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�شاعر جملل بكربياء الق�صيدة الكال�سيكية
القطيف ،تلك الواحة الغناء التي منحت الوطن أ��سماء كتاب ومفكرين ،ومبدعني،
م�شهورين ،علماء وفقهاء  ،ظلت على الدوام قادرة على أ�ن تعطي املزيد  ،يف فرادة
وكربياء و�إباء .
من أال�سماء التي ال تن�سى يف تاريخ القطيف (�شرق اململكة العربية ال�سعودية ) ا�سم حممد
�سعيد بن أ�حمد بن حممد ح�سن ِّ
اجل�شي ،الذي ولد فيها �سنة ( ) 1338هـ  ،املوافق �سنة
ؤ
( )1919م  ،وغادر عاملنا بعد رحلة كفاح وجمد و�س�دد �سنة ( )1410هـ ،املوافق �سنة
( )1989م  .بني التاريخني قدم ع�صارة فكره  ،وخال�صة جتاربه  ،حيث مزج يف فهم
عميق ،ووعي بني حبه العميق للغة العربية و�آدابها ،وبني �شجاعته وجر أ�ته يف تناول ق�ضايا
مف�صلية يف عامل كان مييل للمحافظة  ،والنهج على منوال من �سبق.
حممد �سعيد اجل�شي من بيت أ�دب وعلم  ،وهذا أ�حد أ��سرار نبوغه وتفوقه وت�سنمه ذرا
الن�ص؛ فقد تتلمذ على يدي ال�شيخ حممد �صالح الربيكي  ،و أ�خيه ال�شيخ مريزا ح�سني
الربيكي  ،ويف �سن مبكرة ن�سبيا قر أ� القر�آن الكرمي  ،وجوده ،و أ�مل بكثري من علم النحو
وال�صرف  ،كما أ�تقن بع�ض مباديء احل�ساب كعادة التالميذ يف ذلك احلني  ،وا�ستمر يف
عملية القراءة والكتابة حتى الرمق أالخري من حياته العامرة بالعمل والكفاح .
مل ت�شغله التجارة التي حقق فيها بع�ض التميز من موا�صلة اعتزازه بفنون أالدب ،فبعد
م�شوار مع التجارة التحق ب�شركة " أ�رامكو " مبدينة الظهران لعدد من ال�سنوات قبل أ�ن
يزاول أالعمال احلرة  ،وقد واكب اجتهاده العملي جده أالدبي فكان منوذجا للتاجر /
أالديب  ،أ�و املوظف  /ال�شاعر  ،أ�و رجل أالعمال /املفكر ،وهي ثنائيات مده�شة طاملا
تكررت يف املنطقة ال�شرقية لدى املميزين  ،برتديدات خمتلفة حني يتجاذب الرجل
قطبني ،ال فرار من أ�حدهما!

أ�نغام " .كما توىل ال�ساعر �سعيد الربيكي جمع ال�شتا من ق�صائده املتنوعة يف ديوان �إال انه
مل ير النور حتى هذه اللحظة وبعد م�ضي اثنني وع�شرين عاما على وفاة ال�شاعر.
وله ق�صيدة كان قد أ�هداها لل�شاعرة الفل�سطينية فدوى طوقان تدل على قدرة ال�شاعر
على املزج بني كل من القوالب الكال�سيكية واحل�س التجديدي يف اخلطاب ال�شعري
املعا�صر.
زيارة تاريخية  ،والتقاط �صوت ال�شاعر املوهوب:
هناك موقف أ�دبي �سجلته الكاتبة املعروفة " بنت ال�شاطيء " ( عائ�شة عبدالرحمن)
حني زارت ب�صحبة زوجها ال�شيخ أ�مني اخلويل مع وفد من أ�دباء م�صر القطيف ،وذلك
يف فرباير �سنة  1951م  ،جمادي االوىل 1370هـ  ،وبالتحديد يف ب�ستان احلاج عبداهلل
�إخوان ،ويف احلفل الذي أ�طل على مياه اخلليج ون�سائمه املنع�شة ،قدمت ق�صائد جمموعة
من �شعراء القطيف ،منها ق�صائد ال�شاعر عبدالر�سول " عبداهلل " اجل�شي  ،وال�شاعر
حممد �سعيد اخلنيزي  ،وال�شاعر حممد �سعيد اجل�شي ،الذي أ�لقى ق�صيدة قال فيها:
ه���ذي القطي���ف �شيوخه���ا ،و�شبابه���ا
فلتخ�ب�روا م�ص���ر العزي���زة  ..أ�نن���ا
ه���ذي رب���وع الع���رب مه���دِّ واح��� ٌد
و�شعوبه���ا أ�مم موح���دة اله���وى

ه ّب���ت حتييك���م ب���كل ل�س���ان
أ
،والدي���ان
�إخ���وان يف أالوط���ان
الف���رق ب�ي�ن بعيده���ا وال���داين
يف كل مايرم���ي لرف���ع كي���ان

وما حدث يف تلك الليلة امل�شهودة  ،أ�نه ما أ�ن انتهى احلفل حتى ا�ستدعت بنت ال�شاطيء
أال�ستاذ ال�شاعر عبدالر�سول اجل�شي ،و أ�جل�سته �إىل جانبها ،وخاطبته قائلة  « :أ�و ًال :
ه ّل دللتني على قرب خولة؟ » ،فقال لها  " :ي ؤ��سفني أ�ين هو بل �إين ال أ�عرف �إن قربها
مالمح عامة من ن�شاطه:
معروف مو�ضعه "  .فقالت له على الفور « :ثاني ًا  :ق�صيدتك ت�صلح نواة ملحمة تاريخية،
بالرغم من ن�شاط �شاعرنا يف جمال العمل االجتماعي والدوائر الثقافية أالهلية من خالل ف أ�كملها» ،وانف�ض احلفل وكال الطرفني فرح بذلك اللقاء .وكانت بنت ال�شاطي ت�شري �إىل
انخراطه يف العديد من اجلمعيات التي �شارك يف ت أ��سي�س بع�ضها  ،وم�ساهمته يف املحافل قول اجل�شي يف الق�صيدة :
أالدبية �شاعرا جمددا وخطيبا مفوها وم�شاركا اجتماعيا نابها  ،فقد كان منفتحا بنف�س
فيه���ا جن���ى اب���ن العب���د حل���و �شباب���ه را ٌح وريح���انٌ ،ووج��� ٌه أ�قم��� ُر
الدرجة من االهتمام على الدوائر الثقافية العربية ،يف م�صر وال�شام والعراق  ،وكانت
بينه وبني أ�دباء و�شعراء عرب من امل�شاهري ر�سائل أ�دبية تعلن عن قدرة وا�ضحة يف جذب وخي���ال خول���ة ي�ستف���ز غرام���ه فيظ���ل يف أ�طالله���ا يتح�س��� ُر
البداعي املتيقظ مبا ميتلكه أ�بوقطيف من خمزون
اهتمام املتخ�ص�صني وثقاة أالدب.
�إن بنت ال�شاطيء قد �شعرت بح�سها إ
وبالرغم من عدم طباعة ديوانه حتى آالن � ،إال ان الكثري من ق�صائده تدويلت بني القراء تراثي عريق  ،وقدرة على ا�ستح�ضار معارفه أالدبية أال�صيلة  ،أ�مكنه أ�ن يوظفه بح�سن
واملهتمني  ،مع انه جمع أ��شعاره املتنوعة االجتاهات والر ؤ�ى واجلذور يف ديوانني خمطوطني ا�ستب�صار داخل الن�ص فلم يكن مقحما أ�و غريبا على ج�سد الن�ص ،وهو ما يزكي قولنا
الح�سا�س مبفهوم ال�شعر واملادة الر�صينة التي مبقدورها أ�ن
أ��شارت �إليهما م�صادر اهتمت بدرا�سة فنه  ،والديوانان هما " حمراب للذكرى "  ،و" �إن �شاعرنا امتلك ذلك إ
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مقال

ت�ستح�ضر عذوبة اللغة بغري تكلف أ�و ا�صطناع.
كما و�ضعت بنت ال�شاطيء يدها بقوة على ذلك اخلط املتما�سك يف م�سارالق�صيدة ،مما
جعلها قادرة على حمل أ�وجه متعددة للملحمة  ،وهو �شيء ال يتمتع به غري �شعراء قالئل
يف العربية.
أ� ّما �شاعرنا حممد �سعيد اجل�شي �شابا طموحا ووجها بارزا من جيل فتي مير مبخا�ض
فكري وحراك �سيا�سي متجاوز ملرحلته.لذلك دفع من عمره �سنني طويلة يف جتربة
�شديدة الق�سوة.
وكان ال�شاعر أ�بو قطيف يرتبع على ذروة ال�شعر يف املنطقة ورمبا يف اململكة ب أ��سرها،
يف حني حظي �شاعرنا أ�بوريا�ض بالثناء والت�شجيع من �ضيفة القطيف ملا مل�سته من ح�س
وطني وقومي وتطلع نحو وحدة ال�صف العربي .وهو ما �سيت أ�كد من قراءة بع�ض ق�صائده
ال�شعرية يف حماولتنا النقدية .

ويجد �ضالته يف ( �آل عذرة ) حني يكون الغرام طاهرا � ،شفّاف ًا  ،منزّها عن الغر�ض ،
ومن حب املر أ�ة حلب اخل�ضرة ينقل الفتى ف ؤ�اده أ�ينما �شاء ،فما احلب �إال للحبيب أالول ،
لذا يكون النداء لـ" القطيف " فهي أ��شبه بجنة ال�شاعر حيث الفردو�س املقيم ،مع ما يف
االختيار من مبالغة مقبولة :
م���ن كل مائ�س���ة الق���وام بح�سنه���ا م���ن (�آل ع���درة) يف غ���رام طاه���ر
م���ا م����س عفته���ا وطه���ر قناعه���ا وغ���د ومل تخ���دع بنظ���رة فاج���ر
ل���ك ي���ا (قطي ُ
���ف) مراب���ع فتان���ة وحقول���ك اخل�ض���راء جن���ة �شاع���ر
التيان بجميع ال�شواهد
�إن من خ�صائ�ص هذا اللون من ال�شعر العمق الفني  ،والرغبة يف إ
التي ت ؤ�كد ارتباط ال�شاعر مبو�ضوع ق�صيدته  ،فيتوحد اخلطاب مع منهج ال�شاعر يف
التناول فيبدو االت�ساق جليا  ،لذا يكرث اال�ست�شهاد بالنغمات والطيور والنخيل وال�ضفاف
والزهور والعطور  ،وهذا لي�س بغريب على منطقة عرفت مبا متتلكه من مكامن اجلمال
ومظاهر الرقة  ،ودالئل الفرادة  ،حتى تبدو " القطيف " رمزا لكل قرية أ�و هجر أ�و مدينة
تغطيها اخل�ضرة والزهور ناهيك عن جمال طبائع أ�هلها الكرام  ،وهو ما ي�شكل التجربة
ال�شعرية م�ضمخة ببعد �إن�ساين حي قادر على الو�صول لقلب املتلقي بدون جهد:
ه���ذي ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي��ك ع��ر���س غردت ف���ي���ه ال���ط���ي���ور ب���ك���ل غ�����ص��ن نا�ضر
وق��ف��ت نخيلك يف ال�ضفاف �شوامخ يف �����ش����اط����ئ ب�����ال�����در ال للناظر
وب�����ك ال�����س��ف�ين م����واخ����ر وقلوعها رف����ت ع��ل��ى أالم�������واج ب��ي�����ض �ستائر

الفخر مب�سقط الر أ��س :
كان ال�شاعر خمل�صا مل�سقط ر أ��سه وجتلى هذا يف العديد من ق�صائده غري أ�ننا نتوقف
أ�مام ق�صيدة غاية يف العذوبة والرقة وقد عنونها بـ" القطيف يف التاريخ "  ،يو�شي ن�صه
بتلك الروح املرتعة بالفخر  ،حني يرى بلدته تنه�ض من عامل يحوطه املجد والكربياء
ومييل �إىل �صورة منتزعة من بيئته ف�إذا البلد يعبق بعطر يت�شكل كالند فوق املجامر ،
وهي �صورة ملحة جمالية تعلن عن ا�ستيعاب الرتاث ا�ستيعابا ح�سنا  ،و�سرعان ما يربط
بني املدينة وبني بني يعرب ؛ فالعروبة هي العن�صر امل�شرتك بني الكيانني ،وكلما قلبت
�صفحات التاريخ تبدو ال�سطور نا�صعة  ،واثقة  ،ناه�ضة  ،حيث املفاخر وامل آ�ثر واملعارف على أ�ن تلك املناظر التي ترتى على ذاكرة ال�شاعر وب�صريته ال جتعله ين�سى حلمه املتجدد
يف أ�ن تعود املنطقة ل�سابق عهدها  ،وقدر اعتماد اجل�شي على ذخريته الب�صرية  ،ور ؤ�يته
متما�سكة تخطف أالب�صار ،تقول الق�صيدة :
الت�شكيلية قدر ما كان �إملاحه للربط بني املا�ضي التليد واحلا�ضر املرتبك ـ نوعا ما ـ والذي
امل���ج��� ُد جم����دك يف ال���ق���دمي الغابر ع���ب���قُ ال�������ش���ذا ك��ال��ن��د ف����وق جمامر
رمبا مل يت�شكل كلية ؛ فما زال بحاجة لنه�ضة أ��شد عمقا ،وهو ما يقع على عاتق الرجال،
م��ن ُ���ص��ل��ب ي��ع��رب ق��د ُن�����س��ل��تِ كرمية ب�ت�راب���ك اخل�����ص��ب ال���زك���ي العاطر
جماعة أ�و فرادى:
ل��ك �صفحة يف امل��ج��د نا�صعة الر ؤ�ى مب�������ع�������ارف وم آ
���������ث��������ر ومفاخر
ه���ل تذكري���ن عه���ود جم���د �سال���ف مل���ا ت���زل تزه���و بدني���ا احلا�ض���ر
يربط ال�شاعر بني الطبيعة ال�ساحرة التي حتيط الب�شر وال�شجر ف�إذا أالبناء مغردون  ،حي���ث آ
اللل���ئ كالنج���وم ُ
م�شع���ة وجدائ���ل الريح���ان م���لء مقا�ص���ر
ويكون تغريدهم يف �ساحة طاهرة هي �ساحة العلم  ،وطاملا كان العلم خفاقا فهذا دليل م���ا زال للمج���د أالث�ي�ر بقي���ة م���ن ع���امل أ�و �شاع���ر أ�و تاج���ر
وفاء  ،لك أ�نه اللحن البديع الذي تعزفه أ�ياد مدربة ماهرة فين�ساب اللحن يف القلوب
وي�سكن امل�شاعر  ،وهنا تبدو معرفة اجل�شي بفنون ال�شعر فالقلب يهفو ملرتع ال�صبا حيث �إن ال�شحنة االنفعالية التي يحملها الن�ص ت�شري �إىل �شيء من حياة ال�شاعر نف�سه حني
الهوى  ،رمبا نلم�س هنا تلك النغمة البهيجة التي ت�سري يف الن�ص لتدل على قريحة متقدة جمع بني ن�شاط التاجر ورقة ال�شاعر  ،فما يجمع هذا بذاك هو ذلك االرتباط القوي
متيل أ
الذي يتحقق عرب بناء ور ؤ�ى متلك فرادتها  ،وقد وفق اجل�شي يف أ�ن يكون ا�صطفاء أ�لفاظ
لللفاظ املت أ�نقة بال تفريط  ،يقول :
ق�صيدته من نف�س البيئة التي عا�شها  ،فال�شواطيء تظهر وال�سفائن متر أ
والمواج تتالطم
و أ�ف���������اك �����ش����ادٍ م����ن ب���ن���ي���ك مغرد يف ���س��اح��ة ال��ع��ل��م ال�����ش��ري��ف الطاهر
بقوة  ،وهكذا يتحول الن�ص ال�شعري عند ال�شاعر حتوالت عميقة متثل نتاج خال�صة
ح��م��ل ال����وف����اء وج�����اء ي�����س��ك��ب حلنه ي���ن�������س���اب ب��ي�ن م�������س���ام���ع وم�شاعر
جتربة حياتية ر�آها و�شارك فيها والم�سها ب أ��صابعه  ،وما ميل مراكب ال�صيد �إال رق�صة
وت����ر ع��ل��ى وح����ي ال�����ص��ب��اب��ة والهوى ي�������ش���دو ف�ي�رق�������ص ك����ل جن����م زاهر
طروب حيث ال�شراع يتطاير بفعل الريح والفرح ،متالزمان .أ�و�شك أ�ن ازعم أ�ن اجل�شي يف
ما يلبث ال�شاعر أ�ن يتقدم خطوة باجتاه تبيان جمال البلدة التي �سلبت لبه ،وهنا يلج أ� هذا الن�ص كان يحقق عن�صرين أ��سا�سيني  ،هما امتزاج معرفته ال�شخ�صية مع خميلته
للغة �شعرية جميلة حني متتد ب�صريته لري�صد مالمح اجلمال يف أالمكنة التي عا�شها الن�شطة  ،مع االقرار بقدرته على ا�ستح�ضار امل�شاهد الب�صرية كي يدجمها مع خربة
فبادلته حبا بحب  ،وي�ستح�ضر ال�ضفاف اخل�ضراء ومنظر �شروق ال�شم�س حيث ال�ضوء أالديب ،يف تقنية تعتمد النمط الكال�سيكي لكنها تطمح لقدر من النمطية الرومان�سية
يبدو ك�سال�سل الذهب  ،وحت�ضر املر أ�ة بح�سنها ولدونتها مع املاء لتكمل الثالوث املعروف التي تظلل الق�صيدة :
عند العرب ،وما ينفك اللحن يت�سلل عرب أالبيات فت�شتبك املو�سيقى إ
اليقاعية مع ال�صورة وعل���ى ال�شواط���ئ ال ت���زال �سفائ���ن مي��خ��رن يف ال��ب��ح��ر اخل�����ض��م الهادر
احل�سية:
وزوارق لل�صي���د ترق����ص يف ال�ضح���ى ج�����ذالن�����ة ب�������ش���راع���ه���ا املتطاير
و ُي��ع��ي��د يف ال���ذك���رى ���ص��ب��اب��ة عا�شق أ�ل��ف ال�ضفاف ل��دى امل�ساء ال�ساحر
م���ا زال و�س���ط النخ���ل �سج���ع حمائ���م وغ�����ن�����اء ����س���اق���ي���ة وع����ط����ر أ�زاهر
وال���ب���د ُر ع��ن��د ���ش��روق��ه ي��ل��ق��ى ال�سنى ك���ال���ت�ب�ر ي�����س��ط��ع ف�����وق م�����وج مائر
ال�شك أ�ن الت�شكيل الب�صري هو ح�صيلة معرفة عميقة ب أ��سرار املكان  ،وقد وجدنا البناء
وال��غ��ي�� ُد �إن يخطرن يف زه��و ال�صبا ي���ل���ه���م���ن���ه حل�����ن ال������غ������رام آال�سر
اللغوي يف حالة ات�ساق مع �سلطة التلقي التي ال تبدو خارجية قدر انبثاقها من خربة
ال�شاعر الذي يعرف املكان ويكت�شف �سحره فيغمر الق�صيدة مبوجات متالحقة  ،حترك
ي�ستغرق اجل�شي يف احلالة الق�صوى ملحبة " م�سقط الر أ��س "  ،ويتجول يف الرتاث العربي الف ؤ�اد وتعيده ملنطقة تراثية كعن�صر م ؤ�ثر يف خلود الن�ص با�ستح�ضار موفق ل�شخ�صيات
حيث ينقب عن حاالت ع�شق مماثلة  ،تلك احلاالت التي خطفت القلب ،فبان الهوى  ،لها وجودها احلي يف الق�صيدة العربية .
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مقال

الن�سانية التي عرفها اجل�شي حني تعر�ض ملكابدات الدهر فكان " القري�ض " خال�صا من
�إن رنة البلبل ت�شدو ب أ�رق النغمات كما أ�ن بكاء " ثهمد " يرتدد يف الربع املوح�ش فيما
إ
أالطالل تبدو من بعيد  ،لكن فيما نعتقد فقد جتاوز ال�شاعر فكرة الطلل القدمي كمبان متاعب احلياة ومنغ�صاتها  ،وهنا يكون لل�شعر دور �إن�ساين حنون وهو ما يحققه اجل�شي
من أ�ن�سنة اللغة :
زائلة �إىل أ�طالل مكانية يف حلم ي ؤ�رقه دون أ�ن يبوح مبراميه البعيدة:
ف أ���ر���س��ل��ي��ه م���ع ال�����ص��ب��اح قري�ض ًا ك أ
����الغ����اري����د وات����رك����ي أال�شجانا
م����ا زال ف�����وق ال��غ�����ص��ن رن�����ة بلبل و(لطرف���ة) ت�ش���دو أ�رق مزاه���ر
وت������ب������اري م������ع ال������ه������زار غناء ًا و أ�ر���س��ل��ي ال�����ش��ع��ر يف ال��رب��ى حتنانا
ي��ب��ك��ي (ل��ث��ه��م��د) وه����و رب����ع موح�ش أ�ط�ل�ال (راحل���ة) بح���ب غام���ر
و(خل�����ول�����ة) و����س���ط اخل����ي����ام ت أ� ؤ�ه ت�شك���و غ���رام احل���ب عن���د حرائ���ر
ينه�ض الرثاء اجلمايل على عذوبة الكلمة وعمق املعنى وهذا يدل على جاهزيته الفنية
وقبل أ�ن ننتهي من هذه الق�صيدة الفارقة يف جتربة حممد �سعيد اجل�شي علينا أ�ن نتذكر حني يخل�ص لكون الفتاة قادرة على جتاوز حمنتها .
در�سه أالول يف معانقة الرتاث وا�ستيعاب أ��سراره  ،فمن غري املمكن بالطبع أ�ن ي�شتبك مع
الرتاث قبل أ�ن يفهمه ويه�ضم مفرداته  ،ويتفاعل معه بحب وع�شق وهو ما يرتدد �صداه يف براثن االنهزام:
عرب هذا الن�ص اجلميل.
ي�����ا ف����ت����اة أ�ك��ب�رت����ه����ا وه������ي تبكي ك��ي��ف ل���و أ�ب�����ص��رت��ك ع��ي��ن��اك ن�شوى
اخلطاب التفا ؤ�يل :
خ��ل��ت��ن��ي ف���ي���ك م���غ���رم��� ًا م�ستهام ًا �إمن����ا ال��ف��ن ف��ي��ك أ�ك��ب��رت (فدوى)
ولل�شاعر ق�صيدة كان قد أ�هداها لل�شاعرة الفل�سطينية فدوى طوقان تدل على قدرة
أ
ال�شاعر على املزج بني كل من القوالب الكال�سيكية واحل�س التجديدي يف اخلطاب ي�ستمر الن�ص يف الولوج �إىل منطقة الفن ال�صيل حني ينتقل برباعة من منطقة ال�صورة
ال�شعري املعا�صر ،يف ق�صيدة " ورقاء " التي أ�هداها لل�شاعرة ،تتجلى بع�ض مالمح الن�ص الفردية �إىل دائرة أ�و�سع هي حقل الوطن كله  ،فنقتنع أ�ن ال�شاعر قادر با�ستمرار على
ال�شعري عند حممد �سعيد اجل�شي  ،عرب نربة �صوتية التخلو من نربة �صوتية ت ؤ�طر الن�ص جعلنا ن�شعر بقوة اللغة وب�صمود املوقف املبدئي متمث ًال يف العروبة  ،وهذا اقرتان بليغ
الن�ساين عرب مالمح
بعمق وتدفعه باجتاه �صياغة تعتمد على نظام تقفية متما�سكة  ،وت�ضاد املفردات بالغي ًا أ�جنزه اجل�شي ب�سال�سة حني طوع مفرداته لب�سط خريطة الكربياء إ
أ
يف �إطار �صوتي يعمق ال�شعور بالتفا ؤ�ل الذي يتولد �شيئا ف�شيئا عرب ف�ضاء الن�ص .
فتاة  ،حتى أ�نه ي�صلنا كق�ضية فل�سفية م�سلم بها  ،ال حتتاج �إىل أ��سانيد �و براهني:
ؤ
أ
ؤ
حلن ع�����ب����رات حت������������دّرت أ� ّي جنوى
لعل االفتتاحية التي ت�خذ �إيقاعها التفا�يل من طبيعة ال�س�ال الذي ينت�صر للنور يف أ�ن�����ا أ�ه������وى اجل���م���ال يف ك���� ّل ٍ
��������ن جميل و أ�ر����س���ل���ي���ه���ا م���ع ال��ن�����س��ائ��م �شكوى
مواجهة قوية مع الظالم � .إن احلمامة التي ترمز لل�سكينة وال�سالم اللذين يبعثان ف����اغ����م����ري����ن����ا ب����ك����ل ف ٍ
الن�ساين  ،وهنا يحدث
الطم أ�نينة التي تت�سلل للن�ص الذي يتعاىل على حلظات ال�ضعف إ
أ
أ
أ
التحول؛ فالب�سمة هي الرد املنا�سب على هجمة الظالم  ،فحكمة اهلل يف الر�ض �ن ي�تي بهذه الكيفية يختتم ال�شاعر ق�صيدته ليعك�س قدرة اللغة على حمل خطاب �إن�ساين
النور فيمحو دياجري الظالم ،ويعود ال�شعر ملفردته القريبة �إىل قلبه  " ،الطيور " فهي متّ�سم بالتفا ؤ�ل حني يزرع التفا ؤ�ل العميق يف نف�س فتاة مت أ�ملة وي�شاركها �إح�سا�سها أ
بالمل
ت�سكب أالحلان بر�ض ًا ون�شوة وحبور ًا :
الن�ساين الذي ي�سيطر على م�شاعره ال�صادقة الفيا�ضة .
النت�صار للجانب إ
و إ
مدام
ق���ل ل���ورق���اء ت�����س��ك��ب ال���دم���ع يف ال�شـ ـ��ع��ر فت�سقي ال��ع��ق��ول أ����ش��ه��ى ِ
مظاهر احل�س القومي يف جتربته :
ظالم
أ�ب�������س���م���ي ف���ال���ظ�ل�ام ي��ع��ق��ب��ه النور ومي�����ح�����و ال���������ص����ب����اح ك�����ل
ِ
يف الوقت الذي كانت تتعر�ض أ�مة العرب لهجوم أالعداء حتت م�سميات تخفي الغر�ض
كامل�ستهام
�إن ت���ط���ويف ع���ل���ى ال�����زه�����ور تريها ب���ا����س���م���ات �إل�����ي�����ك
ِ
الرئي�سي من العدوان �صعد �صوت ال�شاعر بح�س وطني جليل كي يك�شف أ�بعاد امل أ��ساة
أ
نغام
����ى ب��ي�ن ال���ط���ي���ور �صباح ًا جت����دي����ه����ا حت����ي����ي����ك
أ�و حت����ل ّ
بال ِ
م�ستخدما كل ما ميتلك من قدرات أ��سلوبية وطاقات تعبريية ومدارات ت�شكيلية جتلت
ي أ�خذ هاج�س اخلوف يف االختفاء تدريجيا فيما املرح يرتاق�ص يف ظالل ال�شعور بال�شباب،
فهو ينبيء مبا يف الكون كله من جمال  ،لذا كان من ال�ضروري أ�ن ت�ستفيق " الورقاء " التي
هي داللة على قلق الكائن الب�شري نف�سه و�سط حياة طبيعتها التالطم والت�شابك  ،حيث
التخل�ص من النواح �ضرورة للبدء يف ر�سم االبت�سامة على ال�شفاه املرهقة  .ي�صل ال�شاعر
ملرتبة احلكمة حني ي�صرح أ�ن كل جمال يف الدنيا يخترب ب�شيء من الرزايا أ
والثقال
ونوائب الزمن .
أ
هذا بحق ديدن احلياة التي نعي�شها  ،يحقق ال�شاعر غر�ضه من �ق�صر الطرق بفعل
أالمر" تغني " عند الفجر  ،و" لوذي " بوارف الظالل .
للجمال
فامرح���ي فال�شب���اب د ّرات ح�س���ن ه����ي يف ال����ك����ون ع��ن�����ص��ر
ِ
ً
آ
مال
وا�ستفيق���ي م���ن الن���واح
قلي�ل�ا واب���������س����م����ي ف�����ال�����وج�����ود لل ِ

الن�سانية
يف ق�صيدته "يا أ�مة املجد" التي حتمل هواج�سه ونداءاته الداخلية وترديداته إ
يف ا�شتباكها املثري مع تيار عارم بالفتوة والعنفوان ورف�ض ما هو واقع  ،م أ�زوم  ،منك�سر .
ي�ستثري ال�شاعر حما�س أالمة حني يعمد �إىل طرح و�سائل خمتلفة للتعامل مع أالزمة ،لكن
من الوا�ضح أ�نه قد ح�سم خياراته وبالطبع لي�س منها ال�سكوت أ�و اال�ستكانة بل ال�صمود
واملقاومة ألن البغاة قد �سلبوا احلمى ومتادوا يف أ�فعالهم امل�شينة  ،بفعل �ضغوط القمع
والعدوان البد من تطهري أالوطان بالقوة  ،وهنا ي�ستعيد ال�شاعر �صورة ال�صالبة بال�سالح،
الن�شاد الر�صني يف �صورة جمالية ال تنف�صم � ،إذ أ�ن كالهما متالزم :
وعرب إ
غ��ي�ر وخ������ز ال�������ش���وك ال تنتظري ف��ا���س��ت��ك��ي��ن��ي ل��ل��ع��ن��ا أ�و فاث أ�ري
ع�س ِر
أ�م����ت����ي ق����د ���س��ل��ب ال���ب���اغ���ي احلمى ومت�����������ادى يف ان���������س����ي����اق ِ
وال�سمر
ط���� ّه����ري أالوط���������ان م����ن أ�رجا�سه و أ�ن����ق����ذي����ه����ا ب���ال���ظ���ب���ا
ِ

ال�سالم حني ي�ستلهم �صفحات املا�ضي التي
تكر�س الق�صيدة الدور اال�ست�شرايف يف ب�ساطة �آ�سرة وجمال ينزع الرتابة من ثنايا ي�ستجيب اجل�شي لنداء العروبة ولهاتف إ
كللت بالن�صر يف نوبات �صراع طويل  ،ماثل بني قوى اخلري وقوى ال�شر  ،ففي املا�ضي
ال�سطور ف�إذا ال�صباح �ضحوك  ،والع�صفور " الهزار" ير�سل أ�حلانه العذبة :
عربة للمحارب العربي املعا�صر  ،كما أ�ن يقظة العقل يجد ا�ستجابة وجدانية قوية يف
ف���ال�������ص���ب���اح ال�������ض���ح���وك ي��ب��ع��ث يف ال��ن��ف�����س ح���ي���اة وي���ل���ه���م الوجدانا
أالبيات التالية التي تعد امتدادا لر ؤ�يته املتقدمة يف مقاومة العدو بالقوة طاملا أ�ن احلق
وال����ه����زار ال���ط���روب ت��خ��ي��ل��ه الفجر ج�������م�������ا ًال ف��ي��ر������س�����ل أالحلانا
�إىل جانبنا؛ فنحن امة ال تعتدي على أ�حد وتراعي حقوق آالخر:
تنخرط الق�صيدة يف ذلك املنهج الذي ي�ستدعي النقي�ض ب�شكل ي�ستمد القوة من اخلربة
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ع�صر
وا���س��ت��ع��ي��دي ذل����ك امل���ا����ض���ي الذي ن�������ش���ر ال���������ض����وء ب���ل���ي���ل أال ِ
م�ستعمر
غ���ي��ر ن����ه����ج احل�������ق ال ت���ب���غ���ي وال ت���ره���ب���ي م����ن غ���ا����ض���ب
ِ

ي�����ا ح����م����اة امل����ج����د ك�����م م�����ن وطن
ي�����ا ح����م����اة امل����ج����د ك�����م م�����ن قلم
ُب���ح���ت أال������ص�����وات م����ا ل��� ّب���ى الندا
ل��وي��ع��ي (خ����ال����د) م���ا أ�ب���ك���ى العال

ي����ط����ل����ب ال��������ث أ
���������ر وملّ������������ا نث أ� ِر
وتر
����ض����ج ب���ال�������ش���ك���وى وك������م م����ن ِ
� ّ
م����ن����ق����ذ ذو ع���������ض����ب����ة كالقدر
ل������ت������ن������ادى ل�����ل�����ج�����ه�����اد أالك ِرب

مقال

لذلك ال تبدو مبالغة أ�ن ي�ستنه�ض حماة املجد من بني جلدته ففيهم عرق �شجاعة ودافع
بطولة و�سل�سال مقاومة  ،ورمبا كان الث أ�ر لل�شهداء الذين �سقطوا بوابة الرتباط جيل اليوم
ب أ�جيال أالم�س  ،وهنا يتج�سد رمز خالد بن الوليد كمحارب ج�سور يحمل قيمه اخلالدة ،
وهو ما يجعل اال�ستدعاء جزءا من �آلية التوا�صل بني الع�صور :

االنتفا�ض ورغبتهم يف الكمال
حيث حتوم �صور املا�ضي لتحتل
مكانها يف قلب امل�شهد ،ف أ�ين
العز القدمي ومن ينقذ أالر�ض
من مغت�صبيها ؟
�إنه الوطن الذي �سقط حتت
أ�قدام االحتالل يف حلظات
االنحدار والت�شظي ،ي�سعى
ال�شاعر هنا لتج�سيد احل�س
الفجائعي با�ستثارة العواطف
الكامنة لدى املتلقي  ،وينجح يف
نقل ر�سالته م�ضمخة بعذابات
جيله  ،فهو اجليل الذي �شهد
امل أ��ساة وواكبها بكل أ�حزانها:
أ�ت������ل������ ّذ ال���ع���ي�������ش ن���������ش����وى طرب
وه����ج��ي�ر ال���ق���ف���ر ي�������ش���وي أ�كبد ًا
وق�����ف ال����ت����اري����خ م���ب���ه���وت اخلطى
م�����ن ه�����و امل����ن����ق����ذ م�����ن مغت�صب

ي�ستنكر ال�شاعر يف لغة نا�صعة مناظر اخلزي وم�شاهد الهوان يف فل�سطني  ،ويتعجب
أ�ن حتتل جحافل ال�صهاينة أ�ر�ض القد�س مبا لها من منزلة �سامية لدى امل�سلمني ففيها
ال�سالمية
امل�سجد أالق�صى وقبة ال�صخرة وع�شرات أالماكن التي ت�شري �إىل مقد�ساتنا إ
لذلك ال ن�ستغرب من قوة اخلطاب ونربة الغ�ضب التي تت�سلل لف�ضاء الق�صيدة  ،وتنه�ض
دول ف�����������وق وث�����ي�����ر ال�سر ِر
ثنائيات العز والذل ال�ستجالء املوقف آالين حيث ي�ضغط ال�شاعر على اجلرح لتكون
ت�������ت�������ل������� ّوى ظ��������م أ
للكوثر
���������
ِ
ال�صرخة عاتية ،ورمبا موجعة :
ال ي��������رى م������ن ع�����زن�����ا م������ن أ� ِثر
املنظر
ك�س َب ْت ن���ا����ص���ع ال����ت����اري����خ خ������زى
ِ
أ�ي أ�ع�����ج�����وب�����ة ب����غ����ي أ� َ
وط�����ن����� ًا ب����ي���� ّع ب����خ����زي ال ُع ُ�ص ِر
أ�ب أ
������ر������ض (ال���ق���د����س) ت��ع��ث��و طغمة وح���م���ى ال���ع���رب م���دا����س (القذر)
بح�س قومي  ،عروبي  ،مفعم بالبكائيات يجلو اجل�شي امل�شهد فيتوجه للر�سول الكرمي
أ
ُ
ال�������س���ل��ام ق����د �ل����ق����ى على ذل���������ة ال�������دي�������ن وع���������ز الك ُف ِر
ع���ل���م إ
�صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم  ،مناديا  ،م�سغيثا ،والئذا به من عذابات االنك�سار ،
ال يحد ال�شاعر من قوة الدفق ال�شعري وهو تن�ساب لتغرق وجدانه باحلقائق الدامغة التي فهو الذي �شيد دولته على أ��س�س قوية ورا�سخة من العدل والكرامة وامل�ساواة بني الب�شر
ت ؤ�كد احلق العربي يف ق�ضية العرب املحورية  ،وينده�ش من الو�ضع الذي ي�سيطر على جميعا .كيف لنا أ�ن ن�ست�ضيء من نوره  ،ملواجهة ما نزل بنا من م�صائب  ،و�شرور ،وهنا
امل�شهد  ،فكيف أ�مكن أ
للعداء أ�ن ينالوا منا ؟ وهل ثمة عودة للحق ؟ هذا ال�س ؤ�ال موجه تتج�سد عظمة أالجداد الذين �شيدوا �صروح املجد بالعزة والفخار  .و�صعدوا أ
للعايل
للتاريخ الذي ي�شهد على ما حدث من ا�ستنامة وتكا�سل وتفرق أ�دى لهذه الكارثة التي نعي�ش بقوتهم وعدلهم وجتاوبهم مع علوم الع�صر  ،و�صلتهم القوية باهلل �سبحانه وتعاىل:.
تف�صيالتها امل ؤ�ملة  ،فتغ�ص حلوقنا باملرارة وتفي�ض قلوبنا باحلزن:
ي���ا أ�ب����ا (ال����زه����راء) �إر����س���ل قب�س ًا م���ن ���س��ن��ى روح�����ك زاك�����ي العن�صر
مفخر
���ى ع����ن
ِ
ف����ه����م ق�����وم�����ك �آ��������س�������اد ال�شرى م����اون����ى م��ن��ه��م ف���ت ّ
أ
م���ل���ن������اه ب أ����������س����ن����ى الدّرر
����س���ائ���ل���وا ال����ت����اري����خ ع����ن أ�جمادنا ك�����م
ح����ك����م����وا امل���������ش����رق وامل������غ������رب مل ي���ه���ت�������ص���ر ع�������وده�������م يف خم ِرب
ك�������م ب����ن����ي����ن����ا ب����ظ����ب����ان����ا وطن ًا و أ�ذع��������ن��������ا احل���������قّ ف��������وق املن ِرب
أ
ن�سر
غ�����م�����روا آالف������������اق ن����������ور ًا وهدى ومت�����ا������س�����وا ل���ل���ع���ل���ى
كال ِ
تف�صح الق�صيدة عن مراميها الفكرية أال�سا�سية حني ت�شتبك مع املرجعية التاريخية التي
ال�سالمية بر�سوخ أ�بنيتها ،ومبا تركته من منجزات على هي زفرة من �صدر مكلوم  ،يبثها ال�شاعر لتتعادل كفتا امليزان بعد أ�ن اختل طويال .و�سوف
ت�شهد للقوة العربية بح�ضارتها إ
أ�ر�ض الواقع حني كان د�ستور أالمة هو القر�آن الكرمي  .يقب�ض ال�شاعر على فكرته ويعمقها نلمح يف هذه الق�صيدة مالمح أ��سلوبية وبيانية و�سمت جتربة اجل�شي فو�ضعته بحق يف
وي�شكلها ت�شكيال جماليا خالبا  ،وهي �سمة يف ن�صو�صه الكال�سيكية التي متتح من معني مرتبة �شعرية ي�ستحقها  ،خا�صة يف �إيقاع الفجيعة الذي يت�سلل عرب أالبيات  ،ثم ذلك
ال�شراقي الذي ي ؤ�كد على عودة احلق ال�ضائع طاملا مت�سكنا باملنهج ال�صحيح
ال ين�ضب  ،و�سوف نرى " الريموك " معركة حا�ضرة يف الوجدان مبا لها من دالالت النزوع إ
االنت�صار القدمي على اخل�صوم يف معارك متكافئة  ،لك أ�نها أ�يقونة توم�ض للحا�ضر  ،والطريق القومي.
وتبلغ مرتبة " الدليل " احلق على �صدق القوم ورغبتهم يف حترير أالر�ض ال�سليبة من
كلمة أ�خرية :
مغت�صبيها ومن ي�ساندهم لغر�ض يف نف�سه بغية تركيع أالمة :
مل تكن جتربة حممد �سعيد اجل�شي  ،ابن القطيف املفعم بح�س �إن�ساين عميق ،منطلقة من
ال�س َو ِر
وح����ك����م����ن����ا أ�مم أالر��������������ض على خ��ي��ر د�����س����ت����ور أ�ت�������ى يف ِ
فراغ  ،بل هي مت�شربة روح املكان  ،ومتغلغلة يف الرتاث  ،مع ذلك النزوع العروبي القوي
�شر
����س���ائ���ل���وا ال����ت����اري����خ ع����ن أ�فعالنا يف ج�����ه�����اد امل���������س����ت����ب���� ّد أال ِ
الذي الم�س اهتماماته املبكرة حيث االرتباط بق�ضايا العرب اجلوهرية  ،ولعل اغرتافه
ت����رك����ت يف ����ص���ف���ح���ة امل����ج����د لها ع����اط����ر ال�����ذك�����ر و أ�زك�����������ى أال ِثر
من خمزونه ال�شعري عرب م�شاهد اخلليج قد �شكلت ف�ضاء ن�صه باللون واحلركة ،بالنغمة
اخلطر
���س��ائ��ل��وا (ال��ي�رم����وك) ع���ن أ�بطالنا وم�����ذاك�����ي�����ن�����ا ب����خ����و�����ض
ِ
وال�صوت  ،بال�صورة واللمحة العابرة  ،حيث االفتتان بالطبيعة والدخول �إليها من أ�بواب
م�شرعة على احللم.
اللهام لدى ال�شاعر حممد �سعيد اجل�شي حني يتوقف مل تزل ق�صائد اجل�شي يف حاجة �إىل ر ؤ�ى نقدية جديدة تربط بني اخلا�ص والعام
من ت�سل�سل أ�فعال أالمر ي أ�تي إ
لي�ستثمر معارفه التاريخية فيب�سط عددا من أال�سئلة املحرية التي تك�شف عن حمنة يف �آ�صرة واحدة .رمبا هو يف عمومه ي�شري أ�ي�ضا لقلم را�سخ � ،صاحب خميلة خ�صبة
العرب يف ع�صرهم الراهن  ،ب�صور �شعرية مرهفة يندفع بها يف تيار رفيف �سري حني  ،ت�ستجيب لق�ضايا الع�صر ب�شيء من الوعي املبكر ،والفهم ال�صحيح .وهانحن نقلب
الن�ساين امل�سرف يف أ�حزان اللحظة وانك�سارات املوقف  ،فالتاريخ يقف ال�صفحات ال�شعرية لن�ضيء بع�ضا من جتاربه اجلميلة  ،ولننهل من في�ض عذوبة ق�صائده
يعانق احل�س إ
أ
أ
أ
نحو
�سعيهم
رغم
وطان
ال
وهزائم
الب�شر
ومكابدات
القا�سية
النقائ�ض
يرى
مبهوتا وهو
التي حجبها الزمن  ،ف��صبح من واجبنا الك�شف عنها ب�إ�صرار  ،ود�ب  ،وحب.
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اململكة

القطيف �ستي مول يحت�ضن مهرجان «�صيف القطيف»
توافد �آالف الزائرين والزائرات يف افتتاح مهرجان «�صيف القطيف» ،الذي ا�ستمر ملدة أ��سبوعني ،
وقدنظم املهرجان �ضمن فعاليات «مهرجان �صيف ال�شرقية  ،»32و�شهد املهرجان الذي افتتحه أ�مني
املنطقة ال�شرقية بالوكالة ووكيل أالمني للم�شاريع املهند�س جمال امللحم ،تدفق العديد من أالهايل
من خمتلف الفئات العمرية.
أ
و أ�كد املهند�س امللحم ،وجود تنوع كبري يف فعاليات املهرجان تخدم كافة فئات املجتمع (ال�سر ،ال�شباب،
أالطفال) ،كما تخلل املهرجان العديد من أالن�شطة والربامج أ�برزها العرو�ض ا إلن�شادية ،وعرو�ض
املهرجني ،وعرو�ض ال�شخ�صيات الكرتونية،
وم�سابقات ثقافية للكبار وال�صغار ،و أ��شار �إىل أ�ن
مهرجان �صيف ال�شرقية ي�ساهم يف تفعيل دور
كافة املن� آش�ت ال�سياحية باملنطقة خا�صة مراكز
الرتفيه واملجمعات التجارية واملطاعم والفنادق
وال�شقق الفندقية.

�إنطالق مو�سم �صيد الروبيان بال�شرقية

أ�حمد امل�سري  -القطيف
انطلق فجر ا إلثنني أ�كرث من  1900مركب �صيد كبري معلنة بدء مو�سم �صيد
الروبيان ر�سميا ،حيث انطلقت جموع ال�صيادين على �سواحل املنطقة ال�شرقية
والتي متتد ألكرث من  400كيلو مرت ل�صيد الروبيان.
و�سلم ال�صيادون ال�سبت حر�س احلدود يف مرا�سي ا إلبحار رخ�ص �صيدهم
وبلغت الت�سليم أ�كرث من  70باملائة من رخ�ص �صيد املراكب والتي �سجل فيها
بيانات ووقت الدخول وعدد ال�صيادين على كل مركب من قبل حر�س احلدود.
و أ�كد كبري ال�صيادين مبحافظة القطيف ر�ضا ح�سن الفردان جاهزية املراكب
للبحار للبحث عن م�صائد الروبيان م�شريا أ�ن  70باملائة من ال�صيادين �سلموا
إ
دفاتر ورخ�ص مراكب �صيدهم حلر�س احلدود والذي يقوم بدوره بت�سجيل عدد
ال�صيادين يف كل مركب ووقت االنطالق والعودة والت أ�كد من �سالمة املركب.
ولفت أ�ن أ��صحاب املراكب اجتمعوا مع ال�صيادين وحذروهم من جتاوز املياه
ا إلقليمية ومن املخالفات م ؤ�كدين م� ؤ
س�ولية القبطان أ�و نوخذة املركب
ومرافقيه على أ�ي جتاوز وحتمله دفع الغرامة حال جتاوزه املياه ا إلقليمية
والتي تتجاوز يف بع�ض أالحيان � 10آالف ريال.
ودعا الناطق ا إلعالمي بحر�س احلدود يف املنطقة ال�شرقية العميد حممد بن
�سعد الغامدي ال�صيادين توخّ ي احلذر أ
والخذ بنواحي أالمن وال�سالمة وحمل
أ�دوات ال�سالمة معهم م�شريا اىل أ�همية ت�سجيل وحتديد موقع ا إلبحار واجتاه
أ
ال�صياد الذي يق�صده ووقت العودة والذي ي�ساهم كثريا يف عمليات ا إلنقاذ .وحذر الناطق ا إلعالمي بحر�س احلدود يف ال�شرقية من ا إلبحار يف الماكن اخلطرة أ�و
املواقع املمنوعة مثل املمرات املالحية والقرب من املن� آش�ت وخطوط ال�سفن أ�و عند ال�شاطئ أ�و ا�ستخدام الو�سائل املمنوعة أ�و �صيد بع�ض الكائنات البحرية مثل الدالفني
أ�و ال�سالحف البحرية و�إعادتها للمياه �إن علقت يف ال�شباك قبل نفوقها.
و أ��شار اىل أ�ن عدد املراكب امل�سجلة يف املنطقة ال�شرقية ت�صل �إىل  5600مركب منها ما يقارب  1900مركب كبري "لن�ش" وعدد املرا�سي يف املنطقة ال�شرقية  20مر�سى
وفر�ضة وما يخرج منها ل�صيد الروبيان فقط  6مرا�سي هي ال�سفانية ودارين والقطيف واخلفجي واجلبيل واخلرب.
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اجتمع �سعادة حمافظ القطيف املكلف رئي�س املجل�س املحلي الدكتور �سلطان بن ماجد ال�سبيعي ب أ�ع�ضاء املجل�س املحلي وحثهم
على تنفيذ توجيهات �سمو أ�مري املنطقة و�سمو نائبه التي مت مناق�شتها يف اجتماع �سمو نائب أ�مري املنطقة باملحافظني .
ومت الرتكيز يف االجتماع املنعقد يوم أالربعاء على �سرعة �إجناز امل�شاريع التنموية باملحافظة وتاليف أ��سباب التعرث  ،وكذلك
متابعة م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني  ،كما حث املحافظ أالع�ضاء على تفعيل املواد الواردة يف التعليمات املنظمة للمجال�س
الدكتور �سلطان بن ماجد ال�سبيعي املحلية من خالل اللجان الفرعية باملجل�س .

اململكة

حمافظ القطيف املكلف يحث على �سرعة �إجناز امل�شاريع

ع�شرة آ�الف زائر
ي�شهدون التجارب العلمية مبهرجان العلوم بالقطيف
لفتت التجارب الفيزيائية والعلمية املب�سطة أ
للطفال انتباه املئات من زوار وح�ضور
املهرجان أالول للعلوم والتقنية والذي أ�قيم يف جممع القطيف �سيتي مول مبحافظة
القطيف.
أ
وا�ستهدف املهرجان الذي نظمه النادي العلمي التابع للجنة التنمية االجتماعية الهلية
ببلدة �سناب�س يف جزيرة تاروت (حمافظة القطيف) ،نحو  10آاللف زائر ،ويهدف املهرجان
�إىل ربط النظريات العلمية والتجارب باحلياة اليومية ب�شكل مب�سط يثري ف�ضول الزوار
ويعزز توجهاتهم العلمية ،كما يهدف املهرجان �إىل متكني كل �شرائح املجتمع من الوقوف
على التقدم العلمي املعا�صر للعلوم والتقنية بطريقة ب�سيطة وممتعة ومثرية للتفكري
بعيدا عن أ��سلوب احلقن املعريف ،ويعزز املهرجان الذي أ�فتتحه مدير مركز اخلدمة
االجتماعية مبحافظة القطيف زكريا علي مدن العديد من ا إليجابيات يف مقدمتها دعم
ال�صورة ا إليجابية لل�شركات وامل ؤ��س�سات الداعمة والراعية للمهرجان من خالل خدمة املجتمع بو�سائل م�ستحدثة ت�ساهم يف �صناعة وتوليد احتياجات جديدة ترتبط
بتجدد احلياة وتطور أالجيال وربط هذا كله بطموحات و أ�هداف ال�شباب ال�سعودي� ،إ�ضافة �إىل دعم التوجهات العلمية لبناء الكوادر الب�شرية العاملة واخلبرية يف جمال
العلوم واملعرفة وجعلها دائمة التطور واالرتقاء.
و�شملت أ�ركان املهرجان ركن عيون �ضوئية ،وركن للربورت ،وركن علوم مقرم�شة ،وركن جلمعية الفلك بالقطيف ،وركن للتجارب الفيزيائية والعلمية املب�سطة أ
للطفال،
أ
وركن الكمبيوتر ،وركن تقنية احلا�سب ،و�صاحب أالركان العلمية فعاليات تنوعت بني الر�سم باحلناء على أاليدي ,ركن تزيني الكب كيك أ
للطفال ,وت�شجيع الطفال
على أالعمال اليدوية الب�سيطة ،كما �شارك أالطفال يف ر�سم جدارية حملت عنوان املهرجان ,وجهت للجمهور من خمتلف أالعمار ،و�شاركت جمعية الفلك بالقطيف
يف املهرجان عن طريق التل�سكوب الذي أ�قبل اجلمهور عليه ملراقبة كوكب الزهرة الذي يظهر خالل هذه الفرتة يف ال�سماء بو�ضوح ،وقال املدير التنفيذي للمهرجان
حم�سن الها�شم أ�ن املهرجان ا�ستمر ملدة  3أ�يام  ،ويهدف �إىل اخلروج بالعلوم والتقنية من حيز التقليدية واملختربات �إىل حيز التطبيق العملي املب�سط من خالل  15فعالية
جلوانب علمية وترفيهية يغلب عليها أالجواء االحتفالية وذلك إلبراز أ�همية العلوم يف حياة املجتمع.
و أ�كد الها�شم أ�ن فعاليات مهرجان العلوم والتقنية ت�ضمنت أ�ن�شطة :منها املعر�ض امل�صاحب و�شارك فيه عدة جهات لدعم املجتمع باخلربات وا إلمكانيات العلمية والتقنية
وكذلك احلوارات واملحا�ضرات العلمية وبع�ض أالركان املعرفية مثل الفلك والبيئة وال�صحة والفنون والعلوم� ،إ�ضافة �إىل امل�سابقات العلمية والرتفيهية.
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اململكة
قرقيعان ..تراث يتجدد يف �شعبان ورم�ضان

هبة الزاهر
أ
أ
«عطونا اهلل يعطيكم بيت مكة يوديكم» �هازيج تراثية يطلقها �طفال املنطقة
ال�شرقية تزامنا مع دخول منت�صف �شهر �شعبان وهم يقرعون أ�بواب م�ساكن
احلارات للح�صول على ن�صيبهم من احللوى املخ�ص�صة والتي يطلق عليها
«القرقيعان» ،ويف كل عام يتجدد احتفال أ�طفال املنطقة ال�شرقية يف القرقيعان
حيث يت�سابقون يف ليلة القرقيعان جلمع أ�كرب عدد من احللوى خالل جوالتهم
بني م�ساكن احلي ألخذ ن�صيبهم من احللوى املخ�ص�صة وهم يرددون أالهازيج
احتفاء مبولد أالمام احلجة عليه ال�سالم ،كما يعمد أ�هايل املنطقة �إىل حت�سني
ال�شوارع والبيوت أ
بالنوار والزينة تزامنا مع املنا�سبة والتي ت�شعر أالطفال
بالفرح .جمموعة من أالهايل الذين احتفلوا مع أ�طفالهم بالقرقيعان حتدثوا
عن املنا�سبة  ،حيث حتدث عالء حممد :أالطفال ينتظرون هذه املنا�سبة كل عام
ف أ�هايل املنطقة ال�شرقية يحتفلون فيها مرتني يف العام ،املرة أالوىل ليلة الن�صف

من �شعبان ،واملرة الثانية ليلة الن�صف من رم�ضان ،أ
فالطفال يت أ�هبون وي�ستعدون
لهذه املنا�سبة ب�شغف من حيث اللب�س اجلديد و أ�كيا�س القرقيعان املنوعة واملزينة
واملخ�ص�صة لهذه املنا�سبة ،هناء الزاهر تقول :ليلة القرقيعان من العادات الدينية
وا إلجتماعية القدمية املتوارثة والتي ال تزال �صامدة حتى آالن نظرا لكونها ليلة
احتفالية مبهجة ،وعلى الرغم من أالمور امل�ستحدثة فيها �إال أ�ن بهجتها ظلت
كما هي ،فمنذ القدم كانت طريقة االحتفال طريقة تقليدية يقوم فيها أالطفال
حول البيوت وهم يرددون أالهازيج املتنوعة واملختلفة املخ�ص�صة لهذه املنا�سبة،
أ�ما آالن ف أ��صبح القرقيعان أ��شبه ما يكون مبهرجان احتفايل يتم من خالله عقد
اللقاءات االجتماعية والرتفيهية وامل�سابقات الثقافية أ
للطفال ،هذه املنا�سبة ،أ�ما
آالن ف أ��صبح القرقيعان أ��شبه ما يكون مبهرجان احتفايل يتم من خالله عقد
اللقاءات الدينية واالجتماعية والرتفيهية وامل�سابقات الثقافية أ
للطفال.

البداع بالكلية التقنية
�صناعة إ

البداع للمدربني) موجهة ألع�ضاء هيئة التدريب بالكلية طرح فيها العديد من املوا�ضيع
نفذ املدرب املعتمد أال�ستاذ ح�سني املهنا ور�شة عمل بالكلية التقنية بالقطيف بعنوان (�صناعة إ
الن�سان لبع�ض
البداع ال يقت�صر على مرحلة عمرية معينة وكذلك فقدان إ
البداع و أ�ثر املحيط أال�سري واالجتماعي على املبدعني �سلب ًا و�إيجابا و أ�ن إ
والتي من أ�برزها الطريق �إىل إ
أ
أ
البداع وارد يف �شتى املجاالت ومتاح جلميع ال�شرائح واملجتمعات و�نه عادة يكون نتاج لدوافع خمتلفة
البداع كما ��شار �إىل �إن إ
حوا�سه أ�و أ�ع�ضاءه ال يعترب مانع ًا له من ال�سري يف م�سرية إ
من �شخ�ص آلخر ،وقد ح�ضر الور�شة عميد الكلية أال�ستاذ /أ�حمد بن عبدالكرمي الثنيان والوكالء وعدد من املدربني
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يف �ضيافة �صيف أ�رامكو ال�سعودية
كتب  /خالد ال�سنان
قامت �إدارة مهرجان القطيف ( واحتنا فرحانة ) ممثلة مبدير املهرجان أ� .عبدرب
أ� .ح�سني �آل �سيف وم�س ؤ�ول � ؤش�ون املتطوعني منري
الر�سول اخلمي�س ونائبه
العالمية أ� .م�صطفى العبد اجلبار و أ� .رائد أ�بو عزيز و �.أ
العوامي ومن اللجنة إ
خالد ال�سنان بزيارة ل�صيف ارامكو ال�سعودية يوم االثنني  18يوليو  . 2011وكان
يف ا�ستقبال أالع�ضاء م�س ؤ�ويل العالقات العامة أ� .عبدالرحمن �آل �شيبان و أ�� .سلمان
الدو�سري و أ�.عثمان زهري.
بعدها قام أ�ع�ضاء واحتنا فرحانة بجولة ميدانية مبعية �آل �شيبان والدو�سري
للطالع والتع ّرف على أالن�شطة والفعاليات والتي ات�سمت بطابع ثقايف وتوع ّوي
إ
وترفيهي و�شملت الفنون امل�سرحية واجلغرافيا الطبيعية وواحة املعرفة ومدينة
أالطفال والقرية ال�شعبية واملنزل أالمن وكذلك الوقوف على أ�كادميية بر�شلونة
الريا�ضية لكرة القدم .
واختتمت اجلولة يف خيمة الت�شريفات  ،ومن خالله ث ّمن امل�س ؤ�ولني الزيارة ل�صيف
ارامكو ال�سعودية وابدوا دعمهم ملهرجان القطيف متمث ًال يف �شركة ارامكو ال�سعودية
والتي حتر�ص دائم ًا وابد ًا يف امل�شاركة إلجناح الربامج والفعاليات يف خمتلف مناطق
اململكة .
من جهته عبرّ أالع�ضاء عن �سعادتهم البالغة مبا �شاهدوه و�إعجابهم بالدور الكبري
الذي تلعبه ارامكو ب�صورة احرتافية يف دفع وتن�شيط عجلة ال�سياحة والثقافة املعرفية
و أ��شادوا بح�سن التنظيم وا�ستثمار أ�وقات ال�شباب مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة يف مثل

اململكة

مهرجان القطيف " واحتنا فرحانة "

هذه املحافل و�إبراز الطاقات واملواهب  ،وبعدها قدّم مدير مهرجان القطيف أ� .اخلمي�س
احلقيبة املتكاملة مت�ضمنة فلم ًا وثائقي ًا ملهرجان القطيف مل�س ؤ�ويل العالقات العامة
وبعدها التقطت ال�صورة التذكارية يف منظر جميل ي ؤ�كد فيه اللحمة الوطنية .
الدرات املنظمة
وهدفت الزيارة �إىل تعزيز وتر�سيخ العالقة بني ارامكو ال�سعودية و إ
للمهرجانات باملنطقة ال�شرقية والتعاون فيما بينها والتي ت�ساهم يف ت�شجيع وتن�شيط
احلركة ال�سياحة باملنطقة .
ويف ختام الزيارة دعا اخلمي�س من�سوبي �صيف ارامكو ال�سعودية حل�ضور افتتاح مهرجان

اجل�شي  :قطيف اخلري أ�ر�ض خ�صبة إلقامة واحتنا فرحانة
كتب  /خالد ال�سنان
أ
�ضمن �سل�سلة التوا�صل االجتماعي مع رجاالت املجتمع ا�ستقبل ال�ستاذ �سلمان اجل�شي رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �سلمان
وع�ضو الغرفة التجارية باملنطقة ال�شرقية مبقر مكتبه باخلرب �إدارة مهرجان القطيف (واحتنا فرحانة) وكان يف مقدمتهم
الرئي�س التنفيذي أ�.عبدرب الر�سول اخلمي�س ونائبه أ� .ح�سني �آل �سيف وم�س ؤ�ول � ؤش�ون املتطوعني ال�سيد منري العوامي ومن
العالمية أ� .رائد أ�بو عزيز و أ� .خالد ال�سنان .
اللجنة إ
هذا وقد مت خالل اللقاء مناق�شة عدة نقاط ومنها ت�شجيع احلركة ال�سياحية يف املنطقة من خالل �إقامة املهرجانات
والفعاليات .وذكر اجل�شي �إن القطيف تعد ار�ض خ�صبة ومهيئة إلقامة املهرجانات وذلك ملا تتمتع به من موقع جغرايف
وا�سرتاتيجي يطل على ال�ساحل ال�شرقي وقربها من دول اخلليج العربي ومبا أ�نعمها اهلل تعاىل من ثروات عدة هذا با إل�ضافة
�إىل أ�نها مدينة تاريخية وبالتايل فهي عن�صر جذب لل�سياحة يف اململكة .
وحث على ا�ستثمار العن�صر الب�شري والذي يعد ركيزة لنه�ضة املجتمع من خالل طاقاته و�صقل مهارته وتنمية املواهب
لديه و�إتاحة فر�ص العمل من خالل هذه املنا�سبات .
ً
ؤ
ال�سرتاتيجية وامل�ضي قدما من خالل العمل بالنظام امل��س�ساتي واال�ستمرارية لهذا
كما دعا اجل�شي �إىل و�ضع اخلطط إ
امل�شروع املبارك من اجل تنمية املجتمع و �ضرورة امل�شاركة الف ّعالة والتعاون بني امل ؤ��س�سات وال�شركات والتي لها الدور الكبري
يف �إجناح مثل هذه املنا�سبات من خالل التوا�صل وبناء عالقة و�شراكة مميزة .
العالمي إلظهار هذا احلدث املبارك يف قطيف اخلري وللو�صل للهدف املن�شود �إليه
من جانبه حثّ على تعزيز الدور إ
وليكون حدث ًا بارز ًا و�شاخم ًا على م�ستوى الوطن  ،ويف نهاية اللقاء �شكر أالع�ضاء أال�ستاذ �سلمان و�س ّلم اخلمي�س له احلقيبة
املتكاملة ملهرجان القطيف مت�ضمنت ًا فلم ًا وثائقي ًا.
العدد ال�ساد�س  -رم�ضان  1432هـ  -أ�غ�سط�س  2011م
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مقال
بقلم  :حممد حمفوظ

التحري�ض الطائفي
والوحدة الوطنية يف اخلليج

يبدو من املعطيات القائمة اليوم  ،أ�ن ثمة عودة للخطابات
التحري�ضية الطائفية التي توزع أالحكام املطلقة الكا�سحة  ،وتبث
الكراهية بني املواطنني  ،وت�سعى نحو خلق حواجز عميقة بني مواطن
خليجي و�آخر باعتبارات مذهبية  ..ف أ��صبحنا �صبح م�ساء ن�سمع الرديح
الطائفي الذي يوغل ال�صدور  ،وي�شحن النفو�س بغ�ضا وكراهية وعداوة
�ضد آالخر املذهبي  ..والذي يثري أال�سى أ�ن هناك �شخ�صيات أ�كرث حكمة
ووعيا و�إدراكا مل آ�الت هذه اخلطابات والنزعات � ،إال أ�نها أ
ول�سباب جنهلها
وقعت يف الفخ الطائفي  ،وبد أ�ت متار�س عملية التحري�ض الطائفي ..
واملادة امل�ستخدمة يف عملية التحري�ض وبث الكراهية املذهبية  ،هي مزيج
بني أ�حداث التاريخ و أ�حداث الراهن  ،ومعادلة �صفرية يعمل أ��صحاب هذا
اخلطاب على تعميقه يف امل�شهد ا إلعالمي والثقايف وال�سيا�سي اخلليجي..

مذهب مربراته النقلية والعقلية ملا يذهب �إليه أ�و ما ي ؤ�من به  ..وهذا
أالمر حقيقة تاريخية ال ميكن نكرانها وجتاوزها  ..و�إن اخلالف بني
امل�سلمني مل يبد أ� اليوم  ،و�إمنا من مئات ال�سنني  ..لهذا ف�إن التحري�ض
املذهبي والطائفي اليوم  ،لي�س بريئا  ،و�إمنا هو جزء من أ�جندة �سيا�سية،
ت�ستهدف زيادة ال�شرخ الطائفي يف منطقة اخلليج  ،وزيادة وترية ال�سجاالت
املذهبية لتمرير خطط وم ؤ�امرات ت�ضر بال�سنة وال�شيعة يف اخلليج معا ..
و�إن �صمتنا جتاه عمليات التحري�ض والتوتري الطائفي أ�و م�شاركتنا فيها
 ،هي جزء من اخلطايا التي نرتكبها بحق أ�نف�سنا وبحق املجتمعات التي
نعي�ش فيها ..

فالتحري�ض الطائفي لن ينهي ال�سنة أ�و ال�شيعة من اخلليج  ،و�إمنا
�سيوفر لهما أ��سباب االحرتاب والكراهية  ..و�إن أ��سباب االحرتاب والكراهية
 فالحكام أ
أ
والو�صاف ال�شنيعة  ،ال تتجه نحو فرد ارتكب خط أ� أ�و خطيئة حينما تتعمق يف نفو�س النا�س  ،ف�إننا جميعا ن�صبح أ�مام خطر حقيقي على
 ،و�إمنا نحو جمتمعات بكاملها  ،يو�صف ب�صفات أ�قل ما يقال عنها أ�نها �ضد أ�من وا�ستقرار املنطقة ب أ��سرها  ..فالنار الطائفية حينما ت�شتعل ف�إنها لن
وخمالفة للتوجيهات القر�آنية التي تقول ( َو اَل َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن آ�َ ُن َق ْو ٍم َعلَى حترق فقط خ�صمك املذهبي و�إمنا �ستحرق أ�ي�ضا �شاعلها ..
أ�َ اَّل َت ْعدِ ُلوا ْاعدِ ُلوا )  ..فغابت ثقافة التحمي�ص والتبني  ،و�شاعت أالحكام
لهذا ف�إننا نحذر اجلميع من ال�صمت جتاه عمليات التحري�ض
اجلاهزة وال�سهلة  ،التي تعادي جمتمعات  ،وتطلق أ�و�صافا مقززة للنف�س
مل يطلقها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و أ�هل بيته و�صحبه على والتوتري الطائفي التي ت�شهدها منطقة اخلليج هذه أاليام  ..و أ�رى �إن أ�ي
جهد حتري�ضي بني ال�سنة وال�شيعة يف اخلليج  ،ف�إنه ينذر مبخاطر ج�سيمة
أ�عدائهم وخ�صومهم من الكفار وامل�شركني واملنافقني ..
ويف زمن التحري�ض الطائفي  ،اجلميع يدعي أ�ن واجبه الديني علينا جميعا  ..لهذا ف�إن امل�صلحة اخلليجية العامة  ،تقت�ضي ا إل�سراع يف
أ
والخالقي والوطني  ،يقت�ضي ف�ضح هذه الفئة أ�و تلك  ،دون أ�ن يتب�صر �إخماد نار الفتنة والتحري�ض الطائفي  ،وعدم ال�سماح القانوين خلطابات
أ�حد مب آ�الت ما يقولون أ�و يطلقون أ�حكاما ظاملة جتاه بع�ضهم البع�ض  ..الفتنة والتحري�ض من اال�ستمرار يف خلق الفتنة أ�و التحري�ض الطائفي
فلي�س �سرا أ�ن امل�سلمني اختلفوا أ�و توزعوا يف مذاهب فقهية عديدة منذ بني جمتمعات اخلليج ..
مئات ال�سنني  ،و أ�ن لكل مذهب منظومته الفقهية والعقدية  ،و�إن لكل

12

العدد ال�ساد�س  -رم�ضان  1432هـ  -أ�غ�سط�س  2011م

العدد ال�ساد�س  -رم�ضان  1432هـ  -أ�غ�سط�س  2011م

مقال

ولعل من أ�هل املغالطات التي تلوكها أالل�سن هذه أاليام  ،أ�ن من امل�ستويات هي قاعدة املواطنة ب�صرف النظر عن االنتماء املذهبي
أ�جل الوحدة الوطنية يف بلدان اخلليج العربي  ،نحن منار�س عملية للمواطنني..
ف�ضح هذه اجلهة املذهبية أ�و تلك  ..ألن التحري�ض الطائفي بكل
أ��شكاله وم�ستوياته  ،هو مناق�ض للوحدة الوطنية يف اخلليج ..
ويف تقديرنا أ�ن التوترات الطائفية بني ال�شيعة وال�سنة اليوم يف
فالوحدة الوطنية يف اخلليج  ،ال تبنى مبحاربة ال�سنة أ�و ال�شيعة  ،كل البلدان العربية وا إل�سالمية  ،هو لي�س بفعل اخلالفات العقدية
بل تنهدم كل أ�ركانها حينما ن�سمح للحروب الطائفية باال�ستمرار  ..أ�و الفقهية أ�و التاريخية  ،و�إمنا بفعل عوامل �سيا�سية واقت�صادية
فالوحدة الوطنية كمفهوم وكحقائق اجتماعية و�سيا�سية وثقافية ،هي واجتماعية  ..لذلك جند أ�ن مو�ضوعات التوتر الطائفي اليوم  ،كلها
على النقي�ض من خطابات التحري�ض الطائفي  ..و�إن من يبحث عن أ�و أ�غلبها لي�س له �صلة باخلالفات التاريخية ( مع �إدراكنا أ�ن بع�ض
تعزيز قيم الوحدة الوطنية يف جمتمعات اخلليج  ،فعليه أ�ن يكف عن أالطراف تعمل على تف�سري هذه التوترات بفعل هذه اخلالفات) و�إمنا
ممار�سة التحري�ض الطائفي أ
..لن م آ�الت خطاب التحري�ض املذهبي ال �صلته احلقيقية بدائرة امل�صالح ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
ين�سجم ومقت�ضيات الوحدة الوطنية ..
 ..وعليه كلما كانت م�شروعات التنمية متوازنة  ،وفر�ص العمل متكافئة
و�إن ال�سماح ألي طرف يف أ�ي دولة خليجية لال�ستمرار يف خطاب  ،تت�ضاءل فر�ص التوتر الطائفي ..
التحري�ض وبث الكراهية املذهبية بني املواطنني  ،يعني على امل�ستوى
الواقعي ال�سماح له بهدم مرتكزات الوحدة الوطنية يف املجتمعات و أ�ود يف هذا ال�سياق أ�ن أ�ثري املفارقة التالية وهي :
اخلليجية  ..و�إن الوقائع الطائفية التي جتري اليوم يف أ�كرث من بلد أ�ن ا إل�سالم يف جتربته أالوىل كان طاقة توحيدية ووحدوية وا�ستيعابية
عربي  ،لي�ست مدعاة لال�صطفافات الطائفية والتمرت�سات املذهبية  ،خالقة  ،فا�ستوعب جميع أالفرقاء أ
والقوام والقبائل حتت مظلة
و�إمنا هي مدعاة للوحدة وبناء حقائق االئتالف والتالقي بني خمتلف ا إل�سالم  ..أ�ما ما يقدمه بع�ض دعاة وخطباء اليوم با�سم ا إل�سالم  ،فهو
لل�سالم يف
التكوينات املذهبية  ،وخلق ا إلرادة العامة واجلماعية ملعاجلة تلك مفارق يف املظهر وامل�ضمون لتلك امليزة اال�ستيعابية الهائلة إ
الوقائع الطائفية املقيتة  ..لي�س مطلوبا من النخب الثقافية والعلمية جتربته أالوىل  ..فبع�ض دعاة اليوم يتحدثون عن فهم و�سياق فكري
وال�سيا�سية ،يف ظل هذه الظروف احل�سا�سة  ،التمرت�س املذهبي وثقايف وتاريخي واحد  ،والراف�ض لهذا الفهم وال�سياق  ،هو خارج
والتخندق الطائفي  ،و�إمنا املطلوب هو العمل على معاجلة كل الوقائع عن امللة ومتورط يف عملية هدم ا إل�سالم من الداخل  ..كما أ�ن بع�ض
الطائفية  ،التي ت�ضر اجلميع وال يربح فيها أ�حد ..
خطباء اليوم يقدمون ا إل�سالم وك أ�نه طاقة للت�صنيف والتجزئة وكل
القيم امل�ضادة للتوحيد والوحدة ..
فامل� أس�لة الطائفية يف منطقة اخلليج العربي  ،ال تعالج باالنكفاء
والعزلة  ،وال تعالج بتوتري أالجواء وخلق اخلطابات التحري�ضية التي
لهذا ف�إذا أ�ردنا أ�ن ن�ساهم يف �ضبط النزعات الطائفية يف
تزيد امل�شكلة ا�شتعاال  ..و�إمنا تعالج بالوعي واحلكمة وا إلرادة ال�سيا�سة جمتمعاتنا ،علينا التعامل مع الدين ا إل�سالمي بو�صفه طاقة
والعامة التي تفكك امل�شكلة من موقع التعايل عن اال�صطفافات توحيدية – ا�ستيعابية للجميع  ،و�إن ق�سر النا�س على فهم ب�شري واحد
الطائفية  ..فالدعاة والعلماء واخلطباء واملثقفني أ
والدباء  ،ينبغي  ،هو مناق�ض ل�سعة ا إل�سالم وتي�سريه  ،كما أ�نه م�ضاد لتجربته أالوىل
أ�ن يكونوا جزءا من احلل  ،ولي�س جزءا من امل�شكلة  ..و�إننا مهما التي جمعت أ�مزجة و أ�قوام �شتى  ،جميعهم وجدوا يف ا إل�سالم �ضالتهم
كان الو�ضع على �صعيد العالقات املذهبية �صعبا ومتوترا  ،ينبغي أ�ن الذي أ��شبع روحهم وعقولهم  ..فتعالوا أ�يها أالحبة يا دعاة ا إل�سالم من
ن�ستمر يف حمل م�شعل الوحدة والتفاهم والتالقي واالحرتام املتبادل كل املذاهب واملدار�س الفقهية  ،ال ت�ضيقوا ا إل�سالم  ،وال حتولوه �إىل
 ..وال بد من ا إلدراك أ�ن اخلطابات أالخالقية والوعظية بوحدها  ،ال عنوان للتمزق واالحرتاب والكراهية بني النا�س  ..فا إل�سالم هو دين
تعالج امل�شاكل الطائفية  ..وثمة �ضرورة فائقة إل�سناد هذه اخلطابات الرحمة  ،فال نحوله بع�صبياتنا الطائفية �إىل دين القتل واالقتتال ..
والتوجيهات أالخالقية  ،ب�سن منظومة قانونية متكاملة  ،جترم �إنها مهمة وجودية ومعرفية قادرة على �إخراج امل�سلمني اليوم من م آ�زق
وتعاقب كل من ي�سيء �إىل مقد�سات آالخرين  ..وندعو هنا كل دول وم�شكالت عديدة ..
اخلليج وهي جميعا حتت�ضن يف جمتمعاتها تعددية مذهبية � ،إىل
وحرا�سة قيم الدين وثوابته  ،ال تت أ�تى بطرد املختلفني معنا يف
ا إل�سراع يف �سن القوانني التي جترم أ�ية ممار�سة متييزية بني املواطنني
على أ��س�س مذهبية  ،وحتث من موقع القانون وا إلجراءات الد�ستورية الفهم وا إلدراك لقيم الدين  ،وال با�ستعداء ال�سلطات عليهم  ،بل
مب�ساواتهم مع الذات يف الفهم وااللتزام واحلقوق ..
وا إلدارية �إىل الدمج بني املواطنني  ،وجعل قاعدة العالقة على كل
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علي اجلنوبي يتحدث عن م�سريته التجارية لــ

حوار

بعت عقارات والدي

و أ�ن� أش�ت م�صنع مياه ال�شفاء
أ�جرى احلوار:ح�سن اخلطر/مظاهر اخلمي�س
ما أ�جمل أ�ن يقر أ� ا إلن�سان �سرية املميزين ليتعلم من جتاربهم ،كيف و�صلوا �إىل تلك
املراكز؟ �إننا عندما ندر�س حياتهم �سنعرث على جواب عن هذا ال� ؤ
س�ال.
أ
هذا اللقاء يتعلم منه القارئ ق�صة �إرادة وكفاح لرجل أ�عمال من الح�ساء ،وهو
�صاحب م�صنع مياه ال�شفاء وهو أال�ستاذ علي اجلنوبي.
ريا ما
ما�ضي ا إلن�سان و تاريخه له أ�همية كبرية يف بناء م�ستقبله ,وما�ضي ا إلن�سان كث ً
يتمثل يف بطاقته ال�شخ�صية وموجز �سريته الذاتية ,حدثنا عن ن� أش�تك أالوىل.
ولدت مبحافظة أالح�ساء التي تقع �شرقي اململكة العربية ال�سعودية ,عام  1957م يف
مدينة املربز التي تعترب املدينة الثانية يف أالح�ساء.
وكانت درا�ستي أالكادميية وغريها مبحافظة أالح�ساء و مبدينة املربز ,فدخلت
للمدر�سة االبتدائية الثالثة باملربز ,وبعد أ�ن أ�نهيتها دخلت للمدر�سة املتو�سطة ,وهي
املدر�سة املتو�سطة العال باملربز ,وبعد ذلك املدر�سة الثانوية اخلليج.
ثم التحقت بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ,تخ�ص�ص �إدارة اقت�صاد ,فح�صلت على
البكالوريو�س عن طريق االنت�ساب.
ريا يف جمال التجارة ,وبحمد اهلل أ�نا أ�حفظ أ�جزاء
و �شخ�ص ًيا قد أ�فادتني ثقافتي كث ً
عديدة من القر�آن الكرمي بل �آيات كثرية ،كما انني أ�ححفظ أ�ربعة كتب فقهية
علمية ,ألن الفقه هو عبارة النظام ا إل�سالمي الذي يعي�ش عليه امل�سلم ,لتحديد
ال�صواب من اخلط أ�.
كذا كتاب نهج البالغة الذي جمع فيه خطب ا إلمام علي ابن أ�بي طالب عله ال�سالم
 ,كان رفيقا يل منذ �صغري ,و أ�حفظ جله تقري ًبا.
وهذا الكتاب عظيم لدرجة كبرية ب�إعطائه احلكم و أالفكار الراقية من أ�مثال ( أ�عمل
لدنياك ك أ�نك تعي�ش أ�بدا ,و أ�عمل ألخرتك ك أ�نك متوت غدا ).
و أ�ما كتابا ( فل�سفتنا ) و ( اقت�صادنا ) لل�سيد حممد باقر ال�صدر ـ رحمه اهلل ـ
در�ستهما يف أ�ثناء درا�ستي املتو�سطة ,و قمت بتدري�سهما و أ�نا يف الثانوية ,ولدي بع�ض
أال�صدقاء هم آالن أ��ساتذة يف اجلامعة ,قد در�ستهم هذين الكتابني.
وكنت ال أ�كتفي مبا ذكر وفقط ,بل كنت حني أ��سافر �إىل اخلارج أ��صحب معي أ�حد
العلماء أل�ستفيد منه كمكتبة علمية ثرية.
متى بد أ�ت العمل يف �إن�شاء م�صنع مياه ال�شفاء وكيف كان ذلك؟
يف عام 1979م قبل ما يقرب من � 32سنة ,وعمري يف ذلك الوقت حوايل � 22سنة
تقري ًبا ,وكان الوالد موجودا يف فرتة �إن�شاء امل�صنع حيث فقد انتقل �إىل رحمة اهلل
قبل �ست �سنوات تقري ًبا.
وكان الوالد يزاول مهنة التجارة ,وكان بد أ� عمل الوالد التجاري يف �إن�شاء م�صنع
للطابوق ,حيث من قبل مل تكن هناك �آالت ل�صنعه ,ثم أ��ضاف لذلك ا�سترياد
أال�سمنت ,واملقاوالت وكان من املتعاقدين مع �شركة أ�رامكو يف ذلك.
و حينما أ�ختار الوالد لنف�سه التقاعد الذاتي ,ن� أش�ت فكرة م�صنع املاء مني ,وكان
تنفيذها على عاتقي ,لكن ال أ�نكر أ�بدًا ف�ضل والدي حيث كان معي بتوجيهاته
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ال�سديدة من خالل خربته الطويلة يف جمال التجارة ,فكان التاريخ الفكري
التجاري للوالد نعم املغذي يل يف م�سريتي العملية.
ويف احلقيقة يف بداية العمل مل تكن الفكرة فكرة �إن�شاء م�صنع للماء ,حيث كانت
الفكرة أالوىل �إن�شاء م�صنع أ�لبان �ضخم ,على م�ستوى م�صنع أ�لبان اخلرج مث ً
ال يف
ذلك الوقت ,ثم بعد الدرا�سة عدلت عن هذه الفكرة.
وح�صلت يل ات�صاالت مع أ�حد املعارف ,وكان لبناين اجلن�سية وامل�سكن ,ميلك م�صنع
زجاج يف ال�سنغال ,و أ��شار ب�إن�شاء م�صنع للزجاج العازل ألنه ال يوجد مثل هذا امل�صنع
يف اململكة العربية ال�سعودية.
وكانت من �ضمن أالفكار املطروحة �إن�شاء م�صنع للماء ,وكنت أ�در�س أ�ف�ضل امل�شاريع
منا�سب ًة لو�ضع اململكة العربية ال�سعودية ,فوجدت أ�ن أ�ف�ضلها �إن�شاء م�صنع املاء.
فبد أ�ت أ�عمل على الرتخي�ص وح�صلت عليه ,فكانت هذه خطوة االنطالق يل فقمت
بات�صاالت عديدة مع جمموعة من اخلرباء يف لندن وفرن�سا ,ثم ا�ستقدمت آالالت
من �شركة ( �سيدا ) الفرن�سية.
أ
و أ�ن� أش�ت امل�صنع كرابع م�صنع للماء يف اململكة العربية ال�سعودية ,و�ول م�صنع للماء
يف املنطقة.
من أ�ين ح�صلت على التمويل يف �إن�شاء امل�صنع؟
�إن التمويل يجب أ�ن يكون م� أس�لة ثانوية يف م�شاريع النجاح ب�صفة عامة ,و�إنني أ�عترب
أ�ن أ�ي �إن�سان ناجح يف هذه احلياة يجب أ�ن تتوفر فيه جمموعة من ال�صفات وهي:
العزم فعلى قدر العزم ت أ�تي العزائم ,والقدرة ا إلرادية مهمة جدًا ,والفكر كذلك,
واختيار الفكرة أ�مر مهم جدًا ,ثم بعد ذلك التخطيط ,وو�ضع أالنظمة ا إلدارية و
أالنظمة املالية.
وهناك عوامل م�ساعدة وم�ساهمة ,ف�إذا كانت البالد مهيئة ,كالقوانني احلامية يف
ريا ,ووجود أ�نظمة قرو�ض مالية جيدة ,والبيئة
ال�صناعة ,ف�إن هذا العامل م�شجع كث ً
املحيطة ,وحاجة البلد للم�شروع.
وكل م�شروع جتاري جيد فيه أ�رباح لكن هذه أالرباح تختلف ,فم�شاريع أ�رباحها % 5
و م�شاريع أ�رباحها  % 20وم�شاريع أ�رباحها  ,% 200ويوجد م�شاريع أ�رباحها أ�كرث من
ذلك ,ففكر امل�شروع وفكرته أ�هم من التمويل املايل.
و يجب أ�ن ال يبد أ� ا إلن�سان مب�شروع مت�شبع الوجود �سواء على �صعيد الدولة �وأ
املنطقة ,وهذه الفكرة هي التي دعتني إلن�شاء امل�صنع.
وعودة على ال� ؤ
س�ال أال�سا�سي التمويل كان من ثالث جهات ،هي:
كان التمويل من الوالد يف البداية ,وكانت م� أس�لة �إقناع الوالد م� أس�لة مهمة ,ألنه
تاجر فيقوم بدرا�سة الفكرة من وجهة نظر جتارية ,أ
ولن تكلفة امل�شروع عالية يف
ذلك الوقت ,و�إ�ضافة �إىل ذلك أ�ين كنت �شا ًبا فكيف � أس��ستلم م�شروع بهذا احلجم,
والوالد كانت له مكانته الكبرية فخ�سارته ـ ال �سمح اهلل ـ تعد كارثة!
كانت لدى الوالد جمموعة عقارات ( أ�را�ضي ) قمت ببيعها من أ�جل ر أ��س مال
امل�شروع ,وق�سم من ال�صندوق ال�صناعي ,و أ�خذت قرو�ض أ�خرى من البنوك ,لذا
كان ر أ��س املال لي�س بالكامل من الوالد ,وكانت كلفة امل�شروع يف بد أ� أالمر  15مليون

العدد ال�ساد�س  -رم�ضان  1432هـ  -أ�غ�سط�س  2011م

هل تقت�صر حياتك التجارية على �إدارة امل�صنع أ�م هناك أ�مور جتارية أ�خرى؟
وهل تن�صح بتوزيع أ
الموال التجارية يف �سالل متعددة؟
أ�م ترى و�ضع املال يف �سلة واحدة ملنع ال�شتات يف اجلهد والعمل؟

بالن�سبة يل أ�نا أ�عمل يف عدة جماالت ف أ�ي م�شروع قانوين ,متطور مدين ,ال يتعار�ض
مع قانون ال�سماء وال مع قانون أالر�ض أ�عمل فيه.
و أ�نا أ�ن�صح بتوزيع املال يف م�شاريع متعددة متنوعة وخمتلفة.

ال نرى أ��سمك بني جتار العقار أ�و أ
ال�سهم ما �سر ذلك؟!
وهل حتبذ هذا النوع من التجارة؟

أ�عمل ب�شكل قليل ألنني ال أ�عترب هذه امل� أس�لة �إيجابية للمواطن بل هي �سلبية ,ويجب
أ�ن نركز ا�ستثماراتنا يف اال�ستثمار يف العقل الب�شري.
كان فيما �سبق ي�ستطيع الفقري أ�ن ميتلك أ�ر�ض بكل ب�ساطة ,أ�ما آالن وب�سب عمليات
امل�ضاربة و ال�سم�سرة أ��صبح هذا حلما �صعب املنال للكثريين ,لذا أ�حجمت عن
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ريال تقري ًبا.
أ
كيف كانت البدايات الولية يف عملك يف امل�صنع؟!
كما تعلمون رواتب ا إلداريني يف ال�شركات متثل كلفة مادية من ميزانية ال�شركة
فقررت اال�ستغناء عنها! ويف ذلك الوقت اعتمدت على نف�سي يف كل �شيء فكنت املدير
واملحا�سب و غري ذلك....
أ
أ
أ
وكانت هناك �شركات كبرية يجب �ن �ناف�سها ,فكنت خالل �سنة كاملة �بيع فقط
بالتكلفة بدون ربحية تقري ًبا ,مما جعل ال�سلعة رخي�صة ومنت�شرة.
أ
حتى بلغني أ�ن مالك ال�شركات انفعلوا على موظفيهم و �إدارييهم ,ب�سبب �ن امل�صنع
خ�صو�صا أ�نه كان لتلك امل�صانع طاقم أ�داري متكامل
حقق أ��ضرار لهم يف ال�سوق,
ً
متخ�ص�ص.
حري�صا بكل ما تعني
ويف املقابل مل يكن أالمر بالن�سبة يل كذلك ,وكنت اقت�صاديا
ً
الكلمة ,حتى و�صل بي االقت�صاد حتى مل� أس�لة البنزين ,فكانت �سيارات النقل التي
لدي تعتمد على البنزين يف نقلها ,ف أ�بدلتها �إىل الديزل ,كي أ�وفر خم�سة رياالت يف
تعبئة خزان الوقود.
وكان امل�ست�شار أال�سا�سي يل والدي ب�سبب خربته الكبرية ,واالعتماد على أالجهزة
ريا يف ذلك
ريا ,فكنت ا�ستخدام الهواتف التي تعترب متقدمة كث ً
احلديثة نفعني كث ً
الوقت بدل عن ال�سكرتري وكنت أ�تابع �سنرتالها حتى يف �سفراتي �إىل أ�مريكا و أ�وربا,
ريا للتقنية احلديثة ,و ا إلعالم مهم جدًا و�ضروري ونفعني
ف أ�نا من امل�شجعني كث ً
ريا يف بداياتي.
كث ً
أ
أ
و ال�شك �ن الوالد كانت له م�ساهمة كبرية ,بل هو ال�سا�س بت�شجيعه ,وبو�ضعه
اخلطوط العري�ضة أال�سا�سية يل يف هذه احلياة.
أ
لقد قمت مبجازفة وت�ضحية كبرية يف ذلك الوقت! لو فر�ضنا �ن امل�شروع ف�شل ـ ال
�سمح اهلل ـ ماذا كنت �ستفعل؟ وما �سيكون موقفك؟ هل كنت �ستلوم نف�سك؟
التوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل عز وجل ,وقيل:
واهلل يفعل ما يريد
أ�نا أ�ريد و أ�نت تريد
ولكن يوجد عوامل متعددة حتقق النجاح ,متى ما حافظ عليها ا إلن�سان و�صل
للهدف املن�شود ,وهذه العوامل ,منها:
أ
النظام  ,و احلر�ص على العمل فكنت �تي �إىل مقر العمل قبل �ساعة كاملة.
كما أ�نه يوجد لدي عامل مهم جدًا للنجاح وهو عامل موروث من جدي مرو ًرا ب أ�بي
و�صو ًال يل ,هو أ�ننا نعمل من أ�جل العطاء االجتماعي ,فبحمد اهلل هناك خم�ص�صات
كبرية ت�صرف على هذه أالعمال االجتماعية ب�شكلها العام ,بدون أ�ي حتديد ,ف أ�نا لي�س
لدي متييز طائفي أ�و عرقي أ�و قبلي أ�و قومي أ�و غريه من أ�نواع التمييز ,ف أ�نا أ�حاول
تطبيق كالم ا إلمام علي أ�مري امل ؤ�منني عليه ال�سالم اهلل ( النا�س اثنان :أ�ما أ�خو لك
يف الدين ,أ�و نظري لك يف اخللق).
ورمبا يف�شل البع�ض يف امل�شاريع ب�سبب عدم وجود نظام ,و كذلك ا إلهمال ,وعدم
املتابعة ,وعدم التطوير ,وغريها...

العمل يف العقار لكي ال أ�كون عامل م�ساعد يف �ضرر املواطن.
ف أ�نا أ�رى أ�ن العمل العقاري بهذه الطريقة أ��ضر باملجتمع واملواطن ,ثم أ�ن التجارة
العقارية تليق با إلن�سان الكبري يف ال�سن أ�ما من ميلك روح ال�شباب أ
فالفق أ�مامه
أ�و�سع و أ�كرب.
أ
أ
و أ�تذكر أ�نني �يام �شبابي اقتنيت �ر�ض وخامت كان كالهما ب�سعر  5000ريال ,اخلامت
أالملا�س هذا �سعره يقارب آالن  20000يزيد أ�و ينق�ص قلي ً
ال ,و أ�ما أالر�ض فقيمتها
 5000000تقري ًبا!
ودعني أ�خربكما بهذه احلادثة كنت �شري ًكا ألحدهم يف أ�حد امل�شاريع ف أ��شار بنقل
أالموال أ
لل�سهم ,وكنت غري حمبذ لذلك لكني مل أ��صرح له ,وكنت متوقعا اخل�سارة
ريا ألنني اعتربتها خربة التي هي
فخ�سرت مبلغ ب�سيط بالن�سبة يل ,ومل أ�ت�ضايق كث ً
عبارة عن جمموعة جتارب فا�شلة ,وال يوجد جتربة فا�شلة بكل معنى هذه الكلمة,
ولقد ا�ستفدت من هذه التجربة معرفتي ببع�ض أالمور وح�صول االنطباع العام.
أال�سهم والعقار ي�ستفيد منها أ��صحاب ر ؤ�و�س أالموال الكبرية يف الغالب! و أ�نا أ�حب
أ�ن أ�غلب �شرائح املجتمع ت�ستفيد ,فالتجارة احلقيقة لي�ست الربح الذاتي فقط بل
هي نفع آالخرين أ� ً
ي�ضا.
و أ�نا أ�حبذ الدخول يف م�شاريع مع آالخرين من أ�جل دعمهم ولقد جربت عمل ًيا هذا
أالمر ولقد خ�سرت من جراء ذلك ,ولكن هذا من باب العطاء االجتماعي.
ألنه يجب أ�ن يكون عطاء ا إلن�سان متنوعا ,ف أ�نا �شخ�ص ًيا أ��ساهم يف التعليم ويف
ال�صحة ويف اجلمعيات اخلريية ,أ�ي أالمور التي تت�سم بالنظام،بل يف أ�ي أ�مر يفيد
البلد و الوطن.
ورجوعًا لل� ؤ
أ
أ
س�ال نعم �ن�صح بتوزيع الموال يف �سالل متفرقة ,فالفن ا إلداري يكمن
يف التنظيم ,و أ�نا معجب ب�شخ�صية رجل أالعمال ( عمر العقاد ) ـ الذي هو من أ��صل
فل�سطيني ـ حيث يدير � 240شركة يف دوام ال يتجاوز � 4ساعات يوم ًيا فقط ,ولقد
�صباحا 10حتى 2
عملت معه ك�شريك يف أ�حد ال�شركات فكان يعمل من ال�ساعة
ً
ظه ًرا ,وكان يجتمع ب�إدارييه الكبار كل ثالثة أ��شهر لتقييم العمل.
فاملدير الناجح �إذا تو�سع عمله ال يعتمد فقط على نف�سه ,بل يعتمد على �إداريني
أ�كفاء ,وبالن�سبة يل بعد أ�ن قام امل�شروع أ�نا آالن اعتمد على كادر أ�داري متكامل
منظم.
أ
أ
ويجب �ن تكون املحا�سبة للعمال التجارية يف فرتات متباعدة ن�سب ًيا ,كي ميكن
قراءة العمل من جهة �إ�سرتاتيجية اقت�صادية ,يجب أ�عطاء املوظفني �صالحية
للبداع والتطوير ,ف أ�نا أ�حا�سب موظفي على النتائج ال على
كي تتيح لهم جماال إ
الكيفية والطريقة فمجال حرية العمل يجب أ�ن يكون مفتوحا دائ ًما.
لل�ضرار من الناحية االقت�صادية ,مع
وقد عملت بتلك الطريقة يف بداية امل�صنع إ
أ�ين م ؤ�من بالتخ�ص�ص بل و احلرية يف العمل التي تعني عدم التدخل يف � ؤ
ش�ون
املوظفني يف عملهم.
فانتقلت يف عملي يف امل�صنع من كوين كنت كل املوظفني ,حتى الو�ضع احلايل الذي
أ�دير فيه بالرموت كنرتول ,فا إلدارة هي فن املمكن.
خ�صو�صا حني ت�ضع
هل ترى أ�ن �إمكانية تكوين ثروة يف الوقت احلايل أ�مر متاح؟
ً
يف البال املتغريات الكثرية يف هذا الوقت!
بالطبع أ�مر ممكن ولي�س �صع ًبا ,فالرجل الناجح يجب أ�ن يكيف و�ضعه مع الظروف
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حوار
واملتغريات ويحقق أ�رباح أ� ً
ي�ضا.
خ�صو�صا لل�شباب فالر�سول ـ �صلى اهلل عليه
ويكون ذلك باالنطالق نحو التجارة
ً
و�آله و�سلم ـ حث عليها ألنه هي ذات املدخول العايل.
فر�سالتي موجهة لل�شباب كلكم ت�ستطيعون تكوين ثروة لكن يجب عليكم مراعاة،
النظام ,والتطوير ,والتعب ,وا إلرادة ,فال�سماء ال متطر ذه ًبا وال ف�ضة ,والبد من
املحاكاة ملا هو جيد مع تطويره ,وقراءة ق�ص�ص عظماء التجارة كيف و�صلوا.
احلاج عبد اهلل املطرود بد أ� ً
ب�سيطا لكنه أ�ي واهلل و�صل ببطولة فذة و�إرادة قوية �إىل
مكانة �سامية وراقية ,كل هذا ب�سبب ا إلرادة و العزم الكبري الذي كان ميتلكه ,فعلى
ريا).
ريا كث ً
قدر أ�هل العزم ت أ�تي العزائم ( ,ومن أ�وتي احلكمة أ�وتي خ ً
و أ�عرف أ�ن اجلري�سي ن� أش� يتي ًما يف بداية حياته ..كيف جاهد ببطولة حتى و�صل �إىل
ما هو معروف به ,كان يف بدايته ب�سيطا و يف مكتب ب�سيط ولكنه و�صل.
ما أ�ف�ضل امل�شاريع التي تن�صح ال�شباب بها للدخول يف التجارة؟
هذا أالمر يتوقف على جمموعة أ�مور ,من أ�همها القدرة التجارية ,فالبع�ض لديه
قدرة عامة لكن لي�ست قدرة جتارية بالوجه اخلا�ص ,و� أس��ضرب لك مثال على ذلك,
يوجد يل موظف أ�داري من أالكفاء جدًا ,ميتلك من الذكاء والعبقرية ا إلدارية
الكثري ,لكنه ال ي�ستطيع أ�ن يعمل يف م�شروع جتاري باال�ستقالل ,وحاول ذلك وف�شل
أ
لل�سف ال�شديد.
فالقدرة التجارية حتتم على ا إلن�سان اتخاذ قرارات جريئة ومهمة وال ميلك البع�ض
هذا أالمر ,فيوجد مدير ناجح لكن لي�س لديه �صالبة رجل أالعمال!
يوجد برامج قرو�ض بنكية ا�ستثمارية ما ر أ�يك يف اال�ستفادة منها لل�شباب
الطامح للتجارة؟
يف ت�صوري ال�شاب يجب أ�ن يتعاون مع غريه من ال�شباب لكي يجمعوا ر أ��س مال جيد
ي�ستطيعون أ�ن يعملوا فيه لو م�شروع �صغري ,و�إذا و�صل �إىل ر أ��س املال �إىل مقدار 50
 %من ر أ��س مال م�شروع كبري ,ي أ�خذ لو أ�حب قر�ض بنكي ,ولكن البد أ� من ال�صفر مع
القرو�ض البنكية أ�مر فيه جمازفة و�صعوبة.
(املال و الدين) أ�حجية قدمية عند الكثري من النا�س ,فقد اختلفت أ�ر ؤا�هم حول
ذلك ,فكانت كالتايل:
ق�سم قال� :إن الدين ينمي املال حني دفع احلقوق ال�شرعية بجميع أ�نواعها ,وهذا ما
ي�سمى بـ (اال�ستثمار يف املجتمع) أ�و (اال�ستثمار االجتماعي).
وق�سم �آخر� :إن مفهوم التربعات و امل�ساهمات اخلريية ب�شكل كبري ي ؤ�دي �إىل نفاذ
الرثوة واملال.
و الق�سم أالخري :يو�ضح أ�ن الدين له واجبات يجب االلتزام بها ,و الرثوة التجارية
لها معامالت يجب �إجنازها عالقة لهم أ
بالخر.
ف�إىل أ�ي نظرة من النظرات متيل وملاذا؟!
أ
أ�قول أ�نني مل أ�جنح �إال بعد دفع حق اهلل والتربعات و امل�ساهمات بكل النواع ,ولكني
أ��شرتط دائ ًما يف الدعم أ�ن يكون يف م�شروع منظم غري عبثي!
فالكرم ال ي ؤ�دي �إىل ا إلفال�س لكن هناك فرق بني الكرم و التبذير فالتبذير و�ضع
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أالموال يف غري مو�ضعها ال�سليم ,ف أ�نا مع ر أ�ي الق�سم
أالول كما هو وا�ضح.
أ
ومن ذاكرتي وذاكرة الكثريين كيف كان رجل العمال
الكبري والوجيه املرموق عبد اهلل اخل�ضري كرميًا معطا َء
لدرجة كبرية ,ومل ي�صب با إلفال�س أ�و ما �شابه.
أ�نت �صاحب منتدى أ�دبي وفكري حدثنا عنه.
ن�شاء املنتدى قبل ما يقارب الثمان �سنوات ,وهو يعقد
كل ليلة �سبت و يتوقف املو�سم الثقايف مع �إجازة ال�صيف,
ويف �شهر رم�ضان املبارك ,أ�ما �ضيوف املنتدى من جميع
ال�شرائح أالدبية و الفكرية والدينية ,ولي�ست هناك أ�ي
ح�سا�سية يف ا�ستقبال وا�ست�ضافة أ�ي أ�حد من مذهب أ�و
دين ,فلدي مبد أ� أ��سري عليه يف املنتدى وهو تقبل أالخر.
و أ�نا أ�عترب نف�سي ربيب بيئتني جتارية وثقافية ,وكان والدي حمبا للثقافة و أالدب.
يوجد كتاب عنوانه (قواعد الرثاء) للكاتب و امل ؤ�لف (ريت�شارد متبلر) ذكر فيه مئة
قاعدة لذلك.
و الكتاب يقع يف � 313صفحة يف طبعته العربية.
نود �سماع تعليقك ال�شخ�صي على بع�ض تلك القواعد املنظر لها يف الكتاب ،وهي
كالتايل:
(�إن معظم النا�س يتكا�سلون عن ك�سب املال)
طبيعة الب�شر يحبون الراحة ,ونحن نرى أ�ن أ�غلب النا�س يريد املال بكل ب�ساطة ,من
أال�سهم ومن العقار ,وغري ذلك...ف أ�نا اتفق مع هذه العبارة.
( أ�نظر للمال على أ�نه �صديق لك ولي�س عدوا)
�إذا و�ضع املال يف حمل أ�مر اهلل به فهو �صديق دومنا �شك ,وغري ذلك فهو عدو ,هذه
العبارة للكاتب تتوقف على هذا ال�شرط.
( أ�علم أ�ن املال يلد املال)
يف أالغلب أالعم ولكن هذه لي�ست قاعدة كلية ,فنحن �شاهدنا من يرث ثروة ثم
يقوم بت�ضييعها.
(ب�إمكانك البدء يف تكوين الرثوة مهما كان عمرك)
هذا �صحيح ,ولكن هناك أ��صح من ذلك عندي وهو يقي ًنا ت�ستطيع تكوين ثروة
مادمت �شا ًبا
أ
أ
أ
أ
( ال تقر�ض املال مطلقًا �حدًا من ��صدقائك �و �فراد عائلتك ـ لكن ا�سمح لهم
باال�ستثمار معك ـ )
أ
أ
املزاوجة بني أالمرين هو الف�ضل ,و�ن كان التخوف من عدم رجوع القر�ض,
فهذه يجب أ�ن تكون فكرة م�سبقة لدى املقر�ض ,ولكن يجب أ�ن يكون ا إلقرا�ض
ب�شكل ال ي�سبب ال�ضرر للمقر�ض ,وعلى العموم ٌ
قليل هم الذين يوفون بالقرو�ض
ال�شخ�صية.
أ
أ
ختامًا أ�قول يوجد لدينا �سلوك �إن�ساين �إ�سالمي ينبغي �ن يكون هو ال�سا�س يف
التعامل مع آالخرين.
(ال تبالغ يف حماية أ�بنائك من جتربة الفقر)
أ�نا �شخ�ص ًيا أ�ختلف مع هذه النظرة يجب أ�ن يكون أالب معلم ألبنه يف التدريب و
العمل من أ�جل ك�سب املال ,و�إي�ضاح قيمته بالن�سبة �إليه.
لو مل تكن تاج ًرا هل حتب أ�ن تكون أ�م ًرا أ�خر؟؟
كانت أ�منيتي أالوىل أ�ن أ�كون رجل دين  ,ولكن أ
لل�سف يوجد رجال دين �إتكاليني و�ناأ
ال أ�حب هذا النمط فن أ�يت بنف�سي أ�ن أ�كون من أ�حدهم.
أ
أ
ولقد عدلت عن هذه الفكر ب�سبب أالمر املذكور ,ثم �ين قيمت نف�سي �ن ذاكرتي
لي�ست حديدية ,و أ�ين لن أ��ستطيع أ�ن أ�فيد املجتمع و أ�قفز به قفزة كبرية دينية
وفكرية ,فاخرتت العمل يف التجارة و أ�خذت العهد على نف�سي أ�ين لو وجدت �شاب ذكي
ميلك اال�ستعدادات الكبرية أ�ن أ�دعمه يف م�سريته كاملة لكي يبذل و يعطي املجتمع,
فـ ( خريكم خريكم للنا�س) هذه قاعدة أالنبياء و الر�سل أ
والئمة و ال�صاحلني.
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دور املجتمع نحو

بقلم :علي آ�ل ثاين

املتقاعدين و كبار ال�سن

مقال

ت ؤ�كد جميع برامج التنمية احلديثة ب أ�ن بلوغ التنمية احلديثة مرهون بتعزيز ال�شراكة بني القوى
الفاعلة يف املجتمع وهي القطاع العام ,و أالهلي ,و اخلا�ص ,و بقدرة أالجهزة املعنية على ا�ستنها�ض
دور اجلمعيات أالهلية ,او ما يطلق عليها م ؤ��س�سات املجتمع املدين ,باعتبارها �شريكا فاعال يف
العملية التنموية.
أ
�إن احلراك االجتماعي للجمعيات الهلية يقوم على ا�ستثمار القدرات و الطاقات الب�شرية
المكانيات املتاحة للتوعية بامل�شكالت االجتماعية و انعكا�ساتها
املتوفرة ,و ينظم اال�ستفادة من إ
أ
على املجتمع بهدف املحافظة علي المن االجتماعي من جانب ,و يقدم الدعم الالزم لتفعيل
العمل التطوعي من اجل تطوير براجمه و تو�سيع قاعدة امل�شاركة أالهلية من جانب أ�خر
لقد ا�ستطاعت اجلمعيات أالهلية التطوعية التوا�صل مع النا�س و تلم�س همومهم و احتياجاتهم
 ،و يتطلع املجتمع ب أ�ن تعزز اجلمعيات أالهلية دورها املحوري يف �إثراء العمل التطوعي املنظم,
و ت�ساهم ب�شكل م ؤ�ثر يف امل�سرية التنموية ,و تتعامل بفاعلية مع الق�ضايا و امل�شكالت احليوية يف
جمتمعنا لذلك نرجوا من رجال االعمال ورجال الدين ان يكونوا حا�ضرين ويكون لديهم دورا
فعا ًال يف احلركة التنموية االجتماعية وكلمتهم لها واقع م ؤ�ثر لدى املجتمع على خمتلف �شرائحه،
وهناك �شريحة عزيزة علينا يجب االهتمام بها وعدم �إهمالها
الباء الذين كر�سوا حياتهم من اجل توفري العي�ش الكرمي لنا
املتقاعدين :أ�و كبار ال�سن ه ؤ�الء إ
وتعلمنا منهم ال�شئ الكثري ملا هم قد �صارعوا �صعوبة احلياة وق�سوتها  ،يحتاجون بعد هذا العناء
الن�سان مل ينتهي دوره يف احلياة نحن امتدادا
والتعب �إىل االهتمام بهم من قبل املجتمع بان هذا إ
لهم و أ�جيالنا امتدادا لنا وهكذا ت�سري قافلة الزمن ولكل زمانا دولة ورجال.
�إن التقاعد ال يعني االنقطاع عن العمل فح�سب  ،بل قد يتعداه �إيل حدوث تغيريات جذرية يف
أالدوار االجتماعية للفرد فعندما يفقد الفرد دوره يف العمل قد تت أ�ثر بقية أالدوار أالخر الذي
ي ؤ�ديها ،فم�شكلة املتقاعدين أال�سا�سية هي فقدان أ�دورهم ومكانتهم ال�سابقة نتيجة للو�صول �إيل
�سن التقاعد و ي ؤ�كد يف نف�س الوقت على م�شاعر االن�سحاب والعزلة وعدم أالهمية لديهم حيث
يطالبهم بالتنحي عن مكانتهم و�إخالء الطريق ملن يليهم يف ال�سلم الوظيفي ومن ثم االنزواء
 ،لذلك فالتقاعد امر أ� بالغ اخلطورة يف حياة الفرد واملجتمع ب�صفة عامة ملا يرتتب عليه من
تغريات أ��سا�سية وجذرية يف احلياة االجتماعية والنف�سية واالقت�صادية .
وغالبا ما يرتتب علي التقاعد فقد املكانة االجتماعية وتقل�ص دائرة العالقات االجتماعية  ،ويف
بع�ض أالحيان ا�ضطراب العالقات أال�سرية با إل�ضافة �إيل ال�شعور بالوحدة واالنعزال عن املحيط
الذي يعي�شون فيه.
�إن هناك دول مثل اليابان قد و�ضعت �إ�سرتاتيجية للمتقاعدين وهي بادرة جميلة وجديدة اعتمدها
املجتمع الياباين ت�ستوجب التوقف أ�مامها كثريااذ عك�ست اليابان اهتمامها بتلك ال�شريحة املهمة
بربنامج اجتماعي اقت�صادي يعتمد �إ�ضافتهم �إىل املعادلة التنموية ال�شاملة يف مواقع متنوعة
�سواء كانت ذات �صلة بتلك التي ق�ضوا فيها فرتة عملهم أ�و غري ذات �صلة ،وذلك ب�إعادة تعيينهم
كم�ست�شارين يف م ؤ��س�سات احلكومة واملجتمع املدين واجلمعيات أالهلية مع تغيري طفيف مبواعيد
دوامهم يتما�شى مع املرحلة العمرية ،بجانب �شمولهم مبظلة أالمان االجتماعي واالقت�صادي .تلك
ال�سرتاتيجية أ
ملت على كبار ال�سن باليابان أ�وقاتهم حتى أ��صبحوا أ�كرث �شعوب أالر�ض حياة ،ومل
إ
تعد ال�شيخوخة فيها م أ��ساة وال حالة ي أ��س ،بل هي بداية حياة جديدة.
ومن أ�برز برامج ا�ستثمار قدرات املتقاعدين عامليا:
هيئة اخلرباء امل�سنني  :وهي هيئة أ�ملانية مقرها مدينة بون  ،ت�ضم أ�كرث من  5000خبري أ�ملاين من
املتقاعدين  ،يف جميع القطاعات  ،ويعمل اخلرباء جمان ًا يف هذه الهيئة ذات ال�صالح العام .
جامعة املتقاعدين  :تقع يف مدينة ( كاكوجاد ) يف اليابان  ،وقد أ�ن�شئت يف عام 1969م  ،و أ�ول
�شروط االنت�ساب لها أ�ن يكون ال�شخ�ص قد جتاوز �سن ال�ستني عاما  ،ومدة الدرا�سة فيها أ�ربع
�سنوات.
أالر�شيف الوطني  :وهو برنامج تنظمه جمعية املتقاعدين أالمريكية ،حيث أ�ن املتقاعدين أ�كرث
دراية وخربة يف مثل هذا العمل  ،و�شكلت فرق متكاملة تبنتها اجلمعية عن توثيق تاريخ الواليات

املتحدة أالمريكية يف خمتلف جوانب
احلياة  ،اجتماعيا  ،واقت�صاديا  ،وثقافيا
 ،و�سيا�سيا وكذلك جمعية املتطوعني
املتقاعدين أالمريكية وغريها من
اجلمعيات وامل ؤ��س�سات اخلريية والنوادي
االجتماعية والريا�ضية يف خمتلف �إنحاء
العامل ولعل أ�هم ما مييز جمتمعاتنا
العربية واخلليجية خا�صة قابليتها جلميع
اجلهود التطوعية يف جماالت الثقافة والرتبية،
ومن تلك أالن�شطة التي ميكن أ�ن يكون للمتقاعدين أ�دوارا فاعلة فيها:
تعليم القر�آن الكرمي  ،وبخا�صة �شريحة طالب اجلامعة واملوظفني.
بالفكار واخلربات أ
امل�شاركة يف أ�عمال اجلهات اخلريية أ
والموال.
وهناك برنامج يقام �سنويا على �شرف �شركة ارامكو ملوظفيها املتقاعدين وكبار ال�سن ،على �شكل
حفل مب�سط يرتجم دور ماقام به ه ؤ�الء من جهد و�صناعة تاريخ ارامكو على �سواعدهم الذي
نحن نلم�سه اليوم.
دور فاعل مع أالقارب واجلريان ،من تنظيم لقاءات دورية لهم لتزيد من أ�وا�صر ال�صلة بينهم،
وامل�شاركة يف حل اخلالفات أال�سرية أ�و الزوجية بوا�سطة باحثني ومتخ�ص�صني .
يعاين كثري من أالبناء والبنات من �ضعف توا�صل �آبائهم معهم طوال �سنوات عملهم ،مما ترتب
ال�شباع النف�سي والعاطفي ،ويف التقاعد فر�صة ثمينة
عليه جفوة يف العالقات وق�صور يف حتقيق إ
لردم هذه الفجوة بني آالباء و أ�والدهم ،والتقرب �إليهم وم�شاركتهم يف همومهم و أ�فراحهم.
وقد أ�ح�سنت بع�ض الدول العربية كالكويت وقطر يف تعيني املتقاعدين كم�شرفني باملدار�س
المكانيات واملوارد الب�شرية واملادية والكوادر الوطنية
وامل ؤ��س�سات التعليمية والعالج ونحن نتملك إ
العمال.
التي ت ؤ�هلنا لتقدمي مثل هذه إ
العالم يف ما يتعلق بتبني ق�ضايا املتقاعدين إلثارة اهتمام الر أ�ي العام نحو
والتن�سيق مع و�سائل إ
االهتمام بفئة املتقاعدين.
وبعد هذا اال�ستعرا�ض لق�ضية املتقاعدين يبقى أالمل معقودا على اجلمعيات اخلريية وهي
مل تق�صر يف خدمة ق�ضايا املجتمع وكذلك دور امل ؤ��س�سات  ،واملجتمع لالرتقاء بجهود خدمة
النتاج والتطوير ،وكذا ا�ستثمار
املتقاعدين وكبار ال�سن وا�ستثمارهم تنمويا كجزء من منظومة إ
كافة الفر�ص التي تنه�ض مبجتمع القطيف يف كافة مناحي احلياة.
لهذا نقرتح:
أ
ؤ
على جمعياتنا وم��س�ستنا اخلريية االهتمام بهذه ال�شريحة بت��سي�س نادي ثقايف ،اجتماعي
،ريا�ضي،خا�ص له ؤ�الء ،ويت�ضمن برامج م�سلية ويقوم على هذا النادي نخبة من املتطوعني
اخلريين يكون لهم دورا بارزا يف خدمة هذه ال�شريحة وتخفيف عبئ احلياة وتطوير أ�فكارهم
بوا�سطة عدة برامج وخطط علمية وفكرية وثقافية مدرو�سة  ،بدعم من جمعياتنا اخلريية
وامل ؤ��س�سات االجتماعية ورجال الدين ور ؤ� ؤ��س أالموال وغريها بتفعيل دورها ودعم هذا امل�شروع
وان يكون هناك يوما للمتقاعدين يكون عبارة عن حف َال يقوم فيه بتكرمي املتقاعدين وكبار
ال�سن.
كذلك �إن حاجة املتقاعدين لت أ��سي�س هذه ألندية وجلمعيات و ت ؤ�من ا�ستمرار انخراطهم الفعال
يف �صفوف املجتمع و باتت أ�مر ًا مطلوبا و�إن حاجتهم اىل التكرمي امل�ستمر ويف خمتلف املنا�سبات
الن�سان على االرتباط مبجتمعه وتكملة العمل الذي مار�سه طيلة �سنوات ال�شباب .
لت�شجع هذا إ
ومثل هذه املطالب الي�صح التهاون فيها ألن طبيعة احلياة ت ؤ�كد أ�ن من يعمل اليوم البد و أ�ن تطاله
يف امل�ستقبل حالة التقاعد وال ي�صح القول �،إن يف التقاعد �إ�شارة �إىل النهاية لنقل :ع�ش دائم ًا
الباء الذين بذلوا اجلهد يف �سنوات القهر
وك أ�نك التزال يف أ�وج العطاء،فادا ان�صفنا ه ؤ�الء إ
والعناء والزمن القا�سي ان�صفنا أ�نف�سنا يف النهاية.
غ�سط�س 2011م
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املعجزة الكونية الكربى
2 -2
�إن هذه ال�صعوبات قد يراها القارئ كافية لال�ستدالل على بطالن الواقعة ،وهناك
ق�سم �آخر يجعل غايته معاجلة هذه ال�صعوبات فيطرح الكثري من االقرتاحات
واحللول لتف�سري ذلك كي يتجاوز هذه ال�صعوبات وي�شعر بر�ضى عن الذات� ،س أ�قوم
مبعاجلة هذه ال�صعوبات و�سيكون دوري هنا هو دور احلليف ،وبالت أ�كيد أ�ن النـبـي
يو�شع لي�س بحاجة يل ألم ّثل دور احلليف إلثبات هذه الواقعة� ،إذا كانت بالفعل قد
حدثت .فلنفرت�ض أ�ن أالر�ض توقفت نتيجة توقف ال�شم�س ولن نتعب كث ًريا يف �إيجاد
عالقة بني وقوف ال�شم�س وتوقف أالر�ض� ،ستظهر �صعوبات أ�خرى نتيجة مراوغتنا
يف حل �صعوبة �سابقة و�سنكون جاهزين حينها ملعاجلتها بطريقة أ�نيقة ،فوقوف
أالر�ض �سيهدد املخلوقات وهو أ�حد أال�سباب بالطبع ،فلو توقفت أالر�ض جميع
الب�شر �سيموت بعد حلظات من وقوفها ب�سبب الق�صور الذاتي ،وك�شرح ب�سيط
لذلك تخيل نف�سك يف طائرة تت�سارع على أ�ر�ض املدرج وتوقفت فج أ�ة� ،سنبحث
بالطبع عن عالج �آخر و�سنقول �إن ال�شم�س تباط أ�ت مبعنى أ�ن ال�شم�س قللت من
�سرعتها أ
والر�ض تباط أ�ت أ�ي قللت من �سرعتها أ� ً
ي�ضا-وهذا يف اعتقادي هو الذي
للمام الباقر عليه
ح�صل ،و�س أ��ستند يف كالمي هذا �إىل مقطع �صغري من رواية إ
الر�شاد حول حركة أالفالك يف زمن املهدي-عليه ال�سالم-
ال�سالم ،جاء يف كتاب إ
(فيمكث على ذلك �سبع �سنني مقدار كل �سنة ع�شر �سنني من �سنيكم هذه ،ثم
يفعل اهلل ما ي�شاء .قال :قلت له[ أ�بو ب�صري] :جعلت فداك فكيف تطول ال�سنون؟
قال :ي أ�مر اهلل تعاىل الفلك باللبوث ،وقلة احلركة فتطول أاليام لذلك وال�سنون
قال :قلت له� :إنهم يقولون� :إن الفلك �إذا تغري ف�سد ،قال :ذلك قول الزنادقة ف أ�ما
امل�سلمون فال �سبيل لهم �إىل ذلك ،وقد �شق اهلل القمر لنبيه –�ص -ورد ال�شم�س
من قبله ليو�شع بن نون ،و أ�خرب بطول يوم القيامة ،و أ�نه ك أ�لف �سنة ما تعدون)،.
و�س أ�ناق�ش هذه الرواية يف احللقة القادمة بعنوان [دراما ب�شرية تفوق اخليال]،
وهي تتعلق بفرتة حكومة املهدي-عليه ال�سالم -حيث اليوم �سي�صل �إىل ع�شرة
أ�يام ،وال�سنة �إىل ع�شر �سنني ،لهذا أ�قول �إن ال�شم�س مل تتوقف ليو�شع بل قللت من
حركتها أ
والر�ض أ� ً
ي�ضا مل تتوقف ليو�شع بل قللت من حركتها ،و أ�ميل �إىل �شك قوي
أ�ن النظام ال�شم�سي ب أ�كمله قلل من حركته ،أ�ما كيف قللت أالر�ض من حركتها،
فهذا بالطبع يعود �إىل قدرته �سبحانه تقد�س ا�سمه يف اختيار الطريقة التي يقلل
بها حركة أالفالك -وهكذا ن�شعر بغمو�ض عميق جدً ا فكلما حاولنا أ�ن ن�ضع
عالجات ل�صعوبات تواجهنا ،تخرج عندنا تلقائ ًيا �صعوبات جديدة ،وهكذا ن�ضع
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عالجات لهذه ال�صعوبات ثم نعود ون�س أ�ل أ�نف�سنا هل هذه العالجات منطقية أ�م
هي جمرد أ�جوبة تلفيقية تدعو �إىل ال�ضحك من قبل رجال العلم ،وهنا �ستواجهنا
م�شكالت كبرية .وهكذا قد ن�ستطيع أ�ن نحل �صعوبة املركزية أالر�ضية والنظام
الجابات التي نطرحها متما�سكة
ال�شم�سي وال�صعوبة التاريخية ،لكن هل هذه إ
البنيان أ�م أ�ننا يف داخل أ�نف�سنا نظل ندافع عن هذه احلادثة ال لكونها �صحيحة بل
لرغبتنا أ�ن تكون �صحيحة؟!!!
ً
غمو�ضا
ال�صنف أالول أ�خط أ� يف �صعوباته والثاين أ�خط أ� يف عالجاته ،ألن هناك
كب ًريا مينعنا من فهم هذا الكون وباخل�صو�ص يف كون غري مرئي ال يخ�ضع لقانون
اجلذب العام وال مليكانيكا الكم وال للزمان وال للمكان� ،إنها قدرة اهلل يقل لل�شيء
كن فيكون ،ومن اخلط أ� أ�ن نحجم قدرة اهلل �إذا أ�راد التدخل يف هذا الكون الذي
خلقه تدخلاً حكي ًما ولي�س ع�شوائ ًيا ،فقدرة اهلل ال يحجمها ال الزمان وال املكان وال
القوانني الفيزيائية وال أ�ي �شيء ،وهذا بالطبع يجعل أ�ولئك الذين يعتقدون أ�ن اهلل
خلق الكون وو�ضع قوانينه وجعله يتطور وف ًقا لقوانني ا�ستطعنا أ�ن نعرف بع�ضها
ورفع يده عنه أ�نهم على خط أ� فالقوانني تبقى يف النهاية هي �إرادة اهلل ،وما توقف
ال�شم�س ليو�شع بن نون وان�شقاق القمر لر�سولنا أالعظم�-ص� -إال أ�كرب دليل على
قدرة اهلل يف هذا الكون.
أ
و أ�عتقد أ�ن هذه امل�س أ�لة قد �ثارت الكثري من الباحثني وعلى وجه اخل�صو�ص
الفيزيائيني ألنهم �شعروا ب�صدمة كبرية يف التعامل مع مثل هذه احلاالت ،لهذا
أ�قول نحتاج أ�ن نرجع لتف�سريات دينية �إذا مل جند يف قوانني الطبيعة ال�شعور
اجلميل جتاه ذلك ،فاملعجزات واحلياة بعد املوت واجلن واملالئكة والكثري من
أالمور لن تخدمنا قوانني الطبيعة يف تق�صيها.
أ�تذكر قبل ما يقرب من خم�س �سنوات �س أ�لني أال�ستاذ القدير ح�سن حمادة ،يف
حوار حول املواجهة بني العلم والدين ،بخ�صو�ص هذه النقطة.
ؤ
ح�سن حمادة :أ��ستاذ ح�سن فا�صل ق�صري ،ثم أ�ريدك أ�ن جتيب عن هذا ال�س�ال :ما
هي نظرتك ال�شخ�صية للدين كدين؟
ؤ
أ
أ
ح�سن اخلاطر :النظرة �إيجابية جدً ا ،دين متوافق مع العقل واملنطق� ،نا ��من
المام املهدي...الخ ،الكثري يعتقد أ�ن العلميني يرف�ضون أالمور
باهلل واملالئكة و إ
الغيبية� ،إن قوانني الطبيعة لي�ست لها القدرة الكافية على تف�سري جميع ما يف
الكون ،هناك أ�مور قا�صرة على القوانني الطبيعية تف�سريها كوجود اجلن ،ال يوجد
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نبي اهلل يو�شع بن نون عليه ال�سالم ي أ�مر ال�شم�س بالوقوف هذه اللوحة لـ .الفنان جو�ستاف دوريه
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قانون فيزيائي أ�و كيميائي يربهن على وجود اجلن أ�و
الن�سان ي ؤ�من
وجود املالئكة أ�و الرحلة بعد املوت .لهذا إ
بالغيبيات.
ؤ
أ
أ
ح�سن حمادة :تريد �ن تقول �نت ال ت�من بكل �شيء عرب
الطرق العلمية ،لكن هناك جمالاً للغيب.
ح�سن اخلاطر :فع ًال ،القوانني الطبيعية أ��سهمت يف
التخل�ص من اخلرافات ،أ�ذكر لك ق�صة ق�صرية ،كان
النا�س يف املا�ضي يعتقدون أ�ن أالر�ض يوجد بها مدن
الذهب و أ�كلة حلوم الب�شر...حتى حينما نت�صفح الكتب
اليونانية جند أ�ن هذه املدينة يوجد بها مدن ذهب وتلك
يوجد بها أ�كلة حلوم الب�شر .اليوم يف التقدم العلمي يوجد
عندنا خرائط الكرتونية نت�صفح من خاللها كل �سنتمرت
من أالر�ض كربنامج جوجل أ�يرث ،وذهبت التنانني
ومدن الذهب و أ�كلة حلوم الب�شر �إىل غري رجعة .ال�شم�س
قد ًميا ينظر لها �إنها �إله مقد�س أ�ما اليوم فال�شم�س جنم
متوهج ال أ�كرث من ذلك ،لهذا أ�قول �إن القوانني أ��سهمت
الن�سان بالكون وعالقته به،
يف غربلة الثقافة وتعريف إ
لكن أ�قول �إن القوانني الطبيعية لي�ست لها القدرة على
تف�سري كل �شيء ،وهناك كلمة أل�ستاذ الفيزياء الدكتور
�ستيفن وانربغ ذكرها يف كتابه أ�حالم الفيزيائيني يقول فيها:
"�إذا مل جند يف قوانني الطبيعة الراحة الروحية املن�شودة ،ملاذا ال نبحث عنها
يف جمال �آخر-يف �سلطة روحية أ�خرى من نوع ما ،أ�و يف نه�ضة �إميانية م�ستقلة؟،
فنحن ن�ضطر ،ب�سبب أ�ملنا من مواجهة موتنا أ�و موت من نحبهم� ،إىل تبني عقائد
تخفف هذا أالمل .ف�إذا كنا قادرين على تدبري عقائدنا يف �سبيل هذا الهدف ،ملاذا
ال نفعل ذلك؟".
الن�سان حينما ميوت الفيزياء والكيمياء ال تعلم ما هو م�صريه ،ملاذا ال نلج�أ
فع ًال ،إ
الن�سان وط أ�ة املوت ،وهو
�إىل عزاءات الدين ،هناك جنة..هذه أالمور تخفف على إ
الن�سان مات...انتهى.
أ�ف�ضل من الذين يقولون إ
ح�سن حمادة :الذي ال ي ؤ�من بعامل الغيب يعي�ش العبثية يف حياته.
ح�سن اخلاطر :فع ًال ،يعي�ش العبثية واال�ضطهاد والعذاب ،لهذا نرى فال ًنا ميوت
حبيبه أ�و حبيبته ينتحر ،يواجه املوت باالنتحار ،ألنه ال يوجد �شيء يعو�ض عنه هذا
املوت ،لكن نحن امل�سلمني عندنا عزاءات الدين التي تتمثل يف القر�آن ،هناك عامل
بعد املوت ،هناك برزخ ،هناك جنة...
أ
طب ًعا قد يقول قائل �إنني حتى هذه اللحظة مل �و�ضح موقفي جتاه وقوف ال�شم�س
ليو�شع بن نون ،ويف الواقع ف�إن اللغة ال�ضبابية ال أ�رتاح منها ،فلي�س هناك أ�جمل
من الو�ضوح ،وكما قال عالمة الفيزياء الدمناركي بور :عندما �س أ�له أ�حدهم عن
ال�صفة املتممة للحقيقة ،أ�جاب ب أ�نها الو�ضوح.
ومثل هذا ال�س ؤ�ال قد طرح علي كث ًريا من قبل الكثري من الذين أ�جل�س معهم ،هل
ت ؤ�من بهذه املعجزة وتلك ،لهذا أ�قول بلغة وا�ضحة :ال يوجد -بالن�سبة يل -معجزة
حجر يف
كبرية و�صغرية ،بل جميع املعجزات كبرية ،فال فرق عندي بني وقوف ٍ
الهواء ي�سقط من أالعلى �إىل أال�سفل وبني وقوف ال�شم�س أ�و أ�ي كوكب ،ألن القوانني
التي حتكم �سقوط أالحجار هي ذاتها حتكم حركة الكواكب والنجوم! كما ال يوجد
فرق بني �إحياء بعو�ضة و�إحياء �إن�سان! فالروح التي تعطي احلياة للبعو�ضة هي
للن�سان! وهي ذاتها التي جتعل القوانني الفيزيائية تعمل بهذا
ذاتها تعطي احلياة إ

ال�شكل أالنيق ،فمعاجز أالنبياء كلها كبرية ،فوقوف ال�شم�س ليو�شع لي�س ب أ�عظم
من ان�شقاق ال�شجرة للر�سول يف مكة! ومن يتعجب من وقوف ال�شم�س ليو�شع ب أ�كرث
من تعجبه من ان�شقاق ال�شجرة للر�سول�-ص -فقد أ�خط أ� يف ذلك.
آالن �س أ�قرتب أ�كرث من ذهن القارئ و�س أ�طرح هذا ال�س ؤ�ال :هل ت ؤ�من باملعجزة؟
بالن�سبة يل أ�قول من دون تردد �إنني أ�عتقد بجميع املعاجز التي وردت يف القر�آن،
كعزير الذي أ�ماته اهلل مئة عام ثم أ�حياه ،ووالدة عي�سى من دون أ�ب ،وحتول
النار لربد و�سالم إلبراهيم ،وان�شقاق القمر للر�سول�-ص ،-ونوم أ�هل الكهف،
وحتول الع�صا حلية ملو�سى ،وخماطبة �سليمان للطري واجلن ...أ�ما كيف ح�صلت
ف أ�نا ال أ�علم كل الذي أ�علمه أ�ن هذا يعود لقدرته تقد�س ا�سمه يقول لل�شيء كن
فيكون[�سبحانك يا رب].
لكن لي�س هذا اجلواب كاملاً بالطبع ،فهناك معجزات مل ترد يف القر�آن ،بع�ض
املعجزات وردت يف الكتب ال�سماوية ال�سابقة ،وهذه الكتب ال يعول عليها ألنها
�صحيحا،
�صحيحا وقد ال يكون
حمرفة ،لهذا ف�إن ما ورد يف هذه الكتب قد يكون
ً
ً
و آالن نقرتب من النقطة الهامة ،وهي ما جاء على ل�سان الر�سول�-ص -فال�سنة
النبوية قد طالها التحريف أ� ً
ي�ضا فهناك أ�حاديث مكذوبة على الر�سول�-ص -ومن
مكذوب،
ال�صعب جدً ا علينا ك أ�نا�س عاديني أ�ن نقرر أ�نّ هذا احلديث �صحي ٌح أ�و
ٌ
�سنحتاج اال�ستعانة بعلماء احلديث املوثوق يف كالمهم ليقرروا ت�صنيف احلديث
وا�ضحا على أ�ننا ن�سري
هل هو �صحيح أ�و مكذوب ،وهذه الطريقة تقدم برها ًنا
ً
يف االجتاه ال�صحيح ،وعلى هذا أال�سا�س فاملعجزات التي وردت يف أالحاديث
ال�صحيحة أ�تخذ قرا ًرا يقين ًيا ب�صحتها ،وتلك التي وردت يف أالحاديث املكذوبة
أ�حكم ببطالنها.وعلى هذا أال�سا�س أ��ستطيع أ�ن أ�جيب عن هذا ال�س ؤ�ال الذي
ناق�شته :هل توقفت ال�شم�س ليو�شع بن نون؟ مبا أ�ن هذه املعجزة مل تذكر يف القر�آن
الكرمي ،ف�إن اجلواب لي�س بال�ضروري أ�ن يكون بنعم ألنه قد يكون ال أ� ً
ي�ضا .ويجب
أ�ن يفهم أ�ن االختيار بني (نعم) أ�و (ال) يحتاج �إىل اال�ستعانة بعلماء احلديث
املوثوق يف كالمهم كما أ��شرنا �ساب ًقا ليقرروا ت�صنيف احلديث هل هو �صحيح أ�و
مكذوب.
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فريد النمر

وت�س أ�لني اجلهات
قل يل ب أ�يّ جهاتك الكربى � أس��سكر من جديد
وهواك لغز يف زجاج م�شاعري يبتل بال�شوق املعتق بالوريد
و أ�نا أ�تيتك �سابحا يف يقظة احللم املراق على ال�صدى  ..و�سكبت للنغم امل�سائي
الر�شيق �سالفة العمر العتيد
من أ�نت تعبث يف دماي مهدهدا �سري وتنق�شني يدا كالظ ّل يف اخلطو البعيد
و أ�نا امت�شاق احلب بني غريزتي...
لغة تلملم داخلي ..وتبعرث أاليام كامل�صباح يلهو بوم�ضة الفجر املراق
و أ�نا املعتق يف هواك يقلني �شالل تقواك املنمنم بال�سماء ألراك ت�سكب ر�شفة
العنقود للوله ال�شريد
لوين ولون املاء وكل �شقائق النعمان لون واحد ينثال من ثوب اليقني اىل اليقني
من يورق الكلمات وقد ت أ�نق للمداد احلرب ..أ
فامل من دواوين الهوى ..من كل
خفقة �شاعر حبا ..ومن كل الدفاتر ما تريد
� أس�كون م�سكونا بزمرد الرارجن ..يخ�صب �شم�سه بني املعاطف ...حينما ا�صطاخ
لل�شوق اجلريح ي�ش ّد أ�فيا ًء على بع�ض ا�ستغاثات الثقوب و أ��صابع النهم اجلديد
�سكرت م�ساءات الق�صيدة من أ�ين تبتد أ� امل�ساء �إذا تعددت اللغات وتاه وحي ال�شعر
من أ�ين يبتد أ� الن�شيد
يا أ�يها الثغر املقد�س ..ها أ�نا ينتابني احلب املراق على فمي �سكرا ..ولهات أ�نفا�سي
متد الفجر تغزل �ضوءه ...
أ�و كلما أ��شعلت زيت �شجونها هطلت مبيالد �سعيد
مازال يف عطر امل�سافة جولة قد�سية متتد يف عني ال�شتاء وت�ش ّد يف الوقت التجلي
لثغة آالمال توقا
ؤ
هاهنا يف حلظة ال�صمت امل�نب �شرفة ت�ستاف قنديل احلقيقة لل�سماء..
و�سنابل الر ؤ�يا تدوزن يقظة املاء ...فتظم أ�نا ا�شتهاءات اجلليد
مازال يفتحنا النهار ...فال تدع للهام�ش املنحوت من وله ال�صدور غرابة
يا أ�يها الفجر املخب أ� بالغيوب ...
هذه جناواي الوديعة مقلة تنداح بني خوا�ضل النهر ال�شهي ومل تزل م�شحونة
أ
بالم�س كالرمق الوليد
احلب املمزق فوق أ��شالء
كم أ�طرق الر�شفات بخفقة الليل املبهرج و أ�خال أ�ن نوافذ ّ
املرايا �سوف تبذر طرقتي
مازلت أ�حرتف احرتاق ال�صرب  ,..أ�لعق من رماد الغيب أ�جنحة الر ؤ�ى ..
كم مرة غامت وخلف �سحابها ع ّرجت مذبحوح اخلطى ..و أ��صابع آالمال تورق
باملتاهات ..ومازلت أ�بد أ� ما أ�عيد
يا أ�يها النب�ض ال�سماوي..
مازلتَ تقب�ض باملفاتيح القدمية ..مذ كنت يف زمن الهروب ..وت�سكن اجل�سد
املو�شى بال�صالة ..وتز ْين بال�ص ّبار أ��شتات الق�صائد
وتلتلم القلق املوزع بيننا �سككا على أالمل الوحيد
دعها نواقي�س ال�سراب تدك أ�حجية ال�ضباب بلهفة الغيم املبعرث يف مذاق الرنج�س
الليلي ...ماعاد بوح أالرجوان ين�ساب بالرمق البعيد ....
فال�شوق أ�وله الن�شيد �إذا تذوقك الغياب...
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على وجع امل�سافات البعيداتْ .
ْ
نتظرك.
كنتُ أ�
ني
يف جيبي �آيتني �صغريت ِ
وزهرتنيْ.
منري النمر
ْ
كنتُ
انتظرك.
الريح كنتُ ...
وخلف ِ
وعند البابِ  ..ذاك البابِ  ..كنتُ
ْ
نتظرك
أ�
ْ
وانتظرك.
ْ
نتظرك.
و أ�
وبعد دقيق ٍة من �صمت خطوتنا
مي ُّر الوقتُ منفيا ك أ��شياء تدوخنا ،كم أ��سا ٍة
ْ
نتظرك
أ�رددها � :أس�
ْ
وانتظرك.
ْ
نتظرك.
و أ�

�شعر
علي أ�حمد آ�ل خواهر

الف�ضيلة أ
والخالق
ال أ�رى يف ال��ع��ي�����ش ���ص��ف��وا ً
وال�����������������ت�����������������زام ب�صفات
وحياء
ك�������������ع�������������ط�������������اء
ووف����������������������������اء دون غدر
ف������ج������م������ي������ل اخل���������ل���������ق تاج
وه���������������و ل��������ل��������م��������رء و�سام
ف����ل����ي����ك����ن ق������ول������ك ������ص�����دق�����ا ً
ول������ي������ك������ن �����س����ع����ي����ك ح������ق������ا ً
و أ�ن����������ك����������ر امل������ن������ك������ر �إن مل
وات�������������������ق ���������ش��������ر املرائي
وق���������ري���������ن ال���������������س�������وء دعه
وام���������������ر ال�������ن�������ا��������س بعرف
دون ع�������ن�������ف أ�و نفور
و أ�ع��������������������ن ط���������ال���������ب � أش�ن
ول����ت����ك����ن ك�����ال�����زه�����ر ي�شذي
أ�و ك����م����ا ال����ب����ل����ب����ل �شدو أ�
وا������س�����ت�����ع�����ن ب����������اهلل دوم������������ا ً

دون ح�����������ب وف�ضيلة
م���ن���ت���ه���ى احل���������س����ن جليلة
أ��صيلة
وم������������������������������روءات
و���������ص��������ف��������اء دون غيلة
ل����ل����ع��ل�ا ف����ا�����س����ل����ك �سبيله
ال أ�رى ق������������ط بديله
ف�������ه�������و ل������ل������ح������ق و�سيلة
خ�����ال�����������ص�����ا ً دون رذيلة
جت����������د ف�������ي�������ه أ�ي حيلة
الوبيلة
ون����������������واي����������������اه
�إن�������������������ه ي����������ع����������دي خليله
ب أ
������������������س��������ال��������ي��������ب جميلة
أ�و ع�������������ب�������������ارات ثقيلة
ق����������������دم احل��������������������ال دليله
ك��������ل م��������ن زار اخلميلة
ي����ب����ه����ج ال����ن����ف���������س العليلة
������س��ت��رى ال������ف������وز ح�صيلة

الثقافية
للبداع التا�سع يختتم فعالياته ويعلن نتائجه..
مهرجان ترانيم إ
الفلك بالقطيف .
جائزة أ�ف�ضل فلم أ�ول :اخلام�س والع�شرون للمخرج حممد �سلمان .
 فيلم "العقدة" لفرقة العمران الفنية.جائزة أ�ف�ضل فلم ثان :امل�ستقبل للمخرج حممد املروحن.
جائزة جلنة التحكيم لفيلم (الورد �إن حكى).
 فيلم "تدوير الورق" لقيثارة وقطيف فريندز.جائزة تقديرية ملجموعة العمران الفنية أ
بالح�ساء عن جممل أ�عمالها.
متقم�صا �شخ�صية املر أ�ة
 ق�صيدة �شعرية �شعبية للفنان مهدي اجل�صا�صً
جائزة أ�ف�ضل خمرج :حممد �سلمان عن فلم اخلام�س والع�شرون.
احلكيمة كبرية ال�سن ين�صح بها الفنانني باحلب والت آ�خي ،ويثني على جهود
أ�ف�ضل ممثل أ�ول :ح�سني يو�سف عن دوره يف فلم اخلام�س والع�شرون.
مهرجان ترانيم.
أ�ف�ضل ممثل ثان :ح�سن علي العا�شور يف فلم ال�صحبة.
ومتيزت هذه الليلة بالتكرمي حيث ك َّرم املهرحان راعي ال�ضيافة مطعم طيبة
أ
ممث ً
أ�ف�ضل م�صور :حممد املروحن عن فلم امل�ستقبل.
ال بال�ستاذ م�صطفى اجلراميز ،والراعي ا إلعالمي خدمة ر�سائل نادي
ُ
أ�ف�ضل مونتاج :حممد املروحن عن فلم امل�ستقبل.
الرتجي ممثلة بال�سيد ماجد ال�شربكة  ،كما ك ِّرم الكوادر العاملون يف املهرجان.
أ�ف�ضل مو�سيقى� :شهادة متيز للمو�سيقي أ�مين همداين عن فلم لقاء أ�خري.
ويف لفت ٍة جميلة ك َّرم الفنان مهدي اجل�صا�ص أ��سرة املرحوم ال�سيد أ�حمد احلواج
جائزة أ�ف�ضل ممثل واعد :مازن العبد اهلل عن دوره يف فلم برت احللم.
خادم أ�هل البيت عليهم ال�سالم والذي كان م�شار ًكا معه يف فيلم "خري و أ�بقى" ،كما
ك َّرم اجل�صا�ص قيثارة وقطيف فريندز والذين هم بدورهم كرموا اجل�صا�ص بدرع
 املركز أالول� :سيناريو "وردة حفار القبور" للكاتب ح�سني علي املطلق.تذكاري نظري جهوده وتعاونه الدائم معهم.
 املركز الثاين� :سيناريو "املر�آة" للكاتب علي وا�صل ال�ضيف. املركز الثالث� :سيناريو " الكابو�س اجلميل" للكاتب علي عبد الهادي �آل كما قدَّمت فرقة العمران الفنية عرب م�شرفها العام أال�ستاذ حممد ال�صالح درعًاتذكار ًيا ملهرجان ترانيم.
حماده.
ويف اخلتام عُر�ض الفيلم الفائز "اخلام�س والع�شرون" والذي تفاعل معه
كما تخللت فقرات التكرمي عر�ض عدة فقرات:
أ
 -فقرة حول الكواكب للطفل املبدع م�صطفى ح�سني جالل ��صغر ع�ضو يف جمعية اجلمهور

املن�شد م ؤ�يد اجلنبي
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حممد عبدالرزاق الق�شعمي
Abo-yarob.kashami@hotmail.com

عودة لرابطة الكتاب أ
والدباء
كتبت قبل فرتة وجيزة حتت عنوان (رابطة الكتَاب ال�سعوديني منذ (83عام ًا)
الثنني  27ذي القعدة 1350هـ
وهو تاريخ �صدور جريدة (�صوت احلجاز) يوم إ
أ
املوافق  14ابريل 1932م و أ��شرت �إىل افتتاحية عددها الول الذي تطالب به
برابطة أ�دبية  .. (( ..لذلك وملا أ�ح�س�سنا به من وجوب �إيجاد رابطة أ�دبية بيننا
نحن أ�بناء هذه البالد  ،توحد بني أ�فكارنا وميولنا وثقافتنا � ..إلخ)).
وذكرت ت�سا ؤ�ل الدكتور أ�حمد زكي رئي�س حترير جملة العربي الكويتية عند
زيارته للريا�ض والذي ن�شر يف العدد أالول من جريدة الق�صيم يوم الثالثاء
1379/6/1هـ 1959/12/1م ((  ..ثم ت�ساءل عن أالدباء يف هذه البالد
وهل توجد روابط أ�دبية جتمعهم يتبادلون فيها خمتلف آالراء أ
والفكار ف أ�جيب
بالنفي . )) ..
ولتناول هذا املو�ضوع م ؤ�خر ًا يف ال�صحف والدوريات  .ولكون املو�ضوع كما أ��سمع
يدر�س يف جمل�س ال�شورى منذ مدة – قد تطول – أ�حببت زيادة يف الفائدة
أ�ن أ��ستعر�ض ما وقع يف يدي من بع�ض املقاالت القدمية التي تطالب برابطة
أ
للدباء يف بالدنا لكوين مل أ��شر �إليها فيما �سبق  ،و�إمتام ًا للفائدة ي�سرين أ�ن
أ��شري �إليها :
-1ن�شرت (�صوت احلجاز) يف العدد ( )16بتاريخ  21ربيع أالول 1351هـ
املوافق  25يوليو 1932م حتت عنوان (الرابطة أالدبية يف بالدنا ) بتوقيع
(مت أ�مل) "حممد �سعيد عبد املق�صود خوجة" قال
فيه  .. (( :ولكن مع كل هذا احلب املتغلغل يف نفو�س بع�ضنا أ
للدب  ،ومع
القبال الذي يقدم عليه بع�ضنا  ،ومع كل هذا ال�شوق الذي نراه يف
كل هذا إ
للدب (و�إن اختلفت طرقه  ،وتنوعت م�سالكه) ف�إنا جند �نأ
كثري من أالدباء أ
الرابطة أالدبية يف بالدنا �ضعيفة جد َا  ،و�إذا �شئت فقل غري موجودة  ،أ�ي أ�نكل
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أ�ديب منا ال يعرف آالخر  ،وال يعرف �شيئ ًا عن حياته ونزعاته و أ�فكاره )) ..
وقال .. (( :وعدم وجود الرابطة أالدبية التي نحن يف أ��شد احلاجة �إليها ،ملا
لها من الت أ�ثري يف حياتنا و�سرينا أ
وبالخ�ص من الناحية أالدبية  ،والغريب أ�ن
هذه الفكرة (فكرة وجود رابطة أ�دبية) مل نفكر فيها حتى آالن  ،و�إذا فكر
أ�حدنا فيها فهي مل تخرج من حيز التفكري بعد  ،مع أ�ن وجودها من ال�ضروريات
لل�سري باحلياة احلجازية �سري ًا حثيث ًا  ،مفيد ًا ألحكام �صلة التعارف بني أالدباء
 ،أ
ولجل أ�ن يعلموا كتلة واحدة مت�ضامنة � ،إن الرابطة أالدبية من ال�ضروريات
أ
للمم التي تريد أ�ن ت�سعى للحياة والتي تريد أ�ن ت�سري بقدم ثابتة نحو ما تتطلبه
وما ترنوا �إليه  )) ..واختتم كلمته بقوله  .. (( :وقد نتوهم أ�ن ذلك �صعب و أ�نه
يحتاج �إىل نفقات باهظة أ�و عناء عظيم  ،مع أ�ن ذلك ال يحتاج �إال �إىل أ�يد عاملة
ت�شتغل ب�إخال�ص للم�صلحة العامة  ،وبتطوع ب�سيط من ذوي الي�سار ومن أالدباء
أ�نف�سهم  ،وبطلب رخ�صة ر�سمية من احلكومة  ،ويف نظري أ�ن احلكومة ترغب
يف ت أ��سي�س نواد علمية و أ�دبية  ...فع�سى أ�ن ذوي الغرية والنجدة وال�شهامة
يدفعهم الواجب �إىل �إبراز هذه الفكرة من عامل اخليال �إىل احلقيقة  ،في�سعون
لتحقيقها  ،وعند ذلك �ستقدر لهم أالمة عملهم  ،و�سيذكره التاريخ لهم يف
�صحائفه البي�ضاء  ..فهل هم فاعلون ؟ � ..إنا لذلك بفارغ ال�صرب منتظرون !؟
مكة املكرمة  :مت أ�مل
 -2كتب (عني) (واعتقد أ�نه رئي�س التحرير وقتها عبد اهلل عريف) يف جريدة
(البالد ال�سعودية) العدد ( )2752ليوم االثنني /1ذي احلجة 1377هـ
املوافق  19مايو 1958م حتت عنوان (نريد رابطة أ�دبية) وذكر أ�نه قد ن�شر يف
العام املا�ضي نداء موجه ًا أ
للدباء من املجل�س أالعلى لرعاية آالداب والفنون
مب�صر للم�ساهمة ب�إنتاجهم أالدبي يف م�سابقة عامة ا�شرتك بها �شعراء من
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الثقافية

جميع أالقطار العربية لتقوية الروابط أالدبية فيما بينهم  ..وقال �إنه مل
ي�ستطع أ�حد منا اال�شرتاك  ..وهذا ما جعلني اليوم أ�ت�ساءل  ..و أ�طالب
يف نف�س الوقت بت أ��سي�س رابطة أ�دبية تعنى بن�شر أالدب أ
والدباء  ،وتهتم
ب�إبراز �إنتاجهم  ،وت�سعى إليجاد الروابط الوثيقة بينهم وبني أ�دباء العامل
 ...أ��سوة ببقية الروابط أالدبية أالخرى املنت�شرة يف عوا�صم البلدان العربية
 ..كرابطة أالدب احلديث والنهر اخلالد يف القاهرة  ،وجمعية أ�هل القلم
و أ��سرة اجلبل امللهم يف بريوت ،ورابطة الكتَاب ال�سوريني يف دم�شق  ،ورابطة
الفكر العربي بتطوان  ،و أ��سرة الفن املعا�صر ببغداد  ...وال ب أ��س من أ�ن
تكون الرابطة أالدبية التي نطالب بت أ��سي�سها حتت �إ�شراف ورعاية املديرية
للذاعة وال�صحافة والن�شر  ..حت ــى ن�ضمن لها اطراد التقدم ودوام
العامة إ
النجاح  ..فهل من جميب ؟ (عني) )) .
-3وكتب عبدالغني ق�ستي يف جريدة (البالد) يف العدد  570وتاريخ 27
جمادى آالخرة 1380هـ املوافق  16دي�سمرب 1960م حتت عنوان (نريد
رابطة أ�دبية) وقد ا�ستعر�ض ما �سبق أ�ن ن�شرته جملة الرائد عن حالة
أالديب ال�شاب الذي أ�حيل على التقاعد يف ريعان �شبابه فكافح يف �سبيل
احلياة  ..حتى أ�ثقلته الديون .وقال الكاتب  .. ((:وم�شكلة هذا أالديب يجب
أ�ال متر ك أ�مثالها دون أ�ن نقف عندها  ..ونختار لها من احللول ما يالئمها ..
حتى ال يتكرر حدوثها  ..وتطل علينا يف زحمة أاليام من حني آلخر.
�إن أالديب من أ�جدر النا�س بالرعاية  ..وبع�ض أالدباء يف بالدنا قد تفاجئه
حوادث القدر  ..فال يجد من املال ما يكفيه للعالج �إذا مر�ض  ..وي�سد
به حاجته �إذا م�سه الب ؤ��س  ..لهذا اقرتح تكوين رابطة أ�دبية ي�شرتك يف
ع�ضويتها كبار أالدباء  ..مهمتها أال�سا�سية جمع التربعات واال�شرتاكات
ال�سنوية أ�و ال�شهرية من كل أ�ديب  ..ومن أ�ثريائنا الذين الذين ا�شتهروا
مبيولهم أالدبية  ..واجتاهاتهم الفكرية وت�شجيعهم أ
للعمال اخلريية ..
)) وطالب بت�شغيل املبالغ مب�شروع خريي يفيد أالديب املحتاج وال داعي
لعر�ض بع�ض م�شاكل أالدباء يف ال�صحف ب أ��ساليب اال�ستجداء ففيه ما ي�شبه
الت�شهري وما مي�س كرامة أالديب ويجرح �إح�سا�سه و�شعوره . )) ..
 -4وتن�شر جريدة (الندوة) يف عددها ( )904وتاريخ  9رجب 1381هـ
املوافق  27دي�سمرب 1961م حتت عنوان (املجل�س أالعلى لرابطة طالب
جامعة امللك �سعود) (( ت أ�لف يف جامعة امللك �سعود جمل�س أ�على لرابطة
طالب اجلامعة ي�ضم أ��ساتذة وطالب ًا من خمتلف الكليات وي�شرف على
خمتلف أ�وجه الن�شاط يف اجلامعة  ،ويرمى �إىل تنمية الروح اجلامعية بني
طالب اجلامعة ب�إمناء �شخ�صياتهم وقدراتهم ومواهبهم وتقوية أ�وا�صر
أالخوة والعالقات الطيبة يف حميط أال�سرة اجلامعية وينظم العمل على
�شغل وقت فراغ الطالب يف نواحي الن�شاط املختلفة وتوفري الو�سائل
الالزمة لذلك وت�شجيع الهوايات املختلفة وتنميتها إلبراز نواحي النبوغ
يف الطلبة وترقية روح حتمل امل�سئولية وامل�ساهمة يف اخلدمة العامة داخل
الهتمام ب أ�حوال الطلبة املعي�شية اجتماعي ًا واقت�صادي ًا
اجلامعة وخارجها و إ
و�صحي ًا  )) ...واملجل�س أالعلى لرابطة طالب اجلامعة يتكون من الدكتور
عبدالعزيز اخلويطر عميد اجلامعة رئي�س ًا والدكتور عبدالرحمن قدري

أال�ستاذ بكلية العلوم نائب ًا للرئي�س والدكتور حممود دروي�ش أال�ستاذ
امل�ساعد بكلية ال�صيدلة رئي�س ًا للجنة االجتماعية العامة  ،والدكتور �سعيد
عبدالفتاح عا�شور أال�ستاذ امل�ساعد بكلية آالداب رئي�س ًا للجنة الثقافية
العامة  ،والدكتور أ�حمد عبداملنعم فرح أال�ستاذ امل�ساعد بكلية ال�صيدلة
رئي�س ًا للجنة الريا�ضية العامة  ،أ
وال�ستاذ خالد بابطني املعيد بكلية آالداب
أ
القليمي ال�سعودي
وال�ستاذ عبدالرحمن حجازي وكيل مدير عام املكتب إ
ممثلني للخريجني  ،وال�سادة �صالح كامل الطالب بكلية التجارة مقرر ًا
للجنة االجتماعية العامة وحممد عبده مياين الطالب بكلية العلوم �سكرتري ًا
للجنة الثقافية العامة ،وعبدالرزاق بكر الطالب بكلية العلوم �سكرتري ًا
للجنة الريا�ضية � ..إلخ )) .
 -5كما كتب ال�شيخ حمد اجلا�سر افتتاحية العدد الثاين ع�شر من ال�سنة
الثالثة ع�شر من جملة (العرب) ل�شهر مايو – يونيو 1978م حتت عنوان
(رابطة أالدباء) موجه ًا الدعوة أ
للمري في�صل بن فهد الرئي�س العام لرعاية
ال�شباب الذي أ�ن� أش� أالندية أالدبية ويطالب ب�إكمال هذا برابطة أ
للدباء ..
 -6ون�شرت يل جريدة (الريا�ض) بعددها ( )12676وتاريخ أالحد  8حمرم
1424هـ املوافق  9مار�س 2003م مقا ًَال حتت عنوان (ال�صحافة ال�سعودية ..
ومفرتق طرق؟) ذكرت فيه أ�ن ال�شيخ حمد اجلا�سر �سبق أ�ن طالب بت أ��سي�س
احتاد أ�و رابطة أ
للدباء عرب جملة (العرب) ومنه ((  ..وقد أ�و�ضح أالمني
العام الحتاد الكتاب أ
والدباء العرب الدكتور علي عر�سان جلريدة (الوطن)
أ�ن غياب أالدباء ال�سعوديني من م ؤ�مترات ون�شاطات احتاد الكتاب العرب
�شكل عائق ًا دائم ًا خالل ال�سنوات املا�ضية  ،و أ�نه من الواجب أ�ن يكون
هناك جتمع أ
للدباء ال�سعوديني بغ�ض النظر عن الت�سمية املهم ما يندرج
حتته �إطار تنظيمي ي�ضم أالدباء ويحدد امل�س ؤ�ولني الذين ي أ�تون باالنتخاب
كممثلني عن أالدباء والكتاب ال�سعوديني . )) ..
لعل هذا اال�ستعرا�ض لبع�ض ما ن�شر يف ال�سابق يحرك مو�ضوع الرابطة يف
جمل�س ال�شورى والذي طال أ�مده ..
وقد أ�قام النادي أالدبي بالريا�ض م�ساء ال�سبت 1432/7/2هـ ندوة على
العالم اجلديد  ،ناق�ش
�شرف د .نا�صر احلجيالن وكيل وزارة الثقافة و إ
أ
فيها عدد ًا من أالدباء واقع أالندية وتطلعات امل�ستقبل وقد �كد عدد من
أال�ساتذة والدكاترة أ�ذكر منهم عزيزة املانع وحممد الربيع ونا�صر الر�شيد
وعبداهلل ال�شهيل وغريهم أ�كدوا بل وطالبوا ب أ�همية حتويل أالندية أالدبية
�إىل احتادات للكتاب أ
والدباء يكون مقرها الرئي�سي بالعا�صمة ويفتح له
فروع يف املدن الرئي�سية و أ�ن ت�ستبدل تلك أالندية ال�سابقة مبراكز ثقافية يف
جميع املدن والقرى لي�ستفيد منها ال�شيوخ وال�شباب .
وقالوا أ�ن أالندية أالدبية ب�صيغتها احلالية وقد م�ضى على �إن�شائها قرابة
أالربعني عام ًا فقد ا�ستنفذت أ�غرا�ضها فال بد �إذن من �صيغة جديدة  ،و أ�كد
ال�سراع ب�إن�شاء �إحتاد أ�و رابطة أ�و هيئة للكتاب أ
والدباء
اجلميع على أ�همية إ
ك�إحدى منظمات املجتمع املدين .
ال�سراع يف �إن�شاء رابطة أالدباء  ،حتمل همهم ،
ونختم بتجديد الدعوة �إىل إ
وتن�شر فكرهم  ،وتوحد ق�ضاياهم .
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حتقيق
باقر ال�شما�سي
أ
تقاليد الزواج �يام زمان ( بالقطيف )
تكاد تكون بع�ض التقاليد والعادات ال�شعبية متطابقة يف كل من البحرين
والقطيف أ
والح�ساء  ،نظراً لوحدة الن�سيج املجتمعي  ،حتى يف اللجهات  .و أ�ظن
أ�نني ل�ست بحاجة �إىل أ�ن �آتي برباهني على ذلك  ،فاملتتبع لتاريخ هذه املنطقة (
�شرق اجلزيرة العربية ) وتقاليدها  ،وما يجمع بني �سكانها من قوا�سم م�شرتكة
�سواء ما قبل ا إل�سالم أ�و بعده � ،سيجد أ�ن تراث املنطقة �إن مل يكن واحداً ف�إنة
متقارب للغاية
ال  ،قبل أ�ربعة عقود مث ً
ولرنجع بالذاكرة �إىل الوراء قلي ً
ال  ،لنفتح نافذة �صغرية
على ذلك املا�ضي العفوي اجلميل من التقاليد واملرا�سيم يف الزواج مبنطقة
القطيف  ،والبحرين .
تبد أ� أالمور ب�إعالن اخلطبة حيث توزع أال�سماك الطازجة على جميع اجلريان
أ
والقارب واال�صدقاء كي ي�شاركوا العري�سني و أ�هليهما الفرحة واالبتهاج  .وقبل
ليلة الزفاف ب�ساعات  ،وبالتحديد يف الع�صرية التي ت�سبق ليلة الزفاف يذهب
الرجال بالعري�س �إىل أ�حد احلمامات  ،أ�و العيون أالثرية التي تتكاثر يف القرى،
لال�ستحمام  .يذهبون �إىل هناك م�شياً على أالقدام  ،ويف طريقهم لتلك العيون
 ،يحملون معهم أ�رزاً مطبوخاً  ،واحياناً يكون م�ضافاً �إليه دب�ساً  ،وي�سمى ( عي�ش
برجنو�ش – برنيو�ش) فريمون يف جممعات املياه وجماري املخارج قلي ً
ال من
هذا أالرز كلما مروا بها يف ال�شارع العام  .وهذه املخارج للمياه الزائدة عن حاجة
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النخيل  ،وي�سمى هذا أالرز ( العذرة ) ورمبا يق�صدون بهذا اال�سم ( العرو�سة
العذراء )  ،ويق�صد من رمي هذه العذرة يف جماري املخارج كما يقال أ�نه من اجل
�إعطائه للجن ال�شريرة لتاكله أ�و لت�شمه فقط  ،ا�سرت�ضا ًء ألولئك اجلن لكيال
يقوموا ب أ�ي فعل م ؤ� ٍذ للعري�سني !
ثم ي أ�خذ هذا اال�ستحمام بع�ض الوقت لينف�ض العري�س عنه غبار العزوبية  ،وهي
كذلك فر�صة للتنظيف والتلميع اجل�سمانئ  ،وعند االنتهاء من اال�ستحمام يرندي
الثياب اجلديدة نا�صعة البيا�ض والغرتة والعقال  .ثم يركب العري�س على �صهوة
احل�صان أ�و الفر�س  ،ويقلد �سيفاً ومي�سك أ�حد أ��صدقاء العري�س أ�و أ�حد أ�قاربه
جلام الفر�س ليكون مركباً مهيباً  ،ومن ورائه وامامه فرقة الدفوف والطبول تدق
من حوله  ،واملجتمعون يف الو�سط يرق�صون رق�صات �شعبية تقليدية على �إيقاعات
تلك الدفوف والطبول  ،وك أ�ن أالر�ض ال ت�سعهم من فرط ان�سجامهم وابتهاجهم
 ،وهموم الدينا �إن وجدت عند بع�ضهم  ،فال مكان لها عندهم يف تلكم اللحظات
ال�سعيده التي تعلو على كل هاج�س .
وعند و�صول العري�س �إىل بيته يبقى على الفر�س يف الطريق دقائق معدودة فرتمي
عليه أ�مه أ�و أ�حد �إخوته من نافذة البيت ( الرو�شن ) كمية من البيدان ) ومعها بع�ض
النقود أ�حياناً  ،واحلالوة الكروية امللب�سة ( القناطي ) بت�شديد النون – فيلتقطه
اجلمهور املحيط بالعري�س  ،وهو ممتطي الفر�س  ،وال�شاطر هو الذي يح�صل على
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الهل أ
ال�سماك الطازجة على أ
مع �إعالن اخلطوبة توزع أ
والقارب
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حتقيق

احل�صة أالكرب .
ويف ليلة الزفة – أ�و الدخلة – تلك الليلة املخملية امل�ضيئة يف حياة العري�سني يزف
العري�س من مكان االحتفال �إىل البيت م�شياً على أالقدام  ،وهي م�سافة ال تزيد عن
الكيلومرتين يف و�سط ح�شد كبري تعلو أ��صواته بالتكبري والتهليل والغناء أ
والنغام
آال�سرة التي ت�شنف آالذان وتبهج القلوب املكلومة .
وعند و�صوله للبيت ي أ�خذ ال�شيخ أ�و من ينوب عنه ومي�سكه على انفراد فيقر أ� يف
أ�ذنه بع�ض آاليات من القر�آن الكرمي  ،ثم ت أ�تي ( الداية ) أ�و اخلطابة  ( ،وهي همزة
الو�صول بني ذوي العري�سني يف طلب يد العرو�س ) فتم�سك بقدمي العري�سني
فتغ�سلهما با إلبريق يف الط�شت  ،وهو �إناء دائري لغ�سل أاليدي م�صنوع من النحا�س
قد يكون �ضيقاً يف أ��سفله مت�سع يف أ�عاله  ،وبع�ضهم م�سنن يف أ�على دائرته  .و أ��صل
الكلمة ( فار�سية ) لكنها بال�سني ( ط�ست ) ولي�ست ط�شت .
وخالل غ�سل الداية أ�و اخلطابة لقدمي العري�سني يرمي العري�س �شحنة من النقود
الف�ضية أ�و النحا�سية يف الط�شت ويتفاوت مقدار النقد الذى يرميه يف الط�شت بني
عري�س و�آخر  ،ح�سب كرمه وقدراته املادية  .وتعد هذه النقود ( �إكرامية ) للداية
ال ي�شاركها فيها أ�حد
أ
أ�ما ع�ش الزوجية فهي غرفة من غرف بيت والد العري�س �و يف �إحدى غرف بيت
والد العرو�س  ،تزين جدرانها باملرايا الكبرية من الزجاج القوي املتني وت�سمى
( املناظر احلجرية ) نظراً ملتانة و�صالية زجاجها ويكاد الناظر ال يرى جدران
الغرفة لكرثة هذه املناظر – أ�ي املرايا – واملر�آة الواحدة مو�ضوعة يف �إطار منقو�ش
ب�شكل زخريف جميل مميز بالروعة وا إلبداع  .ومدالة يف أ�على كل مر أ�ة ثالث
بي�ضات من بي�ض النعام  ،وكل بي�ضة من هذه أ�كرب بقليل من قب�ضة الرجل ،
وهي ملونة وكروية ولي�ست بي�ضاوية كما يتهي أ� لنا من ا�سمها
 ،فت�ضفي على جمال الغرفة مع املرايا جواً أ�خاذاً رومان�سياً يف
غاية البهجة واالن�شراح .
ويف أ�ق�صى الغرفة يقبع �سرير خ�شبي مطلي باللون أال�سود
الالمع  ،يرتفع عن �سطح أالر�ض بحوايل خم�سة و�ستني
�سنتيمرت وهو م�صنوع من حطب ( ال�سي�سم ) وهو من ال�صناعات
الهندية املميزة  ،وله أ�ربعة أ�عمدة مثبتة مع عوار�ض أ�فقية أ�ربعة
لتكون �سقفاً ارتفاعه مرت  ،وتو�ضع عليه قطعة من قما�ش كبرية
من احلرير متدلية من اجلهات أالربع بخم�سة ع�شر �سنتيمرت
وت�سمى الربدة  ،يتدىل منها هي أ�ي�ضا بي�ض النعام .
وبجانب هذا ال�سرير البديع �صندوق خ�شبي منجم يف واجهته
مب�سامري مدببة ذهبية اللون أ�و ف�ضية  ،وال�صندوق غالباً ما
يكون لونه أ�خ�ضر أ�و أ��سود  ،وم�سامريه مق�سمة على ت�شكيالت
ثالثية أ�و خما�سية بطريقة فنية متنا�سقة وك أ�نها لوحة ر�سمتها

ري�شة ر�سام ماهر �ضليع  ،ويبلغ طول ال�صندوق مرت ون�صف وعر�ضه مرت تقريباً
وعمقه ن�صف مرت أ�ي�ضا وي�ستخدم ال�صندوق حلفظ الثياب الثمينة واملو�سمية ،
وكذلك احللي  ،وما �إىل ذلك من أ��شياء مهمة وفوق ذلك ال�صندوق �سلة دائرية
كبرية من أال�سل  ،متيل �إىل اللون الذهبي  ،ويف و�سط دائرتها خطوط زرقاء
وخ�ضراء جميلة  ،وهي من ال�صناعات اليدوية املحلية  .ت�ضيق يف قاعها قلي ً
ال
وتت�سع يف أ�عالها  ،ومغطاة بغطاء جميل م�شابه لها قالباً ولوناً � ،إال أ�نه يختلف
يف تكوينه قلي ً
ال  ،فرتكيبته على �شكل هرمي وله �شبه عنق يف أ�عاله  ،وفوق العنق
ال جمالياً خالبا ً.
مظلة �صغرية تتنا�سب وحجم العنق  .في�ضفي عليها �شك ً
أ�ما أ�ر�ضية الغرفة فمفرو�شة ب�سجاد مييل لونه �إىل الذهبي م�صنوع من أ��سل
النخيل  ،وي�سمى ( املديد ) ومفردها ( مدة) بفتح امليم وت�شديد الدال  ،وطول
الواحدة ثالثة امتار وبع�ضها أ�كرث بقليل  ،وعر�ضها � 90سم تقريباً  ،وهي من
ال�صناعت املحلية  ،ومفرو�شة على هذه املديد �سجادة أ�و أ�كرث من ال�سجاد الفار�سي
الفاخر او ال�سجاد الرتكي احياناً املزخرف بر�سومات عالية الفن وا إلبداع .
أ�ما ال�سقف فمغطى بقطع حريرية ملونة  ،لكيال تربز جذوع ال�سقف فت�شوه منظر
ع�ش العري�سني وبالتايل قد تف�سد مزاج ( �شهريار و�شهرزاد فت�سكت عن الكالم
املباح قبل أ�ن يدركهما ال�صباح ) وهذه اجلذوع من املكونات الرئي�سية لكل ال�سقوف
 ،للبيوت املبنية من اجل�ص  ،وهو الطني املجفف املحروق .
و أ�خرياً ن أ�تي �إىل �إ�ضاءة الع�ش ال�سعيد حيث ال توجد كهرباء �آنذاك  ،و�إمنا بال�شموع
املثبتة مبادتها ال�شمعية يف أ�واين نحا�سية عري�ضة  ،وعمقها ال يتجاوز �سنتيمرتاً
واحداً فقط  ،وت�سمى ال�صينية باال�ضافة �إىل ( الاللة ) وفواني�س رم�ضان أ�يام
زمان.
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مقال

ح�سني أ�حمد بزبوز  -القطيف
Bazbooz2002@hotmail.com

النرتنت أ�فيون املعرفة
إ
أالفيون ،باعتباره مادة خمدرة ت�سبب ا إلدمان وتذهب العقل ،بالت أ�كيد �شر وهالك
ووبال ودمار  ...والعياذ باهلل منه ،وهو بوابة الرذيلة واملخازي والعار وا إلجرام ...
حمانا اهلل و�إياكم منه ومن �شره .و أ��سو أ� ما فيه طبعاً ،أ�نه من نوع ال�شر الذي ميكن
أ�ن يقال ،أ�نه قد ال ميكن اخلال�ص منه  ...فمعه ي�صدق املثل امل�صري( :دخول
احل َّمام م�ش زي خروجه).
و�إذا ،كان احل َّمام جمتمعاً للقذارات أ
والو�ساخ ،فاملثل هنا مالئم متاماً ،ومنا�سب
جداً .أ
فالفيون كذلك باملثل ،جمتمع أ
للو�ساخ وال�شر وال�ضر .ومع ذلك ،فالفرق
أ
أ
وا�ضح ٌ هنا جداً كذلك .فاحل َّمام �و بيت اخلالء ،تدخله و�نت مهموم ومثقل من
أ�عباء احلياة ،للراحة واخلال�ص من القذارات والنجا�سات ،فتخرج منه قرير
العني بذلك اخلال�ص ،مرتاح البال ،أ�و على أ�قل تقدير� ،ستخرج منه كما دخلت
�إذا �شاء اهلل .وهذا يف غالب أالحوال طبعاً .أ�ما من يدخل حقل أ�و جمال أالفيون
واملخدرات ،فلن ميكنه اخلروج غالباً� ،إال بال�شر وباكت�ساب الرذائل والقذارات ...
كفانا اهلل و�إياكم �شر ذلك كله.
لكن هذا ،لي�س هو حمور حديثنا هنا طبعاً ،وال �سبب ذكر أالفيون هنا يف عنوان هذا
املو�ضوع ،فال�سبب خمتلف متاماً ،وهنا �سيحق لكم طبعاً أ�ن ت� أس�لوين عن ،ماهية
ذلك ال�سبب؟!.
أ
أ
ً
و أ�نا � أس�جيب هنا بو�ضو ٍح تام ،فالق�صة قدمية جدا ،قدم �يام اجلامعة� ،ق�صد عندما
ني يف
كنت ( أ�نا) طالباً جامعياً مغرتباً م�سكيناً ،ك أ�ي طالبٍ جامعي مغرتبٍ م�سك ٍ
حينه ،يف جامعة امللك �سعود بالريا�ض .وحينها كنت كاتباً �صغرياً ،أ�ر�سل مقاالتي
ألن�شرها ب أ��سماء م�ستعارة  -أ�حياناً  -يف "ر�سالة اجلامعة" ،التابعة جلامعة امللك
�سعود ،يف ذلك الوقت ،قبل أ�ن تفد علينا أ�جهزة االت�صاالت الال�سلكية احلديثة
و�شبكات ا إلنرتنت والف�ضائيات ،حني كنا ال نت�صل ب أ�هلنا �إال عرب تلفون ( أ�بو ن�ص
ريال) ،امل�صطفة كبائنه يف ال�شارع ،وال نلتقي ب أ�هلنا يف حينه �إال يف نهاية أال�سبوع،
�إذا قدر اهلل .وكنت حينها أ�بحث عن اخللطة ال�سحرية العجيبة الفعالة ،تلك التي
�ستدفع غريي ،وهم �إخوتي أال�صغر �سناً مني ،وبع�ضهم مل يكن قد دخل املدر�سة
بعد ،باجتاه التعلق باملعرفة والعلم ،بل �إدمان تلك العالقة وعدم القدرة على
اخلال�ص منها ،كي أ�متكن من خلق ا إلبداع والتميز والروح املتعلمة الوثابة للعلم
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واملعرفة والفهم.
وحينها تو�صلت خللطة غريبة عجيبة ،ذات مفعول قوي جداً ،و�سحر ال ينتهي
وال ين�ضب .فالعالقة مع املعرفة ومع الكتاب ،هي كما علمتني �إيها احلياة ،حني
مَا َر َ�ستْ �سحرها علي ،يف املراحل املبكرة من عمري ،فطبقت علي تلك اخللطة
العجيبة ،يف مرحلة امتدت ،من �سن الطفولة واملرحلة االبتدائية ،حتى �سن
املراهقة وبدايات الثانوية ،دون أ�ن أ��شعر ،وهي عالقة حب و�إعجاب وانبهار قدمية
وممتدة ال تنقطع ،بل تزهر وتورق وتر�سل جاذبيتها وروائحها و أ�ريجها العبق يف
الف�ضاء يف كل يوم ،وكل أ��سبوع ،وكل �شهر ،وكل �سنة ،لتحا�صر العمر كله وحت�صره،
يف عبقها ،فتنبت فينا حبها والرغبة فيها ،ثم ثمرتها ،وهي ا إلبداع.
وهنا ،كان ما مار�سته مع �إخوتي أال�صغر مني �سناً ،جمموعة �آخر العنقود ،كما
ميكن أ�ن نقول ،هو ا�ستن�ساخ لتجربتي ال�سابقة وتطوير لها ،وهو ما ذكرته يف
مقالة قدمية �سابقة يل حول القراءة ،عنونتها يف حينه بـ (ق�صتي مع القراءة)،
وكان ذلك كذلك ممتداً ودائماً وحما�سياً ومثرياً ،بد أ� يف مراحل مبكرة ،أ�ي قبل
�سن املدر�سة ،وامتد ،ثم امتد ،فكان الربنامج �شهرياً بل و أ��سبوعياً أ�حياناً ،وامتد
ل�سنوات طويلة ،و�صلت املرحلة االبتدائية بالثانوية ،وكان فيها ذلك الربنامج:
ق�ص�صياً وروائياً وعلمياً وفنياً  ...الخ ،مبا نا�سب �سنهم طبعاً  ...من أ�دوات الت�شويق
 ...وقد جنحت اخلطة أ�و اخللطة  ...الخ ،وكفى.
وخال�صة الفكرة هنا ،هي أ�ننا لكي ننجح يف احل�صول على ا إلبداع من أالطفال،
فيجب أ�ن نعتمد برامج من هذا النوع� ،شيقة ر�شيقة  -رخي�صة الثمن ،قليلة الكلفة،
ما أ�مكن  -معرفية طويلة وممتدة ،تركز ب�شكل أ��سا�سي على خلق وتفجري امل�شاعر
والرغبات ،جتاه تلك أال�شياء احل�سنة واملمتازة ،امل�ستهدفة من قبلنا.
ويف املا�ضي ،فقد كانت الق�صة واحلكاية املكتوبة والر�سوم امل�صورة والكتيبات
العلمية امل�صورة  ...الخ ،هي أالدوات املنا�سبة لذلك .وهذا ما كتبت عنه و أ�و�ضحته
فيما �سبق ،واعتمد مبد أ� �صناعة الرغبة وتعزيز امليول ،من خالل املطبوعات
الورقية الق�ص�صية والتعليمية والعلمية امل�صورة وال�شيقة .لكننا اليوم بتنا أ�مام
خمتلف متاماً ،فقد غزتنا ،الف�ضائيات وقنوات أالطفال التي ال تغلق طوال
واقع
ٍ
ٍ
الـ (� )24ساعة ،وانح�سر دور املجلة والق�صة والرواية والكتاب ،بفعل أ�دوات الرتفيه
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احلديثة ،وب�سبب غالء أ��سعار الق�ص�ص امل�صورة ،وجمالت أالطفال ،والتي كان
بع�ضها يباع يف املا�ضي ،بريال أ�و ريالني فقط ،وقد ت�صل غالية الثمن منها يف حينه
ل�ستة رياالت فح�سب ،وهو خالف واقع اليوم طبعاً ،حتى أ�و�شكت تلك أالدوات أ�ن
تنتهي وتنقر�ض  ...فرحم اهلل ذلك احلال وتلك أاليام وذلك الزمان ،الذي مكننا
بكم هائلٍ  ،من ق�ص�ص
من �إدمان القراءة ،والقدرة على اال�ستمتاع يومياً و أ��سبوعياًٍ ،
أالطفال ،وكتيباتهم العلمية امل�صورة.
وهذا الذي ذكرناه �سابقاً ،ال يعني أ�ن أ�دوات �إدمان العلم والثقافة واملعرفة ،قد
انح�سرت ،بل هي يف احلقيقة فقط قد تغريت وتطورت ،فتقدمت �آالف أالميال،
بل أ�كرث من ذلك بكثري ،فمن منا ال يعرف اليوم ،أ�ن كثرياً من أالطفال والن�ساء
والرجال وال�شباب وال�شيبان والكهول قد أ��صبحوا اليوم ،ال ي�صبحون وال مي�سون،
�إال وهم يعبثون ب أ�جهزة و أ�دوات ع�صرية مت�صلة با إلنرتنت ،وبالتايل فهم ميار�سون
عادات القراءة واالت�صال باملعرفة  ...يف حالة دفعت الكثريين منا ،للخ�شية من
ارتباط تلك احلالة القوية جداً ،بحالة من أالمرا�ض ،ميكن أ�ن تو�صف ب أ�نها من
أ��صناف ا إلدمان اخلطرية.
وهنا ،فمن منا مل ي�سمع اليوم ،مب�صطلح ما ي�سمونه بـ (�إدمان ا إلنرتنت) ،وكذا
من منا مل ي�سمع اليوم ،بـ (�إدمان املواقع االجتماعية)  ...كالفي�سبوك وتويرت ...
وفوق هذا فرمبا تكون هناك �صور أ�خرى إلدمان الف�ضاء ا إللكرتوين االفرتا�ضي،
التي قد ال نعلمها نحن اليوم جيداً ،أ�و ال نلتفت لها كثرياً ،كـ (�إدمان اليوتيوب)
مث ً
ال ،وهذه حاالت رمبا تكون �إيجابية يف الغالب ،و أ�نا من وجهة نظري ال�شخ�صية،
ال ا�ستبعد ذلك ،بل أ�عتقد ذلك بقوة ،و�إن تخلل ت�صفح تلك املواقع ا إللكرتونية
املفتوحة بالطبع وبال �شك ،بع�ض ا إل�شكاالت ،وامل�شاكل أالخالقية� ،إال أ�ن تلك املواقع
بال �شك ،م�شحونة بالكثري من أالفكار والعلوم واملعارف النافعة واملنتجة ،التي قد
تطغى على معظم ال�سلبيات غالباً  ...وهذا ما قد يف�سر رواجها بيننا ،وقبولنا بها
ب�شكلٍ وا�سع وممتد ،يف خمتلف ال�شرائح والفئات االجتماعية.
ولقد ظهرت �آثار تلك الثورة املعرفية الرقمية املعا�صرة على �شباب اليوم ،يف
خمتلف املجاالت ،والزال الكثري من �آثارها قادماً نحونا ،ولقد كان ذلك وا�ضحاً
جداً يف الثورات والتظاهرات العربية املعا�صرة ،هذا بغ�ض النظر طبعاً عن تقييمنا
ل�صحة أ�و خط أ� تلك الثورات والتظاهرات العربية يف خمتلف البلدان ،لكن الدالالت
وا�ضحة متاماً ،فالوعي والفكر والن�ضج واملعرفة الب�شرية املعا�صرة ،باتت تتقدم
اليوم يف �ساحة العامل املعا�صر ب�سرعة فائقة ومذهلة  ...بل والزلنا حتى اللحظة
الراهنة يف البدايات ،بل رمبا يف بدايات البدايات ،وما �سن�شهده �سيكون � -إن �شاء
اهلل  -خمتلفاً متاماً ورائعاً ومبهراً ومذه ً
ال ،خ�صو�صاً يف تلك املجتمعات الريفية
ً
والبدوية املت أ�خرة � -إن جاز التعبري  ،-خ�صو�صا �إذا ما جنحنا يف تاليف خدع وفنت
وخبائث اال�ستعمار ،و�إ�شغال تلك الدول امل�ستعمرة واملفتنة لنا ،عن التنمية ،وعن
حفظ أ�وطاننا ،باحلروب وال�صراع والدمار.
وما أ�ريد قوله هنا ،هو أ�ن ا إلنرتنت ،أ
والجهزة الرقمية امل�ستعر�ضة للمعرفة ،قد
باتت اليوم ،هي البديل ال�شرعي واملنطقي ،للق�صة والرواية والكتاب الورقي امل�صور،
القادر على خلق (�إدمان �إيجابي) حمفز ومنتج ،للرغبات القيمة والفاعلة ،خ�صو�صاً
لدى النا�شئة أ
والطفال ،ميكنه أ�ن يدفعهم لطلب الفكر والعلم والثقافة واملعرفة
ب�شغف و�شوق وجدية فاعلة  ...و�صو ًال من حاالت االكت�ساب املعرفية والعلمية
اجلادة  ...حلاالت الفعل والتميز واالبتكار وا إلبداع.
أ
والكالم لي�س هنا يف هذه النقطة ،حول ما تقدمه ا إلنرتنت و�دوات املعرفة الرقمية
لنا يف هذا الع�صر ب�شكل تلقائي وعفوي وع�شوائي ،فح�سب ،بل الق�ضية تكمن أ�كرث
من ذلك ،يف ت�سا ؤ�لنا حول ما هية تلك الطريقة املنا�سبة لال�ستفادة وا إلفادة من

تلك أالدوات املعا�صرة بالطريقة النافعة الف�ضلى والق�صوى.
واجلواب هنا ،راجع طبعاً لطبيعة تلك املواقع ا إللكرتونية املتميزة واملثمرة ،التي
ميكن أ�ن نبدعها ونقدمها وننجح يف ترويجها ،ألبنائنا يف أالجيال املعا�صرة ،أ�و
على أ�قل تقدير ،قدرتنا على ترويج ما هو مفيد ونافع ،أ�و على أالقل قدرتنا على
تقلي�ص م�ساحات ا�ستخدام النا�س عموماً أ
والطفال خ�صو�صاً ،ملا هو �سلبي وغري
نافع ،أ�و فيه هد ٌر للكثري من اجلهد والوقت ،عرب أ�ية طرق توجيهية أ�و رقابية
مبدعة ومبتكرة.
والق�ضية هنا مت�شعبة ،وذات �شجون  -كما يقولون  ،-و أ�نا من ناحيتي ،لن أ��ستغرب
من موقع اجتماعي كالفي�سبوك مث ً
ال ،عندما يتجمع فيه جمموعة من أال�صدقاء
من هواة الر�سم ،في�صبحوا بعد �سنوات نتيجة جتمعهم هذا ،فنانني ت�شكيليني
ور�سامني مبدعني ،ولن أ��ستغرب أ�ي�ضاً ،لو جتمع حمبوا الق�ص�ص والروايات ،أ�ن
ي�صبحوا ق�صا�صاً وروائيني ممتازين ،ولن أ��ستغرب كذلك ،لو جتمع حمبوا كرة
القدم ،أ�ن يقودهم جتمعهم هذا يف النهاية ،ألن ي�صبحوا جنوماً كرويني  ...وهكذا
� ...إىل �آخر تلك القائمة .وخال�صة القول هنا ،هي أ�ن ا إلنرتنت� ،إبداع م�ستمر بال
حدود ،و(�إدمان) يجب أ�ن نتعلم جميعاً فيه ومعه ،كيف ن�ستثمره ون�ستفيد منه،
بدل التوقف عنده فقط حمذرين منه ومنذرين .ولو رجعنا لواقعنا اليوم ،ف�سنجد
أ�ن (�شبكات النت) تلك ،قد خلقت لنا اليوم ،كثرياً من املبدعني و(املدونني والكتاب
الرقميني) الرائعني ،يف الوقت الراهن ،وهذا خري �شاهد وخري دليل ،على �صحة
كالمنا ال�سابق هنا.
ح�سا�س ،هو مو�ضوع مدار�سنا
وقبل أ�ن أ�ختم هنا ،ا�سمحوا يل ،أ�ن أ�عرج على مو�ضو ٍع
ٍ
ً
املركو�سة املنكو�سة املعفو�سة  -واملو�ضوع هنا ،لي�ست له عالقة طبعا ،مبو�سى كو�سا وال
بعمر �سليمان وال بعمر مو�سى  ،-تلك التي مل ت�ستفد مبكتباتها املدر�سية البائ�سة
الفقرية ،ومناهجها اململة وغري ال�شيقة ،من فرتة الق�صة واحلكاية املكتوبة والكتاب
امل�صور ،التي مرت و�شارفت على نهايتها ،يف خلق جيل قارئ ،عا�شق للقراءة والكتاب
والعلم واملعرفة� ،إال ما رحم ربي ،والتي ال تريد أ�ي�ضاً ،أ�ن ت�ستفيد حتى اليوم ،ورمبا
ال ت�ستفيد أ�بداً ،من ا إلنرتنت والطاقات الرقمية ،بالطريقة الفعالة واملنا�سبة.
فماذا باهلل عليكم ي�ضر لو جنحت بع�ض تلك املدار�س  -عرب برامج مدعومة طبعاً
 عرب ب�ضعة ماليني أ�و حتى ب�ضعة مليارات ،يف خلق بيئة مدر�سية ،تعتمد التقنية،ومتتلك �شبكات رقمية وبيئات تعليمية داخلية افرتا�ضية مغلقة ،م�شحونة مبخزون
هائل من كل أ��صناف ما هو �شيق ومفيد وعلمي ومعريف ونافع ،كمقاطع الفيديو
التعليمية والعلمية ،وك�صفحات الق�ص�ص واحلكايات الر�سومية التعليمية الرقمية،
وكمنتديات الطالب وملتقيات احلوار املدر�سية الداخلية اخلا�صة الهادفة ،وكربامج
التوا�صل مع املعلمني والتفاعل معهم ،وك�صفحات الواقع االفرتا�ضي التي ت�سمح
ب�إجراء التجارب العلمية االفرتا�ضية  ...الخ ،وهكذا؟؟؟!!!.
وماذا ،لو خ�ص�ص لذلك ،عدة �ساعات يف أال�سبوع ،أ�ي عدة ح�ص�ص ،يجوب فيها
الطالب ذلك الف�ضاء التعليمي ا إللكرتوين االفرتا�ضي ،املح�صن واملوجه من قبل
�إدارات وقيادات التعليم ،حتى ت�شتد تلك أالعواد ال�صغرية ،فتنمو وت�صبح عا�شقة
وحمبة للعلم وللمعرفة ،لت ؤ�تي يف النهاية ثمارها ،و أ�طيب نتيجة ،بدل �إلقاء اللوم
فقط على املعلمني؟!!!.
و أ�نا ال أ�دري يف النهاية ،أ�هي م�شكلة تخطيط؟؟؟!!! أ�م م�شكلة أ�موال؟؟؟!!! أ�م
م�شكلة واقع؟؟؟!!! أ�م م�شكلة عقول؟؟؟!!! ،أ�م كل ذلك جمتمعاً ،أ�م ماذا؟؟؟!!!.
هذا و أ�� أس�ل اهلل ،يل ولكم ،العفو عني وعنكم ،وعن كل امل ؤ�منني ،وعن مدمني ذلك
الف�ضاء ا إللكرتوين  ...ودعائي لكم جميعاً وللوطن الغايل بالتوفيق  ...وا�ستثمارات
ح�سنة ومباركة � ...إن �شاء اهلل  ...و�سالمتكم.
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هذا الت�ضيق يت�سبب يف زيادة العناء لع�ضلة القلب التي حتاول ت�سيري الدم للج�سم
من خالل ال�صمام املت�ضيق .هذا ي ؤ�دي الرتفاع ال�ضغط يف البطني أالي�سر مما
ي ؤ�دي �إىل ت�ضخمه ،وتقدم املر�ض ميكن أ�ن ي ؤ�دي  -بدون عالج  -للوفاة .يتمثل
العالج ب�إجراء عملية ا�ستبدال لل�صمام أالبهري.
ميكن تق�سيم أ��سباب ت�ضيق ال�صمام أالبهري �إىل ق�سمني رئي�سيني هما ت�ضيقات
خِ لقية (مولودة)  ،وت�ضيقات مكت�سبة.
أ
الت�ضيقات اخلِلقية -:اما ت�ضيق ظاهر عند املواليد اجلدد :الت�ضيق البهري عند
املواليد اجلدد ي ؤ�دي  -بدون عالج � -إىل ق�صور القلب خالل أال�سابيع القليلة
التالية للوالدة .أ��سباب هذا النوع من الت�ضيق يعود �إىل ت�شوهات خلقية يف ال�شريان
أالبهري أ�و ن�شوء القلب .أ�و �صمام أ�بهري أ�حادي أ�و ثنائي ال�شرف حيث ان أال�صل
يف ال�صمام أالبهري أ�نه ثالثي ٌّ
ال�ش َرف ،كنوع من االختالف ين� أش� ال�صمام أالبهري
ثنائي ال�شرف ،أ�و يف حاالت خا�صة أ�حاديّ ال�شرف .هذا الت�شكل لل�صمام ي ؤ�دي �إىل
زيادة اجلهد الواقع على أ�طراف ُّ
ال�ش َرف ،مما ي�سبب ت�صلبها مع م�ضي ال�سنني
ومن َث ّم ت�ضيقها .تظهر الت�ضيقات يف هذه احلاالت بعد العقد الثالث من العمر.
ظهور الت�ضيق يف ال�صمامات ثنائية ال�شرف لي�س م ؤ�كداً حيث ميكن لل�صمام أ�ن
ينمو كنوع من االختالف أ�ن ي ؤ�دي �إىل أ�عرا�ض مر�ضية ،لذا ف�إنه يُن�صح مبتابعة
أال�شخا�ص احلاملني ل�صمام أ�بهري ثنائي أ�و أ�حادي ال�شرف ب�شكل دوري ،وعدم
�إجراء العمليات �إال حني ثبوت ح�صول الت�ضيق .برغم كون الت�ضيق أ�كرث انت�شاراً
عند حاملي ال�صمامات ثنائية ال�شرف� ،إال أ�ن ن�سب الوفيات التختلف عنها عند
غريهم.
الت�ضيقات املكت�سبة :مثل التهاب ال�شغاف الروماتزمي حيث يقود التهاب ال�شغاف
ب�سبب احلمى الروماتيزمية �إىل ت�شوهات يف ال�صمام أالبهري ،منها مايقود �إىل
ت�ضيق يف ال�صمام .بعد اكت�شاف امل�ضادات احليوية قلت ن�سب ا إل�صابة باحلمى
الروماتيزمية وبالتايل تال�شى دورها ك أ�حد أ��سباب الت�ضيق أالبهري يف العامل
املتح�ضر .أ�و تكل�س ال�صمام أالبهري :يعترب تكل�س ال�صمام أالبهري أ�كرث أ��سباب
انت�شار ت�ضيق ال�صمام يف ال�شيخوخة فوق �سن  .65وتنجم التكل�سات عن ا�ستهالك
أ��شرعة ال�صمام ،وبالتايل ت�صبح أ�كرث ت�صلباً وترتاكم فيها  -كما يف باقي أالوعية
الدموية  -التكل�سات الدهنية كول�سرتول مبعنى أ�ن تكل�س ال�صمامات جزء من
مر�ض الت�صلب الع�صيدي .بعد التطور الذي أ��صاب العالج بامل�ضادات احليوية
�صار التكل�س هو أ�كرث أ��سباب الت�ضيق �شيوعاً عند الكبار ،وبالذات يف ال�شيخوخة
باعتباره مر�ضا َت َن ُّك�سياً.
أالعرا�ض املر�ضية
�ضيق النف�س وبخا�صة �ضيق النف�س ا ُ
جلهدي ينجم ب�سبب عدم
أ
مقدرة الع�ضلة القلبية وبخا�صة البطني الي�سر على �ضخ
الدم خالل ال�صمام املت�ضيق وبخا�صة يف حاالت بذل اجلهد،
مما ي ؤ�دي �إىل حت�شر الدم يف الدورة الدموية ال�صغرى ،ومن
ثم يف أالوعية الدموية يف الرئة ون�شوء وذمة الرئة التي ت ؤ�دي
�إىل �ضيق النف�س.
�ضيق النف�س ب�سبب ت�ضيق ال�صمام أالبهري يُعد عر�ضاً

متقدماً للمر�ض ،وينذر بتدهور �سريع
للمر�ض� ،إال أ�ن ظهور �ضيق النف�س ال يعني
بال�ضرورة أ�ن البطني أالي�سر قد ت�ضرر
نهائياً �إال �إذا ت أ�خر العالج بحيث يبقى املر�ض
دون عالج لفرتة .أ�حياناً ف�إن ظهور �ضيق النف�س يكون يف وقت مت أ�خر جداً بعد
حدوث �ضرر غري رجعي للبطني أالي�سر ومن ثم للع�ضلة القلبية .عاين ما بني 30
و  %40من مر�ضى ت�ضيق ال�صمام أالبهري من ذبحة �صدرية .وبخا�صة عند بذل
اجلهد .مبا أ�ن الذبحة ال�صدرية هي ال َع َر�ض أال�سا�سي لداء �شريان القلب التاجي،
لذا وللتفريق بني الذبحة �صدرية الناجمة عن داء �شريان القلب التاجي وبني
ت�ضيق ال�صمام أالبهري يُن�صح دائماً مبا يلي:
فح�ص جميع املر�ضى الذين ي�شتكون من الذبحة ال�صدرية بال�سماعة الطبية
وا إلن�صات أل�صوات القلب ،لتمييز أ�ولئك الذين لديهم نفحة أ�بهرية وبالتايل
حتويلهم لفح�ص �صدى القلب.
مر�ضى الذبحة ال�صدرية الذين ال يتحملون ا�ستخدام نيرتوغلي�سرين ،بل يعانون
من هبوط حاد يف ال�ضغط أ�و ت�ستاء حالتهم ال�سريرية عند ا�ستخدامه ،قد يكون
ت�ضيق ال�صمام أالبهري هو أالكرث احتما ًال لت�سبيب الذبحة ال�صدرية عندهم.
يعترب ا إلغماء وبالذات عند بذل اجلهد من العالمات املميزة للت�ضيق ال�صمام
أالبهري ،وقد تكون ال َع َر�ض الوحيد عند الكثري من املر�ضى ،حيث يعاين ما بني
 13و  %25من املر�ضى من ا إلغماء عند بذل اجلهد .يعترب ا إلغماء عند مر�ضى
ت�ضيق ال�صمام أالبهري من العالمات اخلطرية على تقدم املر�ض .تعترب ال�سكتة
القلبية أ�خطر أ�عرا�ض أ�و م�ضاعفات ت�ضيق ال�صمام أالبهري ،ون�سبة حدوثها تزيد
عند أ�ولئك املر�ضى الذين يعانون من أ�عرا�ض أ�خرى ،حيث يتعر�ض ما ن�سبته بني
 15و  %20من املر�ضى مبعدل عمر � 60سنةتعترب ال�سكتة القلبية أ�خطر أ�عرا�ض أ�و
م�ضاعفات ت�ضيق ال�صمام أالبهري ،ون�سبة حدوثها تزيد عند أ�ولئك املر�ضى الذين
يعانون من أ�عرا�ض أ�خرى ،حيث يتعر�ض ما ن�سبته بني  15و  %20من املر�ضى
مبعدل عمر � 60سنة.
ت�شخي�ص امر�ض-:
 Eوالذي يعتمد املوجات فوق
فح�ص �صدى القلب  chocardiography
ال�صوتية م�شاهدة تكل�سات ُ�شراف ال�صمام أالبهري ،كما ميكن بتقنية دوبلر حتديد
�سرعة تدفق الدم خالل ال�صمام أالبهري ،وبطريقة ح�سابية تعتمد مبد أ� برينويل
حتديد مدى ت�ضيق ال�صمام ،وحتى ح�ساب امل�ساحة املتبقية من مقطع ال�صمام ،أ�و
حتديد فرق ال�ضغط قبل ال�صمام وبعده .الق�سطرة القلبية عند �إدخال الق�سطار
القلبي للبطني أالي�سر ف�إنه ميكن قيا�س ال�ضغط املتولد أ�ثناءاالنقبا�ض يف داخل
حجرة البطني أالي�سر وبنف�س الوق عن طريق فتحة جانبية يف الق�سطار القلبي
ميكن قيا�س ال�ضغط املتولد يف بداية ال�شريان أالبهر ،وبح�ساب الفرق ما بني
ال�ضغط يف البطني أ�ي قبل ال�صمام ،وال�ضغط بعد ال�صمام (ال�شريان أالبهر) ف�إن
الفرق يف ال�ضغط  ΔPيدل على مدى ت�ضيق ال�صمام أالبهري.
العالج
آ
اجراء عملية جراحية ال�ستبدال ال�صمام املت�ضيق ب�صمام �خر �سليم ،وهناك نوعان
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من ال�صمامات التي ميكن زرعها� :صمامات �صناعية (ميكانيكية) ،و�صمامات طبيعية (حيوية) .الفرق بني ال�صمامني يتمثل يف كون ال�صمام ال�صناعي يحتاج لتناول
مميع الدم مدى احلياة ،ولكن عمر ال�صمام طويل لعدة عقود ،بينما ال�صمامات احليوية الحتتاج ملنع التخرث مدى احلياة ،غري أ�نها أ�كرث تعر�ضاً للتلف بعد عقد أ�و
عقدين من الزمان .ي�صعب اجلزم بالوقت املنا�سب إلجراء عملية ا�ستبدال ال�صمام أالبهري ،فبح�سب الدرا�سات العلمية ف�إن املر�ضى الذين ال يُعانون من أ�عرا�ض ولكن
عندهم ت�ضيق �شديد لل�صمام معر�ضون مل�ضاعفات خطرية خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،لذا ميكن القول أ�ن ظهور أ�عرا�ض الت�ضيق هو م ؤ��شر على �ضرورة �إجراء
العملية ،كذلك ف�إن ظهور ت�ضخم لع�ضلة القلب هو أ�ي�ضاً م ؤ��شر على �ضرورة �إجراء العملية .وذلك قبل تفاقم الو�ضع وفقدان قدرة البطني أالي�سر على ال�ضخ� ،إذ أ�ن
ابتداء تو�سع البطني (املرحلة التي تلي الت�ضخم) هو م ؤ��شر �سلبي على تقدم املر�ض ،وت�سارع املر�ض.

ثمار الباذجنان ال�سوداء حتتوي على م�ستويات عالية من املركبات امل�ضادة أ
للك�سدة
التي حتمي خاليا اجل�سم من التلف الت أ�ك�سدي الناجت عن معاجلة الطعام ،وغني
بحم�ض ” كلوروجينيك “.
فوائد الباذجنان:
ً
 مفيد لل�صحة وخ�صو�صا يف عالج ت�صلب ال�شرايني والوقاية منه. ي�ساهم يف الوقاية من ال�سمنة أ�و �إزالة ال�سمنة  ،ألنه منخف�ض ال�سعرات احلرارية. يحتوي على ن�سبة عالية من املواد املكافحة لل�سرطان. ي�شد املعدة ويدرالبول ويقطع ال�صداع ويطيب رائحة العرق. ي�ساعد على خف�ض الوزن حيث أ�نه قليل بال�سعرات احلرارية. مينع حدوث التقل�صات الع�ضلية.الباذجنان ي�ساعد على الوقاية من أالورام ال�سرطانية :
أ�و�ضح اخلرباء أ�ن الباذجنان غني بحم�ض “كلوروجينيك” الذي يعترب من أ�قوى
م�ضادات أالك�سدة التي تنتجها أالن�سجة النباتية ،حيث تبني أ�ن هذا احلم�ض هو
املركب الفينويل ال�سائد يف هذه الثمار بالذات.
و أ��ضافت الدرا�سة أ�ن هذه الثمار حتتوي با إل�ضافة �إىل حم�ض كلوروجينيك ،على 13
حم�ضا فينولياً �آخر مب�ستويات خمتلفة يف املزروعات أالمريكية ،و أ�حما�ض أ�خرى فريدة
يف أالنواع الربية .وهناك جمموعة من الدرا�سات التي أ�عدها جمموعة من أالطباء
يف التغذية واملجاالت أالخرى بجامعات ومعاهد م�صر ،وهي أ�ن املواد الغذائية التي
نتناولها يومياً من اخل�ضروات والبقوليات واللحوم أ
وال�سماك هي املكونات الطبيعية
أ
التي يبنى بها اجل�سم الب�شري ،كما أ�ن لكل منها عنا�صره الغذائية التي تفيد �جهزة
اجل�سم املختلفة فنجد منها ما يفيد العني أ�و القلب أ�و اجللد أ�و ال�شعر .ي ؤ�كد خرباء
التغذية أ�ن الباذجنان ي�ساعد يف منع حدوث أ�مرا�ض القلب ،ويحافظ علي امل�سالك
البولية  ،كما يعمل علي تقوية الذاكرة ،ومينع حدوث بع�ض أ�نواع ال�سرطانات.
والباذجنان أال�سود على وجه اخل�صو�ص غني ببع�ض املركبات املفيدة مثل الزنك
والبوتا�سيوم و أ�ن�سب طرق تناول الباذجنان لتحقيق أ�ق�صي ا�ستفادة هي أ�كله م�سلوقا
وم�ضافا �إليه امللح والليمون  ،أ�ما �إذا مت قليه يف الزيت ف�إنه يحدث حتلل للمواد
والعنا�صر املفيدة املوجودة به ويفقد قيمته الغذائية ب�شكل كبري.
وي ؤ�كد خرباء التغذية أ�ن الباذجنان ي�ساعد يف منع حدوث أ�مرا�ض القلب  ،ويحافظ
علي امل�سالك البولية  ،كما يعمل علي تقوية الذاكرة  ،ومينع حدوث بع�ض أ�نواع
ال�سرطانات .والباذجنان أال�سود على وجه اخل�صو�ص غني ببع�ض املركبات املفيدة

مثل الزنك و البوتا�سيوم و أ�ن�سب طرق تناول الباذجنان لتحقيق أ�ق�صي ا�ستفادة هي
أ�كله م�سلوقا وم�ضافا �إليه امللح والليمون  ،أ�ما �إذا مت قليه يف الزيت ف�إنه يحدث حتلل
للمواد والعنا�صر املفيدة املوجودة به ويفقد قيمته الغذائية ب�شكل كبري  .وي�شري
خرباء التغذية �إىل أ�ن الباذجنان أال�سود يحتوي كمية أ�كرب من العنا�صراملعدنية,
بينما الباذجنان أالبي�ض يحتوي على كمية أ�كرب من املوادالن�شوية ..ونظراً �إىل أ�ن
هذه العنا�صر الغذائية تتو�ضع ب�شكل أ��سا�سي يف ق�شرته ,لهذا ين�صح بتناول الباذجنان
دون تق�شريه .ومن أ�هم فوائد الباذجنان نذكر أ�نه يدر البول ,لذلك ين�صح الذين
يعانون من ح�صى امل�سالك البولية بتناوله ,ويعترب مفيداً ملن يعاين من ا إل�سهال� ,إذ
أ�ن أاللياف الغذائية التي يحتويها الباذجنان تنبه حركة أالمعاء ,وت�ساعد على تنظيم
و�إفراغ الف�ضالت منها .ولهذا جند أ�ن امل�صاب با إل�سهال يكرث من تناول الباذجنان
النيئ الذي يعمل على �إيقاف ا إل�سهال� ,إذ أ�ن الباذجنان يقوم بعملية تنقية أ
للمعاء,
وي�ساهم يف قتل اجلراثيم وطردها خارج اجل�سم.
م�ضار الباذجنان
ت�صنع بق�شور الباذجنان بع�ض مواد ال�سجاير .جاء يف كتاب الطب النبوي ( البن قيم
اجلوزيه ) وهو حار مولد لل�سوداء  ,والبوا�سري  ,وال�سدد  ,وال�سرطان واجلذام  ,ويف�سد
اللون وي�سوده  ,وي�ضر بننت الفم ,واالبي�ض منه امل�ستطيل عار من ذلك .ك�شفت نتائج
درا�سة حديثة أ�ن الق�شرة ال�سوداء للباذجنان حني يطهى أ�و يقلى يف الزيت تتحول
�إىل مواد كيمائية �ضارة ت�سبب تغريات �سلبية يف مخ ا إلن�سان .وللتخل�ص من هذه
املخاطر ،ن�صحت الدرا�سة ب�ضرورة التخل�ص من الق�شرة ال�سوداء للباذجنان قبل
طهيه أ�و قليه وكانت درا�سة أ�خرى أ�كدت من قبل أ�ن ق�شرة الباذجنان بها نوع قوي من
م�ضادات أالك�سدة التي حتافظ على الدهون املوجودة يف خاليا املخ ومهمتها حماية
اخلاليا من امل ؤ�ثرات ال�ضارة ،مما ي�سمح بدخول العنا�صر الغذائية املفيدة للخلية
و�إخراج املواد ال�ضارة منها .الباذجنان أ�حد املنتجات النباتية القليلة عالية املحتوى
من مادة أ�وكزاليت ،وهي مادة طبيعية توجد يف النباتات واحليوانات ،وتت�سبب عند
زيادة تركيزها يف اجل�سم بن�شوء ح�صوات يف الكلى أ�و املرارة .كما أ�نها متنع �سهولة
امت�صا�ص اجل�سم للكال�سيوم .ولذا ت�شري بع�ض مراجع التغذية اىل أ�ن من ي�شكو من
نق�ص يف الكال�سيوم ويتناول أ�دويته ،فعليه أ�ن يقلل من تناول الباذجنان أ�و أ�ن يتناوله
قبل � 3ساعات من تناول حبوب الكال�سيوم .كما ت�شري هذه امل�صادر اىل انه ال توجد
درا�سات على ا إلن�سان تدعم هذه الفر�ضية كن�صيحة وال تدعم كذلك الظن ب أ�ن تناول
الباذجنان يزيد من أ�عرا�ض أ�مرا�ض املفا�صل.
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�شهر رم�ضان املبارك يف القطيف

تقرير

رحلة يف أ�عماق النف�س

كتب�/سلمان العيد
أ
أ
حينما يحل �شهر رم�ضان املبارك على المة اال�سالمية تبد� اال�ستعدادات املختلفة،
ويتغري منط العي�ش ،وطريقة احلياة ،وتتبدل بع�ض العادات اليومية ،وتبعا لذلك
تظهر جملة من العادات االجتماعية اخلا�صة بال�شهر الف�ضيل ،هذه العادات تظهر
يف حمافظة القطيف بخ�صو�صية معينة.

ال�صورة العامة لل�صوم
فمن املعروف أ�ن احلكم ال�شرعي يقت�ضي ا إلم�ساك عن جملة من (املفطرات) يف
نهار �شهر رم�ضان من الفجر وحتى املغرب ،بع�ض هذه املفطرات مباح يف أاليام
او اال�شهر أالخرى ،لكنه حمظور وحمرم ومبطل لل�صوم يف �شهر رم�ضان مثل
أ
(الكل ،وال�شرب ،والنكاح احلالل ،االرمتا�س يف املاء ،البقاء على اجلنابة حتى
ؤ
الفجر) ،وبع�ضها حمرم يف كل وقت ،لكنه ي�دي اىل بطالن ال�صوم فيما لو �صدر
عمدا من قبل ال�صائم مثل (الكذب على اهلل ور�سوله واهل بيته ،وممار�سة اجلن�س
بغري ما أ�حله اهلل) ،وهناك بع�ض العادات حمرمة يف كل وقت ،لكنها غري مبطلة
لل�صوم و أ�ن افقتدت روحانيته مثل الغيبة والنميمة والكذبن والتكالب على الدنيا،
واملبالغة يف اللهو واللعب وما �شابه .
على �ضوء ذلك فاملطلوب من كل م�سلم خالل ال�شهر الكرمي ـ مبوجب تعاليم املوىل
جل � أش�نه ـ ان يقوم با إلم�ساك ب�شرط النية ،وان يكون ـ حلظة ام�ساكه ـ طاهرا من
النجا�سة املعنوية ،وهي اجلنابة واحلي�ض والنفا�س ،فال �صيام ملن بد أ� نهاره وهو على
جنابة ،اذ ي�شرتط ان يبد أ� ال�صباح وقد اغت�سل ،كما ال �صيام للحائ�ض والنف�ساء..
كما ي�شرتط لل�صائم ان يكون مقيما �سليم اجل�سم (اي لي�س م�سافرا ،وال مري�ضا)
 ..تلك اخلطوط العامة لل�صيام يف �شهر رم�ضان ،وهناك تفا�صيل عديدة اوردها
الفقهاء يف ر�سائلهم العملية ،فهي ـ ا�ضافة اىل ما ورد عن الر�سول الكرمي (�ص)
واهل بيته الطاهرين (ع) ـ ت ؤ�كد على عظمة ال�شهر الكرمي ،وان اجلميع مدعو
اىل �ضيافة اهلل ،والتقرب �إليه ،فايامه اف�ضل االيام ،ولياليه اف�ضل الليايل ،فالنوم
فيه عبادة ،واالنفا�س فيه ت�سبيح ،واحل�سنات م�ضاعفة ،وال�سيئات مغفورة ب�إذنه جل
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� أش�نه ،فال�شقي ال�شقي من حرم الغفران يف �شهر رم�ضان ،وكما ي ؤ�كد النبي الكرمي
(�ص) على ان هناك ذنوبا ال يغفرها اهلل اال يف �شهر رم�ضان ،او من ي�شهد عرفة.
فقد ورد عنه (�ص) انه":اذا كان اول ليلة من �شهر رم�ضان �صفدت ال�شياطني
ومردة اجلن ،وغلقت ابواب النار ،فلم يفتح منها باب ،وفتحت ابواب اجلنة فلم
يغلق منها باب" ..ويف حديث �آخر  ":كل عمل ابن �آدم له �إال ال�صوم ف�إنه يل و أ�نا
أ�جزي به وال�صيام جنة ف�إذا كان يوم �صوم أ�حدكم فال يرفث وال ي�صخب ف�إن �سابه
أ�حد أ�و قاتله فليقل� :إين �صائم �إين �صائم و الذي نف�س حممد بيده خللوف فم
ال�صائم أ�طيب عند اهلل من ريح امل�سك ،و لل�صائم فرحتان يفرحهما� :إذا أ�فطر
فرح بفطره و�إذا لقي ربه فرح ب�صومه" ..وهناك �آحاديث كثرية عن ف�ضل ال�شهر
ال�شريف نكتفي بهذا القدر.

رم�ضان يف القطيف
واذا جئنا اىل طقو�س اهايل حمافظة القطيف خالل ال�شهر ال�شريف ندها عديدة
ومتميزة ،ال تختلف من ناحية امل�ضمون عما هو قائم لدى ابناء املناطق والبلدان
أالخرى ،من حيث االم�ساك يف املوعد املحدد ،واالفطار يف املوعد املحدد ،ح�سب ما
ن�ص عليه ال�شارع املقد�س ،ولكن هناك عادات معينة تبدو خمتلفة من "الناحية
ال�شكلية" عما هو قائم يف العديد من البلدان ،حتى تلك التي تلتقى مع اهايل
القطيف يف املذهب والعقيدة ،مثل العراق وايران ولبنان وبع�ض مناطق الهند
والباك�ستان ،ورمبا حتى الكويت والبحرين ،لكنها تلتقى ـ كما �سبق القول ـ يف
امل�ضمون مع كافة امل�سلمني ،حيث تدور جميعها حول قد�سية ال�شهر الف�ضيل .هذه
العادات ميكن ان توجز يف النقاط التالية:
 1ـ تالوة القر�آن الكرمي :كل امل�سلمني حتتفي بالقر�آن الكرمي ،ف�شهر رم�ضان
ربيع القر�آن الكرمي ،وربيع تالوته ،ففي القطيف يتم تالوة القر�آن من بعد �صالة
املغرب يف املنازل ،واحل�سينيات ،وامل�ساجد ،فالبع�ض يبد أ� بالتالوة (ب�صوت م�سموع
عرب مكربات ال�صوت) من بعد �صالة املغرب ،وحتى �ساعات الفجر ،اذ د أ�بت بع�ض
العوائل على ان تختم القر�آن اكرث من مرة خالل ال�شهر الكرمي  ،ويت�ضح ذلك
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تقرير
حوار

ملجرد ان تدخل القطيف من اي بوابة كانت �ستجد ان القر�آن هو �سمة �شهر رم�ضان
يف القطيف ..وقد �شهد االهتمام بالقر�آن الكرمي يف القطيف تطورات نوعية
ت�ستحق التوقف عندها ،فالكثري من حلقات الذكر ،والتالوة ،وتداول ما يحتويه
القر�آن الكرمي من قيم ومعان كرمي’ يتم عقدها يف �شهر رم�ضان ،بع�ضها تعقد
بعد �صالة الظهر ،بهدف حتقيق الربكة االلهية والرحمة الربانية
 2ـ �إقامة جمال�س الذكر :فمن املعتاد ان �شهر رم�ضان منا�سبة للذكر واملوعظة ،اذ
ان معظم املجال�س تعمد خالل ال�شهر الكرمي ،وبعد ان تختم اجلزء اليومي من
القر�آن الكرمي ،يقوم اخلطيب بالقراءة احل�سينية املعتادة يف املحافظة ،عدا انها
يف �شهر رم�ضان تاخذ �صورة اخرى ،اذ يبد أ� اخلطيب باحلديث عن احكام ال�صوم،
وف�ضائل �شهر رم�ضان املبارك ،ومن ثم ينتقل اىل املو�ضوع الذي يرغب يف احلديث
عنه .وقد اعتاد بع�ض اخلطباء ان يقدم للنا�س �سل�سلة مرتابطة من املو�ضوعات،
قد يعمد اىل ا�صدارها يف امل�ستقبل على �شكل كتاب او بحث  . .وقد �شهدت هذه
املجال�س يف ال�سنوات أالخرية تطورات رائعة ،حيث مت حتويل بع�ضها على منتديات
حوارية ،وحما�ضرات عامة ،يتم ا�ستدعاء عدد من املتخ�ص�صني للحديث فيها،
لي�س بال�ضرورة عن الق�ضايا الدينية املجردة ،بل تتناول موا�ضيع اجتماعية
واقت�صادية وثقافية و�صحية عامة ،تعود الفائدة فيها على املجتمع والوطن ب�شكل
عام .وبالطبع تقام هذه املنا�سبات رجالية ون�سائية ،كل على حدة ،وهي �سمة ال�شهر
الكرمي ،بع�ضها تتم يف الليل ،والبع�ض آالخر تتم اقامته يف النهار اي�ضا ..يذكر ان
هناك �سل�سلة من االدعية واالذكار خم�صو�صة بال�شهر الكرمي مثل دعاء االفتتاح،
ودعاء ابي حمزة الثمايل ،و أ�دعية أاليام.
3ـ �إحياء املنا�سبات اال�سالمية :فمن املعروف ان هناك منا�سبات تاريخية ا�سالمية
جرت خالل ال�شهر الكرمي ،ابرزها بالطبع معركة بدر الكربى ،التي انت�صر فيها
اال�سالم على كفار قري�ش ،وكانت اوىل معارك النبي (�ص) مع اجلاهلية والتي
اخذت الطابع الع�سكري ،و�سجل فيها امل�سلمون وهم �صائمون اروع واكرب انت�صار
عرفه التاريخ اال�سالمي ..وكذلك خالل ال�شهر الكرمي يحتفل ابناء القطيف
بذكرى ميالد االمام احل�سن (ع) ،وهو يعرف ب ـ "كرمي اهل بيت حممد" ،ملا حمله
من �صفات كثرية ،كان ابرزها الكرم واجلود ،وكذلك ذكرى وفاة االمام على(ع).
ففي هذه املنا�سبات يتم التذكري بحوادث القرون أالوىل ،والتزود روحيا مبا قدمه
ال�سلف ال�صالح من خدمات لهذا الدين احلنيف.
4ـ �إحياء ليايل القدر  :وهي ليايل ( )27 ،23 ،21 ،19وهي الليايل املتوقع ان تكون
احداها ليلة القدر التي انزل فيها القر�آن الكرمي ،والتي هي "خري من الف �شهر"،
واحياء اهايل القطيف يتم ب�صورة ،حيث تفتح امل�ساجد من ال�ساعات أالوىل من
الليل يف هذه الليايل ،وحتى ال�ساعات أالوىل من الفجر ،حيث يتم تالوة القر�آن،
واداء ال�صلوات الوارد ا�ستحباب ا إلتيان بها يف مثل هذه الليايل ،وكذلك قراءة دعاء
اجلو�شن الكبري ،الذي يت�ضمن كافة ا�سماء اهلل احل�سنى ،حيث ي�ستجري الذاكرون
بتلك اال�سماء داعني املوىل جل � أش�نه بعبارة "الغوث الغوث خل�صنا من النار يارب"،
كما يتم التو�سل اىل اهلل بالقر�آن الكرمي ،وب�صورة جماعية ذات روحية عالية يتم
و�ضع القر�آن على الر ؤ�و�س ويتم الدعاء اىل اهلل بحق القر�آن وما فيه ،وكل �صالح
ورد ذكره فيه .وباملنا�سبة ف�إن اال�سواق واملحالت واملواقع تتوقف خالل ليايل القدر،
كما تغلق ابوابها خالل منا�سبة ميالد االمام احل�سن (ع) ،ووفاة االمام علي (ع).
ويف هذا ال� أش�ن تت�سابق أال�سر على تقدمي أالطعمة وامل�شروبات للذاكرين ،ت�شجيعا
لهم على احياء هذه الليايل ،دون االن�شغال بال�سحور يف منازلهم ،ومعظم العوائل

تتناول وجبة ال�سحور بعد احياء هذه املنا�سبات.
عادات رم�ضانية ..
هناك عادات رم�ضانية متوارثة ،بع�ضها له ا�صل ديني ،وبع�ضها مت توارثه
اجتماعيا ،بع�ضها انقر�ض ،والبع�ض ال يزال قائما ،وجرت تطويرات خمتلفة عليه
ولعل ابرزها :
 1ـ القرقيعان (او الكريك�شون)� :إن منا�سبة "الكريك�شون" او "القرقيعان" ،وهي
منا�سبة اجتماعية متعارف عليها يف كافة اقطار اخلليج العربية ،ورمبا البع�ض ال
يعرف ا�صولها التاريخية ،لكنها بالن�سبة لنا يف حمافظة القطيف ،هي احتفالية
عامة ،تتوافق مع منا�سبة ميالد كرمي اهل البيت (ا إلمام احل�سن) اي يف منت�صف
ال�شهر الكرمي ،هذه العادة االجتماعية ال تزال قائمة ،حيث يقوم االطفال باللف
على البيوت واملنازل ،لي أ�خذوا ن�صيبهم من الهدايا التي تقدم بهذه املنا�سبة ،وهي
يف الغالب وجبات خفيفة ،كانت مقت�صرة يف ال�سنوات املا�ضية على الفول ال�سوداين
وبع�ض احللويات ،ا�ضاف بها بع�ض االهايل بع�ض النقود من الفئات ال�صغرية
(ريال ،خم�سة رياالت 10 ،رياالت).
 2ـ الت�سحري وامل�سحراتي  :كان هذا الفعل يقوم به �شخ�ص يدعي امل�سحر (بت�شديد
احلاء) ،حيث ينادي على العوائل با�سمائها للقيام من النوم من اجل تناول ال�سحور،
وكان الهدف من ذلك هو االيقاظ والتنبيه ،والتذكري باملوعد ،وقد اعتاد النا�س
عليها يف أالزمنة املا�ضية ،لكون العوائل تلج أ� اىل النوم ،ألنها تعمل يف ال�صباح
الباكر ،فتحتاج اىل من يذ ّكرها بال�سحور ويوقظها من النوم ،ولكن هذا العادة
انقر�ضت يف بع�ض املناطق ألن معظم النا�س م�ستيقظون حتى ال�صباح الباكر ،فما
عاد للم�سحراتي اي داع با�ستثناء ان يكون عادة اجتماعية بحاجة للحفاظ عليها.
بالطبع يعطي امل�سحراتي مقابال ماليا جتاه ما يقوم به من م�ساعدة لهم على
اال�ستيقاظ وتناول وجبة ال�سحور.
 3ـ الوجبات الرم�ضانية :اعتاد اهايل القطيف ـ منذ زمن قدمي ـ على تناول وجبات
معينة خم�ص�صة لل�شهر الكرمي ،وال يتم اعدادها يف غريه من أال�شهر ،لعل ابرزها
"الرثيد ،الن�شا ،الهري�س ،ال�ساقو ،اللقيمات ،املهلبية ،ال�شوربة" ،والتي قد جتتمع
على مائدة واحدة عامرة ،ولكن بفعل تطور الزمن ،وانفتاح جمتمعنا باتت املائدة
الرم�ضانية حتوي وجبات اخرى مت ا�ستقدامها من لبنان و�سوريا والعراق وم�صر
وحتى اوروبا ..كما ان االطباق الرم�ضانية ال�سابقة باتت متواجدة على املائدة
القطيفية يف غري �شهر رم�ضان .اخلال�صة ان الوجبات الرم�ضانية يف حمافظة
القطيف باتت خمتلفة عما كانت عليه قبل � 20سنة ما�ضية ،مل يتم التنازل على
الوجبات املا�ضية ،و�إمنا ا�ضيفت لها وجبات �آخرى ،وامناط غذائية اخرى
 4ـ الربامج الثقافية والريا�ضية  :مل يعد �شهر رم�ضان منا�سبة خا�صة بالق�ضايا
العبادية فقط ،كال�صيام والقيام ،بل ان هناك برامج يتم تنفيذها يف ال�شهر الكرمي،
وابرزها امل�سابقات ،التي يح�صد منها املت�سابقون جوائز قيمة ،يقدمها التجار
وا�صحاب امل ؤ��س�سات ،ويعود جزء من ريعها ل�صالح اجلمعيات اخلريية ،كذلك هناك
برامج ريا�ضية وابرزها دورات كرة القدم للحارات والتي تتم خالل ال�شهر الكرمي،
ويعود ريع تلك الدورات للجانب اخلريي ،مثل كفالة االيتام وم�ساعدة الفقراء
وما اىل ذلك .
اخلال�صة ان �شهر رم�ضان مبحافظة القطيف يحمل نكهة خا�صة ،ذات خ�صو�صية،
منبعها ا�صالة هذا املجتمع ،وحر�صه على احياء املنا�سبات الدينية ،حمققني املبد أ�
القائل ان يف �شهر رم�ضان تغلق ابواب ال�شيطان ،وتفتح ابواب الرحمن..
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الفنانة �إميان اجل�شي

انطالقتي الت�شكيلية بد أ�ت من اخلرب�شات على دفاتر التلوين
حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
�إميان حممد �سعيد اجل�شي فنانة ت�شكيلية لها ح�ضورها املميز ولوحاتها التي
متيل التجريد يف كثري من أالحيان،لها العديد من امل�شاركات الداخية واخلارجية.
ن�ست�ضيفها هنا يف "اخلط" لت�ضئ لنا دربا من فنها اجلميل وجانبا من �سريتها
الفنية.
آ
حدثينا عن ثقافتك الوىل يف جمال الفن الت�شكيلي ؟
ثقافة اي فنان تنبع من املوروث البيئي واالجتماعي والثقايف للبيئة التي يعي�ش
فيها فمن قطيفنا احلبيبه ونخيلها البا�سقه وبحرها االزرق و�سمائها ال�صافيه
ومن اهلها الطيبني وقلعلتها العريقه وبيوتها القدميه وتراثها اال�صيل وتاريخها
املجيد حتما �ستكون هي املكون الرئي�سي لثقافتي كفنان0من هنا متت انطالقتي
كفنانه و تكونت ثقافتي و أ��صبح يل ا�سم ومتدوقني وم�شجعني لفني0
كيف تولدت لديك فكرة أ�ول لوحة ت�شكيلية ر�سمتها وماذا كان مو�ضوعها ؟
مل تكن هناك لوحه واحده بل كانت لوحات وحماوالت وجتارب وكانت اوىل لوحاتي
عباره عن فانو�س بالقلم الر�صا�ص.
لديك رحلة ممتعة و�شاقة يف آ�ن واحد .
بالت أ�كيد ف�إن رحلة الفن الت�شكيلي
ِ
هال حدثتينا ب�إيجاز عن تلك امل�سرية ؟
فمن اخلرب�شات يف الدفاتر والتلوين ور�سم ال�شخ�صيات الكرتونية ا�صبحت من
الطالبات املتميزات يف ح�صة الر�سم0
باملدر�سة وكانت مدر�ساتي من امل�شجعات يل اي�ضاً.
كماكان للمدر�سة دور فقد كان للبيت الدور أالكرب يف ت�شجيعي لاللتحاق بدورات
خا�صة بالر�سم ,وبالفعل التحقت بعدة دورات ..و بعد تخرجي و انتهائي من
املرحله اجلامعية والتي مل ت�سنح يل الفر�صة لالحتاق بكلية الفنون فقد در�ست
اجلغرافيا ،وكنت دائما ً اُ�سلي نف�سي بقول ال�شاعر (ماكل مايتمنى املرء يدركه
جتري الرياح مباالت�شتهي ال�سفن ) وملجرد تخرجي من اجلامعة وا�صلت م�سريتي
يف عامل الفن العامل الذي لي�س له حدود والقيود تفرغت متاماً لالحتاق بالدورات
اخلا�صة بالفن ودر�ست ذلك لعدة �سنوات وذلك يف مركز اخلدمة االجتماعية
بالقطيف وكانت على يد اال�ستاذة �سهري اجلوهري والتي كانت مبثابة االم ومن
اكرث امل�شجعني يل فقد كنت من الفنانات املتميزات لديها وتعلمت منها الكثري
الكثري ..ومن ثم تال ذلك العديد من الدورات يف داخل وخارج البالد والتي
�ساهمت ب�شكل كبري يف �صقل موهبتي والتي �ساعدتني كثريا للوقوف والقدرة على
امل�سري يف عامل الفن امللئ باملنعطفات والعراقيل.
ذاتك فيها ؟
ماهي املدر�سة الفنية التي جتدين ِ
املدر�سة التجريدية فهي االقرب يل 0
وهي جتريد كل ما هو حميط بنا عن واقعه ،و�إعادة �صياغته بر ؤ�ية فنية جديدة
فيها تتجلى ح�س الفنان باللون واحلركة واخليال .وحالة املدر�سة التجريدية

متقدمة بالفن يف وقتنا احلايل فبعد لوحة احلامل والتي اخدت وقتها وزمنها
ا�صبحت اللوحه التجريديه هي التي حلت حملها واخدت مركزها وذلك بعد
ظهور الة الت�صوير التي وفرت على الفنانيني الوقت واجلهد لنقل االحداث
التاريخيه وت�صوير ال�شخ�صيات فبعد ماكان الفنان ي�ستغرق الوقت الطويل
وال�سنوات العديده لر�سم �شخ�صية ما ادت الكامريا هذا الغر�ض فمن هنا اجته
اغلب الفنانيني يف الوقت احلا�ضر اىل التجريد.
ما املعار�ض ال�شخ�صية التي أ�قمتها؟
معار�ضي ال�شخ�صية :
املعر�ض ال�شخ�صي االول على �صالة مركز اخلدمة االجتماعية بالقطيف ١٤٢٥ه
معر�ض �شخ�صي علي �صالة جممع ف ؤ�اد �سنرت باخلرب.
معر�ض �شخ�صي علي �صالة �شدى غالري بالريا�ض ١٤٢٦ه.
معر�ض �شخ�صي(ر ؤ�ى) على �صالة مركز اخلدمة االجتماعية بالقطيف ١٤٣١ه
معر�ض �شخ�صي يف لندن لتمثيل اململكة يف معر�ض الكتاب الدويل ١٤٣١ه.
معر�ض خما�سي ال�شرقية علي �صالة اتليه جده ١٤٣٠هـ
باال�ضافة للعديد من امل�شاركات الداخلية واخلارجية يف (الكويت،قطر،االمارات،ت
ركمان�ستان،لندن ،م�صر,املغرب )
لديك ؟
القتناء
ِ
ماذا عن لوحات إ
لدي العديد من اللوحات حا�صلة على جوائز اقتناء ولدى املو�س�سات احلكومية
ولدى كبار ال�شخ�صيات والعديد من افراد املجتمع ..و�سعيدة جداً بروية لوحاتي
املقتناة على جدران العديد من البيوت .
ال�سماء الت�شكيلة يف حمافظة القطيف يف هذه آ
يف ر أ�يك ما أ�هم آ
اليام ؟
برزت يف قطيفنا العديد من اال�سماء الت�شكيلية البارزة ،فمن خالل ر�صد احلركة
الت�شكيلية يف اململكة تعترب القطيف من املناطق البارزة يف جمال الت�شكيل على
م�ستوى اململكه وظهر فيها العديد من الفنانني البارزين ومن رواد احلركه
الت�شكيليه يف اململكه من امثال اال�ستاذ الفنان علي ال�صفار ومنري احلجي وغريهم
والتي ي�شار اليهم بالبنان باال�ضافه اىل ظهور فئه متميزه من الفنانني ال�شباب
والتي ا�ساهمت يف االرتقاء فنيا بقطيفنا احلبيبة.
م�شروعاتك القادمة ؟
ماهي
ِ
لذي العديد من امل�شاريع امل�ستقبلية والتي امتنى من اهلل عزوجل ان ي�سهل يل
حتقيقها ومن اهمها الفن ر�سالة وامتنى لر�سالتي ان ت�صل اىل كل بالد العامل الن
الفنان يعترب �سفريا لبلده ينقل ر�سائل ملونة حتتوي على م�ضامني كبرية بحجم
ما يحتويه داخله من هم وحزن وفرح وم�سافات �شا�سعة حمملة بال�ضوء وبالفكر
الذي يكون معربا عما ي�صطبغ به املجتمع وي�سجل التاريخ واحلقبقة الزمنية التي
يعي�ش فيها الفنان من أ�حداث وتطورات ينقلها اىل أ�بعد مدى .
�إميان حممد �سعيد اجل�شي
• مواليد مدينة القطيف �شرق اململكه العربيه ال�سعوديه.
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• معر�ض دائم يف مر�سمها اخلا�ص.
• حا�صلة على بكالوريو�س جغرافيا من كلية آالداب بالدمام1421هـ.
امل�شاركات من عام1415هـ
• ع�ضوه بجماعة الفن الت�شكيلي بنادي الفنون بالقطيف.
م�شاركات عديدة داخلية يف كال من (القطيف,الدمام,الريا�ض,الطائف,اخلفج,ال
• ع�ضوه م ؤ��س�سة يف املنتدى الن�سائي مبركز اخلدمة االجتماعية بالقطيف.
•ع�ضو م ؤ��س�س يف جماعة الفن الت�شكيلي يف جمعية العطاء الن�سائية خرب,جده)
م�شاركات خارجية يف كال من (القاهره,الكويت,املغرب,قطر,كازاخ�ستان ,االمارات
بالقطيف.
ؤ
,لندن)
• ع�ضوه م��س�سه يف اجلمعية الت�شكيلية ال�سعودية(جف�ست).
املعار�ض ال�شخ�صية
• ع�ضوه يف جماعة اجلوف الت�شكيلية.
أ
املعر�ض ال�شخ�صي الول على �صالة مركز اخلدمة االجتماعية بالقطيف1425هـ.
• ع�ضويف جمموعة �سامي حممد الكويتية.
ؤ
معر�ض �شخ�صي على �صالة ف�اد �سنرت باخلرب1426هـ.
• يف جماعة اخلط العربي بنادي الفنون بالقطيف.
معر�ض �شخ�صي على �صالة غالريي �شدا بالريا�ض 1426هـ .
• الدورات احلا�صلة عليها
• حا�صلة على العديد من الدورات يف جمال الفن الت�شكيلي الزيتي واملائي معر�ض خما�سي(خما�سي ال�شرقيه)
على �صالة اتليه جده 1430هـ
وتقنياتهم املختلفة من مركز اخلدمة االجتماعية بالقطيف.
ؤ
• حا�صلة على عدة دورات يف اخلط الديواين والديواين اجللي وخط الثلث .معر�ض �شخ�صي (ر�ى) على
�صالة نادي الفنون مبركز التنميه
• حا�صلة على دوره يف الت�صوير ال�ضوئي.
االجتماعيه 1431هـ
• حا�صلة على دوره يف حتليل اخلطوط وقراءة ر�سوم االطفال.
اجلوائز واملقتنيات
• حا�صلة على دورة نظريه يف التذوق اجلمايل وتقييم العمل الفني.
العديد من �شهادات التقدير والدروع
• حا�صلة على دوره يف الو�سائل التعليميه باملواد الفنيه للمعاق .
والعديد من اللوحات املقتناه لدى
• حا�صلة على ور�شة عمل يف الطباعه بالالينو (فن اجلرافيك).
• �شغلت من�صب رئي�سة اللجنة الت�شكيلية باملنتدى الن�سائي مبركز اخلدمة كبار ال�شخ�صيات ولها عمل مقتناه يف
الغرفه التجاريه باملنطقه ال�شرقيه
االجتماعية بالقطيف.
حازت على املركز الثالث يف م�سابقة
• تعمل على تدري�س دورات فنيه خمتلفه جلميع الفئات العمريه.
ال�شباب الت�شكيليه 1432هـ
• ت�صميم �شعار رو�ضة القطيف اخلريية.
حازت على املركز الثالث يف م�سابقة
• حازت على عدد من امليداليات و�شهادات التقدير والدروع
املقتنيات لالعمال ال�صغريه 1432هـ.
• لديها عمل مقتناة يف الغرفة التجارية باملنطقة ال�شرقية
• عدد من املقتنيات الفردية .

الفن الت�شكيلي

لدي العديد من اللوحات حا�صلة على جوائز اقتناء و�سعيدة جد ًا بروية لوحاتي على جدران البيوت.

أ�متنى لر�سالتي الت�شكيلية
أ�ن ت�صل �إىل كل بالد العامل
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زواج

احتفل أ��ستاذنا
حممد ر�ضي ال�شما�سي و�آل ال�شما�سي الكرام
بزواج جنلهم ( أ�مين ) .
بالرفاء والبنني

بح�ضور نخبة من �شخ�صيات املنطقة ال�شرقية
وحمافظة القطيف احتفل أال�ستاذ حممد علي ال
خليفة أ�حد أ�عيان مدينة �سيهات بزواج ابنه علي
بفندق ال�شرياتون بالدمام أ�لف مربوك.
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احتفل �آل الغامن بزواج حممد عبد الواحد الغامن
أ�لف مربوك

زواج

احتفل املهند�س ف ؤ�اد �سعيد
ال�سنان بزواج جنله ماجد بح�ضور
لفيف من أالهل أ
وال�صدقاءبارك
اهلل للعري�سني ورزقهما الذرية
ال�صاحلةوبالرفاء والبنني

احتفل أ�حمد �آل ثاين بزواج جنله ( حممد )
على كرمية احلاج ح�سن عبد اهلل قاو
أ�لف مربوك

ReCoRDinG

احتفل ال�سيد �إبراهيم امل�شقاب و أ��سرته الكرمية بزواج جنليهما
(ال�سيد أ�حمد و ال�سيد م�صطفى)
رزقهما اهلل الذرية ال�صاحلة

ReCoRDinG

احتفلت أ��سرة القطان
بزفاف جنليهما ( ح�سن و حممد ) علي القطان
بالرفاء والبنني

ReCoRDinG
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ح�سن ال�سبع

�آ
خ
ر
ا
لكالم

الوجه آ
الخر للقمر
�سيبدو املرء واهما �إذا اعتقد أ�ن جمتمع املثقفني جمتمع مثايل .أ�و أ�ن املثقف مثال للمو�ضوعية والتجرد .هنالك دائما وجه �آخر
الفالت من ذلك ال�سلوك غري املن�صف ،فلي�س
للقمر .فالتعاطف واملجاملة واملحاباة �سلوك ب�شري ال مفر منه .لكن� ،إذا تعذر إ
متعذرا تهذيبه على أالقل .كيف ي�ستطيع كاتب يغازل القيم اجلميلة على الورق �آناء الليل و أ�طراف النهار ،حتى ليخيل �إلينا أ�نه
�سيهب حياته من أ�جلها ،ثم يخون تلك الع�شيقة على أ�ر�ض الواقع؟
وكيف ي�ستطيع مثقف ميجد املو�ضوعية أ�ن ي�سلك �سلوك ابن أالعرابي جتاه أ�بي متام فيمزق أ�رجوزة جميلة بعد أ�ن عرف أ�نها
ألبي متام ،وكان معجبا بها قبل أ�ن يعرف ذلك؟ أ�و أ�ن ي�سلك �سلوك الوزير يحيى بن خالد الربمكي جتاه �سيبويه .يحكى أ�ن
ت�شب لغته لكنة وال عجمة يف خالف لغوي بينه وبني �سيبويه .وقبل
الك�سائي قد اقرتح مرة أ�ن يح َّك َم أ�حد �سكان البادية ممن مل ْ
�سيبويه بذلك ،وقبل �ساعة على �إجراء التحكيم ،ويف �إحدى خلوات يحيى بن خالد ،وقف أالعرابي بني يدي الوزير ،وعينه على
ال�صرر الذهبية .قال يحيى" :كم م�ضى على مكثك يف بغداد مقيما بباب اخلالفة يا أ�خا العرب؟" قال أالعرابي " :أ�طال اهلل
عمر الوزير ..لقد مكثت هناك ثالثة أ�يام بلياليها"� ..س أ�له الوزير":وما الذي أ�جل أ�ك �إىل ذلك؟ واختل�س أالعرابي نظرة أ�خرى
�إىل ال�صرر قائال :احلاجة ..وقاك اهلل �شرها! قال الوزير� :سنكفيك حاجتك �إذا أ�جبتنا عن هذه امل�س أ�لة ..فهل تقول :كنت أ�ظن
أ�ن الزنبو َر أ��شد ل�سعا من النحلة ف�إذا هو �إياها" ..أ�م تقول" :ف�إذا هو هي؟" .أ�قول" :ف�إذا هو هي" ..أ�يها الوزير! عندما �سمع
يحيى قول أالعرابي أ��سقط يف يده فقد كان �سيبويه م�صيبا .أ�طرق يحيى برهة ثم خاطب أالعرابي قائال:
ـ لكننا نريد منك أ�ن تقول " :ف�إذا هو �إياها" ..ونريدك أ�ن تقول ..و أ�ن تقول ..و�سرد عليه بقية االختالفات النحوية بني الك�سائي
و�سيبويه .نظر أالعرابي �إىل ال�صرر الذهبية اجلاثمة على اخلوان وقال :لكن ل�ساين ال يطاوعني أ�يها الوزير! ابت�سم يحيى
ابت�سامة غام�ضة ،وتناول �إحدى ال�صرر ملوحا بها أ
للعرابي قائال :أ�ال تريد العودة �إىل أ�هلك يف البادية ..يا أ�خا العرب؟  ..بلى..
أ��صلح اهلل الوزير! وهكذا لعب الذهب دورا كبريا يف ترجيح كفة الك�سائي على مناظره..
هذه �صورة من �صور اخللل الثقايف الذي يعيد نف�سه يف كل زمان ب�صور خمتلفة ..ف أ�ين يوجد اخللل يف هذه احلكاية؟ الك�سائي
ا�سم كبري ،وال ي�ستطيع أ�حد التقليل من قيمته ،أ�و �إنكار �إجنازاته الكبرية ،لكن أ�ن تز ّور احلقيقة ،أ�و ت�صرف أالموال لتلميع
�صورته و�إنقاذ هيبته ،فهذا �شكل من أ��شكال اخللل الثقايف .ولكل زمان أ�بطاله يف هذا ال�شكل من أ��شكال النفاق الثقايف ،حيث
يتخذ ذلك ال�سلوك �صورا و أ��شكاال عدة ظاهرها ثقايف وباطنها عالقات عامة.
النفاق ودون ح�ساب ،وكما فعل
يف مثل هذا املناخ الثقايف يتوارى العمل الثقايف اجلاد واملبدع خلف الظل .ويف مثل هذا املناخ يتم إ
يحيى بن خالد الربمكي من قبل ،على بع�ض املظاهر الثانوية التي لي�س لها مردود ثقايف دائم ونافع مل�ستهلكي املنتج الثقايف .ولو
غربلنا بع�ض املظاهر الثقافية التي ترتدي جلباب الثقافة بحثا عن النافع واملفيد ملا عرثنا بعد الغربلة �إال على ال َقدْ ر الي�سري.
ولوجدت أ�ن احلفل كبري والعري�س ف أ�ر.
أ
أ
أ
يف مثل هذا املناخ الثقايف ت�صبح أ
لل�سماء �سطوة تنوم امل�خوذين بها تنوميا مغناطي�سيا .ولو قر�ت نتاج تلك ال�سماء ملا وجدت
فيها ما ي�ستحق كل ذلك االحتفاء ،أ�و تلك (الهليلة) ولو تتبعت تاريخها أالدبي أ�و الفني لوجدت أ�نها قد أ��صيبت بال�سكتة
البداعية منذ زمن طويل .لكنها ماركات ثقافية تع�ش�ش يف ذاكرة القائمني على � ؤش�ون الثقافة عافاهم اهلل .لن جناري الفنان
إ
را�شد املاجد وهو يردد "دنيا حظوظ ..دنيا حظوظ" فال عالقة للحظ بتلك ال�شروخ والت�شوهات الثقافية.
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جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مديرا التحرير :
�سلمان العيد  -ح�سن اخلاطر
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
info@alkhat.net
موقع املجلة على الفي�س بوك

http://www.facebook.com/khatmag

http://alkhat.net

SPORT

الريا�ضية

القديح تكرم اجلزيري مدرب الذهب
أ�قيم م�ساء ال�سبت الثامن من �شهر رجب حف ً
ال وداعياً ملدرب الفريق أالول لكرة
أ
ً
ً
اليد بنادي م�ضر عبدالر�سول اجلزيري وذلك تقديرا وعرفانا من �بناء م�ضر
على الدور الكبري واجلهد املبذول من قبل املدرب �إبان فرتة تواجده مع الفريق
امل�ضراوي والتي أ��ستمرت لـ � 6سنوات.
حيث بد أ� ا إلحتفال والذي ح�ضره جمع كبري من ال�شخ�صيات ا إلعالمية البارزه
ب آ�يات من القر�آن الكرمي ,بعدها أ�لقى رئي�س النادي أال�ستاذ �سامي �آل يتيم كلمة
�شكر فيها املدرب على ح�سن تعامله و�سمو أ�خالقه و �إخال�صه الكبري يف عمله طيلة
فرتة تواجده مع ناديه نادي م�ضر و متنى له مزيداً من املوفقية والنجاح يف قادم
أاليام.
كما أ�علن �إىل أ�ن نادي م�ضر ورجاالته �سيقفون وي�ساندون املدرب يف م�شواره القادم
مهما كان توجهه ,وذلك تقديراً وعرفاناً له على ذلك.
تلى ذلك كلمة لكابنت الكوا�سر ح�سن اجلنبي �شكر فيها اجلزيري على
العمل اجلبار الذي قام به مع الفريق امل�ضراوي طوال ال�سنوات التي ق�ضاها
مع أ�بنائه الالعبني.
بعد ذلك جاءت كلمة رجال ال�صحافة وا إلعالم والتي أ�لقاها بالنيابة رئي�س
الق�سم الريا�ضي ب�صحيفة الريا�ض أال�ستاذ حممد ال�شيخ الذي قام بدوره
بتثمني هذه البادرة الكرمية من أ�هايل القديح واملتمثلني يف نادي م�ضر
والتي أ�عتربها ب أ�نها لي�ست بامل�ستغربة على رجال دائماً ما يقدمون الوفاء
ألهل الوفاء ,متمنياً يف الوقت نف�سه التوفيق للمدرب يف مهمته القادمة
والتي أ�عتربه أ�هل لذلك.

ثم جاءت فقرة أالبيات ال�شعرية والتي تف�ضل ب�إلقائها اخلطيب حممد عبدالنبي
" أ�بو م�صطفى" والتي أ�حتف بها أ��سماع احل�ضور والتي القت تفاعلهم و
�إ�ستح�سانهم.
ويف ختام احلفل مت تكرمي ال�شخ�صيات ا إلعالمية احلا�ضرة و التي تقدمها رئي�س
حترير جملة اخلط أال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صر اهلل و ال�صحفي بجريدة الريا�ض حممد
ال�شيخ و ال�صحفي بجريدة الريا�ضي ح�سن �آل قري�ش وكذلك ال�صحفي بجريدة
اليوم علي القطان و املعلق الريا�ضي أال�ستاذ من�صور الدبي�س و كذلك العب نادي
اخلليج ال�سابق أال�ستاذ حميد البقال.
بعدها قام العبو كرة اليد امل�ضراوية بتقدمي الهدايا والدروع التذكارية ملدربهم
وذلك �إيفا ًء ملا بذله معهم طيلة هذه ال�سنوات ومت �إلتقاط ال�صور التذكارية معه
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م ؤ��س�سة �أبو ال�سعود التجارية
تكييف  -االجهزة املنزلية  -االلكرتونية  -تربيد املياه  -حتلية املياه
هاتف  038557942 - 038511917 :فاك�س 038551706 - 038544804 :

موزع معتمد  :كنمور  -ماجيك غاز  -ميديا  -ميتاج  -أ�ر�ستون  -أ�ند�سيت  -هيتا�شي  -جب�سون  -كرافت
 -هوم كوين  -أ�مانا  -أ�كاي  -أ�ل جي  -هوت بوينت  -يورك � -سبيد كول  -باث كوول

القطيف � -شارع القد�س  -مقابل أ
الحوال املدنية
ت 8367796 - 8367793 :

