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أ�حمد ال�شويخات..
املو�سوعة العربية العاملية..
اخلطوة الرئدة..
مما ال�شك فيه أ�ن م�شروع " املو�سوعة العربية العاملية " الذي ا�ضطلع به الدكتور أ�حمد ال�شويخات كرئي�س حترير ومدير عام يعد من امل�شروعات ال�ضخمة
يف جماله  ،فالرتجمة التي يقوم بها الرجل تعترب فعل فهم وتف�سري و�إعادة �صياغة  ،ويف ع�صر الن�شر ا إللكرتوين تتنامى أ�همية امل�شروع باعتباره من أال�س�س
الرائدة لعملية التنمية الثقافية  ،واالرتقاء االجتماعي حيث ت�شاع معايري أ��سا�سية يف حقل الثقافة تتعلق بحب املعرفة و�آليات البحث
ومناهج التدوين بني النا�شئة .
 �إن الفعل الثقايف من احتكاك مبا�شر بالثقافات أالخرى التي تنميها عملية الرتجمة وحتر�ص بالتايل على �إحداث قدر
كبري من التالقح الثقايف بني وجهات نظر يف الفعل والتن�شئة واملكون االجتماعي ومما يزيد من خطورة امل�شروع الذي
حمله على عاتقه ب�إ�صرار وحتد كون �صاحب الق�ضية يبحث عن عملية قراءة للن�ص تغو�ص يف اجلوهر وال تتوقف
عند الق�شرة اخلارجية� .إن احلياة حافلة بالتحوالت  ،ومهمة املرتجم يف هذه احلالة أ�ن ينه�ض بدوره يف �إحداث
نقلة حقيقية عرب نطاقات التعامل بني لغتني و أ�كرث.
يبدو أ�ن تخ�ص�ص الرجل يف جمال اللغويات  ،ودرا�سته املتعمقة بجامعة �ستانفورد بالواليات املتحدة
أالمريكية منت�صف الثمانينيات كانت دافعا أ��سا�سيا له كي يتقدم خطوات يف م�شواره أالثري حيث التخ�ص�ص
يف الرتجمة و�إن�شاء املو�سوعات.
أ
مل يكن تخ�ص�صه ليحد من طموحاته االدبية فقد قدم للمكتبة العربية بع�ض �عماله ال�سردية  ،منها
رواية " نبع الرمان"  ،وهو أالمر الذي يثبت أ�ن التخ�ص�ص العلمي يف جمال ما ال يقف حجر عرثة يف
طريق الكتابة أالدبية املتكئة على التخييل .
من العبارات التي ترتدد با�ستمرار يف جمال أالدب املقارن عبارة " الرتجمة خيانة للن�ص أال�صلي

"  ،وهي م� أس�لة ال ت�ستند ألي خربة تاريخية حيث ميكن القول أ�ن حقيقة
الرتجمة بالقطع لي�ست النقل احلريف وفقط  ،بل هي �إ�ضفاء امل�صداقية على
الن�ص اجلديد املنقول للغة أ�خرى  ،وهنا يحدث فعل التحوير والت�شكيل ،
مما يعني عملية اقرتاب وتف�سري و�إعادة �صياغة متوازية أ�و متقاطعة مع الن�ص
املُرتجم ،أ�ي حدوث �صياغة خمتلفة ومغايرة بال�ضرورة� ،إذ أ�ن الن�ص املرتجم
دائما ال ميكن أ�ن يكون هو الن�ص امل�صدر بطبيعة احلال .ذلك أ�ن املرتجم
النابه كما يراه ال�شويخات يحدث عملية �إزاحة �شكلية للن�ص أال�صلي وهنا
تكون م� أس�لة الرتجمة تغيري وحتوير ومواءمة .فهي واحلال هذه حمكومة
بعوامل عديدة منها اختالف تواريخ اللغتني  ،وقامو�سيهما ،وثقافتيهما،
وطرائق التعبري يف كل منهما ،وهي يف ذات الوقت حمكومة مبقدرة املرتجم
وثقافته ومعرفته باللغتني امل�صدر والهدف ،ومعرفته بالق�ضايا قيد الرتجمة
يف اللغتني وبكل ت أ�كيد �سياقاتها و�شروطها ا إلبداعية .ناهيك عن كون الغر�ض
من الرتجمة والعوامل الثقافية والتاريخية على أ�كرث من م�ستوى ،تتدخل
يف العملية لي�صل �إلينا ن�ص �سيكون بال�ضرورة فيه نق�ص أ�و زيادة أ�و حتوير ،
بق�صد أ�و بغري ق�صد.
لهذا ميكن اعتبار الرتجمة عمليات مواءمة م�ستمرة ،وك�شوفات ال
تنقطع .واحلديث عن خيانة الن�ص يفرت�ض م�سبقاً �إمكانية نقل م�ضبوط
و أ�مني ونهائي متاماً ،وهذا غري ممكن عمليا ومن خالل خربة الثقاة يف هذا
املجال الثقايف املحكوم مبعايري �صارمة.
وينبغي أالخذ يف االعتبار كون املرتجم نف�سه� ،سيرتجم أ�ي ن�ص بطريقة
خمتلفة كل فرتة ،ح�سب ما ح�صله من معرفة ومبقدار ما أ��ضيف �إىل ذائقته
من خربات جديدة مل تكن قد ا�ستقرت بعد يف خمزون ثقافته  .من هنا ميكننا
القول ـ ح�سب ما يراه ال�شويخات ـ أ�ن الرتجمة دون �شك هي �إعادة �إبداع ،أ�و
هي التحول الدائم .وهذا يت أ�كد عرب الرتجمات أالدبية والفل�سفية على �سبيل
املثال .ولعل هذا يف�سر ظاهرة �إعادة ترجمة أالعمال أالدبية امل�شهورة يف اللغة
الواحدة عدة مرات ومن خالل اجتهادات متنوعة .
ورمبا كان من الطبيعي أ�ن نتوقف أ�مام بع�ض املفاهيم التي يطرحها
الدكتور أ�حمد ال�شويخات خالل خربته التي ترتاكم يوما بعد يوم فنجده
ي ؤ�كد أ�ن ثقافة املرتجم تلعب دورا ال ميكن التقليل من أ�هميته يف ترجمة
الن�ص  ،مع أالخذ باالعتبار عدة عوامل أ�خرى تت�صل بالت�شكل الثقايف للغة
املنقول �إليها ،وبال�سياقات االجتماعية واالقت�صادية العامة ،وبالتكوين املهني
وا إليديولوجي للمرتجمني ونظراتهم �إىل الكون واحلياة واملجتمع ،وغريها
من العوامل اللغوية الثقافية التي ت�سهم يف �صياغة الن�صو�ص املرتجمة .
لقد خا�ض ال�شويخات عملية الرتجمة وا إل�شراف على م�شروع
«املو�سوعة العربية العاملية» لفرتة طويلة جدا  ،وبالتحديد منذ عام 1990
م وحتى آالن 2008م ،مما جعله ينظر خلطورة ما ي�شاع يف أالو�ساط الثقافية
من ا�ست�سهال الرتجمة ورواج بع�ض الق�ضايا املت�صلة بها كفن وعلم وكمهنة
وكتنظري وكت أ�ويل وكنقد .فعلى م�ستوى املمار�سة ي�سمي الرتجمة  ،وبحق ،
مهنة اتخاذ القرارات الثقافية بامتياز.

على ال�صعد النظرية والتطبيقية يف فن ا إلدارة ،تعلم أ�ن العمل الثقايف
امل ؤ��س�سي يحتاج �إىل برنامج عمل يحدد أالهداف و�إجراءات العمل وقواعد
أالداء مع قيا�س املنجز وتقوميه على ال�صعيد الكمي والنوعي ،مع املرونة
ال�ضرورية  ،ومواءمة اخلطط �ضمن أالهداف املرحلية أ�و ًال ب أ�ول  .رمبا يكون
و�ضع برامج العمل مع املتابعة وقيا�س أالداء مع ما يتطلبه ذلك من خيال
ومهنية وتوظيف االحرتاف مع ا إل�صرار والتقومي امل�ستمر ونقد أالداء من
أ�هم ما تعلمه ميدانياً على �صعيد ا إلدارة التي حقق فيها جناحات ملمو�سة .
هنا يتك�شف له كمثقف ومرتجم و�صاحب م�شروع حقيقة أ�ن العربة يف
أ�ي عمل لي�ست أالفكار النظرية وال�شعارات اجلميلة ،و�إمنا تكمن يف الر ؤ�ية
مقرونة بربنامج عمل ملتزم ي�ستطيع جتاوز ال�صعوبات يف امليدان.
أ
يعتقد الدكتور احمد ال�شويخات بعد رحلة عمل طويلة أ�همية �ن ترتبط
املو�سوعة العربية بعملية تطوير التعليم يف اململكة ،خا�صة و أ�ن اجلانب املعريف
يلقي بظالله على جوانب امل�شروع التعليمي كله.
حقق العرب نه�ضتهم الكربى خالل الع�صر العبا�سي ودائما ما ي�ضرب
املثل ببيت احلكمة يف عهد اخلليفة امل أ�مون .وهو ما ي ؤ�كد أ�همية �إيجاد حركة
ترجمة م�ستنرية على امل�ستوى العربي.
ثمة حماوالت خمل�صة لزحزحة ال�سكون امل�سرتخي على ال�ساحة لكن
هذا كله ال يكفي الختطاط النه�ضة االجتماعية والعلمية امل أ�مولة يف اململكة.
أ�ننا نفتقر �إىل امل�شروع املتكامل واملرن الذي ينتظم �إ�صالح التعليم واالقت�صاد
للطالع
مع العمل الثقايف املبتكر ،بحيث ين� أش� أ�بنا ؤ�نا وبناتنا وهم حمبون إ
،بحيث ينظرون �إىل أ�نف�سهم باعتزاز حقيقي ،مع معرفة متجددة عن اجلوانب
امل�ضيئة يف تراثهم وتراث أالمم أالخرى يف تالقح ثقايف من�ضبط .
ال�شك أ�ن التاريخ يعلمنا أ�ن القفزات النوعية يف م�سرية الب�شرية رهينة
الرتجمة الواعية وا إلجناز العلمي  ،وهذا غالبا ما يحدث بقرار �سيا�سي
وتدخل �سيادي مع حركة اجتماعية متوثبة  .ما نعرفه متاما أ�ن الرتجمة يف
الع�صر العبا�سي كانت �إحدى حركات الرتجمة الكربى
يف التاريخ ،وقد كانت بقرار �سيا�سي مقرونة
بحركة االبتكار العلمي والثقايف .
امل ؤ��س�سات الثقافية امل�سئولة عن
الرتجمة حاليا يف العامل العربي لي�ست
م�شجعة ألن عملها احتفائي وكرنفايل
و�ضئيل أالثر  ،رمبا ال يرقى �إىل أ�ب�سط
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مقال



الطموحات التي يتحدث عنها امل� ؤ
س�ولون واملثقفون والرتبويون.
وال ميكن مقارنة ما يحدث يف واقعنا الثقايف العربي بحركة الرتجمة يف
الع�صر العبا�سي .خا�صة لو نظرنا �إىل مناخ احلرية واملثاقفة وطبيعة النقد
املعريف عند املرتجمني والنتاج العلمي يف الع�صر العبا�سي �آنذاك ،رغم ميل
اخلليفة امل أ�مون للتفكري املعتزيل.
وم�سرية الدكتور ال�شويخات مع ت أ�مل حلركة الرتجمة يجعله يت أ��سى
لواقع الرتجمة يف العامل العربي  ،فهو واقع حمزن بوجه عام على �صعيد
ترجمة أالعمال العلمية أ
والدبية معاً ،فالعامل العربي كله وهو أ�كرث من
 350مليون ينتج نحو  500عنوان �سنوياً من الكتب املرتجمة ،مبعدل � 20إىل
 25عنواناً يف البلد الواحد .وبلد عدو مثل «�إ�سرائيل» ترتجم أ�كرث من 3000
عنوان �سنوياً .ف�إذا أ��ضفت �إىل هذا أ�ن أ��شهر الكتب يف البالد العربية ال يطبع
منه أ�كرث من  3000ن�سخة و أ�ن معظم الكتب منذ الثمانينيات امليالدية يُطبع
منها نحو  1000ن�سخة فقط ،ف�إن �صورة القراءة مبا هي م ؤ��شر من م ؤ��شرات
الو�ضع العلمي والثقايف تكون وا�ضحة يف جمتمع قد ت�صل فيه أالمية �إىل
نحو .%40
ي�ضرب الدكتور ال�شويخات كفا بكف وهو يتناول أ�فكار التنمية يف
البالد؛ فو�ضع الرتجمة هو جزء من و�ضع ثقايف وتعليمي مهلهل  .حيث
تنعدم الر ؤ�ية الوا�ضحة  .ويعترب أ�ن و�ضع الرتجمة أالدبية أ�ف�ضل ن�سبياً،
ألن الرتجمة أالدبية هي يف الغالب مبادرات فردية من املثقفني املهتمني
أ
بالدب  ،دون غريهم.
عن املدن التي تنه�ض بدور رئي�سي يف ميدان الرتجمة ،يرى أ�نه مل يعد
هناك اليوم مركز عربي واحد كما كانت بريوت والقاهرة وبغداد ودم�شق ،
فقد ظهرت مراكز أ�خرى كالريا�ض و أ�بوظبي والكويت  ،وغريها  .لكن يبقى
تاريخ املدن العريقة كامناً ورائدا .
العمل الوا�ضح امل�ستمر حتى اليوم يف الرتجمة هو امل�شروع القومي
للرتجمة التابع للمجل�س أالعلى للثقافة مب�صر ب�إ�سهاماته .وم�شروع
املو�سوعة العربية العاملية يف الريا�ض ب�إ�سهاماته.ويتمنى ال�شويخات أ�ن تزداد
وتعمق حركة الرتجمة يف كل بلد عربي ،كماً ونوعاً مع �إ�صالح تعليمي وثقايف
جاد ي�شجع النا�س على املعرفة واحل�ضور ا إلن�ساين اجلميل يف العامل.
وال�شيء اجلدير بالت�سجيل أ�نه معنى مل�شاريع الرتجمة بدون �إ�صالح
ثقايف عام ينتظم تطوير التعليم والرعاية املعرفية لل�شباب حتت عناوين
الت�شجيع على القراءة والبحث وا إلطالع ،وعناوين تربية ن�شئ م ؤ�هل يحرتم
قيم العمل وا إلجناز املبني على املعرفة واالحرتاف ،وحتت عناوين مزيد
من تعزيز االنتماء �إىل الوطن ومكت�سباته و�إىل ا إلخوة الب�شرية والثقافة
ا إلن�سانية يف عامل متداخل املنافع .وال�شك أ�ن ما يحدث يف الوطن العربي
من حراك �سيا�سي  ،وما يطلق عليه " الربيع العربي " يجعلنا ننتبه أ�كرث
ألهمية الرتجمة يف معرفة آالخر  ،وكذلك باملحاوالت املتزايدة ملعرفة آالخر
ـ الغرب عموما ـ بنا .
حني ن�صل �إىل �شيء من التف�صيالت حول جهده ال�شخ�صي نعرف منه أ�ن
املو�سوعة التي بذل من اجلها الغايل والنفي�س  ،قد �شارك فيها نحو 1000
( أ�لف) باحث ومرتجم وكاتب وفني وم�ست�شار وم ؤ��س�سة عربية ،كما �شارك



فيها نحو( 3000ثالثة �آالف) باحث وكاتب كتبوا با إلجنليزية و ُترجمت
أ�عمالهم بت�صرف �إىل اللغة العربية بعد اتفاق مايل وقانوين مع مو�سوعة
وورلد بوك  ،World Bookبا إل�ضافة �إىل ت أ�ليف نحو  5000مدخل رئي�سي
مت�صل بالعرب وامل�سلمني  ،وثقافتهم ،وتراثهم الزاخر بالكنوز ا إلن�سانية .
لقد عمل ال�شويخات مع فرق عمل على امل�شروع �ضمن خطط مف�صلة
كان له �شرف امل�شاركة مع �آخرين يف و�ضعها ومتابعتها يومياً وبخا�صة يف
مرحلة الت أ��سي�س و�إ�صدار الطبعة أالوىل ( .)1996 -1990وكانت هذه
اخلطط أ�ي (برامج العمل) هي خطة الت أ�ليف ،وخطة الرتجمة ،وخطة
املواءمة والتحرير ،وخطة املراجعة ال�شاملة ،وخطة ا إلخراج الفني.
لقد عمل رئي�ساً لتحرير الطبعة أالوىل ومديراً عاماً للم�شروع ،وحاول
القيام مع زمالئه مبا أ�عانه اهلل عليه ح�سب املقدرة .ويف موقع اجلهة
النا�شرة للمو�سوعة  www.intaaj.netتعريف مب�شروع املو�سوعة
وخطة العمل بوجه عام ،و أ��سماء امل�شاركني فيه .ويقت�ضي املقام هنا ـ ح�سب
تعبريه ـ رفع ال�شكر لكل من أ��سهم يف هذا امل�شروع وعلى ر أ��سهم راعي امل�شروع
وممول الطبعة أالوىل منه �صاحب ال�سمو امللكي أالمري �سلطان بن عبد
العزيز أ�ل �سعود رحمه اهلل ،وال�شكر لكل من أ��سهم يف هذا امل�شروع من بالدنا
اململكة العربية ال�سعودية و�شتى أ�رجاء الوطن العربي الكبري.
امل� أس�لة حم�سومة �سلفا لدى هذا العقل النابه الذي يعتقد أ�ن كافة
العمليات اللغوية من ا�ستماع وا�ستيعاب ،وكالم ،وقراءة وكتابة كلها تنطوي
على عمليات ترجمة حتى داخل اللغة الواحدة ،مبا هي عمليات تف�سري
وا�ستبطان و�إعادة متثيل للدالالت ،وهو بتلك الر ؤ�ية يتخطى مطبات
كثرية..
وال� ؤ
س�ال احلتمي هو كيف تكون الرتجمة ،أ�ي معمارها الفني وتقنياتها
و أ��ساليبها وجمالياتها و�شعرياتها ،أ�ي كيف يكون التعبري املنجز؟
 �إن أ�ولئك الذين يكتبون ب�شكل جيد ومبتكر داخل لغتهم مر�شحون لكي
يكونوا مرتجمني جيدين عرب اللغات .وهناك أ�كرث من خيط بني الرتجمة
وا إلبداع ،هناك �صريورة وعالقة م�ستمرة ومعتمدة على التبادل احلتمي ،
وجود م�شروط بوجود آالخر� ،إذ ال �إبداع بدون ترجمة �سواء أ�كان املنتج �سرداً
أ�و غري ذلك ،داخل اللغة الواحدة أ�و بني لغتني .فما تطلبه من مغامرة فنية
و�شطحات تخييلية ل�صيقة فن ال�سرد.
و أ�خريا فلقد دفعته درا�سة الدكتوراة �إىل تبني فكرة أ�ن املرء عليه يف هذه
احلالة أ�ن يقدم بحثاً معمقاً وجاداً بعد مطالعات مو�سعة و�ضافية �ضمن
للجابة على أ��سئلة بحثية دقيقة
ر ؤ�ية أ�و منهج بحث وا�ضح أال�س�س املعرفية إ
أ�و التحقق من فرو�ض معلنة ،للتو�صل �إىل نتائج معرفية جديدة �ضمن
�إرث بحثي يف جمال التخ�ص�ص واملو�ضوع قيد البحث ،و�ضمن مناهج بحث
معينة تاريخية حتليلية أ�و جتريبية  ،و�صفية أ�و ا�ست�شرافية .وهذا كله� ،إغناء
للحقول املعرفية.
أ �ما جهد الرتجمة فهو توظيف كل هذه املعارف واملناهج لتقدمي خدمة
ثقافية على درجة عالية من الرقي لتحقيق الفائدة للفرد واملجتمع.
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مقال

تركي الفي�صل يحتفي ب أ�بداع يف رحلته �إىل الريا�ض
�ضمن برنامج ملتقى �إبداع الثقايف الذي
ي�شرف عليه الفنان عبدالعظيم ال�ضامن
 ،مت ت�سيري رحلة فنية معرفية �سياحية
ملدينة الريا�ض  ،تواجد فيها نخبة
من الفنانني واملثقفني من اجلن�سني
 ،وكانت حافلة بالربامج املنوعة التي
حظيت بثناء ال�ضيوف وامل�ضيفني م ًعا.
كانت املحطة أالوىل ظهر أالربعاء يف
مركز امللك في�صل  ،وتعرف خاللها
الوفد الزائر على خمتلف أالن�شطة
التي يقدمها املركز يف خدمة الرتاثني
العربي وا إل�سالمي  ،وقد ا�ست�ضاف
أالمري تركي الفي�صل الوفد يف
م أ�دبة غداء  ،و أ��شاد خاللها بفكرة التوا�صل التي تهدف
لتبادل اخلربات املعرفية وجت�سري العالقات ا إلن�سانية
 ،وقد متيزت اجلل�سة ب�إ�صغاء من الفي�صل للمالحظات
املطروحة من قبل أ�ع�ضاء امللتقى  ،خا�صة فيما يرتبط
بتقل�ص و�صول من�شورات الفي�صل املهمة ؛ أليدي الق ّراء ،
ووعد مبتابعة أالمر .ويف ختام اللقاء معه و ّقع على لوحة
(املحبة وال�سالم )  ،كما و ّقعت عليها ابنته أالمرية م�شاعل
بنت تركي الفي�صل .
أ
أ�ما املحطة الثانية فقد كانت يف ملتقى النادي الدبي،
ال�ساعة الثامنة م�ساءً ،وقد كانت أ�م�سية �ساخنة جدًا ،
ُخ�ص�صت ملناق�شة كتاب ال�شاعر عبداهلل ال�سمطي املخ�ص�ص

الربي�ش
�إىل رحمة اهلل

حول ال�شعر ال�سعودي املعا�صر.
ويف �صباح اخلمي�س كانت املحطة الثالثة للملتقى بزيارة
الدرعية التاريخية  ،وقد أ�ُتيح للوفد التعرف على معاملها
ب�شرح نظري وميداين وايف برفقة �إبراهيم بن عون  ،الذي
أ�جاب على خمتلف ا إل�ستف�سارات املطروحة .
أ�ما املحطة الرابعة فقد كانت يف الرابعة ع�ص ًرا يف
"متحف الريا�ض" ،الذي لفت اعجاب الوفد ب�سعته وجمال
تق�سيمه وثراءه التاريخي .
وبعدها اجته الوفد يف حمطته اخلام�سة لزيارة الفنان
الكبري عبد اجلبار اليحيا  ،الذي قدّم لزواره خال�صة
جتربته الفنية  ،وقد أ�ثار الكثري من أالفكار التي ك�شفت
عن عمقٍ ثقايف ومعريف يحمله  ،كما ت�ضمنت لوحاته
انت�صا ًرا حل�ضور املر أ�ة يف احلياة .
ويف "ملتقى أالربعائية الثقايف"،
كانت حمطة الوفد ال�ساد�سة ،
وحتدث خاللها الفنان عبدالعظيم

ال�ضامن عن ملتقى �إبداع وفكرته الرائدة و أ�هدافه املتعددة
والتي منها التعريف بالكفاءات واكت�شاف املواهب الواعدة
 ،فيما أ�لقى الكاتب ح�سن �آل حمادة جملة خمتارة من
ن�صو�صه أالدبية التي حظيت ب�إعجاب احل�ضور ،كما أ�نها
�شجعت النا�شر وال�شاعر امل�صري عماد علي قطري ،على أ�ن
يبدي رغبته يف تبني جمموعة أ�دبية آلل حمادة وال�شعراء
ال�شباب يف ملتقى �إبداع الثقايف .
أ�ما املحطة الثامنة فقد كانت �صباح يوم اجلمعة يف بيت
أالديب �صالح ال�صالح ،بتن�سيق من ابنته الفنانة دنيا
ال�صالح  ،وهي من أ�ع�ضاء امللتقى ،وقد تبادل فيها أالع�ضاء
مع ال�صالح حدي ًثا معرف ًيا جمي ً
ال� ،إ�ضافة لتجوالهم بني
لوحات دنيا التي ات�سمت ببدخها ا إلن�ساين .
ويف ختام اللقاءات كان للوفد لقا ًء يف حمطة تا�سعة مع
الفنان الكبري علي الرزيزا ،الذي أ�ده�ش اجلميع بحديثه
الواعي عن الرتاث املعماري ونظرته املع ّمقة يف �إحياء
املوروث احل�ضاري ملختلف بيئات الوطن .

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل
ال�شيخ حممد الربي�ش والد
د .عبد اهلل الربي�ش
مدير جامعة الدمام الدكتور
عبداهلل حممد الربي�ش ،واخلط التي آ�ملها النب أ� تتقدم
أل�سرة الربي�ش و أ�رحامهم ب أ�حر التعازي واملوا�ساة� ،سائلني
اهلل العلي القدير أ�ن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و أ�ن يدخله
الف�سيح من جنته �إنه �سميع جميب.
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حمليات



تخرج الدفعة 94
منوذجية القطيف ّ

من براعمها يف مهرجان "الذهب أ
الزرق "
حترير /خالد من�صور ال�سنان  -ت�صوير  /عـلي العبد اهلل

حتت رعاية مديرة مكتب الرتبية والتعليم للبنات مبحافظة القطيف أ�� .سعاد ال�صبحي
وبح�ضور مديرات ريا�ض أالطفال باملحافظة أ�قامت رو�ضة القطيف النموذجية التابعة
للجنة التنمية االجتماعية االهلية بالقطيف �صباح ال�سبت  7جمادى آالخرة حفلها
اخلتامي لتخريج الدفعة  49ملرحلة التمهيدي لعام  1433/1432هـ والذي حمل �شعار
مهرجان " الذهب أالزرق "
وا�ستهل احلفل بتالوة عطرة من الذكر احلكيم  ،ومن ثم كلمة ملديرة الرو�ضة هاجر
هجل�س رحبت فيها باحل�ضور و أ��شارت �إىل أ�ن حفل هذا العام يقام ب أ��سلوب مهرجاين
ويحاكي التع ّلم بالرتفيه وي�سعى إلدخال
البهجة وال�سرور وعن�صر الت�شويق
عرب �إقامة قاعات التجارب العلمية
وامل�سابقات وتنمية روح ا إلبداع و�إر�ساء
املفاهيم التوعوية والتثقيفية والتي
كان للطفل الدور الكبري والف ّعال يف
تقدميها  ،كما وجهت �شكرها للقائمني
على حفل املهرجان من معلمات
وم�شرفات الرو�ضة وكذلك الداعمني
وزارة املياه والكهرباء و�شركة مرافق
باجلبيل  ،وبعد ذلك القى براعم احلفل
ان�شودة الرو�ضة " �ســالم "
ومن ثم بد أ�ت العرو�ض التي �شارك
فيها  314طف ً
ال خريجاً حيث حملت

فوز �ستة طالب مب�سابقة
«االبن البار» يف جارودية القطيف
اختتم الن�شاط الطالبي بابتدائية بلدة اجلارودية
يف حمافظة القطيف أ�م�س« ،م�سابقة االبن البار»
املنزلية للعام
الدرا�سي احلايل ،التي أ�قيمت بالتعاون مع أ�ولياء
أ�مور الطالب بهدف تدريب أالبناء على بر �آبائهم،
مب�شاركة ثالثني طالباً و أ��سرة.
وك ّرم مدير املدر�سة ،م�صطفى �آل طويلب ،الطالب
ال�ستة الفائزين أالكرث تطبيقاً ل�شروط امل�سابقة
بح�ضور �آبائهم ،وهم «هادي ال�سادة ،م�صطفى �آل
كاظم ،حممد اجلارودي ،ب�شار �آل �صويلح ،ح�سن
الدار ،وعلي �آل رم�ضان».



طابع أالوبريت
ّ
املنظم وتنوعت
فيه الوحات الفنية ومزجت بفقرات ان�شادية كان بطلها " املاء " من خالل التطرق
�إىل عظمة �إعجاز االنبياء وبالغة القر�آن وكذلك احلد من ظاهرة ا إل�سراف يف املاء
كما ت�ضمنت عيون القطيف االرتوازية العذبة �إ�ضافة �إىل لوحة من " أ�جل الوطن"
�سعياً من الن�شء يف احلفاظ على ثروة املاء والتي هي دعامة أ��سا�سية ال�ستمرارية احلياة
واختتمت الفقرات مب�سريات التخرج أ
للطفال املحتفى بهم .
للطالع على قاعات التجارب العلمية وامل�سابقات والتي متثلت
ومن ثم توجه احل�ضور إ
أ
يف رعاية املوهبة وتنمية قدرات الطفال الفنية يف عمل املج�سمات والر�سومات املائية
و أ�دوات الرت�شيد .
ويف ن�سخة كربونية اقيم احلفل يف الفرتة امل�سائية ألولياء أالمور والذي ح�ضره رئي�س
جلنة التنمية االجتماعية بالقطيف أال�ستاذ علوي بن باقر اخلباز وم�شرف الرو�ضة
أال�ستاذ با�سم ن�صر اهلل وعدد من وجهاء املنطقة  ،وقدّم احلفل ا إلعالمي أال�ستاذ حممد
الثومير الذي ا�ضفى عليه جو الفكاهة واملرح عرب طرح أ��سئلة وم�سابقات على اجلمهور
تتعلق باملاء .
أ
أ
من جهته �شكر ن�صر اهلل �ولياء المور على تفاعلهم مع احلفل وحر�صهم على امل�شاركة
و�إجناح املهرجان م ؤ�كداً أ�ن القطيف النموذجية ت�سعى وتتطلع دائماً لتقدمي ما هو
جديد ومميز يف كل عام وموا�صلة م�سرية النجاح وخا�صة وهي على �إطاللة العقد
اخلام�س من عمرها .
أ
أ
أ
اجلدير بالذكر أ�ن مهرجان الذهب الزرق �قيم ملدة �ستة �يام ابتداء من � 7إىل  12من
جمادى آالخرة وخ�ص�صت الفرتة ال�صباحية للن�ساء وامل�سائية للرجال .

أ�رملة ال�شيخ اخلطي
�إىل رحمة اهلل
ال�شيخ زكي اخلنيزي

علي اخلطي

انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة فخرية بنت املرحوم الوجيه احلاج مهدي اجل�شي أ�رملة املرحوم
�سماحة ال�شيخ عبد احلميد اخلطي رحمهم اهلل ووالدة كل من ال�شيخ زكي بن املرحوم ال�شيخ عبد الكرمي
اخلنيزي أ
وال�ستاذ علي بن املرحوم ال�شيخ عبد احلميد اخلطي.واخلط التي آ�ملها النب أ� تتقدم �إىل أ��سريتي
اجل�شي واخلنيزي ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير أ�ن يرحمها ويدخلها الف�سيح من جنته�.إنه
�سميع جميب.
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حمليات

�صناعة التفوق ؟
املر�شد الطالبي  :حممد علي الداوود
متو�سطة حراء � -صفوى

�صفوى تزف 50متفوق ًا من12مدر�سة
زفت مدينة �صفوى أ�بناءها املتفوقني لتكرمهم يف حفل بهيج أ�قيم يف �صالة نادي ال�صفا الريا�ضي
ب�صفوى ،وذلك يوم أالحد املوافق  22جمادى الثاين 1433هـ 13 ،مايو 2012م.
و أ��شار رئي�س جلنة التكرمي ومدير مدر�سة حراء املتو�سطة زكي بن أ�حمد ال�سادة �إىل أ�ن التكرمي
يهدف �إىل تعزيز الثقة بالنف�س لدى الطالب املتفوقني ولفت نظر أ�ولياء أالمور لالهتمام بهم
أ�كرث ،وحتقيق ال�شعور بالر�ضا لدى املتفوقني مما ينعك�س �إيجابا على حت�صيله الدرا�سي و حميطه
االجتماعي داخل املدر�سة ،با إل�ضافة �إىل بث روح املناف�سة بني الطالب.
وبلغ عدد الطالب املكرمني  50طالبا ومتميزا يف �شتى املجاالت الدرا�سية والريا�ضية ،وهم:
ح�سن علي �صالح احلمدان ،ح�سن رائد ح�سن �آل غريب ،حممد جمدي حممد �آل داوود ،ح�سام
جعفر أ�حمد ال�صفواين ،ح�سن نا�صر ح�سن القويعي،علي يا�سر عبد العظيم العلوي ،علي حممد
ح�سني �آل ليل ،علي نا�صر عبد الكرمي العوامي ،حممد أ��شرف أ�حمد �آل �إبراهيم  ،حممد حكيم عبد
اهلل اليو�سف ،أ�متار في�صل �شم�س الدين عبد احلميد ،خالد ح�سني عبد اهلل �آل ابداح ،حممد علي
�سعيد �آل �إبراهيم ،ح�سن حممد أ�حمد العايل ،طاهر فتحي حممد �آل عبد اهلل ،حممد م�صطفى
حممد �آل �إبراهيم ،حيدر عبد املح�سن عبد اهلل الق�صاب ،مرت�ضى �ضياء نور �آل �سيد مهدي ،علي
عبد اهلل حممد املرهون ،أ�حمد طالل أ�حمد خملوق ،ح�سني علي عبد اهلل �آل افريد ،عبا�س عبد اهلل
ح�سن �آل فريد ،حممد �سلمان ح�سن �آل خزعلي ،فالح حممد فالح الهاجري ،حممد حم�سن ح�سني
�آل �شرب ،علي غازي داوود �آل داوود ،ح�سني حممد عبد اهلل املري ،علي عبد اهلل علي ال�سنان ،قا�سم
ح�سن علي �آل خزعل ،مرجتى زكي عبد اهلل �آل م�سري ،ح�سني حممد ح�سن �آل �إ�سماعيل ،عبد اهلل
ح�سني علي �آل �صالح ،أ�حمد زكي علي الداوود ،علي عبد الرحيم ح�سني �آل عبد احلي ،علي حيدر
علي �آل �إبراهيم ،أ�حمد ح�سن حبيب �آل �سعيد ،ب�سام حم�سن علي الزاير� ،صادق مو�سى جعفر �آل
ح�سن ،أ�حمد �شاكر أ�حمد ال�صفار ،أ�حمد فتحي ح�سني احلبيب ،م�صطفى أ�حمد عبد الكرمي �آل
�سعيد ،ح�سني عبد اهلل �سعيد �آل �إبراهيم ،أ�حمد عمر معتوق ال�صادق ،زكي علوي �سلمان �شرب ،أ�حمد
زكي حممد ال�سادة ،ماجد م�صطفى �سعيد ال�شرفا ،عبد اهلل جمال علي �آل عبا�س ،ح�سني عا�صم
حزام ،ح�سن علي �آل عبد الباقي ،با إل�ضافة للقائد الك�شفي � :سعيد علي حممد �آل حمدان.
ويتبع ه ؤ�الء الطالب واملتميزون �إىل  12مدر�سة من جميع املراحل ،وهي:
مدر�سة أ�بو بكر الرازي االبتدائية ،مدر�سة ا إلمام علي بن أ�بي طالب االبتدائية ،مدر�سة ال�صفا
أالهلية االبتدائية ،مدر�سة �ضرار بن أالزور االبتدائية ،مدر�سة الريموك االبتدائية ،مدر�سة
حتفيظ القر�آن الكرمي ،مدر�سة �صفوى املتو�سطة ،مدر�سة ال�صفا أالهلية املتو�سطة ،مدر�سة الهدى
املتو�سطة ،مدر�سة حراء املتو�سطة ،مدر�سة �صفوى الثانوية ،مدر�سة دار العلوم الثانوية.
وقد أ�قيم احلفل برعاية كل من:
أ
نادي ال�صفا الريا�ضي ب�صفوى� ،شركة �بناء ح�سني كاظم ال�صادق ،احلاج علي عبد اهلل احلي ،احلاج
احمد �صالح احلبيب ،مكتب العجاج لت أ�جري ال�سيارات ،مفرو�شات الع�صفور ،مكتب املال الهند�سي،
مدار�س ال�صفا أالهلية ،م ؤ��س�سة احلايكي أ
للجهزة الكهربائية ،املهند�س احمد عبد اهلل املرهون،
مكتب جاوان العقاري ،أال�ستاذ عبد اهلل علي حممد املح�سن ،احلاج علي �سلمان �آل جعفر ،م ؤ��س�سة
حممد علي النا�صر للمقاوالت ،م�صنع حممد �سلمان خامت أ
للملنيوم ،أال�ستاذ :طالب علوي
ال�سادة.

املتفوقون هم ثروات فعلية ألي جمتمع  ,وليتمكنوا من جت�سيد طاقاتهم و�إمكاناتهم يجب
اكت�شافهم و�إحاطتهم بالرعاية والعناية املنا�سبة يف جميع اجلوانب النف�سية واجل�سدية
والعقلية واالجتماعية  ,وتنمية قدراتهم للو�صول بها �إىل أ�ق�صى حد ممكن  ،من أ�جل
تطوير جمتمعنا الغايل يف امل�ستقبل .
ولكن ما املق�صود بالتفوق؟
آ
أ
التفوق ي�شري �إىل ارتفاع �إجناز الطالب مبقدار يتجاوز الخرين من �قرانه يف جماالت
عديدة أ�و جمال واحد فقط .
وقد يعرف ب�شكل مب�سط �إن التفوق ي�شري على أ�نه التقدم والتميز  ..فيقال فالن تفوق على
فالن أ�ى تقدم عليه ومتيز عنه .
فما املق�صود �إذن  ..ب�صناعة التفوق ؟
أ
�صناعة التفوق يق�صد بها �صناعة التقدم والتميز فى هذه البالد مبعنى �ن يكون التفوق
حليفها فى كل املجاالت بال ا�ستثناء ولتتمكن بلدنا من التقدم ال بد من االهتمام بالتنمية
الب�شرية أ
وبالخ�ص الطالب املتفوقني  ،كاملهند�س الذى يجتهد فى أ�ن يكون أ�ف�ضل مهند�س
فى العامل بهدف �إعالء �سمعة بلده وتقدمها العلمي .
ولكي ن�صنع التفوق يحتاج اىل عدة عوامل ا�سا�سية نتناولها ب�شيء مب�سط :
•التن�شئة اال�سرية ال�سليمة .
أ
هناك و�سائل عديدة آ
للباء والمهات لتدعيم �سري ابنائهم نحو التفوق الدرا�سي حيث
ي�ستطيع االبناء من اداء مهمتهم التعليمية على اكمل وجه ...
.1على أال�سرة ا�شباع احلاجات النف�سية واجل�سدية والعقلية واالجتماعية بطرق تربوية
�سليمة .
.2حتدث ب�شكل ايجابي وجميل عن املدر�سة والتعليم ب�صفة عامه.
.3بينّ إلبنك االهتمام مبا يتعلمه وذلك من خالل طرح اال�سئلة اخلفيفة .
�.4شجع ابنك على القراءة وا إلطالع وزيارة املكتبة املدر�سية او املكاتب العامة لال�ستفادة
منها وحاول اهداء الكتب اليه مع و�ضع احلوافز لذلك .
�.5شجع ابنك من خالل التحفيز املعنوي واملادي با�ستمرار .
•البيئة املدر�سية:
ـ مهام املدر�س حيال املتفوقني فيما يلي :
ؤ
.1البعد عن التكرار احلريف  ،أ�ثناء �شرح الدر�س حتى ال ي�صاب ه�الء التالميذ املتفوقني
بامللل  ،وبالتايل ين�صرفوا عن متابعة املدر�س  .وميكن �إعادة �شرح ب أ��ساليب خمتلفة يف
الب�ساطة مرعاة للفئات املختلفة من التالميذة املتفوقني أ�و العاديني أ�و املت أ�خرين درا�سياً.
�.2إعطا ؤ�هم واجبات منزلية �إ�ضافية خا�صة تتالئم مع قدراتهم العقلية املتميزه .
.3جعلهم ي�شعرون بتفوقهم أ�مام زمالئهم  ،وذلك من خالل  :توجيه بع�ض أال�سئلة ال�صعبة
التي تتالئم مع �إمكانياتهم وذلك أ�ثناء املناق�شة داخل الف�صل .
•�شخ�صية املتفوق :
.1مذاكرة الدرو�س أ�و ًال ب أ�ول ومنذ بداية العام الدرا�سي .
.2ا إل�صغاء واالنتباه والرتكيز جيداً مع املعلم أ�ثناء �شرح الدرو�س .
.3النوم مبكراً و االبتعاد عن ال�سهر .
.4تنظيم الوقت وترتيبه ح�سب برنامج زمني حمدد .
.5ا إلبتعاد عن جل�ساء ال�سوء واختيار ال�صحبة اجليدة امل�شجعة واملناف�سة يف التفوق .
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أ��سبوع تقني وبيئي

بتــقــنيــة الــــقــــطـــيف

مركز البيت ال�سعيد يف املدينة املنورة
يف �سياق أ�ن�شطته املتوا�صلة التي ت�ستهدف دعم متا�سك
أال�سرة وتنمية قدراتها ون�شر الوعي والثقافة بني
أ�فرادها ،عقد مركز البيت ال�سعيد ب�صفوى م ؤ�خراً
ثالث دورات تدريبية يف احلياة الزوجية يف املدينة
املنورة  ،ح�ضرها عدد كبري من أالزواج والزوجات
الذين أ�بدوا تفاعلهم معها وا�ستفادتهم منها .
الدورة أالوىل كانت بعنوان ( الكلمة الطيبة يف
احلياة الزوجية ) ونظمت بالتعاون مع مركز تب�صره
للعالم ا إل�سالمي يف الفرتة 1433/6/12-11هـ ـ
إ
آ
 ،وقام بتقدميها ف�ضيلة ال�شيخ �صالح �ل �إبراهيم ،
وح�ضرها (  ) 75متدرباً ومتدربة من املقبلني على
الزواج واملتزوجني  .وتناولت الدورة املحاور التالية:
 -1التوا�صل اجليد أ��سا�س العالقة الناجحة .
 -2أ�ق�سام الكلمة .
 -3قوة الكلمة .
 -4م�ساوئ الكلمات اخلبيثة .
-5مكا�سب الكلمة الطيبة .
 -6أ�هم ع�شر منا�سبات لقول الكلمة الطيبة .
-7الكلمات الطيبة  /املفاتيح .
-8طرق تنمية الكلمة الطيبة .

أ�ما الدورتان الثانية ( الثقافة الزوجية )  ،والثالثة
(كوين ح ً
ال وال تكوين م�شكلة)،فقد قامت بتقدميهما
أال�ستاذة هدى املهدي بالتعاون مع منرب الزهراء (ع)
للتبليغ ،يف الفرتة 1433 / 6 / 26 -25ه ـ  ،وقد �شارك
يف الدورة (  ) 35متدربة من املقبالت على الزواج
واملتزوجات  ،وت�ضمنت دورة ( الثقافة الزوجية )
حماور عدة أ�برزها -:
-1ملاذا الزواج ؟ .
-2من أ�ين ن�ستقي ثقافتنا الزوجية ؟ .
 -3أ�مور البد من معرفتها عن الرجال .
-4تعريف على حقوقك وحقوق زوجك .
 -5أ��ساليب االحرتام بني الزوجني .
بينما �شملت حماور دورة ( كوين ح ً
ال وال تكوين
م�شكلة ) أالمور التالية -:
-1الفروقات بني الرجل واملر أ�ة .
-2قبل أ�ن يحدث اخلالف ال بد من توفر أ�مور .
-3ملن يلج أ� الزوجان عند حدوث امل�شكلة ؟ .
-4امل�شاكل التي يتعر�ض لها الزوجان يف بداية احلياة
الزوجية .
-5فن �إدارة اخلالفات الزوجية .

أ�قامت الكلية التقنية مبحافظة القطيف أ��سبوعا تقنيا وبيئيا حتت
�شعار ( البيئة والتقنية تو أ�مان ) خالل الفرتة من 1433/6/28هـ
أ
الكليةال�ستاذ احمد الثنيان
�إىل 1433/7/2هـ حتت رعاية عميد
أ
وبح�ضور مدير املعهد املهني ال�صناعي باملحافظة ال�ستاذ فرج
الفرج  .وقد ت�ضمن العديد من أالن�شطة والفعاليات كمعر�ض
الت�صوير ال�ضوئي وامل�سابقة أالدبية بخاطرة أ�و �شعر أ�و مو�ضوع
�إن�شائي ذا عالقة بالبيئة وم�سابقة أ�كرب رقم قيا�سي جلمع الورق
وقد أ�تيحت فر�صة امل�شاركة ملن هم من داخل أ�و خارجها ويف
ذات ال�سياق أ�لقى املدرب يا�سر الطويل حما�ضرة بعنوان (�إعادة
التدوير) تتكلم عن ن� أش�ة فكرة التدوير أ�و �إعادة الت�صنيع التي
ينتج عنها الكثري من الفوائد كتوفري الطاقة واملحافظة على
املوارد الطبيعية وتقليل الغازات املنبعثة من مكب النفايات وحث
أالفراد للحفاظ على البيئة وتغيري ال�سلوك اال�ستهالكي وكذلك
توفري فر�ص عمل .با إل�ضافة ملحا�ضرة أ�خرى أ�لقاها املدرب م�شاري
القحطاين بعنوان (كيفية التخل�ص من النفايات الكيماوية)
كما عر�ض فيلم خا�ص عن بيئة حمافظة القطيف و�شجريات
املاجنروف ،اجلدير
بالذكر أ�ن فكرة
هذا أال�سبوع التي
طرحها ونفذها
املدرب هاين ال�شيخ
ت أ�تي بهدف توعية
اجلمهور الداخلي.

تقنية القطيف يف �ضيافة جامعة الدمام
�ضمن دائرة التعاون امل�شرتك بني الكلية واجلهات ذات
العالقة من القطاعني العام واخلا�ص زار م ؤ�خراً وفد من
الكلية مكون من رئي�س مركز التدرب االلكرتوين ورئي�س
مركز احلا�سب آاليل و أ�مني ق�سم تقنية احلا�سب آاليل
وم�سئول العالقات العامة جامعة الدمام حيث التقى الوفد
بوكيل عمادة التعلم االلكرتوين والتعلم عن بعد الدكتور
في�صل الزهراين الذي بدوره ا�ستعر�ض العديد من النقاط
ومنها بداية ن� أش�ة عمادة التعلم االلكرتوين والتعلم عن بعد
وكذلك أالنظمة املتبعة يف جانب التعلم عن بعد وانت�شارها
للمكانيات الداعمة إلنتاج
على ال�صعيد الدويل با إل�ضافة إ
املحا�ضرات من ا�ستوديوهات داخل اجلامعة جمهزة بكافة
الو�سائل كما تطرق أ�ي�ضا ملتطلبات اللقاء االلكرتوين

10

املبا�شر مع الطلبة وكيفية الت أ�كد من تلقيهم فعال
للمحا�ضرات ب�شكل متزامن يف ذات الوقت ل�ضبط أالمر
يف هذا اجلانب كما أ�كد على أ�ن ع�ضو هيئة التدري�س يف
اجلامعة ي�شكل العن�صر أال�سا�س يف م� أس�لة �إجناح مثل
هذا امل�شروع وذلك بوعيه واقتناعه به وا�ستعداده لتعلمه
وتطبيقه أالمر الذي يجعل ذلك ملزماً للطلبة وكذلك
عن دور اجلامعة الوا�ضح يف �إن�شاء فريق عمل متخ�ص�ص
من من�سوبيها للقيام بحملة توعية حول أ�همية هذا
امل�شروع و�إقامة دورات طوال نهار أ�يام أال�سبوع إلتاحة
التعاون املثمر ب�إذن اهلل تعاىل ويف نهاية اللقاء عرب اجلميع
الفر�صة ألع�ضاء هيئة التدريب حل�ضورها يف أالوقات
التي تنا�سبهم دون التعار�ض وحما�ضراتهم و أ�خرياً مت عن م�شاعرهم ال�صادقة وذلك بال�شكر والثناء املتبادلني.
الت أ�كيد على �ضرورة التوا�صل يف هذا اجلانب كنوع من
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ملتقى الفنون ب�سيهات يختتم بحفل تكرمي امل�شاركني
اختتمت فعاليات ملتقى الفنون أالول مبلتقى التطوير
االجتماعي ب�سيهات والذي توا�صل ملدة �شهر كامل من
1جمادى الثانية 1433هـ والذي افتتحه �سعادة الدكتور
احلاج عبداهلل بن احلاج علي ال�سيهاتي .حيث كانت الرغبة
جاحمة واحلاجة ملحة حلراك من هذا النوع .ب أ�دارة املن�سق
العام للمهرجان ال�سيد حممد ال�سيد تقي اليو�سف ونخبة
من الفنانني حيث عر�ضها و أ�جلت حلني اكتمال العنا�صر
الرئي�سية .وحني اكتمالها ت�ضافرت اجلهود بهمة و�إرادة
و�إ�صرار وحترك اجلميع كبريا و�صغريا ل�صناعة هذا احلدث
الكبري املميز والفريد من نوعه على م�ستوى املنطقة.
ومت اختيار أ�ربعة فنون جميلة للن�سخة أالوىل للمهرجان
ق�سمت على أ�ربعة أ��سابيع فكان أال�سبوع أالول من ن�صيب
فن الت�صوير الفوتوغرايف تاله الر�سم الت�شكيلي ومن ثم
فن النحت وختامه بفن اخلط العربي .حيث �شارك يف أ��سبوع
الت�صوير الفنانون حممد اخلراري وحممد القويعي وفايز
الزاير ويو�سف امل�سعود وعبا�س اخلمي�س كما أ�بدع الفنانون
حممد احلمران وعبدالعظيم ال�ضامن وعلي اجل�شي وفهد
الزهراين وعبداهلل ورمزي احلمادي وزمان جا�سم يف
أ��سبوعهم الت�شكيلي .وتفردت املدربة الفنانة مهدية �آل طالب
بتقدمي ور�ش عمل احرتافية يف أال�سبوع الثالث والذي اخت�ص
بفن النحت على الطني ومتيز الفن العربي القدمي فن
اخلط يف أال�سبوع الرابع أ
والخري مب�شاركة الفنانني �صالح
احلداد وم�صطفى العرب وعلي ال�سواري وعبا�س بوجمداد.
وو�صل عدد احل�ضور وامل�شاركني يف املهرجان أ�كرث من 3000
م�شارك مبتو�سط  100م�شارك يوميا أ�و يزيد كما قدمت  15دورة
وور�شة عمل جمانية .وما ميز املهرجان اال�ستجابة ال�سريعة
من قبل كبار الفنانني يف امل�شاركة وقبولهم الفكرة رغم كونها
التجربة أالوىل مللتقى التطوير االجتماعي والثقة الكبرية
من الرعاة الرئي�سني الذين قدموا دعمهم الكبري ت�شجيعا
للفكرة ملا فيها من أ�همية لل�شباب من اجلن�سني وما�شد انتباه
احل�ضور اللفتة ا إلن�سانية التي احتواها املهرجان بتخ�صي�ص
ركن خا�ص للفنان املرحوم مهدي �آل حبيل وكذلك فتح املجال
جلميع الفنانني والفنانات للم�شاركة ب أ�عمالهم اخلا�صة يف
املعار�ض امل�صاحبة كما مت دعوة ريا�ض أالطفال للقيام بزيارة
�إىل املعار�ض لغر�س احل�س الفني يف أ�ذهان أالطفال.
أ
وال�شد متيزا وهو ماجذب ا إلعالميني والفنانني من خمتلف
دول اخلليج أ�ن �إدارة املهرجان خ�ص�صت حفل افتتاح ا�سبوعي
لكل فعالية بعد االفتتاح الكبري كما ا�ست�ضيف مدرب لغة
ا إل�شارة لذوي ا إلحتياجات اخلا�صة ومل تخلوا أ�روقة امللتقى
من الزيارات النخبوية لفنانني وفنانات خم�ضرمني كان

حل�ضورهم مل�سات فنية يف القراءات النقدية أ
للعمال املقدمة نايف ال�ضامن و�إىل كافة كوادر وكادرات امللتقى الذي يرفعون
و�إعطاء املالحظات ب�شكل مبا�شر للم�شاركني وامل�شاركات.
جميعهم �شعار امللتقى املميز "نلتقي ...لرنتقي".
ويف يوم اخلتام مت تكرمي  200فنان
وفنانة وم�شارك بح�ضور �سماحة ال�شيخ
ح�سن بن مو�سى ال�صفار وعدد من رجال
الدين و الوجهاء االجتماعيني واملهتمني
بالفنون .وحتدث �سماحة ال�شيخ ال�صفار
عن الفنون اجلميلة وت أ�ثريها على
املجتمع خ�صو�صا فئة ال�شباب كما أ��شاد
باملجهود الذي بذلته ال�سواعد ال�شابة يف
�سبيل رقي املجتمع و�إعطاء الفر�صة لهم
إلثبات وجودهم وب أ�نهم عن�صر فاعل يف
املجتمع له طاقته التي يجب أ�ن ت�صب يف
�صاحلهم وال�صالح العام.
و أ�خريا �شكر ال�سيد تقي ال�سيد مهدي
اليو�سف امل�شرف العام على ملتقى
التطوير االجتماعي ب�سيهات كل من
�شارك و�ساهم ون�سق وعمل و�سهر وتابع
أ�داء املهام وعلى ر أ��سهم املن�سق العام
ال�سيد حممد ال�سيد تقي وفريق العمل
امل�ساند الفنان �سعيد اجلرياين والفنان
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احلاج ح�سن العبدالباقي �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج ح�سن أ�حمد العبدالباقي أ�حد رواد العمل ا إلجتماعي
مبحافظة القطيف ،عن عمر ناهز الثالثة والت�سعني عاماً ،وقد ُووري جثمانه الرثى
يف مدينة �صفوى.
واخلط التي �آملها النب أ� تتقدم لكافة أ�فراد أ��سرته ب أ�حر التعازي �،سائلني اهلل العلي
القدير أ�ن يرحمه ويدخله الف�سيح من جنته ويلهم أ�هله وذويه ال�صرب وال�سلوان �،إنه
�سميع جميب.
�سريته"كتبها حممد أ�حمد آ�ل عبدالباقي":
ـ من مواليد �صفوى يوم اخلمي�س 1340/3/10هـ ،وبها ن� أش� و أ�قام.
ـ تلقى التعليم أالويل يف الكتاب ب�صفوى لدى:
ـ املعلمة زهراء بنت علي بن حممد �آل عبدالباقي (1284هـ ـ 1374هـ)
ـ وعمته املعلمة طيبة بنت ح�سن بن حممد �آل عبدالباقي (1288هـ ـ 1359هـ)
ـ وعمته املعلمة زينب بنت ح�سن بن حممد �آل عبدالباقي (1294هـ ـ 1367هـ)
ـ زاول أالعمال الزراعية بدءا من �سنة 1354هـ ،وعمل يف النقل لدى عبداهلل �آل �سلهام
ما بني �سنتي 1356هـ و 1358هـ .ويف �سنة 1358هـ عمل يف البحر مع ال�سيد ح�سني بن
علوي بن عبداهلل �آل املري ب�صفوى حتى �سنة 1364هـ.
ـ عمل ب�شركة الزيت العربية أالمريكية ( أ�رامكو) ما بني �سنتي 1364هـ و 1368هـ يف
بناء املنازل واخليام بر أ��س تنورة.
ـ انتخب �سنة 1364هـ لتمثيل أ�هايل �صفوى �إىل جانب ح�سني بن حممد بن علي �آل
حبيب وحممد بن أ�حمد بن علي �آل قري�ش حلل م�شكالت العمال مع م� ؤ
س�ويل النقل
يف ( أ�رامكو).
ـ أ��سهم يف ت أ��سي�س �صندوق مايل �سنة 1366هـ و�شهد تطورا نوعيا �سنة 1376هـ مبعية
ح�سن بن أ�حمد بن أ�حمد �آل مرهون (1340هـ ـ 1398هـ) وال�سيد نا�صر بن �شرف بن
ها�شم �آل �شرب (1341هـ ـ 1422هـ) و أ�دت ن�شاطات هذا ال�صندوق �إىل ت أ��سي�س جمعية
ال�صفا اخلريية �سنة 1380هـ.
ـ زاول أ�عماال ذات �صلة باملقاوالت املتنوعة مع كل من :علي بن حممد بن علي �آل حبيب
وعبداهلل الع�سيف وعبداهلل �آل �شويعر ،وان�صبت أ�عمال تلك ال�شراكة يف املقاوالت على
أ�ن�شطة اخلدمات يف ( أ�رامكو) بر أ��س تنورة.
ـ عاد للعمل يف ( أ�رامكو) ما بني �سنتي 1370هـ و 1373هـ وهذه املرة يف رئا�سة ق�سم
النجارة بر أ��س تنورة.
ـ اجته لت أ��سي�س �شركة مقاوالت بناء �سنة 1373هـ ،مع �شريكه حممد بن عبا�س بن
ح�سن �آل أ�حمد. ،
ـ أ�دت �شركة مقاوالت البناء املذكورة �إىل بناء جماميع منازل يف حي برزان وحي أالفراح
وحي الكراج وحي مدينة العمال وحي خارج وحي الرفاع وحي املقود يف الثمانينات
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والت�سعينات الهجرية .بل �إن أ�حياء
مل تكن معروفة عملت هذه ال�شركة
على ت أ��سي�سها.
ـ ع�ضو م ؤ��س�س يف جمعية ال�صفا
اخلريية يف 1380/9/15هـ و�صار نائبا لرئي�س جمل�س ا إلدارة ما بني �سنتي 1381هـ
و 1386هـ.
ـ ا�ستمرت ع�ضويته ا إلدارية يف جمعية ال�صفا اخلريية ملدة أ�ربع وع�شرين �سنة  ،أ��سهم
خاللها يف رئا�سة اللجنة االجتماعية املكلفة مب�ساعدة الفقراء واملحتاجني ،و أ��شرف
خالل فرتة عمله باجلمعية على بناء وترميم م�ساجد النور وا إلمام علي واحلجة
وا إلمام احل�سن ،وتر أ��س جلنة لت�شييد ح�سينية الر�سول أالعظم (ال�شبيبة) �سابقا
و أ�نهت اللجنة بناء هذه احل�سينية على الطراز احلديث �سنة 1403هـ.
ـ تقاعد عن العمل �سنة 1399هـ ،وغادر جمل�س ا إلدارة بجمعية ال�صفا اخلريية يف
ال�سنة املالية 1402هـ 1403/هـ.
ـ زاول م� ؤ
س�وليات متعددة يف حمالت احلج والعمرة والزيارة ،وحج �إحدى و أ�ربعني
حجة بدءا من �سنة 1366هـ ،واعتمر �سبعا و أ�ربعني عمرة.
ـ تدخل ل�صالح ق�ضايا عديدة خلدمة وطنه واملواطنني ،كما �سعى لت أ��سي�س العديد من
اخلدمات ملدينة �صفوى.
ـ مار�س أالذان والدعاء والزيارة ،و�إمامة ال�صالة ـ نادرا ـ وتعليم قراءة القر�آن الكرمي
وال�صالة أ
والحكام ال�شرعية مب�سجد ا إلمام علي ـ عليه ال�سالم ـ وم�سجد ا إلمام
احل�سني ـ عليه ال�سالم ـ ب�صفوى.
أ
أ
ـ يعد أ�حد أ�برز أ�عيان مدينة �صفوى ،و��سندت له من قبل الهايل الكثري من الق�ضايا
العامة واخلا�صة.
ـ جرى تكرميه يف :
أ� ـ املهرجان الثاين لتكرمي الرواد ـ رواد العمل االجتماعي ـ املقام ليلة الثالثاء
1427/9/17هـ يف نادي ال�صفا ب�صفوى.
ب ـ تكرمي رواد ورائدات العمل االجتماعي مبحافظة القطيف على هام�ش تد�شني
(منتدى حوار احل�ضارات) مبنزل أال�ستاذ ف ؤ�اد بن عبدالواحد �آل ن�صر اهلل بحي
احل�سني مبدينة القطيف ،ليلة اجلمعة 1431/3/11هـ.
ـ �صلى على جثمانه ف�ضيلة ال�شيخ يو�سف بن �سلمان �آل مهدي ،ودفن مبقربة �صفوى،
بح�ضور كبري مب�شاركة �سماحة ال�شيخ ح�سن بن مو�سى �آل ال�صفار وف�ضيلة ال�شيخ
ح�سن بن مكي اخلويلدي ،و أ�قيم جمل�س العزاء لوفاته يف احل�سينية املهدية ب�صفوى
بدءا من �صباح يوم الثالثاء 1433/6/23هـ .
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لقاء التعارف أ
التوحد بالقطيف
الول ملع ّلمي الرتبية الفكرية َو
ّ
القطيف  /نذير الزاير
أ
يف بادرة اجتماعية و خطوة فريد من نوعها على م�ستوى اجتماعي �قام معلموا الرتبية الفكرية
والتوحد بالقطيف لقاءهم أالول بهدف التوا�صل و تبادل اخلربات مبجال الرتبية الفكرية و �إعاقة
التوحد و ن�شر الوعي املجتمعي نحو هذه الفئة من ا إلعاقات  ،حيث أ�قيم اللقاء على �صالة ال�سكينة ،
وذلك يوم الثالثاء املوافق 1433/7/1هـ و قد ا�شتمل اللقاء على جمموعة من الفقرات.
أ
ا�ستهل اللقاء بتالوة عطرة من الذكر احلكيم  ،ثم حتدث عدد من املع ّلمني عن امللتقى و�هميته
وقد عربوا ب آ�رائهم وتوقعاتهم عن جناح الفكرة يف �إيجاد �إطار �شامل يحت�ضن املعلمني يف هذا املجال
ويكون نواة تنبثق منه عدة برامج وهو " منتدى ثقايف ملعلمي الرتبية الفكرية والتوحد بالقطيف "
والذي ي أ�ملون من خالله أ�ن يعمل على �إقامة �شراكات علمية وتدريبية وتبادل اخلربات مع املهتمني
يف هذا املجال.

مهرجان لون حياتك بالفرح
ي�ستقطب أ�كرث من أ�لف عائلة ويكرم داعميه ومتطوعيه
أ�مني الزهريي  -والء احلليلي
أ�قامت جمعية ال�سرطان ال�سعوديه فرع القطيف ممثلة بلجنة العالقات العامه أالحد املا�ضي
حفل تكرمي متطوعي وداعمي مهرجان (لون حياتك بالفرح) الذي اقيم ال�شهر املا�ضي
بالقطيف �سيتي مول والذي كان يهدف باملقام أالول �إىل تعريف االطفال خا�صة والكبار
مبر�ض ال�سرطان  ،املهرجان الذي ا�ستقطب أ�كرث من الف طفل وا�ستمر ملدة ثالثة ايام  ،قدم
فعاليات ترفيهية �شيقة وجوالت بعدة اركان طبية وعلمية دجمت فيها الثقافة املر�ضية مع
الرتفيه لي�سهل تقبلها وفهمها من قبل االطفال وتخللتها م�سابقات علمية هدفها حتفيزهم
على الرتكيز على املعلومات العلمية املهمة واملب�سطة اخلا�صة بال�صحة العامة.كما وكان للكبار
ن�صيب من ذلك املهرجان حيث خ�ص�صت عدة اركان �صحية وعلمية وثقافية لهم جذبت الكثري
من العائالت والتي القت ا�ستح�سان احل�ضور.
ويف م�ساء االحد املا�ضي قامت جلنة العالقات العامة بتكرمي الداعمني واملتطوعني وبد أ� حفل
التكرمي بكلمة ترحيب للح�ضور القاها الدكتور عبدالعزيز اجلامع رئي�س جلنة العالقات
العامة وا إلعالم الذي اثنى على املتطوعني والداعمني واملنظمني لهذا املهرجان وهم أال�ستاذة
والء احلليلي أ
وال�ستاذ أ�مني الزهريي و أال�ستاذ أ�حمد عبد العال  ,وا�شار �إىل أ�ن لوال جهودهم
جمعيهم مل ينجح املهرجان و أ�ن املهرجان هو باكورة للمهرجانات التي �ستنظمها اجلمعية
م�ستقب ً
ال  ،بعد ذلك القى الدكتور عادل اخلطي كلمه قال ب أ�ن املهرجان ا�ستقطب الكثري من
النا�س الذين ا�ستفادوا من اركان املهرجان على اختالفها ودليل اهميتها امتالئها باحل�ضور
وتهافت النا�س عليها.
بعد ذلك قام احد امل� ؤ
س�ولني باللجنه املنظمه اال�ستاذ امني الزهريي باحلديث عن املهرجان
حيث قال ان الهدف من املهرجان هو تعريف النا�س بالعادات ال�صحية ال�سليمة ب أ��سلوب ترفيهي
ممتع للكبار وال�صغار ،وان املهرجان بحمداهلل وبجهود أالخوة أ
والخوات حقق و او�صل اهدافه
ب�شكل مبا�شر ونتائج اال�ستبيان الذي جرى كانت ممتازة حيث عرب الكثريين عن الر�ضا الكامل
عن املهرجان والتنظيم ،م�شري �إىل ان تلك امل ؤ��شرات ا إليجابية نتاج عمل التعاون امل�شرتك بني

كافة اللجان العاملة وال�سيما
اللجنة املنظمة واملتطوعني
الذين كانوا �سببا رئي�سا يف
اجناح احلدث.
تلى ذلك عر�ض عمل مل ؤ��س�سة
فجيناري لالنتاج والتوزيع
الفني ملهرجان لون حياتك
بالفرح ا�ستغرق  15دقيقه
عر�ض من خالله فقرات و�صور
للمهرجان ولقاء مع منظمي
املهرجان وم� ؤ
س�ويل اجلمعية
 ،وبعد ذلك قام الدكتور عادل
اخلطي بت�سليم املتطوعني
والداعمني �شهادات ودروع وكما اختتم احلفل بتكرمي جمموعه م�صوري املهرجان.
اجلدير بالذكر ان جمعية ال�سرطان ال�سعودية فرع القطيف  ,هي اجلمعية الطبية الوحيدة
أ
والوىل والتي تعنى مبر�ض ال�سرطان مبحافظة القطيف  ,و تهدف اىل خدمة املر�ضى
مبختلف أالعمار ,ودعمهم معنوياً ونف�سياً عن طريق جلنة الدعم املعنوي احدى جلان
اجلمعية والتي تهتم باملري�ض مبتابعة حالته وا إلطمئنان عليه و التوا�صل معه وت�سهيل اموره
بامل�ست�شفى وخارجه  ,واي�ضاً خدمة الهاتف ا إل�ست�شاري الذي يقدم ا�ست�شارات طبية ورد على
كافة ا إل�ستف�سارات و الت�سا ؤ�الت ويقوم عليه نخبة من أالطباء و أال�ست�شارين املتخ�ص�صني ,
با إل�ضافة اىل جلنة التثقيف ال�صحي التي تهتم بن�شر التوعية باملر�ض وكيفية الك�شف املبكر
وحماربته بعمل ندوات و ور�ش عمل وحما�ضرات للمجتمع.
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املهند�س علي املال يف م�سريته احلافلة لـ

ع�ضويتي يف جمل�سي املنطقة ال�شــــــ
ودر�ست املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة يف �صفوى ثم انتقلت �إىل مدينة القطيف
حوار  /علي اخلمي�س � -صفوى
منذ والدته ثم ن� أش�ته مبدينة �صفوى ومرورا باقتحامه لقطاع أالعمال احلرة وانخراطه لاللتحاق باملدر�سة الثانوية ،بعدها التحقت بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وكانت
يف العمل االجتماعي من جمعية ال�صفا ونادي ال�صفا ،وحتى دخوله ع�ضوا يف كل من ال تزال يف ذلك الوقت ت�سمى كلية البرتول واملعادن ،وتخرجت منها عام 1397هـ.
جمل�س الغرفة التجارية وجمل�س املنطقة ال�شرقية برئا�سة �سمو أ�مري املنطقة ،مررنا
مع املهند�س ورجل أالعمال املهند�س علي املال ،على الكثري من املحطات والذكريات التي كيف كانت الدرا�سة يف ذلك الوقت؟
كانت الدرا�سة يف بدايات �صفوى احلديثة عبارة عن التقاء جمموعة من ال�شباب لدى
عاي�شها ،فهلموا معنا لنعي�شها مرة أ�خرى من خالل احلوار التايل:
أ
آ
املعلم �و املال ،ويقوم هو بتدري�سهم القر�ن الكرمي بالتالوة واحلفظ ثم تطور التدري�س
حدثنا عن بداياتك وذكريات ن�ش أ�تك مع العائلة يف �صفوى وحتى دخولك �إىل احل�ضور لدى الكتاتيب لتعليم النا�س الكتابة والقراءة وبعدها مت افتتاح مدر�سة
نظامية تابعة للدولة وكان ذلك با�ستئجار مقر لها.
للجامعة؟
من مواليد مدينة �صفوى ،والتي كان أ�غلب قاطنيها يزاولون الزراعة وخا�صة زراعة
النخيل و�صيد أال�سماك ،أ�ما والدي فكان يعمل يف �شركة أ�رامكو ال�سعودية وكان يزاول حدثنا عن أ��صل ت�سمية العائلة باملال؟
الن�شاط التجاري مع أ�حد أ��صدقائه املخل�صني ،وقد وفر يل و إلخواين الفر�صة إلكمال �سميت عائلتي على ا�سم جدنا أالكرب املرحوم"حممد علي �آل برميان" ،حيث ترجع
الدرا�سة وكان دائما ي�شجع اجلميع على التعلم نظرا إلميانه العميق ب أ�همية العلم يف أ��صول عائلتنا �إىل فخذ �آل برميان يف حمافظة الب�صرة من ع�شرية ال�شراخمة ،وهي
أ�حدى أ�هم ع�شائر الف�ضول الطائية التي تنتمي لقبيلة طيء العربية العريقة.
�صناعة امل�ستقبل .

14

العدد ال�ساد�س ع�شر -ال�سنة الثانية  -رجب  1433هـ  -املوافق  -يونيو  2012م

حوار

الزميل علي اخلمي�س يتو�سط املهند�س علي املال وجنله املهند�س أ�نور

ــــــرقية والغرفة التجارية أ�هم مراحل حياتي العملية
وولد حممد بن علي �آل برميان يف �صفوى قبل� 180سنة وكان يد ِّر�س القر�آن الكرمي ويعقد
عقود الزواج وعليه لقب بـ "حممد املال".

جمتمعنا ت�سابق أ�هل اخلري يف درو�س البذل والعطاء� ،إبتغاء ملر�ضاة اهلل عز وجل ورغبة يف
تنمية وتطوير املجتمع ملا فيه �صالح اجلميع  ،مما يعطي أ�روع �صور الرتاحم والتكامل يف
املجتمع ،و أ�نا أ�حمد اهلل كثريا على أ�نه وفقني للقيام ببع�ض أالعمال اخلريية ،لكني ال أ�ف�ضل
احلديث عنها  ،وميكنني ذكر الن�شاط االجتماعي الذي مار�سته يف جمتمعي ومن ذلك :
 -1اال�شرتاك يف جلان اجلمعية ب�صفة عامة.
 -2رئا�سة اجلمعية اخلريية لفرتة �سابقة.
 -3جلنة أ��صدقاء املر�ضى ،وا�ستكمال بع�ض متطلبات امل�ست�شفى القائم حاليا.
 -4اال�شرتاك يف اللجان أالهلية ملتابعة مطالب أالهايل وخا�صة املدار�س وبع�ض امل�شاريع
احليوية للبلد.
أ
 -5امل�شاركة يف اللجان الهلية إل�صالح ذات البني.

ما هي أ�هم املراحل امل ؤ�ثرة يف حياتك وما هي جتاربها؟
 -1مرحلة حتديد الهدف بعد التخرج من املرحلة الثانوية ،حيث كان اخليار بني ثالث رغبات
للتخ�ص�ص ،وهي درا�سة الطب أ�و الطريان أ�و الهند�سة ،فكان ن�صيبي من الهند�سة.
 -2مرحلة ترك العمل احلكومي واالجتاه �إىل العمل احلر وتبلور طموحي الالحمدود وذلك
ب�إن�شاء مكتب هند�سي ا�ست�شاري ،وخو�ض غمار املغامرة حيث العمل احلر وما يتبعه من
خماطر.
 -3مرحلة االن�ضمام ملجل�س الغرفة التجارية ال�صناعية للمنطقة ال�شرقية ،وخو�ض غمار
قطاع أالعمال بكافة �صوره ،وتبلور �صورة تقريبية عن جمتمع رجال أالعمال والفر�ص املتاحة
حدثنا عن أ�يام رئا�ستك للجمعية ،وماذا أ��ضافت لعلي املال؟
به.
أ
 -4مرحلة االن�ضمام �إىل جمل�س املنطقة ال�شرقية وهي مرحلة ا�ست�شراف وا�ست�شعار امل�شاريع تر��ست جمل�س �إدارة جمعية ال�صفا اخلريية بعد فرتة وجيزة من تخرجي من جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،وكان ذلك يف عام 1398م.
امل�ستقبلية للمنطقة وحتديد أالولويات منها.
 -5مرحلة امل�شاركة وامل�ساهمة يف �إن�شاء جامعة أالمري حممد بن فهد ،وهي جتربة ثرية يف وقد أ��ضافت رئا�سة اجلمعية وكذلك العمل التطوعي يل الكثري ،ومنها أ�ن العمل التطوعي
حياتي ملا لها من أ�همية بالغة يف امل�شاركة بامل�شاريع املهمة والتي يتوقع أ�ن يكون لها مردود هو أ�حد م�سارات التنمية يف أ�ي نه�ضة و أ�ن احلراك التطوعي يف أ�ي جمتمع دليل على حيوية
وديناميكية ذلك املجتمع الراقي ب أ�فراده وجلانه ،وكذلك أ�ن املتطوع يرى ماال يراه امل�سئولون
ح�ضاري وخا�صة على فئة ال�شباب.
ما هي أ�هم أ
العمال اخلريية التي �شاركت بها؟
بحكم احتكاكه بعامة النا�س ور ؤ�يته أالمور على حقيقتها.
يف احلقيقة أ�نا على يقني ب أ�ن تنمية املجتمع تقع على جميع أ�بنائه ،ومن املالحظ اليوم يف كما أ�ن العمل التطوعي يجرب املتطوع على ارتياد جماالت عديدة يف �سبيل تطوير العمل
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اخلريي التطوعي وتعزيزه وت أ��صيله  -3امل�شاركة يف النه�ضة التي تعي�شها بالدنا كل ح�سب �إمكانياته وقدراته.
وم أ��س�سته وخا�صة للعن�صر الن�سائي ،حيث  -4توفر بع�ض عنا�صر اجلر أ�ة وال�شجاعة يف اقتحام قطاع أالعمال.
أ�ن املر أ�ة متتلك نف�س القدرات كالرجل
متاما ،وميكنها –�إذا أ�ح�سن تدريبها كيف كانت جتربتك مع جمل�س الغرفة التجارية باملنطقة ال�شرقية؟
وت أ�هيلها – أ�ن تقوم بكافة أالن�شطة التي يف العام 1419هـ مت تر�شيحنا لع�ضوية جمل�س الغرفة التجارية ال�صناعية للمنطقة
ال�شرقية ،وكانت جتربة جديدة علي ،لكن �ساعدين يف العمل والتفاعل مع املجل�س وجود
متكنها من حتقيق أ�دوارها احليوية.
ومن ا إل�ضافات أ�ي�ضا :أ�ن العمل التطوعي عالقات متميزة بيننا وبني بع�ض ا إلخوة أالع�ضاء باملجل�س ،مما أ�عطانا م�ساحة وا�سعة
مل يعد مقت�صرا على جوانب م�ساعدة من العمل اجلماعي ،وكانت جتربة ذات مدلول �إيجابي.
الفقراء واملحتاجني و�إمنا ي�شمل العديد وي�سرين أ�ن أ�ثني على دور الغرفة التجارية ال�صناعية للمنطقة ال�شرقية خ�صو�صا ذلك
من املجاالت ،بل أ��صبح ي�شمل العديد املتعلق بالرتويج للفر�ص اال�ستثمارية وتكوين ال�شراكات امل�ساهمة بعد الدرا�سات املهنية
من املجاالت وامليادين التي تخدم م�سرية وتقدمي اجلدوى االقت�صادية ،وتقدمي البحوث و�إقامة املعار�ض للمنتجات الوطنية
ودعوة رجال أالعمال يف امل�ساهمة بامل�شاريع االجتماعية واخلريية باملنطقة.
العمل التطوعي واخلريي.
ويف اجلانب املحلي وجدت أ�ن املجتمع يف �صفوى لديه الرغبة والطموح يف امل�شاركة من
كال اجلن�سني يف أ�عمال اخلري متى ما توفرت ا إلرادة احلقيقة لدى القائمني على �إدارة كيف ان�ضممت ملجل�س املنطقة ال�شرقية وما أ�هم مهامه؟
مت تكليفنا بع�ضوية املجل�س لدورة االنعقاد الثالثة والرابعة ،واملجل�س يخت�ص برفع
اجلمعية.
أ
ما الفرق بني العمل اخلريي أ�يام رئا�ستك للجمعية آ
م�ستوى اخلدمات وذلك بتجديد احتياجات املنطقة من امل�شاريع ح�سب الولوية ،ومتابعة
والن؟
العمل اخلريي أ�يام زمان كان يرتكز على الق�ضايا التقليدية ،منها م�شاريع م�ساعدة تنفيذها وو�ضع اخلطط التي تن�سجم مع خطط التنمية ،وكانت هذه املرحلة من عمرنا
مرحلة مهمة ،حيث أ�ن الع�ضوية منحتنا الفر�صة للم�شاركة عن قرب يف امل�سئوليات
أاليتام والفقراء وال�ضعفاء وكذلك املر�ضى.
أ�ما اليوم فقد أ��صبح العمل اخلريي أ�كرث تنظيما  ،وبد أ� الرتكيز على أ�ن يكون العمل املناطة باملجل�س ،و�ضرورة م�شاركتنا بالر أ�ي وامل�شورة يف جمال خدمة املجتمع أ
والن�شطة
اخلريي ين�ضوي حتت م ؤ��س�سة ذات أ�هداف وا�ضحة و�إدارة جيدة و�سمعة ح�سنة وعالقات املختلفة يف املنطقة ،والدولة أ�يدها اهلل مهتمة بتفعيل وتن�شيط هذه املجال�س وتطويرها،
وا�سعة ،رغم ما يالحظ يف جمتمعنا من تراجع يف التفاعل مع جماالت العمل التطوعي و أ�ن هذا يحتاج �إىل مزيد من ال�صالحيات التي تعطى للمجال�س ،وكذلك تفعيل �آلية
وم ؤ��س�ساته وجلانه ،ومن أ�هم أ��سباب هذا الرتاجع ،غياب ثقافة التطوع واالهتمام املكا�شفة وال�شفافية ،و أ�ن يكون أالع�ضاء يتمتعون أ
بالمانة وال�صدق ،وتقدمي احلقائق
بامل�صالح اخلا�صة ،وتقليدية بع�ض القيادات بالعمل التطوعي مما يحد من قدرتها على كما هي بالواقع ،حتى ي�ستطيع احلاكم ا إلداري أ�ن يبني قراراته على أ��س�س علمية.
وقد �شهدت املنطقة ال�شرقية تطورات هائلة يف خمتلف ميادين احلياة بف�ضل حنكة �سمو
التجديد والفاعلية والتجاوب مع متغريات الع�صر.
أ
أ
المري حممد بن فهد� ،مري املنطقة ال�شرقية ،رئي�س جمل�س املنطقة ال�شرقية و�سمو
أ
نائبهالمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد ،فرغم هموم وم�شاغل احلكم �إال أ�ن ذلك مل
ما عالقتك بنادي ال�صفا الريا�ضي؟
ؤ
كانت بداية تعلقي بنادي ال�صفا منذ كنت يافعا وبالتحديد عام 1387هـ ،وكان ذلك مينعهما من ال�س�ال عن أ�دق التفا�صيل خالل متابعتهما للم�شاريع وتنفيذها أ�وال ب أ�ول،
باالرتباط باللجنة الثقافية االجتماعية ،حيث كنت أ�مار�س الر�سم والكتابة يف املجلة فهنيئا للمنطقة ال�شرقية بهما.
احلائطية ،وكان ذلك باملبنى القدمي للنادي.
المري حممد بن فهد أ
وكانت م�شاركاتي حمدودة بعدها نظرا الن�شغايل بالدرا�سة اجلامعية ،وبعدها اقت�صرت ما هي م�ساهمتك يف ت أ��سي�س جامعة أ
الهلية؟
ا�ستجابة لدعوة كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي أالمري حممد بن فهد ،أ�مري املنطقة
م�شاركاتي على امل�ساندة املعنوية واملادية أ�حيانا.
ويف عام 1417هـ ت أ��س�ست هيئة أ�ع�ضاء ال�شرف بنادي ال�صفا ،ومل يتم تفعيلها �إال يف عام ال�شرقية ،والذي قدم دعوات لرجال أالعمال باملنطقة ال�شرقية وكذلك املهتمني بال�ش�نأ
1422هـ مببادرة من أالخ /أ�حمد �صالح احلبيب ،وبالتن�سيق مع رئي�س جمل�س �إدارة النادي العام للم�ساهمة ب�إن�شاء وت أ��سي�س جامعة أ�هلية ،قررت تلبية الدعوة وامل�ساهمة بت أ��سي�س
أالخ /علي أ�حمد �سليمان ،وبعد مداوالت عدة مت ت�شكيل هيئة أ�ع�ضاء ال�شرف بالرت�شيح ،اجلامعة.
أ
أ
أ
وذلك برئا�سة أالخ /أ�حمد �صالح احلبيب ،و أ��سندت نيابة الهيئة يل بالت�صويت وكذلك مت وذلك �إميانا وقناعة ب�ن هذه الر�ض الطيبة التي �عطتنا الكثري تنتظر منا الكثري جهدا
الت�صويت على ت�سمية املر�شحني ور ؤ��ساء اللجان وكان ذلك ملدة أ�ربع �سنوات ،حيث عقدت وعمال وعطاء و�إخال�صا ،وواجبنا أ�ن نعمل ب�صدق و�إخال�ص حتى نرد لوطننا بع�ضا من
هيئة أ�ع�ضاء ال�شرف ،واللجان املنبثقة عنها العديد من االجتماعات ،كما نفذت العديد حقه علينا.
من الربامج والفعاليات أ
والن�شطة ،وكان ذلك ملدة أ�ربع �سنوات ،بعدها تغري جمل�س �إدارة وقد كانت امل�ساهمة يف ت أ��سي�س اجلامعة مبعثا للفخر واالرتياح ،ملا لهذه اخلطوة من
ريادة تدعم التوجه العلمي الذي انتهجته بالدنا احلبيبة يف كافة املجاالت ،و�سوف يجني
النادي ومل يتم انتخاب جمل�س تنفيذي �آخر لهيئة أ�ع�ضاء ال�شرف.
وطلب رئي�س الهيئة من أالع�ضاء انتخاب جمل�س تنفيذي �آخر ،بيد أ�ن تلك اخلطوة مل ثمارها الوطن واملواطن على حد �سواء ،ومت اختيار هذه اجلامعة بعد درا�سات وقراءات مت
تر النور ،وال زلت م�ستمرا بتقدمي العون املعنوي واملادي �إن ا�ستطعت �إىل ذلك �سبيال ،خاللها الرتكيز على حاجة ال�سوق املحلية ،من الكوادر العلمية امل ؤ�هلة.
وال أ�بالغ حني أ�قول أ�ن جامعة أالمري حممد بن فهد أ��صبحت بعد افتتاحها �صرحا علميا
لدعم م�سرية النادي من خالل ع�ضوية هيئة أ�ع�ضاء ال�شرف.
ما الذي �شجعك على اقتحام عامل املال أ
متوهجا ،تزهو به املنطقة ال�شرقية ،لي�ضاف �إىل جمموعة املراكز العلمية كجامعة امللك
والعمال؟
أ
فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة امللك في�صل ،وجامعة الدمام ،عدا �ن هذا املركز يتبناه
يف احلقيقة ما �شجعني على ذلك عدة أ��سباب هي:
القطاع اخلا�ص.
 -1توافر املناخ املالئم لقطاعي الهند�سة واملقاوالت.
 -2قناعتنا ب أ�همية تنويع م�صادر الدخل للفرد.
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عالج فيها ثنائية اخلري وال�شر بطرق جديدة

"قنديل مرمي" رواية العرفان والن�سق املختلف �شكال وم�ضمونا عن "التقبيل"
قراءة -منري النمر
لع ّل أ�كرث �شيء ي�شوقك ملتابعة قراءة رواية "قنديل مرمي"
لكاتبها حممد امل�سعود يكمن يف براعة ال�سرد الت�شويقي
املبني على أ�حداث �صعبة ال حتتمل� ،إذ أ�ن امل ؤ�لف ي�ستهل
مبقدمة مفتوحة أالحداث تثري فيك أال�سئلة و أ�نت يف
بداية قراءة ال�صفحات أالوىل من الرواية ،وبخا�صة
أ�نه ا�ستفاد كثريا من أال�سلوب القر�آين يف آالية اخلا�صة
بـ"القرية" ،كما وظف الكاتب "القدر" يف ق�صته ليلفه
بالغمو�ض ،فك أ�نك ت�سري معه كلم ًة ،كلمة؛ كي تتمكن من
معرفة ن�صيحة أ
"الب" لطفلته ،حيث بد أ�ت الرواية بـ"هذا
يا ابنتي قدر مقدور ،وكتاب حمفوظ".
ومنذ البدء ر�سم الروائي خط �سري لغوي معتمد على لغة
مرتكزة على أال�سلوب القر�آين تارة ،أ
وال�سلوب الرتاثي
النمطي ،بيد أ�نه متكن من �صنع م�سار لغوي أ�دبي حديث
خا�ص به ي�شوق القارئ لقراءة الق�صة التي ت�شت ّد أ�حداثها
منذ حماولة أالب الذي يكون يف ال�صفحات أالوىل جمهول
اال�سم ،كما ابنته ،ما يجعلك تتكهن مبن تكون �شخ�صية
هذا أالب امل ؤ�من ال�صبور على التعذيب أ
والذى.
�صرب وتعذيب:
أ
ويتمكن الروائي من �سرد �حداث ن�ستطيع و�صفها
بـ"ال�شنيعة جدا" ،كما أ�نها تعك�س واقع ال�صرب يف روح أالب
امل ؤ�من الذي ي�سري يف رحلة ال تخلو من الو�صف الدقيق،
ويحذر أالب ابنته بـ"عدم الدخول للقرية" ،ما يحيلك للن�ص
القر�آين ،ويتخوف أالب من دخول القرية لئال يرجم ،بيد

أ�ن عن�صر الت�شويق يجعل الكاتب كامتا ل�سبب
الرجم ،ما يجعلك تت�شوق للمتابعة ،..غري
أ�ن ال�صغرية ت�صر على دخول القرية مع أ�بيها
الذي يحاول تعليمها ال�صرب على ما �سيالقيه،
عنف �شديد الب أ��س ،و�ضمن
وما �ست�شاهده من ٍ
ج ٍّو من امل�شاهد الت�صويرية الت�شويقية مت�ضي
الرواية يف ال�سرد حتى يلتقي أالب ،ومعه طفلته
بفالح ٍة فرتجمه باحلجارة ،وت�صبح أ�ول من
روماه ،وحلد اللحظة ي�شتد حما�س القارئ كي
يقف على ال�سبب ،بيد أ�ن ال�سبب يبقى حمجوب،
منري النمر
حممد امل�سعود
وعلى ما يبدو �إنه تكتيك كتابي يُح�سب ل�صالح
الرواية التي متكن الكاتب من طرح ق�صة جديدة
للروائي جعل كل ذلك الو�صف على ل�سان "الرواة" ،ما
مرتكزة على أ��سلوب أ�دبي ر�صني مدعم أ
آ
بال�سلوب القر�ين .يجعلك ت�شاهد امل�شهد من زاوية خمتلفة ع ّما هو احلال
ومن ناحية التوثيق ال�سردي يتبع الروائي تكتيك احلديث عليه فيما لو كان الراوي مبا�شر مثل أالب أ�و طفلته أ�و
املبا�شر وغري املبا�شر املرتكز على "الرواة"؛ ليعزز من �صاحبة النزل.
أ�تباع أال�سلوب الرتاثي يف التوثيق ،فك أ�نك ت�شاهد "رواية" �إن القارئ للرواية يجد نف�سه متنقال بني خيارين ،وجيهني
يقدمها امل ؤ�لف �ضمن �سل�سلة من أ�حداث يكون �شهودها لي�س خمتلفني ،فواحد معني بكل ال�شر على وجه الب�سيطة،
أالب وطفلته واملعذبون وكل ال�شخ�صيات الواردة فيها ،بل و�آخر معني بكل اخلري بوجه الب�سيطة ،تلك الثنائية و�إن
�شهودها رواة ينقلون احلدث من موقعه للقارئ ،وك أ�نك كانت نقي�ض بع�ضها� ،إال أ�ن الكاتب عك�س أ�ق�صى حدود ال�شر
تقر أ� �سِ فراً مقد�سا ممزوجا بروح الرواية و أ��سلوبها.
من طريق مفردات �سردت يف �سياق أ�جده جديد يف منطقة
أ�لف ليلة وليلة:
تقل فيها مثل هذه الروايات الدينية ،ولعلي أ�جد نف�سي
يف ال�صفحة  7من الرواية ،وبعد �سل�سلة أ�حداث ف�ضيعة مل متفقا مع ما قاله الدكتور ابراهيم عبد املنعم يف العا�صمة
تخلوا من العنف يقول الكاتب وا�صفا ما مر به" :مل يكونا امل�صرية القاهرة� ،إذ ر أ�ى أ�ن خامتة الرواية والو�صول �إليها
يعلمان أ�ن ما م�ضى مل يكن �إال �شوكة �صغرية فيما هو قادم يحتاج ل�صرب ،لكنه ال�صرب الذي ي�ضيف طعم اجلمال
�إليهما يرتب�ص بهما .جلبه أ��صوات غام�ضة ت�سرع �إليهما املختوم به الن�سق الق�ص�صي للرواية ،يقول "حني نقر أ�
ك أ�نها أالجل املحتوم ..بدت بدوية راكبة جمال أ��شهب امل�سعود يف قنديل مرمي نحتاج �إىل �صرب حتى نح�صل على
أ�بي�ض ..بيا�ض �ساعدها .جميلة عيناها ..يف قب�ضتها ع�صا املكاف أ�ة الرائعة يف خامتة الرواية.
�صلبة قوية قا�سية ..التف اجلمل حويل و أ�بي ..وقالت !:أ�وال :هو كاتب يعاند القارئ يف أ�لفاظه ويف معانيه.
تنحي عن أ�بيك �إن الع�صا عمياء �إذ ا
غ�ضبت .!..ثانيا :ألنه ي�سرد يف كل ف�صل ق�صة خمتلفة تتولد من
أ
�ضممت أ�بي .أ�ريد أ�ن أ�حميه ببدين� ..إال �نه حملني �إىل أالوىل ،ويف كل واحدة رابط غريب فريد ي�سوقك �إىل ما
تلة باجلوار ..وقال :وحق ر�ضعات أ�مك الثالث ..وقربها يريده الكاتب ،وهو العالقة بالذات واهلل واحلياة فيما
الذي �ضاع أ�ثره ..واختفى عني وعنك مكانه !..أ�ن تغم�ضي نريده ونعجز عنه ،وفيما نحبه وال نح�سن وقت الو�صول
عينيك  ..مهما تعالت أال�صوات و�ضجت أ��ضلعي ال�صامتة� ..إليه".
�إنه قدر غالب يا ابنتي� ..سوف ا�ستوفيه بتمامه ثم نرتحل ويف اخلتام ال ي�سعني القول� ،إال أ�ين وقفت بحق على رواية
عنها مثقلني أ�و خمففني.!..
حتمل م�ضامني متناق�ضة لكنها تن�سجم مع قوى اخلري
ويذكرك التنقل بني ق�صة أ��سا�سية و أ�خرى تن�سجم مع يف نهاية املطاف" ..القنديل" يف علم العرفان والت�صوف
هيكل العمل الروائي العام لرواية "قنديل مرمي" بالتنقل وال�سري �إىل اهلل ،وبدون هذا ي�صعب فهمها ،أ�و �إدراك
الذكي يف " أ�لف ليلة وليلة" مع فا�صل االختالف بينهما ،معانيها؛ لذا جتدها خمتلفة �شكال و م�ضمونا عن بع�ض
كما أ�ن ال�صفحة  14ي�ستعر�ض الكاتب �صورا متتالية من الروايات أالدبية التي تغرد خارج �سرب هذا الن�سق الروائي
احل�س الو�صفي أالدبي الرفيع� ،إذ أ�نه ي�صف اللذة بني الذي جاء ليقول ب أ�ن امل�ساحات أالدبية ميكن مل ؤ�ها ب أ�ي
الرجل واملر أ�ة من دون أ�ن ي�سردها يف �شكل مبا�شر ،يخل عبارة تخ�ضع لقوانني أالدب فقط ،وهو ما انعك�س أ��سلوبا
بهند�سة الكلمات التي ُبنِيت عليها الرواية ،وبلفته تحُ �سب ولغة يف ال�سياق ال�سردي للكاتب.
العدد ال�ساد�س ع�شر -ال�سنة الثانية  -رجب  1433هـ  -املوافق
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�إلــــى ابـــــــن آ�وى!!
حممد �سعيد ال�شيخ علي اخلنيزي
�إن التاريخ حركة دائبة ال تعرف التفتري ومتر بفوا�صل زمنية وحيا ٍة أ�ممية  ،والتاريخ هو
احلياة ولوال التاريخ ملا �إت�صلت حلقات احلياة بع�ضها ببع�ض وفوا�صل �شهورها و أ�يامها
و�ساعاتها ودقائقها لفقدنا بع�ض احللق أ�و �ضاعت �سري ملفكرين و أ�جماد لعظماء. ،
وبرغم ذلك فقد ه ّم�ش التاريخ أ�و أ
بالحرى امل ؤ�رخون من مل يحالفه احلظ فيلفه جدار العدم
وراء املجهول ومن يحالفه التوفيق ويخلق منه بط ً
ال تاريخياً لريفعه التاريخ من قزمة
أ
�ساكنة يف ال�سفح �إىل ن�صب يرفعه عالياً على قمة املجد  ،وال�سيما �إذا مُزج التفوق ب��صباغ من
أ�لوانٍ مزدوجة يف �شخ�صية ت�ساير اجلمهور وتتفنن يف فنون تر�ضي جمتمعها.
�سجل ٌ
فلهذه العوامل التي كونت هذه ال�شخ�صية قد يحفل بها التاريخ فالتاريخ ٌ
حافل باحلياة
بفوارقها و أ��ضدادها فتت�صارع على حمورها ويف نقطها املتحركات املفارقات وما فيها من
أ�لوان متباينة ولوال التاريخ ملا �إمتد لنا ما دار من أ�حداث على فوا�صله املتحركة منذ خلق
اهلل اخللق و أ��سكنهم على هذا الكوكب امل�سمى أ
بالر�ض ومنذ أ�وجد اهلل أ�بانا �آدم و أ��سكنه وزوجه
على هذا ال�صعيد .
أ
وق�صة قابيل وهابيل ال تزال ميثلها يف ق�صة واقعية يقوم بادوارها بع�ض البناء خلفاً عن
�سلف والتاريخ هوا وثيقة و أ�مانة مقد�سة يف عنق كل م ؤ�رخ يريد أ�ن يكتب تاريخاً من ف�صل
زمن عا�شه وعا�صر أ�حداثه ومر بها ومرت به تلك أالحداث املتباينة و أ�راد أ�ن ي�سجل هذه
احلركات التاريخيه يف �سجل يقر أ�ه املعا�صرون أ
والجيال القادمة وي أ�خذون منه التجارب
والعرب أ�و يطوي قرنه القهقرى فريجع �إىل القرون املا�ضية ويحبو يف حمراب التاريخ
فيلملم من حركاته وفوا�صله الزمنية حروفاً ي�سجلها �صفحات ملتمعة بالفجر أ�و مفحمة
بالليل ليقر أ�ها ويطلع بها يف ع�صره و أ�ن يكون امل ؤ�رخ يكتب للحقيقة والتاريخ ال ألهواء تربطه
أ�و عاطفة ت�شده أ�و بغ�ض يبعده أ�و ر�ضاء يقربه  ،ففي احلب يبدي حما�سن من ي ؤ�رخ عنه ويف
البغ�ض يبدي م�ساوءه  ،أ�و يكتب التاريخ حلفنة من ذهب أ�و �إر�ضاء ملجتمع أ�و ماميليه عليه
بع�ض ال�سالطني فهذا لي�س مب ؤ�رخ و�إمنا هو جاء ليحرف التاريخ وي�شوه �صفحاته ومي�سخ
حقائقه �إىل أ��ساطري وخياالت ال تت�صل بالواقع من قريب أ�و بعيد � ،إمنا هي أ�حدوثة �سميت
تاريخاً وال نزال نعاين من هذه الظاهرة منذ أ�وجد اهلل هذا اخللق يف هذا الكون الذي َمنّ
علينا خالقنا بنعمة الوجود و أ�غـدق على هذا اخللق ب أ�لوان النعـم (و�إن تعدو نعمة اهلل ال
حت�صوها).
والزال امل ؤ�رخون منذ فجر ا إلن�سان أالول ي�سريون يف هذه املنعطفات املتعددة أالهواء أ
والهداف
حتى يومنا هذا مل يزالوا وال يزالون يتنكبون يف تلك الطرق التاريخية التي أ�و�ضحناها �آنفاً
ال منهم الذين يكتبون أ
�إال قلي ً
للمانة واحلقيقة التاريخية  ،والنزال يف ع�صرنا تفاجئنا
أ
أ
أ
ً
مفاج آ�ت من الذين يحاولون �ن يكتبوا تاريخا عن �وطانهم �و يتعلمون فيكتبون مقاالت
أ�و موا�ضيعاً �شائكة أ�و هي تربو على ذلك الكاتب ألن ذاته مل ت�صل �إىل ذلك امل�ستوى أ�و ذلك
اجلو ليتنف�س فيه فال ي�ستطيع ألنه هي�ض جناحاه فهوى من القمة �إىل ال�سفح  ،ف أ��صيب
بعقد نف�سية تراكمية يف نف�سه فحولته �إىل �إن�سان مغرور يعتد بنف�سه وهو ال يعرف من� أش�
هذا الغرور وا إلقدام من تلك العقد التي م�سخته وحولته �إىل �شخ�ص كلما ر أ�ى �شخ�صا ظنه
ال�ساقي وكلما ر أ�ى �إناء ظنه قدحا فهام بنف�سه حتى ر أ�ى نف�سه أ�نه املفكر أالول فغدت تلك
العقد تتحرك يف أ�فقه أ�لوانا من أالطياف ت�شعله نق�صاً وكرهاً فحاول أ�ن يطم�س فرتات
فكرية ويهم�ش �شمو�ساً من الذين أ��ضاءوا و أ��شعلوا م�صباح الفكر يف هذه احلركة الفكرية
اجلديده فكانوا هم الذين و�ضعوا أ�ول لبنة يف هيكل أالدب اجلديد باملنطقة ال�شرقية اململكة
العربية ال�سعودية.
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وال يزالون أ��صحاب مدر�سة يقتب�س من �سمائها أ��ضواء للمفكرين في�ستنريون بها يف
عتمة احلياة يعي�شون على مائدتهم فمحاوالت من أ�ع�شت أ�ب�صارهم هذه أالنوار �إنحرفوا
�إىل منعطفات مظلمة يف حركة لولبية لعلها ت ؤ�دي وت�سطتيع �إقبار هذه ال�شمو�س وتطم�س
�إ�ضواءها وتلفها وراء جدار التاريخ ولكن ال�شمو�س الينطفئ لهبها وحترق ذراتها كل من أ�راد
أ�ن يعبث بها  ،فال�شمو�س الفكرية الينطفئ من �سمائها كوكب �إال لي�سطع كوكب �آخر لينري
عتمة احلياة فيبدد تلك العتمة  ،وحماولة �إقبارها وتهمي�شها عبث كما يتخوف �إبن �آوى من
فئه عندما ي�سري يف ظل �ضوء القمر ،وال ي�ستطيع أ�ن يخرج حتت وهج ال�شم�س بل يكنت يف
جحره فالذي يخاف من ظله كيف يواجه وهج ال�شم�س فيعود القهقرةى �إىل جحره  ،ولكن
نف�سه اجلبانة التي ت�سطو على ال�ضعفاء خل�سة يف الليايل املعتمة حني ال ترى م�ستيقظا
عندما يطبق الكون جفنه ويغرق أ�هله يف �سبات عميق وتخفت كل ن أ�مة من ا إلن�سان واحليوان
هنا يحلو إلبن �آوى أ�ن ي�صطاد فري�سته في�سطو على أ��ضعف حيوان من خملوقات فاطر
ال�سماوات أ
والر�ض الدجاج بعد أ�ن يخنق الدجاجة لئال تظهر لها ن أ�مة في�ستيقظ مالكوها
فيخنقونه قبل أ�ن يخنقها وعندما يفلت بفري�سته وكثري ما يعود بهذا الظفر �إن �صح هذا
التعبري ألنه يلب�س الليل �ستاراً وي أ�تي يف تلك الهدئة متل�ص�صاً  ،فعندما ي ؤ�وب أ�دراجه �إىل
جحره يخلق من نف�سه بط ً
ال ظافراً فين�سج من ُجبنه وحياته التي ميار�سها فيت�صور له أ�نه
قادر على �إقبار ال�شم�س والقمر.
وعندما ي�ستيقظ على واقعه وحقيقته يعود �إىل ماهيته الوجودية وينكم�ش على نف�سه
�إنكما�ش الظل وال ي�ستطيع أ�ن يخرج من ذلك اجلحر �إال يف ظل تلك ال�صو�صية  ,وال ت�ساعده
�إمكانيات ُه أ�ن ي�سري يف ظل وهج ال�شم�س و�إن مر يف ظل القمر مير مرور الرعديد اخلائف
الذي يتلفت مينة وي�سرى وهو يخ�شى فئه ويحذر منه فيت�صوره �شبح لي�صتاده أ�و يقتله ،
م�سكني بن �آوى �إذا ما خال بنف�سه طلب الطعن والنزال و�صور نف�سه بط ً
ال يخلق له مواهب
أ
أ
وعبقرية ي�ستلهمها من �سماء عبقر  ،فين�سجها ق�ص�صا كما تن�سج العنكبوت بيتها �وهي ��ضعف
من ذلك ين�سجها يف تاريخ �إن �صح ت�سميته تاريخا  ،من �صور عواطف حب أ�و من حياة بغ�ض
منافع أل�شخا�ص ي�ضربون له الطبول ويعزفون بني يديه املو�سيقى أ�و رموز فكر
أ�و من حياة
ٍ
يريد أ�ن ينبت على جزعهم أ�و م�صالح تربطه مبن غنى له أ�غنيات من مواويل من أ��ساطري
�شياطني كل بناء وغوا�ص من غا�صة البحر أ�و من ليايل أ�لف ليلة وليلة فيتيه يف تلك أالجواء
التي الي�ستطيع أ�ن يحل رموزها بل اليفهم من يفك حروف معانيها  ،يابن �آوى ف أ�ن ال�شم�س
والقمر هما احلركتان اللتان تتولد منهما احلياة ولوالهما مل تب�صر ما ينفعك وما ي�ضرك
فقد �إبت يف أ�وهامك وخياالتك كفقاقيع طفت يف الك أ��س و�سرعان ما ر�سبت يف القعر والتاريخ
�شم�س وقمر فقد يولد من هذا ال�ضوء م ؤ�رخون أ�حرار
اليرحم ،وحركته التي تتحرك ما دام ٌ
أ
ال يكتبون �إال للحقيقة والتاريخ وميحون برياعتهم الزيف وال�صباغ التي �صبغ بها بايع
ال�ضمري فت�سطع من بني تلك الغيوم احلقيقة ألن احلق ال ي�ضيع وال ميوت مهما تطاول
الزمن باملنحرفني واملزيفني  ،لل ّتاريخ ولنا مر�آة حكت هذه احلقائق و�إنعك�س على ظلها
الزيف �صورة معكو�سة وبدت على �صفحتها �صورة احلقيقة التاريخية فميزتهما تلك الرياعة
أالمينة عن تلك ال�صورة امل�شوهة الزائفه  ،وهذه الظواهر التاريخية منذ تاريخ الب�شرية
حتى يومنا هذا تطل علينا الوان من الكتب عن اليمني وعن ال�شمال بل من اجلهات ال�ست
فنقر ؤ�ها فال جند يف حروفها وفوا�صلها حقائق تاريخية و أ�مانة مرعية � ،إمنا هي م�سل�سالت
قام بها ممثلون مهرجون مل يكن لهم طاقات من الفكرية وال مميزات �إخت�صا�صية ت ؤ�هلهم
ملوا�ضيع ما كان ي�سمح لهم ذلك اجلو ليحلقوا فيه ألن أالك�سجني ال ي�ساعدهم فيختنقوا ف أ�نا
ان�صح أُلالئك ب أ�ن ال يطريو يف غري جوهم وال ي�س ّفوا يف غري �سفحهم كما أ�هديهم �سالت من
جنوم ال�صرب و�سالت من ا إلخت�صا�ص.
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املفكر امليالد ي�شارك يف امل ؤ�متر العلمي الدويل بعمان
�شارك أال�ستاذ زكي امليالد يف امل ؤ�متر العلمي الدويل
بعنوان( :الفن يف الفكر ا إل�سالمي) ,الذي نظمه املعهد
العاملي للفكر ا إل�سالمي بالتعاون مع وزارة الثقافة
أالردنية وكلية العمارة والفنون ا إل�سالمية يف جامعة
العلوم ا إل�سالمية العاملية ,واملنعقد يف العا�صمة أالردنية
عمان ,خالل الفرتة ما بني  5-4جمادى آالخرة 1433هـ/
 26-25ني�سان -أ�بريل 2012م.
يف هذا امل ؤ�متر قدم أال�ستاذ زكي امليالد ورقة بعنوان:
(الفكر ا إل�سالمي املعا�صر وعلم اجلمال) ,عر�ض لها يف
جل�سة العمل أالوىل من أ�عمال اليوم أالول للم ؤ�متر,
وتر أ��سها الدكتور فتحي ملكاوي املدير ا إلقليمي للمعهد
العاملي للفكر ا إل�سالمي.
عقب على ورقة أال�ستاذ زكي امليالد الدكتور مازن ع�صفور
رئي�س ق�سم الفنون الب�صرية باجلامعة أالردنية و أ��ستاذ

�شنطة ماركة

النقد الفني وعلم اجلمال فيها ,كما عقب عليها أ�ي�ضا
الدكتور خالد اجلرب من أالردن.
ويف جل�سة العمل الثانية قدم أال�ستاذ زكي امليالد تعقيبا
على ورقة الدكتور حممد �إقبال عروي أ��ستاذ التعليم
العايل باملغرب التي حملت عنوان( :عوائق التنمية الفنية
يف الفكر ا إل�سالمي).
ويف اليوم الثاين �شارك أال�ستاذ زكي امليالد يف عمل جلنة
�صياغة البيان اخلتامي للم ؤ�متر التي �ضمت �سبعة
م�شاركني هم من أالردن وم�صر والعراق وال�سعودية.
وقد توزعت أ�عمال امل ؤ�متر �إىل �ست جل�سات علمية� ,إىل
جانب جل�ستي االفتتاح واخلتام,
وعر�ض يف هذه اجلل�سات العلمية
ال�ست ,ع�شرون بحثا علميا حمكما,
�إىل جانب أ�كرث من ع�شرين تعقيبا.

ح�ضر امل ؤ�متر جمع
كبري من الباحثني
أ
والكادمييني
املتخ�ص�صني واملهتمني
بق�ضايا الفنون يف الفكر
ا إل�سالمي ,من ت�سع دول
عربية هي :أالردن وم�صر والعراق وال�سعودية والكويت
والبحرين وتون�س واجلزائر واملغرب.
وعلى هام�ش امل ؤ�متر أ�قيم معر�ضا للفنون ا إل�سالمية,
افتتحه وزير الثقافة أالردين أال�ستاذ �صالح جرار.

تهاين جواد الرم�ضان

عادت من ال�صالون الن�سائي مت أ�خرة بعد أ�ن ق�ضت
وقتا ممتعا بني امل�ساج و أ��شياء الن�ساء ال�صغرية..
قالت يل :اليوم ا�ستمتعت كثيييريا بوقتي
قلت :هل أ�عجبك ال�صالون واخلدمة؟
قالت :جدا
ولكن لي�س هذا �سبب ان�شراحي
وماال�سبب �إذن؟؟
قالت :عندما � أس�لوين ما �إ�سمك حتى نكتب
الفاتورة قلت زهراء
ولكن أ�نت ل�ست زهراء؟؟
قالت :ولكن لطاملا أ�ردت أ�ن أ�كون زهراء
وطاملا �شعرت أ�ن �إ�سمي جلب يل امل�شقة فتحررت
اليوم عندما اخرتت ما أ�ريد
اهلل اهلل اهلل لو أ�ننا فقط ن�شعر بهم ومبا يريحهم
الب�سطاء من النا�س ت�سعدهم أال�شياء ال�صغرية
ونحن الفاهمني املوظفني القارئني ال�ساكنني يف
عقول اجلاهلية نحتقر �سعادتهم
أ
أ
أ�عجب حقا منا حني ن�سفه أ�و ن�سخر من �ي �حد
عندما يعر�ض علينا �سروره ب�شيء معني وبكل
ب�ساطة نقول ( لي�س من اهتمامي أ�و ال يعنيني
وعندما نزداد ثقافة نقول:
not my interest at all

لنفر�ض أ�نك �آت من الق�صور التي ال تط أ�ها أالقدام
أ�و �آت من اجلنة املخفية
أ�و من جزيرة الكنز

أ�و من أ�ي مكان
مبا أ�نك توا�ضعت ونزلت
أ
للر�ض
فتذكر أ�ن كل من على أالر�ض له احلق
بال�سرور و�إن مل ميلك ماال ل (�شنطة ماركة)
كالتي أ�نت حتملها
و�إن مل ميلك ماال لكي يدخل Sunset Beach
و�إن مل ميلك ماال كي ي أ�كل يف أ�فخر املطاعم
و�إن مل يتوظف يف �شركة أ�و ق�سم يعتني به
ويطلعه ألعلى املراتب وير�سله ألح�سن الدورات
و�إن مل يتعلم أ�بناءه يف مدار�س أ�هليه مبئات
آالالف
تذكر أ�ن �سعادته قد تكون يف كلمة وهو يحدثك
بها كي ين�شر لك خربا �سارا فت أ�تي أ�نت بكل
ب�ساطة و (نذالة) لتك�سر قلبا كانت �سعادته يف
كلمة جميلة ينتظرها منك
ما أ�جمل أالجانب! ت أ�تيهم بوردة او بعلبة
مناديل في�شكرون ك أ�نك قدمت كنزا
ت�شاركهم يف �صورة لعائلتك أ�و عمال ب�سيطا
أ�جنزته فيحتفلون بك بالكلمات الرائعة
ين�شرون املودة من حولهم
ثم ن أ�تي لنقول:
الالالال ا�سمحوا يل ه ؤ�الء جا ؤ�وا للتب�شري؟؟؟
هاهاهاهاهاهااهاهاهاهاها
(�صديق مايف مخ انت)

يقيم منتدى حوار احل�ضارات دورة تدريبية
يف الفن الت�شكيلي بعنوان
(فن فر�شاتي )
وذلك خالل الفرتة
من � 7-3شعبان 1433هـ املوافق 2012/6/ 27-23هـ
لل�صغار من �سن �10-6سنوات 6-4م�ساء
 ...للكبار من �سن �20-11سنة 10-7م�ساء
يقدم الدورة الفنانون
م ؤ�يد احلمران � ,صالح آ�ل مكي ,
أ�مرية املو�سى ,زهرةاملرتوك  ,حوراء املرهون
ت�شرف
على الدورة االعالمية
أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
أ�خر موعد للت�سجيل  25رجب  1433هـ املوافق  15/6/2012م
لال�ستف�سارgmail.com@amalart2012
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بقلم  :حممد حمفوظ

يف معنى الوحدة واالختالف

لعلنا ال ن أ�تي بجديد حني القول� :إن م�ساحة االختالف بني الب�شر ،هي جزء من ملفهوم الوحدة .فالر ؤ�ية ال�سائدة عن هذا املفهوم ،أ�نه يعني �إلغاء حاالت االختالف
النامو�س وقانون الوجود ا إلن�ساين� .إذ يقول تبارك وتعاىل{ :ولو �شاء ربك جلعل والتعدد الطبيعية والتاريخية والثقافية.
النا�س أ�مة واحدة وال يزالون خمتلفني� ،إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة
ربك أل أ
وبفعل هذا املنظور النمطي ملفهوم الوحدة ،مار�ست ال�سلطات التي رفعت �شعار
ملن جهنم من اجلنة والنا�س أ�جمعني} (�سورة هود ،آالية .)119 – 118
فالنامو�س الرباين اقت�ضى االختالف والتنوع بني الب�شر يف م�ستوى التفكري الوحدة كل أ�لوان القمع وا إلرهاب والتنكيل بحق كل التعبريات ال�سيا�سية والثقافية
وطريقته ،وتنوع يف التجربة وطبيعة املالحظة ،مما يفر�ض االختالف يف النظر �إىل واالجتماعية التي تختلف ر ؤ�يتها عن هذه الر ؤ�ية أ�و تتباين يف أ��صولها العرقية أ�و
ا إلثنية .ولقد دفع العرب من جراء ذلك الكثري من الت�ضحيات واخل�سائر واجلهود
أال�شياء ويف النتائج التي ينتهي �إليها االختالف.
من هنا ف�إن مفهوم الوحدة ،ال ميكن اكت�شافه �إال من خالل منظور االختالف .أ�دناها� ،إن مفهوم الوحدة مل يعد ي�شكل يف هذه احلقبة من الزمن الربيق أ�و ال�شعار
وذلك ألن االختالف جزء أ��صيل من منظومة الوعي الذاتي ،كما انه (االختالف) الذي ي�ستقطب جميع الفئات وال�شرائح.
هو الذي يرثي م�ضمون الوحدة وميده ب أ��سباب احليوية والفعالية.
فاالختالف وفق هذا املنظور �ضرورة ملا له من وظيفة يف بلورة معنى الوحدة وهويته فاالختالفات الفكرية والثقافية وال�سيا�سية ،ال تدار بعقلية ا إلق�صاء والنفي ،ألنها
ال تنهي االختالفات ،و�إمنا ت�شحنها بدالالت ورموز خطرية على م�ستوى العالقات
احل�ضارية وا إلن�سانية.
ويقول ال�شاعر:
والوجود االجتماعي .وحاالت ا إلجماع والوحدة يف املجتمعات ا إلن�سانية ،ال تنجز
�إال على قاعدة تنمية قيم الت�سامح والتعاون والتعدد وا إلدارة الواعية واحل�ضارية
لالختالفات العقدية الفكرية على م�ستوى الواقع والتاريخ ،ولي�س فقط على
�إن القداح �إذا اجتمعن فرامها
م�ستوى النظر والن�ص.
بالك�سر ذو جفن وبط�ش أ�يد
عزت فلم تك�سر و�إن هي بددت
و�إن أ�خطر الهويات على حد تعبري (دار يو�ش �شيغان) على ا إلطالق هي تلك التي
فالك�سر والتوهني للمتبدد
ال حتقق �إال على أ�نقا�ض هويات آالخرين .ينبغي أ�ن تكون هويتي مت�صاحلة ،متفقة
فبني االختالف والوحدة م�سافات ،ال ميكن اجتيازها �إال بالت�سامح واحلرية أ�و متوافقة مع آالخرين ،ال أ�ن ترف�ضها وتهددها با إللغاء .فاملمار�سات العدوانية
واالنفعالية ،ال تلغي االختالفات والتمايزات ،و�إمنا تدخلها يف عالقة �صراعية،
واالعرتاف بقانون التعدد ومبد أ� التنوع.
آ
عنيفة ،بدل أ�ن تكون العالقة توا�صلية وتفاعلية .وال ميكن فهم الخر� ،إال بتقدير
لذلك ف�إن االختالف املف�ضي �إىل الوحدة ال�صلبة ،هو ذلك االختالف الذي ت�سنده وحتديد م�ساحة االختالف معه ،وكيف �ستتم �إدارة هذا االختالف.
قيم التعدد واحلرية والت�سامح وحقوق ا إلن�سان .أ�ما االختالف الذي يجايف هذه
فاالختالف يف حدوده الطبيعية وا إلن�سانية ،لي�س أ�مراً �سيئاً .أالمر ال�سيئ واخلطري
القيم ،ف�إنه يف�ضي �إىل املزيد من الت�شرذم والت�شتت والتجزئة.
أ
أ
يف هذه امل�س�لة هو عدم االعرتاف ب�شرعية االختالف وحق �صاحبه يف �ن يكون
ولعل من أالخطاء الكربى التي وقع فيها العرب يف الع�صر احلديث ،ر ؤ�يتهم املنمطة خمتلفاً.
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قراء
لع ّل
لكات
املبن
مبق
بداي

فالتوحيد الق�سري للنا�س ،يزيدهم اختالفاً وت�شتتاً و�ضياعاً .وذلك ألن حماولة �إنهاء حتى يعرف احلق من جهله ،ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به..
االختالف بالقمع والقهر يزيدها ا�شتعا ًال .كما أ�ن هذا املنطق واخليار ،يخالف خمالفة ومن ال�ضروري أ�ن ندرك ،أ�ن ف�شل أ�لف جتربة ال يعني ف�شل الفكرة ،بل علينا أ�ن جنرب
الواحدة بعد أاللف ،و أ�عتقد أ�ن التجربة ميكن أ�ن تطل بنا على نتائج جديدة و�آفاق
�صريحة نامو�س الوجود ا إلن�ساين ،القائم على التنوع واالختالف والتعدد.
جديدة.
فالتنوع مكوِّن للوحدة ،وال وحدة �صلبة يف أ�ي م�ستوى من امل�ستويات ،من دون �إف�ساح املجال
لكل التعبريات للم�شاركة يف �إثراء هذا املفهوم ومده مب�ضامني أ�كرث فعالية وقدرة على و�إن واقعنا ا إل�سالمي املعا�صر ،قد ورث خالل احلقب التاريخية املديدة ،العديد من
امل�شاكل والعقد والروا�سب التمزيقية ،و�إن ا إلن�صات �إىل هذه الروا�سب يكلفنا الكثري على
ه�ضم كل أالطياف والقوى.
م�ستوى حا�ضرنا وم�ستقبلنا.
و�إن أ�ي تغييب لالختالفات الطبيعية يف املجتمع ،ف�إنه يف�ضي �إىل غياب الوحدة واال�ستقرار
ال�سيا�سي واملجتمعي .وذلك ألن مفاعيل الوحدة احلقيقية متوفرة وموجودة يف ف�ضاء لذلك ف�إن املطلوب هو� :إطالق عملية حوارية م�ستدمية ،ال تقف حائرة أ�مام عناوين
التمزق ،و�إمنا ت�سعى بعقل منفتح وحكمة ونف�س طويل �إىل تفكيك هذه العناوين ،ومنع
االختالف الثقايف وال�سيا�سي املن�ضبط ب�ضوابط أالخالق وتطلعات ا إلجماع والوحدة.
لذلك كله تلح احلاجة اليوم� ،إىل �إحياء وت أ��سي�س امل ؤ��س�سات املجتمعية املتحررة من هيمنة ت أ�ثريها ال�سلبي على راهننا.
املفهوم الق�سري للوحدة ،واالنطالق يف بناء فعل م ؤ��س�ساتي ،ي�ستند يف كل أ�موره على رعاية
أ�نه ا�ستفاد كثريا من أال�سلوب القر�آين يف آالية اخلا�صة مرتكزة على أال�سلوب القر�آين أتارة ،أ
الرتاثي
�سلوب
وال
ءة -منري النمر
االختالف وحماربة كل نزعات اال�ستفراد والتغول التي ال تف�ضي �إال �إىل املزيد من التدهور و�إن العمل على منح ت�سرب عقدنا و�زماتنا التاريخية �إىل واقعنا املعا�صر ،بحاجة منا
ق�صته ليلفه
الكاتب
وطني وظف
ـ"القرية" ،كما
مرمي" � ب
ل أ�كرث �شيء ي�شوقك ملتابعة قراءة رواية "قنديل
والتعاون أ�دبي
الوحدةم�سار لغوي
من �صنع
العميقمتكن
الوعيبيد أ�نه
النمطي،
حديثوالتقوى وجتاوز كل ا إلحن
على الرب
مببد أ�
جميعاً �إىل
"القدر"كليفالقوى
ي�ستوعب
واجتماعي
طالق حوار
والت�شرذم .ويف نطاق هذه امل ؤ��س�سات يتم إ
أ
أ
ت�سري معه ًكلم ً
كي تتمكن
ورة،أ�ياً،كلمة؛
بالغمو�ض ،فك�نك
والوجودات،ال�سرد
يكمن يف براعة
تبها حممد امل�سعود
الق�صة التي ت�شت ّد �
تنميةلقراءة
القارئ
النف�سيةخا�ص
حداثهاالة �إىل التحديات{ ،ولكم ما
واال�ستجابة الف ّع
امل�شرتكات
ي�شوقدون
التي بهحتول
وتفعيل
واحرتام آالخر وجودا
الت�شويقيالر أ�ي والتعبري
قوامه حرية
والتعبريات
ؤ
أ
أ
أ
أ
أ
ني على أ�حداث �صعبة ال حتتمل� ،إذ �ن امل�لف ي�ستهل من معرفة ن�صيحة "الب" لطفلته ،حيث بد�ت الرواية منذ حماولة الب الذي يكون يف ال�صفحات الوىل
م�ستويات امل�شاركة ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية.
ك�سبتم وال ت� أس�لون ع ّما كانوا يعملون} (�سورة البقرة ،آالية .)134
جمهول اال�سم ،كما ابنته ،ما يجعلك تتكهن مبن تكون
قدمة مفتوحة أالحداث تثري فيك أال�سئلة و أ�نت يف بـ"هذا يا ابنتي قدر مقدور ،وكتاب حمفوظ".
ية قراءة ال�صفحات أالوىل من الرواية ،وبخا�صة ومنذ البدء ر�سم الروائي خط �سري لغوي معتمد على لغة �شخ�صية هذا أالب امل ؤ�من ال�صبور على التعذيب أ
والذى.
وهذا احلوار الوطني ال�شامل بدوره ،ينتج حقائق جمتمعية تكر�س مفهوم الوحدة فالوحدة ال تعني ب أ�ي �شكل من أال�شكال ،م�صادرة االختالفات وحاالت التنوع والتعدد
احلقيقية ،وتبلور منظور االختالف واحلوار املف�ضيني �إىل اال�ستقرار ال�سيا�سي واملجتمعي .املوجودة يف املحيط االجتماعي وال�سيا�سي للعرب وامل�سلمني .و�إمنا تعني تنمية امل�شرتكات
فالوحدة ال ت�ساوي التطابق التام ،كما أ�ن االختالف ال يعني الت�شرذم والت�شتت والتجزئة ،وااللتزام ال�سيا�سي والعملي بالق�ضايا امل�صريية أ
للمة.
فنزعات الوحدة الق�سرية والقهرية ،مل تنتج �إال املزيد من الت�شرذم وال�ضياع ،كما أ�ن نزعة
ترذيل االختالف باملطلق ،مل ت ؤ�د �إال �إىل املزيد من التوترات والنزعات وال�صراعات.
وتفعيل اللقاء حول الق�ضايا امل�شرتكة ،هو الكفيل بتطوير م�ستوى الوحدة يف العاملني
فاالختالف لي�س انقطاعاً عن الوحدة ،كما أ�ن الوحدة لي�ست توقفاً عن االختالف والتمايز العربي وا إل�سالمي .فالوحدة احلقيقية وال�صلبة ،ال ميكن أ�ن تعي�ش �إال يف ظل االختالف
والتنوع.
امل�شروع ،ألنه يغني مفهوم الوحدة وميده ب أ��سباب احليوية والفعالية ،وي ؤ��س�س لوقائع
وحقائق جديدة حتول دون تقهقر املفهوم الوحدوي على م�ستوى الواقع.
من هنا ندرك أ�همية ح�ضور قيمة العدل يف االختالفات ا إلن�سانية .حيث �إن جمرد فاالختالفات املعرفية والفقهية واالجتماعية وال�سيا�سية ،ينبغي أ�ال تدفعنا �إىل القطيعة
االختالف ،ينبغي أ�ن ال يف�ضي �إىل الظلم واخلروج عن مبادئ وقواعد العدالة .يقول وا�صطناع احلواجز التي حتول دون التوا�صل والتعاون واحلوار.
تبارك وتعاىل{ :يا أ�يها الذين �آمنوا كونوا قوامني هلل �شهداء بالق�سط وال يجرمنكم
�شنئان قوم على أ�ال تعدلوا اعدلوا هو أ�قرب للتقوى واتقوا اهلل �إن اهلل خبري مبا تعملون} و�إن الوحدة الداخلية للعرب وامل�سلمني ،بحاجة دائماً �إىل منهجية ح�ضارية يف التعامل
(�سورة املائدة ،آالية .)8
مع االختالفات والتنوعات ،حتى ي ؤ�تي هذا التنوع ثماره على م�ستوى التعاون والتعا�ضد
والوحدة ..واملنهجية أالخالقية واحل�ضارية الناظمة وال�ضابطة لالختالفات الداخلية،
فاالختالفات الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية ،ينبغي أ�ال تكون �سبباً للقطيعة مع قيم قوامها احلوار والت�سامح وتنمية امل�شرتكات وح�سن الظن واالحرتام املتبادل وم�ساواة
العدالة والوحدة ،بل و�سيلة من و�سائل االلتزام بهذه القيم ،وذلك من أ�جل حتديد آالخر بالذات.
جماالت االختالف وتنمية اجلوامع امل�شرتكة ،ألنها جزء من عملية العدالة املطلوبة على
كل حال..
هذه املنهجية هي التي تطور م�ساحات التعاون وحقائق الوحدة يف الواقع اخلارجي..
وخال�صة القول� :إن الوحدة ال تفر�ض فر�ضاً ،وال تنجز بقرار أ�و رغبة ،و�إمنا باكت�شاف
لذلك جند أ�ن اخلليفة الرا�شد ا إلمام علي بن أ�بي طالب حينما �سمع بع�ض أ�هل العراق يف م�ساحات التالقي والعمل على تطويرها ،ودمج توحيد أ�نظمة امل�صالح االقت�صادية
معركة �صفني ي�سب أ�هل ال�شام قد قال لهم� :إين أ�كره لكم أ�ن تكونوا �سبابني ،ولكنكم لو وال�سيا�سية.
و�صفتم أ�عمالهم ،وذكرمت حالهم ،كان أ��صوب يف القول ،و أ�بلغ يف العذر ،وقلتم مكان �سبكم
�إياهم :اللهم احقن دماءنا ودماءهم ،و أ��صلح ذات بيننا وبينهم ،واهدهم من �ضاللتهم،
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ال�شاعر ال�شيخ يحيى الرا�ضي:

ت أ�ثري بالت�ص ّوف ينح�صر يف �شقه النظري ال العملي
على ال�شعراء أ�ن يعيدوا نظرتهم جتاه جماهري ال�شعر و أ�ن ينزلوا من بروجهم العاجية �إليهم.
يف ليلة مت أ�لقة بنجوم أالدب والفكر ،أ�قام ملتقى ابن املقرب
أالدبي بالدمام أ�م�سيته ال�شعرية التي ا�ست�ضاف فيها ال�شاعر
الكبري ال�شيخ يحيى حممد الرا�ضي ،مبجل�س عائلة امل ؤ�من
باملحمدية .

أ
الم�سية بد أ�ت ب آ�يات من الذكر احلكيم تالها املقرئ ح�سني
نا�صر امل�شرف ،ثم بد أ� مدير أالم�سية ال�شاعر ابراهيم حممد
البو�شفيع بالرتحيب بال�شيخ وباحل�ضور مفتتحاً أالم�سية
ب�سرية ي�سرية عن ال�شيخ يحيى الرا�ضي مزجها ب�صبغة أ�دبية
القت ا�ستح�سان احل�ضور.
وقبل أ�ن ي�شرع ال�شاعر الرا�ضي ب�إطالق �شراع ق�صائده،
أ�لقى ال�شاعر أال�ستاذ /حممود امل ؤ�من ،ع�ضو ملتقى ابن
املقرب أالدبي وجمل�س عائلة امل ؤ�من ،ق�صيدة ترحيبية بال�شيخ
ال�شاعر ،غا�ص فيها يف عمق انطباعاته الذاتية عن �شخ�صية
وفكر و�شعر ال�شاعر ال�شيخ يحيى الرا�ضي.
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بعدها �شرع ال�شاعر ال�شيخ يحيى الرا�ضي ب�إلقاء ق�صائده ،وردي) ،يف �إ�شارة �إىل �صاحب مدر�سة ا إل�شراق ال�صوفية
والغريب أ�ن �سفينة �شعره كانت ثابتة يف خ�ضم بحور ال�شعر ،ال�سهروردي املقتول ،والتي منها :
ولكن احل�ضور هم الذين كانوا يرتنحون �سكارى مبا كانوا
ال ..تذع لل�صحو تاريخ ا إلباحياتِ
ي�سمعون ،افتتحها بقوله:
َ
�سهرتك أالوىل
من
عن الذرو ِة يف ن�سك ا�شتهاءاتك
ألن الق�صائد ال ت�شتهيه
عن �إخماد ت�شويق ال� ؤ
س� ْال
تدىل على
***
�سدرة املنتهى
ال ..تـُحدّث عن كهوف الريبِ
تباريح جنواه
ماذا قالت ال�ضمة ُ حال الرف ِع ؟
مل تختطف
وردي )
عن �شطح �إنت�شا ٍء ( �سه َر ٍ
من الغيب
ُ
ال�شروحات
ن�ص مل متزقه
و ٍ
�سيجارة امل�شتهى
وخمرٍ مل تر ّو�ضه أال ُ
باريق
وعن لثغ كال ٍم دون جدوى
ثم قر أ� خمتارات من ديوانه (هيت لك) و (جواز �سفر)
ال ..حتدّث أ�حداً عن و�صل ِة املعرا ِج
وق�صائد أ�خرى مل تن�شر بعد ،كانت متنوعة من حيث ال�شكل
عن نافلة اخللوة  ،،عن فرط الو�صال .
بني �شعر العمودي والتفعيلة والنرث ،وكانت ق�صائد اجلولة
ومن ق�صيدته (رم�ضان ..أ�ول ر�شفة) نقتطف:
أالوىل مزيجاً بني �شعر الت�صوف والغزل ،كق�صيدة (�سه ٌر..
أ� ُ
ول رم�ضاني ٍة
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تتك ّي ُف الرتاوي ُح كما أ�هوى
توحدي الذي أ� َ
ده�ش
ح�سب ُّ
َ
زخارف املحاريب
وط أ�ط أ�تْ له أ��ساقف ُة امل أ�ثو ِر
امل�سحر تهم�س كما يوحى:
ترانيم ِّ
خذ الكتابَ بقو ٍة
ا�ستلم  ..ذرو َة الذرو ِة
بعدها ا�ستوقف مدير أالم�سية
أال�ستاذ ابراهيم البو�شفيع ال�شاعر
ال�سرتاحة ق�صرية تخللها مداخلة نقدية لع�ضو ملتقى ابن – ح�سب ما يرى ال�شاعر.-
املقرب أ� .يحيى العبداللطيف تقبلها ال�شاعر ..
ففي ق�صيدة (على مرمى قبلة) يقول:
ثم تناول املايكروفو َن الطفل حامت حمزة احلمود إللقاء
ق�صيدة (يا �صالة النبي) أ
لل�ستاذ الكبري حممد العلي،
وق�صيدة �شعبية أ�خرى ،نالتا ا�ستح�سان احل�ضور من حيث
جودة االختيار وح�سن ا إللقاء.

غرائز م�ستورة بالبخو ِر
يرخي عليها ال�شرف منديل �شبقٍ
بوجه ميعن يف خيالء العفة
بينما النوايا تتربكن با إلباحية
ويقرتف الردفان ت أ�ليب جهنم
ومن ق�صيدة (�إثمها) نذ ُكر:
الوعظ ين�سى أ�نها أ�نثى
وهرمون الذكور ِة م�ستبدٌ..
يف خرافات الع�شائ ِر
يف أ�قا�صي�ص املباخر
يف ختان الفطرة اخل�ضرا ِء
 ..ي�سرف مدفنُ الت أ�ويلِ يف
دعوى أ�بال�سة التماجن ٍ.
املفاتن :
عن جالوزة
ٍِ
خمت�ص بها !
أ�ن مقتَ النار
ٌ
من قال أ�ن النا َر مغرم ٌة بها ؟
ومن ق�صيدته ال�سيا�سية ال�ساخرة ( أ�و ..با ..ما) يقول:
يا وعد أ�وباما أ�ت�صلح ذوقنا
لرنى الغواية بال�سوادة أ�جدرا ؟
ونعود لل�سمراء بعد متاهة
�شقراء تخجل بالتن�سك منكرا
غالب
ولعل كافور العروبة ٌ
يتلوك يف خطب النهيق مُك ّفرا
ويراك تابوت العراق زياده
وتراك رام اهلل �شارون الذرى

يف اجلولة الثانية من أالم�سية افتتح مدير أالم�سية اجلولة
ب� ؤ
س�ال أالديب يحيى الرا�ضي عن بع�ض مقوالته املتناثرة
يف بع�ض لقاءاته ال�صحفية ال�سابقة ،والتي تتمحور حول
�ضرورة النزول �إىل لغة اجلماهري يف ال�شعر وعدم اعتزال
ال�شاعر اجلماهري يف برجه العاجي ،والنقطة أالخرى حول
عدم تفاعل الرا�ضي مع �شعر بع�ض كبار �شعراء العربية
كحافظ �إبراهيم ونازك املالئكة وبع�ض �شعر اجلواهري،
واهتمامه ب�شعر من لي�س لهم دواوين أ�و ال�شعراء املغمورين،
وقد أ�بدى الرا�ضي ت أ�ييده و�إ�صراره على هاتني النقطتني
مو�ضحاً ومدعماً ذلك ب�شواهده و أ�دلته .والنقطة أالخرية
للن�سانية
كانت حول نظرته للت�صوف ا إل�سالمي والنظرة إ
جمعاء من خالل كتبهم الدينية التي قر أ�ها ال�شاعر ،وقد
ذكر ب أ�نه الحظ ب أ�نه هناك لغة أ�خالقية و�إن�سانية واحدة،
رغم االختالف يف الدين واملفاهيم ،وب أ�ن اهتمامه بالت�صوف
ين�ضوي حتت االهتمام بالت�صوف النظري ولي�س العملي،
و أ�نه ال ميار�س الت�صوف كما يظن البع�ض ب�سبب �إعجابه
ببع�ض أ�فكارهم و�آرائهم.
بعدها انطلق الرا�ضي جولته ال�شعرية الثانية مبختارات
أ�خرى من ق�صائده الغزلية والدينية وال�سيا�سية ،والتي
ات�سمت جميعها باجلر أ�ة واخلروج عن امل أ�لوف ،وقد تطرق
فيها لق�ضايا الغزل ال�صريح غري الهابط ،وانتقد ال�صمت
العربي عن الق�ضية الفل�سطينية ،وانتقد ب أ��سلوب لطيف ال ويف اال�سرتاحة الثانية تناول ع�ضو امللتقى
يخلو من �سخرية بع�ض رجاالت الدين يف ق�صيدته أالخرية أ� .ال�شاعر جا�سم امل�شرف بقراءة نقدية �شعر
حول النقا�شات الدينية ال�ساخنة التي الجدوى منها �سوى أالديب يحيى الرا�ضي ،مبدياً
�إ�شغال الواقع االجتماعي مبا ال طائل من معرفته أ�و جهله

مو ا �ضع
اجلمال والقوة يف ق�صائده ،التي – والتعبري للم�ش ّرف -ال
ي�شبه ال�شاع ُر فيها أ�حداً فيها �سوى نف�سه ،و أ�ن لغته يندر أ�ن
يجد مثلها عند �شعراء العربية القدامى واملعا�صرين.
يف ختام أالم�سية قدّم رئي�س ملتقى ابن املقرب أالدبي
أال�ستاذ با�سم العيثان ورجل أالعمال ال�شاعر ال�سيد ها�شم
ال�شخ�ص ( أ�بويا�سر) هدية و�شهادة �شكر للرا�ضي ،ل ُتلتقط
بعدها ال�صور التذكارية وا إل�شادات أ
بالم�سية وجنمها املت أ�لق.
وقد ح�ضر أالم�سية لفيف من كبار ال�شعراء أ
والدباء
واملهتمني بامل�شهد الثقايف يف املنطقة.
و ُيعد أالديب يحيى حممد الرا�ضي (مواليد 1970م) أ�حد
كبار �شعراء أالح�ساء رغم اهتماماته املختلفة واملتنوعة والتي
تتوزع بني أالدب والفقه وال�شعر والفل�سفة والت�صوف ،وقد
ظهرت له نتاجات فكرية و أ�دبية تربز هذه النواحي العلمية
لدى �شاعرنا الرا�ضي ،فمن م ؤ�لفاته ثالثة دواوين �شعر:
أ�قد�س اخلطايا ،هيت لك ،جواز �سفر .وكتب يف الفقه (التفقّه
يف االجتهاد والتقليد) ،ويف الت�صوف ا إل�سالمي (احلب يف
الت�صوف ا إل�سالمي) وهي الر�سالة التي تقدم بها لنيل �شهادة
املاج�ستري ،ويف أالدب أ
(الخطل ال�صغري :درا�سة وخمتارات).
با إل�ضافة �إىل العديد من الكتب املخطوطة التي مل ت َر النور
بعد.
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علي �سعيد البيك

مبادئ الربجمة اللغوية الع�صبية
(عر�ض ونقد – ج )1
حتدثنا يف مقالة �سابقة عن مفهوم الربجمة اللغوية الع�صبية  NLPوعن النقد
املوجه لها و خل�صنا �إىل أ�نها فن حديث انت�شر يف الثمانينات ،وهو يهتم ب�إدارة العقل
ب�صورة مثلى لتحقيق النتائج املرجوة ،ويزعم رواده أ�نه فن ف ّعال وقوي يف االت�صال
مع الذات آ
والخرين  ...ل�صناعة النجاح والتميز ال�شخ�صي ،وله تطبيقات يف كل
ما يتعلق بالن�شاط ا إلن�ساين ،يف تطوير أالداء واكت�ساب املهارات وغريها .وخل�صنا
أ�ي�ضاً �إىل أ�نها أ�بعد من أ�ن تكون علماً ،و أ�ن بع�ض املدربني (يدخلون فيها ما لي�س
فيها مثل ( الطاقة )  ...الدكتور �صالح الرا�شد وهو من أ��شهر خرباء الربجمة
العرب يقول " :املالحظ أ�ن كثري من ممار�سي الربجمة اللغوية الع�صبية قد
أ��سا ؤ�وا �إىل العلم  ،فحملوه ما ال يحتمل ،وو�صفوه بفن العالجات والتكنولوجيا
الب�شرية ،ومفتاح النجاحات ،وغري ذلك ،وهو جمموعة تطبيقات قد أ�ُريد لها أ�ن
تكون �إ�ضافة جميلة يف فنون احلياة " .
وقد و�ضع مطورو الربجمة اللغوية الع�صبية جمموعة من االفرتا�ضات وهي
متثل اجلانب النظري للربجمة ،ففي دورة من الدورات التي عقدت يف 20
أ�كتوبر � 2002سمعت املدرب أال�ستاذ حممد عا�شور يقول " :أ�نها لي�ست أالف�ضل ( أ�ي
االفرتا�ضات)  ،وال نقطع ب�صحتها ،ونظن أ�نها مفيدة وهي مهمة لفتح �آفاق العقل
وتو�سيع النظرة " وي�ضيف " :هذه فر�ضيات لي�ست قواعدا ولي�ست حقائقا "!
وهذه الفر�ضيات تهتم بكيفية التفكري لدى الب�شر وكيفية التوا�صل فيما بينهم.
وهي مبادئ أ��سا�سية وعميقة ،تهدف �إىل االنفتاح العقلي ،وت ؤ��س�س أ��سلو ًبا جديدًا
للحياة كما يزعمون .وقد أ�خذ بع�ضها من كلمات العلماء والفال�سفة .و أ�غلب
كتب  NLPت�شرح أ�و تذكر هذه االفرتا�ضات ،فهي من أ�دبيات هذا العلم �إن �صح
التعبري.
أ
ُ
وجدت �ن هذه االفرتا�ضات على ق�سمني ق�سم جيد مفيد وق�سم �آخر عليه
وقد
م ؤ�اخذات كثرية.

هذا ال�شخ�ص فع ً
ال.
وهذه اخلارطة الذهنية تت�شكل من املعلومات التي ت�صل �إىل الذهن عن طريق
احلوا�س واللغة و القناعات والقيم احلياتية  ،وكلها مر�شحات ( فالتر ) تخت�صر
الواقع؛ لذلك يكون يف هذه املعلومات اخلط أ� وال�صواب.
فاحلوا�س حمدودة ،وكثريا ما تخدعنا ،وهي بذلك مر�شح كبري للمعلومات،
وكذلك اللغة فهي املر�شح الثاين للمعلومات الواردة للدماغ عن طريق احلوا�س،
وهناك ثالثة عيوب تتعلق بطريقة ا�ستخدامنا للغة مما ي ؤ�ثر يف �إدراكنا وفهمنا
للعامل :التعميم واحلذف والت�شويه ( أ�و التغيري).
ريا على
يقول الدكتور حممد التكريتي يف كتابه �آفاق بال حدود� " :إن للغة أ�ث ًرا كب ً
�إدراكنا للعامل ،ألننا نتلقى أ�كرث املعلومات عن طريق اللغة �سماعًا وقراءة ،وكذلك
نعرب عن أ�فكارنا وم�شاعرنا وجتاربنا باللغة ،و أ�ي خط أ� أ�و نق�ص يف أالخذ والعطاء
ي�شوه �إدراكنا للعامل أ�و يحده ".
�إن التفكري بهذه الطريقة ترثي قدرتنا على التعلم والت�صرف ،والعمل يف �ضوء
هذه الر ؤ�ية يرثي كل حياة ا إلن�سان.
وعند النظر �إىل ال�سلوك ا إلن�ساين جند أ�ن وراء كل �سلوك أ�و ت�صرف اعتقادا
أ�و (خارطة ) ،و �إن لكل �إن�سان خرائطه الذهنية اخلا�صة به ،وهي حتدد �سلوكه
وتفكريه وم�شاعره ،فهو ي�ستجيب خلرائطه عن الواقع ولي�س للواقع نف�سه،
وما أ�كرث اخلرائط الذهنية التي تكبل طاقة �صاحبها و تعطل �إمكانياته وحتب�س
قدراته.
وا�ستنادًا على هذا املبد أ� ف�إنه عندما تغري وجهة نظرك ف�ستغري ر ؤ�يتك للحياة.
ومبا أ�ن ما يف ذهنك ال يعني بال�ضرورة الواقع فيجب أ�ن ت�ستمع �إىل �آراء آالخرين
وتتثبت قبل أ�ن حتكم على أ�ي �شيء ،وقدميًا قالوا� " :إن احلكم على ال�شيء فرع
عن ت�صوره " .

 -2العقل واجل�سم منظومة واحدة:
نبد أ� ببع�ض االفرتا�ضات اجليدة:
ؤ
آ
ٌ
يتفاعل العقل واجل�سم م ًعا وي�ثر كل منهما يف الخر ،فما تقوله لنف�سك وما تفكر
 -1اخلارطة ( التي يف الذهن ) لي�ست هي الواقع
(:)The map is not the territory
فيه ينعك�س على تعبريات وحتركات ج�سمك ،مما ي ؤ�ثر بالتايل على أ�حا�سي�سك.
وقد و�ضع هذا املبد أ� عامل الريا�ضيات البولندي �إلفرد كورزبي�سكي ،وهو يعني ف�إذا فكرت يف موقف �سبب لك الغ�ضب ف�ستالحظ �سرعة دقات قلبك وتغري يف
أ�ن �صورة العامل يف الذهن لي�ست هي العامل ،وما يف ذهنك ال يعني بال�ضرورة تنف�سك ونربة �صوتك ،وكذلك �إذا تذكرت موق ًفا مفرحاً ف�إن االرتياح �سي�سري �إىل
احلقيقة ،أ�ي أ�ن �إدراكك ألي �شيء أ�و نحو أ�ي �شخ�ص ال يعني حقيقة هذا ال�شيء أ�و حركات ج�سمك وتعبريات وجهك.
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�إذن ن�ستطيع تغيري حالتنا املزاجية بتغيري و�ضعية ج�سمنا ،وبا�ستخدام اال�سرتخاء
والتخيل و التنف�س العميق ،يقول وليم جيم�س أ�بو علم النف�س احلديث " :ت�صرف
كما لو كنت �سعيدًا و�سوف حت�س ببع�ض ال�سعادة ".
ريا يف اجل�سم �إىل درجة العجز الكامل أ�و الهالك ،واليوم هناك
�إن للعقل دو ًرا كب ً
درا�سات كثرية تثبت ذلك ،منها كتاب العقل املمر�ض( )The Sickening Mind
بول مارتن ،وهو يتحدث عن ت أ�ثري العقل يف ال�سلوك واملناعة واملر�ض ،وقد ذكر
فيه أ�دلة وحوادث ودرا�سات على هذا الت أ�ثري ،منها حادثة �إطالق املقبور �صدام
ل�صواريخ �سكود العراقية على �إ�سرائيل ،ففي خالل حرب اخلليج الثانية يف عام
1991م �شن العراق �سل�سلة من الهجمات ال�صاروخية �ضد �إ�سرائيل ،والقى عدة
مدنيني �إ�سرائيليني حتفهم نتيجة هذه الهجمات ولكن غالبيتهم العظمى مل
ميوتوا ب�سبب أ�ي أ�ثر ج�سدي مبا�شر ناجم من ال�صواريخ ،بل ماتوا ب�سبب عجز
يف القلب أ�حدثه اخلوف والقلق و ال�ضغط النف�سي امل�صاحب للق�صف.
وتركزت الوفيات يف مناطق من �إ�سرائيل كانت م�ستويات اخلوف والقلق هي
أالعلى فيها :مناطق معروفة �إنها كانت مهددة بال�صواريخ العراقية� .إن العديد
منهم ماتوا ب�سبب ما كان يدور يف عقولهم ولي�س نتيجة �إ�صابات ج�سدية ،مع
العلم أ�ن ال�صواريخ مل تكن جرثومية بل هي حم�سوبة مبعايري الدمار املادي
املحدود.
الكرث مرونة أ
 -3أ
الكرث حتك ًما:
ين�ص هذا املبد أ� على أ�ن اجلزء املرن من أ�ي نظام هو امل�سيطر على كل النظام،
وهو قانون مهم يف جمال الهند�سة وخا�صة يف جمال هند�سة النظم ،و يُعرف
بقانون ( أ��شبي) يف تنوع احلاجات؛ ن�سبة �إىل ( رو�س أ��شبي ) الباحث يف الفكر املنظومي
وقد ابتكره عام 1956م ،وقد نقلته الربجمة اللغوية الع�صبية �إىل جمال االت�صال
ا إلن�ساين ،وهو ينطبق على املنظمات كما ينطبق على أالفراد.
أ
ف�إذا أ�خذنا ال�سيارة مثاال ف�سنجد أ�ن املقود هو امل�سيطر عليها ،و�إذا ت�ملنا يف املاء
ف�سنجد أ�ن �سر قوته يف املرونة .وتعترب املرونة من أ�هم مبادئ ومقدمات النجاح،
فا إلن�سان املرن يف التعامل مع آالخرين ومع حتديات احلياة �سيكون له القوة والتحكم
يف أالمور.
� -4إذا كنت تفعل دائ ًما ما اعتدت على فعله ،ف�إنك حت�صل دائ ًما على النتيجة
نف�سها:
وهذا املبد أ� مرتبط مببد أ� ( املرونة ) ،فنحن نحتاج �إىل املرونة يف تغيري الو�سيلة
للو�صول �إىل الهدف املن�شود ،وعلينا أ�ن نغري ونطور يف أالداء والو�سائل ،فكثري من
النا�س يفعلون ال�شيء نف�سه ويتوقعون نتائج خمتلفة .ومن اللطيف أ�ن القامو�س
ال�صيني يع ٍّرف اجلنون ب�ضرب مثال لل�شخ�ص "الذي يفعل نف�س العمل و يتوقع
نتائج خمتلفة" .فالطالب الذي يذاكر مادة بطريقة معينة ل�سنوات وي أ�تي بدرجات
منخف�ضة عليه أ�ن يغري طريقة مذاكرته ،أ�و التاجر الذي يجمد على أ��سلوب واحد أ�و
ب�ضاعة من نوعية معينة ،ويرى زمالئه التجار تقدموا عليه ،عليه أ�ن يتطور ويغري
�إىل أالف�ضل ،ف�إن املرن يقود اجلامد ،وعلى كل حال ف�إن التغيري �سنة كونية ،ف�إما أ�ن
تتجدد أ�و تتبدد.

خري مثال على ذلك ،فقد �سئل بعدما قام ب آ�الف املحاوالت قبل أ�ن ي�صل �إىل اخرتاعه
املده�ش الذي أ��ضاء العامل :ـ �سيد أ�د�سن  ،أ�مل ت�شعر بالف�شل و أ�نت حتاول كل هذه
املحاوالت ؟!
رد أ�د�سون :أ�نا مل أ�ف�شل ،ففي كل حماولة أ�كت�شف طريقة جديدة ال ت ؤ�دي �إىل �إ�شعال
امل�صباح.
أ
هذه النظرة املتفائلة ا إليجابية لها �ثر كبري على تفكري ا إلن�سان وعلى نف�سه وعالقاته
مع آالخرين ،ف�إذا ر�سب طالب يف االختبار  -مثال  -فمن اخلط أ� أ�ن نقول له �إنك فا�شل،
بل نقول له هذه ( نتيجة ) و�إذا أ�ردت نتيجة أ�ف�ضل فيجب عليك أ�ن تفعل �شيئا �آخر
أ�ف�ضل.
ؤ
أ
�إذن كل ما يح�صل لنا له فائدة ،فا إلن�سان امل�من ي�شعر �ن كل ما يح�صل له هو خري
ولطف من اهلل ،فهو متفائل وم�سلم أ�مره �إىل خالقه � ،إنه يقلب ( املحنة) ويحولها
�إىل ( منحة ) ،وعندما ي�صاب مب�صيبة ي� أس�ل نف�سه :ما الر�سالة التي حتملها � إ َّ
يل هذه
امل�صيبة؟ ثم يبحث عن اجلوانب امل�ضيئة فيها� " ،إن أ��صابته �سراء �شكر فكان خريا
له ،و�إن أ��صابته �ضراء �صرب فكان خريا له و لي�س ذلك ألحد �إال للم ؤ�من " كما يف
احلديث ال�شريف.

حكاية :
مبنا�سبة الكالم عن املحن وفوائدها أ�ذكر هنا كلمة أ
للديب اللبناين الكبري ميخائيل
نعيمة الذي قا�س �شتى أ�نواع املحن والظروف القا�سية والتجارب املرة يف حياته ،ففي
هجرته �إىل أ�مريكا أ�جرب على اخلدمة الع�سكرية يف اجلي�ش أالمريكي عام 1918م ورجع
من اجلي�ش ويف ذاكرته م�شاهد من احلرب ال تن�سى يف �آالمها وفظاعتها وتدمريها لكل
ما هو �إن�ساين وقيمي و�صفها يف كتابه ( �سبعون  ،) 2عندها قال ميخائيل نعيمة :
 -5ال يوجد ف�شل بل جتارب ونتائج:
" �إن يف حياتي ما يحتاج �إىل مثل تلك التجربة .وهي لوال حاجتي �إليها ملا جاءتني،
()There is no failure, only feedback
فعلي أ�ن أ�تقبلها را�ض ًياً ،حتى �إذا ا�ستخل�صت منها العربة ال�ضرورية يل ان�صرفتْ عني
َّ
ا إلن�سان الناجح املتفائل ال يوجد يف قامو�سه كلمة ( ف�شل ) بل يراه عبارة عن نتيجة
لغري رجعة ،وبت من بعد بلوتها أ�غنى م ّني قبل أ�ن بلوتها "  .وقال أ�ي�ضا  " :ال ب أ��س �إذا
ؤ
أ
أ
أ
�و جتربة �و در�س م�ستفاد ،لن التفكري يف الف�شل ي�دي �إىل ا إلحباط  ،فالذي يفكر يف تراكمت عليك امل�شكالت و امل� ؤ
س�وليات ،فهي ال ت أ�تي �إال ومفاتيحها فيها " .
الف�شل يعي�ش فيه ،والذي يفكر يف النجاح يعي�ش فيه  ،ولعل يف ق�صة توما�س أ�د�سون
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فواز ح�سن أ�بوال�سعود
أ
أ�خ�صائي أ�ول عالج طبيعي  -وحدة الت�هيل الع�صبي
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلر�س الوطني -الريا�ض

توجيه عملية التعلم للجهاز الع�صبي املت�ضرر
فل�سفة تدخل العالج الطبيعي
عندما نتعامل مع أ�ي أ��صابه يف اجلهاز الع�صبي املركزي بغ�ض النظر عن كون
هذه ا إل�صابة ناجتة عن جلطة دماغية أ�و حادث �سري أ�و أ�ي من �إ�صابات اجلهاز
الع�صبي الناجتة عن بع�ض أالمرا�ض الع�صبية والتي ي�صاحبها ق�صور وا�ضح يف
الوظائف العملية والذهنية ,يف هذه احلاالت يالحظ أ�ن البع�ض يركز كثرياً غلى
امل�صاب نف�سه أ�و بعبارة أ�خرى على اجلهاز الع�صبي أ�و الق�صور الوظيفي متجاه ً
ال
أ�ن هذا امل�صاب يعي�ش برناجمه أ�لت أ�هيلي حتت عملية تعلم م�ستمرة هدفها الو�صول
ألف�ضل النتائج والتقليل من حدة ا إل�صابة .لذا مبا أ�ن هذا املري�ض يعي�ش هذه
املرحلة فيجب مالحظة أ�ن أ�ي تدخل من جانب أالخ�صائي أ�و البيئة املحيطة �سوف
ي�ضع ب�صمته على هذا املري�ض �إما �إيجاباً أ�و �سلباً.
�إن هذا املري�ض يطلب منه يومياً التدرب على أ�داء معني يف بيئة معينة حتت �إ�شراف
أالخ�صائي وهنا تكمن النقطة احلرجة وهي أ�ن الدرا�سات قد أ�ظهرت أ�ن نوعية
أالداء املطلوب وطريقته ونوعية البيئة (مبا يف ذلك ما ي�ستخدمه املري�ض من
أ�دوات) ت ؤ�ثر ت أ�ثرياً جذرياً على النتائج النهائية لربناجمه أ�لت أ�هيلي.
بتعبري �آخر ميكننا القول أ�ن احلركة املثلى تتولد من نتاج التفاعل االيجابي �وأ
نقطة االلتقاء بني املري�ض واملهمة والبيئة .فلو أ�معنا النظر ودققنا يف كل واحد
من هذه العنا�صر و أ�وجدنا كيفية التعامل مع كل املعطيات لوجدنا أ�ن النتائج تكون
ب أ�ذن اهلل ايجابية وهي التي ن�ضمن بقا ؤ�ها ملدة أ�طول حيت أ�ن هذا املري�ض و�صل
وحقق مرحلة التعلم.
لن أ�خذ مثا ًال على ذلك لتقريب الفكرة ،عندما يكون لدينا مري�ض قد ت�ضررت
لديه وظائف الطرف العلوي ويعاين من بع�ض امل�شاكل الذهنية و أ��صبح عاجزاً
عن الو�صول للفم ليتناول وجبته اليومية ،يف البداية �سنقوم بت�شخي�ص امل�شكلة
للوقوف على أ��سباب اخللل وبعد ذلك ن�ضع الربنامج املنا�سب والذي يركز على
ا�ستعادة قوة هذا الطرف للو�صول للهدف املن�شود .فعند هذه النقطة تربز أ�همية
التفكري يف تلك العنا�صر الثالثة (امل�صاب ,املهمة,البيئة) (individual,
 )task, environmentوالتي تعترب ع�صب تعلم احلركة املنا�سبة و�إليك
بع�ض التف�صيل:
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• املري�ض أ�و امل�صاب :individual
ثمة عدة عوامل ت�ستوجب التدقيق والتحليل املنا�سب والتي تلعب دوراً مهماً يف
عملية التعلم ومنها على �سبيل املثال :مقدار الذاكرة ق�صرية املدى ,الذاكرة طويلة
املدى ,طبيعة ا إل�صابة ومكانها ,الفرتة الفعلية لبداية تطور ا إلدراك بعد ا إل�صابة،
تفاعل املري�ض ،الرتكيز ،العمر ،م�ستوى الوظائف العملية قبل ا إل�صابة... ,الخ.
جميع هذه العوامل يجب أ�خذها بعني االعتبار ملدى أ�هميتها يف العملية التعليمية
أ�و حلفظ وظيفة معينة فقدت بعد ا إل�صابة (على �سبيل املثال :قلة كفاءة الذاكرة
طويلة املدى لن يكون بو�سع ذلك املري�ض �إعادة ما طلب منه بعد عدة جل�سات أ�و ال
ي�ستطيع حتويله لبيئة خارجية غري بيئة التدريب).
•املهمة : task
�إن اختيار مهمة معينة نهدف منها �إي�صال أ�و تعلم حركة ما لي�س أ�مراً �سه ً
ال كما
يعتقد البع�ض حيث أ�ن الكثري من العوامل يتحكم يف �سري العملية التعليمية عند
أ�داء تلك املهمة ولتقريب الفكرة أ�ذكر بع�ض أالمثلة :كمية التدريب املطلوبة,
أالداء بحركة واحدة أ�م تكون موزعة ,أ�داء الوظيفة ثابتا أ�م متغرياً(كال�سرعة
مث ً
ال) ،اختيار ع�شوائي لتحقيق هدف معني أ�م تكرار حركة واحدة ,التدريب الكلي
مقابل التدريب اجلزئني �ضمان حتول أ�و انتقال التدريب حلركة م�ستفادة خارج
نطاق الربنامج ،التدريب الذهني أ�م التدريب الفعلي ،امل�ساعدة خالل أ�داء الوظيفة
أ�م طريقة اال�ستك�شاف ،التلقيم أ�ال�سرتجاعي وكيفية �إعطا ؤ�ه ونوعيته  .أ�ن جميع
هذه العوامل مبنية على درا�سات علمية تهدف للو�صل ألدق التفا�صيل التي تتحكم
يف اكت�ساب املهارات أ�و ت�ضمن حفظ النتائج لفرتة أ�طول يتمكن معها املري�ض من
الربط بني عدة بيئات داخل الو�سط املحيط .
• البيئة :environment
ب أ�ب�سط معنى ممكن أ�ن نعرف البيئة على أ�نها الو�سط املحيط الذي ي ؤ�دي فيه
املري�ض الوظيفة املطلوبة مبا يف ذلك ما ي�ستخدمه من أ��شياء لتحقيق الهدف .ويف

العدد ال�ساد�س ع�شر -ال�سنة الثانية  -رجب  1433هـ  -املوافق  -يونيو  2012م

الطبية

ظل وجود ق�صور معني خالل أ�داء وظيفة ما ف أ�ن احلركة لن تكون
على النحو املطلوب ما مل يتوفر لهذا املري�ض أ�و لهذه احلركة
البيئة املنا�سبة والتي ت�شمل على �سبيل املثال :غرفة هادئة ,العمل
على �سطح ثابت أ�م متحرك ,العمل على �سطح عايل أ�م متدين,
اجللو�س على مرتبة ثابتة أ�م متحركة ,طبيعة أال�شياء امل�ستخدمة
كاخل�شن والناعم أ
وال�شكال املختلفة... ,الخ .فكل ما ي�ستخدمه
املري�ض داخل هذه البيئة �سوف يوثر ت أ�ثرياً �إيجابياً أ�م �سلبياً على
طريقة اكت�ساب احلركة املطلوب و�صولها كما أ�ظهرت الدرا�سات
يف هذا اجلانب.
أ
ويجدر هنا أ�ن نذكر �ن من قام بو�ضع �إ�سرتاتيجية تتما�شى مع
هذه العنا�صر الثالثة هو العامل جنتايل (  )1972 ,gentileحيث
قرن هذه العنا�صر حتت جدول يقوم املمار�س بو�ضع التمرين
املراد أ�دا ؤ�ه بناءاً على املعطيات املوجودة ومن ثم يتم تقييم ما
�إذا كان هذا التمرين يف مرحلة متقدمة (درجة ال�صعوبة) على
هذا املري�ض أ�م ال .كما وميكن التدرج يف �صعوبة أ�و �سهولة ذلك
التمرين بناءاً معطيات هذا اجلدول .ويف نظري أ�ن هذه الطريقة
تعترب فعالة للمبتدئني يف هذا املجال حيث متكنهم من كيفية
اختيار ما هو منا�سب و�إن كانت هذه النظرية التخلو من بع�ض
الق�صور.
�إذن لتعليم ذلك املري�ض الذي فقد تلك الوظيفة ف أ�نه من
ال�ضروري القيام بتقييم هذه العنا�صر الثالث ملعرفة كيفية ر�سم
اخلطة العالجية الفعالة للو�صول للهدف املطلوب واحلفاظ على
النتائج.
و أ�خرياً أ�حببت أ� ن أ�ختم هذا املو�ضوع با إلجابة على � ؤ
س�ال مهم
وهو :كيف ن�ضمن أ�ن امل�صاب قد اكت�سب الوظيفة املطلوبة؟
وللجابة على هذا ال� ؤ
س�ال يجب التفريق بني م�صطلحني مهمني
إ
وهما أالداء ( ) performanceو التعلم (  .) learningفعندما
ي أ�تي املري�ض (بداية جل�سته العالجية) ويطلب منه أ�داء �شيء ما
وتكون النتيجة بعدم القدرة على ذلك ف أ�نه وبعد تكرار وتعليم
املري�ض أالداء املنا�سب يف نهاية اجلل�سة قد يكون قادراً على أ�دائها
بال�شكل املطلوب فحينئذ يكون أ�داء املري�ض فد حت�سن ولكن لي�س
�شرطاً انه تعلمها أ
(الداء �شيء م ؤ�قت) وعندما ي�صبح املري�ض
قادراً على ا�سرتجاع ما تعلمه بعد عدة جل�سات عالجية و أ��صبح
قادراً على الربط بني عدة بيئات ف أ�نه قد تعلم تلك الوظيفة وهي
ما ي�ستقر فرتة أ�طول �إذن التعلم �شيء م�ستمر(.ح�سب نظريات
التعلم).
أ
لذا ما أ�ود قوله �ن �إعادة تقييم احلالة الع�صبية ب�شكل م�ستمر
ومنتظم م�ستخدماً القيا�سات املو�ضوعية أ�مراً يف غاية أالهمية يف
عملية التعلم ل�ضمان �سري هذه العملية بال�شكل املطلوب (�إيجابا)
حيث أ�ننا بالنهاية نتعامل مع عملية ارتباطات ع�صبية جديدة يف
غاية التعقيد  plasticityلتحل مكان تلك املت�ضررة والتي ميكن
أ�ن تنحو بهذا املري�ض منحاً �سلبياً أ�و تغري من م�ستوى جودة
املعي�شة.

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

النوم ي�صبح أ�ف�ضل مع التقدم يف العمر
ال يبدو أ�ن التقدم يف العمر يعد عامال يف قلة النوم ،وفقا ال�ستطالع جديد ا�شرتك فيه أ�كرث
من � 150000شخ�ص .ويف الواقع يظهر أ�ن نوعية نوم أالفراد تتح�سن مع التقدم بالعمر خالل
احلياة ،مع أ�قل عدد من ال�شكاوى �صدرت من أال�شخا�ص يف عمر الثمانينيات.
ويقول الباحثون" :هذه النتائج تدفعنا �إىل �إعادة التفكري يف ما نعرفه عن النوم لدى كبار
ال�سن – رجاال ون�ساء "
وبحثت الدرا�سة يف معدالت ا�ضطرابات النوم وا إلرهاق يف النهار التي ذكرت من قبل 155877
من البالغني امل�شاركني يف ا�ستطالع ع�شوائي أ�جري عرب الهاتف.
�سئل امل�شاركون يف اال�ستطالع عن ح�صول ا�ضطرابات يف النوم والتعب خالل النهار ،كما �سئلوا
أ�ي�ضا عن العرق والدخل والتعليم وا�ضطراب احلالة املزاجية وال�صحة العامة ،وموعد �آخر
فح�ص طبي .وترتبط امل�شاكل ال�صحية واالكتئاب مع قلة النوم ،و�سجلت الن�ساء ا�ضطرابات يف
النوم وتعب أ�كرث من الرجال.
لكن با�ستثناء زيادة طفيفة يف م�شاكل النوم خالل مرحلة منت�صف العمر – وكانت أ�كرث
و�ضوحا يف الن�ساء منها يف الرجال – ف�إن نوعية النوم تتح�سن با�ستمرار مع التقدم بالعمر ،أ�و
على أالقل هذا ما ذكره امل�شاركون باال�ستطالع عن نومهم.
وحتى لو كان النوم يف الواقع لدى كبار ال�سن أ��سو أ� مما هو لدى البالغني أال�صغر �سنا� ،إال أ�ن
�شعور الفرد حول نومه يتح�سن مع العمر .وعند ا�ستثناء عوامل مثل االكتئاب واملر�ض ،ف أ�نه
يجب أ�ن يح�صل كبار ال�سن على نوم أ�ف�ضل ،و أ�ن مل يكونوا كذلك فهم بحاجة ملراجعة الطبيب،
و أ�ال يتجاهلوا أالمر.
وقال الباحثون أ�ن نية الدرا�سة أال�صلية كانت الت أ�كد من ارتباط م�شاكل النوم مع ال�شيخوخة
با�ستخدام العينة أالكرب أ
والكرث متثيال لتناول هذه امل� أس�لة ،وبدال من ذلك ف أ�ن النتائج
أ
تتحدى أالفكار ال�سائدة عن قلة النوم عادة ي�صدر ب�شكل �كرب عن كبار ال�سن ،وتتحدى
املمار�سة الطبية احلالية يف جتاهل �شكوى ا�ضطرابات النوم لدى الكبار بو�صفها جزء طبيعي
من عملية ال�شيخوخة.
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ال�سيد حممد امل�شعل

ً
جميال!!
بحرنا الذي كان
نط ُل عليه من م�شارف منازلنا لن�شاهد مده وجزره ,ونطالع نوار�سه وطيوره ون�سمع
�صوت مراكبه املنطلقة لل�صيد وعودتها املحملة باخلري.
بحرنا املتالطم حباً وعطا ًء ي�شكو هماً و أ�ملاً حلاله ,مل ي�ستوعب بعد ملا نق ّم عليه أ�بنا ؤ�ه
الذين أ�كرمهم ومتعهم و أ�عطاهم من خرياته الكثري  ,ليدفنوه حياً ي�سمعون أ�نني
معاناته ويروا ب أ� ِّم أ�عينهم �آثار معاناته وكيف تقتله �آالت التجريف والردم وتفتك بكل
ما حوله من طبيعة ربانية ال يعلم ُج ّل فوائدها غري خالقها ..وهو ينادي وهم �صامتون
عاجزون مل يحركوا �ساكناً إلنقاذه من مر�ضه الذي تف�شى فيه ..
ً
بحرنا الذي ع�شنا الطفولة اجلميلة فيه �صيداً و�سباح ًة ولهوا يف �شواطئه الدافئة
,مل ندرك يوماً من أاليام أ�ننا �سنحرم من ذاك احل�ضن الدافئ أ
والب املعطاء ألهايل
حمافظة القطيف خ�صو�صاً واملنطقة ال�شرقية عموماً ..
�شكوى البحر هذه تتحدث عن ما يقارب الـ خم�سة وع�شرين عاماً م�ضت �,شهدتها
أ�نا وجيل عاي�شني هم آالن يف مرحلة ال�شباب ،و أ�ما ذكريات أالجداد وما �شهده آالباء
ف�سيكون و�صفه و�شكوا ُه أ��ش ُد مرار ًة وح�سر ًة ...
عيني مدى امتداده
فالبحر الذي يُغتال أ�مام أ�عيننا مل يكن كما نراه اليوم بل ر أ�يت ب أ� ِّم ّ
الوا�سع الغني ب�شتى أ�نواع أال�سماك والكائنات البحرية أ
وال�شجار والنوار�س والطيور
املهاجرة التي بد أ�ت تفنى وترحل يوماً بعد يوم ,وكلما افتقدنا ذلك اعت�صرت قلوبنا أ�ملاً
وح�سر ًة خ�صو�صاً �إذا ما ر أ�ينا �آالت الردم والتجريف را�سية عليه بد ًال من قواربه ..
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أ�حياء مل تكن موجودة !؟
أ�غلب أالحياء اجلديدة التي نقطنها اليوم لنا ذكرى يف �شواطئها وبحرها ،حيث مل
تكن موجودة قبل خم�سة وع�شرين عاماّ �إىل ع�شر �سنواتٍ و أ�قل من ذلك و�إمنا هي أ�حياء
قامت على ح�ساب البحر وخرياته بعد أ�ن حولتها اجلرافات �إىل خمططاتٍ جتاري ٍة قد
بيعت وما زالت ُتباع على أالهايل ب أ�بهظ أال�سعار ..
ففي القطيف مل تكن خمططات الرتكية واملنرية واملجيدية وال�شبيلي واملو�سى
وال�شاطئ 2-1و�شاطئ الهادي وم�ساحات كبرية من حيي اخلام�سة واملزروع �إال بحراً
مليئاً باخلريات و أ��شجار املاجنروف (القرم) و�شواطئ رملية جميلة مليئ ٌة أ
بال�صداف
امللونة والكائنات البحرية والنباتية.
ومع بداية �شارع القد�س احلايل بحي املجيدية و�صو ًال �إىل �شارع اخلليج (جنوباً)املتجه
�إىل عنك(خمطط النايفية وما يليه من خمططات )ثم �إىل �سيهات (خمطط الكوثر
والغدير) ،جميع تلك املخططات التجارية ال�سكنية كانت بحرا أ�زرق أ
يتللئ وغابات
كثيف ًة من أ��شجار املاجنروف (القرم)التي حتجب البحر يف بع�ض املناطق من كثافتها
و�صو ًال �إىل مدينة الدمام والتي دفن من بحرها هي أالخرى ماليني أالمتار و أ�غلب
أ�حيائها احلالية القريبة من الكورني�ش ر أ�يتها بحراً وكذا احلال يف حمافظة اخلرب.
وعموماً مل تكن هذه املخططات ال�سكنية املمتدة اليوم �شما ًال وجنوباً مع بداية وقبل
كورني�ش القطيف �إىل مدينة الدمام موجودة بتاتاً ,بل ن� أش�ت على ح�ساب دفن البحر
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وثروته وبيئته و ُقتلت وحا�صرت أ�غلب غابات املاجنروف الغنية التي حتمل العديد من مل�شرو ٍع تنموي للمواطن ,ودائماً ما ت�شتكي الوزارات احلكومية من عدم توفر أالرا�ضي
الفوائد اخلا�صة بالبيئة والتي تعترب حا�ضن ًة ومال ًذاً �آمناً لكثري من أ�نواع أال�سماك ,ففي القطيف مث ً
ال والتي كان يحيط بها البحر من كل جانب دائماً يعيق بناء امل�شروع
التنموي ال�صحي أ�و التعليمي أ�و االجتماعي عدم توفر ( أ�ر�ض) ,فهل يعقل ذلك رغم
والق�شوريات كالروبيان ولها أ�همية وحماية على م�ستوى العامل.
فقد قتل يف خليج تاروت وحدها  %90من أ��شجار املناجروف ومل يتبق منها �إال  %10وجود ماليني أالمتار املربعة من أالرا�ضي الف�ضاء املدفونه على ح�ساب بحرها !!؟
البحر أ
والجيال القادمة ..؟
ومازالت �آالت الظالم حتاول النيل من هذه امل�ساحة املتبقية لتقتلها .
هذه أال�شجار التي احتفلت بها هذا العام منظمة "رومبي" العاملية يف يوم البيئة ا إلقليمي
الذي ي�صادف يوم 24أ�بريل من كل عام وكان �شعارها لهذا العام " دعونا نحمي أ��شجار على رغم أ�همية هذه الق�ضية من نواحي متعددة �سواء كانت اجتماعية أ�و اقت�صادية أ�و
بيئية �إال أ�ننا نرى جفا ًء وتق�صرياً وا�ضحني اجتاهها �,سوا ًء من قبل امل�سئولني احلكوميني
القرم"
لل�سف تقتل هذه أال�شجار خمالفة كل القوانني أ
ويف وطننا أ
والوامر امللكية ال�سامية املعنيني بهذه الق�ضية الوطنية أ�و أ�ع�ضاء املجل�س البلدي واملجال�س املحلية يف املناطق
أ
وكذلك من �بناء وبنات املجتمع من املثقفني واملثقفات والكتاب والكاتبات وا إلعالميني
التي ت ؤ�كد على احلفاظ عليها وحمايتها !!؟
وا إلعالميات ,رغم أ�ن هذه الق�ضية ت�شكل أ�همية ق�صوى للوطن وللمواطنني!؟
كارثة الردم مازالت م�ستمرة !!؟
والتغا�ضي عنها وا�ستمرار هذا الردم اجلائر على الطبيعة �سوف لن يبقي ولن يذر من
�إن ما يتعر�ض له البحر من ردم وقتل للطبيعة وفتك بالرثوة ال�سمكية والنباتية أ�قل ما البحر خرياته �شيئاً يُذكر و�سيحوله �إىل م�ستنقع من الطني !؟بد ًال من حفظ هذه
وملك للجميع وذخراً أ
حق ٌ
يو�صف به أ�نه جرمية بحق البيئة وا إلن�سان نف�سه الذي قد تنقم عليه الطبيعة يوماً ما أالمانة التي هي وهي ٌ
للجيال القادمة.
ملا �سببه لها من �إختالل يف توزانها البيئي الذي �سخره اهلل �سبحانه وتعاىل.
ومبا أ�ن هناك درا�سات علمية ت ؤ�كد أ�همية احلفاظ على البيئة البحرية وملا متثله من
مور ٍد وطني ها ٍم ,فقد �صدرت قرارت ملكية �سامية أ�ُقرت منذ العام 1403هـ عدم امل�سا�س
بالبحر و نزع جميع امللكيات املتواجدة فيه أ�و حتى القريبة من ال�ساحل ,وقد جددت
وتنوعت هذه القرارات التي من � أش�نها حماية البحر وبيئته �,إال أ�ن م�سل�سل ردمه
وقتل أ��شجار املاجنروف مازال م�ستمراً �إىل يومنا هذا بال تربير وال أ��سبابٍ معروف ًة
ومنطقية لدى عامة املواطنني.
آ
ففي ليلة و�ضحاها ال ترى �إال و�الت الردم قابعة على بقعة من البحر لتدفنه وتقتل
ما حوله بال رحمة وال مراعاة لرثوته وبيئته ليتحول بعدها ذاك البحر وثروته �إىل
خمطط �سكني معتمدٍ جديدٍ يتملكه التجار ليبيعوه على أ�هله !!؟
ٍ
ري
وقد بد أ�ت امل�ساحات ال�شا�سعة من البحر الغني بالرثوات تتقل�ص ب�شكلٍ كب ٍ
وتنفق أ��سماكه وتقتل خرياته وتهاجر نوار�سه بال عودة .
البحر أ
والرا�ضي التنموية !..؟
قد ي�ستغرب البع�ض حينما أ�قول أ�نه على رغم ردم ع�شرات املاليني من أالمتار
املربعة من البحر وحتويلها ملخططات جتارية يح�صل أ��صحابها على مليارات
الرياالت �إال أ�نه ال جتد يف أ�غلب أالحيان أ�ر�ضاً �ضمن هذا الف�ضاء خم�ص�صة
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�إعداد  :فرا�س أ�حمد أ�بو ال�سعود

للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

تكلمنا يف أالعداد ال�سابقة عن أ�ول اك�س�سوارات الت�صوير أ�ال وهو احلامل الثالثي ون أ�تي اليوم لقطعة ثانية من اك�س�سوارات الت�صوير التي نرى أ�نها أ�مراً أ��سا�سياً ال
ثانويا ونعني باحلديث هنا الفال�ش (الوام�ض).
أ
أ
كما نعلم ب أ�ن من متطلبات احل�صولة على لقطة مثالية هو �ن تكون ا إل�ضاءة منا�سبة للحدث �سواء إل�ضاءة املو�ضوع �و لتقليل الظل غري املرغوب وهنا يحتاج
امل�صور يف كثري من أالحيان �إىل م�صدر �إ�ضاءة �إ�ضايف ويلج أ� بطبيعة احلال �إىل الفال�ش  ,هناك اعتقاد �سائد من قبل الكثريين بان الفال�ش ي�ستخدم فقط ليال
أ�و عند ظروف ا إل�ضاءة املنخف�ضة وهذا أ�مر غري �صحيح .يف احلقيقة ا�ستخدام الفال�ش عند ت�صوير بورتريه خارجي ي�ساعد كثرياً على �إ�ضفاء �إ�ضاءة ناعمة على
الوجه ودجمها مع اخللفية ب�شكل متنا�سق.
ب�شكل عام ,ي أ�تي الفال�ش يف نوعني رئي�سيني مدمج وخارجي ولكل مميزاته وعيوبه وا�ستخداماته.

الفال�ش املدمج

هو فال�ش �صغري احلجم ي أ�تي مثبتاً يف مقدمة الكامريا و�إ�ضاءته ثابتة ال ميكن التحكم يف قوتها وال يف اجتاهها وغالباً يكون مداه بني
الن�صف مرت واملرتين وقد ي�صل مداه يف بع�ض الكامريات �إىل خم�سة أ�متار ،ال يف�ضل امل�صورون املحرتفون ا�ستخدام الفال�ش املدمج
لعدة أ��سباب من أ�همها:
 ُقربه ال�شديد من العد�سة مما قد يت�سبب يف ت�شويه ال�صورة.لل�ضاءة وغالباً ترى املناطق أالمامية ذات �إ�ضاءة عالية واملناطق اخللفية ذات ظالل
 يت�سبب الفال�ش املدمج يف توزيع غري منظم إحادة.
 يت�سبب الفال�ش املدمج يف تدمري الظالل يف ال�صورة مما يجعلها م�سطحة وخالية من احليوية. نظرا لوجوده يف مقدمة الكامرية و أ�مام العد�سة ف�إنه يت�سبب يف ظهور العني باللون أالحمر نتيجة النعكا�س الفال�ش من ب ؤ�ب ؤ�العني �إىل العد�سة.
 -أالج�سام العاك�سة ت�شتت ال�ضوء للعد�سة وتت�سبب بوهج غري مرغوب.

توجد هناك بع�ض الطرق للتغلب على م�شاكل الفال�ش املدمج ومنها:
 االعتماد على أاللواح أ�و أالج�سام العاك�سة لتخفيف حدة الظالل يف املناطق املظلمة (من ال�صعب التجول أباللواح)
 ا�ستخدام أ�حد م�شتتات ا إل�ضاءة ويوجد آالن أ�نواع كثرية منها يف ال�سوق (ت ؤ�ثر على قوة الفال�ش وت�ضعفها) -و�ضع قطعة من ورق الكلينك�س أ�ما الفال�ش لتعمل كم�شتت لل�ضوء (تبقى يد واحدة لتثبيت الكامريا)

مميزات الفال�ش املدمج:
على الرغم من عيوب الفال�ش املدمج من جهة وعدم فاعلية احللول املطروحة لتجنب عيوبه من جهة
أ�خرى فان للفال�ش املدمج بع�ض امليزات االيجابية:
 حجمه �صغري ومدمج �ضمن الكامريا. ا�ستهالكه للطاقة قليل. مفيد جدا عند ت�صوير البورتريه يف اخلارج حيث يعمل على تخفيف تباين ا إل�ضاءة وتقليل حدة ا إل�ضاءةخ�صو�صا حتت االنف والذقن.
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�سيمفونية ال�ضوء

الفال�ش اخلارجي:
يعترب � ؤ
س�ال ( :بعد الكامريا والعد�سة ,ماذا يجب ان أ��شرتي؟)
ال� ؤ
أ
س�ال الكرث �شهرة يف عامل الت�صوير واجلواب الذي يعطيه
أ�كرث اخلرباء هو الفال�ش اخلارجي .كما ذكرنا يف بداية املو�ضوع
فان امل�صورين املحرتفني ال يف�ضلون ا�ستخدام الفال�ش املدمج
والبديل أالف�ضل هو الفال�ش اخلارجي ب أ�نواعه.

مميزات الفال�ش اخلارجي:
 �صغر حجمه و�سهولة نقله وت أ�تي أ�غلب ال�شنط اخلا�صةبالكامريات مبكان خا�ص بالفال�شات
 اعتمادها على بطاريات  AAاملتوفرة يف كل مكان و�شخ�ص ًياأ�ف�ضل النوع القابل إلعادة ال�شحن.
 حتملها حلاالت اجلو املختلفة من حرارة ورطوبه ومطر...الخ.
 كرب امل�ساحة املغطاة من قبل الفال�ش وتختلف على ح�سب نوعالفال�ش و�إعداداته.
 �إمكانية ا�ستخدامه بعيدا عن ج�سم الكامريا وبالتايل توجيههللمنطقة املراد �إ�ضاءتها.
 �إمكانية ا�ستخدام أ�كرث من وحدة يف نف�س الوقت. دقة اكرب يف التعامل مع املو�ضوع املطلوب �إ�ضاءته. �إمكانية التحكم بقوة الفال�ش بطرق خمتلفة منها االوتوماتيكيومنه اليدوي.
 تال�شي م�شكلة العني احلمراء نظرا لبعد الفال�ش عنالعد�سة.

عيوب الفال�ش اخلارجي:
 ثقل الوزن حيث أ�نه ي�ضيف وزناً �إ�ضافياً للكامريا. �صعوبة التعامل معها �إذا كان الهدف ا�ستخدام كاثر من وحدةيف نف�س الوقت.
 بطيئة يف ال�شن. ارتفاع درجة حرارتها ب�سبب عدم وجود تهوية كافية.� -إ�ضاءتها �ضعيفة اذا ما قارناها ب�إ�ضاءة اال�ستوديو.
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت أ��سرتا اخلباز وال�سنان بزفاف ال�سيد �إياد ال�سيد هادي
اخلباز على كرمية احلاج حممد �سعيد ال�سنان أ�بوح�سني
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

احتفلت أ��سر ال�شما�سي واجل�شي واخلنيزي و أ�بوال�سعود بزفاف
ابنهم علي عبدالغني ال�شما�سي على كرمية علي ح�سن اخلنيزي .
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

32

العدد ال�ساد�س ع�شر -ال�سنة الثانية  -رجب  1433هـ  -املوافق  -يونيو  2012م

زواج

احتفل أال�ستاذ أ�مني أ�حمد العقيلي رئي�س اللجنة أالهلية مبدينة �صفوى ومدير مدار�س ال�صفا أالهلية بزفاف
جنله "حممد" على كرمية أال�ستاذ علي عبداهلل التاروتي وذلك بقاعة �شهاب بالقطيف.وقد ح�ضر حفل الزفاف
نخبة من أ�عيان وم�شايخ املحافظة وعدد من القيادات الرتبوية أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

احتفل الدكتور عبدالر ؤ�وف اخلمي�س بزفاف جنله أ��سامة
على كرمية ال�سيد حم�سن ال�سيد أ�مني �آل ماجد.
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرتا العوامي واجل�شي بزفاف
ال�سيد أ�حمد ال�سيد حيدر العوامي على كرمية
علي عبداحل�سني اجل�شي أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

احتفلت أ��سرتا الزنادي و�آل �صوميل بزفاف ابنهم زكي ابن
املرحوم الوجيه احلاج أ�حمد علي الزنادي� ،إىل كرمية
املهند�س حممد �آل �صوميل .أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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يف أ�م�سية "توثيق احلركة الت�شكيلية" مبنتدى حوار احل�ضارات بالقطيف

احلركة الت�شكيلية بد أ�ت قبل  50عاما
ناد للفنانني باخلليج
مببادرات فردية لتتحول �إىل أ�ول ٍ

حميدة ال�سنان وفرح آ�ل فرج

حينما نذكر الفن الت�شكيلي يف اململكة ،أ�و يف املنطقة ال�شرقية ،ف�إننا �سوف نذكر القطيف ،ولن نحيد عن الت أ�كيد على أ�ن أ��صالة هذا الفن يف هذه البالد الغالية
انطلق من هذه املحافظة ال�ساحلية ذات الرتاث احل�ضاري والثقايف ال�ضارب يف القدم.
ولكن للفن الت�شكيلي يف حمافظة القطيف أ��صوله الفكرية ،والتاريخية� ،إذ كيف بد أ� وكيف ترعرع هذا الوليد اجلميل ،وكيف كانت ق�صته؟
ال�سئلة أ�جاب عليها عدد من الفنانني والفنانات ممن �ساهموا (و�ساهمن) يف تلك احلركة الت�شكيلية ،يف أ�م�سية ا�ستمرت الكرث من ثالث �ساعات مبقر منتدى
تلك إ
حواراحل�ضارات بالقطيف ،حتت رعاية االعالمي ف ؤ�اد ن�صراهلل ،وتنظيم االعالمية الواعدة أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل ،و�إدارتها النا�شطة فرج آ�ل فرج.

�إعداد� /سلمان العيد  -ت�صوير /حممد أ�بوال�سعود -ح�سني ر�ضوان

يف البداية أ�و�ضح رئي�س جلنة التنمية ا إلجتماعية بالقطيف علوي اخلباز أ�ن بداية
احلركة الت�شكيلية كانت منذ منت�صف ال�سبعينات الهجرية� ،إذ كانت " كانت قطيفنا احلبيبة
تعي�ش حراكا ثقافيا متنوعا ومتعددا ي�ضج أ
بالن�شطة يف خمتلف املواقع كا إلحتفاالت
الثقافية والت�سابق على �إلقاء الكلمات والق�صائد وامل�سابقات من النا�شئة وال�شباب يف خمتلف
املنا�سبات .وكانت املدار�س تت�سابق ـ على قلتها ـ بتنظيم االحتفاالت يف عطل ن�صف ال�سنة
ونهاية العام �شاملة امل�سابقات والتمثيليات واملنولوجات ،وكانت اندية القطيف الريا�ضية
�سباقة يف عمل احلفالت الفنية وامل�سرحيات اجلادة ،وكان هناك فنانون ت�شكيليون ميار�سون
عمل اللوحات الفنية مثل عبداهلل را�شد الغنام ،وح�سن ال�سنان واملرحوم عبدالهادي قا�سم
وغريهم  ،وكانت املر أ�ة حا�ضرة ب�ساحة الفن الت�شكيلي مثل الفنانة ابت�سام اجلرا�ش ،مما دعا
ادارة نادي البدر عام  1383هـ على تخ�صي�ص غرفة خا�صة ملمار�سة الر�سم وكان يح�ضرها
بع�ض ال�شباب مثل عبا�س تقي وعبدالهادي قا�سم ومكي النا�س وح�سني القطري وكان نتاج
هذا التوجه اقامة اول معر�ض ت�شكيلي على م�ستوى القطيف يف �صالة االلعاب املغلقة يف
النادي عام  1389ه ـ و�شارك يف املعر�ض جمموعة كبرية من ممار�سي الفن منهم عبداهلل
الغنام وعبد الهادي قا�سم وابت�سام اجلرا�ش .ثم توالت املعار�ض اجلماعية لالندية واملدار�س
وكانت �صالة مركزاخلدمة االجتماعية يف بنائها القدمي مكانا ملثل هذه املعار�ض ،بل كانت
جلنة التنمية (اللجنة أالهلية العامة �سابقا) تنظم م�سابقات للمعار�ض الفنية ل�شباب
أالندية ال�صيفية التي تقيمها اللجنة يف �ساحة املركز �آنذاك ،ونتيجة حتمية لهذا احلراك
الثقايف يف القطيف ،برز الفن الت�شكيلي وظهرت �إبداعاته ونتاجاته".

34

و أ��ضاف اخلباز أ�نه ومنذ العام 1410هـ ن�شطت احلركة الفنية الن�سائية وذلك من
خالل برنامج دورات الهوايات الفنية التي تنفذ من قبل اللجنة الن�سائية مبركز اخلدمة
ا إلجتماعية على يدي ا إل�ستاذة �سهري اجلوهري ومببادرة وا�شراف من االخ�صائية
االجتماعية أ��سماء الن�صر وقد متخ�ض عن ذلك أ�ول معر�ض �شخ�صي ت�شكيلي ن�سائي
للفنانة حميدة ال�سنان عام 1413هـ.
وو�صف اخلباز تلك املعار�ض اجلماعية والثنائية والفردية كانت جهودا فردية مبعرثة
ا�ستمرت حتى عام  1417حيث مت ت أ��سي�س أ�ول جمعية فنية تعمل حتت مظلة ر�سمية كم�شروع
من م�شاريع جلنة التنمية وبت�شجيع ومباركة من الق�سم الثقايف مبركزالتنمية بالقطيف
حيث ت�شكلت من �سبعة أ�ع�ضاء هم( :على ال�صفار ،ومنري احلجي ،وعبدالعظيم �شلي ،وحممد
امل�صلي ،وعبدالعظيم ال�ضامن ،وزمان حممد جا�سم ،وفا�ضل ابو�شومي ) ،وكان اخلباز حا�ضرا
ممثال ملركز التنمية .وعلى �ضوء ذلك فقد بلغ عدد الفنانني والفنانات امل�شرتكني ر�سميا
يف جماعة الفن الت�شكيلي ما يزيد على  350م�شرتكا من جميع مناطق اململكة وخارجها،
ويف العام نف�سه مت تا�سي�س جماعة امل�سرح ،بع�ضوية كل من علي امل�صطفى ،وماهرالغامن،
وعاطف الغامن .ويف عم  1418مت ت أ��سي�س جماعة الت�صويرال�ضوئي وحيث أ�ن هذه اجلماعات
الفنية تتواجد يف مقر واحد وت�ستخدم املرافق نف�سها فكان والبد من وجود �إدارة واعية
تن�سق وتوحد اجلهود وجتدول أالن�شطة وتوزع أالدوار والتناوب على أ�وقات العر�ض ومكان
العر�ض .لذا فقد مت �ضم هذه اجلماعات حتت م�سمى واحد وهو (نادي الفنون) ،الحتوائه
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الفن الت�شكيلي

على فنون خمتلفة مع
ال�ساحل والرتاث والذوق
احتفاظ كل جماعة
للن�سان أ�هم روافد ب�إدارتها ومواردها
اجلمايل إ
املالية.
الت�شكيل يف القطيف
وا�شار اخلباز اىل أ�ن
نادي الفنون أ��صبح
مقرتنا بالقطيف التي لها ال�سبق على م�ستوى اململكة واخلليج يف �إيجاد
هذا النادي ،حيث ال يوجد له كيان �شامل ملخلتف الفنون يف مقر واحد
وحتت �إدارة واحدة وم�سمى واحد وما هو �سائد هو أ�ن كل جماعة منفردة
كانت ت�شكل كيانا قائما بذاته فقد بلغ عدد امل�شرتكني يف ع�ضوية النادي
من خمتلف اجلماعات وخمتلف املناطق من داخل وخارج اململكة ما
يزيد على  1100ع�ضو وع�ضوة فما يزال النادي ميار�س أ�ن�شطته ويطور
من عطاءاته يف ظل دعم جلنة التنمية ا إلجتماعية أالهلية بالقطيف
كم�شروع من م�شاريعها احليوية.
أ�ما الفنان عبدالعظيم �شلي فقد حتدث عن روافد الفن الت�شكيلي
بالقطيف فقد أ�و�ضح بان الفن الت�شكيلي مر�آة عاك�سة لواقع املجتمع،
والفن يف القطيف له خ�صو�صية ينفرد بها عن �سائر مدن اململكة ،وهذا
نابع من تراثها املتعدد  ،فمنذ القدم وان�سان هذه االر�ض جمبول على
حب الفن واجلمال ،ف�إن�سان هذه االر�ض ميلك ح�سا جماليا رفيعا،
نلم�سه يف حرفه ال�شعبية التي ال زالت تقاوم رياح التغيري والتغريب.
ولفت �شلي �إىل أ�ن اجلو املدر�سي كان له دور حيوي بل تا�سي�سي يف
التعامل مع الفن ب�شكل منهجي وعملي.
وتطرق �شلي �إىل دور أالندية الريا�ضية مثل نادي البدر ونادي
ال�شاطي يف خدمة الفن الت�شكيلي من خالل تخ�صي�ص مرا�سم للفنانني،
وفتح املجال إلقامة معار�ض ت�شكيلية رائعة.
و أ��شاد بدور مركزاخلدمة ا إلجتماعية يف رعاية املواهب الت�شكيلية
و�إطالق �إبداعاتها.
أ
و أ�كد على الزخم الت�شكيلي ب��شكاله املختلفة مل يات من فراغ بل هو
نتيجة تراكم ل�سنوات ما�ضية من املعاناة واملكابدات والروافد واي�ضا
الذائقة ال�شعبية املحبة لروح الفن وامل�شجعة لنه�ضة الفنان واملت أ��صل
فيها قيم اخلري والطيبة واجلمال .

من جانبه قال الفنان عبدالرحمن ال�سليمان :ان احلركة الت�شكيلية
يف املنطقة ال�شرقية وبالتحديد يف القطيف ت�سري بخطى وا�سعة
ومتطورة ،وامتنى لها املزيد من ا إلزدهار ،أ
وال�سماء التي أ�فرزتها هذه
أ
أ
احلركة باتت ذات أ�همية على م�ستوى اململكة ،و�متنى �ن يتوجه اجليل
اجلديد نحو التميز وال ي�ضيع نف�سه يف التقليد ،فهذا ال يخدم الفنان
وال م�سريته ،فنحن أ�مام معار�ض متوا�صلة ولكن البع�ض أ�طر نف�سه يف
التقليد ،بينما هناك �إمكانية ألن نكت�شف أ��شياءنا اخلا�صة وما نحمله
للن�سانية جمعاء.
من ر ؤ�ى و أ�فكار إ
أ�ما الفنانة حميدة ال�سنان فقد أ�و�ضحت ب أ�ن التجربة الت�شكيلية
يف القطيف تعد من اقوى التجارب يف اململكة ،فالت�شكيل لدينا من
أ�هم روافد ا إلبداع ،بحكم ان منطقتنا �ساحلية ،وهي أ�ر�ض ح�ضارات
قدمية ،فالت�شكيل �إبداع وا إلبداع ال ي أ�تي من فراغ و�إمنا يت أ�لق من ثقافة
وح�ضارة حقيقية.
و أ��شادت ال�سنان بالدورالكبري الذي يقوم به مركزاخلدمة
ا إلجتماعية يف خدمة الفن والفنانني الت�شكيليني منوهة بالدور الذي
قام به وما يزال الفنان على ال�صفار .
من جانبه حتدث الفنان الت�شكيلي حممد امل�صلي قائال� :إن بدايات
الفن الت�شكيلي يف املنطقة ال�شرقية ،وحتديدا يف حمافظة القطيف كان
حماوالت فردية تخ�ص اال�شخا�ص والهوايات ،وذلك قبل اكرث من 50
عاما يف كل من الظهران وتاروت ،وكانت هناك حماوالت جادة ور�صينة
بع�ضها متت باال�صباغ الزيتية ،ومع ان االمكانات �ضعيفة وغري متاحة
كاللوحات وااللوان و�صاالت العر�ض والدورات وغريها� ،إال أ�ن تلك
املحاوالت أ�فرزت أ�عماال تقليدية ،وقليال من الفن الت�شكلي .م ؤ�كدا على
أ�ن تخرج الدار�سني من معهد الرتبية الفنية كان عن�صرا فعاال للخربات
الفنية وتالقح أالفكار وقد أ�حدث نقلة نوعية يف هذا ال� أش�ن.
و أ�كد أ�نه بعد تلك املبادرات باتت هناك حاجة إلن�شاء جتمعات ،وكان
البد من مظلة ر�سمية ،فكانت أالندية ماوى الفنانني وملج أ�هم قبل
رعاية ال�شباب وجمعية الثقافة والفنون ،وقد حتقق هذا احللم بعد
�إن�شاء جماعة فناين القطيف عام .1417
وذكر امل�صلي أ�ن هناك ان�شطة فردية اقيمت خالل هذه الفرتة

علوي اخلبار

عبد العظيم �شلي

حممد امل�صلي

الفنمقال
الت�شكيلي
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الطويلة ،ولكن بعد توفيق اهلل متكنا ان ن ؤ��س�س اكرب جتمع فنون نوعي الت�شكيلية من ناحية الكم والكيف.
على م�ستوى اململكة ،خا�صة بعد ان�ضمام جماعة الر�سم واخلط والت�صوير ومت خالل أالم�سية عر�ض مرئي جلملة من انتاج الفنانني والفنانات،وقد
اىل اجلماعة .
علق الفنان الت�شكيلي على ذلك بقوله ان احلركة الفنية الت�شكيلية لدينا
وتطرق اىل أال�ساليب يف الفن الت�شكيلي يف املحافظة وقال �إن املدار�س تطورت ب�شكل ملحوظ ،كل ما نتمناه هو ا إل�ستمرار واملوا�صلة من قبل
االجيال القادمة.
العاملية كال�سريالية والتجريدية وغريهما
موجودة يف الفن الت�شكيلي يف املنطقة.
تراكم معريف وجهود كثرية ،أ�ما القائمة على الربنامج ،ا إلعالمية أ�مل
أ�ما الفنان علي اجل�شي فقد قال� :إنه ومنذ
ف ؤ�اد ن�صراهلل فقد حتدثت عن توثيق احلركة
ومعاناة ،وراء االزدهار
الت�شكيلية لفنانات اململكة ،وا�شارت اىل انطالق
ما يقارب العقدين من الزمن بدات احلركة
القطيف
يف
الت�شكيلي
احلركة الت�شكيلية باملنطقة ال�شرقية منذ
الت�شكيلية على يد من يع�شقون ويتذوقون الفن
مايزيد على ثالثة عقود ،رغم وجود اجتهادات
واجلمال من الفنانني والفنانات والذين مهدوا
الطريق و أ��شعلوا أالنوار وال�شموع امللونة ب أ�ناملهم امللهمة و أ�حا�سي�سهم فردية لعدد من الفنانني الذين مار�سوا الر�سم يف بداية ال�سبعينات
املرهفة لي�ضعوها على أ��سوار حديقة الت�شكيل القطيفية الغناء ،ف أ�خذت امليالدية من القرن املا�ضي ،اال اننا ن�ستطيع ان ن ؤ�رخ للفن الت�شكيلي يف
تدب فيه احلياة وترتعرع فيها النباتات أ
وال�شجار املثمرة ،تتفتح فيها ال�شرقية مع بداية اقامة املعار�ض ال�شخ�صية واملتعددة ،ولعل الفنان على
ال�صفار والفنان ح�سني القطري ،والفنان منري احلجي وغريهم من أ�وائل
ازهار وتتجدد فيها اوراق ،وت�سقط أ�خرى
وقال اجل�شي� :إن هذه احلديقة الغناء ب أ�ق�سامها وت�صنيفها أ��صبحت الفنانني الذين أ�قاموا معار�ض �شخ�صية يف حمافظة القطيف .كما كان
ت ؤ�من أ�ن الفن ر�سالة �سامية يجب أ�ن يحملها كل مرتاد من فنان وفنانة جلمعية الثقافة والفنون ومكتب الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب دور بارز
وينال كل اهتمامه وي ؤ�كد عليها من خالل �إنتاجه الفني وبحثه عن يف �إثراء احلركة الت�شكيلية باملنطقة ال�شرقية .
أالف�ضل ويحمل م�ضمونا وهدفا م ؤ�ثرا ومتفاعال مع املجتمع ب�شتى اخلال�صة التي اتفق عليها اجلميع ان الفن الت�شكيلي يف حمافظة
طبقاته وباختالف أ�فراده وتوجهاته وم�شاريعه وي�سعى دائما لتحقيق القطيف مر مبراحل( ،املبادرات الفردية ،الرعاية من قبل أالندية
واملدار�س ،املعار�ض ال�شخ�صية واجلماعية والثنائية ،الت�شكل عن أ�طار
الر�ضا وتوحيد ال�صف والهدف امل�شرتك.
وقال اجل�شي خماطبا الفنانني � ":إنني فخور بكم جميعا أ�يها الفنانون واحد ،ثم التحالف مع الفنانني آالخرين).
والفنانات� .إن أ��صبحتم مثاال يحتذى به على كافة امل�ستويات وا إلجتاهات تلك ام�سية احلركة الت�شكيلية يف حمافظة القطيف.
الفنية والتوا�صل املعريف واملهاري
وا إلن�ساين ،لتناف�سكم وت�سابقكم
لتقدمي أ�ف�ضل ما لديكم يف جميع
املحافل املحلية والدولية و أ�كدمت
أ�خال�صكم وح�سن معاملتكم وحبكم
لبع�ضكم البع�ض ليكون أالثر الكبري يف
زرع القيم أالخالقية والفنية أ
للجيال
القادمة "" ،و أ�طلق على الفنانني
والفنانات ب أ�نهم "رواد الع�صر الذهبي
الت�شكيلي القطيفي".
ولفت اجل�شي اىل منو احلركة
الت�شكيلية يف الو�سط الن�سائي حيث
ي�سيطرن الن�ساء على  %75من احلركة
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ت�شكيلي

آ�خر الكالم

طلح الطفولة
خلفك املطر.
يا �صديقي الوحيد.
والطيو ُر على �شجر
مثلنا تد َّف أ� باجلليد
مثلنا يف �شتاء املدينة
نفقد داء الطفوله
نفقد رائحة العرعر
حممد الدميني
ال�شتوي
يا �صديقي ..وبع�ض أ�خي
كيف حال القُرى
أ
والغمام الذي ي�سجن الفقا?...
وال�صبايا اللواتي كربن ,وملا نزل نتعرث يف
نظرة
أ�و حجر.
أ�و ما زلن يذكرن ذاك الندى
وهو يقطر من �شجر الطلح
فوق �سواعدنا?
وتلك ال�سماء التي مل تكن غري زرقاء ..حتى
ولو أ�عتمت
كيف َيذْ ُك ْر َنها?
كيف أ�ن�سى احل�صى الغائرة.
وهي تنه�ض حتت احلوافر الهثة بال�صباح?
كيف أ�ن�سى الفتاة التي علمتني ا�سمي,
و�سكّتْ
أ
قمرا �شاهدً ا فوق رجف العناق الخري..
لنا ً
ُ
�سيذكرنا النبع
هل
ُ
النزيل
ذاك
ُ
نزيل
طفولتنا الفاتنه
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جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
اللكرتوين  :م/فرا�س أ�بو ال�سعود
ال�شراف إ
إ
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
موقع املجلة على الفي�س بوك

www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net

للح�صول على العدد االت�صال على
966555810709
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املعروضضات يف ششار
ل
ع ا ماإ
ض

مفار�ش
حلف
مراتب طبية
كرا�سي م�ساج

املعر�ض الرئي�سي  :القطيف � -شارع القد�س -ت8542949 :
المام جعفر ال�صادق ( ع )  -مقابل البنك العربي الوطني  -ت8529198 :
الفروع  /القطيف � -شارع إ
المام علي ( ع )  -ت8542812 :
حي املجيدية  -بالقرب من وكالة تويوتا  -ت - 8548778 :القطيف � -شارع إ
E-MAIL:ALOBAID2004@HOTMAIL.COM

 أ�جهزة امل�ساج والتدليك ملختلف أ�جزاء اجل�سم . أ�جهزة فر�ش أال�سنان الكهربائية .
 خمدات طبيةحلماية فقرات الرقبة. م�ساند طبية للظهر كهربائية وغري كهربائية. أ�جهزة قيا�س ال�سكر يف الدم . أ�جهزة قيا�س ال�ضغط .أ�جهزة الربو و أ�جهزة البخار ومولدات أ
الك�سجني الطبي .
 موازين لوزن اجل�سم � -سماعات أالطباء .
الحزمة أ
 أوالربطة الطبية.

دائم ًا اجلديد يف أ
ال�سواق
جودة الب�ضائع ومناف�سة أ
ال�سعار

 كمادات كهربائية لعالج الروماتزم و آ�الم الظهر . أ��سرة طبية  -كرا�سي حمامات . كرا�سي متحركة مبختلف أ�نواعها . طاوالت طعام للمر�ضى . حفاظات كبار ال�سن . لوازم طلبة وطالبات الكليات ال�صحية . بدالت و�سراويل للتخ�سي�س  -حمامات �سونا . -كرا�سي ال�صالة وعكاكيز مبختلف أ�نواعها .

لدينا اال�ستعداد لتلبية لوازم ذوي االحتياجات اخلا�صة باملقعدين

القطيف � -شارع القد�س  -بجوار روابي القطيف  -تلفون 8632205 :

م�شاريع بنى حتتية

Infrastructure Projects

م�شاريع الكهرباء

Electrical projects

أ�عمال مباين

Constructions

م ؤ��س�سة املحور أ
الول للمقاوالت العامة
First Axis Contracting Establishment

8059455  فاك�س-8052899 :هاتف
firstaxiscon@gmail.com

