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مقال


عندما يكرم املرء خالل حياته فهذا أ�بلغ دليل على أ�ن الوطن يحتفظ بذاكرة
م�ضيئة  ،ميكنها أ�ن تربز أ�قدار الرجال خا�صة أ�ولئك الذين يعملون يف احلقول
الثقافية أ
والدبية التي قد تبدو بعيدة بع�ض ال�شيء عن املكا�سب واملغامن املتوقعة.
أ
وقد كان عبداهلل اجل�شي واحدا من العالم الذين كرمتهم اململكة يف حياتهم
 ،وتنبهت للدور الثقايف اال�ستثنائي الذي قاموا به يف ميادين ا إلبداع ال�شعري
والتاريخ أالدبي ناهيك عن الدور احليوي لن�شر املعرفة يف كافة أ�نحاء البالد كما
يليق بهذا الرعيل من الرجال الذين �سخروا أ�قالمهم ليك�شفوا عن قدرات الوطن
ومناحي نبوغ أ�بنائه .
عبداهلل اجل�شي الذي ولد يف القطيف �سنة 1926م 1344هـ ينتمي أل�سرة اجل�شي
العريقة التي تتواجد يف القطيف والبحرين أ
والهواز والعراق وغريها ،فوالدته
ملكة ال�شيخ علي احلكاك ،ولدت يف بغداد وهي من أ��صول بحرانية وترتبط ب�سبع
أ��سر عراقية هي بيت احلكاك وبيت املحاري وبيت اجل�شي يف العراق وبيت اخلفاجي
وبيت البحراين وبيت لبجة وبيت الفتاح .وقد انعك�ست تلك أال�صول على اعتزازه
بنف�سه فهو كما يع�شق م�سقط ر أ��سه ب�صورة فريدة نراه ينفتح مبكرا على ثقافات
متعددة ذات مهاد عربي �إ�سالمي  .ومثل هذا ال�شعور القوي ب�صالبة اجلذور جنده
مينح �صاحبه ح�سا رائقا يف تناول املو�ضوعات أالدبية بروح وثابة  ،وذهنية ال تعرف
اخلوف أ�و االنعزال .

كانت أ��سرته تعمل يف جتارة الل ؤ�ل ؤ� وكذلك يف ا�ستثمار العقارات وحقول النخيل ،
وهذا هو ال�سند املادي الذي كان يدعم بقوة كل من امتلك املوهبة لينال قدرا من
العلم  .ويف احلقيقة ف�إن بيوتات القطيف القدمية كانت تفخر مبجال�سها العلمية
 ،وب أ�بنائها املتعلمني الذين كانوا يقومون بدور أ��سا�سي يف ن�شر العلم واملعرفة بكل
ال�سبل املمكنة باعتيار أ�ن الثقافة العربية هي التي متنح ا إلن�سان هويته  ،كما أ�ن
الل�سان الطليق الف�صيح هو ر�سول القوم لكل وزارة أ�و �إمارة.
تفرغ ال�شاب لدرا�سة الفقه أ
والدب ،على يد عدد من كبار العلماء الذين وجدوا
فيه عقال حا�ضرا  ،ووجدانا �صافيا  ،ومثل هذه الطريقة املبا�شرة يف تلقي العلم
أ�ك�سبته طالقة ل�سان و�صفاء ذهن  ،وكان ممن تتلمذ على أ�يديهم كل من  :ال�شيخ
عبدالعزيز اجل�شي وهو فقيه و�شاعر ،وال�شيخ علي بن ح�سن اجل�شي وهو أ�ي�ضا
فقيه و�شاعر ،وال�شيخ حممد علي بن م�سعود اجل�شي وهو فقيه وتاجر ،وحممد
ح�سن اجل�شي الذي كان يعمل بتجارة الل ؤ�ل ؤ�  ،وحلاج امن�صور اجل�شي الذي كان
يعمل بتجارة الل ؤ�ل ؤ�  ،وال�شيخ حممد علي بن ماجد اجل�شي الفقيه والتاجر،
وحممد �سعيد أ�حمد اجل�شي ال�شاعراملعروف  ،وغريهم كثري .
يح�صل أ�كرب قدر من
و�سط هذه الكوكبة من العلماء تلقى العلم  ،و أ�درك أ�همية أ�ن ّ
املعارف من أ�ولئك الرجال الذين أ�حاطوه بالرعاية والعناية.
رمبا كانت الطفولة لها أ�ثرها يف التكوين النف�سي للج�شي وعنها يقول  " :كنت
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من أ�ن�شطته أ�نه
توىل حترير
أ
جملة الغري عام 1945م ،وقد حقق جناحا يف تلك التجربة املبكرة  ،كما �نه �شارك
يف تكوين أ�ول مكتبة عامة يف القطيف عام 1955م  ،و �شارك يف ت أ��سي�س أ�ول جمعية
تعاونية متعددة أالغرا�ض يف القطيف أ�ي�ضا  ،و�ساهم فيها.
كما أ�نه كان ي أ�تي بال�صحف امل�صرية من مكتبة عمر بايزيد يف مدينة اخلرب ،
ويعر�ضها للبيع والقراءة يف عام 1950م.
ويف فرتة درا�سته يف النجف كان يجتمع مع عدد من الطلبة  ،وهم الذين جتمعهم
مرحلة من الدرا�سة في�شكلون فريقاً يتوىل كل يوم واحد منهم ا�ستعادة ما ا�ستوعبه
من الدر�س أالخري ويناق�شه آالخرون وت�سمى عندهم ب" املباحثة "  ،وي�ضم فريقاً
هم أ�حمد الدجيلي وعبد الر ؤ�وف جمال الدين وال�سيد م�صطفى جمال الدين .
ويبدو أ�ن علينا ت أ�مل م�سريته الطويلة لنعرف أ�نه كان دائم ال�شعور باالنتماء
للجماعة والعمل يف فريق لتحقيق ما ي�صبو �إليه من أ�هداف  .يذكر أ�نه قد �شارك
يف وفد القطيف الذي ذهب ليقابل امللك �سعود يف جدة وعزاه بفقد والده  .وقد
التقى بكثري من أ�دباء احلجاز أ�ثناء زيارته لل�شيخ حممد �سرور ال�صبان يف داره
واحتفوا به احتفاءا جميال .
و زار مع الوفد أالمري عبداهلل الفي�صل يف جدة كما أ�هداه أالمري ديوانه املطبوع
�آنذاك ووعده ب أ�ن ير�سل ن�سخة خا�صة �إذا أ�عاد طبعه وبالفعل فقد أ�عيد طبعه
طباعة ممتازة يف ذلك الوقت و أ�هداه ن�سخة طبعت طبعة أ�نيقة  ،وقد رد على هذه
الهدية بال�شكر فكان أ�ن رد عليه �سمو أالمري وال تزال الر�سالة ون�سخة الديوان
حمفوظتني بداره آ
للن.
ؤ
أ
أ
أ
آ
مثل هذا احلراك الثقايف ي�كد �نه �من بحقيقة التوجه لويل المر لعقد نوع من
التحاور احلميد  ،وهو ما يعزز من دور الكاتب يف واقعه فهو يرى نف�سه قادرا على
تو�صيل ر�سالة املجتمع للم�سئولني طاملا هناك تلك ثقة متبادلة بينهما.
أ
يزورال�ستاذ ح�سن
عن فرتة �إقامته يف مدينة الريا�ض عام  1960وما بعدها أ�نه كان
أ
يزورال�ستاذ ال�شيخ عبداهلل بن �إدري�س
م�شاري كل جمعة يف منزله بامللز ،كما كان
بني حني و�آخر يف منزله بامللز.
كذلك نراه انتمى لنادي املوظفني الريا�ضي ،وكانت الريا�ضة واجهة له وكان
ير أ��سه أ�حمد الدمنهوري وكيل وزارة املعارف وكان �سكرتريه الكاتب املعروف عابد
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مقال

الولد الوحيد الذي عا�ش لوالدي بني أ�والده
علي وكان ي�صحبني معه
الع�شرة فكان حري�صاً ّ
يف كل مكان يذهب �سواء يف القطيف أ�و غريها
حتى عندما يذهب للبيت الثاين ي أ�خذين معه
و�إذا ذهب �إىل بيت عمه يف تاروت ي أ�خذين معه
و�إذا ذهبت �إىل املال عي�سى الذي اتخذ من
ح�سينية الفار�س يف حملة اخلان مكتباً له
ير�سلني مع ال�شغال عندنا حمود الكردي أ�و
ابنه عبدالر�سول و أ�ذكر يف �إحدى املرات ذهبت
�إىل ح�سينية الفار�س مبكراً وكانت مغلقة
فجل�ست على دكة الباب وكنت أ�لب�س قطعاً
ذهبية ثمينة منها قالدة وخواتيم و أ��سورة
وهالل مربوط ب�شعر الر أ��س .فمر رجل ومل
ير أ�حداً ف أ�خذها وذهب يف حال �سبيله " .
�سنتوقف قليال أ�مام هذه الق�صة فنجد فيها
م�ساحة للحكي الذي أ�جاده اجل�شي كما أ�جاد
أ
ال�شعر �سواء ب�سواء  .ومن املعروف أ�نه قد انخرط يف كافة الن�شطة الثقافية
أالهلية منذ وقت مبكر  ،حيث كانت ليلة االثنني من كل أ��سبوع خا�صة لل�سمر يف
منزل احلاج عبداهلل �شكر ال�صراف من �شلة أ�ع�ضاء الرابطة أالدبية .
كما توىل �إدارة مكتبة الرابطة من أ�جل أ�ن يكون قريباً من �إحدى مناهل املعرفة
وظل هذا ال�سلوك هو ديدنه يف كل أ�فعاله فيما بعد فالعلم هو طلبه حتى لو كان يف
ذلك ال�سفر لبعد جهات الدنيا .
توىل �إدارة مكتبة العالمة ال�شيخ حممد احل�سني كا�شف الغطاء أ�كرث من �سنتني
جماناً ألنها كانت أ�كرب مكتبة بالنجف و أ�غناها باملخطوطات القدمية ،وهذه
اخلطوة املبكرة أ�مدته بحنكة ودراية يف جمال ا إلدارة نفعته فيما بعد خالل
تنقالته و أ��سفاره املتعددة .
وقد ظل حري�صا على احل�ضور يومياً �إىل مكتبة العالمة ال�شيخ حممد ال�سماري
وذلك بغر�ض كتابة " ديوان ال�شيخ جعفر اخلطي "  ،وكانت الن�سخة الوحيدة
وقتذاك موجودة يف العراق  ،وقد فقدت منه بعد ذلك وحني عاد للقطيف وجد
ن�سختني يف مكتبة والده  ،ناق�صة �إحداها من البداية والثانية من النهاية فجمعها
بخط املرحوم مال �سليم اجلارودي ومن ثم قابلها على ن�سخة املرحوم عبداهلل
من�صور أ�بو ال�سعود وبعد حني �صدرت طبعة ال�سيد علي الها�شمي وكان الفرق يف
بيتني وحذف بع�ض املقدمات من مطبوعته و�إن �آل ترتيبه على احلروف أالبجدية
بد ًال من املو�ضوعات.
عناية فائقة باملخطوطات تدل على هذه الذهنية التي وجدت يف حتقيق الرتاث
أ�و مراجعة دواوين ال�شعر مهمة أ��سا�سية يبذل من أ�جلها املال واجلهد والوقت
بت�صميم مده�ش يلفت نظر كل امل ؤ�رخني  .فلو عرفنا أ�ن هذا التطلع خلدمة
الثقافة كان بال مقابل مادي أ�و رغبة يف الرتقي ملن�صب ما ألدركنا طابع اجلدية
وااللتزام الذي عرف بها هذا الرجل الذي رفعته جهوده ملكانة مرموقة يف البالد.
من �ضمن ذكرياته التي نعرفها عنه أ�نه �شارك يف املهرجان الذي أ�قامته جمعية
الرابطة أالدبية لوفد من أالدباء امل�صريني م�ساء  1943والتي أ�لقي فيها ق�صيدة
(كرم العلم والعرفان أ
والدباء)  ،وهي موجودة يف ديوانه املن�شور .و لو أ�ننا نظرنا
�إىل الق�صيدة فنيا لوجدناها تنم عن موهبة أ�دبية حقيقية كما هو وا�ضح من
ال�سبك اللغوي القوي ون�صاعة البيان .



خازندار ومن أ�ع�ضائه أال�ستاذ فهد ال�سدير و أ�خوانه وكان يزوره عدد من أال�صحاب
وتقام به ندوات أ�دبية وعر�ض �سينمائي ليلتي االثنني واجلمعة ،وعندما انتهت
دورة الهيئة ا إلدارية ر�شح نف�سه للع�ضوية .
هنا نالحظ أ�ن اجل�شي كان م�صرا على أ�ن يندمج يف كل و�سط أ�دبي أ�و ثقايف �وأ
اجتماعي يجده يف بلد يقطن به  ،دون أ�ن ي�ست�سلم للعزلة التي ميكن أ�ن تفر�ضها
عليه الظروف فهو قادم من املنطقة ال�شرقية  .لقد كان م�صمما على أ�ن يواجه
احلياة بقوة العمل  ،و أ�ال يبدد طاقته �إال فيما ينمي ثقافته ويعمق من قدراته
الذهنية والوجدانية  ،وهذه �سمة من �سمات طبيعته ال�شخ�صية.
وميكننا مالحظة هذا الت�ضافر االجتماعي بينه وبني آالخرين حني نت أ�مل نف�س
الفرتة مت�صفحني مذكراته فنجد أ�ن �شقته يف الريا�ض كانت مفتوحة للواردين
من املنطقة غرفا وفرا�شا وفطورا كما كانت مفتوحة إلقامة الطالب وطالب
احلاجات ومراجعي الدوائر احلكومية وحتى أال�سر .وهي م� أس�لة تعزز فكرة
االنتماء للجماعة التي يعززها كونه كلما حط رحاله �إىل مكان يجد أ�نه مهي أ� فيه
خلدمة آالخرين.
أ
آ
لكننا نود أ�ن نقدم هنا �إطاللة عجلى على بع�ض �ثاره ال�شعرية  ،فنجد �نه يقدم
ق�صائده اجلميلة التي تقرتب من ق�صائد �شعراء الطبيعة كما جاء يف درا�سة
موثقة للدكتورعبدالرحمن ال�سماعيل الذي يقول أ�ن ال�شاعر اجل�شي " يقدم لنا
�صورة متكاملة عن الربيع وفتنته وك أ�منا الرو�ضة اجلميلة التي زينها الربيع
و أ��ضفى عليها فتنته فتاة بكر تعبق ثناياها بالعطور ،وتفي�ض فتنتها بالوعود
آ
والمال ،وهي �صورة أ�لفناها يف ق�صائد الو�صف يف ال�شعر العربي وبخا�صة حني
جند ال�شاعر ي�صف رو�ضة أ�نفا وي�شبهها باملر أ�ة البكر التي مل يط أ�ها أ�حد من قبل"
 .وذلك يف معاجلته لق�صيدة الربيع التي نقر أ� فيها مثل هذه أالبيات :
هذا الربيع أ�تى فا�ستجل فتنته
ف�إمنا هو �آمال و أ�وطار
فباكر الرو�ضة املئناف منت�شقا
فالرو�ضة البكر أ�ن�سام و أ�عطار
ويف ق�صيدته (ل ؤ�ل ؤ�ة اخلليج) التي نظمها حني زار البحرين عام 1948هـ وكان يف
عقده الثالث �آنذاك جند ال�شاعر يطل على قارئه من نافذة تراثية مبدعة يف لغته
وتراكيبه و�صوره ،ومما مييز ال�صور ال�شعرية يف هذه الق�صيدة :
أ�نت اجلنان أ�م الربيع الباكر
أ�م طاف فيك من الطبيعة �ساحر
فك أ�منا هو يف �سمائك دمية
وطفاء يرفدها اخل�ضم الهادر
وهب احلياة ثراك فهي جنائن
وك�سا اجلمال رباك فهي مناظر

مقال


انتهى كالم الباحث وا�ست�شهاداته  ،وعلينا كمتلقني أ�ن نلتم�س يف تلك الق�صيدة
�سمات أ��سلوبية �شديدة الو�ضوح منها ح�سن اختيار أاللفاظ وثراء املخيلة  ،وقدرة
ال�شاعر اجل�شي على أ�ن يكون رومان�سيا ب�شروط بيئته وهو مايغيب عن �شعراء
كثريين� .إنه هنا ميثل قمة أال�صالة بتفعيل اجلذر الرتاثي يف الن�ص مع م�سحة
ع�صرية تنبيء عن �شاعر أ��صيل.
نلتقط هنا بع�ض أالبيات التي تنقلنا �إىل هذا الف�ضاء التخييلي الذي أ�بدعه

أ�بوقطيف فنعرث على النغمة املائزة يف �شعره حيث جمال اللفظ وبهجة الت�صوير
وقوة املعنى كما يف بقية الق�صيدة :
وت أ��شبت ف�إذا ال�سباخ خمائل
وتفتحت ف�إذا الرمال أ�زاهر
وتفجرت ف�إذا ال�صخور جداول
وت�ضاحكت ف�إذا اخلرير مزاهر
وتطاولت ف�إذا النخيل عرائ�س
وتخطرت ف�إذا الغ�صون غدائر
وتزينت ف�إذا الثمار قالئد
وت أ�رجت ف�إذا الريا�ض جمامر
هذه القريحة الرائعة مل تكن م�صادفة وال كانت حركته الواعية امل�شرقة �إال ترديدا
ل�صدى عميق يف نف�سه الكرمية املعطاءة .
حينما كرمته القطيف �شعبيا ب�صورة الئقة كان موقفا �إن�سانيا رائعا  ،ألنه أ�حد
أالعالم الفكرية على م�ستوى اخلليج العربي  ،بكتبه  ،وت أ�ريخه  ،و أ��شعاره  ،ودوره
الثقايف املعروف .
أ
وكما حتدث يومها �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار عن �همية تقدير الكفاءة وا إلبداع
ذلك أ�ن ا إلن�سان ال�سوي يختزن يف أ�عماق نف�سه م�شاعر �إعجاب وتقدير لكل كفاءة
متميزة و�إبداع خالق ودون ذلك ال يكون �إن�ساناً �سوياً ،و�إن امتالك قدرة التعبري
عن تلك امل�شاعر واملبادرة إلبرازها هو �سمة الراقني املتح�ضرين ،فاملجتمعات
املتقدمة جتتهد يف تكرمي املبدعني ور�صد أالو�سمة لهم واجلوائز وتوفري و�سائل
العي�ش الكرمي لهم ،يف الوقت الذي أ��شار فيه �إىل أ�ن التكرمي يف جممعاتنا العربية
ينح�صر يف املتفوقني ريا�ضياً وفنياً.
وكما أ��شار أال�ستاذ حممد ر�ضي ال�شما�سي يف درا�سته النقدية ل�شعر اجل�شي ف�إنه
ت أ�ثر عندما كان يدر�س يف النجف بال�شاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري ،بل �إنه
كان يغرف من بحره وينحت من �صخره ،و أ��شار �إىل أ�ن احلب عند ال�شاعر اجل�شي
هو عنوان الوطنية ،وعنوان اخللق ا إلن�ساين ،فقد أ�حب اجل�شي أالر�ض التي
عا�ش عليها ،لذلك �سمى ابنه بـ( قطيف) وابنته بـ ( ميامة) وهو أال�سم القدمي
للريا�ض!!
ولكل من اقرتب من ال�شاعر عبداهلل اجل�شي ذكريات حميمة فالناقد املعروف
الدكتور عبداهلل الغذامي ي ؤ�كد على أ�ن حمبته للج�شي هي حمبته لهذا الوطن ألن
ما يحمله اجل�شي يف قلبه وما يقوله يف �شعره هو ما يجده الغذامي يف نف�سه لذلك
فاجل�شي هو ال�ضمري غري امل�سترت ،بل هو ال�ضمري الناطق .هو الرمز واملعنى .
ومن اجلميل أ�ن يلقى هذا ال�شاعر التكرمي الر�سمي يف حياته فالدولة تنبهت لهذه
القامة ال�سامقة وكرمته تكرميا الئقا ي�ستحقه بالفعل حني كرمه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف احتفال اجلنادرية ،2005وهذا التكرمي
قد الم�س قلب هذا ال�شاعر املعتز بوطنه  ،واملحب لعروبته  ،والذي يدرك انه ينتمي
�إىل ا إلن�سانية كلها  ،وقد فا�ضت عاطفته يف ق�صائده البهية ذات الرونق كما أ�بان
عن ذلك ديوانه أ
"الر�ض وا إلن�سان" الذي بدت فيه اللم�سة ا إلن�سانية التي ميزت
�شخ�صيته على الدوام.
ؤ
أ
مباركة هي أالر�ض التي تنجب ه�الء العظماء  ،و�سالم على �رواح املحبني لهذا
البلد.

العدد العا�شر  -حمرم  1433هـ  -دي�سمرب  2011م  -يناير  2012م

عامل من بالدي  ..من القطيف �إىل

براءة اخرتاع جديدة يح�صل عليها الدكتور ه�شام الفار�س
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حمليات

يف يوم الثالثاء  2011/10/25منح املكتب االمريكي لت�سجيل االخرتاعات براءة
اخرتاع حملت الرقم ( )8046316 .U.Sللدكتور ه�شام بن كمال الفار�س ،الذي
يعمل ا�ستاذا بق�سم هند�سة النظم بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
يتمثل االخرتاع الذي ابدعه الدكتور الفار�س (وهو من مواليد و�سكان
حمافظة القطيف) هو تقدمي برنامج للحل أالمثل �ضمن نظام احلا�سب
آاليل ..فاالخرتاع ـ الذي حمل عنوان طريقة ومنظومة توافيقية دائرية للحل
أالمثل ـ ت�سهم يف توفري قدرة للحا�سب آاليل إليجاد احللول املثلى للم�سائل
التي ميكن متثيلها مب�صفوفات دائرية مكونة من الرقمني ( )0و ( ، )1مثل
م�سائل ال�شبكات واجلدولة الدورية .
وحتدد هذه الطريقة ـ ح�سب الدكتور الفار�س نف�سه ـ احللول املتميزة دائرياً
عن طريق تعداد كل توافيق املتغريات املزدوجة أال�سا�سية املتميزة دائرياً  .على
حد تعبريه.
ميكن لهذه الطريقة ـ والكالم للفار�س اي�ضا ـ حتديد عدد التوافيق املتميزة
دائرياً املكونة من (م) من أالج�سام التي ميكن اختيارها من بني (ن) من
أالج�سام الدائرية (ن  £م)  .وتدمج هذه الطريقة بني عمليتي تق�سيم أالعداد
ال�صحيحة والتقليب الدائري من أ�جل توليد جميع التوافيق املتميزة دائرياً
من (م) من أالج�سام التي ميكن اختيارها  .بعد التعداد الدائري جلميع احللول
املزدوجة يتم تطبيق قواعد لتحديد جمموعة احللول املهيمنة  .وهناك فئة
من امل�سائل التطبيقية املعقدة ميكن حلها بكفاءة با�ستخدام الطريقة واملنظومة
التوافيقية الدائرية يف هذا االخرتاع .
على �ضوء ذلك أ
ولن الكالم تخ�ص�صي جدا ،او رمبا كان موغال يف التخ�ص�صية،
اال ان ذلك وا�ضح على املتعاملني مع احلا�سب آاليل ،ويقدم حلوال عملية لق�ضايا
يف احلا�سب آاليل ،أ
ولهمية االخرتاع منحته امل ؤ��س�سة االمريكية املرموقة
وجتدر اال�شارة اىل ان هذا االخرتاع هو نتاج جهود كبرية وحثيثة ،ورمبا كانت
تتويجا جلهود الدكتور الفار�س العلمية ،فالدكتور الفار�س أ��ستاذ يف ق�سم
هند�سة النظم بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران ،ح�صل على
�شهادة البكالوريو�س يف هند�سة الكهرباء واحلا�سب آاليل من جامعة كاليفورنيا
يف �سانتا باربره ،وعلى �شهادة املاج�ستري يف الهند�سة ال�صناعية من جامعة
بت�سبورغ ،وعلى �شهادة الدكتوراه يف الهند�سة ال�صناعية اي�ضا من جامعة والية
أ�ريزونا .
فاز مرتني بجائزة التميز يف البحث العلمي من جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن  .قام بتقييم أ�كرث من ( )150بحثا مقدما ملجالت وم ؤ�مترات وم ؤ��س�سات
علمية ،و أ�ي�ضاَ بتقييم كتابني علميني .وهو ع�ضو هيئة التحرير ملجلتني
علميتني عامليتني وع�ضو اللجان العلمية يف ( )20م ؤ�مترا دوليا .
�إننا بالفعل امام �شخ�صية ذات خربة علمية متميزة ،فقد عمل يف ق�سم هند�سة
النظم بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن حما�ضرا ( 1984ـ  )1919ثم ا�ستاذا

م�ساعدا ( 1991ـ  ، )2000ثم ا�ستاذا م�شاركا
( 2000ـ  )2004حتى ا�صبح ا�ستاذا بالق�سم
منذ العام  2004وحتى آالن.
وقبل ذلك عمل مهند�سا �صناعيا بادارة التنظيم والهند�سة ال�صناعية ب�شركة
ارامكو ال�سعودية �صيف  ،1983ثم مهند�سا كهربائيا بادارة اخلدمات املكتبية
�صيف  1984كما عمل كم�ست�شار عدة مرات يف ال�شركة يف ادارة التنظيم والهند�سة
ال�صناعية �صيف  ،1995و�صيف  1997وخالل الفرتة من اغ�سط�س  1999ـ اغ�سط�س
 . 2000ويف �صيف 2002م عمل م�ست�شارا �إدارة التنظيم واال�ست�شارات .
عمل الدكتور الفار�س أ�ثناء العطالت ال�صيفية ك أ��ستاذ زائر يف ثالث جامعات
بريطانية لتنفيذ أ�بحاث بدعم من املجل�س الثقايف الربيطاين ،هي على التوايل
 :جامعة واريك ،كوفنرتي�،صيف  1993م  ،وجامعة نوتنجهام� ،صيف 1998م و
جامعة لفبورو�صيف  2003م ..ا�ضافة اىل قيامه باجناز بع�ض االبحاث جامعة
نورث كاروالينا � -شارلوت  ،االمريكية مدعوم مبنحة من م ؤ��س�سة فولربات
وذلك يف �صيف 2010
وعلى �صعيد التدري�س فقد قام بتدري�س  16مادة مقررة يف ق�سم هند�سة النظم
بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،على م�ستوى البكالوريو�س واملاج�ستري،
كما قام بالتدري�س يف  20دورة ق�صرية عر�ضها ق�سم هند�سة النظم ،وتن�سيق عدد
منها ..كما انه يحمل ع�ضوية جلان أ�بحاث و امتحانات ( )10طالب يف مرحلة
املاج�ستري والدكتوراه .
وعلى �صعيد البحث العلمي  :ن�شر الدكتور ه�شام الفار�س ( )70بحثا علميا يف
جمالت دولية حمكمة وكتب وم ؤ�مترات علمية متخ�ص�صة ،وكتب ( )20تقريرا
فنيا عن م�شاريع بحثية مدعومة أ�و درا�سات ا�ست�شارية .و ا�ستخدمت أ�بحاثه
أ�كرث من ( )350مرة كمراجع لباحثني �آخرين عامليني  .وجاء ن�شاطه العلمي
واجنازاته العلمية كالتايل:
·ن�شر ( )36بحثا يف جمالت علمية حمكمة  ،منها ( )20بحثاً منفرداً .
·ن�شر وتقدمي ( )33بحثا يف م ؤ�مترات علمية حمكمة  ،منها ( )15بحثاً منفرداً
.
·ن�شر بحثني كانا ف�صلني يف كتب علمية حمكمة  .منها بحث منفرد .
·حتكيم ( )77بحثاً و ( )125ملخ�صا ملجالت وم ؤ�مترات علمية حمكمة � .إ�ضافة
لتقييم ( )2كتاب علمي
·تنفيذ ( )9م�شاريع بحثية ،منها ( )5منفردة  .مدعومة من :املجل�س الثقايف
الربيطاين ،م ؤ��س�سة فولربايت ،أ�رامكو ال�سعودية� ،سابك ،م ؤ��س�سة الكويت
للتقدم العلمي ،جامعة امللك فهد ،وزارة التعليم العايل .
·قدم ا�ست�شارات فنية لعدة �شركات ت�شمل  :ابن زهر� ،سابك ،االت�صاالت
ال�سعودية ،أ�رامكو ال�سعودية.



رئي�س املجل�س البلدي يقدم

عر�ض ًا مرئي ًا عن منهجية العمل املقرتحة خالل ال�سنة
قرر املجل�س البلدي ملحافظة القطيف ت�شكيل جلنة
من أ�ع�ضاء املجل�س حل�صر الق�ضايا امللحة للمواطنني
وعر�ضها على املجل�س خالل �شهر ،وعقد ور�شة عمل
للمخت�صني واملهتمني بال� أش�ن العام من املواطنني للتعرف
على �آمالهم وتطلعاتهم من اخلدمات وامل�شاريع.
ومن ثم يتم نقا�ش و�إقرار الربنامج العام م�شتمال على الق�ضايا اال�سرتاتيجية
والربامج الفرعية امللحة بعد حتديد أالولويات.
وكان املجل�س البلدي قد عقد اجتماعه الثاين من دورته الثانية االحد برئا�سة رئي�س
املجل�س املهند�س عبا�س ال�شما�سي وح�ضور أالع�ضاء.
وقد ا�ستمع املجل�س يف بداية اجلل�سة لعر�ض تعريفي عن البلدية مقدم من املهند�س
�شفيق ال �سيف مدير ال�شئون الفنية �شمل الهيكل التنظيمي احلايل و�إعداد املوظفني
وامل�ستخدمني وا�سرتاتيجيات التنمية والتطوير املقرتحة التي ت�شمل التطوير االداري
للموظفني.
باال�ضافة اىل نطاق عمل البلديات الفرعية والهيكلية املقرتحة لها وان�شاء بيئة عمل
فعالة لهذه البلديات التي ت�شمل ان�شاء مباين بلديات فرعية جديدة كبلدية تاروت
املنجزة حديثا وبلدية عنك وبلدية و�سط القطيف حتت االن�شاء مبقر البلدية وامل�شروع
امل�ستقبلي الن�شاء بلدية حمافظة القطيف.
وبدء البلدية مب�شروعات تطويرية با�ستخدام التقنيات احلديثة أ
والنظمة التطبيقية
أ
للعمال امل�ساحية.
كما مت ا�ستعرا�ض امليزانية احلالية للبلدية وو�صف للم�شروعات اجلاري تنفيذها.
ثم قدم رئي�س املجل�س املهند�س عبا�س ال�شما�سي عر�ضا مرئيا عن منهجية العمل
املقرتحة للمجل�س خالل ال�سنة أالوىل بهدف تنظيم وتوجيه ن�شاطات املجل�س مبا
يحقق أالهداف والتطلعات و�شملت مرتكزات وتطلعات للدورة الثانية من املجل�س التي
تت�ضمن بناء فريق عمل من�سجم والبناء على ما حتقق يف ال�سنوات ال�ست ال�سابقة
من اجنازات وبناء عالقة مهنية ايجابية مع البلدية وت أ��صيل مبد أ� الرقابة وتفعيل
اجراءاتها.
باال�ضافة اىل تر�سيخ مبد أ� ال�شراكة مع املواطن .ويف نهاية اجلل�سة ا�ستعر�ض أ�مني
املجل�س املكلف يو�سف املن�شاد طبيعة املعامالت الواردة ألمانة املجل�س من اجلهات ذات

العالقة ومن املواطنني و�آلية التعامل معها.
من جهة أ�خرى عقد املجل�س املحلي مبحافظة القطيف جل�سته اخلام�سة لدور االنعقاد
الثالث لل�سنة العا�شرة أ�م�س برئا�سة حمافظ القطيف رئي�س املجل�س املحلي عبد اهلل
العثمان ،وناق�ش املجل�س جدول أالعمال.
حيث متت مناق�شة امل�شاريع التنموية التي أ�و�صى بها املجل�س املحلي يف جل�ساته
ال�سابقة ،ومنها تقدمي درا�سة وافية لزيادة ال�سعة ال�سريرية يف م�ست�شفى �صفوى العام
�إىل � 100سرير.
للجناز املتحقق يف جمال الرتبية والتعليم
كما قدمت اللجنة التعليمية �إي�ضاحا إ
أ
بالتعاون مع ا إلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية ب�ش�ن خطة �إحالل
املباين املدر�سية احلكومية بدال من املباين امل�ست أ�جرة.
حيث مل يتبق يف حمافظة القطيف �سوى  16مبنى م�ست أ�جرا لتعليم البنني و 16مبنى
م�ست أ�جرا لتعليم البنات ،و�سيتم �إ�ستبدالها مببان حكومية خالل العامني املقبلني.
كما ناق�ش املجل�س م�شروع فك االختناقات املرورية من خالل فتح �شارع الريا�ض «غربا»
امتدادا �إىل طريق اجلبيل ـ الظهران ال�سريع.
بعد ذلك نوه رئي�س املجل�س ب�ضرورة ت�سهيل كل ما من � أش�نه تطوير املحافظة ،وتلبية
احتياجات املواطنني.

جلنة خا�صة لطلبات املواطنني باملجل�س البلدي بالقطيف

حمليات
اململكة


قرر املجل�س البلدي ملحافظة القطيف ت�شكيل جلنة من أ�ع�ضاء املجل�س حل�صر الق�ضايا امللحة للمواطنني وعر�ضها على املجل�س خالل �شهر ,وعقد ور�شة عمل للمخت�صني
واملهتمني بال� أش�ن العام من املواطنني للتعرف على �آمالهم وتطلعاتهم من اخلدمات وامل�شاريع ,ومن ثم يتم نقا�ش و�إقرار الربنامج العام م�شتمال على الق�ضايا
اال�سرتاتيجية والربامج الفرعية امللحة بعد حتديد أالولويات  ،مت ذلك خالل اجلل�سة الثانية للمجل�س بعد ت�شكيله للدورة الثانية ،وتر أ��سه املهند�س عبا�س ال�شما�سي،
وقد مت ا�ستعرا�ض امليزانية احلالية للبلدية وو�صف للم�شروعات اجلاري تنفيذها.
وقدم املهند�س ال�شما�سي عر�ضا مرئيا عن منهجية العمل املقرتحة للمجل�س خالل ال�سنة أالوىل بهدف تنظيم وتوجيه ن�شاطات املجل�س مبا يحقق أالهداف والتطلعات
و�شملت مرتكزات وتطلعات للدورة الثانية من املجل�س التي تت�ضمن بناء فريق عمل من�سجم والبناء على ما حتقق يف ال�سنوات ال�ست ال�سابقة من اجنازات وبناء عالقة
مهنية ايجابية مع البلدية وت أ��صيل مبد أ� الرقابة وتفعيل اجراءاتها .باال�ضافة اىل تر�سيخ مبد أ� ال�شراكة مع املواطنني.
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املجل�س املحلي يهنئ أ
المري نايف ويناق�ش م�شروعات تنموية
برئا�سة �سعادة حمافظ القطيف
رئي�س املجل�س املحلي أال�ستاذ عبداهلل
بن �سعد العثمان عقد املجل�س املحلي
مبحافظة القطيف جل�سته اخلام�سة
لدور االنعقاد الثالث لل�سنة العا�شرة
يوم أالحد املوافق 1432/12/24هـ،
حيث بد أ�ت اجلل�سة برفع التهاين
والتربيكات ملقام �صاحب ال�سمو
امللكي أالمري نايف بن عبدالعزيز
على الثقة امللكية بتعيينه وليا للعهد
و نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيراً
للداخلية مثمنني عطاءه يف حفظ أالمن واال�ستقرار لوطننا الغايل  ،مو�ضحني
أ�ن ما نلم�سه اليوم من منو وتطوير لهو داللة وا�ضحة على اهتمام والة أالمر ـ
حفظهم اهلل ـ بالوطن واملواطنني .
ثم متت مناق�شة جدول أالعمال والذي جاء فيه ،مناق�شة امل�شاريع التنموية

التي أ�و�صى عليها املجل�س املحلي يف جل�ساته ال�سابقة ،ومنها تقدمي درا�سة وافية
لزيادة ال�سعة ال�سريرية يف م�ست�شفى �صفوى العام �إىل � 100سرير .
للجناز املتحقق يف جمال الرتبية
كما قدمت اللجن التعليمية �إي�ضاحا إ
والتعليم بالتعاون مع ا إلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية
ب� أش�ن خطة �إحالل املباين املدر�سية احلكومية بدال عن املباين امل�ست أ�جرة حيث
مل يتبقى يف حمافظة القطيف �سوى  16مبنى م�ست أ�جر لتعليم البنني و 16
مبنى م�ست أ�جر لتعليم البنات و�سيتم �إحاللها مبباين حكومية خالل العاميني
القادمني مب�شيئة اهلل تعاىل .
ثم ناق�ش املجل�س م�شروع فك االختناقات املرورية من خالل فتح �شارع
الريا�ض(غربا) امتداد �إىل طريق اجلبيل ـ الظهران ال�سريع .
وبعد ذلك نوه رئي�س املجل�س ب�ضرورة ت�سهيل كل ما من � أش�نه تطوير املحافظة،
ويلبي احتياجات املواطنني .
أ
ويف اخلتام أ��شاد �سعادة املحافظ رئي�س املجل�س املحلي بجهود الع�ضاء وتفاعلهم
و أ�ن ي�سعى املجل�س بقدراته لعمل ما ي�ستطيعه لتعزيز وتطوير امل�شاريع التنموية
ثم رفع التو�صيات ملجل�س املنطقة لدعمها .

من خالل تطوير املعلم ور�صد املبدعني

منتدى االقت�صاد والتنمية بالقطيف يدعو لتطوير املدار�س أ
الهلية

تفكريهم متجها نحو املبادرة لعمل م�شاريع جتارية.
اما مرام اجل�شي فقد او�ضحت ب أ�ن املاليني التي تنفق على تطوير املناهج ينبغي
أ�ن يالزمها تدريب وت أ�هيل للمعلمني فهم حلقة الو�صل بني املنهج والطالب..
م�شددة على أ�همية وجود مراكز تعنى بتدريب املعلمني واالرتقاء مب�ستوياتهم.
اما الرئي�س احلايل للمنتدى ميثم اجل�شي فقد او�ضح ب أ�ن ر�سالة املدر�سة
أالهلية مهما فعالة ف�إنها لن تكون وحدها الع�صا ال�سحرية لالرتقاء بالطالب،
وان الدعم املنزيل جزء مهم ال ينفك عن منظومة بناء الطالب .م�شريا اىل
تربع أ�حد رجال االعمال االتراك مبلياري دوالر اىل احد اجلامعات املتخ�ص�صة
بتدريب وت أ�هيل املعلمني
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دعت احللقة النقا�شية ملنتدى االقت�صاد والتنمية بالقطيف املدار�س أالهلية اىل
رعاية املبدعني ،واالهتمام بالفئات االقل حظا يف اال�ستيعاب ،وتطوير قدرات
الطالب التي متكنهم من بناء �شخ�صياتهم امل�ستقبلية ،وعدم االكتفاء بكونها
م�شاريع ال تهدف اال الربح املادي فقط.
وتناولت احللقة النقا�شية عددا من املحاور املتعلقة مبعايري التقييم ،حيث او�ضح
�ضيف احللقة الدكتور ف ؤ�اد ال�سني بان املدر�سة (حكومية كانت او اهلية ينبغي لها
ان ت�صنع ان�سانا يح�سن التفكري ،واالت�صال ،وقراء املحيط ،والتخطيط والتمكن
من التح�صيل ..الفتا اىل أ�ن املدار�س أالهلية ب�صفة عامة مل ت�ستطع تقدمي ما
ي�ستحق الثناء يف هذا اجلانب.
أ
من جانبه قال ع�ضو جمل�س ال�شوري الدكتور حممد اخلنيزي ب�ن عددا من
املدار�س أالهلية يف اململكة ب�صفة عامة ال متلك ر�سالة ،أ
والمر ال يتعدى جمرد
االجتار الربحي ال�صرف .م ؤ�كدا ب أ�ن املناهج التعليمية املتقدمة وحدها لن ت�صنع
تعليما جيدا ما دام املعلم لي�س م ؤ�هال بال�شكل املطلوب لتقدميها .م�شددا على
�ضرورة االرتقاء باملدر�س كجزء أ��سا�سي من االرتقاء بالتعليم.
ونوه اخلنيزي اىل ان البيئة لدينا ال ت�شجع أ�والدها ليكونوا أ��صحاب ر أ�ي ،وان
الرتبية يف نظر الكثريين هي نوع من أ�نواع الت�سلط الذي يظهر أ�كرث ما يظهر
من خالل قمع أالبناء وتهمي�ش �آرائهم.
أ
من جهته رف�ض الدكتور توفيق ال�سيف الفكرة القائلة ب�ن املعلم وحده هو أ��سا�س
التعليم ،ويرى يف املقابل ان فل�سفة الرتبية والتعليم هي حمور التعليم ..م�شريا
اىل ان أ�غلب اخلريجني ي�سعون �إىل العمل الوظيفي يف حني أ�ن أالوىل ان يكون



بالعالميني الداعمني وامل�شاركني
املهرجان يحتفل إ

املطرود :جناح "الوفاء" يجعلنا نحث اخلطى لتحقيق ر ؤ�يتنا امل�ستقبلية
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اختتمت فعاليات مهرجان الوفاء ال�ساد�س ب�سيهات،
الذي أ�قيم حتت �شعار "ديرتنا دانة اخلليج" ،بتعاون
م�شرتك بني جمعية �سيهات للخدمات االجتماعية،
ونادي اخلليج ،وبلدية حمافظة القطيف.
و أ�كد رئي�س املهرجان عبد الر ؤ�وف املطرود أ�ن "النجاح
الذي حتقق لهذا العام يجعلنا نحث اخلطى نحو
ريا �إىل أ�نها تتمثل يف
حتقيق ر ؤ�يتنا امل�ستقبلية" ،م�ش ً
ملجتمع و ٍّيف ملا�ضيه وحا�ضره وم�ستقبله".
"�سعينا
ٍ
و أ��ضاف "بذلك تكون منطقتنا هي منطقة املهرجانات،
التي نتمكن من خاللها يف �إبراز �إمكانات وطاقات
املجتمع ،وتطوير كفاءاتها ا إلدارية ،وتفعيل العمل
اخلريي واالجتماعي ،وتقدمي اخلدمات النوعية التي
ت�صب يف تنمية املجتمع".
وعن اال�ستعدادات للمهرجانات القادمة ،قال املطرود �إن "اال�ستعدادات قد بد�تأ
منذ آالن ملهرجانات العام القادم ،ويف مقدمة هذه املهرجانات مهرجان �سنابل
اخلري ال�صيفي ،الذي خطى هذا العام يف ن�سخته العا�شرة خطوة جريئة نحو
ريا �إىل �سعيهم يف تقدمي الدورات أ
والن�شطة
�إجناز م�شروع التنمية للجميع" ،م�ش ً
ال�صيفية باملجان.
أ
ي�شار �إىل أ�ن مهرجان الوفاء يعترب من �كرب املهرجانات على م�ستوى اململكة من
حيث تنوع فعالياته.
ولقد طل على جمهوره هذا العام بحلة جديدة ومغايرة ،با�ستحداث العديد من
الفعاليات اجلديدة واملتنوعة ،من بينها القرية الرتاثية التي �شهدت منذ افتتاحها
�إقبا ًال فاق التوقعات من خمتلف الدول اخلليجية والعربية ،ال �سيما أ�نها متثل
ح�ضارة املنطقة ال�شرقية ،والرتاث اخلليجي والبحري ،وت�ضم يف أ�حد أ�ركانها
متح ًفا لل�صور التاريخية ألبرز نواخذة �سيهات و�شخ�صياتها.
و أ�قامت ألول مرة فعاليات "اخليمة الثقافية العلمية" ،التي ا�ستقطبت املثقفني،
وجذبت اجلميع كبا ًرا و�صغا ًرا �سواء للندوات الثقافية ،وامل�سابقات الرتفيهية
العلمية ،والتجاربة العلمية احلية.
وا�ستحدثت خيمة �سريك مب�ساحة أ�كرب ،ومدرجات ت�ضم كرا�سي أ�كرث بلغ عددها
 ،1600بطاقم احرتايف وعرو�ض مغايرة و�شيقة .وا�ستمر ال�سريك يف ت أ�لقه بجذبه
آ
للالف من خمتلف مناطق اململكة.
وتنوعت الفعاليات ما بني
امل�سابقات الرتفيهية والثقافية
واحلركية على مدرج الوفاء،
والعرو�ض امل�سرحية الق�صرية،
وفرق الفنون ال�شعبية التي
حتيي الرتاث والفلكلور
ال�شعبي ،ف�ض ً
ال عن أاللعاب

الكهربائية والهوائية واملائية التي ت�ستهوي أالطفال ،وقرية
الزواحف واحليوانات النادرة.
املهرجان يحتفل با إلعالميني الداعمني وامل�شاركني
من جهة أ�خرى ،أ�قامت اللجنة املنظمة حف ً
ال لتكرمي ا إلعالميني الداعمني
للمهرجان يف فندق رمادا بالدمام.
وت�ضمن احلفل كلمة لرئي�س املهرجان عبد الر ؤ�وف املطرود ،أ��شاد فيها بالدور
ا إلعالمي الكبري الذي تقوم به اللجنة ا إلعالمية باملهرجان ،وتعاون ا إلعالميني
الداعمني وال�صحافة امل�شاركني يف �إبراز فعاليات الوفاء للوطن وخارجه.
�إىل جانب كلمة رئي�س اللجنة ا إلعالمية جواد املو�سوي التي رحب فيها باحل�ضور
الكرمي� ،شاك ًرا ما قدموه من أ�جل الوفاء ،تال ذلك تكرمي اجلهات ا إلعالمية
امل�شاركة.
وخرج احلفل بتو�صية من قبل ا إلعالميني تدعو لعقد ملتقى لل�صحافيني قبل
بدء فعاليات حمافظة القطيف.
و أ��شاد القائمون على املهرجان بالفكرة التي طرحها ا إلعالميون ،م ؤ�كدين
حر�صهم على ت�شجيع كل ما من � أش�نه خدمة املنطقة ،و�إظهار جانبها امل�شرق.
كما عقدوا العزم على و�ضع �آلية للتوا�صل مع �إعالميي املنطقة مبا ي�ضمن لهم
معرفة املوعد الفعلي لبدء الفعاليات وما ت�شتمل عليه ،إليفائها حقها بال�صورة
املطلوبة ،واالجتماع امل�سبق للتح�ضري لتغطية كامل مهرجانات املنطقة.
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زارها ما يفوق الـ ( )50أ�لف زائر

" القرية الرتاثية " أ��سطورة �شعبية ب أ�ر�ض الدوخلة

للعراق ،مدل ًل على ذلك آ
بالثار املكت�شفة ،وبالت�شابه الكبري بني التماثيل املكت�شفة
بتاروت ونظريتها ال�سومرية.
وحتدث اجلنبي أ�ثناء مداخالت اجلمهور ،الذي تفاعل كثريا معه ،عن عيون املنطقة
القدمية ،والتي ن�ضبت يف الوقت احلا�ضر ،قائال " :النيل واهب احلياة مل�صر ،وعني
تاروت هي واهبة احلياة هنا ".
ويف ختام أالم�سية ،كرم أال�ستاذ عاطف الغامن (رئي�س اللجنة الثقافية) أال�ستاذ
عبد اخلالق اجلنبي وقدم له درعًا تذكار ًيا بهذه املنا�سبة ،يف حني قدم اجلنبي �شكره
وتقديره للخيمة الثقافية و إلدارة مهرجان الدوخلة الوطني ال�سابع على هذه
اال�ست�ضافة.
" جمعية الكوثر " البحرينية يف �ضيافة املهرجان
زار وفد من مملكة البحرين ال�شقيقة ،وميثل " جمعية الكوثر للرعاية االجتماعية
ورعاية االيتام " مهرجان الدوخلة ال�سابع ب�سناب�س ،حيث كان يف ا�ستقبالهم اال�ستاذ
عبد اهلل العليوات (رئي�س جمعية الرب ب�سناب�س) وعدد من ر ؤ��ساء و أ�ع�ضاء اللجان
املختلفة.
هذا وقد ا�صطحب العليوات وباقي زمالئه ،الوفد البحريني يف جولة بني خمتلف
أ�ق�سام املهرجان ،نالت من خاللها " القرية الرتاثية " على الن�صيب أالكرب من
ا إل�شادة وا إلعجاب.
وعن الزيارة ،قال أال�ستاذ أ�حمد حبيب الهملي (رئي�س جمعية الكوثر) " :ر أ�يت
ريا باملهرجان يزداد عاما بعد أالخر ،وهذا املهرجان هو عمل تطوعي
تطو ًرا كب ً
�ضخم وفريد من نوعه على م�ستوى اململكة " .وقد عرب الهملي عن �سعادته الكبرية
بالتواجد يف مهرجان هذا العام ،ناقال �شكره وتقديره إلدارة املهرجان ملا يلقاه الزوار
من ح�سن ا�ستقبال و�ضيافة ،تدالن على طيبة أ�هايل املنطقة ال�شرقية .فيما و�صفت
أال�ستاذة زهراء مطر (من الوفد امل�شارك) هذه الزيارة باجلميلة ،وباركت للمتطوعني
جهودهم الطيبة.
من ناحيته ،ك�شف العليوات عن �سعادته الغامرة ،هو يرى زوار املهرجان يف ازدياد
م�ستمر يومًا بعد االخر� ،سواء ك أ�فراد أ�و جماميع ،م ؤ�كدا على توفر ا إلمكانيات
باملهرجان ال�ستقبال جميع الزوار من داخل وخارج املنطقة ،وكذلك من أال�شقاء
من دول اخلليج العربي أ�و املقيمني العرب أ
والجانب ،فاملهرجان حدث كبري ينتظره
الكثري من النا�س ،ونحمد اهلل بر ؤ�يتنا ألهداف ور�سائل املهرجان وهي تتحقق من
خالل ما ي�شهده املهرجان من ح�ضور م�ستمر وكبري يف كل عام.
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متثل " القرية الرتاثية " مبهرجان الدوخلة ال�سابع ،والذي يقام على �ساحل قرية
�سناب�س مبحافظة القطيف ،واجهة تراثية وم�شرقة له ،حينما يتناثر عبق ما�ضيها
اجلميل بني أ�رجائه ،لتج�سد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى " ،أ��سطورة �شعبية "،
حتظى باهتمام وا�شادة اجلميع.
فتدور " عجلة الزمان " بزائري أ�ق�سامها واركانها املختلفة ،وتعود بهم لزمن االجداد
الب�سيط ،ذلك الزمن الذي مل يعا�صره الكثريون من اجليل احلا�ضر ،وافتقده كثريا
من اطال اهلل يف أ�عمارهم من اجليل القدمي.
" غرفة العرو�س " تبهر الزوار االجانب للمهرجان
فمن البيت القدمي ،بغرفه املختلفة وجمل�سيه (الرجايل والن�سائي) ،باال�ضافة لـ
" غرفة العرو�س " ،التي توقف لديها الزائرون كثريا أ
(الجانب منهم على وجه
اخل�صو�ص) ،واحلو�ش ،والليوان ،والبري ،وغريها ،انتقاال للمعلم ،واملحالت ال�شعبية
القدمية ،مثل :اخلباز ،احلداد ،الطوا�ش ،احلواج ،ومرورا مبنطقة االلعاب ال�شعبية،
يتعرف الزائرون على معامل حياة االجداد ،بكل تفا�صيلها وخباياها اجلميلة.
"  " 40يوما لبنائها ،ودقائق معدودة لهدمها
من ناحيته ،عرب احلاج أ�حمد علي عن �سعادته الكبرية بزيارته للقرية الرتاثية ،التي
عادت بذاكرته اليام ال�صبا ،وما تخللها من عادات وتقاليد ،اندثر الكثري منها حاليا،
وكذلك ذكريات لعبه مع أ�والد اجلريان يف زقاق وطرقات احلارة.
فيما أ��شاد اال�ستاذ عبد اهلل الدو�سري ،بفكرة القرية الرتاثية ،وبدورها الكبري يف
تثقيف اجليل احلايل من أ�بنائنا ،وتذكريهم مبواريث االجداد ،التي �ساهمت احلداثة
يف غياب وجتاهل الكثري منها ،متمنيا أ�ن تفتح القرية أ�بوابها طوال العام ،كي
يتمكن القادمون من اخلارج ،من ق�ضاء أ�وقات اكرب فيها ،وكذلك اال�ستمتاع بجميع
تفا�صيلها.
كما أ�بدت أالخت و�سيمة أ�حمد �إعجابها الكبري بالقرية الرتاثية ،وبزفة العر�سان
القدمية ،التي جاءت على أ�نغام الليوة واملزمار ،مطالبة القائمني عليها ب�إ�ضفاء بع�ضا
من احليوية فيها ،من خالل خلق أ�جواء و�شخ�صيات أ�كرث (مطابقة للما�ضي) يف زوايا
القرية املختلفة ،و التعريف باملهن املختلفة ،وبع�ض خوا�صها بطريقة أ�كرث متيزا ،مما
هي عليه آالن.
يذكر ب أ�ن وفدا من مهرجان اجلنادرية الوطني ،قد زار القرية الرتاثية م�ساء أ�م�س،
و أ�بدى امل�شاركني فيه اعجابهم الكبري بها ،وباملجهودات اجلميلة التي يقوم بها أ�بناء
الوطن من املتطوعني ،م ؤ�كدين ب أ�ن ما نقل لهم من و�صف ومديح� ،شجعهم كثريا
على احل�ضور مبجرد انتهاء فرتة تكليفهم خالل مو�سم احلج.
اجلنبي :ح�ضارة " جزيرة تاروت " تعود آلالف ال�سنني
ويف أ�م�سية ثقافية ،اهتمت بح�ضارة " جزيرة تاروت " و�آثارها ،حتدث اال�ستاذ عبد
اخلالق اجلنبي (الباحث يف � ؤ
ش�ون الرتاث آ
والثار واحل�ضارة) ،عن أ�ربع مراحل مرت
بها اجلزيرة ،وهي :ع�صر ثقافة ال ُعبيد ،وع�صر ثقافة دملون ،وع�صر ثقافة جِ رة،
وع�صر الثقافة الهيلين�ستية ،وعن مدى ارتباط ح�ضارتها باحل�ضارات االخرى،
كح�ضارة م�صر والعراق ،وغريها من احل�ضارات التي �سكنت أ�ر�ض اخلليج العربي
واجلزيرة العربية واليمن.
وذكر اجلنبي ،أ�ن وجود أ��سماء متطابقة يدل على التعامل التجاري بني �سكان هذه
املناطق ،كا�شفا عن وجود بردية م�صرية ذكر فيها ا�سم " تاروت " ،وكذلك عن وجود
م�سمى تاروت ،يف مدن :املن�صورة امل�صرية ،وعمان احلالية ،وعمان اليمن.
كما أ�كد اجلنبي ،على خروج الفينيقيني آ
والكاديني الذين �سكنوا املنطقة بح�ضارتهم
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اللكرتوين أ�كرث من  1200زائر يوميا ،و�صحف تعتمد عليه
يزور موقعه إ

آ�ل قري�ش :أ�نا من عائلة فنية و"خم�س بيبان"غريت �صبغة الدوخلة املعتادة
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حوار/علي اخلمي�س
منذ بد أ� كمحرر يف �صحيفة الريا�ضي� ،شق الزميل ح�سن قري�ش طريقه يف امل�شوار ال�صحفي
وا إلعالمي ب أ�عماله وكتاباته ون�شاطه الذي حلظه اجلميع� ،إذ متيز باجلدية وا إل�سقاطات
الهامة على الكثري من أالمور التي ت�شكل هما لل�شارع الريا�ضي باملنطقة ،ومن املجال
الريا�ضي اجته "�آل قري�ش" �إىل املجال الفني والذي �شجعه على ت أ��سي�س م ؤ��س�سة خدمات
�إعالمية تقدم الكثري من اخلدمات للو�سط ا إلعالمي ب�شكل عام ،والفني ب�شكل خا�ص،
حتى و�صل �إىل االنتاج الفني.
أ�عمال كثرية توجت امل�سرية ا إلعالمية للزميل "ح�سن" طوال هذا امل�شوار ،وهاهو يك�شف
لنا املزيد من التفا�صيل يف احلوار التايل:
�س :كيف بد أ�ت بالعمل يف املجال ال�صحفي؟
ج :بد أ�ت عرب �صفحات القراء يف بع�ض ال�صحف املحلية ،والتي من خاللها أ�عجب بي
�سكرتري التحرير باملكتب الرئي�سي ل�صحيفة الريا�ضي �آنذاك "عو�ض ال�صقور" ،حيث
طلب مني االن�ضمام ر�سميا لل�صحيفة ،عام 2003م وبد أ�ت العمل ب�شكل ر�سمي كمتابع
ملختلف أاللعاب وبالتحديد كرة اليد.
وا�ستطعت من خالل الريا�ضي أ�ن أ�عمل ب�شكل جيد وعملت عددا من التقارير الريا�ضية
ون�شر معاناة وهموم أ�ندية القطيف عرب الكثري من التقارير بجانب احلوارات مع الكثري
من جنوم الريا�ضة بالقطيف.
العالمي؟
املجال
يف
�س :من أ�برز الداعمني لك
إ
ج :لن أ�ن�سى وقفة الزميل "ريا�ض امل�شاري" رحمه اهلل ،والذي كان يتقلد من�صب �سكرتري
التحرير مبكتب الدمام ،والذي أ�عطاين الفر�صة للعمل ،حيث كان و�ضع اجلريدة حرجا،
وكانت متر مبرحلة انتقالية بعد أ�ن باعها في�صل ال�شهيل ،وخرج منها العديد من
ال�صحفيني البارزين للعمل ب�صحف أ�خرى ،منهم الزميل هاين البا�شا ،والزميل فوزان
�آل يتيم.
ؤ
فتهي أ�ت يل أ�ر�ضا خ�صبة للعمل ،وبحمد اهلل توفقت يف �سد ثغرة غياب ه�الء الكتاب ،حتى
ح�صلت على جائزة أ�ف�ضل �صحفي باجلريدة 2006م ،وذلك بتقدميي تقريرا عن عنف
اجلماهري ،أ
والحداث امل ؤ��سفة التي راح �ضحيتها املرحوم " أ��سامة أ�بو عبد اهلل".
�س :من الذي �شجعك على االنتقال للمجال الفني؟
ج :أ�نا أ�نتمي لعائلة فنية ،بها املغني واملمثل واملن�شد ،وفيها من ميتلك مهارة العزف على
أ�غلب آالالت املو�سيقية ،وهذا ما �شجعني على اقتحام املجال الفني وخا�صة املجال الدرامي،
فدخلت بخطى ثابتة رغم ن�صيحة البع�ض بالبقاء باملجال الريا�ضي ،حيث �سمعت منهم
الكثري مثل�" :صاحب البالني كذاب" ،و" أ�نت ناجح باملجال الريا�ضي فتم�سك به".
ولكني بحمد اهلل جنحت يف املجال الفني وفقت بعمل حوارات مع عدد كبري من جنوم
الو�سط الفني ،على ر أ��سهم �إ�سماعيل عبد احلافظ خمرج م�سل�سل "ليايل احللمية"،
بجانب العديد من التقارير واال�ستطالعات الفنية ،حتى أ��صبحت رقما �صعبا وب�شهادة

اجلميع ،والدليل ب أ�ين أ�كتب حاليا يف ال�صفحة الفنية بالريا�ضي ،و أ��شرف على ال�صفحة
الفنية ب�صحيفة العهد البحرينية منذ �سنوات ،وجملة ال�صدى ا إلماراتية ،با إل�ضافة �إىل
�صحيفة �إيالف ا إللكرتونية " أ�ول �صحيفة �إلكرتونية يف الوطن العربي".
�س :ما ذا أ��ضاف العمل يف املجال الفني حل�سن قري�ش؟
ج :أ��ضاف يل الكثري على م�ستوى العالقات ،آ
والن أ�متلك م ؤ��س�سة للخدمات ا إلعالمية،
ؤ
أ�رعى من خاللها عددا من جنوم العرب �إعالميا ،وتعترب هذه امل��س�سة نقلة نوعية خا�صة
على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية ،حيث نفتقر ملثل هذه النوعية من امل ؤ��س�سات
ا إلعالمية.
أ
أ
أ
كما ا�ستطعت من خاللها �ن �نتج م�سرحية خم�س بيبان والتي �حرزت جناحا منقطع
النظري مبهرجان الدوخلة ،وا�ستطاعت أ�ن تقوم بنقلة نوعية للمهرجان.
أ�ي�ضا لدي موقع �إلكرتوين على ال�شبكة العنكبوتية يدخله يوميا أ�كرث من  1200زائر،
با إل�ضافة �إىل أ�ن العديد من ال�صحف املحلية والعربية ت�ستند عليه كم�صدر موثوق
ومتجدد أ
للخبار ،واملواد ال�صحفية.
أ
�س :ماهو �سبب ت��سي�س م ؤ��س�سة جنوم العامل العربي ،وما كان ن�شاطها
أ
ال�سا�سي؟
ج :وجدت ب أ�ن عامل ال�صحافة ملئ بالفر�ص التي تدر أ�رباحا ت�ساهم يف تو�سعة الدخل،
أ
ولن االكتفاء بالكتابة غري جمدي كمدخول ألي أ��سرة ،فكرت يف بناء م ؤ��س�سة أ��ستطيع من
خاللها زيادة الدخل ،وقمت من خاللها بتوقيع عقود مع عدد من جنوم الفن يف العامل
العربي لرعايتهم �إعالميا ،وامل ؤ��س�سة تنمو ب�شكل جيد ،كما أ�فكر بتو�سعة الن�شاط لتغطية
الكثري من املجاالت � أس�ف�صح عنها قريبا.
�س :ما الذي دفعك خلو�ض غمار االنتاج الفني؟
أ
ج :امل�سرح باململكة مل يعد مثل ال�سابق ،حيث كان احلراك امل�سرحي يتميز بالتناف�س� ،ما
حاليا فامل�سرح يعاين من بطئ ا إلنتاج ب�سبب عدم وجود الدعم ،رغم وجود الكثري من
الفرق امل�سرحية القادرة على �إنعا�ش امل�سرح ال�سعودي.
فوجدت أ�ن �إنتاج م�سرحية كويتية بالقطيف ت�ضم عدد من النجوم� ،ست�ساهم يف تن�شيط
احلراك امل�سرحي باملنطقة ،وفعال جنحت امل�سرحية يف ذلك.
�س :كيف خرجت بفكرة انتاج م�سرحية "خم�س بيبان" بالدوخلة؟
ج :رغبة مني يف تن�شيط احلراك امل�سرحي باملنطقة ،ر أ�يت أ�ن أ�جلب بع�ض أال�سماء الكبرية
التي ت�ستطيع �إدخال الب�سمة على اجلمهور ،ثم اجتمعت مع ح�سن طالق رئي�س مهرجان
الدوخلة ،لتن�شيط امل�سرح حيث يعد أ��ضعف الن�شاطات يف املهرجان.
�س :ملاذا مل ت�ستعن ب أ��سماء �سعودية مثل �سعيد قري�ش؟
أ
أ
ج :كان هناك الكثري من أال�سماء املقرتحة ،لكن �إدارة املهرجان ��صرت على �ن يكون العمل
�إما حملي أ�و كويتي  ،%100ويف النهاية ا�ستقروا على أ�ن يكون العمل كويتيا.
�س :لكنكم ا�ستعنتم ب أ�حد الوجوه ال�شابة ال�سعودية وهو "عبا�س ال�شيوخ"؟

ج� :صحيح ،ا�ستطعنا �إقناع �إدارة مهرجان الدوخلة بعبا�س ال�شيوخ ،لكونه يتواجد بالكويت
ويدر�س يف املعهد العايل للفنون امل�سرحية.
�س :أ�مل يكن هناك نوع من املغامرة يف �إنتاج "خم�س بيبان" ،خ�صو�صا و أ�نها أ�ول
عمل �إنتاجي لك؟
أ
أ
أ
ج :ال مل يكن هناك �ي مغامرة ،لين �ثق بقدراتي ،با إل�ضافة لثقة �إدارة املهرجان والتي
جعلتني أ�عمل بكل حرية يف اختيار املخرج والن�ص واملمثلني ،أالمر الذي نتج عنه النجاح
الباهر الذي حققته امل�سرحية ،بدليل ح�ضور أ�كرث من  6000متفرج ،با إل�ضافة �إىل ما
كتبته ال�صحافة من تقارير و أ�خبار عن امل�سرحية ،كل هذا يدل على أ�ن امل�سرحية جنحت
وا�ستطاعت نقل املهرجان ب�صبغة جديدة أ�ف�ضل من ال�سابق ،وهذا يحتم علينا أ�ن نبذل
جهدا أ�كرب لنحافظ على هذا امل�ستوى يف ال�سنوات القادمة ،علما ب أ�ننا نحاول آالن التنقل
بني دول اخلليج لعر�ض امل�سرحية ،وهناك نقا�شات جادة لعر�ضها يف ا إلمارات.
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�شعر :حم�سن الزاهر

مهدي الفرج

ينحني اخللد فيحن و ال�صانع
�إذا ه�������ب ري���������ح ال����ط����ـ����ـ����ف ي�������س���ـ���ـ���ت���ـ���اف���ـ���ه اخلـلـد
وف������ـ������ي ك�����ـ�����ل ق�����ـ��ب��ر ف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ي ب������ق������اع عـرا�صـهـا
ف����ـ����ي����ا راق���������ـ���������دي ت������ـ������رب ال�����ط�����ـ�����ف�����وف ع�سـاكـ ُم
����س���ق���ا اهلل ����ص���ب���ـ���ـ���ـ���ر ال���ـ���غ���اب���ـ���ري���ن وق���ـ���ـ���ـ���ـ���د مـ�ضوا
اَلل ع����ـ����ـ����ل����ـ����ي ل����ل����ـ����ح����ـ����ـ���������س����ـ����ـ����ي����ـ����ـ����ـ����ن وق ــائـ ٍـم
فك ـنـ ـتــم ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا َء ال ـحـ ـ ــق ف ـ ــي يـ ـ ــوم ك ـ ــربـ ـ ــال
أ�ُ ْ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد �إذا م ـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ــل َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــم بـعـ ـ ــريـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــم
هـن ـيـ ـئـ ـ ــا مل��ـ��ـ��ـ��ن ف��ـ��ـ��ـ��ي ِ� إث��ـ��ـ��ـ��ـ��ره��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م ج��ـ��ـ��ـ��ـ��دَّد اخلـطـى
ج ـه ـ ـ ــدتـ ـ ــم ب ـح ـ ـ ـ ــب اهلل ف ـ ـ ــي ك ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد
كـ ـ ـ ـ ـلـ ـ َف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٍد لل ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــي وع ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٍة

�إىل �سيدتي

ال�شاعر� /شفيق العبادي
�إذا ما انتحيت عن ال�سرب ح ّلقتُ
وحدي
جناحي للريح كيما حت ّل َق بي
أ�ُعري
َّ
للف�ضا ْء
فال أ�ُفق ..غري العيون املليحات
ي�ستوطن ال�شع ْر
ال �شيء يُطرب هذا الرياع املع ّنى
�سوى لغة منكِ تذكي لظا ْه
لريح َل نحو النجو ِم البعيد ْة
ويبحث عن لغة طعمها الع�شق
عن لغة لونها الع�شق
كي ي�ستعري القوايف
لي�ستلهم الذكريات العذارى
ويروي احلروف الظما ْء
ويعزف من وجع القلب ذكرى هوا ْه
وذكرى �صبا ْه
وذكرى الليايل اجلميل ْة
ف أ�نت العيون التي أ�لهمت ري�شتي ك ّل
هذا الغنا ْء
***
و أ�نت العيون التي �شاغلتني خطاها
طوي ً
ال
و أ�و�سعتها غز ًال
ذبت فيها جوى
�سرت من أ�جلها يف دروب املنايف
ت أ�رجحت فوق حبال امل�شانقِ
ني
خالفت يف �شرعة احلب ك ّل القوان ِ

عار�ضت ك ّل رجالِ القبيل ْة
فلوالك..
لوالك..
يا حلوتي ما جت�شمت هذا العنا ْء
***
و�سافرت بني �سواحلها الزرق
أ�بحث عن نور�س أ�نكرته ال�شواطيء
الدروب
�ضاقت بعينيه ك ّل
ْ
وق�ص جناحيه برد املدينةْ
جزيرته يف أ�قا�صي البحار
و أ�عراقها يف حنايا ال�سما ْء
يجيء على فر�س الريح يف ك ّل عام
اليها
ل ُي�سمِ عها أالغنيات احلزينةْ
ويحمل ما بني عينيه ذكرى جديد ْة
مللحمة الكربياء
ليغر�س
أ�ع�شا�شها يف الذرى
قى يف العرا ْء
ويرحل عنها ُل ً

ٌ
نق�ش على باب...

�شخو�ص الظالل
هم�س ُ
ي�شق �صدانا
وعربون ٍ
ومملك ٌة للحما ِم
ٌ
وقرط تدلىّ
و أ�نتِ غزال الغواية خلف خطانا
ر أ�يتُ املالمح �شقاً على الباب
يندك حلناً
حيث �صرير الو�شاية ُّ
ف أ�ين ابتدعتِ هوانا؟
أ�كنتُ امل�سجى على بركة احل ْلم!
كنتِ حزام أالغاين التي رافقتني
وع ّرتْ بيا�ض �سمانا
أ�حبكِ � إ ْذ تكن�سني فواكه قلبي
وال يتلذذ هذا املزاج املعلق يف
حائط الروح
عند اندالق الق�صيدة فوق
ك ؤ�و�س ربانا
لقد كان ح ْرزاً ل�سان امل ؤ�نث
يف �شفتيكِ
وكنتُ أ�ع�ض حرير الكال ِم
و أ�دعو أال�ساطري أ�نْ ت�سرتيح
وهم
على �ساعديكِ نفائ�س ٍ
كنق�ش تكدّ�س حتت الرمال
ٍ
ويف مقلتيكِ رهان لقانا
.......
(هام�ش النق�ش)..
 )1مزامري داوود تختطف قلب البنف�سج.
غيم وتبعث للعا�شقني
 )2ك أ� َّن احلمام حدائق ٍ
الر�سائل.
 )3على اجل�سر حافية القدمني.
� )4إىل البحر بابٌ تع َّت َق من �صدف احلاملني.
 )5وللماء تابوت هذي أالغاين...
ويحفر فيها ح�صاين.
 � )6أس�قطف تفاحتني و أ�م�سح ظهر املالك.
لك النخْ ب من قطرات أالنوثة..
ِ )7
أ
يل ما تبقى على �ضفة الك��س عند امل�ساء.
 )8تنام املواعيد فوق املالءة م�صحوبة باحلنني.
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ثقـــافــة

… اط ّلي
ُ
ال�شوق واندا َح عط ُر احلنني
فقد أ�ينع
وجئنا على الوعد ياامر أ�ة زادُها
احلزن والذكرياتْ
ألبنائها الراحل ْ
ني
مع ال�شم�س كي يُ�شعلوا ُظلمات امل�سا ْء
لنقطف من �شجر القلب أ��شهى
الق�صائ ْد
وننثرُ ها بني كفيك يُنبوع ما ْء
قراب َ
ني
لكنها…
ـ يالفرط البالهة ـ
من أ�حرف مطف آ�ت
لكيما…
ري
ُت�ض ّمد أ�حزانها وتط ْ
وتبقني وحدك يف وح�شة الدرب
ترعني غر�س الدما ْء
***
ولكنه الع�شق �سيدتي فاعذريني
�إذا ما خد�شت حياء الق�صيد ْة
فجاء ْتك ترق�ص يف موكب احلزن
م أ�نو�سة باجلرا ْح
وقد راح غريي ير ّويك أ
بالدمع
اخلاثراتْ
ففي ح�ضرة الوجد َمنْ ذا يُطيق
ْ
احلروف ؟
�إغت�صاب
***

ف��ـ��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ي أالرج امل��ـ�����ض��ـ��واع ي�����س��ت��ـ��ن��ـ�����ش��ـ��ق الن ـ ـ ـ ــد
�شـ ـ ـهـيــد بـلـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يـ�س ـتـني ـ ــر ب ــه اللـحـ ـ ـ ـ ـ ــد
بـ�ش ـمــ�س ال��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��وادي يـ�س ـتـظ ــلكم الـرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد
وع��ـ��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ده��ـ��ـ��ـ�� ُم االخ��ـ��ـ��ـ��ـ�لا���ص وال��ـ�����ص��ـ��ـ��ـ��دق والـ ــو ُد
ـا�س ليــ�س ل ــه ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد
لي ـح ـكـ ـ َم بـال ـقــ�سـطـ ِ
وك ـن ـتــم جـ ـنــو َد اهلل مــام ـث ــلكـم جـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد
ري لـ ـهـ ــم ك ــالــرعــد يـخ ــ�شاه ـ ُم ال ـ ـ ــرعــد
زئ ـ ـ ـ ٌ
ف��ك��ـ��ـ��ـ��ان ب��ـ��ع��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ن اهلل م��ـ��ـ��ن ح��ـ��ظ��ـ��ـ��ه املـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�������س ل���ـ���م ي��ـ��ع��ي��ه اجلهد
ج���ـ���ه���ـ���ـ���اد ي���ـ���م���ـُّ�������ض ال���ن���ـ���ف���ـ َ
ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه ن��ـ��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ق ال����ق����ر�آن ه��ـ��ل ُي��ن��ق��� ُ��ض العـهـ ــد؟!
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نبوءات أ�مري امل ؤ�منني (ع)
()3/1

مقال
14

هناك مواقف كثرية حتدث فيها أ�مري امل ؤ�منني ا إلمام علي بن أ�بي طالب-عليه
ال�سالم -عن معرفة نتيجتها قبل حدوثها ،وهذه املواقف التي تكلم بها ال ي�شوبها
أ�ي �شك ب أ�نه يتحدث عن الغيب كما كان يفعل الر�سول�-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم-
وكتف�سري لذلك عندما أ�خرب الر�سول�-ص -عمار بن يا�سر-ر�ضي اهلل عنه -أ�ثناء
بناء امل�سجد النبوي يف ال�سنة أالوىل للهجرة أ�ن الفئة الباغية �سوف تقتله.
�إن نوع اجلمال الذي جنده يف هذه املواقف يختلف بالت أ�كيد عن ذلك اجلمال الذي
ر أ�يته و أ�نا أ��شاهد الطيور اجلميلة ذات أاللوان املتعددة فوق أال�شجار� ،إن هذا اجلمال
هو جمال علم الغيب الذي اخت�ص اهلل به و أ�عطى ملن �شاء ما أ�عطى.
ويف �سياق هذه املواقف نكت�شف جيدًا ارتباط أ�مري امل ؤ�منني-ع  -باهلل ،فالغيب لي�س
قراءة فنجان وال هو النظر يف النجوم ولي�س علما يتاح للمرء أ�ن يفك أ�لغازه كما فك
نيوتن لغز النظام ال�شم�سي وقو�س قزح� ،إننا كائنات ذكية نختلف عن الكواكب ولنا
�إرادة حرة فنحن الذين ن�صنع أ�قدار أ�نف�سنا ،وميكن للمرء أ�ن يت�ساءل ملاذا املتنبئون
�إذا �صدقت نبوءاتهم يُنظر لهم بنظرة فريدة من نوعها؟ ذلك ألنهم امتلكوا �شي ًئا
فوق قدرات الب�شر ،وال يوجد على مر التاريخ �إن�سان تنب أ� بحوادث وجزم بحدوثها
�إال من كان على ارتباط باهلل كالر�سول�-ص -ذلك أ�ن اهلل وا�سع القدرة وخارج الزمن
واملكان فهو يعلم ما �سيح�صل م�ستقبلاً .
لهذا نرى أ�ن املتنبئني أ�ذكياء مبا فيه الكفاية فهم يراوغون ويتكلمون بلغة �ضبابية
مما يحتمل أ�ي حدث يح�صل ينطبق على نبوءاتهم ،وهذه نقطة �ضعفهم! وه ؤ�الء
ريا ورغم ذلك ما زال
املتنبئون ال قيمة لكالمهم فالعلم قد �ضيق عليهم اخلناق كث ً
أ
أ
أ
بع�ضهم يدعي مبعرفة امل�ستقبل وهنالك من ي�صدقهم ،و أ�نا هنا ال �ريد �ن �بني ف�شل
الكثري من املتنبئني ،كالذين تنب أ�وا بيوم القيامة ونهاية العامل وخروج املهدي-عليه
ال�سالم -وهم كرث من ال�صعوبة �إح�صا ؤ�هم ففي كل يوم ن�سمع بهذه النبوءات ،و�إذا
أ�تى التاريخ ومل يح�صل �شيء يربرون ف�شلهم بكلمات أ�نيقة جدًا.
لقد ناق�ش هوكنج بذكاء �شديد م� أس�لة علم الغيب يف كتابه الثقوب ال�سوداء ،وقال
حول ذلك ب أ�نه أ�مر �صعب فح�سب!! وهو من حيث يدري أ�و ال يدري يتمثل بهذه
ال ْر ِ�ض ا ْل َغ ْي َب � إ اَِّل هَّ ُ
ال�س َما َواتِ َو ْ أَ
الل) النمل�( : 65 :إننا عندما
آالية ( ُق ْل اَل َي ْعلَ ُم َمنْ فيِ َّ
جند النظرية املوحدة الكاملة �سنكون قادرين على التنب ؤ� مبا �سيفعله النا�س.
لكن الدماغ الب�شري خا�ضع ملبد أ� االرتياب أ� ً
ي�ضا ،ولذلك �سيكون هناك عن�صر من
أ
الع�شوائية التي ينطوي عليها ميكانيكا الكم يف الت�صرفات الب�شرية� .إال �ن الطاقة
ريا،
املتداولة يف الدماغ منخف�ضة جدًا وهذا ما يجعل أ�ثر االرتياب الكمومي فيه �صغ ً
وبالتايل ،يكون ال�سبب احلقيقي وراء عدم متكننا من التنب ؤ� بالت�صرفات ا إلن�سانية
هو أ�نه أ�مر �صعب فح�سب! �إننا نعرف آالن القوانني الفيزيائية أال�سا�سية التي حتكم
فعالية الدماغ ،وهذه القوانني ب�سيطة ن�سبيا .لكن هناك �صعوبة كبرية يف حل
املعادالت عندما تت�ضمن امل� أس�لة أ�كرث من ب�ضعة ج�سيمات .حتى يف نظرية نيوتن
يف اجلاذبية ،وهي النظرية أالب�سط ،ال ميكننا حل املعادالت بدقة �إن كان ثمة ثالث
ج�سيمات أ�و أ�كرث .فمن أ�جل ثالث ج�سيمات أ�و أ�كرث ،علينا اللجوء �إىل التقريب،
وتتزايد ال�صعوبة اطراد ًيا مع تزايد عدد اجل�سيمات .من ناحية الدماغ الب�شري،

ح�سن اخلاطر

فهو يحتوي مئة مليون مليار مليار
ج�سيم ،وهو عدد كبري جدًا يجعل
حل املعادالت والتنب ؤ� بكيفية ت�صرف
بقلم  :ح�سن اخلاطر
الدماغ م�ستحيلاً من قِبلِنا ،وذلك
بافرتا�ض معرفة حالته االبتدائية
واملعلومات الع�صبية التي ت�صل �إليه .يف الواقع نحن ال ن�ستطيع
معرفة احلالة االبتدائية للدماغ ،ألن فعل ذلك ي�ستلزم تفكيكه .وحتى لو كنا
م�ستعدين لذلك ،ف�إن عدد اجل�سيمات الواجب ت�سجيلها هائل جدًا .كذلك ،ف�إن
الدماغ ح�سا�س جدًا للحالة االبتدائية ،و�إحداث تغيري ب�سيط يف تلك احلالة ي ؤ�دي
�إىل اختالف هائل جدًا يف الت�صرفات الالحقة .لذلك ،وعلى الرغم من أ�ننا نعرف
املعادالت أال�سا�سية التي حتكم الدماغ ،ف�إننا ل�سنا قادرين على ا�ستخدامها للتنب ؤ�
بالت�صرفات الب�شرية...وال يجوز لنا بناء ت�صرفاتنا على أ��سا�س فكرة أ�ن كل �شيء
مر�سوم �سل ًفا ،ألننا ال نعرف ما هو ال�شيء املر�سوم .بدال من ذلك ،علينا اعتماد
النظرية العملية وهي أ�ن لنا �إرادة حرة و أ�ننا م� ؤ
س�ولون عن ت�صرفاتنا .لي�ست هذه
النظرية جيدة للتنب ؤ� بت�صرفات ا إلن�سان ،لكن نتبناها ب�سبب عدم وجود �إمكانية
حلل املعادالت الناجمة عن القوانني أال�سا�سية).
قمت بتتبع أ�كرث من ثالثني موق ًفا حتدت فيها ا إلمام علي-ع -عن امل�ستقبل ،ومن
املعتقد عمو ًما كما يرى الفيزيائيون أ�ن االختبار احلقيقي ألية نظرية يتحقق
مبقارنة نبوءاتها مع النتائج التجريبية ،ونحن عندما نقوم باختبار عملي بالربهان
التجريبي لكلماته التي حتدث فيها عن علم الغيب جند جناحها ،مما يدلل على
معرفته ألمور امل�ستقبل وهذا لي�س له �إال داللة واحدة وهو ارتباطه اهه باهلل.،
� أس�قوم آالن بذكر ع�شر نبوءات غيبية حتدث فيها أالمري عن معرفة امل�ستقبل.
أالوىل :جاء يف كتاب التاريخ الكبري للبخاري ،وكنز العمال للمتقي الهندي :أ�ن
ا إلمام علي م�شى يف جنازة عبد الرحمن بن عوف ،وقال( :اذهب يا ابن عوف فقد
أ�دركت �صفوها و�سبقت رنقها( أ�ي كدرها).
تويف عبد الرحمن يف �سنة  32ه ،أ�واخر خالفة عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه،
وكانت أالو�ضاع يف زمن اخلليفة عثمان بن عفان غري م�ستقرة على جميع أ��صعدتها،
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وهذا ما جعل النا�س ينقمون عليه ر�ضي اهلل عنه.
لقد متركزت ال�سلطة ال�سيا�سية يف أ�قرباء اخلليفة من بني أ�مية ومن يحبهم
بالدرجة أالوىل ،فكانت الدولة ا إل�سالمية ب أ�موالها حتت �سيطرتهم .وهكذا توالت
مثل هذه أالحداث فلم حتتمل كل هذه أالفعال فخرج على اخلليفة آالالف من الثوار
من أ�م�صار خمتلفة واخرتقوا داره وقتلوه هناك ،ون�ستطيع أ�ن نقول بب�ساطة� :إن
الدولة ا إل�سالمية دخلت ع�صر احلروب والفنت والفو�ضى ،فكيف ا�ستطاع ه ؤ�الء أ�ن
يتجمعوا من أ�م�صار خمتلفة؟ ويدخلوا املدينة ويخرتقوا دار اخلليفة ويقتلوه فيه؟
والمن ،وانت�شار الفو�ضى وامل ؤ�امرات أ
وهذا لي�س �إال لفقدان ال�سيطرة أ
والحزاب
ال�سيا�سية يف الدولة ا إل�سالمية ،ومل تتوقف احلروب والفنت عند هذا فح�سب ،فقد
ا�ستلم ا إلمام علي-ع -اخلالفة والدولة ا إل�سالمية وهي أ��شبه ما تكون بال�سفينة
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يا�سر �آل غريب

الر�سم الثقايف يف ( منمنمة أ�نثى )
قراءة يف كتاب ( منمنة أ�نثى ) أ
لل�ستاذ  /قي�س آ�ل مهنا
� -1شعرية العنوان :
أ
العنوان يف العمل أالدبي ال ميثل هوية واجتاها فح�سب  ,بل هو �كرث من ذلك � ,إنه ( �سلطة ) تفر�ض
روحها على منهجية الكاتب وتتحكم يف القراء من حيث هم ال ي�شعرون .
وهذا ماوجدناه يف هذا الكتاب  ,فرغم أ�نه نقدي  /قرائي مل يت أ�ثر بامل�صطلحات النقدية املفكرنة ,
بل ظل الكاتب منحازا �إىل ال�شاعر الذي داخله و�إىل اجلمال عرب ( منمنة أ�نثى ) الذي يعد عنوانا
ب�صريا �إان�سنيا يحت�ضن لوحة ت�شكيلية متفردة بتاريخ أ�وانها  ,وجغرافية تكوينها .
� -2صورة الغالف  /أالنثى بو�صفها عينا :
�صورة الغالف تختزن فيو�ضا داللية  ,ومتهد للقارئ نف�سيا  ,والعني التي نقر ؤ�ها بوجهيها  /الوجه
ال�سحري اجلمال والوجه آالخر الثقايف – وهذا مانريده يف هذه الورقة . -
هذه أالنثى التي ظلت حبي�سة يف أ�خبية القبيلة ويف كنها  ,ها هي آالن تر�سل عينيها �إىل العامل
بنظراتها اخلا�صة لت ؤ��س�س وت ؤ�ثث كيانها من جديد الذي لطاملا ظل مفيبا من فهر�س احلياة يف
حقب زمنية حم�شوة بجمرات الفحولة .
 -3القراءة االحتفائية :
يحتفي قي�س هنا أ
أ
أ
بالنثى  ,مهديا عمله هذا لكل �نثى حملت يف خافقها م�شاعر فيا�ضة ف�جرته
�سل�ساال متدفقا .وبعد �صفحة ا إلهداء ا�ست�شهد آ
بالية ( )36من �سورة ( �آل عمران ) التي تتحدث
عن ق�صة والدة ال�سيدة مرمي عليه ال�سالم  ) :فلما و�ضع ْتها قالت ربِّ �إين و�ضع ُتها أ�نثى واهلل
أ�علم مبا و�ضعتْ ولي�س الذك ُر أ
كالنثى و�إين �سميتها مرمي و�إين أ�ُعيذها بك وذريتها من ال�شيطان
الرجيم )
مثل هذا اال�ست�شهاد ي�ضع للكتاب أ�بعادا دينية وتاريخية و�إن�سانية تتنا�سب مع هذا الكتاب الذي
يقر أ� أالنثى �إبداعيا  ,ويف املقدمة ذكر الكاتب أ�ن الباعث احلقيقي لهذا العمل هو مالم�سة العمل
الراقي وال�شعر اجلميل  ,دون أ�ن يكون يف أالمر أ��سئلة من قبيل  :هل هناك أ�دب أ�نثوي ؟ أ�و أ�ن يكون
انت�صار للمر أ�ة �ضد الرجل  .كل هذه أالمور ال ي ؤ�من بها الكاتب  ,كل ماي ؤ�من به يف هذه احلالة أ�ن
الفن للفن �سواء كان ذكوريا أ�و أ�نثويا .
 -4أ�برز املالحظات يف املتناول النقدي :
أ� -االنحياز �إىل كائنات ا إلنرتنت اجلديدة  :مل يقد الكاتب مناذج �شعرية معروفة  ,ورمبا لو اختار
أ��سماء معروفة لكان أ��سهل له  ,ولكنه مال �إىل ماهو جديد منطلق من رحم �إلكرتوين  .وهو بهذا
ي�ساهم يف الت�شجيع خمتارا فلذات من ال�شعر حمليا وخليجيا وعربيا  .وتبدو هذه الكتابة مغامرة
قام بها الكاتب با�ستعرا�ضه أ��سماء جمهولة .
ب -تنوع أال�سماء املطروحة :
 -1أ��سماء جمهولة  :مثل ع ع �س .
 -2أ��سماء م�ستعارة  :مثل جنة عبداهلل .
 -3أ��سماء �صريحة  :زهراء املتغوي – وفاء احلمري –�شقراء مدخلي .
أ
هذا التنوع من �سمات هذا العمل فهو ينفتح على الن�ص مبا هو ن�ص متجاوزا خدعة ال�سماء
الب�صرية .
ج -حمل أالخطاء ا إلمالئية عند ال�شاعرات على �سبعني حممل – وكل ذلك من أ�جل الت�شجيع . -
د� -سرب الن�صو�ص واكت�شاف مناطقها  ,وتتبع حركة الن�ص واكت�شاف عوامل ال�شاعرة  ,وهذا ميثل
اجلانب أالول يف هذه القراءة أالكرث فاعلية أ�ما اجلانب الثاين فهو مييل �إىل قراءة اللغة مبا
حتتويه من رمز وتنا�ص وتكرار .
العدد العا�شر  -حمرم  1433هـ  -دي�سمرب  2011م  -يناير  2012م

مقال

التي تتالعب بها أالمواج.كانت امل�شاكل التي واجهته–ع-كثرية
منها ما يلي :م�شكلة الثوار الذين جتمعوا من أ�م�صار خمتلفة
كيف ي�سيطر عليهم ويرجعهم لبلدانهم ،ووالة أالم�صار الذين
أ�قرهم عثمان بن عفان� ،إ�ضافة �إىل الذين يطمعون باخلالفة
من الوالة مثل معاوية.
وهذه أالمور بال �شك وال ريب ت�شكل �صعوبات عليه –ع-يف
ا�ستالم اخلالفة لهذا رف�ض اخلالفة يف أ�ول أالمر ومل ي�س َع لها
بل كانت بيعته بيعة �شعبية ،وهو اخلليفة الوحيد الذي و�صل
للكر�سي ببيعة �شعبية من النا�س .وبالرغم من رف�ضه للخالفة
�إال أ�نه ا�ستلمها بعد �ضغط �شديد من النا�س ،و�سرعان ما ا�شتعلت
احلروب كحرب اجلمل ،وبعد ذلك خرج عليه معاوية بن أ�بي
�سفيان أ�مري ال�شام وما أ�دراك ما ال�شام! والتقى معه يف معركة
�صفني ،التي انتهت بخدعة رفع امل�صاحف ومن ثم التحكيم،
ومن ثم انق�سم على أالمري جي�شه وحاربهم يف معركة النهروان،
وهم الذين كانوا يطالبونه بقبول التحكيم .حتى انتهت حياته
–ع -باغتياله يف حمراب �صالته نتيجة م ؤ�امرة خطط لها
ثالثة من اخلوارج ،فيكون ن�صيبه-ع -يف �سنواته أالربع حلكمه
حدث خطري وجمابهة �سيا�سية يف كل عام.
لقد مات عبد الرحمن بن عوف قبل تلك الويالت الفظيعة
التي حلت يف الدولة ا إل�سالمية ،وح ًقا ف�إن أالمري قد �صدق وهو
يقول( :اذهب يا ابن عوف فقد أ�دركت �صفوها و�سبقت رنقها( أ�ي
كدرها ).
الثانية :جاء يف كتاب نهج البالغة ملا اجتمع النا�س �إليه و�شكوا
ما نقموه على عثمان و� أس�لوه خماطبته وا�ستعتابه لهم ،فدخل
أالمري على عثمان وقال فيما قالَ ( :و�إِين أ�َ ْن ُ�شد َُك َ
اهلل أ�نْ َت ُكو َن
ِ� إمَا َم هذِ ِه ا ْال َّم ِة المْ َ ْق ُتو َلَ ،ف ِ� إ َّن ُه َكا َن ُي َق ُالُ :ي ْق َت ُل فيِ هذِ ِه ا ْال َّم ِة ِ� إمَا ٌم
َي ْف َت ُح َعلَ ْيهَا ا ْل َق ْت َل َوا ْل ِق َتا َل �إِىل َي ْو ِم ا ْل ُق َيا َمةَِ ،و َي ْلب ُِ�س أ�ُمُو َرهَا َعلَ ْيهَا،
َو َي ُب ُّث ا ْل ِفتنَ َ فِيهَاَ ،ف َ
ُوجو َن فِيهَا
ال ُي ْب ِ�ص ُرو َن الحْ َ َّق مِ نَ ا ْل َباطِ لِ  ،يمَ ُ
َم ْو ًجا ،وَيمَ ْ ُر ُجو َن فِيهَا َم ْر ًجاَ ،ف َ
ال َت ُكونَنَّ لمِ َ ْر َوا َن َ�س ِّي َق ًة ي َُ�سو ُق َك
َح ْي ُث َ�شا َء َب ْع َد َج َ
ال�س ِّن َو َت َق ِّ�ضي ا ْل ُع ُمرَِ .ف َقا َل َل ُه ُع ْثـ َم ُانَ :ك ِّل ِم
ال َل ِّ
ا�س فيِ أ�َنْ ُي ؤ� َِّج ُلونيِ َ ،ح َّتى أ�َخْ ُر َج ِ� إ َل ْي ِه ْم مِ ن م ََظالمِ ِ ِه ْمَ ،فقال-
ال َّن َ
عليه ال�سالم :-مَا َكا َن ِبالمْ َدِ ي َن ِة َف َ
اب َف أ�َ َج ُل ُه
ال أ�َ َج َل فِيهَِ ،ومَا َغ َ
ُو ُ�ص ُ
ول أ�َ ْمر َِك ِ� إ َل ْيهِ).
على الرغم من حتذير ا إلمام علي للخليفة عثمان بن عفان
ر�ضي اهلل عنه� ،إال أ�ن املتملقني ال يروق لهم ذلك وهذا هو املزعج
ح ًقا فجهود أالمري كانت وا�ضحة جدًا يف جتاوز أ�ن يح�صل مثل
الذي ح�صل والكلمات أ�عاله تدل على ن�صح أالمري للخليفة،
وقد أ��شار أالمري يف كلماته �إىل مقتل اخلليفة وهذا من بع�ض ما
ي ؤ�ثر عنه من �إنبائه بالغيب ،يقول ماكيافلي يف كتابه أالمري:
(�إن حوا�شي امللوك مملوءة باملتملقني واملنافقني ألن ا إلن�سان
يحب ذاته ،وهو يخدع نف�سه فيما يتعلق بها).
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ح�سن حمادة وق�صته مع القراءة لـ"اخلط"
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حوار
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حوار :ح�سن اخلاطر
أ
يف م�ساء يوم االثنني بتاريخ 1432/12/18هـ ،حدث م�شروع لول مرة يحدث يف حمافظة
القطيف ،وهو معر�ض الكتاب القطيفي أالول ،وقد �ضم املعر�ض أ�كرث من  500عنوان
قطيفي لفرتة زمنية متتد ألكرث من خم�سني �سنة ،وكانت أ�هم أ�هداف هذا املعر�ض هي:
�إبراز الرتاث القطيفي ،وت�شجيع الك ّتاب على ن�شر �إبداعاتهم ،والرتويج لثقافة حب
القراءة.
ن� أش�ت فكرة هذا املعر�ض من جمعية املكتبيني بالقطيف ،وقد ذهبت ليلتها هناك ،والتقيت
بع�ضو أ��سا�س بجمعية املكتبيني بالقطيف ،أال�ستاذ ح�سن �آل حمادة ،وقد عرف أال�ستاذ
ح�سن �آل حمادة مب�شروع ترويج ثقافة حب القراءة يف الوطن العربي ب�شكل عام ،ويف
حمافظة القطيف ب�شكل خا�ص ،وبالت أ�كيد ف�إن م�شروع هذا املعر�ض يقع يف حميط دائرة
امل�شروع الذي دافع عنه أال�ستاذ ألكرث من عقد من الزمن ،أ
ولل�ستاذ العديد من امل ؤ�لفات
حول القراءة.
أ
حدثنا ب�إيجاز ،حول �سجلكم الكادميي والوظيفي؟ح�سن �آل حمادة :تخرجت من جامعة امللك عبد العزيز يف جدة عام 1416هـ ،حائ ًزا على
�شهادة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص "املكتبات واملعلومات" ،والتحقت مبا�شرة ب�سلك التعليم،
معل ًما ملادة "املكتبة والبحث" ،يف العام نف�سه بواحة أالح�ساء ،اجلميلة ب أ�هلها وطبيعتها،
وبعد عام نقلت �إىل واحتي اجلميلة القطيف ،وبقيت أ�يامًا يف ثانوية القبلتني بالتوبي،
و�سنة يف مدر�سة النجاح الثانوية بالقطيف ،وقرابة الع�شر �سنوات يف ثانوية اجلارودية،
والزلت أ�عمل �ضمن الكادر التعليمي يف جممع ابن القيم التعليمي الثانوي ب�سيهات/نظام
املقررات ،وحال ًيا أ�ُد ِّر�س مادتي" :البحث وم�صادر املعلومات" ،و"املهارات احلياتية والرتبية
أال�سرية".
 ُعرف عنكم الرتويج للقراءة يف املجتمع العربي ،فما هو أ�ول كتاب اقتنيتهومتى ،وما هو أ�ول مقال كتبته ومتى؟ وما هو أ�ف�ضل كتاب قر أ�ت لكاتب معا�صر؟
ح�سن �آل حمادة :قد يكون من الطريف أ�ن أ�ملح هنا �إىل أ�نني بد أ�ت القراءة احل ّرة البعيدة
عن كتب املقررات الدرا�سية با�ستعارتي لكتابٍ من مكتبة املدر�سة أ�ثناء درا�ستي يف املرحلة
املتو�سطة ،وقد كان هذا الكتاب يحمل عنوان( :املعزات الثالث)� ،إن مل تخ ّني الذاكرة.
أ�ما عن أ�ول كتاب ا�شرتيته فهو كتاب �صغري احلجم يتحدث عن( :الغناء يف ا إل�سالم)،
ومنذ ذلك احلني بد أ�ت تت�شكل عالقتي احلميمة مع الكتاب ،وكانت يل �صوالت وجوالت
بح ًثا عن الكتب التي هيِ :ن ْع َم المُ حدِّث والقرين �إن م ّلك أالحبابُ .
ومن أ�وائل الكتب التي اقتنيتها خارج املقررات الدرا�سية أ� ً
ي�ضا ،هو كتاب( :الف�ضيلة
ا إل�سالمية) ،لل�سيد حممد ال�شريازي ،حني كنت أ�در�س يف ال�سنة أالخرية من املرحلة
املتو�سطة ،ومن ثم توالت الكتب التي كنت �شغو ًفا ب�شرائها وقراءتها ،وكنت أ�ت�صفح أ�كرثها
باهتمام ،و أ�قر أ� ما يجذبني ويهمني منها .ويف مرحلتي الثانوية قلت ب�شكل عفوي يحكي
هذا االهتمام:
�سر �إىل دار املعارف ال متل لت ُكن كالنجم ت�سطع بال�ضياء
واترك اجلهل بعيـ ـ ـ ـ ـدًا للوراء لت ُكن �ضمن �صفوف العظماء
أ�ما عن أ�ول مقالة كتبتها ،فال أ�تذكر ذلك آالن! نعم ،أ�تذكر ب أ�ين كتبت مقالة بعنوان:
"الطالب اجلامعي ..املو�سوعة املُغيرِ ة" ،وكانت هي البداية اجلادة من قبلي يف ممار�سة
الكتابة ،أ
ولل�سف مل أ�حتفظ بن�سخة منها يف أالر�شيف.
أ
أ
أ
أ
كتاب �عتربه
وفيما يخ�ص �ف�ضل كتاب قر�ته لكاتب عربي! فب�صدق �قول :ال يوجد لديّ ً

أالف�ضل فيما قر أ�ت! أ
فالفكار اجلميلة وجدتها منثورة يف كتب عديدة ،لذا أ�نا حري�ص على
أ
ّ
تتبع مواطن اجلمال يف ب�ساتني من ّوعة ،و�عمل بنا ًء على هذه املنهجية ،بجد على تلقي
احلكمة أ�نى وجدتها.
أ
أ
أ
أ
 كتاب ( أ�مة اقر� ال تقر�) ،طبع عام 1417هـ ،وهو �ول كتاب لكم والكرث�شعبية أ� ً
ي�ضا ،والكتاب يتحدث حول القراءة و أ�هميتها يف االرتقاء باملجتمعات
أ
�إىل أ
الف�ضل ،فما هو الهدف ال�سا�س الذي جعلكم تكتبون هذا الكتاب؟ وهل
تعتقدون أ�ن الهدف قد حتقق؟
ح�سن �آل حمادة :هذا الكتاب ُكت َِب ِل ُي َق ِّد َم "خطة عمل لرتويج عادة القراءة" ،كما هو
عنوانه الفرعي/احلقيقي ،و�إمنا و�ضعت عنوان " :أ�مة اقر أ� ال تقر أ�" ،كعنوان �صارخ؛ أللفت
نظر امل� ؤ
س�ولني والرتبويني واملهتمني ،بخطورة امل� أس�لة التي تعانيها جمتمعاتنا ،أ�ال وهي
م� أس�لة :العزوف عن القراءة ،وهي الظاهرة املالحظة على خمتلف ال�شرائح االجتماعية،
حتى أ��صبحت (القراءة احل ّرة وا ّ
جلادة)! عادة متار�س -على أالغلب -يف نطاق املتخ�ص�صني
فح�سب ،أ�ما بقية النا�س فيلج ؤ�ون �إليها ا�ضطرا ًرا!
 ُعرف عنكم العمل اجلاد واملتوا�صل لرتويج عادة القراءة يف الوطن العربيب�شكل عام ،واملجتمع القطيفي ب�شكل خا�ص ،من خالل الكثري من القنوات
املتفرقة كالربامج التلفزيونية واملحا�ضرات وور�ش العمل ،فلماذا اخرتت
م�شروع القراءة دون غريه من امل�شاريع؟
أ
ح�سن �آل حمادة :ألننا لن نرقى � إ اّل بالقراءة ،أ�مل يقل الر�سول الكرم (�صلى اهلل عليه
و�آله)" :اقر أ� وار َق"؟ فبالقراءة نرقى يف الدنيا آ
نتم�سك بالكتاب ون أ�خذه
والخرة .وحني ّ
بقوة ،ف�سيكون مبقدورنا االنتقال مبجتمعاتنا من الظلمات �إىل النور.
وال يخفى عليك و أ�نت قريب من جتربتي ،أ�ن تخ�ص�صي يف علم (املكتبات واملعلومات)
ريا على م�ضاعفة اهتمامي بالكتابة فيما يخ�ص م� أس�لة (القراءة) ،فقد
قد �ساعدين كث ً
أ
ع ّلمتني احلياة أ�ن ا إلن�سان بغري القراءة والكتاب يبقى يف الدرك ال�سفل من اجلهل .ومنذ
أ�ن علمت بهذه احلقيقة عمدت الحت�ضان الكتاب ،وعندما �شعرت بدفئه وفائدته ،قلت يف
نف�سي :ملاذا ال تدفع آالخرين الحت�ضانه أ� ً
ي�ضا؟ وقد �سلكت هذا الدرب؛ مبجموعة من
الكتب ذات العالقة وهي " :أ�مة اقر أ�..ال تقر أ�"" ،الكتاب يف فكر ا إلمام ال�شريازي"" ،العالج
بالقراءة"" ،وي� أس�لونك عن الكتاب" ،وغري ذلك من املقاالت والدرا�سات التي ن�شرت يف
�صحف وجمالت خمتلفة ،ورمبا أ�جمع بع�ضها الحقًا يف كتب جديدة.
وهذا االهتمام جعلني �صاحب ر أ�ي يف هذا املو�ضوع ،كما هي ر ؤ�ية املتابعني واملهتمني .لذلك
دُعيت و�شاركت يف منا�سبات خمتلفة ُتعنى بالقراءة والكتاب والن�شر- ،وال زلت -ومنها
م�شاركتي يف جلنة تنظيم معر�ض الكتاب العا�شر بالقطيف عام 1419هـ عندما كنت ع�ض ًوا
يف اللجنة الثقافية للجنة الرئي�سية أ
(الهلية) ،ملركز اخلدمة االجتماعية بالقطيف.
كما ح ّر�ض اهتمامي املت�صاعد مب� أس�لة الرتويج "لعادة القراءة" البع�ض ليكتب حول
اهتمامي و�شغفي هذا ،يف أ�كرث من و�سيلة من و�سائل الن�شر املطبوعة وا إللكرتونية ،املحلية
والعربية ،حتى �إن أ�حد الك ّتاب خ�ص�ص ف�صلاً يف كتاب له عني ،و�آخر ن�شر جملدًا يحوي
جمموعة من احلوارات أ�جراها مع متخ�ص�صني كنت أ�حدهم ،وثالث خ�ص�ص ف�صلني يف
كتابه حول قراءة نتاجي الثقايف .كما أ�نني ا�ست�ضفت ملرات عديدة �ضمن برامج� :إذاعة
الريا�ض و�إذاعة طهران وعدد من الف�ضائيات ،منها :الثقافية ال�سعودية ،القناة أالوىل،
املنار ،أالنوار ،أ�هل البيت ،أالحمد .و أ�جريت معي لقاءات عديدة حول جتربتي القرائية
والكتابية ،جمعت بع�ضها يف كتابي" :وي� أس�لونك عن الكتاب".
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أ�هم أ��سباب
عزوفنا عن
القراءة غياب
(�سلوك اقر أ�)
يف تربيتنا
أ
ال�سرية
والرتبوية
واالجتماعية

حوار

و أ�قدمت يف خطوة الحقة ب�إعداد وتقدمي أ�كرث من أ�ربعني حلقة يف قناة أالنوار الف�ضائية،
حتت عنوان" :وما ي�سطرون" ،حيث التقيتُ امل ؤ�لفني ال�سعوديني واخلليجيني ل ُنع ِّرف بكتبهم
و أ�فكارهم اجلديدة ،ل ُن�سهم بذلك يف ردم الفجوة بني عاملي :ال�صورة والكلمة املكتوبة؛
�إميا ًنا منا ب�ضرورة ا�ستخدام كل الو�سائل املتاحة التي متكننا من �إي�صال الكلمة الهادفة،
والفكر الر�سايل اخل ّ
الق ،ألبناء أالمة ا إل�سالمية قاطب ًة ،ولنظرائنا يف اخللق كاف ًة� .إذ لي�س
من املعقول االكتفاء بالكتاب واال�ستغناء عن الو�سائل التكنولوجية احلديثة التي برع يف
ا�ستخدامها أ�عداء ا إلن�سانية لن�شر أ�فكارهم الهدّامة و�سلوكياتهم البهيمية؛ فهذا منطق
اجلهلة الذين ال يفقهون متطلبات الع�صر و�ضرورات املرحلة!
العجاب والت أ�ثر ال�شديد باملرجع ال�سيد حممد
 من الوا�ضح يف كتاباتكم إالمام ال�شريازي)،
فكر
يف
(الكتاب
املثال،
�سبيل
ال�شريازي-رحمه اهلل -وعلى
إ
أ
آ
المام ال�شريازي) ،فما الذي وجده ال�ستاذ ح�سن �ل حمادة يف ال�سيد
(هكذا ربانا إ
رحمه اهلل -دون غريه؟ح�سن �آل حمادة :كان ال�سيد حممد ال�شريازي -رحمه اهلل -املثال ال�شاخ�ص أ�مامي بال أ�ي
منازع �آخر! فقد اكت�سبت الكثري من عنا�صر الق ّوة من خالل التلمذة على فكره اخل ّ
الق،
وتع ّلمت الكتابة على كتبه!
وفيما يخ�ص م ؤ�لفاتي عنه وحوله ،فلم تكن مق�صودة �إطال ًقا! فقد كان كتابي" :الكتاب يف
فكر ا إلمام ال�شريازي" ،يف أال�صل حماولة لعر�ض كتاب أ�لفه -رحمه اهلل -بعنوان" :الكتاب
من لوازم احلياة" ،و أ�ثناء الكتابة وجدت نف�سي مندف ًعا لتحويل العر�ض �إىل كتاب! واحلمد
هلل أ�نه طبع طبعتني يف حياة ال�سيد ال�شريازي ،وقد قر أ�ه ،وهذا أالمر جعلني يف غاية ال�سعادة،
ف أ�ن ت�شيد بجهد �إن�سان يف حياته ،و أ�ن تكتب عنه حر ًفا يف حياته ،خري من أ�لف حرف تن�شره
بعد مماته!
أ
وكما ترى فهذا الكتاب ي�تي �ضمن اهتماماتي يف الكتابة يف جمال" :القراءة ،والكتاب،
والكتابة ،واملكتبات".
وبعد رحيل ال�سيد ال�شريازي ،كتبت بع�ض املقاالت والدرا�سات تزام ًنا مع رحيله ،وبع�ضها كان
مُعدًّا للم�شاركة يف ندوات وحما�ضرات ،وتي�سر يل جمع بع�ضها يف كتاب" :هكذا ر َّبانا ا إلمام
ال�شريازي" ،وطبع يف طبعتني أ� ً
ي�ضا.
نيجريي معجب بال�سيد ال�شريازي:
ولع ّل من املفيد أ�ن أ��سرد للقارئ الكرمي هنا ،ما كتبته يف كتابي" :جتارب ال ُك َّتاب ..من القراءة
�إىل الكتابة" ،حتت عنوان" :نيجريي معجب با إلمام ال�شريازي" ،آ
والتي ن�ص ما ُكتب:
�شخ�صا كرميًا
"ا�ستقبلت قبل أ�ربع �سنوات تقري ًبا مكاملة هاتفية من نيجرييا ،وكان املت�صل
ً
ا�سمه (�إبراهيم َّ
املعظم) ،وفاج أ�ين هذا الرجل مبكاملته ،عندما أ�خربين أ�نه قر أ� كتابي عن:
"الكتاب يف فكر ا إلمام ال�شريازي" ،وقد حتدث يل ب�إعجاب عن الكتاب وعن الي�سد ال�شريازي
وقدّم �شكره احلا ّر ألنه تع ّرف �إىل ال�شريازي من خالل كتابي �إ�ضافة لكتب ال�شريازي
نف�سه .ومع كرثة الر�سائل واملكاملات الهاتفية التي تلقيتها حول هذا الكتاب؛ � إ ّال أ�نني �سعدت
مبكاملة َّ
ريا ،وكان حلديثه وقع خا�ص؛ كون هذه املكاملة ت أ�تيني من بلد مل يكن يف
املعظم كث ً
احل�سبان.
ول�شدة �إعجاب َّ
املعظم با إلمام ال�شريازي ،فقد كتب يل ر�سالة خا�صة و�صلتني بالربيد يف
1429/7/3هـ؛ أ�خربين خاللها ،أ�نه قد أ��س�س مكتبة عامة �شمال نيجرييا با�سم ا إلمام
رب ًكا با�سمه" ،وقال أ� ً
ي�ضا :مل نقر أ� ومل ن�سمع يف التاريخ م ؤ�ل ًفا كتب و أ�لف أ�كرث
ال�شريازي "ت ّ
ا�س .كما قال َّ
املعظم �إن كتابي
من ا إلمام ال�شريازي ،الذي أ�لف أ�كرث من  1000كتابٍ وكتيبٍ وك ّر ٍ
أ� ّثر يف ذهنه أ�ميا ت أ�ثري ،ودفعه �إىل أ�بعد احلدود ،يف القراءة ،بل دعاه للكتابة والت أ�ليف ،وعدّد
يل أالماكن التي ن�شر فيها .و�شخ�ص مثلي تكفيه حادثة كهذه لي�ستمر يف الكتابة والت أ�ليف،
فثماري بد أ�ت ت ؤ�تي أ�ُكلها ،بف�ضل من اهلل".
ويف ختام �إجابة هذا ال� ؤ
س�ال ،أ�قول :تعلمت من ال�سيد ال�شريازي أ� ً
ي�ضا ،أ�ن أ�جتاوز فكره،
َ
أ
أ
َ
ْ
َ
وفكر غريه من العلماء واملفكرين ،لكي �كون بحق ،ممن ( ي َْ�س َتمِ ُعو َن ال َق ْول ف َي َّت ِب ُعو َن � ْح َ�س َنهُ)
الزمر. 18:
 هناك مقولة يهودية م�شهورة ُتن�سب �إىل وزير الدفاع ال�سابق مو�شي ديان�( :إنالعرب ال يقر ؤ�ون ،و�إذا قر ؤ�وا ال يفهمون ،و�إذا فهموا ال يطبقون) ،أ�نا �شخ�ص ًيا
أ�تفق مع هذه العبارة ،فماذا عنك؟
ح�سن �آل حمادة :قيلت هذه العبارة حني كانت �إ�سرائيل حتقق انت�صاراتها على العرب الواحد
تلو آالخر! وقد ا�ستخدمت لال�ستهزاء بنا ومنا ،ف�إ�سرائيل حينها ،ن�شرت خطتها الع�سكرية

وحققت انت�صارها ،ونحن نتف ّرج!! فهي �صحيحة ب�شكل ن�سبي! أ�ما آالن فقد تغريت املعادلة،
ففي أالمة العربية من يقر أ� ،ويف أالمة من يفهم ،ويف أالمة من يحقق انت�صا ًرا على �إ�سرائيل
وتر�سانتها الع�سكرية ،وهدفنا جمي ًعا أ�ن ننفي هذه املقولة عمل ًيا ال نظر ًيا ،أ
والمر ب أ�يدينا �إن
أ�ردنا تغيري الواقع ،لرندد بعدها وبكل فخر مقولة :أ�مة اقر أ� تقر أ�! وهذا هو الهدف الذي
نن�شده جمي ًعا.
 ما جمموعة أال�سباب احلقيقية لقلة القراءة يف الوطن العربي وقلة الكتب
املطبوعة ،مقارنة بدول أ�خرى ك أ�مريكا و أ�وربا مثلاً  ،وهناك �إح�صائيات خمجلة
ال داعي لذكرها تبني ذلك؟
أ
ح�سن �آل حمادة :نحن نعاين من �زمة يف �صناعة الكتاب وت�سويقه ،ولو وجد نا�شر حقيقي،
ال�ستطعنا الرتويج آلالف الن�سخ للعنوان الواحد ،فالنا�شر العربي عاد ًة ،نا�ش ًرا ك�سو ًال ال
توجد لديه حرفية يف �صناعة الكتاب وت�سويقه! فطريقته املعتادة -يف أالغلب -أ�ن ي�ستلم
تكلفة الطباعة من امل ؤ�لف ثم ي�سوق النزر الي�سري ،مع �إيداعه معظم الن�سخ يف امل�ستودعات.
وما يحدث يف الغرب خالف ذلك متامًا ،فالنا�شر هناك �شريك حقيقي للم ؤ�لف ،فتجده
يقرتح تعدي ً
ال هنا ،أ�و ت�صوي ًبا هناك ،ورمبا اقرتح تقدمي ف�صل من الكتاب ،وت أ�خري �آخر ،كما
جتده يعمل دعاية �ضخمة لكتبه قبل طباعتها ،لذا مبجرد أ�ن ي�صدر الكتاب ترى النا�س وقد
تزاحمت حول أ�رفف املكتبات ،لتحظى ب�شرائه.
عمومًا أ
فال�سباب التي جتعل جمتمعاتنا تعزف عن القراءة كثرية ،ولع ّل أ�همها :غياب (�سلوك
أ
أ
اقر أ�) يف تربيتنا :ال�سرية ،والرتبوية ،واالجتماعية ،وال نغفل عن م�س�لة تخلي الكثري من
و�سائل �إعالمنا العربية عن تر�سيخ هذه العادة احل�سنة ،التي ترقى با إلن�سان.
واخلال�صة :نحن ال نقر أ� ،ألننا ال نعي أ�همية القراءة ودورها يف االرتقاء بنا وبواقعنا! ومن
" َمنْ َج ِه َل َ�ش ْي ًئا عَادَا ُه "! كما جاء يف أالثر.
ً
 أ�حد كتبكم عنوانه (كيف ن�صنع جمتم ًعا قارئا؟) ،حدثنا باخت�صار حول خطةالعالج التي و�ضعها أ
ال�ستاذ ح�سن آ�ل حمادة لهذا املر�ض؟
أ
أ
ح�سن �آل حمادة :يف هذا الكتاب تطرقت ب�شكلٍ مف�صل ،جلهات خم�س من �ش�نها �ن ت�سهم يف
الرتويج لعادة القراءة ،وهي :أال�سرة ،املدر�سة ،اجلهات الفاعلة يف املجتمع ،و�سائل ا إلعالم،
الدولة .وقلت ب أ�ن الدولة تتحمل العبء أالكرب بهذا ال�صدد ،فبيدها أ�ن تدعم اجلهات
أالخرى �إن أ�رادت �صنع املجتمع القارئ ،وكالمنا هذا ال يعني ت�شجيع جهة ما ألن تتخلى عن
س�وليتها ،بهذه الذريعة ،فـ"كلكم راع ،وكلكم م� ؤ
م� ؤ
س�ول عن رعيته" ،كما نقر أ� يف احلديث.
 أ�حد براجمكم التلفزيونية (وما ي�سطرون) ،بثته قناة أالنوار الف�ضائية عام
1428هـ ،لفرتة ق�صرية ،و أ�قول من دون �شك وتردد� :إن هذا الربنامج ميثل خدمة
كبرية للكتّاب القطيفيني يف �إبرازهم وتعريف امل�شاهدين بهم ،ومما ي ؤ��سف أ�ن
الربنامج توقف ،بو�ضوح تام حدثنا حول ذلك؟
ح�سن �آل حمادة :برنامج (وما ي�سطرون) كان من املحطات اجلميلة يف حياتي! وكما تعلم
ف�إنه ي أ�تي امتدادًا مل�شروعي يف الرتويج لعادة القراءة ،فقد وجدت الفر�صة �سانحة مع بثّ
برناجما يخدم هذه الفكرة ،فاقرتحت الربنامج
قناة أالنوار الف�ضائية ،ألن أ�عمل على تقدمي
ً
على القناة ،ورحبت به على الفور ،واحلمد هلل فقد قدّمت من خالله أ�كرث من أ�ربعني حلقة
مع نف�س العدد من امل ؤ�لفني القطيفيني واخلليجيني أ� ً
ي�ضا ،ورمبا أ��سهم الربنامج يف الرتويج
لبع�ض الكتب ،فبعد بث احللقات ت أ�تيني ر�سائل �إلكرتونية ت� أس�لني عن أ�ماكن توافر هذه
الكتب التي عُر�ضت ،كما �سمعت الكالم نف�سه من �ضيوف الربنامج.
ورمبا أ�كرر جتربة تقدمي برنامج (وما ي�سطرون) مع قناة ف�ضائية أ�خرى �إن وجدت ً
عر�ضا
يحفظ يل جهدي املبذول؛ أل�سهم بذلك يف التعريف بامل ؤ�لفني وم ؤ�لفاتهم.
كلمة أ�خرية أ
لل�ستاذ ح�سن �آل حمادة؟
أ� ّود أ�ن أ�ختم بن�صيحة تلقيتها من جدتي الها�شمية� ،إذ قالت يل يومًا:
"ح�سن! يا �صغريي اجلميل.
ؤ
أ
أ
هناك قاعدة تقول� :إن «لكل قارئ كتابه» ،و�خرى ت�كد ب�ن« :لكل كتاب قارئه».
لذا ينبغي أ�ن تقر أ� بنا ًء على القاعدة أالوىل ،ببحثك عن الكتب التي ُت�شبع ميولك واهتماماتك،
بعيداً عن ا�سم الكاتب ،أ�و عقيدته ،أ�و مذهبه ،أ�و منطقته ،أ�و�...إلخ .وثق أ�ن الكتاب الذي ال
ينا�سبك ،قد ينا�سب غريك ،فلكل مع�شوقة عا�شق!
ؤ
بني ..جدّتك ،لي�س لديها قائمة حمددة ب أ��سماء ال ُك َّتاب ،وال ت�من مطلقًا ،بهذه الطريقة
أ�ثناء التح�صيل املعريف! فالعاقل ي أ�خذ احلكمة أ�نى كان م�صدرها ..أ�لي�س كذلك"؟
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ال�شاعر قي�س املهنا

رابطة متائم وحوار احل�ضارات أ��ضاءا

مالمح جتربة ال�شاعر قي�س املهنا يف "منمنمة أ�نثى"

تغطية
18

هناك على أ�جنحة اللقاء وم�سامرة الهم�س وبح�ضور نوعي من
أالدباء وال�شعراء واملثقفني ا�ست�ضاف منتدى حوار احل�ضارات
بالتعاون مع ورابطة متائم أالدبية أالم�سية أالدبية الثالثة
والتي حملت عنوان :
أ
"منمنمة أ�نثى ومالمح التجربة عند ال�ستاذ ال�شاعر قي�س
املهنا"
حيث بد أ�ت أالم�سية ب�إدارة أال�ستاذ ال�شاعر رائد أ�ني�س
اجل�شي،
والذي قر أ� مقدمة عن حمتوى الكتاب وجتربة ال�شاعر
ال�شعرية مت�سائال عن قدرة ال�شاعر على التحول للكتابة
لللجابة على
النقدية وفنونها ومن ثم قدم أال�ستاذ للمن�صة إ
عدة أ��سئلة حول الكتاب :
كان أ�همها �سبب ن�شره �إ�صداره أالول على �شكل كتاب قراءة
ولي�س كتابا �شعريا.
أ
وعن �سبب كون املحتفى بهن ن�ساء وهل التفاوت الدبي مق�صود
وهل تعد هذه الدرا�سة درا�سة نقدية أ�م جمرد قراءة جمالية
بغ�ض النظر عن ال�سلبيات يف ن�صو�ص وهل كانت أ�دوات
القراءة معدة �سلفا لكل ن�ص أ�م اخرتت أ�دوات القراءة اخلا�صة
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بكل ن�ص بعد القراءة.
بعدها قدم مدير أالم�سية لل�شاعر أال�ستاذ فريد النمر ليقدم
ورقة يف الكتاب بعنوان "منمنمة أ�نثى والر ؤ�ية التحليلية"
بوبها لثالثة أ�ق�سام ناق�ش فيها أ�همية الدرا�سات أالدبية
و أ��صول البحث العلمي والر ؤ�ية التحليلية بني ما هو مبدع
وغري مبدع قائال:
"بدء با�شكالية التوثيق امل�صدري الذي � أس�بد أ� منه يف كيفية
قراءة الن�ص امل�سنود ملواقع النت املختلفة التي جاءت يف الكتاب
كمحور أ��سا�س للن�ص وكاتبة الن�ص والتي ال تعد م�صدرا
موثوقا �سليما يعتد به عند الباحثني كم�صدر أ��سا�س للتوثيق
والرجوع له عند احلاجة"
" كما �ستفتح أ�ي�ضا ال� ؤ
س�ال عن مدى �صحة كلمة "مبدعات"
التي وردت من خالل تتبع �شاعرات غري معروفات �إال من
خالل ن�ص واحد أ�و ن�صني لهذه الكاتبة أ�و تلك دون معرفة
كامل التجربة املعرفية والقدرة ال�شعرية لكل واحدة على
حدة .وحيث قدم اال�ستاذ يف مقدمته �إن الدرا�سة جاءت عفوية
فالعفوية هنا تعني عك�س ق�صدية القراءة وهذا يعطي املتلقي
انطباعا أ�ن القراءة هي نوع من التحليل الذاتي الذي �سيب�سط

الفهم املو�ضوعي للن�صو�ص لقرائتها قراءة حتليلية دون البحث عن ماكنة أالبداع التي ذكرت يف مقدمة
الكتاب"
ثم ختم النمر بتمنيه على ال�شاعر متابعة ال�شاعرات املبدعات مبدى ما تقدمه من �صور ومبتكرة ك�سل�سلة
لهذه الدرا�سة
أ
بعدها طرح ال�شاعر ومدير الم�سية مدى ما تطرقت له الورقة املقدمة لل�شاعر النمر مركزا على ق�صدية
اختيار الن�صو�ص املتفاوتة ومدى تق�صيها حيث أ�جاب املهنا بتلك الق�صدية يف اختيار الن�صو�ص ح�سب ما
يرتئيه ويقبله هو ذوقا
بعدها قدم مدير احلفل للورقة الثانية أ
لل�ستاذ ال�شاعر يا�سر الغريب والذي أ�ثنى على عنوان الكتاب
و�إخراجه ومدى �إيحاء الغالف وعنوان الكتاب أ
بالنثى املتطلعة م�ضيفا� :إن اعتماد الكتاب على م�صدرية
ال�شبكة العنكبوتية هي جمازفة حتمد للم ؤ�لف على أ�نها م� أس�لة حياتية معا�شة ويومية و�إن كان قد أ�خفق يف
اختيار بع�ض الن�صو�ص وا أ�ردف موافقته ملا قدمه النمر من مالحظات على الن�صو�ص املختارة �إال أ�نه أ�ثني على
�إ�سلوب القراءة التحليلية التي أ�عتمدها الكاتب
بعد ذلك أ�ذن مدير أالم�سية لل�ضيوف باملداخالت
حيث � أس�ل أال�ستاذ ال�شاعر حم�سن الزاهر :ملاذا مل تركز الدرا�سة على وحدة مو�ضوعية ينتخب من خاللها
الن�صو�ص ليكون أالختيار مقبوال للن�صو�ص؟
كما داخل أال�ستاذ أ
والديب ال�شاعر �سعود الفرج � :إن الن�ص الواحد ال ي�شكل جتربة ميكن أال�إعتماد عليها ما
مل تكن �صاحبة العمل متابعة من خالل ديوان �شعري.
كما ت�ساءل ال�صحفي ال�شاعر منري النمر عن املعايري التي أ�عتمد ال�شاعر عليها من حيث أالختيار والت�صنيف
ومدى وثوقية الن�ص حتت أ��سماء رمزية على ال�شبكة العنكبوتية؟
ويف اخلتام داخل اال�ستاذ ال�شاعر هادي ر�سول عن اعتمادية ا إلبداع ومقايي�س ا إلبداع عند ال�شاعر امل ؤ�لف
لينهي مدير أالم�سية اللقاء بتوقيع امل ؤ�لف ملنمنمة أالنثى املثرية للجدل على �إيقاع من الود وا إلخاء ات�سم
ب�إهداء الكاتب للح�ضور هذه املنمنمة اجلميلة.
�شاكرا منتدى حوار احل�ضارات وراعيه الكاتب ف ؤ�اد ن�صراهلل ورابطة متائم أالدبية ألقامة مثل هذه املن�سابات
اجلميلة.
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عبدالر�سول �شهاب يروي ق�صة كفاحه لـ"اخلط"

طرد الع�صافري أ�ول مهنة مار�ستها يف حياتي

عملت بنف�سي يف ق�ص احلجر من البحر وهو أ��صعب أ
العمال
أ�ن� أش�ت م�صنعا يدويا
للطابوق قبل أ�ربعني
�سنة بالقرب من م�سجد
ال�شيخ عزيز بالبحاري

النجاح الذي ح�صلت
عليه لي�س ذكاء مني
بل هو توفيق من اهلل

حوار
20

حوار/ح�سن اخلاطر
لقد جتاوزنا مرحلة الظن وو�صلنا �إىل أ�على درجات اليقني للنتيجة التي ُتخربنا
أ�ن املال هو نتيجة طبيعية للكدح والتعب الذي يقوم به ا إلن�سان ،ومما ّ
يع�ضد من
�صحة هذه النتيجة هذه املقابلة التي أ�قدم لكم فيها اً
مثال لفت انتباهي ب�شكل
ريا،
�شديد ،وذلك ب�سبب وجوده يف قريتنا القديح فكنا منذ ال�صغر ن�سمع به كث ً
وكان أالمر امللفت للنظر أ
والكرث انت�شا ًرا حوله هو أ�نه كان يعي�ش يف حالة يرثى
لها نتيجة الفقر املدقع الذي الزمه مع خروجه من بطن أ�مه� ،إال أ�نه مل ي�ست�سلم
للفقر وقد جنح يف القفز فوق الفقر ف أ��صبح من أ�ملع رجال أالعمال يف القطيف،
قررت الذهاب �إليه يف بيته بالقديح إلجراء هذا احلوار معه.
من املهم جدً ا يف هذا احلوار أ�ن تروي لنا ق�صة حياتك؟عبد الر�سول �شهاب :ا�سمي عبد الر�سول ح�سن نا�صر �شهاب ،ولدت يف العوامية
فالحا هناك يف
عام 1360هـ ،تزيد أ�و تنق�ص خم�س �سنوات ،حيث كان الوالد يعمل ً
نخل م�ست أ�جر ي�سمى الل ّبيبة ،و�سوف أ�روي لك ق�صة حياتي التي تتميز بالكفاح
والن�ضال منذ ال�صغر ،وما زلت حتى هذه اللحظة أ�عي�ش روح ال�شباب ون�شاطه،
وك أ�ن عمري ع�شرون �سنة وهذه نتيجة يقينية ا�ستنتجتها من جتارب احلياة
ب أ�ن عمر ا إلن�سان يقا�س من خالل ما يقدمه من �إجنازات ،أ�ما العمر الذي يقا�س
بتقدم الزمن فال ي�شكل أ�همية بالن�سبة يل.
يق�سم أ�عمال املزرعة على أ�والده وكانت مهمتي طرد الع�صافري كي
كان أ�بي ّ
أ
ال ت أ�كل الزرع! لقد كنت �مار�س هذا العمل وعمري �ست �سنوات! وبعد �سنتني
انتقلت �إىل �سقي الزرع ،ونظ ًرا حلبي ال�شديد يف مواجهة اجلمهور قررت أ�ن
انتقل �إىل ال�سوق ألمار�س بيع املح�صول الزراعي يف �سوق القطيف وبعد ذلك
يف الدمام ،وعمري �آنذاك اثنتا ع�شرة �سنة وهذه نقطة حا�سمة بالن�سبة يل يف
حياتي فقد تعلمت من مواجهة اجلمهور ال�شيء الكثري عن احلياة.
فلكي ينجح ا إلن�سان يف املهمة امل�سندة �إليه عليه أ�ن يعمل بجد و�إخال�ص وهذا
ما فعلته ،فكانت النتيجة ممتازة ذلك أ�ين كنت أ�بيع املح�صول يف زمن قيا�سي
و أ�ح�صل على ثالثة رياالت يف اليوم وهو مبلغ كبري جدًا بالن�سبة لذلك الزمن،
ولتو�ضيح هذه امل� أس�لة يكفي أ�ن تعلم أ�ن موظف أ�رامكو يتقا�ضى يف اليوم اً
ريال
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واحدًا فقط! �إنها ن�سبة تفوق موظف أ�رامكو بكثري!
عندما أ��صبح عمري خم�سة ع�شرة �سنة تخل�صنا أ�نا و�إخوتي من العمل يف
وعلي أ�ن أ�و�ضح أ�م ًرا هامًا للقارئ أ�ن جتارة
املزرعة وانتقلنا �إىل جتارة املوا�شيّ ،
والبقار أ
احليوانات كاجلمال واحلمري أ
والغنام يف تلك الفرتة الزمنية ،كانت
حتظى ب�شعبية كبرية وذلك لالحتياج اليومي لها ،وهذه املرحلة ا�ستغرقت �سبع
�سنوات.
وعلي أ�ن أ�عرتف أ�ن ال�سبب
لقد جنحت
ً
جناحا باه ًرا من جتارة احليواناتّ ،
احلقيقي لهذا النجاح الذي ح�صلت عليه لي�س بذكاء مني ،بل هو توفيق من اهلل
�سبحانه وتعاىل ،و أ�قدّم ن�صيحتي لل�شباب و أ�قول :يجب علينا �إذا أ�ردنا أ�ن ن�صل
�إىل النجاح يف التجارة ب�شكل خا�ص ويف احلياة ب�شكل عام ،فهناك خم�سة أ�مور
تعلمتها من احلياة �إذا مت�سك بها ا إلن�سان حت ًما �سوف ي�صل �إىل النجاح :خمافة
اهلل ،ال�صدق ،أالمانة ،العزمية ،بر الوالدين ،ويوجد حولنا ممن �شاهدتهم من
الذين ا�ستخدموا احليلة واخلداع وال�سرقات الذكية مل يوفقوا يف حياتهم ،فقد
ك�شفت جتارب زماننا على �صدق ذلك.
واحلقيقة أ�ن الوالدين ي�شكالن ال�شيء الكثري يف حياتي ،فهما الروح التي أ�عي�ش
بها ،ولهما الف�ضل بعد اهلل يف جميع ما ح�صل يل من جناح يف هذه احلياة ،وقد
قرن اهلل عبادته بطاعتهما يف كتابه احلكيم وهذا يدل بكل ب�ساطة على تلك
املكانة العظيمة لهما ،ومهما فعلت لهما من �إح�سان فلن يعادل واحد من مليون
مما قدماه يل ،ومما علمتني احلياة أ�نني �شاهدت أ�حد الرجال له خم�سة أ�بناء،
وكان ه ؤ�الء أالبناء ي�ضربون والدهم ووالدتهم ،لكن العدالة كاف أ�تهم ب أ�نهم
عا�شوا عي�شة الدراوي�ش وماتوا ميتة الكالب!
انتقلت بعد جتارة احليوانات �إىل �شراء �سيارة واملتاجرة يف مواد البناء (ا�سمنت،
خ�شب ،حديد ،طابوق) ،فالتاجر الذكي هو الذي يدر�س متطلبات الع�صر ،وقد
تو�سع العمل بعد ذلك �إىل �شراء جمموعة �سيارات وافتتحت مكتب مقاوالت،
وو�صل عدد العمال �إىل �سبعة وع�شرين عاملاً  ،فكان العمال ينزلون البحر
ويق�صون احلجر امل�ستخدم للبناء ،وعملت بنف�سي يف ق�ص احلجر من البحر
ّ
وهو أ��صعب أالعمال ال�شاقة التي واجهتها يف حياتي.
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قفزت قفزة بعد ذلك وقررت �إن�شاء م�صنع للطابوق قبل أ�ربعني �سنة بالقرب
من م�سجد ال�شيخ عزيز بالبحاري ،وكان الطابوق ي�ص ّنع ب�شكل يدوي وتقليدي،
وا�ستعنت بعمالة أ�جنبية من ميانيني وباك�ستانيني وقد وجدت بعد ذلك أ�ن النا�س
توجهت �إىل البيوت امل�س ّلحة ومل تعد ترغب يف البناء القدمي ،وكما أ��شرت لك أ�ن
التاجر الذكي هو الذي يدر�س متطلبات الع�صر ،ونتيجة تو�سع أ�عمال ال�شركة
ق�سمنا العمل أ�نا و�إخوتي من أ�مي وكان جمموعنا خم�سة ،و�إخوتي كانوا معي
ّ
من البداية ،فتوجهت ملواد البناء واملقاوالت �إ�ضافة �إىل جتارتي يف العقار ،فمن
ذاكرتي هذا النخل الذي فيه بيتي ويبلغ م�ساحته  18.000مرت مربع ،ا�شرتيته
مبليون ون�صف تقري ًبا ،وهذا املبلغ قد جمعته من أ�عمايل ال�سابقة التي حكيتها
لك ،والهدف من �شراء النخل هو �إن�شاء م�صنع أال�سمنت ،وا�شرتيت آالالت من
أ�ملانيا ،أ�ما ال�سيارات فا�شرتيتها من اجلفايل ،وقد اقرت�ضت لهذا امل�صنع ن�صف
مليون ريال من �صديق يل ،و أ�رجعتها له بعد فرتة ب�سيطة من مال كنت أ�نتظره
من البلدية ً
عو�ضا عن م�ستخ ّل�ص يل يف القديح ،و أ�رجعته ل�صاحب الدين.
فمن اجلائز أ�ن يقرت�ض التاجر بن�سبة ال تتجاوز  %20من ر أ��س مال امل�شروع،
أ�ما �إذا زادت ف أ�نا أ�ن�صحه بتغيري امل�شروع �إىل م�شروع يتنا�سب مع ر أ��س ماله أ�و
البحث عن �شريك يثق فيه ،وال�سبب يعود �إىل عدم وجود �ضمان لنجاح امل�شروع،
فالدرا�سات تبقى كالمًا نظر ًيا ولي�ست عمل ًيا ،وهذه الن�سبة التي حددتها ي�ستطيع
التاجر ت�سديدها بكل ب�ساطة فيما لو ف�شل امل�شروع ،فالديون تكبل حياة ا إلن�سان
ول�ست مبال ًغا �إذا قلت �إن املدين ال ي�ستطيع التفكري ب أ��سلوب �صحيح وال يتهن أ�
بالنوم.
تو�سعت ال�شركة تدريج ًيا مع الزمن وانتقلت �إىل �صناعية أالوجام وما زالت حتى
هذا الوقت ،وال�شركة ت�سعى �إىل تطوير نف�سها مع تقدم الزمن.
وبح�سب خربتي يف احلياة التجارية مل أ�ر أ�برك من العقار فهو االبن البار ،واليوم
يربهن لنا أ�ن أ��صحاب الرثاء هم الذين يعملون يف العقارات ،و أ�ميل �إىل احتمال
قوي أ�ن معظم أالثرياء يف اململكة الذين ميلكون مئات املاليني و�صلوا لهذه
املرحلة من العقار ،فا أ�نا ال أ�ظن أ�ن غري العقار له القدرة على القفز با إلن�سان
ملنطقة الرثاء ،ومثال ذلك ت�شرتي أ� ً
ر�ضا مبليون ريال تبيعها بعد أ�يام قليلة
مبليون ون�صف! وبالطبع ال ميكنني أ�ن أ�جتاهل أالعمال أالخرى لكنها تت�صاغر
أ�رباحها بالن�سبة �إىل العقار.
أ
كما أ��شرت �إىل أ�ن العقار هو االبن البار ،كيف تف�سر يل ما ر�يناه يف عام2006م ،حيث ترك النا�س العقار لدرجة أ�نهم باعوا بيوتهم ال�شخ�صية
ال�سهم ،وهذا يدل بكل ب�ساطة أ�ن أ
واجتهوا ل�سوق أ
ال�سهم أ�ف�ضل من
العقار؟
عبد الر�سول �شهاب :ال�سبب الرئي�س الذي جعل النا�س تهجر العقار وتتجه
ل�سوق أال�سهم ،هو أالرباح ال�سريعة التي يحققها �سوق أال�سهم ويعجز العقار عن
حتقيقيها ،وعلى وجه اخل�صو�ص البناية اال�ستثمارية فهي ذات أ�رباح بطيئة جدًا
بني � %5إىل  ،%10فلكي يرجع ر أ��س املال حتتاج �إىل فرتة قد ت�صل �إىل ع�شرين
�سنة ،مما يجعل من العقار غري جمدي ا�ستثمار ًيا.
ولكن علي أ�ن أ�و�ضح أ�م ًرا هامًا ب� أش�ن ذلك ،وهو الرثاء ال�سريع ،فالذي يحلم
بالرثاء ال�سريع بني يوم وليلة ،ال ينظر للحياة بنظرة حكيمة ،فا إلن�سان الناجح
واحلكيم هو الذي ينظر للحياة بعقالنية ويعرف أ�ن التدرج يف الو�صول �إىل
الهدف هو الطريق ال�صحيح.
و أ�نا �شخ�صيا قد خ�سرت يف �سوق أال�سهم أ�كرث من ع�شرة ماليني ريال ،ول�ست
متندمًا ج ّراء ذلك ،فعندما تتعلم من أ�خطائك ال�سابقة فهذا يعني أ�نك قد
جنحت واكت�سبت اخلربة يف هذه احلياة ،فاالختيار ال�صحيح هو عبارة عن
جمموعة من االختيارات غري ال�صحيحة ينتج عنها هذا اخليار ال�صحيح ،وهذه
نتيجة مهمة جدًا يجب على ا إلن�سان أ�ن يتعامل معها بجدية-و أ�دي�سون الذي

اخرتع امل�صباح قال كلمته ( :أ�جريت أ�لف جتربة فا�شلة قبل احل�صول على م�صباح
حقيقي) ،والواقع بال�ضبط أ�ن أ�دي�سون مل يف�شل بل جنح من أ�ول جتربة ،ويتجلى
هذا النجاح ب أ�نه اكت�شف  999طريقة ال ت ؤ�دي �إىل الهدف املن�شود! ،-فا إلن�سان
الذي يتعلم من جتاربه بال �شك �إن�سان ناجح .عالوة على ذلك يف عقيدتي أ�ن
املال الذي تخ�سره ت�ستطيع أ�ن تعو�ضه يف م�شاريع أ�خرى ،وهذا ما أ�تبعه هو تنوع
امل�شاريع ،فعندما يف�شل أ�حد امل�شاريع فامل�شروع الثاين والثالث والرابع يعو�ضون
ما خ�سرته يف امل�شروع أالول ،و�سيا�سة التنوع �سيا�سة حكيمة و أ�نا �شخ�ص ًيا أ�تبعها
(�سوق أال�سهم� ،سوق العقار� ،صاالت أ�فراح ،حمطات وقود ،خر�سانة مواد بناء).
ون�صيحتي هي التنوع يف امل�شاريع ،وعدم �سلوك الطريق الذي �سلكه آالخرون،
أ
فالتجديد يف امل�شروع ي�ساعد بكل ت أ�كيد على جناح امل�شروع.
كنت �بيع املح�صول يف
كما أ��شرت أ�عاله ،أ�ن التجارة يف العقار مربحة جدً ا (امل�ضاربة) وهذا زمن قيا�سي و أ�ح�صلأ
أ
أ�حد ال�سباب الذي جعل أ��سعار العقار تت�ضخم ب�شكل غري طبيعي ،فالر�ض على ثالثة رياالت يف
يف النا�صرة مب�ساحة  400مرت مربع ،قبل أ�كرث من ع�شر �سنوات تباع
مبئة أ�لف ريال ،يف هذا اليوم تباع مبليون ريال ،مبعنى أ�ن املرت ب أ�لفني اليوم وموظف أ�رامكو
الر�ض ،فمن الطبيعي أ�ن يتقا�ضى اً
ريال واحدً ا
وخم�س مئة ريال ،وي�ستحيل على الكثري متلك أ
نت�ساءل ملاذا ذلك؟
آ
عبد الر�سول �شهاب :االرتفاع احلا�صل الن ،غري �صحيح وغري طبيعي وغري
واقعي ،أ
ولل�سف ال�شديد هذا هو الواقع املر الذي �سبب الدمار على الكثري من
الذين مل ي�ستطيعوا أ�ن يتملكوا م�سكنا ،ألنهم لي�ست لهم القدرة املالية على ذلك
على الرغم من رواتبهم اجليدة التي تتجاوز ع�شرة �آالف ريال.
وهذا االرتفاع يوجد له �سبب واحد فقط ،وهو (�شركة أ�رامكو) ،فكل العقارات هناك من ا�ستخدم
متوقفة ب�سببها ،ويجب على الدولة أ�ن تهتم باملو�ضوع وتعاجله قبل أ�ن تتفاقم
احليلة واخلداع
امل�شكلة ،و أ�نا متفائل من أ�ن الدولة �سوف تعالج امل�شكلة يف وقت ق�صري جدًا.
وال�سرقات الذكية
ف أ�نا أ�رى أ�ن ال�سعر الطبيعي للمرت يف القطيف ( )500ريال فقط ،و أ�ميل �إىل مل يوفق يف حياته
احتمال قوي يف حالة فتح املخططات (خمطط املو�سى ،خمطط ال�شبيلي،
خمطط ال�شاطئ� ،)...،إىل أ�ن أال�سعار �سوف ترتاجع يف ال�سنوات القادمة ب أ�كرث
من .%50
التزايد يف العقار لن يظل كما تعتقد ،فماذا تقول لل�شخ�ص الذي ميلك�سيولة مليون ريال مثلاً  ،هل ي�شرتى أ� ً
ر�ضا يف الوقت احلايل ،أ�و ينتظر
لل�سنوات القادمة؟
عبد الر�سول �شهاب :كما قلت �سابقًا �إن أال�سعار �سوف تهبط ،فمن هذا املنطلق مل أ�ر أ�برك من العقار
ا�ستثمار املال يف جتارة حرة أ�و م�شروع مدرو�س أ�و �شراء أ�را�ضي غري مرخ�صة فهو االبن البار واليوم
للبناء والتي تتواجد يف أ�طراف البلد وقريبة من أالطراف كاملوجودة يف ال�ضاحية يربهن لنا أ�ن أ��صحاب
مثلاً  ،وعلى الرغم من ارتفاع أ��سعارها كث ًريا تبقى معقولة فاملرت يف الوقت الرثاء هم الذين يعملون
ريا عندما
احلايل بـ( )400ريال ،لكن ما هو أ�هم من ذلك أ�نه �سيزيد �سعرها كث ً
يف العقارات
ت�ص ّرح للبناء.
أ
أ
أ
وهذا هو الذي يخطط له الذكياء �نهم ي�ستثمرون يف �طراف البلد ،فنتيجة
النمو ال�سكاين �سي�صل النا�س �إىل هذه أالطراف أ
واليام قد أ�ثبتت ذلك ،فاجل�ش
(ب) على �سبيل املثال كانت غري مرغوبة و�سعر أالر�ض قبل ع�شر �سنوات تقري ًبا
بثمن بخ�س ع�شرات آالالف من الرياالت فقط ،أ�ما اليوم ف�سعر أالر�ض أ�كرث من
مليون ريال.
أ
أ
أ��ضف �إىل ذلك� ،ن الموال يف العقار تبقى حمفوظة وال يخاف عليها من اخل�سارة،
وهذه امليزة يتميز بها العقار عن امل�شاريع و�سوق أال�سهم وما �شابه ذلك.
ا�شتهر عن عبد الر�سول �شهاب التنوع التجاري ،مبزيد من الو�ضوححدثنا حول م�س أ�لة التنوع التجاري؟
عبد الر�سول �شهاب :كما قلت لك �سابقًا :التنوع التجاري مطلوب ،وهو يزيد من
ثباتك يف ال�سوق ومقاومة ال�شدائد والتقلبات التي حتدث يف ال�سوق ،بو�ضوح أ�كرث

النجاح الذي ح�صلت
عليه لي�س ذكاء مني بل
هو توفيق من اهلل
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لو أ��صبح ركود أ�و خ�سارة يف جمال معني كمواد
البناء مثلاً  ،ف�صاالت أالفراح أ�و أاللعاب تع ّو�ض
ذلك وهكذا دواليك.
أ
المر الغريب رغم كونك أ�م ًيا ال تقر أ� والأ
تكتب ،حققت هذه ا إلجنازات� ،إذا علمنا �ن الكثري
من الذين يحملون ال�شهادات مل ي�ستطيعوا أ�ن
يحققوا جزءًا ً
ب�سيطا مما حققت؟
أ
أ
عبد الر�سول �شهاب� :إنني ال �عترب نف�سي �م ًيا
فقد تعلمت يف مدر�سة احلياة ،وهي املدر�سة
الكربى! فاحلياة مدر�سة يتعلم ا إلن�سان من
جتاربها ،لقد �صقلتني احلياة بتجاربها ،وهذا ال
يعني أ�ن أ�نكر الدور الذي تلعبه القراءة والكتابة
يف �شخ�صية ا إلن�سان� ،إال أ�نها ال ت�شكل �صعوبة يف
الهدف املن�شود الذي أ��سعى �إليه ،فالعلم �سالح
يت�س ّلح به ا إلن�سان والذي ميلك هذا ال�سالح
يزيد من فر�صه يف مواجهة هذه احلياة.
الن�سان ،وكما قيل :نعم احل�سب
املال ميثل ال�شيء الكثري يف حياة إاملال! وهناك ق�صة م�شهورة عن العالمة ابن ميثم البحراين-رحمه
اهلل -بعنوان (كل يا كمي) تبني دور املال يف تلك املكانة االجتماعية
التي ي�صنعها لك ،فعندما يتكلم املال يخر�س اجلميع! هذه الق�صة
يبني فيها ابن ميثم البحراين-رحمه اهلل -النظرة ال�سائدة للمال
اقرت�ضت لهذا امل�صنع من قبل املجتمع وحتى من رجال الدين فكالم أ
الغنياء حكم و�صواب
ن�صف مليون ريال من على الدوام ،وكالم الفقراء ال قيمة له ،ومن أ
الرجح أ�ن من ال مال
�صديق يل ،و أ�رجعتها له له ال أ��صحاب له! فاملال له القدرة على فتح أ�قفال جميع أ�بواب هذه
احلياة ،ويحل لك جميع م�شاكلها ،وال يوجد أ�مل أ�عظم من أ�مل الفقر!
بعد فرتة ب�سيطة
أ�ال تعتقد أ�ن املال هو الذي يعطيك مكانة يف املجتمع ويجعلك �سعيدً ا
يف هذه احلياة؟
عبد الر�سول �شهاب :املال لي�س له عالقة بال�سعادة ،فيوجد عندي �صديق
خ�سرت يف �سوق أ
ال�سهم ال ميلك اً
مال ويعي�ش �سعيدًا ،و أ�عرف بع�ض النا�س يوجد عندهم مال كثري
أ�كرث من ع�شرة ماليني يعي�شون يف تعا�سة وال قيمة لهم ،فاملال من الكماليات ولي�س بال�ضروري
ريال ول�ست نادماعلى أ�ن يجعلك �سعيدًا ،فالنظرة االجتماعية التي ذكرتها حول أ�ولئك الذين
ً
يحرتمون النا�س ألموالهم خاطئة ،فالذي يحرتم النا�س يُحرتم بغ�ض النظر
ذلك فعندما تتعلم من
ريا أ�و غن ًيا.
عن كونه فق ً
أ�خطائك ال�سابقة فهذا -عندما ي�صل التاجر –لالكتفاء -ملرحلة ي�شعر من خاللها أ�نه
يعني أ�نك قد جنحت (لي�س بحاجة �إىل املال)  ،هل تن�صحه بالتوقف عن العمل والتفرغ
للراحة؟
عبد الر�سول �شهاب :العمل �شرف وعز ا إلن�سان و أ�نا ال أ�ن�صح بالتوقف عن
العمل حتى لو و�صل ا إلن�سان ملرحلة االكتفاء ،فعلى ا إلن�سان أ�ن يعمل ما دامت
له القدرة على العمل ،و أ�ود أ�ن أ�خربك ب أ�مر حول أ�همية العمل يف حياتي ،وهو
أ�نني يف بع�ض أالحيان أ�عمل ألكرث من � 15ساعة يف اليوم.
ويوجد �صنفان من أالثرياء ،فال�صنف أالول هو الذي ح�صل على املال بكدحه
وتعبه ،أ�ما ال�صنف آالخر هو الذي ح�صل على املال بالوراثة ،ومن املالحظ أ�ن
ال�صنف أالول ي�سعى بكل طاقته للمحافظة على ما حققه ،بعك�س ال�صنف آالخر
الذي ال يبايل ورمبا تقوده هذه الالمباالة �إىل ت�ضييع ما ورثه .و�صدقني أ�ن
ال�صنف أالول لو حاولت �إيقافه عن العمل فمن امل�ستحيل أ�ن يتوقف ،على
العك�س متامًا من الق�سم الثاين الذي يف�ضل الراحة على العمل.
وهناك طبيعة مزروعة يف ا إلن�سان الذكي ال ميكن أ�ن نتجاهلها وهي (التطور)،
فا إلن�سان الذكي ي�سعى دائ ًما لتطوير م�شاريعه وزيادة ثروته ،وال يكتفي مبا
و�صل �إليه ،وملزيد من الو�ضوح حول العمل أ�قول :اعمل من املهد �إىل اللحد،
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ما دامت لك القدرة على العمل! وعلى الرغم من تهيئتي أ
للوالد ال�ستالم
بع�ض أ�عمال لل�شركة فمن امل�ستحيل أ�ن أ�توقف عن العمل ما دامت يل القدرة
على ذلك ،حتى لو بلغت مئة �سنة ،ف أ�نا أ�حب العمل ،وحب العمل يجري يف
عروقي.
أ
العالنات
ما هي نظرة عبد الر�سول �شهاب ،لولئك الذين يطاردون إالوهمية حول الرثاء ال�سريع؛ ألنهم بحاجة ما�سة لهذا املال ملواجهة
هذه احلياة؟
الن�سان العاقل هو الذي يتدرج لتحقيق الرثوة،
عبد الر�سول �شهاب :إ
أ�ما الذي يريد القفز من الطابق أ
الول �إىل العا�شر مبا�شرة فهذا
ت�صرف غري �صحيح.
تقوميك ال�شخ�صي للتربعات اخلريية؟عبد الر�سول �شهاب :أ�ن�صح بامل�ساهمة يف امل�شاريع اخلريية فهي ذخرية ا إلن�سان
يف يوم القيامة ،لكن يجب احلذر من املحتالني ،وهذه التربعات ر�صيد
ا إلن�سان يف الدنيا آ
والخرة ،كما ال ي�ستطيع رجل أالعمال تغطية احتياجات
أ
أ
جميع النا�س ،وملواجهة هذه ال�صعوبة فمن الف�ضل �ن يوزع املبلغ املتربع به
ت�ستح من
ولو ب�شكل قليل على عدة جهات ،وقد قال أ�مري امل ؤ�منني "ع"( :ال ِ
�إعطاء القليل ،ف�إن احلرمان أ�قل منه).
 أ�ال ي�شعر رجل أالعمال بخيبة أ�مل و�إحباط �شديد عندما يعلم �نأ
هذه أ
الموال التي جمعها والتي كدح فيها من ال�صغر ،لن ي�ستطيع أ�ن
ي أ�خذها معه يف قربه ،فالكفن لي�س له جيوب؟
عبد الر�سول �شهاب :ا إلن�سان الذكي هو الذي يع ّمر آالخرة وي�شرتي ق�صورها
ب أ�موال الدنيا من خالل فعل اخلري بها ،ومن جهة أ�خرى م� أس�لة �إعمار
أالر�ض ،و أ�تذكر قول ذلك احلكيم( :زرعوا ف أ�كلنا ،ونزرع في أ�كلون) ،فلو كل
�إن�سان توقف ما كان هناك عمار لهذه أالر�ض.
الن�سان الرثوة ،هل تن�صحه بالتباهي بها ب�شكل يلفت
عندما يحقق إالنظر ،مثل �شراء �سيارة بن�صف مليون ريال أ�و أ�كرث؟
عبد الر�سول �شهاب� :إنني أ�حب احلياة الب�سيطة ،و�سيارتي ب�سيطة جدًا ،وعلى
العك�س متامًا كلما زاد ا إلن�سان يف الرثاء فعليه بالتوا�ضع للنا�س ،وم� أس�لة
التباهي ال أ�حبذها.
أ
كلمة أ�خرية لرجل العمال عبد الر�سول �شهاب؟عبد الر�سول �شهاب :أ�ن�صح ال�شباب بال�صرب والن�ضال وجتاوز ا إلحباط
واال�ستفادة من فر�ص العمل املوجودة حال ًيا ،وهناك اعرتا�ض من قبل ال�شباب
حول الراتب فالراتب ال يكفي حلياة كرمية ،فا إلن�سان �صاحب العزمية القوية
عليه أ�ن يعمل يف هذا العمل حتى لو كان براتب متدنٍ والبحث عن عمل �آخر
براتب أ�ف�ضل ،ومع بالغ أال�سف فالعمالة أالجنبية ا�ستفادوا من خريات
البلد أ�كرث من أ�بناء البلد ،فبع�ض أالجانب يح ّولون �شهر ًيا ( )6000ريال،
لبالدهم!
أ
أ
أ
علي �ن �قوله حول �يامنا هذه :ق�ضية اجلرائم
ال�شيء الثاين الذي يجب ّ
الفظيعة جدًا ،التي انت�شرت يف جمتمعنا ،كال�سرقات وال�سطو امل�سلح وال أ�ظن
أ�ن هذه اجلرائم ب�سبب الفقر ،فالفقر ال وجود له يف وجود امل�ساعدات املالية
كال�ضمان االجتماعي ،وبح�سب ما أ�راه ف�إن تعاطي املخدرات هو الذي يدفع
ال�شباب ملمار�سة مثل هذه اجلرائم الوح�شية ،وي�ستحيل علينا الق�ضاء على
هذه الظواهر ال�سلبية �إال �إذا تعاون أ�فراد املجتمع ب أ�كملهم يف الوقوف �ضد
هذه الظواهر ،والعالج الذي اقرتحه يف ر أ�يي للق�ضاء على مثل هذه الظواهر
ال�سلبية ،التجنيد الع�سكري ا إلجباري للطالب الفا�شلني درا�س ًيا يف مرحلة
الثانوية ،أ�ما الناجحون فيوا�صلون درا�ستهم اجلامعية ،فمن املفيد أ�ن أ�و�ضح
لك أ�ن الع�سكرية ت�صقل ا إلن�سان ،فوجود مثل ه ؤ�الء خلم�س �سنوات على أالقل
يف الع�سكرية �سيكون عالجا منا�سبا لهم� ،إ�ضافة �إىل حتويلهم من عنا�صر
�ضارة للمجتمع �إىل عنا�صر مفيدة.
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كيف ن�ستقبل عا�شوراء ؟
بقلم  :حممد حمفوظ
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مع بداية كل عام هجري  ،تتجدد ذكرى ا�ست�شهاد ا إلمام احل�سني ( ع ) و أ�هل
بيته و أ��صحابه الكرام  ،الذين �سطروا أ�روع البطوالت و أ�نبل املواقف على كل
ال�صعد  ..بحيث حتولت هذه املعركة �إىل مدر�سة متكاملة للبطولة والوفاء
والت�ضحية وال�شجاعة والب�سالة واال�ست�شهاد ..
ومع كل عام تتجدد هذه الذكرى بقيمها و أ��شخا�صها  ،فن�ستذكر بطوالتهم ،
ون�ستلهم الدرو�س والعرب من ت�ضحياتهم  ..ونتعلم من هذه املدر�سة معاين
الوفاء والكرامة و�سبل احلفاظ على املقد�سات والكرامات ..
لهذا ف�إننا بحاجة مع بداية كل عام هجري  ،أ�ن ن� أس�ل  :كيف ينبغي أ�ن ن�ستقبل
عا�شوراء احل�سني ( ع )  ،وكيف ينبغي أ�ن نتعامل مع بطوالت أ�هل بيت احل�سني
عليهم ال�سالم  ،ونبل وت�ضحيات أ��صحاب احل�سني ر�ضوان اهلل عليهم جميعا..
وب�إمكاننا أ�ن جنيب على هذا ال� ؤ
س�ال من خالل النقاط التالية :
-1قراءة �سرية ا إلمام احل�سني ( ع ) و�سرية أ�بطال عا�شوراء كبارا و�صغارا  ،ن�ساءا
ورجاال  ..ألنه ال ميكننا أ�ن ن�ستفيد من هذه النفحة الربانية  ،بدون معرفة
�سري وم�سرية ه ؤ�الء أالفذاذ  ،الذين �سطروا أ�روع البطوالت و أ�نبل الت�ضحيات
 ..فاملعرفة بعا�شوراء  ،أ�هدافها  ،دوافعها  ،مراحلها  ،أ�حداثها اليومية  ،أ�بطالها
 ،هو املدخل الطبيعي لال�ستفادة من هذه املدر�سة العظيمة على امل�ستوى اخلا�ص
وعلى امل�ستوى العام  ..فهي مدر�سة لنا ك أ�فراد م ؤ�منني ينبغي أ�ن نتحمل
م� ؤ
س�وليتنا الدينية أ
والخالقية واالجتماعية  ،مهما كانت ال�صعوبات ..كما
أ�نها مدر�سة لنا كمجتمع ننت�سب �إىل مدر�سة أ�هل البيت (ع) ..فهي رافعة لنا
جميعا ،ولن ت ؤ�ثر فينا هذه املدر�سة �إال مبعرفتها  ،ومعرفة أ�بطالها و�سريهم
املتعددة..
أ
أ
فحري بنا جميعا ومن خمتلف مواقعنا �ن نقوم خالل هذه اليام املباركة من
التعرف على �سرية ا إلمام احل�سني ( ع ) و أ�هل بيته و أ��صحابه الكرام ..
فح�سن اال�ستقبال يقت�ضي معرفة مقامات ه ؤ�الء ال�شهداء الكبار  ،الذين أ�نقذوا
بدمائهم الزكية أالمة جمعاء من براثن اال�ستبداد والزيف والت�ضليل ..
-2امل�ساهمة وامل�شاركة يف برنامج عا�شوراء � :إننا ندعو أ�خوتنا امل ؤ�منني ومن
جميع الفئات  ،أ�ن يبادروا خالل هذه أاليام املباركة �إىل االلتحاق ب أ�ن�شطة
عا�شوراء احل�سني ( ع ) وتقدمي اخلدمة �إىل كل الفعاليات واملنا�شط التي يقوم

بها أ�بناء جمتمعنا خالل أ�يام عا�شوراء ا إلمام احل�سني ( ع ) ..
أ
فثواب امل�شاركة يف �إحياء هذه املنا�سبة عظيم  ،فال نفوته على �نف�سنا ..
وب�إمكاننا جميعا أ�ن ن�شارك يف هذه املنا�سبة ..
�إنني أ�دعو املعلمني امل ؤ�منني يف هذه املنا�سبة أ�ن يبادروا �إىل جتميع أال�شبال
وال�شباب لتدري�سهم �سرية عا�شوراء  ،كما أ�دعو الفنانني �إىل �إقامة امل�سرحيات
احل�سينية الهادفة  ،واملعار�ض الت�شكيلية التي تعرف عرب اللوحات الفنية فيم
عا�شوراء و أ�هداف ثورة ا إلمام احل�سني ( ع )  ..كما أ�دعو أ��صحاب ا إلمكانات
املادية �إىل التربع ودعم كل أالن�شطة والربامج التي يقوم بها أ�بناء جمتمعنا
خالل أ�يام هذه املنا�سبة العظيمة ..
�إن أ�يام عا�شوراء  ،أ�يام عظيمة ومباركة وت�ستوعبنا جميعا ..
ومن ال�ضروري أ�ن يفكر كل واحد منا  ،مهما كان موقعه يف القيام مببادرة
خلدمة ا إلمام احل�سني ( ع ) يف أ�يام �شهر جمرم احلرام ..
-3اال�ستعداد النف�سي والروحي  ،ال�ستقبال نفحات وبركات �شهر حمرم
احلرام..
أ
فال ميكننا �ن ن�ستفيد من بركات عا�شوراء  ،بدون اال�ستعداد النف�سي والروحي
ال�ستقبال التوجيهات الدينية والثقافية واالجتماعية ..
فاملجتمعات التي تنتمي �إىل مدر�سة أ�هل البيت (ع )  ،يتعر�ض أ�فرادها خالل
أ�يام عا�شوراء �إىل ع�شرات ال�ساعات من التوجيه الديني أ
والخالقي واالجتماعي
..
و�إن هذه التوجيهات  ،بحاجة �إىل ا�ستعداد روحي ال�ستيعاب هذه التوجيهات
والتفاعل مع مقت�ضياتها و�آفاقها ..
وجماع القول � :إن عا�شوراء ا إلمام احل�سني (ع ) مدر�سة متكاملة يف خمتلف
� ؤ
ش�ون احلياة ..
و�إن اال�ستفادة من بركات هذه املنا�سبة الدينية العظيمة  ،تقت�ضي منا جميعا
تهيئة نفو�سنا وعقولنا  ،ال�ستقبال هذه املنا�سبة أ�ف�ضل ا�ستقبال  ،والتفاعل
مع أالن�شطة والربامج املرافقة لهذه املنا�سبة  ،وت�شجيع كل �شرائح املجتمع
للم�ساهمة يف �إحياء هذه املنا�سبة  ،ألن يف �إحياءها �إحياء لنا جميعا ..
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الت�شكيلية �إمتثال العوامي:

أ�نا فنانة حداثوية أ�نقل روحي و�إح�سا�سي يف لوحاتي

الفنان كائن ب�صري
وح�سي بدرجة عالية

الفن الت�شكيلي
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حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
�إمتثال حم�سن باقر العوامي فنانة ت�شكيلية انطلفت نحو عامل
الفن من بيئتها القطيفية امل�شبعة بالثقافة املتنوعة واملمتدة يف
عمق احل�ضارة والتاريخ،معتمدة يف تنمية ح�سها الفني على درا�ستها
وبيئتها املحلية الزاخرة باملنمات والزخارف املعمارية الرائعة يف قلعة
القطيف.
هنا يف جملة "اخلط"نلتقي بها لتلقي ال�ضوء على جتربتها الرائعة
• كيف تقرئني اللوحة الت�شكيلية قراءة �صحيحة؟
ونظرتها للفن والت�شكيل.
أ
رمبا ال يوجد لدينا من يقر� اللوحة الت�شكيلية فكال ينظر ويبدي
• دائما املبدع ينظر إلبداعاته من منظور خا�ص و مميز ر أ�يه ال�شخ�صي وتتداخل ر ؤ�يته ال�شخ�صية وما يحب ويكره يف تقييم
يختلف عن نظرة ور ؤ�ى آ
الخرين يف جمال الفن الت�شكيلي ،العمل فعملية قراءة اللوحة أ�ي كيف أ��ستطيع القب�ض على مكامن
أ
أ
اجلمال فيها وكيف ت�خذين وترحل بي وجتعلني �عي�شها فاحلل
كيف تنظرين �إىل �إبداعاتك؟
أ
للبداع ف�إن تكون مبدع �شيء رائع وخالق فا إلبداع عملية �شاقة خطوطها و�لوانها وم�ساحاتها ومالم�سها فكال ي�سري بي �إىل زمن
أ�توق إ
ف�إن أ�كون مبدعة البد أ�ن يكون يل القدرة على �سن نهج جديد يف الفن أ�خر وبعد أ�خر ف أ�عي�ش حالة ال أ��ستطيع و�صفها.
واحلركة الفنية �سواء على امل�ستوى املحلي أ�و العربي أ�و العاملي.
•ما هو التعريف املنا�سب للفن الت�شكيلي وفق مفهومك
• مدار�س الفن الت�شكيلي كثرية ومتعددة هل باعتقادك يجب ال�شخ�صي؟
علينا التحرر عن هذه املدار�س أ�م ال؟ وهل لوحاتك وفق الفنان ذو ح�سا�سية عالية يت أ�ثر مبا يدور حوله ويرتجمها يف لوحة
ت�شكيلية ويطبع جزءا كبريا من ذاكرته ,فكره ,روحه يف العمل الفني
مدر�سه فنية معينة؟
أ
أ
�صحيح أ�ن مدار�س الفن كثرية واجتاهاته متعددة وكل ع�صر ي�تي فالفنان كائن ب�صري وح�سي بدرجة عالية فيرتك هذا الثر على
باجتاهات جديدة ,فكل مدر�سة وتيار ي أ�تي من منطلق فكر وحتليل الت�شكيل الذي يقوم به بحركة ,بلم�سة ,بلون ,بخط ,ب�ضوء ,بظل
جمموعة من الفنانني وي أ�تي بعدهم من يفند ر أ�يهم وال زلنا يف طور ليتفاعل مع الفراغ ليكون لوحة ويتفنن يف ترجمة و�إي�صال �إح�سا�سه
اجتاهات حديثة وفل�سفة أ�حدث متما�شية مع روح الع�صر احلديث هذا هو الفن الت�شكيلي.

املت�سارع احلركة والتطور فالفن ي�سري مع ع�صره ويواكبه ويتطور
معه فال يظل ثابتا يف مكانه بل ي أ�خذ دوره يف احلياة كما الفرا�شة
وهي يرقة ت أ�كل بنهم حتى ت�شبع ومن ثم تلف نف�سها يف �شرنقتها
لتخرج ب أ�جمل �صوره لتزهو بجمالها يف حياتها الق�صرية وهذه حال
الفنان الت�شكيلي فهو يدر�س ويقبل على الفن بنهم حتى ينتج عنه
أ�جمل و أ�روع ا إلبداعات لت�صنف فيما بعد مدار�س واجتاهات.
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يف دعوة املعر�ض.
أ
• ماذا قدم لك الفن؟ وما الذي أ��ضفته أ�نت يف هذا املجال؟
أ�ما م�شاركاتي فقليلة جدا ف�نا بعيدة عن ال�ساحة الفنية ومل اح�صد اجلوائز ويل
اعترب ان الت�شكيل هو ولعي أالول فمنذ البدء و أ�نا لدي هاج�س الفن ف أ�تابع ب�شغف اقتناء يف وزارة الرتبية والتعليم بحكم عملي كمدر�سة.
كل ما هو جديد و أ�قف مذهولة أ�مام االجنازات احلديثة و أ�� أس�ل نف�سي كيف ميكن الزلنا ن�ضع اخلطوط أالوىل للحركة الت�شكيلية ف أ�متنى أ�ن أ�كون مع من ي�ضعون
أ�ن ي�صل العقل الب�شري �إىل ب�ساطة ودقة وروعة التعبري فهو لغتي التي أ�حتدث بها هذه اخلطوط ,لن أ�قول هديف العاملية فعندما تخطني بثبات ت�صلني �إىل كل مكان
وا�شرح نف�سي من خاللها.
فالفن ثقافة ولغة عامليه ودوركم ك�إعالم ن�شر هذه الثقافة وهذه اللغة.
•ما ر أ�يك يف النقد الفني وكيف يتم ب�صورة �صحيحة؟ وهل كل فنان
ي�ستطيع ان يكون ناقدا فنيا وهل ي�شرتط يف الناقد أ�ن يكون فنانا؟
نحن نفتقر �إىل النقاد فلكي تكون ناقدا البد أ�ن تتمكن من قراءة اللوحة ب�صورة
�صحيحة وان تكون حياديا ومنطقيا فالبد يل من التجرد متاما ف أ�بني نقاط القوة
واجلمال فيها و أ�ين يكمن ال�ضعف والبد أ�ن أ�كون على �إملام وثقافة عالية ملا يجري
على ال�ساحة الفنية قدميا وحديثا حمليا وعامليا فحركتنا الفنية يف اململكة عمرها
ق�صري و مت�سارعة يف نف�س الوقت  ،وال ي�شرتط أ�ن يكون الناقد فنانا بل عليه أ�ن
يكون ذا �إح�سا�س عال ومرهف.
• ما أ�ثر الفن الت�شكيلي يف حياتك؟
كما قلت �سابقا أ�ن الفن هو لغتي التي أ�حتدث بها و أ�توا�صل مع العامل من خاللها
فانا ا�شرح موقفي ور أ�يي ونف�سي من خالل لوحة.

الفن هو لغتي التي
أ�حتدث بها و أ�توا�صل من
خاللها مع العامل

• كيف هو واقع الفن يف املنطقة ال�شرقية ويف حمافظة القطيف على
وجه اخل�صو�ص؟
نحن بلد غني ولدينا �إرث فني فاحلركة الفنية يف املنطقة ال�شرقية ويف القطيف
قدمية ون�شطة جدا فنجد الكثري من الفنانني تنوعت اجتاهاتهم الفنية بل هناك
حداثة وهناك متيز على امل�ستوى املحلي والعربي فنحن ن ؤ��س�س احلركة الفنية
وكيفية �سريها وتطورها.
• هل تعتقدين أ�ن جتربتك الت�شكيلية تكاملت أ�م مازلت تبحثني عن ذاتك
وعن املدر�سة التي تنا�سب �إمكاناتك؟
�إنا ار�سم منذ ع�شرون �سنة تقريبا ,لو أ�خذنا يف عني االعتبار �سنوات الدرا�سة مررت
بالكثري من التجارب وتناولت الكثري من االجتاهات لكنني منذ بداياتي كنت
أ�ميل �إىل احلداثة حتى لو مل أ�جتر أ� على عر�ضها و أ�قف مدهو�شة أ�مامها لكن هل
أ��ستطيع أ�ن أ�قول أ�نها تكاملت ال أ�علم ,أ�نا اعلم �شيء واحد وهو �إين حداثوية ف أ�نقل
روحي و�إح�سا�سي يف لوحاتي ف أ�نا ت�شكيلية ول�ست ر�سامة ومل أ�قدم على معر�ضي
ال�شخ�صي �إال عندما أ��صبحت لدي قناعة �إن ر�سالتي وا�ضحة وفكري حمدد و أ�ريد
أ�ن أ�و�صلها �إىل النا�س.

أ�عمايل تعرب عن فكرة
وحوار مع روح و وجدان
امل�شاهد ومراهناتي
على تفاعله

الفن الت�شكيلي

• حدثينا عن �إعمالك الفنية.
أ�عمايل تعرب عن فكرة وحوار مع روح و وجدان امل�شاهد ومراهناتي على تفاعله
مع العمل من خط ولون وملم�س فكل لوحة حكاية وحكاية معر�ضي ا إلن�سان بكل
همومه وما يتعر�ض له يوميا وعلى مدى حياته وكما العنقاء ففكرة أ��سطورة طائر
العنقاء تقوم على انه البد لنا من أ�ن ننف�ض الرماد لرنى ما يحتويه  ،ويخلف من
ورائه بعد االحرتاق فهو يزهر طائرا من جديد فهي عملية متوالية ال تنتهي
وغري ثابتة فنحن نتغري ونت�شكل مبا نتعر�ض له من مواقف فر�سالتي وا�ضحة
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الكتئاب
إ

حافظ ابراهيم املحفوظ

خالفاً ملا يعتقده الكثري من النا�س من أ�ن ا إلكتئاب ( )Depressionظاهر ُة
غربي ُة ,ي أ�تي ا إلكتئاب على ر أ��س قائمة أ�كرث أالمرا�ض النف�سية �إنت�شارا ً يف العامل
العربي ,على أ�ن النا�س يختلفون يف تف�سريه وت�شخي�صه و عالجه ،فتار ًة ي�صنف على
م�س من اجلن و تارة أ�خرى على أ�نه ح�سد كما يعتقد أ�نه ت�صن ُع أ�و حال ُة ميكن
أ�نه ُ
اخلروج منها بقوة ا إلرادة فقط ،أ�و غري ذلك من املعتقدات ،وذلك لقلة معلوماتنا
وعدم فهمنا لهذا ا إل�ضطراب اخلطري ،و عدم املبادرة �إىل زيارة العيادات النف�سية و
ا إلجتماعية أ�و عيادات طب العائلة حيث ميكن ت�شخي�صه ت�شخي�صاً دقيقاً و �إعطاء
العالج الناجع له.
يعدها م  /ح�سن ال�شيخ علي املرهون

آ�فاق علمية
26

بالكتئاب؟:
لل�صابة إ
من هم املعر�ضون إ
ي�صيب ا إلكتئاب مبختلف أ�نواعه جميع الطبقات ا إلجتماعية من اجلن�سني على أ�ن
الن�ساء أ�كرث �إ�صابة من الرجال و من خمتلف أالعمار على حد �سواء ،و تزداد هذه
الن�سبة كلما �إزدادت املدنية و احلياة احلديثة مبا حتمل من تعقيدات و �ضغوط
نف�سية نتيجة املتطلبات الع�صرية و التغريات الكبرية يف حياتنا اليومية .و ي�صل
عدد امل�صابني به �إىل أ�كرث من مائة مليون �شخ�ص يف العامل ،و هذا هو العدد
امل�شخ�ص بوا�سطة املخت�صني أ�ما الكثري من احلاالت فبقت دون �إح�صاء أ�و ت�شخي�ص
أ�و عالج �إما لعدم قيام امل�صابني بزيارة املخت�صني ،أ�و لعدم توفر مراكز الت�شخي�ص
و العالج كما يف الدول الفقرية ،أ�و لعدم وجود �إح�صائيات ،علماً ب أ�ن بع�ض أ�نواع
ا إلكتئاب قد تنتقل بالوراثة يف بع�ض احلاالت دون التعر�ض ألي �سبب من أال�سباب
املعروفة.

أ��شكاله:
ي أ�تي ا إلكتئاب يف أ��شكال خمتلفة ،مثل احلزن ال�شديد و ا إلنطواء على النف�س و
ا�ضطرابات النوم و نق�ص أ�و زيادة الوزن و فقدان أ�و فرط ال�شهية للطعام و الرغبة
اجلن�سية و ا إلهمال املفاجئ يف النظافة ال�شخ�صية ،ك أ�ن يعزف ا إلن�سان عن تنظيف
أ��سنانه على عادته ،أ�و ت أ�خري اال�ستحمام عن وقته أ�و عدم أ�خذه ألكرث من يوم و
فقدان الرغبة بالقيام بالن�شاطات و الهوايات املختلفة كما تقل الرغبة يف احلياة
و ينق�ص ب�شكل وا�ضح حب احلياة و ما فيها حتى أ�ن البع�ض يفكر يف ا إلنتحار
و التخل�ص من احلياة باعتبار أ�ن ال �شيء فيها ي�ستحق احلياة با إل�ضافة �إىل
ال�سوداوية يف النظر �إىل كل أالمور.
أ�عرا�ضه:
ي�شكو امل�صاب من احلزن ال�شديد ملدة أ��سبوعني أ�و أ�كرث ،و ال يعتد مبا ي�شعر به
ال�شخ�ص عندما يكون هذا ال�شعور أليام قليلة �إال �إذا تكرر عدة مرات يف ال�سنة،
كما ينعدم عنده اال�ستمتاع مبا حوله من مباهج احلياة،و يتخلى عن الن�شاطات
و الهوايات املعتادة ،و يعزف عن احلديث مع آالخرين حتى مع أ�فراد العائلة
املقربني كالزوجة و أالبناء،كما ي�صاب بنوبات من البكاء املفاجئ دون أ�ي �سبب
يذكر ،و ي�صعب عليه النوم يف ال�ساعات أالوىل من الليل و يت أ�خر يف اال�ستيقاظ
�صباحاً ،أ�و العك�س حيث ي�ستيقظ امل�صاب يف �ساعات مبكرة يف ال�صباح و ال ي�ستطيع
الرجوع اىل النوم ،و ي�شكو امل�صاب من ال�شعور بالذنب ،كما ي�شعر با إلرهاق ال�سريع
و فتور الهمة و �ضعف الطاقة ،و ي�شعر بعدم أ�هميته ك�شخ�ص يف املجتمع كما أ�نه
يفقد أالمل يف كل �شيء حوله و ي�سوء حكمه و تقديره أ
للمور حيث ي�صبح اتخاذ
القرارات يف هذه الفرتة هو أال�صعب و أال�سو أ� ،و لذلك يجب جتنب �إتخاذ القرارات
امل�صريية و املهمة يف هذه الفرتة كما يف�ضل للم�صاب طلب امل�شورة و امل�ساعدة من
آالخرين دائماً.

الكتئاب:
ما هو إ
يف�سر ا إلكتئاب على أ�نه ا�ضطراب ناجت عن خلل يف املو�صالت الع�صبية
( )Neurotransmittersاملوجودة يف املخ و أ�هم هذه املو�صالت هي:
•الدوبامني (.)Dopamine
أ
•ال�سريوتينني ((.Serotonin
��سبابه:
•النور�إبينفرين (.)Norepinephrine
يرجع ا إلكتئاب �إىل عدة أ��سباب بع�ضها وا�ضح و بع�ضها غام�ض ،و أ�حيانا ً يكون
أل�سباب وراثية بحته ال عالقة لها ب أ�مناط احلياة املختلفة.
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و �ضمن أال�سباب املعروفة ي أ�تي ا إلنف�صال بني الزوجني أ�و احلبيبني أ�و فقد �شخ�ص
عزيز �سواء باملوت أ�و بال�سفر أ�و غريه ،وكذلك عقب ا إل�صابة ببع�ض أالمرا�ض
اخلطرية مثل ال�سرطان و أ�مرا�ض القلب و احلروق ال�شديدة ،كما ت أ�تي الديون
الكبرية و اخل�سائر الفادحة يف أالموال و املمتلكات ،و كذلك ال�ضغوط النف�سية
الكبرية أ�و الفراغ ،كما ينتج عن بع�ض التغريات اجلذرية يف منط احلياة مثل
خ�سارة الوظيفة أ�و تغيري امل�سكن أ�و الف�شل الدرا�سي ،و ال�صعوبة يف حل امل�شاكل
وعدم القدرة على حتمل امل� ؤ
س�وليات املناطة بال�شخ�ص لكرب حجمها أ�و لعدم تعوده
أ�و مقدرته على ذلك.

يعدها م  /ح�سن ال�شيخ علي املرهون

آ�فاق علمية

طرق عالجه:
أ
أ
ي أ�تي العالج على عدة مراحل و ��شكال و هو يف البداية عالج للعرا�ض و لي�س
للمر�ض نف�سه و من هذه العالجات:
أ
للكتئاب ( :)Antidepressantsو هنالك عدة
•الدوية و العقاقري امل�ضادة إ
أ�نواع تعمل بطرق خمتلفة و على مو�صالت ع�صبية خمتلفة منها عقارات حديثه
مثل ( )SSRIsومنها عقار الربوزاك (  ) Prozacامل�شهور ،و (  ، )Luvoxو
( )Paxilو غريها .علماً ب أ�ن ا�ستجابة أالفراد تختلف ح�سب الرتكيب الكيميائي
جل�سم كل �شخ�ص حيث ي�ستفيد بع�ض أال�شخا�ص من بع�ض أالدوية دون غريها و
قد ال ي�ستفيد من أ�ي منها ،و يبد أ� ت أ�ثري هذه أالدوية عادة بعد أ��سبوعني تقريباً من
بدء تعاطيها .و يجب الرتكيز هنا على أ�ن الدواء ال ي ؤ�خذ أ�و يرتك �إال با�ست�شارة
الطبيب فقط ،كما يجب أ�ن يبد أ� بتناوله و االنقطاع عنه تدريجياً� ،إذ أ�ن التوقف
املفاجيء قد ي ؤ�دي اىل �آثار عك�سية يف أ�كرث أالحوال ،كما يجب عدم تغيري الطبيب
بني احلني و آالخر بحجة عدم فائدة الدواء املو�صوف �إذ أ�ن امل� أس�لة قد تتطلب عدة
حماوالت حتى ي�صل الطبيب �إىل الدواء املنا�سب لهذا املري�ض ،و لهذه العقاقري
عدة م�ضاعفات جانبية ترتاوح بني اجلفاف يف احللق و زيادة الوزن و الدوخة و
النعا�س و قلة الرغبة اجلن�سية ( . ) Low Libido
•العالج باجلل�سات الكهربائية ( :))Electroconvulsive therapy (ECTقد
ي�ستفيد البع�ض من اجلل�سات الكهربائية خ�صو�صاً ممن مل تنجح معهم العقاقري
أ�و لوجود ح�سا�سية أ�و م�ضاعفات جانبية �شديدة من العقاقري حيث تتم اجلل�سات
الكهربائية حتت التخدير على يد أ�طباء خمت�صني ،و تتم على مدى �ست �إىل �إثني
ع�شر جل�سة ح�سب حاجة و و�ضع املري�ض ال�صحي يتم من خاللها اعطاء �صدمات
كهربائية يف الر أ��س ت�ستغرق كل واحدة منها عدة ثواين فقط ،و �ضمن آالثار
اجلانبية لهذه ال�صدمات فقدان الذاكرة امل ؤ�قت لدى البع�ض فقط.
•العالج النف�سي و ال�سلوكي(  :) psychological therapyوي�شمل تبادل
احلديث بني أالخ�صائي النف�سي أ�و االجتماعي و امل�صاب و جعله يف�ضف�ض عما
يف نف�سه و ا إلف�صاح عما ي�شعر امل�صاب به قدر ا إلمكان ،كما يحاول املعالج أ�ن يزرع
التفا ؤ�ل و أالمل و يحول التفكري ال�سلبي �إىل تفكري �إيجابي و يقرتح على امل�صاب

�شغل نف�سه ب أ�فكار و هوايات جديدة تبعده و ت�شتت أ�فكاره عن الرتكيز يف م�شاكله و
همومه ،كما ميكن �إخ�ضاع امل�صاب جلل�سات من الت أ�مل (  ) Meditationو التفكر
و التنف�س العميق و ال�صحيح.
أ
أ
أ
• العالج الذاتي ( :)Self treatmentو ي�تي على عدة ��شكال �همها ا إلنخراط يف
املجتمع و العمل ا إلجتماعي و اخلروج يف رحالت جماعية و الرتفيه ب�شتى أ�نواعه،
كما تفيد و ب�شكل وا�ضح ممار�سة أالنواع املختلفة من الريا�ضة و على ر أ��سها امل�شي
ال�سريع و لعب الكرة ب أ�نواعها ،وقد ي�ساعد كثرياً العمل يف بع�ض أال�شياء و أاللعاب
الدقيقة �إذا أ�مكن ذلك ،كما أ�ن الكثري من امل�صابني ا�ستفادوا من ممار�سة بع�ض
العبادات و الطقو�س الدينية مثل ال�صالة و قراءة القر�آن و أالدعية خ�صو�صاً
أ�ولئك الذين يتمتعون ب�إميان عميق ب أ�همية و ت أ�ثري هذه العبادات و الطقو�س.
من خالل كل ذلك يت�ضح لنا أ�همية الت�شخي�ص ال�صحيح من خالل ا إلخت�صا�صيني
و أ�همية فهم هذا ا إل�ضطراب من قبل املري�ض نف�سه و ممن حوله ،و اللجوء للعالج
املتاح يف العيادات و املراكز ا إلجتماعية و ال�صرب على ذلك بد ًال من اللجوء �إىل
امل�شعوذين أ�و حتى �إىل الطب ال�شعبي و الذي ال ميلك الكثري يف هذا املجال  ،و
ال أ�ق�صد هنا أالع�شاب �إذ ثبت فعالية بع�ضها يف احلاالت اخلفيفة جداً ،كما ميكن
الوقاية من هذا ا إل�ضطراب من خالل تنمية و ت�شجيع التفكري ا إليجابي و خلق
روح التفا ؤ�ل و التعود على حتمل امل� ؤ
س�وليات املحدودة بالتدريج و �إتخاذ أال�صدقاء
أالوفياء الذين ميكن �إ�شراكهم يف الهموم و امل�شاكل املثقلة ،كما يجب أ�ن نحر�ص
على �إيجاد اجلو العائلي يف البيت و توفري الدفء العاطفي ملن حولنا و تفادي
�إتخاذ القرارات التي من � أش�نها �إثقال كاهلنا مبا ال نطيق.
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ا�ستمتع بطعامك

الطبية
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بقلم  /ر�ضي من�صور الع�سيف
أ�خ�صائي التغذية مب�ست�شفى امللك فهد اجلامعي

�إن عملية تناول الطعام لي�ست عملية �إ�شباع لغريزة اجلوع فح�سب ،أ
فالكل املجرد يبقى
ناق�صاً ،ويحتاج �إىل حم�سنات ومنكهات لت�ضفي على أالكل لوناً �آخر.
و أ�عني باملنكهات (املتعة يف تناول الطعام) ،فالكثري منا يتناول وجبة �إفطاره وهو متجه
�إىل مقر عمله ،والكثري منا ي أ�كل تلك الوجبة دون أ�ن ي�ستلذ بطعهما!!
�إننا بهذا ال�سلوك جنرد الطعام من أ�حلى املنكهات أ�ال وهي ( املتعة ) ،لذا يتوجب علينا أ�ن
ن�صحح هذا ال�سلوك ،ونتجه نحو اال�ستمتاع بالطعام .ومن بني ال�سلوكيات التي ت�ضفي
لوناً ونكهة أ�خرى على الطعام نذكر لكم:
ح�سن مزاجك أ�ثناء الطعام.
أ�و ًالّ :
للمزاج عالقة وثيقة بتناول الطعام ،حيث يُقبل الذين ي�شعرون باحلزن وا إلحباط
النف�سي على تناول كميات أ�كرب من أالطعمة ذات أالنواع الرديئة يف مردودها ال�صحي
على ج�سم ا إلن�سان ،يف حني أ�ن ا إلح�سا�س بال�سعادة والراحة النف�سية يُوجه نحو التقليل
يف كمية ما نتناوله من أ�طعمة ،بل ويزيد من ا إلقبال على تناول أ�طعمة �صحية مفيدة.
وكلما كان املزاج �إيجابياً كان الطعام لذيذاً ،ولهذا يقول ا إلمام علي (ع) ( :ب�صحة املزاج
توجد لذة الطعم).
ثاني ًا :ال تتناول طعامك يف حالة الغ�ضب
ويف هذا ال�صدد يقول د  .نبيل عبداجلواد ا�ست�شاري ورئي�س ق�سم اجلراحة العامة(القاهرة
) :أ�ما عن أ��ضرار التوتر الع�صبي على املعدة فتتمثل يف ازدياد أالحما�ض �إيل حد كبري
بالغ�شاء املخاطي الذي يحمي املعدة من أالحما�ض, وت�صبح غري قادرة علي القيام
بوظيفتها فتحدث بع�ض القرح باملعدة, ويف أالثني ع�شر . .ومن هنا تزداد حاالت �إ�صابة
الن�ساء بالقرحة �إثر مرورهن ب أ�زمات عاطفية, أ�و حوادث أ�ليمة أ�و توترات نف�سية.
لذا عليك أ�ن ت أ�كل طعامك بعيداً عن الت�شنجات والغ�ضب من خالل تهيئة أ�جواء ي�سودها
الهدوء والبهجة ،والفرح.
ثالث ًا :الوقت الكايف لتناول الطعام.
ً
ً
ً
لكي ت�ستمتع بتناول الطعام عليك أ�ن تق�ضي وقتا كافيا فال تلتهم الطعام التهاما ،وال
تنهي طبقك يف أ�قل وقت ،بل أ�عط أ
للكل حقه يف الوقت.
ولهذا يقول ا إلمام ال�صادق (عليه ال�سالم) " :أ�طيلوا اجللو�س على املوائد ،ف�إنها �ساعة
ال حت�سب من أ�عماركم".
وهنا �إ�شارة علمية تكمن يف أ�نه عندما نبد أ� يف تناول الطعام ،متتلئ املعدة تدريجياً وبعد
ع�شرين دقيقة تعطي ر�سالة للمخ تفيد ب أ�نها امتلئت مما يجعلك تتوقف عن ال�شعور
باجلوع.
ولهذا عليك أ�ن:
 مت�ضغ طعامك جيداً. ال تنظر لل�ساعة أ�ثناء تناولك للطعام ،بل دع الدقائق مت�ضي و أ�نت ت�ستمتعبطعامك.
رابع ًا :اجللو�س ب�شكل مريح
�إن طريقة جلو�سك أ�ثناء تناول الطعام لها أالثر الكبري يف ا�ستمتاعك بطعامك ،ويف هذا
اجلانب وردت عدة أ�حاديث حتث على اجللو�س ب�شكل مريح أ�ثناء تناول الطعام:
عن عمر بن أ�بي �شعبة قال ":ما ر أ�يت أ�با عبد اهلل (عليه ال�سالم) ي أ�كل متكئاً .ثم ذكر
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) فقال :ما أ�كل متكئاً حتى مات".
ا إلمام ال�صادق (عليه ال�سالم)" :ال ت أ�كل متكئاً ،و�إن كنت منبطحاً هو �شر من االتكاء".
ا إلمام ال�صادق (عليه ال�سالم)" :ال ت أ�كل و أ�نت ما�ش� ،إال أ�ن ت�ضطر �إىل ذلك"
ويف هذا ال�صدد تقول الدرا�سات العلمية " �إن اال�ستمرار على عادة أالكل و ال�شرب واقفاً
تعترب خطرية على �سالمة جدران املعدة و �إمكانية حدوث تقرحات فيها حيث يالحظ

أالطباء ال�شعاعيون أ�ن قرحات املعدة تكرث
يف املناطق التي تكون عر�ضة ل�صدمات
اللقم الطعامية و جرعات أال�شربة بن�سبة
تبلغ  %95من حاالت ا إل�صابة بالقرحة.
خام�س ًا :ا�ستمتع باحلمية
هناك الكثري من البدناء يتبعون حميات
غذائية قا�سية وغري متوازنة قد ت�سبب لهم الكثري من امل�شاكل ال�صحية .ويف حالة عدم
الو�صول �إىل الوزن املطلوب ف�إنهم ي�صابون با إلحباط والك آ�بة وعدم الر�ضا عن الذات.
ولهذا مهما يكن وزنك وتريد أ�ن تتخل�ص منه فما عليك �إال �إتباع حمية غذائية وت�ستمتع
بها من خالل:
 التنويع يف الطعام وعدم االقت�صار على نوعية حمددة. �إحداث تغريات يف احلمية الغذائية بالت�شاور مع أ�خ�صائي التغذية. تناول الفواكه واخل�ضار ب�شكل دائم ومتنوع. -تعلم ا�ستخدام البدائل الغذائية الذكية:مثال.

البديل املنا�سب
الطعام
احلليب ومنتجاته كاملة الد�سم احلليب ومنتجاته قليلة الد�سم
اخلبز واحلبوب منزوعة الق�شرة اخلبز أال�سمر واحلبوب الكاملة
الفواكه واخل�ضار
احللويات
املاء ،أاللبان قليلة الد�سم ،الع�صائر الطبيعية
امل�شروبات الغازية
 التقليل من أالطعمة التي حتوي �سكر م�ضاف كبع�ض أ�نواع الع�صائر. ا�ستخدام خمتلف التوابل لتنكيه الطعام. حت�ضري الطعام ب�شكل يحافظ على النكهة. تعلم كيفية تخطيط قائمة طعام أ��سبوعية ،على أ�ن تت�ضمن أ�طباقاً متنوعة  -منمكونات غذائية خمتلفة كاخل�ضار ،اللحم ،الدجاج ،ال�سمك ،احلليب ،الفا�صولياء...
وت أ�كدي أ�ن جميع املكونات متوفرة وطازجة .وميكن ألخ�صائي التغذية م�ساعدتك
يف ذلك.
أ
أ
 ا�ستمتع مع عائلتك بتناول �طباق �صحية ،وال متار�س ا إليحاء النف�سي ب�نك خمتلفعنهم ،بل عليك أ�ن ت�شركهم معك يف احلمية  ،فاحلمية للجميع.
 البقاء يف حركة ون�شاط م�ستمر ،من خالل �إجراء التمارين الريا�ضية اخلفيفةكاجلري أ�و امل�شي.
�ساد�س ًا :منكهات أ�خرى
أ
 متتع بتناول طعامك فقط ،وال تن�شغل عنه مب�شاهدة التلفزيون �و التحدث عربالهاتف أ�و غري ذلك من أالن�شطة التي حترمك من املتعة بالطعام.
 ا�ستمتع بطعامك مع العائلة يف رحلة ممتعة يف أ�حد املتنزهات أ�و غريها. االهتمام ب أ�طباق الطعام و أ�دوات املائدة. تخ�صي�ص غرفة خا�صة لتناول الطعام ي�سودها مناخ من البهجة والراحة أ�ثناء تناولالطعام.
 ا�ستمتع ب أ�لوان الطعام من خالل �إعداد أ�طباق م�شهية فكل لون يخفي فائدة لها أ�ثرهاعلى �صحتنا.
 تذكر أ�ن متعة الطعام ال تعني أالكل املفتوح ،فاحذر ا إل�سراف يف تناول الطعام ،فهوي ؤ�دي �إىل نتائج وخيمة.
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حتذير من هذا املنتج
هذا املنتج من أ��شهر أالدوية لدى الراغبني بتخفيف الوزن خا�صة أ�ن مكوناته كلها طبيعية
وت�ساعد على زيادة أالك�سدة يف اجل�سم مما ي�ساعد على �إنزال الوزن ب�صورة �سريعة ومن دون اث أ�ر
جانبية ولكنه �سحب من أال�سواق أالمريكية عام .2009
منظمة أالغذية والدواء أالمريكية أ�علنت حتذيراً امل�ستهلكني على التوقف فورا عن طريق
ا�ستخدام منتجات هيدروك�سيكت �شركة Iovate
وقد تلقت �إدارة أالغذية والعقاقري  23تقريرا من امل�شاكل ال�صحية اخلطرية التي ترتاوح من
زيادة �إنزميات الكبد والريقان ،وهو م ؤ��شر على احتمال �إ�صابة الكبد ،وتلف الكبد التي تتطلب
بزرع كبد .وقد مت ا إلبالغ عن وفاة واحدة ب�سبب ف�شل الكبد إلدارة أالغذية والعقاقري .م�شاكل
�صحية أ�خرى أ�فادت ت�شمل ا�ضطرابات القلب أ
والوعية الدموية ،وانحالل الربيدات ،وهو
نوع من ال�ضرر للع�ضالت التي ميكن أ�ن ت ؤ�دي �إىل م�شاكل �صحية خطرية أ�خرى مثل الف�شل
الكلوي .ملاذا نو�ضح هذا اخلطر ألن املنتج ما زال يتداول يف بع�ض الدول ومنها العربية ورغم
ندرة ا إل�صابات من �آالف امل�ستخدمني �إال انه يجب الرتوي حتى يتم املزيد من الدرا�سة عن املنتج
قبل أ�ن نن�صح با�ستعماله يف بالدنا.

زراعة �شعر الر أ��س عن طريق االقتطاف
Follicular Unit Extraction FUE

�إ�شراف الدكتور �شادي أ�بو ال�سعود

جمعها من أالن�سجة  ،والتي يتم الق�ضاء عليها يف مدرجات من اجلهة املانحة  ،وتقع
يف اجلزء اخللفي من فروة الر أ��س..
على غرار تقنية زراعة وحدة احلوي�صلة املذكورة �سابقاً ،تقتطف وحدات احلوي�صالت
يف هذه التقنية من فروة الر أ��س مبا�شرة .تعرف هذه التقنية بالزراعة الغري جراحية
أ�و الغري م�ضرة لعدم تركها أ�ي أ�ثر على الب�شرة م�ستقب ً
ال .وال ت�ستخدم يف تقنية
االقتطاف أ�ي م�شارط أ�و غرز يف املنطقة املانحة� .إذا كانت طريقة ا�ستخال�ص وحدات
احلوي�صالت تختلف فيما بني التقنيتني زراعة وحدة احلوي�صلة واقتطاف وحدة
احلوي�صلة ،ف�إنهما تتفقان يف طريقة زراعة احلوي�صالت يف املنطقة اخلالية من
ال�شعر .طريقة االقتطاف
عندما أ�علن عنها د .را�سمان عن نتائجه العلمية املتعلقة بتقنية االقتطاف والتي
أ�طلق عليها ا�سم طريقة فوك�س ،وذلك يف ملتقى اجلمعية العاملية جلراحي زراعة
ال�شعر  ISHRSيف نيويورك يف أ�كتوبر عام .2003
ما مييز هذه الطريقة عدم وجود الندب وكذلك انه ممكن عملها ك�إ�ضافة للزراعة
بال�شريحة لتعزيز املناطق �ضعيفة ال�شعر لل�صلع الكبري ولكنها تتطلب مراكز ذو خربة
جيدة وتكلفتها أ�كرث من ال�شريحة وذلك ألنها ت�ستغرق من � 8-5ساعات على مدى
عدة جل�سات كلها حتت التخدير املو�ضعي وال حتتاج للبيات يف امل�ست�شفى وي�ستغرق
خروج ال�شعر من � 12-4شهر والبع�ض ين�صح با�ستخدام بع�ض املثبتات والفيتامينات
أ�و الزنك بعد العملية ملدى احلياة.
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الطبية

أ��سا�سيات زراعة ال�شعر
تقا�س ن�سبة ال�صلع بعدة مقايي�س أ�ولها كان مقيا�س هاميلتون وهو من � 1إىل 7
درجات وخمرتعة الدكتور جيم�س هاميلتون ويفيد بتحديد مدى �ضعف املناطق
التي ال حتوي ال�شعر
زراعة ال�شعر أ�و ا�ستعادة ال�شعر وهو �إجراء طبي يعتمد على اخذ ال�شعر من املناطق
املانحة والتي هي عادة املناطق اخللفية من الر أ��س وزرعها يف منطقة ال�صلع ،وبذلك
فان هذا ال�شعر املنوح ينمو طبيعياً كال�شعر العادي.
تعددت تقنيات زراعة ال�شعر على مدى ال�سنني والنتائج أ��صبحت مبهرة �سواء كانت
لفاقدي ال�شعر الوراثي أ�و مل�صابني احلروق.
ولفرتة غري ب�سيطة كانت طريقة ال�شريحة هي ال�سائدة للزراعة.
تتم عملية الزرع ب أ�خذ �شريط من ال�شعر من خلف الر أ��س حيث أ�ن الب�صيالت ال�شعرية
يف هذه املنطقة غري مت أ�ثرة بالهرمونات أ�و العوامل أالخرى وبذلك ا�ستخدامها ال
ي�سقط ال�شعر النابت من هذه الب�صيالت وتختلف منطقة الزرع ح�سب ر أ�ى املري�ض
فالبع�ض يحبذ زرع اخلط أالمامي و أالخريني ممن يريدون زرع كامل للر أ��س يحبذ
التدريج من اخللف أ
للمام عل عدة جل�سات.
بطول � 10سم و عر�ض � 2سم من خلف الر أ��س و يتم تقريب
ي ؤ�خذ �شريط
ً
حافتي اجلرح مبا�شرة مما يرتك الحقا ندبة
بالعر�ض خمتفية حتت ال�شعر النامى.
ولكن وخلوف املر�ضى من ظهور اث أ�ر
ندوب من املنطقة املقتطعة أ��صبح
اجلراحون ي�ستخدمون آالن
نوع من الطعوم التي يتم
أ� �صغر

الطبية حتت �إ�شراف د� .شادي أ�بو ال�سعود
لال�ستف�سار
الرجاء التوا�صل على الربيد االلكرتوين
alkhatmag@yahoo.com
و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على ذوي االخت�صا�ص
املنا�سب والرد عليكم
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نعود يف هذا العدد لن�ستكمل احلديث عن انواع العد�سات وبعد ان توقفنا يف املو�ضوع ال�سابق عند العد�سة
القيا�سية  50mmنوا�صل احلديث االن عن العد�سات ذات البعد الب ؤ�ري الثابت ولكن بعيدا عن العد�سة
القيا�سية.
ؤ
كما أ��سلفنا ,فهذا النوع من العد�سات له بعد ب�ري ثابت ويعترب هذا النوع هو املف�ضل لدى الكثري
من امل�صورين ونرى مثل هذه العد�سات ب�شكل كبري يف املنا�سبات الريا�ضية ويتواجد هذا النوع من
العد�سات بابعاد خمتلفة ا�شهرها 20mm, 24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 85mm, 105mm,:
 .135mm, 200mm, 300mm, 400mm, 600mmفما الذي يجعل هذه العد�سات مف�ضل على
الرغم من حمدودية بعدها الب ؤ�ري؟ اال�سباب عديدة و�سنخ�ص�ص هذا املو�ضوع للتحدث عنها و�سنجلب
بع�ض النقاط التي ذكرها العديد من امل�صورين كمميزات لهذا النوع من العد�سات
 -1ال�سعر:
ت�صنيع هذا النوع من العد�سات ا�سهل بكثري من العد�سات االخرى نظرا الحتوائه
على اجزاء ميكانيكية اقل وخ�صو�صا املتحركة منها .ت�صميم هذا النوع من العد�سات
من جهة اخرى ا�سهل بكثري من ت�صنيع العد�سات ذات البعد الب ؤ�ري املتغري و ميكن
القول بانه لنف�س م�ستوى اجلودة فالعد�سات اال�سا�سية تكلف اقل بكثري .بالطبع
فان هذا الكالم ال يعني ان العد�سات اال�سا�سية جميعها رخي�ص ولكن عند مقارنتها
بعد�سة اخرى لها نف�س البعد الب ؤ�ري فان الغلبة تكون للعد�سة اال�سا�سية.
 -2ال�سرعة:
أ
يتميز هذا النوع من العد�سات بال�سرعة نظرا لنها تكون عادة ذات فتحة وا�سعة
ت�صل اىل  F1.2وهناك حاليا عد�سات ( )F1بينما اكرث ما ت�صل له عد�سات الزوم
هو  .F2.8هذه ال�سرعة تعطي هذا النوع من العد�سات القدرة على جتميد احلدث
مع احلفاظ على احلدة املميزة وعزل اخللفية حتت خمتلف ظروف اال�ضاءة
ويعترب هذا النوع من العد�سات يف اغلب االحيان اخليار الوحيد للت�صوير حتت
ظروف اال�ضاءة املنخف�ضة وخ�صو�صا عندما يكون ا�ستخدام الفال�ش ممنوعا (كما
يف املتاحف مثال) أ�و غري قادرا للو�صول ملو�ضوع ال�صورة (كما يف ال�صور الريا�ضية)
او ل�ضمان عدم احداث ا�ضطراب يف املكان(كما �صور احلياة الربية) .من املهم ان
نذكر هنا بان التطورات االخرية يف اداء ال  ISOقد قلل نوعا ما من هذه امليزة
التي كانت تنفرد بها العد�سات اال�سا�سية.

�سيمفونية ال�ضوء

30

 -3التقليل من ت�شوه االبعاد (:)Distortion
تعمل عد�سات الزوم بفعالية لتغطي االبعاد الب ؤ�رية التي �صنعت من اجلها ولكن
جميعها يظهر ت�شوها يف االبعاد خ�صو�صا عند االطراف وبالطبع فانه من امل�ستحيل
ان يتم ت�صميم عد�سة زوم ال ت�صنع ت�شوها يف االبعاد الن ذلك �سيجعل �سعرها
خياليا .العد�سات اال�سا�سية-من جهة اخرى -قد �صممت لتعمل على بعد ب ؤ�ري
واحد ومت االخذ باحل�سبان التخل�ص متاما من أ�ي ت�شوه قد يحدث لالبعاد.
بعد�سة امل�صور نايف ال�ضامن با�ستخدام عد�سة 85mm
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 -4احلدة
أ
أ
هنا اي�ضا ينطبق ما قد ذكرناه عن ت�شوه االبعاد فالعد�سات اال�سا�سية قد مت ت�صنيعها مع و�ضع احلدة والو�ضوح ك�حد �هم عنا�صر الت�صميم.
 -5الوزن:
ؤ
أ
أ
مرة اخرى فعدم وجود �جزاء كثرية يف تكوين العد�سة يجعلها �خف وزناً من مثيالتها لنف�س البعد الب�ري.
 -6عمق امليدان
أ
أ
مرة اخرى فان مقارنة العد�سات اال�سا�سية بعد�سات الزوم يبني وبو�ضوح تام ب�نها أ�كرث قدرة على التعامل مع عمق امليدان ويجعلها أ�ف�ضل مبراحل يف التعامل مع الرقام
ال�صغرية منه ( )F-numbersمما ي�ساهم يف عزل تام للخلفيات وميكننا ان نرى ذلك بو�ضوح يف ال�صور الريا�ضية.
 -7نطاقات البعد الب ؤ�ري
أ
عند احلديث عن نطاقات عد�سات الزوم ن�صل غالبا لرقام ونتوقف بعدها غالبا ما تكون نقطة البداية عند  17ونقطة التوقف هي (  )400mmولكن عندما نتحدث
عن العد�سات اال�سا�سية ف�إننا نتجاوز ذلك احلد لن�صل ب أ�رقام ت�صل اىل مثل  14mmو 1200mmلدى كانون( وبالطبع فان هذا يفتح املجال ب�شكل اكرب للم�صورين
لزيادة املوا�ضيع التي ميكن ان يوجهوا عد�سات جتاهها.
�شخ�صيا ,ارى ان هذا النوع من العد�سات يجعل امل�صور يوجه تفكريه اىل التكوين الفني لل�صورة وجتعلها يفكر كثريا يف اف�ضل زاوية ممكنة لتنفيذ فكرة ال�صورة وهذا
بالطبع امر مهم جدا.
ؤ
املثال ادناه مت التقاطه للمقارنة بني اداء العد�سات اال�سا�سية وعد�سات الزوم عن طريق ا�ستخدام نف�س البعد الب�ري وحتت نف�س ظروف اال�ضاءة .ال�صورة االوىل
با�ستخدام عدة ذات بعد ب ؤ�ري ثابت واالخرى با�ستخدام عد�سة زوم متعدد والفرق هنا وا�ضح جدا خ�صو�صا يف اال�ضاءة وااللوان واحلدة.

من جهة اخرى يرى بع�ض امل�صورين بان لهذا النوع من العد�سات بع�ض املحدودية فمثال عند التحدث عن ال�سعر ومقارنته مبثيالته من العد�سات ذات البعد الب ؤ�ري
املتعدد فمن املهم ان نقر بان هذه املقارنة تعترب ناق�صة بع�ض ال�شيء خ�صو�صا انها قد متت لعن�صر واحد خ�صو�صا انه لتغطية جمال ب ؤ�ري كامل ( 70-24مثال) فان
هذا يعني �ضرورة �شراء عدد كبري من العد�سات وهذا يقودنا يف النهاية اىل رقم كبري يف �سعر العد�سات هذا بالطبع اذا ما جتاوزنا عن حجم تلك العد�سات.
أ�ي�ضا فان حجم هذا النوع من العد�سات غالبا ما يكون كبريا ومن ال�صعب التجول بعدد كبري منها يف نف�س الوقت الذي قد تغني عد�سة زوم واحدة عن هذا الكم من
العد�سات ولكن بالطبع فان هذا حمكوما مبو�ضوع ال�صورة وظروفها.

مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام أ�ي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع أل�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا
املو�ضوع فقط
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http://blog.epicedits.com/20087-/13/02/reasons-to-love-prime-lenses/
املراجع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_lens
http://www.the-digital-picture.com/Canon-Lenses/Zoom-Vs-Prime-Lens.aspx
http://www.digital-photography-school.com/prime-lenses-an-introduction
http://www.alscotts.com/prime-time/
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

احتفل ال�شاب ح�سني عبد الرزاق هجل�س
بزواجه من الدكتورة أ�مل خالد �سعيد الناجي 00أ�لف مربوك0
وبالرفاء والبنني0

احتفل املهند�س علي ح�سن ال�صفار بزواجه00
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني0
ت�صوير/فرا�س أ�بوال�سعود

زواج
32
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احتفل آ�ل املطرود الكرام بزواج جنلهم
في�صل هاين �إبراهيم املطرود من مدينة �سيهات
على كرمية املرحوم جميل ح�سن آ�ل حماد ب�صالة ال�سيف باخلرب00
أ�لف مربوك0

زواج
العدد العا�شر  -حمرم  1433هـ  -دي�سمرب  2011م  -يناير  2012م
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

احتفل ال�شاب أ�حمد ر�سول الغامن
بزواجه بالقطيف أ�لف مربوك
ت�صوير /فرا�س أ�بوال�سعود

زواج
34

احتفلت أ��سرتا اجلليح والعلقم الكرام بزواج ال�شاب \
علي ح�سن علي اجلليح على كرمية حممد ح�سن عبدالكرمي العلقم
أ�لف مربوك

العدد العا�شر  -حمرم  1433هـ  -دي�سمرب  2011م  -يناير  2012م

احتفل املهند�س غايل �شاكر عبداحلميد أ�بوال�سعود
بعقد قرانه على الدكتورة دالية عبدالنبي عبدالكرمي أ�بوال�سعود00
أ�لف مربوك00

زواج

احتفل الدكتور باقر ال�سيد حمزة العوامي
بزواج جنله "علي" على كرمية احلاج �إبراهيم اجلامع00
بالرفاء والبنني0
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حممد امل�سعود

القرار أ�قوى من �صاحبه !...

مقال
36

يا أ�جمل حلظات عمري  !..أ�نت املن�سكبة يف عيني نورا و�ضياء  ,واملر�سلة �إىل قلبي احللم واال�شتهاء والتمني  ,والتي
تبعرثين يف أ�جزائها  ,كما يفعل نبات النعناع واملاء  ,ميت�صه حياة رائحة وجماال ! ..
أ�كتب هذه الر�سالة  ,متوجها �إليك بكل ما ميكنني �إر�ساله أ�و تلقيه جماال يتولد من فتنة  ,وخ�صوبة تفي�ض بها ينابيع
أ�نوثة غمر  !..أ�كتب �إليك آالن و أ�نت بعيدة كل البعد عن أ�ملي  ,ميقنا أ�ن الرحيل ال يكون �إال عن متام  ,و أ�نك حني
مت بدرك وتوهج جمالك وفا�ضت بك الينابيع  ,,أ�يقنت �ساعة �إذ  ..أ�نك جماال ال ميكن جمعه  ..و أ�ن القريب من
ح�سك هو بذاته جنون ال�شتات بك .
أ�كتب �إليك  ..من قطر !..
ويف قلبي م�شاعر ال ميكن التعبري عنها آالن  ,ويف قلبي رغبة م ؤ�جلة ترتع�ش وهي تقب�ض على بع�ض �آثارك َيف  ,ويف
عقلي تلك أاليام املوات التي �سقيتيها غذقا وريا وقد جفت ون�ضبت عيونها  .عابرة بي كل أ�ماين نف�سي  ,راحل �إليك
بكل �ضعفي وعجزي وحبي املرتع�ش حيث يقف على م�ساحة من جمالك من ال�صعب �إدراكها  ,ويف كل حلظة بعد بعدك
 ..أ�جد نف�سي أ�مام متعة مل أ�متها  ,ويف كيان منقو�ص بوعي كامل  ..أ�نك أ�روع �شيء �ساقه اهلل يل  ,جعله يف طريقي
 ,وهبني ح�ضوره وجماله  ,وفتنته وروائعه ..
عند منت�صف وح�شتي  ,و وحدتي  ,و�إنفرادي يف قطر � ,آمنت  -أ�ين نهر ميوت من العط�ش بدونك  ! -و أ�ن كل حياة
واحدة حتمل معها وفيها حياة ال ح�صر وال عد لها  ,مثل الوجوه التي تتعاقب على وجه واحد يف كل حلظة , ..عربت
بحر قطر مرارا منفردا  ,يبعرثين أ�زرق يولد من أ�زرق مثله ! ي�شتتني مب�شاعره اللعوب  ,يخ�صني بغواية الت أ�مل
والرحيل �إىل حيث ال أ�علم , ! ..
غربتي يف زدياد !..
�سجلت لك ر�سالة على حافة �صخرة تغ�سل أ�طرافها مبوج البحر  ,كتبت عليها بطب�شورة بي�ضاء ر أ�يتها ملقاة على
الع�شب :
 هذا رجل يحمل قربه يف قلبه  ..وهو ي�سري �إليه ويبحث عنه ! ..أ�ق�سم لك يا أ�مريتي  ..أ�ين �شغوف به مبقدار �شغفي بك  ,و ولهي �إليك  .أ�متناه مبقدار ما يرتع�ش قلبي من أ�حا�سي�س,
أ�نت وهو كالكما رغبة غري متناولة و بعيدة .
قبل أ�ن أ�نام  ..كتبت :
يا رب !..
كم موت يلزمنا  ...حلياة واحدة ؟!
( هب يل من لذنك رحمة وهيئ يل من أ�مري ر�شدا )
فقد ا�ستحكمت الظلمة  ,ولفتني الوح�شة �إىل ما ال أ�درك قعره ومنتهاه !..
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خليل الفزيع

التع�صب� ..إىل أ�ين يقود؟!.
احلما�سة ألي أ�مر ال غبار عليها ،وللنا�س أ�لوان من التعبري عن حبهم ،وم�ستوى حما�ستهم حيال هذا احلب ،وعلى
�سبيل املثال يف بلدان كثرية حتث املعارك يف نهاية مبارة لكرة القدم ي�ستعمل فيها ـ ك�سالح ـ كل ما هو مبتناول
أاليدي ،كل ذلك ألن أ�حد الفريقني فاز على خ�صمه ،ويف املعارك ا إلعالمية ت�ستخدم كل ما ت�ضمنته قوامي�س
اللغة من كلمات تعرب عن احتقان تفجره املواقف التي ال تعالج بحكمة ،بل تتحول �إىل قنبلة موقوته قابلة
لالنفجار يف أ�ية حلظة ،ب�سبب التع�صب ..حتى يف احلوارات ال�شخ�صية بني اثنني أ�و أ�كرث ،عندما تغيب ال�سيطرة
على املواقف ويتحول احلوار عن هدفه ،ليم�سي و�سيلة للرتا�شق بالكلمات ال�صعبة ،وما يعقبها من عداوات.
ما يوحي به كل ذلك هو اخللل الذي يحكم عالقتنا بكثري من أالمور ،وا إل�سراف يف �إبداء العواطف ال�سلبية
وا إليجابية دون توازن أ�و �إدراك ملا ترتكه هذه املواقف املت�شنجة من �آثار خطرية ،خل�ضوعها النحراف املزاج
ووقوعها يف دائرة التع�صب يف زمن يُحارب فيه التع�صب بعد أ�ن ظهر للعيان ما ي ؤ�دي �إليه من م�شاكل وم�شاحنات
بني أ�فراد املجتمع الواحد ،بل أ
وال�سرة الواحدة ،حني يبلغ ذروة العداء يف غياب احلوار الهادئ الرزين ،الذي
يُحرتم فيه ا إلن�سان مهما تباينت وجهات النظر ومهما بلغت حدة اخلالف ،وغياب ثقافة احلوار يقود أ�فراد
املجتمع �إىل �صدامات ال حتمد عقباها يف كل احلاالت ،لتكون النتيجة وباال على املجتمع و أ�فراده.
لي�ست امل� أس�لة هنا مقت�صرة على كالم يتفوه به أ�حدهم يف حلظة حما�سة وانفعال ،ولكن امل� أس�لة لها دالالتها
ال�سلبية التي تتجاوز الفردي �إىل العام ،فالعاطفة عندما تهدر ملجرد التع�صب لهذا املوقف أ�و ذاك ..فهذا معناه �إن
ا إلن�سان ال قيمة له ،و أ�ن هذا ا إلن�سان الذي كرمه اهلل بني جميع خملوقاته ،ومنحه العقل الذي مييز بني اخلط أ�
وال�صواب وبني الباطل واحلق ..هذا ا إلن�سان جتاهل هذه القيمة ا إللهية التي منحت له ،لينحدر �إىل م�ستويات
من التفكري أ�و عدم التفكري ال أ�حد ير�ضاها ال لنف�سه وال لغريه ،لت�صل أالمور �إىل حدها أالق�صى من الغ�ضب،
و�سقوط العقل يف هوة الغ�ضب مثل �سقوط كرة الثلج وهي تزداد حجما كلما زادت �سرعتها نحو الهاوية.
هذا املوقف ترجمة �صريحة ملجتمع أ�و لفئة تعزل نف�سها عن ال�سياق العام للوعي الذي يحكم أ�ي ت�صرف ،ألنها
تعي�ش يف أ�وهام التع�صب الذي لن يجدي نفعا يف ا�ستعادة جمد م�ضى أ�و أ��ضواء انح�سرت ف أ�دى غيابها �إىل غياب
الوعي مبا هي عليه احلال من فهم عميق لهموم هي أ�كرب بكثري من الهم ال�شخ�صي مهما بلغت حدته واحلما�سة
له ،مع مالحظة أ�ن عالج الهم العام� ،سيف�ضي يف النهاية �إىل عالج الهم اخلا�صن �إن مل يكن ذاتيا لدرجه متنعه
من التفاعل مع ما حوله من هموم االخرين.
أ
ال أ�حد ي�صادر عواطف أ�حد حتما ،وحرية الر�ي تكفل للجميع التعبري عن عواطفهم ،لكن يف حدود ما هو �سائد
وقار يف املجتمع مما ال يتنافى مع تعاليم الدين وال يقود �إىل التناحر وان�شقاق ال�صف ،وهذا نوع من الفتنة التي
ال يجوز ألحد أ�ن يوقظها ،حتا�شيا لنتائجها ودر ًء ألخطارها واتقاءاً لغ�ضب اهلل ،الذي أ�و�صى باجلدل بالتي هي
أ�ح�سن ،اتقاء للفنتة وحتا�شيا لعواقبها.
احلوار مبعناه العام ي�شرتط الت�سامح ،وتروي�ض النف�س أالمارة بال�سوء وتعويدها على قبول الر أ�ي آالخر
مهما بلغت حدة اخلالف معه ،هذا هو الفهم العام للحوار ،وهو فهم يغيب عن بع�ض املتحم�سني الذين تبلغ
بهم احلما�سة حدا ال يت�صوره وال يقبله عاقل ،عندما تتحول هذه احلما�سة �إىل جتاوز اخلطوط احلمراء التي
يفر�ضها العقل على ال�سلوك ا إلن�ساين يف املجتمعات املتح�ضرة ،بعد ان مر ا إلن�سان عرب تاريخه الطويل بتجارب
يفرت�ض أ�نها رو�ضته ليعي�ش حياته كما يجب أ�ن تعا�ش ،هانئة ورخية و�سعيدة.
التع�صب للموقف كفيل ب أ�ن يخلق من التوتر والقلق ما يحيل احلياة �إىل جحيم ال ت�ستقيم معه احلياة الهادئة
ال�سعيدة ,ألنها ترمي ب أ��صحابها يف هاوية العزلة الذاتية ،عندما يتجنبهم حتى أ�قرب النا�س �إليهم ،فالتع�صب
ال يقود �إال �إىل الهاوية.
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ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مديرا التحرير :
�سلمان العيد  -ح�سن اخلاطر
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
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
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