــى أجريــت
عليهــن الدراســة .
 - 6مفيد فى عالج حب الشباب
يســاعد كثيــراً زيــت الزيتــون فــى عــاج حــب
الشــباب  ..وذلــك باســتخدام زيــت الزيتــون وامللــح
بخلطهمــا معــاً ويدلــك املــكان املصــاب وحتــى
الــرؤس الســوداء  ..وبعــد ذلــك تفــرك برفــق ..
والنتيجــة ســتكون مدهشــة .
 - 7احلفاظ على خاليا الدم احلمراء
ومــن هــذه النقطــة يحفــظ زيــت الزيتــون
القلــب كلــه  ..ألن مــع مــرور الوقــت تتعــرض
خاليــا اجلســم كلهــا لألكســدة ممــا يــؤدى إلــى
أمــراض الشــيخوخة أو حتــى الشــيخوخة املبكــرة
التــى تبــدأ مــن أول ســن العشــرينات  ..مــادة
البوليفينــول فعالــة مــع خصائــص عديــدة جــداً
حتمــى اخلاليــا مــن األكســدة وخاصــة خاليــا
الــدم احلمــراء .
 - 8عالج أكثر من رائع حلروق الشمس
زيــت الزيتــون عــاج فعــال جــداً حلــروق الشــمس
كمــا أنــه مســكن لــآالم ويســاعد علــى احتفــاظ

البشــرة بالرطوبــة التــى حتتاجهــا  ..واســتخدام
قطــرات مــن زيــت الزيتــون مــع قطــرات مــن
املــاء متســاواية فــى املقــدار وتوضــع فــى زجاجــة
محكمــة الغلــق ويــرج جيــداً حتــى يصبــح املــاء
وزيــت الزيتــون شــبه متجانــس يوضــع بعــد ذلــك
علــى مــكان احلــروق املتوســطة فهــذا شــفاء إن
شــاء اهلل .
 - 9مضاد لسرطان الثدى
يحتــوى زيــت الزيتــون علــى مركبــات كيميائيــة
نباتيــة وعناصــر كثيــرة ومركبــات قويــة  ..وفق ـاً
لدراســة متــت عــام  .. 2008أثبتــت أن هــذه املواد
التــى توجــد فــى زيــت الزيتــون بكثــرة قــادرة علــى
قتــل اخلاليــا الســرطانية وتعمــل علــى وقــف
اجلينــات الســرطانية مــن النمــو أيض ـاً .
 - 10يحافظ على الذاكرة
بعــض األبحــاث أيضــاً أثبتــت أن زيــت الزيتــون
باســتخدامه بانتظــام مــع الوجبــات الغذائيــة ولــو
مــرة واحــدة فــى اليــوم مبقــدار ملعقــة كبيــرة
مينــع تدهــور الذاكــرة وفقدانهــا الــذى يــؤدى إلــى
مــرض الزهاميــر  ..وهــذا املــرض يحــدث نتيجــة
ضمــور فــى بعــض خاليــا املــخ اخلاصــة بالذاكــرة
 ..لذلــك احلفــاظ علــى تنــاول زيــت الزيتــون
يحمــى متام ـاً مــن التعــرض لهــذا املــرض .
 - 11منع األزمات القلبية عند الرجال
الرجــال الذيــن يتناولــون زيــت الزيتــون بنظــام

ويوميــاً تقــل بكثيــر نســبة اإلصابــة باألزمــات
القلبــة لديهــم بــل مينــع زيــت الزيتــون حدوثهــا
مــن األصــل ومتــت إجــراء دراســة عــام  2008فــى
الواليــات املتحــدة  ..أثبتــت أن  % 82مــن الرجــال
الذيــن يحافظــون علــى تنــاول زيــت الزيتــون ال
يصابــون باألزمــات القلبيــة باملقارنــة بالرجــال
الذيــن ال يتناولونــه .
 - 12يحافظ على جمال الشفاه عند النساء
إســتخدام زيــت الزيتــون مــع العســل ووضعــه علــى
الشــفاه يوميــاً ولــو مــرة واحــدة فقــط وبنظــام
كل يــوم  ..والطريقــة  ..وضــع كميــة متســاوية
مــن العســل مــع زيــت الزيتــون ويقلــب جيــداً ثــم
يســتخدم بعــد أن يحفــظ فــى وعــاء زجاجــى
صغيــر أو مناســب  ..ويأخــذ قــدر منــه يغطــى
الشــفاه  ..ســتجدين الفــرق بعــد أول مــرة أن
شــفتيك أصبحــت ناعمــة ونضــرة وتكتســب لــون
احلمــرة الطبيعــى وذلــك لتنشــيط خاليــا الــدم
الرقيقــة التــى فــى الشــفاه .
 - 13يحافظ على صحة وجمال الشعر
منــذ القــدم نعلــم أن النســاء كــن يســتخدمن زيــت
الزيتــون للحفــاظ علــى صحــة وجمــال الشــعر ..
وذلــك عــن طريــق عمــل حمــام زيــت للشــعر مــرة
واحــدة فــى األســبوع والطريقــة  ..يأخــذ مقــدار
مــن زيــت الزيتــون مناســب لطــول الشــعر ..ثــم
ندفئــه قلي ـ ً
ا  ..ثــم تدلــك فــروة الــرأس برفقــط
حتــى تتشــرب مــن الزيــت بصيــات الشــعرة
وجلــد الــرأس كلــه  ..ويدلــك الشــعر كلــه برفــق
مــن مقدمــة الــرأس حتــى األطــراف  ..ثــم
يغطــى بفوطــة دافئــة ملــدة نصــف ســاعة وبعــد
ذلــك يغســل بشــامبو صحــى  ..وطريقــة أخــرى
ِ
كنــت تتحملــى رائحــة زيــت الزيتــون علــى
إن
شــعرك ..تســتخدميه كل يــوم بتدليــك خفيــف
للشــعر كلــه ببعــض قطــرات مــن زيــت الزيتــون..
فذلــك مينــع ســقوط الشــعر ويقويــه ويعطيــه
ملعانــاً وبريقــاً ومرونــة وجمــاالً .
 - 14يحافظ على مظهرك شباب دائم
أعــراض الشــيخوخة كمــا ذكــر ممكــن تبــدأ مــن
الصغــر وليــس عنــد كبــار الســن فقــط بســبب
عوامــل التلــوث والعصــر احلديــث ومغرياتــه
والبعــد كل البعــد عــن املصــادر الطبيعيــة للحفاظ
علــى الصحــة واســتبدالها مبصــادر كيميائيــة
ضــارة بالصحــة  ..وأيضــاً الوجبــات اجلاهــزة
أو الوجبــات ســريعة النضــج واألغذيــة احملفوظــة
فــى أكيــاس بالســتيك وهــذه األكيــاس تصنــع
مــن مــواد بتروليــة ضــارة بالصحــة  ..إســتخدام
كل ذلــك ونســيان الكنــوز الطبيعيــة التــى وهبهــا
لنــا اهلل  ..جتعــل الشــيب مبكــراً لــكل اجلســم
وليــس للبشــرة أو الشــعر فقــط  ..إســتخدام زيــت
الزيتــون فــى بانتظــام يحمــى خاليــا اجلســم كلــه
مــن األكســدة والشــخوخة املبكــرة .

 - 15مرطب طبيعى لفروة الرأس
وهــذا للنســاء والرجــال  ..وخاصــة الشــباب
والرجــال الذيــن أصبحــوا فــى شــبه هــوس
مبنتجــات الشــعر احلديثــة التــى توهمهــم بأنهــا
عالجــات للشــعر ومــا هــى إال مــواد كيميائيــة
تســبب الصلــع املبكــر ومنهــا الشــامبو املضــاد
للقشــرة  ..ومــا يســمونه بـــ اجليــل مثبت الشــعر..
كل ذلــك لــه أخطــار علــى الصحــة وليــس علــى
الشــعر وفــروة الــرأس فقــط  ..أنصــح باســتخدام
زيــت الزيتــون ومــن بعــده أى مــن الكرميــات التــى
لهــا رائحــة طيبــة مثــل كرميــات الصبــار .
 - 16احلفاظ على الوزن املثالى
مــن فوائــد زيــت الزيتــون انــه مينــع زيــادة
الكوليســترول الضــار مــن اإلنتشــار فــى اجلســم
 ..كذلــك مينــع تراكــم الدهــون أيضـاً حتــت اجللد
وبذلــك يحافــظ دائمـاً علــى قــوام رشــيق وصحــى
وأكثــر مــن مثالــى إذا مت اســتخدامه بنظــام يوميـاً
مــع وجبــات الغــذاء .
 - 17بدي ًال طيب ًا عن السمن والزيت
إذا مت اســتخدام زيــت الزيتــون بديـ ً
ا عــن الزيوت
األخــرى التــى تكلــف كثيــراً أو الســمن الغالــى ..
فهــذا يوفــر فــى النفقــات ويحافــظ علــى الصحــة
العامــة مــن أضــرار الدهــون الصناعيــة وحتــى
الطبيعيــة التــى مــن املمكــن أن تســبب أمراضــاً
صعبــة  ..تضــر باجلهــاز الهضمــى والكبــد وتضــر
القلــب أيضـاً .
 - 18تنظيف البشرة
القدمــاء املصريــون كانــوا يســتخدمون زيــت
الزيتــون فــى تنظيــف بشــرتهم بزيــت الزيتــون
عــن طريــق تدليــك البشــرة مــرة ثــم ميســح الزيــت
وتكــرر العمليــة حتــى يــزول اجللــد امليــت متام ـاً
مــع األتربــة التــى توجــد علــى املســام  ..وأصبــح
اليــوم شــركات كثيــرة تســتخدم زيــت الزيتــون مــع
الصابــون لتنظيــف البشــرة  ..لكــن مــن األفضــل
طبعـاً إســتخدام الزيــت اخلــام وهــو متوفــر وفــى
متنــاول اجلميــع .
 - 19إزالة املكياج من البشرة
ينصــح باســتخدام زيــت الزيتــون النقــى فــى
تنظــف البشــرة مــن املكيــاج  ..ألنــه يحتــوى علــى
األحمــاض والقلويــات التــى تطهــر املســام كمــا
أنــه ينشــط خاليــا البشــرة كمــا ذكرنــا فيجعلهــا
فــى رونــق دائــم وصحــة ملحوظــة  ..وهــذا أفضــل
مــن منتجــات التجميــل الغاليــة الثمــن والتــى تضر
البشــرة أكثــر مــن أن تفيدهــا  ..ألن كل منتجــات
التجميــل مصنوعــة مــن مــواد بتروليــة ضــارة ..
فحــذارى كل احلــذر مــن املنتجــات التجميليــة
مهمــا كانــت اإلغــراءات .
 - 20مرطب للجلد
يحتــوى زيــت الزيتــون علــى املــواد الكيميائيــة
النباتيــة الطبيعيــة لترطيــب البشــرة واجللــد كلــه

صحتين
 ..ويوجــد فــى وســائل اإلعــام املختلفــة الكثيــر
مــن اإلعالنــات عــن مرطبــات البشــرة الغاليــة
الثمــن والضــارة أيضـاً بصحــة البشــرة وغيــر آمنة
إطالقـاً  ..فهــى للتجميــل الوقتى واملتعة الســريعة
الزائفــة التــى جتعــل جمــال اجللــد صناعــى وغيــر
طبيعــى  ..وهــذه أيضـاً مــن منتجــات التجميــل ..
اســتخدام زيــت الزيتــون للترطيــب هــو األفضــل
علــى اإلطــاق .
 - 21مينع ترهل البشرة
مــادة الســكوالني التــى توجــد فــى زيــت الزيتــون
متنــع اجللــد مــن الترهــل مــع مضــادات األكســدة
التــى يحتــوى عليهــا الزيــت وحتتاجهــا خاليــا
اجللــد جتعلهــا دائمــاً فــى توهــج ونضــارة
وشــباب ..وجتعــل اجللــد مشــدوداً وبصحــة أكثــر
مــن مثاليــة ويكســبه حمــرة طبيعيــة دائمــة .
 - 22مينع جفاف القدمني
ميكــن اســتخدام زيــت الزيتــون خــام  ..وميكــن
إضافــة بعــض قطــرات الليمــون إليــه ويخلــط
جيــداً  ..ثــم تدلــك بــه القدمــن وخاصــة الكعبــن
بانتظــام ويوميــاً  ..فهــذا يزيــل اجللــد امليــت
ومســاعد ممتــاز فــى بنــاء خاليــا اجللــد اجلديــد
بتمــام الصحــة بســبب الفوائــد التــى ذكرناهــا فــى
النقــاط الســابقة .
 - 23حماية جللد األطفال
زيــت الزيتــون هــو أفضــل زيــت علــى اإلطــاق
لبشــرة األطفــال مثــل الكبــار  ..فهــو لطيــف ويبرد
مــن التهابــات اجللــد وحمــو النيــل والتســلخات
التــى تصيــب األطفــال فــى احلــر  ..واحمــرار
اجللــد والطفــح اجللــدى وميكــن أيضـاً أن يدلــك
مــكان لــدغ بعــض احلشــرات مثــل الباعــوض
النامــوس بزيــت الزيتــون فهــو فيــه الكثيــر مــن
عناصــر املضــادات احليويــة الطبيعيــة .
 - 24مفيد جد ًا لصحة اجلهاز الهضمى
يحمــى مــن اإلمســاك وســوء الهضــم وعســر
الهضــم كمــا أنــه يعمــل علــى إبطــاء منــو البكتيريــا
الضــارة فــى اجلهــاز الهضمــى املســئولة عــن
التهابــات املســالك الهضميــة  ..ويحمــى اجلهــاز
الهضمــى العلــوى ابتــدا ًء مــن الفــم حتــى املســتقيم
فــى نهايــة البطــن مــن أنــواع الســرطان املختلفــة
التــى تصيــب اجلهــاز الهضمــى  ..ويحمــى
القولــون بصفــة خاصــة مــن اإلصابــة بســرطان
القولــون .
 - 25مفيد لصحة العظام
ميكــن احلصــول علــى أفضــل مســتويات
للكاليســوم عــن طريــق اســتخدام زيــت الزيتــون
فــى الطعــام  ..وهــذا ثبــت بعــد إجــراء العديــد من
التجــارب أن زيــت الزيتــون حمايــة فعليــة للعظــام
مــن الهشاشــة والترقــق والكســور  ..وخاصــة
للنســاء بعــد انقطــاع الطمــث  ..وللرجــال بعــد
ســن اخلمســن  ..حمايــة أكيــدة وقويــة للعظــام .
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الهالل السياسي
علــى ســبيل املثــال ،لــو مت رصــد الهــال مــن قريــة يف شــمال اليمــن،
فلــن ترتــب قريــة يف أقصــى جنــوب الســعودية اليفصــل بينهمــا
مســافة تذكــر ،أثــر لذلــك  ،ولــو رصــد الهــال يف تلــك القريــة
الســعودية اجلنوبيــة  ،فالوضــع يف أقصــى شــمال الســعودية ســيكون
مرتبــط بهــا  ،رغــم أنــه قــد اليكــون هنــاك قابليــة لرؤيــة الهــال يف
الشــمال (شــمال اململكــة) ،وســيتبع ذلــك جميــع املناطــق الســعودية.
إنــه وببســاطة الهــال الــذي يتبــع الوحــدة السياســية  ،أو حــدود
الدولــة الواحــدة يف اعتــراف عملــي بوحــدة األفــق و احتــاد املطالــع
سياســيا وجغرافيــا  ،العلميــا  ،وقــد يكــون يف بعضهــا عــدم وجــود
للقمــر  ،فضــا عــن عــدم قابليتــه للرؤيــة.
مــن املعلــوم أنــه عنــد رصــد الهــال يف منطقــة مــا فالغرب املباشــر ،أو
للدقــة فاملناطــق الغربيــة منهــا علــى نفــس درجــة العــرض مــع مراعــاة
آلــة الرصــد  ،ســتكون ممكنــة عمليــا بغــض النظــر عــن العوامــل غيــر
الفلكيــة  ،مثــل احلالــة اجلويــة.
وماينطبــق يف الســعودية  ،قــد يتكــرر مــع دول تراعــي أيضــا قابليــة
الرؤيــة  ،وتتوافــق فيهــا الرؤيــة مــع التقاريــر الفلكيــة  ،مثــل ســلطنة
عمــان و املغــرب و باكســتان وهــي دول تعتمــد رؤيتهــا احملليــة  ،ومــع
ذلــك فقــد تكــون الرؤيــة يف أجــزاء منهــا دون غيرهــا.
هنــاك مثــال يجمــع الــرأي الشــرعي مــع السياســي  ،ويتمثــل يف ايــران
فالقيــادة السياســية هــي ذاتهــا مرجعيــة دينيــة  ،ويف ايــران يوجــد
جهــد جيــد مــن التعــاون بــن اجلهــات الفلكيــة و اجلهــات الشــرعية ،
ومــع ذلــك فقــد يرصــد الهــال يف منطقــة معينــة  ،ويكــون اإلعــان
لكامــل ايــران الدولــة رغــم أن الرؤيــة يفتــرض أن تشــمل ماهــو غربهــا
وليــس بالضــرورة ماهــو يف الشــرق.
هنــاك رأي شــرعي تتبعــه بعــض املرجعيــات الدينيــة يف مختلــف
املذاهــب اإلســامية ،وهــو اإلشــتراك يف جــزء مــن الليــل  ،بحيــث
يكــون البلــد الــذي رصــد فيــه الهــال يشــترك مــع بلــد آخــر يف نفــس
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الليلــة  ،ولــو كان ذلــك آخــر الليــل  ،وبعضهــم
اكتفــى بقابليــة الرؤيــة وعــدم انتظــار حتققهــا
فعــا  ،ليكــون الهــال واحــد حتــى للبــاد
التــي تقــع شــرقها مــادام الليــل واحــد بينهمــا،
رغــم عــدم قابليتــه للرؤيــة يف البلــد الشــرقي،
وهــذا يخالــف الســير الطبيعــي وحركــة القمر
الــذي جتعــل رؤيتــه كلمــا اجتهنــا غربــا و ليــس
شــرقا.
هالل شهر ذي احلجة لهذا العام (:)1436
ســيكون اإلقتــران بــن الشــمس و القمــر
( والدة القمــر اجلديــد ) يــوم  13ســبتمبر
 2015ميالديــة  ،الســاعة  09:41صباحــا
بتوقيــت مكــة املكرمــة  ،أثنــاء كســوف
للشــمس يف جنــوب الكــرة األرضيــة  ،ويف
ذلــك اليــوم ســتكون بدايــة الرؤيــة يف جنــوب
شــرق احمليــط الهــادي  ،وال رؤيــة يف أي مــن
قــارات العالــم مبــا يف ذلــك مكــة املكرمــة ،
كمــا يتضــح مــن اخلريطــة التاليــة:
أمــا يف اليــوم التالــي اإلثنــن  14ســبتمبر
 2015ميالديــة فالرؤيــة يف مكــة املكرمــة قــد
تكــون ممكنــة بغــض النظــر عــن إكمــال العــدة
 ،ولكــن قابليــة الرؤيــة يف األراضــي الســعودية
ســتكون متفاوتــة  ،لكنهــا ليســت معدومــة.
ومانذكــره هنــا رأي علمــي فلكــي  ،وليــس
تدخــل يف القــرار الشــرعي.
واخلريطة التالية تبني ذلك:
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إعداد :فراس أ
Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat
تصوير :سيد عالء الشرفاء  -حسني السلطان  -أحمد الزاهر
اختتمــت جماعــة التصويــر الضوئــي يف مركــز التنميــة االجتماعيــة مبحافظــة القطيــف مؤخـ ًرا ،معرضهــا الســنوي الـــتاسع عشــر والــذي كان حتــن عنــوان
«تقاطعــات ضوئيــة» وتضمــن املعــرض  120عمـ ًـا فن ًيــا ،لـــ  59مصــوراً بينهــم  29يف التصويــر الفــردي ،و 30يف موضــوع التجربــة ،الــذي يشــتمل علــى
تصويــر جوانــب مــن احليــاة ،لــكل فوتوغــرايف جتربــة ،ك ّ ٌل حســب رؤيتــه وزاويتــه الفنيــة التــي تختلــف عــن اآلخــر ،.وســجل حضــو ًرا مميـزًا جتــاوز الـــ3000
زائــر .افتتــح املعــرض الــذي اســتمر ملــدة عشــر ليــال متتاليــة ابتــدا ًء مــن الثالــث عشــر مــن شــهر ذي القعــدة حتــى الثانــي والعشــرين رئيــس مركــز التنميــة
االجتماعيــة األســتاذ محمــد رجــب الزهرانــي الــذي شــكر باســمه و باســم وزارة الشــؤون االجتماعيــة اإلخــوة املبدعــن علــى كل اجلهــد و الفعاليــات
الفنيــة و الثقافيــة املصاحبــة.

ويف لقــاء خــاص ملجلــة اخلــط مــع رئيــس اجلماعــة
االســتاذ عبــاس اخلميــس أوضــح انــه تقــدم للمشــاركة
هــذا العــام حوالــي  100شــخص قدمــوا  200عمــل
فنــي مت اختيــار  120عمــل ل 59فنــان وفنانــة ومثــل
العنصــر النســاء  19فنانــة .وبــن االســتاذ عبــاس
بــأن األعمــال املعروضــة مت اختيارهــا مــن قبــل جلنــة
حتكيــم محايــدة متثلــت بــكل مــن الفنــان زكــي الســنان
مــن الســعودية والفنــان ممــدوح الصالــح مــن البحريــن
والفنــان شــفيق الشــارقي مــن البحريــن وفــاز بجائزتي
املعــرض كل مــن الفنانــة فاطمــة إبراهيــم املرهــون و
الفنــان حســن أبــو تاكــي .وجوابــا لســؤال مجلــة اخلــط
ملســؤول جلنــة األنشــطة للفعاليــات االســتاذ عــاء
الشــرفاء عــن التجربتــن الفائزتــن فقــد اشــار إلى أن
احملكمــن قــج اختــاروا هاتــن التجربتــن بنــا ًء علــى
عــدة معاييــر ،مــن أهمهــا قــوة املوضــوع يف الصــورة
التــي متثــل ثيمــة املعــرض «تقاطعــات ضوئيــة» ،باإلضافــة إلــى التكويــن ،واإلبــداع ،وســرد الصــور علــى شــكل قصــة مصــورة مترابطــة.
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الضوء
سيمفونيةالضوء
سيمفونية

ويف حديثنــا مــع الفنــان ممــدوح الصالــح (عضــو جلنــة التحكيــم) بــارك أوال
للجماعــة هــذا املعــرض املميــز وطالبهــم باالســتمرار يف عمــل مثــل هــذه
الفعاليــات التــي ســيكون لنشــرها اثــرا ايجابيــا للثقافــة الفوتوغرافيــة يف
املنطقــة باكملهــا وأكــد أن هنــاك أعمــال مميــزة ارتقــت ملســتوى العامليــة بــكل
جــدارة وأكــد علــى أن عمليــة التحكيــم قــد متــت بحياديــة تامــة وبــدون أي
معرفــة مســبقة بأصحــاب االعمــال املتقدمــة.
وقــد شــهد معــرض «تقاطعــات ضوئيــة» الفوتوغــرايف إقامــة عــدد مــن
الفعاليــات املصاحبــة للمعــرض واملتنوعــة .وقــال مســؤول جلنــة األنشــطة
للفعاليــات عــاء الشــرفاء ،إن جلنــة الفعاليــات أعــدت فعاليــات متنوعــة
ســاهمت يف جــذب العديــد مــن املهتمــن بعالــم التصويــر حيــث تضمــن
املعــرض لتســعة أنشــطة مصاحبــة ،اشــتملت الليلــة األولــى علــى االفتتــاح
النســائي مــن قبــل رئيســة مجلــس إدارة مســابقة ســيدة جمــال األخــاق
خضــراء املبــارك وحضــور عــدد مــن الســيدات املهتمــات باجلانــب
الفوتوغــرايف ،وإقامــة ورشــة «حقــوق املصــور مــا لــه ومــا عليــه» مــع املصــور

واحملامــي محمــد الطواشــي مــن مدينــة جــدة .وشــارك كل مــن الفنــان زهيــر
الطريفــي يف اليــوم الثالــث بورشــة بعنــوان «الشــارع الســعودي»  ،واملخــرج
محمــد ســلمان يف اليــوم الرابــع بورشــة بعنــوان «الفــن يف صناعــة األفــام»،
واحتــوى اليــوم اخلامــس علــى مشــاركة جماعيــة للمصوريــن (عبــداهلل
الســعيد ،ومحمــد الصليلــي ،وخالــد اجلمعــان ،وهاشــم آل طويلــب) يف
ورشــة «جتــارب ســفر» .وكان لألنشــطة النســائية أجــواء خاصــة حيــث
قدمــت الفنانــة فاطمــة املرهــون ورشــة عمــل نســائية يف اليــوم الســادس
حتــت عنــوان «فوتوغرافيــات مــن التاريــخ» ،فيمــا اســتعرضت الفنانــة أمانــي
فيصــل مواهبهــا يف تقــدمي ورشــة «تصويــر املواليــد» يف اليــوم الثامــن.
واســتضاف املعــرض الفنــان البحرينــي فاضــل املتغــوي لتقــدمي ورشــة فنيــة
اســتعرضها يف «ومضــة مــن حيــاة الشــارع» يف اليــوم الســابع .وقــدم الفنــان
يوســف عبــداهلل املســعود ورشــة «نكهــة إضــاءة» يف اليــوم التاســع ،وشــارك
كل مــن الفنانــن يوســف الدبيســي ،وعلــي احلاجــي يف ورشــة بعنــوان
«الفوتوغــرايف الرياضــي» يف اليــوم اخلتامــي للمعــرض.
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ويف اخلتــام كان ملجلــة اخلــط وقفــة مــع رئيــس اللجنــة اإلعالميــة بجماعــة التصويــر االســتاذ فهــد املصطفــى الــذي أكــد أن اجلماعــة وبعــد هــذا النجــاح
للمعــرض بــدأت يف التجهيــز للنســخة القادمــة مــن املعــرض والتــي تتطلــع اجلماعــة الســتكمال عمليــة اســتقطاب األســماء واألعمــال مميــزة ويف نفــس
الوقــت إبــراز وتطويــر املصوريــن الصاعديــن  ،فضـ ًـا عــن دعــم األنشــطة املهتمــة بالتصويــر يف املنطقــة.
لتغطية مصورة للمعرض بامكانكم زيارة الروابط:
 https://goo.gl/tDGoWwفايز الزاير
 https://goo.gl/DZcLTJحسن اجليراني
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مقالة

وظائف منظمات األعمال
(نظرة عامة)
٢-١

مقدمة

حتــرص منظمــات األعمــال علــى بقــاء واســتمرار إزدهــار أعمالهــا،
ومقابــل ذلــك تُنفــذ منظمــات األعمــال مجموعــة مــن األنشــطة
األساســية يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا ،وتعبــر عــن تلــك األنشــطة
مبجموعــة مــن الوظائــف الرئيســية .ويتولــى تنفيــذ كل وظيفــة مــن
الوظائــف إدارة مختصــة بهــا .وكل وظيفــة مــن هــذه الوظائــف متــارس
بهــا العمليــة اإلداريــة بعناصرهــا (تخطيــط ،تنظيــم ،قيــادة ،رقابــة)،
باعتبــار كل وظيفــة مــن هــذه الوظائــف لهــا إدارة تقــوم بتنفيذهــا ،ولها
مديــر ميــارس تلــك العناصــر .وســوف نتنــاول يف الســطور القادمــة
هــذه الوظائــف بالقــدر الــذي يقــدم تصــوراً مختصــراً عــن كل وظيفــة.
مفهوم وظائف منظمات األعمال:

هادي عبدالواحد آل سيف

اإلداريــة تركــز علــى أن املديــر يقــوم مبمارســة أربعــة أنشــطة إداريــة
أساســية هــي التخطيــط  ،Planningالتنظيــم  ،Organizingالقيــادة
 ،Leadingالرقابــة  .)Controllingوهنــا البــد مــن التمييــز بــن كلمــة
 Administrationوكلمــة  Managementإذ كل منهمــا يف اللغــة العربيــة
يقابــل كلمــة إدارة .حيــث ينظــر إلــى كلمــة  Administrationعلــى أنهــا
تشــير إلــى املهــام األساســية التــي تنهــض بهــا اإلدارة العليــا علــى
مســتوى منظمــة األعمــال أو القطــاع ومــا هــو أعلــى مــن ذلــك .ومــن
هنــا تكــون إدارة األعمــال  Business Administrationوتكــون اإلدارة
العامــة  Public Administrationأمــا كلمــة  Managementفإنهــا
تنصــرف إلــى اجلانــب العملــي والتنفيــذي ملــا يقــوم بــه املديــر يف
املنظمــة.
الوظيفــة مبعنــى  Functionوهــي تعنــى وظيفــة املنظمــة ككل،ويقصــد بهــا مجموعــة الفعاليــات واألنشــطة الضروريــة لبقــاء
املنظمــة ،وتتكــون كل وظيفــة مــن مجموعــة مــن الفعاليــات الفرعيــة
وكلمــا تضخــم حجــم املنظمــة كلمــا تطلــب ذلــك االهتمــام بالفعاليــات
التفصيليــة لــكل وظيفــة بــل قيــد يتطلــب األمــر وجــود دوار وأنظمــة
فرعيــة تتخصــص يف تنفيــذ كل منهــا.

عنــد تناولنــا مفهــوم وظائــف األعمــال ال بــد مــن التمييــز بــن احلاالت
التــي يســتخدم فيهــا هــذا املفهــوم وذلــك كمــا يلى:
الوظيفــة مبعنــى  Jobوهــي وظيفــة لشــخص معــن أي أنهــا عــددمــن املهــام التــي تســند إلــى فــرد معــن ولــه مســمى رســمي وواجبــات
وحقــوق ،ومــن أمثلــة ذلــك وظيفــة محاســب أو مهنــدس أو ســكرتير
فــكل وظيفــة مــن هــذه الوظائــف ينطــوي علــى عــدد مــن املهــام التــي
علــى مــن يشــغل الوظيفــة القيــام بهــا وهــذا املصطلح دائم االســتخدام وظائف منظمات األعمال
تتعــدد وظائــف منظمــات األعمــال  Business Functionاســتجابة
يف إدارة املــوارد البشــرية.
الوظيفــة كمقابــل للوظائــف اإلداريــة  Managerial Functionأو للتحديــات اجلديــدة التــي تواجــه منظمــات األعمــال املعاصــرةممــا أوجــد ضــرورة خلــق وظائــف جديــدة
كمــا يطلــق عليهــا العمليــة اإلداريــة
يف منظمــات األعمــال تتناســب مــع حجــم
 Managerial Processالتــي ميارســها
التغيــرات والتحديــات ،وســوف نتنــاول يف
املديــرون (تتضمــن العمليــة اإلداريــة
الســطور التاليــة بشــكل مختصــر أهــم وظائــف
عــدداً مــن األنشــطة التــي ينبغــي أن
منظمــات األعمــال وهــي وظيفــة اإلنتــاج
ميارســها املديــر يف أي مســتوى إداري
والعمليــات ،وظيفــة التســويق ،الوظيفــة
أو تنظيمــي يف املنظمــات املختلفــة ســواء
املاليــة ،وظيفــة املــوارد البشــرية ،وظيفــة
كانــت كبيــرة أو صغيــرة أو متوســطة،
الشــراء ،وظيفــة التخزيــن ،وظيفــة العالقــات
ومبختلــف املســتويات التكنولوجيــة التــي
العامــة .وذلــك كمــا يلــي:
تتســم بهــا ،ولــذا ميكــن القــول بــأن املديــر
وظيفــة اإلنتــاج والعمليــات Production andيقــوم مبمارســة أنشــطة إداريــة تســتهدف
Operation Function
توجيــه جهــود اآلخريــن نحــو حتقيــق
يهــدف نشــاط األعمــال يف أي منظمــة
األهــداف  .ولــذا فــإن مختلــف األدبيــات
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(منشــأة) علــى إنتــاج( ) وتقــدمي منتــج،
ســلعة أو خدمــة( ) ،بقصــد الربــح مــن
خــال إشــباع حاجــة أو رغبــة لــدى
املســتهلك أو العميــل ،وعليــه فــأن أســاس
نشــاط األعمــال لــكل منشــأة هــو نشــاط
اإلنتــاج .تعتبــر وظيفــة اإلنتــاج مــن أهــم
وظائــف منظمــات األعمــال ،وتشــكل
الوظيفــة املركزيــة يف املنظمــة ألنهــا تُعنــى
بشــكل مباشــر بتحقيــق أهــداف املنظمــة،
ألن إنتــاج الســلع واخلدمــات هــو مبــرر
إنشــاء أي منظمــة (منشــأة) أعمــال.
وأمــا الوظائــف األخــرى فتعتبــر مســاندة
ومســاعدة لهــا .حيــث تتفاعــل مــع اإلدارات
األخــرى مــن خــال التنســيق املســتمر فهــي تعتمــد علــى إدارة املــوارد
البشــرية لتزويدهــا بالكــوادر البشــرية الالزمــة احلاليــة واملســتقبلية
وتعتمــد علــى إدارة املشــتريات للحصــول علــى عناصــر اإلنتــاج
اجليــدة وتعتمــد علــى إدارة التســويق مــن أجــل تزويدهــا بتوجهــات
الســوق حيــث تعتمــد علــى إدارة التســويق علــى إعــداد بحــوث
التســويق بشــكل دوري ،وكذلــك تعتمــد علــى اإلدارة املاليــة لتوفيــر
األمــوال الالزمــة .وميكــن تعريــف وظيفــة اإلنتــاج بأنــه النشــاط الــذي
يتعلــق بتحويــل عناصــر اإلنتــاج أي املُدخــات مــن مــواد خــام وعمالــة
وأفــكار ومعــدات وأمــوال وغيرهــا ،مــن خــال العمليــة اإلنتاجيــة إلــى
مخرجــات علــى شــكل ســلع ملموســة (أجهــزة ومعــدات ،كتب،مالبــس،
وغيرهــا) أو خدمــات .وعليــه يع ّبــر نشــاط اإلنتــاج عــن مجموعــة
العمليــات  Processالتــي جتريهــا املنظمــة (املنشــأة) علــى ُمدخــات
 Inputsمحــددة مــن املــوارد لتحوليهــا إلــى مخرجــات  Outputsمــن
املنتجــات ،ســلعة كانــت أم خدمــة .فســواء كان نــوع النشــاط جتــاري
أم صناعــي أم خدمــي ،فهــي تتضمــن نفــس عناصــر النظــام .فعلــى
ســبيل املثــال النشــاط االستشــاري وهــو يعتبــر نشــاط يف قطــاع
اخلدمــات ،فاملعرفــة هــي أســاس املُدخــات والنصيحــة والــرأي
واملشــورة هــي مخرجاتهــا .ويف النشــاط الصناعــي فمصنــع املالبــس
مثــا تكــون ُمدخالتــه املــواد مــن األقمشــة واخليــوط وغيرهــا مبثابــة
ُمدخــات ،وعمليــات التصميــم والتفصيــل واخلياطــة هــي العمليــات
واملالبــس اجلاهــزة هــي املخرجــات .ذلــك هــو املفهــوم احلالــي إلدارة
العمليــات يف املنظمــات (املنشــآت) والــذي كان يُعــرف أول األمــر
بــإدارة اإلنتــاج  Production Managementوليتحــول بعــده إلــى إدارة
اإلنتــاج والعمليــات  Production and Operation Managementوهــو
مــا يعــرف حاليـاً بــإدارة العمليــات  .Operation Managementويختلف
املســمى الوظيفــي ملديــر اإلنتــاج مــن منظمــة ألخــرى .ومــن املســميات
الشــائعة (مديــر العمليــات ،مديــر العمليــات واإلنتــاج ،مســاعد املديــر
العــام للعمليات،نائــب الرئيــس لشــؤون العمليــات).
وميكــن إيجــاز أهــداف وظيفــة اإلنتــاج كمــا يلــي )1( :إنتــاج الســلع
واخلدمــات مبواصفــات محــددة حتوز على رضا املســتهلك أو العميل.
( )2إنتــاج الســلع واخلدمــات بالكميــات املطلوبــة يف األوقــات احملــددة
وضمــن املــوارد املتاحــة والطاقــة املتوفــرة )3( .حتقيــق تكاليــف إنتــاج

مناســبة مبــا يضمــن حتقيــق وفــورات للمنظمــة (املنشــأة) ،ومــن خــال
حتقيــق األهــداف الســابقة ميكــن للمنظمــة (املنشــأة) حتقيــق مركــز
تنافســي جيــد للمنظمــة ويضمــن اســتمرارها ومنوهــا.
-وظيفة التسويق Marketing Function

تنطلــق النظــرة لألعمــال علــى أنهــا مجموعــة مــن األنشــطة تتضمــن
إنتــاج وتقــدمي الســلع واخلدمــات لغايــة حتقيــق الربــح مــن خــال
إشــباع حاجــة أو رغبــة لــدى املســتهلك أو العميــل .فعمليــة اإلنتــاج
بالكميــة واجلــودة العاليــة ليــس كافيــة بــدون اجلهــود واألنشــطة
التــي ترافــق وصــول املنتجــات واخلدمــات إلــى املســتهلك أو العميــل
املســتهدف .فهــذه اجلهــود واألنشــطة ال تبــدأ مــن بعــد عمليــة اإلنتــاج
فقــط بــل هــي تســبق عمليــة اإلنتــاج يف عملهــا مــن خــال دراســة
وحتليــل رغبــات وحاجــات املســتهلكني وكيفيــة إشــباعها بالطريقــة
املناســبة وبتنســيق مــع الوظائــف األخــرى يف املنشــأة ،هــذه اجلهــود
واألنشــطة هــي مــا تشــكل مبجموعهــا وظيفــة التســويق .فالتســويق
هــو نشــاط معــريف متخصــص واســع يتداخــل يف بعــض جوانبــه مــع
األنشــطة األخــرى يف املنظمــة (املنشــأة).
تعتبــر وظيفــة التســويق مــن الوظائــف الرئيســة يف املنظمــة والتــي
تســهم بشــكل مباشــر يف حتقيــق أهــداف املنشــأة ،وهــي تقــوم بــدور
حيــوي يف جنــاح أي (منظمــة ،منشــأة ،مشــروع) ،وبدونهــا ال ميكــن
التعــرف علــى رغبــات وحاجــات الســوق وتوصيــل الســلع واخلدمــات.
وإدارة التســويق علــى متــاس واتصــال مباشــر ودائــم بالبيئــة اخلارجية
للمنظمــة (املنشــأة) ،حتــى حتقــق املنظمــة (املنشــأة) أهدافهــا.
انطــوى مفهــوم التســويق عبــر مراحــل تطــوره املختلفــة علــى توجهــات
 Orientationsعكســت العوامــل البيئيــة املختلفــة التــي أســهمت يف
صياغتهــا يف كل تلــك املراحــل ،إلــى أن وصــل إلــى مفهومــه احلديــث،
حيــث بــدأت املرحلــة األولــى مــن التوجــه اإلنتاجــي للتســويق مــن
خــال التركيــز علــى زيــادة اإلنتــاج ورفــع كفــاءة التشــغيل بغــرض
تخفيــض األســعار ،وكان مبــرر ذلــك ســيطرة العقليــة الهندســية يف
الفكــر اإلداري .ثــم املرحلــة الثانيــة وهــي التوجــه البيعــي للتســويق
وقــد بــدا هــذا التوجــه واضحــاً فتــرة الثالثينــات خــال الكســاد
العظيــم ويتمثــل هــذا التوجــه يف إقنــاع املســتفيدين مــن (الســلعة،
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اخلدمــة) ومــا تقدمــه مــن منافــع ،وكان مبــرر ذلــك مــا شــهدته تلــك
احلقبــة مــن انخفــاض القــدرات الشــرائية للمســتهلكني ،لــذا كانــت
جهــود املنظمــات (املنشــآت) منصبــة علــى التأثيــر علــى املســتهلكني
الســتمالتهم للشــراء .أمــا املفهــوم احلديــث للتســويق والــذي بــدأ منــذ
منتصــف اخلمســينات فــكان توجهــه التحــول مــن املفهــوم البيعــي إلــى
املفهــوم التســويقي ،وكان ذلــك نتيجــة ألتســاع األســواق والوصــول إلــى
أســواق جديــدة مت فتحهــا ،وزيــادة امليــل نحــو االنتقائيــة Selectivity
يف عمليــات الشــراء.
املفهــوم احلديــث للتســويق يشــمل جميــع األنشــطة والعمليــات التــي
تقــوم بهــا املنظمــة (املنشــأة) للتعــرف علــى حاجــات ورغبــات العمــاء
احلاليــن واملرتقبــن وعلــى تطلعاتهــم وترجمــة ذلــك إلــى ســلع
وخدمــات بأســعار مناســبة تلبــي حاجــات ورغبــات العمــاء وحتــوز
علــى رضاهــم ومبــا يحقــق عائــداً مناســباً للمنظمــة (املنشــأة).
ومــن أقــدم تعريفــات التســويق هــو الــذي قدمتــه اجلمعيــة األمريكيــة
للتســويق  )American Marketing Association (AMAوالــذي يُعــرف
التســويق بأنــه العمليــة التــي تنطــوي علــى تخطيــط وتنفيــذ املفاهيــم
أو التصــورات اخلاصــة باألفــكار والســلع واخلدمــات وتســعيرها،
وترويجهــا ،وتوزيعهــا ،لتحقيــق عمليــات تبــادل قــادرة علــى حتقيــق
أهــداف األفــراد واملؤسســات .ومــن أهــم التعريفــات للتســويق هــو
مــا أشــار بــه رائــد املدرســة احلديثــة للتســويق فيليــب كوتلــر (Philip
 )Kotlerحيــث عــ ّرف التســويق بأنــه (اجلهــود التــي يبذلهــا األفــراد
واجلماعــات يف إطــار إداري واجتماعــي معــن للحصــول علــى
حاجاتهــم ورغباتهــم مــن خــال إيجــاد وتبــادل املنتجــات والقيمــة
مــع اآلخريــن) .ويف تعريــف آخــر للتســويق هــو (النشــاط الــذي
ميارســه األفــراد واملنظمــات (املنشــآت) بقصــد تســهيل وتســريع
عمليــة تبــادل الســلع واخلدمــات واألفــكار بــن مــن تتوفــر لديهــم تلــك
الســلع واخلدمــات واألفــكار وبــن الراغبــن فيهــا مــن خــال عمليــات
اإلنتــاج والتوزيــع والترويــج والتســعير يف بيئــة دينامكيــة) .ويتبــن مــن
خــال هــذا التعريــف أن عمليــة التســويق تتضمــن العناصــر واألفــكار
التاليــة :تلبيــة حاجــات املنتفعــن ،التعــرف علــى الفــرص التســويقية،
اســتهداف املنتفعــن املناســبني ،تســهيل علميــات التبــادل ،التفــوق
علــى املنافســن يف بيئــة متغيــرة ،زيــادة احلصــة الســوقية ،حتقيــق
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الربحيــة).
مــن خــال النشــاط التســويقي (الوظيفــة التســويقية) والتــي تُعــرف
بأنهــا مجموعــة األنشــطة املتخصصــة ،ذات الطبيعــة التكامليــة
التــي تتــم تأديتهــا قبــل وبعــد عمليــة إنســياب (الســلع ،اخلدمــات)
نتــج إلــى املســتهلك مــن خــال القنــوات التوزيعيــة ،مبــا
مــن امل ُ ِ
يحقــق املنافــع للمســتهلك (املنفعــة الشــكلية،املنفعة املكانيــة ،املنفعــة
الزمانيــة ،املنفعــة احليازيــة) .حيــث تشــير املنفعــة الشــكلية Form
 Utilityخصائــص املنتــ َج يف شــكله ولونــه وحجمــه وطــرازه .أمــا
املنفعــة املكانيــة  Place Utilityفتشــير إلــى عمليــة نقــل الســلع إلــى
األســواق التــي حتتــاج إليهــا ،مبعنــى آخــر أن املنفعــة الشــكلية تُخلــق
عندمــا يبــذل نشــاط معــن لتوفيــر الســلع واخلدمــات يف املــكان
املناســب الــذي يحتــاج فيــه املســتهلكون إليهــا .أمــا املنفعــة الزمانيــة
 Time Utilityفتنتــج مــن خــال تخزيــن الســلع التــي يحتاجهــا
املســتهلك النهائــي أو املشــتري الصناعــي ،أي عندمــا تتوافــر الســلع
واخلدمــات يف الوقــت والزمــان الــذي يحتاجهــا فيــه املســتهلكني .أمــا
املنفعــة احليازيــة (منفعــة احليــازة)  Possession Utilityفتمثــل الرضــا
واإلشــباع الــذي يحصــل عليــه املشــتري عندمــا ميلــك املنتــج.
مــع تنــوع وتعــدد أهــداف التســويق مــن منظمــة (منشــأة) ألخــرى،
إال أن هنــاك أهدافــاً عامــة يســعى نشــاط التســويق إلــى حتقيقهــا
يف أي منظمــة (منشــأة) ،بصفــة عامــة ،ومــن هــذه األهــداف)1( :
الوصــول إلــى أكبــر حصــة ســوقية للمنظمــة (املنشــأة) أو مــن مبيعــات
الصناعــة ذات العالقــة بعمــل املنظمــة (املنشــأة) )2( .حتقيــق رقــم
معــن مــن األربــاح الناجتــة مــن عمليــة البيــع )3( .حتقيــق مســتوى
عــال مــن رضــا املســتهلكني أو العمــاء )4( .احملافظــة علــى املركــز
التنافســي للمنظمــة (املنشــأة) وتعزيــزه )5( .التنبــؤ برغبــات وحاجــات
أفــراد املجتمــع والقيــام باألنشــطة الالزمــة لتحقيــق أو إشــباع هــذه
احلاجــات ســواء كانــت علــى شــكل ســلعة أو خدمــة.
وظيفة إدارة املوارد البشريةHuman Resources Management Function

ميثــل املــورد البشــري املــورد األســاس يف عمــوم املنظمــات ،فــا ميكــن
لنــا أن نتصــور منظمــة أعمــال مجــردة مــن مواردهــا البشــرية العاملــة
فيهــا .فاملــورد البشــري يعــد أحــد العوامــل احلاســمة يف جنــاح أو
فشــل أي منظمــة .لذلــك تُعنــى إدارة املــوارد البشــرية بشــؤون أهــم
عنصــر يف املنظمــة أال وهــو العنصــر البشــري .الــذى يُعــد محــركاً
جوهريـاً جلميــع العناصــر املســاهمة يف حتقيــق اإلنتاجيــة والربحيــة
مــن خــال التوجيــه والقيــادة للمــوارد املاديــة املختلفــة.
مــر مصطلــح إدارة املــوارد البشــرية بسلســلة مــن التغيــرات مــن
حيــث التســمية واملضمــون أو التطبيــق املرافــق للتســمية ،إذ بــدأت
هــذه اإلدارة حتــت مســمى إدارة القــوى العاملــة أو إدارة األفــراد
 Personnel Managementالتــي تتضمــن إدارة األفــراد العاملــن
يف املنظمــة (املنشــأة) ،مــن حيــث اختيارهــم وتعيينهــم وتدريبهــم
وحتفزيهــم واالنتهــاء بتقاعدهــم وإنهــاء خدماتهــم .ويالحــظ علــى
هــذا املفهــوم أن إدارة األفــراد مــا هــي إال أنشــطة أو وظائــف تبــدأ
مــع األفــراد مــن حلظــة انضمامهــم للمنظمــة ،كمــا وأن هــذه الوظائــف
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هــي لتنظيــم عمــل األفــراد مــع املنظمــة أكثــر مــن كونهــا اســتثماراً
للجوانــب اإلنســانية لهــذا العنصــر .وهــذا هــو املدخــل الوظيفــي يف
مفهــوم هــذه اإلدارة .ومــع التطــور العلمــي لــإدارة بصــورة عامــة ويف
التوجــه إلــى العنصــر البشــري بصفــة خاصــة ،أصبحــت النظــرة إلــى
األفــراد العاملــن كمــوارد بشــرية وإنســانية ،ولذلــك فــإن دور إدارة
املــوارد البشــرية لــم يعــد محــدداً بــاألدوار اإلداريــة الوظيفيــة بــل
أمتــد إلــى أدوار أخــرى اســتجابة ملتغيــرات البيئــة املؤثــرة يف املــورد
البشــري كاملتغيــرات البيئيــة والقانونيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة،
وهــذا املدخــل هــو مدخــل ردود الفعــل  .Reactiveأي أن مقــدار
ومســتوى ونوعيــة أنشــطة ووظائــف إدارة املــوارد البشــرية تســتجيب
ملشــاكل البيئــة اخلارجيــة املؤثــرة علــى البيئــة الداخليــة .بهــذا املدخــل
بــدأ النظــر إلــى املنظمــة كنظــام ضمــن النظــام الشــمولي الــذي هــو
املنظمــة وبيئتهــا .ويف ظــل هــذا املفهــوم إلدارة املــوارد البشــرية ظهرت
وظائــف وأنشــطة أخــرى غيــر تقليديــة مــن أهمهــا جــذب العاملــن
واختيارهــم وإبقائهــم أو احلفــاظ عليهــم يف املنظمــة واملفاوضــات
اجلماعيــة وعقــود العمــل ،واملســوحات اخلاصــة برغبــات واجتاهــات
العاملــن.
ومــع تطــور كثيــر مــن الفلســفات الفكريــة يف اإلدارة ،أصبــح التوجــه
إلــى تبنــى مفهــوم جديــد إلدارة املــوارد البشــرية يســمح بتوليــد
تطبيقــات جديــدة .ففــي ظــل التطــور يف التوجهــات اإلســتراجتية
وانبثــاق حقــل اإلدارة اإلســتراجتية لــم تعــد إدارة املــوارد البشــرية هــي
تلــك اإلدارة التخصصيــة االستشــارية بــل أنهــا أصبحــت جــزءاً مــن
اإلســتراجتية التنظيميــة بــل هــي جــزء مــن أنشــطة ووظائــف مديــري
اإلدارات التنفيذيــة .ووفق ـاً لهــذا التوجــه فــإن تعريــف إدارة املــوارد
البشــرية يأخــذ بعــداً اســتراجتياً فهــي ( اإلدارة اإلســتراجتية التــي
تعنــى بصياغــة اســتراجتيات وسياســات املــوارد البشــرية بالتوافــق مــع
الفــرص البيئيــة واســتراجتيات األعمــال والهيــكل التنظيمــي بهــدف
حتقيــق املزايــا التنافســية بواســطة العنصــر البشــري).
ت ّعــرف جمعيــة إدارة املــوارد البشــرية The Society for Human
 Resources Managementإدارة املــوارد البشــرية يف منظمــة األعمــال
بأنهــا (اســتقطاب العاملــن وتنميتهــم واالحتفــاظ بهــم مــن أجــل
حتقيــق أهــداف املنشــأة بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة) .كمــا ميكــن
تعريفهــا بأنهــا مجموعــة األنشــطة واملهــام التــي تُعنــى بجميــع شــؤون
وجوانــب القــوى العاملــة يف املنظمــة بــدأ مــن اســتقطاب وجــذب
هــذه القــوى وتعيينهــا وتوصيــف الوظائــف لهــا ،وتنميتهــا وتطويرهــا
وحتفيزهــا وتوفيــر السياســات والنظــم والظــروف الكفيلــة باحملافظــة
عليهــا واســتقرارها وحســن توظيفهــا وتعزيــز انتمائهــا للمنظمــة،
ودوافعهــا للعمــل.
ميكننــا ذكــر أهــداف وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية بصــورة عامــة
وهــي )1( :اســتقطاب أفضــل العناصــر البشــرية املؤهلــة للعمــل يف
املنظمــة )2( .احلفــاظ علــى أفضــل العناصــر املنتجــة داخــل املنظمــة.
( )3حتفيــز العناصــر البشــرية للعمــل بكفــاءة وفعاليــة )4( .اســتغالل
طاقــات وقــدرات األفــراد املختلفــة لتحقيــق أهــداف املنظمــة)5( .
حتقيــق الكفــاءة والفعاليــة يف إدارة املــوارد البشــرية أدا ًء وإنتاجــاً
وماليــاً وســلوكياً )6( .التوفيــق والتجانــس بــن أهــداف األفــراد

وأهــداف املنظمــة )7( .توفيــر احليــاة الكرميــة املناســبة للعاملــن،
وذلــك بتهيئــة املنــاخ املــادي واملعنــوي الــذي يُفضــي إلــى اإلنتاجيــة
ويتيــح لهــم الفرصــة لتحقيــق ذواتهــم.
ومــن أهــم املهــام الرئيســة إلدارة املــوارد البشــرية يف منظمــات
األعمــال مــا يلــي )1( :حتليــل الوظائــف (األعمــال) وتشــمل حتديــد
مســؤوليات ومهــام الوظائــف ومتطلبــات شــغلها مــن مؤهــات علميــة
وتدريــب وخبــرة وقــدرات وخصائــص شــخصية )2( .تخطيــط القــوى
البشــرية ،وتشــمل عمليــة حتديــد احتياجــات املنظمــة مــن الكفــاءات
والقــدرات واملهــارات والتخصصــات املختلفــة يف جميــع مجــاالت
وأنشــطة عمــل املنظمــة )3( .البحــث عــن مصــادر القــوى البشــرية
والعمــل علــى جذبهــا واختيــار األشــخاص املناســبني )4( .تقــومي أداء
العاملــن مبــا يف ذلــك وضــع املعاييــر واإلجراءات والنماذج واألســاليب
املالئمــة لعمليــات تقــومي األداء يف املنظمــة للوقــوف علــى مســتويات
أداء العاملــن ومــدى اســتغاللهم لطاقاتهــم وقدراتهــم يف العمــل)5( .
وضــع أســس واضحــة لإلجــراءات املتعلقــة بالعاملــن مبــا يضمــن
االرتقــاء مبســتويات أدائهــم وبشــكل ينّظــم حقوقهــم وواجباتهــم)6( .
تطويــر وتنميــة قــدرات العاملــن ومهاراتهــم واجتاهاتهــم وســلوكياتهم
االيجابيــة لتطويــر مســتويات األداء )7( .اقتــراح سياســات ونظــر
الرواتــب واألجــور والعــاوات واحلوافــز واملزايــا اإلضافيــة)8( .
العنايــة واالهتمــام بتدريــب العاملــن يف املنظمــة وتوفيــر املنــاخ املالئــم
للعمــل وحمايتهــم مــن مخاطــر األعمــال التــي تزاولهــا املنظمــة)9( .
إجــراء الدراســات والبحــوث املســوحات املتعلقــة مبختلــف شــؤون
العاملــن يف املنظمــة للتعــرف علــى اجتاهــات العاملــن ومســتويات
رضاهــم وانتمائهــم وغيرهــا مــن الشــؤون املتعلقــة بالعاملــن.
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زيــارة ،فريــد فهمــي ( .)2009وظائــف منظمــات األعمــال :مدخل معاصر،دار اليــازوري للنشــر والتوزيــع ،ع ّمان ،األردن.
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حوار
مناسبات

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد اإللكتروني

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت أسرة العليو بزواج جنلها الشاب عبد اهلل سامي العليو من كرمية واصل أحمد الهاشم
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح العليو والهاشم
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حوار

أفراح العليو والهاشم
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ثقافة

أفراح غانم
احتفلت عائلة الغامن بزواج ابنها ضياء علي حسن غامن
بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة
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ثقافة

أفراح المويلغي والزاير

احتفلت عائلة املويلغي والزاير زواج ابنها السيد حسني السيد محمد املويلغي
على كرمية احلاج أموري عبداللطيف الزاير بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة
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أفراح آل حجي
احتفلت عائلة آل حجي بزواج ابنها املهندس علي عبد احلميد علي آل حجي
بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة

آخر الخط

نقطة آخر

إشكاليتان
من دون حل

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص

حسن الشيخ

تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان

هنــاك إشــكاليتان يف عالــم األدب  ،األولــى ذات بعــد إبداعــي  ،واألخــرى ذات بعــد إداري .
وكالهمــا يراوحــان مكانهمــا دون حــل منــذ عقــود .
إشــكالية الفصــل بــن األجنــاس األدبيــة  .مــن القضايــا العالقــة علــى الســاحة األدبيــة  .فــا
أحــد ميلــك مشــرطا نقديــا  ،يقــص للمبــدع ابداعــه  ،ويحــدد مــا هــو قصــة قصيــرة  ،ومــا هــو
شــعر  ،ومــا هــو نثــر  .هنــاك تداخــل كبيــر بــن النثــر والشــعر  .فــا احــد يســتطيع اجلــزم ان
القصيــدة النثريــة  ،ليســت قصــة  .او ان اخلاطــرة النثريــة ليســت شــعرا  .هــذا التداخــل بــن
االجنــاس األدبيــة  ،لــم تســتطع مســطرة النقــد  ،ان تضــع لــه ضوابطــا محــددة  .ذلــك الن
اإلشــكالية يف ذات املبــدع نفســه  .والفــرق بينهــا ال يتجــاوز التســمية .
االمــر الــذي حــدى ببعــض النقــاد للقــول  :ان التداخــل بــن هــذه االجنــاس  ،اصبــح مربــكا .وال
ميكــن التفريــق بينهــا اال مبــا كتــب عليهــا  .امــا املبــدع نفســه فهــو يف حيــرة مــن امــره أحيانــا.
يكتــب وال يــدري هــل مــا كتبــه حكايــة ام خاطــرة ام مســرحية شــعرية  ...فيعنــون ابداعــه
بكلمــة ( نصــوص ) الن كل مــا كتــب هــو نــص .
اليــوم هنــاك مــن يطالــب بتحديــد االجنــاس األدبيــة  ،والفصــل بينهــا  .بينمــا يــرى البعــض
مــن الكتــاب والنقــاد  ،ان األمــر لــه عالقــة بقــدرة الكاتــب اإلبداعيــة  ،علــى املزاوجــة بــن
هــذه االجنــاس .
أمــا إشــكالية الفصــل بــن األدب والثقافــة او املزاوجــة بينهمــا فهــي مــن القضايــا العالقــة
ايضــا ببعدهــا االدري ،ال اإلبداعــي .
هــل نحــن بحاجــة لتبنــي املفهــوم الشــامل ام الفصــل بينهمــا .أعتقــد أننــا بحاجــة إلــى قــراءة
اخلارطــة الثقافيــة حتــى تتبنــى مؤسســات اتخــاذ هــذا املوقــف او ذاك.
وميكــن التدليــل علــى هــذا األمــر حــن نقــرأ الســاحة الثقافيــة وجنــد أن هنــاك رســميا
مؤسســات تعنــى بالثقافــة العامــة مبــا فيهــا الفنــون واملســرح والســينما .كمــا هــو حــال
جمعيــات الثقافــة والفنــون عندنــا .وهنــاك مؤسســات أخــرى تعنــى بــاألدب كمــا هــو حــال
األنديــة األدبيــة.
اي ان الفصل او الدمج بني هذين املفهومني له جذور تنظيمية ليس من السهل اقتالعها.
طالبــت شــخصيا بــأن تدمــج األنديــة األدبيــة بجمعيــات الثقافــة والفنــون لكــي ننتــج ثقافــة
شــاملة.
مــن جهــة أخــرى نحــن بحاجــة إلــى قــراءة االســتراتيجية الشــاملة التــي تتبناهــا وزارة الثقافــة
واإلعالم.
ومــن خــال دراســتنا لهــذه االســتراتيجية ميكــن أن نضــع برامجــا عمليــة و آليــات لهــذه
البرامــج حتــى تكــون االســتراتيجية قابلــة للتنفيــذ .ومــن هنــا نســتطيع أن نقــرر بشــكل علمــي
ودقيــق إذا ميكــن فصــل األدب عــن الثقافــة ام دمجهمــا .
ان طــرح هــذه القضيــة الهامــة يف الصحافــة الثقافيــة .أمــر جيــد إال أن قــرار الفصــل او
الدمــج بــن األدب والثقافــة يحتــاج إلــى مبــررات منطقيــة .ودراســة علميــة ترتكــز علــى قــراءة
اخلارطــة الثقافيــة واالطــاع علــى االســتراتيجية الشــاملة التــي تتبنهــا الــوزارة لكــي يكــون
قــرارا ناجحــا ومؤثــرا .وليــس مجــرد وجهــات نظــر لبعــض الكتــاب واألدبــاء واملثقفــن.

رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

موقع املجلة
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
www.facebook.com/
khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag

مواقع صديقة

جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com

القطيف اإلخبارية

www.Qatifnews.com

برودكاست القطيف

www.Qatifbroadcast.com
القطيف اليوم
أيفون http://goo.gl/NNHTL1

أندرويد http://goo.gl/6iVa5a
للحصول على العدد

966505841951
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احلداد
�سركة اأبناء �سعود احلداد
للخر�سانة اجلاهزة والبلك الأ�سمنتي

طابوق خر�صانة جاهزة

تاأجري معدات

غ�صيل الكنكري

ثلج جمرو�س

حتلية وتربيد املياه
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