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جا�سم ال�صحيح  ..حا�صد اجلوائز
الفرادة وبيت الق�صيد
رغم �أن درا�سته اجلامعية يف جانب علمي  ،وهو الهند�سة امليكانيكية " جامعة بورتالند بوالية
�أوريغون الأمريكية عام 1990م" �إال �أنه مل يولد ليعمل بني الأالت والإجهزة املعقدة ،فقد ولد
ليكون ال�شاعر جا�سم ال�صحيح ،فمنذ بداياته لفت الأنظار لوالدة �شاعر متفرد  ،قبل �أن تنهال
عليه اجلوائز من �شتى امل�ؤ�س�سات الثقافية يف العامل العربي�.إذ لفرادة جتربته  ،وثراء خميلته
 ،وا�ستمرار عطائه  ،ح�صل على العديد من اجلوائز املحلية واخلليجية والعربية  ،التي �أثبتت
نبوغه وتفوقه  ،منها :جائزة البابطني عن �أف�ضل ق�صيدة (عنرتة يف الأ�سر) عام 1998م  ،جائزة
البابطني عن �أف�ضل ديوان (ما وراء حنجرة املغني) عام 2013م  ،بالإ�ضافة لفوزه بجائزة �أبـها
الثقافية عام 1998م عن �أف�ضل ديوان (ظ ِّلي خليفتي عليكم)  ،كذلك جائزة املفتاحة ال�شعرية
عدة
يف �أبها عن ق�صيدة (�أبها ٌ
موعد مع الغيب)،كما ح�صد جائزة ال�شيخ را�شد النعيمي بعجمان َّ
دورات  ،و�شارك يف م�سابقة �أمري ال�شعرء ب�أبو ظبي يف دورتها الأوىل وحاز على املركز الثالث.
وقد ن�شر �أعماله يف عدة دواوين  ،نذكر منها  ( . :ظلي خليفتي عليكم ) ( ،عناق ال�شموع
والدموع)  ( ،حمائم تكن�س العتمة ) � ( ،أوملبياد اجل�سد ) ( ،رق�صة عرفانية ) ( ،نحيب
الأبجدية)� ( ،أع�شا�ش املالئكة) ( ،ما وراء حنجرة املغ ِّني)( ،و�أل َّنـا ل ُه الق�صيد) .
مثل هذا العطاء ال�شعري ينبغي �أن تتوقف عنده احلركة النقدية لتقدم ملحات من فنية الق�صيدة
عند �شاعر فذ مثله  ،مل يكتف با�ستعادة دور ال�شعراء الرتاثيني الكبار بل راح ي�شكل �أفقا جديدا
لن�صو�صه التي ت�شي برهافة احل�س وانطالق املخيلة مع ارتباط قوي باملكان الذي �أجنبه  ،وترك
ب�صماته على لغته ورمبا �أ�سلوبه ،و�أفق خميلته الوا�سع .
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(يو�سف) � ُ
أجـمل يف الق�صيدة "  ،و�سنجعل الق�صيدة منوذجا لطريقته يف ت�شكيل ف�ضاء
يف "
ُ
الق�صيدة � ،سنالحظ هذا الآداء الرومان�سي املت�شح بو�شاحات رقيقة من الر�ؤى ال�شفيفة التي
تعيد تقدمي الق�صة بقدر من االنزياح اجلمايل و�ضمن م�سار �شعري يعتمد على الفهم ال النقل ،
وعلى اال�ست�شراف ال النظر للما�ضي  ،عرب تقاطعات فنية تدمج احلكاية الأ�صلية بر�ؤى جميلة.
�سترتى الق�صيدة وهي حاملة يف ثناياها حكايات قدمية تبدو مراوغة لكن ال�شاعر ينجح يف
حتديد م�سارها بقدر كبري من الوعي بعطاءات احلا�ضر  ،والوعي بفنيات الق�صيدة الكال�سيكية
مع م�سحة ع�صرية و�صور مكثفة التنتهي،فما �أن تكتمل �صورة �إال وتتلوها �صورة جديدة
عليها هالة من الفرادة وهكذا �إىل نهاية الق�صيدة؛حتى �أن املتلقي يحتار يف بحثه عن بيت
الق�صيد؛فالأبيات كلها بني ق�صيد:
عر يغدو ُ
يف ِّ
(اجل ُّب) �أو�س َع مدخال
ال�ش ِ

ُ
(يو�سف) يف الق�صيد ِة �أجمال
ري
وي�ص ُ

هذا الإح�سا�س القوي ب�أن ال�شعر يو�سع من جمال الر�ؤية و�أفق املخيلة  ،ما يبعث �شفرة �سرية
�سحرية للتفاعل مع " ق�صة يو�سف " يف حمنته  ،ورغم �أن " اجلب " هو م�أزق هذا الطفل الر�ضيع
فقد �صار مع املعاجلة الع�صرية اجلديدة طريقا ال�ستيعاب كل �إ�شكاليات ال�صورة التقليدية ملحنة
�أ�سرة  ،تعي�ش �أزمة  ،وتزيح من �أمامها الطفل الذي �أمعن ال�شيخ الأب يف تدليله  ،ويف حمبته
فكان عليه �أن يدفع ثمن هذا االختيار.
لقد �شكل ال�شاعر ن�صه ب�أفق �شعري مغاير  ،ينه�ض على ا�ستعادة امل�شهد ب�شكل خمتلف  ،ف�إذا
بفوهة اجلب ال�ضيقة ت�صبح �أكرث ات�ساعا و�إذا بالطفل الذي �سيبهر من يراه م�ستقبال � ،أجمل
مما ميكن ت�صوره  ،هذا لكون ال�شعر نف�سه �أداة طيعة لإعادة �صياغة احلقائق  ،فما بالنا لو كانت
احلكاية ذاتها حتمل قيمة �إن�سانية تنتقل من جيل �إىل جيل هي احل�سد والبغ�ض  ،وكيف يتحول

ذلك �إىل م�ؤامرة تو�شك عن تنتهي مب�أ�ساة  ،و�سرعان ما يحبطها جماعة من الرحل حني ينقذونه
من املوت املحقق  ،لأن هذه هي �إرادة اهلل .وال�شاعر نف�سه يحتار يف احلكاية فيحدث له حتول
من نوع �آخر:
أخرج من كثافةِ طينتي..
يف
ِ
ال�شعر � ُ
أنزاح� ..أُ ْ�ص ِب ُح �آدم ًّيا َ�أ ْم َثال!
� ُ

َّ
امل�سي��ح َمدَ ْد ُتـه��ا
ك��ف
ل��و �أنَّ لـ��ي
ِ
ُ
أر�ضـن��ا م��ن حنظ��لٍ
وح�ص��دت م��ا يف � ِ

���������ص��ِّيرِرِّ ُ َّ
���ف م��ن��ج�لا
ك�����ل ����س���ي ٍ
ُح���� ًّب����ا ُي َ
ُ
ف��ال ُ
متر�ض حني ُتن ِبتُ حنظال!
أر���ض

البيت الأخري يلخ�ص احلالة  ،فال �شك �أن الأر�ض التي تعودت على املنح والعطاء ت�شعر باملر�ض
حني تنبت نباتا مغايرا �أو حنظال مبا يحمله من مرارة.الداللة وا�ضحة بكل ت�أكيد  ،وقد ا�ستطاع
ال�شاعر توظيف ما لديه �إملامه بحياة ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم ،مع حوارييه  ،فهو الذي مد
يده باخلري  ،حتى �أنه متنى �أن يتحول كل �سيف �إىل منجل  ،واملنجل هذا هو الذي نح�صد به
املحا�صيل في�شعر النا�س بامل�سرة  ،حيث �شبع بعد جوع وارتواء بعد ظم�أ .
هو املنجل ذاته الذي �سيح�صد احلنظل كي يلقي به بعيدا ؛ فهو ال يفيد الإن�سان  ،وال يخفف
عنه .
وعرب هذا الفهم العميق ملا تغله الأر�ض من خريات  ،ولدور الكلمة الطيبة يف منح الب�شر كفايتهم
من ال�شعور بالطم�أنينة  ،وعلى اجلانب الآخر ف�إن �أمنية ال�شاعر ـ وهو هنا ي�ضع على يتمثل دور
امل�صلح بعد قراءة التاريخ والوعي مبا فيه من حقائق موثقة ـ �أن ي�صري هو مفتاح الرخاء والنماء :

ال�شعر مبثابة القا�سم امل�شرتك بني
�صوت ال�شاعر وبني تلك الأر�ض
البهية التي طاملا ت�آلف معها وغنى
لها ب�إباء و�شمم  .تطلقه النبوءة  ،حرا
 ،في�ستدعي �صفحات من تراثه العربي ،
وتتنازعه رياح احلرية  ،وهو ميزج بني املعنى واملبنى  ،حماوال تخطي تلك العرثات التي تن�ش�أ
من الهوة التي تف�صل ال�شاعر عن الواقع املحيط الذي ترتدد فيه انك�سارات جيل  ،فال ن�شعر
�سوى ب�أنينه ال�سري .
يتعامل ال�شاعر مع مفردة " التنا�ص " ؛ ف�إذا به ي�شعر بالزلزلة  ،وب�شيء قوي ي�ضعه يف موقع "
املزمل" بكل �إيحائها الرتاثي  ،فيغيب يف تف�صيالت احلياة  ،معبئا بال�س�ؤال اجلارح الذي يتخذ
�أ�شكاال عديدة.
ما بني احلرية والعبودية تت�شظى الق�صيدة  ،وتنفتح على حقول داللية يكمن فيها احل�س
امل�أ�ساوي الذي يج�سده جا�سم ال�صحيح عرب امتالك روح ال�شاعر املتمرد على فكرة االنهزام
حتى لو كان هو ابن جيل  ،يحتمي بخندق ملواجهة الأمر الواقع مبزيد من ال�سخرية وارتداء
القناع كي يخفي الوجه  ،فيما اجل�سد يتحرك ليتواءم مع روح طليقة ال تعرف القيد:

مقالة

هذا اخلروج من كثافة الطني لي�س خروجا كليا لأن للب�شر قوانينهم املحكمة لكن ثمة حالة من
االنزياح ؛ لي�صبح ال�شاعر كائنا ب�شريا  ،يحمل نف�س الفر�ص املتاحة للنجاح والإخفاق بالرغم
من �أن " الآدمي " يتعر�ض دائما للغواية  ،وجتري عليه �سنن احلياة ،وهي التي يدجمها �صوت
ال�شاعر يف ق�ص�ص �أخرى للم�سيح يف م�سريته لن�شر املحبة يف اجلليل والنا�صرة  ،ومدن �أخرى.
هي �إذن �سل�سلة من الأمنيات  ،يتحقق بع�ضها وي�ؤجل بع�ضها الآخر  ،فيما تظل النربة الت�شا�ؤمية
حتيط بامل�شهد كله :

أمنحها الغرا َم الأَ َّوال
ما ُعدْ ُت � ُ
ُ
ُ
يقول يل:
(ق َز ٌح) على خدِّ ال�سماءِ
ُك ْن كال�شتاءِ �إذا انحنيتَ ُم َق ِّبال!
ُك ْن
كالرتاب متى يُحِ ُّ�س بـطعنةٍ
ِ
ُيـ�صغي لِــنغمتِـها وين�سى املِ ْع َوال!

يف ِّ
خاطرا
عر ُتطلقُني النبوء ُة
ال�ش ِ
ً
َّنا�ص) ُم َز َّمـال
ُح ًّـرا ،ب�أرديةِ (الـت ِ
�أمتدُّ يف املعنى فرا�سخَ حريةٍ
أغيب يف وج ِع احليا ِة ت�أ ُّمـال
و� ُ

ي�أخذ �شكل املاء املقد�س �أو ال�سيل العارم �أو نقاء املاء ؛ في�سيل بني عبارة و�أخرى  ،كي ي�ستح�ضر
ُ
ال ُ
متر�ض دون َح َّبةِ �سنبلٍ ..
أر�ض
النور قادما من خلف حجاب قامت  ،ووجوه عبو�سة.
ُ
نعاجلـها لـتُن ِبتَ �سنبال؟!
فمتى
�إنها حلظة فارقة ي�ستحوذ عليها ال�شاعر �صاعدا لوجه البالد التي �أحبها فبادلته حبا بحب لكنها
ُ
ُعدْ يا �أبي فاحلقل نام ،وطاملا
تخلت عنه حني احتدمت احلرب  ،و�صار من ال�ضروري �أن يهتدي ملجموعة من ال�شعراء الذين
َ
من ُ
قبل �أيقظتَ
احلقول ( ُم َب ْ�سمِال)
قرروا الدفاع عن يقينهم حتى �آخر نف�س .
و�أنا ال َف َتى (ال َه َج ِر ُّي) �إال ً
نخلة
هو من قوم ذهبوا للحجيج  ،وحريتهم الدروب وامل�سالك  ،فلم يعد هناك من و�سيلة لدح�ض
الأر�ض الطيبة حتتاج �إىل عالج جذري حتى تعود خ�صوبتها  ،ثم يلتفت ال�شاعر لأبيه  ،ليخربه الأفكار اللعينة �سوى طريق مقاومة ال�شيطان  ،واالندفاع يف طريق الهداية مهما بدا بعيدا ،
�أن احلقل قد نام  ،وطاملا �أيقظه من نومه العميق  .يتعجب املتلقي لأن�سنة الزروع والأ�شجار  ،و�شاقا  ،وم�ضمرا:
وحتويلها لكيان ي�شعر ويتفاعل ويح�س مبا يعانيه الآخرون.
هو فتى عربي  ،يجيد العربية  ،وتقوميه بالعام الهجري  ،وهويته تن�سجم مع تاريخ هذه الأر�ض و�أُ ُ
�سيل بني عبارةٍ وعبارةٍ
كال�ضوءِ يف َر�أْ ِد ال�ضحى ُم َت َهلِّال
املقد�سة  ،هو من هذا احلقل الف�سيح �إال نخلة  .وهي بوابة للدخول يف طق�س النماء واخلري
(حجيج) احلائرينَ  ،فلم �أزلْ
�أنا من
ِ
اخل�صيب  .فلماذا �إذن مل يعد مينحها غرامه الأبدي وولعه الذي طاملا �شعر بالزهو  ،وهو يعلنه بني الهدايةِ وال�ضاللِ ( ُم َه ْر ِوال)
على امللأ ؟
هو غرام وقد تال�شى نتيجة ما مر به من حمن م�ست روحه فت�صحرت بعد �أن كانت مليئة يتوقف ال�شاعر ليت�أمل ذاته املعذبة  ،ولينظر يف تلك املع�ضلة التي تواجهه  ،حيث �أدرك مت�أخرا
بااالخ�ضرار والعطاء .
�أنه �أب�صر الآخرين  ،يدخلون من باب اجلنة فيما بقى دون الدخول.
على �أن قو�س قزح يحاول �أن يلعب دور الو�ساطة كي يتنا�سى ال�شاعر �إخفاقاته  ،فعليه �أن يتنا�سى هنا يدرك ال�شاعر �أن امل�شكلة وقعت حني راح يبحث خارجه عن حلول لأزمته القا�سية  ،بينما
مواجعه وانك�ساراته  ،فهو مل يعد مينح �أر�ضه تلك النفحات التي تعلن عن ارتباطه بها .هي و�صية كان من ال�ضروري وامللح �أن ينقب يف ذاته  ،ففيها يبدو معنى اخلال�ص:
يلقنها " قو�س قزح" للفار�س بعد �أن مل الغناء  ،و�سرت يف روحه نغمة ال�شقاء :
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مقالة

(ح َّط َة) َجن ًَّة
باب ِ
�أنا َم ْن ُي َ�ش ِّر ُع َ
للداخلنيَ ،وفا َتـني �أنْ �أدخال!
ما َث َّـم من جدوى ل َ
أبحث خارجي
َع َّما َت َع َّذ َر داخلي �أنْ يحمال

بعد تلك الر�سالة التي يبثها
ال�شاعر ،يتلفت حوله لي�ستق�صي
بع�ض التف�صيالت الدقيقة يف
جتربته ،فنجده ي�صور نف�سه يف موقف
البحث عن ر�ؤاه حيث اخليال
اجلامح  ،ورمبا كانت اخلواطر هي
التي تطفو على �سطح ذاكرة متعبة
 ،فيما هواج�سه تبدو مثل خرب�شات
طفولية  ،طاهرة  ،ترف�ض رف�ضا بينا

حيث تنتابه الذكريات والنظرات  ،وترنيمات ال�شعراء القدامى الذين غادروه:
�آوي �إىل َك َِلأ العقولِ ومائِـها...
�أَتمَ َ َّث ُل الأفكا َر بَدْ ًوا ُّر َّحال...
حملوا املكانَ وهاجروا ،حملوا الزمانَ -
وغادروا ،وبقيتُ وحديَ �أرمال

�إن هذا ال�شعور بالعزلة له ما يربره  ،فاحلقيقة ظلت مراوغة  ،ي�صعب القب�ض عليها  ،ول�سوف
نقا�سم ال�شاعر �شعوره بالغنب حتى �أنه ينا�شد الآخرين �أن ي�سارعوا بلملمة احلطام  ،بعد �أن تعمد
هدم املعبد :
ٌ
هيكل..
مل يتَّ�س ْع يل يف احلقيقةِ
ُل ُّـمـوا احلطا َم فقد هدمتُ الهيكال!
وخرجتُ � ُ
خنجر
أهتف يف م�سري ِة
ٍ
َ
ْ
�صبح �أ ْك َمال
مل
ينحرف �إال لـ ُي َ

كل ما ي�شري �إىل ال�سقوط واالنك�سار �أو يدعو �إليه .
ها هو يف امل�شهد الأخري مي�ضي هاتفا يف م�سرية ت�أخذ مداها من غ�ضبه ال�شخ�صي ومن وقائع
مهمة ال�شاعر تتحدد يف رغبة قوية يف االنعتاق من كافة القيود املعطلة للعقل وال�ضمري  ،وحماولة تاريخية م�ست قومه  ،زمن توتر ي�شمله كلما ت�أمل احلالة التاريخية .
م�ستميتة ليخل�ص لنف�سه ؛ فيبتعث يف قلبه احلنني للأيام اخلوايل التي حملته يوما �إىل �آفاق هو اخلنجر يربز ليطعن ال�سكينة املتذبذبة  ،وما كان هذا اخلروج �إال ليكمل نواق�صه  ،ولي�شعر
ممتدة:
مبعنى الذات حني ترفع نري الظلم عن عاتقها.
هو ن�ص يحمل ب�صمات الزمن الغادر الذي ي�صاحب همهمات ال�شعراء املرتبطني بالأر�ض
�ساخن
تغلي ُر�ؤَايَ على خيالٍ
ٍ
عندما يب�صروا الأ�شجار �سائرة فال ينخدعوا باملنظر بل ميتلكون عيني زرقاء اليمامة.
ما َّ
باخلواطر م ِْر َجال
يطفر
انفك
ِ
ُ
فقط على القوم �أن يثقوا فيما ر�أته تلك العنينان املحدقتان يف �صحراء احلقيقة  ،مهما بدت
ُ
واخلرب�شات على جدا ِر هواج�سي
امل�سافة بعيدة بني مرتكز الر�ؤية  ،وبني ال�صور املتموجة ككثبان رمل ..من بعيد!
حرفانِ ُم َ
ن�ش َّقانِ من ( َك َّ
ال) و(ال)!
�إنها حلظة االمتداد احلقيقي  ،حيث يرحتل باحثا عن كينونته  ،وعن خال�صه الفردي وعن
حاجته لتلك اجلماعة التي فارقها  ،ويفكر يف العودة �إليها كي يقدم لها فكرة اخلال�ص .
وبهذا فجا�سم ال�صحيح فار�س حممل بفرو�سية املراحل التاريخية املجيدة التي �أعلنت جمد
العرب  ،حتى لو كان االنك�سار قائما  ،فهو يعرب عن مرحلة �سرعان ما تنتهي:
�أنا يف امتدا ِد حقيقتي ال �أنتهي
يف كلِّ
ني �أطو ُفه
ِ
حاجز حلظ َت ِ

مهما نزلتُ على النهايةِ منزال
الر�ؤَى و�أكا ُد �أن �أتبدَّ ال
تنمو ُّ

تنتقل اجلملة احلرجة للمادة ال�شعرية من املنت �إىل الهام�ش  ،وهو ما ميكن �أن يحقق لنا مادة
بديلة  ،فاالمتداد يعني عدم االنقطاع  ،هو حالة من حاالت اال�ستمراروالتدفق دومنا انقطاع
 .رمبا نظر جا�سم ال�صحيح المتداد اخلليج بانعكا�سات النخيل فر�أى امتزاج الأزرق بالأخ�ضر
،فبهرته الطبيعة بحقيقتها.
هي قيامة �أخرى لي�س لها �شكل القيامة املت�صورة  ،ومن �أجل هذا ي�ضطر لإعادة النظر يف �أوراقه
القدمية بداخله ،بل وحرقها فيتطاير ال�شرر لكل �شيء حوله.رمبا ي�شبه هذا فعل " النار املقد�سة
" حيث ي�ستبق الزمن  ،والزمن يف حالة جا�سم ال�صحيح زمن دائري ال ميكن حتديد مبتداه من
منتهاه  ،و�سلوكه الب�شري يعلن عن متاهيه مع فكرة ال�صريورة .و�سنجد �إيقاعا �صاخبا ي�صاحب
تلك الر�ؤية املجازية :
ٌ
َب ْعدَ القيامةِ ال ُ
قيامة
تزال
احل�ساب ُمف ََّ�صال
�أخرى ُت َعل ُِّمني
َ
ما زلتُ �أُ ْح ِرقُ داخلي ُر ْز َنا َم َة الـ-
�أ َّيا ِم� ..أ�ستبقُ الزمانَ املُ ْق ِبال

يعود ال�شاعر �إىل م�ضارب القبيلة  ،و�إىل الكلأ املنت�شر يف مناطق البدو  ،وينتقل حامال هموم
الزمان و�ضغوط املكان يف حالة انطباقهما على �صدر هذا الكائن الوحيد  ،امل�ستغرق يف وحدته،
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و�سط ح�ضور نوعي � ،أقام منتدى القطيف الثقايف ندوة
بعنوان "اجلودة يف اخلدمات ال�صحية بني الواقع وامل�أمول"
�ألقاها الدكتور ح�سن عبداملجيد الفرج مدير اخلدمات الطبية
مب�ست�شفى القطيف املركزي وا�ست�شاري امل�سالك البولية.وقد
�أدار الندوة املهند�س �صالح الدعلوج حيث ا�ستهلها بتعريف
اجلودة وبيان �إ�سهامات بع�ض علماء اجلودة العامليني  ،ومن
ثم ابتد�أ املحا�ضر ب�صورة كاركاتورية تو�ضح يبدو فيها موظف
ا�ستقبال ب�أحد امل�ست�شفيات يرد على �أحد املراجعني :برجاء
عدم الإحراج لعدم وجود �سرير ويعطيه بع�ض امل�سكنات.
ثم حتدث الدكتور الفرج عن بع�ض احلقائق والأرقام للأخطاء
الطبية,و�أنها م�شكلة عاملية تعاين منها جميع دول العامل مبا
فيها الدول التي متتلك �أنظمة �صحية متطورة،حيث ت�ؤكد
الدرا�سات ح�سب الدكتور �إىل �أن خم�سة ماليني �شخ�ص
ماتوا خالل العقد املا�ضي يف كل من �أوروبا وكندا والواليات
املتحدة و�أ�سرتاليا ونيوزلندا ب�سبب الأخطاء الطبية ،و�أن قيمة
اخل�سارة الناجتة عن تلك الأخطاء هو مبقدار واحد تريليون
دوالر  ،و�أن عدد الأخطاء الطبية يف الواليات املتحدة ت�صل
�إىل ثالثة �أ�ضعاف عدد �ضحايا حوادث الطرقات البالغ ثالثة
و�أربعني �ألف �شخ�ص �سنوياً.
و�أورد �أرقاماً مماثلة يف بقية الدول الأوربية  ،ثم تطرق �إىل �أن
الدرا�سات ال�صحية يف اململكة �أكدت �أن ن�سبة الأخطاء الطبية
التي حتدث �أثناء الوالدة تبلغ  %27و�أثناء العمليات اجلراحية
%17والباطنية %13والأطفال .%10ومن هنا ربط الدكتور
الفرج بني تفاقم الأخطاء الطبية و�ضرورة الإلتزام مببادئ
اجلودة للحد من تلك الأخطاء.
وبعد تقدمي عدة تعريفات عاملية للجودة  ،تطرق �إىل مبادئ
حت�سني اجلودة وهي الرتكيز على امل�ستفيد (املري�ض والعاملني )
ومفهوم العملية والنظام ،والتزام الإدارة ،والعمل بروح الفريق
الواحد،والإعتماد على البيانات والإح�صائيات.و�أ�شار �إىل
احلاجة للتعرف على احتياجات املري�ض وتوقعاته وااللتزام
بها و�ضرورة احل�صول على االعتماد من قبل هيئات االعتماد
املهني.
ثم تطرق �إىل بع�ض املفاهيم اخلاطئة عن اجلودة على �أنها
تعنى املظهر والروعة واملباين الفخمة والأجهزة املعقدة  ،بل
هي تقدمي الرعاية ال�صحية املنا�سبة وال�ضرورية ملن يحتاجها يف
الوقت املنا�سب ب�أف�ضل طريقة وباملوارد املتاحة  ،و�أن اجلودة
ميكن قيا�سها مبدخالتها وخمرجاتها من �إجراءات وعمليات

�إدارية ،وقيا�س م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدين وغريها  ،و�أن التطبيق
ال�صحيح للجودة ال يتطلب نفقات عالية بل يوفر النفقات من
خالل تفادي الهدر و�إعادة العمل والإزدواجية  .و�أن اجلودة
هي م�س�ؤولية اجلميع ولي�ست م�س�ؤولية �إدارات اجلودة وح�سب
 ،ثم �أو�ضح ا�سرتاتيجية املن�شئات ال�صحية املقرتحة للو�صول
�إىل اجلودة ،وهي �صياغة التوجه اال�سرتاتيجي للمن�ش�أة املكونة
من الر�سالة والر�ؤية والقيم والأهداف الت�شغيلية  ،..وتطبيقها
،ومن ثم تطرق �إىل �أبعاد وعنا�صر اجلودة يف امل�ست�شفيات التي
ينبغي الرتكيز عليها؛ وهي ثالثة ع�شر عن�صراً هي :فعالية
الرعاية  ،وكفاءة تقدمي اخلدمة  ،واملقدرة التقنية  ،وا�ستمرارية
تقدمي اخلدمات  ،وال�سالمة  ،و�سهولة الو�صول للخدمات
والعالقات بني الأفراد  ،واملالئمة  ،والتوقيت املنا�سب ،
واخليار للمري�ض خلطة العالج  ،والبيئة التحتية الفيزيائية
وو�سائل الراحة  ،وامل�ساواة  ،والرتكيز على املري�ض وتطرق �إىل
تعريف كل منها بالتف�صيل  ،وخل�صت املحا�ضرة �إىل �أن اجلودة
يف اخلدمات ال�صحية �ضرورة ال ترف و�أنها رحلة متوا�صلة ،
ويجب العمل لبث ثقافة اجلودة والعمل بقواعدها للو�صول
لر�ضى املري�ض ،وذويه و�ضرورة احل�صول على االعتمادات
املحلية والدولية ،وااللتزام بتطبيق املعايري املعتمدة بدقة
وا�ستمرار.
ثم فتح املجال للمداخالت والتي ات�سمت بال�صراحة كما
ات�سمت الإجابات بال�شفافية وروح امل�س�ؤولية العالية ...وقد
ح�ضر الندوة كل من الدكتور كامل العباد مدير م�ست�شفى
القطيف املركزي حيث حتدث عن امل�شروعات التطويرية

متابعات

د.الفرج مبنتدى القطيف الثقايف
الأخطاء الطبية م�شكلة عاملية تعاين منها جميع دول العامل

يف امل�ست�شفى والتي ت�شمل جتديد البيئة التحتية بقيمة
�ستة و�ستني مليون ريال وم�شروع برج جديد للعيادات
اخلارجية و�إن�شاء مركز �أ�سنان ب�سعة خم�سني عيادة و�إقامة
وتو�سعة مركز للعالج الطبيعي يف امل�ست�شفى ،وح�ضر الندوة
كل من:الدكتور عادل ال�سنان مدير العيادات اخلارجية
بامل�ست�شفى  ،والدكتور عي�سى العقيلي رئي�س ق�سم الباطنية
والقلب بامل�ست�شفى  ،والدكتور نادر اجل�شي مدير �إدارة الأ�سرة
والتن�سيق الطبي و�ش�ؤون املر�ضى  ،والدكتور زكي النمر رئي�س
ق�سم التخدير بامل�ست�شفى والدكتور حممد اخلليفة رئي�س ق�سم
املخترب بامل�ست�شفى والدكتور منري ابو ال�سعود ا�ست�شاري الأنف
والأذن واحلنجرة والدكتور عبد اهلل اعبيدان ا�ست�شاري عناية
مركزة �أطفال والأ�ستاذ عبدالر�ؤوف اجل�شي مدير العالقات
العامة بامل�ست�شفى ،واال�ستاذ طارق الزاير رئي�س ق�سم اخلدمة
االجتماعية بامل�ست�شفى كما ح�ضر الدكتور ال�سيد ماجد
العوامي والدكتور عبدالعزيز اجلامع وجمع من املهتمنب ..

دي�سمرب - 2013/العدد 35

7

متابعات

�سيدة �أعمال �سعودية تقدم جتربتها يف ور�شة
يف ملتقى املر�أة اخلليجية ب�صاللة
�صاللة  :ح�سن بوجبارة
�أبهرت �سيدة الأعمال ال�سعودية نورة ال�شعبان احلا�ضرات �أثناء تقدميها ور�شه عمل بعنوان
"مبدعة قيادية ب�أفكاري و�إجنازاتي" بح�ضور �شخ�صيات بارزه على م�ستوى اخلليج تتقدمهم رئي�سة
جمعية املر�أة العمانية ب�صاللة ال�سيدة نور الغ�سانية يف اليوم الأول مللتقى املر�أة اخلليجية الذي
حمل �شعار(نهج قيادة وعمل) الذي �أقيم يف فندق كراون بالزا ب�صاللة العمانية والذي �أ�ستمر
لثالث �أيام  ،وتعترب �سيده الأعمال ال�شعبان �سفريه الإبداع وهي �أول �سعودية تر�أ�س مركزا
�أوروبيا للتوا�صل االجتماعي والتي قامت بتدريب �أكرث من � 10آالف �شخ�ص من اجلن�سني
من العامل العربي واخلليج وبريطانيا وايرلندا ،وكانت قد حتدثت ال�شعبان عن جتربتها وبدايتها
ومراحل بناء �أ�سمها وم�ستقبلها الذي كان حافل ب�صعوبات كبرية وكيفية التغلب عليها وو�ضع
ا�سرتاتيجية للنجاح دون النظر اىل العراقيل  ،وت�ضمنت الور�شة الأهداف املنا�سبة لت�شييد حياة
املراة وكيف ت�سيطر على ذاتها وطرق اكت�ساب الثقة بالنف�س بالتغيري نحو الأف�ضل والتفكري
بطريقه �إجيابية للتعرف على املهارات واملواهب اخلفية واكت�شافها  ،كما حثت املراة على التعليم
لأنه �سبيل جناح احلياة احل�ضارية وتعزيز دورة املر�أة  ،كما قدمت اختبارات للحا�ضرات لتحليل
�شخ�صياتهن  ،كما ركزت على كيفية ا�ستغالل الوقت بطرق �صحيحه و�أ�ضافت �أنه يجب على

املر�أة التي تو�ضع يف �أي من�صب �أن تتهي�أ له وتكون �صاحبه فكر ولديها معلومات .
ويف نهاية الور�شه كرمت رئي�سة جمعية املر�أة العمانية يف �صالله (نور الغ�سانية) بدرع تذكاري
ل�سيدة الأعمال ال�سعودية نورة ال�شعبان عرفانا بها وملا قدمته للح�ضور  ،وقامت احلا�ضرات
ب�شكرها على ن�صائحها التي �أثرت عليهن  ،كما �أكدن لها توافق �شخ�صياتهن مع نتائج الإختبار
التي قامت بتحليله بعدها �ألتقطت ال�صور التذكارية اجلماعية للم�شاركات وع�ضوات جمعية
املراة العمانية مع ال�شعبان.

يعترب هو الأول يف الأح�ساء
 15جمعية وجلنة ن�سائية يف لقاء خريية الف�ضول
الأح�ساء  :ح�سن بوجبارة
�شارك يف مقر جمعية الف�ضول اخلريية مبحافظة الأح�ساء عقد لقاء لـممثلني من  9جمعيات
خريية هي ( املو�ساة بالقارة  ،اجل�شة  ،الرميلة  ،املراح  ،املركز  ،احلليلة  ،الرب بالكالبية  ،البطالية،
املن�صورة  ،الف�ضول ) بالإ�ضافة �إىل م�شاركة اللجان الن�سائية بجمعيات ( الف�ضول  ،املوا�ساة
بالقارة  ،الرميلة  ،املركز  ،البطالية ) عن طريق البث احلي  ،ويعترب هذا الإجتماع االول الذي
ي�شارك فيه هذا العدد يف �إجتماع واحد.
من جانبه �أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الف�ضول اخلريية املهند�س �أحمد الربيه على �أهمية
هذه اللقاءات يف تبادل اخلربات واخلروج بر�ؤية م�شرتكة بني ممثلي اجلهات اخلريية امل�شاركة
يف حماور تهم اجلميع وعلى امل�ستوى الفرد واملجتمع  ،وقال �أنه مت مناق�شه عدد من النقاط
للم�شاركون تركزت على ثالث حماور وهي برامج امل�س�ؤولية االجتماعية يف جمال العمل
اخلريي والتكامل وال�شراكة بني اجلمعيات اخلريية والدور الإعالمي يف ن�شر ثقافة التطوع
والعمل اخلريي .
ويف اخلتام خرج اللقاء بجملة من التو�صيات امل�شرتكة التي �سيتم رفعها لللجهات املخت�صة النا�شئة .
باخلدمة اخلريية واالجتماعية  ،ومت الإتفاق املبدئي على ان يكون هذا الإجتماع دوري يف كل يذكر ان املحاور التي طرحت يف اللقاء مت مناف�شتها وم�شاركه اجلميع يف املداخالت من اجلن�سني
اجلمعيات اخلريية بالتزامن وو�ضع حلول لكل املعوقات التي تواجهها اجلمعيات خ�صو�صا وومت تدوين كل تعليقاتهم ومالحظاتهم واملداخالت لطرحها يف الإجتماع الثاين والعمل بها.
8

�صفر  1435/هـ

 -العدد 35

متابعات

القطيف :يف الذكرى ال�سنوية الرابعة لل�شيخ املرهون

ا�ستح�ضار لقيم الف�ضيلة واملحبة والت�سامح
يف ذكرى ال�شيخ املرهون ،ا�ستح�ضار لقيم الف�ضيلة واملحبة والت�سامح ،وهو يف جوهره الأ�صيل تعزيز لقيم الأخالق واملبادئ اخلرية بني النا�س!
من هذه املظلة الإن�سانية العليا �أحيت " جلنة �إحياء ذكرى ال�شيخ علي املرهون بالقطيف " الذكرى ال�سنوية الرابعة لرحيله ،وذلك يف  27حمرم  1435بح�سينية الع�سيف ،بالقطيف ـ ال�شويكة.
م�ستهلة فقراتها ب�آيات من الذكر احلكيم ،رتلها املقرئ الأ�ستاذ :يحي الب�شراوي ،ثم كلمة " جلنة �إحياء الذكرى" ،والتي �ألقاها الأ�ستاذ :ر�ضي الع�سيف ،حيث ا�ستعر�ض فيها ما مت خالل ال�سنوات
الثالث املا�ضية يف �ش�أن �إحياء الذكرى ،ف�أ�شار ملا مت يف الذكرى ال�سنوية الأوىل ،من �أوراق عمل �ألقيت من قبل معديها ،حتت �شعار " ال�شيخ علي املرهون وبناء الإن�سان " ،ويف ال�سنة الثانية �أخذت
�شك ًال �آخر من الإحياء للذكرى ،وجاءت ب�صيغة كتابة مقاالت مببادرة من الأ�ستاذ :عبدالإله التاروتي ،والتي �أخذت موقعها �ضمن ال�شبكة العنكبوتية� ،أما يف �سنتها الثالثة فقد جاءت الذكرى
�ضمن جمل�س ح�سيني ،وختمة قر�آنية .بعدها �ألقى �سماحة ال�سيد حيدر العوامي كلمته الرئي�سة حتت عنوان ( العالمة ال�شيخ علي املرهون  ...جتليات يف املحبة والإخال�ص ) ،وهي م�ستمدة مما
�شاهده ب�أم عينه من خالل جتربته مع �سماحة ال�شيخ املرهون ،والتي متتد لأكرث من ثالثة عقود من الزمن ،وحتديداً من �سنة 1398هـ �أثناء توجهه للدرا�سة الدينية يف حوزة النجف الأ�شرف .وبعد
الكلمة ارتقى املن�صة �سماحة ال�شيخ عبدالغني العبا�س ،ملقيا مراثي ح�سينية ،بعدها بد�أت فعالية اخلتمة القر�آنية.
وعلى هام�ش الذكرى الرابعة� ،أقيم معر�ض للكتاب ،وهو من �إعداد وتنفيذ الأ�ستاذ ال�سيد عبا�س ال�شربكة ،وقد �أقت�صر املعر�ض على الكتب التي �ألفها ال�شيخ املرهون ،والتي �ضمت عناوين يف
طبعاتها الأوىل خالل عقد ال�سبعينات هجرية ،وما �صاحب تلك العناوين من تطور يف الطبعات الالحقة ،و�إىل جانب كتب ال�شيخ املرهون� ،أحتوى املعر�ض كذلك على �أربع درا�سات حديثة
كتبت يف ال�شيخ علي املرهون.
ال�شيخ علي املرهون  ...رواية جمتمع وجتربة حياة عبدالإله التاروتي
عبدالإله التاروتي
ال�شيخ علي املرهون � ...سرد ببليوجرايف
العالمة ال�شيخ علي املرهون  ...هدي العلماء و�سكينة العابدين ال�شيخ ح�سام �سالط
�شيخ التقى �سماحة العالمة ال�شيخ علي املرهون  ...ال�سرية والرحيل ر�ضي الع�سيف ،با�سم البحراين
هذا وقد وزع على احل�ضور ،ن�شرة خا�صة بالذكرى حتت عنوان :ال�شيخ علي املرهون  ...احلب �صدقته اجلارية ،للأ�ستاذ عبدالإله التاروتي.
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املدينة تودع ال�سيد الو�سناين
�أقام �أهايل املدينة املنورة ت�أبيناً مهيبا للراحل الفقيد ال�سيد
حممد اللوا�ساين والذي انتقل �إىل جوار ربه �صباح الأحد
الع�شرين من املحرم  ،بح�ضور جمع كبري يف جمل�س الراحل
ال�شيخ العمري يف حي العوايل.
وبهذه العبارة " وداعاً  ...يا �سليل الهداة ومفي�ض العطايا
والهبات" َو َّد َع امل�ؤمنون الفقيد الراحل ال�سيد اللوا�ساين

وحارت الكلمات وتناغمت الق�صائد يف و�صف الفقيد
مبا يتنا�سب مع مكانته احلقيقية بني متحدث عن �صفاته
وخ�صاله وبني م�ؤبن ب�أبيات الرثاء واحلزن.
ابتد�أ الت�أبني بالقران الكرمي للأ�ستاذ الفا�ضل حممد
حم�سن ر�شيد ،وبعد ذلك حتدث ال�سيد حممد ابن الراحل
ال�سيد حممد اللوا�ساين با�سمه وبا�سم �أخيه "ال�سيد �أحمد
اللوا�ساين" وبا�سم �أخواته و�أقاربه وعائلته الكرمية بكلمة �شكر
للجميع وما قدموه من العزاء اخلال�ص واملوا�ساة اجلليلة التي
خففت عنهم الكثري من احلزن الكبري الذي حلَّ بهم بعد
فقدهم والدهم العزيز.

ال�سيد حممد ابن ال�سيد الراحل اية اهلل ال�سيد
اللوا�ساين �أثناء القائه كلمة ال�شكر

من الي�سار ال�شيخ عبدالهادي احلميدي،ال�شيخ كاظم العمري،
ال�سيد حممد اللوا�ساين،ال�سيد زين العابدين
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من الي�سار ال�شيخ طاهر الهاجوج،ثم ال�سيد حممد وال�سيد �أحمد
�أبناء الفقيد ،ثم ال�سيد زين العابدين وال�سيد علي �صهرا الفقيد

وبا�سم امل�شايخ وطلبة العلوم الدينية يف املدينة املنورة ،حتدث
ال�سيد حممد ح�سني مبارك بكلمة َّقد َم فيها� "،أحر التعازي
 ،و�أكد على عظيم خ�سارتنا لرجل من الأعالم الطائفة ترك
وراءه كل �شيء وخرج مهاجرا �إىل اهلل ور�سوله ثم �أدركه املوت
يف بلد املهجر فهو م�صداق قوله تعاىل (ومن يخرج من بيته
مهاجرا �إىل اهلل ور�سوله ثم يدركه املوت فقد وقع �أجره على
اهلل ).
وكان يف اللقاء ق�صائد نالت �إعجاب احل�ضور ملا حملت من
معاين ذات دالالت قوية و�ألفاظ عميقة ،وكانت الق�صائد
لكل من الأ�ستاذ حممد ن�صار �أبو الع�صاري ،والأ�ستاذ
عبداملطلوب الهاجوج.
كما حتدث الدكتور فهد �أبو الع�صاري عن ملحة خمت�صرة من
حياة ال�سيد اللوا�ساين ،وذلك من خالل التجارب التي
خا�ضها �أبو الع�صاري مع الفقيد.
كما قدم عر�ض مرئي يحكي عن حياة الراحل ال�سيد
اللوا�ساين.ويف اخلتام �ألقى ال�شيخ �صالح عبداملنعم الهاجوج
رثاء يف الفقيد.
�أدار اللقاء الأ�ستاذ وجدي �سلمي حريقة.

من اليمني ال�شيخ عبدالهادي يو�سف،ال�سيد حممد ح�سني،
ال�شخ �صالح لولو،ال�شيخ غازي الدريو�شي

الأح�ساء  :ح�سن بوجبارة
�ضمن م�شروع (اجناز  5م�سار ح�سانا ت�ستاهل) وبالتعاون مع
مدار�س الكفاح الأهلية �أقام مركز وارف لتنمية ال�شباب
فرع الأح�ساء التابع مل�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية ور�شة
عمل تدريبية بعنوان "حتديد و حتليل االحتياجات ال�شبابية
يف منطقة الأح�ساء " بقاعة ال�شيخ ح�سن العفالق مبدار�س
الكفاح و الذي يهدف خلدمة جميع فئات املجتمع .
وا�ستهل اللقاء بكلمة �أحمد العامر بعدها انطالقة عمل
الور�شة مع املدرب م�شعل القا�ضب و حممد ع�سريي و�أ�ستمر
مايقارب خم�س �ساعات و قد مثل اللقاء �ستون متطوعا من
فرع الأح�ساء و متحور حديث الور�شة عن كيفية ت�سخري
الكوادر ال�شبابية مبحافظة الأح�ساء خلدمة جمتمعهم و معرفة

متابعات

انطالق م�شروع �إجناز  5بور�شة عمل
بال�شراكة مع مدار�س الكفاح ومركز وارف لتنمية ال�شباب
احتياجاتهم و معرفة امل�شاكل و املعوقات
مع تقدمي الكثري من احللول  ،و قد مت عمل
عدة ا�ستبيانات (ا�ستبانة للمهارات و
ا�ستبانة للبيئة و ا�ستبانة للم�شاكل )
خالل تلك الور�شة �شارك فيها املتطوعون
وذلك لدرا�سة م�ستقبل وارف يف الأح�ساء
وكيفية �إيجاد احللول املنا�سبة .
و يف ختام اللقاء �شكر م�سئول فرع
الأح�ساء الأ�ستاذ �أحمد بن �سعد العامر
كال من املدربني م�شعل القا�ضب و حممد
�إجناز ( 5م�سار ح�سانا ت�ستاهل) على ح�سن اال�ستقبال
ع�سريي و جميع من �شارك يف هذه الور�شة
التدريبية كما قدم �شكره وتقديره ملدار�س الكفاح يف م�شروع وال�ضيافة والتنظيم من جانب املركز الإعالمي باملدار�س .

اختتام " الدورة الإنكليزية الإن�سانية احلرة " بالقطيف
كتبت �.أمرية ال�شمر
اختتمت " الدورة الإنكليزية الإن�سانية احلرة "املقامة ل�شهر والتي قدمتها رائدة العمل التطوعي
غالية حمرو�س املحرو�س وبواقع � 32ساعة مبعدل �ساعتني يومي َا يف منزلها يف املنطقة اخلام�سة
بالقطيف
وبلغ عدد املتدربات  107للفرتتني ال�صباحية وامل�سائية مبختلف الأعمار والثقافات والطبقات
املختلفة
وكرمت املتدربات ا�ستاذتهم بدروع وباقات ورد ور�سائل ال�شكر والتقديرواحلب بالإ�ضافة
لعر�ض فلم " روح العطاء " والذي ت�ضمن الدرو�س ال�سابقة للدورة وحملت يف نهاية الفلم
عبارات احلب وال�شكر
وركزت الأ�ستاذة غالية يف دورتها الإن�سانية التي تقدمها لل�سنة احلادية ع�شر واقامت خاللها
ع�شرات الدورات على غر�س القيم الأخالقية و�إ�شاعة روح املحبة والألفة وتعزيز دور التطوع
وم�ساعدة الآخرين وتخلي�ص متدرباتها من كثري من ال�سلبيات
وتهدف �آل حمرو�س من �إقامة هذا امل�شروع الإن�سائي �إىل خدمة بنات بلدها وتزكية وتهذيب
نف�سها وتطوير ذاتها و�إثبات وجودها وزيادة خربتها يف احلياة
وا�ست�ضافت الأ�ستاذة غالية وداد ك�شك�ش التي �ضربت بها املثل يف كثري من درو�سها يف ال�صرب
والأخالق الفا�ضلة كمثال ملر�أة مثالية لتعزيز القيمة الأخالقية يف نفو�س املتدربات بالإ�ضافة �إىل
الفنانة ليلى مال اهلل والتي قامت بعر�ض �صورة من معر�ضها الأول " �أنثى الرمال " الذي اقامته
يف قاعه الأوني�سكو ببريوت عام  2012و�شرحت من خالل �صورة و�ضعت فيها وجوه الن�ساء
التي احبتهن �صورة ودور غالية املحرو�س يف املجتمع وا�صفة �أياها ب�أنها مثال للمر�أة الفا�ضلة
التي اليوجد مثلها يف القطيف وب�أنها تت�شرف ب�أن يكون لغالية ن�صيب يف لوحتها القادمة

بدورها بينت خريية ال�سبيعي مديرة الإبتدائية الأوىل بالربيعية ب�أنها اعتقدت ب�أن هذه الدورة
لتعليم اللغة الإنكليزية ولكنها تعرفت خاللها على �إن�سانة عظيمة تعلمت منها الكثري من املزايا
وال�صفات وعربت عن �سعادتها ب�أخوات فا�ضالت يحملن الطيبة و�صفاء النية ومتنت �أن تلتحق
بالدورات القادمة
من جانب �آخر او�ضحت ب�سمة ح�سن �أبو ال�سعود اخ�صائية (متالزمة داون ) ب�أنها التحقت
ب 15دورة ا�ضافت يل الكثري من اخلربة يف احلياة مو�ضحة ب�أن الدورات طورت من ذاتها
وعززت لديها الكثري من ال�صفات فهذه الدرو�س اكادميية لتهذيب النف�س من الداخل .
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معر�ض تثقيفي ملر�ضى ال�سكري يف الدمام
نظمت �إدارة الرعاية ال�صيدلية باملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية ،ويرعاية
املدير العام�صحة االدكتور �صالح بن حممد ال�صاحلي ،ومب�شاركة اجلمعية ال�سعودية لل�سكر
والغدد ال�صماء باملنطقة ال�شرقية .املعر�ض التثقيفي مبنا�سبة يوم ال�سكر العاملي يف جممع
دارين مول بالدمام.
وتكون املعر�ض من عدة �أركان تتمثل يف ركن التثقيف الدوائي ملر�ضى ال�سكري ،وركن
التثقيف ال�صحي ،وركن التغذية ال�سليمة ،وركن فح�ص ال�سكر ،وركن توعية الأطفال
عن مر�ض ال�سكر� ،إ�ضافة �إىل و�ضع �سيارة الفح�ص التابعة جلمعية ال�سكر والغدد ال�صماء
باملنطقة ال�شرقية.
ويهدف املعر�ض الذي �أقيم �ضمن فعاليات يوم ال�سكر العاملي �إىل �إي�صال ر�سالة تت�ضمن
�أهمية الوقاية من �أ�ضرار مر�ض ال�سكري ،واال�ستخدام ال�صحيح للأدوية ،والتغذية ال�سليمة
ملر�ضى ال�سكر ،وت�سليط ال�ضوء على �أهمية ممار�سة الن�شاط البدين للوقاية واحلد من الإ�صابة
بال�سكري ،وتوزيع مطويات ون�شرات حول كيفية التعامل مع املر�ض وم�سبباته ،يف حني
�أن الفعاليات تهدف �إىل �إي�صال الر�سالة للمجتمع من خالل التجمعات ل�ضمان �إي�صالها
ب�شكل �أف�ضل �أكرب قدر من النا�س.

حوراء �آل قي�صوم حت�صد املركز الثاين مب�سابقة " اقر�أ "

�أمرية ال�شمر
فازت حوراء �إبراهيم �آل قي�صوم بجائزة م�سابقة " اقر�أ " �ضمن مبادرة �إثراء ال�شباب والتابع ل�شركة �آرمكو ال�سعودية يف احلفل اخلتامي والذي اقيم ليلة اجلمعة
املا�ضي و نظمها مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي ،الذراع الثقافية لـ «�أرامكو ال�سعودية»
وح�صلت حوراء على املركز الثاين على املنطقة ال�شرقية للم�ستوى الثاين للمرحلة املتو�سطة بالإ�ضافة مليدالية ف�ضية ومبلغ  3000ريال من �ضمن 2000
مت�سابق ومت�سابقة من مراحل درا�سية خمتلفة ,واختارت املت�سابقة تلخي�ص كتاب " حماربة العن�صرية " الذي ت�أثرت مبو�ضوعه وحتدثت عن الكتاب يف خم�س
دقائق بتحليل علمي بعد تقدمي عر�ض "بوربوينت" عن الكتاب املختار  ,وقالت ال�سيدة حميدة اجلرا�ش �-أم الفائزة  -مت تر�شيح حوراء للم�سابقة عن طريق
مكتبة حكاية قمر ب�إعتبار �أنها قارئة متميزة وا�ستغرقت فرتة التدريب حوايل ال�شهرين ت�ضمنت خاللها عدة مقابالت مع �شخ�صيات م�شهورة من فنانني
وكتاب وتدريب على فن الإلقاء وانتهت بت�صفية  18مت�سابق ومت�سابقة وت�ضمنت جلنة التحكيم خم�سة �أع�ضاء من مثقفني وكتاب ومن جن�سيات خمتلفة
 ,و�أ�ضافت " اكت�شفت موهبة حوراء وقدرتها على حتليل املعلومة من �صغر�سنها لذا حاولت �صقل موهبتها ب�إن�ضمامها لعدة مراكز تدريبية بالإ�ضافة لتحاقها مبركز موهبة للتدريب وحثها
على القراءة الدائمة ودعت امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية لإحت�ضان مثل هذه املواهب الفتية  ,بدورها عربت الفائزة حوراء عن �سعادتها بهذا الفوز و�شكرت كل القائمني على هذه
امل�سابقة  ,وبينت رغبتها بال�سعي للح�صول على الفوز على م�ستوى اململكة يف املرحلة القادمة .
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مقال/ت�صوير ال�سيد �أثري ال�سادة

قال � ُ
أهل ال ُلّغةُّ :
كل �شيءٍ �أحاط ب�شيءٍ فهو �إطا ٌر.
و�أنت جتول يف معر�ض ال�صديق ح�سني ال�سماعيل
املو�سوم بـ"�إطار" تتذكر ب�أن الفنون لي�ست وحدها
تتجاور وتتداخل ،كل �شيء يف هذا الكون مدفوع
للمجاورة واملواجهة حتى ،يف لعبة التوا�صل
اليومي والف�ضاءات االجتماعية ال�سربينية،
لذلك يت�سع �إطار املعر�ض لهذه املراوحة بني
املناقدة االجتماعية واملمار�سة الفنية التي مل
تبخل يف نزوعها الفني ناحية املزج بني ال�صوت
وال�صورة والأداء.
ولأنه مهجو�س بلعبة الإطارات دفعنا على غري
اختيار للدخول يف �إطار بال �سحنة� ،إىل م�سرح
مفتوح على مفارقات النغم يف جدل بني الكامنجا
والفلوت ،وعلى جدارية مبنية ملجهول ال�سجاالت
االلكرتونية ،و�أفعال الت�شكيل يف ت�أ�سي�س كتلة
�إطارات فوتوغرافية ،ي�صبح فيها الإطار املادي
وحدة �صغرى �ضمن �إطارات تتكاثر على حد
التكرار والتباين.
بال �إطار �شاء ال�سماعيل �أن يجمع كل تلك الفنون
واحلاالت التي ت�شي برغبة فاقعة لتغليب ح�س
امل�سرح على هذا الف�ضاء الفني ،ابتداء ًا من الو�صلة
املو�سيقية حتت بقعة ال�ضوء ،ومرورا بالت�شكيالت
اجل�سدية ال�صامتة ،والتي توازعت زوايا املكان،
وانتهاء ًا بالإطارات الكبرية كمفردات ديكورية.

تغطية
متابعات

معر�ض" �إطار " ح�سني ال�سماعيل
مل يخف ال�سماعيل حما�سته لعنوان املعا�صرة يف
هذه التجربة ،فهو ي�شري �إليها يف و�صف املعر�ض،
وهذه اخللخلة يف وحدة العمل الفني هي جزء
من الدالئل التي يريد بها احتقار الأمناط
التقليدية ،والبحث عن �شروط راهنة ل�صياغة
فعل فني متجاوز  ،حتى م�سرحة الإطارات يف حد
ذاتها اندفاع ملقاربة جتارب حديثة �سابقة نظرت
يف هذه العالقة بني اللوحة الت�شكيلية والفعل
امل�سرحي…لي�س هنالك م�ساحة من غمو�ض �إذا
ما نظرنا �إىل �أغرا�ض املعر�ض و�أهدافه ،بيد �أن
هذا ال يقلل من �صعوبة التوفيق بني املزاوجات
الكثرية داخل التجربة ،وعن املراوحة يف منطقة
غري م�ستقرة جماليا ،والإ�صرار على حتريرها من
�إطار فني يهبها الإختالف والفرادة.
ل�ست مع الت�ضييق على حماوالت اخلروج من
الإطارات ال�سائدة ،بل ل�ست مع �صياغة معادالت
فنية لتحديد اجتاهات املمار�سة لدى الفنان ،لكن
اكت�شاف العالقات املمكنة واللحظات اجلدلية بني
�أ�شكال التعبري اجلمالية ت�ستوجب ا�ستثمارا ذكيا
يف العالقة البينية املتولدة عن هذا االحتكاك
بني خمتلف الفنون ،فاخلروج عن �إطار اللوحة
الت�شكيلية ،و�إطار احلياة اليومية مل يكن حائال
دون التورط بالبقاء �ضمن حدود التقاليع
امل�سرحية املحلية والتي �أوحت له بكثري من
مظاهرها الإ�شكالية!.

�صور املعر�ض للم�صور ح�سن املبارك
دي�سمرب - 2013/العدد 35

13

متابعات

احلاج يو�سف البحراين
كثري ما يتناقل ال�سامرون يف �أحاديثهم عن رجاالت برزت
من بني �أقرانهم �أعمالهم و �إجنازاتهم لتكون حمط ثناء وتقدير
ولتكون اي�ضا جليل يتلوهم هامه جتدر ب�أن تقا�س بها املثل العليا،
ولكن وكما نالت �شخ�صيات ح�ضوتها من الثناء و التبجيل
توجد �شخ�صيات اثرت ان جتزل العطاء دون ان ت�ستمع لإطراء
وتقدم الكثري دون ذكر او ت�شهري ا�ستحقت عن �سابقتها حب
النا�س و قرب قلوبهم لهذه ال�شخو�ص بقدر عملهم للخري و
بقدر اخفائهم اياه اي�ض َا.
تزخر العائلة الكرمية بالعديد من ال�شخ�صيات التي برزت يف
املجتمع و قدمت له الكثري دون ان تظهر امام اال�ضواء لتعمل
على تقويه الأ�صر الإجتماعية فعل اخلري دون ان ي�شار لها
بالبنان ل�سماحة النف�س و التوا�ضع الطبع� .شخ�صيات ا�شرتت
االخرة بالدنيا � ..شخ�صيات نذرت نف�سها يف حب اهلل ان
تكون له خمل�صة وكر�ست حياتها لهذا االخال�ص علها تنال
به ر�ضا الباري ..
من هذه ال�شخ�صيات التي نفحات عطرها اخلري جالت ارجاء
حميطها يو�سف بن حممد البحراين.
الن�شئة:
ولد احلاج يو�سف بن حممد بن علي البحراين يف الأح�ساء
عام  1370هجرية متو�سطاً �أخوانه علي ،عبد اهلل� ،إبراهيم
وعبد الوهاب  ،انتقلت عائلته �إىل مدينة الدمام قبل ما يقارب
االربعني �سنه لت�سكن �شارع احلب � -شربة الدمام الأوىل
بجانب عمارة �سيكو  -و التي ا�صبحت املنطقة املركزية
حلا�ضرة الدمام يف الوقت احلايل  ،وعملت العائلة على
توريد و توزيع االكيا�س الورقية للمدينة ل�شياع �إ�ستخدامها
يف ذلك الوقت خ�صو�صاً ان االكيا�س البال�ستيك مل تكن
معروفة ا�ستخداما كما هي االن  ،لذلك �أت�سمت هذه التجارة
بالرواج ،وا�ستمرت �أعمال العائلة يف نطاق جتارة االكيا�س
الورقية حتى بعد وفاه والد احلاج يو�سف ليتوىل ومب�ساعدة
اخية احلاج علي �إعالة العائلة و تويل م�سئولية جتارتها.
عمل كل من الأخوين ب�شكل م�ضني لتنمية جتارة العائلة
لتثمر مركزاً لبيع الأكيا�س الورقية ب�سوق احلب و يكونوا
الوحيدون باملدينة يف توفري هذا املنتج احليوي يف ذلك
الوقت ،ونتيجة لإزدهار املدينة جتارياً و اهميتها ادارياً و قربها
من منابع النفط وقبل كل ذلك توفيق اهلل ا�ستطاعت جتارتهما
ان متكنهما من بناء منزل العائلة يف حي العنود عام 1403
لي�صنفوا فيها من �أوائل الأهلني لهذا احلي اجلديد ،ومع �إنتقال
العائلة لهذا املنزل بد�أت حياة اخلدمة الإجتماعية للحاج
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يو�سف بالبزوغ.
ال�سرية الإجتماعية:
كما �أ�سلفنا �سابقاً انه بعد �إنتقال العائلة من �سوق احلب
لت�ستقر يف حي العنود بد�أ احلاج يو�سف ن�شاطه االجتماعي
ب�شكل او�ضح خادماً جمتمعه بد�أ ب�إحياء ذكرى �آل البيت
مبجل�س ح�سيني متوا�ضع بد�أ عام  1403و ا�ستمر ملا يربو
الع�شر �سنوات تناوب على منربه جمموعة من القراء وهم :
 -1احلاج عمار ع�سكر.
� -2سيد عمران ال�سادة.
 -3احلاج عبد الر�سول امل�صاروه ا�ستمر ل�سبع �سنوات.
 -4ال�سيد عبد اهلل ال�صالح.
 -5احلاج عبد احلميد العلي – ابومفيد بالإ�ضافة �إىل املنرب
احل�سيني ا�ستمر احلاج عبد احلميد كل ليلة جمعة قراءة دعاء
كميل و الزيارة اجلامعة.
و�إدراكاً من احلاج يو�سف لأهمية العن�صر ال�شبابي وطاقاته
بد�أ عام  1405با�ست�ضافة اللقاء االول لل�شباب باحلي يف
منزله ليكون مركزاً لأعمال امللتقى و ن�شاطاته بد�أ من الدرو�س
الدينية و املحا�ضرات التثقيفية و تنظيم الرحالت و �إنتها ًء
بربامج التكرمي لأع�ضاء امللتقى ،و نتيجة لهذه الرعاية من
احلاج يو�سف للملتقى كانت ن�شاطات هذا التجمع ال�شبابي
حمط انظار االحياء االخرى لتكون مر�آتها و منوذجها املثايل
ولتح�ضى اي�ضاً هي بن�صيب من رعاية احلاج ،و يف نف�س
العام و ا�ستمراراً لدعم الن�شاط ال�شبابي تبنى احلاج امللتقى
ال�صيفي لل�شباب ليكون اي�ضا حتت مظلتة م�ؤكداً على اهمية
التوجية ال�صحيح لق�ضاء و قت ال�شباب فيما ينفعهم و يعود
لهم و ملجتمعهم بالنفع  ،ا�ستمرت هذه الربامج منذ عام
 1405و حتى اليوم لتخرج �أكرث من  7000طالب.
يف عام  1408تبنى احلاج فكرة حملة للزيارة و العمرة اخلا�صة
بال�شباب لل�سنة االوىل ،و نتيجة للنجاح البالغ للحملة  ،تقرر
تكرار احلملة ب�شكل �سنوي و اخذت هويتها من مقربة البقيع
باملدينة و ا�ستمرت الكرث من � 24سنة و برحلتني �سنوياً لتخدم
اكرث من  4000زائر كان جمل�س احلاج يو�سف مركزاً العمال
هذه احلملة حتى اليوم.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق كان للحاج يو�سف ح�ضور وح�ضوة بني
رجال الدين وحمل ثقة لذلك كان الذراع الأمين لل�سيد علي
النا�صر يف ا�ست�شاراته االجتماعية عن املتقدمني للزواج عند
كتابة عقد القران حتى انه كان يلقب  -امل�ست�شار -وذلك
لكرثة ما يعود له ال�سيد علي ملناق�شة بع�ض االمور ،و كان

ال�سيد علي النا�صر يقيم فية حما�ضراته و ندواته و جتمعاته
يف جمل�س احلاج يو�سف لأكرث من خم�س ع�شرة �سنة و�أطلق
على جمل�س احلاج  -جمل�س الر�سول الأعظم  -حتى تبلورت
فكرة امل�سجد ليبنى ويفتتح عام  1410لتنتقل �أعمال ال�سيد
علي و حما�ضراته من جمل�س احلاج يو�سف �إىل امل�سجد هذا
بالإ�ضافة �إىل مرا�سم دعاء كميل من م�ساء كل ليلة جمعة
يقيمها يف جمل�سة والذي ا�ستمر حتى افتتاح م�سجد العنود،
وعلى الرغم من عطاء احلاج يو�سف ملجتمعة و بذل الكثري
بغافل عن عائلته  ،فعلى
يف خدمة حميطة اال �أنه مل يكن ٍ
الرغم من عطاء احلاج و دعمة لن�شاطات ال�شباب و امل�ساهمة
يف �إعمار م�سجد العنود كان �صندوق العائلة حمط اهتماماته
اي�ضاًـ فقد كان من �أوائل الداعمني لل�صندوق و الباذلني يف
�إ�ستمرارة  ،و كما ان جتمع �أبناء العم بالأح�ساء له الأثر يف
متا�سك وتقارب �أبناء العائلة و�أهمية �صلة الرحم قرر تبني
ملتقى العائلة الأ�سبوعي عام  1416مبجل�سة ليكون حمطة
جتمع �أبناء العم من قاطني مدينة الدمام واخلرب كل ليلة �أربعاء
وداعماً ال�ستمراره حتى اليوم.
مل ي�ست�أثر احلاج يو�سف ومل يتوانَ يف تقدمي خدمة ملجتمعه
وعائلته قا�ضياً يف ذلك طورا من عمره راجياً ر�ضا اهلل تعاىل
وقبول �أعماله وكان حق ُا على جمتمعه �أن يرد هذا احلمل
الثقيل من العطاء ولو بقليل من الإمتنان والعرفان ،فبخالف
ما �أوردنا �سابقاً من رعايات احلاج يو�سف وخدمته ملن هم
حوله فقد نذر جمل�سه ليكون منارة عطاء مق�صداً لكل خري،
فاملجال�س العامة و املحا�ضرات العلمية و الن�شاطات ال�شبابية
وبرامج التقوية و الندوات ن�سائية و الرجالية و حلقات الدرو�س
القرانية ومنا�سبات التكرمي و جتمعات الزواجات اجلماعية
وحتى مكتبة عامة ت�ضمنها جمل�سه لعامة احلي كانت كفيلة
ب�أن تخط ا�سمه بني ال�سماء البارزة يف هذه العائلة الكرمية.

متابعات

�شكر وعرفان يف وفاة
احلاج ح�سني عبد الكرمي طه احلداد
نتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان لكل من وا�سانا يف م�صابنا اجللل بفقيدنا املرحوم احلاج
ح�سني عبدالكرمي طه احلداد� ،سوا ًء بال�صالة وح�ضور الدفـن �أو بح�ضور العزاء �أو باالت�صال
الهاتفي �أو الإلكرتوين داعيـن املوىل عز وجل �أن يكتب ذلك يف ميزان ح�سناتكم و�أن ال يريكم
مكروهاً يف عزيز لديكم.
و�شكر اهلل �سعيكم وتقبل عزاءكم ،ونرجوا �أن ال تن�سوا الفقيد من خال�ص الدعاء وجزاكم اهلل
خرياً .و�إنا هلل وانا اليه راجعون.
عائلة احلداد وعائلة التاروتي وعائلة اخلمي�س

احلاج عي�سى اخلاطر �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج عي�سى عبداهلل �أحمد اخلاطر ،والد
كل من :علي (ابو ح�سني) وعبداهلل (ابو مرت�ضى) و�سعيد (ابو
حممد) و�أحمد ومهدي.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذويه ب�أحر التعازي �سائلني
املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان �إنه �سميع جميب .

�إىل رحمة اهلل �أرملة احلاج حممد �آل �إبراهيم
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة زينب علي مكي البحارنة �أرملة
احلاج حممد ح�سني حم�سن �آل �إبراهيم  ,وعمة د .عبد علي ومهدي
وزكي البحارنة وخالة �أبناء املرحوم احلاج عبدالنبي الغريايف املهند�س
عبداملح�سن امني املجل�س البلدي و�أخوه حممد.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذويه ب�أحر التعازي �سائلني
املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان �إنه �سميع جميب .

زوج املرحومة

�أحمد اخلمي�س

املرحوم احلاج
عبد املجيد بن حممد �صالح اخلمي�س

رثاء
�أزف ال ��رح � �ي � � ُل ف � � � ��و ِدّع الأح� �ب ��اب ��ا
ب � � ��ا َن احل �ب �ي ��ب ف� �م ��ال� � ُه م� ��ن �أوب � � � ٍة
ه ��ل ذق � ��تَ ط �ع��م ال� ��وج� ��دِ يف �� ُ�س �ه��دٍ
ك �ي��ف ال� � ��وداع ُ
وخ �ط��وت��ي م���ش�ل��ول� ٌة
َ
�إن ج �ئ��تُ �أن� �ف � ُ�ث يف وداع� � ��ك �آه �ت��ي
�أو ج�ئ��تُ �أ��س�ك� ُ�ب يف ف��راق� َ�ك عربتي
�أن � ��ا يف وداع� � ��ك ي ��اب ��ن ع �م��ي ذاه� � ٌ�ل
ي � ��ام � � ُ
�وت ك� �ي ��ف رم� �ي� �ت� � ُه ف ��أ� �ص �ب �ت � ُه
ي��ام� ُ
�وت �أردي � ��تَ ال�ب���ش��ا��ش� َة وال� ُت�ق��ى
ي ��ام � ُ
�وت �أردي� � ��تَ ال���ش�ه��ام� َة وال� ُن�ه��ى
ال � � � � ��رو ُح يف ُح � � � ��زنٍ ت� �ق� �ي� � ُم م � ��آمت � �اً
�روف ق��اف�ي�ت��ي ت�ف�ي��� ُ�ض م��راث�ي�اً
وح� � � ُ
ُ
م� ��ن ذا ي� �ك ��اب� � ُد ح� ��� �س ��ر ًة وم� � � ��رار ًة
امل� � � � � � � ُ
�وت حم� � � �ت � � ��و ٌم وك� � � � � � ٌّ�ل ذاه � � � � ٌ�ب
وامل � � � ��وت م� ��ا �أغ � �� � �ش� ��اك �إال � �س��اع � ًة
ل � �ك � ��أمن� ��ا � � �ص � ��ار امل� � �م � ��ات ح �ق �ي �ق � ًة
ون � �ف � �ي � � ُ�ق �إن م� �ت� �ن ��ا ك � � ��أن� � ��ا ُن � � � � � ّو ٌم
ي��اب��ن ال� �ك ��رام امل��اج��دي��ن وم ��ن �إىل
� ُآل اخل� �م� �ي� �� ��س م � �ف ��اخ � � ٌر وم � ��آث � � ٌر
�ارب �أك � � ��رم م� ��ن �أت � � ��اك م � �وَّحِ � ��داً
ي ��� ّ
�ارب �� �س� �ح ��ائ ��ب رح� �م� � ٍة
و�أن � � �ل � � � ُه ي� � � � � ّ
مَن يف � � �س �ل�ا ٍم ي��اجم �ي��د والت �خ��ف
ه ��ي ج� � ّن� � ُة امل� � � ��أوى ل �� �ش �ي �ع � ِة �أح� �م ��دٍ
ه � ��ذا ال ��و�� �ص � ُّ�ي وف � ��اط � � ٌم وب �ن �ي �ه �م��ا
ذك� � َ
�راك ال تمُ �ح��ى ت�ظ� ُّ�ل ع�ل��ى امل��دى

ودن � ��ا ال � �ف� � ُ
�راق ف �ه��ل ت �ط �ي� ُ�ق غ�ي��اب��ا
�إن ك� �ن ��ت حت� ��� �س� �ب� � ُه ي � � � ��رو ُم �إي� ��اب� ��ا
وه ��ل ُج� � ّرع ��ت م��ن �أح� ��زان � � ِه �أك��واب��ا
واخل � �ط� � ُ�ب م ��ا�أب� �ق ��ى ل � ��ديّ � �ص��واب��ا
�أو رح � � ��تُ �أُ� � �ش � �ك ��و ل� ��وع � � ًة وع ��ذاب ��ا
و�أ�� � � �ض � � � ُّ�ج �إع � � � � � � ��وا ًال و�أق � � � � � � ��ر ُع ن ��اب ��ا
وم � �ع� ��ات� � ٌ�ب ف � �ي� � َ�ك ال � �ف � �ن� ��ا َء ع �ت��اب��ا
ي��ال �ي��ت � �س �ه �م��ك م ��ا�أ�� �ص ��اب وخ��اب��ا
واحل� � � ��ب وال � � ِت � �ح � �ن� ��ان وامل � �ح� ��راب� ��ا
�أف � �ن � �ي� ��ت �أح� � �ب � ��اب� � �اً وعِ � � �ث � ��ت خ ��راب ��ا
�اب ف��ذاب��ا
وال� �ق� �ل � ُ�ب �أح� ��رق � � ُه امل� ��� �ص � ُ
وال � ��دم � � َع ت��ر� �س �ل � ُه ع �ل �ي� َ�ك ��س�ح��اب��ا
غ�ي��ر ال � � ��ذي ق� ��د ف � � ��ارق الأح� �ب ��اب ��ا
َو هَّ ُ
الل ق � � � � � � �دّره ف � �� � �ص � ��ار ك� �ت ��اب ��ا
ث � � ��م اخل � � � �ل� � � ��و ُد ب � �ج � �ن � � ٍة �أح � �ق � ��اب � ��ا
وك � ��أن � �ن� ��ا ع �� �ش �ن��ا احل � � �ي� � ��ا َة �� �س ��راب ��ا
ٍل �ن��رى احل �ق �ي �ق��ة م��وق �ف �اً وح���س��اب��ا
� � ُ��س � ��و ِح امل� � �ك � ��ار ِم ك ��م ُدع� � ��ي ف ��أج��اب��ا
َو هَّ ُ
الل ب � ��ارك� � �ه � ��م وزاد ث� ��واب� ��ا
و�إل� � � �ي � � � َ�ك ح � � � َّ�ط رح � � ��ال � � � ُه و�أن � ��اب � ��ا
واك � �ت � �ب � � ُه ع � �ن� ��دك � � �ش� ��اك� ��راً �أواب� � � ��ا
يف ج � � � ّن � � � ٍة ق� � ��د َف� � � ّت� � �ح � ��ت �أب� � ��واب� � ��ا
ي � �ت � �ف � �ي � ��ؤون ظ �ل�ال � �ه� ��ا �أ�� �ص� �ح ��اب ��ا
ي �� �س �ت �ق �ب �ل� َ
�وك ف ��أح ��� ِ�س��ن ال�ت�رح��اب��ا
ت ��زه ��و وت� �ن� ��� �ش� � ُر ب �ي �ن �ن��ا الأط� �ي ��اب ��ا

�شعر �:أحمد حممد علي اخلمي�س
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الدكتور باقر العوامي لـ

حوار

�أرادين والدي تاجر ًا وزمالئي مهند�س ًا
فرتكتهم و�صرت طبيب ًا
ابتد�أت الدرا�سة من ال�صف الرابع و�أنهيت االبتدائية يف �سنتني
حوار � /سلمان العيد
حينما تقف عند ب�ستان مثمر �أو حديقة غ ّناء ال بد �أن مر�أى الزهور يجذبك ،ومر�أى املاء اجلاري ي�أخذ �شيئا من
نظرك ،وبع�ض زقزقات الع�صافري وتغريدات البالبل ت�أخذ �شيئا من اهتمامك ،وبذلك �سوف جتد نف�سك �أ�سريا
لهذه الكائنات اجلميلة ،التي �سوف ت�ؤثر فيك �شئت �أم �أبيت ،فما تخرج من ذلك الب�ستان �إال بنف�س هادئة وروح
طيبة.
هذا ال�شعور ت�سلل يل بقدرة قادر و�أنا اجري هذا احلوار مع الدكتور باقر ال�سيد حمزة العوامي �أ�ستاذ طب الأطفال
وا�ست�شاري �أمرا�ض دم و�سرطان الأطفال  ،فوجدتني يف حديقة غناء ،مليئة بالعلم واملعرفة ،ومفعمة
بالإرادة والإ�صرار على تخطي ال�صعاب ..فمنذ نعومة اظفاره بدت عالمات النبوع على حمياه ،ف�أراده
والده �أن يكون تاجرا يتعامل مع االرقام والأموال والزبائن واحل�سابات والديون املعدومة والدين
امل�شكوك يف حت�صيلها ،ف�ضال عن الأ�سهم والعقارات وغري ذلك  ,وحينما بلغ املرحلة الثانوية،
�أراد معلموه وزمال�ؤه منه �أن يكون مهند�سا ،يتعامل مع اخلرائط وامل�ساحات ،واملعادالت
الريا�ضية ،ف�ضال عن احلديد واال�سمنت واال�سفلت ..لكنه ــ ومن حالة �إن�سانية عميقة
ــ �أراد �أن يكون طبيبا!!!
ولكن �أي طبيب؟ ويف �أي تخ�ص�ص؟

جاءت �أمامه اخليارات وكلها مهمة ،ومطلوبة ،لكنه اختار �أن يكون طبيب
�أطفال ..وحينما انهى درا�ساته العليا يف طب الأطفال ،مل يقتنع ب�أن
يكون طبيبا ،بل �أراد �أن يكون ا�ستاذا ومعلما للأطباء،
فعمل حما�ضرا ،وتدرج يف م�ستويات علمية ..وت�سنم
منا�صب وظيفية على م�ستوى العامل العربي،
واجنز بحوثا ن�شرت يف العديد من الدول
املتقدمة.
حتدث عن ذاته بكل ثقة ،فعر�ض وقائع
حدثت ،واجنازات متت ،فكان يف كل حادثة
يعر�ضها كان ي�شكر اهلل ويحمده على
توفيقه ..اميانا منه ب�أن الإن�سان بدون
توفيق اهلل ال �شيء لديه.
جتد نربة التفا�ؤل ،والتقييم ال�سليم باديا
يف كل كلمة �أبدى بها لنا ..فماذا يقول
العوامي؟
د .با
قر العوامي مع والده
املرحوم
ال�سيد حمزة العوامي
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• �أول جائزة تقديرية كان "قلم باركر " من العمدة
• تعلمت القر�آن يف الكتاتيب  ..ودر�ست اجلودة يف �أملانيا
د .باقر العوامي يف مدر�سة الدمام الثانوية

ــ من املعروف �أن لكل �شيء بداية ،فكيف بد�أت
عالقتكم بعامل الطب؟

ــ يف الواقع ومنذ الطفولة كان والدي ي�سعى لإعدادي
لأن �أكون رجل �أعمال ازاول التجارة ،و�أتعامل مع الزبائن
والأموال ،فكان رحمه اهلل ي�سعى لتعليمي الكتابة والقراءة
كي �أقوم مب�ساعدته يف �أعماله التجارية ،ور�صد ح�ساباته ،ومل
يكن حينها من طريق �أمامه �سوى �إحلاقي ب�أحد الكتاتيب،
الذي نطلق عليه يف زمن ما �صفة "املعلم" كونه يقوم بعملية
التعليم ،فقد احلقني باحلاج عبد الر�سول بن حميد جواد
الذي هو خايل (�أخو والدتي) فتعلمت على يديه القر�آن،
واحل�ساب ،ومقدمات النحو وال�صرف (منت الأجرومية)،
ف�ضال عن القراءة والكتابة ..ومنذ تلك الفرتة اكت�شف الوالد
واخلال ما �أملك من �إمكانيات ت�ؤكد ب�أن ثمة م�ستقبال زاهرا
ينتظرين ،ف�ضال عن �أنني ـ وللحق ـ كنت �أحمل طموحا ذاتيا
قويا للو�صول �إىل مراتب علمية �أعلى.
ـــ فماذا فعلت بعد ذلك؟

ـــ يف احلقيقة مل تكن الدرا�سة عن اخلال ـ رغم �أهميتها يف

ذلك الوقت ـ تلبي ما �أحمله من طموح� ،إذ كنت �أتوق �إىل
�سني �إال �أنني ـ وبرفقة
انتهال �شيء من املعرفة ،ورغم �صغر ّ
عدد من �أخوايل ــ التحقت ب�إحدى املدار�س الليلية ،بقيت
فيها فرتة قليلة قمت بنقل ملفي �إىل الدرا�سة النهارية ،ولعلي
�أتذكر �أن مريزا اخلنيزي �أحد املدر�سني ،فلم يكن هناك من
�صعوبة �إال �أن الوالد مل يكن يتطلع لأن التحق باملدار�س،
فهو يريدين ـ كما �سبق القول ـ �أن اتعلم الكتابة والقراءة كي
�أرتب �أوراقه ،والنهاية �أما �أن �أكون تاجرا مثله �أو معلما مثل
خايل ،فلم يقتنع �إال بعد تدخل جدتي (طيبة) التي �أقنعته
ب�أن �أكون �ضمن طالب املدار�س على �شرط �أن �أق�ضي الفرتة
امل�سائية معه يف املحل ،فقد ل ّبى الوالد طلبي نزوال عند رغبة
والدته التي كانت حتظى باحرتام وتقدير لديه ..فذهبت اىل
لفت نظره
املدر�سة و�أتذكر ا�ستاذا يدعى �أبو املعاطي الذي ُّ
بكوين تاليا للقر�آن ب�صورة جم ّودة ،فالتحقت ـ �أول ما التحقت
ـ بال�صف الرابع ،وبعد �شهر كامل (�أربعة ا�سابيع) نقلت �إىل
ال�صف اخلام�س ،وكان من �أبرز زمالئي الدكتور جميل اجل�شي
الذي كان يطوي املراحل بقفزات نوعية مثلي ،فالنظام كان
ي�سمح ب�أن الطالب الذي يفوق م�ستواه الف�صل الدرا�سي

حوار

د .باقر العوامي

الذي يدر�سه يتم نقله �إىل الف�صل الالحق ،حتى �أن مدر�س
اللغة دائما يكرر جملة ّ
"حل بطالن" وهو يق�صد جميل
اجل�شي و�أنا ،ف�أنهيت ـ برفقة اجل�شي �أي�ضا ـ املرحلة الإبتدائية
يف �سنتني ،اعتمادا على تقييم املدر�سني ،وهو �أمر معمول به يف
ال�سابق حيث يعتمد على عالقة الطالب معهم واحرتامهم له
وتقديرهم لعطائه وم�ستواه ،فامل�ستوى ي�شفع ل�صاحبه.
ـــ �أمل يكن هناك حمفزات من جانب الأهل
والأقارب؟

ــ كما قلت �سابقا كان الوالد يتطلع يل �أن �أكون تاجرا ،ورغم
�أنه مل يكن يقر�أ �أو يكتب ،وكذلك احلال مع الوالدة� ،إال
�أنهما مل يكونا �ضد توجهي الدرا�سي ،عدا �أن ال�شيء الذي
ينبغي �أن يذكر هنا هو �أن عمدة القطيف يف تلك الفرتة حممد
الفار�س كان يجلب هدايا للطالب املتفوقني ،وكان دائم
التوا�صل مع املدر�سة ،وقد ح�صلت على هدية منه وهي عبارة
عن قلم باركر ،وكان هدية ثمينة يف ذلك الوقت  ..املهم �أنهينا
الإبتدائية يف القطيف ،والتحقنا ـ جميعا ـ ب�إحدى املدار�س
املتو�سطة يف الدمام ،وكنا نق�صدها يوميا ،وكانت جتمعنا تلك
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• عملية ميونخ كادت �أن توجل احد امتحاناتي احلا�سمة
• تركت تخ�ص�ص الن�ساء والوالدة من �أجل حبي للمر�أة
د .باقر العوامي

حوار

هذا التوجه يف ذلك الوقت ،بل �أن البع�ض قالها يل باحلرف
الواحد �":إنك �سوف تف�شل يف هذا التوجه" ،وحتى زمالئي
ــ وبدافع من حبهم يل ـ كانوا يرغبون �أن �أكون معهم يف التوجه
يلحون علي ،لكني كنت م�شروع طبيب منذ
الهند�سي ،وكانوا ّ
�أن فتحت عيناي على احلياة ،وقد كنت �أح�ضر بع�ض دورات
الإ�سعافات الأولية ،وكانت مبثابة حت�ضري لدخول عامل الطب.
ـــ لعل �س�ؤاال يتبادر �إىل ذهننا على �ضوء هذا
الت�سل�سل وهو :ماذا كانت تدور يف خلجات نف�سك
و�أنت تختار الطب ،وتتطلع لأن تكون طبيبا،
مبعنى ما الدافع املعنوي لأن تكون طبيبا؟

د .باقر العوامي يف مدر�سة الدمام الثانوية
د .باقر العوامي مع زمالئه يف مدر�سة الدمام الثانوية

د .باقر العوامي

ــ يف الواقع �إن الهند�سة والطب كانا �شيئني كبريين ،بيد �أن
حبي للنا�س ،ورغبتي يف تقدمي خدمة لهم دفعني الختيار هذا
التخ�ص�ص ،والذي من مقدماته اختيار درا�سة الأحياء يف
الثانوية ،دون الريا�ضيات� ..أنهيت التوجيهية و�أنا م�ؤهل لأن
التحق ب�إحدى كليات الطب.

ـــ ماذا عن الوالد ،هل بقي على قناعته� ،أم
جرت تطورات وتغريت �أمور؟

ــ يف الواقع �أن وجهة نظر الوالد كانت داعمة يل ،فبات مقتنعا
بتوجهي ،ومل يبد �أي موقف معار�ض ،خا�صة و�إنني كنت
الأول على املدر�سة ،وكان الفرق بيني وبني �صاحب املركز
الثاين مائة درجة ،وانتابتني احلرية يف كيفية احل�صول على
كلية للطب� ،إذ مل يكن هناك اية كلية يف اململكة ،فما كان منه
�إال �أن ذهب معي �إىل املحكمة و�سجل عمارة ب�إ�سمي وقال يل
":هذه العمارة افعل بها ما �شئت ووا�صل درا�ستك" ،فكان
هذا املوقف حافزا قويا يل ،فقدمت على االبتعاث ،فح�صلت
على بعثة درا�سية �إىل �أملانيا.
املدر�سة ب�أخوة من القطيف واخلرب والدمام واجلبيل ،ق�ضيت
فيها ثالث �سنوات بتفوق �أي�ضا ..ثم انتقلت �إىل املرحلة
الثانوية وهي املرحلة املحك ،حيث �أن الدرا�سة فيها تعني
ح�سم الأمر يف التخ�ص�ص اجلامعي ،وكنت من املجتهدين يف
مادة الريا�ضيات ،وكان �أبرز زمالئي املتفوقني عبدالعزيز املانع
الذي �أ�صبح يف وقت ما وزير دولة ،وكنا ـ نحن الإثنني ـ من
الأوائل.
ـــ وكيف ت�صف تلك املرحلة ،وما مدى ت�أثريها
على التوجه العلمي لديكم؟
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ــ كانت مرحلة دقيقة ،فمن ال�صف الأول الثانوي ينبغي
�أن يحدد الطالب توجهه العلمي� ،أما املجال الهند�سي (مبا
يحمل من تخ�ص�صات خمتلفة)� ،أو املجال ال�صحي (مبختلف
تخ�ص�صاته) ،فال بد �أن يقرر الطالب ،وكان هناك انطباعا
ب�أن املتفوق يف الريا�ضيات ال بد �أن يتوجه �صوب الهند�سة،
بينما املتفوق يف االحياء فعليه التوجه نحو ال�صحة والطب
بالتحديد ..فالكل من الزمالء واملدر�سني يتوقعون �أن اختار
الهند�سة ،بل كانوا يريدون يل ذلك التوجه ،لكني ـ بكل
قناعة وثقة ـ خالفت كل توقعاتهم واخرتت الأحياء على �أن
�أكون طبيبا ،وال �أبالغ �إذا ما قلت ب�أن �أحدا مل ي�شجعني على

ـــ من كان معك يف تلك الرحلة ،وكيف وجدت
الأجواء يف �أملانيا ،و�أنت ابن القطيف؟

ــ يف احلقيقة ذهبنا اىل املانيا عام  1965كنا �ستة �أ�شخا�ص
من املتفوقني ،ذهبنا �إىل �أملانيا ،بع�ض منهم عاد اىل البالد
خايل الوفا�ض ،والبع�ض قام بتغيري التخ�ص�ص ،مثل �أحد
العبدالعظيم (الذي كان مديرا �إقليميا للبنك العربي) الذي
ح ّول من الطب اىل االقت�صاد ،ومن وا�صل درا�سة الطب د.
ا�سامة �شبك�شي (وزير ال�صحة الأ�سبق) ،ود .يو�سف اجلندان
(رئي�س جامعة امللك في�صل ال�سابق) ،و�أكاد �أجزم �أن كل
الذين در�سوا يف �أملانيا �أخذوا و�ضعهم ،وح�صلوا على منا�صب
عليا يف الدولة ..يف املانيا وجدنا عاملا خمتلفا� ،إذ تعلمنا اللغة

• مغريات العمل يف امل�ست�شفيات مل متنعي من العمل ا�ستاذ ًا للأطباء
• �أنا �أول من دعا لتطبيق فح�ص الدم قبل الزواج
ــ نعود �إىل امل�س�ألة العلمية� ،أي التخ�ص�صات اخرتت ،وملاذا تخ�ص�ص
طب الأطفال؟

د .باقر العوامي مع �أ�سرة �أملانية �أثناء درا�سته
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حوار

الأملانية ،وتلك متطلبات ال�سنة التح�ضريية� ..أما بالن�سبة للظروف والأجواء هناك يف تلك الفرتة
فقد كانت �أجواء حرب� ،أي �أن املجتمع الأملاين للتو قد خرج من احلرب العاملية الثانية� ،إذ مل
متر على نهايتها �سوى ع�شر �سنوات ،فكان كل واحد من املجتمع الأملاين يريد �أن يتحدث عن ــ رغم �إن قناعتي كانت باجتاه طب الأطفال ،لكني توجهت �إىل تخ�ص�صات �أخرى ،رمبا كانت
تلك احلرب ،فمظاهر احلرب ال زالت موجودة ،فهناك �أ�شخا�ص معاقون ،و�أنا�س يتحدثون عن �أف�ضل بالن�سبة يل ،ففي البداية دخلت تخ�ص�ص �أمرا�ض باطنية ،فوجدت �أن اغلب املر�ضى
كبار ال�سن ،فلم �أبق يف هذا التخ�ص�ص �سوى �ستة �أ�شهر ،لأنتقل اىل تخ�ص�ص الن�ساء والوالدة
فقد �أبنائهم وما �شابه ذلك.
وبعد فرتة قررت تركه لأين ر�أيت م�شاكل ما كنت �أحب �أراها يف املر�أة ،لتبقى ال�صورة كما
ــ قبل الدخول يف التخ�ص�ص العلمي ،لو�س�ألنا الدكتور باقر العوامي ماذا هي عندي فرتكته وتوجهت اىل التخ�ص�ص الذي �أهواه وتلقيت ت�شجيعا من قبل زوجتي على
ا�ستفاد من املجتمع الأملاين ،بعيدا عن اجلامعة والتخ�ص�ص العلمي؟
ذلك ..مع مالحظة �أن العديد من زمالئي �أخذوا البكالريو�س وعادوا �إىل البالد ،وكان ال�سفري
ــ كما �سبق القول �أن املطلوب من �أي مبتعث �أن يلتحق مبعهد معني يتلقى فيه علوم اللغة في�صل احلجيالن (الذي ا�صبح فيما بعد وزيرا لل�صحة) ي�شجعني على العودة ،حيث �أبدى
الأملانية ،ومن متطلبات هذا املعهد �أن تعي�ش مع �أ�سرة ،فت�أخذ من ثقافتها ،وتتعرف على �أخالقها ا�ستعداده ل�ضمان وظيفة مرموقة يل يف الدولة ،لكني ـ وب�إ�صرار �أي�ضا ـ وا�صلت الدرا�سة ،وهناك
وعاداتها ،وبهذه الطريقة تداخلنا مع املجتمع الأملاين ،وتعرفنا من خاللها على الطبائع االملانية ،من �شجعني على البقاء يف �أملانيا ،حيث عملت حما�ضرا يف �إحدى جامعاتها قبل عودتي اىل
وتعرفنا بالتايل على حدود التعامل معهم .لقد علمونا الأملان اجلودة والدقة ،تلك قيمة دينية ال�سعودية.
�سمعنا بها يف املوروث الثقايف ،فقد ورد يف الأثر":رحم اهلل من عمل عمال ف�أمته و�أتقنه" ،هذه
القاعدة موجودة يف الأملان ب�شكل مركز.
ــ وكيف كانت العودة اىل ال�سعودية؟
ــ رجعت بتوفيق اهلل ،حامال مع �شهادة الدكتواره عام  1978وقررت �أن �أكون حما�ضرا فذلك
ــ هل �صحيح �أن الأملان كانوا يحملون بذرة عن�رصية جتاه الأمم الأخرى ،يحقق يل رغبتي الذاتية يف ن�شر العلم ،فزكاة العلم ن�شره ،فالتحقت بجامعة امللك في�صل
وكيف كان موقفكم جتاه ذلك؟
كمحا�ضر ،وكانت هناك مغريات من قبل الدكتور �أ�سامة �شبك�شي للعمل يف م�ست�شفى امللك
ــ ينبغي �أن ا�شري قبل الإجابة على هذا ال�س�ؤال �إنني بعد ثالث �سنوات من االلتحاق بالدرا�سة في�صل التخ�ص�صي بالريا�ض ،لكني ف�ضلت �أن اكون حما�ضرا يف جامعة امللك في�صل وجئتها
يف املانيا وفقني هلل للزواج ،وجاءت معي اىل املانيا ورزقنا اهلل بع�ض الأوالد� ..أما بالن�سبة للأملان وكانت متوا�ضعة جدا ،حتى الكرا�سي كنا نحملها وننقلها من مكان �إىل �آخر ،ويف هذه اجلامعة
فقد كانوا يف تلك املرحلة يحملون هذه الروح ،فقد ت�س�أله باللغة الإجنليزية وهو يفهمها فريد تدرجت من حما�ضر �إىل ا�ستاذ م�ساعد ،وا�ستاذ م�شارك ،وا�ستاذ  ..ومن خاللها بد�أ اهتمامي
عليك بالأملاين ،فهناك اعتزاز قوي بالقومية واللغة ،ولكن هذا الأمر ت�ضاءل كثريا يف الوقت بالبحث العلمي حتديدا يف جمال مر�ض فقر الدم املنجلي ،فاجنزت عدة بحوث يف هذا اجلانب.
احلا�ضر ..ولعل يف هذا ال�صدد �أتذكر �أثناء درا�ستي للطب هناك ،حيث انهيت فرتة ما قبل
امل�ست�شفى يف ثالث �سنوات ،وهي املدة املقررة لها� ،صادف
ان حدثت عملية ميونخ ال�شهرية ،حيث اختطف بع�ض
�أفراد املقاومة الفل�سطينية بع�ض الالعبني اال�سرائليني
امل�شاركني يف اوملبياد ميونخ� ،صادف ذلك اليوم مع موعد
�أحد امتحاناتي ،فقررت الذهاب اىل موقع االمتحان ،وكان
الكل (مبن فيهم زوجتي) قد طلب م ّني عدم الذهاب،
لأن الأجواء مكهربة جتاه العرب ،ويف ظل اخلوف ي�صعب
�أن ي�ؤدى الواحد امتحانا ما ،ولكني وبكل �إ�صرار ذهبت
�إىل االمتحان ،ومن يذهب �إىل االمتحان يعرفه النا�س
من لبا�سه ،ويف ظل اخلوف والإرباك احلا�صل ،ذهبت �إىل
االمتحان و�أخذت العالمة الكاملة ،وحينما رجعت �إىل
زوجتي وهي يف حال يرثى لها ،وحينما اخربتها بالنتيجة مل
تتمالك نف�سها ،وانهمرت دموعها على خديها� ،إنني حينما
ذهبت اىل االمتحان يف ظل تلك الظروف مل �أعلم هل �أنا
واثق من نف�سي� ،أم واثق من الأقدار بيد اهلل� ،أم هو تهور
واندفاع ال�شباب ،وحقا �أقول ب�أن ذلك املوقف لو عاد مرة
�أخرى وجرى ما جرى ملا ذهبت اىل ذلك االمتحان.
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• خلدمة القطيف افتتحت عيادة للأطفال التي جاءت با�ستثناء
• الو�ضع ال�صحي يف اململكة ي�سري �إىل الأف�ضل واحلياة املتوقعة �أكرث من  50عام ًا
ــ �إذا كنت قد ح�صلت على كل �شهاداتك العلمية
الطبية يف �أملانيا ،ومن املعروف ان جامعة
امللك في�صل تعتمد اللغة االجنليزية يف
التعليم ،فكيف حللت هذا الأمر؟

ــ احلمد اهلل الدولة اعطتنا فر�صة لتطوير لغتنا االجنليزية من
خالل بعثة ق�صرية اىل امريكا ،فعملت يف التدري�س والبحوث،
فكنت ــ بتوفيق اهلل ـ الباحث الرئي�س يف مر�ض فقر الدم
املنجلي ،فكنت �أول من اقرتح ا�صدار قرار ب�إجراء الفح�ص
قبل الزواج ،وقد كتبت لوزير ال�صحة ووزير العدل ،فكانوا
يطلبون ب�أن تتاح الفر�صة ملزيد من التوعية ب�أهمية ذلك،
ــ هل وجدت بحوثكم الدعم الالزم؟

ــ يف الواقع ان مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية �ساعدتنا
كثريا يف دعم البحوث التي اجريت ،فمثال حني اجرينا درا�سة
عن تاريخ مر�ض فقر الدم املنجلي واملقارنة بينه وبني نظريه يف
اجلنوب ويف افريقيا ،فقد ر�صدت املدينة لدعم هذا البحث 4
ماليني ريال ،فقد اجنزت عدة بحوث يف هذا ال�ش�أن ن�شرت
يف العديد من الدول مثل امريكا وهولندا واجنلرتا ،ا�ضافة اىل
اململكة ،و�ضمن نطاق البحث العلمي اجريت ا�ستبانة عن
املر�ض فوجدت ان  %95من النا�س يف املنطقة ال�شرقية ال
يعرفون �شيئا عن املر�ض ،والــ  %5الباقية الذي يعرفون ذلك
كلهم من موظفي �شركة ارامكو ال�سعودية ،لكن بفعل التوعية
االعالمية وال�صحية بات �أكرث من  %95من النا�س الآن
يعرفون املر�ض ،لذلك جنح قرار التحليل قبل الزواج املطبق
حاليا ،و�أرى ذلك نتيجة جيدة يف مقاومة هذا املر�ض..ومن
�ضمن الدعم اي�ضا ان جامعة امللك في�صل ار�سلتنا اىل امريكا
للح�صول على دورات يف �أمرا�ض دم و�سرطانات الأطفال،
فكان هذا يف �صميم تخ�ص�صي لعالج االطفال.
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ـــ وبعد هذه الرحلة من التعليم ،والبحوث،
�إىل اين حطت بك الرحال؟

ــ قررت بعد هذه الرحلة �أن اطلق عيادة خا�صة لعالج
الأطفال ،و�أن تكون يف م�سقط ر�أ�سي يف القطيف ،فح�صلت
على الرتخي�ص من املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية يوم كان
مديرها الدكتور �أحمد العلي (وهو �أحد طالبي ) فمنحني
الرتخي�ص با�ستثناء� ،إذ ال ي�سمح بفتح العيادات اخلا�صة،
و�إمنا املراكز ال�صحية .هذه العيادة ت�ستقبل املر�ضى من
اجلبيل واخلرب والدمام والبحرين والهفوف ،وغر�ضي من
ان�شائها هو خدمة القطيف ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة ،فمن
املعروف �أن وزارة ال�صحة يف ت�سعريها لر�سوم العيادات تقوم
بتقييم الطبيب ،فالطبيب العام له �سعر ،كما لالخ�صائي
واال�ست�شاري �سعر ،عدا �أن الأ�ستاذ اجلامعي مفتوح وال يو�ضع
له �سعر ،فهو الذي يقرر ال�سعر .ويف الوقت احلا�ضر و�ضعت
ت�سعرية بني  100ــ  150رياال وقد تذهب هذه القيمة للفئات
املحتاجة ،وقد تذهب كهدايا للأطفال الأعزاء.

تطعيمات ومعظم النا�س كانوا متذمرين منها ،فكانت �شهادة
امليالد متنح لأي مولود و�ضع يف امل�ست�شفى �أو يف املنزل ،بيد
�أن التطور ال�صحي جعل م�س�ألة �شهادة امليالد مرتبطة بوزارة
ال�صحة ،فالذي مل يكمل التطعيمات ال يح�صل على �شهادة
امليالد ،فتجد يف الوقت احلا�ضر �أن النا�س باتت تدفع �أمواال
من �أجل احل�صول على تطعيمة معينة ،وما يحدث �أن الطفل
الذي يولد يف الوقت احلا�ضر كان يح�صل على فح�ص �شامل
مع كل تطعيمة ي�أخذها ،والنتيجة هي و�ضع �صحي �سليم..
ومن �ضمن التطور كانت رواتب الأطباء غري منا�سبة ،ولكن
الوزارة اعادت النظر يف ذلك فباتت الرواتب جيدة وهلل
احلمد ،وهذا مل ي�أت �أال جراء اجلهد اجلماعي الذي بذله
الأطباء ال�سعوديون.
ــ لكن �أال ترى �أن لدينا نق�صا يف الكوادر العاملة
يف القطاع ال�صحي؟

ــ هذه مالحظة قائمة و�سوف ت�ستمر حتى  20عاما قادمة،
و�أظن �أن النق�ص احلا�صل يف قطاع التمري�ض اكرث من قطاع
الأطباء ،فالبع�ض و�ضع حال لهذا الأمر ب�أن اجنز كلية للتمري�ض،
ــ خالل فرتة عملك باجلامعة ،ويف نطاق متنح درجة الدبلوم ،فظهرت �أعداد رهيبة من املمر�ضات ،لكن
اهتمامك بالبحث العلمي �أمل تتحمل بع�ض املالحظة �أن الت�أهيل كان ناق�صا ،وامل�ستوى غري مقبول ،ف�ألغى
امل�س�ؤوليات التي هي من �صميم العمل نف�سه؟ هذا القرار وتوقفت الكليات التي متنح درجة الدبلوم.
ــ لقد حتملت العديد من امل�س�ؤوليات التي هي من �صميم
عملي كطبيب وا�ستاذ جامعي ،لعل �أبرزها رئي�س جلنة تقييم ــ ما هو املبد�أ الرئي�س الذي تعتمده يف التعامل
امل�ست�شفيات يف الوطن العربي ،ف�أي م�ست�شفى يعمل ال بد مع املر�ضى من الأطفال؟
و�أن يخ�ضع للتقييم بني فرتة و�أخرى ،وا�ستمر بي العمل يف ــ املبد�أ الأ�سا�س الذي اعتمده يف التعامل مع املر�ضى هو
هذا املوقع ثالث �سنوات ،ولعلي اتذكر �إن اللجنة اجرت عالقة ال�صداقة والأبوة ،فالطفل قد ي�أتي خائفا من الطبيب،
تقييما للعديد من امل�ست�شفيات احلكومية الكبرية يف املنطقة لكن الطبيب بقدرته ي�ستطيع �أن يك�سر حاجز اخلوف لديه،
ال�شرقية ،وكانت املالحظات التي و�ضعت مت رفعها اىل وزارة لي�صل اىل عالجه ،ولعلي يف هذا اجلانب �أتذكر �أن طفال
ا�صيب مبر�ض اللوكيميا (�سرطان الدم اخلبيث) ،وقد ا�ستمر
ال�صحة ومتت معاجلتها.
يف العالج معي منذ �أن كان عمره � 4سنوات حتى بلغ �سن
ــ لو �س�ألنا الدكتور باقر حول الــ  13حيث مت عالجه وبلغ م�ستوى ال يحتاج اىل العالج،
تقييمه للو�ضع ال�صحي يف اململكة بحكم �أن بع�ض ال�سرطانات لدى الأطفال تختلف عنها
فماذا يقول؟
لدى الرجال ،هذا الطفل وبعد �أن متاثل لل�شفاء تعر�ض �إىل
ــ �أجد ـ وبدون جماملة ـ �أن و�ضعنا ي�سري حادث ك�سر يف يده ،فرف�ض الذهاب �إىل �أي طبيب �سوى باقر
�إىل الأف�ضل ،فمثال احلياة املتوقعة للمواطن العوامي ،فما كان مني �إال �أن �أقنعته ب�أن العالج عند طبيب
ال�سعودي كانت يف حدود  48عاما قبل �آخر ،ومل يكن ليقتنع بذلك حتى من والديه ..وال�سبب يف
 20عاما ،لكنها الآن و�صلت اىل  58عاما ،ذلك �أنه تعر�ض جلملة من املعاناة يف مر�ضه ور�أى املوت ب�أم
وهذا الأمر يعك�س امل�ستوى ال�صحي التي عينه ،وكان يف رحلة عالجه معي فلم يكن يقتنع ب�أن �أحدا
و�صلته اململكة ..قبل �سنوات مل يكن لدينا يعرف مر�ضه غريي حتى لو كان ذلك املر�ض ك�سرا يف يده.

mp412-C

مكالرين
12C-McLaren MP4

عدد الليرتات

Liter 3.8

الت�سارع من � 0إىل 100

S 3.1
اوتوماتيكي

ناقل احلركة
وزن املركبة

عبد الكرمي فايز ال�سنان

الت�صميم الداخلي :
من الداخل كل �شيء يبدو وا�ضحاً و قريباً �إىل ال�سائق مع
م�ستويات عالية جداً من الراحة و متعة القيادة ,بالإ�ضافة للطابع
الريا�ضي اجللي املت�سم بالفخامة العريقة التي ُعرفت بها مكالرن
مع م�ساحة متقاربة لل�سائق و الراكب اجلانبي لتح�سني م�ستويات
ال�سيطرة على القيادة ,وتوجد �شا�شة مقا�س  7بو�صات تعمل
باللم�س ونظام �صوتي من �شركة مرييديان ال�شهرية .

Kg 1301

ال�سرعة الق�صوى

Km 328

ال�سعر يف الأ�سواق

من  800وك�سور اىل مليون وك�سور
على ح�سب طلب املركبة ,بالريال
ال�سعودي.

عامل ال�سيارات

ديناميكية طاغية حتى يف حلظات �سكونها و ثبات تام يف
�أق�صى درجات الت�سارع � 12C-Mp4سوف �أحتدث عن �سيارة
مكالرين من طراز وهي من �ضمن ال�سيارات التي �أمتنى اقتنائها.
� McLaren:س�أبتدء بنبذة موجزة عن �شركة �سنة 1963م
 ,ك�شركة ت�صنع �سيارات � McLarenشركة بد�أمتخ�ص�صة
ل�سباقات الفورمال �إىل �أن و�سعت نطاقها الإنتاجي يف عام
1989م لي�شمل ال�سيارات امل�صممة للطرق العادية و هي جتمع
ما بني اجلانب العملي لل�سيارات العادية و الت�سارع االن�سيابي
ل�سيارات الفورمال.
متار�س �شركة مكالرن ن�شاط التجاري من مبيعات و �صيانة
عربوكيلها لدى اململكة العربية ال�سعودية �شركة الغ�سان
و التي حتظى كذلك بوكالة كل من بنتلي و ملربجيني و
لوت�س12C-McLaren mp4:
ال�شكل اخلارجي :تتميزال�سيارة بهيكل فائق ال�صالبة ذي
وزن منخف�ض مع احتوائها على جتهيزات متقدمة و موا�صفات
�سالمةمطمئنة من خالل هيكلها امل�صنوع من الكربون الأحادي
خفيف الوزن حماكي َة بذلك ت�صميم �سيارات الفورمال.
تت�ضمن ال�سيارة �أ�ضواء حميطية و تتوفر مبا يربو عن  17لوناً
خارجياً باللإ�ضافة لأربعة عجالت خمتلفة الت�صاميم و الأ�شكال
و �أبواب تفتح ب�شكل علوي .جدير بالذكر �أن �شركة مكالرين
توفر لعمالئها �إماكنية طلب املوا�صفات التي يرغبون بها.

عدد اال�سطوانات

V8

املحرك:
الدفع يتم على العجالت اخللفية مبحرك ذي ثمان ا�سطوانات و
�شاحن توربيني مزدوج يتميز بجمعه الأداء املبهر و م�ستويات
قيادة جيدة مع ا�ستهالك خمف�ض للوقود و انبعاثات اقل لثاين
اك�سيد الكربون واملحرك ب�سعة3.8ليرتات وبقوة  616ح�صان
عند8500د\د وبعزم 600نيوتن-مرت و تتوفرن�سبة عالية من العزم
لن�سبة  %80حتت2000دورة يف الدقيقة للمحرك.
مناف�سني ال�سيارة:

Porsche 911 gt3 -1
Mercedes sls -2
Ferrari 458 Italia-3
Lamborghini Gallardo-4
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عبدالرزاق الرتكي:
املجتمع ال�سعيد هو الذي يلغي الفوارق بني �أفراده
ويقدم الت�ضحيات من �أجلهم
كتب� /سلمان العيد
ت�صوير /ها�شم العبداهلل
قد يكون املرء معاقا� ،إعاقة �سمعية� ،أو ب�صرية ،وما �شابه ذلك ،لكنه ـ على كل الأحوال ـ لن
يكون معاقا يف �إرادته ،وال ميكن �أن تكون هذه الإعاقة لتبعده دوره يف احلياة ،وعن طلب �سعادته
يف احلياة الدنيا ،فاملعاق ميكن �أن يكون فاعال وم�ؤثرا ومنتجا ب�صورة طبيعية ،رمبا فاق انتاج وت�أثري
و�إنتاج الأفراد غري املعاقني.
تلك احلقيقة ج�سدها الأ�ستاذ عبدالرزاق بن علي الرتكي ،واثبتها بالوقائع واحلوادث اليومية،
من خالل ت�سليط ال�ضوء على جتربته ال�شخ�صية يف جتاوز الإعاقة الب�صرية التي طالته بعد �سنة
ون�صف من والدته ..وتطرق لها يف حما�ضرة حملت عنوان (املجتمع ال�سعيد) مبنتدى حوار
احل�ضارات مبحافظة القطيف ،برعاية الإعالمي ف�ؤاد بن عبدالواحد ن�صر اهلل.
ال�شيخ الرتكي الذي حتدث �أمام احل�ضور عن املجتمع ال�سعيد قال ب�أن ال�سعادة قيمة ين�شدها
اجلميع (اال�سر واالفراد واملجتمعات) ،متطرقا �إىل �أن ال�سعادة يف الأ�سر ت�شهد �شيئا من الرتاجع
يف املجتمع ال�سعودي ،ب�سبب زيادة الطالق� ،إذ �أن املعلومات تقول ب�أن كل  7زيجات يوجد
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�إثنان منها فا�شالن ،وهذا �شيء كبري ،يعطى م�ؤ�شرا مل�ضمون ال�سعادة يف الأ�سر ال�سعودية ،فمن
�أجل جمتمع �سعدي ال بد من تظافر جهود الزوجني للحفاظ على م�شروع الزواج ،وعلى الأبناء
أ�سر..وقدم الأ�ستاذ الرتكي عينات مقارنة بني الأ�سر يف الزمن املا�ضي
وهم �أبرز منتجات ال
ّ
والأ�سر يف الزمن احلا�ضر ،حيث ان ت�ضحيات كبرية يقدمها الآباء والأمهات من �أجل الأبناء
والبنات.
وانتقل الرتكي للحديث عن ال�سعادة يف املجتمع ،وقال كيف يكون املجتمع �سعيدا وهو يعاين
تفرقة بني الأبي�ض والأ�سود ،وبني الغني والفقري ،وبني اليتيم وغري اليتيم ،وبني املعاق وغري
املعاق ،وبني اللقيط وغري اللقيط ..مو�ضحا ب�أن املعاق ميكن �أن يعمل كل �شيء يقوم به غري
املعاق �شرط �إذا توافرت "الثقة ،وجلب الآالت والأدوات الالزمة لعمل املعاق ،والتدريب
الكايف".
و�أ�ضاف ب�أن املعاق مل يخلق لكي يعمل مدر�سا فقط ،او موظف �سنرتال ،او رجل دين فقط،
ففي امريكا مثال وجدنا مكفوفني يعملون مهند�سني كهربائيني،ومهند�سي حا�سب �آيل ،ويف
بريطانيا فر�ضت الدولة على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العامة اي�ضا �أن يكون  %5من املوظفني من

تغطية

املعاقني ،بينما عندنا ــ للأ�سف ـ توظيف املعاق ي�أتي من �أجل تر�سيخ البطالة املقنعة ،فبع�ض
ال�شركات توظف املعاقني لكي حتت�سب ن�سبة من ال�سعودة املفرو�ضة عليها من قبل الدولة والتي
اقرت ب�أن توظيف معاق واحد يعادل توظيف  4موظفني �سعوديني غري معاقني ،وي�ؤخذ ا�سم
املعاق ويطلب منه البقاء يف املنزل.
و�أكد الرتكي ب�أنه مثال للمعاق الذي جتاوز �أزمة �أعاقته ،فهو قد تع ّر�ض للإعاقة بعد �سنة ون�صف
من الوالدة ،وقد عا�ش ـ كما يقول ـ طفولة �سعيدة ،فلعب مع الأطفال كافة الألعاب ،وحينما بلغ
�سن ال�ساد�سة من العمر انتابه احلزن والأ�سى لعدم متكنه من موا�صلة درا�سته بحكم ان الدرا�سة
يف الأح�ساء والطريق �إليها كان يف وقت �سابق يعاين من �صعوبات ،فا�ستجلب مدر�سني ا�ستطاع
من خاللهم �إكمال الثانوية ولكن بدون �شهادة ،ووا�صل درا�سته يف معهد النور بالقطيف ،ثم
انتقل اىل الدرا�سة يف بريطانيا وامريكا اي�ضا وح�صل على ال�شهادات العلمية العليا.
ثم �أخد الرتكي ي�ستعر�ض ق�ص�صا عاملية وحملية ملعاقني ا�ستطاع التغلب على الأعاقة  ..راف�ضا
وجود فرق بني معاق و�آخر غري معاق.
ويف �إجابة على �س�ؤال حول م�صطلح ذوي االحتياجات اخلا�صة ،قال التكي ان هذا م�صطلح اثري
يف بع�ض الدول الغربية من �أجل النواحي القانونية ،بينما عندنا يف ثقافتنا املحلية ال حمل لها
 ،فكل �إن�سان لديه احتياجات خا�صة ،ويف الوقت نف�سه نحن ال ن�ستحي من االعاقة ،والقر�آن
الكرمي �صريح يف هذا ال�ش�أن �إذ قال "عب�سى وتوىل �أن جاءه الأعمى".
ويف مقارنة بني الفر�ص املتوافرة للمعاق يف زمن �سابق ،كعناية ورعاية الوالدين قال الرتكي يف
الوقت احلا�ضر باتت الفر�ص اكرث ،لوجود جهات حملية وعاملية تتبنى املعاقني وت�سعى لتوفري
�أجهزة خا�صة بهم رغم ارتفاع �أ�سعارها.
و�أكد على �أن الإرادة الإن�سانية ت�ستطيع جتاوز العديد من العقبات ،مو�ضحا ب�أن ا�صعب حاالت
االعاقة هي اال�صابة مبر�ض التوحد ،ومكلف ،لكنه ويف حاالت معينة مت جتاوز املر�ض ..داعيا اىل
تعاون اجلميع مع املعاق ،خ�صو�صا من الأ�سرة ،فلي�س عيبا �أن يكون الواحد منا معاقا ،ولي�س ب�سر
يعاب به الإن�سان �إذا ما كان لديه ويف منزله ولد معاق.
وحول تعامله مع �أوالده ،قال الرتكي ب�أنه ي�ؤكد عليهم ب�ضروة اال�ستزادة من العلم ،والتحدي
وعدم الر�ضوح لأي نوع من الإحباط ،مو�ضحا ب�أنه تعلم يف الواليات املتحدة قيادة ال�سيارة وقام
بذلك بالفعل ،رغم �أنه �أعمى.
و�شهد اللقاء العديد من املداخالت لعل �أبرزها ما قاله زميل الأ�ستاذ عبدالرزاق الرتكي وهو
الكفيف ح�سن بن فار�س ،الذي كان رفيقا له يف معهد النور بالقطيف ،وحينما �سافرا معا
للدرا�سة يف امريكا ،حيث ح�صل الرتكي على درجة املاج�ستري تخ�ص�ص العالقات الدولية..
حيث �أ�شاد ح�سن الفار�س بالرتكي و�إرادته يف حتدي الإعاقة
كما حتدث راعي منتدى حوار احل�ضارات االعالمي ف�ؤاد ن�صر اهلل وا�ستعر�ض �سرية عدد من
املعاقني ب�صريا او�سمعيا وكانت لهم اجنازات يف عدة جماالت منهم عبدالنبي ابوال�سعود،
وال�شاعر وجدي املحرو�س،والأ�ستاذ �شاكر اخلنيزي ،وعبداحلميد القطري وغريهم م�ؤكدا ما
ذهب �إليه الرتكي من �أن التحدي والإرادة جتعل من املعاق ع�ضوا فاعال يف املجتمع.
كما حتدثت خالل اللقاء ندى الزهريي التي ا�شادت بال�ضيف الرتكي و�إرادته يف جتاوز مع�ضلة
الإعاقة ،معربة عن �أملها يف االهتمام باملكفوفات ،ووافقها الرتكي الذي �أكد ب�أن و�ضعن
املكفوفات �أ�صعب من و�ضع املكفوفني ،مما ي�ؤكد �أهمية تظافر اجلهود من املجتمع ،و�أورد ق�صة

عدد من الرجال ممن تزوجن مكفوفات وكانت حياتهم �سعيدة معهن ،و�أجننب �أوالدا عباقرة
ومبدعني.
ومل تخلو الأم�سية من مواقف ذات هدف ،منها ان الأ�ستاذ الرتكي طلب من احل�ضور �إغما�ض
�أعينهم ،ودعاهم للتخيل ب�أن كل واحد يف حديقة غناء حتيط به الأ�شجار ،ويف حياة بعيدة عن
كل منغ�صات احلياة من فنت وقالقل و�شجارات ،داعيا اىل التمعن يف الفارق بني احلالة النف�سية
بني املرحلتني.
�شهد اللقاء مداخالت لكل من :الدكتور وجيه امل�صطفى ،الدكتور ماهر ال�سيف� ،أحمد
اخلمي�س.
و�شدد يف ختام حديثه على �أهمية املوقف االيجابي جتاه االحداث املقابلة ،فلو �أن الطائرة
ت�أخرت ،فال ينبغي اجلزع فرمبا كان الت�أخري منقذا لك من حادثة مقدرة تروح فيها ال�ضحايا.
كما �ألقى عبداهلل �سياله ق�صيدة يثني فيها على ال�ضيف الرتكي بعنوان يفيق احلرف قدمها
بقوله�:إهداء اىل الأ�ستاذ :عبدالرزاق بن علي الرتكي الذي عرفته من خالل نوادي اخلطابه
�أعمى ي�شحذ يف املب�صرين الهمه فعجبت مما ر�أيت ذهبت حلجرتي وكتبت ق�صيدتي ول�سان
حايل يقول (�أعمى يقود ب�صريا قد �أفلح من كانت العميان تهديه)

يفيق احل��رف يف �شـــــفـتي يفيق
بحور ال�شــــعر .ت�أتيه �ســـــريعا
حـباه الــلـــه فـي الدنـيـا مــقـامـا
فــال يـغـلـــو�إذا غـلــت رجــال
�ســــــــخي النـفـ�س .مل���اح ك��رمي
كـفيـف الـعـيـن ذو قـلب ب�صيـر
دروب امل��ج��د حت�ضنه احت�ضانا
يزاحــم يف الـحياه بكـل فخــر
�أخ��اك �أخ��اك �إن ق�ســــــت الليايل
ويل يف غ��ـ��رب��ت��ي �أه��ـ��ل و�صحـب
يـغـازلـه قــ�صـيـدي ك��ـ��ل حيـن
ط��ل��ي��ق ال��ط�ير يف ال���ع���ايل طليق

وق��ول ال�شـــــعر يف ال�ترك��ي يليق
وواف��ره��ا كما �شــــــــاءت غريق
لأن اخليــر فـي فيــه لــ�صـيــق
وال يق�ســــو �إذا ق�ســــت الطريق
وعــنـد قدومــــه يـــ�أتـي الربيق
عـظيـم ال�شـــــ�أن ب�ســــــام رقيـق
ك��ـ���أن امل��ج��د .للتـركي �شـــــــقـيـق
ويـبـنـي �أيـنـما يـبـنـي يـــــــروق
ي��ـ��ف��ـ��ـ��رج عــنـك ك��ـ�لا ال يـعـيـق
�أقـــول ودائــما نعــم ال�صديـق
ي��ـ��غ��ازل زه��ـ��ره الغـ�صن ال��وري��ـ��ق

وق���ول ال�شـــــــعر يف ال�ترك��ي يليق

�شعر  :عبداهلل �سياله
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يف ندوة (تطلعات جامعية بال�شرقية)

منتدى حوار احل�ضارات يدعو جلامعات �إ�ضافية
القطيف� /سلمان العيد
ت�صوير :م�ؤيد احلمران
�أكدت ندوة (تطلعات جامعية للمنطقة ال�شرقية) التي ّ
نظمها منتدى حوار احل�ضارات
مبحافظة القطيف على �أهمية �إن�شاء املزيد من اجلامعات يف املنطقة ال�شرقية ،ب�أمناط
خمتلفة وتخ�ص�صات جديدة ،حتاكي احلا�ضر وتركز على امل�ستقبل ،وتقدم للوطن
عنا�صر ب�شرية داعمة لعملية التنمية.
و�أورد املتحدثون وامل�شاركون يف الأم�سية التي �أقيمت برعاية االعالمي ف�ؤاد بن
عبدالواحد ن�صراهلل جملة من املربرات التي تقت�ضي املزيد من اجلامعات واملعاهد
والكليات يف املنطقة ذات الــ  4ماليني ن�سمة ،منها حمدودية القدرة اال�ستيعابية
للجامعات املوجودة يف املنطقة ..م�شددين على �أن افتتاح جامعة يف منطقة معينة،
يعني قيمة م�ضافة للوطن وللمجتمع ولالقت�صاد.
وقال مقدم الأم�سية الدكتور جمال �آل ا�سماعيل بان العلم هو الكنز الذي تكون به
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�أمتنا خري الأمم ..مو�ضحا ب�أن املنطقة ال�شرقية من املناطق ال�سعودية ذات الكثافة
ال�سكانية املميزة ،التي ت�ستحق العديد من اجلامعات..مقدرا جهود و�إجنازات جامعات
امللك فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة الدمام ،وجامعة امللك في�صل ،عدا �أن طاقتها
اال�ستيعابية ال تزال حمدودة.
وقال ال�ضيف الأول للأم�سية الكاتب حممد الع�صيمي �إن �أثر التعليم يعم وال يخ�ص،
مبعنى �أنك كلما فتحت �آفاقا تعليمية (مناطقية) كلما �أوجدت �أر�ضا وطنية خ�صبة
ومنتجة ،لأن خمرجات التعليم من العنا�صر الب�شرية ـ و�إن تخ ّرجت يف منطقة معينة ـ
تنت�شر مثل الأك�سجني يف الهواء لتتنف�س نفعها وفائدتها رئة الوطن.
و�أ�ضاف الع�صيمي ب�أن التنوع يرثي التعليم ،ويرتقي مبخرجاته ،ويعدد وينوع هذه
املخرجات ،مبعنى �أن �أبناء املنطقة ال�شمالية ـ على �سبيل املثال ـ قد يكون لديهم اهتمام
درا�سي يف جمال التجارة ،بينما �أبناء املنطقة اجلنوبية لديهم اهتمام بدرا�سات التاريخ
والثقافة ،ويكون لدى ابناء القطيف اهتمام بالدرا�سات العلمية  ....الخ يف هذه احلالة
غري �أننا �سنوفر لأبناء املنطقة ذاتها جامعة قريبة منهم جتنبهم عناء الرتحال

والتغرب عن �أهاليهم� ،سنمكن �أبناء وبنات هذه املنطقة
من اهتماماتهم ،و�سنحدث ـ يف الوقت ذاته ـ عملية تنوع
يف اجلامعة ذاتها حني ي�أتي ابن املنطقة اجلنوبية املهتم
بالدرا�سات العلمية �إذا اختار ذلك ليدر�س يف القطيف،
ويذهب ابن القطيف املهتم بالتاريخ والثقافة ليدر�س
يف جامعة خمي�س م�شيط.
ولفت اىل ان هناك جهودا بذلت على �صعيد تطوير
وتو�سعة منظومة التعليم العايل يف اململكة ،و�أن برنامج
االبتعاث الكبري وامل�ستمر يدخل يف هذا التطوير،
وتنطبق عليه هذه التو�سعة ،لكن هناك مناطق ال تزال
تنتظر ن�صيبا �أكرب ت�ستحقه من م�ؤ�س�سات هذا التعليم،
ومن هذه املناطق املنطقة ال�شرقية ،التي يوجد بها ـ وال
�شك ـ جامعات مهمة ،لكنها الت�ستوعب اخلريجني من
�أبناء وبنات املنطقة ،الذين اليزالون يتج�شمون عناء
الرتحال والتغرب �سعيا وراء التعليم اجلامعي.
و�أكد ب�أن �أمامنا يف املنطقة ال�شرقية فر�صة هائلة ـ بعد
ت�سخري االمكانيات املنا�سبة ـ لنجعل منها ـ كما هو
احلال يف الريا�ض وجدة ـ قبلة علمية جامعية تتمتع
بخا�صية تدري�س العلوم التطبيقية لأبناء املنطقة و�أبناء
اململكة ،خا�صة و�أن املنطقة مقبلة على حالة تنموية
�صناعية واقت�صادية هائلة تتطلب توفر كوادر علمية يف
خمتلف التخ�ص�صات ..م�ضيفا ":نريد �أن حتتل املنطقة
ال�شرقية حجمها احلقيقي يف جغرافية التعليم العايل
يف اململكة ليتمكن كل �أبنائها وبناتها من هذا التعليم
بكل ي�سر و�سهولة ،لي�ساهموا يف حا�ضر وم�ستقبل بالدنا
التي ت�شهد تغريات حتمية �أ�سا�سها العلم التخ�ص�صي
واملعرفة ال�شاملة".
وتطرق الع�صيمي اىل مبادرة االثراء الأكادميي التي
اطلقتها الأمم املتحدة عام  2010مب�شاركة  700جامعة
و 40مركز بحث علمي وهدفها الرئي�سي �أن ت�صنع
الأكادميي ،لكي ي�صنع العن�صر الب�شري ،الذي بدوره
ي�صنع التنمية ،احلقيقية امل�ستدامة والتي تنتج وطنا
مكتفيا اقت�صاديا ومتطورا اجتماعيا.
و�أ�ضاف ب�أن هذه املبادرة الأممية ت�ضمنت ع�شرة مباديء

�أ�سا�سية ،دعت اىل االلتزام بها وهي�":شرعة الأمم
املتحدة باعتبارها قيما ت�سعى الرتبية اىل اطالقها
وتنميتها ،وحقوق الإن�سان ويف طليعتها حرية اال�ستعالم
وحرية الفكر وحرية التعبري ،ومنح فر�ص التعليم
جلميع املواطنني دون متييز نوعهم وجن�سهم ودينهم
وثنيتهم ،وتقدمي الفر�صة لكل فرد ينال املعرفة
ال�ضرورية لبلوغ مرحلة التعليم العايل ،وبناء القدرات
املتقدمة يف �أنظمة التعليم عرب العامل ،وت�شجيع املواطنة
العاملية عرب الرتبية والتعليم ،والعمل على ن�شرال�سالم
وحل الأزمات عرب الرتبية والتعليم ،وحماربة الفقر،
تعزيز ا�ستدامة التنمية عرب الرتبية والتعليم ،ن�شر
حوار احل�ضارات وفهم الآخر وحمواالجحاف والظلم
عرب الرتبية والتعليم".
�أما ال�ضيف الثاين د .حبيب مكي فقد �أكد يف كلمته على
التطلع اىل املزيد من اجلامعات واملعاهد وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية  ..م�ؤ�ضحا ب�أن من املفرت�ض ان تكون
اجلامعات ح�سب الكثافة ال�سكانية ،ففي الريا�ض يوجد
 10جامعات لــ  6ماليني ن�سمة ،ويف جدة  3جامعات
فقط لــ  3ماليني ن�سمة ،ومكة املكرمة جامعة واحدة
لـ  1.3مليون ن�سمة ،بينما يف املدينة املنورة  3جامعات
لعدد �سكاين اكرب من ذلك ( 1.7مليون ن�سمة) ،واحلال
نف�سه يف املنطقة ال�شرقية التي يوجد بها  3جامعات لــ 4
ماليني ن�سمة ..ويف الوقت الذي يوجد جامعة يف جازان
اىل  1.4مليون ريال هناك جامعة يف بع�ض املحافظات
التي يقل عدد �سكان املحافظة اقل من مليون ريال
مثل اجلوف والباحة واخلرج واملجمعة ،بالتايل فهناك
تفاوت بني تواجد اجلامعات ح�سب احتياجات املناطق
التي حتددها الكثافة ال�سكانية.
ودعا اىل �إن�شاء جامعات جديدة ب�أمناط وتخ�ص�صات
جديدة ،واالهتمام باجلانب التطبيقي والتقني ،وتنويع
م�صادر متويل م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،واتاحة الفر�صة
للقطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف التعليم ،واالهتمام
بالبحوث التطبيقية ،واالهتمام باجلودة والتعاون مع
اجلامعات املرموقة عامليا.

و�أكد د .حبيب مكي حاجة املنطقة ال�شرقية على �أن
زيادة عدد اجلامعات يف املنطقة ال�شرقية ،ي�أتي جلملة
من املربرات منها ":الكثافة ال�سكانية ،وحمدودية
الطاقة اال�ستيعابية للجامعات يف املنطقة ،والقرب من
ال�صناعات النفطية والبرتوكيماوية ،واملوقع واالطاللة
البحرية ،والتكاليف الباه�ضة التي يتحملها طالب
املنطقة الذين يدر�سون يف اجلامعات والكليات خارج
املنطقة وخارج ىاململكة.
بعد ذلك جرت عدة مداخالت منها مداخلة رجل
االعمال عبدالرزاق الرتكي الذي �أكد ب�أننا �إذا كنا
عاجزين عن ا�ستقطاب طالبنا علينا �أن نتيح املجال
للجامعات الأجنبية  ..داعيا اىل ا لتن�سيق بني اجلامعات
ووزارة اخلدمة املدنية ووزارة العمل لتحديد احتياجات
ال�سوق من الكوادر الب�شرية.
اما الدكتور حممد املرهون فقد او�ضح ب�أن هناك
جامعات تركز على املا�ضي ،وبع�ضها تركز على احلا�ضر،
و�أخرى تركز على امل�ستقبل ،نتطلع اىل جامعات يف
املنطقة ال�شرقية ـ مبا فيها حمافظة القطيف ـ تركز
على امل�ستقبل ،ت�سعى لأن تعد الطالب للعمل ولأن يكون
�صاحلا يف املجتمع.
اما الدكتور عبدالرحمن احلماد فقد اكد ان هناك
اجنازات كبرية للجامعات يف بالدنا لكننا نتطلع اىل
املزيد.
اما الدكتور ماهر ال�سيف فقد او�ضح ب�أن تدمري املجتمع
يبد�أ من اهانة املعلم ،وال تتم هذه االهانة اىل بغياب
البيئة التعليمية ال�سليمة.
الدتور زكي ن�صراهلل حتدث عن التكلفة الباه�ضة
للطالب اجلامعي يف اجلامعات احلكومية وميكن
الإ�ستفادة من امل�صروفات املهدرة يف �إعطاء الفر�صة
لأكرب عدد من الطالب ،خ�صو�صا يف جمال الطب.
وحتدثت امتثال �أبو ال�سعود عن �ضرورة �إن�شاء جامعة يف
حمافظة القطيف ،لي�س لأن تكون للقطيف فقط ،و�إمنا
لت�سهم يف دعم خطط التنمية يف الوطن ككل.
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خردة!..

يف لقاء بحوار احل�ضرات..

ثقافة

عبد املح�سن كاظم اجل�شي
اذكر حني ا�شرتاها يل والدي هدية ميالد..
كانت �أغلى ما املك ..لدرجة انها غدت اقرب يل من قطعة حلواي املف�ضلة..
دامت ق�صة حبنا فرتة من الزمن ..قبل ان تغزوها مرحلة الربود ومن ثم رحلة االحرتاق..
ال اذكر اين تكمن نقطة االنقالب ..لكني بدات هجرانها اوال ..ومن ثم تتطور الو�ضع اىل
ان �أ�صبحت �أب ّيت نية حاقدة لأك�سرها واحطمها واتلذذ ب�إغراق بقاياها بلعابي املتدفق!!
وقد فعلت..
بعد �أ�سبوعني من تلك احلادثة ..تفاج�أت والدتي بي وانا ابكي ويف يدي قطع من هديتي
املحطمة ..كان �شعورا غريبا ..كنت �أريدها ان حتيا من جديد لأالعبها كما كنت ..ولكن!
اخلال�صة :فلنحافظ على ما منلكه االن ..لأننا يف يوم من االيام �سن�شتاق اليه ..ف ُنفاج�أ انا
حولناه �إىل خردة!!

ٌ
�ساعات مغرتبة
ال�سيد �أحمد املاجد
الدواب �أج ُّر الوقتَ يف ال َع َر َب ْة
مث ُل
ال فر َق �إنْ َع َد َل ال ُع ْنوَا َن �أو َقلَ َب ْه
ِّ
ُع ْمرِيْ لِغريِيْ و َغيرْ ِيْ لل�شقا َو َه َب ْه م ُْ�س َت� َأج ٌر طو َل يومي ل�ستُ �أملكني
ول�ستُ � ُ
أعرف �أ�ص َل اليو ِم �أو َن َ�س َب ْه
ظهريْ ميي ُل على �أ�ضال ِع �أ�سئلتي
ّ
ولي�س يدريْ لي�شقى ما الذي ارتك َبهْ!
بال�شم�س َم ْع ِر َف ٌة
لي�س يل
ِ
َ
موظ ٌف َ
ْ
ُ
ال�شم�س جته ُل ظلي والدُّ َجى َ�سل َبهْ
م ُْ�س َت ْع َب ٌد لعنائي قط ُب بَو�صلتي
ُ
�أم�ضي لعمريَ َموْهُ ْوباً ملنْ َ�صلَ َب ْه
و�أحم ُل ال�صب َح فو َق الليلِ ال �أج ُد
الوقتَ الذي في ِه ي ُْحي ِْي ٌ
يف ك ِّل يو ٍم �أرى الروت َ
بلبل َط َر َب ْه
ني يطبخني
ما بتُّ �أنف ُخ يف فقاعتي ح ُلماً
ال فر َق �إنْ �أك َل التوقيتَ �أو َ�ش ِر َب ْه
ودبو�س �شغلٍ ُم ْبكِرٍ ثق َب ْه
ُ�ش َّل ال�شعو ُر و�أم�سى ال�شع ُر يف لغتي �إال
ُ
خيا ُل ُه جلط ًة عكا ُز ُه الق�ص َب ْة
ر�أ�سي املعب�أ بالأفكا ِر �شا َخ على
بتواريخ ُملَ َّف َق ٍة
ُم َغ ّل ٌف
َر ِّف التم ِّني و�ألقى فو َق ُه ُك ُت َب ْه
ٍ
ول�ستُ َمنْ َ
هذا الدوا ُم ثقي ُل الظ ِّل يفزعني،
حبك التاري َخ وانتخ َب ْه
وح�ش ي�صارعُني ،وعمريَ ا َ
ٌ
حللَ َبةْ
م َُ�ش َّر ٌد ُب ْع ُد �أفكاري ول�ستُ �أرى
�أريك ًة حر ًة يف الأفقِ �أو ( َك َنب ْة)
يق�ضي النها َر على ظهري ُي َع ِّب�ؤُ ُه
ْ
ال يو َم ي�شبهني واليو ُم �أُ ْ�ش ِب ُه ُه
ولي�س ُي ْف ِر ُغ �إنْ َح َّل امل�سا َت َع َب ْه
َ
غريي �أنا و�أنا ا َ
حل ُّق الذي اغت�ص َب ْه
ي� ِّؤج ُر ال َف ْر َد َح َّد املوتِ ي�شغ ُل ُه
� ُ
النا�س ْ
ُ
أنفا�س ُه ْم ُل َع َب ْه
وال�ساعات ت�أكلني
موتي
ُ
بل � َ
ويح�سب َ
أعي�ش َ
رت ُك منهم بع�ضه ْم �أبداً
ولي�س ي ُ
دربي �أين �أرتدي َكذِ َب ْه
َ
َ
وح ْ�س ُب َ
درب ح َ
ني تدي ُر ال ُع ْم َر مِ ْط َر َق ٌة
حتى يحي َل بقاياهم �إىل َخ ِر َب ْة
ال َ
نحيا ال َت َب ُّل َد والروت ُ
ني ُي ْق ِعدُنا
�إال كما َت ْغ ُر ُ�س امل ِْ�س َما َر يف اخل�شب ْة
النا�س� ،أفقدين
وال �أراين
ُع ْم ُر ال�شبابِ مَ�شِ ْي ُب ال َو ْقتِ قد َغلَ َب ْه
ِ
بو�سط ِ
طرقتُ � َ
ُ
ب َ
ألف طريقٍ كا َن يو�ص ُد ُه
وال�ساعات مغرتب ْة
ني العقاربِ ،
ً
صري وخ َّر ا ُ
حل ْل ُم بالعتبةْ
ر�أ�سا على َعقِبٍ والده ُر يكت ُبن ِْي
وقتي الق� ُ
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اليوتيوب متنف�س �سينما ال�شباب
العبا�س يدعو لتجاوز اخلالفات والإحتقانات
يف الو�سط الفني
تقرير /حممد علي اخلنيزي
�أقام منتدى حوار احل�ضارات برعاية الإعالمي ف�ؤاد ن�صراهلل يوم اجلمعة املوافق 1435-1-10هـ لقاء
بعنوان (�سينما ال�شباب ..ر�ؤى م�ستقبلية) ا�ست�ضاف من خالله املخرج املبدع ح�سني علي العبا�س
وقد ح�ضر هذا اللقاء نخبة كبرية من الفنانني واملخرجني وفرق التمثيل وامل�سرح يف القطيف بد�أ اللقاء
ب�إدارة املخرج املت�ألق حم�سن احلمادي تناول يف الدقائق الأوىل من اللقاء ال�سرية الذاتية للمخرج
ح�سني العبا�س:مواليد القطيف املولد �سنه 1403هـ والذي يعد من م�ؤ�س�سي الأفالم الق�صرية يف
القطيف بد�أ بت�أليف ومتثيل و�إخراج �أول فلم له عام 2006م كان يحمل عنوان (حرية) تاله فلم
(زفرات حرى) عام 2007م وفلم (اخلطيئة )عام 2008م والعديد من الأعمال تنقل من خاللها
بني التمثيل والإخراج والت�أليف يف ال�سينما وامل�سرح وقد مت عر�ض فلمه الأخري(الك�أ�س) الذي ال
يتجاوز  37ثانية .وكان فكرة و�سيناريو علي النا�صر ومونتاج فنون ال�شرقية وبرعاية جمموعة منو ومتثيل
ال�سيد �أمين �أبو الرحي وها�شم العبداهلل كما حتدث العبا�س للح�ضور عن معاناة الفنانني والعقبات التي
دائما ما تواجههم يف حتقيق طموحاتهم و�أهدافهم و�أب�سطها هو عدم وجود �أكادمييات لتدري�س الفن يف
اململكة ،وعدم جود دور �سينمائية تقوم بعر�ض �أعمالهم مما جعل املتنف�س الوحيد لل�شباب ال�سعودي
هو عر�ض �أعمالهم على اليوتيوب و�أي�ضا عدم وجود م�ؤ�س�سات تدعم احلركة االنتاجية للأفالم .وقد
دعى العبا�س الفرق التمثيلة وامل�سرحية يف القطيف للتكاتف والرتابط و�إزالة جميع االحتقانات
املوجودة بينها؛ لكي ترتقي جميعها بالفن يف املنطقة كما �أكد على �أهمية اختيار الن�ص املنا�سب
ومراعاة امل�شاهدين واختالف الفئة العمرية بينهم ،كما حتدث عن �شح الن�صو�ص يف الوقت احلايل ويف
ختام احلفل مت تكرمي املخرجني من قبل ف�ؤاد ن�صراهلل راعي املنتدى والدكتور �شادي �أبوال�سعود ع�ضو
املنتدى وم�شرف ال�صفحة الطبية مبجلة اخلط.

ت�صوير  :م�ؤيد احلمران  -ها�شم العبداهلل

زهراء حممد طرموخ
املتو�سطة الأوىل بالعوامية
ت�صنع وحرية ..
نظرات وابت�سامات فقرية ..
ال ت�ؤدي �أي معنى من �أ�شتياقنا ..
من تعبرينا عن االحتفاظ بذكرياتنا ..
قد �أكون وحدي بذلك ال�شعور ..
وك�أنني �أ�سرتجع حلم مبتور ..
�أ�شتاق ولكني كطري م�أ�سور ..
�أو قد يكون بني زحام النا�س حم�شور ..
يرغب باحت�ضان من ي�شتاق �إليه ..
لكن العي�ش يف ذلك القف�ص حمكوم عليه..
نحن جميعا من طني خلقنا ..
ولكننا يف م�شاعرنا اختلفنا ..
فهناك من يعرتف ..
وهناك من يقرتف ..
وهناك من يكذب �أو يرتكب ..
وهناك ..
هناك من بعيييد ..
�شخ�ص يتلهف للقاء �شخ�ص قريب ..
�إن ذلك ال�شخ�ص قريب ..
لكنه مب�شاعره جدا غريب ..
كان قا�س وبطبعه عنيد ..
ف�أفاق ور�أى نف�سه عن النا�س بعيد ..
خدع نف�سه وقال �إنني جدا �سعيد ..
وتغا�ضى عن كل مابداخله من جت�سيد ..
كان قا�س كي اليجرحه �أحد العبيد ..
فيبتعد وهو يحتاج ع�ضيد ..
عا�ش بالوحدة عمر مديد ..
يبكي وحده بكاء �شديد ..
ال يلقى �أحدا يوا�سيه ..
وال يعرف طبيبا من عقدته يداويه ..
حتى قرر الأجل �أن يوافيه ..
فمات وحيدا خوفا على نف�سه من �أفعال
النا�س �أن ت�أتيه .

ثقافة

قيد الن�سيان

كتاب اال�ستثمار يف الإعالم وحتديات امل�س�ؤولية االجتماعية
(النموذج اللبناين) للدكتورة نهوند القادري عي�سى

يعالج هذا الكتاب ظاهرة انك�شاف العيوب البنيوية التي ميزت اال�ستثمار يف الإعالم ،املتمثلة
بالتناف�س العنيف بني الو�سائل الإعالمية ،وبتبدل خارطة امل�ساهمني ،وانح�سار بع�ض الو�سائل،
وتقلي�ص ن�شاط بع�ضها الآخر ،و�صرف جمموعات من املوظفني ،واعتماد �أ�ساليب مواربة يف �إدارة
املوارد الب�شرية ،وقلة االكرتاث للإنتاج ولأخالقيات املهنة ،واملعاجلات الظرفية للمو�ضوعات.
ويبحث الكتاب يف العوامل الكامنة وراء تنامي ظاهرة اال�ستثمار يف الإعالم يف العقود الأخرية،
م�شدداً الكتاب على
متتبعاً املنطلقات الفكرية واملفاهيمية الكامنة وراء غائية العمل الإعالميّ ،
خ�صو�صية اال�ستثمار يف الإعالم ،نظراً �إىل تقاطعه مع قطاعات �أخرى ،اقت�صادية واجتماعية
و�سيا�سية وثقافية� ...إلخ .وهذا ما يتطلب من امل�ستثمر املزيد من التخطيط ومن و�ضوح الر�ؤية ،ومن املرونة ،ومن مهارات التفاو�ض
مع ال�سياقات املحيطة.
يقارب هذا الكتاب املو�ضوع من منظور تنموي ،يف �ضوء ال�سياقات القانونية والإعالنية وال�سيا�سية ،متناو ًال دور الأطراف املعنية
بالإنتاج الإعالمي ،ووا�ضعاً امل�ستثمرين يف الإعالم �أمام رهانات الإدارة الر�شيدة للموارد الب�شرية من خالل معايري التوظيف
و�شروط العمل ونوعية الإنتاج� ...إلخ ،و�أمام رهانات امل�ساهمة امل�س�ؤولة يف �إيجاد معنى ملا يحيط بنا ومبجتمعاتنا من حتوالت
مت�سارعة.
يت�ضمن الكتاب �سبعة ف�صول :الف�صل الأول "�أهمية اال�ستثمار يف الإعالم" ،الف�صل الثاين "اال�ستثمار يف الإعالم :الأبعاد
"املحددات ال�سيا�سية والقانونية والإعالنية لتوزع خارطة اال�ستثمار يف
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية" ،الف�صل الثالث
ّ
الإعالم اللبناين" ،الف�صل الرابع "�سمات امل�شهد الإعالمي اللبناين" ،الف�صل اخلام�س "دور الأطراف املعنية يف حتديد وجهة
اال�ستثمار يف الإعالم من املنظور التنموي" ،الف�صل ال�ساد�س "امل�س�ؤولية االجتماعية للإعالم من منظور الأطراف املعنية
بالإنتاج الإعالمي" ،الف�صل ال�سابع "امل�س�ؤولية االجتماعية للإعالم من منظور املتلقَّني".

كتاب اجلاليات العربية يف �إ�سبانيا
للدكتور عبد الواحد �إكمري
مو�سعة لأو�ضاع اجلالية العربية يف �إ�سبانيا ،م�س ِّلطاً ال�ضوء على تطور
يقدم هذا الكتاب قراءة ّ
الظروف االجتماعية واالقت�صادية لهذه اجلالية وال�صعوبات التي تعرت�ضها هناك .يتناول الكتاب
عرب �ستة ف�صول متتالية م�سا َر الهجرة العربية �إىل �إ�سبانيا يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر؛
ثم التطور العددي لأبناء اجلالية ،والإطار القانوين للهجرة العربية منذ ان�ضمام �إ�سبانيا �إىل االحتاد
الأوروبي؛ والهجرة ال�سرية لل�شبان العرب �إىل �أوروبا عرب �إ�سبانيا؛ ويتطرق �إىل التوزيع اجلغرايف
للجالية العربية يف هذا البلد؛ كما ي�سلط ال�ضوء على ظاهرة الـ"موروفوبيا" و�أ�سباب انبعاثها مع
تزايد الهجرة العربية ،ثم نتائجها االقت�صادية واالجتماعية .كما يتناول مو�ضوع مغاربة مدينتي
�سبتة ومليلية منذ بداية الهجرة �إليهما �إىل الوقت احلا�ضر ،والأ�سباب التي حتول دون اندماجهم
االجتماعي واالقت�صادي والديني.
يحتوي الكتاب خم�سة ف�صول �إىل جانب املقدمة واخلال�صة العامة واخلامتة.
الف�صل الأول" :التطور العددي والإطار القانوين للجالية العربية يف �إ�سبانيا"؛ الف�صل الثاين" :الهجرة ال�س ّرية وهجرة القا�صرين
غري امل�صحوبني"؛ الف�صل الثالث" :التوزيع اجلغرايف والن�شاط املهني للجالية العربية يف �إ�سبانيا"؛ الف�صل الرابع" :اجلالية
العربية يف املجتمع الإ�سباين"؛ الف�صل اخلام�س" :مغاربة �سبتة ومليلية".
ي�صدر هذا الكتاب يف �إطار اهتمام مركز درا�سات الوحدة العربية ب�إ�صدار جمموعة كتب حول �أو�ضاع اجلاليات العربية يف املهجر.
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تغطية

ب�صوت ال يخلو من جر�أة

ال�شاعر منري النمر يطلق ديوان "ارتداء ج�سد"
كتب� /سلمان العيد
ت�صوير /حممد �أبوال�سعود
�أمام ح�شد كبري من متذوقي ومتذوقات ال�شعرّ ،قدم ال�شاعر
منري النمر عددا من ق�صائده اجلديدة ،التي احتواها ديوانه
اجلديد (ارتداء ج�سد) ..ذلك يف حفل توقيع اطالق هذا
الديوان ،الذي اقيم م�ساء �أم�س اجلمعة ( )2013/12/6مبقر
منتدى حوار احل�ضارات مبنزل االعالمي ف�ؤاد بن عبد الواحد
ن�صراهلل

مقدم الأم�سية ح�سني الدهيم �أو�ضح ب�أن ال�شاعر منري النمر
مهوو�س بثالثة ا�شياء (العروبة ،والوطن ،واملر�أة) ولو ربطنا بني
الثالث جندها واحدا .. ،م�ضيفا ب�أن النمر �شاعر هجومي يهجم
بلغته على اجلمال كي يفرت�سه ،ق�صائدة غري مملة فهو �شاعر
متجدد و�إن كتب بقالب واحد ..حتى يف روايته التي حملت
عنوان (الهارب) كتبها بلغة �شاعرية ،فهو "مل ّوث" باللغة
ال�شاعرية ،وتل ّوثه هذا جاء لإعادة احلياة ،ف�إننا امام �شاعر متميز
متجدد.
وخالل الأم�سية مت عر�ض ثالث قراءات خمت�صرة ل�شعر النمر
30
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فال�شاعر م�صطفى �أبور الرز �أو�ضح ب�أنه عرف منري النمر منذ الرومان�سي العا�شق ،الذي يرتك لنف�سه ولك م�ساحة للحب
�أن كان يافعا ،فر�آه �شاعرا ،و�صار �شاعرا ،وال يزال �شاعرا ،وملع�شوقته يف �أن تختار ما ت�شاء وهو يختار ما ي�شاء.
فهو �شاعر تتغري مالحمه بني فرتة و�أخرى ،فتارة يرى فيه
اجلواهري ،ثم ر�أى فيه حممود دروي�ش ،والآن يرى فيه منري وقال ال�سنونة ب�أن �شعر منري النمر يتميز يف ق�صائده الرومان�سية
بال�شجاعة فهو ال تخيفه نتائج احلب ،ونهاية الع�شق ..ويرتك
النمر �إذ �صارت لديه �شخ�صية خا�صة ..
للمتابع ان يكون يف املنطقة الو�سطى بني احلب والالحب،
وا�ضاف �أبو الرز ب�أن ابرز ما يعجبه يف النمر هو قدرته على ولكن دائما يتحمل نتائج ذلك احلب والع�شق .اما ق�صائده
الإ�صغاء واالن�صات واال�ستماع للآراء حتى لو كانت يف غري ال�سيا�سية فهي مليئة باحل�سرة ميزجها بالنكتة امل�ضحكة املبكية
مكانها ال�صحيح ،عرف النمر مب�شاك�سته التي تظهر بني فرتة املبللة بدموع الأجيال القادمة على ما يحدث يف عاملنا العربي.
و�أخرى يف �إنتاجه ال�صحفي ،كما تظهر اي�ضا يف �إنتاجه الأدبي .بعد ذلك قال النمر عددا من الق�صائد التي احتواها الديوان
فمن ق�صيدة (غرباء) قال النمر:
وحتدث ال�صحفي عي�سى املزمومي فقال ب�أنه عرف النمر
ك�صحفي منذ ع�شرة �أعوام يف جريدة املدينة ،كان يف داخله غرباء نحن
غريب
جمال عظيم يعد جتربة ابداعية اتت من القطيف ،فهو امتداد وال�صدى امل�سكون يف دمنا ُ
لإبداع �أهل القطيف يف كل �شيء ،فهو يكتب ال�شعر ب�صدق .وعلى جفون امللح ي�شربنا الأ�سى والذكريات
�صليب
على مداه ُ
اما االعالمي واالديب ح�سني ال�سنونة فقد و�صف منري النمر والع�شب يبكي مثل غربته التي مت�شي على �صدر النوى
�سليب
ب�أنه ال�شاعر الإن�سان ،املثقف الذي يحاول �أن ي�ستفز الآخر  ..و�أنا الرتاب املخملي ُ
وا�صفا �شعره ب�أن �شعر يثري امل�شاعر والأحا�سي�س ،فال غرو فهو اىل �أن يقول:

غرباء نحن
قبالتنا غربة
�أحالمنا غربة
�أوطاننا غربة
و�أنا� ،أنا يف ال�سهل �أم�شي تائها والغربة ابتد�أت اىل قلبي.
ومن ق�صيدة (ارتداء ج�سد) التي حملت عنوان الديوان قال
النمر:
�أنا �أخ�ضر متحرر من كل ذاكرتي ومن ج�سد
�أطال بقاءه عمري العليل
�أنا قادم من ظلمة ال �شيء يعرفها �سواي
فت�شت يف ذاكرتي فيها فلم �أجد اال ال�صدى
يرتد يل
جدك راية الأحياء ،كي ال
فيقول �":إنه�ض وا�ستلم من بعد ّ
متوت �إىل الأبد".
كانت ينابيعي مقد�سة هناك
وكنت فيها �سائال �شكال يغني بع�ض تكويني
يغني وجه �أمر�أة بقرب الع�شب
جتل�س كالكرا�سي
حني تعطف روحها كالريح يف بدين التعب.

�أ .م�صطفى �أبو الرز

�أنا العربي ذا �إ�سمي
وذا عنوان جمزرتي
على وجعي يجول الن�صر
يف حلمي �أرى قب�ضات �أ�ساليف
حتركني  ..حتركني
انا العربي هذي النار حت�صدين
ف�أنرث يف مدافنها رجال العار
�أدفن يف م�آ�سيها دمي� ..أ�شالء �أطفايل

�أ .ح�سني ال�سنونة

�أ .عي�سى املزمومي

كما القى النمر ق�صائد �أخرى من الديوان نف�سه عناوينها
(كما نكون يوىل علينا) ،و(كن كما �شئت) ،و(نبي ال ينام)،
و(غزة وجمزرة اليوم  11من العدوان) و(�إىل م�سيحية) ..وقد
�أبدى احل�ضور تفاعال كبريا مع الق�صائد ،ابدته حالة الت�صفيق
وطلبات الإعادة.

ومن ق�صيدة (�إىل ال�شهيد) قال ال�شاعر:
كم �أع�شق املوت يف كفيك �ألوانا
ويف �شفاهك �أم�ضي احلرف �سكرانا
انا املقاتل بني النهر يعرفني
وجه الر�صا�ص  ..اقا�صي�ص  ..يد  ..قانا
�س�أع�شق املوت �إذ �أم�ضي ل�ساعته
وذا ال�سجود على كفّي ريحانا
العار يهرب مني حني �أب�صقه
فتب�سم وجه الأم والقبالت �أحلانا
ومن ق�صيدة (انا العربي) قال :
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خ�صو�صا اذا ما نظرنا لنتائجه.
مو�ضوعنا اليوم مهم جدا يف عامل الت�صوير ال�ضوئي وكثريون من ال يولونه اهتماما خا�صا على الرغم من انه لي�س �أمر ًا �صعب ًا
ً
كما نعلم ف�إن هناك مبادئ و�أ�سا�سيات كثرية يجب على امل�صور الناجح �أن يتعلمها ويطبقها يف �أعماله حتى يح�صل على �صور مميزة
وي�أتي على ر�أ�س هذه الأ�شياء التعري�ض ( .) .)Exposureفحتى نح�صل على �صورة ناجحة يجب ان يكون التعري�ض مثال ًيا ومنا�س ًبا
للمو�ضوع والظروف املرافقة التعري�ض و�شك ًرا مل�صنعني الكامريات الذين ركزوا جهودهم ب�إدخالتكنولوجيا متقدمة يف الكامريات
الرقمية احلديثة �ساهمت ب�شكل كبري يف التخل�ص من م�شاكل التعري�ض املختلفة  ،ولكن ال ميكن بالطبع اعتماد تكنولوجيا واحدة
ملختلف الظروف ولذلك مت � ُ
إدخالأو�ضاع خمتلفة لكل طريقته وا�ستخداماته.وهذا يجعل من املهم �أن يتم تقييم كمية اال�ضاءة املوجودة
يف مو�ضوعنا فكما نعلم ف�إن املناطق عالية ال�سطوع ت�ؤثر كث ًريا على ال�صورة وقد ت�ؤدي لإف�ساد ال�صورة بالكامل .ومن جهة �أخرى ف�إن عدم
وجود �إ�ضاءة كافية يف ال�صورة يجعلها مظلمة وغري ناجحة �أي�ضً ا لذا كان لزا ًما علينا االهتمام مبو�ضوع
Spot Metering Mode
عندما ننظر من خالل عد�سة الكامريا (�)viewfinderسرنى عدة نقاط موزعه .ت�سمى هذه النقاط نقاط الفوك�س ،وقد تعمل النقاط
جميعها يف نف�س الوقت كما ميكن حتديد نقطة واحده فقط ن�ضع عندها املو�ضوع املراد ت�صويره ،وهكذا يتم من خالل هذه العملية قراءه
الإ�ضاءة ،مع �إهمال �أي �إ�ضاءة�أخرى قد تكون قادمة من م�صادر خمتلفة كاخللفية مثلاً  .هذا يعني�أنه �سيتم ح�صرالقراءةبتلك النقطة فقط.
يقي�س هذا الو�ضع تقريبا ا�ضاءة  % 5-3من م�ساحة ال�صورة الكاملة.
هذا الو�ضع مفيد لدى ت�صوير مو�ضوع يكون لونه او ا�ضاءته متداخله مع اخللفية او باقي امل�شهد �أولت�صوير املاكرو �أو ت�صوير االج�سام
ال�ساطعة كالقمر مثال.وهو الو�ضع الأن�سب لت�صوير الأهداف بتقنية Low-Keyأو .Hi-Key
PartialMode
يقوم هذا الو�ضع بالقراءة اجلزئية لل�ضوء وي�شابه تقري ًبا الو�ضع ال�سابق ولكن مع قدرته على قيا�سال�ضوء مل�ساحة�أكرب (حوايل % 15-10
منم�ساحةال�صورة)وهو منا�سب عند وجود �إ�ضاءة �ساطعة خلف الهدفولكن هذا بالت�أكيد �سي�ؤدي �إىل �ضياع التفا�صيل يف اخللفية بالكامل
وقد يت�سبب ب�إظهار اخللفية كـمنطقة �ساطعة ( )Over-exposedيعطي هذا الو�ضع �سيطرة �أكرب على اختيار اجلزء الذي تريد �إظهاره
من ال�صورة �أكرث من باقي العنا�صر .هذه الو�ضعية منا�سبة جدا ل�صور البورتريه التي تتم بوجود خلفيات �ستوديو .فقط قم بلم�س زر
التقاط ال�صورة (ن�صف �ضغطة) لقراءة التعري�ض ووا�صل ال�ضغط عليه و�أعد ت�شكيل اللقطة ثم ا�ضغط زر الت�صوير بالكامل لأخذ ال�صورة.
Center-weighted Metering Mode
تقوم الكامريا يف هذا الو�ضع بقراءة ال�ضوء يف منت�صف الـ  .viewfinderيجعل هذا الو�ضع نقطة الرتكيز لدى الكامريا على املو�ضوع
يف و�سط امل�شهد ومن غري �أي ت�أثري يذكر من قبل اخللفية�أو جوانب ال�صورة بغ�ض النظر كانت معتمة �أو �ساطعة .املهم يف هذا الو�ضع هو
�أن يظهر املو�ضوع املوجود يف منت�صف ال�صورة بتعري�ض منا�سب يظهر تفا�صيله .هذا الإعداد منا�سب جداً لت�صوير البورتريه اذ يكون
الرتكيز على الوجه �أما باقي التفا�صيل فغري مهمة�.أي�ضا ميكن ا�ستخدام هذه الو�ضعية عند ت�صوير املناظر الطبيعية التي تود فيها الرتكيز
على عن�صر معني ومن غري �أن تبدو ال�سماء �ساطعة ج ًدا فتقوم حينها بو�ضع العن�صر الرئي�سي يف منت�صف االطار وقراءة التعري�ض.
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Multi-Zone Metering Mode
يطلق على هذا الو�ضع �أ�سماء خمتلفة ففي الكانون ي�سمى  Evaluative meteringبينما ي�سمى يف النيكون  Matrixويف
هذا الو�ضع تتم قراءة ال�ضوء من جميع النقاط يف ال�صورة ل�ضمان ظهور جميع عنا�صر ال�صورة ب�شكل وا�ضح وب�أف�ضل تفا�صيل
ممكنه .يعتمد عدد هذه النقاط املوزعة على النظام املوجود يف الكامريا فقد يكون  ٦نقاط او  ٩نقاط �أو قد ي�صل اىل �أرقام �أكرب
مثل 61يف  .Canon 5D Mark IIIالميلك هذا الو�ضع القدرة الكبرية على متييز الظالل القوية �أوالإ�ضاءات القوية ولذلك يتم
ا�ستخدامه عادة يف ت�صوير الالند �سكيب ب�شكل عام حيث ال يوجد�إ�ضاءات او ظالل قد تخدع ال�سن�سر وعمو ًما يعترب هذا الو�ضع
هوالأن�سب للأغرا�ض العامة حيث يكون هناك �أكرث من نقطة للفوك�س يف ال�صورة الواحدة.
وهكذا ف�إن قراءة ال�ضوء �أم ٌر مه ٌم ج ًدا ولكنه لي�س بتلك ال�صعوبة التي يتخيلها البع�ض ولكن عند ا�ستخدام الو�ضعية املنا�سبة
لل�صورة ف�إن ذلك �سيقودنا لتعري�ض �صحيح ويحافظ على كل التفا�صيل التي �أردنا �إظهارها وعلى النقي�ض متا ًما ف�إن اختيار و�ضعية خاطئة قد ي�ؤدي اىل �إف�ساد ال�صورة ب�شكل كامل .وباخت�صار فان �إتقان
خ�صو�صا يف املوا�ضيع التي تكون الإ�ضاءة فيها متفاوتة.
فن اختيار الأو�ضاع املنا�سبة �سيقلل متا ًما من ن�سبة احل�صول على لقطات معتمة � Under-Exposedأو �ساطعة Over-Exposed
ً

امل�صادر

1- http://academy-of-photography.com/metering-modes-for-digital-photography-beginners/
2- http://www.digitalcameraworld.com
3- http://www.365tut.com/?p=1726
4- http://oneslidephotography.com/understanding-dslr-metering-modes/
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نتائج املختربات هي الفي�صل يف القرارات
تلقيت دعوة خا�صة جدا من الفريق العلمي اخلا�ص ببلدية
حمافظة القطيف حل�ضور الإجتماع ال�شهري لتقييم �أداء
�إدارات بلدية حمافظة القطيف وذلك يف متام ال�ساعة ال�سابعة
من �صباح يوم الأحد� .سعدت كثريا بهذه الدعوة وتوجهت
فعال قبل املوعد بع�شر دقائق اىل قاعة الإجتماعات ذات القبة
الزجاجية املع�شقة والتي تتو�سط بلدية القطيف ،رحب بي
�شخ�ص كان واقفا �أمام البوابة يبدو �أنه ي�ستقبل ال�ضيوف وفتح
باب القاعة وهو يبت�سم قائال تف�ضل ...اجلميع ب�إنتظارك...
ودلفت اىل داخل القاعة و�إذا اجلميع متواجدين وال يوجد اال
مقعد واحد ب�إنتظاري .ف�شعرت ب�شيء من اخلجل لت�أخري...
رحب اجلميع بي وتبادلنا التحية وعرف كل �شخ�ص بنف�سه
وهو يبت�سم .وما �إن و�صلت ال�ساعة ال�سابعة متاما حتى �أمر
املدير وهو يبت�سم ببدء الإجتماع ونظرت �أمامي و�إذا بورقة
جدول �أعمال الإجتماع من عدة نقاط معدة ومطبوعة كل
نقطة بلون براق ومكتوب يف نهايتها بخط عري�ض راحة املواطن
هدفنا وخدمته �شرف لنا وقد �أحيطت هذه العبارة بعقد من
الورود اجلميلة واملختلفة الألوان .وكان البند الأول يف الورقة
هو نتائج القيا�سات اليومية جلودة ماء ال�شرب وماء الري يف
مناطق عدة يف املحافظة خالل ال�شهر املن�صرم .بد�أ �أحد
املتخ�ص�صني من الفريق العلمي ب�شرح نتائج القيا�س على
�شا�شة عمالقة نزلت بهدوء �أمام طاولة الإجتماعات .اجلميع
يتابع التقرير ب�صمت وقد الحظت القلق قد خيم على وجوه
بع�ض الإداريني واملهند�سني� ،إذ �أن النتائج جاءت �أدنى بقليل
من املتوقع وامل�أمول ،وبعد �إنتهاء املتخ�ص�ص من ال�شرح ،وقف
�أحد امل�س�ؤولني و�إعتذر عن نتائج التقرير وهو يكاد يبكي ووعد
ب�أن جهودا �إ�ضافية �ستبذل ملراقبة جودة املاء يف املحافظة .ثم
بد�أ النقا�ش حول النقطة الثانية من جدول الأعمال حول
�أ�سواق اخل�ضرة وا�سواق ال�سمك يف املحافظة وبد�أ احلديث
�أحد مدراء الأق�سام يف البلدية الذي �أو�ضح �أنه للتو قادم من
اليابان وقد زار �سوق ال�سمك يف العا�صمة اليابانية و�إ�ستغرب
قائال بالرغم من عدم وجود مكائن تقطيع ال�سمك الألية
كالتي عندنا وعدم وجود التغليف الإلكرتوين للأ�سماك يف
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�سوق ال�سمك اليابانية اال �إنهم �إ�ستطاعوا الق�ضاء متاما على
رائحة ال�سمك وجميع �أنواع احل�شرات الطيارة من ال�سوق،
بينما ال تزال عندنا ت�شم رائحة خفيفة خا�صة عندما ترتفع
الرطوبة وال تخلو ال�سوق من ذبابة او ذبابتني تطري ،ورفع �صوته
قليال قائال هذا خمجل ال بد من �إيجاد حل لهذه امل�شكلة!
رفع �أحد �أع�ضاء الفريق العلمي املتخ�ص�ص يده طالبا مبداخلة
و�أكد �صحة ما قاله مدير الق�سم و�إقرتح طريقة جديدة حلل
امل�شكلة وهي �إمت�صا�ص رائحة ال�سمك عن طريق �أ�شعة
ليزر القاتلة للعفن حديث التكوين والتي ميكن تثبيتها يف
الأ�سقف وبني �أن هذه النوعية من الأ�شعة غري �ضارة وال
ت�ؤثر على نظام التكييف ب�أ�شعة ال�شم�س املعتمد يف الأ�سواق
وال على الأجهزة الإلكرتونية امل�ستخدمة يف �سوق ال�سمك
وال حتى على �أحوا�ض العر�ض للأ�سماك احلية عو�ضا عن
اجلل�سات واملقاهي و�أماكن �ألعاب الأطفال اخلا�صة بالزبائن.
ومتت املوافقة بالإجماع على تنفيذ هذه الفكرة يف كل �أ�سواق
ال�سمك املوجودة يف املحافظة .وبد�أت �أرى بع�ض ابت�سامات

الر�ضى على حميا املجتمعني .وجاء دور النقطة الثالثة على
جدول الأعمال من قبل الفريق العلمي ب�إ�ستعرا�ض عدد كبري
من الدرا�سات على ال�شا�شة العمالقة مدعمة بنتائج املختربات
التابعة للبلدية وخرائط فريق العمل امليداين وهذه بع�ضها:
الدرا�سة الأوىل :ن�سبة امل�ساحة اخل�ضراء يف املحافظة
ون�صيب كل فرد من هذه امل�ساحة اخل�ضراء .ومت عر�ض خارطة
تفاعلية للواحة تو�ضح امل�ساحة اخل�ضراء ونوعية النباتات
امل�ستهدفة؟ بعدها مت عر�ض لقطات منقولة على الهواء مبا�شرة
من الطائرة ال�سمتية التابعة للبلدية لتبني ما مت �إجنازه يف ال�شهر
املا�ضي .ومت التعر�ض يف نهاية احلديث حول هذه النقطة اىل
الن�سبة التي ت�سعى اليها البلدية ومتى �ستتحقق هذه الن�سبة؟
الدرا�سة الثانية :عدد ال�سيارات يف املحافظة لكل
كيلومرت من ال�شوارع امل�سفلتة ؟ كم هي الآن؟ و�أين نحن من
املعدل الدويل الذي يقرتح �أن يكون دون � 300سيارة لكل
كيلو مرت م�سفلت ،وكم هو املعدل التي ت�سعى البلدية لتحقيقه
ومتى؟

�آفاق علمية

الدرا�سة الثالثة :معدل جودة الهواء يف كل مناطق
املحافظة؟ مت عر�ض جداول القيا�سات ملحطات مراقبة جودة
الهواء املنت�شرة يف الواحة لل�شهر املا�ضي التي بينت �أن معدل
نقاء اجلو ال زال دون الطموح فهو اعلى قليال مما ينبغي فقد
تعدى املائة وهي الن�سبة التي تطمح البلدية للو�صول اليها
طوال ايام ال�سنة و�أن ن�سبة ثاين اك�سيد الكربيت مرتفعة قليال
عن  0.14جزء من املليون ؟
الدرا�سة الرابعة :م�ساحة امليادين العامة ون�صيب كل
فرد من م�ساحة امليادين .كم هي الآن؟ وكم هي الن�سبة التي
ت�سعى اليها البلدية ومتى يتم حتقيقها؟
الدرا�سة اخلام�سة :عدد الكيلومرتات التي مت تنفيذها
حتى الآن لأر�صفة امل�شاة وما هي اخلطة ومتى تتحقق؟
الدرا�سة ال�ساد�سة :عدد الكيلومرتات التي مت تنفيذها
حتى الآن مل�سارات الدراجات الهوائية؟ وبني امل�س�ؤول �أن
اخلطة املر�سومة �ستكتمل بنهاية عام  2014وي�ستطيع املواطن
بعد هذا التاريخ التنقل بالدراجة الهوائية اىل �أي مكان يف
املحافظة ب�سهولة وي�سر؟
للأ�سف كل الدرا�سات ت�ؤكد وجود تق�صري خفيف هنا وهناك
�إذا �إ�ستثنينا م�سارات الدراجات الهوائية فالدرا�سة ت�ؤكد �أن ما
مت �إجنازه تقدم على ما كان خمطط له ،خا�صة �أن التو�صيات يف
الإجتماع املا�ضي كانت حتر�ص على ت�شجيع املواطنني على
ا�ستخدام الدراجات الهوائية بدال من ال�سيارات للذهاب
اىل الأعمال لكن هذا مل ي�شفع للم�س�ؤولني مما جعل مدير
البلدية يخرج عن �صمته ويزجمر يف وجوه جميع ر�ؤ�ساء
الإدارات ب�أنه غري را�ضي عن هذا الأداء وهدد قائال� :إذا مل
يكن احلال ب�أف�ضل من هذا يف ال�شهر القادم فلن تروين بعدها
لأنني �أ�ستحي من مقابلة املواطنني بهذه الأرقام املخجلة -
حاول �أحدهم تهدئته  -فرد عليه غا�ضبا :نتائج املختربات هي
الفي�صل يف القرارات .وانتهى الإجتماع وبعد خروج الفريق
العلمي من القاعة طلب مدير البلدية مني ومن باقي ال�ضيوف
ومن بع�ض امل�س�ؤولني البقاء قليال ،وحتدث قائال� :شكرا على
تلبية الدعوة ايها الأعزاء واعلمو ان ح�ضوركم ي�شجعنا على
التفاين خلدمة الوطن ثم �أبدى �أ�سفه قائال :كما ر�أيتم �أننا مل
نحقق بع�ض الأهداف ح�سب اخلطة لذا نعتذر منكم ومن
جميع املواطنني لكن نعدكم ونعد كل �أبناء املحافظة ب�أن هذا
لن يتكرر ونرجو منكم ح�ضور الإجتماع القادم مع ال�ضيوف
اجلدد الذين �سنقدم لهم الدعوة لتقفوا جميعا على حقيقة
الأمر وليطمئن اجلميع �أننا �سنفي بوعودنا و�إن �ضاقت بنا قاعة
الإجتماعات .وودعنا واحدا واحدا وهو يبت�سم  ،ويف هذه
الأثناء �إمتدت يد تطبطب فوق كتفي و�سمعت �صوتا يقول:
ما بك جال�س القرف�صاء و�أنت نائم ،ف�إ�ستيقظت من نومي على
�صوت زوجتي وهي تقول �أحالم �سعيدة �إن �شاء اهلل.
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ارتفاع �ضغط الدم (ارتفاع �ضغط الدم)
ال�ش ْريانيِ ّ ,ارتفاع �ضغط الدم ال�شرياين
ْط َّ
الدم ِ
ويرادفها بالعربية  :فرط �ضغط الدم َ ,ف ْر ُط َ�ضغ ِ
مرادفات اجنليزي Hyperpiesia, arterial hypertension, high blood pressure, high arterial blood pressure :
ارتفاع �ضغط الدم ال�شرياين واحد من �أكرث الأمرا�ض
القلبية �شيوعاً وخطورة على �أع�ضاء اجل�سم ويدعى بـ”القاتل
ال�صامت” ،وذلك لأنه ال يوحي ب�أية عوار�ض مميزة ،وميكن �أن
ت�صاب به ل�سنوات دون �أن يعلم املري�ض ذلك �*** .ضغط
الدم هو قيا�س قوة �ضخ القلب للدم عرب جدران ال�شرايني يف
اجل�سم .يتم قيا�س �ضغط الدم عن طريق ذراع قابل للنفخ تو�ضع
على اليد ومقيا�س لل�ضغط � .أن قراءة �ضغط الدم تتكون من
رقمني- :الأوىل� ،أو العلوي ,قيا�س ال�ضغط يف ال�شرايني عندما
يدق القلب (ال�ضغط االنقبا�ضي)- .الثاين� ،أو ال�سفلي ,قيا�س
ال�ضغط يف ال�شرايني بني دقات (ال�ضغط االنب�ساطي) .قيا�سات
�ضغط الدم تندرج حتت �أربع فئات عامة:
�-1ضغط الدم الطبيعي� :ضغط الدم الطبيعي هو �إذا كان �أقل
من  80/120ملم زئبق .ومع ذلك ،ف�إن بع�ض الأطباء يو�صي
 75/115ملم زئبق على �أنه �أف�ضل هدف.
-2ما قبل ارتفاع �ضغط الدم ( :)Prehypertensioيكون
فيها ال�ضغط االنقبا�ضي يرتاوح بني  139-120ملم زئبق� ,أو
ال�ضغط االنب�ساطي يرتاوح ما بني  89-80ملم زئبق.
الأ�سباب
يق�سم ارتفاع ال�ضغط ال�شرياين �إىل نوعني رئي�سيني:
-3املرحلة االوىل من ارتفاع �ضغط الدم :يكون فيها ال�ضغط  -1ارتفاع ال�ضغط الأ�سا�سي �أو الأويل وميثل نحو % 90-85
االنقبا�ضي يرتاوح بني  159-140ملم زئبق� ,أو ال�ضغط من حاالت ارتفاع ال�ضغط ال�شرياين وال يكون ال�سبب معروفا
االنب�ساطي يرتاوح من  99-90ملم زئبق.
يف هذه احلالة.
 -2ارتفاع ال�ضغط الثانوي وميثل نحو  % 15-10من حاالت
-4املرحلة الثانية من ارتفاع �ضغط الدم :وهو ارتفاع �ضغط ارتفاع ال�ضغط ال�شرياين ويكون يف هذه احلالة عر�ضا ثانويا
الدم ب�شكل كبري ،ويكون فيها ال�ضغط االنقبا�ضي  160ملم حلديثة مر�ضية معروفة .قد يكون ب�سبب ارتفاع �ضغط الدم
من الزئبق �أو �أعلى� ,أو ال�ضغط االنب�ساطي  100ملم من الزئبق الثانوي مما يلي�- :أمرا�ض الكلى املزمنة-ا�ضطرابات يف الغدة
�أو �أعلى .يعد من فرط �ضغط الدم من �أهم امل�شاكل ال�صحية الكظرية (ورم القوامت �أو متالزمة كو�شينغ)- .احلمل (ت�سمم
يف الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء لأنه- :مر�ض �شائع احلمل)- .الأدوية مثل حبوب منع احلمل ،حبوب احلمية،
بدون اعرا�ض ,اذ قد متر فرتة طويلة قبل اكت�شافه و ت�شخي�صه - .وبع�ض �أدوية الربد ،والأدوية ال�صداع الن�صفي�- .ضاقت
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل م�ضاعفات خطرية تهدد حياة الإن�سان حيث ال�شرايني التي تزود الدم �إىل الكلى (ت�ضيق ال�شريان الكلوي).
ي�سرع مراحل الت�صلب الع�صيدي الذي ي�ؤهب حلدوث �إ�صابات -فرط ن�شاط جارات الدرقية.
ال�شرايني االكليلية واحلوادث الوعائية الدماغية والق�صور وميكن لعوامل عديدة �أن ت�ؤثر على �ضغط الدم ،مبا يف ذلك:
الكلوي وامرا�ض الأوعية املحيطية كما يعد من العوامل املهمة -كمية املاء وامللح يف اجل�سم- .حالة الكليتني واجلهاز الع�صبي،
التي ت�ؤهب لق�صور القلب- .قد يتحول �إىل ارتفاع �ضغط �شرياين �أو الأوعية الدموية- .م�ستويات هرمونات اجل�سم املختلفة.
خبيث والذي يعد من احلاالت اال�سعافية وت�شمل تظاهراته عوامل اخلطر التي تزيد احتمالية الإ�صابة باالرتفاع �ضغط
باال�ضافة �إىل ارتفاع ال�ضغط ال�شديد وذمة حليمية الع�صب الدم هي- :العرق ,الأمريكيني من �أ�صل �أفريقي- .ال�سمنة
الب�صري  ،نزوف ال�شبكية  ،ا�ضطراب الر�ؤية  ،ال�صداع ال�شديد  ،املفرطة- .التوتر �أو القلق�- .شرب الكثري من الكحول (�أكرث من
االقياء  ،الرتوف الوعائية الدماغية وال�سبات.
واحد �شرب يوميا للن�ساء و�أكرث من اثنني من امل�شروبات يوميا
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للرجال)- .تناول الكثري من امللح يف النظام الغذائي- .التاريخ
العائلي من ارتفاع �ضغط الدم- .مر�ض ال�سكري- .التدخني.
الأعرا�ض والعالمات:
�ضغط الدم املرتفع لي�س له �أعرا�ض ,وفى معظم احلاالت تكون
الأعرا�ض - :ال�صداع - .احمرار الوجه - .الدوار ،الدوخة- .
طنني الأذن - .الإغماء .كلها �أعرا�ض حتدث بن�سبة متقاربة يف
مر�ضى �ضغط الدم املرتفع وغري املر�ضى على حد �سواء ,ولذلك
يجب �أال يعتمد ال�شخ�ص على هذه الأعرا�ض �أو ماي�شعر به لكى
يعرف م�ستوى �ضغط دمه.
الت�شخي�ص:
الطريقة الوحيدة ملعرفة �ضغط الدم هي قيا�سه بوا�سطة اجلهاز
املعد لذلك .وفى حالة احلاجة لقيا�س ال�ضغط ب�صفة متكررة،
ميكن قيا�سه بجهاز القيا�س املتوا�صل ل�ضغط الدم ملدة � 24ساعة.
�إذا كان لديك �أي نوع من ارتفاع �ضغط الدم ،قد يو�صي طبيبك
ب�أجراء اختبارات روتينية ،مثل- :اختبار البول (حتليل البول).
اختبارات الدم- .ر�سم القلب ( - )ECGوهو االختبارالذي يقي�س الن�شاط الكهربائي قلبك .قد يو�صي طبيبك
�أي�ضا اختبارات �إ�ضافية مثل اختبار الكولي�سرتول ،للتحقق من
عالمات �أكرث من �أمرا�ض القلب.

العالج:
�إن ارتفاع �ضغط الدم ي�ستدعى العالج ب�أدوية و�إتباع منط حياة
�صحي� .أكرث من  % 99من حاالت ارتفاع �ضغط الدم الميكن
�شفا�ؤها ولكن ميكن بالعالج امل�ستمر ال�سيطرة على ارتفاع �ضغط
الدم ،مبعنى �إعادته ل�صورته الطبيعية .ومن �أجل �ضمان جناح
عالج �ضغط الدم املرتفع ،يجب �أي�ضا عالج �أي �أمرا�ض م�صاحبة
له و ال�سالف ذكرها فمر�ض ال�سكر وارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول
فى الدم ،كل منهما ي�ساعد على ارتفاع �ضغط الدم.
الأدوية:
-1مدرات البول ( :)Diureticsتعمل على التخل�ص
من ال�صوديوم واملاء ،واحلد من حجم الدم .وبالتايل تقليل
كمية ال�سوائل باجل�سم والتي ت�شكل �ضغط على القلب .مثل
مدرات مدرات البول الثيازيدية(.)Thiazide diuretics
-2م َث ِّب ُط الإِنْز ُمي املُ َح ِّو ُل للأَنجْ ِيو َت ْن�سني(Angiotensin-
 :)converting enzyme (ACE) inhibitorsهي
نوع من مو�سعات الأوعية التي تو�سع الأوعية الدموية خلف�ض
�ضغط الدم ،وحت�سن تدفق الدم وتقلل من عبء العمل على
القلب .ومن الأمثلة على ذلك� - :إناالبريل (.)enalapril
 كابتوبريل ( - .)captoprilلي�سينوبريل (.)lisinopril-3حا�صرات م�ستقبالت الأجنيوتن�سني Angiotensin((2
 :)II receptor blockers (ARBsلديها العديد من
املزايا نف�سها كمثبطات الإنزمي املحول للأجنيوتن�سني (.)ACEi

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود

الطبية

لال�ستف�سار التوا�صل على الربيد الإلكرتوين
alkhatmag@yahoo.com
�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم

قد تكون بديال للأ�شخا�ص الذين ال ي�ستطيعون حتمل االثار جمموعة الدهون.
اجلانبية لــ مثبطات الإنزمي املحول للأجنيوتن�سني (.)ACEi
هذه الأدوية ،والتي ت�شمل  - :اللو�سارتان ( - .)losartanامل�ضاعفات:
الفال�سارتان (.)valsartan
ت�صلب ال�شرايني- .ت�شو�ش الر�ؤيا- .نزيف الدماغ- .ذبحة-4مثبطات قناة الكال�سيوم (� Calcium channelصدرية- .احت�شاء ع�ضلة القلب- .ف�شل كلوي.
 :)blockersحتول دون انقبا�ض الأوعية الدموية> :leg
فرياباميل( .)verapamil
�-5أدوية حا�صرات امل�ستقبل بيتا( :)b-blockersتقوم
بتقليل اجلهد املبذول من قبل القلب وبالتايل تقلل من
حاجتها للأوك�سجني .مثل :ميتوبرولول()metoprolol
وكارفيديلول(.)carvidelol
-6م�ضادات الألدو�ستريون
(:)aldosteroneantagonists
تخفف من حجم الدم املوجود داخل الدورة الدموية وبالتايل
تخف�ض من ال�ضغط فتقلل من العبء امللقى على عاتق الع�ضلة
القلبية ,مثل� :إيبلريينون (.)eplerenone
ن�صائح عامة:
االمتناع التام عن التدخني و �شرب الكحول- .املراقبة الدقيقل�ضغط الدم و تنظيمه - .تغيري منط احلياة �إىل منط حياة �صحي
وذلك عن طريق ممار�سة العديد من التمارين الريا�ضية بانتظام .
خف�ض الوزن الزائد -االلتزام بنظام غذائي �صحي يحتوي علىاملقادير ال�صحيحة من خمتلف املجوعات الغذائية وخ�صو�صا

�أمل يف عالج الهيموفيليا ( الناعور ) جيني ًا
عرف مر�ض الناعور ( الهيموفيليا ) بانه ا�ضطراب نزيف ي�ؤثر
يف رجل واحد من كل  100وينتج الناعور ( �أ ) عن خلل
يف ال�شيفرة اجلينية يت�سبب بفقدان قدرة املُ�صاب على ت�صنيع
الربوتني الذي ُيعرف بالعامل الثامن وامل�س�ؤول عن تخرث الدم
ولذلك ُيعاين املُ�صابون بالناعور من نوبات متكررة من النزيف
الداخلي وبالتايل حاجتهم حلقن بروتينات التخرث املُ�صنعة .
اخبار الطبي � .أ�شار باحثون امريكيون واعتماداً على درا�سات
�أمريكية وفرن�سية اىل متكنهم من العالج اجليني لثالثة كالب
ُم�صابة با�ضطراب نزيف ُم�شابه للناعور وثبت عدم ظهور
الأعرا�ض املزمنة كالنزيف الداخلي على اثنني منهم وملدة

عامني متتاليني  ,و�أكد الباحثون على امكانية تطبيق العالج
اجليني على االن�سان من خالل تبديل اجلينات يف خاليا
النخاع ال�شوكي وبالتايل حتفيز انتاج  ,تخزين واطالق العامل
الثامن من ال�صفائح الدموية مبا�شرة ملوقع الوعاء الدموي
املت�ضرر ووقف النزيف وثبتت فعالية العالج لعدة �سنوات .
�أكد الباحثون على خ�ضوع ُ 6م�صابني بالناعور ( ب ) يف العام
 2011للعالج اجليني ومتكنوا من ا�ستكمال حياتهم دون
االعتماد على العالجات الدوائية مما بعث الأمل يف امكانية
للم�صابني بالناعور �أو
اعتماد العالج اجليني كحل طويل الأمد ُ
ا�ضطرابات النزيف االخرى على �أن يتم تطويره يف ال�سنوات الع�شر القادمة لعالج الناعور ( ب) ومن ثم الناعور ( �أ ) .
امل�صدر BBC :
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الفنان منري احلجي لـ

الفن الت�شكيلي

�إعجاب اجلمهور بلوحاتي وحب النا�س �أهم جائزة ح�صلت عليها
• �أعترب نف�سي مل �أجنز �شيئا ومازلت �أ�سعى .
• �أكرث ما
�آملني �ضياع �سبع لوحات عزيزات على قلبي و�أعلن
عن مكاف�أة ملن يدلني عليها .
• اليو
جد خط�أ يف جمال الر�سم فهو و�سيلة لتفريغ الأفكار.
حوار � /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل

منري احلجي ..فنان ا�ستثنائي  ,لوحاته �شكلت مرجعية لكل عا�شق لرتاب
هذا الوطن وتراثه  ,ا�سم الميكن �إال �أن تكتب �أحرفه مباء الذهب ،حمفور
�إىل الأبد  ,واحد من امل�ؤرخني دون �أن يكتب حرفا واحدا  ,لأنه ر�سم بري�شته
ماعجزت عن تدوينه االف الكلمات  ,بل ع�شرات الكتب  .فلكل لوحة تاريخ ,
ولكل لوحة حكاية  ,تتفتح نحو امل�ستقبل رغم احتفائها باملا�ضي .
هنا حوار �سريع يفح �أفقا جديدا نحو �أعماق الفنان منري احلجي الذي
يفاجئنا دائما ب�أعماله الت�شكيلية الرائعة.

• بداياتك الت�شكيلية انطلقت من بيت ي�سكنه التاريخ ,وتهبه اجلغرافيا بعدا مكانينا خمتلف ًا ،
حدثنا عن تلك البدايات.

 بداياتي كانت من الوالدين رحمهما اهلل  ,الوالدة كانت معلمة للقران الكرمي و�صاحبة ر�سالة � ,أماالوالد فكان "�صنايعياً " بامتياز وهو الذي ترك يل �إرثا �شرفني به هو �إتقان الأعمال اليدوية  .فقد كان
�أوائل الكهربائيني يف القطيف .
ت�أثرت بالبيئة ال�صناعية التي ا�شتهرت بالفنون  ,فمنذ �أن فتحت عيني يف الطفولة وجدتني يف بيت
تزينه الزخارف اجل�صية والدراي�ش املنحوتة متنف�سه واملُ َحجر يجلب �شم�سه وحلقات احلديد حتر�س
�أبوابه وال�صناديق املبوتة ت�ؤثثه .
به من اجلمال مايكفي ليفنت كل من ر�أي تلك احلياة فما بالك من عا�ش وعاي�ش كل التفا�صيل
يف تلك املنازل .
و�أما احلياة الأ�سرية و االجتماعية فهي البذرة الأويل للحياة التي مررت بها من ممار�سة للر�سم .
ول�ست ب�صدد الكالم عن القيم اجلمالية وك�أن النا�س جميعاً عائلة واحدة ,يفرحون جميعا
ويحزنون جميعا  ,احلال نف�سه يف جميع مناطق القطيف.
مع دخويل املدر�سة الإبتدائية ت�أثرت بكرا�س الر�سم و�أحببته لأنه بدون خطوط  ،وت�أثرت
ب�أ�صدقائي �أبناء الفريق وبال�شخبطات على اجلدران (بالنورة ) والطني الياب�س.
فكانت البدايات هي ت�أثر مبا هو حويل من جمال يف اجلماد واملتحرك.
القطيف هي بداياتي ،بيئة خ�صبة ،بيئة فنية بامتياز ,والغريب من عا�ش يف القطيف و مل يكن
حام ًال لفرع من فروع الفن وال�شعر  ,و�أنا �أجزم بذلك.
من مبانيها الأثرية وحياتها الإجتماعية و عامل متكامل من ال�صناعة اليدوية و البحر وعامله الكبري ,
و الزراعة اخل�ضراء التي هذبت بخ�ضرتها وعطائها كل النفو�س املعطاءة وغريها .
كل ذلك حفر يف نف�سي وعيني ما �أترجمه �إىل لوحات ت�شكيلية ,حيث كان هديف الأول هو �إر�ضاء
ذاتي يف عمل ر�سومات ورقية ت�ستحق ( التعليق) على اجلدار.
ومن املعلمني الذين ي�ستحقون ال�شكر و الثناء الأ�ستاذ ح�سن ال�سنان و الأ�ستاذ علي ال�صفار
و�أ�صدقاء فريقنا الزريب الذين كان معظمهم ر�سامني و�أف�ضل مني ولكن مل يوا�صلوا.
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وطريقة رميها يف ال�ساحل وتطعيمها ببع�ض الآيات الكرمية
التي تدعو �إىل وحدة امل�سلمني وتكاتفهم.
• هناك الكثري من الفنانني املميزين يرجعون الف�ضل
لأ�ستاذيتك؛ �إن كان ذلك من خالل الدرا�سة �أو من خالل
لوحاتك املنت�شرة يف كل مكان  .مبا تن�صح �أي فنان
مبتدئ يخطو خطواته الأوىل نحو الت�شكيل .

• ُعرف عن منري احلجي منذ انطالقته الأوىل احتفا�ؤه
بالواقعية من خالل �أعماله التي �أخذت طابعا تراثيا
م�ستلهما من البيئة  .ثم اجته �إىل �أكرث من �أ�سلوب .
حدثنا عن هذا اجلانب .

 مع �أين مل �أدر�س الفن �أكادميياً �إال �أنني مل �أدع �أ�سلوبا�إالجربته ؛ يف �سبيل اال�ستمتاع بالفن وممار�سة الهواية.
وبالن�سبة �إىل الأ�ساليب التي مار�ستها  ,فقد بد�أت بالواقعية
وحماكاة الطبيعة من حويل الت�ص ّوري بالألوان الزيتية ,
�أ�ساليب التكعبية ،وهي حماولة مني لك�سر �أ�سلوب الت�صوير
الفوتوغرايف وتغيريه ،وكذا �أ�سلوب اللم�سات الكبرية للفر�شة؛
مثل التنقيطية ولكن حتت م�ساحات خمتلفة.
اجتهت فرتة للألوان املائية و هذا عامل �آخر متاما � ,أ�ساليبه
الواقعية رائعة النتائج لكنها �صعبة املمار�سة  ,وي�ستغرق �إنهاء
اللوحة وقتاً طوي ًال .
ويل جتارب بد�أت بالأ�ساليب املعا�صرة احلديثة  ,وهى عبارة
عن م�ساحات لونية وعالقاتها ببع�ض يف التكوين وهي جتريب
يف مالم�س ال�سطوح.
وقد �أخذت منحى التخ�ص�ص يف �أ�سلوب و فكرة �أبحث
فيها عن ذاتي وهي الزخارف اجل�صية ملنطقة اخلليج ب�أ�سلوب
حديث يتداخل مع خامات بيئية مثل اخلو�صيات وجدوع
النخل و الليف وغري ذلك .
وبني كل �أ�سلوب و�آخر هناك حماوالت الكت�شاف �شي جديد،
وبحث عن �أفكار وجتارب ,بع�ضها خرج لل�ضوء واالخرمل
يكتب له الظهور من �شرنقته .

عبارة عن زراعة بع�ض احلبوب يف هذه اخلو�صيات من بداية
�شهر ذو احلجة ورميها يف البحر داعني اهلل برباءتهم ال�صادقة
لعودة احلجاج �ساملني  .وميار�س هذا الطق�س لرتاثي الأطفال
مع مبالب�سهم اجلديدة اخلا�صة بهذا االحتفال بعيد اال�ضحى
املبارك.
ويردد الأطفال الأنا�شيد اجلماعية بعد �سقايتها يوميا ورميها
يوم العيد.
اللوحة ا�ستغرقت يف امتامها �شهرين  ,مبعدل �ساعتني �إىل �أربع
�ساعات يوميا ,وطولها خم�سة �أمتار يف ارتفاع مرتين.
حتكي هذه الق�صة بكل عنا�صرها من الكعبة امل�شرفة ,احلجاج,
الأطفال يف ال�ساحل ال�شرقي للخليج وال�سالل وهي الدوخلة

 ن�صيحتي للمبتدئني تتمثل يف : -1ممار�سة الر�سم بهدف املتعة ال بهدف الو�صول لل�شهرة .
 -2جتربة جميع الألوان الكت�شاف قدراته �أين تكمن.
 -3البحث يف و�سائل الإعالم والإطالع على مواقع الفنون .
 -4عدم التفريط يف البيئة القطيفية بالن�سبة لفناين القطيف
وغناها بجميع ملهمات الفنان.
 -5الثقة بالنف�س وبالقدرات املتاحة .
 -6زيارة املعار�ض املحلية واملهرجانات .
 -7متابعة املجالت والإ�صدارات والكتيبات املتوفرة قدر
الإمكان.
 -8ممار�سة ر�سم الطبيعة ال�صامتة با�سهاب .
 -9اليقني انه ال يوجد خط�أ يف جمال الر�سم  ,واحلرية الكامله
للتعبري والتلوين حيث الر�سم و�سيله لتفريغ الأفكار �إيجابيتها
و�سلبيتها.
 -10ال �أحد �سيكت�شف موهوبتك �سواك.
 -11الت�أمل يف كل ما حولك من حم�سو�سات وخا�صة
الطبيعة ,جمالها �ألوانها �أوقاتها واخلروج ل�ضوء ال�شم�س يف
االوقات الباردة .
 -12ال تبحث بعيدا عن �ضالتك فهي قريبة حولك فهي يف
بيئة القطيف .

• ماذا عن فكرة اللوحة التى عر�ضت يف الدوخله.

 الدوخلة كلمة تعني (القفة ال�صغرية) �أو قلة التمر ال�صغرية.وهي �إعادة �إحياء �أهازيج القدمية والرتاث الأ�صيل  ,وهي
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الفن الت�شكيلي

ذهبت اىل كندا وكانت عزميتي قوية يف البقاء هناك الربع
�سنوات و لظروف عائلية مل �أبق �سوي �سنة واحدة  ,ابتعدت
فيها عن ال�ساحة املحلية .
لكني ا�ستثمرتها يف عمل معر�ض �شخ�صي �صغري مع دورات
متنوعة وزيارات للمتاحف وغريها.
• ما �أهم اجلوائز التي ح�صلت عليها وما �أهم م�شاركاتك
املحلية والعربية والعاملية؟

• ما امل�شروع الت�شكيلي التي تعمل على �إجنازه الآن؟

اهمها هي اعجاب اجلمهور ال�صادق و اللوحان التى مت ن�سخها
باعداد هائلة من قبل العمالة االجنبية بالذات يف القطيف مما
اثبت يل ب�صدق حب النا�س للوحاتي  ،فقد ح�صلت على
جوائز عينية كثرية  ،من بينها الأول لأربع �سنوات يف جامعة
الفي�صل بالأح�ساء والأوىل على م�ستوى ال�سعودية يف الر�سم
من الطبيعة :
وجوائز تقديرية من والية فلوريدا باملرا�سلة حيت معر�ض دائم
التي �سلمنا �إياها الأجداد لتو�صيلها للأجيال يف �شكل متنقل هناك بني املعاهد الفنية هناك وهناك الكثري من اجلوائز
املحلية والعربية والعاملية .
لوحات فنية.

ما ي�شغلني يف الوقت احلايل هو ..
حيث قمت بطباعة بع�ض ر�سوماتي على �شكل كتيبات
 �إخراج املعر�ض الذي عملت علية طويال و ب�صمت ويحمل والبومات �صغرية بجهود ذاتية  ،لتكون �سهلة التناول للجميع� .أما بالن�سبة للمعار�ض فهي على النحو التايل:معار�ض حملية :
عنوان ( جزيرة املنجروف بالقطيف).
 بداية من امل�شاركات اجلماعية منذ عام  1980اكرثها يف لوحات املعر�ض وهي متعددة االحجام و بالوان اكريلك • ما �أكرث ما �أملك خالل م�سريتك الت�شكيلية ؟�أقرب �إىل الواقع ؛ ويهدف املعر�ض اىل تو�صيل ر�سالة اىل �أكرث ما �آملني يف م�سريتي الفنية  ,هو �ضياع �أو �سرقة �سبع رعاية ال�شباب وجمعية الثقافة والفنون.
املجتمع و�أ�صحاب القرار للمحافظة على ما تبقي من جنة لوحات من �أف�ضل اللوحات و�أعزها على قلبي ,منها (احلالق  -معر�ض ثنائي مع الفنان �صالح اجل�شي وع�شرة معار�ض
القطيف وغطائها الأخ�ضر حيث �ساد الت�صحر وتبدل لون القدمي) ،فقد اختفت اللوحات من خمزين �أثناء تواجدي يف �شخ�صية مبفردي �أكرثها يف القطيف .
 معار�ض �شخ�صية يف الأندية مثل الرتجي  ,االبت�سام ,القطيف �إىل لون �شاحب وغادرها �أحبابها من الطيور و بقية كندا.
وهي فر�صة لأعلن عن مكاف�أة ملن يدلني �أو يعرف �أين هي التوبي� ,صفوى  ,اخلليج  ,القاد�سية.
الأحياء البحرية واملائية وغريها.
 عدة معار�ض يف اخلرب بني �صالتها الر�سمية والغري ر�سمية. وهناك م�شاريع جانبية مثل:ترميم بع�ض اللوحات القدمية وهي حالل عليه فقط يخربين مبكانها. عدة معار�ض يف الأح�ساء � ,أبها ,الريا�ض  ,جدة ,اجلبيل .ومن �ضمنها �أي�ضا ( �شناز التمر) و منظر �إىل دارين .
والعمل على اخراجها من جديد ,واقامة ور�ش للمبتدئني.
باال�ضافة �إىل ت�صميم جم�سمات جمالية � ,أمتنى ان تكون يوما
منفدة بالفعل مبيادين القطيف العامة خ�صو�صا الكورني�ش • .ابتعدت عن الأ�ضواء لفرتة طويلة ثم بد�أت تعود �شيئا املعار�ض اخلارجية:
ف�شيئا .ملاذا ؟
 معر�ض جماعي يف �سوريا  ,قطر ,الكويت  ,البحرين .وغريهاتوقفت عن امل�شاركات والعر�ض  ,لكني مل �أتوقف عن وم�شاركات دولية كثرية يف معظم الدول العربية واالوربية مع
• ما �أهم اجنازاتك الت�شكيلية؟
.
والتجارب
الر�سم
و
إنتاج
ل
ا
رعاية ال�شباب ووزارة االعالم .
اعترب نف�سي مل �أجنز �شيئا بعد  ,ولكني �أ�سعى �أن �أقدم �شيئا
لهدا الوطن وخا�صة للقطيف  ,من توثيق للرتاث وللأمانة من ناحية �أخرى هناك فرتة تقريبا وملدة �سنة ( 2009م)  -معر�ض �شخ�صي يف لندن  ,امريكا فلوريدا ,كندا ,الكويت .
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وغاب عنا ..

املرحوم احلاج
علي ر�ضي ال�شما�سي

�أ� .شكري ال�شما�سي

ك�آن هنا نظر�آته تلمحن�آ وترعى خطو�آتنا ..
وغ�آب عنا ..
من ك�آن ك الغيث يهطل رحمة فت�سقي �آرو�آحنا التي �أنهكها هنا كف�آه مرفوعة و�شفت�آه تلهج �إمي�آناً ودع�آء لكي نزد�آد توفيقاً
وجن�آحاً ..
الوجع فت�شفى ..
ك�آن حي�آة حلي�آتنا ..
من ك�آن د�آفئ احل�ضن . .
و�سع�آدة �ﻵ تغ�آدرنا ..
من ك�آن نقي القلب ك نق�آء امل�آء . .
ك�آن وجوده يلغي �أي حزن يجت�آحنا ..
من ك�آن ط�آهر الروح ..
وغ�آب �أبي ..
من ك�آن كرمي النف�س ..
ف�ﻵ كلم�آت تكتب بعده ..
من ك�آن �ص�آدق الوعد ..
و�ﻵ �أحرف الفقد تفي �أو ت�صف ..
من ك�آن مب�سوط اليدين ..
ً
ً
لي�س لدي �سوى م�ش�آعر الأمل التي ع�آثت يف قلبي وجعا ..
من ك�آن حليماً �،صبوراً ،حنونا..
و دمعة دع�آء من �إبن فقد �أباه ف رفع كف�آه ت�ضرعاً..
غ�آب من ك�آن يل وطناً وملج�أ ..
�أن يرحم الرحمن �أب�آه وي�سكنه و�آ�سع اجلن�آن ..
من ك�آن يل ب�سمة و �أم ًال ..
غ�آب �أبي وغ�آبت معه ذكري�آتي اجلميلة ..
من كنت �أ�ستلهم من ب�ش�آ�شته وطيبة قلبه �أم�آناً..
وطفولتي الربيئة وكل حلظة من حلظ�آت حي�آتي التي ك�آنت
ومن �إبت�س�آمته �أم ًال..
ذ�آت يوم معه ..
غ�آب من فقده �ﻵ يعو�ض ..
�أبي تو�سدت تلك الرم�آل ولكنك �ﻵ زلت بقلوبن�آ ..
غ�آب من رحيله �أنهك القلب وال�شعور ..
م�آزالت روحك ترفرف بينن�آ ..
غ�آب من فقده ترك وجعاً �ﻵ ي�شفى ..
م�آز�آل قلبك النقي يحت�ضن �أرو�آحنا و �أوج�آعنا ..
وجرح�آ �ﻵ يندمل ..
هذه الأيام تفتقد ح�ضورك ودمع�آتك ودعو�آتك يا �أبي ..
غ�آب �أبي ..
�أ�س�أل اهلل بحق هذه الأي�آم �أن يح�شرك مع حممد و�آل حممد
وهل بعد فقد�آن الأب فقد ..؟!
ويجمعن�آ معك يف جن�آنه ..
ك�آن هنا بيننا يتنف�س ب�أنف�آ�س ع�آطرة بذكر اهلل ..
ك�آن هنا بيننا ينرث يف حي�آتنا كلم�آت ت�شفي قلوبن آ� وتد�آوي �أبي رحلت عن�آ ولكنك مل ولن ترحل من�آ ..
جر�آحنا ..

ثقافة

�آخر الكالم

�آخر الكالم

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
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www.jhaina.com
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www.samalkhot.com
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�أف�ضل ما يف الطبيعة لأحب النا�س
الب�سمتي الأطول على الإطالق نرثي ولذيذ وطبخه عجيب
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Jeddah Br.
Tel: (012) 6913660
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Fax: (013) 5312250

 -العدد K.S.A. Email: mahroos@al-mahroos.com35

AL-MAHROOS CO. DAMMAM :
فرع خمي�س م�شيط
فرع عرعر

Ar’ar Br.
Tel: (014) 6643881
Fax: (014) 6643881

Khamis Mushayt Br.
Tel: (017) 2794515
Fax: (017) 2740205

ت�صميم � -إ�شراف  -م�ساحة  -تخطيط عمراين �إدارة م�شاريع  -فرز الوحدات العقارية  -ت�صميم داخلي وديكور
�رشكة هند�سية متكاملة

فيال �سكنية  -خمطط الفر�سان  -الدمام

رج �سكني  -خمطط الفاخرية  -الدمام

فيال �سكنية  -خمطط ال�شاطئ  -الدمام

فيال �سكنية  -خمطط الأمراء  -الدمام

فيال �سكنية  -خمطط (  - ) 55الدمام

فيال �سكنية  -خمطط الفر�سان  -الدمام

www.i-tecgroup.com
املركز الرئي�سي  -الدمام  - 8326790 :فاك�س 8326794 :
�ص.ب  - 35361 :الدمام - 31488 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع القطيف  - 8558818 :فاك�س 8530073 :
�ص.ب  - 10153 :القطيف  - 31911:اململكة العربية ال�سعودية

فرع ظهران اجلنوب - 072552552 :فاك�س 072550333:
�ص.ب  - 195 :ظهران اجلنوب - 61953 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع حائل :مركز اللحيدان التجاري  -طريق امللك �سعود
�أمام دوار ال�ساعة  -مكتب رقم 24 / 25

Email: alfetooh@hotmail.com

دي�سمرب - 2013/العدد 35

43

44

�صفر  1435/هـ

 -العدد 35

