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حممد �سعيد امل�سلم...
امل�ؤرخ ال�شاعر يف بوتقة �سحر الكلمة
احلديث عن الكاتب وامل�ؤرخ وال�شاعر حممد �سعيد بن احلاج مو�سى بن احلاج �ضيف امل�سلم
يحتاج �إىل �صفحات كثرية  ،وجهد كبري  ،فهو كاتب وم�ؤرخ متمكن  ،و�شاعر مبدع  ،و�صاحب
ر�أي يعتد به  ،وهو �أي�ضا �صحايف �سابق  ،وم�صريف ناجح  ،بالإ�ضافة �إىل ع�صاميته  ،كنموذج يف
كيفية التغلب على ال�صعاب لتحقيق الهدف.
ولد الأ�ستاذ حممد �سعيد امل�سلم بالقلعة  ،وا�شتهر ا�سمه يف كافة �أرجاء الوطن ،اململكة والعامل
العربي فما من متابع للحركة الثقافية الناه�ضة باملنطقة ميكنه �أن يتجاهل دوره  ،و ريادته  ،وت�أثريه
يف جيله والأجيال التي حلقت به.
�إنه م�ؤلف الكتاب ال�شهري " �ساحل الذهب الأ�سود "  ،وهو كتاب " القطيف واحة على �ضفاف
اخلليج "  ،وكالهما عالمة فارقة يف تاريخ املنطقة.
ولد كاتبنا لأ�سرة مي�سورة احلال يف � 12صفر  1341هـ  ،وتوفى يف الع�شرين من نوفمرب 1414
هـ .وهو ينحدر من عائلة ا�شتهرت بالتجارة  ،وقد �أتى �إىل احلياة بعد موت �ستة ع�شر من الأبناء
نظرا للظروف ال�صحية التي مل تكن قد تطورت بعد بالقطيف  ،وهو االبن البكر لوالدته
ال�سيدة الزهراء بنت ال�شيخ حممد املاحوزي  ،وقد ا�ستقبل والده والدته بحبور كبري  ،ف�أحبه
كثريا  ،و�أغدق عليه كثريا من اخلري رغم ظروف احلربني العامليتني التي امتدت لكل ال�شرائح
الإجتماعية يف �شبه اجلزيرة العربية.لقد ا�ستطاع الوالد بف�ضل رجاحة عقله �أن يوفر للأ�سرة جوا
نف�سيا وماديا منا�سبا .
كان والده يت�صف باجلد واحلزم � ،سواء يف العمل �أو يف �إدارة �أمالك الأ�سرة  ،لكنه �أ�سبغ رعايته
على الطفل النا�شيء  ،و�سمح له بتلقي تعليمه  ،ويف نف�س الوقت كان ميكنه من م�ساعدته يف
�إدارة الأمالك  ،والإ�ستماع �إىل �أفكاره التي �أعلنت عن نبوغ مبكر لهذا الفتى الذي هجر اللعب
مبكرا فيما كان �أترابه ي�ستمتعون ب�أوقاتهم هنا وهناك.
�أحيطت الأ�سرة دائما بجو علمي روحاين  ،وقد �أدى ذلك �إىل �أن يحتل �أخوه ال�شيخ عي�سى
مكانة ممتازة يف �سلك رجال الدين  ،فيما عرف عن �أخيه احلاج �سليمان تعلقه بالأدب وقر�ضه
لل�شعر حيث له ديوان خمطوط بعنوان " نزهة القلوب وفرحة املكروب " � ،إ�ضافة �إىل معرفته
الوثيقة بعلوم الطب العربي واطالعه على كتب ابن عربي و" تذكرة داود الأنطاكي "  ،ومما
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يحكي عنه تطبيب الفقراء وامل�ساكني باملجان لنزعته الدينية التي تدعو للرحمة والتكافل.
كما �أن والدته الف�ضلى كانت تتمتع بقوة ال�شخ�صية  ، ،وبقدر كبري من الهدوء ودماثة اخللق وهو
ما انطبع على �سلوك ابنها.فهي كرميةال�شيخ حممد املاحوزي وعمها ال�شيخ عبدالعلي املاحوزي
،وهما من رجال الدين الثقاة يف كل من القطيف والبحرين� ،إ�ضافة �إىل خالها ال�سيد ماجد
العوامي الذي عرف بح�ضوره االجتماعي وزعامته الدينية واطالعه على علوم الفقه والتف�سري.
وابن عمتها ال�شيخ من�صور البيات العام الزاهد املتبتل رحمهم اهلل جميعا.
ات�سمت �أفكاره بالإقرتاب من احلداثة رغم اغرتافه من الرتاث القدمي  ،وقد اقرتب كثريا من
احلراك الأدبي والثقفي الذي ملك عليه روحه املحلقة يف واقع القطيف.
اهتم امل�سلم بالثقافة العربية عرب معرفته املو�سوعية  ،فهو وا�سع الإطالع يف الأدب العربي ،
والبالغة  ،والعرو�ض واملنطق  ،والفل�سفة  ،وعلوم الكالم ،وخمتلف العلوم الدينية بالإ�ضافة �إىل
التاريخ وكتب ال�سري  ،وهي عنا�صر �ساهمت يف اكتمال �أدواته الأدبية والتاريخية ب�شكل عميق.
وقد انعك�س ظهور النفط يف املنطقة على اختالف الأولويات يف املنطقة ال�شرقية حيث تبدلت
الكثري من امل�سارات الفكرية والتوجهات االقت�صادية و�أمناط الإنتاج وهو ما ترك �أثره يف هجرة
�أهل القطيف املهن التقليدية ومنها الزراعة وبع�ض املهن احلرفية الأخرى .
ويبدو �أن ظهور الراديو وتطور و�سائل النقل واالت�صال  ،وارتفاع م�ستوى الوعي ،والقفزة النوعية
يف الرعاية ال�صحية تركت �أثرها الكبري يف التحوالت الثقافية باملنطقة.
�ساهمت تلك التطورات امل�ستجدة والظروف البيئية اجلديدة يف ت�شكيل الوجه احل�ضاري
باملنطقة حيث �أن الثقافة �ساهمت يف حل كثري من الإ�شكاليات امل�ستجدة يف املنطقة ال�شرقية،
وهو ما جعل الأجيال اجلديدة تتطلع للم�ستقبل من �أجل التفكري ب�شكل خمتلف لتحقيق
التكيف مع امل�ستجدات ب�شكل يبعث الثقة يف النف�س وهو ما ي�ؤكد دور املثقف يف دفع الواقع
خطوات نحو �أفق �أرحب.
اختلط الأ�ستاذ حممد �سعيد املعلم منذ طفولته مبجال�س العلماء وكبار املثقفني  ،وحيث �أن والده
قد �أدخله الكتاب فما حدث هو �أنه قد ختم القر�آن الكرمي على يد ال�شيخ حممد �صالح الربيكي
ثم بد�أ يف تعلم مباديء الإمالء واخلط والإن�شاء واحل�ساب وقد نبغ يف تلك العلوم جميعا.
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بعدها انتقل �إىل ال�شيخ مريزا ح�سني الربيكي
فقر�أ علوم النحو  ،وحفظ �ألفية ابن مالك ودر�س
كتاب قطر الندى وغري ذلك من علوم اللغة والدين
والفقه  .وممن در�س على �أيديهم ال�شيخ من�صور
البيات،وال�شيخ عبدالكرمي اخلنيزي،وال�شيخ
حممد ح�سني بن عبداجلبار،وال�شيخ فرج العمران
 ،وغريهم  ،وفور متكنه من فهم و�إدراك ما يف تلك
العلوم من �أهمية كر�س �شطرا من وقته يف حت�صيل
العلوم بينما وهب ال�شطر الآخر للتدري�س .
نهل حممد �سعيد امل�سلم من مكتبة ال�شيخ مريزا
ح�سن الربيكي الزاخرة بعيون الأدب  ،وقد لقي
دعما قويا وهو يف �سن الربعة ع�شر من ال�شاعر خالد
الفرج الذي �شجعه على اال�ستمرار يف الكتابة وقد
�ألقى امل�سلم �أوىل ق�صائده على جمهور من املتلقني
عام 1360هـ املوافق ل�سنة 1940م،يف احتفالية
لت�أبني ال�سيد �سعيد العوامي.
وكونت جمموعة من �شباب القطيف �أول ناد �أدبي
للتدار�س يف �شئون الأدب وممن �ضمهم النادي
املرحوم امل�سلم ( الثاين من اليمني ) و�إىل ميينه عالمة اجلزيرة ال�شيخ حمد اجلا�رس ثم حممد ر�ضا ن�رصالله
كل من :ال�شيخ عبداحلميد اخلطي وال�شيخ
ثم خليل الفزيع ثم ح�سن الزاير و�إىل ي�ساره الآديب عبد الله �شباط.
عبداهلل اجل�شي وحممد �سعيد امل�سلم،وال�شعراء
( ال�صورة التقطت �أثناء زيارة ال�شيخ حمد اجلا�رس �إىل منزل احلاج من�صور بن ح�سن ن�رصالله )
حممد �سعيد ال�شيخ علي اخلنيزي ،وعبد الواحد
الآالت الزراعية  ،وهو ما احتاج منه جهدا ت�سويقيا  ،ويف �سنة  1958م قام بافتتاح مكتبة
اخلنيزي ،وحممد �سعيد اجل�شي ،والأ�ستاذ ال�سيد
علي ال�سيد باقر العوامي،وال�سيد ح�سن ال�سيد باقر العوامي،واملال علي الطويل وغريهم وكان ا�سماها " مكتبة اخلليج العربي "  ،ومقرها بغداد  ،وب�سبب الظروف ال�سيا�سية املتقلبة يف ذلك
احلني  ،تعر�ضت املكتبة للحرق يف العام . 1959
اجتماعهم يتم م�ساء كل جمعة دوريا يف منزل �أحدهم.
ون�شر ق�صائده يف ال�صحف امل�صرية ":جملة الكتاب" واللبنانية":الأديب"و الآداب"و ا�ستغل حممد �سعيد امل�سلم فرتة �إقامته بالعراق لدرا�سة فنون املحا�سبة والأعمال البنكية واللغة
"العرفان" وبع�ض �صحف اخلليج القليلة يف ذلك احلني.وقد ن�شر امل�سلم �أول ق�صائده يف جملة الإجنليزية يف معهدين هما  :املعهد الربيطاين ببغداد  ،ومعهد الثقافة .الأمر الذي مبوجبه متكن
من االلتحاق بعمل وظيفي ح�سن حالته املالية بعد انخفا�ض عملية ت�صدير التمور ومنتجات
" الأديب " اللبنانية وذلك عام  1948م ،املوافق ل�سنة  1367هـ.
�أما يف جمال الإذاعة فقد قدمت له �إذاعة ال�شرق الأدنى بع�ض الدرا�سات النقدية التي اثبت الب�ساتني يف القطيف .والتحق ببنك الريا�ض مبدينة الدمام �سنة  ، 1960وا�ستغل معرفته
من خاللها قدرته على العطاء يف هذا املجال البحثي املهم وقد �أذيعت له تلك الدرا�سات بني البنكية لين�شيء فرعا للبنك يف القطيف وهو �أول بنك يفتتح يف تلك البقعة اجلغرافية  ،وانتقل
مديرا لفرع البنك يف " تاروت" وظل به حتى �أحيل للتقاعد عام 1409هـ  ،املوافق  1989هـ .
عامي � 1950إىل  1951م وهو ما يوافق � 1370إىل  1371هـ.
ومن الغريب يف م�سرية الأ�ستاذ امل�سلم �أنه قد قام ب�إتالف دواوينه ال�شعرية الأوىل وهي � " :آمال يف �سنوات الطفرة االقت�صادية �شارك يف جتارة العقار لكنه مل يحقق الربح الذي كان يتمناه �إذا
و�آالم "  " ،الوتر الباكي "" ،ال�صدى احلائر"  ،لإميانه القوي ب�أن ال�شاعر البد �أن يكون مت�أنيا يف �إنها جتارة تعتمد على املراوغة واحلذاقة التجارية التي مل يعتدها  .وهو ال�شخ�ص ال�صريح الذي
عمله  ،كما �أن الكتابة يف حد ذاتها معاناة و�أمل عظيمان� ،إ�ضافة �إىل �أن الق�صيدة الأ�صيلة التي يعرف م�ساره امل�ستقيم بال منحنيات.
يجب �أن ترى النور هي التي تت�سم بالفرادة والإتيان باجلديد غري املتكرر �أما الأعمال املت�سرعة وعن �إجنازه الأدبي والثقايف ميكن القول �أنه رائد يف جماله ويف منطقته  ،فقلما جند �أديبا ميتلك
فهي �سرعان ما تتال�شى مع مرور الزمن  ،وهي ر�ؤية �صائبة مل يدركها الكثريون،فت�سرعوا يف هذا التنوع ما بني ال�شاعر وال�صحايف وامل�ؤرخ ،فهو كما ي�شري رفقاء دربه يف الكلمة� :صاحب قلم
�سامق وم�شاعر رقيقة ونظرة فل�سفية حمبة للب�شر واحلياة.
الن�شر.
من املحطات املهمة يف حياة امل�سلم �إقباله على العمل وجناحه فيه ب�شكل م�شرف  ،فالإقبال على وال�شك �أن كتابه " �ساحل الذهب الأ�سود" ال�صادر عام 1382هـ يعد من الكتب التاريخية
قر�ض ال�شعر وكتابة الدرا�سات مل متنعه من �أن ي�ساهم م�ساهمة وا�سعة يف �شئون احلياة اليومية ،واجلغرافية ال�شهرية  ،كما �أن كتابه الثاين " القطيف  ..واحة على �ضفاف اخلليج " من الكتب
فقد زاول حممد �سعيد امل�سلم �أعماال خمتلفة منها �إدارة ممتلكات الأ�سرة حيث كانت متتلك التي جتمع بني التاريخ وبني الر�ؤية املعرفية الرا�سخة.
الكثري من ب�ساتني الفاكهة والنخيل بالقطيف  ،وقد عكف يف بداية حياته على كتابة �أوراق �أ�صدر ديوانه الأول " �شفق الأحالم "  ،وبعد فرتة �أ�صدر ديوانه الثاين " عندما ت�شرق ال�شم�س
االتفاقيات اخلا�صة ب�ضمان تاجري النخيل التي تتم بني الفالحني وبني والده  ،ثم حتمل تلك " وفيه ترديد فل�سفي  ،ت�أملي  ،ال تكون �إال لوجدان يقظ  ،وروح مرتعة بالعذوبة  ،حيث ن�شعر
بانتباه جمايل م�ؤثر لدور ال�شاعر يف البحث عن اجلمال يف الطبيعة  ،ويف النف�س.
املهمة بعد وفاة الوالد وقد مكنه وجود هذا العائد على التحرر من الوظيفة فرتة من الزمن.
ويف �سنوات الهجرة �إىل العراق متكن من متويل الأ�سرة  ،ورعايتها ماديا  ،ويف بغداد مار�س العمل ونحاول هنا �إلقا ال�ضوء على مقتطفات من �شعره من خالل هذه القراءة العابرة:
احلر  ،وذلك يف �أوائل اخلم�سينيات من القرن املا�ضي  ،وافتتح �شركة جتارية تخ�ص�صت يف بيع تنطلق ق�صائد امل�سلم يف الغالب من عاطفة وجدانية �صادقة  ،ي�صوغها ب�إح�سا�سه املرهف  ،وهو
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ي�ستدعي يف ذلك خمزونا تراثيا عريقا مع مل�سة احلزن التي
تت�سلل لف�ضاء الق�صيدة فتطبعها بالهم�س امل�ؤثر.
حممد �سعيد امل�سلم يف تلك التجربة ي�ستحوذ على عنا�صر
التجربة بقوة  ،وميدها ب�أ�سباب احلياة حني مييل �إىل ا�ستق�صاء
بواطن الأمور ال�سيما وهو الأديب املرهف واملبدع الواثق
يف �أدواته الأ�سلوبية.
�إن ق�صيدة "عندمات�شرق �شم�س" تقارب اللم�سات
اجلمالية حني يرنو بب�صره في�شاهد جمال الطبيعة بعيداعما
يعرتي الر�ؤية �أحيانا من مناخات قا�سية تعرب عما ي�ست�شعره
الإن�سان من جوانب �سلبية تع�صف بالنف�س يف �أوقات املحن
والأزمات .
لعل ال�ضرورات الفنية هي التي دفعته اللتما�س مفرداته
من واقع " القطيف "  ،وم�شاهدها اجلميلة التي ت�أ�سر
النف�س ب�صفائها  ،بالإ�ضافة �إىل تلك الر�ؤية الفنية الآ�سرة
التي تنفذ �إىل �أعماق الن�ص  ،فتمحو قلقلة رمبا تكون
عالقة يف النف�س لتنفتح على حقول بكر من املعاين الرثة،
وامل�شاعر املتوقدة:
عندما ت�شرق �شم�س الغد يف الرو�ض الأغنّ
والفرا�شات جتوب احلقل من غ�صن لغ�صن

املرحوم امل�سلم ( الثاين من الي�سار ) و�إىل ميينه ال�شاعر حممد �سعيد اخلنيزي
ثم ال�شيخ حمد اجلا�رس ثم ال�شيخ عبد احلميد اخلطي و�إىل ميينه ال�شاعر حممد �سعيد اجل�شي .
( التقطت ال�صورة يف منزل احلاج من�صور بن ح�سن ن�رصالله )

ُح ِّييت يا وطنَ العروبة
التاريخ ،والأجماد
يا �صانع
ِ
يا َ
هبة ال�سماء

هذا هو الزمن  ،وقت �شروق ال�شم�س  ،وفيه تكون الطبيعة يف �أوج ت�ألقها ا�ستعدادا ملالقاة النور ،
فالرو�ض ي�ستحم ب�ضوء �إلهي يهبط من ال�سماء  ،ومن مظاهر احلياة انتقال الفرا�شات من غ�صن
�إىل �آخر  .ولكن مهال فهناك الرعاة ينتقلون وراء الع�شب  ،والذئب يقبع بعيدا  ،ال ميكنه �أن
الواقع املادي يتوج بواقع روحي خال�ص ؛ وهذا الت�صعيد نف�سه ينطوي على حقيقة �أن
يختطف �شاة ؛ ذلك �أن عنا�صر الطم�أنينة وال�سكينة هي التي ت�سود امل�شهد:
�صناعة الأجماد ترتبط بتاريخ حافل من العطاء .ال يقت�صر الأمر على ذلك بل هناك حمطة
�أخرى لتذكري الوطن نف�سه بدوره وثقله احل�ضاري املعترب والذي ينبغي �أن يرتفع فوق جميع
حيث ترعى ال�شاة والذئب بال حقـد و�ضغـن حيث �إن�سانية الإن�سان متحو كل لـون
التف�صيالت  .وطن يرنو للم�ستقبل ويف الوقت نف�سه يتطلع لر�سالة خالدة � ،سامية  .لي�ست فقط
بالطبع  ،الإن�سانية هي النغمة ال�سائدة  ،وعندما يكون الأمر كذلك فال اعتبار لل�سان �أو اللون �أو ابنة الواقع احلايل بل هي م�ستح�ضرة من ر�سالة �سماوية �سامية هي " الإ�سالم" .
لقد نبتت " الر�سالة " من تلك الأر�ض الطاهرة وعمت الكون كله  ،فبزغت �شم�س احلقيقة
العرق  ،لأن امل�ساواة تعم اجلميع :
لتنري العوامل املظلمة :
حيث ال ظلم وال خوف �سوى عدل و�أمن

عندها �أ�ستلهم الأوتـار عن �أعذب حلن

لك يف احلياة ر�سالة
َ
َ
عليك من ال�سماء
هبطت

ال ميثل هذا املوقف تعاليا عن الواقع املعا�ش بل هو �أقرب ما يكون لرغبة يف االن�شغال بحياة
تتخل�ص نهائيا من احلقد والغل واحل�سد  ،فالعدل والأمن يرفرفان على اجلميع ك�أعالم من�شورة
فوق ر�ؤو�س العابرين  .هو موقف ي�ستدعي �أن مترر الأ�صابع املبدعة على الأوتار في�صدر حلن جاء الر�سول الكرمي حممد بن عبداهلل �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم بالر�سالة فن�شرها
جميل ين�ساب يف القرى واملدن الهاجعة يف �أمن ال مثيل له  .ومع اللحن يرتفع ال�صوت بالغناء :يف ربوع �أر�ض اجلزيرة العربية  ،وترك متابعة ذلك للأجيال التالية من الأبناء والأحفاد  ،من
الأهل والع�شرية  ،فحمل الر�سالة مبثابة �أمانة تنتقل من جيل �إىل جيل :
�س�أغـــــــــني الأر�ض �أجمادي

و�أهـــــــــــــدي ال�شمـــ�س فنـي

ف�صدَ عتَ ُ
تن�شرها
فكنتَ �أم َ
ني املعجزات

ي�أخذنا هذا الوعي الفريد حلالة يتعاىل فيها الإح�سا�س بطبيعة ما يحمله القلب من م�شاعر حارة
جتاه رفاق الدرب  ،فهي م�ساحة حتتمل �سرد الأجماد وب�سط الأمنيات  .وملا كان االفتتاحية قد
�أتت بال�شم�س امل�شرقة التي حمت الظلمة ف�سيكون منطقيا �أن يهدي فنه اجلميل لل�شم�س ذاتها.
وهي �صورة بديعة لأن�سنة الأ�شياء ب�شكل فني جميل .ويتعاىل ال�صوت من�شدا للعروبة فهي والتبليغ يقرتن دائما مب�سئولية حمل الر�سالة ون�شر تعاليمها يف الأر�ض ال�شيء الذي يدركه
حممد �سعيد امل�سلم  ،فاللقب نف�سه يحمل �شيئا من هدي الإ�سالم  .يتتبع ال�شاعر ذلك "
للوطن الأكرب الذي ي�ضم �سكان تلك املنطقة من اخلليج العربي :
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ري مب ِل ٍّغ تلك الر�سالة
وكنتَ خ َ
أقبا�س
لك من ُ�صوى
التاريخ � ٌ
ِ

حمليات
مقالة

القب�س " النوراين الذي انتقل عرب املراحل التاريخية وعموم الأر�ض فبدا التاريخ حممال بهذا
الإرث العظيم :

م��ا وراء الق�ضبان غ�ير �ضياع
ت��ت�����س��اوى الأ ّي�������ام يف طعمها
�����س�����أم ق����ات����ل وم�������وت ب��ط��ـ��ئ
وح���دي���ـ���ث ن���ل���وك���ه ك����ل ح�ين

يك��ر يف �إث��ر لي��ل
ونه��ار
ّ
املر ويف �سريها الرتيب اململ
ّ
وحي��اة مت��ر يف غ�ير طعـ��م
وهم��وم جنرته��ا كل ي��وم

هو �إرث ي�ستحق �أن ي�صان  ،وهي مهمة التابعني الذين �آمنوا بالر�سالة  ،وطبقوا تعاليمها احلقيقية
ومن ق�صيدة "�سيمفونية خليجية":
يف حياتهم اليومية :
وفوج من �شمو ْع
ٌ
ُ
و�أنتَ
وارث �أنبياء

يف نف�س الوقت ف�إنه حمل ثقيل ويتطلب الإميان القوي وال�صرب على امل�شاق  ،وبذل الغايل
والنفي�س  ،املال والنف�س الذكية  .فحمل الر�سالة لي�س بالأمر ال�سهل :
حملوا ر�سالتهم ،و�ساروا
بالد ِم ،والدموع
يغ�سلون الليل َّ

ومن ق�صيدة "ال�صديق ال�ضائع":

هاهي مالمح البذل والعطاء ؛ فمن قاموا بحمل الر�سالة يغ�سلون الليايل املظلمة ب�أرواحهم
لت�ستقر الدعوة  ،وبعد الدم تنهمر الدموع .فال�شاعر يطوي التف�صيالت الكثرية من معارك
و�صدامات وحروب مقد�سة لي�صل يف النهاية �إىل ا�ستتباب الر�سالة بني النا�س لتن�شر قيم احلق
واخلري واجلمال :
أعظم بها تلك الر�سالة!
� ْ
ني املجد هالة
هي يف جب ِ

�إن ن�شر الر�سالة ـ خا�صة �أنها ر�سالة �إلهية ـ �أمر ي�ستدعي على الفور كل هاالت املجد وال�س�ؤدد،
وهكذا تكتمل الدائرة امللحمية لر�سالة �سامية عرب ق�صيدة تت�سم بلغة جزلة وت�صوير حي ،
و�شعور قوي بقيمة ما ميتلك الإن�سان العربي امل�سلم من دين قيم  ،ي�ستهدف حرية الب�شر
و�سعادتهم يف الدنيا والآخرة.
ت�صعد الروح �إىل بارئها  ،وتظل الق�صيدة تر�سم دربا للوا�صلني واحلاملني دائما و�أبدا بغد تكتنفه
ال�سعادة والطم�أنينة واحلياة الأف�ضل ملن يقب�ضون على اجلمر يف زمن تكاد تغتاله ال�صراعات
ومظاهر الفنت �شرقا وغربا  .تقف الق�صيدة �شاخمة لتدل بنورها املتعرثين يف طرق احلياة
املت�شعبة.
ورم�ضان كرمي �أيها ال�صحبة الكرام.
بد�أ حياته الأدبية بال�شعر املجموع يف �شفق الأحالم وعندما ت�شرق ال�شم�س ،ثم ان�شغل
بالتاريخ عن ممار�سة ال�شعر� .أول ما نظم ال�شعر قال:
ُفزْ مبا ت�ستلذ من العيـ�ش واعلم
و�إذا فر�ص��ة �أت��ت فاغتنمه��ا

�إمن��ا النا���س كله��م للذه��اب
�إمن��ا مره��ا كم��ر ال�سح��اب

�إن تفكريه الفل�سفي ّ
املبكر هذا �شبيه بتفكري عمر اخل ّيام الذي قال:
ال ت�شغل الب��ال مبا�ضي الزمان
واغن��م م��ن احلا�ض��ر لذات��ه

خليج ي��ا نغم ًا م��ن �أرغ���ن ال�ضاد
يا منبت الد ّر يا مـن كان مفخـرة
يا من غدا هدف ًا للطامعني على
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��دك ����ش��� ّع احل���رف
�أبناءديلمونمنجابواالبحارومن

وم�����ش��رق�� ًا حل�����ض��ارات و�أجم����اد
حم�������اره لأك����ال����ي����ل و�أج����ي����اد
لق�صاد
���ر ال��ع�����ص��ور وم���رت���اد ًا ّ
م ّ
�شم�س احل�ضارة من واد �إىل واد
�أر���س��وا ح�ضارات �صيدون و�أراد

وال ب�آت��ي العيـ���ش قب��ل الأوان
فلي���س من طبع اللي��ايل الأمان

وحني تع ّر�ض ملحنة االعتقال يف ال�سجن ،قال يف ق�صيدته (احل�صاد املر):

�أردت�����ـ�����ك �أن ت���ك���ون �أخ����ي
و�أن ت�������ص���ب���ح يل خ ّ
��ل�ا
وق�����ـ�����د �أن�������زل�������ت �آم��������ايل

ف�����ل�����م ت�������ك ل���ل����أخ�������ا �أه���ل���ا
ف�����ل�����م ت�������ك ذل����������ك اخل���ل���اّ
ب���������������واد غ����ي����ر ذي زرع

ومن ق�صيدة "ابن الطني":
تخيلت يف �شخ�صك ابن ال�سماء
���ر ال���وج���ود
ت��وه��م��ت �أن�����ك ����س ّ
و�أ�سرفت يف الوهم حتى غرقت
ف�����ص�� ّع��رت خ����دّ ك ك��ب�ر ًا وت��ي��ه
�أل��ـ��ـ��م ت���در �أن����ك خ��ل��ق �ضعيف
و�أن���������ك ف���ي���ه���ا �أ������س��ي��ر ذل���ي���ل
ف����م����اذا ح���ل���ل���ت م����ن امل�����ش��ك��ل
اح�����ل�����ل�����ت م�������ن امل����ع���������ض��ل�ات

و�أن�����ك ف���وق ال��ق�����ض��ا وال��ق��در
وم��ن��ق��ل��ب ال����ع����امل امل��ن��ت��ظ��ر
لأن�����ك ع����دت ق�����ص�ير ال��ن��ظ��ر
و�أن��ف��ك نحو ال��ع�لاء ا�شمخر
على الأر�ض؟ ال ت�ستطـيع املفر
ومثلك فيها احل�صى واحلجر
ل��ع��ل��ك يف ���ش��رع��ه��ا حم��ت��ق��ر
ال�سبل فيك الفكر
وقد �ضلّت ّ

الروح الرومان�سية يف ق�صائد ال�شاعر الراحل حممد �سعيد امل�سلم تنطلق يف الغالب من عاطفة
وجدانية �صادقة  ،ي�صوغها ب�إح�سا�سه املرهف  ،وهو ي�ستدعي يف ذلك تراثا عريقا مع م�سحة
احلزن التي تت�سلل لف�ضاء الق�صيدة فتطبعها بذلك الطابع الهام�س امل�ؤثر.
حممد �سعيد امل�سلم يف تلك التجربة يجمع عنا�صر التجربة بقوة  ،وميدها ب�أ�سباب احلياة حني
مييل �إىل ا�ستق�صاء بواطن االمور وهو الأديب املرهف واملبدع الواثق يف ادواته الأ�سلوبية.
�إن الن�ص"عندما ت�شرق �شم�س" يقرتب من اجلمال حني يرنو بب�صره في�شاهد جمال الطبيعة
بغ�ض النظر عما يعرتي الر�ؤية �أحيانا من مناخات قا�سية تعرب عما ي�ست�شعره الإن�سان من
جوانب �سلبية  .ولعل ال�ضرورات الفنية هي التي دفعته اللتما�س مفرداته من واقع " القطيف
"  ،وم�شاهدها اجلميلة التي ت�أ�سر النف�س ب�صفائها.وهكذا �شاعرنا و�أديبنا الكبري يف �أعماله
ال�شعرية والأدبية والتاريخية ينحاز للإن�سان والطبيعة اخلالبة التي ا�ستلهمها من القطيف �أر�ض
اجلمال والتاريخ واحل�ضارة.
وهذ ما �أعطى حممد �سعيد امل�سلم �سمة الريادة باعتباره �أحد �أقطاب الرعيل الأول يف الفكر
والثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وعلى هدي جتربته ن�أمل �أن ت�سري الأجيال اجلديدة لتتفهم
ر�سالة الثقافة واملعرفة.
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حوار

عبدهلل بن م�سلط بن ال�شعالن اخلالدي لـ

الفرو�سية والكرم وحب والة
الأمر �أبرز �صفات قبيلة بني خالد

عالقة بني خالد ب�أهايل القطيف عالقة �أزليــــ
حوار /ف�ؤاد ن�رص الله � -سلمان العيد
حتفل بالدنا الكرمية بالعديد من الوجوه التي تعترب عالمات فارقة يف جبني التاريخ ،ملا قدمته من عطاءات ،وما �أبدته من
مواقف ،وما حققته من �إجنازات لها وللأجيال الالحقة لها ..ومن هذه ال�شخ�صيات يرد �إ�سم ال�شيخ م�سلط بن �شعالن اخلالدي
�شيخ فخذ الزبن من بني خالد ،الذي اطلق عليه "مطلق الربطاء" ،وو�صف ب�أنه �":إذ ر�ضا �رس ،و�إذا زعل �رض" ..هذه ال�شخ�صية
انتقلت �إىل بارئها ،لكن �سريتها العطرة ال زالت ماثلة �أمامنا ،لذا كان لنا هذا اللقاء مع �أحد �أبنائه وهو عبدالله بن م�سلط بن
�شعالن اخلالدي الذي حتدث لنا عن �سرية والده ،و�أكد ب�أنه مل يرث من والده ذهبا وال ف�ضة بل هذه ال�سرية العطرة ،وهذه
ال�سمعة الطيبة ،وحب والة الأمر ،م�ؤكدا يف الوقت نف�سه �أن الفرو�سية والكرم وال�س�ؤدد الذي ات�صف بها الراحل هي نتاج ثقافة
وتربية دينية عميقة ..فماذا يقول الإبن عن نف�سه وعن �أبيه؟
ــ هال اعطيتمونا نبذة عن �شخ�صكم الكرمي.

ـ �أخوكم عبداهلل بن م�سلط ال�شعالن اخلالدي ،من مواليد
عنك 1375هـ در�ست يف مدار�س عنك والقطيف والدمام،
تربيت يف كنف والدي �شيخ فخذ الزبن من بني خالد املرحوم
م�سلط بن �شعالن اخلالدي (وهو �أحد رجاالت امللك عبدالعزيز
يرحمه اهلل) ،والذي تويف وعمري  13عاما ..التحقت مبكرا
بالعمل يف �شركة ارامكو ال�سعودية ذلك يف عام 1391هـ ،
و�أذكر �أن ت�سجيلي
م�سلط بن �شعالن
بال�شركة قد مت ب�شهادة
منوذج ومثال للجمع بني ميالد� ،أي مل يكن
لدي حفيظة نفو�س
الفرو�سية والرحمة
وال بطاقة �أحوال،
والزعامة
وذلك �ضمن برنامج
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التدرج الوظيفي ،وعملت يف �أكرث من موقع وظيفي بال�شركة،
وكان �آخر وظيفة يل قبل التقاعد هي وظيفة م�ست�شار امل�س�ؤولية
االجتماعية ،فقد بد�أت يف العمل بها طالبا ،وخرجت منها
حا�صال على �شهادة جامعية يف العلوم اال�سالمية ح�صلت
عليها عن طريق الدرا�سة عن بعد.
ــ �إن هذه ال�سرية املخت�رصة تنقلنا للحديث عن
قبيلة بني خالد ،وبحكم �أنكم �أحد �أبنائها ،هل
لكم �أن تو�ضحوا �أبرز ما تت�صف به هذه القبيلة
العربية العريقة ،التي تعد عالمة بارزة
يف املنطقة ال�رشقية ،وحتديدا يف حمافظة
القطيف؟

ــ �إن التع�صب للقبيلة مظهر جاهلي ،لكن الإنتماء لها
والتوا�صل مع �أبنائها ،وتقوية اللحمة بينهم هو عمل م�شروع،

بل حمبب من الناحية ال�شرعية ،ومن هذا املنطلق �أرى �أن
هناك العديد من ال�صفات التي تت�صف بها هذه القبيلة العربية
العريقة ،والتي يتوارثها الآباء عن الأجداد ،لعل �أبرز �صفة هي
طاعة والة الأمر وحبهم ،فقد ورثت القبيلة هذه ال�صفة من
جدهم ال�صحابي اجلليل خالد بن الوليد (ر�ضي اهلل عنه)
ّ
وال�صفات ت ّورث ،هذا ال�صحابي الذي عزله �أمري امل�ؤمنني
عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه)عن قيادة جي�ش امل�سلمني يف
ال�شام ،وعهد بالقيادة حينها �إىل �أبي عبيدة عامر بن اجلراح،
الذي كان جنديا حتت قيادة خالد بن الوليد ،لكن خالدا قبل
�أن يحارب كجندي يف اجلي�ش الإ�سالمي حتت �أمرة من كان يف
يوم ما جنديا حتت �إمرته ،ومل يقم ب�إلقاء ال�سالح ،والعودة �إىل
املنزل بعد العزل ،بالرغم من عدم ر�ضاه عن قرار العزل وحتويله
من قائد �إىل جندي ،لكنه ا�ستمر يف القتال حتى حتقيق الن�صر

حوار

ـــــــــــــــــة ..جرية ودين وم�صري م�شتــرك
عام  14هـ  ،وهذا �ضرب من �ضروب الإخال�ص والوفاء لويل
الأمر .هذه ال�صفة ا�ستمرت لدى قبيلة بني خالد حتى وقتنا
احلا�ضر� ..صفة ثانية يت�صف بها بنو خالد وهي امتالكهم بل
حبهم للخيول العربية الأ�صيلة ،لذلك هي من القبائل املنتجة
للخيل العربية ،لدرجة �أن كاتبة اجنليزية من القرن الثالث
ع�شر ،وهي ار�ستقراطية مهتمة باخليول العربية تدعى (�إن
بلنت) قالت �إن بني خالد هي من �أبرز القبائل العربية املنتجة
للخيل يف جند ..وقد وردت يف خمطوطة �أ�صول اخليل ،ان
الفر�س كحيلة ابن الفجري درجت (انتقلت و�سارت) من مهنا
اجلربي اىل ال�سعدون بالأح�ساء ،وا�شرتاها علي بن �شعالن
(عم ال�شيخ م�سلط) و�أعطاها للعمري و�صوبت يوم مناخ
الر�ضيمة ..وعلى ذات املنوال كان �شهوان ال�ضيغمي (وهو
من فر�سان القرن ال�سابع الهجري) يفتخر بفر�سة و�أ�صالتها يف
�أ�شعار له معروفة يف هذا اجلانب ،منها ما قاله �":سبقت خيل
عدوان وزغب وخالد ،ولها يف ذاك النهار ا�شهود" ..ويف هذا
املجال نقل عن �أن الوالد م�سلط بن �شعالن اخلالدي قد �أهداه
امللك عبدالعزيز ــ بعد انتهائه من بع�ض فتوحاته ومعاركه ـ
فر�سا �أ�صيلة (�صويتية) ،كان قد زوجت بح�صان عبداهلل بن
جلوي (ويطلق عليه عيبان �أبو ل�سان ،وولدت منه فر�سا زرقاء
طلبها حاكم البحرين ال�شيخ �سلمان �آل خليفة (والد الأمري
الراحل عي�سى بن �سلمان ،وجد امللك حمد بن عي�سى بن
�سلمان) ،وذلك على �إثر معلومة و�صلت له عن طريق عجب

الهاجري ،هذه الفر�س حققت املركز الأول يف �أول �سباق لها
يف البحرين وقد كانت مع�سوفة (مد ّربة) من قبل ،واحلال نف�سه
بالن�سبة لل�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة الذي طلب من
الوالد فر�سا ا�شرتط �أن تكون �صفراء (من ال�صويتية �أي�ضا).
فحقق له مراده ..كما طلب منه ال�شيخ �صباح النا�صر ال�صباح
وكان �صديقا حميما له فر�سا من (ال�صويتية) ف�أهداه واحدة
من عنده ..فالوالد م�سلط بن �شعالن هامة وزعامة وفرو�سية
�أي�ضا ،وهو معروف على امل�ستوى الر�سمي وال�شعبي والقبلي.
ــ �إن هذه ال�صفات جتعلنا نقف عند حمطة
الراحل م�سلط بن �شعالن ،ماذا تذكر من مواقف
له يرحمه الله ،خا�صة وقد عرف بالفرو�سية
وال�شجاعة والكرم وغري ذلك ..ماذا تقول يف
هذا املجال؟

ــ ا�ستعادة �سرية الآباء �إىل احلا�ضر الذي نعي�شه لي�س بهدف
التغني باملا�ضي ،بل من �أجل �أن يكون ج�سرا لعيوننا يف
امل�ستقبل امل�شرق ،لأن االن�سان احلا�ضر هو امتداد للإن�سان
الذي عا�ش قبله ،و قبل �أن ا�ستعر�ض �سرية الراحل م�سلط بن
�شعالن �أود �أن �أ�شري اىل نقطة مهمة :وهي �إنه انتقل اىل رحمة
اهلل و�أنا يف �سن الثالثة ع�شرة �سنة ،لكني �أتذكر جيدا زيارة
املغفور له امللك في�صل بن عبدالعزيز لنا يف املنزل يف عنك،
وكان رحمه اهلل �أي�ضا قد ا�ستقبل املغفور له امللك �سعود بن
عبدالعزيز على طريق اجلبيل ـ الدمام �إذ �أقام له بيت �شعر يف

بلدة الأوجام على الطريق وهو قادم من افتتاح �أحد امل�شاريع
يف ر�أ�س تنورة ،وقبل ذلك كانت له عالقة ومرا�سالت عديدة
مع املغفور له امللك عبدالعزيز تتعلق بالعديد من الق�ضايا
واخلدمات التي
يطلبها للمنطقة ،للأمري �سعود مواقف
كل هذا ي�ضاف �إن�سانية يعجز املرء عن
�إىل ما �سجله
عدها وح�صرها
م�سلط بن �شعالن
ح�ضور
من
م�شرف يف العديد من مالحم بني خالد التاريخية ،ولها
م�شاركة مهمة يف توحيد اململكة ،فقد ح�ضر و�شارك يف معارك
مع املوحد يرحمه اهلل يف وقعة مريخ وكنزان وجنران وجدة وهي
مالحم تاريخية بها املجد والوفاء بالعهد و�إغاثة امل�ستجري ..وقد
كتب عنه امل�ؤرخ الراحل �صالح الذكري وقال ب�أنه �":شب على
عراك احلياة وع�شق الفرو�سية وحتدي ال�صعاب ،وت�ش ّرب مكارم
الأخالق وكانت حياته مثاال للفار�س العربي الذي يتخذ من
ال�سلوك املبني على الدين وح�سن ال�سرية هاديا يف حياته"
 ..كما ذكره الدكتور عبداهلل الزبن يف كتابه (االختيارات
الزبنية) وقال ب�أنه يت�صف باحلدة وال�شدة واالعتماد على
النف�س يف غالب �أمره ..وقد و�صفه ال�شاعر �سلطان الهملجي
بقوله  ":جيت املراح و�شفت منرث النب والهيل  ..وهلت دموع
وزادت العني بهمال .هذا مراحك يانحاز الرجاجيل  ..م�سلط
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مقالة

�شبيه هديب حمال االثقال".
ــ على �ضوء ذلك هل ميكن
القول ب�أن م�شاركتكم يف
الأعمال اخلريية ،وتبنيكم
لبع�ض الطروحات يف
العمل اخلريي هي وراثة من
الوالد يرحمه الله؟

ــ يف احلقيقة �أنا مل �أرث من والدي
الذهب والف�ضة ،و�إمنا ورثت منه
بع�ض القيم الأ�صيلة التي �أعتز
وافتخر بها ،منها �أنه يف �سريته يرحمه
اهلل كان حري�صا على حل م�شاكل
النا�س ،لأن مواقفه كلها بي�ضاء
ت�أبى نف�سه الأبية الرتاجع �أو الرتدد
عندما يلج�أ �إليه �أحد ،فهو م�سلط
املجد ،م�سلط ال�شجاعة ،م�سلط
التاريخ ،م�سلط بني خالد ،الذي
�أطلق عليه االمري عبداهلل بن جلوي
(يرحمه اهلل) لقب "مطلق الربطاء
(ال�سجناء) وذلك لكرثة �شفاعته
من �أجل اطالق �سراح امل�ساجني ،ومن بع�ض املواقف التي ال
حت�صى وال تعد �أنه ذهب اىل ق�صر الأمري �سعود بن جلوي يف
وقت متقدم من الفجر ،ودخل عليه ب�صورة مفاجئة ،وقد منعه
احل ّرا�س ،وقد كان عائدا من �سفر وال�سبب يف ذلك هو �شفاعته
لإطالق �سراح �أحد املتهمني بال�سرقة ،وقد �أق�سم �أمام الأمري
�سعود برباءته ،ما �أدى �إىل �إطالق �سراح ذلك املتهم ،لذلك
قال عنه �سعود بن جلوي" :م�سلط �إذا ر�ضا �سر ،و�إذا زعل
�ضر" ..كما �أن امللك في�صل بن عبدالعزيز اهلل يرحمه وخالل
زيارته له يف املنطقة ال�شرقية و�أمام جمع غفري من املواطنني
خاطب والدي بقوله �":أنت يا م�سلط نوما�س كبري ،وت�شهد
لك خدماتك
مطلق الربطاء ..
لوطنك ومليكك
واحدة من املفاخر
ومواطنيك" ..هذه
املوثقة مل�سلط بن �شعالن ال�سرية العطرة
للوالد ا�ضافة اىل
التعاليم الدينية
التي تربيت عليها ـ وهلل احلمد ـ فقد وردعن النبي (عليه
ال�صالة وال�سالم) قوله �أن "�إ�صالح ذات البني �أف�ضل من
عامة ال�صالة وال�صيام" ،كل هذا جعلتني حمبا لهذا النوع من
الن�شاط ،فقد انخرطت يف العمل الإن�ساين من خالل ع�ضوية
جلنة �إ�صالح ذات البني باملنطقة ال�شرقية ،وكذلك ع�ضوية
م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اخلريية للم�س�ؤولية االجتماعية،
والتي هي تذكري لل�شركات وامل�ؤ�س�سات مب�س�ؤولياتها
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االجتماعية وواجباتها جتاه املجتمع ،و�أنا ـ ومن اقتدائي بال�شيخ الذي تنعم به الآن بوجود اجلو الهائل من اال�ضطرابات يف
كثري من الدول حولنا.
م�سلط بن �شعالن ـ ادعو لإقامة جمعية لرعاية امل�سنني.
ـــ من املعروف عالقة بني خالد مع �أهايل
القطيف ،كيف ت�صف عالقة ال�شيخ م�سلط مع
اخوانه يف القطيف؟

ـ عالقة بني خالد ب�أهايل القطيف هي عالقة �أزلية ،عالقة
جرية ،ودين واحد وم�صري م�شرتك وم�صالح متبادلة ،زادت
على هذه العالقة وتطورت بعد توحيد البالد على يد امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز رحمه اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنه ف�سيح جنته
والذي حر�ص �أ�شد احلر�ص على تعزيز اللحمة الوطنية جلميع
�أفراد ال�شعب والوقوف على م�سافة واحدة من اجلميع ،وقد
�سار ابنا�ؤه ملوك البالد من بعده على هذا النهج الرا�شد ،حتى
عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
حفظه اهلل .

بنو خالد قدميا يدعون هل اخل�ضرتني �أي انهم يف ف�صل ال�شتاء
والربيع يرحلون �إىل املراعي �شمال البالد مما يلج�أ بع�ضهم اىل
ترك جميع وثائقهم من �صكوك نخيل و�أرا�ض وغريها من ذهب
وف�ضة و�أموال نقدية لدى بع�ض �أهايل القطيف حتى عودتهم
لثقتهم الكبرية بهم ،كذلك يجتمع البع�ض من �أهايل القطيف
وبني خالد يوميا يف قهوة �صالح الغراب لتبادل الآراء وبيع
و�شراء التمور والأغنام والنخيل ،مما جعل روابطهم وعالقاتهم
مع بع�ض وثيقة وعزز حلمتهم الوطنية ،حفظ اهلل بالدنا بالد
اجلميع من كل �سوء ومكروه وجعلها تنعم بالأمن واال�ستقرار

ــ ماذا تود �أن تقول عن تعيني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري�سعود بن نايف بن عبدالعزيز
�أمريا للمنطقة ال�رشقية؟

ــ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
هامة ال�شرف وعنوان املجد ،فقد �أكرمنا خادم احلرمني
ال�شريفني حفظه اهلل ملا له من حكمة بالغة� ،أكرمنا بتعيني
الأمري �سعود امريا للمنطقة ال�شرقية والتي مل يكن غريبا عنها،
بل عمل قبل عدة �سنوات نائبا لأمري املنطقة ..للأمري �سعود
مواقف �إن�سانية يعجز املرء عن عدها وح�صرها ،وكما �سمعنا
ف�إنه ال ير�ضى �أن يذكر �أو يتكلم عن هذه الأعمال الإن�سانية
التي يقوم بها لوجه اهلل وخدمة ملواطنيه حفظه اهلل ..كما ر�أينا
توا�ضعه اجلم عند �أول و�صول له للمنطقة وزيارته ملحافظة
االح�ساء وتف�ضله حفظه اهلل بزيارة الأهايل مبنازلهم ،بالرغم من
كرثة م�شاغله وارتباطاته و�ضرب �أروع الأمثلة بتطبيقه للقوانني
املرورية على نف�سه والتزامه بها ،وغري هذا من الأعمال اجلليلة
التي ال يت�سع املقام لذكرها ..كل هذا جعل �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سعود بن نايف حمبوبا جدا عند جميع �أهايل
املنطقة وتلهج �أل�سنتهم بالدعاء له بطول العمر والت�سديد..
حفظه اهلل من كل �س�ؤ وحفظ نائبه �صاحب ال�سمو الأمري
جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد.و�أدام علينا نعمة الأمن
والأمان يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل
ورعاه.

حمليات

نفحات قر�آنية ثوابها لروح الفقيد قو�أحمد ب�أم احلمام
�شارك  12يف «االحتفالية ال�سماوية يف النفحات القر�آنية  »2الذي نظمها
مركز القر�آن الكرمي مب�شاركة جلان �أم احلمام الثقافية ،واالجتماعية ،والإ�سالمية
يف م�سجد العهد مبحافظة القطيف.
و�أكد مدير الربنامج حممد املن�صور :ب�أن الهدف من �إقامة مثل هذه االحتفالية
هو ن�شر الأجواء الروحانية والثقافة القر�آنية ،و�إهداء ثواب الأم�سية ملوتى امل�ؤمنني
وامل�ؤمنات ،وهذا احلفل يهدى ثوابه لروح املهند�س جا�سم قو �آل �أحمد.
وذكر املن�صور ب�أن مركز القر�آن ي�ضع خطة احلفل من قبل �سنة ،وقبل �شهرين
من تنفيذها يتم الإجتماع مع اللجان امل�شاركة من �أجل تن�سيق وتوزيع املهام.
و�أو�ضح :ب�أن فقرات احلفل التي ترتاوح ما بني �ساعتني �إىل �أربع �ساعات هي
ب�شكل كامل ويقدمها نخبة من القراء على م�ستوى دول اخلليج،
فقرات قر�آنية ٍ
وتت�ضمن ندوة قر�آنية مع خمت�ص قر�آين ،وحواراً مع متمي ٍز قر�آين ،وم�شهداً متثيلياً
قر�آنياً.
وحتدث ب�أن اختيار امل�شاركني عاد ًة ما يكون �صعباً وي�سبب حرجاً كبرياً حيث
يتم التفكري مراراً يف االختيار الذي يتطلب موا�صفات القارئ املتميز ،واملتمكن،
وال�صاعد ،وحماولة الدمج بني هذه املوا�صفات الثالث للقارئ.
يذكر�:إن هذه الأم�سية التي تقام ملرة واحدة يف ال�سنة� ،ضمت م�شاركات من
دول حملية وعربية خليجية حيث �شارك من دولة البحرين القارئ الدويل
حممود اال�سكايف ،والقارئ علي عبد ال�شهيد ،ومن دولة الكويت القارئ حممد
املرهون ،ومن املدينة املنورة القارئ واملبتهل �أحمد املحي�سني ،وكذلك الدكتور
ال�شيخ حممد اخلمي�س ،والقارئ الدويل حممد مهدي املن�صور ،ومن القطيف "
�أم احلمام " القارئ �سلمان املرهون.
ومن جانبه قال امل�س�ؤول عبد اهلل العوامي ب�أن �أم احلمام قدمت بهذا العمل
الثالث لرجال وم�ؤ�س�سات �أم احلمام الثقافية واالجتماعية والإ�سالمية �أمنوذجاً
رائعاً يف تقدميها لأم�سي ٍة روحانية ب�شراكة اجلميع ومن �أجل اجلميع والذي مت من
خاللها �إهداء هذا العمل اجلمعي �إىل روح فقيد القطيف املهند�س جا�سم بن قو
�آل �أحمد عرفاناً وامتناناً لدوره الفاعل يف �أعمال الرب واخلري للمجتمع ويف مقدمة
ذلك ت�شييد م�سجد العهد ب�أم احلمام.
و�أبدى �أمنياته يف ر�ؤية �أعمال �أخرى م�شابهة يف العمل والإخال�ص ومتناف�سة يف
احلب واخلري يف �أم احلمام ويف ربوع الوطن احلبيب.
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حمليات

ذكريات جميلة ومعاناة يرويها املبتعثون ب�سنابل اخلري ب�سيهات
ر�صد عدد من املبتعثني واملبتعثات جتاربهم يف اللقاء الذي عقدته رابطة �إك�سبلورر
للدرا�سات العليا �ضمن فعاليات مهرجان �سنابل اخلري «مبتعث ويف عنقي �أمانة».
وت�شارك املبتعثني واملبتعثات خالل اللقاء حلظات احلزن ،والفرح ،والإبداع ،وثمرة
التجارب ،ليكون الإجناز هدفاً وغاية ،متيزوا جميعاً.
وت�ضمن الربنامج الذي جتاوز ح�ضوره  150زائرا وزائرة ور�ش عمل خمتلفة و�أركان
متنوعة ي�شرف عليها اكادميني يف ال�شئون التعليمية.
وهدف اىل تعزيز التوا�صل وبناء العالقات ،وا�ستك�شاف الطاقات والأفكار املتميزة،
ونقل اخلربات وتبادل التجارب ،وحتقيقكو�أهداف ذاتية وجمتمعية ووطنية ،وفهم
الفر�ص الوظيفية بنا ًء على جتارب الغري.
وقدمت الربنامج الذي ح�ضره �شخ�صيات اكادميية واجتماعية ورجال اعمال،
ب�شرى املهنا.
والقى كلمة احلفل الأمني العام للرابطة طالب املطاوعة �أعقبتها كلمة حتفيزية بعنوان
«الدرا�سات العليا كمالية �أم �ضرورة» قدمها الدكتور ف�ؤاد ال�سني ،وتناول الدكتور
نا�صر العواد يف كلمته «االبتعاث ماله وماعليه».
وتخلل احلفل �إعالن ع�ضو الرابطة ح�سني اخلليفة تد�شني موقع الرابطة الإلكرتوين ر�سمياً يف
خطوة هدفها ت�سهيل التوا�صل بني املبتعثني والراغبني يف �إكمال درا�ساتهم العليا والو�صول �إىل
�أكرب �شريحة مهتمة ومد يد العون لهم للح�صول على �أعلى الدرجات.
و�أقيمت ور�ش عمل �شملت �أركانا متنوعة تطرقت الحتياجات املبتعث كاملةً ،وت�ضمت ركنا
للبكالوريو�س و�آخرين للماج�ستري والدكتوراة وركنا خا�صا للإجابة على الإ�ستف�سارات اخلا�صة
بامللحقيات وركنا للإر�شاد الإجتماعي واخر للأكادميي ،كما خ�ص�صت ركنني �أحدهما لأختيار
التخ�ص�ص وحتكيم الر�سالة والآخر الحتياجات �سوق العمل والفر�ص الوظيفية.
وقدم عدد من املبتعثني واملبتعثات جتاربهم ،وق�ص�صهم امل�ؤثرة ،التي كانت وقودهم احلقيقي
نحو التقدم والبحث عن التميز .وحتدث فا�ضل العبداهلل عن حياته ك�سعودي خا�ض جتربة
االبتعاث ،م�شريا اىل جتربته بتنظيم حملة «تربع �سعودية بالدم يف امريكا» .داعياً الطلبة �إىل
بذل املزيد من اجلهد للعودة �إىل الوطن حمملني بالفخر .وا�ستعر�ض هادي حمود جتربته يف
تغيري م�ساره من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن اىل االبتعاث ،م�شريا اىل طموحه وت�صديه

لل�سلبيات التي واجهها ،م�ؤكّ داً على �أنّ الفر�ص متاحة ل�صناعة التجديد ،وقيادة دفة التطور مع
ما ت�شهده اململكة من فر�ص تنموية عمالقة واهتمام �شديد بال�شباب امل�ؤهل .وقدمت «الأم
املبتعثة» منار ال�صادق جتربتها التي تخللتها م�صاعب اكادميية وعائلية بح�سب قولها .م�ؤكّ دة على
�أنّ حب املوا�صلة والت�أقلم فيه عامل حمفز على بذل مزيد من الإبداع.
و�أكدت ديار هجل�س على �أنّ جتربة االبتعاث �أ�سهمت يف �ضخ �أفكار جديدة يف جتربته ب�شكل
عام.وحتدث هود العمراين عن جتربته االكادميية ايل متثلت يف �صعوبة «التعبري بالكتابة» ،م�شريا
اىل ان ال�سبب تدين االهتمام يف مراحل الدرا�سة بالكتابة واملناق�شة على م�ستوى املناهج
التعليمية ،و�صياغة اجلمل وتركيب العبارات ومنطقية الأفكار.
وبني ان هذه امل�شكلة عانى منها الكثري من الطالب ال�سعوديني وبدت نتائج املمار�سة هذه انت�شار
ُ
الكتاب واملغردين «املبتعثني» �أ�صحاب الآراء يف �شتى امليادين واحلقول العلمية واالجتماعية
او حتى الدولية العامة.
ون�صح العمراين الطالب املبتعثني بتوثيق جتربته واحلديث عنها والت�أليف حولها بنف�س القوة
واملنطقية التي متر�س عليها يف مراحل الدرا�سة.

م�شروع �إفطار �صائم للأيتام والأ�سر املحتاجة ب�سيهات
حممد �آل حم�سن � -سيهات
تقوم جلنة �إفطار �صائم التابعة جلمعية �سيهات للخدمات االجتماعية
ب�صرف املعونات للأ�سر امل�ستحقة «م�ؤونة �شهر رم�ضان» التي و�صل
عدد امل�ستفيدين منها لهذا العام �إىل ما يقارب � 730أ�سرة وذلك
مب�شاركة كبرية للم�ساهمني واملتطوعني من �أهايل �سيهات.
وقال ع�ضو �إدارة امل�شروع علي الرا�شد ان فكرة امل�شروع تهدف �إىل
توفري املواد الأ�سا�سية للمائدة الرم�ضانية للأ�سر والعوائل املحتاجة
يف مدينة �سيهات .م�شريا �إىل ان امل�شروع بدا منذ �أكرث من ١٥
�سنة كلجنة م�ستقلة ثم ان�ضمت �ضمن اللجان االجتماعية بجمعية
�سيهات منذ � ٦سنوات من الآن .م�ضيفا ان هذا العمل �ضمن
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الأعمال التي يقدمها امل�شروع طوال العام ،ويبلغ العمل ذروته
يف �شهر رم�ضان ال�ست�شعار النا�س بظروف املحتاجني من �إخوانهم
امل�ؤمنني.
وبني الرا�شد �أن عدد العوائل امل�ستفيدة من امل�شروع يختلف من عام
لآخر ،حيث بلغ عدد الأ�سر امل�ستفيدة من هذا الربنامج يف هذا العام
� ٧٣٠أ�سرة .حيث يقوم �أكرث من  50متطوعا بعملية ح�صر وت�سجيل
عدد الأ�سر املحتاجة ومن ثم توزيع امل�ؤونة عليهم ،م�شريا �إىل �أن
امل�ساعدات ت�شمل الأ�سر املحتاجة ،بالإ�ضافة لأ�سر الأيتام .و�أو�ضح
الرا�شد �إىل �أن تغطية امل�شروع وتكاليفه بالكامل قائمة على الدعم
والتربع من �أ�صحاب اخلري والأهايل والتجار.

حمليات

ينطلق خالل �شهر..

توقعات مبو�سم ناجح للروبيان
وداعا �سوقَ اخلمي�س
عبداملح�سن كاظم اجل�شي

توقع عدد من اخلرباء ان ت�ستقبل �أ�سواق الأ�سماك كميات
كبرية من الروبيان مع بدء انطالق املو�سم يف  24من �شهر
رم�ضان املقبل املوافق � 1أغ�سط�س.
وال تزال كميات الأ�سماك املطروحة بالأ�سواق يف كافة �أنحاء
املنطقة غري م�ستقرة ما �أثر على الأ�سعار ،فال تزال الأ�سواق
تعاين ال�ضعف من واردات الأ�سماك بجميع �أ�صنافها على
الرغم من ا�ستقرار الأجواء وهدوء �سرعة الرياح ،حيث ت�شهد
�أ�سعار الأ�سماك انخفا�ضا بن�سبة  50باملائة مقارنة بفرتات
العوا�صف الأخرية.
و�أكد عبداهلل البيابي ،وفقاً للزميل �أحمد امل�سري يف �صحيفة
اليوم �أن الكميات التي ت�أتي ل�سوق القطيف من الأ�سماك
يف هذه الفرتة غري م�ستقرة ومتذبذبة وانخف�ضت بن�سبة �أكرث
من  50باملائة.
و�أرجع الأ�سباب لعوامل �أهمها نق�ص العمالة من ال�صيادين
لدى �أ�صحاب املراكب والتي �سببت توقف مراكب ال�صيد
بن�سبة كبرية وبالتايل ت�أثر توريد الكميات بالأ�سواق ،بالإ�ضافة
لنق�ص كميات الأ�سماك امل�ستوردة من �سلطنة عمان ما �أثر
على تذبذب الكميات الواردة يف الأ�سواق من الأ�سماك.
ولفت البيابي ،اىل �أن �سعر �سمك ال�صايف انخف�ض من 1200
ريال للثالجة ليرتاوح بني  550رياال �إىل  700ريال.
وا�ستقر �سعر �سمك الهامور والذي كان  900ريال وال يزال
عند  850رياال للمن الواحد  16 -كيلو  ،-اما �سمك ال�شعري

فكان ب�سعر  400ريال وو�صل اىل  250رياال للمن الواحد،
اما �سمك القرقفان الكبري فبلغ  400ريال واملن ال�صغري
 150رياال .و�سعر �سمك امليد تراوح بني � 300إىل  400ريال
للثالجة ،و�سمك العرا�ضي تراوح من �سعر � 1300إىل 1000
ريال ،و�سمك الكنعد �سعره كان  700ريال انخف�ض �إىل �سعر
 550رياال.
و�أ�شار اىل ان الأ�سماك امل�ستوردة من اخلارج انخف�ضت بن�سبة
 60باملائة ،وت�سيطر على ال�سوق الأ�سماك القادمة من بحر
منطقة جازان .وحول كميات الروبيان املتوقعة قال "�سيكون
مو�سم الروبيان هذا العام �أف�ضل مقارنة بالعام املا�ضي الذي عد
الأف�ضل من خم�سة �أعوام �سبقته ،حيث ان �أ�صحاب ال�شباك
ال�سالية وهم على الأ�سياف حيث ي�أكل الروبيان الأ�سياف
نظرا لكرثته وتواجده بكميات كبرية.
و�أ�ضاف ي�ستقبل ال�سوق كميات كبرية من الروبيان من خارج
اململكة يف �صناديق  -فلني  -حتمل ما يقارب  16كيلو جراما
من الروبيان الو�سط وتكون ب�سعر  400ريال �إىل  380رياال
للمن الواحد من الروبيان".
وتوقع البيابي ،انخفا�ض �أ�سعار الروبيان يف بداية انطالق املو�سم
يف  24رم�ضان املقبل املوافق � 1أغ�سط�س لكرثته وب�سبب
�أجواء ال�شهر الف�ضيل وخ�صو�صيته ،كما �أن �سفر املواطنني
واملقيمني يف فرتة االجازة �سيقلل الأ�سعار ،متوقعا �أال يتجاوز
�سعر الثالجة الواحدة « »32كيلو جراما قيمة الـ  200ريال.

هكذا غدا ما�ضياً ُيحكى بعد �أنْ كان واقعاً ُمعا�شا..
َ
رحل ع ّنا بعد ان َهجر ُه الكثريون و َتنا�ساه الأق َربون ..و�أَلفى
بنف�س الطعم ..وما كانَ هذا القرا ُر الأخ ُري �إال
وجود ُه وعدم ُه ِ
ذلك اجل�سدِ
ِ
ر�صا�ص َة الرحمة يف ِ
املتهالك ..ليخلدُ يف قرب ِه
�صوراً للذكريات..
ودعاً عمي ..وداعاً "�سوقَ اخلمي�س"..
حلمت �أنّ
�ضجت بالبكاء والعويل ..و�أ َب ْت �إقام َة
َ
ُ
القطيف ّ
ْ
خِ
ِ
ُ
فتطلب
جمال�س العزاء لهذا الفقيد ..ل ُت �أنها
ِ
�ستنتف�ض َ
بدم ذاك القتيل!!..
ِ
لكني تفاج� ْأت!!..
�سيطالب باحلقوقِ �أو ي�سعى للث�أ ِر لأجل �سوقٍ
من يا تُرى
ُ
ْ
مهجورة ال يرتادها �إال ذووا احلال ال�ضعيفة ..او من خَ َدع ُه
التاريخ ب�سوقٍ كان ُي�سمى -يوما ما�" -سوقَ اخلمي�س"..
فيزو َره َ
تلك املر َة وال يعاوده بعدها مطلقا..؟؟!
ال �أحد..
أ�صوات ُ�ضعفا ِء الباع ِة َت�شكو لبع�ضها َ
احلال
مل ن�سمع �سوى � َ
أو�ضاع الأليمة التي �آلت �إليها..
املرير َة وال َ
مات اخلمي�س ..وماتت معه ق�ص�ص وحكايات..
َ
و�سيندثر خلفه تاريخ القطيف �شيئا ف�شيئا..
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حمليات

«عام التميز والإبداع» �شعار واحتنا فرحانة لهذا العام
�أفراح ابو عبداهلل  -القطيف
يحمل مهرجان واحتنا فرحانة لهذا العام �شعار «عام التميز والإبداع» ،والذي يت�ضمن �إحدى
ع�شرة وحدة ،ينخرط فيها املتطوعون ح�سب ميولهم واهتماماتهم.
وقد ا�ستعر�ض املهرجان خالل الإجتماع الذي عقد م�ؤخرا بقاعة اجلمعية عددا من فعاليات
هذا العام ،بح�ضور نخبة من �إعالميي املحافظة .
و�شارك يف اللقاء ال�صحفي الذي عقدته ادارة املهرجان ع�ضوا جمل�س ال�شورى حممد ر�ضا ن�صر
اهلل ،والدكتورة نهاد اجل�شي� ،إ�ضافة �إىل رئي�س املجل�س البلدي عبا�س ال�شما�سي.
وكرمت ادارة املهرجان عددا من ال�صحفيني الذين �ساهموا يف ابراز املهرجان اعالميا خالل
العام املا�ضي.
وحمل مهرجان هذا العام �شعار «عام التميز والإبداع» ،والذي يت�ضمن �إحدى ع�شرة وحدة،
ينخرط فيها املتطوعون ح�سب ميولهم واهتماماتهم.
وي�شرف على هذه الوحدات ال�سيد منري العوامي ،الذي �أطلق هذا العام مبادرتني هما «الإجراء
العملي» حيث ي�شارك املتطوع عن طريق ا�ستمارة تو�ضح حقوقه وواجباته.
وحتمل املبادرة الثانية نوعا من التحفيز للمتطوعني ،حيث يعتمد على املفاهيم الإجتماعية
للعمل االجتماعي ليكون ثيمة للم�شاركني.
وتركز يف كل يومني من �أيام املهرجان على ثيمة ،ير�شح متطوع ميثلها.
ويطلق املهرجان فعالية قبل املهرجان هي «منتدى التطوع الرم�ضاين» ،خالل �أول ال�شهر الكرمي.
وركز م�شرف وحدة الفعاليات على �شعار املهرجان «عام التميز والإبداع » دون الإف�صاح عن

الفعاليات التي �أكد متيزها وتنوعها.
وا�شار م�شرف وحدة الفن �أمني الزهريي �إىل تطوير خيمة الفنون هذا العام عرب �إطالق عدة
م�سابقات ومعار�ض متركزت موا�ضيعها حول م�سابقة «م�صور القطيف الأول» ،الفتا �إىل ان
مو�ضوعاتها مفتوحة للجميع.
وت�شجع اخليمة م�سابقة الت�صوير بـ«اجلوال» حيث �أن م�شاركات هذا النوع من الت�صوير قاربت
�أربعمئة وثمانني م�شاركة خالل العام الفائت.
ويتخذ معر�ض مالمح �شرقية مكانه يف اخليمة م�ستعر�ضا بع�ض �أهم ال�صور التي متثل املنطقة
وتراثها و�صور بع�ض ال�شخ�صيات التي �ستكون مفاج�أة للزوار ،خمتتما مب�سابقة ي�شرف عليها
الأ�ستاذ عبا�س اخلمي�س حتمل �إ�سم «واحتنا قوت تالنت».

رحيل املال علي الطويل عن مئة عام
كم هي اللحظات التي تعرونا فيها الده�شة والأ�سى حني نفقد عزيزا علينا
اختطفه املوت بال �سابق �إنذار وال �إ�شعار �أو �إخطار وخ�صو�صاً �إذا كان حمط
الأنظار حني تعرج روح العم العزيز املال علي الطويل �إىل بارئها ب�سرعة الربق
فقدت بفقده معامل وعلوم املربي اجلاد ،الذي كان يحيطني بعنايته
اخلاطف ُ
ويوليني اهتمامه ،ال لأين �صهره فقط ؛ بل هذا هو ديدنه مع كل من يجال�سه
يف جمل�سه العامر ليقرا له يف كتاب من مكتبته الذي تعود �أن يقر�أ الكتاب
ال�شيخ من�صور اجل�شي من اجللدة �إىل اجللدة بال ملل ،بل قراءة املت�أمل الذي قل نظريه ،ي�ستعيد
بع�ض الأحيان فقرات لِلفت نظره واليقت�صر على املروي وامل�ؤرخ ،بل ي�س ّرح
النظر بتدبر للمعاين الغزار والغريب منها ،عله يظفر بفائدة مرجوة بل يحمل من الذوق الأدبي ما يبهر
أحد مو�سوعة لغوية يف مكنونه .والغرابة؛ فقد
جل�ساءه يف ا�ستح�ضاره ملعاين الكلمات ،وك�أنه حني يجادله � ٌ
تربى يف �أح�ضان العلماء كال�شيخ علي �أبو احل�سن اخلنيزي الذي كان يطلب منه حفظ الق�صائد الطوال قبل
�صعوده املنرب ،وي�أمره بحفظ الن�صو�ص الأدبية والبالغية واخلطب حتى يقوى عوده .و�سار على هذا املنهج وربى �أجيا ًال .ورمبا كانت له جل�سات يعقدها مع ال�شعراء النا�ضجني الذين يقرون
بالإ�ستفادة من جمال�سته  .كما �أنه يعترب بني الأو�ساط الإميانية من املحافظني على ال�شعائر .
واليوم يرحل بعد ما جتاوز عمره املائة وهو يف كامل قواه العقلية والفكرية  ،حيث لليلة املا�ضية جمل�سه عامر بالذكر واملطالعة وقراءة الدعاء والزيارة اجلامعه.
فهنيئا له هذا الرحيل ع بعد �أن فرغ من غ�سل اجلمعه ويف يوم مبارك و�شهر مباركني ،رحمه اهلل وح�شره مع ال�صديقني وال�شهداء.
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تاروت /نداء ال �سيف  -ت�صوير :ح�سني ر�ضوان

�شيع جثمان ال�شيخ ح�سن
مكي القرو�ص بح�ضور
علمائي و�أهلي كبريين توافدوا
من خمتلف �أرجاء املنطقة.
وانطلق موكب ت�شييع الراحل
خمرتقا �شوارع �سناب�س يف
جزيرة تاروت باجتاه مقربة
امل�صلى حيث واري الرثى.
وقدر عدد امل�شيعيني بخم�سة
�آالف توافدوا لت�شييع الفقيد الراحل الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز  58عاما ،جراء �أزمة قلبية
مفاجئة .وتقدم موكب الت�شييع الع�شرات من رجال الدين ،حيث �سارعت �آالف الأيدي لرفع نع�ش
الراحل الذي غطي بلفافة خ�ضراء مطرزة بالآيات القر�آنية ذهبية اللون .و�صلى �سماحة ال�شيخ ح�سن
ال�صفار �صالة امليت على الراحل بينما القى �أبيات النعي املتنوعة يف اخلطيب عبداحلميد الغمغام.

الأوجام تودع عري�سها �أحمد اجلميع

بعد  20يوما ً من زفافه بحادث مروع قبل �شهر رم�ضان
كتبت الأقدار نهاية م�أ�ساوية لعري�س بعد ع�شرين يوماً من زفافه
ومل تزل احلناء يف يدي زوجته يف حادث مروري م�ؤ�سف فارق
احلياة يف حينها  ,تاركاً عرو�سته وحيدة تذرف الدموع لت�صبح
�أرملة وهي ما زالت يف �أيام �شهر الع�سل .لقد كان خرباً مفجعاً
لي�س فقط على �أهله وذويه بل على �أهايل الأوجام كافة � ,إذ
علي
النا�رص) كان العري�س ال�شاب �أحمد �صالح �آل جميع  ,متميزاً يف هدوئه
( �أبو غ�سان
و�صاحب ابت�سامة رقيقة ال تفارق حمياه  ,ونا�شطاً اجتماعياً
يخالط اجلميع ويقدم امل�ساعدة والعون يف كل حمافل البلدة  ,وال يرتدد دائماً يف مد يده
لأي �شخ�ص يطلبه  .كان �شاباً مرحاً مع النا�س ب�شو�شاً وحمبوباً من قبل ال�صغري والكبري
 ,كان ي�صل �أرحامه با�ستمرار  ,وقد ودع �أهله بطريقة غريبة يف يوم وفاته  ,حيث عمل
لزوجته حفلة يف مطعم كما وعدها ووفى بوعده قبل وفاته � ,أي�ضا كان لأول مرة يزور �أخاه
الأكرب عي�سى يف فرتة الظهرية ومل تكن من عوائده زيارته يف هذه الفرتة  ,وزار �أخته ور�أى
معظم �أ�صدقائه وكان عازماً للخروج معهم .لقد كان
يلقب بـ " �أبو جالل "!.وكان العباً ريا�ضياً متميزاً
يف فريق "العا�صفة . "!.لقد خيم احلزن على القرية
بفقدهم ال�شاب الطيب �صاحب الأخالق العالية
الذي كان من املفرت�ض م�شاركته يف دورة "كافل
اليتيم الرم�ضانية لكرة القدم" لكن الأجل كان
�أقرب  .رحمه اهلل بوا�سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح
جناته و�ألهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

حمليات

ت�شييع مهيب لل�شيخ ح�سن القرو�ص

وفاة الوجيه احلاج ح�سن املعلم
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل الوجيه احلاج ح�سن علي مكي
املعلم ،والد املهند�س حممد املعلم �أبو �أكرم ،وهو من
رجاالت جزيرة تاروت .ووالده هواملرحوم احلاج علي مكي
املعلم وعمه املرحوم احلاج عبداهلل مكي املعلم .واملرحوم هو
خال املهند�س �شاكر وعبداهلل و�صادق وحممد و�أجمد �أبناء
احلاج �أحمد عبداهلل �آل نوح.
وقد عرف عن الفقيد ح ُّبه لإ�صالح ذات البني وفك اخل�صومات بني املتنازعني.
و اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة املعلم و�أقاربهم و�أرحامهم ب�أحر التعازي ،كما
تخ�ص بالعزاء �أبناء �أخته املهند�س �شاكر �آل نوح و�إخوانه � .سائلني اهلل العلي القدير �أن
يرحم الفقيد الغايل وي�سكنه الف�سيح من جناته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان .

عميد �أ�سرة ال�شخ�ص �إىل رحمة الله
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�سيد عبدالر�ضا جنل العالمة
ال�سيد حممد باقر ال�شخ�ص عميد الأ�سرة .والد كل
من:الدكتور ال�سيد عدنان -ال�سيد ها�شم – ال�سيد حممد
– ال�سيد علي –ال�سيد باقر – ال�سيد �صادق – ال�سيد
ح�سني .واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة ال�شخ�ص
ب�أحر التعازي�.سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمه ويدخله
الف�سيح من جناته�.إنه �سمع جميب.وتخ�ص بالعزاء جنله الدكتور عدنان ال�شخ�ص
النا�شط والأكادميي ،وكذا جنله ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص ال�شاعر والوجيه املعروف.

وفاة احلاج عبد الرحيم احلجي
احلاج عبدالرحيم بن علي بن �أحمد �آل حجي عن عمر يناهز
 65عاماً .واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وحمبيه ب�أحر
التعازي وتخ�ص بالعزاء �أبناءه:ن�ضال ،ح�سني  ،عبداملنعم ،
م�ؤيد � ،أديب بناته وحمبيه  ،رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنته الف�سيح
من جناته.و�ألهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلون .

ال�سيد �شاكر العوامي �إىل رحمة الله
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�سيد �شاكر ال�سيد �سعيد ال�سيد
جميد العوامي .والد كل من عالء و�سعيد.
اخلط تقدم العزاء �إىل �أبنائه وبناته وكافة �أ�سرة العوامي
و�أرحامهم رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنه الف�سيح من جناته .
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�آفاق علمية
د .جا�سم ح�سن العلوي

امل�شكلة الإ�ستقرائية على �ضوء املذهب التجريبي واملذهب الذاتي يف املعرفة
عندما يحدد مذهب ما الإطار املرجعي لنظريته ف�إنه ي�ؤ�س�س
املفاهيم لتتوافق مع ذلك الإطار املرجعي .ولذا ف�إن املذهب
التجريبي باعتماده التجربة واحل�س �أ�ص ًال ،ف�إنه ي�ؤ�س�س
مفاهيمه �إنطالقاً من ذلك الأ�صل .ف�إذا كانت ال�سببية يف
املفهوم العقلي هي عالقة ال�ضرورة والت�أثري بحيث تكون
(�أ) �ضرورة وجودية لـ (ب) ف�إن فكرة ال�ضرورة تغيب عندما
نتناول ال�سببية مبفهومها التجريبي� .إذ ال �أحد ي�ستطيع �أن
يقي�س ال�ضرورة يف املخترب ومن هنا ف�إن ال�سببية وفق ذلك
الإطار املرجعي التجريبي ال تعني �سوى عالقة زمانية ذات
طابع ا�ستمراري مطرد بني �شيئني.

�إذ يرفع هذا التجمع العددي لل�شواهد من �سقف الإحتمال
لكنه ال يلغي على الإطالق ذلك الك�سر ال�صغري الذي
ميثل م�صدر ال�شك ب�صدقها .ويزداد ا�ﻹ حتمال بهذه الق�ضية
رجحاناً كلما تو�سعنا يف الإ�ستقراء.
�إجتاه ال�شك :وهو الإجتاه الذي يف�سر ا�ﻹ �ستقراء بو�صفه عادة
ذهنية وهو بالتايل ي�شكك يف القيمة املو�ضوعية للق�ضية
الإ�ستقرائية ويت�صدر هذا الإجتاه الفيل�سوف (دافيد هيوم).

هذه ا�ﻹ جتاهات الثالثة و�إن اختلفت يف تف�سري ا�ﻹ �ستقراء �إال
�أنها تعالج امل�شاكل ا�ﻹ �ستقرائية الثالثة 1التي ا�ستعر�ضناها يف
تتباين املواقف من الدليل ا�ﻹ �ستقرائي �ضمن التيار العري�ض املقاالت الثالثة ال�سابقة داخل �أ�سوار التجربة واحل�س وهي
الذي يرى يف التجربة احل�سية الرافد الأوحد الذي ي�ستقي بذلك تقدم تف�سريها اخلا�ص للم�شكلة الإ�ستقرائية وفق ذلك
الإن�سان منه كافة معارفه ومعلوماته .وتوجد �ضمن التف�سريات الإطار التف�سريي الذي تبنته للمعرفة الب�شرية.
اخلا�صة باملذهب التجريبي ثالثة �إجتاهات رئي�سية:
ومن هنا ف�إن امل�شكلتان الأوىل والثالثة وهما ال�سببية التي
�إجتاه اليقني :وهو ا�ﻹ جتاه الذي يرى يف الدليل ا�ﻹ �ستقرائي تفرت�ض �أنه ال بد لـ (ب) من �سبب والإطراد الذي يحتم
القدرة على الو�صول �إىل اليقني ،حيث تبلغ درجة الت�صديق �إ�ستمرار العالقة بني ال�سبب وامل�سبب يف الزمان عندما تتوفر
بالق�ضية الإ�ستقرائية حد الإعتقاد اجلازم بها .مبعنى �أن ال�شروط املو�ضوعية لذلك قد ارجعهما
الإ�ستقراء يك�شف عن الواقع اخلارجي العيني بدرجة ال املنطق العقلي �إىل جمموعة
تقبل ال�شك ويت�صدر هذا الإجتاه الفيل�سوف الإجنليزي (جون املعارف القبلية ال�سابقة
على التجربة .بينما قدم
�ستيوارت مل).
التجريبيون تف�سريهم
�إجتاه الرتجيح :وهو الذي يرى يف الإ�ستقراء �سبباً يف املن�سجم مع الإطار
ترجيح الق�ضية الإ�ستقرائية وال يبلغ فيه الت�صديق بالق�ضية املرجعي الذي ي�ستند
الإ�ستقرائية درجة اجلزم بها بل يوجد على الدوام هام�ش من على احل�س كم�صدر
فال�سببية
الت�شكيك ب�صدقها� .صحيح �أن هذا الهام�ش قد ي�صغر تبعاً للمعرفة.
لتو�سع الإ�ستقراء و�شموله لعدد �أكرب من احلوادث امل�ستقراءة مبفهومها التجريبي متثل عالقة
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التتابع الزمني املطرد بني �أي حادثتني ،فاحلادثة (�أ) يعقبها يف
الزمان احلادثة (ب) بحيث �أنه يف كل مرة تتحقق ال�شروط
املو�ضوعية جند �أن احلادثة (�أ) يعقبها زماناً ظهور احلادثة (ب)
دون �أن ن�ستوحي من هذه امل�شاهدة فكرة ال�ضرورة �أو اللزومية.
وينتج عن هذا الفهم لل�سببية هو النظر للعالقات ال�سائدة يف
عامل الطبيعة ب�شكل منفرد ومعزول فهي عالقات م�ستقلة
قائمة بني �أفراد ب�شكل مطرد ولي�ست ب�شكل مفاهيم� .إن النظر
�إىل الأ�شياء ب�شكل منفرد ولي�ست �ضمن جمموعات بحيث
ت�ضم كل جمموعة الأفراد املت�شابهة ال ي�ؤ�س�س للمفاهيم
الكلية التي ين�ضوي حتتها عدد من الأفراد يتفقون يف �صفات
معينه .فبينما يتحرك العقل بهذا الإجتاه الت�صنيفي للأ�شياء
والذي يرى يف الفرد معرباً عن الكل و�إن فهم جمموعة
عالقات الت�أثر والت�أثري للفرد �ضمن ال�شروط املو�ضوعية التي
حتقق تلك العالقات يربر لنا احلكم العام على �أن جميع �أفراد
ذلك النوع �ستعطي النتائج نف�سها �إذا و�ضعت يف الظروف
املو�ضوعية نف�سها جند �أن هذه الر�ؤية – التجريبية -التي ال
تتحرك �إال يف �إطار احل�س ال ت�ستطيع �أن تتجاوز الفرد �إىل
املفهوم الكلي الذي يجرده من هويته الفردية ال�ضيقة لي�ضمه

�إن الإجتاه الثاين ي�ؤكد �أن الإ�ستقراء ي�ؤدي �إىل رجحان العالقة
بني (�أ) و (ب) لكنه ال يقود �إىل اجلزم بهذه العالقة .ويوجد
�ضمن هذا الإجتاه من ي�ؤمن بحاجة الإ�ستقراء �إىل م�صادرات
خارجة عن التجربة حتى ي�شكل مربراً منطقياً للإ�ستقراء،
كالفيل�سوف الإجنليزي (ر�سل وهناك) والفيل�سوف الدكتور
زكي جنيب حممود ،وهما ال يرون حاجة الإ�ستقراء �إىل مربر
منطقي ،عقلي حتى يجوز احلكم ب�صحة الإ�ستدالل من
حوادث املا�ضي على حوادث امل�ستقبل .ويرى ه�ؤالء �أن
ما حدث يف املا�ضي يكون بنف�سه �سبباً كافياً للحكم على
امل�ستقبل ولكن رجحاناً ولي�س يقيناً .فهناك فرق بني ق�ضايا
العلوم والريا�ضيات ،فق�ضايا العلوم كلها قائمة على الرتجيح
ال اليقني وميكننا ومن خالل نظرية الإحتماالت من الك�شف
عن �إحتمال عايل للق�ضية الإ�ستقرائية.

�آفاق علمية

العديدة التي و�ضعها للت�أكد من ال�سببية القائمة بني احلادثتني
�أ و ب على �سبيل املثال �إال من التقليل من �إحتمال ال�صدفة
الن�سبية ولكنها ال تف�سر �إمكانية الق�ضاء عليه نهائياً.

املذهب الذاتي يف املعرفة

للمجموع.
موقف الإجتاهات الثالثة من امل�شكلة الأوىل والثالثة:
لقد قدمنا التف�سري التجريبي لل�سببية �ضمن الإطار املرجعي
لهذا املذهب .وبينا �أن ال�سببية مبفهومها التجريبي ال تعني
�سوى العالقة الزمانية املتتابعة واملطردة بني احلوادث .ولكن
ال�س�ؤال ملاذا تكون (�أ) و (ب) متعاقبتان زماناً وب�شكل مطرد
وملاذا ال تكون (ت) �أو (ج) مث ًال هي التي تعقب (�أ) زماناً
واطراداً؟ قد ال يرى هذا املذهب احلاجة للجواب على هذا
ال�س�ؤال.
لقد �آمن الإجتاه الأول �صاحب النزعة اليقينية بحاجة
الإ�ستقراء ملبادئ ال�سببية لكنه يرى �أن هذه املبادئ هي اي�ضاً
نتاج �إ�ستقراء �أو�سع يف الطبيعة .وبعد �أن �أ�صبحت ال�سببية
حقيقة يقينية بف�ضل الإ�ستقراء �أ�صبح بالإمكان �إ�ستخدامها
يف تعميمات �إ�ستقرائية الحقه.
�أما الإجتاه الرتجيحي فقد �آمن ب�أن الإ�ستقراء بحاجة �إىل
امل�صادرات ال�سببية ولكن �إثبات هذه امل�صادرات غري ممكن.
ومبا �أن هذه امل�صادرات ال ميكن الربهان عليها بالكيفية التي
�إعتمدها املذهب العقلي حيث �إعتربها مبادئ عقلية قبلية وال
بالكيفية التي �إ�ستدل بها الإجتاه الأول والتي �إعتربها نتاج
�إ�ستقراءات �أخرى ،ف�إن الإ�ستقراء ال ينتج يقيناً بل رجحاناً يف
الق�ضية الإ�ستقرائية .وكلما �شمل الإ�ستقراء حوادث �أكرث زاد

الإحتمال برجحان الق�ضية الإ�ستقرائية.
والإجتاه الثالث ذا النزعة ال�سيكولوجية فقد �آمن باحلاجة
�إىل هذه امل�صادرات ولكنه تبنى تف�سريها على �إعتبار نف�سي.
فال�سببية التي تنتج العالقة ذاتها بني ق�ضيتني والتي جتعل
احلا�ضر ي�شبه املا�ضي و�أن نربر �أن ما �سيحدث يف امل�ستقبل
�سيكون هو �أي�ضاً �شبيه بهما لي�س مربراً منطقياً بل هو مربر
�سيكولوجي ي�سميه (دافيد هيوم) رائد هذا الإجتاه بالتداعي.
واملق�صود من التداعي هو �إنتقال الذهن من فكرة �إىل �أخرى
نتيجة للت�شابه والتجاور يف الزمان �أو املكان ،والعلة واملعلول.
�إن م�شاهدتنا للماء على النار تثري يف ذهننا الفكرة الأخرى
عن الغليان .وهذا يعني �أن العالقات العلية تقع يف حد واحد
ينتقل بعدها الذهن للتفكري يف احلد الآخر .هذا يعني يف نهاية
املطاف �أن عالقات العلية القائمة بني الأ�شياء هي جمرد �أفكار
قائمة يف �أذهاننا ولي�س لها حقيقة مو�ضوعية يف اخلارج.
موقف الإجتاه الأول والثاين من امل�شكلة الثانية
�أما بالن�سبة للم�شكلة الثانية وهي �إذا كان لـ
(ب) �سبباً فلماذا يكون (�أ) هو ال�سبب
ولي�س (ج) �أو (هـ) ...الخ .ف�إن
الإجتاه الأول والذي ي�ؤكد قدرة
الإ�ستقراء على الو�صول
�إىل اليقني ،مل يتمكن
ومن خالل الطرق

هذا هو املذهب اجلديد يف املعرفة والذي ب�شر به ال�سيد
حممد باقر ال�صدر يف كتابه الأ�س�س املنطقية للإ�ستقراء.
وقبل �أن ن�ستعر�ض الأ�س�س التي يقوم عليها هذا املذهب
اجلديد� ،سنقوم بالتمييز بني ثالثة �أنواع من اليقني وهم:
اليقني املنطقي واملو�ضوعي والذاتي� .إن اليقني املنطقي
يخت�ص بالإ�ستدالالت الإ�ستنباطية و�أن العالقات القائمة
يف هذا النوع من اليقني ال تقبل التفكيك ف�إذا قادنا الدليل
الإ�ستنباطي �إىل العالقة القائمة بني (�أ) و (ب) ف�إننا ن�ستطيع �أن
جنزم �أنه من امل�ستحيل �أال تكون العالقة غري ذلك� .أما اليقني
الذاتي فهي م�س�ألة �شخ�صية ولي�س لها مقيا�س مو�ضوعي.
�أما اليقني املو�ضوعي فيتعلق بالإ�ستدالالت الإ�ستقرائية
وميكن حتقيق اليقني بالق�ضية الإ�ستقرائية
عن طريق تنمية الإحتمال �إىل درجة
عالية جداً من الت�صديق بالق�ضية
الإ�ستقرائية� .إن هذا املذهب
الذي �أ�سماه ال�سيد
ال�صدر باملذهب
الذاتي ي�ؤكد
على
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ال�سيد حممد باقر ال�صدر وهو تعريف الإحتمال على �أنه علم
�إجمايل على الأمثلة وال�شواهد التي مت �إ�ستقراءها .وكلما زاد
عدد ال�شواهد زاد الإحتمال بالق�ضية الإ�ستقرائية .ون�ستطيع
�أن نرفع من �سقف الإحتمال بالق�ضية الإ�ستقرائية �إىل �أق�صى
حد ممكن ولكن دون �أن ن�صل يف هذه املرحلة �إىل اليقني بها.
ويف هذه املرحلة من الإ�ستدالل ال نحتاج �إىل الإميان العقلي
القبلي بال�سببية بل نحتاج فقط �إىل عدم رف�ضها ،بعدها ميكن
�أن نربهن على ال�سببية القائمة بني ق�ضيتني ب�إ�ستخدام نظرية
الإحتماالت .وال نحتاج يف هذه املرحلة �إال �إىل الت�سليم
بامل�صادرة العقلية وهي عدم �إجتماع النقي�ضني.

ومن �أمثلة املعارف املتولدة بطريقة التوالد
املو�ضوعي نظريات �إقليد�س يف الهند�سة التي
تولدت من بديهيات تلك الهند�سة.
�أما التوالد الذاتي فيق�صد به �أنه بالإمكان �أن
تتولد معرفة جديدة بدون �أن ي�ستلزم ذلك تالزماً
مو�ضوعياً بني الق�ضيتني املولدة واملتولدة .بل �إن
املربر لن�شوء معرفة من معرفة �أخرى هو التالزم
بني اجلانبني الذاتيني للمعرفة .ويعرب عن هذا
النوع من التوالد يف الإ�ستدالل الأر�سطي خط�أً
لأن الإ�ستدالل الأر�سطي ي�ستهدف النتيجة التي
تف�ضي �إىل اليقني املنطقي التي تعرب عن �شكل من
الثانيه :مرحلة التوالد الذاتي ،ويف هذه املرحلة �إ�ستطاع
العالقة ال تقبل التفكيك.
ال�سيد �أن يربهن على هذا الإحتمال العايل وحتويله �إىل
ومن �أمثلة املعارف املتولدة بطريقة التوالد الذاتي يقني مو�ضوعي بالق�ضية الإ�ستقرائية .ولكي يت�سنى للدليل
هو جميع الق�ضايا امل�ستنتجة من التعميمات الإ�ستقرائي القفز درجة من اجلزم والوثوقية بالعالقة القائمة
الإ�ستقرائية �إذ ال يوجد �أي تالزم مو�ضوعي بني بني ق�ضيتني يفرت�ض ال�سيد حممد باقر ال�صدر م�سلمة عقلية
جمموعة الأمثلة وال�شواهد التي مت �إختبارها وبني مفادها �أن الذهن الب�شري جمهز على �إلغاء �أو �إهمال هذا
تلك التعميمات .فالعلم بالتعميم ين�ش�أ عن طريق الك�سر ال�ضئيل من بعد �أن و�صل الإحتمال باال�ستقراء �إىل
العلم بهذه الأمثلة وال�شواهد دون �أن يكون هناك درجة عالية جداً .مبعنى �أن العقل الب�شري العملي م�صمم
تالزم مو�ضوعي بينهما بل على طريقة التوالد بحيث يتعامل مع احلقائق امل�ستنتجة بطريقة الإ�ستقراء على
الذاتي .وبالتايل ف�إن جميع احلقائق العلمية هي �أنها حقائق قطعية .من هنا ف�إن اجلانب الذاتي من املعرفة
قدرة الإ�ستقراء للو�صول �إىل اليقني املو�ضوعي .ويف هذا
ال�شكل من اليقني ن�ستطيع �أن ن�ؤكد العالقة القائمة بني (�أ) حقائق م�ستنتجة بطريقة التوالد الذاتي ،بل �أن معظم املعرفة التي �أفادته هذه امل�سلمة العقلية تلعب دوراً كبرياً يف ت�صديق
الق�ضايا والتعامل معها على �أ�سا�س من اجلزم واليقني.
و (ب) ولكننا ال ن�ستطيع �أن جنزم �أنه من امل�ستحيل �أن يكون الب�شرية قد �أ�ستنتجت بهذه الطريقة.
الأمر غري ذلك كما هو احلال يف اليقني املنطقي� .إن هدف
ً
ال�سيد حممد باقر ال�صدر من نظريته اجلديدة يف املعرفة هو �إن الدليل الإ�ستقرائي من وجهة نظر هذا املذهب اجلديد مير هذا ب�شكل خمت�صر جدا املالمح العامة للمذهب الذاتي يف
املعرفة الذي �أ�س�سه ال�سيد حممد باقر ال�صدر و�أنا �أعتقد �أن
مبرحلتني:
الو�صول بالإ�ستقراء �إىل اليقني املو�ضوعي.
الأوىل :مرحلة التوالد املو�ضوعي ،وهي املرحلة التي يتم العلوم احلديثه مدينه له بهذا الإجناز لأنه خل�صها من م�شكله
لنعد �إىل ال�س�ؤاالن املركزيان يف نظرية املعرفة وهما :ما م�صادر تطبيق نظرية الإحتماالت بالتعريف اجلديد الذي تبناه خطريه للغاية كانت تالزمها من بداية تاريخ الب�شريه.
املعرفة؟ وكيف تنمو؟
�إن املذهب الذاتي يف املعرفة يتفق مع املذهب العقلي بوجود
معارف عقلية قبلية م�ستقلة عن احل�س والتجربة ت�شكل
الأ�سا�س �أو القاعدة التي يقوم عليها البناء الفوقي للمعرفة.
ولكن املذهب الذاتي يختلف عن املذهب العقلي يف تف�سريه
للكيفية التي تنمو بها املعرفة.
�إن املذهب العقلي ي�ؤمن بطريقة واحدة لنمو املعرفة وهي
طريقة التوالد املو�ضوعي ،بينما ي�ؤمن ال�سيد حممد باقر
ال�صدر يف مذهبه الذاتي بوجود طريقتني لنمو املعرفة وهما
طريقة التوالد املو�ضوعي والذاتي.
والتوالد املو�ضوعي يعني �أن معرفة جديدة تن�ش�أ للتالزم
املو�ضوعي القائم بني اجلانب املو�ضوعي من املعرفة املولدة
واجلانب املو�ضوعي من الق�ضية املتولدة .وهذا التوالد
املو�ضوعي هو الأ�سا�س الذي يقوم عليه القيا�س الأر�سطي.
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منتدى الإقت�صاد والتنمية بالقطيف ي�ست�ضيف البخاري والعوامي ومث ّنى
�إقت�صاد

ا�ست�ضاف منتدى الإقت�صاد والتنمية بالقطيف ،د .جنوى بخاري  -ع�ضو جمموعة
�سيف حلماية البيئة ،والأ�ستاذة دالل العوامي  -ع�ضو جلنة البيئة بجمعية العطاء
الن�سائية وممثل ق�سم البيئة التابع الرامكو ال�سعودية الأ�ستاذ علي مث ّنى يف
ندوةبعنوان «حماية البيئة ،م�سئولية من؟ وب�إدارة الأ�ستاذ ميثم اجل�شي.
وابتد�أت �أ.العوامي بتقدمي نبذة عن ن�شاطات وفعاليات جمعية العطاء حلماية البيئة
مو�ضح ًة اال�ضطراد امل�ستمر يف تفاعل املجتمع من خالل تطوع الكثري من الرجال
والن�ساء ومن كافة الأعمار وذلك يف امل�شاركة يف حمالت تنظيف املرافق العامة
ككورني�ش القطيف الذي �أُزيل منه فقط يف �إحدى حمالت التنظيف  500كيلو
من الأو�ساخ يف داللة على م�ستوى التلوث الكبري املوجود.
واختتمت العوامي بتو�ضيح ان اجلمعية لديها تعاقدات من اجل �إعادة تدوير
االقم�شة والبال�ستيك الذي اعتربته املادة الأبرز والأخطر للتلوث.
وحتدثت د .البخاري عن فل�سفة حماية البيئة و�أنها البيت الكبري الذي ينبغي ان
ال يختلف عن بيت اي فرد ،الأمر الذي يدعو بالنتيجة �إىل �ضرورة العناية به مثلما
متاماً ُيعنى باملحافظة على نظافة املنزل.
واتفقت البخاري مع العوامي على ان البال�ستيك هو عدو البيئة الأخطر ،وان هناك الكثري من
البدائل بر�أيها عنه.
ونوهت البخاري �إىل �أن �أكيا�س القما�ش تعو�ض عن البال�ستيك وكذلك عبوات املاء متعددة
اال�ستخدامات ،وتعو�ض عن العبوات البال�ستيكية.
و�أ�شارت مل�شكلة ثقافية ُيعاين منها املجتمع وهي تلك احلالة من عدم تقبل املختلف واعتباره
دائماً ماد ًة لل�سخرية والتندر ،الأمر الذي يجعل النا�س ت�ساير الو�ضع الدارج حتى وان كان
متخلفا.
واختتمت باحلديث حول ن�شاطات جمموعة �سيف وذكرت فيما ذكرت حول اهدافها �إزالة
النفايات وت�شجيع الزراعة الع�ضوية ون�شر ثقافة اال�ستهالك الأمثل للماء.
وحتدث الأ�ستاذ علي مثنى قا�سم عن اهتمام ارامكو الكبري بالبيئة ورغبتها الأكيدة يف �إعادة
�إ�صالح ما مت �أتالفه من مقومات البيئة ،ال �سيما م�شروعها احلايل با�ستزراع �أ�شجار املنجروف يف
خليج تاروت و�إعادة البيئة البحرية �إىل �سابق عهدها والتي كانت �إىل عهدٍ غري بعيد بيئة متميزة
قادرة على توفري �إنتاج غذائي كبري للمواطنني.

و�أ�ضاف �أن مانراه اليوم من خراب للبيئة البحرية �إىل اختالل و�ضعف االقت�صاد ال�سمكي حتى
�أ�صبحت اململكة ت�ستورد الأ�سماك من دول جماورة كعمان يف حني كانت ت�صدر الأ�سماك.
و�أ�شار �إىل ان امل�شروع قائم وقد ا�ستخدمت فيه بذور املنجروف من نف�س خليج تاروت مراعاة
ملنا�سبتها للبيئة هناك.
وحتدث املهند�س ف�ؤاد اجل�شي حول الدور الذي ينبغي على الوزارات املعنية اتخاذه حلماية
البيئة ،م�ؤكدا ان غياب هكذا دور �أ�سهم يف �إف�ساد البيئة البحرية  -كمثال  -ممثل ًة يف �أ�شجار
املنجروف التي اقتلع الكثري منها ال�سباب غري منطقية.
و�أو�ضح الأ�ستاذ م�ؤيد قري�ش �أن �أرامكو �سبب م�شاكل البيئة يف القطيف ،و�إن اندثار  %80من
الرقعة الزراعية خالل � 35سنة كان �سببه الأ�سا�س حما�صرة ارامكو لغرب القطيف وا�ستحواذها
على الأرا�ضي وبالنتيجة تو�سع العمران على ح�ساب الرقعة الزراعية والدفن للبحر.
و�أ�ضاف الأوىل ان يكون التو�سع باجتاه ال�صحراء والغرب ،كما ح َّمل ارامكو وعمليات ا�ستخراج
النفط م�شكلة �شح املياه اجلوفية والتي كانت القطيف غنية جداً بها وكانت عيونها تتميز بقوة
الدفع الكبرية وكفايتها لري الرقعة الزراعية املوجودة بكل �سهولة.

راع �إعالمي ملهرجان القطيف الرابع
«جهينة الإخبارية» ٍ
وقّعت ادارة مهرجان القطيف و�صحيفة «جهينة الإخبارية» الإلكرتونية ،يف مقر ال�صحيفة عقد رعاية
�إعالمية ملهرجان القطيف الرابع.
ووقع االتفاقية رئي�س مهرجان القطيف عبد الر�سول اخلمي�س والزميل رئي�س حترير ال�صحيفة زهري
العبداجلبار ممثال عن «جهينة االخبارية» ،بح�ضور رئي�س اللجنة الإعالمية يف املهرجان م�صطفى
العبداجلبار.
وي�أتي ذلك امتداداً للنجاحات التي ح�صدتها �صحيفة «جهينة الأخبارية» منذ �إن�شائها قبل عامني
ورعايتها العديد من املهرجانات على م�ستوى املنطقة ومنها مهرجان ربيع القطيف 1432هـ ،وفعالية
اليوم العاملي ملكافحة التدخني مبركز �صحي العوامية ،وفعاليات معر�ض التخ�ص�صات اجلامعية بالدمام
والقطيف والعديد من املهرجانات والفعاليات.
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مقالة

ر�ؤية يف العي�ش امل�شرتك
حممد حمفوظ
ثمة �س�ؤال مركزي تثريه الأحداث والتطورات يف �أكرث من بلد عربي و�إ�سالمي  .وهو كيف
نعي�ش معا ونحن خمتلفون  .وذلك لأن االختالف يف �أي دائرة من دوائر احلياة والفكر  ،من
احلقائق الثابتة وال�شاخ�صة يف حياة الإن�سان ب�صرف النظر عن بيئته �أو تكوينه املعريف والعقدي.
ولكن يف ذات الوقت ال ميكن للإن�سان �أن يعي�ش وحده  ،و�إمنا هو جمبول على �أن يعي�ش حياة
اجتماعية و�إن�سانية مع �آخرين قد يختلفون معه كليا �أو جزئيا  .وكل املحاوالت التي بذلها
الإن�سان الفرد �أو اجلماعة لتعميم قناعاته ومواقفه  ،وا�ستخدام القهر والغلبة ل�سيادة �أفكاره
ومعتقداته  ،مل تف�ض �إال املزيد من االختالف واالحتقان .
لذلك ف�إننا بحاجة �أن نبحث عن �إجابة �أو �صيغ ح�ضارية للتعامل بني حقيقة االختالف
الإن�ساين و�ضرورات العي�ش امل�شرتك  .فال ميكن �أن ندحر االختالفات �أو نطم�سها بني الب�شر ،
كما �أنه ال ميكن �أن ينعزل الإن�سان وينكفئ عن غريه بدعوى االختالف والتباين يف وجهات
النظر .
ولعلنا ال نبالغ حني القول � :أن طبيعة الإجابة على هذا ال�س�ؤال  ،هي التي �ستحدد ب�شكل �أو
ب�آخر طبيعة امل�ستقبل ال�سيا�سي واالجتماعي للعديد من الدول والبلدان العربية والإ�سالمية
 .و�إن مظاهر العنف والفو�ضى التي ت�شهدها بع�ض البلدان  ،هي لي�ست من جراء وتداعيات
حقيقة التنوع والتعددية املوجودة يف هذه البلدان  ،و�إمنا هي لغياب �صيغة ح�ضارية جتمع بني
حقيقة االختالف الذي ال ميكن نبذه و�إنها�ؤه من الوجود الإن�ساين وبني �ضرورات العي�ش
امل�شرتك  .لهذا ف�إن الو�صول �إىل �صيغة �سيا�سية وثقافية وجمتمعية لهذا الأمر هو الذي �سيحدد
�شكل امل�ستقبل ال�سيا�سي للعامل العربي  .فكيف ميكن بناء ر�ؤية وطنية يف كل بلداننا و�أوطاننا
العربية ال تغفل حقيقة التعدد والتنوع واالختالف  ،وال تتجاوز متطلبات الوحدة والعي�ش
امل�شرتك .
و�إن التغافل عن هذه احلقيقة � ،أو عدم احرتام متطلباتها  ،هو الذي �ساهم ب�شكل �أو ب�آخر
بحاالت الفو�ضى والعنف التي �سادت يف بع�ض البلدان العربية والإ�سالمية  .فال ميكن قهر
النا�س على ر�أي وطريقة واحدة  ،و�إن �أية حماولة يف هذا الإطار مل تنتج �إال املزيد من الت�شبث
باخل�صو�صيات الذاتية  .فال ميكن تعميم اخل�صو�صيات الذاتية بالقهر والق�سر  ،و�إمنا بالتوافق
واحلوار واالنفتاح وخلق امل�ساحات امل�شرتكة بني جميع اخل�صو�صيات واملكونات  .فاملجتمعات
ال تدار بالق�سر  ،واال�ستقرار ال يت�أتى بالقهر  ،والأمن بكل م�ستوياته ودوائره  ،ال ينجز �إال
بالتوافق واحرتام اخل�صو�صيات وتوطيد �أركان العي�ش امل�شرتك  .ومن يبحث عن الأمن
واال�ستقرار بعيدا عن مقت�ضيات ال�سلم الأهلي وخلق التفاهمات والتوافقات ال�ضرورية بني
خمتلف اخل�صو�صيات واملكونات  ،ف�إنه لن يح�صل �إال املزيد من ت�شبث النا�س بخ�صو�صياتهم
الذاتية  .وال ميكن العتبارات ذاتية ومو�ضوعية � ،أن تنجح تلك املحاوالت واملمار�سات التي
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ت�ستهدف تعميم خ�صو�صية واحدة بو�سائل قهرية على بقية اخل�صو�صيات .
فالأوطان ف�ضاء م�شرتك لكل اخل�صو�صيات واملكونات  ،وال تبنى هذه الأوطان �إال ب�إعادة �صياغة
طبيعة العالقة بني هذه املكونات والتعبريات  .بحيث تخرج من �سياق اال�ستعداء والتحري�ض
على الكراهية واملفا�صلة ال�شعورية والعملية � ،إىل حقائق التفاهم والتقارب واالحرتام املتبادل .
ومهما كانت قناعة الإن�سان ب�صوابية �أفكاره ومعتقداته  ،ف�إن هذا ال يربر له وال ي�شرع له � ،أن
ميار�س الفر�ض والقهر و�أدوات ال�سلطة لتعميم �أفكاره وقناعاته  .فلكل �إن�سان احلق يف االعتزاز
ب�أفكاره والت�شبث بقناعاته واالعتزاز بعقائده  ،ولكنه لي�س له احلق يف قهر النا�س عليها  ،وممار�سة
�أ�ساليب ق�سرية لتبنيها .
ولعلنا ال نبالغ حينما نقول � :أن الكثري من امل�شاكل ال�سيا�سية والثقافية والأيدلوجية  ،التي
تعاين منها بع�ض البلدان العربية والإ�سالمية  ،هي من جراء هذه الر�ؤية واملمار�سة  .حيث
التع�صب الأعمى واملقيت بالذات و�أفكاره  ،مما يقود �إىل التو�سل بو�سائل القهر والظلم لتعميم
هذه الأفكار والقناعات على بقية املواطنني  .فالأحزاب الأيدلوجية التي حكمت يف بع�ض
البلدان العربية  ،وعملت بو�سائل �سلطوية وقهرية لتعميم �أيدلوجية احلزب  .هي بهذه الطريقة
مل تعالج م�شاكل املجتمع والوطن الذي تنتمي �إليه  ،و�إمنا فاقمتها وبنت حواجز �إ�سمنتية بني
خمتلف مكونات �شعبها .
ونظرة واحدة �إىل الدول العربية  ،التي حكمت من قبل �أحزاب �أيدلوجية  ،يجعلنا نكت�شف
هذه احلقيقة  ،ونكت�شف �أن قهر النا�س على فكرة ما  ،و�أيدلوجية ما  ،ال ينتج �إال احلقائق امل�ضادة
لتلك الفكرة والأيدلوجية  .كما �أن الت�شكيالت الأيدلوجية وال�سيا�سية التي ال متتلك �سلطة
�سيا�سية  ،ومتار�س يف جمتمعها ووطنها هذه املمار�سات وتتو�سل بو�سائل و�أ�ساليب اق�صائية  ،تنم
عن تع�صب �أعمى للذات و�أفكارها  .فهي ال تنتج الأمن واال�ستقرار  ،و�إمنا على العك�س من
ذلك متاما .
فلكل �إن�سان على وجه هذه الب�سيطة  ،احلق يف �أن يحمل فكرة �أو يقتنع بر�ؤية وم�شروع  ،ولكن
لي�س له احلق يف قهر النا�س على هذه الفكرة �أو الر�ؤية �أو امل�شروع  .لذلك جند �أن الباري
عز وجل والذي ا�صطفى �أنبياءه ور�سله  ،وحملهم م�س�ؤولية النبوة وهداية الب�شر �إىل الطريق
امل�ستقيم  ،مل يعطهم �سلطة القهر وال�سيطرة على النا�س  ،و�إمنا حدد مهمتهم ووظيفتهم بالتذكري
والتبليغ  .قال تعاىل ( ف ََذ ِّك ْر �إ مَِّنَا �أَنْ َت ُم َذ ِّك ٌر َل ْ�س َت َع َل ْيه ِْم بمِ ُ َ�س ْيطِ ٍر ) ( �سورة الغا�شية  ،الآية
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فاملهمة كما يقول بع�ض املف�سرين �أن تطرح الكلمة التي تهز �سمع النا�س  ،لتنفذ �إىل عقولهم،
لتفتح يف داخلها نافذة للتفكري يف ح�ساب كل تلك االحتماالت ليعي�شوا قلق املعرفة يف
م�س�ؤولية امل�صري  .و�أن حترك الأ�سلوب الذي يتفاعل مع فطرتهم وم�شاعرهم وتطلعاتهم  ،ليثري

اهتماماتهم حول الفكرة التي تقدمها  ،واخلطر الذي يتهددهم  ،يف الأجواء التي يحبونها
ويرغبونها ويقبلون على االندماج فيها  .كما �أن الإن�سان مهما علت رتبته العلمية واالجتماعية،
ف�إنه ال ميلك يف طريق تكوين قناعات النا�س �أو �إقامة احلجة عليهم � ،إال اجلهد والكلمة  .ف�إذا
بذلهما الإن�سان فقد ق�ضى ما عليه  .ومل ي�سلط الباري عز وجل �أحد على قلوب النا�س  ،ومل
يجعل م�شاعرهم خا�ضعة لقدرة �أحد الذاتية .
ومل ميكن اخلالق عز وجل لأحد الأمر يف تغيري ذهنيات النا�س وقناعاتهم بطريقة ق�سرية –
قهرية  .فدور الأنبياء والر�سل وهم �أ�صفياء اهلل عز وجل هو الإبالغ والدعوة �إىل اهلل بالكلمة
الواعية املذكرة  ،لي�أخذ الب�شر بعد ذلك حريتهم يف الإميان والكفر ليكون ح�سابهم على اهلل .
فاهلل �سبحانه وتعاىل مل ي�شرع لأحد � ،أن تكون لديه �سلطة على قناعات النا�س و�أفكارهم.
وم�س�ؤولية �صاحب الفكر والر�ؤية � ،أن يعر�ض فكرته على النا�س ويتو�سل بو�سائل الدعوة
والتبليغ  ،ولكن لي�س لأحد ال�سلطة على قهر النا�س وفر�ض الآراء ق�سرا عليهم .
فاالختالف الديني واملذهبي  ،الفكري وال�سيا�سي  ،ال ي�شرع لأحد انتهاك حقوق الطرف
الآخر بدعوى االختالف والتباين يف العقيدة �أو املذهب �أو الفكر �أو ال�سيا�سة  .فاالختالفات
بكل م�ستوياتها  ،ال ت�شرع الظلم والعدوان وانتهاك احلقوق  .بل على العك�س من ذلك متاما .
�إذا �أن املختلف يف الر�ؤية الإ�سالمية له حقوق كاملة وعلى الطرف الآخر �أن ي�صونها ويحرتمها.
وهذه امل�س�ألة هي حجر الزاوية يف م�شروع خلق ال�سلم الأهلي والعي�ش امل�شرتك يف جمتمع
متعدد ومتنوع .
وهذا بطبيعة احلال  ،يقودنا �إىل الت�أكيد على النقاط التالية :
�-1إن التع�صب الأعمى لأفكار الذات وقناعاتها  ،ي�ضر مب�ستوى انت�شار وقبول الآخرين لهذه
الأفكار  .فالتع�صب بكل م�ستوياته  ،ي�ضر بالأفكار واملعرفة  ،وينفر النا�س منها  ،ويحول دون
تو�سيع املقتنعني بها .
كما �أن هذا الداء النف�سي والعقلي وال�سلوكي اخلطري  ،يحول دون اال�ستقرار والأمن
االجتماعي .وهناك بونا �شا�سعا ينبغي االلتفات �إليه  ،بني �ضرورات ومتطلبات الدفاع
والتب�شري بالأفكار والقناعات التي يحملها الإن�سان  ،وبني التع�صب الأعمى  .فالدفاع عن
الأفكار ال يقت�ضي العدوان على الآخرين  ،بينما التع�صب �شكل من �أ�شكال العدوان  .ودعوة
الآخرين �إىل تبني قناعات ومواقف الذات  ،ال تتطلب و�صم الآخر ب�أ�شنع ال�صفات واتهامه
ب�أ�سو�أ املمار�سات  ،بينما التع�صب الأعمى ي�شرع ذلك ويقود �صاحبه �إىل ممار�سات �إق�صائية
وعنفية ال تن�سجم ومقت�ضيات الدعوة بالتي هي �أح�سن  ،وال تتناغم مع حاجات اال�ستقرار
والأمن االجتماعي .
لذلك ف�إن �إزالة الآثار ال�سلبية لالختالفات  ،حتتاج �إىل الوقوف بحزم �ضد ظاهرة التع�صب
الأعمى  .لأن هذه الظاهرة  ،مبثابة الوعاء احلقيقي للكثري من الآثار ال�سلبية التي متنع العي�ش
امل�شرتك بني املختلفني  .من هنا ف�إن الو�صول �إىل حقيقة العي�ش امل�شرتك وال�سلم االجتماعي،
يتطلب حماربة ظاهرة التع�صب الأعمى وكل النزعات الإق�صائية التي ال ترى �إال ذاتها ال�ضيقة.
-2يف �إطار ال�سعي والعمل املتوا�صل  ،لبناء حقائق العي�ش امل�شرتك يف الواقع الثقايف
واالجتماعي وال�سيا�سي  ،من ال�ضروري الف�صل بني احتكار القوة واحتكار احلقيقة  .فلي�س
كل من ميتلك القوة بال�ضرورة ميتلك احلق  .كما �أنه لي�س بال�ضرورة �أن من ميتلك احلق  ،ميتلك
القوة التي تدافع عن هذا احلق .
واحلقائق املطلقة ال ميكن �أن يقب�ض عليها �إن�سان  .لذلك ف�إن كل حماوالت ادعاء امتالك
احلقيقة  ،هي حماوالت ال ت�ستهدف على ال�صعيد العملي �إال تربير وت�سويغ عمليات النبذ
والتهمي�ش والتمييز جتاه الآخرين املختلفني معه  .ومن اخلطايا املميتة على هذا ال�صعيد املماهاة
بني القوة واحلقيقة  .و�إن كل من ميتلك القوة قادر فعال على امتالك احلقيقة .

وهذا هو الذي يهي�أ الأر�ضية االجتماعية لكل املقوالت واملمار�سات التي تهدم ومتنع بناء �أركان
وقواعد العي�ش امل�شرتك يف املجتمع املتعدد  .فاحلقيقة ينبغي �أن تكون غاية اجلميع  ،وال ميكن
�أن يقب�ض عليها �أحد بو�سائل العنف والتع�صب والغلو والنفي  .فاخلدمة احلقيقية التي ميكن
�أن يقدمها �أي �إن�سان لفكره وقناعاته  ،هي حينما يبتعد عن كل نزعات التع�صب والغلو  ،لأن
هذه النزعات حتول دون املعرفة العميقة واحلقيقية مل�ضامني تلك الأفكار  ،كما �أنها ( �أي نزعات
التع�صب والغلو ) متنع �إقبال النا�س جتاه تلك الأفكار والقناعات .
فالتع�صب مييت �صاحبه  ،دون �أن يحيا الفكر واملبد�أ  .لأن هذه النزعة املقيتة تطم�س كل نوازع
اخلري وموجبات العدالة من نف�س وكيان املتع�صب �سواء كان املتع�صب فردا �أو جماعة .
�-3إن العي�ش امل�شرتك يقت�ضي من كل املكونات والتعبريات  ،العمل على �إعادة �صياغة
عالقتها ب�أفكارها وقناعاتها العامة  .فالعي�ش امل�شرتك ال يعني �أن تنحب�س كل فئة يف �إطارها
الفكري ال�ضيق  ،بل يعني االنفتاح والتوا�صل امل�ستدمي مع بقية املكونات  ،وذلك من �أجل
ن�سج العالقات الإيجابية  ،وجتاوز كل الأوهام والهواج�س جتاه بع�ضنا البع�ض  .وهذا بطبيعة
احلال يتطلب �إعادة �صياغة العالقة مع الأفكار والقناعات اخلا�صة بكل مكون وفئة  .بحيث
ت�صبح العالقة حيوية ومرنة وفعالة .
والأمم واملجتمعات الإن�سانية التي ا�ستطاعت �أن تطور يف واقعها نهج العي�ش امل�شرتك  ،هي التي
متكنت من �إعادة بناء عالقتها مع �أفكارها  .بحيث ال تكون العالقة جامدة ومتخ�شبة  .و�إمنا
عالقة تفاعلية بكل ما لكلمة التفاعل من معنى وم�ضامني عميقة .
وجماع القول � :أن العي�ش امل�شرتك يف �أي جتربة �إن�سانية  ،لي�س و�صفة جاهزة  ،و�إمنا هو ر�ؤية
وا�ضحة و�إرادة �صلبة وعمل م�ستدمي باجتاه خلق احلقائق وتعزيز متطلبات التالقي والتفاهم بني
خمتلف الفئات وال�شرائح واملكونات .

لوحة فنان

زينب �أديب الزاهر

املتو�سطة الأوىل بالعوامية

جميعنا نر�سم يف خميلتنا دون فر�شة و �ألوان  ،لوحات حتكي ق�ص�صنا و �أحالمنا
اجلميلة القادرة على تغيري واقعنا امل�ؤمل املقرون ب�أعباء احلياة املتعبة  ،من املمكن
تغيري هذه اللوحة القامتة �إىل واحة خ�ضراء بهية  ،البد من �أخذ الوقت الكايف
لإ�صالح هذه اللوحة ليمتزج الواقع باخليال  ،ولكن لي�س من ال�سهل �إ�صالح
هذه اللوحة � ،إذ من ال�صعب �إنهاء �إ�صالحها ب�سرعة البد من بقاء بع�ض اخلدو�ش
 ،كيف يل �أن �أعر�ض هذه اللوحة مع بع�ض مزايا الأرق و الإجهاد ؟ لك ذلك  ،رمبا
تكون هذه املزايا ُ�س ُب ٌل مو�صلة لبع�ض الأعماق الداخلية التي طاملا تخيلتها حقيقة
!  ،ال تقل ( �أنا لوحة حزن عجز عن ر�سمها فنان )  ،لأنه لي�س من عجز الفنان
�أن ير�سم لوحة خطها الأ�سى واحتوتها الدماء و اخت�صرت يف تقطيب احلاجبني و
جمل ر�سمها فنان )  ،لأنه
كانت ال�شفاه الذابلة رمزا لها لكن قل ( �أنا لوحة اغتباط َّ
من دواعي �سرور الفنان ر�سم لوحة حملت معامل الفرح والب�شا�شة و اجلمال لت�شبع
بها �أب�صار الناظرين مبا احتوته من كيان �أعماقه املبتهجة و ب�ألوان هادئة  ،وي�أخذه
الدهر ليتمم لوحة الزهو .
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ح�سن �سليمان الفار�س لـ
حوار

در�ست بالعراق والواليات املتحدة وعدت �أحمل الآمال لأنرثها لأبناء وطني

ولدت فاقد الب�صر لكني �أقر�أ �أح�سن منكم ف�أنا �أقر�أ يف الظالم فمن يح�سن ذلك؟
�أجرى احلوار /علي �آل ثاين

ت�أهيل املكفوفني ودجمهم يف املجتمع له �أبعاد ثقافية واقت�صادية واجتماعية؛ذلك لأن املكفوفني ميثلون طاقات ب�رشية عظيمة

�إذا ما مت توجيههم التوجيه ال�صحيح؛ ليكونوا قوى منتجة وخالقة ي�ستطيعون من خاللها امل�شاركة يف التنمية املجتمعية.

حوارنا مع �شخ�صية من ذوي الإحتياجات اخلا�صة فهو كفيف اتخذ من احلياة عنوانا ومن املعاناة �إن�سانية و�أمال يف احلياة.

�إنه الأ�ستاذ ح�سن �سليمان الفار�س.

جئت العراق من جند قبل �سبعة
االبتدائي واملتو�سط والثانوي ،ثم عدت �إىل وطني �أحمل الكثري من الطموح والآمال من
�شهور فحدثت يل املعجزة.
�أجل �أن �أنرثها خدمة لأبناء وطني وذلك يف عام 1388هـ .وعملت مدر�سا مبعهد
كانت معلوماتي ال ت�ساوي معلومات طفل ب�صري يف ال�سنة
النور بالقطيف �سنة 1391هـ.وكان املعهد يف ذلك الوقت من ق�سمني :علمي
الثانية من عمري و�أنا يف ال�سنة الثامنة.
ومهني .وكان م�ستوى الدرا�سة يختلف باختالف الطالب يف االقبال عليها.
مل �أكن �أعرف حتى كيف �أم�شي وها �أنذا �أمامكم �أقف كما تقفون.
وكان البع�ض قمما يف ال�شعر والأدب فظهر املعهد مب�ستوى رفيع ورائع
و�أقر�أ كما تقر�أون بل �أقر�أ �أح�سن منكم�.إنني �أقر�أ يف الظالم ،فمن منكم
ويف �أبهى �صورة ،واذكر منهم /الأ�ستاذ وجدي املحرو�س ،الأ�ستاذ
يقر�أ يف الظالم؟
حممد ال�شيخ فرج العمران ،الأ�ستاذ �أحمد الع�سكري ،الأ�ستاذ
ويل قدرة كبرية على التمييز بني الأ�صوات فمن �أين لكم تلك القدرة؟
علي �أحمد حم�سن ،اال�ستاذ �أحمد اوحيد ،والأ�ستاذ عبد الرزاق
الرتكي ،والذي مازال ي�سهم يف الن�شاط االجتماعي وخ�صو�صا
لقد و�صف ب�شار بن برد ال�شاعر الكفيف املرئيات �أكرث مما ت�صفون ،فا�ستمعوا �إليه وهو يقول:
يف نطاق جمعية رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة.
كان مثار النقع فوق ر�ؤو�سنا

و�أ�سيافنا ليل تهاوى كواكبه

فمن منكم ي�صف مثل هذا الو�صف؟ �إن ر�ؤياكم الب�شرية ال تعك�س على نفو�سكم �إال الأمل واحلزن فكم من الليايل
تعك�سون! �أما نحن قوم م�ساملون نحن قوم وادعون .
ولدت فاقد الب�صر وع�شت طفولتي ك�سائر الأطفال حيث مل ي�ؤثر
من القطيف بد�أ رحلته العلمية وحمل �أمتعته �إىل �أر�ض الرافدين ت�صحبه �آمال كبرية ب�أن يتعلم ويح�صد من
على حياتي فكنت �أمار�س اللعب ومل �أ�شعر باي فرق.
�أجل حياة ثقافية علمية ،فلم ي�ؤثرعليه فقدان الب�صر؛ بل كانت روحه متعط�شة لك�سب مزيدٍ من العلم
واملعرفة ومواجهة احلياة ،فجعل من ال�صعب �سه ًال و�شقّ طريقه العلمي نحو املزيد من املعرفة فاجته
 كيف كانت بدايتك الدرا�سية و�أين كانت املراحل الأوىل؟�إىل الواليات املتحدة والتحق بجامعة �سان فران�سي�سكو وتخرج منها بعد �أن تخ�ص�ص يف
كانت يف العراق يف املعهد النموذجي للمكفوفني وذلك يف عام  1376حتى
اللغة الإجنليزية.
عام  1382عند ذلك تخرجت من املعهد والتحقت مبدر�سة �أبي العالء املعري
ن�صحبكم معنا يف هذا احلوار مع
وذلك يف عام  ،1382وكانت املدر�سة لي�ست خا�صة باملكفوفني لأن التعليم يف العراق
الأ�ستاذ ح�سن �سلميان الفار�س
ي�ؤمن بالدمج فكل طالب يتخرج من املعهد يلتحق ب�أقرب مدر�سة من الناحية ال�سكنية ،ثم يف
ثانوية ال�شعب وملا تخرجت عدت اىل الوطن وزاولت مهنة التدري�س يف معهد النور بالقطيف.
 حدثنا عن بداية فقدانك لب�رصك وكيف ع�شتطفولتك؟

 -نرحب بالأ�ستاذ ح�سن وارجو �أن تقدم لنا تعريفا ل�شخ�صكم.

 -هل التحقت ب�أي رابطة هناك �أو مركز غري املدار�س؟

-ولدت يف القطيف 1367هـ� .سافرت للدرا�سة يف العراق عام 1376هـ و�أكملت التعليم مل �ألتحق ب�أي رابطة �أو مركز هناك �سوى الدرا�سة .
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ذوي االحتياجات اخلا�صة يرف�ضون �أن يكونوا على هام�ش املجتمع بل ي�شاركون يف بناء الوطن وتنميته
على �أن �أقدمها ب�صورة كاملة و�سهلة للطلبة من �أجل �إي�صال الإجنليزية.
 كيف كانت مكت�سباتك يف تلك املرحلة من املعلومة ال�سهلة لهم.حياتك وخا�صة كنت يف مرحلة ال�شباب ؟

علمتني �أن �أحب وطني  ،وعلمتني �أن احلياة مدر�سة والإن�سان
يعطي ويبدع طاملا كان حي َا وعليه �أن يجد ويعمل ويكافح ،وقد
ك�سبت �أخوة وكثريا من الزمالء الأعزاء هناك ،وعرفت بعد
ذلك �أن الإن�سان ال يعيقه �أي عائق .
 -كيف تعاملت مع نظام برايل؟

تعلمته يف املعهد واتقنته وال زلت �أتعامل معه لأن برايل
الو�سيلة الوحيدة للكفيف والورقة والقلم للمب�صر.
 كيف كانت جتربتك يف التدري�س يف معهدالنور؟

التجربة كانت جميلة لأن الطلبة كانوا يف ذلك الوقت قلة
والتعامل معهم �سهل و�سل�س ،معظمهم كانوا كبارا يف ال�سن
وال ينبغي �أن تتعامل ب�شدة وغلظه معهم .وقال اهلل تعاىل يف
كتابه الكرمي (ولو كنت فظا غليظ القلب النف�ضوا من حولك)
لهذا ك�سبت مودتهم واحرتامهم وال زلت معهم حتى الآن .

 هل �شكلت لك �صعوبة يف كيفية التعامل مع�إخوانك يف �سلك التدري�س؟

بالعك�س مل تك هناك �أي �صعوبة مع الزمالء فجميعهم �أخوة
و�أ�صدقاء ولي�س بيننا �سوى االحرتام واحلب .

 -كنت طموحا ولديك �إ�رصار عتى تكملة

 هل كانت لك �أهداف تريد �أن حتققها من هذاالتخ�ص�ص؟

م�شوارك الدرا�سي رغم �صعوبة احلياة حدثنا عن مل يك يل غاية �سوى تطوير لغتي من �أجل مهنة التدري�س
والتي �أ�صبحت حافزا يل �أكرث يف تطوير قراءتي للق�ص�ص
ان�ضمامك اىل برنامج االبتعاث .
ال تقل احلياة �صعبة ،الإن�سان هو الذي يجعل حياته �سهلة والروايات الأجنبية.
�أو�صعبة� ،أما الإن�ضمام �إىل برنامج الإبتعاث ف�إن الوزارة فتحت
الباب ملن �أراد �أن يتقدم للدرا�سة يف اخلارج فتقدمت كما  -هل كانت هناك �صعوبات يف تنقلك يف �أمريكا
تقدم الزمالء الآخرون.
خا�صة �أن كل والية تختلف عن الأخرى؟
مل تك هناك �أي �صعوبة يف تنقلي وتعاملي مع املجتمع
 ما الذي دفعك لإكمال الدرا�سة على الرغم من الأمريكي نظرا لتوفر كافة �سبل الراحة� .إ�ضافة �إىل �أن املجتمععلمك ب�أنك �ستواجه امل�شقة؟
الأمريكي يحرتم العلم ويقدر ذوي االحتياجات اخلا�صة
لأنني وكل ذوي االحتياجات اخلا�صة نرف�ض �أن نكون وي�سعى لتقدميهم للمجتمع وتطويرهم بكافة الو�سائل املتاحة
على هام�ش املجتمع ،نرف�ض �أ ّال ن�شارك يف عملية بناء وطننا يف هذا الع�صر.
وجمتمعنا؛ فلدينا الكثري من املواهب والقدرات ،والبد �أن
نغري نظرة البع�ض لنا ب�أننا �أنا�س عاجزون� ،أنا وغريي من ذوي  -هل ا�ستفدت من هذه التجربة ،وماذا تعلمت
االحتياجات اخلا�صة فقدنا حوا�سنا و�أع�ضائنا لكننا مل نفقد منها؟
القدرة على الإبداع والتميز ،فاهلل �-سبحانه وتعاىل -ي�أخذ ا�ستفدت كثريا حيث كنت اعتمد على نف�سي �أكرث و�أي�ضا
منك �شيئاً ومينحك الكثري من القدرات التي لو �أح�سنت زيارة الدول الأخرى هي مبثابة االطالع على هوية ال�شعوب
ا�ستغاللها وطورتها بالتدريب واملمار�سة لغريت م�سار حياتك وح�ضارتها وثقافتها وعادتها وتقاليدها واال�ستفادة من القيم
ال�سليمة التي حتث على تطوير الذات والنظام واحرتام الوقت
وحياة الكثريين.
وك�سب املعرفة ،وكذلك �أمور املعي�شة ويكت�سب الإن�سان خربة
 هل كانت لك رغبة يف التخ�ص�ص يف اللغة �أكرث وتت�سع مداركه.الإجنليزية؟

 هل كان لك منهج �أو خطة كنت تقدمها �أثناء عندما انهيت الثانوية يف العراق كنت �أحب التاريخ ،لكن مل�أوا�صل الدرا�سة وعدت �إىل بلدي وملا جاءت البعثة فكرت
مزاولتك للتدري�س ؟
واهلل مل يك لدي �سوى املواد التي �أدر�سها وكنت �أحر�ص يف التخ�ص�ص يف اللغة الإجنليزية لرغبتي يف �أن �أتعلم اللغة �أنا جزء من املجتمع فما ع�سى �أن �أقول فيه ولكن املجتمع

 كيف تتعامل مع املجتمع وكيف يتعاملاملجتمع معك؟
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حوار

املجتمع الأمريكي يحرتم ذوي االحتياجات اخلا�صة وي�سعى لتقدميهم للمجتمع
�أ�صبح فردا منتجا متطورا مبدعا متميزا مت�سلحا بالثقافة والعلم القائمني على النادي ،نظرا حلر�صهم على تطوير�أع�ضائه
وح�سن اخللق وهذا �أجرب املجتمع على احرتامه ودجمه مع املنتمني �إليه من املكفوفيني.
املجتمع وكذلك �أ�صبح املجتمع منفتحا�أكرث وميتلك وعيا و
 هل يحظى النادي باهتمام م�س�ؤويل اجلمعيةثقافة لذوي االحتياجات اخلا�صة وبذات املكفوفيني.
وكيف يتعاملون معكم؟

 كيف تتعامل مع التقنية احلديثة من �أجهزة نعم .يجد كل االهتمام والرعاية من امل�س�ؤولني وهم يبذلونات�صاالت وكمبيوتر وقنوات ف�ضائية،وهل ق�صاري جهدهم من �أجل راحة الأع�ضاء وتقدمي كافة الو�سائل
�أ�صبحت �سهلة يف تعاملكم معها؟
احلديثة املتاحة.
بالن�سبة يل �أتعامل مع �أجهزة االت�صاالت وغريها بكل �سهولة
وهي خدمتنا كثريا وقد تدربت على جهاز الكمبويرت فرتة  -هل جتدون �صعوبات مع �إخوانكم يف النادي،
على الربنامج الناطق جاز وماعاد هناك �صعوبة ،وهذا الربنامج وهل هناك مبادرات من �إخوانك يف النادي؟
هو الذي �ساعدين يف ممار�سة بع�ض املهام التي حتتاج �إىل نحن ن�سيج واحد يف هذا املجتمع وهناك مبادرات وتعاون بيننا
والهدف منها تطوير النادي وتطوير �أداء �أع�ضائه.
الكمبيوتر ،واحلمد هلل .
 -كيف تتعامل مع حياتك اال�رسية ؟

�أتعامل مع اجلميع بكل مبودة واحرتام و �أجد منهم كل الرعاية
واالهتمام.

 لكل ان�سان هواية يحبها ويف�ضلها وي�ستميتمن �أجل تطويرها من �أجل ك�رس الروتني
اليومي ،ممكن حتدثنا عن هوايتك املف�ضلة ؟

نعم هوايتي عزيزي القراءة ع�شق وفن وت�سلية ،فمتى اجتمع
االثنني تطور فكر الإن�سان �أي �إن�سان مهما كان او ات�سع علمه
 كيف تختار مالب�سك و �أدواتك؟اختارها بنف�سي حيث لدي حا�سة �أمل�س فاختار الأ�شياء من وارتقت ثقافته ،و�إين اع�شق القراءة وخا�صة الأدب.
واقع اللم�س الدقيق وي�ساعدين �إخواين و�أقربائي يف بع�ض
 �أخريا �أ�ستاذي هل هناك ر�سالة تريد �أنالأ�شياء .
 ماذا عملك التطوعي يف نادي املكفوفني الذيت�رشف عليه جمعية م�رض اخلريية حدثنا عن
هذه التجربة،وكيف تعاي�شت معها ؟

توجهها للمجتمع و�إىل �إخوانك؟

�أتوجه بر�سالتي �أوال للمكفوفني �أنف�سهم و�أريدهم �أن يت�شجعوا
ويقبلوا على العلم وتطوير ثقافتهم للنهو�ض بحياتهم و�أن
ي�ؤمنوا ب�أن احلياة كفاح وم�شاركة املجتمع يف نه�ضته من �أجل
�أن ت�ستمر حياتهم وي�صبحوا �أفرادا متميزين مبدعني ،وبالن�سبة
للمجتمع �إن كانت هناك نظرة قا�صرة على املكفوفني �أرجو �أن
تزول لأنهم ن�سيج من هذا املجتمع والغنى لهم عنه.

تعاي�شت معها بكل ي�سر و�سهولة والإخوة يف جمعية م�ضر
يدعمون املركز ويقدمون له كل ما يحتاج �أ�ضف �إىل �أن
القائمني على املركز جميعهم من النخبة الطيبة وجميعهم
متطوعون ،وكلنا يحدونا الأمل يف �أن نقدم �شيئا لإخواننا
 كلمة �أخرية .ا�ستاذ ح�سنو�أبنائنا املكفوفني .
الكلمة الأخرية �:إنني �سعيد بهذا اللقاء و�أ�شكركم وا�شكر
 ما الدور الذي تقوم به يف النادي ،وهل هناك جملتكم الغراء التي �أتاحت يل الفر�صة للتحدث عربدور معني مناط �إليك �أنت تقدمت به وكنت تريد �صفحاتها كما ا�شكر القائمني عليها و�أخ�ص بالذكر الأ�ستاذ
خدمة جمتمعك من ورائه؟
ف�ؤاد ن�صراهلل ،وكذلك �شخ�صك �أ�ستاذ علي �آل ثاين لإدارتك
�أنا ع�ضو يف جلنة التعليم واملتابعة و�أ�سهم يف تعليم نظاما برايل
هذا احلوار اجلميل والذي �أ�سعدين كثريا ،متمنيا لكم كل
للذين ال يجيدونه ،ويف عام 1431هـ ا�شرتكت يف دورة لتعليم
التوفيق والنجاح و�أن ي�سدد اهلل خطاكم و�إىل مزيدا من العطاء.
اللغة الإجنليزية للمكفوفني.
 هل هناك برنامج تقدمت به للجمعية ورحب ونحن نقدم لك كل ال�شكر والتقدير على ح�سن ال�ضيافةيعاملني كفرد باحرتام وود وحمبة ،فما عاد املكفوف �أو غريه
والإ�ستقبال ونرجو لك مزيدا من التقدم ومزيدا من العطاء
به من قبل امل�س�ؤولني ونفذ؟
من ذوي االحتياجات اخلا�صة ي�شكل عبئا على املجتمع بل ال! ولكن لو تقدمت ب�أي برنامج �سوف يلقى ترحيبا من من �أجل حياة �سعيدة.
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انطالق مهرجان «ترانيم» العا�شر
ثقافة

فرح عبد اهلل  ،ت�صوير� :أمني ال �سماح  -الربيعية
قدمت �أربعة افالم متنوعة يف انطالق مهرجان «ترانيم»
العا�شر ،والذي يقام يف قاعة فجر ببلدة الربيعية يف جزيرة
تاروت مبحافظة القطيف.
وتنوعت م�شاركات �أوىل ليايل املهرجان ،من ناحية الأفكار،
و�أبدعت من ناحية امل�ستويات امل�شاركة.
وحمل كل من االفالم ق�ضية �إختلفت عن الأخرى،
وت�شابهت من ناحية تواجدها على ال�ساحة.
وعر�ضت فرقة العمران الفنية بالأح�ساء فيلمها «�أو�صلني»
الذي يتحدث عن فئة ال�صم والبكم من الناحية الإجتماعية
وكيفية تعامل املجتمع معهم.
وناق�ش فيلمان زاوية مت�شابهة �أال وهي التعامل االجتماعي،
وهما فيلم «�أ�سمعني» لفرقة العمران الفنية بالأح�ساء املتحدث
عن تعامل الآباء مع �أبنائهم ،مع فيلم «فلفلني» املناق�ش مل�س�ألة
التعامل مع العمال.
و�أختتمت الليلة بفيلم «الب�سطة» ملجموعة فوتون وارتكزت
فكرته حول مقابالت مع العاملني يف الب�سطات يف خمتلف
مناطق القطيف ،حول مهنة البائع على ال�شوارع.
و�ألقى ال�شاعر جمتبى �آل �سنبل ق�صيدة �شعرية حملت �إ�سم
«ثم كال �سيعلمون» باللهجة العامية ، ،فيما قدم «بو �إيليا»
ق�صيدة �إن�شادية وجدانية.
و�إ�ستذكر احل�ضور الفقيد الرادود م�ؤيد اجلنبي حيث عر�ضت
له ق�صيدة وجدانية م�سجلة من الأعوام ال�سابقة.
واختتمت امل�شاركات الإن�شادية يف �أوىل الليايل بفرقتي منقذ
الب�شرية يف عمل بعنوان «منك �إليك» ،وفرقة رواديد موكب
�أمري امل�ؤمنني وعمل يحمل عنوان «بني يدي الزهراء» لل�شاعر
علي اجلدعان من املدينة املنورة.
وتخللت الفقرات فقرة كلمة احلفل قدمها عبد الكرمي الغنام،
حتدث فيها عن �أهمية املهرجان ،و�أهدافه ،واجنازاته و�أختتم
بتكرمي امل�شاركني .جدير بالذكر �أن املهرجان ي�ستمر ملدة 9ليال
�سبع للرجال وليلتني لل�سيدات.
ويف الليلة الثالثة ت�ألق ال�شاعر عقيل العبد الكرمي "من
الأح�ساء" وتوا�صل الإبداع مع املن�شد ن�سيم اجل�شي من
القطيف ،يف امل�شاركات الفردية.
و�شاركت فرق �أخرى ب�شكل جماعي يف فعاليات ترانيم منها
عر�ض فرقة الوالء البحرينية ،وفرقة ر�سل من القديح ،و�أنوار
الوالية من قرية البحاري.
كما عر�ض فلمان هما «�إ�صابات» ملحمد دروي�ش ،يتحدث
الفلم حول الإ�سعافات الأولية الالعبني كرة القدم الذين
ي�صابون ببع�ض الإ�صابات ولقد مت الرتكيز على �إ�صابة بلع
لل�سان وطريقة �إنقاذ امل�صاب منها.

ويتحدث الفلم الثاين «دنيا معكو�سة» لفرقة تاروت تورمنيت،
وهو فليم كرتوين عن واقع الطالب املبتعثني الذين يبذلون
ق�صارى جهدهم يف اخلارج ويح�صلون على �أعلى الدرجات
وال�شهادات املتميز بالإ�ضافة �إىل اخلربة الكافية التي ت�ؤهلهم
للعمل يف وطنهم فعند عودتهم يتفاج�ؤون ب�شيء �آخر خمتلف
متاما �أنهم ال يجدون فر�ص وظيفية فتتبدد �أحالمه.
يذكر �أن ترانيم هذا العام كان قد �أطلق م�سابقة للأفالم
الوثائقية عن مدينة القطيف بالتعاون مع جمموعة قطيف الغد
التي ي�شرف عليها جعفر ال�صفواين وال�سيد حممد ال�سعيدي،
�سبقتها ور�شة ل�صناعة الفيلم الوثائقي �إ�ستمرت خم�سة �أيام
وح�ضرها نحو مئة وخم�سون من املهتمني يف هذا املجال.
وي�ستقطب �سنويا عددا كبريا من امل�شاركات الدولية واملحلية،
وتخ�ص�ص جوائز يف عدة جماالت منها ال�شعر ،ال�سيناريو،
الإخراج ،وغريها.

متتمات يف �أح�ضان الطفولة..
بقلم  :زهراء حممد طرموخ .
يف خ�ضم تلك الهموم ،ويف �أعماق �أيامي ال�صعبة ال�شاقة،
كنت جال�سة �أمام البحر الهادئ،بالرغم من كونه اليجيد
احلديث،لكنه �أ�صبح �سببا لراحتي و�سعادتي.
تهد�أ الآالم،وترتفع رايات الطموح والأحالم يف �أح�ضان هذا
املكان � ،أت�أمله� ،ألتفت حويل لأرى الأطفال الأبرياء يلعبون
وي�ضحكون،وهم �سعداء  ،ماعدا تلك الطفلة �إنها تذكرين
بنف�سي منذ عدة �أعوام توجهت �إليها ا�ستمرت خطوات
يف امل�سري نحوها وهي ترقبني من بعد كنت �أنظر �إىل عينيها
وبداخلي �إح�سا�س غريب ،تبادلنا نظرات طويلة�،س�ألتها
ببطءَ :مل ال تلعبني مع ال�صغار؟ َمل � ِأنت وحيدة؟ هل
ِ
يزعجك �شيء ما؟

�أجابتني غا�ضبة:كل من يراين ي�س�ألني نف�س ال�س�ؤل،ملاذا
التلعبني مع ال�صغار؟
�أال تعلمون �أنني ال �أ�ستطيع الثقة بهم؟
ال ميكنني و�صف مدى الده�شة التي �أ�صابتني بعد�إجابتها
�أ�صابتني حرية،اغرورقت عيناي بالدموع .طفلة �صغرية حتمل
بداخلها �أحزان عظيمة �أكملت حديثها ُم َت�أثرة � :أنا ال �أثق
ب�أحد خا�صة ب�أعز النا�س لدي ،ال ت�س�أليني ذلك ال�س�ؤال مرة
�أخرى ،ف� ِأنت التعلمني مافعله �أبي.
قلت لها وماذا فعل؟
�أجابتني:لقد وعدين �أن ي�شرتي يل لعبة و�أن ُيح�ضرها يل فور
عودته من ال�سفر،لكنه مل يح�ضرها،ور�أيته بعدها ب�صحبة امر�أة
غري �أمي  ،قد تكون زوجة �أبي كما كانت تقول �ساندريال !
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�إعداد  :فرا�س �أحمد �أبو ال�سعود
للتوا�صل مع ال�صفحة @TheFiras

�سيمفونية ال�ضوء

firas@alkhat.net

قبل �أيام كنت �أحتدث مع ال�صديق �أمين �سامل وجرنا احلديث �إىل العد�سات التي
�أف�ضل ال�سفر بها وعندها قررت �أن يكون مو�ضوعي لهذ العدد عن جتهيز حقيبة
الكامريا لل�سفر وعن الأ�شياء الواجب تواجدها فيها.
كثري من امل�صورين ميلكون عدة كامريات وعدد ال ب�أ�س به من العد�سات �إك�س�سوارات
الت�صوير املختلفة من فال�شات وفالتر ...الخ وعندما يقرر امل�صور ال�سفر ف�إنه
قد يجد �صعوبة يف اختيار ما يجب عليه حمله خ�صو�ص ًا �أنه من ال�صعب حمل كل

املعدات يف كل رحلة .من املهم جد ًا �أن نركز على نوعية ال�صور التي نطمح لها
بد ًال من الرتكيز على املعدات التي منلكها فلي�س منطقي ًا �أن نحمل معنا كل العدة

ويف النهاية نكت�شف �أننا مل ن�ستخدم �إال جزء ًا ب�سيط ًا منها .وكما يقول ال�صديق
وبناء عليه
ماجد �سلطان فهناك فرق عندما يكون هدف الرحلة عائلي �أو للت�صوير
ً

يجب حتديد ما يجب حمله.

 -1الكامريا :من املهم ان تكون على املام بالكامريا التي
�ست�سافر بها وب�إعداداتها .بع�ض اال�شخا�ص يقوم ب�شراء كامريا
(واحيانا ا�ستعارتها) قبل ال�سفر بفرتة ق�صرية مما يجعله على
غري علم مبميزاتها واعداداتها وهذا االمر �سيحد من جودة
ال�صور الناجتة.
 -2البطارية مع اخرى ا�ضافية واحدة على الأقل :اي�ضا
يجب الت�أكد قبل اخلروج من مكان ال�سكن بان البطاريات
م�شحونة وبان البطاريات االحتياطية قد مت و�ضعها بداخل
احلقيبة فلي�س هناك ما ي�ضايق مثل اكت�شاف �أن البطارية غري
م�شحونة عندما حتاول البدء بالتقاط ال�صور التي قد ال تتكرر
 -3امليموري كاردز :من املهم الت�أكد من حمل عدد
كايف منها والت�أكد من نقل ال�صور التي كانت بها وتهيئتها
اللتقاط �صور جديدة.
� -4شاحن البطارية :من اهم اال�شياء التي يجب الت�أكد
من وجودها يف �شنطة الكامريا.
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 -5الفالتر :على ح�سب نوع املو�ضوع
املراد ت�صويره فان امل�صور قد يحتاج
ال�ستخدام فالتر معني فمثال يجمع الكل
على �ضرورة وجود فلرت  UVالذي يقلل
من ت�أثري اال�شعاعات فوق البنف�سجية على
ال�صورة مما يزيد من احلدة واي�ضا يخفف
اثرها على عني امل�صور من جهة ويقوم بحفظ العد�سة من
الغبار ومن ال�ضربات املفاج�أة من جهة اخرى .ولكن هناك
فالتر قد مل ي�ألفها البع�ض:
a.Polarizing Filter:
يقوم هذا الفلرت بامت�صا�ص االنعكا�سات عن اال�سطح
وخ�صو�صا الزجاجية وي�ستخدم عادة لزيادة زرقة ال�سماء
ويقوم هذا الفلرت برفع التباين يف ال�صورة.
b. ND filter:
يقوم هذا الفلرت بتقليل كميه ال�ضوء الداخل للعد�سة فقط
كميه ال�ضوء وال ي�ؤثر على لونه وبالتايل احل�صول على �سرعه
 shutterاقل مع نف�س فتحه العد�سة او فتحه عد�سه اكرب مع
نف�س �سرعه ال  shutterفيمكنك من التقاط �صور رائعة
للمناظر الطبيعيةالتي يكون بها تباين كبري يف اال�ضاءة.

 -6ال�شنطة :الأهم يف مو�ضوع التجهيز هي ال�شنطة نف�سها
فهناك انواع واحجام خمتلفة ولكل رحلة نوع وحجم ينا�سبها
اكرث من االخر لذا يجب على امل�صور �أن يدر�س املكان الذي
ينوي ال�سفر اليه وبعدها يقرر نوع وحجم ال�شنطة الالزم
حملها ويجب الت�أكد من الوزن امل�سموح لل�شنطة حيث ان
�أغلب �شركات الطريان حتدد وزنا لل�شنط املحمولة داخل
الطائرة واغلبها ت�سمح بحمل  10كيلو بينما هناك بع�ض
ال�شركات التي ال ت�سمح بحمل اكرث من  7كيلو.
 -7كامريا �صغرية :احيانا كثرية يكون جدول يوم
معني �ضمن الرحلة لأماكن قد ال يجعلك حتمل كامريتك
االحرتافية معك ولكن بعد الذهاب هناك جتد بع�ض
املوا�ضيع التي قد جتعل ت�شعر بالندم من عدم وجود كامريا.

 -8ميموري كارد خا�صة بالكامريا ال�صغرية.
 -9بطارية للكامريا ال�صغرية.
� -10شاحن لبطارية الكامريا ال�صغرية.

 -11البطاريات :هناك بع�ض البطاريات من ال�صعب
توفرها يف بع�ض الأماكن لذا يف�ضل �أن ت�أخذ معك كمية
كافيه منها ميكن �أن تغطي فرتة رحلتك وحتى ال ت�ضطر
للبحث عن تلك النوعية التي تندر يف بع�ض املناطق �أو يكون
�سعرها م�ضاعفا �أحيانا.

�سيمفونية ال�ضوء

هذا املو�ضوع بات حله يف متناول اجلميع مع وجود الكامريا
املدجمة مع الهواتف النقالة لذا فاغلب املطلوب هو الت�أكد من
وجود ذاكرة كافية يف الهاتف النقال.

على اال�ضاءة املثلى و�أحيانا كثرية ال ميكن الو�صول لتلك
الإ�ضاءة بدون ا�ستخدام الفال�ش ولكن ونظرا لكرب حجم
ووزن الفال�ش قد يكون حمله يف كل الرحالت �أمرا متعبا.
وجود الفال�ش يف �شنطة الكامريا �أمرا مهماً ولكن هذا ال
يعني �أن حتمله معك يف كل مرة تخرج فيها من مكان �سكنك
وقت ال�سفر.
 -17رميوت (  :)Cable releaseوهو �سلك ي�ساعد على
عدم حدوث اهتزاز يف ال�صورة وهو مهم جدا للح�صول على
�صورة ذات حدة عالية وهو مهم جدا خ�صو�صا عند الت�صوير
ب�سرعات غالق منخف�ضة.

مليء باملناظر الطبيعية فيجب على امل�صور �أن يحمل معه
عد�سة عري�ضة تغطي امل�ساحة من  10اىل  40تقريبا مثل
عد�سات� 22-10:أو � 40-17أو  .35-16اي�ضا يحتاج امل�صور
اىل عد�سة زووم ويعتمد نوعها على املوا�ضيع التي قد ي�صادفها
فاذا كان الهدف هو ت�صوير حياة املدن مثال فان عد�سات
ذات فتحة� F4أو حتى  F5.6قد يكون كافيا اما اذا كان
الهدف ت�صوير احلياة الربية مثال فيجب ا�ستخدام عد�سات
ا�سرع وذات فتحة �أو�سع مثل  F2او حتى  1.2خ�صو�صا اذا
كنا �سن�ستخدم  Extenderاالمر الذي �سيت�سبب بخ�سارتنا
لقيمتني يف الفتحة.

 -18العد�سات املنا�سبة :يجب على امل�صور اختيار و�أخ ًريا فان ال�صديق ماجد �سلطان كان قد �صور حلقة مفيدة
العد�سات التي تنا�سب املكان الذي ينوي زيارته ولكل مكان جدا �ضمن برناجمه وخ�ص�صها لهذا الغر�ض وب�إمكانكم
 -12قارئ الذاكرة :من املهم ان نتذكر حمل قارئ
ما ينا�سب منه العد�سات وغالبا ال يوجد عد�سة واحدة تغطي متابعتها عن طريق الرابط التايل:
الذاكرة معنا حتى نتمكن من نقل ال�صور من امليموري كارد
كل املوا�ضيع لذا يجب على امل�صور درا�سة الهدف وحماولة http://youtu.be/NCvxti61TLc
وجتهيز مكان ل�صور جديدة.

 -13احلامل الثالثي :عندما يكون الهدف
ت�صوير الطبيعة �أو احلياة الربية او الت�صوير الليلي
(وب�شكل عام عند ا�ستخدام �سرعات �أقل من 125/1
�أي )30/1-60/1- 90/1ف�إن وجود احلامل الثالثي
�أمراً �ضرورياً وال غنى عنه ويف�ضل �أن يكون احلامل
الثالثي خفيف الوزن وعملي اال�ستخدام ومن
املمكن ا�ستبداله مبا ي�سمى ال )14(Gorilla pod
وهو �ستاند �صغري من املمكن تثبيته على االج�سام
املختلفة.
 -15و�سيلة لن�سخ ال�صور اثناء ال�سفر:

تعترب ال�صور التي يلتقطها امل�صور اثناء �سفره كنز يجب
املحافظة عليه وبالطبع فان امل�صور يرغب يف العودة به
�ساملا لذا يجب ان يتواجد �ضمن �شنطة الكامريا �أو
�شنطة ال�سفر و�سيلة حلفظ ن�سخا احتياطية من ال�صور.
انا �شخ�صيا اقوم بحمل الالبتوب بالإ�ضافة لهارد
دي�سك خارجي حلفظ ال�صور يف مكانني خمتلفني
واحلفاظ عليهم قدر امل�ستطاع� .أعرف بع�ض اال�صدقاء
امل�صورين الذين ال يقومون مب�سح ال�صور من الذاكرة
امل�ستخدمة (امليموري كارد) يف الكامريا حتى يعودوا
بال�سالمة .بالطبع مثل هذا االمر ي�ستدعي ان يكون
لدى امل�صور عدد كبري من الذاكرات مب�ساحات كافية
لتغطية كل الرحلة.

املراجع
http://www.swalif.net/softs/swalif1/softs32011/
معرفة انواع املوا�ضيع التي قد ي�صورها هناك .ب�شكل عام
http://www.faisalpix.com
-16الفال�ش :من املعروف ان اال�ضاءة هي �أهم جزء يف
يجب على الكامريا ان حتوي عد�سة لال�ستخدام اليومي التي
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-tips/lenses-for-travelال�صورة وللح�صول على �صورة مميزة يجب ان نوزن فتحة
richardson
تغطي جماالت خمتلفة مثل عد�سة � 105-24أو 135-18
العد�سة و�سرعة الغالق والتعري�ض والهدف النهائي احل�صول
http://www.swalif.net/softs/swalif1/softs32011/
ال�سفر
مكان
كان
اذا
اما
نيكون.
من
200-18
أو
�
كانون
من
http://bicycletouringpro.com/blog/professional-travel-camera-gear/
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بة عميقة نعتز بها �ضمن
التي يكتنزها هذا الوطن.

 االنطالقة الأوىل للفنان تنبي عن موهبة والكتلة والفراغ وكلها عنا�صر ا�سا�سية يف الت�شكيل.كامنة .حدثينا عن بدايات تعرفك �إىل موهبتك .

اجلميل فينا �أن نعرف ما هي املوهبة ؟�إنها طاقات تطالبنا
با�ستغاللها ,وهي رغبة كل �شخ�ص بتحقيق ذاته ,هي عزم
متوا�صل على تطوير الذات علينا احرتامها لأنها عطية وهبة
من اهلل؛ لذلك علينا املواظبة والدرا�سة ل�صقلها ومن املمكن
�أن ن�شعر ب�أننا موهوبون ب�شيء ما من خالل الهواية التي ت�ؤدي
�إىل معرفة واكت�شاف املوهبة لدينا .ورغم �أن املوهبة مهمة� ,إال
�أنها لي�ست كافيه نحتاج لاللتزام مبنهج معني واال�ستمرار يف
القراءة واالطالع  ,بالإ�ضافة للتوا�صل مع ذوي االخت�صا�ص؛
حتى ن�صل ملبتغانا.

 -ملاذا تغلب على لوحاتك املدر�سة الواقعية ؟

نعم �أف�ضل املدر�سة الواقعية حيث ,يظل للفن الت�شكيلي الدور
الكبري يف حفظ الرتاث؛ فهو جزء ال يتجز�أ من ذاكرة الإن�سان
الب�صرية والفنان الواقعي عبارة عن مر�آة للثقافة الب�صرية حيث
الذاكرة احلية واملتوا�صلة يف �أ�شكالها ورموزها.وهي توثق هوية
الثقافة املحلية ,ولأن الفن مرتبط بنمو احلياة الإن�سانية حيث
�أنه قادر على توثيق وت�سجيل ما يعرب به من خالل لوحاته من
حياة االن�سان لتتميز كل ح�ضارة مبوروث تركته للإن�سانية
 .فاحل�ضارات مرتاكمه حيث �أن كل ح�ضارة ت�ستفيد من
احل�ضارة التي �سبقتها ,والفنان قادر على جت�سيد ذلك ,من
 كيف هي عالقة �إبداعك الت�شكيلي ببيئتك خالل لوحاته فالإن�سان حمور الوجود على مر الع�صور وتاريخوجمتمعك ؟
الفن يرتبط بتاريخ التوا�صل احل�ضاري االن�ساين ومن لي�س له
�أعتقد �أن ال�سمة ال�شعبية للفنون تعتمد اعتمادا كليا على
ما�ض لي�س له حا�ضر.
ٍ
امل�شاركة بني الفنان واملجتمع ,وتلك العالقة هي التي تربط
بني الفنان وابداعه بالذوق العام والتي من خال لها يعرب الفنان  -وماذا عن معار�ضك الت�شكيلية ؟
عن نف�سه مب�صطلحات جمتمعه ,حيث يجعل لأ فكاره التي هناك العديد من املعار�ض ال�شخ�صية التي �أقمتها والأخرى
هي �أفكار جماعته ح�ضورا بينهم يكون اكرث ما يتميز به الفنان التي �شاركت فيها:
هو عاطفته التي تقوده �إىل االنفعال فالفن وليد مكانه .فتفاعل فاملعار�ض ال�شخ�صية هي :
االن�سان مع بيئته قد ينتج منتجا ت�شكيليا من خامات حتمل  -معر�ض ثنائي عام  2009م حتت عنوان " خرب�شات الروح"
دالالت ومتثل الكثري من هذه البيئة التي ينتمي اليها
يف �صالة الفنون بالقطيف .
 معر�ض "�أنثى الرمال" يف بريوت  -لبنان يف ق�صر ما عالقتك بلوحاتك ؟االوني�سكو عام 2012م
الر�سم بالن�سبة يل لي�س له وقت حمدد  ,هو حالة تنتابني
�أ�شعر وقتها بالرغبة يف الر�سم حالة لي�س لها حدود ممكن يف �أما املعار�ض التي �شاركت فيها فهناك العديد من املعار�ض مثل
اي حلظه احن فيها للر�سم والن الفن الت�شكيلي يقوم على  -املعر�ض اجلماعي ال�سنوي يف القطيف عام 2011و2012م
جمموعه متعددة من العنا�صر واالجزاء التي ت�ؤلف معا بع�ض  -معر�ض �أ�سود و�أبي�ض بالدمام .
القيم اجلمالية حيث ترتبط وتتالقى يف اقرتانها ويرتبط البعد  -معر�ض �سوق عكاظ بالطائف عام 2010و2011م ,
اجلمايل باللون وامللم�س والقيمة ذاتها كما يرتبط بال�شكل
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 معر�ض ري�شة مبدعة يف جدة .ويل م�شاركات يف الريا�ض مثل
 معر�ض "الفن املعا�صر" معر�ض يف وزارة التعليم العايل 2011و.2012 معر�ض اجلنادرية - .م�سابقه ال�سفري بالريا�ض .م�شاركاتي اخلارجية :
 ملتقى التوا�صل باملغرب يف فا�س ومكنا�س والرباط2009و2010و2011م
 م�شاركة بالرنوج عام 2009م , -م�شاركة با�سبانيا 2012م ,

الفن الت�شكيلي

 م�شاركة مب�صر بينايل القاهرة 2011م, م�شاركة بامللتقى ال�سعودي اليمني 2010م , م�شاركة بتون�س 2010وباملحر�س2013م , م�شاركة بالبحرين املعر�ض االول للغرافيك م . هناك �شكاوي وتربم لدى الت�شكيلني  ,ما �أهمامل�شاكل التي يواجهها الفنان؟

هناك بع�ض امل�شاكل ,كعدم توفر �صاالت العر�ض ،بال�شرقية
فهي حمدودة وال تلبي حاجة الفنانني ,و�أمتنى �أن توفر لنا وزارة
الثقافة �صاالت للعر�ض ,كما �أننا نحتاج جلمعيات ثقافية جتمع
الفنانني واملبدعني يف الكتابة والفن وكل انواع الفنون كما
اننا نفتقد اىل النقاد .

 زارت الفنانة ليلى فا�س يف املغرب مبا حتوىمن ح�س �صويف عايل امل�ستوى وزارت القاهرة
مبا حتوى من �صخب �شديد فكيف �أثرت احلالتني
يف الفنانة القادمة من جغرافيا خمتلفة متاما؟

�إن تاريخنا هو �أ�صل حياتنا ,ف�أمة ال تعرف تاريخها ال تعرف
�صناعة م�ستقبلها وم�صر بالن�سبة يل لي�س ك�أي بلد عادي؛ هو
الفنان الواقعي مر�آة الثقافة
بلد احل�ضارات حيث انطلق يف م�صر التطور املعنوي لثقافة
ال�شعوب القدمية مبعرفة الكتابة بعد معرفة الفنون .وقد ظلت
الب�رصية والذاكرة احلية
ح�ضارة م�صر و�أثارها املادية والفنية وفرية وكثرية عن بقية �أثار
احل�ضارات القدمية والآثار الأخرى  ,وا�ستمرت يف التطور
والرقي حتى الألف االول قبل ميالد امل�سيح عليه ال�سالم  ,الفن مرتبط بنمو احلياة االن�سانية
حيث يعترب تاريخ م�صر القدمي واقدم تواريخ الب�شرية ب�أجمعها.
ومكنا�س �إحدى حوا�ضر املغرب ال�شهرية  ,ومن �أجمل وهو قادر على توثيق كل ح�ضارة
م�آثرها الإ�سماعيلية ,كباب من�صور الذي �سبق وعر�ضنا
فيه ,ومن مدينة فا�س ال�ساحرة �إىل مدينة مكنا�س العظيمة � ,أقمت العديد من املعار�ض ال�شخ�صية
فزيارتي لهذه املدينة العريقة وال�سري يف �أزقتها ال�ضيقة التي
و�شاركت يف الداخل واخلارج
متل�ؤها ال�سعادة واالنت�شاء ,حيث ن�شعر باننا �صرنا خارج الزمن
حيث تزخر بح�ضارة عريقة واناقة مميزة .ف�أنا �أعترب فا�س ومدينة
مكنا�س حتفتني �ساحرتني المثيل لهما .وبهذا ف�إن هذين
البلدين �أثرا بي �إيجابيا لروعة وجمال كل �شي فيهما وكذلك
 اللون املكثف يف اللوحة واللون املب�سط يفرقي �شعوبهما .
اجلرافيك بينهما م�سافات ح�سية كربى كيف
 -اللون هو وطن كل ر�سام  .لكنه عند ليلى مال

ت�شعر الفنانة بالفرق الب�رصي واحل�سي؟

احل�صول على ت�أثريات فنية ت�شكيلية خمتلفة ومنفردة عن
طريق تفننا و�إبداعنا بطباعتها وتكرارها.
 �أقمت معر�ض ًا يف بريوت  ..كيف ا�ستقبلاجلمهور املعر�ض وكيف عا�شت ليلى احلالة
؟ يف عا�صمة لديها القدرة على �إعادة قراءة
و�صياغة الأ�شياء الإبداعية ؟

�شعب لبنان م�ضياف وراقٍ ،و�إقامة معر�ضي "انثى الرمال"
بق�صر االوني�سكو ببريوت كان له �أثر رائع علي حيث ا�ستقبلت
�ضيويف ب�ضيافة عربية �سعوديه بحتة من خالل القهوة اخلليجية
والتمر والبخور لأ�ضفي على معر�ضي �أجواء بلدي .وكان
احل�ضور �أكرث من رائع حيث �شرفني �سعادة �سفري اململكة
اال�ستاذ علي عوا�ض الع�سريي والوزير اللبناين و�شخ�صيات
مميزه من املجتمع اللبناين و�سفرية الفلبني واي�ضا طالب
املدار�س وكذلك �سياح من جن�سيات خمتلفة .

 �أخري ًا ليلى مال الله بني امل�شاركات الدوليةتون�س ولبنان وم�رص واملغرب ...كيف ت�ستفيد
من �ألوان املدن العتيقة والعوا�صم العربية
يف تلقيح اللوحة ب�سحر اللون خا�صة ان ليلى
لديها حالة ثورة وغليان يف �إبداعها؟

الله قلب يحتوي وطن والفنانة ,حتتوي االثنني يف اعتقادي الفنون ترتبط باجلمال واحل�س املرهف الالزم
لتدوقها ,كاملو�سيقى والر�سم والت�صوير الزيتي  .فالفنون
ك�إن�سان كيف نفك �شفرات هذا اللغز معك ؟
الفنان دائما يف حالة ثورة وغليان ؛ فكل عا�صمة عربية ومدينة
كما يقال اللغة وعاء الثقافات و اللون هو وطن كل ر�سام  ,التطبيقية هي االعمال احلرفية التي تنتج �أعماال تت�صف
عتيقة روح يفوح منها عبق التاريخ وتتج�سد من خال لها �أجمل
فكل لون له معنى  ,ويرتك اثراً بنف�س الإن�سان  ,فما بالك باجلمال وحتتاج �إىل احل�س الفني لإنتاجها.
اللوحات حيث تعزف الألوان �أجمل �سمفونية خياليه؛ لذلك
بالفنان  .فا�ستخدامنا للألوان هو تعبري عما نكنه يف عاملنا  -جماليات اللون وب�ساطة احلفر اجلرافيك  .كل مدينة عريقة جميلة قدمية ترتك �أجمل ب�صمة يف داخلي .
الداخلي ونعرب به على م�سطحنا الأبي�ض  ,لتظهر لنا اللوحة
كيف تعي�ش الفنانة هذا التناق�ض ؟
 ماذا تودين �أن تقويل يف خامتة احلوار ؟ناطقه وبليغة .واحلديث عن الألوان وعالقتها بالفنان ال تنتهي ,لقد اكت�سب هذا النوع من اجلرافيك �أو فن الر�سوم املطبوعة
�أقدم �شكري وامتناين لك يا �أ�ستاذة �أمل فلك مني كل الود
فلكل لون حكاية ت�ستخرج منها �ألف �ألف رواية  ,ولكل لوحة خ�صائ�ص مميزه تنفرد عن �سائر الفنون الت�شكيلية من حيث
والتقدير وملجلة اخلط كل التوفيق .
مغزى  ,ولكل لون هدف ور�سالة .
نتائجه  ,ومن خالله ميكننا �أن نحقق �أ�سطح طباعية وميكننا
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زواج

�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

ن�ستقبل �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلة احلبيب بزفاف ابنها �أحمد وجيه عبد الكرمي احلبيب

ت

�صوير ريكوردجن

احتفلت عائلتا ال�سنان واملروحن بزفاف
ابنها علي �سلمان ال�سنان
على كرمية ال�سيد حممود ال�سيد ها�شم
املروحن
30

احتفلت �أ�سرة الزاير
بزفاف جنلها �أحمد عادل الزاير
على كرمية حممد من�صور الزاير

زواج

احتفلت عائلتا العوامي والزاير بزفاف
ابنها �أحمد �سعود العوامي على كرمية نادر مهدي الزاير

احتفلت عائلتا الفرج والعوامي بزفاف ابنها عادل ح�سني الفرج
على كرمية ال�سيد علي ال�سيد حممد العوامي

ت
�صوير ريكوردجن
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زواج

�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

ن�ستقبل �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

احتفل ال�صديق الأ�ستاذ كمال حممد املزعل ع�ضو املجل�س البلدي وراعي منتدى �سيهات بزفاف جنله حممد
�ألف مربوك لآل املزعل الكرام وبالرفاء والبنني.
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احتفلت عائلة ال�صادق بزفاف ابنها �أحمد ال�صادق

احتفلت عائلة اجل�شي  ,بزفاف ابنها من�صور م�ؤيد �سعيد اجل�شي
على كرمية عمه عارف �سعيد اجل�شي �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت عائلة �آل ن�صر بحفل زفاف ابنها حممد عبد ال�شهيد �آل ن�صر
�آلف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت عائلة امللك بحفل زفاف ابنها حممد امللك
�آلف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت عائلة �آل نور بزفاف ابنها حممد �سعيد �آل نور
على كرمية عبدالر�سول املزين �آلف مربوك وبالرفاء والبنني
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الطبية

�أ�سباب اجللطة الدماغية و�أ�ضرارها
�إن اعرا�ض اجللطة الدماغية قليلة قبل �سن الأربعني ولكنها
غري �شائعة قبل �سن اخلم�سني وهي تتمثل بـال�سكتة الدماغية
والتي تعني �سرعة ح�صول الفقدان الوظيفي الدماغي الب�ؤري
(�أي ب�ؤرة �أو مركز الوظيفة) وذلك ب�سبب الأحت�شاء ،ووجود
بطئ يف �إنت�شار الإحت�شاء (ويطلق عليها �سكتة دماغية يف
طور الن�شوء) ،والإحت�شاء الوقتي ال�سريع ويعود الو�ضع بعده
طبيعياً بعد �ساعة تقريباً ،وفقدان الوظيفة الدماغية ب�شكل
وا�سع يف �أن�سجة الدماغ.
واحدة �أو�أكرث من هذه الأعرا�ض ميكن �أن تكون ال�صورة
املر�ضية ،وبعد �سل�سلة من النوبات الأحت�شائية املوقتة رمبا
ي�صاب املري�ض بال�سكتة الدماغية الكاملة والذي هو �أ�سا�ساً
�سببه ت�صلب ال�شرايني� .إن النزف �أو الأورام الدماغية �إ�ضافة
اىل الإحت�شاء رمبا تكون من �أ�سباب ال�سكتة الدماغية،ف�أذا
كانت ب�سبب الأحت�شاء فقبل ح�صول احلالة ب�أيام املري�ض
يعاين من �صداع� .أما الأ�صابة الب�ؤرية فتح�صل ب�أي وقت ورمبا
ت�سبب �صداع �شديد جداً �أ�ضافة اىل ال�شلل الن�صفي مع
ي�ستيقظ املري�ض وهو م�صاب ب�ضرر ما.
وهي حت�صل خالل1ـ � 2ساعة م�سببة الدوخة وعدم التوازن الدوار،ترنح،تقي�ؤ ،الر�ؤية املزدوجة،مع عدم �أ�ستقرار قزحية
العني� .إن ال�شلل والت�أثري �أحادي اجلانب ي�شمل ع�صب �أو
وال متتاز احلالة ب�صداع �شديد.
�أكرث من الأع�صاب القحفية وهو �صورة حالة الأحت�شاء التي
هناك حاالت من الت�شنج ت�شبه اىل ٍ
حد ما نوبة ت�صيب ج�سم �أو كتلة الدماغ.
ال�رصع.
�أما حالة ال�سكتة الدماغية يف طور التكوين �أو الن�شوء فتكون
�إن ال�صورة املر�ضية التي حت�صل للجهاز الع�صبي تعتمد على تدريجية وعدم القدرة يف حركة الأع�ضاء تكون تدريجية
موقع الإحت�شاء.
وباجلانب املعاك�س،و�أن تدهور احلالة املفاجئ ي�شمل جميع
�إن املنطقة التي يزودها ال�شريان املخي الو�سطي هي الأكرث �أنحاء اجل�سم ولكن لي�س جمتمعاً�.إن ال�صورة املر�ضية تتكامل
�أ�صابة فال�شلل الن�صفي ي�شمل الإجتاه املعاك�س للجلطة من خالل 3ـ � 4أيام و�أحيناً ت�ستغرق �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني�.إن
الوجهة والذراع والطرف ،اما �إذا كان ال�شلل �سريع احل�صول ال�صورة هذه رمبا تعك�س وجود ورم يف املخ مما يعني �أحتمالية
فهو يف بداية الأمر يكون من النوع املطاوع ولكن التحدد غلق ال�شريان ال�سباتي.
والتيب�س �سرعان ما ين�ش�أ.ومن مالمح ال�صورة وجود خدر �أما حالة العوز الدموي(الفاقة)الوقتي فتح�صل ب�شكل
ن�صفي و�صعوبة بالتنف�س يف اجلانب امل�شلول.
مفاجئ يتبعها رجوع و�ضع امل�صاب �أو املري�ض اىل و�ضعه
�أما �إذا كان الإحت�شاء ي�شمل م�ساحة وا�سعة من املخ ف�صعوبة الطبيعي خالل �ساعة .معظم هذه احلاالت تنتهي خالل
النطق تكون �إحدى �صوره،ومن ال�صور ال�سريرية للحالة التي دقائق معدودات ولكن يجب التعامل معها على �أنها بداية
يح�صل فيها الإحت�شاء بال�شريان املخي الأمامي هو ال�شلل حل�صول �سكتة دماغية حادة وقوية يف الأ�شهر ال�ستة القادمة.
الن�صفي ويكون فيها الطرف الأ�سفل ا�ضعف من الطرف و�أذا �أ�ستمرت الأعرا�ض اىل �أكرث من �ساعة فهذا م�ؤ�شر على
الأعلى والذي غالباً ما يكون م�صحوباً باختالل التبول ح�صول الأحت�شاء� .إن الأعرا�ض تعتمد على مو�ضع ح�صول
و�صعوبة بالتنف�س�،أما �إحت�شاء ال�شريان املخي اخللفي ف�أنه ميتاز العوز الدموي(�أو الفاقة الدموية).
ب�أختالل حا�سة ال�شم يف كال اجلانبني�،أما �إذا �شمل الإحت�شاء �إن فقدان النظر يف عني واحدة مع �شلل ن�صفي �أو �إختالل
ـ املهاد ـ(وهو جزء املخ الذي ي�سمى ثالما�س)ف�أن ال�ضعف التح�س�س يف اجلانب املعاك�س من اجل�سم هي �أعرا�ض
وال�شلل يح�صل باجلانب املعاك�س مع اخلرف.
العوز الدموي يف ال�شريان ال�سباتي�.أما العوز الدموي يف
ومما يذكر ف�أن ع�شر حاالت الإحت�شاء ت�شمل الكتلة الدماغية ال�شريان الفقري �أو القاعدي في�سبب �أختالل بالتوازن،النظر
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املزدوج،خدر ن�صفي مع فقدان الوعي�.إن فرتة وعدد ح�صول
نوبات العوز الدموي متغري .بع�ض املر�ضى يعاين من النوبات
خالل اليوم الواحد لفرتة تقريباً �أ�سبوع �أو �أكرث ومن ثم
تتوقف هذه النوبات والتعاود احل�صول لأ�شهر ورمبا ل�سنة�.إن
تكرار العوز الدموي �سببه خرث دموية خمتلفة الأحجام تغلق
ال�شرايني الدماغية ال�صغرية �أو الكبرية رمبا تكون نا�شئة من
كتلة دموية �أكرب تفتت عنها.
هناك حالة نادرة ولكنها حت�صل بعد �أجراء التمارين ب�أحد
الطرفني العلويني فنتيجة لت�ضيق ال�شريان حتت الرتقوي
والذي ي�ؤثر على ال�شريانني الفقري والقاعدي اللذين
يحمالن الدم اىل الدماغ وبالنتيجة �سيح�صل العوز الدموي
الوقتي ب�صورة مر�ضبة يطلق عليها(متالزمة العوز الدموي
حتت الرتقوي)،وعندها فاملري�ض �سيعاين من �أزدواجية النظر
والرتنح.
ويف حالة ت�صلب ال�شرايني املخي الوا�سع،ف�أن نق�صان الدم
يف الدورة الدموية املخية يكون ب�شكل تدريجي م�سبباً ظمور
الدماغ م�ؤثراً على و�ضائفه احليوية ا�ضافة اىل ت�أثريات حركية
عديدة�.إن عالمات اخلرف تظهر ب�صورة جلية وت�صاحبها
�أختالالت التوازن مع �شلل رعا�شي�.إن هذه ال�صورة تتزامن
معها الت�أثريات النق�سية والعاطفية لدى امل�صاب مع �صعوبة يف
النطق والبلع وتراجع بعفوية املري�ض ويف حركته وتكون �أقرب
اىل �صورة الباركن�سون.
اخلرثة الدموية املخية:

الزالت املعلومات قليلة عم دور اخلرثة املخية يف �آلية ح�صول
الإحت�شاء الدموي الدماغي ولكن بع�ض الدرا�سات تعزيها
اىل التجلطات القلبية �أو اىل الكتل الدموية احلا�صلة يف
�شرايني الرقبة وال�صدر � .إن العجز احلا�صل والذي �سببه
متركز خرثة دموية يف ال�شريان املخي،رمبا يكون عجزاً مفاجئاً
جداً.ويعتقد العلماء �إن عدم �إنتظام �ضربات القلب و�إرتعا�ش
الأذينني التي تالزم �أمرا�ض القلب الروماتزمية والإحت�شائية
رمبا ت�ؤدي اىل ح�صول اخلرثات املخية.ومن املهم جداً غجراء
فح�ص العني بناظور العني وذلك لأكت�شاف اخلرات الدموية
يف ال�شبكة الدموية واخلا�صة ب�شبكية العني �إذ �أن تلك
التخرثات رمبا ت�سبب العمى�.إن م�صادر التجلطات املخية هي
اخلرثات الدموية الناجتة عن �إحت�شاء الع�ضلة القلبية�،إ�صابة
ال�صمام القلبي الروماتزمي�،إلتهاب جدار القلب الداخلي
والورم ال�شرياين الهاليل.
�إلتهاب ال�رشايني املخية:

�إنها حالة لي�ست بالنادرة وهي �أحد الأ�سباب املهمة يف ح�صول
الإحت�شاء املخي،هذه الإلتهابات حت�صل يف جاالت داء
الذئب الأحمراري�،إلتهاب ال�شرايني التعددي ال ُعقدينتقدم
العمر�،إلتهاب الأوعية الدماغية ال�سفل�سي�،إلتهاب ال�شرايني
التدرين ويف حالة �إلتهاب ذات ال�سحايا.
�أ�سباب اجللطة الدماغية و�أ�رضارها

الدم عن خاليا الدماغ ل�سبع دقائق قد يتلفه
�إنقطاع ّ
�إن ال�شبكة الدموية اخلا�صة بكل حمتويات اجلمجمة هي
�شبكة معقدة ووا�سعة ومت�شعبة وتت�ألف من عدد هائل من
الأوعية الدموية الوريدية وال�شريانية ومبختلف الأحجام
والأ�شكال ،ومن املفيد �أن نذكر �أن ال�شريان ال�سباتي واملتفرع
عن ال�شريان الأبهر هو امل�صدر الرئي�س للدم املتدفق �إىل
الدماغ.
�إن اخللية الدماغية ال تعي�ش من دون دم �أكرث من �سبعة دقائق
لذا ف�إنقطاع الدم عن جمموعة من اخلاليا �أو جزء معني من
الدماغ ملدة �أكرث من �سبع دقائق ،ف�إنه يت�سبب يف تلف تلك
اخلاليا بل ُيحدث عط ًبا يف ذلك اجلزء من الدماغ.
�إن خاليا الدماغ ومناطقه و�أجزاءه املتعددة واملختلفة هي عالية
التخ�ص�ص ،ف�إذا ما �أ�صابها تلف فال تع ّو�ض بل تفقد وظيفتها

على الفور ،عل ًما �أن كل جمموعة خاليا �أو كل منطقة �أو كل
جزء يف الدماغ م�س�ؤول عن فعالية حيوية يف ج�سم الإن�سان
لذلك ف�أينما يح�صل اخللل �سيظهر على �شكل فقدان الفعل
احليوي يف �أحد �أع�ضاء اجل�سم �أو مبجموعة من الأع�ضاء ،مث ًال
�إذا ح�صل التلف يف جزء الدماغ امل�س�ؤول عن الطرف الأ�سفل
الأمين ،ف�إن هذا الطرف �سي�صاب بال�شلل� .إن �إن�سداد �أي وعاء
دموي مهما كان �صغ ًريا يف الدماغ ولأي �سبب كان نطلق عليه
ـ اجللطة الدماغية ـ� .إن اجللطة الدماغية ال زالت ت�شكل ثلث
الأ�سباب امل�ؤدية اىل املوتال�سكتة الدماغية ،هو امل�صطلح الأكرث ت�صلب �رشايني الدماغ
�شيو ًعا يف الإ�ستعمال والذي ي�صف العطب الع�صبي املفاجئ �إن التغريات الت�صلبية يف �شرايني املخ غال ًبا ما توجد لدى
احلا�صل يف الدماغ� .إن الأح�صاءات تدل على �إن ما يقارب الذين جتاوزوا ال�ستني من العمر ،وعلى الرغم من وجود
 %1من النا�س والذين جتاوزوا � 65سنة من العمر هم الأكرث
عر�ض ًة لل�سكتة الدماغية ،و�إن ن�سبة عالية من املعوقني يعود
�سبب عوقهم �إىل �أمرا�ض ال�شبكة الدموية الدماغية والتي
الدماغ،
بالإمكان تق�سيمها �إىل �أ�ضرار احت�شائ ّية يتع ّر�ض �إليها ّ
و�أخرى نزف ّية.

الطبية

الدماغية� .إن الإحت�شاء ممكن احل�صول جراء تقل�ص الوعاء
الدموي الناجت عن �إرتفاع �ضغط الدم الدماغي �أو جراء تناول
بع�ض الأدوية املهدئة الفعالة ج ًدا� .أما ت�صلب ال�شرايني فهو
ال�سبب الأقوى من بني الأ�سباب امل�ؤدية اىل نق�صان تدفق
الدم �إىل الدماغ وبالتايل �إىل اجللطة الدماغية� .إن اخلرثة
الدموية �أو �ألتهاب ال�شرايني كذلك هي من الأ�سباب املهمة
يف هذه احلالة.

�أ�رضار الدماغ الإحت�شائية

خم�س الدم املتدفق من القلب يذهب اىل الدماغ و�إذا هبطت
هذه الكمية اىل الن�صف فهذا ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على كل
�أعمال ووظائف الدماغ .ولكن ال�شيء املهم يف ال�شبكة
الدموية الدماغية هو وجود دوائر و�شبكات ثانوية وقنوات
دموية �إحتياطية تعمل على حماية الدماغ والأجزاء املت�صلة
به من الإن�سدادات الوعائية ،كما موجود بني ال�شريانني
ال�سباتيني وكذلك ال�شرايني الدماغية الأمامية واخللفية
والو�سطية وكذلك بني ال�شريان الفقري وال�شريان القاعدي...
�إلخ �إن وجود هذا النظام الإحتياطي بقدر ما هو مهم ج ًدا يف
�إيجاد �سبل وم�سالك �أخرى يف �إي�صال الدم ،لكنه بالوقت
نف�سه ُيعقّد العثور على موقع ال�ضرر ب�أي وعاء دموي ،وحتى
يجعل �إيجاد �سبب هذا ال�ضرر لي�س بالأمر الهينّ ولكن وجد
العلماء �إن �إنخفا�ض �ضغط الدم ي�ساعد على ح�صول �إحت�شاء
احلدود اخلارجية لل�شرايني املخية الأمامية والو�سطية واخللفية.
�إن ال�سبب يف ذلك يعود �إىل تراجع و�صول الدم اىل الأماكن
التي تغذيها تلك ال�شرايني .و�إ�ستنا ًدا اىل النظام الإحتياطي،
ف�إنه �إذا ح�صل �إن�سداد يف ال�شريان ال�سباتي الداخلي ،ف�إن
الدم يتدفق بق ّوة �إىل ال�شريان ال�سباتي الثاين للتعوي�ض� .إن
الإن�سداد املفاجئ ي�ؤدي �إىل الإحت�شاء �أكرث من الإن�سداد
التدريجي لأن الإن�سداد التدريجي ي�ساعد على تكوين
القنوات الإحتياطية اجلديدة� .إن تناق�ص تدفق الدم غال ًبا
ما يعزى اىل التقل�ص ال�شرياين و�إن هذا التقل�ص هو امل�س�ؤول
لدى مقتبلي العمر عن نوبات ال�شقيقة التي ت�صيبهم وناد ًرا ما
يكون هو امل�س�ؤول عن ح�صول الإحت�شاء الدماغي لديهم ،هذا
التقل�ص ممكن احل�صول �أثناء العمليات اجلراحية التي جترى
يف الدماغ �أو �أثناء �أجراء الفح�ص التلويني للأوعية الدموية
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العديد من هذه التغريات ولكنها يف بع�ض الأحيان تكون
من دون �أعرا�ض ،ف�إن هذه التغريات من املمكن �أن ت�سبب
ت�ضيق يف جمرى ال�شريان �أو ت�ؤدي اىل تكوين خرثة تغلقه.
�إن خرثات اللييفني وال�صفائح الدموية والدهون رمبا تن�ش�أ من
ت�صلب الأوعية الدموية القريبة مثل ال�شريان الأبهر وتحُ مل
بعي ًدا اىل الدورة الدموية الدماغية والتي رمبا تغلق الأوعية
الدموية ال�صغرية ،هذه الآلية رمبا ت�سبب �إنغالق مو�ضعي
�أو �أحت�شاء يف املو�ضع من الدماغ لتنتهي بتلف الن�سيج
الدماغي .ويبدو �أن �أ�سباب هذه احلالة ،م�شرتكة بني �أمرا�ض
جهاز دوران الدماغ وبني الأمرا�ض القلبية الأحت�شائية،
ونتيجة الدرا�سات والبحوث فقد ظهر �أن �إرتفاع ن�سبة الدهون
بالدم وداء ال�سكري هما �أقل �أهمية يف �أ�صابة الدماغ منها
يف القلب� ،أما ال�سمنة املفرطة والتدخني في�ؤثران يف القلب
والدماغ على حدٍ �سواء �إ�ضافة �إىل �إرتفاع �ضغط الدم.
النزف على انواعه ابرز عوار�ضها

من ابرز عوار�ض اجللطة الدماغية يربز النزف وهو على
انواع ،النزف املخي الداخلي الأويل (الأبتدائي) امل�صاحب
لأرتفاع �ضغط الدم ،والنزف حتت الغ�شاء العنكبوتي والناجت
عن التو�سع الدموي املتكي�س ،والنزف خارج �أو حتت غ�شاء
ال�شدة اخلارجية .النزف املخي
الأم اجلافية والناجت عن ّ
وخ�صو�صا
الداخلي الأويل امل�صاحب لأرتفاع �ضغط الدم
ً
�إرتفاع �ضغط الدم اخلبيث وهو �ضغط الدم الأنقبا�ضي
والإنب�ساطي املرتفعني ،والي�ستجيب للعالجات ب�سهول،
هذا النزف يوجد فيه ت�آكل ليفي لل�شرايني الدقيقة والأوعية
الدموية الأخرى م�سبب ًة �أنفجارها �أو متزقها مما ي�ؤدي اىل النزف
يف داخل الدماغ� .إن املر�ضى الذين يعانون من �أرتفاع
�ضغط الدم ولفرتة طويلة حت�صل تغريات وا�ضحة يف جدران
ال�شرايني ال�صغرية ويف طبيعتها الأال�ستيكية ،هذه التغريات
ت�ؤدي اىل تكوين تورمات �أو(تو�سعات)دموية �صغرية قابلة
للأنفجار� .إن النزف املخي الداخلي غالباً ما يح�صل على
�شكل توقف �أو قطع بينما هو ميار�س ن�شاطاً �أعتيادياً،هذا
القطع ي�سبب �صداع �شديد ون�صف املر�ضى يعانون من
فقدان الوعي و�أحياناً يكون م�صحوباً بنوبات �صرع .وملا كان
النزف يح�صل داخل املخ لذلك فال�شلل وارد الأحتمال
وهو ذو طبيعة طيعة مرتهلة يف بداية ح�صوله.وحينما يكون
النزف وا�سع وم�ستمر ف�أن ال�ضغط يف داخل الدماغ �سريتفع
م�سبباً حالة الغيبوبة،مع تورم قاع �شبكية العني املائي�.إن
النزف الوا�سع الذي ي�صاحبه فقدان الوعي يعد من احلاالت
اخلطرة جداً وتهدد حياة املري�ض فعلياً�.أما �إذا كان النزف يف
منطقة(اجل�سر الدماغي)فينتج عنه فقدان �سريع جداً بالوعي
مع تقل�ص �شديد يف ب�ؤب�ؤي العينني مع ع�سر تناوبي بالتنف�س
�أ�ضافة اىل تلف الأع�صاب القحفية وعلى كال اجلانبني�.أما
نزف املخيخ فغالباً ما يكون مفاجئ وم�صحوب ب�صداع يف
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طبيعة هذه التاثريات تعتمد على موقع التورم(التو�سع)�،إن
التورم يف ال�شريان ال�سباتي الداخلي عاد ًة ما ي�سبب
�أمل �أو خدر يف الفرع الذاهب اىل العني من الع�صب
القحفي اخلام�س مع �شلل الع�صب الثالث(والذي يزود
العني �أي�ضاً)و�أحياناً فالع�صبني القحفيني الرابع وال�ساد�س
يت�ضرران بهذا الت�أثري�،إن �أنفجار التورم ي�سبب �أمل �شديد
جداً حول العني و�أحياناً ي�ؤدي اىل جحوظ العني نف�سها
�أ�ضافة اىل ح�صول التورم املائي يف قاع �شبكية العني واىل
فقدان الر�ؤيا الكلي�.إن تورم(تو�سع)�أحد �أجزاء ال�شريان
ال�سباتي الداخلي رمبا ي�ضغط الع�صب الب�صري �أو منطقة
ت�صالب الع�صبني الب�صريني،ف�أنه �سي�ؤثر على قوة ودرجة
الب�صر�،إن هذه الت�أثريات رمبا ي�صاحبها �شلل الع�صب
الثالث�.أما تو�سعات(تورمات)ال�شريان املخي الأو�سط
فغالباً ما ي�صاحبه نزف والذي ي�ؤدي اىل نوبات من
اجلزء اخللفي من الر�أ�س،تقي�ؤ،دوار،ترنح،وبعد عدة �ساعات ال�صرع،بينما تورمات ال�شريان املخي الأمامي والتو�سعات
يفقد املري�ض وعيه �أ�ضافة اىل تقل�ص ب�ؤب�ؤي العينني مع �شلل الت�شابكية الأمامية ف�أنها ت�ضغط على الت�صالب الب�صري من
متماثل.
الأعلى م�سبباً فقدان النظر يف كلتا العينني ولكن يف اجلزء
الأ�سفل من رقعة �أو �أطراف النظر� .أما التو�سعات الت�شابكية
 2ـ النزف حتت الغ�شاء العنكبوتي والناجت عن التو�سع(الورم) اخللفية ف�أنها ت�ؤدي اىل �شلل الع�صب الثالث.
الدموي املتكي�س
�أكرث من %50من حاالت هذا النزف �سببها �أنفجار الأورام الت�شوهات ال�رشيانية ـ الوريدية
الدموية،وحوايل  %5ناجتة عن ت�شوهات وريدية ـ �شريانية .ال�صورة املر�ضية ال�شائعة لهذه الت�شوهات هو النزف حتت
بالن�سبة للم�سنني ف�أن هذا النزف �سببه الأمرا�ض املتقدمة الغ�شاء العنكبوتي.بع�ض احلاالت تكون على �شكل نوبات
واخلا�صة بالأوعية الدموية املخية�.أما الأ�سباب الأخرى �صرع ب�ؤري(�أي ح�سب مركز ال�سيطرة الع�صبية)،ومع تقدم
فت�شمل ّ
ال�شدة اخلارجية والنزف املخي الداخلي الوا�سع احلالة وتو�سعها ف�إن املري�ض ي�شعر ب�صداع ذات طبيعة
وكذلك ب�سبب نزف �أورام املخ.يبد�أ النزف حتت الغ�شاء نب�ضية(�أو ت�شبه اخلفقان) يقرتب هذا ال�صداع من ال�شقيقة.
العنكبوتي ب�صداع �شديد جداً ومفاجئ و�أحياناً يعقبه فقدان
الوعي ويف �أحيان �أخرى توجد �أعرا�ض ب�ؤرية والتي تعتمد  3ـ الورم الدموي خارج وحتت غ�شاء اجلافية
على موقع الأ�صابة ك�أزدواج الر�ؤيا �أو عدم القدرة على النطق �أ .الأورام الدموية خارج غ�شاء اجلافية تنتج عن ك�سور يف
...الخ،و�إن هذا النزف ميتاز بت�صلب الرقبة(�أي عدم �أمكانية عظام اجلمجمة م�ؤدياً اىل �أ�ضرار يف فروع ال�شريان ال�سحائي
حني الرقبة اىل الأمام ب�أجتاه اجلزء العلوي من ال�صدر�،سواء الو�سطي�.إن الأعرا�ض تظهر خالل �ساعات قليلة من ح�صول
كانت عملية احلني هذه بوا�سطة املري�ض نف�سه �أو كجزء من احلادث و�سرعان ما يدخل امل�صاب بحالة الغيبوبة مع �شلل
الفح�ص الذي يقوم به الطبيب)�،أ�ضافة اىل عدم �أمكانية وا�ضح،ويف الكثري من احلاالت يتطلب تداخل جراحي
املري�ض من رفع �ساقية ب�شكل م�ستقيم وعامودي على م�ستو عاجل.
البطن�،أما الفح�ص بناظور العني فيعك�س لنا النزف الداخلي ب .الأورام الدموية حتت غ�شاء اجلافية فتح�صل ك�أحدى
يف �أحدى العينني �أو كلتيهما�،أ�ضافة اىل �أحتمالية وجود تورم م�ضاعفات �ضربات �أو �أ�ضرار الر�أ�س،هذه الأورام ناجتة عن
مائي يف قاع �شبكية العني.ومن املهم جداً �أن نقول �إذا كان نزف وريدي يف داخل منطقة حتت غ�شاء اجلافية وبالنتيجة
�سبب هذا النزف متزق �أو حتطم �أو �أنفجار التو�سع(التورم) فال�صورة املر�ضية ت�شبه اىل حدٍ ما �صورة الأورام الدموية
الدموي املتكي�س ف�أنه �سيعاود مرة �أخرى بعد  6ـ � 8أ�سابيع .خارج غ�شاء اجلافية.هناك حالة يطلق عليها(الأورام الدموية
حتت غ�شاء اجلافية املزمن)وهي ناجتة عن �أ�صابات الر�أ�س
التو�سع(التورم)الدموي املتكي�س
ال�صغرية لدى امل�سنني من املر�ضى،ومبرور الوقت(�أ�سابيع
�إن �أوىل معطيات التو�سع(التورم)داخل الدماغ هو النزف و�أ�شهر) يعاين املري�ض من �صداع ومن �أعرا�ض ع�صبية مع
حتت غ�شاء العنكبوتي،ولكن ويف بع�ض الأحيان فالتورم هذا تفاوت مب�ستويات الوعي وتعتمد على تقدم احلالة وزيادة �سعة
يحدث �أ�ضراراً ب�ؤرية قبل �إنفجاره ويف جميع الأحوال ف�أن بقعة الورم الدموي ذاته.

ثقافة

رحل ...

�آخر الكالم

�آخر الكالم

�شيماء علي العبداجلبار

أ�سلوب م�ستفز  ..ال �أدري �أهي من تردده
حينما نخت�صم وترحل بعيداً كل �أ�شيائك تردد ا�سمك ب� ٍ
�أم �أنا �أناديك كعادتي كلما �شعرت بال�ضعف  ..نعم يف بعدك �أ�ضعف و�أبدو �أكرب �سناً و�أكرث �شحوباً
أعتدت ارت�شافه كل م�سا ٍء ب�صحبتك ٌ
�سوط �أجلد به ذاتي ..
وي�صبح فنجان القهوة التي � ُ
غريبة تفا�صيلك وذكرياتك �أن�سى مواعيدي �أ�شيائي �أوراقي كلماتي �أ�سماء عطوري و�أتذكر
تفا�صيلك بكل ما فيها من �أحا�سي�س ك�أنها للت ّو حدثت  ..فمعها يتال�شى الزمان ويبقى املكان �شاهد
وعلي!! ..ي�شهد �ضعفي حني تدير ظهرك يل وتبعد كلما حانت لك فر�صة ..
عليها ّ
أ�صبحت حانتك التي ترت�شف فيها ك�ؤو�ساً من الغزل وال�سيطرة وحب الذات ومت�ضي خملفاً ورائك
�
ُ
ك�ؤو�سك خالية وبقايا �سدمي وورقة بي�ضاء ور�صا�صة يف قلبي!!..
ليتك مل ترتك تلك الورقة ليتك تركت يل قلبك م�ؤن�ساً حلني عودتك � ..أم �أنك رحلت و�أنت عاز ٌم
على �أال تعود  ..لعلك مللت تدليلي لك  ..لعلك مللت ب�أنك كلما �أخفقت يف حبي  ..كلما تعمدت
�إيذائي وجرحي وحتطيم ذكرياتي اجلميلة معك با�ستفزازك وعنجهيتك وغرورك كنت �أنا  ..بذاتي
�أختلقُ الأعذار لك  ..كي �أر�ضي غرورك وال ترحل عني  ..لكنك هذه املرة رحلت عني ومل تبقي
يل �شيء ّ � ..أي �شيء..

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف�ؤاد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
الإ�شراف الألكرتوين  :م/فرا�س �أبو ال�سعود

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

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

موقع املجلة على تويرت
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف

www.Qatifbroadcast.com

�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com

[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com

�سما ا َ
خلط

www.samalkhot.com

القطيف � -شارع الريا�ض  -هاتف 8547773 :
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اال�سم التجاري للم�ؤ�س�سة
م�ؤ�س�سة تقنية نظم الإعمار للمقاوالت
ا�سم املالك :رائد علي مو�سى ال�سادة
ن�شاط امل�ؤ�س�سة
 مقاوالت عامة ( هدم  -ترميم � -إن�شاء � -إ�صالح ) الأعمال امليكانيكية والكهربائية. �أعمال الديكور والأ�صباغ والعزل. �أعمال الكهرباء وال�سباكة. �أعمال املياه وال�صرف ال�صحي. تن�سيق احلدائق وامل�سطحات اخل�ضراء.� -أعمال الطرق وال�سفلتة.

الدمام � -شارع امللك عبد العزيز
�ص.ب 9450:الدمام 31413

تلفون 8324021 - 8324008 :فاك�س 8324019 - 8324011 :

www.facebook.com/sstc.est

الرقم املوحد920024647 :

ت�صميم مكتب احلداد
لال�ست�شارات الهند�سية

ر�سالتنا :تنفيذ م�شاريع املقاوالت وفق �أعلى املعايري الإدارية والفنية يف بيئة عمل �آمنة وال�سعي لتلبية متطلبات عمالئنا
مبهنية عالية ح�سب املوا�صفات الفنية واجلدول الزمني والتكاليف املعتمدة كما ن�سعى لبناء �شراكة متميزة مع عمالئنا.
ر�ؤيتنا� :أن نخت�ص يف تقدمي �أف�ضل احللول الإ�سكانية املتكاملة هادفني بذلك توفري فر�ص متلك املنازل وال�شقق ال�سكنية
لأكرب �شريحة من املجتمع و�أن متثل امل�ؤ�س�سة حافز ًا الزدهار قطاع اال�ستثمار يف املجال العقاري.
امل�ستمـر ملجتمعنـا.
مهمتنا :تقدمي �أعلى معايري اخلدمة �إىل عمالئنا و�ضمان الفر�ص املهنية ملوظفينـا والدعـم
ّ

م�شروع �إن�شاء فلل راقية
Email: surohalkhair@gmail.com

امل�ستثمر  :حممد �سمري البيات
www.youtube.com/surohalkhair

www.facebook.com/surohalkhair

